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 ة  م  د   ق  م  
 

ر فهدى، أحاط بكل شيء ى، والذي قد  احلمد هلل العلي األعلى، الذي خلق فسو  
 . علما، وأحصى كل شيء عددا  

حممدا    أن  وأشهد  له،  شريك  ال  إال هللا وحده  إله  ال  أن  ورسوله،   وأشهد  عبده 
 صلى هللا وسلم عليه وعلى آله وصحبه، أما بعد:

َذا  فيقول هللا تعاىل: ﴿ اْلُقْرآَن يَ ْهِدي ِللَِِّت ِهَي َأقْ َوُم َويُ َبشُِّر اْلُمْؤِمِننَي الَِّذيَن ِإنَّ هََٰ
َأْجًرا َكِبريًا ََلُْم  َأنَّ  الصَّاِِلَاِت  ]اإلسراء:يَ ْعَمُلوَن  يف كل [  9﴾  اخلصال  أي: ألحسن 

 .ويف كل عصر شيء،
إليه املسلمون  القرآن العظيم كتاب هداية لكل زمان ومكان، وفيه بيان ما حيتاج  ف 

األمور واألحوال لُِّكلِّ قال هللا سبحانه: ﴿كما    ،يف كل  َياًًن  تِب ْ اْلِكَتاَب  َعَلْيَك  َونَ زَّْلَنا 
 .[ 89﴾ ]النحل:َشْيٍء َوُهًدى َوَرْْحًَة َوُبْشَرىَٰ ِلْلُمْسِلِمنيَ 

، انباط  ا أو داللة أو استفكل ما حنتاج إليه يف ديننا بينه هللا لنا يف كتابه العظيم نص   
ففيه كل ما يصلح   الدينية والدنيوية،  تدبره يف مجيع األمور  العظيم يهدي من  فالقرآن 

ا حيتاجه  ما  وفيه  ومعامالهتا،  وأخالقها  وعبادهتا  عقيدهتا  يف  واألسراألمة   ،ألفراد 
وفيه حل مجيع مشاكل املسلمني الداخلية واخلارجية، وفيه الرد على  واجملتمعات والدول، 

 مبطل، وهو السبيل الوحيد لعز املسلمني وسعادهتم يف الدنيا واآلخرة. كل مبتدع و 
 رمحة   -  ثناؤه  جل  -  كتابه  يف  أ نزل  ما  قال اإلمام حممد بن إدريس الشافعي: )كل

 .( 1) علمه(  من جيهل وال جهله،  من يعلم ال جهله، من وجهله علمه، من  ع ل مه وحجة،
بعنوان:   مباليزاي  العاملية  املدينة  جامعة  يف  الدكتوراه  رساليت  كانت  هللا  وحبمد 

( إىل آخر السورة ويف سورة  171)اَلداايت القرآنية يف سورة األعراف من اآلية )

 

 (.  19الرسالة )ص:  (1)
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تستويف    رسالة دكتوراهضمن ستني  ، وهي  (تطبيقية  دراسة(  40–1األنفال من اآلية )
القرآنيةمجيع أجزاء القرآن الكرمي، هبدف إ من عدة   خراج موسوعة عاملية يف اهلداايت 

بفضل  و عاملية إبشراف كرسي اهلداايت القرآنية جبامعة أم القرى مبكة املكرمة،  جامعات  
، هي مثرة دراسة  هداية  3234رساليت  بلغ عدد اهلداايت اجلزئية املذكورة يف  هللا وتوفيقه  

 آية من سوريت األعراف واألنفال. 74وتدبر 
أح بعض  وقد  ذكر  مع  القرآنية،  اهلداايت  بعلم  تعريفية  خالصة  أكتب  أن  ببت 

 .النماذج للهداايت القرآنية، تكون كاملدخل هلذا العلم املبارك
 .وهللا املوفق
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 تعريف اهلداايت القرآنية
الرردالالت املبينررة ملررا تضررمنه القرررآن الكرررمي املررراد دهلررداايت القرآنيررة يف االصررطال : 

 .   (1)تبني احلق من الباطل، وتوصل لكل خري، ومتنع من كل شر وإرشاداتمن علوم  
اهلداايت القرآنيرة هري الردالالت املبينرة ملرا تضرمنه القررآن الكررمي مرن العلرم النرافع، ف 

ا مرن خررالل آايترره وموضروعاته وسرروره، أرا هررو  رراهر أو والعمرل الصررا ،  منطوقر ا ومفهومرر 
 تأمل. أا يستنبط منه بعد التدبر وال

 أمهية اهلداايت القرآنية  
هررداايت القرررآن احلكرريم هرري أعظررم  اهلررداايت وأقوم هررا وأوضررح ها  فمررن اهترردى مبررا 
، فالقرآن هو كالم هللا أحكم  احلاكمني،  يدعو إليه القرآن كان أكمل الناس علم ا وعمال 

العقول، وهتردي النراس يف وهو املعجزة اخلالدة خلامت النبيني، آايته ختاطب القلوب، وتنري  
 .مجيع األمور

ومرن عظمرة القررآن الكررمي أنره يصرنع املعجرزات يف األفرراد واجملتمعرات إذا اعتصرموا  
ُْ َأْو ُكل َِّم بِ ِا ﴿  به، قال هللا تعاىل: ْه بِ ِا اأْلَْر ريَِّْت بِ ِا اْبِبَ اُل َأْو ُقطِّع َ ْرآًًن س ُ َوَلْو َأنَّ ق  ُ

ْوَت َٰ  ، عزيررز، عظرريملكرران هررذا القرررآن، فهررو قرررآن كرررمي، حكرريم،  أي: [31﴾ ]الرعررد:اْلم  َ
ِلَك اْلِكَتاُب ََل رَْيَب  ﴿جميد، مبني، مبارك،   [.    2﴾ ]البقرة:لِّْلُمتَِّقنيَ   ُهًدى ِفياِ ذََٰ
إخرراج النراس مرن الظلمرات إىل النرور، وهدايرة النراس للريت   القرآنيرة  وهدف اهلداايت

هررررري أقررررروم يف كرررررل اخلصرررررال، يف العقائرررررد والعبرررررادات واملعرررررامالت، ويف امللرررررك واحلكرررررم 
 والسياسة واألخالق، ويف سائر األمور الدينية والدنيوية.  

 

 (.1/44لطرره عابرردين وايسررني قرراري وف ررر الرردين الررزبري ) دراسة أتصرريلية  اهلداايت القرآنيةي نظر:   (1)
علرررررى أالرررررا دالالت مبينرررررة  اهلرررررداايت يف تعريرررررف ويف هرررررذه الدراسرررررة التأصررررريلية اقتصرررررر امل لفرررررون وفقهرررررم هللا

  لكررون ، وأالا تبني احلق من الباطررلكوالا دالالت مبينة لعلوم القرآنقد أضفت  إلرشادات القرآن الكرمي، و 
 ة علمية وعملية، وليست عملية فقط.اهلداايت القرآني
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 شدة احلاجة إىل معرفة اهلداايت القرآنية
إىل معرفررررة هررررداايت القرررررآن  -عصررررر  ال سرررريما يف  -املسررررلمون يف أمررررس احلاجررررة 

ر   الكرمي، ومتثلها يف واقعهم العملي  فإن  كل كمال ديين أو دنيوي، عاجٍل أو آجٍل مفتقر 
إىل اهلرررداايت القرآنيرررة  إذ إالرررا الزمرررة لكرررل صرررال  وإصرررال  يف األر ، سرررواء يف جمرررال 

وانرررب احليررراة، العقيررردة أو العبرررادة أو األخرررالق أو املعرررامالت أو ئرررري ذلرررك مرررن سرررائر ج
 وهبذه اهلداايت الردنية تتحقق السعادة احلقيقية.  

 وصف اهلداايت القرآنية
، قيمررة  ال ريررب يف صررالحها ال اعوجرراج فيهررا مسررتقيمة   اهلررداايت القرآنيررة هررداايت  

ا أفرررررراد ا  د خريهرررررا، مرررررذكرة  للمسرررررلمني مجيعررررر  ونفعهرررررا، مباركرررررة  ال ينفرررررد عطاؤهرررررا، وال حيررررر 
لررررف األحرررروال، ويف كررررل زمرررران ومكرررران  مررررا فيرررره صررررالحهم يف ديررررنهم ومجاعررررات، يف  ت

ودنيرراهم، فيتعظررون هبررا، ويستشررفون هبررا، ويهترردون هبررا مررن كررل ضرراللة، قررال هللا تعرراىل: 
ًدى َوَرْح ٌَْة  أَي َُّها ايَ ﴿ ُدوِر َوه ُ ا يف الص ُّ َفاٌء لِّم َ ْم َوش ِ ن رَّبِّك ُ النَّاُس َقْد َجاَءْتُكم مَّْوِعَظٌة م ِّ
 .  [57:يونس﴾ ]ْؤِمِننيَ لِّْلمُ 

وهداايت القرآن سهلة الفهم، يسر هللا فهمها واستنباطها، ويسر تعلمهرا وتعليمهرا، 
 . (1)[17:القمر﴾ ]َوَلَقْد َيسَّْرًَن اْلُقْرآَن ِللذِِّْكِر فَ َهْل ِمن مُّدَِّكرٍ ﴿قال تعاىل:  

