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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 ادلقدمة

عبد هللا كرسولو، بلَّغ الرسالة، كأدَّل  ادمحم لو إال ىو، كأشهد أفٌ إاغبمد  الذم رب العاؼبٌن، كأشهد أنو ال 
 األمانة، كنصح األمة، اللهم صٌل كسلًٌم عليو، كعلى آلو كصحبو، كمن سبسك هبديو إىل يـو الدين.

عتىن علماء الشريعة ابلقرآف الكرَل، فكلٌّ حبسب زبصصو، فهذا يعتين إبعجازه ، كاآلخر يف افقد أما بعد: 
 .صو، إىل غًن ذلك من ميادين العلـو اليت حواىا ىذا القرآف الكرَلاستنباط أحكامو، كذاؾ يف قص

شرؼ العلم بشرؼ ألفَّ ، فهو علم شريف كًمن معٌن ىذه العلـو اليت اعتىن هبا العلماء، علم قواعد التفسًن، 
سم العقيدة للسنة األكىل ماسرت، ق ا يف إعداد صبلة من الدركس يف قواعد التفسًن،لذا كانت ؿباكلة منٌ ، اؼبعلـو

 -لدكتور خالد السبتدا يف الغالب على تلك القواعد اليت ذكرىا امعتمً  كاألدايف، زبصص: تفسًن كعلـو القرآف،
معىن القاعدة يف الغالب، مع  نتي مث بيَّ  )ألنو ىو اؼبقرر يف التدريس(، ،"قواعد التفسَت" :وكتاب يف -حفظو هللا

سألو ن، ىذا ك الدركس تسهيبل للمراجعة كاالستحضار، كتثبيتا للحفظ اػبريطة الذىنية لبعضكضعتي التمثيل، كما 
 تعاىل التوفيق ك السداد، كاغبمد  رب العاؼبٌن.
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 الدرس األول
 التفسَت قواعد مفهوم 

 :الفرع األول: تعريف القاعدة لغة واصطالحا
دور حول معٌت األصل واالستقرار أن كلمة القاعدة تبعد العودة إىل كتب اللغة كاؼبعاجم قبد  القاعدة لغة: - أ

قعد الرجلي »، كقاؿ ابن فارس: 1«قػىعىدىت قػيعيودنا، كجيمعي على قواعدى »يقاؿ:  واألساس الذي يبٌت عليو غَته،
 .2«يقعد قيعودنا

 عي يػىٍرفى  كىًإذٍ ﴿ كقواعد البناء أساسو، قاؿ هللا تعاىل:»، يقوؿ الراغب األصفهاٍل: القواعد على أساس البيتكما يطلق 
، كقواعد اؽبودج [127: ، اآليةالبقرةسورة ] ﴾اٍلعىًليمي  السًَّميعي  أىٍنتى  ًإنَّكى  ًمنَّا تػىقىبَّلٍ  رىبػَّنىا كىًإظٍبىاًعيلي  اٍلبػىٍيتً  ًمنى  اٍلقىوىاًعدى  ًإبٍػرىاًىيمي 

 .3«خشباتو اعبارية ؾبری قواعد البناء
ًت  النًٌسىاءً  ًمنى  دي كىاٍلقىوىاعً ﴿ يقاؿ: امرأة قاعدة كقاعدات، قاؿ هللا تعاىل: ا يػىٍرجيوفى  الى  البلَّ  أىفٍ  جينىاحه  عىلىٍيًهنَّ  فػىلىٍيسى  ًنكىاحن

يػٍره  يىٍستػىٍعًفٍفنى  كىأىفٍ  ًبزًينىةو  ميتػىبػىٌرًجىاتو  غىيػٍرى  ثًيىابػىهينَّ  يىضىٍعنى  يعه  كىاّللَّي  ؽبىينَّ  خى ، أم: اؼبرأة الكبًنة [60: ، اآليةالنورسورة ] ﴾عىًليمه  ظبًى
ًسنَّ 

ي
 .4«كالولد -أم انقطع عنها الٌدـ -ة اليت قعدت عن اغبيض اؼب

، منو يقاؿ: 5«بىن أمره على قاعدة»كتطلق القاعدة على األمر اؼبعنوم ؾبازنا فيقاؿ: بىن حكمو على قاعدة ما، ك
 قواعد العلم، كقواعد االسبلـ، قواعد النحو، قواعد التفسًن.

 قاعدة ؽبا إطبلقاف: فبا سبق من التعريف اللغوم يتبٌن لنا أف ال
ي كىو  اإلطالق األول: غًنه كقواعد البيت، كاؼبرأة اؼبسنَّة اليت قعدت األصل الذي يبٌت عليو يراد هبا اؼبعىن اغبسًٌ

 عن ايض كالولد. 
 .كمن بٍت أمره على قاعدة كذا وكذاازم يف األمور اؼبعنوية، يراد بو اؼبعىن اجمل اإلطالق الثاين:
 .الثبات واالستقرار، سواء كان يف ادلعٌت احلسي أو ادلعنويكلمة القاعدة تدكر حوؿ معنی:   فأكخبلصة القوؿ 

                                                           

 ىػ. 1414 -دار صادر، بًنكت، الطبعة: الثالثة  .3/361لساف العرب، البن منظور، ج  1
 ـ.1979 -ىػ 1399، دار الفكر، 5/108عبد السبلـ دمحم ىاركف ج ن فارس، ربقيق:معجم مقاييس اللغة، الب 2
، دار القلم الدار الشامية، دمشق، بًنكت، الطبعة األكىل، 679اؼبفردات يف غريب القرآف، للراغب األصفهاٍل، ربقيق: صفواف عدانف الداكدم، ص 3

 ىػ . 1412
 .679ت يف غريب القرآف، للراغب األصفهاٍل، ربقيق: صفواف عدانف الداكدم، صدا، اؼبفر  3/361عرب، البن منظور، جلساف ال 4
 دار اؽبداية. .9/60اتج العركس، للزبيدم، ج 5
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  القاعدة اصطالحا-ب
 اختلفت تعاريف العلماء للقاعدة تبًعا الختالفهم يف معناىا ىل ىي قضية كلية؟ أم أغلبية؟ 

 قبد:من التعريفات اليت ارأتت أف تكوف القاعدة قضية كلية جامعة لكل فركعها 
األمر الكلي الذم ينطبق عليو جزئيات كثًنة يفهم »رضبو هللا حيث قاؿ: اإلمام اتج الدين السُّبكي تعريف 

 1«أحكاميها منها
 فعرب ابألمر الكلي، كاألكىل أف يعرب عنها ابلقضية الكلية  

، أم دبعىن أف ىذه 2«زئياهتاىي قضية كلية منطبقة على صبيع ج»رضبو هللا بقولو: اإلمام الشريف اجلرجاين فها كعرَّ 
القضية اـ تدخل يف صبيع اعبزئيات كالفرعيات، كقاعدة "اليقٌن ال يزاؿ ابلشك"، فهي تدخل يف العبادات ك 

ا ؼبا يرد منها من اؼبعامبلت كاعبناايت. كمن التعريفات اليت اختارت أف تكوف القاعدة قضية أغلبية أكثرية نظرن 
 د:قباؼبستثنيات 

أكثرم الكلي، ينطبق على أكثر جزئياتو لتعرؼ  حكمه »إذ قاؿ: أمحد بن دمحم احلموي رمحو هللا  اإلمامتعريف 
 3«منو أحكامها

 أف يقاؿ: ىي قضية، ديكن أف يؤخذ على تعريف اإلماـ أضبد بن دمحم اغبموم كصفو للقاعدة أبهنا "حكم"، كاألكىلى 
 يقة.ألف القضية يدخل فيها صبيع أركاف اؼبعرؼ على سبيل اغبق

نبلحظ أف اػببلؼ الواقع يف ربديد معىن القاعدة،  -القاعدة كقضية كلية، أـ أغلبية  -بعد عرض ىذين التعريفٌن 
ا، فبل يدخل بل الفريقٌن يثبت أف لكل قاعدة يستثىن منها صورن كً   ىو خبلؼ صورم كال مشاحة يف االصطبلح، ألفَّ 

ألف األمر الكلى إذا ثبت ؿبليا، » ماـ الشاطيب رضبو هللا: يف حكمها اعبزئي اؼبخالف غبكم القاعدة، يقوؿ اال
 .4«لي ال خيرجو عن كونو كليا الكتضى قات عن ماعبزئيض بعلف خفت

  

                                                           

 ـ.1991، دار الكتب العلمية، الطبعة األكىل، 1/11األشباه كالنظائر، لتاج الدين عبد الوىاب السبكي، ج 1
 ـ.1983-ىػ 1403الطبعة: األكىل  ة بًنكت، لبنافدار الكتب العلمي .171التعريفات للجرجاٍل، ص  2
 ـ.1985 -ىػ 1405الطبعة: األكىل،  دار الكتب العلمية، .1/51غمز عيوف البصائر يف شرح األشباه كالنظائر، أضبد بن دمحم مكي اغبموم، ج 3
 ـ.1997ىػ/ 1417طبعة األكىل الطبعة: ال دار ابن عفاف، .2/83اؼبوافقات، للشاطيب، ربقيق: مشهور بن حسن آؿ سليماف، ج 4
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 الفرع الثاين: تعريف التفسَت لغة واصطالحا. 
مة كاحدة ٌن كالراء كلكالسالفاء  )فسر(: » التفسًن يف اللغة ىو الكشف كالبياف، قاؿ ابن فارس: التفسَت لغة -أ
 .1«كفٌسرتوت الشيء فسىر ر، يقاؿ: الفسشيء كإيضاحو. من ذلك  بيافؿ على دت

 ىذه الكلمة: اختلف أىل اللغة يف أصل اشتقاؽ
را فسٍ ره "ابلضم" ره "ابلكسر"، كيفسي يفسً ر الشيء فسى البياف، »ر يف اللغة: كالفس"، فسرمن "التفعيل  قيل: إنو -

 .2«فظ اؼبشكلى، كالتفسًن کشف اؼبراد عن اللَّ طَّ اؼبغى  ر کشفسٍ كالفى : أابنو.... كفسَّره
، الصبحفتو. كأسفر شى عن كجهها، إذا كى  اؼبرأةي  تر سىف، تقوؿ العرب :" مقلوب لفظو السفر كقيل: إنو مأخوذ من -

 . 4«االستبانة كالكشف، كالعبارة عن الشيء بلفظ أسهل كأيسره من لفظ األصل»، كىو  3كشاؼ الظبلـانكذلك 
 إلظهار اؼبعىن اؼبعقوؿ، كالسفر إلبراز األعياف كاألشياء اسوسة. ري الفسل فجع

 حوؿ معنی:لفظة التفسَت يف لغة العرب تدور  رب نبلحظ أفكالسَّ من خبلؿ التتبع 
ٍتيونىكى  كىالى ﴿قاؿ هللا تعاىل:  اإليضاح، والبيان، والكشف نىاؾى  ًإالَّ  دبىثىلو  َيى : ، اآليةالفرقافسورة ] ﴾ٍفًسًنناتػى  كىأىٍحسىنى  اًبغبٍىقًٌ  ًجئػٍ

 .كبياانن  اا كتوضيحن أم: شرحن  [33
غة، نة كاللٌ ص القرآٍل كغًنه من النصوص األخرل كالسٌ التعريف اللغوم لكلمة التفسًن تصلح لبياف النَّ  كما أفٌ 

 .كتستعمل يف الكشف عن اسوسات كعن اؼبعاٍل اؼبعقولة
 :التفسَت اصطالحا -ب
يفات للمركب اإلضايف "تفسًن القرآف" فاختلفت عباراهتم كتنوعت أساليبهم، إال أف أقواؽبم تقاربت علماء عدة تعر كلل

 كاختصره آخركف.  يف اؼبعىن، فتوسع فيو قوـه 
ف يف موضعٌن من كتابو "الربىاف يف علـو القرآف" ففي اؼبوضع األكؿ قاؿ: آتفسًن القر  1اإلمام الزَّركشيّ  ؼعرَّ 
 بيعرؼ التفسًن علم »

ي
 .2«ؿ على نبيو دمحم ملسو هيلع هللا ىلص، كبياف معانيو كاستخراج أحكامو كحكمونزَّ و فهم كتاب هللا اؼب

                                                           

 .4/450معجم مقاييس اللغة، البن فارس، ج 1
 5/55ينظر: لساف العرب، البن منظور، ج 2
 .82/3معجم مقاييس اللغة، البن فارس، ج 3
 الرسالة. ، مؤسسة260، أليب البقاء الكفوم، ربقيق: عدانف دركيش، دمحم مصرم، ص -معجم يف اؼبصطلحات كالفركؽ اللغوية  -الكليات  4
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 مراد على داللتو حيث من الكرمي القرآن عن فيو يبحث علم »من قاؿ ىو:  قرب التعريفات كأحسنها كأجودىاأك 
 .3«البشرية الطاقة بقدر تعاىل هللا

 :ة أمورعلى أربعاشتمل ىذا التعريف 
 يشمل صبيع العلـو كاؼبعارؼ.  جنس": ىو علمقولو ": األول 

 "، فخرج بو العلـو األخرل اليت تبحث عن أحواؿ غًنه. يبحث فيو عن أحوال القرآن الكرميقولو: ": الثاين
وضوع القرآف حبيث خيرج بو العلـو اليت تتناكؿ م ف" ىذا قيد اث من حيث داللتو على مراد هللا تعاىلقولو: ": الثالث

من جهة غًن الداللة، مثل: علم الرسم فإنو يبحث عن أحواؿ كتابة الكلمة، كعلم القراءات القرآنية فإنو يبحث عن 
حيث ضبط الكلمة كطريقة أدائها، كخرج بو أيضا اؼبباحث اؼبتعلقة أبحواؿ القرآف من جهة  أحواؿ القرآف الكرَل من

، كإمنا يستعاف هبا 4 من علـو الفقو ب كاغبائض ككبو ذلك، فإهناللجنقراءتو  كىذا ال يعين االستغناء عن ىذه العلـو
 يف التفسًن. 

" ىذا قيد اثلث، إذ ال يقدح يف العلم ابلتفسًن عدـ اإلحاطة دبعاٍل كبلـ هللا بقدر الطاقة البشريةقولو: " الرابع:
 تعاىل.

بحث فيو عن بيان معاين ألفاظ القرآن الكرمي علم يفبا سبق من التعريفات ديكن أف نعرؼ علم التفسًن أبنو: 
 ابلنقل والعقل، بقدر الطاقة البشرية، ابختصار أو توسع فيو. 

  
                                                                                                                                                                                                                 

يف علـو القرآف، دمحم بن هبادر بن عبد هللا الزرکشي، يكىن أبيب عبد هللا، عامل بفقو الشافعية، تركي األصل، مصرم اؼبولد كالوفاة، من كتبو: الربىاف  1
، عامل 3/167خاف، ج  ىػ، ينظر: طبقات الشافعية، أليب بكر بن أضبد األسدم الشهيب الدمشقی، ربقيق: الدكتور عبد العليم794تويف سنة 

 ىػ.1407الكتب، بًنكت، الطبعة األكىل، 
 ـ.1957، دار إحياء الكتب العربية، الطبعة األكىل، 1/13الربىاف يف علـو القرآف، للزرکشی، ربقيق دمحم أبو الفضل إبراىيم، ج  2
 ـ.2001يث القاىرة، ، دار اغبد 2/07مناىل العرفاف يف علـو القرآف، للزرقاٍل، ربقيق: أضبد بن علي، ج  3
: من اؼبعاصرين من يرل أف علم الرسم كعلم القراءات يدخبلف يف علم التفسًن، كفبن جنح إىل ىذا القوؿ الدكتور دمحم حسٌن الذىيب حيث قاؿ 4

ابختبلؼ القراءتٌن أك يظن أف علم القراءات كعلم الرسم ال يدخبلف يف علم التفسًن، كاغبق أهنما داخبلف فيو، كذلك ألف اؼبعىن خيتلف »... 
َۖ ]سورة البقرة، اآلية: 

كىي -، فإف معناىا مغاير لقراءة من قرأ كتٌطهرف -كىي قراءة ابن كثًن كانفع -[ ابلتسكٌن 222القراءات... كقراءة حىَّتَّٰ يىۡطهيۡرفى
أىفىمىٍن ديىًٍشي ميًكبًّا عىلىى كىٍجًهًو أىٍىدىل أىمٍَّن  »لو تعاىل: قراءة ضبزة كالكسائي، كما أف اؼبعىن دبختلف أيضا ابختبلؼ الرسم القرآٍل يف اؼبصحف، فمثبل قو 

يغاير يف اؼبعىن ﴿أىـٍ مىٍن يىكيوفي عىلىٍيًهٍم كىًكيبلن ﴾ ]سورة النساء، اآلية:  ﴾أىمَّنٍ ﴿[ بوصل 22سورة اؼبلك، اآلية: «]ديىًٍشي سىًوايًّ عىلىى ًصرىاطو ميٍستىًقيمو 
 ، مكتبة كىبة، القاىرة.1/13يراجع: التفسًن كاؼبفسركف، دمحم حسٌن الذىيب، ج«. تفيد معنی "بل" دكف اؼبوصولة[ بفصلها، فإف اؼبفصولة 109
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 الفرع الثالث: تعريف قواعد التفسَت ابعتباره مرکبا إضافيا.
ين ىي األحكام الكلية اليت يتوصل هبا إىل استنباط معا»تعريف قواعد التفسًن ابعتباره علما على فن معٌن:  

 .1«القرآن العظيم، ومعرفة كيفية االستفادة منها
  

                                                           

 ـ.2005ن عثماف، الطبعة األكىل، ب، دار ا 1/30، ػبالد السبت، ج-صبعا كدراسة -: قواعد التفسًنينظر 1
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   التفسَت قواعد مفهوم: األول للدرس ذىنية خريطة

 
 
 
 

  

 مفهوم قواعد التفسَت

تعريف : الفرع الثالث
قواعد التفسًن ابعتباره 

 مركبا إضافيا                  

تعريف : الفرع الثاٍل
 التفسًن لغة كاصطبلحا

تعريف : الفرع األكؿ
 لغة كاصطبلحا                      .القاعدة
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 الثاينالدرس 
 ادلصطلح بعض فروقات

 الفرع األول: الفرق بُت القاعدة والضابط
قضية كاألصل كالضابط كاعلم أف القاعدة كال: »ىاويرَّ المن أىل العلم من ال يفرؽ بٌن القاعدة كالضابط قاؿ 

 .1«منطبق على جزئياتو ليعرؼ أحكامها منو كليكالقانوف دبعىن كاحد، كىو أمر  
، معلقا على قوؿ ابن قبيم يف التفريق بٌن القاعدة (ـ1974ت) – ابكستاٍل -"دمحم عميم الربکيتكقاؿ الشيخ "

القاعدة كال مشاحة يف  كالضابطعدة ا على كل من القاذى  كتايب ىى ان فقد أطلقت يف أما أى » كالضابط فقاؿ: 
 .2«االصطبلح

مع فركعا يف أبواب ذبكذىب آخركف من أىل العلم إىل التفريق بينهما فقالوا إف القاعدة أكسع من الضابط، فالقاعدة 
ع فركعا من ذبمكالفرؽ بٌن الضابط كالقاعدة أف القاعدة : »بن جنيما شَّت، ك أما الضابط جيمعها من ابب كاحد قاؿ

 .3«لصی، كالضابط جيمعها من ابب كاحد، ىذا ىو األشتواب بأ
 : ثالثة أمورفالفرؽ بٌن الضابط كالقاعدة يرجع إىل 

"الطاىرة شرط لصحة الصبلة"، كالقاعدة زبتص أببواب شتی كقاعدة "الضركرة  ػػػ. الضابط خيتص بباب كاحد ك1
 فالقاعدة أعم من الضابط. ع كيف النكاح كيف اغبدكد. اظورات" فهي تدخل يف اؼبياه كيف الصبلة كيف البيو  تبيح

 إف اػببلؼ الواقع يف القاعدة أقل، أما الضابط فيقع اػببلؼ فيها كثًنا.. 2
 . إف اؼبسائل اليت تشذ كتستثىن من القاعدة أكثر بكثًن من اؼبسائل اليت تشذ يف الضابط، ألف الضابط ؿبلو ضيق. 3

 َت وقاعدة التفسَت الفرع الثاين: الفرق بُت التفس
لتـز هبا للوصوؿ إىل اؼبعىن اؼبراد بو، فاألكؿ يقصد بو بياف اؼبعاٍل كشرحها، كأما الثاٍل فيقصد بو تلك الكليات اليت يي 

