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 امللخص

، وتدبرا  ، وعمًلا العيش مع كتاب اهلل تعاىل علًما فيه األعًمر، إنَّ  ُبذلت  ا أحقُّ ما 

عىل   املعينة  الطرق  أهمِّ  ومن  القلوب،  وتدبرته  العقول،  فيه  اسُتثمرت  ما  وأوىل 

 ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ﴿  ذلك: املدارسة؛ امتثاًلا ألمره سبحانه:

 . [79آل عمران:] ﴾ژ ڈ ڈ

منهجيَّ  أنَّ  ريب  تدوًل  يف  القرون  هديااة خري  األخري  هي  الكريم  القرآن  ؛ ارس 

لذلك آثرنا أن يكون عهدهم منبع دراستنا، مستنبطني منه منهجيات طبقناها خًلل 

بعنوان:   فقيدناها يف بحٍث علميٍّ  آثارها؛  اهلل  ٍة، وملسنا بفضل  تدارس "سنواٍت عدَّ
 ."(ن )دراسٌة تطبيقيَّةالقران الكرمي، منهجيَّات مستنبطة من آاثر خري القرو 

 تية:وهندف فيه إىل حتقيق األهداف اآل

لف يف تدارس القرآن الكريم.  -1  استنباط طريقة السَّ

 وضع خطوات تطبيقيَّة ملًمرسة التَّدارس.  -2

 تطبيق خطوات التَّدارس عىل إحدى قصار املفصل.  -3

ا وُقسمت  لتحقيقها،  التَّحلييل(  )اًلستنباطي  املنهج  اختيار  إىل وتمَّ  لدراسة 

ل: منهجياٌت مستنبطةٌ متهيدٍ  من اآلثار الواردة عن خري القرون يف   ، ومبحثني: األوَّ

التَّدارس )سورة   القرون يف  الكريم، والثَّاين: تطبيٌق ملنهجيات خري  القرآن  تدارس 

ا(، وخامتة حوت نتائج أبرزها:   العرص أنموذجا

لف، والتوصية اقرتاح مخس منهجيَّات ملجلس التدارس؛ مستنبطٍة    من آثار السَّ

 الكريم باملنهجيَّات املقرتحة.للقرآن  بإصدار موسوعة تدارسٍ 

 تدارس، مدارسة، خري القرون، تدبر. كلمات مفتاحية: 

 وهللا املوفق. 
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 املقدِّمة

ًلم عىل  احلمد هلل ًلة والسَّ ا، والصَّ له عوجا الكتاب ومل جيعل  أنزل عىل عبده  الَّذي   

ا بعد:  إمام اهلدى، وعىل  خري من بنهجه اهتدى، أمَّ

ا ُيرِشد،   فإنَّ من أعظم ما امتنَّ اهلل به عىل عباده أن أنزل هلم قرآناا ُيتىل، ودستورا

عادة، ومنه تنب م، فاتباعه سبيل السَّ ا يقوِّ ُل األجور، يقول  ومنهاجا ع العلوم، وبه حتصَّ

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ﴿  تعاىل:

 . [9اإلرساء:] ﴾ ڤ ڦ

اهلل  اف كتاب  مع  جًلله-لعيش  يف   -جلَّ  ُبذلت  ما  أحقُّ  ا  وتدبرا  ، وعمًلا  ، علًما

رحابه أنَفُس أنفاِس الُعمر، وأوىل ما اسُتثمرت فيه العقول، وتدبرته القلوب، ومن 

 ڍ ڍ ڇ﴿  ق املعينة عىل ذلك: املدارسة؛ امتثاًلا ألمره سبحانه:أهمِّ الطر

 . [ 79آل عمران:] ﴾ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ

هي األخري   -جلَّ وعزَّ -منهجيَّة خري القرون يف تدارس كتاب اهلل    ب أنَّ وًل ري

الشافعيُّ   قال  كًم  فهم  هلم،  الربيَّة  خري  بشهادة   ، دًلا واألصوب  هم  »:  هدياا، 

يف   به فوقنا  ُيدرك  أو  علم،  به  ُينال  سبٍب  وكلِّ  وفضٍل،  وديٍن،  وعقٍل،  علٍم،  كلِّ 

 . (1)« فسناهدى، ورأهيم لنا خرٌي من رأينا ألن

لذلك آثرنا أن يكون عهدهم منبع دراستنا، وهنجهم دليل مدارستنا، وقد نبتت  

اجتمعنا    فكرة البحث من خًلصة جتربٍة عمليٍَّة تراكميٍَّة، ملسنا بفضل اهلل آثارها، إذ

لف  السَّ آثار  قواعد هلا من  متَّبعني يف ذلك  الكريم عدد سنني،  القرآن  عىل تدارس 

ا،   تدارس القران الكرمي، منهجياُت مستنبطة  :  بحث  رة موضوع فجاءت فك نرباسا
 .(من آاثر خري القرون )دراسٌة تطبيقيَّة
 

 (. 4/158موع الفتاوى، ابن تيمية )جم (1)
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الد ِّراسةوتتمحور   معرفة  مشكلة  دون  للتَّدارس،  النُّفوس  تشوف  معامل   حول 

مقترصة عىل   حدود الدراسة  الطَّريق باألدلة املؤصلة عىل هدي السلف؛ لذا كانت

 فضلة.آثار القرون الثًلثة امل

ا من هذا النُّور، ونذلِّل له طريق التَّدارس يف   ا عىل أن هُندي القارئ َقَبسا وحرصا

 األهداف اآلتية: سطور، سعى هذا البحث إىل حتقيق 

 لف يف تدارس القرآن الكريم. استنباط منهجيات السَّ  .1

 اقرتاح خطوات تطبيقيَّة ملًمرسة التَّدارس.  .2

 ر املفصل. تطبيق خطوات التَّدارس عىل أحد قصا .3

راسة املنهج وقد اخرتنا  .اًلستنباطي التَّحلييل لتحقيق أهداف الدِّ

 من: مقدمة، ومتهيٍد، ومبحثني، وخامتة: خطة البحث  وتتكون 

راسة، التَّدارس: أدلته وثمراته. التَّمهيد: التَّعريف بمص  طلحات الدِّ

األوَّل: ا  املبحث  خري  عن  الواردة  اآلثار  من  مستنبطٌة  يف  منهجياٌت  لقرون 

 تدارس القرآن الكريم. 

ر  ـورة العصـرون يف التَّدارس )س ـر القـات خيـهجي ـ منـٌق لـيـطبـت  املبحث الثَّاين:

 (.اـوذجا ـم ـأن

 :وفق اإلجراءات اآلتيةوجرى البحث 
 .بمنهجيات التدارس، وانتقاء أقرهبا يف الدًللةمجع اآلثار املتعلقة  -

  متسلسًلا. ترتيب املنهجيات ترتيباا منطقياا -

 ين وعزوها يف املتن. بالرسم العثًم كتابة اآليات  -

بالعزو   - فيكتفى  أو أحدمها  النبوية إن كانت يف الصحيحني  ختريج األحاديث 

 ث يف احلكم عليها.إليهًم، وما كان يف غريمها نذكر أقوال علًمء أهل احلدي
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 الدراسات السابقة:  
د ائغ، جملة معهارص بن حممد الصتدارس القرآن الكريم أحكامه وضوابطه؛ ن -

ا مجادى  والعرشون،  الثالث  العدد  القرآنية،  للدراسات  الشاطبي  آلخر اإلمام 

 م. 2017مارس /ـ ه1438

وت التدارس وأحكامه وضوابطه،  مفهوم  تقترص عىل ذكر  السابقة  قدم الدراسة 

ر  وإنًم  لذلك،  تتطرق  مل  للتدارس، ودراستنا  املقاربة  املصطلحات  بني  ا  كزت  فروقا

اآلثار   خريعىل  عن  مثاًلا الواردة  وقدمت  للتدارس  منهجيات  ًلستنباط  القرون   

 تطبيقياا مفصًلا عىل ذلك. 

والبحث،   الدراسة  من  مزيد  إىل  بحاجة  املوضوع ًلزال  أن  إىل  الباحث  وأشار 

ا وتربط بالواقع. ت ولعل دراستنا   سهم يف زيادة التأصيل من آثار السلف، كًم تقدم تطبيقا

وجمالسهالقرآ  تدارس- تأصيلن  دراسة  الربيع:  اهلل  عبد  بن  حممد  منهجية؛  ة،  ية 

 م. 2019جملة املنرب، هيئة علًمء السودان، 

بن - حممد  حابة؛  الصَّ وآثار  والسنَّة  الكتاب  ضوء  يف  التدارس  جمالس  منهجية 

 . ـه 1440بدور، جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسًلمية، أمحد ال

ع املقدمة  الدراسة  الساختتلف  الدراسات  ان  حدود  يف  تشمل بقة  إذ  لدراسة 

التجارب املعارصة، أما دراستنا فتقترص دراستهم القرآن والسنة وعهد الصحابة و

أح تفصيًلا عىل  التطبيقي  اجلانب  كًم تضيف  املفضلة،  الثًلثة  القرون  قصار  عىل  د 

ا مع  يتناسب  ما  منها  املعارص،  للواقع  مًلمسة  هدايات  فيه  وتقدم  نتشار السور، 

 العامل.  الوباء يف

اسائل للقرآن  ني  متدارٍس  لكل  خرٍي  بذرة  البحث  هذا  يكون  أن  تعاىل  أن وهلل 

 . كًلنالتُّ  وعليه املستعان وحده واهلل،  جيعله من العلم الذي ُينتفع به 
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 التَّمهيد
 التَّعريف مبصطلحات الد ِّراسة: )منهجية، خري القرون، التَّدارس(: أوالً:  

هَنه : الطَّرينهج وامل   هج النَّ  ة: غ ل   املنهجية:   - ٌ واضح، واجلمعق، يقال طريق  : ج: بنين

  ﴾ ں ڱ ڱ ڱ ڱ ﴿ منَاِهج، وهَنََجات، وهُنُج، وهُنُوج، ويف التَّنزيل:  

ُت الطَّريق: سلكته، و، [48املائدة:]  . ( 1) النَّهج: الطَّريق املستقيموهَنَجه

التَّع  فإنَّنا نق ـ ري ـ وبناًء على  اللُّغوي  سارت  لطَّ ا  : ة ــــ هجيَّ ـ ن د ابمل ـ ص ـ ف  الَّتي  عليها  ريقة 

 لة يف تدارس القرآن الكريم. القرون املفض

القرون:  - ه:   لغة:  خري  وخريَّ  ، الرشَّ وهو ضد  وامليل،  العطف  من  أصله  خري: 

ت: فًلن خري النَّاس، وخري أصلها من )أفعل(  فضله؛ فإن أردت معنى التَّفضيل قل

 .  (2) ل؛ لكثرة اًلستعًمالتَّفضيل )أخري(، ُحذفت مهزهتا

ف القرن:  ا  َقَرن  أمَّ مصدر  يف هو  مقرتنني  القرن  أهل  أنَّ  أي  اًلقرتان،  من  يقرن 

ن:   أعًمرهم وأحواهلم فهم أهل زماٍن واحٍد، ومن جاء بعدهم ذو اقرتان آخر، والقره

ة ت  ة، ومجعه قرون، والقرن مائة سنة؛ لقوله  األُمَّ  « عش قرناا»لغًلم:    ×أيت بعد األمَّ

 . (3) فعاش مائة سنة

اإلضايف   الكلمتنيوالَّتَّكيب  عدة    :من  يف  متقاربة  بألفاظ  جاء  القرون(  )خري 

قال النَّبي  »، قال:  ؛ منها ما جاء عن عمران بن حصني  ×أحاديث عن النبي  

 الَّذين يلوهنم، ثمَّ الَّذين يلوهنم، قال عمران: ًل أدري أذكر  : خريكم قرين، ثمَّ ×

 .(4) « ثةني أو ثًلبعد قرن ×النَّبي 

 
 ( مادَّة )هنج(. 2/383(؛ لسان العرب ًلبن منظور )5/361س )غة ًلبن فارُينظر: مقاييس اللُّ  (1)

اللُّ   (2) ( مادَّة )خري(؛ رشح  4/264(؛ لسان العرب ًلبن منظور )2/232غة ًلبن فارس )ُينظر: مقاييس 

 (. 2/298األشموين أللفية ابن مالك )

ة )قرن(؛334 -333/ 13ُينظر: لسان العرب ًلبن منظور ) (3) ًلم ( مادَّ نعاين ) سبل السَّ  (.580/ 2للصَّ

 ( رقم:171/  3أشهد، )هد عىل شهادة جور إذ  هادات، باب ًل يشرواه البخاري يف صحيحه، كتاب الشَّ   (4)
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املراد   يف  احلديث،  وُاختلف  يف  والثَّاين بالقرن  أصحابه،  ل  األوَّ القرن  فقيل 

ل  أبناؤهم أي التابعني، والثَّالث أبناء أبنائهم أي تابعي التَّابعني، وينتهي القرن األ وَّ

النَّبي   رأى  صحايب  آخر  رأى ×بوفاة  تابعي  آخر  بوفاة  الثَّاين  القرن  وينتهي   ،

 .(1) ثة األوائل خري القرون هم الثًَّلعىل هذا يظهر أنَّ  اوهكذا، واستنادا صحايب 

الباب   لغة:   التَّدارس:- ومن  وعفاء،  وخفٍض   
ٍ
خفاء عىل  يدلُّ  أصٌل  )َدَرَس( 

ال أنَّ  وذلك  وغريه؛  القرآن  راسة:    يتتبَّع  دارسدرست  الدِّ وأصل  قرأ،    الر ِّايضة ما 

حتَّ  عب  الصَّ ودرسُت  ء،  للَّشَّ ودرس والتَّعهد  ُرضته،  ب  تى  لته  ذلَّ أي  كثرة الكتاب 

خفَّ  حتَّى  عيلالقراءة  حفظه  احلديث:  ويف  القرآن»  ،  اقرأوه  « تدارسوا  أي  ؛ 

إدريس   ُسمي  وُيقال:  تنسوه،  لئًل  دوه  السًلم -وتعهَّ لكثرة دراسته بذلك؛    -عليه 

 . (2) كتاب اهلل تعاىل

يغة  دة  تعدعلى معاٍن م  والفعل )تداَرس( على وزن )تـََفاَعَل( وتدل هذه الص ِّ
 .(3) ر، وحصول الَّشء تدرجيياا، واملطاوعة اثنني فأكث التَّرشيك بني منها: 

ا تتبع م:  فممَّا سبق من املعاين اللُّغوية والصَّرفية ميكن أن يُعرَّف التَّدارس أبنَّه 

اثنان  فيه  يشرتك  مراوضة،  وكثرة  بتدرٍج  وهدى،  علٍم  من  الكريم  القرآن  آيات  يف 

 اته.دايوه ول إىل ثمرتهفأكثر؛ للوص

التَّتبع ي  وهذا  ما  كل  وحفظه يشمل  وسًمعه  قراءته  من:  الكريم  بالقرآن  تعلق 

 . (4) وتعلم تفسريه، واستكشاف هداياته ودقائق معانيه، وتزكية النفس به

 
خري »  :×(. ومل يأت تركيب )خري القرون( إًل يف رواية واحدة رواها أبو نعيم بسنده عن النبي  2651)

 (. 172/ 4حلية األولياء )   «شيئاالثالث، ثمَّ الرابع ًل يعبأ اهلل هبم  لثاين، ثمَّ ا ثمَّ ا القرون القرن الَّذي أنا فيهم، 

 (.16/85ح مسلم بن احلجاج للنَّووي )نظر: املنهاج رشح صحييُ  (1)

 (.79 -6/80(؛ لسان العرب ًلبن منظور )267-2/268ُينظر: مقاييس اللُّغة ًلبن فارس ) (2)

 .(34للحمًلوي )ُينظر: شذا العرف يف فن الرصف  (3)