  

 

  (.83 - 1/78)  دراسة أتصيلية  اهلداايت القرآنيةي نظر:   (1)
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 أمهية تدبر القرآن الكرمي
ِكَتاٌب أَنَزْلَناُه قال تعاىل: ﴿كما  أنزل هللا كتابه لنتذكر به ما ينفعنا يف ديننا ودنيا ،  

ب َُّروا آاَيتِِا َولِيَ َتذَكََّر ُأوُلو اأْلَْلَبابِ   .[29﴾ ]ص:ِإلَْيَك ُمَباَرٌك لَِّيدَّ
ا   ومرررررن مثررررررار ترررررردبر القرررررررآن اسررررررتنباط اهلرررررداايت القرآنيررررررة، وال يررررررزال اجملررررررال مفتوحرررررر 
الوجرروه،  و املعررا   كثررريالقرآن الكرررمي كترراب جميررد،  فررت راجها مررن كررل آيررة مررن آايترره، السرر

ْرآِن اْلَمِدي   دِ  قوصرررفه هللا  نررره جميرررد فقرررال: ﴿ الربكرررات،اخلرررري و كثرررري  ، [1:ق] ﴾َواْلق   ُ
 .واجملد: سعة األوصاف وعظمتها

علررى مررا حيتاجرره األولررون واآلخرررون، وهررو أعظررم مررن أن حيرريط القرررآن قررد احترروى ف 
ر  جبميع معانيه   أنره ال تنقضري  ة القررآنمرن عظمرفأو علماء زمن معرني، واحد    عاِل   ومفس  

وِل يزل العلماء يست رجون مرن هو يهدي لليت هي أقوم يف كل زمان ومكان،  فعجائبه،  
 ة، فمستقل ومستكثر.  القرآن الكرمي اهلداايت القرآنية الظاهرة واخلفي

كرل قررن ال   ،إىل يروم القيامرة  ينقضرتعجائرب القررآن واحلردي  ال  قال ابرن احلراج: )
لتكرررون بركرررة هرررذه األمرررة   وضرررمها إليررره ،برررد لررره أن هخرررذ منررره فوائرررد مجرررة خصررره هللا هبرررا

 .(1)(مستمرة إىل قيام الساعة
  :قسمني  إىل  ونصوص القرآن تنقسم

 .املتدبر مباشرة منه  يستنبط وهذا تفسري، إىل حيتاج وال خيفى، ال   اهر  نص   .1
 .وتفسريه  بيانه بعد  منه االستنباط  يكون وهذا تفسري، إىل حيتاج  نص   .2

 إمرا الرربط، أنرواع نوع مرن  ي اآلية، املستنبط مبدلول  املعىن  يكون بربط  واالستنباط
لفائردة علميرة أو  االسرتنباط  يكرون  ئرري ذلرك، وقرد  أو  املفهروم،  بداللرة  أو  اإلشارة  بداللة
 .(2)تربوية لفوائد  االستنباط  يكون وقد أخالقي، أدب  أو فقهي أو عقدي،  حلكم

 :مهااثنني،  بشرطني    عظيموجيوز اَلستنباط من القرآن ال
، مبرررا يوافرررق الكررررمي أن حيتمرررل املعرررىن املسرررتنبط  ررراهر لفررر  القررررآن الش   رط األول 

 

  (.1/75)  املدخل (1)
 (. 161، 160واملفسر للطيار )ص:   والتدبر  واالستنباط  والتأويل  التفسري مفهومي نظر:   (2)
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 والرتكيب.قواعد اللغة العربية يف اإلفراد 
السررنة مررا صررح مررن ط صررريح القرررآن أو أن ال خيررالف املعررىن املسررتنب   الش  رط الين  ا  

حق توافرق القررآن الصحيحة ، والسنة يصدق بعضه بعضا    حق  الكرمي  القرآن    ة، فإن  نبويال
الف مررررا قرررررره القرررررآن أو السررررنة خيرررراسررررتنباط أو  هدايررررةأو عررررىن وال ختالفرررره، فمررررن أتررررى مب

 اسررتنباط أو هدايررة أو مبعررىنأتررى مررن ا ال ي قبررل حبررال، و يقينرر   ئطاخرر معررىنالصررحيحة فإنرره 
ه معرىن صرحيح، ة فإنرثابترجديد حيتمله لف  القرآن وال خيالف مرا قررره القررآن أو السرنة ال

، فاآليررة الواحرردة قررد ة القرررآن  ألن القرررآن الكرررمي محرر ال أوجرره، وهررذا مررن عظمررمنرره ي قبررل
كانت تلك األقوال صحيحة املعا ، وحيتملها اللف  القرآ  مبرا ت فس ر  كثر من قول إن  

   .(1)الكرمي يوافق قواعد اللغة العربية اليت أنزل هللا هبا القرآن

 الفرق بني علم اهلداايت القرآنية وعلم التفسري
: بيان معا  القرآن الكرمي، بينما اهلداايت هي: الدالالت املبينرة ملرا يف التفسري هو

الكرمي من إرشادات علمية وعملية، فبينهما عالقة وثيقة، فإن املسرت ر ج هلرداايت   القرآن
 .القرآن الكرمي حيتاج أوال  أن يعرف معا  اآلايت

 :وميكن توضيح الفرق بني علم التفسري وعلم اَلداايت القرآنية فيما يلي
مبرررا هتررردي علرررم التفسرررري يهرررتم بتوضررريح معرررا  اآلايت، بينمرررا علرررم اهلرررداايت يهرررتم  .1

وترشرررد إليررره تلرررك املعرررا  القرآنيرررة، فالتفسرررري بيررران وتوضررريح، واهلرررداايت دالالت 
 وإرشادات.

علم التفسري حيرص املفسر فيه على تفسري القرآن دلقرآن الكرمي، ودلسنة النبويرة،  .2
و قوال الصحابة والتابعني وأتباعهم، ومبا يوافق اللغرة العربيرة، بينمرا علرم اهلرداايت 

يهررررا املسررررتنب ط علررررى ترررردبر معررررا  اآلايت، والتأمررررل يف دالالت األلفررررا ، حيرررررص ف
والنظر يف سياق اآلايت، ومناسبة السورة واآلايت ملا قبلها وما بعردها، والنظرر يف 

 

األلوكررة، وجررامع الكتررب اإلسررالمية، التجديررد عنررد املفسرررين، مقررال للم لررف منشررور يف موقررع ي نظررر:  (1)
 . وشبكة مشكاة اإلسالمية
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موضررروع السرررورة، والتفكرررر يف جممررروع أدلرررة الكتررراب والسرررنة، واستحضرررار مقاصرررد 
العظررريم كتررراب هدايرررة لكرررل الشرررريعة وأصررروهلا، وربرررط اآلايت دلواقرررع  ألن القررررآن 

 زمان ومكان، وفيه بيان ما حيتاج إليه املسلمون يف كل األمور واألحوال.   
علررررم التفسررررري مقدمررررة لعلررررم اهلررررداايت، فالتفسررررري وسرررريلة، واهلررررداايت ئايررررة، فررررإن  .3

 .(1)املقصد من تفسري القرآن العظيم هو معرفة هداايته للعلم والعمل هبا

                                                                                                                                                                                                                                           
 است راج اهلداايت القرآنيةطرق العلماء يف 

للعلماء رْحهم هللا طرٌق كينريٌة متنوعٌة يسلكوهنا للوصول إىل اَلداايت القرآني ة، 
 :منها

 :اَلعتماد عل  دَلَلت األلفاظ املنطوقة واملفهومة والالزمة -1
 يف دخرررل ومرررا مطابقرررة، ألفرررا  آايت القررررآن عليررره دلرررت مرررا يراعررري أن املفسرررر علرررى
 وصرررحة تررردبر، وحسرررن فكرررر، قررروة وهرررذا يسرررتدعي املعرررا ، تلرررك زملررروا ويراعررري ضرررمنها،

 مررن اللفرر  عليرره دل املفسررر مررا يفهررم أن: قصررد، فمررن أعظررم الطرررق النافعررة يف التفسررري
 ومررا هلررا، يشرررتط ومررا برردوالا، حتصررل وال عليهررا، تتوقررف الرريت األمررور يف مث يفكررر املعررا ،
 وعلررروم للمتررردبر هرررداايت قرآنيرررة كثررررية،فتظهرررر برررذلك  عنهرررا، يتفررررع ومرررا عليهرررا، يرتترررب
 الكرررمي حررق، القرررآن عاليررة، فررإن كرميررة  وآداب سررامية، وأخررالق جليلررة، ومعررارف  فعررة،
 .(2)فهو حق احلق  عن يتفرع  وما حق،  احلق  على  يتوقف  حق، وما  احلق والزم

 :النظر يف اختالف القراءات ومعانيها -2
وكلهررا قرررآن أنزلرره هللا علررى رسرروله حممررد صررلى هللا القررراءات املتررواترة كلهررا صررحيحة، 

، واخلررالف فيهررا إوررا هررو خررالف تنرروع، ولرريس خررالف تضرراد وتنرراقض، فمررن عليرره وسررلم

 

 (.55 - 1/48اهلداايت القرآنية دراسة أتصيلية )ي نظر:   (1
 (.  32القرآن للسعدي )ص:  لتفسري  احلسان  القواعدي نظر:   (2)
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 .(1)الطرق املهمة الستنباط اهلداايت القرآنية النظر يف اختالف القراءات وتدبر معانيها
 :وتدبرها  مجع نصوص الكتاب والسنة -3

إن حتقيررق الفهررم يف مجيررع مسررائل العلرروم الشرررعية يكررون جبمررع النصرروص، وحتليلهررا، 
واستنباط اهلداايت القرآنية ال خيرج عن هذا األصل، فعلى من يستنبط اهلداايت القرآنية 
أن يستحضر ما يدل عليها من نصوص أخرى من القررآن الكررمي أو السرنة النبويرة، حر  

 .(2)الف النصوص الشرعية، وهو يظنه من اهلداايت املستنبطةال يست ر ج معىن خي
 :النظر يف سياق اآلايت -4

مررن أهررم الطرررق ملعرفررة معررا  اآلايت واسررتنباط اهلررداايت القرآنيررة: النظررر يف سررياق 
 اآلايت، فسياق الكالم يدل على مراد املتكلم.

