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 المقدمة

الحمد هلل ، نحمده ونستعينن  ، ونستعره ه ونعتول هلنت  ، ونيتو  نتشهلل متأ فت و  منهستنش ومتأ  
سنئشت معمشلنش ، مأ نهده هللا فهو فال مضل ل   ومأ نضلل  فتال اتشدل لت  ، ومفتهد مأ ه هلت  هه هللا 

اب عنتده و ستول    لتلي هللا علنت  وستل  ، وعلتح بلت  وملتحشن  ، وحده ه ف نك لت  ، ومفتهد مأ د
ب ، ممش نيد :   ومأ عنيه  نإحسشأ وسل  عسلنمش

فإأ مأ المه  في كل فأ مأ نعيل  الم ء مأ ملول  مش نكتوأ عونتش لت  علتح فهمت  وع  ن ت   
مأ ٌحِ   األلول  علح علك األلول ، لنكوأ علم  منننشب علح مسس قونة ودعشئ   اس ة ب، وقد قنل :

 ح   الولول . 

ومأ م ل فنوأ اليل  ، نل او م لهش ومف فهش ، عل  العهسن  ال ل اتو عننتنأ ميتشني كتال  هللا  
 عز و ل وقد وضع مال اليل  ل  ملوهب ، كمش وضيوا لي  الحدنث ملوهب ، وليل  الهق  ملوهب .

يلمنة في  شمية اإلمش  د نأ سيود وقد كنت كعنت مأ ا ا اليل  مش عنس  لطالل الميشاد ال 
اإلسالمنة ، فطلل مني نيض النشس مأ مف داش في  سشلة ، لنكوأ  لك منس  وم مع فأ نع  هلح  لك 

. 

 ومسأل هللا عيشلح مأ ننهع نهش . 

 ونعل ص  لك فنمش نأعي : 

 * المرآن الكرٌم :

 ن  علن  مأ المالئكة ؟نزل الق بأ علح النني للي هللا علن  وسل  ، ومأ نزل  معح -1

 مول مش نزل مأ الق بأ . -2

 نزول الق بأ علح نوعنأ : سنني وانعدائي .  -3

ب . وع عنل الق بأ . -4  الق بأ مكي ومدني  ، وننشأ الحكمة مأ نزول  مه قش

 كعشنة الق بأ وحهظ  في عهد النني للي هللا علن  وسل  . -5

 هللا عنهمش .  مع الق بأ في عهد مني نك  وعثمشأ  ضي-6

 التفسٌر :

ب ، وننشأ حكم  ، والر ض من  .-1  ميني العهسن  لرة والطالحش

 الوا ل علح المسل  في عهسن  الق بأ . -2



 الم  ع في العهسن  هلح مش نأعي :  -3

 كال  هللا عيشلح نحنث نهس  الق بأ نشلق بأ .-م

شلح ، واتو معلت  النتشس نمت اد سنة ال سول للي هللا علن  وسل    ألن  منلت  عتأ هللا عيت -ل
 هللا عيشلح في كعشل هللا .

ج. كال  اللحشنة  ضي هللا عتنه  ه ستنمش  وو اليلت  متنه  والينشنتة نشلعهستن  ، ألأ القت بأ 
 نزل نلرعه  وفي عل ا  .

 د. كال  كنش  العشنينأ ال نأ اععنوا نأ   العهسن  عأ اللحشنة  ضي هللا عنه  .

ت متتأ الميتتشني الفتت عنة مو اللرونتتة حستتل الستتنشف ، فتتإأ ا علتت  اتت. . متتش عقعضتتن  الكلمتتش
 الف عي واللرول ، م   نشلميني الف عي ندلنل ن  ح اللرول .

 منواع اه عال  الوا د في العهسن  المأثو  . -4

 حك  كل نوع . –منواعهش  –ع  مة الق بأ : عي نههش  -5

 شنة واثنعشأ للعشنينأ . مس ع ا   م عل ة للمفهو نأ نشلعهسن  ثالث لللح -*

 * مقسش  الق بأ مأ حنث األحكش  مأ المعفشن  .

 موق  ال اس نأ في اليل  ، والزائرنأ مأ المعفشن  .

 العفشن  : حقنقي ونسني.

 الحكمة في عنوع الق بأ هلح محك  ومعفشن  .

 موا  العيش ض مأ الق بأ وال وال عن  وممثلة مأ  لك . -*

 اْلمََسم : 

 فائدته -داتهأ –تعرٌفه 

 * المصص :

 الحكمة مأ عك ا اش وا عالفهش في الطول والقل  واألسلول . –الر ض منهش  –عي نههش 

 * اإلس ائنلنشت العي مقحمت في العهسن  وموق  اليلمشء منهش .

 * الضمٌر :



 ضمن  الهلل وفشئدع . –اهلعهشت وفشئدع   –اإلظهش  موضع اإلضمش  وفشئدع   –م  ي   –عي نه  

  



 المرآن الكرٌم

الق بأ في اللرة : ملد  ق م نميني عال ، مو نميني  مع ، عقول ق م ق ءاب وق بنشب، كمش عقول  
: غه  َغْه اب وغٌه انش ب ، فيلح الميني األول ) عال ( نكوأ ملتد اب نمينتي است  المهيتول   مل نمينتي 

است  الهشعتل   مل نمينتي  تشمع ل ميت  معلّو، وعلح المينتي الثتشني: ) َ َمتَع(  نكتوأ ملتد اب نمينتي 
 .  (1)األ نش  واألحكش  

والق بأ في الف ع : كال  هللا عيتشلح المنتزل علتح  ستول  و تشع  منننشئت  د لتلي هللا علنت   
ٌْاَن اْلمُاْرآَن  وسل  ، المندوء نسو ة الهشعحة ، الم عو  نسو ة النتشل . قتشل عيتشلح : َْ ََ ْلنَاا  اُن نَلَّ ْْ )إِنَّاا نَ

َََربٌِّاً لَعََّْكُاْم تَْعِمُْاََن( )ٌَساؾ: وقشل :( ْٖٕنِلٌالً( )االنسان:تَ  . وقتد حمتح هللا ( ٕ)إِنَّا أَْنَلْلنَاهُ لُْرآناً 
عيشلح ا ا الق بأ اليظن  مأ العرنن  والزنشدة  والنقص والعندنل ، حنث عكهل عز و ل  نحهظ  فقتشل 

إِنَّ :  ََ ْكَر  ْلنَا الذِّ ُن نَلَّ ْْ افِظََُن( )الْجر:)إِنَّا نَ َْ ول لك مضت الق وأ الكثن ة ولت  نحتشول محتد ( 9ا لَهُ لَ
 مأ معدائ  مأ نرن  فن  ، مو نزند ، مو ننقص ، مو نندل ، هه اعك هللا سع ه ، وفضح  مم ه . 

وقد وله  هللا عيتشلح نأولتش  كثنت ة ، عتدل علتح عظمعت  ون كعت  وعتأثن ه وفتمول  ، ومنت   
 أ الكعل . حشك  علح مش قنل  م

اْلمُْرآَن اْلعَِظٌَم( )الْجار: لال هللا تعالى :  ََ نَاَن َسْبعاً ِمَن اْلَمثَانًِ  ٌْ لَمَْد آتَ ََ (78 (            .)
اْلمُْرآنِ  ِلٌَتَاذَ  َلال تعالى : ( .ٔاْلَمِجٌِد()ّق: من اآلٌة  ََ ََ ٌَْن ُمبَاَرٌن ِلٌَدَّبَُّرَا آٌَاتِِه  كََّر )ِكتَاٌب أَْنَلْلنَاهُ إِلَ

ُمََن( )اْلنعام:9ٕأَُلَُ اْْلَْلبَاِب( )ّص: َْ اتَّمَُا لَعََّْكُْم تُْر ََ َهذَا ِكتَاٌب أَْنَلْلنَاهُ ُمبَاَرٌن فَاتَّبِعَُهُ  ََ ( )ٔ٘٘ )
ُم ( )اإلسراء : من اآل88)إِنَّهُ لَمُْرآٌن َكِرٌٌم( )الَالعة: ََ ًَ أَْل   ( .9ٌة ( )إِنَّ َهذَا اْلمُْرآَن ٌَْهِدي ِلَّْتًِ ِه

ْْاَن  َلال تعالى :   تِ ََ  ِ َاً ِماْن َخْشاٌَِة اوَّ تَهُ َخاِشاعاً ُمتََصادِّ ٌْ َََْى َجبٍَل لََرأَ َْ أَْنَلْلنَا َهذَا اْلمُْرآَن  )لَ
إِذَا َما أُْنِللَْت سََُرةٌ فَِمْنُهْم َمإٔاْْلَْمثَاُل نَْضِربَُها ِلْنَّاِس لَعََُّْهْم ٌَتَفَكَُّرََن( )الْشر: ََ ْن ٌَمُاَُل أٌَككُاْم ( )

هُاْم ٌَْستَْبِشاُرََن ) ََ ا الَّاِذٌَن آَمنُاَا فَاَلادَتُْهْم إٌَِمانااً  اا الَّاِذٌَن فِاً لُُْاَبِِهْم َٕٗلادَتْهُ َهِذِه إٌَِماناً فَؤَمَّ أَمَّ ََ  )
هُْم َكافُِرَن) ََ َماتَُا  ََ ًَّ ٕ٘ٔ-ٕٗٔ( )التَبة: ََٕ٘مَرٌض فََلادَتُْهْم ِرْجساً إِلَى ِرْجِسِهْم  ًَ إِلَ ِْ أَُ ََ  ( )
َمْن بَََْػ()اْلنعاام: مان اآلٌاة  ََ َجاِهاْدهُْم بِاِه ِجَهااداً 9َٔهذَا اْلمُْرآُن ِْلُْنِذَركُْم بِِه  ََ ا ِ اْلَكاافِِرٌَن  ِِ ُ ( )فَاال ت

هُدىً . َلال تعالى (َٕ٘كبٌِراً( )الفرلان: ََ ٍء  ًْ ٌَْن اْلِكتَاَب تِْبٌَاناً ِلكُّلِ َش َْ ََ ْلنَا  نَلَّ ََ بُْشاَرى  : ) ََ َماةً  ْْ َر ََ
ِمٌَن()النْل: مان اآلٌاة  ِْ ُمْسا ْْ ٌْاِه ِماَن اْلِكتَااِب 79ِل ٌَْن ٌَدَ لاً ِلَماا بَا ّكِ ُمَصادِّ َْ ٌْاَن اْلِكتَااَب بِااْل أَْنَلْلنَاا إِلَ ََ ( )

ُ ()المائدة: من اآلٌة  نَُهْم بَِما أَْنَلَل اوَّ ٌْ كُْم بَ ْْ ِه فَا ٌْ َْ ََ ِمناً  ٌْ ُمَه ََٗ7. ) 

الك ن  ملد  الف نية اإلسالمنة العي نيث نهش د  للي هللا علن  وستل  هلتح كشفتة والق بأ  
عَاالَِمٌَن نَاِذٌراً( )الفرلاان:النشس ، قشل هللا عيشلح :  ْْ ْباِدِه ِلٌَكُاََن ِل ََ َََْاى  َل اْلفُْرلَاَن  ( ٔ)تَبَاَرَن الَِّذي نَلَّ

ٌَْن ِلتُْخِرَج النَّ  ِمٌِد))الر ِكتَاٌب أَْنَلْلنَاهُ إِلَ َْ ِِ اْلعَِلٌِل اْل ٔ اَس ِمَن الظكَُْماِت إِلَى النكَِر بِِإْذِن َربِِّهْم إِلَى ِصَرا
ََذَاٍب َشِدٌد) َكافِِرٌَن ِمْن  ْْ ٌل ِل ٌْ ََ ََ َما فًِ اْْلَْرِض  ََ اِت  ََ َما ِ الَِّذي لَهُ َما فًِ السَّ ( ٕ-ٔ( )ابراهٌم: ٍٕ(اوَّ

. 

                                              

 عٕٟ اعُ اٌّفعٛي أ٠عاً ، أٞ تّعٕٟ ِعّٛع ؛ألٔٗ ٌظّع فٟ اٌّصاؼف ٚاٌصذٚس.٠ّٚىٓ أْ ٠ىْٛ تّ (1)



)َماْن د  عف نع منضشب كمش ق  ه الق بأ ، قشل هللا عيشلح:للي هللا علن  وسل  مل وسنة النني 
ِفٌظااً( )النسااء: َْ ِهْم  ٌْ َََْا نَاَن  ْْ لَّى فََما أَْرَس ََ َمْن تَ ََ  َ َِاَع اوَّ سََُل فَمَْد أَ ِِ ِ الرَّ ٌُ7ٓ َ َماْن ٌَْعاِص اوَّ ََ ( )

َرسَُلَهُ فَمَْد َضلَّ َضالالً ُمبٌِناً()اْلْلاب:من اآلٌة  َماََٖٙ ََ ْناهُ  () ََ َماا نََهااكُْم  ََ سَُُل فَُخذَُهُ  آتَاكُُم الرَّ
َ َشاِدٌدُ اْلِعمَاِب()الْشار:من اآلٌاة  َ إِنَّ اوَّ اتَّمُاَا اوَّ ََ َ فَااتَّبِعَُنًِ 8فَاْنتَُهَا  بكاََن اوَّ ِْ ُ ( )لُاْل إِْن كُْناتُْم ت

ُ َؼفُ  اوَّ ََ ٌَْؽِفْر لَكُْم ذُنَُبَكُْم  ََ  ُ بِْبكُُم اوَّ ْْ ٌٌم( )آل َمران:ٌُ ِْ  (ٌَٖٔرَر

 

 نلَل المرآن -ٔ
نلل المرآن أَل ما نلل َْى الرسَل صًْ هللا ٌَْه َسْم فً لٌْة المدر فً رمضان، لال    

ٌَْْاااِة اْلمَاااْدِر( )المااادر: هللا تعاااالى : ٌَْْاااٍة ُمبَاَرَكاااٍة إِنَّاااا كُنَّاااا ٔ)إِنَّاااا أَْنَلْلنَااااهُ فِاااً لَ ( )إِنَّاااا أَْنَلْلنَااااهُ فِاااً لَ
ِكاٌٍم)ْٖنِذِرٌَن)مُ  َْ ( . )َشاْهُر َرَمَضااَن الَّاِذي أُْناِلَل فٌِاِه اْلمُاْرآُن ٗ-ٖ( )الادخان:ٗ(فٌَِها ٌُْفاَرُق كُالك أَْماٍر 

اْلفُْرلَاِن()البمرة: من اآلٌة  ََ بٌَِّنَاٍت ِمَن اْلُهدَى  ََ  ( .7٘ٔهُدًى ِلْنَّاِس 

رآن أربعاٌن سانة َْاى المشاهَر َناد َكان َمر النبً صًْ هللا ٌَْه َسْم أَل ما نلل ٌَْاه الما
َؼٌرهم . َهذه  أهل العْم ، َلد رَي َن ابن َباس رضً هللا َنهما ََِاء َسعٌد بن المسٌِّب

ن هً التً ٌكَن بها بَْغ الرشد َكمال العمل َتمام اإلدران .   الّسِ

المالئكااة ، جبرٌاال أْااد  َالااذي ناالل الماارآن ماان َنااد هللا تعااالى إلااى النبااً صااًْ هللا ٌَْااه َسااْم
إِنَّاهُ لَتَْنِلٌاُل َرّبِ اْلعَاالَِمٌَن ) الممربٌن الكرام ، لاال هللا تعاالى َان المارآن: ََ (ٔ9ٕ  َُ ( نَاَلَل بِاِه الارك

بَِن ِلتَكََُن ِمَن اْلُمْنِذِرٌَن)9ٖٔاْْلَِمٌُن) ْْ َََْى لَ ٍ ُمبِاٌٍن)9ٗٔ(  ًّ َََربِا َِْسااٍن   -9ٕٔ( )الشاعراء:9٘ٔ(بِ
ٔ9٘. ) 

ٌَْاه الساالم مان الصافات الْمٌادة العظٌماة ، مان الكارم َالماَة َالمارب مان هللا  َلد كان لجبرٌل
تعااالى َالمكانااة َاالْتاارام بااٌن المالئكااة َاْلمانااة َالْساان َالِهااارة ن مااا جعْااه أهااالً ْلن ٌكااَن 

ُل َرسٍَُل َكِرٌٍم ")رسَل هللا تعالى بٌَْه إلى رسَله لال هللا تعالى :  َْ ََّ 9ٔ)إِنَّهُ لَمَ ْندَ ِذي (ِذي لُ َِ ٍة 
َِاعٍ ثَمَّ أَِمٌن)ٕٓاْلعَْرِش َمِكٌٍن ) ى)ٕٔ -9ٔ( )التكٌَر:ٍٕٔ( ُم ََ ََََّْمهُ َشِدٌدُ اْلمُ ( ذَُ ٘( . َلال : )
ى) ََ ٍة فَاْستَ َْى)ِٙمرَّ َْ ََ بِاْْلُفُِك اْْلَ هُ ََ  ( . 8-٘( )لنجم:8(

ّكِ  َْ لَااهُ ُرَُ  اْلمُاادُِس ِمااْن َربِّااَن بِاااْل ِمٌَن( َلااال : )لُااْل نَلَّ ِْ ُمْساا ْْ بُْشااَرى ِل ََ هُاادًى  ََ ِلٌُثَبِّااَت الَّااِذٌَن آَمنُااَا 
 (ٕٓٔ)النْل:

 



 أَل ما نلل من المرآن -2

مول مش نزل الق بأ علتح و ت  اإلطتالف قطيتش ب ا نتشت ال متس األولتي متأ ستو ة اليلته، واتي قولت  
ْنَسأ)اْلَرأْ بِاْسِم َربَِّن الَِّذي َخََْك) عيشلي : ٍَََْك)( َخََْك اْْلِ َربكَن اْْلَْكَرُم)َٕن ِمْن  ََ َََّْاَم ٖ( اْلَرأْ  ( الَّاِذي 
ْنَساَن َما لَْم ٌَْعَْْم)ٗبِاْلمََِْم) ََََّْم اْْلِ . ث  فع  الوحي مدة ، ث  نزلت ا نشت ال مس ( ٘ -ٔ( )العْك:٘( 

َربَّاَن فََكبِّاْر)ٕفَؤَْناِذْر) (  لُامْ ٔ)ٌَا أٌَكَهاا اْلُمادَّثِّر ) األولح مأ سو ة المدث  ، وزاي قول  عيشلح : ََ  )ٖ )
ْر) ّهِ َِ ثٌَِابََن فَ ْجَل فَاْهُجْر)ََٗ الرك ََ . فهي ))اللحنحنأ(( : لحنح الن ش ل ومسل  ( ٘-ٔ( )المدثر:٘( 

. عأ عشئفة  ضي هللا عنهش في ندء الوحي قشلت : حعح  تشءه الحته ، ، واتو فتي غتش  حت اء ،  (1)
مش منش نقش ئ ) نيني لست مع   القت اءة (  صًْ هللا ٌَْه َسْمالنني  ف شءه الملك فقشل اق م ، فقشل
ْنَساَن َما لَْم ٌَْعَْْم)ٔاْلَرأْ بِاْسِم َربَِّن الَِّذي َخَْك)ف ك  الحدنث ، وفن  ث  قشل:) ََََّْم اْْلِ (( ٘(َ( إلى لَله:)

ه َسااْم لااال َهااَ صااًْ هللا ٌَْااعتتأ  تتشن   ضتتي هللا عنتت  ، مأ الننتتي  (1)وفنهمتتش(. ٘ -ٔ)العْااك:
 فذكر الْدٌث ، َفٌه(  ٌْدث َن فترة الًَْ : ) بٌنا أنا أمشً إذ سمعت صَتاً من السماء .... 

ْجَل فَاْهُجر)ٕ(  لُْم فَؤَْنِذْر)ٔ)ٌَا أٌَكَها اْلُمدَّثِّر )، فؤنلل هللا تعالى:  الرك ََ  ( . ٘-ٔ( )المدثر:ْ٘( إلى ) 

الم اد مول مش نزل نشععنش  فتيء ميتنأ ، فعكتوأ مولنتة مقنتدة وثمت بنشت نقشل فنهش : مول مش نزل، و
. هأ منش سلمة نأ عند الت حمأ ستأل : مل  (2)مثل : حدنث  شن   ضي هللا عن  في ))اللحنحنأ ((

  لال أبَ سْمة : أنبئت أنه( ٌَٔا أٌَكَها اْلُمدَّثُِّر( )المدثر:الق بأ  منزل مول؟ قشل  شن :)

فمااال جااابر : ال أخباارن إال بمااا لااال رسااَل هللا   : لااال ( َٔن الَّااِذي َخَْااَك( )العْااك:)اْلااَرأْ بِاْسااِم َربِّاا
رسَل هللا   : ) جاَرت فً ْراء فْما لضٌت جَاري هبِت ...( فذكر الْادٌث َفٌاه : ) فؤتٌات 

( إلاى ٔا أٌَكَهاا اْلُمادَّثُِّر( )المادثر:)ٌَ  خدٌجة فمْت : دثرَنً ، َصبَا ًَْ ماء بارداً ، َأنلل ًَْ :
ْجَل فَاْهُجْر( )المدثر: الرك ََ  (. ( ٘-ٔلَله :)

فهذه اْلَلٌة التً ذكرها جابر رضً هللا َنه باَتبار أَل ما نلل بعد فترة الًَْ ، أَ أَل ما نلل 
، َماا نالل مان ساَرة المادثر  فً شؤن الرسالة ن ْلن ما نلل من سَرة الارأ ثبتات نباَة النباً  

 (ٕ) لُْم فَؤَْنِذْر( )المدثر:ثبتت به الرسالة فً لَله 

 (   ٔاْلُمدَّثُِّر( )المدثر:   َأرسل ب  (ٔ)اْلَرأْ( )العْك:  نبئ بوله ا قشل مال اليل  : هأ النني 

 نلَل المرآن ابتدائً َسببً -ٖ
                                              

: و١ف واْ تذء اٌٛؼٟ ئٌٝ سعٛي هللا صٍٟ هللا ع١ٍٗ ٚعلٍُ ... ،  ٔأخشظٗ اٌثخاسٞ ، وراب ب دء اٌٛؼٟ ، تاب   (1)
صلٍٟ هللا ع١ٍلٗ ٚعلٍُ ، : تذء اٌٛؼٟ ئٌٝ سعلٛي هللا 3ٖ؛ ِٚغٍُ وراب اإل٠ّاْ تاب  ٖأصٛي فٟ اٌرفغ١ش ، ؼذ٠س سلُ 

 . ٓٙٔ{ ٕٕ٘}  ٖٓٗؼذ٠س سلُ 

: و١ف واْ تذء اٌٛؼٟ ئٌٝ سعٛي هللا صٍٟ هللا ع١ٍٗ ٚعٍُ ، ؼذ٠س  ٔأخشظٗ اٌثخاسٞ ، وراب تذء اٌٛؼٟ ، تاب  (1)
{ ٕ٘٘}  ٙٓٗ: تذء اٌٛؼٟ ئٌٝ سعٛي هللا صٍٟ هللا ع١ٍلٗ ٚعلٍُ ، ؼلذ٠س سللُ 3ٖ؛ ِٚغٍُ وراب اإل٠ّاْ تاب  ٗسلُ 
ٔٙٔ . 

