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 وكل األحبة يف اهلل تعاىل
 

 ة والرقي يف كل خريسعادلكم بال يمع خالص دعائ
 

 محبكم            
 عبد الرحمن أبو عامر
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 شكر وتقدير

 
عله  تويهللهه  وتهللسهههللر   ,أتوجه  بالكه ر اليمههللم ب رال اليههرظ اليمههللم        

 0الَي األخذ بأسباا النجاح, وعل  نيم  الجلهلللة التي ال تحص  عد  
ثههم أتوجهه  بالكهه ر سلهه  األسههتاذ الههد تور راهههللا سسههم الثهايههة ا سههالمهللة     

والهههءمالأل األ هههارم بالهسهههم, الهههذهللن هللضكهههيروني بالرمههها وهلل مرونهههي ب هههرم 
   0أخالسهم
 ما أتوج  بالتهدهللر والدعاأل لوالهدتي التهي لهها بيهد ي  بهللهر اليمه  يهي      

والم يرة لوالدي, جءاهمها ي نجاحي, وال أنس  أبًدا الدعاأل بواسع الرحمة 
 0عنا خهللًرا, وجمينا عل  الخهللر والسرور يي الدنهللا واآلخرة
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 البحث:لخص م

وأنواعه البحث العلمي هذا البحث يتناول بالدراسة والتأصيل التعريف ب
والمراحل التي يقطعها الباحث في رحلته إلنجاز عمل علمي يتسم 

والدوافع والغايات ، نتائج علمية سليمةبالمنهجية والموضوعية التي تقود ل
 معين. من إنجاز عمل علمي التي يسعى لها الباحث

كما أفاض البحث في بيان األخالق التي يجب أن يتحلى بها الباحث من  
األمانة العلمية والتواضع والتجرد وإنكار الذات، وتناول بالتفصيل أنواع 

مناهج البحث العلمي ومناحيها واتجاهاتها وتنوعها باختالف المجال الذي 
  يتم فيه إعداد البحوث. 

التي يعتمد عليها في مجال  درمصاوقد وضح البحث في شقه الثاني ال
والتفاسير المتصلة به  القرآن الكريم وعلومه البحوث الشرعية، وأولها 

وأنواع هذه التفاسير ونماذج منها، وكيف يستفيد الباحث منها في مجال 
 الدراسات الشرعية،

)آيات مصادر فقه القرآن الكريم كما انتقل البحث في ختامه لبيان  
المفسرين التي تفيد الباحثين في مجال تفسير القرآن األحكام(، وتراجم 

 الكريم.
 الدالة:الكلمات 
 مصادر-مناهج-العلمي-البحث-ضوابط
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 المقدمة
بسم ي الرحمن الرحهللم, والحمد ب را اليالمهللن, وأكهد أال سل  سال 

 ي

﴿     
     ﴾ ,

 ﴿داً  رسو  ي, علم  رب  وربا , وطهر  وء ا , وأكهد أن سهللدنا محم
      
    
 ﴾ اللهم ص ل وسلم وبارك عل  سهللدنا محمد النبيل ,

يل وعل  آل  وأصحاب  ومن تبيهم بإحسان سل  هللوم الدهللن بيملك  األمل
 0و رمك هللا أ رم األ رمهللن

 000ا بعدأم
يإن ي سبحان  خلق ا نسان و رمه , وومهع له  منهجهاً لهللسههللر علهلله   

وهللهتدي ب  لهلليوء بسيادة الدارهللن, يمن استهام سهيد, ومهن مه  يإنمها هللمه  
عل  نيس , والمنهج مرورة سنسهانهللة ونمهام حهللهاة, والمهنهج وسن  هان سهمة 

ي جبهه  بههارءة مههن سههمار اليصههر الحههدهللن سال أنهه  مههن األمههور اليطرهللههة التهه
علهللها ا نسان منهذ بهدأ حهللاته  عله  وجه  األرث, حهللهن خطهط ودبهر أمهور 
ميهللكت  حيماً ورسهللاً وأمناً وسالمة, وبدون منهج هللخت  نمهام الحهللهاة, وتكههللع 

 0اليوم  يي جوانبها
ولهههذا يهههإن االلتهههءام بهههالمنهج الصهههحهلله هللحيهههم للمجتمهههع ههللبتههه  وسوتههه , 

مهههة سهههماتها الحمهههارهللة, والمهههنهج ههههو الميبلهههر عهههن روح األمهههة, سذ ل ههه  أ
والحمههارة ولهللههدة التي هللههر, والتي هللههر الصههحهلله ال هللههرتبط بنههو  مههن اليهلهللههار 

 وسنما هللرتبط بالمنهج.
وهذا هللنطبق عل  المنهج بصية عامهة يهي أمهور  لهللهة أو جءاهللهة, ومهن 
أهم المناهج يي حهللاتنا اليلمهللهة منهجهللهة البحهن اليلمهي, والسههللر يهي طرااهه  

هللههة األجهللهها  علهللههها, والتأ هللههد علهه  سههبق سههلينا بخطهه  واثهههة وامههحة, وترب
الصاله يي ابت ار مناهج البحن وااللتءام بهها, ويهي ههذا دعهوة راكهدة سله  
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 0التواص  بهللن األجهللا  واالعتءاء من الخلف بمامي السلف اليمهللم
والبحهن اليلمهي لهم هلليهد م ولهم هلل هن م تريهاً وال نايلهة, وسنمها ههو أصه  

ادهللمي, وسههد سههيدنا حهههللن أبههدر جامياتنهها ور ههن يههي اليمهه  اليلمههي واأل هه
اليربهللة وا سالمهللة اهتمامها بمناهج البحن اليلمي, وجيلته  مههرراً دراسههللاً 
جاميههاً بهههللن النمرهللههة والتطبهللههق يههي مرحلتههي ا جههاءة اليالهللههة م اللهللسههانا 
والب الورهللوا م والدراسار اليلهللا, يلم هلليد الباحن هللسههللر يهي تخهبط وتيثهر, 

ذت  مركهدهللن هللأخهذون به  سله  المهنهج السهلهللم يهي البحهن وسنما هللجهد مهن أسهات
 0روهللداً روهللداً, حت  هللييم بحا هذ  المادة وهللأخذ بميطهللاتها

وسد بدأر عالستي بالبحن منذ ءمن طوهلل , ل نها  انر عالسة خاصهة, 
حت  انتهلر سل  مهللدان التطبهللق بءاد متوامع أثناأل سعداد رسهالة الماجسهتهللر 

تنا ألسههاتذتنا والمسهاولهللن مههرورة سحههدان مههادة والهد تورا , و انههر توصهههللا
جدهللهههدة عهههن منهههاهج البحهههن, و لههه  ي ههههذ  الجههههود باالسهههتجابة, وأخهللهههراً 

 0أصبحر منذ عدة سنوار
ثم  انر اليالسة اليملهللهة بههذ  المهادة حههللن أسهند سله ل تدرهللسهها, ورأهللهر 
الحاجهههة سلههه  بحهههن عملهههي ونمهههري, هللههههرا وهللر ههها يهههي البحهههن اليلمهههي 

  0الهادف
 

 :لدراسات السابقةا
وسد سبهني بيث أيام  علماانها المحهدثهللن وأسهاتذتنا األجهالأل بال تابهة 
يههي هههذا المومههو  المتمهللههء, ول هه  مههنهم مههنهج هلل مهه  مههنهج أخهللهه  وهلل  ههد , 

 ومن ه الأل:
يههي:  تابههة البحههن اليلمههي  0األسههتاذ الد توربعبههد الوهههاا أبههو سههلهللمان -

 0ومصادر الدراسار ا سالمهللة
يي: لمحهار يهي الم تبهة والبحهن 0الد توربمحمد عجاج الخطهللااألستاذ  - 

 0والمصادر
 يي:  هللف ت تا بحثا أو رسالة؟ 0األستاذ الد تورب أحمد كلبي -
يههي: منهجهللههة البحههن اليلمههي  0األسههتاذ الههد توربحلمي عبههد المههنيم صههابر -

 0وموابط  يي ا سالم
له  بيمه  يهي و هللر ذلهك ال ثهللهر ممها ال هللتسهع المههام لهذ ر , وأكهرر س  
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المصادر, وسد استيدر من    ذلك وبنهللر علهلل  وأمير سلهلله  بهالجمع أو 
ي هههان بحثهههي ههههذا: البحهههن اليلمهههي مهههوابط   0الترتهللههها أو االختصهههار
 ومناهج  ومصادر .

 

 منهج البحث
اتبيهههر يهههي ههههذا ال تهههاا عهههدة منهههاهج للبحهههن اليلمهههي وأهمهههها: المهههنهج 

وسد عرير بهها عنهد  0هي الكرعيالوصيي, والمنهج التارهللخي, والمنهج التوثهلل
 0الحدهللن عن مناهج البحن

 و انر خطة عملي يي الباا الثاني تهوم عل  ما هلللي:
الرجو  سل  المصدر الراهللا والتيرهللف ب  وبصاحب  وبهللانار نكهر   -

 0 الباً, وأحهللاناً أذ ر ال تاا ذ راً موجءاً 
الرجههو  سلهه   تهها المصههادر عنههد تيههذر الحصههو  علهه  المصههدر  -

 0راهللاال
يي ترتهللا المصادر رأهللر من هللههدم اسهم الم لهف عله  عنهوان ال تهاا,  -

ا طرهللههة أو  ومن هللهدم الينوان عل  اسهم الم لهف, واختهرر الثهاني, وال أصهول
أعهللا أخرى, ي الهما صواا عل  ما هللختار ال اتا أو الباحهن, مهع مالحمهة 

 0االستمرار عل  نهج واحد
هلليههرف تههارهللع طبيهه  أن هلل تهها جههرر اليههادة يههي الم ليههف الههذي ال  -

( ل ني رأهللر أن أثبر التارهللع 0ر 0الباحن بدون تارهللع, وتختصر سل  ) د
جههد, وسن لههم هللوجههد ال أذ ههر كهههللااً, يهلليههرف الهههارس أن ال تههاا لهههللا لهه   سن وض

    0تارهللع طبع, ونحو ذلك مما هللوجد يي ثناهللا البحن

 خطة البحث:
 اكتم  البحن عل  ما هلللي:

 المهدمة
  : تيرهللف البحن اليلمي وموابط  ومناهج الباا األو

 0اليص  األو : تيرهللف البحن وأهمهللت 
 0اليص  الثاني: موابط البحن ومناهج 

 0اليص  الثالن:  هلليهللة سعداد البحن
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 الباا الثاني: مصادر تيسهللر الهرآن ال رهللم وعلوم 
 0اليص  األو : مصادر الهرآن ال رهللم وعلوم 

 سهللر:اليص  الثاني: أهم مصادر التي
 0التيسهللر بالمأثور  -أ
   0التيسهللر بالرأي المحمود-ا

اليصهه  الثالههن: مصههادر يههه  الهههرآن ال ههرهللم )آهللههار األح ههام(, وتههراجم 
 0الميسرهللن

وي أسأ  أن هللتهب  مني وهللييو عني,  ما أرجو  سبحان  أن هللنيهع بههذا 
نهج ال تاا مصني  ومنصي , وي المأمو  أن هللنهللر اليهو , وهللهدهللنا سله  المه

األمث ,  والحمد ب را اليالمهللن, وصل  ي وسلم عله  خهللهر الخلهق سههللدنا 
 0محمد وعل  آل  وصحب  أجميهللن

 و تب  راجي عيو رب                
 د. عبد الرمحن أبو عامر عبد السالم
 المدهللنة المنورة م الممل ة اليربهللة السيودهللة 

 
 
 
 
 

 الباب األول
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 تعريف البحـــــث العلمي
 ابطه ومناهجه وإعدادهوضو

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل األول

 تعريف البحث العلمي وأهميته
 

 تعريف البحث
: هلليني الطلا والتيتهللظ والتتبُّع والتحري, سا  تيال  البحث في اللغة

﴿    
  ﴾(1)والباأل  0. أي: )هللطلا وهللتتبع ما هللرهللد

                                                 
 .31اآلية:  -( سورة المائدة 1
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د  عل  سثارة الكيأل(والحاأل والثاأل أص  واحد هلل
 (1)

. 
 

 البحث في االصطالح: 
هنهههاك تيرهلليهههار  ثهللهههرة للبحهههن هللهههدور ميممهههها حهههو   ونههه  وسههههلللة 
لالسههتيالم واالستهصههاأل المههنمم, الههذي هللهههوم بهه  الباحههن ب ههرث ا تكههاف 
ميلومار أو عالسهار  جدهللهدة, با مهاية سله  تطهوهللر أو تصهحهلله أو تحههللهق 

تتبهع يهي ههذا البحهن خطهوار المهنهج الميلومار الموجودة ييهالً, عله  أن هلل
 000اليلمي, واختهللار الطرهللهة واألدوار الالءمة للبحن وجمع البهللانار

 

 ومن بهللن هذ  التيرهلليار:
)البحن هو استهصاأل دسهللق هللهدف سل  ا تكاف حهااق وسواعد عامة -1

 0هللم ن التحهق منها مستهبالً 
لمكه لة م البحن وسهلللة للدراسهة هللم هن بواسهطتها الوصهو  سله  حه  2

محددة, وذلك عن طرهللق التهصهي الكهام  والهدسهللق لجمهللهع الكهواهد واألدلهة 
التي هللم ن التحهق منها, والتي تتص  بهذ  المك لة المحددة
 
)
 (2)

. 

مهه ) البحههن األدبههي: هههو محاولههة ال تكههاف الميريههة, والتنههللهها عنههها 3
وتنمهللتههها ويهمههها وتحههللهههها بههتهو دسهللههق, ونهههد عمهللههق, ثههم عرمههها عرمههاً 

 0 تمالً بذ األ وسدراكم

مهه البحههن ا سههالمي: هههو  هه  دراسههة مومههوعهللة تبهههللن األح ههام التههي 4
تتص  بجانا من جوانا الحهللاة بهللاناً وامحاً, أو تيالج مك لة اجتماعهللهة أو 

من خهال  سههللم ا سهالم وأح امه  , مسهتنداً سله  يههم  00استصادهللة أو سهللاسي
سدهللد ويحو عمهللق وأدراك صحهلله ومنهج سلهللم

()3)
. 

 

 تعريف الرسالة والفرق بينها وبين البحث:
تيرهللف الرسالة: )هي تهرهللر واف هللهدم  باحن عن عم  تيهد  وأتم , 

                                                 
 -ممما ة ث,مممع ممعجمما مامماة   ال  ممة –م 1985 -هممم 1405ط الثالثممة  – 20ص –1ج -( المعجمما الوسمم  1

 ما ة ث,م.
 م.1978 -ط الراثعة  -الكويت  –مكالة المطبوعات  – 30ص  -( أصول الب,م الع مي.   / أحمد بدر2

ب مرمت  –مؤسسمة الرسمالة  – 100المكتبة مالب,م مالمصا ر.  / م,ممد عجماج اليط مصع ص( لم,ات في 3
 م.1985 -هم 1405 -ط العاشرة  -
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عل  أن هللكم  التهرهللر    مراح  الدراسهة, منهذ  انهر ي هرة حته  صهارر 
نتااج مدونة مرتبة, م هللدة بالحجج  واألسانهللد( 
(1)

. 
د لحه  مكه لة مها وهللجمع الرسالة والبحن التهصي الدسهللق والسيي الجا

 0وأرى أن البحهن أعهم وأكهم  مهن الرسهالة 0بأسهلوا علمهي ومهنهج سهلهللم
وهللمههاف  0واخههتالف تيرهلليههار البحههن راجههع سلهه  تيههدد مهللادهللنهه  ومجاالتهه 

البحههن سلهه  اليلههم بيمومهه , ومههن ثههم هللهتمههي المهههام تيرهللههف اليلههم,  وبهللههان 
  0مدلو  مصطله البحن اليلمي

 

 تعريف العلم:
يني: ) سدراك الكيأل بحههللهت ( اليلم يي الل ة هلل

(2)
. 

واليلم يي االصهطالح هللينهي: ) نكهاط هللههدف سله  ءهللهادة سهدرة ا نسهان 
عل  السهللطرة عل  الطبهللية

( )3)
. 

البحن اليلمي سذن هو:) دراسة متخصصة يي مومو  ميهللن, حسها 
مناهج وأصو  ميهللنة

( )4)
. 

خالسهللههار والههههللم بالبحههن اليلمههي هللحتههاج بيههد التو هه  علهه  ي سههبحان  أ
متمهللههءة وصههيار عالهللههة يههي الباحههن مههن أهمههها: الصههبر, واألمانههة اليلمهللههة, 
والموموعهللة, و هللرها مما هللأتي ذ ر  يي أخهال  البحهن اليلمهي م سن كهاأل 

 0ي م
 

 قوام البحث العلمي:
هللهوم البحن عل  ثالثهة أمهور: الكه  , والمهنهج, والمومهو , يههذ    

  جانبههاً مهمههاً وخطهللههراً يههي سبههراء  أر ههان البحههن اليلمههي, و هه  منههها هللمثهه
 0ومهور 

                                                 
ط الثان مممة  -الاممماهرة  -مكتبمممة الة امممة المصمممرية -13( ك مممك بكتمممص ث,ثممماة أم رسمممالة.  / أحممممد شممم بي. ص1

 م.1996 -مالعشرمن 

 ما ة: ع ا. 0( المعجا الوس  2
 -عممان - ار الفكر - 22 / ذمقان عب دات مآخرانع ص 0الع مي مف ومه مأ مابه مأسال به( انظر: الب,م 3

 0م1996 -هم1417 –ط اليامسة 
 – 21 / عبد الوهاب إبراه ا أبمو سم  مانع ص 0( انظر: كتاثة الب,م الع مي ممصا ر الدراسات اإلسالم ة4

 0م1980-هم 1400-ط األملى -جدة - ار الشرمق 
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يالكهه   هههو الطرهللهههة التنمهللمهللههة المحههددة التههي توامههع اليههرف اليلمههي 
اليههام علهه  حههذوها والسهههللر علهه  منوالههها, ابتههداأل بتنمهههللم الميلومههار علهه  
صههيحة الينههوان, و هلليهللههة اسههتيما  الهههامظ, وتوثهللههق الميلومههار, و تابههة 

  0وهللن سواام المصادرالتيلهللهار و هللر ذلك حت  هللتم تد
والمهههنهج: هللتمثههه  يهههي أسهههلوا اليهههرث والمناسكهههة الهاداهههة, والتهههءام 
المومهوعهللة التامههة, وتأهللهللههد الهمههاهللا الميرومهة باألمثلههة والكههواهد المهنيههة 
دون سجحاف أو تحهللء, واستيما  الميلومار  استيماالً صحهللحاً يهي أسهلوا 

 0علمي سلهللم
الدراسههة, ي لمهها  ههان أمهها المومههو : يهههو ممههمون البحههن ومحههور 

طرهللهاً هللخدم جانباً علمهللاً, وهللسهم يي ميالجهة مومهوعار علمهللهة واجتماعهللهة 
ومهن عوامه   0مهمة, يإن  هللجتهذا أنمهار اليلمهاأل وهللمهمن سسبها  الدارسههللن

نجههاح المومههو : أن هللجمههع لهه  الباحههن مههادة علمهللههة  ءهللههرة هللنتهههي منههها 
, يهللخرج من    ذلك بي هر يهلليحصها وهللضيم  ي ر  يهللها نهداً وتهذهللباً وتطوهللراً 

جدهللههد ودراسههة متهللنههة, هللحهها الهههارس أن مههن ورااههها جهههداً ي رهللههاً ور بههة 
صادسة يي البحن
(1)

.    

 تعريف مصطلح منهج البحث: 
هههو الطرهللههق المهه دي سلهه  ال كههف عههن الحههللهههة يههي اليلههوم, بواسههطة 
طااية من الهواعد اليامة التي تههللمن عله  سههللر اليهه  وتحهدد عملهللاته  حته  

هللص  سل  نتهللجة ميلومة
(2)

. 
ينل التنمهللم الصحهلله لسلسهة مهن األي هار اليدهللهدة, أو بمين  آخر هو:  )

من أج  ال كف عن حههللهة مجهولة لنا, أو من أجه  البرهنهة عله  حههللههة ال 
هلليريها اآلخرون(
(3)

. يالبحن بمناهج  المتنوعهة طرهللهق هللسههللر يهلله  الباحهن, 
ة, للوصههو  سلهه  هههدف علمههي بمجموعههة مههن الميلومههار واألي ههار المنممهه

  0نايع
 

                                                 
 .147ص 0ع السابق( انظر: المرج1
 /عبمممد المممرحمج  –نامممالة عمممج مةممماهل الب,مممم الع ممممي  – 32ص 0( انظمممر: أصمممول الب,مممم الع ممممي ممةاهجمممه2

 0م1963-الااهرة – ار الة اة العرب ة  – 5ص -بدمي 
 جدة. – ار الشرمق  – 48ص - / م,مد زيان عمر 0( انظر: الب,م الع مي مةاهجه مباة ابه3
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 أهمية البحث:
 هللبدو بيمها يهللما هلللي: للبحن أهمهللةٌ عمهللمةٌ 

ههللهق الرياههللهة م  ون  من أبرء الوساا  سل  تهدم ا نسان ورسهلله , وتح1
 0والرخاأل يي الحهللاة

م أن   كف لثمرة جهود اليلماأل السهابههللن, ومواصهلة المسههللرة بيهدهم 2
0 

هللرسههه   0خدامها بطرهللههههة علمهللهههة ميهللهههدةواسهههتتومهللهههف الميلومهههار مههه 3
  0م سن كاأل يم بصاحب  مادهللاً ومينوهللاً, وهلل سب  حسن الذ ر وعمهللم األجر 

  0م السيي سل  تحههللق  اهللار البحن وأهداي 4
 

 ولكن ما غايات البحث؟!
البحن مهما تنوعر طرس   ومهللادهللن  هللسي  سل  تحههللق أههداف أساسههللة 

 أو واحد منها وهي:
لهلليههة: )ثههم سن التههألهللف علهه  سههبية أسسههام ال هلل لههف عههالم هللهههو  حههاجي خ

 عاس  سال يهللها, وهي سما:
 0م كيأل لم هللضسبق سلهلل  يهللخترع 1
 0م أو كيأل ناسو هللتمم 2

 0م أو كيأل م لق هللكرح 3

 0م أو كيأل طوهلل  هللختصر , دون أن هللخ  بكيأل من ميانهلل 4

 0م أو كيأل متير  هللجمي 5

 0م أو كيأل مختلط هللرتب 6

 0أ يهلل  مصني  يهللصلح م أو كيأل أخط7

وهللنب ههي ل هه  م لههف   تههاا يههي يههنل سههد سضههبق سلهللهه  أال هللخلههو  تابهه  مههن 
خمهها يوااههد: اسههتنباط كههيأل  ههان ميمههالً, أو جميهه  سن  ههان ميرسههاً, أو 
كههههرح  سن  ههههان  اممههههاً, أو حسههههن تنمهههههللم وتههههألهللف, أو سسهههههاط حكههههو 

وتطوهلل 
(1)

. 
هههد جيهه  وهلل  ههد هههذا مهها ورد يههي التيرهللههف الثههاني لمنههاهج البحههن, ي

                                                 
 0ث دا  –مكتبة المثةى  -35ص – 1ج 0ي الكتص مالفةون ( انظر: كشك الظةون عج أسام1
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 لمناهج البحن هديهللن هما: 
 0ال كف عن حههللهة مجهولة لنا - أ
 0البرهنة عل  حههللهة ال هلليريها اآلخرون  - ا

وبالتالي يإن    باحن أو م لف هللنب ي أن هللسأ  نيس  سب  ا سدام عل  
البحن والتألهللف لماذا؟ لماذا هذا البحن أو ال تهاا؟ وال بهد أن هللجهد له  ههدياً 

 0ة سلهلل , وسال يال داعي ليمل أو أ ثر مما سبهر ا كار
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 الفصل الثاني

 ضوابط ومناهج البحث العلمي
 

 أواًل: ضوابط البحث العلمي
للبحههن اليلمههي مههوابط وأطههر هللجهها أن هللسهههللر يهللههها لمههمان صههحة 

 0أهداي , وتنهسم سل  موابط علمهللة , وموابط أخالسهللة
 الضوابط العلمية - أ

التهي هللجها مراعاتهها المهصود بالموابط اليلمهللة هنها: بهللهان الهواعهد 
يههي البحههن اليلمههي, حتهه  ت ههون نتااجهه  سههلهللمة وخالهللههة مههن األخطههاأل, ومههن 

 أبرء هذ  الموابط ما هلللي:
 

 أن يكون موضوع البحث في مقدور العقل-1
ينحن نيلم أن اليه  البكري محدود بإطار الءمان والم ان الحسهللهللن, 

ا, ألنها خارج والنكاط اليهلي ال هللتجاوء بميرد  داارة ال ون المحسو
نطاس  وسدرات , ولهذا هللجيأل الوحي ا لهي لهلل م  لإلنسان داارة الميرية, 
يهللخبر  بما هو خارج سدرات  من عوالم ال هللا المختلية والوحي ا لهي 
عندما هللخبر عن ال هللا يي أمر سنما هللبهللن صيات  وآثار , وال هللخبر عن  ضن  

 سا  تيال   0األمر وجوهر , يميرية الجوهر يو  طاسة اليه 

﴿     
     

    
 ﴾(1)0   وسا  سبحان﴿  
   

    
   ﴾(2)  ويي الحدهللن

                                                 
 .85اآلية:  -( سورة اإلسراء 1
 .187اآلية:  -( سورة األعراف 2
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تي روا يي آالأل ي وال تي روا يي ذات , يإن م لن تهدرو  » الكرهللف
«سدر 

(1)
يمث  هذ  األمور لهللسر يي مهدور اليه , يهللجا أال هللضي ر يهللها ,  

وعلهلل  أن هللأخذها من طرهللق الوحي ا لهي, بميرية صياتها وآثارها دون 
 0بحن عن جوهرها

 

 ـ النزاهة وإنكار الذات2
جرد عن الهوى, وعدم التيصا من سمار البحن اليلمي: الت

لألي ار, يا نسان هللدور مع الحق حهللن دار, والهدف من البحن الوصو  
الح مة مالة »سل  الحههللهة مهما  ان مصدرها, ييي الحدهللن الكرهللف 

«الم من أن  وجدها يهو أحق بها
(2)

وسد نه  ا سالم عن التيصا  
يي  لطف النبي والهوى, ألنهما هللصدان عن الحق, وهللبهللن الهرآن مدى ت

   ﴿جدا  المكر هللن حهللن سا  سبحان  
   
      

     
  ﴾(3). 