 مقصرود وعررف بعردها، ومرا اآليرة قبرل مرا وتدبر القرآن، تدبر قال ابن تيمية: )فمن
. واالعوجراج  االحنرراف  مرن  السرداد  وعرف  والرسالة،  اهلدى  وعرف  املراد،  له  تبني:  القرآن
 مرن الغلرط منشرأ فهذا معناه، يبني ما سائر عن اجملرد  اللف   حيتمله  ما  مبجرد  تفسريه  وأما

 مرن ئلطر ا أكثرر  هر الء  فرإن  اللغوية   دالحتماالت  فيه  يتكلم  أن  كثري  سيما  ال  الغالطني 
 .(3)املفسرون( ذلك يقصد كما  معناه معرفة  يقصدون ال  فإالم  املشهورين   املفسرين

ل، تبيرررني إىل يرشرررد وقرررال ابرررن القررريم: )السرررياق ل، وتعيرررني   اجملمررر   بعررردم والقطرررع   احملتمررر 
 أعظرررم مرررن الداللرررة، وهرررذا وتنررروع   املطلرررق، وتقييرررد   العرررام، وختصررريص   املرررراد، ئرررري احتمرررال
 .(4)منا رته( يف  وئال ط نظره، يف  ئل ط  أمهله فمن املتكلم، مراد  على الدالة  القرائن

 مجرر  لٍ  علررى فرراخلرب يشررتمل والنرروازل، واألوقررات األحرروال دخررتالف والسررياق خيتلررف
 رد مررن للمترردبر بررد فررال واحررد، شرريء يف  زلررة واحرردة قضررية ألالررا برربعض  متعلررق بعضررها
 املكلرف، فهم يف الشرع مقصود حيصل وبذلك آخره، على وأوله أوله، على الكالم  آخر

 

 (.  1/149للزرقا  )  مناهل العرفان يف علوم القرآني نظر:   (1)
  (.2/515)  ية دراسة أتصيليةاهلداايت القرآني نظر:   (2)
  (.15/94) الفتاوى جمموع (3)
  (.4/9)  الفوائد  بدائع (4)
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أجزاء الكالم، دون ربٍط ألوله مع آخرره، وال أتمرٍل يف سرياقه،   يف  اإلنسان نظره  فر ق  فإن
 .(1)مراد املتكلم إىل  يتوصل فإنه ال
 :اَلعتماد عل  أصول الشريعة -5

االعتمرراد  اسررتنباط اهلررداايت القرآنيررةملعرفررة معررا  القرررآن الكرررمي و الطرررق املهمررة مررن 
: قرال كتراب   عنردكم هرل  س ئ ل علي برن أ  طالرب رضري هللا عنره:على أصول الشريعة،  

 .(2)مسلم ( رجل    أ عطيه  فهم   أو هللا، كتاب  إال )ال،
 القررآن مرن العراِل اسرت راج جرواز منره قال القسطال   يف شر  هذا احلدي : )ي فهرم

 .(3)الشريعة(  أصول وافق إذا  املفسرين  عن منقوال  يكن ِل ما  بفهمه
املفسرين يبينون معا  القرآن، ويكثرون من االستنباطات منه حبسب مرا   ومعلوم أن
فمسررتقل ومسررتكثر، ومررع أن املفسرررين األقرردمني أعلررم دلقرررآن  كتابرره،  فهررم رزقهررم هللا مررن

ين مرررررن االسرررررتنباطات إال أننرررررا درررررد عنرررررد بعرررررض املفسررررررين املترررررأخر  (4)أرررررن جررررراء بعررررردهم
 قررراءة ومررن آداب تنقضرري عجائبرره، ال والتحقيقررات مررا ال دررده عنررد املتقرردمني، فررالقرآن

 قررأ اإلنسان قرد يكون أن الفهم موانع ومن اآلية، يف النظر التدبر والتفهم، وإدامة  القرآن
 وراء مرا وأن السرلف، عرن النقرل  تناولره  مرا  إال  القررآن  لكلمات  معىن  ال  أن  فيعتقد  تفسري ا
ا، تفسرررري ذلرررك العظيمرررة عرررن االنتفررراع دلقررررآن  احلجرررب مرررن فهرررذا دلررررأي املرررذموم مطلقررر 
 .(5)العظيم

اإلنسرران يقرررأ السررورة مرررات حرر  سررورة الفاحتررة ويظهررر لرره يف أثنرراء قررال ابررن تيميررة: )
احلرال مرن معانيهرا مرا ِل يكررن خطرر لره قبرل ذلرك حرر  كأالرا تلرك السراعة نزلرت  فيرر من 

وهرذا موجرود يف كرل مرن قررأ القررآن بتردبر  رالف مرن   ،وعملره    ويزداد علمهبتلك املعا
 

  (.4/266)  للشاطيب  املوافقاتي نظر:   (1)
  (.111الب اري ) أخرجه (2)
  (.1/204) الساري  إرشاد (3)
   .(98 - 57)ص:  بيان فضل علم السلف على علم اخللف البن رجبي نظر:  (4)
 (.29، 1/28)البن عاشور  والتنوير ، التحرير(284، 1/284)  للغزايل  إحياء علوم الديني نظر:   (5)
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 .(1)(قرأه مع الغفلة عنه
ه  حر    ترر ر ى والقرآن مح ال أوجه، قرال أبرو الردرداء رضري هللا عنره: ) ل  اْلف قرْ ه  كر  ال  تر ْفقر 

 . (2)(ل ْلق ْرآن  و ج وه ا ك ث ري ة  
 والعلمرراء املترردبرون لكترراب هللا يف كررل ،القيامررة إىل يرروم ينقضررتال  فهررداايت القرررآن

ا  ذو الفضرررررل  ،هللا هبررررا مصرررررهخيمنرررره فوائررررد مجررررة  ونقرررررن هخررررذ وهللا هررررو الوهرررراب الفترررر 
 .(3)العظيم
 :استحضار ِحَكم الشريعة ومقاصدها -6

م كرر  ويتفقرره يف الرردين  ت سرره  ل ملررن يترردبر القرررآن والسررنة ومقاصرردها الشررريعة معرفررة ح 
 النصرروص مررن حتقيررق عليرره ومررا ترردل إليرره، هترردي ومررا األحكررام الشررريعة، ئرراايت معرفررة

واملعررررامالت  العبررررادات يف التشررررريع حكمررررة معرفررررة تررررتم وبرررره الرررردارين، يف العبرررراد مصررررا 
 .التفصيلية وأحكامها الشريعة،  جزئيات  من  جزئية كل  ويف واألنكحة،

ر عت فم ْن أكثر  مرا يردل علرى اهلرداايت القرآنيرة   استحضرار  الغراايت الريت ألجلهرا شر 
 إوررا الشرررعية األحكررام أن املسررلمني علمرراء بررني عليرره املتفررق األحكررام الشرررعية، فإنرره مررن

 علرى فينبغري اجلماعرات،  أو  األفرراد  مسرتوى  علرى  سرواء  سرامية،  مقاصرد  لتحقيرق  ش ر عت
 يوافقهررررا امرررر مقتضررررى علررررى واإلفترررراء االجتهرررراد أارسررررته يف املقاصررررد هررررذه حتررررر ي اجملتهررررد

 

 (.236/ 7جمموع الفتاوى ) (1)
(2) ( الصنعا  كما يف آخر مصنفه  الرزاق  أ   20473أخرجه عبد  أيوب عن  ( من طريق معمر عن 

( شيبة  أ   ابن  ورواه  الدرداء،  أ   الثقفي  30163قالبة عن  عن  أ  (  على  موقوفا  به  أيوب  عن 
 (. 813/ 2جامع بيان العلم وفضله )الدرداء، وصححه ابن عبد الرب يف 

حاشرررررية الطيررررريب علرررررى ، (1/75)البرررررن احلررررراج  ، املررررردخل(9/490)للررررررازي التفسرررررري الكبرررررري ي نظرررررر:  (3)
األلوكرررة ، ومقرررايل املنشرررور يف موقرررع (1/30)البرررن عاشرررور  والتنررروير ، التحريرررر(11/382الكشررراف )

