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 التفسير الموضوعي لسورة الكوثر
 

 مقدمة
لى ابه ومن سار عله وأصحعلى آو احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على سيد الغر احملجلني سيدنا حممد 

 هنجه واسنت بسنته إىل يوم الدين

 أما بعد:  
نَّاان، وكا ا  العزياز امل كاالم اهللحيتااج ألربااب اللغاة والفصاااة وال ياان ومعرفاة معاايفإن الولوج يف علم التفسري 

ىت يكااون رعية مجيعدااا اااعلااوم ال ااأن يكااون عاملااا بالساانة الن ويااة امل داارة بعااد وربااة ومااران، وكاا ا اإلاا ااة باا نوا  ال
 قائما هبا يف كل مكان،، 

اناااعد عااادو مااان العلمااااس الك اااار يف اساااتن ا  وبياااان وملاااا انت ااارو العلاااوم وقفرعاااو وانشسااامو فااارو  ال اااريعة 
خمتلااا الفاارو  األ اارد، فشااد انت اارو أنااوا  العلااوم امللتلفااة اهاصااة بالتفسااري ومنداااس التفسااري باملاا  ور والتفسااري 
بااالرأ ، ج ءاااس التفسااري املواااوعر باعت ااار أصااوله  ابتااة فشااد أ صلاال لااه الناا  ااااا صاالى اهلل عليااه وساالم ااااا مناا  باادس 

 1الَِّذيَن آَمُنوا َوَلْم يَمْلِبُسوا ِإيَمانَمُهْم ِبظُْلٍم ُأولَِئَك َلُهمُم اْأَْممُن َوُممْم ُمْهتَمُدوَ  دعوة عندما نزل قول اهلل قعاىلس )ال
َ اانا ُدْم ِبلُْلام   س ل مَّا نا ز ل ِو الَِّ ين  آم ُنوا و َل ْ يا ْلِ ُساوا ِإ ق اال  أ ْصاح اُب ر ُساوِل اللَّاِه فشد ءاس ع ْن ع ْ ِد اللَِّه بن مسعوو ق ال 

 3. 2صلى اهلل عليه وسلم أ ياُّن ا َلْ  ي ْلِلْم ف   نْاز ل  اللَُّه )ِإنَّ ال ِّْرك  ل لُْلٌم ع ِليٌم(

، واااول دابا ة العلاامألئماة اجلوملا كانو بضاعة ال ااث من العلم مزءاة، ومن اللغة فشرية، فإناه قاد قلَّاد ا  
 أن يفدم ألا باس التفسري املواوعر  ربا مبا فعل ون وانا مبا أجنز.

  

                                                           
 82األنعام  1
  13لشمان  2
، وبلفا  خمتلاا لاماام مسالم اياث ءااس فياهس ع اْن ع ْ اِد اللَّاِه بان مساعوو 32صحيح ال لار ، كتااب اإلَاان، بااب  لام وون  لام، رقام احلاديث  3

ا َّ ل لِاع  ع ل اى أ ْصاح اِب ر ُساوِل اللَّاِه   َ َ انا ُدْم ِبلُْلام   ْ يا ْلِ ُسوا ِإ ا نا ز ل ْو الَِّ ين  آم ُنوا و َل  َ  ي ْللِاُم نا ْفس اُه فا ش اال  ر ُساوُل صالى اق ال  ل مَّ هلل علياه وسالم و ق ااُلوا أ ياُّن اا 
َ  ُقْ اارِكْ  بْنِااِه ي ااا باُاا  َّ  َِ اااُن  ااا ق ااال  لُْشم  ااا ق لُنُّااون  ِإقَّ ااا ُ ااو  ك م  ب  بِاللَّااِه ِإنَّ ال ِّااْرك  ل لُْلااٌم ع ِلاايٌم( صااحيح مساالم، كتااااللَّااِه صاالى اهلل عليااه وساالم ل ااْيم  ُ ااو  ك م 

 . 342اإلَان، باب صدق اإلَان وإ الصه، رقم احلديث 
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 وقد ءاس قشسيم ال حث على   ه ال ريشةس 

 المقدمة: والتي نحن بصددما

 موضوعي وفيه: المبحث اأول: التفسير ال
س قعريا التفسري املواوعر    أَو

س الكتب؛  انياس ال حو   ث. انياس بعض كتب التفسري املواوعر وفيه ءان انس أَو

  الثاس  ريشة التفسري املواوعر

 رابعاس أنوا  التفسري املواوعر 

 المبحث الثاني: تفسير سورة الكوثر: 
س أمساؤ ا  أَو

  انياس فضائلدا

 مكية أم مدينة الثاس  ل  ر 

 رابعاس قفسري اآلياو

  امساس ل ائا يف قفسري سورة الكو ر

   الخاتمة
 المصادر والمراجع

 أغراضها ومقاصدما 
 مدفها ومحورما

 مناسبتها لما قبلها وما بعدما في ترتيب المصحف
 السور واآليات التي تناولت موضوعها وأغراضها ومدفها

 س،، العلم منه بران نفسر و فإن وفشو فمن اهلل ااا قعاىل ااا  وإن كانو الثانية اااا َو كانو ااا فم

 اهلل الموّفق والهادي إلى سبيل الرشاد،،
 واهلل أسأله التوفيق والسداد ،،
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 أوال: تعريف التفسير الموضوعي: 

ر املعاا  املعشااول. والتفسااري م الغااة ماان ماان الفساار، و ااو الك ااا وال يااان، قااال الرا اابس إ دااا التفسممير ل:ممة: .أ
ن ااك  بِاااحلْ  ِّ و أ ْاس ان  قا ْفِساري ا( وقفصاايال  ملاا  ااو أ  أاساان بياناا  1الفسار. قاال قعاااىلس )و َ  ي ْ قُون اع  مب ث اال  ِإََّ ِءَاْ

 .2احل  والصواب ومشتضى احلكمة
علم ي حث فيه عن الشرآن الكرمي، من ايث وَلتاه علاى ماراو اهلل ااا قعااىل ااا منداا اساب  :االصطالحوفي 

  3ال اقة ال  رية.

  4 و ك ا املراو عن اللف  امل كل والت ويل.وقيل إ  التفسير: 
 اااو علااام ي حاااث يف عااان أااااوال الشااارآن العزياااز مااان اياااث وَلتاااه علاااى ماااراوه  ساااب ال اقاااة وعلمممم التفسمممير: 

  5ال  رية.
 تعريف الموضوع: .ب

من الواع، و و ءعل ال رس يف مكان ما، سواس كان للع واع مبعا  احلاو واهفاض، أو  الموضوع ل:ة:
مبعا  اإللشاااس والتث ياو يف املكااان، يشااالس ناقاة وااااعةس إن رعااو احلمات اااول املاااس وَل قاع ، وقياال واااعو 

وعر قضع وايعة فدر وااعة، وك لع موااوعة يتعادد َو يتعادد. و ا ا املعا  ملحاوت يف التفساري املواا
 6ألن املفسر يرق و مبع  معني َ يتجاوزه إىل  ريه اىت يفرغ من قفسري املواو  ال   التزم به.