وهللالحهههم أن ا سهههالم عنهههدما هللنهههه  عهههن التيصههها, سنمههها هللنهههه  عهههن 
 ان ا نسان عل  الحق  يهللجا علهلل  أن هللثبر علهلل   التيصا للباط , أما سذا

 0وهللدايع عن 
 ـ التثبت والتحقق في كل خطوة من خطوات البحث3
يهللجا عل  الباحن أن هلللتءم الدسة يي بحث , وأن هللتثبر يي      

ً خطوة هللخطوها, يال هللضدخ   ً يي بحث  سال كهللاا عل  أن  حق, وال هللهب  كهللاا

                                                 
ع مالب  اممي فممي شممعص 6319ع مالطبرانممي فممي األمسمم  رقمما 1/210أخرجممه أبممو الشمم ت فممي كتمماب العظمممة  (1

ع مقمال ف مه 1/18ى فمي مجممع الامائمد ع مقال الب  اي هذا إسةا  ف ه نظرع مذكره ال  ثم120اإليمان رقا 
 الوازع بج نافع مهو مترمك.

ق ممت: مال,ممدةم مان كممان ف ممه ماممالع إ  أن معةمماه صمم, ت  لممت ع  ممه آيممات الاممرآن الكممريا التممي بممدعو إلممى 
التفكر فمي م كموت  ع فمال يامر ال,مدةم سمةدهع ألنمه   ة مام ممج  معك السمةد  معك الممتج مالعكم ع 

 اء ال,دةم.كما هو مارر عةد ع م

 .205ع ص12رماه ابج ماجة في سةةهع كتاب الاهدع ثاب ال,كمةع ج (2
 .24اآلية:  -( سورة سبأ 3
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وهام واأل الط, يما أ ثر الل ة سذا تهللهن أن  صد , وهللحذر األ
والمصطلحار اليلمهللة التي هلل ثر تداولها بهللن الناا وهي  هللر سلهللمة يي 

وسد حن ا سالم عل  التثبر يي اليلم, ونه  عن اتبا  المن, سا   0ذاتها

    ﴿تيال  
  ﴾(1)  وسا ,﴿  

     
  ﴾(2) سن  نر », وسا  علماأل البحن ساعدتهم الكههللرة

 .«ناسالً يالصحة, وسن  نر مدعهللاً يالدلهلل 
 

 ـ التأني في إصدار األحكام4

  ﴿اليجلة والتسر  طبع يي ا نسان, سا  تيال  
 ﴾(3) ييلهلل  أن هللهاوم طبي  خاصة يي .

, وال هللتيج  يي سصدار الح م سال بيد تثبر, وسد وسع  ثهللر من البحن اليلمي
الباحثهللن يي أخطاأل علمهللة ياحكة نتهللجة تسرعهم يي سصدار األح ام, ونيوا 
 0وجود أكهللاأل لمجرد أنهم بحثوا عنها يلم هللجدوها, أو أن حواسهم لم تدر ها

 أن عدم الوجدان ال هللستلءم عدم»وسد ومع علما نا يي البحن ساعدة هي 
. وسد  ان من سمر السلف أنهم سذا بحثوا عن كيأل أو مسألة ولم «الوجود

وهذا ما  0هللجدوها هللهولون:  بحثنا عنها يي ممانها يلم نجدها, أو لم نهف علهللها
 ً هللنب ي التههللد ب  دااما
(4)

. 
 

 ـ الثقافة الواسعة 5
يالثهايهههة مجموعهههة مهههن الميهههارف المتخصصهههة التهههي هللتخهههذها اليهههالم 

                                                 
 .64اآلية:  -( سورة الةمل 1
 .36اآلية:  -( سورة ةون  2
 .11اآلية:  -( سورة اإلسراء 3
ممممما  117ص  / ح ممممي عبمممد الممممةعا صمممابرع 0( انظمممر:  مة ج مممة الب,مممم الع ممممي م مممواثطه فمممي اإلسمممالم4

– 183العمد  -السةة السا سمة عشمرة -س س ة  عوة ال,ق -مكة المكرمة -راثطة العالا اإلسالمي -ثعدها
  0هم 1418عام 
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, وعلهللهه  يهلللههءم الباحههن أن هلل ههون لدهللهه  الهههدرة علهه  التأمهه  مومههوعاً لبحثهه 
والتي هللر, والهراألة الهادية, وذلك من أهم عوامه  نجهاح الباحهن سله  جانها 

ومههن  0موهبتهه  وذ ااهه , يهللهههرأ  هه  مهها لهه  صههلة سرهللبههة أو بيهللههدة بمومههوع 
األيم  أن هلللهم اليهالم المتخصهو يهي علهم مها بهاليلوم التهي هلليترمهها ذلهك 

بهللا مثالً ال هللجا أن هلللم بالطا وحد , ب  علهلله  أن هلللهم بال هللمهللهاأل اليلم, يالط
والطبهلليههة أهللمههاً, وهههذ  هههي ح مههة السههنة ا عدادهللههة لطههالا  لهللههار الطهها 

وسههد ذههها بيههث يالسههية التجربههة سلهه  أبيههد مههن هههذا, حهللههن  0بالجاميههار
أوص  من هلليد نيس  لهلل ون عالماً, بأن هللتءود من الثهاية الينهللة واليلسيهللة
(1)

. 
 

 الضوابط األخالقية-ب
هللهصد بالموابط األخالسهللة: ) المحاذهللر التي وميها ا سالم وسهللهد بهها 
 رااء ا نسان, حت  ال هلليهللق حر ة اليهه  السهلهللم مهن ناحهللهة, وحته  ت هون 

 0حر ت   هللر مارة من ناحهللة أخرى
 ومن أبرء هذ  الموابط ما هلللي:

 0استران اليلم بالنهللة الصالحة واليم  النايع -1
 0للسان والهلمعية ا -2

يلهللا الم من بالياحظ وال المتيحظ, وسنما هلل ون عل  خلق حسن, 

 ﴿وسد أمر ي سبحان  بترك السباا والهدح يي الخصوم, يها  تيال  
    
     

    ﴾(2)0 
ام  الكههتار وااليلمههي: البيههد عههن المهههاترولهههذا  ههان مههن سههمر البحههن 

 0لهوةاويرث الرأي ب
 0 نة يي البحن ونسبة اليم  سل  ذوهللام األم3

مههن ألههءم صههيار الباحههن )األمانههة( يهههي عنههوان الباحههن المنصههف, 

                                                 
الاماهرة  -مكتبمة الة امة المصمرية – 9ع 8( انظر: مةاهل الب,م الع ممي.  /عبمد ال ط مك م,ممد العبمد. ص1

 م.1978 -
 .108اآلية:  -( سورة األنعام2
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وكههيار البحههن الجهللههد, يههإذا نههه  ا نسههان ي ههرة عههن ال هللههر, البههد أن هللنسههبها 
   0لل هللر, وال هللن ر يم  أه  اليم  وسبههم

يهللههههو  مهههثالً: عنهههد االسهههتيادة مهههن الي هههرة أو التصهههرف يهههي المنههههو : 
)انمر(  تاا  ذا صيحة  ذا, وهللهو  عند ا حالهة لمراجهع أخهرى يهي نيها 

, وهللههو  عنهد  000المومو  لمءهللهد مهن الميريهة عنه : )راجهع(  تهاا  هذا
أًل مخاليهة للهرأي المهذ ور: ) سهارن ( آالا حالة سل  مراجهع أخهرى تتمهمن 

, وهللهو  عند النه  حريهللهاً: )منههو  بنصه  (, مهع ومهع 000 ذا و ذا تاا 
عالمار التنصهللو يي البداهللة والنهاهللة, حت  ال هللختلط ال الم المنهو  ب هالم 

 0الباحن نيس 
 0م االعتراف بمحدودهللة علم ا نسان, ومرورة التوامع ب عء وج 4
الربط بهللن اليلم وا هللمان باب تيال (  -5

(1)
. 

هذا المهام أسج  م بيد يم  ي جه  جالله  م يمه  صهاحا  وسني يي
اليمهههلللة األسههتاذ الههد تور حلمههي عبههد المههنيم صههابر علهه ي وعلهه   ثهللههر مههن 
ا لنهها يههي مرحلههة ا جههاءة اليالهللههة  ءمالاههي بهه  وبيههث أسههاتذتي, حهللههن درل
)اللهللسههانا( وكههارك يههي ا كههراف علهه ل يههي مرحلههة اليالهمهللههة )الههد تورا (  

عملههي مدرسههاً ب لهللههة الههدعوة ا سههالمهللة بالهههاهرة بتوجهللهاتهه   وتههابيني أثنههاأل
ورعاهللتهه , يجههءا  ي خهللههراً, وت مههد  بواسههع رحمتهه , وبههارك يههي ذرهللتهه , 

و ههان م  0وجمينها ميهه  والصههالحهللن يههي اليههردوا األعلهه  مههن الجنههة آمهههللن
رحم  ي م سد أهدى سل ل نسخة من المرجهع السهابق, و تها علهللهها عبهارار 

سله  »لي أبداً م بيمه  ي م مهع داللتهها عله  توامهي , وههي:  رسهللهة حايءة
ابنههي البههار, وتلمهللههذي النابهه , الكهههللع الههد تور عبههد الههرحمن أبههو عههامر, مههع 

 .«هم1419ب11ب4أمنهللاتي لك بالتويهللق الداام, أخوك حلمي صابر, يي

 
 أنواع البحوث ومناحيها:

انهللة, وهههو هللتنههو  البحههن اليلمههي لهللكههم  جمهللههع جوانهها الميريههة ا نسهه
هللختلف يي تصنهلليات  تبياً العتبهارار عدهللهدة, ترجهع يهي مجملهها سله  أربيهة 

                                                 
 مما ثعدهاع مرجع سابق. 139ص 0الب,م الع مي م واثطه في اإلسالم ( انظر: مة ج ة1
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 أمور:
 0م اختالف طبهلليتها1
 0م اختالف مجاالتها2

 0م اختالف أهدايها3

 وهذا بهللانها مع ا هللجاء:0م اختالف مناحهللها4
 

 أواًل: تصنيفها باعتبار طبيعتها
 :تنهسم البحون بهذا االعتبار سل  ثالثة أنوا 

البحن التنههللبي: وهلليني التنههللا عن الحهااق من أجه  اسهتخدامها يهي  م1
 0ح  مك لة ما , أو تحدهللد ياادة ميريهللة

البحن التيسهللري: وهو الذي هلليتمد عله  التهدلهلل  المنطههي والمناسكهة  م2
 0لألي ار المطروحة, والمواءنة بهللنها وبهللن  هللرها

البحهههن ال امههه : وههههو الهههذي هللههههدف سلههه  حههه  المكههه الر وومهههع  م3
 ً  0التيمهللمار, وهو هللتممن النوعهللن السابههللن ميا

 

 ثانيًا: تصنيفها بحسب مجاالت الدراسة
 وتنهسم البحون بهذا االعتبار سل  أربية أنوا  هي:

البحههن االسههتطالعي: ومهمتهه  ال كههف عههن عناصههر المومههو ,   م1
والتيههرف علهه  المكهه لة مومههو  البحههن, أو السههبق سلهه  ال كههف عههن 

 0مومو  جدهللد
صههيي: ومهمتهه  تحدهللههد سههمار وخصههااو المومههو  أو البحههن الو  م2

 0الماهرة مومو  الدراسة, وهللمتاء باعتماد  عل  التحلهلل  والنهد

البحههن التجرهللبههي: ومهمتهه  اختبههار صههحة مهها هللمههي  الباحههن مههن   م3
 0يروث علمهللة عن طرهللق التجربة, وهلليتمد عل  سانون اليلهللة واالطراد

ر والمروهللهار  واآلثهار البحن التارهللخي:  وهو هلليتني بتوثهللق األخبها  م4
   0التارهللخهللة, يي موأل منهج النهد والتحلهلل  التارهللخي

 

 ثالثًا: تصنيفها بحسب أهدافها
 وتنهسم البحون بهذا االعتبار سل  أربية أنوا   ذلك هي:
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البحن اليام: ومهمت  تهتصر عل  بهللان المومو  وتومهلله مها يهلله    م1
ههة به , وههو هللهرادف  من حهااق, وال كهف عهن الميلومهار واألبيهاد المتيل

 0البحن التنههللبي
البحن التطبهللهي: وهو هللهوم عل  تطبهللهق النتهااج اليلمهللهة التهي سهدمها   م2

 0البحن اليام, مع مالحمة الجانا اليلمي
البحههن التطههوهللري: وهللهههدف سلهه  تحههللههق سنجههاءار أيمهه  يههي كههت    م3

 0مجاالر اليلوم
سههالهللا بحههن المواامههة: وهللهههدف سلهه  حهه  المكهه الر الناجمههة عههن نههه  أ  م4

وتهنهللار من مجتمع سله  مجتمهع آخهر, هللختليهان يهي مهروف البهللاهة ومسهتوهللار 
 0الميرية وطبهللية األكخاو

 

 بحسب مناحي البحث هابعًا: تصنيفار 
 وتتلخو مناحي البحن يهللما هللأتي:

المنحهه  الهههذاتي: وههههو الههذي تبهههرء يهللههه  كخصهههللة الباحهههن اليلمهللهههة   م1
 0المناسكةومل ات , عن طرهللق التحلهلل  والنهد والمواءنة و

المنحههه  المومهههوعي: وههههو الهههذي تبهههرء يهللههه  مومهههوعهللة البحهههن   م2
 0المجردة , بيهللدة عن األسالهللا ا نكااهللة أو الخصااو الذاتهللة للباحن

المنحهه  األسههلوبي: وهههو هللجمههع بهههللن المنحهللهههللن السههابههللن, ممهها هللمهللههء   م3
البحون التي تنحو هذا المنح  بالرصانة والهوة
(1)

. 
 

 مناهج البحث:
بمنههاهج البحهههن ال هللتيهههون علهه  تصهههنهلليار محههددة لمنهههاهج المكههت لون 

البحههن, وربمههها هللرجهههع ذلهههك سلههه  تبنهههي بيمههههم منهههاهج نموذجهللهههة راهللسهههة, 
واعتبهار المنهاهج األخههرى جءاهللهة متيرعههة مهن المنهاهج النموذجهللههة,  مها سههد 
هلليتبههر هههه الأل أو  هللهههرهم بيهههث المنهههاهج  مجهههرد أدوار أو أنهههوا  للبحهههن 

 0ولهللسر مناهج
بإكارة سرهللية م عدداً من المناهج يي تصهور أصهحابها, وأعرث هنا م 

                                                 
 / عبمممد العايممما ابمممج عبمممد المممرحمج  -ممممما ثعمممدهاع مراجمممع: الب,مممم الع ممممي 110( انظمممر: المرجمممع نفسمممهع ص1

 0م1998-هم1418-ط األملى -الرياض -نشر المؤلك -مما ثعدها 28ص – 1ج0الرب عة
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 0دون تر هللء عل  األسماأل حهللن هللهمنا المومو  بالدرجة األول 

 تصنيف هويتني: -1
هللههرى هههوهللتني أن المههنهج هللههرتبط باليملهللههار اليهلهللههة نيسههها الالءمههة لحهه  

 مك لة ما, وصنف المناهج  ما هلللي:
 0أ م المنهج الوصيي

 0ا م المنهج التارهللخي

 0م المنهج التجرهللبيج 

 0د م البحن اليلسيي

 0هم م البحن التنب ي

 0و م البحن االجتماعي

 0ء م البحن ا بداعي

 تصنيف ماركيز: -2
 ومع مار هللء للمناهج ستة أنوا  هي:

أ م المنهج ا نثروبولوجي
(1)

0 
 0ا م المنهج اليلسيي

 0ج م منهج  دراسة الحالة
 0د م المنهج التارهللخي

 0هم م المسه
 0المنهج التجرهللبيو م 

 تصنيف جودوسكيتس: -3
 صنف جودوس هللتا مناهج البحن سل  ستة أهللماً هي:

 0أ م التارهللخي
 0ا م الوصيي
 0ج م المسه

 0د م التجرهللبي
 0هم م دراسة الحالة

                                                 
 لمظاهر ا جتماع ة مالثااف ة.ع ا ة تا بدراسة اإلنسان مج خالل ا (1
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 0و م دراسار النمو

 وهناك من مي ري ا سالم من ومع تصنهلليار للمناهج مث :
 سمها سل  ستة هي:محمد طلير عهللس  يي البحن االجتماعي وس -أ

 0منهج دراسة الحالة -1
 0المنهج االجتماعي -2

 0المنهج التارهللخي -3

 0المنهج التجرهللبي -4

 0المنهج ا حصااي -5

 0المنهج المهارن -6

عبد الباسط محمد حسن يي أصو  البحن االجتماعي, حهللن صهنف  -ا
 المناهج سل  أربية هي:

 0المسه -1 
 0دراسة الحالة-2

 0المنهج التارهللخي-3
تجرهللبيالمنهج ال-4

(1)
. 

وبنههاأًل علهه  مهها سههبهر ا كههارة سلهللهه  مههن أن تيههدد المنههاهج راجههع سلهه  
, اعتبههارار ي رهللههة لههدى  هه  باحههن أو صههاحا تصههنهللف وأن بهللنههها تههداخالً 

يهههللم ن علهه  هههذا األسههاا الجمههع بهههللن هههذ  التصههنهلليار والخههروج بتصههنهللف 
سال  0جدهللد, أو أن هناك مناهج مكهتر ة بههللن الجمهللهع, وأخهرى مختلهف يهللهها

ن  ر بة مني يي عهدم ا طالهة واالسهتطراد  سهأعتمد م سن كهاأل ي م ر هللهة أ
 أستاذي الد تور حلمي صابر , يي أسسام المنهج اليلمي, وذلك ألمرهللن: 

األو : سسامتهه  لهههذ  الر هللههة علهه  المههنهج ا سههالمي, وتصههنهللف الميريههة 
 0واليلوم عل  هذا المنهج

 0الثاني: أن  جمع ميمم المناهج السابهة
 ر بة يي ا يادة الهللسهللرة والمباكرة -بإهللجاء -وسأعرمها

 ل ن ما التصنهللف ا سالمي للميرية ومناهج البحن؟
) هللنطلههق التصههنهللف ا سههالمي لمنههاهج  البحههن مههن التصههنهللف الميريههي 

                                                 
 مما ثعدهاع مرجع سابق. 221ص 0( انظر: أصول الب,م الع مي ممةاهجه1
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 لليلوم, حهللن سن الميارف عل   ثرتها تنحصر يي نوعهللن:
 0خبار والرواهللةاألو : الميرية الخبرهللة, والتي مبناها عل  النه  وا 

الثهههاني: الميريهههة االسهههتنباطهللة, والتهههي مبناهههها علههه  اسهههتخراج األح هههام 
 0والنتااج وسعما  اليه  يي تولهللد الحهااق والبرهنة عل  الهماهللا

وسد أكار الهرآن ال رهللم سل  هذا التصنهللف الميريي يي مجا  رد  عل  

    ﴿يها  تيال   0عبدة األصنام
     

    
    

   
     
     
 ﴾(1)0 

سمها حهللن طالبهم المول  عء وج  بإثبار دعواهم وسسامهة الهدلهلل  علهللهها, 
, وسما بتهدهللم مسهتند مهن «ااتوني ب تاا من سب  هذا»بتهدهللم مستند من النه  

 0أي عالمة أو دلهلل  علمي «أو أثارة من علم»اليه  
ثم سن  انر الميرية خبرهللهة, هلل هون المهنهج المالاهم   ثباتهها ههو المهنهج 
التهوثهللهي, يههإن  انهر األخبههار كهرعهللة  ههان مهنهج تحههللههق الخبهر عنههد علمههاأل 

, وسن  انهههر األخبهههار تارهللخهللهههة  هههان المهههنهج التهههارهللخي عنهههد علمهههاأل السهههنة
أمها سذا  انهر الميريهة اسهتداللهللة, يهإن  هان طرهللهق االسهتدال  م  0المسهلمهللن

وسن  ههان طرهللههق  0هللهههوم علهه  م )التجربههة الحسهههللة(  ههان المههنهج التجرهللبههي
االستدال  هللهوم عل  اليه  المجرد,  ان مهنهج الههللهاا بأنواعه : ) التمثهلللهي, 

ْلف, واآلهللة   , والسبر والتهسهللم(«اليالمة»والكمولي, واألْولي, والخض

 وبناأًلا عل  هذا يهد ذ ر يمهلللت  عدد مناهج البحن عل  النحو التالي:
  0المنهج التوثهللهي وتحههللق الخبر الكرعي -1
 منهج النهد التارهللخي) االستردادي( -2
 0المنهج التجرهللبي -3

                                                 
 .4اآلية:  -( سورة األحااف 1
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 )عند األصولهللهللن( ستدالليالمنهج االستنباطي, أو المنهج اال -4
 0المنهج الجدلي  -5
 0المنهج الوصيي -6

 0وأنته  من ا جما  سل  بيث التيصهلل 
 

 أواًل: المنهج التوثيقي وتحقيق الخبر الشرعي
موموع : الرواهللار النبوهللة التهي تههوم علهللهها حهللهاة المسهلم, وتنهتمم يهي 

وبههدأر  0نههاهجمههواها حر تهه  اليبادهللههة والمياكهههللة, ولهههذا يهههو مههن أهههم الم
, ويي عصهر الخليهاأل الراكهدهللن, حته  ميالم هذا المنهج بتوجهللهار النبي 

 0ومحر ونمهجر عله  هللهد ا مهامهللن الجلهلللههللن البخهاري ومسهلم و هللرهمها
 وتتجل  عممة هذا المنهج وسواعد  النهدهللة يي الخطوار اآلتهللة: 

ولهوال سها  عبهد ي بهن المبهارك: )ا سهناد مهن الهدهللن,  0األول : ا سهناد
 ا سناد لها  من كاأل ما كاأل(.
وذلك بهالرجو  سله  الصهحابة والتهابيهللن,  0الثانهللة: التوثق من األحادهللن

وسل  أامة هذا الين, والرحلة من بلد سل  بلد يي طلب , والسيي لإل ثهار مهن 
 0طرس 

وبهللههان حههالهم مههن صههد  أو  ههذا, وتتبههع أحههوالهم  0الثالثههة: نهههد الههرواة
من أج  أن هللضهَوموا    واحد منهم, وحت  هللمهللهءوا بههللن وتارهللخهم وسلو هم, 

   0الصحهلله من الحدهللن و هللر 
سلهه  أسسههام عهدة باعتبههارار مختليههة منههها: مههن  0الرابيهة: تهسهههللم الحههدهللن

ومههن حهللههن الهبههو   0حهللههن الطضههر  سلهه  متههواتر, وسلهه  آحههاد, وسلهه  مكهههور
و ونحهه 0والههرد سلهه  صههحهلله لذاتهه  ول هللههر , وحسههن لذاتهه  ول هللههر , ومههيهللف

 0وسد أثمرر تلك الجهود أعمهم الثمهار ومههر ذلهك يهي تهدوهللن السهنة 0ذلك
وعلم الجرح والتيدهلل  0وعلوم الحدهللن 0ومهور علم مصطله الحدهللن

(1)
. 