مجيررع  ب  بعنرروان: هررل كررل عرراِل دو ن طالبرره مجيررع أقوالرره ومروايترره يف العلررم  وهررل كررل عرراِل روى أو كترر  
 علمه   
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 .(1)وخيدمها
 :اَلستفادة من أوجا اإلعراب -7

 هرري الرريت معررا  الكترراب والسررنة ت قررو م الشررريعة  فبرره يف أصررل القرررآن الكرررمي إعررراب
واملسرررتنبطة مرررن القررررآن الشررررع، ودإلعرررراب يتوصرررل املفسرررر إىل اسرررت راج املعرررا  الظررراهرة 

الكررررمي، ويط لرررع علرررى كثرررري مرررن الفوائرررد واللطرررائف القرآنيرررة الررريت ال يسرررتطيعها مرررن كررران 
 .(2)جاهال  دلنحو واإلعراب

 :  معرفة أسباب النزول -8
ا فوائرررد أسرررباب النرررزول: )ومنهرررا  وإزالرررة املعرررىن، علرررى الوقررروف: قرررال السررريوطي مبينررر 

 .نزوهلرا  وبيران  قصرتها  علرى  الوقروف  دون  اآليرة  سرريتف  ميكرن  ال:  الواحدي  قال  اإلشكال،
 ابررن وقررال .القرررآن معررا  فهررم يف قرروي طريررق النررزول سرربب بيرران: العيررد دقيررق ابررن وقررال
 .(3)اآلية(  فهم  على  يعني  النزول سبب معرفة:  تيمية

 :معرفة الواقع حال نزول القرآن  -9
أا ي عني متدبر  القرآن على است راج هداايته: معرفرة  واقرع نرزول اآلايت، مرن حير  
املكررران، والزمررران، وحرررال اخلررروف أو األمرررن، والقررروة أو الضرررعف، واملقصرررود حبرررال نرررزول 

 .  (4)القرآن: ما هو أعم من السبب اخلاص، فهو يشمل أسباب نزول القرآن وئريها
 أ نزلررت اآلايت الرريت عنهمررا اخلرروارج حررني جعلرروا رضرري هللا عمررر عبررد هللا بررن وقررد ذم

 ! (5)امل منني  على الكفار يف

 

 (. 7جلغيم )ص:   الشارع  مقاصد عن الكشف طرق، (3/35)البن عاشور    الشريعة  مقاصدي نظر:   (1)
 ، البحررر(1/40)البررن عطيررة  ز(، احملرررر الرروجي19)ص:  للز شررري اإلعررراب صررنعة يف املفصررلي نظررر:  (2)

  (.1/11)أل  حيان   التفسري يف  احمليط
  (.1/108)  القرآن  علوم يف اإلتقان (3)
 (.2/526)  أتصيلية  دراسة  القرآنية  اهلداايتي نظر:   (4)
كررران ابرررن عمرررر يرررراهم شررررار خلرررق هللا، ، ولفظررره:  (9/16) هيف صرررحيحبصررريغة اجلرررزم الب ررراري  علقررره (5)

 =فررتح البرراري البررن ي نظررر: و  .(إالررم انطلقرروا إىل آايت نزلررت يف الكفررار، فجعلوهررا علررى املرر منني)وقررال: 
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 اجلهررل عررن الناشررئ الرررأي املررذموم مثررال واضررح يتبررني برره معررىن ومررا ذكررره ابررن عمررر
 .(1)القرآن فيه  نزل الذي دلواقع

 :ربط اآلايت ابلواقع املعاصر  -10
هررداايت القرررآن ال تنقضرري، وعجائبرره ال تنتهرري، فهررو قرررآن جميررد واسررع املعررا ، فررال 
تنزل دملسلم  زلة إال ويف كتراب هللا بيران اهلردى فيهرا، علرم ذلرك مرن علمره، وجهلره مرن 

 جهله.  
 الردليل   هللا كتراب  ويف إال  زلرة هللا دين أهل من  حد تنزل  قال الشافعي: )فليست

 . (2)فيها( اهلدى  سبيل  على
 حترت آايت القررآن الكررمي،  الواقرع الرذي يشراهدونه  دخول  ئافلون عن  الناس  وأكثر
 هرررو وهرررذا قبرررل، مرررن خلررروا قرررد قررروم يف ويظنرررون آايت القررررآن حرررل مشررراكلهم، وتضرررمنها

القرررآن واالنتفرراع برره يف مجيررع األمررور اخلاصررة والعامررة،  فهررم وبررني النرراس بررني حيررول الررذي
ت القرررآن، ونز هلررا علررى واقعرره تبررني لرره كررل مررا حيترراج إليرره يف أمررور دينرره وإال فمررن ترردبر آاي

 .(3)ودنياه
 مل يف تناسب السور واآلايت أالت -11

النريب  قرراءة مرن يسرمعونأ ل  ف القرآن على ما كرانوا   إواقال اإلمام مالك بن أنس: )

=     
_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

________ 

 (.12/286)حجر  
  (.4/149)للشاطيب  املوافقات، (352، 1/351)البن القيم   السالكني  مدارجي نظر:   (1)
 (.   19الرسالة )ص:  (2)
 (.2/161) البن القيم  املوقعني إعالمي نظر:   (3)
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، فالظرراهر أن مجيررع سررور القرررآن ك ت بررت يف املصررحف العثمررا  (1)صررلى هللا عليرره وسررلم(
علرررى الرتتيرررب الرررذي كررران يسرررمعه الصرررحابة مرررن الرسرررول صرررلى هللا عليررره وسرررلم، وعلرررى 
ترتيرررب العرضرررة األخررررية الررريت قرأهرررا النررريب عليررره الصرررالة والسرررالم علرررى جربيرررل، وهرررذا مرررن 

 ، وهللا أعلم.  حف  هللا لكتابه، أن جعله  يدينا على الرتتيب الذي رضيه
والتأمررل يف تناسررب السررور مررع مررا قبلهررا ومررا بعرردها، وتناسررب اآلايت مررع بعضررها  

عرررن هللا  ت  ثْ د   حررر   إذا): يسرررار برررن دب عظررريم السرررتنباط اهلرررداايت القرآنيرررة، قرررال مسرررلم
 .(2)بعده( وما  قبله ما  تنظر ح ا فقف حديث  

 .(3)والروابط(  الرتتيبات يف  مودعة  القرآن لطائف قال الرازي: )أكثر
 ألالررا مناسرربة  الكرميررة لرر ي يطلررب ال قررال: مررن وهررم )قررد: امللرروي الرردين ويل وقررال

، الوقرررائع حسرررب علرررى أالرررا اخلطررراب وفصرررل املفرقرررة، الوقرررائع حسرررب علرررى  وعلرررى تنرررزيال 
، ترتيبرر ا احلكمررة حسررب   سرروره مرتبررة احملفررو  اللررو  يف مررا وفررق علررى فاملصررحف وأتصرريال 
 ونظمره أسرلوبه البرني املعجرز ومرن العرزة، بيرت إىل مجلرة أنرزل كمرا  دلتوقيرف،  وآايتره  كلها

 أو قبلهرا ملرا مكملرة كوالرا  عرن شريء  كرل  أول  يبح   أن  آية  كل  يف  ينبغي  والذي  الباهر،
 السرور يف وهكرذا جرم، علرم ذلرك  ففري  قبلهرا،  ملرا  مناسربتها  وجره  مرا  املسرتقلة  مث  مستقلة،

 

أمجررع العلمرراء علررى أن ترتيررب اآلايت يف (. وقررد 39القرررآن )ص:  آي عررد يف البيرران  أخرجه الرردا  يف (1)
السور توقيفي، واختلفوا يف ترتيب السور يف املصحف هل هو توقيفي أو اجتهادي  فذهب كثري مررن 
العلمرراء احملققررني إىل أن ترتيررب السررور ترروقيفي، وأن الصررحابة كتبرروا السررور يف املصررحف العثمررا  علررى 
الرتتيررب الررذي كررانوا يسررمعونه مررن النرريب صررلى هللا عليرره وسررلم، واسررتثىن بعررض العلمرراء سرروريت األنفررال 

ا إال بعررض والتوبة، وذهب بعررض العلمرراء إىل أن ترتيررب أئلررب سررور القرررآن ك ت بررت يف املصررحف توق يفرر 
 القررررآن للسررريوطي ترتيرررب ، أسررررار(522، 4/521شرررر  السرررنة للبغررروي )ي نظرررر: . السرررور فباالجتهررراد

 (.204 - 197 القرآن للطيار )ص: علوم يف (، احملرر48 – 41 )ص:
 (.  377القرآن )ص:  فضائل أخرجه القاسم بن سالم يف (2)
 (.10/110) الكبري  التفسري (3)
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 .(1)له( سيقت  وما  قبلها  مبا اتصاهلا وجه  يطلب
 :التأمل يف مقاصد السور -12

