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 البحثملخص ملخص 

 ملخص البحث
أصول التفسري وهو نقد التفسري؛ إذ به   يتناول هذا البحث موضوًعا من أهم موضوعات

تتمايز األقوال املقبولة من املردودة، ويتبني املعىن الصحيح لآلايت الكرميهة وقها األسه  
 واألصول العلمية. 

رمهو  الكنهو  »ويهدف هذا البحث إىل الكشف عهن معهاا املهنهل النقهدت س تفسهري      
هههه ، الههذت يمعههد مرهًعهها مهًمهها مههن 661)تلإلمههام عبههدالرا ر الرسههع   «س تفسههري العزيههز

مراهع علم التفسري، ومؤلف  من أهل الرسوخ والتحقيا والتمكن العلمي، وقد اهتههد س 
حتريهر تفسهريو وتدقيقه  بصهورة ةهاهرة، وجلهان الانهه  النقهدت أ هد الوانه  اله   يهز  هها؛ 

قههدو، وإيحهها  لههذا أردت مههن ههه ل هههذو الدراسههة بيههان األسههالي  الهه  سههار عليههها س ن
صههيا النقههد الهه  اسههتخدمها، وإبههرا  األسهه  الهه  اسههتند إليههها س نقههدو، وا هها ت الهه  

 تناوهلا ابلنقد س ثنااي تفسريو، وس اخلا ة ذجلرت أهم نتائل البحث وتوصيات .
 كلمات مفتاحية: منهج، نقد، تفسري، رسعين.

*          *             *             * 
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  ارحنم  ارححيمبسم اهلل
 لمقدمةلمقدمةاا

احلمد هلل محًدا جلثريًا طيًبا مبارجًلها قيه  جلمها ينبجلهي ل له  وجلماله ، وأ ههد أن   إله  إ       
هللا و دو    ريك ل  س ربوبيته  وألوهيته  وأئائه  وصهفات ، وأ ههد أن نبينها عمهًدا عبهدو 

ابرك عليه ، وعلهه  آلهه  ورسهول  هريتهه  مهن هلقهه  وصهفوة رسههل  وأنبيائهه ، صهل  هللا وسههلم و 
 وأصحاب ، ومن تبعهم إب ساٍن إىل يوم لقائ . 

قلقههد   ههي علههم التفسههري بعنايههة أهههل العلههم العنايههة الكبههرية؛ لتعلقهه   صههل  أمَّهها بعههد      
اهلدايههة والتشههريع  القههرآن الكههر ، وةهههرت آنر تلههك العنايههة مههن ههه ل جلثههرة مؤلفههات 

طرائهها العلمههاجت واهتاهههافم س تفسههريهم للقههرآن،  التفسههري املوبوعههة واملخووطههة، وتعههددت
قمههنهم مههن اعتههىن جبانهه  الروايههة دون ا هتمههام ابلدرايههة، قههرورد الههرواايت وذجلههر األقههوال 
دون  ييهههز للصهههحيح مهههن الحهههعيف و  للمقبهههول مهههن املهههردود، قيمههها عمههه  أئمهههة التفسهههري 

فهافم بعهرا األقهوال ومناقشهتها املمحر ِّرين ابلمع بني ههان  الروايهة والدرايهة، و يهزت مؤل
ونقههدها نقههًدا علميًهها، وجلههان مههن بههني هههؤ جت العلمههاجت الفحهه جت النابههاجت  ا مههام عبههدالرا ر 

هه ، الذت  يز تفسهريو ابلمهع بهني الروايهة والدرايهة، مهع  سهن التقريهر 661الرَّسع  )ت
 وهودة التحرير، واملناقشة والنقد.

كبههري س علههم التفسههري، وللقيمههة العلميههة الهه   يههز  هها وألمهيههة هانهه  النقههد وأثههرو ال     
عل  دراسة معاا املهنهل النقهدت س  -مستعيًنا ابهلل تعاىل–تفسري ا مام الرسع ؛ عزمت 

تفسريو، وذلك ببيان أساليب  ال  سار عليها، وإيحا  صيا النقد ال  استخدمها، وإبرا  
 ت ال  تناوهلا ابلنقد مقرونة ابملثال. األس  ال  استند إليها س نقدو، وا ا 

 أهمية البحث:

س الوقهههوف علههه  منهههاهل أئمهههة التفسهههري ومعرقهههة طهههرائقهم س النقهههد واألسههه  الههه   -1
استندوا عليها وا ا ت ال  تناولوها ابلنقد تنمية ملََلكة القراجتة الناقدة لهد  البا هث س 

  قهههم أقههوال املفسههرين وسهه ها علههم التفسههري، وبههذلك يكتسهه  طالهه  العلههم قههدرة علهه
 بصورة صحيحة. 
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، جلمها سهيرا ا  هارة «رمو  الكنو  س تفسري الكتها  العزيهز»القيمة العلمية لتفسري  -2
 إليها. 

أن ا مههام الرسههع  مههن أئمههة أهههل السههنة والماعههة الههذين جلههان هلههم ههههد واضههح س  -3
 لدليل والتعليل.  تقرير اعتقاد سلف األمة الصاحل والرد عل  خمالفيهم اب

 يههههز ا مههههام الرسههههع  س الانهههه  النقههههدت، وةهههههور  خصههههيت  الناقههههدة س عرضهههه   -4
 ومناقشت .  

 أهداف البحث:

 بيان األسالي  ال  سار عليها ا مام الرسع  س نقدو.  -1
 إيحا  صيا النقد ال  استخدمها. -2

 إبرا  أس  النقد ال  استند إليها.  -3
  ت ال  تناوهلا ابلنقد.معرقة ا ا -4

 منهج البحث:

إعهدادو املهنهل ا سهتقرائي والوصهفي، وقها مهها  أن أسهلك س بحهثاقتحهت طبيعهة ال     
 يلي 

رمهو  الكنهو  » أوً   التمهيد، وتحمن دراسة موهزة للتعريهف اب مهام الرسهع ، وبتفسهريو
 .«س تفسري الكتا  العزيز

ليها ا مام الرسع  س نقدو، والصيا ال  اسهتخدمها، ننًيا  ترتي  األسالي  ال  سار ع
واألسهه  الهه  اسههتند إليههها س نقههدو، وا هها ت الهه  تناوهلهها ابلنقههد  سهه  األجلثههر وروًدا 

 قاألقل.
 نلثًا  اجلتفيت مبثاٍل وا د لكل عنصر من عناصر البحث، مع ا  ارة إىل بقية األمثلة.

ليهها ا مهام الرسهع  س نقهدو أذجلهر بعًحها فَّهن واققه  رابًعا  عند ذجلر األس  اله  اسهتند إ
    من أئمة التفسري س ا  تااج  ذا األساس وا عتماد علي  س الرتهيح والنقد.

 خطة البحث:

 اآلا  شتمل البحث عل  ي     
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 ، وهوت .  ومنها وأهداق ، البحث، وضوعمبيان أمهية  تتحمناملقدمة  و 
  .اب مام الرسع  وبتفسريو التعريفويتحمن   التمهيد
 ، وقي  مبحثان عند الرسع  صيجل النقد و  أسالي   األولالفصل 

 عند الرسع .النقد  أسالي املبحث األول  
 عند الرسع .النقد  صيااملبحث الثاين  

 ، وقي  مبحثان جما ت  عند الرسع   أس  النقد و ينالفصل الثا
  .عند الرسعنقد الاملبحث األول  أس  

 عند الرسع النقد  جما تاملبحث الثاين  
أن  ، و ئههجلاتبهه  وقار   به  ينفههعيتقبهل هههذا العمههل بقبهول  سههن، وأن سهائً  هللا تعههاىل أن      

يوققنهها لفهههم جلتابهه  الكههر  والعمههل بهه  إنهه  ئيههع جميهه ، وآهههر دعههوات أن احلمههد هلل ر  
  العاملني.

 
 

*          *             *             * 
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  التمهيدالتمهيد

 التعريف باإلمام الرسعني وبتفسيره

 وفيه:

 أواًل: التعريف باإلمام الرسعني، من خالل ما يلي:

 اسمه ونسبه: -1

، يمكىن  يب  1)عبدالرا ر بن ر ر هللا بن أيب بكر بن هلف بن أيب اهليااجت الرسع      
 . 2)عمد، ويهملَّق  بعز الدين

 مولده ونشأته العلمية: -2

ونشر قيها وتلق  علوم  األوىل، ققد  فظ القرآن عل    3)هه برأس عني589ولد سنة      
الشهي  مبههارك احلههرَّاين، وئههع احلههديث مهن أيب ا ههد القههزوي ، و ريمههها،   ارحتههل س طلهه  

هه وئع قيها من عبدالعزيز بن منينا، والداهرت، وعمر بهن 606العلم قاصًدا بجلداد سنة 
هه وقهرأ قيهها عله  أيب الهيمن الكنهدت، وابهن 609ل إىل دمشا سنة جلرم، و ريهم.   ر 

هههه ر ههل إىل 623احلرسههتاين، واخلحههر بههن جلامههل، واملوقهها بههن قدامههة، و ههريهم. وس سههنة 
املوصل وويل مشيخة دار احلديث قيها، وجلانت له   رمهة واقهرة عنهد بهدر الهدين صها   

  تههدل علهه  وقههرة علمهه  وعلههو املوصههل، إىل  ههري ذلههك مههن ر  تهه  العلميههة املتعههددة الهه
 . 4)مهت 

 

                                 
 نسبًة إىل رأس عني، وهي مدينة جلبرية مشهورة مهن مهدن الزيهرة بهني  هرَّان ونصهيبني ودمنيسهر، وتقهع  اليًها   1)

 ، واملوسهوعة 14-3/13س مشال عاق ة احلسكة عل  احلدود السورية الرتجلية. ان هر  معاهم البلهدان )
 احلرة )ويكيبيداي  عل   بكة ا نرتنت.

 ، و ايههة النهايههة س طبقههات 4/77 ، والههذيل علهه  طبقههات احلنابلههة )18/248ان ههر  الههواس ابلوقيههات )   2)
 ، واألعهه م 7/529 ، و ههذرات الههذه  )1/300للههداودت )  ، وطبقههات املفسههرين1/346القمههرَّاجت )

(3/292.  

 ، وطبقههات املفسههرين ل دنهه  7/529 ، و ههذرات الههذه  )4/80ان ههر  الههذيل علهه  طبقههات احلنابلههة )   3)
  . 3/292 ، واألع م )243وت ص)

  . 81-4/80ان ر  الذيل عل  طبقات احلنابلة )   4)
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 شيوخه وتالميذه: -3

تتلمذ عل  عدٍد من أهل العلم املم  ين، وجلهان لر  ته  العلميهة املتعهددة أثرهها س جلثهرة      
  يوه ، قمن هؤ جت العلماجت الذين أهذ عنهم 

أبهو عمهد،  املعهروف اببهن َمنِّينها، عبد العزيز بن معايل بن  نيمهة بهن احلسهن األ هناين -1
 . 1)هه612املتوىف سنة 

البجلهدادت، أبهو الهيمن، اج الهدين،  هي   الكنهدت  يد بن احلسن بن  يد بن احلسن -2
 . 2)هه613سنة  املتوىف ي  القراجتات، ومسند الشام، و احلنفية، 

 ،املعهروف اببهن احلرسهتاين يب الفحهل األنصهارت الدمشهقيعبد الصمد بن عمد بهن أ -3
 . 3)هه614أبو القاسم، مجال الدين، مسند الشام، املتوىف سنة 

أمحد بن عبدهللا بن عبدالصمد السلمي البجلدادت، أبو القاسم، مش  الدين، املتوىف  -4
 .  4)هه615سنة 
 ،مةالع َّ  ،، أبو البقاجت، ع  الدين، ا مامت َ ك  حلسني بن أيب البقاجت العم عبد هللا بن ا -5

 .  5)هه616 سنة املتوىف ،النحوت
 المَّهاعيلي، أبهو عمهد، موقها الهدين، عبد هللا بن أمحد بن عمد بهن قدامهة املقدسهي -6

 . 6)هه620سنة  املتوىفا تهد،  ،مةالع َّ ، ما ما
 وفَّن تتلمذ علي        
جلمهال الهدين، املعهروف اببهن املبهارك بهن أيب بكهر بهن محهدان املوصهلي، أبهو ال جلهات،   -1

 . 1)هه654 سنةالشعار، املتوىف 

                                 
  . 7/92 ، و ذرات الذه  )22/33النب جت )ان ر ترمجت  س  سري أع م    1)

  . 33-15/32 ، والواس ابلوقيات )41-22/34ان ر ترمجت  س  سري أع م النب جت )   2)

  . 109-7/108 ، و ذرات الذه  )83-22/80ان ر ترمجت  س  سري أع م النب جت )   3)

  .  7/113الذه  ) ، و ذرات 85-22/84ان ر ترمجت  س  سري أع م النب جت )   4)

  .  7/113 ، و ذرات الذه  )93-22/91ان ر ترمجت  س  سري أع م النب جت )   5)

  .  297-3/281 ، والذيل عل  طبقات احلنابلة )93-22/91ان ر ترمجت  س  سري أع م النب جت )   6)
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 .  2)هه667علي بن وه  بن مويع القشريت، جمد الدين، توس سنة  -2
 ههي  دار احلههديث أبههو  امههد، مجههال الههدين،  ن عمههود اومههودت،عمههد بههن علههي بهه -3

  3)هه680 سنة املتوىفالنورية، 
أبهو الفهتح، ، املعهروف اببهن دقيها العيهد عمد بن علي بهن وهه  بهن مويهع القشهريت -4

 . 4)هه702املتوىف سنة  ، الفقي ، املمحد ِّث،ا مامتقي الدين، 
، أبههو عمههد،  ههرف الههدين، الههدمياطي وينعبههد املههؤمن بههن هلههف بههن أيب احلسههن التهه -5

 . 5)هه705املتوىف سنة احلاقظ،  ،ا مام
 .  6)هه637، املتوىف سنة أبو احلسني، علي بن عمد بن فدود بن هامع البندنيا -6
 مذهبه العقدي والفقهي: -4

 مذهبه العقدي: -أ

ههنَّة والم -رمحهه  هللا-جلههان ا مههام الرسههع        اعههة، وقههد قههرََّر س علهه  معتقههد أهههل السم
ردُّو مواضع جلثرية مهن تفسهريو مهذهبهم وردَّ عله  خمهالفيهم ابلهدليل والتعليهل، قمهن ذلهك  

 يث ىث نث مث زث رث يت ىتُّعلهه  القدريههة عنههد تفسههري قولهه  تعههاىل 

 وس هذو اآلية دليل  » [،  يث قال 116]النساجت  َّ...اك يق ىق  يف ىف
د س النههار، وبرهههان قههاطع علهه  لَّههعلهه  أن مههن مههات علهه  ا ميههان مههن أهههل الكبههائر    م 

                                                                             
  .7/460ان ر   ذرات الذه  )   1)

  .4/82ان ر  الذيل عل  طبقات احلنابلة )   2)

  .644-7/643ان ر   ذرات الذه  )   3)

  .4/82ان ر  الذيل عل  طبقات احلنابلة )   4)

  ..4/82ان ر  الذيل عل  طبقات احلنابلة )   5)

 املصدر السابا.   6)
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ريهههة مهههن قهههوهلم    فهههو  أن يجلفهههر هللا الكبهههرية، و  أن يعفهههو عهههن دَ بوههه ن مههها انتحلههه  القَ 
 .(1)«املعاصي

 مذهبه الفقهي: -ب

وأمَّا س الفروع ققد جلان  نبلي املذه  وههذا مها نهصَّ عليه  أههل العلهم الهذين ترمجهوا     
 قولههه تهههدل علههه  ذلهههك، منهههها  مههها ههههاجت عنهههد تفسهههري ، وس تفسهههريو مواضهههع متعهههددة  2)لهه 

]آل  َّ...جخمخجسحسخسمسحصخصُّٱ تعههههههههههههههههههههههههههههههههاىل
تمه  تهمَقهاًة وتهمَقهً  وَتقِّيَّهةً يم »   ،  يث قال[28عمران  أن ختشهوا مهنهم  إ َّ  ، واملعهىن قال  تَهَقيه 

وأعمههالكم،  فههارقوهم بقلههوبكم، حتتههاهون معهه  إىل التَّقِّيَّههة، قتصههانعوهم  لسههنتكم، وتم اأمههرً 
بهه  قعههً  س قتنههة  رمحههة هللا عليهه  قههوً ، ودان  3)عليهه  إمامنهها صَّ والتَّقِّيَّههة رهصههة   عزميههة، نَهه

 . 4)«ا عتزال
 مكانته العلمية: -5

لهه ،  وامههن ترمجههعليهه  وقههد أثههىن  ،بههني علمههاجت عصههرو رقيعههةمكانههة ا مههام الرسههع  تبههوأ      
وجلهان  هي  الزيهرة س » لهذه  يقهول س ترمجته  ا مام اوالعلم، قهذا و هدوا ل  ابلفحل 

 . 5)« مان  علًما وقحً  وه لة

                                 
 ، وردو علهه  املعتزلههة 1/299 . وين ههر  ردو علهه  الهميههة )7/533 ، )1/529رمههو  الكنههو  )  ان ههر   1)

 ، والزجت املفقود 2/585 ، وردو عل  الراقحة )6/125، وردو عل  املرهئة ) 8/537 ، )2/247)
   .784، 682، 133ص)

 ، وطبقههههات املفسههههرين 4/77 ، والههههذيل علهههه  طبقههههات احلنابلههههة )18/248ان ههههر  الههههواس ابلوقيههههات )   2)
  .3/292 ، واألع م )7/529 ، و ذرات الذه  )66للسيوطي ص)

د بههن  نبههل رمحهه  هللا  ينمهها امتنههع عههن القههول ةلهها القههرآن، وقصههة ثباتهه  س تلههك املههراد بههذلك ا مههام أمحهه   3)
  الفتنة مشهورة ومدونة س جلت  الرتاهم والسري.

