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 المقدمة

 بسم هللا الرحمن الرحٌم

الحمد هلل رب العالمٌن والصالة والسالم على قدوة المرسلٌن وعلى اله وصحبه الطٌبٌن 

 الطاهرٌن وعلى من اقتفى أثرهم الى ٌوم الدٌن 

 وبعد 

فان المناهج التفسٌرٌة قد تعددت وأصبح لكل علم منهج تفنن الباحثون بعرضه حسب      

وحده فمن اراد ان ٌفهمه بدقة قدراتهم وأسالٌبهم وطرق تفكٌرهم والنص القرآنً  نسٌج 

علٌه ان ٌختار المنهج المناسب من تلكم المناهج المتعددة ،والتفسٌر التحلٌلً واحد منها 

اق النص كلمة وسببا ومناسبة وقراءة واعرابا ومعنى ،هو الذي ٌغوص فً اعم

واستخالص فوائد فهذا االسلوب ٌوصل الباحث الى الهدف الذي ٌسعى من اجله وهو 

كشف اللثام عما غمض من النص وازالة االلتباس واظهار االسلوب المعجز له ومناقشة 

دٌدن طلبة اآلراء وترجٌح الصائب منها بالدلٌل عبر خطوات منهجه الذي اصبح 

الدراسات العلٌا فً توجههم الى النص القرآنً ٌحللونه وٌستخلصون الفوائد الجمة منه 

 وٌربطونه بالواقع لكً ٌواجهوا جوانب الحٌاة وفق منطلقاته القرآنٌة 

وغاصوا فٌه للبحث عن مكنوناته  القرآنًلذا غاص المفسرون فً اعماق النص      

وظٌف تلك المناهج بحسب قدراتهم وأسالٌبهم وطرق بمناهج تفسٌرٌة عدة فتفننوا بت

تفكٌرهم فنجد أن بعضا منهم أختار منهجا واحدا من تلك المناهج وجعله طرٌقا للكشف 

 ٌأتً،اذ  القرآنًعن معنى النص ومنهم من جمع عدة مناهج فً طرٌقة تفسٌره للنص 

تصار على منهج بعٌنه التً ٌرٌد تفسٌرها فٌطبق علٌها مناهج عدٌدة من دون االق لآلٌات

وحٌنها ٌتعرف الى مضامٌن النص لٌكشف عن مراد هللا تعالى وهذا هو ما ٌسمى بالتفسٌر 

فهو احد طرق الكشف عن المراد االلهً وٌتحقق فً أن ٌغوص  القرآنًالتحلٌلً للنص 

المفسر فً اعماق النص كلمة وجملة ومناسبة وبالغة وسبب نزول وقراءة وغٌرها من 

فهو ٌحلل اآلٌة بتناول كل جزء منها وٌقف عنده لتً ٌعرض لها المفسر التحلٌلً االمور ا

  ٓلٌصل الى الفهم والبٌان الدقٌق لها وهكذا الحال لكل اٌة من آٌات النص القرآنً عموما

وتكمن اهمٌة هذا النوع من التفسٌر انه من اهم المناهج التفسٌرٌة فهو منهج قدٌم      

ً عبارة عن دراسة تحلٌلٌة للنص القرآنً مع تفاوت بسٌط بٌن واغلب كتب التفسٌر ه

 المفسرٌن من حٌث االطناب واالٌجاز   

 حسب التحدٌث الوزاري وهً :  مفردات مادة التفسٌر التحلٌلً

 تمهٌد فً تعرٌف التفسٌر التحلٌلً 

 اوال : التعرٌف بالسورة ،وٌشمل 

 اسم السورة  -ٔ

 السورة  آٌاتعدد  -ٕ
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 ترتٌبها فً المصحف  -ٖ

 اسباب النزول  -ٗ

  واآلٌاتالمناسبة بٌن السور  -٘

 ثانٌا : التفسٌر لمجمل الكلمات الغرٌبة وٌشمل 

 كتب غرٌب القران 

  لآلٌاتالمعنى العام 

وبٌان صفتها النحوٌة واستخالص المعنى المراد  اآلٌاتتفسٌر تحلٌلً لكل كلمة وردت فً 

 من االشتراك اللغوي 

وال ٌتعارض من حٌث المعنى مع سبب  لآلٌاتان ٌكون منسجما مع السٌاق  اآلٌاتتفسٌر 

 النزول 

 من أحكام شرعٌة مع بٌان الراجح منها  اآلٌاتشتمل علٌه ابٌان ما 

 بٌان مجمل المعانً المستفادة من المقطع استنباطا 

اءات من الواردة فً اآلٌات مع بٌان درجتها وما تضٌف هذه القر القرآنٌةبٌان القراءات 

 معانً جدٌدة 

 بٌان الوجوه االعرابٌة والوجوه البالغٌة 

 اوال  بٌق المفردات اعاله على سورة الفاتحة سوف نقوم بتطو

 ثانٌا : تالوة السورة بشكل متقن وحفظها 

اما بخصوص المصادر المعتمدة فً الدراسة فهً جمٌع كتب التفسٌر بالمأثور والتفسٌر 

وكتب معاجم اللغة العربٌة ،وكتب غرٌب القران ، وكتب القراءات ، وكتب ، بالراي 

 االعراب 
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 المحاضرة االولى 

 تمهٌد فً تعرٌف التفسٌر التحلٌلً

تتكون مادة التفسٌر التحلٌلً من التفسٌر وثانٌا التحلٌل لذا وجب علٌنا ان نعرف بهما 

 كمدخل للدراسة 

 واصطالحااوال : تعرٌف التفسٌر لغة 

 بٌانِ  على تدل   واحدة كلمة والراء والسٌن الفاء( " فسر:)التفسٌر اللغة فً التفسٌر     

رُته الشًَّءَ  َفَسْرتُ : ٌقال الَفْسُر، ذلك من. وإٌضاِحه شًء   فِسَرة والَفْسر. وفسَّ  نَظر: والتَّ

بٌب ٌَانُ : " والَفْسرُ  ،"    فٌه وُحكمهُ  الماء إلى الطَّ  وٌْفُسُره، بالَكسر، ٌفِسُره، الشًءَ  َفَسر. اْلَب

مِّ، َرهُ َفْسرا   ِبالضَّ ْفسٌرُ  أَبانه،: وَفسَّ  الُمراد َكشف والتَّْفسٌر الُمَغّطى، َكْشفُ : ،الَفْسرُ  ِمْثلُهُ  والتَّ

ره أَن سأَلته أَي َكَذا واْسَتْفَسْرُته الُمْشكل، اللَّْفظِ  َعنِ   "    لًِ ٌَُفسِّ

 ،واإلظهار ،والبٌان الكشف هو اللغة فً التفسٌر إن تقدم ما خالل من لنا وٌظهر  

ر نقول ،واإلٌضاح ر" أبسط صورة فً وضعه أبانه، شرحه، وّضحه،: األمرَ  فسَّ  فسَّ

ر ، ،الُحْلم القانون الشِّعر، ح شرحها: الكرٌم القرآن آٌات فسَّ  من علٌه تنطوي ما ووضَّ

 والكشف االستبانة:  التفسٌر( : " 0ٗٓٔ)الكفوي البقاء أبو ،قال وأحكام وأسرار معان

 أن هو التفسٌر:  البٌان أهل ،قال األصل لفظ من وأٌسر أسهل بلفظ الشًء عن والعبارة

 "   وٌفسره ٌزٌله بما فٌؤتى وخفاء لبس الكالم فً ٌكون

 والتوضٌح ، والبٌان الكشف،: على ،تقوم( الفسر) كلمة واشتقاقات تصرٌفات إن     

 اإلشكال ،وإزالة وتوضٌحه ،وإظهاره معناه بٌان( الكالم تفسٌر) ومعنى ،واإلظهار،

أُْتوَنكَ  َوال: ) تعالى قوله القران فً وجاء ، منه المراد عن ،والكشف عنه واللبس  إاِلَّ  بَِمَثل   ٌَ

 َتْفِسٌرا ، َوأَْحَسنَ : " اآلٌة تفسٌر فً البغوي تفسٌر فً ،جاء(  َتْفِسٌرا   َوأَْحَسنَ  ِباْلَحقِّ  ِجْئناكَ 

 "  وتفصٌال بٌانا ٌعنً

َطلِقُ : "   حٌان أبو وقال      ٌْ ْفِسٌرُ  و ةِ  َعلَى التَّ ٌَ ْعِر ْرتُ  َتقُولُ : َثْعلَب   َقالَ . لاِِلْنِطاَلقِ  التَّ  َفسَّ

ُتهُ  اْلَفَرسَ  ٌْ ْنَطلِقَ  َعرَّ ٌَ  الَِّذي لَِهَذا َظْهَرهُ  َكَشفَ  َفَكأَنَّهُ  اْلَكْشِف، لَِمْعَنى َراِجع   َوُهوَ  َحْصِرِه، ِفً لِ

 "   اْلَجْريِ  ِمنَ  ِمْنهُ  ٌُِرٌُدهُ

  االصطالح فً التفسٌر

 بما كل   ألفاظهم وتباٌنت االصطالح فً التفسٌر معنى فً العلماء تعارٌف تعددت لقد     

 عبارات اختلفت وقد .والهدف المعنى فً متقاربون ولكنهم وفهمه، اجتهاده إلٌه أداه

 لتلك عرض ٌلً وفٌما اختصار أو توسع فٌها ،وكان التفسٌر لمصطلح المعرفٌن

 ٓ الزمنٌة الفترة وحسب التعرٌفات

ْفِسٌرُ : "   فقال( 5ٗ٘)ت حٌان أبو عرفه       ٌَّةِ  َعنْ  فٌِهِ  ٌُْبَحثُ  ِعْلم  : التَّ فِ ٌْ  ِبأَْلَفاظِ  الن ْطقِ  َك

ةِ اإْلِْفَرادِ  َوأَْحَكاِمَها َوَمْدلُواَلِتَها، اْلقُْرآِن، ِة، ٌَّ ٌَّ ْرِكٌبِ َها ُتْحَملُ  الَّتًِ َوَمَعانٌَِها َوالتَّ ٌْ  َحالَةُ  َعلَ

ْرِكٌِب، ات   التَّ ْشَملُ  ِجْنس   ُهوَ  ُعلِم   َفَقْولَُنا. لَِذلِكَ  َوَتِتمَّ  َعنْ  ِفٌهِ  ٌُْبَحثُ  َوَقْولَُنا. اْلُعلُومِ  َسائِرَ  ٌَ
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ٌَّةِ  ِف ٌْ  ِتْلكَ  َمْدلُواَلتِ  أَيْ  َوَمْدلُواَلِتَها، َوَقْولَُنا. اْلِقَراَءاتِ  ِعْلمُ  ُهوَ  َهَذا اْلقُْرآنِ  بِأَْلَفاظِ  الن ْطقِ  َك

هِ  ٌُْحَتاجُ  الَِّذي الل َغةِ  ِعْلمُ  ُهوَ  َوَهَذا اأْلَْلَفاِظ، ٌْ ةِ  َوأَْحَكاِمَها َوَقْولَُنا. اْلِعْلمِ  َهَذا ِفً إِلَ ٌَّ  اإْلِْفَراِد

ٌَّةِ  ْرِكٌِب ْشَملُ  َهَذا َوالتَّ اِن، َوِعْلمَ  اإْلِْعَراِب، َوِعْلمَ  التَّْصِرٌِف، ْلمَ عِ  ٌَ ٌَ  َوَمَعاِنٌَها اْلَبِدٌِع، َوِعْلمَ  اْلَب

َها ُتْحَملُ  الَِّتً ٌْ ْرِكٌبِ  َحالَةُ  َعلَ َها ُتْحَملُ  الَِّتً ُبقُولِهِ  َشِملَ  التَّ ٌْ هِ  َداَللَةَ  اَل  َما َعلَ ٌْ  َوَما ِباْلَحقٌَِقِة، َعلَ

هِ  َداَللَُتهُ  ٌْ ْقَتِضً َقدْ  التَّْرِكٌبَ  َفإِنَّ  ِباْلَمَجاِز، َعلَ ا، بَِظاِهِرهِ  ٌَ ئ  ٌْ ُصد   َش ٌَ اِهرِ  َعلَى اْلَحْملِ  َعنِ  َو  الظَّ

، ْحَتاجُ  َصاد  ٌَ رِ  َعلَى ٌُْحَملَ  أَنْ  َذلِكَ  أِلَْجلِ  َف ٌْ اِهِر، َغ ات   َوَقْولَُنا،. اْلَمَجازُ  َوُهوَ  الظَّ  لَِذلَِك، َوَتتِمَّ

ة   الن ُزوِل، َوَسَببِ  النَّْسِخ، َمْعِرَفةُ  ُهوَ  حُ  َوِقصَّ  "    َذلِكَ  َوَنْحوَ  اْلقُْرآِن، ِفً اْنَبَهمَ  َما َبْعضَ  ُتَوضِّ

ْفِسٌرُ : "   فقال( 50ٗ)ت الزركشً وعرفه      ِ  ِكَتابِ  َفْهمُ  ِبهِ  ٌُْعَرفُ  ِعْلم   التَّ لِ  هللاَّ  اْلُمَنزَّ

ٌِّهِ  َعلَى د   َنبِ ُ  َصلَّى ُمَحمَّ هِ  هللاَّ ٌْ انُ  َوَسلَّمَ  َعلَ ٌَ  َذلِكَ  َواْسِتْمَدادُ  َوِحَكِمهِ  أَْحَكاِمهِ  َواْستِْخَراجُ  َمَعاِنٌهِ  َوَب

انِ  َوِعْلمِ  َوالتَّْصِرٌفِ  َوالنَّْحوِ  الل َغةِ  ِعْلمِ  ِمنْ  ٌَ ْحَتاجُ  َواْلِقَراَءاتِ  اْلِفْقهِ  َوأُُصولِ  اْلَب ٌَ  لَِمْعِرَفةِ  َو

