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هـــ( يف كتابة 845طرق التفسري التي انتهجها الطربسي )ت:
 جممع البيان يف تفسري القران

 أحمد جعفر سعيد سممانباحث: لا
 ماجستير عموم القرآن الكريم
 أ.م .د . خالد شاكر محمود

 كمية اآلداب _ قسم عموم القرآن الكريم/ الجامعة العراقية 
 الممخص

ىـ( . من أعالم اإلمامية في القرن ٛٗ٘ –ىـ ٚٙٗ) ُيَعٌد الشيخ الفضل بن الحسن بن الفضل الطبرسي
السادس اليجري، ومن كبار مؤلفييم الذين طبق صيتيم اآلفاق، فيو من أسرة عممية، متميزة بالعمم 
واألدب، وكان الشيخ الطبرسي واسع المعرفة، كثير التأليف في العموم المختمفة، وكان متميزا في 

يان لعموم القرآن ( من أشير كتبو  حتى عرف بو، وىو احد ثالثة التفسير، وُيعُد تفسيره )مجمع الب
تفاسير لو، ويصنف تفسيره ضمن التفسير االجتيادي، فيو لم يفسر النص تفسيرا روائيا، كما ىو 
الحال بالتفسير بالمأثور، بل أنو يستعين في كل ما يقع في طريق فيم النص القرآني من القرآن نفسو، 

أو العقل، أو األدب الصحيح ..... وكان مممًا بعموم المغة وآدابيا، عالمًا بالقراءات، أو السنة الشريفة، 
واقفًا عمى آراء المفسرين الذين سبقوه، ومن صفاتو الحميدة عدم تعصبو، بل كان يذكر اآلراء األخرى 

عمى اختالف المختمفة، ويترك مساحة لممتمقي الختيار ما يراه ، ينقل بأمانة عممية أقوال المفسرين 
مذاىبيم، وتنوع آرائيم ، وقد أجاد من خالل اطالعو الواسع عمى محاكمة األقوال مرجحًا تارة ومختارًا 

 تارة أخرى .
 

The methods of interpretation that al-Tabarsi (T.: 548 AH) followed in 
writing Majma’ al-Bayan fi tafsir al-Qur’an 

Ahmed Jaafar Said Salman 
A.M.D. Khaled Shaker Mahmoud 

Summary 

He is considered Sheikh Al-Fadl bin Al-Hasan bin Al-Fadl Al-Tabarsi 
(467 AH - 548 AH). Among the prominent Imams in the sixth century 
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AH, and among their major authors, are Imams from a scholarly 
family, 
He was distinguished in science and literature, and Sheikh al-Tabarsi 
was widely knowledgeable, wrote a lot in different sciences, and was 
distinguished in interpretation. interprets the text 
Narrative interpretation, as is the case with tafsir with a proverb. 
Rather, he sought help in everything that falls in the way of 
understanding the Qur’anic text from the Qur’an itself, or the 
honorable Sunnah, or reason, or correct literature..... and he was 
familiar with the sciences of language and literature, knowing the 
readings, standing On the opinions of the commentators who 
preceded him, and among his good qualities 
His lack of fanaticism, rather he mentioned the other different 
opinions, and left space for the recipient to choose what he saw, he 
transmitted with scientific honesty the sayings of the interpreters of 
different sects, and the diversity of their opinions, and he excelled 
through his extensive knowledge of the trial of the sayings, sometimes 
weighted and sometimes chosen. 

 لمقدمة
 الرحيمبسم اهلل الرحمن 

الحمد هلل رب العالمين، وأفضل السالم وأتّم التسميم عمى سيدنا محمد الصادق  
 األمين وآلو الطيبين الطاىرين.

وبعد... فإّن ىذه دراسة طرق التفسير التي انتيجيا الشيخ الطبرسي في كتاب  
 )مجمع البيان في تفسير القرآن( لممفسر الكبير والعالم الجميل أبي عمي الفضل بن
الحسن بن الفضل الطبرسي، اخترتيا موضوعا لرسالتي إلظيار أىم ما عرضو المؤلف 

 من مسائل في أثناء تفسيره آليات الذكر الحكيم
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إن المتأمل في نشأة الخالف في األمة اإلسالمية ومراحمو التي مر بيا، يمحظ عن قرب 
عضيم سبًبا في أن الخالف بين الصحابة رضي اهلل عنيم لم يورث فرقة، وال جعمو ب

 تضميل بعض وال تفسيقو، فضاًل عن خروجو من الممة.
ثم جاء بعد ذلك ـ قوم لم يستضيئوا بنور النبوة، ولم يشرفوا برؤية النبي صمى اهلل عميو 
وسمم، فاستغموا ـ أحياًنا ـ اختالف الصحابة في بعض المسائل، واتخذوا من ىذا الخالف 

ن ىذه اآلراء الفاسدة تفرعت آراء كثيرة لم تمبث أن سبياًل إلى تفريق كممة األمة،  وم
أصبحت عقائد لفرق شتى. منيا الشيعة وخاصة اإلمامية فقد استمرت إلى اليوم، فقد 
دعموا مذاىبيم بكثرة المؤلفات التي تقوم عمى التأويل لكتاب اهلل عز وجل وتأويل ما 

ى الرسول عميو صح عن نبيو صمى اهلل عميو وسمم، وبوضع أحاديث مكذوبة عم
 الصالة والسالم وآل بيتو.

 
 طرق التفسير التي انتهجها الشيخ الطبرسي وتنقسم عمى قسمين:

ىــو التفســير بالمــأثور، وىــو مــا جــاء فــي القــرآن، أو  : المببنها النقمببيالمطمببب الو: : 
 .(ٔ)السنة، أو كالم الصحابة بياًنا لمراد اهلل تعالى من كتابو

 بالقرآن:أواًل: تفسير القرآن 
يعد تفسير القرآن بالقرآن من أقدم طرق التفسير، اذ يعتمد ىذا المنيج عمى توضـيح 
آيــات القــرآن بواســطة آيــات أخــرى وبيــان مقصــودىا، وبعبــارة أخــرى: تكــون آيــات القــرآن 

 بمثابة المصدر لتفسير آيات أخرى.
د فصل في قيل احسن طريق التفسير ان يفسر القرآن بالقرآن فما اجمل في مكان فق

موضع آخر وما اختصر في مكان فإنو قد بسط في آخر فإن اعياك ذلك فعميـك بالسـنة 
 . (ٕ)فإنيا شارحة لمقرآن وموضحو لو

فيو " مقابمة اآلية باآلية وجعميا شاىدا لبعضيا عمى اآلخر؛ ليستدل عمى ىذه بيذه 
 .(ٖ)لمعرفة مراد اهلل تعالى من القرآن الكريم"
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اديق عـــدة لتفســـير القـــرآن بـــالقرآن منيـــا: أن يشـــرح مـــا جـــاء وقـــد ذكـــر الـــذىبي مصـــ 
 .(ٗ)موجزا في القرآن بما جاء في موضع آخر مسيباً 

، )ع(ويرجــــع اســــتخدامو إلــــى زمــــن النبــــي)ص( ، وقــــد اســــتعممو ائمــــة أىــــل البيــــت  
الطوسـي  )الطبرسبي وبعض الصحابة والتابعين، واستعممو أغمب المفسرين ومنيم شـيخ 

 في تفسيره التبيان، والطبرسي ايضا في تفسيره مجمع البيان.
فالقرآن الكريم ىو المصدر األول لمتفسير، فإن أتقن مصدر لتبيين القرآن ىو القرآن 

 . (٘)نفسو؛ ألنو ينطق بعضو ببعض
وكـــذلك نجـــد فـــي قصـــص القـــرآن تـــأتي القصـــة فـــي مكـــان مختصـــرة، ثـــّم تفّصـــل فـــي 

فـي مكـان جـزء منيـا ال يـذكر فـي المكـان اآلخـر، فعنـدما تجمـع موضع آخـر، وقـد يـذكر 
 .(ٙ)اآليات تعطي صورة واضحة ليذه القّصة أو تمك

)صـمى اهلل عميـو وال لم يكن تفسير القرآن وضبط قواعده يظير فـي عيـد النبـي 
نمـــا كـــان يـــروى منـــو عـــن النبـــي  وســـمم( مـــا كـــان يتعـــرض  )ص(كعمـــم مســـتقل بنفســـو، واي
 لتفسيره.

قـد ظيـرت  -وقواعد الترجيح جزء منيـا  -نا القول أن قواعد التفسير ولكن يمكن
ن كانـت لـم توجـد كفـن مـدون ومسـتقل إال فـي  )ص(بواكيرىا واإلشـارة إلييـا منـذ عيـده  واي

 القرن الرابع عشر.
ــــي،  )ص(فــــالنبي  ــــق العمم ــــث التطبي ىــــو أول مــــن اىــــتم بيــــذه القواعــــد مــــن حي

واستعمميا في تفسيره لبعض اآليـات، وصـحح فيـم الصـحابة بنـاًء عمييـاع يـدل عمـى ذلـك 
 خم حم جم يل ىل مل خلٱُّٱ أنــو قــال: " لمــا نزلــت  ()مــا ثبــت عــن عبــد اهلل بــن مســعود

 ٕٛاألنعام: َّ  جن يم  ىم مم
ومن األمثمة عمى ذلك بيان الشيخ الطبرسي لحق األوالد الصغار في الرضاع 

 ٖٖٕالبقرة: َّ   متهت خت حت جت هب: فقال في تفسير قولو تعالى: 
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أي: لمـــــــــن أراد أن يـــــــــتم الرضـــــــــاعة، وىـــــــــذا يـــــــــدل عمـــــــــى أن الرضـــــــــاع غيـــــــــر 
ق: الطـــــالَّ  ّٰٱُّٱ ٍّ َّ ُّ ِّ  ٹ ٱٹعمـــــى األم؛ ألنـــــو عمقـــــو بـــــاإلرادة و يـــــدل عميـــــو قولـــــو  مســـــتحق

ٙ 
قتـادة والربيـع فـرض اهلل عمـى الوالـدات أن يرضـعن واستدل بقولو: ىذا بمـا روي عـن 

