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منهج فرات الكوفي (253ه ) في التفسير
أ .م .د .عامر عمران الخفاجي

المقدمة :

عميد كمية الدراسات القرآنية

الحمد هلل عمى هدايته لدينه والتوفيؽ لما دعا إليه مف سبيؿ وصمى اهلل عمػى نبينػا محمػد للصػمى اهلل عميػه والػه وسػمـ

وعمى أهؿ بيته الطيبيف األطهار شجرة النبوة وموضع الرسالة الذيف أذهب اهلل عنهـ الرجس وطهرهـ تطهي اًر .

ال ريب آف تفسير القرآف العظيـ عمـٌ له منزلة عظمى وأهمية كبرى فهو مف اشرؼ العموـ وأسماها حيث آف موضػوعه

كالـ اهلل المعجز الذي ال يأتيه الباطؿ مػف بػيف يديػه وال مػف مفػه ن وكػاف رسػوؿ اهلل للصػمى اهلل عميػه والػه وسػمـ المفسػر
َّ
َنزْلَنا إِلَْي َ ِّ ِ
ِّف لِ َّمن ِ
وف لسورة النحؿٗٗ .
األوؿ لمقرآف ن قاؿ تعالى  :ل...وأ َ
اس َما ُنِّز َؿ إِلَْي ِه ْـ َولَ َعمهُ ْـ َيتَفَ َّك ُر َ
ؾ الذ ْك َر لتَُبي َ
ولمػػا قضػػى رسػػوؿ اهلل اةنسػػانية للصػػمى اهلل عميػػه والػػه وسػػمـ نهػػ( بعػػد أ مػػة الهػػدى للعمػػيهـ السػػالـ فكػػاف إمػػاـ
المتقيف وباب عمـ رسوؿ اهلل أمير المؤمنيف عمي ابف أبي طالب للعميه السالـ لت ٓٗهػ أولهػـ قيامػاً بمهمػة بيػاف القػرآف

وكشؼ عمومه التي ز ر بها ألنه األعمـ بها بعد رسوؿ اهلل للصمى اهلل عميه واله وسمـ .

وقػػد كػػاف األماميػػة السػػباقوف فػػي هػػذا المضػػمار ف ػػا( المفسػػروف هػػذا الميػػداف وبػػذلوا جهػػودهـ فيػػه منػػذ العصػػر األوؿ
لإلسػالـ حيػث قػػاـ العممػاذ بأ ػذ عمػػوـ القػرآف عػف األمػػاـ عمػي ابػػف أبػي طالػب للعميػػه السػالـ كعمػـ التفسػػير وعمػـ أسػػباب

النزوؿ والمكي والمدني والمحكـ والمتشابه والناسخ والمنسوخ وعمـ اإلعجاز والرسـ القرآني ونحوها .

وكاف لهـ تصانيؼ في جميع هذ العموـ أمثاؿ عبػد اهلل بػف عبػاس لت ٙٛه ػ وسػعيد بػف جبيػر لت٘ ٜه ػ وعطيػة بػف
سػعيد العػوفي لتٔٔٔ ه ػ وجػابر الجعفػػي لت ٕٔٛه ػ وآبػاف بػػف ت(مػب لتٔٗٔ ه ػ وتتػابع عمػى تفسػػير كتػاب اهلل المجيػػد
مجموعػػة مػػف المفس ػريف وكػػاف مػػنهـ عمػػي بػػف إب ػراهيـ القمػػي لت ٖٓٚه ػ ومحمػػد بػػف مسػػعود العياشػػي لتٕٖٓهػ ػ ومفس ػرنا
الشيخ ابو القاسـ فرات بف إبراهيـ الكوفي لتٕٖ٘ هػ وهػو مػف أعػالـ ال(يبػة الصػ(رى وأسػتاذ المحػدثيف فػي زمانػهن والػذي

يعد تفسير مروياً عف األ مة للعميهـ السالـ تارةً وأ رى مروياً عف الكتب الحديثيػة األربعػة السػيما أف عصػر از ػ اًر بػالعمـ
والعمماذ والمحدثيف وكانت الكوفة آنذاؾ مف مراكز الحديث والعمـ .
اقتضت طبيعة البحث أف يقسـ عمى أربعة مباحث .
تكفؿ المبحث األوؿ بنبذ عف حياته وتفسير .

