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 تفدير مطلع سهرة آل عمران بالقراءات 
 فهق االربع عذرة

 
 الدالم مرعي جاسم عبج .دم..أ عثمان سالم المالك عبج .د.أ المجيج عبج اسامه ايه

 لمعمـػ اإلندانية/ كمية التخبية جامعة السػص
 المغة العخبية قدع القخاف كالتخبية اإلسبلميةقدع عمـػ 

   

 (ٕٕٓٓ/ٔٔ/ٜٕ، قبل لمشذخ في  ٕٕٓٓ/ٓٔ/٘ٔ)قجـ لمشذخ في 
 

 :ص البحثلخم
كيدبخكف أعساقو، كلقج كاف ذلظ بتػفيق  تشػعت عشاية السدمسيغ بالقخآف الكخيع تعطيسًا لو كإجبلاًل لسكانتو، فانكبػا عميو يتجارسػنو

، كأثارىا في معاني القخآف كألفاضو مغ أكثخ ما -الرحيحة مشيا كالذاذة -هللا سبحانو جّل في عبله ككعجه بحفطو، كالقخاءات القخآنية 
عخا  كالمغة، كعم  الخمع مغ انربت عميو اىتسامات السفدخيغ ، فألفت بيا السؤلفات الخاصة، كاستفاضت بيا كتب التفديخ كالسعاني كاإل

تمظ الجيػد التي استسخت عم  مّخ العقػد ، فإف قدسًا مغ تمظ القخاءت الذاذة مشيا عم  كجو الخرػص ما تداؿ متشاثخة في بصػف الكتب، 
عسخاف، في ثساف بعزيا مغ ميخ بياف كإيزاح لسعانييا كتفديخاتيا، كقج تشاكؿ ىحا البحث تمظ القخاءات التي جاءت في مصمع سػرة آؿ 

ا، آيات مشو، فكاف عجد القخاءات الػاردة سبعًا كعذخيغ قخاءة، مشيا ما أكج السعش  الستػاتخ كمشيا ما جاء عم  لغة مغ لغات العخ  فحفطتي
يخي ذىب إليو عجد كمشيا ما أبخز معش  محتسبًل في المفع الستػاتخ، كمشيا ما لع يأثخ في معش  اآلية شيئًا، كمشيا كاف سشجًا كحجة لخأي تفد

 مغ السفدخيغ.
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Abstract: 
The Muslims' attention to the Holy Qur’an varied in respect of it and reverence for its position. This was 

from the grace of God and his promise to memorize it, and the Qur’anic readings - correct and odd-. 

And parsing, and in spite of those efforts that continued over the decades, some of these anomalous 

readings, in particular, are still widespread in books, some of them without explanation and clarification 

of their meanings and interpretations. In eight verses of it, the number of the recited readings was 

twenty-seven, some of which confirmed the continuous meaning, some of which came on the language 

of the Arabic language and memorized it, and some of which highlighted a possible meaning in the 

recurring wording, and some of them did not affect the meaning of the verse by anything, and some of 

them were support and argument For an interpretative opinion, a number of commentators went to it. 

 

 

ِحيمِ  ْحَمِن الره  ِبْدِم َّللاهِ الره
 المقجمة

كعم  آلو   الحسج هلل الحي أندؿ عم  عبجه القخآف كيدخه لمحكخ، كالربلة كالدبلـ عم  خاتع الشبييغ سيجنا دمحم 
 كصحبو الصيبيغ الصاىخيغ.. كبعج..

كاالشتغاؿ بو  فإف أشخؼ ما ُترَخؼ فيو أعسار السدمسيغ، كتعسخ بو أكقاتيع، كتشذط بو أذىانيع كتا  هللا 
كعمع القخاءات ُيعُّج مغ أكثخ العمػـ التي يخجع إلييا السفدخكف، فاالختبلؼ في االلفاظ كما يصخأ كبقخاءاتو كبسعانيو، 

عمييا مغ زيادة أك نقراف أك تغييخ في الحخكات، أك مجيء لفع مكاف آخخ، كل ذلظ كميخه لو أثخه في السعش ، فبشاًء 
العمع عشاية بالغة، ثع تشػعت بعج ذلظ جيػدىع في عم  المفع يكػف السعش  كيقػـ الحكع، لحا  أكل  العمساء ليحا 

القخاءات ما بيغ العشاية بالرحيح مشيا أك الذاذ أك بياف حجيتيا كنذأتيا، فاخترت بحلظ السؤلفات، كاستفاضت بيا 
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كتب  كتب التفديخ كالسعاني كاإلعخا ، كإف كانت كتب القخاءات قج تشاكلتيا مغ ناحية الخكاية أك التعميق السقتزب؛ فإف
 التفديخ قج تشاكلتيا بالبياف كاإليزاح كالتػجيو فبل يكاد يخمػ كتا  تفديخ مغ ذكخ قخاءة صحيحة كانت أك شاذة.

الذاذة عم  كجو  –كعم  الخمع مسا استفاضت بو تمظ الكتب كتمظ اآلثار الجميمة، فإف كثيخًا مغ تمظ القخاءات 
ا نجست الحاجة لجسع تمظ القخاءات مغ كتبيا التي اخترت لع تتصخؽ ليا كتب التفديخ ببياف، كمغ ىش -الخرػص

بيا ثع البحث عغ معانييا كما شخأ عم  معش  اآلية بيا، ثع جسعيا كضسيا إل  ما احتػتو كتب التفديخ مغ تػجيو 
خيع، كلسا كبياف لمقخاءات التي تشاكليا، حت  نخخج بسجسػع يزع ما تشاثخ مغ تمظ القخاءات كتأثيخىا في تفديخ القخآف الك

اخترت بعس الجراسات الدابقة بالقخاءات األربع الذاذة؛ جاء ىحا البحث مخترًا بالقخاءات فػؽ األربع عذخة، متشاكاًل 
 فاشتسمت بحلظ خصتو  عم  مقجمة كمبحثيغ كخاتسة، كعم  الشحػ اآلتي:مصمع سػرة آؿ عسخاف، 

 السبحث األكؿ : التعخيف بألفاظ العشػاف:
 عخيف التفديخ لغة كاصصبلحًا.السصمب األكؿ: ت

 السصمب الثاني: تعخيف مصالع سػر القخآف الكخيع
 السصمب الثالث : بيغ يجي سػرة آؿ عسخاف.
 .السصمب الخابع : القخاءات فػؽ االربع عذخة

 كأما السبحث الثاني : فكاف جسعًا لمقخاءات فػؽ األربع عذخة الػاردة في مصمع الدػرة كتفديخىا.
 .كانت ذكخًا ألىع الشتائج التي تػصل إلييا البحثكالخاتسة :  
كأخيخًا فحسجًا هلل ر  العالسيغ عم  إنجاز ىحا البحث، كما كػاف فيو مغ صػا  فسػغ تػفيقو كرضػاه سبحانو،  

 .كما كاف فيو مغ خصػأ فسغ أنفدشا كمغ الذيصاف
 التعريف بألفاظ العنهان :المبحث األول

 لغة واصطالحًا: التفديرتعريف المطلب األول : 
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عمػػع تفدػػيخ القػػخآف الكػػخيع مػػغ أشػػخؼ العمػػػـ كأسػػساىا، كػنػػو يترػػل بكػػبلـ هللا تبػػارؾ كتعػػال ، كقػػج عّخفػػو العمسػػاء  
بتعخيفػػػات كثيػػػخة تخجػػػع كميػػػا إلػػػ  مزػػػسػف كاحػػػج مترػػػل بػػػالسعش  المغػػػػي لمفطػػػة التفدػػػيخ، كىػػػػ: َفَدػػػخ الذػػػيَء إذا أبانػػػو 

  .(ٔ)ككضحو
فيػػو اصػػصبلحًا ىػػػ: ُعمػػع ُيبحػػث فيػػو عػػغ كيايػػة الشصػػق بألفػػاظ القػػخآف كمػػجلػالتيا كأحكاميػػا كمػػغ أشػػسل مػػا قيػػل 

 .(ٕ)اإلفخادية كالتخكيبية، كمعانييا التي ُتحسل عمييا حالة التخكيب كتتسات لحلظُ

 :تعريف مطالع سهر القرآن الكريمالمطلب الثاني : 
غ َشَمَع إذا ضيخ كبخز، كالسصمع مػضع شمػع األمخ السصالع لغة: جسع مصمع بكدخ البلـ أك فتحيػا، كىػ م 
، كليذ بالزخكرة أف تكػف أكؿ كمسة أك أكؿ آية (ٗ)، أما في االصصبلح فيػ: مقجمة الدػرة كما ُافتتحت بو(ٖ)كمأتاه

مشيا، إذ يسكغ أف تكػف مجسػعة مغ اآليات اشتسمت عم  معش  محػريٍّ مّرجٍر لسا سيأتي  مغ معاٍف احتػتيا 
أعطع كتا  كأبمغو؛  ، كىحا ما يدس  عشج العخ  ببخاعة االستيبلؿ أك بحدغ االبتجاء، كلسا كاف كتا  هللا (٘)ةالدػر 

 .(ٙ)أتت فػاتح سػره عم  أبمغ صػرة كأكسميا، تييئ أذىاف الستمقيغ لسا سيتمقػنو مغ معاٍف عطيسة كأسخار جميمة

 :بين يجي سهرة آل عمرانالمطلب الثالث : 

                                           

؛ مقاييذ المغة، أحسج بغ فارس ٔٛٚ/ ٕىػ(:ٖٜٖكصحاح العخبية، إسساعيل بغ حساد الجػىخي )ت( يشطخ: الرحاح تاج المغة ٔ)
 .ٗٓ٘/ٗىػ(: ٜٖ٘القدكيشي )ت

؛ ك كاإلتقاف في عمـػ القخآف، عبج الخحسغ بغ أبي ٕٙ/ٔىػ(:٘ٗٚ( البحخ السحيط في التفديخ، دمحم بغ يػسف بغ عمي األنجلدي )تٕ)
 .ٜٗٔ/ ٗىػ(:ٜٔٔبكخ الديػشي )ت 

 .ٜٔٗ/ٖ؛ كمقاييذ المغة:ٖٕ٘ٔ/ٖ( يشطخ: الرحاح:ٖ)
 .ٜٕىػ(:ٜٔٔ( يشطخ: مقجمة تحقيق كتا  مخاصج السصالع في تشاسب السقاشع كالسصالع، عبج الخحسغ بغ أبي بكخ الديػشي )ت ٗ)
 .ٜٓٗ( يشطخ: السصالع كالسقاشع كأثخىا في الكذف عغ مقاصج الدػر، جخيجة السحجة : العجد ٘)
 .ٖٖٙ/ٖتقاف في عمـػ القخآف:( يشطخ: االٙ)
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، سػسيت بيػحا االسػع ندػبة إلػ  مػا جػاء فييػا مػغ (ٚ)سػرة آؿ عسػخاف مػغ الدػػر السجنيػة، آياتيػا بمغػت السئتػي آيػة 
ـَ َكُنػًحػػا  مػػع مػغ اصػػصف  مػػغ قبػػاده، قػاؿ تعػػال :ُ  ذكػخ قرػػز ىػػحه األسػخة التػػي اصػػصفاىا هللا  ِإفَّ َّللاََّ اْصػػَصَف  آَد

، فيػي ُإحػجد  ، كلمدػػرة تدػسيات أخػخد قػج كردت عػغ الشبػي ٖٖآؿ عسػخاف:  اَلِسيَغُ َكآَؿ ِإْبَخاِهيَع َكآَؿ ِعْسَخاَف َعَم  اْلعَ 
: ُاقخءكا القخآف فإنو يأتي يـػ القيامة شػايعا ألصػحابو،  قػلو  ، فقج جاء في الحجيث الذخيف(ٛ)الدىخاكيغ كتاج القخآفُ

اقػػخءكا الدىػػخاكيغ البقػػخة، كسػػػرة آؿ عسػػخاف، فإنيسػػا تأتيػػاف يػػـػ القيامػػة كأنيسػػا مسامتػػاف، أك كأنيسػػا  يايتػػاف، أك كأنيسػػا 
شػد ، كالسعيشػة، ، كليػا أيزػا تدػسيات اجتياديػة مشيػا: األمػاف، كالك(ٜ)فخقاف مغ شيخ صػاؼ، تحاجاف عػغ أصػحابيسا ُ 

 .(ٓٔ) كالسجادلة، كسػرة االستغفار، كيقاؿ أف اسسيا قي التػراة :شيبة
كقج تقّجـ في الحجيث الذخيف الحي ركاه مدمع فزُل ىحه الدػرة كأنيا تأتي مع سػرة البقخة كالغسامتيغ تحاجاف   

 يـػ القيامة عغ أصحابيسا.
يدألػنو عغ قيد  ابغ مخيع  أىل نجخاف عم  رسػؿ هللا  كقج جاء في سبب ندكليا أنو : لسا َقِجـ َكفٌج مغ 

 .(ٔٔ))عمييسا الدبلـ( ندلت فييع فاتحة آؿ عسخاف إل  رأس الثسانيغ ُ
، كضخكرة اإليساف بالقخآف الكخيع كالكتب (ٕٔ)أما عغ السقاصج التي اشتسمت عمييا فسقرػدىا األبخز ىػ التػحيج 

مغ كصجؽ بكل ما جاءت بو، كسبيل كل مغ كفخ باَّللَّ أك أشخؾ في الدساكية، كمريخ مغ كّح  بيا كمريخ مغ آ

                                           

 .ٖٗٔىػ(:ٗٗٗ( يشطخ: البياف في عج آي القخآف، عثساف بغ سعيج بغ عثساف الجاني )ت ٚ)
 .ٗٙ/ٕىػ(: ٘ٛٛ( مراعج الشطخ لئلشخاؼ عم  مقاصج الدػر، إبخاهيع بغ عسخ البقاعي )تٛ)
 (.ٗٓٛ، حجيث رقع)ٖ٘٘/ٔالبقخة:  ( صحيح مدمع: كتا  صبلة السدافخيغ كقرخىا، با  فزل قخاءة القخآف كسػرةٜ)
؛ كالبحخ ٜٖٙ/ٔىػ(:ٕٗ٘( يشطخ: السحخر الػجيد في تفديخ الكتا  العديد، عبج الحق بغ مالب بغ عصية األنجلدي )تٓٔ)

؛ كالتحخيخ ٔٚ/ٕىػ(:ٕٓٚٔ؛ كركح السعاني في تفديخ القخآف العطيع كالدبع السثاني، محسػد بغ عبج هللا األلػسي )تٜ/ٖالسحيط:
؛ كأسساء سػر القخآف كفزائميا، د.مشيخة دمحم ناصخ ٖٗٔ/ٖىػ(:ٖٜٖٔػيخ، دمحم الصاىخ بغ دمحم بغ عاشػر التػندي )ت كالتش

 .ٓٚٔالجكسخي:
 .ٓٗىػ(:ٜٔٔ( يشطخ: لبا  الشقػؿ في أسبا  الشدكؿ، عبج الخحسغ بغ أبي بكخ جبلؿ الجيغ الديػشي )تٔٔ)
 .ٚٙ/ٕر:( يشطخ: مراعج الشطخ لئلشخاؼ عم  مقاصج الدػ ٕٔ)
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قبادتو أحجًا، ثع الخد عم  شبيات أىل الكتا  كدحزيا، ثع ذكخ ما خاضو السدمسػف مغ معارؾ إلحقاؽ الحق كإعبلء 
 كمسة التػحيج.