أوالدىن حولين ثم أنزل الرخصة بعد ذلك فقـال لمـن أراد أن يـتم الرضـاعة يعنـي إن ىـذا 
نمـا ىـو عمـى مقـدار صـالح الصـبي  منتيى الرضاع، وليس فيما دون ذلـك حـد محـدود واي

الطبرسي )رحمـو اهلل( أن االرضـاع يكـون عمـى وجـو االسـتحباب . بين (ٚ) بو  وما يعيش
فالقول الذي تؤيده آية او آيات  ٙالطالق: َّ  ّٰ: ٍّ َّ  ُّ ِّ  ال عمى االيجاب بدليل قولو تعالى:

قرآنية مقدم عمى غيره، بناًء عمى قاعدة الترجيح اآلتية: القول الذي يؤيده السياق القرآني 
 . (ٛ)ُمرجَّح عمى ما خالفو

 نيًا: تفسير القرآن بالسنة النبوية:ثا
وىنا يأتي دور المصدر التشريعي الثاني في التفسير فالسنة مفسرة لكالم اهلل العزيـز 

 فيي تأخذ دورىا في التفسير بعد تفسير القرآن بالقرآن.
، لتوضــيح معــاني آيــات القــرآن ومقاصــدىا،  )ص(وىــو اإلفــادة مــن ســنة النبــي 

ىـو أول مفسـر ومبـين لمقـرآن، وقـد جـاء  )ص(وىو منيج نشـأ مقارنـا لمـوحي؛ ألن النبـي 
النحــــل: َّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جيُّٱ   ٱٹٱٹىــــذا األمــــر اإلليــــي بيــــذا الخصــــوص 

ٗٗ. 
: "أال أنــي أوتيــت الكتــاب ومثمــو معــو إال أنــي أوتيــت القــرآن ومثمــو )ص(وقولــو 

 .(ٜ)"معو
قال الجرجاني: "تـأتي ىـذه المرحمـة بعـد المرحمـة األولـى التـي ىـي تفسـير القـرآن بـالقرآن، 

 والسّنة
.كــــان (ٓٔ)ىــــي المصــــدر الثــــاني مــــن مصــــادر التشــــريع، وىــــي موّضــــحة لمقــــرآن الكــــريم" 

المصــطفى )صــمى اهلل عميــو وال وســمم(، ىــو المرجــع األول لفيــم غــوامض اآليــات وحــل 
مشاكميا، مدة حياتو الكريمـة ، وقـد تصـدى لتفصـيل مـا أجمـل فـي القـرآن إجمـاال، وبيـان 
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مــا أبيــم منــو، إمــا بيانــا فــي أحاديثــو الشــريفة وســيرتو الكريمــة، أو تفصــيال جــاء فــي جــل 
وأحكام، وآداب، وكانت سـنتو الجامعـة مـن قـول، أو فعـل،  تشريعاتو من فرائض، وسنن،

، (ٔٔ)أو إقــرار، كميــا بيانــا وتفســيرا لمجمــالت القــرآن، وحــل مبيماتــو فــي التشــريع والتســنين
فكــان المصــدر الثــاني ليــم ىــو المصــطفى )صــمى اهلل عميــو وال وســمم(، وكــان الصــحابة 

وعميــو كانــت  (ٕٔ)مــن اآليــات رضــوان اهلل عمــييم يرجعــون إليــو إذا أشــكل عمــييم فيــم آيــة
 ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي  حي جيُّ  ٱٹٱٹالبيـان لمنـاس،  ميمتو )صمى اهلل عميو وال وسمم(

أنـو قـال: " أن رجـال جـاء إلـى النبـي )صـمى اهلل عميـو  روي عن أبي أمامة ٗٗالنحل: َّ  ٌّ
وال وســمم(، فقــال: يــا نبــي اهلل اشــتريت مقســم بنــي فــالن فــي تخــت فيــو كــذا وكــذا، قــال: 

، (ٖٔ)قال: وىل يوجد؟ قال: رجل تعمم عشر آيـات"« أفال أنبئك بما ىو أكثر منو ريحا؟»
كما روي عنو)صمى اهلل عميو  وقد يكون عممو )صمى اهلل عميو وال وسمم( تفسيرا لمقرآن،

. وروي عنــو أنــو  (ٗٔ)وال وســمم( أنــو قــال بشــأن الصــالة: " صــموا كمــا رأيتمــوني أصــمي"
. وروي عن اإلمام الصـادق)عميو السـالم(  أنـو قـال:" إن (٘ٔ)قال: " خذوا عني مناسككم"

)صـمى  اهلل أنزل عمى رسـولو الصـالة ولـم ُيَسـٍم ليـم ثالثـا وال أربعـا، حتـى كـان رسـول اهلل
ـــــك" ، وقـــــد وضـــــحت الســـــنة، وبّينـــــت (ٙٔ)اهلل عميـــــو وال وســـــمم( ىـــــو الـــــذي فّســـــر ليـــــم ذل

االصــطالحات الجديــدة فــي القــرآن، ولغــة القــرآن، والناســخ والمنســوخ، جميــع ىــذه األمــور 
كانـــت تفســــيرًا وصــــمتنا بواســـطة الروايــــات والســــنة، وال تـــزال موجــــودة كمصــــادر لمتفســــير 

 ىيُّٱ لــك مــا جــاء بــو الطبرســي فــي تفســير قولــو تعــالى:. ومــن األمثمــة عمــى ذ(ٚٔ)الروائــي
 ٕٔالبقرة: َّ  يي

 ثالثًا: تفسير القرآن بأقوال أىل البيت )عمييم السالم( والصحابة، والتابعين:
ــــــرآن بالســــــنة، وىــــــي الدرجــــــة  ــــــأتي بعــــــد تفســــــير الق ــــــي التفســــــير ت ــــــة ف وىــــــذه الطريق
الثالثــــة مــــن التفســــير بالمــــأثور وىــــي اســــتمرار لمتفســــير المــــأثور عــــن النبــــي )صــــمى اهلل 

األمبببببام عميـــــو وال وســـــمم(، ومـــــن بـــــين ىـــــؤالء الـــــذين تصـــــدوا ليـــــذا النـــــوع مـــــن التفســـــير 
 (ٛٔ)و وال وســـــمم( فـــــي التفســـــيرتمميـــــذ الرســـــول )صـــــمى اهلل عميـــــ  )عميـــــو الســـــالم(عمبببببي 

فــــــي تبيــــــين آيــــــات القــــــرآن،  يســــــمع مــــــا يقولــــــو النبــــــي )صــــــمى اهلل عميــــــو وال وســــــمم( –
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ـــــحابُة الكـــــرامُ   (ٜٔ)الـــــذين نـــــزَل القـــــرآُن بمغـــــِتيم ويقـــــوم بنقمـــــو وروايتـــــو، ثـــــمَّ جـــــاَء بعـــــَده الصَّ
التـــــي اختصـــــوا بيـــــا كمعرفـــــة أوضـــــاع المغـــــة وأســـــرارىا، ومعرفـــــة عـــــادات العـــــرب وقـــــت 
نـــــــزول القــــــــرآنع ومعرفــــــــة عــــــــادات الييــــــــود والنصـــــــارى حينــــــــذاكع وقــــــــوة الفيــــــــم وســــــــعة 
ــــــــت  ــــــــات القــــــــرآن مــــــــن أحــــــــداث وق اإلدراك ومعرفــــــــة أســــــــباب النــــــــزول ومــــــــا أحــــــــاط ب ي

يــــــم تمقفـــــوا عمــــــم نزوليـــــا... ومـــــن بعــــــدىم جـــــاء التــــــابعون وأكممـــــوا دور مــــــن قـــــبميم؛ ألن
الصــــــحابة، ووعــــــوه ودارســــــوىم القــــــرآن الكــــــريم، وســــــألوىم عنــــــو كمــــــا قــــــال مجاىــــــد بــــــن 

: عرضـــــت المصـــــحف عمـــــى ابـــــن عبـــــاس ثـــــالث عرضـــــات مـــــن فاتحتـــــو إلـــــى ()جبيـــــر
خاتمتـــوع أوقفــــو عنـــد كــــل آيـــة منــــو، وأســـألو عنيــــاع وقـــال قتــــادة: مـــا فــــي القـــرآن آيــــة إال 

 .(ٕٓ)وقد سمعت فييا شيًئا
ٱُّٱ " من اآلية:  حك  جك مق حق: فسير الطبرسي لقولو تعالىومن أمثمة ذلك ت

َّ  هل مل خل حل مكجل لك خك حك  جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع  جع
 ٜٕالبقرة: 

فيو وجوه ) أحدىا ( أن معناه قصد لمسماء و لتسـويتيا  َّ حك  جك مق حق:فقال:" قولو 
كقول القائل كان األمير يدبر أمر الشام ثم اسـتوى إلـى أىـل الحجـاز أي تحـول تـدبيره و 
فعمـو إلــييم، ) وثانييــا (: أنــو بمعنـى اســتولى عمــى الســماء بـالقير كمــا قــال لتســتووا عمــى 

،أي تمكـن مـن أمـره وقيـر   ٗٔالقصـص: َّ  يل ىل مل خلُّٱ أي تقيروه و منـو قولـو ظيوره 
ىـواه بعقمـو فعمــى ىـذا يكـون معنــاه ثـم اسـتوى إلــى السـماء فـي تفــرده بممكيـا و لـم يجعميــا 
كــاألرض ممكــا لخمقــو ...) وثالثيــا ( أن معنــاه ثــم اســتوى أمــره وصــعد إلــى الســماء؛ ألن 

عن ( ما روي ، ) ورابعيا عن ابن عباسأوامره و قضاياه تنزل من السماء إلى األرض 
أنو سئل عن معنى االستواء في صفة اهلل عز وجل فقال االستواء  ثعمب أحمد بن يحيى

لـي  اإلقبال عمى الشيء، يقـال: كـان فـالن مقـبال عمـى فـالن  يشـتمو  ثـم اسـتوى عمـي، واي
  ٜٕالبقــرة: َّ  حك  جك مق حقُّٱ يكممنـي عمــى معنــى أقبــل إلــي، وعمـي فيــذا معنــى قولــو:

(ٕٔ). 
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 حل جل مك لك خك حك جك مق:  " في قولو تعالى:  حل جل بقولو: "وقال في المراد 
البقرة: َّ  هب مب مئهئ هي جي ٰه مه جه ٰه هن جه هن خنمن حن جن مم خم حم جم هل مل  خل

ٕٔٙ. 
أي: ذا أمن كما يقال بمد آىل، أي: ذو أىل، وقيل: معناه يـأمنون فيـو  َّ حل جل:   إن

كما يقال: ليـل نـائم، أي: ينـام فيـو قـال ابـن عبـاس يريـد حراًمـا محرًمـا ال يصـاد طيـره وال 
لـــى ىـــذا المعنـــى يـــؤول مـــا  روي عبببن القبببادق)عمي  يقطـــع شـــجرة وال يختمـــى خـــالؤه، واي

و فيـو آمـن مـن سـخط اهلل عـز وجـل، ومـن من قولو: من دخل الحرم مسـتجيرا بـ السالم 
دخمو من الوحش والطير كـان آمنـا مـن أن ييـاج أو يـؤذى حتـى يخـرج مـن الحـرم، وقـال 

يــوم فــتح مكــة "إن اهلل تعــالى حــرم مكــة يــوم خمــق  رســول اهلل )صــمى اهلل عميــو وال وســمم(
ألحـد مـن السموات واألرض فيي حرام إلى أن تقوم الساعة لم تحـل ألحـد قبمـي وال تحـل 

 .(ٖٕ)"(ٕٕ)بعدي و لم تحل لي إال ساعة من النيار
 رابعًا: تفسير القرآن بالقراءات القرآنية

ـــة ولـــو بوجـــو، عرفـــت القـــراءات عـــّدة تعريفـــات منيـــا:  ـــراءة وافقـــت العربي ىـــي: كـــل ق
ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو احتماال، وصح سندىا فيي القراءة الصحيحة التي 

يحل إنكارىا، بل ىي من األحرف السبعة التي نزل بيا القرآن ووجب  ال يجوز ردىا، وال
عمــى النــاس قبوليــا، ســواء كانــت عــن األئمــة الســبعة أو عــن العشــرة أو عــن غيــرىم مــن 

 .(ٕٗ)األئمة المقبولين
ــــل: ىــــي ــــوحي فــــي الحــــروف وكيفيتيــــا مــــن تخفيــــف وتشــــديد  وقي اخــــتالف ألفــــاظ ال

. وعرفت ايًضا: " ىي مذىب يذىب إليو إمام من أئمة القـراء مخالفـا بـو غيـره (ٕ٘)وغيرىا
في النطق بالقرآن الكريم مع اتفاق الروايات والطرق عنو، سواء أكانت ىذه المخالفة فـي 

 .(ٕٙ)نطق الحروف أم في نطق ىيئاتيا " 
يقــرأ وقــد روي عــن رســول اهلل )صــمى اهلل عميــو وال وســمم(:" إن اهلل تعــالى يحــب أن 

 (ٕٚ) القرآن كما أنزل ..."
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القــراءات عنايــة كبيــرة فــي تفســيره، وكــان الضــابط لقبــول القــراءات  عنببى الطبرسببي 
  هو اإلجماع.وردىا وشذوذىا عنده 

إذ قال في مقدمة تفسيره: "فأعمم أن  المامية في القراءاتوبين الطبرسي منيج 
الظاىر من مذىب اإلمامية أنيم أجمعوا عمى جـواز القـراءة بمـا تتداولـو القـراء بيـنيم مـن 

 .(ٕٛ)القراءات، إال أنيم اختاروا القراءة بما جاز بين القراء، وكرىوا تجريد قراءة مفردة"
نما إذ ذكر في مقدمة تفسيره اسماء القراء المشيورين في األمصا ر، ورواتيم... فقال: "واي

اجتمــع النــاس عمــى قــراءة ىــؤالء، واقتــدوا بيــم فييــا لســببين. أحــدىما: إنيــم تجــردوا لقــراءة 
القـرآن، واشـتدت بـذلك عنـايتيم مــع كثـرة عمميـم، ومـن كــان قـبميم، أو فـي أزمنـتيم، ممــن 

ىم، وكـان نسب إليو القراءة من العمماء، وعدت قراءتيم في الشواذ. لـم يتجـرد لـذلك تجـرد
الغالـــب عمـــى أولئـــك الفقـــو، أو الحـــديث، أو غيـــر ذلـــك مـــن العمـــوم. واآلخـــر: إن قـــراءتيم 
وجدت مسندة لفظا، أو سماعا، حرفا حرفا، من أول القرآن إلـى آخـره، مـع مـا عـرف مـن 

 . (ٜٕ)فضائميم، وكثرة عمميم بوجوه القرآن"
ماه القــراءة، وكانــت منيجيــة الطبرســي فيمــا يخــص القــراءات أنــو وضــع  بابــًا أســ

التـي يريـد تفسـيرىا، ويـذكر  بعبر  اآليبة القرآنيبةوكانت طريقة عرضـو ليـذه الفقـرة يبـدأ 
فييا ما يتعمق بالقراءات في تمك اآلية سواًء كانت صـحيحة أو شـاذة، ومـن ثـم تـأتي بعـد 

يبــين فييـــا حجــة كـــل قــراءة ذكرىـــا فــي مرحمـــة  فقبببرة )الحجبببة ذلــك فقــرة أخـــرى أال وىــي 
 العرض.
 ىئ نئ مئ زئ رئ َّّٰ ُّ ِّ   ٱُّٱٹٱامثمـــــة ذلـــــك مـــــا جـــــاء فـــــي قـــــراءة " واعـــــدنا "فـــــي قولـــــوومـــــن 
 .ٔ٘البقرة: َّ  زب رب يئ

ـــــر  ـــــا وعـــــدنا بغي ـــــو جعفـــــر ىاىن ـــــرأ أىـــــل البصـــــرة، وأب فقـــــال الطبرســـــي  فـــــي قراءتيـــــا: "ق
 (ٕٖ)" (ٖٔ)"، باأللف ُّ... و قرأ الباقون "  (ٖٓ)ألف
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 المطمب الثاني: المنيج العقمي
 بأسباب النزولاواًل: تفسير القرآن 

إنَّ لمعرفــة أســباب النــزول أىميــة كبيــرة منيــا: فيــم معــاني آيــات القــرآن الكــريم، بــل قــد 
يتوقف فيم معاني بعض اآليات عمى معرفـة سـبب النـزول؛ ألن القـرآن الكـريم وكمـا ىـو 
معـروف قـد نـزل بأسـموب خـاص وبشـكل تـدريجي، ولـذا فـإن بعضـو قـد جعـل قرينـة عمــى 

حــل مشــكمو، ولــذا ال يمكــن أن يعــرف القــرآن بشــكل كامــل إال إذا بعضــو اآلخــر يفســره وي
عرفــت تمــك الخصــائص، والقـــرائن المحيطــة بــو والتــي يكـــون بعضــيا مــؤثرا فــي بعضـــيا 
اآلخــر، ومــن ىـــذه القــرائن والمالبســـات مــا يكـــون داخميــا ومنيـــا مــا يكـــون خارجًيــا. فمـــن 

الحداث التأثيرات نزول آية من القرائن الخارجية مثال ) أسباب النزول ( المرتبطة بتمك ا
آيات القرآن الكريم، كالغزوات واإلشاعات والحاالت النفسية والسياسية التي كان يعيشـيا 

 .(ٖٖ) المسممون واالستفسارات الميمة، أو أي أمر آخر يواجو المسممون
في مقدمة كتابو "أسباب النزول": "ىي أوفى ما يجـب الوقـوف عمييـا،  ()قال الواحدي

ما ُتصرف العناية إلييا، المتناع معرفة تفسـير اآليـة، وقصـد سـبيميا دون الوقـوف  وأولى
 .(ٖٗ)عمى قصتيا وبيان نزوليا"

 وَأن من فوائد معرفة أسباب النزول:
 منيا: معرفة وجو الحكمة الباعثة عمى تشريع الحكم.

 ومنيا: دفع توىم الحصر. 
 بخصوص السبب.ومنيا: تخصيص الحكم بو عنَد من يرى ان العبرة 

 ومنيا: ان المفظ قد يكون عامًا ويقوم الدليل عمى تخصصو.
زالة اإلشكال  .(ٖ٘)ومنيا: الوقوف عمى المعنى واي

إن الكفــــار لمــــا أحمــــوا مــــا حــــّرم اهلل، وحرمــــوا مــــا أحــــل اهلل، وكــــانوا عمــــى المضــــادة    
والمحادة، فجاءت اآلية مناقضة لغرضيم، فكأنو قال ال حالل إال ما حرمتمـوه، وال حـرام 

 .(ٖٙ)إال ما أحممتموه، ومنيا: معرفة اسم النازل فيو اآلية
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زلـــت اآليـــة أو اآليـــات وقـــد عـــرف ســـبب النـــزول بتعـــاريف كثيـــرة منيـــا: ىـــو مـــا ن
متحدثة عنو مبينة لحكمو أيام وقوعو. والمعنى أنـو حادثـة وقعـت فـي زمـن النبـي )صـمى 
اهلل عميــو وال وســمم( أو ســؤال وجــو إليــو فنزلــت اآليــة أو اآليــات مــن اهلل تعــالى ببيــان مــا 

 .(ٖٚ)يتصل بتمك الحادثة أو بجواب ىذا السؤال
 .(ٖٛ)عو كحادثة او سؤال"وقيل: " ىو ما نزل قرآن بشأنو وقت وقو 

ىتمامــا واضــحا فــي تفســيره بأســباب النــزول اذ قــدم فقــرة  ولقــد اولــى الطبرســي
وىذه الفقرة موجـودة فـي تفسـير كـل آيـة بيـا  سماها )النزو: أسباب النزول بفقرة خاصة 