املراد مبقاصد السور: معرفة مغزى السرورة الرذي ترجرع إليره معانيهرا، وهرو مرا يسرميه 
 .(2)بعضهم الوحدة املوضوعية
 عليره وي سرتدل وآخر هرا، أوهلر ا عليره واحرد  ير دار مقصرد   هلرا سرورةٍ   قال البقاعي: )كرل  

 شرريء فيهررا كرران  وإذا الرر ، وأبرردع وجرره، أتقررن عليرره علررى الدالررة املقرردمات فرتتررب فيهررا،
 إىل األمرر وصرل فرإذا .جرر ا وهلرم الردليل، دليرل يف استدل عليره، وهكرذا  دليل،  إىل  حيتاج
 آخرر  الر   علرى  عليره،  النظرر  وعاد  الكالم إليه،  انعطف  مث  ابتدأ،  كان  منه  مبا  ختم  ئايته،
 .(3)منيع(  األول ئري  ومرقى بديع،

 :اَلستفادة من األحاديث النبوية املبينة للقرآن أو املتعلقة ابآلايت -13
 النرريب صررلى هللا عليرره وسررلم ي علرر  م كرران  فقررد للقرررآن الكرررمي، املبينررة هرري النبويررة السررنة

َو : ﴿قولره برذلك يف هللا سربحانه أخررب كمرا  وسرنته هللا  كتراب  الصحابة رضري هللا عرنهم ه ُ
اَب  ُم اْلِكت  َ يِهْم َويُ َعلُِّمه  ُ زَكِِّ ْيِهْم آاَيت ِ ِا َوي   ُ و َعل  َ ل  ُ ُهْم يَ ت ْ ن ْ وًَل م  ِ نَي َرس  ُ َث يف اأْلُمِّي  ِّ ال  َِّذي بَ ع  َ

وا ْ ِِْم   *  َواِلِْْكَمَة َوِإْن َكانُوا ِمْن قَ ْبُل َلِفي َضاَلٍل ُمِبنيٍ  ا يَ ْلَحق ُ ُهْم َلم َّ ن ْ رِيَن م ِ وَ َوآخ َ  َوه ُ
يمُ  اْلَعزِي     زُ  اُء  * اِْلَك     ِ ْن َيش     َ َِِّ يُ ْؤتِي     ِا م     َ ُل ا َك َفض     ْ ل     ِ َُِّ ذََٰ يمِ ِل الْ اْلَفض     ْ  ُذو َوا ﴾ َعظ     ِ

 

وللبقاعي كتاب كبري يف التفسررري يهررتم فيرره بررذكر  (.3/370)للسيوطي  القرآن علوم  يف  اإلتقاني نظر:   (1)
، مطبررروع يف اثنرررني وعشررررين ظرررم الررردرر يف تناسرررب اآلايت والسرررورمناسررربات اآلايت والسرررور أ ررراه: ن

 جملدا.
 (.2/538)(، اهلداايت القرآنية دراسة أتصيلية  7علم مقاصد السور للربيعة )ص: ي نظر:   (2)
وحملمررد دارز كترراب النبررأ العظرريم، طبررق هررذا  (.1/149)السررور  مقاصررد علررى لإلشررراف  النظر  مصاعد (3)

املررنه  علررى سررورة البقرررة، واعتررىن بتناسررب اآلايت فيهررا، فررأتى بفوائررد عظيمررة ِل ي سررب ق إليهررا، وأثبررت 
نرررزع منررره لبنرررة ال ميكرررن أن ت  الرررذي دحلجرررة والربهررران أن السرررورة الواحررردة مرررن القررررآن كالبنررراء املتماسرررك 

 ية.وهو من أعاجيب الكتب اإلسالم وما بعدها، ، وأن كل آية تناسب ما قبلهاواحدة
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   .(1)النبوية  السنة هي واحلكمة  الكرمي، القرآن  هو  فالكتاب ،[4-2:اجلمعة]
: سرربحانه يف كتابرره، فقررال إلرريهم نررز ل مررا بسررنته للنرراس يبررني أن رسرروله هللا وقررد أمررر

ُرونَ ﴿ ْم يَ تَ َفك َّ زَِِّل ِإلَ ْيِهْم َوَلَعلَّه ُ ا ن  ُ  ،[44:النحرل﴾ ]ٍّ َوأَنْ َزْلَنا ِإلَْيَك ال ذِِّْكَر لِتُ بَ نيَِّ ِللن َّاِس م َ
وهذا يدل علرى  املطهرة، بسنته الكرمي القرآن  لألمة  يبني  وسلم  عليه  هللا  صلى  النيب  فكان

لتقريريرة يف بيران معرا  القررآن الكررمي، القوليرة والفعليرة وا  النبوية  أمهية االستفادة من السنة
 .(2)اهلداايت القرآنية  واستنباط

فدارس القرآن ال يتمكن مرن معرفرة تفاصريل أحكرام القررآن حر  يرتمكن مرن السرنة 
النبويررة، فررالعموم يف القرررآن كثررري، والسررنة مفصررلة لررذلك العمرروم، فعلررى النررا ر يف القرررآن 

 نة النبوية.  الكرمي أن حييط مبعا  اآلايت من الس
 :اَلستفادة من التفسري املأثور عن الصحابة والتابعني وأتباعهم -14
 وتفسرريا، ترالوة القررآن وسرلم عليره هللا صلى النيب من عنهم هللا رضي  الصحابة  تعل م
جاء بعردهم  مث أعلم الناس بتفسري كتاب هللا،  فكانوا  هللا،  دين  يف  وتفقهوا  سنته،  وتعلموا

 بعردهم جراء مرن العلرم هرذا الترابعون وعلر م منهم كتاب هللا وسنة رسروله،  فتعل مواالتابعون  
التررررابعني، فالصررررحابة مث تالمررررذهتم مررررن التررررابعني مث أتبرررراع التررررابعني أعلررررم األمررررة  أتبرررراع مررررن

بكتاب هللا وسنة رسوله، وخري الناس بشهادة هللا ورسروله، وقرد أمرر  هللا دتبراعهم، وأثرىن 
اِر ﴿ ضررلهم، قررال هللا تعرراىل:علرريهم بيررا  لف اِجرِيَن َواأْلَْنص  َ َن اْلُمه  َ اِبُقوَن اأْلَوَّل ُ وَن م  ِ َوالس  َّ

ا  دَّ َل َُْم َجن َّاٍت ح َِْري َ ْتَ ه َ ُا َوَأع َ وا َعن ْ ُهْم َوَرض ُ ن ْ ُ ع َ َِّ َي ا اٍن َرض ِ َوالَِّذيَن ات َّبَ ُعوُهْم ِبِِْحس َ
لِ كَ اأْلَهْنَاُر َخاِلِديَن ِفيَها أَبَ ًدا   ْوزُ  ذََٰ يمُ  اْلف َ ا ﴿، وقرال سربحانه: [100:التوبرة﴾ ]اْلَعظ ِ َوم َ

َك  ُا بَِيِمين  ِ اٍب َوََل َمُط  ُّ ْن ِكت  َ ِا م  ِ ْن قَ ْبل  ِ و م  ِ ل  ُ َه تَ ت ْ َو  * اْلُمْبِطل  ُونَ  ََلْرََتبَ  ِإًذاُكن  ْ ب َ ْل ه  ُ
َم  وا اْلِعل     ْ ِذيَن ُأوت     ُ ُدوِر ال     َّ اٌت يف ص     ُ اآاَيٌت بَ يِّن     َ دُ  َوم     َ ا جَيْح     َ اِلُمونَ  ِإَلَّ  ِِباَيتِن     َ ﴾ الظ     َّ

َٰ ِإَذا خَ  ﴿ وقرال سربحانه: ،[49، 48:العنكبروت] ََّ َك ح َ َتِمُع ِإلَي  ْ ْن َيس ْ ُهْم م َ ن ْ وا َوم  ِ َرج  ُ

 

 ، تفسررري السررعدي(5/306)الرروجيز البررن عطيررة  احملرررر (،22/627)تفسري ابن جريررر الطررربي  ي نظر:   (1)
  (.319)ص: 

 (.377، 376للسباعي )ص:  السنة ومكانتها يف التشريع اإلسالميي نظر:   (2)
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 [.16:حممد]  ﴾ِمْن ِعْنِدَك قَاُلوا ِللَِّذيَن ُأوُتوا اْلِعْلَم َماَذا قَاَل آنًِفا
رْي  )): قرال وسرلم عليره هللا صرلى النريب عن عنه هللا بن مسعود رضي هللا عبد  وعن خر 

، مث   ال ذ ين  ير ل وال  ْم، مث   ال ذ ين  ير ل وال  مْ   .   (1)((الن اس  قر ْر  
 معررا  ألصرحابه بر ني    وسرلم عليره هللا صرلى النريب أن ي علرم أن قرال ابرن تيميرة: )جيرب

[، 44:النحرل﴾ ]لِتُ َبنيَِّ ِللنَّاِس َما نُ زَِِّل ِإلَ ْيِهمْ : ﴿تعاىل فقوله ألفا ه، هلم بني كما  القرآن
ل مي  الررمحن  عبرد  أبرو  قرال  وقد  وهذا،  هذا  يتناول   القررآن  ي قرئوننرا  كرانوا  الرذين  حرد ثنا:  السرل