قضاية، أو أمار متعلا  باناب مان ءواناب احليااة يف العشيادة أو السالوك اَءتمااعر أو ملاا ر  وفي االصطالح:
  7الكون قعراو هلا آياو الشرآن الكرمي.

 
                                                           

  33الفرقان  1
تفسير حدائق الروح والريحان في روابي علوو  الرور،نم محمود انموين ال،ورر:م توم  حادو  محمود علوي حسوين م،ود:م ن  دار  ووق ال  وا م   2

 .32م ص20 م مج  2001-حـ1421م 1  
اركاؤه، باال)و،رس  ( جمنا ل العرفان يف علوم الشرآن، حممد  3 ، م اااث يف التفساري 03ص /2ع د العليم الزرقااي، ماوس عيساى ال اال احللا  َو

  15م،  2000 ا، 1423املواوعر، مص فى مسلم، وس الشلم،  س الثالثة 
- اا1406اث العارل،  س األوىل جممع ال يان يف قفسري الشارآن، أباو علار الفضال بان احلسان ال عسار، قحس اَام الرساود احمللاال ، وسإايااس الارت  4

 1/11م،  1986
 . 1/14م، 2008 ا، 1428اجلامع ألاكام الشرآن، أبو ع د اهلل حممد بن أمحد الشر  ، وار الفكر،  س األوىل،  5
 15، وم ااث يف التفسري املواوعر، م/س، 20،23املد ل إىل التفسري املواوعر، ع د الستار سعيد،  6
 15واوعر، م/س، صم ااث يف التفسري امل 7



            

 م2018يناير  (1)العدد ( 2المجلد ) مجلة المنتدى األكاديمي                   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ           
 

 
5 

عااادوو ري فشااد قبعااد أن أصاا ح علمااا علااى لااون ماان ألااوان التفساا ي تعريممف مصممطلل فالتفسممير الموضمموع .و
 قعاريا ال ااثني املعاصرين له. منداس

رآنيااة لللااروج قن زاويااة  ااو بيااان يتعلاا  مبواااو  ماان مواااوعاو احلياااة الفكريااة أو اَءتماعيااة أو الكونيااة ماا .1
 بنلرية قرآنية بصدوه. 

فلاااا أو اكماااا لالواااااد  وعرفاااه بعضااادم بشولاااهس  اااو مجاااع اآليااااو املتفرقاااة يف ساااور الشااارآن املتعلشاااة باملوااااو  .2
 وقفسري ا اسب املشاصد الشرآنية. 

 دوة.وقيلس  و بيان مواو  ما من  الل آياو الشرآن الكرم يف سورة واادة أو سور متع .3
أو  اياة، عان  ريا  مجاع آياملاا املتفرقاة، والنلار  وقيالس  او علام ي حاث قضاايا الشارآن الكارمي، املتحادة معا   .4

   1فيدا على  يَة خمصوصة، ب ريشة خمصوصة ل يان معنا ا، واستلراج عناصر ا، ورب دا بربا  ءامع.
 2وقيل  وس علم يتناول الشضايا اسب املشاصد الشرآنية من  الل سورة قرآنية أو أكثر. .5

تكاارار، وإلَااارقه إىل نوعيااه الرئيسااني، أمااا التعاااريا األ اارد ولعاال التعريااا األ ااري  ااو األرءااح هلااوه ماان ال
 3فيغلب عليدا  ابع ال ر  والتوايح ملندج التفسري املواوعر.

اا باالنللر إىل  ويدتم التفسري املواوعر بدراسة املواوعاو الشرآنيلة على  اري الصلاورة التلشليديلاة يف التلفساري، وإقل
النلفاااااق يف الشاااارآن، األ ااااالق يف الشاااارآن، الرلبااااا يف الشاااارآن، و كاااا ا. و اااا ا األبااااواب، كدراسااااةس اإلَااااان والكفاااار و 

اااا كاااانوا يراعاااون قت لاااع  اااابشني علاااى سااا يل اإلفاااراو بالتلااا ليا، إقل أسااالوب عصااار ل، َل يكااان َاااائعا يف قصاااانيا السل
املاندج املعتاع و او ماع ادا تاه، فإنلاه َ ماانع مناه َو اارج فياه، ب ار  التازام  املص لح الشرآي من اياث اجلملاة.

 4يف التلفسري.

 ثانيا: بعض كتب التفسير الموضوعي:
ه. ولاا لع قااد لشاارآن كلاااعلمنااا أن علاام التفسااري املواااوعر ياادرس الشضااايا  سااب وَلااة اآلياااو الشرآنيااة يف 
حلاااار وكاا لع العصاار ا عاا  بعااض املفساارون وأرباااب العلااوم ال اارعية بالتفسااري املواااوعر، ملااا لااه ماان ااءااة يف

 ا تموا بدراسة الشضايا احلديثة.

  
                                                           

 . 7؛ ووراساو يف التفسري املواوعر، زا ر عواض، 20املد ل إىل التفسري املواوعر،  1
 15م ااث يف التفسري املواوعر، م/س، ص 2
 15م ااث يف التفسري املواوعر، م/ن،  3
 –نس مركااز ال حااوث اإلسااالمية لياادز ، العنااز ع ااد اهلل باان يوسااا باان عيسااى باان يعشااوب اليعشااوب اجلااديع ، املشاادماو األساسااية يف علااوم الشاارآن 4

 م 2001 ا،  1422األوىل،  ،  سبري انيا
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 و  ه بعض الكتب وال حوث املدمة واملفيدة يف   ا العلمس 

يصمعب  صممرما  ومؤلفمات أوال: الكتمب: ألّمف العديمد مممن العلمماا والبما ثين فممي ملمال علمم التفسمير كتبمما
ن تّكلمم فيمه مم، ومنما  وذكرما في مذه الوريقات، وكا  لعلم التفسير الموضوع نصيب من مذه المؤلفمات
 بشكل مباشر أو ضّمنه تفسيره عند الحديث عن اآليات ومن مذه المؤلّفات:  

