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ملخص
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تقث هدفت الدارسا إل الت رؼ عل آكاضع الصػفؼ فػقف الآ سػرقف فػي ا قتػقف كآنشػ الصػفؼ
كأ كاؿ الآ سرقف كأدلتهـ التي اعتآدكا علقها كآف ثـ الآكازنا فقنها؛ فغقا التػريق أك اليآػع فػقف اا ػكاؿ

كفػػؽ آنهيقػػا علآقػػا آنضػػفطا .فاعتآػػدت الد ارسػػا آنهػػاج ابسػػتخراق كابسػػتنفاط كالآخارنػػا كتك ػػلت إل ػ

إف آنش ػ ا شػػأاؿ كآريتػػات ا راق ت ػػكد إل ػ دعاآػػات الت سػػقر
آيآكعػػا آػػف النتػػامن أػػاف آػػف أهآهػػا ّ
الرمقسػػا آػػف ت قػػؿ أك إهآػػاؿ ػػتا الآ ػ ثكر آػػف ػراقات كاقرهػػا إكال ػ إعآػػاؿ السػػقاؽ إكال ػ ابسػػتدبؿ

فالراي آف نراق اللغا.

الَُّمات الدالة :سكرة التدقد أ لقف آخارنا.

The last two verses of Surat Al-Hadid, a comparative
explanatory study
Abstract
This comparative explanatory study tuckles the last two verses from surat alhadeed
,in order to compare between the openions of the interpreters of the holy qura'an, and to
compare between their evidences, depending on a specific scientific methodology, the
researchers employed the deductive and inductive methods , and comparison methodology
in this study. this study reached many results like: in order to reach to a correct interpretation
to these verses we need to realize the importance of the text and the linguistic meaning and
the correct readings of the holy qura'an.
Keywords: surat alhadeed, Keflien, comparison.
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املكدمة.

التآد هلل ال م أنزؿ عل عفد الأتاب في ل آنهن ااآا ااعظـ كدستكرها اا كـ كال فة كالسفـ علػ آػف أػاف

صلخ الخرنف فأاف لأتاب رف صقر تريآاف.
أآا ف د فػف قػزاؿ هػ ا الأتػاب ال ظػقـ اضػا طرقػا أآػا أنػزؿ لأػؿ آتػدفر فقػ فسػتا كلأػؿ آت آػؿ لن ك ػ شػ رة كهػك
ال راط الآستخقـ كتفؿ اهلل الآتقف ب تزقغ ف ااهكاق كب تشفع آن ال لآاق.
كلخػػد اعتنػػت ااآػػا ا سػػفآقا فػػالخرنف الأػرقـ أقآػػا اعتنػػاق آنػ

ػػدر ا سػػفـ ااكؿ تت ػ ع ػرنا التػػالي فأػػاف ل لآػػاق

الت سػػقر يهػػكد عظقآػػا فػػي صدآػػا أتػػاب اهلل  ففػ لكا لػ ااقػػا عنػػاقتهـ كعظػػقـ اهتآػػاآهـ؛ للأشػػؼ عػػف كيػػك فقانػ كاسػػتنفاط
تأآ كأتأاآ .
كلخد ت اكت الآ سركف في آخدار علكآهـ كدريات أفهػاآهـ فتنكعػت طػرامخهـ فػي ال ػرض كالتكيقػ كت ػددت أسػالقفهـ
في الت تق كالتريق

آآا ا تض ضركرة الك كؼ عل أسفاب اصتفؼ الآ سرقف؛ لقسفر اكر أ كالهـ كقدرؾ آخا د أفآهـ.

كآف هنا ظهرت التايا إل الدراسات الآخارنا في الت سقر؛ للآكازنا فقف ا راق الت سقرقا كفؽ آنهيقا علآقا آنضفطا.

كلخد اـ الفاتثاف فدراسا ا قتقف ااصقرتقف آف سكرة التدقد د ارسػا ت سػقرقا آخارنػا؛ إ هػي آػف الآكاضػع الخرننقػا التػي
أف آقػدانها صػكاتقـ السػكر الخرننقػا التػي ك ػ ها افػف أفػي ا
أشأؿ فهآها عل عاآا أهػؿ الت سػقر كب سػقآا ّ

ػفع فخكلػ

كيآقػع

صكاتقـ السكر الخرننقا في ااقا التسف كنهاقا الأآاؿ؛ انها فقف أدعقػا كك ػاقا كفػرامض كتتآقػد كتهلقػؿ إلػ اقػر لػؾ آػف

الصكاتـ التي ب قفخ في الن كس ف دها تطلع كب تشكؼ إل آا قخاؿ (.)1
مشكلة الدراسة.

تتاكؿ هػ الد ارسػا ا يافػا عػف السػلاؿ الػرمقس ا تػي آػا تخقخػا ابصتففػات التػي ك ػت فػقف ال لآػاق فػي ت سػقر هػاتقف

ا قتقف الأرقآتقف؟ كقنفثؽ عف ه ا السلاؿ الرمقس ااسملا ال رعقا ا تقا
 -1آا آتؿ النزاع فقف الآ سرقف في ا قتقف الصاتآتقف لسكرة التدقد؟
 -2آا اادلا التي اعتآد علقها أؿ كؿ آف ه اا كاؿ الت سقرقا؟
 -3آا الخكؿ الراي فقف ه اا كاؿ الت سقرقا؟
أيداف الدراسة:

هدفت الدراسا إل تتخقؽ آا ق تي

 -1تترقر آكضع النزاع فقف الآ سرقف في ا قتقف الأرقآتقف.
 -2الأشؼ عف اادلا التي اعتآد علقها الآ سركف تاؿ فقانهـ لآ اني هاتقف ا قتقف.

 -3الآكازنا فقف ا راق الت سقرقا الكاردة في هاتقف ا قتقف الأرقآتقف كفقاف الراي آف ه ا راق.
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أينية الدراسة.

تأآف أهآقا ه الدراسا في أكنها تتناكؿ آكض ا رننقا اصتلؼ فق الآ سركف كت ددت فق أ ػكالهـ؛ فغقػا الآكازنػا

فقف ه ا راق الت سقرقا كفؽ آنهيقا علآقا آنضفطا آآا ق د إضافا يدقدة للدراسات الت سقرقا الآخارنا.
مهًج الدراسة.

اتفع الفاتثاف في ه الدراسا الآناهن ا تقا

 -1الآنهن ابستخرامي ك لؾ فاستخراق أ كاؿ ال لآاق في ت سقر ا قتقف الأرقآتقف.
 -2الآنهن ابستنفاطي ك لؾ فتتلقؿ أ كاؿ ال لآاق الكاردة في ت سقر ا قتقف الأرقآتقف كفقاف آا قترتب عل أؿ ػكؿ
ت سقرم آف تكيق للآ ن

كآف ثـ استنفاط كي الدبلا لآا سا الآ سركف آف أدلا عل أ كالهـ.

 -3الآنهن الآخارف ك لؾ آف صفؿ الآكازنا فقف ه اا كاؿ الت سقرقا كفؽ آنهيقا علآقا آنضفطا.
الدراسات الشابكة.

ِ
اطفعهآا– عل دراسا آستخلا تناكلت صكاتقـ سكرة التدقػد فالد ارسػا الت سػقرقا الآخارنػا
لـ قخؼ الفاتثاف – في تدكد

إب أن تـ ابست ادة آف ف ض الدراسات الآت لخا فسكرة التدقد كآف أفرزها
)1

أطركتا دأتك ار ف نكاف الت سقر الآخارف قات أرقآات آف سػكرة الكا ػا إلػ سػكرة النػاس للفاتػث فاسػؿ علػي
ػادرة عػػف ياآ ػا ال لػػكـ ا سػفآقا ل ػػاـ ( )2113كهػي د ارسػػا

سػلقآاف الصطفػاف إكاشػراؼ الػدأتكر شػػتادة ال آػرم كهػػي
تطفقخقا في الت سقر الآخارف تضػآنت آكاضػع رننقػا اصتلػؼ ال لآػاق فػي ت سػقرها كلخػد أفػاد الفاتثػاف آػف هػ ااطركتػا فػي
ابطفع عل آنهيقا عرض أدلا الآ سرقف كنلقا استنفاطهـ لكي الدبلا آنها إب أف الفاتث ػد ا ػؿ فػي هػ ااطركتػا
عف ف ض آكاضع الصفؼ في صكاتقـ سكرة التدقد التي سقخكـ الفاتثاف فتناكلها في ه الدراسا -إف شاق اهلل.-
)2

رسالا آايستقر ف نكاف الدراسا التتلقلقػا لآخا ػد كأهػداؼ التػزب ال ارفػع كالصآسػقف آػف الخػرنف الأػرقـ سػكرة الػرتآف

كالكا ػػا كالتدقػػد للفاتثػػا شػػقرقف عقسػ فسػ كس إكاشػراؼ الػػدأتكر عفػػدالأرقـ الدهشػػاف كال ػػادرة عػػف الياآ ػػا ا سػػفآقا فػػي

اػزة ل ػػاـ ( )2117كهػي د ارسػػا تتلقلقػا ت رضػػت فقهػػا الفاتثػا لت سػػقر سػكرة التدقػػد ت سػػق ار إيآالقػا إضػػافا لفقػاف كيػػك الففاػػا
فقهػػا كتتلقػػؿ آخا ػػد كأهػػداؼ السػػكرة الأرقآػػا كاقرهػػا آػػف السػػكر فػػي التػػزب ال ارفػػع كالصآسػػقف كلخػػد أفػػاد الفاتثػػاف آػػف ه ػ

الدراسا في تشصقص الكتدة الآكضكعقا لسكرة التدقد آف صفؿ تتلقؿ آخا د السكرة كأهدافها التي اآت علقها ه الرسالا.
كتيدر ا شارة هنا إل أف الفاتثقف إكاف أانا د أفادا آآا سفؽ آف دراسات إب أن قفخ له الد ارسػا شص ػقتها
في استخراق أ كاؿ الآ سرقف ضآف آتؿ الدراسا كآف ثـ الآكازنا فقنها كفؽ آنهيقا علآقا
الآستخلا في ف ؿ اليهد اا
آتددة؛ فغقاَ التآققز فقف آا كرد آف

تق اا كاؿ كسخقآها في تلؾ ااس ار الت سقرقا.
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خطة الدراسة.

كلخد ا تضت طفق ا ه ا الفتث أف قأكف في آخدآا كتآهقد كآفتثقف كصاتآا عل النتك ا تي

المقدمة :ك د أر فقها الفاتثاف آشألا الدراسا كأهآقتها كأهدافها كالآنهن الآتفع كالدراسات السافخا.
التمييدَ :ين يدي اللورة ،وفيو مطََّان:
المطَّب األول :نزكؿ سكرة التدقد كتسآقتها.
المطَّب الثاني :آكضكعات سكرة التدقد كآزاقاها.
المَحث األول :األقوال التفليرية الواردة في اآلية الثامنة والعشرين من لورة الحديد .وفيو مطََّان:
المطَّب األول :أر أ كاؿ الآ سرقف في ا قا كآكطف النزاع فقها.
المطَّب الثاني :أدلا الآ سرقف كآنا شتها.
المَحث الثاني :األقوال التفليرية الواردة في اآلية التالعة والعشرين من لورة الحديد .وفيو مطََّان:
المطَّب األول :أر أ كاؿ الآ سرقف في ا قا كآكطف النزاع فقها.
المطَّب الثاني :أدلا الآ سرقف كآنا شتها.
أر الفاتثاف أهـ النتامن التي تك ف إلقها كالتك قات الفتثقا.
الخاتمة كفقها َ
متًيد:

بيـو يـدي الشــورة:
املطلب األول :نزول سورة احلديد وتشنيتًا.

سكرة التدقد هي السكرة الساف ا كالصآسكف في ترتقب الآ تؼ الشرقؼ تقث تخع ف د سكرة (الكا ا) ك فؿ سكرة

(الآيادلا) عدد نقاتها تسع كعشركف نقا في عد الأكفا كالف رة(.)2

كفي أكف ه السكرة آأقا أك آدنقا صفؼ كم لـ قصتلػؼ آثلػ فػي اقرهػا

()3

كسػفب الصػفؼ فػي شػ نها ق ػكد إلػ

الت ارض الظاهرم فقف ركاقتي افف آس كد كافف عفاس -رضي اهلل عنهآا -في ش ف ا قا السادسا عشػر آػف سػكرة التدقػد
ووَ ُيم لِ ِوذ ِ
فركاقا افف آس كد هي آا أاف فقف إسفآنا كفقف أف عاتفنا اهلل فه ا قا أَلَم َي ِ
ُر
ام ُنَٰٓواْ أَن تَخ َ
أن لَِِّذ َ
شو َ قَُُّ ُ
ين َء َ
ٱلَّ ِو 16[التدقد] إب أرفع سنقف (.)4
كأآا ركاقا افف عفاس فهي إف اهلل استفط لكب الآػلآنقف ف ػاتفهـ علػ رأس ثفثػا عشػرة آػف نػزكؿ الخػرنف فخػاؿ
وَ ُيم لِ ِذ ِ
أَلَم َي ِ
ُر ٱلَّ ِو 16[التدقد] (.)5
ام ُنَٰٓواْ أَن تَخ َ
أن لَِِّذ َ
ش َ قَُُّ ُ
ين َء َ
فق هـ آف ظاهر ركاقا افف آس كد  ف ف ه ا قا آف سكرة التدقد آأقا فقنآػا قػدؿ ظػاهر ركاقػا افػف عفػاس  علػ

آدنقػػا ا قػػا الأرقآػػا فق ػػار إل ػ اليآػػع فػػقف الػػركاقتقف أك التػػريق ؛ دف ػػا للت ػػارض الظػػاهرم فقنهآػػا تقػػث قخػػكؿ افػػف
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سندا كأفـ افف آس كد قػري علػ آػا ركم عػف افػف عفػاس؛ انػ أ ػدـ

عاشكر كركاقا آسلـ كاقر عف افف آس كد أ
إسفآا كأعلـ فنزكؿ الخرنف (.)6

كهنا تيدر ا شارة إل أف تريق افف عاشكر لركاقا افػف آسػ كد علػ ركاقػا افػف عفػاس إنآػا هػك تػريق لآأقػا ا قػا
السادسا عشر آف سكرة التدقد أآا التأـ عل سكرة التدقد يآلا فآس لا أصرل فلخد اصتلؼ الآ سػركف فػي أػكف سػكرة التدقػد
آأقا أك آدنقا عل ثفثا نراق

الرأي األول :اعتفار سكرة التدقد آدنقا فػف صػفؼ ك أػر هػ ا الخػكؿ ال ػن اني( )7كالزيػاج
()11

طالب( )11كالكاتدم

()8

()12

كالفغكم

()13

كالزآصشرم

كالخرطفي( )14كافف أثقر(.)15
()16

الرأي الثاني :اعتفار سكرة التدقد آأقا فف صفؼ ك اؿ لؾ الآاترقدم

()9

الث لفػي

كالسآر ندم( )17كالرازم(.)18

كآأػي فػف أفػي

()19

الرأي الثالث :اليآع فقف الرأققف السافخقف ك لؾ في ؿ ف ض نقػات السػكرة آأقػان كا صػر آػدنقان ك ػاؿ فهػ ا الخػكؿ افػف عطقػا
كافف عاشكر( )21كسقد طنطاكم(.)21

كأشار الطنطاكم إلػ سػفب يآ ػ فػقف الػرأققف فخكلػ

السػكرة قغلػب علقهػا طػافع الخػرنف الآػدني الػ م قتتػدث عػف اليهػاد

كا ن اؽ كعف سكق آ ػقر الآنػافخقف إكالػ إرشػاد الآػلآنقف إلػ أق قػا إ اآػا الدكلػا لأػف هػ ا ب قآنػع أف قأػكف آػف فػقف نقاتهػا
آا هك آأي آت ثفت لؾ عف طرقؽ النخؿ ال تق (.)22

كقػػري الفاتثػػاف الػرأم ااكؿ الػ م قخضػػي فاعتفػػار سػػكرة التدقػػد آدنقػػا فػػف صػػفؼ؛ فاا ػػؿ فػػي السػػكرة أف تأػػكف آأقػػا

ألها أك آدنقا ألها كابستثناق آنها صفؼ اا ؿ (.)23

كعلق فإف اعتفار ا قا السادسا عشر آف سكرة التدقد نقا آأقا هك صفؼ اا ؿ تقػث اسػتند الخػاملكف فهػ ا ابسػتثناق

إل ػ ركاقػػا افػػف آس ػ كد  كه ػ ا التػػدقث لػػقس سػػففا لنػػزكؿ ا قػػا الأرقآػػا؛ لصلػػك آػػف الت ػرق فػػالنزكؿ إكاع ػراض أثقػػر آػػف
الآ سرقف عف أر آع عدـ كيكد كا ػا أك تػدث صػاص قسػتدعي النػزكؿ

()24

فضػف عػف أف هػ الركاقػا تصػالؼ نػص النفػي

علق ال ػفة كالسػفـ ضػ كا هػ ا قػا فػي السػكرة التػي قػ أر فقهػا أػ ا كأػ ا ( .)25فػؿ هػي تسػتتقؿ عخػف فنػاق علػ الضػكافط