ذَّشُِّش( ؼذ٠س سلُ ٖأخشظٗ اٌثخاسٞ ، وراب اٌرفغ١ش  ، تاب     (ٕ) ُّ ٌْ ا ا َٙ ؛  ِٚغٍُ وراب اإل٠ّاْ تاب  2ٕٗٗلٌٛٗ : )٠َا أ٠َُّ
  ٔٙٔ{ 3ٕ٘}  2ٓٗ: تذء اٌٛؼٟ ئٌٝ سعٛي هللا صٍٟ هللا ع١ٍٗ ٚعٍُ ، ؼذ٠س سلُ 3ٖ



 ٌنمسم نلَل المران إلى لسمٌن : 

ْلَل : ابتدائً : ابتدائً : َهَ ما لم ٌتمدم نلَله سبب ٌمتضٌه ، َهَ ؼالب آٌات المران، َمنه ا
ٌَن( لَلااه تعااالى : ) ِْ ااااِل لَنَكُاااَنَنَّ ِمااَن الصَّ ََ اادَّلَنَّ  ِه لَنَصَّ ِْ َ لَاائِْن آتَانَاااا ِمااْن فَْضااا ََاَهااادَ اوَّ ِماااْنُهْم َمااْن  ََ

 ( 8٘)التَبة:

بٌان ْال بعض المنافمٌن ، َأما ما اشتهر من أنهاا نللات فاً ثعْباة اآلٌات فإنها نللت ابتداء فً 
ابن ْاِب فً لصة ٌَِْة ، ذكرها كثٌر من المفسرٌن ، َرَجها كثٌر مان الََااظ ، فضاعٌؾ ال 

 .    (ٖ)صْة له .

 المسم الثانً : سببً : َهَ ما تمدم نلَله سبب ٌمتضٌه . َالسبب : 

ّجِ ( )البمرة: ل )إما سإال ٌجٌب هللا َنه مث     - أ َْ اْل ََ الٌُِت ِلْنَّاِس  ََ ًَ َم ََِن اْْلَِهَِّْة لُْل ِه ٌَْسؤَلَنََن 
 ( .79ٔمن اآلٌة 

لَائِْن َساؤَْلتَُهْم لٌََمُاَلُنَّ إِنََّماا كُنَّاا نَُخاَُض  أَ ْادثة َلعت تْتااج إلاى بٌاان َتْاذٌر مثال  - ب ََ ( :
عَُب()التَبة: من اآلٌة  ْْ نَ فً رجل من المنافمٌن لال فً ؼلَة تبَن فً  اآلٌتٌن نللتا( ََ٘ٙ

مجْس : ما رأٌنا مثل لران هإالء ألرب بَِنا ، َال أكذب ألسنا ، َال أجبن َناد الْمااء ، 
ٌعنً رسَل هللا   َأصاْابه ، فبْاػ ذلان رساَل هللا   َنالل المارآن فجااء الرجال ٌعتاذر 

َرسَُِلِه كُْنتُْم تَْستَْهِلئََُن()التَبة: من اآلٌة  فٌجٌبه     النبً   ََ آٌَاتِِه  ََ  ِ  . (ٗ)( ٘ٙ) أَبِاوَّ

تَْشاتَِكً مو فيل واقع نحعشج هلح مي فة حكم  مثل :) -ج ََ ِجَهاا  َْ َل الَّتًِ تَُجاِدلَُن فًِ َل َْ ُ لَ لَْد َسِمَ  اوَّ
 َْ ُ ٌَْسَمُ  تَ اوَّ ََ  ِ َ َسِمٌٌ  بَِصٌرٌ إِلَى اوَّ َركَُما إِنَّ اوَّ َُ  ( 1( )الم شدلة:ا

                                              

 ( سٚاٖ اٌطثشأٟ ، ٚف١ٗ عٍٝ تٓ ٠ض٠ذ األٌٙأٟ ٚ٘ٛ ِرشٚن .ٖ)

 ( 3ٕٔ/ٓٔ(، ٚاٌطثشٞ أ٠عاً )3ٖٙ/ٕروش ٘زٖ اٌؽادشح اتٓ وص١ش فٟ ذفغ١شٖ ) (4)



 فَائد معرفة أسباب النلَل :

 مي فة مسنشل النزول مهمة  دا ، ألنهش عؤدل علح فوائد كثن ة منهش :  -1

  ٌساؤل َان الشاًء ، فٌتَلاؾ َان الجاَاب  بٌان أن المران نلل من هللا تعالى ، َذلن ْلن النباً
ٌْانا ، ْتى ٌنالل ٌَْاه الاًَْ ، أَ ٌخفاً اْلمار الَالا ، فٌنالل الاًَْ مبٌناا لاه . مثاال اْلَل : أ

ِْااٌالً( لَلااه تعااالى : ) ْْااِم إاِلَّ لَ َمااا أَُتٌِااتُْم ِمااَن اْلِع ََ َُ  ِمااْن أَْمااِر َربِّااً  َ ِ لُااِل الاارك ََااِن الاارك ٌَْسااؤَلَنََن  ََ
د هللا ابان مساعَد رضاً هللا َناه : أن رجاال َن َب (ٔ)ففً صٌْح البخاري "( . 7٘)اإلسراء :

من الٌهَد لال : ٌا أبا الماسم ما الرَ  ؟ فسكت ، َفاً لفاظ : فؤمسان النباً   ، فْام ٌارد َْاٌهم 
َ ِ لُااِل شاٌئا ، فعْمات أناه ٌاَْى إلٌاه، فممات مماامً ، فْمااا نالل الاًَْ لاال ) ََاِن الارك ٌَْساؤَلَنََن  ََ

َُ  ِمْن أَ  ٌِْالً( )اإلسراء :الرك ِم إاِلَّ لَ ْْ َما أَُتٌِتُْم ِمَن اْلِع ََ  اآلٌة  مثاال الثاانً لَلاه تعاالى( 7ْ٘مِر َربًِّ 
ََلك ِمْنَها اْْلَذَّل()المنافمَن: من اآلٌاة  َفاً صاٌْح ( 7)ٌَمَُلََُن لَئِْن َرَجْعنَا إِلَى اْلَمِدٌنَِة لٌَُْخِرَجنَّ اْْلَ

رضً هللا َناه سام  َباد هللا ابان أباى رأس المناافمٌن ٌماَل ذلان ،  أن لٌد ابن أرلم (ٕ)البخاري 
ٌرٌد أنه اْلَل َرسَله هللا   َأصْابه اْللل ، فؤخبر لٌد َمه بذلن ، فؤخبر به النباً صاْى هللا 

ٌاه َأصااْابه ، ٌَْاه َساْم ، فادَا النباً   لٌادا فاؤخبره بماا سام  ثام أرسال إلاى َباد هللا ابان أب
فْْفَا ما لالَا ، فصدلهم رسَل هللا   ، فؤنلل هللا تصدٌك لٌاد فاً هاذه اآلٌاة  ن فاساتبان اْلمار 

 رسَل هللا   . 

لَالَ الَِّذٌنَ   فً الدفاع َنه مثال ذلن لَله تعالى : ) بٌان َناٌة هللا تعالى برسَله -ٕ ال  ََ َْ َكفَُرَا لَ
نَااهُ تَاْرتٌِالً( )الفرلاان: ْْ َرتَّ ََ دَةً َكذَِلَن ِلنُثَبِّاَت بِاِه فُاَإادََن  ِْ ا ََ ِه اْلمُْرآُن ُجْمَْةً  ٌْ َْ ََ َل  َكاذلن آٌاات ( ٕٖنُّلِ
 اإلفن ن فإنها دفاع َن فراش النبً   َتِهٌر له َن ما دنسه به اْلفاكَن . 

 تعالى بعباده فً تفرٌج كرباتهم َإلالة ؼمَضهم . مثال ذلن آٌة التٌمم ، ففً " بٌان َناٌة هللا -ٖ
أنه ضاع َمد لعائشة رضً هللا َنها ، َهً م  النبً   فً بعض أسفاره  (ٖ)صٌْح البخاري " 

أبً بكر ، فذكر الْدٌث َفٌه  فؤلام النبً    لِْبه ، َألام الناس َْى ؼٌر ماء ، فشكَا ذلن إلى
: فؤنلل هللا أٌة التٌمم فتٌممَا فمال أسٌد بن ْضٌر : ما هً بؤَل بركتكم ٌا آل أبً بكر . َالْدٌث 

 فً البخاري مَِالً .

ِ فهم اآلٌة  َْى الَجه الصٌْح  . مثال ذلن لَله تعالى : )  -ٗ ةَ ِماْن َشاعَائِِر اوَّ ََ اْلَمْر ََ فَا  إِنَّ الصَّ
َؾ بِِهَما()البمرة: من اآلٌة فَمَ  ََّ َِّ ِه أَْن ٌَ ٌْ َْ ََ تََمَر فَال ُجنَاَ   َْ َِ ا ٌَْت أَ جَّ اْلبَ َْ أي ٌسعى بٌنهما ( 7ْ٘ٔن 

                                              

(  ِٚغٍُ وراب ٕ٘ٔأخشظٗ اٌثخاسٞ وراب اٌعٍُ تاب لٌٛٗ ذعاٌٟ )ِٚا أؤذ١رُ ِٓ اٌعٍُ ئال ل١ٍال(ؼذ٠س سلُ ) (1)
أٌٛٔه عٓ اٌشٚغ ...( ا٠٢ح . ؼذ٠س صفاخ إٌّافم١ٓ ٚأؼىاُِٙ تاب عإاي ا١ٌٙٛد إٌثٟ ملسو هيلع هللا ىلص عٓ اٌشٚغ ، ٚلٌٛٗ )٠ٚغ

 (.32ٕٗسلُ )

أخشظٗ اٌثخاسٞ وراب اٌرفغ١ش عٛسج إٌّافمْٛ تاب لٌٛٗ )ئرا ظاءن إٌّافمْٛ لاٌٛا ئٔه ٌشعٛي هللا ( ا٠٢ح . ( 2)
 (.3ٖٙ( ِٚغٍُ وراب صفاخ إٌّافم١ٓ ٚأؼىاُِٙ  تاب صفاخ إٌّافم١ٓ ٚأؼىاُِٙ .ؼذ٠س سلُ )2ٓٓٗؼذ٠س سلُ )

ِٕٗ أخش ( 3) ظٗ اٌثخاسٞ وراب اٌر١ُّ لٌٛٗ ذعاٌٟ )فٍُ ذعذٚا ِاء فر١ّّٛا صع١ذاً غ١ثاً فاِغؽٛا تٛظٛ٘ىُ ٚأ٠ذ٠ىُ 
 (3ٖٙ(  ِٚغٍُ وراب اٌؽ١ط تاب اٌر١ُّ ؼذ٠س سلُ )ٖٖٗؼذ٠س سلُ )



ٌْه(ِ )البمرة: من اآلٌاة  ، فإن ظاهر لَله َََْ أن ؼاٌاة أمار الساعً بٌنهماا ، أن (  7٘ٔ: )فَال ُجنَاَ  
ساؤلت أناس بان :  َن َاصم بن سٌْمان لاال (ٗ) ٌكَن من لسم المبا  ، َفً صٌْح البخاري "

مالاان رضااً هللا َنااه َاان الصاافا َالماارَة ، لااال : كنااا ناارى أنهمااا ماان أماار الجاهٌْااة ، فْمااا كااان 
ِ )البمارة: مان اآلٌاة  اإلسالم أمسكنا َنهما ، فؤنلل هللا تعالى ةَ ِماْن َشاعَائِِر اوَّ ََ اْلَمْر ََ فَا  : ) إِنَّ الصَّ

َؾ بِِهَما( )البمرة: من اآلٌة  ( إلى لَله : )أَنْ 7٘ٔ ََّ َِّ َبهذا َرؾ أن نفاً الجناا  لاٌس (  7ٌَ٘ٔ
المراد به بٌان أصل السعً ، َإنما المراد نفً تْرجهم بإمساكهم َنه ، ٌْث كاانَا ٌارَن أنهماا 

ِ ()البمرة:من اآلٌة من أمر الجاهٌْة ، أما أصل ْكم السعً فمد تبٌن بمَله:  ( 7٘ٔ)ِمْن َشعَائِِر اوَّ

 َمَم الْفظ َخصَص السبب : 

إذا نللت اآلٌة  لسبب خاص ، َلفظها َام كاان ْكمهاا شاامال لساببها ، َلكال ماا ٌتناَلاه 
لفظها ، ْلن المران كاان نالل تشارٌعا َاماا لجمٌا  اْلماة فكانات العبارة بعماَم لفظاه ال بخصاَص 

 سببه . 

الَّاِذٌَن مثال ذلن : آٌات الْعاان ، َهاً لَلاه تعاالى : ) لَاْم ٌَكُاْن لَُهاْم شُاَهدَاُء إاِلَّ ََ ََ اَجُهاْم  ََ ٌَْرُماََن أَْل
اااِدلٌَِن()النَر: ماان اآلٌااة ٙأَْنفُسُااُهْم()النَر: ماان اآلٌااة  إلااى لَلااه تعااالى : ( 9( ) إِْن َكاااَن ِمااَن الصَّ

اَجُهْم ()النَر: من اآلٌة ) ََ الَِّذٌَن ٌَْرُمََن أَْل بااس مان ٌْاث ابان َ(ٔ)ففً صٌْح البخاري " ( ََٙ
رضً هللا َنهما : أن هالل بن أمٌة لذؾ امرأته َند النباً   : البٌناة أَ ْاد فاً ظهارن ، فماال 

اِدلٌَِن ()النَر: من اآلٌة من الْد ، فنلل جبرٌل ، َأنلل ٌَْه :   ( ٙ)إِْن َكاَن ِمَن الصَّ

امل له َلؽٌره ، بدلٌل ما رَاه فهذه اآلٌات نللت بسبب لذؾ هالل بن أمٌة المرأته ، لكن ْكمها ش
البخاري من ْدٌث سهل بن سعد رضً هللا َنه ، أن ٌََمر العجالناً جااء إلاى النباً  صاْى هللا 
ٌَْه َسْم فمال : ٌا رسَل هللا ، رجل َجد م  امرأته رجال أٌمتْه فتمتَْنه أم كٌؾ ٌصن  ؟ فمال 

فً صاْبتن . فؤمرهما رسَل هللا   بالمالَنه بماا سامً هللا النبً   : لد أنلل هللا المرآن فٌن َ
 .  (ٕ)فً كتابه ، فالَنها . الْدٌث 

 فجعل البنً   ْكم هذه اآلٌات شامال لهالل بن أمٌة َؼٌره . 

 المكً َالمدنً

                                              

غعٟ ( أؼشظٗ اٌثخاسٞ وراب اٌؽط تاب ِا ظاء فٟ اٌغعٟ ت١ٓ اٌصفا ٚاٌّشٚج ، ِٚغٍُ وراب اٌؽط تاب ت١اْ أْ ٌا 4)
 (33ٕٔت١ٓ اٌصفا ٚاٌّشٚج سوٓ ال ٠صػ اٌؽط ئال تٗ ؼذ٠س سلُ )

أخشظٗ اٌثخاسٞ وراب اٌشٙاداخ تاب ئرا دعٟ أٚ لزف فٍٗ أْ ٠ٍرّظ اٌث١ٕح ٠ٕٚطٍك ٌطٍة اٌث١ٕح . ؼذ٠س سلُ  (1)
(ٕٙ3ٔ.) 

َْ أَصْ   (2) ٛ ُِ َٓ ٠َْش اٌَِّز٠ َٚ َٙذَاُء( أخشظٗ اٌثخاسٞ وراب اٌرفغ١ش عٛسج إٌٛس تاب لٌٛٗ عض ٚظً ) ُْ شُ ُٙ ٌَ ْٓ ُْ ٠َىُ ٌَ َٚ  ُْ ُٙ اَظ َٚ
 (.2ٍُٕٗٔ وراب اٌٍعاْ ؼذ٠س سلُ )( ِٚغٖٕٗا٠٢ح  . ؼذ٠س سلُ      )



ََشارٌن سانة ، لضاً رساَل هللا    أكثرهاا نلل المران َْاى النباً    مفرلاا فاً خاالل ثاالث  
ْلنَاهُ تَْنِلٌالً( )اإلسراء : بمكة ، لال هللا تعالى نَلَّ ََ َََْى ُمْكٍث  َََْى النَّاِس  لُْرآناً فََرْلنَاهُ ِلتَْمَرأَهُ  ََ (ٔٓٙ )

 َلذلن لسم العْماء رْمهم هللا تعالى المرآن إلى لسمٌن : مكً َمدنً : 

 : ما نلل َْى النبً    لبل هجرته إلى المدٌنة .  فالمكً

 َالمدنً : ما نلل َْى النبً   بعد هجرته إلى المدٌنة . 

مَ  ََْى هذا فمَله تعالى :  َْ َرِضاٌُت لَكُاُم اإلساالم اْلٌَ ََ كُْم نِْعَمتًِ  ٌْ َْ ََ أَتَْمْمُت  ََ ُْْت لَكُْم ِدٌنَكُْم  ِدٌنااً  أَْكَم
من المسم المدنً َإن كانت لد نللت َْى النبً   فً ْجة الَداع بعرفة ( ٖ()المائدة: من اآلٌة 

َن َمر رضً هللا َنه أنه لال : لد َرفنا ذلن الٌَم ، َالمكان الذي (3)، ففً الصٌْح البخاري 
 عرفة ٌَم جمعة . نللت فٌه َْى النبً   ، نللت َهَ لائم ب

 :  ٌَتمٌل المسم المكً َن المدنً من ٌْث اْلسَْب َالمَضَع

 أما من ٌْث اْلسَْب فهَ :  -أ

الرشلل في المكي قوة األسلول ، وفدة ال طشل، هأ غشلتل الم تشطننأ مي ضتوأ مستعكن وأ ،  -1
 وه نلنه نه  هه  لك ، مق م سو عي المدث  ، والقم  . 

لل في مسلون  الننأ ، وسهولة ال طشل ، ألأ غشلتل الم تشطننأ مقنلتوأ منقتشدوأ ، ممش المدني : فشلرش
 مق ا سو ة المشئدة . 

الرشلتتل فتتي المكتتي قلتت  ا نتتشت، وقتتوة المحش تتة ، ألأ غشلتتل الم تتشطننأ ميتتشدوأ مفتتشقوأ ،   -2
 ف وطنوا نمش عقعضن  حشله  ، مق ا سو ة الطو   . 

شت ، و كت  األحكتش  ، م ستلة نتدوأ محش تة ، ألأ حتشله  عقعضتي ممش المدني : فشلرشلل فن  طول ا ن
  لك ، مق م الدنأ في سو ة النق ة . 

 َأما من ٌْث المَضَع فهَ :  -ب

الرشلل في المكتي عق نت  العوحنتد واليقنتدة الستلنمة ،  لولتش متش نعيلته نعوحنتد األلوانتة واإلنمتشأ 
 نشلنيث ، ألأ غشلل الم شطننأ ننك وأ  لك .  

متش المتدني : فشلرشلتتل فنت  عهلتتنل الينتشدات والميتشمالت ، ألأ الم تتشطننأ قتد عقتت   فتي نهوستته  م -1
 العوحند واليقندة السلنمة ، فه  في حش ة لعهلنل الينشدات والميشمالت.

                                              

( ِٚغٍُ وراب اٌرفغ١ش تاب فٟ ٘ٗ( أخشظٗ اٌثخاسٞ  وراب اإل٠ّاْ تاب ص٠ادج اإل٠ّاْ ٚٔمصأٗ ؼذ٠س سلُ )ٖ) 
 ( .ٖ٘ٔٓذفغ١ش آ٠اخ ِرفشلح ؼذ٠س سلُ ) 



اإلفشضة في  ك  ال هشد ومحكشم  والمنشفقنأ ومحتواله  فتي القست  المتدني هقعضتشء الحتشل ،  لتك   -2
 ، وظه  النهشف ن ال  القس  المكي . حنث ف ع ال هشد 

 :  فَائد معرفة المدنً َالمكً

 مي فة المكي والمدني نوع مأ منواع علو  الق بأ المهمة ، و لك مأ فنهش فوائد منهش : 

ظهو  نالغة الق اأ في معلح م اعنهش ، حنث ن شطل كل قو  نمش عقعضن  حشله  مأ قوة وفدة ،  -1
 مو لنأ وسهولة . 

حكم  العف نع في مسمح غشنشع  حنث نعد ج فنئش ففنئش نحسل األا  علح مش عقعضن  حشل  ظهو  -2
 الم شطننأ واسعيدادا  للقنول والعنهن  . 

