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A تقديم B

فضيلة الشيخ الحسين بن علي عداوي حفظه الله

 السالم عليكم ورحمة الله وبركاته

 وبعد:

فقـد نظـرت فيمـا كتبتمـوه مـن شـرح كتـاب أصـول فـي التفسـير للعالمـة ابـن 

عثيميـن رحمـه الله، بطريقة السـؤال والجواب، فألفيته شـرحا نافعـا، ومختصرًا 

مفيـدًا، يصلـح للنشـر بعـد اإلذن بطباعتـه .

أسأل الله لك مزيدًا من التوفيق والسداد.
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A المقدمة B

أنفسنا،  شــرور  من  بالله  ونعوذ  ونستغفره  ،ونستعينه،  نحمده  لله  الحمد 

له،  فالهادي  يضلل  ومــن  له  فالمضل  الله  يهده  من   ، أعمالنا  سيئات  ومــن 

ورسوله  عبده  محمًدا  أن  وأشهد  له،  الشريك  وحده  الله  اال  إله  ال  أن  وأشهد 

تسليًما  وسلم  بإحسان  تبعهم  ومــن  وأصحابه،  آلــه  وعلى  عليه  الله   صلى 

أما بعد:

معظم مادتها من  التفسير   قد مّن علّي بكتابة أسئلة في أصول  الله  فإن 

العثيمين  صالح  بن  محمد  العالمة  الشيخ  لفضيلة  التفسير«  في  »أصول  كتاب 

لعام  رمضان  شهر  من  يوم  كل  عصر  في  الكتاب  هذا  أقــرأ  كنت  وقد   ،

١٤٣٩هـ، وُأعيد ماقرأته كتابة بطريقة سؤال وجواب، وبعد قرابة أربع سنوات 

ومع اشرافي على حلقة المتون العلمية بالجامع الذي أصلي فيه جامع الرحمة 

بالدرب.

 : النبي  قال  اطبعه،  أني  رأيت  واألحبة  المشايخ  بعض  ومشاورة 

»إَِذا َماَت اإلْنَساُن اْنَقَطَع عنْه َعَمُلُه إاَِّلَّ ِمن َثاَلَثٍة: إاَِّلَّ ِمن َصَدَقٍة َجاِرَيٍة، َأْو ِعْلٍم ُينَْتَفُع 
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بِِه، َأْو َوَلٍد َصالٍِح َيْدُعو له« ]صحيح مسلم ١٦٣١[.

الكريم وأن يغفر لي  به وأن يجعله خالًصا لوجهه  ينفع   أن  الله  فاسأل 

ولوالدي وللشيخ العثيمين ولجميع المسلمين.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

كتبه 

الحسين بن علي محمد عداوي
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A القرآن الكريم B

	1 عرف1القرآن1لغة1وشرعا:.

B  ،)لغة: مصدر قرأ بمعنى )تال( أو بمعنى )جمع(، تقول: )َقَرَأ، َقْرًءا، وُقْرآًنا

كما تقول: )غفر، غفرا، وغفرانا(، فعلى المعنى األول: تال يكون مصدرا بمعنى 

بمعنى  مصدر  يكون  )جمع(  الثاني:  وعلى  )المتلو(،  بمعنى  أي  المفعول  اسم 

اسم الفاعل، أي بمعنى جامع لجمعه.

B  بسورة المبدوء    رسوله  على  المنزل  تعالى  الله  كالم  شرعا: 

الفاتحة المختوم بسورة الناس.

	1 ما1هو1الدليل1على1أن1القرآن1منزل1من1عند1اهلل؟.

قال تعالى: نثڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ   ڱمث ]الحجر: ٩[.

وقال تعالى: نث ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ےمث ]يوسف: ٢[.

	1 ما1هو1الدليل1على1أن1القرآن1محفوظ1من1التغيير1والزيادة1والنقص؟.

قال تعالى: نثڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ   ڱمث ]الحجر: ٩[.
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	1 ما1هي1األوصاف1التي1وصف1اهلل1بها1كتابه؟.

الله  وصف كتابه بأوصاف كثيرة ومنها:

قال تعالى: نثہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ےمث ]يوسف: ٢[، وقال تعالى: 

نث ٻ  ٻ  مث ]ق: ١[، وقال تعالى: نثڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ ڃمث 
]ص: ٢٩[، وقال تعالى: نث ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  مث ]اإلسراء: ٩[، وقال 

تعالى: نثٱٻ  ٻمث ]الواقعة: ٧٧[، وقال تعالى: نث ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  

ڄ  ڄمث ]النحل: ٨٩[، فهو عربي ومجيد ومبارك وكريم وتبيان لكل شيء.

	1 ما1هو1مصدر1الشريعة1التي1ُبعث1بها1محمد11إلى1الناس1كافة؟1دلل1.

لما1تقول:

ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   نث  تعالى:  قال  الكريم،  القرآن  هو  الشريعة  مصدر 

ۆ  ۆ  ۈ  ۈمث ]الفرقان: ١[.

تعالى:  قال  القرآن:  قرره  كما  تشريع  مصدر    النبي  سنة  وكذلك 

قال تعالى: نثٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پپ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀمث 

]النساء: ٨٠[، وقال: نثڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ    ہ  ہمث ]الحشر: ٧[.

	1 متى1نزل1القرآن؟.

في رمضان،  القدر  ليلة  في    الله  القرآن على رسول  نزل  ما  أول 

پ   پ   پ   نث  تعالى:  وقال   ،]١ ]القدر:  ٻمث  ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   نث  تعالى:  قال 
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 ،]٤  -  ٣ ]الدخان:  مث  ٿ    ٿ   ٿ   ٿ      ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ           ڀ   ڀڀ   پ        

وقال تعالى: نثڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  

ڻ  ڻمث ]البقرة: ١٨٥[.

	1 كم1كان1عمر1النبي11أول1ما1نزل1عليه1القرآن؟.

كان عمر النبي  أربعين سنة على المشهور عند أهل العلم.

	1 من1الذي1نزل1بالقرآن1على1محمد1؟.

ڱ   ڱ      ڳ      ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ   گ   نث  تعالى:  قال   ، جبريل 

ڱمث ]الشعراء: ١٩٢ - ١٩٣[.

	1 نث ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀمث ]التكوير: . قال1تعالى:1

١٩ - ٢٠[،1من1المقصود1بالرسول1الكريم1في1اآلية؟

. جبريل

		1 ما1أول1ما1نزل1من1القرآن؟.

القرآن على وجه اإلطالق قطعا اآليات الخمس األولى من  أول ما نزل من 

سورة العلق، قوله تعالى: نث چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   

ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ      ڑ  ک  ک  ک  ک   گ  گ  مث ]العلق: ١ - ٥[، ثم فتر الوحي 

مدة، ثم نزلت اآليات الخمس األولى من سورة المدثر، وهي قوله: نث ھ  ھ       

البخاري ومسلم(  ے  ے   ۓ      ۓ  مث ]المدثر: ١ - ٢[، ففي الصحيحين )صحيح 
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عن عائشة  في بدء الوحي قالت: حتى جاءه الحق، وهو في غار حراء، 

فجاءه الملُك فقال: اقرأ ، فقال النبي : »ما أنا بقارئ« -يعني: لست 

قوله  إلى  ڇمث  ڇ   چ   چ   چ   نث  قال:  ثم  وفيه:  الحديث،   ... القراءة-  أعرف 

نثک  ک  ک  ک   گمث.

		1 إلى1كم1ينقسم1القرآن1الكريم1في1النزول؟.

ينقسم نزول القرآن إلى قسمين:

B  يقتضيه، وهو غالب يتقدم نزوله سبب  لم  ابتدائي، وهو ما  القسم األول: 

ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ    ڳ   گ   گ   نثگ   تعالى:  قوله  ومنه  القرآن، 

المنافقين  بعض  بيان حال  في  ابتداًء  نزلت  ]التوبة: ٧٥[،  ڱ  ڱ  ںمث 

وأما أنها نزلت في ثعلبة بن حاطب فضعيف ال صحة له.

B  :القسم الثاني: سببي وهو ما تقدم نزوله سبب يقتضيه، والسبب

إما سؤال يجيب الله عنه، مثل: نث ے   ے  ۓۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  أ. 

ۇ مث ]البقرة: ١٨٩[.

ڌ   ب.  نثڍ   مثل:  وتحذير،  بيان  إلــى  تحتاج  وقعت  حادثة  أو 

ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈمث ]التوبة: ٦٥[.

أو فعل واقع يحتاج إلى معرفة حكمه، مثل: نث ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  ج. 

پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ   ٺٺ  ٺ     ٺ  ٿ  ٿمث ]المجادلة: ١[.



13

		1 ما1هي1الفوائد1من1معرفة1أسباب1النزول؟.

