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تىجًه الكىل التفسريٍ
(تأصًل وتطبًل)
أ.د .املثهى عبد الفتاح حمنىد*
تاريخ قبول البحث0202/99/01 :م

تاريخ وصول البحث0202/9/91 :م

ملدص

يعالج البحث إحدى المقاربػات المهجييػف ػس حاػف الهظػر ػس ااي جػادات المع بػرة ػس ال اػير ذلػؾ

مػػف لػػرؿ د اراػػف االػ اؿ ال اػػيريف د اراػفً ػػيك لألهػػاظر ػػس ألػػؾ االػ اؿ وف ييػػؿ إلػ يمػ

ييػ

عأليػػؿ

لألق ااـ المشػ رةف بيهجػا ػاال اؿ ال اػيريف جػس اي جػادات قألميػف لا مػف قألػ ويػ ؿ اػ ابط ورةػاف جػس

ه ا ج ألؾ ااي ؿ ثم ار جا مف شأف الثمػرات وف عػدد وشػةالجا

هػ ع ول اهجػا

لألق ؿ ال ايري ميم قف مف الا ابط المهجييػف الق اقػد ال ػس ُعػيف قألػ

مػػف ااه ػ اع جػػسج ال يي ػ المقب ػ ؿ ال يي ػ المح مػػؿ ال يي ػ المم ه ػ

جمػ

ػؽ ػس مقيػ د م لجػا

جػ يهقاػـ إلػ ميم قػف

جػػس ااه ػ اع ال ػػس قأليجػػا مػػدار

العمؿ ػس ييػ االػ اؿ ال اػيريف مػا مػف لػ ؿ اػيري إا يهػدرج حػت وحػد جػذ ،ااهػ اع لػرج البحػث
ب ا د مهجييف مف شأهجا إقادة لػراةة االػ اؿ ال اػيريف قألػ اػ ة قألػـ ال ييػ لأل يػ ؿ إلػ بيػاف ال عدديػف

ال اػػيريف لألػػهص القرهػػس ةامةاهيػػف اليم ػ بيهجػػا
ااك يقرب بيف اال اؿ ا يباقد.

ييججػػا ػػس مقيػػد احػػد ػػس اػػبيؿ ال ي ػ ؿ إل ػ مػػهجج

الكممات المفتاحية( :ال يي – الق ؿ ال ايري – أييؿ قألـ ال اير).

Explanatory Statement Directive
)(Rooting and Application
Abstract
The research addresses one of the systematic approaches in enhancing the
consideration of judgments taken up in the interpretation, and that through studying the
interpretive opinions in a way to allow the beholder of such opinions to compile, direct
and account for the common grounds between them, so, the interpretive opinions are
scientific judgments based on procedures, controls and components, which are the
results of those procedures and yields, and such yields would come in multiple forms,
colors and agree on their intended ends; however, the interpretive opinion has a number
of systematic controls, and rules that help to understand it, and it is divided into a set of
kinds, namely: acceptable guidance, possible guidance, impossible guidance, the kinds
over which work revolves in directing the interpretive opinions, and, there is no interpretive
opinion but falls under any of such kinds, whereupon, the researcher found systematic
benefits that would reinstate the reading of interpretive opinions in light of guidance science,
* وا اذ اليامعف اإلارميف المديهف المه رة – الممألةف العربيف الاع ديف.
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in order to demonstrate the interpretive multiplicity of Quran text, and to possibly combine
between them and direct them to one purpose, in order to achieve a clear method that
would bring the opinions closer together and not to keep them apart.
Key words: (guidance - interpretive opinion - consolidation of the interpretation science).

املكدمة.
الحمد هلل اليرة الارـ قأل را ؿ اهلل محمد بف قبد اهلل قأل

مػػف شػػأف الحرةػػف العألميػػف وف اػػع إل ػ

لػ يػحب مػف بعػ بنحاػاف إلػ يػ ـ الػديف بعػد

ط ػ ير العأل ػ ـ الشػػرقيف باق بػػارات م عػػددة قأل ػ روس جػػذ ،ااق بػػارات إييػػاد مقاربػػات

مهجييػػف ػػس اػػبيؿ قريػػب يجػػات الهظػػر ال ػػس يػػدرت قهجػػا اتراة العألميػػف مػػف ألػػؾ اتراة اال ػ اؿ ال اػػيريف المبث ثػػف ػػس بط ػ ف

ة ػػب ال اػػير ال ػػس يع ػ د وي ػألجا واااػػجا إل ػ ول ػ اؿ اليػػحابف ال ػػابعيف ذلػػؾ وف ألػػؾ اال ػ اؿ ةاهػػت مثػػؿ ااي جػػادات الم ي ػألف
لألهظػػر ػػس ة ػػاب اهلل عػػال

ال ػػس اهطألقػػت مهجػػا ول ػ اؿ الم ا ػريف الم اػػعيف ػػس البيػػاف اإلياػػاح الاػػالةيف ماػػالؾ ال هزيػػؿ قأل ػ

ال ال العألمس ااي ماقس س ابيؿ قديـ ر يف ااحف ح ؿ مهجج القرف س اإليرح قبر ال رؼ الزماف المةاف.
أهنًة املىضىع.

ياةت ةرة جذا البحث الذي يحا ؿ ياحب األيط الا ة قأل اال اؿ ال ايريف س ابيؿ جمجا جمػاً ُيزيػؿ مػف لرلػ

ق ا ػػؽ ال باقػػد ال ازيػػؿ ُليقػػدـ ر يػػف مهجييػػف ػػس اػػبيؿ قريػػب يجػػات الهظػػر مػػف لػػرؿ يي ػ الق ػ ؿ ال اػػيري ييج ػاً ي اػػـ

بااق ػػداؿ العألمػػس الػػذ ؽ البيػػاهس بمػػا ية ػ ف مه ػ اإلياػػاح اا اػػاح لألعم ػ د ال قػػري الػػذي ييم ػ اال ػ اؿ ال اػػيريف يبػػيف

مهػػاحس االػ رؼ م لػ

ػػس اػػبيؿ إييػػاد مهجييػػف اقألػػف ػػس اإل ػػادة مػػف االػ اؿ ال اػػيريف يميعجػػا بػػدؿ اارمػػاة ػػس وحاػػاف

ال رييك بيهجا الذي يه جس بال يريك لبعاجا.
أهداف البحث.

ٔ-

ةمف وجداؼ البحث يما يأ سج

قديـ ر يف مهجييف اقألف س ابيؿ إيياد مقاربف بيف اال اؿ ال ايريف.

ٕ -اإلاجاـ س أييؿ قألـ ال يي س الدرااات القرهيػف جػ ُيعػد إاػا ف قألميػف ػس حقػؿ د اراػات ال اػير ةهػت لػد بػدو جا
ببحثج "قألـ ال يي س الدرااات القرهيف".

ٖ -بياف م ج ـ يي الق ؿ ال ايري مياا
ٗ-

وه اق

ا ابط

لط ا المهجييف.

اة قألػ مػػهجج الحػ ار
قػػديـ طػػرح مهجيػػس بثػ ب يديػػد ػػس ميػػاؿ الد اراػػات القرهيػػف ػػس ال عامػػؿ مػ ولػ اؿ الم اػريف به ػ ً

ال عاؿ بما يلدـ ال ه ع الدالس ال عدد س اال اؿ.

٘ -قأليؿ حيـ اللرؼ س اال اؿ ال ايريف بما ُياجـ س ط يرجا س بياف ه ع الدالف ا ااع المعه .
 -ٙاإلاجاـ س ط ير الحرةف العألميف س جـ القرف الةريـ قأل ا ة درااف ليييف وييألف.
 -ٚااب عاد قف اار ياؿ المبهس قأل الظف ال لميف إل الدرس المبهس قأل العألـ ال أييؿ.
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أسباب اختًار البحث.

جهاؾ ميم قف مف اااباب ال س دق هس إل ة ابف جذا البحث مف وبرزجا ات سج

ٔ -اعؼ لغف الح ار س ال عامؿ مػ اتراة الملال ػف ػس ال اػير لػدى الداراػيف الأليػ ة إلػ لغػف الػرايك المريػ ح اليػ اب
اللطأ الحؽ الباطؿ د ف البحث قف لغف ال يي الح ار س بياف الق ااـ المش رةف بيف اال اؿ ال ايريف.
ٕ -حايف الااحف ال ةريػف إلػ الد اراػات ال ػس قألػؿ مػف ي اهػب اللػرؼ بػيف المل يػيف ذلػؾ مػف لػرؿ البحػث قػف و يػ
اا اؽ ةابرازجا معر ف و ي اا راؽ بياهجا اايما ألؾ اتراة المبهيف قأل الاعف ال عدديف س ال جـ ااي جاد.

ٖ -حايف طرب الدرااات العأليا إل مهجييات قألميف م لييف ط يريف مػف شػأهجا اػي مػدارؾ ال جػـ معر ػف واػباب
اللرؼ مف ز ايا مل أل ف.
ٗ -مف شأف جذ ،البح ث اإلاجاـ س قمأليف البهاة المهجيس لطرب الدرااات القرهيف.
ُ٘ -يثري جذا البحث ي اهب ااق داؿ س جـ يجات هظػر الملػال يف بمػا يحقػؽ الة ػاةة العألميػف اااػ قرار اله اػس ػس البحػث
رؾ هقاط اال رؼ ال س ألذ اليجد ال لت د ف ا دة مري ة.

العألمس بما يهعةس قأل حالف ال ط ر الما داـ

املشكلة البحثًة.

ي مثػػؿ الاػػابط اإلشػػةالس ػػس جػػذا البحػػث ػػس الا ػ اؿ الػػريس ات ػػسج جػػؿ ها ػ طي إييػػاد ر يػػف مهجييػػف اقألػػف ػػس اػػبيؿ

المقاربػػف بػػيف اال ػ اؿ ال اػػيريف بحيػػث اػػك رةػػا ز اا ػػاؽ مػػف م ػػارؽ اال ػ رؼل ي ػػرع قأل ػ ذلػػؾ جػػؿ الر يػػف ال ييجيػػف
لألل اؿ ال ايريف ذات ه ع احدل و وهجا قأل وه اع م عددةل جذا ما ايييب قه البحث ي اح بأ ـ ي .
الدراسات السابكة.

بعػد البحػػث قػػف د اراػػف ها لػػت ييػ القػ ؿ ال اػػيري بال أيػػيؿ ال قعيػد ألػػـ ويػػد بحثػاً هػػا ؿ جػػذا الم اػ ع جػ بحػػث

بةر س باب يديد س ث ب حديث س طرح لذا نف جذ ،البحث ُيعد إه اياً اابقاً غير ماب ؽ.
مههج البحث.

المهجج الذي ايق ـ قألي البحث ي مثؿ س ات سج

المنهج التحميمي :ذلؾ ب حأليؿ ول اؿ الم اريف اا لرص مهجج اليم بيف اال اؿ الم أل ف المل أل ف.
المنهج االستنباطي :ذلؾ باا هباط لط ات ال يي

س ةؿ حقؿ معر س مف حق ؿ الدرااات القرهيف.

المنهج النقدي :ذلؾ مف لرؿ ق يـ اال اؿ دراا جا درااف لا مف قأل اليم ال يي .
خطة البحثج

اش مألت اللطف قأل مقدمف مبحثيف لا مف.

المقدمة :ها لت يجاج وجميف البحث وجدا

واباب ال يار ،الدرااات الاابقف لطف البحث.
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المبحث األوؿ :الجانب التأصيمي :تناولت فيه:

المطمب األوؿ :م ج ـ يي الق ؿ ال ايري لغف ايطرحاً.
المطمب الثاني :ا ابط يي اال اؿ ال ايريف ل اقد،

ا د.،

المبحث الثاني :توجيه أقواؿ المفسريف :تناولت فيه:
المطمب األوؿ :ال يي المقب ؿ.

المطمب الثاني :ال يي المح مؿ.
المطمب الثالث :ال يي الممه ع.

الخاتمة والتوصيات.

املبحث األولج

اجلانـب التأصًلـٌ.
اشػ ُجر قألػـ ال ييػ ػس ة ػب ال اػير قألػ ـ القػرف بم جػ ـ اليمػ بػيف القػراةات و اليمػ بػيف االػ اؿ ال ػس ا عػػارض
ال ييػ ييػب وف يةػ ف ػس مبد ػ م لػ و اػ

بيهجا المػُعبَّر قهجا بال رؼ ال ه ع جػذا الم جػ ـ جػ يػزة مػف م جػ ـ ال ييػ

مػف ال يػار ،قألػ جػذا الم جػ ـ إذ اليمػ ا ُيبػػرز ليػا ص االػ اؿ مزاياجػػا ا يةشػؼ قػػف ال ةامػؿ الػػدالس بػيف الهيػ ص
القرهيف لذا ةاف بياف م ج ـ ال يي قأل حقيق مطألباً مف مطالب ط ير الدرااات القرهيف.

لد وشار ابف ل يبف إل وف اال رؼ بػيف القػراةات جػ الػ رؼ هػ ع ا الػ رؼ اػاد ػس اػياؽ رد ،قألػ الطػاقهيف ػس
(ٔ)

الق ػراةات القرهيػػف

قألي ػ ُيعػػد ةػػرـ ابػػف ل يبػػف ج ػ و ؿ أيػػيؿ لعألػػـ ال يي ػ

ال ه ع ج ما ييعألها هه

وف اال ػ رؼ بػػيف القػػراةات مػػدار ،قأل ػ ال ػ رؼ

مف مهجج ابف ل يبف هير المهجج إل دا رة اال اؿ ال ايريف له يد مه س يي اال اؿ ال ايريف.