  د  الشرآن إىل احلجة والع ان لفضيلة ال يخ ع د اهلل سراج الدين.  .1
 اج الدين.اهلل سر   د  الشرآن إىل معرفة العواَل والتفكر يف األكوان لفضيلة أستالنا ال يخ ع د .2
 ليه وسلم يف الشرآن للدكتور اسن اياس الدين عرت.ن وة حممد صلى اهلل ع .3
 التفسري العلمر لآلياو الكونية يف الشرآن. .4
 املنافشون يف الشرآن الكرمي. .5
 ال ب والشرآن. .6
 ااا،  1421لثالثااة، م ااااث يف التفسااري املواااوعر، بشلاام الاادكتورس مصاا فى مساالم، وار الشلاام، ال  عااة ا .7

 م. 2000
ور مصا فى تبإَارا  الادك الكرمي، إعداو خن ة من علماس التفسري وعلوماه،التفسري املواوعر لسور الشرآن  .8

 م.2010 ا،  1431مسلم. ءامعة ال ارقة، ال  عة األوىل 

 : علم ومنهاج من البحوث التي ُكِتبت في مذا الذ يكتفي البا ث بذكر نماثانيا: البحوث: 
لدراساااو ة كليااة اءدااد ال ااا   يف التفسااري املواااوعر الك اافر، أمحااد عثمااان رمحاااي،  ااث ن اار يف جملاا .1

 م. 2004 ا، يونيو  1425ربيع اآل ر  27اإلسالمية والعربية بولة بدل العدو 
ة الدراساااو ة ) سلساالوقفاااو مااع التفسااري املواااوعر، ع ااد السااالم محاادان اللااو ، جملااة الدراساااو اإلسااالمي .2

 م.   2004نسانية(، اجمللد الثاي، العدو األول، يناير اإل

و كاا ا ءاااسو ءدااوو املعاصاارين ب ساااليب م تكاارة يف التفسااري، قلاا  ااءااة العصاار، وقااعز إعجاااز الشاارآن يف 
 1أسلوبه ومضمونه ويف  دايته، و صوصا قلع اليت التزمو مندج التفسري ال   قرره العلماس.

  

                                                           
 م 1993 ا،  1414األوىل،   سم  عة الص ا ، ، نور الدين حممد عرت احلل ، علوم الشرآن الكرمي 1
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 ضوعي:ثالثاً: طريقة التفسير المو 
 يعتمد   ا األسلوب على وراسة لفلة، أو مجلة، أو مواو  يف الشرآن، و و أقسامس

 ن(.أن يكون عرض املواو  من  الل الشرآن كله؛ كمواو  )صفاو ع او الرمحن يف الشرآ .1
 جراو(.أن يكون عرض املواو  من  الل سورة؛ كمواو  )األ الق اَءتماعية يف سورة احلُ  .2
لفلااااة أو مجلااااة قرآنيااااة، وي ااااني معانيدااااا يف الشاااارآن؛ كلفلااااة )األمااااة يف الشاااارآن(، ومجلااااة أن يسااااتعرض املفساااار  .3

 1.2}الَِّ ين  يف قُاُلوهِبِْم م ر ٌض{

جلدااا الشاارآن الاايت عا ولاا لع يعااد  اا ا النااو  ب نااه ااارب ماان ال حااث الفشداار أو العلماار يف قضااية ماان الشضااايا
دجااا ءدياادا يف عت اااره منال ااااثني احملااد ني اااد وا عنااه باالكاارمي، و ااو لاايم ءدياادا كاال اجلاادة، لكاان عاادوا ماان 

 التفسري.

وحيساااان عنااااد احلااااديث عاااان التفسااااري يف الساااانني األ اااارية أن ي ااااار إىل أن قفسااااريا متوسااااو يف اجمااااه، ويف 
أساالوبه، مجااع فيااه كاق ااه  الصااة مااا ءاااس يف أَااادر التفاسااري الشدَااة ب ساالوب وااااح ميساار، ليكااون يف متنااااول 

مااان  اااري املتلصصاااني، يف زمانناااا، و اااو )صااافوة التفاساااري( لل ااايخ حمماااد علااار الصاااابوي، ءااازاه اهلل مجداااور الشاااراس 
 3قعاىل  ريا.

باااد مااان اإلَاااارة إىل أن مصااا لح التفساااري املوااااوعر مااان املصااا لحاو املعاصااارة ءااادا، إَ أن الفكااارة الااايت  َو
والنلاارة الكليااة لءَااياس واألفكااار  يشااوم عليدااا قدَااة ءاادا أيضااا، و ااو يشااوم أساسااا علااى فكاارة اإلوراك ال اامود

  4والشضايا، بعده بديال للتفكري واإلوراك التجزئر.

  

                                                           
 52املائدةس  1
  ا. 1423الثانية،  ،  سوار ابن اجلوز  ، نسفوزانمساعد بن سليمان بن ناصر ال يار، قحس حممد بن صاحل ال، فصول يف أصول التفسري 2
 1423األوىل،   سوار عماار،  ، نسأبو ع د اهلل  امن بن قدور  بان محاد بان صااحل، آل موساى فا ار ج الناصار  التكارييت، حمااراو يف علوم الشرآن 3

 .م 2003 ا، 
، جملاااة كليااة الدراسااااو اإلسااالمية والعربياااة، العاادو الساااابع  ااا( يف التفساااري املواااوعر الك ااافر، و. أمحااد عثماااان رمحاااي790ءدااد ال اااا   )و  4

 49م، 2004 ا، يونيو  1425والع رون، ربيع اآل ر 
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 رابعاً: أنواع التفسير الموضوعي: 
 وانس او  ال ة أل نه يندرجأن  الل قت ع بعض املصاور واملراءع املتعلشة بالتفسري املواوعر جيد النا ر م 

 اللو  اأول: 
 اااتشاملا مااان مللفلاااة أو اكلمااااو الشااارآن الكااارمي ج جيماااع اآليااااو الااايت قااارو فيداااا أن يتت اااع ال اااااث لفلاااة مااان  

شارآن ل اساتعمال المة من  االماوملا اللغوية، وبعد مجع اآلياو واإلاا ة بتفسري ا حياول استن ا  وََو الكل
  الكرمي هلا. ومثال الكلماوس اجلداو واألمة والصدقة والصدق واألمانة .. اخل.   

