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 ملخص البحث :
الحسج هلل رب العالسيغ واتع الرالة وافزل التدميع عمى رسػلو االميغ السبعػث رحسة لمعالسيغ 

 وعمى الو الصيبيغ واصحابو السجاىجيغ وعمى مغ اقتفى أثارىع الى يـػ الجيغ ... وبعج .. 
فإف مػضػع )معجدة انذقاؽ القسخ( مغ السػضػعات الججيخة بالبحث والتعخيف والجراسة    

 ألنيا مغ الجانب العقائجؼ لمجيغ االسالمي الحشيف الحؼ شخفشا هللا تبارؾ وتعالى بو.
العقيجة ىي اساس الجيغ ومدألة السعجدة وىي الذيء الخارؽ لمعادة يجخيو هللا تبارؾ وتعالى 

يائو ورسمة ألثبات صجؽ ادعاءه وخاصة ما عمع مغ الجيغ بالزخورة, وسيجنا رسػؿ هللا عمى يج انب
صمى هللا عميو وسمع كانت معجداتو كثيخة ومعجدتو الخالجة ىي ) القخاف الكخيع ( والحؼ تحجػ بو 

شي البذخ اف يأتػا بسثمو اؼ معجدة عقمية مدتسخة الى اف يخث هللا االرض ومغ عمييا ولكغ ىحا ال يع
اف نبيشا الكخيع لع يؤت معجدات مادية دالة عمى صجقو اكثخ مغ اف تحرى , وقج نقمت اليشا بالتػاتخ 

 الثابت بالقخآف الخالج والدّشة الرحيحة كسا سشثبت ذلظ.  قخآنا وسّشة ومشيا معجدة انذقاؽ القسخ
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Abstract: 
In al Qamar Sura Allah says  Doomsday got closer and the moon split   

This verse reveals agreat miracle by Allah when   the disbelievers in Quraish 

Challenged the prophet Mohammed if  he could split the moon into twe parts 

so that  they would believe that he was really a messenger sent by  Allah .the 

Almighty God awarded  his prophet  this miracle at the ninth year A.H.The 

moon split into two parts but the disbelievers insisted to disbelieve the 

prophet this incidence exists also in the prophet tvadition and many people 

witnessed that great event in their countries . Recently, when  Scientists 

travelled in spaceships to the moon , they noticed the proof  of the moon 

split and declared  that the moon split into two parts many  years ago . this is 

agreat miracls by the prophet Mohammed and it requires attention and 

importance. 
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 :توطئة
عشجما ارسل أنبياءه ورسمو الى الخميقة اجخػ هللا عمى ايجييع ضػاىخ  -تبارؾ وتعالى-اف هللا 

خارقة لمعادة تأييجا لجعػتيع الى تػحيج هللا سبحانو وتعالى وثع عبػديتو وحجه فسغ خالؿ استقخائشا 
لمقخاف نخػ اف جل االنبياء والخسل عمييع صمػات هللا وسالمة قج اضيخوا مغ السعجدات مالع يدتصع 
اخخوف اإلتياف بسثمة في زمانيع كسعجدة ناقة صالح وعرى مػسى وإبخاء االكسو واالبخص وإحياء 

... فيحه السػتى لمشبي عيدى صمػات وسالمة عمييع وغيخىع كثيخ مسا ال يدع القخشاس شسػلو كتابة   
معجدات جخت في زماف االنبياء فآمغ مغ آمغ مغ تمظ االمع . اما معجدة رسػؿ هللا دمحم صمػات 
ربي وسالمو عميو كاف وحيا مشدال معجدا  في آياتو الباىخة مبيشة ألوضح الحجج لسا اشتسل عميو في 

التحجؼ قائع الى يـػ التخكيب السعجد الحؼ تحجػ بو فصاحل االنذ والجغ اف يأتػا مثمو فعجدوا, و 
ْلَشا َعَمى ّعْبِجَنا َفأُتػْا بُدػرٍة  الجيغ فال يدتصيع احج تحجؼ القخاف قاؿ تعالى )َوِإف ُكشُتْع في َريْب ّمسَّا ّندَّ

لشَّاَر التي ّمغ ِمْثِمو َوادُعػْا شيجاءُكع ّمغ دُوِف هللا إف ُكشُتْع َصادقيَغ َفإف لَّْع َتْفَعُمػا ولْغ َتْفَعُمػْا َفاتٌَّقػْا ا
ْت لْمَكاِفخيَغ ( البقخة) ( . فسا لع  يدتصيعػا في الساضي اصبح ٕٗ -َٖٕوُقػُدىا الشاُس والحِجاَرة اَُعجَّ

مدتحيال في السدتقبل وهلل الحسج عمى ذلظ . اما وجػه االعجاز كثيخة في القخاف الكخيع مغ فراحتو 
الساضية والسدتقبمية وما اشتسل عمية مغ  وبالغتو ونطسو وتخكيبة واساليبو وما تزسغ مغ االخبار

االحكاـ السحكسة الجمية ... فالسعجدات ُقدست عمى معجدات معشػية وحدية عمى رأؼ  ) ابغ كثيخ ( 
فالسعشػية الباىخة باقية ومدتسخة الى يػـ الكيامة اال وىػ القخاف , اما السعجدات الحدية فقج حجثت في 

كسا ذكخه العمساء السحققػف في الديخة مغ تدبيح  -عميو وسمع  صمى هللا -زمغ الشبي االكـخ دمحم
الحرى بيغ يجيو , وتكثيخ الصعاـ وتدميع الحجخ ) الجبل ( عميو , الجعاء لمسصخ عشج القحط حتى 
فاضت االرض اكخاما لمشبي صمى هللا عميو وسمع وكحلظ معجدة انذقاؽ القسخ الحؼ كاف لو في الدشة 

سباركة إذ حيث شمب صشاديج قخير مشو في ليمة مقسخة جسيمة اف يشذق القسخ التاسعة بعج البعثة ال
صمى هللا عميو  -شقيغ ويذيجوا بأنو رسػؿ هللا : فقاؿ ثع تؤمشػا قالػا , الميع نعع , فجعا الحبيب دمحم

مغ ربو االحج الرسج الفعاؿ لسا يخيج بأف يحجث ليع ما يخيجوف ثع اىتد الكػف لمشجاء السبارؾ  -وسمع 
الخسػؿ الشبي فأنذق القسخ السشػر ليال شقيغ كسا يقصع احجنا التفاحة مغ مشترفيا , نرفيغ .. فخآىا 
مغ رآىا مغ الشاس حيشيا , فساذا كانت الشتيجة . اصخوا واستكبخوا استكبارا ألنيع اؼ كفار قخير , 
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ما اعطع  -مع صمى هللا عميو وس -قج اعسى هللا برخىع وبريختيع فقالػا لمحبيب السرصفى 
سحخؾ.حتى في بعس الخوايات قاؿ احجىع اف كاف قج سحّخنا دمحم فال يدتصيع اف يدحخ الشاس كميع 
فمشدأؿ مغ كاف خارج السكاف فانتطخوا قافمو ليع ماذا رأيتع ليمتيا ؟ فقاؿ الخكب : رأيشا حجثا جمال . 

يغ دونيا حتى اضاء االرض ما بيغ قيل وما ىػ ؟ فقاؿ في ليمة كحا القسخ بازغا بجرا ... فانذق نرف
الشرفيغ الرفا والسخوة ثع التئع ورجع كسا كاف . وقج ندؿ في ىحه السعجدة السادية قخآنا  يتمى آناء 

اعُة َوانَذقَّ الَقَسُخ ( القسخ )  ( حتى قاؿ عمساؤنا السحققػف  ٕ,  ٔالميل واشخاؼ الشيار )اْقَتَخبِت الدَّ
وسيشذق ايزا يػـ الكيامة عشجما  -صمى هللا عميو وسمع  -هللا اف القسخ انذق عمى عيج رسػؿ 

يذاء ربشا تبارؾ مؤذنا  بانتياء عسخ حياة الجنيا... ىحا وقج دونت كتب الدشة بعج القخآف ىحه السعجدة 
كسا رواىا مغ شاىجىا بأحاديث صحيحة ال يخقى اليو الذظ سشجا ومتشا وعمى رأسيع الذيخاف 

رحسة هللا  -نيج . ويديجنا عمسا وفخخا بأف االماـ السحقق السحجث ابغ كثيخ واصحاب الدشغ و السدا
عَج حجيث انذقاؽ القسخ مغ االحاديث الستػاتخة معشػيا كسا نز عميو في كتبو اذ رواه جع  -تعالى 

 غفيخ مغ الرحابة العجوؿ الكخاـ والحسج هلل عمى ذلظ .  
 المبحث االول : تعاريف تمهيدية

 : مفههم المعجزة في الذريعة االسالمية المطلب االول
: عخَّؼ العمساء السعجدة تعخيفات عجة  : والسعجدة بفتح الجيع وكدخىا  تعريف المعجزة لغة   - أ

والتعجيد التثبيط  والياء لمسبالغة(ٔ)مفعمة مغ العجد: عجـ القجرة واعجده الذيء : عجد عشو
السعجدة مغ العجد ( ٕ)ػصل اليووكحلظ ندبتو الى العجد وعجد الخجل وعاجد ذىب فمع ي

دتُو  أصمو التأخخ عغ الذيء وحرػلو عشج عجد االمخ , اؼ مؤخخه وأْعجَدُت فالنا  وعجَّ
ومعاجديغ قيل  (ٖ)وعاجدتُو : جعمتُو عاجدَا ... قاؿ تعالى ) والَّحيَغ َسَعْػا في آيِاَتشا ُمَعاِجديَغ (

اف ال بعث وال نذػر فيكػف ثػاب معشاه ضانيغ ومقجريغ انيع يعجدونشا ألنيع حدبػا 
يعشي سابقيغ هللا ( ٘)ومعجديغ يعشي سابقيغ قاؿ تعالى " َومآ َأنُتع بِسُعِجِديَغ "(   ٗ)وعقاب

. وندتشتج مسا سبق مسا قالو عمساء المغة مغ اف السعجدة (ٙ)بأعسالكع الخبيثة حتى يجديكع
العجد وعجد الخجل وىػ عاجد في المغة عمى وزف مفعمة مغ العجد وعجـ القجرة ندبة الى 
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والسعجدة مغ العجد مغ باب َتَعَب مغ الزعف ومعجدة الشبي . ما أَعَجَد بِو الخرع عشج 
 التحجؼ والياء لمسبالغة .   

