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 ملخص باللغة العربية

 شيماء داود محيدسيدة ال
 طه إبراهيم شبيبأ.م.د. 

غاثة اللهفان في تفسير سورة إلى بيان مباحث علوم القرآن في كتاب إيهدف هذا البحث 
يها الفتح للشيخ عمر بن يونس المصري الحنفي إذ تعد من تلك المباحث من األمور التي يعتمد عل

وأقوال  المفسر في تفسيره وبيان الفهم المراد من كالم اهلل تعالى. تناول في تفسيره أحاديث النبي 
عجاز البياني موردا بعضا منها واعتنى باإلالصحابة والتابعين التي تعد المعين الخضب في التفسير، 

 خر.رأيه في البعض اآل ئمته وناقال البعض اآلخر من كتب التفسير ومبدي  أعن 
  علوم القرآن، إغاثة اللهفان، تفسير :الكلمات المفتاحية

QURAN SCIENCES IN THE BOOK "RELIEF THE THIRSTY IN 
INTERPRETATION OF THE CAVE SORA"  

BY SHEIKH OMAR BIN YOUNIS AL- HANAFI 
Ms. Shaymaa D. Hameed 

Ass. Prof. Dr. Taha I. Shabib 
Summary: 

There is no doubt that the science of the Holy Quran is one of the greatest 

sciences of law, and the greatest of it is status, because it is related to the Book of 

God, which descends from the wisdom of the wise. Scientists have taken care of 

ancient and modern sciences to know all about the Holy Quran in terms of 

understanding, knowledge of the meanings of the words, reasons of descent, 

virtues, distressed and reproduced, the statement of the miracle and derived from 

the jurisprudence and practical provisions of the utmost importance in the life of 

the individual in his life and hereafter. Some scholars have devoted specialized 

books to each of these sciences, and some of them have cited these sciences in their 

interpretations because they have a profound impact on understanding the 

meaning of the word of Allah Subhanahu wa Ta'ala. This research came to know 

this science with one of the interpretation imams, Sheikh Omar bin Younis Hanafi 

in his book, which we are going to achieve in the master's thesis is "Relief the 

thirsty in interpretation of the cave sora " as that interpretation has contained a 

great opinions,critical and very important sciences. This interpretation of Al-Kahf 

Surah in more than 200 tablets includes all the relevant provisions, interpretations. 

Revealing the opinions of the interpreters and the production of their minds 

restricted by understanding the book (Holy Quran) and the Sunnah as well as 

transfer and dependence on the mothers of interpretation such as Al-Tbari, Al-

Matridi, Al- Salami, Al- Zamkshari, Al- Razi, Al- Qurtubi and other scholars of 

interpretation imams. 

Keywords: Sciences of the Qoran, Egathat Allahfan, interpretation 
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 ٱ ٻ ٻ

 املقدمة
علوم القرآن الكريم من أجل العلوم الشرعية مكانة، وأعظمها  أن   مما الشك فيه

 اهلل العزيز، المنزل من لدن حكيم عليم.ذلك أن ها متعلقة بكتاب  منزلة،
ولقد اعتنى العلماء قديما وحديثا بهذه العلوم الجليلة المتعلقة بمعرفة كل ما 
يتعلق بالقرآن الكريم من حيث فهمه ومعرفة معاني ألفاظه وأسباب نزوله وفضائل سوره 

ها أهمية عجازه وما استنبط منه من أحكام فقهية وعملية لإوناسخه ومنسوخه وبيان 
 . هافي حياة الفرد في دنياه وآخر  بالغة

 كما أن  ، وقد أفرد بعض العلماء كتبا متخصصة في كل علم من هذه العلوم
 من كالم اهلل هذه العلوم في تفاسيرهم لما لها من أثر بالغ في فهم المراد أورد بعضهم

 . سبحانه تعالى
مة التفسير وهو الشيخ عمر ئأوقد جاء بحثنا هذا لمعرفة هذه العلوم عند أحد 

بن يونس الحنفي في كتابه الذي نحن بصدد تحقيقه في رسالة الماجستير وهو " إغاثة 
جليلة وآراء  اقد حوى علوم اللهف في تفسير سورة الكهف" وذك لكون هذا التفسير

همية إذ تناول هذا التفسير لسورة الكهف في أكثر من مئتي بالغة األ ياسديدة ومعان
حكام وتفسيرات وتأويالت وبيان آراء أمل على كل ما يتعلق بهذه السورة من تاشلوحة 

المفسرين المأثورة ونتاج عقولهم المقيدة بفهم الكتاب والسنة فضال عن نقله واعتماده 
والسلمي والزمخشري والرازي والقرطبي وغيرهم  ات التفسير كالطبري والماتريديعلى أم  

 . ئمتهمأمن علماء التفسير و 
نبذة التمهيد مباحث تناولنا في  تمهيد وأربعةوقد جاء هذا البحث مقسما على 

منهجه في األول عن حياة المؤلف الشخصية والعلمية وعصره، وتناولنا في المبحث 
التفسير وتضمن مطلبين تناولنا في المطلب األول منهجه في التفسير المأثور الذي 

ة وتفسير القران بأقوال الصحابة سير القران بالسن  اشتمل على تفسير القران بالقران وتف
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وتناولنا في المطلب الثاني التفسير بالرأي وبينا فيه مدى اعتماد المؤلف على  والتابعين
ت من تفاسير الرأي كالزمخشري والرازي والقرطبي وغيرهم واعتماده عد  أ   التفاسير التي

كعطاء  تهئمأيراده ألقوال ا  السلمي و  كتفسير أيضا بشكل واضح على التفاسير الصوفية
 والجنيد وغيرهم.

أسباب النزول والمكي والمدني والناسخ والمنسوخ، الثاني وتناولنا في المبحث 
والمطلب  سباب نزول السورةأثالثة مطالب تناولنا في المطلب األول على وقسمناه 

 لثالثا في المبحث اوتناولن الثاني المكي والمدني والمطلب الثالث الناسخ والمنسوخ
ذكرنا في ة مطالب ثوقسمناه على ثال، سرائيلياتالمناسبة وفضائل السور وموقفه من اإل

يضا على مناسبة اآليات أالمطلب األول مناسبة السورة لما قبلها وما بعدها واشتمل 
نية أيضا وذكرنا في المطلب الثاني ما جاء في السورة من فضائل وتناولنا في آالقر 

في عدم قبوله لها األول ن يسرائيليات وبينا أن  له موقفب الثالث موقفه من اإلالمطل
  .يرادها مع عدم التنبيه عليهاإ والثاني

عجاز البياني وقسمناه حكام الفقهية واإلاألخير فقد جاء في األالرابع  أم ا المبحث
قهية والمطلب على مطلبين المطلب األول تناولنا فيه ما ورد في السورة من أحكام ف

الزمخشري أو من كعجاز ئمة اإلأالذي أورده الشيخ سواء من  عجاز البيانيالثاني اإل
فقه الواسع ثم خاتمة ذكرنا أما يدل على على شيء فإن   ن دل  إبنات فكره الثاقب والذي 

 قائمة المصادر والمراجع.ثم توصلنا فيه ما فيه أهم 
نا فيه ا ورد في هذا التفسير الجليل وبي  مم   فاجزنا نتو نا في هذا البحث أوبعد فإن  

غاثة إا في تفسير ودليل مبسط عم   طريقة المؤلف في التفسير فهو عبارة عن فكرة موجزة
اللهف من كنوز نادرة ودرر الئقة جمعها الشيخ من التفاسير وكتب التاريخ واآلداب 

فما فيه من َفْضل فقد  ،هن نكون قد وفقنا في طرحه وبسطأسائلين المولى  ،والرقائق
القليلة  ناالقاصر وبضاعت نالى فهمإإليه، وما فيه من خطأ وتقصير فيرجع ذلك  ناُسبق
  ناويقيل عثرت نان يغفر زلتأرجو من اهلل تعالى ن

 . ومن اهلل تعالى التوفيق والسداد
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 : التمهيد

 املؤلف عصره وحياته الشخصية والعلمية
 : ولاملطلب األ

 عصره
 يشيخ عمر بن يونس في مصر في عهد السلطان الملك األشرف قايتبانشأ ال

واألربعون من ملوك الترك وأوالدهم  يوهو السلطان الحاد على مصر، يالمحمود
تولى هـ و 788ولد سنة ، راكسة وأوالدهمجبالديار المصرية، والخامس عشر من ال

 .(8)هـ788السلطنة سنة 
عاما، وسيرته من أطول السير،  87ه وكانت مدته حافلة بالحروب، امتد حكم

أصحاب –تعرضت البالد في أيامه إلى أخطار خارجية، أشدها ابتداء العثمانيين 
محاولة دخول حلب وما حولها فأنفق أمواال عظيمة على الجيوش كانت  –القسطنطينية 

فاق، وشغل بالعثمانيين حتى أن  صاحب من العجائب التي لم يسمع بمثلها في اآل
لتجاء إلى دلس استغاث به إلعانته على دفع اإلفرنج عن غرناطة، فاكتفى باالاألن

تهديدهم، بواسطة القسيسين الذين في القدس سلما دون قتال فضاعت غرناطة وذهبت 
 .(8)األندلس

سكندرية ودمشق وكان من أبرز أعمال السلطان قايتباي قلعة قايتباي في اإل
عمار  ،وسبيل قايتباي ،في المسجد األقصى والحجاز والقدس، والمدرسة األشرفية وا 

عادة ترميمه سنة ، هـ778المسجد النبوي سنة  وال يزال بعضها قائما إلى اآلن ، هـ777وا 
 .(3)ه788توفي سنة 

                                                           

 .81/373: النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة لجمال الدين أبي المحاسن: ينظر (8)
 صدر نفسه.الم: ينظر (8)
 . 8/877: ، واألعالم للزركلي881-8/888: ياسإبدائع الزهور في وقائع الدهور البن : ينظر (3)
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هـ أصاب البالد وباء شديد ووصف  778وفي أيام هذا السلطان في سنة 
غ عدد الموتى في كل يوم هذا الوباء بأنه )جمع في الموت بين كل ألفين، وبل السيوطي

 .(8)أزيد من ألفين، وقيل أكثر من ذلك(
ويفيض السيوطي في وصف هذا الطاعون وما أحدثه بالبالد من خراب حتى 
أن نصف سكان القاهرة قد قضوا نحبهم بسببه، كما أن القرى واألقاليم لم تسلم منه ثم 

وكان الوباء المشار إليه  ،(8)سكندرية نصيب في العام التالي من هذا الطاعونكان لإل
فقد كان أولها في عام  ،ثالث األوبئة الجارفة التي أصابت البالد في حكم قايتباي

هـ، ويبدو أن هذه األوبئة كانت سمة بارزة في هذا 778هـ، وحدث الثاني في عام 783
حتى أن مدة خمس عشرة سنة  ،وكانت تعتري الناس في فترات غير متباعدة ،العصر

 .(3)ين تعتبر في نظرهم مدة طويلةبين وباء
عمر بن يونس ِفي بعض األشغال  الشيخ وقد أرسل اأْلَْشَرف قايتباي

  .(3)ِإَلى الش ام ِبيهِ أِلَ الخصوصية َكاَنت 

 املطلب الثاني: 
 حياته الشخصية

بعد بحث طويل في كتب التراجم والطبقات، وكتب التواريخ لم أقف على توثيق 
 يونس العمري الزيني، وال يرجع ذلك إلى عدم شهرة هذا اإلمام لحياة الشيخ عمر بن

نم ا هذه حال الكثير من العلماء الذين أغفلت كتب التراجم التوثيق لهم ويرجع ذلك  ،وا 

                                                           

، وجالل الدين السيوطي عصره وحياته وآثاره 8/78: تاريخ البصروي: وينظر ،17: مقامات السيوطي (8)
 .83: وجهوده في الدرس اللغوي

، وجالل الدين السيوطي عصره 8/78: تاريخ البصروي :وينظر: وينظر ،88-88: مقامات السيوطي (8)
 .83: وحياته وآثاره وجهوده في الدرس اللغوي

 . 881-8/888: بدائع الزهور في وقائع الدهور البن أياس: ينظر (3)
 1/833: الضوء الالمع للسخاوي: ينظر (3)
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إلى فقدان الكثير من الكتب، أو ربما يرجع لكثرة تنقل العلماء ورحالتهم إلى مشارق 
هتموا بالتاريخ، وهذا األمر ال يقلل من شأن افيكونوا على منأى مم ن  ،األرض ومغاربها
 هذا العالم الجليل.

 سمه ولقبه.ا: أوال
المعروف  العمري، ،بن جربعا الزينيعمر بن يونس بن عمر الشيخ  هو
 . (8)بالنحيفي

 والدته ونشأته.: ثانيا
لم تذكر المصادر التي ترجمت للشيخ عمر بن يونس سنة والدته وال نشأته، 

فاضل مصري، له اشتغال ات يكتنفها الغموض، وذكرت المصادر أن ه فهذه المعلوم
، في عهد األشرف قايتباي وهو أخر المماليك العظام، بالتفسير، كان والده من األعيان

كان جده نائبا بطرابلس وبها مات، وأم ا والده فعمل الدوادارية لجمال الدين األستادار 
ومم ا ت والده في آخر األيام األشرفية برسباي، ولسودون بن عبد الرحمن وغيرهما، وما

ولزم ال شك فيه أّنه نشأ في بيئة علمية مهمة، فكان والده مم ن حفظ كتاب اهلل تعالى، 
بيته في حارة الزيني عبد الباسط مقتصرا على المطالعة والنظر في التاريخ ونحوه وكأن ه 

 ماء ترجمة عبد الباسط وابن زنبور،جمع في التاريخ شيئا، فإن ه كان التمس من العل
لكافياجي وغيره، وكان قد طلب من الزين قاسم على الشيخ اتردد و لعلماء لمحبا  وكان

قراء ولده الشيخ عمر بن يونس، وكما هو معلوم أن  مصر هي مركز للعلم إالحنفي 
ليها تشد رحال العلم والعلماء  . (8)والعلماء وا 

                                                           

، 8/171: ن لحاجي خليفة، وكشف الظنو 1/833: الضوء الالمع ألهل القرن التاسع للسخاوي: ينظر (8)
، 8/871: ، وهدية العارفين للباباني البغدادي8/388: ، وسلم الوصول إلى طبقات الفحول8/8887

 . 8/8878: ، والموسوعة الميسرة في تراجم أئمة التفسير8/383: ومعجم المفسرين لعادل نويهض
  .8/383: ، ومعجم المفسرين لعادل نويهض88/333: الضوء الالمع (8)
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 : مذهبه.ثالثا
شتهر، وكذلك شيخه اوبه  المذهب اجم والطبقات أن ه كان حنفيذكرت كتب التر 

كان مذهبه على مذهب أبي حنيفة النعمان، ومن حيث التوجه فقد كان  الزين القاسم
صوفيا ويدُل على ذلك كتابه إغاثة اللهف حيث رجع في تفسيره إلى كتب الصوفية في 

حياء علوم الدين، وا بن عطاء، والجنيد البغدادي، معظم إحاالته، كتفسير السلمي، وا 
إضافة إلى تصريحه بالعبارات الصوفية وجعلها مطالب في كتابه، كمطلب إشارات 

  .وغير ذلك (8)معنوية وعبارات صوفية
  وفاته.: رابعا

ت لسنة وفاته، اشار إن ما أخذت ا  سنة وفاته بشكل دقيق، و كتب التراجم  لم تحدد
الضوء الالمع ألهل القرن التاسع  كتابه سخاوي فيهـ، إذ ذكره ال788 وأن ه توفي بحدود