اب طفتقا كالص امص كالآآقزات في الآكضكعات كااسالقب ( )26لأػؿ آػف السػكر الآأقػا كالآدنقػا فػف ق خػؿ أف تنػزؿ ا قػا
فػػي آأػػا الآأرآػػا كأف تفخ ػ سػػنقف ب آأػػاف لهػػا إل ػ أف تنػػزؿ السػػكرة فػػي الآدقنػػا الآنػػكرة ثػػـ تكضػػع تلػػؾ ا قػػات أك ا قػػا أك

ا قتاف في تلؾ السكرة (.)27

فل ؿ ه ا قا الأرقآا د أرها النفػي -علقػ ال ػفة كالسػفـ -فػي تػدث آأػي فظ ّػف افػف آسػ كد آأقػا هػ ا قػا
كاهلل ت ال أعل كأعلـ.
كأآا تسآقا السكرة فقخكؿ افف عاشكر ه السكرة تسآ آف عهد ال تافا فسكرة التدقد (.)28

فإ ا

كاستدؿ عل لؾ فآا ركا الطفراني كالفزار آف تدقث إسفـ عآر فف الصطاب (أف عآر دصػؿ علػ أصتػ فػؿ أف قسػلـ
ين ِف ِ
ام ُنواْ َِٱلَّ ِو ورلولِ ِوۦ وأ ِ
تق ا فقها أكؿ سكرة التدقد فخ أر تت فلغ ء ِ
يو 7[التدقد](.)29
َنفقُواْ ِم َّما َج َعََّ ُُم ُّملتَخََّ ِف َ
ََ ُ َ
َ
كلخد تتفع الفاتثاف نص الركاقا التي أكردها افف عاشكر في آسند الطفراني كالفزار كهي عل النتك ا تي
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عف عآر فف الصطاب ثـ ري ت إل ن سي فخرأت في ال تق ا لََّح لَِّ ِو ما ِفي َّ ِ
يوز
ٱلع ِز ُ
َ َ
ٱلل َم َوت َوٱألَر ِ َو ُى َو َ
َ
ِ
يم 1[التدقد](.)31
ٱل َحُ ُ
ٱقر َِٱلِم َرَِّ َك ٱلَِّذي َخََّق 1[ال لؽ](.)31
كأآا ركاقا الطفراني في الآ يـ الأفقر ك د ضرب أصت أكؿ اللقؿ كهي تخ أر َ أ
كآآا قلتظ الفاتثاف في ه ا الآخاـ أف ركاقا الفزار لـ تشر إل اسـ السكرة إكانآا اأت ت فػ أر آطل هػا فقنآػا أشػارت
ركاقا الطفراني إل سكرة ال لؽ ك لؾ في آ رض التدقث عف ا إسفـ عآػر كلػ ا فػإف ابسػتدبؿ فتلػؾ ا ثػار علػ أف
سكرة التدقد أانت آ ركفا فه ا ابسـ آن عهد ال تافا إنآا هػك اسػتدبؿ اقػر د قػؽ كاا ػرب إلػ ال ػكاب أف قخػاؿ إف
السػكرة ػػد عرفػت فهػ ا ابسػـ ف ػػد ع ػر ال ػػتافا إشػارة إلػ أهآقػا ل ػػظ التدقػد الػكارد فػي هػ السػكرة فػػي ػكؿ التػػؽ 
يد ِف ِ
ش ِوديد 25[التدقػد] كآػا قترتػب علػ لػؾ آػف تكيقػ نظػر الخػار ال طػف لهػ ال ػن ا التدقدقػا
َ وأ َ
يو ََأس َ
ٱلحِد َ
َنزل َنا َ
التي فقها رف ا ه ااُآا كعلك ش نها.
املطلب الثاني :موضوعات سورة احلديد ومزايايا.
أوّلً :الوحدة الموضوعية للورة الحديد.
قلتظ الدارس للخرنف الأرقـ أف لأؿ سكرة رننقػا آتػك ار أساسػقا تػدكر علقػ آكضػكعات السػكرة الكاتػدة فقػرفط فقنهػا
فرفػاط قي لهػػا أػػالأفـ الكاتػػد قت لػػؽ نصػػر ف كلػ كأكلػ فػػاصر كهػ ا آػػا أشػػار إلقػ الراف ػػي فخكلػ

كهػ الػػركح التػػي أكآ نػػا

إلقها (ركح الترأقب) لـ ت رؼ ط في أفـ عرفي اقر الخرنف كفها ان رد نظآ كصرج آآا قطقخ الناس كلكبها لػـ قأػف

فتقث هك أ نآا كضع يآلا كاتدة لقس فقف أيزامها ت اكت أك تفاقف (.)32

كلخد أشار أثقر آف ال لآاق الخدآاق كالآتدثقف إل آكضكعات سكرة التدقػد كآخا ػدها فافتتتػت السػكرة ففقػاف أف اهلل

 آنز عف أؿ آا ب قلقؽ ف ثـ تضػت السػكرة الأرقآػا الآػلآنقف علػ ا ن ػاؽ فػي سػفقؿ اهلل؛ لتتخقػؽ آسػتلزآات ا قآػاف
فػػاهلل فػػي أن سػػهـ ثػػـ ت رضػػت السػػكرة الأرقآػػا لآ ػػامر الصلػػؽ آػػف تسػػف عا فػػا الآػػلآنقف كسػػكق عا فػػا الآنػػافخقف فػػدعت
الآلآنقف قثار ا يلا عل ال ايلا كالفا قا عل ال انقا ثـ ررت السكرة الأرقآا أف أػؿ شػيق قتػدث فػي هػ ا الأػكف إنآػا
قأكف فخضاق اهلل ك در فهك  ال م أرسؿ الرسؿ علقهـ السفـ كأنزؿ آ هـ الأتػب السػآاكقا؛ لقتأآػكا فػقف النػاس فال ػدؿ
ثـ أك ت السكرة الأرقآا الآلآنقف فيآلا آف التك قات أال فر عل النكامب إكاعداد الخكة رهاب عدكهـ.
كاصتتآت السكرة ففقاف أف الرسالا ا ط اق آف اهلل كفضؿ قصتص ف آف قشاق آف عفاد .

كهنا تيدر ا شارة إلػ تناسػب آطلػع السػكرة الػ م قتتػدث عػف اهلل ال زقػز الػ م ب قغلػب آػع صتاآهػا الػ م قتتػدث عػف

فضؿ اهلل ال م قلتق آف قشاق.

كل ؿ الناظر للكهلا ااكل له الآكضكعات قتسفها آخط ا ال فت كآتفاقنا التلخات كلأف إ ا ت آؿ الخار الت قؼ

في ه الآكضكعات فإن سقخؼ عل

اؾ ال خد الناظـ لشتات ه الآكضكعات الآت ددة.
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كلخػد تنكعػت عفػارات الآصت ػقف فػػي فقػاف الكتػدة الآكضػكعقا للسػكرة فخػػاؿ سػقد طػب -رتآػ اهلل -هػ السػػكرة
فيآلتها دعكة لليآاعا الآسلآا أي تتخؽ في اتها تخقخػا إقآانهػا هػ التخقخػا التػي تصلػص فهػا الن ػكس لػدعكة اهلل فػف

تضف علقها فشيق كب تتتيز دكنها شقمان ب ااركاح كب ااآكاؿ (.)33

()34

كقرل سقد طب -رتآ اهلل -أف السكرة د أنيزت ه ا الآتكر ال اـ في شكطقف رمقسقف
ِ
 -1ا قات آف كل ت ػال لََّح لَِّ ِو ما ِفي َّ ِ
وم
ٱلع ِز ُ
َ َ
ٱلل َم َوت َوٱألَر ِ َو ُى َو َ
َ
يم 1[التدقػد] إلػ كلػ ت ػال فَوٱل َي َ
يز ٱل َحُ ُ
ِ
ٱلن ِ
َّل ي َ ِ ِ
وير 15[التدقػد] تقػث دعػت ا قػات
دية َوَّل ِم َن ٱلَّ ِوذ َ
ؤخ ُذ من ُُم ف َ
ُ
وي َموولَى ُُم َوَِ َ
وئس ٱل َمص ُ
ين َُفَ ُورواْ َموأ َوى ُُ ُم َّ ُ
وار ى َ
الأرقآا اليآاعا الآسلآا في الشكط ااكؿ آف السكرة إل تتخقؽ قـ ا قآاف فف ؿ الن س كالآاؿ في سفقؿ اهلل.
ِ
شو ُقَُّووَيم لِ ِوذ ِ ِ
 -2ا قات آف كل ت ػال أَلَم َي ِ
ين
ٱلح ِّ
وق َوَّل َي ُُوُنوواْ َُٱلَّ ِوذ َ
وأن لَِّ ِوذ َ
ُر ٱلَّوو َو َموا َن َوز َل م َون َ
ام ُن َٰٓوواْ أَن تَخ َ َ ُ ُ
ين َء َ
ِ
أُوتُواْ ِ
ون 16[التدقػد] إلػ كلػ ت ػال لِّ َوئََّّل َيعََّ َوم
ٱلُتَ َب ِمن قََ ُل فَ َ
نيم فَ ِلوقُ َ
لت ُقَُّ ُ
وَ ُيم َو َُثير ِّم ُ
َم ُد فَقَ َ
طا َل َعََّي ِي ُم ٱأل َ
َن ٱلفَضو َل َِي ِود ٱلَّ ِوو يؤِت ِ
ٱلُتَ ِب أََّّل ي ِ
أَى ُل ِ
ضول ٱلع ِظ ِ
شيء ِّمن فَ ِ
ويم29[
ضل ٱلَّ ِو َوأ َّ
يوو َمون َي َ
ون َعََّى َ
شوآَٰ ُء َوٱلَّ ُ
قدُر َ
ُ
َ
َ
وو ُذو ٱلفَ ِ َ

التدقػد] تقػػث تضػػت ا قػػات الأرقآػػا اليآاعػػا الآسػػلآا علػ التػزاـ آػػا قنفثػػؽ عػػف تخقخػػا ا قآػػاف فػػي الخلػػب آػػف صشػػكع
كتخكل كصلكص كتيرد (.)35

كقرل الفاتثاف أف الكتػدة الآكضػكعقا لسػكرة التدقػد تتآثػؿ فػي فقػاف عكاآػؿ التآأػقف لمآػا الآتآدقػا ك لػؾ فػالتض علػ

ترسقخ قـ ا قآاف في الن كس كالدعكة إل الف ؿ في سفقؿ اهلل.

كف د تخرقر الكتػدة الآكضػكعقا لسػكرة التدقػد تيػدر ا شػارة إلػ كيػ ارتفػاط ا قتػقف ااصقػرتقف آػف سػكرة التدقػد فآتػكر

السكرة الرمقس تقػث يػاقت هاتػاف ا قتػاف ف ػد آػا أػر اهلل  آك ػؼ أآػـ سػافخا آػف الهػدل الػ م أنػزؿ علقهػا فياقتػا لتهقيػا
الآسلآقف عل التخكل كا قآاف؛ كلتتػكب فػقف الآسػلآقف كال سػكؽ ( .)36كلتخػر ار أف فضػؿ اهلل فػي التآأػقف لمآػا ب قتػكؿ دكف
تتخقخ أتد تقف ق ف اهلل فك كع .

أآا تيدر ا شارة إل كي تناسب سكرة التدقػد آػع آػا قياكرهػا آػف السػكر الخرننقػا إ سػفخت سػكرة التدقػد فسػكرة الكا ػا

التػػي أشػػارت إلػ عظػػقـ شػ ف الخػرنف الأػرقـ ثػػـ أعخفػػت سػػكرة الكا ػػا فسػػكرة التدقػػد التػػي فقنػػت عكاآػػؿ التآأػػقف لهػ ااآػػا كآػػا
قتطلػػب هػ ا التآأػػقف آػػف إعػػداد ركتػػي كآػػادم؛ إ ب رف ػػا لهػ ااآػػا دكف هػ ا الآػػنهن الصالػػد ثػػـ أعخفػػت سػػكرة التدقػػد فسػػكرة
الآيادلا التي تتتدث في آتكرها الرمقس عف عكاآؿ التآأقف ال أرقا كأق قا فنامها فالتكار كالآيادلا (.)37
ثانياً :مزايا لورة الحديد موضوعاً وألَّوَاً.

تآقزت سكرة التدقد فيآلا آف الآقزات في الآكضكع كااسلكب

أوّلً :موضوعاً :ت لت السكرة الأرقآا فالتدقث عف الن اؽ كدكاف

كالأ ر كأسفاف كا قآاف كعكاآؿ تتخقخػ فكيهػت السػكرة

الأرقآا أنظار اليآاعا الآسلآا نتك أهآقا الت اعؿ آع أتاب اهلل كفقنت لهـ طرؽ آصاطفا الناس قخاظ فطرتهـ كتكيقههـ

نتك ا قآاف تقث كرد الت فقر فل ظ (نآف) كآا اشتؽ آن في تضاعقؼ ه السكرة نتك أرفع عشرة آرة.

اجمللة األردنية يف الدراسات اإلسالمية ،مج ( ،)11ع (2022/1443 ،)1م ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 341
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ثانياً :ألَّوَاً :اشتآلت سكرة التدقد عل ف ض ااسالقب كالخضاقا اللغكقػا التػي آازتهػا عػف اقرهػا آػف السػكر إكاف شػارأتها
ف ض السكر في شيق آف ه ااسالقب كآنها
 -1كركد أف ػػاؿ ااآػػر فأث ػرة فػػي السػػكرة الأرقآػػا نتػػك نآن ػكا أن خ ػكا انظركنػػا اري ػكا اعلآ ػكا كسػػافخكا كب شػػؾ أف له ػ

ااف اؿ دببت شدقدة ال لا فآتكر السكرة الرمقس ال م قتض عل تتخقؽ قـ ا قآاف في الن س فالف ؿ كال طاق.

وون
 -2أثرة است آاؿ أسلكب ابست هاـ في ه السكرة الأرقآا ك د أفاد ا نأار تارة نتك كلػ َ  و َموا لَ ُُوم َّل تُؤ ِم ُن َ
ين 8[التدقػد] كأفػاد التتػرقض تػارة أصػرل نتػك
َِٱلَّ ِو َو َّ
لو ُل َيد ُعو ُُم لِتُؤ ِم ُنواْ ََِرَِّ ُُم َوقَود أ َ
َخو َذ ِميوثَقَ ُُم إِن ُُنوتُم ُّموؤ ِمِن َ
ٱلر ُ
ووۥ أَجور َُ ِوريم 11[التدقػد] إضػافا لآػا أفػاد آػف
ووۥ َولَ ُ
ض ِوعفَ ُۥو لَ ُ
كل ت ػال َّ مون َذا ٱلَّ ِوذي ُيقو ِر ُ ٱلَّ َ
لونا فَ ُي َ
وو قَ ً
رضوا َح َ
ِ
ش قَُُّوَيم لِِذ ِ ِ
التخرقر ك لؾ في كلػ  أَلَم َي ِ
ين
ٱلح ِّ
وق َوَّل َي ُُوُنوواْ َُٱلَّ ِوذ َ
أن لَِِّذ َ
ُر ٱلَّو َو َما َنَز َل م َون َ
ام ُنَٰٓواْ أَن تَخ َ َ ُ ُ
ين َء َ
ِ
ٱلُتَو ِ
أُوتُوواْ ِ
ون 16[التدقػػد] تقػػث عفػػر فااسػػلكب
ونيم فَ ِل وقُ َ
ل وت قَُُّو ُ
َ
ووَ ُيم َو َُثيوور ِّمو ُ
َمو ُود فَقَ َ
وب موون قََ و ُل فَطَووا َل َعََّووي ِي ُم ٱأل َ
ابسػػت هاآي ال ػ م قتناسػػب آػػع التالػػا التػػي يػػاقت ت اليهػػا هػ السػػكرة آػػف كيػػكد طام ػػا آػػف الآسػػلآقف فػػي الآيتآػػع
الآدني لـ قأف ا قآاف د تآأف آف لكفهـ ف د؛ فياق ابست هاـ لقخرع أ هانهـ كقك ظ لكفهـ نتك ا قآاف.