 رت يب  ىب نب مب زب ربٱُّٱ  سبب لنزوليا، ومن أمثمة ذلـك بيانـو لسـبب نـزول قولـو تعـالى:
 .ٛٓٔالبقرة: َّ  ىف يث ىث نث  مث زث رث نت زتمت مت زت
  مث زث رث نت زتمت مت زت رت يب  ىب نب مب زب ربٱُّٱ  فقال فـي سـبب نـزول قولـو تعـالى:  
 .ٛٓٔالبقرة: َّ  ىف يث ىث نث
"اختمف في سبب نزول اآلية فروي عن ابن عباس أنو قال إن رافـع بـن حرممـة، ووىـب  

ائتنـا بكتـاب تنزلـو عمينـا مـن السـماء  بن زيد قـاال لرسـول اهلل )صـمى اهلل عميـو وال وسـمم(
نقــرؤه وفجــر لنــا أنيــارا نتبعــك ونصــدقك، فــأنزل اهلل ىــذه اآليــة، وقــال الحســن عنــى بــذلك 

 رث ٰى يت ىت ننُّٱ مشركي العرب، وقد سألوا فقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا إلى قولو 
 ٕٜاإلسراء: َّ 
، وقال السدي سألت العرب محمدا أن  ٕٔالفرقان:  َّ خن حن جن  يم ىم مم خمُّٱ 

أتييم باهلل فيروه جيرة، وقال مجاىد: سألت قريش محمدًا أن يجعل ليم الصفا ذىبا قال: 
فرجعــــوا، وقــــال أبــــو عمــــي  )عميــــو الســــالم(نعـــم ولكــــن يكــــون لكــــم كالمائــــدة لقــــوم عيســـى 

م ذات الجبــائي: روي أن رســول اهلل )صــمى اهلل عميــو وال وســمم( ســألو قــوم أن يجعــل ليــ
أنــواط كمــا كــان لممشــركين ذات أنــواط وىــي شــجرة كــانوا يعبــدونيا ويعمقــون عمييــا الثمــر، 

اجعـــــل لنـــــا إليـــــا كمـــــا ليـــــم  )عميـــــو الســـــالم(وغيـــــره مـــــن المـــــأكوالت كمـــــا ســـــألوا موســـــى 
  .(ٓٗ)"(ٜٖ)آلية
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 ثانيًا : التفسير بالرأي : 
األخير الذي يطمق عمى االعتقاد، وعمى االجتياد، وعمى القياس، وىو المصدر 

يرجــع إليــو المفســر إن تعســر عميــو مــا تقــدم مــن طــرق التفســير؛ فــال يرجــع الييــا إال بعــد 
 المرور بالطرق أعاله.

، وقـد اسـتخدمت ىـذه الكممـة فـي اصـطالح (ٔٗ)بمعنى االعتقـاد، وجمعـو: آراء الرأي لغَة:
بأصــحاب ، والمــراد (ٕٗ)المحــّدثين بمعنــى القيــاس، ومــن ىنــا قيــل ليــم: " أصــحاب الــرأي"

 الرأي، اي: اصحاب القياس.

االجتياد...فالتفســير بــالرأي: ىــو تفســير القــرآن باالجتيــاد بعــد معرفــة  الببرأي اقببطالحَا:
المفســر لكــالم العــرب ومفــاىيميم فــي القــول، ومعرفتــو لللفــاظ ووجــوه داللتيــا، واســتعانتو 

والمنسـوخ مـن في ذلك بالشـعر الجـاىمي، ووقوفـو عمـى أسـباب النـزول، ومعرفتـو بالناسـخ 
 .(ٖٗ)آيات القرآن، وغير ذلك من األدوات التي يحتاج إلييا المفسر

وقد اختمف العمماء في جواز تفسير القـرآن بـالرأي، ومنشـأ االخـتالف النصـوص 
 الواردة في ذّم تفسير القرآن بالرأي.

روى الترمذي عن جندب بن عبـد اهلل، قـال: قـاَل رسـول اهلل)صـمى اهلل عميـو وال 
، والنسـائي فـي سـننو الكبـرى:" (ٗٗ)" مـن قـال فـي القـرآن برأيـو فأصـاب فقـد أخطـأ"وسمم(: 

. وعـن رســول اهلل:" (٘ٗ)فميتبـوأ مقعـده مـن النـار" –أو بمـا ال يعمـم  –مـن قـال فـي القـرآن  
. والروايات في ذلك كثيـرة، وقـد (ٙٗ)قال اهلل عز وجل: ما آمن بي من فسر برأيو كالمي"

ألحاديــث بــالقبول بغــض النظــر عــن ســندىا أو عــدم اعتبــار تمقــى عممــاء المســممين ىــذه ا
 المصدر.
ويــــتمخص القــــول فــــي تفســــير ىــــذه األحاديــــث أن الشــــيء المــــذموم أو الممنــــوع  
 أمران:

أحـــدىما: أن يعمـــد قـــوم الـــى آيـــة قرآنيـــة، فيحـــاولوا تطبيقيـــا عمـــى مـــا قصـــدوه مـــن رأي أو 
عقيدة، أو مذىب أو مسمك، تبريرا لما اختاروه في ىذا السبيل، أو تموييا عمى 



 هـ4111-م  2022. لسنة الرابع  العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال

 
 

 

 

 

 
 

2488 

العامــة فــي تحميــل مــذاىبيم أو عقائـــدىم وبالتــالي جعــل القــرآن وســيمة إلنجـــاح 
 شيء.مقصوده بالذات، ولم ييدف تفسير القرآن في 

 وثانييما: االستبداد بالرأي في تفسير القرآن محايدًا طريقـة القـرآن فـي فيـم معـاني الكـالم، 
 .(ٚٗ)والسيما كالمو تعالى

قـال الطبـري: " إن مـا كـان مـن تأويــل آي القـرآن الـذي ال يـدرك عممـو إال بــنص 
ألحــد أو بنصــبو الداللــة عميــو، فغيــر جــائز  بيــان رســول اهلل)صــمى اهلل عميــو وال وســمم(

ن أصاب الحـق فيـو –القول فيو برأيو؛ بل القائل فيو برأيو  فمخطـ  فـي مـا كـان مـن  -واي
نمـــا ىـــو إصـــابة  فعمـــو بقيمـــو فيـــو برأيـــو؛ ألن إصـــابتو ليســـت إصـــابة مـــوقن أنـــو محـــق، واي
خارص وظان، والقائـل فـي ديـن اهلل بـالظن قائـل عمـى اهلل مـا ال يعمـم، وقـد حـرم اهلل جـل 

.وذكر الذىبي أن التفسير بالرأي قسمان: قسم مذموم (ٛٗ)عباده" ثناؤه ذلك في كتابو عمى
 .(ٜٗ)غير جائز، وقسم ممدوح جائز

 الخاتمة
الحمـــــــد هلل عمـــــــى الـــــــدوام، مجـــــــزل العطايـــــــا والـــــــنعم الجســـــــام، أحمـــــــده ســـــــبحانو 
ـــــو  ـــــاه رب ـــــى مـــــن حب ـــــام، والصـــــالة والســـــالم عم ـــــدء والخت ـــــى تيســـــيره، وتوفيقـــــو فـــــي الب عم
ــــــام،  ــــــن عبــــــد اهلل؛ المبعــــــوث رحمــــــة للن ــــــا محمــــــد ب أفضــــــل مقــــــام، وأزكــــــى ســــــالم، نبين

م بإحســــان إلـــــى وعمــــى آلــــو الطيبــــين األطيــــار، وعمــــى صــــحبو المنتجبــــين، ومــــن تــــبعي
 يوم المعاد، وبعد:

 ففي ختام البحث توقمت الى نتائا اذكر منها: 
أواًل:  ُيَعُد الطبرسي  من أشير عمماء اإلمامية في القـرن السـادس اليجـري، ومـن كبـار 
مــام مــن أئمتــو. كــان مممــًا بعمــوم المغــة، وآدابيــا،  مــؤلفييم، ومــن اعــالم التفســير واي

 ى آراء المفسرين الذين سبقوه .عالمًا بالقراءات، واقفًا عم
ثانيًا: ُيَعُد تفسيره واحدًا من أشير التفاسير التي أجمع العمماء بالثناء عميـو ، لمـا عـرف 
فيو من حسن الترتيب، والتبويب ، وبيان النظم ، وتفصيل المعنى تفصياًل خاليـًا 
و مـــن االطنـــاب الممـــل، واالختصـــار المخـــل، وىـــو أحـــد ثالثـــة تفاســـير لـــو إال أنـــ
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أشــيرىا، بــل بــو كانــت شــيرتو، وكــان نــاظرًا فيــو  لكتــب التفســير التــي ســبقتو، ال 
 ه(.ٓٙٗسيما تفسير التبيان لشيخو محمد بن الحسن الطوسي )ت 

ثالثًا: يصنف تفسيره ضمن التفسير االجتيادي، فيو لم يفسر النص تفسيرا روائيا، كمـا 
قـع فـي طريـق فيـم الـنص ىو الحال بالتفسـير بالمـأثور، بـل يسـتعين فـي كـل مـا ي

 القرآني من القرآن نفسو، أو السنة الشريفة، أو العقل، أو األدب الصحيح .
رابعــًا: لــم يكــن الشــيخ الطبرســي متعصــبًا، كــان كثيــرًا مــا يــذكر اآلراء المختمفــة، ويتــرك 
 مساحة لممتمقي الختيار ما يراه. وفي أغمب الموارد يذكر أقوال أئمة أىل البيـت

مـــر مـــن دون تعميـــق أو تعـــريض، وبـــالرغم مـــن كونـــو مـــن عممـــاء )ع( ويتـــرك األ
الشـــيعة االماميـــة، ينقـــل بأمانـــة عمميـــة أقـــوال المفســـرين عمـــى اخـــتالف مـــذاىبيم، 
حتى لو كان فيمـا ينقمـو مـا ينـاىض عقيدتـو ويخـالف مذىبـو، مـن غيـر جـرح، أو 