B  يسأل عن  بيان أن القرآن نزل من الله تعالى، وذلك ألن النبي

الشيء، فيتوقف عن الجواب أحيانا حتى ينزل عليه الوحي، أو يخفى عليه األمر 

الواقع فينزل الوحي مبينا له:

مثال ذلك:

النبي أ.  فسكت  ــروح؟  ال ما  القاسم  أبا  يا  قــال:  اليهود  من  الــذي  الرجل 

 فلم يرد عليه بشيء فنزل الوحي: نث وئ  وئ  ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ  

ۈئ  ۈئ  ېئ   ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  یمث ]اإلسراء: ٨٥ [.
الله بن أبي، رأس المنافقين ب.   عندما سمع عبد  قصة زيد بن أرقم 

يقول: نث  ژ  ڑ  ڑ     ک  ک  ک     ک  گمث ]المنافقون: ٨[ أنزل 

فصدقهم    للرسول  حلفوا  ألنهم  اآلية  هذه  في  زيد  تصديق  الله 

فأنزل الله تصديق زيد.

B :في الدفاع عنه  بيان عناية الله تعالى برسوله

ېئېئ   ېئ     ۈئ   ۈئ   ۆئ   ۆئ   ۇئ   ۇئ   وئ   نث  تعالى:  قوله  ذلك:  مثال 

ىئ  ىئ  ىئ  یی  ی  یمث ]الفرقان: ٣٢[، وكذلك آيات اإلفك فإنها 

دفاع عن النبي  وتطهير له عما نسبه به األفاكون.

B :بيان عناية الله تعالى بعباده في تفريج كرباتهم وإزالة غمومهم
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مثال ذلك: آية التيمم، ففي صحيح البخاري في كتاب التيمم حديث )٣٣٤( 

أنه ضاع عقد لعائشة  وهي مع النبي  في بعض أسفاره فأقام 

النبي  لطلبه وأقام الناس...الحديث.

B :فهم اآلية على الوجه الصحيح

مثال ذلك: قوله تعالى: نثڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک    

ک  گ  گ  گ  گ   ڳمث ]البقرة: ١٥٨[، ظاهر قوله: نثک  گ  گمث أن 
غاية أمر السعي بين الصفا والمروة من قسم المباح، عن عاصم بن سليمان قال: 

سألت أنس  عن الصفا والمروة، قال: كنا نرى أنهما من أمر الجاهلية فلما 

نثڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژمث  تعالى:  الله  فأنزل  كان اإلسالم أمسكنا عنهما 

إلى قوله: نثگ  گ   ڳمث، وبهذا عرف أن نفي الجناح ليس المراد به بيان 

أما أصل حكم  بإمساكهم عنه،  نفي تحرجهم  المراد  السعي، وإنما  أصل حكم 

السعي فقد تبين بقوله: نث ڈ  ڈ  ژمث.

		1 علل،1إذا1نزلت1اآلية1لسبب1خاص1واللفظ1عام1كان1حكمها1شامال1لسببها،1ولكل1.

ما1يتناوله1لفظها:

ال  اللفظ  بعموم  العبرة  فكان  األمة  لجميع  عاما  تشريعا  نزل  القرآن  ألن 

بخصوص السبب.

اللعان، فهي نزلت في قذف هالل بن أمية المرأته لكن حكمها  مثاله: آيات 

شامل له ولغيره.
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		1 كم1كانت1مدة1نزول1القرآن1على1النبي1؟.

قضى  سنة،  وعشرين  ثالث  مفرقا خالل    النبي  على  القرآن  نزل 

رسول الله  أكثرها في مكة.

		1 إلى1كم1قّسم1العلماء1القرآن1الكريم؟.

إلى قسمين: مكي، ومدني.

B .قبل هجرته  المكي: ما نزل على النبي

B .بعد هجرته إلى المدينة  والمدني: ما نزل على النبي

		1 بماذا1يمتاز1القسم1المكي1عن1المدني1من1حيث1األسلوب1والموضوع؟.

B :أواَّل: من حيث األسلوب

الغالب في المكي قوة األسلوب وشدة الخطاب. 	

المدني الغالب في أسلوبه اللين. 	

الغالب في المكي قصر اآليات وقوة المحاجة. 	

المدني الغالب فيه طول اآليات وذكر األحكام. 	

B :ثانيا: من حيث الموضوع

توحيد  	 الصحيحة خصوصا  والعقيدة  التوحيد  تقرير  المكي  في  الغالب 

األلوهية.

الغالب في المدني تفصيل العبادات والمعامالت. 	
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المكي اإلفاضة في ذكر الجهاد وأحكامه، والمنافقين وأحوالهم. 	

النفاق بخالف  	 الجهاد وظهر  ذلك حيث شرع  الحال،  المدني القتضاء 

القسم المكي.

		1 ما1هي1فوائد1معرفة1المكي1والمدني؟.

B  القرآن في أعلى مراتبها، حيث يخاطب كل قوم بما يقتضيه ظهور بالغة 

حالهم.

B  بحسب فشيئا  شيئا  يتدرج  حيث  غاياته  أسمى  في  التشريع  حكمة  ظهور 

األهم.

B  القرآن في يتبعوا ما سلكه  إلى أن  الله تعالى وتوجيههم  إلى  الدعاة  تربية 

األسلوب والموضوع.

B  فيها يتحقق  ومدنية  مكية  آيتان  وردت  لو  فيما  والمنسوخ  الناسخ  تمييز 

شروط النسخ )فإن المدنية ناسخة للمكية، لتأخر المدنية عنها(.

		1 ما1الحكمة1من1نزول1القرآن1مفرقا؟.

B     نث وئ  ۇئ  ۇئ         ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ : تثبيت قلب النبي

ېئېئ  ىئ-أي كذلك نزلناه مفرقا-   ىئ  ىئ  یمث ]الفرقان: ٣٢[.
B .أن يسهل على الناس حفظه وفهمه والعمل به

B  تنشيط الهمم لقبول ما نزل من القرآن وتنفيذه، حيث يتشوق الناس بلهف

وشوق لنزول اآلية، السيما عند اشتداد الحاجة.
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B  التدرج في التشريع حتى يصل إلى درجة الكمال كما في آيات الخمر الذي

نشأ الناس عليه.

		1 اذكر1أنواع1ترتيب1القرآن:.

B  ،النوع األول: ترتيب الكلمات بحيث تكون كل كلمة في موضعها من اآلية

وهذا ثابت بالنص واإلجماع، وال يعلم مخالفا في وجوبه وتحريم مخالفته، فال 

يجوز أن يقرأ: )لله الحمد رب العالمين( بدال من نث پ  پ  پ  پمث 

]الفاتحة: ٢[.

B  الثاني: ترتيب اآليات تكون كل آية في موضعها من السورة، وهذا النوع 

الراجح، وتحرم مخالفته وال  القول  بالنص واإلجماع، وهو واجب على  ثابت 

يجوز أن يقرأ: )مالك يوم الدين الرحمن الرحيم(، وفي صحيح البخاري كتاب 

التفسير باب نث ڤ  ڤ  ڤ  ڦمث حديث رقم )٤5٣0(، سؤال 

عبد الله بن الزبير لعثمان بن عفان عن قوله تعالى: نث ڤ  ڤ  ڤ  

قد   ]٢٤٠ ]البقرة:  ڃمث  ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ    ڦ   ڦ  

نسختها اآلية األخرى: نث ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  

پ    ڀمث ]البقرة: ٢٣٤[ وهذه قبلها في التالوة قال: فلم تكتبها؟ فقال عثمان: 

يا ابن أخي ال أغير شيئا من مكانه.

B  ،المصحف في  السور  ترتيب  وهو  باالجتهاد،  ثابت  وهذا  الثالث:  النوع 

فالنبي  قرأ ذات ليلة البقرة ثم النساء ثم آل عمران ]مسلم كتاب صالة 
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المسافرين حديث ٢٧٧[.

		1 اذكر1قول1شيخ1اإلسالم1ابن1تيمية1عن1ترتيب1السور:.

مصاحف  تنوعت  ولهذا  الكتابة،  في  وكذا  هذه  قبل  هذه  قراءة  تجوز  قال: 

صار    اتفقوا على مصحف في زمن عثمان  لما  ، لكن  الصحابة 

هذا مما سنّه الخلفاء الراشدون، وقد دّل الحديث أن لهم سنة يجب اتباعها.

		1 اذكر1مراحل1كتابة1القرآن:.