ه تعاىل:  ختلف املفرسون يف قول (. ا1/308ري )ُينظر: مرعاة املفاتيح رشح مشكاة املصابيح للمباركفو  (4)

عمران:]  ﴾ىث  نث مث﴿ القرآن، 79آل  أنَّه  إىل  آخرون  وذهب  الفقه،  أنَّه  قوم  فذهب   ،]

ا إىل السياق. ُينظر: جامع البيان للطَّ   (.6/546ربي )ورجح ابن جرير القول الثاين مستندا
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 دارس )أدلته ومثراته(:اثنًيا: التَّ 
 هناك عدد من األحاديث واآلاثر الَّيت ذكرت التَّدارس منها: 

وكان أجود ما يكون   لنَّاس، أجود ا  ×ول اهلل  رس   كان»  :اس  بن عبقول ا

القرآن،    فيدارسه يف رمضان حني يلقاه جربيل، وكان يلقاه يف كلِّ ليلٍة من رمضان  

اهلل   م  ×فلرسول  باخلري  املرسلةأجود  يح  الرِّ و(1)« ن  ليس ،  اًلجتًمع  هذا  مثل 

ا به   ، بل هو مستحب ومرشوع جلميع األمة.×خاصا

النبي  اج»:    يث أنسحد  ويف ، فقالوا: أن ابعث معنا رجاًلا ×ء ناس إىل 

اء،   القرَّ ُيقال هلم:  األنصار،  إليهم سبعني رجًلا من  نة، فبعث  والسُّ القرآن  يعلِّمونا 

 . (2)« بالليل يتعلَّمون ويتدارسونون القرآن،  ؤحرام، يقرفيهم خايل 

والتَّابعني   حابة  الصَّ عن  اآلثار  بعض  كذلك  دًللووردت  عىل  فيها    مدارسة ة 

حيث اهلل    القرآن،  عبد  بن  جندب  كنت  »:  ُسئل  القرآن؟  تدارس  هل  ا  أحدا

نعم جماهد  ،  (3) « فقال:  من »قال:    وعن  عباس  ابن  عىل  املصحف  عرضُت 

ما سبق يدلن عىل  ، و(4) « حتته إىل خامتته، أوقفه عليه عند كلن آية منه، وأسأله عنهافا

القرآ لتدارس  اًلجتًمع  الكريم  أنَّ  منن  ا  كان  أنَّ دأب  كًم  عن لسلف،  مرويٌّ  ه 

 . (5)ضل اخللفأفامجاعات من 

التَّدارس: مثرات  ما    ومن  ثمراته  وأظهر  باألخًلق،  وتزكيتها  النَّفس  ترويض 

  ﴾  ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ﴿  اهلل تعاىل يف قوله: بيَّنه  

 . (6)وهو: الوصول إىل الربَّانية ،[79آل عمران:]
 

 (. 6( رقم: ) 7/ 1)   ، ×وحي إىل رسول اهلل  بدء ال   أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب بدء الوحي، باب كيف كان (  1) 

 (.677( رقم: )3/1511أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب اإلمارة، باب ثبوت اجلنة للشهداء، ) (2)

 (. 1681( رقم: )2/165أخرجه الطرباين يف املعجم الكبري ) (3)

 (. 11097( رقم: )11/77ين يف املعجم الكبري )أخرجه الطربا (4)

 (.102لنَّووي ) آداب محلة القرآن لتبيان يفُينظر: ال( 5)

يف  "الربناين:    (6) يصلحهم  وما  الرعية،  بأمور  والقيام  والتدبري  بالسياسة  البرَص  والفقه،  العلم  إىل  اجلامُع 

 (.454/ 6. جامع البيان للطَّربي )"ُدنياهم ودينهم
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بيَّ  ما  ثمراته  ب»وله:  ق  يف  نه  ومن  يتلون يٍت من بيوت اهلل  ما اجتمع قوم يف 

تهم    ويتدارسونهكتاب اهلل،   محة، وحفَّ كينة، وغشيتهم الرَّ بينهم إًلَّ نزلت عليهم السَّ

 . (1) « ئكة، وذكرهم اهلل فيمن عندهاملًل

اآلفاق   ُتفتح  فبه  بمكان؛  األمهية  من  القرآن  تدارس  أنَّ  يظهر  سبق  ما  بناءا عىل 

ن الكريم، قال  دف األسايس من إنزال القرآوهو اهل  -ًل جلَّ وع-ملوىل  ر كًلم التدب

ويف  ،  [29ص:]  ﴾چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ﴿  تعاىل:

س  من  سنَّة  إحياء  املصطفى  التَّدارس  إليه ×نن  ترشد  ما  إىل  نصُل  وبالتَّدارس   ،

 اآليات من هدايات وعرب، تزكو هبا النفوس، وتطهر هبا القلوب.

 

 

 

 
 

 
واًلستغفار،    أخرجه  (1) والتوبة  والدعاء  الذكر  كتاب  صحيحه،  يف  فضلمسلم  تًلوة   باب  عىل  اًلجتًمع 

 (.2699( رقم: )4/2074القرآن وعىل الذكر، )
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 األوَّل بحثامل
 تنبطٌة من اآلثار الواردة عن خري القرون اٌت مسمنهجي 

 يف تدارس القرآن الكريم
آثار هذا الفصل نعرض عىل املتدارس الكريم مخس منهجيات مستيف   نبطٍة من 

لف منهجيٍة، مرتبةا    لكل  دارس، مع ذكر توضيٍح ودليلٍ في طريقهم يف التَّ تقيل   ؛السَّ

 :أيت يكًم هيوسًلا، تسلا مترتيبا 

،  تثوير األسئلة، الكشف عن مقد ِّمات السُّورة ومناسبتها  وتكرارها، مساع اآلية
 الرَّبط ابحلال، استخراج اهلداايت

ُأنزل من   نشري  وقبل البدء بالتفصيل أنَّه عىل املتدارس استحضار أنَّ القرآن  إىل 

األثر، قال    ى حيدث ل حتَّ هري املح أجل تدبُّره والعمل بآياته، وممَّا يعني عىل ذلك تط

وعىل املتدبِّر حني حضور  ،  [24حممد:]  ﴾ىل مل يك ىك مك لك اك﴿  تعاىل:

نوب الَّتي  وااخلالصة، بآدابه من استحضار النيَّة  التَّحيلجملس التدارس  لتَّوبة من الذُّ

ادقة دوناملجاهدة  و  حتول بني املرء وقلبه، من القول   احلذرومرة،  ل الثَّ استعجا  الصَّ

عىل تدارسه مستصحباا    اإلقبالو   ،الكريم  القرآنعظمة    استشعارو   لم،بًل ع  عىل اهلل

كلِّ  مفتاح  هي  إذ  تعاىل  باهلل  الزركَّش  ر،  األمو  اًلستعانة  يقول  ذلك  :  ويف 

أنَّ » للنَّاعلم  اظر فهم معاين الوحي حقيقة ويف قلبه بدعة أو إرصار عىل  ه ًل حيصل 

أو    ،ذنب هوى  أو  كرٌب  قلبه  يف  الدُّ أو  متحقق   ،نياحبُّ  غري  يكون  أاإليًمن  أو  و ، 

التَّ  معتمدا ضعيف  أو  مفرٍس حقيق  قول  عىل  إًلَّ   ا  عنده  بظاهرليس  علم  يكون   ،  أو 

آكد من بعض  وهذه كلها  ،ا إىل معقولهراجعا  العبد    ، فعىل حجب وموانع وبعضها 

يكون   ربِّ مصغيا أن  كًلم  إىل  السَّ   ،ها  صملقي  ملعاين  القلب  شهيد  وهو  فات مع 

ا إىل التَّفهم  مفتقرا   ،م للمتكلِّ معظًما   ،ا من حوله وقوتهربئا مت  ،ا إىل قدرتهظرا نا  ،بهخماط

علمٍ   ،سليمٍ   وقلٍب   ،مستقيمٍ   بحالٍ  سمعٍ   ،وقوة     لفهم  ؛ومتكن 
ٍ
بدعاء   اخلطاب 

 .(1) « للفتح عليه من عند الفتَّاح العليم وانتظارٍ  ومتسكنٍ  وابتئاسٍ  وترضعٍ 

 
ركَّش )  (1)  ( )بترصف(. 181-180/ 2الربهان يف علوم القرآن للزَّ
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يأيت   اوفيًم  اآل  ملستنبطةاملنهجيات  امن  تدلواردة  ثار  ايف  الح  ارس  الصَّ لف  لسَّ

 :رضوان اهلل عليهم 

 : وتكرارها أوالً: مساع اآلايت 
ففيه   تدبرها،  بغية  اآليات  سًمع  للتدارس  هييئ  وانقطاٌع عن  مما  هلا،  استحضاٌر 

، وأصل هذه املنهجيَّة  (1) املشتِّتات، وسبٌب لنزول الرمحة الَّتي تفتح عىل قلب العبد

 حس جس مخ جخ مح جحمج﴿  ، قال تعاىل:الكريم لقرآن  رٌد يف اوا

   .[204األعراف:] ﴾خس
جاء   فيًم  هذا  تطبيق  عبدويظهر  مسعود    عن  بن  يل »:  قالعندما    اهلل  قال 

اقرأ عيلَّ ×اهلل  رسول   أقرأ عليك؟ وعليك    ،القرآن  :  اهلل  رسول  يا  فقلت:  قال: 

إينِّ  قال:  النِّأنزل؟  فقرأت  غريي،  من  أسمعه  أن  أشتهي  ب إذ  حتَّىساء     لغت:ا 
 [41النساء:]  ﴾مك لك اك  يق  ىق يف ىف يث ىث نث مث زث﴿

فرفعُت   رفعُت  إىل جنبي،  رجل  أو غمزين  تسيل  رأيس،  فرأيت دموعه  ،  (2) « رأيس 

ا:    ×قوله  و أن أسمعه من     أحبُّ إينِّ » ، ويف رواية أخرى قال:  « إينِّ أشتهي»مؤكدا

ا  (3) « غريي سًمع  املطلوب؛  ًمع  السَّ نوعيَّة  عىل  اتدلُّ  تملشتهي،  ملحب  نفذ  الَّذي 

فيهااآلي فُيعمل  قلبه،  إىل  تفاصيلها،  ات  ويعيش  ابن مسعود:    عقله  غمزين »وقول 

 .  ×ه مل يكن لوحده مع النَّبي يدلُّ عىل أنَّ  « رجٌل إىل جنبي

 
م ابن القيم النَّاس ثًلثة:    (1) ه غري مستمع لآليات، قلبه حي مستعد لكن  رجل قلبه ميت، ورجل له قلب"قسَّ

ذا سمع اآليات ويف قلبه نور من  د، فصاحب هذا القلب إلب مستع مشغول عنها بغريها، ورجل حي الق

ا إىل نوره  ( )بترصف(. 442-1/441مدارج السالكني ًلبن القيم ) "البصرية ازداد هبا نورا

 (. 800( رقم: )1/551ن ) استًمع القرآ صحيح مسلم، كتاب صًلة املسافرين وقرصها، باب فضل (2)

القر  (3) [ 41النساء:]  ﴾يف ىف يث  ىث نث مث زث﴿اب  آن، بصحيح البخاري، كتاب تفسري 

 (.5056( رقم: )197/ 6)
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اح أنَّ يف اًلستًمع تدبُّر   ويف احلديث دليل عىل أنَّ عرض القرآن سنَّة، وَذكَر الرشُّ

م كًم أنَّ  ا إن أكثر تستمع يكو املوتفهُّ امها، وينصبُّ ذ ًل ينشغل بالقراءة وأحكركيزا

ه عىل تدبر املتلو، فالقارئ كاحلالب، و امع كالشارب مهُّ    .(1) السَّ

عن   ا  كًلما احلديث  عىل  التَّعليق  يف  واحلكم  العلوم  جامع  صاحب  وَذَكر 

فيه:   قال  أصحابه  »التَّدراس  وعىل  عليه  يقرأ  من  يأمر  عمر  يسوكان  معون،  وهم 

يأمفت موارةا  أبا  عقبة  ر  يأمر  وتارةا  عامرسى،  اًلستًمع ،  (2) « بن  أنَّ  عىل  يدلُّ  وهذا 

لف يف جمالس التَّدارس.   تعارفه السَّ

ا، ويُ   نهجياتل املمن أوَّ   نهجيةوهذه امل قرتح فيها اًلستًمع إىل قارئ حسن  تطبيقا

ا أمَّ   -انت قصريةك  إن-املة  ورة كًلوة متأين القراءة، كًم حيسن اًلستًمع إىل السُّ التِّ 

فيُ إ حق، ومن املمكن أن ُتقرأ  ابق والًلَّ صلة بسياقها السَّ ستمع إىل اآلية متَّ ن طالت 

قا من  إىل اآليات  اًلستًمع  عن  استغناءا  نفسه؛  املجلس  يف  وت  الصَّ حسن  رئ 

  سجيل.التَّ 

 قاٍت ية يف أوىل اآلدارس تكرار اًلستًمع إكنوز التَّ اغب يف حتصيل  ا يثري الرَّ وممَّ 

خارج التَّد  خمتلفة  قدوتنا  جملس  فهذا  بعده،  أو  قبله  حتَّ   ارس  بآية  ليلةا  ى قرأ 

يكررها:     ﴾ جل مك لك  خك حك جك مق مفحق خف حف جف﴿أصبح 
د أحدهم اآلية وهذه كانت عادة السلف؛ يردِّ »:    وقال ابن القيم،  [118املائدة:]

 .لقرآنحًلوة ا ىل ذوق وأدعى إ ،كرار أنفع للقلبوالتَّ ، (3) « باحإىل الصَّ 

 .لينتقل للمنهجية الثانية   ؛ حول اآليات   أسئلةا املتدارس    ثري كرار ي ًمع والتَّ السَّ   ويف أثناء 

 
(1)  ( بطال  ًلبن  البخاري  صحيح  رشح  البخاري 278-10/277ُينظر:  صحيح  رشح  القاري  عمدة  (؛ 

 (. 174/ 18للعيني )

 (.2/301) جامع العلوم واحلكم ًلبن رجب (2)

 (.1/187) ًلبن القيم مفتاح دار السعادة (3)
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 : وير األسئلةاثنًيا: تث
التَّدارس   املنهجيات  أطول  املنهجية  إهنِّ هذه  القول  و)التَّ ويمكن  أمهها،  ثوير(  ا 

ليثور  خرين فولني واآلم األمن أراد عل»:    من قول عبد اهلل بن مسعود    مأخوذٌ 

عطية  (1) « رآنالق ابن  يقول  والبحث  »  :،  ومدارسته  مناقشته  القرآن:  وتثوير 

ثوير ، فالتَّ (3) « تثوير القرآن قراءته ومفاتشة العلًمء به»:ي  ويقول القرطب  ،(2) « فيه

جملسها، ولبُّ  املدارسة،  الرُّ   عمود  املتدارسني  من  ُيطلب  املرحلة ًل  هذه  جوع  ويف 

عقل حتَّى لل  صف الذهني، وحتفيزٌ أشبه بالع  جوبة، فهياأل  عنبحث  ب والالكت  إىل

  .تقع األجوبة موقعها فيًم بعد

  ،ة فهم مراد اهلل سبحانهأن ينطلق من نيَّ   ؤال ًل بدَّ دافع السُّ   يه إىل أنَّ نبوجيدر التَّ 

   ذلك وغري  عاملشكيك والتَّ التَّ و  ةبقرب إليه، ًل إثارة الشُّ والتَّ   ،ومعرفة أرسار كًلمه 

 : نهجيةملاسدة، ومن أدلة هذه النوايا الفمن ا

 : ةــذه اآليـن ه ـع  د اهلل ـب ـا عـألنا س ـال: إنَّ ن قـحي  روق  ـن مسـما ورد ع

عمران:]  ﴾ري ٰى  ين  ىن نن زنمن رن مم ام يل ىل مل  يك﴿   [ 169آل 

إنَّ  أما  اهلل  فقال:  رسول  ذلك  عن  سألنا  قد  طرٍي »فقال:    ×ا  جوف  يف  أرواحهم 

تأوي إىل تلك    ثمَّ   ،تيث شاءنَّة حبالعرش ترسح من اجلديل معلقة  قنا  هلا  ،خرض

 . (4) «   القناديل ...

