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شكر وتقدير 
 

 

فهى الذي خلقني ورسقني , الحمد هلل حق حمده والشكز له على إحساهه

ثني , ووفقني إلتمام هذا البحث, وأسبغ علّي وعمه ظاهزة وباطىة, وهداوي
ُ
وأ

ولم , اللهم ارحمهما كما ربياوي صغيرا: قائال, بشكز والدّي  ممتثال أمز ربي

. تىقطع رعاًتهما لي كبيرا

 إلاسالمية لعلىمكما أوجه الشكز إلى القائمين على كلية العلىم إلاوساهية وا

وأخص بالذكز , وإلى كل من أعاهني على إهجاس هذا البحث, لجامعة وهزان

. سوجتي التي   قاسمتني أعباء البحث وطىيل السهز

بخالص الدعاء,و أن ,  و رحابوإسماعيل إبزاهيم أبىائيكما أخص 

ًحفظهما املىلى عّش وجّل وأن ًجعلهما على صزاطه املستقيم, ومىهجه 

 رسىلهم ًلقىاالقىيم, وعلى طزيق القزآن الكزيم, والّسّىة الغزاء إلى أن 

. رب العاملين آمين ًا.الكزيم على الحىض العظيم وإًاها وجميع املسلمين
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ن اْلَْْمد لِلَِّو ََنَْمُدُه ، َوَنْسَتِعيُنُو ، َوَنْستَ ْغِفرُُه ، َونَ ُعوُذ بِاللَِّو ِمْن ُشُروِر أَنْ ُفِسَنا ، َوِمْن َسيَِّئاِت إ
أَْعَمالَِنا ، َمْن يَ ْهِدِه اللَُّو َفََل ُمِضلَّ َلُو ، َوَمْن ُيْضِلْل َفََل َىاِدَي َلُو ، َوَأْشَهُد َأْن ََل إَِلَو ِإَلَّ اللَُّو َوْحَدُه ََل 

: أَما بَ ْعد لِِو وَأ َصاِبوِ آ وَعَل  ، - َ لَّ  اللَُّو َعَلْيِو َوَسلَّ َ -َشرِيَك َلُو ، َوَأنَّ ُُمَمًَّدا َعْبُدُه َوَرُسولُُو 
ا َجَعل القرآَن لكرمَي، آخر الكُتب السماويِة، واختار لو أَحَسن األلسِن البشريِّة، فقال نَّ إِ 

َر ِذي ِعَوٍج َلَعلَُّهْ  ﴿: ؛ وقال سبصانو[195: الشعراء] ﴾ بِِلَساٍن َعَرِ   ُمِب ٍ ﴿:تعاىل قُ ْرآنًا َعَربِيًّا َغي ْ
ِإنَّا أَنْ زَْلَناُه ﴿: ، وما ذاك إَلّ ليعقلو العاقلون، ويهتدي بو السامعون، قال تعاىل[28: الزمر] ﴾يَ ت َُّقونَ 

، وَل تعقل معاين القرآن، إَلّ مبعرفة لسان العرب، قال [2: يوسف] ﴾قُ ْرآنًا َعَربِيًّا َلَعلَُّكْ  تَ ْعِقُلونَ 
َ ََلُْ  ﴿:تعاىل ؛ فكان البيان من جنس [4: إبراىي ] ﴾َوَما أَْرَسْلَنا ِمْن َرُسوٍل ِإَلَّ بِِلَساِن قَ ْوِمِو لِيُبَ  ِّ

 ومَلبساتو، تُب  عن خصائص األسلوب القرآين، كمعرفة  لسان القوم، كما أن شواىد التنزيل وقرائنو
 - َ لَّ  اُ َعَلْيِو َوَسلَّ َ  -ُعرف اخلطاب وعاداتو؛ ومن الذين أدركوا ىذه الدَلَلت  صابة رسول 

ابن -  َ لَّ  اُ َعَلْيِو َوَسلَّ َ - َمن َحَباه ا بالرسوِخ يف العلِ ، وأحاطتو بركة دعاء نبّ ّيو ِمنُه َأَخصُّص و
 َوَعلِّْموُ  الدِّينِ  يف فَ قِّْهوُ  اللَُّه َّ » - َ لَّ  اُ َعَلْيِو َوَسلَّ َ - َعبَّاس، حرب األمة وترمجاهنا، القائل فيو

﴿ َوَما يَ ْعَلُ  تَْ ِويَلُو ِإَلَّ اللَُّو َوالرَّاِسُخوَن يف اْلِعْلِ  : والقائل يف نفسو عند قولو تعاىل.(1) «التَّْ ِويلَ 
  (2)".أَنَا ِ َّْن يَ ْعَلُ  تَْ ِويَلوُ "  ،[7:  اآليةآل عمران]يَ ُقوُلوَن آَمنَّا ِبِو ﴾ 

وكفيٌل بابن عّباٍس أن خيتص بالتَّ ويِل، لكونو َغاَص يف أعَماِق َمَعاين القرآِن الكرمي، حيث 
َكَلِم الَعرِب؛  إذا كان قوَل  يف القرآنِ  ، فقد يَ ْعُنوَن َمَعانَِيُو ،  " ََل تَ ن َْقِض  َعَ ائُِبوُ : "َوَقَف عل  َأْسرَار ِ

ِإنَّ اْلُقْرآَن ََل تَ ن َْقِض  َعَ ائُِبُو يَ ْعُنوَن : َأنَّ السََّلَف قَاُلوا:"...  قال الطاىر بن عاشور يف ىذا الش ن
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َصاِر أَنْ َواِع َمَعانِيوِ  َأنَّ ِمْن ََتَاِم ِإْعَ ازِِه َأْن ؛ وَمَعانَِيُو َوَلْو َكاَن َكَما قَاَل الشاطط ََل نقضض َعَ ائُِبُو بِاَنِْ
َأنَّ ِمْقَداَر أَف َْهاِم اْلُمَخاطَِبَ  ِبِو ؛ ويَ َتَضمََّن ِمَن اْلَمَعاين َمَ  ِإَ اِز َلْفِ ِو َما  َْ َتِف ِبِو اأْلَْسَفاُر اْلُمَتَكااَِرةُ 

اْبِتَداًء ََل يَ ْقِض  ِإَلَّ َأْن َيُكوَن اْلَمْعََن اأْلَْ ِل ُّص َمْفُهوًما َلَدْيِهْ  َفَ مَّا َما زَاَد َعَل  اْلَمَعاين اأْلََساِسيَِّة فَ َقْد 
التصرير والتنوير  مقدمة  ").يَ تَ َهيَّ ُ لَِفْهِمِو أَق َْواٌم، َوُ َْ ُب َعْنُو أَق َْواٌم، َوُربَّ َحاِمِل ِفْقٍو ِإىَل َمْن ُىَو أَف َْقُو ِمْنوُ 

(1 /45))  
 أىمية الموضوع 

يف أمة خصها ا بالبيان والعارضة واتساع اجملاز، - رض  ا عنه -لقد عاش الصصابة
، مذاىب العرب وافتناهنا يف األساليب، وما خّص ا بو لغتها دون مجي  اللغاتففهموا القرآن وفق 

 يف الغالب عن تفسري ألفاظو اوزادى  البيان أهن  لوقائ  القرآن شاىدون وألسلوبو مدركون، فاستغنو
من جهة اللغة، حّّت إذا ما اتسعض رقعة اإلسَلم وتوافد الع   أفواجاً إىل اإلسَلم، افتقر الّناس 

بسبب ُمصوَل  اللغوي، فدعض اْلاجة  إىل بيان أسلوب القرآن الكرمي وفصاحتو،  ا قد استغنىض 
عنو العرب، أَلَ وىو معرفة لغة القرآن؛ وكان اجلدير هبذه املهمة ابن عّباس، حيث عاش زمناً طويًَل، 

 وواكب تلك التغريات، واليت كان من أبرزىا مشكلة فه  – َ لَّ  اُ َعَلْيِو َوَسلَّ َ  -بعد وفاة الرسول
ويف سبيِل ذلَك قصدُت إىل ىذِه الدِّراسِة اليت تبصُث عن كيفية معاجلة ىذه ال اىرة، الّنص القرآين، 

 .ومدى أارىا يف الدِّراسات اللغوية اليت جاءت بعدىا
  

 أسباب اختياره   : 
لقد وجدت من نفس  الرغبة امللصة يف دراسة ىذا املوضوع، خا ة وأن الروايات التفسريية 

عن ابن عّباس، أخذت شهرة وقبوَل عند العلماء، ف حببض أن أبرز جهد ابن عّباس يف اجملال اللغوي، 
 .علماً أنو أول من اىت  هبذا اجلانب، وكان لو أار واضح عل  من جاء بعده

ومن ىنا جاءت فكرة، املفسِّر اللُّصَغوي، من جيل الصصابة بل من علمائها بالقرآن ولغتو،  أَل 
 .ترمجان القرآن: وىو ابن َعبَّاس

وحر ا عل  اَلستمرار يف خدمة ىذا الرتاث الزاخر مبختلف الفنون، وق  اختياري عل  ىذه 
الشخصية؛ املفّسر اللغوي، الذي برز يف فن الت ويل، وعاجل ما است د من تغريات اْلال، كما أن 
البصث ميثل مسامهة يف خدمة القرآن الكرمي ولغتو الشريفة، وُماولة إاراء مكتبة الّدراسات القرآنية، 



 ت

 

مبثل ىذه الّدراسة لعلها تفتح آفاق لبعض الباحث ، وتستدرك ما فات الباحث  وي يت تبعاً ملا ذكر، 
 :بعض األسباب األخرى منها

دراسة علمية -يف حدود عل  الباحث-جدة املوضوع وحدااتو، حيث   تق  -
متخصصة ومتكاملة، تربز اجلانب الّلغوي يف تفسري ابن عّباس، م  مدى أاره يف جمال 

 .الّدراسات اللغوية
 .إبراز دور ابن عّباس يف األدوات اليت عاجل فيها املباحث اللغويّة -
املسامهة هبذا البصث يف إطَلع الباحث  عل  دور الصصابة، يف اجملال اللغوي، حيث  -

 .غياب بعض األلقاب عنه ، قد يفض  إىل التقصري يف اَلستفادة منه 
 . مسامهة البصث بصورة مباشرة يف الكشف عن وجوه الّتفسري اللغوي، وطرقو، ومصادره -

 :ويهدف البحث لحل أىم اإلشكاالت، منها
 .مشكلة فه  الّنص القرآين، خا ة يف أى  أداة وى  اللغة العربيةكيف عاجل  -
كيف تعامل م  القضايا اللغوية املست دة، وما ى  أبرز الطرق يف الكشف عن دَلَلت  -

 .القرآن
 .كيف عاجل ظاىرة الغريب واللغات يف القرآن الكرمي -
 .كيف تعامل م  األلفاِظ، ون ائرىا يف القرآِن الكرمي وفَق سياقاهتا -
 .كيف استطاع من خَلل تفسريه الّلغوي، الت اري يف الّدراسات اللغوية املستقبلية -
 . ما مدى استفادة أىل اللغة من تفسري ابن عّباس يف ّدراساهت  اللغوية -

 :أما الدراسات السابقة
 :وقفض خَلل البصث عل  بعض البصوث حول ابن عّباس وجماَلتو اللغوية، ومن أبرزىا

، أطروحة دكتوراه من الطالب حوازة غريب القرآن الكرمي وأاره يف الدراسات اللغوية -
: ، نوقشض2سعيد، ختصص لسان عر ، كلية اآلداب واللغات جامعة اجلزائر 
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عبد ا بن عّباس، قراءاتو ومنه و يف تفسري غريب القرآن، رسالة لنيل درجة املاجيسرت  -
عابدين عبد الرمحان آش ، كلية اللغة العربية، جامعة أم القرى، : يف اللغة، لطالب

 .ه1407-1406:نوقشض يف العام الدراس 
  منهج لغوي جديد،! ناف  يس ل؟ وابن عباس  يب: تفسري غريب القرآن بالشعر العر  -

دار :، وطبعتو 2006:شيخ محدي فاروق، جامعة طنطا:  ، للباحثيف التفسري
 .م2007:اليق 

تيسري : التوجيهات الصرفية والنصوية لقراءة عبد ا بن عباس، رسالة ماجستري، لطالب -
ىارون عل  النَّوافلة، قس  اللغة العربية، جامعة مؤتة، نوقشض 

 .م16/05/2007:بتاريخ

 :كما اطلعض عل  مقالت 
عمر يوسف : منهج ابن عّباس وأاره يف اَلجتاىات اللغوية والبَلغية يف الّتفسري، للباحث -

 .الكويض– جملة الشريعة والدراسات اإلسَلمية  يف .محزة
فهد العرا  اْلارا ، يف جملة جامعة امللك : يف عَلقة عبد ا بن عّباس بالشعر، للباحث -

 .اآلداب والعلوم اإلنسانية: عبد العزيز

إَلّ أّن ىذه الّدراسات، برغ  ما تضمنتو من مادة علمية ىامة، إَلّ أهنا   َتِف عل  اإلجابة 
 .حول اإلشكاَلت املطروحة سابقاً 

 :وبناء عل  ما تقدم انته ض اخلُطَِّة اآلتيةِ 
  َمٍة، وَتهيٍد، واَلاِة فصوٍل، وخاَتٍة، وفهارَس، عل  : خُخ َّطةُخ البَبحثِث يتكوُن البصُث ِمن ُمقدِّ

 :النَّصِو اآليت
 ُتَّبِ  فيو:مقدِّدمَبةُخ ال

 . وتشتمُل عل  أمهيَِّة املوُضوِع، وأسباِب اختيارِه، وخطَِّة البصِث، واملنهِج امل
  ويشتمُل عل : التَّعريف باملَلمح الدَللية:التَّطمهيدُخ: 
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  وتطرقض فيو إىل مفه  املَلمح والدَللة، لغة : مفهوم المالمح الّداللية :مبحثٍث واادٍث
 .وا طَلحا، كما أشرت إىل الدَللة الوضعية اللف ية

 ويشَتِمُل عل  اَلاِة مباحث :مفهوم التفسير، والبيان، والتَّطأويل: يأتي الفصل األول: 
  حيث حاولض معاجلة قضية  رير مصطلح الّتفسري ، الّتفسير مفهوم :المبحث األَبوَّطلُخ

وضبطو، وذلك من خَلل أى  آراء علماء الّتفسري، كما أشرت إىل قضية إشكالية البيان يف 
 .املن ومة التفسريية، ومن مثَّ مهدت للمبصث الثاين

 حيث حاولض معاجلة قضية البيان وعَلقتو بالتفسري، ، البيانمفهوم :الثَّطانِثي المبحث 
وذكرت أى  تعريفاتو، مث عاجلض قضية البيان يف القرآن الكرمي وماىيتو، كما حولض معاجلة 
-البيان، واإلشارة إىل تغريه عرب الزمان واملكان، وذلك من خَلل طرح إشكالية، ىل ب  الّنط

 مجي  ما يف القرآن؟ وما حّد ىذا البيان؟ -  ل  ا عليو وسل 
  حاولض التفريق يف مصطلح الت ويل، ب  املتقدم  . مفهوم التَّطأويل: المبحث الثّالثُخ

واملت خرين من أىل األ ول واجلدل، كما حاولض اجلم  ب  التعريف ، من خَلل ضبط قانون 
 . الّتفسري والتَّ ويلالت ويل، ويف األخري أشرت إىل الفرق ب 

 يشَتِمُل عل  أربعِة مباحث كاآليت: تفسير ابن عباس:الفصلُخ الثَّطانِثي: 
  وىذا املبصث حقو التقدمي يف الرسالة، لكن ارت يض .  ترجمة ابن عَببَّطاس:المبحث األَبوَّطلُخ

ت خريه ملا لو من تعلق باملباحث اليت بعده، فعاجلض يف ىذا املبصث ما يشتمل من حياة ابن 
 .عباس و فاتو اخللقية واخللقية

 تطرقض يف َتهيد املبصث إىل قضية نسبة التفسري  :ابن عّباس و الّتفسير: الثَّطانِثي المبحث
إىل ابن عّباس، كما ذكرت أى  املصادر واملراج  اليت اىتمض جبم  الرواية التفسريية عن ابن 
عّباس، م  اإلشارة إىل ما َل يصح نسبة إليو؛ مث تطرقض إىل تفسريه بالرأي، وخلصض إىل 
منه و يف إتباع الرأي امود، كما تطرقض إىل إشكالية استعانتو ب ىل الكتاب، ورد الشبو  

، بصفة ابن عّباس بالشعر واللغةة عَلقاليت  وم حولو يف ىذه القضية، كما تكلمض عن 
 .عامة، وك داة لّتفسري القرآن بصفة خا ة



 ح

 

 حاولض إبراز اخلصائص : خصائص ومميزات تفسير ابن عّباس :الثَّطالثُخ  المبحث
واملميزات، اليت  ل  هبا تفسريه، وذلك من خَلل عوامل َوَقَف عليها، وَعَرَف أمهيتها ودورىا 

  أحوال من نزل فيه  القرآنيف كشف النَّص القرآين، ك سباب النزول وأحوالو ومَلبساتو، و
؛ كما ختمض املبصث اللسان الذي نزل بو القرآنكما أشرت إىل عرف .من أعراف وعادات

 .، واليت َلا أار يف جمانبة أىل األىواء يف تّفسرياهت قصدا سَلمة وفه  الحسن مبيزة 
  حاولض ذكر أى  املصادر اليّت اعتمدىا :مصادر ابن عّباس في الّتفسير :المبحث الرَّطاببُخ

رض  -ابن عّباس يف تفسريه للقرآن، مبتدءاً بالقرآن نفسو، مثّ السُّصنَّة، مثّ بالرجوع إىل الصصابة
 .لغة العرب وديواهنا، وبذلك يكون َتهيدا للفصل الثالثمثَّ بالرجوع إىل - ا عنه 

  يشَتِمُل عل  اَلاِة : مالمح الّتفسير الّلغوي عند بن عبَّطاس وأسبابو: الثَّطالثُخ الفصلُخ
 :مباحث؛ كاآليت

  حاولض بيان مفهوم الّتفسري الّلغوي و أمهيتو، : تعريف الّتفسير الّلغوي: األوَّطلُخ  المَببحثُخ
وذلك من خَلل التذكري ب نو أحد مصادر الّتفسري، كما قررت أنو جزء َل يت زأ من املن ومة 

 .الّتفسريية، كما أشرت إىل أسباب بداية ظهوره
 حاولض بيان مفهوم اَلجتاه :االتجاه اللغوي عند ابن عبَّطاس وأسبابو: المَببحثُخ الثَّطانِثي 

الّلغوي وأسباب ظهوره، وذلك من خَلل التلميح إىل بعض ال واىر اليت عاجلها ابن عّباس 
بطريقة لغوية ُمضة كغريب القرآن يف سؤاَلت ابن األزرق، مث حاولض كشف سبب ظهور 

-  ل  ا عليو وسل -ىذا اَلجتاه من خَلل العوامل واملست دات اليت طرأت بعد الّنطّ 
وعايشها ابن عّباس، ووجد َلا حلوًَل؛ مثّ تطرقض إىل أى  الّدراسات اللغوية اليت ظهرت بعد 
ابن عّباس، وركزت منها ما كان َلبن عّباس فضَل يف نشوئها وظهورىا، حّّت أمهد للمبصث 

 . الثالث لعقد املقارنة وبيان جوانب الت اري
  مالمح االتجاه اللغوي في تفسير ابن عّباس وأثرىا في الدراسات : أما المَببحثُخ الثَّطالثُخ

 حاولض الكشف ودراسة أى  املَلمح الّلغويّة اليت عاجلها ابن عّباس يف تفسريه من .الّلغويّة
 وحاولض بيان أار  يف تفسري ابن عّباسخَلل اجتاىو منص  لغوياً، وابتدأت مبَلمح الغريب 

أخذ مناذج من تفسري الغريب، مث موازنتها مبا ورد : ذلك يف الّدراسة اللغوية، من خَلل أوَل
يف أى  مصادر أىل اللغة، كما أشرت إىل أمهية الشاىد الشعري عند ابن عّباس، وكيف 



 خ

 

استطاع قبل غريه اَلستثمار فيو لكشف معاين القرآن الكرمي، مث مدى استفادة الدراسات 
يف القرآن الكرمي، وذلك بعد  (الله ات)كما عاجلض قضية اللغات . اللغوية من ىذه الطريقة

التطرق إىل أى  التعريفات، ووجهات الن ر يف املس لة، مث شرعض يف بيان النماذج مقسما 
الّناحية الدَللية، مث : القرآنية عند ابن عّباس إىل ناحيت   (الله ات)املَلمح يف اللغات 

الّناحّية الصوتيَّة، كما   أنس أار ذلك يف الدرس اللغوي، من خَلل عقد موازنة ب  تفسري 
قضية املعرب يف القرآن الكرمي، وذلك بعد : ابن عّباس، ومصادر أىل اللغة؛ وتطرقض إىل 

التطرق إىل أى  التعريفات، ووجهات الن ر يف املس لة، شرعض يف بيان أى  مَلمح املعّرب يف 
 وأاره يف الدراسة اللغوية، ويف آخر الفصل، تطرقض إىل مس لة السياق  تفسري ابن عباس

وأمهيتو يف فه  مراد الشارع، وذلك من خَلل إبراز مَلمح الوجوه والن ائر يف تفسري ابن 
 . وأاره يف الدراسة اللغوية عّباس

 .وفيها أى ُّص نتائج البصث :ببَباتِثمَبةٍث ويف األخري ختمض 
 :الفنية للرسالة مشتملة عل الفهارسِث بمث قمض 
 .فهرُس اآليات القرآنية -1

 .فهرُس األحاديث -2

 .فهرس األعَلم املستشهد هب  -3

 .فهرُس املصادر واملراج  -4

 .فهرُس اتوياتِ  -5

 

  منهجُخ البَبحث: 

منهج الو ف  التصليل ، وىذا كان خا ا باجلانب الن ري، : سلكُض يف مج  مادَِّة البصث منه  
 :وخصصض لل انب التطبيق  منهج اَلستقراء، مثَّ اَلستدَلل واملقارنة، حبيث كانض اخلطوات كاآليت

 . من تفسري ابن عّباس، وجعلتو األ ل(ه310:ت)  مجعض ما رواه ابن جرير الطربي:أوَّطالً 
 ميَّزُت الرِوايات اخلا ة بالّتفسري اللغوي، أو ما يتعلق باملباحث اللغوية، فإن   أجدىا عند :ثانياً 

 عبد الرزاق الطربي، أخذهتا من غريه  ن اختص جبم  الروايات التَّفسريية؛ كتفسري



 د

 

، و الدر املنثور يف الّتفسري بامل اور ( ه327) ابن َأ  حاِِت الرازّي ، وتفسري(ه211:ت)الصَّن َْعاين
 . ( ه911)لسُّصُيوط ل

غريب القرآن يف ، أو ما يعرف بإىل عبد ا بن عّباسنَاِفِ  ْبِن اأْلَْزَرِق سؤاَلت عل  اعتمدت : ثالثاً 
 .، من  قيق ُممد عبد الرحي  وأمحد  نصر ا، طبعة مؤسسة الكتب الثقافيةشعر العرب

 تعاملض م  بعض الكتب املنسوبة، أو املشكوك يف نسبتها َلبن عّباس، حبذر، حبيث إن   :رابعاً 
كلغات العرب ، وتفسري تنوير املقباس . أجد َلا شاىداً أطمئُن إليو، استغنيُض عنها يف الغالب

 .املنسوب  إليو
   أناقش الروايات التَّفسريية َلبن عّباس،  صًة وضعفاً، وخا ًة عند الطربي، ألن األمر يف :خامساً 

ن ري مقتصر عل  الروايات الّلغوية، و يف نقل اللغة َل يشرتط ما يشرتط يف غريىا، مُثَّ كيف أكون 
منصفاً، إذا تطلبض  صة السند من تفسري ابن عّباس فيما خيص اللغة، وأغفلض طلب السند من 

 !جهة اللغوي ؟
 . أكثرُت من الشواىد، لطبيعة املوضوع، وحاولض أن َل أتصرف فيها:سادساً 
 . اجتهدُت يف إخَلء الرِّسالة من التِّكرار، إَلَّ يف بعض ما اقتضتو اْلاجُة، لتعلُّصقو باملباحث:سابعاً 
 . يف الغالب َل أتوقَُّف ملناقشة الشواىد، ألن طبيعة املوضوع تقتض  مين املوازنة م  التَّقرير:ثامناً 
 اعتمدت قدر اإلمكان ترتيب الشواىد حسب أقوال؛ املت ََّقِدم مثَّ الذي يليو، كما أنين أابُض :تاسعاً 

  ) (. قوس امسو املشهور بو، م  ّضبطو وبيان سنة الوفاة باَل ري يف الغالب، وجعلتو ب  
 م  ذكر رق  اآلية وسواء استشهدُت [ ] ُأَخرُِّج اآلياِت يف منِت الرِّسالِة ب  ىذين املعقوف  :عاشراً 

 .باآلية كامَلً أم جبزء منها، كما اعتمدُت عل  رواية حفص عن عا  
؛ وأعزو كلَّ قراءٍة إىل ( ) أُابُض القراءات القرآنيَّة بالرَّس  اإلمَلئ  ب  ىذين القوس  :إادى عشر

 . احبها، وإذا كانض القراءة شاذًَّة، ننبو عليها من خَلل مصادرىا
ُأَخرُِّج األحاديث النَّبويَّة واآلااَر ختر اً ُُمتصراً، يف الغالب، وما اتفق عليو الشيخان، : اثني عشر

، وَل أزيد عليو، مد فؤاد بن عبد الباق ، ملحاللؤلؤ واملرجان فيما اتفق عليو الشيخاناعتمدُت فيو عل  
 .أما ما كان خارج الصصيص ، ذكرت درجة اْلديث، معتمداً عل  أ صاب الصنعة

 أنسُب األشعاَر إىل قائليها، وأكتف  بعزِوىا إىل دواويِنه  يف الغالب، وإَلَّ أحلُض إىل :ثالث عشر
 .مصادر مواوٍق هبا



 ذ

 

  أَُترج  لألعَلم لكثرهت  وكثرة شواىدى ، إَلَّ ما استثين من الشعراء، أو ما تقتضيو : رابب عشر
 .اْلاجة

أذكر معلومات املصدر كاملة، يف أول استشهاد، مبتدًءا باس  الكتاب، قبل املؤلف، : خامس عشر
 .فإذا عاودت اَلستشهاد بالكتاب، اقتصرت عل  امسو الكتاب دون املؤلف، يف الغالب

 .(: ص): أشرُي إىل  فصات املرج  هبذا الرَّمز: سادس عشر
 فهذا العمل العلم ُّص املتواضُ  مثرٌة من علٍ  وحبٍر وترمجاٍن، استصق بكل جدارٍة، لقب :وبعدُخ   

ترمجاَن القرآن وحرب األمِة، وىا أنا أزيل عنو ما كان عنو س ّيًة وطبعاً، إمام اللغِة حبق، فإن وفقنا 
 .وأ بنا فمن ا وحده لو الفضُل، وإن أخط ُت فمن نفس  وى  لو أىلٌ 

وحسط أنين فتصض جملال البصث ُفسصًة، أرجو منها فتصاً، كما أدعو ا أن يفتح خزائن 
 .رمحتو، لكلِّ من أِتَّ ىذه الرِّسالة، فصَّوَب فيها رأياً، أو َت َّ نقصاً، أو استدرَك فائتاً 

من أوَلين من علمو واىتمامو وتواضعو، - بعد شكر ا تعاىل- وأخصُّص بالشُّصكر يف ىذا املقام
 .العر  قَليلية، وف ََّقو ا ونف  بو: ما ِتَّ بو ىذا العمُل بفضِل ا، وىو األستاذ الدكتور

وللمناِقش  الُفضَلء، كل التَّقدير واَلحرتام، جبميل الثَّناِء، وخالص الدعاِء، عل  تفضُّصِلهما، 
وتكبدمها البعد واملشقة، وما ذاك إَلَّ ملناقشة ىذا البصث، وتقوميو وتسديِدِه، وى  من أخصِّ النَّاس 

 .هبذا العل  ت  يَلً و قيقاً، فله  كل الشُّصكر واَلحرتام
 .واْلمد  رب العامل 
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  ُدالاهة لمالمح  لمفموم  : ا بحث  أَلوَّتل. 

 
ىحى ا٤بال ح:  اغة  ا المحتعريف 

ىحى :   م الفعع ٤ب
. الٌهظر اخحيعس: كأٍل ىحى  لىٍ با،  ػىٍع ىحي  إًلىٍيىً  ٤ب

 .نظر لى ىحى : بىعضهم كىقىاؿى 
ىحى 
انا، لىٍ با  ىع ىحي  اٍلمػىٍرؽ ك٤ب  ًإالَّم  العٍ حي   كتف الى : كىقيع. كلى َّماحه  كلى يتحه  الً حه  كبرؽ.  ىع مً  كلى بى

 (1).بعيح  م
ٍنسىاف ك ىالً حي   لىٍ بةه، كااحهتا: ً ٍهىي   ػيٍع ىحي   ىا ييتى : كىقيع. ك ساكئى كىجهى ٧بىاًسم  م بحا  ىا: اٍْلً

 ع بةه  كال  قتلتف ةه، الكالـ ُب كا٤بسحيع ع  ال ح ":(يػ180: ت)ًسيمػىتىٍ ى ًقيىاس، قىاؿى  غّب  عل
."(2) 

 (3)".لىٍ بىةو  تكسّب  ىم ٗبالً حى  اسحيغهتا ":(يػ392: ت)ًجِبيِّن  اٍبم كىقىاؿى 
و ا٤برسي قاؿ ا لع ال ح أفٌ   يٍشعر لع ىال ح ثػىٍععىب تػىٍفًسّب:" (يػ458) ابم ًسيحى   م كىاًاحن

 (4)".ثىابت  ىٍع ىح، اٍلتىٍجى  م العٍ ح  ىٍتًقم ًِلىف لىفظهىا
ٍرأىة كىأىٍل ىبىت الهَّمٍظرىةي ؛ كالعَّمٍ بىةي :" (ق370 )اِلىٍزيىرمقاؿ أبت  هصتر  ىااان  كىٍجًهها  م اٍل ى

 ًإ٤ب
.  ٚبيًٍفيهىا ٍبَّم  ٥بىىا  حيىصىحَّمل  م ٧باًسهىها تيرًم ا٢بسهااي  ذىًلك تفعع تػيٍع ىحى، أىفٍ   م أ كهت ًإذا

 :(5)ذيك الرُّر َّمةً  كىقىاؿى 
                                                 

1
؛  مح ا٢ب يح يهحاكم: اقق؛ (يػ458: ت)أبت ا٢بسم  عي بم إ٠با يع بم سيحو ا٤برسي ؛ اكم كايط اِل ظم:  هظر 

 .(376/ 3 ). ـ2000-  يػ 1421اِلكٔب، : ؛ طبّبكت– دار الكحيب العع ية : الهاشر

2
 كحيمة : الهاشر؛ مح السالـ ٧ب ح ياركف: اقق؛ (يػ180: ت)  رك بم  ث اف بم قهرب، أبت بشر، ا٤بعقب سيمت ى ؛ الكحياب 

 .(425/ 3 ). ـ1988-  يػ 1408الثالثة، : ؛طا٣با٪بي، القايرة

3
 (.379/ 1 ).الرابعة: ؛ طا٥بيئة ا٤بصر ة العا ة لعكحياب: الهاشر؛(يػ392: ت)أبت الفحيح  ث اف بم جِب ا٤بتصعي ؛ ا٣بصائص 

4
دار إاياا : الهاشر؛خعيع إبرايم جفاؿ: اقق؛ (يػ458: ا٤بحيتَب)أبت ا٢بسم  عي بم إ٠با يع بم سيحو ا٤برسي ؛ ا٤بخصص 

 .(94/ 1 ).ـ1996- يػ 1417اِلكٔب، : ؛ طبّبكت– الَباث العريب 

5
كيت  م بُب صعب بم  عكاف بم  حٌل بم  مح . يت غيالف بم  قمة بم هبيش ، ك كُب أبا ا٢بارث: يت ( يػ117 ت)ذك الري َّمة 
 الشعر : هظر.فحيح الشعر با رئ القيس كخحيم بذم الر ة:  م فبتؿ الطمقة الثانية ُب  صرو، قاؿ أبت   رك بم العالا،  هاة

 1423:  اـ الهشر، دار ا٢بح ح، القايرة: الهاشر، (يػ276: ت)أبت ٧ب ح  مح ا بم  سعم بم قحييمة الح هترم ، كالشعراا
 .(515/ 1).يػ
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 أىًسيعةو  خيحكدو  ً مٍ  لىٍ بان  كأىٍل ىٍبمى 
 

ىعىاًاسي  تيشى َّم  أىفٍ   ىا خىال رًكااو  
 (2)."(1)ا٤ب

  ىحيلُّرىي  الطر ق  عل دىلَّمىي  ":(يػ393 :ت)قاؿ ا١بىتيىرًم  ؛دؿٌ :   م الفعع  أختذ صحر  :  ايالاة اغةً  
 (3)."أ عل كالفحيح كديلتلىةن، كًداللىةن  دىاللىةن 

ا دىلىٍعتي : مشر كىقىاؿى   أىٍدلىٍعتي : ز ح أىبيت كىقىاؿى  دىاللة، أىديؿٌ  ًبىً  كدلىٍعتي   رفحييى، أىم دىاللةن، الطَّمرً ق هًبىذى
  .(4).إدالالن  بالطٌر ق

ـي  الحَّماؿي ( دىؿَّم ): (يػ395:ت)كقاؿ ابم فارس فً  كىالالَّم  تػىحيػىعىعَّم يهىا، بًأى ىارىةو  الشَّمٍياً  ًإبىانىةي  أىاىحيٮبيىا: أىٍصالى
 .الشَّمٍياً  ُب  اٍضًطرىابه  كىاٍاخىري 

ننا دىلىٍعتي : قػىٍت٥بييمٍ  فىاٍِلىكَّمؿي  لًيعي . الطَّمرً قً   ىعىل فيالى ي  كىييتى . الشَّمٍياً  ُب  اٍِلى ىارىةي : كىالحَّم لىةً  بػىْبيِّن  الحَّمالى
لىةً   .(5)...كىالحيِّنالى

 ا  حيتٌصع بى إٔب  عرفة  : بقتلى(يػ502:ت)اِلىٍصفىهىاين  الرَّماًغب  رفها : في  الصطالح ايالاة
 (6)كالر تز، كالكحيابة، كالعقتد ُب ا٢بساب الشيا،  حاللة اِللفاظ  عل ا٤بعُب، كداللة اْلشارات،

 آخر، بشيا الععم بى الععم  م  عـز ٕبالة الشيا يي  تف :(يػ816:ت)ا١بٍيٍرجىاينكقاؿ 
 (7).ا٤بحلتؿ يت كالثاين الحاؿ، يت اِلكؿ كالشيا

                                                 
1

: أسيع.(145ص).ـ1995- يػ1415:دار الكحيب العع ية، ط اِلكٔب: د تاف ذم الري َّمة، قحـ لى كشراى أٞبح اسم سمج، ط 
 . رتت ة: ات ع؛ ركاا

2
دار إاياا : الهاشر؛ ٧ب ح  تض  ر ب: اقق؛ (يػ370 ت)٧ب ح بم أٞبح بم اِلزيرم ا٥بركم، أبت  هصتر ؛ هتذ ب العغة 

 .ـ2001اِلكٔب، : ؛ طبّبكت– الَباث العريب 

3
أٞبح  مح الغفتر : ٙبقيق ؛(يػ393 ت)أبت نصر إ٠با يع بم ٞباد ا١بتيرم الفارايب ؛ الصباح تاج العغة كصباح العربية 

 .(1698/ 4 ). ـ1987-  يػ  1407الرابعة : ؛ طبّبكت– دار الععم لع ال ْب : الهاشر؛ طار

4
 .(48/ 14 ).ِلزيرم؛ ؿهتذ ب العغة:  هظر  

5
 مح السالـ ٧ب ح : اقق؛(يػ395 ت)أٞبح بم فارس بم ز ر اا القزك ِب الرازم، أبت ا٢بسْب ؛  عجم  قا يس العغة 

 .(259/ 2). ـ1979- يػ 1399:  اـ الهشر؛دار الفكر: الهاشر؛ياركف
6

صفتاف  حناف : اقق؛ (يػ502: ت)أبت القاسم ا٢بسْب بم ٧ب ح ا٤بعركؼ بالراغب اِلصفهاىن ؛ ا٤بفردات ُب غر ب القرآف 
 .(316ص) . يػ1412- اِلكٔب : ؛ طد شق بّبكت- دار القعم، الحار الشا ية : الهاشر؛ الحاكدم

7
ضمطى كصببى ٝبا ة  م العع اا :  اقق؛(يػ816: ت) عي بم ٧ب ح بم  عي الز م الشر   ا١برجاين ؛  حياب الحيعر فات 

 (.104: ص ).ـ1983-يػ 1403اِلكٔب : الطمعة؛ لمهاف–دار الكحيب العع ية بّبكت : الهاشر؛ بإشراؼ الهاشر
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 ىتف الشَّمٍيا ًٕبىٍيحي  يًفيح اٍلغىٍّب  ع ا ًإذا ٓب  كم ُب : (يػ1094:ت)المىقاا الكىفىتم أىبيت كقاؿ
 (1).اٍلغىٍّب  ىانم،   زاٞبة اٍلتىيم كالغفعة ًبسىمىب الشتاغع ا١بس انية

ا يب كالعمارات اِللفاظ  عاين بحراسة ا٤بخحيصٌ  يت الععم:  ايِّالاة علم  ُب العُّرغت َّمة كالَبَّم
 (2).ا٤بخحيعفة سياقاهتا

 كاالسحيهماط  م الهُّرصتص ،ارتمااى التثيق بععم الكحٌياب كالسُّرهَّمةب يذا الععم أٮبيةتحيضح 
 كيت  ذلك كسيعة  ه ة جحان لحيَّمفسّب ، الشر ية فهت  م  ؤيالت االجحيهاداِلاكاـالشر ية ٤بعرفة 
.  سحيغِب  هى المااثتف كا٤بخحيصتف بالحراسات القانتنية  فالقانتنية،الهُّرصتص اؿ

 .أقسام  ايالاة

لىةه لىٍفًظيَّمةه  :قس ْب الحاللة  م ايح الع ـت إٔب تهقسم: (3)أقسام  ايالاة لىةه  كدىالى ،  لىٍفًظيَّمةو  غّبى دىالى
 :؛ كيي  الحيإبكضعية، ك قعية، كاميعية: ثالثة أقساـ كتقسيم  ع  هه ا إٔب

 . حيكعم كجتد  عل الحار خارج الصتت ٠باع داللة:  ثع - العفظية العقعية الحاللة .1
 .نار كجتد  عل الحخاف رؤ ة داللة:  ثع - العفظية غّب العقعية الحاللة .2
 الحيأٓب  عل( خآ )لفظ داللة:  ثع - العفظية الطميعية الحاللة .3

                                                 
1

؛ (يػ1094:ت)أ تب بم  تسل ا٢بسيِب القرٲبي الكفتم، أبت المقاا ا٢بهفي؛ ( عجم ُب ا٤بصطعبات كالفركؽ العغت ة)الكعيات  
 .(439ص) .بّبكت–  ؤسسة الرسالة : الهاشر؛ ٧ب ح ا٤بصرم-  حناف درك ش 

2
-  يػ 1429اِلكٔب، : ط؛  آب الكحيب: الهاشر ؛(يػ1424 ت) أٞبح ٨بحيار  مح ا٢ب يح   ر .د؛  عجم العغة العربية ا٤بعاصرة 

 ص .ـ1998:؛ ط  آب الكحيب؛ط ا٣با سة  حياب  عم الحاللة لعح حيتر اٞبح ٨بحيار   ر:؛  هظر أ ضا (764/ 1). ـ2008
11. 

3
تقي الح م أبت ا٢بسم  عي بم  مح الكاُب بم  عي بم ٛباـ بم اا ح بم ٰبيي السمكي ككلحو ؛ اْلهباج ُب شرح ا٤بههاج :  هظر 

هنا ة ؛ ك (204/ 1) . ـ1995- يػ 1416:  اـ الهشر بّبكت–دار الكحيب العع ية : الهاشر؛ تاج الح م أبت نصر  مح التياب
: الهاشر (يػ772: ت) مح الرايم بم ا٢بسم بم  عي اْلسهتم الشافعٌي، أبت ٧ب ح، ٝباؿ الح م ؛ الستؿ شرح  ههاج التصتؿ

 مح ؛ اٍل يهىذَّمبي ُب ً ٍعًم أيصيتًؿ الًفٍقًى اٍل يقىارىفً ك؛  (84: ص) .ـ1999- يػ1420اِلكٔب : ؛ طلمهاف-بّبكت-دار الكحيب العع ية 
 .(1056/ 3). ـ 1999-  يػ 1420:  اِلكٔب؛ طالر اض–  كحيمة الرشح : دار الهشر؛ الكرًن بم  عي بم ٧ب ح اله عة
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 ا٢ب ل كجتد  عل الهمض ار ة سر ة داللة:  ثع - العفظية غّب الطميعية الحاللة .4
 اال٘باو  عل الكهربائية السّب إشارات داللة:  ثع - العفظية غّب التضعية الحاللة .5
 . عهاو  عل قعم لفظ  حاللة  عانيها،  عل اِللفاظ داللة:  ثع - العفظية التضعية الحاللة .6

ك م بْب يذو الحالالت،  ا  حيععق با١بانب الحراسي بالمبح، كيت دالالت ألفاظ القرآف، 
 .كا٤برتمطة بالحاللة التضعية العفظية

  (1): الفظهة  اوضعهة  ايالاة أقسام

 :يي أقساـ ثالث إٔب العفظية التضعية الحاللة تهقسم

  عل( الحار )لفظ  حاللة. لى كضم الذم ا٤بعُب ٛباـ  عل العفظ داللة كيي: ا٤بطابقة داللة .1
 . رافقها ٝبيم

( الص  )لفظ  حاللة. لى كضم الذم ا٤بعُب جزا  عل العفظ داللة كيي: الحيض هية داللة .2
 .فقط الطالب  عل

( ااًب )لفظ  حاللة. لى كضم الذم لع عُب  الـز  عُب  عل العفظ داللة يي: االلحيزاـ داللة .3
 .الكـر  عل

 

                                                 

1
: ت) أبت  مح ا ٧ب ح بم   ر بم ا٢بسم بم ا٢بسْب الحيي ي الرازم ا٤بعقب بفخر الح م الرازم خطيب الرم؛اصتؿ:   هظر 

/ 1) . ـ1997-  يػ 1418الثالثة، : ؛ ط ؤسسة الرسالة: الهاشر؛ الح حيتر اى جابر فياض الععتاين: دراسة كٙبقيق ؛ (يػ606
: ت)أبت ا٢بسم سيح الح م  عي بم أيب  عي بم ٧ب ح بم سآب الثععيب اا حم ؛ اْلاكاـ ُب أصتؿ اِلاكاـك ؛ (219
المبر ايط ُب أصتؿ ك. (15/ 1).لمهاف - د شق- ا٤بكحيب اْلسال ي، بّبكت: الهاشر؛  مح الرزاؽ  فيفي: اقق؛ (يػ631
- يػ 1414اِلكٔب، : ؛ طدار الكحييب: الهاشر؛ (يػ794: ت) أبت  مح ا بحر الح م ٧ب ح بم  مح ا بم هبادر الزر شي ؛الفقى

 .(269/ 2) .ـ1994
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 مفموم  الَّتفسهر، و ابهان، :   افصل  ألول
 و الأويل

 :ك شحيىً عي  عل ثالثًة  مااح؛  ااٌب
 

  ُاّلفسهر مفموم : ا بحث  أَلوَّتل . 
 

 ابهانمفموم : اثَّتاِني  ا بحث  . 

 
 

  ُمفموم  الأويل:  ا بحث  اثّااث. 
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  ُاّلفسهر مفموم : ا بحث  أَلوَّتل . 

 :      كٰبحيتم  عل
 
 الحٌيفسّب ُب العغة. 
 الحٌيفسّب ُب االصطالح. 
 ضتابط الحٌيفسّب. 
 د الميافم ع اا الحٌيفسّب تفيح تقيلمعض  آراا. 
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 مفموم  اّلفسهر:  ا بحث  اثاني .
 اّلفسهر في  الغة : 

،  فسيِّنر، تفسّبان؛ : تقتؿ. (فىسَّمرى ): ، فععى ا٤باضي ربا ي  ضٌع (تفعيع) صحر  عل كزف  فىسَّمرى
 .(فسر)كأصع الكع ة ثالثي ا١بحر  م 

.   ش   ا غيطيِّنيى : الفىٍسري : فسر:" (ق370:ت)قاؿ أبت  هصتر اِلزيرم
اسمه لعمػىٍتؿ الَّمًذم  ىهظير : الحيػَّمٍفًسرةي ك ؛ الحيػَّمٍفًسّب كىييتى بيافه كتفصيعه لٍعكحياب: الفىٍسر: كىقىاؿى العَّمٍيح

. ًفيًى اٍِلىًامَّماا  ىسحيًحلتف بعٍتنى  عل ً ٌعة الععيع ك عُّر شىٍيا  ػيٍعرىؼ ًبًى تػىٍفًسّب الشَّمٍيا كى ىٍعهىاوي فػىهيتى تىفسرىتى
.  ش  ا٤بغطَّمل: ، الفىسري  [33: الفرقاف]﴿كىأىٍاسىمى تػىٍفًسّبنا﴾ : كىقىتلى  ز كىجع
يرىاد  ىم العَّمٍفظ اٍل يشكع: الحيػَّمٍفًسّب: كىقىاؿى بىعضهم

رد أاح احي عْب ًإٔبى : كالحيأك ع.  ش  ا٤ب
 (1)قا " . ىا  يطىابق الظَّماًير

ةه تىحيؿُّر  ىعىل بػىيىاًف شىٍياو :"(375:ت)كقاؿ ابم فارس  اٍلفىااي كىالسيِّنْبي كىالرَّمااي  ىًع ىةه كىاًاحى
 (2)."كىًإ ضىاًاىً 

هىاؾى بًا٢بٍىقيِّن كىأىٍاسىمى : ُب تفسّب يذو اا ة(104:ت)قاؿ ٦بايح ﴿كىالى  ىٍأتيتنىكى ٗبىثىعو ًإالَّم ًجئػٍ
 .(3)"بيانا : أم :" [33: الفرقاف]تػىٍفًسّبنا﴾ 

  ؛ اٍلمػىيىافي كىبىابيىي ضىرىبى كىالحيػَّمٍفًسّبي ً ثٍػعيىي : اٍلفىٍسري :" ُب ٨بحيارو(يػ666: ت)ز م الح م الرَّمازم كقاؿ 
ا سىأىلىىي أىٍف  ػىفيسيِّنرىوي   (4).كىاٍسحيػىٍفسىرىوي  ىذى

 .الشرح كالمياف كالكش  فسر لغة تحكر اتؿ:  الاظ أف  ادة

                                                 
1

 -بحيصرؼ-(283/ 12)هتذ ب العغة :  هظر 
2

 .(504/ 4) قا يس العغة  

3
؛ (يػ310: ت)٧ب ح بم جر ر بم  ز ح بم  ثّب بم غالب اا عي، أبت جعفر الطربم ؛ جا م المياف ُب تأك ع القرآف:  هظر 

 .267 ص 19 . ـ2000-  يػ 1420اِلكٔب، : ؛ط ؤسسة الرسالة: الهاشر ، ك٧ب تد شا ر؛ أٞبح ٧ب ح شا ر: اقق

4
 تس  الشيخ : اقق؛ (يػ666: ت)ز م الح م أبت  مح ا ٧ب ح بم أيب بكر بم  مح القادر ا٢بهفي الرازم ؛ ٨بحيار الصباح 

 .(239: ص) .ـ1999/ يػ 1420ا٣با سة، : ؛ طصيحا– الحار اله تذجية، بّبكت - ا٤بكحيمة العصر ة : الهاشر؛ ٧ب ح
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 اّلفسهر في  الصطالح . 
 

 يريِّنؼ الحٌيفسّب ُب اصطالح أيع الفم  بعحة تعر فات  حيما هة، كيذا لحيما ههم ُب تصتر يذا 
الععم الشر  ، ف م  حيتسم اٌب أخرجى  م اٌح الكش  ك المياف، ك ههم  م أدخع فيى  ا ليس  هى، 
ك ههم  م أضاؼ إليى  م ا٤بعح كالعطائ  المح عية، ك ههم  م جعع فيى اظان كافران  م كجتو اْل راب 

  ك ع راح  عل اسب ٚبصصى الغالب  عيى...كذً ر  حارسى، ك ههم  م جععى ُب الفقى ك ذايمى 
 . ُب  حيابحيى ُب  عم الحٌيفسّب  عل  ا غعب  عيى  م الفم حيأثران 

 
 :وىذه أمثلة  تعريفات  اّلفسهر على ذاك

يَّمافقاؿ  ٍيًفيَّمًة الهُّرٍطًق بًأىٍلفىاًظ :" (يػ745:ت)اِلىٍنحىليسي  أىبيت اى الحيػَّمٍفًسّبي ً ٍعمه  ػيٍمبىحي ًفيًى  ىٍم  ى
الىة الحيػَّمرًٍ يًب، كىتىحًي َّماتو  ا الَّمًٍب ٙبيٍ ىعي  ىعىيػٍهىا اى فػٍرىاًد َّمًة كىالحيػَّمرًٍ يًميَّمًة، كى ىعىانًيهى ا اٍْلً اً هى هًتىا، كىأىٍاكى اٍلقيٍرآًف، كى ىٍحليتالى

ٍيًفيَّمًة الهُّرٍطًق بًأىٍلفىاًظ اٍلقيٍرآًف . ـه ييتى ًجٍهسه  ىٍش ىعي سىائًرى اٍلعيعيتـً ؿفػىقىٍتليهىا عً . ًلذىًلكى  كىقػىٍتليهىا  ػيٍمبىحي ًفيًى  ىٍم  ى
ا ييتى ً ٍعمي اٍلًقرىااىاتً  ا ييتى ً ٍعمي العُّرغىًة الَّمًذم . يىذى ًت تًٍعكى اٍِلىٍلفىاًظ، كىيىذى هًتىا، أىٍم  ىٍحليتالى كىقػىٍتليهىا كى ىٍحليتالى
ا اٍلًعٍعمً  ا  ىٍش ىعي ً ٍعمى الحيَّمٍصرً ً ، كىً ٍعمى . ٰبيٍحيىاجي إًلىٍيًى ُب يىذى فػٍرىاًد َّمًة كىالحيػَّمرًٍ يًميَّمًة يىذى ا اٍْلً اً هى كىقػىٍتليهىا كىأىٍاكى

عى بػيقيتلًًى الَّمًٍب ٙبيٍ ىعي  الىة الحيػَّمرًٍ يًب مشًى ا الَّمًٍب ٙبيٍ ىعي  ىعىيػٍهىا اى ٍ رىاًب، كىً ٍعمى اٍلمػىيىاًف، كىً ٍعمى اٍلمىًح ًم، كى ىعىانًيهى اٍْلً
ٍيئنا،  اًز، فىًإفَّم الحيػَّمرًٍ يبى قىٍح  ػىٍقحيىًضي ًبظىاًيرًًو شى لىحييىي  ىعىٍيًى بًاٍل ىجى لىةى  ىعىٍيًى بًا٢بٍىًقيقىًة، كى ىا دىالى  ىعىيػٍهىا  ىا الى دىالى
. كى ىصيحُّر  ىًم ا٢بٍىٍ ًع  ىعىل الظَّماًيًر صىاده، فػىيىٍبحيىاجي ًِلىٍجًع ذىًلكى أىٍف ٰبيٍ ىعى  ىعىل غىٍّبً الظَّماًيًر، كىييتى اٍل ىجىازي 
، ييتى  ىٍعرًفىةي الهَّمٍسًخ، كىسىمىًب الهػُّرزيكًؿ، كىًقصَّمةو تػيتىضيِّنحي بػىٍعضى  ىا انٍػمػىهىمى ُب اٍلقيٍرآًف،  كىقػىٍتليهىا، كىتىحًي َّماتو ًلذىًلكى

  (1)."كى٫بىٍتى ذىًلكى 

الحيػَّمٍفًسّبي ً ٍعمه  ػيٍعرىؼي ًبًى فػىٍهمي ً حيىاًب العَّمًى اٍل يهػىزَّمًؿ  ىعىل :" (يػ794: ت)بحر الح م الزَّمرٍ ىًشيكقاؿ 
ادي ذىًلكى ً ٍم ً ٍعًم  ً ًى كىاٍسحًيٍ حى اً ًى كىًاكى نىًمييِّنًى ٧بيى َّمحو صىعَّمل العَّمىي  ىعىٍيًى كىسىعَّممى كىبػىيىافي  ىعىانًيًى كىاٍسحًيٍخرىاجي أىٍاكى

                                                 
1

: اقق؛ (يػ745: ت)أبت اياف ٧ب ح بم  تس  بم  عي بم  تس  بم اياف أثّب الح م اِلنحلسي ؛ المبر ايط ُب الحيفسّب 
 .(26/ 1 ).ـ1999- يػ1420: ؛ طبّبكت– دار الفكر : الهاشر؛ صحقي ٧ب ح ٝبيع
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العُّرغىًة كىالهَّمٍبًت كىالحيَّمٍصرً ً  كىً ٍعًم اٍلمػىيىاًف كىأيصيتًؿ اٍلًفٍقًى كىاٍلًقرىااىاًت كىٰبىٍحيىاجي ًل ىٍعرًفىًة أىٍسمىاًب الهػُّرزيكًؿ كىالهَّماًسًخ 
  (1)".كىاٍل ىٍهسيتخً 

ييتى ً ٍعمي نػيزيكًؿ اٍا ىًة كىسيترىهًتىا كىأىقىاًصيًصهىا كىاٍْلًشىارىاًت الهَّمازًلىًة ًفيهىا ٍبيَّم : "كقاؿ ُب  تضم آخر
نًيػيِّنهىا كى٧بيٍكىً هىا كى يحيىشىاهًبًهىا كناسخها ك هستخها كخاصها ك ا حيها كى يٍطعىًقهىا كى يقىيَّمًحيىا  يػيِّنهىا كى ىحى تػىٍرتًيًب  ىكيِّن

ا ا قػىٍتـه فػىقىاليتا؛ كى٦بيٍ ىًعهىا كى يفىسَّمرًيى ًيىا : كىزىادى ًفيهى ٥ًبىا كىاىرىاً هىا كىكىٍ ًحيىا كىكىً يًحيىا كىأىٍ رًيىا كىنػىٍهًيهىا كىً ربى ً ٍعمي اىالى
ا الَّمًذم  يًهمى ًفيًى اٍلقىٍتؿي بًالرَّمٍأمً    (2)".كىأىٍ ثىا٥ًبىا كىيىذى

فهت الععمي ٗبحلتًؿ القرآًف كخاصيِّنيىًة  يفيًة :  أ ا اقيقحيى"(:803:ت)قاؿ ابمي  ىرىفىةى ا٤بالكيك
 .داللحًيى، كأسماًب الهُّرزكًؿ، كالهَّماسًخ كا٤بهستخً 

يي إ جازيو، ك عانيى الميانيَّمةي، ك ا فيى  م  عًم المح ًم الذم  ذ رو : خاصيًة  يفيَّمًة داللحًيى: فقتلها
 (3)".الزَّم٨بىٍشىرًمُّر ، ك م ٫با ٫بتو

 
 :نالاظ ُب يذو الحيعر فات  ا  أٌب

  ك اىيَّمافغياب الحٌيبح ح الحقيق لععم  صطعح الحٌيفسّب، ك ظهر يذا  جعيان ُب تعر   أيب 
 .ابم  ىرىفىة ا٤بالكيكالزَّمرٍ ىًشي 

  يَّمافالحٌيتسم ُب  فهـت الحٌيفسّب اٌب أيخرج  م اىحيِّن المياف   ا يت ااصع ِليب  .اى

 ذ ريم  يعت نا، ليست  م اخحيصاص الحٌيفسّب، أك ٓب  يٍذ ىر ٥با ضابط. 

 حـ ٙبح ح قحر المياف كنت ى . 

ٍيًفيَّمًة الهُّرٍطًق بًأىٍلفىاًظ اٍلقيٍرآفً : "(يػ745:ت) َّماففقتؿ أيب حى  ايػ ، ". الحيػَّمٍفًسّبي ً ٍعمه  ػيٍمبىحي ًفيًى  ىٍم  ى
 الهُّرٍطًق بًأىٍلفىاًظ فهذا ليس  م اخحييِّنصاص ا٤بفسيِّنر كإ٭با  م اخحييِّنصاص  ع اا القرااات كاِلداا ؛ فكيفية

                                                 
1

٧ب ح أبت الفضع : اقق؛ (يػ794: ت)أبت  مح ا بحر الح م ٧ب ح بم  مح ا بم هبادر الزر شي ؛ الربياف ُب  عـت القرآف 
 .(13/ 1 ). ـ1957-  يػ 1376اِلكٔب، : ؛ طدار إاياا الكحيب العربية  يسل الماىب ا٢بعيب كشر ائى:  الهاشر؛إبراييم

2
 .(148/ 2)الربياف ُب  عـت القرآف  

3
اسم . د: اقق؛ (يػ803: ت)٧ب ح بم ٧ب ح ابم  رفة الترغ ي الحيتنسي ا٤بالكي، أبت  مح ا ؛ تفسّب اْل اـ ابم  رفة 

 .(59/ 1 ). ـ1986اِلكٔب، : ؛ طتتنس–  ر ز المبتث بالكعية الز حيتنية : الهاشر؛ ا٤بها ي
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 ليس ٥با تععق بكش  ا٤بعُب، كإ٭با تحيععق بأدائى، كيت  عم الحيجت ح كإ طاا ا٢بركؼ اقها ُب اٍلقيٍرآفً 
 .الصفة كا٤بخرج
ٍ رىاًب، كىً ٍعمى اٍلمػىيىاًف، : "أ ا قتلى ا  ىٍش ىعي ً ٍعمى الحيَّمٍصرً ً ، كىً ٍعمى اٍْلً فػٍرىاًد َّمًة كىالحيػَّمرًٍ يًميَّمًة يىذى ا اٍْلً اً هى كىأىٍاكى
ايػ ؛ فكع يذو الععـت ليس  م اخحييِّنصاص ا٤بفسيِّنر ، بع  ذ ريا بعض العع اا ُب شركط " كىً ٍعمى اٍلمىًح مً 

ا٤بفسيِّنر ؛ كإ٭با يذو الععـت قح تكتف  سا حة لى ُب تقت ة ا٤بعُب ؛ كلذلك  م جهعها كأتل با٤بعُب 
الصبيح ُب بياف آم القرآف، فال  ضرو جهعها  ا داـ ا٤بعُب صبيبا؛ العهم إالٌ إذا  اف ٥با أثر ُب 

يَّماف  . ذ ر شركط ا٤بفسر، كفىرؽه بْب شركط ا٤بفسر كالحٌيفسّب(يػ745:ت)الحٌيفسّب؛ كالظاير أف أبا اى
ً ٍعمي نػيزيكًؿ اٍا ىًة كىسيترىهًتىا كىأىقىاًصيًصهىا كىاٍْلًشىارىاًت الهَّمازًلىًة ًفيهىا يت :" (يػ794:ت)الزَّمرٍ ىًشيأ ا قتؿ 

نًيػيِّنهىا كى٧بيٍكىً هىا كى يحيىشىاهًبًهىا كناسخها ك هستخها يػيِّنهىا كى ىحى  . ايػ.." ٍبيَّم تػىٍرتًيًب  ىكيِّن
يذو ا٤بععت ات تعحيرب  م  مااح  عـت القرآف، كليس  م الحٌيفسّب ٕبيح قح ٯبهع ا٤بفسر بعض 
ا٤بمااح  م  عـت القرآف الٍب ليس ٥با أثر ُب بياف ا٤بعُب، كيذا ا١بهع ال  ضر بالحٌيفسّب؛ لكم يذو 

 .ا٤بمااح  م شركط ا٤بفسيِّنر، الٌٍب قح تسا حو ُب  ش  ا٤بعُب ُب بعض ا٢باالت
فهت الععمي ٗبحلتًؿ القرآًف كخاصيِّنيىًة  يفيًة داللحًيى، كأسماًب : (803:ت)ابم  ىرىفىةى ا٤بالكيأ ا قتؿ 

 .الهُّرزكًؿ، كالهَّماسًخ كا٤بهستخً 
يي إ جازيو، ك عانيى الميانيَّمةي، ك ا فيى  م  عًم المح ًم الذم  ذ رو : خاصيًة  يفيَّمًة داللحًيى: فقتلها

 .الزَّم٨بىٍشىرًمُّر ، ك م ٫با ٫بتو
ٝبم ُب تعر فى بْب  مااح  عـت القرآف، ك مااح : (803:ت)ابم  ىرىفىةى ا٤بالكي ا ذ رو 

ال تحيتق   عيه ا   عية المياف، فإ جاز القرآف   إ جاز القرآف، كال شك أهن ا  ه اف لع فسيِّنر، لكم
ٰبحياجى  م أراد أف  ربيم  عل  م أنكر إ جاز القرآف، كيذا  ا  فسر  حـ كجتد  سائعى ُب  هح 

لكم ٤با ظهر الطا هتف ُب القرآف  م جهة بالغحيى، بٌْب العع اا كجتو - رضي ا  ههم- الصبابة
 .إ جازو

ك سحيخعص  م خالؿ بياف  عُب الحٌيفسّب لغةن كاصطالاان أف  ادتى تحكر اتؿ المياف كالشرح 
 :ك م بْب الحيعر فات الٍب تصعح لحيبح ح  صطعح الحٌيفسّب  ا  أٌب كالكش ؛
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حً (:" 1393:ت)قاؿ ٧بٌ ح الطٌاير بم  اشتر  ييتى اٍسمه لًٍعًعٍعًم اٍلمىاًاًح :كىالحيػَّمٍفًسّبي ُب ااًلٍصًطالى
ا بًاٍخحًيصىارو أىٍك تػىتىسُّرمو   (1)." ىٍم بػىيىاًف  ىعىاين أىٍلفىاًظ اٍلقيٍرآًف كى ىا  يٍسحيػىفىادي ً هػٍهى

ً عمه  يمبىحي ًفيًى  ىم القيرآًف الكرًن ً م : الحيػَّمٍفًسّبي  :"(ػق1367: ت)٧ب ح  مح العظيم الزُّرٍرقاين قاؿ 
 (2 )".اىٍيحي دىالىلىحيى  ىعىل  رياًد ا ًبقىحًر الطَّماقىة المىشىرً َّمة

. (3 )"بػىيىافي  ىعىاين القيرآًف الكىرًنً  ":(يػ1421: ت)كقاؿ ٧ب ح بم صاّب بم  يثىيً ْب
 

؛ لكم تسحيشكع  عيها بػىيىافي  ىعىاين القيرآًف الكىرًنً : نسحيهحيج  م خالؿ  ا ذ ر، أف الحٌيفسّب يت
قضية  ه ة ُب الحيَّمعر   كيي لفظة المياف الٍب كقعت ٦ب عة، ٕبيح  ا يت المػىيىاف؟ ك ا قحر المىياف الذم 

 . قم بى  ش  ا٤بعُب؟ ك ا اميعحيى؟
ٓب تكم رؤ ة ا٤بفسر م ُب اقيقة اِل ر  تاحة ُب قضية ضمط  صطعح الحٌيفسّب كالمياف، كلعع أبرز 
اِلسماب تعتد إٔب اخحيالؼ  هايجهم، كتأثريم ًبفىمو  م الفيهيتًف، ٕبيح ٪بح اسحيطرادات قح  ربز فيها 
ا٤بفسيِّنر دكف غّبو، كيذا شيا اميعي، لكم يهاؾ سمب آخر، قح ال  ذ رو  م  حيب اتؿ  هايج 
ا٤بفسر م، كيت أف ا٤بفسيِّنرى قح  كتف ٲبعي تىفًسّبو ُب  سجحو أ اـ ٨بحيع  شرائح الهَّماس، فهت  سحيطرد 

 سائع ٨بحيعفة بيغيَّمة تىفًهيم الهَّماس، ٩با  فرض  عيى ذ ر  عـت ك مادئ ليس ٥با تععق بمياف ا٤بعُب  ماشرة، 
بع يي  مارة  م ٛبهيحات لكش   ا ٰبيط با٤بعُب، لذا قح ٪بح  م  ىحيىبى ُب  عم الحٌيفسّب، ٲبهح 

ٗبقح ات ٙبحيتم  عل أصتؿ الحٌيفسّب، اٌٌب تكتف  القتا ح ا٤بحيفق  عيها قميع الشركع ُب   عية الحٌيفسّب؛ 
ٍب أ ر آخر أف درجة المياف ٚبحيع  نسميا  م شخص اخر، ك م  صر اخر، ك م  كاف اخر، 

كلذلك لت أردنا أف ٫بحد قحر المػىيىاف كتعر فى  ا اسحيطعها إٔب ذلك سميال، أم  م جهة تتايح  هايج 
 .ا٤بفسر م ُب قضية المػىيىاف، لكم قح ٫بحد تعر فنا نسمينا  ػيقىًربي بيهها

                                                 
1

٧ب ح الطاير بم ٧ب ح بم ٧ب ح الطاير بم ؛ «ٙبر ر ا٤بعُب السح ح كتهت ر العقع ا١بح ح  م تفسّب الكحياب اجمليح»الحيبر ر كالحيهت ر  

 .(11/ 1 ).ـ 1984: سهة الهشر؛ تتنس– الحار الحيتنسية لعهشر : الهاشر ؛ (يػ1393 : ت) اشتر الحيتنسي 
2

: ط،  طمعة  يسل المايب ا٢بعيب كشر او: الهاشر ، (يػ1367: ت)الزُّرٍرقاين  ح  مح العظيم ؛ هايع العرفاف ُب  عـت القرآف 
 .(133/ 2).الثالثة

3
-  يػ 1422 :اِلكٔب: ، طا٤بكحيمة اْلسال ية: ، ط(يػ1421: ت)٧ب ح بم صاّب بم ٧ب ح العثي ْب ؛ أصتؿ ُب الحيفسّب 

 .23: ص.  ـ2001
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  م خارجان   اف  ا: بالمياف فخرجى .الكرًن القرآف بػىيىافي  ذ رنا سالفان أفَّم الحيَّمفسّبى،:   الَّتفسهرَ يُّد 
 ٩بَّما كغّبًيا القرآًف، ك مه اتً  الهَّمبت َّمًة، ك تفار م ا٤بسائعً  الفقهيَّمًة، ا٤بسائعً   م تفار م  كثّبو  المياًف؛ اىحيِّن 
.  ش  ا٤بعُب ُب لى أثرى  ال ٩بَّما الحيَّمفسًّب،  حيبً  ُب  يٍذ ىري 

  عيهم السالـ، السَّمابقْبى  لرسًعى ك ال يى ٤بالئكحًيى، ك ال يى سمبانىى، اً   الـً  غّبي : بالقرآفً  كٱبرج
، كا٢بح حي  . أ عم كا القحسيُّر
 
 بط  اّلفسهروض  .

أم  ا  قم ) ا يي ا٤بععت ات الٍب ٭بيزيا فهجععها  م صعب الحٌيفسّب: نقصح بضتابط الحٌيفسّب
( أم  ا ال  قم هبا الكش   م ا٤بعُب)، كاِلخرل ال تحخع ُب صعب الحٌيفسّب،(هبا الكش   م ا٤بعُب

كيذا اِل ر  حيععق بالمىياىف، كسيأٌب الكالـ  عيى، لكم ٪بح  ثّبان  م العع اا قٌيحكا المػىيىاف ُب ا٤بهظت ة 
الحيَّمفسّب َّمة، ٗبا  كش  ا٤بعُب، أ ا  ا زاد  م ذلك فهت فضع كز ادة، كلى  تااهى ُب غّب باب  الحٌيفسّب 

 .كالمياف
 :كباِل ثعة  حيضح اِل ر

 :مات اهس اما أثر في صلب  الفسهرومعل-أ
ُب أكَّمؿ  (يػ745:ت)اِلىٍنحىليسي   ا ذ رو أىبيت اىيَّماف:   عـت القرآف م ععت ات :  ا ثال  ألول

ا الَّمًذ مى آ ىهيتا أىٍكفيتا بًاٍلعيقيتدً   ىا﴿  ":، قاؿائحةتفسًّب سترة آب نًيَّمةه، ،[1: ا٤بائحة] ﴾أى ػُّرهى ًذًو السُّرترىةي  ىحى  يى
ٍ ًميىًة، كىً هػٍهىا  ىا نػىزىؿى ُب اىجَّمًة اٍلتىدىاًع، كىً هػٍهىا  ىا  نػىزىلىٍت  يٍهصىًرؼى رىسيتًؿ العَّمًى صىعَّمل العَّمىي  ىعىٍيًى كىسىعَّممى ً مى ا٢بٍيحى

ـى اٍلفىحٍيحً  ًح هىًة، أىٍك ُب سىفىرو، أىٍك ٗبىكَّمةى، فػىهيتى  ىحىين  . نػىزىؿ  ىا كىذى ىريكا فىضىاًئعى . كى يعُّر  ىا نػىزىؿى بػىٍعحى ا٥بًٍٍجرىًة بًاٍل ى
ًذًو السُّرترىًة كىأىنػَّمهىا تيسى َّمل ةى، كىاٍل يمػىٍعًثرىةى : يى ةى، كىاٍلعيقيتدى، كىاٍل يٍهًقذى اًئحى ا قػىمػٍعىهىا ييتى أىنَّمىي . اٍل ى ا ًل ى كى يهىاسىمىةي اٍفحًيحيىاًاهى

ى ُب يىًذوً  ًؿ، فػىمػىْبَّم ي ٥بىيٍم  ىرىايىةى الضَّمالى لىًة كىأىفػٍحيىاييٍم ًفيهىا، ذى ىرى أىنَّمىي  ػيمػىْبيِّن  تػىعىأبى لى َّما ذى ىرى اٍسحًيٍفحيىااىييٍم ُب اٍلكىالى
ًذًو السُّرترىةي ٜبىىانًيىةى  ىشىرى فىرً ضىةن : قىاليتا. السُّرترىًة أىٍاكىا نا  ىًثّبىةن ًييى تػىٍفًصيعه ًلذىًلكى اٍل يٍج ىعً  كىقىٍح تىضى َّمهىٍت يى

كىذى ىريكا أىفَّم اٍلًكٍهًحمَّم اٍلفىيػٍعىسيتؼى قىاؿى لىىي . ٓبٍى  ػيمػىيػيِّنهػٍهىا ُب غىٍّبًيىا، كىسىهيمػىيػيِّنهػيهىا أىكَّمالن فىأىكَّمالن ًإٍف شىااى العَّمىي تػىعىأبى 
ابيىي  ا اٍلقيٍرآًف، فػىقىاؿى : أىٍصبى نػىعىٍم، أىٍ  ىعي ً ٍثعى بػىٍعًضًى، فىاٍاحيىجىبى أى َّما نا : أى ػُّرهىا ا٢بٍىًكيمي اٍ  ىٍع لىهىا ً ٍثعى يىذى

ا أىاىحه، ًإينيِّن فػىحيىٍبتي اٍل يٍصبى ى فىخىرىجىٍت سيترىةي :  ىًثّبىةن ٍبيَّم خىرىجى فػىقىاؿى  ، كىالى  يًطيقي يىذى كىالعَّمًى  ىا أىٍقًحري
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ًة، فػىهىظىٍرتي فىًإذىا ييتى قىٍح نىطىقى بًاٍلتىفىاًا، كىنػىهىل  ىًم الهَّمٍكًح، كىاىعَّمعى ٙبىًٍعيالن  ىا ًّا، ٍبيَّم اٍسحيىثٍػُبى اٍسحًيثٍػهىاان،  اًئحى اٍل ى
دو انٍػحيػىهىل ا ًإالَّم ُب أىٍجالى حًيًى ُب سىٍطرىٍ ًم، كىالى  ػىٍقًحري أىاىحه أىٍف  ىٍأٌبى هًبىذى  (1)."ٍبيَّم أىٍخمػىرى  ىٍم قيٍحرىتًًى كىًاٍك ى

 حيععق ٗبععت ات ليس ٥با أثر ُب  ش  ا٤بعُب، ايح  أىبيت اىيَّمافنالاظ أفَّم  يعظمى  ا ذ رو -
ذ ر  ععت ات ٚبحيص بععـت القرآف، ٍب ذ ر قصة ليمْبيِّن فيها إ جاز القرآف، ك أنى  ىهىح لحيعر   بالسترة 

 .فقط
 ثّب  م  مه ات القرآف قح ٱباض فيها ك كثر فيها ا٣بالؼ كليس ٥با أثر ُب  : ا ثال  اثاني

ا اىٍيحي  كىقػيٍعهىا  ىا﴿:  ك ثاؿ ذلك ُب قتلى تعأب،الحٌيفسّب ـي اٍسكيٍم أىٍنتى كىزىٍكجيكى ا١بٍىهَّمةى كى يالى ً هػٍهىا رىغىحن آدى
ًذًو الشَّمجىرىةى فػىحيىكيتنىا ً مى الظَّماًلً ْبى   ايح أٌف الشجرة ُب اا ة الكرٲبة ،[35: المقرة] ﴾ًشٍئحيي ىا كىالى تػىٍقرىبىا يى

 مه ة كيذا اْلهباـ  قصتد  م ا سمبانى كتعأب إذ العربة ُب اا ة الحيبذ ر  م التقتع ُب ا٤بعصية ؛  
 .كإف  اف آدـ كزكجى  عل  عم بعْب الشجرة ا٤بههي  هها

نىا أىفَّم العَّمىى جىعَّم ثػىهىاؤيوي أىٍخمػىرى ً مىادىوي أىفَّم ": (ق310:ت) الطربمقاؿ أبت جعفر كىاٍلقىٍتؿي ُب ذىًلكى ً ٍهحى
حيىىي أى ىالى ً مى الشَّمجىرىًة الَّمًٍب نػىهىاٮبيىا رىبػُّرهي ىا  ىًم اٍِلىٍ ًع ً هػٍهىا، فىأىتػىيىا ا٣ٍبىًطيئىةى الَّمًٍب نػىهىاٮبيىا  ىٍم ًإتٍػيىاهًنىا  ـى كىزىٍكجى آدى
ى العَّمىي جىعَّم ثػىهىاؤيوي ٥بىي ىا  ىٍْبى الشَّمجىرىًة الَّمًٍب نػىهىاٮبيىا  ىًم اٍِلىٍ ًع ً هػٍهىا  بًأىٍ ًعًه ىا  ىا أى ىالى ً هػٍهىا، بػىٍعحى أىٍف بػىْبَّم

ا ًبقىٍتلًىً  ا إًلىيػٍهى ًذًو الشَّمجىرىةى ﴿: كىأىشىارى ٥بىي ى كىٓبٍى  ىضىًم العَّمىي جىعَّم ثػىهىاؤيوي لًًعمىاًدًو  [35: المقرة] ﴾كىالى تػىٍقرىبىا يى
ـى أىٍف  ػىٍقرىبػىهىا بًهىصٍّ  ىعىيػٍهىا بًا٠بًٍهىا كىالى  اًر ا١بٍىهَّمًة  ىافى نػىٍهييىي آدى لىةن  ىعىل أىميِّن أىٍشجى اٍل يخىااىًمْبى بًاٍلقيٍرآًف دىالى

ا لىةو  ىعىيػٍهى لىةو ٥بىيٍم  ىعىيػٍهىا . ًبحىالى كىلىٍت  ىافى لًعَّمًى ُب اٍلًعٍعًم بًأىميِّن ذىًلكى ً ٍم أىميِّن ًرضنا ٓبٍى ٱبيًٍع ً مىادىوي ً ٍم نىٍصًب دىالى
ا فػىعىعى ذىًلكى ُب  يعيِّن  ىا بًاٍلًعٍعًم ًبًى لىىي ًرضنا ٍب  (2)." ىًصعيتفى هًبىا ًإٔبى  ىٍعرًفىًة  ىٍيًههىا، لًييًطيعيتوي ًبًعٍعً ًهٍم هًبىا،  ى ى

ا ً ٍم : فىالصَّمتىابي ُب ذىًلكى أىٍف  ػيقىاؿى : " قاؿ حيىىي  ىٍم أىٍ ًع شىجىرىةو ًبعىٍيًههى ـى كىزىٍكجى ًإفَّم العَّمىى جىعَّم ثػىهىاؤيوي نػىهىل آدى
ا العَّمىي جىعَّم  الىفىا ًإٔبى  ىا نػىهىاٮبيىا العَّمىي  ىٍهىي، فىأى ىالى ً هػٍهىا  ى ىا كىصىفىهي ى اًر ا١بٍىهَّمًة ديكفى سىائًًر أىٍشجىارًيىا، فىخى أىٍشجى

نىا أىمَّم شىجىرىةو  ىانىٍت  ىعىل الحيػَّمٍعًيًْب، ًِلىفَّم العَّمىى ٓبٍى  ىضىٍم لًًعمىاًدًو دىلًيالن  ىعىل ذىًلكى ُب . ثػىهىاؤيوي ًبىً  كىالى ً ٍعمى ً ٍهحى
ًة، فىأىىنَّم  ىٍأٌب ذىًلكى  ىٍم أىتىل؟ كىقىٍح ًقيعى  انىٍت : كىًقيعى .  ىانىٍت شىجىرىةى اٍلمػيريِّن : اٍلقيٍرآًف كىالى ُب السُّرهَّمًة الصَّمًبيبى  ى
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ةن ً هػٍهىا، كىذىًلكى ًإٍف  ىًع ىىي  ىآًبه ٓبٍى  ػىهػٍفىًم .  ىانىٍت شىجىرىةى الحييِّنْبً : كىًقيعى . شىجىرىةى اٍلًعهىبً  ائًزه أىٍف تىكيتفى كىاًاحى كىجى
ٍهعيىي ًبىً  ًهعىىي جىاًيعه ٓبٍى  ىضيرَّمٍو جى  (1). "اٍلعىآًبى ًبًى ً ٍع يىي، كىًإٍف جى

 أفَّم تفسّبى ا٤بمهم الذم ليس  عيى دليع  م القرآف الطَّمربىًمُّر نالاظ ُب يذا ا٤بثاؿ  ي  بػىْبَّم - 
، كيذا  ههج قرآين  سحيفاد  م جهعى جايع ٓب  ضرَّمو جهعيى بىكالٌسٌهة، ال فائحة ُب  عرفحيى ايح إف 

كىًإٍذ قىاؿى  يتسىل لًقىٍتً ًى ًإفَّم العَّمىى  ىٍأ يري يٍم أىٍف تىٍذٕبىيتا بػىقىرىةن قىاليتا أىتػىحيَّمًخذينىا ييزيكنا قىاؿى أى يتذي بًالعَّمًى ﴿: قتلى تعأب
، كٓب  ق  ا٤بقاـ بقـت  تسل  هح ٦برد الٌهص الظاير، بع [67: المقرة] ﴾أىٍف أى يتفى ً مى ا١بٍىاًيًعْبى 

ا بػىقىرىةه الى فىاًرضه : تعهحيتا ُب ذلك فقاؿ ا  ههم  ٍ لىهىا  ىا ًييى قىاؿى ًإنَّمىي  ػىقيتؿي ًإنػَّمهى ﴿قىاليتا ادٍعي لىهىا رىبَّمكى  ػيمػىْبيِّن
، ٍب ٓب  ق  هبم ا٤بقاـ  هح ذلك، بع [68: المقرة] ﴾كىالى ًبٍكره  ىتىافه بػىٍْبى ذىًلكى فىافػٍعىعيتا  ىا تػيٍؤ ىريكفى 

ا بػىقىرىةه صىٍفرىااي فىاًقمه ﴿ :ازادكا تعهحيا فقاؿ ا  ههم  ٍ لىهىا  ىا لىٍتنػيهىا قىاؿى ًإنَّمىي  ػىقيتؿي ًإنػَّمهى قىاليتا ادٍعي لىهىا رىبَّمكى  ػيمػىْبيِّن
ٍ لىهىا  ﴿ :، ٍب ازدادكا تعهحيا فقاؿ ا  ههم [69: المقرة] ﴾لىٍتنػيهىا تىسيرُّر الهَّماًظرً مى  قىاليتا ادٍعي لىهىا رىبَّمكى  ػيمػىْبيِّن

هىا كىًإنَّما ًإٍف شىااى العَّمىي لى يٍهحيىحيكفى  ، كيذا الحيعهت أفضل هبم إٔب [70: المقرة] ﴾ ىا ًييى ًإفَّم اٍلمػىقىرى تىشىابىىى  ىعىيػٍ
فىذىٕبىيتيىا  ﴿ :ثػىهىاؤيوي  جىعَّم ا٤بشقة   ا يت  ععـت  م تفاصيع القصة كُب آخر ا٤بطاؼ   ا أخرب  ههم 

، فاِل ر  اف  يسترا لت ذٕبتا أم بقرة، لكم بحيعهحيهم أصمح اِل ر [71: المقرة] ﴾كى ىا  ىاديكا  ػىٍفعىعيتفى 
 . سّبا

كىييتى الَّمًذم خىعىقى ﴿: ُب تفسّب قتلى تعأب (1393:ت)الطٌاير بم  اشترقاؿ :  ا ثال  اثااث
اًئًم اٍْلًٍ جىاًز ُب  :" [33: اِلنمياا] ﴾العَّمٍيعى كىالهػَّمهىارى كىالشَّمٍ سى كىاٍلقى ىرى  يع  ُب فػىعىكو  ىٍسمىبيتفى  كىً ٍم بىحى

ًذًو اٍا ىًة أىفَّم قػىٍتلىىي تػىعىأبى   ًفيًى ٧بيىسيِّنمه بىًح ًعي  فىًإفَّم ايريكفىىي تػيٍقرىأي ً ٍم آًخرًيىا  ىعىل الحيػَّمٍرتًيًب ﴾ يع  ُب فػىعىكو ﴿: يى
ثىًع ً ٍم غىٍّبً تػىهىافيرو كىالى غىرىابىةو، كىً ثٍػعيىي  ًة كىجىرى ىانًًى ٦بيٍرىل اٍل ى ا تػيٍقرىأي  ىٍم أىكَّم٥ًبىا  ىمى ًخفَّمًة الحيػَّمرًٍ يًب كىكىفػٍرىًة اٍلفىاًئحى  ى ى

مػيِّنرٍ ﴿: قػىٍتليىي تػىعىأبى  ، ،[3: ا٤بحثر] ﴾كىرىبَّمكى فىكى مػٍعىًة أىٍاريؼو  ًبطىرًٍح كىاًك اٍلعىٍطً ، كىً ٍعحيىا اٍا ػىحيػىٍْبً بيًِبى  ىعىل سى
ا الهػَّمٍتعي ٠بىَّماوي السَّمكَّماً يُّر   .كىجىعىعىىي ً ٍم أىٍصهىاًؼ نػىٍتعو ٠بىَّماوي اٍلقىٍعبى « اٍل ىٍقعيتبى اٍل يٍسحيىًتم»كىيىذى

ا الصيِّنٍه ي ٗبىا  ػىحيىأىتَّمل اٍلقىٍعبي ُب ايريكؼ  ىًع ىاتى  ىا الى « »اٍل ىقىا ىاتً » ك٠بٌاو ا٢بٍىرً رًمُّر ُب . كىخيصَّم يىذى
كىبػىُبى  ىعىٍيًى اٍل ىقىا ىةى السَّماًدسىة  شرىة ككضح أىٍ ًثعىةن نػىثٍػرنا كىنىٍظ نا، كىُب  يٍعظىًم  ىا «  ىٍسحيىًبيعي بًااًلٍنًعكىاسً 

                                                 
1

 .(520/ 1)شا ر  ت ، الطربم،جا م المياف  

 



 

 

16 

 

اٍِلىٍ ًثعىًة تىكىعُّر ه كىتػىهىافػيره كىغىرىابىةه، كى ىذىًلكى  ىا كىضىعىىي غىيػٍريوي  ىعىل تػىفىاكيهًتىا ُب ذىًلكى كىالشَّمتىاًيحي  كىضىعىىي ً مى 
 .(1)." ىٍذ يترىةه ُب  يحييًب اٍلمىًح ًم فػىعىعىٍيكى بحيىحيىمُّرًعهىا، كى يعَّم ىا زىادىٍت ايتالن زىادىٍت ثًقىالن 

 الاظ أف يذو ا٤بععت ات الٍب ٚبص تفار م المالغة، يي  م باب الحٌيتسم ايح أهنا خارجة 
 م اىحيِّن بياف اا ة، بع يي  م لطائ  الحٌيفسّب، كال تكش  ا٤بعُب  ماشرة، كإ٭با ٙبـت اتلى، كليس 

 . عُب يذا أفَّم ا٤بفٌسر ال  سحيفيح  هها، بع قح تفيحو ُب الحيَّمع ق ُب ا٤بعُب
 :مات اما أثر في صلب  اّلفسهرومعل -ب

اٍلًعمػٍرىة ًبعي يتـً العَّمٍفًظ :" كالقا حة الحٌيفسّب ة تٌهص  عل أف:   ا  حيععق بسمب الهزكؿ: ا ثال  ألول
 ؛ فكثّب  م أسماب الهزكؿ ال أثر ٥با ُب بياف ا٤بعُب ِلف العربة بفهم الٌهص، ال (2)" ًٖبيصيتًص السَّممىبً الى 

بفهم سمب الهزكؿ، لكم ٜبة  تاضم ال  حيضح كال  فهم الٌهص فيها إالٌ باالسحيعانة  عل فهم سمب 
ك م ذلك قتلى  كيذا الهَّمتعي لى أثره ُب بياف اا ة كتفسّبيا؛  السَّممىبً الهزكؿ كبذلك  فحيقر الٌهصي إٔب فىهمً 

عُّرتنىىي  ىا نا كىٰبيىريِّن يتنىىي  ىا نا لًيػيتىاًائيتا ً حَّمةى  ىا : تعأب ﴿ًإ٭بَّمىا الهَّمًسياي زً ىادىةه ُب اٍلكيٍفًر  يضىعُّر ًبًى الَّمًذ مى  ىفىريكا ٰبًي
اًفرً مى ﴾  ، [37: الحيتبة]اىرَّمـى العَّمىي فػىييًبعُّرتا  ىا اىرَّمـى العَّمىي زي يِّنمى ٥بىيٍم سيتاي أىٍ  ىا٥بًًٍم كىالعَّمىي الى  ػىٍهًحم اٍلقىٍتـى اٍلكى

كبذلك ال نسحيطيم فهم ( 3)كيي الحٌيأخّب لغة" الهَّمًسياي " ، السحيتقفحيها لفظة ةن فعت راها نسحيفسر اا ة لغ
فحٌيأخّب  اذا؟ زً ىادىةه ُب اٍلكيٍفًر؛ لكم ايه ا نحرؾ " ًإ٭بَّمىا الحٌيأخّب زً ىادىةه ُب اٍلكيٍفرً " اا ة  عل يذا الهَّمبت

أىفَّم جيهىادىةى ٍبمى  ىٍتًؼ ٍبًم أي ىيَّمةى :  ابم  ماس يسمب الٌهزكؿ نفهم ا٤بقصتد  م اا ة، كُب يذا الصحد  ح
، اٍلًكهىاينَّم  ىافى  ػيتىاُب اٍل ىٍتًسمى  يعَّم  ىاـو كى ىافى  يكىُبَّم أىبىا ٜبيىا ىةى فػىيػيهىاًدم أىالى ًإفَّم أىبىا ٜبيىا ىةى الى ٰبيىابي كىالى  ػيعىابي 

ؿه  ـى اىالى ـى صىفىرو اٍِلىكَّمًؿ اٍلعىا ـي اٍل يبىرَّمـى  ىا نا فىذىًلكى قػىٍتليىي ، أىالى كىًإفَّم  ىا فػىييًبعُّرىي لًعهَّماًس فػىييبىريِّنـي صىفىرنا  ىا نا كىٰبيىريِّن
عُّرتنىىي  ىا نا كىٰبيىريِّن يتنىىي  ىا نا﴾ : تػىعىأبى  [ 37: الحيتبة]﴿ًإ٭بَّمىا الهَّمًسياي زً ىادىةه ُب اٍلكيٍفًر  يضىعُّر ًبًى الَّمًذ مى  ىفىريكا ٰبًي

اًفرً مى﴾  (4).ًإٔبى قػىٍتلًًى ﴿الى  ػىٍهًحم اٍلقىٍتـى اٍلكى
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 (.1105/ 2). ـ1987اِلكٔب، : بّبكت،ط– دار الععم لع ال ْب : ر زم  هّب بععمكي،الهاشر: ،ٙبقيق(يػ321

 (.271/ 5)؛ كالميهقي ُب سههى الكربل 16706: برقم (245/ 14)تفسّب الطربم :  هظر 4
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كىذى ىرى اٍسمى  (14)﴿قىٍح أىفػٍعىحى  ىٍم تػىزى َّمل : ُب قتلى تعأب-  يحيععق با٤بكي كا٤بحين:  اثاني ا ثال 
بعح ذ رو  حة  (يػ1250:ت)٧ب ح بم  عي الشَّمتٍ ىاينقاؿ  ؛[ 15، 14: اِل عل]رىبيِّنًى فىصىعَّمل ﴾ 
ةي اٍلًعيًح،   ا أف ا٤براد بالحيز ي ُب : كىًقيعى  :"(صٌعل)ك (تزٌ ل)أقتاؿ ُب  عُب  ًة ييهىا صىالى اٍل يرىادي بًالصَّمالى

ا اٍلقىٍتًؿ ِلف السترة  كية، كٓب ةي اٍلًعيًح ًإالَّم  اا ة زى ىاةي اٍلًفٍطًر، كىالى ٱبىٍفىل بػيٍعحي يىذى تػيٍفرىٍض زى ىاةي اٍلًفٍطًر كىصىالى
ًح هىةً    (1)".بًاٍل ى
جيح تععق ٗبعرفة ا٤بكي كا٤بحين -   .فهالاظ أف الَبَّم

إف الحيفسّب با٤بفهـت الحقيق، يت بياف  الـ ا، كا٤بقصتد  هى فهم  راد ا  عل اسب 
القحرة المشىر َّمة، أ ا  ا زاد  م اىحيِّن المياف ،  مياف آليات الفهم الٍب تتصع إٔب فهم  راد ا، فهي 
تعحيرب  م شركط ا٤بفسر، كال تعحيرب  م صعب الحٌيفسّب، أك  ا زاد  م الحٌيخصص  االسحيهمااات 

الفقهية، كالهكت المالغية، كا٤بعح الميانية، فال شك ُب فائحهتا لكم ال تحخع ُب  ش  ا٤بعُب قحر  ا 
 .تحخع ُب الحيع ق ُب ا٤بعُب الزائح  م ا٤بعُب اِلصعي

 
 د  ابهان ب ا او أثر في فمم  ا عنىي عل اء  اّلفسهر تفهي تقيآر ء بعض. 