: َأمٌخ خارٌؽ لمعادة مقخوف بالتحجؼ الحؼ ىػ دعػػ الخسالة او الشبػة مع عجـ  المعجزة اصطالحا   -ب
هللا عمى يج نبي مجٍع لمشبػة ترجيقا  لجعػتِو ويكػف بخالؼ العادة  السعارضة وقيل : ىي امخ يطيخه

وعخؼ ايزا  بأنو امٌخ خارؽ ( ٚ)عشج تحجؼ السشكخيغ عمى وجو يعجد السشكخيغ عغ االثبات بسثمو
لمعادة , داِع الى الخيخ والدعادة مقخوف بجعػػ الشبػة قرج بو اضيار صجؽ مغ ادعى انو رسػؿ مغ 

خارؽ لمعادة الخارج عغ سّشة هللا في خمقة الحؼ يطيخه هللا عمى يج مجعي الشبػه واالمخ ال( ٛ)هللا
ترجيقا في دعػاه وتأييجا  لو في رسالتو مقخوف بالتحجؼ ألمتو , ومصالبتيع اف يأتػا بسثمو فأف عجدوا 

ويتشدؿ ( ٓٔ)وىػ سالع عغ السعارضة(  ٜ)كاف آية مغ هللا تعالى عمى اختياره اياه وارسالو الييع بذخيعتو
 (  ٔٔ)فشدلو الترجيق بالقػؿ حيث القخيشة

 المطلب الثاني : شروط المعجزة والحكمة منها
 وضَع العمساء السحققػف لمسعجدة سبعة شخوط : 

اف يكػف فعل هللا او ما يقـػ مقامة الف الترجيق مشو ال يحرل بسا ليذ مغ قبمو وقػلشا او ما  -ٔ
عجدتي اف اضع يجؼ عمى رأسي وانتع ال تقجروف عميو ففعل يقـػ مقامة يتشاوؿ مثمسا اذا قاؿ م

 وعجدوا فأنو معجد وال فعل هلل ثسة فأنو عجـ خمق القجرة ليذ فعال ومغ جعل التخؾ وجػديا ححفو . 
اف يكػف خارقا لمعادة اذ ال اعجاز دونو وشخط قـػ اال يكػف مقجورا لمشبي بذيء ألف قجرتو مع  -ٕ

 ( ٕٔ)دعجـ القجرة غيخ عادة معج
بخالؼ الكخامة وىي ما يطيخ عمى يج ( ٖٔ)اف تكػف السعجدة عمى يج مجعي الشبػة او الخسالة -ٖ

ضاىخ الرالح والسعػنة : ىي ما يطيخ عمى يج فاسق خجيعة ومكخا لو واالىانة : وىي ما يطيخ 
 لرحيحة . عمى يجه تكحيبا لو كسا وقع لسديمسة الكحاب فأنو تفل في عيغ اعػر لتبخأ فعسيت العيغ ا

وال ( ٗٔ)اف تكػف مقخونة بجعػػ الشبػة او الخسالة حكيقة  او حكسا بأف تكػف تأخخت بدمغ يديخ -ٗ
يجػز اف يطيخه هللا تعالى السعجد مسا يجعمو دليال عمى صجقة مغ غيخ الشبػة واف كاف فيو مصيعا 

أضصخ الى االعجاز في الف الشبػة ال يػصل الى صجقة فييا اال بالسعجد ألنو مغيب ال يعمع مشو ف
صجقو وغيخ الشبػة مغ اقػالو وافعالو قج يعمع صجقو فييا بالعياف والسذاىجة وتخخج عغ صػرة 
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وخخج بحلظ االرىاص : وىػ ما كاف قبل ( ٘ٔ)االعجاز واف نفجت واف تذبو معجدات االنبياء بغيخىا 
 قبل البعثة .  الشبػة والخسالة تأسيدا  ليا كأضالؿ الغساـ لو صمى هللا عميو وسمع

اف ال تكػف مكحبة لو وخخج بحلظ ما اذا كانت مكحبة لو كسا لػ قاؿ : آية صجقي نصق ىحه  -٘
االحجار فشصق بأنو مفتخ كحاب بخالؼ ما لػ قاؿ : آية صجقي نصق ىحا االنداف السيت واحياؤه , 

تجؿ عمى الرجؽ لمـد ولػ لع ( ٙٔ)فأحيي ونصقت يعتبخ تكحيبو ألنو ربسا اختار الكفخ عمى االيساف 
  ( ٚٔ)عجد البارؼ عغ ترجيق رسػلو والعجد مستشع عميو ألنو ال شخيق الى الترجيق اال بػ السعجدة

اف تكػف مػافقة لمجعػػ وخخج بحلظ السخالف ليا كسا اذا قاؿ : آية صجقي انفالؽ البحخ فأنفمق  -ٙ
 الجبل . 

 اليج . اف تتعحر معارضتو وخخج بحلظ الدحخ والذعػذة وخفة -ٚ
اف ال تكػف في زمغ نقس العادة كدماف شمػع الذسذ مغ مغخبيا وخخج بحلظ ما يقع مغ  -ٛ

والسعجدة ال تكػف في زمغ ( ٛٔ)الججاؿ كأمخه الدساء اف تسصخ ولألرض اف تشبت كسا جاء في األثار
    (ٜٔ)نقس العادة ألف االخخة ليدت بجار تكميف

 القمرالمبحث الثاني : حادثة معجزة انذقاق 
 المطلب االول : سبب نزول آية إنذقاق القمر

مغ دالئل نبػتو وبخاىيغ رسالتو ما وقع لو مغ اآليات لو والبيشات والبخاىيغ والسعجدات فسغ       
اَعُة وانَذقَّ القَسَخ,  ذلظ انذقاؽ القسخ وقج نصق بحلظ الكتاب العديد قاؿ هللا عد وجل : ) اْقَتَخبِت الدَّ

وفي صحيح مدمع اف عسخ بغ الخصاب ) رضي ( ٕٓ)ية  ُيْعِخُضػْا وَيَقُػلػْا ِسْحُخ مُّْدَتِسخُّ (وإَف يخْوا ءا
هللا عشو ( سأؿ ابا واقج الميثي ما يقخأ بو رسػؿ هللا صمى هللا عميو وسمع في االضحى والفصخ فقاؿ 

الزخورة في مصخد ومعمـػ ب (ٕٔ)كاف يقخأ فييسا بقاؼ والقخآف السجيج واقتخبت الداعة وانذق القسخ
العادة انو لػ لع يكغ انذق القسخ لكاف السؤمشػف في حخج وأسخع الكفار والسشافقػف إلى التكحيب  بو 
وال سيسا وىػ يقخأ عمييع ذلظ في اعطع مجامعيع وقاؿ اقتخبت الداعة وانذق القسخ بريغة الفعل 

خبت وانذقاؽ القسخ الحؼ ىػ الساضي ولع يقل قامت الداعة وال ستقػـ بل قاؿ اقتخبت اؼ دنت وق
وعمى امكاف انحخاؼ الفمظ الحؼ ىػ قياـ الكيامة وىػ  -صمى هللا عميو وسمع  -دليل عمى نبػة دمحم 

سبحانو قخف بيغ خبخة باقتخاب الداعة وخبخه بانذقاؽ القسخ , وجعل هللا اآلية في انذقاؽ القسخ 
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ض مغ الذسذ والشجػـ وكاف االنذقاؽ فيو والشجػـ دوف الذسذ وسائخ الكػاكب ألنو اقخب الى االر 
دوف سائخ اجداء الفمظ اذ ىػ الجدع السدتشيخ الحؼ يطيخ فيو االنذقاؽ لكغ مغ يخاه ضيػرا  ال 

. اف القسخ بعج انذقاقو لع تفارؽ قصعتاه الدساء بل بقيتا فييا متباعجتيغ تباعجا  ما ثع ( ٕٕ)يتسارػ فيو
في جيب الشبي صمى هللا عميو وسمع وخخج مغ كسو اترمتا وذكخ بعس القراص مغ انو دخل 

فباشل ال اصل لو حكاه الذيخ بجر الجيغ الدركذي عغ شيخة عساد بغ كثيخ ولعشة هللا عمى مغ 
ليال  بأمػر -صمى هللا عميو وسمع  -: اكـخ هللا نبيشا دمحما   -رحسو هللا  -قاؿ ابغ دحيو  (  ٖٕ)وضعوُ 

ي : آية االنذقاؽ كانت ليال  والعادة مغ الشاس باليل اليجوء مشيا : انذقاؽ القسخ وقاؿ اليحرب
والدكػف وايجاؼ االبػاب وقصع الترخؼ وال يكاد ويعخؼ مغ امػر الدساء شيئا  اال مغ رصج ذلظ 
واىتبل بو لحلظ ما يكػف الكدػؼ القسخؼ كثيخا  في البالد واكثخىع ال يعمع بو حتى يخبخ وكثيخا  ما 

يذاىجونيا مغ انػار ونجػـ شػالع عطاـ تطيخ في االحياف بالميل في الدساء يحجث الثقات بعجائب 
. فأف قيل : فمع يعخؼ في جسيع اقصار االرض ؟ فالجػاب ومغ يشفي ذلظ ( ٕٗ)وال عمع عشج احج مشيا

ولكغ تصاوؿ العيج والفكخة يجحجوف بآيات هللا ولعميع لسا اخبخوا اف ىحا آية ليحا الشبي السبعػث 
اؤىع الفاسجة عمى كتسانو وتشاسبو عمى انو قج ذكخ غيخ واحج مغ السدافخيغ انيع شاىجوا تجاعت آر 

ليكال  بػ اليشج مكتػبا  عميو انو بشي في الميمة التي انذق القسخ فييا لسا كاف انذقاؽ القسخ لياَل قج 
كسة كانت يخفى امخه عمى كثيخ مغ الشاس ألمػر مانعو مغ مذاىجتو في تمظ الداعة مغ غيـػ متخا

في تمظ الميمة في بمجانيع ولشػـ لكثيخ مشيع او لعمو كاف في اثشاء الميل حيث يشاـ كثيخ مغ الشاس 
 (ٕ٘)وغيخ ذلظ مغ االمػر وهللا اعمع

 المطلب الثاني : مهقف المفدرين  من معجزة انذقاق القمر 
ج سػرة الصارؽ وقج تقجـ آية ندلت بع ٘٘فسجنية وآياتيا  ٙٗ-٘ٗ-ٗٗسػرة القسخ مكية اال اآليات    

في حجيث ُأبي واقج : اف رسػؿ هللا صمى هللا عميو وسمع كاف يقخأ واقتخبت الداعة في االضحى 
والفصخ وكاف يقخأ بيسا في السحافل الكبار الشتساليا عمى ذكخ الػعج والػعيج وبج الخمق واعادتو 

. واخخج ( ٕٚ)قيل انيا مسا ندؿ يػـ بجر. و ( ٕٙ)والتػحيج واثبات الشبػة وغيخ ذلظ مغ السقاصج العطيسة
ابغ الفخسي عغ اسحاؽ بغ عبج هللا بغ ابي مدوه رفعو مغ قخأ اقتخبت الداعة وانذق القسخ في كل 

. وتدسى ىحه الدػرة ايزا ) اقتخبت ( وعغ ابغ ( ٕٛ)ليمة بعثو هللا يػـ الكيامة وجيو كالقسخ ليمة البجر
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. ابتجأت الدػرة ( ٜٕ)( تبيس وجو صاحبيا يػـ تدػد وجػهعباس انيا تجعى في التػراة ) السبيزة 
الكخيسة بحكخ تمظ ) السعجدة الكػنية ( معجدة انذقاؽ القسخ التي ىي احجػ السعجدات العجيجة لديج 
البذخ دمحم صمى هللا عميو وسمع وذلظ اف يذق ليع القسخ ليذيجوا لو بالخسالة ومع ذلظ عانجوا 

تسُخ , َوَكحَّبػا واتَّبُعػا )اْقَتَخبِت الدَّ (ٖٓ)وكابخوا اعُة وَانَذقَّ الْقَسُخ , وإف َيَخوا آية  ُيْعِخُضػْا وَيُقػُلػْا ِسْحٌخ مدَّ
يخبخ هللا تعالى اقتخاب الداعة وفخاغ الجنيا وانقزاءىا كسا قاؿ هللا  ( ٖٔ)أْىَػاءُىْع َوكلُّ اْمٍخ ُمْدَتِقخُّ (

  (ٖٖ)وقاؿ ) اقْتخَب لّمشاِس َحداُبْيع َوُىع في َغَفمٍة ُمعِخُضُػَف ( ( ٕٖ)ػه (تعالى ) اَتى َأَمخ هللا َفالَّ َتْدَتعِجم
وقج وردت احاديث كثيخة بحلظ .. وعغ ابغ مدعػد انو قاؿ )) خسذ قج مزيغ : الخوـ والجخاف 

 -والمداـ والبصذة والقسخ (( وىحا امخ متفق عميو بيغ العمساء اف القسخ انذق وقج وقع في زماف الشبي
سبب ندوؿ ىحه اآلية اف كفار قخير قالػا  ( ٖٗ)وانو كاف احج معجداتو الباىخة -ى هللا عميو وسمع صم

اف كشت صادقا   فذق لشا القسخ فخقتيغ , ووعجوه باأليساف اف  -صمى هللا عميو وسمع  -لمخسػؿ دمحم 
ما شمبػا فأنذق ربو اف يعصيو  -صمى هللا عميو وسمع  -فعل , وكانت ليمة البجر فدأؿ رسػؿ هللا 

