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ملدص

يهدف هذا البحث إلى بيان حجية االستشهاد بكالمم الرالرب الثورالور تالس ت سالير الاالررن الكالريم وبيالان

الثواطن التس استشهد تيها الث سرون به خمل ت سيرهم لماررن الكريم.

وقد قثت بجثع أقوال الرمثاء الثؤيالدين والثراريالين لمستشالهاد بكالمم الرالرب واثالة وتحميمهالا ثالن أجالل

التوصل إلى الاول الراجح تس حجية االستشهاد بكمم الرالرب الثورالور تالس الت سالير كثالا قثالت باسالتاراء وتتبالع

ثالالواطن ذكالالر الث س الرين لكالالمم الرالالرب الثورالالور تالالس كتالالب الت اسالالير واثالالة لثررتالالة الث الواطن التالالس استشالالهد تيهالالا
الث سرون بكمم الررب.

وقد توصمت ثن خمل البحث إلى أن كالمم الرالرب يرال جد حجالة تالس الايالايا المشويالة بشالكل والام وأن

الث سرين قد استشهدوا بكمم الررب الثورالور تالس ت اساليرهم تالس ثالواطن والدة كاالستشالهاد بهالا ومالى ثرالاوس
الكمثالالات والايالالايا الصالالرتية والبمايالالة وااو الراب واالحتجالالاج لما الراءات الاررويالالة وبيالالان ثرالالاوس ا يالالات

بشكل وام كثا أوهم ذكروا برض كمم الررب الذي يبين الثجثل تس الاصص والتاريخ.
الكممات المفتاحية :الت سير االستشهاد كمم الررب الثورور حجية.

Citing the words of the ancient Arabs in the
interpretation of the Qur’an
Abstract
This research aims to Authentic clarity cite Arabic prose speech on the interpretation
of the Holy Qur'an, and to indicate the fields in which the interpreters cited prose speech
during their interpretation of the Holy Qur'an.
I have collected the opinions of scholars in the case of citations in Arabic words in
general and the Arabic prose speech in particular in order to reach the most correct
statement in the argument of citation of the Arabic prose speech in interpretation, and I
have followed places where the interpreters mentioned the Arabic prose speech in the
books of interpretations in general to find out the fields in which the interpreters cited
in the Arabic prose speech.
This research concluded that Arabic prose speech are an argument in linguistic issues
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in general, and that the interpreters have cited prose speech in their interpretations in
several places, such as citing them on the meaning of words, Morphological issues,
rhetoric, parsing, Authentic of Qur'anic readings, and the statement of the meaning of
the verses in general, and mentioned some prose speech that relate to the meaning of
the verses and their story.
Key words: interpretation, citation, the words of Arabs, speech, the evidence.

املكزمة.

الحثد هلل رب الرالثين والصمة والسمم ومى أشرف الثرسمين سيدوا ثحثد وومى رله وأصحابه أجثرين وبرد:

تإن الث سر إذا ثا أراد ت سير الاررن الكالريم وجالب ومياله أن يبالدأ ت ساليرم بالثالفرور تالإن لالم يجالد اجتهالد تالس ت سالير الاالررن
ثستريواً برموم ال اوى له ووها تثوره ثن الوقوع تالس الخطالف إذا ثالا أحسالن اسالتخداثها كالمشالة والصالرف وااوالراب والبماالة
وايرها ثن الرموم واألدوات ووحن ورى أرر ذلك وايحاً تس كتب الت سير بالرأي.

والواظر تس كتب الت سير يجد استشهاد الث سرين بربارات وجثل وررية ثن كمم الررب تالفردت تالس هالذا البحالث أن

أدرس أهم األقوال الثترماة باالستشهاد بفقوال الررب الثورالورة تالس الايالايا المشويالة لموصالول إلالى الاالول الالراجح تالس حجيالة
االستشهاد بها تس المشة والت سير وأن أبين ثواطن االستشهاد بفقوال الررب الثورورة تس ت سير الاررن الكريم.
مشكلة البحث.

إن الثطالع لكتب الت سالير يجالد تيهالا الكريالر ثالن أقالوال الرالرب الثورالورة التالس أوردهالا الث سالرون ثالن أجالل بيالان برالض

الايايا الت سيرية تثا الاول الراجح تس حجية االستشهاد بفقوال الررب الثورورة تس الايايا المشوية؟ وثا ثواطن استشهاد
الث سرين بها تس ت سير الاررن الكريم؟
ويت رع ون ثشكمة البحث األسئمة ال روية ا تية:
ٔ.

ثا الاول الراجح تس حجية االستشهاد بفقوال الررب الثورورة تس الايايا المشوية؟

ٕ.

ثتى دخل االستشهاد بكمم الررب الثورور تس الت سير؟

ٗ.

ثا الثواطن التس استشهد الث سرون تيها بكمم الررب الثورور؟

ٖ.

ثا ثمثح ثواهج الث سرين تس االستشهاد بكمم الررب الثورور تس الت سير؟

أينية البحث.

ٔ -ترددت ا راء تس حجية االستشهاد بكمم الررب الثورور ومى الايايا المشوية تفردت ثن خمل هالذا البحالث الثحاولالة
لموصول إلى الاول الراجح تس الثسفلة.
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ٕ -ذكر الث سرون تس كتبهم كمم الررب الثورور تس ثواطن ثترددة تفردت أن أبين أوواع هذم الثواطن والشالرض ثالن
استشهادهم بتمك األقوال.
ٖ -إظهار ثكاوة كمم الررب الثورور تس الت سير.
ٗ -الترريف بوسيمة ثن وسائل ت سير الاررن الكريم.
أيزاف البحث.
يهدف هذا البحث إلى بيان األثور ا تية:
ٔ.

بيان الاول الراجح تس حجية االستشهاد بفقوال الررب الثورورة تس الايايا المشوية.

ٕ.

بيان تاريخ دخول االستشهاد بكمم الررب الثورور تس الت سير وثواهج الث سرين تس االستشهاد به تس الت سير.

ٖ.

بيان ثواطن استشهاد الث سرين بفقوال الررب الثورورة تس ت سير الاررن الكريم.

ٗ.

ل ت الوظر إلى وسيمة لشوية ثن وسائل ت سير الاررن الكريم الثترددة واظهار ثكاوتها.

حمزرات الزراسة.
سياتصالالر هالالذا البحالالث ومالالى د ارسالالة أقالوال الرالالرب الثورالالورة الالواردة تالالس كتالالب الت سالالير تاالالط دون د ارسالالة أق الوال الرالالرب الثورالالورة
التس وردت تس الت سير خالارج كتالب الت سالير وال أظالن أن ذلالك ساليؤدي إلالى قصالور تالس الد ارسالةم ألن أامالب ثالا وصالل إليوالا ثالن
الت سير هو الثوجود تس كتب الت سير واألحكام تبوى ومى الشالب واألوم .كثا أووس سفستروس األثرالال الرربيالة ثالن الكالمم
الثورورم وذلك ألوها كمم ثورور له خصائصه وتستحق أن ت رد ببحث خاص بها.
الزراسات السابكة.
الدراسات الرمثية التالس تحالدرت والن أهثيالة وأرالر المشالة الرربيالة بت سالير الاالررن الكالريم كريالرة ثوهالا ثالا كالان الحالديث تياله واثالاً

وثوها ثا تخصص ببيان أهثية أحد وموم المشة تس الت سير وقد وجدت أن أقرب هذم الدراسات لهذا البحث الدراسات ا تية:
-

المشة الرربية وومقتها برمم الت سير الثشمج وبد اهلل بن إبراهيم ثجمة تاه المسان سٔ عٔ الرابطة الثحثدية

لمرمثالالاء ثركالالز ابالالن أبالالس الربيالالع السالالبتس لمد ارسالالات المشويالالة واألدبيالالة الثشالالرب ٖٔٗٚهال ال ٕٓٔٙم وقالالد بالالين تيالاله الثؤلالالف
ثكاوة المشة الرربية وأهثيتها تس الت سير وأن الرمم بالمشة شرط لمث سر وأن ثررتة المشة الرربية وأساليبها ثن أهالم أصالول
الت سير وقواودم وأن الت سير باالجتهاد وال أري ثوه ثا هو جار ومى ثواتاة كمم الررب وثواحيهم تس الاول .وتت ق هذم
الد ارسالالة ثالالع هالالذا البحالالث تالالس ااطالالار الرالالام إال أن هالالذا البحالالث سالالمط اليالالوء ومالالى جزئيالالة دقياالالة وهالالس االسالالت ادة ثالالن الكالالمم
الثورور تس ت سير الاررن الكريم.
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الت سالالير المشالالوي لماالررن الكالريم لثؤل الاله الالالدكتور ثسالالاود الطيالالار دار ابالالن الجالالوزي دون تالالاريخ دون طبرالالة بالالين تيالاله أهثيالالة

ثررتة أل اظ المشة الرربية وأسالاليبها تالس ت سالير الاالررن الكالريم رالم تحالدث والن االستشالهاد بالشالرر ومالى ت سالير الاالررن الكالريم ووالن
استشهاد الث سرين بالورر تس ت اسيرهم وأوهم كاووا يوصون أحياواً ومى أن ثا ذهبوا إلياله ثالن الثرالاوس قالد ورد ثرماله تالس لشالة الرالرب

أو أوه ثواتق لمشة ثن لشات الابائل التس وزل بها الاررن الكريم وكان الحديث تس ذلالك ثختصال اًر ويت الق بحرالس هالذا ثالع ثالا ذهالب
إليالاله الثؤلالالف ثالالن حيالالث وقالالوع االستشالالهاد بكالالمم الرالالرب تالالس الت سالالير وتختمالالف هالالذم الد ارسالالة بالت صالاليل تالالس بيالالان حجيالالة االستشالالهاد

بكمم الررب الثورور وبيان الثواطن التس استشهد تيها الث سرون بكمم الررب تس الت سير ومى وجه الت صيل.
وثالالان األردن طٔ ٔٓٗٔه ال
 كتالالاب لشالالة الاالررن لثؤل الاله الالالدكتور وبالالد الجميالالل وبالالد الالالرحيم ثكتبالالة الرسالالالة الحديرالالة ّٜٔٔٛم تحالالدث تالالس البالالاب الرالالالث ثالالن الكتالالاب والالن المشالالة الرربيالالة وت سالالير الا الررن الك الريم وبالالين أهثيالالة ثررتالالة المشالالة وأل اظهالالا
وأساليبها وتراكيبها تس تهم وت سير الاررن الكريم وأشار إلى أن الصحابة قد تسروا الاررن الكالريم بثالا يررتوواله ثالن لشالة الرالرب
ثستشهدين ومى ذلك بالشرر والورر وتابرهم ومى ذلك الث سرون وهالذا ثحالل ات الاق ثالع هالذا البحالث إال أووالس تالس هالذا البحالث
قد تصمت الحديث ون قيية االستشهاد بكمم الررب الثورور بشكل ثو صالل ثبيوالاً حجيالة ذلالك والثالواطن التالس استشالهد بهالا
الث سرون بكمم الررب الثورور تس الت سير ومى وجه الت صيل.

مهًجية البحث.
ياوم البحث ومى الثوهجين ا تيين:
المنهج التحميمي :وذلك بتحميل ثا ورد ثن وصوص ثرارية وثؤيدة لحجية االستشالهاد بكالمم الرالرب واثالة وبالفقوال الرالرب
الثورورة ومى وجه الخصوص ودراستها لمخروج بالاول الراجح تس هذم الثسفلة.
المنهج االستقرائي :حيث قثت بتتبع االب أقوال الررب الثورورة تس كتالب الت سالير وتصالوي يها بحسالب الثويالوع الالذي استشالهد
بها وميه رم اخترت وثاذج لرريها تس هذا البحثم وظ اًر لردم إثكاوية وريها كمها.
خطة البحث.
وقد قسثت بحرس إلى تثهيد وثبحرين وخاتثة:
التمهيد :تس ترريف ث ردات وووان البحث.
المبحث األوؿ :حجية أقوال الررب الثورورة وتاريخ دخولها تس الت سير.
المبحث الثاني :ثواطن استشهاد الث سرين بفقوال الررب الثورورة.
الخاتمة :بيوت تيها أهم الوتائج التس توصمت إليها.

هذا واوس أرجو اهلل التوتيق والسداد تهو ورم الثولى وورم الثرين.
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التنًيز :يف تعريف مفررات عهواى البحث.
أوالً :تعريؼ التفسير لغة واصطالحاً.
أ -التفسير لغةً :ثفخوذ ثن ال َ ْسال ِالر ياالول ابالن تالارس :ال الاء والسالين والالراء كمثالة واحالدة تالدل ومالى بيالان الشالسء واييالاحه
وياالالول ابالالن ثوظالالور :ال َ ْس ال ُالر :البيالالان تسالالر الشالالسء ي ِس الرمُ بالكسالالر وي ُس ال ُالرم باليالالم وتَ ْس ال اًر وتسال َالرم :أباوالاله ال سالالر كشالالف
الثشطى والت سير ثرمه .والت سير كشف الثراد ون الم ظ الثشكل(ٕ) وقال ال يروزربادي :ال سر ااباوة وكشف الثشطى(ٖ).
(ٔ)

ووخمص ثن ذلك إلى ات اق المشويين ومى أن ثروى الت سير هو :البيان والكشف واايياح.
ب -تعريػػؼ التفسػػير اصػػطالحاًُ :والالرف الت سالير برالالدة ترري الالات ثتااربالة ال يتسالالع الثجالالال لالالذكرها ولرالل ثالالن أتيالالمها ثالالا
ذكرم الدكتور الذهبس حالين قالال :لالت سالير وبالارة والن ومالم يبحالث والن ثالراد اهلل ترالالى تالس الاالررن باالدر الطاقالة البشالريةل(ٗ).
وثا ذكرم الخولس بفوه :لبيان كمم اهلل ترالىل(٘).

وأرى أن يست اد ثن ترري يهثا لصيااة ترريف أكرر دقة ليررف الت سير بفوه" :بياف مراد اهلل تعالى مف كتابه العزيز".
ثانياً :تعريؼ االستشهاد لغة واصطالحاً.
أ-

االستشهاد لغة :طمب الشاهد وهو ثفخوذ ثن شهد ياول ابن تارس:ل الشين والهاء والدال أصل يالدل ومالى حيالور
وومم واوممل( )ٙوتس لسان الررب:ل الشاهد هالو الرالالم الالذي يبالين ثالا َومِ َثاله ...وشالهد لاله بكالذا أي :أدى ثالا ووالدم ثالن
الشهادة تهو شاهد والشاهد خبر قاطعل( )ٚوياول ال يروزربادي :لالشهادة خبر قاطع واستشهدم :سفله أن يشهدل(.)ٛ
وثن ذلك يثكن الاول :إن االستشالهاد" :الطمب ممف كاف حاضػ اًر أو االمػاً ألمػر مػا أف يخبػر بمػا حضػرم أو اممػه ليقطػ

بذلؾ الشؾ باليقيف".