 هللا صرلى النريب  مرن  تعلمروا  إذا  كانوا  أالم  وئريمها  مسعود  بن  هللا  وعبد  عفان،  بن  كعثمان
 فتعلمنرا: قرالوا والعمرل، العلرم من فيها ما يتعلموا ح  جياوزوها  ِل  آايت  عشر  وسلم  عليه

ا ... وهلررذا والعمررل والعلررم القرررآن  قلرريال   القرررآن تفسررري يف الصررحابة بررني النررزاع كرران  مجيعرر 
ا،  مررررن إىل دلنسرررربة قليررررل فهررررو الصررررحابة، يف منرررره أكثررررر   التررررابعني يف كرررران  وإن وهررررو جررررد 

. أكثررر فيرره والبيرران والعلررم واالئررتالف االجتمرراع كرران  أشرررف العصررر كرران  وكلمررا بعرردهم،
 املصرحف عرضرت  : جماهرد قرال  كمرا  الصرحابة،  عن  التفسري  مجيع  تلقى  من  التابعني  ومن
 جررراءك إذا: الثررروري قرررال وهلرررذا عنهرررا  وأسرررأله منررره آيرررة كرررل  عنرررد أ وقفررره عبررراس ابرررن علرررى

 وئريمهررا والب رراري الشررافعي تفسررريه علررى يعتمررد وهلررذا برره  فحسرربك جماهرردٍ  عررن التفسررري
 عرررن الطررررق يكررررر التفسرررري، يف صرررنف أرررن وئرررريه أمحرررد اإلمرررام وكرررذلك العلرررم، أهرررل مرررن

عرنهم  تلقروا كمرا  الصحابة، عن التفسري تلقوا التابعني أن واملقصود .ئريه من  أكثر  جماهد
 كمرررررا  واالسرررررتدالل، دالسرررررتنباط ذلرررررك بعرررررض يف يتكلمرررررون قرررررد كرررررانوا  وإن السرررررنة، علرررررم

 .(2)واالستدالل(  دالستنباط  السنن  بعض يف  يتكلمون
فررال ئرررىن للمفسرررر عررن النظرررر يف كرررالم الصررحابة والترررابعني، فهرررم أفضررل هرررذه األمرررة 
، وفيهم من فصراحة اللسران وقروة البيران مرا لريس فريمن جراء بعردهم، مرع مرا  علم ا وعمال 

 هم عليه من الصدق واإلخالص واالحتياط يف الكالم، والتحري يف تفسري القرآن.
  

 

 (. 2533( ومسلم )2652أخرجه الب اري ) (1)
 (.11 - 9التفسري )ص:   أصول يف مقدمة (2)
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   (1)قرآنيةال  عند ذكر اهلداايت العلماء  عبارات 
 املفسرون يعربون عن اهلداايت القرآنية إبطالقات متنوعة، منها:  

 اآلايت كذا. هداية  يقول بعض املفسرين: من  اَلداية  -1
يقرررول بعرررض املفسررررين: دلرررت هرررذه اآليرررة علرررى كرررذا، ويف هرررذه اآليرررة  الدَلل   ة  -2

 دآلية على كذا. داللة على كذا، واست د ل
 يقول بعض املفسرين: اآلية ترشد إىل كذا.  اإلرشاد  -3
يقرول بعرض املفسررين: أفرادت هرذه اآليرة كرذا، ومرن فوائرد هرذه اآليرة    الفائدة   -4

 كذا، ونستفيد من هذه اآلية كذا.      
 يقول بعض املفسرين: تبني هذه اآلية كذا.  البيان  -5
يقررول بعررض املفسرررين: أشررارت هررذه اآليررة إىل كررذا، ويف هررذه اآليررة  اإلش  ارة  -6

 إشارة إىل كذا.
 يقول بعض املفسرين: ي فهم من هذه اآلية كذا.   الفهم  -7
يقول بعض املفسرين: ي  خذ من هذه اآلية كرذا، وأ خرذ مرن هرذه اآليرة    األخذ   -8
 كذا.

 يقول بعض املفسرين: يف اآلية إمياء إىل كذا.   اإلمياء  -9
 على كذا.    تنبيه اآلية يقول بعض املفسرين: يف  التنبيا  -10
 على كذا.   إحياء اآلية يقول بعض املفسرين: يف  اإلحياء  -11
 ول بعض املفسرين: تضمنت اآلية كذا وكذا. يق  التضمني  -12
 يقول بعض املفسرين: املقصود من اآلية كذا.   املقصود  -13
 يقول بعض املفسرين: هذه اآلية أصل يف كذا.    األصل  -14
 يقول بعض املفسرين: من اللطائف يف اآلية كذا وكذا.   اللطائف  -15

 

، املبررادا العشرررة يف اهلررداايت لف ررر الرردين (70 - 1/58)اهلررداايت القرآنيررة دراسررة أتصرريلية ي نظررر:  (1)
( إىل آخررر السررورة ويف 171اهلررداايت القرآنيررة يف سررورة األعررراف مررن اآليررة )املبحرر  الثررامن،  -الررزبري 

 .التمهيد املبح  الرابع - (40-1سورة األنفال من اآلية )
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ن ذكرر هرداايت قرآنيرة، ومرن أكثرر  وال ختلو ئالب كتب التفسري القدميرة واحلديثرة مر
وأتويرالت أهرل السرنة   ،للهرداايت القرآنيرة: تفسرري ابرن جريرر الطرربي  كتب التفسري ذكرا  

واحملررررر الررروجيز البرررن  ،والكشررراف للز شرررري ،ولطرررائف اإلشرررارات للقشرررريي ،للماتريررردي
يط أل  والبحرر احملر  ،وتفسرري ابرن تيميرة  ،وتفسرري القررطيب  ،والتفسري الكبري للررازي  ،عطية
اإلكليررل يف اسررتنباط وقطررف األزهررار و  ،ونظررم الرردرر للبقرراعي ،وتفسررري ابررن كثررري ،حيرران
وحماسن التأويرل  ،ورو  املعا  لأللوسي ،وفتح القدير للشوكا  ،كالمها للسيوطي  التنزيل

 ،وتفسررررري ابررررن عاشررررور ،وتفسررررري السررررعدي ،وتفسررررري املنررررار حملمررررد رشرررريد رضررررا ،للقررررا ي
وتفسرري  ،وزهرة التفاسرري حملمرد أبرو زهررة ،وأضواء البيان والعذب النمري كالمها للشنقيطي

والتفسررري  ،ومعررارج التفكررر لعبررد الرررمحن حبنكررة امليرردا  ،وتفسررري ابررن عثيمررني ،الشررعراوي
 وأيسر التفاسري للجزائري.  ،املنري للزحيلي

مررن املعتزلررة ض م لفيهررا ومعلرروم أن بعررض هررذه التفاسررري فيهررا خلررل يف العقيرردة، وبعرر
، لكنهررا مفيرردة للمت صصررني يف التفسررري، ال سرريما يف اهلررداايت أو األشرراعرة أو الصرروفية

 القرآنية.
وللقائمني على مركز تدبر جهرود مباركرة يف اهلرداايت القرآنيرة، وللشري ني الفاضرلني 

ة يف الرردكتورين طرره عابرردين وف ررر الرردين الررزبري م لفررات ودروس وحماضرررات ودورات كثررري 
جمال اهلداايت القرآنية، ومهرا مرن القرائمني علرى مشرروع موسروعة اهلرداايت القرآنيرة، وإذا 
مت طباعررة كترراب موسرروعة اهلررداايت القرآنيررة الررذي اشرررتك يف مجعرره سررتون دحثررا أكادميررا 

 مرجعا عظيما يف هداايت القرآن الكرمي، وهللا املوفق.   -إبذن هللا  -فسيكون  
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 (1)القرآنية  مع اهلداايت ضوابط يف التعامل
 مخس طرق:وهي   ،الطرق الصحيحة ملعرفة التفسريالتزام   .1

 تفسري القرآن دلقرآن. . أ
 .النبوية  تفسري القرآن دلسنة .ب
تفسري القرآن  قروال الصرحابة الرذين أخرذوا العلرم عرن النريب صرلى هللا عليره  .ت

 وسلم.
الصررحابة رضرري هللا تفسررري القرررآن  قرروال التررابعني الررذين أخررذوا العلررم عررن  .ث

 عنهم.
  .الكرمي  تفسري القرآن بلغة العرب اليت نزل هبا القرآن .ج

 عدم اخلوْ فيما استأثر هللا بعلما.  .2
 عدم اخلوْ يف استخراج اَلداايت القرآنية بال علم وَل أهلية. .3
 اَللتزام بضوابط اللغة العربية يف فهم اآلايت. .4
 يا.اَللتزام بفهم املعىن وفق السياق الذي ورد ف .5
 مجع اآلايت القرآنية يف املوضوع الواحد، وفهمها جمتمعة. .6
فيترردبر القرررآن لالهتررداء هبداايترره، طالبررا رضررا  املت  دبر نفس  ا م  ن اَل  وى،حري  د  .7

سبيل الرذين أنعرم هللا علريهم، متجبنرا طريرق الرذين يف قلروهبم زيرغ أرن عا  ب  هللا، مت  
 ه.يت بع ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء أتويل 