القسخ نرف عمى جبل الرفا ونرف عمى جبل فيقعاف السقابل لو , حتى رأوا حخاء بيشيسا فقالػا 
سحخنا دمحم ثع قالػا اف كاف سحخنا فأنو ال يدتصيع اف يدحخ الشاس كميع فقاؿ ابػ جيل : اصبخوا 

بأعيششا , فجاءوا فاخبخوا  حتى تأتيشا اىل البػادؼ اخبخوا بانذقاقو فيػ صحيح واال فقج سحخنا دمحم
اعُة  –اؼ القسخ  –بانذقاقو  فقاؿ ابػ جيل والسذخكػف : ىحا سحخ دائع فأندؿ هللا ) اْقَتَخبِت الدُّ

ولشفخض اف انذقاؽ القسخ  ( ٖٙ)وكاف انذقاؽ القسخ في الدشة التاسعة مغ الشبػة( ٖ٘)وانَذقَّ الَقَسخ (
بخ ىحا الكػكب حجسة ووضعة وشكمو وشبيعتو ومشازلو جاء آية خارقة .. فأنو القسخ في ذاتو آية اك

ودورتو واثاره االرض وقيامو ىكحا في الفزاء بغيخ عسج ىحه ىي اآلية الكبخػ القائسة الجائسة حياؿ 
االبرار وحياة القمػب , تػقع ايقاعيا وتمقي ضالليا وتقػـ اما الحذ الذاىج عمى القجرة السبتجعة 

) َواف َيَخُوْا آية  ُيْعِخُضػْا وَيُقػُلػا سْحٍخ ُمدْتسّخ (  اؼ اف اىل ( ٖٚ)ا  ومخاءا  التي يرعب انكارىا اال عشاد
( ٖٛ)مكة اذا راوا ) آية ( تجؿ عمى صجؽ الشبي دمحم صمى هللا عميو وسمع يعخضػا  عغ االيساف بو

لخارقة الجالة عمى وجاء في فتح الخحسغ ) واف َيَخْوا آية ُيْعِخضػْا ( حيغ يخوف اآلية الحدية والسعجدة ا
صجؽ الشبي في دعػاه يغمقػف قمػبيع وعقػليع مغ تجبخ ىحا البخىاف بل يخمػف الشبي بالدحخ السصخد 

 ) ... ِسْحُخ مْدَتِسخ , ( فيو ثالث اقػاؿ : ( ٜٖ)عمى الدماف
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احجىسا : ذاىب مغ قػليع مخ الذيء واستسخ اذا ذىب قالو مجاىج وقتادة والكدائي والزخاء فعمى 
 السعشى ىحا سحخ والدحخ يحىب وال يثبت .                       ىحا

 الثاني : دائع , حكاه الدجاج                  
( ٓٗ)الثالث : شجيج قػؼ قالو ابػالعالية والزحاؾ وابغ قتيبة قاؿ وىػ مأخػذ مغ السخة والسخة الفتل

.) َوَكّحُبػا واتَّبَعػْا أىػاءىع َوُكلُّ اْمٍخ مُّدِتقُّخ ( ) وكحبػا ( اؼ: بيّشا ) واتبعػا اىػاءىع  ( ٔٗ)ويقاؿ مدتحكع
( اؼ: ضاللتيع واختيارىع ) وكل امٍخ مدتقخ ( اؼ يدتقخ كل عامٍل بعسمو فالخيخ مدتقخ بأىمو في 

ا زيغ ليع الذيصاف مغ دفع . قاؿ القخشبي : انيع اتبعػا م( ٕٗ)الجشة والذخ مدتقخ بأىمو في الشار 
 -الحق بعج ضيػره )) كل امٍخ مدتقخ (( اؼ كل امخ البج اف يريخ غاية يدتقخ عمييا واف دمحما  

سيريخ الى غاية يتبيغ عشجىا انو الحق او الباشل وسيطيخ ليع عاقبة او   -صمى هللا عميو وسمع
او نرخه في الجنيا او شقاوة او  كل امٍخ مغ امخىع مدتقخ اؼ سيثبت و يدتقخ عمى حالة الخحالف
ولػ كاف   -. قاؿ الدعجني :( ٖٗ)سعادة في االخخة )) مدتقخ (( ذو مػضع استقخار او زماف استقخار

ألنيع اراىع هللا  -صمى هللا عميو وسمع-قرجىع اؼ السذخكيغ , اتباع اليجػ ألمشػا قصعا  واتبعػا دمحما  
اشع وما دؿ عمى جسيع السصالب االليية والسقاصج عمى يجيو البيشات والبخاىيغ والحجج القػ 

 . ( ٗٗ)الذخعية
 المطلب الثالث : معجزة انذقاق القمر في الدنة المطهرة

: ) اتفق العمساء مع بكية االئسة عمى اف انذقاؽ القسخ  -رحسو هللا  -قاؿ االماـ الحافع ابغ كثيخ  
,  (٘ٗ)احاديث بحلظ مغ شخؽ عجة تفيج القصعكاف في عيج رسػؿ هللا صمى هللا عميو وسمع وقج وردت 

وجاءت االحاديث متػاتخة مغ شخؽ عميو فيحا اىع رواة احاديث انذقاؽ القسخ ومخوياتيع وأىع 
 : -رضي هللا عشيع –األحاديث الستػاتخة التي رواىا الرحابة 

 :  -رضي هللا عشو  -رواية الرحابي الجميل أنذ بغ مالظ 
صمى هللا عميو وسمع آية , فأنذق القسخ بسكة فخقتيغ ) اؼ نرفيغ ( فقاؿ  قاؿ : سأؿ اىل مكة الشبي

اعَة   :    ) اْقَتَخَبِت الدَّ
 ( ٙٗ)وانَذقَّ الَقَسَخ (

 :  -رضي هللا عشو  -رواية الرحابي الجميل جبيخ بغ مصعع 
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ة عمى ىحا عغ ابيو قاؿ : انذق القسخ عمى عيج رسػؿ هللا فرار فخقتيغ : فخقة عمى ىحا الجبل وفخق
 ( ٚٗ)فقالػا : سحخنا دمحم فقالػا اف سحخنا فأنو ال يدتصيع اف يدحخ الشاس

 : -رضي هللا عشو -رواية الرحابي الجميل ححيفة بغ اليساف 
) عغ ابي عبج الخحسغ الدمسي قاؿ ندلشا السجائغ فكّشا مشيا عمى فخسٍخ فجاءت الجسعة فحزخ ابي 

اعُة واَنَذقَّ الَقَسُخ ( : اال واف وحزخت معو , فخصبشا ححيفة فقاؿ اف هللا  تعالى يقػؿ ) اْقَتَخَبِت الدَّ
الداعة قج اقتخبت , اال واف القسخ قج انذق , اال واف الجنيا قج اذنت بفخاؽ , اال واف اليػـ مزسار 

  (ٛٗ)وغجا  الدابق 
 :  -رضي هللا عشو -روايةالرحابي الجميل عبج هللا بغ العباس 

صمى هللا عميو وسمع وفي رواية اخخػ عشو قاؿ في قػلو ( ٜٗ)سخ في زماف الشبي قاؿ : ) انذق الق
ق الَقَسُخ ( قج مزى ذلظ كاف قبل اليجخة وانذق القسخ حتى راو شكيِو  اعُة واَنذَّ تعالى ) اْقَتَخَبِت الدَّ

(٘ٓ ) ) 
 : -رضي هللا عشو  -رواية الرحابي الجميل عبج هللا بغ عسخ بغ الخصاب 

ق الّقَسُخ ( : وقج كاف ذلظ عمى عيج رسػؿ هللا صمى هللا قاؿ : في ق اعُة واَنذَّ ػلو تعالى ) اْقَتَخَبِت الدَّ
عميو وسمع : انذق القسخ فمقتيغ ) نرفيغ ( فمقة مغ دوف الجبل وفمقة مغ خمق الجبل فقاؿ رسػؿ 

 ( ٔ٘)هللا صمى هللا عميو وسمع الميع اشيج 
 :  -رضي هللا عشو  -دعػد رواية الرحابي الجميل عبج هللا بغ م

قاؿ : انذق القسخ عمى عيج رسػؿ هللا صمى هللا عميو وسمع بذقيغ حتى نطخوا اليو فقاؿ رسػؿ هللا 
اما رواية االماـ البييقي عغ عبج هللا بغ مدعػد قاؿ : انذق القسخ ( ٕ٘)صمى هللا عميو وسمع اشيجوا

ىحا سحخ سحخكع بو ابغ ابي كبذة انتطخوا بسكة حتى صار فخقتيغ , فقالت كفار قخير اىل مكة :  
 السدافخيغ فأف كانػا رأوا ما رأيتع فقج صجؽ , واف كانػا لع يخوا ما رأيتع فيػ سحخ سحخكع بو . 

اما رواية االماـ ( ٖ٘)قاؿ : َفُشدِئل  الدفار ) السدافخيغ ( وقجمػا عغ كل وجو فقالػا : رأيشاه       
: ) انذق القسخ عمى عيج رسػؿ هللا صمى هللا عميو وسمع حتى احسج عغ عبج هللا بغ مدعػد قاؿ 

وقج اعجبشي كثيخَا اف االماـ اورد حجيثا  فيو تفاصيل الحادثة نقال  ( ٗ٘)رأيت الجبل بيغ فخقتيغ القسخ (
عغ الحافع ابػ نعيع االصبياني عغ عبج هللا بغ عباس ) رضي هللا عشيسا ( قاؿ : )اجتسع 
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 صمى هللا عميو وسمع مشيع الػليج بغ عبج يغػث واالسػد بغ عبج السصمب السذخكػف الى رسػؿ هللا
وزمعة بغ االسػد والشطخ بغ الحارث ونطخائيع فقاؿ الشبي صمى هللا عميو وسمع اف كشت صادقا  فذق 
لشا القسخ شقتيغ فخقيغ نرفا  عمى ابي قبيذ ونرفا  عمى قيقعاف فقاؿ ليع الشبي صمى هللا عميو وسمع 

ت تؤمشػا ؟ قالػا : نعع . وكاف ليمة البجر فدأؿ هللا عد وجل اف يعصيو ما سألػا , فأمدى اف فعم
القسخ قج سمب نرفا  عمى ابي قبيذ ونرفا  عمى قيقعاف رسػؿ هللا يشادؼ ابا سمسو بغ عبج االسػد 

هللا  واالرقع بغ االرقع , اشيجوا( الخواية االخخػ عغ ابغ عباس قاؿ : انتيى اىل مكة الى رسػؿ
صمى هللا عميو وسمع فقالػا : ىل مغ آية نعخؼ بيا انظ رسػؿ هللا ؟ فيبط جبخيل ) اميغ وحي 
الدساء ( فقاؿ : يا دمحم قل ألىل مكة اف يحتفمػا ) يجتسعػا ( ىحه الميمة فديخوا آية اف انتفعػا بيا 

ذخ ) القسخ بجرا ( فأنذق فأخبخىع رسػؿ هللا صمى هللا عميو وسمع بسقالة جبخيل فخخجػا ليمة اربعة ع
القسخ نرفيغ عمى الرفا ونرف عمى مخوة فشطخوا ... فقالػا يا دمحم ما ىحا اال سحخ راىب فأندؿ 

اَعُة وانَذقَّ الَقَسُخ(   ( ٘٘)هللا ) اْقَتَخَبِت الدَّ
 المطلب الرابع :   إثبات إنذقاق القمر في العلم الحديث

سخ روػ االماـ الحافع السحجث السفدخ ابغ كثيخ انو ارخ ذلظ مغ االدلة السادية عمى انذقاؽ الق     
. مّخ عجد مغ التجار السدمسيغ ( ٙ٘)في بعس بالد اليشج وبشي بتمظ الميمة وارَّخ بميمة انذقاؽ القسخ