أما المبحث الثاني فتحدث عف تفسير القرآف بالقرآف .
والمبحث الثالث تحدث عف تفسير القرآف بالسنة المطهرة .
أما المبحث الرابع فقد تناوؿ اعتماد عمى أسباب النزوؿ .
واهتـ البحث بأهـ النتا ج التي توصؿ إليها ن وأعقبتها قا مة المصادر والمراجع التي اعتمدها الباحث .

والحمد هلل عمى فضمه
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المبحث األول
نبذة عن حياتو وتفسيره

هو الشػيخ أبػو القاسػـ فػرات بػف إبػراهيـ بػف فػرات الكػوفي ن ونسػبته الكػوفي كػاف مػف القػانطيف بهػا ن وكػاف رجػالً فاضػالً

متمتعاً بأرضية فكرية واجتماعية صبة مكنته مف تأليؼ هذا التفسير.

تتممذ الشيخ فرات الكوفي عمى يد جممة مف العمماذ والشيوخ يناهزوف الما ة وأما الرواة عنه فال يتجاوز عددهـ العشرة.
هذا ولـ تسعفنا المصادر في العثور عمى ترجمة فرات الكوفي .

وصؼ مجمؿ لتفسير
يعػػد تفسػػير ف ػرات الكػػوفي مػػف التفاسػػير القديمػػة التػػي روت عػػف النبػػي لصػػمى اهلل عميػػه والػػه وسػػمـ وأهػػؿ البيػػت لعمػػيهـ
السالـ وهو مف صنؼ التفسير بالمأثور ال سيما أف المؤلؼ مف أعالـ ال(يبة الص(رى .

وضع التفسير عمى أساس السورة القرآنية فػي ال(الػب ولػـ يتطػرؽ فػي تفسػير إلػى السػورة بكاممهػا بػؿ ي تػار نمػاذج منهػا

فمثالً عندما يبتدأ بتفسير سورة البقرة يبدأ باةية ٕ٘ وفي سورة آؿ عمراف يبدأ باةية ٘ٔ .

يقػػع التفسػػير فػػي مجمػػد واحػػد فػػي لٕٕ ٙصػػفحة وقػػد طبػػع هػػذا التفسػػير حتػػى أالف طبعتػػيف ن وكالهمػػا فػػي طه ػراف/

مؤسسة الطباعة والنشر ن و ازرة الثقافة واإلرشاد اإلسالمي  /تحقيؽ محمد الكاظـ .
لقد ركز الشيخ فرات الكوفي في تفسير عمى آراذ أهؿ البيت لعميهـ السػالـ حيػث قػاؿ فػي مقدمػة تفسػير أمػا بعػد فهػذا

تفسير آيات القرآف مروي عف األ مة لعميهـ السالـ :

قاؿ أمير المؤمنيف عمي بف أبي طالب لعميه السالـ والتحية واإلكراـ  :لانزؿ القرآف عمى أربعة أرباع ن ربع فينػا وربػع

في عدونا وربع ف ار ( واحكاـ وربع حالؿ وحراـ ولنا ك ار ـ القرآف لٔ .

المبحث الثاني
تفسير القرآن بالقرآن

وصؼ العمماذ هذا المنهج بأنه اصح الطرؽ في التفسير حيث قاؿ ابف كثير ل فما أجمؿ في مكاف فأنه بسط في مكاف

أ ر وما قيد في موضع فأنه أطمؽ في موضع أ ر

لٕ

.

وقد كاف الرسوؿ األكرـ لصمى اهلل عميه واله وسمـ أوؿ مف أرسى القواعد لهذا المنهج التفسيري وسار أ مة أهؿ البيػت
لعميهـ السالـ عمى هذا المنهج وكذلؾ بع( الصحابة والتابعيف .
وورد عف اإلماـ عمي لعميه السالـ لتٓٗهػ انه قاؿ :

لكتاب اهلل تبصروف به وتنطقوف به وتسمعوف به وينطؽ بعضه بعضاً ويشهد بعضه عمى بع(

وقد قاؿ الشافعي لت ٕٗٓ هػ :

لكؿ ما حكـ به رسوؿ اهلل لص فهو مما فهمه مف القرآف الكريـ

لٗ

لٖ

.