 

 ثانيًا: منهج االسترداد التاريخي
وهللسهتخدم يهي  0وهو ما هللهوم عل  استرجا  المامي وما خلي  مهن آثهار

                                                 
 مما ثعدهاع مرجع سابق. 31ص0( انظر: مة ج ة الب,م الع مي م واثطه في اإلسالم1
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سهللةاليلوم التارهللخهللة واالجتماعهللة واألخال
(1)

. 

وسد توص  المسلمون م سبه   هللهرهم م سله  طهر  البحهن التهارهللخي )مهن 
النهد الهداخلي والخهارجي للنصهوو,  مها عريهوا طهر  التحلهلله  والتر هللها 
التارهللخهللة, ويحو الوثهااق, ومهنهج المهارنهة والتهسههللم والتصهنهللف,  مها أن 
ة دراسة طر  التحههللق التارهللخي عند  ثهللرهللن مهن علمهاأل الطبههار, وبخاصه
التاج السب ي وابن خلدون والسخاوي هللومه ههذا السهبق تومههللًحا أ هللهًدا
(2)

 .
 وهللتمهللء البحن التارهللخي عن  هللر  من البحون يي الجوانا التالهللة:

, واآلثهار, والصهحف السجالر, والوثااقمث :  .م مصادر الميلومار1)
ة ذاتهللهة, والدراسهار السهابهوالمجالر, وكهود اليهللان, والمذ رار والسهللر ال

 و هللرها.
 0نهًدا داخلهللًا وخارجهللًا 0م نهد مصادر الميلومار2
نيهللًا وسثباتًا( 0م اليروث3

(3)
. 

 

 ثالًثا: المنهج التجريبي
المههنهج التجرهللبههي هههو نيسهه  المههنهج االسههتهرااي, وهللهههوم علهه  انتههها  
الباحن من الجهءأل سله  ال ه , أو مهن الخهاو سله  اليهام, يههو هللسههللر متتبيًها 

هللم حت  هللص  سل  ح م عام أو سماهللا  لهللهة, وههو هللههوم يهي متدرًجا يي التيم
 ههه  خطواتههه  علههه  المالحمهههة والتجربهههة واسهههتهراأل الجءاهللهههار الواسيهللهههة 

والمهاهللسة بهللنها,حت  هللص  سل  الهوانهللن اليامة
(4)

. 
وهلليتبههر المههنهج التجرهللبههي أسههرا منههاهج البحههون سلهه  حهه  المكهها   

م يههي جمهللههع المت هللههرار والتجرهللهها هههو: محاولههة للههتح  0بالطرهللهههة اليلمهللههة
حهللهن هللههوم الباحهن بت هللهللهر  بههدف تحدهللهد تهأثهللر  يهي  0باستثناأل مت هللر واحد

                                                 
 / غممازي  -اهل الب,ممم الع ممميناممالة عممج: مةمم – 179ص -1ج- / عبممد العايمما الرب عممة 0( الب,ممم الع مممي1

 م2000-هم1420ع ط األملىع  ار الرشدع 82م 80ص -عةاية
 -ب مرمت - ار الة امة العرب مة – 349ص - / ع مي سمامي الةشمار 0( مةاهل الب,م عةمد مفكمري اإلسمالم2

 0م1984-هم 1404 -ط الثالثة
 -همم 1410ىع  ار العب كمانع مما ثعدهاع ط األملم 211ص - / ذمقان عب دات ع مآخران 0( الب,م الع مي3

 م.1990
 ع مرجع سابق.63ص0( انظر: مة ج ة الب,م الع مي4
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اليملهللة
(1)

. 
 

 ومنهج االستقراء نوعان:
أوالً: منهج االستهراأل التام: وهو ما هللهوم عل  حصهر جمهللهع الجءاهللهار 
للمسألة التي ههي مومهو  البحهن, والتتبهع لمها هلليهرث لهها, مهع االسهتيانة 

 0مة يي جمهللع جءاهللار المسألةبالمالح
ثانهللههاً: مههنهج االسههتهراأل النههاسو: وهههو مهها هللهههوم علهه  اال تيههاأل بههبيث 

ونتههااج االسههتهراأل النههاسو  000جءاهللههار المسههألة, وسجههراأل الدراسههة علهللههها
سنما ت ون صحهللحة سذا  انهر الجءاهللهار المختهارة للدراسهة مهن الههوة بحهللهن 

تمث  المسألة المبحوثة
(2)

. 
 

 التجريبي:  خطوات المنهج

 هللهوم عل  خطوار أساسة أربية هي:
 0المالحمة والمكاهدة-1
  0ومع اليروث لتيسهللر الماهرة-2

 0التجرهللا-3

تهنهللن النتااج الجءاهللة-4
(3)

. 
 

 رابًعا: المنهج االستداللي أو االستنباطي
وههو  0االستدال  هلليني: ا بانة عن كيأل مجههو  بواسهطة كهيأل ميلهوم

واالسههتنباط هللينههي: اسههتخالو نتههااج عههن  0هللهللننيسهه  الههللههاا عنههد األصههول
   0كيأل نيري  ميرية هللههللنهللة تلءم عن , ومجال  اليلوم اليهلهللة

وهلليرف المنهج االستداللي بأن : السهللر باليه  من سماهللا هللههللنهللة مسلم بها 
 0حت  هللستخلو منها سماهللا أخرى دون االلتجاأل سل  التجربة

و هللر مباكر 0واالستدال  نوعان: مباكر
(4)

. 
 

                                                 
 ع مرجع سابق.256ص0( أصول الب,م الع مي ممةاهجه1
 ع مرجع سابق.179ص 0  الرب عة 0( الب,م الع مي2
 ع مرجع سابق.64( مة ج ة الب,م الع مي. ص3
مممما  111ص 0,ممم الع مممي عةممد مفكممري اإلسممالم. مراجممع: مةمماهل الب74ع 73( انظممر: المرجممع نفسممه. ص4

 ثعدهاع مرجع سابق.
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 خامًسا: المنهج الجدلي
وهو ما هللهوم عل  الخصهومة بههللن اثنههللن أو أ ثهر, مسهتنًدا يهي ذلهك عله  
األدلة التي هللضتوص  بها سل  حيهم الهرأي , أو ههدم رأي الخصهم, ويهق آداا 

المنامرة الميروية بهللن اليلماأل
(1)

. 
وسد سام علماأل المسلمهللن يي موأل توجهللهار الههرآن والسهنة بومهع أصهو  

آدابهه , وأسههمو : علههم البحههن والمنههامرة, و ههان لهههم يمهه  السهههبق الجههدا  و
والرهللههادة يههي تأسهههللا المههنهج الجههدلي, سبهه  أن تيههرف أوربهها )المههنهج الجههدلي 

 0الحدهللن( بيدة سرون
وسههد بهههللين علمههاأل المسههلمهللن سواعههد االسههتدال , وأسههلوا الحههوار, وآداا 

 اهللتههها  المنههامرة, ومنيههوا  هه  وسهههلللة يههي الحههوار تخههرج بالمنههامرة عههن
األساسهللة وهي: اليم  عل  سمهار الحق ودحث الباط , ولهذلك منيهوا يهي 

المنامرة أموًرا  ثهللرة منها: الم ابرة, والمصادرة, والمياندة, وال ما
(2)

. 
 

 سادًسا: المنهج الوصفي:
هههو مهها هللهههوم علهه  وصههف المههواهر الطبهلليهللههة أو االجتماعهللههة, للوصههو  

بذلك سل  سثبار الحهااق اليلمهللة
(3)

. 
والمههنهج الوصههيي )م مههه  لمههنهج االسههترداد التهههارهللخي, الههذي هللصهههف 

الماهرة يي تطورها المامي, حت  هللص  بها سل  الوسر الحامر(
(4)

. 
 ما أن هناك عالسة بهللن المنهج الوصيي ومنهج المسه أو دراسة الحالة 

سذ ) هلليتبههر المسههه واحههًدا مههن المنههاهج  0يههي اليلههوم االجتماعهللههة و هللرههها
يههي البحههون الوصههيهللة, حهللههن هللهههتم بدراسههة المههروف االجتماعهللههة األساسهههللة 

والسهللاسهههللة واالستصههادهللة و هللرههها يههي مجتمههع ميهههللن, بهصههد تجمهللههع الحهههااق 
واستخالو النتااج الالءمة لح  مكا   هذا المجتمع(
(5)

. 

                                                 
 ع مرجع سابق.180( الب,م الع مي.  / الرب عة. ص1
 ع مرجع سابق.105ص 0( مة ج ة الب,م الع مي2
 ع مرجع سابق.179ص 0 / الرب عة 0( الب,م الع مي3
 0 179ص -ناالة عج المرجع السابق 0 82ص0( مةاهل الب,م الع مي 4
 ع مرجع سابق.279ص 0الب,م الع مي ممةاهجه ( أصول5
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وهللتمه ممها سهبق اتسها  مجهاالر المهنهج الوصهيي, حهللهن هللسهتخدم يهي 
ههها,  مهها هللتههداخ  مههع المههنهج التههارهللخي اليلههوم االجتماعهللههة والسهللاسهههللة و هللر

 0والمسحي و هللرهما, يهللكم  بذلك ميمم الدراسار النمرهللة

ويهههي نهاهللهههة حهههدهللثي عهههن منهههاهج البحهههن أذ لهههر بتهههداخ  ههههذ  المنهههاهج 
وت املههها, يهههللم ن للباحههن اسههتخدام مههنهج أو أ ثههر يههي المومههو  الواحههد, 

وال بأا بهاختالف والمناهج عموًما طر  للبحن والدراسة الواعهللة الهادية, 
  0الباحثهللن يي طرهللهة أخذهم بها واستخدامهم لها
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 الفصل الثالث

 كيفية إعداد البحث
 

هللمههر سعههداد البحههن بيههدة مراحهه , حتهه  هللمهههر يههي صههورة طهللبههة َحرهلللههة 
بالهبو ,  وتحتاج    مرحلهة سله  عمه  وجهدل, والهبيث هللهرى الترتهللها بههللن 

لبدأل بمرحلهة أخهرى, ليهدم المراح , وهللرى آخرون سم انهللة تأجهلل  مرحلة وا
وأرى سعطههاأل الباحههن سههدًرا  بهللههًرا مههن  0وجههود مصههادر مههثالً أو  هللههر ذلههك

الثهة بنيس  واالنطال  بجهد  مستيهللنًا باب, ثم مستركًدا بتوجهللهار أسهاتذت , 
علهللهه , وليلهه  هللههرو  لههك  لل ثهللههرهللن السهههللرض  ا َ وأسههدم ترتهللبًهها لمراحهه  البحههن رَ 

 وهذ  المراح  هي: 0أنر أهللًما
 

 اختيار موضوع الرسالة: -1
سد هللبدو اختهللار مومهو  الرسهالة كهاسًا, ل نه   هللهر صهيا م سن كهاأل 
ي م ويي الوسر ذات  له  أهمهللهة  بهللهرة, وهللحتهاج سله  ههدوأل يهي اتخهاذ سهرار 
نحو مومهو  بيهللنه , يالبهد أن هللتصه  الباحهن بأسهاتذت  وهللتنهاسظ ميههم يهي 

خصههللت ,ألن  وحهد  علهلله  مجا  تخصص , ويي جوانا منها توايق مهللله  وك
  0الياأل األ بر يي سنجاء هذا البحن

 يإذا وجد مهللالً لدراسة مومو  ما هللجا أن هللسأ  نيس :  
 ه  هذا المومو  هللستحق ما سهللبذ  يهلل  من جهد؟    -1
 م  ه  من المم ن  تابة رسالة عن هذا المومو ؟2
 جابهة يهإذا  انهر ا 0م  ه  يي طاستي أن أسوم بهذا اليم ؟ ونحو ذلهك3

ومههن ثههم هللحههذر  0بههنيم يلهللسههر علهه  بر ههة ي, وسال يههال, بهه  هللترهللههن
 الطالا التسجهلل  يي مومو :

 0سلهلل  أو نادر المراجع  م أ 
 0هللحتاج سل  ل ة ال هلليريها  م ا 

 0هللحتاج سل  ما لهللا عند   م ج 

 0ال هللهدم جدهللًدا, أو ال هللساوي ما سهللبذ  يهلل  من جهد م د 

 0هم م  هللحتاج سل  وسر لهللا متاًحا ل  سنجاء  يهلل 

هللر ها يهي  مع أحد أساتذت  الذي يإذا ما تجنا ذلك  ل , و ان متابيًا       
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التتلمههذ علهه  هللدهللهه  يههي الماجسههتهللر أو الههد تورا  يإنهه  هللنتههه  سلهه  المرحلههة 
التالهللة
(1)

. 
 

 عنوان البحث:-2
الينوان هو ال اكف والدلهلل  عل  صاحب , وتمهر ميالم المومهو  مهن 

يهللنب ههي أن هلل هههون جدهللهههًدا  0محتوهللاتههه عنوانهه  متههه   هههان داالً بصههد  علههه  
 0مبت ًرا, الاهًا بالمومو , مطابهًا لألي ار الواردة يهلل 

وهلليمهه  يههي اختهللههار أليههام الينههوان أن ت ههون مرنههة ذار طههابع كههمولي 
هللم ن تحدهللدها أثناأل التسجهلل  سذا استم  األمر, وهللتجنا السجع المت لف يي 

 0طرهللية أهللًماعنوان البحن, وهلل ون بل ة علمهللة رصهللنة جذابة و
وعنوان البحن هلل اد هلل ون بيهد التسهجهلل   اسهم صهاحب  هللصهيا ت هللهللهر , 

من هنا  ان التأني واالحتهللاط مطلوبًا
(2)

. 

 اإلعداد للبحث:-3
بيههد اختهللههار المومههو , وومههع عنههوان مناسهها لهه , هللبههدأ الباحههن يههي 

 ا عداد لموموع  متبيًا الطر  التالهللة:
لرسههاا  سرهللبههة الكههب  برسههالة مهه التيههرف علهه  نمههاذج مههن التخطهههللط 1) 
 0الباحن
م الهراألة حو  مومو  رسالت , للتيرف علهلل  والتيمق يهلل  دون تههللهللهد 2
 0كيأل
 0م استراح تخطهللط لرسالت  يي موأل النهطتهللن السابهتهللن3
مهه الهههراألة اليامههة حههو  المومههو  مههدة كهههر أو كهههرهللن, مههع سههرا 4

, سبهه  أن هللبههدأ الصههلة بههالتخطهللط,  م ههان أن هللضحههدن بهه  بيههث التيههدهللالر
مرحلة سعداد البطاسار(
(3)

. 
 وهذ  الهراألة تحتاج مراجية ومطالية:

 0يهارا الم تبار اليامة والخاصة م1

                                                 
 مما ثعدهاع مرجع سابق. 59ص 0( انظر: ك ك بكتص ث,ثةا أم رسالة1
 ع مرجع سابق.32ص0( انظر: كتاثة الب,م الع مي2
 ع مرجع سابق.72ص0( انظر: ك ك بكتص ث,ثةا أم رسالة3
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 0الموسوعار اليلمهللة المتخصصة م2

يههههارا المراجهههع المثبتهههة يهههي آخهههر ال تههها التهههي لهههها صهههلة وثهللههههة  م3
 0بالمومو  المختار

 0بيث المجالر اليلمهللة م4

 0مراجية ذوي الخبرة يي موموع  م5

سواام دور النكر والم تبار التجارهللة م6
(1)

. 
 

 خطة البحث:  -4
هلل مهه   ههها, و هه  عنصههر يهلل خطههة البحههن هههي رسههم صههورة مت املههة عنهه

 0جانبًا من جوانا تلك الصهورة, يههي مرحلهة لترتهللها مومهوعار البحهن
وومع الخطة هلل ون بيد الههراألة واليههم للمومهو  واالستركهاد بهرأي أحهد 

ع الخطههوط اليرهللمههة األولهللههة لبحثهه , وهللكههم  وبيههدها هللمهه 0أسههاتذة الباحههن
 ذلك:
 0ومع عنوان للمك لة مومو  البحن -1
بهللان المك الر الراهللسة التي تتير  عن هذ  المك لة, و ه  مكه لة  -2

 0يهللها تسم  بابًا

تهسهههللم  هه  مكهه لة راهللسههة سلهه  مكهه الر يرعهللههة,  هه  منههها هللسههم   -3
يصالً 
(2)

. 

 اإلعداد األولي للمصادر: -5
عل  ما هللهمه  مهن محتوهللهار الم تبهار والموسهوعار بيد اطال  الباحن 

هللبههدأ يههي سعههداد ساامههة بالمصههادر التههي عثههر  0والرسههاا  الجاميهللههة ونحوههها
علهللها, مسجالً يهللها أما ن وجود ههذ  ال تها, وأسهماأل المه ليهللن والناكهرهللن, 

سهم, أو يهي ور  خهاو  10× 8وهللدون هذ  المصهادر يهي بطاسهار مههاا 
 0آخر

 

 تتمث  يهللما هلللي: وأهمهللة هذ  المرحلة
 0اطمانان الباحن عل  توير مصادر بحث  -1) 

                                                 
 .ع مرجع سابق107ع 106ص 0( انظر: لم,ات في المكتبة مالب,م مالمصا ر1
 0ع مرجع سابق70ص 0ع مرجع سابقع مك ك بكتص ث,ثاة أم رسالة37ص 0( انظر: كتاثة الب,م الع مي2
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سحاطة الباحن بالدراسار والجهود السابهة ل , يهللبدأ مهن حهللهن انتهه  -2
 0السابهون, وهلليرف ما هللمهللي  وهلليهللد ب  اليلم وا نسانهللة

ستاحة اليرصة  حمار ما لهللا متويًرا من المراجع( -3
(1)

. 
 

 المصادر:كيفية تدوين المعلومات من -6
هللخصههو ل هه  مصههدر بطاسههة هللههدون علهللههها اسههم الم لههف, والينههوان, ثههم 
ميلومهار النكهر األخهرى يهللمهها هللتصه  بم هان وتههارهللع الطباعهة و هللهر ذلههك, 

  0وهللم ن سماية ي رة مختصرة عن محتوهللار المصدر يي مهر البطاسة
والمصهههادر منهههها أصهههلهللة وههههي: أسهههدم مههها هللحهههوي مهههادة علمهللهههة عهههن    

ثانوهللههة: وهههي التههي تيتمههد يههي مادتههها علهه  المصههادر  ومنههها 0مومههو  مهها
 0األصلهللة, يتتيرث لها بالتحلهلل , أو النهد, أو التيلهللق, أو التلخهللو

 

 والطرهللهة اليامة يي تسجهلل  الميلومار من المصادر هي:
هللههدون اسههم الم لههف مبههدوأًلا بلهبهه , وبيههد  ياصههلة, ثههم هللههذ ر اسههم   -1

ر اسمهما ميًها عله  نيها وبيد  نهطة, وسن  ان لل تاا م ليان يهللذ 
 0الترتهللا موصوالً بهللنهما بحرف )و(

هللههدون عنههوان ال تههاا وهللرسههم مههن تحتهه  خًطهها وتومههع نهطههة يههي  -2
وسد رأهللر مهن هللههدم اسهم ال تهاا عله  اسهم الم لهف, وأرى  0نهاهللت 

 0أن  لهللهما صحهلله

 000طبية ال تاا األول  أو الثانهللة -3

واسم الناكر أو  تدوهللن بهللانار النكر وهي عبارة عن: م ان النكر, -4
المطبية, وتارهللع النكر, وهللم ن البهدأل باسهم الناكهر بيهد  ياصهلة ثهم 

 0م ان وتارهللع الطبع

هللدون تارهللع النكر هجرهللًا أو مهللالدهللًها سن وجهد, وسال يحسها مها ههو  -5
 0وهذا مثا  عل  تدوهللن ميلومار المصادر 0مدون بال تاا

 0البهوتي, منصور بن هللونا
   0الطبية األول  0تقنعالروض المربع شرح زاد المس

 0م1994مم هم 1415دار الحدهللن, م  الهاهرة

                                                 
 ع مرجع سابق.40ص 0( انظر: كتاثة الب,م الع مي1
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 وهللالحم اآلتي:
 0عناوهللن المصادر المطبوعة هللومع تحتها خط - أ

 0عناوهللن المصادر  هللر المطبوعة تومع بهللن سوسهللن ص هللرهللن -ا 
أسماأل ال تا السماوهللة, وأسماأل المسلسالر الثهايهللة, وعدد الطبيهار  -ج

 0ن خط أو سواونحوها, تدون مجردة بدو
مراعاة اليالمار ا مالاهللة  ما سبق يي المثا  -د

(1)
. 

 وهللم ن تصنهللف المصادر سل  األنوا  التالهللة:
 0ال تا م1
 0المياجم والموسوعار م2

 0الدورهللار م3

 0المخطوطار م4

 0الرساا  الجاميهللة م5

 0الوثااق الرسمهللة م6

 0األكرطة المصورة م7

 0المصادر الهانونهللة م8

 0برامج الرادهللو والتلهلليءهللون م9

مهابالرال-10
(2)

. 

 تدوين المعلومات: -7
بيد الهراألة المتأملة يي المصادر المتخصصة يي مومو  البحن, تبهدأ 
مرحلة تهدوهللن الميلومهار التهي ت طهي جهءأًلا مهن البحهن, وتلهك الميلومهار 

علهه   دض ره بنمههام ودسههة سههواأل أخههذها مههن  تههاا أو نحههو , و ههذلك مهها هللَهه  ض جي َسههتض 
البحههن هللكهه   علهه  الباحههن عهلهه  ي ههر  مههن ميههان وعبههارار, وذلههك أن 
 0ووجدان  يي خلوات  وجلوات  و   أحوال 

 

 ومما هللضنصه ب  الباحن منذ البداهللة:
 0تخصهللو    ي رة هللدونها  ببطاسة مستهلة م1

                                                 
 مما ثعدهاع مرجع سابق. 41ص 0( انظر: كتاثة الب,م الع مي1
 بق.ع مرجع سا80ص0ع مك ك بكتص ث,ثةا أم رسالة 46ص 0( انظر: المرجع السابق2
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 0ومع عناوهللن خاصة بالميلومار المهتبسة بما هللسه  تصنهلليها م2

اسهههتيما  الجانههها األهللمهههن مهههن البطاسهههة لينهههوان الميلومهههار التهههي  م3
هللسج  يي نهاهللتها بهللانار النكرتحتوهللها, و

(1)
. 

 

 إعداد البطاقات: -8
وبيههد المراحهه  السههابهة مههن اختهللهههار مومههو  الرسههالة و هللرههها, هلليهههد 
الباحههن البطاسههار التههي سهههللدون يهللههها استباسههات  وأي ههار , وهههي مهمههة جههًدا 
خاصههة يههي بههداهللار الحهللههاة البحثهللههة, وتصههنع البطاسههار مههن الههور  المهههوى 

سههم , ومههن المم ههن أن هللصههنع 14× 10ة يههي اليههادة  البًهها, وحجههم البطاسهه
 0الطالا البطاسار بنيس  من األورا , وهلللءم أن ت ون متساوهللة الحجم

 

 طريقة تدوين المعلومات:
تهههدون الميلومهههار علههه  عهههرث البطاسهههة, وعلههه  وجههه  واحهههد منهههها, 
وهللستحسن أن هللومع عنوان ل   استباا, لهللد  عل  ما ورد يي البطاسة مهن 

 تا يي أسي  البطاسة اسم المصدر الذي أخذ من  المادة و اية ميلومار, وهلل
البهللانههار. وعلهه  الطالهها أن هللجمههع مههن المههادة  هه  مهها لهه  صههلة بمومههوع , 
وعنهههد االختهللهههار هللأخهههذ مههها ههههو أسهههرا وهللكههههللر أو هللتهههرك مههها ههههو بيهللهههد مهههن 

موموع 
(2)

. 
 

