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 نظرة يف املصطلح والنشأة:العلوم اليت حيتاج إليها املَُف ِّسر
 عبدالعزيز بن عبد الرمحن الضامر.د
أستاذ الدراسات القرآنية املساعد

كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية ابألحساء جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

:امللخص

 وأب ـ مل املا ــولما،  م ــح ةحي ــة ع يف ـ،) ين ــاال البم ــح ما ــول (العل ــوم ال ـ ــا لي ـا امل َف )س ـ
ُ
 وا ــد ق مسـ ــي البم ــح أ ممدمـ ــة و ــة مباحـ ــح،  وكـ ــالب الب ــدا انوأ مـ ــح ن ـ ـ، امل ادف ــة لـ ـ
،  ومــن ا الا ابــة في ـ، وخوــة البمــح، والدراســا الســابمة،  املمدمــةو و نــمهح أ يــة املوضــو،وخامتــة
ُ
 املبمــح الينــاصو ماــولما م ادفــة (للعلــوم،) املبمــح انولو ع يــل (العلــوم ال ـ ــا لي ــا امل َف )س ـ
ُ
 اخلامتــةو وفي ــا أهـ،)  املبمــح الينالــحو ن ـ ل (العلــوم الـ ــا لي ــا امل َف )سـ،) الـ ــا لي ــا امل َف )سـ
ُ
ُ
. ن ائا البمح و وصيا
.الكلمات املفتاحيةو العلوم؛ امل َف )س ؛ املاول ؛ الن ل
ُ
The sciences an interpreter needs: a look at term and genesis
Dr. Abdulaziz bin Abdul Rahman Al-Damer
Assistant Professor of Quranic Studies
Faculty of Sharia and Islamic Studies in Al-Ahsa
Imam Muhammad bin Saud Islamic University

Abstract:
The research discusses the term (the sciences that the interpreter needs), in terms of its
definition, the most prominent terms synonymous with it, as well as the early beginnings
of its inception, and the research has been divided into an introduction, three topics and a
conclusion, the introduction: it includes the importance of the topic, previous studies, the
research plan, and the method of writing In it, the first topic: the definition of (the sciences
that an interpreter needs), the second topic: terms synonymous with (the sciences that the
interpreter needs), the third topic: the genesis of (the sciences that the interpreter needs),
and the conclusion: It contains the most important results of the research and its
recommendations.
Keywords: The Sciences, an Interpreter, Term, Genesis.
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د .عبدالعزيز بح عبد ال محح النام و العلوم ال

مقدمة:

ا لي ا امل َف )س و نظ ل يف املاول والن ل
ُ

احلمهد هلل رب العاملني ،والا ل والس م على أش ف اننبياء وامل سلني نبينا ُُمَ َّمهد وعلى آل وصمب أمجعنيو
يُعد املاول ُ البوابةَ انوأ للدخول يف أي عل مح العلوم ،ف و ينبط مساره ،وُُيي)ز الف ق بني انمور ال
ظح مارهبا ،وُ دد ماهية املعلوما ال ندر حتت هاا العل  ،و ع رب علوم الم آن مح العلوم ال اح و العديد
يُ ُّ
مح املاولما وحت ا أ ف اد ابلبمح وال م ي  ،ومح هنا خ جت فا ل هاا البمح الاي يُسل)ط النوء على
ماول (العلوم ال ا لي ا امل َف )س )؛ ليا ل انم عح ماهي  ،واملاولما امل ادفة ل  ،ون .
ُ
أمهية املوضوع والباعث لدراسته:
و امهح أ ية هاا املوضو مح خ ل أُمور عديدل أ ا اآليتو
أوالًو احلاجة املاسة أ ف اد حبوث مس ملة علق ابملاولما الم آنية ،حىت حتسح االنو اة أ م حلة ما
بعد ع يل املاول كال اريخ واملن ا.
اثنياًو احلنور البارمل هلاا املاول يف ك ب علوم الم آن المدُية واملعاص ل ،مح خ ل ذك ه واإلشارل لي
دون اإلطالة يف ع يف وع ض املاولما امل ادفة ل واترخي ا.
اثليناًو عدم وجود دراسا حديينة –على حد علمهي -ناولت هاا املاول مح ملاوية احلديح عح ع يف ،
واملاولما امل ادفة ل ون .
رابعاًو َّ
أن احلديح عح ماول (العلوم ال ا لي ا امل َف )س ) ومع فة فاصيل متينل اإلعداد انويل لاناعة
ُ
امل َف )س فاان ال بد مح اإلملام هباا املاول ومع فة جوانب .
ُ
الدراسات السابقة:
عند ال جو أ أوعية البمح وُمكا  ،كدليل ال سائل العلمهية يف اجلامعا السعودية ،ومؤسسة امللب
فيال اخلريية ،وما بة امللب ف د الوطنية وغريها ،ا ن يل َّ
أن هاا املوضو مل يُ و ق لي بدراسة علمهية مس ملة،
سوى رسالة ماجس ري ُممدمة أ اس الدراسا اإلس مية يف جامعة امللب سعود ابل ض وكانت بعنوانو
امل َف )س و ش وط  ،آداب  ،ماادره ،للباححو أمحد ا ريي س يل.
ُ
ومح خ ل اط عي علي ا ا ن أن مل ي و ق ملوضو املاول على اإلط ق لاون (ش وط امل َف )س ) مح
ُ
م ادفا ماول (العلوم ال ا لي ا امل َف )س ) بل أع من .
ُ
كمها أن مل ي و ق للمه ادفا أيناً ،واك فى ب مسي ال وط أ ة مباححو
املبمح انولو ال وط ال عية وانخ اية.
املبمح اليناصو ال وط العملية.
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املبمح الينالحو ال وط العلمهية.

واام بس دها مح خ ل نمل هلا مح ك ب الدراسا
وال مليل.

الم آنية المدُية واحلديينة دون بداء ال أي أو النمد

خطة البحث :اون خوة البمح مح ممدمة و ة مباحح وخامتةو
املمدمةو و نمهح أ ية املوضو  ،والدراسا السابمة ،وخوة البمح ،ومن ا الا ابة في .
ُ
املبمح انولو ع يل (العلوم ال ا لي ا امل َف )س ).
ُ
املبمح اليناصو ماولما م ادفة (للعلوم ال ا لي ا امل َف )س ).
ُ
املبمح الينالحو ن ل (العلوم ال ا لي ا امل َف )س ).
ُ
اخلامتةو وفي ا أه ن ائا البمح و وصيا .
منهج البحث :كمها س يف البمح وفق من ا علمهي اختا أ ناء العمهل يامهح يف اآليتو
 .1امهت با ابة اآل الم آنية ابل س العينمهاص ب واية َح ْفص عح َعاص .
صلب البمح حىت ال أُ مل احلواشي.
 .2امهت بعزو اآل الم آنية أ سورها مع ذك را اآلية يف ُ
 .3امهت ب خ يا انحاديح مح َمظَا )ّنا ،فمها كان يف البخاري ومسل اك فيت هبمها ،وما كان غري ذلب فإص
أ وسع ا ْدر اإلماان مع بيان حا العلمهاء علي ا.
 .4عَّفت ابملف دا الغ يبة ،مع عزو هاا ال ع يل أ ك ب اللغة وغ يب احلديح.
 .5امهت بوضع اتريخ وفال كل َعلَ بعد ذك امس حىت ياون المارئ ملمهاً ابلفرتل ال ارخيية ال ايل في ا هاا
النص.
املبحث األول :تعريف( :العلوم اليت حيتاج إليها املَُف ِّسر)

مح خ ل النظ يف ك ب علوم الم آن ،وممدما ال فاسري بوصف مها أه املاادر ال ناولت "العلوم ال
ا لي ا امل َف )س " كان مح امل واع أن أجد مح عَّف هاا املوضو  ،ع يفاً ُ دد معامل  ،ويُربمل حدوده ،الَّ َّ
أن
ُ
انم كان غري ذلب ،مما جعلين اج د يف وضع مف ٍوم ٍ
شامل ل  ،وذلب مح خ ل ع يف باون مف داً ،وباون
مكباً.
أوالً :تعريفه بكونه ُمفرداً:
ي اون هاا العنوان مح ث ُمف دا (العلوم) ( ا ) (امل َف )س )و
ُ
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ا لي ا امل َف )س و نظ ل يف املاول والن ل
ُ

(عل ) ،ومح ذلب اول ابح
(العلوم) لغةو مف دها ع ْل  ،واد أفاض اللغويون وغريه يف احلديح عح مادل َ
فارس ( و395هـ)و العني وال م واملي أصل صمي واحدُّ ،
يدل على أ ٍَ ابل يء ي مهيَّـ ُز ب عح غريه ،ومن
َعلمه ُ علمهاًو َعَفْـُ ُ(.)1
العلَ ُو ال اية ،وكالب اجلبل ،والع ْل ُو نميض اجل لَ ،
وعل ُ
السمهة ،و َ
مهت ال يء أ ُ
الع مةو )
(العلوم) اصطالحاًو سوف أك في ابل ع يل االصو حي الاي اخ اره أصماب (املعج الوسيط) لالمهة
العل ؛ وذلب لوضوح وحت ي ه ل عاريل السابمني وهوو " دراك ال يء حبميم ..ويُولق على جممهو مسائل وأصول
كلية جتمهع ا ج ة واحدل كعل الا م ،وعل النمو ،وعل انرض"(.)2
(حيتاج)و منار اح ا -ومجع احاجا وحوائا( -)3ويعين االضو ار أ ال يء(.)4

كل صيغة مح صيغ  ،وهاا ما يُ حظ يف اس عمهال اللغويني،
وهو فعل (جيب) عدي حب ف اجل ( أ) يف )
ت أ كاا ،وأحوجين
ُحو ْج ُ
ومح ذلب اول الزخم ي ( و538هـ)و "وهاه حاج أي ما أح ا لي وأطلب ...وأ ْ
مو و ي ولب ما ا لي مح معي "( ،)5واال ابح
وخَ َ ف ن ي َّ
ليا ملمان السوء ،وال أحوجين هللا أ ف نَ ،
"وحتَ َّو َ أ ال يء اح ا
َحو َح ْوجاً"( ،)6واال ابح منظور ( و711هـ)و َ
"ح ْج ُ
ت ليب أ ُ
سيده ( و458هـ)و ُ
()7
عمهار عدي الفعل اح ا بنفس  ،مح انخواء ال ائعة عند الناس(،)8
لي "  ،واد َع َّد الدك ور ُممهود مساعيل َّ

فال تقلو ا امل و مائة ألل ر ل-و ا مل ابعة مس مه ل -ا الفمري مساعدل -ا النجاح كينرياً مح

الارب-اح ا ف ن لز رل الوبيب-اح جت لم اءل املوضو أكين مح مادر ،بل الصوابو ا امل و أ
مائة ألل ر ل-و ا أ م ابعة مس مه ل -ا الفمري أ مساعدل -ا النجاح أ كين ٍري مح الارب-اح ا
ف ن أ مل رل الوبيب-اح جت أ ا اءل املوضو أكين مح مادر.
َّ
نن مينل هاا االس عمهال ي يع بين  ،ف ي ون ب ح جاً وال ضيماً ،وال ُخياجل بعن شب يف صم يف
الع بية ،وهو ُجمانب ل َمها َد َر علي االس عمهال الع يب ُمنَابا ل  ،فمد ج ى الع ب على أن يُعدى ما صيغ مح
احلاجة ابحل ف(.)9
( )1ينظ و مماييس اللغة ( ،)109/4لسان الع ب ( )416/12مادل (عل ).
( )2املعج الوسيط (صو )646ب ا ف.
(َ )3خوَّ انصمهعي واحل ي ي َمح مجع حاجة على حوائا ،واالواو َّن الاواب هو حاجا ؛ َّ
نن المياس أن ياون ُمفَد حوائا (فواعل)و حائجة (فاعلة) ،ولان ا ن
َش َّا يف المياس ،فإّنا مل ا يف السمها  ،ف و كينري يف ك م الع ب .ينظ و لسان الع ب ( ،)244-243/2معج انخواء ال ائعةُ ،ممهد العدةص (صو،)72-71
خري الا م يف ال ماي عح أغ ط العوام ،علي بح ابيل المسونويين (صو.)29-28
( )4مماييس اللغة ( ،)114/2لسان الع ب ( ،)242/2مادل (حو ).
( )5أساس الب غة (صو.)98
( )6املم َا ( ،)461/3ات الع وس (.)1366/1
ُ
( )7لسان الع ب (.)242/2
( )8انخواء ال ائعة يف اس عمهاال ح وف اجل (صو.)1363
( )9لغو وأخواء لغوية شائعةُ ،ممهد علي النجار (صو )21ب ا ف
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امل َف )س
ُ