.

وقاؿ السيوطي ل مف أراد تفسير الكتاب العزيز يطمبه أوال مف القرآف الكريـ ن فأف أعيا ذلؾ طمبػه مػف السػنة الشػريفة ن
فإنها شارحة لمقرآف وموضحة له

ل٘

.

وقػد تبػيف مػف ػالؿ اسػتقراذ الباحػث لتفسػػير فػرات الكػوفي انػه اعتمػد المػنهج القرآنػػي بػالقرآف فػي مواضػع قميمػه منهػا مػػا

جاذ في قوله تعالى ل يوـ ترجؼ الراجفةن تتبعها الرادفة لسورة النازعات . ٚٓٙ
عف أبي عبد اهلل لعميه السالـ قاؿ الراجفػة الحسػيف بػف عمػي والرادفػة عمػي ابػف أبػي طالػب لعميهمػا السػالـ وهػو أوؿ
مف ينف( رأسه مف التراب الحسيف بف عمي في مسة وتسعيف ألفا وهو قوؿ اهلل .
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لأنػػا لننصػػر رسػػمنا والػػذيف امنػوا فػػي الحيػػاة الػػدنيا ويػػوـ يقػػوـ اإلشػػهاد ن يػػوـ ال ينفػػع الظػػالميف معػػذرتهـ ولهػػـ المعنػػة ولهػػـ
سوذ الدار ل غافر ٔ٘

لٙ

.

المبحث الثالث
تفسير القرآن بالسنة المطهرة

يطمؽ عمماذ التفسير عمى األثر الوارد عف النبي لصمى اهلل عميه واله وسمـ وأ مة أهؿ البيت لعميهـ السالـ بالمنهج
لٚ

.

األثري أو المنهج ألنقمي
قاؿ تعالى :

لوما ينطؽ عف الهوى ن إف هو إال وحي يوحى لالنجـ ٖ. ٗ,

وقاؿ تعالى :

َنزْلَنا إِلَْي َ ِّ ِ
ِّف لِ َّمن ِ
اس َما ُنِّز َؿ إِلَْي ِه ْـ لالنحؿ ٗٗ .
لوأ َ
ؾ الذ ْك َر لتَُبي َ
َ
حيث كاف النبي لص يبمغ ما يوحى إليه ويبينه قوالً وفعالً واق ار ار .

وال شؾ إف السنة المطهرة مصد اًر مهماً في تفسير القرآف وفي هذا قاؿ الشيخ الطوسي

لواعمػػـ إف الروايػػة ظػػاهرة فػػي أ بػػار أصػػحابنا بػػأف تفسػػير الق ػرآف ال يجػػوز إال بػػاألثر الصػػحيح عػػف النبػػي لص وعػػف

األ مة لعميهـ السالـ وقولهـ حجة كقوؿ النبي

لٛ

.

وفي هذا الصدد قاؿ ابف كثير

لإف أفضؿ تفسير هو القرآف بالقرآف إال إذا أعياؾ ذلؾ فعميؾ بالسنة الشريفة فأنها شارحة وموضحة له ل. ٜ

وقاؿ السيد ال و ي

لإني كثي اًر ما استعيف باةية عمى فهـ أ تها واسترشد القػرآف عمػى إدراؾ معػاني القػرآف ن ثػـ اجعػؿ األثػر المػروي مرشػداً

عمى هذ االستفادة

لٓٔ

.

لقػػد اعتمػػد جػػؿ المفس ػريف عمػػى مػػا اثػػر عػػف النبػػي صػػمى اهلل عميػػه والػػه وسػػمـ وأهػػؿ البيػػت عمػػيهـ السػػالـ ن ولقػػد اعتمػػد
مفسرنا فرات الكػوفي هػذا المػنهج التفسػيري فحػوى م ػات األحاديػث والروايػات ومػف المناسػب هنػا عػر( بعضػاً ممػا ورد عػف
النبي صمى اهلل عميه واله وسمـ وعف أ مة أهؿ البيت عميهـ السالـ .