B  المرحلة هــذه  في  وكــان   ، النبي  عهد  في  ــى:  األول المرحلة 

االعتماد على الحفظ أكثر من الكتابة لقوة الذاكرة وسرعة الحفظ وقلة الكاتبين 

آية حفظها،  َسِمع  من  كان  بل  في مصحف  يجمع  لم  ولذلك  الكتابة،  ووسائل 

الحجارة وكِسر  الجلود ولخاف  النخل ورقاع  له من ُعُسب  فيما تيسر  أو كتبها 

مالك  بن  أنس  عن  البخاري  صحيح  ففي  كبيرا،  عددا  القراء  وكان  األكتاف، 

لهم  ففرض  القراء،  لهم  يقال  رجال  سبعين  بعث    النبي  أن   

حّيان من بني سليم »رعل وذكوان« عند بئر معونة فقتلوهم وفي الصحابة غيرهم 

بن  وأبي  أبي حذيفة  مولى  بن مسعود وسالم  الله  األربعة وعبد  كالخلفاء  كثير 

. كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبي الدرداء

B  ،في السنة الثانية عشرة من الهجرة  المرحلة الثانية: في عهد أبي بكر

وسببه أنه ُقتل في وقعة اليمامة عدد كبير من القراء منهم سالم مولى أبي حذيفة، 

أحد من أمر النبي  بأخذ القرآن عنهم، فأمر أبو بكر  بجمعه لئال 
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يضيع كما في صحيح البخاري في كتاب التفسير، باب قوله: نث ھ  ھ  

ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭمث ]التوبة: ١٢٨[، أن عمر بن الخطاب 

أشار على ابي بكر  بجمع القرآن بعد وقعة اليمامة، فتوقف تورعا فلم يزل 

عمر يراجعه حتى شرح الله صدر أبي بكر فأرسل إلى زيد بن أبي ثابت وقال: 

  الله  لرسول  الوحي  تكتب  كنت  وقد  نتهمك  ال  عاقل  رجل  إنك 

فتتّبع القرآن فاجمعه، قال: فتتّبعت القرآن أجمعه من العسب واللخاف وصدور 

وه من حسناته حتى قال  أبا بكر على ذلك، وعدُّ المسلمون  الرجال، وقد وافق 

علي : أحسن الناس في القرآن أجرا أبو بكر.

B  في السنة  المرحلة الثالثة: في عهد أمير المؤمنين عثمان بن عفان

التي  اختالف  بحسب  القراءة  في  الناس  اختالف  وسببه  والعشرين،  الخامسة 

هذه  تجمع  أن    عثمان  فأمر  الفتنة،  فخيفت    الصحابة  أيدي  في 

المصاحف في مصحف واحد لئال يختلف الناس فيتنازعوا في كتاب الله تعالى 

فتح  اليمان قدم على عثمان من  بن  أن حذيفة  البخاري  ويتفرقوا، ففي صحيح 

المؤمنين  أمير  يا  فقال:  القراءة  في  اختالفهم  أفزعه  وقد  وأذربيجان،  أرمينية 

أدرك هذه األمة قبل أن يختلفوا، فأرسل عثمان بن عفان  إلى حفصة أن 

أرسلي إلينا بالصحف ننسخها من المصاحف ثم نردها إليك ففعلت، فأمر زيد 

بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث كلهم 

قرشيون إال زيد بن ثابت فأمرهم إذا اختلفوا أن يرجعوا إلى لسان قريش، وأرسل 
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عثمان  المصاحف إلى كل أفق، وفعل عثمان  هذا بعد أن استشار 

الصحابة.

		1 ما1الفرق1بين1جمع1أبي1بكر1وعثمان1للقرآن؟.

B  في عهد أبي بكر تقييد القرآن كله مجموع في مصحف حتى ال يضيع منه

شيء دون أن يحمل الناس على االجتماع.

B  على الناس  يحمل  واحد  مصحف  في  مجموع  كله  القرآن  تقييد  عثمان 

االجتماع عليه لظهور األثر المخيف باختالف القراءات.
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A التفسير B

		1 عرف1التفسير:.

التفسير لغة: من الَفْسر، وهو: الكشف عن المغطى.

اصطالحا: بيان معاني القرآن الكريم.

		1 ما1حكم1تعلم1التفسير؟.

ڃ    ڃ  ڃ  ڃ  ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   نث  تعالى:  لقوله  واجب، 

چمث ]ص: ٢٩[، ولقوله تعالى: نث ک  گ  گ   گ   گ  ڳ  ڳمث 
]محمد: ٢٤[.

		1 ما1وجه1الداللة1من1قوله1تعالى:1نث ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ ڃمث؟.

أن الله تعالى بّين أن الحكمة من إنزال هذا القرآن المبارك، أن يتدبر الناس 

آياته ويتعظوا بما فيها.

		1 ما1وجه1الداللة1من1قوله1تعالى:1نث ک  گ  گ   گ   گ  ڳ  ڳمث؟.

أن الله تعالى وبخ أولئك الذين ال يتدبرون القرآن، وأشار أن ذلك من اإلقفال 

على قلوبهم وعدم وصول الخير إليها.
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		1 ما1الواجب1على1المسلم1في1تفسير1القرآن؟.

أن يشعر المسلم نفسه أنه مترجم عن الله تعالى شاهد عليه بما أراد من كالمه 

فيكون معظما لهذه الشهادة خائفا من أن يقول على الله بال علم.

		1 ما1المرجع1في1تفسير1القرآن؟.

يرجع تفسير القرآن إلى ما يأتي:

كالم الله تعالى، فيفسر القرآن بالقرآن؛ ألن الله تعالى هو الذي أنزله وهو أ. 

نث ٻ  ٻ  پ  پ     مث ]الطارق: ٢[ فقد فسر الطارق في  اعلم بما أراد به، مثاله: 

اآلية الثانية: نث پ  ڀمث ]الطارق: ٣[.

تفسير القرآن بالسنة؛ ألن رسول الله  مبلِّغ عن الله تعالى فهو ب. 

أعلم الناس بمراد الله تعالى بكالمه، مثاله: قوله تعالى: نث  ٻ  ٻ  ٻ  

ٻمث ]يونس: ٢٦[ فقد فّسر النبي  الزيادة بالنظر إلى وجه الله 
تعالى.

ألن ج.  بالتفسير؛  والعناية  منهم  العلم  ذوو  السيما    الصحابة  كالم 

القرآن نزل بلغتهم وفي عصرهم؛ وألنهم بعد األنبياء أصدق الناس في طلب 

الحق وأسلمهم من األهواء، مثال قوله تعالى: نثۇ  ۆ ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   

]المائدة: ٦[ فقد صح  ]النساء: ٤٣[  ۋ    ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ېمث 
عن ابن عباس  أنه فسر المالمسة بالجماع.
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ألن د.  ؛  الصحابة  عن  التفسير  بأخذ  اعتنوا  الذين  التابعين  كالم 

التابعين خير الناس بعد الصحابة وأسلم من األهواء ممن بعدهم، ولم تكن 

اللغة العربية تغيرت كثيرا.

		1 ماذا1قال1شيخ1اإلسالم1ابن1تيمية1عن1كالم1التابعين1في1التفسير؟.

قال: إذا أجمعوا يعني التابعين على الشيء فال يرتاب في كونه حجة فال يكون 

قول بعضهم حجة على بعض وال على من بعدهم، ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن 

أو السنة أو عموم لغة العرب، أو أقوال الصحابة في ذلك، وقال أيضا: من عدل 

عن مذاهب الصحابة والتابعين في تفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا في 

ذلك بل مبتدعا وإن كان مجتهدا مغفورا له خطؤه، ثم قال: فمن خالف قولهم 

وفسر القرآن بخالف تفسيرهم فقد أخطأ في الدليل والمدلول جميعا.

		1 بم1يؤخذ1إذا1اختلف1المعنى1الشرعي1عن1اللغوي؟.

يؤخذ بما يقتضيه الشرعي؛ ألن القرآن نزل لبيان الشرع ال لبيان اللغة إال أن 

يكون هناك دليل يترجح به المعنى اللغوي فيؤخذ به.

B   م الشرعي: قوله تعالى: نثے  ۓ  ۓ  ڭ مثال ما اختلف فيه المعنيان وُقدِّ

ڭ  ڭ  ڭمث ]التوبة: ٨٤[ فالصالة في اللغة الدعاء، وفي الشرع هنا الوقوف على 

المقصود  هو  الشرعي؛ ألنه  المعنى  فيقدم  بصفة مخصوصة،  له  للدعاء  الميت 

للمتكلم المعهود للمخاطب، وأما منع الدعاء لهم على وجه اإلطالق فمن دليل 

آخر.
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B   م فيه اللغوي بالدليل: قوله تعالى: نث ڱ مثال ما اختلف في المعنيان وُقدِّ

بالصالة  فالمراد   ]١٠٣ ]التوبة:  ڻمث  ڻ   ڻ   ں   ں   ڱ   ڱ   ڱ  
النبي  كان  قال:  أوفى  أبي  بن  الله  عبد  عن  مسلم  رواه  ما  وبدليل  الدعاء،  هنا 

صلِّ  »اللهم  فقال:  بصدقته  فأتاه  عليهم،  قوم صلى  ُأتِي بصدقة  إذا   

السماء  مثل:  كثيرة،  واللغوي  الشرعي  فيه  اتفق  ما  وأمثلة  أوفى«،  أبي  آل  على 

واألرض والصدق والكذب والحجر واإلنسان.

		1 اذكر1االختالف1الوارد1في1التفسير1المأثور:.

B :اختالٌف اللفظ دون المعنى

فهذا ال تأثير له في معنى اآلية، مثاله: قوله تعالى: نثڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  

قال  »وّصى«،  مجاهد:  قال  أمر«،  »قضى:  عباس:  ابن  قال   ،]٢٣ ]اإلســراء:  ڱمث 
الربيع بن أنس: »أوجب«، وهذه التفسيرات معناها واحد أو متقارب فال تأثير.