وك ُىو َوو
ػػر فػػي ف ضػػها نتػػك كل ػ ت ػػال َ ذلِو َ
ون[التدقػد  ]19ك كلِػ يػؿ
أُولَِئ َك ُى ُوم ِّ
الصودِّيقُ َ

 -3الت فقػػر فضػػآقر ال ػػؿ (هػػك) فأثػرة فػػي نقػػات هػ السػػكرة ف فػػاد الت
ِ
ِ
لَِّ ِو
ػفتان َ والَِّذ َ
يم[التدقد  ]12ك كل س َ
آم ُنوا َِالَّو َوُر ُ
ين َ
ا ْلفَ ْوُز ا ْل َعظ ُ
يود[التدقػد  ]24فقنآػا أفػاد التكأقػد فػي ف ضػها ا صػر نتػك كلػ ت ػال
يفلُ َ و َم ْن َيتََو َّل فَِإ َّن الَّ َو ُى َو ا ْل َغِن ُّ
وي ا ْل َح ِم ُ
ُ ىو ٱلَِّذي ي َنِّز ُل عََّى ع ِ
خر َج ُُم ِّم َن ُّ
ٱلظَُّمت إِلَى ُّ
ٱلن ِ
َد ِه َء َاي ِت ََِّي َنت لِّ ُي ِ
وور 8[التدقػد] ك لػؾ عخػب كلػ َ  و َموالَ ُُم
َ َ
ُ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ين 7[التدقػد]؛ فػادة الت أقػد علػ
ون َِٱلَّوو َو َّ
ودعو ُُم لتُؤ ِم ُنوواْ َِ َورَِّ ُُم َوقَود أَ َخو َذ ميوثَقَ ُُم إِن ُُنوتُم ُّموؤ ِمن َ
َّل تُؤ ِم ُن َ
لوو ُل َي ُ
ٱلر ُ
ضػػركرة تتخقػػؽ ػػقـ ا قآػػاف فػػي الػػن س الفش ػرقا كهػػي دببت شػػدقدة ال ػػلا فآتػػكر السػػكرة ال ػرمقس كالغػػرض ال ػ م
سقخت آف أيل ه السكرة الأرقآا.
املبحث األول:

األقوال التفشريية الواردة يف اآلية الثامهة والعشريو مو سورة احلديد.
املطلب األول :ذكر أقوال املفشريو يف اآلية وموطو الهزاع فيًا.
َٰٓ
ين ِمن َّر ِ ِ
ِ
لولِ ِوۦ ُيؤِت ُُم ُِفََّ ِ
وون َِ ِۦ
وو
جعول لَّ ُُوم ُنوو ار تَم ُ
ش َ
اؿ ت ػال َ يأ َُّي َيا ٱلَِّذ َ
حمتووۦ َوَي َ
ام ُنواْ ٱتَّقُواْ ٱلَّ َو َو َءام ُنواْ َِ َر ُ
َ
ين َء َ
وي ِ
غفرلَ ُُم َوٱلَّ ُو َغفُور َّر ِحيم
ََ
َٰٓ
ام ُنواْ ٱتَّقُواْ ٱلَّ َو عل ثفثا أ كاؿ
ُّيا ٱلَِّذ َ
الموض األول :اصتلؼ الآ سركف في تتدقد الآصاطب فخكؿ اهلل َ  يأَي َ
ين َء َ
()38
القول األول :الصطاب في ا قا الأرقآا آكي إل آلآني أهؿ الأتاب عل كي ال آكـ ك هب إل ه ا الخكؿ الطفرم
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()41

()39

كالآاترقدم

()45

اليكزم

()53

كآأي فػف أفػي طالػب
()46

كالخرطفػي

()54

كافف عيقفا

تخي

كالكاتػدم( )41كالفغػكم( )42كالزآصشػرم فػي ػكؿ

()43

()47

كالفقضػاكم

()55

()49

()48

كالنسػ ي

كالخنكيي(.)56

كالشكأاني

كالصػازف

()51

كافػف عػادؿ

()44

كافػف عطقػا فػي ػكؿ

()51

كا قيػي

كافػف

كأفػك السػ كد( )52إكاسػآاعقؿ

القول الثواني :الصطػاب فػي ا قػا الأرقآػا آكيػ إلػ الن ػارل آػف أهػؿ الأتػاب علػ كيػ الص ػكص ك هػب إلػ هػ ا الخػكؿ
()57

السػػآر ندم فػػي ػػكؿ آتتآػػؿ
()61

اليفلقف

كالنقسػػافكرم التسػػف فػػف آتآػػد( )61ك ػػاتب

()59

كال ػرازم( )58كالفقضػػاكم فػػي ػػكؿ آتتآػػؿ

كافف عاشكر في كؿ(.)62

القول الثالث :الصطاب في ا قا الأرقآا آكي إل الآلآنقف آػف أآػا آتآػد  ك هػب إلػ هػ ا الخػكؿ السػآر ندم( )63كافػف
()64

عطقا في كؿ

()65

كأفك تقاف

()67

()66

كالشنخقطي

كافف عاشكر في كؿ

كسقد طنطاكم(.)68

الموض الثاني :اصتلؼ الآ سركف في آ ن كؿ اهلل ِ  أ لَ ِ
قف ِآف رت َآتِ ِۦ عل
القووول األول :ق ػراد فػػالأ لقف فػػي ا قػػا الأرقآػػا أم ااي ػرقف عل ػ كي ػ ال آػػكـ فخػػاؿ ف ضػػهـ الأ لػػقف الن ػػقفقف آػػف اايػػر
كلقف رمقسقف

ك اؿ نصركف الأ لقف الض قف آف ااير.

ك هػػب إل ػ الخػػكؿ ف ػ ف الأ لػػقف أم ااي ػرقف عل ػ كي ػ ال آػػكـ آخاتػػؿ

()72

كآأي

()69

()73

كالسآ اني في كؿ

()74

كالفغكم

()75

كالصازف

()76

كافف أثقر

()71

كالطفػػرم فػػي ػػكؿ
()77

كالسقكطي في كؿ

()79

أآا ال قف هفكا إل الخػكؿ فػ ف الآخ ػكد فػالأ لقف أم الضػ قف آػف اايػر فهػـ آياهػد
()81

فػػي ػػكؿ

كالث لفػػي فػػي ػػكؿ

()87

كالطنطاكم

()82

كال افكني(.)88

()83

كافػػف أثقػػر فػػي ػػكؿ

()84

كالسػػقكطي فػػي ػػكؿ

()71

كالآاترقػػدم

كا لكسي(.)78

كالطفػرم( )81كالآاترقػدم
()86

كافػػف عاشػػكر( )85كآتآػػد عػػزت دركزة

()91

كأآػػا ال ػ قف هف ػكا إل ػ الخػػكؿ ف ػ ف الآخ ػػكد فػػالأ لقف أم الن ػػقفقف آػػف اايػػر فهػػـ الزيػػاج( )89كالآاترقػػدم فػػي ػػكؿ

()98

كالس ػ ػػآر ندم( )91كالث لف ػ ػػي( )92كالس ػ ػػآ اني( )93كالزآصشػ ػ ػػرم( )94كاف ػ ػػف عطق ػ ػػا 95كافػ ػ ػػف ليػػ ػػكزم( )96كالػ ػ ػرازم( )97كالخرطفػ ػ ػػي

()116

كالفقض ػػاكم( )99كالنسػ ػ ي( )111كأف ػػك تق ػػاف( )111كالث ػػالفي( )112كا قي ػػي( )113كالشػ ػرفقني( )114كأف ػػك السػ ػ كد( )115كالآظه ػػرم
()117

()118

كالشكأاني

()119

كالخنكيي

()111

كالآرااي

()111

كسقد طب

كطنطاكم(.)112

إكاسآاعقؿ تخي
القول الثاني :تص قص ل ظ الأ لقف فنكعقف آف ااير آتددقف في ل ف ضهـ آصت ا ف يرم الدنقا كا صرة.
()113

كلخد هب إل الخكؿ ف ف عآكـ ل ظ الأ لقف قص ص ف يرم الدنقا كا صرة الطفػرم فػي ػكؿ

()114

كؿ

()115

كآأي فف أفي طالب في كؿ

كالخرطفي في كؿ(.)116

كالآاترقػدم فػي

كلقف رمقسقف

الموض الثالث :اصتلؼ الآ سركف في آ ن كؿ اهلل َ { كَقي َ ؿ ل ُأـ ُنك ار} عل
القول األول :تآؿ ل ظ النكر في ا قا الأرقآا عل التخقخا كالآ ن أم قي ؿ لأـ اؾ النكر ال م هك عفآا الآلآف
()119

ق ػػكـ الخقاآ ػػا ك ه ػػب إلػ ػ هػ ػ ا الخ ػػكؿ الزي ػػاج( )117كالآاترق ػػدم( )118كآأ ػػي ف ػػي ػػكؿ
()124

كالزآصشرم( )122كافف عطقا( )123كالفقضاكم في كؿ

()121

كالس ػػآ اني( )121كالفغ ػػكم

كالنس ي( )125كالصازف( )126كأفك تقاف( )127كالنقسافكرم التسف فف
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آتآد( )128ك اتب اليفلقف( )129كا قيي( )131كأفك الس كد( )131كا لكسي(.)132
القول الثاني :تآؿ ل ظ النكر في ا قا الأرقآا عل الآياز أم قي ؿ لأـ هدل تهتدكف ف
()135

آياهػػد( )133كآخاتػػؿ( )134كالطفػػرم فػػي ػػكؿ
()139

عطقا في كؿ

()141

كالخرطفي في كؿ

()136

كالزيػػاج فػػي ػػكؿ

()141

كالفقضاكم في كؿ

كلخد هب إل ه ا الخػكؿ
()138

كالسػػآر ندم( )137كالث لفػػي فػػي ػػكؿ

كافف أثقر( )142كالشكأاني(.)143

كافػػف

كفناق عل آا سفؽ قآأف الخكؿ ف ف آكاطف النزاع في ه ا قا الأرقآا أانت في ثفث ضاقا رمقسا كهي
 -1تتدقد الآصاطب في ا قا الأرقآا.

 -2فقاف الآخ كد فل ظ الأ لقف في ه ا قا.
 -3تتدقد آ ن النكر في ا قا الأرقآا.
املطلب الثاني :أدلة املفشريو ومهاقشتًا.
َٰٓ
ام ُنواْ ٱتَّقُواْ ٱلَّ َو 28[التدقد].
ُّيا ٱلَِّذ َ
أدلة الموض األولَ  :يأَي َ
ين َء َ
القول األول :الصطاب فػي ا قػا الأرقآػا آكيػ إلػ أهػؿ الأتػاب علػ كيػ ال آػكـ كلخػد اسػتدؿ الآ سػركف الخػاملكف فهػ ا
الخكؿ فالدلقؿ ا تي

التدقث ال م

عند ا آاـ الفصارم تدثني أفك فردة أن سآع أفػا عػف النفػي  ػاؿ ثفثػا قلتػكف أيػرهـ آػرتقف

الريؿ قأكف ل ااآا فق لآها فقتسف ت لقآهػا كقلدفهػا فقتسػف أدفهػا ثػـ ق تخهػا فقتزكيهػا فلػ أيػراف كآػلآف أهػؿ الأتػاب الػ م

أػػاف آلآنػػا ثػػـ نآػػف فػػالنفي  فل ػ أي ػراف كال فػػد ال ػ م قػػلدم تػػؽ اهلل كقن ػ لسػػقد
ال تق

()144

ككي ػ دبلػػتهـ آػػف ه ػ ا التػػدقث

أف النفي -علق ال فة كالسفـ -د نص عل أف آف قلآف آف أهؿ الأتاب فالنفي آتآػد -علقػ ال ػفة كالسػفـ-

فل أيراف كل ا فإف التدقث ال تق قلقد الآ ن ال م هفكا إلق (.)145

كقرل الفاتثاف أف ه ا التػدقث إكاف  -ػ عنػد ا آػاـ الفصػارم -إب أنػ ب ق ػ أف قأػكف ت سػق ار لاقػا الأرقآػا فػؿ
إف ااقا آا فق إثفات ااير لآف نآف آف أهؿ الأتاب فالنفي آتآد  كآآا قلقد لؾ أف ا آػاـ الفصػارم -رتآػ اهلل -ػد
سا في أتاب اليهاد كلـ قرك في أتاب الت سقر.

القول الثاني :الصطاب في ا قا الأرقآا آكيػ إلػ الن ػارل آػف أهػؿ الأتػاب علػ كيػ الص ػكص كاسػتدلكا علػ هػ ا الخػكؿ
فآا ق تي

ام ُنواْ ِمن ُيم أَجَرُىم
دلقؿ السقاؽ استدؿ أ تاب ه ا الخكؿ فآا سفخت ه ا قا آف كؿ اهلل َ فاتَي َنا ٱلَِّذ َ
ين َء َ
[ 27التدقد].
ِ
ونيم أَجوَرُىم أم آػف الػ قف اتف ػكا
اؿ افف عاشكر لآا ك ع قا أقهػا الػ قف نآنػكا هنػا عخػب كلػ فَاتَي َنوا ٱلَّ ِوذ َ
امُنوواْ م ُ
ين َء َ
عقس  اتتآؿ كل  قا أقها ال قف نآنكا أف قأكف د است آؿ است آال اللغكم ااعـ أعني آف ت ؿ آن آطل ػ ػؽ
إقآاف كهك هنا آف نآف ف قس (.)146
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كتيػػدر ا شػػارة هنػػا إلػ أف افػػف عاشػػكر -رتآػ اهلل -ػػد يآػػع فػػقف دلقػػؿ السػػقاؽ كاللغػػا فاسػػتدؿ فالسػػقاؽ السػػافؽ لاقػػا

الأرقآا ثـ استدؿ فالآ ن اللغكم ال اـ لألآا نآف ال م قدؿ عل آطلؽ ا قآاف دكف ا شارة ل ما ف قنها.

القول الثالث :الصطاب في ا قا الأرقآا آكي إل أآا آتآد  كاستدلكا عل ه ا الخكؿ فاادلا ا تقا
ِ
لووولِ ِو 28[التدقػػد] ككيػ دبلػػتهـ فػي لػػؾ أف ا قػػا الأرقآػػا ػػد اشػػتآلت
 -1كلػ ت ػػال فػػي ا قػػا اتهػػا َ و َءام ُنوواْ َِ َر ُ
عل رقنا؛ رادة آ ن زامد عل آطلؽ ا قآاف كالت دقؽ.
كهك الآ ن ال م ل ت إلق آتآد عزت دركزة فخكل

تكيق الصطاب إل ال قف نآنكا قتضآف رقنا فؿ دبلا علػ

أف يآلا كنآنكا فرسكل ب ق ني ا قآاف الفدني فالرسكؿ ؛ انهـ آلآنكف فػ تقنآػا ك ػ هـ فالػ قف نآنػكا إكانآػا

ت ني التث عل كة القخقف كالكثكؽ كالطاعا (.)147
َٰٓ
ام ُنواْ عل آلآني أآا ا سفـ ف ف أال لـ في الدبلا علقهـ.
ُّيا ٱلَِّذ َ
 -2عادة الخرنف الأرقـ في إطفؽ َ يأَي َ
ين َء َ
َٰٓ
ام ُنواْ ٱتَّقُوواْ ٱلَّ َوو 28[التدقػد] آآػا قخػكم أف قتآػؿ الصطػاب علػ
ُّيا ٱلَِّذ َ
كلخد درت ا قا الأرقآا فخكل ت ال َ يأَي َ
ين َء َ
آلآني أآا ا سفـ.

كق ػػري الفاتث ػػاف الخ ػػكؿ الثال ػػث فػ ػ ف الصط ػػاب ف ػػي ا ق ػػا الأرقآ ػػا آكيػ ػ اآ ػػا آتآ ػػد  إ ل ػػقس ثآ ػػا دلق ػػؿ قخ ػػكل علػ ػ

تص ػػقص أهػػؿ الأتػػاب فالصطػػاب فضػػف عػػف الخػػكؿ فتص ػػقص الصطػػاب فال ػ قف نآن ػكا ف قس ػ
إقآاف فيآقع الرسؿ (.)148

فا قآػػاف فرسػػكؿ آػػف الرسػػؿ

فسقاؽ ا قا اتها قلقد أنها آكيها للآلآنقف آف أآا آتآد  كفي لؾ قخكؿ الشنخقطي هػ ا قػا الأرقآػا آػف

سكرة التدقد في الآلآنقف آف ه ااآا كأف سقا ها فػي لػؾ كاضػ

فخد الط (.)149

كأف آػف زعػـ آػف أهػؿ ال لػـ أنهػا فػي أهػؿ الأتػاب

أدلة الموض الثاني :يؤِت ُُم ُِفََّ ِ ِ
حم ِت ِوۦ 28[التدقد].
ُ
ين من َّر َ
القول األول :الأ لقف أم الض قف آف ااير.
كلخد استدؿ الخاملكف فه ا الخكؿ فاادلا ا تقا

()151

َُ ِوريم 18[التدقػد]

ُ لَ ُيوم َولَ ُيوم أَجور
ض َوع ُ
 -1دلقؿ السقاؽ ك لؾ في ػكؿ التػؽ ُ  ي َ
سقاؽ ا قات السافؽ د دؿ عل آضاع ا ااير للآلآنقف فقتآؿ الأ لقف في ا قا الأرقآا عل آ ن الض قف.