لد ُيد جذا العألـ حاا اًر ػس مهجيػ

ػس طبيقا ػ

ػس دا لػ بػيف الم اػريف لةػف المػهجج الػذي اهبػرى لػ الم اػر ف

غالباً ج مهجج اليم بػيف االػ اؿ ال اػيريف ال ييػ قهػد الم اػريف يعهػس اليمػ بالدريػف اا لػ

بيػػاف يجػػف اليمػ

لأليػ ٌؿ مػهجـ مػف يبحػث قػف

لي يػ االػ اؿ يمػػا بيهجػػا لأليػػؿ مػػف لأليػػؿ مػػف يبحػػث قػػف يجػػف القػ ؿ ال اػػيري بػػاه راد ،لػػد ةػػاف لألطبػػري

يجد ااك س ا معػالـ مػهجج ال ييػ

بعػ قألػ ذلػؾ و مػف ال اػير ولػص مػهجـ ػس جػذا البػاب ابػف قطيػف ااهدلاػس

الاػػميف الحألبػػس اتل اػػس جػػذا المػػهجج الػػدليؽ ػػس يي ػ اال ػ اؿ ال اػػيريف يبػػرز لهػػا العهايػػف ػػس ييججػػا وف جػػذا المػػهجج

اة اػػب الم اػػر ف مػػف ط ػ ؿ الهظػػر ااي جػػاد البحػػث ال هقيػػب هحػػف بػػد رها يق ػ قأل ػ قا قهػػا الم ابعػػف ال أيػػيؿ ال ػػأطير
ال دليؽ ال حقيؽ س ابيؿ إلراج قألـ م يؿ ل طبيقا المقهعف س ودل جا اا داا جا.

املطلب األولج مفهىم تىجًه الكىل التفسريٍ لغة واصطالح ًا.
ػاة قألػ
ي حدد الم جػ ـ اايػطرحس اي قألػـ مػف العألػ ـ به ً

جػـ اابعػاد الألغ يػف ال ػس يرةػز قأليجػا اايػطرح اػألؼ مػ

المعه الألغ ي ثـ اأه قؿ بعد ذلؾ لبياف م ج ـ ال يي س العأل ـ ثـ بعد ذلؾ وبيف الم ج ـ اايطرحس ل يي الق ؿ ال ايري.
مفهوـ التوجيه في المغة :ال يي "ج

(ٕ)

عيؿ مف ل لؾج ّيجت جذا البرد إذا يعألت ل يجاً يحاف ايأل يرغب ي "
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(ٖ)

لػػد وشػػار ابػػف ػػارس إل ػ اايػػؿ المػػادي قػػاؿج "ال يي ػ لألقثػػاةة البطيلػػفج وف يح ػػر مػػا ح جمػػا يجيػػأ ثػػـ ي اػػعا"
حػػت البطيلػػف ي يججػػا ييعألجػػا هبػػت بااػ قامف

ػػالح ر

مػػدد جػػذا يػػدؿ قألػ وف ل ػػظ ال يي ػ ولػػذ معه ػ اإلرشػػاد الدالػػف هيػػد وبػػا

مهي ػ ر اازجػػري ذةػػر ػػس جذيب ػ وه ػ ُيقػػاؿج "لػػرج الق ػ ـ يج ػ ا لألهػػاس الطريػػؽ ييج ػاً إذا ط ػ  ،ا ػألة  ،ح ػ اا ػ باف وثػػر
(ٗ)

الطريؽ لمف ياألة "

ال يي جها بمعه اإلرشاد الدالف الم يألف إل المقي د.

ةػػذلؾ وشػػار ال ه ػ لس إلػ ويػػؿ جػػذ ،الةألمػػف قػػاؿج " لػػـ يػػذةر ويػػحاب الق ػ ا س الم ق ػدم ف مػػف وي شػػسة وُلػػذ ال يي ػ

ذةر بعض الم ألريف وه مأل ذ مف يي ال رس ج د ف اليدؼ الذي ج باقد ما بػيف ال لػذيف ػس ٍ
ػداف مػف العرلػ بيف
(٘)

س ميؿ مف الراغيف ية ف ويؿ ذلػؾ االػ رؼ"

لػاؿ ابػف اػيد،ج " ال ييػ مػف الليػؿج الػذي لػرج يػدا ،معػاً قهػد اله ػاج

ااػـ ذلػؾ ال عػؿ ال ييػ  ...ال ييػ ػس القػ ا ـ ةاليػدؼ إا وهػ د هػ  .ليػػؿج ال ييػ مػف ال ػػرسج ػداهس العيػاي يف

الحا ريف ال اة س الراغيف"(.)ٙ

ػػداهس

ُيرحظ وف ويؿ ال يي يري امريف اثهيف اا ؿج الح ر حت البطيلػف الثػاهسج لػر ج يػدي المجػر قهػد اله ػاج معػاً

ػػالح ر حػػت البطيلػػف يػػدؿ قألػ

جي ػػف ػػذليؿ لبػػؿ الهاػػج لػػر ج يػػدي المجػػر قهػػد الػ ادة جي ػػف للػػر ج الياػػد ةألػ

اليػػداف

م يِّج ػػاف لبػػالس الياػػد جػػذا الػػذي يعػػؿ العػػرب اػػمس جػػذا اليػػهي بال يي ػ اايػػؿ المػػادي لأل يي ػ يحمػػؿ معه ػ ال جي ػػف
ٍ
يجف احدة"(.)ٚ
الشسةج وي يعأل قأل
جت
ّي
ال ذليؿ اإلرشاد الدالف ياة قهد هش اف الحميريج "ال يي ج ّيج
ّي َ
َ
()ٛ

هرحظ ةذلؾ وف الألغ ييف قهدما ي ها ل ف معه "ال ي " يدير ه ح ؿ م جػ ـ الم ايجػف المقابألػف
ػػارس بق لػ ج "الػ ا اليػػيـ الجػػاةج ويػػؿ احػػد يػػدؿ قألػ مقابألػ ٍػف لشػسة"( )ٜال ييػ جػ بيػػاف ال يػ المقيػ د بال يػ القايػػد

ويج وف ال ي ػ الباحػػث قػػف مقي ػ دة ا ػيألقا ،لُقيػػا ،ج ػ الم ايجػػف أهػػت
ال يي لاؿ ابف ايد،ج "ال ِيجف ال ِ يجف يميعاًج الم ا الػذي
(ٓٔ)

مػػذجب اػػؿ يجػػف وم ػر،ج ويج ليػػد"،

يػ إليػ

ي ػ ب يجػػؾ إل ػ

جػ مػا ال يػر ،ابػف

يجػػف مقي ػ دة ال عػػؿ جػػذا ج ػ

قيػد ،مػا ودري وي يػ يج ػؾج ويج وي طريػؽ

هيػػد وف ال يجػػف جػػس ومػػر مقي ػ د لألم ي ػ

العرلػػف لا مػػف بػػيف وربعػػف ورةػػافج

ال ي ج الطريؽ ال يجف جس المقي د الم ي ج الشلص ال يي ج الدالف.
هيػػد وف ال ي ػ ال يػػؽ بم ج ػ ـ اليجػػف إذا عػػددت ػػس بأل ػ غ مقي ػ د احػػد لػػاؿ وب ػ قمػػر الشػػيباهس ػػس ة ػػاب اليػػيـج
(ٔٔ)

"يػػاةت الليػػؿ مش ػعألف ويج م رلػػف يػػسة مػػف ةػػؿ ي ػ "

ػابج الطريػػؽ إل ػ المػػاة مػػف ةػػؿ ي ػ
يػػاة قهػػد ،ةػػذلؾج "المهػ ُ

اػ اة"(ٕٔ) .ال يػ جهػػا معهػػا ،مػػف ةػػؿ يجػػف م يػألف إلػ مقيػ د احػػد اا يػ م عػػددة الغايػػف م حػػدة ال يػ ُيطألػػؽ ُيػراد بػ
اليجف ال احدة و الطريؽ ال احد مه ج "اا َ ْق َد ِت اإلبؿ إذا اا قامت قأل ي احد"(ٖٔ).
لريف المعه الألغ ي لأل ظ ال يي يةمف س معه ال جي ف اإلرشػاد الدالػف جهػاؾ يػ

ُم َيِّػ

ِيجػف ا ة مػؿ

ااا َّػد
جذ ،الثرثيف يحفً إا بالرةف الراب ج ال يي اه الرةف الميِّ ب لأل ي ؿ إل المقي د بػات ال ييػ لغػفً الػرةف َ

اف قألي مدار العمؿ الم يؿ لألغايف.

مفهػػوـ التوجيػػه اصػػط حا :جهػػاؾ قػػدة عري ػػات لأل يي ػ بحاػػب العألػػـ الػػذي ُحػ ِّػد َد ي ػ م ج ػ ـ ال يي ػ
بنيياز ثـ وبيف م ج ـ ال يي لألق ؿ ال ايري.

اػػأذةر جػػذ ،ال عري ػػات

م جػ ػ ـ ال يي س قألـ الق ا ػسج و ؿ ما ُق ػرؼ مفهوـ التوجيه في عمـ القافي ػ ػة قد قر اال ش بق ل ج " جس حرةػ ػف
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تىجًه الكىل التفسريٍ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يف اإلل ُ يبر.
ي المقيد ا يي ز م ال ك غير ،هح ل ل ج لد يبر ّ
الد َ
الر ّ
الحرؼ الذي يألس يهب ّ
ال ػػزـ ال ػ ك يجػػا ةألّجػػا .يي ػ ز الةاػػر م ػ الاػ ّػـ ػػس ليػػيدة احػػدة"(ٗٔ) جػػذا ج ػ مػػذجب اػػيب ي
()ٔٙ

اليػ ػراثيـج " وم ػػا ال ييػ ػ جػ ػ الح ػػرؼ ال ػػذي ب ػػيف ج ػػذ ،اال ػػؼ

ال يي "(.)ٔٚ

(٘ٔ)

يػػاة ػػس ة ػػاب

ب ػػيف القا ي ػػف أل ػػؾ وف غيػ ػر ،ب ػػأي ح ػػرؼ شػ ػ ت أل ػػذلؾ لي ػػؿج

م ج ـ ال يي س قألـ البرغفج ميطألك التوجيه في عمـ الب غة مػرادؼ لمعهػ ال ريػف " جػس وف ةػ ف الةألمػف ح مػؿ

قمراج
معهييف يا عمؿ الم ةألـ وحد اح ماليجا يجمؿ اتلر مراد ،ما وجمأل ا ما اا عمأل "( )ٔٛةق ؿ مف لاؿ اق ر يام
ً
ليػت قيهيػ ا اة(.)ٕٓ(")ٜٔ
لػاط ل ػس قمػ ػر لب ػاة
مفهوـ التوجيه في عمـ الجدؿ:

لػػاؿ ابػػف وبػػس اإليػػب العػػد اهسج "ال ييػ ج إيػراد الةػػرـ قألػ
(ٕٔ)

ةرـ الليـ"

يػ ٍ يهػػد بػ ةػػرـ الليػػـ ليػػؿج قبػػارة قػػف يػ يهػػا س

ياة س يام العأل ـج "ال يي ج يعؿ الةرـ م يجاً ذا ي دليؿ"(ٕٕ).

ال يي ممةف ا يا حيؿ إا إذا ةاف ال يي لألاديف الم هالايف ةما ياة قهػد ال جػاه يج "ال ييػ المحػاؿج جػ قهػد
الهقيايف مثال ج يج دالؿ ةا ة العبااػييف (الاػ داة) جةػذا ظجػر ػس يػ ـ قيػد ليألػف
الا ّديف ام زاج ّ
البألغاةج ازد اج ّ
القدر"(ٖٕ).
مفهوـ توجيه القوؿ التفسيري:

المقصود بالقوؿ التفسػيري :اليجػد العألمػس المع بػر اليػادر قػف م اػر م قػدـ و م ػألر ػس بيػاف المقيػ د مػف الػهص القرهػس

يي الق ؿ ال ايريج ج بيػاف يجػف االػ اؿ ال اػيريف مقيػ دجا ػس بيػاف الػهص القرهػس لألةشػؼ قػف رةػا ز اا ػاؽ م ػارؽ

اال رؼ.
ال يي ػ يةم ػػف ػػس ييػ ػ اال ػ اؿ مي معػ ػفً ةاقط ػػاة ة ػػؿ ل ػ ؿ مهج ػػا يجػ ػاً م ػػف الدالػػف ػػس بي ػػاف اي ماقج ػػا و ق ػػدـ

اي ماقجا

س حاؿ قدـ ااي ماع ا ي لؼ م ج ـ ال يي قألػ بيػاف الػرايك المريػ ح و اليػ اب اللطػأ بػؿ ي عػدا ،لبيػاف

يػ ةػػؿ لػ ؿ مػػف اليمػػاؿ البيػػاهس القػ ة اااػ داليف هعػػـ لػػد يةػ ف القػ ؿ مري حػاً لةػػف لػ حػػظ مػػف الهظػػر يح ػػاج معػ إلػ

إهعاـ الهظر.