 تنظيم البطاقات:
 0توء  البطاسار سل  مجموعار عل  حسا خطة البحن -
ع  هههه  مجموعههههة يههههي صههههندو  أو ملههههف م تههههوا علهللهههه  عنههههوان ومهههه -

 0المومو 
 0ترسهللم المليار وصنادهللق البطاسار -
 0يهرسة المليار والصنادهللق لسهولة الحصو  عل  الميلومار -

 

 كتابة البحث:-9

                                                 
 ع مرجع سابق.71ص 0( انظر: كتاثة الب,م الع مي1
 مما ثعدهاع مرجع سابق. 89ص0( انظر: ك ك بكتص ث,ثةا أم رسالة2
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تحتاج ال تابة سل  حسن التهألهللف, وسهالمة الصههللا ة, وبال هة اليبهارة, 
وممها هلليههللن عله  ذلهك بيهد تويهللهق  0والتءام موابط وسواعد المهنهج اليلمهي

ي, الدربههة الطوهلللههة, وممارسههة ال تابههة يههي أ ههراث عدهللههدة, مههع الهههراألة 
  0المستمرة خاصة للمكهورهللن بجودة التألهللف

وال تابة يي البحن هي ترجمة عملهللة لتهدهللم المادة اليلمهللة التهي جميهها 
امههه  الباحهههن وصهههنيها يهههي البطاسهههار, وههههذا هللسهههتلءم أن هللمهههع الباحهههن أم

البطاسههار التههي بههها مههادة عههن البههاا أو اليصهه  الههذي هللرهللههد  تابتهه , وهللهههوم 
ن رأهللًا هللنساا يي  بهراألتها ثانهللة, وبالتي هللر يهللما احتوت , ثم هللختار منها وهلل ول
تسطهللر  تبيًها لخطهة ارتسهمها ولترتهللها استرحه , وهللالحهم الترتهللها الءمنهي, 

هللم لههها والههربط وسبههراء كخصهههللة الباحههن يههي مهارنههة النصههوو, ويههي التهههد
 0بهللنها والتيلهللق علهللها, وسبداأل رأهلل  بهللن الحهللن واآلخر

وهللم ن للباحن أن هللبدأ الباا أو اليص  بمهدمهة سصههللرة وهللختمه  ختاًمها 
ثهم الهوهللهة, ولهللحهذر السههلة وعند االستدال  عله  أمهر هللبهدأ باألدلهة  0موجًءا

من االستطراد يإن  هللي ك المومو 
(1)

. 
 

 :مسودة البحث -10
الطالهها علهه  أورا  مسههطرة ذار هههامظ  بهللههر علهه  الجانهها  وهلل تهها

األهللمن, وهلل تا عل  سطر وهللتهرك سهطراً, وت هون ال تابهة عله  وجه  واحهد 
مههن الورسههة,  مهها أن علهللهه  أن هللالحههم تههرك مسههاية أسههي   هه  صههيحة ل تابههة 

 0الحواكي والمراجع
 وسد هللحتاج الطالا أن هللمهللف جدهللداً يي ثناهللا ما انته  من  تابته , يهإذا
 ههان الجدهللههد سههطراً يأسهه   تبهه  علهه  السههطر الههذي تر هه  بهههللن السههطرهللن مههع 

وسن  انر الءهللادة خمسة أسهطر  تبهها يهي مههر × ( , ومع سكارة  هذ  ) 
الورسههة وأكههار سلهللههها بسهههم, يههإن ءادر علهه  ذلههك  تبههها يههي ورسههة جدهللههدة  

 0ووميها يي موسيها من البحن
ر صههاحا البحههن, ويههي هههذ  المرحلههة هللنهههد الباحههن نيسهه   أنهه   هللهه

وهللراجهههع مههها  تبههه , ومومهههع استباسهههات  ومههههدارها, والينهههاوهللن, وارتبهههاط 

                                                 
 مماثعدهاع مرجع سابق. 107ع مك ك بكتص ث,ثةا أم رسالة. ص 77( انظر: كتاثة الب,م الع مي. ص1
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المومههوعار ببيمههها, ومراعههاة سواعههد الل ههة وأسههالهللا ال تابههة وعالمههار 
الترسهللم ونحوها
(1)

. 
 

 مقدمة البحث وخاتمته: -11
ج ل الباحثهللن هلل تبون مهدمة أبحاثهم بيد تمامها, وتكتم  المهدمة عله : 

التههي حملتهه  علهه  دراسههة المومههو , ومنهجهه  يههي بحثهه , وخطههة األسههباا 
البحن الممثلهة يهي أبوابه  ويصهول , وا كهارة سله  جههود المكهرف والثنهاأل 
علهللهه  بهههال مبال هههة, وكههه ر مهههن سهههاندو  بيهههد كههه ر ي, و هههذلك هللكههههللر سلههه  

 0ا علهللهاالدراسار السابهة, والصيوبار التي واجهت  و هللف ت لي 
 ههون بيههد االنتهههاأل مههن عههرث المومههو  , وهللراعهه  أمهها الخاتمههة يت      

يهللها ا هللجاء, وذ ر أهم النتااج التهي حهههها البحهن, أو اآلراأل واالستراحهار 
التههي هللراههها الباحههن جههدهللرة باالهتمههام, وهللحههرو الباحههن أال ت ههون خاتمههة 

 0بحث  ت راراً لما جاأل يهلل 
هللته , وبهذا هللهف الههارس للمهدمهة والخاتمهة عله  مهنهج المومهو  وأهم

يي وسر موجء وميهللد
(2)

. 

 اقتباس النصوص وكيفيته:-12
االستباا هو اعتماد الباحن عل  جهد مهن سهبه  يهللمها هللخهو مومهو  
بحث , يهللحرو عله  أخهذ الميلومهة الصهحهللحة المناسهبة وهللمهيها مومهيها 
المناسهها لههها, مههع الحههرو علهه  األمانههة اليلمهللههة, ونسههبة الميلومههة سلهه  

اا وبهللانههار النكههر, وال هللنسهها كهههللااً ل هللههر مصههدرها  اسههم الم لههف وال تهه
 0صاحب , يهذا مال  وسمال 

 والقتباس النصوص من المصادر أربع طرق:
 0نه  النو  امالً. يهللمي  بهللن سوسهللن وهللذ ر مصدر  يي الحاكهللة -1
التلخهههللو. حهللههن هللهههوم الباحههن بتلخهههللو مومههو  أو ي ههرة طوهلللههة  -2

سلهه  يههي عههدة سههطور وهللتصههرف يههي عبههارة الم لههف, عنداههذ هللكهههللر 

                                                 
 مما ثعدهاع مرجع سابق. 111( انظر: ك ك بكتص ث,ثاة أم رسالة. ص1
 ع مرجع سابق.117ص 0( انظر: لم,ات في المكتبة مالب,م مالمصا ر2
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المصهههدر يهههي الحاكههههللة وهللسهههبه  ب لمهههة )انمهههر(, وسن  انهههر هنهههاك 
مصههادر أخههرى تمهههللف سلهه  المومههو  هللكهههللر سلهللههها يههي الحاكهههللة 

 0وهللسبهها ب لمة )راجع(

 0الكرح والتحلهلل  -3

الجمع بهللن التلخهللو أو الكرح وبهللن استباا النو -4
(1)

. 
 

 التهميش وطرقه ومكانه: -13
: اليراغ الواسع أسي  الصيحة, الهامظ والحاكهللة ليمان متراديان بمين 

 0وذلك لملا  بأكهللاأل تومهللحهللة تتيلق بما ورد أثناأل الصيحة
 

 أهداف الهامش:
 للهامظ أو الحاكهللة ثالثة أهداف راهللسة تذ ر يهللها:

 0ا كارة سل  المرجع الذي أخذ من  الطالا مادت  اليلمهللة -1
سهللماحار تورد أحهللاناً لتيصهلل  مجم  ورد يهي صهلا الرسهالة, أو  -2

 0تحههللق مومع أو نحو ذلكل
 0ب  نهطة ما رْ حَ مله سحالة الهارس سل  م ان آخر من الرسالة وض  -3

 

 طرق التهميش ومكانها:
 هناك طر  ثالن للترسهللم بالهامظ:

أهم هذ  الطر  وأسهلها وأ ثرها كهللوعاً ههي ومهع أرسهام مسهتهلة  -1
(, وتومهع يهي أسهي   ه  1ل   صيحة عل  حهدة, وتبهدأ مهن رسهم )

 0اصيحة هوامكه
سعطاأل رسم مسلس  متص  ل ه  يصه  عله  حهدة, وهللبهدأ أهللمهاً مهن  -2

(, وتومههع يههي أسههي   هه  صههيحة هوامكههها, أو تجمههع الهههوامظ 1)
 0 لها لتومع يي نهاهللة اليص 

(, وتومهع 1سعطاأل رسم مسلس  متص  للرسالة  لهها, وهللبهدأ مهن ) -3
يههي أسههي  صههيحة هوامكههها , أو تجمههع الهههوامظ  لههها لتومههع يههي 

نهاهللة الرسالة
(2)

. واستيما  أي طرهللهة مهن ههذ  هللجهدر يهلله  مالحمهة 

                                                 
 0مما ثعدهاع م واث  الب,م في الفصل الثاني مج هذا الب,م 86ص0( انظر: كتاثة الب,م الع مي1
 مما ثعدهاع مرجع سابق. 133ص 0( انظر: ك ك بكتص ث,ثاة أم رسالة2
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مههنهج البحههن اليلمههي, و ههذلك االسههتمرار علهه  طرهللهههة واحههدة يههي 
 0البحن  ل 

 

 تدوين المصادر لدى المناسبة األولى: -14
 تدون الميلومار عن المصدر حسا الترتهللا التالي:

 0اسم الم لف ولهب  -1
 0عنوان ال تاا -2

 0عدد الطبية الميتمد علهللها -3

 0د األجءاألعد -4

بهللانههار النكههر وتكههم : اسههم البلههد التههي تههم بههها طبههع ال تاا,اسههم  -5
 0الناكر, تارهللع النكر

 0رسم الجءأل وهللرمء سلهلل  ا )ج( -6

 0رسم الصيحة وهللرمء سلهللها ا )و( -7

وهههذا نمههوذج  0وبالنسههبة للهههرآن ال ههرهللم هلل تهها اسههم السههورة ورسههم اآلهللههة
 عل  ما سبق:

, الكشاا  نان حقاا ق ءمخكهريأبو الهاسم جار ي محمهود بهن عمهر ال
مصهر: كهر ة م تبهة  250ب4, التنزيل ونيون األقاويل فاي وواوا التأويال
 70و 1م ,ج1948-ههم 1367ومطبية مصطي  البهابي الحلبهي وأوالد , 

0 
 

وهنههاك تيصهههللالر عدهللههدة وميهللههدة هللراجيههها مههن أراد المءهللههد يههي نيهها 
المصدر المهتبا من 
(1)

. 
 

 ى تكرر ذكرها:تدوين المصادر بالهامش لد -15
سذا ت ههرر االستبههاا مههن المصههدر نيسهه , يههال داعههي لتههدوهللن الميلومههار 
 املهة, بهه  تختصههر علهه  هههذا النحهو: بالنسههبة لل تهها عمومههاً تحههذف بهللانههار 
النكههر, وعنههاوهللن المسلسههالر الثهايهللههة, وعههدد األجههءاأل ا جمههالي والطبيههة, 

ورسم الصهيحة  وهللهتصر يهط عل  اسم الم لف, وعنوان ال تاا أو الدورهللة,

                                                 
 سابق. مما ثعدهاع مرجع 100ص 0( انظر: كتاثة الب,م الع مي1
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 0ورسم الجءأل سن وجد
 وهناك بيث التيصهللالر هذا بهللانها:

سذا ت رر االستباا من مصدر واحد يي نيها الصهيحة دون ياصه   -1
 0بهللنهما بمصدر آخر تستيم   لمة )المصدر نيس (

سذا يصهه  بهههللن المصههدر األو  والثالههن  ياصهه  والمصههدر واحهههد  -2
 0والصيحةتستيم   لمة )المصدر السابق(, ثم رسم الجءأل 

ن أو ثالثة يهللنب هي أن تهذ ر أسهماأل سذا اكترك يي تألهللف ال تاا اثنا -3
 0الجمهللع

سذا اكترك يي التألهللف أ ثر من ثالثة ذ ر اسم من اكهتهرر صهلت   -4
 0بال تاا, وأمهللير  لمة ) وآخرون(

سذا  هههان الم لهههف  هللهههر ميهههروف  تههها )مجههههو  الم لهههف( ورسهههم  -5
 0الصيحة

الة يال داعي  عادة االسم يهي سذا ذ ر اسم الم لف يي صلا الرس -6
 0الهامظ

سذا ذ ر اسم الم لف وعنوان ال تاا يي صهلا الرسهالة يهال داعهي  -7
 0 عادة أي منهما

 0سذا  ان االستباا لهللا من األص   تا )استبس , أو نهالً عن( -8

سذا  ان المرجع محادثهة كخصههللة  تها )حهدهللن كخصهي(, وهللهذ ر  -9
 0التارهللع

, ومهههن أراد المءهللهههد يلهللرجهههع سلههه   و هللهههر ذلهههك مهههن التيصههههللالر المهمهههة
مصدري هذا االستباا
(1)

. 
 

 العالمات اإلمالئية وطرق استعمالها:-16
عالمار تومهللحهللة مرورهللة يي ا تما  المين  والك   اليهام للبحهن, 

 ولها داللتها واعتبارها, ومن أهم هذ  اليالمار ما هلللي:
 0( وتومع يي نهاهللة الجملة تامة المين 0النهطة ) -1
 ة ),( وتومع يي األحوا  اآلتهللة:الياصل -2

                                                 
 0مما ثعدها 119ص 0مما ثعدهاع مكتاثة الب,م الع مي 135ص0( انظر: ك ك بكتص ث,ثاة أم رسالة1
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 0بيد ليم المنادى - أ
 0بهللن الجملتهللن المرتبطتهللن يي المين  وا عراا  - ا
 0بهللن الكرط والجءاأل وبهللن الهسم والجواا -ج
 0بهللن الميردار الميطوية -د

 0( وتومع بيد جملة ما بيدها سبا يهللها ؛الياصلة المنهوطة ) -3
 آلتهللة:النهطتان ): ( وتوميان يي الموامع ا -4

 0بيد اليناوهللن اليرعهللة التي تومع يي أو  السطر -أ
 0بهللن ليم الهو  وال الم المهو  -ا
 0بهللن الكيأل وأسسام  وأنواع  -ج
 0سب  األمثلة التي تومه ساعدة -د

 0( تومع عها جملة االستيهام ؟عالمة االستيهام ) -5
و عالمة االنييا  )! ( تومع يهي آخهر جملهة هلليبهر بهها عهن يهرح أ -6

 0حءن أو تيجا أو است اثة أو تأسف
 الكيرطة ) م ( تومع يي الموامع اآلتهللة: -7

يههي أو  السههطر يههي حهها  المحههاورة بهههللن اثنهههللن سذا اسههت ن   -أ
 0ال اتا عن ت رار اسمهللهما

 0بهللن اليدد والميدود سذا وسيا عنواناً يي أو  السطر -ا
و  لمههههة مهههم ( وتومهههيان لتيصهههال جملهههة أ 000الكيهههرطتان ) مهههم  -8

 0ميترمة

( وتومههههع بهللنهمهههها اليبههههارار ‛‛ 000’’الكههههولتان المءدوجتههههان ) -9

المنهولههة حريهللههاً مههن  ههالم ال هللههر, والمومههوعة يههي ثناهللهها  ههالم 
 0الباحن

وهللومهههع بهللنهمههها عبهههارار التيسههههللر والهههدعاأل  [( 000)]الهوسهههان -10
يالتيسههللر  كهرح  لمهة صهيبة, والهدعاأل مثه : عمهر بهن  ؛الهصهللر
 0الخطاا 

تومع بهللنهمها ءهللهادة سهد هللهدخلها الباحهن  [000الهوسان المر نان ]-11
 0يي جملة استبسها

وههي نههط أيههللهة أسلهها ثالثهة, وتومهع م هان  000عالمة الحهذف -12
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المحذوف من  الم استبس  الباحن
(1)

. 
 

 مراجعة البحث )اللمسات األخيرة(: –17
هها, وحهللناهذ تأخهذ تبدأ اللمسار األخهللرة بيد االنتهاأل من  تابة الرسهالة  ل

 اللمسار األخهللرة مراحلها  اآلتي:
هلليهللد الطالا سراألة الرسالة سراألة هاداة مرة أو أ ثر, وهللضْيمه  سلمه   -1

وي هههر  لتصهههبه يهههي صهههورتها النهااهللهههة, جهللهههدة التسلسههه  والتناسهههق 
والكههههمو , سههههواأل يهللمهههها هللتيلههههق بالخطههههة أو األسههههلوا أو تنمهههههللم 

 0المراجع
 0هللها الت هللهللر بالحذف أو ا مايةهلليهللد  تابة الصيحار التي  ثر ي -2

هللتر هها الطالها يتهرة أسهبوعهللن أو كههر, وهلليههللظ ميهها خهال  ههذ   -3
 المدة عن سرا وعن بيد:

يهو عن سرا هللهلا صيحاتها وهلللههي علهللهها نمهرار خاصهة لهللهرى سن        
 ان بها ت رار, أو تهدهللم ما هلللءم أن هلل خر, أو تأخهللر ما هللحسضهن أن هللههدم, أو 

, أ  0و سصور يي ا بانة, يهلليهللد تصحهلله ذلك بدسةاستطراد مخ ل
طرهللق طوهلل  هللهف عند أوله ,  اوهو عن بضيد هللتخهلل  الرسالة وهللراها  أنه     

وهللستيرم   ل  لهللطمان عل  أنه  ال هللوجهد به  عهبهار أو انحنهاألار خطهرة, 
تبهدأ يهي عهرث  0و ذلك الرسالة هللجا أن تبدو له  ي هراً متسلسهالً متصهالً 

جتههها يههي اتسهها  وانسهههللاا حتهه  تنتهههي سلهه  حهه  مكهه لة وتسهههللر يههي ميال
وخاتمة
(2)

. 
 

 تنظيم قائمة المصادر: – 18
 هللأخذ تنمهللم ساامة المصادر طرساً عدهللدة أسوسها بإهللجاء  ما هلللي:

 0الترتهللا األبجدي ألسماأل الم ليهللن -1
 0الترتهللا الءمني لنكر ال تا -2

 0تهسهللم المصادر حسا الموموعار -3

 0هاتهسهللم المصادر حسا نوعها وطبهلليت -4

                                                 
 ع مرجع سابق.212-209ص 0( انظر: ك ك بكتص ث,ثاة أم رسالة1
 0 179ص 0( انظر: السابق2
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وأمههههللف سلههه  ذلهههك تصهههنهللف  0والطرهللههههة األولههه  ههههي أيمههه  الطهههر 
 المصادر عند الد تور كلبي حهللن هللرى:

 0البدأل بذ ر المخطوطار -1
 0ال تا اليربهللة -2

 0ال تا األجنبهللة -3

و ههه  ذلهههك حسههها الترتهللههها  0ال تههها التهههي ال هلليهههرف لهههها م لهههف -4
األبجدي
(1)

. 

نها فرري الفرررق بررين ترردوين المصررادر بالهررامش أول مرررة وبررين ترردوي -19
 :قائمة المصادرة

اسم الم لف هللدون بالهامظ حسها ترتهللبه  الطبهلليهي, بهللنمها هللتبهع  -1
 ً  0الي ا يي ساامة المصادر, سذ هللدون اللها أوالً ثم االسم ثانهللا

هللههدون بالهههامظ أسههماأل المهه ليهللن  لهههم سذا  ههان عههددهم اثنهههللن أو  -2
 ثالثة, يإذا ءاد عددهم عل  ثالثة يإن  هلل تي  باالسم األو  حسبما
ههههو موجهههود علههه   هههالف ال تهههاا وهلل تيههه  بيهههد  بتهههدوهللن  لمهههة 

بهللنما األمر هللختلف يي ساامهة المصهادر سذ البهد مهن  0)وآخرون( 
 0تدوهللن أسماأل الم ليهللن  اية مهما بلغ عددهم

الياصلة هي اليالمة ا مالاهللة المسهتيملة بكه   راههللا يهي اليصه   -3
ي اليالمهة بهللنمها النهطهة هه 0بهللن وحدار ميلومار المصادر بالهامظ

ا مالاهللهههة الراهللسهههة المسهههتيملة يهههي اليصههه  بههههللن وحهههدار ميلومهههار 
 المصادر يي سواام المصادر.

بهللنمها  0بهللانار النكر عهن المصهدر بالههامظ تهدون بههللن سوسههللن -4
 0تومع هذ  الميلومار يي ساامة المصادر بدون سوسهللن

رسم الجءأل والصيحة كيأل مهم ومروري يي تدوهللن المصدر  -5
وهاك نموذجهاً  0ال حاجة سلهلل  يي ساامة المصادربهللنما  0بالهامظ
 عل  ذلك:

 يي الهامظ:

                                                 
 مما ثعدها. 174ع مك ك بكتص ث,ثاة أم رسالة. ص131( انظر: كتاثة الب,م الع مي. ص1
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أبههو الهاسههم جههار ي محمههود بههن عمههر الءمخكههري , ال كههاف عههن 
ج مصههر:  4حهههااق التنءهللهه  وعهللههون األساوهللهه  يههي وجههو  التأوهللهه , 
ههم م 1367كر ة م تبة ومطبية مصطي  البابي الحلبهي وأوالد , 

 0 150, و1م ج1948
 لمصادر:يي ساامة ا

 0هههم(538الءمخكههري, أبههو الهاسههم جههار ي محمههود بههن عمههر )
 0ال كاف عن حهااق التنءهلل  وعهللون األساوهلل  يي وجهو  التأوهلله 

مصهههر: كهههر ة م تبهههة ومطبيهههة مصهههطي  البهههابي الحلبهههي  0ج4
م(1948 -هم1367وأوالد , 

(1)
. 

 

 فهارس البحث: -20
تههاا وجههود مههن أهههم مهها هللسههه  علهه  الهههارس االسههتيادة مههن بحههن أو  

اليهههارا يهللهه , وأهههم هههذ  اليهههارا يهههرا تيصهههلللي لمومههوعار البحههن, 
ويهرا المصادر والمراجع, هللرتا عل  حروف الهجاأل, وبيهث المه ليهللن 
هلليص  بهللن الم ليهار الهدهللمهة والم ليهار الحدهللثهة , أو ويهق اليلهوم, أو  هللهر 

  0ذلك
مهع ويي الموموعار المطولة  رسهاا  الماجسهتهللر والهد تورا   تو  

يههههارا لألعهههالم واألمههها ن, ويههههرا آلهللهههار الههههرآن ال هههرهللم, ويههههرا 
وهللراعههه  يههي ذلهههك  لههه   0لألحادهللههن النبوهللهههة, ويهههرا لألكهههيار واألمثهها 

 ً الترتهللا األبجدي أهللما
(2)

. 
وهللهههو  الههد تور كههلبي عههن ههللاههة الرسههالة أو ال تههاا أنههها ت ههون علهه  

 النحو التالي: 
, محتوهللهههار الرسهههالة صهههيحة الينهههوان, صهههيحة التههههدهللر واالعتهههراف

)اليهههههرا(, المهدمههههة, أسههههاا مههههادة الرسههههالة, الخاتمههههة ويهللههههها: النتههههااج 
والتوصهللار, المالحق والوثااق, مصادر ومراجع الرسالة
(3)

. 