أ -تفسير القرآف بما روي عف النبي لصمى اهلل عميه واله وسمـ .
مف ذلؾ ما جاذ في تفسير قوله تعالى .
هاد
ل إنما أنت منذر ولكؿ قوـ ً
عف فرات الكوفي قاؿ :

لٔٔ

.

حدثنا الحسيف بف الحكـ معنعناً ن عف عبد اهلل بف عطاذ قاؿ .

كنت جالساً مع أبي جعفر لعميه السالـ قاؿ .

نزؿ في عمي بف أبي طالب لعميه السالـ وقاؿ النبي صمى عميه واله وسمـ .

أنا المنذر وبعمي يهتدي المهتدوفلٕٔ .
ومف ذلؾ ما جاذ في قوله تعالى .

لأف الػػذيف سػػبقت لهػػـ منػػا الحسػػنى أول ػػؾ عنهػػا مبعػػدوف ن ال يسػػمعوف حسيسػػها وهػػـ فيهػػا اشػػتهت أنفسػػهـ الػػدوف ن ال

يحزنهـ الفزع األكبر وتتمقاهـ المال كة هذا يومكـ الذي كنتـ توعدوف لٖٔ .
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عف فرات الكوفي قاؿ .
حدثني محمد بف الحسف بف إبراهيـ معنعناً عف عمي بف أبي طالب لعميه السالـ قاؿ .
قاؿ رسوؿ اهلل لصمى اهلل عميه واله وسمـ .

يا عمي إف اهلل تعالى وهب لؾ حب المساكيف والمستضعفيف في األر( فرضيت بهـ إ وانػا ورضػوا بػؾ إمامػان فطػوبى
لمف احبؾ وصدؽ فيؾ وويؿ لمف أب(ضؾ وكذب عميؾ .
يا عمي أنت العمـ لهذ األمة مف احبؾ فقد أحبني ومف أب(ضؾ همؾ .
يا عمي إنا مدينة العمـ وأنت بابها وهؿ تؤتى المدينة إال مف بابها لٗٔ .

ومما جاذ في قوله تعالى .

لوما عمى الرسوؿ إلى البالغ المبيف ل٘ٔ .

عف فرات الكوفي قاؿ .
حدثني محمد بف عيسى بف زكريا معنعناً
عف ابف عمر لر( قاؿ .

سمعت رسوؿ اهلل لصمى اهلل عميه واله وسمـ يقوؿ في طبته .
يػػا أيهػػا النػػاس ال تسػػبوا عميػاً وال تحسػػدو فأنػػه ولػػي كػػؿ مػػؤمف ومؤمنػػه بعػػدي فػػأحبو بحبػػي وأكرمػػو لكرامتػػي وأطيعػػو هلل

ولرسوله واستر شدو توفقوا وترشدوا فانه الدليؿ لكـ عمى اهلل بعدي فقد بينت لكـ أمر عمي فأعقمو ل. ٔٙ
ومف ذلؾ ما جاذ في قوله تعالى .

لال يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة ن أصحاب الجنة هـ الفا زوف ل. ٔٚ

عف فرات الكوفي قاؿ .
حدثني الحسيف بف سعيد معنعناً .

عػػف أبػػي سػػعيد أل ػػدري لر( قػػاؿ  :تػػال رسػػوؿ اهلل لص هػػذ اةيػػة ل ال يسػػتوي أصػػحاب النػػار وأصػػحاب الجنػػةن

أصحاب الجنة هـ الفا زوف .
ثػـ قػاؿ  :أصػػحاب الجنػة مػػف أطػاعني وسػػمـ لعمػي الواليػػة بعػدي ن وأصػحاب النػػار مػف نقػػ( البيعػة والعهػػد وقاتػؿ عميػاً

بعدين إال أف عمياً بضعة مني فمف حاربه فقد حاربني ن ثـ دعا عمياً فقاؿ  :يا عمي حربؾ حربي وسممؾ سػممي وأنػت العمػـ
فيما بيني وبيف أمتيل. ٔٛ

ب – تفسير القرآف بما روي عف أمة أهؿ البيت عميهـ السالـ قاـ أهػؿ البيػت عمػيهـ السػالـ بتفسػير اةيػات القرآنيػة فػي

جميع مضامينها وقد استعاف فرات الكوفي في تفسير القرآف عمى رواياتهـ المفسرة لآليات الشريفة والتػي تعػد سػمة غالبػة فػي
تفسير ن مف ذلؾ ما جاذ في قوله تعالى .