هـ، وقد 788 ، فنستدل على وفاته قبل السخاوي المتوفىبالتحديد ولم يذكر سنة وفاته
 . شيخ عمر بن يونسالذي هو  (8)تتلمذ السخاوي على يد الزين القاسم الحنفي

 : الثالث املطلب
 حياته العلمية

 واًل: نشأته العلمية.أ
كان و مر بن يونس واسع االطالع غزير المعرفة كثير البحث، كان الشيخ ع

فاضل الذين كان لهم األثر في توسيع دائرة معارفه وبروزه علما بالعلماء األ ئاعصره ملي
 ه نشأ في مصر موطن العلم والعلماء.من األعالم، وليس ذلك بغريب ألن  

                                                           

، وشذرات الذهب البن عماد 8/38: ، والبدر الطالع1/873: الضوء الالمع: أ. ينظر81: إغاثة اللهف (8)
، ومعجم 8/738: ، وهدية العارفين للباباني البغدادي8/878: ، واألعالم للزركلي88/338: الحنبلي

 . 8/333: المفسرين
، 88/338: ت الذهب البن عماد الحنبلي، وشذرا8/38: ، والبدر الطالع1/873: الضوء الالمع: ينظر (8)

 . 8/333: ، ومعجم المفسرين8/738: ، وهدية العارفين للباباني البغدادي8/878: واألعالم للزركلي
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لهف" الذي حوى كثيرا ونلمس هذا جليا من خالل كتابه الذي بين أيدينا "إغاثة ال
من المعلومات المهمة واآلراء التفسيرية فضال عن التنوع في المصدر المعتمد عليها من 

في اآلداب والرقائق مما يدل على افقه الواسع كتب تفسير ولغة وكتب تصوف وغيرها 
  .ةومعلوماته المتنوع

م تذكر من أقرانه في ذلك العصر السخاوي، والسيوطي إال إن  المصادر لو 
التقائه بالسيوطي الذي كان على خالف مع السخاوي مم ا اضطره إلى مغادرة البالد، 

 فهو على يد شيخه الزين القاسم الحنفي، وأم ا شيوخ شيخه أيضاوالبقاعي الذي تتلمذ 
  .(8)الحافظ ابن حجر العسقالني، وقد صرح بأقوال ابن حجر في كتابه

أن ه كان بارعا في التفسير يعلم يقينا  ؤلفاتهوالمطالع لكتابه هذا وغيره من م
واللغة واالستدالل باألمثال واألشعار في تقريب المعنى المراد، وكذلك تفسيره اآليات 
باألحاديث النبوية الشريفة، ذكرته كتب التراجم مفسرا مم ا يدل على مكانته بين 

 .(8)العلماء
 ثانيا: شيوخه. 

أن  هذا العلم له  يخ عمر بن يونس نستدل علىالش خالل مطالعتنا لمؤلفات من
ن  أكثر قاعدة رصينة ابتنت من خالل  تتلمذه على يد علماء أجالء أخذ عنهم العلم، وا 

 :من شيوخه هو من تأثر به الشيخ
الزين قاسم الحنفي، أبو العدل زين الدين، قاسم بن قطلوبغا بن عبد  شيخال -8

سودوني نسبة لمعتق أبيه سودون الشيخوني، اهلل المصري المشهور بقاسم الحنفي ال

                                                           

: ، ومعجم المفسرين لعادل نويهض1/833: الضوء الالمع للسخاوي: أ، وينظر18: إغاثة اللهف (8)
الموسوعة الميسرة في تراجم أئمة ، 8/8887، 8/171: وكشف الظنون لحاجي خليفة، 8/383

 .8/8878: التفسير
 المصادر نفسها. (8)
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برع في العربية والتفسير والحديث ونقد الرجال والفقه واألصول  الجمالي، الصوفي،
والمنطق والكالم وسائر العلوم، تتلمذ على يديه الكثير من مشاهيرهم: اإلمام السخاوي 

ن الهمام، وابن والبقاعي ومحب الدين ابن شحنة وأبو الفضل العراقي. ومن شيوخه اب
حجر، قال السخاوي في وصفه )إمام عالمة، طلق اللسان، قادر على المناظرة، مغرم 
باالنتقاد ولو لمشايخه مع شائبة دعوى ومساجحة(، من مؤلفاته: تاج التراجم في علماء 

دلة الفرائض رسالة في أوغريب القران، وتقويم اللسان، نزهة الرائض في  األحناف،
  .(8)هـ787ر، وغيرها، توفى في سنة القراءات العش

 .(8)أحمد بن العز السنباطي وذكرت المصادر أيضا من شيوخه -8
 ثالثاً: أقوال العلماء فيه.

ال غرابة أن يكون لعالمنا الجليل الشيخ عمر بن يونس من يثني عليه فقد حظي 
 السخاوي بمكانة علمية مرموقة أهلته لينال شرف هذا الثناء وممن اثنى عليه العالمة

"شاب حسن الشكالة، كتب الخط الحسن، وتردد إليه الزين قاسم عند ترجمته له إذ قال: 
وأرسله األشرف قايتباي إلى الشام .. . الحنفي إلقرائه وأعانه على تفسير سورة الكهف

في بعض األشغال الخصوصية، كانت له بأبيه، وسيرته ذميمة، وفاقته متجددة ثم 
 .(3)وني على ابنته وشبه الشيء منجذب إليه"صاهره التقي بن الزيت

  

                                                           

، 88/338: ، وشذرات الذهب البن عماد الحنبلي8/38: ، والبدر الطالع1/873: الضوء الالمع: ينظر (8)
، ومعجم المفسرين لعادل 8/738: ، وهدية العارفين للباباني البغدادي8/878: واألعالم للزركلي

 . 8/333: نويهض
 .المصادر السابقة: ينظر (8)
 .8/8878: الموسوعة الميسرة في تراجم أئمة التفسير: ، وينظر1/833: الضوء الالمع (3)
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 رابعاً: مؤلفاته.
  .(8)وتحقيقه إغاثة اللهف في تفسير سورة الكهف" الذي نحن بصدد دراسته -8
برقم  يوجد نسخة منه تيمورية )مخطوط(.مطالع الكشف لمطالع الكهف -8

  .(8)( دار الكتب القومية378)
( مركز الملك 87833برقم ) (خطوطم)ة اْلَحَيَوان للدميري" اَ ُمْخَتصر َحيْ  -3

الرياض -المملكة العربية السعودية -فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية
 . (3)(88381رقم الحفظ )

برقم  (مخطوط)جليس الحضر وأنيس السفر في تفسير سوره الكهف" " -4
رقم  -الرياض -المملكة العربية السعودية –( المكتبة المركزية 11818)

 .(3)(8887الحفظ )

  

                                                           

، ومعجم 8/738: ، وهدية العارفين للباباني البغدادي8/8887، 8/171: كشف الظنون لحاجي خليفة (8)
، خزانة 8/8878: اجم أئمة التفسير، والموسوعة الميسرة في تر 8/333: المفسرين لعادل نويهض

 .18/883، 38/313: فهرس المخطوطات -التراث
 ينظر المصادر نفسها. (8)
 ينظر المصادر السابقة. (3)
 المصادر السابقة. (3)
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  : األول بحثامل
 منهجه يف التفسري

 ٻ ٱ " ومنه قوله تعالى:والتفصيل يضاح والبيان"اإل: هو التفسير في اللغة

 .(8)[33:] الفرقان پ پ پ ٻ ٻ ٻ
هو: علم بو حيان بقوله: )أعرفه  عرف بتعريفات كثيرة منها ما صطالحوفي اال

وأحكامها اإلفرادية والتركيبية، يبحث عن كيفية النطق بألفاظ القرآن، ومدلوالتها، 
علم يبحث فيه )وهو أيضا ، (8)(ومعانيها التي تحمل عليها حالة التركيب، وتتمات ذلك

هو ) أو ،(3)(د اهلل تعالى بقدر الطاقة البشريةاعن القرآن الكريم من حيث داللته على مر 
 .(3)(واستخراج أحكامه وحكمه، انيهععلم يفهم به كتاب اهلل تعالى وبيان م

وقد تناول الشيخ عمر بن  ،لى التفسير بالمأثور والتفسير بالرأيإويقسم التفسير 
  :يونس الحنفي كال النوعين من التفسير

 : املطلب األول
 التفسري باملأثور

: اسم مفعول من أثرت الحديث أثر ا "من باب قتل": نقلته، واألََثر المأثور
 .(8)لبفتحتين: اسم منه، وحديث مأثور أي منقو 

                                                           

 . 8/888: ، ومجمل اللغة البن فارس8/878: ، والصحاح للجوهري8/838: العين للفراهيدي: ينظر (8)
 . 8/81: انالبحر المحيط ألبي حي (8)
، ومدخل إلى 8/83: التفسير والمفسرون لمحمد الذهبي: ، وينظر8/818: مناهل العرفان للزرقاني (3)

، والتفسير اللغوي 8/883: ، والواضح في علوم القرآن لمصطفى ديب البغا8/17: تفسير علوم القران
 .  8/88: لفتاح الخالدي، والتفسير والتأويل في القرآن لصالح عبد ا8/83: لدكتور مساعد الطيار

، والتفسير 3/878: اإلتقان في علوم القرآن للسيوطي: ، وينظر8/33: البرهان في علوم القرآن للزركشي (3)
 . 8/338: ، ومباحث في علوم القرآن للقطان8/83: والمفسرون محمد الذهبي

: لمصباح المنير للفيومياو ، 8/888: الصحاح للجوهريو  ،88/78: وينظر تهذيب اللغة ألزهري: ينظر (8)
8/3. 
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 فالتفسير بالمأثور أي بالمنقول، سواء أكان متواتر ا أم غير متواتر.
 وعلى هذا: يشمل المنقول عن اهلل تبارك وتعالى في القرآن الكريم والمنقول عن

والمنقول عن الصحابة رضوان اهلل عليهم والمنقول عن التابعين رحمهم اهلل،  النبي 
 . (8)سير بالمأثوروعلى هذه األنواع األربعة يدور التف

رحمه اهلل تعالى في بيان معاني اآليات القرآنية  الشيخ عمر بن يونساعتمد وقد 
كثيرة واضحة وجلية في كل ا شواهد له دراكا منه بأهميته ونجدإأثور معلى التفسير بال

 نواع التفسير بالمأثور: أنوع من 
  .تفسير القرآن بالقرآن -1

النوع الذي  هألن   ؛نواع التفسير بالمأثورأضح يعد تفسير القران بالقرآن من أو 
 ؛لى المعنى الحقيقي للنص القرآنيإوهو األقرب  ،يفسر فيه كالمه تعالى بعضه البعض

 ، وقد استعمل الشيخ عمر بن يونسألن ه الذي يبين مراد اهلل تعالى من اآليات القرآنية
رد اآليات القرآنية التي تفسر ثناء تفسيره لسورة الكهف وأو أهذا النوع من التفسير في 

 . ها البعضبعض
 ې ې ۉ ۉ :قوله تعالى في "عوجا" :قوله تعالىتفسيره ل من ذلكف

باالختالف والتناقض مستدال على ذلك ما ورد في سورة النساء من معنى  ،[8]الكهف:
 ې ۉ ۉ غاثة اللهف في تفسير سورة الكهفإفي  فقد ورد ،وجود االختالف عدم

 ڍ ڇ ڇ ڇ، وفيه إشارة إلى قوله تعالى: (8)[ أي: تناقضا واختالفا١:الكهف] ې

  .(3)[" 78النساء:] ڈ ڌ ڎ ڎ ڌ ڍ

                                                           

 .8/88: التفسير والمفسرون لمحمد الذهبي: ينظر (8)
، 8/888: ، وتفسير الكشاف للزمخشري3/888: ، وتفسير البغوي3/873: تفسير الماوردي: ينظر (8)

 . 3/13: ، وزاد المسير البن الجوزي8/381: شارات للقشيريلطائف اإل وتفسير
 ب.  88: ينظر (3)
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ساءت  :أي [87الكهف: ] ک ک :لقوله تعالى هومنه أيضا تفسير 
ورده أألن  من طلب رفقا من جهتها عدمه" واستدل على هذا المعنى بما  مطلبا للرفق

والتهم المستمرة للخروج منها اأهل النار وضجرهم ومححال  آيات قرآنية تتناولمن 
أن  لىإوالتي تنتهي بانقطاع هذه المحاوالت وخلودهم في النار والنزاع الشديد فيما بينهم 

 .هائنقطاع الرفقة وسو الى حد إتصل 
: غاثة اللهف: "أن  أهل النار استغاثوا بالخزنة، وذلك في قوله تعالىإفي  ورد

ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ اآلية، فسألوا التخفيف عنهم يوما واحدا  [37افر:]غ

 ڀ: قالت الخزنة [88غافر:] پ ٻ ٻ ٻ ٻ فرد عليهم

فلم ا يئسوا من الخزنة، نادوا مالكا فقالوا:  [88غافر:] ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ

ٹ [:88الزخرف]  سألوا الموت فسكت، ال يجيبهم ثمانين سنة، اليوم من السنة

 .(8)([88الزخرف:] ڦ  مانين:كألف سنة، ثم قال بعد الث
د من التفاسير دذكرتها ع اهل النار والمالئكة بكاملها كمأثم ذكر المحاورة بين 

ثم ختم هذه المحاورة بما يدل على تفسير اآلية في سورة الكهف التي بينت حالهم في 
فانقطع رجائهم وأقبل ) :وذلك بقوله ؛مكوثهم وخلودهم في النار التي ساءت مرتفقا

 ۀ ڻ ڻ ڻ بعضهم ينيح في وجه بعض وأطبقت عليهم النار فذلك قوله تعالى:

وهذه جملة من استغاثاتهم وهم فيها يصرخون،  [31-38المرسالت:] ہ ۀ
 .(8)(أجارنا اهلل منها ومن  علينا بأجر غير ممنون"

آية تفسر  إيراده أكثر منب ٿ ٺ ٺ :يضا تفسيره لقوله تعالىأومنه 
قال اإلمام الرازي: وليس في لفظ ) :غاثة اللهفإفي  ورد .عن اإلمام الرازي انقله المراد

                                                           

 . ب37 (8)
 . ب37 (8)
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 کاآلي إلى أين تسي ر والحق أن  المراد أن ه تعالى يسيُِّرها إلى العدم لقوله تعالى: 

-888طه:] ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک

 : [، ولقوله1-8الواقعة: ] ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ولقوله: [،888 -881

ے ھ ھ ھ [:83المزمل ،]:ولقوله ڦ ڦ ڤ ڤ 

 .(8)([8القارعة:]
 .تفسير القرآن بالسنة -2

سالمي وهي المعين الخصب إلتعد السنة المصدر الثاني من مصادر التشريع ا
من نزل عليه القرآن الصادق  الذي يؤخذ منه تفسير كالم اهلل تعالى على لسان

عرفة مراد اهلل تعالى، وقد استعمل كثر صحة في مقرب واألفهي األ المصدوق محمد 
 . الشيخ عمر بن يونس هذا النوع من التفسير

حيث ، (8)بالبنات الصالحات پ پتفسيره ا جاء في ذلك م  مف
في ورد  ،ورد تفسير هذه الكلمات لعبيد بن عمير مستدال على ذلك بحديث النبي أ

ل اآلية إغاثة اللهف: )وقال عبيد بن عمير: الباقيات الصالحات ه ن  البنات يدل عليه أو 
 پ ثم  قال: [31الكهف:] ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ قال اهلل تعالى:

يعني: البنات الصالحات هن  عند اهلل خير آلبائهن ثوابا، وخير أمال، في  پ
لقد رأيت رجال من )أن ه قال:  اآلخرة لمن أحسن إليهن  يدل  عليه ما روي عن النبي 

النار فتعلق به بناته وجعلن يصرخن ويقلن: رب إن ه كان يحسن إلينا أمتي ُأِمر به إلى 
)  . (3)في الدنيا فرحمه اهلل سبحانه وتعالى بهن 

                                                           

غاثة اللهف88/317: الرازي تفسير (8)  ب.88: ، وا 
 .381: تفسير القرطبي: ينظر (8)
 .88-8/81: نزهة المجالس ومنتخب النفائس: ينظر (3)
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 ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ تفسيره لقوله تعالى:ومما ورد في ذلك أيضا 
 وأورد في ذلك حديثا عن النبي  في اآلخرة وهو جمعهم إلى الموقف [38الكهف:]

 يان في تفسير هذه اآلية.ه غاية البوصفه بأن  
قلت: قد خر ج الحافظ أبو القاسم عبد الرحمن ابن ) :اثة اللهفغفي إفقد ورد 

إن  اهلل تبارك وتعالى »قال:  مندة في كتاب التوحيد عن معاذ بن جبل أن  النبي 
ن ينادي يوم القيامة بصوت رفيع غير قطيع يا عبادي أنا اهلل ال اله إال أنا أرحم الراحمي

وأحكم الحاكمين وأسرع الحاسبين يا عبادي ال خوف عليكم اليوم وال أنتم تحزنون 
قيموا عبادي أأحضروا حجتكم ويسِّروا جوابا  فإن كم مسؤولون محاسبون يا مالئكتي 

، وهذا الحديث غاية في البيان في تفسير (8)«صفوفا  على أطراف أنامل أقدامهم للحساب
 .(8)هذه اآلية(

 استدالله في تفسيره لثياب أهل الجنة في قوله تعالى: ذلك فيد ومم ا ور 

ۓ ے ے [:38الكهف]  النسائي عن عبداهلل بن عمرو بن العاص رواه بما
أخبرنا عن ثياب : إذ جاء رجل فقال يا رسول اهلل قال: )بينما نحن عند رسول اهلل 

م  تضحكون؟ إن  الجنة، أخلق يخلق أو نسج ينسج، فضحك بعض القوم، فقال لهم م
: أين السائل عن ثياب يسأل عالما، فجلس يسيرا أو قليال، فقال رسول اهلل  جاهال

 .(3)الجنة؟ فقالوا: هذا هو يا رسول اهلل، قال: ال، بل تشقق عنها ثمر الجنة قالها ثالثا(
                                                           

ذكر المؤلف هذا الحديث ونسبه إلى أبي القاسم بن منده وهو ابن صاحب كتاب التوحيد أبو عبداهلل بن  (8)
ن ما وجدته في كتاب المستخرج من كتب الناس للتذكرة والمستطرف مندة ولم أجده في كتاب ال توحيد وا 

،  8/181: ، وأخرجه القرطبي في التذكرة78: )األبن( من أحوال الرجال للمعرفة ألبي القاسم بن منده
، 8/887: ، وفي كتابه الجامع الكبير8/388: ، والسيوطي في الدر المنثور88/388: وفي تفسيره
-8/873: (، وبستان الفقراء ونزهة القراء للعماد37773) رقم 83/388: للمتقي الهندي وكنز العمال

 أخرجه ابن منده في كتاب التوحيد.: وكلهم قالوا .88/877: ، وروح المعاني لآللوسي873
 ب. 83 (8)
(، 8738رقم ) 8/388: باب الضحك عند السؤال ،كتاب العلم ،أخرجه النسائي في السنن الكبرى (3)

 (.83813رقم ) 83/137: باب عبداهلل بن عمرو بن العاص، الطبراني  في المعجم الكبيرو 
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 والتابعين تفسير القرآن بأقوال الصحابة -3
م النبي صلى اهلل عليه وسلم ومنهم الصحابة الكرام هم الجيل األول الذين رباه

سالم كامال ال يعتريه النقص والخلل فهم العدول الذين لم يكذبوا على رسول إلنقل إلينا ا
ن الذين نقلوا لنا هذا الدين من و األمة وجاء من بعدهم التابع اهلل واتفق على ذلك علماء

 . مة بعد الصحابة بشهادة النبي الصحابة فهم خيرة األ
عمر بن يونس في مقدمة لتفسيره منهجه في التفسير بأن هذا  ي ن الشيخوقد ب

ْعلم أيها المطالع لَهذا اوَ العلم إن ما يؤخذ من الصحابة والتابعين واألئمة المجتهدين قال: )
َوأذاقك  ،َر َبِصيَرَتك بنور َمْعرفتهَوَنو   ،الكتاب َوفقَك اهلل تعالى للحكمة وَفْصل الخطاب

وُحْسن  وت القرائح، وقوة الَملكة،ام فيها بحسب تفإن  كل  الُعُلوم يتكل  : اب محبتهَحالوة شرَ 
َوتَفاوت  ،َوَصْحة الَحدس َوسالمة القُصور ،ْهنة الذِّ د  َوَجوَدة الفهم َوحِ  ،َودقة الفكر ،النظر

 َسبيل في َهذه المراتب المذكورة إال علم التفسير فال كالم المتكلمين فيَها بحَسب تفاوتهم
ة من الص حابة والتابعين ة َوالُعلوم اللدني  زلي  إلْيه إال بالنقل َعن المخُصوصين بالعناية األ

َواهلل َيهب لكل قاِصد  ،َوالعلم الرب اني ،لهيما منحوا به من الذوق اإلئمة المجتهدين لِ واأل
 ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ ويمد عَباده المخلصين بَمدد من عنده، ،َحْسب قصده

 .(8)([33األعراف:] جئ ی ی ی ی ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ
وقد أورد الشيخ عمر بن يونس تفسيرات الصحابة لآليات القرآنية في سورة 

 .كثر من تفسير ابن عباس أالكهف و 
 چ :تفسير ابن عباس لألرض الجرز في قوله تعالىا ورد من ذلك فمم  

 . [7الكهف:] ڇ ڇ ڇ ڇ چ
 

                                                           

 ب.8: إغاثة اللهف (8)
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 ، قال تعالى:(8)رض التي ال نبات فيهااأل )والجرز:: جاء في إغاثة اللهف
ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ 

هي  ے ھ قال ابن عباس رضي اهلل عنهما: في [88السجدة:] ۆ
يأتيها كل عاٍم واديان فيزرعون ثالث  فيها وهي بعيدة من البحر األرض باليمن ال أنهار

 .(8)مرات في كل عام(
لوح اكتتبه رجالن صالحان واستدل ه قيم( بأن  ومما ورد في ذلك في تفسير )الر 

 . على ذلك بذكره اسمي هذين الرجلين عن ابن عباس
هو لوح من رصاص أو حجارة أو نحاس فيه : جاء في إغاثة اللهف )وقيل

أسماء الفتية وكم كانوا؟ وبنوا من كانوا؟ ووقت فقدهم؟ وما السبب في ذهابهم؟ اكتتبه 
هما من الملك الذي فر  منه الفتية وقاال: لعل  اهلل أن ُيطلع رجالن صالحان يكتمان إيمان

عليهم فيعلموا أمرهم بذلك، وروي عن ابن عباس رضي اهلل عنهما أن  اسم أحدهما: 
 .(3)مندروس واآلخر: روانس(

رض وكذلك تفسير التابعي عكرمة مولى ابن عباس لمعنى قوله تعالى )األ
 ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ: الجرز في قوله تعالى

 . [ 88السجدة: ] ۆ ۇ ڭ  ب/83/ ڭ
في إغاثة اللهف: )قال ِعكرمة: واألرض الجرز هي األرض ورد 

 . (8)((3)الخم اسة
                                                           

تنوير : 1/838: ، تفسير الثعلبي8/338: ، وتفسير السمرقندي3/817: معاني القران للزجاج: ينظر (8)
 . 833: المقباس للفيروزآبادي

 أ. 83 (8)
 أ 83 (3)
 .8/838: المعجم التاريخي للفقه المالكي: ويدفع للمزارع منها خمس المحصول ينظر األرض التي تزرع (3)
 ب88 (8)
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 ک  لمعنى التقليب في قوله تعالى: مجاهد تفسيرب أيضا استدالله ومن ذلك

)وعن مجاهد: يمكثون رقودا على أيمانهم تسع  ،[87الكهف: ] گ گ گ گ
 .(8)نين ثم يقل بون على شمائلهم فيمكثون رقودا  تسع سنين(س

 ومن ذلك استدالله بقول سعيد بن جبير في تفسيره أساور من قوله تعالى:
ھ ھ ھ ہ ھ ہ قال الشيخ عمر بن يونس :(ہ ہ ہ  في الجن ة

ھ ھ ھ ھ  وهي: حلية تلبس في اليد، وفي قوله يحل ون ما يدل على كرامتهم
بير: على جقال سعيد بن  ،نسان يتعاطاه بنفسهغيرهم بحليهم بخالف اللبس فإن  اإلألن  

، وواحد من لؤلؤ، هذا (8)كل واحد منهم ثالثة أسورة احد من ذهب، وواحد من ِوْرق
ن، قال في هذه السورة من ذهب، وقال في الحج وفاطر من ذهب آمنصوص في القر 

 .(3)(نسان من فضةولؤلؤ وفي اإل
 : الثاني املطلب

 تفسري الرأيال
عبارة عن تفسير القرآن باالجتهاد بعد معرفة المفسِّر لكالم  :يالتفسير بالرأ)

ذلك  يالقول، ومعرفته لأللفاظ العربية ووجوه دالالتها، واستعانته ف يالعرب ومناحيهم ف
ووقوفه على أسباب النزول، ومعرفته بالناسخ والمنسوخ من آيات  يبالشعر الجاهل

 .(3)(يحتاج إليها المفسِّر يرآن، وغير ذلك من األدوات التالق

                                                           

 أ . 83 (8)
شمس  ، و87: ، طلبة الطلبة لنجم الدين النسفي3/8813: الصحاح للجوهري: الفضة . ينظر: الورق (8)

  .81/387: ، وتاج العروس للزبيدي88/881: العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم
 أ37: إغاثة اللهف (3)
 . 8/873: التفسير والمفسرون لحسين الذهبي (3)
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فمنها ما تغلب عليه الصناعة النحوية، ) وكتب التفسير بالرأي كثيرة ومتنوعة
ومنها ما تغلب عليه النزعة الفلسفية والكالمية، ومنها ما تطغى فيه الناحية القصصية 

 يواحد هو التفسير بالرأ يءش واإلسرائيلية، ومنها غير ذلك. ولكن الجميع ينضم تحت
 .(8)(الجائز

وأنوار التنزيل وأسرار التأويل  ،يمفاتيح الغيب للفخر الراز ) ومن هذه الكتب:
معانى التنزيل  يو ُلباب التأويل ف ،يومدارك التنزيل وحقائق التأويل للنسف ،يللبيضاو 
، والجالل يوالجاللين للجالل المحل حيان تفسير، يوالبحر المحيط ألب للخازن،
كالم ربنا الحكيم الخبير  ياإلعانة على معرفة بعض معان يوالسراج المنير ف ،يالسيوط

رشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم: ألب ،يللخطيب الشربين السعود، وروح  يوا 
وغرائب القرآن ورغائب  ،يلأللوس يتفسير القرآن العظيم والسبع المثان يف يالمعان

 . (8)(ييسابور الفرقان للن
عن فهو ينقل كثيرا  رالتفسي ا النوع منا موقف الشيخ عمر بن يونس من هذأم  

حيانا يذكر القول بدون ذكر صاحبه أحيانا يصرح بذكر صاحبه و أالتفاسير و بعض هذه 
 . هذه هي طريقة العلماء في التأليف سابقا عتذار له بأن  ويكمن اال

د أيضا بالتفاسير ذات الطابع الصوفي الشيخ عمر بن يونس استشه ن  أكما 
أقوال ابن عطاء كما نقل وخاصة بتفسير حقائق التأويل للسلمي فهو ينقل منه كثيرا 

كلماتها، ورصانة لغتها، وجودة سبكها،  اتسمت بقوة التي ذات الصبغة الصوفيةالتستري 
 ذكرها السلمي كثيرا. والتي

                                                           

 .8/888:: التفسير والمفسرون لحسين الذهبي (8)
، والحديث في 8/18: مناهل العرفان للزرقاني: ، وينظر8/881: التفسير والمفسرون لحسين الذهبي (8)

 . 8/77: ر الدين العتر، وعلوم القرآن لنو 8/883: علوم القرآن والحديث لحسن محمد
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 :تفسيره لقوله تعالى ن يونسمثلة التفسير بالرأي عند الشيخ عمر بأومن 
ں [:88الكهف]  :الضرب على اآلذان هو محو األسماع وهو على وجهين(

أحدهما: محو األرواح التي بها محيي األنفس فتكون كناية عن الموت أو يكون محو 
 ڑ ڑ أرواح األسماع التي بها يسمع ال الموت وهو المراد في اآلية بدليل:

 .(8)[(87الكهف:] ک ک

حساس بآذانهم من غير ل في جامع الصناعتين: )فضربنا حقيقة منعناهم اإلقا
، فعلى هذا (8)صمم يبطل آلة السمع كالضرب على الكتاب يمنع قراءته وال يبطله(

[ حجابا  يمنعهم من السماع أمانة من أن 88الكهف:] ڻ ڻ معنى ضربنا القينا
 تنبههم األصوات.