بعح ا تطرقها إٔب ضتابط الحٌيفسّب، ك ىثَّمعهىا لذلك بأ تر تطميقية ُب الحٌيفسّب، اٌٌب ٭بيز  ا لى  القة 
آراا  ع اا الحٌيفسّب، تفيح تقييح المياف ٗبا لى أثر ُب فهم ا٤بعُب،   ا  بصعب الحٌيفسّب، أخذنا ٭باذج  م

أهنم  شّبكف إٔب  ا  سل أف  كتف خارجان  م اىحيِّن المياف فيعبقتنى ٗبجالى كٚبصصى،  سل أف 
 . تهضمط  ا٤بهظت ة الحٌيفسّب ة

 :د  ابهانيتقيآر ء  بن جرير  اطبري في  -1

 ( ىًعًك  ػىٍتـً الحيِّن مً )ايه ا تطرؽ إٔب قرااة قتلى تعأب : (ق310:ت) الطربمقىاؿى أىبيت جىٍعفىرو - 
كىًة   "[:4: الفاٙبة]  (2)( ىًعًك  ػىٍتـً الحيِّن مً ): ، فػىمػىٍعضيهيٍم  ػىحيػٍعيتوي ( ىًعًك  ػىٍتـى الحيِّن مً )اٍلقيرَّمااي ٨بيٍحيىًعفيتفى ُب ًتالى

                                                 
1

- دار ابم  ثّب، دار الكعم الطيب : الهاشر؛ (يػ1250: ت)٧ب ح بم  عي بم ٧ب ح بم  مح ا الشت اين الي ِب ؛ فحيح القح ر 
 .(516/ 5). ـ1993- يػ1414 :اِلكٔب: ؛ طد شق، بّبكت

2
 مح . د:  عجم القرااات، تألي :  هظر. با٣بفض ابم  ثّب كنافم كابم  ا ر كٞبزة كأبت   رك (فىًععً ) عل كزف  ( ىًعكً )قرأ  

 (.9ص/1ج).ـ2002-ق1422: دار سعح الح م، ط اِلكٔب: العطي  ا٣بطيب، ط
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﴿ ىاًلًك  ػىٍتـً الحيِّن ًم﴾: كىبػىٍعضيهيٍم  ػىحيػٍعيتوي 
كىقىًح .  بًهىٍصًب اٍلكىاؼً (2)( ىاًلكى  ػىٍتـً الحيِّن مً ):  كىبػىٍعضيهيٍم  ػىحيػٍعيتوي (1)

ا ىةى الريِّنكىا ىًة  ى َّمٍم ريًكمى  ىٍهىي ُب ذىًلكى ًقرىااىةن ُب ً حيىاًب اٍلًقرىااىاًت، كىأىٍخمػىٍرنىا بًالَّمًذم ٬بىٍحيىاري ً مى  هىا ًاكى اٍسحيػىٍقصىيػٍ
ٍتًضًم، ًإٍذ  ا اٍل ى اٍلًقرىااىًة ًفيًى، كىاٍلًععَّمًة اٍل يتًجمىًة ًصبَّمةى  ىا اٍخحيػىٍرنىا ً مى اٍلًقرىااىًة ًفيًى، فىكىرًٍيهىا ًإ ىادىةى ذىًلكى ُب يىذى

 (3)."َقَصْينَا َاُو ِفي ِكَلابَِنا َىَذ   ْابَ َهاُن َعْن وُجوِه تَْأِويِل آِي  ْاُقْرآِن ُدوَن وُجوِه ِقَر َءِتَما ىافى الَّمًذم 
ًذًو أىٍكجيىي تىٍأًك ًع :" [7: الفاٙبة]غىٍّبً اٍل ىٍغضيتًب  ىعىٍيًهٍم ﴾ ﴿ :كقاؿ ُب  تضم آخر ُب قتلى تعأب-  فػىهى

ًؼ أىٍكجيًى ًإٍ رىاًب ذىًلكى  [7: الفاٙبة]﴿غىٍّبً اٍل ىٍغضيتًب  ىعىٍيًهٍم﴾  كىًإ٭بَّمىا اٍ حيػىرىٍضهىا ٗبىا اٍ حيػىرىٍضهىا ُب . بًاٍخحًيالى
ا اٍلًكحيىاًب اٍلكىٍش ى  ىٍم تىٍأًك ًع آًم اٍلقيٍرآًف، ًل ىا ُب  ذىًلكى ً ٍم بػىيىاًف كيجيتًو ًإٍ رىاًبًى، كىًإٍف  ىافى قىٍصحينىا ُب يىذى

ًؼ كيجيتًو تىٍأًك ًعًى،  ًؼ كيجيتًو ًإٍ رىاًب ذىًلكى ً مى اٍخحًيالى فَاْضَطرَّتتْ َنا  ْاَحاَجُة ِإَاى َكْشِف ُوُجوِه ِإْعَر ِبِو، اٍخحًيالى
ًؼ اٍل يٍخحيىًعفىًة ُب تىٍأًك ًعًى كىًقرىااىتًىً اِلَ ْنَ ِشَف ِاطَاِاِب تَْأِويِلِو ُوُجوُه تَْأِويِلوِ    (4)."  ىعىل قىٍحًر اٍخحًيالى

ا  ا م﴿: كُب تفسّب قتلى تعأب-  ا الَّمًذ مى آ ىهيتا الى تػىٍقحيػيعيتا الصَّمٍيحى كىأىنٍػحييٍم ايريـه كى ىٍم قػىحيػىعىىي ً ٍهكيٍم  يحيػىعى يِّنحن أى ػُّرهى
كىأى َّما  ىا  ػيٍعًزـي :" ، بعح ا بْب تفسّب اا ة، اسحيطرد بقتلى[95: ا٤بائحة]فىجىزىااه ً ٍثعي  ىا قػىحيىعى ً مى الهػَّمعىًم﴾ 

اـً الشَّمرىاًئمً »بًا٣ٍبىطىًأ قىاتًعىىي، فػىقىٍح بػىيػَّمهَّما اٍلقىٍتؿى ًفيًى ُب ً حيىابًهىا  ٗبىا أىٍغُبى  ىٍم « ً حيىابه لىًطي ي اٍلقىٍتًؿ ُب أىٍاكى
ا اٍل ىٍتًضمً  ا اٍل ىٍتًضمي  ىٍتًضمى ذًٍ رًًو، ًِلىفَّم . ذًٍ رًًو ُب يىذى بَانَُة َعْن كىلىٍيسى يىذى َقْصَينَا ِفي َىَذ   ْاِ َلاِب  ْْلِ

 (5)."تَْأِويِل  ال َّتْن ِيِل، َواَْهَس ِفي  ال َّتْن ِيِل اِْلَ طَِ  ِذْكٌر فَ َنْذُكُر َأْ َ اَموُ 
كىاٍلتىٍزفي  ػىٍت ىًئذو ا٢بٍىقُّر فى ىٍم ثػىقيعىٍت  ىتىازً هيىي فىأيكلىًئكى ييمي اٍل يٍفًعبيتفى ﴾ ﴿ :كُب تفسّبو لقتلى تعأب- 
َواَْهَس َىَذ   ْاَ ْوِضُع ِمْن َمَو ِضِع  ْْلِْكثَاِر ِفي " ، ايح تكعم  م اقيقة ا٤بيزاف ٍب قاؿ[8: اِل راؼ]

ا اٍلًكحيىاًب اٍلمػىيىافى  ىٍم َىَذ   ْاَ ْعَنى   ىعىل  ىٍم أىٍنكىرى اٍلً يزىافى الَّمًذم كىصىٍفهىا ًصفىحيىىي، ًإٍذ  ىافى قىٍصحينىا ُب يىذى

                                                 
1

.  مح العطي  ا٣بطيب.  عجم القرااات، د:  هظر.  عل كزف فا ع، كبا٣بفض  اصم كالكسائي كخع  ك عقتب ( اًلكً )قرأ  
 (.8ص/1ج)

2
.  عجم القرااات:  هظر. ، اِل  ش كابم الس يفم ك ث اف ابم أيب سعي اف ك مح ا٤بعك قاضي ا٥بهح بًهىٍصًب اٍلكىاؼً ( اًلكى )قرأ  
 (.10ص/1ج)

3
 .(148/ 1)تفسّب الطربم ت شا ر  

4
 .(184/ 1 )نفس ا٤برجم 

5
 .(12/ 10 )نفس ا٤برجم 
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ٍرنىا ً ٍم ذىًلكى ً فىا ىةه ًل ىٍم  ٍرنىا نىظىائًرىوي، كىُب الَّمًذم ذى ى تىٍأًك ًع اٍلقيٍرآًف ديكفى غىٍّبًًو، كىلىٍتالى ذىًلكى لىقىرىنَّما ًإٔبى  ىا ذى ى
 (1)."كيفيِّنقى لًفىٍهً ًى ًإٍف شىااى العَّمىي 

 
 :د  ابهانيتقيفي   ألَْنَيُاسي  َ هَّتانيَأبِ آر ء  -2

 ُب ا٤بفسيِّنركف تػىعىرَّمضى  كقح" : ،  هح الكالـ  ىم المىٍس ىعىًة ُب القرآف الكرًن،(745:ت) ايَّماف قاؿ أبت- 
 ذلك، ُب الحيَّمفار مى  كأاالتا ذلك، ُب العع ااً  اخحيالؼى  كذ ركا الصَّمالًة، ُب الحيَّمس يةً  ٢بكمً   حيًمهم
 ك عل الحيػَّمعىتُّرًذ،  عل بعضيهم تكعَّممى  الفقًى، ك ذلك  حيبي  يذا ك تضتعي  آ ةو،  ا غّبً  ُب فػىعىعيتا ك ذلك
،  القرآفً   م كليس اكً ى،  اففُ  كان إذ  الَّت  إ  رعيٍّي  اح مٍ  نلعرَّتضُ  ال ىذ  كلابِنا في ونحنُ بإٝباعو
  (2)".االسحيهماااتً  كجتوً   م بتجىو   هى اسحيهماايى ٲبكمي  أك  اح ِم، ذاك على ييلُّد   اقرآنِ 

: المقرة]﴿كىًإًذ ابٍػحيػىعىل ًإبٍػرىاًييمى رىبُّرىي ًبكىًع ىاتو فىأىٛبىَّمهيمَّم﴾  : كُب  تضم آخر ُب تفسّبو لقتلى تعأب-
اـً  ىا شيرًاىٍت ًبًى اٍلكىًع ىاتي ً مى : "، قاؿ[124 اٍل ىٍض ىضىًة، : كىقىٍح تىكىعَّممى بػىٍعضي اٍل يفىسيِّنرً مى ُب أىٍاكى

ٍعًق اٍلعىانىًة،  ًبًط، كىاى كاالسحيهشاؽ، كقص الشارب، كإ فاا العيِّنٍبيىًة، كىاٍلفىٍرًؽ، كىالسَّمٍحًؿ، كىالسيِّنتىاًؾ، كىنػىحٍيً  اٍْلً
اًا، كىا٣ٍبحيىاًف، كىالشَّمٍيًب كىتػىٍغًيّبًًو، كىالثَّمرً ًح، كىالضيِّنيىافىةً  كتقعيم اِلظفار، َوَىَذ  يُ ْبَحُث ِفهِو ِفي ِعْلِم . كىااًلٍسحًيٍهجى

ـى  ىعىل ذىًلكى  ْاِفْقِو، َواَْهَس ِكَلابُ َنا َمْوُضوًعا ِاَذِاَك،   (3)." فىًعذىًلكى تػىرىٍ هىا اٍلكىالى
اً عىٍْبً ًل ىٍم أىرىادى أىٍف  :كُب  تضم آخر ُب تفسّبو لقتلى تعأب-  ٍتلىٍْبً  ى دىييمَّم اى ﴿كىاٍلتىاًلحىاتي  ػيٍرًضٍعمى أىٍكالى

لىةه  ىعىل أىفَّم اٍِليَّـم أىاىقُّر ًبرىضىاًع اٍلتىلىًح، : كىُب قػىٍتلًىً  :"، قاؿ[233: المقرة] يحًيمَّم الرَّمضىا ىةى ﴾   ػيٍرًضٍعمى، دىالى
ااَل تَ َعلُّدَ  َاَما بَِلْفِف  ْاُقْرآنِ كىقىٍح تىكىعَّممى بػىٍعضي اٍل يفىسيِّنرً مى ييهىا ُب  ىسىاًئعى   يحَّمةي الرَّمضىاًع اٍل يبىريِّن ىًة، : ، ً هػٍهى

كىقىٍحري الرَّمضىاًع الَّمًذم  ػىحيػىعىعَّمقي ًبًى الحيَّمٍبرًني، كىا٢بٍىضىانىةي كى ىٍم أىاىقُّر هًبىا بػىٍعحى اٍِلييِّـن؟ كى ىا ا٢بٍيٍكمي ُب اٍلتىلىًح ًإذىا 
ًئًع،  ًؼ كىالحَّمالى َوَمْوُضوُع َىَذ  ِعْلُم تػىزىكَّمجىًت اٍِليُّـر؟ كىيىٍع لًعذيِّن يِّنيَّمًة اىق  ُب الرَّمضىا ىًة؟ كىأىاىاليتا بًهػىٍقًع ا٣بًٍالى

  (4)." ْاِفْقوِ 

                                                 
1

 .(314/ 12)تفسّب الطربم ت شا ر  

2
 .(32/ 1)المبر ايط ُب الحيفسّب  

3
 (.1/601/602 )نفس ا٤برجم 

4
 .(497/ 2 )نفس ا٤برجم 
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 كىآتيتا "  : قتلى ؛[4: الهساا]﴾ صىحيقىاهًتًمَّم  الهيِّنسىااى  كىآتيتا﴿: كُب  تضم آخر ُب تفسّبو لقتلى تعأب- 
ٍرأىًة، كىييتى ٦بيٍ ىمه  ىعىٍيًى ًإالَّم  ىا ريًكمى  ىٍم بػىٍعًض أىٍيًع  اًؽ لًٍع ى لىةه  ىعىل كيجيتًب الصَّمحى الهيِّنسىااى صىحيقىاهًتًمَّم دىالى

اًؽ، : اٍلًعرىاؽً  اًر الصَّمحى ، كىلىٍيسى ُب اٍا ىًة تػىعىرُّرضه ًلً ٍقحى بي ًفيًى صىحىاؽه وي بًأى ىحًيًى الى ٯبًى أىفَّم السَّمييِّنحى ًإذىا زىكَّمجى  ىٍمحى
اً ىً  َوَمَحلُّد  ْاَ اَلِم ِفي َذِاَك ُىَو ُكُلُب  كىقىٍح تىكىعَّممى بػىٍعضي اٍل يفىسيِّنرً مى ُب ذىًلكى ييهىا،  ؛كىالى ًلشىٍياو ً ٍم أىٍاكى

  (1)." ْاِفْقوِ 

 

 :د  ابهانيتقيآر ء  اطَّتاىر بن عا ور في  -3

ًعيفىةن﴾ : تعرض الطَّماير بم  اشتر  م قتلى تعأب-  ًة ًإينيِّن جىاً عه ُب اٍِلىٍرًض خى ًئكى ﴿كىًإٍذ قىاؿى رىبُّركى لًٍع ىالى
ًعيفىًة شيريكطه ٧بىىعُّر بػىيىاهًنىا  يحييبي :" ، ٤بعُب ا٣بعيفة كذ ر اِلقتاؿ فيها ٍب خحي ها بقتلى[30: المقرة] كىلًٍعخى

ـً    (2)." اٍلًفٍقًى كىاٍلكىالى
﴿كىًإٍذ قػىحيػىٍعحييٍم نػىٍفسنا  :  م قتلى تعأببىًِب ًإٍسرىائًيعى كُب  تضم آخر ٤با تىكىعىمى  ىم ًقصَّمًة ا٤بقحيتؿ  م -  

اٍلقىسىا ىةً ، تطرؽ إٔب  سألة [72: المقرة]فىادَّمارىٍأًبيٍ ًفيهىا كىالعَّمىي ٨بيٍرًجه  ىا  يٍهحييٍم تىٍكحيي يتفى﴾ 
نػىعىٍم : "  قاؿ(3 )

ٍقحييتًؿ كىلىًكهػَّمهىا تىحيؿُّر  ىعىل اٍ حًيمىاًر قػىٍتًؿ اٍل ىٍقحييتًؿ سىمىمنا ً ٍم ل ًإفَّم اٍا ىةى الى تىحيؿُّر  ىعى  كيقيتًع اٍلقىسىا ىًة  ىمى قػىٍتًؿ اٍل ى
ى  أىٍسمىاًب اٍلًقصىاًص، كىلى َّما  ىافى الظَّممُّر بحًًيٍعكى الشَّمرً عىًة أىٍف الى  ػيٍقحيىعى أىاىحه ٗبيجىرَّمًد الحَّمٍ تىل ً مى اٍل ىٍطعيتًف تػىعىْبَّم

ٍيئنا تػىٍقتىل ًبًى الحَّمٍ تىل كىييتى اٍلقىسىا ىةي  َو ْاِ اَلُف ِفي  ْاَقَضاِء بِاْاَقَساَمِة ِإثْ َباتًا َونَ ْفًها َوِفي ...أىفَّم ييهىاًلكى شى
  (4)."َواَْهَس ِمْن أغر ض  ْْليَة ِمْقَي ِر  ْاَقَضاِء ِبَما َمْبُسوٌط ِفي ُكُلِب  ْاِفْقِو َوَقْي تَ َقصَّتاُه  ْاُقْر ُِبيُّد 

: المقرة]﴿كىالى تػيمىاًشريكييمَّم كىأىنٍػحييٍم  ىاً فيتفى ُب اٍل ىسىاًجًح﴾ : كقاؿ ُب  تضم آخر ُب تفسّبو لقتلى تعأب-
كىاٍخحيػىعىفيتا ُب ًصفىًة اٍل ىٍسًجًح فىًقيعى الى بيحَّم ً مى اٍل ىٍسًجًح ا١بٍىاً ًم كىًقيعى  يطىعَّمقي  ىٍسًجحو كىييتى  :"  [187

                                                 
1

 .(511/ 3)المبر ايط ُب الحيفسّب  

2
 .(400/ 1)الحيبر ر كالحيهت ر  

3
  ، ، ًبسىمىبو ٨بىٍصيتصو ً ٍم  ىعىاين اٍلقىسىا ىًة ُب العُّرغىًة اٍليىً ْبي  يٍطعىقنا، ًإالَّم أىنػَّمهىا ُب  يٍرًؼ الشَّمرًٍع تيٍسحيػىٍع ىع ُب اٍليىً ًْب بًالعَّمًى تػىمىارىؾى كىتػىعىأبى

، كى ىعىل ،  ىعىل كىٍجىو ٨بىٍصيتصو  كى ىحىدو ٨بىٍصيتصو  .كى٧بىىع اٍلقىسىا ىًة  ىكيتفي ً ٍهحى كيجيتًد قىحًييعو ُب ٧بىىعَّمةو الى  ػيٍعرىؼي قىاتًعيىي  .أىٍشخىاصو ٨بىٍصيتًصْبى
/ 1).الكت ت– السالسع   دار:2ط- كزارة اِلكقاؼ كالشئتف اْلسال ية الكت ت : ،  هشتراتا٤بتست ة الفقهية الكت حيية :  هظر
248). 

4
  .(562/ 1)الحيبر ر كالحيهت ر  



 

 

21 

 

ًهيفىةى كىالشَّماًفًعييِّن رىًٞبىهيمي العَّمىي،  الحيَّمٍبًقيقي كىييتى  ىٍذيىبي  َوَأْ َ اُمُو ِفي ُكُلِب  ْاِفْقِو َواَْهَسْت ِمْن  ىاًلكو كىأىيب اى
  (1)."َغَرِض َىَذ   ْاُ َفسِّرِ 

 
نسحيخعص ٩با سمق أفَّم ييهىاؾ  سائع ُب الحٌيفسّب ال  القة ٥با بصعب الحٌيفسّب، كإ٭با تحيععق بفهتف 

، فهجح بعض  ع اا الحٌيفسّب  ػيقىييِّنحي ا٤بسائع الٍب تهحي ي إٔب ا٤بهظت ة الحٌيفسّب ٌة، أٌ ا  ا  اف خارجان أيٍخرىل
 م يذو ا٤بهظت ة،  ٘بحر اْلشارة بى إٔب  ظانى ك تااهى؛ كُب اقيقة اِل ر  م خرج  م يذا القىٍيح، 

كإنَّما  :"(يػ1398:ت)اسْب الذييب :  ٗبا غعب  عيى  م الفم؛ كُب يذا الصحد  قتؿان إ٭با خرج  حيأثر
 الذم فم  م فهتف الععم،  كاد  قحيصر تفسّبو  عل الفم ُبأف  ع  ىم برع :  كضتح كجالاُبلهعبظ 
 ذلك  م أكجى، كتراو  هقع  سائع ُب تراو ال يىمَّم لى إال اْل راب كذ ر  ا ٰبحي ع فالهبتمبرع فيى، 

؛  المبر ايطُب المسيط، كأىب اٌياف ُب كالتااحمالهبت كفرك ى كخالفاتى، كذلك  الزىجَّماج، 
 تفسّبو بأقتاؿ ا٢بك اا كالفالسفة،   ا تراو  عُب بذ ر شميههم ُبكصااب الععـت العقعية، تراو  عُب 

كصااب الفقى تراو قح  ُب بحيقر رو اِلدلة ؛   حيابى  فاتيح الغيبُب الرازمكالرد  عيهم، كذلك  الفخر 
كصااب الحيار خ، ليس ؛ لعفركع الفقهية، كالرد  عل  ىم ٱبال   ذيمى، كذلك  ا١بصَّماص، كالقراىب

 ... كا٣بازف الثععيبلى شغع إال القصص، كذ ر أخمار  ىم سىعى ،  ا صح  هها ك ا ال  صح، كذلك 
كَب ا٢بق أف يذا غعت ...كيكذا فسَّمر  ع صااب فم أك  ذيب ٗبا  حيهاسب  م فهى أك  شهح ٤بذيمى

رج القرآف  م  قصحو    (2)."  ر ل إليىالذم نزؿ  م أجعى، كٰبيح بى  م يحفى الذم ههم، كإسراؼ ٱبي
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 .(185/ 2)الحيبر ر كالحيهت ر  

2
 .(109/ 1). كحيمة كيمة، القايرة: الهاشر؛ (يػ1398: ت)الح حيتر ٧ب ح السيح اسْب الذييب ؛ الحيفسّب كا٤بفسركف:  هظر 
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         ابهانمفموم : اثَّتاِني  ا بحث  . 

 :      كٰبحيتم  عل
 

 تعر   المياف لغة. 
 المياف ُب االصطالح. 
 ٌح الميافكض  . كاميعحيى ُب القرآف الكرًنابط اى
 بياف القرآف كالسُّرهَّمة كايريقى. 
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 ابهانمفموم : اثَّتاِني  ا بحث  . 

 
إف قضية المياف  م القضا ا ا٤به ة ُب ا٤بهظت ة الحٌيفسّب ٌة، ايح فه ها  ز ع  ثّبان  م       
الغ تض كاْلشكاؿ التاقم ُب يذو ا٤بهظت ة، كبحيبر ريا  حيبرر  صطعح الحٌيفسّب، كتهضمط أصتؿ 

 .الشركع ُب ا٤بقصتد البح  م تعر   المياف لغة كاصطالاا  سائعى؛ كقمع
 
 تعريف  ابهان اغة: 

 فػىهيتى  إبانة؛  يمْب باًئم؛ كىأىبىاف فػىهيتى  بػىيىانان؛  ىمْب ا٢بقٌ  بىاف":  (370:ت)قاؿ أىبيت  ىٍهصيتر اِلىزيىرًم
  يمْب ييتى : كىقيع[ .2 ،1: الزخرؼ]﴾ اٍل يًمْبً  كىاٍلًكحيىابً ( 1 )ام﴿: تػىعىأبى  قتليى كىً ٍهى ٗبىٍعهىاوي؛  يمْب،
حياج  ىا  يعٌ  ؛ [2: الشعراا] ﴾ اٍل يًمْبً  آ ىاتي اٍلًكحيىابً  تًٍعكى ﴿: تػىعىأبى  قػىٍتلى ُب  الزٌجاج :إًلىٍيًى؛ كىقىاؿى  ٰبي
 .كأىبػىٍهحييى الشياي، بىاف: كى ػيقىاؿ: قىاؿى .كىاًاح ٗبىٍعُب كىأىبىاف، الشياي  بىاف:  يقاؿ

،(  يمْب )فى ىٍعُبى   ا٢بٍىرىاـ،  م كا٢بالؿ اٍلمىاًاع،  م ا٢ٍبق ك يمْب كبر حيى، خىّبو  يمْب ًإنَّمى أىم  مْبيِّن
سحيمْب )كى كتف:  قعت.اٍِلىٍنًميىاا قصىص ك يمْب اٌق، كىسعم  ىعىٍيىً  ا صعل الهيبٌ  نيمتة أىف ك يمْب

ي
 أىٍ ضا،( ا٤ب

مْب )ٗبىٍعُب
ي
 أىنٍػزىٍلهىا لىقىحٍ ﴿: تػىعىأبى  قػىٍتلى كىً ٍهى كىاًاح؛ ٗبىٍعُب كىأىبىاف، كاٍسحيماف، كبػىٌْب، الشَّمٍيا، بىاف: ،  يقاؿ( ا٤ب
 ًبفىحٍيح (1)( يمػىيَّمهات )قػىرىأى   كى م. يحيىمػىييِّنهات: ٗبىٍعُب كتشح حيا، اٍليىاا  ًبكىٍسر[46: الهتر]﴾  يمػىيػيِّنهىاتو  آ ىاتو 
  .تىمْبَّم  أىم  ىيهْب، لًذم الصُّرمح بػىْبَّم  قح: اٍلعىرىب أىٍ ثىاؿ  كى م.بػىيَّمهها ا ًإف: فىاٍل ىٍعُب اٍليىاا،

 اٍا ىاتً  نػيفىصيِّنعي  كى ىذىًلكى ﴿: تػىعىأبى  ا قىاؿى : لىك تمػىْبَّم  اىٌبَّم  تأٌ عحيى ًإذا الشَّمٍيا، اسحيمهتي : ك ػيقىاؿ
 أىم اٍل يٍجر ْب، سىًميع ٧بيى َّمح  ىا أىٍنت كلحيسحيمْب: اٍل ىٍعُب  ،[55: اِلنعاـ]﴾ اٍل يٍجرًً ْبى  سىًميعي  كىلحيىٍسحيىًمْبى 
: أىم اٍِلى ر، تمٌيهت: كى ػيقىاؿ...ً هػٍهيم اٍل يؤ ًهْبى  سىًميع بىاف فقح اٍل يٍجر ْب سىميع بىاف كىًإذا اسحيمانة؛ لحيزداد
زً ا  كتف اٍِلى ر، تمٌْب  كىقح كتت٠ٌبحيى؛ تأ عحيى ، بػىيَّمهحيى: ككاقعان؛ كى ىذىًلكى  الى ، أىم فػىمػىْبَّم ـز تىمْبَّم  .ك يحيعحٌ  الى

                                                 
1

.  بفحيح الياا اسم  فعتؿ( يمػىيَّمهات)قرأ  نافم كابم  ثّب كأبت   رك كأبت بكر  م  اصم كأبت جعفر ك عقتب كابم ٧بيصم كاليز حم 
 (.264ص/6ج).  عجم القرااات:  هظر
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يىاننا اٍلًكحيىابى   ىعىٍيكى  كىنػىزَّمٍلهىا﴿: ك زٌ  جعٌ  كىقىتلى  ًفيىً  لىك بػيْبيِّن : أىم ،[89: الهبع] ﴾ شىٍياو  ًلكيعيِّن  تًمػٍ
  ايػ(1)."الحيِّن م أى ر  م كأٌ حيك أىٍنت إًلىٍيىً  ٍٙبحيىاج  ىا  يعٌ 

 فىاٍلمػىٍْبي . كىاٍنًكشىافيىي  الشَّمٍياً  بػيٍعحي  كىييتى  كىاًاحه، أىٍصعه  كىالهُّرتفي  كىاٍليىااي  اٍلمىااي  :(ق375ت)قاؿ ابم فارسك
هنا  ىًمْبي  بىافى   ػيقىاؿي  ؛ اٍلًفرىاؽي  هيتنىةن  بػىيػٍ فه . كىاٍنكىشى ى  اتَّمضىحى  ًإذىا كىأىبىافى  الشَّمٍياي  كىبىافى  ...كىبػىيػٍ ي  كىفيالى فو  ً مٍ  أىبٍػْبى  فيالى
.ً ٍهىي   ىالى نا أىٍكضىحي  أىمٍ ؛ 

 ايػ.(2)
 .ف ادة المياف تحكر ُب العغة  عل التضتح كاالنكشاؼ

 
 ابهان في  الصطالح . 

 ُب  حيابى (يػ204:ت)الشَّماًفعي اًْل ىاـلعع أكؿ  حياب تكعم  م قضية المياف ك يفيحيى يت 
الرسالة ٙبت باب  ي  المياف؟ كالهَّماظر ُب الرسالة ٯبح أف  مااثى تحكر اتؿ المياف ك عرفحيى، ك م 
أكائع  م ايحيم بظايرة المياف أ ضا، كدرس جتانمها كاح احكديا كجعع ٥با أنتا ان يت إ اـ ا٤بعحيزلة 

 بع ٠ٌبل  حيابى المياف كالحيميْب كالذم أصمبت لى شهرة ُب (يػ255:ت)ا١بىاًاظ أبت  ث افكخطيمها 
أكٔب ايحي ا ا لقضية المياف كجعع ٥با  (ق310:ت)اافاؽ؛   ا نعبظ أ ضا، أٌف ابم جر ر الطربم

 :، كاذا اذكو  ثّب  م ا٤بفسر م أ ثاؿجا م المياف ُب تأك ع القرآفأبتابان ُب  قح حيى، بع ٠ٌبل  حيابى 
أبت القاسم ٪بم ك ،الكش  كالمياف  م تفسّب القرآف ُب تفسّبو  (يػ427:ت)، أبت إسباؽ الثععيب 

 (يػ905:ت) اًْلٯبي الشافعٌي ، ك(3")إٯباز المياف  م  عاين القرآف ُب تفسّبو (يػ٫550بت )الح م 
 ُب تفسّبو  (يػ1307:ت)٧ب ح صح ق خاف الًقهَّمتجي ، كجا م المياف ُب تفسّب القرآفُب تفسّبو  

أضتاا المياف ُب  ُب تفسّبو  (يػ1393:ت)٧بي َّمح اِلىً ْب الشيِّنٍهقيطي ، كفحيحي المياف ُب  قاصح القرآف
إ ضاح القرآف بالقرآف 

 
 

                                                 
1

 -بحيصرؼ-(355/ 15). هتذ ب العغة : هظر 
2

 (.327/ 1 ). عجم  قا يس العغة 
3

: اقق؛ (يػ٫550بت : ت)٧ب تد بم أىب ا٢بسم بم ا٢بسْب الهيسابترم أبت القاسم، ٪بم الح م ؛ إٯباز المياف  م  عاين القرآف 
 . يػ1415- اِلكٔب : ؛ طبّبكت– دار الغرب اْلسال ي : الهاشر؛ الح حيتر اهي  بم اسم القا٠بي

 



 

 

25 

 

 ابرزوأتعحدت الحيعر فات ٤بصطعح المياف، ك م :  ابهان في  الصطالح:  
 

o  حيشعمة اِلصتؿ كالمياف اسم جا م ٤بعاين ٦بحي عة :" (ى 204:ت) اشَّتاِفعي قال  ْلمام  
فأقع  ا ُب تعك ا٤بعاين اجملحي عة ا٤بحيشعمة أهنا بياف ٤بم ختاب هبا ٩بم نزؿ القرآف  .الفركع

بعسانى  حيقاربة االسحيتاا  هحو كاف  اف بعضها أشح تأ يح بياف  م بعض ك٨بحيعفة  هح  م 
 (1)".ٯبهع لساف العرب

o  قهاع لك  ش  شيا لكع جا م اسم كالمياف" :(ى 255:ت) اجا ف  أبو عث انقال 
 ٧بصتلى  عل ك هجم اقيقحيى، إٔب السا م  فضي اٌب الض ّب، دكف ا٢بجاب كيحيك ا٤بعُب،
 ٯبرم الٍب كالغا ة اِل ر  حار ِلف الحليع،  اف جهس أم ك م المياف، ذلك  اف  ا  ائها
 ا٤بعُب،  م كأكضبت اْلفهاـ بعغت شيا فمأم كاْلفهاـ، الفهم يت إ٭با كالسا م، القائع
 (2)."ا٤بتضم ذلك ُب المياف يت فذلك

o  أف ٩بكها ذاتى ُب الشيا  تف كالمياف": (ى 456:ت) ألنياسي  اظاىري قال  بن   م 
 إٔب اْلشكاؿ  م لع عُب إخراجى كيت ا٤بمْب فعع كالحيميْب كاْلبانة  ع ى أراد ٤بم اقيقحيى تعرؼ
 لع فهـت  كم ٓب كإف ا٢بق  هى فهم  ا اجملاز  عل أ ضا  س ل كقح ٕبقيقة لى الفهم إ كاف
الهاس ال ٱبعحكف كالحيميْب فعع أف  ا٤بتت ٕب بْب تقتؿ   ا  ميها اِلفهاـ إٔب قصح كال فعع  هى

 (3)".نفس ا٤بمْب لعشيا ُب فه ى إ او كيت االسحيمانة أ ضا كا٤بمْب يت الحاؿ نفسى
o  الشيا،  م الكش : كالمػىيىاف"  : في مفرد تو (ى 502: ت)  أَلْصَفَماني  ارَّت ِغبوقال 

: بعضهم قاؿ. بيانا بى بٌْب   ا ك سٌ ل باْلنساف، ٨بحيص الهطق ِلفٌ  الهطق،  م أ مٌ  كيت
 :ضربْب  عل  كتف المياف
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 (21: ص) .دار الكحيب العع ية: الهاشر ؛أٞبح ٧ب ح شا ر: اقق ؛(يػ204)اْل اـ ا٢بجة ٧ب ح بم إدر س الشافعي ؛الرسالة 
2

دار : الهاشر ؛(يػ255: ت)  رك بم ٕبر بم ٧بمتب الكهاين بالتالا، العيثي، أبت  ث اف، الشهّب با١بااظ ؛ المياف كالحيميْب 
 (.82/ 1 ). يػ1423:  اـ الهشر؛ك كحيمة ا٥بالؿ، بّبكت

3
: اقق؛ (يػ456: ت)أبت ٧ب ح  عي بم أٞبح بم سعيح بم اـز اِلنحلسي القرايب الظايرم ؛ اْلاكاـ ُب أصتؿ اِلاكاـ 

 (.40/ 1 ).دار اافاؽ ا١بح حة، بّبكت: الهاشر؛ اِلسحياذ الح حيتر إاساف  ماس: قحـ لى؛الشيخ أٞبح ٧ب ح شا ر
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 .الصهعة آثار  م اِلاتاؿ  م ااؿ  عل تحؿٌ  الٍب اِلشياا كيت بالحيسخّب، :أ يى ا
. إشارة أك  حيابة، أك نطقا،  كتف إ ا كذلك باالخحيمار، :و اثاني
  ،[62: الزخرؼ]﴿كىالى  ىصيحَّمنَّمكيمي الشَّمٍيطىافي ًإنَّمىي لىكيٍم  ىحيك   يًمْبه﴾  :قتلى با٢باؿ بياف يت ف ٌ ا

 ﴿تيرً حيكفى أىٍف تىصيحُّركنىا  ى َّما  ىافى  ػىٍعميحي آبىاؤينىا فىٍأتيتنىا ًبسيٍعطىافو :ا٢باؿ؛ قاؿ تعأب ُب بػىْبيِّن   حٌكا  تنى: أم
 . [10: إبراييم] يًمْبو﴾ 
بًاٍلمػىيػيِّنهىاًت كىالزُّربيًر كىأىنٍػزىٍلهىا  (43)﴿فىاٍسأىليتا أىٍيعى الذيِّنٍ ًر ًإٍف  يٍهحييٍم الى تػىٍععى يتفى :  باالخحيمار بياف يت ك ا

ى لًعهَّماًس  ىا نػيزيِّنؿى إًلىٍيًهٍم كىلىعىعَّمهيٍم  ػىحيػىفىكَّمريكفى﴾   بيانا الكالـ ك٠ٌبي  ،[44، 43: الهبع]إًلىٍيكى الذيِّنٍ رى لحييمػىْبيِّن
ا بػىيىافه لًعهَّماًس﴾ : ٫بت إظهارو ا٤بقصتد ا٤بعُب  م لكشفى  .[138: آؿ   راف]﴿ يىذى

هىا بػىيىانىىي﴾ : قتلى ٫بت بيانا، الكالـ  م كا٤بمهم اجمل ع بى  شرح  ا ك٠بي : القيا ة]﴿ٍبيَّم ًإفَّم  ىعىيػٍ
ى لًعهَّماًس  ىا نػيزيِّنؿى إًلىٍيًهٍم﴾ : ٫بت تكشفى، بيانا لى جععت إذا: كأىبػىٍهحييىي  بػىيػَّمٍهحييىي : ك قاؿ ،[ 19 : الهبع]﴿لحييمػىْبيِّن
اي اٍل يًمْبي﴾ ،[70: ص]﴿نىًذ ره  يًمْبه﴾ : كقاؿ ،[ 44 ا ٥بىيتى اٍلمىالى  ﴿كىالى  ،[106: الصافات] ﴿ًإفَّم يىذى

  (1) ."[18: الزخرؼ] ﴿كىييتى ُب ا٣بًٍصىاـً غىيػٍري  يًمْبو﴾  مٌْب،: أم ،[52: الزخرؼ] ىكىادي  يًمْبي﴾ 
 

 : سحيخعص ٩با سمق  ا  أٌب
اتفقت الحيعر فات غالما اتؿ ا٤بعُب العغتم، كالذم  حكر اتؿ الكش  كاْل ضاح كيذا كاضح  -

 اسم جا م لكع "..ك .." بياف ٤بم ختاب هبا ٩بم نزؿ القرآف بعسانى:"..  م نصتصهم  قت٥بم
 "..ك.."  إخراجى لع عُب  م اْلشكاؿ إٔب إ كاف الفهم"..ك .."شيا  ش  لك قهاع ا٤بعُب

  ..".الكش   م الشيا
نعبظ أف بعض يذو الحيعر فات تحيكعم  م المياف ا٣باص، كالذم  قصح بى بياف القرآف الكرًن،  -

 كلعع سممى يت  ههج (يػ456)ابم اـز  ك(يػ204)اْل اـ الشَّماًفعي كيذا كاضح ُب تعر   
الكحيابة ايح  الٮبا  كحيب ُب أصتؿ الفقى كشركط الفقيى ك يفية االسحيفادة  م بياف القرآف ُب 

ك  ت ا يذا  ههج أصباب أصتؿ الفقى فالمياف  هحيم بياف دالالت اِللفاظ، .  سائع الفقى
فهم  حيعا عتف  م ألفاظ القرآف ك م ا٤بصادر الٍب ٥با دكر ُب بياف القرآف كالسُّرهَّمة، ك٥بذا اِل ر ٪بح 

  م نزؿ  ا بياف: باب: "   قح أبتابان  عل يذا الهَّمسق، فقاؿ  ثال(يػ204)اْل اـ الشَّماًفعي أف 

                                                 
1

 (.157/158: ص ).ِلصفهاىن؛ ؿا٤بفردات ُب غر ب القرآف 
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َّـم  الكحياب  م أٍنزًؿ  ا بياف": كباب(  1)".ا٣بصتص ك حخعى العاـ، بى  يراد  ا ان  الكحياب   ا
َّـم  الكحياب  م نزؿ  ا بياف": كباب( 2)."كا٣بصتص العاـ ٯب م كيت الظايًر،  بى  راد الظاير،  ا
 ... (4)." عهاو سياقيى  ػيمػىْبيِّن  الذم الصيِّنٍه  ":كباب( 3) ."ا٣باصُّر   عيِّنى
 أيب  ث اف نعبظ أف بعض يذو الحيعر فات تحيكعم  م المياف العاـ، كيذا كاضح ُب تعر   -

 (يػ255)أيب  ث اف ا١بااظ ايح  مارة . (يػ502)اِلصفهاين الراغب  ك(يػ255)ا١بااظ 
 كالغا ة اِل ر  حار ِلف الحليع،  اف جهس أم ك م المياف، ذلك  اف  ا  ائها: " كاضبة بقتلى

  م كأكضبت اْلفهاـ بعغت شيا فمأم كاْلفهاـ، الفهم يت إ٭با كالسا م، القائع ٯبرم الٍب
  قح فصال بعح تعر فى (يػ255) ا١بااظ  ك٥بذا ٪بح(5)" ا٤بتضم ذلك ُب المياف يت فذلك ا٤بعُب،

 ؛  الهصمةكالعقح، كا٣بط، ك اْلشارة، ، ك العفظ: كييأدكات المياف ا٣ب س: اح المياف العاـ ٠باو
كٝبيم أصهاؼ الحالالت  عل ا٤بعاين  م لفظ كغّب لفظ، ٟبسة أشياا ال تهقص : "كيذو  مارتى 

كالهصمة يي . أك٥با العفظ، ٍب اْلشارة، ٍب العقح، ٍب ا٣بط، ٍب ا٢باؿ الٍب تس ل نصمة: كال تز ح
ا٢باؿ الحالة، الٍب تقـت  قاـ تعك اِلصهاؼ، كال تقصر  م تعك الحالالت، كلكع كااح  م يذو 
ا٣ب سة صترة بائهة  م صترة صاامحيها، كاعية ٨بالفة ٢بعية أخحيها، كيي الٍب تكش  لك  م 
أ ياف ا٤بعاين ُب ا١ب عة، ٍب  م اقائقها ُب الحٌيفسّب، ك م أجهاسها كأقحاريا، ك م خاصها 

  (6)."ك ا ها، ك م امقاهتا ُب السار كالضار، ك  ا  كتف  هها لغتا هبرجا، كساقطا  طراا
 عبظ أف بْب المياف العاـ كا٣باص  هصر  شَبؾ،  حيفق  عيى ا١ب يم كيت أف أاسم  راتب المياف  -

 .يت الهطق بالعساف كاْل راب   ا ُب الض ّب

  مارة  م :المياف: "(ى 816:ت) اجرجاني ك م  أمشع الحيعر فات، كأٝبعها ٤بفهـت المياف قتؿ 
. إظهار ا٤بحيكعم ا٤براد لعسا م، كيت باْلضافة ٟبسة

                                                 
1

 (53/ 1 )لعشافعي الرسالة 

2
 (19/ 1 )نفس ا٤بصحر 

3
 (58/ 1 )نفس ا٤بصحر 

4
 (62/ 1 )نفس ا٤بصحر 

5
 (.82/ 1 ).المياف كالحيميْب 

6
 (82/ 1)المياف كالحيميْب  



 

 

28 

 

 .(5)بياف الحٌيمح ع، ك(4)بياف الٌضركرةك ،(3)بياف الحٌيغيّب، ك(2)بياف الحٌيفسّبك ،(1)بياف الحٌيقر ر
. يت الهطق الفصيح ا٤بعرب، أم ا٤بظهر   ا ُب الض ّب: الميافك
يت اْلخراج  م اح اْلشكاؿ، : إظهار ا٤بعُب كإ ضاح  ا  اف  سحيترنا قمعى، كقيع: الميافك

أف الحيأك ع  ا  ذ ر ُب  الـ ال  فهم  هى  عُبن ٧بصع ُب أكؿ كيعة، : كالفرؽ بْب الحيأك ع كالمياف
  (6)."كالمياف  ا  ذ ر في ا  فهم ذلك لهتع خفاا بالهسمة إٔب المعض

 
 و بهعلو في  اقرآن  ا ريمضَّتابط َ يِّ  ابهان . 

إفَّم اىحَّم المياًف  يهظم   عية الحٌيفسّب ُب ا٤بهظت ة الحٌيفسّب ٌة، كيذا  هم جحان ُب تقر ب  هايج 
الحٌيفسّب كا٤بفسر م، ك مقل إشكاؿ فقط، يت أف الميافى  حيغّب بالحيغٌّب ا٤بعرُب لع هظت ة الحٌيفسّب ة، ايح 

 . ع ا ارتفم ا٤بسحيتل ا٤بعرُب،  ع ا نقصت دائرة المياف، كالعكس صبيح
ك ا  هم يت بياف الحٌيفسّب، ِلف العالقة بيهه ا كايحة، فكع ا ازدادت درجة اْلشكاؿ 

كالغ تض ُب الحٌيفسّب،  ع ا تتسعت دائرة المياف ُب ا٤بهظت ة الحٌيفسّب ة، كيذا  ا  فسر ٭باا الحٌيفسّب، 
رضي ا -كالذم يت ُب ا٢بقيقة،  َبجم نقص درجة إدراؾ المياف  هح الهَّماس، ٖبالؼ  ثالن، الصبابة

فحائرة المياف  هحيم أكسم  م دائرة اْلشكاؿ كالغ تض، ك٥بذا قع  ههم الحٌيفسّب في ا بيههم -  ههم
 .كاالخحيالؼ فيى

 . خلالف درجة  ابهان باخلالف درجة  ْلدر ك: كيذا الشكع الحيإب  يمٌْب 
 

                                                 
1

﴿فىسىجىحى اٍل ىالًئكىةي  يعُّرهيٍم أىٍٝبىعيتفى﴾ ، فقرر  عُب الع ـت  م : يت تأ يح الكالـ ٗبا  رفم ااحي اؿ اجملاز كالحيخصيص  قتلى تعأب 
 .ا٤بالئكة بذ ر الكع اٌب صار ٕبيح ال ٰبحي ع الحيخصيص

2
﴿كىأىقىا يتا الصَّمالةى كىآتػىتيا الزَّم ىاةى﴾ ، فإف الصالة : كيت بياف  ا فيى خفاا  م ا٤بشَبؾ، أك ا٤بشكع، أك اجمل ع، أك ا٣بفي،  قتلى تعأب 

 .٦ب ع، فعبق المياف بالسهة، ك ذا الز اة ٦ب ع ُب اق الهصاب كا٤بقحار، ك٢بق المياف بالسهة
3

 .يت تغيّب  تجب الكالـ، ٫بت الحيععيق، كاالسحيثهاا كالحيخصيص 

4
يت نتع بياف  قم بغّب  ا كضم لى؛ لضركرةو  ا؛ إذ ا٤بتضتع لى الهطق، كيذا  قم بالسكتت،  ثع سكتت ا٤بتٔب  م الههي اْب  

 رل  محو  ميم ك شَبم، فإنى ٯبعع إذننا لى بالحيجارة ضركرة دفم الغرر   م  عا عى، فإف الهاس  سحيحلتف بسكتتى  عل إذنى، فعت ٓب 
 .ٯبعع إذننا لكاف إضرارنا هبم؛ كيت  حفتع

5
 .يت الهسخ، كيت رفم اكمو شر ي بحليعو شر ي  حيأخر 

6
 (47: ص)لعجرجاين؛ الحيعر فات  
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 اي ئرة  اصغهرة ىو إدر ك  الفسهر من خالل  ابهان                      اي ئرة  ألصغر ىو إدر ك  الفسهر من خالل  ابهان                           
                 عني من نقص إدر كو البهان                            وىذ  يلرجم إدر ك  اصحابة البهان  اذي ي شف  اّلفسهر

 

 

 
، إذا  اف ٥با أثر ُب : ضَّتابط  ّي بهان  الفسهر يت أٌف  ع  ععت ة تهحي ي إٔب أم فم  م الععـت

 ش  ا٤بعُب كبياف اا ة فهي  م صعب الحٌيفسّب، كإف ٓب  كم ٥با أثر ُب  ش  ا٤بعُب ، فهي تهحرج 
 .ٙبت الفم الذم تهحي ي إليى

 قصح بى  ايية المياف ُب القرآف الكرًن؛ كيع يت بٌْب بهفسى أـ ٰبحياج إٔب بياف؟ :  بهعة  ابهان
 .ك ا يي ارؽ بيانى؟

كلكش  يذو الحيساؤالت البح  م الحيطرؽ إٔب لفظة المياف ُب القرآف الكرًن، ك ش  سر يذا 
 .المياف

 :  ابهان في  اقرآن  ا ريم
لقح تعحدت صيغ المياف ُب القرآف الكرًن، كايه ا نهظر إٔب ا٤بعجم ا٤بفهرس ِللفاظ القرآف 

 (1) الكرًن ٪بح إاصاا العفظة ُب صيغها ا٤بحيعحدة  م بياف  حد تكرريا ُب القرآف الكرًن

 

                                                 
1

ى (.1:)ِليبْبيِّن . (1:)بػىيػَّمهيتا. (1:) بػىيػَّمهَّماوي .(  رات3تكررت):بػىيػَّمهَّما:كيي  الحيإب  ي . (1:)لىحييمػىيػيِّنهػيهَّمىي (.  2:) لحييمػىْبيِّن (. 1:)لًهيمػىيػيِّنهىىي . (2:)نػيمػىْبيِّن
ى . (1:) يًمْب. (1:) ػيمػىيػيِّنهػيهىا . (1:) ػيمػىيػيِّنهىمَّم . (21): ػيمػىْبيِّن  ى . (1:)تػىمػىيػَّمهىتً . (11:)تػىمػىْبَّم و . (1:)تىٍسحيىًمْبى . (3:)تػىمػىيػَّمهيتا. (3:) ػىحيىمػىْبَّم (. 1:)بػىْبيِّن
(. 1:)بػىيىانىىي . (2:)بػىيىافه . (1:)اٍل يٍسحيىًمْبى . (13:) يًميهنا. (106:) يًمْبه . (3:) يمػىيػيِّنهىاتو . (3:) يمػىيػيِّنهىةو . (52:)بػىيػيِّنهىاتو . (19):بػىيػيِّنهىةو 
يىاننا  .195/197ص . ا٤بعجم ا٤بفهرس ِللفاظ القرآف الكرًن، كضعى ٧ب ح فؤاد  مح الماقي،  كحيمة ا٤بظفر الثقافية:  هظر. (1):تًمػٍ
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 التفسير

  ابهان
 

  اّلفسهر

  ابهان
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: كاضبة، قاؿ تعأب: ، فمػىيػيِّنهىة(1)ككاضح أف  عاين يذو الصيغ ا٤بخحيعفة تحكر اتؿ التضتح
هىاييمٍ   ىمٍ  ًإٍسرىائًيعى  بىًِب  سىعٍ ﴿ : ا٢بٌجة التاضبة، قاؿ تعأب: ؛ كاٍلمػىيػيِّنهىةي [211: المقرة]﴾ بػىيػيِّنهىةو  آ ىةو  ً مٍ  آتػىيػٍ
، ك [1: الميهة]﴾ اٍلمػىيػيِّنهىةي  تىٍأتًيػىهيمي  اىٌبَّم   يهػٍفىكيِّنْبى  كىاٍل يٍشرًً ْبى  اٍلًكحيىابً  أىٍيعً  ً مٍ   ىفىريكا الَّمًذ مى   ىكيمً  ٓبىٍ ﴿

ا٢بجج : ، كاٍلمػىيػيِّنهىاتً [99: المقرة]﴾ بػىيػيِّنهىاتو  آ ىاتو  إًلىٍيكى  أىنٍػزىٍلهىا كىلىقىحٍ ﴿ :التاضبات، قاؿ تعأب: بػىيػيِّنهىات
هىا﴿:التاضبات، قاؿ تعأب ،ك [87: المقرة]﴾ اٍلقيحيسً  ًبريكحً  كىأى َّمٍحنىاوي  اٍلمػىيػيِّنهىاتً   ىٍرًنىى  اٍبمى  ً يسىل كىآتػىيػٍ

يىاننا يىاننا اٍلًكحيىابى   ىعىٍيكى  كىنػىزَّمٍلهىا﴿:تتضيبا كشراا، قاؿ تعأب: تًمػٍ ، ك [89: الهبع]﴾ شىٍياو  ًلكيعيِّن  تًمػٍ
: المقرة]﴾  يًمْبه   ىحيك   لىكيمٍ  ًإنَّمىي  الشَّمٍيطىافً  خيطيتىاتً  تػىحيَّمًمعيتا كىالى ﴿:كاضح أك  تضح، قاؿ تعأب:  يًمْب
﴾  يمػىيػيِّنهىاتو  آ ىاتو  إًلىٍيكيمٍ  أىنٍػزىٍلهىا لىقىحٍ ﴿:  تضبات، أك كاضبات، قاؿ تعأب: ،ك  يمػىيػيِّنهىات[168

﴾  يمػىيػيِّنهىةو  ًبفىاًاشىةو   ىٍأًتْبى  أىفٍ  ًإالَّم ﴿: كاضبة، أك  يتىًضبة ِل ريٌم، قاؿ تعأب: ، ك  يمػىيػيِّنهىة[34: الهتر]
هىاٮبيىا﴿ :الظاير التاضح، قاؿ تعأب: ، ك اٍل يٍسحيىًمْب[19: الهساا]  ﴾ اٍل يٍسحيىًمْبى  اٍلًكحيىابى  كىآتػىيػٍ
 .[117: الصافات]

  قسم المياف إٔب بياف اا ات، كالمياف (2)ك٪بح صااب ا٤بعجم ا٤بفهرس ٤بعاين القرآف الكرًن
 .القتٕب، كالمياف الع عي، ك ضرب لى أ ثعة ُب القرآف الكرًن

كنعبظ أف الحيعمّب القرآين  حيكعم  م اا ات كبٌياهنا بصترة  ا ة، ايح أف اا ة قح تكتف 
ظايرة، كال  عقعها الٌهاس فيشّب إليها القرآف  اْلشارة إٔب  عكتت الس تات كاِلرض، كقح تكتف 
اا ة برياف لصحؽ نيبٍّ  رسع فيميهها سمبانى ك ظهريا، كنكحيش  داللة زائحة ُب المياف  م  عُب 

 ؛ قاؿ ! اٌب تسقط د تل ا٤بهكر م ابروز و اظمور و الن شاف: التضتح ُب القرآف الكرًن يي
 ًإفٍ  اٍا ىاتً  لىكيمي  بػىيػَّمهَّما قىحٍ ﴿: ، كقاؿ تعأب[118: المقرة]﴾  يتًقهيتفى  لًقىٍتـو  اٍا ىاتً  بػىيػَّمهَّما قىحٍ ﴿: تعأب
 ﴾ تػىٍعًقعيتفى  لىعىعَّمكيمٍ  اٍا ىاتً  لىكيمي  بػىيػَّمهَّما قىحٍ ﴿: ، كقاؿ تعأب[118:   راف آؿ] ﴾ تػىٍعًقعيتفى   يٍهحييمٍ 
ي   ىٍي ى  اٍنظيرٍ ﴿:  ، كقاؿ تعأب[17: ا٢بح ح] ، [75: ا٤بائحة]﴾  ػيٍؤفىكيتفى  أىىنَّم  اٍنظيرٍ  ٍبيَّم  اٍا ىاتً  ٥بىيمي  نػيمػىْبيِّن

ي   ىذىًلكى ﴿: كقاؿ تعأب   ىذىًلكى ﴿ : ؛ كقاؿ تعأب[187: المقرة]﴾  ػىحيػَّمقيتفى  لىعىعَّمهيمٍ  لًعهَّماسً  آ ىاتًىً  العَّمىي   ػيمػىْبيِّن
ي  ي ﴿ : ؛ كقاؿ تعأب[219: المقرة]﴾تػىحيػىفىكَّمريكفى  لىعىعَّمكيمٍ  اٍا ىاتً  لىكيمي  العَّمىي   ػيمػىْبيِّن  لىعىعَّمهيمٍ  لًعهَّماسً  آ ىاتًىً  كى ػيمػىْبيِّن
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ي  ذىًلكى ﴿ :؛ كقاؿ تعأب[221: المقرة] ﴾  ػىحيىذى َّمريكفى  : المقرة] ﴾ تػىٍعًقعيتفى  لىعىعَّمكيمٍ  آ ىاتًىً  لىكيمٍ  العَّمىي   ػيمػىْبيِّن
ي   ىذىًلكى ﴿ : ؛ كقاؿ تعأب[242 ؛ كقاؿ [266: المقرة]﴾تػىحيػىفىكَّمريكفى  لىعىعَّمكيمٍ  اٍا ىاتً  لىكيمي  العَّمىي   ػيمػىْبيِّن
ي   ىذىًلكى ﴿ : تعأب   ىذىًلكى ﴿ :؛ كقاؿ تعأب[103:   راف آؿ]﴾تػىٍهحيىحيكفى  لىعىعَّمكيمٍ  آ ىاتًىً  لىكيمٍ  العَّمىي   ػيمػىْبيِّن
ي  ي ﴿:؛ كقاؿ تعأب[89: ا٤بائحة]﴾تىٍشكيريكفى  لىعىعَّمكيمٍ  آ ىاتًىً  لىكيمٍ  العَّمىي   ػيمػىْبيِّن  كىالعَّمىي  اٍا ىاتً  لىكيمي  العَّمىي  كى ػيمػىْبيِّن
ي   ىذىًلكى ﴿:؛ كقاؿ تعأب[18: الهتر]﴾اىًكيمه   ىًعيمه  : الهتر]﴾اىًكيمه   ىًعيمه  كىالعَّمىي  اٍا ىاتً  لىكيمي  العَّمىي   ػيمػىْبيِّن
ي   ىذىًلكى ﴿ :؛ كقاؿ تعأب[58  :؛ كقاؿ تعأب[59: الهتر]﴾اىًكيمه   ىًعيمه  كىالعَّمىي  آ ىاتًىً  لىكيمٍ  العَّمىي   ػيمػىْبيِّن

ي   ىذىًلكى ﴿  .[61: الهتر]﴾تػىٍعًقعيتفى  لىعىعَّمكيمٍ  اٍا ىاتً  لىكيمي  العَّمىي   ػيمػىْبيِّن
ٍب  ص  ا  ٌز كجٌع أٌف بيانى شا ع لآل ات الكتنية كالشر ية كأنى ال  عذب أاح إالٌ بعح 

ي ﴿:  المياف كإقا ة ا٢بجَّمة قاؿ تعأب : الهساا]﴾  ىًعيمه  شىٍياو  ًبكيعيِّن  كىالعَّمىي  تىًضعُّرتا أىفٍ  لىكيمٍ  العَّمىي   ػيمػىْبيِّن
اييمٍ  ًإذٍ  بػىٍعحى  قػىٍت نا لًييًضعَّم  العَّمىي   ىافى  كى ىا﴿: ؛ كقاؿ تعأب[176 ى  اىٌبَّم  يىحى  ًبكيعيِّن  العَّمىى  ًإفَّم   ػىحيػَّمقيتفى   ىا ٥بىيمٍ   ػيمػىْبيِّن
،   ا كص  القرآف أف  ع رسالة نيٌب إال كيي  ؤ حة بالمياف كالمٌيهة، [115: الحيتبة] ﴾  ىًعيمه  شىٍياو 

هىاييمٍ   ىمٍ  ًإٍسرىائًيعى  بىًِب  سىعٍ ﴿: كالمالغ ا٤بمْب، قاؿ تعأب  عل سميع ا٤بثاؿ ال ا٢بصر ﴾ بػىيػيِّنهىةو  آ ىةو  ً مٍ  آتػىيػٍ
 فػىقىحٍ ﴿  : ؛ كقاؿ تعأب[57: اِلنعاـ]﴾رىيبيِّن  ً مٍ  بػىيػيِّنهىةو   ىعىل ًإينيِّن  قيعٍ ﴿ : ؛ كقاؿ تعأب[211: المقرة]

 ً مٍ  بػىيػيِّنهىةه  جىااىٍتكيمٍ  قىحٍ ﴿  :   ؛ كقاؿ تعأب[157: اِلنعاـ]﴾ كىرىٍٞبىةه  كىييحنل رىبيِّنكيمٍ  ً مٍ  بػىيػيِّنهىةه  جىااى يمٍ 
 فىأىٍكفيتا رىبيِّنكيمٍ  ً مٍ  بػىيػيِّنهىةه  جىااىٍتكيمٍ  قىحٍ ﴿  :  ؛ كقاؿ تعأب[73: اِل راؼ]﴾ آ ىةن  لىكيمٍ  العَّمىً  نىاقىةي  يىًذوً  رىبيِّنكيمٍ 
ٍيعى    ىمٍ  اىيَّم   ىمٍ  كىٰبىٍٓبى  بػىيػيِّنهىةو   ىمٍ  يىعىكى   ىمٍ  لًيػىٍهًعكى ﴿  :  ؛ كقاؿ تعأب[85: اِل راؼ] ﴾ كىاٍلً يزىافى  اٍلكى
 الصُّربي ً  ُب   ىا بػىيػيِّنهىةي  تىٍأهًتًمٍ  أىكىٓبىٍ ﴿  :  ؛ كقاؿ تعأب[42: اِلنفاؿ] ﴾  ىًعيمه  لىسىً يمه  العَّمىى  كىًإفَّم  بػىيػيِّنهىةو 
ا تػىرىٍ هىا كىلىقىحٍ ﴿  : كقاؿ تعأب .[133: اى]﴾ اٍِليكٔبى  ؛ [35: العهكمتت]﴾  ػىٍعًقعيتفى  لًقىٍتـو  بػىيػيِّنهىةن  آ ىةن  ً هػٍهى

﴾ اٍلمػىيػيِّنهىةي  تىٍأتًيػىهيمي  اىٌبَّم   يهػٍفىكيِّنْبى  كىاٍل يٍشرًً ْبى  اٍلًكحيىابً  أىٍيعً  ً مٍ   ىفىريكا الَّمًذ مى   ىكيمً  ٓبىٍ ﴿  : كقاؿ تعأب
: الميهة]﴾ اٍلمػىيػيِّنهىةي  جىااىتٍػهيمي   ىا بػىٍعحً  ً مٍ  ًإالَّم  اٍلًكحيىابى  أيكتيتا الَّمًذ مى  تػىفىرَّمؽى  كى ىا﴿  :  ؛ كقاؿ تعأب[1: الميهة]
: الهتر]﴾  يمػىيػيِّنهىاتو  آ ىاتو  إًلىٍيكيمٍ  أىنٍػزىٍلهىا كىلىقىحٍ ﴿: ؛ ككص  سمبانى آ اتى بأهنا  مٌيهات قاؿ تعأب[4
: الهتر]﴾  يٍسحيىًقيمو  ًصرىاطو  ًإٔبى   ىشىااي   ىمٍ   ػىٍهًحم كىالعَّمىي   يمػىيػيِّنهىاتو  آ ىاتو  أىنٍػزىٍلهىا لىقىحٍ ﴿   : ؛ كقاؿ تعأب[34
 الصَّما٢بًىاتً  كى ىً عيتا آ ىهيتا الَّمًذ مى  لًييٍخرًجى   يمػىيػيِّنهىاتو  العَّمىً  آ ىاتً   ىعىٍيكيمٍ   ػىحيػٍعيت رسيتالن ﴿  : ؛ كقاؿ تعأب[46
 .[11: الطالؽ]﴾ الهُّرترً  ًإٔبى  الظُّرعي ىاتً  ً مى 

ك سحيخعص ٩با سمق أف المياف كاقم  م ا ال ٧بالة، ستاا المياف باا ات الكتنية أك 
صعل ا  عيى كسعم، كقح -الشر ية، ك ا  ه ها ُب يذا ا٤بمبح يت بياف القرآف الكرًن كيت آ ة نميٌػٌها
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صعل ا -انطمق المياف تارة  عل اا ات القرآنية، كتارة  عل القرآف نفسى كتارة أسهح المياف إٔب نميٌػٌها 
 :كأنى ا٤بمعغ ا٤بمْب كيي  ااٌب-  عيى كسعم
 

  اٌٌب  قطم د تل اٍلفىاًسًقْبى؛  قاؿ تعأباٍلمػىيػيِّنهىاتلقح كص  ا  ٌز كجٌع آ اتى ب:  ْابَ ه َِّنات ْليات ، :
 .[99: المقرة]﴾ اٍلفىاًسقيتفى  ًإالَّم  هًبىا  ىٍكفيري  كى ىا بػىيػيِّنهىاتو  آ ىاتو  إًلىٍيكى  أىنٍػزىٍلهىا كىلىقىحٍ ﴿

﴾ :  ػىٍعًِب جىعَّم ثػىهىاؤيوي ًبقىٍتلًىً " : جعفر أبت قاؿ [ 99: المقرة]﴿كىلىقىٍح أىنٍػزىٍلهىا إًلىٍيكى آ ىاتو بػىيػيِّنهىاتو
تو  ىعىل نػيمػيتَّمًتكى  كىتًٍعكى اٍا ىاتي ًييى  ىا اىتىاوي ً حيىابي . أىٍم أىنٍػزىٍلهىا إًلىٍيكى  ىا ٧بيى َّمحي  ىالى ىاتو كىاًضبىاتو دىاالَّم

العَّمًى الَّمًذم أىنٍػزىلىىي ًإٔبى ٧بيى َّمحو صىعَّمل اي  ىعىٍيًى كىسىعَّممى ً ٍم خىفىا ىا  يعيتـً اٍليػىهيتًد كى ىٍكهيتًف سىرىائًًر أىٍخمىارًًيٍم كىأىٍخمىاًر 
أىكىائًًعًهٍم ً ٍم بىًِب ًإٍسرىائًيعى، كىالهَّممىأ  ى َّما تىضى َّمهىحٍيىي  يحييمػيهيمي الَّمًٍب ٓبٍى  ىكيٍم  ػىٍععى يهىا ًإالَّم أىٍامىاريييٍم كى يعى ىاؤيييٍم، كى ىا 
ا العَّمىي ُب ً حيىاًبًى الَّمًذم أىنٍػزىلىىي  اً ًهمي، الَّمًٍب  ىانىٍت ُب الحيػَّمٍترىاًة، فىأىٍاعىعىهى اىرَّمفىىي أىكىائًعيهيٍم كىأىكىاًخريييٍم كىبىحَّمليتوي ً ٍم أىٍاكى

فىكىافى ُب ذىًلكى ً ٍم أىٍ رًًو اٍا ىاتي اٍلمػىيػيِّنهىاتي ًل ىٍم أىٍنصى ى نػىٍفسىىي كىٓبٍى .  ىعىل نىًمييِّنًى ٧بيى َّمحو صىعَّمل اي  ىعىٍيًى كىسىعَّممى 
، ًإٍذ  ىافى ُب ًفٍطرىًة  يعيِّن ًذم ًفٍطرىةو صىًبيبىةو تىٍصًح قي  ىٍم أىتىل ٗبًٍثًع الَّمًذم  ً هىا ا٢بٍىسىحي كىاٍلمػىٍغيي  ىٍح يىي ًإٔبى ًإٍيالى
أىتىل ًبًى ٧بيى َّمحه صىعَّمل اي  ىعىٍيًى كىسىعَّممى ً مى اٍا ىاًت اٍلمػىيػيِّنهىاًت الَّمًٍب كىصىٍفتي ً ٍم غىٍّبً تػىعىعُّرمو تػىعىعَّم ىىي ً ٍم بىشىرو كىالى 

 (1) . ".أىٍخًذ شىٍياو ً ٍهىي  ىٍم آدى ىيٍّ 
﴾ : "   ىًم الضَّمبَّماًؾ،  ىًم اٍبًم  ىمَّماسو ككرد  [ 99: المقرة]﴿كىلىقىٍح أىنٍػزىٍلهىا إًلىٍيكى آ ىاتو بػىيػيِّنهىاتو

، كىأىٍنتى ً ٍهحىييٍم أي يِّني  ٓبٍى تػىٍقرىٍأ ً حيىابنا، :  ػىقيتؿي  فىأىٍنتى تػىحيػٍعيتوي  ىعىٍيًهٍم كىٚبيٍربيييٍم ًبًى غيٍحكىةن كى ىًشيَّمةن كىبػىٍْبى ذىًلكى
انيتا :  ػىقيتؿي العَّمىي . كىأىٍنتى ٚبيٍربيييٍم ٗبىا ُب أىٍ ًح ًهٍم  ىعىل كىٍجًهىً  فىًفي ذىًلكى ٥بىيٍم ً مػٍرىةه كىبػىيىافه كى ىعىٍيًهٍم ايجَّمةه لىٍت  ى

 .(2)". ػىٍععى يتفى 
 اٍئتً  لًقىااىنىا  ػىٍرجيتفى  الى  الَّمًذ مى  قىاؿى  بػىيػيِّنهىاتو  آ ىاتػيهىا  ىعىٍيًهمٍ  تػيحيػٍعىل كىًإذىا﴿: كقاؿ تعأب  م آ اتى

ا غىٍّبً  ًبقيٍرآفو  ٍلىي  أىكٍ  يىذى لىىي  أىفٍ  ٕب   ىكيتفي   ىا قيعٍ  بىحيِّن :  تنس]﴾ ًإٕبىَّم   يتاىل  ىا ًإالَّم  أىتَّمًممي  ًإفٍ  نػىٍفًسي تًٍعقىااً  ً مٍ  أيبىحيِّن
يػٍره  اٍلفىرً قىٍْبً  أىمُّر  آ ىهيتا لًعَّمًذ مى   ىفىريكا الَّمًذ مى  قىاؿى  بػىيػيِّنهىاتو  آ ىاتػيهىا  ىعىٍيًهمٍ  تػيحيػٍعىل كىًإذىا﴿ : ؛ كقاؿ تعأب[15  خى
  ىمٍ   ػىٍهًحم العَّمىى  كىأىفَّم  بػىيػيِّنهىاتو  آ ىاتو  أىنٍػزىٍلهىاوي  كى ىذىًلكى ﴿:  ؛ كقاؿ تعأب[73:  رًن]﴾ نىًح ًّا كىأىٍاسىمي   ىقىا نا
  ىفىريكا الَّمًذ مى  كيجيتوً  ُب  تػىٍعًرؼي  بػىيػيِّنهىاتو  آ ىاتػيهىا  ىعىٍيًهمٍ  تػيحيػٍعىل كىًإذىا﴿ : ؛ كقاؿ تعأب[16: ا٢بج]﴾ يرً حي 
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 أىنٍػزىٍلهىايىا سيترىةه ﴿:؛ كقاؿ تعأب[72: ا٢بج]﴾ آ ىاتًهىا  ىعىٍيًهمٍ   ػىحيػٍعيتفى  بًالَّمًذ مى   ىٍسطيتفى   ىكىاديكفى  اٍل يٍهكىرى 
ا  آ ىاته  ييتى  بىعٍ ﴿ :  ؛ كقاؿ تعأب[1: الهتر]﴾ تىذى َّمريكفى  لىعىعَّمكيمٍ  بػىيػيِّنهىاتو  آ ىاتو  ًفيهىا كىأىنٍػزىٍلهىا كىفػىرىٍضهىايى
 :  ؛ كقاؿ تعأب[49: العهكمتت]﴾الظَّماًل يتفى  ًإالَّم  بًآ ىاتًهىا ٯبىٍبىحي  كى ىا اٍلًعٍعمى  أيكتيتا الَّمًذ مى  صيحيكرً  ُب  بػىيػيِّنهىاته 

ا  ىا قىاليتا بػىيػيِّنهىاتو  آ ىاتػيهىا  ىعىٍيًهمٍ  تػيحيػٍعىل كىًإذىا﴿ ﴾ آبىاؤي يمٍ   ػىٍعميحي   ىافى   ى َّما  ىصيحَّم يمٍ  أىفٍ   يرً حي  رىجيعه  ًإالَّم  يىذى
 بًآبىائًهىا ائٍػحييتا قىاليتا أىفٍ  ًإالَّم  ايجَّمحيػىهيمٍ   ىافى   ىا بػىيػيِّنهىاتو  آ ىاتػيهىا  ىعىٍيًهمٍ  تػيحيػٍعىل كىًإذىا﴿ : ؛ كقاؿ تعأب[43: سمأ]
  ىفىريكا الَّمًذ مى  قىاؿى  بػىيػيِّنهىاتو  آ ىاتػيهىا  ىعىٍيًهمٍ  تػيحيػٍعىل كىًإذىا﴿:  ؛ كقاؿ تعأب[25: ا١باثية]﴾ صىاًدًقْبى   يٍهحييمٍ  ًإفٍ 

ا جىااىييمٍ  لى َّما لًٍعبىقيِّن    ىٍمًحوً   ىعىل  ػيهػىزيِّنؿي  الَّمًذم ييتى ﴿: ؛ كقاؿ تعأب[7: اِلاقاؼ ]﴾  يًمْبه  ًسٍبره  يىذى
 آ ىاتو  أىنٍػزىٍلهىا كىقىحٍ ﴿:  ؛ كقاؿ تعأب[9: ا٢بح ح]﴾الهُّرترً  ًإٔبى  الظُّرعي ىاتً  ً مى  لًييٍخرًجىكيمٍ  بػىيػيِّنهىاتو  آ ىاتو 
اًفرً مى  بػىيػيِّنهىاتو   .[5: اجملادلة] ﴾  يًهْبه   ىذىابه  كىلًٍعكى

كيت  عجزة (:  "ق1394: ت) كاضبات، ال شمهة فيها؛ قاؿ أىبيت زيٍيرةبػىيػيِّنهىاتفآ ات ا 
ا تعأب الكربل كيت هبذا يحا ة كتتجيى إٔب  قاـ الرسالة ا ح ة، كيت  م ذلك فيى آ اتى الميهات؛ 

أم أف آ اتى بيهات كاضبة  م ا٥بحل كيت الشر عة الٍب جاا  (كىبػىيػيِّنهىاتو  يِّنمى ا٥ٍبيحىل): كلذا قاؿ تعأب
كالفرقاف أم اِل ر الفارؽ بْب ا٢بق كالمااع، كالظعم كالعحؿ كالشترل كاالسحيمحاد، كاْلصالح  هبا،

  (1)."كاْلفساد، ك  راف اِلرض كخراهبا
 

 كص  ا  ٌز كجٌع  حيابى باٍل يًمًْب، فأاعق المياف  عل ٝبعة الكحياب، فقاؿ : اقرآن و ا لاب  ا بهن 
 آ ىاتي  تًٍعكى  اس﴿   :؛ كقاؿ تعأب[1: ا٢بجر]﴾ يًمْبو  كىقػيٍرآفو  اٍلًكحيىابً  آ ىاتي  تًٍعكى  الر﴿ : جىعَّم ثػىهىاؤيوي 
 ذًٍ ره  ًإالَّم  ييتى  ًإفٍ  لىىي   ػىٍهمىًغي كى ىا الشيِّنٍعرى   ىعَّمٍ هىاوي  كى ىا﴿: ؛ كقاؿ تعأب[1: اله ع] ﴾  يًمْبو  كىً حيىابو  اٍلقيٍرآفً 
؛ [15: ا٤بائحة]﴾  يًمْبه  كىً حيىابه  نيتره  العَّمىً  ً مى  جىااى يمٍ  قىحٍ ﴿: ؛ كقاؿ تعأب [69:  س]﴾  يًمْبه  كىقػيٍرآفه 

 اٍلًكحيىابً  آ ىاتي  تًٍعكى  الر﴿  : ؛ كقاؿ تعأب[1:  تس ]﴾ اٍل يًمْبً  اٍلًكحيىابً  آ ىاتي  تًٍعكى  الر﴿ :كقاؿ تعأب
 ،1: الشعراا]﴾ اٍل يًمْبً  اٍلًكحيىابً  آ ىاتي  تًٍعكى ( 1 )اسم﴿:  ؛ كقاؿ تعأب[1: ا٢بجر]﴾  يًمْبو  كىقػيٍرآفو 
 اسم﴿   :  ؛ كقاؿ تعأب[1: اله ع] ﴾  يًمْبو  كىً حيىابو  اٍلقيٍرآفً  آ ىاتي  تًٍعكى  اس﴿   :  ؛ كقاؿ تعأب[2

                                                 
1

/ 1).دار الفكر العريب: دار الهشر، (يػ1394: ت)بم أٞبح بم  صطفل بم أٞبح ا٤بعركؼ بأيب زيرة  ٧ب ح، زيرة الحيفاسّب 
556). 
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﴾ اٍل يًمْبً  كىاٍلًكحيىابً ( 1 )ام﴿   :  ؛ كقاؿ تعأب[2 ،1: القصص]﴾ اٍل يًمْبً  اٍلًكحيىابً  آ ىاتي  تًٍعكى ( 1)
 .[2 ،1: الحخاف] ﴾ اٍل يًمْبً  كىاٍلًكحيىابً ( 1 )ام﴿ : ؛ كقاؿ تعأب[2 ،1: الزخرؼ]

(  يًمْبو )(:" 310: ت)قاؿ أبت جعفر الطربم ،" كون  اقرآن كلاب مبهن:" فهذو قا حة  ا ة
 .(1)."كيحاو رشحىو كتحبَّمرو تأ عى  م  يًمْب:  قتؿ

 قرآف كآم  حيابان   تنى ُب الكا ع الكحياب آ ات تعك: كا٤بعُب :(538:ت)الزَّم٨بىٍشىرًمُّر   قاؿ 
ايػ، كالكع ة اِلخّب (2)."المياف ُب كالغرابة لعك اؿ ا١با م الكحياب: قيع  أنى  مْب،

ال نتافقى  عيها، كإف قصح الغرابة الٍب تقم  م جهة ا٤بمعغ، فا٤بمعغتف يم " المياف ُب كالغرابة:"لعز٨بشرم
رسع ا كقح كصفهم ا بالمالغ ا٤بمْب، العهم إالٌ إذا قصح  سائع المياف الٍب جاات  عل لساف 

، ك٥بذا قاؿ  اٍا ىاتي  تًٍعكى : كىاٍل ىٍعُبى :" (606: ت) فخر الح م الرازم المالغيْب،  م ا٢بحكد كالرسـت
ٍتنًىً  ُب  اٍلكىاً عً  اٍلًكحيىابً  ذىًلكى  آ ىاتي  ٍتنًىً  كىُب  ً حيىابنا  ى ا قػيٍرآننا  ى ا. ايػ.(3)."لًٍعمػىيىافً   يًفيحن لًٍعمػىيىاًف  فهت  يًفيحن

ا اٍلقيٍرآفى  ػىٍهًحم لًعَّمًٍب ًييى : كال تقم الغرابة  م جهحيى أبحان، كخاصةن المياف اْلرشادم قاؿ تعأب ﴿ًإفَّم يىذى
ـي﴾   .[9: اْلسراا]أىقػٍتى

 كيحاو رشحو الظاير الكا ع أم(  مْب كقرآف): "(1307) ٧ب ح صح ق خاف الًقهَّمتجي كقاؿ
 . ايػ (4)".كخّبو

 لعسترة اسم ِلنى "الر" إٔب اْلشارة  يًمْبو  كىقػيٍرآفو : "(1332)٧ب ح ٝبىىاؿ الح م القا٠ًبي كقاؿ 
 كاِلاكاـ لعبكم  مْب الشأف،  ظيم قرآف كآ ات الكا ع الكحياب آ ات العظي ة السترة تعك أم

                                                 
1

 (.59/ 17 )الطربم تفسّب 

2
دار : الهاشر (يػ538: ت)أبت القاسم ٧ب تد بم   رك بم أٞبح، الز٨بشرم جار ا  ، الكشاؼ  م اقائق غتا ض الحيهز ع 

 (.569/ 2 ). يػ1407- الثالثة : ،طبّبكت– الكحياب العريب 

3
أبت  مح ا ٧ب ح بم   ر بم ا٢بسم بم ا٢بسْب الحيي ي الرازم ا٤بعقب بفخر الح م الرازم ، ( الحيفسّب الكمّب) فاتيح الغيب  

 (.116/ 19 ). ق1420- الثالثة : ط ،بّبكت– دار إاياا الَباث العريب : الهاشر؛ (يػ606: ت)خطيب الرم 

4
: ت) أبت الطيب ٧ب ح صح ق خاف بم اسم بم  عي ابم لط  ا ا٢بسيِب المخارم الًقهَّمتجي، فحيحي المياف ُب  قاصح القرآف 

ا : الهاشر،  ىمح ا بم إبراييم اِلنصىارم:  ِب بطمعًى كقٌحـ لى كراجعى،(يػ1307 ىكحيمة العصر َّمة لعطمىا ة كالٌهٍشر، صىيحى
- ا٤ب

 (.143/ 7). ـ 1992-  يػ 1412:  اـ الهشر،بىّبكت
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  م قايرة آ ة ك تنى إ جازو، أ ر أك  عانيى الظاير أك. ا٤بحيعحم( أباف ) م. كالغي الرشح كلسميع
 . ايػ(1)."القرآف آ ات ٝبيم إٔب أك السترة آ ات إٔب اْلشارة أك. الالـز( أباف)

 فىا ع اٍسم: كا٤بمْب:" ا٤بحيعحم فقاؿ( أباف)كقح خال  ااير بم  اشتر  تف ا٤بمْب  م الفعع 
ًة، قػيٍرآنًيَّمحًيىً  ظيهيترً  أىمٍ  ظيهيترًًو، ُب   يمىالىغىةن  بىافى  ٗبىٍعُبى  ييتى  الَّمًذم اٍلقىاًصري  أىبىافى  ً مٍ   ًإٍ جىازًوً  ظيهيترً  أىمٍ  اٍلعىًظي ى

ٍتنىىي  ًِلىفَّم  اٍل يحيػىعىحيِّنم أىبىافى  ٗبىٍعُبى  اٍل يًمْبى  ٪بىٍعىعً  ٓبىٍ  كىغىيػٍريٮبيٍتىًإ٭بَّمىا اٍل يعىاًنحيكفى  ٙبىىقَّمقىىي  الَّمًذم  أىشىحُّر  نػىٍفًسىً  ُب  بػىيػيِّنهنا  ى
 . ايػ(2)." ىعىٍيىً  اٍشحيى ىعى  ًل ىا  يٍظًهره  بًأىنَّمىي  كىٍصًفىً  ً مٍ   يٍهًكرً ىً  تػىٍتبًيخً  ُب 

 .فالمياف كاقم ٔب عة الكحياب، كال اجة  عل ا٣بعق ُب يذا المياف
 
  ًُغ اٍل يًمْبً ، ريسيعى ب جىعَّم ثػىهىاؤيوي  كص  ا: ْاُ ِبهنُ   ْاُ بَ لِّ ُ   ارَّتُ ول ﴿فػىهىٍع  : جىعَّم ثػىهىاؤيوي ؛ فقاؿاٍلمىالى

غي اٍل يًمْبي﴾  فػىهىٍع  ىعىل الرسع﴾ الذ م  ﴿: "؛ قاؿ أبت السعتد[35: الهبع] ىعىل الرُّرسيًع ًإالَّم اٍلمىالى
ًإالَّم المالغ ا٤بمْب﴾ أم ليست كظيفحييهم إال تمعيغى الرسالة   ػيمػىٌعغيتفى رساالًت ا ك زائمى أ رو كهنًيى ﴿

  (3)".تمعيغان كاضبان أك  تضَّمبان كإبانةن ار قى ا٢بق كإظهارى أاكاـ التاي

ًغ اٍل يًمْبً ٍبَّم خص نمٌيى كصفٌيى ب  كىاٍاذىريكا الرَّمسيتؿى  كىأىًايعيتا العَّمىى  كىأىًايعيتا﴿: ؛ فقاؿ تعأباٍلمىالى
غي  رىسيتلًهىا  ىعىل أى٭بَّمىا فىاٍ عى يتا تػىتىلَّمٍيحييمٍ  فىًإفٍ   .[92: ا٤بائحة] ﴾ اٍل يًمْبي  اٍلمىالى

غي  رىسيتلًهىا  ىعىل أى٭بَّمىا فىاٍ عى يتا﴿ (: 310:ت)قاؿ أبت جعفر الطربم : ا٤بائحة] ﴾ اٍل يًمْبي  اٍلمىالى
ًغكيمي الريِّنسىالىةى الَّمًٍب أيٍرًسعى هًبىا إًلىٍيكيٍم، "  ،[92 ارًًة غىيػٍري ًإٍبالى فىاٍ عى يتا أىنَّمىي لىٍيسى  ىعىل  ىٍم أىٍرسىٍعهىاوي إًلىٍيكيٍم بًالهيِّنذى

 يمػىيػَّمهىةن لىكيٍم بػىيىاننا  ػيتىضيِّنحي لىكيٍم سىًميعى ا٢بٍىقيِّن كىالطَّمرً قى الَّمًذم أيً ٍرًبيٍ أىٍف تىٍسعيكيتوي، كىأى َّما اٍلًعقىابي  ىعىل الحيػَّمٍتلًيىًة 
  (4)."كىااًلٍنحًيقىاـً بًاٍل ىٍعًصيىًة، فػىعىعىل اٍل يٍرسىًع إًلىٍيًى ديكفى الرُّرسيعً 

                                                 
1

، ٧ب ح باسع  يتف الستد: اقق،(يػ1332: ت)٧ب ح ٝباؿ الح م بم ٧ب ح سعيح بم قاسم ا٢بالؽ القا٠بي ، ٧باسم الحيأك ع 
 (328/ 6).  ق1418- اِلكٔب : ،طبّبكت– دار الكحيب العع يى : الهاشر

2
 (.10/ 14 )كالحيهت ر الحيبر ر 

3
 :ت)أبت السعتد الع ادم ٧ب ح بم ٧ب ح بم  صطفل ، ( إرشاد العقع السعيم إٔب  زا ا الكحياب الكرًن)تفسّب أيب السعتد  

 (.112/ 5).بّبكت–دار إاياا الَباث العريب : الهاشر، (يػ982
4

 (.575/ 10 )الطربم تفسّب 
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غي  ًإالَّم  الرُّرسيعً   ىعىل فػىهىعٍ  قػىٍمًعًهمٍ  ً مٍ  الَّمًذ مى  فػىعىعى   ىذىًلكى ﴿: كقاؿ تعأب : الهبع] ﴾ اٍل يًمْبي  اٍلمىالى
غي   ىعىٍيكى  فىًإ٭بَّمىا تػىتىلَّمٍتا فىًإفٍ ﴿ : ؛كقاؿ تعأب[35  كىًإفٍ ﴿ : ؛كقاؿ تعأب[82: الهبع]﴾ اٍل يًمْبي  اٍلمىالى

غي  ًإالَّم  الرَّمسيتؿً   ىعىل كى ىا تػىٍهحيىحيكا تيًطيعيتوي  بيتا كىًإفٍ ﴿ : ؛كقاؿ تعأب[54: الهتر]﴾ اٍل يًمْبي  اٍلمىالى  فػىقىحٍ  تيكىذيِّن
غي  ًإالَّم  الرَّمسيتؿً   ىعىل كى ىا قػىٍمًعكيمٍ  ً مٍ  أي ىمه   ىذَّمبى   كى ىا﴿ : ؛كقاؿ تعأب[18: العهكمتت]﴾ اٍل يًمْبي  اٍلمىالى
هىا غي  ًإالَّم   ىعىيػٍ  فىًإ٭بَّمىا تػىتىلَّمٍيحييمٍ  فىًإفٍ  الرَّمسيتؿى  كىأىًايعيتا العَّمىى  أىًايعيتا﴿ : ؛كقاؿ تعأب[17:  س]﴾ اٍل يًمْبي  اٍلمىالى
غي  رىسيتلًهىا  ىعىل قاؿ - صعل ا  عيى كسعم-، كأسهح المياف إٔب الرستؿ[12: الحيغابم] ﴾ اٍل يًمْبي  اٍلمىالى
ى  الذيِّنٍ رى  إًلىٍيكى  كىأىنٍػزىٍلهىا﴿: تعأب   .[44: الهبع]﴾  ػىحيػىفىكَّمريكفى  كىلىعىعَّمهيمٍ  إًلىٍيًهمٍ  نػيزيِّنؿى   ىا لًعهَّماسً  لحييمػىْبيِّن

ا اٍلقيٍرآفى تىٍذً ّبنا لًعهَّماًس كىً ظىةن ٥بىيٍم (: 310)قاؿ أبت جعفر الطربم كىأىنٍػزىٍلهىا إًلىٍيكى  ىا ٧بيى َّمحي يىذى
ى لًعهَّماًس﴾  لحيػيعىريِّنفػىهيٍم  ىا أيٍنزًؿى إًلىٍيًهٍم ً ٍم ذىًلكى ﴿كىلىعىعَّمهيٍم  ػىحيػىفىكَّمريكفى﴾ :  ػىقيتؿي  [44: الهبع]﴿لحييمػىْبيِّن

 .(1)".كىٍليىحيىذى َّمريكا ًفيًى كى ػىٍعحيىربيكا ًبًى، أىٍم ٗبىا أىنٍػزىٍلهىا إًلىٍيكى :  ػىقيتؿي  [44: الهبع]
ى  ًإالَّم  اٍلًكحيىابى   ىعىٍيكى  أىنٍػزىٍلهىا كى ىا﴿: كقاؿ تعأب  لًقىٍتـو  كىرىٍٞبىةن  كىييحنل ًفيىً  اٍخحيػىعىفيتا الَّمًذم ٥بىيمي  لحييمػىْبيِّن

 .[64: الهبع] ﴾  ػيٍؤً هيتفى 
كخالصة المياف ُب القرآف الكرًن،  حيععقة ٗبسألة اا ة، ٕبيح اا ة ال تس ل آ ة إالٌ إذا 

 ال تكتف ايجَّمة إالٌ إذا  انت بٌيهة كاضبة، ك٥بذا أ ثر القرآف  م اقَباف ا٢بٍيجَّمة، كا٢بٍيجَّمةً  انت  عز ة 
اا ات بالمٌيهات، ٍب إفَّم ا سمبانى كتعأب قضل أف  كتف القرآف الكرًن آخر اا ات،  عز ا كاضبا 
إٔب أف تقـت السا ة، كجععى  حيابان  ميهان، ففيى  م المياف  ا  عـز سا عى، اْلٲباف بى   ت ان، كال اجَّمة 

 بػىعىل قىاليتا بًاٍلمػىيػيِّنهىاتً  ريسيعيكيمٍ  تىٍأتًيكيمٍ  تىكي  أىكىٓبىٍ  قىاليتا﴿: ٤بم أنكر اقيقة المياف إٔب  ـت القيا ة، قاؿ تعأب
اًفرً مى  دي ىااي  كى ىا فىاٍد يتا قىاليتا ؿو  ُب  ًإالَّم  اٍلكى  . [50: غافر] ﴾ ضىالى

، كقح  ر بٌها ُب آ ات الذ ر "أن  ار ل بلغو   ار ااة بالغاً مبهناً ": كيذو القا حة الثانية
ا٢بكيم، بع سمبانى نفل  م رسعى اٌٌب العتارض الٌٍب تشتش أك تهقص  م اقيقة المياف،  العتارض 

 ًإ٭بَّمىا قيعٍ ﴿: ا٣بيعقية كا٣بًعقية، ف ا  م نيٌب إالٌ ك يًعم نسمى كخيعقى كرجباف  قعى بْب قت ى، قاؿ تعأب
ةو  أىً ظيكيمٍ   لىكيمٍ  نىًذ ره  ًإالَّم  ييتى  ًإفٍ  ًجهَّمةو  ً مٍ  ًبصىاًاًمكيمٍ   ىا تػىحيػىفىكَّمريكا ٍبيَّم  كىفػيرىادىل  ىثٍػُبى  لًعَّمىً  تػىقيت يتا أىفٍ  ًبتىاًاحى
، كلذلك ٤با جاايم المياف ك أرادكا أف  كذبتا بى، جااكا ٕبجج [46: سمأ]﴾ شىًح حو   ىذىابو   ىحىمٍ  بػىٍْبى 

ٍعهىا قىحٍ  قىاليتا آ ىاتػيهىا  ىعىٍيًهمٍ  تػيحيػٍعىل كىًإذىا﴿: كايية، قاؿ تعأب ا ً ٍثعى  لىقيٍعهىا نىشىااي  لىتٍ  ٠بًى ا ًإفٍ  يىذى  أىسىاًاّبي  ًإالَّم  يىذى
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 لًقىااىنىا  ػىٍرجيتفى  الى  الَّمًذ مى  قىاؿى  بػىيػيِّنهىاتو  آ ىاتػيهىا  ىعىٍيًهمٍ  تػيحيػٍعىل كىًإذىا﴿ : ؛ كقاؿ تعأب[31: اِلنفاؿ]﴾ اٍِلىكَّمًلْبى 
ا غىٍّبً  ًبقيٍرآفو  اٍئتً  ٍلىي  أىكٍ  يىذى لىىي  أىفٍ  ٕب   ىكيتفي   ىا قيعٍ  بىحيِّن ﴾ ًإٕبىَّم   يتاىل  ىا ًإالَّم  أىتَّمًممي  ًإفٍ  نػىٍفًسي تًٍعقىااً  ً مٍ  أيبىحيِّن
 أىمُّر  آ ىهيتا لًعَّمًذ مى   ىفىريكا الَّمًذ مى  قىاؿى  بػىيػيِّنهىاتو  آ ىاتػيهىا  ىعىٍيًهمٍ  تػيحيػٍعىل كىًإذىا﴿  : ؛ كقاؿ تعأب[15:  تنس]

يػٍره  اٍلفىرً قىٍْبً   بػىيػيِّنهىاتو  آ ىاتػيهىا  ىعىٍيًهمٍ  تػيحيػٍعىل كىًإذىا﴿  : ؛ كقاؿ تعأب[73:  رًن] ﴾ نىًح ًّا كىأىٍاسىمي   ىقىا نا خى
ا  ىا قىاليتا ا  ىا كىقىاليتا آبىاؤي يمٍ   ػىٍعميحي   ىافى   ى َّما  ىصيحَّم يمٍ  أىفٍ   يرً حي  رىجيعه  ًإالَّم  يىذى  كىقىاؿى   يٍفحيػىرنل ًإٍفكه  ًإالَّم  يىذى
ا ًإفٍ  جىااىييمٍ  لى َّما لًٍعبىقيِّن   ىفىريكا الَّمًذ مى   تػيحيػٍعىل كىًإذىا﴿  : ؛ كقاؿ تعأب[43: سمأ] ﴾  يًمْبه  ًسٍبره  ًإالَّم  يىذى
 ؛ [25: ا١باثية]﴾ صىاًدًقْبى   يٍهحييمٍ  ًإفٍ  بًآبىائًهىا ائٍػحييتا قىاليتا أىفٍ  ًإالَّم  ايجَّمحيػىهيمٍ   ىافى   ىا بػىيػيِّنهىاتو  آ ىاتػيهىا  ىعىٍيًهمٍ 

ا جىااىييمٍ  لى َّما لًٍعبىقيِّن   ىفىريكا الَّمًذ مى  قىاؿى  بػىيػيِّنهىاتو  آ ىاتػيهىا  ىعىٍيًهمٍ  تػيحيػٍعىل كىًإذىا﴿  :كقاؿ تعأب ﴾  يًمْبه  ًسٍبره  يىذى
ليىي - ؛ فا [7: اِلاقاؼ] نفل أم شمهة أك ر ب  حيععق بطر قة المياف ك اييحيى، ك٥بذا - جىعَّم جىالى

صعل -ا٤بعُب  الاظ أف ا سمبانى كتعأب ٤با جعع آخر آ اتى، ذً ر  يحيعل ك حياب  يمْب، نفل  م نٌميى
 ﴾ اٍِلي يِّنيَّم  الهَّميبَّم  الرَّمسيتؿى   ػىحيَّمًمعيتفى  الَّمًذ مى ﴿ :، قاؿ تعأب الكحيابة كالقرااة كجععى أ يًّ - ا  عيى كسعم

، كنفل [158: اِل راؼ]﴾ اٍِلي يِّنييِّن  الهَّميبيِّن  كىرىسيتلًىً  بًالعَّمىً  فىآً هيتا﴿:  ؛ كقاؿ تعأب[157: اِل راؼ]
ٍرتىابى  ًإذنا بًيىً يًهكى  ٚبىيطُّرىي  كىالى  ً حيىابو  ً مٍ  قػىٍمًعىً  ً مٍ  تػىحيػٍعيت  يٍهتى  كى ىا﴿: بذلك االرتياب بقتلى تعأب  الى

 .[48: العهكمتت] ﴾ اٍل يٍمًطعيتفى 
ا: " (يػ1393:ت) قاؿ الطاير بم  اشتر  ًبتىٍص  اٍشحيهر -كىسىعَّممى   ىعىٍيىً  اي  صىعَّمل- ٧بيى َّمحن

، الهَّميب  ا فىصىارى  اٍِلي يِّنييِّن العَّمقىبً  اٍل يرى َّمبي  يىذى ٍيثي ىا ييتى  كى ىذىًلكى  شيٍهرىتًًى،  ىمٍ   ػيغىيػيِّنري  الى  فىًعذىًلكى  لىىي،  ى  ذًٍ ريوي  كىرىدى  اى
ا رسعى ً مٍ  ًبىً  العَّمىي  خىصَّم  كىٍص ه  كىاٍِلي يِّنيَّمةي ...كىاٍلًقرىااىةى  اٍلًكحيىابىةى   ػىٍعًرؼي  الى  الَّمًذم: اٍلقيٍرآًف؛ كىاٍِلي يِّنيُّر  ُب   ٧بيى َّمحن

وي  الَّمًذم اٍلعىٍقًعييِّن  اٍلًعٍعً ييِّن  ًلٍ ًٍ جىازً  ًإٍٛبىا نا كىسىعَّممى،  ىعىٍيىً  اي  صىعَّمل  لىىي، ذىاتًيًّا كىٍصفنا اٍِلي يِّنيَّمةى  فىجىعىعى  ًبًى، العَّمىي  أى َّمحى
الىىي  أىفَّم  لًييٍظًهرى  الريِّنسىالىةي، كىييتى  الذَّماٌبَّم  كىٍصفىىي  هًبىا لًييحًيمَّم   ًفيىً  كىاًسطىةى  الى  ًإ٥بًىي ، لىحيينيِّن    ى ىاؿه  الهػَّمٍفسىاينَّم   ى ى

ًت، اٍل يحيػىعىارىفىةً  ًلٍ ىٍسمىابً   كىٍص ي  غىٍّبًوً  ُب  أىنػَّمهىا  ىمى  ًفيًى،  ى ىاؿً  كىٍص ى  اٍِلي يِّنيَّمةي   ىانىتً  كىًبذىًلكى  لًٍعك ىاالى
، ادً  اٍل ىٍعرًفىةً  ً مى  لىىي  اىصىعى  لى َّما ًِلىنَّمىي  نػيٍقصىافو   ىٍعرًفىةً  نػىتىاًاي  يعيِّن  ُب  ا٣ٍبىطىأى  ٰبىٍحًي ىعي  الى   ىا اٍلعىٍقعً  كىسىحى
تً  ، اٍلًك ىاالى  لًٍع يحيػىعىعيِّنً ْبى، اىصىعى  ٩بَّما أىٍ ظيمي  ييتى   ىا أىٍ رًًو، ً مٍ  كىبػىيػيِّنهىةو  ً ٍعً ًى، ً مٍ   ىًقْبو   ىعىل كى ىافى  ا٢بٍىقيِّن
ًيَّمةو  فػىييتضىاتو  ً مٍ  ييتى  ًإ٭بَّمىا لىىي  اىصىعى   ىا  ىٍتفً   ىعىل آ ىةن  أي يِّنيَّمحييىي  صىارىتٍ   (1)."ًإ٥بى
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 كيذا دليع اْل جاز بع يت أبعغ ُب اْل جاز كالمياف، لكم د حف ا٤بكذبْب، ا٢بجج التايية 
، فإذا جااهتم اا ة ا٤بعز ة التاضبة هتربتا كاعمتا آ ة أخرل، ال ل ٲباف هبا بع لحٌيعس  كالحٌيكذ ب، 

 كى ىا العَّمىً  ً ٍهحى  اٍا ىاتي  ًإ٭بَّمىا قيعٍ  هًبىا لىيػيٍؤً هيمَّم  آ ىةه  جىااىتٍػهيمٍ  لىًئمٍ  أىٲٍبىاهًنًمٍ  جىٍهحى  بًالعَّمىً  كىأىٍقسى يتا﴿: قاؿ تعأب
 ً مٍ  آ ىاته   ىعىٍيىً  أيٍنزًؿى  لىٍتالى  قىاليتا﴿: ؛ كقاؿ تعأب[109: اِلنعاـ]﴾  ػيٍؤً هيتفى  الى  جىااىتٍ  ًإذىا أىنػَّمهىا  يٍشًعري يمٍ 

فاا ات أكضبها ا كبٌيهها، . [50: العهكمتت]﴾  يًمْبه  نىًذ ره  أىنىا كىًإ٭بَّمىا العَّمىً  ً ٍهحى  اٍا ىاتي  ًإ٭بَّمىا قيعٍ  رىبيِّنىً 
 .كالٌهذارة كالمالغ قا ت هبا الرسع ُب أًب كاسم بياف

لكم إذا  اف القرآف، قح بٌيهىي اي كأكضبىي،  عل ألسهًة كأ حم أنميائى، فع اذا قا ت اِل ة 
 م بعحو بحيفسّبو؟ ؛ فهقتؿ أف المياف كيت المياف العاـ الٍب تقـت بى ا٢بيجَّمة  عل ًصحًؽ الريِّنسىالًة، كيت 
المياف اْلرشادم ُب أصتؿ الح م  م الحيَّمتًايح كالعقيحة كأفَّم اى يت ا٤بسحيبق لععمادة باِلدلة المٌيهًة الٍبيِّن 

كيً عَّم إليى تمعيغ المياف - كىسىعَّممى   ىعىٍيىً  اي  صىعَّمل- نصمها ُب  حيابى كيي أدلة  قعية كاضبة فالهَّميبٌ 
: الشترل]﴾  يٍسحيىًقيمو  ًصرىاطو  ًإٔبى  لىحيػىٍهًحم كىًإنَّمكى ﴿: اْلرشادم ُب أاسم كأبعغ صيتَّمرو ،  قاؿ تعأب

، أ ا ترٝبت يذا المياف اْلرشادم إٔب اْلٲباف الع عي، فهت  م خصائص الرب قاؿ [52
: القصص]﴾ بًاٍل يٍهحيىًح مى  أىٍ عىمي  كىييتى   ىشىااي   ىمٍ   ػىٍهًحم العَّمىى  كىلىًكمَّم  أىٍامىٍمتى   ىمٍ  تػىٍهًحم الى  ًإنَّمكى ﴿:تعأب
؛ أ ا المياف الحيفصيعي الذم ٰبحياجى ا٤بؤ م بعح إٲبانى، ف هى  ا يت ظاير بٌْب،  تجتب  ا ُب [56

أصتؿ الح م  م صالة كصياـ كز اة كاج، ك بر ة الكمائر  م اْلٍب كالعحكاف  القحيع كالسبر، كالزنا 
- صعل ا  عيى كسعم-ك هى  ا ٰبحياج إٔب تفصيع كتععيم، كيذا بيانى بسٌهة الٌهيبيِّن ...كشرب ا٣ب ر

 . القتلٌية كالفععٌية كالحيقر ر ة
فٌسر القرآف الكرًن - كىسىعَّممى   ىعىٍيىً  اي  صىعَّمل- كيها  سألة أثاريا العع اا كيي يع الٌهيبٌ 

 - اّنبي تناول ىل:   ُب  حيابى الحيَّمفسّب كا٤بفسركف(يػ1398:ت) ا الن، ك هتف ٥با اسْب الذييب
 " باابهان؟ كلو  اقرآن -و لم علهو  هلل صلى

 إًلىٍيكى  كىأىنٍػزىٍلهىا﴿ : [44: آ ة ]الهبع سترة َب  قتؿ تعأب ا إف: قائع  قتؿ قح:" ٍب قاؿ
ى  الذ ر ى  فهع.. ﴾  ػىحيػىفىكَّمريكفى  كىلىعىعَّمهيمٍ  إًلىٍيًهمٍ  نػيزيِّنؿى   ىا لًعهَّماسً  لحييمػىْبيِّن  -كىسىعَّممى   ىعىٍيىً  اي  صىعَّمل-  ا رستؿ بػىْبَّم

بعضى كسكت ٥بم  بْبَّم  أنى أك اِلاكاـ؟ بياف  م ذلك  حيمم ك ا كتر يمان، أفرادان   عى، القرآف ِلصبابى
 -كىسىعَّممى   ىعىٍيىً  اي  صىعَّمل-  كجى  اف يذا المياف  م الرستؿ أم م بعضى ااخر؟، ٍب  عل 

 .ِلصبابى؟
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: ألصحابو  اقرآن من- َوَ لَّتمَ  َعَلْهوِ   هللُ  َصلَّتى-  هلل ر ول بهَّتنو  اذي  ا قي ر
: ِلصبابى القرآف  م -كىسىعَّممى   ىعىٍيىً  اي  صىعَّمل-الٌهيٌب  بيَّمهى الذم ا٤بقحار ُب العع اا اخحيع 

 القرآف  عاين  ع ِلصبابى بْبَّم  -كىسىعَّممى   ىعىٍيىً  اي  صىعَّمل- ا رستؿ بأف القتؿ إٔب ذيب  ىم ف ههم
 .تي ية ابم يؤالا رأس ك عل ألفاظى، ٥بم بْبَّم    ا

  م ِلصبابى  يمْبيِّن  ٓب- كىسىعَّممى   ىعىٍيىً  اي  صىعَّمل -ا رستؿ بأف القتؿ إٔب ذيب  ىم ك ههم
 ذيب  ا  عل فر قو   ع اسحيحؿ كقح كالسُّرييتاي، ا٣بيتىٌنيِّن : يؤالا رأس ك عل القعيع، إال القرآف  عاين
 .ا٤بسألة لها لحيضح نيتردييا بأدلةو  إليىً 
 :(1) اقرآن معاني كل بهَّتن- َوَ لَّتمَ  َعَلْهوِ   هللُ  َصلَّتى - اّنبيّ  قال َمن أداة

ى لًعهَّماًس  ىا نػيزيِّنؿى إًلىٍيًهٍم كىلىعىعَّمهيٍم  ػىحيػىفىكَّمريكفى﴾: تعأب قتلى: أوال سترة  ]﴿كىأىنٍػزىٍلهىا إًلىٍيكى الذ ر لحييمػىْبيِّن
 .[44: الهبع

 ألفاظى الرستؿ بْبَّم  كقح ألفاظى، بياف  حيهاكؿ   ا القرآف،  عاين بياف  حيهاكؿ اا ة ُب كالمياف
 .ا  م بى  يعيِّن ى  الذم المياف ُب  قصيِّنران   اف كإال أ ضان،  عانيى  ع بْبَّم  قح  كتف أف بح فال  عها،

ثها: "قاؿ أنى السع ل الرٞبم  مح أىب  م ركل  ا :ثانهاً   القرآف،  يقرئتنها  انتا الذ م احَّم
صعل ا  عيى -الٌهيبٌ   م تععَّم تا إذا  انتا أهنم: كغّبٮبا  سعتد، بم ا ك مح  فاف، بم  عث اف
 القرآف فحيععَّم ها: قالتا كالع ع، الععم  م فيها  ا  حيعع تا اٌب  حيجاكزكيا ٓب آ ات  شر كسعم-كسعم
 ُب  الك اْل اـ ذ ر كقح السترة، افظ ُب ات عة  حة  مقتف  انتا ك٥بذا ،"ٝبيعان  كالع ع كالععم
 جاا  ا يذا،  عل الصبابة ٞبع كالذم سهتات، ٜباف" المقرة "افظ  عل أقاـ   ر ابم أف: (2)ا٤بتاأ
بػَّمريكا آ ىاتًًى كىلًيىحيىذى َّمرى أيكليت اٍِلىٍلمىاًب﴾  ﴿: قتلى  م تعأب ا  حياب ُب : ص]ً حيىابه أىنٍػزىٍلهىاوي إًلىٍيكى  يمىارىؾه لًيىحَّم
 تػىٍعًقعيتفى  لىعىعَّمكيمٍ   ىرىبًيًّا قػيٍرآننا أىنٍػزىٍلهىاوي  ًإنَّما﴿: كقتلى ٲبكم، ال  عانيىى فهم بحكف الكالـ ؛  كتحبر[29
  . عانيى فهم  هى  يقصىح  الـ  ع أف ا٤بععـت ك م لفه ى،  حيض م الكالـ ك قع ؛ [ 2:  تس ]﴾