بػالية )ماليبار( وذلظ في عيج الشبي صمى هللا عميو وسمع وىع في شخيقيع الى الريغ وسسعػا حجيث 
مارماس ( عغ انذقاؽ القسخ فأخبخوه , انيع ايزا  رأوا ذلظ . اف معجدة انذقاؽ السمظ ) شاكخواني 

القسخ معجدة اجخاىا هللا ربشا تبارؾ وتعالى تأييجا  لخاتع انبيائو ورسمو دمحم صمى هللا عميو وسمع في 
مكة مػاجية مذخكي قخير لشبػتو ورسالتو , فأمخ السمظ بتشريب ابشو وولي عيجه قائسا  بأعساؿ السس

وتػجو الى الجديخة العخبية لسقابمة صمى هللا عميو وسمع وبالفعل وصل السمظ الساليبارؼ الى مكة 
السكخمة واعمغ اسالمو اماـ رسػؿ هللا صمى هللا عميو وسمع وتعمع ركائد الجيغ االسالمي وأقل راجعا  

بية فسات ودفغ في ارض ولكغ شاءت قجرة هللا تعالى اف يشتيي اجمو قبل مغادرتو ارض الجديخة العخ 
. والجكتػر زغمػؿ ( ٚ٘)ضفار حيغ وصل الخبخ الى ماليبار كاف ذلظ حافدا  لجخػؿ اىميا االسالـ

الشجار عالع الجيمػجيا يدخد لشا قرو واقعية في مقابمة تمفديػنية سألو اؼ الجكتػر سعج زغمػؿ الشجار 
خ ( ىل فييا اعجاز قخآني عمسي ؟ فأجاب مقجـ البخنامج عغ ىحه اآلية )اقتخبت الداعة وانذق القس –
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الجكتػر زغمػؿ قائال  : ىحه اآلية ليا معي قرة , فسشح فتخة كشت احاضخ في جامعة ) كارديف 
cardif  في غخب بخيصانيا وكاف الحزػر خميصا  مغ السدمسيغ وغيخ السدمسيغ وكاف ىشاؾ حػار )

جابو الجكتػر سعج زغمػؿ قائال  . ال . الف حي لمغاية عغ االعجاز العمسي في القخآف الكخيع , فأ
االعجاز العمسي يفدخه العمع اما السعجدات فال يدتصيع العمع اف يفدخىا , فالسعجدة امٌخ خارؽ لمعادة 
فال تدتصيع الدشغ اف تفدخىا , واف انذقاؽ القسخ معجدة حجثت لخسػؿ هللا صمى هللا عميو وسمع 

ت الحدية شيادة صجؽ عمى مغ راىا ولػ ال ورودىا في كتاب هللا تذيج لو بالشبػة والخسالة والسعجدا
 تعالى وفي سشة نبيو دمحم صمى هللا عميو وسمع ما كاف عميشا نحغ السدمسيغ اف نؤمغ بيا .

لػرودىا في كتاب هللا تعالى وفي سشة رسػلو دمحم صمى هللا عميو وسمع وألف هللا تعالى قادر       
كتػر قرو انذقاؽ القسخ كسا وردت في كتب الدشة وكسا ذكختيا في عمى كل شيء , ثع ساؽ الج

بجاية السبحث ... يقػؿ الجكتػر زغمػؿ وبعج اف اتسسُت حجيثي وقف شاب مدمع بخيصاني وعخؼ 
بشفدو وقاؿ انا ) داوود مػسى بيتكػؾ ( رئيذ الحدب االسالمي البخيصاني , ثع قاؿ : يا سيجؼ ىل 

تفزل قاؿ : انا ابحث عغ االدياف ) قبل اف يدمع ( اىجاني احج الصمبة تدسح لي  بإضافة ؟ قمت لو 
السدمسيغ تخجسة لسعاني القخآف الكخيع فذكختو عمييا واخحتيا الى البيت وحيغ فتحت ىحه التخجسة , 

ق الَقَسَخ ( فقمت : ىل ي اَعُة واَنذَّ عقل كانت اوؿ سػرة اشمع عمييا سػرة القسخ , وقخأت ) اْقَتَخَبِت الدَّ
ىحا الكالـ ؟ ىل يسكغ لمقسخ اف يشذق ثع يمتحع واؼ قػة تدتصيع ذلظ ؟ يقػؿ الخجل فرجتشي ىحه 
اآلية عغ مػاصمة القخاءة وانذغمت بأمػر الحياة , ولكغ هللا تعالى يعمع مجػ اخالصي في البحث 

يصاني وثالثة عغ الحكيقة فأجمدشي ربي اماـ التمفاز البخيصاني وكاف ىشاؾ حػار يجور بيغ معمق بخ 
مغ عمساء الفزاء االمخيكييغ ... وكاف ىحا السحيع يعاتب ىؤالء العمساء عمى االتفاؽ الذجيج عمى 
الخحالت الفزائية , في الػقت الحؼ تستمئ فيو االرض بسذكالت الجػع والفقخ والسخض والتخمف 

ء العمساء الثالثة وكاف يقػؿ : لػ اف الساؿ انفق عمى عسخاف االرض كاف اججػ وانفع وجمذ ىؤال
يجافعػف عغ وجية نطخىع ويقػلػف : اف ىحه التقشية تصبق في نػاحي كثيخة في الحياة , حيث انيا 
تصبق في الصب والرشاعة والدراعة , فيحا الساؿ ليذ ماال  ميجرا  لكشو اعانشا عمى تصػيخ تقشيات 

سصح القسخ باعتبار انيا اكثخ متقجمة لمغاية ... في ىحا الحػار جاء ذكخ رحمو انداؿ رجل عمى 
الخحالت الفزائية كمفة فقج كمفت اكثخ مغ مئة مميػف دوالر , فرخخ فييع السحيع وقاؿ اؼ سفٍو ىحا 
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؟ مئة مميػف دوالر لكي تزعػا العمع االمخيكي عمى سصح القسخ ؟؟ فقالػا : ال , لع يكغ اليجؼ 
ب الجاخمي لمقسخ فػججنا حكيقة لػ انفقشا وضع العمع االمخيكي فػؽ سصح القسخ , كشا نجرس التخكي

اضعاؼ ىحا الساؿ بيا ما صجقشا احج . فقاؿ ليع : وما ىحه الحكيقة ؟ قالػا : اف ىحا القسخ انذق في 
قاؿ ليع : كيف عخفتع ذلظ ؟ قالػا : وججنا حداما  مغ الرخػر الستحػلة   (ٛ٘)يػـ مغ االياـ ثع التحع

سصحو . فاستذخنا عمساء االرض وعمساء الجيمػجيا فقالػا ال  يقصع القسخ مغ سصحو الى جػفو الى
. بجليل وجػد تسدقات شػيمة ججا  ( ٜ٘)يسكغ اف يكػف ىحا حجث اال اذا كاف القسخ قج انذق ثع التحع

وغائخة في جدع القسخ تتخاوح اعساقيا بيغ عجة مئات مغ االمتار فأكثخ مغ الكيمػمتخات بيغ نرف 
تخات وتستج الى مئات مغ الكيمػمتخات في خصػط مدتكيسة او متعخجة وتسخ الكيمػ متخ وخسدة كيمػم

كيمػمتخات( ويديج  ٜىحه الذقػؽ الصػيمة اليائمة بالعجيج مغ الحفخ التي يديج عسق الػاحجة مشيا الى )
 mareكيمػمتخ( ومغ امثمتيا الحفخة العسيقة السعخوفة باسع بحخ الذخؽ  ٓٓٓٔقصخىا عمى )
Orientalis  ج فدخت عمى انيا شخوخ ناتجة عغ الذج الجانبي وق tensional cracks   او

متخاضالت نارية عمى ىيئة الججد القاشعة ولكغ امثاؿ ىحه االشكاؿ عمى االرض ال ترل الى تمظ 
. وقج ذكخ ( ٓٙ)االعساؿ الغائخة ومغ ىشا فقج فدخت  عمى انيا مغ آثار االنذقاؽ لمقسخ واعادة التحامو

ج مرصفى متػلي في مػسػعتو الحىبية اف دليمشا عمى االنذقاؽ ىػ اف سالسل الجباؿ الجكتػر احس
التي كانت ممتحسة بعزيا مع بعس ولسا عاد االلتحاـ حجث ليا االندياح فأصبح نرف الجبل ىحا 
يمتحع مع نرف الجبل االخخ ونرف الجبل االخخ يمتحع مع نرف الجبل االخخ وىكحا جسيع 

جباؿ التي في سالسل الجباؿ في احجػ الجيات وججوىا متقجمة عغ مثيالتيا الجباؿ , وانراؼ ال
انرافيا االخخػ التي اصبحت متأخخة مسا دؿ اف القسخ قج انذق وىي معجدة لسحسج صمى هللا عميو 

. يقػؿ الخجل البخيصاني ) رئيذ الحدب االسالمي البخيصاني ( فقفدت مغ ( ٔٙ)وسمع سجميا القخآف
اجمذ عميو وقمت معجدة تحجث لسحسج صمى هللا عميو وسمع قبل الف واربعسئة  الكخسي الحؼ كشت

سشة يدخخ هللا تعالى االمخيكاف ألنفاؽ اكثخ مغ مئة الف مميػف دوالر ألثباتيا لمسدمسيغ , ال بج اف 
يكػف ىحا الجيغ حق , يقػؿ : فعجت الى السرحف وتمػت سػرة القسخ وكاف مجخمي  لقبػؿ االسالـ 

 . (ٕٙ)ديشا  
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 الخاتمة
 بدع هللا الخحسغ الخحيع

الحسج هلل رب العالسيغ وافزل الرالة واتع التدميع عمى سيجنا دمحم الخسػؿ الشبي وعمى الو وصحابتو 
 وسمع تدميسا  كثيخا  ... وبعج .

 فأف اىع ما تػصمت اليو خالؿ بحثي الستػاضع ) معجدة انذقاؽ القسخ ( اآلتي :    
  عمى وزف مفعمة مأخػذ مغ العجد اؼ عجـ القجرة وعشج االصػلييغ ىػ امٌخ اف السعجدة لفع

 خارؽ لمعادة مقخوف بالتحجؼ سالع عغ السعارضة.
   يطيخه هللا تبارؾ وتعالى عمى يج عباده االنبياء والخسل ترجيقا  لجعػتو ثع كحا ثع عخفت

الػلي الستابع لمذخع  الكخامة وىػ كالسعجدة مغ السزسػف بفارؽ , انيا تطيخ عمى يج العبج
والسقتجؼ بالشبي وكحا الدحخ والذعػذة التي بيا بعس الخػارؽ التي تجخؼ عمى ايجؼ اتباع 
الذيصاف وىػ كفخ بػاح ثع عسمت مقارنة لصيفو بيغ السعجدة و الكخامة والدحخ السقيجة 

 بالذخوط . 
  لمشبػة واالنبياء كسا مخ بشا السعجدة جائدة عقال  ومقبػلة شخعا  ثع فخقت بيغ السعجدات السادية

 والسعجدة الحدية الخالجة القخآف الكخيع . 
 مشازلو كسا عشج عمساء الييئة والذخع , ثع عخجت الى اىع اآليات  ثع عخفت القسخ واشكالو و

 التي ذكخ فييا القسخ وشخحيا عغ السفدخيغ . 
  نقال  وقخآنا  وسشة وكحلظ وفي السبحث الثاني تبيغ لي بأف معجدة انذقاؽ القسخ ثابت عقال  و

اثبتتيا البحػث والجراسات الفزائية السعاصخة , فشحغ السدمسيغ نفتخخ بأف معجدة انذقاؽ 
القسخ وآياتو الباىخة سخخىا الخحسغ الخحيع لعبجة السرصفى االميغ في بجايات الجعػة و في 

غ الرحة والقبػؿ سػرة القسخ كسا اثبتتيا الدشة السصيخة فيي ثابتو عشج اعمى السخاتب م
 لمحجيث اؼ بخارؼ ومدمع وكتب الديخة والتاريخ.