 -2كاستدلكا أ لؾ فالتدقث ال م

عند ا آػاـ الفصػارم آثػؿ الآسػلآقف كالقهػكد كالن ػارل أآثػؿ ريػؿ اسػت ير أيػراق

ق آلكف ل ف آلت القهكد إل ن ؼ النهار كعآلت الن ارل آػف الظهػر إلػ ال
ال

ر إل الغركب عل

ككيػ دبلػتهـ فػي لػؾ أف

قراطقف اؿ فق كاستأآلكا أير ال رقخقف ألقهآا (.)151

ػر علػ

قػراط ثػـ عآػؿ الآسػلآكف آػف

كآكطف الشاهد آف ه ا التدقث كل -علق ال فة كالسفـ -كاستأآلكا أيػر ال ػرقخقف ألقهآػا أم قضػاعؼ لهػـ اايػر

فخد اؿ افف عاشكر أم أص كا ض ؼ أؿ فرقؽ (.)152
كأآا ال قف تآلكا ل ظ الأ لقف عل الن قفقف آف ااير فخد استدلكا عل ه ا الخكؿ فالآ ن اللغكم لل ظ الأ ؿ تقث
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قخػػكؿ الزيػػاج آ نػػا قػػلتأـ ن ػػقفقف آػػف رتآتػ إكانآػػا اشػػتخا فػػي اللغػػا آػػف الأ ػػؿ كهػػك أسػػاق قي لػ ال ارأػػب تتتػ إ ا
ارتدؼ لمف قسخط فت كقل قلتأـ ن قفقف قت ظانأـ آف هلأا الآ ا ي (.)153
كقرل الفاتثاف أف الأ ؿ في اللغا لقس آصت ا فالن قب فلخد اؿ افف فارس الأاؼ كال ػاق كالػفـ أ ػؿ
قدؿ عل تضآف الشيق للشيق

()154

ك اؿ في آكضع نصر كالأ ؿ في ف ض اللغات الض ؼ آف ااير (.)155

ػتق

()156
ونيم َّموون
القوول الثوواني :اصت ػاص ل ػظ الأ لػػقف فػ يرم الػػدنقا كا صػرة كلخػد اسػػتدلكا علػ لػػؾ
فخػكؿ التػؽ َ  و ِمو ُ
َٰٓ ِ
ِ ِ
ل َنة 211[الفخرة] ككيػ دبلػتهـ فػي لػؾ ا تػراف أػر التسػنا فػي ا قػا الأرقآػا
َيقُو ُل َرََّ َنآَٰ َءات َنا في ٱلد َ
ل َنة َوِفي ٱألخَرِة َح َ
ُّنيا َح َ

ف يرم الدنقا كا صرة.

كقري الفاتثاف الخكؿ ااكؿ فتآؿ ل ظ الأ لقف عل الض قف آف ااير؛ إعآاب لدلقؿ السقاؽ كآػا تتتآلػ اللغػا

كاستمناسا فآا

آف تدقث ا آاـ الفصارم فخد استأآلكا أير ال رقخقف .

كهنا تيدر ا شارة إل أف ابست آاؿ الخرنني ػد أثفػت فر ػا د قخػا فػي ابسػت آاؿ فػقف الأ ػؿ كالن ػقب تقػث قخػكؿ اهلل
شوفَعة ل ِّوي َئة ي ُُون لَّ ُ ِ
شفَع ًة حلو َنة ي ُُون لَّ ُۥ ِ
نيوا 85[النسػاق] فلآػا ا تػرف
نيوا َو َمون َيشوفَ َ َ َ َ
َّ  من َيشفَ َ َ َ َ َ
وو ۥُفول ِّم َ
وو َنصويب ِّم َ
الأ ؿ كالن قب في نقا كاتدة أاف بفد آف إثفات فرؽ فقنهآا فػي الآ نػ ؛ إ ب تػرادؼ فػي الخػرنف تقػث ػاؿ ا لكسػي فػي
آ رض ت سقر ه ا قا كلخد فرؽ فقنهآا ف ض الآتخخقف ف ف الن قب قشآؿ الزقادة كالأ ؿ هك الآثػؿ الآسػاكم فاصتقػار
الن قب أكب؛ اف يزاق التسنا قضاعؼ (.)157

جعل لَّ ُُم
أدلة الموض الثالثَ  :وَي َ
القول األول :تآؿ ل ظ النكر في ا قا الأرقآا عل التخقخا أم إشارة إل النكر الػ م هػك عفآػا الآػلآف قػكـ الخقاآػا
ر 28[التدقد].
ُنو ا

كاستدؿ الخاملكف فه ا الخكؿ فآا قلي

َيدي ِيم وَِأ ِ
ين أ ِ
ِ
وم
ورُىم ََ َ
ٱلمؤ ِم ِن َ
شرى ُُ ُم َ
ٱلمؤ ِم َنت َي َ
َيمن ِيم َُ َ
لعى ُن ُ
َ َ
ين َو ُ
وم تََرى ُ
ٱلي َ
دلقؿ السقاؽ تقث قخكؿ اهلل َ  ي َ
ِِ ِ
ِ
جَّنت تَ ِ ِ
وون
ٱلم َن ِفقُ َ
َ
َنيُر َخَّدين ف َ
جري من تَحت َيا ٱأل َ
ييا 12[التدقد] كقخكؿ  في آكضع نصر آف سكرة التدقد َ يوَم َيقُوو ُل ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ام ُنواْ ٱنظُُروَنا َنقتََِس من ُّن ِ
ورُُم 13[التدقد].
ٱلم َنفقَ ُ
ت لَّذ َ
ين َء َ
َو ُ
ككي دبلتهـ في لؾ أف سقاؽ ا قات السافؽ د تتدث عف النكر ال م سقصتص ف الآلآف قكـ الخقاآا (.)158

القول الثاني :تآؿ ل ظ النكر في ا قا الأرقآا عل الآياز أم قي ؿ لأـ هػدل تهتػدكف فػ كاسػتدلكا علػ هػ ا الخػكؿ
()159
ان ميتا فَأَحيي َن ُو وجعَّ َنا لَ ُوۥ ُنو ار ي ِ
مشي َِ ِوۦ ِفي َّ
ٱلن ِ
اس 122[اان اـ].
فخكؿ اهلل 
َ
َ َ ََ
أ ََو َمن َُ َ َ
عفر فالنكر أناقا عآا قف ر ف كقتض ك لؾ عل سفقؿ ابست ارة.
ككي دبلتهـ في لؾ أف اهلل  د ّ

كقػػرل الفاتثػػاف أف دلقػػؿ السػػقاؽ قخػػكم إرادة تآػػؿ الل ػػظ علػ آ نػ النػػكر ال ػ م قآنتػ اهلل للآػػلآف فػػي ا صػػرة كلأػػف

لقس ثآا آا قآنع آف اليآع فقف الآ اني كل ؿ الغرض ااساسي للسكرة الأرقآا قلقد لؾ؛ إ ياقت السكرة لتتت ػ ػدث عف
عكاآؿ التآأقف لمآا الآتآدقا كعل رأسها التزاـ سفقؿ الهدل كالرشاد.
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كتيدر ا شارة هنا إل أف ف ض الآ سرقف د يآ كا فقف الخكلقف كاعتفركا ااآر آف فاب صفؼ التنػكع كآػنهـ
()161

الطفرم

()161

كالصازف

كافف أثقر(.)162

كفناق عل آا تخرر قكي الفاتثاف الآ ن في ه ا قا الأرقآا عل النتك ا تي قصاطب اهلل  في هػ ا قػا

أآا نفق آتآد  فق آرهـ فتخكل اهلل كالت دقؽ فرسػكل

تتػ ق ظػـ اهلل لهػـ أيػكرهـ كقضػاع ها لهػـ كقػرز هـ الهػدل

في الدنقا كالنكر ال م قصت كف ف في ا صرة.
املبحث الثاني:

األقوال التفشريية الواردة يف اآلية التاسعة والعشريو مو سورة احلديد.
املطلب األول :ذكر أقوال املفشريو يف اآلية وموطو الهزاع فيًا.
ضول َِي ِود ٱلَّ ِوو يؤِت ِ
لُتَ ِب أََّّل ي ِ
اؿ ت ال لِّ َئََّّل يعََّم أَى ُل ٱ ِ
شويء ِّمون فَ ِ
شوآَٰ ُء
ضول ٱلَّ ِوو َوأ َّ
يوو َمون َي َ
ون َعََّى َ
قد ُر َ
ُ
َن ٱلفَ َ َ
َ
َ َ
ِ
َوٱلَّ ُو ُذو ٱلفَ ِ
ٱلع ِظيم[التدقد ]29
ضل َ
كلخد ارت ل الفاتثاف أف ق رفا فآس لا الزقادة في اللغا فؿ الشركع ف أر أ كاؿ الآ سػرقف كأدلػتهـ؛ لآػا فػي لػؾ آػف
لا فتترقر آتؿ النزاع في الآس لا.
عرؼ افف ق قش الزقادة فخكل

الزامد هك ال م قأكف دصكل أصركي آف اقر إتداث آ ن

عفارات الأكفققف كالزقادة كا لغاق آف عفارات الف رققف (.)163

فال ػلا كالتشػك آػف

كعرفها الدأتكر فضؿ عفاس ف نها ألآات كأأثرها تركؼ رأل ف ضهـ أنها ب تايا لها آف تقث ا عراب فػإ ا

أسخطت فخي الأفـ تاآا (.)164

كلخد اصتلؼ ال لآاق في هػ الآسػ لا فآػنهـ آػف ػاؿ فالزقػادة أسػقفكق أفػي الفشػر عآػرك افػف عثآػاف (ت 181ق)

كت فقر الشامع في لؾ تكأقد لغك كقخ د ف لغك ا عراب(.)165

()166

كال ػراق أفػػك زأرقػػا قتق ػ فػػف زقػػاد (ت 217ق) كال ػ م شػػاع عنػػد آ ػػطل ال ػػلا

فالزقادة.

كاقرهآػػا آػػف ال لآػػاق الخػػاملقف

كآف ال لآاق الخاملقف ف دـ الزقادة فصر الدقف الػرازم (ت 614ق) فخػاؿ فػي ت سػقر كلػقس لخامػؿ أف قخػكؿ فػي كلػ
ِ
شوويء و ُىووو َّ ِ
وير 11[الشػػكرل] الأػػاؼ تػػرؼ ازمػػد ب فامػػدة فقػ ؛ اف تآػػؿ أػػفـ اهلل علػ
س َُ ِمثَِّو ِووۦ َ
ٱللوومي ُ َ
َ َ
ت ػػال لَووي َ
ٱلَصو ُ
()167
كالطفػرم آتآػد فػف يرقػر (ت 311ق) تقػث ػاؿ فػي ت سػقر فزقػادة آػا ب ق قػد آػف
اللغك كال فث كعدـ ال امػدة ف قػد
الأفـ آ ن في الأفـ اقر يامز إضافت إل اهلل يؿ ثنال ( .)168كاقرهآا آف ال لآاق الخاملقف ف دـ الزقادة.
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اآليتاى األخريتاى مو سورة احلديد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
املطلب الثاني :ذكر أقوال املفشريو وتكشينًا.

اصتلؼ الآ سركف في الآ ن ال م أفادت الفـ في كؿ التؽ  لَِّئََّّل َيعََّ َم أَى ُل ٱل ُِتَ ِب 29[التدقد] عل

القووول األول :الػػفـ فػػي ا قػػا الأرقآػػا تػػرؼ

ػػلا كزقػػادة كتخػػدقر الآ ن ػ

كلقف رمقسقف

أم لػػق لـ أهػػؿ الأتػػاب أنهػػـ ب قخػػدركف عل ػ

فضؿ اهلل علقهـ دكف اقرهـ ك هػب إلػ هػ ا الخػكؿ الطفػرم( )169كالزيػاج( )171كالآاترقػدم( )171كالسػآر ندم( )172كالث لفػي
()177

كآأػػي( )174كالسػػآ اني( )175كالأرآػػاني( )176كالفغػػكم

ػػر

()173
()181

كالزآصشػػرم( )178كافػػف عطقػػا( )179كافػػف اليػػكزم( )181كالخرطفػػي

كالفقضػ ػػاكم( )182كالنس ػ ػ ي( )183كافػ ػػف يػ ػػزم( )184كالص ػ ػػازف( )185ك ػ ػػاتب اليفل ػ ػػقف( )186كالث ػ ػػالفي( )187كالش ػ ػرفقني( )188كأف ػ ػػك
()191

()192

الس كد( )189إكاسآاعقؿ تخي( )191كالشكأاني
القول الثاني :الفـ ترؼ ن ي كتخدقر الآ ن عندهـ أم لمف ق تخد أهػؿ الأتػاب أنهػـ قخػدركف علػ ت ػر فضػؿ اهلل إكاتسػان
كالخنكيي

()193

كالصطقب

كال افكني(.)195

()194

كدركزة

ف ػػي ػ ػػكـ آ قن ػػقف ك هػ ػػب إلػ ػ ه ػ ػ ا الخ ػػكؿ آخاتػ ػػؿ( )196كالطف ػػرم فػ ػػي ػػكؿ( )197كال ػ ػرازم( )198كالفقض ػػاكم( )199كالصطقػ ػػب عفػ ػػد
()211

الأرقـ

كافف عاشكر(.)211

كفناق عل آا سفؽ قآأف الخكؿ ف ف آكطف النػزاع فػي هػ ا قػا الأرقآػا قأآػف فػي الآ نػ الػ م أفادتػ الػفـ فػي
كؿ التؽ { لَِّمف} أهي زامدة أفادت الت أقد كالتخكقا أـ أنها أ لقا أفادت الن ي؟
املطلب الثالث :أدلة املفشريو ومهاقشتًا.
القول األول :الفـ في ا قا الأرقآا ترؼ

لا كزقادة كاستدؿ أ تاب ه ا الخكؿ فاادلا ا تقا
()212

 -1القراءات الواردة في اآلية :استدلكا فخراقة افف عفػاس لػق لـ كهػي ػراقة اليتػدرم
لأػػي ق لػػـ

()213

كفخػراق افػف عفػاس ااصػرل

كفخػراقة اف ق لػػـ فإداػػاـ النػػكف فػػي القػػاق( )214كاسػػتدلكا أ ػ لؾ فػػالخراقة الت سػػقرقا عػػف افػػف آس ػ كد كافػػف يفقػػر

لأي ق لـ أهؿ الأتاب (.)215

كقرد عل ه ا ابستدبؿ ف ف ه الخراقات تأـ علقها أثقر آف الخراق فالش ك تقث نخلت آف اقر تكاتر أك است اضا.
كقكرد الفاتثاف يآلا آف أ كاؿ أهؿ ال لـ في التأـ عل ه الخراقات




اؿ افف يني كآف لؾ راقة التسف (لقف ق لـ) فن ب الػفـ كفيػزـ القػاق كب قهآػز ك ػاؿ أفػك ال ػت تأاهػا طػرب

فقآا ركقنا عن ( -لقف) فأسر الفـ كسأكف القاق ك اؿ ت ؼ هآزة أف إكافداؿ النكف قاق (.)216ك ػػاؿ الأرآػػاني لػػقف فغقػػر هآػػز كعػػف التسػػف لػػق لـ كعػػف التسػػف (لػػقف كلقلػ ) فأسػػر الػػفـ كعػػف عأرآػػا (لأػػي ق لػػـ)
كعف افف عآقر (اف ق لـ) كعف افف عفاس فغقر ب (.)217

كتيدر ا شارة هنػا إلػ أف لل لآػاق فػي ابسػتدبؿ فػالخراقات الشػا ة فػي الت سػقر آػك قف فآػنهـ آػف قي لهػا أتػد ااسػس

التػػي قخػػكـ علقهػػا ت سػػقر ا قػػات الخرننقػػا فقنزلهػػا آنزلػػا صفػػر الكاتػػد أك قي لهػػا آػػف فقػػؿ ت سػػقر ال ػػتافا كآػػنهـ قخػػكؿ فردهػػا
كلأف قسترشد فكيهها فتض ي عل ت سقر يآلا آف الآ اني (.)218
كقرل الفاتثاف أف الخراقة الشا ة تفخ في تقز ابستمناس فها آا لـ قرد آا ق ارضها أك قصال ها كلخد أكرد أ تاب
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الخكؿ الثاني آا قلقد آا هفكا إلق فخراقة ثافتا كهك آا سق رض ل الفاتثاف عند فسطهآا ادلا ال رقؽ الثاني إف شاق اهلل.
 -1األحاديث التي ليقت عَّى أنيا لَب لنزول اآلية:

ٱلُتَ ِوب أََّّل ي ِ
فخد أكرد الث لفي في آ رض ت سقر لخكؿ التؽ  لِّ َئََّّل يعََّم أَى ُل ِ
شويء ِّمون فَ ِ
ضول ٱلَّ ِوو
ون َعََّوى َ
قودُر َ
َ
َ َ
[ 29التدقد] الآركقات ا تقا

أوّلً :التدقث الآركم عف افػف عآػر إف اهلل سػـ اايػر ك سػـ ال آػؿ فخقػؿ للقهػكد اعآلػكا ف آلػكا إلػ ن ػؼ النهػار فخقػؿ

لأـ ن ؼ قػراط ك قػؿ للن ػارل اعآلػكا ف آلػكا آػف ن ػؼ النهػار إلػ ال ػر فخقػؿ لأػـ قػراط ك قػؿ للآسػلآقف اعآلػكا
ٱلُتَ ِوب أََّّل ي ِ
ف آلكا آف فة ال ر إل اركب الشآس فخقراطقف فتألـ القهكد كالن ارل فػ نزؿ اهلل لَِّئََّّل يعََّم أَى ُل ِ
ون
قودُر َ
َ
َ َ
شيء ِّمن فَ ِ
ضل ٱلَّ ِو 29[التدقد](.)219
َعََّى َ
ثاني واً :كل ػ -علقػ ال ػػفة كالسػػفـ -آػػف أانػػت ل ػ أآػػا ف لآهػػا ف تسػػف ت لقآهػػا كأدفهػػا ف تسػػف ت دقفهػػا كأعتخهػػا كتزكيهػػا فل ػ
أيػراف كعفػػد أدل تػػؽ اهلل كتػؽ آكالقػ كريػػؿ آػػف أهػؿ الأتػػاب نآػػف فآػا يػػاق فػ آكسػ
آتآد فل أيراف .اؿ تادة فتسد أهؿ الأتاب الآسلآقف ف نزؿ اهلل ه ا قا

()211

.