احلرضمي  و ُيَسيهع  طالب  ":  قال  عن  أيب  بن  عيل  عند  اهلل  -كنت  رضوان 

اهلل:   -عليه قول  أرأيت  املؤمنني،  أمري  يا  رجل:   رئ ّٰ ِّ ُّ َّ﴿   فقال 
 

رك لوم القرآن ع الربهان يف (1)  (.2/154)  َّشللزَّ

 (.1/3) ًلبن عطية  املحرر الوجيز( 2)

 .(1/446) اجلامع ألحكام القرآن للقرطبي( 3)

رهب  (4) عند  أحياء  وأهنم  اجلنة  يف  الشهداء  أرواح  أن  بيان  باب  اإلمارة،  كتاب  مسلم  يرزقون صحيح   م 

 (. 1887رقم: ) (3/1502)
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نُ لون؟ قال له عيلوهم يقاتلوننا فيظهرون ويقتُ   ﴾مئ زئ ُنه، اده ! ثم قال:: اده  هه
  ﴾مئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٌٍّّ ٰى ٰر ٰذ يي﴿

  .(1) « يوم القيامة [141النساء:]

 ون متنوع املشارب مثل:واستخراج األسئلة يك
ؤال عن  - كالسؤال عن املعنى اللغوي لـ: )الفلق( و)غاسق(    ؛معاين الغريبالسُّ

ل ما يت هن حني  بادر إىل الذِّ و)وقب( يف سورة الفلق، وهذا النوع من األسئلة من أوَّ

 قراءة اآليات. 

 َّ ٍّ ٌّ﴿  بـ:ؤال عن املقصود كالسُّ   املراد يف اآلية؛  املعن عن  ؤال  سُّ ال-
يا   :    قلت لعائشة»قال:      عن مرسوق ما ورد    ومثل،  [3الفلق:]  ﴾ِّ ُّ

اهلل قول  أرأيت  املؤمنني   خئ حئ ييجئ ىي ني مي زي ري﴿  :أم 
عن    ×لت رسول اهلل  أأين الناس يومئذ؟ فقالت: س   [48إبراهيم:]  ﴾هئ مئ

اطذلك، فقال: َعىَل ال َ  . (2) « رصِّ

عن   السؤال  عباس    ؛املبهماتومنه  ابن  أن »:  كقول  أريد  سنتني  مكثت 

،  (3) « ما يمنعني إًلَّ مهابته  ×أسأل عمر عن املرأتني اللتني تظاهرتا عىل رسول اهلل  

عكرمة   تعاىل:  وقول  قوله   ﴾مغ جغ مع جع مظ حط  مض خض﴿  يف 

ابطل»:  [100النساء:] الرَّ ت  هذا  أربع  سم  حتَّىجل  سنة  قال  (4) « وجدته  عرشة   ،

، وأنَّ اًلعتناء »:  القرطبي   يف قول عكرمة هذا دليل عىل رشف هذا العلم قديًما

 . (5) « به حسن واملعرفة به فضل
 

 (. 732/ 9جامع البيان للطَّربي ) (1)

 (. 737/ 13للطَّربي )جامع البيان  (2)

 (.1/26للقرطبي )اجلامع ألحكام القرآن ( 3)

 .(1/26) للقرطبياجلامع ألحكام القرآن ( 4)

 (.5/349للقرطبي ) اجلامع ألحكام القرآن (5)
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عًم  -  ؤال  اإلشكالالسُّ القارئ،  (1) ظاهره  ذهن  يسيع  يف  سؤال  ذلك  ومثال 

ا قول  نمالسابق الذكر، و  لعيل    احلرضمي   :  د الرمحن بن زيدبعه أيضا

أبا  رج  قال» يا  أليب:  اهلل  ل  قول  أرأيت  ثناؤه-أسامة،   مج  حج﴿  :-جلن 
 ﴾حطمض خض حض جض مص خص  حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح

ًم هذا لشعراء املرشكني، وليس شعراء املؤمنني،  فقال له أيب: إنَّ   ،[226-224الشعراء:]

يقول أنه  ترى  جت  ال فق  [ 227الشعراء: ]   ﴾ مغ  جغ  مع  جع  مظ ﴿ : أًل  َفرَّ  :

ج اهلل عيا أبا أسامة فعني   . (2) « نكرن

عن  - ؤال  البلغيَّةالسُّ التَّوكيد،   األساليب  سبب  عن  ؤال  كالسُّ وأرسارها: 

واجلناس  اًلستفهام  ودًلًلت  والتَّأخري،  والتَّقديم  واإلطناب،  اإلجياز  يف  والنَّظر 

العرب؛ كقول   الواردة عن  عباس   بنًلرجل    : جاءعكِرمةوغريها من األساليب 

قال: ًل تلبسها عىل   ،[4املدثر:]  ﴾مت خت﴿  : ال: أرأيت قول اهللالس فقوأنا ج

:  ثمَّ معصية وًل عىل غدرة،   قال: أما سمعت قول غيًلن بن سلمة الثقفين

َب فــِد اهللِ ًل ثَ ــمه ـحَ ـوإينن بِ  َرٍة أتَ ـ ُت َوًل ِمنه غَ ـبِسه ـلَ           رٍ ـــاجِ ـوه  (3) عُ ــنَّـقَ ـده

ؤ- عن  »ومثاله ما جاء  ،  روف ومعاين احلبني املفردات   لُّغويَّةلالفروق ا ال عن السُّ

مالك بن دينار قال: مجعنا احلسن لعرض املصاحف أنا وأبا العالية الرياحي ونرص  

كتابه:  يف  اهلل  قول  العالية  أبا  يا  رجل  فقال  اجلحدري؛  وعاصًما  الليثي  عاصم    بن 
هو؟ السَّ  هذاما  [ 5-4املاعون: ]   ﴾ ىب نب مب زب رب يئ ىئنئ مئ﴿ 

يا أبا   ،ف؛ عن شفع أو عن وتر ينرصًل يدري عن كم    الَّذيال  ق فقال احلسن: مه 

ميقاهتم   عن  سهوا  الذين  بل  هذا  ليس  ترى    ،تفوهتم   حتَّىالعالية  أًل  احلسن:  قال 

 
ى بمشكل القرآ(  1)  ."عارضهم التنعارض بني اآليات، وكًلمه تعاىل منزه عن التن وهو ما يو"ن:  وهو ما يسمَّ

 (.4/1470لوم القرآن للسيوطي )اإلتقان يف ع

 (. 17/678جامع البيان للطَّربي ) (2)

 (. 468، ُينظر: معجم الشعراء )(، والبيت من البحر الطويل23/10)للطَّربي جامع البيان ( 3)
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ًم أتى أبو وإنَّ »:  ، وعىل هذا يعلق اخلطايب  (1) « ﴾مب زب﴿  وجل:  قوله عزَّ 

ب يفرق  مل  حديث  هذا  يف  حرف  العالية  فقال  (،يف) و  (عن)ني  احلسن  له  أفتنبه  ًل : 

قوله: أنَّ يؤيِّ   ﴾ مب زب﴿  ترى  إنَّ   الَّذيهو  السَّ   د  العدد  يف  الغلط  هو  هو  ًم 

الصَّ  بعد مًلبستهايعرض يف  لقيل:    ،ًلة  املراد   (،يف صًلهتم ساهون)فلو كان هو 

الذَّ   عىل أنَّ   دلَّ   (عن صًلهتم)  :فلًم قال به  الوقتاملراد  فرتاه التفت   ،(2) « هاب عن 

 احلروف يف املعنى.  غريذي أحدثه تإىل الفرق الَّ 

عن  - ؤال  غريهاالسُّ دون  السُّورة  هبا  انفردت  الَّيت  ربطها املفردات  ثمَّ   ،

سبأ:   سورة  يف  التالية  الكلًمت  ورود  تفرد  مثل  أمكن،  ما  ورة  السُّ بموضوع 

راسي و)قدور  كاجلواب(  و)جفان  و)حماريب(  د(  و)الرسَّ الَّتي   ات()سابغات( 

يل العرم( و)أكل مخط وأثل( يف سياق ما آلت إليه )س  النِّعم، وتفردت يف سياق جاء

الَّذي يدور حول:   السورة  الَّتي مل تشكر، ومناسبة ذلك ملقصد  بيان مظاهر »النِّعم 

كر والكفر  .  (3) « القدر اإلهلية عىل تبديل األحوال، وأحوال اخللق يف النِّعم بني الشُّ

ؤال- املعن    السُّ عًل  كررةالكلمات  وما  ورة  السُّ ورةقت يف  السُّ بموضوع  ،  (4)ها 

بيان  »مثال ذلك: تكرار اسم )الرمحن( يف سورة مريم، وعًلقته بموضوعها وهو:  

  .( 5) «   مظاهر رمحة اهلل بأوليائه... 

ياق،   املقارنة- ومًلحظة   وربط  بني اآلايت املتشاهبة يف الس ِّ بأخواهتا،  اللفظة 

كيبياغة واتفاق يف الصِّ اًلختًلف واًل د تدارس )طبتم( يف قوله ك عنمثال ذل،  لرتَّ

 
 (. 32) إعجاز القرآن ثًلث رسائل يفضمن بيان إعجاز القرآن ( 1)

 (. 33) القرآنل يف إعجاز ثًلث رسائضمن بيان إعجاز القرآن  (2)

 (. 428خترص يف التفسري )امل (3)

بًلغية   (4) ودراسة  )معجم  الكريم  القرآن  يف  واحدة  مرة  وردت  الَّتي  األلفاظ  بكتاب:  اًلستعانة  يمكن 

 . بًلل السامرائي كتوربيانية(؛ للد

 (.305 ملركز تفسري )ترص يف التفسريخامل( 5)
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 مض خض حض جض مص خص حص مس خس حس﴿تعاىل:  
نبحث عن مثيًلهتا يف القرآن الَّتي جاءت يف سياق مشابه؛ كقوله  ،  [73الزمر:]  ﴾حط

 خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت﴿  تعاىل:
 .(1) ا؟لنصل إىل اجلواب عن: كيف أكون عند اهلل طيبا  ؛ [32النحل:] ﴾حص مس

عنالسُّ - ا  مناسبةك  املناسبات  ؤال  ابق  ختم  بالسَّ اآلية  وعًلقة  ملضموهنا،  آلية 

 .اآلتيةوالًلحق، وتفصيلها يف املنهجية 

التثوير تأيت اخلطوة املهمة وهي ة ما ُوصل إليه يف جملس   :وبعد  التَّأكد من صحَّ

ع بعرضها  التَّثويرية  التَّساؤًلت  إجابات  عن  والبحث  التَّفسالتَّدارس،  كتب  ري ىل 

وأمهه اجاما:  املوثوقة،  للطربيع  املأثور،  لبيان  التَّفسري  موسوعة  الكبري  ،  التفسري 

ورة والتنوير ًلبن عاشور، وإن وجد    للرازي، التَّحرير مؤلٌَّف خاصُّ  املتدارسة    للسُّ

 فيحسن قراءته.  هبا؛

 اثلثًا: الكشف عن مقدمات السُّورة ومناسباهتا:  
باملتدبِّر ال  جيدر  ظروف  العرب، معرفة  وحال  ه  نُّزول  حيرضويف  القول  ذا   

ًل إله غريه، ما أنزلت سورة من   الَّذيواهلل  »:    بن مسعود  عبد اهللاملشهور عن  

إًلَّ  اهلل  أُ كتاب  أين  أعلم  أنا  أُ   وًل  إًلَّ نزلت،  اهلل  كتاب  من  آية  فيم نزلت  أعلم  أنا   

ل ابن ، قا(2) « ت إليهكبلرتبلغه اإلبل  ا أعلم مني بكتاب اهلل،  نزلت، ولو أعلم أحدا أُ 

، (3) « بيان سبب النُّزول طريٌق قوٌي يف فهم معاين الكتاب العزيز»  :  يق العيددق

 .(4) « اجلهل بأسباب التنزيل ُموِقع يف الشبه واإلشكاًلت»:  ويقول الشاطبي

 
 (.480أبو موسى ) آل حم ملحمدًلقتهًم بحممد ع –ُينظر: الزمر  (1)

رقم: (  187/  6)  ×كتاب فضائل القرآن، باب القراء من أصحاب النبي    ،يف صحيحهالبخاري    رواه  (2)

(5002.) 

 (.1/190اإلتقان يف علوم القرآن للسيوطي ) (3)

ا املوافقات (4)  (.146/ 4طبي )للشَّ
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ما ذلك  الزبري    عنجاء    ومثال  بن  هلا:  »  :قال  عروة  فقلت  عائشة  سألت 

 مك  لك اك يق ىق يف ىف ىثيث نث مث زث رث يت ﴿  اهلل:أرأيِت قول  

لعائشة: واهلل ما عىل أحٍد جناح أن ًل    ؟[158البقرة: ]  ﴾ىليل مل  يك ىك وقلت 

هذه اآلية لو    يطوف بالصفا واملروة؟ فقالت عائشة: بئس ما قلت يا ابن أختي، إنَّ 

إنَّ  ولكنها  هبًم،  ف  يطوَّ ًل  أن  عليه  ُجناح  ًل  كانت:  لتها  أوَّ كًم  يف كانت  أنزلت  ًم 

ك هُيلُّونأ  قبل  انوااألنصار:  ُيسلموا  الطاغيةَ   ن  باملشلَِّل،   ملَناَة،  يعبدون  كانوا  التي 

َيُطوف بني أن  ج  يتحرَّ   ×الصفا واملروة، فلًم سألوا رسول اهلل    وكان من أهلَّ هلا 
أنزل اهلل   ؛عن ذلك فقالوا: يا رسول اهلل إذا كنا نتحرج أن َنُطوف بني الصفا واملروة

 ىك  مك لك اك يق ىق يف ىف يثىث  نث مث زث رث يت ﴿ :تعاىل ذكره

عائشة:  .  [158البقرة:]  ﴾ىليل مل يك سنَّ   ثمَّ قالت  اهلل    قد  واف  الطَّ   ×رسول 

 . (1) « بينهًم، فليس ألحد أن يرتك الطواف بينهًم

ُيعرف    ومن علٌم  وهذا  القرآن،  تناسب  بًلغة  عن  الكشف  املتدارس  مقاصد 

التَّناسب(،   البقاعي بـ)علم  فه  ، (2) « رتيب أجزائه ت   لل ع   نه ُتعرف م   علمٌ » بقوله:     عرَّ

يوالتَّ  ازي  ناسب  الرَّ قال  حتَّى  القرآن  مجاليات  أبواب  من  ا  كثريا أكثر  »:  فتح 

 . (3) « وابطتيبات والرَّ لطائف القرآن مودعة يف الرتَّ 

ورة،  السُّ موضوع  أساسها:  ة  عدَّ نوافذ  القرآنيَّة  ور  السُّ مناسبات  إىل  وللولوج 

ورة عرف تناسب آياهتال  من  ملقصود ق ا ومن حقَّ »  :  البقاعي يقول   ا، وقصصها، سُّ

 . ( 4) « ائهاومجيع أجز

 
 (. 237-3/236جامع البيان للطَّربي ) (1)

رر  نظم (2)  (. 1/6للبقاعي )الدُّ

ازي ) (3)  (. 10/110مفاتيح الغيب للرَّ

 (.1/149مصاعد النظر للبقاعي ) (4)
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تدارس   يف  لف  السَّ عن  جاء  السُّورةوممَّا  بني    موضوع  احلوار  من  إلينا  ُنقل  ما 