اِسخِ  الن ُزولِ  أَْسَبابِ   " َواْلَمْنُسوخِ  َوالنَّ

 ثانٌا : التحلٌل لغة واصطالحا 

: هو مصدر الفعل )حلل( وٌعنً تجزئة االسم الى قسمٌن الستنباط معنى من  التحلٌل لغة

 كل منهما على حدته 

 عندي كل ها وأصلها ومسائُل، كثٌرة فروع له والالم الحاء( حل)قال ابن فارس " و      

 فانحلت فتحتها،   َحالّ   أُحل ها الُعقدةَ  حلَْلتُ  ٌقال  .شًء عنه ٌشذ   ال الشًء، َفْتح

 َواْحلُلْ  ):وجلّ  عزّ  قوله ومنه العقدة، حلّ : الَحلّ  أصل وقال الراغب االصفهانً "     

ْفَقُهوا ،   لِسانًِ ِمنْ  ُعْقَدة   ، النزول عند األحمال حلّ  من أصله نزلت،: وَحلْلتُ  ، ( َقْولًِ ٌَ

 َحلٌلُها  وأنتَ   اْمَرأَُتَك،: وَحلٌلَُتكَ  ومنه 

 التحلٌل فً االصطالح :

التحلٌل هو ارجاعه الى عناصره المكونة له مادٌة كانت او معنوٌة حٌث انه كان فً 

  االصل منهج عام ٌراد به تقسٌم الكل الى اجزائه وردود الشًء الى عناصره 

الحرف الى المنظومة السٌاقٌة عبر الٌاتها الشمولٌة وعرف اٌضا " بانه تحلٌل النص من 

 على وفق المناهج المختلفة "

 وعرف عند علماء الحساب بانه "تفكٌك العدد لمعرفة مكوناته االصلٌة " 

وعند علماء الفٌزٌاء " بانه تحلٌل العناصر مثل الطٌف الضوئً الى العناصر المكونة من 

 االلوان "
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 التفسٌروعند علماء الشرٌعة و

  اختلفت تعرٌفات العلماء للتفسٌر التحلٌلً وعلى النحو االتً : 

شرح ودراسة آٌات السورة الواحدة اٌة اٌة  وجزءا  جزءا بحسب  هو عبارة عن      

تسلسل عرضها فً القران الكرٌم مع مراعاة توفٌة ما ٌحتاج الٌه كمناسبة واسباب نزول 

 لك وشرح مفردات واستنباط احكام وغٌر ذ

وعرف بانه " تفكٌك الوحدة التعبٌرٌة وحل اشتباكاتها لرصد خصائص الجزئٌات      

 وصفاتها وسلوكها فً اطار الوحدة الكلٌة وموقعها فً البٌان والقواعد واالحكام " 

وعرف بانه " هو سلوك المفسر طرٌقة فك اآلٌات الى كلماتها والوقوف على داللتها      

 ن ارتباط الكلمة مع اخواتها فً الجملة من جمٌع النواحً وبٌا

وعرف اٌضا بانه هو تفكٌك النظم الكرٌم الى عناصره االولٌة ودراستها بغرض      

 التعرف على مواطن الجمال والكمال واالعجاز فً كتاب هللا تعالى 

بالتعرض  القرآنٌة اآلٌاتاما تعرٌف التفسٌر التحلٌلً بالمعنى المركب "هو بٌان      

بعضها  اآلٌاتلجمٌع نواحٌها والكشف عن جمٌع مرامٌها من تحلٌل للكلمات وبٌان مناسبة 

واعجازه ،وبٌان ما والخوض فً بالغة النص  اآلٌاتمع البعض االخر وبٌان سبب نزول 

تضمنته اآلٌات من قراءات وبٌان معناها وغٌرها من مباحث تحلٌلٌة للوقوف على اهداف 

 لقرآنً المعجز ومرامً النص ا

 اهمٌة التفسٌر التحلٌلً ثالثا : 

 تبرز اهمٌة التفسٌر التحلٌلً بما ٌأتً : 

اوال : ٌقوم هذا النوع من التفسٌر على االستقصاء والتتبع لكل أجزاء النص وهذا ٌعطٌنا 

 احاطة كاملة بالمفردات والتراكٌب 

ثانٌا : سلوك هذا النوع من التفسٌر على التبحر فً علوم متعددة لمعالجة النص من جمٌع 

 نواحٌه 

ثالثا : ان هذا النوع ٌعمق التفكر وٌزٌد قوة الغوص الى المعانً وال ٌكتفً المفسر بالنظرة 

 السطحٌة 

متعددة  رابعا : المشتغل فً هذا النوع من التفسٌر ٌوظف كثٌر من المعلومات فً مٌادٌن

 كحقل الدعوة والخطابة 

 خامسا : هذا النوع من التفسٌر ٌجمع بٌن االصالة والمعاصرة 

سادسا : وتبرز اهمٌة هذا المنهج من أنه ٌشتمل على مناهج متعددة فهو ٌعتمد على االثر 

وٌبٌن الموضوع وٌسعى لالستقراء وٌحلل اآلراء وٌناقشها وٌرجح بالدلٌل همه الوصول 

 الى الحقٌقة وهذا ٌحتاج الى وقفات متأنٌة وفكر واع وموازنة دقٌقة لٌحقق المبتغى 
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 ةالمحاضرة الثاني

 القرآني النص فهم ضوابط

هذه المحاضرة من المحاضرات المهمة بمكان فهً مفتاح مهم ومقدمة للتفسٌر      

فً  ةالتحلٌلً فان علم المفسر بالضوابط والقواعد التفسٌرٌة له من االهمٌة الكبٌر

 المفسر من الوقوع فً الخطأ والزلل صون 

 ضوابط فهم النص القرآني

ألجل الوصول الى فهم سلٌم للنص القرآنً البد من ضوابط تعصم من      

االنحراف فً الفهم وتحافظ على سالمة الفطرة والسلوك وتبعد عن الجدل والتصحر 

 الفكري

 سالمة ،وتتوقف واصول قواعد له التفسٌر علم ان باحث كل على ٌخفى فال     

 القران انزل عندما تعالى هللا  نوا بها المفسر احاطة مدى على وصحته التفسٌر

 عرضة لٌس الكرٌم فالقران لمعانٌه تحرٌف غٌر من صحٌحا فهما ٌفهم لكً انزله

 الطالب أٌها فاحذر برأٌه القرآن فسر من علً الوعٌد ورد ولهذا به الرجال لتالعب

 اللغة تقتضٌه ما هللا كتاب تفسٌر فً ٌدٌك واشدد التفاسٌر هذه مثل قبول عن للحق

 صلى)  هللا رسول عن التفسٌر جاءك فإن هللا وصفه كما عربً قرآن فهو العربٌة

 معقل نهر بطل هللا نهر جاء وإذا غٌره إلى تلتفت فال(  وسلم علٌه هللا

وضع العلماء قواعد والخوض فً الدراسة التحلٌلٌة وألجل ضبط العملٌة التفسٌرٌة 

 : وضوابط من خاللها نفهم النص القرآنً وهً 

 االصول النقلية  -1

 االصول اللغوية  -2

 االصول االصولية  -3

 المبادئ العقلية البرهانية  -4

 لفهم النص القرآني النقلية اوال : االصول

 المقصود باألصول النقلٌة هً القران والسنة النبوٌة المطهرة 

الكرٌم :هو كتاب هللا الذي ال ٌأتٌه الباطل من بٌن ٌدٌه وال من خلفه  القراناوال : 

فالقران هو الكتاب المنزل على النبً صلى هللا علٌه وسلم المنقول الٌنا بالتواتر 

المتعبد بتالوته المبدوء بسورة الفاتحة المختوم بسورة الناس المحفوظ من الزٌادة 

ن نزلنا الذكر وانا له لحافظون ( وانه ٌفٌد والنقصان مصداقا لقوله تعالى )انا نح
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واالخذ بأحكامه والعمل بها العلم القطعً ولذلك ال خالف بٌن المسلمٌن  بحجٌته 

،فالقران الكرٌم هو المصد االول لمن اراد استنباط االحكام وهو سبٌل للنجاة من 

 النار فً الدنٌا واالخرة وانه حجة هللا تعالى على عباده 

جز فقد اعجز البشر عن االتٌان بمثله واختلف العلماء فً وجوه فالقران مع

اعجازه فمنهم من ٌرى انه معجز بالنظم واالسلوب ومنهم من ٌرى انه 

 اعجازة  بما تضمنه من االخبار الغٌبٌة 

 

لذلك فان احكام القران الكرٌم قطعٌة الثبوت اال ان داللته على هذه االحكام 

 لٌست بدرجة واحدة فهً على ثالثة انواع 

فال من االحكام ما ٌدل داللة قطعٌة على المراد منه وال ٌحتمل غٌرها  ( أ)

 َولَُكمْ  تحتاج مثل هذه االحكام الى تأوٌل وال اجتهاد ومنها قوله تعالى )

ُكنْ  لَمْ  إِنْ  أَْزَواُجُكمْ  َتَركَ  َما ِنْصفُ  ُبعُ  َفلَُكمُ  َولَد   لَُهن   َكانَ  َفإِنْ  َولَد   لَُهن   ٌَ  الرُّ

ا ة   َبْعدِ  ِمنْ  َتَرْكنَ  ِمم   ٌ ن   أَوْ  ِبَها ٌُوِصٌنَ  َوِص ٌْ ( فالنصف والربع ال َد

 ٌحتمالن اال معنى واحدا 

أكثر من معنى ومن االحكام ما تكون ظنٌة الداللة ،اي انها تحتمل  ( ب)

َتَرب ْصنَ  َواْلُمَطل َقاتُ  وهذا النوع ٌحتمل التأوٌل واالجتهاد ومثال ذلك ) ٌَ 

( فلفظ القرء من االلفاظ التً تحتمل اكثر من معنى قُُروء   َثاَلَثةَ  ِبأَْنفُِسِهن  

فانه ٌطلق على الطهر وعلى الحٌض فداللة اآلٌة على احدهما ظنٌة ال 

 عنٌٌن على االخر بالقرائن قطعٌة وٌترجح احد الم

وقد تكون الداللة قطعٌة من جهة وظنٌة من جهة اخرى ومثاله قوله  ( ت)

ا تعالى ) َها ٌَ ٌُّ اَلةِ  إِلَى قُْمُتمْ  إَِذا آَمُنوا ال ِذٌنَ  أَ ُكمْ  ُوُجوَهُكمْ  َفاْغِسلُوا الص  ٌَ ِد ٌْ  َوأَ

ٌدل داللة قطعٌة على  القرآنً( فالنص ِبُرُءوِسُكمْ  َواْمَسُحوا اْلَمَراِفقِ  إِلَى

المسح بال خالف وٌدل داللة ظنٌة على المقدار الواجب مسحة وجوب 

من الراس والذي فٌه خالف بٌن الفقهاء ولكل منهم اجتهاده فً هذه 

 المسالة 

وعلٌه فان من الشروط التً ٌجب ان ٌلتزم بها المفسر اوال هو النظر فً القران 

الكرٌم الن القران الكرٌم ٌفسر بعضه بعضا وهو ضابط مهم من الضوابط التفسٌرٌة 

فالقران فٌه المطلق والمقٌد والعام والخاص والمبهم والمبٌن فٌجب على المفسر ان 

الخاص والمبهم على المبٌن وحمل ما جاء  ٌحمل المطلق على المقٌد والعام على

موجزا بما ورد مسهبا وحمل القراءات على البعض االخر ورد المحكمات الى 

المتشابهات ،والجمع بٌن ما ٌتوهم انه مختلف فً الظاهر ولٌس فٌه اختالف كخلق 

 سٌدنا ادم من تراب فً بعض اآلٌات ومن طٌن فً غٌرها 
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، ال شك ان السنة هً المصدر الثانً من مصادر  رةثانيا : السنة النبوية المطه

فالسنة شارحة ومبٌنة وموضحة للقران الكرٌم نوقد اجمعت االمة الى االخذ التشرٌع 

ا بأقوال الرسول وافعاله وتقرٌراته فقد امر هللا تعالى بطاعة النبً الكرٌم فقال ) ٌَ 

َها ٌُّ ُسولَ  واَوأَِطٌعُ  هللا َ  أَِطٌُعوا آَمُنوا ال ِذٌنَ  أَ  ِفً َتَناَزْعُتمْ  َفإِنْ  ِمْنُكمْ  اأْلَْمرِ  َوأُولًِ الر 

ء   ًْ وهُ  َش ُسولِ  هللا ِ  إِلَى َفُردُّ ْومِ  ِباّلل ِ  ُتْؤِمُنونَ  ُكْنُتمْ  إِنْ  َوالر  ٌَ ر   َذلِكَ  اآْلِخرِ  َواْل ٌْ  َوأَْحَسنُ  َخ

 َقْطًعا، َواِجَبة   َرُسولِهِ  َوَطاَعةَ  هللا   َطاَعةَ  أَن   ( قال الرازي معلقا على اآلٌة " َتأِْوٌاًل 

دُّ  " وقال الشنقٌطً "  َقْطًعا َواِجَبة   اْْلِْجَماعِ  أَْهلِ  َطاَعةَ  أَن   َوِعْنَدَنا  هللا ِ  إِلَى َوالر 

ُسولِ  دُّ  ُهوَ  َوالر  دُّ  ِكَتاِبِه، إِلَى الر  ُسولِ  إِلَى َوالر  ُ  َصل ى - َوَفاِتهِ  َبْعدَ  الر  هِ  هللا  ٌْ  - َوَسل مَ  َعلَ