لوأولوا األرحاـ بعضهـ أولى ببع( ل. ٜٔ
حدثنا فرات بف إبراهيـ الكوفي قاؿ :

حدثنا إسماعيؿ عف زيد بف عمي بف أبي طالب لعميهما السالـ قاؿ .
أرحاـ رسوؿ اهلل لصمى اهلل عميه واله وسمـ أولى بالممؾ واإلمرة
وفي قوله تعالى .

لواف تظاهر عميه فأف اهلل هو موال وجب ار يؿ وصالح المؤمنيف

حدثنا فرات الكوفي نعنعا .
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عف أبي جعفر لعميه السالـ في قوله تعالى .
لواف تظاه ار عميه فأف اهلل هو موال وجب ار يؿ وصالح المؤمنيف .

قاؿ  :عمي عميه السالـ صالح المؤمنيف لٕٕ .
وجاذ في قوله تعالى .

لعـ يتساذلوف عف النبأ العظيـ  .الذي هـ فيه م تمفوف

لٖٕ

.

حدثنا فرات بف إبراهيـ الكوفي .
عف أبي حمزة الثمالي قاؿ :

سألت أبا جعفر لعميه السالـ عف قوله تعالى لعـ يتساذلوف عف النبأ العظيـ الذي هـ فيه م تمفوف .
فقاؿ  :كاف عمي بف أبي طالب عميه السالـ يقوؿ ألصحابه :

أنا واهلل النبأ العظيـ الذي ا تمؼ في جميع األمـ بألسنتها واهلل ما هلل نبئ أعظـ مني وال هلل آية أعظـ منيلٕٗ .

المبحث الرابع
اعتماده عمى أسباب النزول

سبب النزوؿ هو لما نزلت مف اجمه آية أو أكثر مف آية مجيبه عنه أو حكاية له أو مبينه حكمة لٕ٘ .

وله أهمية كبيرة حيث قاؿ الواحدي لال يمكف معرفة تفسير اةية دوف الوقوؼ عمى قصتها وبياف سبب نزولها ل. ٕٙ
مف ذلؾ ما جاذ في قوله تعالى :
ِ
لإَِّنما ولُِّي ُكـ المّه ورسولُه والَِّذيف آمُنوْا الَِّذ ِ
وف َّ
وف ل. ٕٚ
وف َّ
الزَكاةَ َو ُه ْـ َراك ُع َ
الصالَةَ َوُي ْؤتُ َ
يم َ
َ
يف ُيق ُ
َ َ ُ ُ ََ ُ ُ َ َ َ
لٕٛ
عف ابف عباس لرضي اهلل عنه قاؿ نزلت في اإلماـ عمي بف أبي طالب لعميه السالـ اصة .

ومف ذلؾ أيضاً ما جاذ في قوله تعالى :
اهػ َػد فَِإَّنمػػا يج ِ
ِ
لمػػف َكػػاف يرجػػو لِقَػػاذ المَّػ ِػه فَػِإ َّف أَج ػ َؿ المَّػ ِػه َة ٍت و ُهػػو َّ ِ
اهػ ُػد لَِن ْف ِسػ ِػه إِ َّف المَّػػهَ لَ َ(نِػػي َعػ ِػف
ػيـ ن َو َمػػف َج َ
َ َُ
َ
َ َْ ُ
َ
السػػميعُ ا ْل َعمػ ُ
َ َ
لٕٜ
ِ
يف .
ا ْل َعالَم َ
عف فرات الكوفي قاؿ  :حدثنا الحسيف بف سعيد معنعناً .
عف ابف عباس لرضي اهلل عنه قاؿ .