 ا.هتلذا فالقواعد التفسًنية كسيلة كأما التفسًن فهو شبر 
 سبنع اؼبفسر من اػبطأ يف تفسًنه.دبثابة ثوابت كموازين تضبط الفهم لكبلـ هللا ك  إف القواعد التفسًنية  - 

 إف قواعد التفسًن كسيلة كأداة، كالتفسًن شبرهتا كمقصدىا.  –
                                                           

 .20حاشية الرىاكم على شرح اؼبنار، ص 1
 ـ، كراتشي.1986، الطبعة: األكىل، 50، ص قواعد الفقو، للربكيت 2
 .141ـ ات يف علـو القراف، الصباغ، ص1999لبناف الطبعة: األكىل،  -، دار الكتب العلمية، بًنكت 137األشباه كالنظائر، ابن قبيم، ص 3
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 الفرع الثالث: الفرق بُت قواعد التفسَت وعلوم القران
قبل أف شرع يف بياف الفرؽ بينهما نشًن إىل معي علـو القرآف: عرفو دمحم لطفي الصباغ يف كتابو ات يف علـو  

، كمناسبة كركدىا بصيغة اعبمع ألهنا جامعة كشاملة  1ي اؼبباحث اليت تتعلق ابلقراف"ى:" علـو القراف القراف فقاؿ
 .لعدة علـو كالتفسًن ك أسباب النزكؿ كالناسخ كاؼبنسوخ.... فهي خادمة للقرآف الكرَل 

 كالفرؽ أف قواعد التفسًن جزء من علـو القراف فهي تنتمي إليو أصالة.
 لفرق بُت قواعد التفسَت و بُت قواعد األصول واللغة العربية الفرع الرابع: ا

 ديكن استنباط التشريع منها.  صباليةاؼبقصود ابلقواعد األصوؿ: عبارة عن اؼبسائل اليت تشملها أنواع من األدلة اال
تقاؽ أشبو ابؼبعجم الصرؼ كاالش -ل األحكاـ اؼبتعلقة ابأللفاظ إفراد مى ما اؼبقصود ابلقواعد اللغة العربية ىي ؾبي أ

 . -حاؿ تركيبها للجملة كالنحو كعلم البديع كالبياف ك فقو اللغة-ك ترکيبا  -اللغوم
 :والفرق يكمن يف أمرين من جهة ادلوضوع واالستمداد

إف قواعد التفسًن موضوعها آايت القراف، أما قواعد األصوؿ فموضوعها البحث عن اغبكم الفقهي ككذا اؼبوضوع: 
، كأما قواعد اللغة فإف موضوعها الكبلـ العريب من حيث االستدالؿ ع  فراد كالرتكيب. اإلليو على كجو العمـو

: فإف قواعد التفسًن تستمد من قواعد االصوؿ ك من قواعد اللغة. ألمنا خادماف للقراف ما من جهة االستمدادأ
 .الكرَل

  

                                                           

 .141ات يف علـو القرآف، الٌصباغ، ص 1
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 ادلصطلح بعض فروقات اخلريطة الذىنية للدرس الثاين:  

 
 
 

 
 

 
  

بعض فروقات 
 ادلصطلح

الفرؽ بٌن : الفرع الرابع
قواعد التفسًن ك بٌن 
قواعد األصوؿ كاللغة 

 العربية 

الفرؽ : الفرع الثالث
بٌن قواعد التفسًن 
 كعلـو القراف   

الفرؽ : الفرع الثاٍل
بٌن التفسًن كقاعدة 

 التفسًن 

الفرؽ : الفرع األكؿ
 بٌن القاعدة كالضابط      
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 الدرس الثالث:
 ادلبادئ العشرة لعلم قواعد التفسَت 

 الفرع األول: أمهية القواعد عموما وقواعد التفسَت خصوصا
ليسهل الرجوع إليها، كضبطها بضوابط شرعية لعدـ الوقوع  -كذلك ابلتتبع كاالستقراء  -كضع العلماء القواعد 

 .ليف اػبطأ كالزل
إليها اعبزئيات،  ردٌ تي  يةه كلًٌ   أف يكوف مع اإلنساف أصوؿه  دَّ البي »ية القواعد بوجو عاـ: أمه مبيننارضبو هللا  ابن تيميةيقوؿ 

يف  هل يف اعبزئيات، كجهل كظلمو كجفيبقى يف كذب  ليتكلم بعلم كعدؿ مث يعرؼ اعبزئيات كيف كقعت، كإالَّ 
 .1« فساد عظيمه  الكليات فيتولدٌ 

  وانٌنً يف القى  دةً ة اؼبتعدًٌ نتشرً ور اؼبمي بط األي ضى  فإفَّ : »الزركشي كقاؿ اإلماـ
ي
ها، ى لضبطً ى غبفظها كأدعى حدة، ىو أكعى تَّ اؼب

 إليوً  ؼي تشوَّ تى صبايل : إً ٌنيانى بى  بٌنى  و أف جيمعى د لى عليم البي اد التَّ ذا أرى يم إً ها، كاغبكً ع ألجلً د اليت كضً دكم العكىي إحدل حً 
 .2«إليوً  ني تسكي  يليٌّ ، كتفصً فسي النٌ 

ركع ج الفي رًٌ خيي  كمن جعلى : »...  -اؼبتعلم إليها ةيف بياف أمهية معرفة القواعد الكلية كحاج - قرايفاإلمام الكيقوؿ 
 
ي
ت ربت، كضاقى ه فيها كاضطى ري ت خواطً فت كتزلزلى ناقضت عليو الفركع، كاختلى ة، تى ليَّ واعد الكي كف القى زئية دي اعبي  ناسباتً ابؼب

 .3«تنطى نفسو لذلك كقى 
ع مل يوضى  بناءو  ، ككل  كالفرع  وُ األساس الذي ىو األصل، والتفسَت مبنزلة البناء الذي ىو لَ  لذا فإن القواعد مبنزلة

 كفساده  كجهله  على ضوابط شرعية، فهو خرابه  ٍبى مل يػي  كأساسو  قاعدةو  ، ككل  اره نهى فهو مي  حيحو صى  على قاعدة كأساسو 
 .اسده و فى هي فػى  فاسدو ى على  يًنى ا بي عظيم، فمى 

 فسَتية:أمهية القواعد الت
ؿ، وازً ات كالنَّ يف اؼبستجدَّ  لو للنظرً ؤىٌ رة، كتي اخً قهية زى ركة فً ر، كثى فسٌ ة للمي علميٌ  كةن عطي ملى القواعد التفسًنية تي  كمعرفةي 
 . ةىا العامٌ سرارً قوؼ على أى رع اغبكيم كالوي الشَّ  مقاصدً  و على فهمً يني عً ، كتي بٌن األقواؿً  جيحً نباط كالرتَّ كاالستً 

                                                           

ؾبمع اؼبلك فهد لطباعة اؼبصحف الشريف، اؼبدينة النبوية،  .19/203 بن قاسم، ج عبد الرضبن بن دمحم ؾبموع الفتاكی، البن تيمية، ربقيق: 1
 ـ. 1995ىػ/1416اؼبملكة العربية السعودية، 

 ـ.1985، كزارة األكقاؼ الكويتية، الطبعة الثانية، 66 -1/65اؼبنثور يف القواعد الفقهية، للزركشي، ج 2
 عامل الكتب. .03/ 1قرايف، جنوار الربكؽ يف أنواء الفركؽ، لئلماـ الأ 3
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 .هاا كموضوعها أال كىو القرآف الكرَل، الذم ىو أصل العلـو كلًٌ هنمضمو د التفسًنية تعرؼ من أمهية فأمهية القواع
يف  عاٌـو  انوفو  عن قى ستغىنى ا ال يي كؽبذى »جوع إىل القرآف الكرَل: يف معرض بيانو عن أمهية الر   اإلمام الزركشيقوؿ ي

فبا ال  و كغًن ذلكى ه كابطنً و، كظاىرً ا كسياقً باهتً ركَّ و كمي ات ألفاظً فردى مي  فةن معرً ليو مً ه إً ع يف تفسًنً رجي كيي  ، يوعلى   هً تفسًن 
 .1«همالفى عنو  دؽ  ىم كيى الوى  ل ربتى دخي يى 

 :الفرع الثاين: موضوع قواعد التفسَت
 موضوعو ىو القراف فيكمن يف تفسًن معانيو.  

 :الفرع الثالث : غايتو
 تحقق سعادة الدارين كطيب العيشٌن . فهم معاٍل القرآف حَّت حيصل العمل هبا لكي ت 

 :الفرع الرابع: شرفو
 من جهة اؼبوضوع: فهو كبلـ هللا تعاىل أجل من كل شيء. - 
 من جهة مقصوده: االعتصاـ ابلقرآف سبب للنجاة. - 

 من جهة اغباجة إليو: فكل فوز كفبلح إال ك متعلق هبذا القرآف الكرَل. -  
 : الفرع اخلامس: فائدتو 

 .ل اؼبقدرة على فهم معاٍل القرآفربصي -
  .فهم القرآف على الوجو الصحيح - 

 ضبط التفسًن على قواعد صحيحة. -
 ميزة القواعد التفسَتية: الفرع السادس:

ا على كل من أراد اط، فكاف لزامن كاؼبنة سبتاز القواعد التفسًنية ابإلجياز كدقة العبارة كاستيعاب اعبزئيات، كالنظر يف العلٌ 
 وج يف علم التفسًن، أف يكوف ملما ابلقواعد التفسًنية فهي دبثابة األصوؿ اليت يبىن عليو غًنه. الول

 :2؟مما تستمد ىذه القواعد التفسَتية :الفرع السابع
 :بعد االستقراء كالتتبع للقواعد التفسًنية قبد أهنا مستمدة من

                                                           

 .15/ 1الربىاف يف علـو القرآف، للزرکشي، ج 1
  .53، 1/52قواعد التفسًن، ػبالد السبت، ج  2
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 / القرآف الكرَل.1
 / السنة النبوية. 2 

 الصحابة مهنع هللا يضر يف كبلمهم عن التفسًن. ر عنثً بعض ما أي  /3
 / أصوؿ الفقو.4 

 / اللغة كالنحو كالصرؼ. 5
 كتب من علـو القرآف كمقدمات كتب التفسًن. /6
 الفرع الثامن والتاسع: النشأة والتأليف: 

مشكل القرآف"  كيلأتػ"إف نشأة علم قواعد التفسًن كغًنه من العلـو فقد ظهر مبثواث كمفرقا يف كتب التفسًن ك
ف" للجصاص، كابن العريب، ك"ارر الوجيز" البن عطية، ك"تفسًن آأحكاـ القر ، ك"تفسًن الطربم""البن قتيبة، ك

 البحر ايط" أليب حياف، ك"تفسًن القرطيب".
 غًن أف ىناؾ كتب اعتنت ابلتأليف اػباص هبذا العلم:

قواعد التفسًن أليب عبد هللا دمحم بن أيب القاسم اؼبلقب فا يف ؤلَّ مي  -/ فقد ذكر صاحب كتاب "کشف الظنوف" 1
 .(ػى621ت) اغبنبليبفخر الدين اػبطيب 

 .(ق777ت)، لشمس الدين بن الصائغ اغبنفي "/ كقبد أيضا كتاب "اؼبنهج القوَل يف قواعد تتعلق ابلقرآف الكرَل2
 صاحب فهرس التيمورية. ذكره  ،(ػى840ت)/ قواعد التفسًن مد بن إبراىيم الوزير اليماٍل 3
 .كىذا الكتاب لو عبلقة بعلـو القرآف ،(ػى879ت)ي جً يى افً / التيسًن يف قواعد علم التفسًن، مد بن سليماف الكى 4
 ./ قواعد اغبساف لتفسًن القرآف لعبد الرضبن بن أف ىذا الكتاب ال حيول إال على عشرين عامة5
دل كسبعٌن قاعدة مع ذكر إح ،(ق1376ت)ن بن انصر السعدم ف لعبد الرضبآلتفسًن القر قواعد اغبساف ف إ

 .الباقي فهي قواعد قرآنية كفقهية كأما ،ال حيوم إال على عشرين قاعدة من القواعد التفسًنيةأنو  التمثيل، غًن
 ./ أصوؿ التفسًن كقواعده، ػبالد بن عبد الرضبن العك6
 كة اؼبيداٍل.ضبن حبنَّ / قواعد التدبر األمثل لكتاب هللا عزكجل، لعبد الر 7
قواعد التفسًن صبعا كدراسة"، للدكتور خالد " :عد التفسًن کتابمن اؼبعاصرين الذين اعتنوا ابعبمع كالدراسة لقوا/ 8

 . -السعودية-يف اعبامعة اإلسبلمية بن عثماف السبت، كىي رسالة دكتوراه مقدمة 
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  :كيفية صياغة القاعدة وحكم ادلتضمن ذلا  الفرع العاشر:
، حبيث ينطبق اغبكم الذم ربتويو على كل جزئياهتا اليت صبعت شركطها، كال يضر كما ذكر آنفا إف شذ الكلية/ 1

 عن ذلك فرع أك عدة فركع، مادامت مل تشكل ىي بذاهتا كلية مقابلة تعارض الكلية األكىل.
 .: مستوعبا ألبواهبا اؼبندرجة ربتهاالعموماالستيعاب و / 2
 .تبعا عبميع جزئياهتا إذ بو يعرؼ ما يضاؼ كما ال يضاؼ حيت تبعدىا عن اػبلط ء متاالستقرا/ 3
 : أبف تكوف جامعة مانعة، قليلة األلفاظ ك اؼبباٍل، دقيقة يف معانيها. اإلحكام/ 4
 : أبف تتجرد عن اعبزئيات ك الفركع، كتكوف شاملة عامة.التجريد/ 5
 احلكم ادلتضمن للقاعدة: 
 .محل ادلطلق على ادلقيدأم فبا اتفق عليو أىل ىذا الفن ك التخصص كقوؽبم: : مما يتفق عليو/ 1 
 ؟ .ىل حيمل األمر على الوجوب أم على غَته :: فتصاغ القاعدة ابستفهاـ كقوؽبمف فيولِ مما اختُ / 2 
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  التفسَت قواعد لعلم العشرة اخلريطة الذىنية للدرس الثالث: ادلبادئ

 
 
 
 

ادلبادئ العشرة 
لعلم قواعد 

 التفسَت

:  الفرع العاشر
كيفية صياغة 
القاعدة كحكم 

 اؼبتضمن ؽبا
: الفرع األكؿ

أمهية القواعد 
عموما كقواعد 
 التفسًن خصوصا

:  الفرع الثاٍل
موضوع قواعد 

 التفسًن

:  الفرع الثالث
 غايتو

: الفرع الرابع
 شرفو

:  الفرع اػبامس
 فائدتو 

:  الفرع السادس
ميزة القواعد 

 التفسًنية

 

فبا : الفرع السابع
تستمد ىذه 

 القواعد التفسًنية

الفرع الثامن 
النشأة : كالتاسع

 كالتأليف
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 األول : أسباب النزول: القسم

 : القوؿ يف األسباب موقوؼ على النقل ك السماع. قاعدة        

 : سبب النزكؿ لو حكم الرفع.قاعدة        

: إذا تعددت اؼبركايت يف سبب النزكؿ، نيظر إىل الثبوت، فاقتيصر على الصحيح، مث العبارة، قاعدة        
ل على اعبميع، ك إف تباعد حيكم بتكرار النزكؿ أك الرتجيح . فاقتيصر على الصريح، فإف تقارب الزماف  ضبي

 .القواعد ادلتعلقة مبكان النزول " ادلكي و ادلدين"  :القسم الثاين

 .: إمنا يعرؼ اؼبكي ك اؼبدٍل بنقل من شاىدكا التنزيلقاعدة       

 آن القسم الثالث: القواعد ادلتعلقة ابألحرف والقراءات اليت نزل عليها القر 

قاعدة: كل قراءة كافقت العربية كلو بوجو، ككافقت أحد اؼبصاحف العثمانية كلو احتماال، كصح       
سندىا، فهي القراءة الصحيحة. كمَّت اختل ركن من ىذه األركاف الثبلثة أيطلق عليها: ضعيفة أك شاذة أك 

 ابطلة.

 قاعدة: تنوع القراءات دبنزلة تعدد اآلايت.     

 .عضالقراءات يبٌن بعضها بقاعدة: ا    

 تنزيبل ؽبا منزلة خرب اآلحاد. –إذا صح سندىا  –قاعدة: يعمل ابلقراءة الشاذة     

  

 : نزول القرآن وما يتعلق بوعالدرس الراب
 (القواعد ادلتعلقة أبسباب النزول)
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 .1ىو ما نزلت اآلية أك اآلايت مبينة غبكمو أايـ كقوعو أك متحدثة عنو :تعريف سبب النزول: أوالً        

 :قسَّم العلماء أسباب النزول إىل قسمُت :اثنيا: أقسامو

 قسم نزؿ ابتداءن ك مل يكن على سبب خاص، ك ىو أكثر القرآف./ 1       

 / قسم نزؿ عقيب كاقعة ما أك سؤاؿ، ك ىو ؿبل دراستنا يف ىذا البحث.2        

 :(أسباب النزول)ىذا ادلوضوع أمهية  اثلثًا:

ر.نَّ إ-1        و شرط من الشركط األساسية للمفسًٌ

 .م لفهم معىن اآليةأنو مرجع قو كما -2        

، عىنً » ، فمثبل ما كردمعرفة سبب النزكؿ يزيل كثًنا من اإلشكاالت -3         عىاًئشىةى  سىأىٍلتي : عيٍركىةي  قىاؿى  الز ٍىرًمًٌ
ىٍركىةى  الصَّفىا ًإفَّ ﴿: تػىعىاىلى  اّللًَّ  قػىٍوؿى  أىرىأىٍيتً : ؽبىىا فػىقيٍلتي  عىنػٍهىا اّللَّي  رىًضيى 

 فىبلى  اٍعتىمىرى  أىكً  البػىٍيتى  حىجَّ  فىمىنٍ  اّللًَّ  شىعىائًرً  ًمنٍ  كىاؼب
ىٍركىًة، اًبلصَّفىا يىطيوؼى  الى  أىفٍ  جينىاحه  أىحىدو  عىلىى مىا فػىوىاّللًَّ  ،[151: سورة البقرة، اآلية] ﴾هًبًمىا يىطَّوَّؼى  أىفٍ  عىلىٍيوً  جينىاحى 

: قىالىتٍ  كىاؼب
 كىلىًكنػَّهىا هًبًمىا، يػىتىطىوَّؼى  الى  أىفٍ  عىلىٍيوً  جينىاحى  الى : كىانىتٍ  عىلىٍيًو، أىكٍَّلتػىهىا كىمىا كىانىتٍ  لىوٍ  هً ىىذً  ًإفَّ  أيٍخيًت، اٍبنى  ايى  قػيٍلتى  مىا بًٍئسى 

انيوا األىٍنصىاًر، يف  أيٍنزًلىتٍ  نىاةى  ييًهل وفى  ييٍسًلميوا أىفٍ  قػىٍبلى  كى انيوا الَّيًت  الطَّاًغيىًة، ًلمى  أىىىلَّ  مىنٍ  فىكىافى  شىلًَّل،مي ػال ًعٍندى  يػىٍعبيديكنػىهىا كى
ىٍركىًة، اًبلصَّفىا يىطيوؼى  أىفٍ  يػىتىحىرَّجي 

، عىنٍ  كىسىلَّمى  عىلىٍيوً  هللاي  صىلَّى اّللًَّ  رىسيوؿى  سىأىليوا أىٍسلىميوا، فػىلىمَّا كىاؼب ، رىسيوؿى  ايى : قىاليوا ذىًلكى  اّللًَّ
ىٍركىةى  الصَّفىا ًإفَّ ﴿ :تػىعىاىلى  اّللَّي  فىأىنٍػزىؿى  ٍركىًة،ػى كىاؼب الصَّفىا بػىٌٍنى  نىطيوؼى  أىفٍ  نػىتىحىرَّجي  كينَّا ًإانَّ 

: ، اآليةالبقرةسورة ] ﴾اّللًَّ  شىعىائًرً  ًمنٍ  كىاؼب

نػىهيمى  الطَّوىاؼى  كىسىلَّمى  عىلىٍيوً  هللاي  صىلَّى اّللًَّ  رىسيوؿي  سىنَّ  كىقىدٍ ": عىنػٍهىا اّللَّي  رىًضيى  عىاًئشىةي  قىالىتٍ  اآليىةى . [151  أًلىحىدو  فػىلىٍيسى  ا،بػىيػٍ
نػىهيمىا الطَّوىاؼى  يػىتػٍريؾى  أىفٍ  ( سبب نزكؿ اآلية ك ق44ا خفي على عركة بن الزبًن )تػَّ ك ىذا األثر يدؿ على أنو ؼب، 2«"بػىيػٍ