دُّ  ُهوَ  ِتهِ  إِلَى الر   " ُسن 

ولذلك فأنها تعد ضابطا تفسٌرٌا مهما من ضوابط التفسٌر بعد القران الكرٌم وال 

ٌجوز لمفسر القران تجاوزها بحال من االحوال فالسنة أكدت وطابقت بعض احكام 

القران ،وفصلت ما ورد مجمال وازالت االشكال فً بعض اآلٌات ،وقٌد مطلقه 

 وخصصت عامه  

كبٌر فً العملٌة التفسٌرٌة وال ٌمكن االستغناء عنها  مما تقدم ٌظهر لنا ان للسنة دور

 ألنها صادرة من المفسر االول للقران وهو شخص النبً الكرٌم صلى هللا علٌه وسلم 

 

 ثانيا : القواعد اللغوية لفهم النص القرآني

 فً االعتماد ،وعلٌها القران لتفسٌر االول االساس هً اللغة ان فٌه الشك مما     

 والتابعٌن الصحابة من المفسرون ،فكان غرائبه ،وتفسٌر الشرعٌة احكامه بٌان

 العرب شعر الى رجعوا القران فً غرٌبة كلمة معنى عن سئلوا اذا وغٌرهم

 هً اللغة فان وعلٌه ، عباس ابن تطبٌقات فً واضح وهذا بأشعارهم مستشهدٌن

     القران فهم مصادر من مهم مصدر

 الغلط ٌقع ذلك وبدون معانٌه لفهم طرٌقا العربٌة قواعد فكانت عربً كالم فالقرآن

 اللسان علوم مجموع العربٌة بقواعد ونعنً بالسلٌقة بعربً لٌس لمن الفهم وسوء

 ذلك وراء ومن.  والبٌان والمعانً والنحو والتصرٌف اللغة متن:  وهً العربً

 "   بلغائهم وتراكٌب وأشعارهم خطبهم فً أسالٌبهم من المتبع العرب استعمال

 قال  النصوص تفسٌر فً الخطأ الى ٌؤدي العربٌة اللغة بقواعد المفسر وجهل     

 أبو قال. العرب بلغة لجهلهم القرآن تأوٌل من كثٌر فً الناس أخطأ إنما:  الزهري
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 أٌوب أبا سمعت: ٌقول أحمد بن الخلٌل سمعت: ٌقول األصمعً سمعت:  عبٌد

 من آٌة من"  ،فكم((  بالعربٌة علمهم لقلة بالعراق تزندق من عامة: ٌقول السختٌانً

 الغثة، بالتأوٌالت الخسف، وسٌم ضٌم قد الرسول، أحادٌث من وحدٌث التنزٌل آٌات

 ٌفهم لم فاذا"    نفٌر وال عٌر فً العلم هذا من لٌس تأولها من ألن الرثة، والوجوه

 سقٌم الراي علٌل ،وكان عشواء خبط خبط العربٌة اصول ،وال اللغة قواعد المفسر

   والضاللة الجهالة فً وقع الشارع غرض ٌفهم لم من ،وكذلك الفهم

 

وعلى ما تقدم فان معرفة القواعد اللغوٌة لها اهمٌة بالغة فً علم التفسٌر وٌجب على 

المفسر ان ٌكون متبحرا وعارفا باللغة العربٌة التً نزل بها القران الكرٌم من حٌث 

وتراكٌبها واسالٌب تعبٌرها ومصطلحاتها فبحث القواعد التً تتعلق مفرداتها 

 بألفاظها من جهة الوضع واالستعمال والداللة 

 وفيما يلي اهم تلك الضوابط وهي : 

 اوال : الخاص والعام 

 هو كل لفظ وضع لمعنى واحد على االنفراد" وهو على ثالثة انواع  فالخاص "

 االعالم  كأسماءخاص عٌنً  ( أ)

 وخاص جنسً وٌشمل جنسا معٌنا كقولك انسان  ( ب)

  وخاص نوعً كقولك رجل وفرس ( ت)

(فالحكم المستفاد من  َمَساِكٌنَ  َعَشَرةِ  إِْطَعامُ  َفَكف اَرُتهُ  مثال على الخاص قوله تعالى ) 

 النص هو وجوب اطعام عشرة مساكٌن وال ٌحتمل العشرة نقصا او زٌادة 

مٌٌن فصاعدا مطلقا معا " وصٌغ العموم فً هو اللفظ الدال على مس اما العام "

 القران اللفظ المعرف بال التعرٌف مثل االنسان ،الناس ،المؤمنون الكافرون 

وعلٌه فان معرفة العام والخاص فً القران الكرٌم من االهمٌة بمكان الن الفاظ 

   القران الكرٌم بعضها عامة وبعضها خصص وبعضها بقً على عمومه 

َ  إِن   ) الفاظ القران الكرٌم العامة الباقٌة على عمومها قوله تعالىومن قبٌل   اَل  هللا 

ْظلِمُ  ًئا الن اسَ  ٌَ ٌْ ْظلُِمونَ  أَْنفَُسُهمْ  الن اسَ  َولَِكن   َش ( فهذا عام ٌشمل الناس جمٌعا ومعلوم ٌَ

ْظلِمُ  َواَل  ان هللا تعالى ال ٌظلم احدا لقوله تعالى )  (أََحًدا َربُّكَ  ٌَ
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 عض الفاظ القران الكرٌم العامة ٌراد بها الخصوص ومن امثلة ذلك قوله تعالى :)وب

َ  أَن   اْلِمْحَرابِ  ِفً ٌَُصلًِّ َقاِئم   َوُهوَ  اْلَماَلِئَكةُ  َفَناَدْتهُ  ٌَى ٌَُبشُِّركَ  هللا  ْح ٌَ ًقا ِب  ِمنَ  ِبَكلَِمة   ُمَصدِّ

ًدا هللا ِ  ٌِّ ا َوَحُصوًرا َوَس ًٌّ الِِحٌنَ  ِمنَ  َوَنِب ( فلفظ )المالئكة (عام لكنه ٌراد بها الص 

 الخصوص فالذي نادى زكرٌا علٌه السالم هو سٌدنا جبرٌل علٌه السالم 

وهنالك لفظ عام اختلف فٌه المفسرون هل بقً على عمومه أم ٌراد به الخصوص 

ْحُسُدونَ  أَمْ  كقوله تعالى  ) ُ  آَتاُهمُ  َما َعَلى الن اسَ  ٌَ َنا َفَقدْ  ْضلِهِ فَ  ِمنْ  هللا  ٌْ  إِْبَراِهٌمَ  آلَ  آَت

َناُهمْ  َواْلِحْكَمةَ  اْلِكَتابَ  ٌْ ( فالناس فً اآلٌة من صٌغ العموم ألنها لفظ  َعِظًٌما ُمْلًكا َوآَت

 : أقاوٌل ثالثةواختلفوا فً الخاص المراد به معرف بال التعرٌف 

 هللا الن المسلمة االمة الٌهود حسد والمعنى .قتادة قول وهو،  العرب أنهم: أحدها

 الخاتم الرسول فٌها بعث

  ومجاهد،  عباس ابن قول وهو،  خاصة وسلم علٌه هللا صلى محمد أنه: والثانً

والمعنى ان الٌهود حسدوا محمدا صلى هللا علٌه . وعكرمة،  والسدي،  والضحاك

 وسلم على ما اتاه هللا من فضله وهو النبوة  

  المتأخرٌن بعض قول وهو،  وأصحابه وسلم علٌه هللا صلى النبً أنهم: والثالث

الفاظ العموم والخصوص فً القران الكرٌم وعلى ما ذكرنه سابقا ٌظهر لنا ان 

ومعرفة القضاٌا المتعلقة بها من االمور المهمة التً ٌجب ان ٌحٌط بها المفسر ألنها 

ضابط مهم من ضوابط علم التفسٌر ولنا ان نذكر قاعدة مهمة بهذا الخصوص فنقول 

لٌل واذا ان الفاظ القران الكرٌم االولى بها ان تحمل على العموم وال تخصص ال لد

خصصت من دون دلٌل عندها ٌحصل الخطأ فً التفسٌر الن العلماء اتفقوا على ان 

 تخصٌص االلفاظ من دون دلٌل هضم لمعانً القران الكرٌم ومن امثلة ذلك 

ْمَنُعونَ }   ٌَ  اقوال كثٌرة منها  فٌه{ الماعونَ  و

  الزكاة الماعون أن: أحدها

  المعروف أنه: الثانً

  الطاعة أنه: الثالث

   المال أنه: الرابع

  الماء أنه: الخامس

  والفأس والقدر الدلو مثل،  بٌنهم الناس ٌتعاوره ما أنه: السادس
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   الحق منع أنه: السابع

  األموال منافع من المستغل أنه: الثامن

   .ثقله وقل فعله خف بما المعونة أنه: تاسعاً  وٌحتمل

 الماعون كان إذ بالصواب، عندنا ذلك فً األقوال وأولىقال ابن جرٌر الطبري " 

 خبًرا الناس، ٌمنعونه وأنهم القوم، هؤالء عن أخبر قد هللا وكان قبل، وصفنا ما هو

 الناس ٌمنعون بأنهم وصفهم هللا إن: ٌقال أن شٌئا ذلك من ٌخص أن غٌر من عاما،

 من أموالهم فً لهم هللا أوجب ما والمسكنة الحاجة أهل وٌمنعون بٌنهم، ٌتعاونونه ما

" فحمل بعض من بعضهم الناس بها ٌنتفع التً المنافع من ذلك كل ألن الحقوق؛

 النص القرآنً على العموم اولى من تخصٌص معنى دون اخر 

 

 ثانيا : المشترك اللفظي 

 هما حٌث من أوال وضعا أكثر أو مختلفتٌن لحقٌقتٌن الموضوع اللفظ هو) المشترك 

 أو مختلفٌن معنٌٌن على الدال الواحد اللفظ وهو ) المحٌط البحر فً ،وجاء(   كذلك

 (اللغة تلك أهل عند السواء على داللة أكثر

واذا ترجح  ٓفالجمهور ذهبوا الى القول بجواز استعمال المشترك فً جمٌع معانٌه 

 احد تلك المعانً حملناه علٌه 

لِ : }  تعالى قوله(فً عسعس لفظومن امثلة ذلك )  ٌْ  ثالثة فٌه (َعْسَعسَ  إَِذا َوالل 

 : تأوٌالت

  أظلم:  أحدها

 ادبر إذا:  الثانً

    الثالث : اقبل

 من قول عندي بالصواب ذلك فً التأوٌلٌن وأولى)فقال الثانً القول الطبري ورجح 

ْبحِ :) لقوله وذلك أدبر، إذا: ذلك معنى: قال  القسم أن على بذلك فدلّ (  َتَنف سَ  إَِذا َوالصُّ

 أدبر، إذا: اللٌل وَسْعَسع اللٌل، عسعس: تقول والعرب مقبال وبالنهار مدبًرا، باللٌل

 الٌسٌر إال منه ٌبق ولم
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 َعْسَعسَ : } بقوله المراد أن وعندي). فقال اقبل قال من قول رجح فقد كثٌر ابن أما 

 أقسم كأنه أنسب؛ هاهنا اْلقبال لكن اْلدبار، فً استعماله ٌصح كان وإن أقبل، إذا{ 

لِ : } قال كما أشرق، إذا وضٌائه وبالفجر أقبل، إذا وظالمه باللٌل تعالى ٌْ  إَِذا َوالل 

ْغَشى َهارِ  ٌَ َحى: } وقال ،[ٕ ،ٔ: اللٌل{ ] َتَجل ى إَِذا َوالن  لِ  َوالضُّ ٌْ {  َسَجى إَِذا َوالل 

لَ  َوَجَعلَ  اْلْصَباحِ  َفالِقُ }  وقال ،[ٕ ،ٔ: الضحى] ٌْ  وغٌر ،[9ٙ: األنعام{ ] َسَكًنا الل 

 فً تستعمل" عسعس" لفظة إن: األصول علماء من كثٌر وقال. اآلٌات من ذلك

 وهللا منهما، كل ٌراد أن ٌصح هذا فعلى االشتراك، وجه على واْلدبار اْلقبال

 ، اللغوي االشتراك اللفظة هذه فً االختالف وسبب)الطٌار الدكتور وقال.( . أعلم

 ، معنٌٌه على حمله المثال هذا فً وٌجوز ، المتضاد المشترك قبٌل من وهو

 قبٌل من ٌكون وبهذا ، وأخره اللٌل أول وهو ، اللفظ علٌه المحمول الزمن الختالف

 على الدال اللفظ هذا إٌثار وفً ، معنى من أكثر إلى ٌرجع الذي التنوع اختالف

 دون ، المعانً اتساع مع األلفاظ فً وإٌجازه القرآن بالغة ٌظهر ما معاً  الحالٌن

 ( اآلخر انتفاء منه لزم بأحدهما قٌل إذا أنه:  أي ؛ بٌنهما تعارض

 مانع ال وانه اللغوي االشتراك أساسه كان المفسرٌن اختالف أن لنا ٌتبٌن مر مما 

 (  جمٌعا المعنٌٌن على اآلٌة حمل) من

 

 ثالثا :الحقيقة والمجاز 

 اللفظ المستخدم فٌما وضع له "الحقٌقة " هو 

 " والمجاز "هو اللفظ المستخدم فً غٌر ما وضع له مع قرٌنة تدل على ذلك

اختلف العلماء فً القول بالمجاز فقال به جمهور االدباء والعلماء والمفسرٌن 

 والمحدثٌن ومنعه ورفضه بعض العلماء والمفسرٌن وعلى رأسهم ابن القٌم

من المعلوم ان معرفة المفسر بالقواعد التً تتعلق بقضٌة الحقٌقة والمجاز من 

 االهمٌة بمكان واالحاطة بهما من لوازم علم التفسٌر وضوابطه  

 وٌجب ان ٌعلم ان الحقٌقة على ثالثة انواع 

 الحقٌقة اللغوٌة  ( أ)

 والحقٌقة الشرعٌة  ( ب)