ع ننة الدعشة هلح هللا عيشلح ، وعو نهه  هلح مأ نعنيوا مش سلك  الق اأ في األسلول والموضوع ،  -3
وسعيمل الفدة في موضيهش والسهولة في موضيهش  مأ حنث الم شطننأ ، نحنث نندم نشألا  فشألا  ،

 . 

عمننز النشسخ مأ المنسوخ فنمش لو و دت بنعشأ مكنة ومدننة ، نعحقه فنهمتش فت وط النستخ ، فتإأ  -4
 المدننة نشس ة للمكنة ، لعأ   المدننة عنهش . 

  



 الْكمة من نلَل المرآن الكرٌم

ل َْى النبً   مفرلا . َلنلَله َْى هذا الَجه من تمسٌم المرآن إلى مكً َمدنً ، ٌتبٌن أنه نل
 ْكم كثٌرة منها : 

ادَةً تثبٌت لْب النبً   ، لمَلاه تعاالى : ) -ٔ ِْ ا ََ ٌْاِه اْلمُاْرآُن ُجْمَْاةً  َْ ََ َل  ال نُاّلِ َْ لَااَل الَّاِذٌَن َكفَاُرَا لَا ََ
َرتَّ  ََ نَاهُ تَْرتٌِالً)َكذَِلَن ِلنُثَبَِّت بِِه فَُإادََن  َسَن تَْفِساٌراً)ْْٕٖ ْْ أَ ََ ّكِ  َْ ال ٌَؤْتَُنََن بَِمثٍَل إاِلَّ ِجئْنَاَن بِاْل ََ  )ٖٖ )

 ( ٖٖ-ٕٖ)الفرلان:

أن ٌسهل َْى الناس ْفظه َفهمه َالعمل به ، ٌْث ٌمرأ ٌَْهم شٌئا فشٌئا ، لمَله تعالى : )  -ٕ
َََْى النَّ  لُْرآناً فََرْلنَاهُ ِلتَْمَرأَهُ  ْلنَاهُ تَْنِلٌالً( )اإلسراء :ََ نَلَّ ََ َََْى ُمْكٍث   ( ٙٓٔاِس 

تنشٌِ الهمم لمبَل ما نلل من المران َتنفٌذه ، ٌْث ٌتشَق الناس بْهاؾ َشاَق إلاى نالَل  -ٖ
 .  اآلٌة  ، ال سٌما َند اشتداد الْاجة إلٌها كما فً آٌات اإلفن َالْعان

ال ، كما فً آٌات الخمر الذي نشؤ الناس ٌَْه ، التدرج فً التشرٌ  ْتى ٌصل إلى درجة الكم -ٗ
ألفَه ، َكان من الصعب ٌَْهم أن ٌجابهَا بالمن  منه منعا باتا ، فنلل فً شؤنه أَال لَله تعالى 
إِثُْمُهَمااااا أَْكبَااااُر ِماااا ََ َمنَااااافُِ  ِلْنَّااااِس  ََ ٌِْساااِر لُااااْل فٌِِهَمااااا إِثْاااٌم َكبٌِااااٌر  اْلَم ََ ََااااِن اْلَخْمااااِر  ْن : )ٌَْساااؤَلَنََن 

فكان فً هذه اآلٌة  تهٌئة لْنفَس لمبَل تْرٌمه ٌْث إن العمل (  9ٕٔنَْفِعِهَما()البمرة: من اآلٌة 
 ٌمتضً أن ال ٌمارس شٌئا إثمه أكبر من نفعه . 

تَّاى تَعْ  : ) ثم نلل ثانٌا لَله تعالى َْ أَْناتُْم سُاَكاَرى  ََ االةَ  َُْماَا َماا ٌَاا أٌَكَهاا الَّاِذٌَن آَمنُاَا ال تَْمَربُاَا الصَّ
فكان فً هاذه اآلٌاة  تمارٌن َْاى تركاه فاً بعاض اْلَلاات َهاً ( ٖٗتَمَُلََُن()النساء: من اآلٌة 

اْْلَْنَصااُب  أَلات الصَْات ، ثم نلل ثالثا لَله تعالى : ) ََ ٌِْساُر  اْلَم ََ ٌَا أٌَكَها الَِّذٌَن آَمنَُا إِنََّما اْلَخْماُر 
َمِل الشَّ  ََ اْْلَْلالُم ِرْجٌس ِمْن  ََن( )المائدة:ََ ُْ ِْ َِاِن فَاْجتَنِبَُهُ لَعََّْكُْم تُْف َِاُن أَْن 9ٌْٓ ٌْ (  ) إِنََّما ٌُِرٌدُ الشَّ

االةِ  ََاِن الصَّ ََ  ِ ََاْن ِذْكاِر اوَّ ٌَُصادَّكُْم  ََ ٌِْساِر  اْلَم ََ اْلبَْؽَضااَء فِاً اْلَخْماِر  ََ ةَ  ََ نَكُُم اْلعَدَا ٌْ فََهاْل أَْناتُْم  ٌَُلَِ  بَ
َََْااى 9ٔ)المائادة:ُمْنتَُهاََن(  َُْمَا أَنََّماا  َْ تُْم فَاا ٌْ لَّ ََ اذَُرَا فَاِإْن تَاا ْْ ا ََ سُاََل  ٌعُااَا الرَّ ِِ أَ ََ  َ ٌعُاَا اوَّ ِِ أَ ََ ( )

فكاان فاً هاذه اآلٌاات المنا  مان الخمار منهاا باتاا فاً جمٌا  ( 9َٕرسَُِلنَا اْلبَالغُ اْلُمبٌُِن( )المائدة:
 ى المن  منه فً بعض اْلَلات . اْلَلات ، بعد أن هٌئت النفَس ، ثم مرنت َْ



 : ترتٌب المران

 ترتٌب المرآن : تالَته تالٌا بعضه بعضا ْسبما هَ مكتَب فً المصاْؾ َمْفَظ فً الصدَر . 

 َهَ ثالثة أنَاع : 

النَع اْلَل : ترتٌب الكْمات بٌْث تكَن كل كْمة فاً مَضاعها مان اآلٌاة  ، َهاذا ثابات باالنص 
لفااا فااً َجَبااه َتْاارٌم مخالفتااه ، فااال ٌجااَل أن ٌماارأ : هللا الْمااد رب َاإلجماااع ، َال نعْاام مخا

ِ َرّبِ اْلعَالَِمٌَن( )الفاتْة:العالمٌن بدال من ) ْمدُ ِوَّ َْ  (  ٕاْل

ترتٌب اآلٌات بٌْث تكَن كال آٌاة فاً مَضاعها مان الساَرة ، َهاذا ثابات باالنص  النَع الثانً :
َتْرم مخالفته َال ٌجَل أن ٌمرأ : مالان ٌاَم الادٌن َاإلجماع ، َهَ َاجب َْى المَل الراجح ، 

ٌِم( )الفاتْااة: الاارْمن الاارٌْم باادال ماان ِْ َمِن الاارَّ ْْ ٌِن( )الفاتْااة:ٖ: )الاارَّ ِم الاادِّ َْ ففااً ( ٗ( )َماِلااِن ٌَاا
 أن َبد هللا بن اللبٌر لال لعثمان بن َفان رضً هللا َنهم فاً لَلاه تعاالى : (ٔ)صٌْح البخاري 

الَِّذٌَن ٌُتَ  ََ ٌَْر إِْخَراجٍ ()البمرة: من ) ِل َؼ َْ َْ اِجِهْم َمتَاَاً إِلَى اْل ََ ِصٌَّةً ِْلَْل ََ اجاً  ََ ٌَذَُرََن أَْل ََ َن ِمْنكُْم  َْ فَّ ََ
اجااً نسخها اآلٌة  اْلخرى ٌعنً لَله تعاالى ( لدٕٓٗاآلٌة  ََ ٌَاذَُرََن أَْل ََ َن ِماْنكُْم  َْ فَّا ََ َ الَّاِذٌَن ٌُت ََ  ( :

ََْشراً ()البمرة: من اآلٌة ٌَتََربَّْصَن بِؤَْنفُ  ََ َهذه لبْها فً التالَة لال : فْم ( ِٖٕٗسِهنَّ أَْربَعَةَ أَْشُهٍر 
 .  تكتبها ؟ فمال َثمان رضً هللا َنه : ٌا ابن أخً ال أؼٌر شٌئا منه من مكانه

من ْادٌث َثماان رضاً هللا َناه : أن النباً َٓرَي اإلمام أْمد َأبَ داَد َالنسائً َالتلمذي 
كااان ٌنااالل ٌَْااه الساااَر ذَات العاادد ، فكاااان إذا ناالل ٌَْاااه الشااًء ، دَاااا بعااض مااان كاااان    

الناَع الثالاث : ترتٌاب  (ٕ) ٌكتب،فٌمَل ، ضعَا هذه اآلٌات فً السَرة التً ٌذكر فٌها كاذا َكاذا
جباا السَر بٌْث تكَن كل سَرة فً مَضعها من المصْؾ ، َهاذا ثابات باالجتهااد فاال ٌكاَن َا

َن ْذٌفة بان الٌماان رضاً هللا َناه : أناه صاْى هللا   ذات لٌْاة ، (ٖ)َفً " صٌْح المسْم " 
تعٌْما َن اْلْنؾ : أنه لرأ (ٗ)فمرأ النبً   البمرة ، ثم النساء ، ثم آل َمران ، َرَي البخاري 

أَ ٌَنس، َذكر أن صْى م  َمر بن الخِاب  فً اْلَلى بالكهؾ ، َفً الثانٌة بٌَسؾ أ ٌََسؾ
 الصبح بهما . 

لال شٌخ اإلسالم ابن تٌمٌه : " تجَر لراءة هذه لبل هذه ، َكذا فً الكتابة . َلهذا تنََت 
مصاْؾ الصْابة رضً هللا َنهم فً كتابتها ، لكن لما اتفمَا َْى المصْؾ فً لمن َثمان 

ء الراشدَن ، َلد دل الْدٌث َْى أن لهم سنة ٌجب لخْفا\رضً هللا َنه ، صار هذا مما سنة ا
 أتباَها " أهـ . 

                                              

َّٓ أَْستَعَحَ أَشْ أخشظٗ اٌث  (1) ِٙ فُِغ ْٔ َ َٓ تِأ اظاً ٠َرََشتَّْص َٚ َْ أَْص ٠َزَُسٚ َٚ  ُْ ىُ ْٕ ِِ  َْ ْٛ فَّ َٛ َ َٓ ٠ُر اٌَِّز٠ َٚ عَْششاً خاسٞ وراب اٌرفغ١ش تاب ) َٚ ٍش  ُٙ
 (.ٖٓ٘ٗ...( ا٠٢ح ؼذ٠س سلُ )

 (3ٖٙٓ( ٚاٌرشِضٞ )3ٓٓ3(، ٚإٌغائٟ فٟ اٌغٕٓ اٌىثشٜ )33ٙ( ٚأتٛ داٚٚد ) 22ٖأؼّذ )  (2)

 (.33ٕأخشظٗ ِغٍُ وراب اٌصالج  اٌّغافش٠ٓ تاب اعرؽثاب ذط٠ًٛ اٌمشاءج فٟ صالج ا١ًٌٍ ؼذ٠س سلُ )  (3)

 أخشظٗ اٌثخاسٞ وراب ا٢راْ تاب اٌعّع ت١ٓ اٌغٛسذ١ٓ فٟ اٌشوعح ..  (4)



   

 كتابة المرآن َجمعه

 لكتابة المرآن َجمعه ثالث مراْل : 

المرْْة اْلَلى : فً َهد النبً   ، َكان االَتماد فً هذه المرْْة َْى الْفظ أكثر من االَتماد 
َة الْفاظ َلْاة الكااتبٌن ََساائل الكتاباة ، َلاذلن لام ٌجما  فاً َْى الكتابة ، لماَة الاذاكرة َسار

مصْؾ بل كان من سم  آٌة ْفظها ، أَ كتبها فٌما تٌسر له من َسب النخال ، َرلااع الجْاَد ، 
 َلخاؾ الْجارة ، َكسر اْلكتاؾ َكان المراء َددا كبٌرا. 

بناً   بعاث سابعٌن َان أناس بان مالان رضاً هللا َناه : أن ال ([1]ٔ)ففً " صاٌْح البخااري "
رجال ٌمال لهم : المراءة ، فعرض لهم ٌْان من بنً سٌْم رَل َذكَان َند بئر معَنة فمتَْهم ، 
َفً الصاْابة ؼٌارهم كثٌار كالخْفااء اْلربعاة ، ََباد هللا بان مساعَد، َساالم ماَلى أباً خٌْفاة ، 

 درداء رضً هللا َنهم . َأبً بن كعب ، َمعاذ بن جبل ، َلٌد بن ثابت ، َأبً ال

المرْْة الثانٌة : فً َهد أبً بكر رضً هللا َنه فً السنة الثانٌة َشرة من الهجرة . َسببه أنه 
لتل فً َلعة الٌمامة َدد كبٌر من المراء منهم ، سالم مَلى أبً ْذٌفة ، أْد من أمر النبً صْى 

 هللا ٌَْه َسْم بؤخذ المرآن منهم . 

أن َمار بان الخِااب (ٕ) َنه بجمعه لئال ٌضٌ  ، ففً  صٌْح البخاري" فؤمر أبَ بكر رضً هللا
أشار َْى أبً بكر رضً هللا َنهماا بجما  المارآن بعاد َلعاة الٌماماة ، فتَلاؾ تَرَاا ، فْام ٌالل 
َمر ٌراجعه ْتى شر  هللا صدر أبً بكر لذلن ، فؤرسل إلى لٌد بن ثابت فؤتاه ، ََنده َمر فمال 

ل شااب َالال ال نتهمان ، َلاد كنات تكتاب الاًَْ لرساَل هللا صاْى هللا ٌَْاه له أبَ بكر : إنن رج
َسْم فتتب  المرآن فاجمعه ، لال : فتتبعت المرآن أجمعه مان العساب َالْخااؾ َصادَر الرجاال ، 
فكانت الصْؾ َند أبً بكر ْتى تَفاه هللا ، ثم َند َمر ٌْاته ، ثم َند ْفصة بنت َمر رضً 

 خاري مَال . هللا َنهما . رَاه الب

َلد َافك المسْمَن أبا بكر َْى ذلن ََدَه من ْسناته ، ْتى لاال َْاى رضاً هللا َناه: أَظام 
 الناس فً المصاْؾ أجرا أبَ بكر ، رْمه هللا َْى أبً بكر هَ أَل من جم  كتاب هللا . 

مسااة المرْْاة الثالثاة : فاً َهاد أمٌاار الماإمنٌن َثماان بان َفاان رضااً هللا َناه فاً السانة الخا
َالعشرٌن ، َسببه اختالؾ الناس فً الماراءة بْساب اخاتالؾ الصاْؾ التاً فاً أٌادي الصاْابة 
رضً هللا َنهم فخٌفت الفتنة ، فؤمر َثماان رضاً هللا َناه أن تجما  هاذه الصاْؾ فاً مصاْؾ 

 َاْد ن لئال ٌختْؾ الناس ، فٌتنالََا فً كتاب هللا تعالى ٌَتفرلَا. 

                                              

 (.ٖٗٙٓأخشظٗ اٌثخاسٞ وراب اٌعٙاد تاب اٌعْٛ تاٌّذد ؼذ٠س سلُ ) (   [1]ٔ)

 فغ١ش تاب لٌٛٗ ) ٌمذ ظاءوُ سعٛي ِٓ أٔفغىُ عض٠ض ع١ٍٗ ِا عٕرُ ( ا٠٢ح .أخشظٗ اٌثخاسٞ  وراب اٌر  (2)



ْذٌفة بن الٌمان لد َْى َثمان مان فاتح أرمٌنٌاة َأذربٌجاان ، أن (ٖ)ففً " صٌْح البخاري " 
َلد أفلَه اختالفهم فً المراءة ، فمال : أمٌر المإمنٌن أدرن هذه اْلمة لبل أن ٌختْفَا فً الكتاب 
اختالؾ الٌهَد َالنصارى ، فؤرسل َثمان إلى ْفصة ، ففعْت ، فؤمر لٌد بن ثابت ، ََبد هللا بن 

لعاص ، ََبد الرْمن بن الْارث بن هشام فنسخَها فاً المصااْؾ . َكاان اللبٌر ، َسعٌد بن ا
َلال َثمان لْرهِ الثالثة المرشاٌٌن : إذا اختْفاتم أناتم  –لٌد بن ثابت أنصارٌا َالثالثة لرشٌٌت 

َلٌد بن ثابت فً شائ مان المارآن فااكتبَه بْساان لارٌش ن فإنماا نالل بْساانهم ، ففعْاَا ْتاى إذا 
مصاْؾ ، رد َثمان الصاْؾ إلاى ْفصاة ، َأرسال إلاى كال أفاك بمصاْؾ نسخَا الصْؾ فً ال

 مما نسخَا ، َأمر بما سَاه من المرآن فً كل صٌْفة أَ مصْؾ أن ٌْرق . 

َلد فعل َثمان رضً هللا َنه هذا بعد أن استشار الصْابة رضً هللا َانهم ، لماا رَي أبان أباً 
فعال فاً المصااْؾ إال َان ماالء مناا ، لاال : َن َْى رضً هللا َنه أنه لال : َهللا ماا (ٔ)داَد 

 أرى أن نجم  الناس َْى مصْؾ َاْد ، فال تكَن فرلة َال اختالؾ، لْنا ، فنعم ما رأٌت . 

: أدركت الناس متَافرٌن ٌْن ْارق َثماان المصااْؾ فاؤَجبهم ذلان ، أَ  َلال مصعب بن سعد
َثماان رضاً هللا َناه التاً َافماه  لال : لم ٌنكر ذلن منهم أْد ، َهَ من ْسنان أمٌر المإمنٌن

 المسْمَن ٌَْها ، َكانت مكمْة لجم  خٌْفة رسَل هللا   أبً بكر رضً هللا َنه . 

َالفرق بٌن جمعه َجم  أبً بكر رضً هللا َنهما أن الؽرض من جمعه فً َهد أبً بكر هللا َنه 
نااه شاائ دَن أن ٌْماال الناااس َْااى تمٌٌااد الماارآن كْااه مجمََااا فااً مصااْؾ ، ْتااى ال ٌضااٌ  م

االجتماع َْى مصْؾ َاْد ن َذلن أنه لام ٌظهار أثار الخاتالؾ لاراءاتهم ٌادََ إلاى ْمْهام َْاى 
 االجتماع َْى مصْؾ َاْد . 

َأم الؽرض من جمعه فً َهد َثمان رضً هللا َنه فهَ تمٌٌد المرآن كْه مجمََا فاً مصاْؾ 
 ر اْلثر المخٌؾ باختالؾ المراءات. َاْد ، ٌْمل الناس َْى االجتماع ٌَْه لظهَ

َلاد ظهارت نتاائج هاذا الجما  ٌْاث ْصاْت باه المصاْْة العظماى لْمساْمٌن مان اجتمااع اْلماة ، 
َاتفاق الكْمة ، ََْْل اْللفاة ، َانادفعت باه مفسادة كبارى مان تفارق اْلماة ، َاخاتالؾ الكْماة ، 

 تفشَ البؽضاء ، َالعداَة . 

ن متفما ٌَْه بٌن المسْمٌن متَاترا بٌنهم ، ٌتْماه الصؽٌر َن َلد بمً َْى ما كان ٌَْه ْتى اآل
الكبٌر ، لم تعبث به أٌدي المفسدٌن ، َلم تِمسه أهَاء اللائؽٌن . فْْه الْماد   رب الساماَات 

 َرب اْلرض رب العالمٌن . 

  

                                              

 (.233ٗأخشظٗ اٌثخاسٞ وراب فعاءي اٌمشءاْ تاب ظّع اٌمشءاْ ؼذ٠س سلُ ) (3)

؛ ٚفٟ اإلعٕاد اٌّؽفٛظ )دمحم تٓ أتاْ  2٘ٗ/  ٕأخشظٗ اٌخط١ة فٟ وراب فعائً اٌمشءاْ ٌٍٛصً اٌّذسض   (1)
أخشظٗ أتٟ  ٕٓٓ/ 3اٌعشغ ٚاٌرعذ٠ً ٌٍشاصٞ  2، لاي اتٓ ِع١ٓ )ظع١فٖٕٓ – 2ٕٕ/ ٖلطٕٟ اٌععفٍٟ ( عًٍ اٌذاس 

 . ٕٔأخشظٗ أتٟ داٚد فٟ وراب اٌّصاؼف صـ  ٕٕداٚد فٟ وراب اٌّصاؼف صـ 



 التفسٌر

 التفسٌر لؽة : من الفسر ، َهَ : الكشؾ َن المؽِى . 

 معانً المرآن الكرٌم . َفً االصِال  . بٌان 

ِلٌَتَذَكََّر أَُلَُ اْْلَْلبَااِب( َتعْم التفسٌر َاجب لمَله تعالى : ) ََ ٌَْن ُمبَاَرٌن ِلٌَدَّبَُّرَا آٌَاتِِه  ِكتَاٌب أَْنَلْلنَاهُ إِلَ
َََْى لٍَُُْب أَْلفَالَُها( )دمحم:9ٕ)ّص:  (   ٕٗ( َلمَله تعالى : )أَفَال ٌَتَدَبَُّرََن اْلمُْرآَن أَْم 

َجه الداللة من اآلٌة  اْلَلى أن هللا تعالى بٌن أن الْكمة من إنلال هذا المرآن المبارن ن 
 أن ٌتدبر الناس آٌاته ، ٌَتعظَا بما فٌها . 

َالتدبر هَ التؤمل فً اْللفاظ لَْصَل إلاى معانٌهاا ، فاإذا لام ٌكان ذلان ، فاتات الْكماة مان إنالال 
 ٌر لها . المرآن ، َصار مجرد ألفاظ ال تؤث

 َْلنه ال ٌمكن االتعاظ بما فً المرآن بدَن فهم معانٌه . 