 قدح، أو نقد، أو رد.
فيــو المحاســن يميــز ىــذا الكتــاب  وبعــد أن عرفنــا بكــل مــا اشــتممو ىــذا التفســيرخامســًا: 

والم خـــــذ ال بـــــد أن ال نأخـــــذىا عنـــــد تفســـــير آيـــــة القـــــرآن. ويســـــبب إلـــــى انحـــــراف 
والضالل. كان المؤلـف الكتـاب يعتمـد عمـى مـذىب الشـيعة، فنـراه يستشـيد بكثيـر 
 مـــن اآليـــات عمـــى صـــحة مذىبـــو، أو يـــرد اســـتدالل مخالفيـــو ب يـــات القـــرآن عمـــى

ورده، ودفاعــو وجدلــو، عنيــف كــل العنــف، قــوي إلــى مــذاىبيم، وىــو فــي اســتداللو 
 حد بعيد.
 المصادر والمراجع

 القران الكريم
بــن عبــد الــرحمن بــن ســميمان  اتجاىــات التفســير فــي القــرن الرابــع عشــر: أ. د. فيــد -ٔ

طبــع بــإذن رئاســة إدارات البحــوث العمميــة واالفتــاء والــدعوة واالرشــاد فــي  الرومــي
 م .ٜٙٛٔ -ىـٚٓٗٔ، ٔالمممكة العربية السعودية ، ط

أثــر القــراءات القرآنيــة فــي الصــناعة المعجميــة تــاج العــروس نموذجــا، الــدكتور عبــد  -ٕ
د الــرازق بــن حمــودة القادوســي، رســالة دكتــوراه بإشــراف األســتاذ الــدكتور رجــب عبــ
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ــــوان،  ــــة ، كميــــة اآلداب، جامعــــة حم ىـــــ، ٖٔٗٔالجــــواد إبــــراىيم، قســــم المغــــة العربي
 . مٕٓٔٓ

أســـباب نـــزول القـــرآن: أبـــو الحســـن عمـــي بـــن أحمـــد بـــن محمـــد بـــن عمـــي الواحـــدي،  -ٖ
ىــ(، تحقيـق: عصـام بـن عبـد المحسـن الحميــدان، ٛٙٗالنيسـابوري، الشـافعي )ت: 

 م .ٕٜٜٔىـ ، ٕٔٗٔ، دار اإلصالح ، الدمام، ٕط
ىـ (، تحقيق: محمد أبو ٜٔٔأإلتقان في عموم القرآن، جالل الدين السيوطي )ت:  -ٗ

 م .ٜٗٚٔىـ، ٜٖٗٔالفضل إبراىيم، ط الييئة المصرية العامة لمكتاب، 
أإلسرائيميات والموضوعات في كتب التفسير، محمد بن محمد بن سويمم أبو ُشيبة  -٘

 ، مكتبة السنة، )ب. م( .ٗىـ(، طٖٓٗٔ)ت: 
محمـــد بـــن بيـــادر بـــن عبـــد اهلل الزركشـــي أبـــو عبـــد اهلل، عمـــوم القـــران،  ألبرىـــان فـــي -ٙ

 . هٜٖٔٔتحقيق: محمد أبو الفضل إبراىيم، دار المعرفة ، بيروت، 
( رسـالة ٘ٔىــ(، تحقيـق: أصـل تحقيقـو فـي )ٛٙٗألتَّْفِسيُر الَبِسْيط: الواحدي، )ت:  -ٚ

الجامعـة بسـبكو  دكتوراه بجامعة اإلمام محمد بن سعود، ثم قامت لجنـة عمميـة مـن
، ٔوتنســيقو، عمــادة البحــث العممــي، جامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود اإلســالمية، ط

 . ىـٖٓٗٔ
، دار ٔألتفسير المغـوي لمقـرآن الكـريم، د مسـاعد بـن سـميمان بـن ناصـر الطيـار، ط -ٛ

 ىـ .ٕٖٗٔابن الجوزي،  
(، مؤسســـــة النشـــــر اإلســـــالمي التابعـــــة لجماعـــــة ٖٔٛألتوحيـــــد: الصـــــدوق، )ت :  -ٜ

 رسين بقم المشرفة . المد
(، تحقيـــــــق: محمـــــــد تقـــــــي ٙٛٔٔألحـــــــدائق الناضـــــــرة : المحقـــــــق البحرانـــــــي،) ت:  -ٓٔ

 اإليرواني، مؤسسة النشر اإلسالمي التابعة لجماعة المدرسين، قم، )ب. ت( .
ألســبعة فــي القــراءات: أحمــد بــن موســى بــن العبــاس التميمــي، أبــو بكــر بــن مجاىــد  -ٔٔ

ـــق، شـــوقي ضـــيٕٖٗالبغـــدادي )ت:   مصـــر، –، دار المعـــارف ٕف، طىــــ(، تحقي
 . ىـٓٓٗٔ
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ألســنن الكبــرى: أبــو عبــد الــرحمن أحمــد بــن شــعيب بــن عمــي الخراســاني، النســائي  -ٕٔ
ىـ(، حققو وخرج أحاديثو: حسن عبد المنعم شمبي، أشرف عميو: شعيب ٖٖٓ)ت: 

ـــو: عبـــد اهلل بـــن عبـــد المحســـن التركـــي، ط ، مؤسســـة الرســـالة،  ٔاألرنـــاؤوط، قـــدم ل
 م .ٕٔٓٓ -ىـ  ٕٔٗٔبيروت، 

ــدين أبــو طــاىر محمــد بــن يعقــوب الفيــروز آبــادي )ت:  -ٖٔ ألقــاموس المحــيط: مجــد ال
ىـ(، تحقيق: مكتب تحقيق التراث فـي مؤسسـة الرسـالة: بإشـراف: محمـد نعـيم ٚٔٛ

ىـــ  ٕٙٗٔ، مؤسســة الرســالة لمطباعــة والنشــر والتوزيــع، بيــروت، ٛالعرقُسوســي، ط
 . مٕ٘ٓٓ -

القريمـي الكفـوي، أبـو البقـاء الحنفـي )المتـوفى: ألكميات: أيوب بن موسى الحسـيني  -ٗٔ
محمد المصري ، الناشر: مؤسسة الرسالة  -ىـ( ، المحقق: عدنان درويش ٜٗٓٔ

 بيروت . -
ألمحــرر الــوجيز فــي تفســير الكتــاب العزيــز: أبــو محمــد عبــد الحــق بــن غالــب بــن  -٘ٔ

م ٖٜٜٔىــ ـ ٖٔٗٔ -لبنـان  -عطيـة األندلسـي ، دار النشـر: دار الكتـب العمميـة 
 ، الطبعة: األولى  تحقيق: عبد السالم عبد الشافي محمد .

ألمستدرك عمى الصحيحين: أبـو عبـد اهلل الحـاكم محمـد بـن عبـد اهلل بـن محمـد بـن  -ٙٔ
حمدويــو بــن ُنعــيم بــن الحكــم الضــبي الطيمــاني النيســابوري المعــروف بــابن البيــع، 

عمميــــة، ، دار الكتـــب الٔىــــ(، تحقيــــق: مصـــطفى عبــــد القـــادر عطــــا، ط٘ٓٗ)ت: 
 م .ٜٜٓٔ – ٔٔٗٔبيروت، 

، مكتــب االعــالم االســالمي، ايــران، ٔألمــنيج األثــري : ىــدى جاســم أبــو طبــرة، ط -ٚٔ
 (.٘ٙىـ، )ص ٗٔٗٔ

تاريخ اإلسالم ووفيـات المشـاىير واألعـالم، لشـمس الـدين أبـي عبـد اهلل، محمـد بـن  -ٛٔ
اد ىـــ(، تحقيــق: الــدكتور بشــار عــوّ ٛٗٚأحمــد بــن عثمــان بــن َقاْيمــاز الــذىبي، )ت: 

 م . ٖٕٓٓ، دار الغرب اإلسالمي،  ٔمعروف، ط
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محمـــد بـــن محمـــد بـــن محمـــود، أبـــو  تفســـير الماتريـــدي : ) تـــأويالت أىـــل الســـنة(، -ٜٔ
ىـ(، تحقيـق: د. مجـدي باسـموم، دار الكتـب العمميـة ، ٖٖٖمنصور الماتريدي)ت: 

 . مٕ٘ٓٓ -ىـ ٕٙٗٔ، ٔبيروت، ط
، قـــم، مجمـــع ٔ(، طٕ٘ٗٔتفســـير ســـورة الحمـــد، الســـيد محمـــد بـــاقر الحكـــيم، )ت:  -ٕٓ

 الفكر اإلسالمي، )ب. ت( .
تفسير مجمع البيان : امين االسالم أبي عمى الفضل بن الحسـن الطبرسـي ، عـدد  -ٕٔ

 اجزاء ، مصدر الكتاب : المجمع العالمي ألىل البيت . ٓٔاألجزاء : 
ىــ( ، ٜٖٛٔالتفسير والمفسـرون : الـدكتور محمـد السـيد حسـين الـذىبي )المتـوفى:  -ٕٕ

 الناشر: مكتبة وىبة، القاىرة . 
ـــــن حجـــــر العســـــقالني )ت:  -ٖٕ ، مطبعـــــة دائـــــرة ٔىــــــ(، ط ٕ٘ٛتيـــــذيب التيـــــذيب، اب

 ىـ .ٕٖٙٔالمعارف النظامية، اليند، 
بـــن غالـــب  جـــامع البيـــان فـــي تأويـــل القـــرآن : محمـــد بـــن جريـــر بـــن يزيـــد بـــن كثيـــر -ٕٗ

ىـــ( ، المحقــق: أحمــد محمــد شــاكر ، ٖٓٔاآلممــي، أبــو جعفــر الطبــري )المتــوفى: 
 م ٕٓٓٓ -ىـ  ٕٓٗٔالناشر: مؤسسة الرسالة ، الطبعة: األولى، 

جـــامع البيـــان فـــي تأويـــل القـــرآن، محمـــد بـــن جريـــر بـــن يزيـــد بـــن كثيـــر بـــن غالـــب  -ٕ٘
، ٔر، طىـــــ(، تحقيــــق: أحمــــد محمــــد شــــاكٖٓٔاآلممــــي، أبــــو جعفــــر الطبــــري )ت: 