ب -االستشػػػهاد اػػػي االصػػػطالح :لمستشالالهاد تالالس االص الالطمح والالدة ترري الالات تختمالالف بحسالالب الثويالالوع وثالالا يهثوالالا هو الالا
االستشالالهاد تالالس الايالالايا المشويالالة وقالالد والالرف برالالدة ترري الالات ثوهالالا :لالجزئالالس الالالذي يستشالالهد بالاله تالالس إربالالات الااوالالدةم لكالالون

ذل الالك الج الالزيء ث الالن التوزي الالل أو ك الالمم الر الالرب الثور الالوق برال الربيتهمل( .)ٜوثوه الالا :لق الالول ورب الالس لاائ الالل ثور الالوق برربيت الاله ي الالورد
(ٓٔ)

لمحتجاج واالسالتدالل باله ومالى قالول أو رأيل

وثوهالا :لجثمالة ثالن كالمم الرالرب أو ثالا يجالري ثجالرام كالالاررن الكالريم

تتسم بثواص ات ثريوة وتاوم دليمً ومى استخدام الررب ل ظاً لثروام أو وسالااً تالس وظالم كالمم أو ومالى وقالوع شالسء إذا
اقتالرن بشيالرم أو ومالالى ومقالالة بالالين ل الظ ورخالالر أو ومالالى ثروالالى وايالرم أو تاالالديم وتالفخير واشالالتااق وبوالالاء ووحالالو ذلالالك ثثالالا

يصرب حصرم وثثا هو ثحسوب تس ثواحس كمم الررب ال صحاءل(ٔٔ).

وبالالالوظر إلالالى الترري الالات السالالاباة يثكالالن أن يرالالرف االستشالالهاد بفوالاله" :إيػراد دليػػؿ مػػف القػػر ف أو الحػػديث الشػػريؼ أو

كالـ العرب المعتبر إلثبات قضية مف قضايا المغة العربيةل.

وربثا يذكر بدالً ون ثصطمح االستشهاد ثصطمح رخر كاالحتجاج ولمت ريق بيوها ال بد ثن بيان ثروى االحتجالاج

لشة وترري ه اصطمحاً.
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الحجالةَُ :و ْجالالهُ
صالد إلالى ثالن ُي َرظالم ...و ُ
أمػا االحتاػاج لغػة :تهالو ثالفخوذ ثالالن حالج وجالاء تالس ثرجالم الرالين :لو َ
الحال جج :كرالرة الاَ ْ
(ٕٔ)
الون ا ْل ُحجالةُ ُث ْشالتَاةً ِث ْالن َهال َذا – يروالس الثحجالةم ِألَوهَالالا
الخصالوثةل
الظ َالر ووالد ُ
وتالس ثرجالم ثاالاييس المشالة:ل َو ُث ْث ِكال ٌالن أ ْ
َن َي ُك َ
ص ال ُالد ا ْل َحال ال ج
الون ِو ْو ال َالد
ق ا ْل َث ْ
َيَ :امَْبتُالالهُ بِا ْل ُحج ال ِالة َوَذلِ ال َ
اج ْج ال ُ
الوبُ .ياَال الا ُلَ :ح َ
طمُ ال ُ
الك الظ َ ال ُالر َي ُك ال ُ
الت تُ َمًو الالا تَ َح َج ْجتُالالهُ أ ْ
ص ال ُالد أ َْو بِهَ الالا ُي ْا َ
تُ ْا َ
ِ (ٖٔ)
ِ
ص ُمل(ٗٔ).
الب ْرهانم َوِقي َلُ :
الحجةُ :
وثةل  .وتس لسان الررب :لو ُ
الحجة َثا ُدوِت َع بِه ا ْل َخ ْ
ا ْل ُخ ُ
ص َ
وأما االحتااج اي االصطالح :تررف تس ثجال الرموم المشوية بترري ات وديالدة ثوهالا:ل إربالات شالسء بالدليل وامالس يرالود إلالى
ثالالن يصالالح االحتجالالاج بالاله لتوريالالق ثسالالفلة ثالالن الثسالالائل أو ثالالا يالالؤتى بالاله ثالالن الكالالمم ال صالاليح ليشالالهد بصالالحة الربالالارة دالليالاً أو
(٘ٔ)

وحويالاً وثالالدى ثواتاتهالالا أو ثخال تهالالا لمرالالرف المشالالويل

وامس صح سودم إلى وربس تصيح سميم السمياةل(.)ٔٙ

وثوهالالا :لإربالالات صالالحة قاوالالدة أو اسالالترثال كمثالالة أو تركيبالالة بالالدليل

والفرؽ بيف االستشهاد واالحتااج :أن الشاهد والحجة يمتايان تس االستدالل ومى أثر ثا إال أن الشالاهد أوالم ثالن الحجالةم ألن
الحجة تورد تس ثوطن الخصوثة أثا الشاهد تيذكر تس الخصوثة وايرها.

ثالثاً :تعريؼ النثر لغة واصطالحاً.
أ-

()ٔٚ
ك تَْرثالس
ك ثت رقالاًل
ك
السء بَِي ِالد َ
وتالس لسالان الرالرب :لالورْ ُالر َورْ ُالر َ
الشسء َبي ِالد َ
النثر لغة :قال الخميل :لالورْرَ :رْثُي َ
ك الش َ
َ
ذرل(.)ٔٛ
الحب إِذا ُب َ
الج ْوِز والم ْوِز والسجك ِر َو َك َذلِ َ
بِ ِه ُثتَ َرقًا َ
ك َورُْر َ
ثرل َورْ ِر َ

ب -النثر اصطالحاً :لهو الكمم اير الثوزون( .)ٜٔوزاد بريهم ودم وجود الااتية تاال :لهو الكمم الالذي لالم يالوظم تالس
أوزان وقوافل(ٕٓ).

املبحث األول:

حجية االستشًار بالكالم املهثور ومهايج املفسريو يف االستشًار بٌ.
املطلب األول :حجية االستشًار بالكالم املهثور.

قبل الشروع تس بيان حجية االستشهاد بالكمم الثورور ال بد ثن بيان برض األثور الثهثة التالس تترمالق باالستشالهاد

كفهثيته وأوواوه وثواطوهم وذلك لثا لها ثن أرر تس الوصول إلى الاول الراجح تس حجية االستشهاد بالكمم الثورور.

ٔ)

أهمية االستشػهاد :االستشالهاد أثالر ثهالم ووالد ومثالاء المشالة وتالس ذلالك ياالول أبالو هالمل الرسالكري :لرالم إوالس ثالا أريالت

حاجة الشريف إلى شسء ثن أدب المسان برد سمثته ثن المحن كحاجتاله إلالى الشالاهد والثرالل والشالذرة والكمثالة السالائرة

تإن ذلك يزيد الثوطق ت خيثاً ويكسبه قبوالً ويجرل له قد اًر تس الو وس وحموة تالس الصالدور ويالدوو الامالوب إلالى ووياله

ويبررها ومى ح ظه ويفخذها باستردادم ألوقات الثذاكرة واالستظهار به أوان الثجادلة تس ثيادين الثجادلة والثصاولة

تس حمبات الثااولة واوثا هو تس الكالمم كالت صاليل تالس الراالد والتوالوير تالس الالروض والتسالهيم تالس البالرد تيوبشالس أن يسالتكرر
ثن أوواوهل(ٕٔ) .تهو بثرابة الدليل الذي يادم ثع الدووى لتربت صحتها تتجرل الثتماس ثسترداً لابول ثا يماى إليه وتالس
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ياروى معابزة
(ٕٕ)

هذا ياول ابن جوس :لإذا قالام الشالاهد والالدليل ويالح الثالوهج والسالبيلل

واذا كالان كالمم الرسالكري يشالير إلالى أن الشالاهد ثطمالوب

وثهم تس كل األوقات إال أن بريهم يرى أن ثالا جالاء ومالى األصالل والايالاس ثطالرداً بالديهياً ال يحتالاج إلالى شالاهد كرتالع ال اوالل

واشتراط االسثية تس الثبتدأ واوثا تكون الحاجالة إلياله تالس حالال الخالمف أو الخالروج والن الايالاس أو إظهالار يالرف رأي وت ويالدم

وودم جوازم تهوا يحتاج إلى استدواء الشاهد ازالة الشك وحصول ااقواع به.
ٕ)

أنواع الشواهد :الشواهد التس استران بها ومثالاء المشالة ثوحصالرة تالس رمرالة هالس :الاالررن الكالريم والحالديث الوبالوي الشالريف

وكمم تصحاء الررب الثوروق ب صاحتهم وقد بالين الساليوطس أن ثالا يستشالهد باله هالو :لكالمم ثالن يورالق ب صالاحتهم تشالثل كتالاب
اهلل ترالى وهو الاررن وكمم وبيه  وكمم الررب قبل بررته وتس زثاوه وبردم إلى أن تسدت األلسوةل(ٖٕ).

وسبب حصر االستشهاد بهذم الثصادر هو أوها تصيحة بميشالة خاليالة ثالن المحالن والخطالف سالالثة ثالن التحريالف أثالا
(ٕٗ)

الاررن الكريم تم شك تس تصاحته وبماته وسمثة وامه وقالد احالتج باله الرمثالاء وباراءاتاله ورواياتاله الثتالواترة وايالر الثتالواترة

وأثا الحديث الشريفم تذلك ألن الرسول  أتصالح الرالرب قاطبالة وأبمشهالم لكالن بريالهم اشالترط أن يكالون كمثاله  ثواالوالً إليوالا
(ٕ٘)

بالالالوص ال بالالالثروى والايالالية تيهالالا خالالمف يرجالالع إلالالى ثظاوهالالا

وأثالالا كالالمم الرالالرب تالثاصالالود بالاله ثالالا وطاالالت بالاله الرالالرب والالل

سجيتها وسمياتها ثن ثوظوم الكمم وثورورة تس زثن االحتجاج وهو أثر بحاجة إلى بيان زثان االحتجاج وأهمه.
ٖ)

مواطف االستشهاد :الثالواطن التالس يستحيالر تيهالا الشالاهد ثترالددة تيالذكر الشالاهد لبيالان ثروالى ل ظالة أو ثراويهالا الثترالددة

ولبيالالان أصالالل كمثالالة وتصالري ها واشالالتااقها كثالالا يستحيالالر الشالالاهد لبيالالان األوالراب ووجوهالاله الثختم الالة وكالالذلك لبيالالان أسالالاليب الكالالمم
البماية تس ترووه الثختم ة ثن ومم الثراوس والبيان والبديع ويمحق به بيان ثراوس الربارات والجثل.

وبواء ومى ثواطن االستشهاد تمك قسثوا الشالواهد إلالى رمرالة أقسالام وهالس :الشالاهد المشالوي أو الثرجثالس والشالاهد الوحالوي

والشاهد البماس(.)ٕٙ

حاية االستشهاد بالكالـ المنثور:

تكمم الرمثاء والباحرون قديثاً وحديراً تس حجية االستشهاد بكمم الررب ومى الرمالوم الثختم الة وات االوا ومالى أن كالمم

الررب الذي يحتج به هو الكمم ال صيح البميغ الثشهود له بذلك رم اواسثوا تس تحديد ثظان ذلك الكمم إلى ترياين:

الفريؽ األوؿ :ذهب إلى أن الكمم الذي يحتج به هو كالمم الابائالل الرربيالة التالس سالمثت ثالن الثخالطالة لقوالاجم قبالل البررالة
وبردها إلى زثن الثولدين.

وحجتهم تس ذلك أن الابائل الرربية التس خالطت الرجم تفررت بمشاتهم توتج ون ذلك تساد ألسوتهم وتس هالذا ياالول
()ٕٚ

السيوطس :لأثا كمم الررب تيحتج بثا ربت ون ال صحاء الثورالوق برالربيتهمل

وياالول أحثالد أثالين :لتالابائالل الرربيالة لالم

تكالالن كمهالالا بوظالالرهم تالالس درجالالة واحالالدة ثالالن ال صالالاحة ...ولالالم تكالالن تالالس درجالالة واحالالدة ثالالن السالالمثة تاالالد سالالمثت برالالض الابائالالل

وحاتظت ومى وربيتها لبردها ون االختمط وال سادل(.)ٕٛ

وبواء وميه حددوا الابائل التس يستشهد بكمثها والابائل التس ال يستشهد بكمثها وقد ذكر أبو وصر ال ارابس أسثاء
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االستشًار بكالم العرب املهثور ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تمك الابائل ثع بيان األسباب التس أدت إلى األخذ ون بريها وودم األخالذ والن بريالها ا خالر تالس كتاباله الثسالثى (األل الاظ
()ٕٜ

والحروف) وترجع هذم األسباب إلى ثخالطتهم لمرجم ومى ثا ذكرم السيوطس ووه

وأثا حجتهم تس والدم األخالذ والن

الثولدين تهو ااجثاع ومى تساد ألسوتهم وقد ذكر السيوطس ااجثاع باولاله :لأجثرالوا ومالى أواله ال يحالتج بكالمم الثولالدين
(ٖٓ)

والثحدرينل

ويصرح بالسالبب تالس ثكالان رخالر تياالول :لوكالمم الرالرب الالذي يحالتج باله قبالل البررالة وتالس زثواله  وبرالدم

إلى أن تسدت األلسوة بكررة الثولدين وظثاً وور اًر ون ثسمم أو كاترل(ٖٔ).

وحددوا هذم الفترة التي تحدث انها السيوطي بالفترة الواقعة قبؿ البعثة وحتى أوائػؿ القػرف الثػاني مػف الهاػرة

وتمتد اند أهؿ البادية حتى أواخر القرف الهاري؛ وذلؾ لتأخر اساد لساف أهمها اف أهؿ الحضر(ٕٖ).

الفريؽ الثاني :ذهب إلى جالواز االستشالهاد بكالمم الابائالل الرربيالة وثالن دخالل تيهالا ثالن ايالرهم وبكالمم الثولالدين إذا ثالا شالهد
لمثتكمم بال صاحة والبماة.

وحجالالتهم تالالس ذلالالك أن الثخالطالالة تالالؤدي إلالالى تهالالذيب المسالالان كثالالا هالالو الحالالال بالوسالالبة لا الريش التالالس كاوالالت أكرالالر الابائالالل
اختمطا بشيرها تالس الحالج واألسالواق والتجالارة وشالهد لهالا الجثيالع بال صالاحة والبماالة تاالال ابالن تالارس والوهم :لكاوالت قالريش

ِ
وحسالالن لشاتهالالا ِ
تخيالالروا ثالالن كمثهالالم وأشالالرارهم أحسال َالن لشالالاتهم وأصال ى
الوتالالود ثالالن الرالالرب ّ
ثالالع تصالالاحتها ُ
ورقالالة ألسالالوتها إ َذا أتالالتهُم ُ
وسمئاهم التالس طُبرالوا وميهالا تصالاروا بالذلك أتصالح الرالربل(ٖٖ) كثالا
تخيروا ثن تِْم َ
كمثهم تاجتثع َثا ّ
ك المشات إِلى وحائرهم َ
احتجالوا باستشالالهاد الوحالالاة والث سالرين بكالالمم الثولالالدين الالالذي يالالدل ومالالى صالالحة لسالالاوهم وهالالو ثالالا ذهالالب إليالاله الزثخشالالري ووالالدثا
(ٖٗ)

استشالهد بشالرر أبالالس تثالام حبيالب بالالن أوس الطالائس (تٕٖٔ :هالال) تالالس أوائالل سالورة الباالرة
(ٖ٘)

بشرر أبس تثام أيياً

واحالتج الثبالرد تالالس كتاباله االشالالتااق

واحتج سيبويه بشرر بشار بن برد (تٔٙٛ :هال) وهو ثن أول الثحدرين (.)ٖٙ

رأي الباحث:

والذي أرام تس هذم الثسفلة هو:

ٔ -أن ثن خالص صالحة االستشالهاد بابائالل ثريوالة دون ايرهالا وثالن لالم يابالل بهالذا التخصاليص ثت االون ومالى أن اليالابط
تس ذلك هالو ال صالاحة والبماالة وسالمثة المشالة ثالن المحالن والالدخيل وهالو أثالر ال شالك تالس وجالودم ووالد تمالك الابائالل

التس خصوها بالابول وأثا الابائل األخرى التس أيالاتها ال ريالق الرالاوس تمالم َأر ثالن ياالول بجالواز االستشالهاد بكمثهالم
واثة واوثا خصوا ثوهم أتراداً ُشهد لهم بال صاحة والبماة وبهذا يزول االختمف بين ال رياين.