B :اختالٌف في اللفظ والمعنى واآلية تحتمل المعنيين لعدم التضاد بينهما

كل  أن  االختالف  هذا  بين  الجمع  ويكون  بهما  وتفسر  عليهما  اآلية  فتحمل 

واحد من القولين ُذكر على وجه التمثيل لما تعنيه اآلية أو التنويع، مثاله: نث ڱ  

ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  
ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  ے  ے     ۓ  ۓ  ڭمث ]األعراف: ١٧٥ - ١٧٦[، 
ابن عباس: »هو رجل من  بني إسرائيل«، وقال  ابن مسعود: »هو رجل من  قال 

اليمن«، وقيل: رجل من بلقاء، والجمع بين هذه األقوال: أن تحمل اآلية عليها 
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كلها؛ ألنها تحتملها من غير تضاد، ويكون كل قول ُذكر على وجه التمثيل. مثال 

وقال  »مملوءة«،  عباس:  ابن  قال   ،]٣٤ ]النبأ:  مث  ڀ   ڀ    نث  تعالى:  قوله  آخر: 

واألية  األقوال،  بين هذه  وقال عكرمة: »صافية«، والمنافاة  »متتابعة«،  مجاهد: 

تحتملها جميعا، ويكون كل قول لنوع من المعنى.

B :اختالُف اللفظ والمعنى واآلية اَّل تحتمل المعنيين مًعا للتضاد بينهما

قوله  ذلك:  مثال  غيره،  أو  السياق  بداللة  منهما  األرجح  على  اآلية  فتحمل 

نث ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ    ڳ  ڳڳ  ڳ   تعالى: 

ابن  قال   ،]١٧٣ ]البقرة:  ہمث  ۀ   ۀ    ڻ   ڻڻ   ڻ      ں   ں   ڱ     ڱ   ڱ        ڱ      

عباس: »غير باغ في الميتة وال عاد في أكله«، وقيل: غير خارج على اإلمام وال 

عاص بسفره، واألرجح األول؛ ألنه ال دليل في اآلية على الثاني.

ې   ې    ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   نث  تعالى:  قوله  آخر  مثال 

]البقرة:  ې  ى  ى  ائ  ائ      ەئ  ەئ  وئ  وئ    ۇئ  ۇئۆئ  ۆئمث 

»هو  ۆئمث:  ۇئۆئ   نثۇئ   في    طالب  أبي  بن  علي  قال   :]٢٣٧

الزوج«.

قد  المعنى عليه، وألنه  الولي«. والراجح األول لداللة  ابن عباس: »هو  قال 

. روي فيه حديث عن النبي

		1 ما1معنى1ترجمة1القرآن؟.

B .الترجمة لغة: تطلق على معاٍن ترجع إلى البيان واإليضاح
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B .وفي ااَّلصطالح: التعبير عن الكالم بلغة أخرى

B .وترجمة القرآن: التعبير عن معناه بلغة أخرى

		1 كم1أنواع1الترجمة؟.

الترجمة نوعان:

حرفية: وذلك بأن يوضع ترجمة كل كلمة بإزائها.أ. 

معنوية أو تفسيرية: وذلك بأن يعبر عن معنى الكالم بلغة أخرى من غير ب. 

مراعاة المفردات والترتيب.

مثال ذلك قوله تعالى: نثڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژمث ]الزخرف: ٣[: 

فيترجم:  	 كلمة،  كلمة  اآلية  هذه  كلمات  يترجم  أن  الحرفية:  الترجمة 

نثڌمث ، ثم: نث  ڎمث ، ثم: نثڈ   مث  وهكذا.

أن يترجم معنى اآلية كلها بقطع النظر عن معنى كل  	 الترجمة المعنوية: 

كلمة وترتيبها، وهي قريبة من معنى التفسير اإلجمالي.

		1 ما1حكم1ترجمة1القرآن1بالترجمة1الحرفية؟.

يمكن  ال  شروط  لها  يشترط  ألنه  وذلك  العلم،  أهل  من  كثير  عند  مستحيلة 

تحققها معها وهي:

B .وجود مفردات في اللغة المترجم إليها بإزاء حروف اللغة المترجم منها

B  وجود أدوات للمعاني في اللغة المترجم إليها مساوية أو مشابهة لألدوات
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في اللغة.

B  الكلمات حين تركيبها في المترجم منها وإليها في ترتيب  اللغتين  تماثل 

الجمل والصفات واإلضافات.

وعلى هذا فالترجمة الحرفية إن أمكنت حسا في بعض الكلمات فهي ممنوعة 

شرعا، اللهم إاَّل أن يترجم كلمة خاصة بلغة من يخاطبه ليفهمها.

		1 ما1حكم1الترجمة1المعنوية1للقرآن؟.

جائزة في األصل؛ ألنه ال محذور فيها، وقد تجب حين تكون وسيلة إلى إبالغ 

القرآن واإلسالم لغير الناطقين باللغة العربية؛ ألن إبالغ ذلك واجب، وما ال يتم 

الواجب إال به فهو واجب، ولذلك شروط:

B .أن يكتب القرآن باللغة العربية وإلى جانبه هذه الترجمة

B  منها المترجم  اللغتين  في  األلفاظ  بمدلوالت  عالما  المترجم  يكون  أن 

وإليها وما تقتضيه حسب السياق.

B  تقبل وال  القرآن،  في  الشرعية  األلفاظ  بمعاني  عالما  المترجم  يكون  أن 

الترجمة إال من مأمون عليها بحيث يكون مسلما مستقيما في دينه.

		1 اذكر1صحابة1اشتهروا1بالتفسير:.

ذكر السيوطي: 

B .الخلفاء األربعة إال أن الثالثة األولين لم تكن كثيرة، النشغالهم بالخالفة
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B  ،مسعود بن  الله  عبد  أيضا:  الصحابة  من  بالتفسير  المشتهرين  من  كذلك 

وعبد الله بن عباس.

		1 اذكر1المشتهرين1بالتفسير1من1التابعين:.

اشتهر بالتفسير من التابعين كثيرون منهم:

B .أهل مكة: وهم أتباع ابن عباس: كمجاهد، وعكرمة، وعطاء بن أبي رباح

B  أهل المدينة: وهم أتباع أبي بن كعب: كزيد بن أسلم، وأبي العالية، ومحمد

بن كعب القرظي.

B .أهل الكوفة: وهم أتباع ابن مسعود: كقتادة، وعلقمة، والشعبي

		1 كم1أنواع1القرآن1الكريم1باعتبار1اإلحكام1والتشابه؟.

B  :النوع األول: اإلحكام العام الذي وصف القرآن به كله، مثل قوله تعالى

نثڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ   ڱ   ںمث ]هود: ١[، وقوله: نث ٱٻ  ٻ  ٻ  
ٻ  پمث ]يونس: ١[، ومعنى اإلحكام اإلتقان والجودة في ألفاظه ومعانيه 
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فهو غاية في الفصاحة والبالغة، أخباره كلها صدق نافعة، ليس فيها كذب، وال 

لغو ال خير فيه، وأحكامه كلها عدل، وحكمه ليس فيه جور.

B  :تعالى قوله  مثل  كله،  القرآن  به  الذي وصف  العام  التشابه  الثاني:  النوع 

نثٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ  ڦ  ڦ     ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  
ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چمث ]الزمر: ٢٣[، ومعنى هذا التشابه أن القرآن 

كله يشبه بعضه بعضا في الكمال والجودة والغايات الحميدة، نث ڇ    ڇ      ڇ    ڍ  

ڍ   ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈمث ]النساء: ٨٢[.
B  النوع الثالث: اإلحكام الخاص ببعضه، والتشابه الخاص ببعضه، مثل قوله

نثڳ  ڳ    ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻۀ   تعالى: 

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ے  ے  ۓ  ۓڭ  ڭ  ڭ  ڭ  

ىمث  ى   ې    ې      ې   ۉې   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ  ۋ   ٴۇ   ۈ     ۈ   ۆ   ۇۆ    ۇ  

واضحا جليا ال خفاء  اآلية  معنى  يكون  أن  اإلحكام  هذا  ومعنى   ،]٧ عمران:  ]آل 

ڇ   چ   چ    چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ      ڃ   ڄ   نث  تعالى:  قوله  مثل  فيه، 

ڻ   ڻ    ڻ   ں   ں   ڱ   ڱ   نث  وقوله:   ،]١٣ ]الحجرات:  ڇمث 
 ،]٢٧٥ ]البقرة:  ٹمث  ٹ   نثٹ   وقوله:   ،]٢١ ]البقرة:  ہمث  ۀ   ۀ   ڻ  

وأمثال كثيرة.