املطلب الثانٌج ضىابط تىجًه األقىال التفسريية وقىاعده وفىائده.
أوال :ضوابط توجيه األقواؿ التفسيرية( :)24جهاؾ ميم قف مف الا ابط المعيهف قأل ال يي ه يزجا يما يأ سج
الضابط األوؿ :الهظر س ب اقث الق ؿ ال ايري رقايف مقيد ،نف الهظر س واباب الق ؿ ال ايري معيف قأل معر ف حقيق .
الضػػابط الثػػاني :ا ػػاؽ ال يي ػ م ػ ا ػ ابط ال اػػير وي وف ا يلػػالؼ الألغػػف و ااثػػر و الاػػياؽ بػػؿ ييػػب وف ية ػ ف ال يي ػ

م قاً معجا ةاا لةاف ل هاً مف ول اف ااي جاد ال ةري جذا ُيلريها قف المقي د.
الضػػابط الثالػػث :رد اال ػ اؿ ال اػػيريف بعاػػجا لػػبعض بمعه ػ بيػػاف اال ػ اؿ المش ػ رةف ػػس المعه ػ ال احػػد ةاف ال أل ػػت العبػػارات
الدالف قأل ذلؾ.
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الضابط الرابع :ييب وف يمر ال يي بلط ات مهجييف محددة جس ةات سج
أوال :يم اال اؿ ال ايريف قراجا حأليألجا لبياف و ي اا اؽ اا راؽ بيهجا.
ثانيا :حرير م ا ااي ماع اال رؼ بيف اال اؿ ال ايريف نف اال اؿ ال ايريف إمػا وف أل قػس ػس معهػ ةألػس
معه يز س و وهجػا أل قػس ػس معهػ يز ػس

ػرؽ ػس

ػرؽ ػس معهػ ةألػس و وهجػا أل قػس ػس معهػ ةألػس معهػ يز ػس جػس

االػ اؿ الم حػػدة الدالػػف و وهجػػا ػػرؽ ػػس معهػ ةألػػس ػػس معهػ يز ػػس جػػس االػ اؿ الم بايهػػف عألػ الم يػ وف يبػػيف
العر ؽ بيف اال اؿ ال ايريف.
ثالثا :بياف يي الق اؿ ال ايريف إما س ةامألجا الدالس ةاما س ا حادجا الدالس مػف يميػ اا يػ
س بعض اا ي

ةاما س بايهجا الدالس.

ةامػا ػس ا الجػا الػدالس

ثانيا :قواعد عمـ التوجيه(.)25
جهاؾ ميم قف مف الق اقد المعيهف قأل حاف يي اال اؿ ال ايريف جس ل اقد عيف قألػ الهظػر ال ةػر لبيػاف يجػف
اال اؿ.
ٍ
معاف يزيف م عددة.
القاعدة األولى :حمؿ اال اؿ ال ايريف قأل معه ً ةألس احد و ل مف حمألجا قأل
القاعدة الثانية :اال اؿ ال ايريف الم يردة مف ال أثر المذجبس ؽ غالباً س الم ؿ.
القاعدة الثالثة :اال اؿ البياهيف اإلقرابيف جس ه اج المعاهس ال ايريف نذا قاربت المعاهس قاربت اال اؿ.
القاعدة الرابعة :الق ؿ ال ايري المري ح ل ل ة اا داليف هظر دالس ا ييك إجمالجما يمألفً.
بهاة قأل
القاعدة الخامسة :إقماؿ الهظر س اال اؿ ال ايريف ً

جـ مقايد ويحابجا يقألؿ اال رؼ بيهجا.

القاعدة السادسة :الةشؼ قف قألؿ اال اؿ ال ايريف معيف قأل حاف ييججا.
القاعدة السابعة :الق ؿ الذي يقبؿ اال اؿ االرى مقدـ قأل الق ؿ الذي ا يقبألجا يه رد به ا .
ثالثا :فوائد عمـ التوجيه.
لجػذا العألػـ ميم قػػف مػف ال ا ػد ال ػػس يعػ د ه عجػػا قألػ الهظػر ػػس ة ػاب اهلل عػػال

قألػ حقػؿ الد اراػػات القرهيػف مػػهجج

ال عامؿ م اال اؿ ال ايريف بر يف قألميف قميقف مف جذ ،ال ا دج
الفائدة األولى :إيياد ثقا ف اليم ال يي لدى طرب العألـ بداً مف ثقا ف اال رؼ ال ريؽ.
الفائدة الثانية :البحث قف العألؿ اااباب المه يف لألل اؿ ال ايريف.
الفائدة الثالثة :قأليؿ قدد اال اؿ ال ايريف س اتيف ال احدة.
الفائدة الرابعة :البحث قف اليجف اليامعف بيف اال اؿ ال ايريف.
الفائدة الخامسة :بياف اايزاة ال س ل يجا ال رؼ حقيقس بيف الم اريف لأل رييك بيهجا.
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تىجًه الكىل التفسريٍ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
املبحث الثانٌج

تىجًه أقىال املفسريو.
ةما اػبؽ بيػاف وف القػ ؿ ال اػيري جػ يجػد قألمػس ػس اػبيؿ ال يػ ؿ إلػ معر ػف المػراد مػف ةػرـ اهلل عػال

جػ قألػ

رَػ ٍ
ػب م بايهػػف مػػف حيػػث القػ ة الاػػعؼ بحاػػب دريػػف ااي جػػاد اة مػػاؿ لػ ة الهظػػر امػ رؾ ود ات ال أ يػػؿ القػ ُؿ ال اػػيري
ُ
الػػذي ح ظ ػ لهػػا ميػػه ات ال اػػير جػ  -ػػس الغالػػب– لػ ؿ مع بػػر ذلػػؾ وف الم ا ػريف حري ػ ا قأل ػ هقػػؿ الر ايػػات ال اػػيريف قػػف
اليحابف ال ابعيف لػد ةاهػت ألػؾ الر ايػات جػس ويػ ؿ اا جػاـ ال ػس دارت قأليجػا ولػ اؿ الم اػريف ػس الغالػب يمػا بعػد
البيػػاف و إاػػا ف لمعػػاف و شػػرحاً إليمػػاؿ و

ريع ػاً ايػػؿ و أيػػيرً لمػػهجج و قعيػػداً لما ػألؾ و

اػعاً ػس

ييج ػاً لق ػ ؿ جػػذا ج ػ

الميػػداف اارحػػب لألم ا ػريف بحيػػث هقػػؼ قأل ػ الق ػ ؿ ال اػػيري قأل ػ ا ػ ة مي ػطألحات الهح ػ البرغػػف قأل ػ ـ اتلػػف ليا ػ قيـ مع ػ
يي الق ؿ ال ايري بأبعاد م زهف ا ابط حاةمف يب عػد قػف مزاييػف ال جػـ اه قا يػف المعهػ

ليحػدد المػراد مػف ةػرـ الم اػر ا

مف معه اتيف اف القيد س طرحها ج جـ الق ؿ ال ايري ا اير الهص القرهس ذاؾ ميداه ميداف لر.
قػ ـ جػػذ ،المهجييػػف قأل ػ العهايػػف بػػاال اؿ ال اػػيريف الهػػأي قػػف إجػػدارجا قػػدـ ال غا ػػؿ قػػف دلػػا ؽ ج مجػػا ااب عػػاد قػػف

هجػػج الماػػارقف ػػس د ػ مػػا يبػػد اػػع ا ؿ جألػػف ػػنف ال يي ػ يق اػػس ال مجػػؿ ػػس الهظػػر لأل ي ػ ؿ إل ػ حقيقػػف اال ػ اؿ ػػس
مقي دجا مه جاجا

دليؽ الهظر س المعاهس اليزيف لألل اؿ لأل ل ؼ قألػ واػبابجا قألألجػا ػنف المعر ػف اليامػدة لألقػ ؿ ال اػيري

العألػػـ اإليمػػالس ا ية يػػاف ػػس حديػػد مػػدى اليػػحف ال ػػس قػػؼ راة ةػػؿ ل ػ ؿ ةػػاف قأل ػ البػػاحثيف ااي جػػاد ػػس ال يي ػ الػػذ
الي اب مف اال اؿ ةاب ارز ،ربط الي اب الظاجر بالي اب الل س ل ة مؿ الر يف س يي اال اؿ العمؿ بمق ااجا.
االػ اؿ ال اػيريف جػس ه ػاج قألػـ

ػدبر

ةػر بشػري ػس هيػ ص القػرف الةػريـ جػذا اله ػاج يح مػؿ اليػ اب اللطػػأ

نف ثبت ي اب ر ييك حيه ذ إجدار ،بؿ ييب وف ية ف حاا اًر اه إقماؿ لأليج د ال س بػذلجا الاػألؼ الم اػر ف ػس جػـ
ة ػاب اهلل عػال جػ اة لػد وحاػه ا ػس اي جػػادجـ لػد لػاؿ –اػبحاه -ج إِ َّف المَّػه ال ي ِ
ضػػيعض أجػر ال ضمح ِس ِػنيف[ال بػفجٕٓٔ] العهايػػف
ض
بقػ ٍؿ قألػ حاػػاب االػ اؿ االػػرى بحيػػف ظجػ ر ،يػ اػػييؽ لأل ااػ اايػػؿ وف ُحمػػؿ االػ اؿ ال اػػيريف يميعجػػا بقػ ٍة ل جػػـ
اتيػػف و اتيػػات ومػػا اال يػػار قأل ػ وحػػدجا ػػنف ذلػػؾ ُياػػعؼ الهظػػر ييعػػؿ ثقا ػػف ال ةػػر ػػس القػػرف مقي ػ رةً قأل ػ ال جػػـ
ال احد جذا غير مراد بطبيعف الحاؿ اف اا جاـ قهدما عدد

ة ف يحيحف بهاػب دريػات م قاربػف و م بايهػف نهجػا ولػ ى

س جـ الم ألقس ودق إل لب ل قهد الملالؼ.
يقػ ـ مػػهجج ييػ ول ػ اؿ الم اػريف قأل ػ بيػػاف مزيػػف ةػػؿ لػ ؿ

ي ػ الي ػ اب الػػذي ي ػ

بيػػاف ي ػ اللطػػأ اليز ػػس و

الةألس  -إف يد -ثـ اليم بيف اال اؿ ب ييججػا ال يجػف المقب لػف لبيػاف مػا بيهجػا مػف ةامػؿ دالػس ا حػاد مقايػدي الهػأي
بعيداً قف المعاهس غيػر المقب لػف بعػد حريرجػا حديػد يػ الاػعؼ الػذي يجػا ثػـ اللألػ ص إلػ ال ييػ الةألػس الشػامؿ ببيػاف
يحف ااي ماع يج

بعبارة ييزة دالف الهاظر س ماألؾ المحققيف ييد وف اليمػ بػيف االػ اؿ مق َّػدـ قألػ ال ػرييك ييػب

ػس بػأف يةػ ف ماػألةاً وليػ اًر مػا ااػ طعها إلػ ذلػؾ اػبيرً هعػـ ةثيػر االػ اؿ الم عاراػف لياػت يػهعف
وف ية ف لأل رييك حة ُػـ الة ِّ
حميػدة ةػذلؾ إجمػػاؿ االػ اؿ الم ا قػػف لػيس ماػألةاً مراػػياً ةػاف ال ييػ لػربط االػ اؿ بعاػػجا بػبعض ةابػراز اليػ اب مهجػػا
ال ماس العذر ايحاب اال اؿ البعيدة ج اا ي س ال يي .
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س ا يا ،احد مف الدالف ةاما اف يةػ ف ال ييػ غيػر
يي اال اؿ إما وف ية ف قأل ي احد مف المعه
ميػػرح بػ جػ يػػدلؿ حيه ػػذ ػػس بػػاب ااح مػػاؿ ةامػػا وف ييػػعب حقػػؽ ذلػػؾ ػػدلؿ االػ اؿ ال اػػيريف حيه ػػذ ػػس بػػاب
ال رييك

ية ف د ر قألـ ال يي بياف يجػف هظػر القا ػؿ بجػذا القػ ؿ مػ بيػاف ريحاهػ

قألػ جػذ ،ااهػ اع مػدار العمػؿ

بهاة قأل ذلؾ اأقرض س جذا المبحث ثرثف مطالب اا ؿ س ال يي المقب ؿ الثاهس
س يي اال اؿ ال ايريف
ً
س ال يي المح مؿ الثالث س ال يي الممه ع.

املطلب األولج التىجًه املكبىل.
ج وف ي ي الم ار اال اؿ ال اػيريف قألػ معهػ ةألػس احػد بحيػث أل قػس االػ اؿ ال اػيريف ػس ا يػا ،مػف الدالػف د ف

ه ر و ااطراب بؿ لد أل قس االػ اؿ قألػ اػبيؿ ال ةامػؿ الػدالس و قألػ اػبيؿ ال هػ ع الػدالس جػذا الهػ ع مػف ال ييػ ُيل ػؼ

قػػبة الش ػ ات ػػس ذةػػر اال ػ اؿ ييمعجػػا ػػس ه ػ ع مػػف الدالػػف الم اػػعف بحيػػث ي ا ػ المػػدارؾ يػػا ،جػػـ الػػهص القرهػػس بأبعػػاد
ااي ج ػػادات الي ػػادرة ق ػػف الم اػ ػريف جػ ػ ياػ ػ س اهطرل ػػف ػػس الحػ ػ ار ال ا ػػيري الج ػػادؼ ال ػػذي م ػػف ش ػػأه قري ػػب ااي ج ػػادات
اعجا م اعجا اليحيك بداً مف ر ض بعاجا بال رييك ال اعيؼ جس يحيحف مه جيف إل الق ؿ الرايك.
أوال :التكامؿ الداللي.
المقي ػ د بال ةامػػؿ الػػدالس ػػس اال ػ اؿ ال اػػيريف وف مثػػؿ اال ػ اؿ يمػػا بيهجػػا ةػػامرً دالي ػاً بحيػػث ية ػ ف ةػػؿ ل ػ ؿ

اػػيري لألق ػ ؿ اتلػػر م مم ػاً مةم ػرً ػػس الدالػػف لػػيس ميػػرد ه ػ ع ييػػك ي ػ اليم ػ بػػيف اال ػ اؿ وي وف ة ػ ف اال ػ اؿ

ال اػيريف مبيهػػف لألمعهػ مػػف يميػ ي اهبػ بحيػػث ياػ طي القػارا وف ي جػػـ ا اػػاع المعهػ المػراد مػػف ميمػ ع االػ اؿ ا مػػف
يػ مػف لػ ؿ احػد

بعاجا جذا يل ألؼ قف ال ه ع الدالس الذي ايأ س الحديث قه س ة ف ال هػ ع الػدالس ُي جػـ المعهػ
بيهمػػا ال ةامػػؿ الػػدالس ػػالمعه ُي جػػـ مػػف يمي ػ اال ػ اؿ ال اػػيريف ليييػػف ال ةامػػؿ الػػدالس وف ةػ َّػؿ ل ػ ؿ يبػػيف يػػزةاً مػػف
المعه

ةامؿ المعاهس مف ميم ع اال اؿ س معه م ةامؿ احد.

