
 (  2المحاضرة الثانٌة ) 

 لواعد التفسٌر

 المسم الثانً

 (المواعد المتعلمة بأماكن النزول )المكً والمدنً

 

لعل أحسن ما لٌل فً ذلن أن  :الضابط فً معرفة المكً من المدنً

 .ما نزل لبل الهجرة فهو مكً وما نزل بعد الهجرة فهو مدنً

 

  :1لاعدة

 .نمل ممن شاهدوا التنزٌلمعرفة المكً والمدنً مولوفة على 

 :توضٌح

هذه الماعدة نافعة فً بابها , وذلن ألن كتب التفسٌر مشحونة 

بالدعاوى الكثٌرة فً هذه المضٌة وغالب تلن األلاوٌل مبنً على 

الرأي والنظر بدون رجوع إلى النمل. وإنما تكون معرفة ذلن 

خاري بالرجوع إلى المنمول عن الصحابة والتابعٌن. ولد أخرج الب

عن ابن مسعود أنه لال: والذي ال إله غٌره ما نزلت آٌة من كتاب 

هللا إال وأنا أعلم فٌمن أنزلت وأٌن نزلت. ومن األصول المهمة فً 

هذا الباب أن السورة التً ٌثبت نزولها فً مكة تكون جمٌع آٌاتها 

مكٌة وال تمبل دعاوى بأن شٌئاً من آٌاتها مدنٌة إال بدلٌل ٌجب 

لٌه. كما أن السورة التً ثبت نزولها بالمدٌنة ٌحكم لجمٌع الرجوع إ

آٌاتها بأنها مدنٌة إال ما دل الدلٌل على استثنائه. وذكر جماعة من 

أهل العلم مجموعة من الضوابط المتعلمة بهذا الموضوع إال أن 

بعضها ٌحتاج إلى تحرٌر. وذلن مثل لولهم كل سورة فٌها إشارة إلى 



ة أو كل سورة ذكر فٌها الزكاة أو المتال فهً أهل الكتاب فهً مدنٌ

 .مدنٌة

 .ولد لدمنا أن معرفة ذلن تتولف على النمل ال على النظر واالجتهاد

 :تطبٌك

سورة األعلى مكٌة وهو الصواب وعلٌه الجمهور. ولٌل أنها مدنٌة 

لذكر صالة العٌد فٌها وزكاة الفطر. ] لد أفلح من تزكى وذكر اسم 

فرض التسلٌم بصحة المعنى الذي بنً علٌه هذا ربه فصلى [ وعلى 

المول. فإنه ٌجاب عنه بأن من المرآن ما نزل لبل تمرٌر الحكم كما 

 .سبك بٌانه

 

 :2لاعدة 

المدنً من السور ٌكون منزالً فً الفهم على المكً. وكذا المكً 

بعضه مع بعض والمدنً بعضه مع بعض. على حسب ترتٌبه فً 

 .التنزٌل

 :توضٌح

ٌع الرساالت هً بمثابة لبنات ٌرتبط بعضها مع بعض لتشكل إن جم

بناءاً متكامالً للهداٌة. وإذا كان هذا بالنسبة لشرٌعة اإلسالم مع ما 

تمدمها من الشرائع فهو ٌكون كذلن فً هذه الشرٌعة بعضها مع 

بعض فالمتأخر مبنً على المتمدم ومتمم له. وهذا معلوم باالستمراء 

لباً بٌاناً لمجمل , تخصٌصاً لعام , تمٌٌداً لمطلك , أن المتأخر ٌكون غا

تفصٌالً أكثر. والخالصة أنت المفسر ال بد له من مراعاة الترابط بٌن 

اآلٌات المكٌة والمدنٌة من ناحٌة المتمدم والمتأخر من المسمٌن 

 .كلٌهما

 :تطبٌك



تعد سورة األنفال من أوائل السور المكٌة وهً معنٌة بالعمائد 

إلى المدٌنة كان أول  r وكلٌات الشرٌعة ولما هاجر الرسول واألصول

 .ما نزل علٌه سورة البمرة وهً فً مضمونها مفصلة لتلن المواعد

 

 المسم الثالث

 المواعد المتعلمة بالمراءات

 

 :1لاعدة 

المراءة الصحٌحة لها ثالثة أركان: موافمة العربٌة ــ موافمة رسم 

فإن اختل واحد من هذه األركان  المصحف العثمانً ــ صحة السند.