 المطلب الرابع : القراءات فهق األربع عذرة:
مرصمح القخاءات الدبع كىي القخاءات (ٖٔ)ىػ(ٕٖٗابغ مجاىج)ت أشمق العمساء عم  القخاءات التي اختارىا

ىػ(، كقخاءة ابغ كثيخ عبج هللا ٛٔٔالرحيحة الستػاتخة، كىحه القخاءات ىي : قخاءة ابغ عامخ عبج هللا اليحربي )ت
 ىػ(، كقخاءة حسدةٗ٘ٔىػ(، كقخاءة أبي عسخ بغ العبلء )تٕٚٔىػ(، كقخاءة عاصع أبي الشجػد )تٕٓٔالجاري )ت
ق( فداد عم  ٖٖٛىػ(، ثع جاء ابغ الجدري )تٜٛٔىػ(، كحسدة الكدائي )تٜٙٔىػ(، كقخاءة نافع )تٙ٘ٔالديات )ت

ىػ(، كقخاءة ٖٓٔىحه القخاءات ثبلث قخاءاٍت قاربتيا في الرحة كالتػاتخ كىي: قخاءة أبي جعفخ يديج بغ القعقاع )ت 
فأشمق عمييا القخاءات العذخ، كاتفق العمساء عم  أف ،  ىػ(ٜٕٕ)ت، كقخاءة خمف البدار ىػ(ٕ٘ٓ)تيعقػ  الحزخمي 

ما عجا تمظ القخاءات العذخ ىي قخاءات شاذة، ميخ أف مغ ىحه القخاءات الذاذة ما اشتيخ عغ أربعة أئسة ىع: الحدغ 
ىػ( ، كبحلظ ضيخ مرصمح ٕٕٓىػ(، كاليديجي )تٗٛٔكاألعسر )ت ىػ(،ٖٕٔىػ(، كابغ ُمحيرغ )تٓٔٔالبرخي )ت

ت األربع عذخة، أما ما عجا تمظ القخاءات فيي كثيخة مشتذخة في كتب التفاسيخ كعمػـ القخآف ككتب القخاءات التي القخاءا
أك التابعيغ أك ميخىع، كمع كػنيا شاذة ال تجػز قخاءة القخآف  اخترت بحكخىا، كىي قج تكػف مخكية عغ الرحابة 
كعم  ذلظ يسكششا تعخيف ،  (ٗٔ)لذخقية ككحلظ في القزايا المغػيةبيا إال أف ليا فائجة في االحتجاج بيا في االحكاـ ا

القخاءات فػؽ األربع عذخة بأنيا : ىي القخاءات التي خالفت شخكط القخاءة الرحيحة، فذّحْت عغ القخاءات الدبعة، 
كيجخل بحلظ فييا  كالعذخة الستسسة ليا، كىي كحلظ فيسا عجا القخاءات الذاذة لؤلئسة األربعة التي تسيدت بأصػؿ كفخش،

 .القخاءات التفديخية التي نقمت عغ عجد مغ الرحابة 

                                           

ىػ ، كبيخ العمساء بالقخاءات ٕ٘ٗ( ىػ:أحسج بغ مػس  بغ العباس التسيسي، أبػ بكخ بغ مجاىج، ، مغ أىل بغجاد، كانت كالدتو سشة ٖٔ)
ىػ. لو )كتا  القخاآت الكبيخ(  ٕٖٗفي عرخه ، كىػ أكؿ مغ سبع الدبعة، ككاف حدغ األد ، رقيق الخمق، فصشا جػادًا، تػفاه هللا سشة 

)قخاءة ابغ كثيخ( ك )قخاءة أبي عسخك( ك )قخاءة عاصع( ك )قخاءة نافع( ك )قخاءة حسدة( ك )قخاءة الكدائي( ك )قخاءة ابغ عامخ( ك ككتا  
 )قخاءة الشبي صم  هللا عميو كسمع( ك )كتا  الياآت( ك)كتا  الياءات ( .

 .ٖٔٔ-ٖٓٔـ:؛ كالقخاءات كأثخىا في التفديخ كاألحكاٜ-ٚ( يشطخ: إتحاؼ فزبلء البذخ:ٗٔ)
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 المبحث الثاني
عشج الشطخ كالتأمل في سػرة آؿ عسخاف، يسكششا القػؿ بأف مصمػػعيا يذسل اآليات مغ بجايتػػػػػيا قػلو تعال : ُالع 

(ُ  ، كمغ جسع القخاءات ٚٔإل  نياية قػلو تعال : ُ  َكاْلُسْدَتْغِفِخيَغ ِباأْلَْسَحاِر )(ُ ٕ( َّللاَُّ اَل ِإَلَو ِإالَّ ُىَػ اْلَحيُّ اْلَقيُّػـُ )ٔ)
 الػاردة في ىحا السصمع تكػف اآليات التي كردت فيو عم  الشحػ اآلتي:

  (ُ ٕ( َّللاَُّ اَل ِإَلَو ِإالَّ ُىَػ اْلَحيُّ اْلَقيُّػـُ )ُٔ) قاؿ تعال : .ٔ
 القراءات الهاردة في اآلية:

(َّللاَُّ ُ بكدخ السيع كصبًل مع فتح البلـ لفع الجبللةُٔ : قخأىا الحدغ كعسخك بغ عبيج: ُ الِع)( َّللاَُّ ُٔ الع ) (ٔ
(ٔ٘). 

 . (ٙٔ)ُ اْلَقيُِّع ُ  كعمقسة كزيج بغ عمي: قخأىا ابغ مدعػد اْلَقيُّػـُ ُ : ُ  (ٕ
 المعنى اللغهي:

                                           

؛ كمخائب القخاءات، مخائب القخاءات كما جاء فييا ٕ٘ىػ(:ٖٓٚ( يشطخ: مخترخ في شػاذ القخآف، الحديغ بغ أحسج بغ خالػيو )ت٘ٔ)
؛ ٖٕٗق(:ٖٔٛمغ اختبلؼ الخكاية عغ الرحابة كالتابعيغ كاألئسة الستقجميغ، أحسج بغ الحديغ األصفياني السعخكؼ بػ)ابغ ميخاف( )ت

؛ كشػاذ القخاءات، دمحم بغ أبي نرخ أبػ عبج هللا ٘ٙ٘/ٕلقخاءات، ، دمحم بغ أبي نرخ بغ احسج الجىاف الشػزاكازي:كالسغشي في ا
ظ؛ كالتقخيب كالبياف، عبج الخحسغ بغ ٚٙق( :ٛٛ٘؛ كقخة عيغ القخاء، ، إبخاهيع بغ دمحم بغ عمي أبػ اسحاؽ السخنجي )تٚٓٔالكخماني:

 .ٕٙٗىػ(:ٖٙٙتعبج السجيج بغ اسساعيل الرفخاكي)
؛ كشػاذ ٙٙ٘/ٕ؛ كالسغشي في القخاءات:ٔ٘ٔ/ٔ؛ كالسحتدب:ٖٕٗ؛ كمخائب القخاءات:ٕ٘( يشطخ: مخترخ في شػاذ القخآف:ٙٔ)

 .ٚٓٔالقخاءات:
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 .  (ٚٔ)يقـػ بذؤكنيع كيتػل  أمخىعالَقيُِّع : مغ قاـ يقػـ، كىػ َسيِّج القػـِ كمغ 
 التفدير العام لآلية: 

لسا كاف ندكؿ ىحه الدػرة في مجادلة أىل الكتا ، كبياف مشدلة اإلسبلـ كالقخآف، افتتحت بالحخكؼ السقصعة 
ككساؿ ألػىيتو كىي  بعمسيا، ثع تبل ذلظ بياف صفة مغ صفات هللا  التي ىي ِسٌخ مغ األسخار التي اختز هللا 

اُمُو بشفدو كاستغشاؤه بحاتو، كاحتياُج ما سػاه لو، فيػ القائع عم  كل شيء بالحفع كالخعاية كالترخيف، قاؿ تعال : ُ قي
، كقّيػِمَيُتو ُمَتزسشة لقجرِتِو كربػبيِتو كاستغشائو، كىػ أيزًا الباقي َٖٖأَفَسْغ ُىَػ َقاِئٌع َعَم  ُكلِّ َنْفٍذ ِبَسا َكَدَبْت ُ  الخعج: 

 . (ٛٔ) اؿببل زك 
 التفدير بالقراءات الهاردة: 

الحخكؼ السقصعة تكػف ساكشة عشج الػقف عمييا، كسكػنيا ىحا ليذ جدمًا، إنسا ىػ عم  نية الػقف عم  كل 
(َّللاَُّ ُ، لحا قيل أف ىحه ٔحخؼ، لحا كانت القخاءة الستػاتخة بفتح السيع عشج التقاء الداكشيغ، كلع ُتكدخ كسا في قخاءة ُ الِع)

ه عميو الدجاج (ٕٓ)ىػ( الكدَخ في المغة ٕ٘ٔ، كقج أجاز األخفر)ت(ٜٔ)لقخاءة تػىع إللتقاء الداكشيغا ، إال أف قػلو ىحا َردَّ
ق( بقػلو:ُ كىػحا ممط مغ أبي الحدغ؛ ألف قبَل السيِع ياٌء مكدػٌر ما قبميا فحُقيا الفتُح اللتقاِء الداكشيغ كذلظ ٖٖٚ)ت

 .(ٕٔ)لثقِل الكدخِة مع الياءُ
: أف القخاءة ال تأثيخ ليا في التفديخ، مع كػنيا ضعيفة في المغة أيزًا، حت  قيل عشيا أنيا  تبين من ذلكي

 تػىٌع كخصأ.

                                           

 .ٕٚٙ/ٜىػ(:ٖٓٚ( يشطخ: تيحيب المغة ، دمحم بغ أحسج األزىخي )تٚٔ)
؛ كتفديخ الخامب االصفياني، الحديغ بغ ٚ٘ٔ/ٙىػ(:ٖٓٔ( يشطخ: جامع البياف في تأكيل القخآف، دمحم بغ جخيخ بغ يديج الصبخي )تٛٔ)

 .ٙٗٔ/ٖ؛ كالتحخيخ كالتشػيخ:ٕٙٓػػػ  ٕ٘ٓ/ٕىػ(:ٕٓ٘دمحم بغ السفزل السعخكؼ بالخامب األصفيان  )ت
؛ كالكذاؼ عغ حقائق مػامس التشديل كعيػف األقاكيل ٘ٙ/ٔىػ(:ٕٚٓالفخاء )ت( يشطخ: معاني القخآف ، يحي  بغ زياد بغ عبج هللا ٜٔ)

؛ كالجامع ألحكاـ القخآف، دمحم بغ أحسج بغ أبي بكخ القخشبي ٖٖ٘/ٔىػ(:ٖٛ٘في كجػه التأكيل، محسػد بغ عسخك بغ أحسج الدمخذخي )ت
 .ٔ/ٗىػ(::ٔٚٙ)ت
 .ٕٕ/ٔىػ(::ٕ٘ٔاألكسط )ت ( يشطخ: معاني القخآف ، سعيج بغ مدعجة السعخكؼ باألخفرٕٓ)
 .ٖٖٚ/ٔىػ(:ٖٔٔ( يشطخ: معاني القخآف كإعخابو ، إبخاهيع بغ الدخي بغ سيل الدجاج )تٕٔ)
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ُ اْلَقيُِّع ُ، فسغ ناحية السادة المغػية نجج اف الكمستيغ متحجتاف مغ حيث الجاللة في  ك اْلَقيُّػـُ ُ أما قخاءة ُ 
ُ اْلَقيُِّع ُ، متحجتاف في السعش ، كىػ: القياـ بحفع كل شيٍء كتجبيخِه، بل قيل: أنيسا  كاْلَقيُّػـُ ُ مدتػاىا المغػي ، فقخاءة ُ 

، ىحا ما َذَكختو كتب التفديخ كالقخاءات التي كقف عمييا البحث، كالريغتاف قج كردتا في ركايات (ٕٕ)لغات لسعش  كاحج
َسَػاِت  ِإذا قاؿ: كاف  حجيث دعاء التيجج، فعغ ابغ قباس  ج قاؿ: ُ المَُّيعَّ َلَظ الَحْسُج َأْنَت َقيُِّع الدَّ قاـ مغ الميل يتيجَّ

كفي ركاية: ُ َكَلَظ اْلَحْسُج َأْنَت َقيُّػـُ الدساكات َكاأْلَْرِضُ  (ٖٕ)َكاأَلْرِض َكَمْغ ِفيِيغَّ ...ُ، 
، كأممب ُشخاح الحجيث قج (ٕٗ)

مكسغ  الفخؽ الجاللي كاقع في داللة الدنة الرخفية لمكمستيغ ، فريغة َقّيـػ إال اف  ذىبػا إل  ما ذىب إليو أىل التفديخ،
أكثُخ حخكفًا مغ صيغة قيع، كقج قاؿ الرخفيػف إف الديادة في السبش  زيادة في السعش ، لحا ذىب فخيق مغ شخاح 

ال بغيخه، السقيع لغيخه كذلظ ال يرح إاّل صيغة مبالغة مغ القائع كمعشاىا القائع بشفدو مصمقًا   اْلَقيُّػـُ ُ الحجيث إل  أف ُ 
، كىي صيغة في السجح، أما ُاْلَقيُِّع ُ فسعشاه القائع بأمػُر الخمق كمجبخىع كمجبخ العالع في جسيع أحػالو، كقج هلل 

، فتكػف القخاءتاف قج (ٕ٘)تدتعسل ىحه الريغة لمخمق فيقاؿ قّيع الجار كقّيع الصفل، كلحا فقج تأتي في السجح أك في الحـ
 جسعتا بيغ الجاللتيغ في ىحه اآلية : القائع بشفدو مصمقًا السقيع لغيخه ككحلظ القائع بأمػُر الخمقو.