 القرآف  عاين-كىسىعَّممى   ىعىٍيىً  اي  صىعَّمل- ا رستؿ  م تععَّم تا الصبابة أف  عل تحؿ ااثار فهذو
 .ألفاظى تععَّم تا   ا  عها،
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تقي الح م أبت العماس أٞبح بم  مح ا٢بعيم بم  مح السالـ بم  مح ا بم أيب القاسم بم ٧ب ح ؛  قح ة ُب أصتؿ الحيفسّب:  هظر 
  .(9: ص). ـ1980/ يػ1490 :،طدار  كحيمة ا٢بياة، بّبكت، لمهاف: الهاشر،(يػ728: ت)ابم تي ية ا٢براين ا٢بهمعي الح شقي 

2
 .695 : برقم(287/ 2) تاأ  الك ت اِل ظ ي  
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 كال ا٢بساب أك  الطب الععم  م فم ُب  حيابان  قـت  قرأ أف ٛبهم العادة إف قالتا: ثااثاً 
 كااخرة؟ الحنيا ُب كسعادهتم ٪باهتم كبى  ص حيهم، فيى الذم ا بكحياب فكي   سحيشراتو،
  ا آخر  م: "قاؿ أنى - هى ا رضي-   ر  م (2) اجى كابم(1)أٞبح اْل اـ أخرجى  ا :ر بعاً 

 بالفبتل  حؿ كيذا ،" يفسيِّنريا أف قمع قيمض -كىسىعَّممى   ىعىٍيىً  اي  صىعَّمل- ا رستؿ كإف الربا، آ ة نزؿ
 ٓب كإال نزك٥با، بعح  تتى لسر ة اا ة، يذو  يفسيِّنر ٓب إ٭با كأنى نزؿ،  ا  ع ٥بم  يفسيِّنر  اف أنى  عل
 .كجى هبا لعحيخصيص  كم
 : اقرآن معاني من  اقلهل إال ألصحابو يبهِّن ام-صلى  هلل علهو و لم- اّنبيّ  بأن قال َمن أداة*

 : أٌب ٗبا الرأم يذا أصباب اسحيحؿ
  يفسيِّنر-كىسىعَّممى   ىعىٍيىً  اي  صىعَّمل- ا رستؿ  اف  ا: "قالت  ائشة  م (3)المزَّمار أخرجى  ا :أوالً 

  ".جرب ع إ ايمى   عَّم ى بعحد، آ ان  إال القرآف  م شيئان 
 إال ذلك ٲبكم كال  حيعذر، القرآف  عاين لكع-كىسىعَّممى   ىعىٍيىً  اي  صىعَّمل-الٌهيبٌ  بياف إف: قالتا: ثانهاً 

 ٝبيم ُب ا٤براد  عل بالحيهصيص نميى ا  أ ر كٓب كدالئع، بأ ارات  يسحيهمط با٤براد كالععم قالئع، آم ُب
 . حيابى ُب  مادو  حيفكر أف ِلجع آ اتى

 ٤با القرآف  عاين  ع ِلصبابى بْبَّم  -كىسىعَّممى   ىعىٍيىً  اي  صىعَّمل- ا رستؿ  اف لت: قالتا :ثااثاً 
  م  عـز ِلنى فائحة،" الحيأك ع ك عيِّن ى الح م ُب فقهى العَّمهم: "بقتلى بالح اا  ماس ابم لحيخصيصى  اف
 تأك عى،  عرفة ُب اسحيتاؤيم القرآف  عاين  ع ِلصبابى -كىسىعَّممى   ىعىٍيىً  اي  صىعَّمل- ا رستؿ بياف

 .الح اا؟ هبذا  ماس ابم ٱبصص فكي 
 : افريقهن مغاالة
 فر ق  ع أف كرأ ي. نقيض ارُب  عل أهن ا لى  حيَّمضحي  الفر قْب أدلة  م تقحَّمـ في ا  حيأ ع ك ىم

  عل ايجَّمة  ههض ال ٯبععى ٗبا  هاقشحيى ٲبكم اِلدلة  م فر ق  ع إليى اسحيحؿ ك ا رأ ى، ُب  مالغ  ههم
 .ا٤بحَّم ل

                                                 
1

 .اسم: شعيب اِلرنؤكط ، كقاؿ 350 : برقم(425/ 1) سهح أٞبح ط الرسالة  
 . إسهادو صبيح:شعيب اِلرنؤكط ، كقاؿ 2276:  برقم(380/ 3) سهم ابم  اجى ت اِلرنؤكط 2
3

  ُب  ععل ا٤بتصعيكأبكركاو أ ضا . ا٤بح هة ا٤بهترة-  كحيمة الععـت كا٢بكم : ط 79 : برقم(123/ 18 )(المبر الزخار)المزَّمار  سهح  
 .91 ك90: برقم(84/ 1) شا ر :قيق تح/ جا م الميافق تفسّب ُبالطربم ، ك4528 : برقم(23/ 8 )ق سهح
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 : ألول  افري  أداة مناقشة*
ى  ﴿: تعأب بقتلى رأ هم  عل  عى ك ىمابم تػىٍيً يَّمة  فاسحيحالؿ ﴾ إًلىٍيًهمٍ  نػيزيِّنؿى   ىا لًعهَّماسً  لحييمػىْبيِّن

  عيهم أشكع  ا ٥بم  مػيْبيِّن   اف - بالمياف  أ تران   تنى ٗبقحيضل - الرستؿ ِلف صبيح، غّب اسحيحالؿ
 . شكع ٓب ك ا  هها أشكع  ا  عانيى،  ع ال القرآف،  م فه ى

-الٌهيبٌ   م تععَّم تا إذا  انتا أهنم  م كغّبٮبا  سعتد كابم  ث اف  م ركل ٗبا اسحيحال٥بم كأ ا
  هحيج ال اسحيحالؿ فهت فيها،  ا  حيععَّم تا اٌب ٯباكزكيا ٓب القرآف  م آ ات  شر -كىسىعَّممى   ىعىٍيىً  اي  صىعَّمل

 كيت  هى، ا٤براد  فه تا اٌب القرآف  م تععَّم تو  ا ٯباكزكف ال  انتا أهنم  فيحو،  ا غا ة ِلف ا٤بح ل،
 تعقاا  م أك الصبابة، إختاهنم  م غّبو  م أك- كىسىعَّممى   ىعىٍيىً  اي  صىعَّمل-الٌهيبٌ   م  فه تو أف  م أ م

 .كاالجحيهاد الهظر  م  عيهم بى ا  فحيح اسم ا أنفسهم،
 ك عرفتف القرآف  فه تف  انتا الصبابة أف يت:  عيى  حؿ  ا فكع الثالح، الحليع كأ ا

،  قرؤو  حياب أم شأف  عانيى،   ىعىٍيىً  اي  صىعَّمل-الٌهيبٌ  إٔب رجعتا قح  كتنتا أف  هى  عـز ال كلكم قـت
 . هى لفظ  ع ُب-كىسىعَّممى 

 آ ة ٥بم  يمْبيِّن  أف قمع كالسالـ الصالة  عيى الٌهيبٌ  كفاة ِلف أ ضان،  حؿ فال الرابم، الحليع كأ ا
  عل أشكع ٩با  انت اا ة يذو فععع القرآف،  عاين  ع ٥بم  يمْبيِّن   اف أنى  عل تحؿ ال الربا

  شكالت  م غّبيا شأف ،-كىسىعَّممى   ىعىٍيىً  اي  صىعَّمل-الٌهيبٌ  إٔب فيها الرجتع  م بح ال فكاف الصبابة،
. القرآف

 : اثاني  افري  أداة مناقشة*
  هكر ا٢بح ح ِلف بااع، اسحيحالؿ فهت  ائشة، ٕبح ح الثاين الرأم أصباب اسحيحالؿ كأ ا
 ،"اح ثى ُب  يحيابىم ال: "المخارم قاؿ فيى،  طعتف كيت الزبّبم، جعفر بم ٧ب ح ركا ة  م ِلنى غر ب،
 ُب  يعرؼ ال ٩بم إنى: "الطربم جر ر ابم فيى كقاؿ ،"ا٢بح ح  هكر: "اِلزدم الفحيح أبت ا٢بافظ كقاؿ
 القرآف،  يغيَّممىات  عل - اياف أبت قاؿ   ا - ٧ب تؿ فهت ا٢بح ح صبة فرض ك عل ،"ااثار أيع

 ابم قالى ك ا جر ر ابم قالى  ا  عهاو كَب. ا  م بحيتقي  إال إليى سميع ال ٩با ك٫بتو جمل عى، كتفسّبو
 . طية

 ُب - كالسالـ الصالة  عيى- الٌهيبٌ   م جاا  ا نحرة  عل أ ضان   حؿ فال : اثاني  اياهل كأ ا
  ا كأ ا  يسعَّم ة، غّب لعكع بالهسمة كتعذرو قالئع، ا ات بالهسمة الحيفسّب إ كاف د تة أف إذ الحٌيفسّب،
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 أف ِلجع اا ات ٝبيم ُب ا٤براد  عل بالحيهصيص  ؤ ر ٓب-كىسىعَّممى   ىعىٍيىً  اي  صىعَّمل-الٌهيبٌ  أف  م قيع
 كقح بالمياف،  أ تر - كالسالـ الصالة   عيى-الٌهيبٌ  أف إذ بشيا، فعيس القرآف آ ات ُب الهاس  حيفكر
  اف  ا الصبابة  عل  عى أشكع القرآف أف - فيًرض كلت المياف، فيعز ى أصبابى  عل الكثّب  شكع
كىأىنٍػزىٍلهىا  ﴿: اا ة ُب لى ا أ ر ٗبقحيضل  هى، آ ة  ع بياف  م ٲبحيهم أف -كالسالـ الصالة  عيى -لعٌهيبٌ 

ى لًعهَّماًس  ىا نػيزيِّنؿى إًلىٍيًهٍم﴾   [.44: الهبع]إًلىٍيكى الذيِّنٍ رى لحييمػىْبيِّن
  ع  يفسيِّنر ٓب-كىسىعَّممى   ىعىٍيىً  اي  صىعَّمل-الٌهيبٌ  أف  عل  حؿ أنى سعَّم ها فتؿ : اثااث  اياهل كأ ا

 (1)ايػ."ا٤بٌح ل يت   ا  هى الهادر فسَّمر أنى  عل  حؿ أنى نيسعيِّنم فال. القرآف  عاين
 : ا سأاة في  خلهار  سهن  اذىبي

  غاالة لها اتضح أف بعح - الهفس إليى ٛبيع الذم  كالرأم:"(يػ1398:ت) اسْب الذييبقاؿ
حَّم ل ْلثمات اِلدلة صالاية ك حـ د تاو ُب فر ق  ع

ي
 إف: فهقتؿ الرأ ْب بْب نحيتسط أف يت - ا٤ب

  حيب بذلك تشهح   ا ِلصبابى، القرآف  عاين  م الكثّب بْبَّم  -كىسىعَّممى   ىعىٍيىً  اي  صىعَّمل- الرستؿ
  عع ى  ا ك هى بعع ى، تعأب ا اسحيأثر  ا القرآف  م ِلف القرآف،  عاين  ع  يمْبيِّن  كٓب الصباح،
 ابم بذلك صرٌح   ا جهالحيى ُب أاح  عيذر ال  ا ك هى لغاهتا،  م العرب تعع ى  ا ك هى العع اا،
ً هىا، : الحيػَّمٍفًسّبي  ىعىل أىٍربػىعىًة أىٍكجيىو : " قاؿ جر ر، ابم  هى ركاو في ا  ماس كىٍجىو تػىٍعرًفيىي اٍلعىرىبي ً ٍم  ىالى

الىحًيًى، كىتػىٍفًسّبه  ػىٍععى يىي اٍلعيعى ىااي، كىتػىٍفًسّبه الى  ػىٍععى يىي ًإالَّم العَّمىي   (2)".كىتػىٍفًسّبه الى  ػيٍعذىري أىاىحه ًٔبىهى
  الـ  عرفة إٔب فه ى  رجم  ا ٥بم  فسيِّنر ٓب  -كىسىعَّممى   صىعَّمل العَّمىي  ىعىٍيىً - ا رستؿى  أفَّم  كبح هي  

 أاح  يعذر ال الذم كيت  عرفحيى إٔب اِلفهاـ تحيمادر  ا ٥بم  فسيِّنر كٓب بعغحيهم، نزؿ القرآف ِلف العرب،
 الركح، كاقيقة السا ة،  قياـ بعع ى ا اسحيأثر  ا ٥بم  فسيِّنر كٓب أاح،  عل ٱبفل ال ِلنى ٔبهعى،
 صعل ا رستؿ ٥بم فسَّمر كإ٭با نميى،  عيها ا  يطعم ٓب الٍب الغيتب ٦برل ٯبرل  ا  ع  م ذلك كغّب
 أ ضان  ٥بم كفسَّمر ٥بم، بمياهنا كأ رو  عيها كأاععى  ههم ا أخفايا الٍب ا٤بغيمات بعض كسعم  عيى ا
 اجمل ع،  مياف اجحيهاديم، إٔب  رجم العع اا  عع ى  ا كيت الثالح، القسم ٙبت  هحرج ٩با  ثّبان 

 كإفَّم .. بى؛ يذا ا٤براد كالحيمس  عهاو خفي  ا  ع  م ذلك إٔب ك ا ا٤بشكع، كتتضيح العاـ، كٚبصيص
 ا رضتاف الصبابة أف القرآف،  عاين  ع  يفسيِّنر ٓب  - كالسالـ الصالة  عيى -الٌهيبٌ  أف  ؤ ح ٩با

                                                 
1

 .(38/ 1 ).الحيفسّب كا٤بفسركف 
2

 .71 : برقم(75/ 1)تفسّب الطربم ت شا ر  
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 رستؿ  م نص فيى  هحيم  اف كلت اا ات، بعض تأك ع ُب االخحيالؼ بيههم كقم أٝبعْب،  عيهم
 .الهص  عل التقتؼ بعح الرتفم أك االخحيالؼ، يذا كقم  ا كسعم  عيى ا صعل ا

 ا رستؿ بياف  اف كجى أم  عل: كيت السؤاؿ،  م الثاين الشق  م ٪بيب أف يذا بعح بقل
 :فهقتؿ لعقرآف؟ كسعم  عيى ا صعل

 صعل ا رستؿ أف  عل  حؿ  ا فيه ا ٯبح الشر فة الهمت ة كالسُّرهَّمة الكرًن القرآف ُب الهاظر إفَّم 
  م الهمت ة السُّرهَّمة  ر ز أف  عل  حؿ  ا أخرل، بعمارة أك ا، لكحياب المياف كظيفحيى كسعم  عيى ا

  .ا٤بمْبَّم   م ا٤بمْبيِّن   ر ز القرآف،
ى لًعهَّماًس  ىا نػيزيِّنؿى إًلىٍيًهٍم﴾  ﴿: تعأب قتلى القرآف، ف م  .[44: الهبع]كىأىنٍػزىٍلهىا إًلىٍيكى الذيِّنٍ رى لحييمػىْبيِّن
اـ بم  عحم  رب  ىٍم رىسيتًؿ العَّمًى صىعَّمل العَّمىي  ىعىٍيًى كىسىعَّممى داكد أبت ركاو  ا السُّرهَّمة، ك م   ىم اٍلً ٍقحى
ا »: أىنى قىاؿى  حًيًى  ػىقيتؿي  ىعىٍيكيٍم هًبىذى مػٍعىافه  ىعىل أىرً كى أىال ًإينيِّن أيكتيت اٍلكحياب كىً ثٍػعىىي  ىعىىي أىالى  يتًشكي رىجيعه شى

ؿو فىأىًاعُّرتوي كى ىا كىجىٍحًبيٍ ًفيًى ً ٍم اىرىاـو فىبىريِّن يتوي كىًإفَّم  ىا اىرَّمـى رىسيتؿي ا  ى ىا  اٍلقيٍرآًف فى ىا كىجىٍحًبيٍ ًفيًى ً ٍم اىالى
عُّر لىكيمي ٢بم ا٢بًٍ ىاري اٍِلىٍيًعيُّر كىالى  يعُّر ًذم نىابو ً مى السَّممم كىالى ليقىطىةي  يعىايىحو ًإالَّم أىٍف  اىرَّمـى العَّمىي أىالى الى ٰبًى

 (1).« ىٍسحيػىٍغًِبى  ىهػٍهىا صىاًامػيهىا كى ىٍم نػىزىؿى ًبقىٍتـو فػىعىعىٍيًهٍم أىٍف  ػيٍقريكوي فىًإٍف ٓبٍى  ػىٍقريكوي فػىعىىي أىٍف  ػيٍعًقمػىهيٍم ٗبًٍثًع ًقرىاوي 
  ثعى، المياف  م كأكٌب  يحيعىل، كايان  الكحياب أكتل أنى  عهاو"  عى ك ثعى الكحياب أكتيتي : "فقتلى

 كجتب ُب فيكتف الكحياب، ُب  ا ك يشريِّنع  عيى ك ز ح كٱبص، فيعم. الكحياب ُب  ا  مػيْبيِّن  أف لى أيًذفى  أم
 الماام التاي  م أيكتل أنى كيت: آخر كجهان  كٰبحي ع. القرآف  م ا٤بحيعت  الظاير قمتلى كلزـك بى الع ع
كى ىا  ﴿ : [4 ،3 ]آ ٍب الهجم سترة ُب تعأب قاؿ   ا ا٤بحيعت، الظاير  م أ طل  ا  ثع ا٤بحيعت،  م

مػٍعىافه : " قتلى  كأ ا.ًإٍف ييتى ًإالَّم كىٍايه  يتاىل ﴾ (3) ػىٍهًطقي  ىًم ا٥ٍبىتىل   اْب،.. " أىالى  يتًشكي رىجيعه شى
  ذيب يت   ا القرآف، ُب ذ ر ٥با كليس الرستؿ سهَّمها الٍب السُّرهَّمة ٨بالفة  م الحيبذ ر  هى فا٤بقصتد
كا الكحياب بياف ض هت الٍب السهم كتر تا القرآف بظاير تععَّمقتا الذ م كالركافض ا٣بتارج  كضعُّرتا، فحيبّبَّم
-كىسىعَّممى   ىعىٍيىً  اي  صىعَّمل- ا رستؿ  عل  هزؿ التاي  اف: "قاؿ  طية بم اساف  م اِلكزا ي كركل

                                                 
1

٧ب ح ناصر الح م : اقق(يػ741: ت)٧ب ح بم  مح ا ا٣بطيب الع رم، أبت  مح ا، كٕب الح م، الحيرب زم ؛  شكاة ا٤بصابيح 
رىكىاوي أىبيت دىاكيدى كىرىكىل الحَّمارًً يُّر ٫بىٍتىوي صبيح ، : قاؿ اِللماين .ـ1985الثالثة، : ؛ طبّبكت– ا٤بكحيب اْلسال ي : الهاشر؛ اِللماين

ٍى ًإٔبى قػىٍتًلىً  ا اٍبمي  ىاجى  .(57/ 1 ).« ى ىا اىرَّمـى ا»: كى ىذى
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 السُّرهَّمة إٔب أاتج القرآف: "قاؿ  كبتؿ  م اِلكزا ي كركل ،"ذلك تفسيِّنر الٍب بالسُّرهَّمة جرب ع كٰبضرو ،
 (1)ايػ ".القرآف إٔب السُّرهَّمة  م

بصترةو - ُب نظرم- لقح أجاد اسْب الذييب ُب يذا ا٤بمبح، إالٌ أنى ٓب ٰبرر  سألة ا٣بالؼ 
صبيبةو، فا٣بالؼ ُب نظرم صترم كيت  حيععق  ٗبسألة الحيَّمصتر فقط ، كسهحنحف ات٥با ، كذلك أكالن 

 كُب أصًع  ادَّمتًى العُّرغت ة  عل بياًف شياو كإ ضاًاىُب  بحيبر ر  صطعح الحيَّمفسّب، كالذم  حكر
ك م  ع ة المياف تمحأ اْلشكالية،  ،   ا  ر  عها سالفان؛ بياف  عاين القرآف الكرًن: االصطالح يت

ِلنى لفظ ٦ب ع ٰبحياج إٔب بياف؛ بيافي  اذا ك ا يت قحر المياف؟ ك م ًبَّم نشأ ا٣بالؼ، ك م أبرزو يع 
 بٌْب  عاين القرآف الكرًن أـ ال؟، سيقتؿ المعض،  الحليع كاضح  بقتلى -كىسىعَّممى   ىعىٍيىً  اي  صىعَّمل-الهيب
ى  الذيِّنٍ رى  إًلىٍيكى  ﴿ كىأىنزىٍلهىا: تعأب  .[44الهبع]﴾   ػىحيػىفىكَّمريكفى  كىلىعىعَّمهيمٍ  إًلىٍيًهمٍ  نػيزيِّنؿى   ىا لًعهَّماسً  لحييمػىْبيِّن

 . أقتؿ سأناقش يذو ا٤بسألة ٗبهظتر آخر
، :  نمحأ بتجى اتفاؽ ا٤بخالفْب، كيت أفَّم الذ رى يت: أوال يمْبَّم

القرآف الكرًن ،ٍب اخحيعفتا ُب  هى ا٤ب
  فىًهم ً م اا ة، بيافي القرآف نفسى إم ألفاظى، ٗبعُب إخراجها كتالكهتا لٌهاس،:فاافري   ألول

  ٌ م دائرة المياف ُب اِللفاظ كا٤بعاين، كيها ٧بتر المبح،  ا ا٤براد بمٌياف ا٤بعاين، يع :و افري   اثاني  
ا٤براد بياف  عاين ألفاظ القرآف لفظة لفظة كٝبعة ٝبعة، كيذا ٩با ال  قتلى أاح، كاٌبَّم ال أدخع ُب 

 فٌسر القرآف  ا ال لتصع -كىسىعَّممى   ىعىٍيىً  اي  صىعَّمل-- سفسطة أيع ا١بحؿ أقتؿ  سحيميهان، لت أف الهيبَّم 
 .إليها  ا الن كال  ا ااحيجها لععم الحيفسّب أصال ن 

 صىعَّمل-فٌسر الهيٌب : ؟ نقتؿ-كىسىعَّممى   ىعىٍيىً  اي  صىعَّمل- إذان  ا يت القحر الذم بٌيهى كفٌسرو الهيٌب 
  ا ااحياج إٔب بياف أك  ا أشكع فه ى كبيانى، كيذا بشرط ا٤بذ تر سابقان أف الحٌيفسّب -كىسىعَّممى   ىعىٍيىً  اي 

 اي  صىعَّمل-، ِلف اِلاكاـ بيَّمهها الهيبَّم بهان  ا عاني ال بهان  أل  اميت بياف ا٤بعاين كأز ح كضتاا 
  ىعىٍيىً  اي  صىعَّمل-ٝبيعان ستاا  انت ُب القرآف أك ُب السيهَّمة كٓب  قمض ا  ز كجع نميَّمى-كىسىعَّممى   ىعىٍيىً 
 كىرىًضيتي  نًٍع ىًٍب   ىعىٍيكيمٍ  كىأىٍٛبىٍ تي  ًد هىكيمٍ  لىكيمٍ  أىٍ  ىٍعتي  ﴿اٍليػىٍتـى : اٌب أًب  عيى الشر عة قاؿ تعأب-كىسىعَّممى 
 اي  صىعَّمل-، كيها كقم ا٣بعط ُب تَّمصتر ا٤بسألة ف م نفل أفَّم الهيبَّم [3: ا٤بائحة] ًد هان﴾ اًْلٍسالىـى  لىكيمي 
 اي  صىعَّمل-، ك م أثمت أفَّم الهيبَّم  ألافاظ ج هعاً، بمذ   العلبار فٌسر القرآف  ا الن قصح -كىسىعَّممى   ىعىٍيىً 
، هبذا اال حيمار، أ  ام  اقرآن وتبله   ار ااة باا فموم  اعامفٌسر القرآف  ا الن قىصىح -كىسىعَّممى   ىعىٍيىً 

                                                 
1

 . بحيصرؼ(39/43/ 1)الحيفسّب كا٤بفسركف  
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ك عل اِل ر م صبيح، ك م قاؿ فٌسر  ا أشكع كترؾ  ا فهم  م لغة العرب فصبيح أ ضان، فهالاظ 
أف ا٤بسألة تعتد إٔب الحٌيصتر كاال حيمار، كأشّب إٔب  سألة ال تقع أٮبية كيي  حيععقة بالحٌيصتر أ ضان؛ ٤باذا 

 ٓب  فٌسر  عاين ألفاظ القرآف الكرًن ٍب ٪بحيا  يفسَّمرة ُب  حيب الحيَّمفسّب -كىسىعَّممى   ىعىٍيىً  اي  صىعَّمل-الهيبٌ 
 في ا بعح؟ 

 م جهة تقر ب ا٤بعاين ك م جهة فهم ا٤بعاين، كيذا : نقتؿ  سألة الحيَّمفسّب نسمٌية  م جهحيْب
كذلك أنها ال ٪بح أاح  م ا٤بشر ْب  ثالن نقح القرآف -كىسىعَّممى   ىعىٍيىً  اي  صىعَّمل-اِل ر غّب كارد ُب  هحو 

 ا ٧ب ح ٓب نفهم  عُب ﴿ يحييعٍّ﴾ ك ا  عُب - صعل ا  عيى كسعم- م جهة العغة أم ٓب  قتلتا لهيبيِّن 
ك ا إٔب ذلك  م اِللفاظ الٍب أصمبت تعرؼ في ا بعح بغر ب ...اىٍردو﴾  ﴿زىنًيمو ﴾ ك ا  عُب ﴿ ىعىل

 .القرآف، يذا بالهسمة لها ، ك  ا يت ا٢باؿ أ ضا ُب شأف الهبت يذا  م جهة
 لمياف اِللفاظ  م جهة العغة -كىسىعَّممى   ىعىٍيىً  اي  صىعَّمل- ك م جهة أخرل لت تصحل الهيبٌ 

أف لغة القرآف كألفاظى غّب قادرة  عل بياف  راد :  أواللتقعها ُب إشكاؿ  ال نسحيطيم ا٣بركج  هى، كيت
كقح كص   حيابى ُب  ا -  عتا  م يذا-ا، كٗبا أفَّم ا٤بخااب يت سمبانى كتعأب فهت اهتاـ  تعأب 

 .[1:  تس ]﴾  اٍل يًمْبً  اٍلًكحيىابً  آ ىاتي  تًٍعكى  ﴿الر آ ةو بأنى  مْب
يذو اِللفاظ لكاف لحٌيفسّبو شأف  عل القرآف -كىسىعَّممى   ىعىٍيىً  اي  صىعَّمل-لت فسَّمر الهيبٌ : وثانهاً 

 .ك ز ٌة
يذو اِللفاظ، بألفاظ  حيقاربة أك  َبادفة  عل -كىسىعَّممى   ىعىٍيىً  اي  صىعَّمل-- لت فٌسر الهيبٌ : وثااثا

 م  راد ا اقيقةن، ك ععـت أفَّم العع اا تكع تا -كىسىعَّممى   ىعىٍيىً  اي  صىعَّمل- ا ٘بتزنا فيى ٦بازان، ِلخرجها 
ليسي ابم  ىًطٌية ايح قاؿ- اْل جاز العفظي-ُب يذو ا٤بسألة ُب جانب  ُب يذا (يػ542: ت) اِلىٍنحى

 تجح  ٓب  هها أاسم  تجح أف ُب العرب أد ر لساف ٍب لفظة  هى نز ت لت ا  حياب: "...ا٤بعُب 
 ُب  ت ئذ العرب  رتمة  م لقصترنا  تاضم ُب كجهها  عيها كٱبفل أ ثرو ُب الربا ة لها تمْب ك٫بم
  (1)."الكالـ ك يز القرٰبة كجتدة الذكؽ سال ة

ادؼ ُب القرآف الكرًن كيم  عل اق با حيمار أنَّمى ال ٲبكم الحيَّمعمّب  ك٥بذا نفل بعض العع اا الَبَّم
ؿ العىٍسكىرم  م ٛباـ العفظ بعفظ  رادفى ُب ٛباـ  عهاو بع يهاؾ ٜبة فرؽ كيذا  ا قررو  : ت)أبيت ًيالى

                                                 
1

: ت)أبت ٧ب ح  مح ا٢بق بم غالب بم  مح الرٞبم بم ٛباـ بم  طية اِلنحلسي ااريب ؛ ارر التجيز ُب تفسّب الكحياب العز ز 
 .(52/ 1 ). يػ1422- اِلكٔب : ؛ طبّبكت– دار الكحيب العع ية : الهاشر؛  مح السالـ  مح الشاُب ٧ب ح: اقق؛ (يػ542
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اِللفاظ "ك ل يذا الفرؽ فس ي  حيابى  (ق384:ت)ُب  حيابى الفركؽ ك كلعع الر َّماين (يػ٫395بت 
ادؼ بأنى  حيقارب ا٤بعُب ُب بعض أك  يعظم أجزااو، ك ه ا  كم (1)"ا٤بَبادفة  حيقاربة ا٤بعُب  ، فقيَّمح الَبَّم

ادًؼ ُب العغًة، فإثماتىي ُب القرآًف أ سر، قاؿ  فىًإفَّم : " (يػ728:ت)ابم تػىٍيً يَّمة قاؿ  م إثمات الَبَّم
الحيػَّمرىاديؼى ُب العُّرغىًة قىًعيعه كىأى َّما ُب أىٍلفىاًظ اٍلقيٍرآًف فىًإ َّما نىاًدره كىًإ َّما  ىٍعحيكـه كىقىعَّم أىٍف  ػيعىمػَّمرى  ىٍم لىٍفظو كىاًاحو بًعىٍفًظ 

اًز اٍلقيٍرآفً  ا ً ٍم أىٍسمىاًب إٍ جى ٍعهىاوي كىيىذى يمى  ىٍعهىاوي ؛ بىٍع  ىكيتفي ًفيًى تػىٍقرً به ًل ى   (2)."كىاًاحو  ػيؤىديِّنم ٝبًى
إذان سيقتؿ القائع ف ا قي ة الحيَّمفاسّب اجملتدة ااف  عل اخحيالًؼ  شارهبا ٍب  ي  تيفٌسر 

ِللفاظ القرآف الكرًن، قعها ٤با جىًهع بعض الهَّماس يذو اِللفاظ أك - رضي ا  هه ا-تىفسّبى ابم  ماس
اقيقة يذو اِللفاظ ااحيجها لحيقر ب تعك ا٤بعاين بألفاظ أيخرل،   ا ااحياج الٌهاس لقتا ح الهَّمبت 

ايه ا فىسىحت ألسهة الٌهاس، فاِل ر ًبر حيى ُب ا٤بهظت ة الحٌيفسّب ٌة  مُب  عل الهيِّنسميَّمة؛ لذا نرل العع اا  ا 
زاؿ  كحيمتف ُب الحيَّمفسّب كلكع  صر  قحيضياتى ُب الحيَّمعمّب كاِل ر ُب الحيقر ب ُب نظرم قح فيصيِّنع فيى ُب 

 (3) .امقات السع  اِلكٔب
 ش ع بٌياف اِلاكاـ كبٌياف ا٤بعاين، أ ا اِلكؿ ف حيععق -كىسىعَّممى   ىعىٍيىً  اي  صىعَّمل-فحيفسّب الهيبٌ 

بالتاي كال دخع لعمشر فيى، إذ التاي  م ا كالمالغ  م الرسع   ا  ر  عها، أ ا بٌياف ا٤بعاين فهت 
تتٔب -كىسىعَّممى   ىعىٍيىً  اي  صىعَّمل- حيععق بالعغة، كالقرآف نزؿ بعغة العرب، ف ا أشكع  م ا٤بعاين ُب  هحو 

- رضي ا  هه ا- كيذا  ا أشار إليى ابم  ماس   ل م إاى كالم  اعرببٌيانى، ك ا أشكع بعحو 
رضي ا - ، كقاؿ(4)... وجٌو تعرفو  اعرُب من كالمما:  كذ رالحيفسّبي  عل أربعًة أكجىو ايح قاؿ 

 يٍهتي الى أىٍدرًم  ىا فىاًاري السَّم ىتىاًت كىاٍِلىٍرًض، اىٌبَّم أىتىاين أىٍ رىابًيَّماًف ٱبىٍحيىًص ىاًف ُب بًٍئرو، فػىقىاؿى " -:  هه ا
ٍأتػيهىا : أىنىا فىطىٍرتػيهىا،  ػىقيتؿي : أىاىحيٮبيىا ًلصىاًاًمىً   (5)".أىنىا ابٍػحيىحى

                                                 

1
دار : د فحيح ا صاّب  عي ا٤بصرم، ط :  عق  عيى، (384)اِللفاظ ا٤بَبادفة  حيقاربة ا٤بعُب، أبت ا٢بسم  عي بم  يسل الرٌ اين 

 .ـ1987-يػ1407: اِلكٔب: التفاا، ط 

2
 .183ص13ابم تي ية، ٦ب تع الفحياكم ، ج 
3

٦بعة . بتدربالة فر ح.أ".إشكالية السهح ُب ركا ة تفسّب  عُب العفظ ُب القرآف الكرًن بْب السع  كأيع العغة" قالة بعهتاف  : هظر   

 .13ص2016 جانفي 28ا٢بضارة اْلسال ية العحد 
4

 .(75/ 1)تفسّب الطربم  جا م المياف ت شا ر  

5
 .(283/ 11 )نفس ا٤برجم 
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﴿كى ىٍم  يرًٍد أىٍف : أف   ر بم ا٣بطاب رٞبة ا  عيى قرأ يذو اا ة:  م أيب الصعت الثقفيك
كقرأ بعض  ىٍم  هحو  م : قاؿ. بهصب الراا [125: اِلنعاـ] يًضعَّمىي ٯبىٍعىٍع صىٍحرىوي ضىيػيِّنقنا اىرىجنا ﴾ 

ابغتين رجال : فقاؿ   ر:  قاؿ صفتاف(1).(ضىيػيِّنقنا اىرًجنا):-كىسىعَّممى   ىعىٍيىً  اي  صىعَّمل-أصباب رستؿ 
 ا فٌب،  ا ا٢برجة؟ : فقاؿ لى   ر. فأتتو بى:  قاؿ(2). م  هانة كاجععتو را ينا، كليكم  يٍح١بيًّا

: قاؿ. فيها، الشجرة تكتف بْب اِلشجار الٍب ال تصع إليها را يةه كال كاشيَّمة كال شيا" ا٢برجة:"قاؿ
 (3). ذلك قعبي ا٤بهافق ال  صع إليى شيا  م ا٣بّب: فقاؿ   ر

 صىعَّمل-فالصبابة رضي ا  ههم إذ ٓب  كم اِل ر  حيععق باِلاكاـ الشر ية الٍب بياهنا لعٌهيبٌ 
ااحيك تا إٔب لغة العرب ِلفَّم اِل رى أصمح  حيععق بمياف اِللفاظ ال اِلاكاـ، - كىسىعَّممى   ىعىٍيىً  اي 

ُب :  أىبيت  ميحققىاؿى  ، ك حؿ  عل يذا  ا (4)فاِلاكاـ  ععت ة ُب الع ـت كالمبح  هها ُب ا٣برب ال غّب
 كىييتى ُب :  دلت ها غيريكهبىا قىاؿى ":اىًح ح أيب كىاًئع ُب قىتؿ ا  ز كىجع ﴿أىًقًم الصَّمالةى ليًحليٍتًؾ الشَّمٍ ًس﴾

ـ اٍلعىرىب ا ا٢بىًح ح اٌجة ٤بم ذيب بًاٍلقيٍرآًف ًإٔبى : "  ٍب  عق  عيى بقتلى( 5)".دىلىكىٍت ًبراحً :  ىالى كىُب يىذى
ؿ كىالى ارىاـ أىال ترىاوي  ػىقيتؿ ـ اٍلعىرىب ًإذا ٓب  كم ًفيًى اكم كىالى اىالى ـ:  ىالى اٍلعىرىب دلكت  كىييتى ُب  ىالى

  (6)."براح
 

                                                 
1

 صب  الصبابة ُب القرااات العشر ا٤بحيتاترة  م ار ق الشاامية :  هظر. قرأ  نافم كشعمة كأبت جعفر بكسر الراا كالماقتف بفحيبها 
 (.144ص).ـ2004-يػ1425:دار الصبابة لعَباث بطهطا، ط اِلكٔب: ٝباؿ الح م ٧ب ح شرؼ، الهاشر: كالحرة، ا حاد

2
بهت  حِب ابم  رة بم  مح  هاة بم  هانة بم خزٲبة ابم  حر ة بم إلياس بم : بطم  م  هانة،  م العحنانية، كيم: يٍحًلج بم  يرَّمة 

 اف  ههم  م اخحيص بععم القيافة، كيت إصابة الفراسة ُب  عرفة اِلشياا ُب اِلكالد، كالقرابات، .  ضر بم نزار ابم  عح بم  حناف
  ر بم رضا :؛  ت   عجم قمائع العرب القحٲبة كا٢بح ثة:  هظر. يػ ُب فحيح  كة8ك انتا  م خالح بم التليح سهة . ك عرفة ااثار

-  يػ 1414 : السابعة؛ ط ؤسسة الرسالة، بّبكت: الهاشر؛ (يػ1408: ت )مبم ٧ب ح راغب بم  مح الغِب  بالة الح شق
 .(1061ص/ 3ج ). ـ1994

3
 .(104/ 12)تفسّب الطربم  جا م المياف ت شا ر  

4
 .كبالطمم قح  قم ا٣بالؼ  م جهة فهم ا٣برب أك  م جهة إثماتى أك  م جهة ترجيح اِلدلة  هح الحيعارض 

5
؛ ٧ب ح  مح ا٤بعيح خاف. د: اقق؛ (يػ224: ت)أبت  يميح القاسم بم سالـٌ بم  مح ا ا٥بركم المغحادم ؛ غر ب ا٢بح ح 

 .(370/ 4 ). ـ1964-  يػ 1384اِلكٔب، : ؛ طالح م-  طمعة دائرة ا٤بعارؼ العث انية، ايحر آباد: الهاشر
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 بهان  اقرآن و اسُّدنَّتة و ُُرقو. 

 :القرآن و رقو  اقرآن  أوجوبهان: أوال
ه بهفسى، كأف يذا المياف  ش ع بٌياف يحا ة كإرشاد، كبياف   ـت  قح  ضل أفَّم القرآفى بػىْبيِّن

أاكا ى الشر ية الٍب  حيعمح هبا، ك يع ح أف المياف صفة لعقرآف كيت ارفى، كالطرؼ ااخر الذم نعهيى 
 ُب فهم المياف كاضبة  عل  م نزؿ (1)يت الفايم ٥بذا المياف، كيم  م نزؿ  عيهم ا٣بطاب، كالتسيعة

﴿اٍليػىٍتـى أىٍ  ىٍعتي لىكيٍم :  عيهم ا٣بطاب، كستاا تععق اِل ر بمياف القرآف نفسى أك بمياف بالغى قاؿ تعأب
ـى ًد هنا﴾  ٍسالى رىسيتؿى العَّمًى صىعَّمل اي ؛ كقاؿ [3: ا٤بائحة]ًد هىكيٍم كىأىٍٛبىٍ تي  ىعىٍيكيٍم نًٍع ىًٍب كىرىًضيتي لىكيمي اٍْلً

ا؟»:  ػىٍتـى الهَّمٍبرً  ُب اجة التداع  ىعىٍيًى كىسىعَّممى  ا الهَّماسي أىمُّر  ػىٍتـو يىذى ـه، قىاؿى : ، قىاليتا« ىا أى ػُّرهى فىأىمُّر »:  ػىٍتـه اىرىا
ا؟ ـه، قىاؿى : ، قىاليتا«بػىعىحو يىذى ا؟»: بػىعىحه اىرىا ـه : ، قىاليتا«فىأىمُّر شىٍهرو يىذى فىًإفَّم ًد ىااى يٍم »: ، قىاؿى "شىٍهره اىرىا

ا ا، ُب شىٍهرً يٍم يىذى ا، ُب بػىعىحً يٍم يىذى ـه،  ىبيٍر ىًة  ػىٍتً كيٍم يىذى ، فىأى ىادىيىا «كىأىٍ تىالىكيٍم كىأىٍ رىاضىكيٍم  ىعىٍيكيٍم اىرىا
، العَّمهيمَّم يىٍع بػىعَّمٍغتي : " ً رىارنا، ٍبيَّم رىفىمى رىٍأسىىي فػىقىاؿى  : قىاؿى اٍبمي  ىمَّماسو رىًضيى العَّمىي  ىهػٍهي ىا- العَّمهيمَّم يىٍع بػىعَّمٍغتي

، الى تػىٍرًجعيتا بػىٍعًحم  يفَّمارنا،  ىٍضًربي  فػىتى  الَّمًذم نػىٍفًسي بًيىًحًو، ًإنػَّمهىا لىتىًصيَّمحييىي ًإٔبى أي َّمحًيًى، فػىٍعييٍمًعًغ الشَّماًيحي الغىاًئبى
،  كأخرب (2). حيفق  عيى كلفظ لعمخارم". بػىٍعضيكيٍم رًقىابى بػىٍعضو  قىاؿى  ىشى ى رىسيتؿي ؼ ىٍمح اً ٍبًم  ىمَّماسو

حيػٍرى كىرىٍأسيىي  ىٍعصيتبه ُب  ىرىًضًى الَّمًذم  ىاتى ًفيًى، فػىقىاؿى  ، »: اً صىعَّمل اي  ىعىٍيًى كىسىعَّممى السيِّن العهيمَّم يىٍع بػىعَّمٍغتي
ا اٍلعىٍمحي الصَّماًلحي أىٍك تػيرىل لىىي  ، ًإنَّمىي ٓبٍى  ػىٍمقى ً ٍم  يمىشيِّنرىاًت الهُّرمػيتَّمًة ًإالَّم الرُّرٍؤ ىا  ػىرىايى ثى  ىرَّماتو  (3).«ثىالى

كبذلك كقعت صفة المياف العاـ ُب القرآف الكرًن ٔب يم أكجهى، إالٌ أنى قح  سحيشكع ُب  يفية 
ُب  يفية )  ُب  قح ة تفسّبو ٙبت فصع(يػ502:ت)اِلىٍصفىهىاين  الرَّماًغب المياف، كأثار يذو ا٤بسألة

ا :  ي  كصي ى القرآف بالمياف، فقاؿ تعأب:  فقاؿسبعض الهَّما ا َبض: "  كقاؿ(بياف القرآف ﴿يىذى
ي العَّمىي لىكيٍم أىٍف تىًضعُّرتا ﴾ :  كقاؿ؛[138: آؿ   راف]بػىيىافه لًعهَّماًس﴾  :  كقاؿ؛[176: الهساا]﴿ ػيمػىْبيِّن

﴾ : كقاؿ؛[ 195: الشعراا]﴿بًًعسىافو  ىرىيبٍّ  يًمْبو﴾ ،  [34: الهتر] ﴿كىلىقىٍح أىنٍػزىٍلهىا إًلىٍيكيٍم آ ىاتو  يمػىيػيِّنهىاتو
﴿ كى ىا أيٍنزًؿى  ىعىل : كقح  عيم  ا فيى  م اْلشكاؿ كا٤بحيشابى ك ا ٯبرم ٦برل الر تز، ٫بت قتلى تعأب

﴿ اىٌبَّم ًإذىا فيحًيبىٍت  ىٍأجيتجي كى ىٍأجيتجي كىييٍم :  كقتلى؛[102: المقرة]اٍل ىعىكىٍْبً بًمىاًبعى يىاريكتى كى ىاريكتى ﴾ 
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 كقح كصفى تعأب با٤بحيشابى كبأنى ال  ععم تأك عى إال يت؟ ؛[96: اِلنمياا]ً ٍم  يعيِّن اىحىبو  ػىٍهًسعيتفى﴾ 
أرباب أيع الكحياب ال إٔب  ع  م " أ ياف " فا١بتاب أف المياف ا٤بشَبط فيى إ٭با يت باْلضافة إٔب 

درج، فقح  ع ها أف ذلك ليس بمياف ٤بم ليس  م أيع العربية، ٍب أاتاؿ أيع ك س عى ٩بم دب 
 ِلدل إٔب أف  كتف المياف ُب  ةكلت  اف المياف ال  كتف بيانان اٌب  عرفى العا، العربية ٨بحيعفة ُب  عرفحيى

الكالـ الستقي العا ي أك إٔب أف ال  كتف بيانان بتجى، إذ  ع  الـ باْلضافة إٔب قـت بياف، كباْلضافة 
 .(1)إٔب آخر م ليس بمياف
  قح أشرنا إٔب ارفى، كيذا اِل ر جح ر ُب ا٤بهظت ة (يػ502 )اِلىٍصفىهىاين كيذا الذم قالى

الحٌيفسّب ٌة، ايح نسمٌية المياف ترجم إٔب الميئة ا٤بعرفيَّمة كالز هيَّمة، لكم أشرنا  فا ة أف القرآف ا حيسب 
صفة المياف الكا ع ُب بيئحيى كز هى، ك ا  عيها إالٌ ا٢بفاظ  عل كسائع كأدكات الفهم الٌٍب ٙبعت هبا 

رىسيتؿ تعك الميئة الز هٌية، كيذا اٌبَّم تكتف نظرتها صبيبة لعقرآف الكرًن، كلعع  م يذا القميع قتؿ 
: ، قىاليتا«أىٍبًشريكا أىٍبًشريكا، أىلىٍيسى تىٍشهىحيكفى أىٍف الى إًلىىى ًإالَّم العَّمىي كىأىينيِّن رىسيتؿي العَّمًى؟»: العَّمًى صىعَّمل اي  ىعىٍيًى كىسىعَّممى 

ا اٍلقيٍرآفى سىمىبه اىرىفيىي بًيىًح العَّمًى، كىاىرىفيىي بًأىٍ ًح كيٍم فػىحيى ىسَّمكيتا ًبًى، فىًإنَّمكيٍم لىٍم »: ، قىاؿى (بعل )نػىعىمٍ  فىًإفَّم يىذى
ا وي أىبىحن ، فعيس اْلشكاؿ ُب إتماع القرآف فكعه  ح يى، لكم اْلشكاؿ ُب  (2)«تىًضعُّرتا كىلىٍم تػىٍهًعكيتا بػىٍعحى

-ركم  م  عيار قة إتما ى كفهً ًى، كلذالك ايه ا جانب ا٣بتارج ار قة فهً ى كإتما ى، قاؿ في ا 
كال ٚباص هم :"... ٤با أراد أف  ػيهَّماظر ا٣بتارج،-رضي ا  هه ا-أنى قاؿ  البم  ماس- رضي ا  هى

صحقت، : أنا أ عم بكحياب ا  ههم، فقاؿ: بالقرآف فإنى ذك كجتو، كلكم خاص هم بالسهة فقاؿ لى
أىم ٰبيٍ ىع  عيى  يعُّر تٍأك ع فيٍبحيىً عى كذك كجتو أىم ذك  ىعىافو ٨بحيعفة (3).كلكم القرآف ٞبٌاؿ ذك كجتو

(4). 
 ىٍم  ىاًئشىةى رىًضيى العَّمىي  ىهػٍهىا، كليس العيب ُب القرآف كااشل ، لكم العيب في م  حيمم ا٤بحيشابى ؼ

ًذًو اا ىةى : قىالىتٍ  ﴿ييتى الَّمًذم أىنٍػزىؿى  ىعىٍيكى اٍلًكحيىابى ً ٍهىي آ ىاته : تىالى رىسيتؿي العَّمًى صىعَّمل اي  ىعىٍيًى كىسىعَّممى يى
                                                 

1
 (9/ 1)تفسّب الراغب اِلصفهاين  

2
 : برقم(175: ص)ا٤بهحيخب  م  سهح  مح بم ٞبيح ت صمبي السا رائي  ؛ 30006: برقم(125/ 6) صه  ابم أيب شيمة  

ا٤بعجم ؛ 122 : برقم(329/ 1)٧بققا - صبيح ابم اماف  ؛ 3421 : برقم(346/ 8 )(المبر الزخار) سهح المزار  483
سعسعة اِلااد ح الصبيبة كشيا  م فقهها ؛ كاكم  عيى اِللماين بالصبة ُب 1044 : برقم(209/ 2)الصغّب لعطرباين 

 .713 : برقم(330/ 2)كفتائحيا 
3

- دار ابم  ثّب، دار الكعم الطيب : الهاشر؛ (يػ1250 ت)٧ب ح بم  عي بم ٧ب ح بم  مح ا الشت اين الي ِب ؛ فحيح القح ر 
 .(14/ 1).  يػ1414- اِلكٔب : ؛ طد شق، بّبكت

4
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٧بيٍكى ىاته ييمَّم أيُّـر اٍلًكحيىاًب كىأيخىري  يحيىشىاهًبىاته فىأى َّما الَّمًذ مى ُب قػيعيتهًبًٍم زىٍ غه فػىيىحيَّمًمعيتفى  ىا تىشىابىىى ً ٍهىي اٍبحًيغىااى 
هىًة كىاٍبحًيغىااى تىٍأًك ًعًى كى ىا  ػىٍععىمي تىٍأًك عىىي ًإالَّم العَّمىي كىالرَّماًسخيتفى ُب اٍلًعٍعًم  ػىقيتليتفى آ ىهَّما ًبًى  يع  ً ٍم ً ٍهًح رىبػيِّنهىا كى ىا  اٍلًفحيػٍ

فىًإذىا رىأىٍ ًت »: قىاؿى رىسيتؿي العَّمًى صىعَّمل اي  ىعىٍيًى كىسىعَّممى :  قىالىتٍ ؛[7: آؿ   راف] ىذَّم َّمري ًإالَّم أيكليت اٍِلىٍلمىاًب﴾
 .  حيفق  عيى(1).«الَّمًذ مى  ػىحيَّمًمعيتفى  ىا تىشىابىىى ً ٍهىي فىأيكلىًئًك الَّمًذ مى ٠بىَّمل العَّمىي فىاٍاذىريكييمٍ 

إف القرآف كاحةه  حيكا عةه بآ اتى، كسترو ك قاصحو، فهت  فسر بعضى بعضان، ف م اْلجباؼ 
 هح تفسّب آ ة  ثال، التقتؼ  هح ٦برد تعك اا ة، دكف الهَّمظر إٔب القرآف بأ  عى كٗبا ٰب عى  م 

صىعَّمل اي -، كقح أصع ٥بذا ا٤بمحأ الهيب ..سياقات تفسر بعضها بعضا، ك م ا٤بحيشابى العفظي كا٤بعهتم 
﴿الَّمًذ مى آ ىهيتا كىٓبٍى  ػىٍعًمسيتا ًإٲبىانػىهيٍم : ايه ا اسحيشكع أصبابى  عُب الظعم ُب قتلى تعأب - ىعىٍيًى كىسىعَّممى 
ًذًو اا ىةي :  رىًضيى العَّمىي  ىٍهىي، قىاؿى  بم  سعتد ىٍمًح العَّمىً ، فعم [82: اِلنعاـ]ًبظيٍعمو﴾  ﴿الَّمًذ مى : لى َّما نػىزىلىٍت يى

شىقَّم ذىًلكى  ىعىل أىٍصبىاًب رىسيتًؿ العَّمًى صىعَّمل اي  ىعىٍيًى  [82: اِلنعاـ]آ ىهيتا كىٓبٍى  ػىٍعًمسيتا ًإٲبىانػىهيٍم ًبظيٍعمو﴾ 
؟ فػىقىاؿى رىسيتؿي العَّمًى صىعَّمل اي  ىعىٍيًى كىسىعَّممى : كىسىعَّممى، كىقىاليتا ، أىالى : " أى ػُّرهىا ٓبٍى  ػىٍعًمٍس ًإٲبىانىىي ًبظيٍعمو ًإنَّمىي لىٍيسى ًبذىاؾى

  (2) ".[13: لق اف]﴿ًإفَّم الشيِّنٍرؾى لىظيٍعمه  ىًظيمه﴾ : تىٍس ىمي ًإٔبى قػىٍتًؿ ليٍق ىافى اًلٍبًهىً 
ك٪بح أف بياف القرآف بالقرآف  هى  ا يت  حيصع ك هى  ا يت  هفصع، ك هى  ا يت صر ح ك هى  ا 

 (يػ1393:ت)يذا اْل اـ الشهقيطي ؼ يت غّب صر ح، أ ا ارؽ كأنتاع المياف فهي  ذ ترة ُب أبتاهبا
، قح قحـ لى ٗبقح ة  ه ة ُب أنتاع بياف القرآف «أضتاا المياف ُب إ ضاح القرآف بالقرآف »:ُب  حيابى

 .، فال دا ي لذ ريا يهالعقرآف، كتتسم فيها  ثّبان 
 

 :ال لاب  اسُّدنَّتة بهان أوجو: ثانها
يت - صىعَّمل اي  ىعىٍيًى كىسىعَّممى - إف السُّرهَّمة الٌهمت ٌة  حيععق بمياف القرآف الكرًن، ايح أٌف الٌهيبٌ 

أ عم بكحياب ا فه ا، كسٌهحيى كاي ثاين، ال  معغ اح إ جاز القرآف، ك٪بح أفَّم اى جٌع ك ال قرف 
: آؿ   راف/129: المقرة]﴿كى ػيعىعيِّن يهيمي اٍلًكحيىابى كىا٢بًٍٍك ىةى﴾  :الكحياب با٢بك ة في ا آ ة؛ قاؿ تعأب

﴿كىاذٍ يٍرفى  ىا  ػيحيػٍعىل ُب بػيييتًتكيمَّم ً ٍم آ ىاًت العَّمًى كىا٢بًٍٍك ىًة﴾ :  ؛ كقاؿ سمبانى[2: ا١ب عة/ 164
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كسٌهة رستؿ ا  يمػىيػيِّنهىة  م ا  عُب  ا أراد، دليالن  عل :" (يػ204 )الشَّماًفعيقاؿ ؛ [34: اِلازاب]
 (1)."خاصيِّنى ك ا يِّنى، ٍب قرف ا٢بك ة هبا بكحيابى، فاتمعها إ او، كٓب ٯبعع يذا ِلاح  م خعقى غّب رستلى

ى بًمػىيىاًف العَّمًى جىعَّم ذًٍ ريوي، أىفَّم ٩بَّما أىنٍػزىؿى العَّمىي ً مى  :"تفسّب ُب (ق310) الطربمقاؿ  فػىقىٍح تػىمػىْبَّم
صىعَّمل اي -،  ىا الى  يتصىعي ًإٔبى ً ٍعًم تىٍأًك ًعًى، ًإالَّم بًمػىيىاًف الرَّمسيتًؿ -صىعَّمل اي  ىعىٍيًى كىسىعَّممى -اٍلقيٍرآًف،  ىعىل نىًمييِّنًى 

يًم  ىا ًفيًى، ً ٍم كجيتًو أىٍ رًوً - ىعىٍيًى كىسىعَّممى  كىكىاًجًمًى، كىنىٍحًبًى، كىًإٍرشىاًدًو كىصيهيتًؼ نػىٍهًيًى، : ، كىذىًلكى تىٍأًك عي ٝبًى
، كى ىا أىٍشمىىى ذىًلكى ً ٍم  ٍعًقًى لًمػىٍعضو زًـً بػىٍعضى خى كىكىظىاًئً  ايقيتًقًى، كىايحيكًدًو، كى ىمىاًلًغ فػىرىاًئًضًى، كى ىقىاًد ًر الالَّم

اـً آً ًى، الَّمًٍب ٓبٍى  يٍحرىٍؾ ً ٍع يهىا ًإالَّم بًمػىيىاًف رىسيتًؿ العَّمًى  ا كىٍجىه الى .  ًِلي َّمحًيىً -صىعَّمل اي  ىعىٍيًى كىسىعَّممى -أىٍاكى كىيىذى
، بحيىٍأًك ًعًى، بًهىصٍّ ً ٍهىي  ىعىٍيًى، أىٍك -صىعَّمل اي  ىعىٍيًى كىسىعَّممى -ٯبىيتزي ًِلىاىحو اٍلقىٍتؿي ًفيًى، ًإالَّم بًمػىيىاًف رىسيتًؿ العَّمًى 

لىةو قىٍح نىصىمػىهىا دىالَّمةن أي َّمحيىىي  ىعىل تىٍأًك ًعىً  تىٍأًك عي اٍلقيٍرآًف غىيػٍرى  يٍحرىؾو ًإالَّم : "ايػ كقاؿ ُب  تضم آخر (2) .".ًبحىالى
  (3)".بًمػىيىاًف  ىٍم جىعىعى العَّمىي إًلىٍيًى بػىيىافى اٍلقيٍرآفً 

نىا:" (يػ728:ت)ابم تي يةقاؿ    -صىعَّمل العَّمىي  ىعىٍيًى كىسىعَّممى -آثىاري رىسيتًؿ العَّمًى : كىالسُّرهَّمةي ً ٍهحى
ته  ىعىل  ىٍعهىاوي  الى ًئعي اٍلقيٍرآًف أىٍم دىالى  (4)."كىالسُّرهَّمةي تػيفىسيِّنري اٍلقيٍرآفى كىًييى دىالى

السُّرهَّمةي رىاًجعىةه  :اٍل ىٍسأىلىةي الثَّمالًثىةي :"  ٙبت باب ا٤بتافقات ُب  حيابى(يػ790:ت)الشَّماًايب ك قح 
ًعًى، كىبػىيىافي  يٍشًكًعًى، كىبىٍسطي ٨بيٍحيىصىرًوً   (5) ."ُب  ىٍعهىايىا ًإٔبى اٍلًكحيىاًب؛ فىًهيى تػىٍفًصيعي ٦بيٍ ى

 (6)". اٍاثىار ُب بػىيىاف الٌسهة جمل الت الحيػَّمٍهزً ع قتال كى ى ال أى ثر  م أىف ٙبصل:"قىاؿى أىبيت   ر
لكم ُب يذا الهتع  قح  سحيشكع القائع اتؿ  ا قعهاو سالفان  م بياف القرآف، ك ا نقتلى 
ااف  م بياف الٌسٌهة لعقرآف كأٮبيحيى، بع لعع المعض  قتؿ ال ٯبتز أف  مْب القرآف إالٌ بالسٌهة؟ كقح 

فإف قاؿ قائع ال ٯبتز أف  مْب  :" بقتلى(يػ456:ت)الظايرم  أجاب  عل يذا اْلشكاؿ ابم اـز
ى لًعهَّماًس  ىا نػيزيِّنؿى إًلىٍيًهٍم كىلىعىعَّمهيٍم :القرآف إال بالٌسٌهة ِلفَّم اى تعأب  قتؿ  ﴿كىأىنٍػزىٍلهىا إًلىٍيكى الذيِّنٍ رى لحييمػىْبيِّن

ليس ُب اا ة الٌٍب ذ رت أنى  عيى الصالة :  قيع لى كبا تعأب الحيتفيق،[44: الهبع] ػىحيػىفىكَّمريكفى﴾ 
                                                 

1
 .(79/ 1)الرسالة لعشافعي  

2
 .(74/ 1)تفسّب الطربم 

3
 .(283/ 2 )نفس ا٤برجم 

4
 .(102/ 4)٦ب تع الفحياكل  

5
 .(314/ 4)ا٤بتافقات  

6
صاّب بم ٧ب ح بم نتح بم  مح ا العىٍ رم ا٤بعركؼ ،  نقالن  م إ قاظ ٮبم أكٕب اِلبصار لالقحيحاا بسيح ا٤بهاجر م كاِلنصار 

ين ا٤بالكي   .(48: ص) .بّبكت– دار ا٤بعرفة : الهاشر، (يػ1218: ت)بالفيالَّم
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 كنص ظاير أنى أنزؿ تعأب  عيى الذ ر ليميهى جعيكالسالـ ال  مْب إال بتاي ال  حيعل بع فيها بياف 
 صىعَّمل اي  ىعىٍيًى كىسىعَّممى فقح بيهى ٍب إف  اف ٦ب ال ال  فهم الٌهيبٌ لعٌهاس كالمياف يت بالكالـ فإذا تالو 

 ﴿فىًإذىا قػىرىٍأنىاوي فىاتَّمًمٍم : عهاو  م لفظى بيهى ايهئذ بتاي  تال إليى إ ا  حيعتا أك غّب  حيعت   ا قاؿ تعأب
هىا بػىيىانىىي﴾  (18)قػيٍرآنىىي  فأخرب تعأب أف بياف القرآف  عيى  ز كجع كإذا  [19، 18: القيا ة]ٍبيَّم ًإفَّم  ىعىيػٍ

 . (1)" م  هح ا  ز كجع  اف  عيى فميانى  م  هحو تعأب كالتاي  عى  حيعتو كغّب  حيعتو فهت
 

 :   حيعحدة ك هها  عل سميع الحي ثيع  ا  عي(2)ك٥بذا  انت كجتو بياف الٌسٌهة لعقرآف
 

 .ا٤بطعق كتقييح العاـ، كٚبصيص ا٤بشكع، كتتضيح القرآف، ُب اجمل ع  مياف: فااوجو  ألول
 ٤بقاد ر كبيانى ك يفيحيها، ر عاهتا، ك حد ا٣ب س، الصعتات ٤بتاقيت كالسالـ الصالة  عيى بيانى  -

اًبرنا،  ػىقيتؿي  م كرد. ا٢بج ٤بهاسك كبيانى كأنتا ها، كأكقاهتا، الز اة، مى جى رىأىٍ تي : "  أىيب الزُّربػىٍّبً، أىنَّمىي ٠بًى
لحيىٍأخيذيكا  ىهىاًسكىكيٍم، فىًإينيِّن الى »: الهَّميبَّم صىعَّمل اي  ىعىٍيًى كىسىعَّممى  ػىٍرً ي  ىعىل رىاًاعىحًيًى  ػىٍتـى الهَّمٍبًر، كى ػىقيتؿي 

 (4).«كىصىعُّرتا  ى ىا رىأى ٍػحيي يتين أيصىعيِّني  : »كقاؿ (3).«أىٍدرًم لىعىعيِّني الى أىايجُّر بػىٍعحى اىجَّمًٍب يىًذوً 
ى لىكيمي  ﴿: تعأب قتلى ُب اِلستد كا٣بيط اِلبيض لعخيط-صىعَّمل العَّمىي  ىعىٍيًى كىسىعَّممى - تفسّبو - اىٌبَّم  ػىحيىمػىْبَّم

 .العيع كستاد الههار بياض بأنى ،[187: المقرة]ا٣ٍبىٍيطي اٍِلىبٍػيىضي ً مى ا٣ٍبىٍيًط اٍِلىٍستىًد ً مى اٍلفىٍجًر ﴾ 
الَّمًذ مى آ ىهيتا كىٓبٍى  ػىٍعًمسيتا ًإٲبىانػىهيٍم ًبظيٍعمو  ﴿: تعأب قتلى ُب الظعم -صىعَّمل العَّمىي  ىعىٍيًى كىسىعَّممى - ٚبصيصى -

،  هى  راد الظعم أىف فهم الصبابة بعض فإف بالشرؾ، ،[82: اِلنعاـ]﴾   كأ ها: قاؿ اٌب الع ـت
 (5)«.الشرؾ يت إ٭با بذلك، ليس»:  -صىعَّمل العَّمىي  ىعىٍيًى كىسىعَّممى -الٌهيبٌ  فقاؿ نفسى؟  ظعم ٓب

 

                                                 
1

 .(81/82/ 1)اْلاكاـ ُب أصتؿ اِلاكاـ البم اـز  
2

 .أكجى بياف السُّرهَّمة لعكحياب:  ٙبت  هتاف(43/ 1)الحيفسّب كا٤بفسركف  : هظر 

3
 .(943/ 2)صبيح  سعم  

4
 .631 : برقم(128/ 1)صبيح المخارم  

5
 .4776 : برقم(114/ 6) صبيح المخارم : هظر 
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﴾ الضآلْب ﴿ك (1)باليهتد،﴾  ىعىٍيًهم ا٤بغضتب﴿:  مياف ، لفظو   عُب بياف:  اثاني  اوجو
 ا٢بيض  م  يطهَّمرة بأهنا ،[25: المقرة]﴾  ُّرطىهَّمرىةه  أىٍزكىاجه  ًفيهىآ كى٥بىيمٍ ﴿: تعأب قتلى  ك مياف(2).بالهصارل
ا كىقيتليتا ًاطَّمةه نػىٍغًفٍر لىكيٍم خىطىا ىا يٍم  ﴿: تعأب قتلى  ك مياف(3).كالهخا ة كالمزاؽ كىاٍدخيعيتا اٍلمىابى سيجَّمحن

 بأهنم[ 59-58: المقرة]فػىمىحَّمؿى الَّمًذ مى ظىعى يتا قػىٍتالن غىيػٍرى الَّمًذم ًقيعى ٥بىيٍم ﴾  (58)كىسىهىزً حي اٍل يٍبًسًهْبى 
  (4).شعّبة ُب امة: كقالتا أسحيايهم  عل  زافتف دخعتا

  عل ا٤برأة نكاح  حيبرًن الكرًن، القرآف ُب جاا  ا  عل زائحة أاكاـ بياف : اثااث  اوجو
 يذا كغّب كٲبْب، بشايح كا٢بكم ا١بحة، ك ّباث اصم، الزاين كرجم الفطر، كصحقة كخالحيها،   حيها
 .الفركع  حيب ُب  تجح  ثّب

 نيًسخىت  ذا آ ة أف -صىعَّمل العَّمىي  ىعىٍيًى كىسىعَّممى - ا رستؿ  يمْبيِّن   أف: الهسخ بياف:  ار بع  اوجو
  هى بياف (5)«.لتارث كصية ال: » كالسالـ الصالة  عيى فقتلى بكذا، نيًسخ  ذا اكم أف أك بكذا،
 جعح بالمكر  المكر: »كاح ح. تالكهتا بقيت كإف اك ها  هستخ كاِلقربْب لعتالح م التصية آ ة أف
  ىٍأًتْبى  كالالٌب﴿: الهساا سترة  م[ 15 ]اا ة اكم لهسخ أ ضان   هى بياف  (6)«. اـ كتغر ب  ائة

 . ثّب يذا كغّب.. ﴾  يِّنٍهكيمٍ  أىٍربىعةن   ىعىٍيًهمَّم  فاسحيشهحكا نيِّنسىآًئكيمٍ  ً م الفااشة

                                                 
1

 .(185/ 1)تفسّب الطربم  : هظر 

2
 .(193/ 1)نفس ا٤برجم : هظر 

3
ً مى ا٢بىٍيًض، كىالمػىٍتًؿ، »: [25: المقرة]﴿ يطىهَّمرىةه﴾ : قىاؿى أىبيت العىالًيىةً :  قاؿ(116/ 4 )قصبيحركل يذا ا٤بعُب المخارم  ُب  

 ق عجمُب ابم اِل رايب فعم أجح  م أسهحو إليى إالٌ  - صعل ا  عيى كسعم- كركم أ ضا  م ٦بايح أ ا إسهادو إٔب الهيبٌ «كىالمػيزىاؽً 
 صفة  ُب نعيم اِلصمهاين؛ كأبتدار ابم ا١بتزم: ، الهاشر مح اسم بم إبراييم بم أٞبح ا٢بسيِب:  ٙبقيق204: برقم(129/ 1)

/ 1)الحر ا٤بهثتر ؛ كنسمها السيتاي ُب دار ا٤بأ تف لعَباث: الهاشر،   عي رضا  مح ا:، ٙبقيق363: برقم(200/ 2 ) ا١بهة
 .ا٢بٍىاً م كىاٍبم  ٍردىكىٍ ى إٔب (97

4
 .1019:برقم(112/ 2)تفسّب الطربم  : هظر 

5
كأشار لحيقت حيى، كقح أصاب،  (264/ 6)أخرجى أبت داكد كالَب ذم كاسهى كالميهقي : (7/ 1)أاكاـ ا١بهائز  قاؿ اِللماين ُب 

  ".212/ 4)" ٦ب م الزكائح " فإف إسهادو اسم، كلى شتايح  ثّبة  هح الميهقي ك 

6
سهجر بم  مح ا ا١باكٕب، أبت سعيح، : تمى؛ر1569 : برقم(267/ 3)ترتيب سهجر  - ق  سهح ُبالشافعيركاو هبذا العفظ  

-  يػ 1425اِلكٔب، : ؛ طشر ة غراس لعهشر كالحيتز م، الكت ت: الهاشر؛  اير  اسْب فبع: قاقق؛(يػ745: ت) عم الح م 
 : برقم(852/ 2)سهم ابم  اجى ؛ ك594 : برقم(1191/ 3)٧بققا -  الحيفسّب  م سهم سعيح بم  هصتر ككرد ُب.  ـ2004
2550. 
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 ك كتف الكحياب، بى جاا ٤با  تافقة السُّرهَّمة تأتل بأف كذلك الحيأ يح، بياف:  ا امس  اوجو
عُّر  ىاؿي اٍ رًئو  : »كالسالـ الصالة  عيى  قتلى كذلك. كتقت حيى ا٢بكم تأ يح ذلك  م القصح الى ٰبًى

هىكيمٍ  أىٍ تىالىكيمٍ  تأ عتا الى ﴿: تعأب قتلى  تافق  فإنى(1).« يٍسًعمو ًإالَّم ًبًطيًب نػىٍفسو ً ٍهىي  ﴾ بالمااع بػىيػٍ
فىاتػَّمقيتا اى ُب الهيِّنسىاًا، فىًإنَّمكيٍم أىخىٍذٛبييتييمَّم بًأى ىاًف اً،  : »كالسالـ الصالة  عيى كقتلى ؛[29: الهساا]

ًة اً  : الهساا]﴾ با٤بعركؼ كى ىاًشريكييمَّم ﴿: تعأب لقتلى  تافق  فإنى(2).«كىاٍسحيىٍبعىٍعحييٍم فػيريكجىهيمَّم ًبكىًع ى
19.] 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
                                                 

1
 .صبيح: كقاؿ1459:برقم(279/ 5)إركاا الغعيع ُب ٚبر ج أااد ح  هار السميع  أخرجى اِللماين ُب 

2
/ 2 )ق سهم ُب داكدك أب؛ ك3074 : برقم(1022/ 2 )ق سهم ُبابم  اجى؛ ك1218:برقم(889/ 2 )ق صبيح ُب سعمركاو  

 .1905 : برقم(182
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  ُمفموم  الأويل:        ا بحث  اثّااث. 

 :كٰبحيتم  عل
 

    لغةالحيأك عتعر . 
 الحيأك ع ُب اصطالح. 
 قانتف الحيأك ع. 
 الفرؽ بْب الحٌيفسّب كالحيأك ع. 
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  ُمفموم  الأويل:  ا بحث  اثّااث. 
  اغة الأويلتعريف . 

،  ػيؤىكيِّنؿ، : تقتؿ. (أىكَّمؿى ): كفععى ا٤باضي ربا ي  ضعَّم  (تفعيع) الحيأك ع  صحر،  عل كزف أىكَّمؿى
: ٚبحيع  إالٌ أف الظاير فيها  رجم إٔب  عهيْب ُب اسحيع االهتا العغت ة :(أىكؿ): تأك الن ، ك ادة الكع ة

 .العتدة كالرجتع، كالحٌيفسّب كالمياف
: ك حيعحل بعم أك إٔب، ك أٌب أ ضا الز ا، جاا ُب  حياب العْب:  ا عنى  ألول  اعودة و ارجوع

 أك الثُّرعح إٔب ك ذا،  ذا قىٍحر إٔب فآؿ كالحَّمكااى  الهَّمميذى  اىمىٍختي : تقتؿ إليى، رجم إذا إليى،  ػىؤيكؿي  آؿ" 
  .(1)".رجم: أم الرُّربم،

: الحيأك ع:"[7: آؿ   راف]كىاٍبحًيغىااى تىٍأًك ًعًى﴾ ﴿ :ُب قتلى تعأب (ق209:ت)قاؿ أبت  ميحة
 . صّبو: كا٤برجم الحٌيفسّب،
 :(2)اِل شل قاؿ 

انىٍت تىأىكُّرؿي ايمػيِّنهىا   ىعىل أىنػَّمهىا  ى
 

مىا **** تىأىكُّرؿى رًٍبًعييِّن السيِّنقىاًب فىأىٍصبى
(3) ".(4) 

،:" (ق350:ت) الفىارىايبٌ قاؿ إسباؽ     .(5) ."أٍصعىبىىي : أىم  الىى، كآؿى  رىجىمى،: أىم آؿى
 

                                                 
1

د  هحم ا٤بخزك ي، د : ؛ ت(يػ170: ت)أبت  مح الرٞبم ا٣بعيع بم أٞبح بم   رك بم ٛبيم الفراييحم المصرم ؛  حياب العْب 
 .(359/ 8 ).دار ك كحيمة ا٥بالؿ: الهاشر؛ إبراييم السا رائي

ك قاؿ لى ،   ىٍي يتف بم قيس بم جهحؿ بم شرىاًايع بم  ىٍتؼ بم سعح بم ضميعة بم قيس بم ثػىٍععىمىة : كىييتى (ق7:ت)كاِل شل 2
،  امقات فبتؿ الشعراا: هظر. م شعراا الطمقة اِلكٔب ُب ا١بايعية كأاح أصباب ا٤بععقات،أ شل بكر بم كائع كاِل شل الكمّب
 .(52/ 1 ).دار ا٤بحين  جحة: الهاشر، ٧ب تد ٧ب ح شا ر: اقق ،(يػ232: ت)٧ب ح بم ساٌلـ بم  ميح ا ا١ب بي

3
كلح الهاقة :  رًٍبًعييِّن السيِّنقىابً .ـ2005-يػ1425:دار ا١بيع،ط:  تس  شكرم فراات،ط.الميت ُب د تاف اِل شل، شرح د 

 .9ص. سا ة  تلح، كيت الذم  تلح ُب الربيم 

4
–  كحيمة ا٣با٪بل : الهاشر؛ ٧ب ح فتاد سزگْب: اقق؛ (يػ209: ت)أبت  ميحة  ع ر بم ا٤بثُب الحيي ل المصرم ؛ ٦باز القرآف 

 (.86/ 1) .ـ1961ػ- ق1381: ؛ طالقايرة
5

:  راجعة؛ د حيتر أٞبح ٨بحيار   ر: ؛ ت(يػ350: ت)أبت إبراييم إسباؽ بم إبراييم بم ا٢بسْب الفارايب، ؛  عجم د تاف اِلدب 
/ 4 ). ـ2003-  يػ 1424:  اـ الهشر؛  ؤسسة دار الشعب لعصبافة كالطما ة كالهشر، القايرة: ؛ طد حيتر إبراييم أنيس

 (.1628/ 4 ).الصباح تاج العغة كصباح العربية:  هظر أ ضا. (199
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 ًإذا إ ىالةن،  ػىؤيكلى  الىى كىآؿ:  قىاؿى .أىٍكالن   ػىؤيكؿ آؿ كىقح:" (ق370:ت)كقاؿ أبت  هصتر اِلزيرم
 (1)."الرُّرجتع اِلىٍكؿي : اٍِلى رىايب  اٍبم  ىم ثػىٍععىب،: آؿ قاؿ...كسىاسىى أىٍصعبى

، أىمٍ : (ق395:ت)قاؿ ابم فارس أىكَّمؿى ا٢بٍيٍكمى ًإٔبى : "  ػيقىاؿي : قىاؿى  ػىٍعقيتبي . رىجىمى : كىآؿى  ػىؤيكؿي
  .(2).أىٍرجىعىىي كىرىدَّموي إًلىٍيًهمٍ : ، أىمٍ "أىٍيًعًى 

فكع ة الحيأك ع تحكر اتؿ العتدة كالرجتع،   ا نعبظ أهنا ترجم إٔب اْلصالح  هح بعض 
ك أنى أرجعى إٔب " أٍصعىبىىي : أىم  الىى، كآؿى :"  كلععى  م الماب أم  م الرجتع، ِلف قت٥بم(3) ع اا العغة

:" االحيى قمع فسادو أك إتالفى، ك٥بذا ا٤بعُب نرل ابم فارس  رجم ا٤بعاين ا٤بخحيعفة إٔب يذا الماب فيقتؿ
ثػيرى : كىآؿى اٍلقىًطرىافي   ػىٍرًجمي : كىييتى ً مى اٍلمىاًب، ًِلىنَّمىي ٰبىيتري كىٰبىٍرًم، أىمٍ . ًإذىا ٫بىي ى : كىآؿى ًجٍسمي الرَّمجيعً . ًإذىا خى

ا اٍلمىاًب، ًِلىفَّم  ىٍرًجمى الرَّمً يَّمًة ًإٔبى رىاً يهىا؛ًإٔبى تًٍعكى ا٢بٍىاؿً   (4)." كىاٍْلً ىالىةي السيِّنيىاسىةي ً ٍم يىذى

 
كيذا ا٤بعُب كإف  اف كاردا  هح أيع العغة، إالٌ أف اسحيع الى  ثر :  ا عنى  اثاني  اّلفسهر و ابهان

 .كبذلك أصمح الحٌيفسّب  رادؼ لحٌيأك ع.  هح  ع اا الحٌيفسّب، أم تفسّب القرآف الكرًن

 (5)".الحيفسّب: الحيأك ع: " (ق209:ت)قاؿ أبت  ميحة

 ا٤بٍعُب: قىاؿى  ٰبٓب بم أىٍٞبح  ىم اٍل يٍهًذرًمٌ  كأىخربين: (ق370:ت)قاؿ أبت  هصتر اِلزيرم
 (6).كىاًاح كالحيأك ع كىالحيػَّمٍفًسّب

 

 

 

                                                 
1

 (314/ 15 )العغة هتذ ب 

2
؛ (يػ538: ت)أبت القاسم ٧ب تد بم   رك بم أٞبح، الز٨بشرم ، أساس المالغةٌ :  ؛ ك هظر أ ضا(159/ 1) قا يس العغة  

 .(39/ 1 ). ـ1998-  يػ 1419اِلكٔب، : ؛ طلمهاف– دار الكحيب العع ية، بّبكت : الهاشر، ٧ب ح باسع  يتف الستد: ٙبقيق
3

: اقق ،(يػ285: ت)٧ب ح بم  ز ح ا٤بربد، أبت العماس ،  الكا ع ُب العغة كاِلدب:٩بم قاؿ يذا ا٤بعُب ا٤بربد ُب الكا ع،  هظر  
 .(129/ 3 ). ـ1997-  يػ 1417:  الثالثة، طالقايرة– دار الفكر العريب : الهاشر، ٧ب ح أبت الفضع إبراييم

4
 .(160/ 1)  قا يس العغة : هظر 
5

 .(86/ 1)٦باز القرآف  
6

 (.135/ 3 )العغة هتذ ب 
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 :اِلشياا  م هبا  عرٌب  الٍب العمارات ألفاظ  عاين باب: "ٙبت (ق395:ت)قاؿ ابم فارس
 (1)." حيقاربة هبا ا٤بقاصح فإف اخحيعفت كإف كيي. كالحيأك ع كالحيفسّب، ا٤بعُب،: كيي ثالثة إٔب ك رجعها

ـً اٍلعىرىًب فىًإنَّمىي الحيػَّمٍفًسّبي كىاٍل ىٍرًجمي كىاٍل ىًصّبي، كىقىٍح أىٍنشىحى ":قاؿ أبت جعفر  كىأى َّما  ىٍعُبى الحيَّمٍأًك ًع ُب  ىالى
   :بػىٍعضي الرُّركىاًة بػىٍيتى اٍِلىٍ شىل
انىٍت تىأىكُّرؿي ايمػيِّنهىا   ىعىل أىنػَّمهىا  ى

 
مىا ****  . تىأىكُّرؿى رًٍبًعييِّن السيِّنقىاًب فىأىٍصبى

ا، ًإذىا صىارى إًلىٍيًى كىرىجىمى  ػىؤيكؿي أىٍكالن كىأىكَّمٍلحييىي أىنىا  : كىقىٍح ًقيعى . صىيػَّمٍرتيىي إًلىٍيىً : كىأىٍصعيىي ً ٍم آؿى الشَّمٍياي ًإٔبى  ىذى
﴾ : ًإفَّم قػىٍتلىىي  أىٍم جىزىاان، كىذىًلكى أىفَّم ا١بٍىزىااى ييتى الَّمًذم آؿى إًلىٍيًى أىٍ ري اٍلقىٍتـً  [59: الهساا]﴿كىأىٍاسىمي تىٍأًك الن

تػىٍفًسّبي ايمػيِّنهىا كى ىٍرًجعيىي، كىًإ٭بَّمىا  يرً حي ًبذىًلكى أىفَّم ايمػَّمهىا  ىافى صىًغّبنا " كىتىأىكَّمؿى ايمػيِّنهىا : كىصىارى إًلىٍيًى، كى ػىٍعًِب ًبقىٍتلًىً 
ُب قػىٍعًمًى، فآؿى ً مى الصيِّنغىًر ًإٔبى اٍلًعظىًم، فػىعىٍم  ػىزىٍؿ  ػىٍهميتي اىٌبَّم أىٍصبىبى فىصىارى قىًحٲبنا  ىالسَّمقىًب الصَّمًغًّب الَّمًذم 

ًمّبنا ً ٍثعى أي يِّنىً   (2)."ٓبٍى  ػىزىٍؿ  ىشيبُّر اىٌبَّم أىٍصبىبى فىصىارى  ى

   ثالثة  عاف راد بىالحيأك ع ُب اصطالح العع اا، : صطالحال الأويل في . 

أف  راد بالحيأك ع اقيقة  ا  ؤكؿ إليى الكالـ، كإف كافق ظايرو، كيذا يت ا٤بعُب الذم  : ألول
﴿يىٍع  ػىٍهظيريكفى ًإالَّم تىٍأًك عىىي  ػىٍتـى  ىٍأٌب تىٍأًك عيىي  ػىقيتؿي   : راد بعفظ الحيأك ع ُب الكحياب كالسهة،  قتلى تعأب
 .[53: اِل راؼ]الَّمًذ مى نىسيتوي ً ٍم قػىٍمعي قىٍح جىااىٍت ريسيعي رىبػيِّنهىا بًا٢بٍىقيِّن﴾ 

  ا ًإال  هظركف يع  عهاو: ﴾تىٍأًك عىىي  ًإالَّم   ػىٍهظيريكفى  يىعٍ ﴿ :"(يػ311:ت)أبت إسباؽ الزجاج قاؿ 
 أم ،﴾العَّمىي  إال تىأًك عىىي   ػىٍععىمي  كى ىا ﴿:قتلى يت - كا أ عم- الحيأك ع كيذا المعح،  م أ ريم إليى  ؤيكؿ
-  بالمعح﴾ًبىً  آ ىهَّما  ػىقيتليتفى  اٍلًعٍعمً  ُب  كىالرَّماًسخيتفى ﴿: العَّمى ًإال إًليى  ؤيكؿ ك ا المعح،  كتف  ٌب  ععم  ا

 (3)." –أ عم كالعَّمى

                                                 
1

: ت)أٞبح بم فارس بم ز ر اا القزك ِب الرازم، أبت ا٢بسْب ؛ الصاايب ُب فقى العغة العربية ك سائعها كسهم العرب ُب  ال ها  
 (.14: ص ).ـ1997-يػ1418 : اِلكٔبط: الطمعة، ٧ب ح  عي بيضتف: الهاشر، (يػ395

2
 (.205/206/ 6) ت شا ر /تفسّب الطربم  
3

: الهاشر؛  مح ا١بعيع  محو شعيب: اقق؛ (يػ311: ت)إبراييم بم السرم بم سهع، أبت إسباؽ الزجاج ؛  عاين القرآف كإ رابى 
  (.341/ 2 ). ـ1988-  يػ 1408اِلكٔب : ؛ طبّبكت–  آب الكحيب 
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  ؤكؿ  ا العرب  الـ ُب الحيأك ع (1) يساف ابم قاؿ :"(يػ338:ت)أبت جعفر الهَّمبَّماس كقاؿ 
 (2)".ذلك ُب اِل ر  عيى  سحيقر ك ا  عهاو إليى  رجم  ا فحيأك عى الكالـ  عُب إليى

: الرجتع إٔب اِلصع، ك هى: الحيأك ع  م اِلىٍكؿ، أم ":(يػ502:ت)اِلىٍصفىهىاين  الرَّماًغب قاؿ
 (3)."ا٤بٍتًئعي لع تضم الذم  رجم إليى، كذلك يت رٌد الشيا إٔب الغا ة ا٤برادة  هى،  ع ا  اف أك فعال

 :كيذا ا٤بعُب كارد ُب القرآف ُب أ ثر  م  تضم، كيت  ااٌب
  : الأويل في  اقرآن  ا ريم

  يحيىشىاهًبىاته  كىأيخىري  اٍلًكحيىابً  أيُّـر  ييمَّم  ٧بيٍكى ىاته  آ ىاته  ً ٍهىي  اٍلًكحيىابى   ىعىٍيكى  أىنٍػزىؿى  الَّمًذم ييتى ﴿: قاؿ تعأب .1
هىةً  اٍبحًيغىااى  ً ٍهىي  تىشىابىىى   ىا فػىيىحيَّمًمعيتفى  زىٍ غه  قػيعيتهًبًمٍ  ُب  الَّمًذ مى  فىأى َّما  العَّمىي  ًإالَّم  تىٍأًك عىىي   ػىٍععىمي  كى ىا تىٍأًك ًعىً  كىاٍبحًيغىااى  اٍلًفحيػٍ

:   راف آؿ]﴾اٍِلىٍلمىابً  أيكليت ًإالَّم   ىذَّم َّمري  كى ىا رىبػيِّنهىا ً ٍهحً  ً مٍ   يع   ًبىً  آ ىهَّما  ػىقيتليتفى  اٍلًعٍعمً  ُب  كىالرَّماًسخيتفى 
 .؛ كسهرجل تفسّبو في ا بعح[7
 ُب  تػىهىازىٍ حييمٍ  فىًإفٍ  ً ٍهكيمٍ  اٍِلىٍ رً  كىأيكٕب  الرَّمسيتؿى  كىأىًايعيتا العَّمىى  أىًايعيتا آ ىهيتا الَّمًذ مى  أى ػُّرهىا  ىا﴿:قاؿ تعأب .2

يػٍره  ذىًلكى  اٍاًخرً  كىاٍليػىٍتـً  بًالعَّمىً  تػيٍؤً هيتفى   يٍهحييمٍ  ًإفٍ  كىالرَّمسيتؿً  العَّمىً  ًإٔبى  فػىريدُّركوي  شىٍياو   كىأىٍاسىمي  خى
 ذىًلكى :قحيادة ؛ ك مايٍسمي جىزىااو : قاؿ ،﴾تىٍأًك الن  كىأىٍاسىمي ﴿ :٦بايح: قاؿ؛  [59: الهساا]﴾تىٍأًك الن 

يػٍره   ( 4). ىاًقمىةن  أىٍاسىمي ثػىتىابنا كىخى
 ريسيعي  جىااىتٍ  قىحٍ  قػىٍمعي  ً مٍ  نىسيتوي  الَّمًذ مى   ػىقيتؿي  تىٍأًك عيىي   ىٍأٌب   ػىٍتـى  تىٍأًك عىىي  ًإالَّم   ػىٍهظيريكفى  يىعٍ ﴿: قاؿ تعأب .3

﴿يىٍع  ػىٍهظيريكفى ًإالَّم :  ػىقيتؿي تػىعىأبى ذًٍ ريوي : (310:ت)جعفر أبت ؛ قاؿ[53: اِل راؼ]﴾ بًا٢بٍىقيِّن  رىبػيِّنهىا
بيتفى بًآ ىاًت العَّمًى كىٯبىٍبىحيكفى : [53: اِل راؼ]تىٍأًك عىىي﴾ ًا اٍل يٍشرً يتفى الَّمًذ مى  يكىذيِّن يىٍع  ػىٍهحيىًظري يىؤيالى

                                                 
1

ك اف أخىذى  م ثععب . بم  ٍيساف يت أبت ا٢بسم ٧ب ح بم أٞبح بم  ٍيساف، ك اف بصر ًّا  تفيًّا، ٰبفظ القتلىًْب، ك ىعرؼي ا٤بذيمْبا 
٧ب ح بم ا٢بسم بم  ميح ا بم  ذاج الزبيحم ،  امقات الهبت ْب كالعغت ْب : هظر.كا٤بربد، ك اف  يعيى إٔب  ذيب المصر ْب أ ثر

 .(153: ص). دار ا٤بعارؼ: الهاشر، الثانية: ، ط٧ب ح أبت الفضع إبراييم: اقق، (يػ379: ت)اِلنحلسي اْلشميعي، أبت بكر 

2
 كة - جا عة أـ القرل : الهاشر؛ ٧ب ح  عي الصابتين: اقق؛ (يػ338: ت)أبت جعفر الهباس أٞبح بم ٧ب ح ؛  عاين القرآف 
  (.352/ 1 ).ـ1988-ق1409 :اِلكٔب: ؛ طر ةؾآب

3
 .(99: ص) .(يػ502: ت)الراغب اِلصفهاىن ؛ ا٤بفردات ُب غر ب القرآف 
4

 . (506/ 8 )الطربم تفسّب:  هظر 
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اًب العَّمًى، كىًصًعييِّنًهٍم جىًبي ىىي، : لًقىااىوي، ًإالَّم تىٍأًك عىىي؟  ػىقيتؿي  ًإالَّم  ىا  ػىئيتؿي إًلىٍيًى أىٍ ريييٍم ً ٍم كيريكًدًيٍم  ىعىل  ىذى
ا ٩بَّما أىٍك ىحىييمي العَّمىي ًبىً    (1 ).كىأىٍشمىاوي يىذى

يطيتا ٓبىٍ  ٗبىا  ىذَّمبيتا بىعٍ ﴿: قاؿ تعأب .4  قػىٍمًعًهمٍ  ً مٍ  الَّمًذ مى   ىذَّمبى   ىذىًلكى  تىٍأًك عيىي   ىٍأهًتًمٍ  كىلى َّما ًبًعٍعً ىً  ٰبًي
 ﴿كىلى َّما  ىٍأهًتًٍم (:310)؛ قاؿ أبت جعفر الطربم[39:  تنس]﴾ الظَّماًلً ْبى   ىاًقمىةي   ىافى   ىٍي ى  فىاٍنظيرٍ 

كىلى َّما  ىٍأهًتًٍم بػىٍعحي بػىيىافي  ىا  ػىئيتؿي إًلىٍيًى ذىًلكى اٍلتىً يحي الَّمًذم تػىتى َّمحىييمي العَّمىي :  ػىقيتؿي  [39:  تنس]تىٍأًك عيىي﴾
ا اٍلقيٍرآفً    (2).ُب يىذى

؛ قاؿ أبت [6:  تس ]﴾ اٍِلىاىاًد حً  تىٍأًك عً  ً مٍ  كى ػيعىعيِّن يكى  رىبُّركى  ٯبىٍحيىًميكى  كى ىذىًلكى ﴿: قاؿ تعأب .5
كى ػيعىعيِّن يكى :  ػىقيتؿي  [6:  تس ]﴿كى ػيعىعيِّن يكى ً ٍم تىٍأًك ًع اٍِلىاىاًد ًح﴾ : كىقػىٍتليىي  (:310)جعفر الطربم

  ىٍم ك.رىبُّركى ً ٍم ً ٍعًم  ىا  ػيؤىكَّمؿي إًلىٍيًى أىاىاًد حي الهَّماًس  ى َّما  ػىرىٍكنىىي ُب  ىهىاً ًهٍم، كىذىًلكى تػىٍعًمّبي الرُّرٍؤ ىا
 (3).ً مىارىةي الرُّرٍؤ ىا:  قىاؿى ؛[6:  تس ]﴿كى ػيعىعيِّن يكى ً ٍم تىٍأًك ًع اٍِلىاىاًد ًح﴾ :  ٦بيىاًيحو 

 .[21:  تس ] ﴾ اٍِلىاىاًد حً  تىٍأًك عً  ً مٍ  كىلًهػيعىعيِّن ىىي ﴿: قاؿ تعأب .6
 أىرىاين  ًإينيِّن  اٍاخىري  كىقىاؿى  ٟبىٍرنا أىٍ ًصري  أىرىاين  ًإينيِّن  أىاىحيٮبيىا قىاؿى  فػىحيػىيىافً  السيِّنٍجمى   ىعىىي  كىدىخىعى ﴿ : قاؿ تعأب .7

هىا ً ٍهىي  الطَّميػٍري  تىٍأ يعي  خيمػٍزنا رىٍأًسي فػىٍتؽى  أىٞبًٍعي   .[36:  تس ]﴾ اٍل يٍبًسًهْبى  ً مى  نػىرىاؾى  ًإنَّما بحيىٍأًك ًعىً  نػىميِّنئػٍ
ـه   ىٍأتًيكي ىا الى  قىاؿى ﴿: قاؿ تعأب .8 ؛ قاؿ أبت جعفر [37:  تس ]﴾ بحيىٍأًك ًعىً  نػىمَّمٍأتيكي ىا ًإالَّم  تػيٍرزىقىانًىً  اىعىا

 ىا  ػىئيتؿي إًلىٍيًى كى ىًصّبي  ىا رىأى ىا ُب  ىهىاً ًه ىا ً مى الطَّمعىاـً : كى ػىٍعًِب ًبقىٍتلًًى ﴿بحيىٍأًك ًعًى﴾ : (310:ت)الطربم
 ( 4).الَّمًذم رىأى ىا أىنَّمىي أىتىاٮبيىا ًفيىً 

ـو  أىٍضغىاثي  قىاليتا﴿: قاؿ تعأب .9 ـً  بحيىٍأًك عً  ٫بىٍمي  كى ىا أىٍاالى  .[44:  تس ] ﴾ ًبعىاًلً ْبى  اٍِلىٍاالى
:  تس ]﴾ فىأىٍرًسعيتفً  بحيىٍأًك ًعىً  أينػىميِّنئيكيمٍ  أىنىا أي َّمةو  بػىٍعحى  كىادَّم ىرى  ً هػٍهي ىا ٪بىىا الَّمًذم كىقىاؿى ﴿: قاؿ تعأب .10

45]. 
ا لىىي  كىخىرُّركا اٍلعىٍرشً   ىعىل أىبػىتىٍ ىً  كىرىفىمى ﴿: قاؿ تعأب .11 ا أىبىتً   ىا كىقىاؿى  سيجَّمحن  قػىٍمعي  ً مٍ  ريٍؤ ىامى  تىٍأًك عي  يىذى

﴿تىٍأًك عي :ُب قتلى تعأب: (310)؛ قاؿ أبت جعفر الطربم[100:  تس ]﴾ اىقًّا رىيبيِّن  جىعىعىهىا قىحٍ 
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ا قػىٍمعى :   ػىقيتؿي .ريٍؤ ىامى ً ٍم قػىٍمعي﴾  ىا آلىٍت إًلىٍيًى ريٍؤ ىامى الَّمًٍب  يٍهتي رىأى ٍػحيػيهىا، كىًييى ريٍؤ ىاوي الَّمًٍب  ىافى رىآيى
منا كىالشَّمٍ سى كىاٍلقى ىرى لىىي سىاًجحيكفى ﴿قىٍح جىعىعىهىا رىيبيِّن  صىًهيًم ًإٍختىتًًى  ىا صىهػىعيتا، أىفَّم أىاىحى  ىشىرى  ىتٍ ى

 (1).قىٍح اىقَّمقىهىا رىيبيِّن ًل ىًجيًا تىٍأًك ًعهىا  ىعىل الصيِّنبَّمةً :   ػىقيتؿي ؛ اىقًّا﴾
 . [101:  تس ] ﴾ اٍِلىاىاًد حً  تىٍأًك عً  ً مٍ  كى ىعَّمٍ حيىًِب  اٍل يٍعكً  ً مى  آتػىٍيحيىًِب  قىحٍ  رىبيِّن ﴿: قاؿ تعأب .12
يػٍره  ذىًلكى  اٍل يٍسحيىًقيمً  بًاٍلًقٍسطىاسً  كىزًنيتا ً ٍعحييمٍ  ًإذىا اٍلكىٍيعى  كىأىٍكفيتا﴿: قاؿ تعأب .13 ﴾ تىٍأًك الن  كىأىٍاسىمي  خى
﴾: ىٍم قػىحيىادىةى ك.[35: اْلسراا]  (2). ىاًقمىةن كىثػىتىابنا: قىاؿى ؛  ﴿كىأىٍاسىمي تىٍأًك الن
ا قىاؿى ﴿: قاؿ تعأب .14  ﴾ صىمػٍرنا  ىعىٍيىً  تىٍسحيىًطمٍ  ٓبىٍ   ىا بحيىٍأًك عً  سىأينػىميِّنئيكى  كىبػىٍيًهكى  بػىٍيًِب  ًفرىاؽي  يىذى
ٗبىا  ػىئيتؿي :   ػىقيتؿي ؛ ﴿بحيىٍأًك ًع  ىا ٓبٍى تىٍسحيىًطٍم  ىعىٍيًى صىمػٍرنا﴾:سىأيٍخربيؾى : ؛ قاؿ أبت جعفر[78: الكه ]

إًلىٍيًى  ىاًقمىةي أىفػٍعىإب الَّمًٍب فػىعىٍعحيػيهىا، فػىعىٍم تىٍسحيىًطٍم  ىعىيَّم تػىٍرؾى اٍل ىٍسأىلىًة  ىهػٍهىا، كى ىًم الهَّمًكًّب  ىعىيَّم ًفيهىا صىمػٍرنا، 
  (3).كىالعَّمىي أىٍ عىمي 

 .[82: الكه ]﴾ صىمػٍرنا  ىعىٍيىً  تىٍسًطمٍ  ٓبىٍ   ىا تىٍأًك عي  ذىًلكى  أىٍ رًم  ىمٍ  فػىعىٍعحييىي  كى ىا﴿ : قاؿ تعأب .15
 

 . (كإ٭با أخرناو ٤با فيى  م االخحيالؼ):أ ا تفصيع المياف  م اا ة اِلكٔب يت  الحيإب

 فىأى َّما  يحيىشىاهًبىاته  كىأيخىري  اٍلًكحيىابً  أيُّـر  ييمَّم  ٧بيٍكى ىاته  آ ىاته  ً ٍهىي  اٍلًكحيىابى   ىعىٍيكى  أىنٍػزىؿى  الَّمًذم ييتى ﴿: قاؿ تعأب
هىةً  اٍبحًيغىااى  ً ٍهىي  تىشىابىىى   ىا فػىيىحيَّمًمعيتفى  زىٍ غه  قػيعيتهًبًمٍ  ُب  الَّمًذ مى   العَّمىي  ًإالَّم  تىٍأًك عىىي   ػىٍععىمي  كى ىا تىٍأًك ًعىً  كىاٍبحًيغىااى  اٍلًفحيػٍ

 .[7:   راف آؿ ]﴾ اٍِلىٍلمىابً  أيكليت ًإالَّم   ىذَّم َّمري  كى ىا رىبػيِّنهىا ً ٍهحً  ً مٍ   يع   ًبىً  آ ىهَّما  ػىقيتليتفى  اٍلًعٍعمً  ُب  كىالرَّماًسخيتفى 
 
  : بب ن ول آل ع ر ن: أوال

ـى  ":قىاؿى  جىٍعفىرو، ٍبمً  ٧بيى َّمحً  بسهحو  ىمٍ  (310)أسهح الطربم   ىعىٍيىً  اي  صىعَّمل العَّمىً  رىسيتؿً   ىعىل قىًح
ثىةي   ىشىرى  اٍِلىٍربػىعىةً  ُب  ، أىٍشرىاًفًهمٍ  ً مٍ  رىجيالن   ىشىرى  أىٍربػىعىةى  ًفيًهمٍ  ، رىاً منا ًسحيُّرتفى  ٪بىٍرىافى  كىٍفحي  كىسىعَّممى   إًلىٍيًهمٍ  نػىفىرو  ثىالى
ؼو   ىمى  اٍل ىًعكً  ًد مً   ىعىل الهَّمٍصرىانًيَّمةً  ً مى  كىييمٍ  ...:أىٍ ريييمٍ   ػىؤيكيؿي   ، العَّمىي  ييتى :  ػىقيتليتفى  أىٍ رًًيٍم، ً مٍ  اٍخحًيالى