 لثاني: اللو  ا
 وم بمااع كال مااالوب، ويشاأن يتت اع ال اااث اآلياااو الاواروة يف موااو  معااني قعارَّض لااه الشارآن با كثر ماان أسا

اللغاااة ساااتعينا بميتعلاا  باااه، ج يشااوم بتشسااايمه إىل فصااول وم اااااث اسااب احلاءاااة، ووراسااتدا ب اااكل مواااوعر 
 علم.  ور بني أ ل الع وامل داللون ال ائ والشراساو و ريمها من العلوم، ج الكتابة فيدا ب كل أني ؛ و  ا  و

 اللو  الثالث: 
و  ا اللون َ يه بالساب  إَ أنه ا تت عن السااب  بكوناه يتحادث عان املوااو  الواااد يف الساورة الوااادة 
َ أكثااار كماااا  اااو وارو يف اللاااون الثااااي. وي ااامل ال حاااث  اااد  الساااورة وسااا ب النااازول واآليااااو الااايت عرااااو 

  1للسورة، وقد قناوله العديد من املفسرين احملد ني هل ا اللون.املواو  األساسر 

 المبحث الثاني: التفسير الموضوعي لسورة الكوثر:

 أوال: أسماؤما:
 2.الكو رس و و اسم قوقيفر .1
ْو ا ر   .2 ن اك  اْلك     3.ووءه التسمية أهنا أول آية افتتحو هبا السورةِإنَّا أ ْع  ياْ
 4معرو  يف اإلبل و و  اية الكرم عند العرب. النحرس ووءه التسمية أن النحر .3

                                                           
م محدان اللو ،  ث من ور يف جملة الدراسااو وما بعد ا؛ ووقفاو مع التفسري املواوعر، ع د السال 23م ااث يف التفسري املواوعر، م/س،  1

 )خم و ( 21م. ص2004اإلسالمية ) سلسلة الدراساو اإلنسانية(، اجمللد الثاي، العدو األول، يناير 
 ا، 1431وىل التفسري املواوعر لسور الشرآن الكرمي، إعداو جلنة من علماس التفسري وعلوم الشرآن، كلية الدراساو العليا وال حث العلمر،  س األ 2

 9/387م؛ 2010
 9/387التفسري املواوعر لسور الشرآن الكرمي، م/ن،  3
 9/387التفسري املواوعر لسور الشرآن الكرمي، م/س،  4
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 ثانيا: فضائلها: 
ن اااا ر ُساااوُل اللَّاااِه صااالى اهلل علياااه وسااالم ل او  يا اااْوم  با ااانْي  أ ْ ُدرِن اااا ِإْل أ ْ ف اااى ِإْ ف ااااس ة  ُجَّ ر   اااُه ع اااْن أ ن ااام  ق اااال  با ياْ ف اااع  ر ْأس 

ن ااك  ُمت   سِّم ا فا ُشْلن ا م اا أ ْااح ك ع  ي اا ر ُساول  اللَّاهِ   ق اال  أُْنزِل اْو ع ل اىَّ آنِف اا ُساور ٌة فا ش ار أ  ِبْساِم اللَّاِه الارَّمْح ِن الارَِّايِم ِإنَّاا أ ْع  ياْ
اْو ا ُر فا ُشْلن اا اللَّا اانَِ ع  ُ او  األ بْاتا اُر ُجَّ ق اال  أ ق اْدُرون  م اا اْلك   َ ْو ا ر  ف ص لِّ ِلر بِّع  و اْْن اْر ِإنَّ  ل اُم ق اال  ف ِإنَّاُه نا ْداٌر ُه و ر ُساولُُه أ عْ اْلك 
ِثرٌي ُ و  ا ْوٌض ق رُِو ع ل ْيِه أُمَّىِت يا ْوم  اْلِشي ام ِة آنِي ُتُه ع   ٌر ك  ياْ نِيِه ر ِّبِّ ع زَّ و ء لَّ ع ل ْيِه    ُدْم و ع د  ُو النُُّجوِم فا ُيْلاتا ل ُج اْلع ْ اُد ِماناْ د 

ِديثِااِه با اانْي  أ ْ ُدرِن ااا  يفْدرِد م ااا أ ْاااد   ْو با ْعااد ك  ز او  ابْااُن ُاْجاار  ف اا  ُقوُل ر بِّ ِإنَّااُه ِمااْن أُمَّااىِت فا يا ُشااوُل م ااا ق اا ْسااِجِد  يفا  اْلم 
 .1و ق ال  م ا أ ْاد ث  با ْعد ك  

 ثالثا: مل مي مكية أم مدينة: 
ا تلفااوا يف كونااه مكيااة أم مدنيااة، فماان قااال ب هنااا مكيااة لكاار باهنااا قعااد اهامسااة ع اارة يف السااور املكيااة، وقااد 
نزلاااو بعاااد العاويااااو وق ااال التكاااا ر، وقاااد لكاااروا بااا ن النحااار  اااو اصاااول ال  اااارد بإقاماااة الدولاااة، وزوال الفشااار 

لا صاحو الروايتاان فإناه يعان با ن الساورة . وإاحلدي ياةواهو . ومن قال ب هنا مدنية لكار ب هناا نزلاو بعاد صالح 
   2نزلو مرقني.

 رابعا: أسباب نزولها: 
عااااي ماااع نفااام امل روو أااوياااث كثااارية يف فضااالدا، واقتصااار ال اااااث علاااى ااااديثني ا ناااني فشاااو ألهناااا امااالو 

 اَ تال  يف األلفات واحملد ني لءااويثس 

ن اااا ر ُسااوُل اللَّااِه صاالى اهلل  .1 اااُه ع ااْن أ ن اام  ق ااال  با ياْ علياااه وساالم ل او  يا ااْوم  با اانْي  أ ْ ُدرِن اااا ِإْل أ ْ ف ااى ِإْ ف اااس ة  ُجَّ ر ف ااع  ر ْأس 
ااام ا فا ُشْلن اااا م اااا أ ْااااح ك ع  ي اااا ر ُساااول  اللَّاااِه ق اااال  أُْنزِل اااْو ع ل اااىَّ آنِف اااا ُساااور ٌة فا ش ااار أ  ِبْساااِم اللَّاااِه الااارَّ  مْح ِن الااارَِّايِم ِإنَّاااا ُمت   سِّ

ن اك  ا اْو ا ُر فا ُشْلن اا اللَّاأ ْع  ياْ اانَِ ع  ُ او  األ بْاتا اُر ُجَّ ق اال  أ ق اْدُرون  م اا اْلك   َ ْو ا ر  ف ص الِّ ِلر بِّاع  و اْْن اْر ِإنَّ  ُه و ر ُساولُُه أ ْعل اُم ْلك 
ِثرٌي ُ و  ا ْوٌض ق رُِو ع ل ْيهِ  ٌر ك  ياْ نِيِه ر ِّبِّ ع زَّ و ء لَّ ع ل ْيِه    ُو النُُّجومِ ق ال  ف ِإنَُّه نا ْدٌر و ع د   3 أُمَّىِت يا ْوم  اْلِشي ام ِة آنِي ُتُه ع د 