وعلى هاا َّ
فإن اس عمهال بعض الباحينني الايح َع )دوا الفعل اح ا بنفس  ،فمالواو العلوم ال
 ،جمانبة لألفا يف املس لة اللغوية.
(املَُف ِّسر) :عُ)ف ال فسري يف اللغة أبن و الا ل والبيان والوضوح ،وعلى هاا َّ
فإن الاي ُُيارس هاا الوضوح

اج ا

ض واملبَ )ني ،يُمالو فَ َّس ال يء أي أابن وأوضم ( ،)1وجتمهع على مفس يح.
(م َف )س اً) ،أي امل َو )
والبيان فإن يُسمهى ُ
ُ
ُ
لعل "السبب يف ذلب هو
للمه َف )س  ،و َّ
أما اصو حاً فإص مل أجد أحداً مح امل مدمني اد وضع حداً منومياً ُ
يوض  ،ولاح امل خ يح
وضوح معىن امل َف )س وظ وره عنده ؛ نن اس فاعل لفعل ال فسري ،ولاا فالواض ال )
ُ
اح اجوا أ ضبط هاا املاول وال ع يل ب لاين ل اخللط في ودخول مح ال ُ سن لي "(.)2
واد عَّف الدكتور مساعد الطيَّار لفظة امل َفس ب ع ي ٍ
ل موجز ،اخ زل يف طيا الاينري مح املعاص فمالو
ُ )
"مح كان ل رأي يف ال فسري ،وكان م اد ً ل "( ،)3ويظ مح هاا ال ع يل أن اح وى على أم يحو انولو أن
ياون ل رأي يف ال فسري ،واآلخ و أن ياون م اد ً ل .
ف بد أن ي بط كل من مها ابآلخ دون الفال بين مها ،فمهح كانت ل آراء يف ال فسري لان غري م ٍ
اد
ل فإن ال ياون يف ع َداد امل َف )س يح والعاس ،أو ال يُسمهى ُم َفس اً!
ُ
()4
ولالب فإننا نس ويع أن ناف باون م اركاً يف ال فسري -كمها هو رأي الدك ور الويَّار  -أو خم ااً
يف ال فسري وعلوم الم آن ،أو ل ج ود يف الدراسا الم آنية..وحنو ذلب مح العبارا والنعو املناسبة ل دون أن
يُولق علي وصل (امل َف )س ).
ُ
اثنياً :تعريفه بكونه مركباً:
وامل اد ابلعلوم اليت حيتاج إليها املَُف ِّسرو هي مجلة مح العلوم ال ال يموم ال فسري ال هبا ،كعل اللغة وأسباب
النزول وحنو ذلب .وُيَُين)ل هاا املاول حنوراً ال أبس ب يف ممدما ال فاسري وك ب علوم الم آن ،مع االخ ف
اليسري يف بعض العبارا أحياةً ،كمها هو عند صاحب ممدمة ك اب املباص( )5ال ك ب ا سنة (425هـ) ،ابس
"ما ا لي امل َف )س "(.)6
ُ

( )1ينظ و مماييس اللغة ( ،)504/4لسان الع ب (.)55/5
( )2ضوابط وآاثر اس عانة املفس ابلم اءا  ،د .عادل ال دي (صو ،)12ب ا ف يسري.
( )3مف وم ال فسري وال ويل ( ...صو.)215
( )4مف وم ال فسري وال ويل(..صو.)213
نن الوراة انُوأ مح نسخة املخووط فمد  ،كمها ذك ذلب آر جف ي يف ممدم للا اب (صوَّ ،)3ال َّ
( )5ال يُع ف مؤلل ك اب املباص؛ َّ
أن الدك ور غامن ادوري
احلمهد والدك ور السامل ال نميوي ذهبا أ َّ
أن مؤلل الا اب هو حامد بح أمحد بح جعف بح بسوام املن مهي أ ف اة الا امية .يُنظ و املواع اإللارتوص اخلاص بـ(مل مى
أهل ال فسري).
( )6ممدم ان يف علوم الم آن (صو.)174
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()1

ا لي ا امل َف )س و نظ ل يف املاول والن ل
ُ

وشبَّ ال اغب انصف اص ( و 410هـ) هاه العلوم بـ"اآلال ال
للمه َف )س  ،وال صناعة الَّ هبا"(.)3
العلوم ال هي كاآللة ُ

ا لي ا امل َف )س "( ،)2فمالو "فجمهلة
ُ

للمه َف )س االع ناء هبا"( ،)4وكالب الاافيَجي ( و879هـ)
َ
ومسَّاه الوويف ( و716هـ) بـ"العلوم ال ينبغي ُ
()5
للمه َف )س  ،و ن كان ك ا يدوران
بـ"العلوم ال ا لي ا ال فسري" فجعل هاه العلوم مما ا لي ا ال فسري ال ُ
حول ن يجة واحدل.
وعند ابح جزي الاليب ( و741هـ) اول و "فنون العل ال علق ابلم آن"( ،)6ومساها أبو الينناء انصف اص
ا امل َف )س لي ا"( ،)7وكالب ابح عجيبة ( و1224هـ) يف ممدمة فسريه(،)8
( و749هـ) بـ"العلوم ال
ُ
والزرااص ( و1367هـ) بـ"العلوم ال ا لي ا امل َف )س "( ،)9وغريه مح الباحينني املعاص يح(.)10
ُ
املبحث الثاين :مصطلحات مرادفة لـ (العلوم اليت حيتاج إليها املَُف ِّسر).
أُخ ى م ادفة ملاول (العلوم ال

ا لي ا امل َف )س ) كل
ُ

اج د بعض العلمهاء يف جياد ماولما
حسب وج ورأي ومح ذلب اآليتو
()11
ِّ
ِّ
الَة ،وهيو الموعة مح ال يء كمها هو عند ابح فارس
1ـ خ َ
صال املَُفسر :واخلاال مجع َخ ْ
مال علي ا ،و اون يف ُم ْلا وحومل ،
للمه َف )س أن ي َّ
( و395هـ) ،وك َّن هاه اخلاال هي كالموع ال ينبغي ُ
فيس خدم ا مىت ما اح ا لي ا أ ناء فسريه لا م هللا عاأ ،واد ذَ َك ه ي بح س َّم ( و200هـ) يف ممدمة
ف فسري الم آن الَّ مح َعَف ا ن ع ل خالة ،)12("..وهاا هو أول ماول -مح
فسريه فمالو "وال يـَ ْع ُ
خ ل ما وصلنا -ي اس خدام هلاا املوضو أعين العلوم ال ا لي ا امل َف )س .
ُ
( ) 1ق االع مهاد يف اتريخ وفال ال اغب انصف اص على ما رجم الدك ور عمه الساريسي يف حتميم ل سائل ال اغب ال من ا أدب االخ ط ابلناس (صو.)20
( )2ممدمة جامع ال فاسري (صو.)93
( )3املادر السابق (صو.)96
( )4اإلكسري يف عل ال فسري (صو.)54
( )5ال يسري يف اواعد عل ال فسري (صو.)144
( )6ال س يل لعلوم ال نزيل (.)12/1
( )7اإل مان يف علوم الم آن (.)185/4
( )8فسري ابح عجيبة (.)138/1
( )9مناهل الع فان (.)472/1
( )10ينظ و حملا يف علوم الم آن ،دُ .ممهد لوفي الاباغ (صو ،)192مدخل أ علوم الم آن وال فسري ،د .فاروق محاده (صو ،)237دراسا يف علوم الم آن ،د.
أمري عبد العزيز (صو ،)154دراسا يف ال فسري وامل َف )س يح ،د .عبد الماه العاص (صوُ ،)161هدى الف اان يف علوم الم آن ،د .غاملي عناية ( ،)111/3فاول يف
ُ
أصول ال فسري ،د .مساعد الويار (صو.)49
( )11مماييس اللغة ( ،)187/2وينظ و هتايب اللغة ( ،)66/7ات الع وس ( .)411/28مادل (خال).
( )12فسري الم آن العزيز ،البح أيب ملمنني ( ،)114/1و فسري ك اب هللا العزيز ،هلود بح ُُما (.)71/1
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وذك ه أيناً أبو عمه و بح عينمهان بح بمية املاملص حينمها االو " ا مح ال يف فسري ك اب هللا عز
وجل أ ع خاال.)2("..
ويبدو يل َّ
اال امل َف )س ) كان مس خدماً أ ّنا الم ن الينالح اهلج ي؛ ننين مل أجد
أن هاا املاول (خ
َ ُ
ل ذك اً بعد ذلب ،ومل ي كينرياً.
2ـ أوصاف املَُف ِّسر :ذك ه الماضي عبد اجلبار اهلمهااص ( و415هـ) يف ك اب ش ح انصول اخلمهسة(،)3
انمارل ال َّملمةُ لل ) يء كمها َعَّف ا بالب ابح فارس( ،)4وك َّن هاه انوصاف أمور
وأوصاف مادر ص َفةو وهي َ
الملمة ينبغي أن ي ملى هبا امل َف )س !
3ـ شروط النظر يف القرآن :ذك ه أبوبا بح الع يب ( و543هـ) يف اانون ال ويل ،عندما الَّ حول
حا المول يف فسري الم آن ابل أي ،ومسَّى امل َف )س ابلناظ فمالو "أن ياون نَظَُهُ بعد اس م ل ب وط النَّظَ
ُ
..وال يَ ْس َ ْرتسل على مجيع  ،وهو مل يَ ْسَـ ْوف ش وط النَّاظ في َّ ،
فإن أصل ال خليط يف فسري مح َ َس َّور -ممح ال
يس امهل ش وط النَّظ في  -علي "(.)5
وهباا ي ن َّ
ا لي ا
أن ابح الع يب ( و543هـ) مح أوائل مح أطلق لفظة ال ط على (العلوم ال
امل َف )س ).
ُ
4ـ شروط املَُف ِّسر :جاء ب السيوطي ( و911هـ) يف ك اب اإل مان النو الينامح والسبعون فمالو "معرفة