ثىةو  ثىاًلحي  ييتى : كى ػىقيتليتفى  ، العَّمىً  كىلىحي  ييتى : كى ػىقيتليتفى  : قػىٍت٥بًًمٍ  ُب  ٰبىٍحيىجُّرتفى  فػىهيمٍ . الهَّمٍصرىانًيَّمةً  قػىٍتؿي  كى ىذىًلكى  ، ثىالى
                                                 

 .(271/ 16 )الطربم تفسّب 1
 .(446/ 17 )نفس ا٤برجم 2
 .(82/ 18 )نفس ا٤برجم 3



 

 

62 

 

ٍتتىل ٰبيًٍيي  ىافى  بًأىنَّمىي  ، العَّمىي  ييتى  ـى  كى ػيرٍبًئي  ، اٍل ى ٍيئىةً  الطيِّنْبً  ً مى  كىٱبىٍعيقي  ، بًاٍلغيييتبً  كىٱبيٍربي  ، اٍِلىٍسقىا  ، الطَّمٍّبً   ىهى
 كىلىحي  ًإنَّمىي : قػىٍت٥بًًمٍ  ُب  كىٰبىٍحيىجُّرتفى . لًعهَّماسً  آ ىةن  لًيىٍجعىعىىي  ، العَّمىً  بًًإٍذفً   يعُّرىي  كىذىًلكى  ، اىائًرنا فػىيىكيتفي  ًفيىً   ػىهػٍفيخي  ٍبيَّم 
ـى  كىلىحً  ً مٍ  أىاىحه   ىٍصهػىٍعىي  ٓبىٍ  ًبشىٍياو  اٍل ىٍهحً  ُب  تىكىعَّممى  كىقىحٍ  ،  ػيٍععىمي  أىبه  لىىي   ىكيمٍ  ٓبىٍ :  ػىقيتليتفى  أىنػَّمهيمٍ  ، العَّمىً   آدى
ثىةو  ثىاًلحي  ًإنَّمىي : قػىٍت٥بًًمٍ  ُب  كىٰبىٍحيىجُّرتفى . قػىٍمًعىً  ً مٍ   كى  «خىعىٍقهىا »كى  «أى ىٍرنىا »كى  «فػىعىٍعهىا: »كىجىعَّم   ىزَّم  العَّمىً  ًبقىٍتؿً  ، ثىالى
هىا» ا  ىافى  لىتٍ : فػىيػىقيتليتفى  «قىضىيػٍ  كىلىًكهَّمىي  «خىعىٍقتي  »كى  «قىضىٍيتي  »كى  «أى ىٍرتي  »كى  «فػىعىٍعتي  »ًإالَّم  قىاؿى   ىا كىاًاحن
 (1)."اٍلقيٍرآفي  نػىزىؿى  قىحٍ  قػىٍت٥بًًمٍ  ً مٍ  ذىًلكى   يعيِّن  فىًفي. كى ىٍرًنىي  كىً يسىل ييتى 

ؼً  قػىٍت٥بًًمٍ  ً مٍ  ذىًلكى  ُب  العَّمىي  زىؿى فىأىف:" قاؿ الطربم  ًإٔبى  ً ٍ رىافى  آؿً  سيترىةً  صىٍحرى  ،  يعيِّنىً  أىٍ رًًيمٍ  كىاٍخحًيالى
 (2)".ً هػٍهىا آ ىةن  كىٜبىىاًنْبى  ًبٍضمو 

ـى : اٍل يفىسيِّنريكفى  قىاؿى :" كيذو القصة ذ ريا التااحم ُب  حيابى أسماب الهزكؿ كقاؿ  كىٍفحي  قىًح
انيتا ٪بىٍرىافى،  (3)القصة .".رىاً منا ًسحييِّنْبى  كى ى

 بم جىٍعفىر بم ٧بيى َّمح  م ار ق ابم إسباؽ  ىم(4)ك م يؤالا ا٤بفسر م الطربم ُب تفسّبو
  م  ركاف بم ك٧ب ح: الزبّب؛ كأخرجها  م يذو الطر ق الثععيب ُب تفسّبو كزاد ارؽ أخرل فقاؿ

 ٪براف، كفح ُب يذو نزلت: قالتا أنس، بم الربيم  م أبيى  م الرازم جعفر أيب بم ا ك مح الكعيب،
 (5)القصة..را ما سحيْب ك انتا

 إٔب الزبّب كنسمها بم جىٍعفىر بم   م ار ق ٧بيى َّمح(6)ا٤بهثتر ُب الحر (911 )السُّرييتايكذ ريا 
ثػىهىا: اٍل يٍهذر، كركايا  م ار ق أخرل أبت نعيم ُب دالئع الهمتة فقاؿ كىاٍبم جر ر كىاٍبم ًإٍسبىق اٍبم  اىحَّم
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4
 .6543 : برقم(151/ 6 )شا ر ت الطربم تفسّب 

5
 أيب اْل اـ: ؛ ٙبقيق(ق427: ت )إسباؽ أبت الثععيب، إبراييم بم ٧ب ح بم القرآف؛ أٞبح تفسّب  م كالمياف الكش :  هظر 
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 (. 6/ 3 ).ـ 2002 - يػ ،1422

6
– دار الفكر : الهاشر؛(يػ911: ا٤بحيتَب) مح الرٞبم بم أيب بكر، جالؿ الح م السيتاي ؛ الحر ا٤بهثتر ُب الحيفسّب با٤بأثتر:  هظر 

 .(141/ 2 ).بّبكت
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 ٍبمً  ٧بيى َّمحً   ىمٍ   ىٍركىافى، ٍبمي  ٧بيى َّمحي  ثها: قىاؿى  الحُّركرًمُّر   ي ىرى  أىبيت ثها: قىاؿى  فػىرىجو  ٍبمي  أىٍٞبىحي  ثها أىٍٞبىحى  ٍبمي  ًإبٍػرىاًييمي 
ا العَّمىي  رىًضيى   ىمَّماسو  اٍبمً   ىمً  صىاًلحو  أىيب   ىمٍ  اٍلكىٍعيبيِّن، السَّماًئبً   الهَّمصىارىل ً مى  ٪بىٍرىافى  كىٍفحى  أىفَّم   ىهػٍهي ى
 (1).القصة...قىًح يتا

 . ، كغّبيم  م  ع اا الحيفسّب(3) كابم  ثّب (2)كذ ريا القرايب ُب تفسّبو
 

﴿ً ٍهىي آ ىاته ٧بيٍكى ىاته ييمَّم : كىقىًح اٍخحيػىعى ى أىٍيعي الحيَّمٍأًك ًع ُب تىٍأًك ًع قػىٍتلًىً :" قاؿ ابم جر ر الطربم 
﴾ كى ىا اٍل يٍبكىمي ً ٍم آًم اٍلًكحيىاًب؟ كى ىا اٍل يحيىشىاًبىي ً ٍهىي؟  أيُّـر اٍلًكحيىاًب كىأيخىري  يحيىشىاهًبىاته

، أىٍك اٍل يٍثًمحيىاتي  اٍل ىٍع يتؿي هًبًمَّم، كىييمَّم : اٍل يٍبكى ىاتي ً ٍم آًم اٍلقيٍرآفً  : اقول  ألول الهَّماًسخىاتي
حيػٍريكؾي اٍلعى ىًع هًبًمَّم، اٍل ىٍهسيتخىاتي  ؛ كىاٍل يحيىشىاهًبىاتي ً ٍم آً ًى اٍل ى اـً  ىٍم  ىًعييِّن ٍبًم أىيب اىٍعبىةى،  ىًم اٍبًم ك ؛اٍِلىٍاكى

، قػىٍتليىي  [ 7: آؿ   راف]﴿ييتى الَّمًذم أىنٍػزىؿى  ىعىٍيكى اٍلًكحيىابى ً ٍهىي آ ىاته ٧بيٍكى ىاته ييمَّم أيُّـر اٍلًكحيىاًب﴾ :  ىمَّماسو
ليىي، كىاىرىا يىي، كىايحيكديوي، كىفػىرىاًئضيىي، كى ىا  ػيٍؤً مي ًبًى، كى ػىٍع ىعي ًبًى : اٍل يٍبكى ىاتي "  : قىاؿى " نىاًسخيىي، كىاىالى

﴾ كىاٍل يحيىشىاهًبىاته   ىٍهسيتخيىي، كى يقىحَّم يىي، كى يؤىخَّمريوي، كىأىٍ ثىاليىي، كىأىٍقسىا يىي، كى ىا  ػيٍؤ ىمي ًبًى، كىالى : ﴿كىأيخىري  يحيىشىاهًبىاته
 " ػيٍع ىعي ًبًى 

لًًى كىاىرىاً ًى؛ كىاٍل يحيىشىاًبىي : اٍل يٍبكى ىاتي ً ٍم آًم اٍلًكحيىابً  : اقول  اثاني  ىا أىٍاكىمى العَّمىي ًفيًى بػىيىافى اىالى
﴿ً ٍهىي آ ىاته :  ىٍم ٦بيىاًيحو، ُب قػىٍتلًىً ؛ ك ىا أىٍشمىىى بػىٍعضيىي بػىٍعضنا ُب اٍل ىعىاين كىًإًف اٍخحيػىعىفىٍت أىٍلفىاظيىي : ً هػٍهىا

                                                 
1

: ت)اِلصمهاين  هراف بم  تسل بم إسباؽ بم أٞبح بم ا  مح بم أٞبح نعيم اِلصمهاين؛ أبت نعيم ِليب الهمتة دالئع:  هظر 
 - يػ 1406 الثانية،: بّبكت؛ ط الهفائس، دار:  ماس؛ الهاشر الرب  مح قععهجي، ركاس ٧ب ح الح حيتر: ؛ اققى (يػ430
 (.354: ص ).ـ 1986

2
: ت)القرايب الح م مشس ا٣بزرجي اِلنصارم فرح بم بكر أيب بم أٞبح بم ٧ب ح ا  مح القرآف؛ أبت ِلاكاـ ا١با م:  هظر 

/ 4 ).ـ 1964 - يػ1384 الثانية،: القايرة؛ ط – ا٤بصر ة الكحيب دار: أافيش؛ الهاشر كإبراييم الربدكين أٞبح: ؛ ت(يػ671
4.) 
سا ي بم ٧ب ح : اقق؛ (يػ774: ت) أبت الفحاا إ٠با يع بم   ر بم  ثّب القرشي المصرم ٍب الح شقي ؛ تفسّب القرآف العظيم3

 .(51/ 2) . ـ1999- يػ 1420الثانية : ؛ طدار ايمة لعهشر كالحيتز م: الهاشر؛  سال ة
 
 



 

 

64 

 

، فػىهيتى  يحيىشىاًبًى  يصىحيِّنؽي بػىٍعضيىي » [7: آؿ   راف]٧بيٍكى ىاته﴾ ًؿ كىا٢بٍىرىاـً كى ىا ًستىل ذىًلكى  ىا ًفيًى ً مى ا٢بٍىالى
 .«بػىٍعضنا

 ىا ٓبٍى ٰبىٍحيىً ٍع ً مى الحيَّمٍأًك ًع غىيػٍرى كىٍجىو كىاًاحو؛ : اٍل يٍبكى ىاتي ً ٍم آًم اٍلًكحيىابً  : اقول  اثااث
  . ىا اٍاحيى ىعى ً مى الحيَّمٍأًك ًع أىٍكجيهنا: كىاٍل يحيىشىاًبىي ً ٍهىي 

 ىا أىٍاكىمى العَّمىي ًفيًى ً ٍم آًم اٍلقيٍرآًف كىقىصىًص اٍِلي ىًم كىريسيًعًهمي الَّمًذ مى :  ىٍعُبى اٍل يٍبكىمً  : اقول  ار بع
أيٍرًسعيتا إًلىٍيًهٍم، فػىفىصَّمعىىي بػيمػىيىاًف ذىًلكى ًل يبى َّمحو كىأي َّمحًيًى، كىاٍل يحيىشىاًبًى ييتى  ىا اٍشحيىمػىهىًت اٍِلىٍلفىاظي ًبًى ً ٍم قىصىًصًهٍم 
ًؼ اٍِلىٍلفىاًظ كىاتػيِّنفىاًؽ  ًؼ اٍل ىعىاين، كىًقصَّمةه بًاٍخحًيالى ً ٍهحى الحيَّمٍكرً ًر ُب السُّرتىًر فىًقصَّمةه بًاتػيِّنفىاًؽ اٍِلىٍلفىاًظ كىاٍخحًيالى

  .اٍل ىعىاين 
 ىا  ىرىؼى اٍلعيعى ىااي تىٍأًك عىىي، كىفىًه يتا  ىٍعهىاوي كىتػىٍفًسّبىوي؛ : اٍل يٍبكىمي ً ٍم آًم اٍلقيٍرآفً  : اقول  ا امس

ٍعًقًى، كىذىًلكى ٫بىٍتي ا٣ٍبىربىً  ىٍم : كىاٍل يحيىشىاًبىي   ىا ٓبٍى  ىكيٍم ًِلىاىحو ًإٔبى ً ٍعً ًى سىًميعه ٩بَّما اٍسحيىٍأثػىرى العَّمىي ًبًعٍعً ًى ديكفى خى
نٍػيىا، كى ىا أىٍشمىىى  كىٍقًت ٨بىٍرىًج ً يسىل اٍبًم  ىٍرًنىى، كىكىٍقًت ايعيتًع الشَّمٍ ًس ً ٍم  ىٍغرهًًبىا، كىًقيىاـً السَّما ىًة، كىفػىهىاًا الحُّر

، فىًإفَّم ذىًلكى الى  ػىٍععى يىي أىاىحه    (1)."ذىًلكى
 :كنسحيطيم أف ٪ب ع يذو اِلقتاؿ ُب قتلْب رئيسيْب

اا ات غّب :  يمٌ اٍل يحيىشىاهًبىاته ؛ كى ً ٍهحى الهَّماسً  اٍا ىاتي اٍلتىاًضبىاتي :  يمٌ اٍل يٍبكى ىاتي  : ألول
ديكنىىي إٔب اٍل يحيىشىاًبى  ىٍعُبى  كىالرَّماًسخيتفى ُب اٍلًعٍعًم  ػىٍععى يتفى ، ً ٍهحى الهَّماسً  اٍلتىاًضبىات  ىعىل ، كيذا اٍل يٍبكىمً  فػىّبى
ؼً   .كىاٍل يحيىشىاًبى اٍل يٍبكىم  ىعُب اٍخحًيالى
  ىا ٓبٍى  ىكيٍم :ات يمٌ اٍل يحيىشىاًبىى كى  ، ىا  ىرىؼى اٍلعيعى ىااي تىٍأًك عىىي، كىفىًه يتا  ىٍعهىاوي كىتػىٍفًسّبىوي : اك ات يمٌ  : اثاني

ٍعًقىً   .ًِلىاىحو ًإٔبى ً ٍعً ًى سىًميعه ٩بَّما اٍسحيىٍأثػىرى العَّمىي ًبًعٍعً ًى ديكفى خى
  ﴾العَّمىي  ًإالَّم  تىٍأًك عىىي   ػىٍععىمي  كى ا﴿: تػىعىأبى  ك عل يذا اِلساس  َبتب اخحيالؼ التق  ُب قػىٍتليىي 

 .اٍا ىةى [ 7:   رىاف آؿ]﴾  ًبىً  آ ىهَّما  ػىقيتليتفى  اٍلًعٍعمً  ُب  كىالرَّماًسخيتفى ﴿
 أىفَّم  اٍل ىٍعُبى   ىافى ﴾ العَّمىي  ًإالَّم ﴿: قػىٍتلًىً  ً ٍهحى  كيًق ى  فىًإذىا:" (1393:ت)الطٌاير بم  اشترقاؿ 

ـي  اٍل يحيىشىاًبىى   اٍخحًيصىاًصىً  ً ٍثعى  ًبىً  العَّمىي  اٍخحيىصَّم  ٩بَّما ً ٍع ىىي  كىأىفَّم  تىٍأًك ًعىً  ًإٔبى  الهَّماسً  فػىٍهمي   ىًصعي  الى  الَّمًذم اٍلكىالى
وي   ىا كى ىافى  ا٣ٍبىٍ سىةً  اٍِلي يترً  كىسىائًرً  السَّما ىةً  ًبًعٍعمً  ااى  بػىٍعحى ـو  اٍبحًيحى  ًإٔبى  فػىٍه ىىي   ػيفىتيِّنضيتفى  الرَّماًسًخْبى  أىفَّم   يًفيحي   ىالى
، العَّمىً  وي  ٗبىا﴾ العَّمىي  ًإالَّم ﴿: قػىٍتليىي  كيًصعى  كىًإذىا تػىعىأبى  تىٍأًك عى   ػىٍععى يتفى  اٍلًعٍعمً  ُب  الرَّماًسًخْبى  أىفَّم  اٍل ىٍعُبى   ىافى  بػىٍعحى

                                                 
1

 -. بحيصرؼ-(174/ 6 )شا ر ت الطربم تفسّب: هظر 



 

 

65 

 

لىًة، اٍسمً   ىعىل  ىٍعطيتؼه ﴾ كىالرَّماًسخيتفى ﴿: فػىقىٍتليىي   .ًبىً  آ ىهَّما  ػىقيتليتفى  أىنػَّمهيمٍ  اىاؿً  ُب  اٍل يحيىشىاًبىً  ا كىُب  ا١بٍىالى  يىذى
:   رىاف آؿ]﴾ اٍلًعٍعمً  كىأيكليتا كىاٍل ىالًئكىةي  ييتى  ًإالَّم  إًلىى  الى  أىنَّمىي  العَّمىي  شىًهحى ﴿:  ىقىٍتلًىً :  ىًظيمه  تىٍشرً  ه  اٍلعىٍط ً 
ا كىًإٔبى  ،[18 ، اٍبمي   ىاؿى  الحيػَّمٍفًسّبً  يىذى  كىالشَّماًفًعيَّمةي، ٧بيى َّمحو، ٍبمي  كىاٍلقىاًسمي  سيعىٍي ىافى، ٍبمي  كىالرَّمبًيمي  كى٦بيىاًيحه،  ىمَّماسو
، كىاٍبمي  ا كى ىعىل  ىًطيَّمةى، كىاٍبمي  اٍلقيٍراييبُّر، أىٍٞبىحي  كىالشَّمٍيخي  فػىٍترىؾو ا اٍسحيىٍأثػىرى العَّمىي  آ ىةه  اٍلقيٍرآفً  ُب  فػىعىٍيسى  يىذى . ًبًعٍعً هى
ا كى ػيؤى يِّنحي   فػىٍهمً  ُب   ىزً َّمةن  ٥بىيمٍ  بًأىفَّم  فىآذىفى  بًالرُّرسيتًخ، كىكىصىفىهيمٍ . فىًضيعىةن  اٍلًعٍعمً  ُب  لًعرَّماًسًخْبى  أىثٍػمىتى  العَّمىى  أىفَّم  يىذى

يمي  ً ٍعً ىً  ُب   ىٍسحيىًتم اٍل يٍبكىمى  ًِلىفَّم : اٍل يحيىشىاًبىً  ـى،  ػىٍفهىمي   ىمٍ  ٝبًى  كىاىكىل ريسيتخيهيٍم، شىٍياو  أىميِّن  فىًفي اٍلكىالى
ـي  اتًىً  ُب  قىاؿى  أىنَّمىي :  ىمَّماسو  اٍبمً   ىمً  ا٢بٍىرى ىٍْبً، ًإ ىا   ."تىٍأًك عىىي   ػىٍععىمي  ٩بَّممٍ  أىنىا": اٍا ىةً  يى

ا  يٍسحيىٍأنػىفىةه، اٍلًعٍعمً  ُب  كىالرَّماًسخيتفى  ٝبيٍعىةى  كىًإفَّم ﴾ العَّمىي  ًإالَّم ﴿: قػىٍتلًىً   ىعىل اٍلتىٍق ي : كىًقيعى    ىٍرًكم   كىيىذى
، اٍبمً  قػىٍتؿي  كىييتى  السَّمعىً ، ٝبيٍهيترً   ىمٍ   ُب   ىاًلكو   ىمٍ  أىٍشهىبي  كىرىكىاوي  كىأييبىٍّ،  ىٍسعيتدو، كىاٍبمً  كى ىاًئشىةى،  ي ىرى

، الزُّربػىٍّبً، ٍبمي   يٍركىةي  كىقىالىىي  اٍلعيحٍيًميَّمًة، جىاً مً   .الحيِّن مً  فىٍخري   ىاؿى  كىإًلىٍيىً  كىا٢بٍىهىًفيَّمةي، كىاٍلفىرَّمااي، كىاٍِلىٍخفىشي  كىاٍلًكسىاًئيُّر
 فىًإنَّمىي  اٍلًعٍعمً  ُب  بًالرُّرسيتخً  كىٍصفيهيمٍ  اٍِلىكَّمؿى  كى ػيؤى يِّنحي :  ٍب رجح الطاير بم  اشتر القتؿ اِلكؿ فقاؿ

ه  دىلًيعه  ا أيٍثًمتى  الَّمًذم ا٢بٍيٍكمى  أىفَّم   ىعىل بػىْبيِّن ًت، ُب  كىاٍلفىٍهمً  اٍلًعٍعمً   ىٍعُبى  ً مٍ  ايٍكمه  ييتى  اٍلفىرً ًق، ٥ًبىذى  اٍل يٍعًضالى
 فػىيىكيتفي  ا١بٍي ىًع،  ىٍط ً  ديكفى  اٍل يٍفرىدىاتً   ىٍط ي  ييتى  اٍلعىٍط ً  أىٍصعى  أىفَّم   ىعىل اٍل يحيىشىاًبًى، تىٍأًك عي  كىييتى 

لىةً  اٍسمً   ىعىل  ىٍعطيتفنا الرَّماًسخيتفى  أن  الرَّماًسخيتفى   ىافى  كىلىتٍ . تىٍأًك عىىي   ػىٍععى يتفى  أىنػَّمهيمٍ  ُب  فػىيىٍحخيعيتفى  ا١بٍىالى   يٍمحيىحى
مػىرنا،  «ًبىً  آ ىهَّما  ػىقيتليتفى : »كىٝبيٍعىة ا اىاًصعي  لىكىافى  خى  زىٍ غى  الى  الَّمًذ مى  اٍل يٍسًعً ْبى  سىائًري  ًفيىً   ىٍسحيىًتم ٩بَّما ا٣ٍبىربىً  يىذى
ةه  الرَّماًسًخْبى  لحيىٍخًصيصً   ىكيتفي  فىالى  قػيعيتهًبًٍم، ُب   أىنػَّمهيمٍ  تػىٍقحيىًضي رىاًسًخْبى  تىٍسً يىحيػيهيمٍ : » ىًطيَّمةى  اٍبمي  قىاؿى . فىاًئحى

يم ً ٍعً ىً  ُب   ىٍسحيىًتم الَّمًذم اٍل يٍبكىمً  ً مى  أىٍ ثػىرى   ػىٍععى يتفى  ـ  فهم  م ٝبًى  ييتى  شىٍيا أمٌ  كىُب  اٍلعىرىب،  ىالى
ـً  بحيىصىارً  ً  اٍل ىٍعرًفىةي  ًإالَّم  الرُّرسيتخي  كى ىا ا١بٍىً يمي   يعع ىي   ىا إاٌل   عع يتا ٓب ًإذا رستخهم  « يعىحَّمةو  ًبقىرٰبىةو  اٍلكىالى

ٍرنىاوي  كى ىا  قىحٍ  ًإذٍ  ًل يقىابًًعىً  ًإٍبطىاالن  كىلىٍيسى  الحيػَّمٍفًسّبىٍ ًم، ًِلىاىحً  تػىٍرًجيبنا  ىكيتفى  كىأىف  عح الى   ىًطيَّمة اٍبمي  كىذى ىرىوي  ذى ى
 .تىٍأًك ًعىً  ُب   ىٍط ىمى  الى  كى ىا تىٍأًك عيىي،  ىٍسحيىًقيمي   ىا بػىٍْبى   ػيفىريِّنؽي   ىمٍ  بًالرُّرسيتخً   يتصى ي 

 .اٍل يحيىشىاًبىً  تىٍأًك عى   ػىٍععى يتفى  الرَّماًسًخْبى  بًأىفَّم  ًإٍشعىاره ﴾ اٍِلىٍلمابً  أيكليتا ًإالَّم   ىذَّم َّمري  كى ا﴿: قػىٍتلًىً  كىُب 
لىةً  اٍسمً   ىعىل اٍلتىٍق ً  رىٍأمي  كىييتى  الثَّماين، الرَّمٍأمً  أىٍصبىابي  كىاٍاحيىجَّم    ىكيتفى  أىفٍ  الظَّماًيرى  بًأىفَّم : ا١بٍىالى

 الرَّماًسخيتفى  كىأى َّما: كىالحيػَّمٍقًح ري  زىٍ غه، قػيعيتهًبًمٍ  ُب  الَّمًذ مى  فىأى َّما: ١ًبيٍ عىةً   يعىاًدالن  لحيىكيتفى   يٍسحيىٍأنػىفىةن ( كىالرَّماًسخيتفى  )ٝبيٍعىة
ـي  الى  اٍل يعىاًدؿى  بًأىفَّم  الحيػَّمٍفحيىازىاينُّر  كىأىجىابى . اٍلًعٍعمً  ُب  لىةً  ٰبيٍذىؼي  قىحٍ  بىعٍ   ىٍذ يترنا،  ىكيتفى  أىفٍ   ػىٍعزى ـً  ًلحىالى .  ىعىٍيىً  اٍلكىالى

انيتا لىتٍ : اٍلفىٍخري  قىاؿى ﴾ رىبيِّنها ً ٍهحً  ً مٍ   يع   ًبىً  آ ىهَّما  ػىقيتليتفى ﴿ :تػىعىأبى  ًبقىٍتلًىً  أىٍ ضنا كىاٍاحيىجُّرتا  بحيىٍأًك ًعىً   ىاًلً ْبى   ى
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ا  ىكيمٍ  ٓبىٍ  ـً  ٥ًبىذى ةه  اٍلكىالى ٲبىافي  ًإذً  فىاًئحى ا  ىمٍ  كىسىهيًجيبي  غىرً بو  غىيػٍري  أىٍ ره   ىٍعهىاوي  ظىهىرى  ٗبىا اٍْلً ـً  ً ٍهحى  يىذى  اٍلكىالى
ا اٍلفىخر كىذى ىرى ؛ ا١بٍيٍ عىةً  يىًذوً   ىعىل  . يٍسحيىًقي ىةو  غىيػٍرى  أخر اجىجن

 اٍل يرىادً  خىفىااى  كىأىفَّم  ً ٍهىي، اٍل يرىادي  خىًفيى   ىا غىيػٍرى   يحيىشىاهًبنا  ػيٍثًمحييتفى  الى  اٍِلىكَّمؿً  اٍلقىٍتؿً  أىٍيعى  أىفَّم  ٱبىٍفىل كىالى 
،  ًإفَّم  » ىًطيَّمةى  اٍبمي  الشَّمٍيخي  قىاؿى  … ًبًعٍعً ًى، العَّمىي  اٍسحيىٍأثػىرى   يحيىشىاهًبنا  ػيٍثًمحييتفى  الثَّماين  اٍلقىٍتؿً  أىٍيعى  كىأىفَّم   يحيػىفىاًكته
، فى ىمٍ  تػىعىأبى  العَّمىي  ًإالَّم - ااًلٍسحًييفىااً   ىعىل- تىٍأًك عىىي   ػىٍععىمي  الى  تىٍأًك عيىي  ٲبيًٍكمي   ىا تىٍأًك عى  : ا٢بٍيذَّماؽً  اٍلعيعى ىااً  ً مى  قىاؿى
ا أىرىادى  فىًإ٭بَّمىا اٍل يحيىشىاًبًى، تىٍأًك عى   ػىٍععى يتفى  الى  الرَّماًسًخْبى  بًأىفَّم   كىصى ى  العَّمىى  أىفَّم  أىاىحه   ىظيمَّم  أىفٍ  كىخىافيتا الهػَّمٍتعى، يىذى

  .«اٍلكى ىاؿً   ىعىل الحيَّمٍأًك عً  ًبًعٍعمً  الرَّماًسًخْبى 
ؼً  كى ىعىل ؼه  انٍػمػىُبى ﴾ اٍلًعٍعمً  ُب  كىالرَّماًسخيتفى ﴿: تػىعىأبى  قػىٍتلًىً  ُب  اٍلعىٍط ً  ٧بىٍ ىعً  ُب  ااًلٍخحًيالى  اٍخحًيالى

 (1)." يحيىشىاهًبنا  ىافى   ىا تىٍأًك عً  ُب  اٍِلي َّمةً   يعى ىااً  بػىٍْبى 
 : اقول  ار جح
أٌف  عل القتلْب صبيح با حيمار أف  عُب ا٤بحيشابى ٱبحيع  باخحيالؼ - كا أ عم- لعع 

التق ، إالٌ أف القتؿ اِلكؿ راجح كذلك لععة سمب نزكؿ آؿ   راف ايح أف القصة صرٰبة ُب أف 
الهصارل ٛبسكتا كاسحيحلتا بآ ات يم جععتيا  م ا٤بحيشابى الذم  شمى  ا  محيغتف بى الفحيهة بْب ا٤بؤ هْب  
ليشككتا ُب  قيحهتم، كذلك بأف ُب القرآف  ا  تافق  قائحيم المااعة، كليس غرضهم إتماع القرآف 

كااليحيحاا بهترو، إذ لت  اف يذا  راديم لحيمعتا اكم التاضح القطعي ُب ا٤بسألة، كيذا د حف  ع  حيمم 
تىالى رىسيتؿي العَّمًى :  ىٍم  ىاًئشىةى رىًضيى العَّمىي  ىهػٍهىا، قىالىتٍ فحيهة إٔب  ـت الح م، بحليع  ا جاا ُب الصبيبْب 

ًذًو اا ىةى  ﴿ييتى الَّمًذم أىنٍػزىؿى  ىعىٍيكى اٍلًكحيىابى ً ٍهىي آ ىاته ٧بيٍكى ىاته ييمَّم أيُّـر اٍلًكحيىاًب : صىعَّمل اي  ىعىٍيًى كىسىعَّممى يى
هىًة كىاٍبحًيغىااى تىٍأًك ًعًى كى ىا  ػىٍععىمي  كىأيخىري  يحيىشىاهًبىاته فىأى َّما الَّمًذ مى ُب قػيعيتهًبًٍم زىٍ غه فػىيىحيَّمًمعيتفى  ىا تىشىابىىى ً ٍهىي اٍبحًيغىااى اٍلًفحيػٍ

آؿ ]تىٍأًك عىىي ًإالَّم العَّمىي كىالرَّماًسخيتفى ُب اٍلًعٍعًم  ػىقيتليتفى آ ىهَّما ًبًى  يع  ً ٍم ً ٍهًح رىبػيِّنهىا كى ىا  ىذَّم َّمري ًإالَّم أيكليت اٍِلىٍلمىاًب﴾
فىًإذىا رىأىٍ ًت الَّمًذ مى  ػىحيَّمًمعيتفى  ىا تىشىابىىى »: -صىعَّمل اي  ىعىٍيًى كىسىعَّممى -قىاؿى رىسيتؿي العَّمًى :  قىالىتٍ   ،[7:   راف

 ( 2).«ً ٍهىي فىأيكلىًئًك الَّمًذ مى ٠بىَّمل العَّمىي فىاٍاذىريكييمٍ 
فعت أف ا٤بحيشابى  قحيصر  عل  ا اسحيأثر ا بى  م  عم الغيب، أك  م اقائق  ا ترجم إليى 
 ﴿: اِل تر، فإف أيع اْلٲباف  ؤ هتف بى إٝباال كإف ٓب  رسختا ُب الععم قاؿ تعأب ُب أكؿ سترة المقرة 

                                                 
1

 -. بحيصرؼ–( 164/166/ 3 )كالحيهت ر الحيبر ر:  هظر 

2
 .2665 : برقم(2053/ 4)صبيح  سعم ؛  4547 :برقم(33/ 6)صبيح المخارم  
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ةى كى٩بَّما  (2)ذىًلكى اٍلًكحيىابي الى رىٍ بى ًفيًى ييحنل لًٍع يحيَّمًقْبى  (1)آب  الَّمًذ مى  ػيٍؤً هيتفى بًاٍلغىٍيًب كى يًقي يتفى الصَّمالى
: المقرة]كىالَّمًذ مى  ػيٍؤً هيتفى ٗبىا أيٍنزًؿى إًلىٍيكى كى ىا أيٍنزًؿى ً ٍم قػىٍمًعكى كىبًاٍاًخرىًة ييٍم  يتًقهيتفى﴾  (3)رىزىقػٍهىاييٍم  ػيٍهًفقيتفى 

آ ىمى الرَّمسيتؿي ٗبىا أيٍنزًؿى إًلىٍيًى ً ٍم رىبيِّنًى كىاٍل يٍؤً هيتفى  يع  آ ىمى بًالعَّمًى  ﴿ : ٍب  كصفهم آخر سترة المقرة [4- 1
ٍعهىا كىأىاىٍعهىا غيٍفرىانىكى رىبػَّمهىا كىإًلىٍيكى اٍل ىًصّبي﴾  حًيًى كى يحييًمًى كىريسيًعًى الى نػيفىريِّنؽي بػىٍْبى أىاىحو ً ٍم ريسيًعًى كىقىاليتا ٠بًى ًئكى كى ىالى

 .[285: المقرة]
 ٗبعُب الحٌيفسّب كالمياف؛  ﴾العَّمىي  ًإالَّم  تىٍأًك عىىي   ػىٍععىمي  كى ا﴿: كهبذا  صمح لفظ الحيأك ع ُب قتلى تعأب

ًقيقىًة الشَّمٍياً ك م ذلك ال نمطع القتؿ الثاين أفَّم   .الحيَّمٍأًك عى ٗبىٍعُبى اى
، فػىقىاؿى " :(ق774:ت)قاؿ ابم  ثّب ا اٍل ىقىاـً اًا  ىٍم فىصَّمعى ُب يىذى الحيَّمٍأًك عي  يٍطعىقي : كىً مى اٍلعيعى ى

ًقيقىًة الشَّمٍيًا، ك ا  ؤكؿ أىٍ ريوي إًلىٍيًى، كىً ٍهىي قػىٍتليىي : كى ػيرىادي ًبًى ُب اٍلقيٍرآًف  ىٍعهػىيىاًف، أىاىحيٮبيىا الحيَّمٍأًك عي ٗبىٍعُبى اى
ا تىٍأًك عي ريٍؤ ىامى ً ٍم قػىٍمعي قىٍح جىعىعىهىا : تػىعىأبى  ا كىقىاؿى  ىا أىبىًت يىذى ﴿كىرىفىمى أىبػىتىٍ ًى  ىعىل اٍلعىٍرًش كىخىرُّركا لىىي سيجَّمحن

 ،[53: اٍِلىٍ رىاؼً ] ﴿يىٍع  ػىٍهظيريكفى ًإال تىٍأًك عىىي  ػىٍتـى  ىٍأٌب تىٍأًك عيىي﴾ : كىقػىٍتليىي ؛[100:  يتسي ى ]رىيبيِّن اىقًّا﴾ 
لىًة؛ ًِلىفَّم اىقىاًئقى  اىًقيقىةي  ىا أيٍخمػىريكا ًبًى ً مى أىٍ ًر اٍل ىعىاًد، فإف أر ح: أىمٍ  ا، فىاٍلتىٍق ي  ىعىل ا١بٍىالى بًالحيَّمٍأًك ًع يىذى

أن كى : اٍِلي يتًر كى يهػٍهىهىا الى  ػىٍععى يىي  ىعىل ا١بٍىًعيَّمًة ًإالَّم العَّمىي  ىزَّم كىجىعَّم، كى ىكيتفي قػىٍتليىي  ﴿كىالرَّماًسخيتفى ُب اٍلًعٍعًم﴾  يٍمحيىحى
مػىرىوي  كىأى َّما ًإٍف أيرً حى بًالحيَّمٍأًك ًع اٍل ىٍعُبى اٍاخىري كىييتى الحيػَّمٍفًسّبي كىالحيػَّمٍعًمّبي كىاٍلمػىيىافي  ىًم الشَّمٍيًا . ﴿ ػىقيتليتفى آ ىهَّما ًبًى﴾ خى

هىا بحيىٍأًك ًعًى﴾ :  ىقىٍتلًًى تػىعىأبى  ، فىاٍلتىٍق ي :  أىمٍ ،[36:  يتسي ى ]﴿نػىميِّنئػٍ ا اٍل ىٍعُبى بحيػىٍفًسّبًًو، فىًإفَّم أيرً حى ًبًى يىذى
يطيتا :  ىعىل ا ااًلٍ حًيمىاًر، كىًإٍف ٓبٍى ٰبًي ﴿كىالرَّماًسخيتفى ُب اٍلًعٍعًم﴾ ًِلىنػَّمهيٍم  ػىٍععى يتفى كى ػىٍفهى يتفى  ىا خيتًاميتا ًبًى هًبىذى

 (1)".ً ٍع نا ًٕبىقىاًئًق اٍِلىٍشيىاًا  ىعىل  يٍهًى  ىا ًييى  ىعىٍيىً 

 
نسحيخعص  م يذا السرد، أف  ع ة الحيأك ع ُب القرآف الكرًن رغم كركديا  حت  رات، إال 

 :أف  عهايا دائر بْب  حلتلْب
 .العاقمة كا٤برجم كا٤بصّب:  ألول 

 .الحيفسّب كالمياف:  اثاني
كهبذا ا٤بعهىْب كرد لفظ الحيأك ع، ُب إاالقات الٌسٌهة كأقتاؿ ا٤بحيقح ْب، ف م الٌسٌهة  عل سميع 

  :ا٤بثاؿ

                                                 
 .(12 -11/ 2)تفسّب ابم  ثّب ت سال ة . 1
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 : الأويل في  اسُّدنَّتة  انَّتبويَّتة
هى ىا» -: صىعَّمل اي  ىعىٍيًى كىسىعَّممى - العَّمىً  رىسيتؿي  قىاؿى   ػىقيتؿي  ا٣ٍبيٍحرًمَّم   م أىيبى سىًعيحو   الهَّماسى  رىأىٍ تي  نىاًئمه  أىنىا بػىيػٍ

 ٍبمي   ي ىري   ىعىلَّم  كى ىرَّم  ، ذىًلكى  ديكفى   ػىمػٍعيغي   ىا كىً هػٍهىا ، الثَّمٍحمى   ػىمػٍعيغي   ىا ً هػٍهىا ، قي يصه  كى ىعىٍيًهمٍ  ،  ىعىلَّم   ػيٍعرىضيتفى 
 .(1)  حيفق  عيى «.الحيِّن مى » :قىاؿى  العَّمىً  رىسيتؿى   ىا أىكَّمٍلتى   ىا قىاليتا ، « ٯبىيرُّروي  قىً يصه  كى ىعىٍيىً  ا٣ٍبىطَّمابً 

هىا » :قىاؿى  -صىعَّمل اي  ىعىٍيًى كىسىعَّممى -العَّمىً  رىسيتؿى  أىفَّم  ييرى ٍػرىةى   م أىيب -1   ىحىمَّم  ُب رىأىٍ تي  نىاًئمه  أىنىا بػىيػٍ
ٍأنػيهي ىا فىأىٮبىَّمًُب  ، ذىيىبو  ً مٍ  ًستىارىٍ مً  هىاـً  ُب ًإٔبىَّم  فىأيكًالى  ، شى  فىأىكَّمٍلحيػيهي ىا فىطىارىا فػىهػىفىٍخحيػيهي ىا ، انٍػفيٍخهي ىا أىفً  اٍل ى
ابػىٍْبً   .تعمّب الرؤ ا:  كا٤براد بالحيأك ع ُب ا٢بح ثْب(2).  حيفق  عيى« .بػىٍعًحل ٱبىٍريجىافً   ىذَّم

  يٍكًثري أىٍف -صىعَّمل اي  ىعىٍيًى كىسىعَّممى - ىافى الهَّميبُّر : "  ىٍم  ىاًئشىةى رىًضيى العَّمىي  ىهػٍهىا، أىنػَّمهىا قىالىتٍ ك  -2
 حيفق  عيى ". ػىحيىأىكَّمؿي القيٍرآفى " سيٍمبىانىكى العَّمهيمَّم رىبػَّمهىا كىًٕبىٍ ًحؾى العَّمهيمَّم اٍغًفٍر ٕب :  ػىقيتؿى ُب ري يتً ًى كىسيجيتًدوً 

 ﴿:  ىٍعُبى  ػىحيىأىكَّمؿي اٍلقيٍرآفى  ػىٍع ىعي  ىا أيً رى ًبًى ُب قػىٍتًؿ العَّمًى  ىزَّم كىجىعَّم :" (يػ676: ت ) الهػَّمتىًكم؛ قاؿ(3)
أنى :" (يػ795:ت)بم رىجىبا كقاؿ (4)".[3: الهصر] فىسىميِّنٍح ًٕبىٍ ًح رىبيِّنكى كىاٍسحيػىٍغًفٍروي ًإنَّمىي  ىافى تػىتَّمابنا ﴾

﴿فىسىميِّنٍح ًٕبىٍ ًح رىبيِّنكى كىاٍسحيػىٍغًفٍروي ًإنَّمىي  ىافى تػىتَّمابان﴾  :أنى ٲبحيثع  ا أ رو ا بى بقتلى:  حيأكؿ القرآف، كا٤براد
 (5) ."فحيأك ع القرآف، تارة  راد بى تفسّب  عهاو بالقتؿ، كتارة  راد بى ا حيثاؿ أكا رو بالفعع،  [3:الهصر]
حًيفىيَّم  بػىٍْبى   ىحىوي -صىعَّمل اي  ىعىٍيًى كىسىعَّممى - العَّمىً  رىسيتؿي  كىضىمى   ػىقيتؿي   ىمَّماسو  ك م اٍبمى  -3   ىعىل قىاؿى  أىكٍ   ى

 ( 6) «.الحيَّمٍأًك عى  كى ىعيِّنٍ ىي  الحيِّن مً  ُب فػىقيِّنٍهىي  العَّمهيمَّم  » :فػىقىاؿى   ىٍهًكيبىَّم 

 
                                                 

- دار إاياا الكحيب العربية : الهاشر؛ (يػ1388: ت)٧ب ح فؤاد بم  مح الماقي ؛ العؤلؤ كا٤برجاف في ا اتفق  عيى الشيخاف :  هظر1
 . 1545 : برقم(126/ 3 ).(بحكف امعة كبحكف تار خ)٧ب ح ا٢بعيب 

2
 .1466 :، برقم(83/ 3)العؤلؤ كا٤برجاف في ا اتفق  عيى الشيخاف  
3

 .275 : برقم(99/ 1 )نفس ا٤برجم 
4

دار إاياا الَباث : الهاشر؛ (يػ676: ت)أبت ز ر ا ٧بيي الح م ٰبٓب بم شرؼ الهتكم ؛ ا٤بههاج شرح صبيح  سعم بم ا٢بجاج 
 (.201/ 4 ).ق1392الثانية، : ؛ طبّبكت– العريب 

5
؛ (يػ795: ت)ز م الح م  مح الرٞبم بم أٞبح بم رجب بم ا٢بسم، السىال ي، ا٢بهمعي ؛ فحيح المارم شرح صبيح المخارم 

 (.272/ 7 ). ـ1996-  يػ 1417اِلكٔب، : ؛  طا٤بح هة الهمت ة-  كحيمة الغرباا اِلثر ة : الهاشر ٦ب ت ة  م العع اا؛ :ٙبقيق
6

 سهح ؛ 1560 :برقم (846/ 2)فضائع الصبابة ِلٞبح بم اهمع   ؛2038 :برقم (230/ 4) سهح إسباؽ بم رايت ى  
 .1006 :برقم (917/ 2) سهح ا٢بارث  ؛ 2397: برقم (225/ 4)أٞبح ط الرسالة 
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 (1)".الحيػَّمٍفًسّب:كالحيأك ع: " (يػ488: ت)بم أيب نصر ا٢بىً يحم قاؿ ا

ين  أبت العىمىاس كقاؿ  -صىعَّمل العَّمىي  ىعىٍيًى كىسىعَّممى -ُب شراى د اا الهيب (يػ923:ت )القىٍسطىالَّم
، فقح  اف ابم  ٌماس ٕبر الععم -صىعَّمل العَّمىي  ىعىٍيًى كىسىعَّممى -كقح ٙبققت إجابحيى ": البم  ماس بالحيأك ع

  (2)."كارب اِل ة كرئيس ا٤بفسر م كترٝباف القرآف
، كقح أاعق  عيى أصبابى يذا العقب ٩با  ؤ ح أف ا٤براد رئيس ا٤بفسر مكهبذا اشحيهر بأنى 

 . الحٌيفسّب: بالحيأك ع
 قىٍح  يٍهتي أىقيتؿي  ىا  ػيٍعًجميًِب جىرىااىةي اٍبًم  ىمَّماسو  ىعىل تػىٍفًسًّب اٍلقيٍرآًف، فىاٍافى ":قىاؿى اٍبمي  ي ىرى 

ا ":   هى  ىافى  ػىقيتؿي  ك(3)." ىًعٍ تي أىنَّمىي قىٍح أيكٌبى ُب اٍلقيٍرآًف ً ٍع نا ًنىا يىذى فػىيػىٍقرىأي سيترىةى   ىافى  ػىقيتـي  ىعىل ً ٍهربى
 (4) ".اٍلمػىقىرىًة كىسيترىةى آًؿ ً ٍ رىافى، ٍبيَّم  ػيفىسيِّنريٮبيىا آ ىةن آ ىةن 

 فىافػٍحيىحيىحى سيترىةى الهُّرتًر، فىجىعىعى  ػىٍقرىأي ، خىطىبى اٍبمي  ىمَّماسو كىييتى  ىعىل اٍل ىٍتًسمً ": ىٍم شىًقيقو قىاؿى ك
، فىجىعىٍعتي أىقيتؿي  ىٍسعى ىتٍ : كى ػيفىسيِّنري عىحٍيىي فىاًرسه كىالرُّركـي ِلى ـى رىجيعو ً ثٍػعىىي، لىٍت ٠بًى ٍعتي  ىالى  (5)". ىا رىأىٍ تي كىالى ٠بًى

 

 

                                                 
1

٧ب ح بم فحيتح بم  مح ا بم فحيتح بم ٞبيح اِلزدم ا٤بيترقي ا٢بىً يحم أبت  مح ؛ تفسّب غر ب  ا ُب الصبيبْب المخارم ك سعم 
: ؛ ط صر– القايرة -  كحيمة السهة : الهاشر؛ زبيحة ٧ب ح سعيح  مح العز ز: الح حيترة: اقق؛ (يػ488: ت)ا بم أيب نصر 

 (.154: ص). ـ1995 - 1415 :اِلكٔب
2

أٞبح بم ٧ب ح بم أىب بكر بم  مح ا٤بعك القسطالين القحيييب ا٤بصرم، أبت العماس، ؛ إرشاد السارم لشرح صبيح المخارم 
 (.17/ 1 ). يػ1323السابعة، : ؛ طا٤بطمعة الكربل اِل ّب ة،  صر: الهاشر؛ (يػ923: ت)شهاب الح م 

3
أبت ٧ب ح  مح الرٞبم بم ٧ب ح بم إدر س بم ا٤بهذر الحي ي ي، ا٢بهظعي، الرازم ابم أيب ؛ تفسّب القرآف العظيم البم أيب ااًب: هظر 

 -الثالثة : ؛ طا٤ب عكة العربية السعتد ة-  كحيمة نزار  صطفل الماز : الهاشر؛ أسعح ٧ب ح الطيب: اقق؛ (يػ327: ت)ااًب 
 . (297/ 5)تفسّب ابم  ثّب ط العع ية ؛ 13639 : برقم(2450/ 8).  يػ1419

4
: ت)اعية اِلكلياا كامقات اِلصفياا،أبت نعيم أٞبح بم  مح ا بم أٞبح بم إسباؽ بم  تسل بم  هراف اِلصمهاين : هظر 

 .(318/ 1). يػ1409: بّبكت ط- دار الكحيب العع ية: ، ط(يػ430
5

أبت  مح ا ا٢با م ٧ب ح بم  مح ا بم ٧ب ح بم ٞبحك ى بم نيعيم بم ا٢بكم الضيب الطه اين ؛ ا٤بسحيحرؾ  عل الصبيبْب 
: ؛ طبّبكت– دار الكحيب العع ية : الهاشر؛  مح القادر  طا  صطفل: ٙبقيق؛ (يػ405: ت)الهيسابترم ا٤بعركؼ بابم الميم 

 .6290 :، برقم(618/ 3).ـ1990 – 1411اِلكٔب، 
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ًبًعٍعًم  ىا سيًمقى :  ىافى اٍبمي  ىمَّماسو قىٍح فىاتى الهَّماسى ًٖبًصىاؿو ": كى ىٍم  يمػىٍيًح العَّمًى ٍبًم  ىٍمًح العَّمًى قىاؿى 
مػىقىىي ً ٍم اىًح حى رىسيتًؿ  ا أىٍ عىمي ٗبىا سى ، كال رىأىٍ تي أىاىحن ا اٍاحًييجى إًلىٍيًى، كىًاٍعمو كىنىسىبو كىنىاًئعو إًلىٍيًى، كىًفٍقىو ًفي ى

ً ٍهىي، كىال أ عم بشعر  هى، كال أ عم - العَّمًى صىعَّمل العَّمىي  ىعىٍيًى كىسىعَّممى، كىال ًبقىضىاًا أىيب بىٍكرو، كى ي ىرى كى يٍث ىافى 
 (1)".بعربية، كال بحيفسّب

 كتارة ا٤بعُب الثاين، فقح ،كلقح كرد أثر  م ابم  سعتد ُب لفظ الحيأك ع  فيح تارة ا٤بعُب اِلكؿ
ا الَّمًذ مى آ ىهيتا  ىعىٍيكيٍم  امى ﴿ : م أيب العالية،  م  مح ا بم  سعتد ُب قتلىركل الطربم بسهحو  أى ػُّرهى

يعنا فػىيػيهىميِّنئيكيٍم ٗبىا  يٍهحييٍم تػىٍع ىعيتفى ﴾  : ا٤بائحة]أىنٍػفيسىكيٍم الى  ىضيرُّر يٍم  ىٍم ضىعَّم ًإذىا اٍيحيىحى ٍػحييٍم ًإٔبى العَّمًى  ىٍرًجعيكيٍم ٝبًى
انيتا ً ٍهحى  ىٍمًح العَّمًى ٍبًم  ىٍسعيتدو جيعيتسنا، فىكىافى بػىٍْبى رىجيعىٍْبً  ىا  ىكيتفي بػىٍْبى الهَّماًس، اىٌبَّم ":؛ قاؿ[105   ى

ـى  يعُّر كىاًاحو ً هػٍهي ىا ًإٔبى صىاًاًمًى، فػىقىاؿى رىجيعه ً ٍم جيعىسىاًا  ىٍمًح العَّمىً  أىالى أىقيتـي فىآ يرىٮبيىا بًاٍل ىٍعريكًؼ : قىا
ٍهًمىً  ، فىًإفَّم العَّمىى تػىعىأبى  ػىقيتؿي : كىأىنٍػهىاٮبيىا  ىًم اٍل يٍهكىًر؟ فػىقىاؿى آخىري ًإٔبى جى ﴿ ىعىٍيكيٍم أىنٍػفيسىكيٍم :  ىعىٍيكى بًهػىٍفًسكى

ا اٍبمي  ىٍسعيتدو فػىقىاؿى : ، قىاؿى  [105: ا٤بائحة]الى  ىضيرُّر يٍم  ىٍم ضىعَّم ًإذىا اٍيحيىحى ٍػحييٍم﴾  ٍئ »: فىسىً عىهى  ىٍى، ٓبٍى ٯبًى
ًذًو بػىٍعحي، ًإفَّم اٍلقيٍرآفى أيٍنزًؿى اىٍيحي أيٍنزًؿى كىً ٍهىي آمه قىٍح  ىضىل تىٍأًك عيهيمَّم قػىٍمعى أىٍف  ػىٍهزًلىمَّم، كىً ٍهىي  ىا كىقىمى  تىٍأًك عي يى
تىٍأًك عيهيمَّم  ىعىل  ىٍهًح الهَّميبيِّن صىعَّمل اي  ىعىٍيًى كىسىعَّممى، كىً ٍهىي آمه قىٍح كىقىمى تىٍأًك عيهيمَّم بػىٍعحى الهَّميبيِّن صىعَّمل اي  ىعىٍيًى 

، كىً ٍهىي آمه  ػىقىمي تىٍأًك عيهيمَّم ً ٍهحى السَّما ىًة  ىعىل  ىا ذيً رى ً ٍم  كىسىعَّممى بًيىًسّبو، كىً ٍهىي آمه  ػىقىمي تىٍأًك عيهيمَّم بػىٍعحى اٍليػىٍتـً
أىٍ ًر السَّما ىًة، كىً ٍهىي آمه  ػىقىمي تىٍأًك عيهيمَّم  ػىٍتـى ا٢بًٍسىاًب  ىعىل  ىا ذيً رى ً ٍم أىٍ ًر ا٢بًٍسىاًب كىا١بٍىهَّمًة كىالهَّماًر، فى ىا 
، فىٍأ يريكا  ةن، كىٓبٍى تػىٍعمىسيتا ًشيػىعنا، كىٓبٍى  ىذيٍؽ بػىٍعضيكيٍم بىٍأسى بػىٍعضو ةن، كىأىٍيتىاؤي يٍم كىاًاحى دىا ىٍت قػيعيتبيكيٍم كىاًاحى
، فىاٍ ريؤه كىنػىٍفسيىي،  ٍتا، فىًإذىا اٍخحيػىعىفىًت اٍلقيعيتبي كىاٍِلىٍيتىااي، كىأيٍلًمٍسحييٍم ًشيػىعنا، كىذىاؽى بػىٍعضيكيٍم بىٍأسى بػىٍعضو كىانٍػهى

ًذًو اٍا ىةً   (2)."فىًعٍهحى ذىًلكى جىااى تىٍأًك عي يى
ا الَّمًذ مى آ ىهيتا  ىعىٍيكيٍم :  أىفَّم رىجيال سىأىلىىي  ىٍم قػىٍتًؿ العَّمًى  ىزَّم كىجىعَّم ": م ٧بكتؿك ﴿  ىا أى ػُّرهى

ئٍ ":أىنٍػفيسىكيٍم الى  ىضيرُّر يٍم  ىٍم ضىعَّم ًإذىا اٍيحيىحى ٍػحييٍم﴾ فػىقىاؿى  ًذًو اا ىًة ٓبٍى ٯبًى  .(3)". ًإفَّم تىٍأًك عى يى
                                                 

 ؛ (يػ748: ت)مشس الح م أبت  مح ا ٧ب ح بم أٞبح بم  ث اف بم قىاٲٍباز الذييب ؛  تار خ اْلسالـ كىكىفيات ا٤بشايّب كىاِل الـ1
رح الحيثر ب ُب شرح ش  ؛(663/ 2 ). ـ2003اِلكٔب، : ؛ طدار الغرب اْلسال ي: الهاشر؛ الح حيتر بشار  ٌتاد  عركؼ: اقق

: الهاشر؛ (يػ806: ت)أبت الفضع ز م الح م  مح الرايم بم ا٢بسْب بم  مح الرٞبم بم أيب بكر بم إبراييم العراقي ؛ الحيقر ب
 (.69/ 1 ).ا٤بطمعة ا٤بصر ة القحٲبة

2
 .12859 : برقم(143/ 11)تفسّب الطربم جا م المياف ت شا ر  

3
 .6923 : برقم(1227/ 4)تفسّب ابم أيب ااًب  
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ك سحيخعص ٩با سمق أف الصبابة  طعقتف الحيأك ع ك ر حكف بى الحٌيفسّب، كقح  ر حكف بى اقيقة 
 : ُب اصطالح ا٤بحيقح ْب  حكر  عل  عهيْب فهـت الحيأك ع ا  ؤكؿ إليى الكالـ؛ كبالحيإب 

ـً اٍلعىرىًب فىًإنَّمىي الحيػَّمٍفًسّبي كىاٍل ىٍرًجمي كىاٍل ىًصّبي ": قاؿ أبت جعفر  (1)."كىأى َّما  ىٍعُبى الحيَّمٍأًك ًع ُب  ىالى
: كيذا  عِب تأك ع الكالـً يت الرُّرجتعي بى إٔب  راًد ا٤بحيكعيِّنًم، كيت  عل قس ْب

.  بيافي  راًد ا٤بحيكعيِّنًم، كيذا يت الحيَّمفسّبي : ألولُ 
حيكعَّمًم بى إٔب التاقًم استسً : اثَّتاني

ي
فإف  افى . ا٤بتجتدي الذم  ؤكؿ إليى الكالـي، أم ظهتري ا٤ب

يخربىً بى؛   م  قتؿي 
كإذا .جاا ٧ب َّمحه، فحيأك عي يذا الكالـً ٦بياي ٧ب َّمحو بهفًسى: خربان،  اف تأك عيى كقتعي ا٤ب

. ،  اف تأك عيى أف  فععى يذا الطعبي (أ ران أك هنيان : أم) افى اعمان 
 فىاٍ عىٍم أىفَّم الحيَّمٍأًك عى ييتى الحيػَّمٍفًسّبي كىأىٍصعيىي ُب العُّرغىًة :"(ق606:ت)الفىٍخر الرَّمازًمقاؿ 

ا ًإذىا صىارى إًلىٍيًى، كىأىكَّمٍلحييىي تىٍأًك الن ًإذىا صىيػَّمٍرتىىي إًلىٍيًى،  اٍل ىٍرًجمي كىاٍل ىًصّبي، ً ٍم قػىٍتًلكى آؿى اٍِلىٍ ري ًإٔبى  ىذى
ا  ىٍعُبى الحيَّمٍأًك ًع ُب العُّرغىًة، ٍبيَّم  يسى َّمل الحيػَّمٍفًسّبي تىٍأًك الن   (2).يىذى

. العغةأيع  السع  كك الـكيذاف ا٤بعهياف ٮبا التارداف ُب القرآف كالٌسٌهة 
 .اخحيعفت تعر فات ا٤بحيأخر م ٤بصطعح الحيأك ع: معنى  الَّتأويل في  صطالح  ا لأخرين

الحيأك ع نقع العفظ   ا اقحيضاو ظايرو ك  ا كضم لى ُب العغة : "(يػ456: ت )قاؿ ابم اـز
إٔب  عُب آخر فإف  اف نقعى قح صح بربياف ك اف ناقعى كاجب الطا ة فهت اق كإف  اف نقعى ٖبالؼ 

 (3)".ذلك اارح كٓب  عحيفت إليى كاكم لذلك الهقع بأنى بااع
صرؼ الكالـً  م ظايرو إٔب كجى : الحيَّمأك عي "(: 474:ت)أبت التىلًيح المىاًجي كقاؿ 

( 4)."ك س ي أيع ا١بحؿ ذلك الصرؼ تأك الن ...ٰبحي عيى
 

                                                 
1

 .(204/ 6)تفسّب الطربم  جا م المياف ت شا ر  
2

 .(145/ 7 )(.الحيفسّب الكمّب) فاتيح الغيب  
3

 .(42/ 1)اْلاكاـ ُب أصتؿ اِلاكاـ البم اـز  
4

؛ ( يػ474: ت)أبت التليح سعي اف بم خع  بم سعح بم أ تب بم كارث الحيجييب القرايب الماجي اِلنحلسي؛ ا٢بحكد ُب اِلصتؿ 
 (.48ص). ـ1973-ق1392: ؤسسة ٧ب ح  في  الز يب؛ط اِلكٔب: الهاشرنز ى ٞباد؛ .د: ت



 

 

72 

 

الحيأك ع رد الظاير إٔب  ا إليى  الى ُب د تل : "(يػ478: ت)ا٤بعإب ا١بيتىٍ ِب أبتكقاؿ 
  (1)".ا٤بؤكؿ

 ُبكذ ر أف الحيأك ع يت رد الظاير إٔب ا تعأب :" (يػ489: ت)أبت ا٤بظفر السَّمٍ عاين كقاؿ 
  عهاو ُب  طرؽ إليى الحيأك ع كيت الظاير قاؿ كظهترو أف  كتف العفظ الذمد تل ا٤بسئتؿ كذ ر أف 

 (2)." ظهتنا غّب  قطتع كأ ا الهصتص فال  حيطرؽ إليها

الحيَّمٍأًك ع ً مىارىةه  ىٍم اٍاحًي ىاؿو  ػيعىضيِّنحيوي دىلًيعه  ىًصّبي ًبًى : "(يػ505: ت)أبت اىاً ح الغىزىإب كقاؿ 
 (3)".أىٍغعىبى  ىعىل الظَّمميِّن ً ٍم اٍل ىٍعُبى الَّمًذم  ىحيؿُّر  ىعىٍيًى الظَّماًيري 

الحيَّمٍأًك ع ييتى صرؼ العَّمٍفظ  ىم ااًلٍاحًي ىاؿ  :"(يػ592: ت) أبت شجاع ابم الحَّميَّماف كقاؿ
لًيع  غعب  عل الظَّمم أىف  يرىاد اٍل يخىااب  م  ىالى ى ذىًلك  الرَّماًجح ًإٔبى ااًلٍاحًي ىاؿ اٍل ىٍرجيتح ال حيضادو ًبحى

ااًلٍاحًي ىاؿ، الى ااًلٍاحًي ىاؿ الظَّماًير، ٍبَّم ااًلٍاحًي ىاؿ قح  كتف ُب غىا ىة اٍلمعح فيفحيقر ًإٔبى دىلًيع  ػيؤى ٌحوي ُب غىا ىة 
لًيع اٍلقىرً ب  (4)."اٍلقيتَّمة، كىقح  كتف قىرً ما فػىيىٍكًفي  ىعىى الحَّم

اٍلعيحيكؿ  ىم ظىاير العَّمٍفظ ًإٔبى  عُب الى : الحيَّمٍأًك ع:" (يػ597: ت)ا١بىٍتزم ابم أبت الفرج كقاؿ 
لًيع دٌؿ  ىعىٍيىً   (5)". ػىٍقحيىًضيًى، لحى

                                                 
1

؛ صالح بم ٧ب ح بم  ت ضة: ؛ ت(يػ478: ت) مح ا٤بعك بم  مح ا بم  تس  بم ٧ب ح ا١بت ِب،؛ الربياف ُب أصتؿ الفقى 
 .(193/ 1).  ـ1997-  يػ 1418الطمعة اِلكٔب : ؛ طلمهاف– دار الكحيب العع ية بّبكت : الهاشر

2
أبت ا٤بظفر،  هصتر بم ٧ب ح بم  مح ا١بمار ابم أٞبح ا٤بركزل الس عاين الحي ي ي ا٢بهفي ٍب الشافعي ؛ قتاام اِلدلة ُب اِلصتؿ 
 : اِلكٔب: ؛ طدار الكحيب العع ية، بّبكت، لمهاف: الهاشر؛ الشافعيإ٠با يع ٧ب ح اسم ٧ب ح اسم : ؛ ت(يػ489: ت)

 .(409/ 1 ).ـ1999-يػ1418
3

دار الكحيب : الهاشر؛ ٧ب ح  مح السالـ  مح الشاُب: ؛ ت(يػ505: ت)أبت اا ح ٧ب ح بم ٧ب ح الغزإب الطتسي ؛ ا٤بسحيصفل 
 .(196: ص). ـ1993- يػ 1413اِلكٔب، : ؛ طالعع ية

4
: ت)٧ب ح بم  عي بم شعيب، أبت شجاع، فخر الح م، ابم الحَّميَّماف ؛  تقتًن الهظر ُب  سائع خالفية ذائعة، كنمذ  ذيمية نافعة 

- يػ 1422اِلكٔب، : ؛ ط الر اض-السعتد ة–  كحيمة الرشح : الهاشر؛ صاّب بم ناصر بم صاّب ا٣بزًن. د: ؛ ت(يػ592
  .(94/ 1 ).ـ2001

5
: ؛ ت(يػ597: ت) ٝباؿ الح م أبت الفرج  مح الرٞبم بم  عي بم ٧ب ح ا١بتزم ؛نزية اِل ْب الهتاظر ُب  عم التجتو كالهظائر 

 .(216: ص) .ـ1984- يػ 1404اِلكٔب، : ؛ ط- بّبكت-لمهاف–  ؤسسة الرسالة : الهاشر؛ ٧ب ح  مح الكرًن  اظم الراضي
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كالحيأك ع  مارة  م ااحي اؿ  عضحو دليع  صّب بى :" (يػ606: ت)الفىٍخر الرَّمازًم كقاؿ 
 (1)".أغعب  عل الظم  م ا٤بعُب الذم دؿ  عيى الظاير

ا ىة ا٤بٍقًحسيكقاؿ  صرؼ العفظ  م االاحي اؿ الظاير إٔب ":الحيأك ع (يػ620: ت) ابم قيحى
  (2)."ااحي اؿ  رجتح بى ال حيضادو بحليع  صّب بى، أغعب  عل الظم  م ا٤بعُب الذم دؿ  عيى الظاير

 أى َّما الحيَّمٍأًك عي ً ٍم اىٍيحي ييتى تىٍأًك عه  ىمى قىٍطًم الهَّمظىًر  ىًم :"(يػ631ت)ااً حم  أبت ا٢بسمقاؿ
الًًى لىىي  ًف، ييتى ٞبىٍعي العَّمٍفًظ  ىعىل غىٍّبً  ىٍحليتلًًى الظَّماًيًر ً ٍهىي،  ىمى اٍاحًي ى . الصيِّنبَّمًة كىاٍلميٍطالى

الًًى لىىي  كىأى َّما الحيَّمٍأًك عي اٍل ىٍقميتؿي الصَّمًبيحي فػىهيتى ٞبىٍعي العَّمٍفًظ  ىعىل غىٍّبً  ىٍحليتلًًى الظَّماًيًر ً ٍهىي  ىمى اٍاحًي ى
لًيعو  ػيعىضيِّنحيوي  ـً  ىٍم ظىاًيرًًو إٔبى  ىٍعُبن ٰبىٍحيىً عيىي، : " الحيأك ع(يػ794: ت)الزَّمرٍ ىًشي كقاؿ(3)."ًبحى صىٍرؼي اٍلكىالى

لًيًع، أىٍك ًل ىا  يظىمُّر دىلًيالن  ا لًعحَّم لًيعو فىصىًبيحه، كىًايهىًئذو فػىيىًصّبي اٍل ىٍرجيتحي ُب نػىٍفًسًى رىاًجبن عى ًلحى ٍبيَّم إٍف ٞبًي
حً  الحيأك ع (يػ1250:ت) ٧ب ح بم  عي الشَّمتٍ ىاين قاؿ(4)".فػىفىاًسحه، أىٍك الى ًلشىٍياو فػىعىًعبه   ":ُب ااًلٍصًطالى

، فىًإٍف أىرىٍدتى تػىٍعرً  ى . ٞبىٍعي الظَّماًيًر  ىعىل اٍل يٍبحيى ىًع اٍل ىٍرجيتحً  ا  ػىحيػىهىاكىؿي الحيَّمٍأًك عى الصَّمًبيحى كىاٍلفىاًسحى كىيىذى
، أىٍك  ساكو : الحيَّمٍأًك ًع الصَّمًبيًح زًٍدتى ُب ا٢بٍىحيِّن  ، أىٍك  ىمى دىلًيعو  ىٍرجيتحو لًيعو  يصىيػيِّنريوي رىاًجبنا؛ ًِلىنَّمىي ًبالى دىلًيعو ًبحى

ـً  ىم اتفقتا  عل أف الحيأك ع :نالاظ ٩با سمق  م تعر فات ا٤بحيأخر م  ا  أٌب(5)."فىاًسح صىٍرؼي اٍلكىالى
 . ٰبىٍحيىً عيىي  آخرظىاًيرًًو إٔبى  ىٍعُب

 
 
 

                                                 
1

 .(153/ 3). اصتؿ لعرازم 

2
أبت ٧ب ح  تفق الح م  مح ا بم أٞبح بم ٧ب ح ؛ ركضة الهاظر كجهة ا٤بهاظر ُب أصتؿ الفقى  عل  ذيب اْل اـ أٞبح بم اهمع 

 ؤسسة الر ٌاف لعطما ة : الهاشر؛ (يػ620: ت)بم قحا ة ا١ب ا يعي ا٤بقحسي ٍب الح شقي ا٢بهمعي، الشهّب بابم قحا ة ا٤بقحسي 
 .(508/ 1 ).ـ2002-يػ1423: الثانية ؛ طكالهشر كالحيتز م

3
: ؛ ت(يػ631: ت)أبت ا٢بسم سيح الح م  عي بم أيب  عي بم ٧ب ح بم سآب الثععيب اا حم ؛ اْلاكاـ ُب أصتؿ اِلاكاـ 

 .(53/ 3). -د شق- ا٤بكحيب اْلسال ي، بّبكت: الهاشر؛  مح الرزاؽ  فيفي

4
 .(37/ 5 ).(يػ794: ت) بحر الح م الزر شي ؛المبر ايط ُب أصتؿ الفقى 

5
: اقق؛ (يػ1250: ت)٧ب ح بم  عي بم ٧ب ح بم  مح ا الشت اين الي ِب ؛ إرشاد الفبتؿ إٕب ٙبقيق ا٢بق  م  عم اِلصتؿ 

 .(32/ 2 ).ـ1999- يػ 1419الطمعة اِلكٔب : ؛ طدار الكحياب العريب:  الهاشر؛الشيخ أٞبح  زك  ها ة
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أبت التليح أف جٌع ا٤بعرفْب ٥بذا ا٤بصطعح  م أيع اِلصتؿ، كالٌهظر كا١بحؿ، كيذا  ا أقر بى  -
 (1)."ك س ي أيع ا١بحؿ ذلك الصرؼ تأك الن ": ُب قتلى، (474:ت)الماجي 

أف بعض ا٤بعرفْب ٥بذا ا٤بصطعح أاعق الحيأك ع  عل  ع صرؼ لع عُب دكف تقييح، كبعضهم  -
 .قٌيحو بقر هة

أٌف الذ م قٌيحكا الحيأك ع بصرؼ الظاير بقر هة أك دليع، اخحيعفتا ُب  اييحيى، ك ا يي القر هة  -
 .ا٤بعحيربة؟ يع يي شر ية أـ  قعية

أٌف  عظم ا٤بعرفْب ٥بذا ا٤بصطعح، أدرؾ أف الحيأك ع إف ٓب  كم بقر هة فهت تأك ع بااع،  -
 .كالمعض ٓب  عحيربو تأك ال أصالن 

 .أف يذا ا٤بصطعح ٓب  كم ُب  رؼ ا٤بحيقح ْب  م أيع العغة، كأيع الشرع -
إف قانتف يذا ا٤بصطعح غّب  هضمط، كقح احث بسممى اخحيالؼ  ر ض، كخاصة ُب ٦باؿ  -

 .اال حيقاد
 قانون  الأويل. 

نقصح بقانتف الحيأك ع يت يع يهاؾ ضابط  طرد بْب ا٤بحيأكلْب؟ اٌٌب نضمط  سائع الحيأك ع كال 
 . كتف ا٣بالؼ ُب تأك ع الٌهصتص الظايرة

إف الحيأك ع قح  يضمط إذا  انت القر هة شر ية أك لغت ة، أ ا إذا  انت  قعية فالعقتؿ ٚبحيع  
  عحيرب القر هة شر ية (يػ456: ت ) ابم اـزكتضطرب، كيذا  فسر العقائح ا٤بخحيعفة، ايح ٪بح أف

 إٔب  عُب آخر فإف  اف نقعى قح صح بربياف ك اف ناقعى كاجب الطا ة فهت اق كإف  اف : "...بقتلى
  (2)".نقعى ٖبالؼ ذلك اارح كٓب  عحيفت إليى كاكم لذلك الهقع بأنى بااع

كبا١ب عة فالحيأك ع الذم  تافق  ا دلت  عيى الٌهصتص : "(يػ751:ت)ابم قػىييِّنم ا١بىٍتزً َّمة  قاؿ 
كجاات بى الٌسٌهة ك طابقها يت الحيأك ع الصبيح كالحيأك ع الذم ٱبال   ا دلت  عيى الٌهصتص 

  (3)".كجاات بى الٌسٌهة يت الحيأك ع الفاسح
                                                 

1
 (.48ص)؛ ا٢بحكد ُب اِلصتؿ  

2
 .(42/ 1)اْلاكاـ ُب أصتؿ اِلاكاـ البم اـز  

3
؛ (يػ751: ت)٧ب ح بم أيب بكر بم أ تب بم سعح مشس الح م ابم قيم ا١بتز ة ؛ الصتا ق ا٤برسعة ُب الرد  عل ا١به ية كا٤بعطعة 
 .(187/ 1 ).يػ1408اِلكٔب، : ؛ طدار العاص ة، الر اض، ا٤ب عكة العربية السعتد ة: الهاشر؛  عي بم ٧ب ح الحخيع ا: ت
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فػىثىمىتى ٗبىا : "   حافم  م القر هة العقعية فيقتؿ(يػ606: ت)الفىٍخر الرَّمازًم كُب ا٤بقابع ٪بح 
ٍرنىاوي أىفَّم صىٍرؼى العَّمٍفًظ  ىٍم  ىٍعهىاوي الرَّماًجًح ًإٔبى  ىٍعهىاوي اٍل ىٍرجيتًح ُب اٍل ىسىاًئًع اٍلقىٍطًعيَّمًة الى ٯبىيتزي ًإالَّم ً ٍهحى  ذى ى

، كىقىٍح  ىًعٍ هىا ُب ا١بٍيٍ عىًة أىفَّم اٍسحًيٍع ىاؿى  لًيًع اٍلقىٍطًعييِّن اٍلعىٍقًعييِّن  ىعىل أىفَّم  ىا أىٍشعىرى ًبًى ظىاًيري العَّمٍفًظ ٧بيىاؿه ًقيىاـً الحَّم
ي الحيَّمٍأًك عي، فىظىهىرى أىنَّمىي الى  ا  ػىحيػىعىْبَّم ائًزه ً ٍهحى تػىعىذُّرًر ٞبىًٍعًى  ىعىل ظىاًيرًًو، فىًعٍهحى يىذى العَّمٍفًظ ُب  ىٍعهىاوي اٍل ىٍرجيتًح جى

اَلَاِة  ْاَعْقِلهَّتِة سىًميعى ًإٔبى صىٍرًؼ العَّمٍفًظ  ىٍم  ىٍعهىاوي الرَّماًجًح ًإٔبى  ىٍعهىاوي اٍل ىٍرجيتًح ًإالَّم  ِبَو ِ طَِة ِإقَاَمِة  ايَّت
  (1)".  ىعىل أىفَّم  ىٍعهىاوي الرَّماًجحى ٧بيىاؿه  ىٍقالن  ْاَقاِ َعةِ 

؟ كخاصة إذا  ع ها أٌف ا٤بعحيزلة صرفت ظتاير الفىٍخر الرَّمازًمٍب  ا يت ضابط العقع  هح 
 .الٌهصتص ٕبيجَّمة العقع أ ضان 

 : "[23: القيا ة]ًإٔبى رىبػيِّنهىا نىاًظرىةه  ﴾ ﴿:ُب قتلى تعأب (يػ215: ت)اِلىٍخفىش اِلىٍكسىطقاؿ 
كىاً  ا أىٍنظيري ًإالَّم ًإٔبى : " كقح تقتؿ،  ا  أتيهم  م نع ى كرزقىإٔب ا إٔببالهظر - كا أ عم -  عِب 

( 370:ت)كيذا الحيأك ع رٌدو أبت  هصتر اِلزيرم (2)."انحيظر  ا  هح ا ك ا  هحؾ: أم" اً كإًلىٍيكى 
ا ناظرة ٗبىٍعُب  يٍهحيًظرة، فقح أىخطىأ ًِلىف العربى الى تىقتؿ: إفَّم  ىٍعُب قػىٍتلى: كى م قىاؿى  :"فقاؿ نظرتي : ًإٔبى رهبيِّن

نا أىم انحيظرتى كىً ٍهى قىتؿ ا٢بيطىيئىة: ًإٔبى الشَّمٍيا ٗبىٍعُب اٍنحيظرتيى، ًإ٭بَّمىا تىقتؿ نظرتي فالى
( 3) :

 كىقح نىظىرتكيمي أىبٍػهىااى صىاًدرىةو 
 

لًٍعتًٍرًد اىاؿ هبىا اىٍتزًم كتػىٍهساًسي ****
(4) 

نظرتي ُب اٍِلى ر اٍاحي ع أىف  كتف : نظرتي إًلىٍيًى ٓب  كم ًإالَّم بًاٍلعًْب، كىًإذا قعت: فىًإذا قعت 
بُّرران بًاٍلقىٍعبً   (5)."تفكُّرران، كتىحى

                                                 
1

 .(140/ 7 ). فاتيح الغيب 

2
الح حيترة يحل : ؛ ت(يػ215: ت)أبت ا٢بسم اجملاشعي بالتالا، المعخي ٍب المصرم، ا٤بعركؼ باِلخفش اِلكسط  ؛  القرآف عاين 

 .(558/ 2).  ـ1990-  يػ 1411اِلكٔب، : ؛ ط كحيمة ا٣با٪بي، القايرة: الهاشر؛ ٧ب تد قرا ة

3
 ك كُب أبا  عيكة، ؛ جركؿ بم أكس،  م بُب قطيعة بم  مس، كلٌقب ا٢بطيئة لقصرو كقربى  م اِلرض :يت(ق45ت)ا٢بيطىيئىة 

 .(310/ 1)بم قحييمة الح هترم ال ، الشعر كالشعراا: هظر.(٨بضـر)إسال يٌ  جايعيٌ كيت . ك اف راك ة زيّب
4

: دار الكحيب العع ية، ط: د،  فيح ٧ب ح ق يبة، ط:، دراسة(ق246)، بركا ة كشرح ابم السَّمكيتا٢بيطىٍيئىةالميت ُب د تاف   
 (.118ص).ـ1993-ق1413: اِلكٔب

5
 .(266/ 14)هتذ ب العغة  



 

 

76 

 

ك اف السع   هكركف الحيأك الت الٍب ٚبرج الكالـ : "(يػ728: ت)ابم تػىٍيً يَّمة ا٢بىراين قاؿ 
 م  راد ا كرستلى الٍب يي  م نتع ٙبر   الكعم  م  تاضعى فكانتا  هكركف الحيأك ع المااع الذم 

 (1)".يت الحيفسّب المااع   ا نهكر قتؿ  م فسر  الـ ا٤بحيكعم ٖبالؼ  رادو

 حافم  م  سألة الظاير ُب القرآف الكرًن، بع  رجح  (ق310)ك٥بذا ٪بح ابم جر ر الطربم
ـً ًإٔبى بىاًامو  " : هبا  هح االخحيالؼ ، ك م أقتالى ُب ذلك ائًزو تػىٍرؾي الظَّماًيًر اٍل ىٍفهيتـً ً مى اٍلكىالى كىغىيػٍري جى

لىةى  ىعىل ًصبَّمحًيىً  كىتىٍأًك عي اٍلقيٍرآًف  ىعىل اٍل ىٍفهيتـً الظَّماًيًر ا٣بًٍطىاًب ديكفى ا٣ٍبىًفييِّن اٍلمىاًاًم  : "كقاؿ (2) "الى دىالى
ؼي دىلًيًعًى الظَّماًيًر اٍل يحيػىعىارىًؼ ُب أىٍيًع  بي الحيَّمٍسًعيمي لىىي ٗبىٍعُبن ًخالى لىةه ً مى اٍلتىٍجًى الَّمًذم ٯبًى ً ٍهىي، اىٌبَّم تىٍأٌبى دىالى

كال ٯبتز أىٍف ٰبيٍ ىعى تىٍأًك عي اٍلقيٍرآًف ًإالَّم  ىعىل : "؛ كقاؿ (3 )."العيِّنسىاًف الَّمًذ مى بًًعسىاهًنًٍم نػىزىؿى اٍلقيٍرآفي، أىٍكٔبى 
ـً اٍل يٍسحيػىٍع ىًع ُب أىٍلسيًم اٍلعىرىًب، ديكفى اٍِلىقىعيِّن  ىا كيًجحى ًإٔبى ذىًلكى سىًميعه، كىٓبٍى  ًر اٍِلىٍ ثىًر ً مى اٍلكىالى اٍِلىٍظهى

ـً   ىٍضطىرَّمنىا اىاجىةه ًإٔبى صىٍرًؼ ذىًلكى ًإٔبى أىنَّمىي ٗبىٍعُبى كىاًاحو، فػىيىٍبحيىاجي لىىي ًإٔبى اىعىًب اٍل ىٍخرىًج بًا٣ٍبىًفييِّن ً مى اٍلكىالى
  (4 ) ".كىاٍل ىعىاين 

كأ ا الطا ات :"  كيت بصحد رد تأك الت المااهية(يػ505: ت)أبت اا ح الغزإبكقاؿ 
 كأ ر آخر ٱبصها كيت صرؼ ألفاظ الشرع  م ظتايريا ا٤بفهت ة إٔب ،فيحخعها  ا ذ رناو ُب الشطح

 ال  سمق  هها إٔب اِلفهاـ فائحة  حأب المااهية ُب الحيأك الت فهذا أ ضان اراـ كضررو ،أ تر بااهة
 فإف اِللفاظ إذا صرفت  م  قحيضل ظتايريا بغّب ا حيصاـ فيى بهقع  م صااب الشرع ك م ، ظيم

غّب ضركرة تح ت إليى  م دليع العقع اقحيضل ذلك بطالف الثقة باِللفاظ كسقط بى  هفعة  الـ ا 
 (5)".تعأب ك الـ رستلى صعل ا  عيى كسعم

إذان اِلصع ُب نصتص الكحياب كالٌسٌهة أف تفهم  عل ظايريا، ك عل  ا فه حيى العرب، كإالٌ 
اقحيضل ذلك بطالف الثقة باِللفاظ كسقط بى  هفعة  الـ ا تعأب "  : أبت اا ح الغزإب  ا قاؿ

 .كأصمبت الٌهصتص  عرضة لحيبر   كاْل٢بادق ا".ك الـ رستلى صعل ا  عيى كسعم
                                                 

1
تقي الح م أبت العىماس أٞبح بم  مح ا٢بعيم بم  مح السالـ بم  مح ا بم أيب القاسم بم ٧ب ح ابم تي ية ا٢براين ؛ الصفح ة 

 .(291/ 1 ).يػ1406:  الثانية؛ ط كحيية ابم تي ية،  صر: الهاشر ؛ ٧ب ح رشاد سآب : ؛ ت(يػ728 : ت)ا٢بهمعي الح شقي 

2
   .(15/ 1)تفسّب الطربم  

3
 .(457/ 2) نفس ا٤برجم 

4
 .(365/ 6) نفس ا٤برجم 

5
 .(37/ 1 ).بّبكت– دار ا٤بعرفة : الهاشر؛ (يػ505: ت)أبت اا ح ٧ب ح بم ٧ب ح الغزإب الطتسي ؛ إاياا  عـت الح م 
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  عل الهُّرصيتص:"  الهَّمسىفي قائح: ُب  قيحتى ا٤بس اة (يػ537)الهَّمسىفي ٪بم الًح م قاؿ
 (1)".إ٢باد ك فر، كرد الٌهصتص  فر اٍلمىاًام أيع  ح يها  عىافو  ًإٔبى   ىهػٍهىا كالعحكؿ ظتايريا

ِلف " ك م غّب ضركرة تح ت إليى  م دليع العقع:" كجيى، لتال قتلى  السابق أبت اا حك الـ
خصت ها  م أيع اْلسالـ قح  سحيحلتف بقانتف الحيأك ع ُب ٕبيِّن أ هاؽ الٌهصتص، اٌبَّم  كتف ٥بم سميع 

ليسيابم  ىًطٌية ل بطاؿ الشرائم، ٕبجَّمة العقع، كقح تفطم ٥بذا السميع المااع   (يػ542: ت) اِلىٍنحى
: اِل راؼ]﴿كىاٍلتىٍزفي  ػىٍت ىًئذو ا٢بٍىقُّر فى ىٍم ثػىقيعىٍت  ىتىازً هيىي فىأيكلىًئكى ييمي اٍل يٍفًعبيتفى﴾ :  هح تفسّبو لقتلى تعأب

إف ا  ز كجع أراد أف  ععم  مادو : كاخحيع  الهاس ُب  عُب التزف كا٤بتاز م فقالت فرقة: " ، فقاؿ[8
أف ا٢بساب كالهظر  ـت القيا ة يت ُب غا ة الحيبر ر كهنا ة العحؿ ف ثع ٥بم ُب ذلك بالتزف كا٤بيزاف إذ 
ال  عرؼ المشر أ را أ ثر ٙبر را  هى، فاسحيعّب لععحؿ كٙبر ر الهظر لفظة التزف كا٤بيزاف   ا اسحيعار ذلك 

  : ُب قتلى(2)أبت االب
سي شعّبةن     ٗبيزاًف ًقٍسطو  ال ٱبًى
 

 (3).لىي اىاً مه ً م نىفًسى غىّب  ىاًئعً  ****
كيذا القتؿ أصح  م اِلكؿ  م جهات، أك٥با أف ظتاير  حياب ا  ز : قاؿ القاضي أبت ٧ب ح          
قتلى لمعض الصبابة كقح قاؿ لى  ا : كجع تقحيضيى كاح ح الرستؿ  عيى السالـ  هطق بى،  م ذلك

، كلت ٓب (4)«ااعمِب  هح ا٢بتض فإف ٓب ٘بحين فعهح ا٤بيزاف»رستؿ ا أ م أجحؾ ُب القيا ة؟ فقاؿ 

                                                 
1

 اْلسال ي ا٤ب عكة لعفكر ا٤بعكية الميت آؿ  ؤسسة: ؛ ط23الكحياب – العربية كالحيتايح؛ السعسعة العقيحة ُب  حيتف ٜبانية  حياب 
؛ شرح العقائح،  م ٝبم الفرائح بإنارة شرح العقائح، كُب آخرو  يزاف العقائح  م شراى؛  (58ص). 2013:ا٥بامشية؛ ط اِلردنية

 (.349ص). ـ2012-ق1433: الثانية:  راتشي با سحياف؛ ط- كحيمة ا٤بح هة: ط
2

، -رضي ا  هى–كالح اْل اـ  عي  ـر  .  مح  هاؼ بم  مح ا٤بطعب بم ياشم  م قر ش، أبت االب:يت(ؽ ق3)أبت االب 
كى ىافى  . اف  م أبطاؿ بِب ياشم كرؤسائهم، ك م ا٣بطماا العقالا اِلباة، ك افعى ك ربيى ك هاصرو-صعل العىى  عيى كسعم-ك م الهيب 

ـ أبرع  ىا قىاؿى قصيحتى الَّمًٌب صىحَّم ًفيهىا الهىب صعل ا  ىعىٍيًى كىسعم  :أىبيت اىالب شىاً رنا جيح اٍلكىالى
 -.بحيصرؼ-(244/ 1) امقات فبتؿ الشعراا : هظر. ربيم اٍليىحيىا ىل  ص ىة ل را ع... كأبيض  سحيسقل اٍلغى ىاـ ًبتىٍجًهًى 

3
سُّر شىًعّبىةن  :كرد الميت بعفظ  تفسّب  ،(550/ 7) تفسّب الطربم  هح  ع  م. كىكىازًًف ًصٍحؽو كىٍزنيىي غىيػٍري  ىاًئعً ... ٗبيزىاًف ًقٍسطو ال ٱبًي

؛ ككرد ُب دكانى (430/ 2)الحر ا٤بهثتر ُب الحيفسّب با٤بأثتر  ،(450/ 1)تفسّب ا٤باكردم الهكت كالعيتف  ،(557/ 2)ابم ا٤بهذر 
 هظر د تاف أيب االب،ٝبعى كشراى، د ٧ب ح .لى شايحه  م نفسًى اقُّر  ادؿً ...  شىًعّبىةن  ضي ٗبيزىاًف ًقٍسطو ال  يخً  : :ا٤بطمتع، بعفظ
 .69ص.ـ1994-ق1414:اِلكٔب: دار الكحياب العريب، ط: الحٌيت٪بي، ط

4
سىأىٍلتي :  ىٍم أىنىسو قىاؿى ، 2433 :برقم ق سهمُبالَب ذم  12825 :برقم ق  سهح ُبأٞبحأكردو ابم  طية با٤بعُب ٨بحيصران، كركاو  

: فىأىٍ مى أىٍاعيميكى  ػىٍتـى اٍلًقيىا ىًة  ىا نىيبَّم العَّمًى؟ قىاؿى : قىاؿى « أىنىا فىاً عه »: قىاؿى : نىيبَّم العَّمًى صىعَّمل اي  ىعىٍيًى كىسىعَّممى، أىٍف  ىٍشفىمى ٕب  ػىٍتـى اٍلًقيىا ىًة، قىاؿى 
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 كم ا٤بيزاف  رئيا ٧بستسا ٤با أاالى رستؿ ا صعل ا  عيى كسعم  عل الطعب  هحو، كجهة أخرل 
أف الهظر ُب ا٤بيزاف كالتزف كالثقع كا٣بفة ا٤بقَبنات با٢بساب ال  فسح شيا  هى كال ٚبحيع صبحيى، كإذا 
 اف اِل ر  ذلك فعم ٬برج  م اقيقة العفظ إٔب ٦بازو دكف  عة؟ كجهة ثالثة كيي أف القتؿ ُب ا٤بيزاف 

باب  ا جاز غ رتنا أقو ل  ا لحية  وإن فلحنا فهويت  م  قائح الشرع الذم ٓب  عرؼ إال ٠بعا، 
و ا نادقة في أن  ا ه  ن و اصر ط و اجنة و انار و احشر ونحو ذاك إن ا ىي أافاظ ير د بما 

 (1)."غهر  اظاىر
ليسيابم  ىًطٌية   قرر اقيقة  ا تتصع إليى (يػ606:ت)الفىٍخر الرَّمازًم  ك٪بح  : ت) اِلىٍنحى

كىاٍ عىٍم أىفَّم : "  فقاؿ كيت بصحد اال َباض  عل الز٨بشرم ُب ا٤بمالغة ُب  عم المياف فقاؿ(يػ542
، فػىقىاؿى « اٍلكىشَّماؼً »صىاًابى  ا الحيَّمٍأًك عى ُب  ىٍعًرضو آخىرى ًة : أىٍكرىدى يىذى اٍلكىٍش ي  ىًم السَّماًؽ  ىثىعه ُب ًشحَّم
وي ...اٍِلىٍ رً  ًذًو اٍِلىٍسرىاًر كىأىقيتؿي :  ٍبيَّم أىخىذى  ػيعىظيِّنمي ً ٍعمى اٍلمػىيىاًف كى ػىقيتؿي لىٍتالى ًإ َّما أىٍف  ىحَّمً يى أىنَّمىي : لى ىا كىقػىٍفهىا  ىعىل يى

، أىٍك  ػىقيتؿي  ًإنَّمىي الى ٯبىيتزي ذىًلكى ًإالَّم بػىٍعحى اٍ حًيهىاًع ٞبىًٍعًى  ىعىل ا٢بٍىًقيقىًة، : صىرىؼى العَّمٍفظى  ىٍم ظىاًيرًًو ًبغىٍّبً دىلًيعو
ًسفىًة ُب أىٍ ًر  ًت اٍلفىالى كىاٍِلىكَّمؿي بىاًاعه بًًإٍٝبىاًع اٍل يٍسًعً ْبى، كىًِلىنَّما ًإٍف جىتَّمٍزنىا ذىًلكى انٍػفىحيىبىٍت أىبٍػتىابي تىٍأًك الى

ا اٍِلىهٍناري﴾ : اٍل ىعىاًد فىًإنػَّمهيٍم  ػىقيتليتفى ُب قػىٍتلًىً   لىٍيسى ييهىاؾى الى أىنٍػهىاره ،[25: المقرة]﴿جىهَّماتو ٘بىٍرًم ً ٍم ٙبىٍحًيهى
ًة كىالسَّمعىادىًة، كى ػىقيتليتفى ُب قػىٍتلًىً  ، كىًإ٭بَّمىا ييتى  ىثىعه لًعَّمذَّم  لىٍيسى ،[77: ا٢بٍىجيِّن ]ارٍ ىعيتا كىاٍسجيحيكا﴾  ﴿: كىالى أىٍشجىاره

يُ ْفِضي ِإَاى رَْفِع  اشَّتَر ِئِع َوَفَساِد ييهىاؾى الى سيجيتده كىالى ري يتعه كىًإ٭بَّمىا ييتى  ىثىعه لًعحيػَّمٍعًظيًم، كى ىٍععيتـه أىفَّم ذىًلكى 
ينِ  لىًة  ىعىل أىنَّمىي الى ٯبىيتزي ٞبىٍعيىي  ىعىل : ، كىأى َّما ًإٍف قىاؿى  ايِّ ا الحيَّمٍأًك ًع ًإالَّم بػىٍعحى ًقيىاـً الحَّمالى بًأىنَّمىي الى  يصىاري ًإٔبى يىذى

ا ييتى الَّمًذم ٓبٍى  ػىزىٍؿ  يعُّر أىاىحو ً مى اٍل يحيىكىعيِّنً ْبى ًإالَّم قىاؿى ًبًى كى ىتَّمؿى  ىعىٍيىً    (2)..."ظىاًيرًًو، فػىهىذى

إف الحيأك ع ٗبعُب صرؼ العفظ  م ظايرو، ٕبجَّمة خالؼ العقع، غّب  هضمط، كخاصة ُب 
الَّمًذ مى  ﴿ :اسحيشكع بعقعى قتلى تعأب- صعل ا  عيى كسعم-اِل تر الغيمية، كيذا رجع ُب  هح الٌهيبٌ 

اننا كىأىضىعُّر سىًميالن ﴾    ىٍم قػىحيىادىةى،؛ ؼ[34: الفرقاف]ٰبيٍشىريكفى  ىعىل كيجيتًيًهٍم ًإٔبى جىهىهَّممى أيكلىًئكى شىر   ىكى
، أىفَّم رىجيالن قىاؿى :"قاؿ ثػىهىا أىنىسي ٍبمي  ىاًلكو اًفري  ىعىل كىٍجًهًى  ػىٍتـى اٍلًقيىا ىًة؟ :  اىحَّم  ىا رىسيتؿى اً  ىٍي ى ٰبيٍشىري اٍلكى

                                                                                                                                                         

فىًإٍف ٓبٍى أىٍلقىكى : قػيٍعتي : قىاؿى « فىأىنىا ً ٍهحى اٍلً يزىافً »: فىًإذىا ٓبٍى أىٍلقىكى  ىعىل الصيِّنرىاًط؟ قىاؿى : قػيٍعتي : قىاؿى « اٍاعيٍمًِب أىكَّمؿى  ىا تىٍطعيميًِب  ىعىل الصيِّنرىاطً »
ثى  ىتىاًامى  ػىٍتـى اٍلًقيىا ىةً »: ً ٍهحى اٍلً يزىاًف؟ قىاؿى  ًذًو الثَّمالى  :برقمسعسعة الصبيبة  كصببى اِللماين قي اؿ«فىأىنىا ً ٍهحى ا٢بٍىٍتًض، الى أيٍخًطئي يى

2630. 
1

 .(375/ 2)ارر التجيز ُب تفسّب الكحياب العز ز  
2

 .(613/ 30)تفسّب الرازم   فاتيح الغيب أك الحيفسّب الكمّب  
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نٍػيىا، قىاًدرنا  ىعىل أىٍف ٲبيًٍشيىىي  ىعىل كىٍجًهًى  ػىٍتـى اٍلًقيىا ىًة؟»: قىاؿى  قىاؿى « أىلىٍيسى الَّمًذم أىٍ شىاوي  ىعىل رًٍجعىٍيًى ُب الحُّر
 ( 1). حيفق  عيى". بػىعىل، كىً زَّمًة رىبػيِّنهىا: قػىحيىادىةي 

 م ظايرو، -صىعَّمل اي  ىعىٍيًى كىسىعَّممى -فا٤بشي  عل التجى، خالؼ ا٤بعقتؿ، ك م ذلك ٓب  ؤكلى
 .بع كى َّمعى ذلك إٔب قحرة ا  ز كجعٌ 

ك ثع يذو االسحيشكاالت العقعية لٌهصتص الشر ية، أصمبت ضربان لعطا هْب كا٤بشككْب ُب 
 ".تأك ع  شكع القرآف"ُب  حيابى (ق276:ت)القرآف الكرًن، كلقح تصحل ٥با ابم قحييمة

ك ه ا  كم فإف تعر    صطعح الحيأك ع  هح ا٤بحيأخر م،  عحيرب  صطعبان دخيالن  عل العغة، 
ٕبيح ٓب  رد هبذا ا٤بفهـت ُب القركف اِلكٔب، ال ُب  رؼ الٌعغة كال ُب  رؼ الشرع   ا  ضل، ك م 

ذيٍؽ ًإنَّمكى أىٍنتى  ﴿ :يذا ٲبكم اْلقرار بى لكم بشرط  حـ ٨بالفة العغة كالشرع، ف ثال ُب قتلى تعأب
، فإف قعها يذا ا٣بطاب ال  راد اقيقة ظايرو ك٠بيها ذلك تأك ال، [49: الحخاف]اٍلعىزً زي اٍلكىرًني ﴾ 

ٗبفهـت ا٤بحيأخر م ٗبعُب صرؼ العفظ  م ظايرو، كبالطمم بقر هة، كيذو القر هة كاضبة كيي السياؽ 
أم  م خالؿ السابق كالالاق، فهذا ال ٱبحيع  فيى اثهاف  ه ا تغّبت ا٤بصطعبات، ِلف اِلسعتب 

 .كاضح  هح العرب كيت أسعتب هتكم كاسحيهزاا
 كيذا الكالـي  عل سميًع الحيهكًم، : ُب أسعتب يذو اا ة(يػ756: ت)السَّمً ْب ا٢بعيب قاؿ 

كيت أغيىظي لع يٍسحيػىٍهزىأ بى، ك ثعيى قتؿي جر رو 
:  لشا رو ٠بىَّمل نفسى زيرةى الي م(2)

 أٓبٍى  ىكيٍم ُب كيسيتـو قح كى٠بىٍتي هبا
 

 (3). ىٍم  اف  ت ظةن  ا زيرةى اليى ىمً  ****
: ك اف يذا الشا ري قح قاؿ 

 أٍبًعٍغ  يعىٍيمان كأىٍبًعٍغ  ىٍهك شا رىيا
 

 (4).أينيِّن اِلىغىرُّر كأينيِّن زيرةي الي مً  ****
 
 

                                                 
1

 .1789 : برقم(282/ 3)العؤلؤ كا٤برجاف في ا اتفق  عيى الشيخاف  
2

 :،  هظر جر ر بم  ىًطيَّمة بم ا٣بطفل كىاسم ا٣بطفل ايذى ٍػفىة بم بحر اٍبم سىع ىة بم  ىٍتؼ بم  يعىٍيب بم  ػىٍربيتع:يت(ق110)جر ر 
 .(297/ 2)امقات فبتؿ الشعراا 

3
،  ا ااًرثى الي مً : كرد الميت ُب د تانى بعفظ  تي هًبا***  ىٍم اافى،  ىٍتً ظىة ه دار : د تاف جر ر، ط:  هظر. ٍٓب  كيٍم ُب كيسيتـو قٍح كى٠بى

 (467ص).ـ1986-ق1406:بّبكت لعطما ة،ط
4

أبت العماس، شهاب الح م، أٞبح بم  تس  بم  مح الحائم ا٤بعركؼ بالس ْب ا٢بعيب ؛ الحر ا٤بصتف ُب  عـت الكحياب ا٤بكهتف 
 .(629/ 9 ).دار القعم، د شق: الهاشر؛ الح حيتر أٞبح ٧ب ح ا٣براط: ؛ ت(يػ756: ت)
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 أهنا غّب  ﴿ذيٍؽ ًإنَّمكى أىٍنتى اٍلعىزً زي اٍلكىرًني ﴾:فم جرد السياؽ،  فهم أف ألفاظ ا٤بحح ُب قتلى تعأب
ًإفَّم شىجىرىتى  ﴿ : راد  هها اقيقحيها، ِلهنا كاردة ُب اق الكفار، كيذا دليعى  م السياؽ ؛ قاؿ تعأب

ـي اٍِلىثًيًم  (43)الزَّمقُّرتـً  اٍل يٍهًع  ػىٍغًعي ُب اٍلميطيتًف  (44)اىعىا خيذيكوي فىاٍ حًيعيتوي  (46) ىغىٍعًي ا٢بٍىً يًم  (45) ى
اًب ا٢بٍىً يًم  (47)ًإٔبى سىتىاًا ا١بٍىًبيًم  ذيٍؽ ًإنَّمكى أىٍنتى اٍلعىزً زي اٍلكىرًني  (48)ٍبيَّم صيمُّرتا فػىٍتؽى رىٍأًسًى ً ٍم  ىذى

حيػىريكفى﴾  (49) ا  ىا  يٍهحييٍم ًبًى ٛبى  .[50 - 43: الحخاف]ًإفَّم يىذى
كيذا الحيأك ع الذم  كتف بحليع شر ي  السياؽ  ثال، يت ا٤بعحيرب ُب تعر   الحيأك ع  هح ابم 

 .، كغّبو(يػ456: ت)اـز
كىٯبىيتزي بًاتػيِّنفىاًؽ اٍل يٍسًعً ْبى أىٍف تػيفىسَّمرى إٍاحىل اٍا ػىحيػىٍْبً : " (يػ728: ت)ابم تػىٍيً يَّمة ا٢براين  قتؿ 

 ً ٍم أىٍيًع السُّرهَّمًة كىًإٍف ٠بييِّنيى 
ـي  ىٍم ظىاًيرًًو؛ إٍذ الى ٧بىٍذيكرى ُب ذىًلكى ً ٍهحى أىاىحو ًبظىاًيًر اٍِليٍخرىل كى يٍصرىؼى اٍلكىالى

لىًة اٍلقيٍرآًف  ىعىٍيًى كىًل يتىافػىقىًة السُّرهَّمًة كىالسَّمعىً   ىعىٍيًى؛ ًِلىنَّمىي تػىٍفًسّبي اٍلقيٍرآًف  تىٍأًك الن كىصىٍرفنا  ىٍم الظَّماًيًر فىذىًلكى ًلحىالى
لىةو ً ٍم العَّمًى ،بًاٍلقيٍرآًف؛ لىٍيسى تػىٍفًسّبنا لىىي بًالرَّمٍأمً   كىاٍل ىٍبذيكري إ٭بَّمىا ييتى صىٍرؼي اٍلقيٍرآًف  ىٍم فىٍبتىاوي ًبغىٍّبً دىالى
ـى  ا تػىقىحَّم   (1)."كىرىسيتلًًى كىالسَّماًبًقْبى  ى ى

كاذكر ُب الحيأك ع يت الحيأك ع الفاسح، ك اِلارل أف  س ل ٙبر فا، كأيع الٌهظر اسحيع عتو 
ُب ظتاير نصتص الصفات، فتقم االخحيالؼ ا٤بعركؼ ُب  قائح ا٤بسع ْب، ٕبٌجج العقع؛ قاؿ ابم 

٫بم ال نهكر الحيأك ع بع اقيقة الععم يت الحيأك ع كالراسختف ُب الععم يم :" (يػ751:ت )قػىييِّنم ا١بىٍتزً َّمة
 كغّبنا أشقل بحيأك ع الحيبر   ، فهبم أسعح بحيأك ع الحيفسّب  م غّبنا؟أيع الحيأك ع كلكم أم الحيأك عْب

 (2)." كا ا٤بتفق لعصتاب. ها

كُب  ثع يذو االخحيالفات، البح  م االاحيكاـ إٔب  رؼ الشرع كالعغة، لكم ٤با ٪بح أف 
بعض أيع العغة ٰبحيكم إٔب العقع ليتافق بى ٫بعحيى، ف م الطميعي أف تهشأ  ثع يذو االخحيالفات الٍب 

يٍرتىضىلقح ال ٪بح ٥با تقارب، ِلف ا٤بهايج ٚبحيع  أصالن، فهذا 
 مَّم ا٤بعحيزلة   (يػ436 :ت )الشَّمرً   ا٤ب

فكع  ا كرد ُب القرآف ٩با لى ظاير  هاُب : "  قتؿ بصر ح العمارة ا٣با س كيت  م لغت ي القرف

                                                 
1

 مح الرٞبم بم ٧ب ح بم : ؛ ت(يػ728: ا٤بحيتَب)تقي الح م أبت العماس أٞبح بم  مح ا٢بعيم بم تي ية ا٢براين ؛ ٦ب تع الفحياكل 
 .ـ1995/يػ1416: ؛ ط٦ب م ا٤بعك فهح لطما ة ا٤بصب  الشر  ، ا٤بح هة الهمت ة، ا٤ب عكة العربية السعتد ة: الهاشر؛ قاسم
(6 /21). 