ٕ -وأثا ثن جرالل لثالن يستشالهد بكمثهالم حالداً زثاويالاً إلالى ثالا قبالل الثولالدين وثالن أدخالل تياله الثولالدين تالإن اليالابط تالس

ذلالالك هالالو ال صالالاحة والبماالالة أييالاً وهالالو أثالالر ال شالالك تالالس وجالالودم ووالالد االالالب ثالالن جالالاء قبالالل هالالذا الحالالد وبرالالض ثالالن

استشالالهد بكالالمم برالالض ثالالن جالالاء برالالد هالالذا الحالالد ثالالن الثولالالدين لثالالا ُشالالهد لهالالم بال صالالاحة والبماالالة
جالالاءوا برالالدم ولالالذا ُ
وسمثة المشة ولذا ال يباى هواك خمف بين الطرتين.
إال أووس أرى أن ي صل تس أثر الحد الزثاوس بحسب الثستشهد وميه تإن كان االستشهاد ومى المشة والصرف والوحو
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تم يستشهد وميه إال بكمم ثا قبل الثولدين وان كان الثستشهد وميه تس الثراوس أو البيان أو البالديع تيابالل تياله كالمم ثالا
قبل الثولدين وكمم الثولدينم ألن البماة راجرة إلى الرال وال ترق تالس ذلالك بالين الرالرب وايالرهم وهالو ثالا كالان يصالوره
ابن جوس بشر ر الثتوبالس تاالد كالان يحالتج بكمثاله ومالى الثرالاوس دون األل الاظ وقالد والص ومالى ذلالك تاالال :لال تسالتوكر ذكالر
ثولدا -تالس أروالاء ثالا وحالن ومياله ثالن هالذا الثويالع واثوياله ولطالف ثتسالربهم تالإن الثرالاوس يتواهبهالا
هذا الرجل -وان كان ً
لجمالة الوالاس-
الثولدون كثا يتواهبها الثتادثون وقد كان أبو الرباس (يروس الثبرد الثتوتىٖٛ٘:ه) -وهو الكرير التراب ُ
احتج بشسء ثن شرر حبيب ابن أوس الطائس (يروس أبا تثام الثتوتىٕٖٔ:هال) تس كتاباله تالس االشالتااق لثالا كالان ارياله
()ٖٚ

تيه ثروام دون ل ظهل

وهذا ثا ذهب إليه األودلسس تالس شالرح بديريالة رتياالة ابالن جالابر تاالال :لومالوم األدب سالتة :المشالة

والصرف والوحو والثراوس والبيان والبديع والرمرة األ َُول ال يستشهد وميها إال بكمم الررب دون الرمرة األخيالرة تإواله
يستشهد تيها بكمم ايرهم ثن الثولدينم ألوها راجرة إلى الثراوس وال ترق تس ذلك بين الررب وايرهمم إذ هو أثر راجع
()ٖٛ

إلى الرالل .ووال صاحب الخزاوة البشدادي ذلك ووه

وذكرم السيوطس أيياً (.)ٖٜ

وسبب هذا الت صيل تس الثستشهد وميه هو أن الثولدين تفرروا بالرجثة التس دخمت إلى بمد الررب برالد ال توحالات
ااسمثية ووتج والن ذلالك تشييالر تالس ثرالاوس األل الاظ واخالتمالً قواوالد الوحالو والصالرف .أثالا ثالا يترمالق بالبماالة تباايالاتة
إلى ثا ذكرته ثن كووها ثترماة بالرال والكل تيه سواء تإن أهالل الطباالات الثتالفخرة تالفرروا بالالاررن الكالريم وأخالذوا يحالاكون
أسموبه تفدى ذلالك إلالى تربيالة الالذوق الرربالس وصالامه وارتاالاء ثسالتوى البماالة ووالدهم تالم ثالاوع ثالن قبالول كمثهالم تالس هالذا

الثجال الذي تساووا تيه ثع ثن قبمهم بل ربثا زادوا وميهم تيه لطول صحبتهم لماررن الكريم وشدة تفررهم ببماته(ٓٗ).

قد ُيظن ثثا سبق ثن الكمم ومى حجية االستشهاد بكمم الررب أوه ياصد به ويوصرف لمشرر دون الورالرم وذلالك لثالا
يظهر ثن االهتثام بالشرر واالستشهاد به أكرر ثن الورر ولثا لمشرر ثن أهثية تالس الو الوس وألواله ثح الوظ أكرالر ثالن الورالر
(ٔٗ)

وألوالاله يثرالالل الطباالالة الرميالالا ثالالن كالالمم الرالالرب تالالس الحيالالر والباديالالة وايرهالالا ثالالن األسالالباب

إال أن هالالذا األثالالر ايالالر صالالحيح

تالالكمم جالاء واثالاً دون تخصاليص بالشالرر دون الورالر وال يروالس االوصالراف والن االستشالهاد بالالورر أو التاميالل ثالن شالفوه تهالالو
أيي الاً لالاله وجالالودم وثكاوتالاله تكالالمم الرالالرب يشالالثل الثوظالالوم والثورالالور ولالالم ي الالرق بيوهثالالام تكمهثالالا ثالالادة لشويالالة صالالالحة لمد ارسالالة

واالستشالالهادم تمالالم يؤخالالذ بكالالل ثالالا واالالل ثالالن الورالالر دون التفكالالد ثالالن تصالالاحته ولالالذا قبم الوا بريالاله ورتي الوا ا خالالر كثالالا هالالو الحالالال
(ٕٗ)

بالوسبة لمشرر

(ٖٗ)

بل إن الجاحظ أشار باوله :لتاد صح أن الكتب أبمغ تس تاييد الثآرر ثن الشررل

إلى قدرة الورالر ومالى

وال ثا أرر ون حياة الساباين بثختمف جواوبها أكرر ثن قدرة الشرر.
ويرى برض الباحرين أن الثتاالدثين كساليبويه والكسالائس وال الراء واألخ الش كالاووا يرتثالدون ومالى الشالاهد الثورالور أكرالر

ثن اوتثادهم ومى الشاهد الشرري الثوظوم(ٗٗ).

والخمصة أن ومثاء المشة تس الشالب استشهدوا بالورر كثا استشهدوا بالشرر دون أن ي رقوا بيوهثا إذا ُشالهد لتمالك

الوصوص المشوية بال صاحة ووامت إليوا ثن طريق صحيح(٘ٗ).

اجمللة األررنية يف الزراسات اإلسالمية ،مج ( ،)11ع (2022/1443 ،)1م ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٕٔٛ

االستشًار بكالم العرب املهثور ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
املطلب الثاني :تاريذ رخول االستشًار باملهثور يف التفسري ومهايج املفسريو ييٌ.
ٔ)

تاريخ دخوؿ االستشهاد بالمنثور اي التفسير:

وجدت برض الوصوص الثواولة ون الصحابة -ريوان اهلل وميهم -تدل ومى أن االستشهاد بكمم الررب بدأ ثوذ
زثن الصحابة الكرامم تروي ون وثر بن الخطاب  أوه كان ال يررف ثروى قوله ترالالى :أَو يأْ ُخػ َذ ُهـ امَػى تَ َخ فػو ٍ
ؼ[ الوحالل:
ْ َ
ْ َ
()ٗٙ
 ]ٗٚتوقالالف بالاله تتالالى تاالالال :لإن أبالالس يتخالالوتوس حاالالسل تاالالال وثالالر :لاهلل أكبالالر أو يفخالالذهم ومالالى تخالالوف أي ومالالى تالالواص لهالالمل
سػماو ِ
ِ
ابيالان
ات َو ْاأل َْر ِ [تالاطر ]ٔ :حتالى أتالاوس أور ّ
وروي ون ابن وباس -ريس اهلل ووهثا -قولاله :لكوالت ال أدري ثالا اَػاط ِر ال م َ َ
()ٗٚ
َف
ػه ََ مػف أ ْ
يختصثان تس بئر تاال أحدهثا لصاحبه :لأوالا تَطَرتهالال ياالول :لأوالا ابتالدأتهال  .وقولاله :لكوالت ال أدري ثالا ثروالى إِمن ُ
()ٗٛ

ػور[االوشالالااق ]ٔٗ :حتالى سالالثرت أورابيالة تالالدوو بويالة لهالالا تتاالول :حالالوري حالوري أي :ارجرالالسل
لَ ْػف َي ُحػ َ
ؽ وأَْن َت َخ ْيػر ا ْلفَ ِ
يف[األوالراف ]ٜٛ :حتالى سالثرت بوالت ذي يالزن تاالول :ترالالَ ْس أتاتحالك
ػات ِح َ
قولهَ :رمب َنا ااْتَ ْح َب ْي َن َنا َوَب ْي َف قَ ْو ِم َنا ِبا ْل َح ِّ َ
ُ
يروس :أقاييكل( .)ٜٗتإن صحت هذم األقوال ووهثا -ريالس اهلل ووهثالا -دل ذلالك ومالى أن االستشالهاد بالفقوال الرالرب ابتالدأ ثوالذ
(ٓ٘)

زثن الصحابة الكرام

وقولاله :لكوالالت ال أدري ثالالا

وهو ترل يؤيد الاول بحجية االستشهاد باول الررب الثورور تس المشة والت سير.

إال أن تحديد تاريخ االستشهاد بالكمم الثورور تالس كتالب الت سالير بدقالة أثالر ايالر ثثكالنم وذلالك لرالدم وصالول كتالب الت سالير
كمها إليوا لكن بالوظر والبحث تيثا وصل إليوا ثن كتب الت سير وجدت أن أقالدم ثالن استشالهد بكالمم الرالرب الثورالور تالس الت سالير
هم أصحاب الت اسير المشوية وهالم أبالو زكريالا يحيالى بالن زيالاد بالن وبالد اهلل بالن ثوظالور الالديمثس ال الراء (الثتالوتىٕٓٚ :هالال) تالس

كتابالاله ثرالالاوس الا الررن وثراص الرم أبالالو وبيالالدة ثرثالالر بالالن الثروالالى التيثالالس البصالالري (الثتالالوتىٕٜٓ :ه الال) تالالس كتابالاله ثجالالاز الا الررن

وثراصرهثا أبو الحسن الثجاشرس الثرروف باألخ ش األوسط (الثتوتىٕٔ٘ :هال) تس كتابه ثراوس الاررن رم يالفتس برالدهم
بثا يربو ون وصف قرن أبو ثحثد وبد اهلل ابن ثسمم بن قتيبة الديووري (الثتوتىٕٚٙ :هالال) تالس كتابياله تفويالل ثشالكل الاالررن
واريالالب الاالررن رالالم يميالاله بثالالدة تاالالل والالن وصالالف قالرن أبالالو جر الالر ثحثالالد بالالن جريالالر بالالن يزيالالد بالالن كريالالر بالالن االالالب ا ثمالالس الطبالالري
(الثتوتىٖٔٓ :هال) تس ت سيرم جاثع البيان تس تفويل الاررن.

وهالالذا يروالالس أن االستشالالهاد بكالالمم الرالالرب الثورالالور دخالالل تالالس أامالالب الظالالن تالالس كتالالب الت سالالير تالالس وهايالالة الاالالرن الرالالاوس وبدايالالة
الاالالرن الرالالالث الهجالالري ومالالى يالالد أصالالحاب الت اسالالير المشويالالة وهالالم الثتراصالالرون الرمرالالة ال الراء وأبالالو وبيالالدة واألخ الالش األوسالالط
واستثر برد ذلك وود الث سرين وكان ومى رأسهم أبو جر ر الطبري.
ٕ)

مالمح مناهج المفسريف اي االستشهاد بكالـ العرب المنثور:

إن أول ثا يمحظ الثتتبع لثواهج الث سرين تس االستشهاد بكمم الررب الثورور تس ت اسيرهم أوهم ال يالذكرون صالاحب

الاالالول تالالس الشالالالب ويكت الالون باالالولهم( :قالالالت الرالالرب) أو (تاالالول الرالالرب) أو (كاالالول الرالالرب) وأثرالالال ذلالالك وتالالس حالالاالت والالادرة
يوسبون الاول إلى صاحبه أو ثوطاته وذلك كوسالبتهم ثاولالة" :سػبحاف مػا سػبح الراػد بحمػدم" ثالرة ألهالل ثكالة كثالا ترالل

ابن وطية

(ٔ٘)

(ٕ٘)

وثرة ألهل الحجاز كثا ترل الزجاج

وثرة البن الزبير كثا ترل السثراوس(ٖ٘).
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أثا األثر الراوس تهو أن الث سرين ال يكت ون باالستشهاد بكمم الررب الثورور ومالى الثسالفلة الثبحورالة تالس الشالالب بالل

ػه
يرززون ذلك بالاررن الكريم أو الحديث الشريف أو بالشرر الرربس وأثرمالة ذلالك كريالرة ثوهالا :ووالد ت سالير قولاله ترالالى :الم ُ
فهـ ِاػػي طُ ْغي ِ
(وي ُث ال جد لَهُالالم) باالالول الرالالرب" :الغػػالـ يمعػػب
ػػان ِه ْـ َي ْع َم ُهػ َ
ػوف[البا الرة ]ٔ٘ :استشالالهدوا ومالالى ثروالالى َ
َ
َي ْ
سػػتَ ْه ِزئُ ِب ِه ْػػـ َوَي ُم ػد ُ ْ
الكعػػػاب" وياص الالدون :يمر الالب ِ
ِ
اه ْـ
ػػد ْد َن ُ
بالكر الالاب ر الالم استش الالهدوا وم الالى ذل الالك بآي الالات ث الالن الاال الررن الكال الريم وه الالو قول الاله تر الالالىَ  :وأ َْمػ َ
ِبفَ ِ
اك َه ٍة[الطور ]ٕٕ :وقوله ترالىَ  :ولَ ْو ِا ْئ َنا ِب ِمثْمِ ِه َم َد ًدا[الكهف.)٘ٗ(]ٜٔٓ :
ِ
اما[ال رقان ]ٕٚ :باول الرالرب" :ناقػة كريمػة" و"بقػرة كريمػة"
واستشهدوا ومى ثروى (كراثا) تس قوله ترالىَ  :مفروا كَر ً
كفوها ال تبالس بثا يحمب ثوها واستشالهدوا ثالع ذلالك بحالديث الرسالول :
تكرثا ّ
و"شاة كريمة" إذا كاوت تررض ون الحميب ّ
(إن أصبح ابن ثسرود لكريثا)(٘٘).

أمػه" "امت ّكػه" إذا اثالتص
وذكروا قول الررب تسثية ثكة بذلك لامة ثائها بفوه ثن قول الرالرب :لمكػت الفصػيؿ ضػرع ّ
كل ثا تيه ثن المبن واتبروا ذلك باالستشهاد باول الشاور:
ث ّكت تمم تبق تس أجواتها در ار

()٘ٙ

وأحياواً يكت ون بالكمم الثورور وحدم وبيان ثواهجهم تس ذلك بالت صاليل يحتالاج إلالى بحالث ثسالتال وال ثجالال لالذكر

الت اصيل هوا.