  ؟ سورة التَّوبة  :قلت ًلبن عباس»قال:    إذ  سعيد بن جبري وعبد اهلل بن عباس  

الفاضحة  :قال هي  وم  ،التَّوبة  تنزل  زالت  ومنهمنهما  أهنَّ ظنُّ  ىحتَّ   م  تبقي  وا  لن  ا 

ذُ أحدا  إًل  منهم  فيهاا  األنفال  :قال   ،كر  سورة  قال  ؟قلت  بدر  يف  نزلت  قلت    : قال 

وقت و سورة التوبة،  موضوعفرتاه بنيَّ ، (1) « نزلت يف بني النضري  :قال ؟سورة احلرش
بينهًم يشري إىل أمهيَّةاحلسوريت األنفال واحلرش، وجميئ هذا    نزول   ىل عتَّعرف  ال  وار 

 ملعلومات.ه اهذ

تطبيق  املنهج  ويكون  عىل  هذه  باًلطًلع  العلًمءية  بداية   أقوال  ومًلحظة  فيها، 

ورة وخامتتها، واأللفاظ املتكررة فيها، وأسًمئها املختلفة ًلستخراج موضوعها.  السُّ

ةا موضوعومعرفة املناسبات   ورة    وخاصَّ م عىل التَّدبر، ويعتمد هذا العل   ُيعنيالسُّ

التَّ ع ولذلكوف  أمُّلىل  الفكر؛  ختتلف  أًلن    يه  ضوابطه:  أهم  بًل من  معنى  ُيتكلف 

فًل حرج مناسباا؛  ا  ورة مقصدا السُّ للمجتهد يف  إذا ظهر  ا  أمَّ العلم دليل،  هذا  ؛ ألنَّ 

وليس املطلوب فقط أخذ ما قاله أوائلنا، إنًَّم  ،  (2)فتٌح ربناينٌّ يفتحه اهلل عىل من يشاء

 أخذ  وق ما ذاقوه، ففرٌق بني عىل طريقهم لعلنا نذريا السَّ ل بأنفسنحاواملطلوب أن ن

إليه للوصول  اجلهد  بذل  أو  ا  جاهزا املنهجية   يعنيوممَّا  ،  (3) القول  هذه  تطبيق  عىل 

 .(4)الَّتي اهتمت بذكر املناسبات اًلطًلع عىل املراجع

 
 (. 4882( رقم: )147/ 6صحيح البخاري كتاب التفسري، باب تفسري سورة احلرش ) (1)

 (.  12)   لد الغامدي ضمن الفوائد احلسان يف بحوث من علوم القرآن خلا سور احلواميم  ل ُينظر: املقاصد املشرتكة  (2)

 (.503حممد وعًلقتهًم بآل حم ملحمد أبو موسى ) –ُينظر: الزمر  (3)

حيان،  (4) أليب  املحيط  البحر  للغرناطي،  القرآن  سور  تناسب  يف  الربهان  للرازي،  الكبري  التَّفسري  ومنها: 

رر يف تناسب اآليات والسور للبقاعي للفريوز آباد بصائر ذوي التَّمييز  ير ًلبن ر والتَّنو ، التَّحريي، نظم الدُّ

من  التَّفسري  يف  املخترص  مسلم،  مصطفى  بإرشاف  املوضوعي  التَّفسري  للزحييل،  املنري  التَّفسري  عاشور، 

 .إصدارات مركز تفسري
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 رابًعا: الرَّبط ابحلال: 
  املخاطب هبا، ، أو  اآليةملذكور يف  اأن يضع املتدبر نفسه مكان  املقصود به  

خمتلفة، الشعوريةحالته  ويعيش   زاوية  من  إليها  وينظر  اآليات  مع  يتفاعل  حتَّى   ،

فعله   من  مستنبطة  قال  ×وهي  قال: »  :حني  إذ  إبراهيم  من  بالشك  أحق    نحن 
 ،[260البقرة:]  ﴾ ٿٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀڀ ڀ ڀ پپ پ پ ٻ ٻ﴿

لوطا  اهلل  يأوويرحم  كان  لقد  ركا،  إىل  جن طول ما  الس ِّ   ثت يف لو لبو ،  شديدٍ   نٍ ي 
الداعي؛  يوسف  لبث األنبياء  (1) « ألجبت  من  نبٍي  كلِّ  مكان  نفسه  وضع  وكأنَّه   ،

 الكرام واستصحب حاله، وماذا سيفعل لو كان مكانه. 

حال من نزل عليهم    ؛ وهي استصحاب وهناك زاوية أخرى يمكن النَّظر إليها
الزَّ  ذلك  ا   ×  يب النَّ   حالمان، كالقرآن يف  واألنصار، نيملؤمن وحال  املهاجرين     

فيكون لك بكل زاويٍة مشاعر خمتلفة، وكأنَّك يف كلِّ مرٍة   الكفَّار واملنافقني،  الحو 

كنت يف   لو  وماذا  الوحي؟  زمن  املخاطب  كنت مكان  لو  ماذا  سؤال:  جتاوب عىل 

 احلال الَّتي تدور عليه اآلية؟

نًم قرأ عىل  يح   -كرالسالف الذ-يث ابن مسعود  عىل حد  ويعلق ابن البطال  

يقول:    بكىف   النبي   إذ  املنهجية  ل هذه  أنَّ »بًم يؤصِّ بكى عندها،    ×ه  أًل ترى 

الوعظ؛  وبكاؤه معنى  إىل  منه  مثَّ ألنَّ   إشارة  القيامةه  يوم  أهوال  لنفسه  ة    ،ل  وشدَّ

 . (2) « احلال الداعية له إىل شهادته ألمته بتصديقه

الربط ابحل الربط  ال  ومن  اكذلك   إىل   تقسيمه  يمكن  والواقع  حلاضر،ابلواقع 

 وخاص: عام

 
وجل:    (1) عز  قوله  باب  األنبياء،  كتاب  البخاري   [ 51احلجر:]  ﴾حن جن مم خم﴿ صحيح 

 (. 3372( رقم: )147/ 4[ )260البقرة:]  ﴾مهىه جه ين﴿  :قولهو

 (. 279-278/ 10رشح صحيح البخاري ًلبن بطال ) (2)
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عام:  .1   َأيب   عن  ورد  ما  ومثاله  هبا،  متر  الَّتي  روفوالظُّ   األمة  واقع  أي  واقع 

  ، (1) « اخلوارج  هم »   قال:   [ 5الصف: ]  ﴾ معجغ جع مظ حط مض﴿   :تعاىل  قوله  يف  أمامة

  سلقياا ابب من اآليات، نزول قتو يكونوا مل الذين اخلوارج عىل عنىامل هذا أنزلف

 الواقع.  عىل نزيلوالتَّ 

 مي زي ري﴿  تعاىل:  قوله  عند  آياته(  )ليدبروا  كتاب  يف   جاء  ما  ذاه  ومن
  مئات »  : [13غافر:]  ﴾مب خب حب جب هئ خئمئ حئ جئ يي ىي ني

ة يف ورعب اليابان، يف مساكنهم من  جيلون اآلًلف ومئات تشييل، يف القتىل  دول  عدَّ

 ينيب(،   من  ًلَّ )إ  آلياتا  هبذه  ظيتع  ما  أي:  يتذكر(  )وما  كنل  ؛جديد  تسونامي   من

 .( 2) « والطاعة اإليًمن إىل واملعايص الكفر عن لرجوعا ةواإلناب

 فتًلمس   املتدارس  هبا  يمر  الَّتي  ةاخلاصَّ   روف الظُّ   به  واملقصود  واقع خاص:  . 2

ل،  [36الزمر:]  ﴾رثزث يت ىت نت﴿فمثًلا يف جملس تدارس آلية    ،حاله كلُّ   ُينزِّ

مر  ائه، والذي ياهلل له بشف  كفايةتشعر  ملريض يساقعه، فامن يف املجلس اآلية عىل و 

ه؛     نفسه   فتهدأ  اوتفويضا   توكًلا   قلبه  فيمتلئبضائقة يستشعر كفاية اهلل له بتفريج مهِّ

 وهكذا.  وتطمئن،

 يشعر  إذ  اآليات،  مع  العيش  يويقوِّ   دارس،التَّ   يثري  نهجيةامل  هذه  وتطبيق 

  وهذا   ربه،  من  رسائل  القرآن  وأنَّ   ،يةآ   كلِّ   يف  قلبه  إىل  هموجَّ   اخلطاب  أنَّ   املتدارس

 العلمي  التَّطبيق   إىل  يقود  وهو  ، ومتدارس  ومتدارسٍ   وقارئ   قارئٍ   بني  الفرق 

 . اهلدايات واستخراج

 : خامًسا: استخراج اهلداايت
بأهنَّ عرَّ وتُ  اهلدايات  إ  ا:ف  املوصلة  الطرق  عىل  الكريم  القرآن  اخلري،  دًللة  ىل 

الرش من  ثمر  ،(3)واملانعة  التَّدوهي  اهلة  استخراج  ويمكن  بطرٍق  ارس،  دايات 

 
 (. 23/358جامع البيان للطَّربي ) (1)

 (.6/387(، وُينظر: أضواء البيان للشنقيطي )3/158)جموعة من املتدبرين ليدبروا آياته مل (2)

اسة تأصيلية  در  اب اهلدايات القرآنية(، كت44تأصيلية ملجموعة باحثني )  لقرآنية دراسةدايات ااهل  ُينظر:  (3)

 (. 360، 23)عرض ومراجعة( لفؤاد أبو الغيث )ع 
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دة؛   فالنَّقيل يكون من قراءة ما كتبه املفرسون  متعدِّ يف  منها ما هو نقيل وآخر عقيل، 

تفاسريهم   بمحاولة ثنايا  فيكون  العقيل  ا  وأمَّ هبا،  للعمل  وإرشادات  هدايات  من 

 .  (1)طملك املتدارس من أدوات اًلستنبا استخراج اهلدايات بًم ي

 هي: و عملية مستنبطة من آثار السلف، عىل ثًلثة جوانبكيز سن الرتَّ حيو

 تَّطبيقات العمليَّة:ال .1
اآلية،   بمقتىض  العمل  قالكًمأي  البرصي    قبلكم    إنَّ »  :  احلسن  كان  من 

 . ومما كان  (2) « ارهيل وينفذوهنا بالنَّرأوه رسائل من رهبم فكانوا يتدبروهنا باللَّ 
عملياا  يطب قرقه  أنَّ أثناء  إذا»ه  اءته  ًلا  مرتسِّ تس  يقرأ  فيها  بآية  مرَّ  مرَّ  وإذا  سبَّح،  بيح 

ذ ذ تعوَّ  . (3)« بسؤال سأل، وإذا مرَّ بتعوُّ

  ﴾   ڻ  ڻ  ڻ  ں ﴿:  كان إذا قرأ  أنَّ النَّبي    :ن ابن عباس  عوكًم ورد  

 .  (4) « عىلأليبِّ ار بحانس »َقاَل:  [1األعىل:]

معو التَّفاعل  يف  ال  ًلت ساؤالتَّ   منه  موسىورد    كًم :  ياتآل اواردة   أيب   بن  عن 

 مث هت مت خت﴿  : فوق بيته، فكان إذا قرأ  يصيلِّ كان رجٌل  »قال:      عائشة
فبىل  [40القيامة: ]  ؟ ﴾جح مج حج سبحانك  ذلك  ، قال:  عن  فقال:  فسَألوه   ،

 . (5) « × سمعته من رسول اهلل

 
إىل:    (1) تقسيمها  املعاين،  "ويمكن  بني  كالقياس  باللفظ؛  تتَّصل  ًل  التي  األدوات  وهي  معنوية:  أدوات 

ه.. ونحوها، وأدوات  ، وعادات القرآن واملطرد من أسلوباين الظَّاهرةواعتبار النَّظري بالنَّظري، وتركيب املع 

ل: دًلًلت تراكيب األلفاظ وخصائصها من  فظيَّ ل ة: وتشتمل عىل بابني جليلني من أبواب العلوم: األوَّ

و جهة العربيَّة، وهو فرع عظيم من علم البًلغة، والثَّاين: باب دًلًلت األلفاظ عىل املعاين الرشعيَّة، وه

مباح  أخص  الفقهمن  أصول  من  .  "ث  اًلستنباط  واملنعلم  املفهوم  الزهراين  هج  القرآن  لنايف  ا  خمترصا

(135-136.) 

 (. 275/ 1إحياء علوم الدين للغزايل ) (2)

 (.1664( رقم: )3/225يف سننه الصغرى، باب تسوية القيام والركوع والقيام بعد )رواه النسائي  (3)

 (. 2066( رقم: )495 /3رواه أمحد يف مسند ) (4)

 (.884( رقم: )1/233ة، )ًله، باب الدعاء يف الصَّ رواه أبو داوود يف سنن( 5)
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ت ل أمٍر حثَّ امتثاوايص عىل التَّ ك اخلطوات العمليَّة بعد التَّدارس ذلك ويدخل يف

عند نزول قوله    و طلحة  أبكًم فعل    ؛رت منهاب هنٍي حذَّ عليه اآليات، أو اجتن

  ﴾ ين ىن من خن حن جن يم  ىم خممم حم جم يل ىل  مل خل﴿  تعاىل:
عمران:] قام  [92آل  اهلل  »  حيث  رسول  تبا  ×إىل  اهلل  إن  اهلل،  رسول  يا  رك  فقال: 

يقول:  ىن  من خن  حن جن يم  ىم خممم حم جم يل ىل مل خل﴿  وتعاىل 
عم]  ﴾ين أحب    [92:رانآل  إوإن  وإهن أموايل  بريحاء،  برها  يل  أرجو  هلل،  صدقة  ا 

:  ×عند اهلل، فضعها يا رسول اهلل حيث أراك اهلل، قال: فقال رسول اهلل  وذخرها  
جتعلها يف    »بخ، ذلك مال رابح، ذلك مال رابح، وقد سمعت ما قلت، وإين أرى أن

 . (1) « األقربني« فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول اهلل

 :ة مال القلبيَّ عز على األكيَّتَّ لا .2
هتذُّ »قال:    ود  مسع  ابن  عن هذَّ ًل  القرآن  الدَّ الشِّ   وا  نثر  تنثروه  وًل  قل عر، 

عجائبه،   عند  القلوب وحر ِّ وقفوا  به  ملك  (2) « كوا  هو  الَّذي  القلب  عىل  فاملعول   .