ػه مػا تقػدَّـ ِمػف كن ِبػؾ
اهبيف المقي د مف لرؿ ال مثيؿ بق ل عال ج إَِّنا فتحنػا لػؾ فتحػا ضم ِبينػا ي لِيغ ِفػر لػؾ المَّ ض
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
يز[ال كج ٔ.]ٖ-
صرؾ المَّ ضه نص ار ع ِز ا
وما تأ َّخر وضيت َّـ نعمت ضه عميؾ ويهديؾ صراطا ضمستقيما ي وين ض
قػػرض االػ اؿج ال أل ػػت قبػػارات الم اػريف ػػس حديػػد المػراد بػػال ك ػػس ل لػ عػػال ج إَِّنػػا فتحنػػا لػػؾ فتحػػا ضمِبينػػا قألػ

ابعف ول اؿ جذا الةـ س اال رؼ ل دال ال ػس ح ػاج إلػ بيػاف ةاياػاح جػ إمػا وف يةػ ف باػبب غمػ ض المػراد بػال ك

ةاما بابب ال رؼ ال عبير قف المراد اا ؿ بعيد اايما قهد الم اريف مػف اليػحابف الػذيف قايػر ا ال هزيػؿ جػ هزيػؿ ا
ٍ
وحد مهجـ ار باط بحدث قاـ.
يل قأل
()ٕٙ

فأوؿ هػك األقػواؿ :يػألك الحديبيػف لػد ر ي جػذا القػ ؿ قػف وهػس بػف مالػؾ
ال يار يمج ر الم اريف(.)ٕٛ

وثانيها :ك مةف المةرمػف اتيػف قػد بػ
(ٖٓ)

اهلل قهجما-

قبػر بالمااػس ػس فتحنػا ل حققػ

(ٖٔ)

ج ال يار الزملشري

(ٕٖ)

الرازي

()ٕٚ

البػراة بػف قػازب -راػس اهلل قهجمػا-
()ٕٜ

جػ مػر ي قػف قا شػف

جػ

يػابر -راػس

.
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تىجًه الكىل التفسريٍ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(ٖٖ)

ػاة مبيهػاً لػد ر ي جػػذا القػ ؿ قػػف ل ػػادة جػ ال يػػار الطبػػري
وثالثهػػا :ال ػ ك بمعهػ القاػاة الحةػػـ المعهػ ج لاػػيها لػػؾ لاػ ً
(ٖٗ)

ورابعهػػا :ال ػ ك جػ ػ ك ليبػػر جػ مػػر ي قػػف وهػػس مياجػػد قطيػػف العػ س
(ٖ٘)

الاػػيؼ الاػػهاف لػػد ر ي قػػف الحاػػف

يألك الحديبيف

ك مةف

()ٖٙ

ك اإلاػرـ

وخامسػػها :ػ ك اإلاػػرـ بالحيػػف البرجػػاف

ال ػػار ،الػرازي اػػمف ال يا ار ػ الثرثػػف ل اػػير ال ػ ك قػػد ال ػػار وف يةػ ف
()ٖٚ

ااداػجاج ػ ك الػر ـ لػبرد ال ػرس حةػا ،الزملشػري البياػا ي اتل اػس
()ٖٛ

اابعجاج قاـ س ك برد ال رس الر ـ اا ر البرد حةا ،الرازي

اللازف(.)ٖٜ

حرير اال اؿج جػذ ،االػ اؿ الاػبعف يػ هحػ معهػ يػام احػد جػ وف ال ػ ك الم يػؼ باإلباهػف و اػ دالػف و اػ

معهػ ممػػا ييعألػ غيػ َػر مق يػػر قألػ لػ ؿ د ف لػػر يػألك الحديبيػػف جػ بدايػػف ال ػ ك المبػػيف مهطألق ػ

بػ لػػد ػ ك اهلل عػػال

قأل المػ مهيف يميػ ال حػات مػف ذةػر ذلػؾ  -جػـ اليمجػ ر -ذجػب إليػ باق بػار ،اايػؿ المهطألػؽ الاػبب  -جػ ةػذلؾ-

لذلؾ لاؿ الزجريج " ما ك س اإلارـ ك لبأل ةاف وقظـ مه إهما ةاف الق اؿ حيث ال قػ الهػاس ألمػا ةاهػت الجدهػف اػعت
الحرب مػف الهػاس بعاػجـ بعاػا ال قػ ا ا اػ ا ػس الحػديث المهازقػف ألػـ يةألػـ وحػد باإلاػرـ يعقػؿ شػي ا إا دلػؿ يػ لقػد

دلؿ يهؾ الاه يف مثؿ مف ةاف س اإلارـ لبؿ ذلؾ و وةثر"(ٓٗ).
مف لاؿج إه

ك مةف هظر إلي باق بار ،وقظـ ك حيؿ بعد اليألك مةف جػس لبألػف الماػألميف جػس مجػبط و ػدة

الماألميف لف ي ك الماألم ف لي اًر مهجا مػف لػاؿج إهػ ػ ك ليبػر هظػر إليػ باق بػار ،ولػرب ػ ك بعػد اليػألك بيهجمػا ل اربػف

العاـ مف لاؿج إه القااة الحةـ هظر إلي باق بػار وف اليػألك يميػ ال ػ ح جػس حةػـ اهلل لاػا  ،مػف لػاؿج إهػ ػ ك

برد اإلارـ بالحيف البرجاف الايؼ الاهاف يحيك اف ك البرد ما ةاف إا بعد مةف الماألميف جػذا الػ مةف إهمػا
ةاف ه ييف مف ه ا ج يألك الحديبيف مف لاؿج إه

اال اؿ يميعجا مردجا إل معه ةألس يام

العيأل لأليألك
ُ
إا بحةػػـ اهلل عػػال

ك مةف ج ال ك الذي ب

ك برد ال رس الر ـ ج ةاامثألف ال س شاجدجا الهاس بعد ال ك.

ُيةمؿ بعاجا بعااً اليػألك جػ قألػف ال ػ ك يػ ـ ليبػر جػ اله ييػف

حقؽ الايادة الشرقيف ل يػ د لبألػف الماػألميف جػ حةػـ اهلل لاػا  ،ػر ػ ك

ا يا ػ مر ذلػػؾ ال ػ ك إا ب ػ ك بػػرد اإلاػػرـ بالحيػػف البيػػاف الق ػ ة الاػػهاف اامثألػػف ػ ال إل ػ ي ػ ـ

الديف مف ألؾ اامثألف ك برد ارس الر ـ ال ك اإلارمس ماػ مر بعػد ذلػؾ اياػ مر إلػ وف يػرث اهلل اارض مػف

قأليجا ما ي ةد ذلؾ مف اتيات ه اجا وف اهلل ابحاه يعؿ ال ك لألهبػس يػأل اهلل قأليػ

مف شأف جذا ال ك وف يهيػر الهبػس يػأل اهلل قأليػ

اػألـ وي وف ويػر ،لػ ثػـ بػيف وف

اػألـ هيػ اًر قزيػ اًز وي لػـ ي حقػؽ احػد مػف لبػؿ ا بعػد ا يةػ ف ذلػؾ

الهيػػر إا بيعػػؿ ةػػؿ هيػػر ػػس يػػحي ف الهبػػس يػأل اهلل قأليػ

اػألـ ا يػػدلؿ ػػس ذلػػؾ إا الهيػػر الػػذي ةػػاف قألػ اػػه

ه ا ي بالحيف الق ة إل لياـ الااقف لاؿ القاامسج " ا يل

ػاهس
وف ال ي  ،المذة رة ةألجا مما ييػدؽ قأليجػا ال ػ ك الرب ّ

جدي

يراط

يذلؾ ةامؿ اال اؿ س بياف المعه ال ااػ الشػامؿ مػف بداي ػ قأل ػ

يميعجا مما حقؽ ميدال "(ٔٗ).

مهطألقػ إلػ

(ٕٗ)

اليػ

لطػؼ ثمػار،

معهػػا ،وف ػ ك مةػػف مػػا قر ػ ا

مػػا ر ي قػػف يػػابر راػػس اهلل قهػ وهػ لػػاؿج "مػػا ةهػػا هعػ ّػد ػ ك مةػػف إا يػ ـ الحديبيػػف"
مقدما واباب إا ي ـ الحديبيف جذا إف دؿ ج يدؿ قألػ وف اليػحابف راػ اف اهلل قألػيجـ ةػاه ا قألػ قألػـ د اريػف بمػا اػي ؿ

ػعبس ال ػس ل يػر ألػؾ االػ اؿ ةألجػا حيػث
إلي اامػر بعػد يػألك الحديبيػف ي اػك ذلػؾ الر ايػف ال ػس ير يجػا المغيػرة قػف الش ّ
لػػاؿج "هزلػػتج إَِّنػػا فتحنػػا لػػؾ فتحػػا ضمِبينػػا بالحديبيػػف ويػػاب ػػس ألػػؾ الغػػز ة مػػا لػػـ ييػػب ػػس غػػز ة ويػػاب وف ُب ي ػ بيعػػف
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الراػ اف غ ػػر ل ػ مػػا قػ ّػدـ مػػف ذهب ػ مػػا ػػألر ظج ػرت الػػر ـ قأل ػ

الهبس  بظج ر الر ـ قأل
الم مه ف ب يديؽ ّ

ارس"(ٖٗ).

ي َم ِحأل ػ
ػػارس بألػػي الجَػ ْػد ُ

وطعمػ ا هلػػؿ لبيػػر

ػػرح

خ صة التوجيه :اال اؿ ال اردة س اير ال ك المبيف ةألجا م يجف جػس مػف ال ػ ك المبػيف مػ اا حاػار وف ويػؿ ال ػ ك
ج يػألك الحديبيػف ولػرب ال ػ ك يػ ـ ليبػر وقظػـ ال ػ ك ػ ك مةػف جػس يميعجػا حةػـ اهلل لاػا  ،عػال

لػذلؾ لػاؿ وبػ

ػس ال ػ ك اليػادر قهػ اػبحاه
ةاف
ُ
الاع دج " َّوياً ما َ
حذؼ الم ع ؿ لألقيد إل ه س ال عؿ اإليذاف بأف مهػاط ال بشػير ه ُ
ا لي ييفُ الم ح"(ٗٗ) ةؿ ك ار بط باإلارـ ج مف ال ك المبيف مرد ويػر ،ث ابػ إلمػاـ ال ػا حيف يػأل اهلل قأليػ
األـ ال يي س جذا المثاؿ ج ال يي المقب ؿ لقب ل يمي اال اؿ س ةامؿ دالس.

ثانيا :التنوع الداللي.

هقيد بال ه ع الدالس لألقػ ؿ ال اػيري وف عػدد االػ اؿ ال اػيريف ػس الماػألف ال احػدة هاػ طي

ييججػا يميعػاً قألػ

ال هػ ع الػػدالس وي وف يةػ ف لةػػؿ لػ ؿ مهجػػا معهػ ً ا ي يػػادـ مػ بقيػػف المعػػاهس اليػػادرة قػػف االػ اؿ االػػرى بػػؿ هاػ طي
يمعجا ييججا يجفً احدةً مف الدالف بحيث ية ف ةؿ ل ؿ إلػ يهػب القػ ؿ اتلػر ه قػاً ماػ قرً هاشػ اً قػف معهػ ةألػس

بحيػػث يةػ ف المعهػ الةألػػس يامعػاً لألمعػػاهس اليز يػػف ةزيػػد قمػػر قبػػد اهلل للهاػػاف ييػػدؽ قألػ زيػػد ل ػػظ اإلهاػػاف ةمػػا

ييدؽ قأل قمر قبد اهلل جةذا س اال اؿ ال ايريف ةؿ ل ؿ ج ه ع يز س لمعه ةألس.
ِ ِ
ات ضبحا ي فالم ِ ِ
األؼ م ل ل عال ج والع ِادي ِ
صػبحا ي فػأثرف ِب ِػه نقعػا ي فوسػطف ِب ِػه
وريات قدحا ي فال ضمغيرات ض
ض
جمعا[العادياتجٔ ]٘-لبياف جذا اله ع مف ال يي المقب ؿ.
عرض األقواؿ :ال ألؼ الم ار ف رحمجـ اهلل س المقي د بالعاديات قأل وربعف ول اؿج
القوؿ األوؿ :إَّهجا الليؿ ر ي ذلؾ قف ابف قباس مياجد قةرمف

الطبري -رحم اهلل عال .)ٗ٘(-

ل ػادة قطػاة اػالـ الاػحاؾ جػ ال يػار

القوؿ الثاني :إَّهجا اإلبؿ ر ي ذلؾ قف ابف ماع د قألس بف وبس طالب ةابػراجيـ الهلعػس الاػدي محمػد بػف ةعػب ر ي
ري ع ابف قباس إلي (.)ٗٙ

القوؿ الثالث :لاـ ولاـ اهلل ب

مر ي قف قبد الرحمف بف زيد بف واألـ وبي (.)ٗٚ

اة وةاهت إبرً وـ ليرً لال الاميف ابف قاش ر(.)ٗٛ
القوؿ الرابع :إّه
قاـ س العاديات ا ٌ
ٌ
تحريػر األقػواؿ :يجػت ولػرـ الم اػريف إلػ القػ ؿ اا ؿ الثػاهس رييحػاً يػ يباً بغػرض معر ػف الػرايك مػف المريػ ح
يجػ ا اػجاـ الطعػف إلػ غيػر ،مق اػ

اه ير الهاس لألق ؿ اا ؿ الػذي اشػ ُجرت هاػب لحبػر اامػف راػس اهلل قهػ
قألـ ال يي إبراز ل ة ةؿ ل ؿ ثـ ال رييك بيهجا إف عػذر ال ييػ الهػاظر ػس ةػرـ الم اػريف لاطبػف ييػد وف ااه يػار

لألق ؿ اا ؿ ج ديدف الميم ع قأل وهها ل دلقها الهظر ل يدها حظاً مف القب ؿ قهد القا أليف بػأف المػراد بالعاديػات جاجهػا
إبؿ الحج ييعأل س دريف الق ؿ اا ؿ.