، 4/15 ، )2/483 ، )459-458، 424-1/423 . وين هههههر  )1/152رمهههههو  الكنهههههو  )  ان هههههر   4)
   .596،317،184 ، والزجت املفقود ص)5/186 ، )268

  . 3/303َ  س ه  من    )ان ر  العِّ    5)
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وفَّهن تمهوس ِّ قيهها مهن »ههه   661ويقول ا مام ابهن جلثهري س  ديثه  عهن وقيهات )سهنة      
األعيهان  عبههدالر ار بههن ر ر هللا بهن أيب بكههر بههن هلهف، عههز الههدين، أبهو عمههد الرَّسههع ، 

 .  1)«، ئع الكثري و دَّث، وجلان من الفح جت األدابجتاملمحد ِّث، املمف ِّسر
هر، وجلهان قاضهً  »وقال ا مام ابن ره  احلنبلهي س ترمجته         الفقيه ، املمحهد ِّث، املمفس ِّ

 . 2)«س قنوٍن من العلم واألد ، ذا قصا ٍة و سن عبارة، ول  ن م   سن
ا مههام، الع َّمههة، » ققههال س ترمجتهه   وَعههدَّو ا مههام ابههن الههزرت ضههمن األئمههة القمههرَّاجت،     

ر، املمقرئ،  ي  داير بكر والزيرة  . 3)«املمحد ِّث، املمفس ِّ
هرا مهام، احلهاقظ، » وأثىن علي  ا مام السهيوطي بقوله        ، عهز الهدين، أبهو عمهد املمفس ِّ

 . 4)«الرسع  احلنبلي. وجلان إماًما، عدًن، ققيًها، أديًبا،  اعًرا، ديًنا صاحلًا
 مؤلفاته: -6

ترك ا مهام الرسهع  مصهنفات س قنهون متنوعهة تهدل عله   هزارة علمه  وسهعة اط عه ،      
 وقيما يلي ذجلر ملؤلفات  ال  أ ارت إليها جلت  الرتاهم 

 . 5)تفسري رمو  الكنو  س تفسري الكتا  العزيز -1
 . 6)خمتصر الَفر ر بني الفَِّرر للبجلدادت -2
 . 1)الفرر بني الحاد وال اجت دمرَّة القارئ س -3

                                 
  . 17/450ان ر  البداية والنهاية )   1)

  . 83-4/77ان ر  الذيل عل  طبقات احلنابلة )   2)

  . 1/346ان ر   اية النهاية س طبقات القمرَّاجت )   3)

  . 66ان ر  طبقات املفسرين ص)   4)

اية سورة الناس، دراسة وحتقيها د. عبهدامللك بهن موبوع س تسعة جملدات من أول سورة آل عمران إىل هن   5)
عبدهللا بن دهيش،   طمبَِّع الزجت الناقص من أول  س جملد مستقل، والذت ا تو  املقدمة وسهورة الفاحتهة 

 وسورة البقرة وصدر سورة آل عمران. 

  . 2/140 ، ومعام املؤلفني )3/292ان ر  األع م )   6)
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املنزع الصاس من املني س مصرع ا مام الشهيد أيب عبهدهللا احلسهني املعهروف مبصهرع  -4
 . 2)احلسني

 وفاته: -7

رمحهه  -بعههد  يههاة  اقلههة ابلههتعلم والتعلههيم والتصههنيف والتههرليف تههوس ا مههام الرسههع       
 . 4)ن العمر اثنتان وسبعون سنة، ول  م 3)بسناارهه، وجلانت وقات  661سنة  -هللا

 التعريف بتفسير اإلمام الرسعني من خالل ما يلي: ثانًيا:

 منهجه: -1

اهتههدتم س » أابن املؤلف عن منها  الذت سلك  س تفسريو س مقدمة جلتاب  بقول       
تلخيصهه  مههن التكههرار، و رصههتم علهه  ختليصهه  مههن األجلههدار، ومحيتهه  مههن  كايههة األقههوال 

فِّههرم عنههها لبهمع ههدها عههن السههامع، وَ ماُّههها نهمبهمههو ا عنههها القلههو  واملسههامع، وصمههنتم  عههن الهه  يَهن  
األ اديهههث املوضهههوعة، ونَهزَّهتمههه م مهههن األقاصهههيص املصهههنوعة، وعهههزوتم مع هههم أ اديثههه  إىل 
مسانيدها، واهتزلتم بعحها طلًبا ل هتصار عن أسانيدها، وأقصحتم مبا صحَّ عنهد أههل 

الناسههه  واملنسهههوخ، وأوضهههحتم مواضهههع النهههزول وأسهههبا  التنزيهههل، الرسهههوخ أنههه  مهههن اب  
َحانه  ابلهدليل، ونَهقَّب ههتم عهن  هوامز الكتها  العزيههز  ورهَّحهتم مهن األقهوال مهها ةههر يل رمه 
مببلا علمي، وجلشهفتم عهن أسهرارو  سه  قهمهي، وَقصَّهلتم جممهل الفقه  عنهد آايته  ببيهان 

                                                                             
 ُِّّّٰرئزئمئ َّ ٍُّّٱٱلرسع  عند تفسري قول  تعاىل وقد أ ار إليها ا مام ا   1)

[ بقول  وهذا املوضع أ د املواضع السبعة ال  هاجتت س القرآن س هذا البا ، 58]النحل  َّنئ
 ، والهههذيل علههه  طبقهههات 4/44ان ههر  رمهههو  الكنهههو  ) .«دمرَّة القهههارئ» وقههد ذجلرفههها س قصهههيدا املسهههمَّاة

  . 3/292 ، واألع م )1/346ت القمرَّاجت ) ، و اية النهاية س طبقا4/81احلنابلة )

  . 3/292 ، واألع م )4/81ان ر  الذيل عل  طبقات احلنابلة )   2)

تقهع س  هر  عاق هة  وههيجللهم، 80 املوصهل مدينة وبني بينها الزيرة نوا ي من مشهورة مدينةسناار     3)
حلههههرة )ويكيبيهههداي  علهههه   ههههبكة  ، واملوسههههوعة ا3/262ان ههههر  معاههههم البلهههدان ) نينهههو  مشههههال العهههرار.

 ا نرتنت. 

وطبقات املفسهرين للسهيوطي  ، 4/83) والذيل عل  طبقات احلنابلة ، 3/1453تذجلرة احلفاظ )ان ر     4)
  .7/530و ذرات الذه  ) ، 67ص)
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َمل املعىن  هَكاَل أ كامها اوكمة، وَ كَّلتم ممه  بع مات  الفاحتة ألقفاهلا املمب همة، وَ َللتم  ِّ
إِّ َكالِّ ِّ بذجلر َأ هَكالِّ ِّ املفمهمهة، ومجعهتم قيه  مهن نمَكهتِّ ا عهرا  َطَرقًها، وأوَدعتمه م مهن علهم 
البيان طمَرقًا، واسهتوعبتم القهول س توهيه  القهراجتات بهذجلر عَِّللِّهها ووههوو إعرا ها، ونسهبتم 

جتة  ريهم إىل األ ههر قاأل ههر مهن أصهحا ا، وأعرضهتم س ذلهك  قراجتة السبعة إليهم وقرا
جلمل ِّ  عهن ا طالهة، ونزَّلهتم مقاصهد التفسهري مهن ههذا الكتها  منزلهة َدارةِّ القمهر مهن اهلَالَهة، 

مهههن أمثهههل التفاسهههري فهههذيًبا،  -واحلمهههد هلل–وَهلَهههو تم  نهههوار علومههه  ةملَهههم الهالهههة، قاهههاجت 
ًعههها، وَأوقَاَهههها ابملقاصهههد، وأَنَهَفاهههها للمفاسهههد، وأمجلهههها ترتيبًههها، وأهودهههها مَج ًعههه ا، وأعودهههها نَهف 

وأَثبتها عل  َعَك ِّ النقل، وأنورها س بصرية العقل، وا آلم ههدت س َ ل ِّ ممشكٍل، وتقريهر 
ةههاهٍر، قههملذا ا ت فههر مبقصههودك س آيِّهه  قَهَتَولَّبهه م س م ان هه  مههن ن ائرههها، قملنهه  إن  ههاجت هللا 

لِّلموهف تجَللجلملِّه ِّ واسهتخراج نفهائ  ههواهر الكتها   «رمو  الكنهو » ت سابا أو   ا، وئي
 . 1)«العزيز، و سن توصُّلِّ ِّ إىل استا جت عرائ  معاني   لية الن م البليا الوهيز

 قيمته العلمية: -2

انل تفسهههري ا مهههام الرسهههع  ثنهههاجت أههههل العلهههم فَّهههن تهههرهم لههه ، قههههذا ا مهههام الهههذه       
  . 2)«وصنف تفسريًا هيًدا»  هه  يقول عن 748)ت
وَصهههنََّف تفسهههريًا  سهههًنا س أربهههع جملهههدات » ههههه  795وقهههال ابهههن رهههه  احلنبلهههي )ت     

، وقيه  قوائهد  سهنة، ويهروت قيه  األ اديهث إبسهنادو، وله  س «رمو  الكنو »ضخمة ئَّاو 
  .(3)«تفسريو مناقشات مع الزخمشرت و ريو س العربية و ريها

 . 1)«وَصنََّف تفسريًا  سًنا يروت قي   سانيدو» هه  911)ت وقال السيوطي     

                                 
 . وللتعرف عل  معاا منها  بصورة أوسع ين ر ما ذجلهرو عقها تفسهريو 23-22ان ر  رمو  الكنو  ص)   1)

ا مههام الرسههع  ومنهاهه  س   . وين ههر أيًحهها  82-1/62دامللك بههن دهههيش س قسههم الدراسههة ) د. عبهه
، رسالة ماهستري بقسم الكتا  والسنة، هامعة أم القر ، «رمو  الكنو  س تفسري الكتا  العزيز»جلتاب  

 .للبا ثة  أ  م بنت مصوف  احلريب

  . 3/303ان ر  العَِّ  س ه  من َ َ  )   2)

  .  4/81ان ر  الذيل عل  طبقات احلنابلة )   3)
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 ههه  عنههد  ديثه  عهن تفاسهري علمهاجت احلنابلههة 1346وقهال ابهن بهدران الدمشهقي )ت     
وأهههلُّ هههذو التفاسههري جللههها وأنفعههها تفسههري ا مههام عبههد الههرا ر بههن ر ر هللا الرسههع ... »

وقيه  قوائهد  سهنة، ويهروت قيه  أ اديهث وهو س أربعة جملهدات، « رمو  الكنو » وتفسريو
إبسنادو، ويذجلر الفروع الفقهية، ممبي ًِّنا ه ف األئمة قيهها، وله  مناقشهات مهع الزخمشهرت، 
ولقههد اطلعهههت عليههه ، وارتويهههت مهههن مهههوردو العهههذ  الهههز ل، و هههنفت مسهههامعي بتحقيقههه ، 

 . 2)«وارتويت من جلوثر تدقيق 
 سمات التميز عند اإلمام الرسعني:  -3
هههمات الههه  جلههان هلههها أثرههها س تكهههوين الشخصهههية        يههز ا مهههام الرسههع  بعهههدٍد مههن السِّ

مات    النقدية لدي ، وسرذجلر قيما يلي أبر  هذو السِّ
أتهل  العلمي وذلك بتمكن  س األصول والفهروع، وتفننه  س علهوم الشهريعة والعربيهة،  -1

 مع إقادت  من مؤلفات أهل العلم.
  . 3)ملفسرين سن توهيه  ألقوال ا -2
حتريرو لَِّما يكتب  وتعقب  ملها ينقله ، قلهم يكهن جمهرد انقهل عمهن سهبق  مهن العلمهاجت، بهل   -3

 جلان س  ال  املواضع يناقش تلك األقوال  سلو  علمي رصني. 
 بيان  لوه  النقد ودليل ، واستنادو عند النقد إىل قواعد وأس  علمية.     -4
 . 4)دات تدل عل  رسوه  العلميتحمن تفسريو استنباطات واهتها -5
 . 5)حتلي  ابألمانة العلمية س نقل  وإقادت  عن  ريو من أهل العلم -6
 . 1)تقديرو ألهل العلم وثناؤو عليهم -7

                                                                             
  . 66ان ر  طبقات املفسرين ص)   1)

    .477ان ر  املدهل إىل مذه  ا مام أمحد بن  نبل ص)   2)

  ،2/135 ، )2/113 ، )2/72 ، )1/226 ، )1/178 ، )1/135)ان ههههههههههههر  رمههههههههههههو  الكنههههههههههههو     3)
(3/72( ، 3/121( ، 3/264( ، 4/93( ، 4/600( ، 5/39( ، 5/224( ، 6/276-

277( ، 7/71( ، 7/503( ، 8/714  .  

-3/624 ، )3/575 ، )330-2/329 ، )595-1/594 ، )1/429ان ههههههر  رمههههههو  الكنههههههو  )   4)
625( ، 4/415( ، 4/517( ، 7/524( ، 8/113( ، 8/634.  