شروط املفسر وآدابه"( ،)6مس فيداً بالب مح ممولة أيب طالب الوربي( )7الاي اال يف ممدمة فسريه "اعل َّ
أن
مح ش ط صمة االع ماد أوالً ،ولزوم سنَّة الديح ،)8("..وال جند هاا املاول أعين "ش وط امل َف )س " حاض اً يف
ُ
()9
"م ْن يُقبل
ك اب السيوطي ( و911هـ) ال مبري يف عل ال فسري  ،بل أطلق علي يف النو احلادي وال سعني َ
( )1مل أال على مج  ،وأظن مح رجاال ّناية الم ن الينالح اهلج ي ،وذلب بناء على االح مهالني اآل ينيو
االح مهال انولو نص أبوعمه و على ماول (اخلاال) يف اول و " ا مح الَّ يف فسري ك اب هللا عز وجل أ ع خاال" ،ويبدو َّ
أن هاا املاول كان
مس خدماً أ ّنا الم ن الينالح؛ ننين مل أجد ل ذك اً بعد ذلب.
أن مؤلل ك اب املباص الاي نمل هاه اخلاال صنل ك اب سنة (425هـ) كمها نص على ذلب يف ممدم  ،وهاا يعين َّ
االح مهال اليناصو َّ
أن مح نمل أاواهل مح
ال خايا الواردل يف الا اب ال خت عح الم ن الينالح أو ال ابع.
( )2ممدم ان يف علوم الم آن (صو.)174
( )3ش ح انصول اخلمهسة (صو.)607-606
( )4مماييس اللغة (.)115/6
( )5اانون ال ويل (صو.)368
( )6اإل مان يف علوم الم آن (.)2274/6
( )7يف بعض النسخ الونزي ،ومل أال على مج  .ينظ و اإل مان يف علوم الم آن ( ،)2275/6موارد السيوطي يف اإل مان ،د .عبد هللا ال ومي (صو.)270
( )8اإل مان يف علوم الم آن (.)2275/6
( )9أقَّ السيوطي ك اب ال مبري سنة (872هـ) ،وهو مل ي جاومل الينانية والع يح مح عمه ه ،وألَّل اإل مان ابل سنة (883هـ) فياون ما بني الا ابني ملهاء ع سنوا
م يباً .ينظ و السيوطي وج وده يف علوم الم آن لل جبي (صو.)518-517
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ا لي ا امل َف )س و نظ ل يف املاول والن ل
ُ

وم ْن يُـ َرد"( )1وهاا ما يؤيد بني ملاول ال وط واع مهاده ل أ ناء ك اب لإل مان وات واوف على عبارل
تفسريهَ ،

أيب طالب الوربي ،ابل غ مح أن اد وال على ك اب ال يسري للاافيجي ( و879هـ) وات ك ابة ال مبري وفي

ابب بعنوانو "يف شروط القول فيه ابلرأي"(!)2
و بع السيوطي ( و911هـ) يف هاا املاول (ش وط امل َف )س ) غالب مح أ ى بعده مينل طاش كربي ملادل
ُ
( و968هـ) يف ك اب مف اح السعادل وماباح السيادل يف موضوعا العلوم ،حيح عنونو عل مع فة ش وط
املفس وآداب (.)3
وابح عميلة املاي ( و1150هـ) يف ك اب و الز دل واإلحسان يف علوم الم آن ،ضمهح النو الينالح وانربعني
بعد املائة ،بعنوانو عل مع فة ش وط امل َف )س وآداب (.)4
ُ
وابح عجيبة ( و1224هـ) يف ممدمة فسريه البم املديد ،ضمهح املمدمة اخلامسة ،بعنوانو ش وط امل َف )س
ُ
وآداب (.)5
وكالب أبو العباس ال ماناي ( و1235هـ) يف ك اب و ال ب الينوااب والسيوف اهلندية يف كف مح
عمهد وااد بغري نمل وعجز حت يل ك م خالق الربيَّة( ،)6ضمهح الفال اليناص والين ني ،بعنوانو يف مع فة ش وط
امل َف )س وآداب  ،وغريه مح املعاص يح الايح ك بوا يف موضوعا علوم الم آن(.)7
ُ
للم َف ِّسر :وهي سمهية فَّد هبا الواه بح عاشور ( و1393هـ) يف ممدمة فسريه
االستمداد
علوم
ـ
5
ُ
ال م ي وال نوي  ،ال اح و على ع ُم َم )دما كان من ا املمدمة الينانية ال عْنـ َون هلاو "يف اس مهداد عل
ال فسري" ،وعلَّل هاه ال سمهية بمول و "اس مهداد العل يُ اد ب واف على معلوما ٍ ٍ
وجودها على وجود ذلب
سابق ُ
( )1ال مبري يف عل ال فسري (صو.)327
( )2اإل مان يف علوم الم آن (.)5/1
( )3ينظ و مف اح السعادل (.)537-535/2
( )4الز دل واإلحسان (.)440/7
( )5فسري ابح عجيبة (.)138/1
( )6وهو ك اب خمووط ،وجد من نسخة مح جزأيح يف املا بة انمحدية احملفوظة بدار الا ب الوطنية ب ونس خبط املؤلل .ينظ و اإلمام السيوطي وج وده يف علوم الم آن،
دُ .ممهد يوسل ال ُّ َجبي (صو.)603
( )7ينظ و مباحح يف علوم الم آن ،د.منا الموان (صو ،)329دراسا يف مناها امل َف )س يح ،د .ب اهي خليفة (صو ،)39أصول ال فسري واواعده ،خالد العب
ُ
(صو ،)185موارد الظمهآن يف علوم الم آن ،صاب أبوسليمهان (صو ،)189دراسا حول الم آن الا ي ،د .مساعيل الومان ،دراسا يف علوم الم آن الا ي ،د .ف د
ال ومي (صو ،)166البيان يف علوم الم آن ،د .سليمهان الم عاوي وآخ (صو ،)239مان الربهان يف علوم الم آن ،د .فنل عباس (صو ،)245نفما مح علوم
الم آنُ ،ممهد أمحد معبد (صو ،)125فسري الم آن الا ي ،د .علي العبيد (صو ،)143ال فسري ابل أي ،دُ .ممهد ملغلول (صو ،)172يف علوم الم آن ،د .أمحد ف حا
(صو ،)263ماولما علوم الم آن ،د .سليمهان الم عاوي (صو ،)253املن مى يف علوم الم آن ،د .ط عابديح ط (صو ،)311الدر الينمهني يف أصول ومناهج
امل َف )س يح ،صاب أبو سليمهان (صو ،)23دراسا يف علوم الم آن وال فسري ،د .أمحد المنال (صو ،)260دراسا يف مناها امل َف )س يح ،د .ةدي انمله ي (صو،)171
ُ
ُ
ال فسري أساسيا واجتاها  ،د .فنل عباس (صو.)222
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ومسي ذلب يف االصو ح ابالس مهداد عح بي
مدوني ل اون عوةً هل على مان دويح ذلب العل ُ ،
العل عند )
اح يا العل ل لب املعلوما بولب املدد ،وامل َد ُد العون والغُواث ،فم نوا الفعل حب يف الولب و ا السني وال اء"(.)1
َ
َ
لعل الواه ابح عاشور ( و1393هـ) اد اس فاد هاه ال سمهية مح ع يل الزرك ي ( و794هـ) ملعىن
و َّ
ال فسري حينمها االو "ال فسري عل يُف ب ك اب هللا "..أ أن االو "واس مهداد ذلب مح عل اللغة والنمو
.)2("..
فعبارل االس مهداد كانت حاض لً يف ع يل الزرك ي ( و794هـ) الاي يُظ في َّ
أن فسري الم آن ال
مع ف الَّ بولب امل َدد مح هاه العلوم املعينة على ف مه .
َ
ِّ ()3
فسمهاه البعض بـ" َّ
عدة املَُفسر" ،
واد اج د بعض الباحينني املعاص يح أن يوجدوا ماولما جديدلَّ ،
للم َف ِّسر"( ،)4وكالب "ثقافة املَُف ِّسر"(.)5
ومن مح مسَّاه بـ"العلوم الضرورية ُ
ومح خ ل ما سبق ن حظ نوع يف اخ يار اللفظة املناسبة ال نوبق على منمهون املوضو كـ(آال ،
وعلوم ،وخاال ،وأوصاف ،وش وط ،وعدَّل ،و مافة وحنو ذلب) ،وكل هاه االخ يارا أ ت بناءً على ال سلسل
ال ارخيي الاي يا نل كل فرتل من م بسا وظ وف معينة.
ا لي ا امل َف )س " نم يحو انولو أن ماول اد ابع ذك ه
وأرى أن نبمى على ماول "العلوم ال
ُ
عند امل مدمني واش  ،واليناصو أن أاوى يف الداللة ،ف و يُوحي َّ
أبن هاه العلوم عبارل عح معلوما سابمة لوجود
ال فسري ا لي ا امل َف )س كي عين على ف النص الم آص يف حالة عدم وضوح املعىن عنده.
ُ
ِّ
جدول توضيحي ألبرز املصطلحات املرادفة ملصطلح (العلوم اليت حيتاج إليها املَُفسر)

م

القرن اهلجري

1

اليناص

2

الينالح

نسبته إىل صاحبه

املصطلح

بح
ي
( و200هـ)

اال امل َف )س
خ
َ ُ

3

ال ابع

اآلال ال

ا لي ا امل َف )س
ُ

فسري الم آن العزيز ،البح
س َّم أيب ملمنني ()114/1
فسري ك اب هللا العزيز،
هلود بح ُُما (.)71/1

أبو عمه و عينمهان بح
بمية املاملص

ممدم ان يف علوم
الم آن (صو)174

ال اغب انصف اص
( و410هـ)

ممدمة جامع ال فاسري
(صو)93

( )1ال م ي وال نوي (.)18/1
( )2الربهان يف علوم الم آن (.)13/1
( )3ال فسري ،دُ .مسح عبد احلمهيد وآخ (صو ،)25ال يخ أمحد بح عجيبة ومن ج يف ال فسري ،د .حسح عزوملي (.)20/2
( )4ع يل الدارسني مبناها امل َف )س يح ،د .ص ح اخلالدي (صو.)51
ُ
(ُ )5ماض ا يف علوم الم آن ،د.غامن ادوري احلمهد (صو.)220
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م

القرن اهلجري

ا لي ا امل َف )س و نظ ل يف املاول والن ل
ُ

املصطلح

نسبته إىل صاحبه

أوصاف امل َف )س
ُ

عبد اجلبار اهلمهااص
( و415هـ)

املصدر
ش ح انصول اخلمهسة
(صو)607-606

اخلامس

ما ا لي امل َف )س
ُ

مؤلل ك اب نظ
املباص الاي ك ب سنة
(425هـ)

ممدم ان يف علوم
الم آن (صو)174

5

السادس

ش وط النظ يف الم آن

ابح الع يب
( و543هـ)

اانون ال ويل
(صو)368

6

السابع

للمه َف )س االع ناء هبا
العلوم ال ينبغي ُ

7

ابح جزي الاليب
( و741هـ)

ال س يل لعلوم ال نزيل
()12/1

العلوم ال

ا امل َف )س لي ا
ُ

أبو الينناء انصف اص
( و749هـ)

اإل مان يف علوم الم آن
(.)185/4

العلوم ال

ا لي ا ال فسري

الاافيجي
( و879هـ)

فنون العل ال

علق ابلم آن

الينامح
8
9

ال اسع

10

العاش

11
ال ابع ع
12

الوويف ( و716هـ)

اإلكسري يف عل
ال فسري (صو)54

السيوطي ( و911هـ)

ش وط امل َف )س
ُ
فنون وش وط جيب على امل َف )س أن
ُ
يس جمهع ا
للمه َف )س
علوم االس مهداد ُ

ال يسري يف اواعد عل
ال فسري (صو)144
اإل مان يف علوم الم آن
()2274/6

ُممهد عبده
( و1323هـ)

املنار ()26/1

الواه بح عاشور
( و1393هـ)

ال م ي وال نوي
()18/1

املبحث الثالث :نشأة (العلوم اليت حيتاج إليها املَُف ِّسر) :مل ياح ماول "العلوم ال

ا لي ا املفس "