هم أسماعهم حتى ال يسمعوا إال من ا أي: أخذنا عن ڻ ڻ وقال بعضهم:
وأخذنا عنهم أبصارهم حتى ال ينظروا إال إلينا، لئال يكون لهم إلى الغير التفات وال 

وقات، وخص  اآلذان بالذكر ألن ها الجارحة التي منها للغير منهم نصيب في سائر األ
 .(3)(لحكمة أرادها اهلل عظم فساد النوم، وألن ه ال يستحكم الن وم إال مع تعطلها، قاموا

 واستدالله بقول اإلمام القرطبي ڦ: ومنها أيضا تفسيره لقوله تعالى

أي: تتركهم  [88الكهف:] ڦ)يراده ألصل القرض قال الشيخ عمر بن يونس ا  و 
ذا كان المقصود حفظهم عن تطرق  وتعدل عنهم، وقيل: تقطعهم، قال القرطبي: )وا 

                                                           

، 8/881: ، وتفسير أبي السعود8/837: تفسير العز بن عبد السالم: ، وينظر 8/38: تفسير الماتريدي (8)
 . 8/838: عراب القرآن وبيانه للدرويشا  و 

، 8/73: عجاز القرآن للرمانيإالنكت في : ، وينظر8/888: جامع الصناعتين ألبي هالل العسكري (8)
عراب القرآن ، والموسوعة 8/873: ، والمعجزة الكبرى القرآن ألبي زهرة8/838: لمحي الدين الدرويش وا 

 .8/187: القرآنية المتخصصة
 ب . 87: إغاثة اللهف (3)
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 (8)إظالل غمام أو بسبب آخر مم ا يدفع به التأذي(البلى فيمكن صرف الشمس عنهم ب
وقيل تقرضهم أي: يصيبهم يسير منها مأخوذ من قراضة الذهب أي: تغطِّيهم الشمس 
اليسير من شعاعها، قال القائل لهذا القول: وفي مسِّها لهم العشي إصالح 

 .(8)ألجسامهم(
 ڌ ڌ ڍ :في قوله تعالى ڌ ڍ :ومن ذلك تفسيره لقوله تعالى

 يراده لقول الماتريدي.ا  و  ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ

إلى آخره فيحتمل وجهين  ڌ ڍ قوله:»قال الشيخ عمر بن يونس)فإن  
تك عجبا ، وءأحدهما يقول قد حسبت أن أنباؤهم وأخبارهم كانت من آياتنا لرسالتك ونب

.  فيكون الحساب على هذا التأويل في موضع العلم واليقين دون الظنِّ
خبار عن أحوالهم وتقلبهم من حال إلى حال فإن كان على هذا فيكون والثاني: إ

الحساب في موضع الحسبان ألن ه قال: قد حسبت أن  أحوالهم وتقلبهم كان من آياتنا 
والمراد به هو، فإن كان المراد بالخطاب  عجبا  هذا إذا كان الخطاب به لرسول اهلل 
 .(3)((3)«رهغيره فإن ه يجوز على الحسبان والظن وغي

يراده لقول الماتريدي بل يستشهد أيضا بقول الرازي جاء إولم يقتصر الشيخ على 
أم حسبت أن هم كانوا عجبا  من آياتنا فقط فال »)قال اإلمام الرازي:  :غاثة اللهفإفي 

تحسبن  ذلك فإن  آياتنا كلها عجب، وألن  من كان قادرا  على تخليق السموات واألرض ثم  
ين األرض بأنواع المعادن والنبات والحيوان ثم  يجعُلها بعد ذلك صعيدا  جرزا  خاليا  ُتز 

                                                           

 .88/317: تفسير القرطبي (8)
 ب. 83-أ83: إغاثة اللهف (8)
 .838-8/838: تفسير الماتريدي: ينظر (3)
 أ . 81: إغاثة اللهف (3)
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سنة أو  ةعن الكل كيف استبعد من قدرته وحفظه ورحمته حفظ أهل محبته مدة ثالثمائ
  .(8)((8)«أكثر لحكمته، هذا هو الوجه من تقدير النظم واهلل أعلم

عة الصوفية ما أورده من تفسير السلمي مثلة استشهاده بالتفاسير ذات النز أومن 
حقائق التأويل من تفسيره السم اهلل الجليل قال الشيخ عمر بن يونس )وقال أبو العطاء 

أن  المحبين يتنعمون بسم اهلل في رياض معاني اسمه الرحمن، فيجتنون  الس ِلمي: روي
نهار القدس، منه ثمر األُنس ويشربون منها ماء القربة، ويتنعمون على حافات أ

ويرجعون منها برؤية اآلالء والنعماء، والخائفون يتلذذون بقلوبهم في معاني اسمه 
ويتزودون منها حالوة األمن والسكون، والتائبون يتزودون بأسرارهم في معاني  الرحمن،

ون على باب  اسمه الرحمن، فيرجعون منها بصفاء السر وطهارة القلوب، والعاصون يمر 
 . (3)فيرجعون منه بالندم واالستغفار( اسمه الرحمن،

لى غير ذلك من األقوال والتأويالت والتفسيرات التي يذكرها الشيخ في تفسيره إ
هو وال تكاد تخلو آية من السورة إال ويورد عليها تأويالت العلماء وأقوال المفسرين و 

 . منهجه في تفسيره إغاثة اللهف
  

                                                           

 . 88/888: ، و تفسير المراغي3/388: فتح القدير للشوكاني: ، وينظر88/387: لرازيتفسير ا (8)
 أ.81 (8)
 . 8/38: تفسير للسلمي: ، ينظرب8: إغاثة اللهف (3)
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 : الثاني املبحث
 كي واملدني والناسخ واملنسوخوامل سباب النزولأ
 املطلب األول: 

 أسباب النزول
سبب األمر الذي يوصل به، وكل فصل يوصل بشيء فهو سبب. ) :السبب لغة

نزل من علو إلى )من  أم ا النزول لغة، (8)لى ما تريد(إوالسبب: الطريق ألنك تصل به 
به وأنزلته ونزلته سفل ينزل نزوال ويتعدى بالحرف والهمزة والتضعيف فيقال نزلت 

 .(8)واستنزلته بمعنى(
)سبب النزول هو ما نزلت اآلية أو اآليات متحدثة عنه، أو مبينا  :واصطالحا
 . (3)لحكمة أيام وقوعه(

فوائد منها له ): رة ذكر منها الزركشي في البرهان قالثيك وألسباب النزول فوائد
لحكم به عند من يرى أن ومنها تخصيص ا، وجه الحكمة الباعثة على تشريع الحكم

ومنها الوقوف على المعنى قال الشيخ أبو الفتح القشيري بيان ، العبرة بخصوص السبب
سبب النزول طريق قوي في فهم معاني الكتاب العزيز وهو أمر تحصل للصحابة بقرائن 

 . (3)(ومنها أنه قد يكون اللفظ عاما ويقوم الدليل على التخصيص، تحتف بالقضايا
ن نزل ليهدي اإلنسانية إلى المحجة الواضحة، ويرشدها إلى الطريق والقرآ)

المستقيم، ويقيم لها أسس الحياة الفاضلة التي تقوم دعامتها على اإليمان باهلل ورساالته، 
ويقرر أحوال الماضي، ووقائع الحاضر، وأخبار المستقبل. وأكثر القرآن نزل ابتداء لهذه 

                                                           

 .8/883: العين للفراهيدي (8)
 .8/188: المصباح المنير للفيومي (8)
 .8/13: مناهل العرفان للزرقاني (3)
، 883-8/888: تقان في علوم القرآن للسيوطياإل: ، وينظر8/88: للزركشي البرهان في علوم القران (3)

 . 78-8/73: ومناهل العرفان للزرقاني
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قد  رضي اهلل عنهم في حياتهم مع رسول اهلل األهداف العامة، ولكن الصحابة 
شاهدوا أحداث السيرة، وقد يقع بينهم حادث خاص يحتاج إلى بيان شريعة اهلل فيه، أو 

عنه لمعرفة حكم اإلسالم فيه، فيتنزل القرآن  يلتبس عليهم أمر فيسألون رسول اهلل 
 . (8)لذلك الحادث، أو لهذا السؤال الطارئ(

إذ قال  ،هاوبو ب لبن يونس سبب نزول سورة الكهف  وقد ذكر الشيخ عمر
 اآلياتتقريرا منه بأهمية هذا الفصل في معرفة معنى  )فصل في سبب نزول السورة (

  :بقوله في إغاثة اللهفبو ب الشيخ  ، إذعن أهل التفسيرمجمال  ثم ذكر السببالقرآنية 
حبار اليهود قالوا ذكر أهل التفسير أن  أ، فصل في سبب نزول هذه السورة)

لقريش: َسلوا محم دا  عن ثالثة فإن أخبركم باثنتين وأمسك عن الثالثة فهو نبي، سلوُه 
عن هذه الثالثة  عن أصحاب الكهف وعن ذي القرنين وعن الروح، َفسألوا رسول اهلل 

ولم يقل: إن شاء اهلل، فانقطع عنه الوحي  فقال عليه الصالة والسالم: غدا  أخبركم،
 ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ بعين يوما ، وقيل: أقل من ذلك، ثم  نزل الوحي:أر 

كما سيأتي بيانُه في محله إن شاء اهلل تعالى،  [83–83لكهف:ا] ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ
وح وفاقا  لم ا اقترحوه عليه  ثُم  فس ر لهم قصة أصحاب الكهف وذي القرنين وأبهم قصة الر 

ه من الضالل أعاذنا اهلل من ذلك، وسلك بنا ، وهم مع ذلك على ما هم علي(8)من السؤال
 .(3)(أوضح المسالك

                                                           

 .88: مباحث في علوم القرآن لمناع القطان (8)
، وذكرها 888: ، ولباب النقول في أسباب النزول للسيوطي388: أسباب النزول للواحدي: ينظر (8)

، وتفسير 3/88: ، وزاد المسير البن الجوزي3/888: ير الوسيط للواحديالتفس: المفسرون أيضا ينظر
 .3/378: النيسابوري ، وتفسير88/378: الرازي

 ب.8 (3)
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 سحاق فقال:إثم ذكر رحمه اهلل القصة بتفاصيلها عن صاحب السيرة محمد بن 
 وذكر محمد بن إسحاق سبب نزول هذه السورة مشروحا  فقال: كان النضر بن الحارث)

وكان قد قدم الحيرة  وينصب لُه العداوة من شياطين قريش، وكان يؤذي رسول اهلل 
إذا جلس مجلسا  ذكر فيه اهلل تعالى وَحذ ر  سفيدار، وكان ا  وتعلم بها أحاديث رستم و 

قومه ما أصاب من كان قبلهم من األمم، خلفه في مجلسه إذا قام ثُم  قال: أنا واهلل يا 
عن  فهلموا فأنا أحدثكم بأحسن من حديثه ثم  يحدثهم ،معشر قريش أحسِن حديثا  منه

 ثم ذكر القصة بكاملها.، (8)..(ملوك فارس.
 : املطلب الثاني

 املكي واملدني
 :للعلماء في ذكر المكي والمدني ثالثة اصطالحات

 .: أن المكي ما نزل بمكة والمدني ما نزل بالمدينةأحدها)
ن كان بالمدينة والمدني والثاني : وهو المشهور أن المكي ما نزل قبل الهجرة وا 

ن كان بمكة ما نزل بعد  .الهجرة وا 
: أن المكي ما وقع خطابا ألهل مكة والمدني ما وقع خطابا ألهل والثالث

المدينة وعليه يحمل قول ابن مسعود اآلتي ألن الغالب على أهل مكة الكفر فخوطبوا 
ن كان غيرهم داخال فيها وكان الغالب على أهل المدينة اإليمان فخوطبوا  يأيها الناس وا 

ن كان غيرهم داخال فيهم( يأيها الذين  .(8)آمنوا وا 

                                                           

 أ8-ب8 (8)
 .8/878: البرهان في علوم القرآن للزركشي (8)



 

  
883 

3 

سورة الكهف كلها مكية  ذكر الشيخ عمر بن يونس في تفسير سورة الكهف أن  و 
ٱ ٻة إال وسورة الكهف مكي  ) :إال آيات منها قال

، يةاآل [87الكهف:] (8)

 ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ، ومن قوله:[7الكهف:] (8)ڇ وقيل: من أولها إلى

 .(3)اآليات مدني( [888الكهف:] ى ې ې ې
 : املطلب الثالث

 الناسخ واملنسوخ
 :: يرد النسخ بمعنى اإلزالة ومنه قولهألولىا)لمعان عدة لغة  النسخيأتي 

ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ [:88الحج] بمعنى التبديل ومنه: 

ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ [ :888النحل]،  وبمعنى التحويل كتناسخ المواريث
وبمعنى النقل من موضع إلى موضع ومنه  ى واحد،بمعنى تحويل الميراث من واحد إل

 . (3)(نسخت الكتاب إذا نقلت ما فيه حاكيا للفظه وخطه
 .(8): رفع حكم شرعي بدليل شرعي متأخرواصطالحا

                                                           

نزلت [ 87: ]الكهف ٱ ٻ : سورة الكهف مكية غير قوله": قال 8/888: البرهان للزركشي: ينظر (8)
، حيث عدها من السور 8/38: ، واإلتقان في علوم القران للسيوطي"في سلمان الفارسي وله قصة

 المكية. 
: سورة الكهف مكية كلها وفيها من المدني قوله تعالى: . وقيل3/13: زاد المسير البن الجوزي: ينظر (8)

( ينظر: )من أولها إلى قوله )مكية إال آية : ، وقيل8/888: نتفسير مقاتل بن سليما: ... َأْحَسُن َعَمال 
 . 8/888: تفسير الكشاف للزمخشري: فمدنية( ينظر 888إلى غاية آية  73ومن آية  37

 أ . 8: غاثة اللهفإ (3)
، 8/73: ، والمحكم والمحيط8/383: مقاييس اللغة البن فارس: ، وينظر8/73: تهذيب اللغة لألزهري (3)

 . 8/38: والنهاية في غريب الحديث واألثر
، والحديث في 8/881: ، ومناهل العرفان للزرقاني8/133: ناسخ القرآن ومنسوخه البن الجوزي: ينظر (8)

 علوم القرآن حسن محمد أيوب. 
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النسخ مما خص اهلل به هذه األمة لحكم منها التيسير وقد أجمع المسلمون )و 
رى الرأي ثم يبدو له وهو باطل ألنه على جوازه وأنكره اليهود ظنا منهم أنه بداء كالذي ي

بيان مدة الحكم كاإلحياء بعد اإلماتة وعكسه والمرض بعد الصحة وعكسه والفقر بعد 
 .(8)الغنى وعكسه وذلك ال يكون بداء فكذا األمر والنهي(

سورة الكهف  بن سالمة بأن   هبة بي القاسمأوقد نقل الشيخ عمر بن يونس قول 
، قال (8))وليس فيها نسخ قال: عن السدي في آية من السورة ال نسخ فيها إال ما روي

اإلمام أبو القاسم هبة اهلل بن سالمة بن نضر بن علي المفسِّر: )وهذا بإجماٍع من أهل 
 ڃ ڃ ڃ :العلم إال ما ُروي عن السدي أن ه قال: أن  فيها منسوخ وهي قولُه تعالى

لتعبير وعند الجمهور أن ه من ألن  هذا عنده من باب ا؛ [87الكهف:] چ چ چ

 چ چ چ چ ڃ ڃ :باب التهديد، ومنها عند السدي قوله تعالى

 .(3)[(38اإلنسان:]
  

                                                           

 .18: تقان في علوم القرآن للسيوطياإل (8)
، والتحصيل لفوائد كتاب التفصيل الجامع لعلوم 888: الناسخ والمنسوخ ألبي جعفر النحاس: ينظر (8)

 . 3/888: التنزيل ألبي العباس المهدوي
 .  8/33: ، والناسخ والمنسوخ البن حزم77: الناسخ والمنسوخ البن سالمة: ، ينظرب8 (3)
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  :الثالث املبحث
 لياتيسرائوموقفه من اإل نيةآواآليات القر وفضائل السور املناسبة
 ول: املطلب األ

 املناسبة
وعلم فقال: )ه ولطافته تقان أهمية هذا العلم ودقتذكر السيوطي في كتابه اإل

المناسبة علم شريف قل اعتناء المفسرين به لدقته وممن أكثر فيه اإلمام فخر الدين 
  .(8)وقال في تفسيره أكثر لطائف القرآن مودعة في الترتيبات والروابط(

عجاز القران العظيم فقال في إوجه أهذا العلم هو أحد  ن  أمام الرازي وذكر اإل
ومن تأمل في لطائف نظم هذه السورة وفي بدائع رة البقرة: )عن سو معرض كالمه 
القرآن كما أنه معجز بحسب فصاحة ألفاظه وشرف معانيه فهو أيضا  ترتيبها علم أن  

 . (8)(بسبب ترتيبه ونظم آياته
أما أول من صنف فيه فهو الشيخ أبو بكر النيسابوري وصنف فيه أيضا 

حيان في كتاب سماه "البرهان في مناسبة ترتيب  العالمة أبو جعفر بن الزبير شيخ أبي
والشيخ برهان الدين البقاعي في كتاب سماه "نظم الدرر في تناسب اآلي  ،سور القرآن"

مناسبات السور خاصة في جزء  من كتاب البقاعي وقد لخص السيوطي ،والسور"
 .(3)لطيف سماه "تناسق الدرر في تناسب السور"

سراء وهي سورة اإلمناسبة سور الكهف لما قبلها  سوقد ذكر الشيخ عمر بن يون
قال اإلمام برهان  ،فصل في اتصال هذه السورة بما قبلها): نقال عن برهان الدين النسفي