املبحث الثاني:

مواطو استشًار املفسريو بأقوال العرب املهثورة.
ترددت ثواطن استشهاد الث سرين بكالمم الرالرب الثورالور تالس الت سالير وثالن الثهالم ثررتالة أن استشالهادهم كالان ومالى صالحة

ثالالا ذهب الوا إليالاله ثالالن رراء تالالس ت سالالير الا الررن الك الريم ولالالم يكالالن استشالالهادهم ومالالى صالالحة الا الررن الك الريم أو أل اظالاله أو تراكيبالاله أو
أسالالاليبه وبالالين األث الرين تالالرق كبيالالر وجثيالالع الث س الرين والمشالالويين ياالالرون بالالفن الا الررن الك الريم حجالالة ومالالى كالالمم الرالالرب بكاتالالة
أوواوه وليس لكمم الررب حجة ومى الاررن الكريم.
والثواطن التس استشهد تيها الث سرون ومى ررائهم تس ت سير الاررن الكريم هس:
أوالً :معاني المغات.

المغات :جثالع لشالة وياصالد بهالا األل الاظ الث الردة وبيالان ثرالاوس األل الاظ الث الردة وثالل أصالحاب الثرالاجم ويسالثى ومالم ثالتن
المشة(.)٘ٚ

ٔ -تعريفه :ومم يررف به ثراوس األل اظ الث ردة وثدلوالتها بحسب الويع (.)٘ٛ

ٕ -أهميتػػه :قالالال ثجاهالالد :لال يحالالل ألحالالد يالالؤثن بالالاهلل واليالالوم ا خالالر أن يالالتكمم تالالس كتالالاب اهلل إذا لالالم يكالالن والث الاً بمشالالات
()ٜ٘

الرربل

وروى البيهاس تس الشرب ون ثالك قال :لال أُوتس برجل اير والم بمشة الررب ي سر كتاب اهلل إال جرمته
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االستشًار بكالم العرب املهثور ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وكاالًل(ٓ . )ٙوياول الرااب األص هاوس :لتتحصيل ثراوس ث ردات أل اظ الاررن تس كوواله أوائالل الثرالاون لثالن يريالد أن
يدرك ثراويه كتحصيل المبن تس كووه أول ثراون تس بواء ثا يريد أن يبويهل(ٔ .)ٙتثررتته تثوالع ثالن الخطالف تالس تهالم

ثراوس األل اظ الث ردة.
وثثا يتبع ثررتة ثراوس المشات ثررتة ثراوس حروف الثراوس وثن األثرمة ومى استشالهادهم بكالمم الرالرب الثورالور

ومى ثراوس المشات والحروف ثا يفتس:
أ)
ٔ.

ٕ.

ٖ.

معاني المغات:

استشهد ثن ذهب إلى أن كمثة (خاوية) بثروى (ساقطة) تس قوله ترالالى :اَِت ْم َؾ ُب ُيوتُ ُه ْـ َخ ِ
اوَيػ ًة ِب َمػا
ِ
اها َوِهػي ََالِ َمػ ٌة اَ ِهػي َخ ِ
ػها[الحالج ]ٗ٘ :باالول الرالرب:
ٕ٘] وتس قوله ترالى :اَ َكأَِّي ْف ِم ْف قَْرَي ٍة أ ْ
َهمَ ْك َن َ
اوَيػ ٌة َامَػى ُاُروش َ
َ
َ
ََمَ ُمػوا[الوثالل:

ل َخ َوى الناـل إذا ساط(ٕ.)ٙ
ِ
ِ
اختم الوا تالالس ثروالالى ْ ِ
ِ
ػه[ااسالراء ]ٕٙ :إلالالى
َحتَػ ِػن َك مف ُذِّريمتَػ ُ
امػ ِػة َأل ْ
(ألحتَالالو َكن) تالالس قولالاله ترالالالى :لَػػئ ْف أَ مخػ ْػرتَ ِف إلَػػى َيػ ْػوِـ ا ْلق َي َ
قولين :األول ألقُودوهم إلى الثراصس والراوس :ألستفصموهم باااواء واستشهدوا ومالى الثرويالين بكالمم الرالرب تاستشالهدوا
اػالف الدمابػة" و"احتنكهػا" أي :ألقالودوهم اقتيالاد ثالن جرالل تالس حو ِالك الدابالة حالبمً
"حنػ َؾ ٌ
ومى الثروى األول باالول الرالربَ :
اد األر ل أي :أكالل وباتهالا
"احتَنػ َؾ الاػر ُ
ياودها به تم تفبى ومياله واستشالهدوا ومالى الثروالى الرالاوس باالول الرالربْ :
أح َن ُؾ ال م
ش ِ
اتيف" بثروى أكررهثا أ ْكمً(ٖ.)ٙ
وذكروا قول سيبويه :ل ْ
واستشهدوا ومى ثروى كمثة (وتاوا) تس قوله ترالىَ  :وِا ْذ َنتَ ْق َنا ا ْل َاَب َؿ اَ ْوقَ ُه ْـ َكأَمن ُه َُمػ ٌة[األوالراف ]ٔٚٔ :بالفن ثرواهالا
اقتمروا باول الررب" :نتقت الزبدة مف اـ القربة"(ٗ.)ٙ

ب) معاني الحروؼ:

ػؽ م
الػذ َكَر َو ْاألُ ْنثَػى[الميالل ]ٖ :بثروالى (الالذي) كثالا قالالت
ذهب بريهم إلى أن ثروى الحرف (ثا) تالس قولاله ترالالىَ  :و َمػا َخمَ َ

الرالالرب" :سػػبحاف مػػا سػػبح الراػػد بحمػػدمل وقالالال أبالالو وثالالرو :وأهالالل ثكالالة ياولالالون لمروالالد :لسػػبحاف مػػا سػػبحت لػػه"(٘ )ٙووسالالب
السثراوس الاول البن الزبير( .)ٙٙاستشهد ثن يرى أن (لثا) جالاءت بثروالى (إال) تالس قولاله ترالالىَ  :وِا مف ُكػال لَ ممػا لَ ُي َػواِّ َي من ُه ْـ
َا َمالَ ُه ْـ[هود ]ٔٔٔ :بمشة ُه َذْيل تهم ياولون :لسألتؾ بالمه ل مما اعمػت" تيكالون تاالدير ا يالة :وان كالمً إال ليالوتَين ليالوتيوهم(.)ٙٚ
َرفب َؾ أ ْ
ػوف[األورالام]ٜٔٓ :
استشهد ثن ذهالب إلالى أن ثروالى (أوهالا) هالو (لرمهالا) تالس قولاله ترالالىَ  :و َمػا ُي ْ
ش ِػعُرُك ْـ أَمن َهػا إِ َذا َاػا َ ْت َال ُي ْؤ ِم ُن َ
الس :لرمهالا إذا جالاءت
استشهد باول الررب" :ائت السوؽ أنؾ تشترى لحماً" يروس لرمك تشالتري لوالا لحثالاً كثالا تالس قالراءة أب ّ
ال يؤثوون(.)ٙٛ

ثانياً :القضايا الصراية.

وش ِ
بدال ِ
يادة ِ
أصالة وز ٍ
ٍ
ِ ِ
ومل وا ٍ
وص ّح ٍة وا ٍ
به
ألحرِتها ثن
الرمم بفحكام ْبوية الكمثة وبثا ُ
ٔ -تعريؼ امـ الصرؼ :هو ُ
ذلك(.)ٜٙ
ٕٗٛــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اجمللة األررنية يف الزراسات اإلسالمية ،مج ( ،)11ع ( 1443 ،)1ي2022/م

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ياروى معابزة

ِ
ي ٍ
الروب ثالن الثرالاوس وا خ ُالر تشيي ُالر الكمثالة لشيالر
وهو ُي ُ
طمق ومى شيئين :األو ُل تحوي ُل الكمثالة إلالى أبويالة ُثختم الة ل ُ
(ٓ.)ٚ
الا ْمب وااداام
ثروى طارئ وميها ولكن لشرض رخر
يوحصر تس الزيادة والحذف واابدال و َ
ً
ُ

ٕ -أهميتػػه :يرال جد ومالالم الصالالرف ومثالاً ثهثالاًم ألن بالاله ترالالرف األبويالالة والصالاليغ ألن الكمثالالة الثبهثالالة األصالالل إذا تصالرتت اتيالالح
أصالالمها وياالالول ابالالن جوالالس تالالس الحاجالالة إليالاله:ل يحتالالاج إليالاله جثيالالع أهالالل الرربيالالة أتالالم حاجالالة وبهالالم إليالاله أشالالد تاقالالةم ألوالاله ثيالزان

الرربية وبه تررف أصول كمم الررب ثن الزوائد الداخمة وميها وال يوصل إلى ثررتة االشتااق إال بهل(ٔ.)ٚ
وتيثا يفتس أثرمة ومى استشهاد الث سرين بكمم الررب الثورور ومى الايايا الصرتية تس ٍ
كل ثن صورتس هذا الرمم.
أ)

االشتقاؽ:

ػت َامَ ْػي ِه ْـ ِب َاب ٍ
مػار[ق ]ٗ٘ :تاالال ال الراء :إواله ترالال ثشالتق
ٔ -اختم وا تس اشتااق كمثالة (جبالار) تالس قولاله ترالالىَ  :و َمػا أَ ْن َ
ثن جبر واستشهد ومى ذلك باول الرالرب" :ابػرم امػى األمػر" يريالد :أجبالرم تالجبالار ثالن هالذم المشالة صالحيح يالراد
به :ياهرهم ويجبرهم وهو اشتااق وادر.

(ٕ)ٚ

صِم ِه َا َه من َـ[الوسالاء ]ٔٔ٘ :تيرى برض المشويين أوها اسم جاثد لموار
ٕ -واختم وا تس كمثة َ
(جهَوم) تس قوله ترالىَ  :وُن ْ
اير ثشتق وقال أكررهم :إوه اسم وربس ثشتق ثن قول الررب :لهػذم ِركيػة اهنػاـل إذا كاوالت بريالدة الارالر تسالثيت
الوار جهوم لبرد قررها (ٖ.)ٚ

َب ْع ِد ِم[رل وثالران:

ٖ -ووود بيان أصل كمثتس (التوراة) و(ااوجيل) تس قوله ترالىَ  :و َما أُْن ِزلَ ِت التم ْوَارةُ َو ِْ
اإل ْن ِاي ُؿ إِمال ِم ْف
٘ ]ٙحكالالى ابالالن األوبالالاري والالن ال الراء قالالال :التالالوراة ثرواهالالا :اليالالياء والوالالور واستشالالهد باالالول الرالالرب :لوري الزنػػد يػػرى"
و"يػػورى" إذا أظهالالر الوالالار تالالالتوراة سالالثيت لظهالالور الحالالق بهالالا .وأثالالا اشالالتااق ااوجيالالل تيالالرى بريالالهم أوالاله ثالالفخوذ ثالالن قالالول

الررب :لنامت الشي " إذا استخرجته وأظهرته .ياال لمثاء الذي يخالرج ثالن الوالز :لناػؿ واسػتناؿ الػواديل إذا أخالرج
الثاء .تسثس كتاب ويسى إوجيمم ألن اهلل ترالى أظهرم لمواس برد طثوس الحق ودروسه(ٗ.)ٚ

ب)
ٔ.

الصرؼ:

ِ
ػه َيقُػػو ُؿ إِمن َهػػا َبقَػ َػرةٌ َال
ػي قَػػا َؿ إِمن ُ
قالال الطبالري :إن كمثالالة (والوان) تالالس قولاله ترالالى :الُػوا ْادعُ لَ َنػػا َربمػ َؾ ُي َبػ ِّػي ْف لَ َنػػا َمػا هػ َ
اَ ِ
(و ْون) واستدل ومى ذلك بردة أقالوال
اف َب ْي َف َذلِ َؾ اَاا َْعمُوا َما تُ ْؤ َم ُر َ
ار ٌ َوَال ِب ْكٌر َا َو ٌ
وف[البارة ]ٙٛ :ث رد وجثرها ُ

ثن أقوال الررب ثوها" :امرأة اواف مف نسػوة ُا ْػوف" و"بقػرة اػواف" و"بقػر ُا ْػوف" و"هػذم حػرب اػواف" إذا كاوالت

حرباً قد قُوتل تيها ثرة برد ثرة .يثرل ذلك بالالثرأة التالس ولالدت بطوالاً برالد بطالن .وكالذلك ياالال :لحااػة اػواف" إذا كاوالت
قد قييت ثرة برد ثرة (٘.)ٚ

ٕ.

ِ
ِِ
ِ
ذهب الث سرون إلى أن (ثرابات) تس قوله ترالالى :لَ ُه معقِّب ٌ ِ
َم ِر الم ِه
َُ َ
ات م ْف َب ْي ِف َي َد ْيه َو ِم ْف َخ ْمفه َي ْحفََُوَن ُه م ْف أ ْ
[الرود ]ٔٔ :جثع الجثع وث الردم ُث َراالب وجثراله ُثرابالة وجثالع الجثالع ُث َرابالات واستشالهدوا ومالى ذلالك باالول الرالرب" :أبنػاوات
()ٚٙ
أبواء وهو جثعٌ ومى أبواوات ورجال ومى رجاالت.
سعد" و"رااالت بكر"  .تجثروا َ

اجمللة األررنية يف الزراسات اإلسالمية ،مج ( ،)11ع (2022/1443 ،)1م ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٕ٘ٛ

االستشًار بكالم العرب املهثور ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ٖ.

ِ
يب ِم َف
احتجوا لتذكر (قريب) وهس ص ة لرحثة الثؤورة تس قوله ترالى :إِ مف َر ْح َم َت المه قَ ِر ٌ
ديد" و"شاةٌ ِ
ريؽ" ِ
باول الرربِ :
يس"(.)ٚٚ
و"م ْم َحفَ ٌة َا ٌ
يح َخ ٌ
"ر ٌ
سد ٌ
َ

يف[األوالراف]٘ٙ :
ا ْل ُم ْح ِس ِػن َ

ثالثاً :اإلاراب.
أ-

ٍ
اب (الحركالة)
ومم
بفصول تُررف بها أحوا ُل أواخر الكمثات الرربية تس الجثل ثالن حيالث ااوالر ُ
تعريؼ اإلاراب :هو ٌ
والبواء (لزوم حالة واحدة) .أو هو :لاختمف رخر الكمثة باختمف الرواثل ل ظاً أو تادي اًرل(.)ٚٛ

ب -أهميته :ااوراب ترع الثروالىم ألن الثروالى يتشيالر ويختمالف بالاختمف ااوالراب تالم بالد ثالن اوتبالارم أخالرج أبالو وبيالد
ون الحسن أوه ُسئِل ون الرجل يالترمم الرربيالة يمالتثس بهالا حسالن الثوطالق ويااليم بهالا قراءتاله تاالال :لحسالن تترمثهالا
تإن الرجل يا أر ا ية تيريى بوجهها تيهمك تيهال(.)ٜٚ
وقد استشهد الث سرون بكمم الررب الثورور ومى ثا ذهبوا إليه ثالن وجالوم إوالراب ريالات الاالررن الكالريم وثالن األثرمالة

ومى ذلك:

ٔ.

ٕ.