ََجه الداللة من اآلٌة  الثانٌة أن هللا تعالى َبخ أَلئن الذٌن ال ٌتدبرَن المارآن ، َأشاار إلاى أن 
 ذلن من اإللفال َْى لَْبهم ، ََدم َصَل الخٌر إلٌها . 

ْمااَن الماارآن ألفاظااه َمعانٌااه ن ْلنهاام بااذلن َكااان سااْؾ اْلمااة َْااى تْاان الِرٌمااة الَاجبااة ، ٌتع
 ٌتمكنَن من العمل بالمرآن َْى مراد هللا به فإن العمل بما ال ٌعرؾ معناه ؼٌر ممكن . 

َلال أبَ َبد الرْمن السْمً : ْدثنا الذي كانَا ٌمرئَننا المرآن كعثمان بان َفاان ََباد هللا بان 
بً   َشر آٌات ، لم ٌجاَلَها ، ْتى ٌتعْمَا ما مسعَد َؼٌرهما ، أنهم كانَا إذا تعْمَا من الن

 فٌها من العْم َالعمل ، لالَا : فتعْمنا المرآن َالعْم َالعمل جمٌعا . 

لال الشٌخ اإلسالم ابن تٌمٌه : َالعادة تمن  أن ٌمرأ لَم كتابا فً فن من العْم كالِب َالْساب ، 
ى الاذي هاَ َصامتهم ، َباه نجااتهم َساعادتهم َلٌاام دٌانهم َال ٌستشرَْه فكٌؾ بكاالم هللا تعاال

َدنٌاهم . ٌَجب َْى أهل العْم ، أن ٌبٌنَه لْناس َن ِرٌك الكتابة أَ المشافهة لمَله تعالى : ) 
ال تَْكتُُمَنَاهُ ()آل َمار ََ ُ ِمٌثَاَق الَِّذٌَن أَُتَُا اْلِكتَاَب لَتُبٌَِّنُنَّهُ ِلْنَّااِس  إِْذ أََخذَ اوَّ ( 78ٔان: مان اآلٌاة ََ

َتبٌن الكتاب لْناس شامل لتبٌن ألفاظه َمعانٌه ، فٌكَن تفسٌر المرآن ، مما أخذ هللا العهاد َْاى 
 أهل العْم ببٌانه . 

َالؽرض من تعْم التفسٌر هَ الَصاَل إلاى الؽاٌاات الْمٌادة َالثمارات الجٌْْاة ، َهاً التصادٌك 
 جه الذي أراده هللا ن لٌعبد هللا بها َْى بصٌره . بؤخباره َاالنتفاع بها َتِبٌك أْكامه َْى الَ

 الَاجب َْى المسْم فً تفسٌر المرآن

الَاجب َْى المسْم فً تفسٌر المرآن أن ٌشعر نفسه ٌْن ٌفسر المرآن بؤنه مترجم َن هللا تعالى 
 َْم ، شاهد ٌَْه بما أري بد من كالمه فٌكَن معظما لهذه الشهادة خائفا من أن ٌمَل َْى هللا بال



َش َما ، فٌم  فٌما ْرم هللا ، فٌخلي بذلن ٌَم المٌامة ، لال هللا تعالى :  ِْ ا ََ ًَ اْلفَ َم َربِّ رَّ َْ )لُْل إِنََّما 
ْل بِِه سُْْ  ِ َما لَْم ٌُنَّلِ أَْن تُْشِركَُا بِاوَّ ََ ّكِ  َْ ٌِْر اْل ًَ بِؽَ اْلبَْؽ ََ ثَْم  اْْلِ ََ ََِن  َما بَ ََ أَ َظَهَر ِمْنَها  ََ ْن تَمَُلَُا َِاناً 

ِ َما ال تَْعَُْمََن( )ْلَراؾ: ِ  َلال تعالى( َََْٖٖى اوَّ َم اْلِمٌَاَمِة تََرى الَِّذٌَن َكذَبَُا َََْى اوَّ َْ ٌَ ََ ( :
ُْْمتَكَبِِّرٌَن( )اللمر: ٌَْس فًِ َجَهنََّم َمثًَْى ِل دَّةٌ أَلَ ََ ُجَهُُهْم ُمْس َُٙٓ) 

 المرج  فً تفسٌر المرآن  
 ٌر المرآن إلى ما ٌؤتً : ٌرج  فً تفس

كالم هللا تعالى : فٌفسر المرآن بالمرآن ، ْلن هللا تعالى هَ الذي أنلله ، َهاَ أَْام بماا  -أ
 أراد به . َذلن أمثْة منها : 

َلنََُن( )ٌَنس:لَله تعالى : )-ٔ ْْ ال هُْم ٌَ ََ ِهْم  ٌْ َْ ََ ٌؾ  َْ ِ ال َخ ِلٌَاَء اوَّ َْ  ( ٕٙأاَل إِنَّ أَ

َكانَُا ٌَتَّمََُن( )ٌَنس: اء هللا بمَله فً اآلٌة  التً تٌْهافمد فسر أَلٌ ََ  ( ٖٙ: )الَِّذٌَن آَمنَُا 

َِّاِرُق( )الِارق: -ٕ َما أَْدَراَن َما ال ََ  فمد فسر الِارق بمَلاه فاً اآلٌاة  الثانٌاة :( ٕلَله تعالى : )
 ( .ٖ)النَّْجُم الثَّالُِب( )الِارق:

اْْلَْرَض بَ  -ٖ ََ اَهاا( )النالَاـات:لَله تعاالى : ) َْ فماد فسار دْاهاا بمَلاه فاً اآلٌتاٌن ( ْٖٓعادَ ذَِلاَن دَ
ََاَها( )النالَـات: بعدها : َمْر ََ اْلِجبَاَل أَْرَساَها( )النالَـات:)(ٖٔ)أَْخَرَج ِمْنَها َماَءَها  ََٖٕ.) 

 مبْاػ َان هللا تعاالى، كالم رسَل هللا   ، فٌفسار المارآن بالسانة ، ْلن رساَل هللا   -ب 
 فهَ أَْم الناس بمراد هللا تعالى كالمه . 

 َلذلن أمثْة منها : 

ِلٌَاادَةٌ ()ٌاَنس: مان اآلٌاة  لَله تعالى : -ٔ ََ ْسانَى  ُْ َسنَُا اْل ْْ صاْى هللا  ففسار النباً( ٕٙ)ِلَِّْذٌَن أَ
جرٌار َابان أباً ْاام صارٌْا مان  ٌَْه َسْم اللٌادة بالنظر إلى َجاه هللا تعاالى ، فٌماا رَاه ابان

فاً "  (ٖ). َرَاه جرٌار مان ْادٌث كعاب بان َجارة   (ٕ)َأبً بن كعب  (ٔ)ْدٌث أبً مَسى 
                                              

، ٚأخشظٗ اٌالٌىائٟ فٟ  ششغ االعرماد اٌّعٍذ  ٖٔٗٓٔ، ؼذ٠س سلُ  2ٗ٘ٔ/ٙأخشظٗ اتٓ أتٝ ؼاذُ فٟ ذفغ١شٖ      (ٔ)
 33٘، ؼذ٠س سلُ  2٘ٗ-3٘ٗ/ٖاٌصأٟ 

، ٚاالٌىلائٟ فلٟ شلشغ أصلٛي االعرملاد ، ٚاٌّعٍلذ 3ٖٖٙٔ، ؼذ٠س سللُ   2ٙ/٘ٔأخشظٗ اٌطثشٞ فٟ ذفغ١شٖ       (ٕ)
 . ٙ٘ٗ/ٖاٌصأٟ 

، ٚاالٌىائٟ فٟ ششغ أصٛي االعرماد ، ٚاٌّعٍذ اٌصأٟ 3ٖٖٙٔ، ؼذ٠س سلُ   3ٙ٘ٔأخشظٗ اٌطثشٞ فٟ ذفغ١شٖ      (ٖ)
ٖ/ٗ٘ٙ.-ٗ٘3  

: ئشثلاخ س٠ٚلح اٌّلإ١ِٕٓ فلٟ ا٢خلشج ستٙلُ علثؽأٗ ٚذعلاٌٝ ،  3ٓ، ورلة اإل٠ّلاْ تلاب  3ٓ2أخشظلٗ ِغلٍُ        (ٗ)
 .  3ٔٔ( 23ٕ) ٓ٘ٗ،  3ٔٔ( 23ٕ)2ٗٗؼذ٠س سلُ 



َن صهٌب بن سنان َن النبً   فً ْدٌث لال فٌه : " فٌكشؾ الْجاب فما (ٗ)صٌْح مسْم " 
َساانَُا  هااذه اآلٌااة  ) أَِااَا شااٌئا أْااب إلااٌهم ماان النظاار إلااى ربهاام َاال َجاال " ، ثاام تااال ْْ ِلَّْااِذٌَن أَ

اُب اْلَجنَّاااِة هُاااْم فٌَِهاااا َخاِلااادََُن(  َْ ال ِذلَّاااةٌ أَُلَئِاااَن أَْصااا ََ ُجاااََهُهْم لَتَاااٌر  َُ ال ٌَْرَهاااُك  ََ ِلٌَاااادَةٌ  ََ ْسااانَى  ُْ اْل
 ( ٕٙ)ٌَنس:

ٍة ()ْلنفال: من اآلٌ لَله تعالى : -ٕ ََّ ْعتُْم ِمْن لُ َِ دكَا لَُهْم َما اْستَ َِ أَ ََ صاْى  فمد فسر النبً(  ٓٙة )
( ، َؼٌره من ْدٌث َمبة نب َامر رضً هللا َناه ٗهللا ٌَْه َسْم المَة بالرمً . رَاه مسْم )

 . 

كالم الصْابة رضً هللا َنهم ال سٌما ََ العْم منهم َالعناٌاة بالتفساٌر ، ْلن المارآن  -ج
ب الْااك ، َأسااْمهم ماان ناالل بْؽااتهم َفااً َصاارهم ، َْلنهاام بعااد اْلنبٌاااء أصاادق الناااس فااً ِْاا

اْلهاَاء ، َأِهارهم مان المخالفااة التاً تْاَل بااٌن المارء َباٌن التَفٌااك لْصاَاب . َلاذلن أمثْااة 
 كثٌرة جدا منها : 

َْ الَمْساتُُم النَِّسااَء ( لَله تعالى:)  -ٔ ِِ أَ دٌ ِمْنكُْم ِماَن اْلؽَاائِ َْ َْ َجاَء أَ َََْى َسفٍَر أَ  َْ إِْن كُْنتُْم َمْرَضى أَ ََ
فماااد صاااح َااان ابااان َبااااس رضاااً هللا َنهماااا: أناااه فسااار المالمساااة ( ٖٗسااااء: مااان اآلٌاااة )الن

 . (ٙ)بالجماع

                                                                                                                                        

)  2ٗٙٗ: فعلً اٌشِلٟ ٚاٌؽللس ع١ٍلٗ ... ، ؼلذ٠س سلللُ  ٕ٘، ورلاب اإلِللاسج ، تلاب  ٕٓٓٔأخشظلٗ ِغلٍُ       (٘)
، تاب  3ٖٕٖٓ: ِٚٓ عٛسج األٔفاي ، ؼذ٠س سلُ  3، وراب ذفغ١ش اٌمشآْ ، تاب 2ٖٙٔ، ٚاٌرشِزٞ   2ٔ3ٔ( 3ٙٔ
اٌشِٟ فٟ علث١ً هللا ، ؼلذ٠س سللُ  2ٔ، وراب اٌعٙاد ، تاب  2ٓٗٔ: عٕذ اٌرشِزٞ ِثُٙ ، ٚأخشظٗ أتٛ داؤد    ٖٕ
 ، ٚأخشظٗ غ١شُ٘ أ٠عا 3ٖٕٔ

 ( 2ٕٔ/ِٔصٕفٗ )( ، ٚاتٓ أتٟ ش١ثح فٟ ٖٗٔ/ٔأخشظٗ عثذ اٌشصاق فٟ ِصٕفٗ )     (ٙ)

  

  



كالم التابعٌن الذٌن اَتنَا بؤخذ التفسٌر َان الصاْابة رضاً هللا َانهم ، ْلن التاابعٌن  -د
 خٌر الناس بعد الصْابة ، َأسْم من اْلهَاء ممن بعدهم . َلم تكن الْؽة العربٌة تؽٌرت كثٌرا فً

 َصرهم ، فكانَا ألرب إلى الصَاب فً فهم المرآن ممن بعدهم . 

َْى الشًء فال ٌرتاب فً كَنه  –ٌعنً التابعٌن  –: إذا أجمعَا  (ٔ)لال شٌخ اإلسالم ابن تٌمٌه 
ْجة ، فإن اختْفَا فال ٌكَن لَل بعضهم ْجة َْى بعض َال َْى مان بعادهم ، ٌَرجا  فاً ذلان 

 أَ َمَم لؽة العرب ، أَ ألَال الصْابة فً ذلن .  إلى لؽة المرآن ، أَ ألسنة ،

َلال أٌضا : من َدل َن مذاهب الصْابة َالتابعٌن َتفسٌرهم إلى ما ٌخالؾ ذلان ، كاان مخِئاا 
فً ذلان ، بال مبتادَا ، َإن كاان مجتهادا مؽفاَرا لاه خِاَة ، ثام لاال : فمان خاالؾ لاَلهم َفسار 

 َالمدلَل جمٌعا . المرآن بخالؾ تفسٌرهم ، فمد أخِؤ فً الدلٌل 

إِنَّا ما تمتضٌه الكْمات من المعانً الشرٌَة أَ الْؽٌَة ْسب السٌاق لَله تعالى : ) -هـ  
ُ ()النساء: من اآلٌة  ٌَْن النَّاِس بَِما أََراَن اوَّ كَُم بَ ْْ ّكِ ِلتَ َْ ٌَْن اْلِكتَاَب بِاْل )إِنَّاا  َلَلاه :(  ٘ٓٔأَْنَلْلنَا إِلَ

 ً نَاهُ لُْرآنا ْْ ِماِه َلَله ( َََٖربٌِّاً لَعََّْكُْم تَْعِمََُْن( )اللخرؾ: َجعَ َْ َِْسااِن لَ نَا ِماْن َرسُاٍَل إاِلَّ بِ ْْ َما أَْرَس ََ ( :
 ( . ِٗلٌُبٌََِّن لَُهْم ()ابراهٌم: من اآلٌة 

فإن اختْؾ المعنى الشرًَ َالْؽَي ، أخذ بما ٌمتضٌه الشرًَ ، ْلن المرآن نلل لبٌان الشارع ، 
 الْؽة إال أن ٌكَن هنان دلٌل ٌترجح به المعنى الْؽَي فٌإخذ به . ال لبٌان 

اٍد مثال ما اختْؾ فٌه المعنٌاان ، َلادم الشارًَ : لَلاه تعاالى فاً المناافمٌن : ) َْ َََْاى أَ ال تَُصاّلِ  ََ
فالصالة فً الْؽة الدَاء ، َفً الشرع هنا الَلَؾ َْاى ( 7ِٗمْنُهْم َماَت أَبَداً ()التَبة: من اآلٌة 

المٌاات لْاادَاء لااه بصاافة مخصَصااة فٌماادم المعنااى الشاارًَ ، ْلنااه الممصااَد لْمااتكْم المعهااَد 
 لْمخاِب ، َأما من  الدَاء لهم َْى َه اإلِالق فمن دلٌل آخر . 

اِلِهْم َصادَلَةً َمثال ما اختْؾ فٌه المعنٌان ، َلادم فٌاه الْؽاَي بالادلٌل : لَلاه تعاالى ) ََ ُخاْذ ِماْن أَْما
 ََ ُرهُْم  ّهِ َِ ُ ٌِْهْم()التَبة: من اآلٌة ت َْ ََ َصّلِ  ََ ٌِهْم بَِها  فالمراد بالصالة هنا الدَاء ، َبدلٌل ( ٖٓٔتَُلّكِ

َن َبد هللا بن أبً أَفً ، لال : كان النبً    إذا أتاى بصادلة لاَم ، صاْى  (ٕ)ما رَاه مسْم  
 أَفً " . ٌَْهم ، فؤتاه أبً بصدلته فمال : " الْهم صل َْى آل أبً 

َأمثْااة مااا اتفااك فٌااه المعنٌااان الشاارًَ َالْؽااَي كثٌاارة : كالسااماء َاْلرض َالصاادق َالكااذب 
 َالْجر َاإلنسان . 

                                              

 ِعّٛع اٌفراٜٚ .  (1) 

، ِٚغلٍُ   ٙٙٔٗ: غلضٚج اٌؽذ٠ث١لح ، ؼلذ٠س سلّلٓ  ٖٙ، ورلاب اٌّالاصٞ ، تلاب  ٕٖٗأخشظلٗ اٌثخلاسٞ     (2)
 .  33ٓٔ( 3ٙٔ)  2ٕٕٗ: اٌذعاء ٌّٓ أذٝ تصذلح ، ؼذ٠س سلُ  ٗ٘، وراب اٌضواج ، تاب 3ٗ2



 االختالؾ الَارد فً  التفسٌر المؤثَر

 االختالؾ الَارد فً التفسٌر المؤثَر َْى ثالثة ألسام : 

معناى اآلٌاة  ، مثالاه لَلاه تعاالى :  اْلَل : اختالؾ فاً الْفاظ دَن المعناى ، فهاذا ال تاؤثٌر لاه فاً
لََضى َربكَن أاَلَّ تَْعبُادَُا إاِلَّ إٌَِّااهُ( )اإلساراء : ََ لاال ابان َبااس : لضاً : أمار ، َلاال مجاهاد :  (ٖٕ)

َصً ، َلال الربٌ  بن انس : أَجب ، َهذه التفسٌرات معناها َاْد ، اَ متمارب فال تؤثٌر لهاذا 
 االختالؾ فً معنى اآلٌة  . 

لثانً : اختالؾ فً الْفظ َالمعنى ، َاآلٌة  تْتمل المعنٌاٌن لعادم التضااد بٌنهماا ، فتْمال اآلٌاة  ا
ٌَْهما ، َتفسر بهما ، ٌَكَن الجم  بٌن هذا االختالؾ أن كال َاْاد مان الماَلٌن ذن َْاى َجاه 

ِهْم نَ التمثٌل ، لماا تعنٌاه اآلٌاة  أَ التنٌَا  ، مثالاه لَلاه تعاالى :  ) ٌْ َََْا اتْاُل  نَااهُ آٌَاتِنَاا ََ ٌْ بَاؤَ الَّاِذي آتَ
ٌَن( )ْلَاراؾ: َِ َِاُن فََكاَن ِمَن اْلؽَاا ٌْ لَِكنَّاهُ 8٘ٔفَاْنَسََْخ ِمْنَها فَؤَتْبَعَهُ الشَّ ََ َْ ِشائْنَا لََرفَْعنَااهُ بَِهاا  لَا ََ (  )

اهُ  )ْلَراؾ: ََ اتَّبََ  َه ََ إسرائٌل ، ََن  لال ابن مسعَد : هَ رجل من بنً( 8ٙٔأَْخَْدَ إِلَى اْْلَْرِض 
 ابن َباس أنه : رجل من أهل الٌمن ، َلٌل : رجل من أهال لبْماء.

َالجم  بٌن هذه اْللَال : أن تْمل اآلٌة  ٌَْها كْها ، ْلنها تْتمْها من ؼٌر تضاد ، ٌَكَن كل 
 لَل ذكر َْى َجه التمثٌل . 

َكؤْساً ِدَهالاً( )النبؤ:( َمثال آخر لَله تعالى س : دهالاً ممَْءة ، َلال مجاهاد : ( لال ابن َباََٖٗ
متتابعاة ، َلاال َكرماة : صااافٌة . َال منافااة باٌن هاذه اْللااَال ، َاآلٌاة  تْتمْهاا فتْمال ٌَْهااا 

 جمٌعاً ٌَكَن كل لَل لنَع من المعنى . 

اخاتالؾ الْفاظ َالمعناى ، َاآلٌاة  ال تْتمال المعنٌاٌن معاا لْتضااد بٌنهماا ، فتْمال  المسم الثالث :
 َْى اْلرجح منهما بدالله السٌاق أَ ؼٌره . اآلٌة  

ِ فََماِن  مثال ذلن : لَله تعالى : ٌْاِر اوَّ َماا أُِهالَّ بِاِه ِلؽَ ََ اَم اْلِخْنِلٌاِر  ْْ لَ ََ الدََّم  ََ تَةَ  ٌْ كُُم اْلَم ٌْ َْ ََ َم  رَّ َْ )إِنََّما 
َ َؼفُاَرٌ  ٌْاِه إِنَّ اوَّ َْ ََ ََاٍد فَال إِثَْم  ال  ََ ٌَْر بَاغٍ  اٌٌم( )البمارة: اْضُِرَّ َؼ ِْ لاال ابان َبااس : ؼٌار ( 8َٖٔر

باع فً المٌتة َال َاد من أكْه ، َلٌل : ؼٌر خارج َْاى اإلماام الثاانً ، َْلن الممصاَد بْال ماا 
ذكر دف  الضرَرة ، َهً َالعة فً ْال الخرَج َْى اإلمام ، َفً ْال الفسر المْرم َؼٌر ذلن 

 . 

ََِّْمْ  َمثال آخر لَله تعالى : إِْن  ََ لَْد فََرْضتُْم لَُهنَّ فَِرٌَضةً فَنِْصُؾ َما ) ََ تُُمَهُنَّ ِمْن لَْبِل أَْن تََمسكَهُنَّ 
ََ الَِّذي بٌَِِدِه َُْمدَةُ النَِّكا ِ()البمرة: مان اآلٌاة  َْ ٌَْعفُ لاال َْاى بان أباً ( 8ٖٕفََرْضتُْم إاِلَّ أَْن ٌَْعفََُن أَ

: هااَ الاالَج ، َلاال اباان َبااس: هااَ الااَلً ،  ِالاب رضااً هللا َناه فااً الااذي بٌاده َماادة النكاا 
 َالراجح اْلَل لداللة المعنى ٌَْه ، َْلنه لد رَي فٌه ْدٌث َن النً   . 