أك آػا يػػاق فػ عقسػ

كآػػا يػػاق فػ

ككي دبلتهـ آآا ركك آف أسفاب للنزكؿ أف اهلل  إنآػا أنػزؿ ا قػا الأرقآػا؛ لػق لـ أهػؿ الأتػاب أف ال ضػؿ فقػد

اهلل قلتق آف قشاق كه ا قلقد الآ ن ال م قترتب عندهـ عل الخكؿ فزقادة الفـ في ا قا الأرقآا.
كآآا قرد عل استدبلهـ فه ااتادقث أف ه الركاقات – إكاف

تت عند ا آاـ الفصارم -ف ل ػاظ آشػافها إب أنػ

لػػـ قشػػر إلػ أكنهػػا سػػففا للنػػزكؿ كلخػػد تتفػػع الفاتثػػاف هػ ااتادقػػث فػػي ف ػػض الآ ػػن ات التػػي عنقػػت فػ أر آركقػػات سػػفب
()211

النزكؿ

أك تلؾ التي ا ت رت عل آا

أسفاب النزكؿ(.)212

آف أسفاب النزكؿ فلـ قشر إل ه الآركقػات ضػآف آػا ثفػت عنػدهـ آػف

 -3التدل من قال َالزيادة َاآليات القرآنية التي يوىم ظاىرىا َالزيادة ،نتػك كلػ ت ػال َ و َموا ُيشو ِعُرُُم أََّن َيوآَٰ إِ َذا َجوآَٰ َءت َّل
َّ
ِ
َمرتُ َك 12[ااعراؼ].
ُيؤ ِم ُن َ
ون :311[األنعام] ،وقولو تعالى :قَا َل َما َم َن َع َك أَّل تَل ُج َد إذ أ َ
ون أكضت افػف تقفػا فخكلػ كالآ نػ كآػا
ككي دبلتهـ آف كل ت ال َ و َما ُيش ِع ُرُُم أ ََّن َيآَٰ إِ َذا َجآَٰ َءت َّل ُيؤ ِم ُن َ
قش رأـ أنها إ ا ياقت قلآنكف فزاد (ب) انهـ ب قلآنكف إ ا ياقت (.)213
كعلق

فػإف تخػدقر الآ نػ عنػدهـ أف اهلل  ػد بـ الآػلآنقف فػي هػ ا قػا الأرقآػا فخػد تسػفكا أف إقآػاف الأ ػار

آ لػػؽ عل ػ تتخػػؽ تلػػؾ ا قػػا فصكطف ػكا فا قػػا الأرقآػػا ش ػ ارهـ ف ػ نهـ آصطمػػكف فػػي ظػػنهـ فآػػف أقػػف لهػػـ ف ػ ف الأ ػػار

سقلآنكف إ ا تخخت آخترتاتهـ (.)214

كقػرد علػ هػ ا ابسػػتدبؿ فػ ف ا قػػا تتتآػػؿ أف قكيػ الآ نػ علػ النتػػك ا تػػي فػي ا قػػا الأرقآػػا عػ ر اكلمػػؾ

الآلآنقف في ظنهـ كريامهـ أف تتخؽ تلػؾ ا قػا الأكنقػا التػي ا ترتهػا الأ ػار فػاهلل قخػكؿ لهػـ إف أنػتـ ظننػتـ أف هػلبق ب

قلآنكف إب إ ا ياقتهـ ا قا الآخترتا؛ كل لؾ ت لؽ ريالأـ فطلب تتخقخها ف نتـ آ كركف في لؾ انأـ ب تدركف أنهـ ب
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اآليتاى األخريتاى مو سورة احلديد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قلآنكف إ ا تتخخت لهـ ا قا الآخترتا (.)215

كأآػػا كلػ ت ػػال قَووا َل َمووا َم َن َعو َك أََّّل تَلو ُج َد إِذ أ ََمرتُو َك 12[ااعػراؼ] فكيػ دبلػػتهـ آنهػػا أف الػػفـ تتآػػؿ علػ الزقػػادة؛
ان لـ قسيد كالآ ن أم آا آن ؾ أف تسيد (.)216
كقػرد علػ هػ ا ابسػػتدبؿ فػ ف ا قػا تتتآػػؿ أف قكيػ الآ نػ تكيقهػػا نصػر فخػػد رد الطفػػرم الخػكؿ فالزقػػادة ك ػػاؿ
كأكل اا كاؿ عندم فال كاب أف قخاؿ إف في ا قا آتػ كفا ػد أ ػ دلقػؿ الظػاهر آنػ

السيكد؛ ف تكيؾ أف ب تسيد (.)217

كهػك أف آ نػا آػا آن ػؾ آػف

 -4والتدل من قال َالزيادة َدليل الَّغة من وجيين:
الوجو األول :أف ال رب تي ؿ (ب)

لا في أؿ أفـ دصؿ في أكل أك نصر يتد اقر آ رح (.)218

الوجو الثاني :أف الشكاهد الش رقا تيقز الزقادة كآف لؾ آا أنشد أفك عآرك فف ال فق
أفػ ػػي يػ ػػكد (ب) الفصػ ػػؿ كاسػ ػػت يلت ف ػ ػ

ن ػ ػ ػػـ آػ ػ ػػف فت ػ ػ ػ ب قآنػ ػ ػػع اليػ ػ ػػكد امل ػ ػ ػ

فال رب د فسرت الفقت عل النتك ا تي أفي يكد الفصؿ (.)219
كقرد عل ه ا ابستدبؿ فالشكاهد الش رقا آف عدة أكي
أف الش ػكاهد الش ػ رقا ب تخػػكـ تيػػا عل ػ الخ ػرنف الأ ػرقـ ففػػالراـ آػػف أف الخ ػرنف الأ ػرقـ ػػد يػػاق عل ػ نسػػؽ أسػػالقب
ال رفقػػا إب أنػ قفخ ػ لػ آق ازتػ الصا ػػا أد ػػا اصتقػػار اال ػػاظ كب قلػػزـ آػػف أكنػ كافػػؽ أسػػالقب ال رفقػػا أف قشػػتآؿ علػ

ااسالقب الآخفكلا آنها كاقر الآخفكلا.

القول الثاني :الفـ في ا قا الأرقآا ت قد الن ي كاستدؿ أ تاب ه ا الخكؿ فاادلا ا تقا

)1

دلقؿ الخراقة استدؿ الخاملكف ف ػدـ الزقػادة فخػراقة كرش ك لػؾ فإفػداؿ الهآػزة قػاق صال ػا آأسػكرة فػي التػالقف كأػ لؾ

أر تآزة (إف) ك ؼ ل فقها التتخقؽ أقضا كالفا كف فتتخقخها في التالقف (.)221

ككي دبلتهـ في لؾ أف ه الخراقة الآتكاترة د أفدلت الهآزة قاق كلأنها أفخت عل كيػكد الػفـ آآػا قلقػد الخػكؿ
ال م الكا ف
)2

ف ف الفـ أ لقا أفادت الن ي.

ابسػػتدبؿ فالخاعػػدة اللغكقػػا ااكل ػ فػػي تػػركؼ الآ ػػاني أف تػػدؿ عل ػ آ ػػاف ت سقسػػقا ػػاؿ افػػف ااثقػػر فامػػدة كضػػع

اال اظ أف تأكف أدلا عل الآ اني فإ ا كردت ل ظا آف اال اظ في أفـ آشهكد لػ فال
عل آ ن (.)221

ػاتا فػااكل أف تتآػؿ تلػؾ الل ظػا

ككي دبلتهـ في ابستدبؿ فهػ الخاعػدة أف الخػكؿ ف ػدـ الزقػادة قختضػي أف قتآػؿ التػرؼ علػ الآ نػ الػ م كضػع لػ
كهك ااكل في أفـ ال رب.
كلخد رد الخاملكف فالزقادة عل آف آن ها ف ف الخكؿ ف دـ الزقادة في ا قا الأرقآا قرد علق اعتراض كهك أف الخكؿ
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َن ٱلفَض َل َِي ِد ٱلَّ ِو يؤِت ِ
ٱلُتَ ِب أََّّل ي ِ
فثفكت (ب) في كل ت ال لِّ َئََّّل يعََّم أَى ُل ِ
شيء ِّمن فَ ِ
يوو َمون
ضل ٱلَّ ِو َوأ َّ
ون َعََّى َ
قد ُر َ
ُ
َ
َ
َ َ
ضل ٱلع ِظ ِ
َي ََٰٓ
َن ٱلفَضو َل َِ َي ِود ٱلَّ ِوو علػ آ ػكؿ ال لػـ الآن ػي فق ػقر
ويم قتضػآف عطػؼ كلػ ت ػال أ َّ
شا ُء َوٱلَّ ُو ُذو ٱلفَ ِ َ
تخدقر الأفـ (لمف ق لـ أهؿ الأتاب أف ال ضؿ فقد اهلل) كلخد اؿ السآقف كه ا ب قستخقـ ن ي ال لـ ف الفت (.)222
فرد الخاملكف فآنع الزقادة ف ف ه ا آف فاب عطؼ الغاقا عل الغاقا أم ف لنا آػا ف لنػا لػمف ق تخػدكا أػ ا (ك) أف

ال ضؿ فقد اهلل (.)223

كقري الفاتثاف الخكؿ الثاني ف ف الفـ آف فنقا الأفـ كب قسػتخقـ الآ نػ إب فهػا فتفخػ علػ أ ػؿ آ ناهػا كهػك الن ػي
كتي ػػؿ الػػفـ لل ا فػػا أم أعطقنػػاأـ ه ػ ا ال ضػػؿ كتػػرـ آن ػ أهػػؿ الأتػػاب ففخػػي أهػػؿ الأتػػاب فػػي يهلهػػـ كاػػركرهـ ف ػ ف لهػػـ
ال ضؿ الآستآر فف قت ؿ لهـ علـ فانت اق أف قأكنكا قآلأكف فضؿ اهلل كب أف اهلل د أعط ال ضؿ كآا نصرقف (.)224

كآآػػا قت ػػرع آػػف آ ػػاف علػ هػ ا الت سػػقس السػػافؽ كالػ م آ ػػاد فػ ف أهػػؿ الأتػػاب قيهلػػكف تخقخػػا عيػػزهـ عػػف أف قآن ػكا

فضؿ اهلل أف ق ؿ لغقرهـ استآرار أهػؿ الأتػاب فػي عػدامهـ لهػ ا الػدقف كأهلػ ؛ انهػـ لػك علآػكا أف ال ضػؿ فقػد اهلل؛ لتك ػكا عػف
أقدهـ كشركرهـ كلأف اهلل قرقد ل راع التؽ كالفاطؿ أف قستآر تت قرث اهلل اارض كآػف علقهػا فػقآ ّأف لهػ ا الػدقف كق ػز
ا سفـ كأهل .

كقصتتـ الفاتثاف الخكؿ في آس لا الزقادة فآا ال الراف ي -رتآػ اهلل -كعلػ هػ ا قيػرم أػؿ آػا ظػف أنػ فػي الخػرنف

آزقػد فػػإف اعتفػار الزقػػادة فقػ إكا رارهػػا فآ ناهػػا إنآػا هػػك نخػص قيػػؿ الخػرنف عنػ كلػػقس قخػكؿ فػ لؾ إب ريػؿ ق تسػػؼ الأػػفـ
كقخضي فق فغقر علآ أكف لـ اقر (.)225

اخلامتة.

تك ؿ الفاتثاف في ه الدراسا إل النتامن كالتك قات ا تقا

 -1عرفت سكرة التدقد فه ا ابسـ؛ إشارة اهآقػا ال ػن ا التدقدقػا التػي كرد أرهػا فػي السػكرة الأرقآػا؛ كفقانػا اثػر الخػكة
في التآأقف له ااآا.

 -2ري الفاتثاف كؿ يآهكر أهؿ ال لـ فاعتفار سكرة التدقد سكرة آدنقا؛ إعآاب ل تق النخػؿ الػ م قخضػي فإلتػاؽ
أؿ نقا في سكرتها كآكافخا لآختض ال خؿ ال م قآنع التأـ عل اشتآاؿ سكرة آدنقا قات آأقا.
 -3تفػػقف للفػػاتثقف ف ػػد د ارسػػا يػػك السػػكرة كنزكلهػػا كآتػػاكر السػػكرة كآكضػػكعاتها أف الكتػػدة الآكضػػكعقا للسػػكرة الأرقآػػا
تأآف في فقاف عكاآؿ التآأقف لمآػا الآتآدقػا ك لػؾ فػالتض علػ ترسػقخ ػقـ ا قآػاف فػي الػن س كالفػ ؿ فػي سػفقؿ
اهلل .
 -4اصتلؼ ال لآاق في ت سقر ا قا الثاآنا كال شرقف آف سكرة التدقد في ثفثا آكاضع تتدقد يها الصطػاب فػي كلػ
َٰٓ
ام ُنواْ كفي فقاف الآراد آف ل ظ الأ لقف كفي تتدقد دبلا النكر في ا قا الأرقآا.
ُّيا ٱلَِّذ َ
َ  يأَي َ
ين َء َ
 -5قريع اصتفؼ الآ سرقف في ا قا الثاآنا كال شرقف اسفاب عدة تتدقد يها ات اؿ ا قا فآا فلها أك ف دها آف ا قات
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إفخاق الل ظ عل عآكآ أك تص قص عآكآ

كتآؿ الل ظ عل التخقخا أك الآياز.

 -6تري للفاتثقف فالسػقاؽ كف ػتق ااثػر تتدقػد يهػا الصطػاب فػي ا قػا الثاآنػا كال شػرقف فػي آػلآني أآػا آتآػد  كفتآػؿ
آ ن الأ لقف عل الض قف آف ااير كفاليآع فقف اا كاؿ في دبلا ل ظ النكر.
 -7اصتلؼ الآ سركف في ا قا التاس ا كال شرقف في تتدقد الآ ن الآست اد آف الفـ في كل ت ال
ٱل ُِتَ ِب عل كلقف رمقسقف هآا زامدة أفادت التكأقد كأ لقا أفادت الن ي.

لِّ َئََّّل َيعََّ َم أَىو ُل

 -8هب يآهكر الآ سرقف إل الخكؿ فزقادة الفـ في كل ت ال لِّ َئََّّل يعََّم أَى ُل ِ
ٱلُتَ ِب آستدلقف عل
َ َ
الخراقات الشا ة كفالآركرقات التي اعتفركها سففان للنزكؿ كفف ض الشكاهد الش رقا.
 -9ري الفاتثاف الخكؿ ف دـ زقادة الفـ في ا قا التاسػ ا كال شػرقف كاسػتدب علػ

لؾ فف ض

لػؾ فالسػقاؽ كآػا ثفػت آػف الخػراقة

الآتكاترة كفآا تختضق اللغا آف تخدقر آت كؼ قكي الآ ن عل ضكم .
التوصيات:

كفي نهاقا ه الدراسا قك ي الفاتثاف فآا ق تي

 -1ابهتآاـ فدراسا الكتدة الآكضكعقا للسكر الخرننقا عل آنهيقا علآقا آنضفطا كعدـ ابأت اق فآا سطر الآتخػدآكف؛
لآا في فقانها آف أثر في تكيق صفؼ الآ سرقف كالتآققز فقف أ كالهـ.
 -2ابهتآاـ فالدراسات الت سقرقا الآخارنا؛ لآا في لؾ آف أهآقا في تنخقا التراث الت سقرم آآػا علػؽ فػ آػف ضػ قؼ اا ػكاؿ
كسخقآها كتنآقا آلأا النخد ال لآي كالت أقر الآنهيي عند طلفا ال لـ كأهل .
اهلوامش.
( )1قنظر عفدال ظقـ فف عفدالكاتد افف أفي ا

فع (ت 654ق1256/ـ) ،تحرير التحَيور فوي صوناعة الشوعر والنثور وَيوان إعجواز

القرآن تتخقؽ ت ني شرؼ لينا إتقاق التراث الآيلس ااعل للشلكف ا سفآقا 1963ـ (ط )1ج 1ص.621

( )2قنظػػر ال ػػداني عثآػػاف ف ػػف س ػ قد (ت 444ق1152/ـ) الَيوووان فوووي عووود آي القووورآن تتخقػػؽ ا ػػانـ ػػدكرم الأكق ػػت آرأ ػػز
الآصطكطات كالتراث 1414ق( )1ج 1ص 241فالت رؼ.

( )3قنظػػر افػػف عاشػػكر آتآػػد الطػػاهر فػػف آتآػػد (ت 1393ق1973/ـ) التحريوور والتنوووير تػػكنس تػػادار التكنسػػقا للنشػػر 1984ـ
ج 27ص.353

( )4قنظر آسلـ فف التياج (ت 261ق874/ـ) صحيح ملَّم تتخقؽ آتآد فلاد عفدالفا ي فقػركت دار إتقػاق التػراث أتػاب
الت سقر فاب كل ت ال ( ألـ ق ف لل قف نآنكا أف تصشع لكفهـ) تدقث ر ـ (  )3127ج 4ص.2319

( )5قنظر افف أثقر إسآاعقؿ فف عآػر (ت 774ق1372/ـ) تفلير القورآن العظويم تتخقػؽ آتآػد تسػقف شػآس الػدقف فقػركت
دار الأتب ال لآقا 1419ق (ط )1ج 8ص 52أرها افف أثقر آسندة دكف أف ق خب عل دريا

تتها.