مع وفاً عند السلل ،باوّنا علوماً اائمهةً يبلغ عددها الع ل أو اخلمهسة ع  ،بل كان االه مهام مناباً على
موضوعا خاصة ُمتَين)ل جزءًا مح هاه العلوم ،وسياا هلا يُوحي ابشرتاط مع ف ا أ ناء فسري ك م هللا عاأ،
و مهينل يف ة أمورو
األول :اللغة :و عد مح أه العوامل ال ئيسة ال عح ط يم ا ي ف الم آن الا ي ،وهلاا اال جماهد
( و104هـ)و "ال ُّل ٍ
نحد يؤمح ابهلل واليوم اآلخ أن ي ال يف ك اب هللا ذا مل ياح عاملاً بلغا الع ب"(.)1
سح املنوق ويُمي هبا ا اء ؟
ُ
وسئل احلسح البا ي ( و110هـ) عح ال جل ي عل الع بية يل مهس هبا ُح َ
فمالو حسح ،ف علمه اَّ ،
فإن ال جل يم أ اآلية فيعيا بوج ا ،في لب في ا"(.)1
( )1الربهان للزرك ي ( ،)292/1واإل مان ( ،)2293/6ومل أال على مح نمل ابل مها.
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العجمهة ،يم أ أحده اآلية فيعىي بوجوه ا حىت يفرتي على هللا في ا"(.)2

واال الفنيل بح عياض ( و187هـ)و "لح علمهوا الم آن حىت ع فوا ع اب  ،وُمامه مح م اهب ،
وةسخ مح منسوخ "(.)3
ومح خ ل هاه الناوص ي حظ اآليتو
1ـ مدى دده يف اشرتاط عل اللغة أ ناء فسري ك م هللا عاأ.
2ـ َّ
أن علوم الع بية اد ذُك يف عباراهت كاآليتو (عاملاً بلغا الع ب)( ،ي عل الع بية) ( ،ع فوا ع اب ) ،مث
صار فيمها بعد منمسمهة أ عدل مسارا علمهية (عل النمو)( ،عل اللغة)( ،عل الا ف) وحنو ذلب ،ال سيمها
َّ
أن "الامابة وال ابعني كان عنده علوم الع بية ابلوبع ال ابالك ساب واس فادوا العلوم انخ ى مح النيب .)4("
الثاين :الناسخ واملنسوخ:
فمد عدوا مح ال يع ف ابهلالب امل لب ،كمها جاء عح أيب عبد ال محح السلمهي ( و74هـ) أن االو "ان ى
ُ
علي بح أيب طالب  أ ٍ
أعلمهت الناسخ واملنسوخ؟ االو ال .االو هلات وأهلات"(.)5
فمالو
يمص،
رجل ُّ
َ
واال الفنيل بح عياض ( و187هـ)و "لح علمهوا الم آن حىت ع فوا ع اب  ،وُمامه مح م اهب ،
وةسخ مح منسوخ "(.)6
وال خيفى َّ
أن م اده ابلنسخ هو مولق ال غيري الاي يو أ على اآلية ،أو ُخياص ما في ا مح عمهوم ،أو يُميد
ما في ا مح ط ق ،أو يُ )بني مح جممهل(.)7
واد َّبني ال اطيب ( و790هـ) ذلب حينمها االو "الاي يظ مح ك م امل مدمني َّ
أن النسخ عنده يف
اإلط ق أع من يف ك م انُصوليني ،فمد كانوا يُولمون على مييد املولق نسخاً ،وعلى ختايص العمهوم بدليل
م ال أو منفال نسخاً ،وعلى بيان املب واجملمهل نسخاً ،كمها يُولمون على رفع احلا ال عي بدليل ش عي
م خ نسخاً؛ َّ
نن مجيع ذلب م رتك يف معىن واحد.)8("..
( )1أخ ج أبو عبيد الماس بح س م يف فنائل الم آن (صو ،)350واملس غف ي يف فنائل الم آن (صو.)187
( )2ال اريخ الابري للبخاري ( ،)93/5احمل ر الوجيز ()27/1
( )3أخ ج ابح عبد الرب يف جامع بيان العل وفنل (.)129/2
( )4اإل مان (.)2298/6
( )5أخ ج أبوعبيد يف الناسخ واملنسوخ (صو ،)4والنماس يف الناسخ واملنسوخ (.)410/1
( )6أخ ج ابح عبد الرب يف جامع بيان العل وفنل (.)129/2
( )7يُنظ و الف اوى ( ،)29/13ع م املواعني البح المي ( ،)66/2النسخ يف الم آن ملاوفى مليد ( ،)80/1مف وم النسخ عند امل مدمني وامل خ يح-نظ ل موُيية ،أ.د.
مساعد الويَّار ،حبح من ور ضمهح جملة بيان للدراسا الم آنية عدد ( ،)18سنة (1436هـ2014-م).
( )7أخ ج عبد ال ملاق يف فسريه (.)241/3
( )8املوافما (.)344/3
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الثالث :أحوال النزول:

ا لي ا امل َف )س و نظ ل يف املاول والن ل
ُ

وهي مع فة انحوال امل علمة ابلنزول مح ماان اآلية ماية أو مدنية ،وملماّنا على وج ُُمدد دايق ،والسبب
الاي مح أجل نزلت اآلية ،وكالب انشخاص الايح نزل في النص الم آص.
ومح العبارا الواردل عن ال دل على أ ية أحوال النزول اول علي و "فو هللا ما مح آية الَّ وأة أعل
بليل نزلت أم بن ار ،أم يف َس ْ ل أم يف جبل ،)1("..وكالب عبد هللا بح مسعود  الاي االو (وهللا الاي ال ل
فيمهح نزلت،
أيح نزلت ،وال أُنزلَت آية مح ك اب هللا ال أة أعل ُ َ
غريه ،ما أُنزلَت سورل مح ك اب هللا ال أة أعل ُ َ
بت لي )(.)2
ولو أعل ُ أحداً أعل َ م )ين با اب هللا بلُغُ
اإلبل لَك ُ
ُ
واد علَّق ال اطيب ( و790هـ) على ك م ابح مسعود  فمالو وهاا ي ري أ َّ
أن عل انسباب مح
العلوم ال ياون العامل هبا عاملاً ابلم آن"(.)3

هل حفظ القرآن من شروط تفسريه؟
كمها يُف مح ك م ال عيب ( و103هـ) يف أيب صاحل ابذام ملا رآه يـُ َف )س الم آن ف خا إبذن وعك ا،
َّ
()6
واالو " ُـ َف )س الم آن وأنت ال م أ الم آن( ،)5(")4ويف روايةو "وأنت ال حتفظ الم آن" = أن ي رتط حفظ الم آن
ملح أراد أن يفس ه.
ويبدو يل َّ
أن حفظ الم آن الا ي ال يُعد ش طاً ،ف و ليس علمهاً بمدر ما أن م ارل ُساعد امل َف )س على
ُ
اس منار املعلومة كالناسخ واملنسوخ ،واخلاص والعام ،واملولق واملميد ،فإن مل ياح حافظاً فعلى انال مس من ًا
ملواطن ا.
وما دفع اإلمام ال عيب ( و103هـ) أ ما يُوحي االشرتاط ال لاون مح مفس ي الاوفة الايح عُ ف
عن اهليبة والور يف ال فسري( ،)7وهاا واض مح خ ل النظ يف شخاي وأاوال ومح ذلب اول و "وهللا ما مح
ٍ
آية الَّ س لت عن ا ،ولان ا ال واية عح هللا"(.)8
( )1أخ ج عبد ال ملاق يف فسريه (.)241/3
( )2رواه البخاري يف صميم  ،)5002( 662/8ك اب فنائل الم آن ،ابب الم اء مح أصماب النيب  ،ومسل يف صميم .)2463( 15/6
( )3املوافما (.)153/4
( )4مح معاص الم اءل عنده احلفظ ،ومح ذلب اول علممهة بح ايس ( و62هـ)و "ا أ الم آن يف سن ني" الم اء الابار (صو ،)27وكالب ما رواه عبد امللب بح شبيب
علي ام أل ،وأة أا أ سورل هود ،فمالت يلو أاب عبد ال محح ،هااا م أ سورل هود ،وهللا ص في ا منا س ة أش  ،وما ف غت
عح رجل مح ولد ابح أيب ليلى االو دخلت َّ
مح ا اءهتا" امل شد الوجيز (صو ،)206وهاا يس ميل أن ياون امل اد ب هنا ُجم د ال ول!
( )5أخ ج الوربي يف فسريه (.)86/1
( )6هتايب ال ايب (.)417/1
( )7يُنظ و فسري ال ابعني للخنريي (.)492/1
( )8أخ ج الوربي يف فسريه (.)81/1
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()1

واول و ث ال أاول في َّح حىت أمو و الم آن ،وال وح ،وال أي" .

واول و "مح كاب على الم آن فمد كاب على هللا"(.)2
واول و "الاي يـُ َف )س الم آن ب أي منا ي وي عح رب "( ،)3وكان يُنا على مح ساهل و وسع يف ال فسري ،ولاا
الس )دي أويت حظاً مح العل ابلم آن ،االو ن أُعوي حظاً مح ج ْ ل ابلم آن"( ،)4وكان ين اه عندما
ملَّا ايل ل و َّن ُ
ُي ب وهو يـُ َف )س الم آن"( ،)5ويمول ل و "نن يُن ب على س ب ابلوبل خري لب مح جملسب هاا"(.)6
وهاه املن جية أعين اهليبة والور يف ال فسري أ ت ام داداً لرتبية عبد هللا بح مسعود  هباا املن ا ،ومح
ذلب اول ال عيب ( و103هـ)و "أدركت أصماب عبد هللا وأصماب علي وليس ه ل يء مح العل أك ه من
ل فسري الم آن"(.)7
وبناءً على هاا َّ
فإن االنو ق جلمهع اآلاثر ال وحي ابشرتاط مع فة املوضوعا السابمة (اللغة-الناسخ
واملنسوخ-أحوال النزول) أ ناء ال فسري ،يدل على عدم ورود هاه ال وط يف ماان واحد يف هاه الفرتل ،وليس
مثة حاجة دعو أ ذلب.
وأما ما حال يف عا ه مح خو يف ال فسري ما هي الَّ حاال ف دية يسريل ال متينل من جاً ،وال اى نن
ُ َ )ال ظاه لً ملمهوسةً أمام الوااع اإلس مي يف لب الفرتل.
ومح املمهاح حا هاه احلاال يف ث نماطو
اخلطأ األول :التفسري املبين على فهم غري صحيحو ومينال ذلب ال فسري الاي أتول ادامة بح مظعون 
حينمها ش ب اخلمه وأجامله ل َمهح ا ـَّ َمى وآمح وعمهل صاحلاً ،وذلب انو ااً مح اول عاأو ﭐﱡﭐ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ

ﱺﱼ
ﱻ
ﱪ ﱫﱬﱭﱮﱯﱰﱱﱲﱳ ﱴﱵﱶﱷﱸﱹ

ﱽ ﱾ ﱿ ﱠ (املائدلو )93فمال ل عمه بح اخلواب و "أخو
ما ح م هللا عليب" ،واال ل ابح عباسو " ن هاه اآل
وح َّجة على البااني"(.)9
"عُاراً للمهاضنيُ ،

ال ويل ،نب ذا ا ـَّ َميت اج نبت

أُنزلَت عاراً ملح صرب ،وحجةً على الناس"( )8ويف لفظو

( )1أخ ج الوربي يف فسريه (.)81/1
( )2حلية انولياء نيب نعي انصب اص (.)312/4
( )3حلية انولياء (.)312/4
( )4العلل نمحد (2477 ،)334/2
( )5هتايب الامهال ( ،)135/3احمل ر الوجيز (.)19/1
( )6أخ ج الوربي يف فسريه (.)87/1
( )7مانل ابح أيب شيبة (.)136/6
( )8أخ ج عبد ال ملاق يف املانل ( )240/9عح عبد هللا بح عام بح ربيعة.
( )9أخ ج البي مي يف السنح الاربى (.)556/8
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ا لي ا امل َف )س و نظ ل يف املاول والن ل
ُ