  .7/390 ، )6/459 ، )620-1/619ان ر  املصدر السابا )   5)
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  الفصل األولالفصل األول

 أساليب النقد وصيغه عند الرسعني

 وفيه مبحثان:

 المبحث األول: أساليب النقد عند الرسعني

 و تبني يل أن  سلك س نقدو أربعة أسالي ، وهي  من ه ل استقراجت تفسري      
 أواًل: نقد القول وعزوه لقائله دون بيان مستنده في النقد، ومن األمثلة:

 حك جك  مق حق مف ُّٱٱمههههههها ههههههههاجت عنهههههههد تفسهههههههري قولههههههه  تعهههههههاىل 
ٱٱٱٱَّخكُّٱأن الحههمري س   وذجلههر املههاوردت» [ بقولهه  13]الرعههد  َّ... خك

 . 2)«ولي  بشيجت. يرهع إىل الرعد
 ثانًيا: نقد القول وعزوه لقائله مع بيان مستنده في النقد، ومن األمثلة:

 جغ مع جع مظ حطمض خض حض  جضُّعند تفسري قول  تعاىل ما هاجت 

  وههههوا وهههوهكم  يههث  وابههن  يههد والسههدت قههال جماهههد»   [29]األعههراف  َّمغ
وس ههذا القههول ن هر؛ ألن اآليهة مكيهة، واألمههر ابلتوهه  إىل الكعبهة جلههان  .جلنهتم إىل الكعبهة

 . 3)«س املدينة ارأس ستة عشر  هرً عل  
 ثالًثا: نقد القول دون عزوه لقائله وال بيان مستنده في النقد، ومن األمثلة: 

                                                                             
  .6/459 ، وثناؤو عل  الزخمشرت )1/169ابا من ذلك  ثناؤو عل  الوا دت )ان ر  املصدر الس   1)

،  5/265 ، )4/163 ، )3/154 ، )371، 2/53 . وين ههههههههر  )3/458رمهههههههو  الكنهههههههو  )  ان هههههههر   2)
  .659 ، الزجت املفقود ص)8/687 ، )132، 7/53 ، )615، 397، 6/327 ، )538

 ، 6/120  ، )5/459 ، )3/132 ، )2/233)  . وين ههههههههر 2/106ان ههههههههر  املصههههههههدر السههههههههابا )   3)
(7/616( ، 8/229 .  
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 َّمم خم حم جم يلىل مل خلُّما هاجت عند تفسري قول  تعهاىل 

 حم جم يل ىل ملُّٱو عم بعحهم أهنا منسهوهة بقوله  » [  1األنفال ]

 . 1)«  [41]األنفال  َّيم ىم مم خم
 مع بيان مستنده في النقد دون عزوه لقائله: رابًعا: نقد القول 

 َّ جت هب مب خب ُّٱمههههههها ههههههههاجت عنهههههههد تفسهههههههري قولههههههه  تعهههههههاىل ومثالههههههه   
و هههذَّ قهههوم ققهههالوا  املعهههىن  سينشههها القمهههر. ولهههي  ههههذا القهههول بشهههيجت؛ »   [1]القمهههر 

 . 2)« ...ملصادمت  األ اديث واآلنر الصحيحة، وإمجاع العلماجت
 عني المبحث الثاني: صيغ النقد عند الرس

 استعمل الرسع  س نقدو صيجًلا متعددة أوردها قيما يلي مع ذجلر مثال لكل منها.      
 الصيغة األولى: بعيد

وقهههههههد اسهههههههتعملها س ث ثهههههههة وعشهههههههرين موضهههههههًعا، منهههههههها مههههههها ههههههههاجت عنهههههههد تفسهههههههري قولههههههه  
هائز أن يكون من »   [37]آل عمران  َّهيمئهئمبهبمتهتُّٱتعاىل 

أهنهها تكلمههت وهههي صههجلرية جلمهها   رو ويمهه هللا.جل مههها، وهههائز أن يكههون ابتههداجت جلهه م مههن 
 . 3)«وقي  بهمع د ملا سنذجلرو عن قري  إن  اجت هللا تعاىل .س املهد تكلم عيس 

  الصيغة الثانية: ليس بشيء

                                 
، 8/315 ، )90-7/89 ، )6/308 ، )2/554 . وين هههههههر  )2/359املصههههههدر السههههههابا )  ان ههههههر   1)

409.  

   .7/510ان ر  املصدر السابا )   2)

، 3/46 ، )262، 224، 37-2/36 ، )1/528 . وين هههههههههر  )1/166ان هههههههههر  رمهههههههههو  الكنهههههههههو  )   3)
299 ( ،4/163 ،370 ،526-527( ، 5/389 ،572( ، 6/105 ،397(  ، 7/89-
  .    659،491،163 ، الزجت املفقود ص)8/687 ، )291، 159، 132، 130، 90
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 ُِّّٱٱٱوقهههد اسهههتعملها س أ هههد عشهههر موضهههًعا، منهههها مههها ههههاجت عنهههد تفسهههري قولههه  تعهههاىل 

 ىب نب مب زب  رب يئ ىئ نئ مئزئ رئ ّٰ

  ا  1)اجتقهههال الفهههرَّ » [  85]األعهههراف  َّ رثيت  ىت نت مت زت رتيب
ولهي  ههذا القهول بشهيجت؛ ألنه  يسهتلزم إفها  التصهديا وا نقيهاد  .النبوة تكن ل  آية إ َّ 

فحههي إىل التبههاس وألن ذلههك يم ؛ إىل دعههو  النبههوة مههن  ههري بينههة أو  ههاهد بصههحة الههدعو 
 . 2)«فحي إىل اوال عالفحي إىل عال، وما يم وألن  يم  طل.احلا ابلبا

 الصيغة الثالثة: ليس بصحيح

 ممُّٱوقههد اسههتعملها س عشههرة مواضههع، منههها مهها هههاجت عنههد تفسههري قولهه  تعههاىل 
ذههه  مجاعههة مههن املفسههرين  دع عقههوبتهم.  أت» [  63]النسههاجت  َّرنزن

 ألن آيهههة السهههيف؛ حيحوههههذا لهههي  بصههه إىل أن األمهههر اب عهههراا منسهههوخ .يهههة السهههيف.
 ةههارو جللمهة  ؛اقتحت إاب ة دم املشرجلني، و حَّت عله  قهتلهم، واملنهاقا معصهوم الهدم

 . 3)«احلا
  الصيغة الرابعة: غير مستقيم

وقههههههههههد اسههههههههههتعملها س أربعههههههههههة مواضههههههههههع، منههههههههههها مهههههههههها هههههههههههاجت عنههههههههههد تفسههههههههههري قولههههههههههه  
 ٍُِّّّّٰرئزئمئنئىئُّٱتعهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههاىل 

   1)والزهاج  4)اجتقال الفرَّ »   [25]النمل  َّيئربزبمبنبىب

                                 
  . 1/385ان ر  معاين القرآن )   1)

 ، 6/327 ، )4/316 ، )507، 3/359 ، )2/622 . وين هههههر  )1/193ان هههههر  رمهههههو  الكنهههههو  )   2)
(7/245( ، 8/315 ،409 ،763  .  

 ، 5/598 ، )431، 4/293 ، )267، 2/150 . وين هههههههر  )1/548ان هههههههر  املصهههههههدر السهههههههابا )   3)
  .  693،352 ، الزجت املفقود ص)8/515-516 ، )6/308)

  . 2/290ان ر  معاين القرآن )   4)
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 ابلتخفيههف قهههو موضههع سههاود، ومههن  ههدَّد قلههي  بسههادة.ٍَُُّّّّٱٱٱمههن قههرأ 
وهههذا  ههري مسههتقيم؛ ألنهه  موضههع سههادة إبمجههاع العلمههاجت املشهههورين   نعههرف بيههنهم قيهه  

 . 2)«اه قً 
 الصيغة الخامسة: تعسف 

 رثُّٱٱة مواضهههع، منهههها مههها ههههاجت عنهههد تفسهههري قولههه  تعهههاىل وقهههد اسهههتعملها س أربعههه
 لك اك يق ىق يف ىف  يث ىث نث مث زث

 يث نثىثُّٱ تعاىل قول »   [102]التوبة  َّ يل ىل مل يك ىكمك

وقيهههل  العمهههل  . وههههو ختلفههههم عهههن رسهههول هللا َّيف ىفُّ ٱتهههوبتهم، وههههو َّ
وقههال ابههن  ختلفهههم عههن  ههزوة تبههوك.  مهها سههبا هلههم مههن الهههاد، والعمههل السههيجت  الصههاحل
وهذا تعسهف وعهدول عهن . وضع الواو مكان الباجت جلما يقال  هملط املاجت واللنب   3)هرير

بهه ، وجلههذلك س الن ههري  ا قيقههة اللفههظ، قههملن الههواو هعلههت جلههل وا ههد مههن العملههني خملوطًهه
 ما، جلرنك قلت  هلهط املهاجت ابللهنب  االذت ذجلرو، قملن  هعل املاجت واللنب خملوطني وخملوطً 

 .(4)«واللنب ابملاجت
 السادسة: فاسد  الصيغة

وقههههههههههد اسههههههههههتعملها س ث ثههههههههههة مواضههههههههههع، منهههههههههههها مهههههههههها هههههههههههاجت عنههههههههههد تفسههههههههههري قولههههههههههه  

وقهههههههال » [  176]النسهههههههاجت ٱٱٱَّ...خمخلملىليلجمحمُّتعهههههههاىل 
ألن األهههت تسههقط بهه ، و  تسههقط ابلبنههت،  ؛  املههراد ابلولههد  ا بههن 5)صهها   الكشههاف

                                                                             
   .4/115ان ر  معاين القرآن وإعراب  )   1)

  .    8/106 ، )7/494 ، )6/375ر  ) . وين 5/459ان ر  رمو  الكنو  )   2)

  . 651-11/650ان ر  هامع البيان )   3)

  .   8/229 ، )5/125 ، )2/53 . وين ر  )2/589ان ر  رمو  الكنو  )   4)

  . 2/188ان ر  الكشاف )   5)
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س تفسههريو  وأبههو السههعادات ابههن األثههري «التقشههري س التفسههري»وابعهه  علهه  ذلههك صهها   
، وا يهمَنبها عله  «الكشاف» و «الكشف»ن قي  المع بني ، وضمَّ «ا نصاف» اوالذت ئَّ 

 . 1)«قساد هذا الك م، وا يقفا عل  موضع اخلور قي 
 الصيغة السابعة: ضعيف

وقههههههههههد اسههههههههههتعملها س ث ثههههههههههة مواضههههههههههع، منهههههههههههها مهههههههههها هههههههههههاجت عنههههههههههد تفسههههههههههري قولههههههههههه  

خنيمجنحنىمملىليلجمحمخمممُّتعاىل 

  هههو  2)قههال الزهههاج َّيمجنحنُّ قولهه  تعههاىل » [  24]النسههاجت   َّ...
 وقال حناة الكوقة  هو منصو  عل  ا  راجت به. جلت  هللا عليكم جلتاابً    مصدر مؤجلد، أت

 . 3)«ألن ما انتص  اب  راجت   يتقدم عل  ما قام مقام الفعل ؛وقي  ضعف  ،عليكم)
 الصيغة الثامنة: فيه نظر

 جضحضُّىل وقهههههد اسهههههتعملها س موضهههههعني، أ هههههدمها مههههها ههههههاجت عنهههههد تفسهههههري قولههههه  تعههههها

 قهههههال جماههههههد» [  29]األعهههههراف  َّجعمعجغمغ مظحطخضمض
وس هههذا القههول ن ههر؛ ألن ،   وههههوا وهههوهكم  يههث جلنههتم إىل الكعبههةوابههن  يههد والسههدت

 . 4)«س املدينة ااآلية مكية، واألمر ابلتوه  إىل الكعبة جلان عل  رأس ستة عشر  هرً 
 الصيغة التاسعة: زعم

وقههههههههههههد اسههههههههههههتعملها س موضههههههههههههعني، أ ههههههههههههدمها مهههههههههههها هههههههههههههاجت عنههههههههههههد تفسههههههههههههري قولهههههههههههه  

ُِّّّٰرئَّخيميىيييٰذٰرٰىٌٍُّّّتعههههههههههاىل 

َِّّّٰٱُّ ،اي عمهههههههههههد َُّّٱٱُّٱ» [  99  ]يهههههههههههون َّزئمئ

                                 
  .  7/283 ، )6/120 ، ) 3/127 . وين ر  )1/677ان ر  رمو  الكنو  )   1)

   .2/36قرآن وإعراب  )ان ر  معاين ال   2)

  .4/496 ، )3/534 . وين ر  )1/474ان ر  رمو  الكنو  )   3)

  . 8/226 . وين ر  )2/106ان ر  املصدر السابا )   4)
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أت    تقهههدر علههه  َّرئزئمئٱُّٱ، لاهههئهم إىل ا ميهههان وتحهههورهم إليههه تم 
و  يصح؛ ألن املقصود ، و عم قوم أن هذا منسوخ .ية السيف ذلك و  هو س وسعك.

تهراو   َ و هدو، أَ  س القلو  مها يحهورها إىل ا ميهان إ  هللا ا ع م  ن    يوقعم   من اآلية
 [100]يههههون   َّٱٱرتيئربزبمبنبىبيب ىئُّٱول عقيهههه  ذلههههك يقهههه
»(1 . 

 الصيغة العاشرة: باطل

 زث رث يت ُّٱوقهد اسهتعملها س موضهعني، أ هدمها مها ههاجت عنهد تفسهري قوله  تعههاىل 
 َّ...مك لك اك يق ىق  يف ىف يث ىث نث مث

قههوم ققههالوا  العههر  مبعههىن  اململ ههك، وهههو قههول يشهههد ببو نهه   لَّ وَضهه» [  54]األعههراف 
 . 2)«واللجلة ،وا مجاع ،ةنَّ والسم  ،الكتا 

 الصيغة الحادية عشرة: ال ُحجَّة فيه

 ُّوقههههههههد اسههههههههتعملها س موضههههههههعني، أ ههههههههدمها مهههههههها هههههههههاجت عنههههههههد تفسههههههههري قولهههههههه  تعههههههههاىل 

 ريزي زنمنننىنينٰى

 مينيىيييجئحئخئ

 [  81]آل عمهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههران  َّ...مئهئجبحب

نص ، املعىن  اذجلهر « إذ»  موضع  3)قال الزهاج َّزنمنننىنينُّقول  »
  وامليثار  العهد، وهو العههد الهذت أههذو هللا قال ابن عباس أقاصيصك إذ أهذ هللا. س

رسهلوا به ، أو ، أو بتبليها مها أم ابتصهديا بعحههم بعًحهأو ،  عل  األنبيهاجت بتصهديا عمهد
                                 

  .   1/132 . وين ر  )3/107ان ر  املصدر السابا )   1)

    .3/312 . وين ر  )2/148ان ر  املصدر السابا )   2)

  . 1/436آن وإعراب  )ان ر  معاين القر    3)
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هههو امليثههار الههذت أهههذو األنبيههاجت علهه  أفهههم، أو هههو علهه   ههذف املحههاف، أت  ميثههار 
ميثههار الههذين أوتهههوا )) ويههدل عليههه  قههراجتة ابههن مسههعود ؛أو د النبيههني، وهههم بنههو إسههرائيل

يقرآهنها جلهابن مسهعود واكمهان بجللهط الكاتهه ،  والربيهع بهن أنهه  وجلهان جماههد .  الكتها 
ذجلههرانو مهن  ههذف  لَِّمها ؛و   ماَّهة قيهه  ،َّىيييجئٱُّٱالربيهع بقولهه   وا هتلَّ 
 . 1)«املحاف

 سهو الصيغة الثانية عشرة:

ٱوقهههههههههد اسهههههههههتعملها س موضهههههههههعني، أ هههههههههدمها مههههههههها ههههههههههاجت عنهههههههههد تفسهههههههههري قولههههههههه  تعهههههههههاىل 

 ىفيفىقيقُّٱ

وقد ذجلر الشي  » [  4]النور  َّ...اكلكمكىكيكملىل
  أن  ههرائط  2)س تفسههري هههذو اآليههة رضههي هللا عنهه  س  اد املسههري بههن الههو تاأبههو الفههرج 

ا ا سه م قرمَّه والوطجت س نكها  صهحيح. ،والعقل ،حلريةوا ،ا  صان عندان أربعة  البلوغ
قلي  بشرط س ا  صان. وهذا سهو  ب   هك، قهملن ههذو األوصهاف  هرائط ا  صهان 

 . 3)«الذت يتوقف وهو  الرهم عل  الزاين أو الزانية علي 
 الصيغة الثالثة عشرة: ليس بسديد

لهههههههههههه  وقههههههههههههد اسههههههههههههتعملها س موضههههههههههههعني، أ ههههههههههههدمها مهههههههههههها هههههههههههههاجت عنههههههههههههد تفسههههههههههههري قو 

 جلهههان  كهههمم » [  16]النسهههاجت  َّٱ...ىيييٰذٰرُّتعهههاىل 
  س البيت  ىت  وت، و كم الزاين أن يمؤذ ، جلما قهال بَ الزانية س صدر ا س م أن حتم  

قهههذه  مجاعهههة مهههن  واهتلفهههوا س الناسههه  ... سههه  احلكمهههان س  قهمههها، قنم ابهههن عبهههاس

                                 
  .7/464 . وين ر  )1/230رمو  الكنو  )     ان ر1)

  . 4/13 . وين ر  )6/10ان ر   اد املسري )   2)

  . 4/13 . وين ر  )3/353ان ر  رمو  الكنو  )   3)
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ههرين إىل أنهه  نسهه   ههديث عبهها ألن  ؛وهههذا القههول لههي  بسههديد...، دة بههن الصههامتاملفس ِّ
 .(1)«  تنس  القرآن الثابت ابلتواتر اآل اد أهبارَ 

 الصيغة الرابعة عشرة: رديء

 منخن حن جن ُّٱوقد استعملها س موضع وا د، وذلك عند تفسري قول  تعاىل 

 ٰر ٰذ يي ىي ميخي حي  جي يه ىه مه جه ين ىن

  قتهههاً  سهههمَّ املعهههىن  لهههو نعلهههم مههها يصهههح أن يم »   [167آل عمهههران ] َّ...ٰى
جنعهههل أنفسهههنا قهههرائ   مَ َ  قتكم، قَعهههرا أنهههتم علههه   هههفا مهههن استئصهههال  ههه تبعنهههاجلم، وإ َّههه