الارَّمْح ِن الارَِّايِم ق ال  أ ن م  ْبن  م اِلع  ق ال  ر ُسوُل اللَِّه صلى اهلل عليه وسلم أُْنزِل ْو ع ل ىَّ آنِف ا ُسور ٌة فا ش ر أ  ِبْسِم اللَّاِه  .2
ت م د   ْو ا ر  ا ىتَّ    ن اك  اْلك  نِياِه ر ِّبِّ ِإنَّا أ ْع  ياْ ْو ا ُر ق اُلوا اللَُّه و ر ُسولُُه أ ْعل ُم ق اال  ف ِإنَّاُه نا ْداٌر و ع د  ا ق ال    ْل ق ْدُرون  م ا اْلك 

 .4اجلْ نَّةِ  يف
                                                           

، وسانن أباو واوو/ كتااب السانة، بااب 921صحيح مسلم، كتاب الصالة، باب اجة من قاال ال ساملة آياة مان أول كال ساورة ساود باراسة ر قس  1
 .   4749ر  س  احلوض

 9/388التفسري املواوعر لسور الشرآن الكرمي، م/س،  2
 س   خترجيه 3
 . 784سنن أل واوو، كتاب الصالة، باب من َل اجلدر با )بسم اهلل الرمحن الرايم( ر  س  4
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وأمتااه، و ااا ل ااب بااه  ويؤ اا  ماان اآل ااار الااواروة يف قفسااري الكااو ر ب نااه هناار يف اجلنااة ُ ااتل بااه الناا  
املفساارون بااالرأ  أن الكااو ر  ااو املفاار  يف الكثاارة وهلاا ا املعاا س إنااا أع يناااك يااا حممااد ماان املوا ااب والفضااائل 
ااا لااع وإعااالس ل اا نع اااا  ال اارس الكثااري الاا   َ يعااد َو حيصااى، وهباا ا يعاانس إنااا أع يناااك يااا حممااد اااا قكَر

ْنن ينتلرك يف احلياة األ رد من هنر من اجلنة ومن هناري َ ياد ل ال رس الكثري يف   ه احلياة الدنيا وفيما 
اااو اصااار َو حيااايو باااه الوصاااا وإن اسااتلا باااع أعاااداؤك وقاااالوا فياااع مااا قاااالوا، فاااإن للاااع مااان فسااااو 

 1عشوهلم، ومن فساو إوراكدم.

 رابعا: تفسير اآليات: 
(س وقااد قرئااو  .1 ااْو ا ر  ن اااك  اْلك  الكثااري، والفضاال الغزياار، ماان العلاام  ان يناااك( أ  اهااري)قااول اهلل قعاااىلس )ِإنَّااا أ ْع  ياْ

اار  الاادارين الاا   ماان مجلتااه مااا يع يااه اهلل ااااا قعاااىل اااااا لن يااه  ، مت التن يااه مساا شا .. وماان النداار والعماال َو
الااا   يشاااال لاااه الكاااو ر، ومااان احلاااوض  ولاااه َااادر وعرااااه َااادر، مااااؤه أَاااد بياااااا مااان اللااا ، وأالاااى مااان 

وقاد ءااس  2العسل، آنيته عدو جنوم السماس يف كثرملا، واستنارملا، من َرب من َربة، َل يضم  بعد ا أبدا.
، والثالااثس العلاام و انيداااس اهااري الكثااري الاا   أع يااه الناا  يف قفسااري ا أقااوال سااتةس أاااد ا هناار يف اجلنااة، 

والكااو ر فوعاال  3، والساااوسس أنااه كثاارة أق اعااه وأمتااه؛والشاارآن، والرابااعس الن ااوة، واهاااممس أنااه اااوض الناا  
ماان الكثاارة و ااو اهااري الكثااري واإلع اااس علااى وءداانيس إع اااس التمليااع، وإع اااس  ااري  ليااع، وإع اااس الكااو ر 

 4ليع كإع اس األءر إلا قناول وال اي امل غض األبرت أصله مان احلماار األبارت و او املش او  الا نب.إع اس  
         5ولكر اإلمام الشر   أن هلا ستة ع ر قَو إَ أنه رءَّح الشولني األول والثاي.

فااا للسااا ر عندااا واملرائاار فيدااا قولااه قعاااىلس )ف ص االِّ ِلر بِّااع  و اْْن ااْر( أ  فاادم علااى الصااالة  الصااا هلل قعاااىل  ال .2
َاااكرا إلنعامااااه، فااااإن الصااااالة ءامعاااة ألقسااااام ال ااااكر، وقااااد  اااات  ااااقني الع اااااوقني بالاااا كر ألهنمااااا أفضاااال 
الع اااواو، وأءاال الشرباااو، وألن الصااالة قتضاامن اهضااو  يف الشلااب واجلااوار  هلل، وقنشلااه يف أنااوا  الع وويااة، 

د مااان األاااااار وإ اااراج للماااال الااا   ء لاااو النفاااوس علاااى ويف النحااار قشااارب إىل اهلل ب فضااال ماااا عناااد الع ااا
                                                           

  844، 1994التفسري امل  ور عن عمر بن اه اب، إبرا يم بن اسن، الدار العربية للكتاب،  1
ال) قيسري الكرمي املناان يف قفساري كاالم املناان، ع اد الارمحن بان ناصار الساعد ، قاحس جماد  فتحار السايد، ومصا فى َاتاو، وساملكت اة التوفيشياة، با 2

 ااااا، 1427-2006، وأنااااوار التنزياااال وأساااارار الت وياااال، أبااااو سااااعيد ع ااااد اهلل ال يضاااااو ، من ااااوراو كليااااة الاااادعوة اإلسااااالمية، 1055 و، ر، ق(
 .     2/626 بال)رس (

م، 2001 ااا، 1422زاو املسااري يف علاام التفسااري، أبااو الفاارج ع ااد الاارمحن اباان اجلااوز ، قااحس ع ااد الاارزاق املدااد ، وس الكتاااب العاارل،  س األوىل  3
4/497-498.  