  ر الشكآيات النعم واًلمتنان؛ لتحريك عبودية  يقف املتدارس مثًلا عند  اجلوارح، فل

ك يفالرمحن،    ةوحمب والوعيد، وليسأل    اخلوف قلبه  وحيرِّ الوعد  آيات  والرجاء عند 

وأين   اآليات؟  هذه  حتركها  التي  القلبية  األعًمل  ماهي  ة  مرَّ كلِّ  يف  نفسه  املتدارس 

 قلبي منها؟

أنَّ وُح  ا-الصحابة    كي  عليهم رضوان  فقال    -هلل  القرآن  بكر »تذاكروا  أبو 

وأحسن من قوله    ىأرجفيه آيٍة    ه فلم أرَ له إىل آخرأوَّ   نم : قرأت القرآن  الصديق 

وتعاىل:   ﴾جع  مظ  حط مض خض حض جض مص  خص حص  مس خس  ﴿  تبارك 
إًلَّ فإنَّ   [84اإلرساء:] بالعبد  يشاكل  ًل  العصيانه  بالربِّ   ،  يشاكل  الغفرانإًلَّ   وًل   ، 

 
 (.1461(، رقم: )120/ 2)  صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب الزكاة عىل األقارب (1)

  (.1883(، رقم: )407/ 3اإليًمن للبيهقي )  شعب (2)
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فيه آية أرجى   له إىل آخره فلم أرَ : قرأت القرآن من أوَّ   بن اخلطاب    وقال عمر

تعحأو قوله  من   ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي﴿   :اىلسن 
الذُّ قدَّ   ،[3-1غافر:]  ﴾مئزئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ غفران  قبول  م  عىل  نوب 

: قرأت مجيع القرآن من  وقال عثًمن بن عفان    ،وبة، ويف هذا إشارة للمؤمننيالتَّ 

 لك خك حك جك مق ﴿  آية أحسن وأرجى من قوله تعاىل:  ه إىل آخره فلم أرَ لأوَّ 
طقو  ،[49احلجر:]  ﴾مك أيب  بن  عيل  من    :الب  ال  القرآن  إىل  أوَّ قرأت  له 

أرَ  فلم  تعاىل:  آخره  قوله  من  وأرجى  أحسن   حئ جئ يي ىي ني﴿آية 
 مج حج مث متهت خت حت جت هب خبمب حب جب هئ مئ خئ
له إىل آخره فلم وقرأت القرآن من أوَّ :  -أي القرطبي-  قلُت   ،[53الزمر:]  ﴾جح

تعاىل:  أرَ  قوله  من  وأرجى  أحسن   خم حم جم يل ىل مل خل﴿  آية 
 . (1) « [82األنعام:] ﴾جن يم ىم مم

   الدعاء: .3
سؤال  واملقصو خاصٍّ  اهلل  د   

ٍ
املتدارسة  مستخرجٍ بدعاء اآلايت  أمكن    من  ما 

  إذا ×اهلل رسول  انك»: ال، قعبَّاس نعن ابف ذلك، وهو من هدي النَّبي 

 [8-7الشمس:]  ﴾يئرب ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ﴿  اآلية:  رَّ هبذهم
ققفو ُثمَّ  نفيس  ال،  آِت  اللهمَّ  أن:  وليُّهاتقواها  اهاوموًله  ت  زكَّ من  وخري  ،  (2)« ا 

عائشة   يف ذلك  أهنا:  وتبعته  عنها  الوارد  األثر  بآية:  يف  ت   خص حص مس﴿  مرَّ
موم،  عذابعلينا وقنا نَّ اللَّهمَّ مُ »: قالتف،  [27الطور:] ﴾حض جض مص السَّ

حيم ا  سؤال اهلل  ينَس املتدارسوًل    .(3) « إنَّك أنت الربُّ الرَّ  اهلل نَّ ماًلنتفاع بًم   عموما

 لس التَّدارس. جم  يفعليه 

 
 (.323 -322/ 10اجلامع ألحكام القرآن للقرطبي ) (1)

 .  (91111( رقم: )106/ 11) رواه الطرباين يف املعجم الكبري( 2)

 (.6036( رقم: )2/25أخرجه ابن أيب شيبة يف املصنف )( 3)
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اوبع وقرأ  د  اآليات،  مع  عاش  قد  املتدارس  يكون  اخلطوات  هذه  من  ًلنتهاء 

واب، ويستدرك عىل  أقوال أهل العلم فيها، فيفرح إذا   قارب أقواهلم وهداه اهلل للصَّ

ح مسار فهمه إن كان غري ذلك  .نفسه ويصحِّ

  ﴾رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك﴿  قال سبحانه:
 ارسه.يف تد مجعهما  وٍح بهفنِعم مفر،  [85س:يون]
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 انياملبحث الثَّ

 ا(دارس )سورة العصر أمنوذًجيف التَّخري القرون  ملنهجيَّات تطبيٌق

من ذكره  سبق  ما  تطبيٌق عىل  املبحث  هذا  التَّ منهجيَّ   يف  من  ات  املستنبطة  دارس 

ن عظيم  ا حتوي مالدراسة، وملاسبتها حلجم  نمل  لف، واخرتنا سورة العرص؛آثار السَّ 

الشافعي    ؛عاينامل عنها  قال  هذه »:  كًم  إًل  خلقه  عىل  حجة  اهلل  أنزل  ما  لو 

 .(2) « يف غفلة عن هذه السورة الناس»قال: ، و(1) « لكفتهم السورة

تكرار  و ااًلستًمع  بعد  يأيتإىل  األسئلة  استخراج  يف  الذهن  إعًمل  مع   لسورة، 

ة األسئلة ة مشارب لنوعيَّ د ذكرنا عدَّ قو  تثوير األسئلة،:  هيانية والثَّ   ةيَّ ق املنهج يتطب

 :املستخرجة ونعرض هنا أمثلةا عليها

 :على تثوير األسئلة تطبيقٌ -
ؤال -   ؤال عن معنى العرص؟ السُّ  :عن معاين الغريب يف اآليات، مثلالسُّ

 ؟ ق ايص باحلوتَّ بال املقصودؤال عن ؤال عن معنى اآلية، مثل: السُّ السُّ - 

ؤال عًمَّ - ار  ل يف ذهن القارئ،  اإلشكا    ظاهرهالسُّ قون مثل: كيف نرى الكفَّ   حُيقِّ

م يف  نيا، وقد قال اهلل عنهم أهنَّ  ؟ رسُخ النَّجاحات يف الدُّ

ؤال عن األساليب البًلغيَّة وأرسارها -  ت التَّوكيد ؤال عن دًلًلالسُّ  ، مثل:السُّ

ورة  ؟ يف السُّ

ؤال عن  -  ؤال عن  اين احلروف،  املفردات ومع  ة بنيق اللُّغويَّ الفرو  السُّ مثل: السُّ

)إنَّ اإلنسان والقول يف غري القرآن:،  ﴾حم جم يل ىل﴿  قوله تعاىل:الفرق بني  

 خلارس(؟

 
 (.3/1461تفسري اإلمام الشافعي ) (1)

 (.3/1461تفسري اإلمام الشافعي ) (2)
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السُّ السُّ -  هبا  انفردت  الَّتي  املفردات  عن  ربطها  ؤال  ثمَّ  غريها،  دون  ورة 

ورة ورةبموضوع السُّ   (. )العرصبذكر ، مثل: انفراد السُّ

ؤ- عن  السُّ املكررال  ورة،الكلًمت  السُّ يف  كلمة السُّ مثل:    ة  تكرار  عن  ؤال 

  ا(.)تواصو

السِّ - يف  املتشاهبة  اآليات  بني  اللَّ املقارنة  وربط  كلمة:   ،بأخواهتا  فظةياق،   مثل 

القرآن) يف  وردت  مرة  كم  سياقاهتا  وما  ؟الصرب(  او   ؟هي  صابرا أكون  وما    ؟كيف 

 ؟ جزاء الصابرين

ؤالا-   ورة ملقصدها؟ناسبة اسم السُّ عن مؤال السُّ  :ت: مثل سبانال عن املسُّ

ورة مع إرفاق إجاباهتا   لة عىل ترتيب السُّ وبعد هذه األمثلة نتناول األسئلة مفصَّ

ا من األسئلة سيجد   -ن مل يكن مطلوباا يف مرحلة التثويروإ- ليتبني للقارئ أنَّ كثريا

 ري. إجاباهتا يف ثنايا التَّفاس 

 حن جن يم ىم ممخمحم جم يل ىلملخل﴿  ىل:ل تعااق 

 .﴾جه ين ىن من خن

 تثوير األسئلة: 
 .﴾  مل خل﴿ :يف قوله تعاىل

 ما معن العصر؟  
ضغط   :اين وحني، والثَّ دهرٌ   :لاألوَّ   أصول ثًلثة صحيحة:  العرص لغة يرجع إىل

 
ٍ
العرص يكون ًلستخراج ف  ؛(1)ق بَّشء وامتساك بهتعلُّ  :الثب، والثَّ يتحلَّ   حتَّى  يشء

 . (2)مانخًلصة الزَّ  عرصال أنَّ وك ألشياءصات اخًل

 
 (، مادَّة )عرص(.4/340ُينظر: مقاييس اللُّغة ًلبن فارس )( 1)

 (. 22/237الدرر للبقاعي )ُينظر: نظم  (2)
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 ؟ السُّورةما املقصود ابلعصر يف 
الثَّالث النَّهار،  طريف  أحد  الثَّاين:  هر،  الدَّ ل:  األوَّ أقوال:  ة  عدَّ فيه  صًلة  جاء   :

سول   الرَّ زمان  ابع:  الرَّ وهو  (1) ×العرص،  آدم  فيه  ُخلق  الَّذي  مان  الزَّ اخلامس:   ،

اجح  (2)عرص اجلمعة هر»:  ي  ه الطربما ذكر، والرَّ وهو العَّش    العرص اسم للدَّ

والنَّهار معنى  ،واللَّيل  معنى دون  اًلسم  هذا  شمله  ما  ص  لزمه ،  ومل خيصَّ ما  فكل 

 .(3)« يًم أقسم به جلَّ ثناؤهف  فداخٌل هذا اًلسم، 

 ما داللة القسم ابلعصر؟ 
املراد به  ل بأن  وعىل القول األو،  (4) يراد به تأكيد اخلرب كًم هو شأن أقسام القرآن

 يعتقدون من إضافة  وهذا خًلف ما كانوا  أصول النعم،   فيهة ذلك أنَّ لالدهر فدًل

ا أنَّ  عىل  أقسم  تعاىل  فكأنه  الدهر،  نوائب  إىل  اخلارس وأنَّ  نعمٌة،    لدهراخلرسان 

 .املعيب هو اإلنسان

حىوعىل القول الثَّاين: أقسم بالعَّش كًم أقسم   ة، القدر  ؛ ملا فيهًم من دًلئلبالضُّ

 الكسب والتجارة عندهم.  قت انتهاءأمهيته إذ هو وعىل  هوللتنبي

الثَّالث:   تفخيًما لشأهنا، بدليل قوله و  لفضلها  ؛أقسم بصًلة العرصوعىل القول 

  ؛ صًلة العرص  وهي  [ 238البقرة: ]   ﴾ جم  يل  ىل  مل  خل ﴿  تعاىل:

 . هار طاعات النَّ  هبا م  ت كًم خُي   مكاسبهم آخر النَّهار، ًلنشغال الناس ب   مشقة؛ يف أدائها    ألنَّ 

ال القول  أقسم  وعىل  ابع:  النَّبي  رَّ حممدكأنَّ   ×بزمان  يا  أنت  يقول:  تعاىل   ه 

 . (5) !خرساهنم وخذًلهنمًم أعظم ، وهم أعرضوا عنك، فوكنت بينهم  هتموه عَ دَ 

 
ازُينظر: مفاتيح الغيب  (1)  (.530/ 30(؛ التَّحرير والتَّنوير ًلبن عاشور )279-32/277ي )للرَّ

رر للبقاعي )( 2)  (. 22/236ُينظر: نظم الدُّ

 (.530/ 30(، وُينظر: التَّحرير والتَّنوير ًلبن عاشور )612/ 24جامع البيان للطَّربي ) (3)

 (.528/ 30)  حرير والتَّنوير ًلبن عاشورُينظر: التَّ  (4)

ازي )794-793/  4اف للزخمرشي )ر: الكشُينظ(  5) رر279-277/  32(؛ مفاتيح الغيب للرَّ   = (، نظم الدُّ
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ر بعظيم قدرة اهلل تعاىل يف خلق العامل   هالقسم ب  ا ما كان املراد منه هنا فإنَّ وأيا  ُيذكِّ

 .(1) ًلة املخصوصة أو عرٍص معنٍي مبارك مثل الصَّ  مٍة مباركةبأموٍر عظياله، ووأحو

 ما نوع أل يف )العصر(؟  
 .(2) عرص أي كلِّ  ؛هنيلعهد الذِّ لتعريف 

 ل وردت مفردة )العصر( يف غري هذه السورة؟ وما علقتها مبوضوع السورة؟  ه 
ورة مل ة اسم  مناسب   هبا سورة العرص وسيأيت ذكر   انفردت هذه اللفظة مما    صدها. ق السُّ

 ﴾خم حم جم يل ىل﴿ :تعاىل يف قوله 
 أين جواب القسم؟

 . (3)  ﴾خم حم جم يل ىل﴿ قوله:

 ؟عن سابقتها ية الثانية منفصلةً اآل  جاءت  ملاذا 
 .(4) امعا يف نفس السَّ يتقرر احلكم تاما  حتَّى

 ؟ وما داللتها؟ اآليةما أدوات التَّوكيد الواردة يف 
 ( الًَّلم  (،  إنَّ القسم،  ايلف)يف  حرف  عموم  ج(،  يف  اإلنسان؛خلرب  يفيد    نس 

 . (5) اسهويل واإلنذار باحلالة املحيطة بمعظم النَّالتَّ 

 ما نوع التَّعريف يف )اإلنسان(؟ 
النَّألنَّ ؛  للجنسالتعريف   أفراد   قدوع اإلنساين يف زمن نزول اآلية، وه يستغرق 

معني،   شخص  منه  املراد  السابق  للمعهود  عنتكون  ورد  عاب  كًم  املر  اسبَّ ن   ادأن 

 
 (.236/ 22للبقاعي )=

 (.528/ 30ُينظر: التَّحرير والتَّنوير ًلبن عاشور ) (1)

 (.529/ 30اشور )ُينظر: التَّحرير والتَّنوير ًلبن ع (2)

 (.307جزء عم ًلبن عثيمني )ُينظر: تفسري العثيمني:  (3)

 (.531/ 30ُينظر: التَّحرير والتَّنوير ًلبن عاشور ) (4)

 (.531/ 30ُينظر: التَّحرير والتَّنوير ًلبن عاشور ) (5)
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املرشكني من  املغري  مجاعة  بن  عبد كالوليد  بن  واألسود  وائل،  بن  والعاص  ة، 

ا  وقال مقاتل ،  املطلب هؤًلء كانوا    وي أنَّ ورُ   أبو جهل،  قيلنزلت يف أيب هلب، و  أهنَّ

 . (1) ا تومهوناألمر بالضد ممَّ  ، فأقسم تعاىل أنَّ (ا لفي خرس إنَّ حممدا )يقولون: 

 سر؟  ما معن ال 
 . (2) ضد الربح واخلرس، يف أهوائهم بحسب مساعيهم اناخلرسلكة واهل يأ

 )لفي خسر(؟بـ ما املقصود 
تضييع رأس املال،    هألنَّ   ؛رساخلاإلنسان ًل ينفك عن    أنَّ   أويف طريق اخلرس،    أي

عمره،   هو  ماله  مترُّ   كلُّ فورأس  إىل  ساعة  مرصوفة  كانت  يف  فهي    ؛املعصية  إن 

كانت وإن  باملباحامشغول   خرسان،  أيضا   ؛تة  حافاخلرسان  كانت صل،  ا  وإن 

بالطاعات ذلك  ؛مشغولة  من  أحسن  وجٍه  عىل  هبا  اإلتيان  ويمكن  إًل  طاعة    ؛ فًل 

 . (3)مراتب اخلضوع واخلشوع ختًلفًل

 ما داللة حرف اجلر )يف(؟
  ه أحاط به من كل جانبه كاملغمور يف اخلرسان، وأنَّ فيد أنَّ ت  (لفي خرس)قوله:  

 . (4) (اإلنسان خلارس إنَّ )قال: فكانت أبلغ من أن ي ،باملظروف رفالظَّ إحاطة 

 ملاذا جاءت )ُخسر( مفردة؟
 . (5)ربه طاعةه عن اخلرس احلقيقي هو حرمان  نَّ أل

 
ازي )( 1)  (.30/531(؛ التَّحرير والتَّنوير ًلبن عاشور ) 32/279ُينظر: مفاتيح الغيب للرَّ

)ُين  (2) للطَّربي  البيان  جامع  الغيب 612/ 24ظر:  مفاتيح  از  (؛  )للرَّ ًلبن  32/279ي  والتَّنوير  التَّحرير  (؛ 

 (. 30/531عاشور )

(3)  ( للطَّربي  البيان  ازي )612/ 24ُينظر: جامع  للرَّ الغيب  مفاتيح  والتَّنوير  280-279/ 32(؛  التَّحرير   )

 (.30/531ًلبن عاشور )

 .(30/531عاشور ) رير والتَّنوير ًلبن (؛ التَّح32/280ازي )يح الغيب للرَّ ُينظر: مفات( 4)