                                                 
 ع مرجع سابق.35-133ص0: كتاثة الب,م الع مي( انظر1
 ع مرجع سابق.118ص 0( انظر: لم,ات في المكتبة مالب,م مالمصا ر2
 مما ثعدهاع مرجع سابق. 159ص0( انظر: ك ك بكتص ث,ثاة أم رسالة3
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 خالصــة الـبـاب

تناو  هذا الباا يي يصول  الثالثة بهللان ذاتهللة البحن اليلمي  من حهللن  
ج البحن, واليلم, وأومه تيرهللف المصطلحار, مث  البحن اليلمي, ومناه

بيث جوانا أهمهللة المنهج يي حهللاتنها عامهة وحر تنها اليلمهللهة خاصهة,  مها 
أبان جانباً من أهمهللة البحن ومرورت , واهتم بهإبراء  اهللهار البحهن, وأنه  

 0البد أن هللمهللف الباحن بيمل   جدهللداً يي أصل  أو يي عرم  وتناول 
بط اليلمهللهة والخلههللهة للبحهن و ان من أمتع ما تناو  الباا  بهللان المهوا 

 0اليلمي مث :  ون مومو  البحن يي مهدور اليه 
 النءاهة وسن ار الذار -

 0التثبر يي    خطوار البحن -

 0التأني يي سصدار األح ام -

  0وعية اللسان والهلم, والتءام األمانة اليلمهللة -

 0االعتراف بمحدودهللة اليلم والتوامع ب اليلهللم  -
 0و هللر ذلك 0الواسية ومن المهم جداً الثهاية -

و ذلك أومه مناهج وطرااق البحن عند مي هري ال هرا وعنهد علمهاأل 
ا سهههالم, ثهههم عهههرث بإهللجهههاء: لمهههنهج توثهللهههق الخبهههر الكهههرعي وتحههللهههق 
 0المروهللههار, والتههارهللخي, والتجرهللبههي, واالسههتداللي, والجههدلي, والوصههيي

 0رىوبهللن سبق المنهجهللة اليلمهللة ا سالمهللة وأصالتها عن المناهج األخ
ثم جاأل اليص  الثالن لبهللان  هلليهللة سعداد البحن والمراح  التي هللمهر بهها, 
  0بدأًلا باختهللار مومو  الرسالة, وعنوانها, وخطتها, وحت   تابة اليهارا
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 الباب الثاني
 من مصادر تفسري القرآن الكريم وعلومه
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 الفصل األول

 مصادر القرآن الكريم وعلومه

اً من أهم المصادر التي هللحتاجها طهالا اليلهم هللتناو  هذا اليص  بيم
يهللتنههاو  بيههث الميههاجم الهرآنهللههة. 0يههي مجهها  الدراسههار الهرآنهللههة خاصههة

 ههالميجم الميهههرا ألليههام الهههرآن ال ههرهللم لليالمههة المحهههق محمههد يهه اد عبههد 
البههاسي, وميجههم أليههام الهههرآن ال ههرهللم الصههادر عههن مجمههع الل ههة اليربهللههة 

 :المصادر يي الهرآن ال رهللم وسراألات  مث  بالهاهرة.  ما هللتناو  بيث
 يماا  الهرآن وتارهللع جمي  و تابت  ول ت  للحايم ا مام ابن  ثهللر. -
 المح م يي نهط المصاحف ألبي عمرو عثمان الداني. -

ستحههاف يمههالأل البكههر يههي الهههراألار األربههع عكههر ألحمههد عبههد ال نههي  -
 الدمهللاطي.

 ءري.النيكر يي الهراألار اليكر لإلمام ابن الج -

 تهرهللا النيكر يي الهراألار اليكر لإلمام ابن الجءري أهللماً. -

 :و ذلك هلليرث اليص  ألهم  تا علوم الهرآن ال رهللم مث          

 البرهان يي علوم الهرآن لإلمام الءر كي. -

 ا تهان يي علوم الهرآن للحايم ا مام السهللوطي. -

ا علهه  هههذ  أهههم المصههادر التههي هللتههوير اليصهه  األو  مههن هههذا البهها
عرمههها ودراسههتها, ثههم هللههأتي اليصهه  الثههاني لهللتنههاو  أهههم مصههادر تيسهههللر 
الههههرآن بالمهههأثور والميههههو , و هههذلك يهههي الثالهههن بيهههث مصهههادر تهههراجم 

 0الميسرهللن, ومصادر يه  ال تاا ال رهللم
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 أواًل: مصادر القرآن الكريم:
: لليالمة المحهق محمد ي اد عبد المعوم المفهرس أللفاظ القرآن الكريم -1

  0الباسي
لههد الكهههللع بمحايمههة الهلهللوبهللههة بههالهطر المصههري, ونكههأ ودرا ومههار  وض

هههم(. وهههو مههن طبهههة  بههار المحهههههللن يههي اليصههر 1388بالهههاهرة سههنة )
الحدهللن, عالم بترتهللا األحادهللن النبوهللة الكرهللية, وومهع اليههارا لهها. 

 ول  أعما  عمام منها:
 )ميتاح  نوء السنة(  مترَجم عن ا نجلهللءهللة. -

 صهلل  آهللار الهرآن الح هللم( مترَجم عن اليرنسهللة.)تي -

 )الل ل  والمرجان يهللما اتيق علهلل  الكهللخان(. -

وكارك يي )الميجم( الميههرا ألليهام الحهدهللن النبهوي مهع جماعهة مهن  -
 المستكرسهللن.

: طبع ال تاا يي مجلد واحد عدة طبيار, لي  أولها طبية دار الكتاب
أن هللجمههع أليههام  :الميجههم م, وطرهللهههة سعههداد1939ال تهها المصههرهللة سههنة 

الهرآن, وهللرتا موادها حسا أواالها يثوانهللها يثوالثها وه ذا, وهللمع ال لمة 
وأمامها اآلهللة أو اآلهللار التهي وردر يهللهها, مهع التنبهلله  عله  الم هي والمهدني 
مههن هههذ  اآلهللههار المرسومههة, بحسهها مهها ورد يههي المصههحف المل ههي )الههذي 

 طبي  الملك ي اد األو (.
 

 :ل  نن نمله وظروفه فقالوتحدث المؤ
يهذا  تاا اليالم ا سهالمي, و تهاا اليهالم اليربهي, هللحهرو  :أما بيد

علهلل  المسلم ألن   تاا دهللنه , وهللحهرو علهلله  اليربهي ألنه   تهاا ل ته , ههو 
 تههاا الهههرآن ال ههرهللم مرتبههة مههواد أليامهه  حسهها ترتهللهها حههروف الهجههاأل, 

سهمي وسنههاك سهواي ووي ما أسدمر عل  ومي  وسرها  نيسهي وسمهناأل ج
يي عمل , والد وا يي ترتهللب  وتنسهلله , وسعادة مراجيته  مهرار متيهددار, 

ا أهللهنر كدة الحاجة سلهلل  ويهدان ما هللسد مسد  مما أضلف يي باب .  سال لمي
وسن  ان خهللر ما أضلف وأ ثر  اسهتهللياباً يهي ههذا اليهن, دون منهاء  وال 

آن( لم ليه  المستكهر  ميارث, هو  تاا )نجوم اليرسان يهي أطهراف الههر
م يههههد اعتمهههدر بههه  1842يلوجههه  األلمهههاني, الهههذي طبهههع ألو  مهههرة عهههام 
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 وجيلت  أساساً لميجمي.
ولما طلبت منه اللونة العلمية نرض طريقة نمله في هذا المعوم قاال ماا 

 :يأتي
أن الطرهللهة التي اتبير يي ترتهللا مواد هذا الميجهم ههي طرهللههة  :أوالً 

 ة ونحوها. وهي ترتهللها أصهو  ال لمهار عله  الءمخكري يي أساا البال
حسا أواالها يثوانهللها يثوالثها, يايتته الميجم بمهادة )أ ا ا( واختهتم بمهادة 

 )ي و م(.
 ً الطرهللهههة التههي اتبيههر يههي مكههتهار ال لمههة )المههادة( هههي االبتههداأل  :ثانهللها

بالييههه  المجهههرد المبنهههي للميلهههوم, مامههههلل  يممهههارع  يهههأمر , ثهههم المبنهههي 
المامههي والممههار , ثههم المءهللههد بالتمههيهللف يالمءهللههد بحههرف للمجهههو  مههن 

. ثههم بههاسي المكههتهار مههن المصههدر واسههم الياعهه  والمييههو , يبههاسي .سلههع سلههع
األسماأل, متبياً يي ترتهللها  لمهار  ه  بهاا مهن ههذ  اليهرو  نيها الطرهللههة 
التهه  اتبيههر يههي ترتهللهها المههواد األصههلهللة وهههي ترتهللبههها أهللمههاً حسهها أواالههها 

ا.يثوانهللاها يثو  الثها وهلم جرل
وهذا النو  من التألهللف حدهللن اليههد سذا سههللا بيلهوم الههرآن األخهرى, 
 التيسهههللر واليههه  والهههراألار, وعلههوم البال ههة. وكههرح أليامهه  و هللرههها ممهها 
تنههاو  المينهه  والمبنهه  وطرهللهههة األداأل وبهللههان األح ههام واسههتنباطها وأصههو  

التهألهللف سهد تهأخر عهن  األخال  واآلداا, ولي  السبا يي أن هذا النو  مهن
 هللهههر  ممههها هللهههدور حهههو  الههههرآن, أن المكهههت لهللن بيلومههه  سهههدهللماً  هههانوا مهههن 
المسلمهللن حيمة ال تهاا ال هرهللم, يهال هللكهق علههللهم أن هللهيهوا عله  اآلهللهة حههللن 

هلليرث لهم ليم من أليام اآلهللة
(1)

. 

وتجدر ا كارة سل  أن هناك اليدهللد من المياجم الهرآنهللة التهي مههرر 

يجم الميهرا, سامر عل  ترتهللها  لمهار الههرآن ال هرهللم وجمهع تبياً بيد الم

أليامهه  حسهها الحههروف الهجااهللههة, و هههذلك الميههاجم يههي  رهللهها ميهههردار 

                                                 
لعربمي  ار إح ماء التمراا ا 0المادمة -م,مد فؤا  عبدالباقي  0( انظر: المعجا المف رس أللفاظ الارآن الكريا1

 0ب رمت -
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الهههرآن, ومكهه ل , وموامهههللي  مثهه : )المركههد سلهه  آهللههار الهههرآن و لماتهه ( 

لألسهتاذ محمهد يههارا بر هار الدمكهههي, و )الجهامع لموامهههللع آهللهار الهههرآن 

 ر ذلك.ال رهللم( ل  أهللماً و هلل

ا : مجمهع الل هة اليربهللهة بالههاهرة, هللههع ال تهامعوم ألفاظ القارآن الكاريم -2

هللن يههي مجلههدهللن. وبههدأ ا عههداد واليمهه  يهللهه  يههي مجمههع الل ههة يههي جههءأل

مهههن المحهههرم سهههنة  6اليربهللهههة بالههههاهرة يهههي الهههدورة السهههابية يهههي هللهههوم 

م وتكههه لر لجنهههة مهههن 1941مهههن يبراهللهههر سهههنة  2ههههم, الموايهههق 1360

 :عأعماأل المجم
 سبراههللم حمروظ : الكهللع

 سبراههللم مصطي  : األستاذ

 عبد الوهاا خالف : الكهللع

 علي عبد الراء  : األستاذ

 محمد حسهللن ههلل   : الد تور

 محمد الخمر حسهللن : الكهللع

 محمود كلتور : الكهللع

عبد الهادر الم ربي )عند حمور  بالههاهرة يهي يتهرة انيههاد  : والكهللع

 الم تمر(

وههذا الميجهم هللهههتم بناحهللهة الميههاني الل وهللهة لل لمههار الهرآنهللهة. واعتمههد  

 ترتهللا )الميجم الميهرا( لي اد عبد الباسي.

وهههذ  هههي الطرهللهههة التههي انتههه  سلهللههها رأي المجمههع للسهههللر علهللههها يههي 
 ومع الميجم.

 : سذا  انر ال لمة الهرآنهللة ترد يي الهرآن بمين  واحد:أولا 
حاً ل وهللاً أوالً, يإذا  انر ييال مجهرداً ذ هر بابه  ) أ ( تكرح ال لمة كر
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ومصهههدر  ومكهههتهات  سن  هههان لههههذ  المكهههتهار ورود يهههي الههههرآن 
ال رهللم, وسن  انر ييالً مءهللداً ذ ر مينا , ثهم ذ هرر مكهتهات  عله  
النحهو السهابق, وسن  انهر اسهماً ا تضيهي بمينها , وسن  انهر مصهدراً 

 ذ ر مينا  وييل .
ا   :لل لمة الهرآنهللة ميان ل وهللة مختلية: سذا  انر ثانيا

) أ ( هللههنو علهه  الميههاني الل وهللههة  لههها, وهللبهههللن نههو  الييهه , وهللههذ ر 
 المكتهار التي وردر من هذ  المادة.

)ا( هلل خههذ أوالً أ ثههر الميههاني دورانههاً يههي الهههرآن ال ههرهللم, وهللضههنَو 
علهه  أن ال لمههة وردر بهههذا المينهه  يههي  ههذا و ههذا مومههياً, 

اآلهللار مع اسم السورة ورسم اآلهللة, ثم هللض تيه  وهللذ ر مثاالن من 
 بيد ذلك بما جاأل من هذا المين  بذ ر السورة ورسم اآلهللة.

)ج( تضذ ر المياني األخهرى مينه  بيهد آخهر, وهللضهذ ر بيهد  ه  مينه  
عدد اآلهللار التي جاألر يهللها ال لمة بهذا المين , وهللض تيه  بمثها  

 ثم تضذ ر السور وأرسام اآلهللار األخرى.
ا ثالث : سد هللسه  أحهللاناً سذا  ان لل لمة أ ثهر مهن مينه  أن هللبهدأ بالميهاني التهي ا

وردر يي سلهلله  مهن اآلهللهار, ثهم هللهذ ر المينه  الهذي ورد به   ثهللهر مهن 
 اآلهللار. وهللها : ما عدا ذلك يهو بمين   ذا يي باسي اآلهللار.

ا  ن : سذا  ان لل لمة مين  لض وي واحد, ول نها استضيملر يي الهرآن بهألوارابعا
مختلية بسبا المجاء أو نحو  نضول عل  المين  اللض وي البحهر, وسهلله  
سنههها تسههتيم  أو سههد تههرد بمينهه   ههذا, ثههم تههذ ر اآلهللههار وأرسامههها علهه  

 النحو السابق.
وعل  موأل هذ  الخطة سارر اللجنة يي ومع الميجم بيد أن رتبهر 

يهرا أليام الهرآن ال رهللم عل  حسا حروف الهجاأل مستركدة بالميجم الم
 ألليام الهرآن ال رهللم.

 

 ينبغي أن يُراَنى ما يأتي: :من التنبيهات
رر بذ ر جمهللهع مها ورد يهي الههرآن ال هرهللم مهن أييالهها  - دله أن    مادة صض

ومصادرها ومكتهاتها, بحهللن هللستطهللع الهارس من أو  نمهرة يهي المهادة 
ههرر  أن هللتيههرف علهه  مهها ورد يههي الهههرآن منههها ومهها لههم هللههرد يهللهه , ثههم ذض ه

رر ب .اآل دله  هللار التي وردر يهللها عل  الترتهللا الذي صض
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مهع تحته  يهي ههامظ الصهيحة رسهم هللبههللن  - أن    ليم من أليهام المهادة وض
تحت  رسهم  –األال  ةعدد مرار ورود هذا الليم يي الهرآن ال رهللم, يليم

تحتهه   –أبههداً  –وليههم –أي أنهه  ورد يههي الهههرآن يههي مومههع واحههد -1-
لهرآن ال رهللم يي ثمانهللة وعكرهللن مومياً أي أن  ورد يي ا – 28 –رسم

وه ذا
(1)

. 

 ثانًيا: فضائل القرآن:
علم يماا  الهرآن أو  من صنف يهلل  ا مهام محمهد :يقول حاوي خليفة

بن سدرهللا الكاييي  تاباً اسم  )منايع الهرآن( و ذلك أبو اليباا جييهر بهن 
عبهللههد محمههد المسههت يري, وداود بههن موسهه  األودنههي, وابههن أبههي كهههللبة, وأبو

الهاسم بن سالم و هللرهم
(2)

. 
 

 كتاب فضائل القرآن لإلمام الحافظ ابن كثير:  -1
هو ا مام الجلهلله  أبهو اليهداأل عمهاد الهدهللن سسهماعهلل  التعري  بابن كثير: 

َجهد  مهن أعمها  بضصهرى  بن عمر بن  ثهللهر الهركهي الدمكههي, ولهد بهرهللهة مه
ي الرابيهة مهن هم انته  سل  دمكهق بيهد ويهاة والهد  وههو يه701بدمكق سنة 

عمر , ثم أخهذ عله  كههللوص عصهر , وله  تالمهللهذ  ثهللهرون, وم ليهار عدهللهدة 
 :منها

تيسهههللر الهههرآن اليمهههللم, والبداهللههة والنهاهللههة, والَهههدى والسههنن يههي أحادهللههن  -
 المسانهللد والسنن )جامع المسانهللد(, ومختصر علوم الحدهللن, و هللرها.

هم 774تويي م رحمة ي علهلل  م بدمكق سنة 
(3)

. 
هذا ال تاا )يماا  الهرآن( مأخوذ من تيسهللر الحايم ابن الكتاب:  موضوع

  ثهللر, وهو ذهلل  ومي  يي آخر التيسهللر وجيل  متمماً ل .
 :وهللتناو  الحدهللن عن

 0يماا  الهرآن ال رهللم -

                                                 
 ثالااهرة التم  د في الجاء األمل. -مجمع ال  ة العرب ة  -( انظر: معجا ألفاظ الارآن الكريا 1
 ع مرجع سابق.1277ص  2( انظر: كشك الظةون ج2
 0( راجع: برجمته في مادمة بفس ر الارآن العظ اع مغ ره3
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 0جمع الهرآن ال رهللم -

 0للمصاحف  تابة عثمان  -

 تيلم وتيلهللم واستذ ار الهرآن ال رهللم. -

 ند سراألة الهرآن ال رهللم.الترتهلل  والترجهللع والب األ ع -

الدعاأل المأثور لحيم الهرآن وطرد النسهللان -
(1)

. 
 

 ألبي عمرو الداني: –المحكم في َنقط المصاحف  -2
هو اليالمة عثمان بن سيهللد بن عثمان بن سهيهللد بهن التعري  بالمؤل : 

 وف بهأبي عمهرو الهداني, لنءوله  بلهدةعمر األموي موالهم الهرطبهي الميهر
هم, دخ  الههللروان, ثم مصهر, ثهم الحجهاء يحهج ورجهع 371دانهللة. ولد سنة 

 هم, رحم  ي رحمة واسية. 444سل  األندلا, تويي بدانهللة سنة 
أخذ الهراألار عرماً عن خلف بن سبهراههللم بهن خاسهان, وأبهي الحسهن 

 طاهر ابن  لبون, وأبي اليته يارا بن أحمد و هللرهم.
وولههد  أحمههد بههن  سههرأ علهللهه  أبههو سسههحا  سبههراههللم بههن علههي اليهللسههولي,

 عثمان, والحسن بن علي بن مبكر و هللرهم.
ل  ميرية بالحدهللن وطرس , و ان حسهن الخهط جهللهد المهبط, مهن أهه  
الحيم والذ األ, ولهللنلاً يامالً ورعهاً, با مهاية سله   ونه  أحهد أامهة الههرآن, 

ول  تصانهللف حسان
(2)

. 
 

 حكم نقط المصحف وشكله:
راههة نههط المصهحف وكه ل ,  ان اليلمهاأل يهي الصهدر األو  هللهرون  

مبال ة منهم يي المحايمة عل  أداأل الهرآن  ما رسم  المصحف وخوياً مهن 
 :أنهه  سهها  أن هللهه دي ذلههك سلهه  الت هللهللههر يهللهه , يهههد روي عههن ابههن مسههيود 

دوا الهرآن وال تخلطو  بكيأل. وروي عن ابن سهللرهللن أن   ر  النهط.  جرله
لمون سلهه  سعجههام ول ههن الءمههان ت هللههر م  مهها علمههر م يامههطضر المسهه

المصههحف وكهه ل  لههنيا ذلههك السههبا, أي للمحايمههة علهه  أداأل الهههرآن  مهها 
                                                 

 0متب ر  - ار األندل   -ل ,افظ بج كث ر 0( انظر: فاائل الارآن1
طبعمممة خاصمممة بمممدارة الم ممم   311ص  - / نب مممل بمممج م,ممممد إبمممراه ا آل إسمممماع ل  0( انظمممر ع ممما الامممراءات2

 0م2002 -هم  1423الرياض  -عبدالعايا 
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 رسم 
المصحف, وخوياً من أن هلل دي تجرد  من النهط والك   سل  الت هللهللهر  

يهلل 
(1)

. 
 

                                                 
 - 408ص  - 1األسممتاذ الشمم ت/ م,مممد عبممدالعظ ا الارقمماني ج 0( انظممر: مةاهممل العرفممان فممي ع مموم الاممرآن1

 0ثمصر -مطاثع ع سى البابي ال, بي مشركاه 
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 :موضوع الكتاب
تحدن أبو عمر يي هذا ال تاا عن نههط المصهحف ومها هللتيلهق به  مهن 

 0أح ام
 

 :ثالًثا: علم القراءات
 الجمع والمم والتالوة. :راألار يي الل ة تينياله

 :ويي االصطالح لها عدة تيرهلليار منها
الحههروف أو  َ تْبَههةه هههي اخههتالف أليههام الههوحي المههذ ور يههي  :الهههراألار -

  هلليهللتها, من تخيهللف وتثههلل  و هللرها.
ههو علهم هللبحهن يهلله  عهن صهور نمهم  هالم ي تيهال  مهن  :علم الهراألار -

تواترة, وسد هللبحن يهلل  أهللماً عهن صهور نمهم حهللن وجو  االختاليار الم
ال الم من حهللن االختاليار ال هللر متواترة الواصلة سل  حدة الكهرة
(1)

. 
وسههد نههء  الهههرآن ال ههرهللم علهه  سههبية أحههرف, وسههمع الصههحابة مههن 

وتيرسوا يي األمصار, يأسرأ  ه  واحهد أهه  مصهر  بمها سهمع  رسو  ي 
اكتهرر يي    جهلل  طبههة بحيهم من رسو  ي, و لها سراألة صحهللحة, ثم 

الهرآن ال رهللم وسسراا , ياكتهر من الصحابة عليل وأبيل وابهن مسهيود وءهللهد 
سههيهللد بههن المسهههلللا يههي المدهللنههة,  :بههن ثابههر و هللههرهم, ومههن التههابيهللن اكههتهر

وعطههاأل ومجاهههد يههي م ههة, وابههن سهههللرهللن يههي البصههرة, وعلهمههة بال ويههة, 
 والم هللرة المخءومي بالكام.

بيهدهم يهي ا سهراأل والتهألهللف حته  نمها ههذا اليلهم وانيهرد ثم تيرغ سوم 
وصار ل  أثر  واسهتهالل  وتهأثهللر  يهي علهوم أخهرى  اليهه  والتيسههللر والل هة 

 ومن أكهر الم ليار يي علم الهراألار ما هلللي:
 

 النشر في القراءات العشر لإلمام ابن الوزري:-1
بهن هللوسهف هو محمد بن محمد بن محمد بن علهي التعري  بالمؤل :  –

هههم, حيههم الهههرآن  751بههن الجههءري  هلل نهه  أبهها الخهللههر, ولههد بدمكههق سههنة 
ال رهللم وأجاء  خا  جد  محمد بن سسماعهلل , وسمع الحدهللن من جماعهة مهن 

                                                 
 0مرجع سابق 26ع مع ا الاراءات ص56ص  2لطاش كبري زا ه ج 0( انظر: مفتاح السعا ة1
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أصحاا اليخر ابن البخاري و هللرهم, وأخذ الهرآن عل  الكهللع أبي الميالي 
ندي والصهااغ, له  تالمهللهذ  بن اللبان, رح  سل  مصر وأخذ عن علمااها: الجض

  ضثضر و ضتضا عدهللدة أهمها:
 تاا النيكر يي الهراألار اليكر, وتهرهللها النيكهر يهي الههراألار اليكهر, 
والههههدرة الممهههههللة يههههي الهههههراألار الههههثالن المرمهههههللة, ومنجههههد المهههههراهللن 

 هم. 833و هللرهم.توي  رحمة ي علهلل  بمدهللنة كهللراء سنة 
 

 :موضوع الكتاب وأهميته
ر , ويههاح بهههللن األنههام عطههر , وعههء علهه  سههد  تههاا النكههر سههير جلهللهه ي 

.. لما حوا  من صحهلله النهو  ويصهلله األسوا , جمع .الءمان أن هلل ت  بمثل 
من الرواهللهار والطهر  مها ال هللصههللب  وههن,  م رحمة ي علهلل  م   م لي مممميهلل

وال هللتطر  سلهلل  كك وال طين, عل  تواتر مح م, وسهند متصه  ميلهم. يههو 
 الهراألار اليكر ال برى(.البههللة الم نهللة يي علم )

هذا سل  جانا ما انطوى يهي ثناهللها  مهن علهوم األداأل الجارهللهة يهي يهه  
 الل ة مجرى األساا من البناأل.