 ترجمه المرآن

  

الترجمة لؽة : تِْك َْى معاٍن ترج  إلى البٌان َاإلٌضا  . َفً االصِال  : التعبٌار َان الكاالم 
 ن : التعبٌر َن معناه بْؽة أخرى َالترجمة نََان : بْؽة أخرى . َترجمة المرا

 أْدهما : ترجمة ْرفٌة ، َذلن بؤن ٌَض  ترجمة كل كْمة بالائها . 

الثاانً : ترجماة معنٌَااة ، أَ تفساٌرٌة ، َذلان بااؤن ٌعبار َان معنااى الكاالم بْؽاة أخاارى مان ؼٌاار 
 مراَاة المفردات َالترتٌب . 

َََربٌِّاً لَعََّْكُْم تَْعِمََُْن( )اللخرؾ:إِنَّا جَ مثال ذلن : لَله تعالى : ) نَاهُ لُْرآناً  ْْ فالترجمة الْرفٌاة : ( ٖعَ
 أن ٌترجم كْمات هذه اآلٌة  كْمةً كْمة فٌترْم )إنا ( ثم )جعْناه( ثم )لرآنا( ثم ) َربٌا( َهكذا . 

تٌبهاا، َهاً َالترجمة المعنٌَة : أن ٌترجم معنى اآلٌة  كْها بمِ  النظر َن معنى كل لكماة َتر
 لرٌبة من معنى التفسٌر اإلجمالً . 

  

 ْكم ترجمة المرآن : 

الترجماة الْرفٌااة بالنسابة لْماارآن الكارٌم مسااتٌْْة َناد كثٌاار مان أهاال العْام ، َذلاان أنااه 
 ٌشترِ فً هذا النَع من الترجمة شرَِ ال ٌمكن تْممها معها َهً : 

 ؾ الْؽة المترجم منها . َجَد مفردات فً الْؽة المترجم إلٌها بالاء ْرَ  -أ

َجَد أدَات لْمعانً فً الْؽة المترجم إلٌها مساٌَة أَ مشاابهة لاودَات فاً الْؽاة المتارجم  -ب
 منها . 

تماثاال الْؽتااٌن المتاارجم منهااا َإلٌهااا فااً ترتٌااب الكْمااات ْااٌن تركٌبهااا فااً الجماال َالصاافات  -ج
ْممهاا فاً بعاض آٌاة ، أَ نَْهاا، َاإلضافات َلال بعاض العْمااء : إن الترجماة الْرفٌاة ٌمكان ت

مْرمة ْلنها ال ٌمكن أن تإدي المعناى بكمالاه ، َال أن  –َلكنها َؼن أمكن تْممها فً نَْ ذلن 
تااإثر فااً النفااَس تااؤثٌر الماارآن المبااٌن ، َال ضاارَرة تاادََ إلٌهااان لالسااتؽناء َنهااا بالترجمااة 

 المعنٌَة . 

الكْمات فهً ممنََة شارَا ، الْهام إال أن  ََْى هذا فالترجمة الْرفٌة إن أمكنة ْسا فً بعض
 ٌترجم كْمة خاصة بْؽة من ٌخاِبه لٌفهمها ، من ؼٌر أن ٌترجم كْه فال بؤس . 



َأما الترجمة المعنٌَة لْمرآن فهً جائلة فً اْلصل ْلنه ال مْاذَر فٌهاا ، َلاد تجاب ْاٌن تكاَن 
ٌة ، ْلن إبالغ ذلن َاجب، َماا ال ٌاتم َسٌْة إلى إبالغ المرآن َاإلسالم لؽٌر الناِمٌن بالْؽة العرب

 الَاجب إال به فهَ َاجب . 

 لكن ٌشترِ لجَال ذلن شرَِ : 

اْلَل : أن ال تجعل بدٌال َن المرآن بٌْث ٌستؽنً بها َنه ، ََْاى هاذا فاال باد أن ٌكتاب المارآن 
 بالْؽة العربٌة َإلى جانبه هذه الترجمة ، لتكَن كالتفسٌر له . 

المترجم َالمٌا بمدلَالت اْللفاظ فً الْؽتٌن المترجم منها َإلٌها، َماا تمتضاٌه الثانً : أن ٌكَن 
 ْسب السٌاق . 

الثالث : أن ٌكَن َالما بمعانً اْللفاظ الشرٌَة فً المرآن . َال تمبال الترجماة لْمارآن الكارٌم إال 
 من مؤمَن ٌَْها ، بٌْث ٌكَن مسْما مستمٌما فً دٌنه . 

 

 الصْابة المشتهرَن بالتفسٌر من

مفعه  نشلعسهن   مشعة مأ اللحشنة ،  ك  السنوطي منه  : ال لهشء األ نية منش نك  وعمت  وعثمتشأ 
وعلنش  ضي هللا عنه  ، هه مأ ال وانة عأ الثالثة األولنأ ل  عكأ كثن ة ، هنفشلره  نشل الفة ، وقلتة 

 الحش ة هلح النقل في  لك لكث ة اليشلمنأ نشلعهسن  . 

رٌن بالتفسٌر من الصْابة أٌضا : َبد هللا بن مسعَد ََبد هللا بن َباس ، فْنتارجم َمن المشته
 لٌْاة َْى بن أبً ِالب م  هذٌن رضً هللا َنهم . 

  

 َْى بن أبً ِالب :  -ٔ

هَ ابن َام الرساَل   ، َلَج فاِماة رضاً هللا َناه ََنهاا ، َأَل مان آمان باه مان لرابتاه ، 
 االسم . َكنٌته أبَ الْسن ، َأبَ تراب . اشتهر بهذا 

َلد لبل بعثة النبً   بعشر سنٌن ، َتربً فً ْجر النبً   ، َشهد معه المشاهد كْها ، َكان 
له :  صاْب الَْاء فً معظمها ، َلم ٌتخْؾ إال َن ؼلَة تبَن ، خْفه النبً   فً أهْه ، َلال

، نمال لاه مان  (ٔ)" أما ترضى أن تكَن منً بمنللة هارَن من مَسى ، إال أنه ال نبً بعدي "  
                                              

( ، ِٚغللٍُ ورللاب فعللائً ٙٔٗٗضٚج ذثللٛن ، ؼللذ٠س سلللُ )أخشظللٗ اٌثخللاسٞ ، ورللاب اٌّاللاصٞ ، تللاب غلل     (ٔ)
 ( . 3ٕٔٙاٌصؽاتح ، تاب فعائً عٍٝ تٓ أتٟ غاٌة . ؼذ٠س سلُ )

 ٚرٌه ألْ أتاٖ ِاخ فٟ اٌعا١ٍ٘ح ، ٚأدسود أِٗ اإلعالَ فأعٍّد .      (ٕ)



المنالب َالفضاائل ماا لام ٌنمال لؽٌاره ، َهْان باه ِائفتاان : النَاصاب الاذٌن نصابَا لاه العاداَة ، 
المنالاب َْاَلَا إخفاء منالبة ، َالرَافض الذي بالؽَا فٌما لَماَه مان ْباه ، َأْادثَا لاه مان 

 التً َضعَها ما هَ فً ؼنى َنه ، بل هَ َند التؤمل من المثالب . 

اشتهر رضً هللا َنه بالشجاَة َالذكاء م  العْم َالذكاء من معضْة لٌس لهاا أباَ ْسان ، َمان 
أمثْااة النْااٌٌَن : لضااٌة َال أبااا ْساان لهااا ، َرَي َاان َْااً أنااه كااان ٌمااَل : سااَْنً سااَْنً 

لى ، فَهللا ما من آٌة إال َأنا أَْم أنللت بٌْل أَ نهار ، َلال ابن َباس َسَْنً َن كتاب هللا تعا
رضً هللا َنهماا : إذا جاءناا الثبات َان َْاً لام نعادل باه ، َرَي َناه أناه لاال : ماا أخاذت مان 
تفسٌر المرآن فعن ًَْ بن أبً ِالب . كان أْد أهل الشَرى الاذي رشاْهم َمار رضاً هللا َناه 

ضها ٌَْه َبد الرْمن بن ََؾ فؤبً إال بشرَِ لم ٌمبال بعضاها ، ثام بااٌ  لتعٌٌن الخٌْفة ، فعر
َثمان فباٌعه ًَْ َالناس ، ثم بٌَ  بالخالفة بعد َثمان ْتى لتل شهٌدا فً الكَفة لٌْة السااب  

 َشر من رمضان ، سنة أربعٌن من الهجرة رضً هللا َنه . 

  

 َبد هللا بن مسعَد :  -ٕ

، وكتتشأ متتأ  (2)غشفتتل الهزلتتي ، وممت  م  عنتتد كتتشأ ننستتل هلنهتتش محنشنتتش  اتو عنتتد هللا نتتأ مستتيود نتتأ
 السشنقنأ األولنأ في اإلسال  ، واش   اله  عنأ ، وفهد ند ا ، ومش نيداش مأ المفشاد . 

م : " إنان تْمى من النبً    بضعا َسبعٌن سَرة من المرآن ، َلال له النبً    فً أَل اإلساال
، َلال : " من أْب أن ٌمرأ المرآن ؼضا كما أنالل فٌْمارأه َْاى لاراءة ابان أم  (ٖ)لؽالم معْم " 

أن اباان مسااعَد رضااً هللا َنااه لااال : لمااد َْاام  (٘) ، َفااً " صااٌْح البخاااري "    (ٗ)َبااد "
أصْاب رسَل هللا   أنً من أَْمهم بكتاب هللا ، َلال: َهللا الذي ال إلاه ؼٌاره ماا أنللات ساَرة 
من كتاب هللا إال َأنا أَْم أٌن نللت ، َال أنللت آٌة من كتاب هللا إال ،أنا أَْم فٌمن أنللت ، َلاَ 

 منى بكتاب  أَْم أْدا أَْم

                                              

 ( . ٕٙٗ، 32ٖ/ٔأخشظٗ أؼّذ )     (ٖ)

 ( . 3ٖٔأخشظٗ تٓ ِاظٗ )       (ٗ)

: اٌمشاء ِٓ أصؽاب سعٛي هللا  صٍٝ  3، وراب فعائً اٌمشآْ ، تاب  ٖٗٗ – ٌٖٖٗثخاسٞ   أخشظٗ ا      (٘)
  .  ٓٓٓ٘هللا ع١ٍٗ ٚعٍُ ، ؼذ٠س سلُ 

 



هللا تبْؽه اإلبل لركبت إلٌه ، َكان ممن خدم النبً   فكان صااْب نعٌْاه َِهاَره ََساادة ْتاى 
لال أبَ مَسى اْلشعري : لدمت أنا َأخً من الٌمن فمكثنا ٌْنا ما نرى من دخَلاه َدخاَل أماه 

به َبهدٌه ، ْتى لاال فٌاه ْذٌفاة : ماا أَارؾ أْادا ، َمن أجل ماللمته تؤثر   (1) َْى النبً  
 ( . ٕألرب هدٌا َسمتا َدال بالنبً   من ابن أم َبد)

بعثه َمر بن الخِاب إلاى الكَفاة ، لاٌعْمهم أماَر دٌانهم ، َبعاث َماارا أمٌار َلاال : إنهماا مان 
م أمااره َثمااان َْااى الكَفااة ، ثاام َللااه ، َأمااره النجباااء ماان أصااْاب دمحم   ، فؤلتاادَا بهمااا ، ثاا

بالرجَع إلى المدٌنة ، فتَفً فٌها سنة اثنتاٌن َثالثاٌن ، َدفان باالبمٌ  َهاَ ابان بضا  َسابعٌن 
 سنة .

  

 َبد هللا بن َباس :  -ٖ

ْلناه ابان َماه، َخالتاه هاَ ابان َام الرساَل هللا   َلاد لبال الهجارة باثالث سانٌن اللم النباً   
مٌمَنة تْت النبً   ، َضمنه النباً   إلاى صادره َلاال : الْهام َْماه الْكماة، َفاً رَاٌاة : 

( ، فكااان بهااذا الاادَاء ٗ( ، َلااال لااه ْااٌن َضاا  لااه َضااَءه : الْهاام فمااه فااً الاادٌن )ٖالكتاااب )
مه ، ٌْث َفماه هللا تعاالى لْْارص َْاى العْام َالجاد فاً المبارن ْبر اْلمة فً نشر التفسٌر َالف

ِْبه َالصبر َْى تْمٌه َبذله ، فنال بذلن مكانا َالٌا ْتى كان أمٌر المإمنٌن َمار بان الخِااب 
ٌدََه إلى مجالسة ٌَؤخذ بمَله، فمال المهاجرَن : أال تدََ أبناءنا كما تدََ ابن َباس؟ ! فمال 

ن سإَل َلْب َمَل ، ثم دَاهم ذات ٌَم فؤدخْه معهم لٌرٌهم منه لهم : ذاكم فتى الكهَل له لسا
اْلفَاتُْح( )النصار:ما رآه ، فمال َمر : ما تمَلَن فً لَل هللا تعالى : ) ََ  ِ ْتاى ( ٔإِذَا َجاَء نَْصاُر اوَّ

ختم السَرة ، فمال بعضهم : أمرنا أن نْمد هللا َنستؽفره إذا فتح ٌَْنا ، َسكت بعضاهم ، فماال 
البن َباس : أكذلن تمَل ؟ لاال : ال ، لاال : فماا تماَل؟ لاال : هاَ أجال رساَل هللا صاْى هللا َمر 

ٌَْه َسْم ، أَْمه هللا له إذا جاء نصر هللا ، َالفتح فاتح مكاة ، فاذلن َالماة أجْان فسابح بْماد 
ضً هللا ربن ، َاستؽفره إنه كان تَابا ، لال َمر : ما أَْم منها إال ما تعْم ، َلال ابن مسعَد ر

َنه : لنعم ترجمان المرآن ابن َباس ، لَ أدرن أسناننا ما َاشره منا أْد ، أي ما كان نظٌرا له 
 ، هذا م  أن ابن َباس َاش بعده ستا َثالثٌن سنة ، فما ظنن بما اكتسب بعهده من العْم . 

                                              

( 3ٖٖٙأخشظٗ اٌثخاسٞ ، وراب فعائً أصؽاب إٌثٟ  ، تاب فعً عائشح سظٟ هللا عٕٙا ، ؼذ٠س سلُ )    (ٔ)
ثذ هللا تُ ِغعٛد ٚأِلٗ سظلٟ هللا عّٕٙلا ، ؼلذ٠س سللُ ، ِٚغٍُ ، وراب فعائً اٌصؽاتح ، تاب فٟ فعائً ع

(ٕٗٙٓ . ) 

 ( . 3ٕٕٙأخشظٗ اٌثخاسٞ ، وراب فعائً أصؽاب إٌثٟ   ، تاب فعً عائشح ؼذ٠س سلُ )     (ٕ)

أخشظٗ اٌثخاسٞ ْ وراب فعائً أصؽاب إٌثٟ    ، تلاب رولش اتلٓ عثلاط سظلٟ هللا عّٕٙلا . ؼلذ٠س سللُ      (ٖ)
(ٖ3٘ٙ . ) 

 ( . ٖٗٔخشظٗ اٌثخاسٞ ، وراب اٌٛظٛء ، تاب ٚظع اٌّاء عٕذ اٌخالء . ؼذ٠س سلُ )أ     (ٗ)



اَْم من بمً بما َلال ابن َمر لسائل سؤله بما أنلل َن آٌة : انِْك إلى ابن َبسا فا سؤله فإنه 
أنلل َْى دمحم   ، َلال َِاء : ما رأٌت لِ أكرم من مجْس ابن َباس فمها َأَظم خشٌة ، إن 
أصاْاب الفمااه َناده ، َأصااْاب المارآن َنااده ، َأصاْاب الشااعر َناده ، ٌصاادرهم كْهام ماان َاد 

 َاس  . 

ال َْى مَسم الْج من َثمان رضً َلال أبَ َائل : خِبنا ابن َباس َهَ َْى المَسم ) أي َ
هللا َنه ( فافتتح سَرة النَر لجعل ٌمارأ ٌَفسار ، فجعْات ألاَل ماا رأٌات، َال سامعت كاالم رجال 
مثْه ، َلاَ سامعته فاارس َالارَم َالتارن ْلساْمت ، َاله البصارة فْماا لبال مضاى إلاى الْجاال ، 

 ستٌن َن إْدى َسبعٌن سنة . فؤلام فً مكة ، ثم خرج منها إلى الِائؾ فمات فٌها سنة ثمان َ

  

 المشتهرَن بالتفسٌر من التابعٌن
 

 اشتهر بالتفسٌر من التابعٌن كثٌرَن فمنهم : 

 أهل مكة َهم أتباع ابن َباس كمجاهد ََكرمة ََِاء بن أبً ربا  .  -أ

 أهل المدٌنة َهم اتباع أبً بن كعب ، كلٌد بن أسْم َأبً العالٌة َدمحم بن كعب المرِبً .  -ب

أهال الكَفاة َهام أتبااع ابان مساعَد ، كمتاادة ََْمماة ، َالشاعبً . فْنتارجم لٌْااة اثناٌن ماان  -ج
 هإالء : مجاهد َلتادة .

  

 مجاهد :  -ٔ

هَ مجاهد بن جبر المكً مَلى السائب بن أبى السائب المخلَمً َلاد سانة إْادى ََشارٌن مان 
، رَي ابن إساْاق َناه أناه لاال :  الهجرة ، َأخذ تفسٌر المرآن َن ابن َباس رضً هللا َنهما

َرضت المصْؾ َْى ابن َباس ثالث َرضات من فاتْته إلى خاتمته أَلفه َند كل آٌة َأسؤله 
َنها ، َكان سفٌان الثَري ٌماَل : إذا جااءت التفساٌر َان مجاهاد فْسابن باه، َاَتماد تفساٌره 

ً فاً آخاار ترجمتااه : الشاافعً َالبخاااري َكاان كثٌاارا مااا ٌنمال َنااه فااً " صاٌْْه" َلااال الااذهب
أجمعت اْلمة َْى إمامة مجاهد َاالْتجاج به ، تَفً فً مكة َهَ ساجد سنة أرب  َمائة ، َان 

 ثالث َثمانٌن سنة . 

 لتادة : 

هَ لتادة بن دَامة السدَسً البصري َلاد أكماة أي أَماً سانة إْادى َساتٌن ، َجاد فاً ِْاب 
لْت لمْدث لِ أَد لاً ، َماا سامعت أذنااي  العْم ، َكان له ْافظة لٌَة ْتى لال فً نفسه : ما



شٌئا لِ إال ََاه لْبً ، َذكره اإلمام أْمد فؤِنب فً ذكره فجعل ٌنشر من َْمه َفمه َمعرفته 
باالختالؾ َالتفسٌر ََصفه بالْفظ َالفمه ، َلال : لْما تجد من ٌتمدمه أما المثال لعال ، َلاال : 

، َتَفً ؾ َاسِ سنة سب  َشارة َمائاة ، َان  هَ أْفظ أهل البصرة، لم ٌسم  شٌئا إال ْفظه
 ستة َخمسٌن سنة . 

 

 
 



 المرآن مْكم َمتشابه

 ٌتنَع المرآن الكرٌم باَتبار اإلْكام َالتشابه إلى ثالثة أنَاع : 

ِكَمْت آٌَاتُهُ ثُمَّ  النَع اْلَل : اإلْكام العام الذي َصؾ به المرآن كْه ، مثل لَله تعالى : ) ْْ ُ ِكتَاٌب أ
ِكٌٍم َخبٌٍِر()هَد: من اآلٌة فُّصِ  َْ ِكاٌِم( )ٌاَنس:َْْٔت ِمْن لَدُْن  َْ ْْاَن آٌَااُت اْلِكتَااِب اْل ( ٔ( َلَله )الار تِ

ِكٌٌم( )اللخرؾ: َْ  ًٌّ ِْ نَا لَعَ ٌْ إِنَّهُ فًِ أُّمِ اْلِكتَاِب لَدَ ََ  ( .َٗلَله )

صاْة َالبالؼة ، أخبااره َمعنى هذا اإلْكام اإلتمان َالجَدة فً ألفاظه َمعانٌه فهَ فً ؼاٌة الف
كْهاا صاادق نافعااة ، لاٌس فٌهااا كااذب ، َال تناالض ، َال لؽااَ ال خٌاار فٌاه ، َأْكامااه لكهااا َاادل ، 

 َْكمه لٌس فٌها جَر َال تعارض َال ْكم سفٌه . 