ومعنى هذا التشابه أن يكون معنى اآلية مشتبها خفيا بحيث يتوهم من الواهم 

العلم،  في  الراسخ  العالم  منه  ويفهم  رسوله  أو  كتابه  أو  تعالى  بالله  يليق  ال  ما 
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مثاله: فيما يتعلق بالله تعالى أن يتوهم واهم من قوله تعالى: نث  وئ  ۇئ  ۇئمث 

]المائدة: ٦٤[، أن لله يدين مماثلتين أليدي المخلوقين، ومثاله فيما يتعلق بكتاب 

خب      حب   جب   نث  بعضا  بعضه  وتكذيب  القرآن  تناقض  واهم  يتوهم  أن  تعالى  الله 

مب   ىب  يبجت  حت  خت  مت   ىت   يت  جثمث ]النساء: ٧٩[، ويقول في موضع آخر: نثې  
ې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئوئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ     ۆئ  ۈئ  ۈئېئ  ېئ  ېئ       ىئ  
ىئ  ىئمث ]النساء: ٧٨[، ومثاله فيما يتعلق برسول الله  أن يتوهم واهم 

من قوله تعالى: نث ھ  ے       ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ          ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  

ۆ  ۆۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ېمث ]يونس: ٩٤[، ظاهره أن 

النبي  كان شاكا فيما أنزل إليه.

		1 ما1موقف1الراسخين1في1العلم1والزائغين1من1المتشابه؟.

الله  بينه  منه،  الزائغين  وموقف  المتشابه  من  العلم  في  الراسخين  موقف  إن 

نثۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ے  ے   الزائغين:  تعالى فقال في 

ۓ  ۓمث ]آل عمران: ٧[، وقال في الراسخين في العلم: نثۆ  ۈ  ۈ    

ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ       ۅ  ۉ  ۉمث ]آل عمران: ٧[، فالزائغون يتخذون من هذه اآليات 

المشتبهات وسيلة للطعن في كتاب الله وفتنة للناس عنه وتأويله لغير ما أراد الله 

بأن ما جاء في  فيؤمنون  العلم  الراسخون في  فيِضلون وُيضلون، وأما  به  تعالى 

كتاب الله تعالى فهو حق وليس فيه اختالف وال تناقض ألنه من عند الله نثڇ    ڇ      

ڇ    ڍ  ڍ   ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈمث ]النساء: ٨٢[، وما جاء مشتبها ردوه إلى 
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المحكم ليكون الجميع محكما، ويقولون في المثال األول: أن لله تعالى يدين 

حقيقيتين على ما يليق بجالله وعظمته ال تماثالن أيدي المخلوقين، كما أن له 

ذاتا ال تماثل ذوات المخلوقين؛ ألن الله تعالى يقول: نث  ٺ  ٿ   ٿٿ   ٿ     

الحسنة والسيئة  إن  الثاني:  المثال  ويقولون في  ]الشورى: ١١[،  ٹ  ٹمث 

تعالى على  الله  من  التفضل  الحسنة سببها  لكن  الله عز وجل،  بتقدير  كلتاهما 

عباده، أما السيئة فسببها فعل العبد كما قال تعالى: نثی  ی  ی  جئ   

حئ   مئ  ىئ  يئ  جب  حبمث ]الشورى: ٣٠[، فإضافة السيئة إلى العبد من 
إضافة الشيء إلى سببه ال من إضافته إلى مقدره، أما إضافة الحسنة والسيئة إلى 

الله تعالى فمن باب إضافة الشيء إلى مقدره، وبهذا يزول ما يوهم االختالف 

  النبي  إن  الثالث:  المثال  في  ويقولون  الجهة،  النفكاك  اآليتين  بين 

لم يقع منه شك فيما أنزل إليه، بل هو أعلم الناس به وأقواهم يقينا كما قال الله 

نثڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ    ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ      ۉ  ۉ  ې  ېمث  تعالى: 

]يونس: ١٠٤[، المعنى إن كنتم في شك منه فأنا على يقين منه، ولهذا ال أعبد الذين 

تعبدون من دون الله بل أكفر بهم وأعبد الله.

		1 ما1أنواع1التشابه1في1القرآن:.

التشابه الواقع في القرآن نوعان: حقيقي ونسبي.

B  البشر، كحقائق يعلمه  أن  يمكن  ما ال  هو  الحقيقي:  التشابه  األول:  النوع 

حقائقها  ندرك  ال  لكننا  الصفات  هذه  معاني  نعلم  كنا  وإن   ، الله  صفات 
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وكيفيتها لقوله تعالى: نث ې    ې   ى      ى  مث ]طه: ١١٠[، وقوله: نث ٿ  ٹ   

سئل  لما  ولهذا   ،]١٠٣ ]األنعام:  مث  ڦ   ڤ   ڤ   ڤڤ   ٹ   ٹ   ٹ   
اإلمام مالك رحمه الله عن قوله تعالى: نث ڈ     ژ  ژ  ڑمث ]طه: ٥[، كيف 

استوى؟ قال: االستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، واإليمان به واجب، 

والسؤال عنه بدعة، وهذا النوع ال يسأل عن استكشافه لتعذر الوصول إليه.

B  النوع الثاني: التشابه النسبي، وهو ما يكون مشتبها على بعض الناس دون

عن  ُيسأل  النوع  وهذا  غيرهم،  دون  العلم  في  للراسخين  معلوما  فيكون  بعض 

استكشافه وبيانه إلمكان الوصول إليه، إذ ال يوجد في القرآن شيء ال يتبين معناه 

ألحد من الناس، قال الله تعالى: نث ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہمث ]آل 

عمران: ١٣٨[، وقال: نثڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄمث ]النحل: ٨٩[، وقال: 

نث يئ  جب  حب  خب     مب  ىب  يب    جت  حت   خت   مث ]القيامة: ١٨ - ١٩[، وقال: نثۅ  
ۅ    ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائمث ]النساء: ١٧٤[، وأمثلة هذا 
النوع كثيرة، منها قوله تعالى: نث  ٺ  ٿٿمث ]الشورى: ١١[، حيث اشتبه 

على أهل التعطيل ففهموا منه انتفاء الصفات عن الله تعالى، وادعوا أن ثبوتها 

يستلزم المماثلة وأعرضوا عن اآليات الكثيرة الدالة على ثبوت الصفات، ومنها 

ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ    گ   نثگ   تعالى:  قوله 

ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ     ڻ  ڻمث ]النساء: ٩٣[، حيث اشتبه على 
الوعيدية ففهموا منه أن قاتل المؤمن عمدا مخلد في النار وطردوا ذلك في جميع 
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أصحاب الكبائر وأعرضوا عن اآليات الدالة على أن كل ذنب دون الشرك فهو 

تحت المشيئة، مشيئة الله تعالى، ومنها قوله تعالى: نث ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  

ہ  ہھ  ھ  ھ   ھ  ےے  ۓ       ۓ  ڭ  ڭ  ڭمث ]الحج: ٧٠[، حيث اشتبه 
على القدرية ففهموا منه أن العبد مجبور على عمله، وادعوا أنه ليس له إرادة وال 

قدرة عليه، وأعرضوا عن اآليات الدالة على إن للعبد إرادة وقدرة.

		1 ما1الحكمة1في1تنوع1القرآن1إلى1محكم1ومتشابه؟.

أنه لو كان القرآن كله محكما لفاتت الحكمة من االختبار به تصديقا وعمال 

وابتغاء  الفتنة  ابتغاء  بالمتشابه  والتمسك  لتحريفه  المجال  وعدم  معناه  لظهور 

تأويله، ولو كان كله متشابها لفات كونه بيانا وهدى للناس، ولما أمكن العمل بع 

وبناء العقيدة السليمة عليه، ولكن الله تعالى بحكمته جعل منه آيات محكمات 

ليتبن صادق اإليمان  للعباد  امتحانا  التشابه، وأخر متشابهات  إليهن عند  يرجع 

ممن في قلبه زيغ.

		1 ما1معنى1التعارض1في1القرآن؟1وهل1يقع؟.

هو موهم التعارض، والتعارض في القرآن أن تتقابل آيتان بحيث يمنع مدلول 

إحداهما مدلول األخرى، مثل أن تكون إحداهما مثبتة لشيء واألخرى نافية له، 

وال يمكن أن يقع التعارض بين آيتين مدلولهما خبري؛ ألنه يلزم كون إحداهما 

]النساء:  ٿمث  ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   نث  تعالى،  الله  أخبار  في  مستحيل  وهو  كذبا 

٨٧[، نث ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹمث ]النساء: ١٢٢[، وال يمكن أن يقع التعارض بين 
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آيتين مدلولهما حكمي؛ ألن األخيرة منهما ناسخة لألولى، قال الله تعالى: نث ٻ  

ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀمث ]البقرة: ١٠٦[، وإذا ثبت النسخ 

كان حكم األولى غير قائم وال معارض لألخيرة، وإذا رأيت ما يوهم التعارض 

فعليك بالجمع بينهما فإن لم يتبين لك وجب عليك التوقف، وتكل األمر إلى 

عالمه.

		1 اذكر1أمثلة1على1ما1يوهم1التعارض1في1القرآن؟.