ا بينت ػَّ بٌن الصفا ك اؼبركة فبل إمث عليو ك ال حرج ، لكن ؼب سعى ضبلها على اؼبتبادر لو من ظاىرىا، ظهر لو أف من مل يى 
دًٌيقة عائشة اهنع هللا يضر )تل فإذا كاف خفاء بعض أسباب ، ( سبب نزكؿ اآلية زاؿ ىذا االحتماؿ اؼبذكورق51و خالتو الصًٌ

                                                           

 ـ.1974ىػ/ 1394اؽبيئة اؼبصرية العامة للكتاب،  .1/116االتقاف يف علـو القرآف، جبلؿ الدين السيوطي، ربقيق: دمحم أبو الفضل إبراىيم، ج 1
، رقم صحيح البخا 2 ىٍركىًة، كىجيًعلى ًمٍن شىعىائًًر اّللًَّ

: كيجيوب الصَّفىا كىاؼب بي دار طوؽ ، 2/157، ج1643رم، اعتىن بو: دمحم زىًن بن انصر الناصر، ابى
 ىػ.1422النجاة، الطبعة: األكىل، 

 ماععلى النقل والسَّ  يف األسباب موقوفٌ  القاعدة األوىل: القولُ 
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النزكؿ على بعض أعبلـ ىذا اعبيل قد أكرث اػبطأ يف فهم بعض اآلايت الواردات على السبب، فما ابلك دبن جاء 
ر القرآف دبا يعر   .1ؼ من اللغة، أك ابلرأم اجملٌرد عن اؼبصادر اؼبوثوقةبعدىم فبن جيهل آاثرىم فيفسًٌ

 التعريف ابلقاعدة :رابعا: 
 يعين أسباب نزكؿ اآلايت :القول يف األسباب 

دبعىن ال ؾباؿ للرأم فيها، بل على الركاية ؼبن شاىدكا التنزيل، أك رككه ك إف مل موقوف على النقل و السماع: 
مرسل الصحايب ال ضًن  ، ك ال شك أفٌ 2اؼبسدسبب نزكؿ سورة كقصة   مهنع هللا يضر،ألمر حيصل للصحابة يشاىدكه ك ىذا ا

 .، كما قاؿ العلماءعليو ك ال مطعن فيو
  

                                                           
 .93-92شرح مقدمة يف أصوؿ التفسًن البن تيمية، د. مساعد بن سليماف بن انصر الطيار، ص 1
 يق ىذه القاعدة اكتفينا بذكرىا يف قاعدة: سبب النزكؿ لو حكم الرٌفع. فالرتاجع ىناؾ.تطب 2
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سبب النزكؿ على قسمٌن، قسم صريح ك ىذا لو حكم الرفع، ك قسم غًن صحيح فهذا حيتمل  التعريف ابلقاعدة :
 ل التفسًن. أف يكوف سببا للنزكؿ ك قد حيتمل أف يكوف من قبي

ك ذلك أبف ييصرًٌح الصحايب فيقوؿ كسبب نزكؿ اآلية يف كذا ككذا. أك يذكر كاقعة أك قضية أك / القسم الصريح: 1
 سؤاال مث يقوؿ فنزلت اآلية أك أكحى هللا إىل نبيو ملسو هيلع هللا ىلص.

ثػىنىا»عند البخارم قاؿ:  - ، ٍبنً  حىٍفصً  ٍبني  عيمىري  حىدَّ ثػىنى  ًغيىاثو ثػىنىا أىيب، احىدَّ ، حىدَّ  ميرَّةى، ٍبني  عىٍمريك حىدَّثىيًن : قىاؿى  األىٍعمىشي
: ، اآليةالشعراءسورة ] ﴾األىقػٍرىًبٌنى  عىًشًنىتىكى  كىأىٍنًذرٍ ﴿: نػىزىلىتٍ  لىمَّا: قىاؿى  عىنػٍهيمىا اّللَّي  رىًضيى  َعبَّاسٍ  اْبنِ  َعنِ  جيبػىًٍنو، ٍبنً  سىًعيدً  عىنٍ 

 - قػيرىٍيشو  لًبيطيوفً  - «عىًدمٌو  بىيًن  ايى  ًفٍهرو، بىيًن  ايى : »يػينىاًدم فىجىعىلى  الصَّفىا، عىلىى كىسىلَّمى  عىلىٍيوً  هللاي  لَّىصى  النَّيب   صىًعدى  ،[214
، مىا لًيػىٍنظيرى  رىسيوالن  أىٍرسىلى  خيىٍريجى  أىفٍ  يىٍستىًطعٍ  ملىٍ  ًإذىا الرَّجيلي  فىجىعىلى  اٍجتىمىعيوا حىَّتَّ  اءى  ىيوى ، بو ؽبىى  أىبيو فىجى  أىرىأىيٍػتىكيمٍ : »فػىقىاؿى  كىقػيرىٍيشه

تيمٍ  عىلىٍيكيٍم، تيًغًنى  أىفٍ  تيرًيدي  اًبلوىاًدم خىٍيبلن  أىفَّ  أىٍخبػىٍرتيكيمٍ  لىوٍ  ؟ أىكينػٍ : قىاؿى  ًصٍدقنا، ًإالَّ  عىلىٍيكى  جىرَّبٍػنىا مىا نػىعىٍم،: قىاليوا «ميصىدًًٌقيَّ
، سىائًرى  لىكى  تػىبًّا: ؽبىىبو  أىبيو فػىقىاؿى  «شىًديدو  عىذىابو  يىدىمٍ  بػىٌٍنى  لىكيمٍ  نىًذيره  فىًإٌٍلً » ا اليػىٍوـً ا تػىبَّتٍ ﴿: فػىنػىزىلىتٍ  صبىىٍعتػىنىا؟ أىؽًبىذى  أىيب  يىدى

 .1«[2: ، اآليةاؼبسدسورة ] ﴾كىسىبى  كىمىا مىاليوي  عىٍنوي  أىٍغىنى  مىا كىتىبَّ  ؽبىىبو 
، عىنً  َرَة، َأابَ  َأنَّ  الرَّضٍبىًن، عىٍبدً  ٍبني  سىلىمىةى  كىأىبيو يًًٌب،سى ػي اؼب ٍبني  سىًعيدي  أىٍخبػىرىٍل : قىاؿى  الز ٍىرًمًٌ ـى : قىاؿى  ُىَريـْ  هللاي  صىلَّى اّللًَّ  رىسيوؿي  قىا

 .2 [214: ، اآليةالشعراءسورة ] ﴾األىقػٍرىًبٌنى  عىًشًنىتىكى  كىأىٍنًذرٍ ﴿: اّللَّي  أىنٍػزىؿى  ًحٌنى  كىسىلَّمى  عىلىٍيوً 
ا نزلت ك أنذر عشًنتك األقربٌن ىذا من مراسيل الصحابة ك بذلك ػَّ قاؿ ؼب عباسابن لو عن قو  » قاؿ ابن حجر :

ا ك إمَّ  ،ة ك ابن عباس كاف حينئذ مل يولدك ىذه القصة كقعت دبكَّ  ،م ابؼبدينةإمنا أسلى  أاب ىريرة جـز اإلظباعيلي ألفَّ 
 .3«فبلن طً 
ٍتيوا أبًىفٍ  الرب   كىلىٍيسى ﴿: اّللَّي  فىأىنٍػزىؿى  «ظىٍهرًهً  ًمنٍ  البػىٍيتى  أىتػىٍوا اعبىاًىًليَّةً  يف  أىٍحرىميوا ًإذىا كىانيوا» عن الرباء هنع هللا يضر، قاؿ: -  البػيييوتى  أتى

  .[114: ، اآليةالبقرةسورة ] ﴾أىبٍػوىاهًبىا ًمنٍ  البػيييوتى  كىٍأتيوا اتػَّقىى مىنً  الربَّ  كىلىًكنَّ  ظيهيورًىىا ًمنٍ 

                                                           
 .4770صحيح البخارم، رقم  1
 .2753صحيح البخارم، رقم  2
 ىػ.1379، دار اؼبعرفة ، بًنكت، 8/502فتح البارم شرح صحيح البخارم، ابن حجر العسقبلٍل، ج  3

 فعالرَّ  كمُ زول لو حُ النُّ  القاعدة الثانية: سببُ 
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تمل أبف يقوؿ الص/ قسم غَت صريح : 2 حايب نزلت ىذه اآلية يف كذا ك كذا فييحتمل أف يكوف سببا للنزكؿ ك حيي
 أف يكوف تفسًنا. 

 ًإىلى  أبًىٍيًديكيمٍ  تػيٍلقيوا كىالى  اّللًَّ  سىًبيلً  يف  كىأىٍنًفقيوا﴿ ما أخرجو البخارم يف صحيحو بسنده عن حذيفة يف قولو تعاىل:
يف ترؾ  :( أمةفقى ، قاؿ مصطفى البغا:)يف النَّ 1(نزلت يف النفقة) :-حذيفة -قاؿ[ 145:، اآليةقرةالبسورة ] ﴾التػٍَّهليكىةً 

 .2ال ترتكوا اإلنفاؽ يف سبيل اػبًن ك اعبهاد فيؤدم ذلك بكم إىل اؽببلؾ :ك اؼبعىن ،النفقة يف سبيل هللا تعاىل
النيب ملسو هيلع هللا ىلص كاإلماـ البخارم : اؼبرفوع إىل ( من قبيل التفسًن اؼبسند؛ أمنزلت يفجعل بعض العلماء صيغة ) ك قد     
( الذم يركم مثل ىذه الصيغة ابإلسناد، ك لو مل تكن مرفوعة الكتفى بتعليقها كما ييعلًٌق صبلة من  ق256)ت

 .التفسًن اؼبركمًٌ عن الصحابة ك التابعٌن ك اتبعيهم
 ىل كذا، يف اآلية ىذه نزلت [حايبصَّ ال أم:] الصاحب قوؿ يف العلماء تنازع كقد»: هللا رضبو تيمية ابن قاؿ 

 فالبخارم دبسند؟ ليس الذم منو التفسًن ؾبرل جيرم أك ألجلو، أنزلت الذم السبب يذكر كما اؼبسند ؾبرل جيرم
 إذا ما خببلؼ كغًنه، أضبد كمسند االصطبلح ىذا على اؼبساند كأكثر، اؼبسند يف يدخلو ال كغًنه اؼبسند يف يدخلو

 .3«اؼبسند يف ىذا مثل يدخلوف كلهم فإهنم ة،عقب نزلت سببا ذكر
 أف معناه صار ادلسند رلرى أجريناه إذا(( كذا يف نزلت: ))الصاحب وؿق»قاؿ الشيخ ابن عثيمٌن رضبو هللا: 

 ليس جعلناه إذا وأما غبكمو، بياانن  أك لو، تفسًنان  اآلية فنزلت كالسبلـ، الصبلة عليو الرسوؿ عهد يف حدث األمر
 .4«غًنه خيالفو كقد صواابن  يكوف كقد لآلية، منو تفسًنان  ذلك صار ،ادلسند يرلر  جاريً 

يسئلونك عن األنفاؿ قل األنفاؿ  ﴿ابب قولو »: قاؿ البخارم -: ( عند البخاريأمثلة لصيغة )نَزَلْت يف- 
: قػىتىادىةي  قىاؿى " غىاًًلي ػى اؼب: األىنٍػفىاؿي : "اسو عىبَّ  اٍبني  قىاؿى  .[1:، اآليةاألنفاؿسورة ] ﴾ ك الرسوؿ فاتقوا هللا ك أصلحوا ذات بينكم 

ًفلىةه  يػيقىاؿي  اغبىٍربي ": [46: ، اآليةاألنفاؿسورة ] ﴾رحييكيمٍ ﴿ : حدثين دمحم بن عبد الرحيم، حدثنا قاؿ البخارم ".عىًطيَّةه  انى
سورة األنفاؿ ؟ قاؿ:  سعيد بن سليماف أخربف ىشيم، أخربان أبو بشر عن السعيد بن جبًن، قاؿ: قلت البن عباس :

                                                           
 .4516صحيح البخارم، برقم  - 1
 شرح كتعليق على الكتاب: د. مصطفى ديب البغا. .6/27يح البخارم، جصح - 2
 ـ.1980ىػ/ 1490، دار مكتبة اغبياة، بًنكت، لبناف، 16مقدمة يف أصوؿ التفسًن، ابن تيمية اغبراٍل اغبنبلي الدمشقي، ص - 3
، دار 49: األستاذ الدكتور عبد هللا بن دمحم بن أضبد الطيار، صشرح  )مقدمة التفسًن( البن تيمية، دمحم بن صاحل بن دمحم العثيمٌن، إعداد كتقدَل - 4

 ـ1995 -ىػ1415الوطن، الرايض، الطبعة: األكىل، 
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، ك لى دخوؿ مثل ىذه الركاية يف شرطوند دليل ع( ابلسَّ ق61فإيراد ىذه الركاية عن ابن عباس )ت». «نزلت يف بدر
  .1«ىو من الركاايت اؼبرفوعات، خببلؼ تفسًن ابن عباس لؤلنفاؿ حيث علَّق الركاية ك مل يسندىا

 
 
 
 

اعد اؼبتعلقة أبسباب النزكؿ، فإذا تعددت الركاايت يف أسباب النزكؿ يسار ىذه القاعدة من أنفع القو شرح القاعدة : 
 على ىذا التدرج:

 / ينظر يف الثبوت ك الصحة، فيطرح الضعيف ك يقتصر على الصحيح.1

/ بعد استخراج الصحيح ينظر إىل الصريح، فيكوف الصريح ىو سبب النزكؿ ك أما غًن الصريح فهو من قبيل 2
 التفسًن.

 : ينظر إىل زماف حدكث تلك الواقعة كانت الركاايت صحيحة ك صرحية/ إذا  3

  .فإف تقارب الزماف حيكم أبف اآلية نزلت بعد تلك األسباب -
 فإف تباعد الزماف حيكم بتكرار النزكؿ أك الرتجيح. -

 دون يتُتالروا إحدى تصحَّ  ما أي: .الضعيف طرحيُ  و الثبوت يف ظرالنَّ  :ىي و سبق دلا تطبيقية أمثلة/ 1
 :األخرى
ٍعتي جيٍنديبى فقد أخرج البخارم يف صحيحو عن األسود بن قيس، قاؿ: -  : ظبًى ، قىاؿى ثػىنىا األىٍسوىدي ٍبني قػىٍيسو حىدَّ

 : لىتػىٌٍنً »ٍبنى سيٍفيىافى رىًضيى اّللَّي عىٍنوي، قىاؿى ، فىجىاءىٍت «-أىٍك ثىبلىاثن  - اٍشتىكىى رىسيوؿي اّللًَّ صىلَّى هللاي عىلىٍيًو كىسىلَّمى فػىلىٍم يػىقيٍم لىيػٍ
، ملٍى أىرىهي قىرًبىكى ميٍنذي لىيػٍ  ىٍرجيو أىٍف يىكيوفى شىٍيطىانيكى قىٍد تػىرىكىكى ُ َعزَّ  -أىٍك ثىبلىثىةو  -لىتػىٌٍنً اٍمرىأىةه فػىقىالىٍت: ايى ؿبيىمَّدي، ًإٌٍلً ألى فَأَنـَْزَل اَّللَّ

فهذه  2«[3-2-1:، اآليةالضحىسورة ] ﴾(3)قػىلىى كىمىا رىب كى  كىدَّعىكى  مىا( 2)ىسىجى  ًإذىا كىاللٍَّيلً ( 1)كىالض حىى﴿ َوَجلَّ:
  "فأنزل هللا عزوجل".كىو قولو: الركاية صحيحة كصرحية 

                                                           
 .96شرح مقدمة يف أصوؿ التفسًن البن تيمية، د.مساعد بن سليماف بن انصر الطيار، ص - 1
 .4950صحيح البخارم، رقم  2

مث ِصر على الصَّحيح، بب النزول، ُنِظر إىل الثُّبوت، فاقتُ يف سَ  دت ادلرويتُ عدَّ القاعدة الثالثة: إذا تَ 
ول أو زُ كرار النـُّ م بتَ اعد ُحكِ ل على اجلميع، وإن تبَ محُِ  يح، فإن تَقارب الزمانُ رِ الِعبارة، فاقُتِصر على الصَّ 

 . يحالًتجِّ 



 القرآنختصص: تفسَت وعلوم -------------------1ماسًت -------------------مقياس: قواعد التفسَت

 

 
24 

، حىٍفص ٍبن سىًعيدو اٍلقيرىًشيٌ »كىناؾ ركاية غًن صحيحة رغم أهنا صرحية كما أخرج الطرباٍل يف اؼبعجم الكبًن عن 
ثػىٍتيًن أيمًٌي،  ـى رىسيوًؿ هللًا صىلَّى هللاي عىلىٍيًو كىسىلَّمى، أىفَّ ًجٍركنا دىخىلى اٍلبػىٍيتى كىدىخىلى ربىٍتى حىدَّ اًد هىا، كىكىانىٍت خى  السَّرًيًر عىٍن أيمًٌ

 " : ، فػىقىاؿى منا الى يػىٍنزًؿي عىلىٍيًو اٍلوىٍحيي ٍولىةي مىا حىدىثى يف بػىٍيًت رىسيوًؿ كىمىاتى فىمىكىثى نىيب  هللًا صىلَّى هللاي عىلىٍيًو كىسىلَّمى، أىايَّ ايى خى
يػٍ  نىا يػىٍوـه خى هللًا مىا أىتىى عىلىيػٍ : كى ٍتًييًن فػىهىٍل حىدىثى يف بػىٍيًت رىسيوًؿ هللًا حىدىثه فػىقيٍلتي ره ًمٍن يػىٍوًمنىا فىأىخىذى بػيٍردىهي هللًا ًجرٍبًيلي الى َيى

: لىٍو ىىيٍَّأتي اٍلبػىيٍ  نىٍستىوي فىأىٍىوىٍيتي اًبٍلًمٍكنىسىًة ربىٍتى السَّرًيًر فىًإذىا شىٍيءه ثىًقيله فػىلىٍم أىزىٍؿ حىَّتَّ أىٍخرىٍجتيوي فػىلىًبسىوي كىخىرىجى فػىقيٍلتي ، ككى تى
ٍيػىٍيًو، كىكىا اًر فىجىاءى نىيب  هللًا تػىٍرعىدي غبى تيوي خىٍلفى الدَّ ٍذتيوي بًيىًدم فىأىٍلقىيػٍ ٍركو مىيًٌتو فىأىخى : فى ًإذىا أى فىًإذىا ًِبً ةي فػىقىاؿى ٍتوي الٌرًٍعدى هي اٍلوىٍحيي أىخىذى اتى

ٍولىةي دىثًٌريين فىأىنٍػزىؿى هللاي:  ، الضحىسورة ] ﴾ (3)قػىلىى كىمىا رىب كى  كىدَّعىكى  مىا( 2)سىجىى ًإذىا كىاللٍَّيلً ( 1)كىالض حىى﴿" ايى خى

ٍوًف » :سقبلٍلالع قاؿ ابن حجر ،لذا أنخذ ابلركاية األكىل كطرح الثانية، 1«[3-2-1:اآلية كىًقصَّةي ًإٍبطىاًء ًجرٍبًيلى ًبسىبىًب كى
ًذًه اآٍليىًة غىرًيبه بىٍل شىاذٌّ مىٍرديكده دبىا يف  ٍونػيهىا سىبىبى نػيزيكًؿ ىى  .2« الصًَّحيًح كىاّللَّي أىٍعلىمي اٍلكىٍلًب ربىٍتى سىرًيرًًه مىٍشهيورىةه لىًكٍن كى

 عد تلك األسباب. زلت بَ م أبن اآلية نحيكَ  الزمانُ  فإن تقاربَ  - /2
ؽى  الى  أيكلىًئكى  قىًليبلن  شبىىننا كىأىدٍيىاهًنًمٍ  اّللًَّ  بًعىٍهدً  يىٍشتػىريكفى  الًَّذينى  ًإفَّ ﴿األسباب الواردة يف قولو تعاىل:   اآٍلًخرىةً  يف  ؽبىيمٍ  خىبلى

  .[77: ، اآليةآؿ عمرافسورة ] ﴾أىلًيمه  عىذىابه  كىؽبىيمٍ  يػيزىكًٌيًهمٍ  كىالى  اٍلًقيىامىةً  يػىٍوـى  إًلىٍيًهمٍ  يػىٍنظيري  كىالى  اّللَّي  ييكىلًٌميهيمي  كىالى 