   اثبتت االبحاث السعاصخة لعمساء الفزاء اف القسخ قج انذق نرفيغ في يػـ مغ االياـ
معجدة  ألثبات صحة ما جاء في القخآف واالثخ . وهلل الحسج والسشة قبل وبعج كل شيء 
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ػؿ الشبي الحؼ ابيخت معجداتو التي اخترت بو وصمى هللا وبارؾ وسمع عمى سيجنا دمحم الخس
 االعجاء قبل االصجقاء السؤمشيغ . واخخ دعػانا اف الحسج هلل رب العالسيغ . 

 الههامش                         
 

                                           

ىػ ( , قجـ لو وعمى حػاشيو الذيخ ابػ الػفا نرخ ٚٔٛالقامػس السحيط , لمفيخوز آبادؼ مجج الجيغ يعقػب ) ت ٔ))
ـ , دار الكتب العمسية , بيخوت ,  ٕٚٓٓ -ىػ  ٕٛٗٔ, لدشة  ٕىػ ( , طٜٕٔٔاليػريشي السرخؼ الذافعي ) ت 

    ٓٗ٘ -ٜٖ٘مادة عجد , : 
ـ , ٜٛٙٔ -ىػ ٖٛٛٔ, لدشة  ٔىػ ( , طٔٔٚطػر االفخيقي السرخؼ ) ت لداف العخب , دمحم بغ مكـخ بغ مش ٕ))

ويشطخ كحلظ مختار الرحاح , ؿ دمحم يغ ابي بكخ بغ عبج  ٖٓٚ -ٜٖٙ/٘دارصادر , بيخوت , مادة ) عجد ( , 
 ـ , مكتبة ناشخوف , بيخوت , مادة ٜٜ٘ٔ-ىػ  ٘ٔٗٔالقادر الخازؼ , تحقيق : محسػد خاشخ , شبعة ججيجة , لدشة 

   .  ٗٚٔ) عجد ( , : 
    ٔ٘سػرة الحج آية :  ٖ))
 ٙٔٗٔ, الدشة  ٔىػ ( , تحقيق : صفػاف عجناف داوود , ط ٕ٘ٗمفخدات الفاظ القخاف , لمخاغب االصفياني ) ت  ٗ))

 ٛٗ٘ - ٚٗ٘بيخوت , مادة ) عجد ( , :  –دمذق , ودار الذامية  –ـ , دار القمع ٜٜٙٔ -ىػ 
   ٕٕسػرة العشكبػت اية :  ٘))
ىػ ( ,  ٛٚٗالػجػه والشطائخ أللفاظ كتاب هللا العديد , لألماـ الذيخ ابي عبج هللا الحديغ بغ دمحم الجامغاني)ت  ٙ))

   ٕٗٗـ دار الكتب العمسية , بيخوت , :  ٖٕٓٓىػ ٕٗٗٔ, الدشة  ٔتقجيع وتحقيق عخبي عبج الحسيج عمي , ط
  

 عميو وسمع , لألماـ الحافع عساد الجيغ ابػ الفجاء اسساعيل بغ عسخ بغ كثيخ بغ ضػء معجدات الشبي صمى هللا ٚ))
ـ ,  ٕ٘ٓٓ -ىػ ٕٙٗٔ, لدشة  ٔىػ ( , تحقيق : الذيخ دمحم احسج عيدى , طٚٚٗبغ ذر الكيدي البرخوؼ ) ت 

البشا , ناؿ شخؼ جسعيا . ويشطخ كحلظ مقاصج القخاف الكخيع لألماـ الذييج حدغ  ٜٓدار الغج الججيج , مرخ , : 
  .  ٖٖٗوتحكيقيا : احسج سيف االسالـ حدغ البشا , د.ت , د.ط , دار الػثيقة , الكػيت , : 

ـ , دار  ٖٕٓٓ -ىػ ٕٗٗٔ, لدشة  ٔىػ ( , طٙٔٛالتعخيفات , لمديج الذخيف عمي بغ دمحم الجخجاني ) ت  (ٛ) 
ػفيق عمى ميسات التعاريف , لسحسج بغ عبج الخؤوؼ , ويشطخ كحلظ الت ٜٚٔاحياء التخاث العخبي , بيخوت , : 

ىػ , دار الفكخ السعاصخ , بيخوت , :  ٓٔٗٔ, لدشة  ٔىػ( , تحقيق : د. دمحم رضػاف الجاية , طٖٔٓٔالسشاوؼ ) ت 
ويشطخ كحلظ قصف الثسخ في بياف عقيجة اىل االثخ , لسحسج حدغ صجيق القشػجي , تحقيق د. عراـ عبج هللا  ٘ٙٙ
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ويشطخ كحلظ التعخيفات الفقيية , السغشي الديج دمحم  ٓٓٔـ , عالع الكتب , بيخوت , : ٜٗٛٔ, لدشة ٔ, ط القخيػني
 .  ٕٓٔـ , دار الكتب العمسية , بيخوت , : ٖٕٓٓىػ ٕٗٗٔ, لدشة  ٔعسيع االحداف السججؼ البخكتي , ط

  
الذؤوف االسالمية واالوقاؼ والجعػة واالرشاد  ىػ , وزارة ٕٓٗٔ, لدشة  ٔمحكخة التػحيج , عبج الخزاؽ العفيفي , ط ٜ))

    ٓٙ, السسمكة العخبية الدعػدية , : 
الجػاب الرحيح لسغ بجؿ ديغ السديح , ألحسج بغ عبج الحميع الحخاني ابت تيسية , تحقيق : د. عمي حدغ  ٓٔ))

 ٖٗ/ٕالعاصسة , الخياض ,  ىػ , دار ٗٔٗٔ, لدشة  ٔناصخ و د. عبج العديد ابخاليع العدكخ و د. حسجاف دمحم , ط
ويشطخ كحلظ لسع االدلة في قػاعج اىل الدشة والجساعة , عبج السمظ بغ عبج السمكيغ يػسف الجػيشي ابػ السعالي , 

   .  ٕٗٔـ , عالع الكتب , بيخوت , :  ٜٚٛٔ, لدشة  ٕتحقيق : د. فػقية حديغ محسػد , ط
بكخ احسج الذيخستاني . تحقيق : دمحم سيج كيالني , د. ط , لدشة السمل والشحل , لسحسج بغ عبج الكخيع بغ ابي  ٔٔ))

   . ٖٜ/ٔىػ , دار السعخفة , بيخوت ,  ٗٓٗٔ
, لدشة  ٔكتاب السػاقف , لعزج الجيغ عبج الخحسغ بغ احسج األيجي , تحقيق : د. عبج الخحسغ عسيخة , ط ٕٔ))

   .  ٖٖٛ/ٖـ , دار الجيل , بيخوت ,  ٜٜٚٔ
ـ ,  ٜٚٚٔ, لدشة  ٕخؽ وبياف الفخقة الشاجية , لعبج القاىخ شاىخ دمحم ابػ السشرػر البغجادؼ , طالفخؽ بيغ الف ٖٔ))

   .  ٖٖٖدار االفاؽ الججيج , بيخوت , : 
   .  ٓٔمعجدات الشبي صمى هللا عميو وسمع ألبغ كثيخ , :  ٗٔ))
, لدشة  ٔاعالـ الشبػة , ابي الحدغ عمي بغ دمحم الذافعي الساوردؼ , تحقيق : دمحم السعترع باهلل البغجادؼ , ط ٘ٔ))

   .  ٕٗـ , دار الكتاب العخبي , بيخوت , :  ٜٚٛٔ
   .  ٓٔمعجدات الشبي صمى هللا عميو وسمع ألبغ كثيخ ,  ٙٔ))
,  ٔحخاني ابػ العباس ابغ تيسية , تحقيق : د. دمحم رشاد سالع , طمشياج الدشة الشبػية , ألحسج بغ عبج الحميع ال ٚٔ))

   .  ٜٗ/ٖىػ , مؤسدة قخشبة ,  ٙٓٗٔلدشة 
    ٓٔمعجدات الشبي صمى هللا عميو وسمع ألبغ كثيخ , : ٛٔ))
ػ ( , ىٖٜٚاليػاقيت والجػاىخ في بياف عقائج االكابخ , لألماـ ابي السػاىب عبج الػىاب بغ احسج الذعخاني ) ت ٜٔ))

لبشاف  –ـ , دار الكتب العمسية , بيخوت  ٕٚٓٓىػ ٕٛٗٔ, لدشة  ٕضبصو وصححو الذيخ عبج الػارث دمحم عمي , ط
 ,ٔ /ٕٕٔ  
ـ  ٜٗٛٔ, لدشة  ٔإرشاد الثقات إلى إتفاؽ الذخائع عمى التػحيج والسعاد والشبػات, لسحسج بغ عمي الذػكاني , طٕٓ))

    . ٚ٘/ٔ, دار الكتب العمسية , بيخوت , 
  . مخة ٕٚورد ذكخ القسخ في القخآف الكخيع ٕٔ))
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    ٕٔٗ – ٕٓٗ- ٜٔٗ/ٔالجػاب الرحيح لسغ بجؿ ديغ السديح , ألبغ تيسية ٕٕ))
ىػ  ٕٚٔروح السعاني في تفديخ القخآف العطيع والدبع السثاني , لمفزل شياب الجيغ الديج دمحم البغجادؼ ) ت .  ٖٕ))

 –ـ , دار الكتب العمسية , بيخوت  ٕ٘ٓٓىػ  ٕٙٗٔ, لدشة ٕؼ عصية , ط( االلػسي , تحقيق : عمي عبج البار 
 ٘ٚ/ٗٔلبشاف , 

ىػ ( , محيل بالحاشية  ٗٗ٘الذفا بتعخيف حقػؽ السرصفى , لمقاضي ابي الفزل عياض اليحربي ) ت  ٕٗ))
 -ىػ  ٜٓٗٔىػ ( , د. ط , لدشة  ٖٚٛ) ت  السدساة مديل الخفاء عغ الفاظ الذفاء لمعالمة حسج بغ دمحم الذسشي

   .  ٖٕٛلبشاف , :  –ـ , دار الفكخ , بيخوت  ٜٛٛٔ
,  ٔىػ ( تحقيق : عمي شيخػ , ط ٗٚٚالبجاية والشياية , ألسساعيل بغ عسخ بغ كثيخ القخشي ابػ العحاء ) ت  ٕ٘))

   .  ٚٚ/  ٓٙـ , دار احياء التخاث العخبي , بيخوت ,  ٜٚٛٔ -ىػ  ٛٓٗٔلدشة 
ىػ ( , د.ت , د.ط ,  ٗٚٚتفديخ القخآف العطيع , لألماـ الحافع عساد الجيغ ابي الغجاء اسساعيل الجمذقي ) ت  ٕٙ))

   .  ٖٔٙ/ ٚمرخ ,  –السكتبة التػفيكية , القاىخة 
 تفديخ البحخ السحيط , لسحسج بغ يػسف االنجلدي ) ابي حياف ( , تحقيق وتعميق ودراسة : الذيخ عادؿ احسج ٕٚ))

, ٕالسػجػد والذيخ عمي دمحم معػض وشارؾ في تحكيقو د. زكخيا عبج السجيج الشػني و د, احسج البغػلي الجسل ,ط
   .  ٜٙٙ/ٛـ , دار الكتب العمسية , بيخوت ,  ٕٚٓٓ -ىػ  ٕٛٗٔلدشة 

, تحقيق : د . ىػ (  ٜٔٔالجر السشثػر في التفديخ بالسأثػر , لعبج الخحسغ بغ كساؿ جالؿ الجيغ الديػشي ) ت  ٕٛ))
   .  ٜٙٙ/ٚـ , دار الفكخ , بيخوت ,  ٖٜٜٔ, لدشة  ٔمازف , ط