ازي )( 5)  (.280-32/279ُينظر: مفاتيح الغيب للرَّ
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 ( نكرة؟كلمة )ُخسرملاذا جاءت  
فهو  التهويل،  وللتعظيم  أو  خرساٌن يف مساعيهم ورصف أعًمرهم،  أي    للتنويع

ه وقع يف مقابلة ألنَّ   نب، أوذَّ ن يف حقه اليعظم بعظم منب  الذَّ ألنَّ    ؛ يف خرس عظيم

 .(1) عم العظيمةالنِّ

 م يف خسر؟ نيا، وقد قال هللا عنهم أّنَّ جاحات يف الدُّ قون النَّ كيف نرى الكفار حيق ِّ 
عاقبة اإلنسان يف آخرته من نعيٍم املقصود باخلرس هو    كًم تبني من معاين اآلية أنَّ 

ا أمام اخللود يف النار، خرسانا   تعدنيا فلدُّ ات يف اار نجاحكفَّ ق الأو عذاب، فمهًم حقَّ 

 .هاياتوالعربة بكًمل النِّ 

 .   ﴾ ين ىن من خن حن جن يم ىم مم﴿   تعاىل:   يف قوله 
 ما داللة االستثناء؟ 

 . (2) بالنسبة إىل أهل اخلرس قليٌل ليدل عىل أنَّ عدد املستثنني 

 ما داللة االسم املوصول )الَّذين(؟ 
علَّ  إىل  حكمإيًمء  فإهنَّ   ة  املخالفة-م  اًلستثناء  ألجل   -بمفهوم  خرس  يف  ليسوا 

 . (3) وعملوا الصاحلات م آمنواأهنَّ 

 املاضي يف )آمنوا(، )وعملوا(، )وتواصوا(؟ما داللة التَّعبري ابلفعل 
 .( 4) دحهم بًم صدر عنهم يف املايض، ورغبتهم يف الثبات عليه يف املستقبل مل لـعل ذلك  

  أبل؟احلات( )الص  عرَّفملاذا 

 . (5)مروا بعملهاأُ  الَّتيعملوا مجيع األعًمل الصاحلة  مفهًلستغراق، ل

 
(1)  ( ازي  للرَّ الغيب  مفاتيح  )279/  32ُينظر:  عود  السُّ أليب  ليم  السَّ العقل  إرشاد  التَّحرير  197/  9(؛  (؛ 

 (. 532/ 30والتَّنوير ًلبن عاشور )

 (.238/ 22رر للبقاعي )ظر: نظم الدُّ ُين( 2)

 (.532/ 30بن عاشور )رير والتَّنوير ًل ُينظر: التَّح (3)

ازي ) (4) رر للبقاعي )282/  32ُينظر: مفاتيح الغيب للرَّ  (. 238/ 22(؛ نظم الدُّ

 (.532/ 30ُينظر: التَّحرير والتَّنوير ًلبن عاشور ) (5)
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 احل ابإلميان؟ ما داللة اقَّتان العمل الصَّ 
عىل اإليًمن   طفن باب عطف اخلاص عىل العام، والعطف يقتيض املغايرة؛ فعُ م

الَّتي ًل يتم إًلَّ هبا، فهم مل يقترصوا عىل اإليًم القلبما هو من لوازمه  بل أتبعوا    ين 

 .(1) عمل الصالح ذلك بال

 ملاذا عطف التَّواصي على اإلميان والعمل الصاحل رغم أنَّه منه؟ 
باب   من  اخلاصجاء  العام  عطف  ا  عىل  ُيظن    ؛به  اهتًمما ًل  العمل   أنَّ حتَّى 

من  الصالح   الغري  إىل  املتعدي  يشمل  بل  كر،  والذِّ ًلة  كالصَّ النفس  عىل  مقترٌص 

 . (2) بالصرب يم اخلري، والتوايصلوتع حلق إىل ا ةدعوال

 واصي؟اجون من السر ابإلميان أوالً مثَّ التَّ ملاذا وصف النَّ 
يؤدهيم   بًم  متسكوا  لشدَّ ألهنم  صاروا  ثمَّ  والنجاة،  الفوز  للطاعة إىل  حمبتهم  ة 

ا يف اجتًلب األ  .(3) من دعوة الغري  ورجيوصون غريهم بمثل طريقتهم؛ طمعا

 غة )تواصوا(؟ ية لصيَّ لداللة الصرف ا  ما
  يويص بعضهم أي  رفني،  طفاعلة تقع من  املصيغة  عىل وزن )َتَفاَعل(، و   تواىص

ا باحلق، والتَّ     .(4) توايص عىل شيوع ال قائًما  مشأهن يكونف ،مسك بهبعضا

 ما املقصود ابحلق؟ 
 .(5) ع بصحته كل ما حكم الرشَّ 

 
 . (342القايض ) ُينظر: التفسري العقدي جزء عم ألمحد (1)

 (.335-532/ 30عاشور )رير والتَّنوير ًلبن ُينظر: التَّح (2)

ازي ) ُينظر: (3) رر للبقاعي )281/  32مفاتيح الغيب للرَّ  (. 239/ 22(؛ نظم الدُّ

(؛  34)(؛ شذا العرف يف فن الرصف للحمًلوي534-30/533ُينظر: التَّحرير والتَّنوير ًلبن عاشور )  (4)

 .(342د القايض )ي جزء عم ألمحالتفسري العقد

رر  (5)  (.239/ 22للبقاعي )ُينظر: نظم الدُّ
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 ما داللة تكرار فعل التَّواصي؟
ف وال  وةلدعاعىل  ل  األوَّ   دليللتَّأكيد،  اهلل  الثَّ ثَّ إىل  عليه،  اين  ل  األوَّ يفيد    وأبات 

 . (1) هي عن املنكراين النَّاألمر باملعروف والثَّ 

  لصرب؟اب املقصود   ما
 . (2)عن املعايص وعىل الطاعات، وعىل ما يبلو اهلل به عباده هو الصرب

 وما داللته؟   ؟﴾ين ىن من خن﴿ ما نوع العطف يف قوله تعاىل:
خاصٍّ  ععطف  عىل  إىل  مت  احلقَّ ألنَّ    ؛ما  احتاج  إقامته  يف  أذى  اعرتضه  ما  ى 

 به أو ألنَّ األوَّ و»،  (3)صرب
ِ
ارٌة عن رتبة العبادة التي  عب  )احلق( وهو    للكًمِل اًلعتناء

يَ  به اهلل تعاىلهي فعل ما  التي هي    )الصرب(والثاين  ،رىض  العبودية  عبارٌة عن رتبة 

ضا بًم فعل اهلل تعا  .(4)   « ىلالرِّ

 السُّورة ومناسباهتا:    يق الكشف عن مقدماتبتط  -
 عناية السَّلف بسورة العصر:

جًلن من أصحاب  » قيا مل يتفرقا حتَّى يقرأ أحدمها عىل إذا الت  ×  النَّبيكان الرَّ

   .(5)« أحدمها عىل اآلخر مَّ يسلِّمث ، ﴾خم حم جم يل ىل مل خل﴿ اآلخر

الشافعي   اإلمام  ال» :  قال  هذه  النَّاس  تدبر  لولو  رواية س سورة  ويف  عتهم. 

ع  ـميـت جـلـم ـا ش ـهـره: إنــال غيـهم. وقـتـزل إىل النَّاس إًل هي لكفـنـو مل يـ: لهـعن

 . (6) « رآنــوم القـلـع

 
ازي )( 1)  (.282/ 32مفاتيح الغيب للرَّ

خمرشي ) (2) اف للزَّ  (794/ 4ُينظر: الكشَّ

 (.533/ 30ُينظر: التَّحرير والتَّنوير ًلبن عاشور ) (3)

 (.9/197إرشاد العقل السليم أليب السعود ) ( 4)

 (.5124( رقم: )215/ 5عجم األوسط )لطرباين يف املرواه ا (5)

 (.1461/ 3(، وينظر: تفسري اإلمام الشافعي )528/ 30وير ًلبن عاشور )تَّحرير والتَّنال  (6)
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افعيلبقاعي عىل  ويعلق ا الف-قول الشَّ ا  وهو معنى قول غريه: إهنَّ »:-الذكر   السَّ

ن علق، وبيان  خلوق مشملت مجيع علوم القرآن، مقصودها تفضيل نوع اإلنسان امل

ؤال عن زكاء األعًمل بعد اإلشارة  اجي يوم السُّ عصارته وهم احلزب النَّو  خًلصته

واألحوال برتك الفاين واإلقبال عىل    إىل أضدادهم، واإلعًلم بًم ينجي من األعًمل

 . (1) « ه خًلصة الكون ولباب الوجودألنَّ  ؛الباقي

 أحوال نزول السُّورة: 
ورة مكيَّة ح   يبثَّالثة عرشة يف ترتوهي ال  ،(2) السُّ النُّزول؛ نزلت بعد سورة الرشَّ

 . (3) وقبل العاديات

ظروفها   تبني  الَّتي  اآلثار  عباس  ولقومن  من  يريد  »  :عنها    ابن  مجاعة 

وقال  املطلب.  عبد  بن  واألسود  وائل،  بن  والعاص  املغرية،  بن  كالوليد  املرشكني 

مرفوع    مقاتل: خرب  ويف  هلب،  أيب  يف  أإنَّ نزلت  جهل،ه  أنَّ ورُ   بو  كانوا هؤ  وي  ًلء 

 . (4)« ا تومهوند ممَّ األمر بالضِّ  ا لفي خرس، فأقسم تعاىل أنَّ حممدا  يقولون: إنَّ 

ه َدَويه مره ابن  َعبَّاس  وأخرج  ابهن  قوله:    َعن   جم يل ىل مل خل﴿   يف 
ذكر    ﴾حن جن يم ىم مم﴿   ،ا جهل بن هشامبأ  عنيي»   :﴾خم حم

 . (5)« ا وسلًمنعليا 

   مقصد السُّورة:
ف اإلبيان من  . (6) سان بمعيار النَّجاح مع النَّفس والغري نهج حياة، ُيعرِّ

 
رر للبقاعي )( 1)  (. 234/ 22نظم الدُّ

ا مدنية."  (2) وروي عن    هي مكية يف قول اجلمهور وإطًلق مجهور املفرسين. وعن قتادة وجماهد ومقاتل أهنَّ

. التَّحرير والتَّنوير ًلبن عاشور "هالسور املختلف في»اإلتقان« يف عداد ا  عباس ومل يذكرها صاحبابن  

(30/527.) 

 (.527/ 30(، التَّحرير والتَّنوير ًلبن عاشور )33ُينظر: فضائل القرآن ًلبن الرضيس ) (3)

ازي )( 4)  (. 32/279مفاتيح الغيب للرَّ

 (.8/622يوطي )الدر املنثور للسُّ ( 5)

 (. 601ز تفسري )خترص يف التفسري ملرك ُينظر: امل( 6)
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 مناسبة اسم السُّورة ملقصدها:
خيلِّ  ويميِّ العرص  املعصور  روح  صفص  ويكشف اوته،  ز  البرش  يعرص  مان  فالزَّ

 . (1) معادهنم، ويميِّز الفائز من اخلارس

 (:التَّكاثرمناسبة السُّورة ملا قبلها ) 
ؤال التَّكاثرا من  يهحال الدنيا وما ف  -هسبحان-  ملا ذكر اهلل د اإلنسان بالسُّ ، وتوعُّ

  خرٍس يف    اسفالنَّواحلساب ورؤية اجلحيم؛ جاءت سورة العرص تبنيِّ طريق النَّجاة؛  

 .(2) أربع بصفاٍت إًلَّ من اتصف 

 مناسبة السُّورة ملا بعدها )اهلمزة(: 
خ  ملَّا يف  اإلنسان  جنس  أنَّ  سبحانه  اهلل  يبني  ًل  اترس  من  إًلَّ  منه    صفنجو 

بًمله  يغرت  إذ  اإلنسان،  يعشها  الَّتي  اخلرس  أمثلة  من  بمثال  أتى  معينة،  بصفات 

باهلمز   غريه  عىل  ويعتدي  املال    الَّلمزوونفسه،  أنَّ  يظن  ذلك  يف  وهو  والعيب، 

سيحميه من عمله وينجيه من سوء فعله، إًلَّ أنَّ هذا هو عني النَّقص واخلسار الَّذي  

 .(3) اهلل يف سورة العرص بيَّنه 

 تطبيق الرَّبط ابحلال:  -
 .ا لفي خرسحممدا  : إنَّ بي كان يقول َمن هو ِمن أقارب النَّ

رت أن تثبت عىل مبدٍئ صحيح، مثل: أنَّك  ،ملوقف مشابهفماذا لو تعرضت   قرَّ

 !خارس  قراركقال لك من أقرب النَّاس إليك: إنَّ يُ  ثمَّ 

. واستمع إلجابات من ة.بمثالي  بمصداقية ًل  اإلجابةحاول استشعار املوقف و

 ..دارسمعك يف جملس التَّ 

كثريا  سأحزن  أتزعزع،  )قد  إلجابات:  أبايلأمثلة  ولن  سأثبت  عىل ا،  سأثبت   ،

 . (..، قد أجادلمضض

 
رر للبقاعي ) (1)  (. 22/234ُينظر: نظم الدُّ

رر للبقاعي )376ُينظر: الربهان يف تناسب سور القرآن للغرناطي ) (2)  (.22/236(؛ نظم الدُّ

 (. 376ُينظر: الربهان يف تناسب سور القرآن للغرناطي ) (3)



 (ه1442 ةجذو احل)          ونــثل ـثال و  ثاينال ددـــعال      ة ــيـنرآـلقت ااـ سللدرااطيب ـلشاام ـماإلد ـهـعم ةـلـجـم

457 

باألذى..  لك  تعرض  من  عىل  ويردُّ  عنك،  اهلل  يدافع  عندما  شعورك  ما   ُثمَّ 

و) بالفخر  هللسأشعر  حمبةا  وأكونأزداد  يقينا  ،  املستقبل  اوثباتا   ،اأكثر   ، ...( يف 

الطَّريق يف  ..وهكذا املشاعر غالباا مصاحبة لكلِّ من ثبت عىل هذا  ، وستكون هذه 

 .تزداد يقيناا هبذا الدينفمن الصحابة لو وضعت نفسك يف مكاهنم؛  قتذلك الو

ا حق   أمَّ ين  الدِّ هذا  أنَّ  باحلرسة  يشعر  )يتفاجأ،  فقد:  الكفار  وتتبني شعور   ، 

عىل اإلسًلم،    وُيقدميف حاله    ُيفكربذلك، ومن املمكن أن    حمكابرته وإن مل يرص

 رسين...( وهكذا.. إىل نفسه بالتفكري حتَّى ًل يكون من اخلا فريجع

 .فس منزلة املخاطب يف اآليةإنزال النَّبللربط باحلال  ه أمثلةهذ

 : عليهاالعرص ةزيل سورنوت بط ابلواقع احلاضرالرَّ ومن زاوية 

مترُّ - العام:  النَّ  الواقع  انتشار  انترش  وباء  جائحة  فتشتدُّ بالعامل  اهلشيم،  يف    ار 

خسائر ممكنة، فُينزل املتدارس سورة    ء بأقلِّ اذ منهٍج خيرجنا من البًلاحلاجة إىل اختِّ 

واستشعار عظيم قدرته وقهره وسلطانه،    ،ح باإليًمن باهلليتسلَّ و العرص عىل واقعه؛  

بات عىل ما فيه مصالح العباد راد املجتمع بالثَّ فل الصاحلة، ويتواىص أباألعًمويبادر  

بًلء، فتخفن وطأة اًلبتًلء  رب عىل ماجره الوباء من تعطٍل، وُبعٍد ووالبًلد، وبالصَّ 