: قىاؿى رىسيوؿي اّللًَّ كرد البخارم بسنده أ- ، عىٍن عىٍبًد اّللًَّ ٍبًن مىٍسعيودو رىًضيى اّللَّي عىٍنوي، قىاؿى عىًن األىٍعمىًش، عىٍن أىيب كىاًئلو
، لىًقيى اّللَّى كىٍىوى عىلىٍيًو غىٍضبىافي مىٍن حىلى »صىلَّى هللاي عىلىٍيًو كىسىلَّمى:  ٌنى صىرٍبو لًيػىٍقتىًطعى هًبىا مىاؿى اٍمرًئو ميٍسًلمو فىأىنٍػزىؿى اّللَّي « فى ديًى

 : ؽى  الى  أيكلىًئكى  قىًليبلن  شبىىننا كىأىدٍيىاهًنًمٍ  اّللًَّ  ًبعىٍهدً  يىٍشتػىريكفى  الًَّذينى  ًإفَّ ﴿تىٍصًديقى ذىًلكى : ، اآليةآؿ عمرافسورة ] ﴾ًخرىةً اآٍل  يف  ؽبىيمٍ  خىبلى

: مىا حييىدًٌثيكيٍم أىبيو عىٍبًد الرَّضٍبىًن؟ قػيٍلنىا: كى  .[77 ، كىقىاؿى : فىدىخىلى األىٍشعىثي ٍبني قػىٍيسو : يفَّ ًإىلى آًخًر اآليىًة، قىاؿى ا، قىاؿى ذىا كىكىذى
ًينيوي »يب  صىلَّى هللاي عىلىٍيًو كىسىلَّمى: أيٍنزًلىٍت كىانىٍت يل بًئػٍره يف أىٍرًض اٍبًن عىمٌو يل، قىاؿى النَّ  : ًإذنا حيىًٍلفى ايى « بػىيًٌنػىتيكى أىٍك ديى فػىقيٍلتي

، فػىقىاؿى النَّيب  صىلَّى هللاي عىلىٍيًو كىسىلَّمى:  ، كىٍىوى ًفيهىا »رىسيوؿى اّللًَّ ًٌن صىرٍبو، يػىٍقتىًطعي هًبىا مىاؿى اٍمرًئو ميٍسًلمو مىٍن حىلىفى عىلىى ديًى
، لىًقيى اّللَّى كىٍىوى عىلىٍيًو غىٍضبىافه   . 3«فىاًجره

                                                           
 القاىرة، الطبعة: الثانية. –، دار النشر: مكتبة ابن تيمية 636قيق: ضبدم بن عبد اجمليد السلفي، رقم اؼبعجم الكبًن، سليماف بن أضبد الطرباٍل، رب 1
 .8/710فتح البارم، البن حجر العسقبلٍل، ج 2
 .4549صحيح البخارم، رقم  3
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ـى ًسٍلعىةن »عىٍن عىٍبًد اّللًَّ ٍبًن أىيب أىٍكَفى رىًضيى اّللَّي عىنػٍهيمىا: ( كذلك بسنده ق256كأكرد البخارم )ت - أىفَّ رىجيبلن أىقىا
ٍسًلًمٌنى  يف الس وًؽ، فىحىلىفى ًفيهىا، لىقىٍد أىٍعطىى هًبىا مىا ملٍى يػيٍعًطًو،

ي
 يىٍشتػىريكفى  الًَّذينى  ًإفَّ ﴿، فػىنػىزىلىٍت: «لًييوًقعى ًفيهىا رىجيبلن ًمنى اؼب

 .1ًإىلى آًخًر اآليىةً  [77: ، اآليةآؿ عمرافسورة ] ﴾قىًليبلن  شبىىننا كىأىدٍيىاهًنًمٍ  اّللًَّ  ًبعىٍهدً 
ببل ريب، كليس ىناؾ ما ال مانع من أف تكوف اآلية قد نزلت بشأف ىذين اغبدثٌن، فهي تصدؽ عليهما 

يرجح أحدمها على اآلخر، حَّت لو كاف يف القصة األكىل صاحب اػبرب؛ إذ ال ديتنع أف تكوف حصلت تلك قبلها 
 .2زلت اآلية بشأهنما أك العكسفنحصلت قصتو  بقليل، مثَّ 

العسل عند زينب  أنو أكل 3قصة ربرَل العسل أك جاريتو مارية القبطية أـ إبراىيم، األكؿ يف الصحيح البخارم -
بنت جحش، كبعض الركاايت تقوؿ أنو أكل العسل عند حفصة، فقالت حفصة كعائشة لقد أكلت 

 . مو النيب عليو الصبلة كالسبلـ على نفسوفحرَّ  4اؼبغافًن
 إن تباعد الزمان حكم بتكرار النزول أو الًتجيح: /3

بارة فيهما صرحية، فهذا حيمل على تكرار أف يكوف بٌن النزكلٌن سنوف، كمها خرباف صحيحاف، كالع يعين: 
 النزكؿ أك الرتجيح 

، اإلسراء]سورة  ﴾قىًليبلن  ًإالَّ  اٍلًعٍلمً  ًمنى  أيكتًيتيمٍ  كىمىا رىيبًٌ  أىٍمرً  ًمنٍ  الر كحي  قيلً  الر كحً  عىنً  كىيىٍسأىليونىكى ﴿قاؿ تعاىل:  -
 [ 85:اآلية

: كيٍنتي أخرج الشيخاف  ، قىاؿى ًدينىًة كىىيوى  عىٍن عىٍبًد اّللًَّ أىٍمًشي مىعى رىسيوًؿ اّللًَّ صىلَّى هللاي عىلىٍيًو كىسىلَّمى يف حىٍرثو اًبٍلمى
، فىمىرَّ ًبقىٍوـو ًمنى اليػىهيوًد  : سىليوهي عىًن الر كًح، كىقىاؿى [136:، اآليةص]سورة ميتًَّكئه عىلىى عىًسيبو ، فػىقىاؿى بػىٍعضيهيٍم لًبػىٍعضو

ٍلفىوي فىظىنػىٍنتي أىنَّوي ييوحىى إًلىٍيًو، فػىقىاؿى »وهي عىًن الر كًح، فىسىأىليوهي، بػىٍعضيهيٍم: الى تىٍسأىلي  ـى ميتػىوىكًٌئنا عىلىى العىًسيًب كىأىانى خى  ﴿«: فػىقىا
، فػىقىاؿى بػىٍعضيهيٍم [85: ، اآليةسراءاإل]سورة  ﴾قىًليبلن  ًإالَّ  اٍلًعٍلمً  ًمنى  أيكتًيتيمٍ  كىمىا رىيبًٌ  أىٍمرً  ًمنٍ  الر كحي  قيلً  الر كحً  عىنً  كىيىٍسأىليونىكى 

: قىٍد قػيٍلنىا لىكيٍم الى تىٍسأىليوهي   .لًبػىٍعضو

                                                           
 .4551صحيح البخارم، رقم  1
 .103.ص102، صالطيار شرح مقدمة يف أصوؿ التفسًن البن تيمية، د. مساعد بن سليماف بن انصر 2

 .5268صحيح البخارم، رقم  3
 ىػ.1379، دار اؼبعرفة ، بًنكت، 9/377، فتح البارم شرح صحيح البخارم، ابن حجر العسقبلٍل، جحلو رائحتو كريهة 4
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: كأخرج الرتمذم من حديث ابن عباس،   - ا الرَّجيلى، فػىقىاؿى ئنا نىٍسأىؿي ىىذى يػٍ : قىالىٍت قػيرىٍيشه لًيػىهيودى: أىٍعطيوانى شى قىاؿى
 أيكتًيتيمٍ  كىمىا رىيبًٌ  أىٍمرً  ًمنٍ  الر كحي  قيلً  الر كحً  عىنً  كىيىٍسأىليونىكى  ﴿فىأىنٍػزىؿى اّللَّي تػىعىاىلى  سىليوهي عىًن الر كًح، فىسىأىليوهي عىًن الر كًح،

 .[85: ، اآليةاإلسراء]سورة  ﴾قىًليبلن  ًإالَّ  اٍلًعٍلمً  ًمنى 
َياُق يـَْقَتِضي  ِفيَما َيْظَهُر اَبِدَي الرَّأْ »: قاؿ ابن كثًن يف تفسًنه  َا َوَىَذا السِّ ِي: َأنَّ َىِذِه اآْليََة َمَدنِيٌَّة، َوأَنَـَّها ِإَّنَّ

 َىَذا: أِبَنَُّو َقْد نـََزَلْت ِحَُت َسأََلُو اْليَـُهوُد، َعْن َذِلَك اِبْلَمِديَنِة، َمَع َأنَّ السُّورََة ُكلََّها َمكِّيٌَّة. َوَقْد ُُيَاُب َعنْ 
ْبَل َذِلكَ اَثنَِيًة َكَما نـََزَلْت عَ  َيُكوُن نـََزَلْت َعَلْيِو اِبْلَمِديَنِة َمرَّةً   .1«َلْيِو مبَكََّة قـَ

فالركايتاف صحيحتاف، كلكن ركاية البخارم أصح سندا كدراية، ألف البخارم ركاىا عمن شاىد »أما الرتجيح: 
ركيت ركايتو ال ترجح على ركاية البخارم سندا، كابن عباس الذم ابن مسعود، أما الرتمذم ف عاينها كىوك القصة 

عنو الركاية مل يشاىد مثلما شاىد ابن مسعود الذم كاف حاضر القصة. كليست ركاية من شاىد کركاية من ظبع 
 .2«هبا

  

                                                           

 ـ.1999 -ىػ 1420انية سامي بن دمحم سبلمة، دار طيبة للنشر كالتوزيع، الطبعة: الث ، ربقيق:5/114تفسًن القرآف العظيم، البن كثًن، ج 1
 .145اؼبنار يف علـو القرآف مع مدخل يف أصوؿ التفسًن كمصادره، الدكتور دمحم علي اغبسن، ص 2



 القرآنختصص: تفسَت وعلوم -------------------1ماسًت -------------------مقياس: قواعد التفسَت

 

 
27 

 
 
 

 
 
ًدينىةً اًبلػ كىافى  كىًإفٍ  ٍجرىةً اؽبً  قػىٍبلى  نػىزىؿى  مىا مىكًٌيَّ إٌف الػ »: وادلدينّ  تعريف ادلكيّ    كىًإفٍ  رىةً جٍ اؽبً  بػىٍعدى  نػىزىؿى  مىا مىدىٍلَّ كىالػ ،مى

 .1«دبىكَّةى  كىافى 
عرفتو ديكن أف نفرؽ بٌن الناسخ كاؼبنسوخ، فمعرفة اؼبكي كاؼبدٍل دبىذه القاعدة من أنفع القواعد يف ابهبا ألف 

قىاؿى اٍلقىاًضي أىبيو بىٍكرو يف ااًلٍنًتصىاًر: »موقوؼ على النقل كالسماع ال على االجتهاد قاؿ السيوطي نقبل عن الباقبلٍل: 
ابىًة كىالتَّاًبًعٌنى كىملٍى يىرًٍد عىًن النَّ  يبًٌ صىلَّى اّللَّي عىلىٍيًو كىسىلَّمى يف ذىًلكى قػىٍوؿه ًإمنَّىا يػىٍرًجعي يف مىٍعرًفىًة اٍلمىكًٌيًٌ كىاٍلمىدىٍلًٌ ًإىلى ًحٍفًظ الصَّحى

رًيًخ النَّاًسًخ أًلىنَّوي ملٍى يػيٍؤمىٍر ًبًو كىملٍى جيىٍعىًل اّللَّي ًعٍلمى ذىًلكى ًمٍن  فػىرىاًئًض اأٍليمًَّة كىًإٍف كىجىبى يف بػىٍعًضًو عىلىى أىٍىًل اٍلًعٍلًم مىٍعرًفىةي اتى
 .2«كىاٍلمىٍنسيوًخ فػىقىٍد يػيٍعرىؼي ذىًلكى ًبغىًٍنً نىصًٌ الرَّسيوؿً 

 بن مسعود كما يف فالصحابة مهنع هللا يضر ىم أعلم الناس دبكاف نزكؿ اآلايت ألهنم عايشوا التنزيل يقوؿ عبد هللا
انى أىٍعلىمي كىالًَّذم الى إًلىوى غىيػٍريهي مىا ًمٍن ًكتىاًب هللًا سيورىةه ًإالَّ أىانى أىٍعلىمي حىٍيثي نػىزىلىٍت، كىمىا ًمٍن آيىةو ًإالَّ أى »صحيح مسلم أنو قاؿ: 

ا ىيوى أىٍعلىمي ًبًكتىاًب هللًا ًمينًٌ  ا أيٍنزًلىٍت، كىلىٍو أىٍعلىمي أىحىدن ًبلي، لىرىًكٍبتي إًلىٍيوً ًفيمى ليغيوي اإٍلً  . 3«، تػىبػٍ
مثل آية -عرؼ يف ىذه القاعدة أنو قد ديكن أف تكوف السورة مكية كفيها آايت مدنية كفبا جيب أف يي  - 

 صار إليو أبف تكوف قد نزلت مرتٌن، اليي  صحيحو  كلكن بدليلو  -[85: ، اآليةاإلسراءسورة ] ﴾الر كحً  عىنً  كىيىٍسأىليونىكى ﴿
 دبجرد اجتهاد. كهللا أعلم. 

  

                                                           
اغبليب  ء الكتب العربية عيسى البايب. دار إحيا1/187الربىاف يف علـو القرآف، أبو عبد هللا بدر الدين الزركشي، ربقيق: دمحم أبو الفضل إبراىيم، ج 1

 ـ. 1957-ىػ1376الطبعة األكىل،  كشركائو،
 .1/38، جياالتقاف يف علـو القرآف، للسيوط 2
 .2463صحيح مسلم، برقم  3

 وا التنزيل.دُ ن شاىَ نقل مَ ي وادلدين بِ عرف ادلكِّ قاعدة: إَّنا يُ ال
 

 (ادلكي وادلدين)القواعد ادلتعلقة مبكان النزول  الدرس اخلامس:
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 أمثلة تطبيقية: 
: سورة األعلى ىي مكية عند صبهور العلماء كىو الراجح، كقيل مدنية ؼبا ذكر فيها قولو تعاىل: قسم مردود/ 1

رى اٍسمى رىبًًٌو فىصىلَّى﴿ . فلو سلمنا اة الفطرذكر صبلة العيد كزك ،[15-14: ، اآليةاألعلى]سورة  ﴾قىٍد أىفػٍلىحى مىٍن تػىزىكَّى كىذىكى
 قوؿ أنو ديكن أف ينزؿ من القرآف قبل تقرير اغبكم. نهبذا القوؿ األخًن 

ىىا ؤك ًإنَّكيٍم تػىٍقرى  : كما يف صحيح البخارم قالت اليهود قسم يرويها الصحايب/2 فى آيىةن لىٍو نػىزىلىٍت ًفينىا الىزبَّىٍذانى
يٍ  ىٍعلىمي حى : " ًإٌٍلً ألى ا، فػىقىاؿى عيمىري  ثي أيٍنزًلىٍت، كىأىٍينى أيٍنزًلىٍت، كىأىٍينى رىسيوؿي اّللًَّ صىلَّى هللاي عىلىٍيًو كىسىلَّمى ًحٌنى أيٍنزًلىٍت: يػىٍوـى عىرىفىةى ًعيدن

 [3 ، اآلية:اؼبائدة]سورة  ﴾كيمٍ ًدينى  لىكيمٍ  أىٍكمىٍلتي  اٍليػىٍوـى ﴿كىافى يػىٍوـى اعبيميعىًة أىـٍ الى "   -قىاؿى سيٍفيىافي: كىأىشيك   -كىًإانَّ كىاّللًَّ ًبعىرىفىةى 

عىٍن عىاًئشىةى زىٍكًج النَّيبًٌ صىلَّى هللاي عىلىٍيًو كىسىلَّمى، قىالىٍت: خىرىٍجنىا مىعى رىسيوًؿ اّللًَّ كيف آية التيمم كما يف صحيح البخارم 
اًت اعبىٍيشً صىلَّى هللاي عىلىٍيًو كىسىلَّمى يف بػىٍعًض أىٍسفىارًًه، حىَّتَّ ًإذىا كينَّا اًبٍلبػى  اًء أىٍك ًبذى  .2«فىأىنٍػزىؿى اّللَّي آيىةى التػَّيىم ًم فػىتػىيىمَّميوا ... »1ٍيدى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 )ابلبيداء أك بذات اعبيش( موضعاف بٌن مكة كاؼبدينة، كقيل البيداء أدٌل إىل مكة من ذم اغبليفة. 1
 .334صحيح البخارم، برقم  2
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انًيَّةً  اٍلمىصىاًحفً  أىحىدى  كىكىافػىقىتٍ  ًبوىٍجوو، كىلىوٍ  اٍلعىرىبًيَّةى  كىافػىقىتً  ًقرىاءىةو  كيل   »ؿ ابن اعبزرم: قا  صىحَّ كى  اٍحًتمىاالن  كىلىوً  اٍلعيٍثمى
ل   كىالى  رىد ىىا جيىيوزي  الى  الَّيًت  الصًَّحيحىةي  اٍلًقرىاءىةي  فىًهيى  سىنىديىىا،  اٍلقيٍرآفي  هًبىا نػىزىؿى  الَّيًت  السَّبػٍعىةً  اأٍلىٍحريؼً  ًمنى  ًىيى  بىلٍ  ًإٍنكىاريىىا، حيًى
، اأٍلىًئمَّةً  ًمنى  غىًٍنًًىمٍ  عىنٍ  أىـٍ  اٍلعىٍشرىًة، عىنً  أىـٍ  ًة،السَّبػٍعى  اأٍلىًئمَّةً  عىنً  كىانىتٍ  سىوىاءه  قػىبيوؽبيىا، النَّاسً  عىلىى كىكىجىبى  ٍقبيوًلٌنى  كىمىَّتى  اٍلمى

ثىةً  اأٍلىرٍكىافً  ىىًذهً  ًمنٍ  ريٍكنه  اٍختىلَّ  ا أيٍطًلقى  الثَّبلى ًطلىةه، أىكٍ  شىاذَّةه  أىكٍ  ضىًعيفىةه  عىلىيػٍهى  أىٍكبػىري  ىيوى  عىمَّنٍ  أىـٍ  السَّبػٍعىةً  عىنً  كىانىتٍ  سىوىاءه  ابى
ا ًمنػٍهيٍم،  .1«كىاػبٍىلىفً  السَّلىفً  ًمنى  التٍَّحًقيقً  أىًئمَّةً  ًعٍندى  الصًَّحيحي  ىيوى  ىىذى

  :األول: موافقة اللغة العربية ولو بوجو من الوجوه
أكجو فبل بد أف توافق القراءة اللغة العربية، كال يلـز أف توافق األفشى يف اللغة، بل يكفي أف توافق أم كجو من      

 اأٍلىٍفشىى عىلىى اٍلقيٍرآفً  حيريكؼً  ًمنٍ  شىٍيءو  يف  تػىٍعمىلي  الى  اٍلقيرَّاءً  كىأىًئمَّةي  » اللغة ككاف اػببلؼ ال يضر. قاؿ أبو عمرك الداٍل:
 عىرىبًيَّةو  ًقيىاسي  يػىريدَّىىا ملىٍ  عىنػٍهيمٍ  ثػىبىتى  ًإذىا الٌرًكىايىةً كى  النػٍَّقلً  يف  كىاأٍلىصىحًٌ  اأٍلىثىرً  يف  اأٍلىثٍػبىتً  عىلىى بىلٍ  اٍلعىرىبًيًَّة، يف  كىاأٍلىقػٍيىسً  الل غىةً  يف 
ـي  ميتػَّبػىعىةه  سينَّةه  اٍلًقرىاءىةى  أًلىفَّ ;  ليغىةو  فيشيو   كىالى   .2« إًلىيػٍهىا كىاٍلمىًصًني  قػىبيوؽبيىا يػىٍلزى

صاحف العثمانية، بفقد ىذا أف توافق الرسم يف بعض اؼب: اثنيا: ووافقت أحد ادلصاحف العثمانية ولو احتماال
بًتنا كىافى  مىا اٍلمىصىاًحفً  أىحىدً  دبيوىافػىقىةً  كىنػىٍعيًن »الشرط تعترب القراءة شاذة. قاؿ ابن اعبزرم:   بػىٍعضو  ديكفى  بػىٍعًضهىا يف  اثى

ا اّللَّي  ازبَّىذى  قىاليوا﴿ عىاًمرو  اٍبنً  كىًقرىاءىةً   .3«""كىاكو  ًبغىًٍنً  اٍلبػىقىرىةً  يف  ﴾كىلىدن