َسااَن النااَع الثااانً : التشااابه العااام الااذي َصااؾ بااه الماارآن كْااه ، مثاال لَلااه تعااالى : ) ْْ َل أَ ُ نَاالَّ اوَّ
دِ  َْ لُُْااْل ََ ِْاٌُن ُجُْاَدُهُْم  َن َربَُّهْم ثُامَّ تَ َْ ًَ تَْمَشِعرك ِمْنهُ ُجَُْدُ الَِّذٌَن ٌَْخَش َبُُهْم إِلَاى ٌِث ِكتَاباً ُمتََشابِهاً َمثَانِ

ِ( )اللمر: َمعنى هذا التشابه ، أن المرآن كْه ٌشبه بعضه بعضا فً الكماال َالجاَدة ( ِٖٕذْكِر اوَّ
لَ َالؽاٌات الْمٌدة  ََ َجدَُا فٌِِه اْختِالفاً َكثٌِراً()النساء: من اآلٌة )  ََ ِ لَ ٌِْر اوَّ ْنِد َؼ َِ  ( 7َْٕ َكاَن ِمْن 

ََ الَّاِذي  النَع الثالث : اإلْكام الخاص ببعضه ، َالتشابه الخاص ببعضه ، مثل لَله تعاالى :  )هُا
َكَماٌت هُنَّ أُمك  ْْ ٌَْن اْلِكتَاَب ِمْنهُ آٌَاٌت ُم َْ ََ ٌْاٌػ أَْنَلَل  اا الَّاِذٌَن فِاً لُُْاَبِِهْم َل أَُخاُر ُمتََشاابَِهاٌت فَؤَمَّ ََ اْلِكتَااِب 

 ُ ٌَْاهُ إاِلَّ اوَّ َِ ْ َما ٌَْعَْاُم تَؤ ََ ِه  ِْ ٌ َِ ْ اْبتِؽَاَء تَؤ ََ ْْاِم  فٌََتَّبِعََُن َما تََشابَهَ ِمْنهُ اْبتِؽَاَء اْلِفتْنَِة  اِساُخََن فِاً اْلِع الرَّ ََ
َما ٌَذَّكَُّر إاِلَّ أَُلَُ اْْلَْلبَاِب( )آل َمران: ٌَمَُلََُن آَمنَّا بِهِ  ََ ْنِد َربِّنَا  َِ  ( . 8كُلٌّ ِمْن 

: )ٌَاا أٌَكَهاا  َمعنى هذا اإلْكام أن ٌكَن معنى اآلٌة  َاضْا جٌْا ، ال خفاء فٌه ، مثل لَلاه تعاالى
نَاكُْم شُعُ  ْْ َجعَ ََ أُْنثَى  ََ لَبَائِاَل ِلتَعَااَرفَُا( )الْجارات:النَّاُس إِنَّا َخَْْمنَاكُْم ِمْن ذََكٍر  ََ : )ٌَاا َلَلاه(، َٖٔباً 

كُْم لَعََّْكُْم تَتَّمََُن( )البمرة: ِْ الَِّذٌَن ِمْن لَْب ََ بُدَُا َربَّكُُم الَِّذي َخَْمَكُْم  َْ لَّ  َلَله( ٕٔأٌَكَها النَّاُس ا َْ أَ ََ  ( :
ٌَْ ()البمرة: من اآلٌة  ُ اْلبَ َمتْ  َلَله( 8ٕ٘اوَّ ّرِ ُْ ٌِْر  ) َما أُِهلَّ ِلؽَ ََ ُم اْلِخْنِلٌِر  ْْ لَ ََ الدَُّم  ََ تَةُ  ٌْ كُُم اْلَم ٌْ َْ ََ
ِ بِِه ()المائدة: من اآلٌة   ( َأمثال ذلن كثٌرة . ٖاوَّ

َمعنى هذا التشابه : أن ٌكَن معنى اآلٌة  مشتبها خفٌا بٌْث ٌتَهم منه الَاهم ما ال ٌٌْاك باا  
 ٌفهم منه العالم الراسخ فً العْم خالؾ ذلن . تعالى ، أَ كتابه أَ رسَله ، َ

تَاِن()المائدة: من مثاله : فٌما ٌتعْك با  تعالى ، أن ٌتَهم َاهم من لَله تعالى : ) َِ بَْل ٌَدَاهُ َمْبسَُ
 أن   ٌدٌن مماثْتٌن ْلٌدي المخَْلٌن . ( ٗٙاآلٌة 

المارآن َتكاذٌب بعضاه بعضاا ْاٌن َمثاله فٌما ٌتعْاك بكتااب هللا تعاالى ، أن ٌتاَهم َاهام تناالض 
َما أََصابََن ِمْن َسٌِّئٍَة فَِمْن نَْفِسَن ()النساء: مان اآلٌاة  ٌمَل : ََ  ِ َسنٍَة فَِمَن اوَّ َْ ( 89)َما أََصابََن ِمْن 

إِْن تُِصاْبُهْم َساٌِّ  ٌَمَل فً مَض  آخر ََ  ِ ْناِد اوَّ َِ َسنَةٌ ٌَمَُلَُا َهاِذِه ِماْن  َْ إِْن تُِصْبُهْم  ََ ئَةٌ ٌَمَُلُاَا : ) 
ِ()النساء: من اآلٌة  ْنِد اوَّ َِ ْنِدَن لُل كُلٌّ ِمْن  َِ  ( 87َهِذِه ِمْن 



ٌْاَن  َمثاله فٌما ٌتعْك برسَل هللا ، أن ٌتَهم َاهم من لَله تعالى ا أَْنَلْلنَا إِلَ )فَِإْن كُْنَت فًِ َشّنٍ ِممَّ
ِْاا ااكك ِمااْن َربِّااَن فَااال تَكُااَنَنَّ ِمااَن اْلُمْمتَااِرٌَن( فَاْسااؤَِل الَّااِذٌَن ٌَْمااَرأََُن اْلِكتَاااَب ِمااْن لَْب َْ َن لَمَااْد َجاااَءَن اْل

 ظاهره أن النبً   كان شاكا فٌما أنلل إلٌه .( 9ٗ)ٌَنس:

  

 مَلؾ الراسخٌن فً العْم 

 َاللائؽٌن من المتشابه

ه هللا تعالى فمال فً اللائؽٌن إن مَلؾ الراسخٌن فً العْم من المتشابه َمَلؾ اللائؽٌن منه بٌن
ِْهِ : ) ٌ َِ ْ اْبتِؽَاَء تَؤ ََ ٌٌْػ فٌََتَّبِعََُن َما تََشابَهَ ِمْنهُ اْبتِؽَاَء اْلِفتْنَِة  ا الَِّذٌَن فًِ لَُُْبِِهْم َل ()آل َمران: من فَؤَمَّ

ْْاِم ٌَمَُلُااََن آمَ َلاال فاً الراساخٌن فااً العْام : (  8اآلٌاة  اِساُخََن فِاً اْلِع الرَّ ََ ْنااِد )  َِ نَّاا بِاِه كُالٌّ ِماْن 
فاللائؽٌن ٌتخذَن مان هاذه اآلٌاات المشاتبهات َساٌْة لِْعان فاً (  8َربِّنَا()آل َمران: من اآلٌة 

 كتاب هللا ، َفتنة الناس َنه ، َتؤٌَْه لؽٌر ما أراد هللا تعالى به ، فٌضَْن ، ٌَضَْن . 

َْى ما ٌٌْك بجالله ََظمته ، ال تمااثالن  ٌَمَلَن فً المثال اْلَل : إن هللا تعالى ٌدٌن ْمٌمتٌن
ِْاِه أٌدي المخَْلٌن ، كما أن له ذات  ال تماثل ذَات المخَْلٌن ، ْلن هللا تعالى ٌماَل :  )لاٌس َكِمثْ

ِمٌُ  اْلبَِصٌُر()الشَرى: من اآلٌة  ََ السَّ هُ ََ ٌء  ًْ  . (َٔٔش

هللا َل َجل ، لكن الْسنة سببها ٌَمَلَن فً المثال الثانً : إن الْسنة َالسٌئة كْتاهما ٌتمدٌر 
َما أََصابَكُْم ِمْن ُمِصٌبٍَة فَبَِما التفضل من هللا تعالى َْى َباه ، أما السٌئة فعل العبد كما لال تعالى) ََ

ََْن َكثٌٍِر( )الشاَرى: ٌَْعفَُ  ََ ٌِْدٌكُْم  فإضاافة الساٌئة إلاى العباد مان إضاافة الشاًء إلاى ( َٖٓكَسبَْت أَ
ته إلاى ممادرة ، أماا إضاافة الْسانة َالساٌئة إلاى هللا تعاالى فمان بااب إضاافة ساببه ، ال مان إضااف

 الشًء إلى ممدرة ، َبهذا ٌلَل ما ٌَهم االختالؾ بٌن اآلٌتٌن إلنفكان الجهة . 

ٌََلَن فً المثال الثالث : أن النبً   لم ٌم  منه شن فٌما أنلل إلٌه ، بل هَ أَْم النااس باه ، 
لُْل ٌَا أٌَكَها النَّاُس إِْن كُْنتُْم فًِ َشاّنٍ ِماْن ِدٌنِاً هم ٌمٌنا كما لال هللا تعالى فً نفس السَرة : ) َألَا

ِ ()ٌَنس: من اآلٌة  بُدُ الَِّذٌَن تَْعبُدََُن ِمْن دَُِن اوَّ َْ المعناى إن كنات فاً شان مناه فؤناا ( ٗٓٔفَال أَ
 من دَن هللا ، بل أكفر بهم َأَبد هللا .  َْى ٌمٌن منه ، َلهذا ال أَبد الذٌن تعبدَن

ٌْاَن()ٌَنس: مان اآلٌاة َال ٌْلم من لَله : ) اا أَْنَلْلنَاا إِلَ أن ٌكاَن الشان ( 9ٗفَاِإْن كُْناَت فِاً َشاّنٍ ِممَّ
لَادٌ  أَ َالعا منه . أال ترى لَله تعالى :،     جائلا َْى الرسَل ََ َمِن  ْْ ُل  )لُْل إِْن َكااَن ِلْارَّ ََّ فَؤَنَاا أَ
هل ٌْلم منه أن ٌكَن الَلد جائلا َْى هللا تعالى أَ ْاصال ؟ كال ، فهذا ( 7ٔاْلعَابِِدٌَن( )اللخرؾ:

لَاداً( لم ٌكن ْاصال، َال جاائلا َْاى هللا تعاالى ، لاال هللا تعاالى : )  ََ َمِن أَْن ٌَتَِّخاذَ  ْْ َماا ٌَْنبَِؽاً ِلْارَّ ََ
ْبداً( )مرٌم:( )إِْن كُلك َمْن فِ 9ٕ)مرٌم: ََ َمِن  ْْ اْْلَْرِض إاِلَّ آتًِ الرَّ ََ اِت  ََ َما  ( 9ًٖ السَّ

كك ِمْن َربَِّن فَال 8ٗٔ: )فَال تَكَُنَنَّ ِمَن اْلُمْمتَِرٌَن()البمرة: من اآلٌة  َال ٌْلم من لَله تعالى َْ ( ) اْل
  ، ْلن النهاً َاان  الرساَل أن ٌكاَن االمتااراء َالعاا مان( 8ٗٔتَكُاَنَنَّ ِماَن اْلُمْمتَاِرٌَن( )البمارة:

ِ بَْعادَ إِْذ الشًء لاد ٌَجاه إلاى مان لام ٌما  مناه ، أال تارى لَلاه تعاالى : ) ََاْن آٌَااِت اوَّ ال ٌَُصادكنََّن  ََ
ال تَكَُنَنَّ ِمَن اْلُمْشِرِكٌَن( )المصص: ََ اْدعُ إِلَى َربَِّن  ََ ٌَْن  م ٌصدَن َمن المعَْم أنهم ل( 78أُْنِللَْت إِلَ



  َن آٌات هللا ، َأن النبً   لم ٌم  منه شرن.َالؽرض من تَجٌه النهً إلى من ال ٌما   النبً
منه : التندٌد بمان َلا  مانهم َالتْاذٌر مان منهااجهم ، َبهاذا ٌالَل االشاتباه ، َظان ماا ال ٌٌْاك 

 بالرسَل   . 

  

 ابه فً المرآنأنَاع التش

 التشابه الَال  فً المرآن نََان : 

أْدهما : ْمٌمً َهَ ما ال ٌمكن أن ٌعْمه البشر كْمائك صفات هللا َل َجل ، فإننا َإن كنا نعْم 
ٌُِاااََن بِاااِه  معاااانً هاااذه الصااافات ، لكنناااا ال نااادرن ْمائمهاااا ، َكٌفٌتهاااا لمَلاااه تعاااالى : ) ِْ ال ٌُ ََ

ْْماً()ِـه: من اآلٌة  ٌاُؾ  لَله تعالىَ( َِٓٔٔ ِِ ََ الَّْ هُا ََ ََ ٌُاْدِرُن اْْلَْبَصااَر  هُا ََ : )ال تُْدِركُهُ اْْلَْبَصااُر 
َمُن  َلهذا لماا سائل اإلماام مالان رْماه هللا تعاالى َان لَلاه تعاالى :( ٖٓٔاْلَخبٌُِر( )اْلنعام: ْْ )الارَّ

ى( )ِـه: ََ َالكٌؾ ؼٌار معماَل ، لال : االستَاء ؼٌر مجهَل ،  كٌؾ استَى( َََْ٘ى اْلعَْرِش اْستَ
َاإلٌمان به َاجب ، َالسإال َنه بدَة ، َهذا النَع ال ٌسؤل َن استكشافه لتعذر الَصَل إلٌه 

 . 

النااَع الثااانً : نساابً َهااَ مااا ٌكااَن مشااتبها َْااى بعااض الناااس دَن بعااض ، فٌكااَن معَْمااا 
ان الَصَل إلٌه ، لْراسخٌن فً العْم دَن ؼٌرهم ، َهذا النَع ٌسؤل َن استكشافه َبٌانه ن إلمك

هُدًى  إذ ال ٌَجد فً المرآن شئ ال ٌتبٌن معناه ْلْد من الناس ، لال هللا تعالى ََ : )َهذَا بٌََاٌن ِلْنَّاِس 
ُمتَِّمٌَن( )آل َمران: ْْ َظةٌ ِل َِ َْ َم ٍء()النْل: مان  َلال( 7ََٖٔ ًْ ٌَْن اْلِكتَاَب تِْبٌَانااً ِلكُاّلِ َشا َْ ََ ْلنَا  نَلَّ ََ  ( :

نَااااا بٌََانَااااهُ( 7ٔ: )فَاااِإذَا لََرأْنَاااااهُ فَاااااتَّبِْ  لُْرآنَاااهُ( )المٌامااااة:لااااال َ( 79اآلٌاااة  ٌْ َْ ََ ( َلااااال : )ثُااامَّ إِنَّ 
كُْم نُااَراً ُمبٌِناااً(  ( َلااال9ٔ)المٌامااة: ٌْ أَْنَلْلنَااا إِلَاا ََ : )ٌَااا أٌَكَهااا النَّاااُس لَااْد َجاااَءكُْم بُْرَهاااٌن ِمااْن َربِّكُااْم 
 ( . 8ٗٔ)النساء:

ٌء()الشاَرى: مان اآلٌاة  لنَع كثٌرة منهاا لَلاه تعاالىَأمثْة هذا ا ًْ ِْاِه َش ٌَْس َكِمثْ ٌْاث ( ٔٔ: ) لَا
اشتبه َْى أهل التعٌِل ، ففهمَا منه انتفاء الصفات َان هللا تعاالى ، َأدَاَا أن ثبَتهاا ٌساتْلم 
ال  المماثْة ، َاَرضَا َن اآلٌات الكثٌرة الدالة َْى ثبَت الصفات له ، َأن إثبات أصل المعناى

 ٌستْلم المماثْة . 

لَعَنَاهُ  َمنها لَله تعالى ََ ٌْاِه  َْ ََ  ُ َؼِضاَب اوَّ ََ اداً فََجاَلاُإهُ َجَهانَُّم َخاِلاداً فٌَِهاا  َمْن ٌَْمتُاْل ُمْإِمنااً ُمتَعَّمِ ََ  (
ََِظٌماً( )النسااء: ََذَاباً  ََدَّ لَهُ  أَ ٌْاث اشابته َْاى الٌََدٌاة ، ففهماَا مناه أن لابال الماإمن ( 9ََٖ

ا مخْد فً النار ، َِردَا ذلن فً جمٌ  أصْاب الكبائر ، َاَرضاَا َان اآلٌاات الدالاة َْاى َمد
 أن كل ذنب دَن الشرن فهَ تْت مشٌئة هللا تعالى . 

اْْلَْرِض إِنَّ ذَِلَن فًِ ِكتَاٍب إِنَّ ذَِلنَ  َمنها لَله تعالى : ََ َماِء  َ ٌَْعَُْم َما فًِ السَّ ِ  )أَلَْم تَْعَْْم أَنَّ اوَّ َََْى اوَّ
ٌْث اشتبه َْى الجبرٌة ، ففهمَا منه أن العبد مجبَر َْاى َمْاه ، َادَاَا ( 8ٌَِٓسٌٌر( )الْج:

أنه لٌس له إرادة َال لدرة ٌَْه ، َأَرضَا َن اآلٌاات الدالاة َْاى أن لْعباد إرادة َلادرة ، َأن 
 فعل العبد نََان : اختٌاري ، َؼٌر اختٌاري . 



صْاب العمَل ، ٌعرفَن كٌاؾ ٌخرجاَن هاذه اآلٌاات المتشاابهة إلاى معناى َالراسخَن فً العْم أ
 ٌتالءم م  اآلٌات اْلخرى ،فٌبمى المرآن كْه مْكما ال اشتباه فٌه . 

  

 الْكمة فً تنَع المرآن إلى مْكم َمتشابه

لاَ كاان المارآن كْاه مْكماا لفاتات الْكماة مان االختباار باه تصادٌما ََماال لظهاَر معنااه ، ََاادم 
ال لتْرٌفه ، َالتمسن بالمتشابه ابتؽاء الفتنة َابتؽاء تؤٌَْاه ، َلاَ كاان كْاه متشاابها لفاات المج

كَنه بٌانا ، َهدى لْناس ، َلما أمكن العمل به ، َبناء العمٌادة الساٌْمة ٌَْاه ، َلكان هللا تعاالى 
ْعبااد ، بْكمتاه جعال منااه آٌاات مْكماات ، ٌرجاا  إلاٌهم َنااد التشاابه ، َآخار متشااابهات امتْاناا ل

لٌتبٌن صادق اإلٌمان ممن فً لْبه لٌػ ، فإن صادق اإلٌمان ٌعْم أن المرآن كْه من َند هللا تعالى 
ُل ، َما كان من َند هللا فهَ ْك ، َال ٌمكن أن فٌه باِل ، أَ تنالض لمَله تعالى: ) ِِ ال ٌَؤْتٌِِه اْلبَا

 َْ ِْْفِه تَْنِلٌٌل ِمْن  ال ِمْن َخ ََ ِه  ٌْ ٌِْن ٌَدَ ِمٌٍد( )فصْت:ِمْن بَ َْ  ( ِٕٗكٌٍم 

َجدَُا فٌِِه اْختِالفاً َكثٌِراً()النساء: من اآلٌة  ََ ِ لَ ٌِْر اوَّ ْنِد َؼ َِ َْ َكاَن ِمْن   ( . 7َٕلَله تعالى )لَ

َأما من فً لْبه لٌػ ، فٌتخذ من المتشابه سبٌال إلى تْرٌؾ المْكم َاتباع الهَى فاً التشاكٌن 
كااام ، َلهااذا تجااد كثٌاارا ماان المنْاارفٌن فااً العمائااد َاْلَمااال ، فااً اْلخبااار َاالسااتكبار َاان اْلْ

 ٌْتجَن َْى انْرافهم بهذه اآلٌات المتشابهة .

  

 مَهم التعارض فً المرآن

التعارض فً المرآن أن تتمابل آٌتان ، بٌْث ٌمن  مدلَل إْداهما مدلَل اْلخارى ، مثال أن تكاَن 
 إْداهما مثبته لشئ َاْلخرى نافٌة فٌه . 

ٌمكاان أن ٌماا  التعااارض بااٌن آٌتااٌن ماادلَلهما خبااري ، ْلنااه ٌْاالم كااَن إْااداهما كااذبا ، َهااَ َال 
ِدٌثاً()النسااء:  مان اآلٌاة  مستٌْل فً أخبار هللا تعاالى ، لاال هللا تعاالى : ) َْ  ِ َماْن أَْصادَُق ِماَن اوَّ ََ

ِ لٌِالً()النساء: من اآلٌة 78 َمْن أَْصدَُق ِمَن اوَّ ََ كن أن ٌم  التعارض بٌن آٌتاٌن َال ٌم( ( ٕٕٔ( )
َْ نُْنِسَها نَؤِْت  ناسخة لوَلى لال هللا تعالى ْلن اْلخٌرة منهمان  مدلَلهما ْكمً )َما نَْنَسْخ ِمْن آٌٍَة أَ

َهااا()البمرة: ماان اآلٌااة  ِْ َْ ِمثْ ٌْااٍر ِمْنَهااا أَ َإذا ثباات النسااخ كااان ْكاام اْلَلااى ؼٌاار لااائم َال ( ٙٓٔبَِخ
 معارض لوخٌرة . 

رأٌت ما ٌَهم التعارض من ذلن ، فْاَل الجم  بٌنهما ، فإن لم ٌتبٌن لن َجب ٌَْن التَلؾ  َإذا
 ، َتكل اْلمر إلى َالمه . 

َلد ذكر العْماء رْمهم هللا أمثْة كثٌرة لما ٌَهم التعارض ، بٌنَا الجم  فً ذلن . َمن أجم  ما 
تاااب " لْشااٌخ دمحم اْلمااٌن رأٌاات فااً هااذا المَضااَع كتاااب " دفاا  إٌهااام االضااِراب َاان أي الك

 الشنمًٌِ رْمه هللا تعالى . 



ُمتَِّمٌَن()البمرة: من اآلٌة  فمن أمثْة ذلن لَله تعالى فً المرآن : ْْ : )َشاْهُر  َلَلاه فٌاه( ٕ) هُدًى ِل
اآلٌاة  فجعل هداٌة المرآن فً ( 7َ٘ٔرَمَضاَن الَِّذي أُْنِلَل فٌِِه اْلمُْرآُن هُدًى ِلْنَّاس()البمرة: من اآلٌة 

اْلَلى خاصة بالمتمٌن ، َفً الثانٌة َامة لْنااس ، َالجما  بٌنهماا أن الهداٌاة فاً اْلَلاى هداٌاة 
 التَفٌك َاالنتفاع ، َالهداٌة فً الثانٌة هداٌة التبٌان َاإلرشاد . 