َا َد ِ
أُورب ل ظ (خشراً) تس قوله ترالىُ  :خ م
اث[الاثر ]ٚ :ومى أواله حالال لميالثير تالس
وف ِم َف ْاأل ْ
ص ُارُه ْـ َي ْخ ُر ُا َ
ش ًعا أ َْب َ
يخرجالالون والراثالالل تيالاله يخرجالالونم ألوالاله ترالالل ثتصالالرف واسالالتدلوا ومالالى تاالالدم الحالالال ومالالى ال رالالل باالالول الرالالرب" :شػػتى تػػؤب

الحمبة" الذي تادثت تيه (شتى) وهس حال ومى ال رل الراثل تيها وهو (تؤب)مألوه ترل ثتصرف(ٓ.)ٛ
ِ
س َػف
امػا َامَػى الم ِػذي أ ْ
وسى ا ْلكتَ َ
َح َ
ذهب برض الث سرين إلى إوراب كمثة (أحسن) تس قوله ترالالى :ثُمـ تَْي َنا ُم َ
اب تَ َم ً
[األورالالام ]ٔ٘ٗ :بفوهالالا ثوصالالوبة تالالس ثحالالل جال ٍالرم لثجاورتهالالا االسالالم الثوصالالول(الذي) الثجالالرور بحالالرف الجالالر إال أوهالالا وصالالبتم

ألوهالالا ثثوووالالة ثالالن الصالالرف ألوهالالا ومالالى وزن (أترالالل) واألصالالل تيهالالا أن تكالالون تالالس ثحالالل رتالالعم ألن تاالالدير ا يالالة :رالالم رتيوالالا

ثوسى الكتاب تثاثاً ومى الذي هو أحسن لكن لثالا حالذتت صالمة الثوصالول (هالو) جالرت بالثجالاورةم ألوهالا (أحسالن) كالثررتالة

ال يدخل وميها األلف والمم واستشهدوا ومى ذلك باول الررب :لمررت بالذي ٍ
وشر منػؾ"(ٔ .)ٛواألصالل تالس
خير منؾ
ٍّ

ٖ.

وشر ثوك.
خير ثوك
ٌ
قولهم :ثررت بالذي هو ٌ
ِ
ػور
ذهالالب برالالض الث س الرين تالالس إو الراب قولالاله ترالالالىَ  :وقَػ َ
سػ َ
سػ ِػـ المػ ِػه َم ْاَر َ
يهػػا ِب ْ
ػاؿ ْارَك ُب ػوا ا َ
اهػػا َو ُم ْر َ
ػاها إِ مف َرِّبػػي لَ َغفُػ ٌ
ِ
يـ[هالود ]ٗٔ:إلى أن (بسم اهلل) تس ثويع الحال ثالن اليالثير تالس (اركبالوا) أي اركبالوا ثتبالركين بالاهلل ترالالى وأن
َرح ٌ

(ث ْج ارهالالا َو ُث ْرسالالاها) ظرتالالس زثالالان لثالالا تالالس (بسالالم اهلل) ثالالن ثروالالى ال رالالل أي :وقالالت إجرائهالالا وارسالالائها واستشالالهدوا ومالالى ذلالالك
َ

باول الررب" :الحمد هلل سرارؾ واهاللؾ" أي :رخر الشهر وود اخت اء الهمل وأولاله ووالد ظهالورم(ٕ .)ٛتسالرارك واهملالك
ظرتا زثان ثوصوبين.

رابعاً :القضايا البالغية.

(ٖ)ٛ

ٔ -تعريؼ امـ البالغة :تررف بفوها ثطاباة الكمم لثاتيى الحال ثع تصاحته

.

ٕ -اائدة امـ البالغة :ياول السراجذ تس بيان تائدة ومم البماة :لهس ثن أجل وموم الرربية قد اًر وأجزلها و راً بها
ٕٛٙــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اجمللة األررنية يف الزراسات اإلسالمية ،مج ( ،)11ع ( 1443 ،)1ي2022/م

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ياروى معابزة

حسالن الم الظ وجالودة الوصالف ولطالف ااشالارة وحسالن
يهتالدى إلالى ْ
يظهر إوجالاز الاالررن وتُجمالس والرائس البيالان وب يالمها ْ
ل(ٗ)ٛ
ض ثوهالا
االسترارة .تإذا كان الم ظُ تصيحاً والثروى شري اً صوع تالس الامالوب صالويع الشيالث تالس التربالة الكريثالة  .ولا ْل َش َالر ُ
األدبس الرتيع وتاوية الادرة ومى تهم الوصوص الجثيمة الراقيةل(٘.)ٛ
هو تَْربيةُ الادرة ومى استشرار جثال الكمم
ّ

وقد استران الث سرون بكمم الررب الثورور ومى بيان ثا يرووه ثن وجوم البماة الارروية واستشرار جثالها وتذوق

حموتها وثن األثرمة ومى استشهادهم بكمم الررب ومى الايايا البماية تس ومثس الثراوس والبيان ثا يفتس:

أ)

ٔ.

امـ المعاني:

ِ
َف ُي َن ِّػز َؿ َامَ ْي َنػا
تسروا االست هام الوارد تس قوله ترالى :إِ ْذ قَ َ
سػتَ ِطي ُ َرب َ
فػؾ أ ْ
يسى ْاب َ
اؿ ا ْل َح َو ِاري َ
ػف َم ْػرَي َـ َه ْػؿ َي ْ
فوف َيا ا َ
س َما ِ [الثائدة ]ٕٔٔ :بالثسفلة ال باالست هام واستشهدوا ومى ذلك باول الرالرب :لأتستطي أف تػذهب اػي هػذم
َم ِائ َدةً ِم َف ال م

الحااة وتدانا مف كالمؾل وياصالدون اذهالب وباولهالا :لأتسػتطي أف تكػؼ انػي اػمني مغمػوـل وياصالدون كالف ووالس.

تم ظالاله ل الالظ االسالالت هام وثروالالام ثروالالى الطمالالب والس الؤال()ٛٙم وذلالالك ألن الح الواريين لالالم يكوو الوا يشالالكون تالالس قالالدرة اهلل ترالالالى
ٕ.

ٖ.

ب)
ٔ.

واوثا أرادوا بذلك الطمب.

يف َكفَُروا َامَى المن ِار[األحاالاف ]ٕٓ :قالالوا هالذا ثالن الامالب وهالو أن يجرالل الثسالود
وتس ت سير قوله ترالىَ  :وَي ْوَـ ُي ْعَر ُ المِذ َ
إليه وهو هوا (الذين ك روا) ثكان الايد (ومالى الوالار) والايالد ثكالان الثسالود إلياله وهالو أسالموب ثرالروف ووالد الرالرب كاالولهم:

"ارضت الناقة امى الحو ل واألصل تيه وريت الحوض ومى الواقة وهو أسموب يؤتى به لمثبالشة (.)ٛٚ
الػر ِح ِيـ[ال اتحالة ]ٔ :بثالا جرالل التسالثية
الػر ْح َم ِف م
س ِػـ الم ِػه م
قدروا ثترمق الجار والثجرور وهالو الثسالود تالس قولاله ترالالىِ :ب ْ
ثبدأ له وهو تس ال اتحة أق أر وثن أثرالها تس حذف الثسود ثترمق الجار والثجرور قوله ترالالىِ  :اي ِتس ِ ي ٍ
ات إِلَى
ْ َ
ِاْرَاػ ْػو َف َوقَْو ِمػ ِػه[الوثالل ]ٕٔ :وتاالالدير الثسالالود الثحالذوف :اذهالالب تالالس تسالع ريالالات .واستشالالهدوا ومالى ذلالالك باالالول الرالرب تالالس الالالدواء
لمثررس" :بالراا والبنيفل وقول األورابس" :باليمف والبركةل بثروى أورست أو وكحت(.)ٛٛ
امـ البياف:

يف
ػت َامَػ ْػي ِه ُـ ال م
استشالالهدوا تالالس تويالاليح الثجالالاز ال الوارد تالالس قولالاله ترالالالى :اَ َمػػا َب َكػ ْ
سػ َػما ُ َو ْاأل َْر ُ َو َمػػا َكػػا ُنوا ُم ْنََػ ِػر َ
[الالدخان ]ٕٜ :وذلك تس وسبة البكاء لمسثاء الذي يدل ومى والدم االكتالراث بهالمك تروالون وقوثاله بالفن الرالرب كاوالت

إذا ثات وودهم رجل وظيم قالوا :لبكت اميه السما واألر " و"بكته الػريح" و"أَممػت لػه الشػمس"
ٕ.

ٖ.

بذلك ون وظيم شفن الثتوتى واهتثاثهم بفثرم والحزن ومى تادم.

()ٜٛ

ثربالرين

ػوف[الصالاتات ]ٜٗ :بفواله ثالن والادة الرالرب تشالبيه
الالبْيض الالوارد تالس قولاله ترالالىَ  :كػأَمن ُه مف َب ْػي ٌ َم ْكُن ٌ
ويحوا تشبيه الوساء ب َ
الوساء ببيض الورام وذلك تس قولهم :لبيضات الخدور" أي :هالن كبييالات الخالدور وخصالوا التشالبيه باله لصال ائه وحسالن

ثوظرم أكرر ثن ايرم .وألن الوراثة تبيض تس األرض البريدة ح ظاً لبييها ون أن يثس(ٓ.)ٜ
ساوِد اَ َػال ي ِ
سا ٍ
وف[الامالم ]ٕٗ:والتالس
بيووا الكواية الواردة تس قوله ترالىَ  :ي ْوَـ ُي ْك َ
ش ُ
يع َ
ؽ َوُي ْد َا ْو َف إِلَى ال ف ُ
َْ
سػتَط ُ
ؼ َا ْف َ
تروس شدة األثر .بفن الررب تاول لمرجل إذا وقع تس أثر وظيم يحتاج تيه إلالى الجالد وثااسالاة الشالدة :لشػمر اػف

اجمللة األررنية يف الزراسات اإلسالمية ،مج ( ،)11ع (2022/1443 ،)1م ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٕٛٚ

االستشًار بكالم العرب املهثور ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ساقهل كثا أن الررب تاول إذا اشتد األثر تس الحالرب" :كشفت الحػرب اػف سػاؽ"

(ٔ)ٜ

يكشف ااوسان ون ساقةم كس ال يرياه روبه تس الحركة.

تالإن ثالن لالوازم األثالر الشالديد أن

خامساً :حاية الق ار ات.

ثرزوا لواقمهل(ٕ.)ٜ
أ -تعريؼ الق ار ات :لومم بكي ية أداء كمثات الاررن واختمتها
ّ
ب -مفهوـ االحتااج :هو ومم يروى بالكشف ون وجوم الاراءات تالس وحوهالا أو صالرتها أو لشتهالا والكشالف والن وممهالا

وبياوها واايياح ووها(ٖ .)ٜوهو يروس بيان تحايق الاراءة الثابولة لشالرط ثالن شالروط قبولهالا الرمرالة وهالو ثواتاتهالا
لمشة الرربية ولو بوجه ثن الوجوم(ٗ.)ٜ

وقد استشهد الث سالرون بكالمم الرالرب الثورالور ومالى حجيالة الاالراءات وثواتاتهالا لمشالة الرربيالة بوجاله ثالن الوجالوم وثالن

أثرمة ذلك:

ٔ.

ٕ.

ٖ.

(٘)ٜ
الال َيالا ُب ْش َالرى َهال َذا ُا َالم ٌم[يوسالف ]ٜٔ :بإرسالال
احتجوا لاراءة واثة الكوتيين لكمثالة (بشالرى) تالس قولَاله ترالالى :قَ َ
الردا وتيالاله ويالالة
اليالالاء وتالالرك اايالالاتة أن يكالالون أر َاد إيالالاتة البشالالرى إلالالى و سالاله تحالالذف اليالالاء وهالالو يريالالدها تيكالالون ث ال ً

اص ِب ِري" و َ"يا ُغ َالـ أَ ْق ِب ْؿ" بحذف حرف ِ
ااياتة (.)ٜٙ
نفس ْ
ااياتة احتجوا لذلك بفن الررب تاول"َ :يا ُ
ُ
ِ
(صاد) تس قوله ترالى :ص َوا ْلاُ ْر ِ
رن ِذي الذ ْك ِر[ص ]ٔ :بالخ ض بخمف
احتجوا لاراءة وبد اهلل بن أبس إسحاق
سالائر الاالراء الالالذين جزثوهالالا ( )ٜٚبفوالاله ترالالل ذلالالك ثورالاً الجتثالاع السالالاكوين وهثالالا األلالالف السالالاكوة التالالس قبالالل الالالدال ثالالع
حاث ِ
الدال الساكوة واستشهدوا وميه باول الررب" :تركته ِ
وخػاز ِ
ِ
بػازل بالكسالرم ألن الالذي يسالبق الحالرف تالس
بػاث

ػث" وياولالون :لألاعمنػؾ
رخر الكمثة ألف .تالخ ض ثع األلف و
ػث َب ْي َ
الوصب ثع ايالر األلالف .ياولالون :لتركتػه َح ْي َ
ُ
يّيق َومَْي ِه (.)ٜٛ
صل إِ َذا ُ
ص َب ْي َ
َح ْي َ
الاهرةً وب ِ
وتس قراءة (وِرثه) تس قوله ترالى :وأَسالب َغ ومَ ْالي ُكم وِرثاله َ ِ
اطَوالةً[لاثالان ]ٕٓ :قال أر والاتع وأبالو وثالرو وح الص
ظ َ ََ
َ َْ َ ْ ََ ُ
ََ ُ
()ٜٜ
واحتجالوا لالذلك بفواله قصالد التكريالر كاالول الرالرب:
بشير تووين ومى الجثالع والبالاقون بالالتووين يروالس ورثالة واحالدة
لكثر الدينار والدرهـل بااتراد وهو وودهم أبمغ تس التكرير ثن ل ظ الجثع (ٓٓٔ).

سادساً :معاني اآليات.