( )6افف عاشكر التحرير والتنوير ج 27ص.354
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( )7قنظػػر ال ػػن اني عف ػػدالرزاؽ فػػف هآ ػػاـ (ت 211ق826/ـ) تفلوووير عَووودالرزاق تتخق ػػؽ آتآػػكد عف ػػد فقػػركت دار الأت ػػب
ال لآقا 1419ق (ط )1ج 3ص.286

( )8قنظر الزياج إفراهقـ فف السرم (ت 311ق923/ـ) معاني القرآن واعراَوو تتخقػؽ عفػداليلقؿ شػلفي فقػركت عػالـ الأتػاب
1418ق 1988ـ (ط )1ج 5ص.121

( )9قنظر الث لفي أتآد فف آتآد (ت 427ق1135/ـ) الُشُ والَيان عن تفلير القرآن تتخقػؽ أفػك آتآػد افػف عاشػكر فقػركت
دار إتقاق التراث 1422ق 2112ـ (ط )1ج 9ص.227

( )11قنظر آأي فف أفي طالب تآكش فف آتآد (437ق1145/ـ) اليداية إلى ََّوغ النياية الشار ا ألقا الشرق ا كالدراسات
1429ق (ط )1ج 11ص.7313

( )11قنظر الكاتدم علي فػف أتآػد (ت 468ق1175/ـ) الولويط فوي تفلوير القورآن المجيود تتخقػؽ عػادؿ عفػد الآكيػكد فقػركت
دار الأتب ال لآقا 1415ق (ط )1ج 4ص.244

( )12قنظر الفغكم التسقف فف آسػ كد (ت 511ق1116/ـ) معالم التنزيل فوي تفلوير القورآن تتخقػؽ عفػدالرزاؽ الآهػدم دار
إتقاق التراث 1421ق (ط )1ج 5ص.25

( )13قنظر الزآصشرم آتآكد فف عآػرك (ت 538ق1148/ـ) الُشاُ عن حقوائق غووام
1417ق (ط )3ج 4ص.471

التنزيول فقػركت دار الأتػاب ال رفػي

( )14قنظر الخرطفي أفكعفداهلل آتآد فف أتآد (ت 671ق1272/ـ) الجوام ألحُوام القورآن تتخقػؽ أتآػد الفردكنػي الخػاهرة دار
الأتب الآ رقا 1384ق1964/ـ (ط )2ج 17ص.235

( )15قنظػػر افػػف أثقػػر إسػػآاعقؿ فػػف عآػػر(ت 774ق1372/ـ) تفلووير الق ورآن العظوويم تتخقػػؽ سػػاآي سػػفآا دار طقفػػا للنشػػر
1421ق (ط )2ج 7ص.5

( )16قنظر الآاترقدم آتآد فف آتآد (ت 333ق944/ـ) تأويَّلت أىل اللنة (تفلوير الماتريودي) تتخقػؽ آيػدم فاسػلكـ فقػركت
دار الأتب ال لآقا 1426ق (ط )1ج 9ص.511

( )17قنظػػر السػػآر ندم ن ػػر فػػف آتآػػد (ت 373ق983/ـ) َحووور العَّووووم تتخقػػؽ عػػادؿ عفػػد الآكيػػكد فقػػركت دار الأتػػب
ال لآقا 1431ق 1993ـ (ط )1ج 3ص.321

( )18قنظر الرازم آتآد فف عآر (616ق1219/ـ) مفاتح الغيب فقركت دا إارتقاق التراث 1421ق (ط )3ج 29ص.441

( )19قنظر افف عطقا عفد التػؽ فػف االػب (ت 542ق1147/ـ) المحورر الووجيز فوي تفلوير الُتواب العزيوز تتخقػؽ عفدالسػفـ
عفد الشافي فقركت دار الأتب ال لآقا  1422ق (ط )1ج 5ص.256

( )21قنظر افف عاشكر التحرير والتنوير ج 27ص.354

( )21قنظػر طنطػػاكم آتآػد سػػقد (ت 1431ق2111/ـ) التفلووير الولوويط لَّقورآن الخػاهرة دار نهضػػا آ ػػر 1997ـ (ط )1ج14
ص.193

( )22قنظر طنطاكم التفلير الوليط ج 14ص.139
( )23آساعد فف سلقآاف الطقار المحرر في عَّوم القرآن آ هد ا آاـ الشاطفي (1429ق2118/ـ) (ط )1ج 1ص.116
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( )24الآزقني صالد فف سلقآاف المحرر في ألَاب نزول القورآن مون خوَّلل الُتوب التلوعة درالوة األلوَاب روايوة ودرايوة الػدآاـ
دار افف اليكزم 1427ق2116/ـ (ط )2ج 2ص951

( )25قنظر آتآد فف عقس الترآ م (ت 279ق892/ـ) لنن الترمذي تتخقػؽ فشػار آ ػركؼ فقػركت دار الغػرب 1998ـ
أتاب الت سقر فاب (كآف سكرة التكفا) تدقث ر ـ  3186ج 5ص 123اؿ أفك عقس

( )26الآشػػني آ ػػط

ه ا تدقث تسف

تق .

إف ػراهقـ (ت  2121ـ) فتػػث آتأػػـ ف ن ػكاف ا قػػات الآأقػػا فػػي السػػكر الآدنقػػا د ارسػػا كتتخقػػؽ مجَّووة

المنارة ياآ ا نؿ الفقت  2114الآيلد  11ال دد 1ص.754

( )27فضػػؿ تس ػػف عف ػػاس (ت 1432ق2111/ـ) إتقوووان الَرىوووان فوووي عَّووووم القووورآن عآػ ػاف دار الن ػػامس 1436ق2115/ـ
(ط )2ج 1ص.389

( )28افف عاشػكر ،التحرير والتنووير ج 27ص( 353كانظػر أػ لؾ) الدكسػرم آنقػرة آتآػد نا ػر رسػالا آايسػتقر ف نػكاف :ألوماء
القرآن وفضائَّيا تخدقـ فهد الركآي الدآاـ ألقا ا داب للفنات 1426ق (ط )1ص.423

( )29قنظر افف عاشكر التحرير والتنوير ج 27ص.353

( )31الفزار أفك فأر أتآػد فػف عآػرك (ت 292ق914/ـ) ،ملوند الَوزار تتخقػؽ آت ػكظ الػرتآف زقػف اهلل الآدقنػا الآنػكرة آأتفػا
ال لكـ كالتأـ 2119ـ (ط )1ج 1ص.411

( )31الطفراني سلقآاف فف أتآد (ت 361ق971/ـ) المعجوم الَُيور تتخقػؽ تآػدم السػل ي الخػاهرة آأتفػا افػف تقآقػا 1415ق
(ط )2ج 2ص.97

( )32الراف ػػي آ ػػط

ػػادؽ (ت 1356ق1937/ـ) إعجوواز الق ورآن والََّلغووة النَويووة فقػػركت دار الأتػػاب ال رفػػي 1425ق

2115ـ (ط )8ج 1ص.169

( )33سقد طب (ت 1966ـ1385/ق) في ظَّلل القرآن فقركت دار الشركؽ 1996ـ (ط)25ج 6ص.3475
( )34قنظر سقد طب في ظَّلل القرآن ،ج 6ص.3477

( )35سقد طب في ظَّلل القرآن ج 6ص3476فت رؼ قسقر.

( )36تكل س قد (ت 1419ق1988/ـ) األلاس في التفلير الخاهرة دار السفـ 1424ق (ط )6ج 11ص.5761
( )37الزقػػكت عفػػد الآػػكل عفػػداهلل فتػػث آتأػػـ ف ن ػكاف " :اّلنفوورادات الَّفظيووة دّلّلتيووا وعَّلقتيوووا َالوحوودة الموضوووعية لَّلوووور
القرآنية :لورة المجادلة ولورة المنافقون ولورة القَّم أنموذجا " آيلا دراسات علكـ الشرق ا كالخانكف الياآ ا ااردنقا

( 2118آيلد  )45ص.21

( )38قنظػػر الطفػػرم آتآػػد فػػف يرقػػر(ت 311ق922/ـ) جووام الَيووان فووي تأوي ول الق ورآن تتخقػػؽ أتآػػد آتآػػد شػػاأر آلسسػػا
الرسالا 1421ق2111/ـ (ط )1ج 23ص.217

( )39قنظر الآاترقدم تأويَّلت أىل اللنة ج 9ص.541
( )41قنظر آأي فف أفي طالب اليداية إلى ََّوغ النياية ج 11ص.7336
( )41قنظر الكاتدم الوليط في تفلير القرآن ج 21ص.319
( )42قنظر الفغكم معالم التنزيل ج 5ص.36
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( )43قنظر الزآصشرم الُشاُ ج 4ص.482

( )44قنظر افف عطقا المحرر الوجيز ج 5ص.271
( )45قنظر افف اليكزم يآاؿ الدقف عفدالرتآف (ت 597ق1211/ـ) زاد الملير في عَّم التفلوير تتخقػؽ عفػدالرزاؽ الآهػدم
فقركت دار الأتاب ال رفي 1422ق (ط )1ج 4ص.239

( )46قنظر الخرطفي الجام ألحُام القرآن ج 17ص.266

( )47قنظر الفقضاكم نا ر الدقف عفداهلل فف عآر (ت 685ق1286/ـ) أنوار التنزيل و ألرار التأويل تتخقػؽ آتآػد الآرعشػلي
فقركت دار إتقاق التراث 1418ق (ط )1ج 5ص.191

( )48قنظر النس ي عفػداهلل فػف أتآػد (ت 711ق1311/ـ) مودارك التنزيول وحقوائق التأويول تتخقػؽ قكسػؼ فػدقكم فقػركت دار
الألـ الطقب 1419ق1998/ـ (ط )1ج 3ص.443

( )49قنظر الصازف عفق الدقف علي فف آتآد (ت 741ق1341/ـ) لَواب التأويول فوي معواني التنزيول تتخقػؽ آتآػد علػي شػاهقف
فقركت دار الأتب ال لآقا 1415ق (ط )1ج 4ص.253

( )51قنظر افف عادؿ سراج الػدقف عآػر فػف علػي (ت 775ق1373/ـ) الََّواب فوي عَّووم الُتواب تتخقػؽ عػادؿ عفػد الآكيػكد
فقركت دار الأتب ال لآقا 1419ق1998/ـ (ط )1ج 18ص.517

( )51قنظر ا قيي آتآد فف عفدالرتآف (ت 915ق1499/ـ) جام الَيوان فوي تفلوير القورآن فقػركت دار الأتػب ال لآقػا 1424ق/
2114ـ (ط )1ج 4ص.271

( )52قنظر أفك الس كد ال آادم آتآد فف آتآد (ت 982ق1574/ـ) إرشاد العقل اللَّيم إلى مزايا الُتاب الُوريم فقػركت دار
إتقاق التراث ال رفي ج 8ص.214

( )53قنظر إسآاعقؿ تخي فف آ ط

(ت 1127ق1715/ـ) روح الَيان فقركت دار ال أر ج 9ص.385

( )54قنظر افف عيقفا أتآد فف آتآد (ت 1224ق1819/ـ) الَحر المديد فوي تفلوير القورآن المجيود ،تتخقػؽ أتآػد الخرشػي فقػركت
دار الأتب ال لآقا 1423ق2112/ـ ج 7ص.332

( )55قنظر الشكأاني آتآد فف علي (ت 1251ق1834/ـ) فتح القدير فقركت دار افف أثقر 1414ق (ط )1ج 5ص.214
( )56قنظر الخنػكيي آتآػد
الآأتفا ال

ػدقؽ صػاف (1317ق1889/ـ) فوتح الَيوان فوي مقاصود القورآن راي ػ

رقا 1412ق1992/ـ ج 13ص.428

عفػداهلل اان ػارم فقػركت

( )57قنظر السآر ندم َحر العَّوم ج 3ص.411
( )58قنظر الرازم مفاتح الغيب ج 29ص.475
( )59قنظر الفقضاكم أنوار التنزيل وألرار التأويل ج 5ص.191

( )61قنظر النقسافكرم التسف فف آتآػد (ت 851ق1446/ـ) غرائوب القورآن ورغائوب الفرقوان تتخقػؽ زأرقػا عآقػرات فقػركت
دار الأتب ال لآقا 1416ق (ط )1ج 6ص.262

( )61قنظر الآتل يفؿ الدقف (ت 864ق1459/ـ) تفلير الجَّللين الخاهرة دار التدقث (ط )1ج 1ص.724
( )62قنظر افف عاشكر ،التحرير والتنوير ج 27ص.427
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( )63قنظر السآر ندم َحر العَّوم ج 3ص.411

( )64قنظر افف عطقا المحرر الوجيز ج 5ص.271
( )65قنظػر أفػػك تقػاف آتآػػد فػف قكسػػؼ (ت 745ق1344/ـ) الَحوور المحوويط فوي التفلووير تتخقػػؽ
ال أر 1421ق ج 11ص.116

ػد ي يفػػؿ فقػػركت دار

( )66قنظر افف عاشكر التحرير والتنوير ج 27ص.427

( )67قنظر الشنخقطي آتآد ااآػقف فػف آتآػد (ت 1393ق1973/ـ) أضوواء الَيوان فوي إيضواح القورآن َوالقرآن لفنػاف دار ال أػر
1415ق1995/ـ ج 7ص.551

( )68قنظر طنطاكم التفلير الوليط ،ج 14ص.234

( )69قنظػػر آخاتػػؿ فػػف سػػلقآاف (ت 151ق767/ـ) تفلووير مقاتوول َوون لووَّيمان تتخقػػؽ عفػػداهلل آتآػػكد شػػتات
إتقاق التراث 1423ق (ط )1ج 4ص.247

فقػػركت دار

( )71قنظر الطفرم جام الَيان ج 23ص.218

( )71قنظر الآاترقدم تأويَّلت أىل اللنة ج 9ص.541

( )72قنظر آأي فف أفي طالب اليداية إلى ََّوغ النياية ج 11ص7338
( )73قنظر السآ اني آن كر فف آتآد (ت 489ق1196/ـ) تفلير القورآن ،تحقيوق :يالور َون إَوراىيم السػ كدقا دار الػكطف
1418ق1997/ـ (ط )1ج 5ص.381

( )74قنظر الفغكم معالم التنزيل ج 5ص.36
( )75قنظر الصازف لَاب التأويل في معاني التنزيل ج 4ص.253
( )76قنظر افف أثقر تفلير القرآن العظيم ج 8ص.31
( )77قنظر السقكطي يفؿ الدقف عفدالرتآف (ت 911ق1515/ـ) الدر المنثور فقركت دار ال أر ج 8ص.67
( )78قنظر ا لكسي شهاب الػدقف آتآػكد (ت 1271ق1853/ـ) روح المعواني فوي تفلوير القورآن العظويم واللوَ المثواني تتخقػؽ
علي عطقا فقركت دار الأتب ال لآقا 1415ق (ط )1ج 14ص192

( )79قنظر آياهػد فػف يفػر (ت 114ق722/ـ) تفلوير مجاىود تتخقػؽ آتآػد أفػك النقػؿ آ ػر دار ال أػر 1411ق1989/ـ (ط)1
ج 1ص.649

( )81قنظر الطفرم جام الَيان ج 23ص.218

( )81قنظر الآاترقدم تأويَّلت أىل اللنة ،ج 9ص.541
( )82قنظر الث لفي الُشُ والَيان عن تفلير القرآن ،ج 9ص.251
( )83قنظر افف أثقر تفلير القرآن العظيم ج 8ص.32
( )84قنظر السقكطي الدر المنثور ج 8ص.67

( )85قنظر افف عاشكر التحرير والتنوير ج 27ص.428
( )86قنظر دركزة آتآد عزت (ت 1414ق1983/ـ) التفلير الحديث الخاهرة دار إتقاق الأتب ال رفقا 1383ق ج 9ص.332
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( )87قنظر طنطاكم الت سقر الكسقط ج 14ص.234
( )88قنظػػر ال ػػافكني آتآػػد علػػي (ت 2115ـ1436/ق) ،صووفوة التفالووير الخػػاهرة دار ال ػػافكني للنشػػر 1417ق1997/ـ (ط)1
ج 3ص.312

( )89قنظر الزياج معاني القرآن ج 5ص.131
( )91قنظر الآاترقدم تأويَّلت أىل اللنة ،ج 9ص.541
( )91قنظر السآر ندم َحر العَّوم ج 3ص.411

( )92قنظر الث لفي الُشُ والَيان ،ج 9ص.249
( )93قنظر السآ اني تفلير القرآن ج 5ص.381
( )94قنظر الزآصشرم الُشاُ ،ج 4ص.482
( )95قنظر افف عطقا المحرر الوجيز ،ج 5ص.271
( )96قنظر افف اليكزم ،زاد الملير ج 4ص.293
( )97قنظر الرازم مفاتح الغيب ج 29ص.475
( )98قنظر الخرطفي الجام ألحُام القرآن ج 17ص.266
( )99قنظر الفقضاكم أنوار التنزيل وألرار التأويل ج 5ص.191
( )111قنظر النس ي مدارك التنزيل ج 3ص.443
( )111قنظر أفك تقاف الَحر المحيط ،ج 11ص.117
( )112قنظر الث الفي عفدالرتآف فف آتآد (ت 875ق1471/ـ) الجواىر الحلان في تفلير القرآن تتخقػؽ عػادؿ عفػد الآكيػكد
فقركت دار إتقاق التراث 141ق (ط )1ج 5ص.395