وههههذا ههههو الترويهههل الهههذت يشههههد العلهههم ؟! وف، وههههزر السهههيوفتمهههالفهههوارس، وأ هههراا احلم 
والقول الذت ، من أن املعىن  لو جلنا حنسن القتال  تبعناجلم بصحت ،   ما ذجلرو املاوردت

 .(2)«اردتجت هدً  ذجلرو املاوردت
  الصيغة الخامسة عشرة: مدخول فيه

وقههههههههههههههههد اسههههههههههههههههتعملها س موضههههههههههههههههع وا ههههههههههههههههد، وذلههههههههههههههههك عنههههههههههههههههد تفسههههههههههههههههري قولهههههههههههههههه  
 َّييٰذٰرٰىٌٍَُِّّّّّّٰرئزئُّٱتعههههههههههههههههههههههههههههههههاىل 

  مههىت مهها أتيتنهها   ومعههىن اآليههة  أهنههم قههالوا ملوسهه  3)دتقههال الوا هه» [  132]األعههراف 
وهههذا جلهه م مههدهول قيهه  علهه   مثههل  اليههد والعصهها لتسههحران  هها قههملان لههن نههؤمن لههك. ،.يههة

 . 4)«انليست من أئاجت الزم  مهما)الوا دت، قملن 
 الصيغة السادسة عشرة: قبيح

                                 
   .452-1/450ان ر  املصدر السابا )   1)

  .1/357ان ر  رمو  الكنو  )   2)

  .2/398ان ر  الوسيط )   3)

  .2/233ان ر  رمو  الكنو  )   4)
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 نئ مئ ُّٱوقههههد اسههههتعملها س موضههههع وا ههههد، وذلههههك عنههههد تفسههههري قولهههه  تعههههاىل 
    1)قههال الثعلهه »   [64]األنفههال  َّنب مب زب رب يئ  ىئ

عنهههد قلهههت  وهههذا قبهههيح «.  سهههبك هللا» علههه  الكهههاف س قولهه   اجلههل مهههن هفهههز عوًفهه
  . 2)«عحاة؛ ألن عوف ال اهر ا رور عل  املكىن فتنالنُّ 

 الصيغة السابعة عشرة: غير مرضي

وقههههههههههههههههد اسههههههههههههههههتعملها س موضههههههههههههههههع وا ههههههههههههههههد، وذلههههههههههههههههك عنههههههههههههههههد تفسههههههههههههههههري قولهههههههههههههههه  
 ييٰذ ميىي ىهيهجيحيخيُّتعهههههههههههههههههههههاىل 

 َّٰرٰىٌٍَُِّّّّّّٰرئزئمئ
قههف عليهه   ههىت بقهه  أمهه  و   النهه  رَّ ملهها َمههوبريههدة   وقههال أبههو هريههرة»   [113]التوبههة 

قلم يؤذن ل ، ققام ونزلت ههذو  ،رهاجت أن يؤذن ل  س ا ستجلفار هلا ،محيت علي  الشم 
وهذا أصهح؛ ألن مهوت أيب طاله  جلهان    3). قال الزخمشرتاآلية، قبك  وأبك  من  ول 

؛ ألن اٍ ر    والهذت ذجلهرو الزخمشهرت  هري ممهقلهتم . ارة، وهذا آهر مها نهزل ابملدينهةقبل اهل
احلههديث صههحيح، علهه  أنهه   ههري فتنههع أن ينههزل ابملدينههة مهها جلههان سههبب  مبكههة، وأن يكههون 

 . 4)«هذا ما هاجت س سب  النزول .لنزول اآلية اا موع سببً 
 

 الصيغة الثامنة عشرة: ال داللة فيه

 اك يق ىق يف ُّٱٱموضههع وا ههد، وذلههك عنههد تفسههري قولهه  تعههاىل  وقههد اسههتعملها س
 َّ زن رن مم ام يل ىل مل  يك ىك مك لك

                                 
  .13/136ان ر  الكشف والبيان )   1)

  .2/466ان ر  رمو  الكنو  )   2)

  .3/98ان ر  الكشاف )   3)

  .2/616ان ر  رمو  الكنو  )   4)
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  ههههو  1)قهههال صههها   الكشهههاف ٱٱَّىبيبرتزتمتٱُّٱٱ» [  47]يوسهههف 

أتويهههل عتمهههل، إ  أن  وههههوٱٱَّٱيترثزثٱُّٱوالهههدليل قولههه   ؛هههه  س معهههىن األمهههر
 ؛ومها ذجلهرو   د لهة قيه . بهدليل يوهه  صهرق  صرف عن  قيقت  إىل جمها و إ َّ اللفظ   يم 

هلههم إىل  وأمههرهم س  حههون ذلههك  ن يههذروو س سههنبل  هههادايً  ألنهه  أههه هم بترويههل الههرؤاي،
 . 2)«املصلحة

 الصيغة التاسعة عشرة: تعجرف في التأويل

وقههههههههههههههههد اسههههههههههههههههتعملها س موضههههههههههههههههع وا ههههههههههههههههد، وذلههههههههههههههههك عنههههههههههههههههد تفسههههههههههههههههري قولهههههههههههههههه  
 َّمضحطمظجعمعجغمغجفُّتعهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههاىل 

لهههع عليههه  ل  هههىت   يو  تَهههح  ا الن هههر وليَ دق  أت  ليمههه َّجعُّٱ» [  19]الكههههف 
يقة قيما يبا رو مهن أمهر املبايعهة ف اللوف والن ِّ ليتكلَّ     املعىن 3)وقال الزخمشرت..، أ د.

 . 4)«وبعيد من تلك األه ر الزاجلية الميلة ،جلنب. وهذا تعارف س الترويل ىت   يم 
 رون: غفلةالصيغة العش

 ىهيهجيُّوقههد اسههتعملها س موضههع وا ههد، وذلههك عنههد تفسههري قولهه  تعههاىل 

   5)وقههههههههال الزخمشههههههههرت» [  15]طهههههههه   َّحيخيميىيييٰذٰر
 ،المههور وأنكهر تفسهريَ  املعىن  أجلهاد أهفيهها، قه  أقهول ههي آتيهة لفهرط إرادا إهفاجتهها.

قههال  .   رَ وَّهه  دليهل عليهه  مم  اوههذوف، وعههذوف  ققهال    دليههل س هههذا الكهه م عله  هههذا 
  . أجلهاد أهفيهها مهن نفسهي)) بهن جلعه  يب  أم  فِّ حَ ص هس مم  نَّ منه  أَ  م  هم رَّ   والذت  َ الزخمشرت

                                 
  .3/292ان ر  الكشاف )   1)

  . 3/353ان ر  رمو  الكنو  )   2)

  . 3/573ان ر  الكشاف )   3)

  . 5/188ن ر  رمو  الكنو  )ا   4)

   .4/73ان ر  الكشاف )   5)
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هيهمر   اَ  وقيا قيها، وَ التَّ  لم هم   وهذا من املواضع ال  سملَِّ  هذا الرَّ قلتم  إىل قسهاد   م ممهل  عِّ  وم د   ِّ
 بههن جلعهه  يب  س مصههحف أم ا رً وَّ َسههومههن العاائهه   أنهه  اعههرتف أن هههذا مم   .نُّههلهه  ةَ   م لَههيهَّ مهها هَ 
، وهههذا تجلفيههل ال علهه  نفسهه  بهه ، وهعههل بعههد ذلههك القائههل بهه  والههذاه  إليهه  مجلههرورً اَّ وَسهه

ا أن ، قملمَّهه وذلههك دليههل علهه  أنهه  ئعهه  مههن النهه  س مصههحف ، وم رَ وَّ َسهه ي ههابع ههيم؛ ألن أم 
 ههري  صههي   مم  جلههان قالصههائر إليهه  واملعتمههد س التفسههري عليهه مهها   وأايًَّ  ،اأو  ههديثً  يكههون قههرآانً 

 . 1)«مجلرور جلما  عم
 الصيغة الحادية والعشرون: بعيد عن التحقيق

 َُُِّّّّّٰٱوقد استعملها س موضع وا د، وذلك عند تفسري قوله  تعهاىل 
قهههههههههههههال  أت  وأ لفنههههههههههههها  يهههههههههههههث انفلههههههههههههها البحهههههههههههههر اآلههههههههههههههرين.» [  64شهههههههههههههعراجت ]ال

وذجلهر أبهو ، ...قرَّب نا اآلهرين من الجَلرر، وههم أصهحا  قرعهون  ٱَُُّّّٱ  2)الزهاج

مههههن  او  أعلههههم أ ههههدً . وأصههههحاب  موسهههه    َُّّّٰٱ   أن 3) َسههههحتَ س املم  الفههههتح
 . 4)«املفسرين ذجلر هذا الوه  الذت ذجلرو، وهو بعيد من التحقيا

 الصيغة الثانية والعشرون: عجيب

وقههههههههههههههههد اسههههههههههههههههتعملها س موضههههههههههههههههع وا ههههههههههههههههد، وذلههههههههههههههههك عنههههههههههههههههد تفسههههههههههههههههري قولهههههههههههههههه  

 جنحنخنمن يم ىم خلملىليلجمحمخمممُّٱتعاىل 

عليه  السه م  قوً  عايًبا ونسب  إىل علي دتو كا املاور » [  42-41]ي   َّىن
  الذرية  النوف محلها هللا تعاىل س بوون النساجت تشهبيًها ابلفملهك املشهحون، قهال   5)قال

                                 
  . 494-4/493ان ر  رمو  الكنو  )   1)

  .4/93معاين الزهاج )ان ر     2)
 . 2/129ان ر  اوتس  )   3)
  . 494-4/493ان ر  رمو  الكنو  )   4)

  . 5/19ان ر  النكت والعيون )   5)
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  أن النسههههاجت هملقههههن لرجلههههو  َّىن جنحنخنمن يمُّٱقيكههههون معههههىن قولهههه  
 . 1)« األ واج

 الصيغة الثالثة والعشرون: غير جائز

وقههههههههههههههههد اسههههههههههههههههتعملها س موضههههههههههههههههع وا ههههههههههههههههد، وذلههههههههههههههههك عنههههههههههههههههد تفسههههههههههههههههري قولهههههههههههههههه  
   2)قهههال الوا هههدت» [  73]الواقعهههة  َّحفخفمفحقمقُّٱتعهههاىل 

 قهههاملعىن  ومتاًعههها ل  نيهههاجت والفقهههراجت، وذلهههك أنههه     هههىن أل هههد عنهههها. وههههذا القهههول مهههن
الوا دت قي  إ عار أن اللف ة الوا دة تمستعمل س الشيجت وضدو س  الة وا دة، وهذا 

 . 3)«  فو ، قملن    يسوغ أن تمولا القمر جت وأنت تريد ب   احليز والوهر
 الصيغة الرابعة والعشرون: ال وجه له

 َّجيحيخيمي ُّوقد استعملها س موضع وا د، وذلك عند تفسري قول  تعاىل 
، قصههلَّ  الصههلوات   ذجلههر معههادو وموقفهه  بههني يههدت هللاقههال ابههن عبههاس» [  15]األعلهه  

أبهو . وقهال صه ة العيهد، قصهلَّ  س طريها املصهلَّ  ذجلر اسم رب   اخلم . وقال الححاك
. واعلم أن هذو السورة مكية اب مجاع، و جلاة املال وصدقة العيدين  صلَّ  سعيد اخلدرت

 . 4)«ة، ق  وه  لتفسري اآليتني  ذو األ كامالفور وص ة العيدين  مرعت ابملدين
 

  

*        *         *         * 
  

                                 
  . 6/342ان ر  رمو  الكنو  )   1)

  .4/238ان ر  الوسيط )   2)

  .7/616ان ر  رمو  الكنو  )   3)

  . 516-8/515ان ر  رمو  الكنو  )   4)
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  الفصل الثانيالفصل الثاني

 الرسعني ومجاالته في تفسير أسس النقد

 وفيه مبحثان:

 المبحث األول: أسس النقد في تفسير الرسعني   

ا ابملنهل للنقد أس  وقواعد ينبجلي عل  الناقد ا لتزام  ا؛ لكي يكون نقدو منحبوً      
العلمي، وهذا املنهل هو الذت سلك  نهمقَّاد التفسري ع  مجيع العصور بهدجًت مهن الصهحابة 
رضهههي هللا عهههنهم، قالتهههابعني، قمهههن ههههاجت بعهههدهم مهههن أئمهههة التفسهههري اوققهههني جلهههابن هريهههر 
الوهه ت، والنحههاس، وابههن عويههة، وابههن جلثههري، و ههريهم. وعلهه  هههذا السههبيل سههار ا مههام 

 س نقدو عل  أصول وأس  علمية، وقيما يلي عرا هلذو األس  الرسع  مستنًدا 
 أواًل: نقد القول بنسخ اآلية

مههن قواعههد التفسههري  أنهه    تصههح دعههو  النسهه  س آيههة مههن جلتهها  هللا إ َّ إذا َصههحَّ      
، وههذو القاعهدة مهن القواعهد املقههررة  1)التصهريح بنسهخها أو انتفه   كمهها مهن جلههل وهه 

 . 4)، والقهرط  3)، وابهن عبهدال  2)أهل العلم، وفَّن قهررَّ ذلهك  النحهاسعند اوققني من 
وللنسه  »وهذا ما أجلدَّ علي  الرسع  و رص عل  توبيق  س تفسريو، ونهصَّ عليه  بقوله   

 روط لي  هذا موضع استقصائها والتقصي عنها، قينبجلي ملهن أراد حتقيها ههذا العلهم أن 
    من املفسرين، قملن أجلثرهم هلوهوا وهبوهوا وقهالوا أيهذو من م ان ، وهي أصول الفق

ابلنسههه  س آايت  هههري منسهههوهة...، وأان أوضهههح احلههها س ذلهههك علههه  مههها يقتحهههي  الن هههر 
 .  (5)«الصحيح والبحث املستقيم

وقهد قنهدَّ الرسهع  س تفسههريو عهدًدا مهن دعهاو  النسهه  اله  توسهع س إيرادهها بعههز      
 رن ممٱُّٱٱ عنهههههد تفسهههههري قولههههه  تعهههههاىلاملفسهههههرين، ومهههههن ذلهههههك  مههههها ههههههاجت 
                                 

  . 1/71ان ر  قواعد الرتهيح بني املفسرين )   1)

  . 3/12ان ر  الناس  واملنسوخ )   2)

  . 1/307ان ر  التمهيد )   3)

  . 19/247ان ر  الامع أل كام القرآن )   4)

  .328-327ن ر  رمو  الكنو  الزجت املفقود ص)ا   5)
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 [،  يههث قههال 63]النسههاجت  َّري ٰى ين  ىن نن من زن

ذههه  مجاعههة مههن املفسههرين إىل أن األمههر اب عههراا منسههوخ .يههة السههيف. وهههذا لههي  »
بصههحيح؛ ألن آيههة السههيف اقتحههت إاب ههة دم املشههرجلني، و حَّههت علهه  قههتلهم، واملنههاقا 

 . 1)«معصوم الدم؛  ةهارو جللمة احلا
 قد القول لمخالفة األحاديث الصحيحةثانًيا: ن

   مههن الثابههت واملقههرر عنههد أهههل العلههم جلاقههة أن احلههديث إذا ثبههت عههن رسههول هللا     
، وابهن  2)قبول  والعمل ب ، وهذا ما نصَّ علي   ري وا هٍد مهن املفسهرين جلهابن هريهر وه 
س َرد ِّو لعههدٍد مههن  . وهههو مهها اسههتند عليهه  الرسههع  5)، وأبههو  يَّههان 4)، وابههن عويههة 3)العههريب

ٱاألقوال ال  ذجلرها س تفسهريو، ومهن ذلهك  ردُّو عله  الزخمشهرت عنهد تفسهري قوله  تعهاىل 

 هت مت خت حت  جت هبٱُّ

ولقهههد » [،  يهههث قهههال 119]النسهههاجت  َّ... جح مج حج  مث
ورقحه  األ اديهث الصهحيحة الصهراة  ،قَِّناع احلياجت من جلشف صا   الكشاف عابتم 