 وت لم عن يم  حملة الهرآن ال رهللم. -
 وبهللان أن االعتماد يي نه  الهرآن عل  ما حيم يي الصدور. -
 والحدهللن عن جمع الهرآن ال رهللم. -
 األمصار ا سالمهللة.وأكهر الهراأل يي  -
 وأر ان الهراألة الصحهللحة. -
 والحدهللن عن الهراألة الكاذة. -
 وح م التليهللق بالهراألة. -
«أنء  الهرآن عل  سبية أحرف»والحدهللن عل  حدهللن:  -

(1)
. 

 والح مة من تجرهللد الصحابة للمصاحف من النهط والك  . -
 والحدهللن عن أو  من جمع الهراألار يي  تاا واحد. -
لحههدهللن عههن اليوااههد التههي تسههتياد مههن اخههتالف الهههراألار و هللههر ثههم ا -

                                                 
 .4595( أخرجه البياريع كتاب فاائل الارآن ثاب أنال الارآن ع ى سبعة أحرفع برقا 1
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ذلك
(1)

. 
 تقريب النشر في القراءات العشر: لإلمام ابن الوزري -2

يهههذا  تههاا )تهرهللهها النكههر يههي الهههراألار  :)أمهها بيههدموضااوع الكتاااب: 
اليكههر( لإلمههام الحههايم ابههن الجههءري رحمهه  ي. سههد أودعهه  مههذاها األامههة 

ن  مههن  الطههر  والرواهللههار مهها اكههتهر وانتكههر عنههد البههاحثهللن, الهههراأل, ومههمي
ا تناول , وهللسههل  يهمه ,  وثبر وصه لدى األثبار المتهدمهللن, عل  نحو هللهرل

وهللخيلف درس , سذ خال من ا يراط المم , ونأى عن التيرهللط المخ 
(2)

. 
يهذا ال تاا اختصار وتهرهللا للهراألار اليكهر التهي ذ رهها المصهنف 

 يي  تاا النكر.
 

 تحا  فضالء البشر في القراءات األربع نشر للدمياطي: إ -3
هو أحمد بن محمد بن أحمهد بهن عبهد ال نهي كههاا :التعري  بالمؤل 

الدهللن, المكهور بالبنلها الهدمهللاطي, ولهد بهدمهللاط مهن أعمها  مصهر ونكهأ بهها, 
د   ما بر  يي علم الهراألار, رح  سل  الههاهرة,  وحيم الهرآن ال رهللم وجوي

ها وتله  عهنهم الههراألار والحهدهللن واليهه  واألصهو  والتهارهللع يالءم علماأل
والسلهههللَر و هللرههها. ثههم رحهه  سلهه  الحجههاء يحههج, ثههم رجههع سلهه  دمهللههاط, ثههم 
استوطن الحجهاء وأسهام بالمدهللنهة المنهورة حته  تهويي بهها وديهن بهالبههللع عهام 

 هم.1117
 :موضوع الكتاب

  وجههد جمع ال تاا علوم الهراألار يي مومو  واحد, وهو عم  جلهلله -
عمهههللم, تبههع يهللهه  الم لههف طرهللهههة ا مههام الهسههطالني يههي  تههاا )لطههااف 

  :ا كارار لينون الهراألار( وتحدن يي أو   تاب  عن
ف بيلماأل الههراألار التيرهللف الهراألار, وذ ر أسسامها المختلية, ثم تيرهلل -

األربية عكر, ورواتههم, وطهرسهم, وسهبا نسهبة الههراألار سله  هه الأل 
 األامة بالذار.

                                                 
 -قدم لهع محاق نصوصه  /م,مد سالا م,سم ج  -لإلمام بج الجاري  0( انظر: الةشر في الاراءات العشر1

 0شارع الصةا يا ة ثاألزهر الشريف -مكتبة الااهرة  - المادمة
شمركة مكتبمة  -المادممة  -ب,ا مق مبامديا إبمراه ا عطموة عموض  0( انظر: باريص الةشر فمي الامراءات العشمر2

 0ممطبعة مصطفى البابي ال, بي مأم  ه ثمصر
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 هد يصالً للحدهللن عن الرسم اليثماني وموابط .ع -

 ويصالً عن آداا الهرآن, و هلليهللة تالوت , وآداا الهراأل والميلمهللن. -

 ثم أعها ذلك ببهللان أصو  الهراألار وتوجهللهها. -

اهههتم بالتوجهللهه , والتيسهههللر, واعتنهه  باألح ههام اليهههللههة, طبههع ال تههاا يههي  -
ههههم,  1317ة ههههم ثهههم بالههههاهرة نكهههر الحلبهههي سهههن1285األسهههتانة سهههنة 

 هم.1359ومطبية المكهد الحسهللني سنة 
كههيبان سسههماعهلل  يههي مجلههدهللن عههن دار عههالم 0وأخهللههراً طبههع بتحههللههق د

ال تههاا ببهللههرور, وم تبههة ال لهللههار األءهرهللههة بالهههاهرة الطبيههة األولهه  سههنة  
هم1407

(1)
. 

 

 :رابًعا: علوم القرآن
هللنهللهههة علهههوم الههههرآن ليهههم هللهههراد بمينههها  ا مهههايي مههها هللكهههم  اليلهههوم الد

بأنهه  مباحههن  :تعريفااهواليربهللههة, ثههم جيهه  َعلَمههاً علهه  اليههن المههدون, يهههللم ن 
تتيلهههق بهههالهرآن ال هههرهللم مهههن ناحهللهههة نءولههه , وترتهللبههه , وجميههه , و تابتههه , 
وسراألت , وتيسهللر , وسعجاء , وناسخ  ومنسوخ , وديهع الكهب  عنه , ونحهو 

 ذلك.
الههرآن ال هرهللم, وياادة هذا اليلم: ترجع سله  الثهايهة اليالهللهة اليامهة يهي 

وسل  التسله بالميارف الههللمة يهلل , استيداداً لحسن الديا  عهن حمه  ال تهاا 
 اليءهللء, ثم سل  سهولة الخوث يي  مار تيسهللر الهرآن ال رهللم.

 

مع يي هذا اليلم مصنيار ومراجع عدهللدة كههللرة منها:  وسد وض
 ينون األينان يي علوم الهرآن: البن الجوءي. -
 يلق بالهرآن: البن الجوءي أهللماً.المجتب  يي علوم تت-

 جما  الهراأل: لإلمام السخاوي. -

 هم(.665المركد الوجهللء يهللما هللتيلق بالهرآن اليءهللء: ألبي كامة)ر -

 البرهان يي علوم الهرآن: لبدر الدهللن الءر كي. -

 وا تهان يي علوم الهرآن: للحايم جال  الدهللن السهللوطي. -

رهللف سله  أهللامنها الحامهرة يمههرر ثم ر د التألهللف يهي ههذا اليلهم الكه
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 يي هذا الهرن المنصرم تآلهللف جدهللدة مث :
 التبهللان يي علوم الهرآن: لليالمة الكهللع طاهر الجءااري. -

 الهرآن ومي , وأثر , وهداهللت  وسعجاء : للكهللع عبد اليءهللء الخولي. -

النبههأ اليمهههللم عههن الهههرآن ال ههرهللم والطرهللهههة المثلهه  يههي دراسههت : لليالمههة  -
 ور محمد عبد ي دراء.الد ت

ومباحن يي علوم الهرآن: للكهللع منا  الهطان و هللرها -
(1)

. 
 وأكتفي باإلشارة هنا إلى كتابين من أشهر وأومع هذا الكتب وهما:

 البرهان في نلوم القرآن: للزركشي -1
ههو ا مهام بهدر الهدهللن محمهد بهن عبهد ي بهن بههادر التعري  باالمؤل : 
بمصهر يهي الههرن  اكهتهروا ومههروااألثبهار الهذهللن  الءر كي, أحد اليلماأل

الثامن الهجري, وهو أهللماً علم من أعالم اليه  والحدهللن والتيسهللر وأصهو  
هم, انهتمم مب هراً يهي حلههار الهدروا, وتيهه   745الدهللن.ولد بالهاهرة سنة 

بمذها الكاييي, ولءم راهللا الكاييهللة بالدهللار المصرهللة الكهللع جمها  الهدهللن 
 خذ  ذلك عن الكهللع البلههللني, والحايم م لطاي و هللرهم.ا سنوي. وأ

رحهه  سلهه  الكههام يأخهههذ عههن الكهههللع كههههاا الههدهللن األوذعههي بحلههها, 
والحايم ابن  ثهللر بدمكق. تأه  بذلك و هللر  لليتهللا والتدرهللا والتهوير عله  

 الجمع والتصنهللف حت  ترك م ليار  ثهللرة جداً.
و هان ال هللتهردد  و ان رم ل الخلق, محمود الخصا , عذا الكماا ,

سال سلهه  سههو  ال تهها, وسذا حمههر سلهللههها ال هللكههترى كهههللااً, وسنمهها هللطههالع يههي 
حههانور ال تبههي طههو  نهههار  وميهه  مهههور أورا  هلليلههق يهللههها مهها هلليجبهه , ثههم 

 794هللرجع يهللنهل  يي تصانهللي . تويي بمصر وديهن بالهرايهة الصه رى سهنة 
 :ول  م ليار أكهرها 0هم رحم  ي رحمة واسية

لسهههاجد بأح هههام المسهههاجد, والبحهههر المحههههللط يهههي أصهههو  اليهههه , سعهههالم ا -
والتنههلله ألليام الجامع الصحهلله, وت ملة كرح المنههاج لإلمهام النهووي, 

 والبرهان يي علوم الهرآن.

 هللهو  الءر كي م رحمة ي علهلل  م: :الكتاب
)ولما  انر علهوم الههرآن ال تنحصهر, وجبهر اليناهللهة بالههدر المم هن, 
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هدمهللن ومع  تاا هللكتم  عله  أنهوا  علومه , ياسهتخرر ي ومما يار المت
تيهال  م وله  الحمهد م يهي ومهع  تهاا يهي ذلهك, جهامع لمها ت لهم النهاا يهي 
ينون , وخاموا يي ن ت  وعهللون , وسمهللت  )البرهان يي علوم الهرآن( وهذ  

 :يهرسر أنواع 
 ميرية سبا النءو . -
 ميرية المناسبار بهللن اآلهللار. -

 ميرية اليواص . -

 ميرية الوجو  والنماار. -

 علم المتكاب . -

 علم المبهمار. -

 يي ميرية الم ي والمدني. -

 ميرية توجهلل  الهراألار. -

 ميرية يماال . -

 يي آداا تالوت . -

 ميرية تيسهللر . -

 بهللان حههللهت  ومجاء . -

 يي ذ ر ما تهللسر من أسالهللا الهرآن. -
يهههي سههبية وأربيههون نوعههاً اختصههرر هههذ  األنههوا  منههها, ومههع ذلههك 

لءر كههي: واعلههم أنهه  مهها مههن نههو  مههن هههذ  األنههوا  سال ولههو أراد هللهههو  ا
ا نسان استهصاأل  ال ستيرغ عمهر  ثهم لهم هللح هم أمهر , ول هن استصهرنا مهن 

   نو  عل  أصول , والرمء سل  بيث يصول 
(1)

. 
 
 

 اإلتقان في علوم القرآن: لإلمام السيوطي -2
 :التعري  بالمؤل 

                                                 
ب,ا مق م,ممد أبمو الفامل  -لإلمام بدر الدةج م,مد بمج عبمد  الاركشمي  0( انظر: البرهان في ع وم الارآن1

 -ثمطبعمة ع سمى البمابي ال, بمي مشمركاه  -الجاء األمل مادمة الم,اق مالمؤلك الطبعة الثان مة  -إبراه ا 
 0م1972 -هم 1391 -الااهرة 
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ل ما  أبهي ب هر بهن محمهد بهن سهابق هو ا مام الحايم عبد الرحمن بن ا
الهدهللن بههن اليخههر عثمههان بههن نههامر الههدهللن محمههد بههن سهههللف الههدهللن الخمهههللري 

هم بأسهللوط من أعما  مصر, تله  اليلم عهن عهدد  849السهللوطي. ولد سنة 
, حيهم الههرآن بلغ عددهم عل  حهد سوله  نحهو سهتمااة بهللر من كهللوص ءمان  

 :صههر  ا سههالمهللة وأللههف يهللهههاال ههرهللم وهههو دون الثامنههة, وأخههذ  هه  علههوم ع
التيسهههللر وتيلهاتهه , والهههراألار, والحههدهللن وتيلهاتهه , واليههه  وتيلهاتهه , ويههن 
األصههو , والتصههوف, ويههن اليربهللههة, ويههن التههارهللع واألدا, وبل ههر تآلهلليهه  

هم911ثالثمااة  تاا. تويي رحم  ي سنة 
(1)

. 
 

 :ومن أشهر كتبه
ي التيسههللر بالمهأثور, والتحبهللهر ا تهان يي علوم الهرآن, والدر المنثور يه -

 يي علم التيسهللر, وتارهللع الخلياأل, والمءهر يي علوم الل ة. و هللرها

) يأردر أن أذ ر يي ههذا موضوع الكتاب: يقول السيوطي نن كتابه: 
التصنهللف, ما وص  سل  علمي مما حوا  الهرآن الكرهللف, مهن أنهوا  علمه  

 المنهللف, وهللنحصر يي أمور: 
ءو  وأوساتهه  ووساايهه . ويههي ذلههك اثنهها عكههر نوعههاً: مههواطن النهه :األو  

الم ي, المدني, السهيري, الحمهري, اللهلللهي, النههاري, الصههلليي, الكهتااي, 
 اليراكي, أسباا النءو , أو  ما نء , آخر ما نء .

 السند وهو ستة أنوا : :الثاني 

 الرواة, الحيام. .المتواتر, اآلحاد, الكاذ, سراألار النبي 

 :داأل. وهو ستة أنوا الثالن: األ 

 الوسف, االبتداأل, ا مالة, المد, تخيهللف الهمءة, ا د ام.

 :الرابع: األليام: وهو سبية أنوا  

ا, المجاء, المكترك, المترادف, االستيارة, التكبهلل . يَرل  ال رهللا, المض

  ً اليههام  :الخههاما: الميههاني المتيلهههة باألح ههام. وهههو أربيههة عكههر نوعهها
اليام المخصوو, اليام الذي أرهللد ب  الخصهوو, مها الباسي عل  عموم , 

                                                 
 / فت,مي عبمدالاا ر  -ممادممة م,امق كتماب الت,ب مر فمي ع ما التفسم ر  0( انظر: حسج الم,ا مرة ل سم وطي1

 0م1982 -هم 1403الطبعة األملى  -الرياض  - ار الع وم  -فريد 
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خههو يهللهه  ال تههاا السههنة, مهها خصههر يهللهه  السههنة ال تههاا, المجمهه  المبهههللن, 
المهه و , الميهههوم, المطلههق, المههللههد, الناسههع, المنسههوص, نههو  مههن الناسههع 
والمنسوص وهو مها عمه  به  مهن األح هام مهدة ميهللنهة واليامه  به  واحهد مهن 

 الم ليهللن.

اني المتيلههههة باألليهههام. وههههو خمسهههة أنهههوا : اليصههه , السهههادا: الميههه 
 الوص , ا هللجاء, ا طناا, الهصر.

وبذلك ت ملر األنوا  خمسهللن, ومن األنوا  ما ال هللدخ  تحر الحصهر 
األسماأل وال ن  واأللهاا المبهمار
(1)

. 

 
 الفصل الثاني

 أهم مصادر التفسير
 

 كهف  :التيسههللرالتيسهللر يي الل ة راجع سل  مين  ا مهار وال كف, ي
 الم لق عن المراد بليم , وسطال  للمختبئ عن اليهم ب .

ويهههي االصهههطالح: ههههو علهههم نهههءو  اآلهللهههة وسهههورتها وأساصهللصهههها, 
وا كهارار الناءلههة يهللههها, ثههم ترتهللها م هللههها ومههدنهللها, ومح مههها ومتكههابهها, 
وناسهههخها ومنسهههوخها, وخاصهههها وعامهههها, ومطلههههها ومههللهههدها, ومجملهههها 

 وميسيرها.
. وسهلله  بهدلهلل  أوهلل : ههو صهرف اآلهللهة سله  مها تحتمله  مهن الميهان والت

التيسهللر والتأوهلل  بمين  واحد, وسهلل  همها مت هاهللران وههو الهراجه, يالتيسههللر 
التيسهههللر هللتيلههق بالرواهللههة, والتأوهللهه  هللتيلههق  :أعههم مههن التأوهللهه . وسهها  البجلههي

 بالدراهللة.
رسو  ي والميسر يي حاجة سل  اليهم والتبحر يي اليلوم. يهللأخذ عن 

  ما بيد عن المهيهللف والمومهو , وهللأخهذ بههو  الصهحابة يهإن تيسههللرهم
روو  ال الذي سهالو   ن الذيوهللأخذ بهو  التابيهلل بمنءلة المريو  سل  النبي 

                                                 
المكتبممة  - 3ص 1لشمم ت اإلسممالم جممالل الممدةج عبممدالرحمج السمم وطي ج 0( انظممر: اإلباممان فممي ع مموم الاممرآن1

 0م1973 -هم 1393 -ب رمت  -ةالثااف 
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بيهولهم وي رهم المسته  و هللر ذلك من اليلوم التي تلءم الميسر
(1)

. 
بههالميهو  وتنوعههر منههاهج الميسههرهللن بهههللن التيسهههللر بالمههأثور والتيسهههللر 

 ة يي خدمة الهرآن ال رهللم وخدمة ا سالم والمسلمهللن.بو لها جهود طهلل
 

 التفسير بالمأثور -أ 
هو ما جاأل يي الهرآن أو السنة أو  الم الصحابة بهللاناً لمراد ي تيهال  
من  تاب . أما ما هللنه  عن التابيهللن ييهلل  خالف اليلماأل: منهم من اعتبر  مهن 

سنه  مهن التيسههللر  :ن الصهحابة  البهاً, ومهنهم مهن سها المأثور, ألنهم تلهو  عه
 بالرأي.

واكتهر من الصحابة بالتيسهللر عكرة الخلياأل األربيهة, وابهن مسهيود, 
وابن عباا, وأبيل بن  يا, وءهللد بن ثابر, وأبهو موسه  األكهيري, وعبهد 

 ثم جاأل تالمذتهم من التابيهللن وأكهرهم. –رمي ي عنهم –ي ابن الءبهللر
وءهللهد  0عطاأل, وع رمة, وسيهللد بن جبهللهر, وطهاووا بم هةمجاهد, و

 بن أسلم, وأبو اليالهللة, ومحمد بن  يا, وسيهللد بن المسهللا بالمدهللنة.
ومسههرو , والحسههن البصههري, وعطههاأل الخراسههاني, ومههرة الهمههذاني 

بال وية
(2)

. 
 

 :وأ تيي هنا بأهم مصادر التيسهللر بالمأثور وهي
 ير بن جرهللر الطبري.جامع البهللان يي تيسهللر الهرآن ألبي جي -1
 ميالم التنءهلل  للب وي. -2

 تيسهللر الهرآن اليمهللم البن  ثهللر. -3
 وأسف وسية موجءة مع هذ  المصادر عل  النحو التالي:

 

 وامع البيان في تفسير القرآن لإلمام الطبري. -1

هو أبو جيير محمهد بهن جرهللهر بهن هللءهللهد بهن  ثهللهر التعري  بالطبري: 
حا التصهانهللف المكههورة وههو مهن بن  الا الطبري, ا مهام الجلهلله , صها

ههم ورحه  مهن بلهد  يهي طلها اليلهم 224أه  آم  طبرسهتان, ولهد بهها سهنة 

                                                 
 مما ثعدهاع مرجع سابق. 147ص 1ج -( انظر: البرهان في ع وم الارآن 1
 مما ثعدهاع مرجع سابق. 12ص 2ج -( انظر: مةاهل العرفان 2
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يههي األسههالهللم, يسههمع بمصههر والكههام  فَ وهههو ابههن اثنتههي عكههرة سههنة, وطههوي 
هم 310واليرا , ثم أله  عصا  واستهر بب داد, وبهي بها سل  أن مار سنة 

علههم  :مههن أههه  عصههر  مثهه  وسههد جمههع مههن اليلههوم مهها لههم هللكههار   يهللهه  أحههد
الهههراألار, والتيسهههللر, والحههدهللن, واليههه , والتههارهللع. ولهه  مصههنيار بدهلليههة 

 وعدهللدة أهمها:
 جامع البهللان يي تيسهللر الهرآن. -
 تارهللع األمم والملوك. -

 تارهللع الرجا  من الصحابة والتابيهللن. -

 أح ام كرااع ا سالم. -
 والطبري هلليتبر كهللخاً وأباً للميسرهللن لسبه  ويمل .

 

 :وضوع الكتاب ونهوهم
هلليتبر تيسهللر الطبري من أسوم التياسهللر وأكههرها,  مها هلليتبهر المرجهع 
األو  عنهههد الميسهههرهللن بالمهههأثور.  مههها جمهههع أهللمهههاً ميهههاني دسهللههههة جيلهههر 

 الميسرهللن بالرأي هللرجيون سلهلل .
لهللَته  مهن  ولهذا التيسهللر سبق وأولهللة من حهللن الءمن والصناعة. أمها أوي

  تاا يي التيسهللر وص  سلهللنا.حهللن الءمن يألن  أسدم 
لهللَت  من ناحهللهة اليهن والصهناعة, يهذلك هللرجهع سله  مها هللمتهاء به   وأما أوي

 من الطرهللهة البدهللية التي سل ها يهلل  م لي .
 

 :طريقة ابن جرير في تفسيره
سذا أراد أن هلليسههر اآلهللههة مههن الهههرآن هللهههو  يههي الهههو  يههي تأوهللهه  سولهه  

هد عل  ما ساله  بمها هللروهلله  بسهند  سله  تيال   ذا و ذا ثم هلليسر اآلهللة, وهللستك
الصحابة والتابيهللن من التيسههللر المهأثور عهنهم يهي ههذ  اآلهللهة, وسذا  هان يهي 
اآلهللة سوالن أو أ ثر, يإن  هلليرث ل   ما سهلل  يهللها, وهللستكهد عله   ه  سهو  

 بما هللروهلل  يي ذلك عن الصحابة أو التابيهللن.
ث لتوجهللهه  ثههم هههو ال هللهتصههر علهه  مجههرد الرواهللههة, بهه  نجههد  هللتيههر

األسوا , وهللرجه بيمهها عله  بيهث,  مها نجهد  هللتيهرث لناحهللهة ا عهراا 
سن دعر الحاجة سل  ذلك,  ما أن  هللستنبط األح ام التي هللم هن أن ت خهذ مهن 
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 اآلهللة, مع توجهلل  األدلة وترجهلله ما هللختار.
 

 :ُنسخ الكتاب
 هللهع التيسهللر يي ثالثهللن جءألا من الحجم ال بهللر, و ان ال تاا هلل اد هلليتبهر -

ميهههوداً مههن عهههد سرهللهها, ثههم  انههر مياجاههة سههارة لألوسههاط اليلمهللههة أن 
وجدر يي حهللاءة أمهللر )حاا ( األمهللر حمود بن األمهللر عبهد الركههللد مهن 

أمراأل نجد نسخة مخطوطة  املة من هذا ال تاا
(1)

. 
طبع هذا ال تاا يي ثالثههللن جهءألاً يهي أحهد عكهر مجلهداً و انهر الطبيهة  -

 ة األمهللرهللة ببوال  يي مصر.هم بالمطبي1323األول  سنة 

طبههع يههي ثالثهههللن جههءألاً  بهللههراً مههرتهللن بكههر ة مصههطي  البههابي الحلبههي  -
 م.1954هم 1373بمصر, و انر الطبية الثانهللة سنة 

ثم تتابير كر ار ودور الطباعة يي سعادة طبي  أو تصهوهللر  حته  عهمل  -
 وانتكر.