 .فهً ضعٌفة أو شاذة أو باطلة

 :تطبٌك

 :ما اجتمعت فٌه الشروط

 .( لال تعالى: ) ملن ٌوم الدٌن ( , ) مالن ٌوم الدٌن

 .ما صح نمله عن اآلحاد وجهه فً العربٌة وخالفه رسم المصحف

 وأبو الدرداء ] والذكر واألنثى [ فً ] وما خلك t لراءة ابن مسعود

الذكر واألنثى [ من سورة اللٌل. ولراءة ابن مسعود: ] وكان أمامهم 

 .ملن ٌأخذ كل سفٌنٍة غصبا [ من سورة الكهف

 :ما نمله ضعٌف

 .لرأ بعضهم فً اآلٌة: ] فالٌوم ننجٌن ببدنن [ ٌونس . ننجن

 

 :2لاعدة 

 :تنوع المراءات بمنزلة تعدد اآلٌات



راءة تفسٌر ٌغاٌر تفسٌر معنى الماعدة أنه إذا كان لكل ل :توضٌح

المراءة األخرى فإن المراءتٌن بمنزلة اآلٌتٌن. لال الشنمٌطً رحمه 

هللا: )) أعلم أوالً أنه المراءتٌن إذا ظهر تعارضهما فً آٌة واحدٍة 

لهما حكم اآلٌتٌن , كما هو معروف عند العلماء ((. أضواء البٌان 

(2/8). 

 :تطبٌك

فً لراءة بالكسر ] المجٌِد [ صفة  لال تعالى: ] ذو العرش المجٌد [

 .للعرش وفً لراءة بالرفع ] المجٌُد [ صفة هلل تعالى , فكأنهما آٌتان

لال تعالى: ] بل عجبت وٌسخرون [ فً لراءة بالفتح ] عجبَت [ 

 .وفً لراءة بالرفع ] عجبُت [ من فعل هللا تعالى r راجع إلى النبً

 

 :3لاعدة 

ولم ٌتعارضا , وعادتا إلى شًء واحد  المراءتان إذا اختلف معناهما

 ., كان ذلن من زٌادة الحكم لهذا الشًء

هذه الماعدة لها عاللة بالماعدة السابمة , إال أن الفرق  :توضٌح

بٌنهما أن السابمة تتنزل على ذوات متعددة , بٌنما تنزل هذه على 

 .ذات واحدة. فتكون ذاتاً لها أوصاف متعددة متغاٌرة

 :تطبٌك

ْرَن [ ولراءة ] حتى ٌّْطُهْرَن [ األولى تدل لال تع الى: ] حتى ٌطَّهَّ

 .على الغسل والثانٌة تحتمل االغتسال وتحتمل انمطاع الدم

ولال تعالى: ] وجدها تغرب فً عٌن حمئة [ وفً لراءة ] حامٌة [ 

فاألولى من الحمأة وهً الطٌن المنتن المتغٌر اللون , والثانٌة من 

ثٌر: وال منافاة بٌن معنٌٌهما , إذ لد تكون حارة الحرارة. لال ابن ك



لمجاورتها وهج الشمس عند غروبها وماللاتها الشعاع بال حائل , 

 .(3/102وحمئة فً ماء وطٌن أسود. التفسٌر )

 