م الغيوب  .عىل القلوب، بتدبر كًلم عًلَّ

  آلية عىل الواقع اخلاص: إنساٌن حلَّت عليه فاجعة بموت قريٍب عزيز، فُينزل ا-

رب، ويتواىص مع من حوله بذلك، ويستشعر قرب املوت ويدرك  واقعه ويتسىل بالصَّ 

بالص بقي من عمره  ما  استثًمر  فيحاول  الزمان،  ينجو من  قيمة  ليكون ممن  احلات؛ 

 ...اخلرسان، وهكذا

 :اهلداايت استخراج  تطبيق    -
ا بالرتَّ  ويكون ذلك كًم تبنيَّ   :كيز عىل ثًلثة حماورسابقا
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  :ةالعمليَّ   طبيقاتتَّ ال:  أوالً 
باملحافظة عل  - العرص،  ل وقتهااًلهتًمم بوقت صًلة  أوَّ ، واملحافظة عىل  يها يف 

 .أذكار املساء

ي بالتَّوايص مع أهل البيت واملعارف عىل اخلريات. احلرص عىل ا  -  لنَّفع املتعدِّ

ا    احلفاظ عىل الوقت  -  . ز باإلنجا برتتيب األوليات، ووضع اجلدول اليومي؛ ليكون عامرا

 ا.خلص منهبالتَّ  ءبدل وا قات، وحتديد مشتِّتات األ  -

زيادة    - عىل  الصالح،  اإليًمن  احلرص  العمل  وقود  ألنه  نقصانه؛  من  واخلوف 

 قرتح قراءة كتاب: )أسباب زيادة اإليًمن ونقصانه؛ لعبد الرزاق البدر(. ويُ 

ُيت  - قرآينٍّ  أٍخ  ب  واىص اختيار  التمسك  عىل  حفظا معه   –راجعة  م  –  االقرآن: 

ا، تدب – اتفسريا   . ن أعظم أسباب الثبات ذا مفهرا

 .هي عن املنكراألمر باملعروف والنَّ  -

 .تواسيه وتصربه إرسال رسالة ملحزون  -

  دونه.من ، وحال املجتمع وايصربز أمهية التَّ قال يكتابة م  -

رب يف صغري األمور، لنَّال تربية  -  عليه عند جليلها. لثباتفس عىل الصَّ

الوقت    اول املحاور اآلتية: إدارة تتن العرص  يبية مستوحاة من سورة  ورة تدر ترتيب د    -

ات    –  لعادات والقيم. بناء ا   –ترتيب األولويات    –التَّواصل مع اآلخرين    -إدارة الذَّ

 . وايص باحلق ا أمر اهلل به من التَّ امتثاًلا ملدارس ق التَّ يطبت  -

طريق الصرب،   ىلعلتعرف  يف القرآن؛ ل الصرب()  كلمة:لبحٍث موضوعٍي  عمل    -

   الصابرين.وجزاء 

 :ةــيَّـ لبعمال الق األيز على  كر ـ تَّ ــالاثنًيا:  
  ما   فينبغي أن نعظِّميقسم إًل بعظيم،    العظيم ًلو ، فاهلل أقسم بالعرصعظيمالتَّ   -

 .اهلل عظَّمه
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 .( 1)اخلوف من اخلرسان، ورجاء النَّجاة منه ،الوف والرجاء  -

اإليًمن،   :فات األربعالصِّ   والقوة يف حتقيق ربأ من احلول  عىل اهلل، والتَّ   وكلالتَّ   -

 .بالصرب والتَّوايصباحلق  والتَّوايصوالعمل الصالح، 

  .رحماسبة النفس عىل ضياع العم  ،احملاسبة  -

 .(2) عىل الطاعات وعن املعايص وعىل أقدار اهلل  الصرب   -

 .رسينجيهم من اخل ماودًللتهم عىل  ،سن تعليم اهلل لعبادهحل احملبة  -

 :عاءالدُّ اثلثًا:  
ا باخلري:  أن جيعل عمر سؤال اهلل     -  . ( 3) « واجعل احلياة زيادة يل يف كل خري » ه عامرا

النَّجاة من اخلرس، مثل:  - بًم حيقق  إنَّا نسألك موجبات رمحتك،  »الدعاء  اللهم 

والفوز   بر،  كلِّ  من  والغنيمة  إثم،  كلِّ  من  ًلمة  والسَّ مغفرتك،  ،  باجلنَّةوعزائم 

 .(4) « رالنَّاجاة من والنَّ 

حتق  - اهلل  اإليًمن:سؤال  إينِّ »  يق  إيًمنا اللهمَّ  أسألك  ًل  ينفد،  يرتد  ا  ًل  ونعيًما   ،

 . (5)« اخللد جنَّةيف أعىل   ×ومرافقة النَّبي 

الثَّبـس   - اهلل  احلق:  ـؤال  عىل  والعزيمة  »ات  األمر،  يف  الثَّبات  أسألك  إين  اللهم 

شد  . (6) « عىل الرُّ

 
جي أقل؟ أفًل ينبغي من القليل، كيف والناًما حتى ًل تكون أنت  ؛ كان اخلوف عظين الناجي أكثرلو كا"  (1)

ازي ) ".!أن يكون اخلوف أشد  (. 32/281مفاتيح الغيب للرَّ

رب مًلك فضائل األخًلق كلها، فإنَّ اًلرتياض باألخًلق احلميدة ًل خيلو من محل املرء نفسه عىل  "(  2) والتَّخلق بالصَّ

كثري خمال  شهوات  خمالفتها فة  ففي  ع   ة،  رب  الصَّ يقتيض  ا تعب  مكارم  تصري  حتى  نفسه  ليه  راض  ملن  ملكة  ألخًلق 

 (. 533/  30. التحرير والتنوير ًلبن عاشور ) "عن عيل بن أيب طالب: »الصرب مطية ًل تكبو« عليها... 

 (. 7261( رقم: )7/199رواه الطَّرباين يف املعجم األوسط )( 3)

) املستدرك عىل الصحي رواه احلاكم يف  عىل رشط مسلم.حديث صحيح  (  4) ( 1/067حني، كتاب الدعاء 

 (. 1925رقم: )

 (.3797( رقم: )6/346رواه أمحد يف مسنده )( 5)

 (.935( رقم: )3/216رواه ابن حبان يف صحيحه ) (6)
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حبة    - الصُّ اهلل  كان  سؤال  يدعو:  الصاحلة،  لف  السَّ ا  يل    يرسلهم  ال»أحد  جليسا

 . [83الشعراء:] ﴾جه هن﴿ : موقال إبراهي  ،(1)« صاحلاا
رب   -  .[250البقرة:] ﴾رن مم ام يل﴿ :سؤال اهلل الصَّ

 اهلداايت العامَّة: 
 من اآليات.  مستنبطةٌ من كًلم أهل العلم، أو عقليَّة  نقليَّةٌ وهي إما 

 ة:  أمثلة على اهلداايت النقليَّ 
ا هلم،  ديدنا   ، عىل شيوع التآمرئًما املؤمنني قا  أن يكون شأن»:  عاشور  قال ابن  

اتِّ  يقتيض  احلقِّ وذلك  بإقامة  املؤمنني  مصالح  و  ،صاف  يف  املكاره  عىل  صربهم 

ا ًل يويص غريه بمًلزمة أمر إًل  اس من أن أحدا ملا يقتضيه عرف النَّ  ؛اإلسًلم وأمته

خليقا  األمر  ذلك  يرى  بوهو  عىل    قلَّ إذ    ؛املًلزمةا  أحد  يقدم  بحقٍّ أن  ًل    هو  أمر 

 .(2) « أو أمر بصرب وهو ذو جزع ،يفعله

ازي   الرَّ الثَّ مت معنى السُّ لف: تعلوعن بعض السَّ »:  قال    ، لج ورة من بائع 

ماله رأس  يذوب  من  ارمحوا  ماله،  رأس  يذوب  من  ارمحوا  ويقول:  يصيح    ، كان 

معنى: هذا  لفي    إنَّ )  فقلت:  ا  (خرساإلنسان  به  وًل  يمر  عمره  فيميض  لعرص 

 . (3) « خارس كتسب فإذا هوي

 أمثلة على اهلداايت املستنبطة:
آية    والعموم التأكيد    بأسلو  - خرس  إنَّ )يف  لفي  النَّفس    (اإلنسان  حُيفز 

النـي ـرف سبـع ـلت  ؛ويستنهضها ب ـح ـد نفس تـوجـي  ًلف   ،اـهـك بـ مسـستـتواة  ـج ـل 

 . رـس ـور اخلـعـش 

 
النبي    (1) أصحاب  كتاب  صحيحه،  يف  البخاري  )×رواه  وحذيفة  عًمر  مناقب  باب  رق5/25،  م:  ( 

(3742.) 

 (. 534-30/533)لتَّنوير ًلبن عاشور التَّحرير وا (2)

ازي )مفا (3)  (. 32/278تيح الغيب للرَّ
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ء، فًل يستوي من جدَّ ومأل حيث مل جيعل عباده سوابحانه وتعاىل  عدل اهلل س -

 بعمل الصاحلات، مع من كان غارقاا يف امللهيات. وقته 

ة، ًل تنفك احلاجة عنها فهي احلبل املنجي  ــم ـئة دارَّ ـم ـست ـة مـليَّ ـي عم ـواصـالتَّ -

 من اخلرس. 

الصَّ ــانـمك- وأنَّ ـبة  قري ـر  للعرص  ــنـه  ال  الَّذية  زما؛  زمانهو  من فًل  خيلو  ن 

 الصرب.احلاجة إىل 

لعلمه بحاجتنا إىل بعضنا، أمرنا احلكيم الذي خلقنا هو األعلم بًم يصلحنا، ف-

 واملجدد من العزيمة.   سبحانه بالتوايص املتوافق مع الطبيعة البرشية،

هذا د   كله  وبعد  ويسأل   يتفقَّ ازداد؟  هل  إيًمنه  علمتني :  نفسه  املتدارس  ماذا 

 يريد سبحانه منِّي؟  ة بريب؟ وماذاالسور

بالنَّو اقتداؤه  هو  جملسه  به  خيتم  ما  خري  بي  خري  القرون  سيد  كان    حيث 

شهد أن ًل إله إًل  سبحانك اللهم وبحمدك أ»يقول إذا أراد أن يقوم من املجلس:  

  .(1) « أنت، أستغفرك وأتوب إليك 

 

 

 

 

 
 (.29325( رقم: )41/ 6مصنف ابن أيب شيبة، ما يدعو به الرجل إذا قام من جملسه ) (1)
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 اخلامتة
 ، وبعد: ا اهللا لنهتدي لوًل أن هدانا هلذا وما كنهدان الَّذياحلمد هلل 

أنَّ تبنيَّ فقد   الق    بتدارس  أرجى  العناية  ومن  املهًمت،  أهم  من  العظيم  رآن 

وأنَّ  الصَّ   العبادات،  تطبيقه  الطريق  آثار  تلمس  هو  لتشكيل    لف،سَّ حيح  ومجعها 

آثارهم إليناة  وجد منهجيَّ تًل  إذ    منهجية مقرتحة من  آثار ؛ وإموحدة نقلت   نًم هي 

 . حيصل العلم الرصني ئهااقتفاببيل، ولوك هذا السَّ إشارات هتدي من أراد س و

 :اه إىل عدة نتائج منالد ِّراسة   خلصتو 
مستخرٍج للتَّ   مفهومٍ صياغة   .1 ومن    دارس  اللُّغوية  للكلمةاملعاين  فية  ، الرصَّ

من ضة  بتدرٍج وكثرة مراو  ،وهدى  آيات القرآن الكريم من علمٍ )تتبع ما يف  هو:  و

  وهداياته(. للوصول إىل ثمرته؛ ثربني اثنني فأك تَّشاركخًلل ال

ر  الح، وهي تعني الفرد عىل تدبُّ بعة من عهد سلفنا الصَّ تَّ م  ةٌ تدارس القرآن سنَّ .2

 . ريق القرآن ومتهد له الطَّ 

ات مقرتحة ملجلس التدارس، مستنبطة بدليلها من آثار  ستنباط مخس منهجيَّ ا .3

ورة مات السُّ شف عن مقدِّ ا، تثوير األسئلة، الكاآلية وتكرارهًمع  : س لف وهيالسَّ 

 . ، استخراج اهلداياتبط باحلالومناسبتها، الرَّ 

  ه.تقوم علي دارس وأهم مرحلةٍ جملس التَّ  هي لبُّ  منهجيَّة تثوير األسئلة .4

يُ   فرٌق هناك   .5 من  للوصول  بني  وفكره  نظره  التَّساؤًلت عمل  إجابات  إىل 

   بل أن حياول بنفسه.ها قا قاله األوائل فيبأخذ م يكتفي  من، ووربط املناسبات

، عىل إنزال النَّفس منزلة املخاطب زمن النُّزول تعني   زولمعرفة مًلبسات النُّ .6

بط بواقع املتدارس  .واخلاص العامِّ  ثمَّ الرَّ

حيحة  ة الصَّ ه النيَّ ي ـوجوتم،  ـلـول عىل اهلل بًل ع ـ ن القـذر مـدارس احلـعىل املت .7

 تَّدارس. ال يف
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ا  لتثويرل  تاليةٌ   ري املعتربة مرحلةٌ فاس جوع إىل كتب التَّ الرُّ  .8   فهي   ؛تثبتاا واستدراكا

  س.ل إليه يف املجلوصِّ ما تُ  ميزان قبول أو ردِّ 

عمليَّ املنهجيَّ  .9 املقرتحة  للتَّ قاب  قريبةٌ   ةٌ ات  عىل    ؛طبيق لة  تطبيقها  يف  ذلك  ظهر 

 .سورة العرص

جملأجوبة   .10 يف  املطروحة  التَّ األسئلة  ثنايا   ذكورمالبها  غدارس  س  يف 

 .هاوجود ملعرفة مظانِّ  فاسري، وحيتاج املتدارس مزيد علمٍ التَّ 

ا. من    ..وأخريا مزيد  واستخراج   ، ودراسةا بحثاا  بالتَّدارس  باًلعتناء  نويص 

املس العلم،  املنهجيَّات  أهل  آثار  من  يكونتنبطة  حظٌّ   وأن  جمالس   للمسلم  من 

  ذة التجربة عملياا.؛ ليذوق لَّ من خري زادٍ  دويتزوَّ  ،لبهدارس ينري عقله وقالتَّ 

مة ـهج ـنـاملـم بـ ريـالك  رآنــدارٍس للقـة تـوعـوس ـدار مـل إصـأمـا نـكم  يَّات املقدَّ

راسة.     يف الدِّ

ره  ًل تكدِّ   القرآن العظيم بحرٌ   جربة أنَّ تَّ ا أثبتت بالعىل قرص هذه الدراسة إًل أهنَّ و

وأنَّ  اجته  اهلل  الدًلء،  من  بيعطي  اًلستهداء  يف  وصدق  بسخاء،  د  واخلري  اهلدى  ه 

التَّ   وأنَّ  الغوَّ   دارس غنيمةٌ جمالس  الغوص  العلم اصني، ويف  القرون  آثار خري  قتفاء 

درر، راجني من اهلل  مني، حاولنا نظمها للقارئ الكريم يف مخس  صني، والدر الثَّ الرَّ 

 .القبول والربكة ووفري األجر

 .وأحكم وأكرم  هذا واهلل أعلم
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 املصادر واملراجع فهرس
القرآن . 1 علوم  يف  السيوطياإلتقان  أيب   ،،  بن  الرمحن  بكرعبد  مركز  ( ـه911)    حتقيق:   ،

 .ـه1426الدراسات القرآنية، جممع امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف، املدينة املنورة،  

حبان . 2 ابن  صحيح  تقريب  يف  حبان  التميمي،   ،اإلحسان  بن  ترتيب:    (، ـه354)  حممد 

الفاريساألم بلبان  بن  عيل  الدين  عًلء  شعيب  ،  ري  عليه:  وعلق  أحاديثه  وخرج  حققه 