 

 معالم التنزيل للبغوي  -2

حسهههللن بههن مسههيود بههن محمههد هههو أبههو محمههد الالتعرياا  بااالبغوي: 
الميههروف بههاليراأل الب ههوي. اليههللهه , الكههاييي, المحههدن, الميسههر, والملههها 
بمحهلل  السنة ور ن الدهللن. الب هوي نسهبة سله  بلهدة بهغ أو ب كهور بههللن مهرو 

هم. وتويي وديهن بمهروروء سهنة 430وهراة من خراسان. ولد حوالي سنة 
 ة.هم وسد جاوء الثمانهللن رحم  ي رحم  واسي510

جممع الب وي بهللن اليلم واليمم , وسملك سبهلل  السلف, وصهنف اليدهللهد 
 من ال تا األمهار مث :

 يي التيسهللر. –ميالم التنءهلل   -
 يي الحدهللن. –كرح السنة  -

 يي الحدهللن أهللماً. –المصابهلله  -

 الجمع بهللن الصحهللحهللن. -

                                                 
 - ار الكتممص ال,دةثممة  -مممما ثعممدها  205ص  1 / م,مممد حسمم ج الممذهبي ج 0( انظممر: التفسمم ر مالمفسممرمن 1

 0م1976 -هم 1396 - ة الطبعة الثان -الااهرة 
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 يي اليه . –التهذهللا  -
 

 التعريف بمعالم التنزيل:
لتنءهلل  يهي التيسههللر لإلمهام محهللهي السهنة سا  يي  كف المنون: ميالم ا

أبي محمد الب وي الكاييي,  تاا متوسهط, نهه  يهلله  عهن ميسهري الصهحابة 
 ..والتابيهللن ومن بيدهم

ووصي  الخاءن يي مهدمهة تيسههللر  بأنه  مهن أجه له المصهنيار يهي علهم 
التيسهللر وأعالها, وأنبلها وأسهناها, جهامع للصهحهلله مهن األساوهلله , عهار  عهن 

صههحهللف والتبههدهلل , محلهه  باألحادهللههن النبوهللههة, مطههرء باألح ههام الكههب  والت
الكههرعهللة, موكهه  بالهصههو ال ربهللههة, وأخبههار المامهههللن اليجهللبههة, مرصههع 
بأحسههن ا كههارار, مخههرج بأومههه اليبههارار, ميههرغ يههي سالهها الجمهها  

 بأيصه مها .
والتيسهههللر سههه  مههوجء, هللنههه  مهها جههاأل عههن السههلف يههي تيسهههللر اآلهللههة, 

: سها  ابهن عبهاا  هذا و هذا, وسها  مجاههد  هذا و هذا, وهلل تيي بأن هللهو  مثالً 
وذلك أن  ذ ر يي مهدمة تيسهللر  سسناد  سل     مهن هللهروي عهنهم, وهللتحهرى 

وهلليههرث عههن المنهها هللر ومهها ال  الصههحة يههي  هه  مهها هللسههند  سلهه  الرسههو  
 تيلق ل  بالتيسهللر.

وهللتيرث للهراألار بإهللجاء, وهللتيرث للنحو سلهللالً 
(1)

. 

 ظيم للحافظ ابن كثيرتفسير القرآن الع -3
التيرهللف بابن  ثهللر سهبق يهللمها ممه  عنهد الحهدهللن عهن  تهاا يمهاا  

 الهرآن.
 التعري  بالكتاب:-

تيسهللر الهرآن اليمهللم هللههع يهي أربيهة مجلهدار يهي أربيهة أجهءاأل, وههو 
من أهم ما  تا يي تيسهللر الهرآن, ومن أعمم  وأ ثهر  سبهوالً وانتكهاراً يهي 

متمهلياً بيلهوم ال تهاا والسهنة,  م رحمه  ي م رهذ  األمة. يهد  ان ابهن  ثهلله
وبيلوم تهارهللع السهابههللن والالحهههللن, مهع مها منحه  ي مهن النمهر الثاسها يهي 
سهههنة ي التهههي تجهههري يهههي صهههالح األمهههم ويسهههادها ويهههي تههههدمها وتأخرهههها 

                                                 
 مما ثعدهاع مرجع سابق. 234ص  1ج -( انظر: التفس ر مالمفسرمن 1
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 وانحطاطها.
يجههاأل تيسهههللر  جاميههاً بهههللن ينههي الرواهللههة والدراهللههة والمنهههو  والميهههو  

المسههلمون أهللمهها انتيهها , وحصهه  لهه  مههن الهبههو  وا سبهها  مهها لههم وانتيههع بهه  
 هللحص  ل هللر  من  تا التيسهللر سال نادراً.

 

 منهجه في التفسير
يمها أحسهن طهر  التيسههللر؟  :) يإن سها  سااه يقول في مقدمة تفسيرا: 

أن هلليسر الهرآن بالهرآن, يما أضجم  يي  :أن أصه الطر  يي ذلك يالجواا(
يهي مومهع آخهر, يهإن أعهللهاك ذلهك ييلهللهك بالسهنة يإنهها م ان يإن  سهد هللبسهط 

بهالوحي  مها  كارحة للهرآن ومومحة ل , يالسنة تنهء  عله  رسهو  ي 
 هللنء  الهرآن سال أنها ال تتل   ما هللتل  الهرآن.

يإن لم نجد يي الههرآن ال هرهللم وال يهي السهنة الكهرهللية رجينها يهي ذلهك 
كههاهدوا مههن الهههراان  سلهه  أسههوا  الصههحابة, يههإنهم أدرى بههذلك, لمهها

واألحوا  التي اختصوا بها, ولما لهم مهن اليههم التهام واليلهم الصهحهلله 
واليمهه  الصههاله, يههإن لههم نجههد يههي  هه  مهها سههبق رجينهها سلهه  أسههوا  

التابيهللن
(1)

. 
والخالصة أن منهج ا مام ابن  ثهللر يي تيسهللر  هللأخهذ بالتيسههللر بالمهأثور 

 والمنهو  يي:
 الهرآن ال رهللم. -1
 ية.السنة الكرهلل -2

 أسو  الصحابة م رمي ي عنهم م. -3

 أسوا  التابيهللن م رمي ي عنهم م. -4
وهههذا المههنهج أسههلم مههن مههنهج التيسهههللر بههالرأي, خاصههة سذا سههلم مههن 
ال ذا والتدلهللا والدخهلل  والمومو  و ثرة المهيهللف وا سهرااهلللهللار, يهإن 

 المنهج, سذا سلم من  يهو أسلم وأح م. اهذ  آيار هذ
بهالرأي ال هللنهاسث م مطلههاً م التيسههللر بهاألثر, وسنمها  ومع ذلك يالتيسهللر

 هللأخذ باألثر وهللمهللف علهلل  وساا  أخرى ت ون يي ال الا ميهللدة ونايية.
بحههر اليلههوم ألبههي  :وهنههاك تياسهههللر عدهللههدة يههي التيسهههللر بالمههأثور مثهه 

                                                 
  بج كث رع مرجع سابق. 0( انظر: مادمة بفس ر الارآن العظ ا1
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اللهللهههن السهههمرسندي, وتيسههههللر الثيلبهههي النهللسهههابوري, وتيسههههللر ابهههن عطهللهههة 
ان يي تيسهللر الهرآن للثيالب , والهدر المنثهور يهي األندلسي, والجواهر الحس

التيسهللر بالمهأثور لإلمهام السههللوطي و هللرهها, ويهللمها ذ رنها  ياهللهة يهي الداللهة 
عل  المهصود, ونموذج هلليته الطرهللهق أمهام الهرا بهللن يهي األخهذ بههذا اللهون 

 الطهللا النايع من التيسهللر.

 التفسير بالرأي المحمود -ب 
ال رهللم باالجتههاد بيهد الرجهو  سله  التيسههللر  : هو تيسهللر الهرآنتعريفه

بالمأثور, ومع االلتهءام بهواعهد التيسههللر وكهروط  وآدابه , والدراهللهة ال ايهللهة 
 ب   ما هللحتاج  الميسر من علوم وأدوار.

الهراجه جهواء ,  نآخهرون, ول ه  دلهللله , ل ه مني  سوم وأجهاء  :حكمه
مهود الههاام عله  يههم مع آداا وسواعد هللجا االلتءام بها. وهناك الرأي المح

األثر واالستيادة من ميطهللار اليلهوم األخهرى بيهللهداً عهن التيصها المهذهبي 
والهههوى الكخصههي والسههخف اليلمههي وهههذا هههو مومههو  حههدهللثنا, وهنههاك 

لهه ل أعناسههها والتيصهها لههذي هلل ههون داييهه  مخاليههة اآلثههار أو الههرأي المههذموم ا
ار والمهههالالر المهههذهبي ليرسهههة أو حهههءا أو مهههذها, أو ا تهللهههان بالسهههخاي

 و هللر ذلك وهو ال كك مريوث ممنو .
وهللجهها علهه   هه  ميسههر أن هللتحلهه  بجملههة كههروط وآداا تسههاعد  يههي 

 :الوصو  سل  أعمم نصهللا من مهصود  أهمها
صههحة االعتههههاد, ا خهههالو وتههههوى ي, التجهههرد مهههن الههههوى, اليلهههم 

لتيسههللر بالهرآن ال رهللم, والل ة اليربهللة, واليلوم الكرعهللة أو ميرية أصهو  ا
وسواعههد  وسههاار علههوم الهههرآن, تيههوهللث اليلههم سلهه  ي تيههال  و هللههر ذلههك, 

 والتخلي عن أمداد ذلك.
 

 :ومن أشهر التفاسير التي أخذت بمنهج التفسير بالرأي المحمود ما يلي
 مياتهلله ال هللا لإلمام الراءي. -1
 البحر المحهللط ألبي حهللان. -2

 أنوار التنءهلل  وأسرار التأوهلل  للبهللماوي. -3

 التنءهلل  وحهااق التأوهلل  للنسيي.مدارك  -4

 0روح المياني لأللوسي -5



 
 
 

 ضوابط البحث العلمي ومناهجه ومصادره

 

-130- 

 ال كاف للءمخكري. -6

 وأسدم نبذة موجءة عن    تيسهللر من هذ  يهللما هللأتي:
 

 مفاتيح الغيب لإلمام الفخر الرازي  -1
هههو محمههد بههن عمههر بههن الحسهههللن بههن علههي الهركههي :التعرياا  بااالرازي

, وهللنسا سلهللهها,  هم يي مدهللنة544التهللمي الب ري الطبرستاني ولد سنة  الرىل
جمع  ثهللراً من اليلوم ونبغ يهللها مث  التيسهللر, وال الم, والل ة, و هللرهها مهن 

ههم وله  606علوم اليلسية واليه , و ان واعماً رحمة ي علهلل . تويي سهنة 
 :م ليار عدهللدة منها

 تيسهللر مياتهلله ال هللا. -
 األربيهللن يي أصو  الدهللن. -

 الخمسهللن يي أصو  الدهللن. -

 هللنار يي المنطق.اآلهللار الب -

 المحصو  يي أصو  اليه , و هللرها. رحم  ي رحمة واسية. -
 

 التعريف بتفسيره:
اسم  التيسهللر ال بهللر, أو مياتهلله ال هللا. طبهع يهي اثنههللن ثالثههللن جهءألاً, 
وهلليد من أ بر  تا التيسهللر بالرأي, وهو  تاا جلهلل  نايع جهامع هللمتهاء عهن 

عتن  بههإبراء المناسههبار بهههللن  هللههر  باألبحههان اليهللامههة يههي كههت  اليلههوم يهها
 اآلهللار والسور.

 واهتم بهماهللا اليههللدة وعلم ال الم. -
 وأ ثر من االستطراد يي اليلوم ال ونهللة. -

 وعرث لمساا  الل ة واليه  والهراألار. -

طبههع ال تههاا  ههامالً مههراراً, وحهههق سحههدى طبياتهه  الكهههللع محمههد محهللهه   -
لهراءي لهم هلل مه  ههم. وهللهذ ر اليلمهاأل أن ا1352الدهللن عبد الحمهللهد, سهنة 

تيسهههللر  لوياتهه , يأتمهه   هللههر , واختلههف يههي اسههم , ويههي الهههدر الههذي سههام 
 بإ مال .
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 البحر المحيط. ألبي حيان األندلسي  -2
محمد بن هللوسف  :هو ا مام النحوي اليههلل  الميسرالتعري  بأبي حيان: 

ابن علي بن حهللان ال رناطي األندلسي. ولد يي  رناطة ونكأ وتله  علومه  
ها, ورح  سله   ثهللهر مهن األمصهار  هالم را ومالطهة ومصهر والسهودان يهلل

والحبكة واليرا  والكام والحجهاء وأخهذ عهن كههللوخها. و هان عالمهاً بالل هة 
 :وبارعاً يي التيسهللر والحدهللن واليه , ول  م ليار عدهللدة منها

 البحر المحهللط, ثم اختصر  يي النهر الماد سل  البحر. -
 طبهار نحاة األندلا. -

 األرهللا يي  رهللا الهرآن. تحية -

 هم رحم  ي رحمة واسية.745هم وتوي  عام 654ولد سنة 
 

 التعريف بالبحر:
 تاا البحر المحهللط هللهع يي ثمانهللة أجءاأل يي ثمانهللة مجلدار. هلليد ههذا 
ال تاا المرجع األو  لمن أراد الوسوف عله  وجهو  سعهراا الههرآن ال هرهللم 

, والناسههع والمنسههوص, ومههذاها و ههذلك هللههذ ر الهههراألار, وأسههباا النههءو 
 اليههاأل, وأسوا  البل األ.

يهللبدأ بذ ر ميهردار اآلهللهة جملهة, وهللبههللن جمهللهع مها يهللهها مهن نحهو ويهه  
بهللههان و هللههر , ثههم هللكههرحها بيبههارة مههوجءة بلهلل ههة, هللنههه  عههن  هللههر  خاصههة 
الءمخكههري وابههن عطهللههة, يجههاأل تيسهههللر  جاميههاً, وسن  لبههر علهللهه  الناحهللههة 

 النحوهللة.
 

 تنزيل وأسرار التأويل لإلمام البيضاوي أنوار ال -3
هو سامي الهمهاة ناصهر الهدهللن عبهد ي بهن عمهر التعري  بالمؤل : 

بن محمد بهن علهي البهللمهاوي الكهاييي, مهن بهالد يهارا,  هان سمامهاً جلههللالً 
 هم.691ورعاً تههللاً, تول  الهماأل بكهللراء, وتويي بمدهللنة تبرهللء سنة 

 

 له مصنفات كثيرة أهمها:
 وكرح  يي أصو  اليه .المنهاج  -
 الطوالع يي اليهااد. -
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 التنءهلل  وأسرار التأوهلل  يي التيسهللر. رأنوا -
 

 :التعريف بتفسيره
 تاا )أنوار التنءهلل  وأسرار التأوهلله ( متوسهط الحجهم, هللههع يهي مجلهد 
واحد  بهللر, يهلل  التيسهللر والتأوهلل  عل  مهتمه  الهواعهد اليربهللهة, وسهرر يهلله  

الجماعهة, اختصهر  م ليه  مهن تياسههللر ثالثهة األدلة عل  مذها أه  السنة و
هههي: ميههاتهلله ال هللهها للههراءي, وال كههاف للءمخكههري مههع تههرك مهها يهللهه  مههن 

 االعتءا , وتيسهللر الرا ا األصيهاني.
 

 :ونستطيع أن نتبين منهجه مما يلي
أن  جمع بهللن التيسهللر والتأوهلل  والرواهللة والدراهللة, ملتءمهاً بهواعهد الل هة,  -1

 وأصو  أه  السنة.
األمههور الخاليهللههة هلل هللههد مههذها أههه  السههنة, وسلهههللالً مهها هلل هللههد مههذها عنههد  -2

 الميتءلة.

هللههذ ر الهههراألار المتههواترة والكههاذة, وهللتيههرث لههبيث المسههاا  اليهههللههة  -3
بإهللجاء, مع مهللل  لتأهللهللد مذها الكاييي, مهع تهأثر  بهالراءي يهي الحهدهللن 

 عن ال ونهللار.

 ار.خالهللاً من ا سرااهلللهلل –سل  حد ما –هلليتبر هذا التيسهللر -4
وسد حمي هذا التيسهللر بيكرار الحواكي التي سد بل ر سرابة أربيهللن حاكهللة  -5

مثهه  حاكهههللة الكهههاا الخيههاج  وهههي أيمههلها, وحاكهههللة الهههوني, وحاكهههللة 
 الروكني و هللرهم.

 

 مدارك التنزيل وحقائق التأويل لإلمام النسفي -4
هههو أبههو البر ههار عبههد ي بههن أحمههد بههن محمههود التعرياا  بااالمؤل : 

ي, من بالد ما وراأل النهر,  ان سماماً ءاهداً, عالماً باليهه  واألصهو , النسي
حجة يهي الحهدهللن سمامهاً يهي التيسههللر, له  تصهانهللف عدهللهدة أكههرها تيسههللر , 

 هم.701سنة  مرحم  ي رحمة واسية  م و ان حنيي المذها, تويي
 

 التعريف بتفسيره:
تهها التيسهههللر هلليتبههر تيسهههللر )مههدارك التنءهللهه  وحهههااق التأوهللهه ( مههن  
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بالرأي المحمود, وهو  تاا جلهلله  وسهه  ودسهللهق, أثنه  علهلله  حهاجي خلهلليهة 
يهها  )ههو  تهاا وسهط يههي التهأوهللالر, جهامع لوجهو  ا عهراا والهههراألار, 
هههه ألساوهللههه  أهههه  السهههنة  متمهههمن لهههدسااق علهههم البهههدهللع وا كهههارار, مركله

وال  والجماعة, خا  من أباطهلله  أهه  البهد  والمهاللة لههللا بالطوهلله  الممه 
 بالهصهللر المخ (.

وسد اختصر  م لي  من تيسهللر ال كاف والبهللماوي, مهع تر ه  مسهاا  
 :االعتءا , وهللتلخو منهج  يهللما هلللي

 أن  سار عل  مذها أه  السنة والجماعة. -1
 هللهتم يهلل  بذ ر الل ة وا عراا والهراألار. -2

 هلليرث للمساا  اليهههللة, وهللرجه بيمها, وهللنتصر لمذها أبي حنهللية. -3

  أنهه  هللنههه  بيههث ا سههرااهلللهللار, وال هللتيههها  هه  مهها هللسههوس  هلل خههذ علهللهه -4
 بالنهد.

وهههذا التيسهههللر مطبههو  ومنتكههر بهههللن طههالا اليلههم وهللهههع يههي مجلههدهللن 
  بهللرهللن يي أربية أجءاأل.

وسههد  تهها الكهههللع عبههد الحههق الههدهلوي علهللهه  حاكهههللة ا  لهللهه , وهههي 
 مطبوعة يي أربية مجلدار.

 السبع المثاني لإلمام األلوسيروح المعاني في تفسير القرآن العظيم و  -5
هو ا مام كهاا الدهللن محمود بن عبد ي الحسهللني التعري  باأللوسي: 

ههم, ونكهأ وترعهر  يهللهها, وأسبه  عله  1217األلوسي, ولهد يهي ب هداد سهنة 
طلا اليلم مب راً, ومنح  ي حايمة سهللالة سوهللة و ان جاداً يي طلها اليلهم, 

ار بحق أعلم أه  اليرا  يي ءمان , وله  ونبغ يي  ثهللر من اليلوم, حت  ص
 م ليار عدهللدة منها:

 روح المياني يي التيسهللر وهو أجمع وأكهر م ليات . -
 كرح السلم يي المنطق. -

 األجوبة اليراسهللة ) تابان( -

 هم ودين بال رص يي اليرا .1270تويي رحم  ي رحمة واسية سنة 
 

 :التعريف بتفسيره
 :عكر مجلداً, و ان منهج  يهلل هللهع يي ثالثهللن جءألاً يي خمسة 
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 التءام منهج أه  السنة والرد عل  مخاليهللهم. -
 التوسع يي ذ ر المساا  النحوهللة والتحههللق يي خاليار النحاة. -

 التوسع يي الن ر البال هللة. -

 اليناهللة بالهراألار. -

 االهتمام بتخرهللج األحادهللن النبوهللة. -

ب هللهر ماهرهها, تيسههللر آهللهار الههرآن  : ما امتاء بالتيسهللر ا كهاري وههو -
بمهتم  سكارار خيهللة تمهر ألرباا السلوك, وهللم ن الجمع بهللنها وبهللن 

 الماهر المراد منها.

 ويي ال تاا تحههللهار علمهللة واسية يي موموعار كت . -

الكشررراف عرررن حقرررائق التنزيرررل وعيرررون األقاويرررل فررري وجررروه التأويرررل  -6
 للزمخشري 

ن عمههههر ههههو ا مهههام أبهههو الهاسهههم محمهههود بهههالتعريااا  بالزمخشاااري: 
الخهههوارءمي الءمخكهههري الملهههها بجهههار ي ولهههد يهههي ءمخكهههر مهههن سهههرى 

هههم وبههر  يههي التيسهههللر والحههدهللن والل ههة واألدا, ولهه  467خههوارءم سههنة 
 :مصنيار عدهللدة منها

 ال كاف يي تيسهللر الهرآن. -
 أساا البال ة يي الل ة. -

 ر وا المساا  يي اليه . -

 هللة خوارءم.هم بجرجان 538وتويي رحم  ي رحمة واسية, سنة 
 

 التعريف بالكشاف:
من أكهر تياسهللر الميتءلة, وسذا نمرنا سلهلل  بيهللداً عن الي هر الميتءلهي 
نجد : لم هللضسبق سلهلل , لمها أبهان يهلله  مهن وجهو  ا عجهاء يهي  هللهر مها آهللهة مهن 
الههههرآن, ولمههها أمههههر يهللههه  مهههن جمههها  الهههنمم الهرآنهههي وبال تههه , ولنبهههوغ 

هها, أمهي  ههذا النبهوغ عله  تيسههللر  الءمخكري يي اليربهللة وآدابها وبال ت
ثوبههاً سكهههللباً اسههتطا  أن هلل كههف لنهها عههن جمهها  الهههرآن وسههحر بال تهه  وسههوة 

 سعجاء  مما جيل  جدهللراً بأن تتيلق ب  الهلوا وتههللم ب  األلباا.
وال تههاا بحههق موسههوعة ليلمههاأل التيسهههللر وطالبهه , ولهههد اعتههرف لهه  
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 , سال أن المسهههاا  خصهههوم  بالبراعهههة وا بهههدا  وحسهههن الصهههناعة وا سنههها
االعتءالهللة يهلل  جيلر  ثهللراً من الميسرهللن هللتصدى للرد علهلل  رداً عنهللياً. وسهد 
طبههع ال تههاا يههي أربيههة أجههءاأل  بهللههرة, وطبههع علهه  هامكهه  عههدة  تهها منههها 
 تاا: )ال ايي الكايي يي تخرهللج أحادهللن ال كاف( للحايم ابن حجر وذلهك 

ولهههه  طبيههههار م بتحههللههههق مصههههطي  حسهههههللن أحمههههد 1946هههههم 1365سههههنة 
أخرى
(1)

. 