بياف قف را ؿ اهلل  وما اليحابف را اف اهلل
العاديات ااـ لم ي ؼ محذ ؼ جذا المحذ ؼ لـ ُيهقؿ لها ي ٌ
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تىجًه الكىل التفسريٍ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قأليجـ ر ي يد ا اؽ بيهجـ قأل
م

هظرها لػف يلػرج قػف دا ػرة الػ ر جـ ومػا الألغػف جػس غيػر لاطعػف بمعهػ د ف لػر
حديد،
ُ

ي د ذلؾ اال رؼ بيف وقرـ الألغف يبق ال رييك ظهياً الظف ل

يج

ل .

لػػد ااػ هد ويػػحاب القػ ؿ اا ؿ إلػ وف الاػػبك لػػاص بالليػػؿ جػػذا ال ليػػيص ا دليػػؿ قأليػ بػػؿ الألغػػف ثبػػت قةػػس
ذلػػؾ اايػػؿ يػ لغػفً وهػ يػ ت الثعألػػب ثػػـ ااػ عير لألليػػؿ يػػحت ااػ عار للبػػؿ ةػػذلؾ لػػد يػَّ ز الزملشػػري اااػ عارة
()ٜٗ

س ذلػؾ لػد ذةػر بعػض وجػؿ الألغػف وف "الاػبك يةػ ف ػس اإلبػؿ اااػ د مػف

بهاة قأل يحف الر ايف قف قألس 
للبؿ ً
الحيػػات البػ ـ اارهػػب الثعألػػب القػ س"(ٓ٘) ذةػػر ابػػف ػػارس معهػ

حرؽ وقأل الع د(ٕ٘).

(ٔ٘)

لػػر لألاػػبك جػ غيػ ُػر لػ ٍف مػػف عػػؿ هػػار

جػ
إذا

يظجر وف الاػبك مػأل ذ مػف الاػب " ػنف الاػبك هػ ع مػف الاػير العػد ةالاػب ُيقػاؿج اػبك ال ػرس اػب
قدا بشدة ولذاً مف الاب ج الذراع اه يمد ،قهد العد ةأف الحاة بدؿ مف العيف"(ٖ٘) نذا ةاف ةذلؾ نف الاػبك

جػ لػػر ج اليػ ت مػػف بػػيف الاػػبعيف  -جمػػا الػػذراقاف -قهػػد شػػدة العػػد

اػػبب ال اػػميف  -يمػػا يظجػػر -قا ػػد للػػر ج جػػذا

الي ت مف بيف الابعيف جذ ،الي ف وبرز ما ظجر للهااف س الليؿ ال يال بجا مػف يجػف لةثػرة قػد جا مػف يجػف
ولرى اش ُجرت يجا.
ل دلقها الهظر س اايؿ الثاهس الذي اا هبط ابف ارس ج حرؽ وقألػ الشػسة به ٍ
ػار ربطهػا ،باايػؿ اا ؿ
ل يدها ،م يرً ب الابك الذي ج ي ت َّ
الع ْػد
اله َس اليادر قف العاديات اػبب حػ اررة َ
وقأل ال رس و اإلبؿ ةأف رواجا يش عؿ ها اًر مف شدة العد جذ ،مهاابف ما بيف اايأليف الألغ ييف

الاػبك إهمػا ييػدر قػف
لػ مهااػبف حاػهف

ولرى س ار باط باتيف الرحقف جس ل ل ج فالم ِ ِ
ػداح الحػ اررة
ػداح الحػ اررة ػس وقألػ الػروس اهق َ
وريات قدحا هااػب اهق ُ
ض
س وا ؿ اهابؾ الحا ر و مهااـ اللؼ جذ ،المهاابف ظاجرة يداً س ارقف العد الظاجر مف وقأل وا ؿ.

وما الم ريات ج يؼ الليؿ إذا لدحت ح ا ُرجا اليل ر وما اإلبؿ جس إذا هاػ ت الحيػ بمهااػمجا ةمػا
ر ي قف قبد اهلل بف ماع د .)٘ٗ(
العييب وف الطبري -رحم اهلل عال  -بعد وف ذةر االػ اؿ ػس العاديػات ريػك وهجػا الليػؿ يػاة إلػ جػذ ،اتيػف
ذةر يجا وربعف ول اؿ ثـ يعألجا يميعاً مف لبيؿ ال رؼ ال ه ع قاؿج

" و لػ االػ اؿ ػػس ذلػؾ باليػ ابج وف يقػػاؿج إف اهلل عػال ذةػر ،ولاػػـ بالم ريػات ال ػس ػ ري الهيػراف لػدحاً الليػػؿ

ػ ري بح ا رجػػا الهػػاس ي ر هجػػا بالزهػد الألاػػاف -مػػثرً -يػ ري بػػالمهطؽ الريػػاؿ يػ ر ف بػػالمةر -مػػثرً -ةػػذلؾ الليػػؿ جػػيج

الحرب بيف وجألجاج إذا ال قػت ػس الحػرب لػـ ياػ اهلل دالػف قألػ وف المػراد مػف ذلػؾ بعػض د ف بعػض ةػؿ مػا و رت الهػار
لدحاً دالألف يما ولاـ ب

لعم ـ ذلؾ بالظاجر"(٘٘).

مهجج الطبري س لبػ ؿ يميػ المعػاهس لأل ػظ مػاداـ الظػاجر يقبألجػا يػحيك لةػف الغبػار لػد يع ريػ ػس قػدـ ا اػاؽ

جذ ،اتيف بال س لبألجا قأل

رييح ج رحم اهلل ذلؾ بيعأل العاديات المراد بجا الليؿ نما وف يهدرج اليمي قألػ حاػب
لر وما اليمػ بػيف اامػريف جػ يمػ بػيف مل أل ػيف

الظاجر و وف ية ف لألاياؽ د ر س رييك معه ً قأل
وف ال ػ ػذي يعؿ الطب ػري يق س جذا اليم ج هازع دالف الظاجر دالف الاياؽ

ػس ظهػس

رييح لدال ػف الظاجر س اتيف ةاف
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بمعزؿ قف رييك دالف الاياؽ مما يعأل يق

س ااطراب مهجيس.

ِ ِ
صػػبحا محمػ ؿ قألػ اإلغػػارة يػػباحاً إذا اػرهاجا بالليػػؿ محمػ ؿ قألػ اله ػرة مػػف مزدل ػػف
ل لػ عػػال ج فػػال ضمغيرات ض

يباحاً إل مه إذا ارهاجا باإلبؿ الأل ظ يقبؿ جذا ةمػا وهػ يقبػؿ ذاؾ ا ي يػد مػا يليػص وحػد الػ يجيف د ف اتلػر لػد

اب الطبري مهجيػ ػس اتيػف الاػابقف قألػ يعػؿ الدالػف قألػ قم مجػا غيػر لايػف بمعهػ ً د ف لػر قػاؿج "إف اهلل يػؿ ثهػا ،
ولاـ بالمغيرات يبحاً لـ يليص مف ذلؾ مغيرة د ف مغيرة ةؿ مغيرة يبحاً دالألف يما ولاـ ب "(.)٘ٙ
ل ل عال ج فأثرف ِب ِه نقعا حقيؽ ب الليؿ اإلبػؿ ػنف ماػير الحػا ر اللػؼ يثيػر الغبػار ل لػ عػال ج فوسػطف

ِب ِه جمعا اليم ييك وف ُيطألؽ قأل يم العد
قألػ مػػهجج ال ييػ ػنف القػ ؿ بيػػحف دلػ ؿ الليػػؿ اإلبػػؿ حػػت لػ اة ل ػػظ العاديػػات يػحيك اريػػك ول ػػاظ اتيػػف
الة يبف قأل مزدل ف الاياؽ يح مألجما معاً.

ح مؿ الق ليف ا عد قأل وحدجما ر ااً لقبػ ؿ اتلػر الألغػف الاػياؽ ييػ زاف ذلػؾ ومػا اتثػار قػد يػحت قػف اليػحابف
س ال ايريف.

اػػبحاً

ػار ةألمػػاتج العاديػػات
لػػد هبػ لجػػذا ال ييػ ابػػف قاشػ ر رحمػ اهلل قػػاؿج "مػػف بػػدي الػػهظـ ةاقيػػاز ،إيثػ ُ
المقا ُػـ بػ لي َػؿ الغػز
الم ريات لدحاً المغيرات يػبحاً اػطف يمعػاً د ف غيرجػا اهجػا برشػال جا حمػؿ وف يةػ ف
َ
ر احؿ الحج"(.)٘ٚ

()٘ٛ

لػػد ةػػاف زيػػد بػػف واػألـ يػػذةر اػػير جػػذ ،ااحػػرؼ

يأباجػػا يقػ ؿج إهمػػا جػ لاػػـ ولاػػـ اهلل بػ

()ٜ٘

وي وف ليػػيص

العاديات بأحد جذيف ال ايريف و غيرجمػا مػرد د قهػد ،جػ يػرى وف القاػـ قػاـ يجمػا ػس غيرجمػا قػ ؿ زيػد بػف واػألـ ا يبعػد
س حقيق قف الق ؿ بأف المقي د بالعاديات الليؿ اإلبؿ ذلؾ قأل يعؿ القاـ مػراداً بػ يميػ العاديػات ال ػس يػدؽ قأليجػا

ألػؾ اا يػػاؼ مي معػػف لمػػا ةاهػػت الليػػؿ اإلبػػؿ وبػػرز مػػا ييػػدؽ يػ ذلػػؾ ال يػػؼ لةثػرة ال يػػاؽ العػػرب بجػػا اداة وقظػػـ
العبػادات قأليجػا اليجػػاد الحػج يػ َّػك ال مثيػؿ بجػا القاػػـ قألػ إطرلػ مػف جػػذا ال يػ
باب ال مثيؿ ج لاـ ولاـ اهلل ب لبيػاف حػاؿ ةهػ د اإلهاػاف ػس قرل ػ مػ ربػ
وشد هبرً ممف يدقس العقؿ الحةمف ال جـ.
خ صة التوجيه :ب ية ف يي
جذ ،اا ياؼ

ومػا قييػػد ،بالليػؿ و اإلبػػؿ جػ مػػف

وف العاديػات ويػدؽ قبػادةً وقظػـ قمػرً

اير اتيف وف القاـ قأل باب ػس اإلطػرؽ جػ ييػدؽ ػس ةػؿ مػف اي معػت يػ

ب يي م الق ؿ الثالػث ال اربػ

وبػرز مػا ييػدؽ يػ جػذا القاػـ مػف العاديػات الليػؿ اإلبػؿ بػ ي يػ

الق ػ ؿ اا ؿ الثػػاهس ية ػ ف المقي ػ د باتيػػف القاػػـ بيمي ػ العاديػػات ال ػػس ي م ػ

يجػػا اا يػػاؼ المػػذة رة لبيػػاف ةث ػرة

العاديػػات ال ػػس ي ػ هلل بالعبػػادة ا ييػػيبجا ةهػ د اإلهاػػاف ة ػر ،بػػؿ جػػس عػػد مهػػذ وف لألقجػػا اهلل عػػال إل ػ وف يػػرث
اارض مػػف قأليجػػا ةمػػا يحػػب لالقجػػا يرا ػ

ا ةمػػا ييػػه اإلهاػػاف يطغ ػ

ال يي ػ ػػس جػػذا المثػػاؿ ج ػ

مقب ؿ لقب ل يم اال اؿ يميعجا س ا يػا ،احػد مػف الدالػف ةػؿ لػ ؿ اػيري مهجػا يػحيك ػس ذا ػ
لألل اؿ االرى

يي ػ

غيػر مع ِ
ػارض

ةػؿ لػ ؿ يمثػؿ ه قػاً ييػدؽ قأليػ المعهػ الةألػس جػ وف العاديػات ييػدؽ ػس ةػؿ ق ٍ
ػاد يعػد ماػرقاً

م يؼ باا ياؼ المذة رة س الا رة ج ما يدؽ س اال اؿ ال ايريف ال س ُذةرت.
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املطلب الثانٌج التىجًه احملتنل.