2
 .(219/ 1)الصتا ق ا٤برسعة ُب الرد  عل ا١به ية كا٤بعطعة  
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و  لو على ما يله  بأداة العص ة، ك قحيضي كقتع ا٣بطأ  ههم، فالبح  م صرؼ الكالـ  م ظايرو، 
؛ ِلف الكالـ  حخعى ا٢بقيقة كاجملاز، ك عحؿ ا٤بحيكعم بى  م ظايرو، كأدلة العقتؿ ال  صح فيها  اعقول
 (1)".ذلك

 فضي - ُب نظرم-، أ ر خطّبالعغت ةكاال حي اد  عل العقع ُب تفسّب ا٤بفردات الشر ية ؼ 
إٔب ٙبر   الشر عة كالعغة،  عه اسب غرضى ك٫بعحيى، كلت بعغ  م الععم بالعغة  ا بعغ، ِلفَّم العغة 

أصمبت ُب  يزاف العقع، كيذا  ا  فسر تهاقض بعض أيع العغة  م ا٤بعحيزلة ُب ٙبر   العغة، ايح 
 (2 ).أكجح  ال ان ٠بعى؛ [164: الهساا]كى ىعَّممى العَّمىي  يتسىل تىٍكًعي نا﴾  ﴿: قاؿ بعضهم ُب قتلى تعأب

﴿ عم ا﴾ أكجح  ال ان ك ﴿ عم ا  تسل :  عُبكأف  :"(يػ276: ت)ابم قػيحيػىٍيمىةقاؿ 
، ِلف  عُب تكعم ا أتل  الغة و ا عقول فخرجتا هبذا الحيأك ع  م : قاؿ﴾ أكجح  ال ان ٠بعى تكعي ان 

  (3)".بالكالـ  م  هحو
تمٌْب  م خالؿ يذا السرد أف الحيأك ع  هح ا٤بحيقح ْب أسعم كأاكم، كأف الحيأك ع  هح 

ا٤بحيأخر م ٧بفتؼ با٣بطر كاال٫براؼ، كخاصة ايه ا تكتف قر هة صرؼ العفظ  م  عهاو الظاير، يي 
 .ٕبيح قح ٚبال   رؼ الشرع ك رؼ العغة. قر هة  قعية

 
 افرق بهن  اّلفسهر و الأويل . 

 م خالؿ تغّب  فهـت  صطعح الحيأك ع، كخاصة  هح ا٤بحيأخر م نشأ خالؼ ُب الفركؽ بْب 
كالحيفسّب، كزاد اِل ر خالفا ُب ٙبح ح  فهـت الحيأك ع  هح ا٤بحيأخر م  م أصباب اِلصتؿ  الحيأك ع

كالحيفسّب، كيذا ٖبالؼ ا٤بحيقح ْب ايح ال ٪بح يذا  كالهظر، ك٥بذا تما هت أقتا٥بم ُب الفرؽ بْب الحيأك ع
 .الحيما م هبذا الحيتسم

                                                 
1

دار إاياا : ٧ب ح أبت الفضع إبراييم؛ ط:؛ ت(يػ436:ت)أ إب ا٤برتضل؛ لعشر   ا٤برتضل  عل بم ا٢بسْب ا٤بتستم الععتم 
 (.2/399). ـ1954-1373: ؛ ط اِلكٔب( يسل المايب ا٢بعيب كشر او)الكحيب العربية

2
: ، ط-القايرة- كحيمة كيمة: د،  مح الكرًن  ث اف، الهاشر: شرح اِلصتؿ ا٣ب سة، لعقاضي  مح ا١بمار أٞبح، ٙبقيق:  هظر 

 .(591/ 1) الكشاؼ  م اقائق غتا ض الحيهز ع ،تفسّب الز٨بشرم ؛  (535:ص).ـ1965
3

  ر بم : ؛ ت(يػ276: ت)أبت ٧ب ح  مح ا بم  سعم بم قحييمة الح هترم ؛ االخحيالؼ ُب العفظ كالرد  عل ا١به ية كا٤بشمهة 
 . (38: ص) . ـ1991-  يػ 1412اِلكٔب : ؛ طدار الرا ة: الهاشر؛ ٧ب تد أبت   ر
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 قاؿ أبت  صطعح الحيأك ع  رادؼ لحٌيفسّب، كقح  ر  عها  م قمع  هح أئ ة العغة ؛ك٪بح أف  -
كأىخربين : (ق370)قاؿ أبت  هصتر اِلزيرم؛ ك (1)".الحيفسّب: الحيأك ع: " (ق209) ميحة

قاؿ ابم ؛ ك (2).ا٤بٍعُب كىالحيػَّمٍفًسّب كالحيأك ع كىاًاح: اٍل يٍهًذرًٌم  ىم أىٍٞبح بم ٰبٓب قىاؿى 
 ك رجعها إٔب :باب  عاين ألفاظ العمارات الٍب  عرٌب هبا  م اِلشياا: "ٙبت (ق395)فارس

؛ ك م  (3)".كيي كإف اخحيعفت فإف ا٤بقاصح هبا  حيقاربة. ا٤بعُب، كالحيفسّب، كالحيأك ع: ثالثة كيي
ُب  الـ العرب، فإنى الحيفسّب " الحيأك ع"كأ ا  عُب:  أبت جعفرأيع الحيفسّب إ اـ ا٤بفسر م

جا م المياف ُب تأك ع "كيت ا٤بصطعح الذم درج ُب تفسّبو  ا٤بس ل (4).كا٤برجم كا٤بصّب
 ".القرآف

ؿ العىٍسكىرم ك٩بم ذ ر يذو الفركؽ بْب الحيأك ع كالحيفسّب   ُب (يػ٫395بت : ت)أبيت ًيالى
؛   عجم  قاليح الععـت ُب ا٢بحكد كالرسـت ُب(يػ911: ت)السُّرييتاي جالؿ الح م ؛ كالفركؽ العغت ة
 عجم ُب ا٤بصطعبات كالفركؽ ) ُب الكعيات(يػ1094:ت) أىبيت المىقاا ا٢بهفي كُب اْلتقاف؛ ك

 :، كنسحيطيم أف ٪ب ع يذو الفركؽ في ا  عي(العغت ة
 . من باب  ال ل ال  ْاَقْطِع َو الَّتْأِويلُ من باب ال َّتْفِسهُر  -

اتيرً ًحمُّر   ا، كىالشَّمهىادىةي  ىعىل ":(يػ333: ت)قىاؿى اٍل ى  الحيػَّمٍفًسّبي اٍلقىٍطمي  ىعىل أىفَّم اٍل يرىادى ً مى العَّمٍفًظ يىذى
ٍهًهيُّر  ىٍهىي،  ـى دىلًيعه  ىٍقطيتعه ًبًى فىصىًبيحه، كىًإالَّم فػىحيػىٍفًسّبه بًالرَّمٍأًم، كىييتى اٍل ى ا، فىًإٍف قىا العَّمًى أىنَّمىي  ىُبى بًالعَّمٍفًظ يىذى

ًت ًبحيكًف اٍلقىٍطًم كىالشَّمهىادىةي  ىعىل العَّمىً   (5)".كىالحيَّمٍأًك عي تػىٍرًجيحي أىاىًح اٍل يٍبحيىً الى

                                                 
1

(. 86/ 1)٦باز القرآف  
2

(. 135/ 3)هتذ ب العغة  
3

(. 14: ص). الصاايب ُب فقى العغة العربية  
4

(. 205/206/ 6)ت شا ر / تفسّب الطربم  
5

دار الكحيب :  ؛ ط٦بحم باسعـت. د: اقق ؛(يػ333: ت)٧ب ح بم ٧ب ح بم ٧ب تد، أبت  هصتر ا٤باتر حم ؛تفسّب ا٤باتر حم  
 مح ؛ اْلتقاف ُب  عـت القرآف:  ؛ ك هظر(185/ 1:  قح ة اقق ). ـ2005-  يػ 1426اِلكٔب، :  طبّبكت، لمهاف- العع ية 

؛ ا٥بيئة ا٤بصر ة العا ة لعكحياب: الهاشر؛٧ب ح أبت الفضع إبراييم: ؛ت(يػ911: ت)الرٞبم بم أيب بكر، جالؿ الح م السيتاي 
شهاب الح م ٧ب تد بم ؛ ركح ا٤بعاين ُب تفسّب القرآف العظيم كالسمم ا٤بثاين: ؛ ك هظر(192/ 4 ). ـ1974/ يػ1394: الطمعة
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 . الفسهر يلعل  باالفف و الأويل يلعل  باا عنى -

 كالحيفسّب الحيأك ع بْب الفرؽ: " (يػ338: ت) أيب جعفر الهَّمبَّماسك٩بم كرد  هى يذا ا٤بعُب قتؿ
 كقتؿ أيب  هصتر (1)".أب ا١بح  ماس ابم قتؿ ٫بت كالحيأك ع الشك الر ب العع اا قتؿ ٫بت الحيفسّب أف

يرىاد  ش : الحيػَّمٍفًسّب: بىعضهم كىقىاؿى : "(يػ370)اِلزيرم
 أاح رد: كالحيأك ع اٍل يشكع؛ العَّمٍفظ  ىم ا٤ب

  (2)."الظَّماًير  يطىابق  ىا ًإٔبى  احي عْب
 . يعل ي على  ارو ية و الأويل يعل ي على  اير ية ال َّتْفِسهرُ  -

: الحيفسّب: قالت العع اا:" (يػ427: ت)أيب إسباؽ الثععيب  ك٩بم كرد  هى يذا ا٤بعُب قتؿ 
فهذا كأضرابى ٧بظترة  عل الٌهاس القتؿ إاٌل .  عم نزكؿ اا ة كشأهنا كقٌصحيها، كاِلسماب الٍب نزلت فيها

 فأ ا الحيأك ع فاِل ر فيى أسهع ِلنى صرؼ اا ة إٔب  عُب ٰبحي عى، كليس ٗببظتر  عل ؛باسحي اع اِلثر
  (3)."العع اا اسحيهمااى كالقتؿ فيى كإ٭ٌبا  كتف  رآتها الكحياب كالسٌهة

كى ىا  الحيَّمٍأًك عي كىييتى صىٍرؼي اٍا ىًة ًإٔبى  ىٍعُبن ٧بيٍحيى ىعو  تافق  ا قمعها:" (يػ510: ت)  المػىغىًتمكقاؿ
بػىٍعحىيىا غىٍّبً ٨بيىاًل و لًٍعًكحيىاًب كىالسُّرهَّمًة ً ٍم اىرً ًق ااًلٍسحًيٍهمىاًط فػىقىٍح ريخيِّنصى ًفيًى ًِلىٍيًع اٍلًعٍعًم، أى َّما الحيػَّمٍفًسّبي كىييتى 

ٍأهًنىا كىًقصَّمحًيهىا، فىالى ٯبىيتزي ًإالَّم بًالسَّم ىاًع بػىٍعحى ثػيميتتًًى ً ٍم اىرً ًق الهػَّمٍقعً  ـي ُب أىٍسمىاًب نػيزيكًؿ اٍا ىًة كىشى ك ( 4)."اٍلكىالى
اتيرً ًحمُّر ٥بذا قاؿ  (5)". الحيفسّب لعصبابة، رضي العَّمى  ههم، كالحيأك ع لعفقهاا:"(يػ333: ت) اٍل ى

 

                                                                                                                                                         

اِلكٔب، : الطمعة؛بّبكت– دار الكحيب العع ية : الهاشر ؛  عي  مح المارم  طية: ؛ ت(يػ1270: ت) مح ا ا٢بسيِب اِللتسي 
 .(6/ 1 ). يػ1415

1
 كة - جا عة أـ القرل : الهاشر؛٧ب ح  عي الصابتين: اقق؛ (يػ338: ت)أبت جعفر الهباس أٞبح بم ٧ب ح  ؛  عاين القرآف 
 (.351/ 1 ).ق1409اِلكٔب، : ؛ طر ةؾآب

2
 (.283/ 12 )العغة هتذ ب 

3
 .(87/ 1)تفسّب الثععيب  الكش  كالمياف  م تفسّب القرآف  

4
 مح  : ؛ت(يػ510 : ت) أبت ٧ب ح ا٢بسْب بم  سعتد بم ٧ب ح بم الفراا المغتم الشافعي ؛ عآب الحيهز ع ُب تفسّب القرآف  

 .(67/ 1 ). يػ1420:  اِلكٔب؛ طدار إاياا الَباث العريب بّبكت: الهاشر ؛ الرزاؽ ا٤بهحم

5
 .(349/ 1)تفسّب ا٤باتر حم  تأك الت أيع السهة  



 

 

84 

 

 . الفسهر أعم من  الأويل -

الحٌيفسّب أ م  م الحٌيأك ع، كأ ثر  ا  سحيع ع الحٌيفسّب : " (يػ502:ت)اِلىٍصفىهىاين  الرَّماًغب  قاؿ
 يسحيع ع أ ثرو ُب الكحيب اْل٥بية، كالحيفسّب : ُب ا٤بعاين  حيأك ع الرؤ ا، كالحيأك ع: ُب اِللفاظ، كالحٌيأك ع

أ ثر  يسحيع ع ُب  فردات اِللفاظ، كالحيأك ع أ ثرو   يسحيع ع ُب :  يسحيع ع فيها كُب غّبيا، كالحيفسّب
  (1)".فإنى  سحيع ع  رة  ا ان ك رة خاصان  :كأ ا الحيأك ع...ا١ب ع

 . ك٩بم كرد  هى يذا ا٤بعُب الفسهر يلعل  بااظاىر و الأويل يلعل  باابا ن -

  (2)". الحيأك ع لعختاص، كتفسّب الحيهز ع لععتاـ ":(يػ465 :ت) القيشىٍّبمقتؿ  
الحيأك ع إشارة قحسية ك عارؼ سمبانية  : "(يػ1270: ت)االيتسي  شهاب الح مكقاؿ  

تهكش   م سج  العمارات لعسالكْب كتههع  م سبب الغيب  عل قعتب العارفْب، كالحيفسّب غّب 
 (3)".ذلك

 .كبعح يذا العرض، ٭بيع إٔب ترجيح اسْب الذييب:  الَّترجهح
يت أف :  ٛبيع إليى الهفس  م يذو اِلقتاؿكالذم: "(يػ1398)اسْب الذييب  ايح قاؿ 

الحيفسّب  ا  اف راجعان إٔب الركا ة، كالحيأك ع  ا  اف راجعان إٔب الحرا ة، كذلك ِلف الحيفسّب  عهاو 
كالكش   م  راد ا تعأب ال ٪بـز بى إال إذا كرد  م رستؿ ا صعل ا  عيى . الكش  كالمياف

 ك ع تا  ا أااط بى  م اتادث ككقائم، التايكسعم، أك  م بعض أصبابى الذ م شهحكا نزكؿ 
. كخالطتا رستؿ ا صعل ا  عيى كسعم، كرجعتا إليى في ا أشكع  عيهم  م  عاين القرآف الكرًن

.  ف عبتظ فيى ترجيح أاح ٧بحي الت العفظ بالحليع:كأ ا الحيأك ع
 لغة العرب، ُبكالَبجيح  عحي ح  عل االجحيهاد، ك يحيتصع إليى ٗبعرفة  فردات اِللفاظ ك حلتالهتا 

 (4) ".  م  ع ذلكا٤بعاينكاسحيع ا٥با ٕبسب السياؽ، ك عرفة اِلساليب العربية، كاسحيهماط 
                                                 

1
٧ب ح . د: ٙبقيق كدراسة ؛ (يػ502: ت)أبت القاسم ا٢بسْب بم ٧ب ح ا٤بعركؼ بالراغب اِلصفهاىن ؛ تفسّب الراغب اِلصفهاين 

 .(11/ 1 ). ـ1999-  يػ 1420:  اِلكٔب ؛ طجا عة اهطا-  عية ااداب : الهاشر ؛  مح العز ز بسيتين
2

؛  إبراييم المسيتين: اقق؛(يػ465: ت) مح الكرًن بم يتازف بم  مح ا٤بعك القشّبم (تفسّب القشّبم)لطائ  اْلشارات 
 .(210/ 2 ).الثالثة: ؛ ط صر– ا٥بيئة ا٤بصر ة العا ة لعكحياب : الهاشر

3
  .(6/ 1)تفسّب اِللتسي  ركح ا٤بعاين  

4
 .(18/ 1)الحيفسّب كا٤بفسركف  
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  ُترج ة  بن َعبَّتاس: ا بحث  أَلوَّتل . 
 

 :    كٰبحيتم  عل
 

 ابم  مَّماس نسمى ك تلحو كفاتى. 
  قطتؼ  م اياتى . 
 كانحيى العع ية كثهاا العع اا  عيى . 
 بعض صفاتى كشيا  م  مادتى. 
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  ُترج ة  بن َعبَّتاس: ا بحث  أَلوَّتل . 

 بن عبَّتاس نسبو وموايه وفاتو .( ) 

 يت  مح ا بم العماس بم  مح ا٤بطعب بم ياشم بم  مح  هاؼ القرشي ا٥بامشي، أبت :نسبو
أـ الفضع ليمابة بهت ا٢بارث ا٥باللية، : ، أ ى -صىعَّمل العَّمىي  ىعىيًى كىسىعَّممى -العماس، ابم  م رستؿ ا 

 .ُب جحٮبا  مح ا٤بطعب- صىعَّمل العَّمىي  ىعىيًى كىسىعَّممى - عحيقي نسمى كنسب رستؿ ا 
كلح كبهت ياشم بالشعب قمع ا٥بجرة بثالث كقيع ٖب س، كاِلكؿ أثمت، كيت  قارب   :موايه

، كىأىنىا  ػىٍت ىًئذو قىٍح نىايىٍزتي االٍاحًيالىـى، كىرىسيتؿي اً :   هى (1) ا ُب الصبيبْب أىقػٍمػىٍعتي رىاً منا  ىعىل ًٞبىارو أىتىافو
ارو  .    ( ا٢بح ح...)صىعَّمل العَّمىي  ىعىٍيًى كىسىعَّممى  يصىعيِّني ٗبًُبى ًإٔبى غىٍّبً ًجحى

  
ُب أ اـ الزبّب ٤با أخرجى  م  كة إٔب الطائ  ، ك ات هبا  (يػ68) ات بالطائ  سهة :فاتوو 
يذو   ات ربٌاينٌ  اليـت: سمعْب سهة، كقيع غّب ذلك، كصعل  عيى ٧ب ح بم ا٢بهفية، كقاؿ : كيت ابم
 .اِل ة

                                                 

()   أبت  مح ا ٧ب ح بم سعح بم  هيم ا٥بامشي بالتالا، المصرم، المغحادم ا٤بعركؼ ؛ الطمقات الكربل: أيم  صادر ترٝبحيى
االسحييعاب   ؛365ص2ج. ـ1968:  اِلكٔب؛ طبّبكت– دار صادر : الهاشر؛ إاساف  ماس: اقق(يػ230: ت)بابم سعح 

 عي : اقق؛(يػ463: ت)أبت   ر  تس  بم  مح ا بم ٧ب ح بم  مح الرب بم  اصم اله رم القرايب ؛ ُب  عرفة اِلصباب
؛ ؛ سّب أ الـ الهمالا1588 :برقم (933/ 3).ـ1992-  يػ 1412:  اِلكٔب؛ طدار ا١بيع، بّبكت: الهاشر؛ ٧ب ح المجاكم

٦ب ت ة  م اققْب بإشراؼ الشيخ : اقق ؛ (يػ748: ت)مشس الح م أبت  مح ا ٧ب ح بم أٞبح بم  ث اف بم قىاٲٍباز الذييب 
؛ اْلصابة ُب ٛبييز 51: برقم (331/ 3) .ـ1985 - يػ 1405:  الثالثة؛ ط ؤسسة الرسالة: الهاشر ؛ شعيب اِلرناؤكط

 ادؿ أٞبح  مح ا٤بتجتد ك عل : ٙبقيق؛ (يػ852: ت)أبت الفضع أٞبح بم  عي بم ٧ب ح بم أٞبح بم اجر العسقالين ؛ الصبابة
 هظر : ؛ أ ا أيم ا٤براجم.4799 :برقم (121/ 4) . يػ1415:  اِلكٔب؛ طبّبكت– دار الكحيب العع ية : الهاشر؛ ٧ب ح  عتض

: دار ا١بيع، بّبكت لمهاف، ط: ط ؛ ٧بٌ ح أٞبح أبت الهصر : ، لح حيترعبي  هلل بن عّباس  بر  ألمة وترج ان  اقرآن : حياب
 ؤسسة :  ط ؛ ادؿ اسم  عي: د  هاتُو و تفسهُره، - رضي ا  هى-عبي  هلل بن عّباس  .ـ1992- يػ1412 :اِلكٔب

.   ـ2005- يػ 1426: ا٤بخحيار، ط الثانية 
 .(100/ 1)العؤلؤ كا٤برجاف في ا اتفق  عيى الشيخاف  (1)
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ال خالؼ  هح أئ حيها أنٌى كلح بالشعب اْب اصرت قر ش بِب ياشم، كإنٌى :"  قاؿ التاقحمٌ 
ٟبسة  شرة سهة، كقيع : ثالث  شرة سهة، كقيع - صىعَّمل العَّمىي  ىعىيًى كىسىعَّممى - اف لى  هح  تت الهيب 

 ( 1)".غّب ذلك

 
 قطوف من  هاتو. 

نسب،  انت فرصحيى ُب - صىعَّمل العَّمىي  ىعىيًى كىسىعَّممى -٤با  اف  مح ا بم  ٌماس بيهى كبْب الٌهيبيِّن 
صىعَّمل -، كالحٌيععم كاالسحيفادة  هى، اٌٌب ُب أ تر  مادتًى -صىعَّمل العَّمىي  ىعىيًى كىسىعَّممى -الَبدد  عيى ُب بيحيى 

اٌٌب  هح ذيابى إٔب - صىعَّمل العَّمىي  ىعىيًى كىسىعَّممى -؛ كرغم احاثة سهى فقح الـز الٌهيبيِّن - العَّمىي  ىعىيًى كىسىعَّممى 
-. صىعَّمل العَّمىي  ىعىيًى كىسىعَّممى -ُب أخذ كصا ا الٌهيبيِّن - رضي ا  هى-ا٣بالا ك اف ار صان 

، -صىعَّمل العَّمىي  ىعىيًى كىسىعَّممى -إٔب بيت الٌهيبيِّن - رضي ا  هى-ك٩با افظحيى لها  حيب السيهَّمة ُب ترددو 
-  ىٍي يتنىةى بًٍهًت ا٢بٍىاًرًث، زىٍكًج ِبتُّد ِفي بَ ْهِت َخااَِلي: " ا جاا ُب الصبيبْب،  ىٍم اٍبًم  ىمَّماسو قىاؿى 

عىحًيهىا، فىصىعَّمل الهَّميبُّر - صىعَّمل العَّمىي  ىعىيًى كىسىعَّممى -كى ىافى الهَّميبُّر - صىعَّمل العَّمىي  ىعىيًى كىسىعَّممى  صىعَّمل العَّمىي -ً ٍهحىيىا ُب لىيػٍ
ـى ٍبيَّم قىاؿى -  ىعىيًى كىسىعَّممى  ـى ٍبيَّم قىا ، ٍبيَّم نىا ـى اٍلغيعىييِّنمي أىٍك  ىًع ىةن : اٍلًعشىااى ٍبيَّم جىااى ًإٔبى  ىٍهزًلًًى فىصىعَّمل أىٍربىمى رى ىعىاتو نىا

ـى اىٌبَّم  ًيًهًى فىصىعَّمل ٟبىٍسى رى ىعىاتو ٍبيَّم صىعَّمل رىٍ عىحيػىٍْبً، ٍبيَّم نىا ـى فػىقيٍ تي  ىٍم  ىسىارًًو فىجىعىعىًِب  ىٍم ٲبى تيٍشًمهيهىا، ٍبيَّم قىا
ةً  ٍعتي غىًطيطىىي أىٍك خىًطيطىىي ٍبيَّم، خىرىجى ًإٔبى الصَّمالى  (2)".٠بًى

كخح حيى،  ا كرد ُب صبيح - صىعَّمل العَّمىي  ىعىيًى كىسىعَّممى -  الز ة الٌهيبيِّن  مسحيفاد  م ارصى اك٩با 
، فػىتىضىٍعتي أََتى  ْاَ الءَ - صىعَّمل العَّمىي  ىعىيًى كىسىعَّممى -أىفَّم الهَّميبَّم -: " رضي ا  هى- سعم،  ىٍم اٍبًم  ىمَّماسو  

ا  ، اٍبمي : قىاليتا، كىُب رًكىا ىًة أىيب بىٍكرو : ُب رًكىا ىًة زييىٍّبو - لىىي كىضيتانا فػىعى َّما خىرىجى قىاؿى  ىٍم كىضىمى يىذى قػيٍعتي
  (3) «.العَّمهيمَّم فػىقيِّنٍهىي »:  ىمَّماسو قىاؿى 

                                                 

 .(939/ 3)االسحييعاب ُب  عرفة اِلصباب ؛ (122/ 4) اْلصابة ُب ٛبييز الصبابة 1
كركاو ؛  ٍب ُب  تاضم  ثّبة 117: السَّم ىًر ُب اٍلًعٍعًم برقم:  ركاو المخارم ُب أكؿ  تضم  م صبيبى، ُب  حياب الععم، بىاب2

 . بعفظ ٨بحيع .384،ص763: بىاب الحُّر ىاًا ُب صىالىًة العَّمٍيًع كىًقيىاً ًى برقم:  سعم ُب صبيبى
 .1346،ص2477: بىاب فىضىاًئًع  ىٍمًح العَّمًى ٍبًم  ىمَّماسو رىًضيى العَّمىي  ىهػٍهي ىا، برقم:  كركاو  سعم ُب صبيبى3
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، -صىعَّمل العَّمىي  ىعىيًى كىسىعَّممى -ُب أخذ كصا ا الٌهيبيِّن - رضي ا  هى- ارصًى  مك٩با جاا أ ضان 
يثعل، كٝبىىعت بْب العقيحة كاِلدب، 

ثع الععيا، كالقٌيم ا٤ب
ي
تعك التصية العظ ل، الٍب ٘بسحت فيها ا٤ب

: في ا ركاو ابم  ٌماس فقاؿ - صىعَّمل العَّمىي  ىعىيًى كىسىعَّممى -كاْلٲباف ٗبا يت  ائم  م رب العا٤بْب؛ فقاؿ فيها 
  ىا غيالىـي أىٍك  ىا غيعىييِّنمي، أىالى أي ىعيِّن يكى  ىًع ىاتو :فػىقىاؿى - صىعَّمل العَّمىي  ىعىيًى كىسىعَّممى - الهَّميبيِّن ُكْنُت َرِديفَ  »

، تػىعىرَّمٍؼ إًلىٍيًى ُب :  ػىهػٍفىعيكى العَّمىي هًبًمَّم، فػىقيٍعتي بػىعىل، فػىقىاؿى  ٍحوي أى ىا ىكى ، اٍافىٍظ العَّمىى ٘بًى اٍافىٍظ ا ٰبىٍفىٍظكى
ًة، كىًإذىا سىأىٍلتى فىاٍسأىٍؿ العَّمىى، كىًإذىا اٍسحيػىعىٍهتى فىاٍسحيىًعٍم بًا، قىٍح جى َّم اٍلقىعىمي ٗبىا ييتى  اًا  ػىٍعرًٍفكى ُب الشيِّنحَّم الرَّمخى
، ٓبٍى  ػىٍقًحريكا  ىعىٍيًى، كىًإٍف  يعنا أىرىاديكا أىٍف  ػىهػٍفىعيتؾى ًبشىٍياو، ٓبٍى  ىٍكحييٍمىي العَّمىي  ىعىٍيكى اًئمه، فػىعىٍت أىفَّم ا٣ٍبىٍعقى  يعَّمهيٍم ٝبًى  ى
يػٍرنا  ، ٓبٍى  ػىٍقًحريكا  ىعىٍيًى، كىاٍ عىٍم أىفَّم ُب الصَّمرٍبً  ىعىل  ىا تىٍكرىوي خى أىرىاديكا أىٍف  ىضيرُّركؾى ًبشىٍياو، ٓبٍى  ىٍكحييٍمىي العَّمىي  ىعىٍيكى

 (1 )«. ىًثّبنا، كىأىفَّم الهَّمٍصرى  ىمى الصَّمرٍبً، كىأىفَّم اٍلفىرىجى  ىمى اٍلكىٍرًب، كىأىفَّم  ىمى اٍلعيٍسًر  يٍسرنا
ععم ا٢بميب ، لمح  مح ا بم  ٌماس ُب تكت م شخصيحيى إف ك ا 

ي
 هذ صغر سًهى  م ا٤ب

صىعَّمل العَّمىي -؛ اٌٌب تيتُبيِّن -رضي ا  هى-؛ إٔب أف نايز االاحيالـ-صىعَّمل العَّمىي  ىعىيًى كىسىعَّممى -ا٤بصطفل 
-تتُب : " قتلى - رضي ا  هى-كٓب  يع َّمر ابم  ٌماس سحية  شرة سهة فقح جاا  هى -  ىعىيًى كىسىعَّممى 

. كقيع غّب ذلك  (2)".كأنا ابم ٟبس  شرة- صىعَّمل العَّمىي  ىعىيًى كىسىعَّممى 
- الٌهيبيِّن  صبمة  مح ا بم  ٌماس ايح ٓب  ػهعى ىر  مة ُب اياة جح ح راعةك م يها بحأت 
، فكاف لى اافزان قت ان أف ٯبيِّنحى - رضي ا  ههم-  ا  ى ر  مار الصبابة - صىعَّمل العَّمىي  ىعىيًى كىسىعَّممى 

بع جعع ليحيحارؾ  م الععـت الٌهافعة - صىعَّمل العَّمىي  ىعىيًى كىسىعَّممى - الٌهيبيِّن  مك مبح ك سأؿ،   ا فاتى 
. أاح ا٤بصادر الهقعية   ا سيأٌب ُب بابى- رضي ا  ههم-الصبابة

كيذا ا٢برص كا١ٌبح ُب اعب الععم، يت الذم جعع   ر بم ا٣بطاب  حيأثر بى، كبذ ائى كفطهحيى، 
رغم اسحيهكار المعض  عيى، فقح - رضي ا  ههم-اٌٌب أامى كقربى  م ٦بالسى  م  مار الصبابة 

 (3)".الى  ػىعيٍت ىِبيِّن أىاىحه  ىعىل ايبيِّن اٍبًم  ىمَّماسو - : " رضي ا  هى-كرد  هى 

                                                 

يسهىح برقم:  أخرجى1
 ."إسهاد صبيح: " أٞبح شا رقاؿ ، ك244/246ص3 ، ج2804: أٞبح ُب، ا٤ب

 ، كقاؿ 6273: برقم - رضي ا  هه ا-ذ ر  مح ا بم  ٌماس بم  مح ا٤بطعب:  ركاو ا٢با م،  حياب  هاقب الصبابة، باب2
 .تابعى سعيح بم أيب  ركبة  م ابم إسباؽ،  عل شرط المخارم ك سعم: الٌذييب ُب الحيعخيص

 .(346/ 3) سّب أ الـ الهمالا ط الرسالة 3
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 ىافى  ي ىري  يٍحًخعيًِب  ىمى أىٍشيىاًخ بىٍحرو، فىكىأىفَّم بػىٍعضىهيٍم كىجىحى ُب نػىٍفًسًى فػىقىاؿى : ك م ابم  ماس قىاؿى 
ا  ىعىهىا، كىلىهىا أىبٍػهىااه ً ثٍػعيىي، فػىقىاؿى  ي ىري ًإنَّمىي  ىٍم قىٍح  ىًعٍ حييٍم فىحى ىاوي ذىاتى  ػىٍتـو فىأىٍدخىعىىي  ىعىهيٍم، فى ىا  ًٓبى تيٍحًخعي يىذى

ً ػىهيٍم، قىاؿى  ﴿ًإذىا جىااى نىٍصري العَّمًى كىاٍلفىحٍيحي :  ىا تػىقيتليتفى ُب قػىٍتًؿ العَّمًى تػىعىأبى : ريئًيتي أىنَّمىي دى ىاين  ػىٍت ىًئذو ًإالَّم ًلّبي
هىا كىسىكىتى بػىٍعضيهيٍم : فػىقىاؿى  [1: الهصر]﴾  بػىٍعضيهيٍم أيً ٍرنىا أىٍف ٫بىٍ ىحى العَّمىى كىنىٍسحيػىٍغًفرىوي، ًإذىا نيًصٍرنىا كىفيحًيحى  ىعىيػٍ

ا تػىقيتؿي  ٍيئنا، فػىقىاؿى ٕب أى ىذىاؾى تػىقيتؿي  ىا اٍبمى  ىمَّماسو فػىقيٍعتي الى قىاؿى فى ى قػيٍعتي ييتى أىجىعي رىسيتًؿ : فػىعىٍم  ػىقيٍع شى
أىٍ عى ىىي لىىي قىاؿى ًإذىا جىااى نىٍصري العَّمًى كىاٍلفىحٍيحي كىذىًلكى  ىالى ىةي أىجىًعكى ﴿فىسىميِّنٍح - صىعَّمل العَّمىي  ىعىيًى كىسىعَّممى -العَّمًى 

 (1)". ي ىري  ىا أىٍ عىمي ً هػٍهىا ًإالٌ  ىا تععم: فػىقىاؿى  [3: الهصر]ًٕبىٍ ًح رىبيِّنكى كىاٍسحيػىٍغًفٍروي ًإنَّمىي  ىافى تػىتَّمابنا﴾ 
 ُب تظهر كانحيى العع ييِّنة اٌٌب أخذت بم  ٌماس ا ت تكرب يذو ا٤بال ح ا٤بعرفية  عل  حكبحأ

. ناؿ ثقىةى  ثّب  ههم، بع أصمح  رجعان كاك ان ك- رضي ا  ههم-أكساط ٝبم الصبابة 
 

 م انلو  اعل هة وثناء  اعل اء علهو. 

كيت ٓب  ،- صىعَّمل العَّمىي  ىعىيًى كىسىعَّممى - سٌيح المشر ٌة بح اا- رضي ا  هى-لقح اظيِّني ابم  ٌماس 
 ضى َّمًِب رستؿ »: جاا ُب صبيح المخارم  ىٍم ً ٍكرً ىةى  ىٍم اٍبًم  ىمَّماسو قىاؿى ؛ فقح  معغ سم االاحيالـ

العَّمهيمَّم فقيِّنهىي : "كُب ركا ة  (2 )«. العَّمهيمَّم  ىعيِّنٍ ىي الكحياب  »:ًإٔبى صىٍحرًًو كىقىاؿى - صىعَّمل العَّمىي  ىعىيًى كىسىعَّممى -ا 
  (4 )«. العَّمهيمَّم  ىعيِّنٍ ىي ا٢بًٍٍك ىةى »: كُب ركا ة (3 )«.ُب الحيِّن م

اافزان قت ان، - رضي ا  هه ا-البم  ٌماس - صىعَّمل العَّمىي  ىعىيًى كىسىعَّممى -فكانت بر ة د اا الهيبيِّن 
 ، . خاصة  هها تفسّب القرآفكُب رفم  عهت اتى العع ٌية، اٌٌب ناؿ شهرةن  جيمةن، ُب شٌٌب  ياد م الععـت

                                                 
1

 ، كركاو أٞبح 4043:  ػىٍتـى اٍلفىحٍيًح برقم - صىعَّمل العَّمىي  ىعىيًى كىسىعَّممى - ىٍهزًًؿ الهَّميبيِّن : أخرجى المخارم ُب صبيبى،  حياب ا٤بغازم، بىاب  
 .إسهادو صبيح: ، كقاؿ  هى أٞبح شا ر3127: ُب  سهحو، برقم 

2
 ، كُب 75: العَّمهيمَّم  ىعيِّنٍ ىي اٍلًكحيىابى ، رقم - قػىٍتًؿ الهَّميبيِّن صىعَّمل العَّمىي  ىعىيًى كىسىعَّممى :  ركاو المخارم، ُب صبيبى ،  حياب الععم ، بىاب 

 .6842:  بالكحياب كالسٌهة،  برقماال حيصاـ حياب 

3
 .1610 : برقم(162/ 3)العؤلؤ كا٤برجاف في ا اتفق  عيى الشيخاف  :ك هظر 
4

 .3546: ركاو المخارم، ُب صبيبى  حياب فضائع الصبابة، بىاب ًذٍ ًر اٍبًم  ىمَّماسو رىًضيى العَّمىي  ىهػٍهي ىا، رقم 
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 ا رأ ت أاحان  اف أ عم بالسههَّمة، كال أجع رأ ان كال : " فقح جاا  م  ميح ا بم  مح ا، قاؿ
 عحو لع عضالت  م - رضي ا  هى-كلقح  اف   ر - رضي ا  هى-أثقب نظران  م ابم  ماس 

  (1)".كنظرو لع سع ْب - رضي ا  هى-اجحيهاد   ر 
، كىًفٍقىو ًفي ىا ااحًييجى إًلىٍيًى ً ٍم :  ىافى اٍبمي  ىمَّماسو قىٍح فىاتى الهَّماسى ًٖبًصىاؿو : كقاؿ أ ضا  ًبًعٍعًم  ىا سىمىقى

ًحٍ ًح رىسيٍتًؿ اً  مػىقىىي ً ٍم اى ، كى ىا رىأىٍ تي أىاىحان أىٍ عىمى ٗبىا سى ، كىنىاًئعو ، كىنىسىبو صىعَّمل العَّمىي  ىعىٍيًى -رىٍأً ًى، كىًاٍعمو
كىالى ًبقىضىاًا أىيب بىٍكرو كى ي ىرى كى يٍث ىافى ً ٍهىي، كىالى أىٍ عىمى ٗبىا  ىضىل، كىالى أىثقىبى رىٍأ ان ًفي ىا ااحًييجى إًلىٍيًى - كىسىعَّممى 

ىغىازًم، كىالعىًشيَّمةى  يعَّمهىا ُب الهَّمسىًب، كىالعىًشيَّمةى  يعَّمهىا 
ثػيهىا العىًشيَّمةى  يعَّمهىا ُب ا٤ب وي، فػىييبىحيِّن ضيري ً ٍهحى ً ٍهىي، كىلىقىٍح  يهَّما ٫بى

 (2)".ُب الشيِّنٍعًر 

 ىافى نىاسه  ىٍأتيتفى اٍبمى  ىمَّماسو لًعشيِّنٍعًر، كىنىاسه ًلٍ ىٍنسىاًب، كىنىاسه ًِلى َّماـً اٍلعىرىًب كىكىقىائًًعهىا، ::  ىطىااه ك م 
ا ً هػٍهيٍم ً ٍم ًصٍه و ًإالَّم  ػيٍقًمعي  ىعىٍيًى ٗبىا شىااى   (3) ."فى ى

يهىاًجريٍكفى لًعي ىرى " : ىًم الزُّرٍيرًميِّن، قىاؿى ك
؟: قىاؿى ا٤ب ذىا يم : قىاؿى  أىالى تىٍح يت أىبٍػهىاانىا  ى ىا تىٍح يت اٍبمى  ىمَّماسو

  (4)."فػىٌبى الكيهيتًؿ؛ ًإفَّم لىىي ًلسىانان سىؤيكالن، كىقػىٍعمان  ىقيٍتالن 
، كىالٍبًم  ىمَّماسو ": قىاؿى  ىزًٍ حي بمي اِلىصىميِّن ك ، فىكىافى ًل يعىاًك ىةى  ىتًٍ به خىرىجى  يعىاًك ىةي اىاٌجان  ىعىىي اٍبمي  ىمَّماسو

 (5)." ىتًٍ به ٩بَّمٍم  ىٍطعيبي الًعٍعمى 
فكاف شأنى  عى ُب الععم، ك٦بالسى تع ر ٗبّباث الهمتَّمةيِّن، كتزخر بحرر الععم، كنكت اِلخمار، 

.  ك عـت العربيةك عـت اِلنساب، كلطائ  اِلشعار
  (6)".كىلىًهٍعمى تػىٍرٝبيىافي القيٍرآًف اٍبمي  ىمَّماسو -: " رضي ا  هى-ك قتؿ  مح ا بم  سعتد 

 

                                                 
1

 .(936/ 3)االسحييعاب ُب  عرفة اِلصباب  

2
 (.350/ 3)سّب أ الـ الهمالا ط الرسالة  

3
 .(367/ 2) ط دار صادر ؛ ابم سعح،الطمقات الكربل 

4
 .(125/ 4)اْلصابة ُب ٛبييز الصبابة  ؛(345/ 3)سّب أ الـ الهمالا ط الرسالة  
5

 (.935/ 3)االسحييعاب ُب  عرفة اِلصباب ؛ (351/ 3)سّب أ الـ الهمالا ط الرسالة  
6

/ 3)سّب أ الـ الهمالا ط الرسالة   ؛(935/ 3)االسحييعاب ُب  عرفة اِلصباب ؛ (366/ 2)الطمقات الكربل ط دار صادر  
 (.126/ 4)اْلصابة ُب ٛبييز الصبابة   ؛(347
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كىقىٍح  ىاتى اٍبمي  ىٍسعيتدو ُب سىهىًة : "  ععقان  عل يذا اِلثر، بقتلى  (يػ794: ت)الزَّمرٍ ىًشيقاؿ 
ًثْبى سىهىةن فى ىا ظىهُّركى ٗبىا  ىسىمىىي ً مى اٍلعيعيتـً بػىٍعحى اٍبًم  ىٍسعيتدو  وي اٍبمي  ىمَّماسو ًسحيًّا كىثىالى ًثْبى كى ي يِّنرى بػىٍعحى ثًٍهحيػىٍْبً كىثىالى

."(1) 
، "لىٍت أىٍدرؾى اٍبمي  ىمَّماسو أىٍسهىانػىهىا،  ىا  ىشىروي ً هَّما أىاىحه -: " رضي ا  هى-كلذلك قاؿ ابم  سعتد 

ا الغيالىـى أىٍدرىؾى  ىا أىٍدرىٍ هىا،  ىا تىععَّمٍقهىا  ىعىىي :" ، كُب ركا ة أخرل"  ىا  ىاشىرىوي : "كىُب رًكىا ىةو  لىٍت أىفَّم يىذى
 ُب الععم، اٌٌب تفههىاقى لقب ارب اِلي ة، كترٝباف القرآف، لعع ى كتقتاو، كاستكبذلك   (2)".ًبشىٍياو 

-. صىعَّمل العَّمىي  ىعىيًى كىسىعَّممى -أصمبت فحيتاو قاًئ ة  عل  ىهمىم الهمتَّمةيِّن، ك أهنا شميهة بفحيتل رستؿ ا 
، ك ا ٠بعت .   ىا رىأىٍ تي ُب ٦بىًٍعًس اٍبًم  ىمَّماسو بىاًاالن قىطُّر ":(3)(ق107:ت)قىاؿى القىاًسمي بمي ٧بيى َّمحو 

 (4)".فحيتل أشمى بالٌسٌهة  م فحيتاو ك اف أصبابى  س ُّرتنى المبر ك س تنى ا٢برب
إٔب ابم  مَّماس ُب ٦بعس   ر بم : نظر ا٢بطيئة ":(ق154:ت)كقاؿ أبت  ىٍ رك بم العىالىا

 م يذا الذم برع الهاس بعع ى، كنزؿ  ههم بسيِّنًهى ": غالمان  عيى، فقاؿ- رضي ا  هى-ا٣بطاب 
 :  مح ا بم  ماس، فقاؿ فيى أبياتان  هها: قالتا

ٍرًا نىاًفعىةن   ًإينيِّن كىجىٍحتي بػىيىافى اٍل ى
 

 تػيٍهًحم لىىي كىكىجىٍحتي العيَّم  الصَّم م ****
 كا٤برا  فُب ك مقىل سىائًر الكىًعمً  

 
 (5)".كقح  الـي الفٌب  ت ان كٓب  عمً  ****

   
 
 
 

                                                 
1

 .(8/ 1)الربياف ُب  عـت القرآف  
2

 .(347/ 3)سّب أ الـ الهمالا ط الرسالة  

3
كلح فيها، كتتُب بقح ح . أاح الفقهاا السمعة ُب ا٤بح هة:  القاسم بم ٧ب ح بم أيب بكر الصح ق، أبت ٧ب ح: يتالقاسم بم ٧ب ح 
 اف القاسم : قاؿ ابم  ييهة. ك اف صا٢با ثقة  م سادات الحيابعْب،   ي ُب أكاخر أ ا ى. ااجا أك  عحي را (بْب  كة كا٤بح هة)

 .(181/ 5) اِل الـ لعزر عي : هظر.أفضع أيع ز انى

4
 .(351/ 3)سّب أ الـ الهمالا ط الرسالة ؛ (936/ 3)االسحييعاب ُب  عرفة اِلصباب  
أبت الفرج ا٤بعاَب بم ،  ا١بعيس الصاّب الكاُب كاِلنيس الهاصح الشاُب: هظر أ ضا (936/ 3) السحييعاب ُب  عرفة اِلصباب 5

، لمهاف– دار الكحيب العع ية، بّبكت : الهاشر،  مح الكرًن سا ي ا١بهحم: اقق، (يػ390: ت)ز ر ا بم ٰبٓب ا١بر رل الههركاين 
 (671: ص). ـ2005-  يػ 1426اِلكٔب : ط
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 كى٩بَّما قىاؿى اىسَّمافه 
ا بػىعىغى - رىًضيى اي  ىٍهىي  -(1)  :  هىًفي ى

ا لىكى كىٍجهيىي   ًإذىا  ىا اٍبمي  ىمَّماسو بىحى
 

 رىأىٍ تى لىىي ُب  يعيِّن أىقػٍتىالًًى فىٍضالى  ****
 ًإذىا قىاؿى ٓبٍى  ػىحيػٍريٍؾ  ىقىاالن لًقىاًئعو  

 
هػىهىا فىٍصالى  ****  ٗبيٍهحيىظى ىاتو الى تػىرىل بػىيػٍ

  ىفىل كىشىفىل  ىا ُب الهػُّرفيٍتًس فػىعىٍم  ىحىعٍ  
 

 ًلًذم أىرىبو ُب القىٍتًؿ ًجٌحان كىالى يىٍزالى  ****
 ٠بىىٍتتى ًإٔبى العىٍعيىا ًبغىٍّبً  ىشىقَّمةو  

 
 فىًهٍعتى ذيرىايىا الى دىنًٌيان كىالى كىٍغالى  ****

ًعٍيفان لًع يريٍكاًة كىالهَّمحىل   خيًعٍقتى اى
 

 بىًعٍيجان كىٓبٍى ٚبيٍعىٍق  ىهىا ان كىالى خىٍمالى  ****
 خعقت خعيقان لع تدة كالهحل 

 
 (3)". كال جهال(2)   فعيجان كٓب ٚبعق  ها ا ****

 
 

  :"نظر إٔب ابم  ماس  ت ان  حيكعم فأتمعى بصرو، كقاؿ  حي ثالن - رضي ا  هى-ك ركل أف  عاك ة 
 إذا قاؿ ٓب  َبؾ  قاالن لقائعو 

 
  صيبو كٓب  ثم العساف  عل ييٍجر ****

  صريِّنؼ بالقتًؿ الًعسىاف إذا انٍػحيىبىل 
 

 (4)".ك يهظىري  ُب  أٍ طىاًفى  نىظىرى  الصقرً  ****

 

 
 

كركل أف  ىٍمح العَّمًى ٍبم صىٍفتىاف ٍبم أي ىيَّمة  ر  ت ا بحار  ىٍمح العَّمًى ٍبم  ىمَّماس ٗبكة، فرأل ٝبا ة  م 
. االيب الفقى، ك ر بحار  يمػىٍيح ا ٍبم  ىمَّماس، فرأل فيها ٝبا ة  هحيابتهنا لعطعاـ، فحخع  عل اٍبم الزُّربػىٍّب 

:  أصمبت كا   ا قاؿ الشا ر":فقاؿ لىىي 

                                                 
1

يٍهًذًر بًم اىرىاـو اِلىٍنصىارًمُّر اٍبًم  ىٍ رًك بًم زىٍ ًح  ىهىاةى بًم  ىًحميِّن بًم  ىٍ رًك بًم  ىاًلًك بًم :يت(ق45)اساف 
  اىسَّمافي بمي ثىاًبًت بًم ا٤ب

يؤ َّمحي ًبريٍكًح القيحيسً ، الهَّمجَّمارً 
، ا٤ب يٍؤً ًهٍْبى

ىحىينُّر، اٍبمي - أىبيت ا٢بيسىاـً : كى ػيقىاؿي - أىبت التىلًٍيًح ؛ سىييِّنحي الشُّرعىرىاًا ا٤ب
، الهَّمجَّمارًمُّر، ا٤ب اِلىٍنصىارًمُّر، ا٣بىٍزرىًجيُّر

 .(512/ 2)سّب أ الـ الهمالا ط الرسالة :   هظر.كىصىاًاميىي - صىعَّمل العَّمىي  ىعىٍيًى كىسىعَّممى -شىاً ري رىسيٍتًؿ اً ، الفيرى ٍػعىةً 
: ت) مح ا٤بعك بم ٧ب ح بم إ٠با يع أبت  هصتر الثعاليب :  ت؛فقى العغة كسر العربية: هظر. ًلساف  ىهىاـ  ىييُّر  ًم المالىغىًة 2

 (215: ص). ـ2002- يػ 1422اِلكٔب : ط؛ إاياا الَباث العريب: الهاشر؛  مح الرزاؽ ا٤بهحم: اقق/(يػ429
3

  هز الكحياب : هظر ل بيات ُب. (353/ 3)سّب أ الـ الهمالا ط الرسالة ؛ (937/ 3)االسحييعاب ُب  عرفة اِلصباب  
اجمل م : الهاشر، اياة قارة: اقق، (يػ651)أبت إسباؽ إبراييم بم أيب ا٢بسم الفهرم ا٤بعركؼ بالمتنسي ، ك هحيخب ااداب

د تاف اٌساف بم ثابت،شراى : كبعض يذو اِلبيات كردت ُب د تانى،  هظر. (114/ 1) .ـ2004:  اـ الهشر- أبت ظيب-الثقاُب
ٌها، ط  (.210/211ص). ـ1994-ق1414:دار الكحيب العع ية،ط الثانية: كقحـ لى،اِلسحياذ  محأ  هى

4
:  يتف اِلخمار كالعقح الفر ح؛  هظر: كاِلبيات نسمها  ٤بعاك ة  ع  م صااب. (937/ 3)االسحييعاب ُب  عرفة اِلصباب  

: تار خ الهشر، بّبكت–دار الكحيب العع ية : الهاشر، (يػ276: ت)أبت ٧ب ح  مح ا بم  سعم بم قحييمة الح هترم ،  يتف اِلخمار
 .(130/ 2)العقح الفر ح  .(185/ 2) . يػ1418



 

 

93 

 

 فىًإٍف تيًصمكى ً م اِلى ىاـً قىارً ىة
 

 ٓب نػىٍمًك ً هكى  ىعىيى دينيىا كىالى ًد م ****
يذاف ابها  ماس، أاحٮبا  فقى الهاس، كااخر  طعم الهاس، ف ا : ك ا ذاؾ  ا أ رج؟ قاؿ : قاؿ 

 قتؿ لك ا أ ّب : انطعق إٔب ابِب  ماس فقع ٥ب ا: كقاؿ :(1)أبقيا لك  كر ة فح ا  مح ا بم  طيم
 اخرجا  ِب، أنحي ا ك م أصغل إليك ا  م أيع العراؽ، كإال فععت كفععت، فقاؿ  مح ا بم: ا٤بؤ هْب

كا  ا  أتيها  م الهاس إال رجالف؛ رجع  طعب فقهان؛ كرجع  طعب فضالن، فأم :  ماس البم الزبّب
 اف با٢بضرة، أىبيت الطُّرفىٍيًع  ىاً ري بمي كىاثًعىةى الًكهىاينُّر ك (2)".يذ م ٛبهم؟

:  جعع  قتؿ(3)
 ال دىرى دىرى العيإب  ٍي ى تيٍضًبكها 

          
  هها خيطيتبه أ اًجيبه كتػيٍمًكيها ****

 
 

ـي ً م  ربو    ك ىثىعى  ا ٙبحثي اِل ا
           

 ُب  ابم الزبًّب   ًم الحنيا  تيٍسعيها ****
 
 

ياي ابم  مَّماس فىيس عها     يهىا ٪بى
            

 .(4)"فقهان ك يٍكًسميها أجران ك ىهًح ها ****
 
 

 
: ظرتو  اعل هَّتة  من

بقتًة ا٢بجَّمًة، كاتسَّماع ا٣بااًر، كصفاًا السر رًة، ك  اؿ - رضي ا  ههم- ابم  ٌماس  يًرؼى لقح 
مىاو ا  م قتة الفهم، كاسًم الحيأك ع كالميىاف، كقح صحىؽ فيى قتلى  ز كجعَّم  ﴿ ػيٍؤٌب : الثيِّنقًة، ٗبا اى
يػٍرنا  ىًثّبنا كى ىا  ىذَّم َّمري ًإالَّم أيكليت اٍِلىٍلمىاًب﴾  : المقرة]ا٢بًٍٍك ىةى  ىٍم  ىشىااي كى ىٍم  ػيٍؤتى ا٢بًٍٍك ىةى فػىقىٍح أيكٌبى خى

269 .]
أىفَّم  ىًعيًّا : "  ا جاا  ىٍم ً ٍكرً ىةى - رضي ا  ههم- الصبابة  بعض  م تاقفى ُب الععم ك م 

ـً فػىمػىعىغى ذىًلكى اٍبمى  ىمَّماسو فػىقىاؿى ٓبٍى أى يٍم ِلياىريِّنقػىهيٍم بًالهَّماًر كىًإفَّم رىسيتؿى  صىعَّمل -اىرَّمؽى نىاسنا اٍرتىحُّركا  ىٍم اًْلٍسالى

                                                 
1

 مح ا بم  طيم بم اِلستد بم اارثة بم نضعة بم  تؼ القرشي العحكم ا٤بحين ذ رو ابم اماف كابم قانم كغّبٮبا ُب  
اْلنابة إٔب  عرفة ا٤بخحيع  فيهم  م : ، كذ رو ابم سعح ُب الحيابعْب  هظر341، ص 2الصبابة،اْلصابة ُب  عرفة الصبابة،ج 

 .382، ص615:رقم" الصبابة

2
صالح الح م خعيع بم أ مك ،  نكح ا٥ب ياف ُب نكت الع ياف:ك هظر أ ضا. (937/ 3)االسحييعاب ُب  عرفة اِلصباب  

: ، طلمهاف– دار الكحيب العع ية، بّبكت : الهاشر،  صطفل  مح القادر  طا:  عق  عيى ككضم اتاشيى، (يػ764: ت)الصفحم 
 .(162: ص). ـ2007-  يػ 1428اِلكٔب، 

3
نٍػيىا- صىعَّمل العَّمىي  ىعىٍيًى كىسىعَّممى - أىبيت الطُّرفىٍيًع  ىاً ري بمي كىاثًعىةى العَّمٍيًثيُّر الًكهىاينُّر خىاًبىي  ىٍم رىأىل رىسيٍتؿى اً :يت(ق100)أىبيت الطُّرفىٍيعً   . ُب الحُّر

 .(467/ 3) سّب أ الـ الهمالا ط الرسالة : هظر
4

 (937/ 3)االسحييعاب ُب  عرفة اِلصباب  
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اًب العَّمًى كى يٍهتي قىاتًعىهيٍم لًقىٍتًؿ رىسيتًؿ العَّمًى : قىاؿى - العَّمىي  ىعىيًى كىسىعَّممى  بيتا ًبعىذى - صىعَّمل العَّمىي  ىعىيًى كىسىعَّممى -ال تػيعىذيِّن
حيػيعيتوي فػىمػىعىغى ذىًلكى  ىًعيًّا    (1)". كىٍ حى اٍبًم أييِّـن اٍبًم  ىمَّماسو :"فػىقىاؿى - رضي ا  هى- ىٍم بىحَّمؿى ًد هىىي فىاقػٍ

رضي ا -كيذا  ا جعع  عي،  ا٤بعرفية كالعع ية ابم  ٌماساتقحرٗبثع يذو ا٤بتاق ، سجعت ك
ق، كالذ م   انتا  حي سكْب ُب نظريم بظتاير  فرقة ا٣بتارج، ُب ز م   رسع ابم  ٌماس ليهاظر- هى

 .القرآف،  مالغْب ُب الرد  عل خصت هم
ثػىهىا : قىاؿى ،  ىٍم ً ٍكرً ىةى ٍبًم  ى َّمارو   ُب  صهفى (ق211:ت) أخرج  مح الرزاؽ الصَّمهػٍعىاينفقح اىحَّم

ثػىهىا  ىٍمحي العَّمًى ٍبمي  ىمَّماسو رىًضيى العَّمىي  ىٍهىي : قىاؿى ، أىبيت زي ىٍيعو ا٢بٍىهىًفيُّر  انيتا : قىاؿى ، اىحَّم لى َّما اٍ حيػىزىٍلتي ا٢بٍىريكرً َّمةى فىكى
هًتًٍم فػىقيٍعتي لًعىًعيٍّ  ًا اٍلقىٍتـى فىأي ىعيِّن ىهيٍم ،  ىا أىً ّبى اٍل يٍؤً ًهْبى : ُب دىارو  ىعىل ًاحيِّن ًة لىعىعيِّني آٌب يىؤيالى أىٍبرًٍد  ىًم الصَّمالى

فػىعىًمٍستي أىٍاسىمى  ىا أىٍقًحري  ىعىٍيًى ً ٍم : قىاؿى ،  ىالَّم ًإٍف شىااى العَّمىي تػىعىأبى : ًإينيِّن أىٚبىىتَّمفػيهيٍم  ىعىٍيكى قػيٍعتي : قىاؿى ، 
انًيَّمًة  ًذًو اٍليى ى فىحىخىٍعتي  ىعىل قػىٍتـو ٓبٍى أىرى : قىاؿى ، ٍبيَّم دىخىٍعتي  ىعىٍيًهٍم كىييٍم قىائًعيتفى ُب ٫بىًٍر الظَّمًهّبىًة : قىاؿى ، يى

ًبًع ، قػىٍت نا قىطُّر أىشىحَّم اٍجحًيهىادنا ً هػٍهيٍم  أىنػَّمهىا ثىًفمي اٍْلً : قىاؿى ، كىكيجيتييهيٍم  يعىعَّم ىةه ً ٍم آثىاًر السُّرجيتًد ، أىٍ ًح ًهٍم  ى
؟ قػيٍعتي : فىحىخىٍعتي فػىقىاليتا منا ًبكى  ىا اٍبمى  ىمَّماسو  ىا جىااى ًبكى ثيكيٍم  ىٍم أىٍصبىاًب رىسيتًؿ العَّمًى :  ىٍراى ًجٍئتي أياىحيِّن

ثيتوي كىقىاؿى : فػىقىاؿى بػىٍعضيهيمٍ ، كىييٍم أىٍ عىمي بحيىٍأًك ًعًى ، صىعَّمل اي  ىعىٍيًى كىسىعَّممى  ىعىٍيًهٍم نػىزىؿى اٍلتىٍايي  الى ٙبيىحيِّن
ثػىهَّمىي : بػىٍعضيهيمٍ  أىٍخربيكين  ىا تػىهػٍقي يتفى  ىعىل اٍبًم  ىميِّن رىسيتًؿ العَّمًى صىعَّمل اي  ىعىٍيًى : قػيٍعتي : قىاؿى ، كىالعَّمًى لىهيبىحيِّن

حيىًهًى كىأىكَّمًؿ  ىٍم آ ىمى ًبًى كىأىٍصبىابي رىسيتًؿ العَّمًى صىعَّمل اي  ىعىٍيًى كىسىعَّممى  ىعىىي؟  نػىهػٍقيمي  ىعىٍيًى : قىاليتا" كىسىعَّممى كىخى
ثنا  ﴿ًإًف ا٢بٍيٍكمي ًإالَّم : أىكَّم٥بييمَّم أىنَّمىي اىكَّممى الريِّنجىاؿى ُب ًد ًم العَّمًى كىقىٍح قىاؿى العَّمىي : كى ىا ييمَّم؟ قىاليتا: قػيٍعتي : قىاؿى ، ثىالى
انيتا  يفَّمارنا لىقىٍح اىعَّمٍت لىىي : كى ىاذىا قىاليتا: قػيٍعتي :  قىاؿى ؛[57: اِلنعاـ]لًعَّمًى﴾  كىقىاتىعى كىٓبٍى  ىٍسًب كىٓبٍى  ػىٍغهىٍم لىًئٍم  ى

انيتا  يٍؤً ًهْبى لىقىٍح ايريِّن ىٍت  ىعىٍيًى ًد ىاؤيييٍم؟ قىاؿى  ٧بىىا نػىٍفسىىي ً ٍم أىً ًّب : كى ىاذىا قىاليتا: قػيٍعتي : أىٍ تىا٥بييٍم كىلىًئٍم  ى
اًفرً مى ، اٍل يٍؤً ًهًْب  أىرىأى ٍػحييٍم ًإٍف قػىرىٍأتي  ىعىٍيكيٍم ً ٍم : قػيٍعتي : قىاؿى . فىًإٍف ٓبٍى  ىكيٍم أىً ّبى اٍل يٍؤً ًهْبى فػىهيتى أىً ّبي اٍلكى

ثٍػحييكيٍم ً ٍم سيهَّمًة نىًمييِّنًى صىعَّمل اي  ىعىٍيًى كىسىعَّممى  ىا الى تػيٍهًكريكفى  : أىتػىٍرًجعيتفى؟ قىاليتا، ً حيىاًب العَّمًى اٍل يٍبكىًم كىاىحَّم
ا الَّمًذ مى آ ىهيتا : اىكَّممى الريِّنجىاؿى ُب ًد ًم العَّمًى فىًإفَّم العَّمىى تػىعىأبى  ػىقيتؿي : أى َّما قػىٍتليكيمٍ : قػيٍعتي : قىاؿى ، نػىعىٍم  ﴿ ىا أى ػُّرهى

 ،[95: ا٤بائحة]﴿ٰبىٍكيمي ًبًى ذىكىا  ىٍحؿو ً ٍهكيٍم﴾ : ًإٔبى قػىٍتلًىً  [95: ا٤بائحة]الى تػىٍقحيػيعيتا الصَّمٍيحى كىأىنٍػحييٍم ايريـه﴾ 
ٍرأىًة كىزىٍكًجهىا ا ً ٍم أىٍيًعهىا﴾ : كىقىاؿى ُب اٍل ى ا ً ٍم أىٍيًعًى كىاىكى ن ﴿كىًإٍف ًخٍفحييٍم ًشقىاؽى بػىٍيًهًه ىا فىابٍػعىثيتا اىكى ن

ًح ذىاًت بػىٍيًهًهٍم أىاىقُّر أىـٍ ؛[35: الهساا]  أىٍنشيحي يمي العَّمىى أىٍاكيمي الريِّنجىاًؿ ُب اىٍقًم ًد ىاًئًهٍم كىأىنٍػفيًسًهٍم كىًإٍصالى
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؟ قىاليتا ًح ذىاًت بػىٍيًهًهٍم : ُب أىٍرنىبو ٜبىىهػيهىا ريٍبمي ًدٍريىمو أىخىرىٍجتي ً ٍم : قىاؿى ، العَّمهيمَّم بىٍع ُب اىٍقًم ًد ىاًئًهٍم كىًإٍصالى
ًذًو؟ قىاليتا أىتىٍسميتفى أي َّمكيٍم  ىاًئشىةى أىـٍ ، ًإنَّمىي قىاتىعى كىٓبٍى  ىٍسًب كىٓبٍى  ػىٍغهىٍم : كىأى َّما قػىٍتليكيمٍ : قىاؿى ، العَّمهيمَّم نػىعىٍم : يى

ا  ا لىٍيسىٍت أيَّـم اٍل يٍؤً ًهًْب فػىقىٍح  ىفىٍرًبيٍ ، تىٍسحيىًبعُّرتفى ً هػٍهىا  ىا تىٍسحيىًبعُّرتفى ً ٍم غىٍّبًيى فػىقىٍح  ىفىٍرًبيٍ كىًإٍف زى ىٍ حييٍم أىنػَّمهى
ـً ًإفَّم العَّمىى  ػىقيتؿي  ٍسالى اتػيهيٍم﴾ : كىخىرىٍجحييٍم ً مى اٍْلً ﴿الهَّميبُّر أىٍكٔبى بًاٍل يٍؤً ًهْبى ً ٍم أىنٍػفيًسًهٍم كىأىٍزكىاجيىي أي َّمهى

ا ًشٍئحييٍم ،[6: اِلازاب] لىحيػىٍْبً فىاٍخحيىاريكا أى ػَّمحيػىهي ى ًذًو؟ قىاليتا،  فىأىنٍػحييٍم  يحيػىرىديِّنديكفى بػىٍْبى ضىالى العَّمهيمَّم : أىخىرىٍجتي ً ٍم يى
فىًإفَّم رىسيتؿى العَّمًى صىعَّمل اي  ىعىٍيًى كىسىعَّممى دى ىا ، ٧بىىا نػىٍفسىىي ً ٍم أىً ًّب اٍل يٍؤً ًهْبى : كىأى َّما قػىٍتليكيمٍ : قىاؿى ، نػىعىٍم 

هػىهيٍم ً حيىابنا  هىىي كىبػىيػٍ ٍ ًميىًة  ىعىل أىٍف  ىٍكحييبى بػىيػٍ ا  ىا قىاضىل  ىعىٍيًى ٧بيى َّمحه »: فػىقىاؿى ، قػيرىٍ شنا  ػىٍتـى ا٢بٍيحى اٍ حييٍب يىذى
ٍدنىاؾى  ىًم اٍلمػىٍيًت كىالى قىاتػىٍعهىاؾى كىلىًكًم : فػىقىاليتا« رىسيتؿي العَّمىً  كىالعَّمًى لىٍت  يهَّما نػىٍععىمي أىنَّمكى رىسيتؿي العَّمًى  ىا صىحى
بٍػحيي يتين اٍ حييٍب  ىا  ىًعيُّر : " فػىقىاؿى ، ٧بيى َّمحي ٍبمي  ىٍمًح العَّمًى : اٍ حييبٍ  ٧بيى َّمحي : كىالعَّمًى ًإينيِّن لىرىسيتؿي العَّمًى اىقًّا كىًإٍف  ىذَّم

أىخىرىٍجتي ً ٍم ، فػىرىسيتؿي العَّمًى صىعَّمل اي  ىعىٍيًى كىسىعَّممى  ىافى أىٍفضىعى ً ٍم  ىًعيٍّ رىًضيى العَّمىي  ىٍهىي " ٍبمي  ىٍمًح العَّمًى 
ًذًو؟ قىاليتا ؼو فػىقيحًيعيتا»، العَّمهيمَّم نػىعىٍم : يى . (1) «فػىرىجىمى ً هػٍهيٍم ً ٍشريكفى أىٍلفنا كىبىًقيى ً هػٍهيٍم أىٍربػىعىةي آالى

إف يذو القصة الحيارٱبية كالمطتلية، ٙبفظ لها شجا ة ابم  ٌماس كقتتى العع ية الٍب ا حيسمها  م 
ق  عل الحيععم كالحيععيم، إذ الفضع  رجم إليى بعح ا سمبانى كتعأب صخالؿ فه ى لعقرآف الكرًن، كار

د اا  عل  -ٗبشيئة ا-فظ،   ا اسحيطاع أف ٰبا يائع ٩بم ضعتا  م فهم القرآف حد اسَبجاعُب 
.  ا٤بسع ْب الغالية

 بعض صفاتو و يء من عبادتو. 

 اف أبيض ات ال  شربان صفرة جسي ا صميح التجى، لى كفرة ٱبضب با٢بهَّماا ؛ : بعض صفاتو
ٌة   (2).إذا قعح أخذ  قعح رجعْب، جسي ان قح شاب  قحـ رىأسًى كلىي ٝبي

ٍيالن،  ىًح حى القىا ىًة،  ىًهيمان،  ىاً عى العىٍقًع، ذىً يَّم الهػَّمٍفًس، ً ٍم رًجىاًؿ الكى ىاؿً   (3).كى ىافى كىًسي ان، ٝبًى
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 د تةن كتععي ان، أف ، ٓب ٲبهم ابم  ٌماس ارصى  عل الععم اعمان كٙبصيالن : يء من عبادتو
لكم د حف   هشغع  م العمادة كاالجحيهاد فيها،  م الععم أف اعب الععم كتععي ى  م أٌجع العمادات،

ٯبحيهح ُب العمادة اٌٌب قالت لى -  صىعَّمل اي  ىعىٍيًى كىسىعَّممى -االقحيحاا باِلنًميىاا، كيا يت رستؿ ا، العع اا
، فػىقىاؿى  : ائشة ـى ً ٍم ذىٍنًمكى كى ىا تىأىخَّمرى ا، كىقىٍح غيًفرى لىكى  ىا تػىقىحَّم  ىا  ىاًئشىةي أىفىالى »:  ىا رىسيتؿى اً أىتىٍصهىمي يىذى

ا شىكيترنا  (1).«أى يتفي  ىٍمحن
:  قاؿ فعىًم اٍبًم أىيب  يعىٍيكىةى ،-  صىعَّمل اي  ىعىٍيًى كىسىعَّممى -كارمه بابم  مَّماس أف  قحيحم بهَّممييِّنى

ـى شىٍطرى العَّمٍيًع، كى ػيرىتيِّنعي " ، قىا ىًح ٍػهىًة، فىكىافى  يصىعيِّني رىٍ عىحيػىٍْبً، فىًإذىا نػىزىؿى
صىًبمتي اٍبمى  ىمَّماسو ً ٍم  ىكَّمةى ًإٔبى ا٤ب

ٍرفان، كى يٍكًثري ُب ذىًلكى ً مى الهَّمًشٍيًج كىالهَّمًبٍيبً  ٍرفان اى  (2)."القيٍرآفى اى
هػىٍيًى ً ٍثعي الشيِّنرىاًؾ المىإب ً مى الميكىااً ":ك ىٍم أىيب رىجىااو، قىاؿى  ، كىأىسفىعى ً ٍم  ىيػٍ  (3)." رىأىٍ تي اٍبمى  ىمَّماسو

، فىجىااوي رىجيعه، فػىقىاؿى " :ك  ىٍم سىًعٍيًح بًم أىيب سىًعٍيحو، قىاؿى  !  ىا اٍبمى  ىمَّماسو :  يٍهتي ً ٍهحى اٍبًم  ىمَّماسو
؟ قىاؿى  ِلىفَّم اِلى  ىاؿى تػيٍرفىمي ًفٍيًه ىا، فىأيًابُّر أىٍف : كىًٓبى ؟ قىاؿى : قىاؿى . أىصيتـي االثٍػهػىٍْبً كىا٣بىً ٍيسى :  ىٍي ى صىت يكى
  (4)". ػيٍرفىمى  ى ىًعي كىأىنىا صىاًئمه 
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 بن عباس و  الَّتفسهر:  اثَّتاِني  ا بحث . 
  

إ ا ا ُب الحيَّمفسّب  ا٤با ٗبعاين الكحياب العز ز ٩با أ سمى ثقة ُب - رضي ا  هى-  اف ابم  ٌماس
نفسى  هذ نعت ة شمابى، اٌٌب أصمبت لى جرأة قت ة  عل الحيَّمفسّب؛ فقح جاا ُب اِلثر  ىٍم  ىٍمًح العَّمًى ٍبًم 

انػىحيىا رىتٍػقنا فػىفىحيػىٍقهىاٮبيىا﴾  ؛ أىفَّم رجال أتاو  سألى  م الس تات كىاٍِلىٍرًض ﴿ ى : اِلنمياا]ًد هىارو،  ىًم اٍبًم  ي ىرى
فىذىيىبى ًإٔبى اٍبًم : قىاؿى . اٍذيىٍب ًإٔبى ذىًلكى الشَّمٍيًخ فىاٍسأىٍلىي، ٍبيَّم تػىعىاؿى فىأىٍخربٍين ٗبىا قىاؿى لىكى " :  قىاؿى ،؟ [30

انىٍت اٍِلىٍرضي رىتٍػقنا الى تػيٍهًمتي : فقاؿ ابم  ماس.  ىمَّماسو فسألى ، كى ى ؛ نعم،  انت الس تات رىتٍػقنا الى ٛبيًٍطري
ًذًو بًالهَّممىاتً  ًذًو بًاٍل ىطىًر، كىفػىحٍيقى يى فػىرىجىمى الرَّمجيعي ًإٔبى اٍبًم  ي ىرى فىأىٍخمػىرىوي، . فػىعى َّما خىعىقى ًلٍ ىٍرًض أىٍيالن فػىحيىقى يى

ا  ىانىتٍ -اٍافى قىٍح  ىًعٍ تي أىفَّم اٍبمى  ىمَّماسو قىٍح أيكٌبى ُب اٍلقيٍرآًف ً ٍع نا، صىحىؽى : فػىقىاؿى اٍبمي  ي ىرى  قىاؿى . يىكىذى
 ىا  ػيٍعًجميًِب جىرىااىةي اٍبًم  ىمَّماسو  ىعىل تػىٍفًسًّب اٍلقيٍرآًف، فىاٍافى قىٍح  ىًعٍ تي أىنَّمىي قىٍح : قىٍح  يٍهتي أىقيتؿي : اٍبمي  ي ىرى 

 (1)". أيكٌبى ُب اٍلقيٍرآًف ً ٍع نا
، إالَّم  ، قىاؿى كف ا  م أاحو ٠بم تفسّبو ُب ٦بعسو خىطىمػىهىا اٍبمي  " :أثُب  عيى خّبان ، فهذا أىبيت كىاًئعو

، فىجىعىٍعتي أىقػيٍتؿي  ، فىجىعىعى  ػىٍقرىأي، كى ػيفىسيِّنري ىٍتًسًم، فىافػٍحيىحيىحى سيترىةى الهػُّرٍترى
، كىييتى أىً يػٍره  ىعىل ا٤ب  ىا رىأىٍ تي كىالى  : ىمَّماسو

، ِلىٍسعى ىتٍ  ، كىالرُّرٍكـي، كىالحيػُّرٍرؾي عىحٍيىي فىاًرسي ا، لىٍت ٠بًى ٍعتي  ىالىـى رىجيعو ً ٍثعى يىذى . (2)"٠بًى
، قىاؿى : "  ىًم ا٢بٍىسىًم، قىاؿى ك ًثّبى اٍلًعٍعًم، : أىكَّمؿي  ىٍم  يريِّنؼى بًاٍلمىٍصرىًة  ىٍمحي العَّمًى ٍبمي  ىمَّماسو كى ىافى ً ثىجَّمةن  ى

. (3)"قىاؿى فػىقىرىأى سيترىةى اٍلمػىقىرىًة فػىفىسَّمرىيىا آ ىةن آ ىةن 
كلقح  ثر ا٢بح ح اتؿ صبة نسمة تفسّب ابم  ٌماس ٩با كصع إليها  م ار ق الركا ات 

الحٌيفسّب ة، كال نشك أف   ثّبان  م يذو الركا ات صبيبة، كخاصة ٩بم أكرديا  ع اا الحيفسّب أ ثاؿ 
 (ق327)ابم أىيب ااًًب الرازٌم ك (ق310:ت)الطربم ، كأبت جعفر(ق211:ت) مح الرزاؽ الصَّمهػٍعىاين

كغّبيم  م  ع اا ا٢بح ح،   ا أف بعض الطرؽ ا٤برك ة  م ابم  ٌماس ال تصح نسمة إليى،  حيفسّب 
: ت)بادم آالًفّبيكزى ، الذم ٝبعى صاامب القا تس ايط   م تفسّب ابم  ٌماس(4)تهت ر ا٤بقماس

 .  م ار ق غّب  رضية  هح أيع الععم(يػ817
                                                 

1
 .339ص4بم  ثّب ، جال ؛تفسّب القرآف العظيم، 13639: برقم (2450/ 8). تفسّب القرآف العظيم البم أيب ااًب 

2
 .(351/ 3)سّب أ الـ الهمالا ط الرسالة ؛(936/ 3)االسحييعاب ُب  عرفة اِلصباب  
3

 .(367/ 2)الطمقات الكربل ط دار صادر  
4

 .لمهاف– دار الكحيب العع ية : تىنشر 
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ك م ٝبعة الحٌيفاسّب الٍب ال  تثق  :"  م الكحياب(يػ1250: ت)٧ب ح بم  عي الشَّمتٍ ىاينقاؿ 
: ذ ر  عُب ذلك فإنى  ركم  م ارؽ الكذابْب  الكعيب، كالسحم، ك قاتع. تفسّب ابم  ماس: هبا

 (1)" . كقح سمقى إٔب  عهاو ابم تي ية،السيتاي

كأ ا :" كيت  حيكعم الركا ات  م ابم  ٌماس  (ق1403:ت)٧ب ح بم ٧ب ح أبت شهمة  كقاؿ
  (2)".الحٌيفسّب ا٤بطمتع ا٤بهستب إليى، ففي صبة نسمحيى إليى شك غّب قعيع

  ا أف لى  حياب  (3).اِلسانيح  م ابم  ماس كقح فىصىعى القتؿ اك ت بم بشّب بم  اسْب،
كال نهسل أف بعض المااثْب ااكؿ ٝبم   (4)".الرد  عل شمهة الطعم ُب تفسّب بم  ماس: "باسم

تفسّب ابم  ماس ك رك اتى  م " تفسّب ابم  ماس،   ا فعع  مح العز ز بم  مح ا ا٢ب يحم ُب  حيابى
 (5)". حيب السُّرهَّمة

 
 بن عّباس و ارأي . 

-إذا ٓب ٯبح ا٤بسألة ُب  حياب ا ك ال ُب سهَّمًة رستؿ ا - ارضي ا  ههم- ابم  ٌماس اف 
أ عم الهظر كاالجحيهاد - صىعَّمل العَّمىي  ىعىيًى كىسىعَّممى -كال  هح صبابة رستؿ ا - صىعَّمل العَّمىي  ىعىيًى كىسىعَّممى 

. شعريا كنثريا، كاسحيعاف ٗبعرفحيى بأاتاؿ ا٣بطاب كأسماب الهزكؿ ك عرفحيى التاسعة بعغة العرب
 ىافى اٍبمي  ىمَّماسو ًإذىا سيًئعى  ىًم اٍِلىٍ ًر، فىًإٍف  ىافى ُب " : فقح جاا  ىٍم  يمػىٍيًح العَّمًى ٍبًم أىيب  ىزً ح، قىاؿى 

اٍلقيٍرآًف أىٍخمػىرى ًبًى، كىًإٍف ٓبٍى  ىكيٍم ُب اٍلقيٍرآًف كى ىافى  ىٍم رىسيتًؿ العَّمًى صٌعل ا  عيى كسعم أىٍخمػىرى ًبًى، فىًإٍف ٓبٍى 

                                                                                                                                                         
 

1
 مح الرٞبم بم ٰبي : اقق،  (يػ1250: ت)٧ب ح بم  عي بم ٧ب ح الشت اين ، الفتائح اجمل ت ة ُب اِلااد ح ا٤بتضت ة 

 .(316: ص) .دار الكحيب العع ية، بّبكت، لمهاف: الهاشر، ا٤بعع ي الي اين
2

 .(62: ص).يػ1408 :الرابعة :  كحيمة الٌسٌهة،ط :  ح أبت شهمة، الهاشر"اْلسرائيعيات كا٤بتضت ات ُب  حيب الحيفسّب 
3

دار ا٤بآثر لعهشر : الهاشر ،  اك ت بم بشّب بم  اسْب، د،أ،  تست ة الصبيح ا٤بسمتر  م الحيفسّب با٤بأثتر قح ة :  هظر 
 .(37/ 1 ). ـ1999-  يػ 1420اِلكٔب ،  : ، طا٤بح هة الهمت ة- كالحيتز م كالطما ة

4
: د، ٧ب ح بم  مح ا ا٢بعتاين، الهاشر: ،  راجعة اك ت بم بشّب بم  اسْب، د،أالرد  عل شمهة الطعم ُب تفسّب بم  ماس،  

 (.5)سعسعة الرد  عل الشمهات.  عهح المبتث كاالسحيشارات-جا عة ا٤بعك  مح العز ز-ا٤ب عكة العربية السعتد ة
5

 (.53)ٙبت الكحياب. ا٤ب عكة العربية السعتد ة-جا عة أـ القرل-  ر ز المبح العع ي كإاياا الَباث اْلسال ي:الكحياب نشرتى 



 

 

99 

 

 ىكيٍم ُب اٍلقيٍرآًف كىالى  ىٍم رىسيتًؿ العَّمًى كى ىافى  ىٍم أىيب بىٍكرو كى ي ىرى أىٍخمػىرى ًبًى، فىًإٍف ٓبٍى  ىكيٍم ُب شىٍياو ً ٍم ذىًلكى 
  (1)".اٍجحيػىهىحى رىٍأ ىىي 

 .ك م ذلك فإف اجحيهادو  م قميع الرأم ا تد، ا٤بتافق لقتا ح الشر عة كأصت٥با
 بن عّباس وأىل  ا لاب . 

ت القرآف الكرًن كا٣باصة هب ا اف  رجم إٔب أيع الكحياب ُب  ثّب  م ـ ابم  ٌماس ال ٱبفل أف
 ٕبكم القصص ا٤بشَب ة بْب القرآف ك الحيتراة ال تععق لى ٕبكم شر ي، ٩با ،لقصصبا تععق ا 

 (ـ1921:ت)Ignaz Goldziherكقح اهتم إجهاس  تلح صهر ؛ (2)بشركط  عركفة كاْل٪بيع،
: قاؿ ك ُب ذلك (ـ1954:ت)كتمعى  أىٞبح أىً ْب، ابم  مَّماس بالحٌيتسم ُب اِلخذ  م أيع الكحياب( 3)
كقح دخع بعض يؤالا اليهتد ُب اْلسالـ، فحيسٌرب  ههم إٔب ا٤بسع ْب  ثّب  م يذو اِلخمار، "

كدخعت ُب تفسّب القرآف  سحيك عتف هبا الشرح، كٓب  حيبرج اٌب  مار الصبابة  ثع ابم  ماس  م 
إذا احَّمثكم أيع الكحياب فال تصحيِّنقتيم كال - : صىعَّمل العَّمىي  ىعىيًى كىسىعَّممى -ركل أف الهيب . أخذ قت٥بم
  (5)".، كلكم الع ع  اف  عل غّب ذلك، كأهنم  انتا  صحيِّنقتهنم ك هقعتف  ههم(4)تكذيِّنبتيم

 :كيذا االهتاـ ال ٱبعتا  م أ ر م

                                                 
1

 .(366/ 2)ط دار صادر البم سعح الطمقات الكربل  

2
:  ح اسْب الذييب ،الهاشر"اْلسرائيعيات ُب الحيفسّب كا٢بح ح"ك لع ز ح ُب  ا ٱبص اْلسرائيعيات كشركط الركا ة،  هظر  حياب  

 كحيمة :  ح أبت شهمة، الهاشر"اْلسرائيعيات كا٤بتضت ات ُب  حيب الحيفسّب" ك هظر أ ضان 1990: ، ط4:  كحيمة كيمة، ط
 .يػ1408 :الرابعة : الٌسٌهة،ط 

3
:  مح ا٢بعيم الهجار،  طمعة السهة ا ح ة.إجهحيس جتلح تسهر،  ذايب الحيفسّب اْلسال ي ، ترٝبة د: هظر لع سحيشرؽ 

تععم ُب بتدابست كبرلْب .  سحيشرؽ ٦برم  تستمIgnaz Goldziherإجهاس  تلح صهر و .87ـ، ص 1955-يػ1374
كانحيقع إٔب فعسطْب، ف صر، ايح الـز . ـ، فحيعرؼ بالشيخ ااير ا١بزائرم كصبمى  حة1873كراع إٔب ستر ة سهة .كليمسيك

لى تصاني  بالعغات اِل٤بانية كاالنكعيز ة كالفرنسية، .كتتُب هبا ( اص ة اجملر)ك ْب أسحياذا ُب جا عة بتدابست .بعض  ع اا اِلزير
 مح . تست ة ا٤بسحيشرقْب، تألي  د: ك هظر أ ظان . 84ص 1اِل الـ لعزر عي ،ج . ُب اْلسالـ كالفقى اْلسال ي كاِلدب العريب

 .ـ1993: الثالثة: دار ا٤بال ْب،ط: الرٞباف المحكم، ط

4
 .16592: ركاو أٞبح ُب  سهحو برقم 

5
 .326 ص.ـ1989 :اِلنيس ، ط:  ط؛ فجر اْلسالـ، ٧ب ح أ ْب 
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 إال   م صبة يذو ا٤بقتلة؟، ِلنى كا٢باؿ  ذلك نسحيطيم أف نحيمح،ٙبقق أىٞبح أىً ْبيع  : ألول
 ليس  ع  ا نسب إٔب ابم  ماس  م أيع الكحياب قال ر ب أفكبعح الحيبقيق كالحيهقيب ُب الركا ات، 

، بع ال ٚبعتا  ثّب  م الركا ات  م الضع  أك  الهسمة٩با أكردو أيع الحيفسّب ُب  حيمهم يت صبيح
الكذب  عيى، ك م أسهح القتؿ فال  هحة  عيى كلكم العهحة  م أثمت القتؿ كبِب  عيى اك ا،  م 

. غّب ٙبقيق ُب السهح أك الرجتع إٔب أيع الشأف كالحيبقيق
إذا احَّمثكم  »-: صىعَّمل العَّمىي  ىعىيًى كىسىعَّممى -اح ح الهيب  م  أٞبح أ ْب يع فهم: و ألمر  اثاني 

صىعَّمل العَّمىي  ىعىيًى -،  عل نفي الع ـت كيت القائع (1 )«.أيع الكحياب فال تصحيِّنقتيم كال تكذيِّنبتيم
ثيتا  ىٍم بىًِب ًإٍسرىائًيعى كىالى اىرىجى  » : أبت ير رة كٌصح  في ا ركاو  هى- كىسىعَّممى   (2 )«. اىحيِّن

احثتا  م بِب إسرائيع ك »- : صىعَّمل العَّمىي  ىعىيًى كىسىعَّممى -رستؿ ا : ك م جابر بم  مح ا قاؿ
  (3 )«.ال ارج، فإنى  انت فيهم اِل اجيب 

فاِلكٔب ِلٞبح أ ْب ا١ب م بْب ا٢بح ثْب اٌب ٱبرج  م اْلشكاؿ ك ي   ستيِّنغ لهفسى اهتاـ ابم 
- ىٍم   ىٍمًح العَّمًى ٍبًم  ىمَّماسو : كيت القائع   ا ركاو  هى المخارم بسهحو - رىًضيى العَّمىي  ىهػٍهي ىا -  ماس 

  ىا  ىٍعشىرى اٍل يٍسًعً ْبى  ىٍي ى تىٍسأىليتفى أىٍيعى اٍلًكحيىاًب كىً حيىابيكيٍم الَّمًذم أيٍنزًؿى  ىعىل ": قىاؿى -رىًضيى العَّمىي  ىهػٍهي ىا
أىٍاحىثي اِلٍخمىاًر بًالعَّمًى تػىٍقرىايكنىىي ٓبٍى  يشىٍب كىقىٍح اىحَّمثىكيٍم العَّمىي أىفَّم أىٍيعى - صىعَّمل العَّمىي  ىعىيًى كىسىعَّممى -نىًمييِّنًى 

اٍلًكحيىاًب بىحَّمليتا  ىا  ىحيىبى العَّمىي كىغىيػَّمريكا بًأىٍ ًح ًهٍم اٍلًكحيىابى فػىقىاليتا ييتى ً ٍم ً ٍهًح العَّمى  لًيىٍشحيػىريكا ًبًى ٜبىىهنا قىًعيالن أىفىال 

                                                 
1

 16592: ركاو أٞبح ُب  سهحو برقم 

2
،  3662: حياب الععم، باب ا٢بح ح  م بِب إسرائيع، رقم- صىعَّمل العَّمىي  ىعىيًى كىسىعَّممى -ركاو أبت داكد ُب سههى، م ار ق أيب ير رة  

ركاو أٞبح ُب  سهحو،  كجاا ا٢بح ح  م ار ق  ىٍم أىيب سىًعيحو ا٣ٍبيٍحرًميِّن، ؛ 10477: ، كبرقم10086: كركاو أٞبح ُب  سهحو برقم
-، أىفَّم الهَّميبَّم -رضي ا  ههم-كجاا  م ار ق،  مح ا بم   رك  .236ص 6، كابم أيب شيمة ُب  صهفى،ج 11474: برقم 

وي ً ٍم : " قىاؿى - صىعَّمل العَّمىي  ىعىيًى كىسىعَّممى  ا فػىٍعيىحيىمػىتَّمٍأ  ىٍقعىحى ثيتا  ىٍم بىًِب ًإٍسرىائًيعى كىالى اىرىجى كى ىٍم  ىذىبى  ىعىيَّم  يحيػىعى يِّنحن بػىعيِّنغيتا  ىِبيِّن كىلىٍت آ ىةن كىاىحيِّن
،  ذا  هح الَب ذم ُب سههى، 3274: اِلنمياا، بىاب  ىا ذيً رى  ىٍم بىًِب ًإٍسرىائًيعى، برقم  ركاو المخارم ُب صببيى، ُب  حياب"الهَّمارً 

 .2669: بىاب  ىا جىااى ُب ا٢بٍىًح ًح  ىٍم بىًِب ًإٍسرىائًيعى برقم 

3
" ا٤بهحيخب"ُب  (ھ 249: ت)ك  مح بم ٞبيح (17: ص) 88:ُب  حياب الزيح برقم (ھ 241: ت)أٞبح بم اهمعق أخرج 
   . ؛  م ابم أيب شيمة بى1154: برقم
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 ػىهػٍهىا يٍم  ىا جىااى يٍم ً ٍم اٍلًعٍعًم  ىٍم  يسىااىلىحًيًهٍم كىالى كىالعَّمًى  ىا رىأى ٍػهىا ً هػٍهيٍم رىجيالن قىطُّر  ىٍسأىليكيٍم  ىٍم الَّمًذم أيٍنزًؿى 
  (1)". ىعىٍيكيمٍ 

فهذا الٌهص اٌجة ُب  تضم االهتاـ، ك م ذلك ال نهكر أف ابم  ٌماس  اف  ركم  م بِب 
إسرائيع، لكم بضتابط ك م أٮبها يي  تف الركا ة ال  حيععق ٥با بشرع،  م جهة الحيبرًن كالحيبعيع، بع 

احثتا  م بِب إسرائيع ك ال ارج، فإنى »-: صىعَّمل العَّمىي  ىعىيًى كىسىعَّممى - ا ُب اِل ر إالٌ   ا قالى نٌمٌيها 
 (2 )«. انت فيهم اِل اجيب 

ك هت ز هان أ حيقح بشها ة ركا ة اِلخمار اْلسرائيعية، اٌب تمٌْب ٕب أف ا٥بج ة الشرسة، ٓب تكم 
عًة الصبابة  كيم أ عم  ها كأارص  عل - رضي ا  ههم-ُب ٧بعها، كخاصة ٤با نالت  ثّبان  م ٠بي

ٞبا ة جانب الح م، ٍب كقفت  عل   الـ العع اا ُب  قضية، اسم الحيععيع ُب اْلذف بركا ة ا٣برب 
ثيتا  ىٍم بىًِب ًإٍسرىائًيعى كىالى اىرىجى »-: صىعَّمل العَّمىي  ىعىيًى كىسىعَّممى -اْلسرائيعي، لقتلى  ك م يؤالا  ا (3 )«.اىحيِّن

 : أٌب
ا:"  بقتلى(يػ204: ت) ا ذ رو اْل اـ الشَّماًفعي  الى   ى َّممٍ  الريِّنكىا ىةً  ٚبىٍرً جً  ُب  ريًكمى  اىًح حو  أىشىحُّر  يىذى

ًوً   يتثىقي  ؽى   يًميحي  الى  أىنَّمىي  ً ٍهىي   ىٍععيتـه  كىسىعَّممى   ىعىٍيىً  العَّمىي  صىعَّمل ًِلىنَّمىي  كىسىعَّممى   ىعىٍيىً  العَّمىي  صىعَّمل الهَّميبيِّن   ىمً  ًٖبىربى  اٍخحًيالى
  ىٍهىي  ا٢بٍىًح حً  كىبػىٍْبى  ًإٍسرىائًيعى  بىًِب   ىمٍ  ا٢بٍىًح حً  بػىٍْبى  فػىرَّمؽى  فػىعى َّما غىٍّبًًيمٍ   ىعىل كىالى  ًإٍسرىائًيعى  بىًِب   ىعىل اٍلكىًذبً 
مى   ىمٍ  أىاىحو كىأىنَّمىي   يعيِّن   ىمٍ  ًإٍسرىائًيعى  بىًِب   ىمٍ  ا٢بٍىًح حى  أىبىاحى  أىنَّمىي  ًإالَّم  ٰبىٍحيىً عٍ  ٓبىٍ  كىسىعَّممى   ىعىٍيىً  العَّمىي  صىعَّمل  ً هػٍهيمٍ  ٠بًى
ٍيئنا عىىي   ىمٍ   يعيِّن   ىمٍ  ًبىً  ٰبيىحيِّنثى  أىفٍ  لىىي  جىازى  شى ائًهنا ً ٍهىي  ٠بًى  كىالعَّمىي  ًِلىنَّمىي  بػىعىغىىي  ٗبىا  ىهػٍهيمٍ  ٱبيٍربى  كىأىفٍ   ىافى   ىمٍ   ى
ا ًفيهىا  يتًجبي  كىالى  الشَّمرً عىةً  ُب   ػىٍقحىحي   ىا  ىهػٍهيمٍ  ا٢بٍىًح حً  ُب  لىٍيسى  أىٍ عىمي   اٍِلى ىاًجيبي  ًفيًهمي   ىانىتٍ  كىقىحٍ  ايٍك ن
ا الحيِّن ىانىةً  أي يترً  ً مٍ  شىٍياى  الى   ىهػٍهيمٍ  هًبىا ٰبيىحَّمثي  الَّمًٍب  فىًهيى   اٍل ىٍبظيتري  ييتى  ًإٍسرىائًيعى  بىًِب   ىمٍ  اٍل يمىاحي  اٍلتىٍجىي  كىيىذى

                                                 
1

، كُب  حياب 2539: ركاو المخارم ُب صبيبى،  حياب الشهادات، بىاب ال  يٍسأىؿي أىٍيعي الشيِّنٍرًؾ  ىٍم الشَّمهىادىًة كىغىٍّبًيىا، رقم  
، كُب 6929: ، رقم "الى تىٍسأىليتا أىٍيعى اٍلًكحيىاًب  ىٍم شىٍياو - "صىعَّمل العَّمىي  ىعىيًى كىسىعَّممى - بالكحياب كالسهة، بىاب قػىٍتًؿ الهَّميبيِّن اال حيصاـ

 .7085: ، كبرقم 7084: ﴿  يعَّم  ػىٍتـو ييتى ُب شىٍأفو ﴾، برقم : حياب  الحيتايح، بىاب قػىٍتًؿ العَّمًى تػىعىأبى 

2
 .110 ضل ٚبرٯبى ُب ص 

3
 110 ضل ٚبرٯبى ُب ص 
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ًوً   ىًثقي   ى َّممٍ  ًإالَّم  كىسىعَّممى   ىعىٍيىً  العَّمىي  صىعَّمل  ىٍهىي  ٰبيىحيِّنثى  أىفٍ  ًِلىاىحو   ػىٍهمىًغي فىالى  كىسىعَّممى   ىعىٍيىً  العَّمىي  صىعَّمل  ىٍهىي   ًٖبىربى
  (1)ايػ."ًد ىانىةه  ًِلىنػَّمهىا كىأى ىانػىحيىىي  ًد هىىي  كى ػىٍرضىل

  م فيهم  اف أنى  ذ ر ٗبا  ههم الحيبحث أباح: " (يػ520: ت)ريٍشح بم التليح كقاؿ أبت
 إذ العقع؛  حفعى ال الذم الكالـ  م  اف إذا العحؿ  م العحؿ بهقع ذلك  أت ٓب كإف العجائب

 ( 2)ايػ " .الحيتفيق كبا ركاتى ُب الحيثمت فيعـز اكم ٙبحيى ليس

ينكقاؿ ا٢بافظ  ثيتا  ىٍم بىًِب ًإٍسرىائًيعى كىالى اىرىجى " :قػىٍتليىي :"..(ق852:ت)ابم اىجىر العىٍسقىالى  "كىاىحيِّن
ـى ً ٍهىي صىعَّمل العَّمىي  ىعىٍيًى كىسىعَّممى الزَّمٍجري  ىًم اٍِلىٍخًذ  أىٍم الى ًضيقى  ىعىٍيكيٍم ُب ا٢بٍىًح ًح  ىهػٍهيٍم ًِلىنَّمىي  ىافى تػىقىحَّم

ً يَّمًة  ٍسالى اـً اٍْلً  ىهػٍهيٍم كىالهَّمظىًر ُب  يحييًمًهٍم ٍبيَّم اىصىعى الحيػَّمتىسُّرمي ُب ذىًلكى كى ىأىفَّم الهػَّمٍهيى كىقىمى قػىٍمعى اٍسحًيٍقرىاًر اٍِلىٍاكى
انىٍت  ٍذفي ُب ذىًلكى ًل ىا ُب ٠بىىاًع اٍِلىٍخمىاًر الَّمًٍب  ى هىًة ٍبيَّم لى َّما زىاؿى اٍل ىٍبذيكري كىقىمى اٍْلً كىاٍلقىتىاً ًح الحيِّن ًهيَّمًة خىٍشيىةى اٍلًفحيػٍ

كىًقيعى  ىٍعُبى قػىٍتلًًى الى اىرىجى الى تىًضيقي صيحيكري يٍم ٗبىا تىٍس ىعيتنىىي  ىهػٍهيٍم ً مى اٍِلى ىاًجيًب ، ُب زى ىاهًنًٍم ً ٍم ااًلٍ حًيمىارً 
ًثّبنا   (3)ايػ " فىًإفَّم ذىًلكى كىقىمى ٥بىيٍم  ى

  ا ٱبال  شر ها أك فيى تهقيص ِلاح  م أنمياا ا، تكيذا ال ٲبهم أنها نهكر  م اْلسرائيعيا
 . بع يت كاجب  عيها، كتفصيع يذا ُب بابى؛ كاسمها  ا ذ رناو

 
 بن عّباس وعالقلو بااشعر و الغة .() .