بَ َنظٌر هاتٌن اآلٌتٌن ، لَله تعالى فً الرسَل   :  ْْ َ ٌَْهِدي َماْن )إِنََّن ال تَْهِدي َمْن أَ لَِكنَّ اوَّ ََ ْبَت 
ٍِ ُمْستَِمٌٍم()الشاَرى: مان اآلٌاة  َلَلاه فٌاه( ٌََٙ٘شااُء( )المصاص: إِنَّاَن لَتَْهاِدي إِلَاى ِصاَرا ََ  (ٕ٘ )

 فاْلَلى هداٌة التَفٌك َالثانٌة هداٌة التبٌٌن . 

ََ  َمن أمثْة ذلن لَله تعالى : ُ أَنَّهُ ال إِلَهَ إاِلَّ هُ ْْاِم( )آل َماران: مان  )َشِهدَ اوَّ أَُلُاَ اْلِع ََ اْلَمالئَِكةُ  ََ
()آل َمران: من اآلٌة  َلَله( 7ٔاآلٌة  َما ِمْن إِلٍَه إاِلَّ اوَّ ََ ِ إِلَهااً  َلَله( ٕٙ) :) فَاال تَاْدعُ َماَ  اوَّ

ََاْنُهْم آلِ  َلَلاه( ٖٕٔآَخَر فَتَكََُن ِمَن اْلُمعَذَّبٌَِن( )الشاعراء: َهاتُُهُم الَّتِاً ٌَاْدَََُن ِماْن : ) فََماا أَْؼنَاْت 
ٌَْر تَتْبٌٍِب()هَد: من اآلٌاة  َما َلادَُهُْم َؼ ََ ا َجاَء أَْمُر َربَِّن  ٍء لَمَّ ًْ ِ ِمْن َش ففاً اآلٌتاٌن ( ٔٓٔدَُِن اوَّ

 اْلَلٌٌن نفً اْللَهٌة َما سَى هللا تعالى َفً اْلخرٌٌن إثبات اْللَهٌة لؽٌره . 

الخاصة با  َل َجل هاً اْللَهٌاة الْاك ، َأن المثبتاة لؽٌاره هاً  َالجم  بٌن ذلن أن اْللَهٌة
أَنَّ  اْللَهٌة الباِْة ن لمَله تعالى : ََ اُل  ِِ ََ اْلبَا أَنَّ َما ٌَْدَََُن ِماْن دَُنِاِه هُا ََ كك  َْ ََ اْل َ هُ )ذَِلَن بِؤَنَّ اوَّ
ًك اْلَكبٌُِر( )الْج: ِْ ََ اْلعَ َ هُ  ( . ٕٙاوَّ

َشاِء()ْلَراؾ: من اآلٌة  له تعالى :َمن أمثْة ذلن لَ ْْ َ ال ٌَؤُْمُر بِاْلفَ إِذَا لَله ( 7َٕ) لُْل إِنَّ اوَّ ََ (
ْرنَاَها تَاْدِمٌ ُل فَاادَمَّ َْ َهااا اْلمَا ٌْ َْ ََ اكَّ  َْ ِْاَن لَْرٌَااةً أََمْرنَاا ُمتَْرفٌَِهااا فَفََسامَُا فٌَِهااا فَ راً( )اإلسااراء أََرْدنَاا أَْن نُْه

ى نفً أن ٌؤمر هللا تعالى بالفْشاء ، َظااهر الثانٌاة أن هللا تعاالى ٌاؤمر بماا ففً اآلٌة  اْلَل( ٙٔ:
هَ فسك . َالجم  بٌنهما أن اْلمر فً اآلٌة  اْلَلى هَ اْلمر الشرًَ ، َهللا تعالى ال ٌؤمر شرَا 

إٌِتَااِء ِذي الْ  بالفْشااء لمَلاه تعاالى : )إِنَّ  ََ َساااِن  ْْ اْْلِ ََ َ ٌَاؤُْمُر بِاْلعَاْدِل  َشاااِء اوَّ ْْ ََاِن اْلفَ ٌَْنَهاى  ََ مُْربَاى 
اْلبَْؽًِ ٌَِعظُكُْم لَعََّْكُْم تَذَكَُّرََن( )النْل: ََ اْلُمْنَكِر  َاْلمار فاً اآلٌاة  الثانٌاة هاَ اْلمار الكاَنً ، ( 9ََٓ

ئاً  َهللا تعالى ٌؤمر كَنا بما شاء ْسب ما تمتضٌه ْكمته لَْه تعاالى : ٌْ أَْن  )إِنََّماا أَْماُرهُ إِذَا أََرادَ َشا
 ( . 7ٌَٕمََُل لَهُ كُْن فٌََكَُُن( )ٌّـس:

 َمن رام لٌادة أمثْة فٌْرج  إلى كتاب الشٌخ الشنمًٌِ المشار إلٌه آنفا .

  

  

 مَهم التعارض فً المرآن

التعارض فً المرآن أن تتمابل آٌتان ، بٌْث ٌمن  مدلَل إْداهما مدلَل اْلخارى ، مثال أن تكاَن 
 رى نافٌة فٌه . إْداهما مثبته لشئ َاْلخ

َال ٌمكاان أن ٌماا  التعااارض بااٌن آٌتااٌن ماادلَلهما خبااري ، ْلنااه ٌْاالم كااَن إْااداهما كااذبا ، َهااَ 
ِدٌثاً()النسااء:  مان اآلٌاة  مستٌْل فً أخبار هللا تعاالى ، لاال هللا تعاالى : ) َْ  ِ َماْن أَْصادَُق ِماَن اوَّ ََ



ِ لٌِالً()النساء: من78 َمْن أَْصدَُق ِمَن اوَّ ََ َال ٌمكن أن ٌم  التعارض بٌن آٌتاٌن ( ( ٕٕٔاآلٌة  ( )
َْ نُْنِسَها نَؤِْت  ناسخة لوَلى لال هللا تعالى ْلن اْلخٌرة منهمان  مدلَلهما ْكمً )َما نَْنَسْخ ِمْن آٌٍَة أَ

َهااا()البمرة: ماان اآلٌااة  ِْ َْ ِمثْ ٌْااٍر ِمْنَهااا أَ َإذا ثباات النسااخ كااان ْكاام اْلَلااى ؼٌاار لااائم َال ( ٙٓٔبَِخ
 عارض لوخٌرة . م

َإذا رأٌت ما ٌَهم التعارض من ذلن ، فْاَل الجم  بٌنهما ، فإن لم ٌتبٌن لن َجب ٌَْن التَلؾ 
 ، َتكل اْلمر إلى َالمه . 

َلد ذكر العْماء رْمهم هللا أمثْة كثٌرة لما ٌَهم التعارض ، بٌنَا الجم  فً ذلن . َمن أجم  ما 
م االضااِراب َاان أي الكتاااب " لْشااٌخ دمحم اْلمااٌن رأٌاات فااً هااذا المَضااَع كتاااب " دفاا  إٌهااا

 الشنمًٌِ رْمه هللا تعالى . 

ُمتَِّمٌَن()البمرة: من اآلٌة  فمن أمثْة ذلن لَله تعالى فً المرآن : ْْ : )َشاْهُر  َلَلاه فٌاه( ٕ) هُدًى ِل
جعل هداٌة المرآن فً اآلٌاة  ف( 7َ٘ٔرَمَضاَن الَِّذي أُْنِلَل فٌِِه اْلمُْرآُن هُدًى ِلْنَّاس()البمرة: من اآلٌة 

اْلَلى خاصة بالمتمٌن ، َفً الثانٌة َامة لْنااس ، َالجما  بٌنهماا أن الهداٌاة فاً اْلَلاى هداٌاة 
 التَفٌك َاالنتفاع ، َالهداٌة فً الثانٌة هداٌة التبٌان َاإلرشاد . 

َ ٌَْهِدي َماْن )إِنََّن الَنظٌر هاتٌن اآلٌتٌن ، لَله تعالى فً الرسَل   :  لَِكنَّ اوَّ ََ بَْبَت  ْْ  تَْهِدي َمْن أَ
ٍِ ُمْستَِمٌٍم()الشاَرى: مان اآلٌاة  َلَلاه فٌاه( ٌََٙ٘شااُء( )المصاص: إِنَّاَن لَتَْهاِدي إِلَاى ِصاَرا ََ  (ٕ٘ )

 فاْلَلى هداٌة التَفٌك َالثانٌة هداٌة التبٌٌن . 

ُ أَنَّهُ  َمن أمثْة ذلن لَله تعالى : ْْاِم( )آل َماران: مان )َشِهدَ اوَّ أَُلُاَ اْلِع ََ اْلَمالئَِكةُ  ََ  ََ ال إِلَهَ إاِلَّ هُ
()آل َمران: من اآلٌة  َلَله( 7ٔاآلٌة  َما ِمْن إِلٍَه إاِلَّ اوَّ ََ ِ إِلَهااً  َلَله( ٕٙ) :) فَاال تَاْدعُ َماَ  اوَّ

ََاْنُهْم آِلَهاتُُهُم الَّتِاً ٌَاْدَََُن ِماْن : ) فََماا أَ  َلَلاه( ٖٕٔآَخَر فَتَكََُن ِمَن اْلُمعَذَّبٌَِن( )الشاعراء: ْؼنَاْت 
ٌَْر تَتْبٌٍِب()هَد: من اآلٌاة  َما َلادَُهُْم َؼ ََ ا َجاَء أَْمُر َربَِّن  ٍء لَمَّ ًْ ِ ِمْن َش ففاً اآلٌتاٌن ( ٔٓٔدَُِن اوَّ

 اْلَلٌٌن نفً اْللَهٌة َما سَى هللا تعالى َفً اْلخرٌٌن إثبات اْللَهٌة لؽٌره . 

بٌن ذلن أن اْللَهٌة الخاصة با  َل َجل هاً اْللَهٌاة الْاك ، َأن المثبتاة لؽٌاره هاً  َالجم 
أَنَّ  اْللَهٌة الباِْة ن لمَله تعالى : ََ اُل  ِِ ََ اْلبَا أَنَّ َما ٌَْدَََُن ِماْن دَُنِاِه هُا ََ كك  َْ ََ اْل َ هُ )ذَِلَن بِؤَنَّ اوَّ
ًك اْلَكبٌُِر( )الْج: ِْ ََ اْلعَ َ هُ  .  (ٕٙاوَّ

َشاِء()ْلَراؾ: من اآلٌة  َمن أمثْة ذلن لَله تعالى : ْْ َ ال ٌَؤُْمُر بِاْلفَ إِذَا لَله ( 7َٕ) لُْل إِنَّ اوَّ ََ (
ْرنَاَها تَاْدِمٌ ُل فَاادَمَّ َْ َهااا اْلمَا ٌْ َْ ََ اكَّ  َْ ِْاَن لَْرٌَااةً أََمْرنَاا ُمتَْرفٌَِهااا فَفََسامَُا فٌَِهااا فَ راً( )اإلسااراء أََرْدنَاا أَْن نُْه

ففً اآلٌة  اْلَلى نفً أن ٌؤمر هللا تعالى بالفْشاء ، َظااهر الثانٌاة أن هللا تعاالى ٌاؤمر بماا ( ٙٔ:
هَ فسك . َالجم  بٌنهما أن اْلمر فً اآلٌة  اْلَلى هَ اْلمر الشرًَ ، َهللا تعالى ال ٌؤمر شرَا 

َسااا بالفْشااء لمَلاه تعاالى : )إِنَّ  ْْ اْْلِ ََ َ ٌَاؤُْمُر بِاْلعَاْدِل  َشاااِء اوَّ ْْ ََاِن اْلفَ ٌَْنَهاى  ََ إٌِتَااِء ِذي اْلمُْربَاى  ََ ِن 
اْلبَْؽًِ ٌَِعظُكُْم لَعََّْكُْم تَذَكَُّرََن( )النْل: ََ اْلُمْنَكِر  َاْلمار فاً اآلٌاة  الثانٌاة هاَ اْلمار الكاَنً ، ( 9ََٓ

ئاً أَْن )إِنََّماا أَْماُرهُ  َهللا تعالى ٌؤمر كَنا بما شاء ْسب ما تمتضٌه ْكمته لَْه تعاالى : ٌْ إِذَا أََرادَ َشا
 ( . 7ٌَٕمََُل لَهُ كُْن فٌََكَُُن( )ٌّـس:

 َمن رام لٌادة أمثْة فٌْرج  إلى كتاب الشٌخ الشنمًٌِ المشار إلٌه آنفا .



 



 المسم

المسم الثانً : بفتح الماؾ َالسٌن ، الٌمٌن ، َهَ : تؤكٌد الشاًء باذكر معظام باالَاَ ، أَ إْادى 
 ث : أخَاتها ، َأدَاته ثال

ّك()الاذرٌات: مان اآلٌاة مثل لَلاه تعاالى : ) –الَاَ  َْ اْْلَْرِض إِنَّاهُ لَ ََ َرّبِ السَّاَماِء  ََ ٌَْاذؾ ( ٖٕفَا
 معها العامل َجَبا ، َال ٌٌْها إال اسم ظاهر . 

ِم اْلِمٌَاَمِة( )المٌامة: مثل لَله تعالى –َالباء  َْ هذا ٌَجَل معها ذكر العامل كما فً ( ٔ)ال أُْلِسُم بٌَِ
ٌَنَُّهْم أَْجَمِعٌَن( )ّص: المثال ، ٌَجَل ْذفه كمَله تعالى َن إبٌْس : َِ تَِن َْلُْؼ ٌَجَل ( 7ٕ)لَاَل فَبِِعلَّ

أن ٌٌْهاا اساام ظااهر كمااا مثْناا ، َأن ٌٌْهااا ضاامٌر كماا فااً لَلان : هللا ربااً َباه أْْااؾ لٌنصاارن 
 المإمنٌن . 

ِ لَتُْسؤَلُنَّ  مثل لَله تعالى : –َالتاء  اا كُْناتُْم تَْفتَُرََن()النْال: مان اآلٌاة  )اوَّ مَّ معهاا  ٌَْاذؾ( ََٙ٘
 العامل َجَبا ، َال ٌٌْها إال اسم هللا ، أَ رب مثل : ترب الكعبة الْجن إن شاء هللا . 

َاْلصل ذكر الممسم به ، َهَ كثٌر كما فً المثل السابمة . َلد ٌْاذؾ َْاده مثال لَلان : أْْاؾ 
 ٌَْن لتجتهدن . 

ََِن النَِّعٌِم( )التكاثر: م  العامل َهَ كثٌر مثل لَله تعالىَلد ٌْذؾ  َمئٍِذ  َْ  ( 7: )ثُمَّ لَتُْسؤَلُنَّ ٌَ

َربًِّ لَتُْبعَثُن()التؽابن: من اآلٌاة  َاْلصل ذكر الممسم ٌَْه ، َهَ كثٌر مثل لَله تعالى : ََ )ُْل بََْى 
اْلمُْرآِن اْلمَ  َلد ٌْذؾ جَالا مثل لَله تعالى :( 8 ََ  .  َتمدٌره لٌهْكن( ِٔجٌِد( )ّق:)ق 

َلد ٌْذؾ َجَبا إذا تمدمه ، أَ اكتنفه ما ٌؽنً َنه ، لاله ابن هشام فً المؽنً َمثل له بنَْ : 
 لٌد لائم َهللا ، َلٌد َهللا لائم . 

 َلْمسم فائدتان : 

 إْداهما : بٌان َظمة الممسم به . 

 ده ، َلذا ال ٌْسن المسم إال فً اْلَْال التالٌة : َالثانٌة : بٌان أهمٌة الممسم ٌَْه ، َإرادة تَكٌ

 اْلَلى : أن ٌكَن الممسم ٌَْه ذا أهمٌة . 

 الثانٌة : أن ٌكَن المخاِب مترددا فً شؤنه . 

 الثالثة : أن ٌكَن المخاِب منكرا له . 

 المصص



 المصص َالمص لؽة : تتب  اْلثر . 

 ب  بعضها بعضا . َفً االصِال  : اْلخبار َن لضٌة ذات مراْل ، ٌت

ٌَْن  نَا إِلَ ٌْ َْ َْ َسَن اْلمََصِص بَِما أَ ْْ ٌَْن أَ َْ ََ ُن نَمُصك  ْْ َلصص المرآن أصدق المصص ن لمَله تعالى : )نَ
( َذلن الشتمالها َْى أَْاى درجاات الكماال فاً البالؼاة َجاالل َٖهذَا اْلمُْرآن( )ٌَسؾ: من اآلٌة 

 المعنى . 

ْبااَرةٌ ِْلَُِلااً اْْلَْلبَاب()ٌَسااؾ: ماان اآلٌااة أنفاا  المصااص ، لمَلااه تعااالى : )لَ  َِ مَااْد َكاااَن فِااً لََصِصااِهْم 
 ( . َذلن لمَة تؤثٌرها فً إصال  المَْب َاْلَمال َاْلخالق . ٔٔٔ

 َهً ثالثة ألسام : 

 لسم َن اْلنبٌاء َالرسل ، َما جرى لهم م  المإمنٌن بهم َالكافرٌن .  -*

م ماا فٌاه َبارة ، فنمْاة هللا تعاالى َانهم ، كمصاة مارٌم ، َلسم َن أفراد ََِائؾ ، جرى له -* 
َلممان ، َالذي مر َْى لرٌة َهً خاٌَاة َْاى َرَشاها ، َذي المارنٌن ، َلاارَن ، َأصاْاب 

 الكهؾ ، َأصْاب الفٌل ، َأصْاب اْلخدَد َؼٌر ذلن . 

َأْاد ، َاْلْالاب ، َبناً َلسم َن َْادث َألاَام فاً َهاد النباً   ، كمصاة ؼالَة بادر ،  -*
 لرٌظة ، َبنً النضٌر ، َلٌد بن ْارثة ، َأبً لهب ، َؼٌر ذلن . 

 َلْمصص فً المرآن ْكم كثٌرة َظٌمة منها : 

لَمَْد َجاَءهُْم ِمَن اْْلَْنبَاِء َما فٌِِه  -ٔ ََ بٌان ْكمة هللا تعالى فٌما تضمنته هذه المصص ن لَله تعالى : )
ْكَمةٌ بَاِلؽَةٌ فََما تُْؽِن النكذُُر( )الممر:( ُٗمْلدََجٌر( )الممر: ِْ (٘ ) 

لَِكاْن َظَُْماَا  -ٕ ََ َماا َظَْْمنَااهُْم  ََ بٌان َدله تعالى بعمَبة المكذبٌن ن لمَله تعالى َان المكاذبٌن : ) 
ٍء  ًْ ِ ِمْن َش ْنُهْم آِلَهتُُهُم الَّتًِ ٌَْدَََُن ِمْن دَُِن اوَّ ََ اا َجااَء أَْماُر َربِّان()هَد: مان أَْنفَُسُهْم فََما أَْؼنَْت  لَمَّ

 ( ٔٓٔاآلٌة 

ر نعمة من َندنا  -ٖ َْ نَاهُْم بَِس ٌْ ٍِ نَجَّ بٌان فضْه تعالى بمثَبة المإمنٌن ن لمَله تعالى : )إاِلَّ آَل لَُ
 ( ٖٗكذلن نجلي من شكر ٍ( )الممر:

ً     َما أصابه من المكذبٌن له ن لمَله   -ٗ بََُن فَمَْد َكذََّب الَِّذٌَن ِمْن تسٌْة النب إِْن ٌَُكذِّ ََ تعالى : )
بِاْلِكتَاِب اْلُمنٌِِر( )فاِر: ََ بُِر  بِاللك ََ ِهْم َجاَءتُْهْم ُرسُُُْهْم بِاْلبٌَِّنَاِت  ِْ ٌَْؾ ٕ٘لَْب ( )ثُمَّ أََخْذُت الَِّذٌَن َكفَُرَا فََك

 ( . َٕٙكاَن نَِكٌِر( )فاِر:

ٌمان بالثبات ٌَْه َااللدٌاد منه ، إذ َْمَا نجاة المإمنٌن السابمٌن، ترؼٌب المإمنٌن فً اإل -٘
َكذَِلَن نُْنِجً اْلُمْإِمنٌَِن( ََ نَاهُ ِمَن اْلؽَّمِ  ٌْ نَجَّ ََ  َانتصار من أمرَا بالجهاد ، لمَله تعالى : )فَاْستََجْبنَا لَهُ 



ِْاَن ُرسُاالً 77)اْلنبٌاء: نَا ِماْن لَْب ْْ لَمَاْد أَْرَسا ََ ِمِهْم فََجااُءَهُْم بِاْلبٌَِّنَااِت فَاْنتَمَْمنَاا ِماَن ( َلَله : ) َْ  إِلَاى لَا
نَا نَْصُر اْلُمْإِمنٌَِن( )الرَم: ٌْ َْ ََ مّاً  َْ َكاَن  ََ  ( 8ٗالَِّذٌَن أَْجَرُمَا 

تْذٌر الكافرٌن من االستمرار فاً كفارهم ، لمَلاه تعاالى : )أَفََْاْم ٌَِساٌُرَا فِاً اْْلَْرِض فٌََْنظُاُرَا  -ٙ
َكافِِرٌَن أَْمثَالَُها( )دمحم:َكٌْ  ْْ ِل ََ ِهْم  ٌْ َْ ََ  ُ َر اوَّ ِهْم دَمَّ ِْ ََالِبَةُ الَِّذٌَن ِمْن لَْب  ( . َٓٔؾ َكاَن 

ْْاَن  -8 إثبات رسالة النبً   فإن أخبار اْلمم السابمة ال ٌعْمها إال هللا َل َجل ، لمَلاه تعاالى: )تِ
ٌْبِ نُ  ُمتَِّمٌَن( ِمْن أَْنبَاِء اْلؽَ ْْ ُمَن ِمْن لَْبِل َهذَا فَاْصبِْر إِنَّ اْلعَالِبَةَ ِل َْ ال لَ ََ ٌَْن َما كُْنَت تَْعَُْمَها أَْنَت  ٌَها إِلَ ِْ َ

الَِّذٌَن ِمْن بَْعِدِهْم ال ٌَ 9ٗ)هَد: ََ ثَُمَدَ  ََ ََاٍد  ََ ِم نَُ ٍ  َْ كُْم لَ ِْ ْعَُْمهُْم ( َلَله: )أَلَْم ٌَؤْتِكُْم نَبَؤُ الَِّذٌَن ِمْن لَْب
ُ ()إبراهٌم: من اآلٌة   ( . 9إاِلَّ اوَّ

 تكرار المصص

من المصص المرآنٌة ما ال ٌؤتً إال مرة َاْدة ، مثل لصة لمماان ، َأصاْاب الكهاؾ ، َمنهاا ماا 
ٌؤتً متكررا ْسب ما تدََ إلٌه الْاجة ، َتمتضٌه المصْْة ، َال ٌكَن هذا المتكرر َْاى َجاه 

َِل َالمصر َالٌْن َالشدة َذكار بعاض جَاناب المصاة فاً مَضا  دَن َاْد ، بل ٌختْؾ فً ال
 آخر . 