تشزػي تحتيا قخاءة ُ اْلَقيُِّع ُ ، مغ حيث أف ُ اْلَقيُّػـُ ُ مغ ذلظ يتبيغ: أف القخاءتيغ فييسا عسـػ كخرػص، فقخاءة ُ 
 و مقيٌع لغيخه، أما ُ اْلَقيُِّع ُ فيي لمسقيع لذؤكف ميخه لحا جاز إشبلقيا عم  السخمػقػف بخبلؼ األكل . قائع بشفد اْلَقيُّػـُ ُ 

ـِ َكْيَف َيَذاُء اَل ِإَلَو ِإالَّ ُىَػ اْلَعِديُد اْلَحِكيُع ) .ٕ ُرُكْع ِفي اأْلَْرَحا  (ُٙقاؿ تعال : ُ ُىَػ الَِّحي ُيَرػِّ
 القراءة الهاردة في اآلية:

َرُكْع ُ  ُرُكْعُ قخأىا شاكس: ُ َتَرػَّ  . (ٕٙ)ُ ُيَرػِّ
 المعنى اللغهي:

                                           

؛ كالسحتدب في تبييغ كجػه شػاذ القخاءات كاإليزاح عشيا، عثساف بغ جشي السػصمي ٙ٘ٔ/ٙ( يشطخ: جامع البياف:ٕٕ)
 .ٜٖٚ/ٔ؛ كالسحخر الػجيد:ٔ٘ٔ/ٔىػ(:ٕٜٖ)ت
 .  ٕٓٔٔ، كحجيث رقع ٛٗ/ٕ( صحيح البخاري: كتا  التيجج؛ كبا  التيجج بالميل:ٖٕ)
 .ٖٚٙٚ، كحجيث رقع ٖٗٔ/ٚ( الدشغ الكبخد لمشدائي: كتا  الشعػت؛ كبا  الحي:ٕٗ)
 .ٜٓٗ/ٓٔ؛ كإرشاد الداري لذخح صحيح البخاري:ٕٖٔ/ٜ( يشطخ: صحيح البخاري تعميق د.مرصف  البغا:ٕ٘)
 . ٚٙ٘/ٕ؛ كالسغشي في القخاءات:ٕٙ-ٕ٘ذ القخآف:( يشطخ: مخترخ في شػإٙ)
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ػرة: ىيئة كل مخمػؽٍ   .(ٕٛ)، كالترػيخ إيجاد الذيء كجعمو عم  صػرة كشكل(ٕٚ)الرُّ
 التفدير العام لآلية: 

، فسغ كساؿ اآلية فييا دليل مغ دالئل قجرة هللا عدكجل العميع الخبيخ بجقائق االمػر، الحي يدتحيل عميو العبث
عمسو كعطيع قجرتو تّرػيخ االنداف في االرحاـ كجعل الخمق مشيع االبيس كمشيع االسػد كمشيع بيغ ذلظ كميخىا مغ 

 .(ٜٕ)ُخمَق كدائخ البذخ االمػر التي قجرىا بعمسو كحدغ تجبيخه، كفي ىحه اآلية تعخيس لػفج نجخاف بأف قيد  
 التفدير بالقراءة الهاردة: 

ل(، كليحا الريغة عجة معاف نرت عمييا كتب قخاءة ُ  َرُكْع ُ جاءت بريغة الساضي عم  كزف )َتَفعَّ َتَرػَّ
 : (ٖٓ)الرخؼ مشيا

، مع االنتباه عم  (ٖٔ)معش  اإلتخاذ، كعم  ذلظ ذىب السفدخكف في تػجيو ىحه القخاءة بسعش : صّػركع لشفدو كلتعبجه
 ، الحي قج يفيع مغ داللة البشية الرخفية الستبادرة مغ حيث ىي.(ٕٖ)انو ُ ليذ السخاد بالترّػر قياـ الرػرة بالحىغُ

ل(، أي أف تكػف قخاءة  َرُكْع ُ بسعش  ّصػركعكمشيا أف تكػف ىحه الريغة مػافقة لريغة )َفعَّ ، كعم  ذلظ ُ تَرػَّ
ما قج تع ككاف، أما كفعمو في حكع  بريغة الساضي، لبياف أف أمخ هللا  تكػف ىحه القخاءة قج عّبخت عغ قجرة هللا 

ُرُكْعُ بريغة السزارع الجالة عم     .(ٖٖ)فيسا يطيخ مغ األحػاؿالتججد كاالستسخار القخاءة الستػاتخة  ُ ُيَرػِّ

                                           

 .ٕٕٛ؛ كالسعجع السػسػعي لؤللفاظ القخآف الكخيع كقخاءاتو، د.احسج مختار عسخ::ٕٖٓ/ٖ( يشطخ: مقاييذ المغة:ٕٚ)
 .ٕٕٛ( يشطخ: السعجع السػسػعي لؤللفاظ القخآف الكخيع:ٕٛ)
؛ كإرشاد العقل الدميع إل  مدايا الكتا  الكخيع، دمحم بغ ٙ/ٕىػ(:ٗٚٚ( يشطخ: تفديخ القخآف العطيع، إسساعيل بغ عسخ بغ كثيخ )تٜٕ)

 .ٙ/ٕىػ(:ٕٜٛدمحم بغ مرصف  العسادي )ت
؛ كتسييج القػاعج بذخح تدييل الفػائج، دمحم بغ ٜٕ٘/ٔىػ(:٘ٔٚ( يشطخ: شخح شافية ، حدغ بغ دمحم بغ شخؼ شاه األستخاباذي)تٖٓ)

 .ٖٔ٘ٚ/ٛ:ىػ(ٛٚٚيػسف بغ أحسج السعخكؼ بشاضخ الجير )ت
؛ كالجر السرػف ، ٙ/ٕىػ(:٘ٛٙ؛ كأنػار التشديل كأسخار التأكيل ، عبج هللا بغ عسخ بغ دمحم البيزاكي )تٖٖٙ/ٙ( يشطخ: الكذاؼ:ٖٔ)

 . ٖٕ/ٖىػ(:ٙ٘ٚأحسج بغ يػسف بغ عبج الجائع السعخكؼ بالدسيغ الحمبي )ت
 .ٖ/ٖىػ(:ٜٙٓٔالخفاجي )ت ( يشطخ: حاشية الذيا  عم  تفديخ البيزاكي ، أحسج بغ دمحم بغ عسخٕٖ)
 .ٕٓ/ٖ، البحخ السحيط:ٔٔٗ/ٕ( يشطخ: تفديخ الخامب األصفياني:ٖٖ)
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لعباده إنسا ىػ  : أف القخاءة بتػجييييا قج أضافت معش  تفديخيًا لآلية، األكؿ ىػ أف خمق هللا يتبين من ذلك
ْنَذ ِإالَّ ِلَيْعُبُجكِف ) ، أك الثاني كأف ىحا الخمق ىيغ عم  هللا ٙ٘(ُ  الحاريات: ٙ٘لعبادتو قاؿ تعال : َكَما َخَمْقُت اْلِجغَّ َكاإْلِ

 .كأنو في حكع ما قج تع كنفح 
ُـّ اْلِكَتاِ  َكُأَخُخ ُمَتَذاِبَياٌت َفَأمَّا الَِّحيَغ ِفي ُقُمػِبِيْع قاؿ تعال  :ُ ُىَػ الَِّحي َأْنَدَؿ َعَمْيَظ اْلِكَتاَ  ِمْشُو آَياٌت ُمْحَكسَ  .ٖ اٌت ُىغَّ ُأ

ػَف آَمشَّا ِبِو ُكلٌّ َّللاَُّ َكالخَّاِسُخػَف ِفي اْلِعْمِع َيُقػلُ َزْيٌغ َفَيتَِّبُعػَف َما َتَذاَبَو ِمْشُو اْبِتَغاَء اْلِفْتَشِة َكاْبِتَغاَء َتْأِكيِمِو َكَما َيْعَمُع َتْأِكيَمُو ِإالَّ 
 (ُِٚمْغ ِعْشِج َربَِّشا َكَما َيحَّكَُّخ ِإالَّ ُأكُلػ اأْلَْلَباِ  )

 القراءات الهاردة في اآلية:
 (  قاؿ تعال :ُ َكَما َيْعَمُع َتْأِكيَمُو ِإالَّ َّللأَُُّ

 .(ٖٗ): ُ ِإْف َتْأِكيُمُو ِإال ِعْشَج  هللِا ُ أ. قخأىا عبج هللا بغ مدعػد 
 .(ٖ٘): ُ َكِإْف َحِقيَقُة َتْأِكيِمِو ِإالَّ ِعْشَج هللِا ُ  . قخأىا عبج هللا بغ مدعػد 

 .(ٖٙ): ُ َكَيُقػُؿ الخَّاِسُخػَف ِفي اْلِعْمِع آَمشَّا ِبِو ُ ( ُ َكالخَّاِسُخػَف ِفي اْلِعْمِع َيُقػُلػَفُ قخأىا أبي بغ كعب كابغ قباس ٕ
اؾ: ُ َكَما َيْحُكُخ ُ قخأىا ال "ُ َكَما َيحَّكَّخُ ( ٖ حَّ  .(ٖٚ)زَّ

 المعنى اللغهي:
 .(ٜٖ)، كيأتي في القخآف الكخيع عم  كجػه كثيخة مشيا الِعطة(ٖٛ)الحكخ: نقيس الشدياف 

 التفدير العام لآلية:
في كتابو العديد عم  نػعيغ كسا كصفتيا اآلية، قاؿ تعال : :ُ ُىَػ الَِّحي َأْنَدَؿ َعَمْيَظ اْلِكَتاَ  ِمْشُو  آيات هللا 

ُـّ اْلِكَتاِ  َكُأَخُخ ُمَتَذاِبَياٌتُ ، فالسحكع كالستذابو عمٌع مغ عمػـ القخآف الكخيع قج اختمفْت  آراء العمساء آَياٌت ُمْحَكَساٌت ُىغَّ ُأ
                                           

 ك.ٛٙ؛ كقخة عيغ القخاء:ٚٓٔ( يشطخ: شػاذ القخاءات:ٖٗ)
 . ٜٖٓ/ٕىػ(:ٖٙٔ( يشطخ: كتا  السراحف، عبج هللا بغ سميساف بغ االشعث الدجدتاني )ت ٖ٘)
 ك.ٛٙ؛ كقخة عيغ القخاء:ٚٓٔ؛ كشػاذ القخاءات:ٚٙ٘/ٕلقخاءات:؛ كالسغشي في اٖٛٗ/ٕ( يشطخ: كتا  السراحف:ٖٙ)
 .ٛٓٔ؛ كشػاذ القخاءات:ٛٙ٘/ٕ؛ كالسغشي في القخاءات:ٖٕٗ( يشطخ: مخائب القخاءات:ٖٚ)
 .ٗٙٙ/ٕ( يشطخ: الرحاح:ٖٛ)
 .ٕٛٔق(:ٛٚٗ)ت  ( يشطخ: كالػجػه كالشطائخ أللفاظ كتا  هللا العديد، الحديغ بغ دمحم بغ إبخاهيع الجامغانيٜٖ)
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، كلعل أبخز ما جاء في ذلظ قػليع: ُ السحكع ما عخؼ السخاد مشو إما بالطيػر كإما (ٓٗ) جىسا بياف معشاىسافي تعخيف ح
، كفي (ٔٗ)بالتأكيل كالستذابو ما استأثخ هللا بعمسو كقياـ الداعة، كخخكج الججاؿ، كالحخكؼ السقصعة في أكائل الدػرُ 

تٌج عغ الػقف في تبلكة ىحه اآلية، فسغ كقف عم  لفع الستذابو عم  كجو الخرػص ضيخ لمعمساء خبلٌؼ آخٌخ نا
الجبللة قاؿ إّف هللا تعال  استأثخ بعمَع الستذابو فبل يرل إل  عمسو أحج، فتكػف الػاك لبلستئشاؼ، كمغ قاؿ إّف عمسو 

قيغ دليل كمدتشج كُيعّمسو لسغ يذاء مغ قباده الخاسخيغ كالستسكشيغ مغ العمساء، فالػاك لمعصف، كلِكبل الفخي عشج هللا 
 .(ٕٗ)يدتشج إليو كقج تػسع السفدخكف في بدصيسا مفرميغ 

 التفدير بالقراءة الهاردة:
بعمسو،  تؤيج قخاءة ُ ِإْف َتْأِكيُمُو ِإال ِعْشَج  هللِا ُ الخاي االكؿ في تعخيف عمع الستذابو كىػ أنو مسا أستأثخ هللا 

: ُ  إذ قرخت التأكيل كمو عم  هللا تعال ، معدزة ذلظ بطخؼ السكاف )عشج( كالشفي بػػػ) إف( ، أما قخاءة ابغ مدعػد 
َكِإْف َحِقيَقُة َتْأِكيِمِو ِإالَّ ِعْشَج هللا ُ بديادة َُحِقيَقُة ُ عم  القخاءة األكل  فمعميا مغ تفديخاتو 

، كىحه الديادة عسقت (ٖٗ)
 السجلػؿ عميو بالقخاءة االكل ، إذ نرت عم  حقيقة التأكيل ككشيو .السعش  
كتأكيج ىحا السعش  أيزًا في قخاءة ُ َكَيُقػُؿ الخَّاِسُخػَف ُ التي صّخحت بفعل القػؿ مسا يعشي انتفاء أي احتساؿ  

لع تثبت بيا القخاءة فأقل لمعصف، كقج قاؿ عشيا االلػسي: ُ فيحا يجؿ عم  أف الػاك لبلستئشاؼ ألف ىحه الخكاية كإف 
، كفي اآلية ثشاٌء عم  (ٗٗ)درجاتيا أف تكػف خبخًا بإسشاد صحيح إل  تخجساف القخآف فيقجـ كبلمو عم  مغ دكنوُ 

                                           

 :الشػع الثالث كاألربعػف في السحكع كالستذابو.ٖ/ٖ( يشطخ: اإلتقاف في عمـػ القخآف:ٓٗ)
 .ٖ/ٖ( يشطخ: اإلتقاف في عمـػ القخآف:ٔٗ)
؛ ٛ/ٕ؛ كإرشاد العقل الدميع:ٓٗ/٘؛ كالمبا  في عمـػ الكتا :ٙ/ٕالتشديل كأسخار التأكيل: ؛ كأنػارٖٓٗ/ٔ( يشطخ: السحخر الػجيد:ٕٗ)
 .ٔٛ/ٕكح السعاني:كر 
، الكتا  الفخيج في إعخا  القخآف السجيج، ٕٔٗ/ٔىػ(:ٓٔ٘( معالع التشديل في تفديخ القخآف، الحديغ بغ مدعػد بغ دمحم البغػي )تٖٗ)

 .ٔٔ/ٕىػ(:ٖٗٙالسشتجب بغ أبي العد بغ رشيج اليسحاني )ت
 . ٕٛ/ٕ( ركح السعاني:ٗٗ)
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الخاسخيغ إذ آمشػا بالستذابو بتدميع كاعتقاد كىحا مغ كساؿ عمسيع، ركي عغ عسخ بغ عبج العديد)رحسو هللا( أنو قاؿ: ُ 
 .(٘ٗ)في العمع بتأكيل القخآف إل  أف قالػا: آمشا بو كل مغ عشج ربشاُ انتي  عمع الخاسخيغ 

: أف ىحه القخاءات قج قّػت أحج الخأييغ الػارديغ في تفديخ ىحه اآلية، كإف كانت إحجاىا مغ  يتبين من ذلك
 غ ميخىع.مغ اآلية، كىع األقخ  لفيع القخآف م  السحتسل أف تكػف تفديخية؛ فإنيا تشبئشا بسا فيسو الرحابة

اؾ،  كقج اجسعت القخاءات الستػاتخة كفػقيا األربع عذخة عم  قخاءة ُ َكَما َيحَّكَّخُ   حَّ  "أما قخاءة ُ َكَما َيْحُكُخ ُ  فممزَّ
لحا يتعيغ عميشا الخجػع ال  داللة  -بحدب ما كقف عميو ىحا البحث  -، كلع يػردىا أحٌج مغ السفدخيغ بحكخ أك بياف 

كىحه  (ٙٗ)كالتذجيج يجؿ عم  الكثخة في الفعل البشية الرخفية لمكمسة، فشمحع أف فعل َيْحكخ بالتخايف كيّحّكخ بالتذجيج،
السيسا اف الكبلـ كارد في عمع هللا تعال  كاحاشتو، اما قخاءة التخايف فتجؿ عم   الجاللة متحققة في القخاءة الستػاتخة ،