ُتْم قررال هللا تعرراىل: ﴿ ريًا    َِّا ُكن   ْ ْم َكين  ِ ُ َلك  ُ نيِّ ولَُنا يُ ب  َ اءَُكْم َرس  ُ ْد ج  َ اِب ق  َ َل اْلِكت  َ اَي َأه  ْ
َِِّ   ِمنَ   َجاءَُكمْ   َقدْ   ِكَتاِب َويَ ْعُفو َعْن َكيِنريٍ ُمُْفوَن ِمَن الْ  ِدي بِ ِا  *  ُمبِ نيٌ  وَِكتَ ابٌ   نُورٌ   ا يَ ه ْ

ِديِهْم  اِت ِإىَل الن ُّوِر ِبِِْذنِ ِا َويَ ه ْ َن الظُُّلم َ اَلِم َوِ ُْرُِجُهْم م ِ ُبَل الس َّ َوانَُا س ُ ُ َمِن ات َّبَ َع ِرض ْ َِّ ا
َتِقيمٍ  َراٍط ُمس   ْ َزَل  ﴿وقرررال هللا سررربحانه:   ،[16، 15: ائررردة]امل﴾ ِإىَلَٰ ص   ِ ِذي أَن    ْ َو ال   َّ ه   ُ

َاٌت   اِْ ُر ُمَتش َ نَّ ُأمُّ اْلِكتَ اِب َوُأخ َ اَعَلْيَك اْلِكَتاَب ِمْنُا آاَيٌت حُمَْكَماٌت ه ُ  يف  ال َِّذينَ  فََأم َّ
َنةِ  ابِْتَغاءَ  ِمْناُ  َتَشابَاَ  َما  فَ يَ تَِّبُعونَ   زَْيغٌ   قُ ُلوِِْمْ  َُِّ  ِإَلَّ  أَتِْويلَ اُ  يَ ْعلَ مُ  َوَما ِويِلاِ أتَْ  َوابِْتَغاءَ  اْلِفت ْ  ا

 

 .(674 - 2/657)اهلداايت القرآنية دراسة أتصيلية  ي نظر:   (1)
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ِد رَبِِّنَ ا َوالرَّاسِ  ْن ِعن ْ لم م ِ اُخوَن يف اْلِعْلِم يَ ُقوُلوَن آَمنَّا بِ ِا ك ُ  ﴾اأْلَْلبَ ابِ  ُأولُ و ِإَلَّ  يَ ذَّكَّرُ  َوم َ
 .[7:  آل عمران]

 :القرآنية  اهلداايت منووذج  
نَ ًة ََل الريت ميكرن أن نسرتفيدها مرن قولره سربحانه: ﴿  القرآنيرة  من اهلداايت وا ِفت ْ َوات َّق ُ

يَََّّ ال  َّذِ  ةً ُتص  ِ ْنُكْم َخاص  َّ وا م  ِ وا يَن ظََلم  ُ ََِّ  َأنَّ  َواْعَلم  ُ ِديدُ  ا ابِ  ش  َ [ 25﴾ ]األنفررال: اْلِعق  َ
   ي:ل ما ي
ي خذ من هذه اآلية وما ذكرر قبلهرا مرن إثبرات احلشرر أن العقراب الردنيوي إذا عرم  .1

 .ا  والطا ، فكل  ي بع  على نيتهالص
إشررارة لطيفررة إىل الكررربى ئررزوة برردر يف سررورة األنفررال بعررد ذكررر يف ذكررر هررذه اآليررة  .2

ذلرك  وقرعمرن  الفرة تعرم عقوبتهرا مجريعهم، كمرا   الصرحابة  ما قد يقع من بعض
  فتسربب عرن ذلرك عقوبرة عامرة مرن بعضرهم يف ئزوة أحد من امل الفرة للرسرول

 .أمام كفار قريش  دالزامهم الصحابة  جلميع
، ي خذ من هذه اآلية مع موضروع أعداء هللا من أسباب الفتنة التكاسل عن جهاد .3

   الذي هو اجلهاد.األنفال سورة 
الفتنة ال ختص أهل املعاصي بل تعم مجيع الناس لكوالم ِل يردفعوها، فمرن أسرباب  .4

   .ا، وترك تغيريه اتالفتنة إقرار املنكر 
  .فإن ذلك سبب الفنت العامةاجملاهرة دملنكرات،  و  شيوع املعاصين التحذير م .5
 فسرد، وتالقلروبالا تفسرد أل  األقوال الباطلةالعقائد و أمهية تطهري الرأي العام من  .6

 .العقول
أن يعيررررذ سرررربحانه وجرررروب اتقرررراء الفررررنت قبررررل وقوعهررررا، واحلررررذر منهررررا، ودعرررراء هللا  .7

   .اإلنسان منها
 إىل الصال  واإلصال .الناس  إجيا ، يدعو    منه  اإلسالم منه  تكافلي .8
من اتقاء الفنت العامة والعقرودت الدنيويرة األمرر دملعرروف والنهري عرن املنكرر، ويف  .9

حرردي  أ  بكررر الصررديق رضرري هللا عنرره قررال:  عررت رسررول هللا صررلى هللا عليرره 
ري   وه   ر  و ال ير غرررر  اس  إ ذ ا ر أ ْوا اْلم ْنكرررر  ْم وسررررلم يقررررول: ))إ ن  النرررر  ك  اأ   أ ْن ير ع م هرررر  ، أ ْوشرررر 
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 .(1)ب ع ق اب ه ((
، والري الظراِل برني النراس من اتقاء الفنت العامة والعقرودت الدنيويرة إفشراء العردل .10

 .كائنا من كان  عن الظلم
من مجيع الفنت، ي خذ من تنكري الفتنة، وهذا التنكري يدل على أن الناس  حتذير   .11

 .هائلةالفتنة قد تكون شديدة 
 الرد على من يرتك األمر دملعروف والنهي عن املنكر مطلقا. .12
الرروالة والرعيررة بواجررب األمررر دملعررروف والنهرري عررن املنكررر، كررل مررن وجرروب قيررام   .13

 .والتعاون على درء الفنت
األمررة بررردع الظرراِل عررن الظلررم، والعاصرري عررن املعصررية حبسررب مجيررع وجرروب قيررام  .14

 .استطاعتهم، وإال كانوا آمثني
الظلم الشرك دهلل سبحانه، فالشرك دهلل أعظرم أسرباب الفرنت والعقرودت،  م  أعظ .15

كمررا أن توحيررد هللا أعظررم األسررباب حلصررول اخلررري لألفررراد واجملتمعررات يف الرردنيا 
 .واآلخرة

الفسررررراد يف األر  الواقرررررع بسررررربب اخرررررتالف الكلمرررررة والتحرررررزب والتفررررررق هررررري  .16
مثرل   ، وذلكآلمرين دملعروفعقودت دنيوية تعم مجيع الناس، ح  الصاحلني وا

الغررررالء، والقحررررط، وانتشررررار األمرررررا  واألوبئررررة، واضررررطراب األحرررروال، وتسررررلط 
  .الظلمة، وعدم األمن

مررن الصرراحلني، فقررد وقعررت  واأحرردا مررن خلقرره ولررو كررانعررز وجررل عرردم حمررادة هللا  .17
 عنه مشلت الصا  والطرا تعاىل  رضي هللا  بن عفان  فتنة عامة بعد مقتل عثمان  

، ولررررو حررررا  هللا أحرررردا حلررررا  لقرررررن األول اهلجررررري الررررذين هررررم خررررري النرررراسيف ا
   .عنهمتعاىل أصحاب نبيه رضي هللا  

، فقرد تنرزل علريهم عقوبرة الكرافرينش م جماورة الظاملني، وخطورة العيش يف برالد   .18
 امل الطني هلم.مجيع  تعم  بسبب  لمهم وكفرهم وذنوهبم  

عرم الظلرم فيره، إذا ياملكان الرذي قال من بالد الكفر، واالنتمشروعية اهلجرة من   .19
 

 (، وصحح إسناده األر ؤوط يف حتقيق املسند.1رقم )مسنده  يف بن حنبل  أخرجه أمحد   (1)
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عرررن املنكرررر، حررر  ال  ، وينهررراهمدملعرررروف مرررن حولرررهِل يسرررتطع املسرررلم أن همرررر 
 تصيبه العقوبة العامة. 

من الركون إىل الظاملني، وإعرانتهم علرى  لمهرم، والقعرود معهرم، املسلمني  حتذير   .20
 !   وجيالسهمفإن العقوبة تعم الساكت عنهم، فكيف مبن يعينهم  

إمرا مبرروافقتهم  مرنهم،عقوبرة ئرري الظراملني برذنوب الظراملني يرردل علرى نروع تقصرري  .21
  الظاملني أو بسكوهتم عن اإلنكار عليهم أو برتكهم اخلروج من بني أ هرهم.