جػ وف يػػرى الم اػػر وف الػػهظـ مح ِمػ ٌؿ لأللػ اؿ ال اػػيريف يبػػيف المعهػ الم ر ػػب قأليجػػا د ف وف يػػذةر يجػاً رايحػاً و

يمعاً ااحاً بؿ ييرح بقب لجا يميعاً ليات بالار رة وف ة ف ةذلؾ.
ؽ بعدما تبيَّف كأ َّنمػا ضيسػاقضوف إِلػى المػو ِت و ضهػـ ينظض ضػروف[ااه ػاؿج  ]ٙػس
مثاؿ ذلؾ ل ل عػال ج  ضيج ِادلضونؾ ِفي الح ِّ
يي اال اؿ س المقي د بالميادليف س اتيف.
عرض األقواؿ :ال ألؼ الم ار ف س بياف المقي د بالميادليف قأل ثرثف ول اؿج

(ٓ)ٙ

القوؿ األوؿ :وجؿ اإليماف مف ويػحاب راػ ؿ اهلل  الػذيف ةػاه ا معػ حػيف يَّػ إلػ بػدر لألقػاة المشػرةيف
ؽ وِا َّف ف ِريقػا ِمػف ال ضمػؤ ِم ِنيف لك ِ
ؽ جػ
ػارضهوف ي ضيج ِادلضونػؾ ِفػي الحػ ِّ
الاياؽ س ل ل ج كما أخرجؾ ربُّػؾ ِمػف بي ِتػؾ ِبػالح ِّ
مر ي قف ابف قباس(ٔ )ٙمياجد(ٕ )ٙابف إاحاؽ(ٖ )ٙال ار ،ال راة(ٗ )ٙالطبري(٘ )ٙالامعاهس(.)ٙٙ
()ٙٚ

القػػوؿ الثػػاني :المشػػرة ف قألي ػ ية ػ ف الةػػرـ ما ػ أه اً ج ػ مػػر ي قػػف قبػػد الػػرحمف بػػف زيػػد بػػف وا ػألـ
()ٜٙ

ال احدي

(ٓ)ٚ

الما ردي

البغ ي(ٔ.)ٚ

()ٙٛ

ذة ػر ،الثعألبػػس
(ٕ)ٚ

القػوؿ الثالػػث :الم مهػ ف ػس الظػػاجر جػػـ المهػػا ق ف ةرجػ ا اللػر ج لألق ػػاؿ جػ وحػػد ااح مػاليف الألػػذيف ذةرجمػػا الما ريػػدي
ي ابع قألي وحد ااح ماؿ الثاهس ج الق ؿ اا ؿ.

لدالػف

لػػـ

تحرير األقواؿ :اال اؿ ال ايريف لد دلؿ س حيز ال يي المقب ؿ و ال يي الممه ع و س حيز ااح ماؿ حيػث إهػ لػد
يػػأ س م اػػر يقػػؼ مػ االػ اؿ ال اػػيريف ليبػػيف معهاجػػا مػػا ي ر ػػب قأليجػػا مػػف دالػػف ثػػـ بعػػد ذلػػؾ ييعػػؿ االػ اؿ مح مألَػفً ػػس
الػػهظـ القرهػػس ية ػ ف ال يي ػ مح ػ مرً لةػػؿ ل ػ ؿ حػػد ،ا باي ماق ػ م ػ غي ػر ،جػػذا المثػػاؿ يبػػيف لهػػا المقي ػ د بال يي ػ
المح مؿ اال اؿ ال ايريف الثرثف ييعب ال قا جا س ي ٍ احد ةاف ا بد مف ال ػرييك بيهجػا ذلػؾ وف يةػ ف الميػادل ف
جػػـ المشػػرةيف المػ مهيف المهػػا قيف ةػ دؿ مػػهجـ ييػػادؿ ػػس الحػػؽ بعػػدما بػػيف وف ية هػ ا مقيػ ديف يميعػاً ػػس اتيػػف مػراد
اتيف ييدؽ قأل جذ ،اايهاؼ الثرثف مي معف جذا مف المحاؿ بمةاف.

وما يي ل ؿ ابػف زيػد -رحمػ اهلل -جػ وف يةػ ف مقيػ د ،وف مثػؿ جػذا اليػهي ييػدر قػف المشػرةيف ا ييػك

يد ر ،قف الم مهيف بال ػالس ػالةرـ ماػ أهؼ اتيػات ػس القػرف الةػريـ يػدؽ جػذا القػ ؿ ػنف الميادلػف ػس الحػؽ بعػد
بياه يدرت قف المشرةيف ةما لاؿ عػال ج ويعمـ الَِّكيف ضيج ِادلضوف ِفي آي ِاتنا ما ل ضهـ ِمف م ِحيص[الشػ رىج ٖ٘] يظجػر وف
ابف زيد هظر س اتيػف ألحقجػا بمػا ي ا قجػا مػف اتيػات مػف الياهػب الم اػ قس جػ بػذلؾ ويػاب حقػاً لةهػ ول َّػؿ باايػؿ
الايالس ألرج اتيف مف ايالجا اا ٍ
شةاؿ و قدـ لب ل لمعهاجا الظاجر س ذلؾ مزلؽ ا ُحمد ققبا.،
ومػػا اح مػػاؿ الما ريػػدي ج ػ ا يب عػػد قػػف ل ػ ؿ ابػػف زيػػد بػػؿ ج ػ يػػادر مػػف رحم ػ حيػػث إه ػ يعػػؿ ااح مػػاؿ اا ؿ

مقي داً ب المها قيف حقيقف ةاطرؽ هعػت المػ مهيف قألػيجـ يمػا يظجػر لألقػارا مهزقػ جػذا ييػب ػس الاػبب الػذي ايألػ لػاؿ
ابػػف زيػػد مػػا لػػاؿ م ػ وف القػػرف لػػيس مػػف اػػه وف يطألػػؽ هعػػت اإليمػػاف قأل ػ المهػػا قيف و العةػػس ا ػرً قأل ػ مػػا ػػس جػػذا

ٍ
إلباس س اللطاب ُي َيؿ قه الهظـ الةريـ م لأل  ،مف الدليؿ.
اليهي مف
قأل وف ابف قطيف حا ؿ وف ييم بيف الق ليف َّ
يمع ةاف ليحف اح مالجما ا إلمةاهيف اي ماقجما س يجف
لةف َ
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احدة بعد وف ذةػر القػ ليف جػ وف يةػ ف المقيػ د بالميػادليف المػ مهيف و المشػرةيف لػاؿج " ال قػدير قألػ جػذا ال أ يػؿج
ؽ ميادلفً ةةراج جـ إلراج ربؾ إياؾ مف بي ػؾ الميادلػف قألػ جػذا ال أ يػؿ بمثابػف الةراجيػف ةػذلؾ
 ضيج ِادلضونؾ ِفي الح ِّ
لا ؿ جذ ،المقالف يقػ ؿج إف الميػادليف جػـ الم مهػ ف لا ػؿ المقالػف اا لػ يقػ ؿج إف الميػادليف
ل ال شبي س المعه
جـ المشرة ف جذاف ل اف مطرداف ي ـ بجما المعه

يحاف ريؼ الأل ظ"(ٖ.)ٚ

ييػ

ال يي مف يجف ابف قطيف يي اح مالس وي وف ااح ماؿ ي يػ لجػذا القػ ؿ ةمػا وهػ ي يػ لألقػ ؿ اتلػر جػ
م ي د قهد الم اريف حيف ا يب ف س الماألف بق ؿ يبق ال ييػ محػ مرً جػ يةشػؼ لبػ ؿ الم اػر لقػ ٍؿ غيػر مقبػ ؿ لػدى

يمج ر الم اريف بدؿ وف يريح يذجب ي مذجب ااح ماؿ الم ازهف م الق ؿ اتلػر المشػج ر يق يػ مػف جػذ ،اليجػف ا
ألحق اجاـ ال لط ف مف يجف ولرى جذ ،طريقف ل يف قهد القااس وبس محمد يعجدجا مف وطاؿ الهظر س ييجا .

خ صػة التوجيػه :مػف لػرؿ ػدبر االػ اؿ ال اػيريف يظجػر لهػا وف ال ييػ مح مػ ٌؿ قهػد ابػػف قطيػف ةمػا جػ قهػد الما ريػدي لػػذلؾ
يعألهػػا جػػذا اله ػ ع مػػف وه ػ اع ال يي ػ لمػػا يح مأل ػ م اػػر و وةثػػر لػػيس بالاػػر رة وف ية ػ ف جػػذا اله ػ ع يػػحيحاً مػػف حيػػث لابألي ػ
لأل يي ػ

اليػػحيك وف ال ػرايك ػػس الماػػألف ج ػ وف المقي ػ د بالميػػادليف الم مه ػ ف ا المشػػرة ف ا المهػػا ق ف مػػف حيػػث يػػحف

ا ياؼ المشرةيف المها قيف بالميادلف جذا يحيك لةف لػيس مػف جػذ ،اتيػف بػؿ مػف غيرجػا ةمػا جػ مباػ ط ػس اتيػات المةيػف
ممػػا احظ ػ وف الغالػػب ػػس ذةػػر الميادلػػف اليػػادرة قػػف غيػػر الهبػػس يػأل اهلل قأليػ اػألـ ػػس القػػرف الةػريـ إذا ةاهػػت ػػس اتيػػات

المةيف جس ميادلف الةػا ريف ةاذا ةاهػت ػس اتيػات المدهيػف جػس ميادلػف المػ مهيف جػذ ،اتيػف ػدؿ قألػ وف الميادلػف يػدرت قػف
الم مهيف جذا مما يح م الاياؽ وما المشرة ف ألـ يير لجـ ذةر ا يػد لريهػف يػرؼ الميادلػف إلػيجـ ألمػا ةػاف اامػر ةػذلؾ

ةاف الق ؿ ب عييف الم مهيف ج الرايك جذا ا يمه مف اح ماليف ال يي ما داـ ال يي بقس قأل إطرل د ف قييد.

املطلب الثالثج التىجًه املنتهع.

ج ام هاع اي ماع اال اؿ ال ايريف ػس يجػف احػدة مػف الدالػف اام هػاع جػ

ػؼ ل عػؿ ال ييػ حيػث يم هػ قألػ
ي ٌ

الباحػث وف ي يػ االػ اؿ ػػر ييػػك مػ جػػذا الهػ ع إا ال ػرييك ألػػيس ةػؿ لػ ؿ اػػيري ُي يػ

جهػػاؾ مػػف االػ اؿ مػػا ػػأب وف

ي م م غيرجا س دالف احػدة شػأف جػذ ،االػ اؿ ال ػرييك لةػف يبقػ معجػا مػف ار حػف ال ييػ بيػاف يجػف لا ألجػا ػس الػدليؿ
ااا داؿ

س بحثهػا ا يعهيهػا ال ػرييك بقػدر مػا يعهيهػا ال ييػ

ة ف ال يي جس الرايحف هذةر ما يعهيها مه لبياه

ػال رييك بػيف االػ اؿ جػ الماػأل ؾ قهػد الهػاس لػذلؾ اػهيعؿ

أييأل ا لأل ا ي .

اء ِب ضدخاف ضمِبيف[الدلافج ٓٔ].
اهارب لذلؾ مثرً ه اك مف لرل المقي د ج ل ل عال ج فارت ِقب يوـ تأِتي َّ
السم ض

اء ِب ضػدخاف
عرض األقواؿ :ال ألؼ الم ار ف س اير الدلاف س ل لػ عػال ج فارت ِقػب يػوـ تػأ ِتي َّ
السػم ض
ػػذجب قبػػد اهلل بػػف ماػػع د  إل ػ اػػير ،بالػػدلاف الػػذي ل ػ لمشػػرةس مةػػف حػػيف ير ع ػ ف وبيػػارجـ إل ػ الاػػماة ػػر يػػر ف إا
ضم ِبػيف[الػدلافج ٓٔ]

ػاة قأليػ َّاػػر البطشػػف ػػس ل ل ػ عػػال ج يػػوـ
الػػدلاف مػػف شػػدة اليجػػد بعػػد دقػػاة الهبػػس  وف ييػػيبجـ اػػهس ةاػػهس ي اػػؼ بهػ ً
ش البطةػػة ال ضكبػػرا إَِّنػػا ضمنت ِق ضمػػوف[الػػدلافج  ]ٔٙبي ػ ـ بػػدر بيهمػػا ذجػػب ابػػف قمػػر ابػػف قبػػاس  الحاػػف م ػف م اػػري
نػػب ِط ض
اليحابف ال ابعيف و باقجـ إل اير الدلاف بأه يف مف يات اهلل مراألف قأل قباد ،لبؿ ميسة الااقف يدلؿ س واماع
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وجؿ الة ر ب

يع ري وجؿ اإليماف ب ةجي ف الزةاـ وه لـ ِ
يأت بعد وما البطشف جس قذاب القيامف(ٗ.)ٚ

خ صػػة التوجيػػه :جػػذاف القػ اف مػػف المم ه ػ اي ماقجمػػا ػػس ييػ ٍ إذ ةػػؿ لػ ؿ مهجمػػا لػ زماه ػ المل ألػػؼ وح الػ المل أل ػػف
معهػػا ،الم بػػايف قػػف المعه ػ اتلػػر مع ػ يم ه ػ ال يي ػ ػػس دالػػف احػػدة و معه ػ

المم ه

احػػد ُيحمػػؿ جػػذا المثػػاؿ قأل ػ ال يي ػ

طريؽ ال عامؿ م جذ ،اال اؿ ج ال ػرييك قألػ اػ ة لػ ة اادلػف الهقأليػف الاػياليف قألػ اػ ة ل اقػد ال ػرييك بػيف

اال اؿ لف ه ا س جذا المثاؿ اف مقي د ال مثيؿ ب لد حقؽ س بياف وف ال يي يم ه

س بعض اال اؿ ال ايريف.

اخلامتة والتىصًات.

س لا مف جذ ،الدرااف هلألص إل ميم قف مف اله ا ج ه يزجا يما يأ سج

ٔ -ال يي س الألغف يدؿ قأل ال جي ف اإلرشاد الدالف.