أصل حجث الحكخ ، مسا يعشي اف ثسة فخقا بيغ الكمستيغ في الجاللة المغػية كالرخفية، كقج كردت ىاتاف الريغتاف 
 ف عم  الػجػه اآلتية:متػاتختيغ في ميخ مػضع مغ القخآف الكخيع، كالستتبع لتػجيو كتب القخاءات ليسا يق

( ٗ٘ذكخت َحاَجتظ كتحكختيا، كُيدػتجؿ عم  ذلظ بقػلو تعال : ُ َكبلَّ ِإنَُّو َتْحِكَخٌة ) أكاًل: أنيسا بسعش  كاحج يقاؿ 
 ، فبل فخؽ داللي بيشيسا بحدب ىحا الػجو.(ٚٗ)٘٘-ٗ٘السجثخ:( ُ َ٘٘فَسْغ َشاَء َذَكَخُه )

خ(، ادمست تاءه مع الحاؿ، كمعش  يْحكخ ثانيًا: أف )يْحُكخ( مغ في الفعل )َذكَ  خ(، ك)َيحَّكَّخ( مغ الفعل )َتّحكَّخ َيَتحكَّ
 الفخؽ بّيٌغ بيشيسا. ، ك(ٛٗ)يتشّبو كيعمع، كمعش  يتحّكخ: يتفّكخ كيتعع

ثالثًا: ف السخاد بيسا التجّبخ كالّتفكخ، إال أف الفعل السذجد فيو ىحا السعش  أكثخ، كالسخفف دكنو في الكثخة 
 .(ٜٗ)جاللة عم  السعش كال

                                           

 . ٕٔٗ/ٔ( معالع التشديل:٘ٗ)
 .ٕٔ٘/ٔ؛ شخح شافية ابغ الحاجب:ٜٖٗ/ٗىػ(:ٖٗٙرل لمدمخذخي، يعير بغ عمي بغ يعير السػصمي)ت( يشطخ: شخح السفٙٗ)
 .ٖٔ٘ىػ(:ٖٓٗ؛ كحجة القخاءات، عبج الخحسغ بغ دمحم السعخكؼ بأبي زرعة )ت نحػ ٕٔٚ/ٕ( يشطخ: معاني القخآف لمفخاء:ٚٗ)
اس )تٛٗ)  . ٙٔ/ٖىػ(:ٖٖٛ( يشطخ: إعخا  القخآف ، أحسج بغ دمحم بغ إسساعيل الشَّحَّ
 .ٕٗٓ/٘ىػ(:ٖٚٚ( يشطخ: الحجة لمقخاء الدبعة، الحدغ بغ أحسج بغ عبج الغفار الفارسّي )ت ٜٗ)
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تحتسل أنيا جاءت بسعش  القخاءة الستػاتخة فمع  -بحدب ما ُذكخ مغ التػجييات-: أف ىحه القخاءة يتبين من ذلك
تؤثخ شيئًا في السعش ، أك جاءت بسعش  التشُبو كالعمع فغّيخت السعش  أك أف السخاد بيا التجبخ كلكغ بسعش  أخف مغ 

 ػجيو الثالث ىػ األقخ  ليحه اآلية، وهللا أعمع.الستػاتخة كربسا كاف ىحا الت
 (ُٛاُ  )قاؿ تعال  :ُ َربََّشا اَل ُتِدْغ ُقُمػَبَشا َبْعَج ِإْذ َىَجْيَتَشا َكَىْب َلَشا ِمْغ َلُجْنَظ َرْحَسًة ِإنََّظ َأْنَت اْلَػىَّ  .ٗ

 القراءات الهاردة في اآلية:
 ُ اَل ُتِدْغ ُقُمػَبَشاُ (ٔ

َمسي، كابغ يعسخ، كالجحجري كنبيح كأبػ كاقج الجخاح كعسخك  قخأىا أبػ بكخ الرجيق  . أ كأبػ عبج الخحسغ الدُّ
  . (ٓ٘)بغ فائج ككخدا  : ُ ال َتِدْغ ُقمػُبشا ُ 

َمسيقخأىا  .    .(ٔ٘)ُ ال َيِدْغ ُقمػُبشا ُ : الدُّ
 .  (ٕ٘)ُركيت عغ نافع: ُ ال َتُدْغ ُقُمػُبشا ُ  . ت

  .(ٖ٘) ُ ُ ُلْجِنظَ قخأىا أبػ حيػة:  ( ُ َلُجْنَظُٕ
 المعنى اللغهي:

ْيُغ:  مغ زاغ يديغ، كىػ السيل  كاالنحخاؼ عغ الذيء أك القرج   .(ٗ٘) الدَّ
 .(٘٘)لَُّجف: ضخٌؼ بسعش  عشج

 التفدير العام لآلية: 

                                           

؛ كشػاذ ٛٙ٘/ٕ؛ كالسغشي في القخاءات:ٗ٘ٔ/ٔ؛ كالسحتدب:ٖٕ٘؛ كمخائب القخاءات:ٕٙ( يشطخ: مخترخ في شػاذ القخآف:ٓ٘)
 ك.ٛٙ؛ كقخة عيغ القخاء:ٛٓٔالقخاءات:

 .ٛٙ٘/ٕ؛ كالسغشي في القخاءات:ٕٙ( يشطخ: مخترخ في شػاذ القخآف:ٔ٘)
 .ٖٕ٘( يشطخ: مخائب القخاءات:ٕ٘)
 ك.ٛٙ؛ كقخة عيغ القخاء:ٕٙ( يشطخ: مخترخ في شػاذ القخآف:ٖ٘)
 .ٓٗ/ٖ؛ كمقاييذ المغة:ٕٓٛ/ٕىػ(:ٕٖٔ( يشطخ: جسيخة المغة، دمحم بغ الحدغ بغ دريج األزدي )تٗ٘)
 .ٓٗ/ٛىػ(:ٓٚٔ( يشطخ: العيغ ، الخميل بغ أحسج بغ عسخك الفخاىيجي )ت٘٘)
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ليع، دعػا هللا بالثبات عم  ىحا اإليساف كاليقيغ،  بعج أف ّتع لمسؤمشيغ إيسانو بالسحكع كالستذابو بيجاية هللا 
، كالسعش : أف (ٙ٘)كاف يجعػ بيحا الجعاء في صبلة السغخ  أياـ حخِ  الّخدة ء في السػشأ أّف أبا بكٍخ الرجيق كقج جا

السؤمشيغ لسا رأكا انقداـ الشاس بيغ زائٍغ كميتٍج دعػا هللا رامبيغ في أف يشجييع مسا ابتم  بو ميخىع مغ أىل الديغ، كأف 
 .(ٚ٘)يثبت قمػبيع، فبل تسيل إل  الزبلؿ

 التفدير بالقراءة الهاردة: 
، كالفعل رباعي مديج االختبلؼ في القخاءتيغ ىػ في إسشاد الفعل، ففي الستػاتخة اسشج ال  الزسيخ العائج عم  هللا  (ٕ

باليسدة، كفي ىحه القخاءات جاء ثبلثًيا مجخًدا الزًما مدشًجا إل  القمػ  ، كجاء االسشاد تارة بالتحكيخ كاخخد بالتأنيث ، 
، كالجعاء في القخاءتيغ: الستػاتخة كىشا مػّجو هلل   (ٛ٘)لفاعل لسا كاف جسع تكديخ جاز في فعمو الػجيافألف ا

فالفعل بيجه سبحانو كإف كاف قج اسشج لمقمػ  ، كىػ مغ قبيل السجاز، كقج كقف ابغ جشي عم  ىحا السعش  كقفة 
 ُتِدْغ ُقُمػَبَشاُ؛ كذلظ أنو في الطاىخ شمب مغ القمػ  مػفقة حيغ قاؿ: ُىحا في السعش  عائج إل  قخاءة الجساعة: ُ اَل 

كىػ اسمػ  متكخٌر في القخآف الكخيع، كدارٌج في لغة العخ ، قاؿ  (ٜ٘)كر بة إلييا... كالسدؤكؿ كاحج كىػ هللا سبحانوُ
ْيَصاُفُ األعخاؼ:  ـَ اَل َيْفِتَششَُّكُع الذَّ ، أما االختبلؼ في كدخ الداي (ٓٙ)ىاىشا ككقػليع: ال أرَيشَّظَ    ٕٚتعال  :ُ َياَبِشي آَد

 .(ٔٙ)كضسيا فيػ مغ أف الفعل زاغ ُيرّخؼ يديغ تارة كيدكغ تارة أخخد إال أف الياء أفرح
مغ ذلظ يتبيغ : أف القخاءات التي أسشج الفعل فييا لمقمػ  لع تغيخ في السعش ، إذ األمخ كمو حقيقة بيج هللا مقمب القمػ  

  ميخ أنشا يسكغ أف نمحع جانب التأد  مع هللا ،  في إسشاد فعل الديغ لمقمػ ،(ٕٙ). 

                                           

 .ٜٕ٘؛ حجيث رقع:ٚٓٔ/ٕ( يشطخ: السػشأ:كتا  الربلة؛ با  القخاءة في السغخ  كالعذاء:ٙ٘)
 .ٕٓ/ٗ؛ كالجامع ألحكاـ القخآف:ٕٔٔ/ٙ( يشطخ: جامع البياف:ٚ٘)
 .ٕٗ/٘ىػ(:٘ٚٚكالمبا  في عمـػ الكتا ، عسخ بغ عمي بغ عادؿ الجمذقي )ت؛ ٖٙٚ/ٖ( يشطخ: شخح السفرل:ٛ٘)
 .ٗ٘ٔ/ٔ( يشطخ: السحتدب:ٜ٘)
 . ٕ٘٘/ ٕىػ(: ٗٓٗٔ؛ كدراسات ألسمػ  القخآف، دمحم عبج الخالق عزيسة )ت ٗ٘ٔ/ٔ( يشطخ: السحتدب:ٓٙ)
 . ٕٖٗ/ٛىػ(:ٔٔٚ( يشطخ: لداف العخ ، دمحم بغ مكـخ بغ عم  بغ مشطػر )تٔٙ)
 .ٖٗ/ٖ؛ كالجر الرػف:ٖٔ/ٕطخ: الكتا  الفخيج في إعخا  القخآف السجيج:( يشٕٙ)



0207(، لسنة 7، العدد )71جملة أحباث كلية الرتبية األساسية ، اجمللد 
College of Basic Education Researchers Journal 

ISSN: 7452-1992 Vol. (17), No.(1), (2021) 
 

- 334 - 

 

أما قخاءة ُ ُلْجِنَظ ُ بزع البلـ مع سكػِف الجاؿ ككدخ الشػف، فيي لغٌة في )لجف( مغ بيغ زىاء تدع لغاٍت فييا، 
 .(ٖٙ)كميا تأتي بالسعش  نفدو

ِ َشْيًئا َكُأكَلِئَظ ُىْع َكُقػُد الشَّاِر )ِإفَّ الَِّحيَغ َكَفُخكا َلْغ تُ  قاؿ تعال :ُ .٘  (ُْٓٔغِشَي َعْشُيْع َأْمَػاُلُيْع َكاَل َأْكاَلُدُىْع ِمَغ َّللاَّ
 القراءات الهاردة في اآلية:

 ُُُ َلْغ ُتْغِشيَ  (ٔ
َمسي عغ عمي  قخأىا . أ  . (ٗٙ)كالحدغ : ُ َلْغ ُتْغِشْيُ  الدُّ
 . (٘ٙ)ُ َلْغ ُيْغِشَيُ قخأىا الحدغ كأبػ عبج الخحسغ الدمسي كابغ ِمقَدع:  .  
 . (ٙٙ)ُ َلْغ ُيْغِشْيُ قخأىا األعسر كإبخاهيع الشخعي:  . ت

  ( ُ َكُأكَلِئَظ ُىْع َكُقػُد الشَّاِرُٕ
 .(ٚٙ)ُ ُأكلِئَظ ُىع ِكقاُد الشَّارِ : ُ أ. كقخَأ الّشبيُّ 

 .(ٛٙ)ُ  َكُأكلِئَظ َكُقػدُ  . قخأىا اليسحاني عغ شمحة مغ السرخؼ: ُ 
 .(ٜٙ)ُ ُكُقػُد ج. قخأىا الحدغ كالزحاؾ كأبػ البخىدع كقتادة كأبػ حيػة كمجاىج كشمحة بغ السرخؼ ُ 

 المعنى اللغهي:
 .(ٓٚ)الَغَشاء: ِبفتح الغيغ ىػ الشفع أك اإلجداء كالكفاية، كأمش  عشو أجدَأ عشو

                                           

 .ٕٛٓٓ/ٗ؛ كتسييج القػاعج بذخح تدييل الفػائج:٘ٗٔ/ٔ( يشطخ: إعخا  القخآف لمشحاس:ٖٙ)
 .ٛٓٔ؛ كشػاذ القخاءات:ٕٙ( يشطخ: مخترخ في شػاذ القخآف:ٗٙ)
 ك.ٛٙ؛ كقخة عيغ القخاء:ٛٓٔكشػاذ القخاءات:؛ ٛٙ٘/ٕ؛ كالسغشي في القخاءات:ٖٕٙ( يشطخ: مخائب القخاءات:٘ٙ)
 .ٛٓٔ؛ كشػاذ القخاءات:ٛٙ٘/ٕ؛ كالسغشي في القخاءات:ٖٕٙ( يشطخ: مخائب القخاءات:ٙٙ)
 .ٛٓٔ؛ كشػاذ القخاءات:ٖٕٙ( يشطخ:مخائب القخاءات:ٚٙ)
 .ٛٓٔ؛ كشػاذ القخاءات:ٜٙ٘/ٕ؛ كالسغشي في القخاءات:ٖٕٙ( يشطخ: مخائب القخاءات:ٛٙ)
 .ٜٙ٘/ٕ؛ كالسغشي في القخاءات:ٖٕٙ؛ كمخائب القخاءات:ٕٙترخ في شػاذ القخآف:( يشطخ: مخٜٙ)
 .٘ٚٔ/ٛ؛ كتيحيب المغة:ٜٕٗٗ/ٙ( يشطخ: الرحاح:ٓٚ)
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الػُقػد: ُالَحصب، ككل َما أكقِج ِبِو َفُيَػ َكقػد، كالسرجر مزسـػ َكيجػز ِفيِو اْلَفْتح ... كقاؿ ابغ الّدكيت: 
ِع: اإلّتقادُ   .(ٕٚ)، كالِػقاد مثل الَػُقػد(ٔٚ)الُػُقػد، بالزَّ

 التفدير العام لآلية: 
أمػاؿ ككثخة أكالد، كما ىحا إال استقػاء زائٌف، ذكخْت اآليُة ما يدتقػي بو الكفار كالسعانجكف مغ أىل الكتا  مغ 

إذ لػ أراد هللا أف يعحبيع سػاٌء في الجنيا أك في األخخة، فمغ يججكا في امػاليع كال أكالدىع ما يجفع عشيع ىحا العحا ، 
قيغ أف كل ماٍؿ كاآلية فييا ما فييا مغ تيجيج ككصف لدػء العاقبة ليؤالء الكفار، كحت  يتعع السؤمشػف كيعمسػا عمع الي