 والحقٌقة العرفٌة  ( ت)
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فاذا اختلفت الحقٌقة الشرعٌة والحقٌقة اللغوٌة فً تفسٌر كالم هللا تعالى قدمت 

الشرعٌة ، اذا اختلفت الحقٌقة العرفٌة والحقٌقة اللغوٌة فً تفسٌر كالم هللا قدمت 

 العرفٌة 

فمعرفة المفسر ألنواع الحقٌقة والمجاز من الضرورة بمكان للوصول الى حقٌقة 

 العرفً لكون الحقٌقة وجها عظٌما لتفسٌر اآلٌات القرآنٌة المعنى اللغوي والشرعً و

وعلٌه فقد وضع العلماء قاعدة تفسٌرٌة مفادها حمل الفاظ القران على الحقٌقة اولى  

ُتون والتٌن} من حملها على المجاز ومن قبٌل ذلك قوله تعالى ٌْ  { َوالز 

ُتون ٌُْؤَكل ال ِذي التٌِّن ُهوَ : َواْلحسن ُمَجاِهد َقالَ  ٌْ  .ٌعصر ال ِذي َوالز 

هِ  ال ِذي اْلَجَبل ُهوَ  التٌِّن: َقَتاَدة َوَقالَ  ٌْ ُتون دمشق، َعلَ ٌْ هِ  ال ِذي اْلَجَبل ُهوَ  َوالز  ٌْ  َبٌت َعلَ

 .اْلُمَقّدس

ُهَما اْلفراء َوحكى ٌَُقال .همذان إِلَى حلوان َبٌن َما جبالن أَن   التٌِّن منابت أََرادَ : َو

ُتو ٌْ  .نَوالز 

ة، َظاهر ٌَُخالف َقول َوَهَذا: الّنحاس َقالَ  ٌَ ن ٌْنقل َولم اآْل ة َقْوله ٌكون َعم   .حج 

ُل، اأْلَْقَوالِ  َهِذهِ  َوأََصحُّ  هُ  اأْلَو  . ِبَدلٌِل   إاِل   اْلَمَجازِ  إِلَى اْلَحِقٌَقةِ  َعنِ  ٌُْعَدلُ  َواَل  اْلَحِقٌَقُة، أِلَن 

َما ُ  أَْقَسمَ  َوإِن  ٌِن، هللا  هُ  ِبالتِّ ِة، ِفً آَدمَ  ِسْترَ  َكانَ  أِلَن  ْخِصفانِ : َتَعالَى لَِقْولِهِ  اْلَجن  ِهما ٌَ ٌْ  ِمنْ  َعلَ

ةِ  َوَرقِ  ٌِّنَ  ِبهِ  أَْقَسمَ : َوِقٌلَ . التٌِّنِ  َوَرقَ  َوَكانَ  (اْلَجن  َب ٌُ ةِ  َوْجهَ  لِ هُ  ِفٌِه، اْلُعْظَمى اْلِمن   َفإِن 

ٌِّبُ  اْلَمْنَظِر، َجِمٌلُ  اِئَحِة،  َنِشرُ  اْلَمْخَبِر، َط  اْلُمْضَغةِ  َقْدرِ  َعلَى اْلَجْنًِ، َسْهلُ  الر 

فهذا المثال من االمثلة التً تبٌن وتوضح اهمٌة معرفة المفسر لقضٌة الحقٌقة 

 والمجاز 
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 رابعا : المحكم والمتشابه 

تحتمل تأوٌال وال فالمحكم "هو اللفظ المتقن وداللة المحكم واضحة وقطعٌة ال 

ومثاله ،  تخصٌصا وال نسخا حتى فً حٌاة النبً صلى هللا علٌه وسلم وال بعد وفاته

َ  إِن   قوله تعالى ) ء   ِبُكلِّ  هللا  ًْ ( فهذا النص ال ٌتطرق الٌه احتمال التأوٌل وال  َعلٌِم   َش

 ٌرد علٌه نسخ ألنه من المحكم 

 

 : والمحكم على نوعين 

محكم لذاته وٌشمل االحكام االساسٌة التً ال تقبل التأوٌل ومنها االٌمان باّلل  االول :

ومالئكته والٌوم االخر واالحكام الثابتة كأمهات الفضائل التً ال تختلف باختالف 

 االمكنة واالزمنة ومنها الصدق والعدل وبر الوالدٌن واالمانة وتحرٌم الظلم 

ئٌة التً دلت القرائن على تأٌٌدها ودوام محكم لغٌره كاألحكام الجز ثانيا :

استمرارها فقد حرم هللا تعالى نكاح ازواج النبً صلى هللا علٌه وسلم من بعده بقوله 

 إِن   أََبًدا َبْعِدهِ  ِمنْ  أَْزَواَجهُ  َتْنِكُحوا أَنْ  َواَل  هللا ِ  َرُسولَ  ُتْؤُذوا أَنْ  لَُكمْ  َكانَ  َوَما )تعالى  

 (  وحكم المحكم وجوب العمل به َعِظًٌما هللا ِ  دَ ِعنْ  َكانَ  َذلُِكمْ 

 

 المؤدي التشابه معنى وتفٌد والمماثلة، والمشاركة التشابه من مأخوذةالمتشابه : 

  الوضوح وعدم االلتباس إلى

 : وقد فرق العلماء بين المحكم والمتشابه فقالوا

 هللا استأثر ما والمتشابه بالتأوٌل، وإما بالظهور إما منه، المراد عرف ما المحكم 

 .السور أوائل فً المقطعة والحروف الدجال وخروج الساعة كقٌام بعلمه

 .نقٌضه والمتشابه معناه وضح ما المحكم: وقٌل

 .أوجها احتمل ما والمتشابه واحدا، وجها إال التأوٌل من ٌتحمل ال ما المحكم: وقٌل

وال ٌنكر وجود المتشابه فً القران الكرٌم ولكن مٌدانه العقٌدة واصول الدٌن وال 

وجود له فً االحكام التكلٌفٌة ومن المواطن التً ٌحصل فٌها المتشابه هً الحروف 

المقطعة فً اوائل السور وما استأثر هللا بعلمه كقٌام الساعة والروح وصفاته وافعاله 

 هو للتفكر والنظر والبحث ونهانا عن التقلٌد  ،والحكمة من وجود المتشابه
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 ثالثا : القواعد االصولية لفهم النص القرآني

ٌنبغً لكل مفسر أن ٌغرف بعمق المقاصد التً ترمً الٌها احكام الشرٌعة االسالمٌة 

الغراء كما ٌجب أن تكون عنده االمكانٌة التً ٌستطٌع بموجبها أن ٌدفع ما قد ٌبدو 

الناسخ من ن االدلة معتمدا على قواعد الترجٌح وان ٌعرف متعارضا وٌرجح بٌ

المنسوخ وكل ذلك ٌعٌنه على فهم النص القرآنً وتفسٌره على وجه اكمل وصورة 

 اتم 

فالمفسر التحلٌلً ٌجب ان ٌفهم مقاصد الشرٌعة والحكمة من التشرٌع ،وكذلك ٌجب 

لتعارض عن االحاطة بقضٌة التعارض الحاصلة بٌن النصوص وطرق دفع هذا ا

 طرٌق الترجٌح بٌن االدلة المتعارضة 

 

 رابعا : المبادئ العقلية البرهانية لفهم النص القرآني

 وهذه المبادئ على نوعٌن 

االول :العلم الضروري ، فٌجب ان ٌعلم بان الكل اكبر من الجزء وبان الشمس 

 طالعة وان الواحد نصف االثنٌن 

الثانً : العلم النظري ،وهذا ٌحتاج الى النظر والفكر وٌطلق علٌه العلم المكتسب 

 كتصورنا لحقٌقة الكهرباء 

وختاما نقول فال بد لمن وهذا المبحث من المباحث الشائكة التً ٌطول فٌها الحدٌث 

ٌتصدى لدراسة نص قرانً دراسة تحلٌلٌة ان ٌضع هذه المبادئ العقلٌة البرهانٌة 

  نه عندما ٌتصدى لمثل هذه الدراسة التفسٌرٌة نصب عٌ
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 المحاضرة الثانٌة 

 انواع التفسٌر وموقع التفسٌر التحلٌلً منها

 وكٌف تطور هذا النوع من التفسٌر 

 واهم الخطوات العلمٌة للسٌر مع المنهج التحلٌلً 

 انواع التفسير اربعة 
وىو تفسير يقوم عمى االجمال وااليجاز واالختصار ،حيث يقوم  التفسير االجمالي : االول :

المفسر بتفسير القران كمو ،لكي يقدم المعنى االجمالي لآليات ،بدون توسع او تفصيل ،او 
تطويل في التحميل ،وبدون زيادة في المباحث التفصيمية في العقيدة او المغة او الفقو ،ومن 

 التفاسير االجمالية لمقران 
 (468)ـت :  لمواحدي  1في تفسير الكتاب العزيز الوجيز -1
 (210( وقيل )209)ت: البي عبيدة معمر بن المثنى  2مجاز القران -2
 (864)ت : والمحمي  ( ،911)ت:  لمسيوطي 3وتفسير الجاللين -3
 (1410)ت: لحسنين مخموف 4وصفوة البيان لمعاني القران  -4

 
م كل اية ،ويقوم بتحميميا تحميال موسعا حيث يقف المفسر اما التفسير التحميمي : الثاني :

مفصال ،ويتحدث اثناء التحميل عن مختمف الموضوعات والمباحث والمسائل ،في العقيدة ،والمغة 
،والنحو ،والبالغة ،وفي الروايات واالخبار ،والقراءات ،وفي االحكام ،والتشريعات ،وفي 

فسر في ذلك ثقافة موسوعية منوعة شاممة الخالفيات ،والمناقشات ،واالدلة والبراىين ،ويقدم الم
  الحجم والكم منهاىناك تفاسير متوسطة 

 (538)ت: لمزمخشري  5تفسير الكشاف -1
 (691)ت: لمبيضاوي  6تفسير انوار التنزيل واسرار التأويل -2
 (710( وقيل )701قيل )ت:لمنسفي  7تفسير مدارك التنزيل -3
 لمغرناطي  8وتفسير التسييل لعموم التنزيل -4

 وهناك تفاسير مفصمة اكثر منها 
                                                           

1
 يقع في مجلد واحد  - 
2

 ، مجلد(2يقع في ) - 
3

 يقع في مجلد واحد - 
4

 يقع في مجلد واحد - 
5

 ،مجلد(4يقع في ) - 
6

 ،مجلد (2يقع في ) - 
7

 ،مجلد (4يقع في ) - 
8

 يقع في مجلد واحد  - 
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  (774)ت: تفسير القران العظيم البن كثير -1
 وتفسير المحرر الوجيز البن عطية  -2
 إرشاد العقل السميم إلى مزايا القرآن الكريم البي السعود  -3
 محاسن التأويل لمقاسمي -4

 وهناك تفاسير موسعة كبيرة الحجم منها 
 (310)ت:تفسير جامع البيان عن تأويل أي القران لمطبري  -1
 (606)ت:تفسير مفاتيح الغيب او التفسير الكبير لمرازي  -2
 (885)ت:وتفسير نظم الدرر في تناسب اآليات والسور لمبقاعي  -3
 (1393)ت:وتفسير التحرير والتنوير البن عاشور  -4

 
:يقوم الباحث بأجراء مقارنات بين عدة مفسرين ،عمى اختالف  التفسير المقارن الثالث :

مناىجيم ،حيث يجمع بين تفسيرىم لسورة قصيرة ،او مجموعة آيات او موضوع من موضوعات 
االيمان او الفقو او المغة ،وذلك ليتعرف عمى منيج كل مفسر ،وطريقتو في تناول موضوعو 

و ،ثم يقارن بينو وبين المفسرين االخرين ،ثم ومدى التزامو بمنيجو وسيره عمى خطوات طريقت
يعرض عمل ىؤالء المفسرين عمى الميزان الصحيح في تحديد احسن طرق التفسير ،وبعد ىذا 
التعريف وىذه المقارنة يسجل النتيجة التي خرج بيا فيحكم ليذا المفسر او عميو ،يحدد موقعو بين 

 المفسرين االخرين 
،والرازي ،والقمي ،والبيضاوي ،والنسفي ،وابي السعود ،وااللوسي  قد نقارن بين الزمخشري     

،في تفسيرىم آليات زيادة االيمان ،او آيات رؤية اهلل في االخرة ،وقد نقارن بين الطبري ،والرازي 
،والزمخشري ،وابن كثير في اآليات التي تتحدث عن صفة العمو هلل ،او عن استوائو عمى العرش 

 ن احكام الصيام ،او عن السحر ،او ع
 

 ي الرابع :التفسير الموضوع
والفرق بين التفسير الموضوعي واالنواع الثالثة ،ان الثالثة السابقة تعتمد عمى تفسير القران 

الموضوعي بمتابعة التفسير كامال اية ،اية ،سورة ، سورة وفق ترتيب المصحف بينما ييتم 
 9الى موضوعات اخرى الموضوع الخاص ،والبقاء معو ،وعدم الخروج عنو 
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 البواكٌر االولى للتفسٌر التحلٌلً وكٌف تطور 

 ٌمكن لنا ان نبرز المراحل التً  تطور من خاللها التفسٌر التحلٌلً وفق المراحل االتٌة :

كان فٌها التفسٌر التحلٌلً ٌقتصر على بعض الكلمات الغامضة او الغرٌبة او  المرحلة االولى :

المشكلة وكان التفسٌر التحلٌلً للكلمات لغوٌا نادرا جدا فً عهد النبً الكرٌم صلى هللا علٌه 

 لعدم حاجة المجتمع لمثل هذا النوع لتمكنهم من اللغة وعدم اختالطهم باألعاجم وسلم 

 

توسع فٌها التفسٌر التحلٌلً بصورة اكبر ،حٌث اصبحت الحاجة ملحة ،فبدأت  المرحلة الثانٌة :