 وحتريفهههههه  جلهههههه م هللا عههههههن مواضههههههع ،  ههههههىت إنهههههه  قههههههال س قولهههههه  تعههههههاىل  ،خليهههههها ت اآلراجت
منههههها  اخلهههروج مههههن النهههار بعههههد دهوهلهههها  دَّ قَعهههه ،األمههههاين الباطلهههة  يعههه  َّجتُّٱ

                                 
، 458، 7/53 ، )265، 132، 3/107 ، )2/36 . وين ههههر  )1/548ان ههههر  املصههههدر السههههابا )   1)

    .693،592 ، الزجت املفقود ص)585، 516، 409، 8/95 ، )494

  .  17/111ان ر  هامع البيان )   2)

  .  3/213ان ر  أ كام القرآن )   3)

  .  5/214ن ر  اورر الوهيز )ا   4)

  .  1/31ان ر  البحر اويط )   5)
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وقهههههد رواهههههها أئمهههههة ا سههههه م و مفَّهههههاظ احلهههههديث  أ اديهههههث الشهههههفاعة قهههههَردَّ ،  1)ابلشهههههفاعة
 . 2)«مواأل كا

 لة السيا ثالًثا: نقد القول لمخالفة دال

من الواه  عل  املفسر أن يمراعي عند تفسريو د لة السيار، قههي أ هد الهد  ت      
املهمة ال  هلا أثرها س قهم معىن اآلية، وهذا أصل مهم نهصَّ عليه  أئمهة التفسهري وطبقهوو 

 .  4)، وابن عوية 3)س نقدهم وترهيحافم، ومنهم  ابن هرير
لهه  عنايههة الرسههع   ههذو القاعههدة ونقههدو لعههدٍد مههن األقههوال ومههن األمثلههة الهه  تههدل ع     

 خكلكمكجلحلخلملٱٱٱُّ مستنًدا عليها ما هاجت عنهد تفسهري قوله  تعهاىل 

قههههههال » [،  يههههههث قههههههال 15]األ ههههههزا   َّممجنحن خمحمهلجم
عله  طاعهة هللا تعهاىل   وجلهانوا سهبعني رههً  ابيعهوا رسهول هللا ،  هم أههل العقبهة 5)مقاتل

وهههو قههول قاسههد؛ ألن احلههديث عههن املنههاققني قكيههف يصههرف إىل أهههل . نصههرهم رسههول و 
 . 6)«؟العقبة الذين هم أمثل أصحاب 

 رابًعا: نقد القول لمخالفة اإلجماع

مههن القواعههد املقههررة عنههد عامههة املفسههرين  أن جلههل تفسههري هههالف القههرآن الكههر ، أو      
. وههذا مها اسهتند عليه  الرسهع  عنهد  7) مهردودالسمنَّة النبوية، أو إمجهاع األمهة قههو تفسهري

                                 
  . 2/150ان ر  الكشاف )   1)

 ، 503، 123، 3/37 ، )616، 2/568 . وين هر  )628، 350، 1/160ان ر  رمهو  الكنهو  )   2)
  . 733 ، والزجت املفقود ص)207-208، 8/100 ، )7/510 ، )4/316)

  . 2/445)ان ر  هامع البيان    3)

  .1/159ان ر  اورر الوهيز )   4)

   .3/479ان ر  تفسري مقاتل بن سليمان )   5)

، 74، 7/57 ، )6/342 ، )5/598 ، )508-3/507 . وين ههر  )6/120ان ههر  رمههو  الكنههو  )   6)
130 ،245 ،283( ، 8/687  .  

  . 1/214ان ر  قواعد الرتهيح عند املفسرين )   7)
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[، ققهههد ذجلهههر قهههول 15]النسهههاجت  َّىهيهجيحيخيُّتفسهههري قولههه  تعهههاىل 
 ،   قههال  1)هههو النكهها  الههذت يسههتعففن بهه  عههن السههفا الزخمشههرت  ن املههراد مههن اآليههة 

أ ههدمها  أنهه  علهه  ههه ف مهها عليهه  علمههاجت  قلههت  وهههذا قههول ةههاهر الههبو ن لههوههني »
 . 2)«..ابة قمن بعدهم.التفسري من الصح

 خامًسا: نقد القول لمخالفة داللة آية أخرى

مههن قواعههد التفسههري املقههررة عنههد املفسههرين  أن القههول الههذت تؤيههدو آيههة قرآنيههة ممقههدَّم      
. وفَّا    كَّ قي  أن تفسري القرآن ابلقرآن هو َأصحُّ طهرر التفسهري  3)عل  ما عدم ذلك

هر القهرآن ابلقهرآن، قمها » ة واملقدم منها، قهال ابهن تيميه إن َأصهحَّ الوهرر س ذلهك أن يمفس ِّ
ر س موضع آهر، وما اهتمصر س مكهان ققهد بمسهط س موضهع  أممجل س مكان قملن  قد قمس ِّ

  . 4)«آهر
ومن األمثلة ال  استند قيها الرسع  عل  هذو القاعدة انتقادو للزخمشرت عند      

قال » [  42ف ]الكه َّمسحصخصمصجضحضُّٱتفسري قول  تعاىل 
من ههة  رجل  وطجليان ، قتمىن لو  اأن  أم  مَ لِّ   تذجلر موع ة أهي  قعَ  5)صا   الكشاف

 امن الشرك وندمً  وفو  أن يكون توبةً  ،هلك هللا تعاىل بستان  ىت   يم  اا يكن مشرجلً 

                                 
  .  2/41كشاف )ان ر  ال   1)

 ، 5/459 ، )3/312 ، )2/148 ، )523-1/522 . وين هههههر  )1/454ان هههههر  رمهههههو  الكنهههههو  )   2)
(7/159( ، 8/594 ،656  .  

  .1/312ان ر  قواعد الرتهيح عند املفسرين )   3)

  . 93ان ر  مقدمة التفسري ص)   4)

  .  3/589ان ر  الكشاف )   5)
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بدليل  ؛مات عل  جلفرو ولي  هذا بصحيح؛ قملن  ودهوً  س ا ميان. عل  ما جلان من 
 . 1)« [55]الصاقات  َّىهيهجيحيخيُّٱقول  

 القرآن سادًسا: نقد القول لمخالفة ظاهر

األصل أن يمراعي املفسر عند تفسريو لآلايت محلها عل  ةاهرها، و  فو  أن يعدل       
عههن ذلههك إ َّ بههدليل، وهههذو قاعههدة مهمههة أجلههدَّ عليههها عههدد مههن أئمههة التفسههري، مههنهم ابههن 

وإذا تمنهو ع س أتويهل الكه م جلهان أوىل معانيه  به  أ لبه  عله  ال هاهر، » الذت يقول هرير 
  . 2)«إ َّ أن يكون من العقل أو اخل  دليل واضح عل  أن  َمع  ٌّ ب   ري ذلك

ٱوهههههههههههذو القاعههههههههههدة اسههههههههههتند عليههههههههههها الرسههههههههههع  عنههههههههههد تفسههههههههههري قولهههههههههه  تعههههههههههاىل      

  َّلكمكىكيكملىليلاممم اكيثىفيفىقيقُّ
رضي هللا عن   مجهور  قال ا مام أبو الفرج ابن الو ت» [،  يث قال 41]آل عمران 

  والربيع بن أنه  وقال قتادة . 3)العلماجت عل  أن  إ ا اعتقل لسان  آية عل  وهود احلمل
قهههال  بعهههد مشهههاقهة امل ئكهههة لههه  ابلبشهههارة. ة لههه  إذ سهههرل اآليهههة واألمهههارةجلهههان ذلهههك عقوبههه

رين.قول أجلثر امل   قول قتادةالثعل   . 4)«قلت  وهو قول  الف ةاهر القرآن فس ِّ
 سابًعا: نقد القول لعدم الدليل 

ف  قبول  والعمل ب ، أمَّا   تقدم أن احلديث الصحيح املرقوع إىل رسول هللا     
؛ لذلك تعق   5)مسرلة ا  تااج بقول الصحايب قهي عل ه ف بني أهل العلم

زهرت جبوا  املسح إىل ا بط، وأن هذا القول ا الرسع  ابلنقد القول املروت عن ال
                                 

 ، 7/159 ، )6/375 ، )4/536 ، )3/421 . وين هههههر  )293-4/292ان هههههر  رمهههههو  الكنهههههو  )   1)
    .352والزجت املفقود ص)

 ، 13/252 ، وجممهههوع الفتهههاو  )30/94 . وين هههر  التفسهههري الكبهههري )9/678ان هههر  ههههامع البيهههان )   2)
  . 2/167 ، وال هان للزرجلشي )1/13والتسهيل لعلوم التنزيل )

  . 1/386ان ر   اد املسري )   3)

  . 7/510 ، )2/262 ، )2/224 ، )1/350 . وين ر  )174-1/173ان ر  رمو  الكنو  )   4)

  . 6/53 ، والبحر اويط )2/450ان ر  املستصف  )   5)
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،  يث قال عند تفسري قول   يستند إىل دليل نبت من سمنَّة الن 
وذه  مجاعة »   [43]النساجت  َّخضمضحطمظجعمعٱُّٱتعاىل 

إىل أن  ضربتان  ضربة للوه ،  ، والشاقعي، والثورت، وأبو  نيفة، واحلسنمنهم ابن عمر
قال   األن عمارً  ؛إىل أن  ميسح إىل اآلابط وذه  الزهرت..، وضربة لليدين إىل املرققني.

قعلهم، وا  او   ماَّة قي ، ألن   ك .ضربنا ضربة لوهوهنا، وضربة أليدينا إىل املناجل 
 . 1)«قعل ، و  أمر ب ، و  رآو، أو بلجل  قسكت  يقل  إن الن 
 القول لمخالفة تاريخ النزولثامًنا: نقد 

من قواعد التفسهري والرتههيح  إذا ثبهت اريه  نهزول اآليهة أو السهورة قههو ممهر ِّهح لَِّمها      
، وهي قاعدة اعتمد عليها أئمة التفسري س ترهيحهم ونقدهم،  2)واقق  من أوه  التفسري

 .  5)، والقرط  4)، وابن عوية 3)ومنهم  ابن هرير
سههههتند الرسههههع  علهههه  د لههههة اريهههه  نههههزول اآليههههة عنههههد تفسههههري قولهههه  وجلههههذلك ققههههد ا     

[، 29]األعهههراف  َّمظجعمعجغمغحطخضمض جضحضُّٱتعهههاىل 
وس  .  وههوا وهوهكم  يث جلنتم إىل الكعبهةوابن  يد والسدت قال جماهد»  يث قال 

هههذا القههول ن ههر؛ ألن اآليههة مكيههة، واألمههر ابلتوههه  إىل الكعبههة جلههان علهه  رأس سههتة عشههر 
 . 6)«س املدينة ا هرً 

 
 

                                 
    .8/242 ، )4/95 ، )314، 3/299 . وين ر  )2/148ان ر  رمو  الكنو  )   1)

  . 1/258ان ر  قواعد الرتهيح عند املفسرين )   2)

  . 21/263ن ر  هامع البيان )ا   3)

  . 3/554ان ر  اورر الوهيز )   4)

  . 9/10ان ر  الامع أل كام القرآن )   5)

 ، الههههههزجت املفقههههههود 594، 8/229 ، )245-7/244 . وين ههههههر  )2/106ان ههههههر  رمههههههو  الكنههههههو  )   6)
  . 579ص)
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 مفسرينتاسًعا: نقد القول لمخالفة جمهور ال

مههن األسهه  والقواعههد الهه  اسههتند إليههها أئمههة التفسههري س الرتهههيح والنقههد  أن تفسههري      
، وفَّههن اسههتند إليههها  1)مجهههور السههلف وقهمهههم لنصههوص الههو ي  ماَّههة علهه  مههن بعههدهم

 ىي ني مي زي ُّٱٱٱٱونصَّ عل  أمهيتها  ابن هرير  يث قال عند تفسري قول  تعاىل 
 حت جت هب مب خب حب جب هئ  مئ خئ حئ جئ يي

 هههههههههههري أن »   [10]األ قهههههههههههاف  َّمح جح مج حج مث هت متخت
 ن ذلههك عهه  بهه  عبههدهللا بههن  األهبههار قههد وردت عههن مجاعههة مههن أصههحا  رسههول هللا

س م، وعلي  أجلثر أهل الترويل، وهم جلانوا أعلم مبعاين القرآن، والسهب  الهذت قيه  نهزل، 
  . 2)«وما أمريد ب 

 ملُّ  عل  الزخمشرت عند تفسري قول  تعاىل واستناًدا إىل هذو القاعدة ردَّ الرسع     
 [،  يث قال 69]النحل  َّ ..ىننن من زن رن مم ام يل  ىل
  أت  الورر ال ،قملذا أجللتها قاسلكي سبل ربك    املعىن 3)وقال صا   الكشاف»

 س مسالك  ال  ،أو قاسلكي ما أجللت س سبل ربك. ل العسلمَ أهلمك وأقهمك س عَ 
أو إذا أجللت الثمار س املواضع  .ً  من أهواقك ومناقذ مآجللكسَ عَ  املرُّ  رم و  يل قيها النهَّ ام 

ر عليك و  تحلني ل ربك،   تتوعَّبم البعيدة من بيوتك، قاسلكي إىل بيوتك راهعة سم 
ما يقتحي   ؛و عما علي  مجهور املفسريندَّ والذت محل  عل  هذو التروي ت وصَ  قيها.
  .(4)«من الرتتي    سلكيقا))قول  
 

 

                                 
 . 1/271ين ر  قواعد الرتهيح عند املفسرين )   1)
  . 21/131البيان )ان ر  هامع    2)

  . 3/145131ان ر  الكشاف )   3)

  . 7/159 ، )5/489 ، )4/493 . وين ر  )58-4/57ان ر  رمو  الكنو  )   4)
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 نقد القول لصرف اللفظ من الحقيقة إلى المجازعاشًرا: 

مههن قواعههد التفسههري والرتهههيح  أنهه  فهه  محههل نصههوص الههو ي علهه  احلقيقههة، وهههي      
، وابهن  3)، وأيب  يَّهان 2)، وابهن عويهة 1)قاعدة اعتمد عليها عامهة املفسهرين  جلهابن العهريب

 .  4)هزت
 يب ىب ُّٱ د إليها ردَّ الرسع  عل  الزخمشرت عند تفسري قول  تعاىلواب ستنا     
 َّرثزثمثنثىثيث يت ىت نت مت زت رت

  هو ه  س معىن األمر. والهدليل  5)قال صا   الكشاف» [،  يث قال 47]يوسف 

صههرف عههن  قيقتهه  وهههو أتويههل عتمههل، إ  أن اللفههظ   يم . َّٱرثزث يتُّٱقولهه  
ألنهه  أههه هم بترويههل الههرؤاي،  ؛ومهها ذجلههرو   د لههة قيهه . بههدليل يوههه  صههرق  إىل جمهها و إ َّ 

 . 6)«وأمرهم س  حون ذلك  ن يذروو س سنبل  هادايً هلم إىل املصلحة
 : نقد القول لمخالفة داللة الصيغة الصرفيةالحادي عشر

ريو، ومثهال وهو أ د األس  ال  اسهتند إليهها الرسهع  س رد بعهز األقهوال س تفسه     
 َّىئيئربزبنبىبيبرتُّٱ ذلك  ما ذجلرو عند تفسري قول  تعهاىل

هههه وجلثههههري مههههن املفسههههرين يقولههههون » [  56]مههههر   ههههر  لدَ  ؛إدريهههه  يَ ئم ِّ   الكتهههه ، ولههههي  سِّ

                                 
  . 4/414ان ر  أ كام القرآن )   1)

  . 3/516ان ر  اورر الوهيز )   2)

  . 2/71ان ر  البحر اويط )   3)

  . 1/13ان ر  التسهيل لعلوم التنزيل )   4)

  . 3/292ان ر  الكشاف )   5)

   .302-301، 2/79 . وين ر  )3/353ان ر  رمو  الكنو  )   6)
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 ؛قاً رِّ َصهن  س، ولهو جلهان جلهذلك لكهان مم ر  ألنه  لهو جلهان جلهذلك لكهان إقعهيً  مهن الهدَّ  ؛بصحيح
 . 1)«ةميَّ لَ وهو العَ  ،سو  سب  وا د فَ ر  الصَّ  ألن  لي  قي  فا مينعم 

عشر: نقد القول لقدحه في عصمة األنبياء  الثاني  

اصهوف  هللا تعههاىل مههن عبهادو األنبيههاجت علههيهم السهه م، وهصههم ةصههائص ومههزااي عههن      
تعلها بتبليها ، ومن ذلك  عصمتهم من الوقوع س جلبائر الذنو ، وعصهمتهم قيمها ي ريهم

ا األنبيهاجت علهيهم السه م قكلههم معصهومون مؤيهدون مهن هللا » الو ي، قهال ابهن جلثهري  ََ َأمَّ
 . 2)«عزَّ وهل، وهذا فَّا   ه ف قي  بني العلماجت اوققني من السلف واخللف

ومههن األمههور الجلههري هههائز نسههبتها ل نبيههاجت علههيهم السهه م وصههفهم ابلشههك س قدرتهه       
وهههل، وهههذا مهها َردَّ بهه  الرسههع  علهه  مههن قسههرَّ اسههتفهام  جلههراي عليهه  السهه م  سههبحان  عههزَّ 

 ىئيئٱُّٱ» املههههذجلور س سههههورة آل عمههههران  نهههه  علهههه  وههههه  ا سههههتبعاد،  يههههث قههههال 

 ؛لهي  عله  وهه  الشهك قيمها ههاجتو مهن عنههد هللا [40]آل عمهران  َّربزبمبنب
جلمها  عهم مجاعهة مهن   ألن األنبياجت معصومني من مثل هذو احلالة، و  عله  وهه  ا سهتبعاد

ألن جلمههال معرقتهه  ابهلل تنفههي اسههتبعاد مهها ينفعههل عههن القههدرة ا هليههة،   إن د لههة  ؛العلمههاجت
احلههال وإقدامهه  علهه  السههؤال تنفههي اسههتبعادو لههذلك، وإ هها هههو اسههتع م عههن احلالههة الهه  

 . 3)«ن الولد قيهايتكوَّ 
 في مقام النبوة عشر: نقد القول لقدحه  لثالثا

                                 
 . وما رهح  الرسع  هو الصحيح 616-615، 7/414 . وين ر  )4/431ان ر  املصدر السابا )   1)

 من قويل
أبهو  يَّهان س البحهر اوهيط  ، و 4/28العلماجت، وهو اهتيهار عهدد مهن املفسهرين جلالزخمشهرت س الكشهاف )      

(6/189  .  