   .  ٖٚ/ ٗٔروح السعاني في تفديخ القخآف العطيع والدبع السثاني , لأللػسي ,  ٜٕ))
    ٖ – ٕ-ٔسػرة القسخ آية :  ٖٓ))
   .  ٕٕٛ/ٖ, د.ت , دار الرابػني , مرخ , ٜحفػة التفاسيخ , لسحسج عمي الرابػني , ط ٖٔ))
   .  ٔسػرة الشحل آية :  ٕٖ))
   .  ٔسػرة االنبياء آية :  ٖٖ))
   .  ٕٖٙ – ٖٔٙ/ٚتفديخ القخآف العطيع , ألبغ كثيخ ,  ٖٗ))
ويشطخ الديخة الحمبية في سيخة االميغ السأمػف , لعمي بخىاف  ٕٗٛ – ٖٕٛ/ ٖصفػة التفاسيخ , لمرابػني ,  ٖ٘))

   . ٜٔٗ/ ٔػ , دار السعخفة , بيخوت , ى ٓٓٗٔالجيغ الحمبي , د . ط , سشة 
    ٜٛٗ/ٖالسرجر نفدة ,  ٖٙ))
  .  ٕٖٛٗ/ ٙـ , دار الذخوؽ , القاىخة ,  ٕٗٓٓىػ  ٕ٘ٗٔ, لدشة  ٖٗفي ضالؿ القخآف , لديج قصب , ط  ٖٚ))
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, د.ت , السكتبة التػفيكية , مرخ ,  تفديخ الشدفي , ألبي البخكات عبج هللا بغ احسج بغ محسػد الشدفي , د.ط ٖٛ))
. ويشطخ كحلظ تفديخ البغػؼ السدسى معالع التشديل , ألبي دمحم الحديغ بغ مدعػد الفخاء الشدفي الذامغي )  ٕٗٗ/ٗ

   .  ٖٕ٘/ٗـ دار الكتب العمسية , بيخوت , لبشاف ,  ٕٗٓٓ -ىػ  ٕٗٗٔ, لدشة  ٔىػ ( , طٙٔ٘ت 
ـ  , دار الدالـ ,  ٜٜ٘ٔىػ  ٙٔٗٔ, لدشة  ٔ, لعبج السشعع احسج تعيمب , ط فتح الخحسغ في تفديخ القخآف ٜٖ))

. ويشطخ كحلظ فتح القجيخ الجامع بيغ فشي الخواية والجراية في عمع التفديخ , لسحسج بغ عمي  ٖٓٙٗ/ٙالقاىخة , مج 
/ ٘فكخ , بيخوت , ـ , دار ال ٕٜٜٔ, لدشة ٕفاروؽ حسادة ,ط  ىػ( , تحقيق : د. ٕٓ٘ٔبغ دمحم الذػكاني ) ت 

ٕٔٓ  .  
ىػ , السكتب  ٗٓٗٔ, لدشة  ٖزاد السديخ في عمع التفديخ , لعبج الخحسغ بغ عمي بغ دمحم ) ابغ الجػزؼ ( , ط ٓٗ))

   .  ٜٛ/ٛاالسالمي , بيخوت , 
, ٔطالتبياف في غخيب القخآف , لذياب الجيغ احسج دمحم اليائع السرخؼ , تحقيق : د. فتحي انػر الجابػلي ,  ٔٗ))

   .  ٜٖٚـ , دار الرحابة لمتخاث بصشصا , مرخ ,  ٕٜٜٔلدشة 
ىػ ( , تحقيق : دمحم  ٘ٓٔتفديخ الزحاؾ , لمزحاؾ بغ مداحع البمخي الياللي كشيتو ) ابػ القاسع ( ) ت  ٕٗ))

  .  ٜٓٛ/ٕـ , دار الدالـ , القاىخة , ٜٜٜٔ -ىػ  ٜٔٗٔ, لدشة ٔشكخؼ احسج الداويتي ,ط
 -ىػ ٕٕٗٔ, لدشة ٔىػ( ,ط ٔٚٙالقخآف , ألبي عبج هللا دمحم بغ احسج االنرارؼ القخشبي ) ت  الجامع ألحكاـ ٖٗ))

   .  ٙٛ/ٚٔـ , دار احياء التخاث العخبي بيخوت , لبشاف ,  ٕٕٓٓ
تيديخ الكخيع الخحسغ في تفديخ كالـ السشاف , لعبج الخحسغ بغ ناصخ الدعجؼ , تحقيق : عبج الخحسغ بغ معال  ٗٗ))

   .  ٖٕٛـ , مؤسدة الخسالة , بيخوت , :  ٕٓٓٓ -ىػ  ٕٓٗٔ, لدشة  ٔ, طالمػيحق 
   .  ٜٕمعجدات الشبي صمى هللا عميو وسمع , ألبغ كثيخ , باب السعجدات الحدية , :  ٘ٗ))
الجامع الرحيح , لسحسج بغ اسساعيل البخارؼ ابػ عبج هللا الجعفي , تحقيق : مرصفى ديب البغا , دار ابغ ٙٗ))

, ورواه ايزا  االماـ مدمع في  ٜٖٖٗفي عالمات الشبػة باب سؤاؿ السذخكيغ لمشبي بخقع  ٖٕ٘/ٕيخوت , كثيخ , ب
بخقع  ٘ٙٔ/ٖوكحلظ االماـ احسج في مدشجه  ٕٓٓٛصحيحة في كتاب صفات السشافقيغ باب انذقاؽ القسخ بخقع 

ىػ ( , تحقيق : دمحم دمحم  ٖ٘٘ت  , السساعيل بغ دمحم بغ الفزل التسيسي ) ٕويشطخ كحلظ دالئل الشبػة  ٕٕٗٙٔ
   .  ٕٖ/ ٔىػ , دار الصيبة , الخياض ,  ٜٓٗٔ, لدشة  ٔالحجاد , ط

وقاؿ محققو شعيب األرنؤوط صحيح عمى شخط الذيخيغ وكحلظ  ٜٚٗٙرواه ابغ حباف في صحيحة بخقع  (ٖ( 
ويشطخ كحلظ ىحا الحبيب دمحم صمى  . ٕٛٙ/ٕواورده االماـ البييقي في دالئل الشبػة  ٜٕٖٛالتخمحؼ في الدشغ بخقع 

  .  ٖٓٗهللا عميو وسمع يا محب , ألبي بكخ الجدائخؼ , د.ت , د.ط , السكتبة التػفيكية , مرخ , : 
   اورده ابغ كثيخ في معجدات الشبي وقاؿ اورده ابػ زرعو الخازؼ في كتاب دالئل الشبػة  ٛٗ))
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 ٜٔٗٙوكحلظ االماـ مدمع في التفديخ بخقع  ٙٙٛٗرواه االماـ البخارؼ في صحيحة في كتاب التفديخ بخقع  ٜٗ))
ىػ ( ,  ٛٗٚويشطخ كحلظ سيخ اعالـ الشبالء , لألماـ الحافع شسذ الجيغ دمحم بغ احسج بغ عثساف الحىبي ) ت 

 ٓٔٔلبشاف , :  –لكتب العمسية , بيخوت ـ , دار ا ٕ٘ٓٓىػ  ٕ٘ٗٔ, لدشة ٔتحقيق : مرصفى عبج القادر بغا , ط
 .   
وكحلظ في االوسط قاؿ الييثسي في مجسع الدوائج الحجيث ضعيف  ٕٗٙٔٔرواه االماـ الصبخاني في الكبيخ بخقع  ٓ٘))

   في سشجه ما تكمع فيو . 
   .  ٕٙ٘/ٕوكحلظ البييقي في الجالئل  ٕٓٚٗبخقع  ٚٗٗ/ٕرواه االماـ احسج في مدشجه  ٔ٘))ٔ٘
ورواه كحلظ احسج  ٜٖٙٛوكخره في السشاقب ايزا  بخقع  ٙٗٛٗرواه البخارؼ في صحيحة في كتاب التفديخ بخقع  ٕ٘))

   .  ٖٖٚٗوكحلظ االماـ مدمع في صحيحة باب انذقاؽ القسخ بخقع  ٖٖٛ٘بخقع  ٖٚٚ/ٔفي مدشجه 
ويشطخ كحلظ اسباب  ٜٖٙٛبخقع  وكحلظ اورده االماـ البخارؼ معمقا   ٕٙٙ/ٕرواه االماـ البييقي في الجالئل  ٖ٘))

ىػ ( , تحقيق ودراسة : كساؿ بديػني زغمػؿ ,  ٛٙٗندوؿ القخآف لألماـ ابي الحدغ عمي بغ احسج الػاحجؼ ) ت 
 .  ٜٔٗ – ٛٔٗىػ , دار الكتب العمسية , بيخوت , :  ٕٗٗٔ –ـ  ٕٗٓٓ, لدشة ٖط
الذيخ احسج شاكخ ويشطخ كحلظ صحيح الديخة  وقج صححو ٜٜٖٗبخقع  ٖٔٗ/ٔرواه االماـ احسج في السدشج , ٗ٘)  )

 ٕٚٓٓىػ  ٕٚٗٔ, لدشة  ٛالشبػية , إلبخاليع العمي , تقجيع : د. عسخ سميساف االشقخ , راجعو : د. ّىساـ سعيج , ط 
   .   ٜٛـ , دار الشفائذ , االردف , : 

    . ٖٙنقال  عغ االماـ ابغ كثيخ في معجدات الشبي صمى هللا عميو وسمع , :  ٘٘))
,  ٖٖٔ. ويشطخ كحلظ معجدات الشبي صمى هللا عميو وسمع ألبغ كثيخ ,  ٜٗٔ/ٖالبجاية والشياية , ألبغ كثيخ ,  ٙ٘))

ىػ ( تحقيق : مرصفى عبج الػاحج ,  ٗٚٚويشطخ كحلظ الديخة الشبػية , إلسساعيل بغ عسخ القخشي ابػ الفجاء ) ت 
   .  ٚٔٔ/ٕلبشاف ,  –وت ـ , دار السعخفة , بيخ  ٜٔٚٔىػ  ٜٖٙٔد. ط , لدشة 

   .  ٜٕٕٗ٘رجب ,  ٖٕٗٔـ سبتسبخ ,  ٕٕٓٓقزايا وآراء , بقمع : زغمػؿ نجار ,  ٚ٘))
مػسػعة االعجاز العمسي في القخآف الكخيع والدشة السصيخة , ليػسف الحاج احسج , الصبعة الججيجة , لدشة  ٛ٘))

   .  ٖٕٖ – ٕٕٖـ , دار ابغ حجخ , دمذق , :  ٕٚٓٓىػ  ٕٛٗٔ
  .  ٕٖٗمػسػعة االعجاز العمسي في القخآف الكخيع والدشة السصيخة , ليػسف الحاج احسج , :  ٜ٘))
  .  ٜٕٕٗ٘ىػ , عجد  ٖٕٗٔ –سبتسبخ االثشيغ  ٕٕٓٓقزايا وآراء , زغمػؿ نجار , لدشة  ٓٙ))
 ٕٙٗٔ, لدشة  ٔالسػسػعة الحىبية في اعجاز القخآف الكخيع والدشة الشبػية , ؿ. د . احسج مرصفى الستػلي , ط ٔٙ))

   . ٖٚـ , دار ابغ الجػزؼ , القاىخة ,  ٕ٘ٓٓ -ىػ 
 . ٕٖٗمػسػعة االعجاز العمسي في القخآف الكخيع والدشة السصيخة , ليػسف الحاج احسج , :  ٕٙ))
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 المرادر والمراجع
 القخآف الكخيع . -أ

 السرادر بعج القخآف الكخيع وىي كاآلتي :  -ب
ىػ ( ,  ٕٓ٘ٔإرشاد الثقات إلى إتفاؽ الذخائع عمى التػحيج والسعاد والشبػات, لسحسج بغ عمي الذػكاني ) ت  (ٔ