 :4لاعدة 

 .المراءات ٌبٌن بعضها بعضاً 

ٌمكن أن نعبر عن هذه الماعدة بتعبٌر آخر فنمول: بعض  :توضٌح

ا لد ٌجهل فً المراءة األخرى. وسواء كانت المراءات ٌبٌن م

متواترة مع مثلها أو آحاداً مع متواترة. واالستشهاد بها على صحة 

التأوٌل خٌر بكثٌر من االستشهاد ببعض اآلراء واالجتهادات وهذا 

من العلم الذي ال ٌعرفه العامة , إنما ٌعرف ذلن العلماء كما نص 

 .(239المرآن )صعلٌه أبو عبٌد رحمه هللا فً فضائل 

 :تطبٌك

 :مثال على المراءة المتواترة المبٌنة لمراءة متواترة

ْرَن [ ٌؤخذ من  لال تعالى: ] حتى ٌَْطُهْرَن [ مع لراءة ] حتى ٌَطَّهَّ

المراءة الثانٌة أن المراد من المراءة األولى االغتسال مع انمطاع 

 .الدم. فال ٌجوز لربان المرأة لبل ذلن

 :المراءة االحادٌة التً تفسر المتواترةمثال على 

لال تعالى: ] حافظوا على الصالة والصالة الوسطى [ جاءت لراءة 

أخرى بنٌت المراد من الصالة الوسطى , وهً لراءة حفصة 

وعائشة رضً هللا عنهن وعن أباهن , ] حافظوا على الصلوات 

 .[ وعلى الصالة الوسطى صالة العصر

 

 :5لاعدة 



تنزٌال لها منزلة خبر  –إذا صح سندها  –ءة الشاذة ٌعمل بالمرا

 .اآلحاد

تطبٌك: لال تعالى: ] فصٌام ثالثة أٌام [ فً كفارة الٌمٌن جاء فً 

ثالثة أٌام متتابعات وعلٌه ٌمال بلزوم التتابع  :t لراءة ابن مسعود

 (1فً صٌام كفارة الٌمٌن )

 

 :6لاعدة 

رة المجمع علٌها بحٌث ال المراءة الشاذة إن خالفت المراءة المتوات

 .ٌمكن الجمع بٌنهما فهً باطلة

 :توضٌح

تبٌن فً الماعدة السابمة أن المراءة الشاذة حجة فً األحكام لكن هذا 

ممٌد بما ورد فً هذه الماعدة وهو أن ال تكون معارضة للمراءة 

 .المتواترة بحٌث ٌتعذر الجمع بٌنهما

 .ةفإن حصلت المعارضة دل ذلن على أنها باطل

 :تطبٌك

لال تعالى: ] إن الصفا والمروة من شعائر هللا فمن حّج البٌت أو 

اعتمر فال جناح علٌه إن ٌطّوف بهما [ لرأها بعضهم: ] فال جناح 

علٌه االّ ٌطوف بهما [ وهً لراءة غٌر متواترة فهً شاذة ال ٌعمل 

 .بها ألنه ال ٌمكن الجمع بٌنهما

 

 :7لاعدة 

ا ثبتت ال ٌردها لٌاس عربٌة وال انتشار المراءة سنة متبعة , فإذ

 .لغة



 :توضٌح

نمل ابن الجزري عن ابً عمرو الدانً لوله: وأئمة المراء ال تعمل 

فً شًء من حروف المرآن على األفشى فً اللغة واأللٌس فً 

العربٌة بل على األثبت فً األثر واألصح فً النمل. ولرواٌة إذا ثبتت 

 فشو لغة ألن المراءة سنة متبعة عنهم لم ٌردها لٌاس عربٌة وال

 .(1/10ٌلزم لبولها والمصٌر إلٌها. النشر )

 :تطبٌك

ضم المالئكة فً لوله: ] وإذ للنا للمالئكِة اسجدوا [ وهً فً خمسة 

مواضع من المرآن الكرٌم ولد ذكر ابن الجوزي اعتراض بعض 

 .(2/210النحاة علٌها وأجاب عن ذلن. النشر )

 

 :8لاعدة 

نزلت مع السورة فً بعض األحرف السبعة فمن لرأ بحرف البسملة 

 .نزلت فٌه عّدها ومن لرأ بغٌر ذلن لم ٌعدها

 :توضٌح

لمد ولع جدل طوٌل حول البسملة هل هً آٌة مستملة جاءت للفصل 

بٌن السور أم هً آٌة من كل سورة , أم هً آٌة من الفاتحة فمط. 