 
 الفصل الثالث

 مصادر فقه القرآن الكريم ) آيات األحكام(

 وتراجم المفسرين

 أواًل: مصادر آيات األحكام
سام بيث اليههاأل بتيسهللر آلهللار األح ام يهي الههرآن ال هرهللم, وههي تلهك 
اآلهللههار التههي تتنههاو  أح ههام اليههه  ا سههالمي,دون التيههرث لتنههاو  تيسهههللر 

 مهها هههو كههأن الميسهههرهللن, وهههو لههون متمهللههء يههي التيسههههللر  الهههرآن  ههامالً,
ومتخصهو يههي عرمهه  ومت امهه  مههع  هللههر  مههن ألههوان التياسهههللر األخههرى, 

ومهن أههم  0خدمة للهرآن ال هرهللم وسبهراءاً ليههه  وتهللسههللراً عله  طهالا اليلهم
 هذ  التياسهللر ما هلللي:

 

 أحكام القرآن: لإلمام الَجّصاص الحنفي -1
د بههن علههي أبههو ب ههر الههراءي الجصههاو : هههو أحمههالتعرياا  بااالمؤل 

هههم( ولههد ونكههأ بب هههداد واسههتهر بههها, و هههان سمههام الحنيهللههة يهههي 305-370)
عصر , ل  تصانهللف منها:أح ام الهرآن, وكرح مختصهر ال رخهي, وكهرح 

 0مختصر الطحاوي, وأدا الهامي و هللرها
: هلليههد هههذا التيسهههللر مههن أهههم  تهها التيسهههللر اليههههي التعرياا  بالكتاااب

                                                 
ص  0ممممما ثعمممدهاع ملم,ممات فمممي المكتبممة مالب,مممم مالمصممما ر 250ص  1ج 0( انظممر: التفسممم ر مالمفسممرمن 1

 / حسممج ةممون  عب ممدم ص  0بمماريت التفسمم ر ممةمماهل المفسممريج مممما ثعممدهاع م راسممات ممباحممم فممي 139
 0م1991  -همم 1411الااهرة  -مركا الكتاب ل ةشر  -مما ثعدها  121
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الحنيهللة,ألنه  هللههوم عله  التهروهللج لمهذهبهم والهديا  عنه ,وهو خصوصاً عنهد 
هلليههرث لسههور الهههرآن  لههها ول نهه  ال هللههت لم سال عههن اآلهللههار التههي لههها تيلههق 
يَنهَون  باألح ام يهط, وهو مبوا  تبوهللها  تها اليهه ,و   بهاا مهن أبوابه  مض
 0بينههوان تنههدرج تحتهه  المسههاا  التههي هللتيههرث لههها الم لههف يههي هههذا البههاا

الم لههف يههي  تابهه  سلهه   ثهللههر مههن مسههاا  اليههه  والخاليهللههار بهههللن وهللسههتطرد 
األامة, مع ذ ر  لألدلهة بتوسهع  بهللر,ممها جيه   تابه  أكهب  مها هلل هون ب تها 
اليه  المهارن, و ثهللراً ما هلل ون االسهتطراد بيهللهد الصهلة عهن اآلهللهة, والرجه  

ويهللهه  تههأثر بالميتءلههة, وال تههاا مطبههو  يههي ثالثههة  حنيههي متيصهها لمذهبهه ,
 دار  بار.مجل

 

  أحكام القرآن: لإلمام الكياالهراسي -2
: ههو ا مهام كههما ا سهالم أبهو الحسهن علهي بههن التعريا  باالمؤل   

الهراسي, وال هللا ب سر ال هاف تينهي ال بهللهر  محمد الطبري, الميروف بال هللا
هم وتيه  ببلد  طبرستان وتتلمذ عله  سمهام الحهرمهللن, ثهم 405الهدر,ولد سنة 

حامههد ال ءالههي, خههرج سلهه   حاب , و ههان مههن أسرانهه  أبههوصههار مههن أامههة أصهه
بهللهق ثم سل  ب هداد وتهول  المدرسهة النمامهللهة بهها, له  م ليهار عدهللهدة منهها: 
لوامههههع الههههدالا  يههههي ءواهللهههها المسههههاا , كههههياأل المستركههههدهللن يههههي مباحههههن 

هم504تويي رحم  ي سنة المجتهدهللن,و تاا يي أصو  اليه , 
(1)

. 
  ابهن اليربهي: ) أته  الهراسهي يهي  تابه  : هللههو  عنهالتعري  بالكتااب

باليجا اليجاا, ونثر يهلل  ألباا األلباا, ويته يهلل  ل ه  مهن جهاأل بيهد  سله  
 0مياري  الباا, ي   أحد  رف من  عل  سدر سناا 

هلليد هذا ال تهاا مهن أو  ال تها الم ليهة عله  مهذها الكهاييي,حهللن   
المال هللهة نمهرة ت هاد استخدم منهجه , يمهم سله  مها أليه   هللهر  مهن الحنيهللهة و

ت ون مت املة عهن الجانها التكهرهلليي للههرآن, وسهد راعه  الم لهف يهي ههذا 
ال تهاا ا هللجهاء, واالستصهار عله  اللبهاا, يجهاأل  تابه  وايهللهاً يهي بابه  ناييهاً 
لهاراههه . وال تهههاا مخطهههوط يهههي مجلهههد  بهللهههر, وموجهههود يهههي دار ال تههها 

                                                 
( المةتيممص مممج كتمماب السمم اق لتمماريت ن سممابور لتاممي الممدةج أبممو إسمم,اق إبممراه ا بممج م,مممد الصمم رف ةىع ب,ا ممق 1

 هم.1414ب رمت  –ع ط  ار الفكر 1/433خالد ح در 
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ق يههي دار ال تهها المصهرهللة, ويههي الم تبهة األءهرهللههة نسههخة, وسهد طبههع وحهه
 عءر علي عطهللة.0الحدهللثة بالهاهرة بميرية موس  محمد علي و د

وهللوجهههد  هههذلك  تهههاا أح هههام الههههرآن لإلمهههام الكهههاييي, جميههه  ا مهههام 
   0البهللههي, وهو مطبو  يي جءأهللن يي مجلد  بهللر

 

 أحكام القرآن البن العربي المالكي-3
أحمهههد  : ههههو محمهههد بهههن عبهههدي بهههن محمهههد بهههنالتعريااا  باااالمؤل    

الميههروف بههابن اليربههي الميههايري ا كههبهلللي المههال ي, ولههد بإكههبهلللهللة سههنة 
هم, تيلم من أبهلل  صاحا رهللاسة اليه  بإكبهلللهللة, وخرج ميه  سله  الحهج 468

لكهام ثهم األ مصهر واوعمهر  سهبع عكهرة سهنة, ويهي الطرهللهق تلهه  مهن علمه
دخهه  ب ههداد وسههمع بم ههة الم رمههة ثههم رجههع سلهه  األنههدلا, تنوعههر علومهه  

 ومنها:  ياري  وتيددر مصنياتوم
ا الترمهذي, والههانون يهي تيسههللر الههرآن, اعارمة األحوذي عل   ته

الهمههاأل, ثههم  يَ لهههوالمحصههو  يههي أصههو  اليههه , واليواصههم مههن الهواصههم. وَ 
 0هم ودين بياا543صضرف وتويي رحم  ي سنة 

: هلليههد هههذا ال تههاا مههن خهللههر  تهها ابههن اليربههي, التعرياا  بالكتاااب 
ي تألهللي  أن  هللأتي بآهللار األح ام مرتبة يي    سورة, ثم هللكهرحها وطرهللهت  ي

وهللستخرج ما يهللها من أح ام, وهو هلليتمد عل  الل هة وعله  الحهدهللن, وعله  
وأصحاب , وهللواءن بهللن المذاها, وهلل هللد رأهلل  بالحجة  ما  ان هللييل  النبي 

الدام هههة,يهو خهللهههر مرجهههع يهههي ههههذا اليهههن, استهههبا منههه  اليلمهههاأل األجهههالأل, 
وهللهع ال تاا يي أربيهة أجهءاأل يهي مجلهدهللن 0تمدوا علهلل  يي تأهللهللد حجتهمواع

 بهللرهللن, وسد طبع ال تاا يي مصر بمطبية السهيادة طبيهة  هللهر محهههة, ثهم 
 0طبيت  دار الي ر يي بهللرور بتحههللق علي محمد البجاوي

 

 الجامع ألحكام القرآن للقرطبي-4
بههن أبههي ب ههر : هههو أبوعبههد ي محمههد بههن أحمههد التعرياا  بااالمؤل   

األنصاري الخءرجي الهرطبي األندلسي, ل  م ليار عدهللدة أبرءها: الجامع 
ألح ههام الهههرآن والمبهههللن لمهها تمههمن  مههن السههنة وآي اليرسههان, واألسههن  يههي 
كههرح أسههماأل ي الحسههن , والتههذ رة بههأمور اآلخرة,وسمههع الحههرو بالءهههد 
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دلا واسههتهر رحهه  مههن األنهه0والهناعههة ورد ذ ل السهه ا  بال تهها والكههياعة
بمصر يي منهللة ابن خصههللا )محايمهة المنهللها حالهللهاً( وتهويي وديهن بهها سهنة 

 0هم رحم  ي671
: وصههي  اليالمههة ابههن يرحههون يههها : هههو مههن أجهه ل التعرياا  بالكتاااب

التياسهههللر وأعممههها نييههاً, أسهههط منهه  الهصههو والتههوارهللع, أثبههر عومههها 
 عهههراا والناسهههع أح هههام الههههرآن واسهههتنباط األدلهههة, وذ هههر الههههراألار وا

 0والمنسوص
وهللبهللن الهرطبي سهبا تألهلليه  ال تهاا ومنهجه  يهلله  يهللههو : )وبيهد( يلمها 
 ان  تاا ي ههو ال يهلله  بجمهللهع اليلهوم رأهللهر أن أكهت   به  مهدى عمهري, 
بهأن أ تها يهلله  تيلهللههاً وجهللهءاً هللتمهمن ن تهاً مهن التيسههللر والل هار وا عههراا 

الر, وأحادهللن  ثهللرة مكاهدة لما والهراألار, والرد عل  أه  الءهللغ والمال
نذ ر  من األح هام ونهءو  اآلهللهار, جاميهاً بههللن ميانهللهمها, ومبهللنهاً لمها أكه   
منهمهها, بأساوهللهه  السههلف ومههن تههبيهم مههن الخلههف, وعملتهه  تههذ رة لنيسههي, 

 0وذخهللرة لهللوم رمسي, وعمالً صالحاً بيد موتي
هللهن سله  وكرطي يي هذا ال تاا: سمهاية األسهوا  سله  ساالهللهها واألحاد

مصنيهللها, يإن  هللها : من بر ة اليلم أن هللماف الهو  سله  سااله 
(1)

. وال تهاا 
    0مطبو  عدة طبيار يي عكرهللن جءألاً بدار ال تا المصرهللة و هللرها

 
 

 ثانًيا: تراجم المفسرين
التراجم تيني الترجمة والتيرهللف بالكيأل, علماً, أو علماأل, أو بلهداً أو 

ارهللع است  من  واسهته  عنه , وعلهم التهراجم نحوها, وهو ير  من يرو  الت
هللله  الموأل عل  جههود اليلمهاأل السهابههللن وهلليهرف الحامهرهللن ومهن بيهدهم 
بآثار من سبهوا, ويهلل  سماية تارهللخهللة اجتماعهللة. وسد صضنير المصهنيار يهي 
هذا اليلم ب ثرة, وذلك من سهب  أه     ينل وبلد. وسهد ألهف علمهاأل المسهلمهللن 

ناا مث  طبهار اليرسان, وطبهار البل هاأل, وطبههار يي طبهار كت  من ال

                                                 
 .2/89ذكرها ابج عبد البر في كتاثه المابع جامع ب ان الع ا مفا ه  (1
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 الخطباأل, وطبهار األذ هللاأل, و هللرهم.
وعلماأل التيسهللر سد أوالهم يرهللق من المصهنيهللن عناهللهة خاصهة, يهدونوا 
أخبههارهم, وأحصههوا  تههبهم وآثههارهم, بهه  لههم هلليههتهم الحههدهللن عههن موالهللههدهم, 

 وتسجهلل  آرااهم, ونهد هذ  اآلراأل.
لتيسهههللر ملههر مبثوثههة يههي ثناهللهها  تهها التههارهللع  هللههر أن تههراجم علمههاأل ا

 واألدا والطبهار المختلية, ال هللجميها  تاا واحد.
 

 :و ان من أو  وأكهر ما صنف يهللها ما هلللي
 طبهار الميسرهللن للسهللوطي. -1
 طبهار الميسرهللن للداودي. -2

 هم(  980طبهار الميسرهللن ألبي سيهللد ال وءة ) ر  -3

من علماأل الههرن الحهادي طبهار الميسرهللن ألحمد بن محمد األدنهوى  -4
 عكر الهجري.

 وأ تيي بالحدهللن عن ال تابهللن األولهلَْلن وهما:
 

 طبقات المفسرين للحافظ والل الدين السيوطي  -1
التيرهللههف بههالم لف سههبق عنههد الحههدهللن عههن  تابهه  )ا تهههان يههي علههوم 

 الهرآن(.
 :موضوع الكتاب

, وال هللهههدم هههذا ال تههاا )طبهههار الميسههرهللن( ترجمههة للميسههرهللن وحههدهم
هللكرك ميهم  هللرهم من اليههاأل والمحدثهللن واألدبهاأل والتجهار و هللهرهم وسهدم 

 :ميسراً. وسسمهم سل  أربع أسسام 136ترجمة ليدد 
 الميسرون من طبهة الصحابة والتابيهللن وتابيهللهم. -1
 الميسرون من المحدثهللن )جميوا بهللن الحدهللن والتيسهللر(. -2

 باسي الميسرهللن من علماأل أه  السنة. -3

من الير  األخرى  الكهللية والميتءلة و هللهرهم مهن اليهر  الميسرون  -4
 الياسدة.

وسد ذ ر حاجي خلهللية أن السهللوطي لم هللضتم  تاب . وال الها أن الهداودي 
 وهو من تالمهللذ السهللوطي أ م  المومو  يي  تاا جدهللد.

 

 طبقات المفسرين للداودي: -2
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بهن ههو ا مهام المحهدن الحهايم كهما الهدهللن محمهد التعري  باالمؤل : 
علهههي ابهههن أحمهههد الهههداودي المصهههري أسهههام بالههههاهرة, وتتلمهههذ علههه  الحهههايم 
السهللوطي, و ان هللنهج منهجاً سرهللباً مهن مهنهج كههللخ  السههللوطي. حهللهن هللهذ ر 
مصههادر  مههن ال تهها التههي اعتمههد علهللههها, وأسههماأل م ليهللههها. وهللبههدو أنهه   ههان 

 ك وياً بجمع التراجم, وترك مصنيار عدهللدة منها:
 ترجمة السهللوطي. -1
 عل  طبهار الكاييهللة.ذهلل   -2

 ا تحاف بتمهللء ما تبع يهلل  البهللماوي صاحَا ال كاف. -3

 طبهار الميسرهللن. -4

 هم945تويي رحم  ي تيال  رحمة واسية سنة 
 

 التعري  بالكتاب:
, وليه  اً وسصهور اً الوامه أن يي ميمم  تها طبههار الميسهرهللن  بتهر

حهدلثهللن, والنُّ  حهاة, واألدبهاأل,  تاا الداودى أكملها حهللن كم  يي تراجم  المض
واليهههههاأل, وأصهههحاا اليهههر  الياسهههدة, يهههي  ههه  عصهههر ومصهههر, يجمهههع 
 البصههههههرهللهللن, وال ههههههويهللهللن, والب ههههههدادهللهللن, والخراسههههههانهللهللن, والحجههههههاءهللهللن,
والهللمنهللهللن,والمصههرهللهللن, والكهههامهللهللن, والم هههربهللهللن و هللهههرهم, علههه  اخهههتالف 
ن البلدان وتياور األءمان.  ما أسها يي ترجمة أعهالم الميسهرهللن يهي الههر

 الياكر الهجري.
ورتا  تاب  )طبهار الميسرهللن( عله  حهروف الميجهم, ياسهتحق ثنهاأل 
اليلمههاأل والبههاحثهللن علهللهه , هللهههو  صههاحا ) كههف المنههون( ثههم ذ ههر علهه  
حروف التهجي, وهو أحسهن مها صهنف يهلله . وال تهاا مطبهو  ومحههق مهن 

األستاذ عل  محمد عمر, وهللهع يي مجلدهللن, بم تبة وهبة بالهاهرة
(1)

. 

                                                 
 1ب,ا مق عمي م,ممد عممر ج -ل ,افظ شم  الدةج م,ممد بمج ع مى بمج أحممد المدام ي -( طباات المفسريج 1

 0 1107ص  2مع مكشك الظةون ج1972 -هم 1392الطبعة األملى  -المادمةع مكتبة مهبة  -
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 ــــــــاتمةالخ

بيد تلهك المياهللكهة المتأنهللهة والمتأملهة يهي منهجهللهة البحهن لهدى مي هري 
ا سههالم, كههيرر خاللههها  ههأني أسهههللر يههي طرهللههق طوهللهه  هللحتههاج سلهه  مههنهج 

 مها تنسهمر روااهه  0أصهلل  لسالمة السههللر والوصهو  سله  الههدف المهأمو 
 ر عل  أءهار حدهللهة  نلاأل حايلة بألوان الءرو  وأطاهللا الثمار,  لما أوك

السآمة والَمل  من صنف انتهلر من  سل  نهو  آخهر, يطهاردر بهذلك السهآمة 
و سرر حدة الَمل , ومع ذلك ملار ر بة بالمءهللد مهن المياهللكهة والم اكهية 

 0لجهود سلينا الصاله وآثارهم التي نحتاج سلهللها وتحتاج هي  ذلك سلهللنا
ر اً, وميهي أنه  للهارس ال رهللم هذ  المكاعر ليله  هلل هون لهي يهللهها مكها

تجاهها متياعالً, يال تا عالم حبهللا عجهللا تحتاج بيد عون ي سل  الصهبر 
واليءهللمة لهللخرج الهارس مرتكياً أطهللا ما يهللهها, متكهبياً بمها حوته , مضمههراً 

 ً وباسهتهراأل عهام لمها وسيهر  0نتاج ذلهك ح مهة ووسهاراً وسهلو اً ناييهاً مبار ها
تفسير القارآن ونلوماه إلاى  علهلل  من هذ  ال نوء وجدر أني سد رجير يي

 0خمسة ونشرين مروعاا, واتخذت ذلا  مثاال فقاط مرانااة لحادود البحاث
و ههان منهجههي يههي الرجههو  سلهللههها هللتمثهه  يههي االطههال  علهللههها والمياهللكههة لههها 
و تابههة تيرهللههف بههالم لف وال تههاا ووصههف لل تههاا مههن حهللههن عههدد أجءااهه  

  ال تها التهي أَثبَتُّهها وطبيات  وما لحق ب  من تحههللق أو كرح, وسلهلل  من هذ
 [الببلهللوجرايهللها]لم أتم هن مهن الحصهو  علهللهها يرجيهر سله   تها المصهادر 

واسهههتههللر منهههها حهههاجتي, ههههذا بخهههالف مصهههادر منهههاهج البحهههن  و هللرهههها
 0وأصول 

وبيههد يهههذ   لههها سكههارار سههرهللية لطلبههة اليلههم يههي مهتبهه  خطههواتهم 
ف ههذ  ال نهوء ال هللمه  البحثهللة, وسني م سن كاأل ي م ليله  هللهههللن أن مهن هلليهر

التردد علهللهها والرجهو  سلهللهها, وههذا ههو المهصهد مهن سعطهاأل ميهاتهلله اليلهوم  
لهللتذو  الطالا حالوة اليلم وهلليرف ثراأل , يهللسي  سل  الثراأل ورييهة البنهاأل 

 0والتواص  مع اآلباأل واليلماأل
وأسأ  ي اليمههللم را اليهرظ اليمههللم أن هللجيه  ههذا اليمه  خالصهاً  

م, وهلل تا لمصني  عمهللم األجر وجمهلل  الهذ ر, وأسهأل  سهبحان  لوجه  ال رهلل
النيهههع بههه  لجمهللهههع مهههن سهههرأ  وأنصهههي , والحمهههد ب را اليهههالمهللن, والصهههالة 
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والسالم األتمان األ مالن عل  سهللد الخلق وحبهللها الحهق محمهد بهن عبهد ي 
    0وعل  آل  وصحب  ومن تبيهم بإحسان سل  هللوم الدهللن

 د. عبد الرحمن أبو عامر



 
 
 

 ضوابط البحث العلمي ومناهجه ومصادره

 

-143- 

 
 أهم المراجع

ا تهههان يههي علههوم الهههرآن. لكهههللع ا سههالم جههال  الههدهللن عبههد الههرحمن  ـ1
 م.1973هم م 1393السهللوطي م الم تبة الثهايهللة م بهللرور م 

تحههللهق علهي محمهد  0لإلمام أبي ب ر بن اليربي المال ي 0أح ام الهرآن م2
   0البجاوي م دار الي ر م بهللرور

, تحههللهق «ال هللها الهراسهي » لإلمام أبهي الحسهن الطبهري 0أح ام الهرآن م3
موسهه  محمههد علههي, و د. عههءر علههي عطهللههة م دار ال تهها الحدهللثههة م 

            0الهاهرة
د. أحمهد بهدر م و الهة المطبوعهار م  0أصهو  البحهن اليلمهي ومناهجه  م4

  0م1978ال وهللر م ط الرابية م 
عبد اليءهللء بن عبد الرحمن الربهللية م نكر الم لهف  0د 0البحن اليلمي م5

  0م1998هم م 1418هللاث م ط األول  م م الر
 0ذوسههان عبهللههدار, و د 0د 0البحههن اليلمههي ميهومهه  وأدواتهه  وأسههالهللب  م6

عبدالرحمن عدا, و  اهللد عبد الحق م دار الي هر م عمهان م ط الخامسهة 
 0هم1417م م 1996م 

محمهد ءهللهان عمهر م دار الكهرو  م  0د 0البحن اليلمي مناهج  وتهنهللات  م7
 0جدة

لإلمهههام بهههدر الهههدهللن محمهههد بهههن عبهههد ي  0الههههرآن البرههههان يهههي علهههوم م8
الءر كهي م تحههللهق محمهد أبهو اليمه  سبهراههللم م مطبيهة عهللسه  البهابي 

 م.1972هم م 1391الحلبي وكر ا  م الهاهرة م
دبمحمههد حسهههللن الههذهبي م دار ال تهها الحدهللثههة م  0التيسهههللر والميسههرون م9

 0م1976هم م 1396الهاهرة م 
تحههللهههق وتهههدهللم سبههراههللم عطهههو  0يكههرتهرهللهها النكههر يهههي الهههراألار ال  م10

 0عوث م كر ة م تبة ومطبية مصطي  البابي الحلبي وأوالد  بمصر
لإلمههام أبهي عبههد ي الهرطبههي, صههحح  أحمههد  0الجهامع ألح ههام الهههرآن  م11

عبههد اليلهههللم البردونههي م دار ال تههاا اليربههي م الهههاهرة م ط الثالثههة م 
   0م1967هم م 1387

وطي ,تحههللق دبيتحهي عبهد الههادر يرهللهد م لإلمام السهلل0حسن المحامرة  م12
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 م.1982هم  م 1403دار اليلوم م الرهللاث  م 
حسههن 0د 0دراسههار ومباحههن يههي تههارهللع التيسهههللر ومنههاهج الميسههرهللن  م13

     0م1991هم  م 1411هللونا عبهللدو م مر ء ال تاا للنكر م الهاهرة م 
للحههايم كههما الههدهللن محمههد بههن علههي بههن أحمههد  0طبهههار الميسههرهللن  م14

 م.1972هم م 1320, تحههللق علي محمد عمر م م تبة وهبة  م الداودي
نبهلله  بهن محمهد سبهراههللم آ  سسهماعهلل  م طبيهة خاصهة 0علم الههراألار. د م15

 م.2002هم م 1423بدارة الملك عبد اليءهللء م الرهللاث 
 بهللرور.     - دار األندلا- للحايم ابن  ثهللر 0يماا  الهرآن  م16
عبهد الوههاا  0د 0سهالمهللةر ا اسهابة البحن اليلمي ومصادر الدرا ت  م17

- هههههم1400-ط األولهههه - جههههدة- دار الكههههرو - سبههههراههللم أبههههو سههههلهللمان
 0م1980

م تبههة - لحههاجي خلهلليههة 0 كههف المنههون عههن أسههامي ال تهها والينههون  م18
 ب داد.- المثن  

- م تبة النهمة المصهرهللة- أحمد كلبي 0د 0 هللف ت تا بحثاً أو رسالة  م19
 0م1996- ط الثانهللة واليكرون - الهاهرة 

- دب محمههد عجههاج الخطهللهها  0لمحههار يههي الم تبههة والبحههن والمصههادر  م20
 م.1985- هم1405-بهللرور - م سسة الرسالة 

بالههاهرة, ط األوله   -مجمع الل ة اليربهللة  0ميجم أليام الهرآن ال رهللم  م21
 م.1986هم مم 1406

الميجههم الميهههرا ألليههام الهههرآن ال ههرهللم. محمههد يهه اد عبههد البههاسي. دار   م22
 بهللرور. - ليربي سحهللاأل التران ا

م تبهة النهمهة - عبهد اللطهللهف محمهد اليبهد  0د 0مناهج البحن اليلمهي  م23
 0م1978- الهاهرة - المصرهللة 

دار - د. علههي سههامي النكههار  0منههاهج البحههن عنههد مي ههري ا سههالم  م24
 0م1984- هم 1404- ط الثالثة - بهللرور - النهمة اليربهللة 

حلمهي عبهد المهنيم  0د 0منهجهللة البحن اليلمي ومهوابط  يهي ا سهالم  م25
- سلسهلة دعهوة الحهق - م ة الم رمة - رابطة اليالم ا سالمي - صابر 

 0هم1418عام -  183اليدد- السنة السادسة عكرة 
األسههتاذ الكهههللع محمههد عبههد اليمهههللم  0مناههه  اليريههان يههي علههوم الهههرآن  م26

 بمصر.- مطابع عهللس  البابي الحلبي وكر ا  - الءرساني 
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سههدم لهه  وحهههق - لإلمههام ابههن الجههءري  0ليكههرالنكههر يههي الهههراألار ا م27
- ظ الصههنادهللههللة - م تبههة  الهههاهرة - محمههد سههالم محسهههللن 0نصوصهه  د

 باألءهر الكرهللف.
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