قال  ذلك،  في  الجمع  بينوا  التعارض،  يوهم  لما  كثيرة  أمثلة  العلماء  ذكر 

إيهام  »دفع  كتاب  الموضوع  هذا  في  رأيت  ما  أجمع  »ومن   : العثيمين 

ااَّلضطراب عن آي الكتاب« للشيخ محمد األمين الشنقيظي ، فمن أمثلة 

ذلك قوله تعالى في القرآن: نث ںہمث ]البقرة: ٢[، فجعل الهداية في 

القرآن، كذلك: نثڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ںمث ]البقرة: 

عامة  الثانية  وفي  بالمتقين،  خاصة  األولى  اآلية  في  القرآن  هداية  فجعل   ]١٨٥

للناس، والجمع بينهما أن الهداية األولى هداية التوفيق واالنتفاع، والهداية في 

الثانية هداية التبيين واإلرشاد، ونظير هاتين اآليتين قوله تعالى: نث ک  ک  ک  

نثٹ  ڤ  ڤ      گ  گ  گ       گ  ڳ  ڳ  ڳمث ]القصص: ٥٦[، وقوله فيه: 

التبيين«  هداية  والثانية  التوفيق،  هداية  فاألولى   ،]٥٢ ]الشورى:  ڤمث  ڤ  
]لالستزادة أصول في التفسير اَّلبن عثيمين ص: ٥٩، طبعة ابن الجوزي[.

		1 َسم1واذكر1أدواته:.
َ
عرف1الق
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القسم: بفتح القاف والسين اليمين، وهو تأكيد الشيء بذكر ُمعّظم بالواو أو 

إحدى أخواتها، وأدواته ثالثة: الواو، الباء، التاء.

		1 اذكر1أمثلة1على1أدوات1القسم:.

B .]الواو مثل قوله تعالى: نث ے  ے  ۓ  ۓ   ڭمث ]الذاريات: ٢٣

B .]الباء مثل قوله تعالى: نث ژ  ژ  ڑ  ڑمث ]القيامة: ١

B .]التاء مثل قوله تعالى: نث ٿ  ٿ  ٿ  ٿ ٹمث ]النحل: ٥٦

		1 هل1العامل1)الفعل(1يلي1هذه1األدوات؟.

B .في الواو يحذف معها العامل وجوبا وال يليها إال اسم ظاهر

B  ڑمث ڑ   ژ   ژ   نث  تعالى:  قوله  في  كما  العامل  ذكر  يجوز  الباء  في 

نث جح   مح  جخمث ]ص:  تعالى:  قوله  في  ]القيامة: ١[، ويجوز حذفه كما 

٨٢[، ويجوز كذلك في الباء أن يليها اسم ظاهر ما في السابق، وأن يليها ضمير 

كما في قولك: الله ربي وبه أحلف لينصرن المؤمنين.

B  :مثل أو )رب(  )الله(  اسم  إال  يليها  العامل وجوبا وال  التاء يحذف معها 

»ترب الكعبة ألحجن إن شاء الله«.

		1 اذكر1أمثلة1لآلتي:.

َقسم به محذوف: مثل قولك: أحلف عليك لتجتهدن.أ. 

قسم به محذوف مع العامل: نثہ  ھ  ھ  ھ  ھمث ]التكاثر: ٨[.ب. 

قسم ُذكر المقسم عليه: مثل قوله تعالى: نث ڭ   ۇ  ۇ     ۆمث ]التغابن: ٧[.ج. 
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مقسم عليه محذوف جوازا: نثٱٻ  ٻ  ٻمث ]ق: ١[.د. 

مقسم عليه محذوف وجوبا: هذا يكون إذا تقدمه أو اكتنفه ما يغني عنه هـ. 

-قاله ابن هشام في المغني- مّثل له بنحو: زيد قائم والله، وزيد والله قائم.

		1 اذكر1فائدتان1للقسم:.

بيان عظمة المقسم به.. ١

بيان أهمية المقسم عليه، وإرادة توكيده..  

		1 متى1يحسن1القسم؟.

يحسن القسم في األحوال التالية:

B .أن يكون المقسم عليه ذا أهمية

B .أن يكون المخاطب مترددا في شأنه

B .أن يكون المخاطب منكرا له
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A القصص B

		1 عرف1القصص1لغة1واصطالحا:.

B .لغة: تتبع األثر

B .اصطالحا: اإلخبار عن قضية ذات مراحل يتبع بعضها بعضا

		1 ما1أصدق1وأحسن1وأنفع1القصص؟.

أصدق وأحسن وأنفع القصص هو قصص القرآن الكريم، فهو أصدق القصص 

لمطابقة قصصه للواقع، ولقوله تعالى: نث ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿمث ]النساء: ٨٧[، 

وأحسن القصص لقوله تعالى: نث ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ      ڭ  ۇ  ۇ  

في  الكمال  درجــات  أعلى  على  الشتمالها  وذلك   ،]٣ ]يوسف:  ۆمث  ۆ  
البالغة وجالل المعنى، وهو أنفع القصص لقوله تعالى: نثائ  ەئەئ  وئ  

القلوب  إصــالح  في  تأثيرها  لقوة  وذلــك   ،]١١١ ]يوسف:  ۇئمث  ۇئ   وئ  
واألعمال واألخالق.

		1 ما1أقسام1القصص1في1القرآن1الكريم؟.

B .قسم عن األنبياء والرسل، وما جرى لهم مع المؤمنين بهم والكافرين
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B  كقصة عنهم،  الله  فنقله  عبرة  فيه  ما  لهم  وطوائف، جرى  أفراد  عن  قسم 

وقارون،  القرنين،  وذي  عروشها،  خاوية  قرية  على  مّر  والذي  ولقمان،  مريم، 

وأصحاب الكهف، وأصحاب الفيل.

B  ،قسم عن حوادث وأقوام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كقصة بدر

وأحد، واألحزاب، وبني قريظة، وزيد بن حارثة، وأبي لهب، وغير ذلك.

		1 اذكر1الِحكم1من1قصص1القرآن1الكريم:.

B   ىى ې   ې   ې     ې   ۉ   ۉ   نث  تعالى:  الله  حكمة  بيان 

ائ  ائەئ  ەئ  وئ  وئ      ۇئ  مث ]القمر: ٤ - ٥[.
B   بيان عدل الله تعالى بعقوبة المكذبين: نثڄ  ڄ  ڄ  ڄ    ڃڃ

ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎمث ]هود: ١٠١[.
B   بيان فضله تعالى بمثوبة المؤمنين لقوله تعالى: نث چ    چ   چ  ڇ  ڇ         ڇ

ڇڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ   ژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  مث ]القمر: ٣٤ - ٣٥[.
B   عما أصابه من المكذبين له: لقوله تعالى: نثڎ  تسلية النبي

ڎ  ڈ  ڈ         ژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک   گ       

گ  گ  گ  ڳ  ڳڳ  ڳ  ڱ         ڱ  ڱمث ]فاطر: ٢٥ - ٢٦[.

B  نجاة علموا  إذ  منه  وااَّلزديــاد  عليه  بالثبات  اإليمان  في  المؤمنين  تغريب 

المؤمنين السابقين: نثہ  ہ  ہ   ہ   ھھ  ھ  ھ  ےمث 

]األنبياء: ٨٨[.
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B   ۈئ ۆئ   ۆئ   ۇئ   ۇئ   نث  كفرهم:  في  ااَّلستمرار  من  الكافرين  تحذير 

ۈئ   ېئ     ېئ  ېئ  ىئ  ىئىئ  ی  ی  یی  جئ  حئمث ]محمد: ١٠[.
B   ڱ ڱ   ڱڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ    نث   : النبي  رسالة  إثبات 

ں  ں  ڻ    ڻ   ڻ  ڻ  ۀمث ]هود: ٤٩[.

		1 ما1الحكمة1من1تكرار1القصص1في1القرآن1الكريم؟.

من القصص القرآنية ما ال يأتي إال مرة واحدة، مثل قصة لقمان، وأصحاب 

إليه الحاجة، ومن الحكمة في  يأتي متكررا بحسب ما تدعو  الكهف، ومنها ما 

هذا التكرار:

B .بيان أهمية تلك القصة؛ ألن تكرارها يدل على العناية بها

B .توكيد تلك القصة؛ لتثبت في قلوب الناس

B  مراعاة الزمن وحال المخاطبين بها، ولهذا تجد اإليجاز والشدة غالبا فيما

أتى من القصص في السور المكية والعكس فيما أتى في السور المدنية.

B  بيان بالغة القرآن في ظهور القصص على هذا الوجه، وذاك الوجه على ما

تقتضيه الحال.

B  ظهور صدق القرآن وأنه من عند الله تعالى حيث تأتي هذه القصص متنوعة

بدون تناقض.
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A اإلسرائيليات B

		1 ما1معنى1اإلسرائيليات؟.

األخبار المنقولة عن بني إسرائيل من اليهود وهو األكثر، أو من النصارى.

		1 إلى1كم1قسم1تنقسم1األخبار1اإلسرائيلية؟.