                                                           
 .1/09، جالنشر يف القراءات العشر، البن اعبزرم - 1
 .11، 1/10، جاؼبصدر نفسو -2

 1/11، جيف القراءات العشر، البن اعبزرم النشر  3

  1القسم الثالث: القواعد ادلتعلقة ابألحرف
 .اليت نزل عليها القرآن والقراءات

كل قراءة وافقت العربية ولو بوجو، ووافقت أحد ادلصاحف العثمانية ولو احتماال، وصح سندىا،   القاعدة:
 ضعيفة أو شاذة أو ابطلةفهي القراءة الصحيحة. ومىت اختل ركن من ىذه األركان الثالثة ُأطلق عليها: 
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أم موافقة الرسم كلو تقديرا إذ موافقة الرسم تكوف ربقيقا كىو اؼبوافقة الصرحية، كقد تكوف تقديرا كىو ولو احتماال : 
فإنو كتب  ﴾ملك يـو الدين﴿اؼبوافقة احتماال، كبو: السماكات، الصلحات، اليل، كالصلوة، كالزكوة، كالربوا... ككبو: 

 ؿبتملة تقديرا. "األلف"كقراءة  ،ذؼ ربتمل ربقيقافقراءة اغب ،يف صبيع اؼبصاحف "ألف"بغًن 
فإان نعين بو أف يركم تلك القراءة العدؿ الضابط عن مثلو كذا حَّت تنتهي، كتكوف »: : قاؿ ابن اعبزرموصح سندىا

مع ذلك مشهورة عند أئمة ىذا الشأف الضابطٌن لو غًن معدكدة عندىم من الغلط أكفبا شذ هبا بعضهم، كقد شرط 
  .1«تأخرين التواتر يف ىذا الركن كمل يكتف فيو بصحة السند، كزعم أف القرآف ال يثبت إال ابلتواتربعض اؼب

 .ف يف ادلصحف العثماينخمتلِ  بت برسمٍ تِ الكلمة اليت فيها قراءاتن وكُ : تطبيق ما اجتمعت فيو الشروط
كتبت يف اؼبصحف الشامي بغًن "كاك" كىي   [116: ، اآليةالبقرة]سورة  ﴾كقالوا ازبذ هللا كلدا سبحانو﴿قاؿ هللا تعاىل:  -

  ."الواك" على كجو االستئناؼ، أما ابقي اؼبصاحف فأثبتت فيو قراءة "ابن عامر"
 ،يف صبيع اؼبصاحف فقراءة اغبذؼ ربتمل ربقيقا "ألف"فإنو كتب بغًن  [04]سورة الفاربة، اآلية: ﴾ملك يـو الدين﴿ -

 ا.كقراءة األلف "مالك" ؿبتملة تقدير 
  

                                                           
 .1/13، جيف القراءات العشر، البن اعبزرم النشر  1
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كاحدة ؽبما  يف آيةو هما ر تعارضي راءتٌن إذا ظهى اعلم أكال، أف القً  » قاؿ دمحم األمٌن الشنقيطي: :بيان القاعدة
 .1«ما ىو معركؼ عند العلماءككم اآليتٌن،  حي 

 :القاعدة تطبيق
ىل اؼبرافق كامسحوا اي أيها الذين آمنوا إذا قيمتم إىل الصبلة فاغسلوا كجوىكم كأيديكم إ﴿: قاؿ هللا تعاىل - 

اللفظ كاحد لكن ابختبلؼ إعرابو، فقد قرأ انفع كابن عامر كحفص  ﴾كأىٍرجيلىكيم﴿ ﴾برؤكسكم كأرجلكم إىل الكعبٌن
كفيو كجهاف: أحدمها يقرأ ابلنصب ىو معطوؼ على الوجوه . 2بكسرىا وفكالكسائي كيعقوب بنصب البلـ كالباق

 .3ثاٍل أنو معطوؼ على موضع برؤكسكمجلكم ... الكاأليدم، أم فاغسلوا كجوىكم كأيديكم كأر 
خبفض الداؿ، كالباقوف برفعها،  ﴾ذك العرش اجمليدً ﴿قرأ ضبزة كالكسائي كخلف  ﴾ذك العرش اجمليدي ﴿قاؿ تعاىل:  -

 .4، كاجمليد أم: الرفيعآيتاففقراءة الرفع صفة  كقراءة اعبر صفة للعرش، فكأمنا 
بضم التاء على قراءة ضبزة كالكسائي، كقرأ الباقوف بفتحها  ﴾عجبتي ﴿، ﴾فكيسخرك  بل عجبتى ﴿قاؿ تعاىل:  -
  .5فع راجعة إىل فعل هللا تعاىلصب يكوف ذلك راجعا إىل النيب ملسو هيلع هللا ىلص، كقراءة الرَّ قراءة النَّ  .﴾عجبتى ﴿
 
 
 
 
 

                                                           

 -ىػ1415 دار الفكر للطباعة ك النشر ك التوزيع بًنكت، لبناف ،1/331أضواء البياف يف إيضاح القرآف ابلقرآف، دمحم األمٌن الشنقيطي، ج1 
 مػ.1995

 .89البدكر الزاىرة يف القراءات العشر اؼبتواترة، عبد الفتاح القاضي ص 2 
 .1/422التبياف يف إعراب القرآف للعكربم، ربقيق: علي دمحم البجاكم، ج  3
، ص 4 بًنكت، الطبعة: الرابعة، ، دار الشركؽ، 367اغبجة يف القراءات السبع، اغبسٌن بن أضبد بن خالويو، ربقيق: الدكتور عبد العاؿ سامل مكـر

 ىػ.1401
 .301اغبجة يف القراءات السبع، اغبسٌن بن أضبد بن خالويو، ص 5

 اآليتِ  دِ عدُّ تَ  راءات مبنزلةِ القِ  نوعُ قاعدة: تَ ال
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 متواترة مثلها أـ آحاد. ر ما قد جيهل يف قراءة أخرل، سواء كانتفسًٌ تي بعض القراءات  معٌت القاعدة:
 :أمثلة تطبيقية 
 :ر بقراءة متواترة مثلهافسَّ /قراءة متواترة تُ 1 

يقرأ ابلتشديد ضبزة كالكسائي كخلف، كقرأ الباقوف بتخفيفها،  [222]سورة البقرة، اآلية ﴾حَّت يطهيرفى ﴿ تعاىل:هللا قاؿ  -
 .1ن فعلهنأنو أراد: حَّت ينقطع الدـ ألف ذلك ليس م ة ؼبن خفف:كاغبجَّ 

ك  "طاءن "بها ك قلى  "التاء"ن سكٌ رف فى كأصل الكلمة يتطهٌ  [222]سورة البقرة، اآلية ﴾رفهَّ حَّت يطَّ ﴿شديد راءة التَّ ك قً 
 .2ادغمها
 عمل هبما.فالقراءاتف كاآلتتٌن فيي  ،يغتسلنك قطع الدـ نف يأدبعىن 
 :ر ادلتواترةفسِّ حادية تُ القراءة اآل/ 2
كىي قراءة شاذة  –كىناؾ قراءة  [231:، اآليةالبقرةسورة ] ﴾على الصلوات كالصبلة الوسطى احافظو ﴿تعاىل:  هللا قاؿ -

  .3"الصبلة الوسطى صبلة العصر"ك  كحفصةى  عائشةى 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .96اغبجة يف القراءات السبع، البن خالويو، ص  1
 .1/178ج ،التبياف يف إعراب القرآف، العكربم -2
 .1/279السيوطي، ج اإلتقاف يف علـو القرآف، -3

ُ بَـ قاعدة: القراءات القرآنية يُـ ال  بعضا بعضها ُتِّ

 بعضا بعضا
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قبوؿ القراءة الشاذة يف التفسًن إذا صح سندىا ك اختل فيها ركن موافقة اؼبصحف ك لو  ديكن :القاعدة معٌت
العربية، فإهنا تنزؿ منزلة اغبديث  كأالرسم  تالعربية ك لو بوجو ألهنا إذا ثبتت من جهة السند كخالف ك اللغةأاحتماال 

 ال زبالف القراءة اؼبتواترة.أبشرط  ،اآلحاد
ـي ﴿قاؿ تعاىل:  :القاعدة تطبيق ثىةً  فىًصيىا ـو  ثىبلى رأ ابن ق. [14، اآلية:ةاؼبائدسورة ] ﴾حىلىٍفتيمٍ  ًإذىا أىدٍيىاًنكيمٍ  كىفَّارىةي  ذىًلكى  أىايَّ

 .1ـ متتابعات" بزايدة كلمة "متتابعات"أايفصياـ ثبلثة "مسعود هنع هللا يضر: 

                                                           

 دار ابن كثًن، دمشق، بًنكت، .298قاسم بن سبلٌـ، ربقيق:  مركاف العطية، كؿبسن خرابة، ككفاء تقي الدين. ص فضائل القرآف، أبو عيبيد ال  -1
 ـ.1995-ىػ  1415الطبعة: األكىل، 

 ادذلا منزلة خرب اآلحَ  نزيالً تَ  (إذا صح سندىا)ة راءة الشاذَّ عمل ابلقِ قاعدة: يُ ال
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ك أف، آف ابلقر آف، كتفسًن القر آىل معاٍل القر إبعة للوصوؿ اؼبناىج اؼبتَّ  ،اؼبقصود بطريقة التفسًن يف ىذا العنواف 
 م امود.أابلر  كأالعربية  ابللغة كأك أبقواؿ الصحابة ك التابعٌن، أابلسنة 

 

 ، كقد يتحقق يف ؾبملهاالنقل الثابت ىوصحيح، ك الىل التفسًن إحيح للوصوؿ اؼبسلك الصَّ  إفَّ  معٌت القاعدة:
 .اللغة العربيةكالتابعٌن، ك  ،قواؿ الصحابةأ، السنة، القرآف مور هبذا الرتتيب:أطبسة 

ا ًسوىل كىمىا ليوـه،مىع دىلًيله  وً عىلىي ؿه قىو  كىًإمَّا ،صيوـو مىع عىنٍ  ؽه ميصىدَّ  نػىٍقله  إمَّا ًعٍلمي كىال» ابن تيمية: قاؿ  ،ديكده مىر  ميزىيَّفه  فىًإمَّا ىىذى
  .1«مىنػٍقيوده  كىالى  بػىٍهرىجه  أىنَّوي  لىمي ييع الى  قيوؼه مىو  كىًإمَّا

، دليل ليوع قوؿ كإما ملسو هيلع هللا ىلص الرسوؿ كىو :معصوم عن مصدق نقل إما ىو احلقيقي العلم»   لبعض قوؿ يعين معلـو
ما موقوف ال يعلم انو إو ...  اؼبنقوؿ، أك اؼبعقوؿ من معلـو دليل عليو لكن بعدىم، كمن كالتابعٌن الصحابة من

 بطبلنو علم كما ،األول وىو صحتو علمت ما :ثالثة حينئذ ...فاألقساـ.فيو نتوقف أننا يعين :مرح و ال منقود
 من النقود كهبرج اؼبغشوش، ىو البهرج:كننا نتوقف فيو ... أيعين  ،الثالث وىو فيو وقفالت جيب كما ،الثاين وىو

 .2«الغش من الساؼبة: أم كاؼبنقودة اؼبغشوشة، ىي كالفضة الذىب
 :تطبيق القاعدة

ابن قاؿ ر القرآفي ابلقرآف فسَّ من أصح الطرؽ التفسًنية اليت ذكرىا العلماء أف يي  :نآن ابلقر آتفسَت القر  :والأ
رى  قىد فىًإنَّوي  مىكىافو  يف  أيصبًٍلى  فىمىا قيٍرآًف،اًبل قيٍرآفي ال يػيفىسَّرى  أىفٍ » تيمية: ، مىٍوًضعو  يف  فيسًٌ  بيًسطى  فػىقىد مىكىافو  ًمن ايٍختيًصرى  كىمىا آخىرى

حىةه  ٍلقيٍرآفً لً  شىارًحىةه  فىًإنػَّهىا اًبلس نَّةً  فػىعىلىٍيك ذىًلكى  ]مل ذبد[أىٍعيىاؾ فىًإف .آخىرى  مىٍوًضعو  يف   .3«لىوي  كىميوىضًٌ
  

                                                           
 ـ.1980ىػ/ 1490، دار مكتبة اغبياة، بًنكت، لبناف، 07مقدمة يف أصوؿ التفسًن، ابن تيمية، ص - 1
. إعداد كتقدَل: األستاذ الدكتور عبد هللا بن دمحم بن أضبد الطيار، دار الوطن، 10، ص9العثيمٌن، صشرح مقدمة أصوؿ التفسًن، البن  - 2

 ـ1995 -ىػ  1415الرايض، الطبعة: األكىل، 
 .13/363ؾبموع الفتاكل ، البن تيمية، ج - 3

 : طريقة التفسَتالدرس السادس

 .لٌ طِ وامها ابَ و ما سِ  ائبٍ صَ  أو رأيٍ  بتٍ اثَ  لٍ نقْ إّما بِ  فسَتُ ألوىل: التَّ القاعدة ا
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  :تطبيقية أمثلة
كىأيكلىًئكى ىيمي  َلْن تـُْقَبَل تـَْوبـَتـُُهمْ ًإفَّ الًَّذينى كىفىريكا بػىٍعدى ًإديىاهًنًٍم مثيَّ اٍزدىاديكا كيٍفرنا ﴿ :تعاىل هللا قاؿ :تقييد ادلطلق/ 1

هللا ىل الغرغرة قاؿ إر التوبة خَّ أر دبن كقد فسَّ  ،بوؿ التوبة منهمفأطلق ىنا عدـ ق [49 ، اآلية:اؿ عمراف]سورة ء ﴾الضَّال وفى 
قىاؿى ًإٌٍلً تػيٍبتي اآٍلفى كىالى الًَّذينى ديىيوتيوفى  َحىتَّٰ ِإَذا َحَضَر َأَحَدُىُم اْلَمْوتُ لًلًَّذينى يػىٍعمىليوفى السَّيًٌئىاًت  َولَْيَسِت التـَّْوبَةُ ﴿تعاىل: 

اابن أىلًيمنا كىىيٍم كيفَّاره ۚ أيكلٰىًئكى   .[11 :، اآليةالنساءسورة ] ﴾أىٍعتىٍدانى ؽبىيٍم عىذى
 .1الثانية اآليةده يف قيَّ ر مي كً كىل ذي فاإلطبلؽ الذم يف اآلية األ

 :تعاىل هللا قاؿ رلمالذ كرد إنعاـ ك خًن مثاؿ على ذلك ما ذكر هللا تعاىل يف ارمات من هبيمة األ / بيان اجململ:2
ًيمىةي  مٍ لىكي  أيًحلَّتٍ ﴿ يف سورة  ـ منهايف ارَّ  جاء التفصيلمث  [91:، اآليةاؼبائدةسورة ] ﴾عىلىٍيكيمٍ  يػيتػٍلىى مىا ًإالَّ  اأٍلىنٍػعىاـً  هبى

تىةن أىكٍ ﴿ :تعاىل هللا قاؿاألنعاـ  ا أىٍك  قيل الَّ أىًجدي يف مىا أيكًحيى ًإيلىَّ ؿبيىرَّمنا عىلىٰى طىاًعمو يىٍطعىميوي ًإالَّ أىف يىكيوفى مىيػٍ دىمنا مٍَّسفيوحن
مى ًخنزًيرو فىًإنَّوي رًٍجسه أىٍك ًفٍسقنا أيًىلَّ ًلغىًٍنً اّللًَّ ًبوً   .[145 :، اآليةنعاـاألسورة ] ﴾غبٍى

ثى  مىثٍػىنى  النًٌسىاءً  ًمنى  لىكيمٍ  طىابى  مىا فىاٍنًكحيوا﴿: تعاىل هللا قاؿ :ختصيص العام/ 3 عى  كىثيبلى  تػىٍعًدليوا أىالَّ  ًخٍفتيمٍ  فىًإفٍ  كىريابى
ةن  نواع أمنو نوعا من  صَّ فهذا عام و قد خُ  [93:، اآليةالنساءسورة ]﴾تػىعيوليوا أىالَّ  أىٍدٌلى  ذىًلكى  أىدٍيىانيكيمٍ  مىلىكىتٍ  مىا أىكٍ  فػىوىاًحدى

تيكيٍم كىبػىنىاتي اأٍلىًخ كىبػىنىاتي حيٌرًمىٍت عىلىٍيكيٍم أيمَّهىاتيكيٍم كىبػىنىاتيكيٍم كىأىخىوىاتيكيٍم كىعىمَّاتيكي  ﴿ :تعاىل هللا قاؿ ساءالنِّ  ٍم كىخىاالى
ئًبيكيمي  ًت أىٍرضىٍعنىكيٍم كىأىخىوىاتيكيم مًٌنى الرَّضىاعىًة كىأيمَّهىاتي ًنسىاًئكيٍم كىرىابى ًت يف حيجيورًكيم مًٌن نًٌسىاًئكيمي اأٍليٍخًت كىأيمَّهىاتيكيمي البلَّ  البلَّ

ٍلتيم هًبًنَّ فىًإف ملٍَّ  ًت دىخى ًبكيٍم كىأىف ذبىٍمىعيوا البلَّ ًئلي أىبٍػنىاًئكيمي الًَّذينى ًمٍن أىٍصبلى ٍلتيم هًبًنَّ فىبلى جينىاحى عىلىٍيكيٍم كىحىبلى بػىٌٍنى تىكيونيوا دىخى
ا  .[23 :، اآليةالنساءسورة ] ﴾اأٍليٍختػىٌٍنً ًإالَّ مىا قىٍد سىلىفى ۗ ًإفَّ اّللَّى كىافى غىفيورنا رًَّحيمن

ثىةى  أبًىنٍػفيًسًهنَّ  يػىتػىرىبٍَّصنى  كىاٍلميطىلَّقىاتي ﴿ :قولو تعاىل على ذلك مثلةاألكمن   حكمٌ فهذا  [221:، اآليةالبقرةسورة ] ﴾قػيريكءو  ثىبلى
تي ﴿ل ك ىو قولو تعاىل: ص من ىذا العاـ اغبوامً صًٌ تى ما خيي أمث  ،قاتيف صبيع اؼبطلَّ عام   أىفٍ  أىجىليهينَّ  اأٍلىضٍبىاؿً  كىأيكالى

 .اؿضبى ت األكالى أي قات من عمـو اؼبطلَّ  خصَّ فى ،[4 :، اآليةالطبلؽسورة ]﴾نَّ ضبىٍلىهي  يىضىٍعنى 
 ن ابلسنة النبوية:آاثنيا : تفسَت القر 

 ﴾ُودِّا﴿كتفسًن كلمة   رةذكر اآلية اؼبفسَّ بعد ذلك ييذكر التفسًن مث  أم: و لفظةأية آعلى تفسَت  ن ينصَّ أ/ 1
ف رسوؿ هللا صلى هللا عليو ك سلم أيب ىريرة أسنن الرتمذم عن يف  جاءفقد  ،1«خلقو إىل كحيببهم حيبهم » أم:

                                                           
 .1/202أضواء البياف، للشنقيطي، ج  1
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ا اّللَّي  أىحىبَّ  ًإذىا» :قاؿ دىل عىٍبدن انن  أىٍحبػىٍبتي  قىدٍ  ًإٌٍلً : ًجرٍبًيلى  انى بَّةي  لىوي  تػىٍنزًؿي  مثيَّ  السَّمىاًء، يف  فػىيػينىاًدم: قىاؿى  فىأىًحبَّوي، فيبلى ىحى
 يف  اؼب

 .2«[46: ، اآليةمرَلسورة ] ﴾ُودِّا الرَّضٍبىني  ؽبىيمي  سىيىٍجعىلي  الصَّاغًبىاتً  كىعىًمليوا آمىنيوا الًَّذينى  ًإفَّ ﴿: اّللًَّ  ؿي قػىوٍ  فىذىًلكى  األىٍرًض، أىٍىلً 
 :النيب ملسو هيلع هللا ىلصىا رَ فسِّ فيُ  يةٍ ءا ل على الصحابة فهمَ كِ شْ ن يُ أ/ 2

 ﴾يػىٍلًبسيوا كىملىٍ  آمىنيوا الًَّذينى ﴿: اآليىةي  ىىًذهً  نػىزىلىتٍ  لىمَّا » :اؿى قى ففي صحيح البخارم عن عبد هللا بن مسعود هنع هللا يضر  
 صىلَّى اّللًَّ  رىسيوؿي  فػىقىاؿى  نػىٍفسىوي؟ يىٍظًلمٍ  ملىٍ  أىيػ نىا: كىقىاليوا كىسىلَّمى، عىلىٍيوً  هللاي  صىلَّى النَّيبًٌ  أىٍصحىابً  عىلىى ذىًلكى  شىقَّ [ 12: األنعاـ]