ِ ِ
اص َح َياةٌ َيا أُولِػي ْاألَ ْل َب ِ
ص ِ
ػوف[الباالرة ]ٜٔٚ :بفواله ثرالل قالول الرالرب:
ػاب لَ َعم ُك ْػـ تَتمقُ َ
ٔ -بيووا ثروى قوله ترالالىَ  :ولَ ُك ْـ اي ا ْلق َ
"القتؿ أوقى لمقتؿل ويروى :لالقتػؿ أبقػى لمقتػؿ" ويالروى :لالقتػؿ أنفػى لمقتػؿل ويالروى" :القتػؿ ف
أكػؼ لمقتػؿل والثروالى:
أن الااتل إذا ومم أوه إذا قَتَ َل أقتص ثوه وقُتِ َل اثتوع ون الاتل تكان بالذلك حيالاة لاله ولثالن أراد قتماله ولكالل ثالن هالم
بثرل ترمه .وبين ا ية ووبارات الررب بون شاسع تس البماة تربارات الررب ومالى اختمتهالا وتصالاحتها ال تالداوس

تصاحة الاررن الكريم(ٔٓٔ) .لكن يجثع ا ية والربارة ثروى وام واحد.
ض ِ
َاٌر
اافَ ُه لَ ُه َولَ ُه أ ْ
س ًنا اَ ُي َ
ٕ -ذهب برض الث سرين إلى أن ثروى قوله ترالالىَ  :م ْف َذ ا الم ِذ ي يُقْ ِر ُ ال م َه قَ ْر ً
ضا َح َ

ٕٛٛــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اجمللة األررنية يف الزراسات اإلسالمية ،مج ( ،)11ع ( 1443 ،)1ي2022/م

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ياروى معابزة

يـ[الحديالالد ]ٔٔ :لالاليس ومالالى ظالالاهرم بثروالالى االسالالتاراض ثالالن الحاجالالة ولكوالاله ثرالالل ثروالالى قالالول الرالالرب" :لػػي انػ َػد َؾ قَػ ْػر ُ
َكػ ِػر ٌ
سػػوٍ ل إذا ترالالل بالاله خيال اًر أو شال اًر تالم بالالد وأن يالالرد ل اومالاله وثاريالاله وكالالذا ثالالن
صػػدؽٍ" وقالالولهم" :لػػي انػػدؾ قَػ ْػر ُ َ

يارض اهللَ قريا حسواً بإحساوه إلى خماه ال بد وأن يجازيه اهلل سبحاوه به خي اًر(ٕٓٔ).
وف[هالود ]ٕٕ :بثوزلالة
ٖ -ذهب برض الث سرين الى أن ثروى ال جرم تس قولهَ :ال َا َرَـ أَمن ُه ْػـ ِاػي ْاآل ِخ َػرِة ُه ُػـ ْاأل ْ
س ُػر َ
َخ َ
قولوالالا( :ال بالالد) و(ال ثحالالالة) كثالالا واالالول :البالالد أوالالك قالالائم وال ثحالالالة أوالالك ذاهالالب تمثالالا كرالالر اسالالترثالها بالالين الوالالاس صالالارت
بثوزلة حااً تاول الررب" :ال ارـ أنؾ محسف" بثروى :حااً إوك ثحسن(ٖٓٔ).
ٗ -ذهب ثن يرى ثروى (تدوو) تس قوله ترالى :تَ ْد ُاو َم ْف أ َْد َبَر َوتََولمى[الثرارج ]ٔٚ :إلالى أواله لاليس بثروالى الوالداء واوثالا
هو كاول الرالرب" :داػاؾ اهللل أي :أهمكالك اهلل وقالال الخميالل :إواله لاليس كالالدواء ترالالوا ولك ّالن دووتَهالا ّإيالاهم :ثالا تَ ْ َرال ُل
بهم ثن األتاويل .تيكون ثروى ا ية تهمك ثن أدبر أو ترذب ثن أدبالر والكالمم بهالذا يالدخل تالس بالاب الحاياالة ويخالرج
والالن حيالالز االسالالترارة(ٗٓٔ) .ولكالالن لامالالة اسالالترثال هالالذا التركيالالب ثالالالوا والالن ثروالالام الحاياالالس إلالالى الاالالول بفوالاله ثالالن الثجالالاز
واالسترارة تمم يتيح إال بذكر قول الررب وهو ثن الررف وودهم(٘ٓٔ).
سابعاً :التاريخ والقصص.

استشهد الث سرون بكمم الررب الثورور الذي رووا به التاريخ والاصص تس بيان ثا جاء تس الاررن الكريم ثجثمً

وومالالى ال الالرام ث الالن أن بر الالض تمالالك الرواي الالات التاريخي الالة ثتر الالددة وربثالالا تتي الالارب إال أو الاله يثك الالن أن يؤخالالذ ثوه الالا الثرو الالى الر الالام دون
الت اصيل وثن األثرمة ومى ذلك:
ٔ.

ػوف ِرْزقَ ُك ْػـ أَمن ُك ْػـ تُ َك ِّػذ ُبو َف[الواقرالة ]ٕٛ :أن تياله رمرالة
بين الث سرون الثاصود بتكذيب الكاترين تس قولاله ترالالىَ  :وتَ ْا َعمُ َ
أقاويل :أحدها :إواله االستسالااء بالاألوواء وهالو قالول الرالرب" :مطرنػا بنػو كػذال قالاله ابالن وبالاس وروام ومالس بالن أبالس

ٕ.

ا ْل ِفيػ ِػؿ[ال يالالل]ٔ:

طالب ون الوبس .)ٔٓٙ(

ٖ.

ٗ.

ػح ِ
اب
ػؼ اَ َعػ َػؿ َرفبػ َ
بيوالوا ت اصالاليل قصالالة أصالالحاب ال يالالل الثالالذكورة تالالس قولالاله ترالالالى :أَلَػ ْػـ تَػ َػر َك ْيػ َ
َصػ َ
ػؾ ِبأ ْ
()ٔٓٚ
.
تالاصة جاءت ثجثمة تس سورة ال يل تبيووا ت اصيمها بثا رووم ون الررب تس ذلك الحدث

اف لِ ِ
يف َو ِشم ٍ
اف َا ْف َي ِم ٍ
س َك ِن ِه ْـ َي ٌة َا منتَ ِ
اؿ ُكمُوا ِم ْف ِرْز ِ
ؽ
س َبٍم اي َم ْ
وبيووا قصة سبف الثذكورة تس قوله ترالى :لَقَ ْد َك َ َ
َ
س ْػي َؿ ا ْل َع ِػرِـ َوَبػ مد ْل َن ُ ِ م ِ م ِ
ػي
ش ُك ُروا لَ ُه َب ْم َدةٌ َ
َرِّب ُك ْـ َوا ْ
ور * اَأ ْ
َا َر ُ
سػ ْم َنا َامَ ْػي ِه ْـ َ
ضػوا اَأ َْر َ
ط ِّي َب ٌة َوَر ٌّب َغفُ ٌ
اه ْـ ب َانتَػ ْيه ْـ َانتَ ْػيف َذ َواتَ ْ
شي ٍ ِم ْف ِس ْد ٍر َقمِ ٍ
ٍ ٍ
ٍ
يؿ[سبف ]ٔٙ-ٔ٘ :وثا حل بهم بثا ذكروم ثن أقوال الررب تس ذلك(.)ٔٓٛ
أُ ُكؿ َخ ْمط َوأَثْؿ َو َ ْ
اب ْاأل َْي َك ِػة َوقَػ ْػوُـ
ػح ُ
َصػ َ
بيوالوا شخصالية تُبال ٍع الالالذي ذكالر تالس الاالررن ثالرتين :األولالى :تالالس قولاله ترالالىَ  :وأ ْ
َه ْـ َخ ْيٌر أ َْـ قَ ْوُـ تُمب ٍ [الالدخان ]ٖٚ :وأواله كالان ثسالمثاً صالالحاً وأن قوثاله لالم يكووالوا كالذلك
والراوية :تس قوله ترالى :أ ُ
تُمبػ ٍ [ق]ٔٗ :

تفهمكهم اهلل .)ٜٔٓ(

اجمللة األررنية يف الزراسات اإلسالمية ،مج ( ،)11ع (2022/1443 ،)1م ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٕٜٛ

االستشًار بكالم العرب املهثور ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اخلامتة.

تس ختام هذا البحث ومثس الايثة الرمثية لكمم الررب الثورور تس ت سير الاررن الكريم ثالن خالمل استشالهاد الث سالرين

ٍ
وبيان لث ردات الاررن الكريم وتراكيبه وصاليشه وقالد توصالمت ثالن خالمل البحالث
به تس الثواطن التس تحتاج إلى تويي ٍح
إلى الوتائج ا تية:

ٔ.
ٕ.

كمم الررب الثورور حجة ومى الايايا المشويالة بشالكل والام وأن كالمم الرالرب الثورالور قبالل وصالر الثولالدين يصالح االستشالهاد
به ومى كاتة الايايا المشوية وياتصر االحتجاج بكمم الررب الثورور تس وصر الثولدين ومى الايايا البماية.

االستشهاد بكمم الررب الثورور تس الاررن الكريم دخل تس الت سير تس وهد الصحابة والتابرين وكالان لاله حيالور تالس

كتب الت سير وأوه دخل إلى كتب الت سير -تس الشالب -تالس أواخالر الاالرن الرالاوس الهجالري وبدايالة الاالرن الرالالث وكالان
ذلك ومى يد الث سرين الذين اوتووا بالت سير المشوي لماالررن الكالريم وأثالا إذا صالحت الروايالات الثواولالة والن ساليدوا وثالر
ابن الخطاب  والروايات ون وبد اهلل بن وباس -ريالس اهلل ووهثالا -تالإن االستشالهاد بكالمم الرالرب يكالون دخالل تالس
الت سير تس وصر الصحابة -ريوان اهلل وميهم.-

ٖ.

الث سرين استشهدوا بكالمم الرالرب دون وسالبته لصالاحبه تالس الشالالب وأن الث سالرين ال يكت الون باالستشالهاد بكالمم الرالرب
الثورور ومى الثسفلة الثبحورة تس الشالب بل يرززون ذلك بالاررن الكريم أو الحديث الشريف أو بالشرر الرربس.

ٗ.

الث سالرين استشالهدوا بكالمم الرالالرب الثورالور لترزيالر ررائهالالم تالس الت سالير تالالس ثالواطن والدة وهالالس :بيالان ثرالاوس المشالالات

والايايا الصرتية وااوراب والبماة واالحتجاج لماراءات الارروية وبيان ثراوس ا يات إجثاالً وبيان الاصالص
الثجثمة تس الاررن الكريم.

٘.

كمم الررب الثورور وسيمة ثن وسائل الوصول إلى بيان وتوييح وت سير الاررن الكريم.
والحمد هلل رب العالميف.

اهلوامش.
(ٔ( أحثد بن تارس بن زكرياء الازويوس الرازي أبو الحسين (ت ٖٜ٘هال) معاـ مقاييس المغة تحايق :وبد السمم ثحثد هارون
دار ال كر ٖٜٜٔهالٜٜٔٚ/م باب ال اء والسين وثا يرمرهثا ثادة (تسر) جٗ صٕٓ٘.

(ٕ( ثحثد بن ثكرم بن ومى أبو ال يل جثال الدين ابن ثوظور األوصاري الروي رس ااترياس (ت ٔٔٚهال) لساف العرب دار
صادر بيروت طٖ ٗٔٗٔهال ثادة (ف س ر).

(ٖ( ثجد الدين أبو طاهر ثحثد بن يراوب ال يروزربادي (ت ٛٔٚهال) القاموس المحيط تحايق :ثكتب تحايق التراث تس ثؤسسة
الرسالة ثؤسسة الرسالة بيروت طٕٔٗٙ ٛهال ٕٓٓ٘/م ثادة (ف س ر).

(ٗ( د .ثحثد حسين الذهبس التفسير والمفسروف طٕ ٖٜٔٙهالٜٔٚٙ-م جٔ ص٘ٔ.
(٘( أثين الخولس التفسير نشأته وتطورم دار الكتاب المبواوس بيروت طٔ ٕٜٔٛم صٗ.ٖٜ
ٕٜٓــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اجمللة األررنية يف الزراسات اإلسالمية ،مج ( ،)11ع ( 1443 ،)1ي2022/م

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ياروى معابزة
( (ٙأحثد بن تارس بن زكرياء الازويوس الرازي (ت ٖٜ٘هال) معاـ مقاييس المغة تحايق :وبد السمم ثحثد هارون دار ال كر
ٖٜٜٔهالٜٜٔٚ/م باب الشين والهاء وثا يرمرهثا ثادة (ش ه د).

( (ٚابن ثوظور لساف العرب ثادة (ش ه د).
( (ٛال يروزربادي القاموس المحيط ثادة (ش ه د) .

( (ٜثحثد بن ومس ال اروقس الحو س التهاووي (ت برد ٔٔ٘ٛهال) موسواة كشاؼ اصطالحات الفنوف والعموـ شركة خياط لمكتب
والوشر بيروت جٔ ص.ٚٔٛ

(ٓٔ) د .وجيب المبدي معاـ المصطمحات النحوية والصراية ثؤسسة الرسالة بيروت طٔ ٜ٘ٔٛم ص.ٜٔٔ
(ٔٔ) حس وبد الرؤوف جبر مامة النااح لألبحاث الثجمد الراوس الردد ٜٜٕٔ ٙم.

(ٕٔ( أبو وبد الرحثن الخميل بن أحثد بن وثرو بن تثيم ال راهيدي البصري (ت ٓٔٚهال) كتػاب العػيف تحايالق :د .ثهالدي الثخزوثالس
د إبراهيم الساثرائس دار وثكتبة الهمل باب الحاء ثع الجيم.

(ٖٔ( أحثد بن تارس بن زكرياء الازويوس الرازي معاـ مقاييس المغة ثادة (ح ج).
(ٗٔ( ابن ثوظور لساف العرب ثادة (ح ج).

(٘ٔ( صالح بمريد اي أصوؿ النحو دار هوثة الجزائر (د.ط) ٕ٘ٓٓم صٔ.ٜ
( (ٔٙسريد األتشاوس اي أصوؿ النحو ثديرية الكتب والثطبووات الجاثرية ٜٜٗٔم ص.ٙ
( (ٔٚال راهيدي العيف باب الراء والراء والوون ثرهثا (ن ث ر).
( (ٔٛابن ثوظور لساف العرب ثادة (ن ث ر).

( (ٜٔأبو الطيب ثحثد صديق خان بن حسن بالن ومالس ابالن لطالف اهلل الحساليوس البخالاري ِ
الاوالوجس (ت ٖٔٓٚه ال) أباػد العمػوـ دار
ابن حزم طٔ ٖٕٗٔهالٕٕٓٓ/م ص.ٔ٘ٚ

(ٕٓ( أحثد شوقس وبد السمم ييف (ت ٕٔٗٙهال) الفف ومذاهبه اي النثر العربي دار الثرارف طٖٔ ص٘ٔ.
(ٕٔ( أبو همل الحسن بن وبد اهلل بن سهل بن سريد الرسكري (ت وحو ٖٜ٘هال) امهرة األمثاؿ دار ال كر بيروت جٔ صٗ.
(ٕٕ( أبو ال تح ورثان الثوصمس ابن جوس (ت ٕٖٜهال) الخصائص الهيئة الثصرية الراثة لمكتاب طٗ جٔ صٖٔ.
(ٖٕ( جمل الدين وبد الرحثن بن أبس بكر السيوطس (ت ٜٔٔه ال) االقتراح اي أصػوؿ النحػو وادلػه تحايالق :د .ثحثالود تجالال
وسثى شرحه (ااصباح تس شرح االقتراح) دار الامم دثشق الطبرة :األولى ٜٔٗٓهالٜٜٔٛ/م ص.ٙٚ

(ٕٗ( يوظر :السيوطس االقتراح ص٘.ٚٙ-ٚ

(ٕ٘( يوظر :د .خديجة الحديرس موقؼ النحاة مف االحتااج بالحديث و ازرة الرااتة وااومم الرراق طٔ ٜٔٔٛهال.
( (ٕٙجبر يحيى وبد الرؤوف الشاهد المغوي ثجمة الوجاح الثجمد الراوس الردد السادس ٕٜٜٔم ص٘.ٕٙ
( (ٕٚالسيوطس االقتراح ص.ٜ

( (ٕٛأحثد أثين ضحى اإلسالـ ط ٚصٕ٘ٗ.ٕٗٙ -
( (ٕٜالسيوطس وبد الرحثن بن أبس بكر جمل الدين (ت ٜٔٔهال) المزهر اي اموـ المغة وأنوااها تحايق :تؤاد ومس ثوصور
دار الكتب الرمثية بيروت طٔ ٔٗٔٛهال ٜٜٔٛ-م جٔ ص.ٔٙٚ

اجمللة األررنية يف الزراسات اإلسالمية ،مج ( ،)11ع (2022/1443 ،)1م ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٕٜٔ

االستشًار بكالم العرب املهثور ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(ٖٓ( السيوطس االقتراح صٕٓٔ.
(ٖٔ( السيوطس االقتراح ص.ٙٚ

(ٕٖ( د .ثحثد حثاسالة وبالد المطيالف كتػاب لغػة الشػعر :دراسػة اػي الضػرورة الشػعرية دار الشالروق ثصالر طٔ ٔٗٔٙه الٜٜٔٙ-م
صٔٗ.