 . مٕٓٓٓ -ىـ ٕٓٗٔمؤسسة الرسالة، 
ــَور : أبــو بكــر عبــد القــاىر بــن عبــد الــرحمن بــن  -ٕٙ َدْرُج الــدُّرر فــي َتِفســِير اآلِي والسُّ

ىـ( ، محقق القسـم األول: ٔٚٗمحمد الفارسي األصل، الجرجاني الدار )المتوفى: 
ناشـر: طمعت صالح الفرحان ، محقق القسم الثاني: محمد أديب شكور أمرير ، ال

 م .ٜٕٓٓ -ىـ ٖٓٗٔعمان، األردن ، الطبعة: األولى،  -دار الفکر 
ــَور، الجرجــاني، )ت:  -ٕٚ ىـــ(، تحقيــق: )الفاتحــة َٔٚٗدْرُج الــدُّرر فــي َتِفســِير اآلِي والسُّ

والبقــرة( َوليــد ِبــن أحمــد بــن َصــاِلح الُحَســْين، )وشــاركو فــي بقيــة األجــزاء(: إيــاد عبــد 
 م . ٕٛٓٓ -ىـ  ٜٕٗٔة، بريطانيا، مجمة الحكم ٔالمطيف القيسي، ط
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ــــــي الرضــــــائي  -ٕٛ ــــــرآن : محمــــــد عم ــــــي المنــــــاىج واإلتجاىــــــات التفســــــيرية لمق دروس ف
 . هٖٔٗٔ، مركز المصطفى العالمي لمترجمة والنشر، قم، ٕاإلصفياني، ط

صحيح البخاري: محمـد بـن إسـماعيل أبـو عبـداهلل البخـاري الجعفـي ، الناشـر: دار  -ٜٕ
م ، تحقيـق: د. ٜٚٛٔ –ه ٚٓٗٔ، الطبعـة الثالثـة، بيـروت  –ابن كثير، اليمامة 

جامعــة دمشــق،   -مصــطفى ديــب البغــا أســتاذ الحــديث وعمومــو فــي كميــة الشــريعة 
 باب: االذان لممسافر إذا كانوا جماعة .

صـــحيح مســـمم: أبـــو الحســـين مســـمم بـــن الحجـــاج القشـــيري النيســـابوري )المتـــوفى :  -ٖٓ
بيـروت ،  –الناشـر : دار الجيـل  ىـ ( ، المحقق : مجموعـة مـن المحققـين ، ٕٔٙ

 ىـ .ٖٖٗٔالطبعة : مصورة من الطبعة التركية المطبوعة في استانبول سنة 
فــــتح القــــدير : محمــــد بــــن عمــــي بــــن محمــــد بــــن عبــــد اهلل الشــــوكاني اليمنــــي )ت:  -ٖٔ

 . ىـ، دار ابن كثير، دار الكمم الطيب، دمشق، بيروتٗٔٗٔ، ٔىـ(، طٕٓ٘ٔ
ب اإلســالمي خــالل القــرن الســادس اليجــري: د. قواعــد التفســير عنــد مفســري الغــر  -ٕٖ

المممكـــــة -، منشـــــورات وزارة األوقـــــاف والشـــــؤون اإلســـــالميةٔمســـــعود الركيتـــــي، ط
 م .ٕٕٔٓىـ، ٖٖٗٔالمغربية، 

 ، )ب. ت( .، مكتبة وىبة، القاىرةٚمباحث في عموم القرآن: مناع القطان، ط -ٖٖ
اليروي، أبو منصور، )ت: معاني القراءات للزىري: محمد بن أحمد بن األزىري  -ٖٗ

، مركـــز البحـــوث فـــي كميـــة اآلداب، جامعـــة الممـــك ســـعود، المممكـــة ٔىـــ(، ط ٖٓٚ
 م . ٜٜٔٔىـ ،  ٕٔٗٔالعربية السعودية،  

مناىل العرفان في عموم القرآن: محمد عبد العظـيم الزرقـاني، تحقيـق : فـواز أحمـد  -ٖ٘
ونــزول القــران م ٜٜ٘ٔىـــ ، ٘ٔٗٔ، دار الكتــاب العربــي، بيــروت،  ٔزمرلــي ، ط

الكـــريم وتاريخـــو ومـــا يتعمـــق بـــو، الـــدكتور محمـــد عمـــر حويـــو، مجمـــع الممـــك فيـــد 
 لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، )ب. ت( .

، دار ٕىـــــ(، طٖٓٗٔنفحــــات مــــن عمــــوم القــــرآن: محمــــد أحمــــد محمــــد معبــــد)ت:  -ٖٙ
 م . ٕ٘ٓٓىـ ، ٕٙٗٔالسالم، القاىرة، 
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لدين أحمد بـن محمـد بـن إبـراىيم بـن أبـي بكـر وفيات األعيان: أبو العباس شمس ا -ٖٚ
ىـــــ( ، المحقــــق: إحســــان عبــــاس ، ٔٛٙابــــن خمكــــان البرمكــــي اإلربمــــي )المتــــوفى: 

 بيروت . -الناشر: دار صادر 
 

 
                                                           

 جىٖ٘جٍش

ٍكَرر) ذررِ ٍكَرر) ذررِ ٍكَرر٘وت سذرر٘ ٍْ رر٘   ضفسررٞ  جىَحض ٝرر)ٛت ) ضررأٗٝ ش سٕررو جىسررْس(تْٝظرر    (ٔ)

 جىَحض ٝرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر)ٛ 

ت ًٕ٘ٓٓ -ٕـ ٕٙٗٔت ٕٔـ(ت ضكقٞق  و. ٍؿ)ٛ ذحسيً٘ت وج  جىنطد جىؼيَٞس ت ذٞ ٗشت طٖٖٖ)ش  

ٕرـ(ت ٕٓ٘ٔفطف جىق)ٝ ت ٍكَ) ذِ ػيٜ ذرِ ٍكَر) ذرِ ػرر) ش جىنر٘محّٜ جىَْٞرٜ )ش  (ت ٕٗ٘ٙ/ٔ)

 (.ٔٔ/ٔ)ٕـت وج  جذِ مػٞ ت وج  جىنيٌ جىطٞدت وٍنقت ذٞ ٗشت ٗٔٗٔت ٔط

ٍكَ) ذرِ ذٖرحو  ذرِ ػرر) ش جىي منرٜ سذر٘ ػرر) شت ضكقٞرق  ٍكَر) سذر٘ جىر ٕحُ فٜ ػيً٘ جىق جُت  (ٕ)

 (.7٘ٔ/ٕ) ٓت3ٖٔٔت ذٞ ٗشت جىفضو ئذ جٌٕٞت وج  جىَؼ فس 

ٕرـت )  ٗٔٗٔت ٍنطرد جعػر ً جعسر ٍٜت جٝر جُت ٔجىَْٖؽ جألغر ٛت ٕر)ٙ ؾحسرٌ سذر٘ طرر زت ط (ٖ)

ٙ٘.) 

 (.ٖٔ/ ْٔٝظ   جىطفسٞ  ٗجىَفس ُٗت جىذٕرٜت ) (ٗ)

ْٞظت جى٘جق)ٛت )ش    (٘) (  سحىس ومطر٘ جٓ ذؿحٍؼرس ٕ٘ٔـ(ت ضكقٞق  سصو ضكقٞقٔ فٜ )4ٙٗجىطَّْفِسُٞ  جىرَِس

جإلٍحً ٍكَ) ذِ سؼ٘وت غٌ قحٍص ىؿْس ػيَٞرس ٍرِ جىؿحٍؼرس ذسررنٔ ٗضْسرٞقٔت ػَرحوز جىركرع جىؼيَرٜت 

(ت ْٗٝظرررر   7ٕٕ/ٕٔررررـت )خ. ً(ت ) ٖٓٗٔت ٔؾحٍؼررررس جإلٍررررحً ٍكَرررر) ذررررِ سررررؼ٘و جإلسرررر ٍٞست ط

جإلسررر جتٞيٞحش ٗجىَ٘اررر٘ػحش فرررٜ مطرررد جىطفسرررٞ ت ٍكَررر) ذرررِ ٍكَررر) ذرررِ سررر٘ٝيٌ سذررر٘ ُ رررٖرس )ش  

  ىسررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررْست )خ. ً(تت ٍنطرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررس جٕٗررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررـ(ت طٖٓٗٔ

 (.ٗٗ/ٔ)خ. ش(ت )

(ٙ)  ِٛ َ٘ ت جىؿ ؾحّٜت )ش   َوْ ُؼ جى)ُّ   فٜ ضَفِسِٞ  جٟ ىٞ) ذِرِ 7ٔٗٗجىسُّ َٗ ٕـ(ت ضكقٞق  )جىفحضكس ٗجىرق ز( 

ِْٞت )ٗ ح مٔ فٜ ذقٞس جألؾيجء(  ئٝحو ػر) جىيطٞف جىقٞسٜت ط ٍؿيس جىكنَست  ٔسقَ) ذِ َصحىِف جىُكَس

 (.7ٔ/ًٕت ) 4ٕٓٓ -ٕـ  3ٕٗٔذ ٝطحّٞحت 

( )جىر قَِ جىٖرذىٜت ٗسٍرٔ سً ػرر) ػر)ش ذِ ٍسؼ٘و ذِ غحفو ٝ و ّسرٔ جىٚ ٍض  ٗٝنْرٚ ذرأذٜ ػرر (

ذْص ػر)ٗو ٗمحُ ْٝسد ئىٖٞح سقٞحّح فٞقحه سذِ سً ػر)ت ٕٗ٘ جٗه ٍِ ؾٖ  ذرحىق نُ ذَنرست ٗٝؼر) ٍرِ 

جقفررا جى رركحذس ىنطررحخ شت ٗقرر) سقررحً ذحىن٘فررست ٝأ ررذ ػْررٔ سٕيٖررح جىكرر)ٝع ٗجىطفسررٞ  ٗجىفقررٔ. ْٝظرر   

 جىطفسرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررٞ  ٗجىَفسررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر ُٗت جىرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررذٕرٜ 

(ٔ  /4ٙ.) 