ٕ -ا ي يػػد م جػ ـ محػػدد اارةػػاف ل ييػ االػ اؿ ال اػػيريف هاػ طي

اػ م جػ ـ لػ بق لهػػاج جػ بيػػاف يجػػف االػ اؿ

ال ايريف مقي دجا س بياف الهص القرهس لألةشؼ قف رةا ز اا اؽ م ارؽ اال رؼ.
ٖ-

لا قمأليف يي اال اؿ ال ايريف لميم قف مف الا ابط المهجييف ال س عيف قأل ال يي ال عأليؿ.

ٗ -يح ةـ يي اال اؿ ال ايريف لميم قف مف الق اقد ال س عيف قأل حاف الهظر ال دبر.
٘ -قهد معف وه اع يي اال اؿ ال ايريف هلرج بثرثف وه اع جسج

و .ال يي المقب ؿج ج وف ي ي الم ار اال اؿ ال ايريف قألػ معهػ ةألػس احػد بحيػث أل قػس االػ اؿ ال اػيريف ػس ا يػا،
مف الدالف د ف ه ر و ااطراب بؿ لد أل قس اال اؿ قأل ابيؿ ال ةامؿ الدالس و قأل ابيؿ ال ه ع الدالس.
ب .ال ييػ المح مػػؿج جػ وف يػػرى الم اػػر وف الػػهظـ مح ِمػ ٌؿ لأللػ اؿ ال اػػيريف يبػػيف المعهػ الم ر ػػب قأليجػػا د ف وف
يذةر يجاً رايحاً و يمعاً ااحاً بؿ ييرح بقب لجا يميعاً ليات بالار رة وف ة ف ةذلؾ.

ج .ال يي ػ الممه ػ عج ج ػ ام هػػاع اي مػػاع اال ػ اؿ ال اػػيريف ػػس يجػػف احػػدة مػػف الدالػػف اام هػػاع ج ػ
ال يي حيث يم ه قأل الباحث وف ي ي اال اؿ ر ييك م جذا اله ع إا ال رييك.

ػؼ ل عػػؿ
يػ ٌ

 -ٙييألس يي اال اؿ ال ايريف لاه ف ااح ماؿ الدالس س ال اير حيث إف اال اؿ ال اػيريف ػس غالبجػا حػ ـ ػس حمػ
ااح مػػاؿ الػػدالس جػػس بػػذلؾ ُعػػيف قأل ػ
المعاهس مف الأل ظ الهظـ الاياؽ.

جػػـ واااػػيات ااح مػػاؿ الػػدالس قهػػد الم ا ػريف ةيػػؼ يح مأل ػ ف الػػداات

 -ٚجهاؾ ميم قف مف ال ا د الثمرات ال ػس هيهيجػا مػف ييػ االػ اؿ ال اػيريف قألػ وراػجا قأليػؿ حيػـ االػ رؼ الحقيقػس
بيف الم اريف.
وأبرز التوصيات هي:

ٔ -العهايف بعألـ ال يي س الدرااات القرهيف قأل الما ى ال أييألس ال طبيقس.
ٕ -و يس ب اييؿ راا ؿ قألميف وةاديميف س ييػ االػ اؿ ال اػيريف قألػ شػةؿ مشػر قات هػا ؿ القػرف الةػريـ مػف و لػ
إل

لر ،بمهجج قألمس م ةامؿ.
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)Mahmoud: ????? ????? ???????? (????? ??????) Explanatory Statement Directive (Rooting and Application
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ٖ -إقادة درااف يي اال اؿ ال ايريف قأل ا ة لاه ف ااح ماؿ الدالس.
اهلىامش.
(ٔ) ُيهظرج وب محمد قبد اهلل بف ماألـ ابف ل يبف الديه ري (ت ٕٚٙجػٜٛٛ/ـ) تأويؿ مةكؿ القرآف حقيػؽج إبػراجيـ شػمس الػديف
بير ت دار الة ب العألميف (د.ت) (د.ط) صٖٖ.

ي (ت ٜٚٗج ػػٖٔٗٛ/ـ) الط ػراز ألس ػرار الب غػػة وعمػػوـ حقػػائؽ ا عجػػاز بيػػر ت المة بػػف العي ػريف
(ٕ) يحي ػ بػػف حم ػزة العأل ػ ّ
ٖٕٗٔجػ (طٔ) جٖ ص٘.ٚ
(ٖ) وحمد بف ارس بف زةريا (ت ٖٜ٘جػػٔٓٓٗ/ـ) مجمػؿ المغػة حقيػؽج زجيػر قبػد المحاػف اػألطاف بيػر ت م ااػف الراػالف
ٔٗٓٙجػ ٜٔٛٙـ (طٕ) ص.ٜٔٚ

(ٗ) وب مهي ر محمد بف وحمد بف اازجري (ت ٖٓٚجػٜٛٓ/ـ) تهكيب المغة حقيؽج محمػد قػ ض مرقػب بيػر ت دار إحيػاة
ال راث العربس ٕٔٓٓـ (طٔ) ج ٙص.ٔٛٚ

(٘) وب يعألس قبد البالس بف وبس الحييف ال ه لس (ت هح ؽ٘جػػٔٔ/ـ) القوافي حقيػؽج الػدة ر قػ هس قبػد الػر ؼ ميػر
مة بف اللاهيس ٜٔٚٛـ (طٕ) جٔٔ صٖ.ٚٓٛ

( )ٙوب الحاف قألس بف إاماقيؿ ابف ايد( ،ت ٗ٘ٛجػٔٓٙٙ/ـ) المحكـ والمحيط األعظـ حقيؽج قبد الحميد جهػدا ي .بيػر ت
دار الة ب العألميف ٕٔٗٔجػ ٕٓٓٓـ (طٔ) جٗ ص.ٖٜٜ

( )ٚهش ػ اف بػػف اػػعيد الحميػػري (ت ٖ٘ٚج ػػٔٔٚٛ/ـ) ةػػمس العمػػوـ ودواء ك ػ ـ العػػرب مػػف الكمػػوـ حقيػػؽج حاػػيف بػػف قبػػد اهلل
العمري بير ت دار ال ةر المعاير ٕٓٗٔجػ( ٕٔٗٔ-طٔ) جٔٔ صٖ.ٚٓٛ

(ُ )ٛيهظرج وب قبد الرحمف اللأليؿ بف وحمد ال راجيػدي (ت ٓٔٛجػػٜٚٙ/ـ) العػيف حقيػؽج د مجػدي الملز مػس بيػر ت دار مة بػف
الجرؿ (د.ت) (د.ط) جٗ ص.ٙٙ
( )ٜوب الحايف وحمد بف ارس (ت ٖٜ٘جػٔٓٓٗ/ـ) مقاييس المغة حقيؽج قبد الارـ جػار ف بيػر ت دار ال ةػر ٖٜٜٔج ػ/
ٜٜٔٚـ (طٔ) ج ٙص.ٛٛ

(ٓٔ) ابف ايد ،المحكـ والمحيط األعظـ جٗ ص.ٖٜٚ
(ٔٔ) وب ػ قمػػر إاػػحاؽ بػػف مػ ّػرار الشػػيباهس (ت ٓٔٛج ػػٜٚٙ/ـ) الجػػيـ حقيػػؽج إب ػراجيـ اابيػػاري القػػاجرة الجي ػػف العامػػف لش ػ ف
المطاب ااميريف ٖٜٗٔجػ ٜٗٔٚـ (طٔ) جٕ صٗ٘ٔ.
(ٕٔ) الشيباهس الجيـ جٖ ص.ٕٛٛ
(ٖٔ) الشيباهس الجيـ جٖ صٔ.ٛ
(ٗٔ) وب الحاف اعيد بف ماعدة المعػر ؼ بػاال ش اا اػط (ت ٕ٘ٔجػػٛٗٔ/ـ) القػوافي حقيػؽج وحمػد ار ػب اله ػاخ بيػر ت
دار ااماهف ٖٜٗٔجػٜٔٚٗ/ـ (طٔ) ص.ٖٛ-ٖٚ

(٘ٔ) وب اعيد الحاف بف قبد اهلل الاػي ار س (ت ٖٙٛجػػٜٚٛ/ـ) ةػر كتػاب سػيبويه حقيػؽج وحمػد حاػف مجػدلس بيػر ت دار
الة ب العألميف ٕٓٓٛـ (طٔ) ج٘ ص.ٛٚ

( )ٔٙالمراد باالؼ ولؼ ال أايس ال س ابؽ حرؼ القا يف بحرؼ ال يي

لجـ يا وميمف
ةاالؼ ال س س "هايب" س ل ل ج "ةأليهس ٍّ
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ِ
هايب" حرؼ القا يف ج حرؼ الباة وما حرؼ ال يي ج الياد ألألشاقر وف يا بدؿ حرةػف الاػـ بالةاػر العةػس
وما ال ك ر قأل مذجب ايب ي اال ش.

( )ٔٚوب محمد قبد اهلل بػف ماػألـ بػف ل يبػف الػديه ري (ت ٕٚٙجػػٜٛٛ/ـ) الجػراثيـ حقيػؽج محمػد يااػـ الحميػدي دمشػؽ ازرة
الثقا ف (طٔ) جٕ ص.ٖٕٚ

( )ٔٛقبد العظيـ بف ال احد العد اهس البغدادي (ت ٗ٘ٙجػػٕٔ٘ٙ/ـ) تحرير التحبير فػي صػناعة الةػعر والنثػر حقيػؽج الػدة ر
ح هػػس محمػػد شػػرؼ اليمج ريػػف العربيػػف الم حػػدة الميألػػس ااقألػ لألشػ ف اإلاػػرميف (د.ت) (طٔ) ص ٕٙٛوبػ البقػػاة

وي ب بف م ا الة ي الكميات حقيؽج قدهاف در يش محمد الميري بير ت م ااف الراالف (طٔ) صٖٔٓ.

( )ٜٔلاؿ ال جاه يج " نه يح مؿ مهس وف ييير العيف العػ راة يػحيحف يةػ ف مػدحاً مهػس ليػر بػالعةس يةػ ف ذمػاً" ُيهظػرج
محمػػد بػػف قألػػس ال جػػاه ي (ت ٔٔ٘ٛج ػػٔٚٗ٘/ـ) كةػػػاؼ اصػػػط حات الفنػػػوف والعمػػػوـ بيػػر ت مة بػػف لبهػػاف ٜٜٔٙـ

(طٔ) جٔ ص.ٕ٘ٚ

(ٕٓ) العأل ي الطراز جٖص٘.ٚ

(ٕٔ) قأل ػػس ب ػػف محم ػػد ب ػػف قأل ػػس الشػ ػريؼ اليري ػػاهس (ت ٛٔٙجػ ػػٖٔٗٔ/ـ) التعريفػػػات بي ػػر ت دار الة ػػب العألمي ػػف ٖٓٗٔج ػ ػ/
ٖٜٔٛـ (طٔ) صُ .ٜٙيهظػػرج قبػػد الػػرحمف بػػف وبػػس بةػػر يػػرؿ الػػديف الاػػي طس (ت ٜٔٔج ػػٔ٘ٓ٘/ـ) معجػػـ مقاليػػد
العموـ في الحدود والرسوـ حقيؽج محمد إبراجيـ قبادة القاجرة مة بف اتداب ٕٗٗٔجػ ٕٗٓٓـ (طٔ) صٗٓٔ.

(ٕٕ) قبد الهبػس بػف قبػد الراػ ؿ ااحمػد هةػري (ت هحػ ؽٕٔجػػ/ؽٔٛـ) جػامع العمػوـ فػي اصػط حات الفنػوف عريػبج حاػف
جاهس حص بير ت دار الة ب العألميف ٕٔٗٔجػٕٓٓٓ/ـ (طٔ) جٔ ص.ٕٗٛ

(ٖٕ) ال جاه ي كةاؼ اصط حات الفنوف جٔ ص.ٕ٘ٛ
(ٕٗ) ايأ س بياف جذ ،الا ابط س الياهب ال طبيقس.

(ٕ٘) جذ ،الق اقد لريف يرب س س اليم بيف اال اؿ ال ايريف يمع جا يغ جا س جذا البحث.

) (ٕٙولري ػ وب ػ قبػػد اهلل محمػػد بػػف إاػػماقيؿ البلػػاري (ت ٕ٘ٙج ػػٜٛٙ/ـ) صػػحيا البخػػاري حقيػػؽج محمػػد زجيػػر بػػف هايػػر
الهايػػر بيػػر ت دار ط ػ ؽ الهيػػاة ٕٕٗٔجػ ػ (طٔ) ة ػػاب المغػػازي بػػاب غػػز ة الحديبػػف رلػػـ الحػػديثج (ٕ )ٗٔٚوب ػ

يع ر محمد بف يرير الطبري (ت ٖٓٔجػٜٕٕ/ـ) جامع البياف عف تأويؿ آي القرآف حقيؽج وحمد محمد شاةر بير ت

م ااف الراالف ٕٓٗٔجػ ٕٓٓٓـ (طٔ) جٕٕ صٕٔٓ.

) (ٕٚولري البلاري صحيا البخاري ة اب المغازي باب غز ة الحديبف رلـج (ٓ٘ٔٗ) الطبري يام البياف جٕٕ صٕٕٓ.