رحمه اهلل تعالى: إن  من جملة ما يدل  على اتصال هذه السورة بما قبلها  الدين النسفي
نادرة نحو اإلسراء، وكذلك في المباحث أن هما يشتركان في المباحث المتعلقة باألمور ال

                                                           

 . 3/317: اإلتقان في علوم القران للسيوطي (8)
 . 8/881: تفسير الرازي (8)
 .3/317: اإلتقان في علوم القران للسيوطي: ينظر (3)
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فذلك أن ه تعالى أمر  ؛(8)المتعلقة بنفي الولد ونحوه، وأما اتصال أولها بآخر تلك السورة
في آخر تلك السورة بالحمد صريحا  لحضرته المقدسة، وبالتكبير داللة لذاته وصفاته 

لة؛ إذ الحمد يدل  على المعظمة، ثم  افتتح هذه السورة بالحمد صريحا  وبالتكبير دال
 .(8)التكبير(

سراء مناسبة اتصال أول سورة الكهف بأول سورة اإل ونقل عن اإلمام الرازي
اعلم أن  »وأم ا اتصال أول هذه السورة بأول تلك السورة فقال اإلمام الرازي: فقال: )

سبحان اهلل والحمد التسبيح أينما جاء فإن ما جاء مقدما  على التحميد، أال ترى أن ه يقال: 
 هلل إذا عرفت هذا فنقول: أن ه جل جاللُه ذكر التسبيح عندما ذكر أن ه أسرى بمحمد 

 .(3)وذكر التحميد عندما ذكر أن ه أنزل الكتاب عليه(
 وفيه فوائد:

: أن  التسبيح إن ما كان أو ل األمر؛ ألن ه عبارة عن تنزيه اهلل تعالى الفائدة األولى
ينبغي، وهو إشارة إلى كونه مكمال  لغيره، ال جرم وقع االبتداء في الذكر بقوله:  عم ا ال

سبحان اهلل ثُم  يذكر بعده: والحمد هلل، تنبيها  على أن  مقام التسبيح مبدأ ومقام التحميد 
                                                           

"ووجه مناسبة وضعها : فقال 7/877: سبة السورة لما قبلها وتابعه األلوسي في تفسيرهمناذكر السيوطي  (8)
افتتاح تلك بالتسبيح وهذه بالتحميد وهما مقترنان في الميزان وسائر الكالم نحو : بعد اإلسراء على ما قيل

به اختتام تلك وافتتاح هذه [ فسبحان اهلل وبحمده وأيضا تشا3: ، النصر77: )َفَسبِّْح ِبَحْمِد َربَِّك( ]الحجر
فإن في كل منهما حمدا، نعم فرق بينهما بأن الحمد األول ظاهر. وقال أيضا "ذكر جواب السؤال األول 
في آخر السورة األولى وجواب السؤالين اآلخرين في هذه فناسب اتصالهما، ولم تجمع األجوبة الثالثة 

فناسب أن يذكر وحده في سورة، واختيرت سورة اإلسراء في سورة ألن ه لم يقع الجواب عن األول بالبيان 
: لما بين الروح وبين اإلسراء من المشاركة بأن  كال منهما مم ا ال يكاد تصل إلى حقيقته العقول، وقيل

إن ما ذكر هناك لما أن اإلسراء متضمن العروج إلى المحل األرفع والروح متصفة بالهبوط من ذلك 
 .1/3838: ، واألساس في التفسير لسعيد حوى8/31: ترتيب القرآن للسيوطي أسرار: ". وينظرالمحل

 ب. 8: إغاثة اللهف (8)
 .88/388: تفسير الرازي (3)
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ذا عرفت هذا فنقول: ذكر عند اإلسراء لفظ التسبيح وذكر عند إنزال الكتاب  نهاية، وا 
نزال الكتاب غاية عليه لفظ الت حميد وهذا تنبيه على أن  اإلسراء به أول درجات كماله وا 

سراء به يقتضي حصول الكمال له درجات كماله واألمر في الحقيقة كذلك؛ ألن  اإل
نزال الكتاب عليه يقتضي كونه مكمال  لألرواح البشرية وُمنقال  لها من حضيض  وا 

والشك أن  هذا الثاني أكمل وهذا التنبيه على أن  البهمي ة إلى أعالي الدرجات الملكية، 
أعلى مقامات العباد مقام أن يصير عاِلما  في ذاته معلما لغيره، ولهذا ُروي في الخبر 

 . (8)أن ه عليه السالم قال: )من تعل م وَعِلم وعل م فذاك ُيدعى عظيما في ملكوت السموات(
نزال  سراء به عبارة: أن  اإلالفائدة الثانية عن رفع ذاته من تحت إلى فوق وا 

الكتاب عليه عبارة عن إنزال نور الوحي عليه من فوق إلى تحت وال شك  أن هذا الثاني 
 أكمل. 

: أن  منافع اإلسراء به كانت مقصورة عليه؛ أال ترى أن ه تعالى قال الفائدة الثالثة

تعد ية؛ أال ترى أن ه ومنافع إنزال الكتاب عليه م[، 8اإلسراء:] ٺ ٺ ٺهناك: 

والفوائد المتعد ية [ 8الكهف:] وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى تعالى قال:
  .(8)واهلل أعلم( أفضل من القاصرة

لى مناسبة اآليات القرآنية في معرض حديثه إكما تطرق الشيخ عمر بن يونس 
لكافر يراده تعالى لضرب المثل في الحياة الدنيا بعد قصة الرجلين المؤمن واإعن سبب 

                                                           

الحديث أخرجه األصبهاني بلفظ )من علم وعمل وعل م فذاك يدعى عظيما  في ملكوت السماوات( من  (8)
، ولم 1/73: ور بن يزيد ومنهم القائل بالوعيدباب ث –حلية األولياء : كالم عيسى عليه السالم. ينظر

يخرجه العراقي، وفي بعض النسخ وقال عيسى عليه السالم وهكذا... وأخرج ابن الجوزي في كتاب 
)من علم وعمل وعلم دعى عظيما  في : ترجمة سفيان الثوري بسنده إلى شعيب بن حرب عن سفيان قال

 .8/11: لوم الدينتخريج أحاديث إحياء ع: ملكوت السماء(. ينظر
غاثة اللهف ،388-88/388: تفسير الرازي (8)   ب.8-أ8: وا 
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 پوهو أن  ذلك األخ الكافر قال:  وتتصل هذه اآلية بما قبلها من وجه آخرإذ قال: )

 أن ها تصير هشيما  وكذا سائر الدنيا.فبي ن  [38الكهف:] ڀ ڀ ڀ پ پ
وقال بعضهم: وجه ضرب المثل للدنيا بما ذكر من النبات أن  أهل الدنيا 

بها، كما  متاع بها يحال بينهم وبين االنتفاعوطالبها، إذا ظفروا بها وطمعوا في االست
طمع الُزر اع في الزرع فأصبح هشيما فعلى ذلك الدنيا بحال بينها وبين طالبيها كما ذكر 

وهكذا  [،88الحديد:] ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ في قوله تعالى:
  .(8)الدنيا بما فيها(

 : املطلب الثاني
 نيةآواآليات القر فضائل السور

اس في ذلك فذهب الشيخ أبو الحسن األشعري والقاضي أبو بكر وأبو اختلف الن
حاتم بن حبان وغيرهم إلى أنه ال فضل لبعض على بعض ألن الكل كالم اهلل وكذلك 

 تفضيلأسماؤه تعالى ال تفاضل بينهما وروي معناه عن مالك قال يحيى بن يحيى 
و تردد دون غيرها بعض القرآن على بعض خطأ وكذلك كره مالك أن تعاد سورة أ

 .(8)احتجوا بأن األفضل يشعر بنقص المفضول وكالم اهلل حقيقة واحدة ال نقص فيه
وقال قوم بالتفضيل لظواهر األحاديث ثم اختلفوا فقال بعضهم الفضل راجع إلى )

عظم األجر ومضاعفة الثواب بحسب انفعاالت النفس وخشيتها وتدبرها وتفكرها عند 
 ی ی ل بل يرجع لذات اللفظ وأن ما تضمنه قوله تعالى:ورود أوصاف العال وقي

وآية الكرسي وآخر سورة الحشر وسورة  [813البقرة:] حب جب يئ ىئ مئ حئ جئی

 ژ ڈ ڈ اإلخالص من الدالالت على وحدانيته وصفاته ليس موجودا مثال في

                                                           

 ب31: إغاثة الكهف (8)
 .8/337: البرهان في علوم القران للزركشي: ينظر (8)
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وما كان مثلها فالتفضيل إنما هو بالمعاني العجيبة وكثرتها ال  [8المسد: ] ڑ ژ
وممن قال بالتفضيل إسحاق بن راهويه وغيره من ، ن حيث الصفة وهذا هو الحقم

 . (8)(العلماء
الشيخ عمر بن يونس جملة من فضائل سورة الكهف ويمكن تقسيم هذه أورد وقد 

 الفضائل إلى:
: االحاديث النبوية التي تتضمن فضائل سور الكهف وأجر من قرأها فمن والأ

ته إال إن ه لم يفرق في ذكره هذه الفضائل بين االحاديث ذلك وهذا ال خالف في أهمي
 . و الضعيفة بل ذكرها بدون تمييزأالصحيحة 

ومن أمثلة ذكره لألحاديث الصحيحة: )روى البخاري بسنده إلى البراء بن عازب 
  :لى جانبه حصان مربوط بشطنين قال أن ه قال: )كان رجل يقرأ سورة الكهف وا 

فذكر  ت تدنو وتدنو وجعل فرسه ينفر، فلم ا أصبح أتى النبّي فتغّشته سحابة فجعل
 . (3)((8)ذلك له فقال: تلك الس كينة نزلت بالقران(

أن ه قال: )من  وفي صحيح مسلم: عن أبي الدرداء عن النبي ): ومنها أيضا
، وفي رواية من آخر (3)حِفظ عشر آيات من أو ل سورة الكهف ُعصم من الد جال(

                                                           

: فتح البيان في مقاصد القرآن للقنوجي: ، وينظر337-8/337: البرهان في علوم القران للزركشي (8)
8/77 . 

 1/877: باب فضل سورة الكهف -كتاب فضائل القران -مام البخاري في صحيحهالحديث أخرجه اإل (8)
باب نزول السكينة لقراءة  –كتاب صالة المسافرين وقصرها –(، واإلمام مسلم في صحيحه 8888رقم )
 (.878) رقم 8/838: القران

 أ 8: إغاثة اللهف (3)
باب فضل سورة الكهف  -رين وقصرهاكتاب صالة المساف–الحديث أخرجه اإلمام مسلم في صحيحه  (3)

 (.787رقم ) 8/888: وآية الكرسي
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)فمن أدركه يعني الدجال فليقرأ عليه : ، وفي مسلم من حديث النواس بن سمعانالكهف
  .(8)((8)فواتح سورة الكهف(

ومنه أيضا ما أخرجه اإلمام الترمذي في سننه ))من قرأ ثالث آيات من أولها 
 .(3)((3)ُعصم من فتنة الد جال(

ها في فضائل مثلة ذكره لألحاديث الضعيفة التي يمكن االعتذار له بأنأومن 
األعمال ))من قرأ أول سورة الكهف وآخرها كانت له نورا من قدمه إلى رأسه، ومن قرأها 

 .(1)((8)لى السماء(إكلها كانت له نورا من األرض 
: ذكر الشيخ جملة من فوائد هذه السور التي لم نجد لها دليال ولم نعثر على ثانيا

 . ما يؤيدها من كتب المفسرين
وذكر بعض من تكل م على منافع القرآن فوائد زوائد ) بن يونس يخ عمرشقال ال

أذكرها عند ذكر اآلية التي لها تلك الخاصية، وأم ا خاصيتها بجملتها أن  من كتبها 
وجعلها في إناء من زجاج ضيق الرأس وجعلها في منزله، فإن ُه يأمن هو وأهلُه من الفقر 

                                                           

 باب ذكر الدجال وصفته وما –كتاب الفتن وأشراط الساعة-الحديث أخرجه اإلمام مسلم في صحيحه  (8)
  (.8738رقم )3/8888: معه

 ب.3: غاثة اللهفإ (8)
 8/88: ا جاء في فضل سورة الكهفباب م –أبواب فضائل القران -الحديث أخرجه الترمذي في سننه  (3)

 حديث حسن صحيح. : ( وقال الترمذي8771رقم )
 ب . 3: غاثة اللهفإ (3)
(، 88181) رقم 83/378: باب حديث معاذ بن أنس الجهني–الحديث أخرجه اإلمام أحمد في مسنده  (8)

: ي مجمع الزوائدوأورده الهيثمي ف(، 333) رقم 88/878: باب معاذ بن أنس الجهني -ومعجم الطبراني
رواه أحمد والطبراني، وفي إسناده أحمد بن لهيعة، وهو ضعيف، وقد : (، وقال88833رقم ) 8/88

-المسند الموضوعي لصهيب عبد الجبار: إسناده ضعيف. ينظر: ُيحس ن حديثه. وقال شعيب األرناؤوط
 (. 8رقم ) 1/888: باب فضل سورة الكهف

 ب .3: غاثة اللهفإ (1)
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ن كتبت  وجعلت في مخازن الحبوب جميعها كالقمح والد ين ولم يحتج إلى أحد، وا 
 .(8)والشعير وغير ذلك دفع عنه كل  ما يؤذيه بإذن اهلل تعالى(

 حالم الرؤى واأل : ذكر الشيخ من فوائد هذه السورثالثا
ها في المنام فقال: )قلت: هذه آنقل عن ابن سيرين الكرماني فيمن ر  فقد

تأويل من رأى أن ه قرأها في المنام، قلت:  الفضائل لمن قرأها في اليقظة من األنام، فما
من رأى أن ه يقرأها في المنام فإن ه يكون آمنا  في مدة حياته من جميع  : )قال ابن سيرين

 اآلفات والعاهات. 
من رأى أن ه يقرأ سورة الكهف فإن ه َيطول عمرُه ويرزُق سعادة : وقال الكرماني

ءتها تدل  على بلوغ النهاية في كل ما َيرومُه رؤية قرا: وقال جعفر الصادق. اآلخرة
 . (8)الرائي وربما دل ت رؤيتها على خوف من عدو ويأمن بعد ذلك منه واهلل تعالى أعلم(

  :املطلب الثالث
 لياتيسرائاإلموقفه من 

سر  جمع إسرائيلية، نسبة إلى بني إسرائيل،سرائيليات اإل ئيل هو: يعقوب عليه اوا 
 وبنو إسرائيل هم: أبناء يعقوب، ومن تناسلوا منهم فيما بعد، إلى السالم أي عبد اهلل

عهد موسى ومن جاء بعده من األنبياء، حتى عهد عيسى عليه السالم وحتى عهد نبينا 
محمد 

(3). 
ن كان يدل بظاهره على اللون اليهود للتفسير، وما كان  يولفظ اإلسرائيليات وا 

ال أن ه أوسع من ذلك وأشمل، فهو ما يعم اللون للثقافة اليهودية من أثر ظاهر فيه، إ
للتفسير، وما تأثر به التفسير من الثقافتين اليهودية  يواللون النصران ياليهود