لع يشفق في شاعة هللا، فيػ حدخة يػـ القيامة، فبل يفشػا أعسارىع ألجل ماؿ ككلج لغ يشفعيع بجؿ شاعة هللا، َأك َبَجؿ 
 .(ٖٚ)رحستو، كنياية عحابيع خيبة أمميع أف تجسعْت عمييع أسباُ  األلع فكانػا محاَء ككقػَد ناٍر مدتعخٍة بيع

 التفدير بالقراءة الهاردة: 
ليذ ليسا تأثيخ في السعش ، إذ أف إسكاف الياء في ُ َلْغ ُتْغِشْيُ كىػ مزارع مشرػ  ُ لقخاءتاف في ُُ َلْغ ُتْغِشيَ ا

تخايف كإجخاء لمفعل السشرػ  مجخد السخفػع، كربسا كاف ذلظ مغ كبلـ بعس العخ  كىػ أنيع كخىػا الحخكة عم  
قج فرل بيغ الفعل كالفاعل كىػ سبب مجػز لتخؾ السصابقة بيغ الفعل كفاعمو ، أما في قخاءة َُلْغ ُيْغِشَيُ ف(ٗٚ)الياء مصمقاً 

، فزبل عغ مخاعاة اف الفاعل جسع تكديخ يجػز في فعمو الحاؽ التاء كتخكو ، كىػ مؤكؿ بالتحكيخ عم  ارادة الجسع 
 .(٘ٚ)كبالتأنيث عم  ارادة الجساعة 

                                           

 .ٜ٘ٔ/ٜ( تيحيب المغة:ٔٚ)
بيجي )تٕٚ)  .ٖٚٔ/ ٜىػ(:ٕ٘ٓٔ( يشطخ: تاج العخكس، محّسج بغ محّسج بغ عبج الخّزاؽ الدَّ
، نرخ بغ دمحم بغ ٖٚ) ؛ كمفاتيح الغيب، دمحم بغ عسخ بغ الحدغ السمقب ٕٛٗ/ٔىػ(:ٖ٘ٚأحسج الدسخقشجي )ت ( يشطخ: بحخ العمـػ

؛ كبرائخ ذكي التسييد في لصائف الكتا  العديد، دمحم بغ يعقػ  الفيخكزآبادد ٖ٘ٔ -ٕ٘ٔ/ٚىػ(:ٙٓٙبالفخخ الخازي )ت
 . ٕٖ٘/ٗىػ(:ٚٔٛ)ت
؛ ٕٙٛ/ٕىػ(: ٕٖٚفي فشي الشحػ كالرخؼ، إسساعيل بغ عمي بغ محسػد شاىشذاه )ت ؛ ك الكشاشٖٕٙ( يشطخ:مخائب القخاءات:ٗٚ)

 .ٖ٘/ٖ؛ كالبحخ السحيط:ٕٔ/ٗكالجامع ألحكاـ القخآف:
؛ كالبحخ ٖٙٚ/ٖ؛ كشخح السفرل:ٕٓٗ/ٔىػ(:ٙٔٙ( يشطخ: التبياف في إعخا  القخآف، عبج هللا بغ الحديغ بغ عبج هللا العكبخي )ت ٘ٚ)

 .ٖ٘/ٖالسحيط:
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ُ  بفتح الػاك ىي االسع  َكُقػدُ  الجاللة الرخفية لمكمسة ، ذلظ اف ُبفتح الػاك فقج تمقتا بأما القخاءتاف في ُ َكُقػُد ُ
 ُكُقػدُ ُ، كأما ُ ِكقاُد مغ الفعل )َكَقَج( كالسعشي أف الكفار ىػ الحصب الحي ستدجخ بو نار جيشع، ككحا السعش  في قخاءة ُ 

ؿ عم  ححؼ مزاؼ ليرح البشاء ، فالكبلـ مؤك (ٙٚ)ُ فيػ السرجر مغ الفعل بسعش  االتقاد كالتقجيخ ىع أىل كقػدىا
المغػي لمجسمة ، الف ذات الكافخ ال تكػف حجثا يعبخ عشو باالتقاد ، كربسا اراد الشز القخآني اف يجؿ عم  شجة كقػع 

 ىؤالء في الشار كصمييع فييا باف صاركا ىع عيغ االتقاد مغ شجة االمتداج الحاصل بيشيع كبيغ الشار.
 التعبيخ في المغة . : أف القخاءات الػاردة في ىحه اآلية ىي مغ قبيل االتداع كتشػع يتبين من ذلك

 (ُٔٔ َشِجيُج اْلِعَقاِ  )قاؿ تعال  :ُ َكَجْأِ  آِؿ ِفْخَعْػَف َكالَِّحيَغ ِمْغ َقْبِمِيْع َكحَُّبػا ِبآَياِتَشا َفَأَخَحُىُع َّللاَُّ ِبُحُنػِبِيْع َوَّللاَُّ  .ٙ
 اآلية:القراءة الهاردة في 

  . (ٚٚ) َُكَجْأِ ُ: قخأىا ابغ ِمقَدع: ُ َكَجَأِ  ُ
 المعنى اللغهي:

الَجْأُ : مغ َدَأَ  يْجَأُ  مغ السبالغة في الديخ، كيصمق عم  مغ يجتيج في فعل شيء، ثع نقل معشاه لمعادة 
 .(ٛٚ)السدتسخة أك الذأف، كقج تحخُؾ ىسدتو فيقاؿ َدَأبًا كدؤكباً 

 التفدير العام لآلية: 
فذأنيع في كفخىع كفي اجتيادىع في محاربتو آؿ فخعػف  ألىل الكتا  الحيغ جحجكا نبػة دمحم  ضخ  هللا 

، كفي ذلظ كعيج بالعقػبة كالعحا ، إذا لسا تساثمػا في الكفخ تطاىخىع عميو كناصبػه، كذأف آؿ فخعػف مع مػس  ك 
 .(ٜٚ)باإلىبلؾ في الجنيا، ككعيج العحا  في اآلخخةبآيات هللا، كمعاداة رسمو، تعيغ أف تكػف عاقبتيع مذابية 

 التفدير بالقراءة الهاردة: 
                                           

 .٘ٓٗ/ٔ؛ كالسحخر الػجيد:ٖٓٗ/ٔيشطخ: الكذاؼ ( ٙٚ)
؛ كالكامل في القخاءات كاألربعيغ الدائجة عمييا، يػسف بغ عمي بغ جبارة الُيَحلي ٖٕٙ( يشطخ: مخائب القخاءات: ٚٚ)

 ك.ٛٙ؛ كقخة عيغ القخاء:ٛٓٔ؛ كشػاذ القخاءات:ٜٙ٘/ٕ؛ كالسغشي في القخاءات:ٔٙٚ/ٜىػ(:٘ٙٗ)ت
؛ كالسفخدات في مخيب القخآف ، الحديغ بغ دمحم السعخكؼ بالخامب األصفيان  ٕٖٔ/ٕقاييذ المغة:؛ كم٘ٛ/ٛ( يشطخ: العيغ:ٛٚ)

 .ٕٖٔىػ(:ٕٓ٘)ت
 .ٗٚٔ/ٖ؛ كالتحخيخ كالتشػيخ:ٕٕٙ/ٔىػ(:ٜٚ٘( يشطخ: زاد السديخ، عبج الخحسغ بغ عمي بغ دمحم الجػزي )تٜٚ)
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في قػلو تعال : ُ َقاَؿ َتْدَرُعػَف َسْبَع  (ٓٛ)الفتح كالدكػف في )دأ ( لغتاِف، كقج كردت القخاءة بيسا عشج الدبعة
 .(ٔٛ)، إذ يجػز في كل اسٍع تحخؾ ثانيو كإسكانو إف كاف حخفًا مغ حخكؼ الحمق ٚٗيػسف:  ِسِشيَغ َدَأًباُ 
 أف القخاءة ال تأثيخ ليا في السعش . يتبين من ذلك: 

ِ َكُأْخَخد َكاِفَخٌة َيَخكْ  .ٚ َنُيْع ِمْثَمْيِيْع َرْأَي اْلَعْيِغ َوَّللاَُّ ُيَؤيُِّج قاؿ تعال  :ُ َقْج َكاَف َلُكْع آَيٌة ِفي ِفَئَتْيِغ اْلَتَقَتا ِفَئٌة ُتَقاِتُل ِفي َسِبيِل َّللاَّ
 (ُِٖٔبَشْرِخِه َمْغ َيَذاُء ِإفَّ ِفي َذِلَظ َلِعْبَخًة أِلُكِلي اأْلَْبَراِر )

 القراءات الهاردة في اآلية:
 ُ ِفَئٌة ... َكاِفَخٌة ُ (ٔ

كميسػنة كاالنصاكي عغ أبي جعفخ: ُ ِفَئٍة أ. قخأىا الحدغ كالدُّىخي كمجاىج كحسيج ككخدا  كابغ مقدع كالدعفخاني، 
 .(ٕٛ) ... كافخٍةُ

سيفع  . (ٖٛ) كابغ أبي عبمة: ُِفَئًة... كافخًةُ  . قخأىا ابغ الدَّ
 .(ٗٛ)ُ ُتَقاِتُلُ: قخأىا مجاىج: ُُيَقاِتُلُ  (ٕ
 ُ َيَخْكَنُيْعُ (ٖ

 .(٘ٛ)عغ أبي بكخ: ُ ُيَخْكَنُيْعُ  شمحة بغ السرخؼ، كالرخصخي كالسمصي قخأىا ابغ قباس  . أ
مسي: ُ ُتَخْكَنُيْع ُ  .    .(ٙٛ)قخأىا شمحة بغ السرخؼ كالدُّ

                                           

؛ كإتحاؼ فزبلء البذخ، أحسج بغ دمحم بغ ٕٜٖىػ(: ٗٗٗالجاني )ت( يشطخ: التيديخ في القخاءات الدبع، عثساف بغ سعيج ف عثساف ٓٛ)
 .ٕٖٖىػ(:ٚٔٔٔأحسج الجمياشّي )ت

 . ٓٗ/ٖ؛ كالجر السرػف:ٜٖ٘( يشطخ: حجة القخاءات:ٔٛ)
 ك.ٛٙ؛ كقخة عيغ القخاء:ٛٓٔ؛ كشػاذ القخاءات:ٜٙ٘/ٕ؛ كالسغشي في القخاءات:ٕٙ( يشطخ: مخترخ في شػاذ القخآف:ٕٛ)
؛ ٓٚ٘/ٕ؛ كالسغشي في القخاءات:ٕٕٓٔ/ٓٔ؛ كالكامل في القخاءات:ٖٕٚ؛ كمخائب القخاءت:ٕٙي شػاذ القخآف:( يشطخ: مخترخ فٖٛ)

 ك.ٛٙ؛ كقخة عيغ القخاء:ٛٓٔكشػاذ القخاءات:
 .ٛٓٔ؛ كشػاذ القخاءات:ٓٚ٘/ٕ؛ كالسغشي في القخاءات:ٖٕٚ( يشطخ: مخائب القخاءت:ٗٛ)
 .ٛٓٔ؛ كشػاذ القخاءات:ٗ٘ٔ/ٔ؛ كالسحتدب:ٖٕٚاءات:؛ كمخائب القخ ٕٙ( يشطخ: مخترخفي شػاذ القخآف:٘ٛ)
 .ٛٓٔ؛ كشػاذ القخاءات:ٓٚ٘/ٕ؛ كالسغشي في القخاءات:ٕٕٓٔ/ٓٔ؛ كالكامل في القخاءات:ٖٕٚ( يشطخ: مخائب القخاءات:ٙٛ)
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 .(ٚٛ): ُ ِمْثَميُكع ُ ُ ِمْثَمْيِيْعُ  ُذكخت عغ ابغ قباس(ٗ
 المعنى اللغهي:

 .(ٛٛ)الِفَئُة: ُ الجساعة الستطاىخة التي يخجع بعزيع إل  بعس في الّتعاضجُ  
 .(ٜٓ)، كالخأي: ُاعتقاد الشفذ أحج الشقيزيغ عغ ممبة الطغُ (ٜٛ)الخؤية: السعايشة بالبرخ

 التفدير العام لآلية: 
اآلية الخصا  لمكفار كمشيع الييػد، كقيل لمسؤمشيغ، كىي دعػة لتأمل العاقبة في الجنيا قبل اآلخخة، فأما إف 

يخ كتأييج، فتعخض اآلية مذيج بجر كانت لمكفار كالييػد فيي تخػيف كتيجيج، كأما إف كاف الخصا  لمسؤمشيغ فيي ترب
كناصخيغ لجيشو، كالكفاَر قخيب مغ األلف  إذ التق  السدمسػف يػمئح كعجدىع ثبلثسائة كبزعَة عذخ مؤمشيغ باَّللَّ 

معتديغ بكثخة ماليا كَعِجيجىع، فخأىع السدمسػف ستسائة ككدخًا حدب ما حّج ليع مغ العجد الحي يمدميع أف يقجمػا عميو كال 
كأرد هللا السذخكيغ أف السدمسيغ أقُل  ٙٙاألنفاؿ:  ػا عشيع، قاؿ تعال :ُ َفِإْف َيُكْغ ِمْشُكْع ِماَئٌة َصاِبَخٌة َيْغِمُبػا ِماَئَتْيِغُ يحجس

 .  (ٜٔ)رؤية ضاىخة معايشة فدتيانػا بيع حت  ممبيع السدمسػف بسجد مغ هللا تعال  مغ ثبلثسائة 
 التفديخ بالقخاءات الػاردة: 

لتػضيػػػح معش  القخاءتيغ الػاردتيغ في اآلية البج مغ اإلشارة إل  أف القخاءة الستػاتػػػخة التي جاءت بالخفػػػع :ُ ُ 
فعم   ِفَئٌة ُ خبخًا لسبتجأ مححكؼ مقجر بػ )أحجىسا( كالسعش : أحجاىسا فئٌة تقاتل في سبيل هللا ، كأما القخاءة بالجخ: ُ ِفَئٍةُ

أف الجسمة إف ُجسَع االسع فييا كُفّخؽ الشعت ، كىحا التقجيخ في العامل قج أشار إليو سيبػيو حيغ بّيغ ُ ِفَئَتْيغِ  أنيا بجؿ ُ
فإما أف يكػف الشعتاف بجاًل كعم  ىحا يكػف معش  اآلية عم  قخاءة الجخ كأنيا إجابة لدؤاؿ سائل: في أّي فئتيغ؟ كإما 

 .(ٕٜ)ىسا؟ أف يخفعا عم  االبتجاء كإجابٍة لدائٍل يقػؿ فسغ 
                                           

 .ٖٕٚ( يشطخ: مخائب القخاءات:ٚٛ)
 .ٓ٘ٙ( السفخدات في مخيب القخآف:ٛٛ)
 .ٕٔٚىػ(:ٕٙٚمدمع بغ قتيبة الجيشػري )( يشطخ: تأكيل مذكل القخآف، عبج هللا بغ ٜٛ)
 .ٚٔٔ/ٖ( برائخ ذكي التسييد:ٜٓ)
 .ٕٙٔ -ٓٙٔ/ٖ؛ كالتفديخ السشيخ:ٛ/ٕ( يشطخ: أنػار التشديل كأسخار التأكيل:ٜٔ)
 ؛ ك ٖٔٗػػػػٕٖٗ/ٔىػ(:ٓٛٔ( يشطخ: الكتا  ، عسخك بغ عثساف بغ قشبخ السمقب سيبػيو )تٕٜ)
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عم  السجح في األكل  كالحـ في الثانية كالتقجيخ: أمجح فئًة تقاتُل في سبيل بالشرب فيي ُ ِفَئًة ُ كأما قخاءة  
، كىحه التػجييات مسا تجػزه الرشعة الشحػية في ىحا (ٖٜ)هللا، كأذـ أخخد كافخًة، أك أنيا حاٌؿ لمزسيخ في ُ اْلَتَقَتاُ 

 السحل كامثالو.
: أف كل قخاءة جحبت آذاف الدامع كركدت عم  معش  معيغ، إذ أف السعش  الستحرل مغ كل يتبين من ذلك

تقجيخ أك تخكيب فيػ مختمف عغ اآلخخ، ففي الخفع يكػف الكبلـ مدتأنفًا إال أف الححؼ في السبتجأ جعل ذىغ الدامع 
في الشرب مقصػٌع مذعٌخ بقػة إرادة  يشتقل مباشخًة ال  محل الفائجة، كىػ الخبخ مغ ميخ انذغاؿ بذيء آخخ، كالكبلـ

السجح أك الحـ لمفئتيغ كمتييسا، كال شظ في أف ىحا القصع فيو جح  النتباه الدامع لجاعي اليو، كأما الجخ فيػ ألرق بسا 
 قبمو كأكثخ تػاشجًا بو.