 (.ٖٔٔ/ُٕت جىطر سٜت )ٍؿَغ جىرٞح (7)

ْٝظ   ق٘جػر) جىطفسرٞ  ػْر) ٍفسر ٛ جىار خ جإلسر ٍٜ  ر ه جىقر ُ جىسرحو  جىٖؿر ٛت و. ٍسرؼ٘و  (4)

ٕررـت ٖٖٗٔجىََينررس جىَا ذٞررست -ت ٍْنرر٘ جش ٗرج ز جألٗقررحل ٗجىنررإُٗ جإلسرر ٍٞسٔجى مٞطررٜت ط

 (.3ًٖٔت ) ٕٕٔٓ
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(ت ذ قٌت ٖٓٔ/ٗجىنْ)ٛت )( ج  ؾٔ سقَ) فٜ ٍسْ)ٓت ذحخ  ق)ٝع جىَق)جً ذِ ٍؼ) ٝن خ 3)

(ت ٗجىك)ٝع  ؾحىٔ ٙٓٙٗ(ت ذ قٌت )4ٕٖ/ٗ(ت ٗسِْ سذٜ وجٗوت ذحخ  فٜ ىيًٗ جىسْست  )7ٔ7ٗٔ)

 ميٌٖ غقحش.

َ٘ ت جىؿ ؾحّٜت )ٓٔ) ِٛ ٗجىسُّ  (.7ٔ/ٕ( َوْ ُؼ جى)ُّ   فٜ ضَفِسِٞ  جٟ

 (.7ٗٔ/ ٔ( جىطفسٞ  ٗجىَفس ُٗت ٍكَ) ٕحوٛ ٍؼ فٔت )ٔٔ)

ت وج  جىسرر ًت جىقررحٕ زت ٕٕررـ(ت طٖٓٗٔت ٍكَرر) سقَرر) ٍكَرر) ٍؼررر))ش  ( ّفكررحش ٍررِ ػيررً٘ جىقرر نُٕٔ)

 (.3ٕٔ/ًٔت ) ٕٕ٘ٓٓـ ت ٕٙٗٔ

( جىَسط) ك ػيٚ جى كٞكِٞت سذ٘ ػر) ش جىكحمٌ ٍكَ) ذِ ػر) ش ذِ ٍكَر) ذرِ قَ)ٗٝرٔ ذرِ ُّؼرٌٞ ٖٔ)

ٕرـ(ت ضكقٞرق  ٍ رطفٚ ٘ٓٗذِ جىكنٌ جىضررٜ جىطَٖرحّٜ جىْٞسرحذ٘ ٛ جىَؼر ٗل ذرحذِ جىرٞرغت )ش  

 (.ٕٗٗٓ(ت )7ٖٗ/ٔت )33ٓٔ – ٔٔٗٔت وج  جىنطد جىؼيَٞست ذٞ ٗشت ٔػر) جىقحو  ػطحت ط

(ت 4ٕٔ/ٔ( صكٞف جىرخح ٛت مطرحخ  صركٞف جىرخرح ٛت ذرحخ  جعلجُ ىيَسرحف  ئلج مرحّ٘ج ؾَحػرست )ٗٔ)

 (.ٖٔٙذ قٌت )

 (.ٕٗٔٔ(ت ذ قٌ )ٖ٘ٔٔصكٞف ٍسيٌت ) (٘ٔ)

 (.ٕٔٔ/ٖ٘ذكح  جألّ٘ج ت جىَؿيسٜت ) (ٙٔ)

ت ٕ( ْٝظ   و ٗ  فٜ جىَْحٕؽ ٗجإلضؿحٕحش جىطفسٞ ٝس ىيق نِّ ٍكَ) ػيٜ جى احتٜ جإلصفٖحّٜت ط7ٔ)

 (.7ٕٙـت )   ٍٖٔٗٔ مي جىَ طفٚ جىؼحىَٜ ىيط ؾَس ٗجىْن ت قٌت 

 (. 3ٔ/ ٔ  جىطفسٞ  ٗجىَفس ُٗت جىذٕرٜت )ْٝظ  (4ٔ)

ت وج  جذررِ ٔجىطٞررح ت طْٝظرر   جىطفسررٞ  جىيارر٘ٛ ىيقرر نُ جىنرر ٌٝت و ٍسررحػ) ذررِ سرريَٞحُ ذررِ ّحصرر   (3ٔ)

 (.7٘/ٕٔـت )ٕٖٗٔجىؿ٘رٛت  

( ) ٍؿحٕ) ذِ ؾرٞ  سذ٘ جىكؿحؼ جىَنٜ جىَقر ب جىَفسر ت سقر) جألػر ًت ٍر٘ىٚ جىسرحتد ذرِ سذرٜ جىسرحتد

جىَخيٍٜٗت ٗى) فٜ   فس ػَ ت ٗسَغ سرؼ) ذرِ سذرٜ ٗقرح ت ٗػحتنرست ٗسً ٕرحّةت ٗسذرح ٕ ٝر زت 

ح سر٘جٌٕت ٗمرحُ ٍؿحٕر) ٝقر٘ه  ػ ارص جىقر نُ ٗجذِ ػَ ت ٗ يقر -ٗىئٍ ٍ)ز ط٘ٝيس -ٗجذِ ػرح 

ػيرٚ جذررِ ػررح  غرر ظ ػ اررحشت سقرف ػْرر) مررو نٝرست سسررأىٔ فرٌٞ ّيىررص ٗمٞررف محّرصت ضرر٘فٜ سررْس 

ٕـ(. ْٝظ   ضح ٝخ جإلس ً ٗٗفٞحش جىَنحٕٞ  ٗجألػ ًت ىنَس جى)ِٝ سذرٜ ػرر) ٕٕٓٔـ ٗقٞو ٖٓٔ)

َْٝررحر جىررذٕرٜت )ش   جو ٕررـ7ٗ4شت ٍكَرر) ذررِ سقَرر) ذررِ ػػَررحُ ذررِ قَح ّ٘ (ت ضكقٞررق  جىرر)مط٘  ذنررح  ػرر

(. ْٝظ   ضٖرذٝد جىطٖرذٝدت جذرِ قؿر  4ٗٔ/ًٖت )  ٖٕٓٓت وج  جىا خ جإلس ٍٜت  ٍٔؼ ٗلت ط

-ٕٗ/ٕٓٔررـت ) ٕٖٙٔت ٍطرؼرس وجتر ز جىَؼرح ل جىْظحٍٞرست جىْٖر)ت ٕٔرـ(ت ط 4ٕ٘جىؼسرق ّٜ )ش  

ٖٗ.) 

(ت ٗجضؿحٕحش 3ٓ/ٔت )(ت ْٗٝظ   ؾحٍغ جىرٞحُت جىطر 7ٛٓٔ(ت ذ قٌت )7ٍٖٕٕٗسْ) سقَ)ت ) (ٕٓ)

جىطفسٞ  فٜ جىق ُ جى جذغ ػن ت س. و. فٖ) ذِ ػر) جى قَِ ذِ سيَٞحُ جى ٍٜٗت طرغ ذالُ  تحسس 

ت ٔئوج جش جىرك٘ظ جىؼيَٞس ٗجعفطحء ٗجى)ػ٘ز ٗجع  حو فٜ جىََينس جىؼ ذٞس جىسؼ٘وٝس ت ط

 (.44/ًٔت )34ٙٔ -ٕـ7ٓٗٔ

 (.ٖٗٔ/ٍٔؿَغ جىرٞحُت جىطر سٜت ) (ٕٔ)

 (.ٖٖٔٗ(ت ذ قٌت )ٖ٘ٔ/٘جىرخح ٛت )صكٞف  (ٕٕ)

 (.4ٖ٘/ٍٔؿَغ جىرٞحُت جىطر سٜت ) (ٖٕ)

 (.7ٖٓ/ْٔٝظ   جىنيٞحشت ألذٜ جىرقحء جىكْفٜت ) (ٕٗ)
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سغ  جىق جءجش جىق نّٞس فٜ جى ْحػس جىَؼؿَٞس ضحؼ جىؼ ٗ  َّ٘لؾرحت جىر)مط٘  ػرر) جىر جر  ْٝظ    (ٕ٘)

مط٘   ؾرد ػرر) جىؿر٘جو ئذر جٌٕٞت قسرٌ ذِ قَ٘وز جىقحوٗسٜت  سحىس ومطر٘ جٓ ذا ر جل جألسرطحل جىر)

 (.3/ ًٔت )ٕٕٓٔٓـت ٖٔٗٔجىياس جىؼ ذٞس ت ميٞس جٟوجخت ؾحٍؼس قي٘جُت 

 (.ٓٙ/ٔت )ضفسٞ  جىَحض ٝ)ٛت )ضأٗٝ ش سٕو جىسْس( (ٕٙ)

(ت ذرر قٌ ٕٔٔ/ٔس رر ؼ جعٍررحً سقَرر) فررٜ ٍسررْ)ٓ فررٜ ٍسررْ) سذررٜ ذنرر  جى رر)ٝق  اررٜ ش ػْررٔ ت ) (7ٕ)

(ٖ٘). 

(ت ضكقٞررق  4ٙٔٔ(ت ْٗٝظرر   جىكرر)جتق جىْحارر زت جىَكقررق جىرك جّررٜت) ش  4ٖ/ٍٔؿَررغ جىرٞررحُت ) (4ٕ)

ٍكَررر) ضقرررٜ جإلٝ ٗجّرررٜت ٍإسسرررس جىْنررر  جإلسررر ٍٜ جىطحذؼرررس ىؿَحػرررس جىَ) سرررِٞت قرررٌت )خ. ش(ت 

(4/ٔٓٓ.) 