  .5/356ان ر  تفسري القرآن الع يم )   2)

   .3/431 . وين ر  )1/171رمو  الكنو  )  ان ر   3)
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ٱعلههه  أمتههه   ههها ا هههه ل والتهههوقري، ققهههال سهههبحان    أوهههه  هللا عهههزَّ وههههل لنبيههه      

[، وهنههههههاهم عههههههن إسههههههاجتة 9]الفههههههتح  َّمسحصخصمصجضُّ
ٱاألد  س  قههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ، ققههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههال عههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههزَّ وهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههل 

 [.63]النور  َّمبنبىبيبرتزتمتنتُّٱ

ومههههن املواضههههع الهههه  انتقههههد الرسههههع  قيههههها الزخمشههههرت مهههها هههههاجت عنههههد تفسههههري قولهههه       
 قههال الزخمشههرت» [،  يههث قههال 43]التوبههة  َّىبيبرت زبمبنبُّ تعههاىل

هذا جلناية عن الناية؛ ألن العفو رادف هلا،  َّزبمبنبُّٱٱعند تفسري هذو اآلية 
وههذا تجلفيهل مهن الزخمشهرت عهن اللويفهة املودعهة س  . 1)ومعناو  أهورت وبئ  ما قعلهت
بهارة هاقيهة   يليها إط قهها عله  آ هاد ذوت األقهدار، تصدير هذو اآلية بذجلر العفو، وع

 . 2)«!؟االذت هعل هللا تعاىل تع يم  قرضً  قكيف بسيد ولد آدم
 عشر: نقد القول لمخالفة العادةرابع ال

  ُّٱ ذههههههههههههههههههه  مجههههههههههههههههههع مههههههههههههههههههن املفسههههههههههههههههههرين إىل أن معههههههههههههههههههىن قولهههههههههههههههههه  تعههههههههههههههههههاىل     

سهههههههوة [   أن الن51]يوسهههههههف  َّ...مظ خصمصجضحضخضمضحط
مجيعهن يشرتجلن س مراودة يوسف علي  الس م، امرأة العزيز راودت  بعينها، وبقيهة النسهوة 

،  3)أمرنههه  اب متثهههال ألمرهههها، وفَّهههن قهههال بهههذلك مهههن أئمهههة التفسهههري  مكهههي بهههن أيب طالههه 
 .  6)، وأبو  يَّان 5)، والبجلوت 4)والسمعاين

                                 
  . 3/48الكشاف )  ان ر   1)

  . 6/142 . وين ر  )508-2/507رمو  الكنو  )  ان ر   2)

  .5/3581ان ر  اهلداية إىل بلوغ النهاية )   3)

  . 3/38ان ر  تفسري القرآن )   4)

  . 4/248ان ر  معاا التنزيل )   5)

  . 5/316ان ر  البحر اويط )   6)
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قههول ابههن األنبههارت  أن امللههك أراد وهههذا مهها اهتههارو الرسههع ، واسههتند س رد ِّو علهه       
معرقهة عهني مهن راودتهه ، وردَّ عله  ذلهك القههول  نه   هري صههحيح؛ ألن األمهر قشها وةهههر، 

إن قيههل  » ومههن ا سههتحالة س العههادة أن تكههون القصههة هفيههت علهه  امللههك،  يههث قههال 
  مجعههن لهيعلم عهني  1)  قهال ابهن األنبهارتقلهتم  قلم مجعهن س السؤال؟ ،دة وا دةاملراوِّ 
ألنهه  مههن املسههتحيل س العههادة أن تكههون مثههل هههذو القصههة  ولههي  هههذا بشههيجت؛. دةاملههراوِّ 

وإ ههها  ألهلهههها ههههذا الزمهههان الوويهههل. وسهههان يوسهههف ،هاهفيهههت علههه  امللهههك مهههع ا هههتهارِّ 
 نَّ وهمهه ،ت  هههو أن يقههال  جللهههن مههراودات، هههي راودتهه  لنفسهههاالههوا  الصههحيح س ن ههر 

بتحسههههههني ذلههههههك لهههههه  وتسهههههههيل  عليهههههه ، وجلههههههذلك مجعهههههههن يوسههههههف س  ؛راودنهههههه  ألهلههههههها
 . 2)« [50]يوسف  َّجسحسخسمسُّٱقول  
 عشر: نقد القول لمخالفته سبب النزول خامسال

، وفهن العلهمالرتهيح بد لة سب  النزول هو أ د قواعهد الرتههيح املقهررة عنهد أههل      
. وقهههد اسهههتند  5)، وابهههن عويهههة 4)، وابهههن العهههريب 3)اعتمهههد عليهههها مهههن املفسهههرين  النحهههاس

ر  املذجلور س قوله   الرسع  عل  هذو القاعدة س َرد ِّو لبعز األقوال س بيان معىن )السمك 
 هئ مئ خئ  حئ جئ يي ىي ني ميُّ تعهههههههههههههههههههههههههههههههاىل 
أت   َّ  حئ  يي ُّقيهههل » [،  يههث قههال 43]النسههاجت  َّخب حب جب

 َّ مئ خئ  حئ جئ يي ُّ وقيل ...، لص ة، وهي املساهدمواضع ا

                                 
  . 4/237ان ر   اد املسري )   1)

  . 8/763 . وين ر  )3/359ان ر  رمو  الكنو  )   2)

    .2/360ان ر  الناس  واملنسوخ )   3)

  .  1/143ان ر  أ كام القرآن )   4)

  .  8/7ان ر  اورر الوهيز )   5)
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 هههري أن  ،ههههذا عتمهههل وجلهههلُّ إىل أن قهههال  ، ..مهههن النعهههاس، قهههملنكم   تعقلهههون مههها تمصهههلُّون.
ر املعروفالتفسري الذت يمعتمد علي  ما اقتحاو سب  النزول، وهو السُّ   . 1)«ك 

 

 عشر: نقد القول لكونه ُيفضي إلى محال سادسال

نبياجت إىل أقوامهم لدعوفم إلي  سبحان  وتعاىل، وأيَّدهم ابآلايت البي ِّنة بعث هللا األ     
ما من األنبياجت ن   إ َّ أمعوي ما مثل  آمن علي  :)) ال  تدل عل  صدر دعواهم، قال

البشر، وإ َّا جلان الذت أوتيتم و ًيا أو او هللا إيلَّ، قررهو أن أجلون أجلثرهم ابًعا يوم 
  . 2)((القيامة
ومن هؤ جت األنبياجت املؤيدين ابآلايت  عي  علي  الس م وهذا ما ذه  إليه  مجههور      

. ويمهههردُّ عليههه  ا تكهههن لههه  آيهههة إ  النبهههوة، ه قًههها للفهههرَّاجت الهههذت ذهههه  إىل أنههه   3)املفسهههرين
ابحلديث املتقدم ذجلرو؛ وألن  من اوال أن يبعث نبيًها دون أن يمصهد ِّر دعهواو ويؤيهد نبوته  

  من اآلايت. .يةٍ 
وههههههههذا مههههههها اسهههههههتند إليههههههه  الرسهههههههع  س نقهههههههدو لقهههههههول الفهههههههرَّاجت عنهههههههد تفسهههههههري قولههههههه       

 نئىئيئربمئِّّٰرئزئُّٱتعههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههاىل 

  ا تكههن لهه   4)اجتقهال الفههرَّ » [،  يههث قههال 84]األعهراف  َّزبمبنبىبيب
نقياد إىل دعو  ولي  هذا القول بشيجت؛ ألن  يستلزم إفا  التصديا وا  .آية إ  النبوة

                                 
   .  516-1/515ان ر  رمو  الكنو  )   1)

 ، جلتها  قحههائل القهرآن، اب  جليههف نهزل القههرآن، وأول مها نههزل، 714أهرهه  البخهارت س صههحيح  ص)   2)
  . 4981 ديث رقم )

أنهوار التنزيهل  ، و 1/193 ، ورمهو  الكنهو  )3/610 ، واوهرر الهوهيز )10/311ان ر  هامع البيهان )   3)
  . 3/447 ، وتفسري القرآن الع يم )4/339 ، والبحر اويط )1/557)

  . 1/385ان ر  معاين القرآن )   4)
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وألن ذلهههك يفحهههي إىل التبهههاس احلههها . النبهههوة مهههن  هههري بينهههة أو  هههاهد بصهههحة الهههدعو 
     . 1)«وألن  يفحي إىل عال، وما يفحي إىل اوال عال ابلباطل.
 عشر: نقد القول لشذوذه  بعالسا

م مهن قواعهد التفسهري والرتههيح  أنه  فه  محهل جله م هللا تعهاىل عله  املعهروف مهن جله      
، وهذا ما نصَّ علي  عهدد مهن املفسهرين، ومهنهم   2)العر  دون الشاذ والحعيف واملنكر

، وهو ما اعتمدو الرسع  س ردو عله  مهن أراد ابألجلثهر الكهل،  4)، والنحاس 3)ابن هرير

[، 36]يهههون   َّ...يثىث نث مث زث رثُّوذلهههك عنهههد تفسهههري قولههه  تعهههاىل 
وجلثهري مهن العلمهاجت  املهراد   6)بهن الهو تاوالشهي  أبهو الفهرج   5)قهال الثعله »  يث قال 

املعىن  وما يتبعون إ  ال ن س قوهلم أهنا آهلهة. والقهو ن بعيهدان،   الكل، وقالوا  ابألجلثر
 .(7)«س  اية الشذوذ إن ثبت هوا  استعمال قملن إط ر األجلثر عل  الكل 

 عشر: نقد القول لمخالفة العقل ثامنال

وهههو أ ههد األسهه  الهه  اسههتند عليههها الرسههع  س ردو علهه  األقههوال الباطلههة، ومثههال      
 ّٰ ِّ  ُّ َّ ٌٍّّ ٰى ٰرُّٱٱذلهههك  مههها ههههاجت عنهههد تفسهههري قولههه  تعهههاىل 

 يب ىب نبمب  زب رب يئ ىئ نئمئ زئ رئ
د أن ذجلههر األقههوال س معههىن [،  يههث قههال بعهه24]يوسههف  َّزت رت
أن ال هههان الههذت رآو  واهههر   الصههحيح والههذت عليهه  مجهههور أهههل املعههاين والن ههر» اآليههة 

                                 
   .1/193ان ر  رمو  الكنو  )   1)

  . 2/369ان ر  قواعد الرتهيح عند املفسرين )   2)

  . 4/153ان ر  هامع البيان )   3)

 .  5/132ان ر  إعرا  القرآن )   4)

  .  14/214ان ر  الكشف والبيان )   5)

  .  4/31ان ر   اد املسري )   6)

    .3/46ان ر  رمو  الكنو  )   7)
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وقهد نقلهوا س تفسهري  .العقل والدين واحلاهل املهرهوذة عله  املكلفهني مهن اهتنها  اوهارم
و   لههي  هلهها عحههد منههها  أنهه  بههدت بينهمهها جلههفٌّ  ال هههان أقههواً  يقوههع العقههل بفسههادها 

 مك  لك اك يق ىق يفىف يث ىثُّٱ وقيهههها مكتهههو   ،معصهههم
هه ققههام هههارابً  [،32]ا سههراجت  َّ ا قعههدا إذا وقامههت، قلمهها ذههه  عنهمهها الههروع عههادا، قلمَّ

 َّ ملخل  حل جل مك لك خك ٱ ُّٱٱٱقد بدت قيما بينهما قيها مكتو   بكف ٍ 
ققامههها   عهههادا، ققهههال هللا تعهههاىل ل يهههل  أدرك عبهههدت قبهههل أن يصهههي   [،281]البقهههرة 

علهه  جلفهه  أو أصههبع  يقههول  أتعمههل عمههل السههفهاجت وأنههت  اعاض هه اخلويئههة، قههاحنط  ه يههل
وههذو الوههوو وأمثاهلها   تثبهت عله  عهك  ؟!... إىل أن قهال مكتو  عند هللا س األنبيهاجت

بهون  ها عقهول النقل و  عند  اجلم العقل، وإ ا هي فا يروج  ا القصَّاص جمالسههم وفتل
  . 1)«العامة، وليست من الصحة والتحقيا س  يجت

 عشر: نقد القول للخطأ في النسبة تاسعال

من األس  ال  استند إليها الرسع  س نقدو  اخلور س نسبة القراجتة، ومثال   ما هاجت       
عنههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههد تفسههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههري قولهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه  

ٰىريينممرنزنمنننىنُّٱتعههههاىل 

ابلرقههههع    مسههههخرات  ))   قههههرأ  فههههص 2)قههههال الوا ههههدت»[   12]النحههههل  ٱَّزي

                                 
  . 314-3/313ان ر  املصدر السابا )   1)

  . 3/58الوسيط )ان ر     2)
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قههملن  ،وهههذا سهههو ، وهعلههها ههه  ابتههداجت عههذوف، جلرنهه  قههال  هههي مسههخرات. 1)و ههدها
 . 2)«ه و   مسخرات)) ،ابلرقع عل  ا بتداجت   الناومم و ))قرأ  ا فصً 

 : نقد القول الستشهاده بحديث ضعيف اإلسناد العشرون

 رئ  ّٰ ِّ ُّ َُّّٱٱمثال   ما هاجت عند تفسري قوله  تعهاىل      
 يههههث  [،105]النحههههل  َّزب رب يئ ىئنئ مئ زئ

عن عبدهللا بن  ،إبسنادمها عن يعل  بن األ در  4)والوا دت  3)وقد رو  الثعل » قال 
اي   قههال  قههد يكههون ذلههك. قههال  قلههت ؟املههؤمن يههزين !اي رسههول هللا  قلههت»قههال   هههراد

املهههؤمن  !اي رسهههول هللا  قهههال  قهههد يكهههون ذلهههك، قهههال  قلهههت ؟املهههؤمن يسهههرر !رسهههول هللا
 مئ زئ رئ  ّٰ ِّ ُّ َُّّٱٱٱٱٱٱقههههههال   ، ؟يكهههههذ 
  ههدريعلهه  بههن األ  قههال ابههن عههدت احلههاقظ وقلههت  وهههذا احلههديث   يصههح. .َّ ىئنئ