المفع إل  السعش  كاسشج كقخاءة : ُُُتَقاِتُلُ بالياء فيي تذيخ إل  أف السعش  السقرػد مغ الفئة ىػ القػـ، فخّد 
 .(ٜٗ)الفعل إل  السحكخ

: أف القخاءة أشارة إل  معش  الحكػرة السػجػدة في ىحه الفئة، بخاصة أف السقاـ مقاـ حخ  كقخاع يتبين من ذلك
. 

َع فاعمو، أما قخاءة ُ ُيَخْكَنُيْع ُ كُ ُتَخْكَنُيْع ُ بزسة أكلو إف كاف  )الياء أك التاء(، أي بشاء الفعل عم  ما لع ُيدَّ 
بقجرتو أراىع ذلظ، فاذا أراىع هللا تعال  ذلظ رأكه بأـ أعيشيع ىع فيكػف التػاصل  مغ الفعل يخد ، فسعشاه: أف هللا 

 كالتشامع في السعش  بيغ القخاءة الذاذة كالدبعية.
كلكي نقَف عم  الفخؽ بيغ القخاءتيغ: ُ ُيَخْكَنُيْع ُ ك ُ ُتَخْكَنُيْع ُ  ، بالياء كبالتاء السزسػمتيغ؛ البج مغ سخد 

 الفخؽ بيغ القخاءتيغ اأُلخخيتيغ الدبعيتيغ لػ ُ َيَخْكَنُيْع ُ بقخائتييا بالياء كالتاء السفتػحتيغ:
ِ ُ  فالفئة الخائية ىي السؤمشة  كجو القخاءة بالياء أف الكبلـ فييا لمغيبِة حسبلً  عم  قػلو تعال  :ُ ِفَئٌة ُتَقاِتُل ِفي َسِبيِل َّللاَّ

كالسخئية ىي الكافخة كالزسيخ السترل في ُ ِمْثَمْيِيْعُ  لمفئة األكل  كالسعش  يخد ىؤالء السدمسػف مع قمة عجدىع، أف 
 .(ٜ٘)السذخكيغ ضعفيع كإف كانػا حقيقًة ثبلثة أضعافيع

                                           

 .ٖٕٗ/ٔ؛ كالتبياف في إعخا  القخآف:ٙٗ/ٖالسحيط:؛ كالبحخ ٖٔٗ/ٔ( يشطخ: الكذاؼ:ٖٜ)
 .ٙٗ/ٖ( يشطخ: البحخ السحيط:ٜٗ)
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فعائٌج إل  أكؿ الكبلـ كىػ ُ  َقْج َكاَف َلُكْعُ فزسيخ السخاشبة يكػف  (ٜٙ)القخاءة بالتاء السفتػحة لمسخاشبةأما كجو 
لمسدمسيغ، كالزسيخ السترل لمسذخكيغ، إال أف ىحا يدتمـد أف تكػف ُ ِمْثَمْيِيْعُ  )مثميكع( كىحا مخالف لخسع السرحف، 

بة قج درَج في كبلـ العخ  ككرد في القخآف الكخيع قاؿ تعال : ِإَذا ُكْشُتْع ميخ أف أسمػ  االلتفات مغ السخاشب إل  الغي
، كعم  ذلظ يدتقيع السعش  العاـ مغ اآلية كىػ تقميل السذخكيغ في نطخ  ٕٕيػنذ: ِفي اْلُفْمِظ َكَجَخْيَغ ِبِيْع ِبِخيٍح َشيَِّبٍةُ  

 .(ٜٚ)حااًل السدمسيغ، كفي القخاءتيغ الخؤية لمبرخ ك ُ ِمْثَمْيِيْعُ  
: أف القخاءتيغ فػؽ االربع عذخة قج كافقتا القخاءة الدبعية مغ حيث الجاللة  الستحرمة مغ يتبين من ذلك

االسشاد ال  السخاشب اك الغائب ، اال اف الدبعية أفادت اف الخؤية كانت ليع فيع يذاىجكف ما ىػ حاصل فعبًل في 
تعال  ليع، كمغ ىحه الشاحية تكػف كالقخاءتاف الدبعيتاف قج أفادتا معش  حيغ افادت الذاذة أف الخؤية كانت بإراءة هللا 

 .(ٜٛ)أقػد كلفطًا أككج ، كىػ ما أشار ابغ جشي في قػلو: ُ فيحا أبمغ في معشاه مغ أف يكػف ُمٍخ ُيِخييع ذلظ ُ
ء السخاشبة كسا مّخ. فيي قخاءة تفديخية تشاسب قخاءة مغ قخأ فعل يخد بتا ُ ِمْثَميُكع ُ  البغ قباسأما قخاءة 

 .(ٜٜ)وهللا أعمع
ا اأْلَْنَياُر َخاِلِجيَغ ِفيَيا َكَأْزَكاٌج قاؿ تعال  :ُ ُقْل َأُؤَنبُِّئُكْع ِبَخْيٍخ ِمْغ َذِلُكْع ِلمَِّحيَغ اتََّقْػا ِعْشَج َربِِّيْع َجشَّاٌت َتْجِخي ِمْغ َتْحِتيَ  .ٛ

ِ َوَّللاَُّ  َخٌة َكِرْضَػاٌف ِمَغ َّللاَّ  (َُ٘ٔبِريٌخ ِباْلِعَباِد )ُمَصيَّ
 القراءات الهاردة في اآلية:

ُ َجشَّاٌتُ قخأىا كخدا  كاالصسعي كأبػ ُقخة كمغيث كأبػ حاتع، كالقػسي عغ أبي جعفخ، كأبػ خميج عغ نافع، كعبج هللا  (1
  .(ٓٓٔ)بغ يحي  الداجي عغ يعقػ : ُ َجشَّاٍت ُ 

                                                                                                                                                  

 .ٖٖٚ/ٔ؛ كالكذف عغ كجػه القخاءات الدبع:ٖٖٕ/ٙ( يشطخ: جامع البياف:ٜ٘)
 .ٖٛٓ( كىي قخاءة نافع؛ كيشطخ: التيديخ في القخاءات الدبع:ٜٙ)
ات الدبع، كعمميا كحججيا،  مكي بغ أبي شالب َحّسػش بغ دمحم ؛ كالكذف عغ كجػه القخاءٜ٘ٔ/ٔ( يشطخ: معاني القخآف لمفخاء:ٜٚ)

 .ٕٙ/ٗ؛ كالجامع الحكاـ القخآف:ٖٖٚ/ٔىػ(:ٖٚٗالقيدي )ت
 .٘٘ٔ/ٔ( السحتدب:ٜٛ)
 .ٙٗ/ ٖ(؛ كالبحخ السحيط:ٚيشطخ ىامر ) ٖٕٚ؛ كمخائب القخاءات:ٕٓٗ/ ٙ( يشطخ: جامع البياف:ٜٜ)
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 .(ٔٓٔ)ُ َتْجِخيُ قخأىا ابغ ِمقَدع: ُ َيْجخي ُ  (2
َخٌة ُ قخأىا ابغ مدعػد ُ كَ  (3  .(ٕٓٔ): ُ َكَأْزَكاٌج ُمَصيَّخاٌت ُ َأْزَكاٌج ُمَصيَّ

 المعنى اللغهي:
 .(ٗٓٔ)كّل بدتاف ذي شجخ يدتخ بأشجاره األرضُ ، فيي ُ(ٖٓٔ)الجشَّة: مغ جغَّ الذيء إذا استتخ

 التفدير العام لآلية: 
ما في الحياة الجنيا مغ زيشة كشيػات فتشًة لمشاس كاختبارًا ليع، فقاؿ تعال : ُ ُزيَِّغ ِلمشَّاِس ُحبُّ  ذكخ هللا 

مَ  ِة َكاْلَخْيِل اْلُسَدػَّ َيَػاِت ِمَغ الشَِّداِء َكاْلَبِشيَغ َكاْلَقَشاِشيِخ اْلُسَقْشَصَخِة ِمَغ الحََّىِب َكاْلِفزَّ ـِ َكاْلَحْخثِ الذَّ َذِلَظ َمَتاُع اْلَحَياِة  ِة َكاأْلَْنَعا
ْنَيا َوَّللاَُّ ِعْشَجُه ُحْدُغ اْلَسآِ  ) ، ثع عّقب في ىحه اآلية أف كل تمظ الذيػات ككل ذلظ الستاع إنسا ٗٔ(ُ آؿ عسخاف: ٗٔالجُّ

جشات ىػ مغ قبيل الدائل الفاني، فجعا السؤمشيغ لمدىج فيو كالخ بة فسا ىػ خيخ مشو كأبق ، كىػ ما أعجه هللا ليع مغ 
كصفت بكل كصفة تتصمع إليو الشفػس، كىحا مغ قبيل التدمية لمسدمسيغ كشحح ىسسيع أماـ زيشة الجنيا كأماـ استقػاء 

 . (٘ٓٔ)الكافخيغ بيحه الديشة الدائمة
 التفديخ بالقخاءات الػاردة: 

 : (ٙٓٔ)قخاءة ُ َجشَّاٍت ُ بالكدخ تحتسل الشرب مغ كجييغ
السفعػلية لفعل تقجيخه )أعشي(، كىحا التقجيخ يمـد أف يكػف الكبلـ قج تع عشج قػلو األكؿ: أف تكػف مشرػبًة عم  

 تعال  ُ ِعْشَج َربِِّيْعُ ثع ابتجأ بػ ُ َجشَّاٍت ُ عم  تقجيخىا الحي ُحسل عميو، فتكػف تفديخًا كبيانًا لمخيخ.

                                                                                                                                                  

؛ كالسغشي في ٕ٘ٗ/ٕ؛ كجامع القخاءات:ٕٕٓٔ/ٓٔفي القخاءات:؛ كالكامل ٕٙ( يشطخ: مخترخ في شػاذ القخآف:ٓٓٔ)
 ك.ٛٙ؛ كقخة عيغ القخاء:ٜٓٔ؛ كشػاذ القخاءات:ٔٚ٘/ٕالقخاءات:

 ك.ٛٙ( يشطخ: قخة عيغ القخاء:ٔٓٔ)
 .ٜٓٔ؛ كشػاذ القخاءات:ٜٙ٘/ٕ؛ كالسغشي في القخاءات:ٖٕٚ( يشطخ: مخائب القخاءات:ٕٓٔ)
 ٕٛٙ/ٓٔالمغة:؛ كتيحيب ٕٔ/ٙ( يشطخ: العيغ:ٖٓٔ)
 .ٕٗٓ( السفخدات في مخيب القخآف:ٗٓٔ)
(ٔٓ٘:  .ٕٕ/ٕ؛ كتفديخ القخآف العطيع:ٓٔٗ/ٔ؛ كالسحخر الػجيد:ٜٜٔ/ٔ( يشطخ: بحخ العمـػ
 .٘٘/ٖ؛ كالبحخ السحيط:ٕٙٗ/ٔ( يشطخ: التبياف في إعخا  القخآف:ٙٓٔ)
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انيًا لمفعل ُ َأُؤَنبُِّئُكْعُ فتكػف في ىحا الثاني: أف تكػف بجاًل مغ محل قػلو ُ ِبَخْيٍخُ إذ محميا الشرب مفعػاًل ث
 التقجيخ بيانًا لمخيخ أيزًا. 

 كأما الجخ فيطيخ مغ ىحا التقجيخ األخيخ كػف َُجشَّاٍتُ بجاًل مغ السجخكر )خيٍخ( كالسعش : أؤنبئكع بجشات تجخي 

 .(ٛٓٔ)َربِِّيْعُ بيشيسا ، كإف كاف الفخاء لع يجد ىحا التقجيخ لحمػؿ قػلو ُ ِلمَِّحيَغ اتََّقْػا ِعْشجَ (ٚٓٔ)
 أف القخاءة الػاردة أكجت السعش  في القخاءة الستػاتخة كىػ البياف كالتفديخ لمخيخ الحي أراد هللا : يتبين من ذلك

اخبار السؤمشيغ بأنو أفزل مغ كل زيشة الجنيا، كالستسعغ في اآلية كقخاءتييا يدتصعع الفخؽ الصايف في تأدية السعش  
 السصمػ .

ُ َيْجخي ُ بالتحكيخ فيي عم  ما ىػ معخكؼ عغ ابغ مقدع كىػ تحكيخ الفعل مع جسع السؤنث، كىػ  كقخاءة
 .(ٜٓٔ)جائد في المغة إذ أف ُ اأْلَْنَياُر ُ  مؤنٌث ميخ حقيقي

َخٌة ُ  كُُمَصيَّخاٌتُ قج كردتا في سػرة البقخة ُ َكَلُيْع ِفيَيا َأْزَكاٌج ُمَصيََّخٌة  َكُىْع ِفيَيا َخاِلُجكَفُ البقخة: القخاءتاف ُ ُمَصيَّ
َخٌة ُ كجاءت عم  لغة : )الشداء َشُيخْت( (ٓٔٔ)كقج قاؿ عشيسا الدمخذخي أنيسا لغتاف فريحتاف ٕ٘ ، إذ أف قخاءة ُ ُمَصيَّ

ت ال ، كالقاعجة الشحػية تقػؿ ُ جسع العاقبل(ٔٔٔ)بإسشاد الفعل إل  السفخد، كأف ُُمَصيَّخاٌتُ جاء مغ لغة : )الشداء َشُيخّف(
يعػد عميو الزسيخ مالبًا إال بريغة الجسعُ ، كعم  ذلظ تكػف صيغة ُُمَصيَّخاٌتُ مشدجسة مع القاعجة متفقة مع 

؛ إال أف تأكيل السعش  الحي قرجت إليو اآلية ىػ أف تمظ األزكاج مغ شجة السػافقة بيشيغ في الصيخ، كأنيّغ (ٕٔٔ)المفع

                                           

ج هللا بغ الحديغ بغ عبج هللا العكبخي )ت ؛ كإعخا  القخاءات الذػاذ ، عبٖٗٛ/ٔ( يشطخ: معاني القخآف كإعخابو لمدجاج:ٚٓٔ)
 .ٖٚٓ/ٔىػ(:ٙٔٙ

 .ٜٙٔ/ٔ( يشطخ: معاني القخآف لمفخاء:ٛٓٔ)
 .ٖٚٔ/ٔىػ(:ٖٙٔ( يشطخ: األصػؿ في الشحػ، دمحم بغ الدخي بغ سيل السعخكؼ بابغ الدخاج )تٜٓٔ)
 .ٜٓٔ/ٔ( يشطخ: الكذاؼ:ٓٔٔ)
لحفاظ، أحسج بغ يػسف بغ عبج الجائع السعخكؼ بالدسيغ الحمبي ؛ كعسجة آٖٔ/ٔ( يشطخ: تسييج القػاعج بذخح تدييل الفػائج:ٔٔٔ)

 .ٜٔٗ/ٕىػ(: ٙ٘ٚ)ت
 .ٖٔٗ/ٕ؛ كاالتقاف في عمـػ القخآف:ٜٛٔ/ٔ( يشطخ: البحخ السحيط:ٕٔٔ)
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فخ كشقاؽ، فكأنيغ برػرة كاحجة، لحا أفخد المفع تأكيبل بأنيغ جساعة أزكاج يختمفّغ عسا يكػف في أزكاج الجنيا مغ تشا
 . (ٖٔٔ)مصيخة
: أف القخاءة الػاردة جاءت عم  ما تقتزيو القاعجة الشحػية، بيشسا القخاءة الستػاتخة جاءت يتبين من ذلك  

 متزسشة لػصف كساؿ الشعيع ألصحا  الجشة.
  