نما أطلق على جميع ذلك لفظ "اإلسرائيليات"، من باب التغليب للجانب ، والنصرانية وا 
                                                           

 أ .3: اللهف غاثةإ( 8)
 أ . 83: المصدر السابق (8)
 .83: سرائيليات والموضوعات في كتب التفسير ألبي شهبهاإل: ينظر (3)
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تهر أمره فكثر النقل هو الذى اش ي، فإن الجانب اليهوديعلى الجانب النصران ياليهود
عنه، وذلك لكثرة أهله، وظهور أمرهم، وشدة اختالطهم بالمسلمين من مبدأ ظهور 

دين اهلل  ياإلسالم إلى أن بسط رواقه على كثير من بالد العاَلم ودخل الناس ف
 .(8)أفواجا  

والتاريخ والقصص  إلسرائيليات التي زخرت بها بعض كتب التفسيراوهذه 
ن كو والمواعظ،  ن كان فيها صدق، ففيها كذب ا  ان فيها حق، ففيها باطل كثير، وا 

ن كان فيها سمين، ففيها غث كثير  .(8)صراح، وا 
 : سرائيلياتاإل فقد كان له موقفان منشيخ عمر بن يونس أم ا ال

منبها على ما  سرائليات: ينبه على كون التفسير الذي ذكره من اإلالموقف األول
)ورأيت سماء أهل الكهف: أفي معرض كالمه عن قص قال فيها من تبديل وزيادة ون

ما نصه: اللهم  إنِّي أسألك بإسالم  سائل المنسوبة لجعفر الصادق الر في بعض 
تلميخا ورغبته، وبإيمان مكسلمينا وغربته، وبتوحيد مرطونس ووحدته، وبمعرفة سارينوس 

كوشت  وبإخالص بطيونس وفراسته، وبزيادة وعزلته، وبشهادة ذو نوالس وبركته،
كشوطت وعبادته، وبمتابعة قطمير وموافقته، أسألك أن تقضي حاجتي برحمتك يا أرحم 

 الراحمين.
سرائيليات التي ُتنقل لينظُر فيها واهلل أعلم وغالب ما يقال في مثل هذا من اإل

ن وليس بنا إلى معرفة بحال كثير منها؛ ألن ها ال تكاد تخلوا من تبديل وزيادة ونقصا
 .(3)سماء حاجة؛ ألن  العلم بزمانهم وبمكانهم وأسمائهم ليس للعقل فيه مجال(العدة واأل

                                                           

 .8/888: التفسير والمفسرون لمحمد الذهبي: ينظر (8)
 .8/888: التفسير والمفسرون: ينظر (8)
 ب. 88: غاثة اللهفإ (3)
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ومن ذلك  ليات دون التنبيه أو اإلشارة إليهايسرائه يذكر هذه اإل: أن  الموقف الثاني

وأصل  ڱ ڳ ڳ ڳ: في تفسير قوله تعالىذكره في تفسير قوله  ما
سبط ابن الجوزي في كتابه مرآة الزمان قوله )لم ا نزل  حراسة، إذ نقل عناتخاذ الكلب لل

آدم عليه السالم إلى األرض كان فيها سباٌع وهواٌم فأتاها إبليس فقال لها: قد أنزل اهلل 
إليكم حيوان يقصد هالككم فأهلكوه فقصدوه من كل جانب فخاف، وقال: يا الهي 

م واحد يذب  عنك فدعا الكلب ومسح على رأسه، كفينيهم فأوحى اهلل إليه اختر منها
  .(8)فحمل عليهم وطردهم، فمن َثم  آلف الكلب بني آدم وحفظ عهدهم(

ثم استطرد بعد ذلك ذاكرا خواص الكلب فيما نقله عن جالينوس الطبيب كالما 
لى إساطير والخرافات مبوبا له بمطلب خواص الكلب، التي ال تمت لى األإأقرب منه 

 القرآني بصلة وهي أبعد ما تكون في فهم مراد كالم اهلل تعالى.النص 
 :قال الشيخ عمر بن يونس: )مطلب خواص الكلب

أن  من أخذ من قراد أذن الكلب  (8)ومم ا نقل عن جالينوس في كتب الخواص
وقدها في سراٍج جديد مع شيء من دهن الزنبق ودخل بها أوعصرها وَمَعَك بها فتيلة و 

ظر بعضهم إلى بعض وخيل لهم أن  على وجوههم صور الكالب، ومن علق على قوٍم ن
ناب الكلب على طفل خرجت أسنانه بسهولة من غير ألم وال إسهال، ومن أخذ عين 
كلبة سوداء أو كلب أسود ودفنه عند باب داٍر خربت ولم تعمر ما دام ذلك مدفونا ، ودم 

ي الحمام ينفع من تقطير البول، كلب الماء يخلط بماء الكمون الكرماني ويشرب ف

                                                           

 أ. 88: إغاثة اللهف: ، وينظر8/878: وزيمرآة الزمان في تاريخ األعيان لسبط ابن الج (8)
كتاب منافع األعضاء لجالينوس )الخواص( ال يزال مخطوطا، مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات  (8)

الرقم  83/888: خزانة التراث: فب(. ينظر-8783الرياض، رقم) -اإلسالمية، المملكة العربية السعودية
 (. 88783التسلسلي )
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ودماغه ينفع من ظلمة العين اكتحاال ، وَقْدر عدسه من مرارته ُسمٌّ قاتل وخصيتيه تنفع 
 .(8)((8)للسع الحي ات، وجلده يتخذ منه جراٌب ينفع للمنقرس لبسا  

والذي قام  ولعل السبب في ذلك هو تأثره بكتاب حياة الحيوان الكبرى للدميري
 كثيرا منه. ه إغاثة اللهفهو يورد في كتابباختصاره ف

  

                                                           

 .8/383: حيوان الكبرى للدميريحياة ال: ينظر (8)
 .أ88: إغاثة اللهف (8)
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 : الرابع املبحث
 عجاز البيانيواإل حكام الفقهيةاأل

 : املطلب األول
 األحكام الفقهية

حكام الفقهية الواردة في سورة الكهف إال إن ه أورد الشيخ عمر بن يونس األ
ين وهما جواز اقتصرت على هذين الحكم ذكر أن  السورة اقتصر على حكمين فقط، فقد

 ڱ ڱ وليس فيها من األحكام سوى قوله تعالى:االستثناء وجواز الوكالة قال: )

، [83 – 83الكهف:] (8)ھ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ

الستدالل [،  87الكهف:] ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ وقوله تعالى:
 .(8)بعض العلماء على جواز الوكالة بذلك(

تطلق ويراد بها إما و  ،(3)تماد على غيركإظهار العجز واالع :الوكالة في اللغةو 

أي  ،[883آل عمران: ] حب جب يئ ىئ مئ الحفظ، كما في قوله تعالى:

ما التفويض، كما في قوله سبحانه:  [88إبراهيم: ] ڍ ڍ ڇ ڇ الحافظ. وا 
وعند الفقهاء يراد بها ، (3)ويقال: وكل أمره إلى فالن: أي فوضه إليه واكتفى به

ن كان ا  . (8)لمعنى األول تبعيا  والثاني هو األصلالمعنيان، وا 

                                                           

المحلى : ، ويستفاد من اآلية حكم تحريم الوعد من غير استثناء ينظر3/888: تفسير المهدوي: ينظر (8)
 . 1/883: باألثار البن حزم

 ب. 8: إغاثة اللهف (8)
 .8/738: ، وجمل اللغة البن فارس8/8738: الصحاح للجوهري: ينظر (3)
 .8/188: ،والمصباح المنير للفيومي3/381: ينظر النجم الوهاج في شرح المنهاج (3)
 .3/838: ومغني المحتاج للنووي: ينظر (8)
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: هي إقامة الشخص غيره مقام نفسه في تصرف جائز وعبارة الحنفية في تعريفها
 .(8)معلوم. أو هي: تفويض التصرف والحفظ إلى الوكيل
: هي تفويض شخص ماله فعله مما وعبارة المالكية والشافعية والحنابلة في تعريفها

 ليفعله في حياته. وضابط ما يقبل النيابة هو ما يأتي: يقبل النيابة إلى غيره
هو كل تصرف جاز للشخص مباشرته بنفسه ولو من حيث المبدأ جاز له 

 التوكيل فيه.
والناس قديما  وحديثا  بحاجة يومية إلى الوكالة في كثير من أحوالهم وأمورهم، إما 

ما عجزا  عن أنفة أو عدم لياقة بمباشرة الشيء بالذات كتوكيل األمير  أو الوزير، وا 
 .(8)األمر كتوكيل المحامين في الخصومات، والخبراء بالبيع والشراء في التجارات

لذا أقرتها الشرائع السماوية، قال تعالى في القرآن الكريم حكاية عن أصحاب 
 ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ الكهف:

بن حزام )أو عروة حكيم  وفي السنة النبوية: وكل النبي ، [ 87الكهف: ] ائ ى
ووكل عمرو ابن أمية الضمري في زواج أم حبيبة بنت  ،البارقي( بشراء شاة أضحية
دارة الجيش  ،أبي سفيان وهي بالحبشة ووكل في القيام بأعمال الدولة كجباية الزكاة وا 

 .(3)(ووالية األقاليم

                                                           

ْلِبيِّ : ينظر (8)  .3/83: للزيلعي تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِّ
لي النهى في شرح غاية ، مطالب أو 3/388: الشرح الكبير للشيخ أحمد الدردير على مختصر خليل (8)

 . 3/8771: دلته للزحيليأسالمي و فقه اإلال، و 8/388: ، ونيل األوطار للشوكاني3/388: المنتهى
(، 3373رقم ) 8/818: باب في المضارب يخالف -كتاب البيوع -: بو داودأتوكيل حكيم أخرجه  (3)

هذا الوجه، وتوكيل البارقي أخرجه ال نعرفه إال من : ( وقال8888رقم) 8/837: بواب البيوعأ: والترمذي
بو أم حبيبة فأخرجه أما توكيل النبي بزواج أ(، 3838رقم ) 3/888: كتاب المناقب: والبخاري: أحمد

 (. 8871رقم ) 8/887: باب الولي –كتاب النكاح : داود وكان الموكل هو النجاشي
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قبل بطال قول من قال: ال يإوجاء في تفسير المهدوي "واستدل بعضهم بها على 
وقد قال أبو حنيفة: ال يقبل توكيل المقيم إال برضا من خصمه، إال  التوكيل من غائب

ن كان غائبا فال يقبل له توكيل إال أن تكون غيبته ثالثة أيام  أن يكون مريضا، وا 
 .(8)"ونحوها

 : املطلب الثاني
 عجاز البيانياإل

ورة من الصحابة لم يقتصر تفسير الشيخ عمر بن يونس على ذكر األقوال المأث
عجاز إوالتابعين أو المجتهدين كما ذكر في المقدمة بل إنه يذكر في أكثر من موضع 

يثار بعض إساليب، من سبب لفاظ أو األعجاز في األي تضمن اإلذالقرآن البياني ال
خير وغير ذلك والتي ينقلها عن المفسرين أو علة التقديم والتأ على بعض لفاظاأل

و التي هي من بنات أفكاره التي تدل على سعة االطالع أ يالسهيلكالزمخشري و 
 والتحرر الفكري.

 ے ے قوله تعالى:فمن ذلك سبب وصف القرآن الكريم الثياب بالخضر )

قلت: ما الحكمة في خصوصية األخضر؟ قلت: ألن ه موافق فإن  [،38الكهف:] ۓ
ضرة بين البياض والسواد للبصر؛ ألن  البياض يبدد النظر ويؤلم، والسواد يورم والخ

  .(3)((8)وذلك يجمع الشعاع
ہ  في قوله تعالى: "يلبسون" على لفظ ہيثاره تعالى لفظ إعلة ومن ذلك 

في  ہ ہلما في التحلية من رفعة منزلة على اللباس قال: ) ھ ھ ھ ھ

                                                           

(8) 3/887. 
 . 8/8883: التذكرة بأحوال الموتى للقرطبي: ينظر (8)
 أ . 37: إغاثة اللهف (3)
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وهي: حلية تلبس في اليد، وفي قوله يحل ون ما يدل على  ھ ھ ھ ھالجن ة 
 .(8)نسان يتعاطاه بنفسه(هم ألن  غيرهم بحليهم بخالف اللبس فإن  اإلكرامت

 :يثاره تعالى لفظ التراب على الطين في قوله تعالىإذكره علة  ومن ذلك
ڄ ڄ ڦ ڄ ڦ. 

 ڦ ڦ ما الحكمة في قوله له: قال الشيخ عمر بن يونس: )فإن قلت:

اضع من الكتاب العزيز ؟ ولم يقل: من طين على أن ه قد جاء في عدة مو ڄ ڄ ڄ

حكاية وقوله  [88ص:] ڻ ڻ ڻ ڻ ںكقوله تعالى:  ڻ ڻأن  أصل خلقتنا 

ذلك فالجواب: أن ه لم ا افتخر ونحو  [81ص:] ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئعن إبليس: 
عليه وتكبر وترفع بما ُأوتي من الدنيا كان ُجل  قصد صاحبه المؤمن أن يحقره فعدل 

وع التراب والماء إلى ذكر مجرد التراب؛ ألن ه أدنى عن ذكر الطين الذي هو مجم
العنصرين وأكثفهما، قصدا لتصغير أول خلقه عنه لنفسه، وكان اإلتيان بلفظ التراب 

 أمس  بالمعنى الذي قصده.
 ے ے ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ فإن قلت: يرد عليك قوله تعالى:

عدل عن ذكر  أن ُه  : أن  هذا يقوي ما قلناه وبيانهُ فالجواب [87عمران: آل] ۓ
الطين إلى ذكر مجرد التراب؛ ألن ه أدنى العنصرين مقابلة لمن اد عى في المسيح اإللهية 
لُيصغر أمر خلقه عند من اد عى ذلك، تتمة أال ترى أن ه تعالى لم ا أراد االمتنان على 

يما لما يخلقه بني إسرائيل به أخبرهم عنه بأن ُه يخلق لهم من الطين كهيئة الطير تعظ
 ڄبإذنه، والحاصل أن  صاحبه أراد أن يوبخه بتذكيره بخس أصله الذي هو من تراب 

يقول أكفرت وأنكرت البعث وهو الذي خلق آدم الذي هو كأن ه  [38الكهف:] ڃ ڃ

                                                           

 أ. 37: إغاثة اللهف( 8)
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عادة ولم ا خلقك أصلك من تراب، وخلقك من نطفة والقادر على االبتداء قادر على اإل
ن ما خلقك للعبادة فكفرت حيث أنكرت إعادته لمن ابتدأ خلقهم هكذا لم يخلقك عب ثا وا 

تكذيبا  للرسل واستقصارا  للقدرة ولم تثبت لها في اإلعادة ما ثبت لها بعلمك في االبتداء 
ثم لم يجوزها بعد القطع بالنفي ال على سبيل الغرض بأداة الشك وهي من دعائم أصول 

 .(8)طع(الدين الذي ال يقنع فيه إال بالق
 ائ ى ى :نذار على التبشير في قوله تعالىاإل علة تقديم ومنها ذكره

 .[8الكهف:] ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ
فإن قلت: ما الحكمة في تقديم اإلنذار على التبشير في اآلية؟ ): قال الشيخ

ذار فالجواب: أن ه لم ا كان دفع الضرر عند ذوي العقول أهم من إيصال النفع قد م اإلن
 .(3)((8)على التبشير في اآلية

( في سورة رددتيثاره تعالى لفظ )إذلك ما حكاه عن السهيلي من علة  ومن
ددت( في سورة فصلت قال الشيخ عمر بن يونس: ذكر لفظ )ر آثر تعالى الكهف بينما 

 ڱوفي سورة حم  ٿ ٿفإن قلت: ما الحكمة في قوله في هذه السورة  )