الرساود احمللاال ، وس إايااس جممع ال يان يف قفسري الشرآن، أبو علر الفضل بن احلسن ال عسر، وقاا علاى قصاحيحه والتعليا  علياه السايد  اَام  4
 10/702م، 19866 ا،  1406الرتاث العرل،  س األوىل، 

 .10/135م، 2008-1428اجلامع ألاكام الشرآن، أبو ع د اهلل حممد بن أمحد األنصار  الشر  ، وس الفكر،  س األوىل،  5



            

 م2018يناير  (1)العدد ( 2المجلد ) مجلة المنتدى األكاديمي                   
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وقااد لكاار الشاار   يف اآليااة سااتة مسااائلس األوىلس أقاام الصااالة املفرواااة عليااع، والثانيااةس  1حم تااه، وال ااح بااه،
أهناا متعلشاة باألاااحية، والثالثاةس أناه واااع الياد اليما  علااى اليسارد، وقاد لكاار فيداا أقاوال املالكيااة مان عاادم 

فااارض و اااري مساااتح ة يف النافلاااة، والرابعاااةس ا تلفاااوا يف موااااع الياااد فشاااال بعضااادم علاااى الصااادر ءواز اااا يف ال
    2وقال آ رون أهنا فوق السرة، واهامسةس رفع اليدين يف التك ري ويف الركو  ويف الرفع منه ويف السجوو.

ااانَِ ع  ُ ااو  اأْل بْاتا ااُر( أ  م غضااع ولامااع ومنتشصااع  ااو امل .3  َ ش ااو  ماان كاال  ااري، مش ااو  قولااه قعاااىلس )ِإنَّ 
و و العاص بن وائال، اياث ساَل مان ق ال قارين ماع مان كناو واقفاا ف ءاابس ماع  3العمل، مش و  ال كر؛

ااانَِ ع  ُ ااو  اأْل بْاتا ااُر(، وقااد كانااو العاارب قشااالس األباارت، وكااان يشصااد الناا    َ ، وءاااس اهااع بشولااه قعاااىلس )ِإنَّ 
وه وبشيااو بناقااه؛ نَوه َ ي غضااونه ل لصااه، ألنااه كااان حم  ااا إىل نفساادم، باال  وقااد كانااو َااا 4ملاان ماااو أَو

كانوا َشتون ما ءاس به من اهلدد واحلكمة؛ ألنه سفَّه أاالمدم، وعااب مع اوواملم، ونااود بفاراق ماا ألفاوه 
 وُن َِّوا عليه؛ وقد قال احلسن اا رمحه اهلل اا عن امل ركون بكونه أبرتس أنه ينش ع عن املشصوو ق ل بلو اه، واهلل

   5بنيَّ أن  صمه  و ال   يكون ك لع.

 خامسا: لطائف في تفسير سورة الكوثر: 
م كرة لاه بنعتاني مهااس الع ااس لللاري الكثاري يف الادنيا واآل ارة ومناه هنار الكاو ر يف   ا  و السورة الن   .1

اجلنة، وبرت امل غض، وق مره فيما بني للع بالصالة واإل الص فيدا وْنر األااار َكرا هلل ا قعااىل ااا ومهاا 
 6ع اوقان. فمحور ا يدور اول املنحة بكل  ري َكن أن يكون.

 أهناااااااا كاملشابلاااااااة للااااااايت ق لداااااااا، ألن الساااااااابشة وصااااااافو املنااااااااف  ب ربعاااااااة أماااااااور مااااااان ل اااااااائا ساااااااورة الكاااااااو ر  .2
و ااارس ال لااال، وقااارك الصاااالة، والريااااس فيداااا، ومناااع الزكااااة، فااا كر  ناااا يف مشابلاااة ال لااال قولاااه قعااااىلس )ِإنَّاااا 

( أ  الكثااااااري، ويف مشاباااااال قاااااارك الصااااااالة ) ف ص اااااالِّ( أ  وم عليدااااااا، ويف مشاباااااال ا ااااااْو ا ر  ن اااااااك  اْلك   لرياااااااس أ ْع  ياْ
( أ  لراااااه َ للنااااس، ويف مشابااال املااااعونس ) و اْْن اااْر( وأراو باااه التصااادق بلحااام األاااااار، فااااعتع  ) ِلر بِّاااع 

 7  ه املناس ة العجي ة.
                                                           

 1056قيسري الكرمي املنان يف قفسري كالم املنان، م/س،  1
 .10/138الشرآن، م/س،  اجلامع ألاكام 2
 1056قيسري الكرمي املنان يف قفسري كالم املنان، م/س،  3
 . 10/139اجلامع ألاكام الشرآن، م/س،  4
 30/254قفسري املر ر، أمحد مص فى املرا ر، وس إاياس الرتاث العرل، بال) و،رس ( 5
؛ 30/428؛ والتفسااري املنااري ع العشياادة وال ااريعة واملااندج، و  ااة باان مصاا فى الزايلااى، 9/390التفسااري املواااوعر لسااور الشاارآن الكاارمي، م/س،  6

  نسلة إلكرتونية من منتدد الكتاب اَلكرتوي اإلسالمر     
، وم ااااث يف 1/39و الفضاال إباارا يم، وسالاارتاث، بااال)و،رس  ( الع ااان يف علااوم الشاارآن، باادر الاادين حممااد باان ع ااد اهلل الزرك اار، قااحس حممااد أباا 7

  82، 2000 - ا1421التفسري املواوعر، مص فى مسلم، وس الشلم،  س الثالثة، 
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بإفصاادا نا ية عن مساوئ األ الق، كاناو بإفدامداا واعياة إىل معااي ال ايم،  1ملا كانو سورة )الدين( .3
د  تمو ب خبال الا لالس، وأوا األ االقس املناع قنفاريا مان ال لال، فجاسو الكو ر ل لع، وكانو الدين ق

و ااا ءااره ماان التكاا يب فابتاادئو سااورة الكااو ر باا ءوو اجلااووس الع اااس ألَاار  اهالئاا  قر ي ااا فيااه، وناادبا 
إلياااه، فكاااان كااا ن قيااالس أناااو ياااا  اااري اهلااا   اااري ملتااا م علياااع ب ااار  اااا هناااو عناااه قلاااع امللتتماااة مبناااع 

 2املاعون.
 سااااااااورة لونااااااااا ماااااااان ألااااااااوان ال ال ااااااااة متمثلااااااااة يف وءااااااااه ماااااااان ال ااااااااديع وال يااااااااان بااااااااني اَفتتاايااااااااة قضاااااااامنو ال .4

 واها ااااااة، و ااااااو امل ابشااااااة بااااااني أول السااااااورة وآ ر ااااااا، بااااااني )الكااااااو ر( و)األباااااارت( فااااااالكو ر اهااااااري الكثااااااري، 
 وا تتمااااو ب  ااااارة  واألباااارت املنش ااااع عاااان كاااال  ااااري. واسااااتفتحو باحلااااديث عاااان فضاااال اهلل قعاااااىل لن يااااه 