( )113قنظر ا قيي جام الَيان ج 4ص.271

( )114قنظر الشرفقني شآس الدرقف آتآد فف أتآد(ت 977ق1569/ـ) اللراج المنير فوي اععانوة عَّوى معرفوة َعو

معواني

َُّلم رَنا الحُيم ،القاىرة ،آطف ا فكبؽ 1285ق ج 4ص217

( )115قنظر أفك الس كد إرشاد العقل اللَّيم ج 8ص.214

( )116قنظػػر الآظهػػرم آتآػػد ثنػػاق(ت 1225ق1811/ـ) تفلووير المظيووري ،تحقيووق :غووَّلم نَووي التونلووي ،الَاُلووتان مُتَووة
الرشدية1412 ،ق ،ج 9ص.215

( )117قنظر إسآاعقؿ تخي روح الَيان ج 9ص.385
( )118قنظر الشكأاني فتح القدير ج 5ص.214

( )119قنظر الخنكيي فتح الَيان ج 13ص.428

( )111قنظػر الآ اراػي أتآػد فػف آ ػط
(ط )1ج 27ص.187

(ت 1371ق )1951/تفلوير المراغوي آ ػر شػرأا آ ػط

الفػػافي 1365ق 1946ـ

( )111قنظر سقد طب (ت 1385ق1966/ـ) في ظَّلل القرآن ،الخاهرة دار الشركؽ 1417ق1996/ـ (ط )25ج 6ص.3496
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( )112قنظر طنطاكم التفلير الوليط لَّقرآن ج 14ص.234
( )113قنظر الطفرم جام الَيان ج 23ص.211

( )114قنظر الآاترقدم تأويَّلت أىل اللنة ج 9ص.541

( )115قنظر آأي فف أفي طالب اليداية إلى ََّوغ النياية ج 11ص.7339
( )116قنظر الخرطفي الجام ألحُام القرآن ج 17ص.266
( )117قنظر الزياج معاني القرآن ،ج 5ص.131

( )118قنظر الآاترقدم تأويَّلت أىل اللنة ج 9ص.542
( )119قنظر آأي اليداية إلى ََّوغ النياية ،ج 11ص.3741
( )121قنظر السآ اني تفلير القرآن ج 5ص.381
( )121قنظر الفغكم معالم التنزيل ج 5ص.36

( )122قنظر الزآصشرم الُشاُ ج 4ص.482

( )123قنظر افف عطقا المحرر الوجيز ج 5ص.271
( )124قنظر الفقضاكم أنوار التنزيل وألرار التأويل ج 5ص.191

( )125قنظر النس ي مدارك التنزيل وحقائق التأويل ج 3ص.443

( )126قنظر الصازف لَاب التأويل في معاني الترتيل ج 4ص.254
( )127قنظر أفك تقاف الَحر المحيط ،ج 11ص.117
( )128قنظر النقسافكرم غرائب القرآن ج 6ص262
( )129قنظر الآتل

تفلير الجَّللين ج 1ص724

( )131قنظر ا قيي جام الَيان ،ج 4ص271
( )131قنظر أفك الس كد إرشاد العقل اللَّيم ،ج 8ص.214
( )132قنظر ا لكسي روح الَيان ،ج 14ص.192
( )133قنظر آياهد تفلير مجاىد ،ج 1ص.649
( )134قنظر آخاتؿ تفلير مقاتل ،ج 4ص.247
( )135قنظر قنظر الطفرم جام الَيان ،ج 23ص.213
( )136قنظر الزياج معاني القرآن ج 5ص.131
( )137قنظر السآر ندم َحر العَّوم ج 3ص.331
( )138قنظر الث لفي الُشُ والَيان ج 9ص.251

( )139قنظر افف عطقا المحرر الوجيز ج 5ص.271
( )141قنظر الخرطفي أحُام القرآن ،ج 17ص.267

( )141قنظر الفقضاكم أنوار التنزيل وألرار التأويل ج 5ص.191
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( )142افف أثقر تفلير القرآن العظيم ،ج 8ص.32
( )143قنظر الشكأاني فتح القدير ،ج.214 5

( )144الفصارم آتآػد فػف إسػآاعقؿ (ت 256ق869/ـ) الجوام الملوند الصوحيح تتخقػؽ آتآػد النا ػر دار طػكؽ النيػاة 1422ق
(ط )1أتاب اليهاد كالسقر فاب فضؿ آف أسلـ آف أهؿ الأتافقف تدقث ر ـ  2849ج 4ص.61

( )145افف عطقا المحرر الوجيز ج 5ص.271

( )146افف عاشكر التحرير والتنوير ج 27ص 427فت رؼ قسقر.
( )147قنظر دركزة التفلير الحديث ج 9ص.333

( )148الآاترقدم تأويَّلت أىل اللنة ج 9ص 541فت رؼ قسقر.
( )149الشنخقطي أضواء الَيان ج 7ص.551

( )151قنظر الآاترقدم تأويَّلت أىل اللنة ج 9ص.541

( )151الفصارم الملند الصحيح المتصل أتاب آكا قت ال فة فاب آف أدرؾ رأ ا آف ال
ر ـ  543ج 1ص.116

ر فؿ اػركب الشػآس تػدقث

( )152قنظر افف عاشكر التحرير والتنوير ج 27ص.428
( )153الزياج معاني القرآن ج 5ص.131

( )154الخزكقني أتآػد فػف فػارس (ت 395ق1114/ـ) معجوم مقواييس الَّغوة تتخقػؽ عفػد السػفـ هػاركف دار ال أػر 1399ق
ج 5ص.187

( )155الخزكقني معجم مقاييس الَّغة ج 5ص.188
( )156قنظر الآاترقدم تأويَّلت أىل اللنة ج 9ص.541
( )157ا كسي روح المعاني ج 3ص.94
( )158الآاترقدم تأويَّلت أىل اللنة ج 9ص.542
( )159قنظر الآاترقدم تأويَّلت أىل اللنة ج 9ص.542
( )161قنظر الطفرم جام الَيان ج 23ص.212
( )161قنظر الصازف لَاب التأويل ج 4ص.253
( )162قنظر افف أثقر ،تفلير القرآن العظيم ج 8ص.31
( )163افف ق قش علي فف ق قش (ت 643ق1245/ـ) شرح المفصل فقركت دار الأتب ال لآقا 1422ق (ط )1ج 5ص.64
( )164فضؿ تسػف عفػاس (ت 2111ـ1432/ق) لطوائُ المنوان وروائو الَيوان فوي دعووى الزيوادة َوالقرآن فقػركت دار النػكر
للطفاعا كالنشر 1411ق1989/ـ (ط)1ص.58

( )165سقفكق عآرك فف عثآاف (181ق796/ـ) الُتاب تتخقؽ عفدالسفـ هاركف الخػاهرة آأتفػا الصػانيي 1418ق (ط)3
ج 4ص.221

( )166قنظر ال راق قتق فف زقاد (ت 217ق822/ـ) معاني القرآن تتخقؽ أتآد النياتي الدار الآ رقا للت لقؼ كالتريآا (ط)1
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ج 1ص.244
( )167الرازم مفاتح الغيب ج 15ص.414

( )168الطفرم جام الَيان ج 12ص.331
( )169قنظر الطفرم جام الَيان ج 23ص.213
( )171قنظر الزياج معاني القرآن ج 5ص.131

( )171قنظر الآاترقدم تأويَّلت أىل اللنة ج 9ص.542
( )172قنظر السآر ندم َحر العَّوم ج 3ص.331

( )173قنظر الث لفي الُشُ والَيان ج 9ص.251
( )174قنظر آأي اليداية إلى ََّوغ النياية ج 11ص.7342
( )175قنظر السآ اني تفلير القرآن ج 5ص.381

( )176قنظر الأرآػاني آتآػكد فػف تآػزة (ت 515ق1111/ـ) غرائوب التفلوير وعجائوب التأويول فقػركت آلسسػا علػكـ الخػرنف
ج 2ص.1191

( )177قنظر الفغكم معالم التنزيل ج 5ص.36

( )178قنظر الزآصشرم الُشاُ ج 4ص.483
( )179قنظر افف عطقا المحرر الوجيز ج 5ص.271

( )181قنظر افف اليكزم يآاؿ الدقف فف عفدالرتآف (ت 597ق) تذُرة األريوب فوي تفلوير الغريوب تتخقػؽ طػارؽ السػقد فقػركت
دار الأتب ال لآقا 1425ق ج 1ص .392

( )181قنظر الخرطفي الجام ألحُام القرآن ج 17ص.267
( )182قنظر الفقضاكم أنوار التنزيل ج 5ص.191
( )183قنظر النس ي مدارك التنزيل ج 3ص.443

( )184قنظر افف يزم آتآد فف أتآد الألفي (ت 741ق1341/ـ) التلييل لعَّوم التنزيل تتخقؽ عفداهلل الصالػدم فقػركت شػرأا
دار اار ـ 1416ق (ط )1ج 2ص.351

( )185قنظر الصازف لَاب التأويل ج 4ص.254
( )186قنظر الآتل

الجَّللين ج 1ص.724

( )187قنظر الث الفي الجواىر الحلان ج 5ص.395
( )188قنظر الشرفقني اللراج المنير ج 4ص.218
( )189قنظر أفك الس كد إرشاد العقل ،ج 8ص.214
( )191قنظر إسآاعقؿ تخي روح الَيان ،ج 9ص.386
( )191قنظر الشكأاني فتح القدير ج 5ص.214
( )192قنظر الخنكيي فتح الَيان ج 13ص.429
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( )193قنظر الصطقب آتآد آتآد عفد اللطقؼ (ت 1412ق1981/ـ) أوضوح التفالوير الآطف ػا الآ ػرقا 1383ق (ط)6
ج 1ص671

( )194قنظر دركزة التفلير الحديث ج 9ص.333
( )195قنظر ال افكني صفوة التفالير ج 3ص.312
( )196قنظر آخاتؿ تفلير مقاتل ج 4ص.247

( )197قنظر الطفرم جام الَيان ج 23ص.215
( )198قنظر الرازم مفاتح الغيب ج 29ص.475
( )199قنظر الفقضاكم أنوار التنزيل ،ج 5ص191
( )211قنظر الصطقب عفد الأرقـ قكنس (ت 1391ق1971/ـ) التفلير القرآن لَّقرآن الخاهرة دار ال أر ال رفي ج 14ص.816
( )211قنظر افف عاشكر التحرير والتنوير ،ج 27ص432
( )212قنظر آأي اليداية إلى ََّوغ النياية ج 11ص.7342
( )213قنظر افف عطقا المحرر الوجيز ج 5ص.271
( )214قنظر أفك الس كد إرشاد العقل ج 8ص.214
( )215قنظر آأي اليداية إلى ََّوغ النياية ج 11ص.7342

( )216افػػف ينػػي أفػػك ال ػػت فػػف عثآػػاف (ت 392ق1111/ـ) المحتلووب فووي تَيووين الق وراءات الشوواذة واعيضوواح عنيووا تتخقػػؽ
إسآاعقؿ شلفي آأتفا لساف ال رب 1386ق (ط )2ص.313

( )217الأرآاني أفك عفػداهلل آتآػد فػف أفػي ن ػر (ت 786ق1384/ـ) شوواذ القوراءات تتخقػؽ شػآراف ال يلػي لفنػاف آلسسػا
الففغ ص466

( )218عفداهلل عثآاف الآن كرم فتث آتأـ ف نكاف" :فوائد القراءات الشواذة" ال ػدد ال ارفػع
الألقا ال لقا للخرنف ل اـ 2116ـ ص 27فت رؼ قسقر.

ػن اق ألقػا الترفقػا الصا ػا آيلػا

( )219قنظر الث لفي الُشُ والَيان ،ج 9ص 251كقنظر أ لؾ الحديث مروي عن اَون عمور َألفواظ مشواَية فوي صوحيح
الَخاري ج 3ص 91كلأف لـ قشر الفصارم إل أكن سففا لنزكؿ ا قا الأرقآا.

( )211قنظر الث لفي الُشُ والَيان ،ج 9ص .251كقنظر أ لؾ صحيح الَخاري ج 4ص 167لأػف الفصػارم لػـ قشػر إلػ
أكن سففا للنزكؿ.

( )211قنظػػر الكاتػػدم علػػي فػػف أتآػػد (ت 468ق1175/ـ) ألووَاب نووزول الق ورآن تتخقػػؽ ع ػػاـ عفدالآتسػػف التآقػػداف الػػدآاـ دار
ا

فح 1412ق1992/ـ (ط )2ج 1ص.417 416

( )212قنظر الآزقني صالد فف سلقآاف المحرر في ألَاب النزول من خَّلل الُتب التلعة درالة األلَاب رواية ودراية ،الدآاـ
دار افف اليكزم 1427ق2116/ـ (ط )1ج 2ص.955-949

( )213افف تقفا عفداهلل فف آسلـ (ت 276ق889/ـ)تأويل مشُل القرآن ،تتخقؽ إفراهقـ شػآس الػدقف فقػركت دار الأتػب ال لآقػا ج1
ص.154
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( )214فضؿ تسف عفاس لطائُ المنان وروائ الَيان في دعوى الزيادة َالقرآن ،ص ،131فت رؼ قسقر.
( )215فضؿ عفاس لطائُ المنان ص 218فت رؼ قسقر.
( )216قنظر افف تقفا تأويل مشُل القرآن ،ج 1ص.154

( )217قنظر الطفرم جام الَيان عن تأويل القرآن ،ج 12ص.326 325

( )218اازهػػرم آتآػػد فػػف أتآػػد(ت 371ق981/ـ) تيووذيب الَّغووة تتخقػػؽ آتآػػد عػػكض آرعػػب فقػػركت دار إتقػػاق الت ػراث
( 2111ط )1ج 15ص.311

( )219افف يني ال ت فف عثآاف (ت 392ق) الخصائص الخاهرة الهقما الآ رقا ال اآا للأتاب (ط )4ج 2ص.285

( )221الخاضي عفدال تاح (ت 1413ق1982/ـ) الَدور الزاىرة في القراءات العشر المتواترة ،فقركت دار الأتاب ال رفي ج1
ص.315

( )221افػف ااثقػر ضػػقاق الػدقف فػػف آتآػد (ت 637ق1239/ـ) المثوول اللوائر فووي أدب الُاتوب والشوواعر تتخقػؽ أتآػػد التػكفي الخػػاهرة
دار نهضا للطفاعا كالنشر ج 3ص.13

( )222السػآقف التلفػي أتآػد فػف قكسػػؼ (ت 756ق1355/ـ) الودر المصوون فووي عَّووم الُتواب المُنووون تتخقػؽ أتآػد الصػراط
دآشؽ دار الخلـ ج 11ص.258

( )223ا لكسي روح المعاني ج 14ص 193فت رؼ قسقر.
( )224افف عاشكر التحرير والتنوير ج 27ص 432فت رؼ قسقر.

( )225قنظر الراف ي إعجاز القرآن والََّلغة النَوية ج 1ص.159

قائنة املراجع.


افػػف ااثقػػر ضػػقاق الػػدقف فػػف آتآػػد (ت 637ق1239/ـ) الآثػػؿ السػػامر فػػي أدب الأاتػػب كالشػػاعر تتخقػػؽ أتآػػد التػػكفي الخػػاهرة



اازهػػرم آتآػػد فػػف أتآػػد (ت 371ق981/ـ) ته ػ قب اللغػػا تتخقػػؽ آتآػػد عػػكض آرعػػب فقػػركت دار إتقػػاق الت ػ ارث 2111

دار نهضا للطفاعا كالنشر.

(ط.)1



اسآاعقؿ تخي فف آ ط

(ت 1127ق1715/ـ) ركح الفقاف فقركت دار ال أر.

ػفع عفػػدال ظقـ فػف عفدالكاتػػد (ت 654ق1256/ـ) تترقػر التتفقػػر فػي

ػػناعا الشػ ر كالنثػػر كفقػاف إعيػػاز



افػف أفػػي ا



االكسػي شػػهاب الػدقف آتآػػكد (ت 1271ق1853/ـ) ركح الآ ػػاني فػي ت سػػقر الخػرنف ال ظػقـ كالسػػفع الآثػػاني تتخقػؽ علػػي عطقػػا



ا قيي آتآد فػف عفػدالرتآف (ت 915ق1499/ـ) يػاآع الفقػاف فػي ت سػقر الخػرنف فقػركت دار الأتػب ال لآقػا 1424ق/

الخرنف تتخقؽ ت ني شرؼ لينا إتقاق التراث الآيلس ااعل للشلكف ا سفآقا 1963ـ (ط.)1

فقركت دار الأتب ال لآقا 1415ق (ط.)1

2114ـ (ط.)1



الفصارم آتآد فف إسآاعقؿ (ت 256ق869/ـ) الياآع الآسند ال تق

تتخقؽ آتآد النا ر دار طكؽ النياة 1422ق
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(ط.)1


الفزار أفك فأر أتآػد فػف عآػرك (ت 292ق914/ـ) آسػند الفػزار تتخقػؽ آت ػكظ الػرتآف زقػف اهلل الآدقنػا الآنػكرة آأتفػا



الفغػػكم التسػػقف فػػف آسػ كد (ت 511ق1116/ـ) آ ػػالـ التنزقػػؿ فػػي ت سػػقر الخػرنف تتخقػػؽ عفػػدالرزاؽ الآهػػدم دار إتقػػاق



الفقت 2114ـ.