 ـ , دار الكتب العمسية , بيخوت  ٜٗٛٔ, لدشة  ٔط
ىػ ( , تحقيق ودراسة : كساؿ  ٛٙٗػاحجؼ ) ت اسباب ندوؿ القخآف , لألماـ ابي الحدغ عمي بغ احسج ال (ٕ

 ـ , دار الكتب العمسية , بيخوت .  ٕٗٓٓ -ىػ  ٕٗٗٔ, لدشة  ٖالبديػني , ط
,  ٔاعالـ الشبػة , ألبي الحدغ عمي بغ دمحم الذافعي الساوردؼ , تحقيق : دمحم السعترع باهلل البغجادؼ , ط (ٖ

 ـ , دار الكتاب العخبي , بيخوت .  ٜٚٛٔلدشة 
ىػ ( , تحقيق : عمي شيخػ , ٚٚٗجاية والشياية , ألسساعيل بغ عسخ القخشي ابػ الفجاء بغ كثيخ ) ت الب (ٗ

 ـ , دار احياء التخاث العخبي , بيخوت .  ٜٚٛٔ -ىػ  ٛٓٗٔ, لدشة  ٔط
 ٔالتبياف في غخيب القخآف , لذياب الجيغ احسج دمحم اليائع السرخؼ , تحقيق : د . فتحي انػر دابػلي , ط (٘

 ـ , دار الرحابة لمتخاث بصشصا , مرخ .  ٕٜٜٔشة , لد
ـ , دار احياء  ٖٕٓٓ -ىػ  ٕٗٗٔ, لدشة  ٔىػ ( , ط ٙٔٛالتعخيفات , لمديج عمي بغ دمحم الجخجاني ) ت  (ٙ

 التخاث العخبي , بيخوت . 
ـ  ٖٕٓٓ -ىػ  ٕٗٗٔ, لدشة  ٔ, ط التعخيفات الفقيية , لمسغشي الديج دمحم عسيع االحداف السججؼ البخكتي (ٚ

 , دار الكتب العمسية , بيخوت . 
تفديخ البحخ السحيط , لسحسج بغ يػسف ابي الحياف االنجلدي , دراسة وتحقيق وتعميق الذيخ عادؿ احسج  (ٛ

عبج السػجػد والذيخ عمي دمحم معػض وشارؾ في تحكيقو د. زكخيا عبج السجيج الشػتي و د. احسج الشجػلي 
 ـ , دار الكتب العمسية , بيخوت .  ٕٚٓٓ -ىػ  ٕٛٗٔ, لدشة  ٕطالجسل , 

 ٔىػ ( , ط ٙٔ٘تفديخ البغػؼ ) معالع التشديل ( , ألبي دمحم الحديغ بغ مدعػد الفخاء البغػؼ الذافعي ) ت  (ٜ
 ـ , دار الكتب العمسية , بيخوت .  ٕٗٓٓ -ىػ  ٕٗٗٔ, لدشة 

, لدشة  ٔىػ ( , ط ٔٚٙتفديخ الجامع ألحكاـ القخآف , ألبي عبج هللا دمحم بغ احسج القخشبي االنرارؼ ) ت  (ٓٔ
 ـ , دار احياء التخاث العخبي , بيخوت .  ٕٕٓٓ -ىػ  ٕٕٗٔ

ىػ ( ,  ٜٔٔتفديخ الجر السشثػر في التفديخ بالسأثػر , لعبج الخحسغ بغ كساؿ جساؿ الجيغ الديػشي ) ت  (ٔٔ
 ـ , دار الفكخ , بيخوت .  ٖٜٜٔ, لدشة  ٔ. مازف مبارؾ , طتحقيق : د
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تفديخ روح السعاني في تفديخ القخآف العطيع والدبع السثاني , لمعالمة الفزل شياب الجيغ الديج البغجادؼ - (ٕٔ
ـ , دار الكتب العمسية ,  ٕ٘ٓٓ -ىػ  ٕٙٗٔ, لدشة  ٕااللػسي , تحقيق : عمي عبج البارؼ عصية , ط

 بيخوت . 
ىػ  ٗٓٗٔ, لدشة  ٖخ زاد السديخ في عمع التفديخ , لعبج الخحسغ بغ عمي بغ دمحم ) ابغ الجػزؼ ( , طتفدي (ٖٔ

 , السكتب االسالمي , بيخوت . 
 , د.ت , دار الرابػني , مرخ .  ٜتفديخ صفػة التفاسيخ , لسحسج عمي الرابػني , ط- (ٗٔ
, تحقيق : دمحم شكخؼ احسج الداويتي  ىػ ( ٘ٓٔتفديخ الزحاؾ , لمزحاؾ بغ مداحع البمخي الياللي ) ت  (٘ٔ

 ـ , دار الدالـ , القاىخة .  ٜٜٜٔ -ىػ  ٜٔٗٔ, لدشة  ٔ, ط
ـ , دار  ٜٜ٘ٔىػ  ٙٔٗٔ, لدشة  ٔتفديخ فتح الخحسغ في تفديخ القخآف , لعبج السشعع احسج تعيمب , ط (ٙٔ

 الدالـ , القاىخة . 
التفديخ , لسحسج بغ عمي بغ دمحم الذػكاني )ت  تفديخ فتح القجيخ الجامع بيغ فشي الخواية والجراية في عمع (ٚٔ

 , دار الفكخ , بيخوت .  ٕٜٜٔ, لدشة  ٕىػ ( , تحقيق : د. فاروؽ حسادة , ط ٕٓ٘ٔ
 مرخ .  –ـ , دار الذخوؽ  ٕٗٓٓىػ  ٕ٘ٗٔ, لدشة  ٖٗتفديخ في ضالؿ القخآف , لديج قصب , ط  (ٛٔ
ىػ ( ,  ٚٚٗجاء اسساعيل بغ كثيخ الجمذقي ) ت تفديخ القخآف العطيع , لألماـ الحافع عساد الجيغ ابي الف (ٜٔ

 د. ط , د.ت , السكتبة التػفيكية , مرخ 
تفديخ الشدفي , ألبي البخكات عبج هللا بغ احسج بغ محسػد الشدفي , د. ط , د.ت , السكتبة التػفيكية ,  (ٕٓ

 مرخ
: دمحم رضػاف  ىػ ( , تحقيق ٖٔٓٔالتػقيف عمى ميسات التعاريف , لسحسج عبج الخؤوؼ السشاوؼ ) ت  (ٕٔ

 ىػ دار الفكخ السعاصخ , بيخوت .  ٓٔٗٔ, لدشة  ٔالجاية , ط
تيديخ الكخيع الخحسغ في تفديخ كالـ السشاف , لعبج الخحسغ بغ ناصخ الدعجؼ , تحقيق : عبج الخحسغ بغ  (ٕٕ

 ـ , مؤسدة الخسالة , بيخوت .  ٕٓٓٓ -ىػ  ٕٓٗٔ, لدشة  ٔمعال المػيحق , ط
يغ السديح , ألحسج بغ عبج الحميع الحخاني , تحقيق : د. عمي حدغ ناصخ الجػاب الرحيح لسغ بجؿ د (ٖٕ

ىػ  , دار العاصسة ,  ٗٔٗٔ, لدشة  ٔوالجكتػر عبج العديد ابخاليع العدكخ والجكتػر حسجاف دمحم , ط
 الخياض 

لدشة  , ٔدالئل الشبػة , ألسساعيل بغ دمحم بغ الفزل االصبياني التسيسي , تحقيق : دمحم دمحم حجاد , ط (ٕٗ
 ىػ , دار شيبة , الخياض .  ٜٓٗٔ

سبل اليجػ والخشاد , لسحسج بغ يػسف الرالحي , تحقيق وتعميق الذيخ عادؿ احسج عبج السػجػد والذيخ  (ٕ٘
 ـ , دار الكتب العمسية , بيخوت .  ٖٜٜٔىػ  ٗٔٗٔ, لدشة  ٔعمي دمحم معػض , ط
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بكخ البييقي , تحقيق : دمحم عبج القادر  سشغ البييقي الكبخػ , ألحسج بغ الحديغ بغ عمي بغ مػسى ابػ (ٕٙ
 ـ , مكتبة ابغ باز , مكة السكخمة  ٜٜٗٔ -ىػ  ٗٔٗٔعصا , د . ط , لدشة 

ىػ ( , تحقيق :  ٛٗٚسيخ اعالـ الشبالء , لألماـ الحافع شسذ الجيغ دمحم بغ احسج بغ عثساف ) ت  (ٕٚ
 العمسية , بيخوت .  ـ , دار الكتب ٕ٘ٓٓ -ىػ  ٕ٘ٗٔ, لدشة  ٔمرصفى عبج القادر بغا , ط

ىػ , دار السعخفة  ٓٓٗٔالديخة الحمبية في سيخة االميغ السأمػف , لعمي بخىاف الجيغ الحمبي , د. ط , لدشة  (ٕٛ
 , بيخوت . 

ىػ ( , تحقيق : مرصفى عبج  ٚٚٗالديخة الشبػية ألبغ كثيخ , ألسساعيل بغ عسخ بغ كثيخ القخشي ) ت  (ٜٕ
 ـ , دار السعخفة , بيخوت .  ٜٔٚٔىػ  ٜٖٙٔالػاحج , د. ط , لدشة 

,  ٔشخح الصحاوية في العقيجة الدمفية , لرجر الجيغ عمي بغ ابي العد , تحقيق : احسج دمحم شاكخ , ط (ٖٓ
 ىػ وزارة الذؤوف االسالمية واالوقاؼ والجعػة واالرشاد , السسمكة العخبية الدعػدية .  ٛٔٗٔلدشة 

ىػ ( , محيل بالحاشية السدساة  ٗٗ٘عياض ) ت  الذفا بتعخيف حقػؽ السرصفى , لمقاضي ابي الفزل (ٖٔ
 -ىػ  ٜٓٗٔىػ ( , د. ط , لدشة  ٖٚٛمديل الخفاء عغ الفاظ الذفاء لمعالمة حسج بغ دمحم الذسشي ) ت 

 ـ , دار الفكخ , بيخوت .  ٜٛٛٔ
, لدشة  ٕصحيح ابغ حباف , لسحسج بغ حباف بغ احسج ابػ حاتع التسيسي , تحقيق : شعيب االرنؤوط , ط (ٕٖ

 ـ , مؤسدة الخسالة , بيخوت . ٖٜٜٔىػ  ٗٔٗٔ
ىػ ( , تحقيق : مرصفى ديب البغا  ٕٙ٘صحيح البخارؼ , لسحسج بغ اسساعيل ابػ عبج هللا الجعفي ) ت  (ٖٖ

 ـ , دار ابغ كثيخ , بيخوت .  ٜٚٛٔىػ  ٚٓٗٔ, لدشة  ٖ, ط
, لدشة  ٛ: د. ّىساـ سعيج , ط صحيح الديخة الشبػية , ألبخاليع العمي , تقجيع عسخ سميساف االشقخ , راجعة  (ٖٗ

 ـ , دار الشفائذ , بيخوت .  ٕٚٓٓ -ىػ  ٕٚٗٔ
ـ , دار  ٜٚٚٔ, لدشة  ٕالفخؽ بيغ الفخؽ وبياف الفخقة الشاجية , لعبج القاىخ شاىخ دمحم البغجادؼ , ط- (ٖ٘

 االفاؽ الججيج , بيخوت . 
ػ ( , قجـ لو وعمى حػاشيو الذيخ ى ٚٔٛالقامػس السحيط , لمعالمة مجج الجيغ يعقػب الفيخوز ابادؼ ) ت  (ٖٙ

ـ , دار  ٕٚٓٓ -ىػ  ٕٛٗٔ, لدشة  ٕىػ ( , ط ٜٕٔٔابػ الػفا نرخ اليػريشي السرخؼ الذافعي ) ت 
 الكتب العمسية , بيخوت . 