الحاجة الى التفسٌر اللغوي تتسع شٌئا فشٌئا ،وابرز من تصدى له من الصحابة هو سٌدنا ابن 

عباس وقصته مع نافع بن االزرق مشهورة معلومة ،وقد نشأت حركة تفسٌرٌة فً االمصار 

 ة ، ومدرسة البصرة ، ومدرسة الكوفة ،والٌمن ،والشام كمدرسة مكة ، ومدرسة المدٌن

 

 المرحلة الثالثة : مرحلة التأصٌل

بدأت فً هذه المرحلة بروز التفسٌر التحلٌلً واخذت كتب التفسٌر تتوسع فً هذا النوع       

 ،حٌث الفت المعاجم اللغوٌة وكتب النحو والصرف وكتب البالغة من التفسٌر 

(الذي فسر فٌه دالالت االلفاظ 212مجاز القران البً عبٌدة معمر بن المثنى )فمنها مثال : كتاب 

وكتاب معانً القران ،  (222وكتب معانً القران ككتاب معانً القران للفراء )، تفسٌرا لغوٌا 

 (215لألخفش )

وتسعت فً هذه المرحلة دائرة االستنباط الفقهً ،وظهر الخالف فً المدارس الفقهٌة والف      

(  كتاب احكام القران ،ثم توالت الكتب الفقهٌة بالظهور والبروز ككتب المالكٌة 224الشافعً )

 والحنابلة وغٌرها 

والف فً علوم القران كعلم القراءات وعلم اسباب النزول والناسخ والمنسوخ ،لذا ٌمكن      

 ً القول بان هذه المرحلة هً من اهم المراحل التً مر بها التفسٌر التحلٌل

 

 :مرحلة الجمع واالستقصاء المرحلة الرابعة 

وفً هذه المرحلة برزت كتب التفسٌر التً تناولت التفسٌر التحلٌلً بشكل موسع حٌث صنف 

فً هذا النوع من التفسٌر كتب كثٌرة من اشهرها كتاب جامع البٌان البن جرٌر الطبري وغٌرها 

 وهً كثٌرة جدا 
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 خطوات منهج التفسٌر التحلٌلً

لدراسة أي سورة من سور القران دراسة تحلٌلٌة البد من خطوات ،وٌمكن بٌات تلك الخطوات 

 وعلى النحو االتً : 

 بٌان معنى المفردات من حٌث اللغة  الخطوة االولى :

 واشهر الكتب التً ٌمكن الرجوع الٌها لمعرفة المفردات لغوٌا هً :

 كتاب العٌن للفراهٌدي  -1

 فارس  معجم مقاٌٌس اللغة البن -2

 لسان العرب البن منظور  -3

 القاموس المحٌط للفٌروز ابادي  -4

 تاج العروس للزبٌدي  -5

 بٌان اسباب النزول  الخطوة الثانٌة :

 واشهر الكتب التً تناولت هذا العلم هً :

 اسباب النزول للواحدي  -1

 العجاب فً بٌان االسباب البن حجر  -2

 لباب النقول للسٌوطً  -3

 بٌان المناسبات بٌن اآلٌات والسور الخطوة الثالثة :

 واشهر الكتب التً ٌمكن الرجوع الٌها 

 كتاب تناسق الدرر فً تناسب السور للسٌوطً  -1

 درة التنزٌل وغرة التأوٌل للخطٌب االسكافً  -2

  تفسٌر مفاتٌح الغٌب للرازي  -3

 بٌان القراءات القرآنٌة فً اآلٌات  : الخطوة الرابعة

 واشهر كتب القراءات هً 

 لحجة البن خالوٌه ا -1

 التٌسٌر فً القراءات للدانً كتاب السبعة البن مجاهد  -2

 واالوجه االعرابٌة  بٌان البالغة فً النص القرآنً الخطوة الخامسة :

 اشهر كتب التفسٌر التً تناولت القضاٌا البالغٌة هً 

 اسرار البالغة للجرجانً  -1

 اساس البالغة للزمخشري  -2

 الكشاف للزمخشري  -3
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 االٌضاح للقزوٌنً  -4

 بٌان االحكام الفقهٌة  الخطوة السادسة:

 واشهر الكتب التً ٌمكن الرجوع الٌها فً هذا الباب 

 كتاب احكام القران للجصاص  -1

 اكام القران البن العربً وغٌرها  -2

 بٌان المعنى العام من اآلٌات الخطوة السابعة :

 واشهرها 

 تفسٌر البحر المحٌط البً حٌان االندلسً  -1

 التبٌان فً اقسام القران البن القٌم  -2

 ما ٌستفاد من النص القرآنً  الخطوة الثامنة :

 االعجاز العلمً فً اآلٌات    الخطوة التاسعة :

وبمان ان الدراسة العلمٌة سوف تكون عن سورة مرٌم لذلك وجب علٌنا ان نبٌن االتً      

 دراسة تحلٌلٌة عند دراستها 

 اسم السورة وعدد آٌاتها وكلماتها وحروفها  -1

 نزول السورة سببا ومكانا وتارٌخا وترتٌبا  -2

 الناسخ والمنسوخ فً السورة  -3

 المناسبة  -4

 الوحدة الموضوعٌة للسورة  -5

 محاور السورة  -6

 فضل السورة  -2
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 سورة مريم دراسة تطبيقية تحليلية

سبق وان بٌنا ان الدراسة التحلٌلٌة تقوم على خطوات ٌجب السٌر علٌها لتحقٌق الهدف 

 المنشود من ذلك وعلى النحو االتً 

 وعدد آياتها وكلماتها وحروفها  سورة مريم  اسماوال : 

 ولها اسمان اسمها :

 هذه وروٌت.  مرٌم سورة السّنة كتب وأكثر التفسٌر وكتب المصاحف فً السورة هذه اسم 

 ، نعٌم وأبو ، ، والدٌلمً الطبرانً رواه حدٌث فً وسلم علٌه هللا صلى النبً عن التسمٌة

 أبً جّده عن أبٌه عن الغسانً مرٌم أبً بن عبدهللا بن بكر أبً عن:  الحاكم أحمد وأبو

 جارٌة اللٌلة لً ولدت إنه هللا رسول ٌا:  فقلت وسلم علٌه هللا صلى النبً أتٌت: "  قال مرٌم

ًّ  أنزلت واللٌلة:  فقال ،  واشتهر ، مرٌم أبا ٌكنى فكان" .  مرٌم فسّمها مرٌم سورة عل

 . أنصاري أنه وٌظهر ، نذٌر واسمه ، بكنٌته

ٌََعصَ }  سورة سّماها عّباس وابن  فً{  البخاري صحٌح فً تسمٌتها وقعت وكذلك ، َكَه

   وأصحها النسخ أكثر فً التفسٌر كتاب

 وال.  غٌرها فً تفّصل أن قبل وأهلها وابنها مرٌم قصة فٌها بسطت أنها التسمٌة ووجه 

   عمران آل سورة إال ذلك فً ٌشبهها

 للولٌد هللا إنطاق ثم أب بال إنسان خلق فً الباهرة المعجزة لتلك تخلٌدا   مرٌم سورة سمٌتو 

 عٌسى مٌالد رافقت غرٌبة أحداث من جرى وما المهد فً طفل وهو

  

 آياتها وعدد

 آٌة وتسعون ثمان وهً 

 وعدد كلماتها  

  كلمة وستون واثنان سبعمائةو

 وعدد حروفها 

 وحرفان حرف وثمانمائة آالف ثالثة
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 نزول السورة سببا ومكانا وتاريخا وترتيبا  

 مكان نزول السورة  

 وال  . مدنٌة هً فرقة وقالت مكٌة هً فرقة فقالت منها السجدة إال بإجماع مكٌة السورة هذه

 وهو النزول فً بها ألحقت تكون أن إال قبلها باآلٌات اآلٌة تلك التصال القول هذا ٌستقٌم

 مرٌم{ ]  واردها إال منكم وإن: }  تعالى قوله بؤن قوال   «اإلتقان» فً السٌوطً وذكر . بعٌد

 واالصح هً كلها مكٌة اجماعا  لقائل ٌعزه ولم ، مدنً اآلٌة[  1ٔ: 

 

 الناسخ والمنسوخ في السورة  

 اآلٌات التً قٌل ان فٌها ناسخ ومنسوخ فً سورة مرٌم  

ْومَ  َوأَْنِذْرُهمْ : } تعالى قوله االولى اآلية  " ناقلً من المغفلٌن" بعض زعم {  اْلَحْسَرةِ  ٌَ

 ٌقع أٌن ومن بالقرآن هإالء من تالعب وهذا " السٌف بآٌة منسوخ" اإلنذار أن التفسٌر،

 .الدنٌا فً قتالهم وبٌن القٌامة، إنذارهم بٌن التنافً

 

ْلَقْونَ  َفَسْوفَ : } تعالى قوله :الثانية اآلية ا ٌَ  ٌّ  باالستثناء منسوخ أنه الجهلة بعض زعم {  َغ

  بنسخ لٌس االستثناء نوهذا لٌس صحٌح ال بعده،

: } بقوله نسخت أنها الجاهل ذلك زعم {  َواِرُدَها إاِل ِمْنُكمْ  َوإِنْ : } تعالى قوله :الثالثة اآلية

ً ُثم   َقْوا ال ِذٌنَ  ُنَنجِّ . بالجهل سبحانه هللا كتاب فً الكالم على اإلقدام أفحش من وهذا {  ات 

 منهم ٌنجو أنه "تثبت" والثانٌة ٌردونها، الكل أن " تثبت" األولى فإن تناف اآلٌتٌن بٌن وهل

 تنسخ ال واألخبار خبران " هما" ثم اتقى، من

اللَةِ  ِفً َكانَ  َمنْ  قُلْ : } تعالى قوله :الرابعة اآلية ْمُددْ  الض  ٌَ ْحَمنُ  لَهُ  َفْل ا الر   ذلك وزعم  {  َمّد 

 أمر، لفظ لفظها اآلٌة هذه: الزجاج قال باطل وهذا   السٌف بآٌة منسوخة أنها الجاهل،

 وجه ال هذا وعلى  فٌها ٌتركه أن ضاللته جزاء جعل تعالى هللا إن: والمعنى الخبر، ومعناها

 .للنسخ

ِهمْ  َتْعَجلْ  َفال: } ]تعالى قوله :الخامسة اآلية ٌْ َما َعلَ ا لَُهمْ  َنُعد   إِن  : المفسرٌن بعض زعم {  َعّد 

 عذابهم بطلب تعجل ال المعنى كان إن ألنه بصحٌح، لٌس وهذا.  السٌف بآٌة منسوخة أنها

 وإن .للنسخ وجه فال الفناء،  " سرٌعة" أعمارهم أن المعنى فإن اآلخرة فً  " ٌكون" الذي

 بالقتال حٌنئذ ٌإمر ولم بمكة نزلت السورة هذا فإن قتالهم، بطلب تعجل ال و المعنى كان

 ٌنافً ال الهجرة بعد بقتالهم أمره ثم موضعه، فً واقع القتال، بطلب االستعجال عن فنهٌه

 ٌتالعبون جهال قوم وجود قدر من فسبحان. النسخ ٌتوجه فكٌف بمكة القتال طلب عن النهً

   منه باهلل نعوذ الفهم، سوء من ذلك وكل بمنسوخ، لٌس ما نسخ وٌدعون القرآن، فً بالكالم
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 الوحدة الموضوعية للسورة  

 واغراضها محاور السورة  

 مرٌم فً الشنٌع القول من اقترفوه فٌما الٌهود على للردّ  نزلت السورة هذه أنّ  وٌظهر 

 . الخٌر فً وقَداستهم عمران آل نزاهة بٌان فٌها فكان ، وابنها

 ، مرات أربع الرحمة اسم وذكر ، مرة عشرة ست الرحمن صفة السورة هذه فً تكرر وقد 

 الذٌن المشركٌن على والرد.  الرحمن بصفة تعالى هللا وصف تحقٌق مقاصدها من بؤن فؤنبؤ

( }  ٓٙ)  الفرقان سورة فً قوله فً عنهم تعالى هللا حكى كما الوصف هذا بإنكار تقعروا

 وما}  بآٌة استطراد السورة هذه فً ووقع{  الرحمن وما قالوا للرحمن اسجدوا لهم قٌل وإذا

 [ ٗٙ:  مرٌم{ ]  ربك بؤمر إال نتنزل

 اغراضها يمكن اجمالها باالتي :  

  به ٌلٌق ال عما وعال جل هللا وتنزٌه ، التوحٌد تقرٌر غرضها -ٔ

 واإلٌمان ، التوحٌد حول ٌدور السورة هذه ومحورُ  ، والجزاء بالبعث اإلٌمان عقٌدة وتثبٌت -ٕ

 . الضالٌن ومنهج ، المهتدٌن منهج وبٌان ، ووحدانٌته هللا بوجود

"  وولده"  زكرٌا"  هللا نبً بقصة مبتدئة   األنبٌاء بعض لقصص الكرٌمة السورة عرضت -ٖ

 ، شًء كل قادر على هللا ولكن ، تلد وال عاقر امرأة من الكبر على وهبه الذي"  ٌحٌى

   الغالم ورزقه دعاءه هللا استجاب ولذلك ، الملهوف لنداء جٌبوٌست ، المكروب دعاء ٌسمع

 لطفل وإنجابها"  العذراء مرٌم"  قصة هً تلك ، وأغرب أعجب لقصة السورة وعرضت -ٗ

 أم من عٌسى بمٌالد الخارقة المعجزة تلك تبرز أن اإللهٌة الحكمة شاءت وقد ، أب غٌر من

 . القهار الواحد بعظمة ، األبصار أمام ماثلة   الربانٌة القدرة آثار لتظل ، أب بال

:  الكرام هللا رسل والتبجٌل بالثناء ذكرت ثم ، ابٌه مع"  إبراهٌم"  قصة عن كذلك وتحدثت -٘