 َمن الْكمة فً هذا التكرار ؟ 

 بٌان أهمٌة تْن المصة ْلن تكرارها ٌدل َْى العناٌة بها .  -ٔ

 تَكٌد تْن المصة لتثبت فً لَْب الناس .  -ٕ

ؼالباا فٌماا أتاى مان المصاص  مراَاة اللمن َْال المخاِبٌن بها ، َلهذا تجد اإلٌجال َالشادة -ٖ
 فً السَر المكٌة َالعكس فٌما أتى فً السَر المدنٌة . 

 بٌان بالؼة المرآن فً ظهَر هذه المصص َْى هذا الَجه َذان الَجه َْى ما تمضٌه الْال  -ٗ

 ظهَر صدق المرآن ، َأنه من َند هللا تعالى ، ٌْث تؤتً هذه المصص متنََة بدَ تنالص .  -٘



 ٌاتاإلسرائٌْ

اإلسرائٌٌْات : اْلخبار المنمَلة َن بنً إسارائٌل مان الٌهاَد َهاَ اْلكثار ، أَ مان النصاارى . َتنمسام هاذه 
 اْلخبار إلى ثالثة أنَاع : 

 اْلَلى : ما ألره اإلسالم ، َشهد بصده فهَ ْك . 

إلاى رساَل هللا  مثاله : ما رَاه البخاري َؼٌره َن ابن مسعَد رضاً هللا َناه لاال : جااء ْبار مان اْلْباار 
  فمال : ٌا دمحم ، إنا نجد أن هللا ٌجعل السماَات َْى إصب  ، َسائر الخالئك َْى إصب  فٌمَل : أنا المْن ، 

َماا لَادَُرَا  ََ اكَّ لَاْدِرِه فضْن النبً    ْتى بدت نَاجذه تصدٌما لمَل الْبار ، ثام لارأ رساَل هللا    : ) َْ  َ اوَّ
اا ٌُ  مَّ ََ تَعَاالَى  ََ انَهُ  َْ ٌَّاٌت بٌَِِمٌنِِه سُْب َِ ِْ اُت َم ََ َما السَّ ََ َم اْلِمٌَاَمِة  َْ اْْلَْرُض َجِمٌعاً لَْبَضتُهُ ٌَ ( 8ْٙشاِركََُن( )اللمار:ََ

(ٔ) 

 الثانً : ما أنكره اإلسالم َشهد بكذبه فهَ باِل . 

اْرثَكُْم أَنَّاى ِشائْتُْم الٌهَد تمَل إذا جامعها من َرائها  َْ ْرٌث لَكُاْم فَاؤْتَُا  َْ ، جاء الَلد أَْل  ن فنللت : )نَِساُإكُْم 
 (ٕ)( ٖٕٕ()البمرة: من اآلٌة 

َن أبً هرٌرة رضً هللا  (ٖ) الثالث : ما لم ٌمره اإلسالم ، َلم ٌنكره ، فٌجب التَلؾ فٌه ، لما رَاه البخاري 
لتَراة بالعبرانٌة ، ٌَفسرَنها بالعربٌة ْلهال اإلساالم ، فماال رساَل هللا َنه لال : كان أهل الكتاب ٌمرإَن ا

كُْم( ٌْ أُْنِلَل إِلَ ََ نَا  ٌْ )العنكبَت: مان اآلٌاة   : ال تصدلَا أهل الكتاب َال تكذبَهم ، َلَلَا: ) آَمنَّا بِالَِّذي أُْنِلَل إِلَ
إذا لم ٌخش مْذَر ن لمَل النبً   : " بْؽَا َنً َلَ آٌة ،  ( اآلٌة  ، َلكن التْدث بهذا النَع جائل ،ٙٗ

 .   (ٗ) َْدثَا َن بنً إسرائٌل َال ْرج ، َمن كذب َْى متعمدا فٌْتبَأ ممعده م النار " رَاه البخاري 

 َؼالب ما ٌرَى َنهم من ذلن لٌس بذي فائدة فً الدٌن كتعٌٌن لَن كْب أصْاب الكهؾ َنَْه . 

َأما سإال أهل الكتاب َن شئ من أمَر الدٌن ، فإنه ْرام لما رَاه اإلمام أْمد َن جابر بن َبد هللا رضً 
هللا َنهما لال : لال رسَل هللا   : " ال تسؤلَا أهل الكتاب َن شئ ن فإنهم لن ٌهدَكم ، َلد ضَْا ، فاإنكم 

 . (٘) نه لَ كان مَسى ٌْا بٌن أظهركم ما ْل له إال أن ٌتبعنً " إما أن تصدلَا بباِل ، أَ تكذبَا بْك ، َإ

َن َبد هللا بن َباس رضً هللا َنهما أنه لال : ٌا معشر المسْمٌن كٌاؾ تساؤلَن   (ٙ) َرَي َن البخاري 
ٌشب ، َلد ْدثكم  أهل الكتاب َن شئ ، َكتابكم الذي أنلل هللا َْى نبٌكم   أْدث اْلخبار با  مْضا ، لم

                                              

( ، ِٚغلٍُ ، ورلاب صلفاخ 3ٔٔٗأخشظلٗ اٌثخلاسٞ ، ورلة اٌرفغل١ش ، تلاب لٌٛلٗ : ) ِٚلا للذسٚا هللا ؼلك للذسٖ ( ؼلذ٠س سللُ )  (1)
 ( . 33ٕٙإٌّافم١ٓ ٚأؼىاُِٙ ، تاب صفح اٌم١اِح ٚاٌعٕح ٚإٌاس . ؼذ٠س سلُ )

( ، ِٚغلٍُ ، ورلاب 3ٕ٘ٗأخشظٗ اٌثخاسٞ ، وراب اٌرفغ١ش ، تاب ) ٔغاؤوُ ؼشز ٌىلُ فلأذٛا ؼلششىُ أٔلٝ شل رُ ( ؼلذ٠س سللُ )  (2)
 ( . ٖ٘ٗٔإٌىاغ ، تاب ظٛاص ظّاعح اِشأذٗ فٟ لثٍٙا ، ِٓ لذاِٙا أٚ ِٓ ٚسائٙا ، ِٓ غ١ش ذعشض ٌٍذتش . ؼذ٠س سلُ (

 .  3٘ٗٗ: )لٌٛٛ إِٓا تاهلل ِٚا أٔضي ئ١ٌٕا ( ، ؼذ٠س سلُ  ٔٔأخشظٗ اٌثخاسٞ ، وراب اٌرفغ١ش ، تثا   (3)

 .  ٖٔٙٗ: ِا روش عٓ تٕٟ ئعشائ١ً ، ؼذ٠س سلُ  ٓ٘أخشظٗ اٌثخاسٞ ، وراب أؼاد٠س األٔث١اء ، تاب   4)

 ( . 33ٖ،  3ٖٖ/ٖأؼّذ )  (5)

 ( . 2ٕ2ٙ( ، )3ٕ٘ٙؼذ٠س سلُ ) أخشظٗ اٌثخاسٞ ، وراب اٌشٙاداخ ، تاب ال ٠غأي أً٘ اٌششن عٓ اٌشٙادج ٚغ١ش٘ا .  (6)



أن أهل الكتاب لد بدلَا من كتاب هللا ، َؼٌرَا ، فكتبَا بؤٌدهم ، لالَا : هَ من َند هللا ن لٌشترَا بذلن ثمنا 
 لٌْال أَ ال ٌنهاكم ما جاءكم من العْم َن مسؤلتهم ؟ فال َهللا رأٌنا رجال منهم ٌسؤلكم َن الذي أنلل إلٌكم. 

 

 مَلؾ العْماء من اإلسرائٌٌْات

 

 اختْفت مَافك العْماء ، َال سٌما المفسرَن من هذه اإلسرائٌٌْات َْى ثالثة أنْاء : 

فمانهم مان أكثار منهاا ممرَناة بؤساانٌدها ، َرأي أناه بااذكر أساانٌدها خارج مان َهادتها ، مثال ابان جرٌاار  -أ
 الِبري. 

ؽَي الذي لاال شاٌخ اإلساالم َمنهم من أكثر منها ، َجردها من اْلسانٌد ؼالبا ، فكان ْاِب لٌل مثل الب -ب
َان تفساٌره : إناه مختصار مان الثعْباً ، لكناه خاصاته َان اْلْادٌاث المَضاٌََة َاآلراء  (ٔ)ابان تٌمٌاه  

 المبتدَة ، َلال َن الثعْبً : إنه ْاِب لٌل ٌنمل ما َجد فً كتب التفسٌر من صٌْح َضعٌؾ َمَضَع . 

 ره بالتضعٌؾ أَ اإلنكار مثل ابن كثٌر . َمنهم من ذكر كثٌرا منها، َتعمب البعض مما ذك  -ج

 َمنهم من بالػ فً ردها َلم ٌذكر منها شٌئا ٌجعْه تفسٌرا لْمرآن كدمحم رشٌد رضا .  -د

  

 

 
 

 

                                              

 ( . ٖٗٓ/ِٖٔعّٛع اٌفراٜٚ )  (1)



 الضمٌر

 الضمٌر لؽة : من الضمَر َهَ الهلال لمْة ْرَفه أَ من اإلضمار َهَ اإلخفاء لكثرة استتاره . 

 ر اختصارا َلٌل : ما دل َْى ْضَر ، أَ ؼٌبة ال من مادتهما.َفً االصِال  : ما كنً به َن الظاه

 فالدال َْى الْضَر نََان : 

()ؼافر: من اآلٌة  ُِض أَْمِري إِلَى اوَّ َّ أُفَ ََ  (  . ٗٗأْدهما : ما َض  لْمتكْم مثل : )

ِهْم ()الفاتْة: من ٌْ َْ ََ َِ الَِّذٌَن أَْنعَْمَت   ( . 8اآلٌة  الثانً : ما َض  لْمخاِب مثل : )ِصَرا

َهذان ال ٌْتاجان إلى مرج  اكتفاء بدالله الْضَر َنه . َالدال َْى الؽائاب ، ماا َضا  لْؽائاب . َالباد لاه 
 من مرج  ٌعَد ٌَْه . 

نَاادَى نُاٌَ  َربَّاهُ  ََ َاْلصل فً المرج  أن ٌكَن سابما َْى الضمٌر لفظا َرتبه مِابما له لفظا َمعنى مثال : )
 . ( ٘ٗ()هَد: من اآلٌة 

ى ()المائدة: من اآلٌة  ََ ََ أَْلَرُب ِلْتَّْم ِدلَُا هُ َْ  ( . 7َلد ٌكَن مفهَما من مادة الفعل السابك مثل : ) ا

إِِذ اْبتََْى إِْبَراِهٌَم ()البمرة: من اآلٌة  ََ (    َلد ٌسبك رتبة ال لفظا مثال : َٕٗٔلد ٌسبك لفظا ال رتبة مثل : )
 )ْمل كتابه الِالب ( . 

لَد()النساء: من َلد ٌكَن م ََ ا تََرَن إِْن َكاَن لَهُ  ٍد ِمْنُهَما السكدُُس ِممَّ ِْ ا ََ ِه ِلكُّلِ  ٌْ ََ ِْلَبَ ََ فهَما من السٌاق مثل : ) 
 ( فالضمٌر ٌعَد َْى المٌت المفهَم من لَله : )مما ترن ( . ٔٔاآلٌة 

( ثم جعْناه نِفة (فالضمٌر ٌعَد َلد ال ٌِابك الضمٌر معنى مثل : ) َلمد خْمنا اإلنسان من سْسْة من ٌِن 
 َْى اإلنسان باَتبار الْفظ ، ْلن المجعَل نِفة لٌس اإلنسان اْلَل . 

ٌَْعَماْل  ََ  ِ َماْن ٌُاْإِمْن بِااوَّ ََ َإذا كان المرج  صاالْا لْمفارد َالجما  جاال َاَد الضامٌر ٌَْاه بؤْادهما مثال : ) 
تِهَ  ْْ ْْهُ َجنَّاٍت تَْجِري ِمْن تَ ُ لَهُ ِرْللاً()الِالق: من اآلٌة َصاِلْاً ٌُْدِخ َسَن اوَّ ْْ  ( ٔٔا اْْلَْنَهاُر َخاِلِدٌَن فٌَِها أَبَداً لَْد أَ

ى) ََ ََََّْمااهُ َشاِدٌدُ اْلمُاا ى)َ٘اْلصال اتْااد مرجاا  الضامائر إذا تعااددت مثال : ) ََ ٍة فَاْسااتَ ( َهاَ باااْلفك ٙ( ذَُ ِمارَّ
َْ أَْدنَاى)( فََكااَن لَاا7(ثُمَّ دَنَاا فَتَادَلَّى)8اْلًَْ ) ٌِْن أَ َسا َْ اى)9َب لَ َْ َْ ْباِدِه َماا أَ ََ ى إِلَاى  َْ َْ َ ( ٓٔ-8()لانجم:ٓٔ( فَاؤ

 فضمائر الرف  فً هذه اآلٌات تعَد إلى شدٌد المَى َهَ جبرٌل . 

َاْلصل ََد الضمٌر َْى ألرب مذكَر إال فً المتضاٌفٌن فٌعَد َْى المضاؾ ن ْلنه المتْدث َنه مثال أَل 
نَا ُمَسَ  ٌْ آتَ ََ نَاهُ هُدًى ِلبَنًِ إِْسرائٌل()اإلسراء : من اآلٌة : ) ْْ َجعَ ََ  ( . ٕى اْلِكتَاَب 

ُصََها ()إبراهٌم: من اآلٌة  ْْ ُ ِ ال ت إِْن تَعُدكَا نِْعَمَت اوَّ ََ  ( . َٖٗمثال الثانً ) 

 َلد ٌؤتً َْى خالؾ اْلصل فٌما سبك بدلٌل ٌدل ٌَْه . 



 اإلظهار فً مَل  اإلضمار

ى فً مكان الضمٌر بالضمٌر ْلنه أبٌن لْمعنى َأخصب لْفظ ، َلهذا ناب الضمٌر بمَله تعالى ) اْلصل أن ٌإت
أَاد هللا لهام مؽفارة َأجارا َظٌمااا ( َان َشارٌن كْماة الماذكَرة لبْااه ، َربماا ٌاإتى مكاان الضامٌر باالساام 

 السٌاق منها : الظاهر َهَ ما ٌسمى ) اإلظهار فً مَض  اإلضمار ( . َله فَائد كثٌرة ، تظهر بْسب 

 الْكم َْى مرجعه بما ٌمتضٌه االسم الظاهر . 

 بٌان َْة الْكم . 

 َمَم الْكم لكل متصؾ بما ٌمتضٌه االسم الظاهر . 

َكا ْْ ٌَّ ِل ََادُ  َ ِمٌَكاَل فَاِإنَّ اوَّ ََ ِجْبِرٌَل  ََ ِه  ِْ ُرسُ ََ َمالئَِكتِِه  ََ  ِ اً ِوَّ َّ ََدُ ()البمرة: مان افِِرٌنَ مثال ذلن لَله تعالى : ) َكاَن 
 ( َلم ٌمل فإن هللا َدَ له ، فؤد هذا اإلظهار : 97اآلٌة 

 الْكم بالكفر َْى من كان َدَا   َمالئكته َرسْه َجبرٌل َمٌكائٌل . 

 إن هللا َدَ لهم بكفرهم . 

 أن كل كافر هللا َدَ له . 

أَلَااا ََ اااكََُن بِاْلِكتَااااِب  الَّاااِذٌَن ٌَُمّسِ ََ ٌَن( مثااال آخااار : لَلاااه تعاااالى : ) ِْ ِْ اااالةَ إِنَّاااا ال نُِضاااٌُ  أَْجاااَر اْلُمْصااا اُمَا الصَّ
 ( َلم ٌمل أنا ال نضٌ  أجرهم ، ثالثة أمَر : 8ٓٔ)ْلَراؾ:

 الْكم باإلصال  لْذٌن ٌمسكَن الكتاب . ٌَمٌمَن الصالة . 

 إن هللا أجرهم إلصالْهم . 

 أن كل مصْح َله أجر ؼٌر مضاع َند هللا تعالى . 

، كما لَ تمدم الضمٌر مرجعان ، ٌصْح ََده إلى كل منهما َالماراد أْادهما مثال : الْهام  َلد ٌتعٌن اإلظهار
أصْح المسْمٌن َالة أمَرهم َبِانة َالة أمَرهم ، إذ لَ لٌال :  َبِاانتهم ، ْلَهام أن ٌكاَن الماراد بِاناة 

 المسْمٌن . 

 ضمٌر الفصل
 تدأ َالخبر إذا كان معرفتٌن ضمٌر الفصل : ْرؾ بصٌؽة ضمٌر الرف  المنفصل ٌم  بٌن المب

ُ ال إِلَاهَ إاِلَّ أَنَاا ()ِاـه: مان اآلٌاة  ُن ٌَٗٔكَن بضمٌر المتكْم كمَلاه تعاالى : )إِنَّنِاً أَنَاا اوَّ ْْ إِنَّاا لَانَ ََ ( َلَلاه )
افكََن( )الصافات: ٌِْهم()المائادة٘ٙٔالصَّ َْ ََ لٌِاَب  : مان اآلٌاة ( َبضمٌر المخاِب كمَله تعالى : ) كُْنَت أَْناَت الرَّ

 ( َضمٌر الؽائب كمَله تعالى : َأَلئن  هم المفَْْن َله ثالثة فَائد : 8ٔٔ

 اْلَلى : التَكٌد ، فإن لَلن : لٌد هَ أخَن أَكد من لَلن : لٌد أخَن . 

الثانٌة : الْصر ، َهَ اختصاص ما لبْه لما بعده ، فإن لَلن المجتهاد هاَ النااجح ٌفٌاد اختصااص المجتهاد 
 بالنجا  . 



ثالثاا : الفصاال :أي التمٌٌاال باٌن كَنااه مااا بعااده خبارا ، أَ تابعااا ، فااإن لَلاان : لٌاد الفاضاال ٌْتماال أن تكااَن 
الفاضل صفة للٌد ، َالخبر منتظر ، ٌَْتمل أن تكَن الفاضل خبرا ، َإذا لْت : لٌد هَ الفاضال ، تعاٌن أن 

 تكَن الفاضل خبرا ، لَجَد ضمٌر الفصل . 

 

 االلتفات
 ٌَْل أسَْب الكالم من َجه إلى آخر ، َله صَر منها : االلتفات : ت

ِم الادِّ  َْ ٌِم*َماِلِن ٌَ ِْ َمِن الرَّ ْْ ِ َرّبِ اْلعَالَِمٌَن*الرَّ ْمدُ ِوَّ َْ ٌِن* إٌَِّااَن االلتفات من الؽٌبة إلى الخِاب كمَله تعالى : )اْل
إٌَِّاَن نَْستَِعٌُن( فَْل الكالم من الؽٌبة إلى الخِاب ََ  فً لَله : إٌان .  نَْعبُدُ 

ٌَْن بِِهْم ()ٌَنس: من اآلٌاة  َجَر ََ ِْْن  تَّى إِذَا كُْنتُْم فًِ اْلفُ َْ ( ٕٕااللتفات من الخِاب إلى الؽٌبة كمَله تعالى : ) 
 فَْل الكالم من الخِاب إلى الؽٌبة بمَله َجرٌنا بهم . 

 ُ لَمَااْد أََخااذَ اوَّ ََ َََشااَر االلتفاات ماان الؽٌبااة إلااى الااتكْم ، كمَلااه تعااالى )  ًْ بَعَثْنَااا ِمااْنُهُم اثْنَاا ََ  ِمٌثَاااَق بَنِااً إِْساارائٌَل 
 ( فَْل الكالم من الؽٌبة إلى التكْم فً لَله ٌََنا . ٕٔنَِمٌباً()المائدة: من اآلٌة 

ثََر) َْ نَاَن اْلَك ٌْ َِ َْ َْ ٔااللتفات من التكْم إلى الؽٌبة ، كمَله تعالى : )إِنَّا أَ اْن ََ ( فَْل الكالم مان ْٕر)(فََصّلِ ِلَربَِّن 
 التكْم إلى الؽٌبة بمَله : لربن . 

 لاللتفات فَائد منها : 

 ْمل المخاِب َْى االنتباه لتؽٌر َجه اْلسَْب ٌَْه . 

 ْمْه َْى التفكٌر فً المعنى ، ْلن تؽٌٌر َجه اْلسَْب ، ٌإدي إلى التفكٌر فً السبب . 

 َجه َاْد ، ٌإدي إلى الممل ؼالبا .  دف  السآمة َالمْل َنه ، ْلن بماء اْلسَْب َْى

َهذه الفَائد َامة لاللتفاتات فً جمٌ  صَره أم الفَائد الخاصة فتتعٌن فً كال صاَرة ، ْساب ماا ٌمتضاٌه 
 الممام . 

 َهللا أَْم . َصًْ هللا َسْم َْى بٌنا دمحم ، ََْى آله َصْبه أجمعٌن . تم   الْمد رب العالمٌن . 