تنقسم األخبار اإلسرائيلية إلى ثالثة أقسام:

ما أقره اإلسالم، وشهد بصدقه فهو حق:. ١

مثاله: ما رواه البخاري عن ابن مسعود  قال جاء حبر من األحبار إلى 

الله يجعل السماوات على إصبع، واألرضين  إنا نجد   : الله  رسول 

الخالئق  وسائر  إصبع،  على  والثرى  والماء  إصبع،  على  والشجر  إصبع،  على 

نواجده  بدت  حتى    النبي  فضحك  الملك،  أنا  فيقول:  إصبع،  على 

تصديقا لخبر الحبر... ثم قرأ: نث ې  ې  ى  ى  ائ   ائ  ەئ  ەئ  

وئ  وئمث ]الزمر: ٦٧[.

ما أنكره اإلسالم وشهد بكذبه فهو باطل:.  
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مثاله: ما رواه البخاري عن جابر  قال: كانت اليهود تقول: إذا جامعها 

من وراءها جاءها الولد أحول، فنزلت: نث ۅ   ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ېمث 

]البقرة: ٢٢٣[.

ما لم يقره اإلسالم ولم ينكره فيجب التوقف فيه:. ٣

الكتاب  أهل  كان  قــال:    هريرة  أبي  عن    البخاري  رواه  لما 

الله  فقال رسول  اإلسالم،  بالعربية ألهل  ويفسرونها  بالعبرانية  التوراة  يقرؤون 

ٿ   ٺ   ٺ   نثٺ   تكذبوهم،  واَّل  الكتاب  أهل  تصدقوا  »اَّل   :

لقوله  جائز  النوع  بهذا  التحدث  ولكن   ،»]٤٦ ]العنكبوت:  ٿمث  ٿ     ٿ  

: »بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل واَّل حرج«.

		1 ما1حكم1سؤال1أهل1الكتاب1عن1شيء1من1أمور1الدين؟.

 قال: قال رسول  الله  حرام، لما رواه اإلمام أحمد عن جابر بن عبد 

الله : »اَّل تسألوا أهل الكتاب عن شيء فإنهم لن يهدوكم...«، وروى 

الشهادة وغيرها،  الشرك عن  أهل  باب ال يسأل  الشهادات،  البخاري في كتاب 

]رقم 685 [، عن عبد الله بن عباس  أنه قال: »يا معشر المسلمين كيف 

  تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل الله على نبيكم

أحدث األخبار بالله محضا لم ُيَشْب عن شيء وقد حدثكم الله عن أهل الكتاب 

أنهم بدلوا من كتاب الله وغيروا...«.
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		1 ما1موقف1العلماء1من1اإلسرائيليات؟.

اختلفت مواقف العلماء:

منهم من أكثر منها مقرونة بأسانيدها، ورأى أنه بذكر أسانيدها خرج من أ. 

عهدتها، مثل: ابن جرير الطبري.

ومنهم من أكثر منها، وجّردها من األسانيد غالبا، فكان حاطب ليل، مثل ب. 

الذي قال شيخ اإلسالم عن تفسيره إنه مختصر من الثعلبي، ولكنه صانه عن 

األحاديث الموضوعة واآلراء المبتدعة.

منهم من ذكر كثيرا منها، وتعقب البعض مما ذكره بالتضعيف أو باإلنكار، ج. 

مثل: ابن كثير.

منهم من بالغ في ردها، ولم يذكر منها شيئا يجعله تفسيرا للقرآن كمحمد د. 

رشيد رضا.
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A الضمير B

		1 عرف1الضمير1لغة1واصطالحا:.

B  الخفاء وهو  اإلضمار  من  أو  لقلة حروفه  الهزال  وهو  الضمور،  من  لغة: 

لكثرة استتاره.

B  وفي ااَّلصطالح: ما كني به عن الظاهر اختصارا، وقيل: ما دّل على حضور

أو غيبة ال من مادتها.

ما الّدال على الحضور؟. ١

نوعان:

B .]أحدهما: ما وضع للمتكلم، مثل: نث ڈ  ڈ  ژ         ژمث ]غافر: ٤٤

B .]الثاني: ما وضع للمخاطب، مثل: نثڤ  ڤ  ڤ   ڦمث ]الفاتحة: ٧

		1 هل1الضمير1يحتاج1إلى1مرجع1اكتفاء؟.

داال  كان  فإذا  الغائب،  دال على  أو  الحضور  دال على  يكون  أن  إما  الضمير 

على الحضور فإنه ال يحتاج إلى مرجع اكتفاء بدال له عنه، وإذا كان الدال على 

الغائب، ما وضع للغائب فإنه البد له من مرجع يعود عليه.
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		1 ما1األصل1في1المرجع؟.

األصل في المرجع أن يكون سابقا على الضمير لفظا ورتبة ومطابقا له لفظا 

الفعل  مادة  من  مفهوما  يكون  وقد  ]هود: ٤٥[،  نثی  ی  یمث  مثل:  ومعنى، 

نثۆ  ۈ  ۈ  ٴۇمث ]المائدة: ٨[، وقد يسبق لفظا ال رتبة،  السابق، مثل: 

مثل:  السياق،  من  مفهوم  يكون  وقد   ،]١٢٤ ]البقرة:  ہمث  ہ     ہ    ۀ   نث  مثل: 

]النساء: ١١[، فالضمير  نث  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ ڭ  ۇ  ۇمث 

يعود على الميت المفهوم من قوله نث ڭ  ڭمث.
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A اإلظهار في موضع اإلضمار B

		1 ما1معنى1اإلظهار1في1موضع1اإلضمار؟.

هو أن يؤتى باالسم الظاهر مكان الضمير، واألصل أن يؤتى في مكان الضمير 

أبين للمعنى وأخصر للفظ، ولهذا ناب الضمير في قوله تعالى:  بالضمير؛ ألنه 

نثۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ڀمث ]األحزاب: ٣٥[.
		1 اذكر1فوائد1اإلظهار1في1موضع1اإلضمار:.

له فوائد تظهر بحسب السياق:

الحكم على مرجعه بما يقتضيه االسم الظاهر.. ١

بيان علة الحكم..  

عموم الحكم لكل متصف بما يقتضيه االسم الظاهر.. ٣

ڻ    ڻ   ڻ   ڻ   ں   نثڱں   تعالى:  قوله  ذلك  مثال 

ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہمث ]البقرة: ٩٨[، ولم يقل فإن الله عدو له، فأفاد 

هذا اإلظهار:

B .الحكم بالكفر على من كان عدوا لله ومالئكته ورسله وجبريل وميكال
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B .أن الله عدو لهم لكفرهم

B .أن كل كافر فالله عدو له

مثال آخر: قوله تعالى: نثىئ  ىئ   ی  ی  ی  ی  جئ    حئ  مئ    

ىئمث ]األعراف: ١٧٠[، ولم يقل: )إنا ال نضيع أجرهم(، فأفاد ثالثة أمور:

B .الحكم باإلصالح للذين يمّسكون الكتاب، ويقيمون الصالة

B .أن الله آجرهم إلصالحهم

B .أن كل مصلح فله أجر غير مضاع عند الله تعالى

وقد يتعين اإلظهار كما لو تقدم الضمير مرجعان، يصلح عوده إلى كل منهما 

والة  وبطانة  أمورهم  والة  المسلمين  أصلح  »اللهم  مثل:  أحدهما،  والمراد 

أمورهم«، إذ لو قيل: »وبطانتهم«، ألوهم أن يكون المراد بطانة المسلمين.
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A ضمير الفصل B

		1 ما1هو1ضمير1الفصل؟.

هو حرف بصيغة الرفع المنفصل يقع بين المبتدأ والخبر إذا كانا معرفتين.

		1 هل1يكون1ضمير1الفصل1بضمير1المتكلم1والمخاطب1والغائب؟.

نعم

B  ،]يكون بضمير المتكلم: كقوله تعالى: نث پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ      ڀمث ]طه: ١٤

وكقوله: نث ک  ک  گمث ]الصافات: ١٦٥[.

B  ېمث ې  ې   ې  نث   تعالى:  كقوله  المخاطب:  بضمير  ويكون 

]المائدة: ١١٧[.

B  آل[ ۀمث  ڻ   ڻ   نث  تعالى:  كقوله  الغائب:  بضمير  ويكون 

عمران: ١٠٤[.

		1 اذكر1فوائد1ضمير1الفصل:.

B التوكيد

فإن قولك: »زيد هو أخوك«، أوكد من قولك: »زيد أخوك«.
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B الحصر

يفيد  الناجح«،  هو  »المجتهد  قولك:  فإن  بعده،  بما  قبله  ما  اختصاص  وهو 

اختصاص المجتهد بالنجاح.

B الفصل

أي التمييز بين كون ما بعده خبرا، أو تابعا، فإن قولك: »زيد الفاضل« يحتمل 

أن تكون »الفاضل« صفة لزيد والخبر منتظر، ويحتمل أن تكون »الفاضل« خبرا، 

ضمير  لوجود  خبرا،  »الفاضل«  تكون  أن  تعين  الفاضل«،  هو  »زيد  قلت:  فإذا 

الفصل.
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A االلتفات B

		1 ما1هو1االلتفات؟.