ٍرؾى  ًإفَّ  اًبّللًَّ  تيٍشرًؾٍ  الى  بػيينىَّ  ايى ﴿: اًلٍبًنوً  ليٍقمىافي  قىاؿى  كىمىا ىيوى  ًإمنَّىا تىظين وفى، كىمىا لىٍيسى : سىلَّمى كى  عىلىٍيوً  هللاي   لىظيٍلمه   الشًٌ
 .3«[13: ، اآليةلقمافسورة ]﴾عىًظيمه 

، فبٌن ؽبم النيب ملسو هيلع هللا ىلص أبنو ا إمياهنم ابدلعصيةمل يلبسو سورة األنعاـ ابؼبعاصي أم: بة مهنع هللا يضر الظلم يف ءاية ىنا فهم الصحا
ٍرؾى  ًإفَّ ﴿ليس كذلك بل اؼبراد الظلم ىنا الشرؾ كما قاؿ تعاىل:  مل أم:  [13: سورة لقماف، اآلية]﴾عىًظيمه  لىظيٍلمه   الشًٌ

 يلبسوا إمياهنم ِبشرٍك. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                                                                                                                                                                                 
 ـ2000 -ىػ  1420الطبعة: األكىل،  مؤسسة الرسالة، .262/ 18، ربقيق: أضبد دمحم شاكر، ججامع البياف يف أتكيل القرآف، ابن جرير الطربم  1
 -ىػ 1395، شركة مكتبة كمطبعة مصطفى البايب اغبليب، مصر، الطبعة: الثانية، 3161سنن الرتمذم، ربقيق: ؾبموعة من الباحثٌن، برقم  - 2

 ـ.1975
 .6937صحيح البخارم، برقم - 3
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ريد أعلم دبعاٍل القراف ك السبب الذم فيو نزؿ ك ما أـ ألهنم دَّ قف قوؿ الصحايب يف التفسًن مي إمعٌت القاعدة: 
 .   بو

 القاعدة: تطبيق
سورة ] ﴾الظَّاًلًمٌنى  اٍلقىٍوـى  يػىٍهًدم الى  اّللَّى  ًإفَّ  كىاٍستىٍكبػىٍرتيٍ  فىآمىنى  ًمٍثًلوً  عىلىى ًإٍسرىائًيلى  بىيًن  ًمنٍ  َشاِىدٌ  كىشىًهدى ﴿ :تعاىل قاؿ هللا 

 .[19:، اآليةاألحقاؼ

قال قالوا ىو موسى عليو السبلـ شهد على التوراة ابلتصديق ك بو  يف اآلية  1الشاىدلف يف معىن تي اخ 
 إال هللا عبد أسلم كما دبكة، إال أنزلت ما سبلـ، بن هللا عبد يف نزلت ما كهللا» ، قاؿ رضبو هللا :-اتبعي -مسروق
 اّللًَّ  ًعٍندً  ًمنٍ  كىافى  ًإفٍ  أىرىأىيٍػتيمٍ  قيلٍ ﴿ فنزلت: قاؿ قومو، هبا كىسىلَّم عىلىٍيوً  هللا صىلَّى دمحم خاصم خصومة كلكنها ابؼبدينة،

 صىلَّى دمحم مثل كموسى القرآف، مثل فالتوراة: قاؿ ﴾كىاٍستىٍكبػىٍرتيٍ  فىآمىنى  ًمٍثًلوً  عىلىى ًإٍسرىائًيلى  بىيًن  ًمنٍ  شىاًىده  كىشىًهدى  ًبوً  كىكىفىٍرتيٍ 
 .2«ككفرت كبرسوؽبم، ابلتوراة فآمنوا لَّم،كىسى  عىلىٍيوً  هللا

ؾباىد  )صحايب( ك رضي هللا عنهما ابن عباس قالك بو  ،3ىو عبد هللا بن سبلـ الشاىدخركف: آقاؿ ك 
 الشاىد كىو سبلـ، بن هللا عبد كشهد كذلك، ذلك كاف إذ الكبلـ فتأكيل » 4ابن زيدقتادة ك الضحاؾ كاغبسن ك ك 

 ذبده نيبٌ  أنو التوراة يف مكتوب دمحما أف شهادتو كذلك التوراة، كىو القرآف، مثل على يعين مثلو، على إسرائيل بين من
 .5«نيبٌ  أنو القرآف يف مكتوب ىو كما التوراة، يف عندىم مكتواب اليهود

                                                           
 .104، 103/ 22رير الطربم، جتفسًن ابن ج  1
 .103/ 22اؼبصدر نفسو، ج  2
: عن   3 ، عىٍن أىبًيًو، قىاؿى : أًلىحىدو ديىًٍشي عىلىى األىٍرًض إًنَّوي ًمٍن أىٍىًل اعبىنَّ » أىيب كىقَّاصو ٍعتي النَّيًبَّ صىلَّى هللاي عىلىٍيًو كىسىلَّمى، يػىقيوؿي « سىبلىـو ًة، ًإالَّ لًعىٍبًد اّللًَّ ٍبًن مىا ظبًى

: كىًفيًو نػىزىلىٍت ىىًذًه اآليىةي ﴿كىشىًهدى شىاًىده ًمٍن بىيًن ًإٍسرىائًيلى عىلىى ًمٍثًلًو﴾ ]سورة األحقاؼ، اآلية:   . 3812[. ينظر: صحيح البخارم برقم 10قىاؿى
 .106، 105/ 22تفسًن ابن جرير الطربم، ج  4
 . 108، 22/107ج اؼبصدر نفسو،  5

 .عليو دلُّ ياق ال يَ السِّ  اىرُ ظَ  كانَ   َت، و إنْ ه يف التفسِ على غَتِ  حايب ُمقدَّمٌ الصَّ  القاعدة الثانية: قولُ 
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 التفسَت طريقة درس السادس:اخلريطة الذىنية لل

 

 طريقة التفسير  

القاعدة األكىل: التفسًن إٌما 
بنقل اثبت أك رأم صائب 

 .ك ما سوامها ابطل

القاعدة الثانية: قوؿ الصحايب 
ميقدَّـ على غًنه يف التفسًن ك إف  
 كاف ظاىر السياؽ ال يدؿ عليو

أكال: تفسًن 
 القرآف ابلقرآف

اثنيا: تفسًن 
ف ابلسنة آالقر 

 النبوية:
 / تقييد اؼبطلق1

/ زبصيص العاـ 3 جململ/ بياف ا2
 العاـ  

/ أف ينص على تفسًن آية 1
 أك لفظة.

أف يشكل على الصحابة فهم  /2
رىا النيب ملسو هيلع هللا ىلص  .ءاية فيفسًٌ
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 فٌ أال إا نرتبط ارتباطا كثيقا دبوضوع حبثتهنا ال أال إ ،الصرؼلقة ابللغة كالنحو ك عنواف القواعد اؼبتعيقصد هبذا ال
 .ىناؾ قواعد تصلح يف حبثنا ىذا

 

 
 ، )دكاـ كاستمرار يتخلَّليو انقطاع(.على التجدد ك تكرار ذلك ملة الفعلية تدؿ  ف اعبإ معٌت القاعدة:
ةً  أىٍىلىوي  َيَُْمرُ  َكانَ  ﴿: تعاىل هللا قاؿ :تطبيق للقاعدة  [55، اآلية:رَلمسورة ] ﴾مىٍرًضيًّا رىبًٌوً  ًعٍندى  كىكىافى  كىالزَّكىاةً  اًبلصَّبلى

 فإظباعيل عليو السبلـ كاف يكثر من ىذا الفعل.
انيوا ًإنػَّهيمٍ  ﴿ :تعاىل هللا قاؿ بنا رىغىبنا كىيىٍدعيونػىنىا اػبٍىيػٍرىاتً  يف  ييسىارًعيوفى  كى انيوا كىرىىى  .[49، اآلية:نبياءاألسورة ] ﴾ًعٌنى خىاشً  لىنىا كىكى

 
 

 :1مسيةتطبيق للجملة اإل
ٍلبػيهيمٍ ﴿ :تعاىل هللا قال ادلثال األول: ًسطه  كىكى  ًمنػٍهيمٍ  كىلىميًلٍئتى  ًفرىارنا ًمنػٍهيمٍ  لىوىلٍَّيتى  عىلىٍيًهمٍ  اطَّلىٍعتى  لىوً  اًبٍلوىًصيدً  ًذرىاعىٍيوً  ابى

قاؿ  ،دجد  تٌ على ال دؿَّ ل" يػىٍبسيطي " فلو قيلشعر بثبوت الصفة. مي  ﴾ابسط﴿. فقولو [11:، اآليةالكهفسورة ] ﴾ريٍعبنا
 شيء بعد شيء لو يتجدد كأنو اٍلبىٍسطى  اٍلكىٍلبً  دبيزىاكىلىةً  يػيٍؤًذفٍ  ملىٍ  أًلىنَّوي  اٍلغىرىضى  يػيؤىدًٌ  ملىٍ  يػىٍبسيطي  ًقيلى  لو»: رضبو هللا الزركشي

فىةً  بًثػيبيوتً  أىٍشعىري  ﴾ابسط﴿فػ  . 2«الصًٌ

                                                           
 التعليم حَّت أصبح متصفا هبا. تَّ  :تدؿ على الدكاـ كالثبات كقولك: زيد متعلم، أماعبملة  االظبية  - 1
 .67، 4/66الربىاف يف علـو القرآف، للزركشي،ج- 2

 : القواعد اللغوية الدرس السابع

 كرار و ادلداومة على ذلك الفعلتدل على كثرة التَّ  دة: صيغة ادلضارع بعد لفظة "كان"قاعال

 .كرارد و التَّ جدُّ على التَّ  تدلُّ  و الفعلية ،بوتوام و الثُ قاعدة: اجلملة اإلمسية تدل على الدَّ ال
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 [39: ، اآليةالبقرةسورة ] ﴾تػىٍعلىميوفى  الى  مىا أىٍعلىمي  ًإٌٍلً  قىاؿى  لىكى  كىنػيقىدًٌسي  حًبىٍمًدؾى  نيسىبًٌحي  كىكبىٍني  ﴿ :تعاىل هللا قال: ادلثال الثاين
 :أم ،تكالثبا الدكاـ على الداللة إلفادة ﴾نيسىبًٌحي  كىكبىٍني ﴿: قولو يف اإلظبية اعبملة كثرتكأي  »قاؿ الطاىر بن عاشور: 

 .1«كالتقديس التسبيح على الدائموف كبن تهم ....بلَّ عبً  اؼببلـز كصفهم ىو
 يكوف أف ينبغي اػبشوع ألف [02]سورة اؼبؤمنوف، اآلية: ﴾َخاِشُعونَ  صىبلىهًتًمٍ  يف  ىيمٍ  الذين﴿: قولو»: ادلثال الثالث 

]سورة ﴾مُّْعِرُضونَ  اللغو عىنً  ىيمٍ  كالذين﴿: قولو وكذلك. فيها اثبتة صفة فهو ينقطع، ال الصبلة يف اثبتان  مستمران 

 ىيمٍ  كالذين﴿: قولو وكذلك ينقطع، ال مستمران  دائمان  اللغو عن اإلعراض يكوف أف ينبغي فإنو[ 03اؼبؤمنوف، اآلية:
 .2«دائم اثبت الفركج حفظ فإف ﴾َحاِفظُونَ  لًفيريكًجًهمٍ 

  تطبيق للجملة الفعلية :
ةى  يُِقيُمونَ  الًَّذينى ﴿ :تعاىل قاؿ هللا -  كجيء» :قاؿ الطاىر بن عاشور[ 3:، اآليةنفاؿاألسورة ] ﴾يـُْنِفُقونَ  رىزىقػٍنىاىيمٍ  كىفبَّا الصَّبلى

 .3«ذلك كذبدده تكرر على للداللة ﴾يػيٍنًفقيوفى ﴿ ك ﴾ييًقيميوفى ﴿ يف اؼبضارعٌن ابلفعلٌن
ءً  يـَُقوُلونَ كى  يػىنػٍفىعيهيمٍ  كىالى  ضير ىيمٍ يى  الى  مىا اّللًَّ  ديكفً  ًمنٍ  يـَْعُبُدونَ كى  ﴿ :تعاىل قاؿ هللا -  اّللَّى  أىتػينػىبًٌئيوفى  قيلٍ  اّللًَّ  ًعٍندى  شيفىعىاؤيانى  ىىؤيالى
انىوي  اأٍلىٍرضً  يف  كىالى  السَّمىاكىاتً  يف  يػىٍعلىمي  الى  دبىا  .[11]سورة يونس، اآلية: ﴾ييٍشرًكيوفى  عىمَّا كىتػىعىاىلى  سيٍبحى

الستحضار اغبالة العجيبة من  ﴾كيقولوف﴿ك  ﴾دكفبيع﴿ختيار صيغة اؼبضارع يف كا»قاؿ الطاىر بن عاشور : 
ـى  اعبدك  :أم ،استمرارىم على عباداهتا  .4«كيعبدكهنا تعجيبا من تصميمهم على ضبلؽبم األصنا

 
 
 

ا مىاتى  ًمنػٍهيمٍ  أىحىدو  عىلىى تيصىلًٌ  كىالى  ﴿ :تعاىل قاؿ هللا: لقاعدةامثال   .[14:آلية، االتوبة]سورة ﴾أىبىدن
  .الدعاءيقصد هبا : فالصالة يف اللغة

  على اؼبعىن اللغوم. اؼبعىن الشرعي، لذا نقدـ 1: صبلة اعبنازةادلقصود يف اآلية ىناو 
                                                           

 ـ.1984 . الدار التونسية للنشر، تونس1/406التحرير كالتنوير، دمحم الطاىر بن عاشور، ج - 1
األردف، الطبعة: الثالثة،  –،  دار عمار للنشر كالتوزيع، عماف 152احل السامرائي، ص ؼبسات بيانية يف نصوص من التنزيل، فاضل بن ص - 2

 ـ 2003 -ىػ  1423
 .9/290التحرير كالتنوير، الطاىر بن عاشور، ج - 3
 .6/125اؼبرجع نفسو، ج - 4

القرآن نزل  إال بدليل، ألنَّ  فادلُقدَّم الشرعيُّ  ،لف ادلعٌت الشرعي وادلعٌت اللغويالقاعدة: إذا اختَ 
 يان اللغة.بَ رع ال لِ لبيان الشَّ 



 القرآنختصص: تفسَت وعلوم -------------------1ماسًت -------------------مقياس: قواعد التفسَت

 

 
41 

قىةن  أىٍموىاؽًبًمٍ  ًمنٍ  خيذٍ  ﴿: تعاىلفإف دؿ الدليل على اعتبار اللغوم دكف الشرعي كجب األخذ بو كما يف قولو   صىدى
ريىيمٍ  تىكى  ًإفَّ  عىلىٍيًهمٍ  كىصىلًٌ  هًبىا كًٌيًهمٍ كىتػيزى  تيطىهًٌ يعه  كىاّللَّي  ؽبىيمٍ  سىكىنه  صىبلى  إفٌ  ؽبم، عي اٍد  :أم [193:، اآليةالتوبةسورة ] ﴾عىًليمه  ظبًى

 أىيب  ٍبن اّللًَّ  عىٍبدى كدليلو كما يف سنن ابن ماجو عن عمرك بن مرة، قاؿ: ظبعت  ،2قلوهبم كتطمئن يسٌكنهم فبا ذلك
، هي  ًإذىا كىسىلَّمى، عىلىٍيوً  هللاي  صىلَّى اّللًَّ  رىسيوؿي  كىافى : »قيوؿي يػى  أىٍكَفى قىةً  الرَّجيلي  أىاتى تيوي  عىلىٍيًو، صىلَّى مىالًًو، ًبصىدى قىةً  فىأىتػىيػٍ  مىايل، ًبصىدى
 .3«أىٍكَفى  أىيب  آؿً  عىلىى صىلًٌ  اللَّهيمَّ : فػىقىاؿى 

                                                                                                                                                                                                                 
عبنة إحياء الرتاث اإلسبلمي،  -اإلسبلمية  اجمللس األعلى للشئوف .3/437بصائر ذكم التمييز، للفًنكز آابدم، ربقيق: دمحم علي النجار ج 1

 القاىرة.
2
 .255إبراىيم مشس الدين، صربقيق:  أتكيل مشكل القراف، البن قتيبة، 

 . ربقيق: دمحم فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية، فيصل عيسى البايب اغبليب.1796سنن ابن ماجو، رقم  3
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 اللغوية القواعد: السابع لدرساخلريطة الذىنية ل
 

 القواعد اللغوية  

 على تدؿ اإلظبية اعبملة: قاعدةال
 على تدؿ الفعلية ك الثبوت ك الدكاـ

 التكرار ك التجدد

 بعد اؼبضارع صيغة :قاعدةال
 كثرة على تدؿ" كاف" لفظة

 لكذ على اؼبداكمة ك التكرار
 الفعل

 صىبلىهًتًمٍ  يف  ىيمٍ  الذين﴿قاؿ تعاىل: 
 [ 02:اآلية اؼبؤمنوف، سورة﴾ ]َخاِشُعونَ 

أىٍىلىوي  َيَُْمرُ قاؿ تعاىل: ﴿ كىافى 
ًة كىالزَّكىاًة كىكىافى ًعٍندى رىبًًٌو  اًبلصَّبلى

 [55اآلية: مرَل، مىٍرًضيًّا﴾ ]سورة
 عىلىى ُتَصلِّ  َواَل : ﴿ تعاىل هللا قاؿ
ا مىاتى  ًمنػٍهيمٍ  أىحىدو   ورةس﴾]أىبىدن

 [. 84:اآلية التوبة،

 اختلف إذا :القاعدة
 كاؼبعىن الشرعي اؼبعىن

 الشرعي فاؼبػيقدَّـ اللغوم
 نزؿ القرآف ألف .بدليل إال
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أك ذكر اعبمع كاؼبراد  ،اؼبراد بو تنوع ضركب اػبطاب كااللتفات يف اػبطاب من الغيبة إىل اػبطاب أك العكس
  :فمثبل، بو الواحد أك العكس

حى  َأْرَسلَ  كىاّللَّي الًَّذم﴿ قاؿ تعاىل: من ادلاضي إىل ادلضارع  نىا بًًو اأٍلىٍرضى سىحىاابن فىسيٍقنىاهي ًإىلى  فـَتُِثَتُ الٌرايى  بػىلىدو مىيًٌتو فىأىٍحيػىيػٍ
 .[09:، اآليةفاطرسورة ] ﴾بػىٍعدى مىٍوهًتىا  كىذىًلكى الن شيوري 

َفخُ كىيػىٍوـى ﴿قاؿ تعاىل:  أو ادلضارع إىل ادلاضي  مىٍن يف السَّمىاكىاًت كىمىٍن يف اأٍلىٍرًض ًإالَّ مىٍن شىاءى اّللَّي   فـََفزِعَ يف الص وًر  يـُنـْ
 .[87:، اآليةالنملسورة  ] ﴾كيلٌّ أىتػىٍوهي دىاًخرًينى كى 
  

 
  :القاعدة تطبيق

َزلَ أىملٍى تػىرى أىفَّ اّللَّى ﴿تعاىل:  هللا ؿاق - اًء مىاءن  أَنـْ : ، اآليةاغبجسورة ] ﴾ًإفَّ اّللَّى لىًطيفه خىًبًنه  اأٍلىٍرضي ـبيٍضىرَّةن  فـَُتْصِبحُ ًمنى السَّمى

63]. 
 كىًإمنَّىا عىبػَّرى عىٍن مىًصًًن اأٍلىٍرًض خىٍضرىاءى ًبًصيغىًة تيٍصًبحي ـبيٍضىرَّةن مىعى أىفَّ ذىًلكى ميفىرَّعه عىلىى: » الطاىر بن عاشورقاؿ  

اٍلعىًجيبىًة اغبٍىسىنىًة،  الص ورىةً ًفٍعًل أىنٍػزىؿى ًمنى السَّماًء مىاءن الًَّذم ىيوى ًبًصيغىًة اٍلمىاًضي أًلىنَّوي قىصىدى ًمنى اٍلميضىارًًع اٍسًتٍحضىارى تًٍلكى 
فىادىًة بػىقىاًء أىثىًر ًإنٍػزىاًؿ اٍلمىطىًر زىمىاانن بػىٍعدى زىمىافو  : قي في األي  دَّ وى ، كاسٍ رَّ ضى مر كاخالتَّ  رَّ فى اصاؿ: قى ا يػي ، كمى يءي الشَّ  رَّ ضى ... اخٍ كىإلًً