 خباااز  أعدائاااه ووصااافو م غضااايه بال لاااة واحلشاااارة واَنش اااا  مااان كااال  اااري يف الااادنيا واآل ااارة،  ساااول الر 
مرفاااو  علاااى املناااابر واملناااائر، وامساااه ال اااريا  الاااد علاااى كااال لساااان علاااى مااار الاااد ور  بينماااا لكااار النااا  

  3واألزمان.
ماان السااور، فشااد لكاارو السااور ماان ل ااائا السااورة أهنااا كالتتمااة ملااا ق لدااا ماان السااورة وكاألصاال ملااا بعااد ا  .5

وألمتااااه بعاااادو ماااان الفضااااائل واملزايااااا واملناقااااب يف سااااور الضااااحى  لن يااااه  السااااابشة  هلااااا ق ااااريا اهلل 
واَن را  والتني والعل  والشدر وال ينة والزلزلة والعاويااو والشارعاة والتكاا ر والعصار واهلمازة  والفيال وقارين 

يف السااورة ماان  اا ه الوءااوه العليمااة، وك نااه يشااول لااه إنااا أع يناااك  واملاااعون ج َاارَّ  اهلل ساا حانه ن يااه 
املناقب املتكا رة والعليماة املا كورة يف كال ساور الشارآن املتشدماة الايت كال وااادة أعلام مان الادنيا ماا فيداا، 

او ع يده إىل ما  و أصلح هلم.   4فاَتغل أنو بالع اوة هلل س حانه، وبإَر
 يف  اااااا ه السااااااورة كلااااااه، فكلماملااااااا أفصااااااح الكلماااااااو، ولااااااو  ثااااااو  إن  صااااااائت الشاااااارآن الكاااااارمي  ثلااااااو .6

 عاااان كلمااااة لتحاااال مكااااان كلمااااة ماااان كلماملااااا، وقااااؤو  معنا ااااا ومجاهلااااا فإنااااع سااااتلل عاااااءزا عاااان للااااع، 
 ومعانيدااااااا  اااااار احلاااااا  الاااااا   َ ياااااانشض، فلاااااايم فيااااااه َاااااا حة  يااااااال، و اااااار يف الوقااااااو نفسااااااه ماااااا كرة 

وم يناااة، و ااار َ قتنااااقض ماااع بشياااة معااااي الشااارآن وواعلاااة، و ااار مربياااة ومعلماااة وم ااارعة وم  ااارة ومفصااالة 
  5الكرمي.

                                                           
 أ  سورة املاعون.  1
 .9/390التفسري املواوعر لسور الشرآن الكرمي، م/س،  2
 . 9/391التفسري املواوعر لسور الشرآن الكرمي، م/س،  3
التفساااري ؛ 32/117م، 1981 - اااا1401الفلااار الاااراز  امل ااتدر بالتفساااري الك اااري ومفاااقيح الغياااب، حمماااد الااراز ، وس الفكااار،  ساألوىل قفسااري  4

 .9/392املواوعر لسور الشرآن الكرمي، م/س، 
 .9/393التفسري املواوعر لسور الشرآن الكرمي، م/س،  5
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 الخاتمة
ن لااه وأصااحابه ومااآني وعلااى احلماد هلل رب العاااملني والصااالة والسااالم علاى ساايدنا رسااول اهلل ساايد الغاار احملجلا

 .واَه إىل يوم الدين

 وبعد:
ري ساااورة اصاااة قفساااف عاااد ءولاااة ماقعاااة يف الكتاااب وال حاااوث وماااا ُنِ ااار ااااول موااااو  التفساااري املوااااوعر، وخب

لااه ال ااااث ماان  ال لشااد عاارل الكااو ر، ءاااس  اا ا ال حااث ااااااا  ولعلااه يكااون ق ااة يف كومااة ماان احل ااب النااافع ااااااا و 
ألواناه،  ح، وكا لعمفصال وواااعلى قعريا علام التفساري، وق صاليه ال ارعر وبعاض الكتاب الايت قناولتاه ب اكل 

 لع قناااو  لتلفاااة وكاااج عااارلج علاااى أقاااولج واااااد و اااو قفساااري ساااورة الكاااو ر اساااب ماااا ورو يف كتاااب التفساااري امل
مصاااور ال حااث  شااد قنوعااوالتفسااري املواااوعر هلااا، بغيااة أن ي ااري إىل أمهيااة وراسااة  اا ا املواااو  ب ااكل عااام، ول

 ومراءعه من أءل أن قكون الفائدة أعم وأمشل. 

 ساري املوااوعر،اناب التفءولشد ءاسو الرالة لتفسري ساورة الكاو ر باعت ار اا أقولءاا مان الكتاب العزياز يف 
ياة  ثاه إىل قاد وصال يف هنا اابكة، و وااول ال ااث قدر اَست اعة اإلملام بوان دا امللتلفاة وزواياا املت ااهبة واملت

 ن أمهداسجمموعة من األمور اليت َكن استنتاءدا وم

 رك. ر الللم بال ندما فسَّ إن أصل علم التفسري املواوعر كان يف عدد الن  اا صلى اهلل عليه وسلم اا ع .1

كاان مسااتشلة قأ اارد ل  إن التفسااري املواااوعر يع اار آفاقااا أ اارد لدراسااة كتاااب اهلل اااا عااز وءاال اااا و رقااا .2
 فيما مضى من زمان  ابر. 

السااااورة،  لكلمااااة يفيف الشاااارآن الكاااارمي، ووااااادة ا إن التفسااااري املواااااوعر ي حااااث يف  ااااالث ألااااونس الكلمااااة .3
 ووادة السورة ب كملدا.

 اصر.تنا املعقناول العديد من العلماس التفسري املواوعر اىت ألفو فيه مؤلفاو كعد يف وق .4

 ك.ا أن ينابمسيو سورة الكو ر با الكو ر ومسيو با) إنا أع يناك الكو ر( والنحر؛ وقرئو  .5

 ا تلفوا يف كوهنا مكية أم مدينة أم أهنا نزلو مرقني.  .6

 نة.ءاسو عدة معاي للكو ر وأصحدا كما أوروه الشر  س اهري الكثري وهنر يف اجل .7

 الشرباو. او، وأءلالصالة ءامعة ألقسام ال كر، وقد  صدا  ر والنحر بال كر ألهنما أفضل الع او .8
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بشة وصافو املنااف  بال لال، وقارك الصاالة، والريااس فيداا، ومناع سورة الكو ر  ار مشابلاة للايت ق لداا، فالساا .9
 الزكاة، ف كر يف السورة ما يشابلدا. 