(ٖٖ( أبالو الحسالين أحثالد بالن زكريالاء ابالن تالارس الازويوالس الالرازي (ت ٖٜ٘ه ال) الصػاحبي اػي اقػه المغػة العربيػة ومسػائمها وسػػنف
العرب اي كالمها وشر ثحثد ومس بييون طٔ ٔٗٔٛهالٜٜٔٚ-م ص.ٕٛ

(ٖٗ( أبو الااسم ثحثود بن وثرو بن أحثد الزثخشري (ت ٖ٘ٛهال) الكشػاؼ اػف حقػائؽ غػوام
بيروت طٖ ٔٗٓٚهال جٔ ص.ٕٓٙ

التنزيػؿ دار الكتالاب الرربالس

(ٖ٘( يوظر :ابن جوس الخصائص جٔ صٕ٘.ٕٙ-
( (ٖٙوبد الاادر بالن وثالر البشالدادي (ت ٖٜٔٓهالال) خزانػة األدب ولػب لبػاب لسػاف العػرب تحايالق :وبالد السالمم ثحثالد هالارون ثكتبالة
الخاوجس الااهرة طٗ ٔٗٔٛهالٜٜٔٚ/م جٔ ص.ٛ

( (ٖٚابن جوس الخصائص جٔ صٕ٘.ٕٙ-
( (ٖٛالبشدادي خزانة األدب جٔ ص٘.
( (ٖٜجمل الالدين وبالد الالرحثن بالن أبالس بكالر الساليوطس(ت ٜٔٔه ال) نواهػد األبكػار وشػوارد األاكػار حاشالية الساليوطس ومالى ت سالير
البيياوي وشر جاثرة أم الارى كمية الدووة وأصول الدين السرودية ٕٗٗٔهالٕٓٓ٘/م جٔ ص.ٗ٘ٙ

(ٓٗ( يوظالالر :ثحثالالد زامالالول سالالمم أثػػر القػػر ف اػػي تطػػور النقػػد العربػػي دار الثرالالارف ثصالالر ٕٜ٘ٔم صٕٓ٘ .زيتالالون ومالالس
ثهدي إوجاز الاررن وأررم تس تطور الواد األدبس ص.ٕٜٚ

(ٔٗ( ثحثد حسن حسن جبل االحتااج بالشعر اي المغة الواق وداللته دار ال كر الرربس (د.ط) الااهرة (د.ت) صٕ٘.
(ٕٗ( وبد الرحثن الحاج صالالح بحوث ودراسات اي المسػانيات العربيػة ثوشالورات الثجثالع الج ازئالري لمشالة الرربيالة الج ازئالر جٔ
صٖٔ.

(ٖٗ( أبو وثرو بن بحر الجالاحظ الحيػواف تحايالق وبالد السالمم هالارون ثطبرالة ثصالط ى البالابس الحمبالس ثصالر طٕ ٖٗٔٛه
ٜ٘ٔٙم جٔ ص٘.ٚ

(ٗٗ( ثحثد خير الحمواوس أصوؿ النحو العربي ثؤسسة إتريايا الشرق الدار البيياء ٕٔٔٓ ص.ٚٙ

(٘ٗ( ثحثد ريا ويالاض مكانة النثر اي االحتااج ومقارنته بالشػعر ثجمالة األرالر جاثرالة قاصالدي ثربالاح الج ازئالر الرالدد ٕٕ
ٕ٘ٔٓم ص.٘ٚ

( (ٗٙأبو ثحثد وبد الحق بن االب بن وطية بن وبد الرحثن بن تثام األودلسالس الثحالاربس (ت ٕٗ٘هالال) المحػرر الػوايز اػي تفسػير
الكتاب العزيز تحايق :وبد السمم وبد الشاتس ثحثد دار الكتب الرمثية بيروت طٔ ٕٕٗٔهال جٔ ص.ٗٚ

( (ٗٚأبو جر ر ثحثد بن جرير بن يزيد بن كرير بن االب ا ثمس الطبري (ت ٖٓٔه ال) اام البياف اي تأويػؿ القػر ف تحايالق:
أحثد ثحثد شاكر ثؤسسة الرسالة طٔ ٕٓٗٔهالٕٓٓٓ/م جٔٔ صٖ.ٕٛ

( (ٗٛأحثد بن ثحثد بن إبراهيم الررمبس أبو إسحاق(ت ٕٗٚهال) الكشؼ والبياف اف تفسير القر ف تحايق :ااثام أبس ثحثد ابن
ٕٕٜــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اجمللة األررنية يف الزراسات اإلسالمية ،مج ( ،)11ع ( 1443 ،)1ي2022/م

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ياروى معابزة
واشور دار إحياء الت ارث الرربس بيروت طٔ ٕٕٗٔ هالٕٕٓٓ/م جٓٔ صٓ.ٔٙ
( (ٜٗابن وطية المحرر الوايز جٔ ص.ٗٚ

(ٓ٘( يوظالر :الطيالار د .ثسالاود بالن سالميثان بالن واصالر الت سالير المشالوي لماالررن الكالريم دار ابالن الجالوزي (د.ت) (د.ط) صٔٙ
وثا بردها.

(ٔ٘( ابن وطية المحرر الوايز ج٘ صٓ ٜٗابن واشالور ثحثالد الطالاهر بالن ثحثالد بالن ثحثالد الطالاهر ابالن واشالور التووسالس (ت
ٖٖٜٔهال) التحريػر والتنػوير (تحريػر المعنػى السػديد وتنػوير العقػؿ الاديػد مػف تفسػير الكتػاب المايػد) الالدار التووسالية لموشالر
تووس ٜٗٔٛهال جٖٓ ص.ٖ٘ٛ

(ٕ٘( إبراهيم بن السري بن سهل أبو إسحاق الزجاج (ت ٖٔٔهال) معاني القػر ف واارابػه تحايالق :وبالد الجميالل وبالدم شالمبس والالم
الكتب بيروت طٔ ٔٗٓٛهالٜٔٛٛ/م ج٘ صٕٖٖ.

(ٖ٘( أبو الثظ الر ثوصالور بالن ثحثالد بالن وبالد الجبالار بالن أحثالد الثالروزى السالثراوس (ت ٜٗٛهالال) تفسػير القػرف تحايالق :ياسالر بالن إبالراهيم
واويم بن وباس دار الوطن الرياض طٔ ٔٗٔٛهالٜٜٔٚ/م ج ٙصٕٖٕ.

(ٗ٘( أبالالو الحسالالن الثجاشالالرس األخ الالش الثرالالروف بالالاألخ ش األوسالالط (ت ٕ٘ٔه ال) معػػاني القػػر ف تحايالالق :الالالدكتورة هالالدى ثحثالالود
قراوة ثكتبة الخاوجس الااهرة طٔ ٔٔٗٔهالٜٜٔٓ/م جٔ صٕ٘.

(٘٘( الررمبس الكشؼ والبيػاف ج ٚصٕ٘ٔ .والحالديث ذكالرم الطبالري تالس ت ساليرم قالال :حالدروس ابالن بشالار قالال :روالا وبالد الالرحثن

أصال َالب َح ْابال ُالن
قالالال :روالالا ثحثالالد بالالن ثسالالمم والالن إب الراهيم بالالن ثيس الرة قالالال :ثال ّالر ابالالن ثسالالرود بمهالالو ثسالالروا تاالالال رسالالول اهلل ْ :
لإن ْ
َث ْس ُروٍد لَ َك ِريثالال ج ٜٔص ٖٔٙوذكالرم ابالن كريالر تالس ت ساليرم بالو س ااسالواد وقالال ابالن أبالس حالاتم :حالدروا أبالو سالريد األشالج

حدروا أبو الحسين الرجمس ون ثحثد بن ثسمم أخبروس إبراهيم بن ثيسرة أن ابن ثسرود ثر بمهو ثررياً تاال الوبس :
"لقد أصبح ابف مسعود وأمسى كريما" وذكر رواية أخرى وحدروا الحسن بن ثحثد بن سمثة الوحوي حدروا حبالان أوالا وبالد

اهلل أوا ثحثد بن ثسمم أخبروس ابن ثيسرة قال :بمشوس أن ابن ثسرود ثر بمهو ثرريا تمالم ياالف تاالال رسالول اهلل  :للقػد
أصبح ابف مسػعود وأمسػى كريمػال ج ٙصٖٔٔ .وتياله اخالتمف تالس الم الظ وزيالادة لوأثسالىل والحالديث تياله اواطالاع ألن ابالن

ثيسرة لم يدرك ابن ثسرود وباالواطاع يصبح الحديث يري اً لكن يستفوس به.

( (٘ٙالررمبس الكشؼ والبياف جٖ ص.ٔٔٙ

( )٘ٚإبراهيم شثس الدين مقدمة امهرة المغة لدريد األزدي دار الكتب الرمثية بيروت جٔ صٗ.

( )٘ٛأحثد بن إبراهيم بن ثصط ى الهاشثس (ت ٕٖٔٙهال) اواهر األدب اي أدبيات وانشا لغة العػرب ثؤسسالة الثرالارف بيالروت
جٔ ص.ٔٚٙ

( )ٜ٘أبالالو وبالالد اهلل بالالدر الالالدين ثحثالالد بالالن وبالالد اهلل بالالن بهالالادر الزركشالالس (ت ٜٗٚهالال) البرهػػاف اػػي امػػوـ القػػرف تحايالالق :ثحثالالد أبالالو ال يالالل
إبراهيم دار إحياء الكتب الرربية ويسى البابس الحمبس وشركائه طٔ ٖٔٚٙهالٜٔ٘ٚ/م جٔ صٕ.ٕٜ

الخ ْس َالرْو ِجردي الخ ارسالاوس (ت ٗ٘ٛهالال) شػعب اإليمػاف ثكتبالة الرشالد لموشالر الريالاض
(ٓ )ٙأحثد بن الحسين بن ومس بن ثوسالى البيهاالس ُ
طٔ ٖٕٗٔهالٕٖٓٓ/م حديث رقم (ٓ )ٕٜٓجٖ صٖٗ٘.

(ٔ )ٙالرااب األص هاوس أبو الااسم الحسين بن ثحثد بن الث يل (ت ٖٓ٘هال) معاـ مفردات ألفاَ القر ف دار الكتب الرمثية

اجمللة األررنية يف الزراسات اإلسالمية ،مج ( ،)11ع (2022/1443 ،)1م ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٖٕٜ

االستشًار بكالم العرب املهثور ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بيروت طٔ ٔٗٔٛهالٜٜٔٚ-م ص.ٛ
(ٕ (ٙالزثخشري الكشاؼ جٖ صٔ.ٔٙواصر الدين أبالو سالريد وبالد اهلل بالن وثالر بالن ثحثالد البييالاوي الشاليرازي (ت ٘ٙٛه ال)
أنػوار التنزيػػؿ وأس ػرار التأويػػؿ تحايالالق :ثحثالالد وبالالد الالالرحثن الثروشالالمس دار إحيالالاء التالراث الرربالالس بيالالروت طٔ ٔٗٔٛهال ال

جٗ صٖ ٔٙوظالالام الالالدين الحسالالن بالالن ثحثالالد بالالن حسالالين الاثالالس الويسالالابوري (ت ٓ٘ٛهال ال) غرائػػب القػػر ف ورغائػػب الفرقػػاف
تحايق :الشيخ زكريا وثيرات دار الكتب الرمثية بيروت طٔ ٔٗٔٙهال جٕ ص٘٘.ٛ

(ٖ (ٙيوظالالر :أبالالو ح الالص س الراج الالالدين وثالالر بالالن ومالالس بالالن والالادل الدثشالالاس الورثالالاوس الحوبمالالس (ت ٘ٚٚهالال) المبػػاب اػػي امػػوـ الكتػػاب
تحايالالق :الشالاليخ والالادل أحثالالد وبالالد الثوجالالود والشالاليخ ومالالس ثحثالالد ثرالالوض دار الكتالالب الرمثيالالة بيالالروت طٔ ٜٔٗٔه ال ٜٜٔٛ-م

جٕٔ ص ٖٕٙأبو الرباس شهاب الدين أحثالد بالن يوسالف ابالن وبالد الالدائم السالثين الحمبالس (ت ٚ٘ٙهالال) الػدر المصػوف اػي
اموـ الكتاب المكنوف تحايق :الدكتور أحثد ثحثد الخراط دار الامم دثشق ج ٚصٓ .ٖٛأبو حيالان ثحثالد بالن يوسالف ابالن
ومالالس ابالالن يوسالالف بالالن حيالالان األودلسالالس (ت ٘ٗٚه الال) البحػػر المحػػيط اػػي التفسػػير تحايالالق :صالالدقس ثحثالالد جثيالالل دار ال كالالر

بيروت ٕٓٗٔهال ج ٚصٔ.ٙ

(ٗ (ٙابن وطية المحرر الوايز جٕ صٖ .ٗٚأبو حيان البحر المحيط ج٘ صٖٕٔ.
(٘ (ٙابن وطية المحرر الوايز ج٘ صٓ .ٜٗابن واشور التحرير والتنوير جٖٓ ص.ٖ٘ٛ
( (ٙٙالسثراوس تفسير القر ف ج ٙصٕٖٕ.

( (ٙٚأبو وبد اهلل ثحثد بن وثر بالن الحسالن بالن الحسالين التيثالس ال خالر الالرازي (ت ٙٓٙهالال) مفػاتيح الغيػب (التفسػير الكبيػر) دار إحيالاء
التراث الرربس بيروت طٖ ٕٓٗٔهال جٖٔ ص ٔٔٛالسثين الحمبس الدر المصوف ج ٙص.ٗٓٛ

( (ٙٛالزثخشري الكشاؼ جٕ ص ٘ٚدرويش ثحيس الدين بن أحثد ثصط ى (ت ٖٓٗٔه ال) إاراب القر ف وبيانػه دار ابالن
كرير  -دثشق  -بيروت طٗ ٘ٔٗٔهال جٖ ص.ٜٔٚ

( )ٜٙثصالالط ى بالالن ثحثالالد سالالميم الشمييوالالس (ت ٖٗٔٙهال ال) اػػػام الػػػدروس العربيػػػة الثكتبالالة الرص الرية ص اليدا بيالالروت ط ٕٛ
ٗٔٗٔهالٜٜٖٔ-م جٔ ص.ٕٓٚ

(ٓ )ٚالثرجع السابق جٔ ص.ٕٓٛ-ٕٓٚ
(ٔ )ٚأبو ال تح ورثان ابن جوس الثوصمس (ت ٕٖٜهال) المنصؼ دار إحياء التراث الاديم طٔ ٖٖٔٚهالٜٔ٘ٗ/م جٔ صٕ.

(ٕ (ٚأبالو زكريالا يحيالى بالن زيالاد بالن وبالد اهلل بالن ثوظالور ال الراء الالديمثس (ت ٕٓٚه ال) معػاني القػر ف تحايالق :أحثالد يوسالف الوجالاتس
ورخالرون دار الثصالرية لمتالفليف والترجثالالة ثصالر طٔ جٖ صٔ .ٛال خالالر الالرازي التفسػػير الكبيػر جٔٔ صٖٖٖ .ابالالن واشالالور
التحرير والتنوير ج ٕٙصٖٖٖ.