فمد غاب عح ادامة  سبب النزول الاي مح أجل نزلت اآلية وهو ما رواه ابح عباس  حينمها االو ملا
َّ
نـََزل حت ي اخلمه االواو رسول هللا ،فايل أبصمابنا الايح ما وا وه يَ بون اخلمه ؟ فنزلتو ﭐﱡﭐ ﱦ ﱧ ﱨ

ﱺﱼ
ﱻ
ﱩ ﱪ ﱫﱬ ﱭﱮﱯﱰﱱﱲ ﱳ ﱴﱵﱶﱷﱸﱹ

ﱽﱾﱿﱠ (املائدلو.)93

وهاا أب مل مينال يدل على أ ية أسباب النزول لدي –كمها مدم -و َّ
أن الاي ال يع ف ا اد يُؤدي نفس
وغريه أ اهل ك كمها اال علي  ،وهاا ما َح َدث لمدامة  حينمها مل ياح لدي عل بسبب نزول اآلية -الاي
يع رب مح أه املوضوعا ال ا لي ا املفس يف لب الفرتل -فواع يف اخلو واإلشاال حىت اال ل عمه و
"أخو ال ويل".
اال ال اطيب ( و)790و "ففي احلديينني -حديح عبد هللا بح عام  ،وابح عباس -بيان َّ
أن الغفلة عح
أسباب ال ْنزيل ؤدي أ اخل و عح املماود ابآل "(.)1

اخلطأ الثاين :التفسري غري املبين على منهج عقدي منحرفو كمها هو حاصل عند جماهد بح جرب
فسرياً ُخيالل ما علي ذلب اجليل ،ففي اول عاأو ﭐﱡﭐﱩﱪ
( و104هـ) الاي أخو يف فسري بعض اآل

ينل
ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱠ (انع افو )166االو "مل ُُيسخوا ،منا هو مينل ض ب هللا هل  ،م ُ
ب مينل احلمهار مهل أسفاراً"(.)2
ما ض َ
ويف اول عاأو ﱡﭐﱍﱎﱏﱐﱠ (الميامةو )23االو " ن ظ الينواب مح رهبا ،ال ي اه مح خلم شيء"(.)3
ب"(.)4
ويف اول عاأو ﭐﱡﭐﱹﱺﱻﱼﱽﱠﭐ(المارعةو )6االو "ليس ميزان ،منا هو مينل ُ
ض َ

ف اه مح غ ائب جماهد ال مل د وفق مم را سابمة ،بل امل مل يف سري يعل أن مل ياح صاحب
شب ا أو أهواء أو من ا عمدي منم ف بل كان مح السلل الااحل "وش ان يف ف اآل بني الادور
عح مم را مسبمة ختنع هلا اآل وبني الف الاي أعمهل الناوص وخنع هلا وحاول ف مه ا عح ط يق اجلمهع
بين مها ف داه اج اده أ ٍ
اول ُخمالل ،ف اا صنيع وذاك صنيع و ن اس و ن ائج مها.
فمهجاهد و ن ال مى يف هاا المول مع طوائل غري مس ميمهة الف الَّ أن كان يادر عح من ا واج اد
صَف اآل عح ظاه ها لان مل خي عح االس عمهال الع يب وانساليب الع بية ،ومل يع سل
وه في  ،ف و و ن َ
ليال أ ن ائا مم رل مسبماً"(.)5
( )1املوافما (.)151/4
( )2ينظ و فسري الوربي (.)172/2
( )3ينظ و فسري الوربي (.)192/29
( )4ينظ و فسري الوربي (.)282/30
( )5ينظ و جماهد املفس وال فسري د .أمحد نوفل (صو.)540-539
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اخلطأ الثالث :التفسري املبين على منهج عقدي منحرفو كمها هو حاصل لبعض الف ق ال خ جت يف

لب الفرتل ،وأخا ُـ َف )س الم آن فسرياً ُخمالفاً ملا علي الامابة وال ابعون  ،كاخلوار الايح ي اه ابح عمه
 ش ار خلق هللا فيمولو " ّن انولموا أ آ نزلت يف الافار فجعلوها على املؤمنني"(.)1
ومح ذلب عندما جاء رجل مح اخلوار أ ابح أبْـَزى  وا أ علي و

ﭐﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ

ﱉ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱠ (اننعامو ،)1فمال ل و أليس الايح كف وا ب هب
ﱊ
ﱇﱈ
غري
يعدلون؟ االو بلى ،فانا ف عن ال جل ،فمال ل رجل مح المومو ابح أبْـَزىَّ ،ن هاا اد أراد
فسري هاه َ
َ

فيمهح نـََزلَت هاه اآلية؟ االو ال .االو
هاا ،ن رجل مح اخلوار  .فمالو ُّ
ردوه َّ
علي ،فلمها جاءه االو هل َ ْدري َ
ّنا نزلت يف أهل الا اب ،ا ْذ َهب وال نع ا على غري َح )د َها"(.)2
فلمها كان هاا الانيع غ يباً علي ملخالف أه أم ٍ مح أُمور ال فسري وهو اللغة ال نَزل هبا الم آن ،وكالب
َّ
ُ
أحوال النزول ،أحسوا َّ
أبن هاه ال فسريا اد صدر عح أهواء بدعية ،مما جعل ي دون علي ابلو يمة
نفس ا(.)3

القرن الثاين اهلجري:
يُ ُّ
عد جيل أ با ال ابعني ام داداً جليل َم ْح ابل  ،حيح ال جند حنوراً واضماً لمنية املوضوعا ال ا
ٍ
لي ا امل َف )س  ،الَّ َّ
شيء في ا ،ومح ذلب اول مالب بح أنس ( و179هـ)و "ال أُو ى ب جل
أن ْأمَ اللغة هو أه
ُ
()4
َّ
غري عامل بلغا الع ب يـُ َف )س الم آن ال جعل نااالً" .
لعل أول و ٍ
يمة علمهية عنيت ب سليط النوء على العلوم ال ا لي ا امل َف )س  ،كانت يف من ال الم ن
و َّ
ُ
ف فسري الم آن الَّ مح َعَف
اليناص اهلج ي حينمها اال ي بح س َّ م ( و200هـ) يف ممدمة فسريهو "وال يـَ ْع ُ
ا ن ع ل خالةو املاي واملدص ،والناسخ واملنسوخ ،وال مدي وال خري ،واملموو واملوصول ،واخلاص والعام،
واإلضمهار والع بية"(.)5
ويُ حظ على هاه اخلاال أّنا عبارل عح موضوعا م نا ل ال امه ا عل بعين  ،مما يدل على َّ
أن العلوم
مل ظ بعد يف شال ا النظ ي وال صيلي ،ومل ي بلور انيف ا ابلو يمة ال آلت لي فيمها بعد.

( )1أخ ج البخاري ُمعلماً يف صميم  ،ك اب اس ابة امل ديح وابب ا ل اخلوار وامللمديح بعد اامة احلجة ( ،)298/12واال ابح حج يف الف ()298/12و "وسنده صمي ".

( )2أخ ج الوربي يف فسريه (.)148/9
( )3ملزيد مح ال وسع وانمينلة ي اجع ك ابو نزيل اآل

على الوااع ،د .عبد العزيز النام (صو.)48

( )4أخ ج البي مي يف ال عب (.)232/2
( )5فسري الم آن العزيز ،البح أيب ملمنني ( ،)114/1و فسري ك اب هللا العزيز ،هلود بح ُُما (.)71/1
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ا لي ا امل َف )س و نظ ل يف املاول والن ل
ُ

د .عبدالعزيز بح عبد ال محح النام و العلوم ال

لاح هاا ال يعين أن ليست هناك مانفا مس ملة لبعض هاه العلوم دونت على سبيل ال و يق وال واية ال
الزه ي ( و124هـ) ،ونُسب لي أيناً نزيل الم آن ،وهلاا
ال صيل كالناسخ واملنسوخ لم ادل ( و118هـ) ،و ُّ
وصف ا ي بح س َّ م ( و200هـ) ابخلاال ،ومل يُولق علي ا وصل العلوم.
وعند ال جو أ انجزاء ال وصل نا مح فسريه يُ حظ أن اد طَبَّق غالب هاه اخلاال أ ناء ال فسريو

اخلصال1( :ـ :)2املكي واملدين:

كل سورل ي يف فسريها( ،)1فعند سورل اإلس اء
فاان دائمهاً يـُنَـب) على مكية السورة أو مدنيتها يف بداية )
االو " فسري سورل سبمان ،وهي ماية"( ،)2واال يف سورل احلاو "سورل احلا ،وهي مدنية الَّ أربع آ ماية،
اول

وﭐﱡﭐ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ

ﲏ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﱠ (احلاو )52أ اول عاأو
ﲐ
ﲎ

ﭐﱡﭐ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ

ﳈﳉﳊﳋﳌﳍﳎﱠ َّ
فإن هاه انربع آ م )اي)ا وما سوى ذلب مح السورل ف و مدص"(.)3
وأحياةً ياون حديين عح املاي واملدص يف نا ال فسري كمها ذك ذلب يف سورل العنابو عند اول عاأو
،

ﭐﱡﭐ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﱠ (العنابو و )11حيح االو "وما بعد هاه الع

آ

مدنية نزلت بعدها مح هاه السورل وهي ابل ما بعدها يف ال ليل"(.)4

ماي ،وهاه الع

اخلصال3( :ـ :)4الناسخ واملنسوخ:
ٱَّلل َح َّق ج َ اده﴾ (احلاو )78جنده يمولو "وهي
وكالب يف الناسخ واملنسوخ( )5ففي اول و ﴿ َو ََٰج ُدواْ يف َّ
ح َّق ُـ َما ﴾ (آل عمه انو ،)102و ا منسوخ ان نسخ مها اآلية ال يف ال غابحو ﭐﱡﭐ ﲗ
مينل اول و ﴿ٱ ـَّ ُمواْ َّ
ٱَّللَ َ
ﲟﲡ ﲢﲣﲤﲥﲦﲧﲨﱠ
ﲠ
ﲘﲙﲚ ﲛﲜﲝﲞ

(ال غابحو.)6(" )16
وعند اول

عاأوﱡﭐ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﱠ

(اإلس اءو ،)24جنده يمولو "هاا ذا كاة ُمسلمهني ،و ذا كاة م كني ف ملو ﭐﱡﭐ ﲨ ﲩ ﲪ ﲮ ﱠ ،هاا

(ُ )1نظ انمينلة اآل ية مح فسري ي بح س َّمو (،684 ،669 ،643 ،619 ،615 ،577 ،532 ،495/2( ،)468 ،422 ،392 ،353 ،297 ،151 ،213 ،171 ،101 ،96 ،49/1
.)822 ،799 ،774 ،744 ،697
( )2فسري ي بح س َّم (.)101/1

( )3فسري ي بح س َّم (.)353/1
( )4فسري ي بح س َّم (.)619/2
(ُ )5نظ انمينلة اآل ية مح فسري ي بح س َّمو ( ،)728 ،696 ،633/2( ،)390 ،135 ،127 ،89/1و فسري ابح أيب ملمننيو ()394 ،350 ،168/1
( )6فسري ي بح س َّم (.)390/1
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احل ف منسوخ نسخ و