 الحدٌث استغرق وقد"  نوحا   ، إدرٌس ، إسماعٌل ، هارون ، موسى ، ٌعقوب ، إسحاق" 

"  الرسالة وحدة"  إثبات ذلك من والهدفُ  ، السورة ثلثً حوالً الكرام الرسل هإالء عن

 . واألوثان الشرك ونبذ ، هللا توحٌد إلى الناس لدعوة جاإوا جمٌعا الرسل وأن

 فٌه ٌجثو حٌث ، الرهٌب الٌوم ذلك أهوال وعن ، القٌامة مشاهد بعض عن السورة وتحدثت  -ٙ

 . لها وقودا وٌكونوا ، فٌها لٌقذفوا جهنم حول المجرمون الكفرة

ت ، والنظٌر ، والشرٌك ، الولد عن هللا بتنزٌه الكرٌمة السورة وختمت -1  ضالالت على ورد 

 برهان وأقوى ، بٌان بؤنصع المشركٌن
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 فضل السورة  

 َمن بعدد حسنات،  عشر األَجر من أَعِطى مرٌم سورة قرأَ  َمن: منها ضعٌفة، أَحادٌث فٌه 

ق ٌّا، َصد   وٌعقوب، وإِسحاق، وإِبراهٌم، وهارون، وعٌسى وموسى، ومرٌَم، وٌحٌى، بزكر

ْدعُ  لم َمن وبعدد ولدا ، هللِ  دعا َمن وبعدد حسنات، عشر وإِسماعٌل،  بعددهم وٌعطى ولدا ، له ٌَ

ٌُزّوج مّرة أَلفِ  أَلف واألَرض الّسماءِ  بٌن كما منها درجة كلّ  ودرجات، حسناتِ   بعددها و

 .الّسابقٌن ُزمرة أَّول فً المت قٌن مع القٌامة ٌوم وُحِشر الفردوس، فً

 فً الفتنة ٌصٌب ال حتى الّدنٌا من ٌخرج وال ٌموت ال الّسورة هذه قرأَ  من أَنّ  جعفر وعن 

 األَجر من وأُعطى مرٌم، بن عٌسى أَصحاب من اآلخرة فً وكان وولده، وماله، نفسه،

 ثواب مثلَ  الثواب من هللا أَعطاه ص ع ٌا ها قرأَ  َمن علىّ  ٌا: وقال. داود بن سلٌمان كُمْلك

ٌّوب  بدر شهداءِ  من شهٌد ثوابُ  قرأَها آٌة بكلِّ  وله ومرٌم، أَ

 

 ترتيبها في النزول 

 طه سورة وقبل فاطر سورة بعد نزلت النزول؛ ترتيب في واألربعون الرابعة السورة وهي

 . عشرة التاسعة ترتيبها

 

 مناسبة السورة لما قبلها من السور وما بعدها  

 وقصة ، الكهف أهل كقصة عجبا   قصصا   قبلها السورة ضمن تعالى أنه قبلها لما ومناسبتها 

 ٌحٌى والدة من عجبا   قصصا   تضمنت السورة وهذه ، القرنٌن ذي وقصة ، الخضر مع موسى

 الشًء هذا فً اجتمعا فلما ، أب غٌر من عٌسى ووالدة ، عاقر وعجوز فان شٌخ بٌن

 تلك بعد السورة هذه ذكر ناسب المستغرب



 

 

 
1 

 ومعانيها في كتب التفسير وبيان الراجح منها  الحروف المقطعة في سورة مريم

 : المقطعة الحروف فيها وردت التي اآليات عدد

 مَقطَّعة، ىجائية بحروف العزيز كتابو من سورة وعشرين تسًعا"، وتعالى سبحانو اهلل افتتح     
 َقْوُلكَ :) قولو في بعضيم جمعيا اليجاء حروف نصف  حرًفا عشر أربعة مجموعيا في بمغت
 ،"القمم" وسورة ،"ق" سورة: ىي سور ثالث واحد بحرف افتتح فما(  ِسر   َلوُ  َقاِطعٌ  َحِكيمٌ  َنص  
 والزخرف، وفصمت، وغافر ويس، والنمل، طو،: ىي سور تسع بحرفين افتتح وما ".ص" وسورة

 وآل البقرة،: ىي سورة عشرة ثالث حروف بثالث افتتح وما ،.واألحقاف والجاثية، والدخان،
براىيم، ويوسف، وىود، ويونس، عمران،  والروم، والعنكبوت، والقصص، والشعراء، والحجر، وا 
 بخمسة افتتح وما. والرعد األعراف،: ىما سورتان حروف بأربعة افتتح وما .والسجدة ولقمان،
 "والشورى مريم،: ىما سورتان حروف

 0 المقطعة الحروف في الواردة األقوال مجمل

 :رئيسة مذاىب أربعة عمى المسألة ىذه في المفسرون اختمف

  بعمميا تعالى اهلل استأثر الذي المتشابو من ىي ،أي بمعناىا أعمم اهلل :قيل - ٔ

 .إطالقاً  ليا معنى ال ىجاء حروف ىي: قيل - ٕ

 وبينوا .كثيرة أقوال عمى المراد المعنى تحديد في ىؤالء اختمف ثم معموم، معنى ليا بل: قيل - ٖ
 ٓ معانييا

 ٓواإلعجاز التحدي بيا يراد: قيل - ٗ

 في كتب التفسير والراجح منها {كهيعص}ما معنى 

 أو الكريم أو الكافي الكاف من  :تعالى أسمائو من مقتضبة حروفيا إن{ كييعص} معنى     
او  العظيم، أو العميم من والعين ،او مجير  رحيم، أو حكيم من والياء ىادي، من والياء الكبير،
 او من الصمد  الصادق من والصاداو عدل  عزيز 
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 اهلل من يجوز ال نوأل  قوية ليست األقوال" وتمك قال الرازي معمقا عمى االقوال السابقة      
 عمينا فتح ذلك جوزنا إن ألنا بالمجاز وال بالحقيقة ال المغة عميو تدل ال ما كتابو يودع أن تعالى
 من أولى الكاف داللة ليست فإنو ذكروه ما عمى تدل ال والمغة باطناً  ظاىر لكل أن يزعم من قول

 أو(  وسمم عميو اهلل صمى)  الرسول أسماء من آخر اسم عمى أو الكبير أو الكريم عمى داللتو
 المغة عميو تدل ال تحكماً  البعض دون بعضيا عمى حممو فيكون النار أو الجنة أو المالئكة
  " أصالً 

 " اإلليام أو الوحي إلى يسند أن إال تحكم من يخمو ال التفسير وىذاوقال النيسابوري " 

 إّنو:  وقيل ، وجلّ  عزّ  اهلل أسماء من اسم ىومعنى ىذه الحروف المقطعة :  عباسقال ابن و    
 : وقيل   ، السورة اسم ىو:  وقيل ، القرآن اسماء من اسم ىو:  قتادة وقال ، األعظم اهلل اسم
وغيرىا من  نفسو(  عمى)  بو وجلّ  عزّ  اهلل أثنى ثناء ىو:  الكمبي وقال ، بو تعالى اهلل أقسم َقسم

 االقوال 

 الراجح 

 ذىب كما ، العظيم"  القران إعجاز"  عمى لمتنبيو ، المقطعة الحروف ىذه ان الراجح الصحيحو  
 التفسير جيابذة أعالم أئمة من المحققون اليو
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 السالم علٌكم ورحمة هللا وبركاته

 احبتً طالب المرحلة الثالثة الٌكم المقاطع االولى من سورة مرٌم دراسة تحلٌلٌة

 استاذ المادة الدكتور شاكر محمود العزاوي

 "( 11" الى اآلٌة رقم "1تحلٌل المقطع االول من سورة مرٌم من اآلٌة )رقم "

ا َعْبَده  َربِّكَ  َرْحَمتِ  ِذْكر   ٌَّ ه   َناَدى إِذْ ( 2) َزَكِر ا ِنَداء   َربَّ   ٌ  ِمنًِّ اْلَعْظم   َوَهنَ  إِنًِّ َربِّ  َقالَ ( 3) َخِف

ْأس   َواْشَتَعلَ  ا الرَّ ب  ٌْ نْ  َولَمْ  َش َعاِئكَ  أَك  ا َربِّ  بِد    ٌ ًَ  ِخْفت   َوإِنًِّ( 4) َشقِ  َوَكاَنتِ  َوَراِئً ِمنْ  اْلَمَوالِ

ا اْمَرأَِتً ْنكَ  ِمنْ  لًِ َفَهبْ  َعاِقر  ا لَد    ٌ ِرث ِنً( 5) َولِ ٌَِرث   ٌَ ْعق وبَ  آلِ  ِمنْ  َو ٌ  ا َربِّ  َواْجَعْله   ٌَ ا( 6) َرِض ٌَ 

ا ٌَّ ا َزَكِر كَ  إِنَّ ََلم   ن َبشِّر  ه   ِبغ  ٌَى اْسم  ْح ا َقْبل   ِمنْ  لَه   َنْجَعلْ  لَمْ  ٌَ   ٌ ََلم   لًِ ٌَك ون   أَنَّى َربِّ  َقالَ ( 7) َسِم  غ 

ا َرأَِتًامْ  َوَكاَنتِ  ا اْلِكَبرِ  ِمنَ  َبلَْغت   َوَقدْ  َعاِقر    ٌ ًَّ  ه وَ  َربُّكَ  َقالَ  َكَذلِكَ  َقالَ ( 8) ِعتِ ٌِّن   َعلَ  َخلَْقت كَ  َوَقدْ  َه

ا َتك   َولَمْ  َقْبل   ِمنْ  ئ  ٌْ ة   لًِ اْجَعلْ  َربِّ  َقالَ ( 9) َش ٌَ ت كَ  َقالَ  آ ٌَ ال   َثََلثَ  النَّاسَ  ت َكلِّمَ  أاَلَّ  آ ٌَ ا لَ   ٌ  (11) َسِو

 اوال : بٌان معنى الكلمات الواردة فً المقطع 

  ضعفال: الوهن

 تشبٌها { شٌبا الرأس واشتعل: }تعالى قال ٌشتعل، بٌاض: وقٌل،  النار التهاب: َواْشَتَعَل الشعل 

  اللون حٌث من باالشتعال

  رؤوس وجمعه معروف، لرأس 

جل دخول: والَمِشٌب الشعر، بٌاض: الشٌَّب: األصمعً وقال. واحد والَمِشٌب والشٌَّب  حد   فً الر 

 الشٌب

 ومعناها العناء  السعادة خَلف: والشِّقوة

 ( ًَ  العاصب وهو مولى جمع والموالً العم كبنً النسب فً ٌلوننً الذٌن( : اْلَموالِ

 فلم رحمها حبس أي عاقرا صارت الناقة أو المرأة وعقرت: القاموس فً قال تلد، ال( : عاِقرا  )

 تلد

ا)   ٌ  .الكثٌرة معانٌه أحد وهو ابنا( : َولِ

ٌ  ا)  ا أي : ( ِعِت َبس  ا) ٌَ   ٌ  عات وهو وكسرها العٌن بضم أٌضا وعتٌا سما باب من عتا» ( :ِعتِ

 «وولى كبر وكسرها العٌن بضم عتوا ٌعتو الشٌخ وعتا االستكبار فً للحد المجاوز فالعاتً

 القاحل كالعود والعظام المفاصل فً والجساوة الٌبس وهو عتٌا بلغت أي: »الزمخشري وقال

   العالٌة السن فً الطعنوهو  وعتى الشٌخ  ٌقال

ة   لًِ اْجَعلْ  ٌَ  .عَلمة: أي  آ
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 :  ٌلً ما والبدٌع والبٌان وجوه البالغة  من الكرٌمة اآلٌات تضمنت ثانٌا : 

 . الجسم وضعف القوة ذهاب عن كناٌة منً العظم وهن  الكناٌة - 1

 ، الحطب فً النار باشتعال وكثرته الشٌب انتشار شبه شٌبا الرأس اشتعل اللطٌفة االستعارة - 2

 . تبعٌة استعارة ففٌه ، انتشر بمعنى اشتعل منه واشتق ، لَلنتشار االشتعال واستعٌر

 

 ثالثا : بعض االوجه االعرابٌة فً المقطع 

ك ون   أَنَّى َربِّ  َقالَ )      ََلم   لًِ ٌَ ا اْمَرأَِتً َوَكاَنتِ  غ  ا اْلِكَبرِ  ِمنَ  َبلَْغت   َوَقدْ  َعاِقر    ٌ  (8(اآلٌة رقم )ِعِت

ا اْمَرأَِتً َوَكاَنتِ ) فعل  ( ما معنى الواو الواردة فً قوله )وكانت(الواو واو الحال )كانت (َعاِقر 

حل نصب حال من ٌاء ماض ناقص والتاء تاء للتأنٌث )عاقرا(خبر كان والجملة الفعلٌة فً م

 المتكلم  

( فعل َبلَْغت  معنى الواو فً قوله تعالى )وقد بلغت  ( الواو عاطفة و قد حرف تحقٌق )      

 وفاعل 

  

 

 : بعض القراءات الواردة فً اآلٌات الكرٌمة رابعا 

 كثٌر ابن فقرأ  وضمها أوائلها كسر فً ، جثٌا و ، صلٌا و ، بكٌا و ، عتٌا، قوله فً اختلفوا 

 وقرأ  ، الحروف هذه أوائل بضم بكر أبى رواٌة فً وعاصم عامر وابن عمرو وأبو ونافع

 الحروف هذه أوائل بكسر عاصم عن وحفص ، كلها الحروف هذه أوائل بكسر والكسائً حمزة

 أوله ٌضم فإنه بكٌا إال كلها

 