) (ٕٛيهظػرج وبػ إاػػحاؽ وحمػد بػف محمػػد بػف إبػراجيـ الثعألبػس (ت ٕٗٚجػػٖٔٓ٘/ـ) الكةػػؼ والبيػاف عػػف تفسػػير القػرآف حقيػػؽج
اإلماـ وبس محمػد بػف قاشػ ر بيػر ت دار إحيػاة ال ػراث العربػس ٕٕٗٔج ػ ٕٕٓٓـ (طٔ) ج ٜصٔٗ .محمػد الطػاجر

ابف محمد بف محمد الطاجر بف قاش ر (ت ٖٖٜٔجػٜٖٔٚ/ـ) التحرير والتنوير

(طٔ) ج ٕٙص٘ٗٔ.

هس الدار ال هاػيف لألهشػر ٜٗٔٛج ػ

) (ٕٜيهظرج وب ال رج يماؿ الديف قبد الرحمف بػف قألػس بػف محمػد اليػ زي (ت ٜ٘ٚجػػٕٔٓٔ/ـ) زاد المسػير فػي عمػـ التفسػير

حقيػػؽج قبػػد الػػرزاؽ المجػػدي بيػػر ت دار الة ػػاب العربػػس ٕٕٗٔجػ ػ (طٔ) ج ٚصٖٕٗ قبػػد الػػرحمف بػػف وبػػس بةػػر

يرؿ الديف الاي طس (ت ٜٔٔجػٔ٘ٓ٘/ـ) الدر المنثور في التفسير بالمأثور بيػر ت دار ال ةػر (د.ت) (طٔ) جٚ

صٓٔ٘.
)ٖٓ( يهظرج الطبري جامع البياف جٕٕ صٕٔٓ الثعألبس الكةؼ والبياف ج ٜصٔٗ .ابف قاش ر التحرير والتنوير
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)Mahmoud: ????? ????? ???????? (????? ??????) Explanatory Statement Directive (Rooting and Application

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ املثهى عبد الفتاح
ج ٕٙصٗٗٔ.
)ٖٔ( وبػ القااػـ يػار اهلل محمػ د بػف قمػر بػػف وحمػد الزملشػري (ت ٖ٘ٛجػػٔٔٗٗ/ـ) الكةػاؼ عػػف حقػائؽ غػوامض التنزيػؿ بيػػر ت
دار الة اب العربس ٔٗٓٚجػ (طٖ) جٗ صٖٖٔ.

)ٕٖ( وب قبد اهلل محمد بف قمر بف الحاف بف الحايف ال يمس الرازي (ت ٙٓٙجػػٕٔٔٓ/ـ) التفسػير الكبيػر بيػر ت دار إحيػاة
ال راث العربس ٕٓٗٔجػ (طٖ) ج ٕٛص٘.ٙ

)ٖٖ( يهظرج الطبري جامع البياف جٕٕ ص.ٜٔٚ
)ٖٗ( ُيهظرج ابف الي زي زاد المسػير ج ٚصٖٕٗ .الثعألبػس الكةػؼ والبيػاف ج ٜصٔٗ .الزملشػري الكةػاؼ جٗ صٖٖٔ.
ابف الي زي زاد المسير ج ٚصٖٕٗ.

)ٖ٘( الثعألبس الكةؼ والبياف ج ٜصٕٗ.
)ُ (ٖٙيهظرج الرازي التفسير الكبير ج ٕٛص٘ .ٙالزملشري الكةاؼ جٗ صٖٖٔ.
)ُ (ٖٚيهظرج الزملشػري الكةاؼ جٗ صٖٖٔ .البياػا ي أنػوار التنزيػؿ ج٘ ص .ٕٔٙشػجاب الػديف محمػ د بػف قبػد اهلل
الحايهس اال اس (ت ٕٓٔٚجػٔٛٗ٘/ـ) رو المعاني في تفسير القرآف العظيـ والسبع المثاني حقيؽج قألس قبد الباري
قطيف بير ت دار الة ب العألميف ٘ٔٗٔجػ (طٔ) ج ٕٙص.ٜٛ

) (ٖٛالرازي التفسير الكبير ج ٕٛص٘.ٙ
) (ٖٜقرة الػديف قألػس بػف محمػد اللػازف (ت ٔٗٚجػػٖٔٗٔ/ـ) لبػاب التأويػؿ فػي معػاني التنزيػؿ حقيػؽج محمػد قألػس شػاجيف بيػر ت
دار الة ب العألميف ٘ٔٗٔجػ (طٔ) جٗ صٕ٘ٔ.

)ٓٗ( قبػد المألػؾ بػف جشػاـ بػف ويػ ب الحميػري (ت ٕٔٛجػػٖٛٗ/ـ) السػيرة النبويػة حقيػؽج طػ قبػد الػر ؼ اػعد بيػػر ت دار
الييؿ ٔٔٗٔجػ (د.ط) جٗ صٔ.ٕٜ

)ٔٗ( محمد يماؿ الديف بف محمػد اػعيد بػف لااػـ القااػمس (ت ٕٖٖٔجػػٜٔٔٗ/ـ) محاسػف التأويػؿ حقيػؽج محمػد بااػؿ قيػ ف
الا د بير ت دار الة ب العألميف ٔٗٔٛجػ (طٔ) ج ٛصٕ.ٗٛ

)ٕٗ( الطبري جامع البياف جٕٕ صٕٕٓ.
)ٖٗ( الطبري جامع البياف جٕٕ صٕٔٓ.
)ٗٗ( وبػ الاػػع د العمػػادي محمػػد بػػف محمػػد بػػف ميػػط

(ت ٕٜٛج ػػٔ٘ٚٗ/ـ) إرةػػاد العقػػؿ السػػميـ إلػػى مزايػػا الكتػػاب الكػػريـ

بير ت دار إحياة ال راث العربس (د.ت) مي رة قف الطبعف الميريف ج ٛصٗٓٔ.

اليػػهعاهس (ت ٕٔٔجػػٕٛٙ/ـ) تفسػػير عبػػد الػػرزاؽ حقيػػؽج محمػ د محمػػد

)٘ٗ( ُيهظػػرج وبػ بةػػر قبػػد الػػرزاؽ بػػف جمػػاـ بػػف هػػا
قب ػػد ،بي ػػر ت دار الة ػػب العألمي ػػف ٜٔٗٔج ػ ػ (طٔ) جٖص ٕ٘ٗ .الطب ػػري جػػػامع البيػػػاف جٕٗ ص٘٘ٛ-٘٘ٚ
الثعألبس الكةؼ والبياف جٓٔ ص.ٕٜٙ

) (ٗٙتفسير الطبري جامع البياف جٕٗ ص ٘٘ٛالثعألبس الكةػؼ والبيػاف جٓٔص ٕٜٙوبػ حيػاف محمػد بػف ي اػؼ بػف
قألس بف ي اؼ بف حياف ااهدلاس (ت ٘ٗٚجػٖٔٗٗ/ـ) البحر المحيط حقيؽج يدلس محمد يميؿ بيػر ت دار ال ةػر

ي قه ج هزقت قف ل لس ريعت إل الذي لاؿ قألس.
ٕٓٗٔجػ (طٔ) جٓٔ ص .ٕ٘ٚقد ُرِ َ
) (ٗٚالطبري جامع البياف جٕٗ صٖ.٘ٙ

)ُ (ٗٛيهظرج وب العباس وحمد بف ي اؼ المعر ؼ بالاميف الحألبس (ت ٚ٘ٙجػٖٔ٘٘/ـ) الدر المصوف في عموـ الكتاب المكنوف
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حقيؽج وحمد محمد اللراط دمشػؽ دار القألػـ ٔٗٓٙج ػٜٔٛٙـ (طٔ) جٔٔ صٔ ٛابػف قاشػ ر التحريػر والتنػوير

جٖٓ ص.ٜٗٛ

( )ٜٗالزملشري الكةاؼ جٗ ص.ٚٚٛ
(ٓ٘) الاميف الحألبس الدر المصوف جٔٔ صٕ.ٛ

(ٔ٘) ُيهظرج ابف ارس مقاييس المغة جٖ ص٘.ٖٛ
(ٕ٘) ال راجيدي العيف جٖ ص.ٜٔٓ
(ٖ٘) الاميف الدر المصوف جٔٔ صٕ.ٛ
(ٗ٘) ُيهظرج الطبري جامع البياف جٕٗ صٔ.٘ٙ
(٘٘) الطبري جامع البياف جٕٗ صٔ.٘ٙ
( )٘ٙالطبري جامع البياف جٕٗ صٕ.٘ٙ
( )٘ٚابف قاش ر التحرير والتنوير جٖٓ صٔٓ٘.
( )٘ٛويج الليؿ اإلبؿ.
(ُ )ٜ٘يهظرج الطبري جامع البياف جٕٗ صٕ.ٖ٘ٙ-٘ٙ
)ٓ (ٙالطبري جامع البياف جٖٔ ص٘.ٖٜ

)ٔ (ٙولري الطبري جامع البياف جٖٔ ص٘ ٖٜمف طريؽ محمد بف اعد إل ابف قباس.
)ٕ (ٙيهظرج الطبري جامع البياف جٖٔ صٖ.ٖٜ
)ٖ (ٙولري الطبري جامع البياف جٖٔ ص٘ ٖٜمف طريؽ ابف حميد لاؿ حدثها األمف قف ابف إاحاؽ بمعها.،
)ٗ (ٙيهظػػرج وب ػ زةريػػا يحي ػ بػػف زيػػاد بػػف قبػػد اهلل بػػف مهظ ػ ر ال ػراة (ت ٕٓٚج ػػٕٕٛ/ـ) معػػاني الق ػرآف حقيػػؽج وحمػػد ي اػػؼ
الهيا س لريف مير دار الميريف لأل أليؼ ال ريمف (د.ت) ((طٔ) جٔ صٖٓٗ.

)٘ (ٙحيث لاؿج الي اب مف الق ؿ س ذلؾ ما لال ابف قباس ابف إاحاؽ مف وف ذلؾ لب ٌػر مػف اهلل قػف ريػؽ مػف المػ مهيف الطبػري
جامع البياف جٖٔ ص.ٖٜٙ

) (ٙٙوب المظ ر مهي ر بف محمد الامعاهس (ت ٜٗٛجػٜٔٓٙ/ـ) تفسير السمعاني حقيؽج ياار بف إبراجيـ غهػيـ بػف قبػاس
ابف غهيـ الرياض دار ال طف ٔٗٔٛجػ ٜٜٔٚـ (طٔ) جٕ ص.ٕٜٗ

) (ٙٚولري الطبري جامع البياف جٖٔ ص٘ ٖٜمف طريؽ ابف جب قف ابف زيد ولري وب محمد قبد الػرحمف بػف محمػد
ابف إدريس الرازي ابف وبس حا ـ (ت ٖٕٚجػػٜٖٛ/ـ) تفسير القرآف العظػيـ حقيػؽج واػعد محمػد الطيػب الاػع ديف مة بػف

هزار ميط

الباز ٜٔٗٔجػ (طٖ) ج٘ صٓ ٔٙٙمف طريؽ ويبي قه .

) (ٙٛالثعألبس الكةؼ والبياف جٗ صٖٖٓ.

) (ٜٙوب محمد مةس بف وبس طالػب َح ّمػ ش ااهدلاػس القرطبػس (ت ٖٗٚجػػٔٓٗ٘/ـ) الهدايػة الػى بمػوغ النهايػة فػي عمػـ معػاني
القػرآف وتفسػير وحةامػ يمػؿ مػف هػ ف قأل مػ حقيػؽج ميم قػف راػا ؿ يامعيػف ػس يامعػف الشػارلف الشػارلف يامعػػف
الشارلف ٕٜٔٗجػٕٓٓٛ/ـ (طٔ) جٗ ص.ٕٖٚٛ

)ٓ (ٚحيػ ػث لاؿج س الميادؿ ل ل افج وحدجماج وهجـ المشرة ف لال ابف زيد .الثاهسج وهجـ طا ف مف الم مهيفُ .يهظػ ػ ػرج وب

الحاف قألس بف محمد البغدادي الما ردي (ت ٓ٘ٗجػٔٓ٘ٛ/ـ) النكت والعيوف حقيؽج الايد ابف قبد المقي د بف قبد الرحيـ
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)Mahmoud: ????? ????? ???????? (????? ??????) Explanatory Statement Directive (Rooting and Application

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ املثهى عبد الفتاح
بير ت دار الة ب العألميف (طٔ) جٕ ص.ٕٜٙ
)ٔ (ٚوب ػ محمػػد محيػػس الاػػهف الحاػػيف ب ػف ماػػع د البغ ػ ي (ت ٓٔ٘ج ػػٔٔٔٙ/ـ) معػػالـ التنزيػػؿ حقيػػؽج محمػػد قبػػد اهلل الهمػػر ل ػريف
الرياض دار طيبف لألهشر ال زي

ٔٗٔٚجػٜٜٔٚ/ـ (طٗ) جٕ ص.ٕٜٙ

)ٕ (ٚيهظػػرج وب ػ مهي ػ ر الما ريػػدي (ت ٖٖٖج ػػٜٗٗ/ـ) تػػأوي ت أهػػؿ السػػنة حقيػػؽج د .ميػػدي بااػػأل ـ بيػػر ت دار الة ػػب
العألميف ٕٔٗٙجػٕٓٓ٘/ـ (طٔ) ج٘ ص.ٔ٘ٙ

)ٖ (ٚوبػ محمػػد قبػػد الحػػؽ بػػف غالػػب بػػف قبػػد الػػرحمف بػػف مػػاـ بػػف قطيػػف ااهدلاػػس (ت ٕٗ٘جػػٔٔٗٚ/ـ) المحػػرر الػػوجيز فػػي تفسػػير
الكتاب العزيز حقيؽج قبد الارـ قبد الشا س محمد بير ت دار الة ب العألميف ٕٕٗٔجػ (طٔ) جٕ صٕٓ٘.

)ٗ (ٚالطبري جامع البياف جٕٕ صٗٔ.ٜٔ-
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