نزلت في بني هاشـ منهـ حمزة بف عبد المطمب وعبيد بف الحارثلٖٓ .
ومف ذلؾ ما جاذ في قوله تعالى :
ِ
ِِ
لأَـ َن ْجع ُؿ الَِّذيف آمُنوا وع ِممُوا َّ ِ ِ
يف ِفي ْاأل َْر ِ
يف َكا ْلفُ َّج ِار
َ َ ََ
( أ َْـ َن ْج َع ُؿ ا ْل ُمتَّق َ
الصال َحات َكا ْل ُم ْفسد َ
ْ َ
قاؿ حدثنا فرات بف ابراهيـ الكوفي معنعناً .

لٖٔ

.

عػػف ابػػف عبػػاس لرضػػي اهلل عنػػه قػػاؿ  :نزلػػت هػػذ اةيػػة فػػي ثالثػػة مػػف المسػػمميف فهػػـ المتقػػوف الػػذيف امن ػوا وعمم ػوا

الصػػالحات وفػػي ثالثػػة مػػف المشػػركيف فهػػـ المفسػػدوف فػػي األر( ن فأمػػا الثالثػػة مػػف المسػػمميف فعمػػي ابػػف أبػػي طالػػب وحم ػزة
وعبيدة ن وأما الثالثة مف المشركيف ن فعتبة وشيبة والوليد بػف عتبػة وهػـ الػذيف تبػارزوا يػوـ بػدر فقتػؿ عمػي الوليػد وقتػؿ حمػزة

عتبة بف ربيعة وقتؿ عبيدة شيبةلٕٖ .

ومف ذلؾ ما جاذ في قوله تعالى :

لأف اهلل يحب الذيف يقاتموف في سبيمه صفاً كأنهـ بنياف مرصوص
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قاؿ حدثنا فرات بف إبراهيـ الكوفي معنعناً عف حياف عف الكمبي عف أبي صالح ن عف ابف عباس لرضي اهلل عنه قاؿ

نزلت هذ اةية في عمي وحمزة وعبيدة وسهؿ بف حنيؼ والحارث بف الصمت وأب دجانةلٖٗ .

الخاتمة
توصمت إلى بع( النتا ج وهي كاألتي :
ٔ -يعد عصر فرات الكوفي مف أهـ العصور المعرفيػة اإلسػالمية مػف حيػث كثػرة اإلنتػاج العممػي مػع انػه مػف أكثػر العصػور
اضطراباً و صوصاً في الناحية السياسية واإلدارية .

ٕ -ترجح لدى الباحث إف المصادر والمراجع التاري ية أغفمت الترجمة عف حياته .
ٖ -مف الؿ تتبع تفسير انه كاف يحمؿ عموـ أهؿ البيت عميهـ السالـ ويؤديها كرسالة وعقيدة
ٗ -إف منهج الكوفي في تفسير يعتمد المنهج الروا ي و صوصػاً الروايػات الصػادرة عػف أهػؿ بيػت النبػوة عمػيهـ السػالـن واف
اعتمد في بع( تفسير عمى الروايات النبوية التي نقمها أيضا عف طريؽ أهؿ البيت عميهـ السالـ.

٘ -يعد تفسير فرات الكوفي مف الكتب التفسيرية التسمسمية فأبتدأ بالبسممة وانتهى بسورة النػاس ولكنػه لػـ يفسػر جميػع اةيػات
.
 -ٙاعتمد عمى سبب نزوؿ اةية القرآنية واست دمها كثي اًر في اةيات النازلة بحؽ أهؿ البيت عميهـ السالـ.

الهوامش:
ٔ .تفسير فرات الكوفي ص. ٗٙ
ٕ .القرآف العظيـ ن ٔٗ/

ٖ .اإلتقاف في عموـ القرآف ن السيوطي ن ٕٗٓٓ/
ٗ .شرح نهج البالغة ن محمد عبد ن ٕٔٚ/
٘ .اإلتقاف في عموـ القرآف ٕٗٓٓ/
 .ٙتفسير فرات الكوفي ن -ٖ٘ٙ

 .ٚالمبادئ العامة لتفسير القرآف ن د .محمد حسيف عمي الص(ير ن ٜٗٓ
 .ٛالتبياف في تفسير القرآف ٔٓٗ/
 .ٜتفسير القرآف العظيـ ٔٓٗ/