 خامسا : تفسٌر اآلٌات وبٌان دالالتها حسب السٌاق القرآنً 

 ِإنِّي َربِّ  َقالَ  َخِفّيا   ِنَداء   َربَّو   َناَدى ِإذْ  َزَكِريَّا َعْبَده   َربِّكَ  َرْحَمتِ  ِذْكر  معنى اآلية الكريمة ): ما 1س
 (َشِقّيا   َربِّ  ِبد َعاِئكَ  َأك نْ  َوَلمْ  َشْيبا   الرَّْأس   َواْشَتَعلَ  ِمنِّي اْلَعْظم   َوَىنَ 

 عبده أعني ربك رحمة قولو من المراد يكون أن يحتمل(  َربِّكَ  َرْحَمتِ  ِذْكر  ) تعالى قولوالجواب :  
 اإليمان إلى ىداىم ألنو أمتو عمى رحمة يكون أن أحدىما وجيان رحمة كونو في ثم زكريا

 ألن محمد أمة وعمى(  وسمم عميو اهلل صمى)  محمد نبينا عمى رحمة يكون أن واآلخر والطاعات



 

 
3 

 جميع في واإلبتيال اإلخالص في طريقو(  وسمم عميو اهلل صمى)  لمحمد شرح لما تعالى اهلل
 ويحتمل رحمة زكريا فكان الطريقة تمك إلى وألمتو لو داعيا   لفظا   ذلك صار تعالى اهلل إلى األمور

 زكريا عبدة بيا رحم التي الرحمة ذكر فييا السورة ىذه أن المراد يكون أن

عالما لو تشريفا بالعبودية وصفو بالعبودية وصفو لماذا (زكريا عبده) تعالى قولو  بتخصيصو لو وا 

 لماذا اخفى سيدنا زكريا دعاءه  ( َخِفيًّا ِنَداء   َربَّو   َناَدى ِإذْ ما السر في قولو تعالى ): 2 س

نما كان اإلخفاء أفضل من اإلظيار  الجواب :  عالنو وا  أن إخفاء الدعاء أفضل من إظياره وا 
وكذلك اخفى دعاءه لئال يالم عمى طمب الولد مع  .ألنو أقرب إلى اإلخالص، وأبعد من الرياء

إلى  او لئال يطمع عميو مواليو الذين خافيم ،او الن ضعف اليرم أخفى صوتو ، ، كبر السن 
واألظير أن السر في إخفائو ىو كون اإلخفاء أفضل من  واالرجحوال، غير ذلك من األق
 اإلعالن في الدعاء

 

 : اختمف عمماء التفسير في سن سيدنا زكريا عندما طمب الولد 3 س

وسبعون سنة  ،وقيل ثمانون ،وقيل تسع وتسعون ،وقيل مئة وعشرون سنة  قيل خمسالجواب 
  ،والمرأتو ثمان وتسعون 

 

داء شرط من: 4 س  ً    نداء كونه بٌن الجمع فكٌف,  الجهر النِّ  . ؟ وخف

 صوته أنَّ  إال ؛ الصوت رفع من علٌه قدر ما بأقصى أتى أنَّه:  األول:  وجهٌن من فالجواب   

ٌ  ا،  القصد إلى نظرا   ؛ نداء   فكان،  الكبر بسببِ  ضعفه لنهاٌةِ  ؛ ضعٌفا   كان  .الواقع إلى نظرا   خف

َلة فً دعاه أنَّه:  الثانً  َلة فً أجابه،  تعالى هللا ألنَّ  ؛ الصَّ  اْلَمَلئَِكة   َفَناَدْته  :} تعالى لقوله ؛ الصَّ

َ  أَنَّ  اْلِمْحَرابِ  ِفً ٌ َصلًِّ َقائِم   َوه وَ  كَ  هللاَّ َلة فً اإلجابة   فتك ون{ ٌ َبشِّر  عاء كون على تدلُّ  الصَّ  الدُّ

َلة فً ا فٌها النداء   ٌكون أن فوجب ؛ الص    ٌ  .خف

 

ْأس   َواْشَتَعلَ  ِمنًِّ اْلَعْظم   َوَهنَ  إِنًِّ َربِّ  َقالَ  : لماذا ذكر العظم وحده فً قوله تعالى )5س  الرَّ

ا ب  ٌْ َعائِكَ  أَك نْ  َولَمْ  َش ا َربِّ  بِد    ٌ  (َشقِ
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الجواب ألنه عمود البدن وبه قوامه ،وهو اصل بنائه ،فاذا وهن تداعى وتساقط سائر قوته او 

 اشد ما فٌه وأصلبهألنه 

 

 

 

ًَ  ِخْفت   : ما المقصود با الموالً فً اآلٌة )َوإِنًِّ 6س ا اْمَرأَتًِ َوَكاَنتِ  َوَرائًِ ِمنْ  اْلَمَوالِ  َعاقِر 

ْنكَ  ِمنْ  لًِ َفَهبْ  ا لَد    ٌ  ( َولِ

 : أقاوٌل أربعة فً الموالً  الجواب : 

  العصبة:  أحدها

  الكَللة:  الثانً

   نسلً من كان من دون علمً ٌرثوا أن األولٌاء:  الثالث

  النسب فً ٌلونه ألنهم موالً وسموا . إسرائٌل بنً شرار كانواْ  ألنهم العلم بنو:  الرابع

 

 (ِخْفت   َوإِنًِّ)فً قوله تعالى  خافهم : لماذا7س

 الجواب من وجهٌن 

 . األرض فً الفساد على خافهم أنه:  أحدهما

 على خافهم ٌكون أن وٌجوز  . موته بعد أشٌائه وعلى حٌاته فً نفسه على خافهم أنه:  الثانً

 وتغٌٌره الدٌن تبدٌل

 

ا( اْمَرأَتًِ : ما القصود بالعاقر فً اآلٌة )َوَكاَنتِ 8س  َعاقِر 

 .الوي سبط من فهً موسى أخً هارون نسل من ألٌصابات اسمها زكرٌا وامرأةالجواب :  

 وأتى.  التأنٌث عَلمة من جرد ولذلك بالمرأة، خاص وصف فهو تلد، ال التً األنثى: والعاقر

 ولٌاومعنى "   .منها الولد من حرم فلذلك لها وثابت منها متمكن العقر أن على للداللة كان بفعل

 ولدا ٌعنً" 

 

ِرث نًِ : ما المقصود بالمٌراث فً اآلٌة الكرٌمة )  9س  ِرث   ٌَ ٌَ ْعق وبَ  آلِ  ِمنْ  َو  َربِّ  َواْجَعْله   ٌَ

ا   ٌ  ( َرِض
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: االصح انه مٌراث العلم والحكمة الن االنبٌاء ال تورث ،وان سٌدنا زكرٌا اراد وراثة الجواب 

 العلم والنبوة ال وراثة المال 

 

 

ا اآلٌة الكرٌمة ) فً 01س  ا ٌَ ٌَّ ا َزَكِر كَ  إِنَّ اَلم   ن َبشِّر  ه   بِغ  ٌَى اْسم  ْح  َقْبل   ِمنْ  لَه   َنْجَعلْ  لَمْ  ٌَ

ا(   ٌ  اكثر من سؤال وعلى النحو االتً َسِم

 وذلك تعالى هللا هو أنه على فاألكثرون زكرٌا ٌا بقوله المنادي من فً اختلفوا  السؤال االول : 

 وهو وٌسأله تعالى هللا ٌخاطب كان إنما السَلم علٌه زكرٌا أن على ٌدل اآلٌة هذه قبل ما ألن

نْ  َولَمْ  )وقوله ( ِمن ى اْلَعْظم   َوَهنَ  إِن ى َرب   قوله َعائِكَ  أَك  ٌ ا   َرب   ِبد   بعدها وما( لً َفَهبْ  )وقوله( َشِق

ََلم   لًِ ٌَك ون   أَنَّى َرب   )ٌقول وهو تعالى هللا ٌخاطب كان أنه على ٌدل  هذه قبل ما كان إذا(  غ 

 ومنهم النظم لفسد وإال تعالى هللا من النداء ٌكون أن وجب تعالى هللا مع خطابا   بعدها وما اآلٌة

 َفَناَدْته   )عمران آل سورة فً تعالى قوله األول بوجهٌن علٌه واحتج الملك نداء هذا قال من

وَ   اْلَملَِئَكة َ  أَنَّ  اْلِمْحَرابِ  فِى ٌ َصل ى َقاِئم   َوه  كَ  هللاَّ ٌَى ٌ َبش ر  ْح ٌَ  لما السَلم علٌه زكرٌا أن الثانً (ِب

ك ون   أَنَّى )قال ََلم   لً ٌَ ا   اْلِكَبرِ  ِمنَ  َبلَْغت   َوَقدْ  َعاِقرا   اْمَرأَتِى َوَكاَنتِ  غ   ٌ وَ  َربُّكَ  َقالَ  َكذالِكَ  َقالَ  ِعِت  ه 

ٌ ن   َعلَى  األول عن والجواب الملك كَلم ٌكون أن فوجب هللا كَلم ٌكون أن ٌجوز ال وهذا (  َه

 المَلئكة ونداء هللا نداء النداءان حصل ٌقال أن ٌحتمل أنه

ٌ ا السؤال الثانً :  بالتوراة عالما   وكان إِسرائٌل، بنى إِلى تعالى هللا أَرسله ، أعجمً اسم   َزَكِر

 بعد ٌحٌى ولده حصول فً دعاءه هللا استجاب وقد ،  المقدس بٌت علماء إِمامَ  وكان واإلِنجٌل،

 فً وثبت ، اْسما   َعَشر بأَحدَ  التَّنزٌل فً هللا ودعاه. عاقرا   آٌسا   وزوجته عقٌما   زكرٌا كان أَن

ٌ ا كان: "قال وسلَّم علٌه هللا صلَّى النبً أَن   مسلم صحٌح ارا   زكر  لقوله الفضائل من وهذه" َنج 

جل   أََكلَ  ما أَْفَضل  : "وسلَّم علٌه هللا صلَّى ِده َعَملِ  ِمنْ  الرَّ ٌَ." 

  

 بالعطاء الوعد: والتبشٌرمعنى )نبشرك (  :السؤال الثالث 

ه  } تعالى  السؤال الرابع معنى قوله ٌَى اْسم  ْح  - تعالى - هللا سماها قد التسمٌة هذه أن على ٌدل{  ٌَ

 والتكرٌم التشرٌف من لون وهذا ، لغٌره أو لزكرٌا تسمٌته ٌكل ولم ، لٌحٌى

 

ا   َقْبل   ِمن لَّه   َنْجَعل لَمْ }  ما معنى سمٌا فً اآلٌة الكرٌمة   :السؤال الخامس  ٌ  نجعل لم أي{  َسِم

 بعض قال . الجمٌل االسم بهذا تسمى من أول هو بل ، االسم هذا فً له مشاركا   قبل من أحدا  

 السمو فً ٌساوٌه نظٌرا:  أي ، سمٌا قبل من له نجعل لم:  معناه إن:  قال من وقول: "  العلماء

 ، الصواب هو األول فالقول وموسى ونوح إبراهٌم من بأفضل لٌس ألنه ، صواب غٌر والرفعة

 وغٌرهم أسلم وابن ، والسدى ، وقتادة ، عباس ابن:  به قال وممن
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ََلم   لًِ ٌَك ون   أَنَّى َربِّ  َقالَ  ) معنى االٌة الكرٌمة ا اْمَرأَِتً َوَكاَنتِ  غ  ا اْلِكَبرِ  ِمنَ  َبلَْغت   َوَقدْ  َعاِقر    ٌ   ِعتِ

ًَّ  ه وَ  َربُّكَ  َقالَ  َكَذلِكَ  َقالَ  ٌِّن   َعلَ ا َتك   َولَمْ  َقْبل   ِمنْ  َخلَْقت كَ  َوَقدْ  َه ئ  ٌْ  ( َش

ا ففرح بالولد، وب شِّر سأل، ما إلى أجٌب حٌن السَلم، علٌه زكرٌا، من تعجب هذا ا، فرح   شدٌد 

ا كانت امرأته أن مع الولد، منه ٌأتٌه الذي والوجه له، ٌولد ما كٌفٌة عن وسأل  من تلد لم عاقر 

 .جماع وال لقاح فٌه ٌبق ولم ونحل عظمه عسا أي وعتا، كبر قد أنه ومع كبرها، مع عمرها أول

ْعتو َعتا: "ٌبس إذا للعود العرب تقول ت وا، ِعتٌا ٌَ ْعسو وَعسا وع  سوا ٌَ : } مجاهد وقال ".وِعسٌا ع 

ٌ  ا ٌ  ا: } وغٌره عباس ابن وقال  .العظم نحول: بمعنى{  ِعتِ  أخص أنه والظاهر .الكبر: ٌعنً{  ِعِت

 .الكبر من

ا الملك أي{  َقالَ }  وَ  َربُّكَ  َقالَ  َكَذلِكَ : } منه استعجب عما لزكرٌا مجٌب  ًَّ  ه  ٌِّن   َعلَ  إٌجاد: أي{  َه

ٌِّن  }  غٌرها من ال هذه زوجتك ومن منك الولد  هو ما له ذكر ثم  .هللا على سهل ٌسٌر: أي{  َه

ا َتك   َولَمْ  َقْبل   ِمنْ  َخلَْقت كَ  َوَقدْ : } فقال عنه، سأل مما أعجب ئ  ٌْ  َعلَى أََتى َهلْ : } تعالى قال كما{  َش

ْهرِ  ِمنَ  ِحٌن   اإلْنَسانِ  ا ٌَك نْ  لَمْ  الدَّ ئ  ٌْ ا َش ور   {  َمْذك 

 

ة   لًِ اْجَعلْ  َربِّ  َقالَ ) معنى قوله تعالى : ٌَ ت كَ  َقالَ  آ ٌَ ال   َثََلثَ  النَّاسَ  ت َكلِّمَ  أاَلَّ  آ ٌَ ا لَ   ٌ  ( َسِو