لقح برز ابم  ٌماس ُب الحٌيفسّب ٗبههجى العغتم، ايح غعب  عيى  هح الكش  كالمياف لكثّب  م 
آ ات القرآف الكرًن، اسحيعانحيى التاسعة بعغة العرب، كخاصةن بح تاهنا الشعرم، كلعع يذا ا٤بههج  سحيفاد 

                                                 
1

: ت)أبت   ر  تس  بم  مح ا بم ٧ب ح بم  مح الرب بم  اصم اله رم القرايب ، الحي هيح ٤با ُب ا٤بتاأ  م ا٤بعاين كاِلسانيح 
– كزارة   ـت اِلكقاؼ كالشؤكف اْلسال ية : الهاشر، ٧ب ح  مح الكمّب المكرم،  صطفل بم أٞبح الععتم : ٙبقيق، (يػ463
 (.42/43/ 1).  يػ1387:  اـ الهشر، ا٤بغرب

2
د : اققى، (يػ520)أبت التليح ٧ب ح بم أٞبح بم رشح القرايب ، المياف كالحيبصيع كالشرح كالحيتجيى كالحيععيع ٤بسائع ا٤بسحيخرجة 

 .(525/ 17 ).ـ1988-  يػ 1408الثانية، : ، طلمهاف– دار الغرب اْلسال ي، بّبكت : الهاشر، ٧ب ح اجي كآخركف

3
٧ب ح : رقم  حيمى كأبتابى كأااد ثى، أٞبح بم  عي بم اجر أبت الفضع العسقالين الشافعي، فحيح المارم شرح صبيح المخارم 

 ز، مح العز ز بم  مح ا بم با:  عيى تععيقات، ٧بب الح م ا٣بطيب: قاـ بإخراجى كصببى كأشرؼ  عل امعى، فؤاد  مح الماقي
 .(498/ 6 ).ق1379بّبكت، - دار ا٤بعرفة : الهاشر

لح  سيأٌب ز ادة بياف ُب القسم الحيطميقي،  م الفصع الثا .



 

 

103 

 

الشعر د تاف العرب فإذا خفي  عيهم ا٢برؼ  م القرآف الذم أنزلى ا : "- رضي ا  هى:  م قتلى
. (1)"بعغة العرب، ارجعتا إٔب د تاهنا فالحي ستا  عرفة ذلك  هى

كلعع يذا ا٤بههج  سحيفاد  م شيخى كأسحياذو   ر بم ا٣بطاب رضي ا  هى، فقح  انت بيهه ا 
رابطة اِلسحياذ  م تع يذو، ك  ا  ر  عها ُب ترٝبة ابم  ماس  ي  أٌف    ر بم ا٣بطاب  اف  قرب 

، ال لشيا إالٌ لهمايحيى ك ع ى كبركزو  عل أقرانى، ك م نااية -رضي ا  ههم- تع يذو ك ربزو لعصبابة
٪بح ابم  ماس الطالب الٌهجيب الذم   ههع  م  عم شيخى كنصائبى، فها يت  سألى  ثال  م 

ا٤برأتْب العحيْب تظايرتا، كليس بعيحا أف ابم  ماس  اف  ثّب ا٢بضتر ٣بطب   ر، كليس  سحيمعح أنى 
 عل ا٤بهرب - رضي ا  هى-بيه ا   ر بم ا٣بطاب : سعيح بم ا٤بسيب ٠بعى ُب ا٤بهرب  عل  ا ركاو

﴾ :  ا أ ها الٌهاس  ا تقتلتف ُب قتؿ ا: فقاؿ  فسكت ،[47: الهبع]﴿أىٍك  ىٍأخيذىييٍم  ىعىل ٚبىىتُّرؼو
كيع : الحيهقص، فقاؿ   ر:  ا أ ّب ا٤بؤ هْب يذو لغحيها ُب يذ ع، الحيخٌتؼ: الٌهاس، فقاـ شيخ فقاؿ

 ص  ناقة تهقص السّب ]: (2)نعم، قاؿ شا رنا أبت  مّب ا٥بذٕب: تعرؼ العرب ذلك ُب أشعاريم قاؿ
   .[سها ها بعح ٛبكى كا حيهازو

 ٚبىىتَّمؼى الرَّمٍاعي ً هػٍهىا تىاً كان قىرًدان 
 

 ى ىا ٚبىىتَّمؼى  يتدى الٌهٍمعة السَّمفىمي  ****
(3). 

  
ا الهَّماسي  ىعىٍيكيٍم ًبًح تىاًنكيٍم الى تىًضعُّرتا، قىاليتا" : فػىقىاؿى  ي ىري  كى ىا ًد تىانػيهىا؟ قىاؿى ًشٍعري ا١بٍىاًيًعيَّمًة ًفيًى : أى ػُّرهى
  (4)." تػىٍفًسّبي ً حيىاًبكيمٍ 

                                                 

 طمت ات ٦ب م العغة العربية بح شق، : ط؛ (328)، إ ضاح التق  ك االبحيحاا، أبت بكر ٧ب ح بم القاسم بم بشار اِلنمارم(1)
. 101ص/ 100ص1 ج.ـ1971-يػ1391: ط 

2
 ا ر بم ثابت بم  مح   :كقيع ا٠بى. (659/ 2) الشعر كالشعراا : هظر.جايعي يت  ا ر بم ا٢بعيس، كيت قيع:أبت  مّب ا٥بذٕب 

مشس بم خالح بم   رك بم  مح  عب بم  الك بم  عب بم  ايع بم ا٢برث بم ٛبيم بم سعح بم يذ ع شا ر  شهتر كلى ذ ر 
سعح ،  اْل  اؿ ُب رفم االرتياب  م ا٤بؤتع  كا٤بخحيع  ُب اِل٠باا كالكُب كاِلنساب: هظر.ُب اح ح لعائشة رضي ا  هها

 : اِلكٔب  :،طلمهاف-بّبكت-دار الكحيب العع ية : لهاشر،ا(يػ475: ت)ا٤بعك، أبت نصر  عي بم يمة ا بم جعفر بم  ا تال 
 .(126/ 7).ـ1990-يػ1411

3
  .(1359/ 4)الصباح تاج العغة   ُب(يػ393) ا١بتيرم ؛  ذا نسمى(284ص)كالميت لذم الٌرٌ ة،   ا يت ُب د تانى، 
/ 1)تفسّب ابم  طية  ارر التجيز ؛ (609/ 2)تفسّب الز٨بشرم ؛ (19/ 6)الكش  كالمياف  م تفسّب القرآف   تفسّب الثععيب4

 .(213/ 20)تفسّب الرازم ؛ (12
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ك م يها نسحيطيم أف نربز ذلك االيحي اـ، الذم أخذو الطالب  م شيخى بع جععى  ههجا ثابحيا 
يذا ُب اياتى العع ية كاالجحي ا ية، اٌب أصمح ذكقا  حيتؽ إليى، كٱبصص لى ٦بالس خاصة، كلتال 

 ابم  ماس، ٤با جااو الٌهاس  طعمتنى ُب الشعر، كخاصة ُب ز م  زاؿ لعشعراا فيى  ع ة، االيحي اـ  م
نظر : " قاؿ أبت   رك بم العالاايح كا٥ب ة؛ركح الحيفاؤؿ فيى كيا يت الشا ر ا٤بخضـر ا٢بطيئة  غرس 

 م يذا الذم : غالمان  عيى، فقاؿ- رضي ا  هى-إٔب ابم  ٌماس ُب ٦بعس   ر بم ا٣بطاب : ا٢بطيئة
:  مح ا بم  ماس، فقاؿ فيى أبياتان  هها: برع الٌهاس بعع ى، كنزؿ  ههم بسيِّنًهى قالتا

ٍرًا نىاًفعىةن   ًإينيِّن كىجىٍحتي بػىيىافى اٍل ى
 

 تػيٍهًحم لىىي كىكىجىٍحتي العيَّم  الصَّم م ****
 كا٤برا  فُب ك مقىل سىائًر الكىًعمً  

 
 (1)".كقح  الـي الفٌب  ت ان كٓب  عمً  ****

ك م يها ٘بسح كتأ ح ذلك االيحي اـ بعقح ٦بالس شعر ة، كأ سٌيات شعر ة، كليس اِل ر  
.  قحيصران   ا يت شائم، في ا  رؼ ٗبسائع نىاًفمي ٍبمي اٍِلىٍزرىًؽ فقط
 ىا رأ ت ٦بعسا " : قاؿ  ىٍ رك ٍبم د هاربع ااحيفع سجع سّبتى، بعقح ٦بالس خاصة بالشعر؛ 

:  كاِلنساب، كأاسمى قىاؿى و اعربهة،ا٢بالؿ، كا٢براـ،  :أٝبم لكع خّب  م ٦بعس اٍبم  ىمَّماس
  (2)."و اشعر
، كىنىاسه  ىٍأتيتفى ِلى َّماـً ا٢بٍىٍرًب ِفي  اشِّْعِر َو ألَْنَسابِ  ىافى نىاسه  ىٍأتيتفى اٍبمى  ىمَّماسو ":  ىٍم  ىطىااو، قىاؿى ك

  (3)." كىكىقىائًعىهىا، كىنىاسه  ىٍأتيتفى لًٍعًعٍعًم كىاٍلًفٍقًى،  ىا ً هػٍهيٍم ًصٍه ه ًإال  ػيٍقًمعي  ىعىٍيًهٍم ٗبىا شااكا
، :  ىافى اٍبمي  ىمَّماسو قىٍح فىاتى الهَّماسى ًٖبًصىاؿو  " : ىٍم  يمػىٍيًح اً بًم  ىٍمًح اً، قىاؿى ك ًبًعٍعًم  ىا سىمىقى

، كىنىسىبو  ثػيهىا العىًشيَّمةى  يعَّمهىا ُب ...كىًفٍقىو ًفي ىا ااحًييجى إًلىٍيًى ً ٍم رىٍأً ًى، كىًاٍعمو وي، فػىييبىحيِّن ضيري ً ٍهحى  كىلىقىٍح  يهَّما ٫بى
ىغىازًم، كىالعىًشيَّمةى  يعَّمهىا ُب الهَّمسىًب، 

 (4)."َو اَعِشهَّتَة ُكلَّتَما ِفي  اشِّْعرِ ا٤ب
، ان  كأاحاثان ك  ا يت  ععـت ُب بابى أف الشعر ليس ٦برد  ع ات  تزكنة، بع يت ٰبكي تار خ

، ك م  ز م أف ابم  ٌماس  اف ايحي ا ى ك حيكعم  م  ، قٌيم كآدابو ، قمائع ك اداتو شخصياتو كأنسابو

                                                 
 .كقح  ضل.(936/ 3) االسحييعاب ُب  عرفة اِلصباب 1
2

 .(936/ 3 )نفس ا٤برجم 
3

 .(939/ 3 )نفس ا٤برجم 
4

 .(350/ 3)سّب أ الـ الهمالا ط الرسالة  
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، بالشعر جملرد الحٌيفسّب، فهت  عل  ىٍم أىكَّمؿي الهَّماسً :  قػيٍعتي الٍبًم  ىمَّماسو ": فعىًم الشَّمٍعيبيِّن، قىاؿى خطئو
 

 ًإٍسال نا؟
ٍعتى قػىٍتؿى اىسَّماًف ٍبًم ثىاًبتو : فػىقىاؿى  : أى ىا ٠بًى

 ًإذىا تىذى َّمٍرتى شىٍجتنا ً ٍم أىًخي ثًقىةو 
 

 فىاذٍ يٍر أىخىاؾى أىبىا بىٍكرو ٗبىا فػىعىال ****
ً َّمًة أىتٍػقىايىا كىأىٍ حى٥بيىا  يػٍري اٍلربى  خى

 
 بػىٍعحى الهَّميبيِّن كىأىٍكفىايىا ٗبىا ٞبىىال ****

 الثَّماين الحيَّمإب اٍل ىٍب يتدي  ىٍشهىحيوي  
 

كىأىكَّمؿي الهَّماًس ً هػٍهيٍم صىحَّمؽى الرُّرسيال ****
(1)."(2) 

  
لكم اسحيأنس بالشعر ٤با لى  م - رضي ا  هى- كفيى جتابان أنٌى أبت بكر- رضي ا- اف

التقم ُب الٌهفتس، ك أنى كيج  ضيا جتابان، كيذا أسعتب قحًن  هح العرب، فالشعر قر هة تز ح ا١بتاب 
 . كرد  ههم  اعب االسحيشهاد بىهباان كٝباالن؛ ايح

وي  ىٍ ريك ٍبمي اٍلعىاًص فػىقىاؿى لىىي  ىٍ ريك ًإفَّم قػيرىٍ شنا تػىٍز يمي " : كقح دىخىعى ابم  ماس  ىعىل  ىعياك ةى كىً ٍهحى
: فىأىًبٍم لىهىا، كىيىٍع قىاؿى أىاىحه ًفيًى ًشٍعرنا؟ قىاؿى : قىاؿى . بًأىٍ رىٍ مً : أىنَّمكى أىٍ عى يهىا، فىًممى ٠بييِّنيىٍت قػيرىٍ شه قػيرىٍ شنا؟ قىاؿى 

ابَّمةو ُب اٍلمىٍبًر تيسى َّمل قػيرىٍ شنا، كىقىٍح قىاؿى اٍل يشىٍ رًخي ٍبمي  ىٍ روك ا٢بًٍٍ ّبىًمُّر  نػىعىٍم، ٠بييِّنيىٍت قػيرىٍ شه ًبحى
(3): 

 
 كىقػيرىٍ شه ًييى الَّمًٍب تىٍسكيمي اٍلمىٍبرى 

 
 هًبىا ٠بييِّنيىٍت قػيرىٍ شه قػيرىٍ شا ****

 تىٍأ يعي اٍلغىحَّم كىالسَّمً ْبى كىال تػىحيػٍريؾي  
 

 ًفيًى لىحىل جىهىااىٍْبً رً شا ****
ا ُب اٍلًمالًد اىيُّر قػيرىٍ شو    يىكىذى

 
  ىٍأ يعيتفى أىٍ ال اىًشيشنا ****

 كى٥بىيٍم آًخري الزَّم ىاًف نىيب   
 

  يٍكًثري اٍلقىحٍيعى ًفيًهٍم كىا٢بٍي يتشىا ****
 

                                                 
1

ٌها، طكالميت ُب   -ق1414:دار الكحيب العع ية،ط الثانية: د تاف اٌساف بم ثابت،شراى كقحـ لى، اِلسحياذ  محأ  هى
 (.179ص).ـ1994

  تار خ الطربم تار خ الرسع كا٤بعتؾ، كصعة تار خ الطربم؛٧ب ح بم جر ر بم  ز ح بم  ثّب بم غالب اا عي، أبت جعفر الطربم 2
كالقصة  م اِلبيات الشعر ة ذ ريا صااب (.314/ 2).  يػ1387- الثانية : طبّبكت – دار الَباث : ؛ الهاشر(يػ310: ت)

أبت القاسم ا٢بسْب بم ٧ب ح ، ٧باضرات اِلدباا ك٧باكرات الشعراا كالمعغاا :  هظرهنا ة اِلرب، كصااب ٧باضرات اِلدباا 
/ 2). يػ1420اِلكٔب، : ، طبّبكت– شر ة دار اِلرقم بم أيب اِلرقم : الهاشر، (يػ502: ت)ا٤بعركؼ بالراغب اِلصفهاىن 

أٞبح بم  مح التياب بم ٧ب ح بم  مح الحائم القرشي الحيي ي المكرم، شهاب الح م ،هنا ة اِلرب ُب فهتف اِلدبك. (491
 .(180/ 16 )ػ  ق1423 :اِلكٔب: ،طدار الكحيب كالتثائق القت ية، القايرة: الهاشر، (يػ733: ت)الهت رم 

3
 .(469: ص) ، عجم الشعراا:  هظر. ا٤بش رج بم   رك ا٢ب ّبم جايعي قحًن  
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عيىي كىرًجىاؿه  يػٍ  ٛبىٍ ي اِلىٍرضى خى
 

يػٍرنا قىً يشىا ****  (1). ػىٍهبىريكفى اٍل يًطيَّم سى

فابم  ماس  انت اياتى غا رة بالشعر،   ي  ال، كيت ابم بيئحيى  ههع  هها، ك عيش ُب  
أكسااها، ك أخذ بعاداهتا، ك سحي م لقصصها، اٌٌب تكتنت فيى  ال ح جا مي الحكاك م الشعر ٌة، 

 الحٌيهتع ُب ا٤بصادر اِلدبية، كالشتايح الشعر ة، جعع  هى كيذا ك ههع  م ذاؾ، ، غرؼ  م يذا
 . تست يان، ذك ثقافة  حيهت ة

رىأىٍ تي اٍبمى  ىمَّماسو رىًضيى العَّمىي  ىٍهىي ٱبىٍحيىًع ي ًإٔبى : " فعم ٰبىٍٓبى ٍبم سىًعيحو،  ىٍم  ىجيتزو، ً هػٍهيٍم قىالىتٍ 
ًصٍر ىةى ٍبًم قػىٍيسو اٍِلىٍنصىارًميِّن 
ًذًو اٍِلىبٍػيىاتى (2)  [المبر الطت ع]:   ػىٍرًكم يى

 ثػىتىل ُب قػيرىٍ شو ًبٍضمى  ىٍشرىةى ًاجَّمةن 
 

قىل صىًح قنا  يتىاتًيىا ****   يذى يِّنري لىٍت الى
 كى ػىٍعًرضي ُب أىٍيًع اٍل ىتىاًسًم نػىٍفسىىي  

 
 فػىعىٍم  ػىرى  ىٍم  ػيٍؤًكم كىٓبٍى  ػىرى دىاً يىا ****

 فػىعى َّما أىتىانىا كىاٍا ىأىنَّمٍت ًبًى الهػَّمتىل 
 

 كىأىٍصمىحى  ىٍسريكرنا ًبطىٍيمىةى رىاًضيىا ****
 كىأىٍصمىحى  ىا ٱبىٍشىل ظىالى ىةى ظىآبًو  

 
 بىًعيحو كىالى ٱبىٍشىل ً مى الهَّماًس بىاًغيىا ****

 نػيعىاًدم الَّمًذم  ىادىل ً مى الهَّماًس  يعيِّنًهمٍ  
 

يعنا كىًإٍف  ىافى ا٢بٍىًميبى اٍل يصىاًفيىا ****  (3).ٝبًى

                                                  

 رنكت، . الح حيتر ؼ : اِلسحياذ: ،  بحيصبيح كتععيق ( يػ384: ت )  عجم الشعراا، أبت  ميح ا ٧ب ح بم   راف ا٤برزباين 1
الكش  . (469: ص).  ـ1982-  يػ 1402الثانية، : لمهاف ط–  كحيمة القحسي، دار الكحيب العع ية، بّبكت : الهاشر 

: ؛  ت(يػ571: ت)تار خ د شق، أبت القاسم  عي بم ا٢بسم بم يمة ا ا٤بعركؼ بابم  سا ر . (301/ 10). كالمياف الثععيب
(. 260/ 41).  ـ1995-  يػ 1415: دار الفكر لعطما ة كالهشر كالحيتز م؛  اـ الهشر: الهاشر   رك بم غرا ة الع ركم؛

٧ب ح  مح : ، اقق(يػ597ت )ا٤بهحيظم ُب تار خ اِل م كا٤بعتؾ؛ ٝباؿ الح م أبت الفرج  مح الرٞبم بم  عي بم ٧ب ح ا١بتزم 
(. 228/ 2).  ـ1992-  يػ 1412:  اِلكٔبطدار الكحيب العع ية، بّبكت؛ : الهاشر القادر  طا،  صطفل  مح القادر  طا؛

: دار الفكر؛ اـ الهشر: ،الهاشر(يػ774: ت)المحا ة كالهها ة ؛ أبت الفحاا إ٠با يع بم   ر بم  ثّب القرشي المصرم ٍب الح شقي 
شفاا الغراـ بأخمار المعح ا٢براـ؛ ٧ب ح بم أٞبح بم  عي، تقي الح م، أبت الطيب ا٤بكي . (202/ 2).  ـ1986-  يػ 1407

 (.79/ 2). ـ2000-يػ1421اِلكٔب : دار الكحيب العع ية؛الطمعة: ؛ الهاشر(يػ832: ت)ا٢بسِب الفاسي 
2

شا ر جايعي،   ر ات ال، كتريب، كفارؽ : صر ة بم قيس بم  الك الهجارم اِلكسي، أبت قيس: يت(يػ٫5بت  )صر ة بم قيس 
 .(203/ 3) اِل الـ لعزر عي : هظر. أدرؾ اْلسالـ ُب شيختخحيى، كأسعم  اـ ا٥بجرة. ك اف  عظ ا ُب قت ى. اِلكثاف ُب ا١بايعية

 أخمار  كة ك ا جاا فيها  م ااثار، أبت التليح ٧ب ح بم  مح ا بم أٞبح بم ٧ب ح بم التليح بم  قمة بم اِلزرؽ الغساين ا٤بكي 3
اجملالسة  (.147/ 2. )بّبكت– دار اِلنحلس لعهشر : رشحم الصاّب  عبس، الهاشر: ، ت(يػ250: ت)ا٤بعركؼ باِلزرقي 

: أبت  ميحة  شهتر بم اسم آؿ سع اف، الهاشر : ، ت(يػ333:ت )كجتاير الععم، أبت بكر أٞبح بم  ركاف الح هترم ا٤بالكي 
ا٤بسحيحرؾ  عل الصبيبْب . (149/ 3). يػ1419: تار خ الهشر  (بّبكت)، دار ابم اـز  (المبر م )ٝبعية الَببية اْلسال ية 
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إف يذو بعض الشتايح الٍب كصعحيها، كأ يح يهاؾ الكثّب  هها ُب اي الهسياف، كُب يذا الصحد 
كنالاظ أف أ ثاؿ يذو الشهادات ال تقحـ لها تفاصيع أ ثر اتؿ :" (1) قتؿ فهح العرايب ا٢بارثي

ثقافة ابم  ماس الشعر ة، أك اتؿ  القاتى بالشعراا الذ م  رتادكف ٦بعسى، أك اتؿ  ا  اف  حكر ُب 
 ـت الشعر،  م اتارات أك  ساجالت أك تهاشح لعشعر، كنظم أنى لت بعغها  ا  اف  عقل  عل ابم 

لتجحنا أنفسها أ اـ ثركة ".. ـت الشعر" ماس  م أسئعة اتؿ الشعر ُب ٦بعسى، أك لت كصعحيها أخمار 
كُب  ع اِلاتاؿ فإف ابم  ماس  اف بالهسمة إٔب ...ال  سحيهاف هبا  م اِلفكار كااثار كااراا كا٤بتاق 

 (2)".جيعى ك عاصر ى، ٧بستبا  عل الثقافة الشر ية أ ثر ٩با يت ٧بستب  عل  ا  حايا
  م خالؿ  سائع نافم ابم  الذم ق ت بىاْلاصاايذا ك٩با  ربيم  عل يذو ا٤بتست ٌية، 

، ايه ا راح  سحيشهح لكع  سألة بميت  م الشعر،  م نسمحيى ُب  لى ابم  ٌماس أجتبةاِلزرؽ  م
:  ااٌبالغالب إٔب صاامى، كيذا اْلاصاا ؾ

 
 اعر إ المي  اعر م ضرم  اعر جاىلي رقم 
أبت سفياف بم ا٢بارث  ميح بم اِلبرص  1

بم  مح ا٤بطعب 
  ر بم أيب ربيعة 

 مح ا بم ا٢بارث لميح بم ربيعة  هَبة العمسي  2
السه ي 

 عي بم أيب االب  الك بم  تؼ ارفة بم العمح  3
ا٢بارث بم خالح  مح ا بم الزٌبعرم سال ة بم جهحؿ  4

ا٤بخزك ي 
الطر اح بم اكيم اساف بم ثابت ٧ب ح بم ٭بّب الثقفي  5

                                                                                                                                                         

ا اىًح حه صىًبيحه  ىعىل شىٍرًط الشَّمٍيخىٍْبً كىٓبٍى ٱبيىريِّنجىاوي : كقاؿ4255: ، برقم(683/ 2)لعبا م  كىلىىي شىاًيحه صىًبيحه  ىعىل شىٍرًط ...يىذى
دالئع الهمتة ك عرفة أاتاؿ صااب .  كٓب  ذ ر الشايح الشعرم116: برقم (1825/ 4)، قعت ركاو  سعم ُب صبيبى « يٍسًعمو 

دار الكحيب العع ية : ،الهاشر(يػ458: ت)الشر عة؛ أٞبح بم ا٢بسْب بم  عي بم  تسل ا٣بيٍسرىٍكًجردم ا٣براساين، أبت بكر الميهقي 
 .2155: برقم (1103/ 2)جا م بياف الععم كفضعى . (513/ 2).  يػ1405- اِلكٔب : بّبكت، ط– 

1
 .ا٤ب عكة العربية السعتد ة-أسحياذ  سا ح بقسم العغة العربية،  عية ااداب، جا عة ا٤بعك سعتد، الر اض 

2
في عالقة :"  قاؿ بعهتاف- 106ص.(ـ1992-يػ1412)العحد5ااداب كالععـت اْلنسانية، ـ: ٦بعة جا عة ا٤بعك  مح العز ز 

 .لفهح العرايب ا٢بارثي" عبي  هلل بن عباس بااشعر
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قيس بم  مح  )الهابغة ا١بعحمزيّب بم أيب سع ل  6
 (ا

 

  (خت عح بم خالح)أبت ذؤ ب  حم بم ز ح  7
  رك بم )أبت ٧بجم الثقفيأ ية بم أيب الصعت  8

 (اميب
 

 ٞبزة بم  مح ا٤بطعب ا رؤ القيس  9
 ز ح بم   رك الر ااي الّببت ي اِل شل  ي تف بم قيس  10
  مح ا بم ركااة اِلنصارم  (ز اد بم  عاك ة)الهابغة الذبياين  11
  عب بم  الك اِلنصارم قيس بم ا٣بطيم بم  حم اِلكسي  12
 خفاؼ بم نحبة السع ي أكس بم اجر بم  الك الحي ي ي  13
 ا٢بارث بم يشاـ ا٤بخزك ي ا٣بطيم الحي ي ي  14
 ا٢بطيئة جركؿ بم أكس   رك بم  عثـت الحيغعيب  15
  ماس بم  رداسالزبّب بم  مح ا٤بطعب  16

 (أ ى ا٣بهساا الشا رة)
 

  ا٤بهعهع  حم بم ربيعة  17
  بشر بم أيب خاـز  18
  أايبة بم ا١بالح اِلكسي  19
خاؿ اِل شل )ا٤بسىيَّمب بم  ىعىس  20

 ي تف 
  

  أبت زبيح الطائي  21
  قيس بم رفا ة  22
 م  عتؾ ٞبّب ُب )تمم بم اساف 23

 (الي م
  

أيٍختى  يعىاًك ىةى )ييزى ٍػعىةي بًٍهتي بىٍكرو  24
 (ًِلىبًيًى كىأي يِّنىً 

  

 5 16 24 نلهجة
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 ثقافة ك تست ٌية ابم  ٌماس ُب  يحاف الشعر كالشعراا،  تهتعنالاظ  م خالؿ يذا ا١بحكؿ
فى شا ران  م شعراا ا١بايعية، ك سحٌيةى  ىشىرى شا ران  م الشعراا ا٤بخضر ْب م ك شرةٕبيح اسحيشهح بأربم

 كيذو ا٢بصيعة فقط ُب  سائع نافم ابم ان ؛  شا ر مى  كأربمٟبسة  م شعراا اْلسالـ كٕبصيعة ٟبسةه ك
، اِلزرؽ، ٩با  ربيم أف ثقافحيى  انت أكسم  م يذا بكثّب ؛ ك  ا نالاظ ايحي ا ى بالشعر ا١بايعي

 القيس ، ئا ر: (1) أصباب ا٤بععقات؛  ٤با لى  م ا٤بز ٌة ايح  ثر اسحيشهادو بى أ ثر  م غّبو،  
زيّب بم أيب سع ل، الهابغة الذبياين، اِل شل، لميح بم ربيعة، ارفة بم العمح، كيؤالا  م شعراا 

 ميح بم ؾ: (2)أصباب اجمل هراتب   ا نراو أ ضان  م خالؿ اْلاصاا، اسحيشهادو الطمقة اِلكٔب؛ 
، ك حم بم ز ح، كاِلبرص،   ؛أ ية بم أيب الصعت، كيؤالا  م شعراا الطمقة الثانية كبشر بم أيب خاـز

٩با  عكس قحرات ابم  ماس ا٥بائعة ُب يذا ا٤بيحاف، كلعع يذا ا٤بخطط المياين  تضح  حل ايحي ا ى 
بالشعر ا١بايعي، ك٫بم ُب يذا الصحد ال  نقعع  م أٮبية الشعراا ا٤بخضر ْب، أك شعراا اْلسالـ، 

ك٫بم  عل ك ي أف  ثّب  م شعر ا٤بخضر ْب الذم اسحيشهح بى ابم  ماس يت  م  قتؿ ا١بايعية قمع 
 كإ٭با يت  م باب الحيقسي ات،   ا أف ا٤بخضر ْب بعح إسال هم أخذ شعريم  هبل آخر ،إسال هم
. ُب الغالب

: كيذا ٨بطط  مْب الٌهسمة ا٤بئت ة ُب اسحيشهاد ابم  ماس بالشعر ُب أاتارو الثالث كيت  الحيإب
 

                                                 
1

 ك انت ا٤بععقات تس ل ا٤بذيمات، كذلك ِلهنا اخحيّبت  م سائر الشعر فكحيمت ُب :"( يػ463)بم رشيق القّبكاين قاؿ ا 
 ذيمة فالف، إذا  انت أجتد شعرو، ذ ر ذلك غّب كااح  م العع اا، : القمااي ٗباا الذيب ك عقت  عل الكعمة؛ فعذلك  قاؿ

 الع حة ُب ٧باسم الشعر :ايػ  هظر." عقتا لها يذو، لحيكتف ُب خزانحيى: بع  اف ا٤بعك إذا اسحيجيحت قصيحة الشا ر  قتؿ: كقيع
: ، طدار ا١بيع: الهاشر، ٧ب ح ٧بيي الح م  مح ا٢ب يح: اقق، ( يػ463: ت)أبت  عل ا٢بسم بم رشيق القّبكاين اِلزدم ، كآدابى

 .(96/ 1).ـ1981-  يػ 1401ا٣با سة، 

2
: يؤالا أصباب السمم الطتاؿ الٍب تس يها العرب الس تط، ف م قاؿ: قاؿ ا٤بفضعاجمل هرات يم الطمقة الٍب تعي ا٤بععقات،   

 إف بعحيم سمعان  ا يم: إف السمم لغّبيم، فقح خال   ا أٝبم  عيى أيع الععم كا٤بعرفة، كقح أدر ها أ ثر أيع الععم  قتلتف
أبت ز ح ٧ب ح بم أيب ،  ٝبهرة أشعار العرب: هظر.بحكهنم، كلقح تال أصباهبم أصباب اِلكائع، ف ا قصركا، كيم اجمل هرات

 .هنضة  صر لعطما ة كالهشر كالحيتز م: الهاشر،،  عي ٧ب ح المجادم: اققى كضمطى كزاد ُب شراى،(يػ170: ت)ا٣بطاب القرشي 
 . (98: ص)
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ٲبكم أف نصع  م خالؿ يذا اْلاصاا كا٤بخطط المٌياين، الذم  عكس قحرات ابم  ٌماس 
ك تست ٌيحيى ُب  عرفة الشعر كالشعراا، ٩با  عطي  ال ح أخرل ُب شخصى، كك ي  مكرو بااليحي اـ 

 .بح تاف العرب، الذم  سجع تارٱبان لغت ان، تهفجر  هى جٌع الحراسات العغت ة ُب ا٤بسحيقمع
كاقا  تعح صبيفة  عي بم أيب اعبة  م ابم  ماس ا٤بههج العغتم ،   ا ٛبثع  سائع نافم 

.  يذو ا٤بحرسة ٤بال حالبم  ماس كأجتبحيى لى، كاسحيشهادو بالشعر اله تذج الكا ع( 1)بم اِلزرؽ
 
 
 
 
 

                                                 
1

رأس اِلزارقة، كإليى نسمحيهم، اف أ ّب قت ى : نافم بم اِلزرؽ بم قيس ا٢بهفي، المكرم التائعي، ا٢بركرم، أبت راشح: يت 
أخرج  (جزا)٦ب ت ة ُب : كلى أسئعة ركايا  هى، قاؿ الذييب.كفقيههم، م أيع المصرة،صبب ُب أكؿ أ رو  مح ا ابم  ماس

سؤاالت نافم بم "، كقح اقق كٝبم 351 ص 7الطرباين بعضها ُب  سهح ابم  ماس  م ا٤بعجم الكمّب، اِل الـ لعزر عي،ج 
 ؤسسة الكحيب :ط"-غر ب القرآف ُب شعر العرب:"٧ب ح بم  مح الرايم ك أٞبح نصر ا ك٠بتو" اِلزرؽ إٔب  مح ا بم  ماس

 -الثقافية

56%

37%

7%

شعر

جاهلي مخضرم إسالمي
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 ال لشماد بااشعر في تفسهر  اقرآن . 

لقح  ضل الكالـ  م ثقافة ابم  ماس بصترة  ا ة اتؿ الشعر كالشعراا، كُب يذا العهصر 
خصصها بعض الٌهصتص الٍب  حيضح  م خال٥با اسحيعانحيى بالشعر ُب فهم كبياف ألفاظ القرآف الكرًن، 

 -.رضي ا  هى–اٌب أصمح يذا ا٤بههج ٠بة بارزة ُب تفسّبو 
 رىأىٍ تي  ىٍمحى العَّمًى ٍبمى  ىمَّماسو  يسأؿ  ىٍم  ىرىبيَّمة ":  يمػىٍيح العَّمًى ٍبمي  ىٍمًح العَّمًى، قىاؿى فقح كرد  م
  (1)."القرآف، فيػيٍهًشح الشعر

ٍيئنا ً مى ": ىٍم ً ٍكرً ىةى  ىًم اٍبًم  ىمَّماسو قىاؿى بع  اف ٰبض  عل يذا ا٤بههج، ؼ  ًإذىا قػىرىأى أىاىحي يٍم شى
  (2)." الشيِّنٍعًر فىًإنَّمىي ًد تىافي اٍلعىرىًب ُباٍلقيٍرآًف فػىعىٍم  ىٍحًر  ىا تػىٍفًسّبيوي فػىٍعيػىٍعحيىً ٍسىي 

﴿ ػىٍتـى : ، أىنَّمىي سيًئعى  ىٍم قػىٍتلًًى  ىزَّم كىجىعَّم -ارىًضيى العَّمىي  ىهػٍهيمٍ - ىٍم ً ٍكرً ىةى،  ىًم اٍبًم  ىمَّماسو ك
 ﴾ ًإذىا خىًفي  ىعىٍيكيٍم شىٍياه ً مى اٍلقيٍرآًف فىابٍػحيػىغيتوي ُب الشيِّنٍعًر، فىًإنَّمىي " :  قىاؿى ،[42: القعم] يٍكشى ي  ىٍم سىاؽو

 (3)".ًد تىافي اٍلعىرىبً 

كسهالاظ ُب ا١بانب الحيطميقي،  ي  اسحيشهح ابم  ٌماس بالشعر العريب،  شايح  عل  ا 
كرد  م  عاين بعض ألفاظ القرآف الكرًن، كالٍب جاات هبا العرب ُب أشعاريا؛ ك تضتع الشايح 

 مح الرٞباف بم  عاضة : الشعرم ُب تفسّب القرآف الكرًن جح ر بالحراسة، ٍبَّم كجحت المااح
 (4).الشيِّنهرم، تهاكلى بالحراسة

 
 

 
 
 
 

                                                 
1

 .91 : برقم(316/ 2)٧بققا - الحيفسّب  م سهم سعيح بم  هصتر   

2
 .1560: برقم (212/ 3)شعب اْلٲباف كُب  .21654: برقم (241/ 10) السهم الكربل  ُبلميهقيا ركاو 
3

  .746: برقم (183/ 2) ، اِل٠باا كالصفات لعميهقي 3845( 542/ 2)ا٤بسحيحرؾ  عل الصبيبْب لعبا م  
4

: اِلكٔب: كحيمة دار ا٤بههاج، ط: ق؛ ٍب امعحيها15/08/1426:كأصع الحراسة  مارة  م أاركاة د حيتراو نتقشت بحيار خ 
 -"أٮبيحيى كأثرو، ك هايج ا٤بفسر م ُب االسحيشهاد بى-الشايح الشعرم ُب تفسّب القرآف الكرًن:" ق، بعهتاف1431
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 خصائص وم ه  ت تفسهر  : اثَّتااثُ      ا بحث
 . بن عبَّتاس

 
 :كٰبحيتم  عل

 

 شايحة الحٌيهز ع ك عرفة أاتالى . 
 أاتاؿ  م نزؿ فيهم القرآف عرفة . 
 العساف الذم نزؿ بى القرآف عرفة . 
  قصحوـسال ة كاسم فه ى. 
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 خصائص وم ه  ت تفسهر  بن عباس : اثَّتااثُ   ا بحث. 
 

 ترجم ُب الغالب إٔب -رضي ا  ههم-الٍب ٙبعل هبا  فسرم الصبابة يزات آبصائص كاْبإف 
، كيذا أاح  كبيئحيهمفهم العتا ع االجحي ا ية كالثقافية كالحيجار ة كا١بغرافية، كا٤بخحيصة هبم كبز ههم

 دكف غّبيم،  كقح  قم الحيفاضع بْب الصبابة ُب قتة كقحر فهم يذو جيعهمالحالالت الٍب ٛبيز هبا 
 أاتاؿ  م نزؿ فيهم القرآف  م  ؛  عرفة أاتالى عرفةك شايحة الحيهز ع  :  م أٮبهاالعتا ع كالٍب 

   ا أهٌنم ا حيازكا  ؛العساف الذم نزؿ بى القرآفاخحيصاصهم ب  ؛العرب كغّبيم  م اليهتد كالهصارل
ٕبسم فه هم، كسال ة قصحيم، كفه تا  قاصح الشرع ك ا هتا االكة اْلٲباف بعح ا ذاقتا شقاكة 

رجح بعض ؛ ع يذا كغّبو  م العتا ع بتأهتم ا٤بهازؿ الشر فة كا٤براتب الععيا، ك٥بذا  كالعصيافالكفر
 .  سحيهحان ُب اٍلقيٍرآًف كىالسُّرهَّمةً ٯبحقت٥بم ُب الحٌيفسّب، إذىا ٓبٍى العع اا 

ٍعهىا ُب ذىًلكى " : (يػ728)ابم تػىٍيً يَّمة قاؿ  ٍح الحيػَّمٍفًسّبى ُب اٍلقيٍرآًف كىالى ُب السُّرهَّمًة رىجى كىًايهىًئذو إذىا ٓبٍى ٪بًى
ابىًة فىًإنػَّمهيٍم أىٍدرىل ًبذىًلكى ًل ىا شىايىحيكوي ً ٍم اٍلقيٍرآًف كىاٍِلىٍاتىاًؿ الَّمًٍب اٍخحيىصُّرتا هًبىا؛ كىًل ىا ٥بىيٍم  إٔبى أىقػٍتىاًؿ الصَّمبى
اٍِلىًئ َّمًة اٍِلىٍربػىعىًة ا٣ٍبيعىفىاًا  يِّـن كىاٍلًعٍعًم الصَّمًبيًح كىاٍلعى ىًع الصَّماًلًح؛ الى ًسيَّم ىا  يعى ىاؤيييٍم كى يمػىرىاؤيييٍم  ى ً ٍم اٍلفىٍهًم الحيَّما

ٍهًح يِّنْبى    (1)."الرَّماًشًح مى كىاٍِلىًئ َّمًة اٍل ى
كتقحًن قت٥بم كترجيبى  عل غّبيم،  رجم إٔب ا٣بصائص كا٤ب يزات الٍب ا حيسمتيا كاخحيصتا هبا 

كىلىًكهػَّمهيٍم  ػىحيػىرىجَّمحي ااًلٍ حًي ىادي  ىعىٍيًهٍم ُب " : (يػ790)  قاؿ الشَّماًايب؛ العع اا قدكف غّبيم، ك٥بذا ا حي ح
 ىٍعرًفػىحيػيهيٍم بًالعيِّنسىاًف اٍلعىرىيبيِّن؛ فىًإنػَّمهيٍم  ىرىبه فيصىبىااي، ٓبٍى تػىحيػىغىيػَّمٍر أىٍلًسهىحيػيهيٍم كىٓبٍى : َأَ ُيُىَ ا: اٍلمػىيىاًف ً ٍم كىٍجهىٍْبً 

حيػيهيٍم؛ فػىهيٍم أىٍ رىؼي ُب فػىٍهًم اٍلًكحيىاًب كىالسُّرهَّمًة ً ٍم غىٍّبًًيٍم، فىًإذىا جىااى  ىهػٍهيٍم  ا اٍلعيٍعيىا فىصىااى تػىٍهزًٍؿ  ىٍم ريتٍػمىحًيهى
ةً  ًذًو ا١بًٍهى  .قػىٍتؿه أىٍك  ى ىعه كىاًقمه  ىٍتًقمى اٍلمػىيىاًف؛ صىحَّم اٍ حًي ىاديوي ً ٍم يى

 يمىاشىرىتػيهيٍم لًٍعتىقىاًئًم كىالهػَّمتىازًًؿ، كىتػىٍهزً ًع اٍلتىٍاًي بًاٍلًكحيىاًب كىالسُّرهَّمًة؛ فػىهيٍم أىقػٍعىحي ُب فػىٍهًم اٍلقىرىاًئًم : َو اثَّتاِني
، كىالشَّماًيحي  ػىرىل  ىا الى  ػىرىل   ا٢بٍىالًيَّمًة، كىأىٍ رىؼي بًأىٍسمىاًب الحيػَّمٍهزً ًع، كى يٍحرً يتفى  ىا الى  يٍحرً يىي غىيػٍريييٍم ًبسىمىًب ذىًلكى

                                                 

 (.364/ 13) ٦ب تع الفحياكل 1
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 (1)."اٍلغىاًئبي 
كايه ا نحيكعم  م تفسّب صبايبو  ا، قح  غفع المعض  م لفظة صبايب كالٌٍب بحكريا  افية ُب 

إسباؽ  قاؿ  أبت- صىعَّمل العَّمىي  ىعىٍيًى كىسىعَّممى - فضعى ك حالحيى كشرفى،  ي  ال، كيت  م لىًقي الهَّميب 
م  صىعَّمل العَّمىي  ىعىٍيًى - الصَّمبىايبٌ  ع  يسعم لىًقي الهَّميب : جٌع اٍل يبحثْب  المخارم": (يػ732: ت)ا١بٍىٍعربى
ين كزادو بيانا قتؿ (2)."-كىسىعَّممى   كيت  ىم لىًقيى الهيب صعل ا  عيى ":(يػ852: ت) ابم اىجىر العىٍسقىالى

  (3)."كسعم  ؤ هان بى، ك ات  عل اْلسالـ، كلت ٚبىىعَّمعٍت رًدَّمةه ُب اِلصح
كيذو ا٤بهزلة  م صبمة أشرؼ نيٌب  عل كجى اِلرض، ليست  م اخحيياريم، بع اخحياريم ا 

كُب ركا ة )فازدادكا شرفا  عل شرؼ، قاؿ  ىٍمًح اً ٍبًم  ي ىرى - صىعَّمل العَّمىي  ىعىٍيًى كىسىعَّممى - لصبمة نمٌيى 
، أيكلىًئكى أىٍصبىابي ٧بيى َّمحو صىعَّمل اي  ىعىٍيًى " : (المغتم اٍبمي  ىٍسعيتدو  َّم ٗبىٍم قىٍح  ىاتى  ىٍم  ىافى  يٍسحيػىهًّا فػىٍعيىٍسًبى

ا ً ٍع نا، كىأىقػىعَّمهىا تىكىعُّرفنا، قػىٍتـه اٍخحيىارىييمي اي ًلصيٍبمىًة نىًمييِّنًى  ا قػيعيتبنا، كىأىٍ  ىقىهى ًذًو اٍِلي َّمًة، أىبػَّمرىيى يػٍرى يى انيتا خى كىسىعَّممى  ى
ًقًهٍم كىاىرىائًًقًهٍم فػىهيٍم أىٍصبىابي ٧بيى َّمحو صىعَّمل اي  ىعىٍيًى  صٌعل ا  عيى كسعم كىنػىٍقًع ًد ًهًى، فػىحيىشىمػَّمهيتا بًأىٍخالى

انيتا  ىعىل ا٥ٍبيحىل اٍل يٍسحيىًقيمً    (4)."كىسىعَّممى،  ى
﴿كىالسَّماًبقيتفى اٍِلىكَّمليتفى ً مى : كلقح ز ايم ا، كرضي  ههم،   ا كرد ذلك ُب  حيابى ؛ قاؿ تعأب

اٍل يهىاًجرً مى كىاٍِلىٍنصىاًر كىالَّمًذ مى اتػَّممػىعيتييٍم بًًإٍاسىافو رىًضيى العَّمىي  ىهػٍهيٍم كىرىضيتا  ىٍهىي كىأى ىحَّم ٥بىيٍم جىهَّماتو ٘بىٍرًم 
ا ذىًلكى اٍلفىٍتزي اٍلعىًظيمي﴾  ا أىبىحن اًلًح مى ًفيهى ا اٍِلىنٍػهىاري خى ﴿فىالَّمًذ مى : ؛ كقاؿ سمبانى[100: الحيتبة]ٙبىٍحيػىهى

يٍدًخعىهػَّمهيٍم جىهَّماتو  ي ىفيِّنرىفَّم  ىهػٍهيٍم سىييِّنئىاهًتًٍم كىِلى ًميًعي كىقىاتػىعيتا كىقيحًيعيتا ِلى يىاجىريكا كىأيٍخرًجيتا ً ٍم ًد ىارًًيٍم كىأيكذيكا ُب سى

                                                 

أبت  ميحة  شهتر بم اسم : اقق؛ (يػ790: ت)إبراييم بم  تسل بم ٧ب ح العخ ي الغرنااي الشهّب بالشاايب ؛ ٤بتافقات ا1 
 (.128/ 4). ـ1997 -يػ1417:  اِلكٔب؛ طدار ابم  فاف: الهاشر؛ آؿ سع اف

 (يػ732: ت) رسـت الحيبح ح ُب  عـت ا٢بح ح، برياف الح م أبت إسباؽ إبراييم بم   ر بم إبراييم بم خعيع ا١بعربٌم 2
 (.142: ص). ـ2000- يػ 1421اِلكٔب، : بّبكت، ط/ لمهاف - دار ابم اـز : إبراييم بم شر   ا٤بيعي، الهاشر: اقق

: ت) نزية الهظر ُب تتضيح ٬بمة الفكر ُب  صطعح أيع اِلثر،أبت الفضع أٞبح بم  عي بم ٧ب ح بم أٞبح بم اجر العسقالين 3
 (.140: ص). يػ1422اِلكٔب، :  طمعة سفّب بالر اض،ط:  مح ا بم ضي  ا الرايعي،الهاشر: ،اقق(يػ852

شرح السهة،٧بيي السهة، أبت ٧ب ح ا٢بسْب بم  سعتد بم ٧ب ح بم الفراا المغتم . (305/ 1).  اعية اِلكلياا كامقات اِلصفياا4
: د شق، بّبكت، ط- ا٤بكحيب اْلسال ي : ٧ب ح زيّب الشاك ش،الهاشر- شعيب اِلرنؤكط: ،ٙبقيق (يػ516: ت)الشافعي 
(. 214/ 1). ـ1983- يػ 1403الثانية، 
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وي ايٍسمي الثػَّمتىاًب﴾  ا اٍِلىنٍػهىاري ثػىتىابنا ً ٍم ً ٍهًح العَّمًى كىالعَّمىي ً ٍهحى ؛ كقاؿ  [195: آؿ   راف]٘بىٍرًم ً ٍم ٙبىٍحًيهى
﴿ لًٍعفيقىرىاًا اٍل يهىاًجرً مى الَّمًذ مى أيٍخرًجيتا ً ٍم ًد ىارًًيٍم كىأىٍ تىا٥بًًٍم  ػىٍمحيػىغيتفى فىٍضالن ً مى العَّمًى كىًرٍضتىاننا : سمبانى

مُّرتفى  ىٍم  (8)كى ػىٍهصيريكفى العَّمىى كىرىسيتلىىي أيكلىًئكى ييمي الصَّماًدقيتفى  ٲبىافى ً ٍم قػىٍمًعًهٍم ٰبًي كىالَّمًذ مى تػىمػىتَّمايكا الحَّمارى كىاٍْلً
حيكفى ُب صيحيكرًًيٍم اىاجىةن ٩بَّما أيكتيتا كى ػيٍؤثًريكفى  ىعىل أىنٍػفيًسًهٍم كىلىٍت  ىافى هًبًٍم خىصىاصىةه  يىاجىرى إًلىٍيًهٍم كىالى ٯبًى

﴿٧بيى َّمحه رىسيتؿي العَّمًى : ؛ كقاؿ سمبانى [9، 8: ا٢بشر]كى ىٍم  يتؽى شيحَّم نػىٍفًسًى فىأيكلىًئكى ييمي اٍل يٍفًعبيتفى﴾ 
ا  ػىٍمحيػىغيتفى فىٍضالن ً مى العَّمًى كىًرٍضتىاننا  هػىهيٍم تػىرىاييٍم ري َّمعنا سيجَّمحن كىالَّمًذ مى  ىعىىي أىًشحَّمااي  ىعىل اٍلكيفَّماًر ريٞبىىااي بػىيػٍ

يًع  ىزىرٍعو أىٍخرىجى شىٍطأىوي  ًسي ىاييٍم ُب كيجيتًيًهٍم ً ٍم أىثىًر السُّرجيتًد ذىًلكى  ىثػىعيهيٍم ُب الحيػَّمٍترىاًة كى ىثػىعيهيٍم ُب اٍْلً٪بًٍ
فىآزىرىوي فىاٍسحيػىٍغعىظى فىاٍسحيػىتىل  ىعىل سيتًقًى  ػيٍعًجبي الزُّررَّماعى لًيىًغيظى هًبًمي اٍلكيفَّمارى كى ىحى العَّمىي الَّمًذ مى آ ىهيتا كى ىً عيتا 

يػٍرى أي َّمةو أيٍخرًجىٍت : ؛ كقاؿ سمبانى [29: الفحيح]الصَّما٢بًىاًت ً هػٍهيٍم  ىٍغًفرىةن كىأىٍجرنا  ىًظي نا﴾  ﴿ يٍهحييٍم خى
 [.110: آؿ   راف]لًعهَّماًس تىٍأ يريكفى بًاٍل ىٍعريكًؼ كىتػىهػٍهىٍتفى  ىًم اٍل يٍهكىًر كىتػيٍؤً هيتفى بًالعَّمًى﴾ 

ركل أبت داكد فقح كأ ر هم كذ ر فضائعهم؛ - صىعَّمل العَّمىي  ىعىٍيًى كىسىعَّممى - كلقح ز ايم الٌهيبٌ 
اًبًر ٍبًم (ق219) كا٢ب يحم(ق204 )الشَّماًفعي كاْل اـ (ق204)الطيالسي   ُب  سهحيم،  ىٍم جى
ـى ًفيهىا رىسيتؿي العَّمًى : خىطىمػىهىا  ي ىري ٍبمي ا٣ٍبىطَّماًب رىًضيى العَّمىي  ىٍهىي بًا١بٍىابًيىًة فػىقىاؿى : ٠بىيرىةى، قىاؿى  صىعَّمل اي  ىعىٍيًى -قىا
أىٍ رً يتا أىٍصبىايب، ٍبيَّم الَّمًذ مى  ػىعيتنػىهيٍم، ٍبيَّم الَّمًذ مى  ػىعيتنػىهيٍم، ٍبيَّم  ػىٍفشيت »:   يقىاً ي ًفيكيٍم، فػىقىاؿى -كىسىعَّممى 

اٍلكىًذبي اىٌبَّم ٰبىًٍع ى الرَّمجيعي كىٓبٍى  يٍسحيىٍبعىٍ ، كى ىٍشهىحى كىٓبٍى  يٍسحيىٍشهىٍح، فى ىٍم أىرىادى ٕبيٍميتاىةى ا١بٍىهَّمًة فػىٍعيػىٍعزىـً 
صىعَّمل العَّمىي - كركل الشيخاف  م اح ح أىيب سىًعيحو ا٣ٍبٍحرًميِّن رضي ا  هى،  ىًم الهَّميبيِّن (1).«..ا١بٍى ىا ىةى 

ـه ً مى الهَّماًس، فػىيػيقىاؿي » : ، قىاؿى - ىعىٍيًى كىسىعَّممى  ًفيكيٍم  ىٍم صىًببى الهَّميبَّم صىعَّمل العَّمىي  ىعىٍيًى :  ىٍأٌب زى ىافى  ػىٍغزك ًفئىا
ًفيكيٍم  ىٍم صىًببى أىٍصبىابى الهَّميبيِّن صىعَّمل العَّمىي  ىعىٍيًى : نػىعىٍم فػىيػيٍفحيىحى  ىعىٍيًى ٍبيَّم  ىٍأٌب زى ىافه فػىيػيقىاؿ: كىسىعَّممى فػىيػيقىاؿي 
ًفيكيٍم  ىٍم صىًببى صىاًابى أىٍصبىاًب الهَّميبيِّن صىعَّمل العَّمىي : نػىعىٍم فػىيػيٍفحيىحي ٍبيَّم  ىٍأٌب زى ىافه فػىيػيقىاؿي : كىسىعَّممى فػىيػيقىاؿي 

                                                 

الح حيتر ٧ب ح بم : ، اقق(يػ204: ت)  سهح أيب داكد الطيالسي أبت داكد سعي اف بم داكد بم ا١باركد الطيالسي المصرل 1
ا٤بسهح، الشافعي أبت  مح ا . (34/ 1).  ـ1999-  يػ 1419اِلكٔب، :  صر، ط– دار يجر :  مح اسم الَب ي، الهاشر

دار : ، الهاشر(يػ204: ت)٧ب ح بم إدر س بم العماس بم  ث اف بم شافم بم  مح ا٤بطعب بم  مح  هاؼ ا٤بطعيب القرشي ا٤بكي 
 سهح ا٢ب يحم، أبت بكر  مح ا بم الزبّب بم  يسل بم  ميح ا القرشي . (244: ص). لمهاف– الكحيب العع ية، بّبكت 
– دار السقا، د شق : اسم سعيم أسح الحَّمارىايٌن، الهاشر: ،اقق نصتصى كخرج أااد ثى(يػ219: ت)اِلسحم ا٢ب يحم ا٤بكي 

 (.167/ 1).  ـ1996اِلكٔب، : ستر ا، ط



 

 

116 

 

: كركل أ ضا  م اىًح ًح أىيب سىًعيحو ا٣بيٍحرًميِّن رضي ا  هى، قىاؿى ( 1 ).«نػىعىم فػىيػيٍفحيىحي :  ىعىٍيًى كىسىعَّممى فىيقىاؿي 
مان،  ىا بػىعىغى . الى تىسيمُّرتا أىٍصبىايب»: -صىعَّمل العَّمىي  ىعىٍيًى كىسىعَّممى -قىاؿى الهَّميبُّر  فػىعىٍت أىفَّم أىاىحى يٍم أىنٍػفىقى ً ٍثع أيايحو ذىيى

صىعَّمل العَّمىي -ك م اح ح  ىٍمًح اً ٍبًم  ىٍسعيتدو رضي ا  هى،  ىًم الهَّميبيِّن ( 2).« يحَّم أىاىًحًيٍم، كىالى نىًصيفىى
يػٍري الهَّماًس قػىٍرين، ٍبيَّم الَّمًذ مى  ػىعيتنػىهيٍم، ٍبيَّم الَّمًذ مى  ػىعيتنػىهيٍم ٍبيَّم  ىجً » : ، قىاؿى - ىعىٍيًى كىسىعَّممى  ـه تىٍسًمقي مخى ا أىقػٍتىا

ًيهيىي شىهىادة ًيهىىي، كىٲبى ًحًيٍم ٲبى ( 3).«شىهىادىةي أىاى

 
  ههم كاسمها  ا  حيمى  طتؿ؛ ك م  هزلحيهم -رضي ا  ههم-كالكالـ  م فضائع الصبابة 

 ُب  حيابى فضائع (ق241)اْل اـ أٞبح بم اهمع:  بالحيألي ، ك م يؤالا كخصتيم فيىأفاضع العع اا
 ، ُب (ق317)، كاْل اـ المغتم(5) ، ُب  حيابى فضائع الصبابة(ق303) كاْل اـ الهسائي (4)الصبابة

، (7) ، ُب  حيابى  عجم الصبابة(ق351)، كاْل اـ أبت اسْب المغحادم(6) حيابى  عجم الصبابة
و العمحم(8)، ُب  حيابى فضائع الصبابة ك هاقمهم(ق385)كاْل اـ الحَّمارقيٍطِب   395)، كاْل اـ ابم  ىٍهحى

                                                 

 .1645: برقم. (180/ 3) العؤلؤ كا٤برجاف في ا اتفق  عيى الشيخاف 1
 .1649: برقم (182/ 3 )نفس ا٤برجم 2
 .1646: برقم (180/ 3 )نفس ا٤برجم 3
كصي ا . د: ، اقق(يػ241: ت)فضائع الصبابة، أبت  مح ا أٞبح بم ٧ب ح بم اهمع بم يالؿ بم أسح الشيماين :  هظر 4

 . ـ1983 – 1403اِلكٔب، : بّبكت، ط–  ؤسسة الرسالة : ٧ب ح  ماس، الهاشر
دار الكحيب : ،  الهاشر(يػ303: ت)فضائع الصبابة، أبت  مح الرٞبم أٞبح بم شعيب بم  عي ا٣براساين، الهسائي :  هظر 5

 .1405اِلكٔب، : بّبكت،ط– العع ية 
ىٍرزيباف بم سابتر بم شايهشاو المغتم :  هظر 6

: ت) عجم الصبابة، أبت القاسم  مح ا بم ٧ب ح بم  مح العز ز بم ا٤ب
 . ـ2000-  يػ 1421اِلكٔب، : الكت ت،ط–  كحيمة دار المياف : ٧ب ح اِل ْب بم ٧ب ح ا١بكِب،الهاشر: ،اقق(ق317

: ، اقق(يػ351: ت) عجم الصبابة، أبت ا٢بسْب  مح الماقي بم قانم بم  رزكؽ بم كاثق اِل تم بالتالا المغحادم :  هظر 7
 .1418اِلكٔب، : ط؛ ا٤بح هة ا٤بهترة-  كحيمة الغرباا اِلثر ة : صالح بم سآب ا٤بصراٌب،الهاشر

، أبت ا٢بسم  عي بم   ر بم أٞبح بم  هحم بم  سعتد بم الهع اف بم د هار  فضائع الصبابة ك هاقمهم:  هظر 8
-  يػ 1419اِلكٔب، : ،ط-السعتد ة- كحيمة الغرباا اِلثر ة،: ٧ب ح بم خعيفة الرباح، الهاشر: ،ا حيُب بى(ق385:ت)الحارقطِب
 . ـ1998
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 ، ُب  حيابى  عرفة الصبابة (ق430 )كاْل اـ أىبيت نػيعىيم اِلىٍصمىهاين، (1)  ُب  حيابى  عرفة الصبابة(ق
ع الصَّمبابًة (ق745) ،كاْل اـ أبت إدر س ا٤بعقب با٤بؤ ح بالعَّمى (2)   ُب  حيابى أىٍاتىاؽي ا٢ب ىا ىة ُب ٞبى

 .(3) ىعل السَّمال ة 

 م أ ع هم بكحياب ا سمبانى كتعأب،  كبالطمم  يعح ابم  ٌماس  م أشرؼ الصبابة، بع
  ك كش   م  راد اا٤بشكعخاصة كيت  عل ك ي تاـ بشركط ا٤بفسر، ك ا  عيى  عرفحيى، ٗبا  ز ع 

 تربز  كالٍب،  م تعك ا٣بصائص الٍبيِّن بيػَّمهَّمايا بإٝباؿ، كيذا تفصيعها بأ ثعة  م تفسّب ابم  ماس،تعأب
قتتى كاهكحيى، ك عرفحيى التاسعة بتسائع كأدكات الفهم الصبيح، الٍب  م خال٥با تمتأ تعك ا٤بهزلة فيى 

. ارب اِل ة كترٝباف القرآف م الرفيعة ،
 

 مشاىية  اّلن يل ومعرفة أ و او: 

 م اِلٮبية ٗبكاف، ايح  حيتق  فهم ك عرفة أاتالى،  رفة أسماب الهزكؿ ك شايح الحيهز ع ـإف 
  ق  العع اا اققتف ثّب  م اا ات  عل أسماب نزك٥با كأاتا٥با، كتحيضح ضركرة يذا الععم، ايه ا 

،  م غّب   را اة يذو اِلسماب ان   هبل لغتمالذ م ٫بىت ُب تفسّباهتم بعض أخطاا ا٤بفسر م ٔبع
 ك عرفة أاتالى، ٥بذا ٪بح أف  ع اا الحيأك ع تهز ع، اؿشتايح ا١بهع ب،هبااسبأف جٌع أ اققتفجح مؼ

، الصبابة رضي ا يذو ا٤بشايح اخحيص هبانمهتا  عل أٮبية كضركرة  عرفة سمب الهزكؿ، ايح أف 
 ف ا يي أسماب الهزكؿ كأٮبيحيها؟ دكف غّبيم ٩بم جاا بعحيم، ههم، 

 .أسماب الهزكؿ  ر ب إضاُب، كقمع تعر فى اصطالاا نعرفى لغة
: (يػ321: ت)ديرىٍ ح  ؛ قاؿ ابم  ٝبم سمب كالسمب  ع  ا  حيتصع بى إٔب غّبو: أل باب اغة

ف سىمىب، أىم اىمع  تصىع ؛ا٢بٍىمع أىك ا٣ٍبىيط، كىا١ٍب م أىسمىاب: الٌسمىب   (1). كبيِب كىبىْب فالى

                                                 

و العمحم : هظر 1 ، اققى كقحـ (يػ395: ت) عرفة الصبابة البم  هحو، أبت  مح ا ٧ب ح بم إسباؽ بم ٧ب ح بم ٰبٓب بم  ىٍهحى
 . ـ2005-  يػ 1426اِلكٔب، :  طمت ات جا عة اْل ارات العربية ا٤بحيبحة، ط:   ا ر اسم صربم، الهاشر.د: لى ك عق  عيى

 ادؿ : ، ٙبقيق(يػ430: ت)  عرفة الصبابة، أبت نعيم أٞبح بم  مح ا بم أٞبح بم إسباؽ بم  تسل بم  هراف اِلصمهاين 2
 . ـ1998-  يػ 1419اِلكٔب : دار التام لعهشر، الر اض، ط: بم  تس  العزازم،الهاشر

ع الصَّمبابًة  ىعل السَّمال ة، أبت إدر س ٰبٓب بم ٞبزة بم  عي بم إبراييم، الز حم ا٢بسيِب الععتٌم الطاليب 3  أىٍاتىاؽي ا٢ب ىا ىة ُب ٞبى
 . صطفل المغحادم: ،اققها ك ِب بهشريا(يػ745: ت)ا٤بعقب با٤بؤ ح بالعَّمى 
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 ؛ قاؿ ابم فارس كاال٫بطاط  م أ عل (2) صحر نزؿ  هزؿ نزكال كيت ا٢بعتؿ:  اغة ان ول
ـي  ىًع ىةه صىًبيبىةه تىحيؿُّر  ىعىل ييميتًط شىٍياو كىكيقيتً ىً  (نػىزىؿى ): (يػ395) الراغب كقاؿ   (3).الهُّرتفي كىالزَّمااي كىالالَّم

 (4). الهػُّرزيكؿي ُب اِلصع يت ا٫ًبطىاطه  م  يٍعتٌ :(يػ502: ت )اِلصفهاين
 

 :  رؼ بعحة تعر فات،  م بيهها:تعريف أ باب  اّن ول  صطال ا
 
ـى :" (يػ911 :ت )السُّرييتايقتؿ  - كىالَّمًذم  ػىحيىبىرَّمري ُب سىمىًب الهػُّرزيكًؿ أىنَّمىي  ىا نػىزىلىًت اٍا ىةي أى َّما

  (5)ايػ".كيقيتً ىً 
 يت  ا نزلت اا ة أك اا ات :" بقتلى(ػق1367 :ت)٧ب ح  مح العظيم الزُّرٍرقاين ك رفها  -

 (6)ايػ." حيبحثة  هى أف  ميهة ٢بك ى أ اـ كقت ى
يت  ا نزؿ قرآف بشأنى كقت كقت ى  بادثة : "(يػ1420: ت) هاع بم خعيع القطاف كقاؿ  -

  (7)ايػ".أك سؤاؿ
  (8). ع قتؿ أك فعع نزؿ بشأنى قرآف  هح كقت ى: كقيع سمب الهزكؿ يت -

تش ع اِلقتاؿ كاِلفعاؿ : كاسحيهادان إٔب الحيعر فات السابقة نسحيطيم القتؿ أف أسماب الهزكؿ
 .ا قرآف  هح كقت ىا نزؿ بشأنىكا٢بتادث الٍب

 
                                                                                                                                                         

1
 .(1000/ 2)ٝبهرة العغة  

2
 .(1829/ 5 )،(يػ393: ت) ا١بتيرم الفارايب،الصباح تاج العغة كصباح العربية: هظر 

3
 .(417/ 5) قا يس العغة  
4

 .(799: ص)ا٤بفردات ُب غر ب القرآف  
5

 .(116/ 1)اْلتقاف ُب  عـت القرآف  
6

 .(106/ 1) هايع العرفاف ُب  عـت القرآف  

7
الثالثة : ، ط كحيمة ا٤بعارؼ لعهشر كالحيتز م: الهاشر، (يػ1420: ت) هاع بم خعيع القطاف ،  مااح ُب  عـت القرآف 
 .(78: ص).ـ2000- يػ1421:

8
دار : الهاشر، خالح بم سعي اف ا٤بز ِب، ارر ُب أسماب نزكؿ القرآف  م خالؿ الكحيب الحيسعة دراسة اِلسماب ركا ة كدرا ة:  هظر 

 .(105/ 1 ). ـ2006-  يػ 1427:اِلكٔب: ، طا٤ب عكة العربية السعتد ة- ابم ا١بتزم، الح اـ 
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إف  عرفة سمب الٌهزكؿ،  م أيم اِل تر الٌٍب ٰبحياجها ا٤بفسر، ِلنى سمب : أى هة  بب  ان ول
 . قتم ُب  ش   البسات اا ة، ٩با  ز ح فهم اِللفاظ كتتجيهها تتجيهان صبيبان 

فإف قيع  ي  السميع إٔب  عرفة  ا ذ رت  م  عاين "  :(ق327)قاؿ ابم أىيب ااًًب الرازٌم 
- صىعَّمل العَّمىي  ىعىيًى كىسىعَّممى -بااثار الصبيبة  م رستؿ ا :  حياب ا  ز كجع ك عآب د هى؟ قيع

  (1)."ك م أصبابى الهجماا اِلكلياا الذ م شهحكا الحيهز ع، ك رفتا الحيأك ع، رضي ا تعأب  ههم
ف عرفة الحيأك ع قح  حيتق  فيى القتؿ كالصتاب  عل سمب الهزكؿ ك شايحة الحٌيهز ع، قاؿ 

بي اٍلتيقيتؼي  ىعىيػٍهىا، كىأىٍكٔبى  ىا ":(ق468)التىاًاحم   ًإبىانىةى  ىا أيٍنزًؿى ًفيًى ً مى اٍِلىٍسمىاًب، ًإٍذ ًييى أىٍكَبى  ىا ٯبًى
ًميًعهىا، ديكفى اٍلتيقيتًؼ  ىعىل ًقصَّمحًيهىا كىبػىيىاًف  تيٍصرىؼي اٍلًعهىا ىةي إًلىيػٍهىا، اًلٍ حًيهىاًع  ىٍعرًفىًة تػىٍفًسًّب اٍا ىًة كىقىٍصًح سى

عُّر اٍلقىٍتؿي ُب أىٍسمىاًب نػيزيكًؿ اٍلًكحيىاًب، ًإالَّم بًالريِّنكىا ىًة كىالسَّم ىاًع ٩بَّمٍم شايحكا الحيهز ع، ككققتا  ىعىل . نػيزيك٥ًبىا كىالى ٰبًى
بً    (2)."اٍِلىٍسمىاًب، كىٕبىىثيتا  ىٍم ً ٍعً هىا كىجىحُّركا ُب الطيِّنالى

بع يت  سحيهح قتم، كار ق قتًن، لعتصتؿ إٔب فهم اا ة دكف ٨باار، ك عرفة ا٢باؿ تترث فهم 
اىرً قه قىًتم  ُب فػىٍهًم :  كىبػىيىافي سىمىًب الهػُّرزيكؿً ":(يػ702)ذا الصحد ابم دىًقيق الًعيح بىا٣بطاب،  قتؿ 

ابىًة ًبقىرىاًئمى ٙبىي ُّر بًاٍلقىضىا ىا   (3)." ىعىاين اٍلًكحيىاًب اٍلعىزً ًز، كىييتى أىٍ ره ٰبىٍصيعي لًعصَّمبى
 يًعْبي  ىعىل فػىٍهًم اٍا ىًة فىًإفَّم اٍلًعٍعمى " سىمىًب الهػُّرزيكًؿ "  كى ىٍعرًفىةي ":(يػ728: ت)ابم تػىٍيً يَّمة كقاؿ 

  (4)."بًالسَّممىًب  يتًرثي اٍلًعٍعمى بًاٍل يسىميِّنبً 
 الحيهز ع، شتايحالفحيها بسمب  خ، بعض ااراا الحيفسّب ة اٌجة بعض العع اا ُب رد لقح  انت

الٌٍب  كيذو الحيأك الت": بعح اكا حيى أقتاؿ بعض ا٤بفسر م  قتؿ (يػ427)فهذا اْل اـ الثػَّمٍععىيب 

                                                 

، (يػ327: ت) ا١برح كالحيعح ع، أبت ٧ب ح  مح الرٞبم بم ٧ب ح بم إدر س بم ا٤بهذر الحي ي ي، ا٢بهظعي، الرازم ابم أيب ااًب 1
 يػ 1271اِلكٔب، : بّبكت،ط– ا٥بهح،دار إاياا الَباث العريب – ٕبيحر آباد الح م - امعة ٦بعس دائرة ا٤بعارؼ العث انية : الهاشر
 (.2/ 1).  ـ1952

 (.8: ص). لتااحمؿ أسماب نزكؿ القرآف، 2
 إاكاـ اْلاكاـ شرح   حة اِلاكاـ، تقي الح م أبت الفحيح ٧ب ح بم  عي بم كيب بم  طيم القشّبم، ا٤بعركؼ بابم دقيق 3

 (.259/ 2. ) طمعة السهة ا ح ة: ، الهاشر (يػ702ت )العيح 
 (.16: ص).  قح ة ُب أصتؿ الحيفسّب، ابم تي ية4
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اكيهايا  عها غّب قت ٌة كال  رضية ٤بخالفحيها أقتاؿ القح اا  م العع اا الذ م  ؤخذ  ههم الحيأك ع، 
 ( 1)."كيم قح أخذكا  م الذ م شهحكا الحيهز ع

  حافم  م يذا ا٤بمحأ فهجحو، تىدرؾ أٮبيأ  ايحشهحكا الحيهز ع ابم  ٌماسك م يؤالا الذ م 
ُب  كلععى اسحيخحـ يذو اِلداة، ؛ كفهم الشر عة بصفة  ا ةالحٌيفسّبُب  اح بىمجٌ لَب باسحيعانحيى  أداة 

؟ قػيٍعتي ":فيها  عل الشايح، ايه ا قالتا لى٣بتارج، كنقحيصر ا   م هاظرتى أم ابم - فى ىا جىااى ًبكى
ابىًة الهَّميبيِّن ":- ماس ًِليبػىعيِّنغىكيٍم ،  ً مى اٍل يهىاًجرً مى كىاٍِلىٍنصىارً -صىعَّمل اي  ىعىٍيًى كىسىعَّممى - أىتػىٍيحييكيٍم ً ٍم ً ٍهًح صىبى

 َوِفهِمْم أُْنِ لَ ، َوُىْم َأْعَلُم بِاْاَوْ ِي ِمْنُ ْم ، فَ َعَلْهِمْم نَ َ َل  ْاُقْرآُن ، كىٚبيٍربيكفى ٗبىا تػىقيتليتفى ،  ىا  ػىقيتليتفى 
  (2)"...كىلىٍيسى ًفيكيٍم ً هػٍهيٍم أىاىحه 
 ليقرر أكلت ات، ك يذَّمً ر ٗبسع ات، ك حًلع بإٰبااات، ايح ، ابم  ماساسحيحؿكنالاظ  ي  

أم "  ِمَن  ْاُ َماِجرِيَن َو أْلَْنَصارِ -َصلَّتى  هللُ َعَلْهِو َوَ لَّتمَ -أَتَ ْهُلُ ْم ِمْن ِعْنِي َصَحابَِة  انَّتِبيِّ : " قاؿ
ابىةي الهَّميبيِّن  كبكع  ا -صىعَّمل اي  ىعىٍيًى كىسىعَّممى -يؤالا الذ م تهق تف  عيهم كٚبحيعفتف  عهم، يم صىبى

، -صىعَّمل اي  ىعىٍيًى كىسىعَّممى - الصبمة  م الفضع كالحيز ية، كأهنم تال يذ ٤بعع هم الرستؿ  مارةتتاي 
، "ِمَن  ْاُ َماِجرِيَن َو أْلَْنَصارِ "فهعم ا٤بععم كنعم الحيع يذ، ٍب زاد قيحا ليقتم ا٢بٌجة، فهؤالا الصبابة 

﴿كىالسَّماًبقيتفى اٍِلىكَّمليتفى ً مى اٍل يهىاًجرً مى كىاٍِلىٍنصىاًر كىالَّمًذ مى اتػَّممػىعيتييٍم بًًإٍاسىافو : ليشّب بذلك إٔب قتلى تعأب
ا ذىًلكى اٍلفىٍتزي  ا أىبىحن اًلًح مى ًفيهى ا اٍِلىنٍػهىاري خى رىًضيى العَّمىي  ىهػٍهيٍم كىرىضيتا  ىٍهىي كىأى ىحَّم ٥بىيٍم جىهَّماتو ٘بىٍرًم ٙبىٍحيػىهى

﴿لىقىٍح تىابى العَّمىي  ىعىل الهَّميبيِّن كىاٍل يهىاًجرً مى كىاٍِلىٍنصىاًر الَّمًذ مى : ؛ كإٔب قتلى تعأب[100: الحيتبة]اٍلعىًظيمي﴾ 
اتػَّممػىعيتوي ُب سىا ىًة اٍلعيٍسرىًة ً ٍم بػىٍعًح  ىا  ىادى  ىزً غي قػيعيتبي فىرً قو ً هػٍهيٍم ٍبيَّم تىابى  ىعىٍيًهٍم ًإنَّمىي هًبًٍم رىايكؼه رىًايمه ﴾ 

ٍب  سحي ر ابم  ماس ُب ! ، فإف  اف يذا شأهنم كفضعهم، ف ا يت شأنكم كفضعكم؟[117: الحيتبة]
 إف :ليتاي إٔب تالـز بْب ا٤بقح ة اِلكٔب كالثانية، كيي" أِلُبَ لَِّغُ ْم َما يَ ُقوُاونَ : "ٛبهيحاتى بقتلى ثانيا

 رفحيم اقيقة فضعهم، فعرفتا قحر  قت٥بم، ٍب  ربيم ابم  ٌماس  عل ا٤بقح ة الثانية ُب صتاب قت٥بم 
 " َوِفهِمْم أُْنِ لَ ، َوُىْم َأْعَلُم بِاْاَوْ ِي ِمْنُ ْم ،  فَ َعَلْهِمْم نَ َ َل  ْاُقْرآُن : " بقتلى-أم الصبابة-كرجبانى

- ٩بم تيستؿ لى نفسى ٨بالفة صبابة الهَّميبيِّن ، ٥بم كلغّبيم٧بك ان كال ٧بيص ٥بم  م يذا، ليقرر  ههجان 
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ُمْم َأَ يٌ :" ، ٍب ٱبحيم بعح الربيهة القت ة كا٢بٌجة ا٤بحيهايية بقتلى-صىعَّمل اي  ىعىٍيًى كىسىعَّممى - " َواَْهَس ِفهُ ْم ِمن ْ
ليعصق ا٣بصائص بأصباهبا كا٤ب يزات بذك ها، كالفضع ِليع الفضع،   ا  يعً ح ابم  ٌماس إٔب 

كٖباصة ُب  ثع يذو ا٤بتاق ، فإف  انتا -رضي ا  ههم -كاحة الفهم لعقرآف الكرًن  هح الصبابة 
 بع ٙبا  تا إليى، ٖبالؼ ا٣بتارج ٙبا  تا  عيى، ،قح اخحيعفتا سياسيان فهم ٓب ٱبحيعفتا ُب فهم القرآف

، فىبىرَّمفيتا اٍلكىًعمى  ىٍم  ىتىاًضًعًى، لًيػُّرؤىًسسيتا بذلك  ههجان  عىةو، كىأىٍبصىارو  ىًعيعىةو، كىنىظىرو  ىٍحخيتؿو اـو  ىعىيػٍ بًأىفػٍهى
-. كا ا٤بسحيعاف- هبرفان، لحيَّمعيشى اِل ةى  ىسىاًكئىى إٔب  ت هىا يذا 

   ا سع   م   م ا٤بشايح كأسماب الٌهزكؿ،ان  ابم  ٌماس، ٓب  حرؾ  ثّبأفَّم  المح هي اف  م 
، اٌٌب ٛبيػَّمزى  م  مار أدر ها إالٌ أنٌى  اف ار صان  عل  عرفحيها كالمبح  هها، كسؤاؿ  م اياتى،

، كيا يت  ركم لها ابم  ٌماس قصحيى  م الرجع ً مى اٍل يهىاًجرً مى الذم -رضي ا  ههم-الصبابة 
 أيٌبى ًبرىجيعو ً مى اٍل يهىاًجرً مى اٍِلىكَّمًلْبى ":شىًربى ا٣ب ر ٍبٌ ااجَّم   ر ُب  حـ ا٢بح ؛  فقاؿ رضي ا  هى

، فػىقىاؿى  ًٓبى ٘بىًٍعحيينى بػىٍيًِب كىبػىيػٍهىكى ً حيىابي العَّمًى  ىزَّم كىجىعَّم، فػىقىاؿى  ي ىري رىًضيى : كىقىٍح  ىافى شىًربى فىأى ىرى ًبًى أىٍف ٯبيٍعىحى
؟ فػىقىاؿى : العَّمىي  ىٍهىي  حي أىينيِّن الى أىٍجًعحيؾى  ﴿لىٍيسى  ىعىل :ًإفَّم العَّمىى تػىعىأبى  ػىقيتؿي ُب ً حيىاًبىً : ُب أىميِّن ً حيىاًب العَّمًى ٘بًى

فىأىنىا ً مى الَّمًذ مى آ ىهيتا كى ىً عيتا  [ اٍا ىةى 93: ا٤بائحة]الَّمًذ مى آ ىهيتا كى ىً عيتا الصَّما٢بًىاًت جيهىاحه ًفي ىا اىًع يتا﴾ 
الصَّما٢بًىاًت، ٍبيَّم اتػَّمقيتا كىآ ىهيتا، ٍبيَّم اتػَّمقيتا كىأىٍاًسهيتا، شىًهٍحتي  ىمى رىسيتًؿ العَّمًى صىعَّمل اي  ىعىٍيًى كىسىعَّممى بىٍحرنا 

، فػىقىاؿى  ي ىري رىًضيى العَّمىي  ىٍهىي  ٍ ًميىةى كىا٣ٍبىٍهحىؽى كىاٍل ىشىاًيحى : ؟ فػىقىاؿى اٍبمي  ىمَّماسو َأاَل تَ ُردُّدوَن َعَلْهِو َما يَ ُقولُ : كىا٢بٍيحى
ًذًو اٍا ىاًت أيٍنزًلىٍت  يٍذرنا لًٍع ىاًضْبى كىاىجَّمةن  ىعىل اٍلمىاًقْبى ًِلىفَّم العَّمىى  ىزَّم كىجىعَّم،  ػىقيتؿي  ا الَّمًذ مى : ًإفَّم يى ﴿ ىا أى ػُّرهى

ـي رًٍجسه ً ٍم  ىً ًع الشَّمٍيطىاًف﴾  ٍيًسري كىاٍِلىٍنصىابي كىاٍِلىٍزالى  ٍبيَّم قػىرىأى اىٌبَّم ،[90: ا٤بائحة]آ ىهيتا ًإ٭بَّمىا ا٣ٍبىٍ ري كىاٍل ى
أىنٍػفىذى اٍا ىةى اٍِليٍخرىل ﴿لىٍيسى  ىعىل الَّمًذ مى آ ىهيتا كى ىً عيتا الصَّما٢بًىاًت جيهىاحه ًفي ىا اىًع يتا ًإذىا  ىا اتػَّمقىٍتا كىآ ىهيتا 

 فىًإفَّم العَّمىى  ىزَّم كىجىعَّم قىٍح نػىهىل أىٍف ،[93: ا٤بائحة]كى ىً عيتا الصَّما٢بًىاًت ٍبيَّم اتػَّمقىٍتا كىآ ىهيتا ٍبيَّم اتػَّمقىٍتا كىأىٍاسىهيتا﴾ 
، فػىقىاؿى  ي ىري رىًضيى العَّمىي  ىٍهىي    (1)."صىحىٍقتى :  يٍشرىبى ا٣ٍبىٍ ري

كيذو الركا ة تمٌْب  هزلة  عرفة سمب الهزكؿ، كالذم بحكرو تحيتق   عيى فهم اا ة فه ان صبيبان، 
  ا أهٌنا تمْب  هزلة ابم  ٌماس ك ع ى ُب يذا ا٤بيحاف، ايح  اف أصغر  م المحرٌم ك  ر العذاف 

أٮبية أسماب الهزكؿ كخاصة ٤بم ب، كالذم  اف  عل ك ي ابم  ٌماسخفي  هه ا سمب الهزكؿ، ك ع ى 
 حيجشم صرح  سؤكلية  الحٌيفسّب، كيكذا ٪بح ُب  تراث ابم  ٌماس الحٌيفسّبم  حَّمة ٭باذج، تربز قتة ابم 
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أف العربة بع ـت العفظ ال "، كنشّب إٔب نقطة  ه ة  ذ ريا العع اا، كيي ق اِلداة ماس ُب يذ
العربة "داـ ااؿ القا حة، ا، كُب يذا اْلاار نحيسااؿ  م  حل أٮبية يذا السمب ـ"ٖبصتص السمب

، فا١بتاب قح  ضل  هح ا اررنا القتؿ ُب الحيفسّب كاٌح المياف، كقعها أف ٜبة أسماب "بع ـت العفظ
 قتلى ؛ ُبنزكؿ،  حيتق  فهم اا ة  عيها، كبذلك تحخع ُب صعب الحٌيفسّب، كخّب  ثاؿو  عل ذلك

عُّرتنىىي  ىا نا كىٰبيىريِّن يتنىىي  ىا نا لًيػيتىاًائيتا ً حَّمةى  ىا : تعأب ﴿ًإ٭بَّمىا الهَّمًسياي زً ىادىةه ُب اٍلكيٍفًر  يضىعُّر ًبًى الَّمًذ مى  ىفىريكا ٰبًي
اًفرً مى ﴾  ، [37: الحيتبة]اىرَّمـى العَّمىي فػىييًبعُّرتا  ىا اىرَّمـى العَّمىي زي يِّنمى ٥بىيٍم سيتاي أىٍ  ىا٥بًًٍم كىالعَّمىي الى  ػىٍهًحم اٍلقىٍتـى اٍلكى

كبذلك ال نسحيطيم فهم ( 1)كيي الحٌيأخّب لغة" الهَّمًسياي " ، السحيتقفحيها لفظة ٗبجرد العغة اا ة نافعت فسر
فحٌيأخّب  اذا؟ زً ىادىةه ُب اٍلكيٍفًر؛ لكم " ًإ٭بَّمىا الحٌيأخّب زً ىادىةه ُب اٍلكيٍفرً "  الصبيح،اا ة  عل يذا الهبت

الهَّمًسياي أىفَّم " : ايه ا نحرؾ سمب الٌهزكؿ نفهم ا٤بقصتد ً مى اا ًة، كُب يذا الصحد  قتؿ ابم  ٌماس
جيهىادىةى ٍبمى  ىٍتًؼ ٍبًم أي ىيَّمةى اٍلًكهىاينَّم  ىافى  ػيتىاُب اٍل ىٍتًسمى  يعَّم  ىاـو كى ىافى  يكىُبَّم أىبىا ٜبيىا ىةى فػىيػيهىاًدم أىالى ًإفَّم أىبىا 

ؿه ، ٜبيىا ىةى الى ٰبيىابي كىالى  ػيعىابي  ـى اىالى ـى صىفىرو اٍِلىكَّمًؿ اٍلعىا فػىييًبعُّرىي لًعهَّماًس فػىييبىريِّنـي صىفىرنا  ىا نا ، أىالى كىًإفَّم  ىا
ـي اٍل يبىرَّمـى  ىا نا فىذىًلكى قػىٍتليىي تػىعىأبى  عُّرتنىىي  ىا نا : كىٰبيىريِّن ﴿ًإ٭بَّمىا الهَّمًسياي زً ىادىةه ُب اٍلكيٍفًر  يضىعُّر ًبًى الَّمًذ مى  ىفىريكا ٰبًي

اًفرً مى﴾ [37: الحيتبة]كىٰبيىريِّن يتنىىي  ىا نا﴾    (2)."ًإٔبى قػىٍتلًًى ﴿الى  ػىٍهًحم اٍلقىٍتـى اٍلكى
 كتعيب ، ال تسحيطيم أف تز ع العمس كاْلشكاؿُب بعض ا٢باالتكنفهم  م يذا الٌهص، أف العغة 

، ايح البح ٥با  م االسحيعانة ُب بعض ا٤بتاام بأسماب الٌهزكؿ   م الفهمضركر ات الٌهص القرآين
 فيها بعض أيع العغة إٔب فهم الٌهصتص ذيبك البساهتا، ك ظهر يذا ٌجعيان ُب بعض اِل ثعة الٍب 

 قتؿ ُب قتلى  (يػ209:ت)ٗبجرد العغة ك ا ٙب عى  م اتساع ؛ كيذا أبت  ميحة  ع ر بم ا٤بثُب 
اًا  ىاان لًييطىهيِّنرى يٍم ًبًى كى يٍذًيبى  ىٍهكيٍم رًٍجزى :تعأب ﴿ ًإٍذ  ػيغىشيِّنيكيمي الهػُّرعىاسى أى ىهىةن ً ٍهىي كى ػيهػىزيِّنؿي  ىعىٍيكيٍم ً مى السَّم ى

ـى﴾  ا  فرغ  عيهم الصرب ك هزلى : ٦بازو" ؛[11: اِلنفاؿ]الشَّمٍيطىاًف كىلًيػىٍرًبطى  ىعىل قػيعيتًبكيٍم كى ػيثىميِّنتى ًبًى اٍِلىٍقحى
  (3)." عيهم فيثمحيتف لعحكيم

                                                 

ت )ٝبهرة العغة، أبت بكر ٧ب ح بم ا٢بسم بم در ح اِلزدم :  هظر".ك ع  حيأٌخر فػىهيتى نىسيا:"  قاؿ ابم در ح اِلزدم1
 (.1105/ 2). ـ1987اِلكٔب، : بّبكت،ط– دار الععم لع ال ْب : ر زم  هّب بععمكي،الهاشر: ،ٙبقيق(يػ321

 (.271/ 5)؛ كركاو الميهقي ُب سههى الكربل 16706: برقم (245/ 14) تفسّب الطربم 2
 (.242/ 1) ٦باز القرآف 3
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﴿ ًإٍذ  ػىٍغشىا يمي الهػُّرعىاسي : " لكم إذا رجعها إٔب سمب نزكؿ اا ة كقصحيها، ٪بح اٍبم  ىمَّماس قىاؿ
ـى﴾ : أى ىهىةن ً ٍهىي﴾ ًإٔبى قػىٍتلًىً  ا ؛ كىذىًلكى أىفَّم اٍل يٍشرًً ْبى ً ٍم قػيرىٍ شو لى َّما [11: اِلنفاؿ]﴿كى ػيثىميِّنتى ًبًى اٍِلىٍقحى

اًا  ػىٍتـى بىٍحرو، فػىغىعىميتا اٍل يٍؤً ًهْبى  ىعىٍيًى، فىأىصىابى اٍل يٍؤً ًهْبى  خىرىجيتا لًيػىٍهصيريكا اٍلًعّبى كى ػيقىاتًعيتا  ههىا، نػىزىليتا  ىعىل اٍل ى
صىعَّمل اي -الظَّم ىأي، فىجىعىعيتا  يصىعُّرتفى ٦بيًٍهًمْبى ٧بيًٍحًثْبى، اىٌبَّم تػىعىاظىمى ذىًلكى ُب صيحيكًر أىٍصبىاًب رىسيتًؿ العَّمًى 

اًا  ىاان اىٌبَّم سىاؿى اٍلتىاًدم، فىشىًربى اٍل يٍسًع يتفى كى ىعىئيتا اٍِلىٍسًقيىةى، كىسىقىتيا - ىعىٍيًى كىسىعَّممى   فىأىنٍػزىؿى العَّمىي ً مى السَّم ى
نَ ُمْم ،َوثَ بَّتَت  أْلَْقَي مَ الريِّن ىابى كىاٍغحيىسىعيتا ً مى ا١بٍىهىابىًة، فىجىعىعى العَّمىي ُب ذىًلكى اىهيترنا،   َوَذِاَك أَنَّتُو َكاَنْت بَ ه ْ

َما  ْاَ َطرَ  َما  أْلَْقَي مُ ،َوبَ ْهَن  ْاَقْوِم رَْمَلٌة فَ بَ َعَث  الَّتُو َعَله ْ  ( 1) ". َفَضَربَ َما َ لَّتى  ْ َليَّتْت، َوثَ َبَلْت َعَله ْ
 كىقىٍح زى ىمى ": بقتلى ععقا  عل قتؿ أيب  ميحةك قتؿ ابم  ماس (ق310:ت)الطربمك رجح  

ـى﴾ : بػىٍعضي أىٍيًع اٍلًعٍعًم بًاٍلغىرً ًب ً ٍم أىٍيًع اٍلمىٍصرىًة، أىفَّم ٦بىىازى قػىٍتلًىً  ا [ 11: اِلنفاؿ]﴿كى ػيثىميِّنتى ًبًى اٍِلىٍقحى
يًم أىٍيًع الحيَّمٍأًك ًع ً مى ؛كى ػيٍفرًغي  ىعىٍيًهمي الصَّممػٍرى كى ػيهػىزيِّنليىي  ىعىٍيًهٍم، فػىيىٍثميحييتفى لًعىحيكيِّنًيمٍ  ؼه لًقىٍتًؿ ٝبًى  كىذىًلكى قػىٍتؿه ًخالى

ٍرنىا فنا لًقىٍتًؿ  ىٍم ذى ى ابىًة كىالحيَّماًبًعْبى، كىاىٍسبي قػىٍتؿو خىطىأن أىٍف  ىكيتفى ًخالى   (2)."الصَّمبى
كإف  اف قتؿ أيب  ميحة ٰبحي ع صتابان ُب   ـت اتساع العغة، إالٌ أف الحيقر ر  م ابم  ٌماس 

 .بسمب الهزكؿ  رجح  فحيى
 

 معرفة أ و ل من ن ل فهمم  اقرآن. 