ﭐﱡﭐﱓﱔﱕﱖﱗﱘ ﱙﱚ ﱛﱜﱝ ﱞﱟﱠ ﱡ

ﱢﱣﱤﱥﱦﱧﱠﭐ(ال وبةو.)1(")113
ومما يدل َّ
أن معىن النسخ عنده يف لب الفرتل هو مولق ال غيري ،جنده يـُ َع )رب ابلنسخ وي يد اإلط ق
ﲪﲬﲭ
ﲫ
ﲧﲩ
ﲨ
وال مييد ،ومينال ذلب عند اول عاأو ﭐﱡﭐ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ
ﲮ ﲯ ﲰ ﱠ (اإلس اءو )34حيح نمل اول ا ادل فمالو "ملَّا نزلت هاه اآلية اش َّد
ُخيالووّن يف املال وال يف امل كل ،فَ َج َ ده ذلب ،فنَ َسخ ا هاه اآليةو

علي  ،فاانوا ال

ﱇﱉ
ﱈ
ﱃﱅﱆ
ﱄ
ﭐﱡﭐ ﱁ ﱂ

ﱛﱝﱞﱟ
ﱜ
ﱖﱘﱙﱚ
ﱗ
ﱐﱒﱓﱔﱕ
ﱑ
ﱌﱎﱏ
ﱍ
ﱊﱋ

ﱠﱡﱠ (البم لو.)2(")220
اخلصال5( :ـ :)6التقدمي والتأخري:
الاي يُع رب أسلوابً مح أساليب الب غة عند الع ب ،وهو ما أدرك ابح س َّم ( و200هـ) يف فسريه ف خا

يس خ هاا انُسلوب مح الم آن( ،)3مع بيان ال مدي للا م.
ومينال ذلب عند اول عاأو

ﱈﱊﱋ ﱌﱍﱎﱏﱐﱑ
ﱉ
ﭐﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ

ﱓ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﭐ(النملو ،)44-43حيح االو
ﱔ
ﱒ
"وفي ا مديو وما أرسلنا مح ابلب ابلبينا والزب  ،الا ب ،الَّ رجاالً يُوحى لي "(.)4
وكالب عند اول عاأو

ﲷﲹ ﲺﲻﲼﲽﲾ
ﲸ
ﭐﱡﭐ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ

ﲿﳀﳁﳂﳃﳄﳅﳆﳇﳈﳉﱠﭐ(الا لو )2-1حيح االو "في ا مدي،
يمولو أنزل على عبده الا اب ايمهاً ومل جيعل ل عوجا"(.)5
وال خيفى َّ
أن ال مدي يم ني ال خري ،وهلاا مل ياك ه ي أ ناء حديين الك فائ ابنول.
اخلصال7(:ـ :)8املقطوع واملوصول( :)6واملسمهى بـ(املوصول لفظاً واملموو حامهاً/معىن)" ،وهو جميء
اآلية ،أو اآل يف السورل الواحدل على نظ واحد يف اللفظ ،يُوه ا اال املعىن"(.)7
( )1فسري ي بح س َّم (.)127/1
( )2فسري ي بح س َّم (.)135/1
(ُ )3نظ انمينلة اآل ية مح فسري ي بح س َّمو (.)752 ،671 ،612 ،590 ،573 /2( ،)433 ،355 ،313 ،292 ،204 ،171 ،89 ،66/1
( )4فسري ي بح س َّم (.)66/1
( )5فسري ي بح س َّم (.)171/1
( )6هاا املوضو ل ع اة ابلوال واالب داء ،واد عُين أبو عمه و الداص ( و444هـ) بنمل أاوال ي بح س َّم يف الوال واالب داء.
( )7املوصول لفظاً ،املفاول معىن ،خلود العبديل (صو.)29
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د .عبدالعزيز بح عبد ال محح النام و العلوم ال

ا لي ا امل َف )س و نظ ل يف املاول والن ل
ُ

وهاا واض يف فسري ي بح س َّ م ( و200هـ) ففي اول عاأو

ﭐﱡﭐﲒﲓ ﲔﲕﲖﲗﲘ

ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﱠ ﭐ(م يو ،)9جنده يمولو "وهو ك م موصول أخرب ب امللَب عح هللاو
أُعويب هاا الولد"(.)1
ويف اول عاأو

ﳘ ﳚ ﳛ ﳜ ﳝ ﱠﭐ
ﳙ
ﭐﱡﭐ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗ

"مثَّ انموع الا م ،مث االو
(ال ع اءو )59-57ملَّا وصل عند اول عاأو "كالب" االو ُ
ﳜﳝﱠﭐ"(.)2

ﭐﱡﭐ ﳚ ﳛ

اخلصال9( :ـ :)10اخلاص والعام:
مل أعين على مينال اس خدم في ي بح س َّ م ( و200هـ) اخلاص والعام مح خ ل فسريه الاي وصلنا.
اخلصال11( :ـ :)12اإلضمار والعربية :ومعىن اإلضمهارو هو ك ذك الالمهة دلت علي ا كلمهة أُخ ى،
سمهى بـ"اإلضمهار على َش يوَة ال فسري"( ،)3ومح ذلب اول ي بح س َّم ( و200هـ) عند اول عاأو
وهو ما يُ َّ
﴿ َومن ُا َّمح يـَُـ َو ََّّٰف﴾ (احلاو" )5وفي ا ضمهارو أي ي وّف مح ابل أن يبلغ أرذل العمه "( ،)4وكالب عند اول
عاأو

ﲙﲛﲜﲝﲞﲟﲠ
ﲚ
ﭐﱡﭐ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ

ﲡﲢﲣﲤﱠﭐ(فاط و )27حيح االو "وطعمه ا يف اإلضمهار"(.)5
وأما م اده ابلع بية ف ي مجلة العلوم امل علمة ابلع بية كاللغة ،واإلع اب وانساليب وال ا يل(.)6
ويُ حظ َّ
أن ما ي علق مبسائل علوم الع بية مل اح حاض ل بدرجة كبريل -يف فسريه الاي وصلنا -كمها هي
مس خدمة عند امل خ يح ،بل اه مهام كان مناباً على بيان املعىن.
واد اج د أن أعين على خيوط وصلنا أ انسباب الداعية أ ذك ه هلاه اخلاال مح خ ل النظ يف
سري وعا ه ،الَّ َّ
أن املاادر ال بني أيدينا مل اح شافية وال راوية!
لعل ف و اللمح يف اللسان الع يب وما َشابَ ُ مح عُجمهة يف لب الفرتل ،الاي كان سبب اخ ط اللغة
و َّ
الع بية بغريها مح اللغا انُخ ى انجنبية كالفارسية وال ومية والرتكية وحنوها.
( )1فسري ي بح س َّم (.)216/1
( )2فسري ي بح س َّم (.)505/2
( )3يُنظ و دالئل اإلعجامل للج جاص (صوّ ،)163ناية انرب للنوي ي ( ،)79/7اإليناح يف علوم الب غة للمزويين (صو ،)105معج املاولما الب غية و وورها،
د .أمحد مولوب (صو.)131-130
( )4فسري ي بح س َّم (.)355/1
( )5فسري ي بح س َّم ( ،)786/2نظ انمينلة اآل ية مح فسري ي بح س م (.)778/2( ،)458 ،85،161/1
( )6ينظ و ال فسري اللغوي (صو.)108
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ي بح س َّ م ( و200هـ) رج بني البا ل ال ن

في ا ،وبني مشال أف يميا ال

عاش في ا بمية عمه ه ،و ا بعيداتن عح البيئا الع بية اخلالاة كمهاة واملدينة ،فالبا ل كانت مل مى الع ب
واملوايل مح الف س وان اك وغريه  ،وأما مشال أف يميا فاان الوجود الربب ي ُيينل نسبة ليست ابلمليلة ،ولعل هاا مما
دعا ي بح س َّ م ( و200هـ) أ وضع مينل هاه اخلاال ال يُ حظ على غالب ا أّنا هت بنواحي اللغة
الع بية ابلدرجة انُوأ (ال مدي وال خري ،واملموو واملوصول ،واإلضمهار والع بية) ال كانت ابل ذلب سليمةً ال
موم على االك ساب وال عل .
الزبيدي ( و379هـ) عح غريهو "ومل زل الع ب نوق على سجي ا يف صدر
وأك في هنا مبا اال أبو با َّ
س م ا وماضي جاهلي ا حىت أظ هللا اإلس م على سائ اند ن ،فدخل الناس في أفواجاً ،وأابلوا لي
أرساالً ،واج مهعت في انلسنة امل ف اة واللغا املخ لفة ،فف ا الفساد يف اللغة الع بية ،واس بان من ا يف اإلع اب
الاي هو ح ْليُ ا واملوض ملعاني ا ف فوح لالب مح ةف بوباع سوء أف ام الناطمني مح دخ ء انُم بغري
امل عارف مح ك م الع ب ،فعظ اإلشفاق مح ف و ذلب وغلب حىت دعاه احلار مح ذهاب لغ وفساد
ك م أ أن سببوا انسباب يف مييدها ملح ضاعت علي  ،و ينميف ا ملح ملاغت عن "( .)1فإذا كان هاا انم
فإن وضع معلوما م مهة ملح أراد فسري الم آن هو ابن ية مباان ،وهاا ال يعين َّ
سبباً يف مييد اللغةَّ ،
أن اللمح
مل ياح موجوداً ابل ذلب ،بل كانت بداي مبا ل ولاح احلديح هنا عح ف وه وان اره كلَّمها بعد الناس عح ملمح
ا لي ا امل َف )س )
االح جا  ،وهباا أكون اد سلوت النوء ،وك فت عح نظ يت جتاه ماول (العلوم ال
ُ
ون .
اخلامتة:
بعد االن اء -حبمهد هللا عاأ -مح ك ابة هاه الدراسة جيدر يب ع ض أه الن ائا وال وصيا ال وصلت
لي او
فمن النتائج اآليت:

1ـ ُيَُين)ل ماول (العلوم ال ا لي ا امل َف )س ) حنوراً جيداً يف ممدما ال فاسري وك ب علوم الم آن.
ُ
2ـ عدد املاولما امل ادفة ملاول (العلوم ال ا الي ا امل َف )س ) عرب الم ون ،ويُ حظ نوع يف
ُ
اخ يار اللفظة املناسبة ال نوبق على منمهون املوضو كـ (آال  ،وعلوم ،وخاال ،وأوصاف ،وش وط ،وعدَّل،
و مافة وحنو ذلب) ،وكل هاه االخ يارا أ ت بناءً على ال سلسل ال ارخيي الاي يا نل كل فرتل من م بسا
وظ وف معينة.
( )1طبما النمويني واللغويني (.)11/1
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3ـ أرج البماء على ماول "العلوم ال ا لي ا امل َف )س " نم يحو
ُ
انولو أن ماول اد ابع ذك ه عند امل مدمني.
اآلخ و أن أاوى يف الداللة ،ف و يُوحي َّ
أبن هاه العلوم عبارل عح معلوما سابمة لوجود ال فسري ا
لي ا امل َف )س كي عين على ف النص الم آص يف حالة عدم وضوح املعىن عنده.
ُ
4ـ مل ياح ماول "العلوم ال ا لي ا املفس " مع وفاً عند السلل ،باوّنا علوماً اائمهةً يبلغ عددها
الع ل أو اخلمهسة ع  ،بل كان االه مهام مناباً على موضوعا خاصة ُمتَين)ل جزءًا مح هاه العلوم ،وسياا هلا
يُوحي ابشرتاط مع ف ا أ ناء فسري ك م هللا عاأ ،و مهينل يفو (اللغة ،الناسخ واملنسوخ ،أحوال النزول).
5ـ َّ
أن َّأول مح ك ب –ابع بار ما وصلنا -يف ممدمة فسريه عح العلوم ال ا لي ا امل َف )س  ،هو ي بح
ُ
س َّم ( و200هـ) حيح أوصل ا أ ا ن ع ل ،ومل يسمهي ا علوماً بل خااالً؛ نّنا موضوعا مح علوم
خم لفة فاملاي واملدص ،موضو مح علوم الم آن ،والناسخ واملنسوخ ،والعام واخلاص موضوعان م رتكان ي رجمان
بني علوم الم آن وأصول الفم  ،وال مدي وال خري ،واإلضمهار جزء مح موضوعا عل اللغة ،حيح كان ماول
(خاال امل َف )س ) مس خدماً أ ّنا الم ن الينالح اهلج ي؛ ننين مل أجد ل ذك اً بعد ذلب.
ُ
6ـ كان للسيوطي ( و911هـ) أ كبري يف ن (العلوم ال ا لي ا امل َف )س ) عند أيب الينناء انصف اص
ُ
( و749هـ) وذلب مح خ ل ك اب اإل مان يف علوم الم آن ،وحنورها يف ك ب امل اراة واملغاربة خاصةً بعد
الم ن العاش أ يومنا هاا.
ومن التوصيات اآليت:
1ـ اس امهال امل احل ال ارخيية امل علمة مباول (العلوم ال ا لي ا امل َف )س ) مح خ ل دراسة مس ملة.
ُ
2ـ الا ابة يف موضو ي علق مبوال املدرسة احلدا ية مح (العلوم ال ا لي ا امل َف )س ).
ُ
ثبت املراجع واملصادر:

حرف األلف:
1ـ اإل مان يف علوم الم آن ،عبد ال محح بح أيب با السيوطي ( و911هـ) ،حتميقو مكز الدراسا الم آنية
يف جممهع امللب ف د لوباعة املامل ال يل -املدينة املنورل ،ط1426( ،1هـ).
عمهان ،ط1417( ،1هـ-
2ـ مان الربهان يف علوم الم آن ،أ.د .فنل بح حسح عباس ،دار الف اانَّ -
1997م).
عمهار ،عامل الا ب-ال ض ،ط،1
3ـ انخواء ال ائعة يف اس عمهاال ح وف اجل ُ ،ممهود مساعيل َّ
1419هـ1998-م.
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3ـ أساس الب غة أبو الماس ُممهود بح عمه الزخم ي ( و538هـ) ،حتميقو عبد ال حي ُممهود ،دار
املع فة-بريو 1399 ،هـ1979-م.
4ـ أُصول ال فسري واواعده ،خالد عبد ال محح العب ،دار النفائس-بريو  ،ط1406( ،2هـ1986-م).
5ـ انع م ،خري الديح الزركلي ،دار العل للمه يني  -بريو  ،ط 2007 ،17م.
6ـ ع م املواعني عح رب العاملنيُ ،ممهد بح أيب با ابح اي اجلوملية ( و751هـ) ،حتميقو ُممهد عبد
الس م ب اهي  ،دار الا ب العلمهية  -يريو  ،ط1411 ،1هـ1991-م.
7ـ اإليناح يف علوم الب غة ،أبو املعايل ُممهد بح عبد ال محح المزويين ( و739هـ) ،حتميقو ُممهد عبد
املنع خفاجي ،دار اجليل-بريو  ،ط.3
حرف الباء:
8ـ الربهان يف علوم الم آن ،بدر الديح ُممهد بح هبادر بح عبد هللا الزرك ي ( و794هـ) ،حتميقو ُممهد أبو
الفنل ب اهي  ،دار املع فة  -بريو 1391 ،هـ
اللغويني والنمال ،عبد ال محح بح أيب با السيوطي
9ـ بغية الوعال يف طبما
 بريو ،ب اهي  ،دار الفا
( و911هـ) ،حتميقو ُممهد أبو الفنل
ط 1399 ،2هـ 1979 -م.
10ـ البيان يف علوم الم آن ،أ.د .سليمهان بح صاحل الم عاوي ،دُ .ممهد علي احلسح ،ما بة الظ ل-
انحساء ،ط1415 ،2هـ1994-م.
حرف التاء:
11ـ ات الع وس مح جواه الماموسُ ،ممهد م نى الزبيدي ( و1205هـ).
12ـ ال اريخ الابريُ ،ممهد بح مساعيل البخاري ( و256هـ) ،حتميقو هاش الندوي ،دار الفا -بريو .
13ـ ال مبري يف عل ال فسري ،عبد ال محح السيوطي ( و911هـ) ،حتميقو ف مي عبد المادر ف يد ،دار
العلوم -ال ض ،ط1402 ،1هـ1982-م.
14ـ ال م ي وال نوي ُ ،ممهد الواه بح عاشور ،دار سمنون  -ونس.
15ـ ال س يل لعلوم ال نزيلُ ،ممهد بح أمحد بح ُجزي الاليب ( و741هـ) ،حتميقو عبد ال ملاق امل دي ،دار
حياء الرتاث الع يب-بريو .
16ـ ع يل الدارسني مبناها امل َف )س يح ،د .ص ح بح عبد الف اح اخلالدي ،دار المل -دم ق ،ط،1
ُ
(1423هـ2002-م).
- 21 -

د .عبدالعزيز بح عبد ال محح النام و العلوم ال

ا لي ا امل َف )س و نظ ل يف املاول والن ل
ُ

17ـ فسري الم آن العزيزُ ،ممهد بح عبد هللا بح أيب ملمنني ،حتميقو حسني عااشة وآخ  ،دار الفاروق،
ط1423 ،1هـ2002-م.
18ـ ال فسري ،دُ .مسح عبد احلمهيد ،واموان عبد ال محح الدوري ،دار املع فة-بغداد ،ط1980( ،1م).
19ـ فسري ال ابعني ،دُ .ممهد اخلنريي ،دار الوطح-ال ض ،ط1420 ،1هـ1999-م.
20ـ فسري الوربي (جامع البيان عح أتويل الم آن)ُ ،ممهد بح ج ي الوربي ( و310هـ) ،حتميقو عبد هللا
بح عبد احملسح الرتكي ،دار هج -الماه ل ،ط1422 ،1هـ2001-م.
21ـ ال فسري ابل أي-اواعد وضوابو وأع م  ،دُ .ممهد محد ملغلول ،ما بة الفارايب-دم ق ،ط،1
(1420هـ1999-م).
22ـ فسري الم آن العزيز ،عبد ال ملاق بح ام الانعاص ( و211هـ) ،حتميقو د .ماوفى مسل  ،ما بة
ال شد-ال ض ،ط1410 ،1هـ.
23ـ فسري الم آن الا ي-أصول وضوابو  ،أ.د .علي بح سليمهان العُبيد ،ما بة ال وبة-ال ض ،ط،1
(1418هـ1998-م).
24ـ فسري ابح عوية ،احمل ر الوجيز يف فسري الا اب العزيز ،عبد احلق بح عوية انندلسي ( و546هـ)،
حتميقو اجمللس العلمهي بفاس ،موابع انالة  -املغ ب ،ط 1403 ،2هـ 1982 -م.
25ـ فسري ك اب هللا العزيز ،هود بح ُما اهلواري ( و280هـ) ،دار الغ ب اإلس مي-بريو  ،ط،1
1410هـ1990-م.
26ـ ال فسري اللغوي للم آن الا ي ،د .مساعد الويار ،دار ابح اجلوملي-الدمام ،ط1432 ،1هـ.
27ـ فسري ىي بح س م ،ىي بح س م البا ي ( و200هـ) ،حتميقو د .هند شليب ،دار الا ب
العلمهية-بريو  ،ط1425 ،1هـ2004-م.
على الوااع ،د .عبد العزيز النام  ،دار ابح حزم-بريو  ،ط1435 ،1هـ2014-م.
28ـ نزيل اآل
29ـ هتايب ال ايب ،أمحد بح علي بح حج العسم ص ( و852هـ) ،دار الفا  -بريو  ،ط ،1
1404هـ1984 ،م.
30ـ هتايب الامهال يف أمساء ال جال ،أبو احلجا يوسل املزي ( و742هـ) ،حتميقو ب ار عواد مع وف،
مؤسسة ال سالة  -بريو  ،ط 1418 ،1هـ 1998 -م.
31ـ هتايب اللغة ،أبو مناور ُممهد بح أمحد انمله ي ( و370هـ) ،حتميقو عبد الس م هارون ،املؤسسة
املا ية العامة لل ليل واننباء والن  -الماه ل1384 ،هـ1964-م.
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32ـ ال يسري يف اواعد عل ال فسريُ ،ممهد بح سليمهان الاافيجي ( و879هـ) ،حتميقو ةص بح ُممهد
املو ودي ،دار المل  -دم ق ،ط 1410 ،1هـ.
حرف اجليم:
33ـ جامع بيان العل وفنل  ،أبو عمه يوسل بح عبد الرب ( و463هـ) ،حتميقو أبو انشبال الزهريي،
دار ابح اجلوملي-الدمام ،ط1414 ،1هـ1994-م.
34ـ جامع الرتماي ،أبو عيسى ُممهد بح عيسى بح سورل الرتماي ( و297هـ) حتميقو أمحد شاك وآخ ،
دار الا ب العلمهية  -بريو  ،ط 1408 ،1هـ 1987 -م.
35ـ اجل ح وال عديل ،عبد ال محح بح أيب حاق ال املي ( و327هـ) ،موبعة جملس دائ ل املعارف العينمهانية-
حيدر آابد ،ط.1
حرف احلاء:
36ـ حلية انولياء وطبما
العلمهية -بريو 1409هـ.

انصفياء ،أبو نعي أمحد بح عبد هللا انصب اص ( و430هـ) ،دار الا ب

حرف اخلاء:

37ـ خري الا م يف ال ماي عح أغ ط العوام ،علي بح اليل ابيل بح ُممهد المسونويين ( و992هـ)،
حتميقو د .حاق النامح ،ط1407 ،1هـ1987-م.
حرف الدال:
38ـ الدر الينمهني يف أصول ومناها امل َف )س يح ،صاب حسح أبو سليمهان ،دار عامل الا ب-ال ض ،ط،1
ُ
(صو1426( ،)23هـ2005-م).
39ـ دراسا حول الم آن الا ي ،د .مساعيل بح أمحد الومان ،ما بة الف ح-الاويت (1408هـ-
1988م).
40ـ دراسا يف علوم الم آن ،د .أمري عبد العزيز ،مؤسسة ال سالة-بريو  ،ط1403( ،1هـ1983-م).
41ـ دراسا يف علوم الم آن وال فسري ،د .أمحد ُممهد المنال ،مجعية احملافظة على الم آن الا ي-انردن،
ط2005( ،1م).
42ـ دراسا يف علوم الم آن الا ي ،أ.د .ف د بح عبد ال محح ال ومي ،ال ض ،ط1430 ،16هـ-
2009م.
43ـ دراسا يف ال فسري وامل َف )س يح ،د .عبد الم ار داود العاص ،موبعة أسعد-بغداد1987( ،م).
ُ
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44ـ دراسا يف مناها امل َف )س يح ،أ.د .ب اهي بح عبد ال محح خليفة ،بدون ماان واتريخ الن .
ُ
45ـ دراسا يف مناها امل َف )س يح ،د .ةدي بح ُممهود حسح انمله ي ،ما بة امل نيب-الدمام1427( ،هـ-
ُ
2006م).
46ـ الدر املنينور يف ال فسري ابمل ور ،عبد ال محح بح أيب با السيوطي ( و911هـ) ،حتميقو د .عبد هللا
بح عبد احملسح الرتكي ،دار هج  -الماه ل ،ط 1424 ،1هـ 2003 -م.
47ـ دالئل اإلعجامل ،عبد الماه اجل جاص ( و471هـ) ،حتميقو ُممهود شاك  ،دار املدص-جدل ،ط،3
1413هـ1992-هـ.
حرف السني:
48ـ السنح الاربى ،أمحد بح احلسني اخل اساص ،أبو با البي مي ( و458هـ) ،حتميقو ُممهد عبد المادر
عوا ،دار الا ب العلمهية-بريو  ،ط1424 ،3هـ2003-م.
49ـ سري أع م النب ءُ ،ممهد بح أمحد بح عينمهان الاهيب ( و748هـ) ،حتميقو ب ار عواد مع وف،
مؤسس ال سالة -بريو  ،ط 1412 ،8هـ.
حرف الشني:

50ـ ش ح انصول اخلمهسة ،عبد اجلبار بح أمحد اهلمهااص ،حتميقو د .عبد الا ي عينمهان ،ما بة وهبة-
الماه ل ،ط1416 ،3هـ1996-م.
51ـ شعب اإلُيان ،أبوبا أمحد بح احلسني البي مي ( و458هـ) ،حتميقو ُممهد السعيد بسيوص ملغلول،
دار الا ب العلمهية-بريو  ،ط1410 ،1هـ.
52ـ ال يخ أمحد بح عجيبة ومن ج يف ال فسري ،د .حسح عزوملي ،وملارل انوااف وال ؤون املغ بية-ال ابط،
ط1422 ،1هـ2001م.
حرف الصاد:
53ـ صمي البخاري ،أبو عبد هللا ُممهد بح مساعيل البخاري ( و256هـ) ،ماوفى ديب البغا ،دار ابح
كينري-بريو  ،ط1410 ،4هـ.
54ـ صمي مسل ب ح النووي ،حتميقو خليل م مون شيما ،دار املع فة-بريو  ،ط 1423 ،9هـ-
2003م.
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حرف الضاد:

55ـ ضوابط وآاثر اس عانة املفس ابلم اءا  ،د .عادل بح علي ال دي ،اجلمهعية العلمهية السعودية للم آن
وعلوم ( بيان) ،ط1429 ،1هـ2008-م.
حرف الطاء:
56ـ الوبما الاربى ،أبو عبد هللا ُممهد بح سعد البغدادي املع وف اببح سعد ( و230هـ) ،حتميقو
حسان عباس ،دار صادر-بريو  ،ط1968 ،1م.
57ـ طبما املفس يح ،عبد ال محح بح أيب با السيوطي ( و911هـ) ،دار الا ب العلمهية  -بريو .
58ـ طبما املفس يحُ ،ممهد بح علي الداودي ( و945هـ) ،حتميقو علي ُممهد عمه  ،ما بة وهبة -
الماه ل ،ط 1415 ،2هـ 1994 -م.
59ـ طبما النمويني واللغويني ،أبوبا ُممهد بح احلسح الزبيدي ( و379هـ) ،حتميقو ُممهد أبو الفنل
ب اهي  ،ط ،2دار املعارف-الماه ل.
حرف الفاء:
60ـ ف الباري ب ح صمي البخاري أمحد بح حج العسم ص ( و825هـ) ،دار ال ) ن  -الماه ل،
ط1407 ،2هـ 1987 -م.
61ـ فاول يف أصول ال فسري ،د .مساعد الويَّار ،دار الن الدويل-ال ض ،ط1417 ،2هـ1997-م.
62ـ فنائل الم آن جعف بح ُممهد املس غف ي ( و432هـ) ،حتميقو أمحد بح فارس السلوم ،دار ابح حزم،
ط2008 ،1م.
63ـ فنائل الم آن ومعامل وآداب  ،أبو عبيد الماس بح س م ( و224هـ) ،حتميقو أمحد بح عبد الواحد
اخلي)اطي ،طبع وملارل انوااف وال ؤون اإلس مية يف املغ ب ،ط1415( ،1هـ1995-م)
عمهان ،ط1421( ،1هـ-
64ـ يف علوم الم آن-ع ض ونمد وحتميق ،أ.د .أمحد حسح ف حا  ،دار عمهارَّ -
2001م).
حرف القاف:
65ـ اانون ال ويل ،أبو با ُممهد بح عبد هللا بح الع يب ( و543هـ) ،حتميقو دُ .ممهد السليمهاص،
مؤسسة علوم الم آن-بريو  ،ط1406 ،1هـ1986-م.
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حرف الكاف:

66ـ ك اب العمه يف املانفا
بريو  ،ط1990 ،1م.

ا لي ا امل َف )س و نظ ل يف املاول والن ل
ُ

واملؤلفني ال ونسيني ،حسح حسين عب الوهاب ،دار الغ ب اإلس مي-

حرف الالم:
67ـ لسان الع بُ ،ممهد بح ما م بح منظور ( و711هـ) ،دار صادر -بريو .
68ـ لغو وأخواء لغوية شائعةُ ،ممهد علي النجار ،دار اهلداية-الماه ل ،ط1406 ،1هـ1986-م.
69ـ حملا يف علوم الم آن ،دُ .ممهد بح لوفي الاباغ ،املا ب اإلس مي-بريو  ،ط1410( ،2هـ-
1990م).
حرف امليم:
70ـ مباحح يف علوم الم آن ،صبمي الااحل ،دار العل للمه يني -بريو ،
ط1981 ،12م.
71ـ مباحح يف علوم الم آن ،منا خليل الموان ،مؤسسة ال سالة -بريو  ،ط 1415 ،26هـ1995 -م.
72ـ جماهد املفس وال فسري ،د .أمحد نوفل ،دار الافول-الماه ل ،ط1411 ،1هـ1990-م.
73ـ جممهو ف اوى شيخ اإلس م أمحد بح يمهية ،أمحد بح عبد احللي بح يمهية ( و728هـ) ،مجع و يبو
عبد ال محح بح ُممهد بح ااس  ،وابن ُممهد.
74ـ ُماض ا يف علوم الم آن ،غامن ادوري احلمهد1423 ،هـ2003-م.
75ـ احملا واحمليط انعظ  ،أبو احلسح علي بح مساعيل بح سيده ( و458هـ) ،حتميقو عبد احلمهيد
هنداوي ،دار الا ب العلمهية-بريو  ،ط1421 ،1هـ2000-م.
76ـ مدخل أ علوم الم آن وال فسري ،د .فاروق محاده ،ما بة املعارف-ال ابط ،ط1399( ،1هـ-
1979م).
77ـ امل شد الوجيز أ علوم علق ابلا اب العزيز ،عبد ال محح بح مساعيل املع وف أبيب شامة املمدسي
( و665هـ) ،حتميقو د .طيارآل اوال  ،دار وال الد نة الرتكي  -أنم ل ،ط 1406 ،2هـ 1986 -م.
78ـ ماولما علوم الم آن-ع ض وحتليل واس دراك ،أ.د .سليمهان بح صاحل الم عاوي1423( ،هـ).
79ـ املانل ،عبد ال ملاق بح ام الانعاص ( و211هـ) ،حتميقو حبيب ال محح انعظمهي ،اجمللس
العلمهي -اهلند ،ط1403 ،2هـ.
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80ـ املانل يف انحاديح واآلاثر ،أبو با بح أيب شيبة ( و235هـ) ،حتميقو كمهال احلو  ،ما بة
ال شد-ال ض ،ط1409 ،1هـ.
81ـ معج انخواء ال ائعةُ ،ممهد العدةص ،ما بة لبنان-بريو  ،ط1983 ،2م.
82ـ معج املاولما الب غية و وورها ،د .أمحد مولوب ،اجملمهع العلمهي الع ااي-بغداد1403 ،هـ-
1983م.
83ـ معج املؤلفني ،عمه رضا كمالة ،مؤسسة ال سالة  -بريو  ،ط1414 ،1هـ1993-م.
84ـ معج مماييس اللغة ،أمحد بح فارس بح ملك ( و395هـ) ،حتميقو عبد الس م هارون ،دار اجليل-
بريو 1420 ،هـ1999-م.
85ـ معج املفس يح ،عادل نوي ض ،مؤسسة نوي ض للينمافة-بريو  ،ط1403 ،1هـ1983-م.
86ـ املعج الوسيط ،جممهع اللغة الع بية يف الماه ل ،ما بة ال وق الدولية-الماه ل ،ط1429 ،4هـ-
2008م.
87ـ مف وم ال فسري وال ويل واالس نباط وال دب وامل َف )س  ،د .مساعد الويار ،دار ابح اجلوملي-الدمام ،ط،1
ُ
1423هـ.
88ـ املمدما انساسية يف علوم الم آن ،عبد هللا بح يوسل اجلُديع ،مؤسسة ال ن-بريو  ،ط،1
(1422هـ2001-م).
89ـ ممدمة يف عل الم آن وعلوم ال فسري ،دُ .ممهد بح عبد الا ي اجلزائ ي ،مجعية الدعول اإلس مية
العاملية-ليبيا ،ط.1
90ـ مناهل الع فان يف علوم الم آنُ ،ممهد عبد العظي الزرااص ،دار املع فة  -بريو  ،ط 1420 ،1هـ-
1999م.
91ـ املن مى يف علوم الم آن ،د .ط عابديح ط  ،دار انندلس-حائل ،ط1425( ،1هـ2004-م).
92ـ موارد السيوطي يف ك اب اإل مان يف علوم الم آن ،د .عبد هللا ال ومي ،دار ال دم ية-ال ض ،ط،1
1431هـ2010-م.
93ـ موارد الظمهآن يف علوم الم آن ،صاب حسح أبو سليمهان ،الدار السلفية-بومباي ،ط1404( ،1هـ-
1984م).
94ـ املوافما  ،ب اهي بح موسى ال اطيب ( و790هـ) ،عنايةو م ور حسح سلمهان ،دار ابح عفان -
اخلرب ،ط1417 ،1هـ1997 -م.
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ا لي ا امل َف )س و نظ ل يف املاول والن ل
ُ

95ـ املوصول لفظاً املفاول معىن يف الم آن الا ي ،خلود العبديل ،مكز فسري للدراسا الم آنية-ال ض،

ط1431 ،1هـ.

حرف النون:
َّماس ( و338هـ) ،حتميقو دُ .ممهد عبد الس م
96ـ الناسخ واملنسوخ ،أبو جعف أمحد بح ُممهد الن َّ
ُممهد ،ما بة الف ح  -الاويت ،ط1408 ،1هـ.
97ـ الناسخ واملنسوخ يف الم آن العزيز وما في مح الف ائض والسنح ،أبو عُبيد الماس بح س )م
( و224هـ) ،حتميقو دُ .ممهد املديف  ،ما بة ال شد-ال ض ،ط1418 ،2هـ1997-م.
98ـ النسخ يف الم آن الا ي ،أ.د .ماوفى مليد ،دار اليس -الماه ل ،ط1428 ،2هـ2007-م.
99ـ نفما مح علوم الم آنُ ،ممهد أمحد معبد ،دار الس م-الماه ل ،ط1417( ،1هـ1996-م).
100ـ ّناية انرب يف فنون اندب ،أمحد بح عبد الوهاب املع وف ب اب الديح النوي ي ( و733هـ)،
دار الا ب والواثئق المومية-الماه ل ،ط1423 ،1هـ.
حرف اهلاء:
101ـ ُهدى الف اان يف علوم الم آن ،د .غاملي عناية ،عامل الا ب-بريو  ،ط1416( ،1هـ1996-م).

حرف الواو:
102ـ وفيا انعيان و نباء أبناء الزمان ،أمحد بح ُممهد بح َخل)اان ( و681هـ) ،حتميقو حسان عباس،
دار صادر-بريو .
املقاالت:
وحلول ،د .مساعد الويار ،ضمهح أحباث الندول العلمهية الدولية
1ـ املاول يف علوم الم آن-م ا
"املاول الم آص وأ ه يف أتصيل املع فة وضبط الف " املمامة يف جامعة ابح مله -أغادي (1434هـ2012-م).
2ـ مف وم النسخ عند امل مدمني وامل خ يح-نظ ل موُيية ،أ.د .مساعد الويَّار ،حبح من ور ضمهح جملة بيان
للدراسا الم آنية عدد ( ،)18سنة (1436هـ2014-م).
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