(ٖ (ٚأبو جر ر أحثد بن ثحثد بن إسثاويل بن يووس الثرادي الوحوي الوحاس (ت ٖٖٛهال) إاراب القر ف ثوشورات ثحثالد ومالس
بييالالون دار الكتالالب الرمثيالالة بيالالروت طٔ ٕٔٗٔهال ال جٕ صٕٖٕ .ثكالالس ابالالن أبالالس طالالالب الايسالالس الايرواوالالس األودلسالالس

الارطبس الثالكس (ت ٖٗٚهال) الهداية إلى بموغ النهاية اي امـ معاني القر ف وتفسيرم وأحكامه وامؿ مػف انػوف امومػه

وشر جاثرة الشارقة طٔ ٕٜٔٗهالٕٓٓٛ/م جٕ ص .ٔٗٙٛابن وادل المباب جٖ ص.ٗٙٙ

(ٗ (ٚأبو الحسن ومس بن أحثد بن ثحثد بن ومس الويسابوري الواحدي الشاترس (ت ٗٙٛهال) الوسيط اي تفسير القر ف المايد
ٕٜٗــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اجمللة األررنية يف الزراسات اإلسالمية ،مج ( ،)11ع ( 1443 ،)1ي2022/م

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ياروى معابزة
تحايق :الشيخ وادل أحثد وبد الثوجود ورخرون دار الكتب الرمثيالة بيالروت طٔ ٘ٔٗٔهالالٜٜٔٗ/م جٔ ص ٗٗٚأبالو
ثحثد وبد اهلل بن ثسمم بن قتيبة الديووري (ت ٕٚٙهال) غريب القر ف تحايالق :أحثالد صالار دار الكتالب الرمثيالة ٖٜٔٛهالال/

ٜٔٚٛم جٔ ص .ٖٙال خر الرازي التفسير الكبير ج ٚصٕٖٔ.
(٘ (ٚالطبري اام البياف جٕ صٗ .ٜٔبتصرف.

( (ٚٙأبو ثحثد الحسين بن ثسرود بالن ثحثالد بالن ال الراء البشالوي الشالاترس (ت ٓٔ٘ه ال) معػالـ التنزيػؿ اػي تفسػير القػر ف تحايالق:

وبالد الالالرزاق الثهالدي دار إحيالالاء التالراث الرربالالس بيالالروت طٔ ٕٓٗٔه ال جٖ ص .ٜال الراء معػػاني القػػر ف جٕ صٓ.ٙ

ال خر الرازي التفسير الكبير  ٜٔص.ٔٚ

( (ٚٚاألخ ش معاني القر ف جٔ ص .ٖٕٚالطبري اام البياف جٕٔ صٜٗٛ
( )ٚٛيوظر :الشميوس اام الدروس العربية جٔ ص .ٜوالجرجاوس التعريفات ص.ٗٚ

( )ٜٚأبو ُوبيد الااسم بن سمّم بن وبالد اهلل الهالروي البشالدادي (ت ٕٕٗه ال) اضػائؿ القػر ف تحايالق :ثالروان الرطيالة ورخالرون دار
ابن كرير دثشق طٔ ٘ٔٗٔهالٜٜٔ٘/م جٔ صٖٓ٘.

(ٓ (ٛأبو حيان البحر المحيط جٓٔ ص .ٖٙشهاب الدين ثحثود بالن وبالد اهلل ا لوسالس الحساليوس (ت ٕٓٔٚه ال) روح المعػاني
اػي تفسػػير القػر ف العَػػيـ والسػػب المثػاني تحايالالق :ومالس وبالالد البالاري وطيالالة دار الكتالب الرمثيالالة بيالروت طٔ ٘ٔٗٔه ال

جٗٔ ص.ٜٚ

(ٔ (ٛالطبري اام البياف جٕٔ صٖٕٗ .أبو حيان البحر المحيط جٗ صٗ ٜٙابن وادل المباب ج ٛصٕٓ٘.
(ٕ (ٛال راء معاني القر ف جٕ صٗٔ الطبري اام البياف ج٘ٔ ص ٖٕٛابن وطية المحرر الوايز جٕ صٕ.ٔٚ
(ٖ )ٛأبو الثرالس ثحثد بن وبد الرحثن بن وثر الازويوس (ت ٖٜٚهال) اإليضاح اي اموـ البالغػة تحايالق :ثحثالد خ الاجس دار
الجيل بيروت طٖ جٔ صٔٗ.

(ٗ )ٛثحثد ومس السراج (ثراصالر) المباب اي قوااد المغة و الت األدب النحو والصرؼ والبالغػة والعػرو
ال كر دثشق طٔ ٖٓٗٔهالٜٖٔٛ/م ص.ٔ٘ٚ

والمغػة والمثػؿ دار

(٘ )ٛوبد الرحثن بن حسن حبوكة الثيالداوس الدثشالاس (ت ٕ٘ٗٔه ال) البالغػة العربيػة دار الامالم دثشالق الالدار الشالاثية بيالروت
طٔ ٔٗٔٙهالٜٜٔٙ/م جٔ صٔٔ.

( (ٛٙاألخ ش معاني القر ف جٔ صٔ ٕٜالطبري اام البياف ج ٙصٔ ٕٛالحسالين بالن أحثالد بالن خالوياله (ت ٖٓٚه ال)
الحاة اي الق ار ات السب

تحايق :د .وبد الرال سالم ثكرم دار الشروق بيروت طٗ ٔٓٗٔهال صٖ٘ٔ.

( (ٛٚالزثخشالالري الكشػػاؼ جٗ صٖ٘ٓ البييالالاوي أنػػوار التنزيػػؿ ج٘ ص٘ٔٔ .ابالالن واشالالور التحريػػر والتنػػوير جٕٗ
ص.ٔ٘ٛ

( (ٛٛالزثخشري الكشاؼ جٔ صٕ أبو حيان البحر المحيط جٔ صٕٖ .ابن وادل المباب ج٘ٔ صٕٓٔ.
( (ٜٛأبو ثحثد وبد اهلل بن ثسمم بن قتيبالة الالديووري (ت ٕٚٙه ال) تأويػؿ مشػكؿ القػر ف تحايالق :إبالراهيم شالثس الالدين دار الكتالب
الرمثيالالة بيالالروت جٔ ص ٔٓٛثحثالالد بالالن وبالالد الالالرحثن بالالن ثحثالالد بالالن وبالالد اهلل الحسالالوس الحسالاليوس الشالالاترس ِ
اايجالالس (ت
ّ
ٜ٘ٓهال) اام البياف اي تفسير القرف (تفسير اإلياي) دار الكتب الرمثية بيروت طٔ ٕٗٗٔهالٕٓٓٗ/م جٗ صٕٓٔ
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االستشًار بكالم العرب املهثور ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الزثخشري الكشاؼ جٗ ص.ٕٚٙ

(ٓ (ٜال خر الرازي التفسير الكبير ج ٕٙصٖٖٖ ا لوسس روح المعاني جٕٔ ص ٚٛثحثد جثال الدين بن ثحثد سالريد
بالالن قاسالالم الااسالالثس (ت ٕٖٖٔهال ال) محاسػػف التأويػػؿ تحايالالق :ثحثالالد باسالالل ويالالون السالالود دار الكتالالب الرمثيالالة بيالالروت طٔ

ٔٗٔٛهال ج ٛصٕٜٓ.

(ٔ (ٜالطبري اام البياف جٖٕ ص ٜ٘٘الزجاج معاني القػر ف ج٘ صٕٓٔ ثحثالد بالن ثحثالد ابالن ثحثالود أبالو ثوصالور
الثاتريدي (ت ٖٖٖه ال) تفسػير الماتريػدي (تػأويالت أهػؿ السػنة) تحايالق :د .ثجالدي باسالموم دار الكتالب الرمثيالة بيالروت
طٔ ٕٔٗٙه الالٕٓٓ٘/م جٓٔ صٖ٘ٔ .أبالالو البركالالات وبالالد اهلل بالالن أحثالالد بالالن ثحثالالود حالالاتظ الالالدين الوس ال س (ت ٓٔٚهال ال)
تفسػػػػير النسػػػػفي (مػػػػدارؾ التنزيػػػػؿ وحقػػػػائؽ التأويػػػػؿ) تحايال الالق :يوسال الالف ومال الالس بال الالديوي دار الكمال الالم الطيال الالب بيال الالروت طٔ

ٜٔٗٔهالٜٜٔٛ/م جٖ ٕ٘٘.

(ٕ )ٜثحثد بن ثحثد بن ثحثد أبو الااسم ثحب الدين الجو َوْيري (ت ٛ٘ٚهال) شرح طيبة النشر اي الق ار ات العشر تحايالق :د.
ثجدي باسموم دار الكتب الرمثية بيروت طٔ ٕٗٗٔهالٕٖٓٓ/م جٔ صٖ٘.
(ٖ )ٜيوظر :أحثد سرد ثحثالد (ٕٓٓٓم) التوايه البالغي لمق ار ات القر نية طٕ صٖٕ ثكتبالة ا داب الاالاهرة .ثحثالود أحثالد
الصشير(ٜٜٜٔم) الق ار ات الشاذة وتوايهها النحوي طٔ ص ٕٓٙدار ال كر دثشق.
(ٗ )ٜوالشروط هس( :ثواتاة الرربية ولو بوجه ثن الوجوم ثواتاة رسم أحالد الثصالاحف الررثاويالة ولالو احتثالاال وصالحة السالود) .ابالن
الجزري ثحثد بن ثحثد بن يوسف الدثشاس (ت ٖٖٛهال) النشػر اػي القػ ار ات العشػر تحايالق :ومالس ثحثالد اليالباع دار

الكتاب الرربس جٔ ص.ٜ

(٘ (ٜومس بن ثحثد بن سالم أبو الحسن الووري الص اقسس الثارئ الثالكس (ت ٔٔٔٛه ال) غيػث النفػ اػي القػ ار ات السػب
الكتب الرمثية بيروت تحايق :أحثد ثحثود وبد السثيع الشاترس الح يان طٔ ٕ٘ٗٔهالٕٓٓٗ/م صٕٖٔ.

دار

( (ٜٙال راء معاني القر ف جٕ ص ٖٜالطبري اام البياف ج٘ٔ صٗ ابن كرير تفسير القر ف العَيـ جٗ ص.ٖٚٙ
( (ٜٚهو أبو ثحثالد يراالوب بالن إسالحاق بالن زيالد بالن وبالد اهلل بالن أبالس إسالحاق الحيالرثس وكالان حسالن الاالراءة كريالر الروايالة ثشالته ار
بجودة التموة والثا بالوحو والمشة ويوظر ترجثته تس معراة القػ ار الكبػار لشالثس الالدين الالذهبس جٔ ص .ٔ٘ٛ-ٔ٘ٚولالم
أجد هذم الاراءة إال وود ال راء والطبري.

( (ٜٛال راء معاني القر ف جٕ ص ٖٜٙالطبري اام البياف جٕٔ ص.ٖٔٛ
( (ٜٜوبد ال تاح بن وبد الشوس بن ثحثد الاايس (ت ٖٓٗٔهال) الوااي اي شرح الشاطبية اػي القػ ار ات السػب
لمتوزيع طٗ ٕٔٗٔهال ٜٜٕٔ/م ٖٔٗ.

ثكتبالة السالوادي

(ٓٓٔ) أبو الحسن ومس بن ثحثد بن ثحثد بن حبيب البصري الشهير بالثاوردي (ت ٓ٘ٗهال) النكت والعيوف تحايق :السيد ابن

وبد الثاصود دار الكتب الرمثية بيروت جٗ صٕٖٗ ابن زوجمة أبو زروة وبد الرحثن بن ثحثد (ت حوالس

ٖٓٗهال) حاة الق ار ات ثحاق الكتاب سريد األتشاوس دار الرسالة ص٘ٔ.ٚ

(ٔٓٔ( ابن وطية المحرر جٔ ص ٕٗٙأبووبد اهلل ثحثد بن أحثد بن أبس بكر بن ترح األوصاري الخزرجس شثس الدين الارطبس
(ت ٔٙٚهال) الاام ألحكاـ القر ف تحايق :أحثد البردووس وابراهيم أط يش وشر :دار الكتب الثصرية الااهرة طٕ
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ياروى معابزة
ٖٗٔٛهالٜٔٙٗ/م جٕ صٕ٘ٗ ابن وادل المباب جٖ صٖٕٓ.

(ٕٓٔ( األخ ش معاني القر ف جٕ صٖ٘٘ الطبري اام البياف جٕٕ ص.ٖٜٚ
(ٖٓٔ( ال راء معاني القر ف جٕ ص ٛال خر الرازي التفسير الكبير ج ٔٚصٖٖٗ شثس الدين ثحثد بن أحثد الخطيب
الشربيوس الشاترس (ت ٜٚٚهال) السراج المنير اي اإلاانة امى معراة بع

(األثيرية) الااهرة ٕ٘ٔٛه ج ٕ صٕ٘.

معاني كالـ ربنا الحكيـ الخبير ثطبرة بوالق

(ٗٓٔ( الخميل كتاب العيف باب الرين والدال والواو ثرهثا جٕ صٕٕٔ ابن وادل المباب ج ٜٔص٘ .ٖٙجر ر شرف
الدين الموسواة القر نية خصائص السور تحايق :وبد الرزيز بن ورثان التويجزي دار التاريب بين الثذاهب
ااسمثية بيروت طٔ ٕٓٗٔهال جٓٔ صٓ.ٔٙ

(٘ٓٔ( الررمبس الكشؼ والبياف جٓٔ ص .ٖٛا لوسس روح المعاني ج٘ٔ ص.ٜٙ
( (ٔٓٙالثاوردي النكت والعيوف ج٘ ص٘ ٗٙابن وادل المباب ج ٔٛصٔٗٗ.

( (ٔٓٚابن أبس حاتم أبو ثحثد وبد الرحثن بن ثحثد بن إدريس بن الثوذر التثيثس الحوظمس الرازي (ت ٖٕٚهال) تفسير
القر ف العَيـ البف أبي حاتـ تحايق :أسرد ثحثد الطيب ثكتبة وزار ثصط ى الباز الثثمكة الرربية السرودية طٖ

ٜٔٗٔهال جٓٔ صٗ ٖٗٙٙ -ٖٗٙأبو الميث وصر بن ثحثد ابن أحثد بن إبراهيم السثرقودي (ت ٖٖٚهال) بحر
العموـ جٖ ص ٕٕٙ-ٙٔٛابن كرير تفسير القر ف العَيـ ج ٛصٖ.ٜٗٓ -ٗٛ

( (ٔٓٛالررمبس الكشؼ والبياف ج ٛصٖ ٛالارطبس الاام ألحكاـ القر ف جٗٔ ص٘ ٕٛابن وجيبة أبو الرباس أحثد

بن ثحثد بن الثهدي الحسوس األوجري ال اسس الصوتس (ت ٕٕٗٔهال) البحر المديد اي تفسير القر ف المايد تحايق:
أحثد وبد اهلل الارشس رسمن الااهرة ٜٔٗٔهال جٗ صٗ.ٗٛٚ-ٗٛ

( (ٜٔٓالطبري اام البياف جٕٕ صٓٗ السثرقودي بحر العموـ جٖ صٕ .ٕٚالسثراوس تفسير القر ف ج٘ ص.ٕٜٔ
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