 ظاير الٍب تعْب  عل فهمإف  عرفة أاتاؿ  م نزؿ فيهم ا٣بطاب، يت  م ا٤بال ح الحاللية 
، كخاصة  كأ رافها  البساتى الثقافية كاالجحي ا ية لععرب ك اداهتاكفق،  ُب سياقى القرآينالٌهص العغتم

ايه ا نععم أف لععرب فهتنان ُب القتؿ كالع ع، ال تحرؾ إالٌ با٤بعا هة كا٤بعاشرة لحيك الطرائق، كستاا 
 ؛ إذان ف ا ا٤بقصتد  م  ادات العرب لعرب في ا بيههم، أك  ا جاكريم  م اليهتد كالهصارلاصعت ؿ

 كأ رافها؟ ك ا أٮبيحيها ُب ا١بانب الحٌيفسّبم؟
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 .(427/ 13 )الطربم تفسّب 2
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 : تعريف  اعادة و اعرف اغة

ٍربىةي  ": بقتلى يي(يػ170: ت)ا٣بعيع بم أٞبح الفراييحم  رفها : اغة ْاَعاَدةُ   كىالحيَّم ىاًدم ُب ، الحُّر
 (1)ايػ."اٍل يعىاًكدي :  كى ػيقىاؿي لًٍع يتىاًظًب  ىعىل الشَّمٍياً ؛شىٍياو اىٌبَّم  ىًصّبى لىىي سىًجيَّمةن 

اٍلعىٍْب ي كىاٍلتىاكي كىالحَّماؿي  ( ىتىدى ): "(يػ395: ت)أٞبح بم فارس ، قاؿ  ىتىدى كيت  م الفعع الثالثي 
ًف صىًبيبىاًف،  ىحيؿُّر أىاىحيٮبيىا  ىعىل تػىٍثًهيىةو ُب اٍِلىٍ ًر، كىاٍاخىري ًجٍهسه ً مى ا٣ٍبىشىبً  اٍلعىٍتدي، قىاؿى : فىاٍِلىكَّمؿي  .أىٍصالى

أى ٍبيَّم  ىادى : تػىقيتؿي . ييتى تػىٍثًهيىةي اٍِلىٍ ًر  ىٍتدنا بػىٍعحى بىٍحاو : ا٣ٍبىًعيعي  ةي : كىاٍلعىٍتدىةي . بىحى   (2)."اٍل ىرَّمةي اٍلتىاًاحى
 : و اعرف اغة

كىاٍلعٍرؼ كالعارفة كىاٍل ىٍعريكؼ كىاًاح، كىييتى  ٌع  ىا تعرفى  :"(يػ370: ت)أبت  هصتر اِلزيرم قاؿ 
الهٍفس  م ا٣ٍبىٍّب كتػىٍمسىأ
  (4)." ًبًى كتط ئٌم إًلىٍيىً (3)

اٍلعىٍْبي كىالرَّمااي  ( ىرىؼى ) "  :(يػ395: ت)أٞبح بم فارس ، قاؿ  ىرىؼى كيت  م الفعع الثالثي 
، كىاٍاخىري  ىعىل السُّركيتًف  ًف صىًبيبىاًف،  ىحيؿُّر أىاىحيٮبيىا  ىعىل تػىحيىابيًم الشَّمٍيًا  يحيَّمًصالن بػىٍعضيىي بًمػىٍعضو كىاٍلفىااي أىٍصالى

ٍأنًيهىةً  ننا ً ٍرفىاننا كى ىٍعرًفىةن : تػىقيتؿي . كىاٍِلىٍصعي اٍاخىري اٍل ىٍعرًفىةي كىاٍلًعٍرفىافي  .... كىالطُّر ى فه فيالى ا أىٍ ره ، ىرىؼى فيالى  كىيىذى
ٍيئنا تػىتىاَّمشى ً ٍهىي كىنػىمىا  ىٍهىي ، ىٍعريكؼه  ا  ىحيؿُّر  ىعىل  ىا قػيٍعهىاوي ً ٍم سيكيتنًًى إًلىٍيًى، ًِلىفَّم  ىٍم أىٍنكىرى شى .  كىيىذى

، كىًييى الرَّماًئبىةي الطَّمييِّنمىةي  ، ًِلىفَّم الهػَّمٍفسى تىٍسكيمي إًلىيػٍهىا. كىً مى اٍلمىاًب اٍلعىٍرؼي  ىا :  ػيقىاؿي . كىًييى اٍلًقيىاسي
انىىي كىتػىعىأبى - قىاؿى العَّمىي . أىٍايىبى  ىٍرفىىي  . ، أىٍم اىيَّممػىهىا[6: ٧ب ح]﴿كى يٍحًخعيهيمي ا١بٍىهَّمةى  ىرَّمفػىهىا ٥بىيٍم﴾: -سيٍمبى

  :قىاؿى 
عىةو   أىالى ريبَّم  ػىٍتـو قىٍح ٥بىىٍتتي كىلىيػٍ

 
ٍ ًم اىييِّنمىًة اٍلعىٍرؼً  **** ًة ا٣ٍبىحَّم ًبتىاًضبى

(5) 
  

 

                                                 
1

 .(218/ 2)العْب  : هظر 

2
  .(182/ 4) قا يس العغة  

3
 ًبفىحٍيح ، تػىٍمسىأ بىٍسأن ؛( ىجىعىعى كفىرًحى )بىسأى ًبى أىم بًالرجًع كىبىًسلاى : (149/ 1 )-دار ا٥بحا ة: الهاشر-تاج العركسقاؿ صااب  

ٍأتيى فػىمىًسياى يب :  ػيقىاؿ (ك)ًبًى،  (أىًنسى )كبيسيتانا  قيعتد ًإذا ،   كىبىسىأن ٧برٌ ىة؛فىسيكيتف  ايػ." ىرىفى  ىعىٍيىً :  كبىسىأى باِلى ر بىٍسأن كبيسيتانا...أىٍبسى
4

 .(208/ 2)هتذ ب العغة  

5
 .(189/ 1)غر ب ا٢بح ح  ُب إبراييم ا٢بريب، ك(122/ 2)العْب الميت أكردو ا٣بعيع ُب  حيابى  
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، كى٠بىيِّنيى ًبذىًلكى ًِلىفَّم الهػُّرفيتسى تىٍسكيمي إًلىٍيىً : كاٍلعيٍرؼي  : (1)قىاؿى الهَّماًبغىةي . اٍل ىٍعريكؼي
 

 أىىبى العَّمىي ًإالَّم  ىٍحلىىي كىكىفىااىوي 
 

فىالى الهُّرٍكري  ىٍعريكؼه كىالى اٍلعيٍرؼي ضىاًئمي  ****
(2)."(3) 

  

 :تعريف  اعادة و اعرف  صطال ا
 :تعريف  اعادة  صطال ا

 ( 4)".كالعىادىة غىعمة  عُب  م ا٤بعاين  عل الهَّماس:" (يػ684: ت)شىهىاب الحٍّ م القىرىاُب  رفها 
اٍلعىادة  ىا اٍسحيػىقىرَّمٍت الهَّماس ًفيًى  عل اكم اٍلعيقيتؿ ك ادكا :" (يػ816 )الشَّمرً   ا١بٍيٍرجىاين ك قاؿ

  (5)".إًلىٍيًى  رٌة بعح أيٍخرىل
قىةو :اٍلعىادىة:"  قاؿ(يػ879: ت) ابم أىً ّب ااٌج ا٢بىهىفي أ ا  كىًييى اٍِلىٍ ري اٍل يحيىكىريِّنري ً ٍم غىٍّبً  ىالى
 (6)". ىٍقًعيَّمةو 

 .يي ٦ب ت ة  ا تعارؼ  عيى الٌهاس، ك اكدو  رَّمةن بعح  رَّمةو : كنسحيخعص أف العادة
 :تعريف  اعرف  صطال ا

اٍلعرؼ  ىا اٍسحيػىقىرَّمٍت  ىعىٍيًى الهػُّرفيتس ًبشىهىادىة اٍلعيقيتؿ :"  بقتلى(يػ816 )الشَّمرً   ا١بٍيٍرجىاين  رفها
 (7)".كىتػىعىقَّمحٍيىي الطمائم بًاٍلقميتًؿ كىييتى اجَّمة

                                                 
1

بٍػيىاين   كأيع ؛شا ر جايعي،  م الطمقة اِلكٔب: أ ا ة ز اد بم  عاك ة بم ضماب الذبيايٌن الغطفايٌن ا٤بضرم، أبت:  يتالهَّمابغىة الذُّر
 .(54/ 3)اِل الـ لعزر عي ؛ (156/ 1) البم قحييمةالشعر كالشعراا:   هظر.ا٢بجاز  فٌضعتف الهابغة كزيّبا

2
بٍػيىاينالميت ُب د تاف    . ـ1996-ق1416: الثالثة: دار الكحيب العع ية، ط: ، شرح كتقحًن،  ماس  مح الٌساتر،طالهَّمابغىة الذُّر
 (.57ص)

3
 .(281/ 4) قا يس العغة  

4
: اقق،(يػ684: ت)أبت العماس شهاب الح م أٞبح بم إدر س بم  مح الرٞبم ا٤بالكي الشهّب بالقراُب ، شرح تهقيح الفصتؿ 

 .(448: ص) . ـ1973-  يػ 1393 :اِلكٔب: ،طشر ة الطما ة الفهية ا٤بحيبحة: الهاشر، اى  مح الرؤكؼ سعح
5

 .(149: ص)الحيعر فات  

6
: ت)أبت  مح ا، مشس الح م ٧ب ح بم ٧ب ح بم ٧ب ح ا٤بعركؼ بابم أ ّب ااج ك قاؿ لى ابم ا٤بتقت ا٢بهفي ،الحيقر ر كالحيبمّب 

 .(282/ 1 ).ـ1983- يػ 1403 :الثانية: ، طدار الكحيب العع ية: الهاشر، (يػ879

7
 .(149: ص)الحيعر فات  
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ييتى  ىا اٍسحيىقر ُب الهػُّرفيتس  م ًجهىة : كىاٍلعٍرؼ :"(يػ1094:ت)المىقاا الكىفىتم  أىبيت كقاؿ
 ىا  فهم  م العَّمٍفظ ًٕبىسب كىضعى : كى رؼ العيِّنسىاف؛ شىهىادىات اٍلعيقيتؿ كىتػىعىقَّمحٍيىي الطماع السعي ة بًاٍلقميتؿً 

عىة الشَّمرٍع كجععتو  ٍمُب اٍِلىٍاكىاـ: كى رؼ الشَّمرٍع؛ الٌعغىًتمٌ    (1)". ىا فهم ً ٍهىي ٞبى
كُب اِلخّب نسحيطيم القتؿ أف يذو الحيعر فات  حيقاربة،   ا أف الفقهاا درجتا  عل جعع العادة 

 .   اٍِلىقػٍتىاؿً  ك اٍِلىفػٍعىاؿً كالعرؼ شيان كااحان، ك م فرؽ بيهه ا، أرجم ذلك الفرؽ بْب
 

 : افرق بهن  اعادة و اعرف
ٗبعُب كااح، ك ههم  م خص العادة بالعرؼ الع عي، - ُب اسحيع االت الفقهاا-العرؼ كالعادة 

ؿ العىٍسكىرم ، كصرح هبذا الفرؽ لعرؼ القتٕبؿالعرؼ كترؾ   .(2) ُب فركقى(يػ٫395بت : ت)أبيت ًيالى
 (3).كقح  طعق ك راد بى العادة القتلية، كالعادة الفععية،  كقح  طعق العرؼ  عل العادة القتلية

ٍسحيػىٍع ىعي ُب اٍِلىفػٍعىاًؿ كىاٍلعيٍرؼي  يٍسحيػىٍع ىعي ُب اٍِلىقػٍتىاؿً تي كىًقيعى اٍلعىادىةي 
(4) 

 ( ىكيتفي )اٍلعيٍرؼي تىارىةن  ىكيتفي قػىٍتلًيًّا كىتىارىةن  :"(يػ794: ت )الزَّمرٍ ىًشيك م ٜبرات يذا الفرؽ  ا قالى 
ا اٍل يسى َّمل، كىبػىٍْبى قػىٍتلًهىا جىرىٍت ًبًفٍعًع  (كىفػىٍرؽه )ًفٍعًعيًّا  ا العَّمٍفًظ ُب يىذى بػىٍْبى قػىٍتلًهىا جىرىٍت اٍلعىادىةي بًاٍسحًيٍع ىاًؿ يىذى

ا اٍل يسى َّمل، كىاٍِلىكَّمؿي اٍلعيٍرؼي اٍلقىٍتٕبُّر، كىالثَّماين اٍلًفٍعًعيُّر كىييتى غىيػٍري  يٍعحيىربىو ُب ٚبىًٍصيًص اٍِلىٍلفىاًظ؛ ًِلىنَّمىي لىٍيسى  يىذى
 يٍرفنا ٥بىىا فىالى  ىكيتفي لىىي سيٍعطىافه  ىعىيػٍهىا، بىٍع سيٍعطىانيىي  ىعىل اٍِلىفػٍعىاًؿ، كىاٍلعيٍرؼي اٍلقىٍتٕبُّر سيٍعطىانيىي  ىعىل اٍِلىقػٍتىاًؿ؛ 

 (5)."كىالى سيٍعطىافى لىىي  ىعىل اٍِلىفػٍعىاًؿ؛ ًِلىنَّمىي لىٍيسى  يٍرفنا ٥بىىا (فػىييخىصيِّنصيهىا)ًِلىنَّمىي  يٍرؼه ٥بىىا 
 

 

 

                                                 
1

 -.بحيصرؼ-(617: ص)الكعيات  

2
 .1380 :برقم(345: ص) عجم الفركؽ العغت ة  

3
.  ـ1988 - يػ 1408 :الثانية:  ، طستر ة– د شق . دار الفكر: الهاشر، الح حيتر سعحم أبت اميب، القا تس الفقهي  
 .(249: ص)

4
دار : الهاشر، (يػ730: ت) مح العز ز بم أٞبح بم ٧ب ح،  الا الح م المخارم ا٢بهفي ،  ش  اِلسرار شرح أصتؿ المزدكم 

 .(443/ 8) تاج العركس :؛ ك هظر أ ضا(152/ 3 )-.بحكف سهة الطمم-الكحياب اْلسال ي
5

كزارة اِلكقاؼ : الهاشر، (يػ794: ت)أبت  مح ا بحر الح م ٧ب ح بم  مح ا بم هبادر الزر شي ، ا٤بهثتر ُب القتا ح الفقهية 
 .(393/ 2).ـ1985- يػ 1405 :الثانية: ، طالكت حيية
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 :أى هة معرفة  اعاد ت و ألعر ف  ال ن ول  اقرآن
، كخاصة ايه ا تسحيتقفهم بعض  عرفة أاتاؿ  م نزؿ فيهم القرآف قح أدرؾ ا٤بفسركف ضركرة 

 إالٌ بالرجتع إٔب أاتاؿ  م نزؿ ، فه ها م ليجحكا فه ها  يشًكالن، كال ٯبحكا بحان الٌهصتص القرآنية
ي   كىً ٍم ذىًلكى  ىٍعرًفىةي ":(يػ790:ت) هبذا الصحد  قتؿ الشَّماًايبالتقتؼ  عيها،فيهم ا٣بطاب، بع  ػىحيػىعىْبَّم

الىةى الحيػَّمٍهزً ًع، كىًإٍف ٓب  كم ٍب سمب خاص ال بح ًل ىٍم   ىادىاًت اٍلعىرىًب ُب أىقػٍتىا٥ًبىا كىأىفػٍعىا٥ًبىا كى٦بىىارًم أىٍاتىا٥ًبىا اى
ًت الَّمًٍب  ػيحيػىعىذَّمري ا٣ٍبيريكجي ً هػٍهىا ًإالَّم هًبىًذًو  أىرىادى ا٣ٍبىٍتضى ُب ً ٍعًم اٍلقيٍرآًف ً ٍهىي، كىًإالَّم كىقىمى ُب الشُّرمىًى كىاٍْلًٍشكىاالى

 (1)."اٍل ىٍعرًفىةً 
ك عرفة  ادات العرب تيًعْب  عل فػىٍهًم  ثّب  م اا ات ": (يػ1398:ت)اسْب الذييبقاؿ 

: ؛ كقتلى [37: الحيتبة]﴿ًإ٭بَّمىا الهَّمًسياي زً ىادىةه ُب اٍلكيٍفًر﴾ : الٍب ٥با صعة بعاداهتم، ف ثالن قتلى تعأب
؛ ال ٲبكم فهم ا٤براد  هى، إال ٤بم  رؼ  [189: المقرة]﴿كىلىٍيسى اٍلربُّر بًأىٍف تىٍأتيتا اٍلمػيييتتى ً ٍم ظيهيترًيىا﴾ 
  (2)." ادات العرب ُب ا١بايعية كقت نزكؿ القرآف

  فاد تا أهنا  م ا٤بحيشابى،تضح ٥بم بعض اا ات  م جهة العغةت م يذا القميع، قـت ٓب  كلعع
 كال تكاد تفصع ُب  ثع يذو ا٤بتاضم؛ قاؿ الطاير بم ،، ِلف العغة ال تسحيقع بالميافأك ا٤بشكع
ا اٍل يخىااىميتفى، كىجىااى  ىٍم بػىٍعحىييٍم فػىعىٍم ":(يػ1393) اشتر   آ ىاته جىااىٍت  ىعىل  ىادىاًت اٍلعىرىًب، فػىفىًه ىهى

 ( 3)." ػىٍفهى يتيىا، فىظىهُّرتيىا ً مى اٍل يحيىشىاًبىً 
ٮبا ا٣بطأ ُب الحليع أك ا٤بحلتؿ، أك  كتنا  عا، : سممْب رئيسيْبب، لقح كقم ا٣بطأ ُب الحٌيفسّب

حيػىٍْبً ":بقتلى (يػ728)كقح نمى  عل يذا ابم تي ية :   أىٍ ثػىري  ىا ًفيًى ا٣ٍبىطىأي ً ٍم ًجهى
. قػىٍتـه اٍ حيػىقىحيكا  ىعىاينى ٍبيَّم أىرىاديكا ٞبىٍعى أىٍلفىاًظ اٍلقيٍرآًف  ىعىيػٍهىا:   إٍاحىاٮبيىا
ً ًى  ىٍم  ىافى ً ٍم الهَّماًاًقْبى بًعيغىًة اٍلعىرىًب :   كالثَّمانًيىةي  وي ًبكىالى قػىٍتـه فىسَّمريكا اٍلقيٍرآفى ٗبيجىرَّمًد  ىا  يسىتيِّنغي أىٍف  يرً حى

.  ِمْن َغْهِر َنَظٍر إَاى  ْاُ َلَ لِِّم بِاْاُقْرآِن َو ْاُ نَ  َّتِل َعَلْهِو َو ْاُ َ اَ ِب ِبوِ 
لىًة : فػاٍِلىكَّمليتفى  رىا ىٍتا اٍل ىٍعُبى الَّمًذم رىأىٍكوي ً ٍم غىٍّبً نىظىرو إٔبى  ىا تىٍسحيىًبقُّرىي أىٍلفىاظي اٍلقيٍرآًف ً ٍم الحَّمالى

.  كىاٍلمػىيىافً 

                                                 

 (.15/ 4 )ا٤بتافقات 1
 (.45/ 1 )كا٤بفسركف  الحيفسّب2
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رىا ىٍتا ٦بيىرَّمدى العَّمٍفًظ كى ىا ٯبىيتزي ً ٍهحىييٍم أىٍف  يرً حى ًبًى اٍلعىرىيبُّر ً ٍم غىٍّبً نىظىرو إٔبى  ىا  ىٍصعيحي : كاٍاخىريكفى 
ـً   ( 1)." ...لًٍع يحيىكىعيِّنًم ًبًى كىًلًسيىاًؽ اٍلكىالى

". كىًإٍف  ىافى نىظىري اٍِلىكَّمًلْبى إٔبى اٍل ىٍعُبى أىٍسمىقى كىنىظىري ااخر م إٔبى العَّمٍفًظ أىٍسمىقي :"  بقتلىابم تػىٍيً يَّمة نمى
  ادات قتلية ُب بيئة ٥با إٔب اائفحيْب ٓب ترا ي  عهتد  خطاب القرآف ك البساتى، ايح أف القرآف نزؿ

. فا جٌع ك ال را ل ُب خطابى  عهتد العرب ُب  ال ها ك اداهتا القتلية كالفععيةكفععية، 
ك٪بح ابم  ماس  م ا٤بفسر م اِلكائع الذ م أ طتا لعخطاب القرآين اقى  م المياف دكف 

 ، بع  اف  ضم ا٤بعُب الصبيح ُب اع الصبيح، باِلداة الصبيبة كا٤بهاسمة، فهت قالحيقصّب ُب أدكات
  م غّب إٮباؿ ل  راؼ ، القرآين را ي داللة السياؽ، إذ  ش  اا ة  حيتق   عيى، ك را ي ا٣بطاب

   .كالعادات الٍب تهمؤ  هها صياغة اا ات كتمْب القصح  هها

 :عالقة  اعرف و اعادة بلفسهر كلاب  هلل
 ك عُب ذلك  را اة العادة كالعرؼ ُب شرع ا (2)"اٍلعىادىةي ٧بيىكَّم ىةه " : م القتا ح الفقهية ا٤بشهترة 

ك ا داـ أف القرآف نزؿ بعغة العرب  (3)كاالاحيكاـ إليها ُب  عرفة  راد الشارع،  ا ٓب ٚبال  نصان صرٰبا
، فال بح  م  را اة  عهتد العرب [2:  تس ]﴿ًإنَّما أىنٍػزىٍلهىاوي قػيٍرآننا  ىرىبًيًّا لىعىعَّمكيٍم تػىٍعًقعيتفى﴾ : قاؿ تعأب

ا ً حيىابه  يصىحيِّنؽه ًلسىاننا  ىرىبًيًّا ﴾  :ُب الكالـ، كاِلفعاؿ، قاؿ تعأب كيذا ، [12: اِلاقاؼ]﴿كىيىذى
                                                 

 .(356/ 355/ 13) ٦ب تع الفحياكل 1
2

 :اِلكٔب: ، طدار الكحيب العع ية: الهاشر، (يػ911: ت) مح الرٞبم بم أيب بكر، جالؿ الح م السيتاي ، اِلشماو كالهظائر 
فىةى الهػُّرٍع ىافً :  ؛ ك هظر أ ضا(89: ص) .ـ1990- يػ 1411 ًهيػٍ ز م الح م بم إبراييم بم ، اٍِلىٍشمىاوي كىالهَّمظىائًري  ىعىل  ىٍذيىًب أىيبٍ اى

دار الكحيب : الهاشر، الشيخ ز ر ا   ّبات: كضم اتاشيى كخرج أااد ثى،(يػ970: ت)٧ب ح، ا٤بعركؼ بابم ٪بيم ا٤بصرم 
  .(79: ص) . ـ1999-  يػ 1419 :اِلكٔب: ،طلمهاف– العع ية، بّبكت 

3
 عِب الفقهاا هبذو القا حة أنى  يرجم ُب ٙبح ح ا٤براد  م بعض اِللفاظ الشر ية، : " مح الرٞبم بم صاّب العمح العطي  قتؿ  

اِلاكاـ الشر ية  عيها إٔب  ادة الهاس ك ا تعارفتا  عيى، كذلك إذا ٓب  رد الشرع بحيبح حو،  كاِللفاظ الٍب  حيعا ع هبا الهاس، كبهاا
 مح الرٞبم بم صاّب العمح ،  القتا ح كالضتابط الفقهية ا٤بحيض هة لعحييسّب: هظر." كٓب  حيض م ا٤بعُب العغتم لعفظ ٙبح حا كتقح را لى

-يػ1423اِلكٔب، : ، ط  ادة المبح العع ي با١با عة اْلسال ية، ا٤بح هة ا٤بهترة، ا٤ب عكة العربية السعتد ة: الهاشر،، العطي 
 (.298/299/ 1 ).ـ2003
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 أىنَّمىي الى ": (يػ790:ت)؛ قاؿ الشَّماًايب ا العساف لى  رؼ  هحا أصبابى، كارائق ُب القتؿ ٰبحيكم إليى
بيحَّم ُب فػىٍهًم الشَّمرً عىًة ً ًم اتػيِّنمىاًع  ىٍعهيتًد اٍِلي يِّنييِّنْبى، كىييمي اٍلعىرىبي الَّمًذ مى نػىزىؿى اٍلقيٍرآفي بًًعسىاهًنًٍم، فىًإٍف  ىافى لًٍععىرىًب 
، فىالى  ىًصحُّر أىٍف  ُب ًلسىاهًنًٍم  يٍرؼه  يٍسحيىً ر ، فىالى  ىًصحُّر اٍلعيحيكؿي  ىٍهىي ُب فػىٍهًم الشَّمرً عىًة، كىًإٍف ٓبٍى  ىكيٍم ٍبىَّم  يٍرؼه

ا جارو ُب اٍل ىعىاين كىاٍِلىٍلفىاًظ كىاٍِلىسىالًيبً   (1)."ٯبيٍرىل ُب فػىٍهً هىا  ىعىل  ىا الى تػىٍعرًفيىي؛ كىيىذى
لكم لغة القرآف  ععت ة الز اف كا٤بكاف، كلذلك البح  م ؛  (2 )ك ععـت أف  رؼ العغة قح  حيغّب

االاحيكاـ إٔب  رؼ العغة ك ادة العرب الٍب أقريا الشارع، كفق الز اف كا٤بكاف، كيذا  ا ٯبعع   عية 
الحٌيفسّب أصتب  ع ا، اقَببت  م  صر الحيهز ع، كيذا  ا  فسر ترجيح أكلت ة الصبابة ُب الحٌيفسّب، 

 :القتٕب أك الع عي  عل احيِّن يذا الحيقسيم (العادة)كستاا تععق اِل ر بالعرؼ
  

 ":(3)( اعادة) َأْقَساُم  ْاُعْرفِ 
 ػىهػٍقىًسمي اٍلعيٍرؼي ًٕبىسىًب اٍسحًيٍع ىاؿ اِلىٍلفىاًظ اٍل يحيػىعىارىًؼ  ىعىيػٍهىا ُب بػىٍعًض اٍل ىعىاين، أىٍك ًٕبىسىًب  

. ، كى يٍرؼو  ى ىًعيٍّ  (لىٍفًظيٍّ ):  يٍرؼو قػىٍتٕبٍّ  :اِلىٍ  ىاؿ الَّمًٍب  ػىقيتـي هًبىا الهَّماسي ًإٔبى ًقٍس ىٍْبً 
 

، ًٕبىٍيحي الى  ػىحيىمىادىري ً ٍهحى ٠بىىاً ًى :  ْاُعْرُف  ْاَقْوِايُّد  تعريف  أىٍف  ػىحيػىعىارىؼى قػىٍتـه ًإٍاالىؽى لىٍفظو  ىعىل  ىٍعُبن
ٍريىًم  ىعىل الهػَّمٍقًح اٍلغىاًلبً  ،  ىالحيِّن ، : فى ىٍعُبى اٍلعيٍرًؼ ُب العَّمٍفظً . ًإالَّم ذىًلكى اٍل ىٍعُبى أىٍف  ػيهػٍقىع ًإٍاالىؽي لىٍفظو

ابَّمًة  ، اىٌبَّم  ىًصّبى ييتى اٍل يٍعحيىادي ً ٍم ذىًلكى ً ٍهحى اًْلٍاالىًؽ، ً ثىاؿ ذىًلكى ًإٍاالىؽي لىٍفًظ الحَّم كى يٍسحيػىٍع ىع ُب  ىٍعُبن
.  ىعىل ذىكىاًت اِلىٍربىًم  ىمى أىنػَّمهىا ُب العُّرغىًة ًلكيع  ىا  ىًحبُّر 

حيػىعىاريًؼ :  ْاُعْرُف  ْاَعَ ِليُّد تعريف  ييتى  ىا جىرىل  ىعىٍيًى الهَّماسي كىتػىعىارىفيتوي ُب  يعىا ىالىهًتًٍم كىتىصىرُّرفىاهًتًٍم،  ى
. "الهَّماًس اٍلمػىٍيمى بًالحيػَّمعىاًاي كىااًلٍسحًيٍصهىاعً 
                                                 

 (.131/ 2 )ا٤بتافقات 1
2

 حيغيػيِّنره بحيغّبُّرً الزَّم افو كا٤بكاًف، ك ا  حيمُّر تطميقيىي  عل كىٍفًقًى  م اِلاكاـً ٱبحيع ي باخحيالًفًى،  (العيرؼي ): مح ا بم  تس  ا١بح م  قتؿ  
 فيى، كالمػىعىح الَّمذم  اشيتا فيًى، فال تصعحي تعح ىةي  ا أثَّمر فيى العيرؼي  م اك ثّبه  م فحياكىل الفيقهاا بيهيىٍت  عل  يرا ىاًة الزَّم اًف الَّمذم  انت

 تيسّبي  عم أصتؿ :ايػ ؛  هظر.إنَّت ا تُعلبُر خاصَّتًة بذاَك  ا َّتماِن أو  ا  انِ الفحياكل كاِلاكاـً إٔب غًّب أيًع العيرًؼ الَّمذم أثَّمر فيها، 
 ؤسسة الر اف لعطما ة كالهشر كالحيتز م، بّبكت : الهاشر،  مح ا بم  تس  بم  يسل بم  عقتب اليعقتب ا١بح م العهزم، الفقى
 .(213: ص). ـ1997-  يػ 1418 :اِلكٔب: ،طلمهاف– 

3
 .( يػ1427 - 1404 م ): الطمعة، الكت ت– كزارة اِلكقاؼ كالشئتف اْلسال ية : صادر  م، ا٤بتست ة الفقهية الكت حيية 
(30 /54/55.) 
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:  في ضوء  اقرآن  ا ريم اعاد ت  افعلهة
سيحيضح  م خالؿ بعض  يذو اله اذج  م تفسّب ابم  ماس،  يفية  عا١بحيى لمعض نصتص 

 الٍب نزؿ هبا القرآف الكرًن، ايح  كتف المياف كفق  ا جاا  م العادات الفععيةالكحياب، ُب ضتا 
تعك العادات الفععية ُب ذلك الز اف،   ا أف الٌهص كاحو  ال  مْب  م نفسى، إالٌ  م خالؿ فهم 

 :تعك العادات
 : ألمثلة

ِإنَّت  اصَّتَفا َو ْاَ ْرَوَة ِمْن َ َعاِئِر  الَّتِو َفَ ْن َ جَّت  ْابَ ْهَت َأِو  ْعَلَ َر َفاَل ُجَناَح َعَلْهِو َأْن َيطَّتوَّتَف ﴿ .1
ًر  فَِ نَّت  الَّتَو َ اِكٌر َعِلهمٌ   [.158: المقرة] ﴾ ِبِمَ ا َوَمْن َتَطوَّتَع َخه ْ

،  م خالؿ لفظة فال جهاح، كقح أكرد يذا اْلشكاؿ لهًّصقح  سحيشكع المعض  فهـت يذو ا
، كىقىٍح قػيٍعتى لىهىا:  فىًإٍف قىاؿى قىاًئعه ":ابم جر ر الطربم ايح قاؿ ـً ا اٍلكىالى ﴿ًإفَّم : ًإفَّم قػىٍتلىىي : كى ىا كىٍجىي يىذى

كىًإٍف  ىافى ظىاًيريوي ظىايىرى ا٣ٍبىربىً فىًإنَّمىي ُب  ىٍعُبى اٍِلىٍ ًر  [158: المقرة]الصَّمفىا كىاٍل ىٍركىةى ً ٍم شىعىائًًر العَّمًى﴾ 
الى جيهىاحى  ىعىل  ىٍم اىجَّم اٍلمػىٍيتى أىًك اٍ حيى ىرى ُب : بًالطَّمتىاًؼ هًبً ىا؟ فىكىٍي ى  ىكيتفي أىٍ رنا بًالطَّمتىاًؼ، ٍبيَّم  ػيقىاؿى 

الطَّمتىاًؼ هًبً ىا؟ كىًإ٭بَّمىا  يتضىمي ا١بٍيهىاحي  ى َّمٍم أىتىل  ىا  ىعىٍيًى بًًإتٍػيىانًًى ا١بٍيهىاحى كىا٢بٍىرىجى، كىاٍِلىٍ ري بًالطَّمتىاًؼ هًبً ىا، 
ةو؟ ائًزو اٍجحًي ىا يهي ىا ُب اىاؿو كىاًاحى  (1) "كىالحيػَّمٍرًخيصي ُب الطَّمتىاًؼ هًبً ىا غىيػٍري جى

كقح أجاب ابم  ٌماس  م  ثع يذو اْلشكاالت،  تنى أااط بكثّب  م  ادات العرب القتلية 
كالفععية، ك ا  قحيضيى ا٣بطاب  م دالالت خارج الهَّمص ؛ فقاؿ ُب يذا ا٤بتام  عل  ا ركاو الطربم 

، قػىٍتلىىي  [ 158: المقرة] ﴿ًإفَّم الصَّمفىا كىاٍل ىٍركىةى ً ٍم شىعىائًًر العَّمًى﴾ ": ىٍم  ىًعييِّن ٍبًم أىيب اىٍعبىةى،  ىًم اٍبًم  ىمَّماسو
انيتا  ػىحيىبىرَّمجيتفى أىٍف  ىطيتفيتا بػىٍْبى الصَّمفىا كىاٍل ىٍركىًة، فىأىٍخمػىرى العَّمىي أىنػَّمهي ىا ً ٍم شىعىائًرًًو، كىالطَّمتىاؼي  كىذىًلكى أىفَّم نىاسنا  ى

هػىهي ىا هػىهي ىا أىاىبُّر إًلىٍيًى، فى ىضىًت السُّرهَّمةي بًالطَّمتىاًؼ بػىيػٍ   (2)."بػىيػٍ
انيتا  ػىحيىبىرَّمجيتفى : " كإف  اف ُب يذا ا٣برب إجابة ٦ب عة ٨بحيصرة ُب قتلى كيي ُب ا٢بقيقة " نىاسنا  ى

رضي ا - افية، إالٌ أنى كرد  م تال يذو  ا  ػيفىصيِّنع ذلك، كلعع ابم  ٌماس  عل درا ة بإجابة  ائشة
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 ": فػىقيٍعتي ٥بىىا-رىًضيى العَّمىي  ىهػٍهىا-سىأىٍلتي  ىاًئشىةى :   ركة؛ فعىًم الزُّرٍيرًميِّن، قىاؿى  يٍركىةي قفي ا اسحيشكع-  هها
ىٍركىةى ً ٍم شىعىائًًر العَّمًى فى ىٍم اىجَّم المػىٍيتى أىًك اٍ حيى ىرى فىالى جيهىاحى  ىعىٍيًى : أىرىأىٍ ًت قػىٍتؿى العَّمًى تػىعىأبى 

﴿ًإفَّم الصَّمفىا كىا٤ب
ىٍركىًة، قىالىتٍ [158: المقرة]أىٍف  ىطَّمتَّمؼى هًبً ىا﴾ 

: ، فػىتى العَّمًى  ىا  ىعىل أىاىحو جيهىاحه أىٍف الى  ىطيتؼى بًالصَّمفىا كىا٤ب
ًذًو لىٍت  ىانىٍت  ى ىا أىكَّمٍلحيػىهىا  ىعىٍيًى،  ىانىتٍ  الى جيهىاحى  ىعىٍيًى أىٍف الى  ػىحيىطىتَّمؼى : بًٍئسى  ىا قػيٍعتى  ىا اٍبمى أيٍخًٍب، ًإفَّم يى

انيتا  ػىٍعميحيكنػىهىا ً ٍهحى  هىاةى الطَّماًغيىًة، الَّمًٍب  ى انيتا قػىٍمعى أىٍف  يٍسًع يتا  يًهعُّرتفى ًل ى ا أيٍنزًلىٍت ُب اِلىٍنصىاًر،  ى هًبً ىا، كىلىًكهػَّمهى
ىٍركىًة، فػىعى َّما أىٍسعى يتا، سىأىليتا رىسيتؿى العَّمًى صىعَّمل اي 

يشىعَّمًع، فىكىافى  ىٍم أىيىعَّم  ػىحيىبىرَّمجي أىٍف  ىطيتؼى بًالصَّمفىا كىا٤ب
ا٤ب

، قىاليتا ىٍركىًة، فىأىنٍػزىؿى العَّمىي :  ىعىٍيًى كىسىعَّممى  ىٍم ذىًلكى
 ىا رىسيتؿى العَّمًى، ًإنَّما  يهَّما نػىحيىبىرَّمجي أىٍف نىطيتؼى بػىٍْبى الصَّمفىا كىا٤ب

ىٍركىةى ً ٍم شىعىائًًر العَّمًى﴾ :تػىعىأبى 
كىقىٍح »: ؛ اا ىةى قىالىٍت  ىاًئشىةي رىًضيى العَّمىي  ىهػٍهىا[158: المقرة]﴿ًإفَّم الصَّمفىا كىا٤ب

هػىهي ىا هػىهي ىا، فػىعىٍيسى ًِلىاىحو أىٍف  ػىحيػٍريؾى الطَّمتىاؼى بػىيػٍ  حيفق .«سىمَّم رىسيتؿي العَّمًى صىعَّمل اي  ىعىٍيًى كىسىعَّممى الطَّمتىاؼى بػىيػٍ
(  1)." عيى

 . ا٣بطاب بسمب  حـ  عرفحيى  ادت العرب كسمب الهزكؿ يٍركىةفهالاظ  ي  اسحيشكع 
اَْهَس َعَلْهُ ْم ُجَناٌح َأْن تَ ْبلَ ُغو  َفْضاًل ِمْن رَبُِّ ْم فَِ َذ  َأَفْضُلْم ِمْن َعَرفَاٍت ﴿ : قتلى تعأب .2

﴾ فَاذُْكُرو   الَّتَو ِعْنَي  ْاَ ْشَعِر  ْاَحَر ِم َو ذُْكُروُه َكَ ا َىَي ُكْم َوِإْن ُكْنُلْم ِمْن قَ ْبِلِو َاِ َن  اضَّتااِّهنَ 
 [.198: المقرة]

﴾ ..﴿لىٍيسى  ىعىٍيكيٍم جيهىاحه أىف تػىٍمحيػىغيتا فىٍضالن  يِّنم رَّمبيِّنكيمٍ :  ُب تفسّب قتلى تعأب(2)ركل المخارم
اًز، أىٍستىاقنا ":قػاؿ-رىًضيى العَّمىي  ىهػٍهي ىا- م ابم  ٌماس  [198: المقرة] ىجى

  ىانىٍت  يكىاظه، كى٦بىىهَّمةي، كىذيك ا٤ب
أىنػَّمهيٍم تىأىٜبَّميتا ًفيًى، فػىهػىزىلىتٍ  ﴿لىٍيسى  ىعىٍيكيٍم جيهىاحه أىٍف تػىٍمحيػىغيتا فىٍضالن ً ٍم : ُب ا١بىاًيًعيَّمًة، فػىعى َّما  ىافى اًْلٍسالىـي، فىكى

".  ُب  ىتىاًسًم ا٢بىجيِّن  [198: المقرة]رىبيِّنكيٍم﴾ 
﴿لىٍيسى  ىعىٍيكيٍم جيهىاحه أىٍف تػىٍمحيػىغيتا فىٍضالن ً ٍم : ُب قتلى تعأب (يػ1393)قاؿ الطاير بم  اشتر 

ٝبيٍعىةه  يٍعَبىًضىةه بػىٍْبى اٍل يحيػىعىاًافىٍْبً ٗبيهىاسىمىًة الهػَّمٍهًي  ىٍم أىٍ  ىاؿو ُب ا٢بٍىجيِّن تػيهىاُب اٍل ىٍقًصحى ً ٍهىي فػىهػىقىعى : " رىبيِّنكيٍم﴾
انيتا  ػىحيىبىرَّمجيتفى ً ٍهىي ُب ا٢بٍىجيِّن كىييتى الحييِّنجىارىةي بًمػىيىاًف أىنػَّمهىا الى تػيهىاُب اٍل ىٍقًصحى الشَّمٍرً يَّم  ًة  ىا  ى ـى ًإٔبى ًإبىااى اٍلكىالى

 بًا٢بٍىجيِّن اىرىا نا
انيتا  ػىرىٍكفى الحييِّنجىارىةى لًٍع يٍبرًـً ، . ًإٍبطىاالن ًل ىا  ىافى  ىعىٍيًى اٍل يٍشرً يتفى، ًإٍذ  ى فىاٍلفىٍضعي ييهىا ييتى اٍل ىاؿي

﴿كىآخىريكفى  ىٍضرًبيتفى ُب اٍِلىٍرًض  ػىٍمحيػىغيتفى ً ٍم : كىاٍبحًيغىااي اٍلفىٍضًع الحييِّنجىارىةي ًِلىٍجًع الريِّنٍبًح  ى ىا ييتى ُب قػىٍتلًًى تػىعىأبى 
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اًز ًإٔبى  ىكَّمةى اىريـى . [20: ا٤بز ع]فىٍضًع العَّمًى﴾  كىقىٍح  ىافى أىٍيعي ا١بٍىاًيًعيَّمًة ًإذىا خىرىجيتا ً ٍم سيتًؽ ًذم اٍل ىجى
: ً ٍهحىييمي اٍلمػىٍيمي كىالشيِّنرىااي قىاؿى الهَّماًبغىةي 
  ىادىٍت تيسىاًقطيًِب رىٍاًعي كىً يثػىرىٌب 

 
  ىاعى ًبًذم اٍل ىجىاًز كىٓبٍى ٙبيًٍسٍس ًبًى فى  ****

 ً ٍم صىٍتًت ًاٍرً يَّمةو قىالىٍت كىقىٍح ظىعىهيتا 
 

فيِّنيكيمي  ىٍم  ىٍشَبىًم أىدى ىا ****  يىٍع ُب ٨بًي
 قػيٍعتي ٥بىىا كىًييى تىٍسعىل ٙبىٍتى لىمَّمحًيهىا 

 
 (1).الى ٙبىًٍط ىهَّمًك ًإفَّم اٍلمػىٍيمى قىٍح زىرً ىا ****

اًز أىٍستىاقنا ُب ا١بٍىاًيًعيَّمًة : أىًم انٍػقىطىمى اٍلمػىٍيمي كىاىريـى، كى ىًم اٍبًم  ىمَّماسو    ىانىٍت  يكىاظي كى٦بىىهَّمةي، كىذيك اٍل ىجى
 (لىٍيسى  ىعىٍيكيٍم جيهىاحه أىٍف تػىٍمحيػىغيتا فىٍضالن ً ٍم رىبيِّنكيٍم ُب  تسم ا٢بٍىج): فػىحيىأىٜبَّميتا أىٍف  ػىحيَّمًجريكا ُب اٍل ىتىاًسًم فػىهػىزىلىتٍ 

ا اٍبمي  ىمَّماسو ًبزً ىادىة ُب  تاسم ا٢بٍىجيِّن  . أىٍم قػىرىأىيى
ا تػيمىاعي نػىفىاًئسي السيِّنعىًم  ًة كىتىحيكـي ً ٍشرً مى  ػىٍت نا كىًفيهى كىقىٍح  ىانىٍت سيتؽي  يكىاظى تػىٍفحيىحي  يٍسحيػىهىعَّم ًذم اٍلًقٍعحى

ا بػىٍْبى ٬بىٍعىةى كىالطَّماًئً ، ٍبيَّم  كىتػىحيػىفىاخىري اٍلقىمىاًئعي كى ػىحيىمىارىل الشُّرعىرىااي، فىًهيى أىٍ ظىمي أىٍستىاًؽ اٍلعىرىًب كى ىافى  ىٍتًقعيهى
اتػىٍْبً السُّرتقػىٍْبً بىًقيَّمةى  اًز، كىاٍل ىٍظهيتفي أىنػَّمهيٍم  ػىٍقضيتفى بػىٍْبى يى ٱبىٍريجيتفى ً ٍم  يكىاظى ًإٔبى ٦بىىهَّمةى ٍبيَّم ًإٔبى ًذم اٍل ىجى

اًز ًإٔبى  ىكَّمةى  اًز أىٍربىمى لىيىاؿو كىأىنَّمىي خىرىجى ً ٍم ًذم اٍل ىجى ـى ًبًذم اٍل ىجى ًة ًِلىفَّم الهَّماًبغىةى ذى ىرى أىنَّمىي أىقىا شىٍهًر ًذم اٍلًقٍعحى
:  فػىقىاؿى  ىٍذ يري رىاًاعىحيىىي 

ةن  ثى لىيىاؿو ٍبيَّم كىاًاحى  بىاتىٍت ثىالى
 

اًز تػيرىاً ي  ىٍهزالن زٲبىىا **** ًبًذم اٍل ىجى
(2) .

  (3)." ىادىٍت تيسىاًقطيًِب رىٍاًعي كىً يثػىرىٌب : ٍبيَّم ذى ىرى أىنَّمىي خىرىجى ً ٍم ييهىاًلكى اىاجًّا فػىقىاؿى   
 ات  اد الهَّمص  عل فهم  حيتق  ه ة ُب فهم الهَّمص، ايح،  البسات ا٣بطابنالاظ أف 

 .ا١بايعيةك رؼ كاا ة جاات  عل نفي ا٢برج الذم  انت  عيى  ادة ، ا١بايعية
﴾ َأِفهُضو  ِمْن َ ْهُث َأفَاَض  انَّتاُس َو ْ لَ ْغِفُرو   الَّتَو ِإنَّت  الَّتَو َغُفوٌر رَِ همٌ ﴿ٍبيَّم : قتلى تعأب .3

[. 199: المقرة]

                                                 
1

بٍػيىاينكاِلبيات ُب د تاف   : (ارٲبى) ا  تضم  عل ظهر المعّب ٙبت را مهم: ً يثػىرىٌب (.113ص)دار الكحيب العع ية، : ، طالهَّمابغىة الذُّر
؛   .قطم:(زـر)أ عل الصحر؛: (العمة)نسمة إٔب ا٢بـر

2
بٍػيىاينالميت ُب د تاف     . كثت تراقب ٝبا ات ٝبا ات: تػيرىاً ي  ىٍهزالن زٲبىىا (.113ص)دار الكحيب العع ية، : ، طالهَّمابغىة الذُّر
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، قىاؿى  انىٍت قػيرىٍ شه تىًق ي ديكفى : " ركل الطربم بسهحو  ىًم اٍبًم  ىمَّماسو انىًت اٍلعىرىبي تىًق ي ًبعىرىفىةى، كى ى  ى
فػىرىفىمى الهَّميبُّر صىعَّمل  [199: المقرة]ٍبيَّم أىًفيضيتا ً ٍم اىٍيحي أىفىاضى الهَّماسي﴾  ﴿: ذىًلكى بًاٍل يٍزدىلًفىًة، فىأىنٍػزىؿى العَّمىي 

(  1)".اي  ىعىٍيًى كىسىعَّممى اٍل ىٍتًق ى ًإٔبى  ىٍتًقً  اٍلعىرىًب ًبعىرىفىةى 

 
انىٍت قػيرىٍ شه كى ىٍم دىافى ًد هػىهىا " :  قالت-رىًضيى العَّمىي  ىهػٍهي ىا-ك ثعى  ا ركاو المخارم  م  ائشة   ى

، فػىعى َّما جىااى اًْلٍسالىـي أى ىرى  ، كى ىافى سىائًري العىرىًب  ىًقفيتفى ًبعىرىفىاتو انيتا  يسى َّمٍتفى ا٢بيٍ سى  ىًقفيتفى بًاٍل يٍزدىلًفىًة، كى ى
، ٍبيَّم  ىًق ى هًبىا، ٍبيَّم  يًفيضى ً هػٍهىا-اي  ىعىٍيًى كىسىعَّممى  صىعَّمل–العَّمىي نىًميَّمىي  : فىذىًلكى قػىٍتليىي تػىعىأبى "  أىٍف  ىٍأٌبى  ىرىفىاتو

  (2)."[199: المقرة]﴿ٍبيَّم أىًفيضيتا ً ٍم اىٍيحي أىفىاضى الهَّماسي﴾ 
 الٌهص ، ال نسحيطيم فهم[199: المقرة]﴿ٍبيَّم أىًفيضيتا ً ٍم اىٍيحي أىفىاضى الهَّماسي﴾ : فقىٍتليىي تػىعىأبى 

، دكف التقتؼ  عل  ادة العرب قمع اْلسالـ، كال سميع ٤بعرفة ذلك إالٌ  م جهة ا٣برب ٗبجرد العغة
كُب ذلك ركل الطربم بسهحو  م  ىٍمًح العَّمًى ٍبًم . أك   م نقع  ههم- رضي ا  ههم- م الصبابة 
، قىاؿى  يحو هػىهيٍم؛ " أىيب ٪بًى وي ابٍػحيىحىٍ تى أىٍ رى ا٢بٍيٍ ًس، رىٍأ نا رىأىٍكوي بػىيػٍ انىٍت قػيرىٍ شه الى أىٍدرًم قػىٍمعى اٍلًفيًع أىٍك بػىٍعحى  ى

ةي اٍلمػىٍيًت، كىقىاًاهيت  ىكَّمةى كىسىاً هيتيىا، فػىعىٍيسى ًِلىاىحو ً مى اٍلعىرىًب : قىاليتا ٫بىٍمي بػىهيت ًإبٍػرىاًييمى، كىأىٍيعي ا٢بٍيٍر ىًة كىكالى
ٍيئنا ً مى ا٢بًٍعيِّن  ى ىا  ً ٍثعي اىقيِّنهىا، كىالى ً ٍثعي  ىٍهزًلًهىا، كىالى تػىٍعًرؼي لىىي اٍلعىرىبي ً ٍثعى  ىا تػىٍعًرؼي لىهىا، فىالى تػيعىظيِّن يتا شى

قىٍح  ىظَّم يتا ً مى ا٢بًٍعيِّن ً ٍثعى  ىا : تػيعىظيِّن يتفى ا٢بٍىرىـى، فىًإنَّمكيٍم ًإٍف فػىعىٍعحييٍم ذىًلكى اٍسحيىخىفَّمًت اٍلعىرىبي ًٕبىرىً كيٍم، كىقىاليتا
فىاضىةى ً هػٍهىا، كىييٍم  ػىٍعرًفيتفى كى يًقرُّركفى أىنػَّمهىا ً مى اٍل ىشىاً ًر .  ىظَّم يتا ً مى ا٢بٍىرىـً  فػىحيػىرى يتا اٍلتقيتؼى  ىعىل  ىرىفىةى، كىاٍْلً

ا ٫بىٍمي أىٍيعي : ًإالَّم أىنػَّمهيٍم قىاليتا. كىا٢بٍىجيِّن كىًد ًم ًإبٍػرىاًييمى، كى ػىرىٍكفى ًلسىائًًر الهَّماًس أىٍف  ىًقفيتا  ىعىيػٍهىا، كىأىٍف  يًفيضيتا ً هػٍهى
، كىا٢بٍيٍ سي  ا نػيعىظيِّن يهىا ٫بىٍمي ا٢بٍيٍ سي ، فػىعىٍيسى  ػىٍهمىًغي لىهىا أىٍف ٬بىٍريجى ً مى ا٢بٍيٍر ىًة، كىالى نػيعىظيِّنمي غىيػٍرىيىا  ى ى

ـً
: ا٢بٍىرى

دىهًتًٍم ًإ َّماييٍم، فػىيىًبعُّر ٥بىيٍم   ٍبيَّم جىعىعيتا ًل ىٍم كىلىحيكا ً مى اٍلعىرىًب ً ٍم سىاً ًِب ا٢بًٍعيِّن ً ٍثعى الَّمًذم ٥بىيٍم ًبتالى
ـً
أىٍيعي ا٢بٍىرى

عُّر ٥بىيٍم، كىٰبىٍريـي  ىعىٍيًهٍم  ىا ٰبىٍريـي  ىعىٍيًهمٍ  ، ٍبيَّم ابٍػحيىحى يتا .  ىا ٰبًى انىٍت ً هىانىةي، كىخيزىا ىةي قىٍح دىخىعيتا  ىعىهيٍم ُب ذىًلكى كى ى
انيتا .. ُب ذىًلكى أي يترنا ٓبٍى تىكيمٍ  ، فىكى انىٍت ًبًى، كىأىخىذيكا ٗبىا شىرى يتا ٥بىيٍم ً ٍم ذىًلكى فىبى ىعيتا  ىعىل ذىًلكى اٍلعىرىبى فىحى

ا صىعَّمل اي  ىعىٍيًى كىسىعَّممى، فىأىنٍػزىؿى العَّمىي ًاْبى أىٍاكىمى لىىي ًد هىىي، كىشىرىعى لىىي   ىعىل ذىًلكى اىٌبَّم بػىعىحى العَّمىي ٧بيى َّمحن
 ،[199: المقرة]﴿ٍبيَّم أىًفيضيتا ً ٍم اىٍيحي أىفىاضى الهَّماسي كىاٍسحيػىٍغًفريكا العَّمىى ًإًف العَّمىى غىفيتره رىًايمه﴾ : ايجَّمحيىىي 
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فىاضىًة ً هػٍهىا؛ فػىتىضىمى .  ػىٍعًِب قػيرىٍ شنا كىالهَّماسي اٍلعىرىبي  ، كىاٍلتيقيتًؼ  ىعىيػٍهىا، كىاٍْلً فػىرىفػىعىهيٍم ُب سىهىًة ا٢بٍىجيِّن ًإٔبى  ىرىفىاتو
ـً ًاْبى بػىعىحى العَّمىي رىسيتلىىي  انىٍت قػيرىٍ شه ابٍػحيىحىٍ تى ً ٍهىي  ىًم الهَّماًس بًاٍْلًٍسالى  (1)".العَّمىي أىٍ رى ا٢بٍيٍ ًس، كى ىا  ى

 
ُمو  أِلَنْ ُفِسُ ْم َو ت َّتُقو   الَّتَو ﴿ : قتلى تعأب .4 ِنَساؤُُكْم َ ْرٌث َاُ ْم فَْأُتو  َ ْرَثُ ْم أَنَّتى ِ ْئُلْم َوَقيِّ

 [.223: المقرة] ﴾ َو ْعَلُ و  أَنَّتُ ْم ُماَلُقوُه َوَبشِِّر  ْاُ ْ ِمِنهنَ 

قح  قم ستا فهم ٥بذو اا ة الكرٲبة، لكم  عرفة سمب الهزكؿ  م  عرفة االة أصباهبا ك اداهتا 
ُب  ثع يذو اِل ر  ز ع اْلشكاؿ كالعمس، كلقح  اف ابم  ماس  ا٤با ٕباؿ نزكؿ يذو اا ة ك ا تعهيى، 

،  ىٍم ٦بيىاًيحو، قىاؿى  ، : " لقح ركل الطربم بسهحو  ىٍم أىبىافى ٍبًم صىاًلحو  ىرىٍضتي اٍل يٍصبى ى  ىعىل اٍبًم  ىمَّماسو
ًذًو اٍا ىةً  ثى  ىرىضىاتو ً ٍم فىاًٙبىحًيًى ًإٔبى خىاٛبىحًيًى أيكًقفيىي ً ٍهحى  يعيِّن آ ىةو كىأىٍسأىليىي  ىهػٍهىا، اىٌبَّم انٍػحيػىهىل ًإٔبى يى : ثىالى

ٍرثىكيٍم أىىنَّم ًشٍئحييٍم﴾  ا ا٢بٍىيَّم ً ٍم ":فػىقىاؿى اٍبمي  ىمَّماسو  [223: المقرة]﴿ًنسىاؤي يٍم اىٍرثه لىكيٍم فىٍأتيتا اى  ًإفَّم يىذى
، كى يٍحًبرىاتو  تو انيتا  ىٍشرىايتفى الهيِّنسىااى ٗبىكَّمةى، كى ػىحيػىعىذَّمذيكفى هًبًمَّم  يٍقًمالى ،  ى ًح هىةى تػىزىكَّمجيتا ُب . قػيرىٍ شو فػىعى َّما قىًح يتا اٍل ى

انيتا  ػىٍفعىعيتفى بًالهيِّنسىاًا ٗبىكَّمةى، فىأىٍنكىٍرفى ذىًلكى كىقػيٍعمى  ميتا لًيػىٍفعىعيتا هًبًمَّم  ى ىا  ى ا شىٍيان ٓبٍى نىكيٍم : اٍِلىٍنصىاًر، فىذىيى يىذى
نػيٍؤتىل  ىعىٍيًى فىانٍػحيىشىرى ا٢بٍىًح حي اىٌبَّم انٍػحيػىهىل ًإٔبى رىسيتًؿ العَّمًى صىعَّمل اي  ىعىٍيًى كىسىعَّممى، فىأىنٍػزىؿى العَّمىي تػىعىأبى ذًٍ ريوي ُب 

ٍرثىكيٍم أىىنَّم ًشٍئحييٍم﴾ : ذىًلكى  ًإٍف ًشٍئتى فى يٍقًمعىةن كىًإٍف ًشٍئتى  [223: المقرة]﴿ًنسىاؤي يٍم اىٍرثه لىكيٍم فىٍأتيتا اى
،  ػىقيتؿي  اٍئًت ا٢بٍىٍرثى ً ٍم اىٍيحي : فى يٍحًبرىةن كىًإٍف ًشٍئتى فػىمىارً ىةن كىًإ٭بَّمىا  ػىٍعًِب ًبذىًلكى  ىٍتًضمى اٍلتىلىًح لًٍعبىٍرثو

  (2)."ًشٍئتى 
ا ا٢بٍىًح حي :" ُب تفسّب الصبايب ٥بذو اا ة بقتلى (ق405:ت)ا٢باً م الهػَّمٍيسىابيترمك٥بذا  عق  يىذى

ةه  ىٍم آًخرًيىا، كىلىٍيسىٍت ٗبىٍتقيتفىةو، فىًإفَّم الصَّمبىايبَّم الَّمًذم شىًهحى اٍلتىٍايى كىالحيػَّمٍهزً عى فىأىٍخمػىرى  ىٍم آ ىةو  كىأىٍشمىاييىي  يٍسهىحى
ا فىًإنَّمىي اىًح حه  يٍسهىحه  ا كى ىذى ا نػىزىلىٍت ُب  ىذى كبغض الهَّمظر  م صبة  ا ذ رو ا٢با م،  (3)".ً مى اٍلقيٍرآًف أىنػَّمهى

 .فإنى  همئ  م أٮبية تفسّب الصبايب الذم شهح الحيهز ع ك رؼ أسمابى ك البساتى
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 :، ك م بيههافهي  ثّبة: أ ا العادات القتلية:  في ضوء  اقرآن  ا ريم اعاد ت  اقواهة
 

 .[15: اى]﴾ ِإنَّت  اسَّتاَعَة آتَِهٌة َأَكاُد ُأْخِفهَما اُِلْجَ ى ُكلُّد نَ ْفٍس ِبَ ا َتْسَعى ﴿:قتلى تعأب .5

، قػىٍتليىي بسهحو  (ق310)أكرد اْل اـ الطربم  ،[15: اى]﴿أى ىادي أيٍخًفيهىا﴾ :  ىًم اٍبًم  ىمَّماسو
ا غىٍّبًم": ػىقيتؿي   .(1)"ً ٍم نػىٍفًسي:  أ ضاقىاؿى  ؛ كالى تىٍأتًيكيٍم ًإالَّم بػىٍغحيىةن : قىاؿى ؛ ك الى أيٍظًهري  ىعىيػٍهىا أىاىحن

:" كذ ر  عهايا، كرجح  عُب قرااة اِل صار، كقاؿ(2)بالفحيح" أىخفيها"ٍب تهاكؿ الطربم قرااة 
ٍرنىا، ثػىمىتى كىصىحَّم ،فىًإذىا  ىافى ذىًلكى  ىذىًلكى  نىا ًل ىا ذى ى ائًزو ً ٍهحى  كى ىافى اٍلفىحٍيحي ُب اٍِلىًلً  ً ٍم أىٍخًفيهىا غىيػٍرى جى

، كىييتى أىفَّم  ىٍعُبى ذىًلكى  ا ً ٍم نػىٍفًسي،اٍلتىٍجىي اٍاخىري ، فػىهيتى أىفَّم .  أى ىادي أىٍسحيػيرييى كىأى َّما كىٍجىي ًصبَّمًة اٍلقىٍتًؿ ُب ذىًلكى
نَ ُممْ العَّمىى تػىعىأبى ذًٍ ريوي خىااىبى بًاٍلقيٍرآًف اٍلعىرىبى  ىعىل  ، فػىعى َّما َما يَ ْعرُِفونَُو ِمْن َكاَلِمِمْم َوَجَرى ِبِو ِخطَابُ ُمْم بَ ه ْ

ٍيئنا ييتى لىىي  يًسر   ً ًهٍم أىٍف  ػىقيتؿى أىاىحيييٍم ًإذىا أىرىادى اٍل يمىالىغىةى ُب ا٣ٍبىربىً  ىٍم ًإٍخفىائًًى شى قىٍح :  ىافى  ىٍعريكفنا ُب  ىالى
ًة اٍسحًيٍسرىارًم ًبًى، كىلىٍت قىحىٍرتي أيٍخًفيًى  ىٍم نػىٍفًسي أىٍخفىٍيحييىي،  ا اٍِلىٍ رى  ىٍم نػىٍفًسي ً ٍم ًشحَّم ً ٍحتي أىٍف أيٍخًفيى يىذى
نَ ُمْم، َوَما َقْي َعَرُفوُه ِفي  َخا َبَ ُمْم َعَلى َ َسِب َما َقْي َجَرى ِبِو  ْ ِلْعَ اُاُمْم ِفي َذِاَك ِمَن  ْاَ اَلِم بَ ه ْ

أيكلىًئكى : كىذيً رى أىنَّمىي ايًكي  ىًم اٍلعىرىًب أىنػَّمهيٍم  ػىقيتليتفى . ... كىقىٍح ًقيعى ُب ذىًلكى أىقػٍتىاؿه غىيػٍري  ىا قػيٍعهىا، .َمْنِطِقِممْ 
: أى ىادي أىبٍػرىحي  ىٍهًزٕب : كىايًكيى :  قىاؿى ؛الى أىٍنزًؿي ًإالَّم  ىعىٍيًهمٍ :  ىٍعهىاوي : أىٍصبىايب الَّمًذ مى أى ىادي أىٍنزًؿي  ىعىٍيًهٍم، كىقىاؿى 

وي لًمػىٍعًض الشُّرعىرىااً   .[المبر الكا ع]:أىٍم  ىا أىبٍػرىحي  ىٍهًزٕب، كىاٍاحييجَّم بًمػىٍيتو أىٍنشىحى
يػٍري ًإرىادىةو    ىادىٍت كىً ٍحتي كىتًٍعكى خى

 
 لىٍت  ىادى ً ٍم  ىٍهًح الصَّممىابىًة  ىا  ىضىل ****

ا لحييٍجزىل  يعُّر نػىٍفسو ٗبىا تىٍسعىل: فػىيىكيتفي اٍل ىٍعُبى : أىرىادىٍت، قىاؿى : ًبكىادىتٍ :  يرً حي : كىقىاؿى   : قىاؿى . أيرً حي أيٍخًفيهى
كى٩بَّما  يٍشًمىي ذىًلكى قػىٍتؿي زىٍ ًح ا٣ٍبىٍيعً 
 .[المبر الطت ع]:(3)

                                                 
1

 .(285/ 18)تفسّب الطربم  

2
٨بحيصر ُب شتاذ القرآف  م  حياب المح م، البم : نسمت يذو القرااة إٔب أيب الحرداا كسعيح بم جمّب، كيي قرااة شاذة،  هظر 

-ق1430: طمت ات ا٤بعهح اِل٤باين ل ٕباث الشرقية، ط- بّبكت- ؤسسة الر اف: برجشَباسرف ط.خالت ى،  ِب بهشرو، ج
 .87ص.ـ2009

3
 (ز ح ا٣بيع)لقب ؛  م أبطاؿ ا١بايعية:  ز ح بم  هعهع بم  ههب بم  محرضا،  م اييِّنئ،  هيحيى أبت  يكه :يت(ق9)زىٍ ًح ا٣ٍبىٍيعً  

كلى . ك اف شا را ٧بسها، كخطيما لسها،  تصتفا بالكـر؛  اف ات ال جسي ا،  م أٝبع الهاس. لكثرة خيعى، أك لكثرة ارادو هبا
- دار الفكر  : الهاشر ، ٠بّب جابر: ٙبقيق ، (ق356: ت) اِلصمهاين أبت الفرج،  اِلغاين:  هظر. هاجاة  م  عب بم زيّب
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اىىي   سىرً مه ًإٔبى ا٥ٍبىٍيجىاًا شىاؾو ًسالى

 
ا ًإٍف  ىكىادي قػىٍرنيىي  ػىحيػىهػىفَّمسي  **** فى ى

(1) 
، قىاؿى :  ىأىنَّمىي قىاؿى : كىقىاؿى   ا  ػىحيػىهػىفَّمسي قػىٍرنيىي، كىًإالَّم ضىعي ى اٍل ىٍعُبى  .[المبر الطت ع]:كىقىاؿى ذيك الرُّر َّمةً : فى ى

 ًإذىا غىيػَّمرى الهَّمٍأمي اٍل يًبميِّنْبى ٓبٍى  ىكىحٍ 
 

رىًسيسي ا٥ٍبىتىل ً ٍم ايبيِّن  ىيَّمةى  ػىمػٍرىحي  ****
(2) 

ٍح  ػىمػٍرىحي : كىلىٍيسى اٍل ىٍعُبى : قىاؿى   ٓبٍى  ػىمػٍرىٍح، أىٍك : أىٍم بػىٍعحى  يٍسرو، كى ػىمػٍرىحي بػىٍعحى  يٍسرو، كىًإ٭بَّمىا اٍل ىٍعُبى : ٓبٍى  ىكى
، قىاؿى  كى ىذىًلكى قػىٍتؿي أىيب الهَّمٍجمً : ٓبٍى  يرًٍد  ػىمػٍرىحي، كىًإالَّم ضىعي ى اٍل ىٍعُبى

 [المبر المسيط]:(3)
 كىًإٍف أىتىاؾى نىًعي  فىاٍنحيبىمَّم أىبنا

 
ااى كىا٣ٍبيطىمىا **** قىٍح  ىادى  ىٍضطىًعمي اٍِلىٍ حى

(4) 
ا ًإذىا أىرىادى  ىادى كىٓبٍى  يرًٍد  ػىٍفعىعي :  ىكيتفي اٍل ىٍعُبى : كىقىاؿى   ااى، كىًإالَّم ٓبٍى  ىكيٍم  ىٍحان  (5)."قىًح اٍضطىعىمى اٍِلىٍ حى

 .  كأيخفيها، أىٍخفيها عل يذا اِلساس فرؽ ٝبم  م أيع العغة، بْب
:  فهت  ير ح ،(أ ادي أىٍخفيها  ) :ك م قرأ :"(يػ170: ت)ا٣بىًعيع بم أٞبح الفراييحمقاؿ 
  (6)". كأيخفيها أم أًسريا  م اْلٍخفاا،أيٍظهرييا

أر حي أسَبيا؛ ك م قاؿ  ﴿أى ىادي أيٍخًفيهىا﴾:" (يػ291:ت)ا٤بعركؼ بثػىٍععىب كقاؿ أبت العىمىاس
 (7)." قاؿ أيظًهرلأىٍخ ً 

 بفحيح اِلل  فإنى" أىٍخًفيهىا"فأ ا :" بقتلى(ق392)بالفحيح، ابم ًجِبيِّن (أ ادي أىٍخفيها  )كىكىجىى قرااة 
 (1)."أيظهريا

                                                 
1

شعر ز ح - كلعع اقق أغفعى-كٓب أجحو ُب د تانى ا٤بطمتع. (384/ 3 ).دار صادر: ،طلساف العربكالميت أكردو صااب  
 .ـ1988-ق1408:دار ا٤بأ تف لعَباث،ط اِلكٔب: الح حيتر أٞبح ٨بحيار الربزة، ط: ا٣بيع الطٌائي، ٝبم كدراسة كٙبقيق

2
 (.43ص)الميت ُب دكاف ذم الٌرٌ ة،  

3
 ميح ا بم  ىمحة بم ا٢بٍىاًرث بم ًإ ىاس بم  ىٍتؼ بم ربيعىة بم   كا٠ٍبى اٍلفضع بم قحا ىة بم  ميح بم ٧بيى َّمح بم:(ق130)أىبيت الهَّمٍجم 

نمغ ُب العصر اِل تم، ك اف ٰبضر ٦بالس  مح .   م أ ابر الرٌجاز ك م أاسم الهاس إنشادا لعشعر؛  ىالك بم ربيعىة بم  جع
 .(151/ 5) اِل الـ لعزر عي ؛(737/ 2)امقات فبتؿ الشعراا :   هظر.ا٤بعك بم  ركاف ككلحو يشاـ

4
: ،  ٝبعى كشراى كاققى، د ٧ب ح أد ب  مح التااح صرباف،ط(يػ130)كالميت ُب د تاف أيب الهجم العجعي الفضع بم قحا ة  

 (.78ص). ـ2006-ق1427:ط- بح شق- طمت ات ٦ب م العغة العربية
 .(288/ 18)تفسّب الطربم  5
6

 .(314/ 4)العْب  حياب  

7
 مح : ، شرح كٙبقيق(يػ291: ت)أٞبح بم ٰبٓب بم ز ح بم سيار الشيماين بالتالا، أبت العماس، ا٤بعركؼ بثععب ، ٦بالس ثععب 

 .231ص.ـ1956:الثانية :ط- ٗبصر-دار ا٤بعارؼ:السالـ ٧ب ح ياركف، ط
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: أ حي ها كبالفحيح: بًالضَّمميِّن   ﴿أى ىادي أيٍخًفيهىا﴾:"(يػ1094: ت)المىقاا الكىفىتم  أىبيتكقاؿ 
 (2)".أظهريا

 

ًر  ِمْن َذِاَك َجنَّتاٍت َتْجِري ِمْن َتْحِلَما ﴿: قتلى تعأب .6 تَ َباَرَك  اَّتِذي ِإْن َ اَء َجَعَل َاَك َخه ْ
 .[10: الفرقاف]﴾  أْلَنْ َماُر َوَيْجَعْل َاَك ُقُصورً 

ةن : ﴿كىٯبىٍعىٍع لىكى قيصيترنا﴾": ىٍم ٦بيىاًيحو قػىٍتليىي  انىٍت قػيرىٍ شه تػىرىل اٍلمػىٍيتى ً ٍم ؛  بػيييتتنا  ىٍمًهيَّمةن  يشىيَّمحى  ى
ائًهنا  ىا  ىافى    (3)."ًاجىارىةو قىٍصرنا  ى

ًف صىًبيبىاًف، أىاىحيٮبيىا  ىحيؿُّر  ىعىل :"(قىصىرى ): (يػ395 )قاؿ ابم فارس  اٍلقىاؼي كىالصَّمادي كىالرَّمااي أىٍصالى
اوي كىهًنىا ػىحيىىي، كىاٍاخىري  ىعىل ا٢بٍىٍمسً  ًف  يحيػىقىارًبىافً . أىالَّم  ػىمػٍعيغى الشَّمٍياي  ىحى   (4)."كىاٍِلىٍصالى

ليسيابم  ىًطٌية قاؿ  ك انت العرب تس ي  ا  اف  م الشعر كالصتؼ :" (يػ542: ت )اِلىٍنحى
 (5)ػ" قصرا ِلنى قيًصر  م الحاخعْب كا٤بسحيأذنْببا١بحرافكالقصب بيحيا، كتس ي  ا  اف 

، كى٠بييِّنيى اٍلقىٍصري قىٍصرنا ًِلىفَّم :"(يػ671: ت)أبت  مح ا القيٍراييب كقاؿ   كىاٍلقىٍصري ُب العُّرغىًة ا٢بٍىٍمسي
كى ىا  ػيحيَّمخىذي ً مى الصُّرتًؼ . اٍلعىرىبي تيسى يِّني بػيييتتى الطيِّنًْب اٍلقىٍصرى : كىًقيعى .  ىٍم ًفيًى  ىٍقصيتره  ىٍم أىٍف  يتصىعى إًلىٍيىً 

  (6 )."اىكىاوي اٍلقيشىٍّبًمُّر . كىالشَّمٍعًر اٍلمػىٍيتى 
 
َنَك بُ ْعَي  ْاَ ْشرِقَ ْهِن فَِبْئَس  ْاَقرِيُن﴾  ﴿َ لَّتى ِإَذ  َجاَءنَا قَاَل يَا: قاؿ تعأب .7 اَْهَت بَ ْهِني َوبَ ه ْ

 .[38: الزخرؼ]

                                                                                                                                                         
1

كزارة : الهاشر، (يػ392: ت)أبت الفحيح  ث اف بم جِب ا٤بتصعي ، احيسب ُب تميْب كجتو شتاذ القرااات كاْل ضاح  هها 
 .(47/ 2 ).ـ1999- يػ1420: ، ط-اجملعس اِل عل لعشئتف اْلسال ية-اِلكقاؼ

2
 .(64: ص).الكعيات 

3
 .14996 : برقم(2666/ 8)٧بققا - تفسّب ابم أيب ااًب  

4
 .(96/ 5) قا يس العغة  

5
 .(201/ 4)تفسّب ابم  طية  

6
 .(6/ 13)تفسّب القرايب  



 

 

138 

 

أىٍم بػيٍعحى  ىا بػىٍْبى اٍل ىٍشرًًؽ كىاٍل ىٍغًرًب، فػىغىعَّمبى اٍسمى أىاىًحٮًبىا  ىعىل (:" 310)قاؿ ابم جر ر الطربم
ا ًقيعى   .ًشٍمىي اٍلقى ىرىٍ مً : اٍاخىًر،  ى ى

:  كى ى ىا قىاؿى الشَّماً ري 
اًا  ىعىٍيكيمٍ  ٍذنىا بًآفىاًؽ السَّم ى  أىخى

 
لىهىا قى ىرىايىا كىالهُّرجيتـي الطَّمتىاًلمي  ****

(1) 
: كى ى ىا قىاؿى اٍاخىري  

 فػىمىٍصرىةي اٍِلىٍزًد ً هَّما كىاٍلًعرىاؽي لىهىا
 

ـي  **** ًف كىً هَّما ً ٍصري كىا٢بٍىرى  كىاٍل ىٍتًصالى
ًف، فػىغىعَّمبى اٍل ىٍتًصعى : اٍل ىٍتًصعى كىا١بٍىزً رىةى، فػىقىاؿى :  ػىٍعًِب    (2)".اٍل ىٍتًصالى

يهها بعح ا٤بشرؽ كا٤بغرب، فع ا  (اٍل ىٍشرًقػىٍْبً ) عُب :" (يػ311: ت)أبت إسباؽ الزَّمجَّماج كقاؿ 
 ر ح الش س كالق ر، ك  ا قالتا  لها ق رايا كالهجـت الطتالم :ا٤بشرؽ   ا قاؿ جعال اثهْب غعب لفظ

  (3)-".رٞبةي العَّمى  ىعىٍيًه ىا-سهةي العي ىرٍ م  راد سهةي أيب بكر ك  ر
 ا  هحنا إال :  م ذلك قت٥بم:" ُب  عاين  ع ات الهاس (يػ328: ت)أبت بكر اِلىنٍػمىارم كقاؿ 

ىعىتاف . الحي ر كا٤باا: اِلستداف،  راد باِلستد م
ا٤بشرؽ : ا٣باًفقاف: ك ذلك. العيع كالههار: كا٤ب

ٍتصالف. الكتفة كا٢بّبة:  كا٢ًبّبتاف...كا٤بغرب
ى
  (4)".ا٤بتصع كا١بز رة: كا٤ب

 
 معرفة  السان  اذي ن ل بو  اقرآن. 

ى ٥بىيمٍ  ك ػيمىشيِّنرىيم، لىعىعَّمهيٍم  ػىحيىذى َّمريكفى  نزؿ القرآف بعساف العرب، كبعساف الٌهيٌب ا٤برسع إليهم، اٌٌب  ػيمػىْبيِّن
ى ٥بىيٍم﴾ : ؛ قاؿ تعأب : ؛ كقاؿ سمبانى[4: إبراييم]﴿كى ىا أىٍرسىٍعهىا ً ٍم رىسيتؿو ًإالَّم بًًعسىاًف قػىٍتً ًى لًييمػىْبيِّن

﴿فىًإ٭بَّمىا : ؛ كقاؿ سمبانى [97:  رًن]﴿فىًإ٭بَّمىا  ىسَّمٍرنىاوي بًًعسىاًنكى لحييمىشيِّنرى ًبًى اٍل يحيَّمًقْبى كىتػيٍهًذرى ًبًى قػىٍت نا ليحًّا ﴾ 
﴿ : ؛ كيذا العساف يت العريب ا٤بمْب؛ قاؿ تعأب[58: الحخاف] ىسَّمٍرنىاوي بًًعسىاًنكى لىعىعَّمهيٍم  ػىحيىذى َّمريكفى﴾ 

                                                 
1

 1407:اِلكٔب: دار الكحيب العع ية، ط: د تاف الفرزدؽ، شراى كقٌحـ لى اِلسحياذ  عل فا تر،ط: الميت لعفرزدؽ كيت ُب د تانى  
 (.361ص).ـ1987-ق

2
 .(606/ 21)ت شا ر ،تفسّب الطربم 

3
 .(412/ 4) عاين القرآف كإ رابى لعزجاج  

4
ااًب صاّب . د: اقق، (يػ328: ت)٧ب ح بم القاسم بم ٧ب ح بم بشار، أبت بكر اِلنمارم ، الزاير ُب  عاين  ع ات الهاس 

 .(504/ 1).ـ1992- يػ 1412 :اِلكٔب: ، طبّبكت–  ؤسسة الرسالة : الهاشر، الضا م
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قاؿ ؛ ؛ فهذا العساف ارم أف تعرفى العرب كتعي  عانيى[195: الشعراا]بًًعسىافو  ىرىيبٍّ  يًمْبو﴾ 
 (1)." فإ٭با خااب ا بكحيابى العربى  بعساهنا،  عل  ا تػىٍعًرؼ ً م  عانيها":(يػ204:ت) الشَّماًفعي

نزؿى القرآفي الكرًني كا٤بخااىمتف ًبًى قتـه  ىرىب، أكلت بيافو ": (يػ370:ت)قاؿ أبت  هصتر اِلزيرم 
، كفهمو بارع، أنزلىي جٌع ذ رو بعساهنم، كىًصيغىة  ىالى هم الَّمًذم نشئتا  ىعىٍيًى، كجيًمعتا  عل الهُّرٍطق ًبًى،  فاضعو
رٌبتا ًبًى  ٍعرفيتفى كيجيتو خطابى، ك فه تف فهتف نظا ى، كىالى ٰبىٍحيىاجيتفى ًإٔبى تععُّرم  شكعى كغر ب أىٍلفىاظى،  فحيحى

ااجةى ا٤بتلح م الهاشئْب ًفي ىم الى  ععم لسافى اٍلعىرىب اىٌبَّم  ععَّم ىى، كىالى  فهم ضركبى كىأىٍ ثىالى، كارقى 
 (2)."كأساليمى، اٌٌب  فىهَّم ىها

كيذا العساف لى  رؼ  هح أصبابى، كارائق ُب القتؿ، ٰبحيكم إليى؛ قاؿ الشَّماًايب 
 أىنَّمىي الى بيحَّم ُب فػىٍهًم الشَّمرً عىًة ً ًم اتػيِّنمىاًع  ىٍعهيتًد اٍِلي يِّنييِّنْبى، كىييمي اٍلعىرىبي الَّمًذ مى نػىزىؿى اٍلقيٍرآفي ": (يػ790:ت)

بًًعسىاهًنًٍم، فىًإٍف  ىافى لًٍععىرىًب ُب ًلسىاهًنًٍم  يٍرؼه  يٍسحيىً ر ، فىالى  ىًصحُّر اٍلعيحيكؿي  ىٍهىي ُب فػىٍهًم الشَّمرً عىًة، كىًإٍف ٓبٍى 
ا جارو ُب اٍل ىعىاين كىاٍِلىٍلفىاًظ  ، فىالى  ىًصحُّر أىٍف ٯبيٍرىل ُب فػىٍهً هىا  ىعىل  ىا الى تػىٍعرًفيىي؛ كىيىذى  ىكيٍم ٍبىَّم  يٍرؼه

 (3)."كىاٍِلىسىالًيبً 
 ابم  ٌماس ُب يذا ا٤بيحاف، ايح أكٔب ايحي ا ان خاصان، ال  حار ى فيى أاح، كنسحيطيم كقح اشحيهر

، كاالاحيكاـ إٔب لغة العرب لعغة أ طل ايحي ا ان أف نع س جعيان يذا ا٤بههج  م خالؿ تفسّبو ايح 
 . كستؼ  كتف إ ضاح يذا اِل ر، ُب ا١بانب الحيطميقي ، كجععى أاح  صادر المياف،نثران كشعران 
 
  قصيهم المة و سن فم و. 

 : سن فم و
ابىًة فػىٍهمه ُب اٍلقيٍرآًف ٱبىٍفىل  ىعىل أىٍ ثىًر اٍل يحيىأىخيِّنرً مى  ى ىا أىفَّم ..: "(يػ728)ابم تػىٍيً يَّمة  قاؿ كىلًعصَّمبى

ا أىٍ ثػىري اٍل يحيىأىخيِّنرً مى فىًإنػَّمهيٍم شىًهحيكا الرَّمسيتؿى كىالحيػَّمٍهزً عى  ٥بىيٍم  ىٍعرًفىةن بًأي يترو ً ٍم السُّرهَّمًة كىأىٍاتىاؿي الرَّمسيتًؿ الى  ػىٍعرًفػيهى

                                                 
  (.50/ 1 )لعشافعي الرسالة 1
 .(5/ 1)هتذ ب العغة  2
 (.131/ 2 )ا٤بتافقات 3



 

 

140 

 

كى ىا ػىهيتا الرَّمسيتؿى كى ىرىفيتا ً ٍم أىقػٍتىالًًى كىأىفػٍعىالًًى كىأىٍاتىالًًى ٩بَّما  ىٍسحيىًحلُّرتفى ًبًى  ىعىل  يرىاًدًيٍم  ىا ٓبٍى  ػىٍعرًٍفىي أىٍ ثػىري 
 (1)".اٍل يحيىأىخيِّنرً مى الَّمًذ مى ٓبٍى  ػىٍعرًفيتا ذىًلكى 

ًذًو اٍا ىًة اٍلعي يتـى، كىييمي اٍلعىرىبي ".. (:745:ت)أبت ايَّماف كقاؿ  ابىةي ً ٍم يى كىقىٍح فىًهمى الصَّمبى
  (2)ايػ ."اٍلفيصَّمحي اٍل ىٍرجيتعي إًلىٍيًهٍم ُب فػىٍهًم اٍلقيٍرآفً 

 
فعاد الصتاب إٔب :"  كيت  حيكعم  م فهم الصبابة(يػ751:ت) ابم قػىييِّنم ا١بىٍتزً َّمة ك قتؿ

القرآف يت  كفهم الصبابة ُب: "؛ كقاؿ(3)ػ."تفسّب الصبابة، كيم أ عم اِلي ة بكحياب ا، ك رادو  هى
  (4)".الغا ة الٍب  عيها ا٤بعتؿ

بفهمو ُب تأك ع الكحياب، بح تة - رىًضيى العَّمىي  ىهػٍهي ىا- كقح  ر  عها أف ا خصَّم ابم  مَّماس
العَّمهيمَّم فقيِّنهىي ُب »: كُب ركا ة  (5 )«.العَّمهيمَّم  ىعيِّنٍ ىي الكحياب »: كذلك بقتلى- صىعَّمل العَّمىي  ىعىيًى كىسىعَّممى -نمٌيها 
 (7 )«. العَّمهيمَّم  ىعيِّنٍ ىي ا٢بًٍٍك ىةى »: كُب ركا ة (6 )«.الحيِّن م

 (8)".كىلىًهٍعمى تػىٍرٝبيىافي القيٍرآًف اٍبمي  ىمَّماسو : "  فيى  قتؿ- رضي ا  هى- مح ا بم  سعتد كيذا 
 .ك ا يذا إالٌ ٢بسم فه ى، الذم ا حيسمى  م خالؿ اِلدكات الٍب تعْب  عل الفهم

 
 : ا قصي المة 

                                                 
1

 .(200/ 19)٦ب تع الفحياكل  

2
 .(69/ 2)المبر ايط ُب الحيفسّب  

3
دار : الهاشر، (يػ751: ت)٧ب ح بم أيب بكر بم أ تب بم سعح مشس الح م ابم قيم ا١بتز ة ، ار ق ا٥بجرتْب كباب السعادتْب 

 .(383: ص) .يػ1394الثانية، : ، طالسعفية، القايرة،  صر

4
: ت)٧ب ح بم أيب بكر بم أ تب بم سعح مشس الح م ابم قيم ا١بتز ة ، شفاا الععيع ُب  سائع القضاا كالقحر كا٢بك ة كالحيععيع 

 .(259: ص).ـ1978/يػ1398: ،طدار ا٤بعرفة، بّبكت، لمهاف: الهاشر، (يػ751
5

 .(99ص)كقح  ضل  ، 75: رقم  بركاو المخارم 

6
 .(99ص)قح  ضل  

7
 .(99ص)قح  ضل  

8
/ 3)سّب أ الـ الهمالا ط الرسالة   ؛(935/ 3)االسحييعاب ُب  عرفة اِلصباب ؛ (366/ 2)الطمقات الكربل ط دار صادر  

 (.126/ 4)اْلصابة ُب ٛبييز الصبابة   ؛(347
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 : فعىٍم  ىٍمًح العَّمًى ٍبًم  ىٍ روك قىاؿى ؛دىؿ ا٢بح ح  عل ذلكك  يًعم  م الصبابة سال ة  قصحيم،
َّم  ىعىل أي َّمًٍب  ىا أىتىل  ىعىل بىًِب ًإٍسرىائًيعى اىٍذكى الهػَّمٍعًع »: -صىعَّمل العَّمىي  ىعىٍيًى كىسىعَّممى -قىاؿى رىسيتؿي العَّمًى  لىيىٍأًتْبى

نًيىةن لىكىافى ُب أي َّمًٍب  ىٍم  ىٍصهىمي ذىًلكى كىًإفَّم بىًِب ًإٍسرىائًيعى تػىفىرَّمقىٍت  بًالهػَّمٍعًع اىٌبَّم ًإفَّم  ىافى ً هػٍهيٍم  ىٍم أىتىل أي َّمىي  ىالى
ةن قىاليتا كى م  ثو كىسىٍمًعْبى ً عَّمةن  يعُّرهيٍم ُب الهَّماًر ًإالَّم ً عَّمةن كىاًاحى  ىعىل ثًٍهحيػىٍْبً كىسىٍمًعْبى ً عَّمةن كىتػىٍفَبىًؽي أي َّمًٍب  ىعىل ثىالى

 رىكىاوي الحيػيِّنٍرً ًذمٌ .«َما أَنَا َعَلْهِو وأصحابيًييى  ىا رىسيتؿى العَّمًى قىاؿى 
- ككجى الشايح  م ا٢بح ح  طفى (1)

 صىعَّمل العَّمىي  ىعىٍيًى  ا  اف  عيى أصبابى،  عل  ا  اف  عيى  م صفاا القصح- صىعَّمل العَّمىي  ىعىٍيًى كىسىعَّممى 
 -.كىسىعَّممى 

 رىًضيى العَّمىي  ىٍهىي :  ىٍم قػىحيىادىةى قىاؿى ك
 ىٍم  ىافى ً ٍهكيٍم  يحيىأىسيِّنينا فػىٍعيىحيىأىسَّم بًأىٍصبىاًب "  :قىاؿى اٍبمي  ىٍسعيتدو

ا ً ٍع نا كىأىقػىعَّمهىا تىكىعُّرفنا كىأىقػٍتى ىهىا  ًذًو اٍِلي َّمًة قػيعيتبنا كىأىٍ  ىقىهى انيتا أىبػىرَّم يى ٧بيى َّمحو صىعَّمل العَّمىي  ىعىٍيًى كىسىعَّممى؛ فىًإنػَّمهيٍم  ى
، قػىٍت نا اٍخحيىارىييمي العَّمىي تػىعىأبى ًلصيٍبمىًة نىًمييِّنًى صىعَّمل العَّمىي  ىعىٍيًى كىسىعَّممى، فىاٍ رًفيتا ٥بىيٍم فىٍضعىهيٍم  هػىهىا اىاالن ٍح نا كىأىٍاسى يى

انيتا  ىعىل ا٥ٍبيحىل اٍل يٍسحيىًقيمً    (2)".كىاتَّمًمعيتييٍم ُب آثىارًًيٍم؛ فىًإنػَّمهيٍم  ى
،  ىٍم  ىٍمًح اً ٍبًم  ىٍسعيتدو، قىاؿى ك ًإفَّم اى نىظىرى ُب قػيعيتًب اٍلًعمىاًد، فػىتىجىحى : "  ىٍم زًريِّن ٍبًم ايمػىٍيشو

يػٍرى قػيعيتًب اٍلًعمىاًد، فىاٍصطىفىاوي لًهػىٍفًسًى، فىابٍػحيػىعىثىىي ًبرًسىالىحًيًى، ٍبيَّم نىظىرى ُب  قػىٍعبى ٧بيى َّمحو صىعَّمل اي  ىعىٍيًى كىسىعَّممى خى
َر قُ ُلوِب  ْاِعَباِد، َفَجَعَلُمْم ُوَزرَ َء نَِبهِّوِ قػيعيتًب اٍلًعمىاًد بػىٍعحى  قػىٍعًب ٧بيى َّمحو، فػىتىجىحى  ، قُ ُلوَب َأْصَحاِبِو َخه ْ

 ػيقىاتًعيتفى  ىعىل ًد ًهًى، فى ىا رىأىل اٍل يٍسًع يتفى اىسىهنا، فػىهيتى ً ٍهحى اً اىسىمه، كى ىا رىأىٍكا سىييِّنئنا  فػىهيتى ً ٍهحى اً سىييِّنئه 
".(3)  

ًذًو اٍِلي َّمًة قػيعيتبنا، كىأىٍ  ىقىهىا : كىقػىٍتؿي  ىٍمًح العَّمًى ٍبًم  ىٍسعيتدو :"(يػ728)ابم تػىٍيً يَّمة  قاؿ انيتا أىبػىرَّم يى  ى
ى ًفيًى  ـه جىاً مه، بػىْبَّم ى ًفيًى  ى ىاؿى ُ ْسَن َقْصِيِىْم َونِهَّتاِتِمْم بِِبرِّ  ْاُقُلوبِ ً ٍع نا، كىأىقػىعَّمهىا تىكىعُّرفنا،  ىالى ، كىبػىْبَّم

ى ًفيًى تػىيىسُّررى ذىًلكى  ىعىٍيًهٍم كىاٍ حًيهىا ىهيٍم ً مى اٍلقىٍتًؿ ًبالى ً ٍعمو ًبًقعَّمًة  ا ًبعيٍ ًق اٍلًعٍعًم، كىبػىْبَّم اٍل ىٍعرًفىًة كىًدقػَّمحيػىهى
 (4)".الحيَّمكىعُّر ً 

                                                 
1

 .171:برقم شكاة ا٤بصابيح : اسم   هظر: قاؿ اِللماين 

2
 .(947/ 2)جا م بياف الععم كفضعى  

3
 . إسهادو اسم:شعيب اِلرنؤكط، كقاؿ 3600 : برقم(84/ 6) سهح أٞبح ط الرسالة  

4
تقي الح م أبت العماس أٞبح بم  مح ا٢بعيم بم  مح السالـ بم  مح ا بم أيب ،  ههاج السهة الهمت ة ُب نقض  الـ الشيعة القحر ة 

جا عة اْل اـ ٧ب ح بم : الهاشر، ٧ب ح رشاد سآب: اقق، (يػ728: ت)القاسم بم ٧ب ح ابم تي ية ا٢براين ا٢بهمعي الح شقي 
 .(79/ 2 ). ـ1986-  يػ 1406 :اِلكٔب: ، طسعتد اْلسال ية
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كخاصة إذا -  ٌز كجعٌ - سحيخعص أف اسم الفهم كسال ة ا٤بقصح، تعْب  عل فهم  راد ا
 ا  ع ها أف سمب ٙبر   الٌهصتص،  حـ سال ة ا٤بقصح،   ا يت ا٢باؿ  هح أيع اِليتاا كالمحع، 

رضي ا  ههم - الصبابة مايح أخح تا الهصتص كفق أيتائهم ك٫بعهم، كيذا اِل ر ٓب  ىرًد 
 -.كأرضايم

بصفة  ا ة، - رضي ا  ههم– سحيخعص  م خالؿ أبرز العتا ع الٍب ذ رنايا، أف الصبابة 
كابم  ٌماس بصفة خاصة، كقفتا  عل اِلدكات الٍب تعْب  عل فهم الٌهص القرآين ك ا  حكر اتلى  م 
 البسات، ٩با ال  قحر  عل فه ى ٩بم جاا بعحيم  م ا٤بفسر م كأيع العغة، إالٌ  م ار قهم، إذان 

 -كا أ عم-فحيفسّب الصبابة لى  كانحيى، كيت  صحر ٤بم جاا بعحيم
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  ُمصادر  بن عباس في  :  ا بحث  ارَّت بع
 . الفسهر

 
 :     كٰبحيتم  عل

 
 تفسّب القرآف بالقرآف. 
 تفسّب القرآف بالسُّرهَّمة .
  رضي ا -تفسّب القرآف باِلثر  م الصبابة

. - ههم
 بالرجتع إٔب لغة العربتفسّب القرآف . 
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  ُمصادر  بن عباس في  الفسهر : ا بحث  ارَّت بع. 
 