                                           

 .ٖٔٔ/ٔ؛ كالدخاج السشيخ:ٓٚ/ٔ( يشطخ: إرشاد العقل الدميع:ٖٔٔ)
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 الخاتسة
 ل  نتائج ىي:في نياية ىحا البحث تػصمشا إ

 إف مصمع سػرة آؿ عسخاف قج اشتسل عم  مػجد لسقاصجىا. .ٔ
 إف كثيخًا مغ القخاءات فػؽ األربع عذخة لع يبيشيا السفدخكف ببياف كتػضيح لسعشاىا في سياؽ اآلية. .ٕ
 مغ جسع القخاءات كتفديخ اآليات التي كردت فييا تبيغ أف : .ٖ

 كعم  ذلظ ال تأثيخ ليا في التفديخ.بعس القخاءات قج تكػف تػىع أك خصأ مغ ناقمييا  . أ
 بعس القخاءات يكػف بيشيا كبيغ القخاءة الستػاتخة عسػـ كخرػص. .  
 كثيخ مغ القخاءات تأكج السعش  في القخاءة الستػاتخة. . ت
بعس مغ القخاءات يقػّي رأيًا تفديخيًا قج ذىب إليو بعس السفدخيغ، كفي ىحا الشػع يشجرج قدع كبيخ مغ  . ث

 ة.القخاءات التفديخي
 كثيخ مغ القخاءات جاءت حافطًة لمغات العخ  السختمفة. . ج
 يعج قدع مغ القخاءات مغ قبيل االتداع كتشػع التعبيخ في المغة. . ح
 مغ القخاءات ما يأتي إشارة إل  معش  دقيق يحتسمو المفع، لكغ القخاءة الذاذة أكجت ىحا االحتساؿ. . خ

  
 ثبت المرادر والمراجع

القخاءات األربعة عذخ، أحسج بغ دمحم بغ أحسج بغ عبج الغشي الجمياشّي، شيا  الجيغ إتحاؼ فزبلء البذخ في  .ٔ
 ـ(.ٕٙٓٓ –ق ٕٚٗٔ، ٖىػ( تحقيق: أنذ ميخة )دار الكتب العمسية، بيخكت، طٚٔٔٔالذييخ بالبشاء )ت

ىػ( تحقيق: دمحم أبػ الفزل ٜٔٔاإلتقاف في عمػـ القخآف، عبج الخحسغ بغ أبي بكخ جبلؿ الجيغ الديػشي )ت .ٕ
 ـ(.ٜٗٚٔ-ىػٜٖٗٔإبخاهيع )الييئة السرخية العامة لمكتا ، القاىخة، د.ط، 

بعة ىػ( )السصٖٕٜإرشاد الداري لذخح صحيح البخاري، أحسج بغ دمحم بغ أب  بكخ  شيا  الجيغ القدصبلني )ت .ٖ
 ـ(.ٜ٘ٓٔ-ىػٖٕٖٔ، ٚالكبخد األميخية، القاىخة، ط
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ىػ( )دار إحياء التخاث ٕٜٛإرشاد العقل الدميع إل  مدايا الكتا  الكخيع، دمحم بغ دمحم بغ مرصف   العسادي )ت .ٗ
 العخبي، بيخكت، د.ط، د.ت(.

 ٔعخبية الدعػدية، طأسساء سػر القخآف كفزائميا، د.مشيخة دمحم ناصخ الجكسخي،دار ابغ الجػزي )السسمكة ال .٘
 ىػ (.ٕٙٗٔ،

ىػ( تحقيق: عبج الحديغ الفتمي ٖٙٔاألصػؿ في الشحػ، دمحم بغ الدخي بغ سيل الشحػي السعخكؼ بابغ الدخاج )ت .ٙ
 )مؤسدة الخسالة، بيخكت، د.ط، د.ت(.

الديج أحسج ىػ( دراسة كتحقيق: دمحم ٙٔٙإ إعخا  القخاءات الذػاذ، عبج هللا بغ الحديغ بغ عبج هللا العكبخي )ت  .ٚ
 ـ(.ٜٜٙٔ-ىػ ٚٔٗٔ، ٔعدكز )عالع الكتب، بيخكت، ط

ىػ( تعميق: عبج السشعع خميل إبخاهيع )مشذػرات دمحم عمي ٖٖٛإعخا  القخآف،  أحسج بغ دمحم بغ إسساعيل الشَّحَّاس)ت .ٛ
 ـ(.ٕٓٓٓ-ىػ ٕٔٗٔ، ٔبيزػف، دار الكتب العمسية، بيخكت، ط

ىػ( تحقيق: دمحم عبج الخحسغ ٘ٛٙغ عسخ بغ دمحم ناصخ الجيغ البيزاكي )تأنػار التشديل كأسخار التأكيل، عبج هللا ب .ٜ
 ـ(.ٜٜٚٔ-ىػٛٔٗٔ، ٔالسخعذمي )دار إحياء التخاث العخبي، بيخكت، ط

، نرخ بغ دمحم بغ أحسج بغ ابخاهيع الدسخقشجي )ت  .ٓٔ ىػ( تحقيق: عمي دمحم معػض ك عادؿ احسج ٖ٘ٚبحخ العمـػ
 ـ(.ٖٜٜٔ-ىػ ٖٔٗٔ، ٔر الكتب العمسية، بيخكت، طعبج السػجػد كزكخيا عبج السجيج )دا

ىػ( تحقيق: صجقي دمحم ٘ٗٚالبحخ السحيط في التفديخ، دمحم بغ يػسف بغ عمي بغ حياف أثيخ الجيغ األنجلدي )ت .ٔٔ
 ـ(.ٜٜٜٔ-ىػ ٕٓٗٔجسيل )دار الفكخ، بيخكت، د.ط، 

ىػ( تحقيق: ٚٔٛالجيغ الفيخكزآبادد )تبرائخ ذكي التسييد في لصائف الكتا  العديد، دمحم بغ يعقػ  بغ دمحم مجج  .ٕٔ
 -ىػ ٙٔٗٔدمحم عمي الشجار)السجمذ األعم  لمذئػف اإلسبلمية، لجشة إحياء التخاث اإلسبلمي، القاىخة، د.ط، 

 ـ(.ٜٜٙٔ



0207(، لسنة 7، العدد )71جملة أحباث كلية الرتبية األساسية ، اجمللد 
College of Basic Education Researchers Journal 

ISSN: 7452-1992 Vol. (17), No.(1), (2021) 
 

- 354 - 

 

ىػ( تحقيق: مانع قجكري الحسج ٗٗٗالبياف في عّج آي القخآف، عثساف بغ سعيج بغ عثساف بغ عسخ الجاني )ت  .ٖٔ
 ـ(.ٜٜٗٔ -ىػٗٔٗٔ، ٔلتخاث، الكػيت، ط)مخكد السخصػشات كا

ىػ(، تحقيق: ٕ٘ٓٔتاج العخكس مغ جػاىخ القامػس، محّسج بغ محّسج بغ عبج الخّزاؽ السمّقب بسختز  الدَّبيجي )ت .ٗٔ
 مجسػعة مغ السحققيغ )دار اليجاية، الكػيت، د.ط، د.ت(.

يق: إبخاهيع شسذ الجيغ )دار الكتب ىػ( تحقٕٙٚتأكيل مذكل القخآف، عبج هللا بغ مدمع بغ قتيبة الجيشػري )ت  .٘ٔ
 العمسية، بيخكت، د.ط، د.ت(.

ىػ( تحقيق: عمي دمحم البجاكي )قيد  ٙٔٙالتبياف في إعخا  القخآف، عبج هللا بغ الحديغ بغ عبج هللا العكبخي )ت  .ٙٔ
 البابي الحمبي كشخكاه، القاىخة، د.ط، د.ت(.

ىػ( )الجار التػندية، تػنذ، ٖٜٖٔىخ بغ عاشػر التػندي )ت التحخيخ كالتشػيخ، دمحم الصاىخ بغ دمحم بغ دمحم الصا .ٚٔ
 ـ(.ٜٗٛٔ-ىػٜٗٛٔد.ط، 

ىػ( مغ أكؿ سػرة ٕٓ٘تفديخ الخامب االصفياني، الحديغ بغ دمحم بغ السفزل السعخكؼ بالخامب األصفيان  )ت .ٛٔ
ِجي )دار الػشغ، الخياض،  مغ سػرة الشداء، تحقيق: كدراسة د.عادؿ ٖٔٔكحت  اآلية  -آؿ عسخاف  بغ عمي الذِّ

 ـ(. ٖٕٓٓ -ىػ  ٕٗٗٔ، ٔط
ىػ( تحقيق: سامي بغ دمحم سبلمة ٗٚٚتفديخ القخآف العطيع،  إسساعيل بغ عسخ بغ كثيخ القخشي الجمذقي )ت .ٜٔ

 ـ(. ٜٜٜٔ -ىػ ٕٓٗٔ، ٕ)دار شيبة، الخياض، ط
، ٕدمذق،ط –الدحيمي، )دار الفكخ السعاصخالتفديخ السشيخ في العقيجة كالذخيعة كالسشيج، د.كهبة بغ مرصف   .ٕٓ

 ىػ(.ٛٔٗٔ
ىػ( تحقيق: أحدغ سخاء ٖٙٙالتقخيب كالبياف في معخفة شػاذ القخآف، عبج الخحسغ بغ عبج السجيج الرفخاكي)ت  .ٕٔ

بغ دمحم أشخؼ الجيغ، أشخكحة دكتػراه  بإشخاؼ د. دمحم دمحم دمحم سالع محيدغ )الجامعة اإلسبلمية بالسجيشة السشػرة، 
 ـ(.ٜٜٓٔ-ىػ ٔٔٗٔية الجراسات العميا، شعبة التفديخ كعمـػ القخآف،كم
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تسييج القػاعج بذخح تدييل الفػائج، دمحم بغ يػسف بغ أحسج، محب الجيغ الحمبي السعخكؼ بشاضخ الجير  .ٕٕ
ي ىػ( دراسة كتحقيق:أ.د.عمي دمحم فاخخ كآخخكف )دار الدبلـ، القاىخة، تيحيب المغة، دمحم بغ أحسج األزىخ ٛٚٚ)ت
 ـ(.ٕٔٓٓ-قٕٕٗٔ، ٔىػ( تحقيق: دمحم عػض )دار إحياء التخاث العخبي، بيخكت، طٖٓٚ)ت

ىػ( دراسة كتحقيق: د.خمف  ٗٗٗالتيديخ في القخاءات الدبع،  عثساف بغ سعيج بغ عثساف بغ عسخ الجاني )ت .ٖٕ
ف بغ عمي الذخقاكي حسػد سالع الذغجلي، تقجيع الذيخ عمي بغ عبج الخحسغ الححيفي، كالذيخ عبج الخافع بغ رضػا

 ـ(.ٕ٘ٔٓ -ىػ ٖٙٗٔ، ٔ)دار األنجلذ لمشذخ كالتػزيع، حائل، ط
ىػ( تحقيق: أحسج دمحم شاكخ)مؤسدة الخسالة، ٖٓٔجامع البياف في تأكيل القخآف، دمحم بغ جخيخ بغ يديج الصبخي )ت .ٕٗ

 ـ(. ٕٓٓٓ -ىػ  ٕٓٗٔ، ٔبيخكت، ط
تحقيق: د.حشاف بشت عبج الكخيع بغ دمحم العشدي )بخنامج جامع القخاءات، دمحم بغ أحسج بغ الييثع الخكذباري،  .ٕ٘

 ـ(.ٕٚٔٓ –ق ٖٚٗٔ، ٔالكخاسي البحثية بجامعة شيبة، السجيشة السشػرة، ط
كسششو كأيامو،  دمحم بغ إسساعيل بغ إبخاهيع البخاري )ت  الجامع السدشج الرحيح السخترخ مغ أمػر رسػؿ هللا  .ٕٙ

صخ، شخح كتعميق: د.مرصف  ديب البغا )دار شػؽ الشجاة، بيخكت، ىػ( تحقيق: دمحم زىيخ بغ ناصخ الشإٙ٘
 ـ(.ٕٔٓٓ-ىػٕٕٗٔ، ٔط
ىػ( تحقيق: أحسج البخدكني كإبخاهيع ٔٚٙالجامع ألحكاـ القخآف، دمحم بغ أحسج بغ أبي بكخ شسذ الجيغ القخشبي )ت .ٕٚ

 ـ(.ٜٗٙٔ -ىػ ٖٗٛٔ، ٕأشاير )دار الكتب السرخية، القاىخة، ط
ىػ( تحقيق: رمدي مشيخ بعمبكي )دار العمع لمسبلييغ، بيخكت، ٕٖٔالحدغ بغ دريج األزدي )ت جسيخة المغة، دمحم بغ .ٕٛ

 ـ(.ٜٚٛٔ-ىػٛٓٗٔ،  ٔط
حاشية الذيا  عم  تفديخ البيزاكي )السدساة: عشاية القاض  ككفاية الخاض  عم  تفديخ البيزاكي( أحسج بغ  .ٜٕ

 خكت، د.ط، د.ت(.ىػ( )دار صادر ، بيٜٙٓٔدمحم بغ عسخ  شيا  الجيغ الخفاجي )ت
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ىػ( ، تحقيق: سعيج األفغاني )دار ٖٓٗحجة القخاءات، عبج الخحسغ بغ دمحم، أبػ زرعة ابغ زنجمة )ت نحػ  .ٖٓ
 الخسالة، د.ط، د.ت(.