ٓٔ .البياف في تفسير القرآف ن ٖٔٓ
ٔٔ .سورة الرعد ن ٓٚ
ٕٔ .تفسير فرات الكوفي ن ٕ٘ٓٓ
ٖٔ .سورة األنبياذ ٖٓٔٓ
ٗٔ .تفسير فرات الكوفي نٕ٘ٓٙ
٘ٔ .سورة العنكبوت ن ٓٔٛ

 .ٔٙتفسير فرات الكوفي ن ٖٜٓٔ
 .ٔٚسورة الحشر ن ٕٓٓ
 .ٔٛتفسير فرات الكوفي نٓٗٚٚ
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 .ٜٔسورة األنفاؿ ن ٘ٓٚ
ٕٓ .تفسير فرت الكوفي ن ٘٘ٔٓ
ٕٔ .سورة التحريـ ن ٗٓ

ٕٕ .تفسير ف ار الكوفي ن ٜٓٗٛ
ٖٕ .سورة النبأ ن ٖٔ-
ٕٗ .تفسير فرات الكوفي ن ٖٖ٘ٓ

ٕ٘ .مناهؿ العرفاف في عموـ القرآف ن الزرقانين ٔ ٚٙ/ن مباحث عموـ القرآفن صبحي الصالح نٕٖٔٓ
 .ٕٙاسباب النزوؿ ن الواحدي ن ٓٔٙ
 .ٕٚسورة الما دة ن٘٘ٓ
 .ٕٛتفسير فرات الكوفي ن ٕٓٔٙ
 .ٕٜسورة العنكبوت ن ٘ٓ

ٖٓ .تفسير فرات الكوفي ن ٖٓٔٛ
ٖٔ .سورة ص و ٕٓٛ
ٕٖ .تفسير فرات الكوفي ن ٖٜٓ٘
ٖٖ .سورة الصؼ ن ٗٓ

ٖٗ .تفسير فرات الكوفي ن ٔٓٗٛ

المصادر
القرآف الكريـ .
ٔ .نهج البالغةن طب اإلماـ عمي بف أبي طالب عميه السالـن شرح الشيخ محمد عبد ن دار المعرفةن بيروت.
ٕ .ابف كثيرن عماد الديف أبي الفداذ إسماعيؿ بف عمر القرشي الدمشقي لتٗٚٚه ػ تفسػير القػرآف العظػيـن طٕن بيػروتن
ٖٜٜٔـ.

ٖ .ال و ين أبو القاسـ الموسوي لتٖٔٗٔهػ ن البياف في تفسير القرآفن طٖن قـن ٖٕٓٓـ.
ٗ .الزرقانين محمد عبد العظيـن مناهؿ العرفاف في عموـ القرآفن طٗن دار الفكر لمطباعة والنشرن بيروتن ٖٕٓٓـ.
٘ .السيوطين جالؿ الديف عبد الرحمف لتٜٔٔهػ ن اإلتقاف في عموـ القرآف منشورات الشريؼ الرضين قـ ٘ٔٗٔهػ.
 .ٙالصالحن د .صبحين مباحث عموـ القرآفن طٕٙن دار العمـ لممالييفن بيروتن ٕٓٓٓـ.

 .ٚالص(يرن محمد حسيف عمين المبادئ العامة لتفسير القرآفن دار المؤرخ العربين بيروتن ٕٓٓٓـ.
 .ٛالطوسين أبو جعفر محمد بف الحسف لتٓٗٙهػ ن التبياف في تفسير القرآفن مؤسسة النشر االسالمين ٖٔٗٔهػ .
 .ٜالكوفين ابو القاسـ فرات بف ابراهيـ لتٕٖ٘هػ ن تفسير فرات الكوفين تحقيؽ محمد الكاظـن طهرافن ٓٔٗٔهػ.
ٓٔ .الواحدين ابي الحسف عمي بف احمد النيسابوري لتٗٙٛهػ ن أسباب النزوؿن دار الكتب العربين بيروتن ٜٔٛٙهػ.
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