 (.ٕٓ/ٍٔؿَغ جىرٞحُت ) (3ٕ)

ٕرـ(ت 7ٍْٖٓ ر٘ ت )ش  ٍؼحّٜ جىق جءجش ىألرٕ ٛت ٍكَ) ذِ سقَ) ذِ جألرٕ ٛ جىٖ ٗٛت سذر٘  (ٖٓ)

ٕرـ  ٕٔٗٔت ٍ مي جىرك٘ظ فٜ ميٞس جٟوجخت ؾحٍؼس جىَيل سؼ٘وت جىََينس جىؼ ذٞس جىسؼ٘وٝست  ٔط 

 (.3ٗٔ/ًٔت ) 33ٔٔت 

جىسرؼس فٜ جىقر جءجشت سقَر) ذرِ ٍ٘سرٚ ذرِ جىؼررح  جىطََٞرٜت سذر٘ ذنر  ذرِ ٍؿحٕر) جىرار)جوٛ )ش   (ٖٔ)

 (.٘٘ٔ/ٔ)ٕـت ٓٓٗٔ ٍ  ت –ت وج  جىَؼح ل ٕٕـ(ت ضكقٞقت  ٘قٜ اٞفت طٕٖٗ

 (.3ٕٓ/ٍٔؿَغ جىرٞحُت ) (ٕٖ)

ت قررٌت ٍؿَررغ جىفنرر  ٔ(ت طٕ٘ٗٔضفسررٞ  سرر٘ ز جىكَرر)ت جىسررٞ) ٍكَرر) ذررحق  جىكنررٌٞت )ش  ْٝظرر    (ٖٖ)

 (.ٓٙجإلس ٍٜت )خ. ش(ت ) 

()  سذ٘ جىكسِ ػيرٜ ذرِ سقَر) ذرِ ٍكَر) ذرِ ػيرٜ جى٘جقر)ٛت صرحقد جىطفحسرٞ  جىَنرٖ٘ ز  مرحُ سسرطحل

ػ رر ٓ فررٜ جىْكرر٘ ٗجىطفسررٞ ت ٗ ر  جىسررؼحوز فررٜ ض ررحّٞفٔت ٗسؾَررغ جىْررح  ػيررٚ قسررْٖح ت ٍْٖررح   

جىرسٞظ   فٜ ضفسٞ  جىقر نُ جىنر ٌٝت ٗمرذىل   جى٘سرٞظ   ٗمرذىل   جىر٘ؾٞي  ت ٗىرٔ مطرحخ   سسررحخ 

  جىطكرٞرر  فررٜ  رر ـ سسررَحء ش ضؼررحىٚ جىكسررْٚ   ٗ رر ـ وٝرر٘جُ سذررٜ جىطٞررد جىَطْرررٜ  جىْرريٗه   ٗ

  قحً ٍسط٘فٚت ٗىٞس فٜ   ٗقٔ ٍغ مػ ضٖح ٍػئت محُ جى٘جق)ٛ ضيَٞذ جىػؼيررٜ صرحقد جىطفسرٞ ت 

ٕرـ( 4ٙٗٗػْٔ س ذ ػيٌ جىطفسٞ  ٗس ذٚ ػيٞٔت ض٘فٜ ػرِ ٍر ط ط٘ٝرو فرٜ ؾَرحوٙ جٟ ر ز سرْس )

 (.ٖٗٓ-ٖٖٓ/ٖٗفٞحش جألػٞحُت عذِ  ينحُت )  ذَ)ْٝس ّٞسحذ٘ . ْٝظ  

سسرررحخ ّرريٗه جىقرر نُت سذرر٘ جىكسررِ ػيررٜ ذررِ سقَرر) ذررِ ٍكَرر) ذررِ ػيررٜ جى٘جقرر)ٛت جىْٞسررحذ٘ ٛت  (ٖٗ)

ت وج  جإلصر ـ ت جىر)ٍحًت ٕٕـ(ت ضكقٞق  ػ حً ذرِ ػرر) جىَكسرِ جىكَٞر)جُت ط4ٙٗجىنحفؼٜ )ش  

 (.4/ًٔت ) 33ٕٕٔـ ت  ٕٔٗٔ

ٕـ (ت ضكقٞق  ٍكَ) سذر٘ جىفضرو 3ٔٔجىق نُت ؾ ه جى)ِٝ جىسٞ٘طٜ )ش  جإلضقحُ فٜ ػيً٘ ْٝظ    (ٖ٘)

 (.7ٓٔ/ ًٔت )  37ٕٗٔـت 3ٖٗٔئذ جٌٕٞت ط جىٖٞثس جىَ  ٝس جىؼحٍس ىينطحخت 

 (.7ٓٔ/ ٔجعضقحُت جىسٞ٘طٜت )   (ٖٙ)

ٍْحٕو جىؼ فحُ فٜ ػيرً٘ جىقر نُت ٍكَر) ػرر) جىؼظرٌٞ جىي قرحّٜت ضكقٞرق   فر٘جر سقَر) رٍ ىرٜت ت  (7ٖ)

(ت ٗ ّررريٗه جىقررر جُ جىنررر ٌٝ 43/ًٔت )33ٕ٘ٔرررـ ت ٘ٔٗٔوج  جىنطرررحخ جىؼ ذرررٜت ذٞررر ٗشت  ت ٔط

ٗضح ٝخٔ ٍٗح ٝطؼيق ذٔت جى)مط٘  ٍكَ) ػَ  ق٘ٝرٔت ٍؿَرغ جىَيرل فٖر) ىطرحػرس جىَ ركف جىنر ٝف 

 (.4ٗ/ٔذحىَ)ْٝس جىَْ٘ زت )خ. ش(ت )

 (.4ٕ(ت ) ت )خ. شت ٍنطرس ٕٗرست جىقحٕ ز7ٍرحقع فٜ ػيً٘ جىق نُت ٍْحع جىقطحُت ط (4ٖ)

(ت ذر قٌ 43ٕٔ(ت ٗسرِْ جىط ٍرذٛت )3ٕٓٓٔ(ت ذر قٌت )ٕٖٔ/ٖٙ( ٍسْ) جإلٍحً سقَ) ذِ قْرروت  )3ٖ)

 (ت قحه جىط ٍذٛ  ق)ٝع قسِ صكٞف.٘ٗ/ٗ)
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 (.ٖ٘ٗ/ْٔٝظ   ٍؿَغ جىرٞحُت جىطر سٜت ) (ٓٗ)

ٕرـ(ت ضكقٞرق  4ٔ7جىقحٍ٘  جىَكٞظت ٍؿ) جى)ِٝ سذ٘ طحٕ  ٍكَ) ذِ ٝؼقر٘خ جىفٞر ٗر نذرحوٛ )ش   (ٔٗ)

ت ٍإسسررس 4ٍنطررد ضكقٞررق جىطرر جظ فررٜ ٍإسسررس جى سررحىست ذا رر جل  ٍكَرر) ّؼررٌٞ جىؼ قُس٘سررٜت ط

 (.ٖٖٖ/ ٗ)ًت  ٕ٘ٓٓ -ٕـ  ٕٙٗٔجى سحىس ىيطرحػس ٗجىْن  ٗجىط٘رٝغت ذٞ ٗشت 

 (.4ٖٔ/ ٔىذٕرٜت )ْٝظ   جىطفسٞ  ٗجىَفس ُٗت ج (ٕٗ)

 (.4ٔ/ٔجىَك   جى٘ؾٞي فٜ ضفسٞ  جىنطحخ جىؼيٝيت جذِ ػطٞست ) (ٖٗ)

(ت ٗقحه جىط ٍذٛ  3ٕٕ٘(ت ذ قٌ )٘٘/٘( سِْ جىط ٍٞذٛت ذحخ  ٍح ؾحء ذحىذٛ ٝفس  جىق نُ ذ سٝٔت )ٗٗ)

 ٕ٘ ق)ٝع اؼٞف.

ٕرـ(ت ٖٖٓ ( جىسِْ جىنر ٙت سذ٘ ػرر) جىر قَِ سقَر) ذرِ  رؼٞد ذرِ ػيرٜ جىخ جسرحّٜت جىْسرحتٜ )ش ٘ٗ)

قققٔ ٗ  ؼ سقحوٝػٔ  قسِ ػر) جىَْؼٌ  يرٜت س  ل ػيٞٔ   ؼٞد جأل ّحؤٗطت ق)ً ىٔ  ػر) ش ذرِ 

(ت ذر قٌ  3ٕٔ/ًٗت ) ٕٔٓٓ -ٕرـ  ٕٔٗٔت ٍإسسرس جى سرحىست  ذٞر ٗشت ٔػر) جىَكسِ جىط مرٜت ط

(ٗٓ/ٗٓ4ٗ.) 

َ) سرررِٞ ذقرررٌ (ت ٍإسسرررس جىْنررر  جإلسررر ٍٜ جىطحذؼرررس ىؿَحػرررس جى4ٖٔ( جىط٘قٞررر)ت جى ررر)ٗ ت )ش   ٙٗ)

 جىَنررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر فست 

 (.4ٙ/ٖٕ)خ. ش(ت )

 (.7ٓ-3ٙ/ ْٔٝظ   جىطفسٞ  ٗجىَفس ُٗت ٍكَ) ٕحوٛ ٍؼ فٔت ) (7ٗ)

( ؾحٍغ جىرٞحُ فٜ ضأٗٝو جىق نُت ٍكَر) ذرِ ؾ ٝر  ذرِ ٝيٝر) ذرِ مػٞر  ذرِ غحىرد جٍٟيرٜت سذر٘ ؾؼفر  4ٗ)

ًت  ٕٓٓٓ -ٕرـ  ٕٓٗٔت ٍإسسس جى سحىست ٕٔـ(ت ضكقٞق  سقَ) ٍكَ)  حم ت طٖٓٔجىطر ٛ )ش  

(ٔ ٘4-٘3.) 

(ت ٗجىطفسرٞ  ٗجىَفسر ُٗت 4ٔ/ٔجىَك   جى٘ؾٞي فٜ ضفسرٞ  جىنطرحخ جىؼيٝريت جذرِ ػطٞرست )ْٝظ    (3ٗ)

 (43ٔ/ٔجىذٕرٜت )