، ال سرررررريما إن كررررررانوا مررررررن الكرررررررباء املتبرررررروعني التحررررررذير مررررررن التعصررررررب للظرررررراملني .22
 .عليهمدمل اصمة عنهم، أو مبنع إقامة احلدود 

الوقايررة ف ،ترررك أسررباب العررذاب خررري مررن التسرراهل فيهررا حرر  يقررع العررذاب العررام .23
 .خري من العالج

تضيع حكمرة احلكمراء وتردبريهم، وال ينتفرع النراس ما  الفنت إذا عمت يف جمتمع   .24
الدهشررة، وهررذا مررن آ ر و احلرررية  عقرروهلم، وتغلررب علررى حينئررذ بنصررح الناصررحني

   .وقلوهبمبني الناس  سبحانه  حيلولة هللا 
   .الظلم من أسباب تعجيل العقودت الدنيوية .25
، للوقوف على أسباهبا اتيف اجملتمع  للظواهر السيئةأمهية الدراسات االجتماعية   .26

اتقرراء عقررودت أسرراليب مررن  ه الدراسررات النافعررةوآ رهررا، وطرررق عالجهررا، فهررذ
   الفنت العامة. 

اإلكثرررار مرررن واالسرررتغفار و  علرررى الفرررنت دلتوبرررةسررربحانه اتقررراء عقوبرررة هللا ضررررورة  .27
 األعمال الصاحلة، واملبادرة إىل تدارك الفنت إبمخادها يف أوهلا قبل انتشارها.  

يف الررردنيا واآلخررررة لألمرررم واألفرررراد إذا سررربحانه وجررروب العلرررم بشررردة عقررراب هللا  .28
، ووجرررروب اخلرررروف مررررن عقرررراب هللا علررررى ترررررك املصررررلنيوإن كررررانوا مررررن  ه،عصررررو 

 االستجابة هلل ورسوله.
يف الرردنيا    علرى العلرم بصرفات هللا سربحانه، ومررن ذلرك العلرم بشردة عقابرهاحلر .29

 .واآلخرة
إذا ِل يتب يف الدنيا واآلخرة حتذير من يقع يف املعاصي والفنت دلعذاب الشديد  .30

   .، واإلقالع عنهادخلروج منهاسبحانه  إىل هللا 
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يررة مررن معرفررة أن أعظررم سرربب ملررا أصرراب ويصرريب املسررلمني مررن العقررودت الدنيو  .31
وتسرررررررلط الكرررررررافرين والرررررررذل واهلررررررروان، والفقرررررررر واخلررررررروف، التفررررررررق واالخرررررررتالف، 

واملنافقني، هو ترك األمر دملعروف والنهري عرن املنكرر، فبسربب ذلرك تقرع الفرنت 
 العامة الشاملة جلميع األمة. 

كررررل مسررررلم ي خررررذ منرررره أن علررررى  تعرررراىل خررررتم اآليررررة دلتررررذكري بشرررردة عقرررراب هللا  .32
أن يكرررررون مصرررررلحا لغرررررريه، وال يكتفررررري  ن يكرررررون صررررراحلا يف نفسررررره،  ومسرررررلمة

حترذير مرن هرذا يف و يصيب مباشر املعصية وئري املباشر هلرا، سبحانه  فعقاب هللا  
 .(1)والنهي عن املنكر ،التقصري يف األمر دملعروف

  

 

َنةً ﴿ اهلداايت القرآنية يف قوله تعاىل:هذه اهلداايت خلصتها من حب  يل بعنوان:   (1) يَََّّ  َوات َُّقوا ِفت ْ ََل ُتص  ِ
ا ِديُد اْلِعق  َ ََِّ ش  َ وا َأنَّ ا ًة َواْعَلم  ُ ْنُكْم َخاص  َّ ﴾ ]األنفررال:  الَِّذيَن ظََلُموا م  ِ منشررور ورقيررا يف جملررة   [25ب 

م، ومنشررررررور إلكرتونيررررررا يف موقررررررع جامعررررررة القلررررررم للعلرررررروم اإلنسررررررانية 2021 -( 23العرررررردد ) -القلررررررم 
 اليمن.   -مدينة إب  -والتطبيقية  
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 :التوسع يف علم التفسري  علىاحل  

رْي ك ْم  عليرره وسررلم قررال: ))عررن عثمرران بررن عفرران رضرري هللا عنرره أن النرريب صررلى هللا خرر 
 .  (1)((م ْن تر ع ل م  اْلق ْرآن  و ع ل م ه  

وهو أفضل العلم النرافع، فليحررص طالرب العلرم عليره   أصل العلم،هو  القرآن الكرمي  
، كمرا قرال عبرد هللا بقردر اسرتطاعته  ليتوسرع يف تفسرري كتراب هللاو   تالوة وحفظا وتفسريا،

برررررن مسرررررعود رضررررري هللا عنررررره: )مرررررن أراد العلرررررم فليثرررررو  ر القررررررآن  فرررررإن فيررررره علرررررم األولرررررني 
 .ومعىن تثوير القرآن أي: كثرة تدبره، وتكرار التأمل فيه لالهتداء هبداايته .(2)واآلخرين(

والنررراس يف العلرررم طبقرررات، قرررال اإلمرررام الشرررافعي يف احلررر  علرررى تعلرررم كتررراب هللا: )
هم من العلم بقْدر درجراهتم يف العلرم بره. فحرق  علرى طلبرة العلرم بلروج  ئايرة جهرد هم موقع  

ه، وإخرررالص النيرررة هلل يف  يف االسرررتكثار مرررن علمررره، والصررررب  علرررى كرررل عرررار  دون ط ل بررر 
ا واسرررتنباط ا، والرئبرررة إىل هللا يف العرررون عليررره، فإنررره ال يررر در ك خرررري  إال  اسرررتدراك علمررره نصررر 

، ووفقره هللا للقرول والعمرل بعونه. فإن من أد ا واسرتدالال  رك علرم أحكرام هللا يف كتابره نصر 
مبا عل م منه: فاز دلفضيلة يف دينه ودنياه، وانتفرت عنره الر  ير ب، ونرر و رت يف قلبره احلكمرة، 

 .(3)(واستوجب يف الدين موضع اإلمامة
هللا املرودع  الدينية، كتراب  إن أهم العلوم الشرعية، وجممع األحكام )قال الواحدي:  و 

 الشرررافية، واحلجررر    النافعرررة، والعررررب   احلرررالل واحلررررام، واملرررواع    األحكرررام، وبيررران   نصررروص  
 .(4)(به أشرف العلوم وأعزها وأجلها  البالغة، والعلم  

والنيب صلى هللا عليره وسرلم عنردما دعرا البرن عبراس رضري هللا عنهمرا دلعلرم دعرا لره 

 

 .(5027)  الب اري أخرجه (1)
 (.856أمحد بن حنبل يف كتاب الزهد ) أخرجه (2)
 (.  19الرسالة )ص:  (3)
 (.47/ 1)  الوسيط (4)
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، وهرذا (1)م التفسري فقال: ))الل ه م  فر ق  ْهه  يف  الد  ين ، و ع ل  ْمه  الت ْأو يل ((دلفقه يف الدين وتعل 
  .(2)يدل على أمهية اجلمع بني الفقه يف الدين وتعلم التفسري

ْن ي  ُ وقد فسر ابن عباس وأبو الدرداء رضري هللا عنهمرا قولره تعراىل: ﴿ َة م َ ْؤِت اِلِْْكم َ
ةَ   ي  ُْؤتَ   َوَمنْ   َيَشاءُ  دْ   اِلِْْكم َ رْيًا  ُأوِتَ   فَ ق َ ا  َكينِ ريًا  خ َ : البقررة] ﴾اأْلَْلبَ ابِ  ُأولُ و ِإَلَّ  يَ ذَّكَّرُ  َوم َ
  .(3)فيه والتفكر  دلقرآن، املعرفة   نه [269

ما أنزل هللا آيرة إال وهرو حيرب أن ت علرم فريم أ نزلرت، ومرا )وعن احلسن البصري قال:  
  .(4)(أراد هبا

ينبغرري للطالررب أن يطررول البرراع يف علررم التفسررري، ويطررالع مطرروالت ) قررال الشرروكا :
التفاسررري، فررإن املعررا  املررأخوذة مررن كترراب هللا سرربحانه كثرررية العرردد، يسررت رج منهررا كررل 

  .(5)(عاِل حبسب استعداده، وقدر مل ك ته يف العلوم
تر ب ه    و ك 

 ط ر يل ٍل ع ل ي   بن  مج  ي  حم  م د  بن  
 امل

 ص نع اء-اْلي م ن
 م  22/2/2022 هرر1443 ر ج ب /21

Matari63@hotmail.com 
 00967777175927واتس:                                       

 

 ابن عباس إبسناد صحيح.   من حدي ( 2879أمحد بن حنبل يف مسنده ) أخرجه (1)
منشرررورة حبمرررد هللا يف ي نظررر رسررراليت: حررر  الطررالب علرررى اجلمرررع بررني علرررم التفسرررري واحلرردي  والفقررره،  (2)

 .موقع األلوكة
  (.533، 531/ 2عنهما ابن أ  حامت يف تفسريه ) أخرجه (3)
 (.273املستغفري يف فضائل القرآن ) أخرجه (4)
البرردر الطررالع مبحاسررن مررن بعررد القرررن ي نظررر: ( دختصررار وتصرررف يسررري. و 148أدب الطلررب )ص:  (5)

 (.87/ 2للشوكا  )  السابع
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