ال لكـ كالتأـ 2119ـ (ط.)1
التراث 1421ق (ط.)1



الفقضػػاكم نا ػػر الػػدقف عفػػداهلل فػػف عآػػر(ت 685ق1286/ـ) أن ػكار التنزقػػؿ ك أس ػرار الت كقػػؿ تتخقػػؽ آتآػػد الآرعشػػلي



الث ػػالفي عفػػدالرتآف فػػف آتآػػد (ت 875ق1471/ـ) الي ػكاهر التسػػاف فػػي ت سػػقر الخ ػرنف تتخقػػؽ عػػادؿ عفػػد الآكيػػكد



الث لفي أتآد فف آتآد (ت 427ق1135/ـ) الأشؼ كالفقاف عف ت سقر الخرنف تتخقؽ أفك آتآد فف عاشػكر فقػركت دار



افف يزم آتآد فف أتآد الألفي (ت 741ق1341/ـ) التسػهقؿ ل لػكـ التنزقػؿ تتخقػؽ عفػداهلل الصالػدم فقػركت شػرأا دار



افف يني أفك ال ت فف عثآاف (ت 392ق1111/ـ) الآتتسب في تفققف الخراقات الشػا ة كا قضػاح عنهػا تتخقػؽ إسػآاعقؿ



افف يني ال ت فف عثآاف (ت 392ق) الص امص الخاهرة الهقما الآ رقا ال اآا للأتاب (ط.)4

فقركت دار إتقاق التراث 1418ق (ط.)1
فقركت دار إتقاق التراث 141ق (ط.)1
إتقاق التراث 1422ق 2112ـ (ط.)1

اار ـ 1416ق (ط.)1

شلفي آأتفا لساف ال رب 1386ق (ط.)2



افف اليكزم يآػاؿ الػدقف فػف عفػدالرتآف (ت 597ق) تػ أرة اارقػب فػي ت سػقر الغرقػب تتخقػؽ طػارؽ السػقد فقػركت دار



افف اليكزم يآاؿ الدقف عفدالرتآف (ت 597ق1211/ـ) زاد الآسقر في علػـ الت سػقر تتخقػؽ عفػدالرزاؽ الآهػدم فقػركت



تكل س قد (ت 1419ق1988/ـ) ااساس في الت سقر الخاهرة دار السفـ 1424ق (ط.)6

الأتب ال لآقا 1425ق.

دار الأتاب ال رفي 1422ق (ط.)1


أفك تقاف آتآد فف قكسؼ (ت 745ق1344/ـ) الفتر الآتقط في الت سقر تتخقؽ

د ي يفؿ فقركت دار ال أر 1421ق



الصازف عفق الدقف علي فف آتآػد (ت 741ق1341/ـ) لفػاب الت كقػؿ فػي آ ػاني التنزقػؿ تتخقػؽ آتآػد علػي شػاهقف فقػركت



الصطقب عفدالأرقـ قكنس (ت 1391ق1971/ـ) الت سقر الخرنف للخرنف الخاهرة دار ال أر ال رفي.

دار الأتب ال لآقا 1415ق (ط.)1


الصطقب آتآد آتآد عفداللطقؼ (ت 1412ق1981/ـ) أكض الت اسقر الآطف ا الآ رقا 1383ق (ط.)6



الداني عثآاف فف سػ قد (ت 444ق1152/ـ) الفقػاف فػي عػد نم الخػرنف تتخقػؽ اػانـ ػدكرم الأكقػت آرأػز الآصطكطػات



دركزة آتآد عزت (ت 1414ق1983/ـ) الت سقر التدقث الخاهرة دار إتقاق الأتب ال رفقا 1383ق.

كالتراث 1414ق.
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اآليتاى األخريتاى مو سورة احلديد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


الدكسػػرم آنق ػرة آتآػػد نا ػػر رسػػالا آايسػػتقر ف ن ػكاف أسػػآاق الخ ػرنف كفضػػاملها تخػػدقـ فهػػد الركآػػي الػػدآاـ ألقػػا ا داب



الرازم آتآد فف عآر (616ق1219/ـ) آ ات الغقب فقركت دار إتقاق التراث 1421ق (ط.)3

للفنات 1426ق (ط.)1



الراف ػػي آ ػػط



الزيػػاج إف ػراهقـ فػػف السػػرم (ت 311ق923/ـ) آ ػػاني الخ ػرنف إكاع ارف ػ



الزآصشػػرم آتآػػكد فػػف عآػػرك (ت 538ق1148/ـ) الأشػػاؼ عػػف تخػػامؽ ا ػكاآض التنزقػػؿ فقػػركت دار الأتػػاب ال رفػػي



الزقكت عفد الآكل عفداهلل فتث آتأـ ف نكاف

ابن ػرادات الل ظقػا دببتهػا كعف تهػا فالكتػدة الآكضػكعقا للسػكر الخرننقػا



الس ػ كد ال آػػادم آتآػػد فػػف آتآػػد (ت 982ق1574/ـ) إرشػػاد ال خػػؿ السػػلقـ إل ػ آ ازقػػا الأتػػاب الأ ػرقـ فقػػركت دار إتقػػاق



السػػآر ندم ن ػػر فػػف آتآػػد (ت 373ق983/ـ) فتػػر ال لػػكـ تتخقػػؽ عػػادؿ عفػػد الآكيػػكد فقػػركت دار الأتػػب ال لآقػػا



الس ػػآ اني آن ػ ػػكر ف ػػف آتآػ ػػد (ت 489ق 1196/ـ) ت س ػػقر الخ ػ ػرنف تتخق ػػؽ قاسػ ػػر ف ػػف إف ػ ػراهقـ السػ ػ كدقا دار الػ ػػكطف



السػػآقف التلفػػي أتآػػد فػػف قكسػػؼ (ت 756ق1355/ـ) الػػدر الآ ػػكف فػػي علػػكـ الأتػػاب الآأنػػكف تتخقػػؽ أتآػػد الص ػراط



سقفكق عآرك فف عثآاف (181ق796/ـ) الأتاب تتخقؽ عفدالسفـ هاركف الخاهرة آأتفا الصانيي1418ق (ط.)3



سقد طب (ت 1966ـ1385/ق) في ظفؿ الخرنف فقركت دا ار لشركؽ 1996ـ (ط.)25



السقكطي يفؿ الدقف عفدالرتآف (ت 911ق1515/ـ) الدر الآنثكر فقركت دار ال أر.



الشرفقني شآس الدرقف آتآد فف أتآد(ت 977ق1569/ـ) السراج الآنقر في ا عانا علػ آ رفػا ف ػض آ ػاني أػفـ رفنػا



الش ػػنخقطي آتآ ػػد ااآ ػػقف ف ػػف آتآ ػػد (ت 1393ق1973/ـ) أضػ ػكاق الفق ػػاف ف ػػي إقض ػػاح الخػ ػرنف ف ػػالخرنف لفن ػػاف دارال أ ػػر



الشكأاني آتآد فف علي (ت 1251ق1834/ـ) فت الخدقر فقركت دار افف أثقر  1414ق (ط.)1

2115ـ (ط.)8

ػػادؽ (ت 1356ق1937/ـ) إعيػػاز الخ ػرنف كالففاػػا النفكقػػا فقػػركت دار الأتػػاب ال رفػػي 1425ق

1418ق 1988ـ (ط.)1
1417ق (ط.)3

سكرة الآيادلا كسكرة الآنافخكف كسكرة الخلـ أنآك يا

تتخقػػؽ عف ػػداليلقؿ شػػلفي فقػػركت عػػالـ الأت ػػاب

آيلا دراسات علكـ الشرق ا كالخانكف الياآ ا ااردنقا  2118ـ.

التراث ال رفي

1431ق 1993ـ (ط.)1
1418ق1997/ـ (ط.)1
دآشؽ دار الخلـ.

التأقـ الخاهرة آطف ا فكبؽ 1285ق.
1415ق1995/ـ.



ال افكني آتآد علي (ت 2115ـ1436/ق)

كة الت اسقر الخاهرة دار ال افكني للنشر 1417ق1997/ـ (ط.)1

ال ػػن اني عفػػدالرزاؽ فػػف هآػػاـ (ت 211ق826/ـ) ت سػػقر عفػػدالرزاؽ تتخقػػؽ آتآػػكد عفػػد فقػػركت دار الأتػػب ال لآقػػا

1419ق (ط.)1

 311ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اجمللة األردنية يف الدراسات اإلسالمية ،مج ( ،)11ع ( 1443 ،)1ي2022/م

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ليهة عرماى وجًاد الهصريات


الطفراني سلقآاف فف أتآد (ت 361ق971/ـ) الآ يـ الأفقػر تتخقػؽ تآػدم السػل ي الخػاهرة آأتفػا افػف تقآقػا 1415ق



الطفػػرم آتآػػد فػػف يرقػػر(ت 311ق922/ـ) يػػاآع الفقػػاف فػػي ت كقػػؿ الخ ػرنف تتخقػػؽ أتآػػد آتآػػد شػػاأر آلسسػػا الرسػػالا



طنطاكم آتآد سقد (ت 1431ق2111/ـ) الت سقر الكسقط للخرنف الخاهرة دار نهضا آ ر 1997ـ (ط.)1

(ط.)2

1421ق2111/ـ (ط.)1


افف عادؿ سراج الػدقف عآػر فػف علػي (ت 775ق1373/ـ) اللفػاب فػي علػكـ الأتػاب تتخقػؽ عػادؿ عفػدالآكيكد فقػركت



افف عاشكر آتآد الطاهر فف آتآد (ت 1393ق1973/ـ) التترقر كالتنكقر تكنس تادار التكنسقا للنشر 1984ـ

دار الأتب ال لآقا 1419ق1998/ـ (ط.)1


عفداهلل عثآاف الآن ػكرم فتػث آتأػـ ف نػكاف



افػػف عيقفػػا أتآػػد فػػف آتآػػد (ت 1224ق1819/ـ) الفتػػر الآدقػػد فػػي ت سػػقر الخػرنف الآيقػػد تتخقػػؽ أتآػػد الخرشػػي فقػػركت



افػػف عطقػػا عفػػد التػػؽ فػػف االػػب (ت 542ق1147/ـ) الآتػػرر الػػكيقز فػػي ت سػػقر الأتػػاب ال زقػػز تتخقػػؽ عفدالسػػفـ عفػػد



ال راق قتق فف زقاد (ت 217ق822/ـ) آ اني الخرنف تتخقؽ أتآد النياتي الدار الآ رقا للت لقؼ كالتريآا (ط.)1



فضؿ تسف عفاس (ت 2111ـ1432/ق)لطامؼ الآناف كركامع الفقاف في دعكل الزقادة فالخرنف فقركت دار النكر للطفاعا



فضؿ تسف عفاس(ت 1432ق2111/ـ) إتخاف الفرهاف في علكـ الخرنف عآاف دار الن امس 1436ق2115/ـ (ط)2

الألقا ال لقا للخرنف ل اـ 2116ـ.

فكامػد الخػراقات الشػا ة ال ػدد ال ارفػع

ػن اق ألقػا الترفقػا الصا ػا آيلػا

دار الأتب ال لآقا 1423ق2112/ـ.

الشافي فقركت دار الأتب ال لآقا  1422ق (ط.)1

كالنشر 1411ق1989/ـ (ط.)1



الخاضي عفدال تاح (ت 1413ق1982/ـ) الفدكر الزاهرة في الخراقات ال شر الآتكاترة فقركت دار الأتاب ال رفي.

تقفا عفداهلل فف آسلـ (ت 276ق889/ـ) ت كقؿ آشأؿ الخرنف تتخقؽ إفراهقـ شآس الدقف فقركت دار الأتب ال لآقا



الخرطفي أفكعفداهلل آتآد فف أتآػد (ت 671ق1272/ـ) اليػاآع اتأػاـ الخػرنف تتخقػؽ أتآػد الفردكنػي الخػاهرة دار الأتػب



الخزكقني أتآد فف فارس (ت 395ق1114/ـ) آ يـ آخاققس اللغا تتخقؽ عفدالسفـ هاركف دار ال أر 1399ق.

الآ رقا 1384ق1964/ـ (ط.)2


الخنكيي آتآد



افػػف أثقػػر اسػػآاعقؿ فػػف عآػػر(ت 774ق1372/ـ) ت سػػقر الخ ػرنف ال ظػػقـ تتخق ػؽ آتآػػد تسػػقف شػػآس الػػدقف فقػػركت دار



افف أثقر اسآاعقؿ فف عآر(ت 774ق1372/ـ) ت سقر الخرنف ال ظقـ تتخقؽ ساآي سفآا دارطقفا للنشر 1421ق (ط.)2

ال

دقؽ صػاف (1317ق1889/ـ) فػت الفقػاف فػي آخا ػد الخػرنف راي ػ

رقا 1412ق1992/ـ.

عفػداهلل اان ػارم فقػركت الآأتفػا

الأتب ال لآقا 1419ق (ط.)1




الأرآاني أفك عفداهلل آتآد فف أفي ن ر (ت 786ق1384/ـ)شكا الخراقات تتخقؽ شآراف ال يلي لفناف آلسسا الففغ
الأرآاني آتآكد فف تآزة (ت 515ق1111/ـ) ارامب الت سقر كعيامب الت كقؿ فقركت آلسسا علكـ الخرنف.
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الآاترقدم آتآد فف آتآد (ت 333ق944/ـ)ت كقفت أهؿ السنا (ت سقر الآاترقدم)تتخقؽ آيدم فاسلكـ فقركت دارالأتب



آياهد فف يفر (ت 114ق722/ـ) ت سقر آياهد تتخقؽ آتآد أفك النقؿ آ ر دارال أر 1411ق1989/ـ (ط.)1

ال لآقا 1426ق (ط.)1




الآتل يفؿ الدقف (ت 864ق1459/ـ) ت سقر اليفلقف الخاهرة دار التدقث (ط.)1

آتآد فف عقس الترآ م(ت 279ق892/ـ)سنف الترآ م تتخقؽ فشار آ ركؼ فقركت دار الغرب 1998ـ.



الآ ارا ػي أتآ ػػد فػػف آ ػػط



الآزقني صالد فف سلقآاف الآترر في أسفاب النزكؿ آف صفؿ الأتب التس ا د ارسػا ااسػفاب ركاقػا كد ارقػا الػدآاـ دار افػف



آساعد فف سلقآاف الطقار الآترر في علكـ الخرنف آ هد ا آاـ الشاطفي (1429ق2118/ـ) (ط.)1

(ط)1

(ت 1371ق )1951/ت س ػػقر الآ اراػػي آ ػػر شػػرأا آ ػػط

الف ػػافي 1365ق 1946ـ

اليكزم1427ق2116/ـ (ط.)1


آسلـ فف التياج (ت 261ق874/ـ)

تق آسلـ تتخقؽ آتآد فلاد عفدالفا ي فقركت دار إتقاق التراث.



الآظهػػرم آتآػػد ثنػػاق(ت 1225ق1811/ـ) ت سػػقر الآظهػػرم تتخقػػؽ اػػفـ نفػػي التكنسػػي الفاأسػػتاف آأتفػػا الرش ػػدقا



آخاتؿ فف سلقآاف (ت 151ق767/ـ) ت سقر آخاتؿ فف سلقآاف تتخقؽ عفداهلل آتآكد شتات

فقػركت دار إتقػاق التػراث



آأػػي فػػف أفػػي طالػػب تآػػكش فػػف آتآػػد (437ق1145/ـ) الهداقػػا إل ػ فلػػكغ النهاقػػا الشػػار ا ألقػػا الش ػرق ا كالد ارسػػات



النس ػ ي عفػػداهلل فػػف أتآػػد (ت 711ق1311/ـ) آػػدارؾ التنزقػػؿ كتخػػامؽ الت كقػػؿ تتخقػػؽ قكسػػؼ فػػدقكم فقػػركت دار الألػػـ



النقسػػافكرم التسػػف فػػف آتآػػد (ت 851ق1446/ـ) ا ارمػػب الخ ػرنف كراامػػب ال ر ػػاف تتخقػػؽ زأرقػػا عآق ػرات فقػػركت دار



الكاتػػدم علػػي فػػف أتآػػد (ت 468ق1175/ـ) الكسػػقط فػػي ت سػػقر الخ ػرنف الآيقػػد تتخقػػؽ عػػادؿ عفػػدالآكيكد فقػػركت دار



الكات ػػدم عل ػػي ف ػػف أتآ ػػد (ت 468ق1175/ـ)أس ػػفاب ن ػػزكؿ الخػ ػرنف تتخق ػػؽ ع ػػاـ عفدالآتس ػػف التآق ػػداف ال ػػدآاـ دار

1412ق.

1423ق (ط.)1
1429ق (ط.)1

الطقب 1419ق1998/ـ (ط.)1
الأتب ال لآقا 1416ق (ط.)1
الأتب ال لآقا 1415ق (ط.)1
ا


فح 1412ق1992/ـ (ط.)2

افف ق قش علي فف ق قش (ت 643ق1245/ـ) شرح الآ

ؿ فقركت دار الأتب ال لآقا 1422ق (ط.)1
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