 . 1«افً لوى ابألى  اؼً لبلتَّصى  صاغي يي  افبَّ  لَّ عى افػٍ  يغىةي كصً 
حى  َأْرَسلَ كىاّللَّي الًَّذم ﴿قاؿ تعاىل:  - نىا بًًو اأٍلىٍرضى بػىٍعدى مىٍوهًتىا كىذىًلكى  تُِثَتُ فَـ الٌرايى سىحىاابن فىسيٍقنىاهي ًإىلى بػىلىدو مىيًٌتو فىأىٍحيػىيػٍ

 .[09:، اآليةفاطرسورة ] ﴾الن شيوري 
 اغباؿ ليحكي ماض، بعده كما قبلو كمامضارع،  ﴾َتثِ فتُ ﴿» ابلفعل اؼبضارع عن اؼباضي فقد قاؿ: عرب القرآفحيث 

 .1«الرابنية القدرة على الدالة البديعة الصورة تلك كتستحضر السحاب، الرايح إاثرة فيها تقع اليت
                                                           

 .318/ 17ج التحرير كالتنوير، الطاىر بن عاشور، 1

 .خُمَاطََباتِوِ  ُوُجوهِ  يف : الدرس الثامن
 [القرآن]

 .قاعدة: من شأن العرب التعبَت عن ادلاضي ابدلضارع؛ إلفادة تصوير احلال الواقع عند حدوث احلدث
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، فلو جرل الكبلـ على السياؽ ﴾فسقناه﴿إىل لفظ اؼبتكلم  ﴾أرسل﴿يبة الغى  من لفظالؿ ك عد قبد يف اآلية كما  
 .ى"قى "فسى  األكؿ لكاف

 
 

د َيت اللفظ بصيغة اؼباضي كيراد بو اؼبستقبل تنبيها على كقوع ذلك الشيء ال ؿبالة، كأنو أمر ق: معٌت القاعدة
 ، على سبيل الوعيد كالتهديد. عليو يرغ منو كقضً قد في 

 :القاعدة تطبيق
َفخُ كىيػىٍوـى ﴿: تعاىل هللا قاؿ -1 كىكيلٌّ أىتػىٍوهي  ًض ًإالَّ مىٍن شىاءى اّللَّي رٍ مىٍن يف السَّمىاكىاًت كىمىٍن يف اأٍلى  فـََفزِعَ يف الص وًر  يـُنـْ

 .ع"يفزى "فى  :دبعىن [87: ، اآليةالنملسورة ] ﴾دىاًخرًينى 
ُ كىيػىٍوـى ﴿تعاىل:  هللا قاؿ -2 رًزىةن  ُنَسَتِّ ا َحَشْرََنُىمْ كى اعٍبًبىاؿى كىتػىرىل اأٍلىٍرضى ابى : ، اآليةالكهفسورة ] ﴾فػىلىٍم نػيغىاًدٍر ًمنػٍهيٍم أىحىدن

 كبشرىم.  أم: [47
انىوي كىتػىعىاىلى عىمَّا ييٍشرًكيوفى  أََتى﴿ تعاىل: هللا قاؿ -3  . أم: َيت [1: ، اآليةالنحلسورة ] ﴾أىٍمري اّللًَّ فىبلى تىٍستػىٍعًجليوهي  سيٍبحى
 
 

 اشکاالت كثًنة يف التفسًن، كذلك أف يتصل الكبلـ ف فبمعرفتها تنحل  آىذه القاعدة أصل من أصوؿ الوقف يف القر 
 . 2كىو قوالف كاحده  و قوؿه ا قبلو حَّت يكوف كأنَّ دب

 :تطبيق القاعدة
ا أىًذلَّةن قىالىٍت ًإفَّ اٍلميليوؾى ًإذىا دىخىليوا قػىٍريىةن أىٍفسىديكىىا كىجىعىليو ﴿ تعاىل: قاؿ هللاكبو  -1 سورة ] ﴾كىكىذىًلكى يػىٍفعىليوفى  ا أىًعزَّةى أىٍىًلهى

 .﴾ككذلك يفعلوف﴿، مث قاؿ هللا تعاىل: ﴾أىًذلَّة ﴿ا، كانقطع الكبلـ عند قولو : ، كليس ىذا من قوؽب[34: ، اآليةالنمل
سورة ] ﴾اآٍلفى حىٍصحىصى اغبٍىق  أىانى رىاكىٍدتيوي عىٍن نػىٍفًسًو كىًإنَّوي لىًمنى الصَّاًدًقٌنى  ﴿تعاىل ـبربا عن امرأة العزيز :  قاؿ هللا -2

ذىًلكى لًيػىٍعلىمى أىٌٍلً ملٍى أىخيٍنوي اًبٍلغىٍيًب  ﴿:  -على قوؿ بعض اؼبفسرين  -ؿ يوسف ، ىذا قوؿ اؼبرأة، مث قا [51: ، اآليةيوسف
ٍيدى اػبٍىائًًنٌنى   ن العزيز ابلغيب.أخليعلم اؼبلك أٍل مل  :، أم[ 52: ، اآليةيوسفسورة ] ﴾كىأىفَّ اّللَّى الى يػىٍهًدم كى

                                                                                                                                                                                                                 

 ىػ.1418مؤسسة اإلدياف، بًنكت، الطبعة: الرابعة،  -دار الرشيد، دمشق  .255/ 22اعبدكؿ يف إعراب القراف، ؿبمود بن عبد الرحيم صايف، ج 1
 .179إبراىيم مشس الدين، صربقيق:  أتكيل مشكل القراف، البن قتيبة، 2

 ق الوقوع. ؛ تنبيها على حتقُّ ابدلاضيادلستقبل عن  عربِّ قاعدة: من شأن العرب أن تُ ال

 .وفِ الَ ر، وادلعٌت على خِ الً ابآلخَ صِ يف القرآن متَّ  فظُ للَّ د ارِ قاعدة: قد يَ ال
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ا مىا كىعىدى الرَّضٍبىني  ﴿كانقطع الكبلـ، مث قالت اؼببلئكة:  ﴾ثػىنىا ًمٍن مىٍرقىًدانى قىاليوا ايى كىيٍػلىنىا مىٍن بػىعى ﴿تعاىل:  قاؿ هللا -3  ىىذى
 .[52: ، اآليةيسسورة ] ﴾كىصىدىؽى اٍلميٍرسىليوفى 

 . األكؿ من قوؿ اؼبنافقٌن، كالثاٍل من قوؿ اؼبؤمنٌن :كقيل
 

 
 

 تطبيق القاعدة:
  :و االثنان راد بو الواحدمثال اجلمع الذي يُ  -1
ابػىهيمىا طىائًفىةه ًمنى اٍلميٍؤًمًنٌنى ﴿تعاىل:  هللا قاؿ - كاحد كاثناف فما » قاؿ ابن قتيبة: [2:، اآليةالنور]سورة  ﴾كىٍليىٍشهىٍد عىذى

 . 1«فوؽ
ىو رجل كاحد  [4: اآلية ،اغبجراتسورة ] ﴾ًإفَّ الًَّذينى يػينىاديكنىكى ًمٍن كىرىاًء اغٍبيجيرىاًت أىٍكثػىريىيٍم الى يػىٍعًقليوفى ﴿تعاىل:  اؿ هللاق-

  .2انداه
، كىو كاحد، يدلك [ 35: ، اآليةالنملسورة ] ﴾كىًإٌٍلً ميٍرًسلىةه إًلىٍيًهٍم هًبىًديَّةو فػىنىاًظرىةه ًِبى يػىٍرًجعي اٍلميٍرسىليوفى ﴿ قاؿ سبحانو: -

 .3 [37: ، اآليةالنملسورة ] ﴾إليهم رجعا﴿على ذلك قولو: 
 :لتثنيةمثال اجلمع الذي يراد بو ا -2 

ًو الس ديسي فإف   ﴿سبحانو:  هللا قاؿ -  . 4أخواف فصاعدا :، أم[11: ، اآليةالنساءسورة ] ﴾كىافى لىوي ًإٍخوىةه فىؤًليمًٌ
  .5ما لوحانهنأ، جاء يف التفسًن: [150: ، اآليةاألعراؼسورة ] ﴾اأٍلىٍلوىاحى  كىأىٍلقىى﴿ سبحانو: هللا قاؿ -
اًإٍف تػىتيوابى ﴿سبحانو:  هللا قاؿ - . ألف قلباكماأم:  قلبان :، كمها[04:، اآليةالتحرَلسورة ] ﴾ ًإىلى اّللًَّ فػىقىٍد صىغىٍت قػيليوبيكيمى

 أكقو حيث الكبلـً  أفصحً  ًمنٍ  ﴾قلوبيكما﴿» ، قاؿ السمٌن اغبليب:ٌن يف لفظ كاحديتى ثنً تى ه أف ذبمع كرً العرب تستى 
 .6«التثنيةي  مث اإًلفرادي، مث اعبمعي، البابً  ىذا يف كاألحسني  ...تثنيتػىٌٍن  جمليءً  استثقاالن  اؼبثىن، موقعى  اعبمعى 

 .1لعائشة كصفواف بن اؼبعطٌ  :، يعين[26: ، اآليةالنورسورة ] ﴾أيكلىًئكى ميبػىرَّءيكفى فبَّا يػىقيوليوفى  ﴿قولو سبحانو:  -
                                                           

 .173أتكيل مشكل القراف، البن قتيبة، ص 1
 .173، صاؼبصدر نفسو 2
 .173أتكيل مشكل القراف، البن قتيبة، ص 3
 .173اؼبصدر نفسو، ص 4
 .173أتكيل مشكل القراف، البن قتيبة، ص 5
 دار القلم، دمشق .10/366الدر اؼبصوف يف علـو الكتاب اؼبكنوف، شهاب الدين اؼبعركؼ ابلسمٌن اغبليب، ربقيق: الدكتور أضبد دمحم اػبراط ج 6

 .وادلراد اجلميع ر الواحدَ ذكُ قاعدة: من شأن العرب أن تَ ال
 والعکس. 
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خُمَاطََباتِوِ  ُوُجوهِ  يف : الثامن لدرسلاخلريطة الذىنية   

 

  

                                                                                                                                                                                                                 

 .173، البن قتيبة، صأتكيل مشكل القراف 1

 ]القرآن[ خُمَاطََباتِوِ  ُوُجوهِ  يف 

قاعدة: من شأن العرب التعبَت عن 
ادلاضي ابدلضارع؛ إلفادة تصوير 
 .احلال الواقع عند حدوث احلدث

 كىاّللَّي الًَّذم﴿ قاؿ هللا تعاىل:
حى  َأْرَسلَ   ﴾سحااب فـَُتِثَتُ الٌرايى

ًمنى  أَنـَْزلَ قاؿ هللا تعاىل: ﴿أىملٍى تػىرى أىفَّ اّللَّى 
 ﴾اأٍلىٍرضي ـبيٍضىرَّةن  فـَُتْصِبحُ  اًء مىاءن السَّمى 

 قاعدة: من شأن العرب أن تعربِّ 
عن ادلستقبل ابدلاضي؛ تنبيها على 

 حتقق الوقوع.

َفخُ قاؿ تعاىل : ﴿كىيػىٍوـى  يف  يـُنـْ
 السَّمىاكىاًت مىٍن يًف  فـََفزِعَ الص وًر 

   ﴾كىمىٍن يًف اأٍلىٍرًض ًإالَّ مىٍن شىاءى اّللَّي 

ُ قاؿ تعاىل: ﴿كىيػىٍوـى  اعٍبًبىاؿى كىتػىرىل ُنَسَتِّ
رًزىةن كى  فػىلىٍم نػيغىاًدٍر ًمنػٍهيٍم  َحَشْرََنُىمْ اأٍلىٍرضى ابى

 أىحىدنا﴾

قاعدة: قد يرد اللفظ يف القرآن 
 ر، وادلعٌت على خالفواًل ابآلخَ متصِ 

﴿قىالىٍت ًإفَّ اٍلميليوؾى ًإذىا دىخىليوا كبو قولو تعاىل: 
  َأِذلَّةً  قػىٍريىةن أىٍفسىديكىىا كىجىعىليوا أىًعزَّةى أىٍىًلهىا

ًلكى يػىٍفعىليوفى﴾  كىكىذى

قاعدة: من شأف العرب أف تذكر 
 .الواحد كاؼبراد اعبميع، كالعکس

 و الواحد ك االثناف:مثاؿ اعبمع الذم ييراد ب -
ابػىهيمىا  - ًمنى  طَائَِفةٌ قاؿ تعاىل: ﴿كىٍليىٍشهىٍد عىذى

 اٍلميٍؤًمًنٌنى﴾

 مثاؿ اعبمع الذم يراد بو التثنية: -
قولو سبحانو: ﴿ فإف كىافى لىوي  -

ًو الس ديسي﴾ ِإْخَوةٌ   فىؤًليمًٌ
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 تطبيق القاعدة:
ٍيًو ًإالَّ أيمىمه أىٍمثىاليكيمٍ ﴿تعاىل:  هللا ؿاق :ادلبتدأ قبل" نمِ " جاءت إذا -  ﴾كىمىا ًمٍن دىابَّةو يف اأٍلىٍرًض كىالى طىائًرو يىًطًني ًِبىنىاحى
 .[38: ، اآليةاألنعاـسورة ]
.صًّ كيد النفي، فصارت نكأتأفادت زايدة التنكًن  ن""مِ فلما دخلت  "وما دابة"ألصل ا  ا يف العمـو
ي لىكيٍم عىلىى فػىتػٍرىةو ًمنى الر سيًل  ﴿: قاؿ تعاىل: إذا جاءت "من" قبل الفاعل -  ايى أىٍىلى اٍلًكتىاًب قىٍد جىاءىكيٍم رىسيولينىا يػيبػىٌنًٌ

 .[19: ، اآليةاؼبائدةسورة ] ﴾كىنىًذيره كىاّللَّي عىلىى كيلًٌ شىٍيءو قىًديره  كىالى نىًذيرو  فػىقىٍد جىاءىكيٍم بىًشًنه  1أىٍف تػىقيوليوا مىا جىاءىانى ًمٍن بىًشًنو 
 . ما يقاؿ ىنا إال كما قيل سابقا. ﴾من بشًن﴿الشاىد:  

س  ًمنػٍهيٍم ًمٍن أىحىدو  ﴿: قاؿ تعاىل: إذا جاءت "من" قبل ادلفعول -  .[98:، اآليةمرَلسورة ] ﴾أىٍك تىٍسمىعي ؽبىيٍم رًٍكزنا 2ىىٍل ربًي
ا. س  ىل ربً التقدير:  .﴾من أحد﴿الشاىد:    كهللا أعلم. منهم أحدن

 
 

إذا دخلت على اؼباضي تفيد التحقيق يف الغالب، كإذا دخلت على  "قد"اؼبعركؼ يف اللغة أف : التعريف ابلقاعدة
سند إىل هللا أفادت اؼبضارع تفيد التقليل أك التشكيك يف الغالب، كلكن يف القراف الكرَل إذا دخلت على اؼبضارع اؼب

 التحقيق.
 :القاعدة تطبيق 

 .[64:، اآليةالنورسورة ] ﴾مىا أىنٍػتيٍم عىلىٍيوً  َقْد يـَْعَلمُ  ﴿تعاىل:  اؿ هللاق -
 . [18: ، اآليةاألحزابسورة ] ﴾اّللَّي اٍلميعىٌوًًقٌنى ًمٍنكيمٍ  َقْد يـَْعَلمُ ﴿تعاىل:  اؿ هللاق  -

                                                           

 .6/312)ما( :انفية )جاء( فعل ماض ك )ان( ضمًن مفعوؿ بو )من( حرؼ جر زائد )بشًن( ؾبركر لفظا مرفوع ؿببل فاعل جاء. اؼبرجع السابق. ج1
س  »حرؼ استفهاـ « ىل» 2 فظا منصوب ؿببل اسم ؾبركر ل« أحد»حرؼ جر زائد « من»متعلقاف حباؿ ؿبذكفة « ًمنهيم»مضارع فاعلو مسترت « ربي

 ىػ. 1425دار اؼبنًن كدار الفارايب، دمشق، الطبعة: األكىل،  .253/ 2مفعوؿ بو. إعراب القراف، أضبد عبيد الدعاس. ج

ر إليها تاجحي اليت األدوات: الدرس التاسع  .ادلفسِّ
 

ن" قبل ادلبتدأ، أو الفاعل، أو ادلفعول، فهي لتأكيد النفي وزيدة التنكَت، قاعدة: إذا جاءت "مِ ال
 .والتنصيص يف العموم

 د إىل هللا تعاىل، فهي للتحقيق دائًما. قاعدة: إذا دخلت "قد" على ادلضارع ادلسنَ ال
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 .ي أك األغليب ىو اؼبتعٌنَّ لتأكيل اؼبوافق لطريقة القرآف كمعهوده الكلٌ ف اختيار اإ :هبذه القاعدة ادلراد
 تطبيق القاعدة:

ا بعد شيء، قيل: آايت القرآف، كمواقعها نزكؽبا شيئن  [75: ، اآليةالواقعةسورة ] ﴾فىبلى أيٍقًسمي دبىوىاًقًع الن جيوـً ﴿: قاؿ هللا تعاىل
راجح؛ ألف النجـو حيث كقعت يف القرآف فاؼبراد هبا الكواكب؛ كما كقيل: ىي النجـو اؼبعركفة يف السماء كىو ال

  .1اعبوزية مقيًٌ  حو ابني رجٌ 
  

                                                           

﴾ كقولو ﴿كىالشٍَّمسي كىالٍ  النجـو حيث كقعت يف القرآف فاؼبراد منها الكواكب كقولو تعاىل ﴿» ...  قاؿ رضبو هللا : 1 رى الن جيوـً قىمىري كىالن جيوـي﴾ كىًإٍدابى
لمات الرب كعلى ىذا فتكوف اؼبناسبة بٌن ذكر النجـو يف القسم كبٌن اؼبقسم عليو كىو القرآف من كجوه أحدىا أف النجـو جعلها هللا يهتدل هبا يف ظ

مات اؼبعنوية فجمع بٌن اؽبدايتٌن مع كالبحر كآايت القرآف يهتدل هبا يف ظلمات اعبهل كالغي فتلك ىداية يف الظلمات اغبسية كآايت القرآف يف الظل
 «.لوة السمعيةما يف النجـو من الرجـو للشياطٌن كيف آايت القرآف من رجـو شياطٌن اإلنس كاعبن كالنجـو آايتو اؼبشهودة اؼبعاينة كالقرآف آايتو اؼبت

 اؼبعرفة، بًنكت، لبناف. ، دار221 – 220التبياف يف أقساـ القرآف، البن القيم، ربقيق: دمحم حامد الفقي، صينظر: 

 ريقتو يف البيان . مراعاة معهود القرآن وط القاعدة: وجوبُ 
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مىةي : مأخوذ من االسم يف اللغة مىةي ال: كىي السًٌ عىبلى
1. 