قصف الثسخ في بياف عقيجة اىل االثخ , لسحسج صجيق خاف القشػجي , تحقيق : د. عاصع عبج هللا - (ٖٚ
 ـ , عالع الكتب , بيخوت .  ٜٗٛٔ, لدشة  ٔ, ط القخيػني

, لدشة  ٔكتاب السػاقف , لعزج الجيغ عبج الخحسغ بغ احسج االيجي , تحقيق : عبج الخحسغ عسيخة , ط (ٖٛ
 ـ , دار الجيل , بيخوت .  ٜٜٚٔ
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ـ ,  ٜٛٙٔ -ىػ  ٖٛٛٔ, لدشة  ٔىػ ( , ط ٔٔٚلداف العخب , لسحسج بغ مكـخ بغ مشطػر االفخيقي ) ت  (ٜٖ
 ر صادر , بيخوت . دا

لسع االدلة في قػاعج اىل الدشة والجساعة , لعبج السمظ بغ عبج السمكيغ يػسف الجػيشي ابػ السعالي , تحقيق  (ٓٗ
 ـ , عالع الكتب , بيخوت .  ٜٚٛٔ, لدشة   ٕ: د. فػقية حدغ محسػد , ط

, شبعة ججيجة , لدشة مختار الرحاح , لسحسج بغ ابي بكخ بغ عبج القادر الخازؼ , تحقيق : دمحم خاشخ  (ٔٗ
 ـ , مكتبة لبشاف ناشخوف , بيخوت .  ٜٜ٘ٔ -ىػ  ٘ٔٗٔ

مجارج الدالكيغ في مشازؿ اياؾ نعبج واياؾ ندتعيغ , لسحسج بغ ابي بكخ الدرعي , تحقيق : دمحم حامج الفقي  (ٕٗ
 ـ , دار الكتاب العخبي , بيخوت .  ٖٜٚٔ -ىػ  ٜٖٖٔ, لدشة  ٕ, ط

ىػ , وزارة الذؤوف االسالمية واالوقاؼ والجعػة  ٕٓٗٔ, لدشة  ٔالعفيفي , طمحكخة التػحيج , لعبج الخزاؽ  (ٖٗ
 واالرشاد , السسمكة العخبية الدعػدية . 

 -ىػ  ٘ٔٗٔ, لدشة  ٖمدشج االماـ احسج بغ حشبل , لألماـ احسج بغ حشبل ابػ عبج هللا الذيباني , ط (ٗٗ
 ـ , دار احياء التخاث العخبي , بيخوت .   ٜٜٗٔ

ـ , دار  ٕٓٓٓىػ  ٕٔٗٔ, لدشة  ٔشيخ , لمعالمة احسج بغ دمحم بغ عمي الفيػمي السقخغ , طالسرباح الس (٘ٗ
 الحجيث , القاىخة . 

معجدات الشبي دمحم صمى هللا عميو وسمع , لألماـ الحافع عساد الجيغ ابػ الفجاء اسساعيل بغ كثيخ ) ت  (ٙٗ
 ـ , دار الغج الججيج , مرخ  ٕ٘ٓٓىػ  ٕٙٗٔ, لدشة  ٔىػ ( , تحقيق: الذيخ دمحم احسج عيدى , ط ٚٚٗ

, لدشة  ٕالسعجع الكبيخ لمصبخاني , سمساف بغ احسج بغ ايػب , تحقيق : حسجؼ عبج السجيج الدمفي , ط (ٚٗ
 ـ , مكتبة العمـػ , الحكع العخاؽ , مػصل .  ٖٜٛٔ -ىػ  ٗٓٗٔ

, لدشة  ٔودؼ , طىػ ( تحقيق : صفػاف عجناف داو  ٕ٘ٗمفخدات الفاظ القخآف , لمخاغب االصفياني ) ت  (ٛٗ
 ـ , دار القمع , دمذق ودار الذامية , بيخوت .  ٜٜٙٔ -ىػ  ٙٔٗٔ

مقاصج القخآف الكخيع , لألماـ الذييج حدغ البشا , ناؿ شخؼ جسعيا وتحكيقيا : احسج سيف االسالـ حدغ  (ٜٗ
 البشا , د.ت , د. ط , دار الػثيقة , الكػيت 

السمل والشحل , لسحسج عبج الكخيع بغ ابي بكخ احسج الذيخستاني , تحقيق : دمحم سيج كيالني , د. ط , لدشة  (ٓ٘
 ىػ , دار السعخفة , بيخوت . ٗٓٗٔ

ىػ  ٙٓٗٔ, لدشة  ٔمشياج الدشة الشبػية , ألحسج بغ عبج الحميع الحخاني , تحقيق : د. دمحم رشاد وسالع , ط (ٔ٘
 , مؤسدة قخشبة , مرخ . 

ػعة االعجاز العمسي في القخآف الكخيع والدشة الشبػية , ليػسف الحاج احسج , شبعة ججيجة , لدشة مػس (ٕ٘
 ـ , دار ابغ حجخ , دمذق .  ٕٚٓٓ -ىػ  ٕٛٗٔ
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, لدشة  ٔالسػسػعة الحىبية في اعجاز القخآف الكخيع والدشة الشبػية , لجكتػر احسج مرصفى الستػلي , ط (ٖ٘
 ػزؼ , القاىخة . ـ , دار ابغ الج ٕ٘ٓٓ -ىػ  ٕٙٗٔ

ـ , مكتبة مجبػلي ,  ٕٙٓٓ, مديجة ومشقحة , لدشة  ٘السػسػعة الرػفية , لجكتػر عبج السشعع الحشفي , ط (ٗ٘
 القاىخة . 

ىحا الحبيب دمحم صمى هللا عميو وسمع يا محب , ألبي بكخ جابخ الجدائخؼ , د. ط , د.ت , السكتبة  (٘٘
 التػفيكية , مرخ . 

ىػ  ٛٚٗتاب هللا العديد , لألماـ الذيخ ابي عبج هللا الحديغ بغ دمحم الجامغاني ) ت الػجػه والشطائخ أللفاظ ك (ٙ٘
 ـ , دار الكتب العمسية , بيخوت .  ٖٕٓٓ -ىػ  ٕٗٗٔ, لدشة  ٔ( , تحقيق : عخبي عبج الحسيج عمي , ط

 ٖٜٚخاني ) ت اليػاقيت والجػاىخ في بياف عقائج االكابخ , االماـ ابي السػاىب عبج الػىاب بغ احسج الذع (ٚ٘
ـ , دار الكتب  ٕٚٓٓ -ىػ  ٕٛٗٔ, لدشة  ٕىػ ( , ضبصو وصححو الذيخ عبج الػارث دمحم عمي , ط

 العمسية , بيخوت . 

 السجمجات و الجوريات 
 .  ٜٕٕٗ٘ـ , عجد  ٕٕٓٓقزايا وآراء , بقمع : زغمػؿ نجار , االثشيغ , سبتسبخ ,  (ٛ٘

 Sources and references 

A- The Holy Quran. 

B- The sources after the Noble Qur’an are as follows: 

1) Guidance on trustworthiness to the Shariah agreement on Al-Tawh, by Muhammad 

Bin Ali Al-Shawkani (D 1250 AH), 1st edition, 1984 AD, Scientific Books House, Beirut 

2) Reasons for the revelation of the Qur’an, by Imam Abu al-Hasan Ali bin Ahmad al-

Wahidi (d. 468 AH), investigation and study: Kamal al-Basiouni, 3rd edition, 1424 AH - 

2004 AD, Scientific Books House, Beirut. 

3) Prophets flags, by Abu Al-Hassan Ali bin Muhammad Al-Shafi’i Al-Mawardi, 

investigation: Muhammad Al-Mu'tasim Billah Al-Baghdadi, 1st edition of the year 1987 

AD, Dar Al-Kitab Al-Arabi, Beirut. 

4) The beginning and the end, by Ismail bin Omar al-Qurashi Abu al-Fidaa bin Katheer 

(d. 477 AH), investigation: Ali Sherry, 1st edition of the year 1408 AH - 1987 AD, House 

of Revival of Arab Heritage, Beirut. 

5) Explanation in the strange Qur’an, by Shihabuddin Ahmed Muhammad al-Haim al-

Masri, an investigation: Fathi Anwar Dabouli, 1st edition of the year 1992 AD, Al-

Sahaba Heritage House, Tanta, Egypt. 

6) Tariffs, for Mr. Ali bin Muhammad Al-Jarjani (d. 816 AH), 1st floor, 1424 AH - 2003 

AD, Arab Heritage Revival House, Beirut. 

7) Jurisprudential definitions of the singer, Mr. Muhammad Amim Al-Ihssan Al-Majdi 



 ...في القرآن الكريم و الحديث النبهي  مـــعـــجزة انــذــقــاق الـــقـــمــر                                         

067 

                                                                                                                              
Al-Barakti, 1st edition of the year 1424 AH - 2003 AD, Scientific Books House, Beirut. 

8) The interpretation of the surrounding sea, by Muhammad ibn Yusef Abi al-Hayyan al-

Andalusi, a study, investigation and commentary by Sheikh Adel Ahmad Abdel-

Mawgood and Sheikh Ali Muhammad Moawad, and his investigation was d. Zakaria 

Abdul Majeed Al-Nouti and d. Ahmad al-Najuli al-Jamal, 2nd edition of the year 1428 

AH - 2007 AD, Scientific Books House, Beirut. 

9) Tafsir al-Baghawi (download features), by Abu Muhammad al-Husayn ibn Mas`ud al-

Fur al-Baghawi al-Shafi’i (d. 516 AH), 1st edition, 1424 AH - 2004 AD, Scientific Books 

House, Beirut. 

10) The mosque’s interpretation of the provisions of the Qur’an, by Abu Abdullah 

Muhammad bin Ahmed Al-Qurtubi al-Ansari (d. 671 AH), 1st edition, 1422 AH - 2002 

AD, Arab Heritage Revival House, Beirut. 

11) Interpretation of Al-Durr Al-Manthoor in Al-Tafseer with Al-Ma’thour, by Abdul 

Rahman Bin Kamal Jamal Al-Din Al-Suyuti (d. 911 AH), by: Mazen Mubarak, 1st 

edition of the year 1993 AD, Dar Al-Fikr, Beirut. 

12) - Interpretation of the spirit of meanings in the interpretation of the great Qur’an and 

the seven octagonal, by the scholar al-Fadl Shihab al-Din al-Sayyid al-Baghdadi al-Alusi, 

investigation: Ali Abdel-Bari Attia, 2nd edition, 1426 AH - 2005AD, Scientific Books 

House, Beirut 

13) The interpretation of Zad Al-Masir in the science of interpretation, by Abd al-

Rahman bin Ali bin Muhammad (Ibn al-Jawzi), 3rd edition of the year 1404 AH, Islamic 

Office, Beirut. 

14) - Interpretation of the elite interpretations, by Muhammad Ali Al-Sabouni, 9th floor, 

D.T., Dar Al-Sabouni, Egypt. 

15) Tafseer Al-Dahhak, by Al-Dahhak Bin Muzahim Al-Balkhi Al-Hilali (d. 105 AH), 

by: Muhammad Shukri Ahmad Al-Zawiti, 1st edition of the year 1419 AH-1999 AD, Dar 

Al-Salam, Cairo. 

16) The interpretation of Fath Al-Rahman in the interpretation of the Qur’an, by Abdel 

Moneim Ahmed Taalib, 1st edition of the year 1416 AH 1995 AD, Dar Al Salam, Cairo. 

17) The interpretation of Fateh Al-Qadeer, the one who combines the art of novel and 

know-how in the science of interpretation, by Muhammad bin Ali bin Muhammad Al-

Shawkani (d. 1250 AH). Farouk Hamadeh, 2nd edition of the year 1992, Dar Al Fikr, 

Beirut. 

18) Tafsir in the Shadows of the Qur’an, by Sayyid Qutb, No. 34, 1425 AH, 2004 CE, 

Dar Al-Shorouk - Egypt. 

19) The great interpretation of the Qur’an, by Imam al-Hafiz Imad al-Din Abi al-Fida 
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