ىػ( تحقيق: بجر الجيغ قيػجي كبذيخ ٖٚٚالحجة لمقخاء الدبعة، الحدغ بغ أحسج بغ عبج الغفار الفارسّي )ت  .ٖٔ
ىػ ٖٔٗٔ، ٕالعديد رباح كأحسج يػسف الجقاؽ )دار السأمػف لمتخاث، دمذق ، طجػيجابي، مخاجعة كتجقيق: عبج 

 ـ(.ٖٜٜٔ -
الجر السرػف في عمـػ الكتا  السكشػف، أحسج بغ يػسف بغ عبج الجائع  شيا  الجيغ السعخكؼ بالدسيغ الحمبي  .ٕٖ

 ىػ( تحقيق: د. أحسج دمحم الخخاط )دار القمع، دمذق، د.ط.، د.ت(.ٙ٘ٚ)ت
ىػ( ترجيخ: محسػد دمحم شاكخ )دار الحجيث،  ٗٓٗٔالقخآف الكخيع، دمحم عبج الخالق عزيسة )ت  دراسات ألسمػ  .ٖٖ

 القاىخة، د.ط، د.ت(.
ركح السعاني في تفديخ القخآف العطيع كالدبع السثاني، محسػد شكخي بغ عبج هللا بغ دمحم شيا  الجيغ األلػسي  .ٖٗ

 ـ(.ٜٜٗٔ-ىػ٘ٔٗٔ، ٔلعمسية، بيخكت، طىػ( تحقيق: عمي عبج الباري عصية )دار الكتب إٓٚٔ)ت
ىػ( تحقيق: عبج الخزاؽ ٜٚ٘زاد السديخ في عمع التفديخ، عبج الخحسغ بغ عمي بغ دمحم  جساؿ الجيغ الجػزي )ت .ٖ٘

 ـ(.ٕٔٓٓ-ىػٕٕٗٔ، ٔالسيجي )دار الكتا  العخبي، بيخكت، ط
( تحقيق: د.عبج السقرػد دمحم ىػ٘ٔٚشخح شافية ابغ الحاجب، حدغ بغ دمحم بغ شخؼ ركغ الجيغ األستخاباذي )ت .ٖٙ

 ـ(.ٕٗٓٓ -ىػٕ٘ٗٔ، ٔعبج السقرػد، )مكتبة الثقافة الجيشية، القاىخة، ط
شخح السفرل لمدمخذخي، يعير بغ عمي بغ يعير مػفق الجيغ األسجي السػصمي، السعخكؼ بابغ يعير كبإبغ  .ٖٚ

 ـ(.ٕٔٓٓ -ىػ ٕٕٗٔ، ٔىػ( تقجيع: د. إميل بجيع يعقػ  )دار الكتب العمسية، بيخكت، طٖٗٙالرانع )ت
ق(، تحقيق: د.شسخاف العجمي )مؤسدة الببلغ، ٖٙ٘شػاذ القخاءات، دمحم بغ أبي نرخ رضي الكخماني ) ت بعج  .ٖٛ

 بيخكت، د.ط، د.ت(.
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ىػ( تحقيق: أحسج عبج الغفػر ٖٜٖالرحاح تاج المغة كصحاح العخبية، إسساعيل بغ حساد الجػىخي الفارابي )ت .ٜٖ
 ـ(.ٜٚٛٔ -  ىػٚٓٗٔ، ٗبيخكت، ط عصار )دار العمع لمسبلييغ،

 ـ(.ٜٔٛٔ-ىػ ٕٓٗٔ، ٗصفػة التفاسيخ، دمحم عمي الرابػني )دار القخآف الكخيع، بيخكت، ط .ٓٗ
عسجة الحفاظ في تفديخ أشخؼ األلفاظ، أحسج بغ يػسف بغ عبج الجائع شيا  الجيغ السعخكؼ بالدسيغ الحمبي  .ٔٗ

 ـ(.ٜٜٙٔ -ىػ ٚٔٗٔ، ٔلعمسية، بيخكت، طىػ( تحقيق: دمحم باسل عيػف الدػد )دار الكتب ا ٙ٘ٚ)ت
ىػ( تحقيق: د ميجي السخدكمي، كد.إبخاهيع ٓٚٔالعيغ، الخميل بغ أحسج بغ عسخك بغ تسيع الفخاىيجي البرخي )ت .ٕٗ

 الدامخائي )دار كمكتبة اليبلؿ، بيخكت، د.شػ، د.ت(.
سة الستقجميغ، أحسج بغ الحديغ مخائب القخاءات كما جاء فييا مغ اختبلؼ الخكاية عغ الرحابة كالتابعيغ كاألئ .ٖٗ

ق( دراسة كتحقيق:  بخاء بغ ىاشع بغ عمي األىجؿ،  ٖٔٛاألصفياني ثع الشيدابػري السعخكؼ بػ)ابغ ميخاف( )ت 
أشخكحة دكتػراه  بإشخاؼ فيرل بغ جسيل الغداكي )جامعة أـ القخد كمية الجعػة كأصػؿ الجيغ، السسمكة العخبية 

 ىػ(.ٖٛٗٔالدعػدية، 
 ـ(.ٜٜٔٔ-ىػٕٔٗٔالقخاءات كأثخىا في التفديخ كاألحكاـ، دمحم بغ عسخ بغ سالع بازمػؿ )دار اليجخة، د.ط،  .ٗٗ
ق( محفػضة في مكتبة ديخ األسكػرياؿ، مجريج في ٛٛ٘قخة عيغ القخاء، إبخاهيع بغ دمحم بغ عمي القػاس السخنجي)ت .٘ٗ

 قخاءات(. E ٖٖٚٔ/ ٕٖٖٔاسبانيا، تحت رقع: )
ىػ( تحقيق: جساؿ بغ الديج ٘ٙٗات كاألربعيغ الدائجة عمييا،  يػسف بغ عمي بغ جبارة الُيَحلي )تالكامل في القخاء .ٙٗ

 ـ(. ٕٚٓٓ -ىػ  ٕٛٗٔ، ٔبغ رفاعي الذايب، )مؤسدة سسا، حمػاف ط
ىػ( تحقيق ٖٗٙالكتا  الفخيج في إعخا  القخآف السجيج، السشتجب بغ أبي العد بغ رشيج مشتجب الجيغ اليسحاني  )ت .ٚٗ

 ـ(. ٕٙٓٓ -ىػ  ٕٚٗٔ، ٔكتعميق: دمحم نطاـ الجيغ الفتيح )دار الدماف، السجيشة السشػرة، ط كتخخيج
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ىػ( دراسة ٖٙٔكتا  السراحف، عبج هللا بغ سميساف بغ االشعث الدجدتاني السعخكؼ بػ ابغ أبي داكد )ت  .ٛٗ
ـ، ٜٜ٘ٔ -ىػ ٘ٔٗٔ، ٔكتحقيق كنقج: د.محب الجيغ عبج الدبحاف كاعع )دار البذائخ االسبلمية، بيخكت، ط

 ـ(.ٕٕٓٓ -ىػ ٖٕٗٔ، ٕط
ىػ( تحقيق: عبج الدبلـ دمحم ىاركف ٓٛٔالكتا ، عسخك بغ عثساف بغ قشبخ الحارثي بالػالء، السمقب سيبػيو )ت .ٜٗ

 ـ(. ٜٛٛٔ -ىػ  ٛٓٗٔ، ٖ)مكتبة الخانجي، القاىخة، ط
سخك بغ أحسج  جار هللا  الكذاؼ عغ حقائق مػامس التشديل كعيػف األقاكيل في كجػه التأكيل ، محسػد بغ ع .ٓ٘

 ـ(.ٜٙٛٔ-ىػٚٓٗٔ، ٖىػ( )دار الكتا  العخبي، بيخكت، طٖٛ٘الدمخذخي )ت
ىػ( ٖٚٗالكذف عغ كجػه القخاءات الديع كعمميا كحججيا،  مكي بغ أبي شالب َحّسػش بغ دمحم القيدي )ت .ٔ٘

 .ـ(ٜٗٚٔ-قٜٖٗٔتحقيق: د.محي الجيغ رمزاف )مصبػعات مجسع المغة العخبية، دمذق، د.ط، 
الكشاش في فشي الشحػ كالرخؼ،  إسساعيل بغ عمي بغ محسػد بغ أيػ  عساد الجيغ السمظ السؤيج صاحب حساة  .ٕ٘

 ـ(. ٕٓٓٓ -ىػٕٔٗٔىػ( دراسة كتحقيق: د.رياض بغ حدغ الخػاـ )السكتبة العرخية، بيخكت، د.ط، ٕٖٚ)ت 
ىػ( تحقيق: الذيخ عادؿ أحسج ٘ٚٚالمبا  في عمػـ الكتا ، عسخ بغ عمي سخاج الجيغ ابغ عادؿ الجمذقي )ت .ٖ٘

 ـ(.ٜٜٛٔ-ىػ  ٜٔٗٔ، ٔعبج السػجػد كالذيخ عمي دمحم معػض )دار الكتب العمسية، بيخكت، ط
، ٖىػ( )دار صادر، بيخكت، طٔٔٚلداف العخ ، دمحم بغ مكـخ بغ عم  جساؿ الجيغ ابغ مشطػر اإلفخيق  )ت .ٗ٘

 ـ(.ٖٜٜٔ-ىػ ٗٔٗٔ
ىػ( دار سدكيغ،  ٕٜٖإليزاح عشيا، عثساف بغ جشي السػصمي )تالسحتَدب في تبييغ كجػه شػاذ القخاءات كا .٘٘

 ـ(.ٜٙٛٔ -ىػٙٓٗٔ، ٕإستانبػؿ، ط
ىػ( تحقيق: عبج ٕٗ٘السحخر الػجيد في تفديخ الكتا  العديد، عبج الحق بغ مالب بغ عصية األنجلدي )ت  .ٙ٘

 ـ(.ٕٔٓٓ-ىػٕٕٗٔ، ٔالدبلـ عبج الذافي دمحم )دار الكتب العمسية، بيخكت، ط
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ىػ( تحقيق: آثخ جفخي )مكتبة الستشبي، القاىخة، ٖٓٚشػاذ القخآف، الحديغ بغ أحسج بغ خالػيو )تمخترخ في  .ٚ٘
 د.ط، د.ت(.

ىػ( )مكتبة ٜٔٔمخاصج السصالع في تشاسب السقاشع كالسصالع، عبج الخحسغ بغ أبي بكخ جبلؿ الجيغ الديػشي )ت  .ٛ٘
 ـ(.ٕ٘ٓٓ-ىػٕٙٗٔ، ٔدار السشياج، الخياض، ط

ؼ عم  مقاصج الدػر، كيدس : ُالسقرج األسس  في مصابقة اسع كل سػرة لمسدس ُ، مراعج الشطخ لئلشخا .ٜ٘
 ـ(.ٜٚٛٔ -ىػ ٛٓٗٔ، ٔىػ( )دار مكتبة السعارؼ، الخياض، ط ٘ٛٛإبخاهيع بغ عسخ  بخىاف الجيغ البقاعي )ت

د.  ٜٓٗفي العجد   ٕٛٔٓفبخايخ,  ٖٕالسصالع كالسقاشع كأثخىا في الكذف عغ مقاصج الدػر )جخيجة السحجة  .ٓٙ
 سعيج بػعرا (.

ىػ( تحقيق: عبج الخزاؽ ٓٔ٘معالع التشديل في تفديخ القخآف، الحديغ بغ مدعػد بغ دمحم محيي الدشة البغػي )ت .ٔٙ
 ـ(.ٜٜٜٔ-ىػٕٓٗٔ، ٔالسيجي )دار إحياء التخاث العخبي، بيخكت، ط

تحقيق: د.ىجد محسػد ىػ( ٕ٘ٔمعان  القخآف، سعيج بغ مدعجة السجاشعي بالػالء السعخكؼ باألخفر األكسط )ت .ٕٙ
 ـ(.ٜٜٓٔ -ىػ ٔٔٗٔ، ٔقخاعة )مكتبة الخانجي، القاىخة، ط

ىػ( تحقيق: عبج الجميل عبجه شمبي )عالع الكتب ٖٔٔمعاني القخآف كإعخابو، إبخاهيع بغ الدخي بغ سيل الدجاج )ت .ٖٙ
 ـ(.ٜٛٛٔ -ىػ ٛٓٗٔ، ٔبيخكت، ط –
ىػ( تحقيق: أحسج يػسف الشجاتي، دمحم عمي ٕٚٓ)ت معاني القخآف، يحي  بغ زياد بغ عبج هللا الجيمسي الفخاء .ٗٙ

 ، د.ت(.ٔالشجار، عبج الفتاح إسساعيل الذمبي )دار السرخية، مرخ، ط
ل ببياف العبلقات بيغ ألفاظ القخآف الكخيع بأصػاتيا كبيغ  .٘ٙ السعجع االشتقاقي السؤصل أللفاظ القخآف الكخيع )مؤصَّ

 ـ(.ٕٓٔٓ-ىػٖٔٗٔ، ٔالقاىخة، ط معانييا( د.دمحم حدغ حدغ جبل )مكتبة اآلدا ،
، ٔالسعجع السػسػعي لؤللفاظ القخآف الكخيع كقخاءاتو، د.أحسج مختار عسخ )مؤسدة سصػر السعخفة، الخياض، ط .ٙٙ

 ـ(.ٕٕٓٓ-ىػ ٖٕٗٔ
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السغشي في القخاءات، دمحم بغ أبي نرخ بغ احسج الجىاف الشػزاكازي، تحقيق: د.دمحم بغ كابخبغ قيد  الذشقيصي  .ٚٙ
-قٜٖٗٔ، ٔ، مكة السكخمة، طٜٗمسية الدعػدية لمقخآف الكخيع كعمػمو، سمدمة الخسائل العمسية )الجسعية الع

 ـ(. ٕٛٔٓ
، ٖىػ( )دار إحياء التخاث العخبي، بيخكت، طٙٓٙمفاتيح الغيب، دمحم بغ عسخ بغ الحدغ بفخخ الجيغ الخازي )ت .ٛٙ

 ـ(.ٜٜٜٔ-قٕٓٗٔ
ىػ( تحقيق: ٕٓ٘السعخكؼ بالخامب األصفيان  )ت السفخدات في مخيب القخآف، الحديغ بغ دمحم بغ السفزل .ٜٙ

 ـ(.ٜٜٔٔ-ىػٕٔٗٔ، ٔصفػاف عجناف الجاكدي )دار القمع،  دمذق، كالجار الذامية، بيخكت، ط
ىػ( تحقيق: عبج الدبلـ دمحم ىاركف )دار الفكخ، ٜٖ٘مقاييذ المغة، أحسج بغ فارس بغ زكخياء القدكيشي الخازي )ت .ٓٚ

 ـ(.ٜٜٚٔ -ىػ ٜٜٖٔبيخكت، 
ىػ( تحقيق: دمحم مرصف  األعطسي) مؤسدة ٜٚٔالسػشأ، مالظ بغ أنذ بغ مالظ بغ عامخ األصبحي السجني )ت .ٔٚ

 ـ(. ٕٗٓٓ -ىػ ٕ٘ٗٔ، ٔزايج بغ سمصاف آؿ نيياف لؤلعساؿ الخيخية كاإلندانية، أبػ ضبي، ط
ق( تقجيع كتحقيق: عخبي ٛٚٗالػجػه كالشطائخ أللفاظ كتا  هللا العديد، الحديغ بغ دمحم بغ إبخاهيع الجامغاني )ت .ٕٚ

 عبج الحسيج عمي )دار الكتب العمسية، بيخكت، د.ط، د.ت(.