 .2حاة : كل كلمة دلت على معىن يف نفسها كمل تقرتف بزمافما يعرؼ بو ذات الشيء. كعند الن  : اصطالحا 
 
 

 . 3يف النص القرآف على عشرة أكجهو "األمة"قد كردت كلمة ل :اعدةالق تطبيق
ٍيوً  يىًطًني  طىائًرو  كىالى ﴿ الصف :: دبعىناألول  . أم: صفوؼ [38] سورة األنعاـ، اآلية:  ﴾أىٍمثىاليكيمٍ  أيمىمه  ًإالَّ  ًِبىنىاحى
 أم بعد سنٌن .  [45ية:]سورة يوسف، اآل ﴾أيمَّةو  بػىٍعدى  كركادَّ ﴿: اخلالية الّسنُت :: دبعىنالثاين

 .[120]سورة النحل، اآلية: ﴾أيمَّةن  كىافى  ًإبٍػرىاًىيمى  ًإفَّ  ﴿: للخَت اجلامع الّرجل: دبعىن الثالث
ةن  أيمَّةن  أيمَّتيكيمٍ  ذهى ًإفَّ ﴿: وادِللَّة الّدين،: دبعىن الرابع ءىانى  كىجىٍدنى  ًإانَّ ﴿ ،[92]سورة األنبياء، اآلية: ﴾كىاًحدى  ﴾ةو أيمَّ  على آَبى

 . [22]سورة الزخرؼ، اآلية:
 . [30]سورة الرعد، اآلية:  ﴾أيمىمه  قػىٍبًلهىآ ًمن خىلىتٍ  قىدٍ  ﴿: اؼباضية كالقركف ،الّسالفة األَُمم: دبعىن اخلامس
اَۖ  لَّعىنىتٍ  أيمَّةه  دىخىلىتٍ  كيلَّمىا﴿ عدد بال القوم: دبعىن السادس  .[38]سورة األعراؼ، اآلية: ﴾أيٍختػىهى
نػٍهيمٍ  أيمَّةه  قىالىتٍ  كىًإذىا ﴿، [23]سورة القصص، اآلية: ﴾يىٍسقيوفى  الناس مًٌنى  أيمَّةن  عىلىٍيوً  كىجىدى ﴿: ادلعدود القومىن عدب: السابع  مًٌ

 أربعٌن رجبل. :أم .[164]سورة األعراؼ، اآلية:﴾قػىٍومان  تىًعظيوفى  ملى 
 . [08]سورة ىود، اآلية: ﴾مٍَّعديكدىةو  أيمَّةو  إىل العذاب عىنػٍهيمي  أىخٍَّرانى  كىلىًئنٍ ﴿: الطَّويل الزَّمان: دبعىن الثامن 

 . [30]سورة الرعد، اآلية:  ﴾أيمَّةو  يف أىٍرسىٍلنىاؾى  كىذىًلكى ﴿: خاّصة الُكفَّار: دبعىن التاسع
تيمٍ ﴿: اإِلسالم َأىل: دبعىن العاشر يػٍرى  كينػٍ  الناس كىافى ﴿ولو تعاىل: كق [110اآلية: ،]سورة ءاؿ عمراف ﴾لًلنَّاسً  أيٍخرًجىتٍ  أيمَّةو  خى

ةن  أيمَّةن   رىب كى  شىآءى  كىلىوٍ ﴿، كالكفر الضَّبلؿ َف كاحدة طريقة كعلى كاحدان، ًصنفان  :أم [213]سورة البقرة، اآلية:  ﴾كىاًحدى
ةن  أيمَّةن  الناس عبىىعىلى  ٍنكيمٍ  كىٍلتىكين ﴿ يف اإلميانأم: [ 118سورة ىود، اآلية: ] ﴾كىاًحدى  ،]سورة ءاؿ عمراف﴾اػبًن ًإىلى  فى يىٍدعيو  أيمَّةه  مًٌ

يػَّريكفصباعة  :أم  [104اآلية:  وة لغًنىم.سٍ ، كالعمل الصاحل، أم يكونوف أي العلم يتىخى
                                                           

 .5/243لساف العرب، البن منظور، ج 1

 مصر. –، اؼبكتبة التوفيقية 1/25مهع اؽبوامع يف شرح صبع اعبوامع، جبلؿ الدين السيوطي، ربقيق: عبد اغبميد ىنداكم،ج 2
عبنة إحياء الرتاث اإلسبلمي،  -شئوف اإلسبلمية اجمللس األعلى لل .80 -79/ 2بصائر ذكم التمييز، للفًنكز آابدم، ربقيق: دمحم علي النجار ج 3

 القاىرة.

 .: قواعد األمساء يف القرآنالدرس العاشر

ع على ما يقتضيو ذلك ل يف كل موضِ قاعدة: إذا كان لالسم الواحد معاٍن عّدة، محُِ ال
 السياق. 
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 عنيٌن إف كاف حيتملو أكىل من التكرار. ؼبإف أمكن ضبل االظبٌن : معٌت القاعدة
  :القاعدة تطبيق

ا اٍلبػىلىًد كى ﴿تعاىل:  هللا قاؿ ا اٍلبػىلىدً الى أيٍقًسمي هًبىذى  .[ 2-1 سورة البلد، اآلية:] ﴾أىٍنتى ًحلٌّ هًبىذى
ٍعنػىيػىٌٍنً أىٍكىلى ًمٍن أىٍف يىكيوانى ًلمىٍعىنن كىاًحدو كىأىٍف ييٍستػىٍعمىلى اػبًٍطىابي يف اٍلبػىلىدى »قاؿ الزرکشي:  ٍيًن أىٍكىلى ًمنى كىجىٍعلي ااًلظٍبىٌٍنً ًلمى

لًي الًًو يف أىحىًدمًهىا ًبدى ااٍسًتٍعمى  .1«ًل كيجيوًد اغٍبيٍرمىًة ًفيًهمى
  

                                                           

 .2/140الربىاف يف علـو القرآف، للزركشي، ج 1

 . ن أن يكوَن دلعٌت واحدٍ وىل مِ يُت أَ معنَ ِـ لاالمسُت  علُ قاعدة: جَ ال
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كالنكرة يف سياؽ النفي، كالنهي، كالشرط،  ،هو من قبيل النكرة مطلقافما دؿ على العمـو  معٌت القاعدة:
.  كاالستفهاـ، تفيد العمـو

 :القاعدة تطبيق
 النكرة يف سياق النفي: - أ
ًٍلكي ﴿تعاىل:  اؿ هللاق  ئنالًنػىفٍ نـَْفٌس يػىٍوـى الى سبى يػٍ  نفس، ككل شيء. يعم كلٌ [ 19: ، اآليةنفطاراإلسورة ] ﴾سو شى
]سورة  ﴾قىًديره  شىٍيءو  كيلًٌ  عىلىى فػىهيوى  خًبىًٍنو  ديىٍسىٍسكى  كىًإفٍ  ىيوى  ًإالَّ  لىوي  كىاًشفى  فىبلى  ًبضيرٌو  اّللَّي  ديىٍسىٍسكى  كىًإفٍ ﴿قاؿ تعاىل:  

 .[17:، اآليةنعاـاأل
 :-االنكاري-النكرة يف سياق االستفهام -ب 

 .ف" "كيف"أايَّ " "مَّت" "أٌلٌ " "" تدخل على اؼبذكر كاؼبؤنث، "ما" "أين" "أمٌ من"أدكات االستفهاـ ىي:  
اًلقو غىيػٍري اّللًَّ  عىلىٍيكيمٍ ﴿تعاىل:  هللا ؿاق-  غًن هللا. خالقو  تشمل أم  [ 3: ، اآليةفاطرسورة ] ﴾ يػىٍرزيقيكيٍم ًمنى السَّمىاءً ىىٍل ًمٍن خى

  رة يف سياق النهي:النك -ت 
ادنا كىأىنٍػتيٍم تػىٍعلىميوفى  ﴿تعاىل:  اؿ هللاق-  تشمل أم ند جعل هللا.[ 22: ، اآليةالبقرةسورة ] ﴾فىبلى ذبىٍعىليوا ّللًًَّ أىٍندى
ئنا﴿تعاىل :  قاؿ هللا- يػٍ يع صور الشرؾ، . كىذا النهي يشمل صب[36:، اآليةالنساءسورة ] ﴾كىاٍعبيديكا اّللَّى كىالى تيٍشرًكيوا ًبًو شى

 سواء كاف صغًنا أك كبًنا أك خفيا أك ظاىرا.
 :النكرة يف سياق الشرط -ث 

 تشمل صبيع النعم اغبسية كاؼبعنوية. [53: ، اآليةالنحلسورة ] ﴾ٍم ًمٍن نًٍعمىةو فىًمنى اّللًَّ كىمىا ًبكي ﴿تعاىل:  اؿ هللاق -
يىاةن طىيًٌبىةن  كىلىنىٍجزًيػىنػَّهيٍم أىٍجرىىيٍم أبًىٍحسىًن مىا  مىٍن عىًملى صىاغًبنا ًمٍن ذىكىرو أى ﴿تعاىل:  اؿ هللاق - ٍك أينٍػثىى كىىيوى ميٍؤًمنه فػىلىنيٍحًييػىنَّوي حى

انيوا يػىٍعمىليوفى   . يشمل كل عمل صاحل سواء كاف صغًنا أـ كبًنا. [97: ، اآليةالنحلسورة ]﴾كى
  

 : قواعد العام واخلاصالدرس احلادي عشر

 قاعدة: النكرة يف سياق النفي، والنهي، والشرط، واالستفهام، تفيد العموم. ال
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 ، بل ينظر إىل عمـو لفظها.اصر عليهإذا كردت اآلية على سبب خاص فإهنا ال تقمعٌت القاعدة: 
 :القاعدة تطبيق

قيل: نزلت يف العاص بن كائل السهمي، كقيل:  [3: ، اآليةالكوثرسورة ] ﴾ًإفَّ شىانًئىكى ىيوى اأٍلىبٍػتػىري ﴿: قاؿ هللا تعاىل -
 .1نزلت يف عقبة بن أيب معيط، كقيل: نزلت يف صباعة من قريش

:  »ذه القاعدة: هبمرجحا  -رضبو هللا -ابن جرير الطربم  قاؿ كىأىٍكىلى اأٍلىقػٍوىاًؿ يف ذىًلكى ًعٍنًدم اًبلصَّوىاًب أىٍف يػيقىاؿى
ًلكى ًإفَّ اّللَّى تػىعىاىلى ذًٍكريهي أىٍخبػىرى أىفَّ ميٍبًغضى رىسيوًؿ اّللًَّ صىلَّى هللاي عىلىٍيًو كىسىلَّمى ىيوى اأٍلىقىل  اأٍلى  ، اٍلمينػٍقىًطعي عىًقبيوي، فىذى ًصفىةي كيلًٌ ذىؿ 

انىًت اآٍليىةي   .2«نػىزىلىٍت يف شىٍخصو ًبعىٍيًنوً  مىٍن أىبٍػغىضىوي ًمنى النَّاًس، كىًإٍف كى
 
 

 :القاعدة تطبيق
قيل: آدـ ككلده، كقيل: إبراىيم ككلده. كقيل: بل ىي عامة  [.3: ، اآليةالبلدسورة ] ﴾كىكىاًلدو كىمىا كىلىدى ﴿ قاؿ هللا تعاىل: -

 كىو الصحيح. ،3هيف كل كالد ككلد
: مىا قىالىوي الًَّذم قىاليوا: ًإفَّ : »رضبو هللا هبا فقاؿ حرجَّ ك ىذه القاعدة ابن جرير الطربي  بٌنَّ  كىالصَّوىابي ًمنى اٍلقىٍوًؿ يف ذىًلكى

بي التٍَّسًليمي ؽبىىا ًمٍن  اّللَّى أىٍقسىمى ًبكيلًٌ كىاًلدو كىكىلىًدًه، أًلىفَّ اّللَّى عىمَّ كيلَّ كىاًلدو كىمىا كىلىدى. كىغىيػٍري  ائًزو أىٍف خيىيصَّ ذىًلكى ًإالَّ حًبيجَّةو جيًى جى
بي التٍَّسًليمي لىوي خًبيصيوًصًو، فػىهيوى عىلىى عيميومً  ، كىالى بػيٍرىىافى جيًى بػىرى خًبيصيوًص ذىًلكى ، كىالى خى  . 4«ًو كىمىا عىمَّوي خىربىو، أىٍك عىٍقلو

  

                                                           

 .657/ 24تفسًن ابن جرير الطربم، ج 1
 .658/ 24اؼبصدر نفسو، ج 2
 .433/ 24تفسًن ابن جرير الطربم، ج 3
 .433/ 24، جاؼبصدر نفسو 4
 

 القاعدة: العربة بعموم اللفظ ال خبصوص السبب. 
 

 و. صُ صِّ و حىت َييت ما يُ مومِ على عُ  القاعدة: اخلربُ 
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  .1جلنسو شاملة حقيقة ابعتبار بعينو ال لواحد ادلتناول ىوادلطلق: تعريف  -
ا ال بعينو من اغبقيقة، كأكثر مواضعو النكرة يف اإلثبات كلفظ ىو ما دؿ على اغبقيقة ببل قيد، فهو يتناكؿ كاحدن 

 فإنو يتناكؿ عتق إنساف فبلوؾ. ،2[92سورة النساء، اآلية:] ﴾رىقػىبىةو  فػىتىٍحرًيري  ﴿يف مثل:  ﴾ةرقب﴿
 .3احلقيقة على زائد أبمر موصوف معُت غَت أو دلعُّت، ادلتناول ىود: يَّ ادلق تعريف -

، اللفظ 5[92 ، اآلية:النساءسورة ]﴾ميٍؤًمنىةو  رىقػىبىةو  فػىتىٍحرًيري ﴿. كالرقبة اؼبقيدة ابإلدياف يف قولو: 4ىو ما دؿ على اغبقيقة بقيد
 ده.إذا كرد يف النص مطلقا فاألصل أف يعمل على إطبلقو إال أف يرد دليل على تقي

 
 

 :القاعدة تطبيق
ًمٍنكيمي فىمىٍن شىًهدى  تو ًمنى اؽٍبيدىل كىاٍلفيٍرقىافً شىٍهري رىمىضىافى الًَّذم أيٍنزًؿى ًفيًو اٍلقيٍرآفي ىيدنل لًلنَّاًس كىبػىيًٌنىا﴿تعاىل:  هللا قاؿ -

مطلق ال  ﴾من أايـ﴿كلمة   [185: ، اآليةالبقرةسورة ] ﴾أيخىرى ٍم َأيَّ كىمىٍن كىافى مىرًيضنا أىٍك عىلىى سىفىرو فىًعدَّةه ًمٍن  الشٍَّهرى فػىٍليىصيٍموي 
 .6كالتتابعمقيد فبل يدؿ على التتابع كال التفريق، فيكوف القضاء على التخيًن بٌن التفريق 

ا يػىعيوديكفى  مثيَّ  ًنسىاًئًهمٍ  ًمنٍ  ييظىاًىريكفى  كىالًَّذينى ﴿ تعاىل: هللا قاؿ - بَ  فػىتىٍحرًيري  قىاليوا ًلمى ، اجملادلةسورة ] ﴾يػىتىمىاسَّا أىفٍ  قػىٍبلً  ًمنٍ  ةٍ رَقـَ
 .[3: اآلية

جاءت مطلقة ىل يقصد هبا مؤمنة أـ كافرة، أـ ذكرا أك أنثى ، صغًنا أك كبًنا، أما يف سورة النساء  ﴾رقبة﴿ لفظة
 فػىتىٍحرًيري  خىطىأن  ميٍؤًمننا قػىتىلى  كىمىنٍ  خىطىأن  ًإالَّ  اميٍؤًمنن  يػىٍقتيلى  أىفٍ  ًلميٍؤًمنو  كىافى  كىمىا﴿ قبد أف ربرير الرقبة قيدت ابؼبؤمنة قاؿ تعاىل:

َبةٍ   .[92: ، اآليةالنساءسورة ] ﴾ُمْؤِمَنةٍ  رَقـَ

                                                           

مؤسسة الراٌيف للطباعة كالنشر  .2/101قو على مذىب اإلماـ أضبد بن حنبل، ابن قدامة اؼبقدسي، جركضة الناظر كجنة اؼبناظر يف أصوؿ الف 1
 ـ.2002-ىػ1423كالتوزيع، الطبعة الثانية 

 ـ.2009 -ىػ  1430دار ابن اعبوزم، الطبعة: الرابعة،  .44األصوؿ من علم األصوؿ، دمحم بن صاحل بن دمحم العثيمٌن، ص 2
  .2/102اؼبناظر يف أصوؿ الفقو على مذىب اإلماـ أضبد بن حنبل، ابن قدامة اؼبقدسي، ج ركضة الناظر كجنة 3
  .44األصوؿ من علم األصوؿ، دمحم بن صاحل بن دمحم العثيمٌن، ص 4
 .ـ2000 -ىػ1421الطبعة الثالثة  مكتبة اؼبعارؼ للنشر كالتوزيع، .253مباحث يف علـو القراف، مناع القطاف، ص  5
 .2/622فسًن، خالد السبت، جقواعد الت 6

 : ادلطَلق وادلقيَّدالدرس الثاين عشر
 

 .هدُ قيِّ د ما يُ رِ و، حىت يَ ق على إطالقِ بقاء ادلطلَ إِ  قاعدة: األصلُ ال
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 أطلق فقد » ،[5 :، اآليةالشورلسورة ] ﴾األىٍرضً  يف  ًلمىنٍ  كىيىٍستػىٍغًفريكفى  رىهبًًٌمٍ  حًبىٍمدً  ييسىبًٌحيوفى  كىاٍلمىبلىًئكىةي ﴿: تعاىل اؿ هللاق -
ٍولىوي  كىمىنٍ  اٍلعىٍرشى  حيىًٍمليوفى  الًَّذينى ﴿: تعاىل قولو يف آمنوا ابلذين تقييده جاء مث األرض، يف من لكل اراالستغف  حى

بيوا لًلًَّذينى  رٍ فىاٍغفً  كىًعٍلمنا رىضٍبىةن  شىٍيءو  كيلَّ  كىًسٍعتى  رىبػَّنىا آمىنيوا لًلًَّذينى  كىيىٍستػىٍغًفريكفى  ًبوً  كىيػيٍؤًمنيوفى  رىهبًًٌمٍ  حًبىٍمدً  ييسىبًٌحيوفى   كىاتػَّبػىعيوا اتى
ًبيلىكى   كائننا االستغفار عبعلت الشورل، آية على غافر آية ربمل مل فلو [.7 :، اآليةغافرسورة ] ﴾اعبٍىًحيمً  عىذىابى  كىًقًهمٍ  سى

 1«قاؼبطل تقييد يف التفسًنم األثر يبٌن كهبذا االستغفار، دائرة من الكفار أخرجت عليها ضبلتها كإذا للكفار،
 
 

دليل على التفاضل فهنا يصار إليو  يرد فأإف االطبلؽ يف األصل يدؿ على عدـ التفاضل، إال معٌت القاعدة:  
 كيتعٌن لو. 

 :القاعدة تطبيق
ـو ﴿: تعاىل هللا قاؿ - ثىًة أىايَّ ـي ثىبلى فبل يشرتط التتابع، كيستوم أكؿ الشهر كآخره ك  [89: ، اآليةاؼبائدةسورة ] ﴾فىًصيىا

 . كسطو
ـي ًستًٌٌنى ًمٍسًكيننا﴿ :تعاىلهللا قاؿ  - سواء كانوا من الرجاؿ  فيستوم يف ذلك اؼبساكٌن [04: ، اآليةاجملادلةسورة ] ﴾فىًإٍطعىا

 الكبار. ، أك من الصغار أكأك النساء
  

                                                           

ًصر الطَّيَّار، ص 1  ىػ.1428دار ابن اعبوزم، الطبعة: الثانية،  .276شرح مقدمة يف أصوؿ التفسًن البن تيمية، د. ميساًعدي بن سيلىٍيمىاف بن انى

 ي ادلساواةقتضِ يَ  طالقُ قاعدة: اإلِ ال
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 اخلادتة:

، فبمعرفتو إف علم قواعد التفسًن، علم جليل القدر،  من اإلشكاالت يف تنحل  كثًنا  لو من األمهية دبكافو
كبياف فكاف ىذا البحث ؿباكلة ميٌن )على ما فيها من قصور( يف صبع اؼبادة العلمية، كتقريبها إىل الفهم، التفسًن، 

فقد تناكؿ البحث تطبيقات لقواعد التفسًن،  اؼبعتمدة يف ىذا العلم،قواعدىا، كذلك ابالستفادة من اؼبصادر كاؼبراجع 
 كقد ظهرت يل بعض النتائج منها: اعد التفسًن(،مع التمثيل كالشرح ؽبا )قو 

 ح من األقواؿ يف التفسًن.اجً / أمهية قواعد التفسًن يف تفسًن كتاب هللا تعاىل، كبياف الرَّ 1
عبلقة قواعد التفسًن ابلعلـو األخرل كاللغة العربية، كأصوؿ الفقو، كعلـو القرآف، كمنها تيستمد  ىذه / 2
 القواعد.
 قًبل على تفسًن كتاب هللا تعاىل.قواعد التفسًن للمي ضركرة معرفة / 3
كابن جرير الطربم، كدمحم األمٌن الشنقيطي،   كتوظيفها اعتناء علماء التفسًن يف تفاسًنىم بقواعد التفسًن/ 4

 كدمحم الطاىر بن عاشور رضبهم هللا أصبعٌن.
رين، اختبلفيهم يف بعض قواعد التفسًن ع/ 5 ند التعارض، كىو ما ييسمى بقواعد ًمن أسباب اختبلؼ اؼبفسًٌ
يح.  الرتجًٌ
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عبنة إحياء  -علي النجار، اجمللس األعلى للشئوف اإلسبلمية  بصائر ذكم التمييز، للفًنكز آابدم، ربقيق: دمحم (10
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