      . 5)« ري معروقني، وعبدهللا بن هراد   تثبت صحبت  وعم  عبد هللا بن هراد

 العشرون: نقد القول للمفاضلة بين القراءاتالحادي و

إذا ثبتت ق  فو  ردهها أو رد من القواعد املقررة عند أهل العلم  أن القراجتة القرآنية      
، ه قًا لصنيع بعز املفسرين واملمعربني الذين ردوا بعز القراجتات الثابتة  ماَّة  6)معناها

خمالفة أ د القواعد النحوية أو الوهوو ا عرابية، وهذا ما أجلدَّ عل  هورو  ري وا د من 

                                 
ابلرقهع قيهمها، وههذا مها عليه  عامهة أههل  َّٰىريُّٱوالصحيح أن  فًصا قرأ قول  تعهاىل    1)

 ، والبحهههر 2/255 ، وأنهههوار التنزيهههل )4/434 ، و اد املسهههري )5/335ان هههر  اوهههرر الهههوهيز ) العلههم.
   .2/303 ، والنشر س القراجتات العشر )5/465اويط )

  . 4/13ان ر  رمو  الكنو  )   2)

  . 16/133ان ر  الكشف والبيان )   3)

  . 3/85ان ر  الوسيط )   4)

  . 95-4/94ان ر  رمو  الكنو  )   5)

  .1/89ين ر  قواعد الرتهيح عند املفسرين )   6)
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جتة   تعمههل س  ههيجت مههن وأئمههة القههرا» أبههو عمههرو الههداين أهههل العلههم، مههن ذلههك  مهها قالهه  
 ههروف القههرآن علهه  األقشهه  س اللجلههة، واألقههي  س العربيههة، بههل علهه  األثبههت س األثههر، 
واألصههح س النقههل، والروايههة إذا ثبتههت   يردههها قيههاس عربيههة و  قشههو لجلههة؛ ألن القههراجتة 

     . 1)«سمنَّة متبعة يلزم قبوهلا واملصري إليها
اج مفاضلت  بني القراجتات الثابتة، وذلك عند تفسهري قوله  وقد ردَّ الرسع  عل  الزه     

إ هههههارة إىل مههههها  َّمئهئُّٱ »   َّمئهئمبهبمتهتمثُّٱتعهههههاىل 
مههع  ًة  ئَ ي ِّ َسهه))  جليههف قههال   إن قلههتَ  2)قههال صهها   الكشههاف. تقههدم ذجلههرو فهها هنههي عنهه 

وا سههم  ال عنهه   كههم  ،  السههيئة س  كههم األئههاجت مبنزلههة الههذن قلههتم  ؟«امكروًههه»قوله   
.  هري منههون امحههاقً    سهي ِّئم م )) وقههرأ أههل الكوقههة وابهن عههامر الصهفات، قه  اعتبههار بترنيثه .

، وهههذا  لههط؛ ألن س هههذو   َسههي ِّئم م ))    يقههرأ   جلههان أبههو عمههرو 3)ققههال واهتههارو الزهههاج
 جت حبخبمبهبُّٱٱ و هههههههههري سهههههههههيجت، وذلهههههههههك أن قيهههههههههها سهههههههههيًئااألقاصهههههههههيص 

ٱوفيهاااااااااااااااااااااااااااااااااا: ،َّهتمثحج حتختمت

 ،َّمح جحُّٱٱوقيههههههههههههههههها  ،َّمغجفحفخفمفحقمقُّٱ
قهههههال  قفيمهههههها ههههههر  س هههههههذو  .َّحبخبمبهبجتحتختمتُّٱوقيهههههها 

  اج  ومن العا  قول الزهأ سن من سيئة.قلتم   م و سن، قسيئُّ  اآلايت واألهبار سيجت
مهع أنه   ،هذا  لط، وهي قراجتة أهل احلاا  وأهل البصرة بناجت عله  مها ذجلهرو مهن التعليهل

إىل  َّمئهئمبهبُّٱٱيعلههم وههه  القههراجتة وصههحة تعليلههها، وأن ا  ههارة بقولهه  
 . 4)«ما تقدم ذجلرو فا هن  هللا عن 

                                 
  .1/9 . وين ر  النشر س القراجتات العشر )2/494ان ر  ا تقان )   1)

  .3/520الكشاف )ان ر     2)
  . 3/240) القرآنمعاين ان ر     3)
  .171-4/170ان ر  رمو  الكنو  )   4)
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ة األئمة إلى تقريرر الخطرأ فري    فيه من نسب ِلَماالثاني والعشرون: نقد القول 

 القرآن 

 مف خف حف جف مغ جغُّٱٱٱمثالهههه   مهههها هههههاجت عنههههد تفسههههريو قولهههه  تعههههاىل 

 ٱَّ مك لك خك حك جك مق  حق
[، وردو عل  ما رموت عن ا مام املقرئ أيب عمهرو مهن ختوئته  لقهراجتة )إن  ههذان 63]ط  

جلهههة لسههها ران  ابلتخفيهههف، وأن الصهههحيح قراجتافههها ابلتشهههديد علههه  مههها تقتحهههي  قواعهههد الل
وقهد روت عهن أيب عمهرو أنه  قهال  ههذا احلهرف  لهط مهن الكاته . » العربية،  يث قهال 

 (1)«وس هذا بعد؛ لَِّما قي  من نسبة األئمة واألمة إىل تقرير اخلور س الكتا  العزيز
 الثالث والعشرون: نقد القول لعدم موافقة خصائص السورة

السهور املدنيهة، وههذا هانه  مههم تتسم السور املكية بسهمات وهصهائص  يزهها عهن      
ينبجلي عل  املفسر أن يمعىن ب ، وهو أ هد األسه  اله  اسهتند إليهها الرسهع  س ردو عله  

وهههي »  مههن قههال  ن سههورة عمههد مكيههة، ه قًهها لَِّمهها عليهه  عامههة املفسههرين، قههال الرسههع 
ولي   مدنية س قول ابن عباس وأجلثر املفسرين...، وقال الححاك والسدت  هي مكية.

بشيجت؛ ألنك إذا تصفحت آايفا وهدفا مفسدة هلذا القول  اهدة ببو نه ، و هري فتنهع 
 . 2)«أن تشتمل عل  آايت مكية، لكن إط ر القول بنزوهلا جللها مبكة هور

 الرابع والعشرون: نقد القول لعدم وجاهته

ٱ مثالههههههههههههههههههههههههه   مههههههههههههههههههههههههها ههههههههههههههههههههههههههاجت عنهههههههههههههههههههههههههد تفسهههههههههههههههههههههههههريو قولههههههههههههههههههههههههه  تعهههههههههههههههههههههههههاىل     
 يئربزبمبنبىبيبرتُّٱ

[ 13]املمتحنههههة  َّزتمتنتىتيترثزثمثنثىثيث
أن  أصهحا  القبهور  جلمها يهئ  الكفهار مهن  3)قملن قيل  ما تقول س قهول الثعله » بقول  

                                 
  . 4/527ان ر  املصدر السابا )   1)

  . 8/106ان ر  املصدر السابا )   2)

  . 26/333ان ر  الكشف والبيان )   3)
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قلتم  لي  مبسهتقيم؛ ألن املهؤمنني والكفهار مشهرتجلون س اليهرس مهن رههوع  يرهعوا إليهم؟
 .(2)«قتصار عل  ذجلر الكفار عد  الترثري، قيكون ا  1)إليهم أصحا  القبور

 المبحث الثاني: مجاالت النقد عند الرسعني     

تنوعت ا ا ت ال  تناوهلا الرسع  ابلنقد س ثنااي تفسهريو، وههذا التنهوع يمبهني ِّ  هزارة      
علم  وسعة اط ع  عل  مؤلفات أهل العلم و سن إقادته  منهها، وقيمها يلهي عهرا هلهذو 

 ت ال  تورر هلا س تفسريو، وهي جلاآلا  ا ا 
 أواًل: ما يتعلق بالقرآن الكريم:

 نقد القول ملخالفة د لة السيار، وذلك من ه ل األسبا  التالية  -أ
 . 3)نقد القول ملخالفة املوضوع -1
 . 4)نقد القول ملخالفة مرهع الحمري -2
 . 5)نقد القول ملخالفة سيار وحلار اآلية -3
  . 6)القول ملخالفة ةاهر القرآننقد  - 
 . 7)نقد القول ملخالفة د لة آية أهر  -ج
 . 8)نقد القول لصرف اللفظ من احلقيقة إىل ا ا  -د

                                 
الهراهح س معهىن اآليهة  جلمهها يهئ  مهن مهات مههن الكفهار مهن ثههوا  اآلههرة، وههذا مها ذههه  إليه  عهدد مههن    1)

 ، وابههن 8/103 ، والبجلههوت س معههاا التنزيههل )22/605املفسههرين، مههنهم  ابههن هريههر س هههامع البيههان )
 ؛ وعِّلَّهههة ذلهههك جلمههها قهههال ابهههن هريهههر والرسهههع   أن املهههؤمنني والكفهههار 8/290وهههرر الهههوهيز )عويهههة س ا

 إليهم، ق  وه  لتخصيص الكفار بذلك.   أصحا  القبورمشرتجلون س اليرس من رهوع 

  . 245-7/244ان ر  رمو  الكنو  )   2)

   .6/342 . وين ر  )6/120ان ر  املصدر السابا )   3)

  .   8/687 . وين ر  )508-3/507ملصدر السابا )ان ر  ا   4)

  . 283، 130، 7/74ان ر  املصدر السابا )   5)

  ،262، 2/224 ، )1/350 . وين ر  )174-1/173ان ر  املصدر السابا )   6)

 ، والزجت املفقود 7/159 ، )4/536 ، )3/421 . وين ر  )293-4/292ان ر  املصدر السابا )   7)
  .352ص)

  . 3/353ان ر  املصدر السابا )   8)
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 . 1)نقد القول ملخالفة اري  النزول -هه
 . 2)نقد القول ملخالفة سب  النزول -و

 . 3)نقد القول ملفاضلت  بني القراجتات - 
 . 4)من نسبة األئمة إىل تقرير اخلور س القرآن الكر نقد القول ملا قي   - 

 ثانًيا: ما يتعلق بالسنة النبوية:

 .  5)نقد القول ملخالفة احلديث الصحيح -أ
 . 6) نقد القول لعدم استنادو إىل  ديث مرقوع إىل الن  - 
 . 7)نقد القول  ستشهادو  ديث ضعيف ا سناد -ج

 جماع وجمهور المفسرين:ثالًثا: ما يتعلق بمخالفة اإل

 . 8)نقد القول ملخالفة ا مجاع -أ
 . 9)نقد القول ملخالفة مجهور املفسرين - 

 رابًعا: ما يتعلق بمخالفة عقيدة أهل السنة والجماعة:

 . 10)نقد القول لقد   س عصمة األنبياجت -أ

                                 
 ، الههههزجت املفقههههود 594، 8/229 ، )245-7/244 . وين ههههر  )2/106ان ههههر  املصههههدر السههههابا )   1)

  . 579ص)

  .  516-1/515ان ر  املصدر السابا )   2)

  .171-4/170ان ر  رمو  الكنو  )   3)

  . 4/527ان ر  املصدر السابا )   4)

 ، 3/37 ، )616، 2/568 ، )628، 1/350 . وين هههههههههر  )1/160ا )ان ههههههههر  املصههههههههدر السههههههههاب   5)
(4/316( ، 7/510( ، 8/100      .  

  . 3/299 . وين ر  )2/148ان ر    املصدر السابا )   6)

  . 95-4/94ان ر  املصدر السابا )   7)

 ، 312، 3/240 ، )2/148 ، )523-1/522 . وين هههههههر  )1/454ان هههههههر  املصهههههههدر السهههههههابا )   8)
(5/459( ، 7/159( ، 8/594 ،656.    

  . 7/159 ، )5/489 ، )4/493 . وين ر  )58-4/57ان ر  املصدر السابا )   9)

   .3/431 . وين ر  )1/171املصدر السابا )  ان ر   10)
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 . 1)نقد القول لقد   س مقام النبوة - 
 . 2)ة هللا عزَّ وهلنقد قول املعتزلة ابستحالة رؤي -ج

 خامًسا: ما يتعلق بالنسخ:

 . 3)نقد القول ابلنس  ملخالفة د لة السيار -أ
 . 4)نقد القول ابلنس  ألن اآلية من اب  األهبار، واألهبار   تنس  - 
 . 5)نقد القول ابلنس  ألن اآلية من العام املراد ب  اخلصوص -ج
 . 6)اآليتنينقد القول ابلنس   مكانية المع بني  -د
 . 7)نقد القول ابلنس  ألن اآلية من قبيل التخصيص -هه

سادًسا: ما يتعلق باللغة العربية:
 
 

 . 8)نقد القول ملخالفة د لة الصيجلة الصرقية -
 :سابًعا: ما يتعلق بمخالفة العقل والعادة

 . 9)نقد القول ملخالفة العقل -أ
 . 10)نقد القول ملخالفة العادة - 

 
 

*        *         *         * 

                                 
  . 6/142 . وين ر  )508-2/507املصدر السابا )  ان ر   1)

  . 2/247ان ر  املصدر السابا )   2)

  .3/107 . وين ر  )1/548ملصدر السابا )ان ر  ا   3)

  . 3/132ان ر  املصدر السابا )   4)

  . 7/52ان ر  املصدر السابا )   5)

  . 7/494ان ر  رمو  الكنو  )   6)

  . 592 . وين ر  الزجت املفقود ص)8/95ان ر  املصدر السابا )   7)

  .  616-615، 7/414 . وين ر  )4/431ان ر  املصدر السابا )   8)

  . 1/193 . وين ر  )314-3/313ان ر  املصدر السابا )   9)

   .8/763 . وين ر  )3/359ان ر  املصدر السابا )   10)
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 الخاتمــة

وبعد هذا العرا املوهز ملعاا املنهل النقدت س تفسري ا مام الرسع  اسن 
 أن أذجلر س ها ت  أهم نتائل البحث وتوصيات . 

 النتائل 
 أن النقد علم ل  أصول  وضوابو  وأساليب ، وهو اتاج من البا ثني إىل دقهة وصه ،أوً   

وملتزًما و سن قهم ملناهل وأقوال من يتوه  إليهم النقد؛  ىت يكون النقد بنَّاجًت وإفابًيا، 
 ابألس  واملقومات العلمية.

ننًيا  أقهاد الرسهع  س تفسهريو مهن عهدد مهن املصهادر املتنوعهة، إ َّ أنه  ا يكهن جمهرد انقهل 
نباطات تدل عل   كنه  عن  ريو دون  حيص ونقد، بل جلان ل  تعقبات واهتيارات واست

 .أ د املراهع املهمة س علم التفسري ورسوه  العلمي؛ وهذا ما هعل جلتاب 
ههمات الهه  جلههان هلهها دورههها املههؤثر س تكههوين  خصههيت   نلثًهها   يههز الرسههع  بعههدٍد مههن السِّ
 . الناقدة



 

 
3672 

بهههنيَّ رابًعههها  تبهههاين أسهههلو  الرسهههع  س نقهههدو قتهههارًة ينقهههد القهههول ويعهههزوو لقائلههه  دون أن يم 
مستندو س النقهد وههذا ههو األسهلو  الجلاله  عليه ، وارة ينقهد القهول ويعهزوو لقائله  مهع 

 بيان  ملستندو س النقد، وهذا األسلو  أقل من سابق .
هامًسهها  اسههتعمل الرسههع  س نقههدو ل قههوال صههيجًلا متعههددة بلجلههت أربعههة وعشههرين صههيجلة، 

بعيد، وذلهك س ث ثهة وعشهرين موضهًعا مهن وجلان أجلثرها استعماً  وصف  للقول املنتقد ابل
 تفسريو.
تعق  ا مام الرسع  ابلنقد عدًدا من أهل العلهم إ َّ أن أجلثهر مهن تعقبه  وانقشه   سادًسا 

الزخمشرت وقد انتقدو س مثانية عشرة موضًعا، قاملاوردت س تسعة مواضع، قالحهحاك بهن 
  مزا م، ومقاتل بن سليمان، والوا دت س سبعة مواضع.