لمراءات من ومن أحسن ما لٌل فً ذلن أن البسملة فً بعض ا

 .السورة وفً بعضها اآلخر ال

 :تطبٌك

. وفً لراءة فإن 24لوله تعالى: ] فإن هللا هو الغنً الحمٌد [ الحدٌد 

هللا الغنً الحمٌد. لفظه ] هو [ من المرآن على المراءة األولى دون 

 .الثانٌة



 

 :9لاعدة 

إذا ثبتت المراءتان لم ترجح احداهما ترجٌحا ٌكاد ٌسمط األخرى. 

ذا اختلف االعرابان لم ٌفضل إعراب على إعراب , كما ال ٌمال بأن وإ

 .إحدى المراءتٌن أجود من األخرى

 :توضٌح

إذا كانت المراءة مستوفٌة للشروط فإن الواجب النادب مع كالم هللا 

عز وجل. والتحفٌظ فً العبارة عند التفسٌر له. لال الزركشً رحمه 

ٌنبغً التنبٌه على شًء وهو أنه (: اال أنه 1/339هللا فً البرهان )

لد ترجح إحدى المراءتٌن على األخرى ترجٌحا ٌكاد ٌسمط المراءة 

األخرى وهذا غٌر مرضً ألن كلتٌهما متواترة ولد حكى أبو عمرو 

الزاهد فً كتابه الٌوالٌت عن ثعلب أنه لال: إذا اختلف االعراب فً 

لمرآن فإذا المرآن عن السبعة لم افضل إعرابا على إعراب فً ا

خرجت إلى الكالم ] كالم الناس [ فضلت األلوى , وهو حسن.... 

ولال أبو جعفر النماس فً سورة المزمل: السالمة عند أهل الدٌن 

أنه إذا صحت المراءتان عن الجماعة انه ال ٌمال أحدهما أجود. 

 y فٌأثم من لال ذلن. وكان رؤساء الصحابة r ألنهما جمٌعا من النبً

ثل هذا. ولال الشٌخ شهاب الدٌن أبو شامة رحمه هللا: لد ٌنكرون م

أكثر المصنفون فً المراءات والتفاسٌر من الترجٌح بٌن لراءة ] 

َمِلِن [ و ] مالِن [ حتى أن بعضهم ٌبالغ إلى حد ٌكاد ٌسمط المراءة 

األخرى ولٌس هذا بمحمود بعد ثبوت المراءتٌن واتصاف الرب بهما 

بهذه فً ركعة وبهذه فً ركعة. أ.هـ كالم  ثم لال: حتى انً اصلً

 .الزركشً

 



 المسم الرابع

 المواعد المتعلمة بترتٌب اآلٌات السور

 

 :لاعدة

 .ترتٌب اآلٌات تولٌفً دون السور

 :توضٌح

فٌما ٌتعلك بترتٌب اآلٌات فهذا ممطوع به أما السور فمد حصل فً 

باجتهاد من ترتٌبها خالف بٌن العلماء هل هو تولٌفً من الشارع أم 

 :الصحابة ؟ وهنان ترتٌب بٌن السور على الجملة ممطوع به أٌضاً 

 .السبع الطوال -1

 .الحوامٌم -2

 .المفّصل -3

ترن االعتداد بالمناسبات بٌن السور  :وٌنبنً على هذه الماعدة

إضافة إلى عدم المول بتفصٌل المراءة على ترتٌب المصحف فً 

 الصالة أو خارجها

 

 