هو تحويل أسلوب الكالم من وجه إلى آخر.

		1 اذكر1صور1االلتفات:.

پ  . ١ پ   پ   نث  تعالى:  كقوله  الخطاب،  إلى  الغيبة  من  ااَّللتفات 

پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ    ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  
الخطاب في  إلى  الغيبة  الكالم من  ]الفاتحة: ٢ - ٥[ فحّول  ٿ  ٹ  مث 

قوله: نث   ٿمث.

نثڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ       .   تعالى:  كقوله  الغيبة،  إلى  الخطاب  من  ااَّللتفات 

ڃ  ڃمث ]يونس: ٢٢[ فحّول الكالم من الخطاب إلى الغيبة بقوله: نثڃ  

ڃمث.

نث  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  . ٣ المتكلم، كقوله تعالى:  الغيبة إلى  ااَّللتفات من 

ڃ   ڃ  چ  چ   چ  چ   ڇ مث ]المائدة: ١٢[ فحول الكالم من 

الغيبة إلى المتكلم في قوله: نث  چمث.
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ااَّللتفات من المتكلم إلى الغيبة، كقوله تعالى: نث ڎ    ڎ  ڈ  . ٤

ڈ  ژ  ژ  ڑ     ڑ   مث ]الكوثر: ١ - ٢[ فخول الكالم من المتكلم إلى 

الغيبة بقوله: نث ژمث.

		1 اذكر1فوائد1االلتفات:.

B .حمل المخاطب على االنتباه، لتغير وجه األسلوب عليه

B  حمله على التفكير في المعنى؛ ألن تغير وجه األسلوب يؤدي إلى التفكير

في السبب.

B  إلى يؤدي  واحد  وجه  على  األسلوب  بقاء  ألن  عنه،  والملل  السآمة  دفع 

الملل غالبا.

B .وهذه الفوائد العامة لاللتفات

تم، ولله الحمد رب العالمين
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A الفهرس B

٥ ....................................................................... تقديم 

٧ ..................................................................... المقدمة 

٩ ............................................................... القرآن الكريم 

٩ ................................................. ١. عرف القرآن لغة وشرعا:

٩ ........................... ٢. ماهو الدليل على أن القرآن منزل من عند الله؟

٣. ما هو الدليل على أن القرآن محفوظ من التغيير والزيادة والنقص؟....... ٩

١٠ .............................. ٤. ما هي األوصاف التي وصف الله بها كتابه؟

٥. ما هو مصدر الشريعة التي ُبعث بها محمد  إلى الناس كافة؟ دلل 

لما تقول:.................................................................... ١٠

١٠ ......................................................... ٦. متى نزل القرآن؟

١١ ................. ٧. كم كان عمر النبي  أول ما نزل عليه القرآن؟

١١ .............................. ٨. الذي نزل بالقرآن على محمد ؟
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٩. قال تعالى: نث ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀمث ]التكوير: ١٩ - 

٢٠[، من المقصود بالرسول الكريم في اآلية؟............................... ١١

١٠. ما أول ما نزل من القرآن؟............................................... ١١

١٢ ............................... ١١. إلى كم ينقسم القرآن الكريم في النزول؟

١٣ ............................... ١٢. ما هي الفوائد من معرفة أسباب النزول؟

١٤. علل، إذا نزلت اآلية لسبب خاص واللفظ عام كان حكمها شامال لسببها، 

١٤ ...................................................... ولكل ما يتناوله لفظها:

١٥ .................... ١٥. كم كانت مدة نزول القرآن على النبي ؟

١٥ ................................... ١٦. إلى كم قّسم العلماء القرآن الكريم؟

١٧. بماذا يمتاز القسم المكي عن المدني من حيث األسلوب والموضوع؟. ١٥

١٦ ................................... ١٨. ما هي فوائد معرفة المكي والمدني؟

١٦ ..................................... ١٩. ما الحكمة من نزول القرآن مفرقا؟

٢٠. اذكر أنواع ترتيب القرآن:............................................... ١٧

١٨ .................... ٢١. اذكر قول شيخ اإلسالم ابن تيمية عن ترتيب السور:

١٨ .............................................. ٢٢. اذكر مراحل كتابة القرآن:

٢٠ .............................. ٢٣. الفرق بين جمع أبي بكر وعثمان للقرآن؟

٢١ ...................................................................... التفسير
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٢١ .......................................................... ٢٤. عرف التفسير:

٢١ ................................................. ٢٥. ما حكم تعلم التفسير؟

٢٦. ما وجه الداَّللة من قوله تعالى: نث ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ ڃمث؟... ٢١

٢٧. ما وجه الداَّللة من قوله تعالى: نث ک  گ  گ   گ   گ  ڳ  ڳمث؟.. ٢١

٢٢ ............................. ٢٨. ما الواجب على المسلم في تفسير القرآن؟

٢٢ ........................................... ٢٩. ما المرجع في تفسير القرآن؟

٢٣ ......... ٣٠. ماذا قال شيخ اإلسالم ابن تيمية عن كالم التابعين في التفسير؟

٣١. بم يؤخذ إذا اختلف المعنى الشرعي عن اللغوي؟...................... ٢٣

٣٢. ذكر ااَّلختالف الوارد في التفسير المأثور:.............................. ٢٤

٣٣. ما معنى ترجمة القرآن؟................................................. ٢٥

٢٦ ..................................................... ٣٤. كم أنواع الترجمة؟

٣٥. ما حكم ترجمة القرآن بالترجمة الحرفية؟.............................. ٢٦

٢٧ ..................................... ٣٦. ما حكم الترجمة المعنوية للقرآن؟

٣٧. اذكر صحابة اشتهروا بالتفسير:......................................... ٢٧

٢٨ ................................. ٣٨. اذكر المشتهرين بالتفسير من التابعين:

٢٨ ..................... ٣٩. كم أنواع القرآن الكريم باعتبار اإلحكام والتشابه؟

٣٠ ................. ٤٠. ما موقف الراسخين في العلم والزائغين من المتشابه؟
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٣١ ............................................. ٤١. ما أنواع التشابه في القرآن:

٤٢. ما الحكمة في تنوع القرآن إلى محكم ومتشابه؟........................ ٣٣

٣٣ ............................... ٤٣. ما معنى التعارض في القرآن؟ وهل يقع؟

٣٤ .......................... ٤٤. اذكر أمثلة على ما يوهم التعارض في القرآن؟

٤٥. عرف الَقَسم واذكر أدواته:.............................................. ٣٤

٤٦. اذكر أمثلة على أدوات القسم:.......................................... ٣٥

٣٥ ................................. ٤٧. هل العامل )الفعل( يلي هذه األدوات؟

٣٥ ....................................................... ٤٨. اذكر أمثلة لآلتي:

٤٩. اذكر فائدتان للقسم:.................................................... ٣٦

٣٦ ..................................................... ٥٠. متى يحسن القسم؟

٣٧ .................................................................... القصص 

٥١. عرف القصص لغة واصطالحا:......................................... ٣٧

٣٧ ..................................... ٥٢. ما أصدق وأحسن وأنفع القصص؟

٥٣. ما أقسام القصص في القرآن الكريم؟................................... ٣٧

٣٨ ................................. ٥٤. اذكر الِحكم من قصص القرآن الكريم:

٥٥. الحكمة من تكرار القصص في القرآن الكريم؟......................... ٣٩

٤٠ ................................................................ اإلسرائيليات
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٥٦. معنى اإلسرائيليات؟.................................................... ٤٠

٤٠ ................................... ٥٧. كم قسم تنقسم األخبار اإلسرائيلية؟

٤١ .................... ٥٨. حكم سؤال أهل الكتاب عن شيء من أمور الدين؟

٤٢ ...................................... ٥٩. موقف العلماء من اإلسرائيليات؟

الضمير ...................................................................... ٤٣

٦٠. عرف الضمير لغة واصطالحا:.......................................... ٤٣

٤٣ ...................................... ٦١. الضمير يحتاج إلى مرجع اكتفاء؟

٤٤ .................................................... ٦٢. األصل في المرجع؟

اإلظهار في موضع اإلضمار ................................................. ٤٥

٦٣. معنى اإلظهار في موضع اإلضمار؟..................................... ٤٥

٤٥ ............................... ٦٤. اذكر فوائد اإلظهار في موضع اإلضمار:

٤٧ ............................................................... ضمير الفصل 

٤٧ ................................................... ٦٥. ما هو ضمير الفصل؟

٦٦. هل يكون ضمير الفصل بضمير المتكلم والمخاطب والغائب؟........ ٤٧

٤٧ .............................................. ٦٧. اذكر فوائد ضمير الفصل:

٤٩ ..................................................................... ااَّللتفات

٦٨.ما هو ااَّللتفات؟......................................................... ٤٩
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٤٩ ................................................... ٦٩. اذكر صور ااَّللتفات:

٥٠ ................................................... ٧٠. اذكر فوائد ااَّللتفات:

٥١ ..................................................................... الفهرس
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