ب أن  الرد  عن الشيء يتضمن كراهة المردود، ولم ا كان فالجوا[؟ 88فصلت:] ڱ
في هذه السورة تقديره ولئن رددت عن جنتي التي أظن أن ال تبيد أبدا  إلى ربي كان لفظ 

                                                           

 أ . 38: غاثة اللهفإ (8)
: إلظهار كمال العناية بزجر الكفار عم ا هم عليه مع مراعاة تقديم التخلية على التحلية. ينظر: وقيل (8)

فقهية  وما ذكره المؤلف يوافق قاعدة 38-31: تأمالت بيانية في ثالث سور قرآنية للدكتور صالح روبين
: الوجيز في شرح القواعد الفقهية لعبد الكريم زيدان: وهي " درء المفاسد مقدم على جلب المصالح" ينظر

77 . 
 أ. 88: إغاثة اللهف (3)
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ما يدل على الكراهة فذكر بلفظ الرجع ليقطع  الرد يتضمن الكراهة أولى، وليس في حم
 . (8)في كل سورة ما يليق بها حكاُه السهيلي(

 ومن ذلك أيضا ما نقله عن الزمخشري من علة مجيء الفعل الماضي
 ٿ ٿ ٺ ٺ: " في قوله تعالىنسير وترى")حشرناهم( بعد فعلي المضارع 

مر بن يونس:)قال عقال الشيخ  [38الكهف:] ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ
الزمخشري: فإن قلت: لم جيء بحشرناهم ماضيا  بعد ُنسير وترى، قلت: للداللة على أن  

 ٹرهم قبل التسيير وقبل البروز ليعاينوا تلك األهوال العظام وكأن ه قال: حش

  .(8)ذلك(قبل  [38الكهف:]
 ٻ ٱ: )قلبك( في قوله تعالى يثاره لفظ )نفسك( علىإومم ا ورد 

)قال اإلمام القشيري رحمه  مام القشيري في ذلك فقال:إذ أورد تعليل اإل [،87الكهف:]
ولم يقل قلبك ألن  قلبه كان مع الحق، فأمره  ٻ ٱ يه اهلل، قال اهلل لنب

 .(3)((3)بصحبة الفقراء جهرا  بجهر واستخلص قلبه لنفسه سرا  بسر
لفاظ ونبه الشيخ رحمه اهلل تعالى على اختيار النص القرآني لبعض األ

 تكاء( في قوله تعالى:وخصيصها بالذكر دون غيرها ومن ذلك تخصيص للفظ )اال

ۇ ۇ ڭ ڭ تكاء دون غيره من أنواع الراحة؟ إذ قال )فإن قلت: لم خص اال
تكاء هيئة المتنعمين والملوك على أسرتهم، والحاصل أن ه يزين مقامهم كما قلت: ألن  اال

  .(8)يزين بيت العروس بالثياب والستور والفروش(
                                                           

 أ . 38: غاثة اللهفإ (8)
 .8/881: تفسير الزمخشري: أ، وينظر83: إغاثة اللهف (8)
 .3/878: تفسير المال علي القاري: ينظر (3)
 أ31: اللهف إغاثة (3)
 أ.38: إغاثة اللهف (8)
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 اخلامتة

وتفسير همية كبيرة، في تبيين أيعد مباحث علوم القران من المباحث ذات  -8
 وفهم المراد من كالم اهلل تعالى.

 باي،تعمار قام بها الملك قايإحداثا كبيرة، وحركة أشهد عصر المؤلف  -8
من العلماء كالسيوطي والسخاوي  اكما اتسم أيضا بحركة علمية حوت كثير 

 وغيرهم. 
اشتمل كتاب إغاثة اللهف في تفسير سورة الكهف للشيخ عمر بن يونس  -3

 . نآعلوم القر على جملة من مباحث 
عتمد الشيخ عمر بن يونس في تفسيره على القرآن الكريم وأحاديث النبي ا -3

 .وأقوال الصحابة والتابعين التي تعد المعين الخضب في التفسير 
ئمة أفي ذلك على مستندا عتمد الشيخ في تفسيره على التفسير بالرأي ا -8

 غيرهم.كالماتريدي والزمخشري والرازي والقرطبي و  التفسير فيه
تفسير الشيخ عمر بن يونس على الفكر الصوفي من خالل  شتملا -1

 ئمته كعطاء والجنيد وغيرهم.أاعتماده على تفسير السلمي موردا ألقوال 
سباب نزول السورة مجمال مرة أورد الشيخ عمر بن يونس مباحثا في أ -8

 .ومفصال مرة أخرى
م يخل تفسيره من استشهد المؤلف باحاديث صحيحة في التفسير كما أن ه ل -7

 حاديث الضعيفة.األ
كالرؤيا  ورد المؤلف بعضا من فوائد السورة التي ليس لها نص معتمدأ -7

 حالم.واأل
سرائيليات في تفسيره رادا على بعض ومبينا أورد الشيخ عمر بن يونس اإل -88

 وساكتا عن بعضها اآلخر. موقفه منها،
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ة التي جاءت في حكام الفقهياأل منلم يخل تفسير الشيخ عمر بن يونس  -88
 السورة.

ئمته أ بعضا منها عن اعتنى المؤلف باإلعجاز البياني في تفسيره موردا -88
 رأيه في البعض اآلخر. وناقال البعض اآلخر من كتب التفسير ومبدي  

تنوعت مصادر المؤلف في تفسيره بين التفاسير وكتب الطب والرقائق  -83
 واآلداب.

احث علوم القرآن مثل الوحي لم يشتمل كتاب إغاثة اللهف على بعض مب -83
قد خلت منها كونها  كون السورة والمحكم والمتشابه ولعل  السبب في ذلك

 . ذات طابع قصصي
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  املصادر واملراجع

إلتقان في علوم القرآن، عبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدين السيوطي ا -8
 ب،هـ(، تحقيق محمد أبو الفضل، الهيئة المصرية العامة للكتا788)ت:

 م.8783هـ 8373
القاهرة،  ،هـ(، دار السالم 8387األساس في التفسير، سعيد حّوى )ت: -8

 هـ.8383، 1ط
 الواحدي، أسباب نزول القرآن، أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد -3

، دار الكتب العلمية ،هـ(، تحقيق كمال بسيوني317)ت: النيسابوري
 . م8887، 3ط

 السيوطي الدين جالل بكر، أبي بن الرحمن عبد ،القرآن ترتيب أسرار -3
 .والتوزيع للنشر الفضيلة دار، (هـ788:ت)

 سويلم بن محمد بن محمد، التفسير كتب في والموضوعات اإلسرائيليات -8
 ، د.ت.3، طالسنة كتبة، م(هـ8383:ت) ُشهبة أبو

األعالم، خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي  -1
 م.8888، 88العلم للماليين، ط هـ(، دار8371الدمشقي )ت:

أبو الليث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي  العلوم، بحر -8
 هـ(، د.ت.383)ت:

أثير  ،البحر المحيط في التفسير، أبو حيان محمد بن يوسف بن علي -7
 ،هـ(، تحقيق: صدقي محمد جميل، دار الفكر838الدين األندلسي )ت:

 هـ.8388بيروت، 
في وقائع الدهور، محمد بن أحمد بن أياس الحنفي، بدائع الزهور  -7

 م.8773-هـ8383تحقيق: محمد مصطفى، 
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 بن محمد بن علي بن محمد ،السابع القرن بعد من بمحاسن الطالع البدر -88
 .بيروت ،المعرفة دار، (هـ8888:ت) اليمني الشوكاني اهلل عبد

بد اهلل بن البرهان في علوم القرآن، أبو عبد اهلل بدر الدين محمد بن ع -88
هـ(، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، دار 873بهادر الزركشي )ت:

-هـ8381، 8إحياء الكتب العربية عيسى البابى الحلبي وشركائه، ط
 م.8788

بستان الفقراء ونزهة القراء، لإلمام صالح بن عبد اهلل بن حيدر الكتامي  -88
يد يوسف هـ(، تحقيق: الس778 الشافعي المعروف بـ" بالعماد"، )ت:

 لبنان.، أحمد، دار الكتب العلمية، بيروت
 تاج العروس من جواهر القاموس، محّمد بن محّمد الحسيني، الملّقب -83

هـ(، تحقيق: مجموعة من المحققين، دار 8888مرتضى، الز بيدي )ت:ب
  .الهداية

 الدين عالء أحمد، بن علي بن يوسف بن علي، البصروي تاريخ -83
، العلبي حسن أكرم: قيق، تح(هـ788:ت) يبالبصرو  الشهير الدمشقيّ 

 هـ.8387 ،8، طدمشق ،للتراث المأمون دار
تأمالت بيانية في ثالث سور قرآنية يوسف الكهف األحزاب، د. صالح  -88

ردنية الهاشمية، روبين اندي، دار الياقوت للطباعة والنشر، المملكة األ
  م.8883-هـ8338، 8ط

ْلِبيِّ  يةوحاش الدقائق كنز شرح الحقائق تبيين -81  فخر علي، بن ثمان، عالشِّ
 بن أحمد الدين شهاب: الحاشية، (هـ833:ت) الحنفي يالزيلع الدين
ْلِبي  ا محمد ، القاهرة بوالق، ،األميرية الكبرى المطبعة، (هـ8888ت:) لشِّ

 .هـ8383 ،8ط
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التحصيل لفوائد كتاب التفصيل الجامع لعلوم التنزيل، ألبي العباس أحمد  -88
 ،هـ(، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية338)ت: هدويبن عمار الم

 م.8883-هـ8338، 8قطر، ط

 السبكى ابن ،(هـ 781)ت: الِعراقي، الدين علوم إحياء أحاديث تخريج -87
، الرياض ،للنشر العاصمة دار، (هـ8888ت:) الزبيدي ،(هـ 888ت:)
 .م8778 - هـ8387 ،8ط

د اهلل محمد بن أحمد بن أبي التذكرة بأحوال الموتى وأمور اآلخرة، أبو عب -87
هـ(، تحقيق ودراسة د. 188بكر بن فرح شمس الدين القرطبي )ت:

الصادق بن محمد بن إبراهيم، مكتبة دار المنهاج للنشر والتوزيع، 
 هـ.8388، 8الرياض، ط

، «روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» لوسيفسير اآلت -88
، هـ(8888هلل الحسيني األلوسي )ت:شهاب الدين محمود بن عبد ا

، 8بيروت، ط ،تحقيق: علي عبد الباري عطية، دار الكتب العلمية
 .هـ8388

التفسير البسيط، أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي،  -88
( رسالة 88هـ(، أصل تحقيقه في )317النيسابوري، الشافعي )ت:

 هـ. 8،8338طبجامعة اإلمام محمد بن سعود،  هدكتورا

، الطيار ناصر بن سليمان بن مساعد .د، الكريم للقرآن اللغوي التفسير -88
 .هـ8338 ،8، طالجوزي ابن دار

، محمد بن محمد بن محمود، «تأويالت أهل السنة»تفسير الماتريدي  -83
 ،هـ(، تحقيق د. مجدي باسلوم، دار الكتب العلمية333أبو منصور)ت:

 م.8888 -هـ 8381، 8ط
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، أبو الحسن علي بن محمد بن محمد «النكت والعيون» تفسير الماوردي -83
هـ(، تحقيق: 388بن حبيب البصري البغدادي، الشهير بالماوردي )ت:

 ،بيروت ،السيد ابن عبد المقصود بن عبد الرحيم، دار الكتب العلمية
 لبنان.

هـ(، شركة 8388تفسير المراغي، أحمد بن مصطفى المراغي )ت: -88
-هـ8318، 8ى الحلبي وأوالده بمصر، طمكتبة ومطبعة مصطفى الباب

 م.8731
تفسير المال علي القاري المسمى أنوار القرآن وأسرار الفرقان الجامع بين  -81

أقوال علماء األعيان وأحوال األولياء ذوي العرفان، نور الدين علي بن 
، سلطان الهروي المكي الحنفي الشهير بـالمال علي القارئ

  السويد، دار الكتب العلمية.تحقيق: د. ناجي  هـ(،8883ت:)

التفسير الوسيط للقرآن الكريم، محمد سيد طنطاوي، دار نهضة مصر  -88
 .م8777-م8778 ،8للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، ط

تفسير مقاتل بن سليمان، أبو الحسن مقاتل بن سليمان بن بشير األزدي  -87
 ،اء التراثهـ(، تحقيق عبد اهلل محمود شحاته، دار إحي888)ت: يالبلخ
 هـ.8،8383ط

 ،النفائس دار، الخالدي الفتاح عبد صالح، القرآن في والتأويل التفسير -87
 .م8771-هـ8381 ،8، طاألردن

، (هـ8377:ت) الذهبي حسين السيد محمد ، د.والمفسرون التفسير -38
 .القاهرة وهبة، مكتبة

عبد اهلل معصر، دار الكتب تقريب معجم مصطلحات الفقه المالكي،  -38
  لبنان، د.ت. -ية، بيروتالعلم
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 تنوير المقباس من تفسير ابن عباس، ينسب: لعبد اهلل بن عباس -38
هـ(، 788)ت: يالفيروزآباد هـ(، جمعه: مجد الدين أبو طاهر17)ت:

 د.ت. دار الكتب العلمية
تهذيب اللغة، محمد بن أحمد بن األزهري الهروي، أبو منصور  -33

 ،ياء التراث العربيهـ(، تحقيق محمد عوض مرعب، دار إح388)ت:
 م.8888 ،8بيروت، ط

وسننه وأيامه  الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول اهلل  -33
، أبو عبداهلل محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي، «صحيح البخاري»

دار طوق النجاة )مصورة عن السلطانية  ،تحقيق: محمد زهير بن ناصر
 .هـ8388، 8طبإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي(، 

، أبو عبد اهلل محمد بن أحمد بن «تفسير القرطبي»الجامع ألحكام القرآن  -38
هـ(، تحقيق 188أبي بكر بن فرح األنصاري شمس الدين القرطبي )ت:
براهيم أطفيش، دار الكتب المصرية ، 8القاهرة، ط ،أحمد البردوني وا 

 م.8713-هـ8373
، اللغوي الدرس في دهوجهو  وآثاره وحياته عصره السيوطي الدين جالل -31

-هـ8388 ،8، طبيروت ي،سالماإل المكتب، حمودة سليمان طاهر
 .م8777

 السيوطي الدين جالل، «الكبير الجامع» المعروف الجوامع جمع -38
 ،ندا محمد الحميد عبد ،الهائج إبراهيم مختار: ، تحقيق(هـ788ت:)

 ،8مصر، ط ،القاهرة الشريف، األزهر، الظاهر عبد عيسى حسن
 .م8888-هـ8381
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 الدسوقي عرفة بن أحمد بن محمد، الكبير الشرح على الدسوقي حاشية -37
 .تاريخ وبدون طبعة بدون، الفكر دار، (هـ8838:ت) المالكي

، (هـ8387:ت) أيوب محمد حسن، والحديث القرآن علوم في الحديث -37
 .م8883-هـ8388 ،8، طاإلسكندرية ،السالم دار

ز، اإلمام أبي عبد الرحمن محمد بن حقائق التفسير تفسير القران العزي -38
 تحقيق سيد عمران. هـ(،388زدي السلمي )ت:الحسين بن موسى األ

األصبهاني  حلية األولياء وطبقات األصفياء، أبو نعيم أحمد بن عبد اهلل -38
 م.8783 -هـ8373مصر،  ،هـ(، السعادة338)ت:

اء، لدميري، أبو البقاحياة الحيوان الكبرى، محمد بن موسى بن عيسى  -38
، 8هـ(، دار الكتب العلمية، بيروت، ط787الدين الشافعي )ت: كمال

  هـ.8383

، فيصل الملك مركز صدارهإب قام، مخطوطات فهرس - التراث خزانة -33
 ومراكز والخزانات المكتبات في اإلسالمية المخطوطات فهارس: نبذة

 .العالم في المخطوطات
بن أبي بكر، جالل الدين  عبد الرحمن في التفسير باألثور، لدر المنثورا -33

 د.ت. بيروت ،دار الفكر ،هـ(788:تالسيوطي )
 المسير في علم التفسير، جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن عليزاد  -38

 ،هـ(، تحقيق عبد الرزاق المهدي، دار الكتاب العربي878)ت: لجوزيا
 هـ.8388، 8بيروت، ط

 يالقسطنطين اهلل عبد بن مصطفى، الفحول طبقات إلى الوصول سلم -31
 عبد محمود: قيحق، ت(هـ 8818ت:) خليفة حاجيبـ المعروف العثماني
 .م8888، تركيا ،ستانبولا إرسيكا، مكتبة، األرناؤوط القادر
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 نن أبي داود، أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشيرس -38
مَحم د كاِمل قره  ،تحقيق: شَعيب األرناؤوط هـ(،888لسِِّجْستاني )ت:ا
 م.8887-هـ8338، 8لي، دار الرسالة العالمية، طبل

سنن الترمذي: محمد بن عيسى بن َسْورة بن موسى بن الضحاك،  -37
، هـ(، تحقيق وتعليق: أحمد محمد شاكر 887الترمذي، أبو عيسى )ت:

براهيم عطوة ،محمد فؤاد عبد الباقي  .وا 
 الخراساني، علي بن شعيب بن أحمد الرحمن عبد أبو، الكبرى السنن -37

، شلبي المنعم عبد حسن: أحاديثه جوخر   حققه، (هـ383:ت) النسائي
 ،8، طبيروت ،الرسالة مؤسسة، األرناؤوط شعيب: عليه أشرف
 .م8888-هـ8388

شذرات الذهب في أخبار من ذهب، عبد الحي بن أحمد بن محمد ابن  -88
محمود األرناؤوط، دار ابن كثير،  :قيحقتهـ(، 8877)ت:، العماد
 م.8771-هـ8381، 8ط بيروت، ،دمشق

 يشمس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم، نشوان بن سعيد الحمير  -88
مطهر بن  ،حسين بن عبد اهلل العمري هـ(، تحقيق: د.883اليمني )ت:

لبنان،  ،يوسف محمد عبد اهلل، دار الفكر المعاصر، بيروت د. ،علي
 م.8777-هـ8388، 8سورية، ط ،دار الفكر، دمشق

غة وصحاح العربية، أبو نصر إسماعيل بن حماد صحاح تاج الل -88
دار  هـ(، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار،373الجوهري الفارابي )ت:

 م.8778 - هـ8388، 3بيروت، ط، العلم للماليين
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الضوء الالمع ألهل القرن التاسع، شمس الدين أبو الخير محمد بن عبد  -83
 ،مكتبة الحياةهـ(، منشورات دار 788الرحمن بن محمد السخاوي )ت:

  بيروت.
 نجم حفص، أبو إسماعيل، بن أحمد بن محمد بن عمر ،الطلبة طلبة -83

، ببغداد المثنى مكتبة العامرة، المطبعة، (هـ838:ت) النسفي الدين
 .هـ8388

 – الصباح مطبعة، الحلبي عتر محمد الدين نور، الكريم القرآن علوم -88
 .م8773-هـ8383 ،8، طدمشق

 ن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيديالعين، أبو عبد الرحم -81
هـ(، تحقيق د. مهدي المخزومي، د. إبراهيم السامرائي، دار 888)ت:

 ومكتبة الهالل.
غرائب القرآن ورغائب الفرقان، نظام الدين الحسن بن محمد بن حسين  -88

هـ(، تحقيق الشيخ زكريا عميرات، دار الكتب 788لنيسابوري )ت:ا
 هـ.8381 ،8بيروت، ط ،العلمية

فتُح البيان في مقاصد القرآن، أبو الطيب محمد صديق خان بن حسن  -87
َعبد اهلل بن : هـ(، عني بطبعِه وقّدم له8388البخاري الِقن وجي )ت:

بيروت،  ،إبراهيم األنَصاري، المكتبة العصري ة للطباعة والنشر صيدا
 م.8778-هـ8388

هـ(، 8888اليمني )ت:فتح القدير، محمد بن علي بن محمد الشوكاني  -87
 هـ.8383 ،8دمشق، بيروت، ط ،دار ابن كثير، دار الكلم الطيب
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)الشامل لألدلة الشرعية واآلراء المذهبية وأهم  الفقه اإلسالمي وأدلته -18
 بن َوْهَبة. د. أالنظريات الفقهية وتحقيق األحاديث النبوية وتخريجها(، 

 ، د.ت.3ط، دمشق ،، سوريةالفكر دار الز َحْيِلّي، مصطفى
الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، أبو القاسم محمود بن عمرو بن  -18

 بيروت، ،هـ(، دار الكتاب العربي837أحمد، الزمخشري جار اهلل )ت:
 هـ.8388، 3ط

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، مصطفى بن عبد اهلل كاتب  -18
كتبة هـ(، م8818جلبي المشهور باسم حاجي خليفة أو الحاج خليفة )ت:

بغداد )وصورتها عدة دور لبنانية، بنفس ترقيم صفحاتها، مثل:  ،المثنى
 دار إحياء التراث العربي، ودار العلوم الحديثة، ودار الكتب العلمية(،

 .م8738
الكشف والبيان عن تفسير القرآن، أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي،  -13

اشور، دار هـ(، تحقيق: اإلمام أبي محمد بن ع388أبو إسحاق )ت:
 م.8888-هـ8388 ،8لبنان، ط ،إحياء التراث العربي، بيروت

كنز العمال في سنن األقوال واألفعال، عالء الدين علي بن حسام الدين  -13
هـ(، تحقيق: 788ابن قاضي خان الهندي الشهير بالمتقي الهندي )ت:

 م.8778-هـ8388 ،8ط صفوة السقا، مؤسسة الرسالة، ،بكري حياني
في أسباب النزول، عبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدين  لباب النقول -18

أحمد عبد الشافي، دار الكتب  أ. هـ(، ضبطه788السيوطي )ت:
 د.ت. ،العلمية
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، عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك «تفسير القشيري»لطائف اإلشارات  -11
هـ(، تحقيق إبراهيم البسيوني، الهيئة المصرية العامة 318القشيري )ت:

 .3مصر، ط ،للكتاب
 مكتبة ،(هـ8388:ت) القطان خليل بن مناع، القرآن علوم في احثمب -18

 .م8888-هـ8388 ،3، طوالتوزيع للنشر المعارف
 مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر -17

هـ(، تحقيق: حسام الدين القدسي، مكتبة 788الهيثمي )ت:
 م.8773-هـ8383القدسي،

غة البن فارس، أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي، أبو مجمل الل -17
هـ(، دراسة وتحقيق: زهير عبد المحسن سلطان، 378الحسين )ت:

 م.8771-هـ8381، 8بيروت، ط –مؤسسة الرسالة 
 المحكم والمحيط األعظم، أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده -88

بيروت،  ،لعلميةهـ(، تحقيق عبد الحميد هنداوي، دار الكتب ا387)ت:
 م.8888-هـ8،8388ط

المحلى باآلثار، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم األندلسي  -88
 د.ت.بيروت،  ،هـ(، دار الفكر381القرطبي الظاهري )ت:

 دار ،القلم دار ،زرزور محمد عدنان، وعلومه القرآن تفسير إلى دخلم -88
 .م8777 -هـ8387 ،8ط، بيروت ،دمشق ة،الشامي

 بن يوسف المظفر أبو الدين شمس، األعيان تواريخ في انالزم مرآة -83
: وتعليق تحقيق، (هـ 183ت:) الجوزي ابن سبط بـ المعروف ِقْزُأوغلي
، دمشق العالمية، الرسالة دارومجموعة من الباحثين،  بركات، محمد

 .م8883-هـ8333 ،8ط
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 لالرِّجا أحوال من والمستطرف للت ذكرة الن اس ُكتب من المسَتخرجُ  -83
 أبو ألصبهاني،ا مندة ابن إسحاق، بن محمد الرحمن بن عبد، للمعرفة
 العدل زارة، و صبري حسن عامر. د. أ: قيق، تح(هـ388:ت) القاسم

 د.ت.، البحرين اإلسالمية والشئون
 مسند اإلمام أحمد بن حنبل، أبو عبد اهلل أحمد بن محمد بن حنبل -88

عادل مرشد، مؤسسة ، هـ(، تحقيق شعيب األرناؤوط838الشيباني )ت:
 م.8888 -هـ8388 ،8ط الرسالة،

المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول اهلل صلى  -81
اهلل عليه وسلم، أبو الحسن مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري 

، هـ(، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي818)ت:
 .بيروت

 .م8883 امع للكتب العشرة، صهيب عبد جبار،المسند الموضوعي الج -88
 علي بن محمد بن أحمد، الكبير الشرح غريب في المنير المصباح -87

 ،العلمية المكتبة، (هـ888 نحو: ت) العباس أبو الحموي، ثم الفيومي
 د.ت.، بيروت

 عبده بن سعد بن مصطفى، المنتهى غاية شرح في النهى أولي مطالب -87
 -هـ8388 ،8، طاإلسالمي المكتب، (هـ8833:ت) الرحيبانى السيوطي
 .م8773

، محيي السنة، أبو محمد «تفسير البغوي»معالم التنزيل في تفسير القرآن  -78
هـ(، تحقيق: عبد الرزاق 888ت:)الحسين بن مسعود بن محمد البغوي 

 هـ.8388، 8بيروت، ط ،دار إحياء التراث العربي المهدي،
عرابه، إبراهيم بن الس -78 ري بن سهل، أبو إسحاق الزجاج معاني القرآن وا 

بيروت،  ،هـ(، تحقيق: عبد الجليل عبده شلبي، عالم الكتب388)ت:
 م.8777 -هـ 8387، 8ط
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المعجم الكبير: سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي،  -78
هـ(، تحقيق: حمدي بن عبد المجيد 318أبو القاسم الطبراني )ت:

 .8ة، طالقاهر  ،السلفي، مكتبة ابن تيمية
 عادل، الحاضر العصر وحتى اإلسالم صدر من المفسرين معجم -73

 مؤسسة، خالد حسن الش ْيخ اللبنانية الجمهورية ُمفتي: له قدم، نويهض
 8387 ،3، طلبنان ،بيروت والنشر، والترجمة للتأليف الثقافية نويهض

 .م8777-هـ
أبو  معجم مقاييس اللغة، أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي، -73

 هـ(، تحقيق عبد السالم محمد هارون، دار الفكر،378الحسين )ت:
 م.8787-هـ8377

 بن محمد الدين، شمس، المنهاج ألفاظ معاني معرفة إلى المحتاج مغني -78
 ،8، طالعلمية الكتب ار، د(هـ788:)ت الشربيني الخطيب أحمد

 .م8773-هـ8388
د بن عمر بن الحسن ، أبو عبد اهلل محم«التفسير الكبير»مفاتيح الغيب  -71

هـ(، دار 181بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي )ت:
 هـ.8388 ،3بيروت، ط ،إحياء التراث العربي

 السيوطي الدين جالل بكر، أبي بن الرحمن عبد، السيوطي مقامات -78
 .هـ8877 ،8، طقسطنطينية ،الجوائب مطبعة، (هـ788:ت)

، الفكر دار، الزرقاني العظيم عبد محمد، نالقرآ علوم في العرفان مناهل -77
 .م8771 -هـ8381لبنان، 

 من" واللغة والنحو واإلقراء التفسير أئمة تراجم في الميسرة الموسوعة -77
"، طرائفهم من وشيء لعقائدهم دراسة مع المعاصرين إلى األول القرن
عداد جمع  اللطيف عبد بن إياد الزبيري، الحسين أحمد بن وليد: وا 

 .م8883 -هـ8383 ،8، طبريطانيا، مانشستر الحكمة، مجلة ،القيسي
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الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم، أبو القاسم هبة اهلل بن سالمة بن  -78
، تخريج وتعليق: د. مصطفى ديب البغا، نصر بن علي البغدادي المقري

 .م8888-هـ8338، 8دمشق، ط ،دار المصطفى
محمد علي بن أحمد بن سعيد بن الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم، أبو  -78

هـ(، تحقيق د. عبد الغفار 381حزم األندلسي القرطبي الظاهري )ت:
-هـ8381، 8ط لبنان، ،بيروت ،سليمان البنداري، دار الكتب العلمية

 م.8771
 الناسخ والمنسوخ، أبو جعفر الن ح اس أحمد بن محمد بن إسماعيل -78

مكتبة ، عبد السالم هـ(، تحقيق د. محمد337)ت: المرادي النحوي
 هـ.8387، 8الكويت، ط ،الفالح

النجم الوهاج في شرح المنهاج، كمال الدين، محمد بن موسى بن عيسى  -73
هـ(، دار المنهاج، جدة، 787بن علي الد ِميري أبو البقاء الشافعي )ت:

 م.8883-هـ8388، 8تحقيق: لجنة علمية، ط
 عبد بن بردي تغري بن يوسف، والقاهرة مصر ملوك في الزاهرة النجوم -73

 وزارة، (هـ783:ت) الدين جمال المحاسن، أبو الحنفي، الظاهري اهلل
 .مصر الكتب، دار القومي، واإلرشاد الثقافة

نزهة المجالس ومنتخب النفائس، عبد الرحمن بن عبد السالم الصفوري  -78
 هـ.8873مصر، ،هـ(، المطبعة الكاستلية773)ت:

مجد الدين أبو السعادات المبارك بن النهاية في غريب الحديث واألثر،  -71
هـ(، تحقيق: 181محمد بن محمد الشيباني الجزري ابن األثير )ت:

بيروت،  ،محمود محمد الطناحي، المكتبة العلمية ي،طاهر أحمد الزاو 
 .م8787 -هـ8377

 عبد الفرج أبو الدين جمال، «ومنسوخه القرآن ناسخ» القرآن نواسخ -78
 اهلل عبد أبو: قيحق، ت(هـ878ت:) زيالجو  محمد بن علي بن الرحمن
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 ،8، طبيروت ،ياألنصار  شريف أبناء شركه، زهوي آل منير بن الّسلفي
 .م8888-هـ8388

 اليمني الشوكاني اهلل عبد بن محمد بن علي بن محمد، األوطار نيل -77
، مصر الحديث، دار، الصبابطي الدين عصام: تحقيق، (هـ8888:ت)
 .م8773-هـ8383 ،8ط

فين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين، إسماعيل بن محمد أمين هدية العار  -77
 ،هـ(، طبع بعناية وكالة المعارف8377الباباني البغدادي )ت:

، أعادت طبعه باألوفست دار إحياء التراث العربي 8788استانبول
 لبنان. ،بيروت

، مستو ديب الدين محيى البغا، ديب مصطفى، القرآن علوم في الواضح -888
 - هـ 8387 ،8، طدمشق ،نسانيةاإل العلوم دار ،لطيبا الكلم دار

 .م8777
الوجيز في شرح القواعد الفقهية، د. عبد الكريم زيدان، مؤسسة الرسالة،  -888

 م.8883-هـ8383، 8لبنان، ط، بيروت
  
 

 

 
 
 

 