ة   لً اجعل َربِّ  َقالَ }    ٌَ  ، به بشرتنً ما وقوع على بها أستدل عَلمة لً اجعل:  أي. . . {  آ

 شكرك من فأكثر الغَلم بهذا امرأتً فٌه تحمل الذى الوقت وألعرف.  واطمئنانا   سرورا   ألزداد

ت كَ  َقالَ : }  بقوله - تعالى - هللا فأجابه  . وذكرك ٌَ ال   َثَلَثَ  الناس ت َكلِّمَ  أاَلَّ  آ ٌَ ا   لَ  ٌ  قال:  أي{ . َسِو

 عن عاجزا   نفسك تجد أنك ، به بشرتك ما وقوع عَلمة.  زكرٌا ٌا:  زكرٌا لعبده - تعالى - هللا

 بك لٌس الحواس سلٌم ، الخلق سوى كونك حال بأٌامهن لٌال ثَلث لمدة ، بلسانك الناس تكلم أن

 العادة خرق سبٌل على وقدرتنا بأمرنا الكَلم من ممنوع ولكنك بكم أو ، خرس من
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 المحاضرة السادسة 

 (11(الى اآلية )11تحليل المقطع الثاني من سورة مريم من اآلية )

ِهمْ  َفأَْوَحى اْلِمْحَرابِ  ِمنَ  َقْوِمهِ  َعلَى َفَخَرجَ قال تعالى )  ٌْ ا ُبْكَرة   َسبُِّحوا أَنْ  إِلَ  ٌّ ا( 11) َوَعِش ٌَى ٌَ ْح ٌَ 

ة   اْلِكَتابَ  ُخذِ  َناهُ ِبقُوَّ ٌْ ا اْلُحْكمَ  َوآَت  ٌّ ا( 11) َصِب ا ِمنْ  َوَحَنان  ا َوَكانَ  َوَزَكاة   لَُدنَّ  ٌّ ا( 11) َتقِ هِ  َوَبّر  ٌْ  ِبَوالَِد

ُكنْ  َولَمْ  ا ٌَ ار  ٌّ ا َجبَّ هِ  َوَسََلم  ( 11) َعِص ٌْ ْومَ  َعلَ ْومَ  ُولِدَ  ٌَ ٌَ ْومَ  ٌَُموتُ  َو ٌَ ا ٌُْبَعثُ  َو  ٌّ  (11)(  َح

 التحليل

ا ُبْكَرة   َسبُِّحوا أَنْ  إِلَْيِهمْ  َفأَْوَحى اْلِمْحَرابِ  ِمنَ  َقْوِمهِ  َعلَى َفَخَرجَ )   ( َوَعِشّي 

 ال تزال اآلٌات الكرٌمة تتحدث عن سٌدنا زكرٌا وسٌدنا ٌحٌى  

 أو ، التعبد مكان فالمحراب ، علٌه مغلق ا وكان ( أي من الموضع الذي كان ٌصلً فٌه َفَخَرجَ )

ٌُصلوا لٌدخلوا ، الباب لهم ٌفتح أن ٌنتظرونه المحراب وراء من وكانوا ، الغرفة من ، ومعنى  و

 الفاء من قوله تعالى )فخرج ( الفاء حرف استئناف وخرج فعل ماضً 

ًَ  اْلَمْوِضعَ  اْلِمْحرابَ   ًُّ  َواْحَتجَّ  الشَِّرٌفَ  اْلَعالِ : َتَعالَى بَِقْولِهِ  اْلُغْرَفةُ  ُهوَ  اْلِمْحَرابَ  أَنَّ  َعلَى اْْلَْصَمِع

ُروا إِذْ  رُ [ 11: ص] اْلِمْحرابَ  َتَسوَّ ، ِمنْ  إاِلَّ  ٌَُكونُ  اَل  َوالتََّسوُّ  اْلَمَجالِسِ  أَْشَرفُ  اْلِمْحَرابُ : َوقٌِلَ  ُعلُوٍّ

 َوأَْرَفُعَها

ا   بكرة سّبحوا أن إلٌهم فأوَحى) ٌّ  أو بالعٌن اإلشارة وقد تكون  ( واالٌحاء معناه االشارة َوَعِش

 بغٌرها

ٌّا   بكرة سّبحوا أن)  الصَلة بالتسبٌح أراد أنه على المفسرون اتفق  ( والتسبٌح معناه الصَلةَوَعِش

 أي صلوا هلل  والتسبٌح هو التنزه والتقدٌس فً الصباح والمساء   اللغة فً جائز وهو

 

ة   اْلِكَتابَ  ُخذِ  َيْحَيى َياقال تعالى : ) ا اْلُحْكمَ  َوآَتْيَناهُ  بِقُوَّ  ( َصبِّي 

 ٌا ،حرف نداء  (َيْحَيى َيا)

ة   اْلِكَتابَ  ُخذِ )  والتدبر للتفهم مستعار: ( واألخذ) الكتاب هو التوراة بَل خَلف عند المفسرٌن( بِقُوَّ

ة  ) ا اْلُحْكمَ  َوآَتْيَناهُ )  أي بجد واجتهاد( بِقُوَّ  بها والمعرفة اْلحكاماو  ، والحكم قٌل الفهم( َصبِّي 

 صغره حال فً لسانه على الحكم أجرٌنا ٌعنً ( صبيا)

اقال تعالى : ) ا ِمنْ  َوَحَنان  ا َوَكانَ  َوَزَكاة   لَُدنَّ  (َتقِّي 

ا) ا ِمنْ  َوَحَنان    الحنان الشفقة والرحمة والمحبة(  لَُدنَّ

ا َوَكانَ  َوَزَكاة  )   أي مطٌعا هلل تعالى ولهذا لم ٌعمل خطٌئة)وتقيا ( والزكاة التطهٌر والبركة(َتقِّي 
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 س: ما هي صفات سيدنا يحيى  

هُ  اْعلَمْ   : تِْسع   بِِصَفات   اآْلَيةِ  َهِذهِ  فِي َيْحَيى َوَصفَ  َتَعالَى أَنَّ

َفةُ  -1 ا َكْوُنهُ : اْْلُولَى الصِّ ِ  ِمنَ  ُمَخاَطب  ا: ِبَقْولِهِ  َتَعالَى ّللاَّ ة   اْلِكتابَ  ُخذِ  ٌَْحٌى ٌَ  ِبقُوَّ

َفةُ  -1 ةُ  الصِّ ٌَ انِ ناهُ: َتَعالَى َقْولُهُ : الثَّ ٌْ ا اْلُحْكمَ  َوآَت  ٌّ   َصبِ

َفةُ   -1 الَِثةُ  الصِّ  َوُهوَ  اْلَحنٌِنِ  ِمنَ  أَْصلُهُ  اْلَحَنانَ  أَنَّ  اْعلَمْ  لَُدنَّا ِمنْ  َوَحنانا  : َتَعالَى َقْولُهُ : الثَّ

ٌَاحُ  اَقةِ  َحنٌِنُ : ٌَُقالُ  َكَما لِْلِفَراقِ  َواْلَجَزعُ  ااِلْرِت  َذَكرَ  َولَِدَها إِلَى اْشَتاَقتْ  إَِذا َصْوُتَها َوُهوَ  النَّ

هِ  أَنَّهُ : »اْلَحِدٌثِ  ذلك  فً الخلٌل ٌْ ََلمُ  َعلَ ا اْلَمْسِجدِ  من جذع إِلَى ٌَُصلًِّ َكانَ  السَّ  لَهُ  اتُِّخذَ  َفلَمَّ

لَ  اْلِمْنَبرُ  هِ  َوَتَحوَّ ٌْ  َتَحنَّنَ : قٌِلَ  ُثمَّ  اْْلَْصلُ  ُهوَ  َفَهَذا . «َحنٌُِنَها ُسِمعَ  َحتَّى اْلَخَشَبةُ  ِتْلكَ  َحنَّتْ  إِلَ

فَ  إَِذا فََُلن   َعلَى فََُلن   هِ  َتَعطَّ ٌْ  َوَرِحَمهُ  َعلَ

َفةُ  -1 اِبَعةُ  الصِّ َناهُ  اْلُمَرادَ  أَنَّ : أََحُدَها: ُوُجوه   َوِفٌهِ  َوَزكاة  : َقْولُهُ : الرَّ ٌْ ا َعَمَل   أَيْ  َزَكاة   َوآَت  َصالِح 

ا،  ٌّ اكِ  َوَقَتاَدةَ  َعبَّاس   اْبنِ  َعنِ  َزِك حَّ ج   َواْبنِ  َوالضَّ ٌْ  َحتَّى ِمْنهُ  َقِبلَ  لَِمنْ  َزَكاة  : َوَثاِنٌَها. ُجَر

ُكوُنوا اَء  ٌَ ٌَ  أَْزِك

َفةُ   -1 ٌّ ا َوكانَ : َقْولُهُ : اْلَخاِمَسةُ  الصِّ هُ  َوِباْلُجْملَةِ  َمْعَناهُ  َعَرْفتَ  َوَقدْ  َتِق نُ  َفإِنَّ َتَضمَّ ةَ  ٌَ ٌَ  اْلَمَداِئحِ  َغا

قًِ الَِّذي ُهوَ  ِْلَنَّهُ  تَّ ٌَ  ًَ ِ  َنْه ْجَتِنُبهُ  ّللاَّ ٌَ ِقً َف تَّ ٌَ  ٌُْهِملُُه   َفََل  أَْمَرهُ َو

َفةُ   -6 اِدَسةُ  الصِّ ا: َقْولُهُ  :السَّ هِ  َوَبّر  ٌْ  بِوالَِد

َفةُ   -7 اِبَعةُ  الصِّ ُكنْ  َولَمْ : َقْولُهُ : السَّ ارا   ٌَ َواُضعِ  َوْصفُهُ  َواْلُمَرادُ   َجبَّ  ِمنْ  َوَذلِكَ  اْلَجاِنبِ  لٌِنِ وَ  بِالتَّ

 َولَوْ : َتَعالَى َوَقالَ [ 88: اْلِحْجرِ ] لِْلُمْؤِمِنٌنَ  َجناَحكَ  َواْخِفضْ : َتَعالَى َكَقْولِهِ  اْلُمْؤِمِنٌنَ  ِصَفاتِ 

ا ُكْنتَ  وا اْلَقْلبِ  َغلٌِظَ  َفّظ   اْلِعَباَداتِ  َرْأسَ  َوِْلَنَّ [ 119: ِعْمَرانَ  آلِ ] َحْولِكَ  ِمنْ  اَلْنَفضُّ

لِّ  َنْفَسهُ  اإْلِْنَسانِ  َمْعِرَفةُ   َواْلَكَمالِ  بِاْلَعَظَمةِ  َربِّهِ  َوَمْعِرَفةُ  بِالذُّ

َفةُ  -8 اِمَنُة  الصِّ ا َوُهوَ : َقْولُهُ :الثَّ  ٌّ  .اْلَعالِمِ  ِمنَ  أَْبلَغُ  اْلَعلٌِمَ  أَنَّ  َكَما اْلَعاِصً ِمنَ  أَْبلَغُ  َعِص

َفةُ  -9 هِ  َوَسَلم  : َقْولُهُ : لتَّاِسَعةُ  الصِّ ٌْ ْومَ  َعلَ ْومَ  ُولِدَ  ٌَ ٌَ ْومَ  ٌَُموتُ  َو ٌَ ا ٌُْبَعثُ  َو  ٌّ  َح

دُ  َقالَ : أََحُدَها: أَْقَوال   َوِفٌهِ  َبِريُّ  َجِرٌر   ْبنُ  ُمَحمَّ هِ  َوَسَلم  : الطَّ ٌْ  َعلَ

ِ  ِمنَ  أََمان   أَيْ  ْومَ  ّللاَّ َنالَهُ  أَنْ  ِمنْ  ُولِدَ  ٌَ َطانُ  ٌَ ٌْ ْومَ : آَدمَ  َبنًِ َساِئرَ  َنالُ ٌَ  َكَما الشَّ ٌَ ُموتُ  َو ٌَ 

هِ  َوأََمان   أَيْ  ٌْ  اْلَقْبرِ  َعَذابِ  ِمنْ  َعلَ

اقال تعالى : ) ا َيُكنْ  َولَمْ  بَِوالَِدْيهِ  َوَبّر  ار  ا َجبَّ  (َعِصّي 

ا)   والبر هو االحسان الى الوالدٌن والتلطف بهما( بَِوالَِدْيهِ  َوَبّر 

ا َيُكنْ  َولَمْ ) ار  ا َجبَّ أي متكبرا طاغٌا متغطرسا اذ وصف سٌدنا ٌحٌى بالتواضع ولٌن  (َعِصّي 

 الجانب وخفض الجناح ْلبوٌه 

 فهو: ٌظلمهم الناس على متكبر وكل. لهم والظلم للناس، القهر أي الجبر، كثٌر هو: والجبار

  جبار
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ا ُيْبَعثُ  َوَيْومَ  َيُموتُ  َوَيْومَ  ُولِدَ  َيْومَ  َعلَْيهِ  َوَسََلم  قال تعالى :)  ( َحّي 

 أشرف فهً المتعارفة، التحٌة أنها عندي واْلظهر: عطٌة ابن وقال. له أمان أي(  عليه وسَلم)

 أن فً الشرف وإنما درجاته، أقل وهو عنه العصٌان بنفً له متحصل اْلمان ْلن اْلمان، من

  والحاجة الضعف غاٌة فً فٌها اإلنسان التً المواطن فً وحٌاه علٌه ّللا سلم

 قبره من ٌُبعث وٌوم ، موته ٌوم وفى والدته ٌوم فً ّللا من علٌه سَلم أيوالمعنى :  

 

 المحاضرة القادمة سيكون الحديث عن السيدة مريم وابنها عيس عليهم السَلم

 دمتم بحفظ هللا ورعايته 

 

 