سههابًعا  تعهههددت األسهه  الههه  اسههتند إليهههها الرسههع  س نقهههدو، وجلههان الجلايهههة مههن توبيقهههها 
و سههن توةيفههها حتريههر األقههوال لتمييههز املقبههول مههن املههردود، وهههذا مسههلك أهههل التحريههر 

 والتحقيا، وهو السبيل الذت ينبجلي أن يسلك  البا ثون.
ثنهااي تفسهريو، وقهد أةههر ههذا التنهوع  تنوعت جما ت النقهد اله  تناوهلها الرسهع  سنمًنا  

  زارة علم  ودقة قهم  ومشوليت  س النقد.
اسًعا  إن دراسة جما ت النقد والن ر قيها بن رة قا صة ومترملة يمكس  البا ث معرقة 
ابلوانهه  الهه  هلهها صههلة بعلههم التفسههري، وير ههدو إىل طرائهها أهههل العلههم س نقههدهم ل قههوال 

مههن ههه ل الوقههوف علهه  األسهه  العلميههة الهه  اسههتندوا إليههها س  املخالفههة أو املرهو ههة
 نقدهم. 

 
 التوصيات 

يوصي البا ث ط   العلم  مهية العناية بتفسري الرسهع ، قههو تفسهري قهي ِّم وعهرَّر،  -1
 و اقل  ابلفوائد والفرائد.
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من هه ل توهي  البا ثني املتخصصني إىل الترمل س معاا املنهل النقدت س التفسري  -2
ا ط ع عله  مؤلفهات أئمهة التفسهري اوققهني، قههو اب  مهن أههم أبهوا  أصهول التفسهري 

 ال  هلا ضوابوها وأسسها، و  يزال  اهة إىل إعواجتو مزيًدا من البحث والدراسة. 
 دراسة توهي  القراجتات س تفسري الرسع .  -3
 دراسة توهي  أقوال املفسرين عند الرسع . -4
  

احلمد هلل الذت بنعمت  تتم الصاحلات، وصل  هللا وسلم عل  نبينا عمد، وعل  آل  و      
 وصحب  أمجعني.

 
 

*        *         *         * 
 
 

 فهرس المصادر والمراجع

 القرآن الكر . -1
ا تقهههههههان س علهههههههوم القهههههههرآن، أليب الفحهههههههل عبهههههههدالرمحن بهههههههن أيب بكهههههههر السهههههههيوطي  -2

دراسهههات القرآنيهههة، جممهههع امللهههك قههههد لوباعهههة املصهههحف ههههه ، حتقيههها  مرجلهههز ال911)ت
 م.2013هه، 1434، 4ط املدينة النبوية، ،الشريف

ههه ، ههرَّج 543أ كام القرآن، أليب بكر عمد بن عبدهللا املعهروف اببهن العهريب )ت -3
 .بريوت ،أ اديث  وعلَّا علي   عمد عبدالقادر عوا، دار الكت  العلمية

هههه ، دراسههة وحتقيهها  338)تهعفههر أمحههد بههن عمههد النحههاس  أليب، إعههرا  القههرآن -4
 هه. 1405، 1عاا الكت ، ط،  هري  اهد

، 5ط بههريوت، ،هههه ، دار العلههم للم يههني1396األعهه م، خلههري الههدين الزرجللههي )ت -5
  م. 2002
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أنوار التنزيل وأسرار الترويل= تفسري البيحاوت، أليب اخلري عبدهللا بن عمر بن عمد  -6
 .1ط بريوت،، هه ، دار إ ياجت الرتاث العريب691اوت )تالبيح

ههه ، 745البحر اويط، ومد بن يوسف بن علي املعروف  يب  يَّان األندلسي )ت -7
 م.1993هه، 1413، 1ط بريوت، ،دار الكت  العلمية

ههههه ، 794ال ههههان س علهههوم القهههرآن، أليب عبهههدهللا عمهههد بهههن عبهههدهللا الزرجلشهههي )ت -8
  م.1984هه، 1404، 3ط القاهرة، ،د أبو الفحل إبراهيم، دار الرتاثحتقيا  عم

تههههذجلرة احلفههههاظ، أليب عبههههدهللا مشهههه  الههههدين عمههههد بههههن أمحههههد بههههن عثمههههان الههههذه   -9
 بريوت. ،هه ، دار إ ياجت الرتاث العريب748)ت
التسهيل لعلهوم التنزيهل، أليب القاسهم عمهد بهن أمحهد بهن عمهد الشههري اببهن ههزت  -10

 م.2010، هه1431بريوت،  دار الكت  العلمية،هه ، 741ي )تالجلرانط
القههههرآن الع ههههيم، أليب الفههههداجت عمههههاد الههههدين إئاعيههههل بههههن عمههههر بههههن جلثههههري  تفسههههري -11

، 2ط الهههرايا،، ههههه ، حتقيههها  سهههامي بهههن عمهههد السههه مة، دار طيبهههة774الدمشهههقي )ت
 م.1999هه، 1420

يمههههي املعههههروف ابلسههههمعاين امل فههههر منصههههور بههههن عمههههد التمأليب  ،تفسههههري القههههرآن -12
 م.1997هه، 1418، 1دار الوطن، الرايا، طهه ، 489)ت
= تفسهري الهرا ت، أليب عبهدهللا عمهد بهن عمهر بهن  التفسهري الكبهري ومفهاتيح الجليه  -13

 م.1990 ،هه1410بريوت،  ،هه ، دار الفكر604احلسني الرا ت )ت
ن بهههن بشهههري األ دت أليب احلسهههن مقاتهههل بهههن سهههليماتفسهههري مقاتهههل بهههن سهههليمان،  -14
، 1دراسة وحتقيا  د. عبدهللا  هحات ، مؤسسهة التهاري  العهريب، بهريوت، ط هه ،150)ت

  م. 2002هه، 1423
التمهيد ملا س املوطر من املعاين واألسانيد، أليب عمهر يوسهف بهن عمهر بهن عبهدال   -15

الكبري ههههه ، حتقيههها  مصهههوف  بهههن أمحهههد العلهههوت وعمهههد عبهههد463)ت النََّمهههرت القمهههر ط 
 هه.1387، املجلر  ،البكرت، و ارة عموم األوقاف والشؤون ا س مية
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ههههههامع البيهههههان عهههههن أتويهههههل آت القهههههرآن، أليب هعفهههههر عمهههههد بهههههن هريهههههر الوههههه ت  -16
، 1هههههه ، حتقيهههها  د. عبههههدهللا بههههن عبداوسههههن الرتجلههههي، دار هاههههر، القههههاهرة، ط310)ت

 م.2001هه، 1422
   ملهها تحههمن  مههن السههنة وآت الفرقههان، أليب عبههدهللاالههامع أل كههام القههرآن واملمبَهههني ِّ  -17

ههههه ، حتقيههها  د. عبهههدهللا بهههن عبداوسهههن 671القهههرط  )ت عمهههد بهههن أمحهههد بهههن أيب بكهههر
 م. 2006هه، 1427، 1ط بريوت، ،الرتجلي، مؤسسة الرسالة

الههدُّر املصههون س علههوم الكتهها  املكنههون، أليب العبههاس أمحههد بههن يوسههف بههن عمههد  -18
 ،هههههه ، حتقيهههها  د. أمحههههد عمههههد اخلههههرَّاط، دار القلههههم756لسههههمني احللهههه  )تاملعههههروف اب

 دمشا.
الهههذيل علههه  طبقهههات احلنابلهههة، أليب الفهههرج عبهههدالرمحن بهههن أمحهههد بهههن عبهههدالرمحن  -19
هههه ، حتقيهها وتعليهها  د. عبههدالرمحن بههن سههليمان 795اببههن رههه  احلنبلههي )ت عههروفامل

   م.2005 ،هه1425 ،1ط الرايا، ،العثيمني، مكتبة العبيكان
رمههو  الكنههو  س تفسههري الكتهها  العزيههز، الههزجت املفقههود، لعههز الههدين عبههدالرا ر بههن  -20

ههههه ، دراسهههة وحتقيههها  د. عبهههدامللك بهههن عبهههدهللا بهههن دههههيش، 661ر ر هللا الرسهههع  )ت
  م. 2013هه، 1434، 1مكتبة األسدت، مكة املكرمة، ط

الهدين عبهدالرا ر بهن ر ر هللا الرسهع  رمو  الكنو  س تفسري الكتا  العزيز، لعهز  -21
هه ، دراسة وحتقيا  د. عبدامللك بن عبدهللا بن دهيش، مكتبة األسهدت، مكهة 661)ت

  م. 2008هه، 1429، 1املكرمة، ط
 اد املسهههري س علهههم التفسهههري، أليب الفهههرج مجهههال الهههدين عبهههدالرمحن بهههن علهههي بهههن  -22

  م. 1994هه، 1414، 1ط بريوت،، هه ، دار الكت  العلمية597الو ت )ت
هههه ، 748سهري أعه م النههب جت، أليب عبهدهللا عمههد بهن أمحههد بهن عثمههان الهذه  )ت -23

 م. 1982هه، 1402، 2ط ،، بريوتمؤسسة الرسالة
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 ههذرات الههذه  س أهبههار مههن ذههه ، أليب الفهه   عبههداحلي بههن أمحههد بههن عمههد  -24
ؤوط، قيها وتعليها  عمهود األرانههه ، حت1089الَعك ت احلنبلي املعروف اببن العمهاد )ت

 م. 1986هه، 1406، 1ط دمشا، ،دار ابن جلثري
صههههههحيح البخههههههارت، أليب عبههههههدهللا عمههههههد بههههههن إئاعيههههههل بههههههن إبههههههراهيم البخههههههارت  -25
 م. 2006هه، 1427، 2ط الرايا، ،هه ، مكتبة الر د256)ت
 هههه ،911، أليب الفحههل عبههدالرمحن بههن أيب بكههر السههيوطي )تطبقههات املفسههرين -26

 م.1976هه، 1396، 1علي عمد عمر، مكتبة وهب ، القاهرة، طحتقيا  
هههه ، حتقيهها  945طبقههات املفسههرين، لشههم  الههدين عمههد بههن علههي الههداودت )ت -27

  م.1986هه، 1396، 1ط القاهرة، ،علي عمد عمر، مكتبة وهبة
زت، طبقههات املفسههرين، ومههد بههن أمحههد األدنَهه  وت، حتقيهها  د. سههليمان صههاحل اخلهه -28

 م.1997هه، 1417، 1ط املدينة النبوية، ،مكتبة العلوم واحلكم
العَِّ  س َهَ ِّ من َ َ ، أليب عبدهللا مشه  الهدين عمهد بهن أمحهد بهن عثمهان الهذه   -29
، 1ط بريوت، ،هه ، حتقيا  عمد السعيد بن بسيوين   لول، دارالكت  العلمية748)ت

  م. 1985، هه1405
طبقهات القمهرَّاجت، أليب اخلهري عمهد بهن عمهد بهن عمهد املعهروف اببهن   اية النهايهة س -30

 م.2006 ، هه1427 ، 1ط بريوت، ،هه ، دار الكت  العلمية833الزرت )ت
دار القاسهم، الهرايا، ، د.  سهني بهن علهي احلهريب، قواعد الرتهيح عنهد املفسهرين -31
 م. 1996هه، 1417، 1ط

األقاويهههل س وههههوو الترويهههل، أليب القاسهههم الكشهههاف عهههن  هههوامز التنزيهههل وعيهههون  -32
ههه ، حتقيها وتعليها  عهادل أمحهد عبهداملوهود و علهي 538عمود بن عمر الزخمشرت )ت
 م.1998هه، 1418، 1ط الرايا، ،عمد معوَّا، مكتبة العبيكان

أمحههههد بههههن عمههههد الثعلهههه  ، أليب إسههههحار الكشههههف والبيههههان عههههن تفسههههري القههههرآن -33
هههههه، 1436، 1ة مههههن البهههها ثني، دار التفسههههري، هههههدة، طحتقيهههها  جمموعهههههههههه ، 427)ت

 م. 2015
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هه ، دار 711أليب الفحل مجال الدين ابن من ور ا قريقي )تلسان العر ،  -34
 م. 2005، 4طبريوت،  ،صادر
جمموع الفتاو ، أليب العباس أمحد بن عبداحلليم بهن عبدالسه م ابهن تيميهة احلهرَّاين  -35
 م.2005هه، 1426، 3ط نصورة،امل، هه ، دار الوقاجت728)ت
َتَس  س تبيهني وههوو  هواذ القهراجتات وا يحها  عنهها، أليب الفهتح عثمهان بهن  -36 املمح 

 حتقيا  د. عبدالفتا   ل  و علي انصف. ،هه 392ه  )ت
اوههرر الههوهيز س تفسههري الكتهها  العزيههز، أليب عمههد عبههداحلا بههن  الهه  بههن عويههة  -37

 ،وتعليهها  السهههيد عبهههدالعال إبههراهيم، دار الفكهههر العهههريب ههههه ، حتقيههها546األندلسههي )ت
 .2طالقاهرة، 

لعبههههدالقادر بههههن بههههدران الدمشههههقي ، املههههدهل إىل مههههذه  ا مههههام أمحههههد بههههن  نبههههل -38
مؤسسهههة الرسهههالة، ، عبهههدهللا الرتجلهههي   د.صهههحح  وقهههدَّم لههه  وعلَّههها عليههه ههههه ، 1346)ت

 هه.1401، 2بريوت، ط
هههه ، 505)ت امههد عمههد بههن عمههد الجلههزايل  ، أليباملستصههف  مههن علههم األصههول -39

 دراسة وحتقيا  د. محزو بن  هري  اقظ. 
هههه ، حتقيهها  عمههد 516معههاا التنزيههل، أليب عمههد احلسههني بههن مسههعود البجلههوت )ت -40

الههرايا، ط  ،عبههدهللا النمههر و عثمههان مجعههة ضههمريية و سههليمان مسههلم احلههر ، دار طيبههة
 هه.1412

، أليب إسهههههحار إبهههههراهيم بهههههن السهههههرت الشههههههري ابلزههههههاج معهههههاين القهههههرآن وإعرابههههه  -41
هههه، 1408، 1ط بهريوت، ،ههه ، حتقيها  د. عبهدالليل  هل ، دار عهاا الكته 311)ت

 م. 1988
ههه ، دار 626معام البلدان، أليب عبدهللا ايقوت بن عبهدهللا احلمهوت الرومهي )ت -42

 م.1977، هه1397 ط بريوت، ،صادر
، 1طبهريوت، ، هه ، مؤسسة الرسهالة1408ا جلحالة )تمعام املؤلفني، لعمر رض -43

 م.1993هه، 1414
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املواققههات س أصههول الشههريعة، أليب إسههحار الشههاط  إبههراهيم بههن موسهه  اللَّخمههي  -44
، مشهور بن  سن آل سلمانوهرَّج أ اديث    علَّا علي هه ، 790)ت الجلرانطي املالكي

  م. 1997هه، 1417، 1ابن عفان، اخل ، طدار 
أليب هعفههر ، واهههت ف العلمههاجت س ذلههك عههزَّ وهههل الناسهه  واملنسههوخ س جلتهها  هللا -45

هههه ، دراسههة وحتقيهها  د. سههليمان بههن إبههراهيم ال  ههم، 338أمحههد بههن عمههد النحَّههاس )ت
 م.1991، هه1412، 1طبريوت، ، مؤسسة الرسالة

 اببهههن النشهههر س القهههراجتات العشهههر، أليب اخلهههري عمهههد بهههن عمهههد الدمشهههقي الشههههري -46
 بريوت. ،هه ، دار الكت  العلمية833الزرت )ت

النكت والعيون= تفسري املاوردت، أليب احلسن علي بن عمد بن  بي  املهاوردت  -47
هههه ، راهعهه  وعلَّهها عليهه   السههيد بههن عبداملقصههود بههن عبههدالر يم، دار الكتهه  450)ت

 م.1992هه، 1412، 1ط بريوت، ،العلمية
هههه ، 437نهايههة، أليب عمههد مكههي بههن أيب طالهه  القيسههي )تاهلدايههة إىل بلههوغ ال -48

 ت هامعة الشارقة.ادراسة وحتقيا جمموعة من البا ثني، من إصدار 
هههه ، حتقيهها  764الههواس ابلوقيههات، لصهه   الههدين هليههل بههن أبيههك الصههفدت )ت -49

هههه، 1420، 1أمحههد األرانؤوط و ترجلههي مصههوف ، دار إ يههاجت الههرتاث العههريب، بههريوت، ط
 م. 2000

احلسههههههن علههههههي بههههههن أمحههههههد الوا ههههههدت ، أليب الوسههههههيط س تفسههههههري القههههههرآن ا يههههههد -50
، 1حتقيههههها  جمموعهههههة مهههههن البههههها ثني، دار الكتههههه  العلميهههههة، بهههههريوت، طههههههه ، 427)ت

 م.1994هه، 1415
 