 . م1988،  ـه1408،  ، الطبعة األوىل مؤسسة الرسالة، بريوت ،ؤوطاألرن 

   . بريوت، ار املعرفة (، دـه505) ، حممد بن حممد، الغزايل، إحياء علوم الدين  . 3

السَّلي  . 4 العقل  اإرشاد  مزااي  إىل  الكرميم  العًمديلكتاب  السعود    ، ،  بن  أبو  د  حممَّ بن  د  حممَّ

 لبنان.  -ريوت  (، دار إحياء الرتاث العريب، بـه982مصطفى، ) 

ابلقرآن . 5 القرآن  إيضاح  يف  البيان  القادر  ،  أضواء  عبد  بن  املختار  حممد  بن  األمني  حممد 

الشنقيطي للطباعة،  هـ(1393:  )املتوىف  اجلكني  الفكر  وو   دار  بريوت  التوزالنرش    –يع 

 . م1995 -هـ 5141،  لبنان 

القرآن  . 6 سور  تناسب  يف  الزب  الغرناطي،  ، الربهان  بن  إبراهيم  بن  )أمحد  (،  ـه708ري، 

 م. 1990،  هـ1410حتقيق: حممد شعباين، وزارة األوقاف والشؤون اإلسًلمية، املغرب، 

علوم   . 7 يف  اهلل  الزركَّش،  ، القرآنالربهان  عبد  بن  د  حمـه794)  ، حممَّ حتقيق:  أبو  (،  د  مَّ

م، دار إحياء الكتب العربية عيسى البابى احللبي ورشكائه، الطبعة األوىل،  الفضل إبراهي 

 م. 1957،  ـه1376

(، حققه وعلق عليه: ـه 676) ،  حميي الدين حييىالنووي،    ،التبيان يف آداب محلة القرآن  . 8

احلجار  اب،  حممد  والتوزيع دار  والنرش  للطباعة  حزم  الطبعةلبنان   –بريوت    ،ن  ،  الثالثة   ، 

 . م4199،  ـه1414

اجمليد . 9 الكتاب  تفسري  من  اجلديد  العقل  وتنوير  السَّديد  املعن  ع ،  حترير  د  اشور،  ابن  حممَّ

 هـ. 1984(، الدار التُّونسية للنَّرش، تونس،  ـه1393الطَّاهر، )
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الكرمي . 10 القرآن  وأحكامه،تدارس  ضوابطه  الشاطب   ،  اإلمام  معهد  جملة  املنيع،  ي  نارص 

 هـ. 1438والعرشون، قرآنية، العدد الثالث للدراسات ال

العثيمني: جزء عم . 11 ابن عثيمنيتفسري  الث(،  ـ ه1421)   حممد صالح،  ، ،  للنرش، ردار   يا 

 .ـه1424عنيزة، الطبعة الثالثة،   -اململكة العربية السعودية

 .ـه1437دار ابن اجلوزي، الطبعة األوىل، أمحد،  القايض، ،التفسري العقدي جزء عم . 12

(، املحقق: سامي بن حممد  ـه703)،  إسًمعيل بن عمر   ابن كثري،   ،رآن العظيمتفسري الق  . 13

 . م1999، هـ1420  ، الطبعة الثانية،يعدار طيبة للنرش والتوز  ،سًلمة 

ماين )ثلث رسائل يف إعجاز القرآن  . 14 (، وعبد القاهر  ـه383(، واخلطَّايب )ـه384، للرُّ

حم(ـه471)  رجاين اجل وتعليق:  حتقيق  اهلل،  خلف  د  سًل مَّ زغلول  وحممد  أمحد  دار    م، 

 مرص، الطبعة السادسة.  -املعارف، القاهرة  

املحقق: أمحد حممد    (،ـه310حممد بن جرير ) ، الطربي،  جامع البيان يف أتويل القرآن . 15

سالة، الطبعة األوىلمؤسسة  ،شاكر   . م2000،  ـه1420، الرِّ

عبد الرمحن  رجب،    ابن  ،مع الكلمكم يف شرح مخسني حديثا من جواجامع العلوم واحل . 16

أ ) بن  األرناؤوط  ـه795محد  شعيب  املحقق:  باجس و(،  الرسالة   ،إبراهيم    ، مؤسسة 

 . م2001، هـ1422، طبعة السابعة، البريوت 

د  البخاري،  ،  وسننه وأايمه   ×  اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول هللا  . 17 حممَّ

إسًمعيل بن (ـه256)   بن  زهري  حممد  حتقيق:  النارص،  ،  الطب  نارص  النجاة،  طوق  عة  دار 

 هـ. 1422األوىل، 

القرآن  . 18 ألحكام  القرطبي،  اجلامع  أمحد،  بن  الربدوين  حتق(،  ـه671)   حممد  أمحد  يق: 

 . م1964،  هـ1384  ، الطبعة الثانية،القاهرة  ، دار الكتب املرصية  ،وإبراهيم أطفيش 

املنثور  . 19 ابملأ  الدر  التفسري  الرمحن  السيوطي،    ثور،يف  بكرعبد  أيب  دار    ،  (ـه119)  بن 

 . وتبري ،الفكر
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د، مكتبة  حممد حمم أبو موسى،    ، حممد علقتهما آبل حم دراسة يف أسرار البيان  –الزمر   . 20

 . وهبة، القاهرة

 . (، دار احلديثـه1182حممد بن إسًمعيل، ) الصنعاين،  ،سبل السلم  . 21

ملحقق: حممد  هـ(، ا275) ،  بن األشعث   داود سليًمن  أيب ، السجستاين،  سنن أيب داود . 22

 . بريوت  –النارش: املكتبة العرصية، صيدا  ،يي الدين عبد احلميدحم

الصغرى . 23 شعيب لنسائي ا  ، السنن  بن  أمحد  غدة ـه303)   ،،  أبو  الفتاح  عبد  حتقيق:   ،) ،  

 م. 1986،  ـه1406، ، الطبعة الثانيةحلب   ، مكتب املطبوعات اإلسًلمية

للرسول . 24 الصحابة  التفسري وا،  ×  سؤاالت  العرفستشكاالهتم يف  نورة  عبد  ،  تقديم،  ج، 

 هـ. 1439الشهري، مركز تفسري للدراسات القرآنية، الطبعة األوىل،  الرمحن 

م(، حتقيق وتصحيح: إبراهيم  1928أمحد، ) احلمًلوي،  ،  ن ِّ الصَّرفشذا العرف يف ف . 25

 . ـ ه 1422لطبعة األوىل،  الدمام، ا   -  ة املتنبي، اململكة العربيَّة السعودية ـ ب ـ م، مكت ـ راهي ـ د إب ـ حم ـ م 

ا . 26 ابن شرح  ألفية  على  األشموين،  مالك  ألمشوين  بن عيسى،  حممد  بن  (،  ـه929)  ، عيل 

 . مـ1998،  هـ1419 الطبعة األوىل، ، لبنان - بريوت  ،دار الكتب العلمية

املستقنع . 27 زاد  على  املمتع  العثيمني،  الشرح  صالح،  بن  اجلوزي    ، حممد  ابن  دار 

 . هـ4281-1422 الطبعة األوىل،  (،ـه597)

حتقيق: أبو متيم يارس  ،  ف بن عبد امللك ًلبن بطال عيل بن خل  ، يصحيح البخار   شرح . 28

 . م2003،  هـ1423،  الطبعة الثانية ، الرياض -  السعودية ،مكتبة الرشد  ،بن إبراهيم 

اإلميان . 29 احلسني،  البيهقي،  شعب  بن  وخرج  (،  ـه458)   أمحد  نصوصه  وراجع  حققه 

خمتار  قيقه وختريج أحاديثه:  أرشف عىل حت،  ميد حامد أحاديثه: الدكتور عبد العيل عبد احل

ببومباي   السلفية  الدار  صاحب  الندوي،  والتوزيع   ، اهلند  –أمحد  للنرش  الرشد    مكتبة 

 . م2003،  ـ ه1423،  ، الطبعة األوىلبالرياض بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي باهلند 

واملنهج . 30 املفهوم  القرآن  من  االستنباط  اإلمام سعيدايف  ن الزهراين،  ،  علم  معهد   ،  

 . م2018،  ـه1440األوىل،   الشاطبي، جدة، الطبعة 
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البخاري  . 31 صحيح  شرح  القاري  العيني،  عمدة  أمحد ،  بن  إحياء  ـه855)   ،حممود  دار   ،)

 . بريوت ،الرتاث العريب 

أبو عبد اهلل حممد بن أيوب بن  ،  فضائل القرآن وما أنزل من القرآن مبكة وما أنزل ابملدينة  . 32

،  حتقيق: غزوة بدير ،  هـ(294بجيل الرازي )املتوىف: سار الرضيس الس بن يحييى بن الرضي 

 . م1987 -هـ 1408الطبعة: األوىل، ، سورية  -دار الفكر، دمشق  

التَّنزيل  . 33 غوامض  حقائق  عن  عمروالزخمرشي،  ،  الكشَّاف  بن  دار  ( ـه538)  حممود   ،

بريوت   العريب،  الثالثة،    -الكتاب  الطبعة  الكتا 1407لبنان،  مذيَّل هـ.  بحاشية    ب 

الكش)اًلن تضمنه  فيًم  اف  تصاف  الكشَّ أحاديث  وختريج  اإلسكندري  املنري  ًلبن  اف( 

 لإلمام الزيلعى. 

العرب . 34 مكرم  منظور،  ابن  ،  لسان  بن  د  بريوت  (ـه711) حممَّ صادر،  دار  لبنان،    -، 

 . ـه1414الطبعة الثالثة،  

تدبر،  د اهلل،  بـر عـمـل، عــبـمقـراف: الـ، إشر ـــدبــتـن الـ ام م ــــاد عــصـ ه حـــــاتـــروا آيـــــدبــتـلي . 35

   ـ. ه1431الرياض، 

الف  . 36 تيمية،    ، تاوىجمموع  احلليم  ابن  عبد  بن  بن  (،  ـه728)أمحد  الرمحن  عبد  املحقق: 

قاسم بن  اململكة    ،حممد  النبوية،  املدينة  الرشيف،  املصحف  لطباعة  فهد  امللك  جممع 

 . م1995، هـ1416  ،العربية السعودية 

ال  . 37 تفسرياحملرر  يف  العزيز   وجيز  عطية  ليس،  األند  ،الكتاب  بن  غالب  بن  احلق  عبد 

، الطبعة  بريوت   –دار الكتب العلمية    ،املحقق: عبد السًلم عبد الشايف حممد ،  (ـه541)

 . هـ4221 األوىل، 

التفسري . 38 علماء  من  الكرمي، جلماعة  القرآن  تفسري  للدراسات  املختصر يف  تفسري  مركز   ،

 هـ. 1439لرابعة،  الرياض، الطبعة ا –دية عربيَّة السعو القرآنية، اململكة ال 

حممد بن أيب بكر  ابن قيم اجلوزية،    ،نازل إايك نعبد وإايك نستعنيمدارج السالكني بني م  . 39

حم (،  ـه751) البغدادياملحقق:  باهلل  املعتصم  العريب   ، مد  الكتاب  الطبعة  بريوت  ، دار   ،

 ـ. ه1416، الثالثة
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امل . 40 مشكاة  شرح  املفاتيح  حم،  ركفوري املبا  ،صابيحمرعاة  بن  اهلل    (، ـه1414) مد  عبيد 

الثالثة، بنارس اهلند   ، اجلامعة السلفية  -الدعوة واإلفتاءإدارة البحوث العلمية و   ، الطبعة 

 . م1984،  هـ1404

حتقيق:  (،  هـ405)حممد بن عبد اهلل    ، ابن البيع النيسابوري،ستدرك على الصحيحني امل . 41

 م. 1990،  ـ ه 1114،  ، الطبعة األوىل ريوت ب   ، تب العلمية دار الك ،  القادر عطا مصطفى عبد

حن . 42 بن  أمحد  اإلمام  مرشد    ،(ـه241)  بل مسند  وعادل  األرنؤوط  شعيب  حتقيق: 

املحسن عبد  بن  اهلل  عبد  إرشاف:  األوىل،    وآخرون،  الطبعة  سالة،  الرِّ مؤسسة  كي،  الرتُّ

 م. 2001،  هـ1421

مسلم  النيسابوري،  ،  ×  رسول هللااملسند الصحيح املختصر بنقل العدل عن العدل إىل   . 43

 لبنان.   -لباقي، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت  ، حتقيق: حممد فؤاد عبد ا ( ـ ه 261) ج بن احلجا 

السو  . 44 مقاصد  على  لإلشراف  النظر  عمر  البقاعي،  ،  ر مصاعد  بن  ،  (ـه885)إبراهيم 

 م. 1987،  هـ 1408مكتبة املعارف، الرياض، الطبعة األوىل،  

األحا . 45 يف  واآلاثر املصنف  ا  يب أل،  ديث  عبد  شيبة،  أيب  بن  حممد  بكر  بن  (،  ـه235)هلل 

 . ـه1409،  ، الطبعة األوىل الرياض  –مكتبة الرشد  ،ل يوسف احلوت املحقق: كًم 

املحقق: طارق بن عوض اهلل  (،  ـه360)  سليًمن بن أمحد  ،، الطرباين املعجم األوسط  . 46

 . القاهرة ، دار احلرمني ،عبد املحسن بن إبراهيم احلسيني وبن حممد 

،  : ف. كرنكو بتصحيح وتعليق (،  ـه384)  عمران  حممد بناملرزباين،    ،جم الشعراءمع  . 47

 . م1982 ، ـه1402،  ، الطبعة الثانية لبنان   –مكتبة القديس، دار الكتب العلمية، بريوت 

الكبري . 48 أمحد  الطرباين،  ،املعجم  بن  املجيد  (،  ـه360)   سليًمن  عبد  بن  محدي  املحقق: 

 ، الطبعة الثانية. القاهرة  ،يمية : مكتبة ابن تدار النرش ، السلفي

الكبري م  . 49 الغيب=التفسري  عمر  الرازي،  ،فاتيح  بن  الرتاث    (،ـ ه606) حممد  إحياء  دار 

 . بريوت،  العريب 
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وم  . 50 السعادة  دار  واإلرادةمفتاح  العلم  والية  اجلوزية،  نشور  قيم  بكر ،  ابن  أيب  بن    حممد 

 . بريوت  ،دار الكتب العلمية (،  ـه751)

الفوائد احلسان  احلواميم    املشَّتكة لسور املقاصد   . 51 القرآن ضمن كتاب    ، يف حبوث من علوم 
 . ـه1435، مؤسسة جممع إمام الدعوة اخلريية، مكة املكرمة،  خالد لغامدي،  ا

اللُّغة  . 52 الرازي،  ،  مقاييس  زكرياالقزويني  بن  فارس  بن  عبد  ( ـه395)   أمحد  حتقيق:   ،

د هارون، دار الفكر،    م. 7919،  هـ1399السًلم حممَّ

حياء  دار إ (،  ـه696)   ى بن رشفحيي   ،النووي ،  شرح صحيح مسلم بن احلجاج املنهاج   . 53

 . ـه1392،  ، الطبعة الثانية بريوت  ،الرتاث العريب 

بنالشاطبي،    ،ملوافقاتا . 54 بن  (،  ـه790)موسى    إبراهيم  مشهور  عبيدة  أبو  املحقق: 

 . م1997،  هـ 1417  ، الطبعة األوىل،دار ابن عفان   ،حسن آل سلًمن

ت  نظم . 55 يف  والسُّورالدُّرر  اآلايت  عمر  إبراهيم  البقاعي،  ،  ناسب  دار  (ـه885)بن   ،

 مرص. -الكتاب اإلسًلمي، القاهرة 

اري، فخر الدين الزبري، مكتبة  ، طه عابدين، ياسني قاهلداايت القرآنية دراسة أتصيلية  . 56

 م. 2017،  هـ 1438،  املتنبي، الطبعة األوىل 
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