 اوو السورة لونا من ألوان ال ال ة متمثلة يف وءه من ال ديع وال يان.  .10

 لسور. امن ل ائا السورة أهنا كالتتمة ملا ق لدا من السورة وكاألصل ملا بعد ا من  .11

ل  اااَ َكاان أن  كاارمي  ثلااو يف  اا ه السااورة كلااه، فكلماملااا أفصااح الكلماااو،إن  صااائت الشاارآن ال .12
 كلمة مكان كلمة َو مجلة مكان مجلة. 

 التوصيات 
 و رج ال ااث مبجموعة من التوصياوس 

ليااة و اصااة يف يااة والعاقاادريم ماااوة التفسااري املواااوعر يف أقسااام الدراساااو اإلسااالمية يف مراااال اجلامع .1
 األقسام العلمية يف كلياو أصول الدين وال ريعة. 

 لكتاب واأل ااثاك لع يف و قوءيه ال الب لتناول   ا النو  من التفسري يف مراال املاءستري والدكتوراه  .2
 العلمية. 

 او العلمية بالكتب العلمية امللتصرة واملفيدة يف   ا اجلانب. إ راس املكت  .3

 التعاون يف إقامة مؤسسة علمية  ريية قع  بالتفسري املواوعر يف لي يا.  .4

 

 واهلل الموفِّق والهادي إلى سبيل الرشاد
 وصلِّ اللهم وسلِّم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
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 المصادر والمراجع

 أوال: القرآ  الكريم 
 ثانيا: الكتب المنشورة: 

-2006أبو سعيد ع اد اهلل ال يضااو ، من اوراو كلياة الادعوة اإلساالمية،  أنوار التنزيل وأسرار التأويل، .1
  ا، بال)رس (.     1427

بااادر الااادين حمماااد بااان ع اااد اهلل الزرك ااار، قاااحس حمماااد أباااو الفضااال إبااارا يم، البرمممما  فمممي علممموم القمممرآ ،  .2
 رس  (  وسالرتاث، بال)و،

حممااد األمااني اهلاارر ، قااحس  اَاام حممااد علاار تفسممير  ممدائق الممروح والريحمما  فممي روابممي علمموم القممرآ ،  .3
 .32، ص20م، مجس 2001- ا1421، 1اسني مدد ، نس وار  وق النجاة،  س

 ساألوىل حممااد الااراز ، وس الفكاار، تفسممير الفخممر الممراشي المشممتهر بالتفسممير الكبيممر ومفمماتيل ال:يممب،  .4
 م،1981 - ا1401

 .1994إبرا يم بن اسن، الدار العربية للكتاب،  التفسير المأثور عن عمر بن الخطاب، .5
 رس (. وس إاياس الرتاث العرل، بال) و،تفسير المرغي، أ مد مصطفى المراغي،  .6

؛ نساااالة 30/428و  ااااة باااان مصاااا فى الزايلااااى، العقيممممدة والشممممريعة والمممممنه ،  فمممميالتفسممممير المنيممممر  .7
    .إلكرتونية من منتدد الكتاب اَلكرتوي اإلسالمر

إعداو جلناة مان علمااس التفساري وعلاوم الشارآن، كلياة الدراسااو التفسير الموضوعي لسور القرآ  الكريم،  .8
  م.2010 ا، 1431العليا وال حث العلمر،  س األوىل 

الساعد ، قاحس جماد  فتحار السايد، ع د الرمحن بن ناصر تيسير الكريم المنا  في تفسير كالم المنا ،  .9
 .ومص فى َتاو، وساملكت ة التوفيشية، بال) و، ر، ق(

أباااااو ع اااااد اهلل حمماااااد بااااان أمحاااااد األنصاااااار  الشااااار  ، وس الفكااااار،  س األوىل، اللمممممامع أ كمممممام القمممممرآ ،  .10
 م.1428-2008

د ، وس الكتاااب أباو الفاارج ع اد الارمحن اباان اجلاوز ، قاحس ع ااد الارزاق املداشاد المسمير فمي علممم التفسمير،  .11
 م.2001 ا، 1422العرل،  س األوىل 
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 .سنن أبي داود .12

 . صحيل مسلم .13
 م. 1993 ا، 1414األوىل،  ال  عةسنور الدين حممد عرت احلل ، م  عة الص ا ، علوم القرآ  الكريم،  .14

مسااعد بان ساليمان بان ناصار ال ياار، قا س حمماد بان صااحل الفاوزان، الناَارس فصول في أصول التفسمير،  .15
  ا. 1423الثانية،  ، ال  عةسوار ابن اجلوز 

 م.2000 - ا1421وس الشلم،  س الثالثة،  ، مصطفى مسلم،مبا ث في التفسير الموضوعي .16
أبااو علاار الفضاال باان احلساان ال عساار، وقااا علااى قصااحيحه والتعلياا  ملمممع البيمما  فممي تفسممير القممرآ ،  .17

 م. 19866 ا،  1406عرل،  س األوىل، عليه السيد  اَم الرسود احمللال ، وس إاياس الرتاث ال

أباو ع اد اهلل  اامن باان قادور  بان محاد باان صااحل، آل موساى فا ار ج الناصاار  محاضمرات فمي علموم القممرآ ،  .18
 م.2003 ا،  1423األوىل،  ال  عةسالتكرييت، الناَرس وار عمار، 

  ع د الستار سعيد.المدخل إلى التفسير الموضوعي،  .19
ع اااد اهلل بااان يوساااا بااان عيساااى بااان يعشاااوب اليعشاااوب اجلاااديع المقمممدمات اأساسمممية فمممي علممموم القمممرآ ،  .20

 م 2001 ا،  1422األوىل،  ، ال  عةسبري انيا –العنز ، الناَرس مركز ال حوث اإلسالمية ليدز 
 

 ثالثا: البحوث المنشورة
لدراساااااو ايف جملااااة ور ، ع ااااد السااااالم محاااادان اللااااو ،  ااااث من ااااوقفممممات مممممع التفسممممير الموضمممموعي .1

 )خم و (. م.2004ر سلسلة الدراساو اإلنسانية(، اجمللد الثاي، العدو األول، يناياإلسالمية )

 ، جملااة كليااةاي، و.أمحااد عثمااان رمحاامممم  فممي التفسممير الموضمموعي الكشممفي790جهممد الشمماطبي فت  .2
  م.2004، يونيو  ا 1425الدراساو اإلسالمية والعربية، العدو السابع والع رون، ربيع اآل ر 
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 رابعا: الموسوعات اإللكترونية: 
 .املكت ة ال املة .1
 .املكت ة اللغوية اَلكرتونية .2
 .الكتاب اَلكرتوي اإلسالمر منتدد .3
 موسوعة احلديث ال ريا، مجعية املكنز اإلسالمر.  .4