 الحيػَّمٍفًسّبي  ىعىل ": احد ابم  ٌماس بصترة شا عة  صادر الحٌيفسّب، ك ههجى العاـ، ايح كرد  هى
الىحًيًى، كىتػىٍفًسّبه  ػىٍععى يىي اٍلعيعى ىااي، : أىٍربػىعىًة أىٍكجيىو  ً هىا، كىتػىٍفًسّبه الى  ػيٍعذىري أىاىحه ًٔبىهى كىٍجىه تػىٍعرًفيىي اٍلعىرىبي ً ٍم  ىالى

  (1)."كىتػىٍفًسّبه الى  ػىٍععى يىي ًإالَّم العَّمىي 
كإذا أ عٌم الهَّمظرى ُب اِلثر  م ايح الحيقسيم كالَبتيب، لتجحناو شا ال ِلكجى بياف القرآف  م 
ترتيبو ٧بكمو ، ايح ذ ر الَبتيب با حيمار اتساع المياف ككفرتى، كِلف القرآف  ريب العفظ كجاا  عل 

 ُب بياف  عرفة تفسّبو كدالالتى  م جهة لغة العرب،  اوجو  ألولارائق العرب ُب الكالـ، فكاف 
ك حيجعل يذا ا٤بفهـت بصترة كاضبة ايه ا نحرؾ أف القرآف الكرًن  اف ٱبااب قت ا ذك ألسم، كذك 
ذكؽ ُب الشعر ك الـ العرب، ك م ذلك كجحكا أنفسهم  اجز م أ اـ بالغة القرآف كنظ ى كيا يت 

ٍنًس  "التليح بم ا٤بغّبة  قتؿ قتلحيى ا٤بشهترة  ـً اٍْلً ٍعتي ً ٍم ٧بيى َّمحو آنًفنا  ىالى نا  ىا ييتى ً ٍم  ىالى كىالعَّمًى لىقىٍح ٠بًى
، كىًإنَّمىي  ػىٍععيت  ، كىًإفَّم أىٍسفىعىىي لى يٍغًحؽه وي لى يٍثً ره كىةن كىًإفَّم أىٍ الى كىةن كىًإفَّم  ىعىٍيًى لىطىالى ـً ا١بًٍميِّن، كىًإفَّم لىىي ٢بىىالى كىالى ً ٍم  ىالى

 كيم بى ،  كيكذا شهح شايح  م أيعها، ك اف  م باب أكٔب أف  عيمى  م نزؿ فيهم(2)".كى ىا  ػيٍععىل
﴿أىفىالى :  نقحو كا٢بكم  عيى بالحيعارض كالحيضارب لفععتو؛  قاؿ تعأبسميالن إٔب افركف ، كلت كجحكا 

فنا  ىًثّبنا ﴾  بػَّمريكفى اٍلقيٍرآفى كىلىٍت  ىافى ً ٍم ً ٍهًح غىٍّبً العَّمًى لىتىجىحيكا ًفيًى اٍخحًيالى ، كلقح كقم [82: الهساا] ػىحيىحى
﴿كىًإٍف  يٍهحييٍم ُب رىٍ بو ٩بَّما نػىزَّمٍلهىا  ىعىل  ىٍمًحنىا فىٍأتيتا ًبسيترىةو ً ٍم ً ٍثًعًى : الحيبحم ُب نظ ى قاؿ تعأب ُب اقهم

ااى يٍم ً ٍم ديكًف العَّمًى ًإٍف  يٍهحييٍم صىاًدًقْبى﴾  ؛ ك ععـت  ضت السهتف كٓب  أتتا [23: المقرة]كىاٍد يتا شيهىحى
بشيا  م  ثعى، كٓب ٯبحكا  ا  عمتنى  م جهة نظ ى كلغحيى، بع آثركا السي  كا٤بتت  عل  ا يت أقع 
 ئتنة كيت ٦برد سترة أقعها ثالث آ ات، لكم يذو اا ات  انت أثقع  عيهم  م ٞبع السالح ك م 
ٙب ع ا٤بتت، فهم أيع  ربية كبالغة ك حر تف أساليب العرب، نثران كشعران، كٓب ٱبطر بما٥بم  ثع يذا 

  ا ذ رو أبت  ميح أف أ رابيان ٠بم ؛  هح ٠باع آ اتى ك م ذلكتعجمهم كاّبهتمالكالـ، ك٥بذا كرد  ههم 
سجحت ":  فسجح ، كقاؿ ؛[94: ا٢بجر] ﴿ فىاٍصحىٍع ٗبىا تػيٍؤ ىري كىأىٍ ًرٍض  ىًم اٍل يٍشرًً ْبى﴾ :رجالن  قرأ

                                                 
 (.75/ 1) تفسّب الطربم 1
 مح : ؛ت (يػ510: ت )  عآب الحيهز ع ُب تفسّب القرآف ؛ أبت ٧ب ح ا٢بسْب بم  سعتد بم ٧ب ح بم الفراا المغتم الشافعي 2

 (.176/ 5).  يػ1420: دار إاياا الَباث العريب بّبكت؛ ط اِلكٔب: الرزاؽ ا٤بهحم؛ الهاشر 
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يًّا ﴾ :  ، ك٠بم آخر رجالن  قرأ (1)"لفصااحيى قاؿ  [اا ة80:  تس ]﴿ فػىعى َّما اٍسحيػىٍيأىسيتا ً ٍهىي خىعىصيتا ٪بًى
   ا أخرب  ههم سمبانى ، كيذا  ا  فسر قت٥بم(2)." أشهح أف ٨بعتقان ال  قحر  عل  ثع يذا الكالـ":

ا اٍلقيٍرآًف كىاٍلغىٍتا ًفيًى لىعىعَّمكيٍم تػىٍغًعميتفى﴾ : كتعأب ُب ٧بكم تهز عى ﴿كىقىاؿى الَّمًذ مى  ىفىريكا الى تىٍس ىعيتا ٥ًبىذى
ـً :" (يػ1393)قاؿ الطاير بم  اشتر. [26: فصعت] ـه ييتى أىٍ  ىعي اٍلكىالى فىًإنػَّمهيٍم  ىًع يتا أىفَّم اٍلقيٍرآفى  ىالى

اًخعي نػىٍفسىىي جىزىالىةي أىٍلفىاًظًى  ، كىأى ٍػقىهيتا أىفَّم  يعَّم  ىٍم  ىٍس ىعيىي كىتيحى غىةى تػىرىاً يبى كىفىصىااىةى أىٍلفىاظو شىرً  ى  يعىافو كىبىالى
كى٠بييتُّر أىٍغرىاًضًى قىضىل لىىي فػىٍه يىي أىنَّمىي اىق  إتػيِّنمىا يىي، كىقىٍح أىٍدرى يتا ذىًلكى بًأىنٍػفيًسًهٍم كىلىًكهػَّمهيٍم غىالىمىحيػٍهيٍم ٧بىىمَّمةي الحَّمكىاـً 
اً ًى، كىذىًلكى خىٍشيىةن ً ٍم أىٍف تىرًؽَّم قػيعيتبػيهيٍم  ٍهًم الهَّماًس ً ًم اٍسحًي ى  ىعىل سيادة قىت هٍم فحي الؤكا كىدىبػَّمريكا تىٍحًبّبنا ًل ى

 ( 3)".ً ٍهحى ٠بىىاًع اٍلقيٍرآًف فىصىرىفيتييٍم  ىٍم ٠بىىاً ىً 
 أراد ايح  م  لش تلية يذا التجى كسعحيى ُب إدراؾ دالالت القرآف الكرًن؛ تهمى ابم  ٌماسلقح

كيذا ا٤بههج العغتم قح ال !  حرؾ  عانيى العغت ة، فأىن لى ذلكال  ثالن أف  فسر القرآف بالقرآف، كيت 
 ظهر ُب تفاسّب الصبابة كالحيابعْب  ثّبا كيذا كاضح، ِلف العغة  انت  هحيم سعيقة ك عكة، كٓب 

، ٖبالؼ  م جااكا بعحيم، ايح ا، كبياف أكجى بالغحيىا كأسرارواتكم ٥بم ااجة ُب إظهار غررو
فسح العساف، كٓب تحرؾ ا٤بعاين إالٌ با١بهح كالمبح، كيذا  ا  فسر ظهتر  ثّب  م الععـت ا٤بعيهة  عل 

فػىعى َّما  (: " 745:ت)فهم  حياب ا  م  عم الهبت كالصرؼ كالمالغة، كهبذا الصحد  قتؿ أبت ايَّماف 
ـً أىنٍػتىاعي اٍِلي ىًم اٍل يٍخحيىًعفية اِللسهة، كالهاقصة ٍسالى ثػيرىًت اٍلعىجىمي، كىدىخىعى ُب ًد ًم اٍْلً  فىسىحى العيِّنسىافي، كى ى

، ً ٍم غىرىاًئًب الحيػَّمرًٍ يًب، كىاٍنحًيزىاًع  اًر  ىا اٍنطىتىل  ىعىٍيًى ً حيىابي العَّمًى تػىعىأبى ٍدرىاًؾ، اٍاحيىاجى اٍل يحيىأىخيِّنريكفى ًإٔبى ًإٍظهى اٍْلً
اٍل ىعىاين، كىًإبٍػرىاًز الهُّركىًت اٍلمػىيىانًيَّمًة، اىٌبَّم  يٍحرًؾى ذىًلكى  ىٍم ٓبٍى تىكيٍم ُب اىٍمًعًى، كى ىٍكحيىًسمػىهىا  ىٍم ٓبٍى تىكيٍم نىٍشأىتيىي 

ابىًة كىالحيَّماًبًعْبى ً مى اٍلعىرىًب، فىًإفَّم ذىًلكى  ىافى  ىرٍ يتزنا ُب  ًؼ الصَّمبى  ىعىيػٍهىا، كىالى  يٍهصيريوي ٰبيىريِّن يىي إًلىيػٍهىا، ًٖبًالى

                                                 
؛ (يػ544: ا٤بحيتَب)الشفا بحيعر   اقتؽ ا٤بصطفل؛  ياض بم  تسل بم  ياض بم   ركف اليبصيب السمٍب، أبت الفضع :  هظر 1

هنا ة اِلرب ُب فهتف اِلدب، أٞبح بم  مح التياب بم ك(. 507/ 1).  يػ1407- الثانية :   اف؛ ط– دار الفيباا : الهاشر
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، ًِلىفَّم ذىًلكى ييتى ًلسىانػيهيٍم كىخيطَّمحيػيهيٍم  ًامىاً ًهٍم،  يٍحرً يتفى تًٍعكى اٍل ىعىاينى  يعَّمهىا، ً ٍم غىٍّبً  يتىقيِّن و كىالى  يعىعيِّنمو
ًة كىُب اٍلمػىيىافً  انيتا  ػىحيػىفىاكىتيتفى أىٍ ضنا ُب اٍلفىصىااى  (1)."كىبػىيىانػيهيٍم،  ىعىل أىنػَّمهيٍم  ى

كبذلك  انتا  حر تف دالالت اِللفاظ التضعٌية  فردة ك رٌ مة،  م  ا أكتتا  م  عرفة ارائق 
 :ت)العرب ُب الكالـ ك اداهتا،  م غّب تكع  كال  شقة، كهبذا الصحد  قتؿ ابم خعحكف

 حيعٌْب الٌهظر ُب داللة  اِللفاظ كذلك أٌف اسحيفادة ا٤بعاين  عل اْلاالؽ  م ترا يب الكالـ :"(يػ808
كالقتانْب الٌعسانٌية ُب ذلك يي .  عل اْلاالؽ  حيتٌق   عل  عرفة الٌحالالت التضعٌية  فردة ك رٌ مة

 كٓب و هن كان  ا الم مل ة ألىلو ام ت ن ىذه علوما وال قو نهن ، عـت الٌهبت كالحٌيصر   كالمياف
 فعٌ ا فسحت ا٤بعكة ُب لساف العرب قٌيحيا ا١بهابذة ، كم الفقى ايهئذ ٰبحياج إليها ِلهٌنا جمٌعة ك عكة

ا٤بحيجٌردكف لذلك بهقع صبيح ك قا يس  سحيهمطة صبيبة كصارت  عت ا ٰبحياج إليها الفقيى ُب  عرفة 
 . (2)."أاكاـ ا تعأب

 م أكسم كأمشع ا٤بصادر بع جععها ،  لكم رغم يذا أدرؾ ابم  ٌماس ُب كقت  مكر أٮبية العغة
 َوْجٌو تَ ْعرِفُُو  ْاَعَرُب ِمْن َكاَلِمَما:" كخاصة إذا  ا أشكعت  عيها داللة الٌهص، كقتلىُب بياف  راد ا، 

 . فيى إشارة إٔب إزالة اْلشكاؿ بالرجتع إٔب  الـ العرب(3)."
 ٱبااب قـت ذك ا، ؼالعغة  م خالؿ كضتح  الحيشر عيةى فهي كاضبةأاكا ىً أ ا   ا ٱبحيصي ب

ا  : قاؿ تعأب،كص  في ا آ ة بأف  حيابى  ريب  مْب ، بع الـز بْب  ربٌيحيى كبيانىق ألسم،   ا أف ﴿كىيىذى
؛قاؿ [195: الشعراا]﴿بًًعسىافو  ىرىيبٍّ  يًمْبو﴾ :؛ كقاؿ تعأب [103: الهبع]ًلسىافه  ىرىيب   يًمْبه﴾ 

ا اٍل ىٍتًضًم،  (: "310)الطربم ا اٍلقيٍرآفي بًًعسىافو  ىرىيبٍّ  يًمْبو ُب يىذى كىًإ٭بَّمىا ذى ىرى تػىعىأبى ذًٍ ريوي أىنَّمىي نػىزىؿى يىذى
أَنَّتُو أَنْ َ َاُو َكَذِاَك، اَِئالَّت يَ ُقوُاو  ِإنَّتُو نَ َ َل ِبَغْهِر ِاَسانَِنا، فَ َنْحُن ِإنَّتَ ا نُ ْعِرُض َعْنُو ًإٍ الى نا ً ٍهىي  يٍشرًً ي قػيرىٍ شو 
ا تػىٍقرً مه ٥بىيمٍ َواَل َنْسَ ُعُو، أِلَنَّتا اَل نَ ْفَمُ وُ  ، كىًإ٭بَّمىا يىذى

( 4) 
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 (1)." َوتَ ْفِسهٌر اَل يُ ْعَذُر َأَ ٌي ِبَجَمااَِلوِ  ": الذم قررو ابم  ٌماس بقتلى اوجو  اثانيكبذلك نحرؾ 

؛ ٩با  حيهاكؿ ا٣بطابخطاب ا كيت  شّب إٔب   الت ظي اْلرشادم كالذم بحكرو  حخع فيى ا٤بفهـت
 م ا٣بطاب اْلخمارم، كيذا كاضح الحاللة ال ٰبحياج إٔب ..الحيتايح كا٤بيعاد كالَبغيب كالَبييب: تقر ر

تفسّب ِلف بيانى  م جهة فهم لغة ا٣بطاب كيي لغة العرب؛  كإ ا أف  حيهاكؿ ا٣بطاب الحيكعيفي 
الحيشر عي  م التاجب كا٢براـ كا٤بماح، كاك ة ا تقحيضي أف تكتف أصتؿ أاكا ى الحيشر عية كاضبة 

 نزلت ق  م أاكاـان   ثّب  ا أفبييِّنهة اٌب  حيعمح هبا   م غّب اجة كايية، فهي  فهت ة ُب  عظ ها، 
؛  الحيإب يي تعرب ، كبـ اسحيفحيااات السائعْب كتساؤالتىجيبلت ﴿ ىٍسأىليتنىكى :  قاؿ تعأب م كاقم  ععـت

﴿  ىٍسأىليتنىكى  ىاذىا  ػيٍهًفقيتفى : ؛ كقاؿ تعأب [189: المقرة] ىًم اٍِلىًيعَّمًة قيٍع ًييى  ىتىاًقيتي لًعهَّماًس كىا٢بٍىجيِّن﴾
ٍ ًم كىاٍِلىقػٍرىًبْبى كىاٍليىحيىا ىل كىاٍل ىسىاً ًْب كىاٍبًم السَّمًميًع﴾ ؛ كقاؿ [215: المقرة]قيٍع  ىا أىنٍػفىٍقحييٍم ً ٍم خىٍّبو فىًعٍعتىاًلحى

 : ؛ كقاؿ تعأب [217: المقرة]﴿ ىٍسأىليتنىكى  ىًم الشَّمٍهًر ا٢بٍىرىاـً ًقحيىاؿو ًفيًى قيٍع ًقحيىاؿه ًفيًى  ىًمّبه﴾ : تعأب
ا أىٍ مػىري ً ٍم نػىٍفًعًه ىا كى ىٍسأىليتنىكى  ا ًإٍٍبه  ىًمّبه كى ىهىاًفمي لًعهَّماًس كىًإٍٜبيهي ى ٍيًسًر قيٍع ًفيًه ى ﴿ ىٍسأىليتنىكى  ىًم ا٣ٍبىٍ ًر كىاٍل ى

حه ٥بىيٍم  : ؛ كقاؿ تعأب [219: المقرة] ىاذىا  ػيٍهًفقيتفى قيًع اٍلعىٍفتى ﴾  ﴿كى ىٍسأىليتنىكى  ىًم اٍليىحيىا ىل قيٍع ًإٍصالى
يػٍره﴾  ﴿كى ىٍسأىليتنىكى  ىًم اٍل ىًبيًض قيٍع ييتى أىذنل فىاٍ حيىزًليتا الهيِّنسىااى ُب  : ؛ كقاؿ تعأب [220: المقرة]خى

﴾ : ؛ كقاؿ تعأب [222: المقرة]اٍل ىًبيًض﴾  ﴿  ىٍسأىليتنىكى  ىاذىا أيًاعَّم ٥بىيٍم قيٍع أيًاعَّم لىكيمي الطَّمييِّنمىاتي
ا ً ٍهحى رىيبيِّن الى ٯبيىعيِّنيهىا  :؛ كقاؿ تعأب [4: ا٤بائحة] ﴿ ىٍسأىليتنىكى  ىًم السَّما ىًة أى َّمافى  يٍرسىايىا قيٍع ًإ٭بَّمىا ً ٍع يهى

﴿ ىٍسأىليتنىكى  ىًم اٍِلىنٍػفىاًؿ قيًع اٍِلىنٍػفىاؿي لًعَّمًى  : ؛ كقاؿ تعأب [187: اِل راؼ]ًلتىٍقحًيهىا ًإالَّم ييتى﴾ 
﴾  : ؛ كقاؿ تعأب [1: اِلنفاؿ]كىالرَّمسيتًؿ﴾  : اْلسراا]﴿كى ىٍسأىليتنىكى  ىًم الرُّركًح قيًع الرُّركحي ً ٍم أىٍ ًر رىيبيِّن

؛  [83: الكه ]﴿كى ىٍسأىليتنىكى  ىٍم ًذم اٍلقىٍرنػىٍْبً قيٍع سىأىتٍػعيت  ىعىٍيكيٍم ً ٍهىي ذًٍ رنا﴾ : ؛ كقاؿ تعأب [85
 : ؛ كقاؿ تعأب [105: اى]﴿كى ىٍسأىليتنىكى  ىًم ا١ٍبًمىاًؿ فػىقيٍع  ػىٍهًسفيهىا رىيبيِّن نىٍسفنا﴾  : كقاؿ تعأب

﴿كى ىٍسحيػىٍفحييتنىكى ُب الهيِّنسىاًا قيًع : ؛ كقاؿ تعأب [42: الهاز ات]﴿ ىٍسأىليتنىكى  ىًم السَّما ىًة أى َّمافى  يٍرسىايىا ﴾ 
لىًة ﴾  :؛ كقاؿ تعأب [127: الهساا]العَّمىي  ػيٍفحًييكيٍم ًفيًهمَّم ﴾ ﴿ ىٍسحيػىٍفحييتنىكى قيًع العَّمىي  ػيٍفحًييكيٍم ُب اٍلكىالى

[. 176: الهساا]
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ـي بػىْبيِّنه »:قتلى- صىعَّمل اي  ىعىٍيًى كىسىعَّممى - ثمت  م الهيبٌ قحك  (1) . حيفق  عيى«.  ا٢بىالىؿي بػىْبيِّنه، كىا٢بىرىا
 الحيشر م ،  م جهة بياف ا أصتؿ "أاح  عذر ٔبهعىال " ككجى الحاللة  م  الـ ابم  ٌماس

ار ة قحيع الهفس كؾ ،جاّبصياـ كاؿ اة كالزصالة كاؿ ق، ٩با يت  ععـت لعا ة الٌهاس،   شرك يةأر افك
ٍ ًم  :كارتكاب الفتااش ؛ قاؿ تعأب ٍيئنا كىبًاٍلتىاًلحى ﴿قيٍع تػىعىالىٍتا أىٍتعي  ىا اىرَّمـى رىبُّركيٍم  ىعىٍيكيٍم أىالَّم تيٍشرً يتا ًبًى شى

ؽو ٫بىٍمي نػىٍرزيقيكيٍم كىًإ َّماييٍم كىالى تػىٍقرىبيتا اٍلفىتىاًاشى  ىا ظىهىرى ً هػٍهىا كى ىا بىطىمى  دى يٍم ً ٍم ًإٍ الى ًإٍاسىاننا كىالى تػىٍقحيػيعيتا أىٍكالى
[. 151: اِلنعاـ]كىالى تػىٍقحيػيعيتا الهػَّمٍفسى الَّمًٍب اىرَّمـى العَّمىي ًإالَّم بًا٢بٍىقيِّن ذىًلكيٍم كىصَّما يٍم ًبًى لىعىعَّمكيٍم تػىٍعًقعيتفى﴾ 

كيذا الهتع  م المياف الذم ال  عذر أاح ٔبهعى يت أ ضا  م أكسم كجتو المياف ُب القرآف 
الكرًن كإف  اف أقع  م التجى اِلكؿ، كقح  سحيشكع القائع بأف  كتف يذا تفسّبان، فقح أجاب أىبيت 

الىحًيًى،  ىٍعُبن غىيػٍري ": جىٍعفىرو بقىتلى ا الى  ػيٍعذىري ًٔبىهى ، ً ٍم أىفَّم أىاىحن ا اٍلتىٍجىي الرَّماًبمي الَّمًذم ذى ىرىوي اٍبمي  ىمَّماسو كىيىذى
مػىره  ىٍم أىفَّم ً ٍم تىٍأًك ًعًى  ىا الى ٯبىيتزي ًِلىاىحو ا١بٍىٍهعى ًبىً  بىانىًة  ىٍم كجيتًو  ىطىاًلًب تىٍأًك ًعًى، كىًإ٭بَّمىا ييتى خى  (2)."اٍْلً

كيذا  حيهاكؿ  م   (3)." َوتَ ْفِسهٌر يَ ْعَلُ ُو  ْاُعَلَ اءُ  ":   ا قررو ابم  ماس  اوجو  اثااث أٌ ا 
 ليحيهافس فيى ا٤بحيهافستف، أك  ا أشكع فه ى ، فعيس  ع  شكع ،القرآف  ا دؽ فه ى كبعح غترو

 حيساكل الٌهاس ُب ردو، أك  ا تشابى  عل صاامى، أك  ا ال  حرؾ إالٌ با١ب م بْب نصتصى،  م ٞبع 
إف يذا الهتع  م الفهم البح لى  م ..ا٣باص  عل العاـ، كا٤بقيح  عل ا٤بطعق، كا٤بمْب  عل اجمل ع 

إ  اؿ الٌهظر ُب الٌهصتص ٝبعا كٙبقيقا لع هاط، كإدرا ا لع قاصح، كفه ا لقرائم ا٢باؿ كا٤بقاـ، أك 
. بقتة االسحيهماط كاالجحيهاد

كلت  اف القرآف  عى ظايرا ":  بقتلى(ق276:ت)كلعع ا٢بك ة ُب ذلك  ا ذ رو ابم قػيحيػىٍيمىة 
 كشتفا اٌب  سحيتم ُب  عرفحيى العآب كا١بايع، لمطع الحيفاضع بْب الهاس، كسقطت اهة، ك اتت 

( 4)."ا٣بتاار، ك م ا٢باجة تقم الفكرة كا٢بيعة، ك م الكفا ة  قم العجز كالمالدة
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﴿كىًإذىا جىااىييٍم أىٍ ره ً مى اٍِلىٍ ًم أىًك ا٣ٍبىٍتًؼ  : قاؿ تعأب، كقح ذ ر القرآف يذا الصه   ثهيِّنيان  عيى
أىذىا يتا ًبًى كىلىٍت رىدُّركوي ًإٔبى الرَّمسيتًؿ كىًإٔبى أيكٕب اٍِلىٍ ًر ً هػٍهيٍم لىعىًع ىىي الَّمًذ مى  ىٍسحيػىٍهًمطيتنىىي ً هػٍهيٍم كىلىٍتالى فىٍضعي العَّمًى 

 ﴾ تػَّممػىٍعحييمي الشَّمٍيطىافى ًإالَّم قىًعيالن ﴿ييتى الَّمًذم أىنٍػزىؿى  ىعىٍيكى : ؛ كقاؿ تعأب [83: الهساا] ىعىٍيكيٍم كىرىٍٞبىحييىي الى
اٍلًكحيىابى ً ٍهىي آ ىاته ٧بيٍكى ىاته ييمَّم أيُّـر اٍلًكحيىاًب كىأيخىري  يحيىشىاهًبىاته فىأى َّما الَّمًذ مى ُب قػيعيتهًبًٍم زىٍ غه فػىيىحيَّمًمعيتفى  ىا 

هىًة كىاٍبحًيغىااى تىٍأًك ًعًى كى ىا  ػىٍععىمي تىٍأًك عىىي ًإالَّم العَّمىي كىالرَّماًسخيتفى ُب اٍلًعٍعًم  ػىقيتليتفى آ ىهَّما ًبًى  يع   تىشىابىىى ً ٍهىي اٍبحًيغىااى اٍلًفحيػٍ
٩بَّمٍم  أىنىا" : ، قاؿ ابم  ٌماس ُب يذو اا ة[7: آؿ   راف]ً ٍم ً ٍهًح رىبػيِّنهىا كى ىا  ىذَّم َّمري ًإالَّم أيكليت اٍِلىٍلمىاًب﴾ 

: ُب تحي حيى- صىعَّمل اي  ىعىٍيًى كىسىعَّممى - ك   ا سمق ُب اح ح ا٢بالؿ كا٢براـ قتؿ الهيبٌ (1). " ػىٍععىمي تىٍأًك عىىي 
هػىهي ىا  يشىمػَّمهىاته الى  ػىٍععى يهىا  ىًثّبه ً مى الهَّماسً »  ىٍعهىاو أىنػَّمهىا لىيست بتاضبة ا٢ٍبع : ا٤بشمهات«.  كىبػىيػٍ

ا بًهىٌص أىك ًقيىاس أىك اٍسحًيٍصبىاب  ا الى  عرفهىا  ثّب  م الهَّماس، كىأ ا اٍلعع ىاا فيعرفتف اك هى كىا٢بٍيٍر ىة، كى٥ًبىذى
كىغىّبو
(2) .

 ك عُب قتلى كبيهه ا أ تر  شحيمهات أم أهنا تشحيمى ":(يػ388:ت)قاؿ أبت سيعي ىاف ا٣بطايب 
 عل بعض الهاس دكف بعض كليس أهنا ُب ذكات أنفسها  شحيمهة ال بياف ٥با ُب ٝبعة أصتؿ الشر عة، 
فإف ا تعأب ٓب  َبؾ شيئا ٯبب لى فيها اكم، إالٌ كقح جعع فيى بيانان، كنصب  عيى دليال، كلكم 
المياف ضرباف، بياف جعي  عرفى  ا ة الهاس  افة، كبياف خفي ال  عرفى إالٌ ا٣باص  م العع اا الذ م 
 هتا بععم اِلصتؿ فاسحيحر تا  عاين الهصتص، ك رفتا ارؽ القياس كاالسحيهماط كرد الشيا إٔب ا٤بثع 

. (3)" كالهظّب
سالفْب الذ ر، كيذا أ ر اؿ أقع  م التجهْب  يت بياف العع اا لعقرآف الكرًن،، ايزُب ا٢بقيقةك

صبيح ُب ز انى، كيت  ا  فسر قعة الحٌيفسّب ُب  راعحيى اِلكٔب، ك ععـت أف ُب  رااعى ا٤بحيأخرة ٭بل، 
 ،  ال،كأصمبت الحٌيفاسّب أضخم اج ا ك٧بحيتل، كيذا ليس با حيمار ز ادة ا٤بعرفة كاالجحيهاد

فالصبابة  انتا أ عم  م غّبيم بالقرآف، لكم يذو الحٌيفاسّب ا٤بحيأخرة ااحيتت  م ا٤بعارؼ كقتانْب 
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الععـت  ا  اف ُب ز م الصبابة  عكة، كإدرا ى ال ٰبحياج إٔب  مّب  هاا ٖبالؼ غّبيم، ك٥بذا ا٤بهظت ة 
الحيفسّب ة تغّبت ُب  فهت ها كأصمبت أ ثر تعقيحا ِلف اِل ر  حيععق بالمياف، كدرجة المياف تحيغّب  م 

.   ا سع   عها ُب بابىاْب إٔب آخر، 
  ُب بى اقيقة  عم (1)."َوتَ ْفِسهٌر اَل يَ ْعَلُ ُو ِإالَّت  الَّتوُ  ": الذم ذ رو ابم  ماس  اوجو  ألخهرأ ا 

 : قاؿ تعأبإليى اِلشياا الغيمية؛كؿ ؤت ا اقيقة ك أيتاؿ القيا ة ائقالغيب  م ز م كقتع السا ة كاق
وي ً ٍعمي اٍلغىٍيًب فػىهيتى  ػىرىل﴾ : - سحيهكران  عل  م  فر كتتٔب- ﴿ًإفَّم : ؛ كقاؿ تعأب [35: الهجم]﴿أىً ٍهحى

ا كى ىا تىٍحرًم  اـً كى ىا تىٍحرًم نػىٍفسه  ىاذىا تىٍكًسبي غىحن وي ً ٍعمي السَّما ىًة كى ػيهػىزيِّنؿي اٍلغىٍيحى كى ػىٍععىمي  ىا ُب اٍِلىٍراى العَّمىى ً ٍهحى
﴿كىتػىمىارىؾى الَّمًذم لىىي  يٍعكي : ؛ كقاؿ تعأب [34: لق اف]نػىٍفسه بًأىميِّن أىٍرضو ٛبىيتتي ًإفَّم العَّمىى  ىًعيمه خىًمّبه﴾ 

وي ً ٍعمي السَّما ىًة كىإًلىٍيًى تػيٍرجىعيتفى﴾  هػىهي ىا كىً ٍهحى  فا سمبانى ؛[85: الزخرؼ]السَّم ىاكىاًت كىاٍِلىٍرًض كى ىا بػىيػٍ
: اِلنعاـ]﴿ ىآًبي اٍلغىٍيًب كىالشَّمهىادىًة كىييتى ا٢بٍىًكيمي ا٣ٍبىًمّبي ﴾ : كتعأب يت  آب الغيب كالشهادة قاؿ تعأب

: الحيتبة] [94: الحيتبة]﴿ ىآبًً اٍلغىٍيًب كىالشَّمهىادىًة فػىيػيهىميِّنئيكيٍم ٗبىا  يٍهحييٍم تػىٍع ىعيتفى﴾  :؛ كقاؿ تعأب[73
﴿ ىآبًً  :، كقاؿ تعأب[9: الر ح]﴿ ىآًبي اٍلغىٍيًب كىالشَّمهىادىًة اٍلكىًمّبي اٍل يحيػىعىاًؿ ﴾  :؛ كقاؿ تعأب[105

﴿ذىًلكى  ىآًبي اٍلغىٍيًب كىالشَّمهىادىًة : ؛كقاؿ تعأب[92: ا٤بؤ هتف]اٍلغىٍيًب كىالشَّمهىادىًة فػىحيػىعىأبى  ى َّما  يٍشرً يتفى﴾ 
﴿كىقىاؿى الَّمًذ مى  ىفىريكا الى تىٍأتًيهىا السَّما ىةي قيٍع بػىعىل كىرىيبيِّن  :  ؛كقاؿ تعأب[6: السجحة]اٍلعىزً زي الرَّمًايمي﴾ 

لىحيىٍأتًيػىهَّمكيٍم  ىآبًً اٍلغىٍيًب الى  ػىٍعزيبي  ىٍهىي ً ثٍػقىاؿي ذىرَّمةو ُب السَّم ىاكىاًت كىالى ُب اٍِلىٍرًض كىالى أىٍصغىري ً ٍم ذىًلكى كىالى 
﴿ًإفَّم العَّمىى  ىآًبي غىٍيًب السَّم ىاكىاًت كىاٍِلىٍرًض ًإنَّمىي  ىًعيمه : ؛كقاؿ تعأب [3: سمأ]أىٍ مػىري ًإالَّم ُب ً حيىابو  يًمْبو﴾ 

اًت الصُّرحيكًر﴾  ﴿قيًع العَّمهيمَّم فىاًارى السَّم ىاكىاًت كىاٍِلىٍرًض  ىآًبى اٍلغىٍيًب : ؛كقاؿ تعأب [38: فاار]ًبذى
﴿ييتى العَّمىي الَّمًذم الى إًلىىى ًإالَّم ييتى  ىآًبي اٍلغىٍيًب كىالشَّمهىادىًة ييتى : ؛كقاؿ تعأب [46: الز ر]كىالشَّمهىادىًة﴾ 

ًقيكيٍم ٍبيَّم  :  ؛كقاؿ تعأب[22: ا٢بشر]الرَّمٍٞبىمي الرَّمًايمي ﴾  ﴿قيٍع ًإفَّم اٍل ىٍتتى الَّمًذم تىًفرُّركفى ً ٍهىي فىًإنَّمىي  يالى
﴿ ىآًبي  :  ؛كقاؿ تعأب[8: ا١ب عة]تػيرىدُّركفى ًإٔبى  ىآبًً اٍلغىٍيًب كىالشَّمهىادىًة فػىيػيهىميِّنئيكيٍم ٗبىا  يٍهحييٍم تػىٍع ىعيتفى﴾ 

﴿ ىآًبي اٍلغىٍيًب فىالى  يٍظًهري  ىعىل غىٍيًمًى  :  ؛كقاؿ تعأب[18: الحيغابم]اٍلغىٍيًب كىالشَّمهىادىًة اٍلعىزً زي ا٢بٍىًكيمي﴾ 
[. 26: ا١بم]أىاىحنا﴾ 
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أصتؿ  ، قمع غّبوقؾادرإ ا٤بهظت ًة الحٌيفسّب َّمًة   سحيخعص  م تقسيم ابم  ٌماس لتجتو المياف ُب
  ر زان  عل  اِلكلت ة كالش تلية،را ل فيى ، كفق ا حيمارو  هطقيو ك٧بكمو -ُب نظرم- كالٍب رتمهاالمياف، 

 .  ذ رت ُب باهبا، كفق شركط اِلداة الٍب  قم هبا فهم القرآف
- ُب نظرم-أ ا  م  القة أكجى المياف  هح ابم  ٌماس  م  صادر المياف ُب القرآف الكرًن، يت

اْلشارة إٔب ترتيب ا٤بصادر كاخحيالفها، ايح درج  ع اا أصتؿ الحيفسّب، ترتيب ا٤بصادر كفق قتهتا، 
لكم ابم  ٌماس، أدرج المياف كفق سعحيى ك عرفحيى؛ كيت  ا ذلك  عل  عمو بَبتيب قتة ا٤بصادر ايح 
كرد  هى تفسّب القرآف بالقرآف، كتفسّب القرآف بالٌسٌهة، كتفسّب القرآف بالرجتع إٔب الصبابة، كتفسّب 

 :القرآف بالرجتع إٔب  الـ العرب، كيذا تفصيعها  ااٌب
 .تفسهر  اقرآن بااقرآن

ؾ  تاقم ادرع إإف يذا الهتع  م الحٌيفسّب ٰبحياج  م صاامى اْل٤باـ بالقرآف افظان كتحبران، ـ
٤بعُب العفظ كتغّباتى ُب ترا يب الكالـ،  ك حيطعب  م صاامى اْل٤باـ كالفهم تشابى العفظي كا٤بعهتم، ؿا

 أم الحيإب، كببالقرآف يذا الهتع  ح ي ترٝبة القرآف ُب م ك ي تاـو ٗبسؤكليًة ا٤به ًة، ايح ا٤بفسر 
  فضي إٔب تهاقض القرآف بْب آ اتى، ك ععـت أف يذا ا٣بطأ  قم  م جهة االجحيهاد ُب الربط بْب ئخط

 كٯبعع ،اا حيْب، ك م يها نحرؾ خطأ  م ٯبعع يذا ا٤بصحر أكؿ ا٤بصادر كأكثقها  م غّب قيحو كبيافو 
كٯبحر بها أف   م غّب الٌهظر إٔب صبة الربط  م  ح ى، ، ع ربط بْب اا حيْب تفسّب لعقرآف بالقرآف

يع  ع تفسّب لعقرآف بالقرآف صبيح؟ ك ا احكد يذا الحٌيفسّب؟ : نحيسااؿ
 .كقمع الشركع ُب اْلجابة البح  م ٙبح ح  صطعح تفسّب القرآف بالقرآف

 كقح  ر  عها ٙبح ح  صطعح الحٌيفسّب كالمياف، ك م خاللى نكاد ٪بح تعر   ٥بذا ا٤بصطعح 
  :ااٌبكيت ؾ

 ( 1) بياف  عاين القرآف بالقرآف : يتتعريف تفسهر  اقرآن بااقرآن
أ ا  راتب بياف القرآف بالقرآف نسحيطيم القتؿ  هها  ا يت صر ح صبيح ال  حخع ُب باب 

 كقح  كتف صبيبا، كقح  كتف خطأ، كيت  عحي ح  عل ،، ك هى غّب صر حا٣بطأاالجحيهاد كااحي اؿ 
. االجحيهاد
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اًا كىالطَّمارًًؽ  :  عل سميع ا٤بثاؿ قتلى تعأب:ف ن  ألول ﴾  (1)﴿كىالسَّم ى كى ىا أىٍدرىاؾى  ىا الطَّمارًؽي
﴾  :، ٍب فسرو بقتلى[2، 1: الطارؽ] ؛ فهذا ٩با ال خالؼ فيى، كيت [3: الطارؽ]﴿الهَّمٍجمي الثَّماًقبي

ً هىا، كىتػىٍفًسّبه الى  :بْب كاضح كيت  هح ارب اِل ة  م القس ْب ا٤بذ تر م كىٍجى تػىٍعرًفيىي اٍلعىرىبي ً ٍم  ىالى
الىحًيًى، فال دا ي ْل ضااى لتضتاى .   ػيٍعذىري أىاىحه ًٔبىهى

الهجم ِلنَّمى  طعم بالعيع، ك ا أتاؾ ليالن فهت : الطارؽ:" (يػ207: ت)أىبيت زى ىرً َّما الفرَّماا قاؿ 
  (1)."ا٤بضيا:   كالثاقب(الهَّمٍجمي الثَّماًقبي ):اارؽ، ٍب فسرو فػىقىاؿى 

 :ك م ذلك : عني  بن عّباستفسهر  اقرآن بااقرآنأمثلة 
 

، قػىٍتليىي كرد   ؛[73: اِلنعاـ] ﴿ ػىٍتـى  ػيهػٍفىخي ُب الصُّرتًر  ىآًبي اٍلغىٍيًب كىالشَّمهىادىًة﴾ ": ىًم اٍبًم  ىمَّماسو
، أىٓبٍى تىٍس ىٍم أىنَّمىي  ػىقيتؿي  ﴿كىنيًفخى ُب الصُّرتًر فىصىًعقى  ىٍم ُب السَّم ىتىاًت كى ىٍم ُب :  ػىٍعًِب بًالصُّرتًر الهػَّمٍفخىةى اٍِليكٔبى

ـه  ػىٍهظيريكفى﴾    (2)."[68: الز ر]اٍِلىٍرًض ًإالَّم  ىٍم شىااى العَّمىي ٍبيَّم نػىفىخى ًفيًى أيٍخرىل﴾  ػىٍعًِب الثَّمانًيىةى ﴿فىًإذىا ييٍم ًقيىا
، تذ ّبان أىٓبٍى تىٍس ىمٍ :  إٔب  عُب اا ة اِلكٔب باا ة الثانية بقتلى اٍبم  ىمَّماسو فهجح ُب يذا ا٤بثاؿ  شّب

أهنا :  ليسحيىحيِّنؿى  عل داللة اا ة اِلكٔبٍبيَّم نػىفىخى ًفيًى أيٍخرىل﴾ ﴿: بتجى الحاللة ُب اا ة الثانية لقتلى تعأب
 .الهػَّمٍفخىةى اٍِليكٔبى 
لىةي﴾ :  تعأبقػىٍتليىً ق ُب  ىمكرد  أى يٍم تػىعيتديكفى فىرً قنا يىحىل كىفىرً قنا اىقَّم  ىعىٍيًهمي الضَّمالى ﴿ ى ىا بىحى

اًفرنا،  ى ىا قىاؿى جىعَّم ثػىهىاؤيوي : "  [30: اِل راؼ] ـى  يٍؤً هنا كى ى أى خىٍعقى اٍبًم آدى انىىي بىحى ﴿ييتى الَّمًذم : ًإفَّم العَّمىى سيٍمبى
اًفره كىً ٍهكيٍم  يٍؤً مه﴾  أى خىٍعقىهيٍم  يٍؤً هنا  [2: الحيغابم]خىعىقىكيٍم فىً ٍهكيٍم  ى ، ٍبيَّم  يًعيحيييٍم  ػىٍتـى اٍلًقيىا ىًة  ى ىا بىحى

اًفرنا   .بْب اا حيْب كاضح ككجى العالقة  (3)".كى ى
:  ىا ثػىُبَّم ً مى اٍلقيٍرآًف، أىٓبٍى تىٍس ىٍم لًقىٍتًؿ العَّمًى تػىعىأبى ذًٍ ريوي : ": كلىاٍل ىثىاين ، ؽى ق ُب تفسّب  ىمككرد 

 (4)[ ".23: الز ر]﴿العَّمىي نػىزَّمؿى أىٍاسىمى ا٢بٍىًح ًح ً حيىابنا  يحيىشىاهًبنا  ىثىاينى﴾ 
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أيع القمعة، " :   عِب بالٌهاس،[27: ا٢بج]﴿ كىأىذيِّنٍف ُب الهَّماًس بًا٢بٍىجيِّن ﴾ : تعأب قتلىق ُب ىمككرد 
﴿ :إٔب قتلى، [96: آؿ   راف] ﴿ًإفَّم أىكَّمؿى بػىٍيتو كيًضمى لًعهَّماًس لىعَّمًذم بًمىكَّمةى  يمىارى نا ﴾ :أىٓبٍى تىٍس ىٍم أنى قاؿ

كى ىٍم دىخىعىىي ً مى الهَّماًس الَّمًذ مى أيً رى أىٍف  ػيؤىذيِّنفى ًفيًهٍم، :   ػىقيتؿي ،[97: آؿ   راف]كى ىٍم دىخىعىىي  ىافى آً هنا ﴾
ا ً ٍم تػىٍقتىل اٍلقيعيتًب  ، فىًإنػَّمهى   (1)".كى يحًيبى  ىعىٍيًهمي ا٢بٍىجُّر، فىًإنَّمىي آً مه، فػىعىظيِّن يتا ايري ىاًت العَّمًى تػىعىأبى

، أىٓبٍى تىٍس ىٍم :"   ػىٍعًِب ،[15: القيا ة] ﴿كىلىٍت أىٍلقىل  ىعىاًذ رىوي﴾  : تعأب قتلىق ُب ىمككرد  ارى  ااًلٍ حًيذى
كىأىٍلقىٍتا ًإٔبى العَّمًى  ػىٍت ىًئذو السَّمعىمى﴾  ﴿:  كىقىاؿى العَّمىي ،[52: غافر]﴿الى  ػىهػٍفىمي الظَّماًلً ْبى  ىٍعًذرىتػيهيٍم﴾ : أىنَّمىي قىاؿى 

﴿كىالعَّمًى :  كىقػىٍت٥بييمٍ ،[28: الهبع]﴿فىأىٍلقىتيا السَّمعىمى  ىا  يهَّما نػىٍع ىعي ً ٍم سيتاو﴾ :   كىقىاؿى العَّمىي ،[87: الهبع]
  (2)".[23: اِلنعاـ]رىبػَّمهىا  ىا  يهَّما  يٍشرًً ْبى﴾ 

ِلف "  أىٓبٍى تىٍس ىمٍ :"نالاظ ُب  ع  رة  ي  ابم  ٌماس  شّب إٔب كجى الربط بْب اا حيْب بقتلى
كا٢باؿ  ذلك، ليس  ع  فسرو فضالن  م غّبو، باسحيطا حيى أف  فسيِّنر هبذو الطر قة، الٍب ٙبحياج  م 
صاامى   ا سع  اْل٤باـ ٗبعاين القرآف كألفاظى، ك أف القرآف كاحة  صترة ُب قعمى، كيذا فيى أ ضا 

 .اْلشارة إٔب التاحة ا٤بتضت ية ُب القرآف الكرًن
  ا أف تفسّب القرآف بالقرآف،  حيطعب  م صاامى الحقة كالحيحبر ُب ا٤بعُب، اٌٌب ال  قم ُب ا٤بحيشابى، 

 أىٍشيىااي ": فػىقىاؿى ،رىجيعه جىااى ًإٔبى اٍبًم  ىمَّماسو الذم  قم فيى  ثّبان ٩بم ٓب ترسخ قح ى ُب الحٌيفسّب، فهذا 
؟ أىشىك  ُب اٍلقيٍرآًف؟ قىاؿى : ٚبىٍحيىًع ي  ىعىيَّم ُب اٍلقيٍرآًف؟ فػىقىاؿى  ؼه ، لىٍيسى بًالشَّمكيِّن :  ىا ييتى : قىاؿى . كىلىًكهَّمىي اٍخحًيالى

هىحيػيهيٍم ًإالَّم أىٍف قىاليتا كىالعَّمًى رىبػيِّنهىا  ىا  يهَّما : أى٠ٍبىمي العَّمىى  ػىقيتؿي : قىاؿى  فػىهىاًت  ىا اٍخحيػىعى ى  ىعىٍيكى  ﴿ٍبيَّم ٓبٍى تىكيٍم ًفحيػٍ
ًح ثنا﴾ : كىقىاؿى  [23: اِلنعاـ] يٍشرًً ْبى﴾  فػىقىاؿى اٍبمي . كىقىٍح  ىحيى يتا [42: الهساا]﴿كىالى  ىٍكحيي يتفى العَّمىى اى

هىحيػيهيٍم ًإالَّم أىٍف قىاليتا كىالعَّمًى رىبػيِّنهىا  ىا  يهَّما  يٍشرًً ْبى﴾ : أى َّما قػىٍتليىي :  ىمَّماسو  فىًإنػَّمهيٍم  [23: اِلنعاـ]﴿ٍبيَّم ٓبٍى تىكيٍم ًفحيػٍ
ـً كى ػىٍغًفري الذُّرنيتبى كىالى  ػىٍغًفري ًشرٍ نا كىالى  ػىحيػىعىاظى يىي ذىٍنبه أىٍف  ٍسالى لى َّما رىأىٍكا  ػىٍتـى اٍلًقيىا ىًة أىفَّم العَّمىى  ػىٍغًفري ًِلىٍيًع اٍْلً

فىخيحًيمى  ىعىل أىفػٍتىاًيًهٍم ، رىجىااى أىٍف  ػيٍغفىرى ٥بىيٍم ، كىالعَّمًى رىبػيِّنهىا  ىا  يهَّما  يٍشرًً ْبى : فػىقىاليتا،  ػىٍغًفرىوي جىبىحى اٍل يٍشرً يتًف 
انيتا  ػىٍع ىعيتفى  فىًعٍهحى ذىًلكى ﴿ ػىتىدُّر الَّمًذ مى  ىفىريكا كى ىصىتيا الرَّمسيتؿى لىٍت تيسىتَّمل ، كىتىكىعَّم ىٍت أىٍ ًح ًهٍم كىأىٍرجيعيهيٍم ٗبىا  ى

ًح ثنا﴾   (3)".[42: الهساا]هًبًمي اٍِلىٍرضي كىالى  ىٍكحيي يتفى العَّمىى اى
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، يذا  اٍبم  ىمَّماسفهسحيخعص  م يذا ا٤بثاؿ  ي   قم الحيشابى ُب أكؿ كيعة، ٍب  ي   اِب 
 . الحيشابى كاْلشكاؿ، ٩با  حؿ  عل رستخى ُب يذا ا٤بصحر

بع  عحيرب ابم  ٌماس ُب يذا اجملاؿ  ؤسس تأك ع  شكع القرآف، الذم ظهر  ععم  سحيقع بعحو، 
ًإينيِّن :  قىاؿى رىجيعه اًلٍبًم  ىمَّماسو ": ىٍم سىًعيًح ٍبًم جيمػىٍّبو، قىاؿى ٩با  حؿ  عل ذلك  ا كرد ُب صبيح المخارم 

، قىاؿى  هػىهيٍم  ػىٍت ىًئذو كىالى  ػىحيىسىااىليتفى﴾  ﴿: أىًجحي ُب القيٍرآًف أىٍشيىااى ٚبىٍحيىًع ي  ىعىيَّم : ا٤بؤ هتف]فىالى أىٍنسىابى بػىيػٍ
ًح ثنا﴾  [27: الصافات]، ﴿كىأىقػٍمىعى بػىٍعضيهيٍم  ىعىل بػىٍعضو  ػىحيىسىااىليتفى﴾ [101 ﴿كىالى  ىٍكحيي يتفى العَّمىى اى

ًذًو اا ىًة؟ كىقىاؿى [23: اِلنعاـ]{ ، ﴿كىالعَّمًى رىبػيِّنهىا  ىا  يهَّما  يٍشرًً ْبى [42: الهساا] ﴿أىـً : ، فػىقىٍح  ىحيى يتا ُب يى
اًا قػىٍمعى  [30: الهاز ات]﴿دىاىايىا﴾ : ًإٔبى قػىٍتلًىً  [27: الهاز ات]السَّم ىااي بػىهىايىا﴾  فىذى ىرى خىٍعقى السَّم ى

ٍعًق اِلىٍرًض، ٍبيَّم قىاؿى  : ًإٔبى قػىٍتلًىً  [9: فصعت]أىئًهَّمكيٍم لىحيىٍكفيريكفى بًالَّمًذم خىعىقى اِلىٍرضى ُب  ػىٍت ىٍْبً﴾  ﴿: خى
اًا؟ كىقىاؿى  [11: فصعت]﴿اىائًًعْبى﴾  ٍعًق السَّم ى كى ىافى العَّمىي غىفيترنا }: فىذى ىرى ُب يىًذًو خىٍعقى اِلىٍرًض قػىٍمعى خى
يعنا بىًصّبنا﴾ [56: الهساا] ىزً زنا اىًكي نا﴾  ، ﴿[96: الهساا]رىًاي نا﴾  فىكىأىنَّمىي  [58: الهساا]، ﴿٠بًى

هػىهيٍم﴾ :  ىافى ٍبيَّم  ىضىل؟ فػىقىاؿى  ، ٍبيَّم  ػيهػٍفىخي ُب : " [101: ا٤بؤ هتف]﴿فىالى أىٍنسىابى بػىيػٍ ًة اِليكٔبى ُب الهػَّمٍفخى
هػىهيٍم  [128:ص]﴿فىصىًعقى  ىٍم ُب السَّم ىتىاًت كى ىٍم ُب اِلىٍرًض ًإالَّم  ىٍم شىااى العَّمىي﴾ فىالى أىٍنسىابى : الصُّرترً  بػىيػٍ

ًة ااًخرىًة، ﴿ : الصافات]أىقػٍمىعى بػىٍعضيهيٍم  ىعىل بػىٍعضو  ػىحيىسىااىليتفى﴾  ً ٍهحى ذىًلكى كىالى  ػىحيىسىااىليتفى، ٍبيَّم ُب الهػَّمٍفخى
ًح ثنا﴾ [23: اِلنعاـ]﴿ ىا  يهَّما  يٍشرًً ْبى﴾ : كىأى َّما قػىٍتليىي  [27 ، [42: الهساا]، ﴿كىالى  ىٍكحيي يتفى العَّمىى اى

يٍشرً يتفى 
تػىعىالىٍتا نػىقيتؿي ٓبٍى نىكيٍم  يٍشرًً ْبى، فىخيحًيمى  ىعىل : فىًإفَّم العَّمىى  ػىٍغًفري ًِلىٍيًع اًْلٍخالىًص ذينيتبػىهيٍم، كىقىاؿى ا٤ب

وي  ًح ثنا، كىً ٍهحى  ػىتىدُّر الَّمًذ مى  ىفىريكا﴾  ﴿: أىفػٍتىاًيًهٍم، فػىحيػىٍهًطقي أىٍ ًح ًهٍم، فىًعٍهحى ذىًلكى  يًرؼى أىفَّم العَّمىى الى  يٍكحيىمي اى
اًا فىسىتَّماييمَّم ُب  [105: المقرة] اا ىةى، كىخىعىقى اِلىٍرضى ُب  ػىٍت ىٍْبً ٍبيَّم خىعىقى السَّم ىااى، ٍبيَّم اٍسحيػىتىل ًإٔبى السَّم ى

، كىدىٍاتييىا ـى :  ػىٍت ىٍْبً آخىرىٍ ًم، ٍبيَّم دىاىا اِلىٍرضى ا ىٍر ىل، كىخىعىقى ا١بًمىاؿى كىا١ًب ىاؿى كىاا ى
ىااى كىا٤ب

ا ا٤ب أىٍف أىٍخرىجى ً هػٍهى
هػىهي ىا ُب  ػىٍت ىٍْبً آخىرىٍ ًم، فىذىًلكى قػىٍتليىي  ﴿خىعىقى اِلىٍرضى ُب : كىقػىٍتليىي . [30: الهاز ات]﴿دىاىايىا﴾ : كى ىا بػىيػٍ

، كىخيًعقىًت السَّم ىتىاتي ُب . [9: فصعت] ػىٍت ىٍْبً﴾  فىجيًععىًت اِلىٍرضي كى ىا ًفيهىا ً ٍم شىٍياو ُب أىٍربػىعىًة أى َّماـو
، كىذىًلكى قػىٍتليىي، أىٍم ٓبٍى  ػىزىٍؿ  [96: الهساا]كى ىافى العَّمىي غىفيترنا رىًاي نا﴾   ػىٍت ىٍْبً، ﴿ ٠بىَّمل نػىٍفسىىي ذىًلكى

ٍيئنا ًإالَّم أىصىابى ًبًى الَّمًذم أىرىادى، فىالى ٱبىٍحيىًعٍ   ىعىٍيكى القيٍرآفي، فىًإفَّم  يالًّ ً ٍم ً ٍهًح  ، فىًإفَّم العَّمىى ٓبٍى  يرًٍد شى  ىذىًلكى
 (1)."العَّمًى 
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فهذا ا٤بثاؿ  كش  بكع كضتح، القحرات ا٥بائعة البم  ٌماس، ُب االسحيشهاد بالقرآف كالحٌيفسّب 
 .بى، كالحفاع  هى  م خاللى

 تفسهر  اقرآن بااسُّدنَّتة. 

، - صىعَّمل اي  ىعىٍيًى كىسىعَّممى - الٌهيبٌ لقح  اف ابم  ٌماس ار صان  هذ صغرو، ُب أخذ  الععم  م 
 ٓب  حيجاكز كيت- صىعَّمل اي  ىعىٍيًى كىسىعَّممى - الٌهيبٌ لكم ٓب  حرؾ  ا أدر ى  مار الصبابة، بسمب  تت 

- الثالثة  شر، لكم رغم يذا، ٓب  ىضع   م الطعب، بع ثابر كضا   ٦بهتدو ليسأؿ صبابة
 –كخاصة  ا تععق بالقرآف كتأك عى، ك٩با كرد  هى-صىعَّمل اي  ىعىٍيًى كىسىعَّممى - الٌهيبٌ ٩بم ٠بم - رستؿ ا

أىنَّمىي ٛبىىارىل ييتى كىا٢بٍيرُّر ٍبمي قػىٍيًس ٍبًم ًاٍصمو اٍلفىزىارًمُّر ُب صىاًاًب  يتسىل الَّمًذم سىأىؿى : -رضي ا  هى
، فػىقىاؿى ":السَّمًميعى ًإٔبى ليًقييِّنًى، فػىقىاؿى اٍبمي  ىمَّماسو  ، فػىهىادىاوي اٍبمي  ىمَّماسو ، ًإٍذ  ىرَّم هًبً ىا أييبىُّر ٍبمي  ىٍعبو :  ييتى خىًضره

ا ُب صىاًاًب  يتسىل الَّمًذم سىأىؿى السَّمًميعى ًإٔبى ليًقييِّنًى،   فَ َمْل َ ِ ْعَت َرُ وَل  هللِ ًإينيِّن ٛبىىارىٍ تي أىنىا كىصىاًايب يىذى
ٍأنىىي؟ قىاؿى -صىعَّمل اي  ىعىٍيًى كىسىعَّممى - ٍعتي رىسيتؿى اً صىعَّمل اي  ىعىٍيًى كىسىعَّممى  ػىقيتؿي :   ىٍذ يري شى هىا : "نػىعىٍم، ٠بًى بػىيػٍ

ـى إًلىٍيًى رىجيعه، فػىقىاؿى  ؟ قىاؿى :  يتسىل ُب  ى ىو ً ٍم بىًِب ًإٍسرىائًيعى، ًإٍذ قىا ا أىٍ عىمى ً ٍهكى : قىاؿى . الى : يىٍع تػىٍععىمي أىاىحن
، فىسىأىؿى  يتسىل السَّمًميعى ًإٔبى ليًقييِّنًى، كىجىعىعى اي لىىي ا٢بٍيتتى آ ىةن، فىًقيعى لىىي  ًإذىا : فىأىٍكاىل اي إًلىٍيًى  ىٍمحنىا خىًضره

ًح ًثىً  ، ُب اى حيػىٍعقىاوي، قىاؿى اٍبمي  يٍصعىبو ، فىاٍرًجٍم، فىًإنَّمكى سى ، فػىقىاؿى  يتسىل لًفىحيىاوي : فػىقىٍحتى ا٢بٍيتتى : فػىهػىزىؿى  ىٍهزالن
ا نىصىمنا﴾  ااىنىا لىقىٍح لىًقيهىا ً ٍم سىفىرًنىا يىذى ، ﴿ ، فىًعٍهحى ذىًلكى فػىقىحى  [62: الكه ]﴿آتًهىا غىحى فىاٍرتىحَّما  ا٢بٍيتتى

فىكىافى ً ٍم : "قىاؿى ". ، فىجىعىعى  يتسىل  ػىحٍيمىمي أىثػىرى ا٢بٍيتًت ُب اٍلمىٍبًر  [64: الكه ] ىعىل آثىارٮًًبىا قىصىصنا﴾ 
  (1)"شىٍأهًنً ىا  ىا قىصَّم اي ُب ً حيىابًى 

فهالاظ ُب يذا ا٤بثاؿ  حل اسحيفسار ابم  ٌماس ٤با كرد ُب الٌسٌهة اتؿ اا ة الكرٲبة، ٩با  حؿ 
٩با - صىعَّمل اي  ىعىٍيًى كىسىعَّممى - عل ايحي ا ى هبذا ا٤بصحر،   ا ٪بحو  ركم بعض الحٌيفسّبات  م الٌهيٌب 

سىًعيًح ٍبًم  م  ك م ذلك  ا كرد- صىعَّمل اي  ىعىٍيًى كىسىعَّممى - فٌسريا  ماشرة، أك  هسمها ك رك ها  م الٌهيٌب 
ـى  ىعىل : سىأىلىًِب  ػىهيتًدم  ً ٍم أىٍيًع ا٢ًبّبىًة أىمَّم اِلىجىعىٍْبً قىضىل  يتسىل، قػيٍعتي : جيمػىٍّبو، قىاؿى  الى أىٍدرًم، اىٌبَّم أىٍقحى

، فػىقىاؿى  ، فىسىأىٍلتي اٍبمى  ىمَّماسو قىضىل أىٍ ثػىرىٮبيىا، كىأىٍايىمػىهي ىا ًإفَّم رىسيتؿى العَّمًى ": اىرٍبً العىرىًب فىأىٍسأىلىىي، فػىقىًحٍ تي
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ايح - صىعَّمل اي  ىعىٍيًى كىسىعَّممى -كيذا الحٌيفسّب اسحيفادو  م الٌهيٌب  (1)".صىعَّمل اي  ىعىٍيًى كىسىعَّممى ًإذىا قىاؿى فػىعىعى 
، أىفَّم رىسيتؿى العَّمًى صىعَّمل اي  ىعىٍيًى كىسىعَّممى قىاؿى كرد   سىأىٍلتي ًجمػٍرىائًيعى أىمَّم »:  ىٍم ً ٍكرً ىةى،  ىًم اٍبًم  ىمَّماسو

،   ا كرد  (2) »أىٛبىَّمهي ىا كىأىٍ  ىعىهي ىا: اٍِلىجىعىٍْبً قىضىل  يتسىل؟ قىاؿى   ىٍم سىًعيًح ٍبًم جيمػىٍّبو،  ىًم اٍبًم  ىمَّماسو
ـي »: -صىعَّمل اي  ىعىٍيًى كىسىعَّممى -قىاؿى رىسيتؿي العَّمًى : قىاؿى  لىٍت رىأى ٍػحيىًِب كىأىنىا آخيذي ً ٍم :  قىاؿى ٕب ًجرٍبً عي  ىعىٍيًى السَّمالى

اًؿ اٍلمىٍبًر فىأىديسُّرىي ُب ًفٍر ىٍتفى ٨بىىافىةى أىٍف تيٍحرً ىىي الرَّمٍٞبىةي   (3 )«.اى
- فٌسر القرآف ك ح م ذلك ٗبا كرد ُب الٌسٌهة، ٩با نقعى  م الصبابة- رضي ا  هى-  ا ٪بحو
أىتىٍحرًم  ىا ًسعىةي جىهىهَّممى؟ " :قىاؿى اٍبمي  ىمَّماسو :  ىٍم ٦بيىاًيحو، قىاؿى ، ك م ذلك  ا كرد - رضي ا  ههم

، قىاؿى : قػيٍعتي  ًة أيذيًف أىاىًحًيٍم كىبػىٍْبى  ىاتًًقًى  ىًسّبىةى سىٍمًعْبى خىرً فنا، : الى أىجىٍع، كىاً  ىا تىٍحرًم، ًإفَّم بػىٍْبى شىٍب ى
، قػيٍعتي  ا أىٍكًد ىةي اٍلقىٍيًح كىالحَّمـً ، بىٍع أىٍكًد ىةن، ٍبيَّم قىاؿى : أىنٍػهىارنا؟ قىاؿى : ٘بىٍرًم ًفيهى أىتىٍحريكفى  ىا ًسعىةي جىهىهَّممى؟ : الى

، قىاؿى : قػيٍعتي  ثػىحٍيًِب  ىاًئشىةي أىنػَّمهىا سىأىلىٍت رىسيتؿى اً : الى  -صىعَّمل اي  ىعىٍيًى كىسىعَّممى -أىجىٍع، كىاً  ىا نىٍحرًم، اىحَّم
يعنا قػىٍمضىحييىي  ػىٍتـى اٍلًقيىا ىًة كىالسَّم ىاكىاتي  ىٍطتً َّماته بًيىً يًهًى﴾ :  ىٍم قػىٍتلًىً  فىأىٍ مى الهَّماسي  [67: الز ر]﴿كىاٍِلىٍرضي ٝبًى

  (4)«. ييٍم  ىعىل ًجٍسًر جىهىهَّممى »:  ػىٍت ىًئذو  ىا رىسيتؿى اً؟ قىاؿى 
صىعَّمل اي  ىعىٍيًى -  ا ٪بح ابم  ٌماس ار صان  عل تععيم أصبابى،  ا تعع ى  م رستؿ ا 

،  ىٍتٔبى اٍبًم  يقىٍيعو اٍِلىٍنصىارًميِّن، قىاؿى  ُب تأك ع آم القرآف؛ فقح كرد-كىسىعَّممى  : قىاؿى اٍبمي  ىمَّماسو :  ىٍم أىيب ٰبىٍٓبى
، فػىعىٍم  ىٍسأىليتا  ىهػٍهىا، : قىاؿى  ا الهَّماسي ا أىٍدرًم أى ىًع ىهى لىقىٍح  يعيِّنٍ تي آ ىةن ً مى القيٍرآًف  ىا سىأىلىًِب  ىهػٍهىا رىجيعه قىطُّر، فى ى

ـى، تىالكىٍ هىا أىٍف الى نىكيتفى سىأىٍلهىاوي  ىهػٍهىا، فػىقيٍعتي  ثػيهىا، فػىعى َّما قىا : أىـٍ ٓبٍى  ػىٍفًطهيتا ٥بىىا، فػىيىٍسأىليتا  ىهػٍهىا؟ ٍبيَّم اىًفقى ٰبيىحيِّن
، قػيٍعتي  ا، فػىعى َّما رىاحى اٍلغىحى ، ذى ىٍرتى أىٍ ًس أىفَّم آ ىةن ً مى القيٍرآًف، ٓبٍى  ىٍسأىٍلكى : أىنىا ٥بىىا ًإذىا رىاحى غىحن  ىا اٍبمى  ىمَّماسو

، فػىعىٍم  ىٍسأىليتا  ىهػٍهىا، أىـٍ ٓبٍى  ػىٍفًطهيتا ٥بىىا؟ فػىقيٍعتي  ا الهَّماسي أىٍخربٍين  ىهػٍهىا، :  ىهػٍهىا رىجيعه قىطُّر، فىال تىٍحرًم أى ىًع ىهى
ا  ىا  ىٍعشىرى »: نػىعىٍم، ًإفَّم رىسيتؿى العَّمًى صىعَّمل اي  ىعىٍيًى كىسىعَّممى قىاؿى لًقيرىٍ شو : قىاؿى . كى ىًم الالٌب قػىرىٍأتى قػىمػٍعىهى
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يػٍره  ، ًإنَّمىي لىٍيسى أىاىحه  ػيٍعمىحي ً ٍم ديكًف العَّمًى ًفيًى خى كىقىٍح  ىًع ىٍت قػيرىٍ شه أىفَّم الهَّمصىارىل تػىٍعميحي ً يسىل اٍبمى « قػيرىٍ شو
ا ً ٍم ً مىاًد العَّمًى :  ىٍرًنىى، كى ىا تػىقيتؿي ُب ٧بيى َّمحو، فػىقىاليتا  ىا ٧بيى َّمحي، أىلىٍستى تػىٍز يمي أىفَّم ً يسىل  ىافى نىًميًّا كى ىٍمحن

ا تػىقيتليتفى  ﴿كىلى َّما ضيًربى اٍبمي : فىأىنٍػزىؿى العَّمىي  ىزَّم كىجىعَّم : قىاؿى . صىا٢بًنا، فػىعىًئٍم  يٍهتى صىاًدقنا، فىًإفَّم آ٥ًبىحيػىهيٍم لىكى ى
 ىًضجُّرتفى، ﴿كىًإنَّمىي :  ىا  ىًصحُّركفى؟ قىاؿى : قػيٍعتي :  قىاؿى ،[57: الزخرؼ] ىٍرًنىى  ىثىالن ًإذىا قػىٍت يكى ً ٍهىي  ىًصحُّركفى﴾ 

  (1)".ييتى خيريكجي ً يسىل اٍبًم  ىٍرًنىى  ىعىٍيًى السَّمالـي قػىٍمعى  ػىٍتـً اٍلًقيىا ىةً ": ، قىاؿى  [61: الزخرؼ]لىًعٍعمه لًعسَّما ىًة﴾ 
ك سحيخعص  حل ايحي اـ ابم  ٌماس ُب تأك ع القرآف الكرًن بالٌسٌهة، كالرجتع إليها كالسؤاؿ 

 . هها، ٩با  ربيم  عل أٮبيحيها  هحو،   صحر  تثتؽ بى
  لقح أدرؾ ابم  ٌماس فضع -.رضي  هلل عنمم-  اصحابة إاى باارجوعتفسهر  اقرآن

الصبابة، كسمقهم ُب اْلسالـ، ك اف ار صان  عل أف  حيععم  ههم، ك غَبؼ  م ٕبريم 
 .التاسم

  ا أنَّمى اىًرصى  عل أخًذ الًععم،  م  ظانيِّنًى كأصًباًبى الذيِّن م  انتا فيى أ ال ان، لذلك ٪بح أنَّمى 
:  ىٍم  ىٍمًح الرَّمزَّماًؽ  ىٍم  ىٍع ىرو قىاؿى : أىٍٞبىحي ، كقح ركل ُب ذلك اْل اـ  ي ىرى كى ىًعيٍّ كىأييبىيِّن ٍبًم  ىٍعبو تأثر ب

ثىةو، ً ٍم  ي ىرى كى ىًعيٍّ كىأييبىيِّن ٍبًم  ىٍعبو "   (2)". ىا َّمةي ً ٍعًم اٍبًم  مَّماس ً ٍم ثىالى
 ًإ٭بَّمىا  ىافى  ىذىًلكى ًِلىفَّم اٍبمى  مَّماس  ىافى قىٍح أىخىذى  ىا ً ٍهحى  ىًعيٍّ ً مى ":كىقىاؿى ًإٍسبىاؽي ٍبمي رىايىتىٍ ىً 

وي  ىٍم أىيب بىٍكرو كى ي ىرى كى يٍث ىافى كأيبَّم ٍبًم  ىٍعبو كىغىٍّبًًيٍم ً ٍم ً مىاًر  الحيػَّمٍفًسًّب، كىضىمَّم ًإٔبى ذىًلكى  ىا أىخىذى
ابىةً   (3)."الصَّمبى

 ًإٍف  يٍهتي ":أىنَّمىي قىاؿى ؛ فقح كرد -رضي ا  ههم-كال  عِب يذا أنٌى اسحيغُب  م باقي الصبابة
ًثْبى ً ٍم أىٍصبىاًب رىسيتًؿ العَّمًى  ىٍسأىؿي  ىًم اٍِلىٍ ًر اٍلتىاًاًح  م ثىالى  (4)-".صىعَّمل العَّمىي  ىعىٍيًى كىسىعَّممى -ِلى

ا اٍلًعٍعمى؟: ًقيعى اًلٍبًم  ىمَّماسو :  كىقىاؿى  يًغّبىةي  ىًم الشَّمٍعيبيِّن قىاؿى  ، : قىاؿى  أىىنَّم أىصىٍمتى يىذى بًًعسىافو سىئيتؿو
  (5).كىقػىٍعبو  ىقيتؿو 

                                                 
1

 .3208 : برقم(632/ 7) سعسعة اِلااد ح الصبيبة ؛ كأخرجى اِللماين ُب2918 : برقم(86/ 5) سهح أٞبح ٨برجا  
2

 .(298/ 8)المحا ة كالهها ة ط الفكر  
3

 .(303/ 8)المحا ة كالهها ة ط الفكر  

4
 . ًإٍسهىاديو صىًبٍيحه :؛ كقاؿ الذييب(344/ 3)سّب أ الـ الهمالا ط الرسالة  

5
 .(299/ 8)المحا ة كالهها ة ط الفكر  



 

 

158 

 

 
ًإفَّم اى الى  ػىٍقًمضي اٍلًعٍعمى اٍنحًيزىا نا  ػىٍهحيىزً يىي »: -صىعَّمل اي  ىعىٍيًى كىسىعَّممى -   ا تفىطَّمم رضي ا  هى لقتلى

 ، ً مى الهَّماًس، كىلىًكٍم  ػىٍقًمضي اٍلًعٍعمى ًبقىٍمًض اٍلعيعى ىاًا، اىٌبَّم ًإذىا ٓبٍى  ػىحيػٍريٍؾ  ىاًل نا، اٚبَّمىذى الهَّماسي ريايكسنا جيهَّماالن
، فىضىعُّرتا كىأىضىعُّرتا حيػىٍتا ًبغىٍّبً ً ٍعمو   (1).«فىسيًئعيتا فىأىفػٍ

 قػيٍعتي لًرىجيعو ً مى -صىعَّمل العَّمىي  ىعىٍيًى كىسىعَّممى -لى َّما قيًمضى رىسيتؿي العَّمًى " : قىاؿى نى أنَّمى عى فقح كردى 
منا لىكى  ا ابم  ىمَّماسو  :يىعيمَّم فػىٍعهىٍسأىٍؿ أىٍصبىابى رستؿ ا فىًإنػَّمهيمي اٍليػىٍتـى  ىًثّبه، فػىقىاؿى : اٍِلىٍنصىارً  !!  ىا  ىجى

  ىٍم ًفيًهٍم؟ -صىعَّمل العَّمىي  ىعىٍيًى كىسىعَّممى -أىتػىرىل الهَّماسى  ػىٍفحيىًقريكفى إًلىٍيكى كىُب الهَّماًس ً ٍم أىٍصبىاًب رىسيتًؿ العَّمًى 
، فىًإٍف  ىافى لىيىمػٍعيغيًِب -صىعَّمل العَّمىي  ىعىٍيًى كىسىعَّممى -فػىحيػىرىؾى ذىًلكى كىأىقػٍمػىٍعتي أىنىا أىٍسأىؿي أىٍصبىاًب رىسيتًؿ العَّمًى : قىاؿى 

ا٢بٍىًح حي  ىًم الرَّمجيًع فىآٌب بىابىىي كىييتى قىاًئعه فىأىتػىتىسَّمحي رًدىاًئي  ىعىل بىاًبًى  ىٍسًفي الريِّن حي  ىعىيَّم ً مى الحيػُّررىاًب، فيخرج 
؟ فىأىقيتؿي : فّباين فيقتؿ ؟ يىالَّم أىٍرسىٍعتى ًإٕبىَّم فىآتًيكى أىنىا أىاىقُّر أىٍف ! الى :  ا ابم  ىميِّن رىسيتًؿ العَّمًى  ىا جىااى ًبكى
، قىاؿى  ا الرَّمجيعي اٍِلىٍنصىارًمُّر اىٌبَّم رىآين كىقىًح اٍجحيى ىمى اىٍتٕب : فىأىٍسأىليىي  ىًم ا٢بٍىًح ًح، قىاؿى : آتًيىكى فػىعىاشى يىذى

ا اٍلفىٌبى  ىافى أىٍ قىعى ً ِبيِّن : الهَّماسي  ىٍسأىليتين، فػىيػىقيتؿي   (2)."يىذى
 -:رضي  هلل عنمم-ومن أمثلة    ل  بن عبَّتاس الصحابة

، قىاؿى  ا جاا  ، فػىقىاؿى :  ىٍم اٍبًم  ىمَّماسو هىا الضَّمميمي، قىاؿى ً ٍسعىره : جىااى رىجيعه ًإٔبى  ي ىرى  ػىٍعًِب : أى ىعىحيػٍ
،  فػىقىاؿى  ي ىري : فىسىأىلىىي  ي ىري : السَّمهىةى، قىاؿى  ؟ فى ىا زىاؿى  ػىٍهسيميىي اىٌبَّم  ىرىفىىي، فىًإذىا ييتى  يتًسره لىٍت أىفَّم : "٩بَّمٍم أىٍنتى

ا ثىالًثنا  بٍػحيػىغىل إًلىٍيًه ى ، : "فػىقىاؿى اٍبمي  ىمَّماسو ". اًلٍ رًئو كىاًد نا أىٍك كىاًد ػىٍْبً، الى ـى ًإالَّم الحيػُّررىابي ي جىٍتؼى اٍبًم آدى كىالى ٲبىٍ ى
ا؟ قىاؿى : فػىقىاؿى  ي ىري اًلٍبًم  ىمَّماسو ". ٍبيَّم  ػىحييتبي اي  ىعىل  ىٍم تىابى  ٍعتى يىذى فىًإذىا  ىافى : ً ٍم أييبىٍّ، قىاؿى : ٩بَّمٍم ٠بًى

اًة، فىاٍغحي  ىعىيَّم  ـً ً ٍهحى  ي ىرى : فػىرىجىمى ًإٔبى أييِّـن اٍلفىٍضًع، فىذى ىرى ذىًلكى ٥بىىا، فػىقىالىتٍ :  قىاؿى ؛بًاٍلغىحى كى ىا لىكى كىلًٍعكىالى
، فػىقىالىٍت أي ُّرىي    (3)"...ًإفَّم أيبػىيًّا  ىسىل أىٍف الى  ىكيتفى نىًسيى : كىخىًشيى اٍبمي  ىمَّماسو أىٍف  ىكيتفى أييبى  نىًسيى

ىٍرأىتػىٍْبً ً ٍم ":، قىاؿى -رىًضيى العَّمىي  ىٍهىي -ق ىمٍ ك
 ٓبٍى أىزىٍؿ اىرً صنا  ىعىل أىٍف أىٍسأىؿى  ي ىرى رىًضيى العَّمىي  ىٍهىي  ىًم ا٤ب

﴿ًإٍف تػىحييتبىا ًإٔبى العَّمًى فػىقىٍح صىغىٍت قػيعيتبيكي ىا﴾ :  العَّمحيػىٍْبً قىاؿى العَّمىي ٥بىي ىا-صىعَّمل اي  ىعىٍيًى كىسىعَّممى -أىٍزكىاًج الهَّميبيِّن 
ٍ ًى ،[4: الحيبرًن] دىاكىًة، فػىحيىمػىرَّمزى اىٌبَّم جىااى، فىسىكىٍمتي  ىعىل  ىحى  فىبىجىٍجتي  ىعىىي، فػىعىحىؿى كى ىحىٍلتي  ىعىىي بًاٍْلً

دىاكىًة فػىحيػىتىضَّمأى، فػىقيٍعتي  ىٍرأىتىاًف ً ٍم أىٍزكىاًج الهَّميبيِّن صىعَّمل اي  ىعىٍيًى كىسىعَّممى العَّمحيىاًف : ً مى اٍْلً
يٍؤً ًهْبى،  ىًم ا٤ب

 ىا أىً ّبى ا٤ب
                                                 

1
 .1712 : برقم(218/ 3)العؤلؤ كا٤برجاف في ا اتفق  عيى الشيخاف  

2
 .(298/ 8)المحا ة كالهها ة ط الفكر  
3

 .21110 : برقم(38/ 35) سهح أٞبح ط الرسالة  



 

 

159 

 

ا كىا ىجىيب لىكى : ؟ فػىقىاؿى [4: الحيبرًن]﴿ًإٍف تػىحييتبىا ًإٔبى العَّمًى فػىقىٍح صىغىٍت قػيعيتبيكي ىا﴾ : قىاؿى العَّمىي  ىزَّم كىجىعَّم ٥بىي ى
،  ىاًئشىةي كىاىٍفصىةي، ٍبيَّم اٍسحيػىٍقمىعى  ي ىري ا٢بىًح حى  ىسيتقيىي   (1).." ىا اٍبمى  ىمَّماسو

، ك   ىًعمى العَّمىي  ىا ييتى ":أىنَّمىي سىأىؿى  ىٍعبى اٍِلىٍامىاًر  ىٍم أييِّـن اٍلًكحيىاًب، فػىقىاؿى "  ىٍم سىيَّمارو،  ىًم اٍبًم  ىمَّماسو
اًلقه كى ىا خىٍعقيىي  ىاً عيتفى، فػىقىاؿى لىًعٍعً ىً  أىٓبٍى تػىٍععىٍم أىفَّم العَّمىى  ػىٍععىمي  ﴿ : شّب إٔب قتلى تعأب .(2)" يٍم ً حيىابنا : خى

اًا كىاٍِلىٍرًض ًإفَّم ذىًلكى ُب ً حيىابو ًإفَّم ذىًلكى  ىعىل العَّمًى  ىًسّبه ﴾   .[70: ا٢بج] ىا ُب السَّم ى
،  ىا  ىافى؟ فػىقىاؿى ك ،  ىٍم تػيمَّممو ـو ، أىنَّمىي سىأىؿى  ىٍمحى العَّمًى ٍبمى سىالى ًإفَّم : "  ىٍم أىيب ٦ًبٍعىزو،  ىًم اٍبًم  ىمَّماسو

يىةن ً مى اٍِلىٍخيىاًر فىاٍسحيىٍمطىهػىهيٍم كىاٍسحيىٍحخىعىهيٍم،  تػيمػَّمعنا  ىافى رىجيالن ً مى اٍلعىرىًب، كىًإنَّمىي ظىهىرى  ىعىل الهَّماًس، فىاٍخحيىارى ًفحيػٍ
يىةى؛ فػىعى َّما فىشىا : اىٌبَّم أىخىذى ً هػٍهيٍم كىبىا ػىعىهيٍم، كىًإفَّم قػىٍت ىىي اٍسحيىٍكمػىريكا ذىًلكى كىقىاليتا قىٍح تػىرىؾى ًد هىكيٍم، كىبىا ىمى اٍلًفحيػٍ

يىةي  يىًة، فػىقىاؿى اٍلًفحيػٍ ، فػىفىعىعيتا، فػىعىعَّمقى : ذىًلكى قىاؿى لًٍعًفحيػٍ ، كى ػىٍهجيت ً هػٍهىا الصَّماًدؽي هػىهيمي الهَّماري ٙبيٍرًؽي اٍلكىاًذبى هػىهىا كىبػىيػٍ بػىيػٍ
ميتا أىٍف  ىٍحخيعيتيىا، سىفىعىًت الهَّماري ُب كجيتًيًهٍم،  ٍكا ًإٔبى الهَّماًر، فػىعى َّما ذىيى يىةي  ىصىاًافىهيٍم ُب أىٍ هىاًقًهٍم، ٍبيَّم غىحى اٍلًفحيػٍ

ا أيٍفرًجىٍت  ىهػٍهيٍم اىٌبَّم قىطىعيتيىا، كىًإنَّمىي قىاؿى لًقىٍتً ًى : فػىهىكىصيتا  ىهػٍهىا، فػىقىاؿى ٥بىيٍم تػيمَّممه  لىحيىٍحخيعيهػَّمهىا؛ فػىعى َّما دىخىعيتيى
ميتا  ىٍحخيعيتنػىهىا سىفىعىًت الهَّماري كجيتيىهيٍم، فػىهىكىصيتا  ىهػٍهىا، فػىقىاؿى ٥بىيٍم تػيمَّممه  لىحيىٍحخيعيهػَّمهىا، : اٍدخيعيتيىا؛ فػىعى َّما ذىيى

ا أيٍفرًجىٍت  ىهػٍهيٍم، اىٌبَّم ًإذىا تػىتىسَّمطيتا أىاىااىٍت هًبًٍم، فىأىٍارىقػىحيػٍهيٍم، فىأىٍسعىمى تػيمَّممه، كى ىافى تػيمَّممه رىجيالن  فػىعى َّما  دىخىعيتيى
 .(3)"صىا٢بًنا 

 سحيخعص أف ابم  ٌماس باْلضافة إٔب  صحر القرآف كالٌسٌهة، جعع الرجتع إٔب  عم الصبابة، 
 . صحر  م  صادرو، كخاصة  م اخحيص  ههم ُب تأك ع القرآف

  
 باارجوع إاى اغة  اعربتفسهر  اقرآن . 

 فه تف القرآف كفق  عهتد  الـ العرب، يذا يت اِلصع، - رضي ا  ههم-لقح  اف الصبابة
ك٩با  حؿ  عل يذا - صىعَّمل اي  ىعىٍيًى كىسىعَّممى -كإذا تغّبت ا٢بقيقة العغت ة، إٔب ا٢بقيقة الشر ية، بٌيهها

﴿الَّمًذ مى آ ىهيتا كىٓبٍى  ػىٍعًمسيتا ًإٲبىانػىهيٍم ًبظيٍعمو أيكلىًئكى ٥بىيمي اٍِلىٍ مي كىييٍم  :اِلصع، فهم الصبابة لقتلى تعأب
أى ػُّرهىا ٓبٍى :  شىقَّم ذىًلكى  ىعىل أىٍصبىاًب رىسيتًؿ العَّمًى صىعَّمل اي  ىعىٍيًى كىسىعَّممى، كىقىاليتا،[82: اِلنعاـ] يٍهحيىحيكفى﴾ 
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؟ فػىقىاؿى رىسيتؿي العَّمًى صىعَّمل اي  ىعىٍيًى كىسىعَّممى  ، أىالى تىٍس ىمي ًإٔبى قػىٍتًؿ : "  ػىٍعًمٍس ًإٲبىانىىي ًبظيٍعمو ًإنَّمىي لىٍيسى ًبذىاؾى
 فهم فه تا   م الظعم العاـ، ا١بارم (1)[ "13: لق اف]﴿ًإفَّم الشيِّنٍرؾى لىظيٍعمه  ىًظيمه﴾ : ليٍق ىافى اًلٍبًهىً 

ى لىكيمي :  م قتلى تعأب ىًحًم بًم ااًبو  عل  عهتد  الـ العرب، كيكذا فهم  ﴿كى يعيتا كىاٍشرىبيتا اىٌبَّم  ػىحيىمػىْبَّم
ًإ٭بَّمىا  :" بقتلىصىعَّمل اي  ىعىٍيًى كىسىعَّممى ، اٌبَّم فسَّمرو لى [187: المقرة]ا٣ٍبىٍيطي اٍِلىبٍػيىضي ً مى ا٣ٍبىٍيًط اٍِلىٍستىًد﴾ 

  (2)".ذًلكى سىتىادي العَّمٍيًع كىبػىيىاضي الهػَّمهىارً 
كيذا اِلصع،  اف كاضبان  هح ابم  مَّماس، فترد  هى االسحيعانة كالرجتع إٔب  الـ العرب، كستاا 

 ىا " :  ُب  هثتر  ال ها العاـ، أك ُب د تاهنا الٌشعر، أك ُب بعض ٥بجات قمائعها، ك٩با كرد  هى قتلى
هػىهىا كىبػىٍْبى قػىٍتً هىا بًا٢بٍىقيِّن﴾ :  يٍهتي أىٍدرًم  ىا قػىٍتليىي  ٍعتي ابٍػهىةى ًذم  [89: اِل راؼ]﴿رىبػَّمهىا افػٍحيىٍح بػىيػٍ اىٌبَّم ٠بًى

،  ػىٍعًِب :  ػىزىفى تػىقيتؿي   (3)."أيقىاًضيكى : تػىعىاؿى أيفىاًٙبٍكى
،  ػىقيتؿي :  ىٍم ٦بيىاًيحو، قىاؿى ك ٍعتي اٍبمى  ىمَّماسو  يٍهتي الى أىٍدرًم  ىا فىاًاري السَّم ىتىاًت كىاٍِلىٍرًض، : " ٠بًى

ٍأتػيهىا : أىنىا فىطىٍرتػيهىا،  ػىقيتؿي : اىٌبَّم أىتىاين أىٍ رىابًيَّماًف ٱبىٍحيىًص ىاًف ُب بًٍئرو، فػىقىاؿى أىاىحيٮبيىا ًلصىاًاًمىً   .(4)"أىنىا ابٍػحيىحى
كٓب  كم ابم  ٌماس  حيبرج ُب  حـ  عرفحيى لمعض اِللفاظ، لت يى الحيَّماـ بًسعىة ً الـ العرب، ك م 

، قىاؿى ذلك  ا ركاو  مى ً ٍكرً ىةى،  ىًم اٍبًم  ىمَّماسو هىاننا":  ىٍ ريك ٍبمي ًد هىارو، أىنَّمىي ٠بًى   (5)".كىالعَّمًى  ىا أىٍدرًم  ىا اى
لكم ابم  ٌماس، بحيتاضعى اسحيطاع أف ٯب م الكثّب  م  الـ العرب، اٌٌب أصمح فيى ا٢بكم، 

: اٍخحيػىعىفىًت اٍلعىرىبي كىاٍل ىتىإب ُب اٍل يالى ىسىًة  ىعىل بىاًب اٍبًم  ىمَّماسو قىالىًت اٍلعىرىبي :  ىٍم سىًعيًح ٍبًم جيمػىٍّبو قىاؿى ؼ
: اٍل يالى ىسىةي ، غيًعبى فىرً قي اٍل ىتىإب : " فػىقىاؿى ، فىخىرىجى اٍبمي  ىمَّماسو : قىاؿى . بًاٍليىحً : كىقىالىًت اٍل ىتىإب ، ا١بًٍ ىاعي 
 (6)"ا١بًٍ ىاعي 

 . كيذا الشايح  حؿ  عل  ا كصع إليى ابم  ٌماس ُب يذا الماب
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، قىاؿى   ا ال نهسل فصىااة ابم  ٌماس ايح كرد  ،  " : ىٍم  ىٍسريٍكؽو  يٍهتي ًإذىا رىأىٍ تي اٍبمى  ىمَّماسو
، قػيٍعتي : قػيٍعتي  ، قػيٍعتي َأفَصُح  انَّتاسِ : أىٍٝبىعي الهَّماًس، فىًإذىا نىطىقى   (1)".أىٍ عىمي الهَّماسً : ، فىًإذىا ٙبىىحَّمثى

كىٍجىو تػىٍعرًفيىي اٍلعىرىبي ً ٍم : الحيػَّمٍفًسّبي  ىعىل أىٍربػىعىًة أىٍكجيىو : كبذلك أصع لع هظت ة الحٌيفسّب ة بقتلى
الىحًيًى، كىتػىٍفًسّبه  ػىٍععى يىي اٍلعيعى ىااي، كىتػىٍفًسّبه الى  ػىٍععى يىي ًإالَّم العَّمىي  ً هىا، كىتػىٍفًسّبه الى  ػيٍعذىري أىاىحه ًٔبىهى كقح ؛ (2)". ىالى

 ضل شراى ٗبا فيى  فا ة، لكم سهالاظ ُب ا١بانب الحيطميقي  ي  أكٔب ابم  ٌماس ايحي ا ان خاصان، 
ٗبصحر العغة، لكتنى شا ع المياف، كخاصة أ اـ ا٤بحيغّبات الثقافية كالعع ية الٍب ارأت  عل اجملحي م، 

 .ك٬بص  هها بحا ة تضااؿ إدراؾ العساف العريب
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  مالمح  الفسهر  الغوي :  اثَّتااثُ  افصُل

 .عني بن عّباس
 :ك شحيىً عي  عل ثالثًة  مااح

 
  ُتعريف  الفسهر  الغوي:  ألوَّتلُ   اَ بحث. 

 
 التجاه  الغوي عني  بن عّباس :  اَ بحُث  اثَّتاِني 

 .وأ بابو
 

مالمح  التجاه  الغوي في :  اَ بحُث  اثَّتااثُ 
 .تفسهر  بن عّباس وإثره في  ايِّر  ات  الغوية
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  ُتعريف  الفسهر  الغوي:  ألوَّتلُ     اَ بحث. 
 

 :       كٰبحيتم  عل أربعة  طالب
 

 تعر   الٌعغة لغة . 
 تعر   الٌعغة اصطالاا . 
 تعر   الحٌيفسّب الٌعغتم. 
 أٮبية الحٌيفسّب الٌعغتم. 
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  ُتعريف  الفسهر  الغوي:  ألوَّتلُ   اَ بحث. 

تقرر في ا سمق أف القرآف الكرًن كاضح الحاللة، ُب بيئحيى ال ٰبحياج إٔب تفسّب إالٌ ُب بعض  ا 
  بياف  ا أشكع، أ ا باقي القرآف فهت   ا كصفى جىعَّم -صىعَّمل اي  ىعىٍيًى كىسىعَّممى - الٌهيبٌ أشكع، كقح تتٔب 

  ىرىيبٍّ   بًًعسىافو ﴿ :، كِلنٌى   ا قاؿ تعأب[1: اله ع]﴾  يًمْبو  كىً حيىابو  اٍلقيٍرآفً  آ ىاتي  تًٍعكى  اس﴿: ثػىهىاؤيوي 
، كنسحيخعص  م ا٤بهظت ة الحٌيفسّب ٌة أفَّم االسحيفسارى  م  عانيى  قم بسمب [195: الشعراا]﴾  يًمْبو 

ا١بهع  بعغة العرب، كستاا  ا ٱبحيص بحاللة ألفاظها أك بطرؽ الكالـ هبا، كيذا  فيع بالحاللة  عل 
ُب الحٌيفسّب أ م، كيت  رتكز - رضي ا  ههم-االيحي اـ هبذا ا٤بهبل ؛ كقح  يعم أٌف  ههج الصبابة 

 عل فهم ا٤بعُب، دكف ٙبر ر اِللفاظ لغة، ِلف ا٤بعُب  هحيم يت ا٤بقصتد، كاِللفاظ  ا جاات إالٌ 
أفَّم اِللفاظى يي الحيابعةي كا٤بعاين يي : "(يػ471 :ت)  ىٍمح القىاًير ا١بيٍرجىاين لحيخحـ ا٤بعاين، ك  ا قاؿ

  عل  حكر الٌهاس كتفسّب:  "(يػ751:ت) ابم قػىييِّنم ا١بىٍتزً َّمة   كاِللفاظ ابهة بيئحيها؛  قتؿ(1)."ا٤بحيمت ةي 
  ذ رو الذم كيت ا٤بعُب  عل كتفسّب ا٤بحيأخركف، إليى  هبت الذم كيت العفظً   عل تفسّب أصتؿو  ثالثةً 

 لكم ابم  (2)".كغّبيم الصتفيةً   م  ثّب إليى  هبت الذم كيت كالقياسً  اْلشارةً   عل كتفسّب السع ،
رضي ا - أاعق يذا الحيقسيم  م باب الحيغعيب، كإالٌ  نفيها  م الصبابة (يػ751 )قػىييِّنم ا١بىٍتزً َّمة

أم شكع  م أشكاؿ الحيفسّب العفظي، كخاصة بعح دختؿ اِل اجم إٔب اْلسالـ، كفساد -  ههم
العغتم؟ ك ا  إذان  ٌب ظهر يذا الحٌيفسّب العساف العريب، ٩با د ت ا٢باجة إٔب تفسّب ألفاظ القرآف لغت ان،

يي أسمابى؟ ٍب  ا يت الفرؽ بْب الحٌيفسّب الٌعغتم، كاال٘باو الٌعغتم ُب الحٌيفسّب؟ كقمع اْلجابة  م يذو 
 .أف نق   عل بعض ا٤بصطعبات الحيساؤالت، ٯبحر بها
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 تعريف  اّلغة اغة . 

؛  م فػيٍععىةه : لغةن  العُّرغةي   ليغىات: كىقعة، كىا١ٍب م  كرة ليٍغتىةه ،: كأصعها. تىكىعَّمٍ تي : أم لىغىتتي
 (1).كلغتف

، كىٝبىٍعيهىا : كقيع  ،ليغىًتم  : إليها كالهسمة أ ضا؛(ليغىاته )ً ٍثعي بػيرىةو كىبػيرنل كى  (ليغنل)أىٍصعيهىا ليغىيه أىٍك ليغىته
 (3)".أصتاهتا الطّب لىٍغتىل ":الٌسكيت اٍبم  كىقىاؿى (2). لىغىًتم  : قيعٍ فى كىالى 

ـي :" (يػ395:ت) كقاؿ ابم فارس فً  اٍل يٍعحيىعُّر  كىا٢بٍىٍرؼي  كىاٍلغىٍْبي  الالَّم   ىحيؿُّر  أىاىحيٮبيىا صىًبيبىاًف، أىٍصالى
 .بًالشَّمٍياً  العَّمهىجً   ىعىل كىاٍاخىري  ًبًى،  ػيٍعحيىحُّر  الى  الشَّمٍياً   ىعىل

دً  ً مٍ  ًبىً   ػيٍعحيىحُّر  الى   ىا: العَّمٍغتي  فىاٍِلىكَّمؿي  ًبعً  أىٍكالى  لىٍغتً  ُب  كىذىًلكى . لىٍغتنا  ػىٍعغيت لىغىا ً ٍهىي   ػيقىاؿي . الحيِّن ىةً  ُب  اٍْلً
[ 225: المقرة]﴾ أىٲٍبىاًنكيمٍ  ُب  بًالعَّمٍغتً  العَّمىي   ػيؤىاًخذي يمي  الى ﴿: تػىعىأبى  العَّمىي  قىاؿى . ًبعىٍيًهىً  العَّمٍغتي  ييتى  كىالعَّمغىا. اٍِلىٲٍبىافً 

.  ًبقيعيتًبكيمٍ  تػىٍعًقحيكوي  ٓبىٍ   ىا أىمٍ  ،
جى  ًإذىا بًاٍِلىٍ ًر، لىًغيى : قػىٍت٥بييمٍ  كىالثَّماين  ا  ػىٍعهىجي  أىمٍ  ً ٍهىي، العُّرغىةً  اٍشحًيقىاؽى  ًإفَّم  كى ػيقىاؿي . ًبىً  ٥بًى ."هًبىا صىاًامػيهى

(4) 

 .بًالصتت الحيكعم كالعَّمهىجً :  كتحكر  عُب لفظة العُّرغة اتؿ
 رفت بعحة تعر فات كتهت ت بْب القحا ل كاحثْب ك م ذلك:  اّلغة  صطال ا : 

 :تعريفات  اقي مى -

 (5)".ٍصتاته  ػيعىمػيِّنري هبا  عُّر قتـو  م أٍغراًضىً  أ:" بقتلى(يػ392:ت)بم ًجِبيِّن اأبت الفىحٍيح  رفها 
 كالعغة ألفاظ  عرب هبا  م ا٤بس يات ك م ا٤بعاين ا٤براد إفها ها :"(يػ456:ت)بم اـز اكقاؿ 

ى ٥بىيٍم فػىييًضعُّر العَّمىي  ىٍم :كلكع أ ة لغحيهم قاؿ ا  ز كجع  ﴿كى ىا أىٍرسىٍعهىا ً ٍم رىسيتؿو ًإالَّم بًًعسىاًف قػىٍتً ًى لًييمػىْبيِّن
  (6)".[4: إبراييم] ىشىااي كى ػىٍهًحم  ىٍم  ىشىااي كىييتى اٍلعىزً زي ا٢بٍىًكيمي﴾ 

                                                 
1

 .(62/ 6 )اِل ظم كايط اكم:  هظر 

2
 (.283: ص )الصباح ، ك٨بحيار(2484/ 6 )العربية كصباح العغة تاج الصباح: هظر 

3
 (.173/ 8 )العغة هتذ ب: هظر 

4
 -.بحيصرؼ-(255/ 5 )العغة  قا يس:  هظر 

5
 .(34/ 1)ا٣بصائص  

6
 .(46/ 1)اْلاكاـ ُب أصتؿ اِلاكاـ البم اـز  
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العغة  مارة   ا  حيتاضم القـت  عيى  م الكالـ أك :" (يػ466:ت) ابم ًسهىاف ا٣ٍبىفىاجي كقاؿ
 (1)". كتف تتقيفان 
ا عم أٌف الٌعغات  ٌعها  عكات شميهة بالٌصها ة إذ يي (:" يػ808:ت)  ابم خىٍعحيكف:كقاؿ

كليس ذلك .  عكات ُب الٌعساف لععمارة  م ا٤بعاين كجتدهتا كقصتريا ٕبسب ٛباـ ا٤بعكة أك نقصاهنا
 (2)."بالٌهظر إٔب ا٤بفردات كإ٭ٌبا يت بالٌهظر إٔب الٌَبا يب

 (3)." يي  ا  عرب هبا  ع قـت  م أغراضهم":العغة: (يػ816 )الشَّمرً   ا١بٍيٍرجىاينكقاؿ 
  :أربعة جتانب يي تشحي ع تعر فات القحا ل  عل ك
 .؛ كيذو اِلصتات ٧بحكدة ا٢بركؼ،   ا أهنا تشَبؾ فيها ٝبيم اِلجهاس أصتات:أف العغة 
 .؛ أم أف يذو اِلصتات تر ب  هها الكع ات كا١ب ع لهصع هبا إٔب الحيعمّب تعمّب:أف العغة  

ـ؛ أم أف تعك اِللفاظ كصياغة ا١ب ع ٩با ٚبحيع  فيى   ع قتتعمّب ٱبحيص بى :أف العغة
 . اِلجهاس
 .؛ أم أٌف يذو الحيعمّبات، البح أف تفيح غرض، كإالٌ أصمبت لغتان  تعمّب  م أغراض:أف العغة 

 

 :أما تعريفات  ا حيثهن -

نحياجه اجحي ا ي  ٤بعىكة العساف ك٦ب ت ة  م الحيقاليح  ":أهنا (ـ1913:ت)دوم ستسّب فقح  رفها
 (4)."ليسا ح أفرادو  عل ٩بارسة يذو ا٤بعىكة ، الضركر ة الٍب تمهَّمايا ٦بحي مه  ا

نظاـ  رُب لر تز  :  مارة  م :"أف العغة (ـ1977/ق1397:ت)ًإبراًييم أىنًيس بيه ا  رل
 (5)".صتتية  سحيغعها الهاس ُب االتصاؿ بعضهم بمعض

                                                 
1

 :، طدار الكحيب العع ية: الهاشر، (يػ466: ت)أبت ٧ب ح  مح ا بم ٧ب ح بم سعيح بم سهاف ا٣بفاجي ا٢بعيب ، سر الفصااة 
 .(48: ص) .ـ1982_يػ1402اِلكٔب 

2
 .(764/ 1 ).بم خعحكفالد تاف ا٤بمحيحأ كا٣برب ُب تار خ العرب كالرببر ،  

3
ضمطى كصببى ٝبا ة  م العع اا : اقق، (يػ816: ت) عي بم ٧ب ح بم  عي الز م الشر   ا١برجاين ،  حياب الحيعر فات 

 .(192: ص) .ـ1983-يػ 1403اِلكٔب : ، طلمهاف–دار الكحيب العع ية بّبكت : الهاشر، بإشراؼ الهاشر

4
:  الك  تس  ا٤بطعيب، إصحارات.د: راجعة الهص العريب تئيع  تس   ز ز،. د:  عم العغة العاـ ؛ فرد هاف دم ستسّب، ترٝبة 
 .(27ص).1985 :، ط الثالثة آفاؽ  ربيةدار

5
 (.11ص).  ـ1970 :ط اِلكٔبدار ا٤بعارؼ : أنيس، ط إبراييم .د، بْب القت ية كالعا٤بية العغػػة 
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العغة ظايرة سيكتلتجية  اجحي ا ية "  :(ـ1993)أىنًيس فىرٰبةكلعع أمشع يذو الحيعر فات قتؿ 
تحيأل   م ٦ب ت ة ر تز صتتية لغت ة، ا حيسمت  م ار ق االخحيمار،  عاين  يقرَّمرة ... ثقافية  كحيسمة 

  (1)".ُب الذيم، كهبذا الهظاـ الر زم الصتٌب تسحيطيم ٝبا ة  ا أف تحيفايم كتحيفا ع
 

 

 تعريف  اّلفسهر  اّلغوي: 

 (2)."بياف  عاين القرآف ٗبا كرد ُب لغة العرب :"  رفى  ٌسا ح الطيار بقتلى
ُّـر  ش عي  يعَّم  صادًر : أ َّما الًشقُّر اِلكؿي ً مى الحيعر ً ، كيت بياف  عاين القرآف : "ٍب قاؿ فإنى  ا

. المياًف ُب الحيَّمفسًّب؛  القرآًف، كالسُّرهَّمًة، كأسماب الهزكؿ، كغّبيا
فإنى قىيحه كاص ه لهتًع المياًف الذم كىقىمى لحيفسًّب : كأ َّما الشيِّنقُّر الثاين  هى، كيت ٗبا كرد ُب لغة العرب

. القرآًف، كيت  ا  اف ار قي بيانًى  م لغًة العربً 
كهبذا الهَّمتًع  م المياًف ٱبرجي  ا  حاو  م أنتاًع المياف؛  المياًف الكائًم بأسماًب الهُّرزكًؿ كقصًص 

   ا ٱبرج هبذا القيًح  ا  اف ار قي بيانًى بغًّب لغًة العرًب، ،ااًم، أك غّبًيا ٩با ليس ار قي  عرفحًيى العُّرغةي 
  (3)."  م  يفسيِّنري ٗبحلتالتو ال تيعرؼي  هح العرًب؛  ا٤بصطعباًت ا٢بادثةً 

 م أكائع ا٤بفسر م، الذ م رجعتا - رضي ا  ههم- سحيخعص  م يذا الحيعر   ، أف الصبابة
 .؛ كاخص بذ ر  ههم ابم  ٌماسلغًة العربً إٔب 

  
 أى هة  اّلفسهر  اّلغوي. 

إفَّم أٮبيةى الحٌيفسّب الٌعغتم ترجم إٔب لغة القرآف؛  ايح تحيتق  فهم دالالتى  عيى، ك٤با  اف 
القرآف يت  هح الحيِّنراسات العُّرغت َّمة  هح العغت ْب كا٤بفسر م، ك صحر قتم  م  صادر العغة،  انت 

بتادر االيحي اـ با١بانب العغتم ُب الحٌيفسّب  مكران،  هذ  هح الصبابة، ك حيجعل بصترة كاضبة اتؿ 
                                                 

1
 .14ص.ـ1981:ط الثانية- بّبكت-دار الكحياب العمهاين،: ، ط(ـ1993) أنيس فرٰبةنظر ٌات ُب العغة، 

2
: ص) .يػ1432اِلكٔب، :  طدار ابم ا١بتزم: الهاشر،  سا ح بم سعي اف بم ناصر الطيار. د، الحيفسّب العغتم لعقرآف الكرًن 
38). 

3
 .(38: ص) نفس ا٤برجم، 
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 م أيب الصعت السؤاؿ  م العفظ الغر ب ُب القرآف الكرًن، ك م بْب تعك الشتايح ا٤بسجعة؛  ا كرد 
﴿كى ىٍم  يرًٍد أىٍف  يًضعَّمىي ٯبىٍعىٍع صىٍحرىوي ضىيػيِّنقنا : قرأ يذو اا ة- رضي ا  هى-أف   ر بم ا٣بطاب: الثقفي

صىعَّمل -كقرأ بعض  ىٍم  هحو  م أصباب رستؿ ا : قاؿ. بهصب الراا [125: اِلنعاـ]اىرىجنا ﴾ 
ابغتين رجال  م  هانة كاجععتو را ينا، :  فقاؿ   ر":قاؿ صفتاف. (ضىيػيِّنقنا اىرًجنا):-اي  ىعىٍيًى كىسىعَّممى 
فيها، الشجرة تكتف " ا٢برجة:" ا فٌب،  ا ا٢برجة؟ قاؿ: فقاؿ لى   ر. فأتتو بى: قاؿ. كليكم  يٍح١بيًّا

 ذلك قعبي ا٤بهافق ال : فقاؿ   ر: قاؿ. بْب اِلشجار الٍب ال تصع إليها را يةه كال كاشيَّمة كال شيا
 (1)." صع إليى شيا  م ا٣بّب

، اٌب أتاين أ رابٌياف "فاار الس اكات كاِلرض" هت ال أدرم  ا" :كقاؿ ابم  ٌماس
 (2)."أنا ابحيحأهتا: ،  قتؿ"أنا فىطىرهتا:"ٱبحيص اف ُب بئر، فقاؿ أاحٮبا لصاامى

  ا تسجع بعض ااثار اتؿ  ههجية المبح ُب الحٌيفسّب العغتم ايح كرد المبح  م لغة 
رضي ا -بيه ا   ر بم ا٣بطاب : سعيح بم ا٤بسيب لرك ؛القميعة، باْلضافة إٔب الشايح الشعرم

﴾ :   ا أ ها الٌهاس  ا تقتلتف ُب قتؿ ا": عل ا٤بهرب فقاؿ-  هى : الهبع]﴿أىٍك  ىٍأخيذىييٍم  ىعىل ٚبىىتُّرؼو
الحيهقص، :  ا أ ّب ا٤بؤ هْب يذو لغحيها ُب يذ ع، الحيخٌتؼ:  فسكت الٌهاس، فقاـ شيخ فقاؿ،[47

: نعم، قاؿ شا رنا أبت  مّب ا٥بذٕب: كيع تعرؼ العرب ذلك ُب أشعاريم قاؿ: فقاؿ   ر
 ٚبىىتَّمؼى الرَّمٍاعي ً هػٍهىا تىاً كان قىرًدان 

 
 ى ىا ٚبىىتَّمؼى  يتدى الٌهٍمعة السَّمفىمي  ****

(3). 
ا الهَّماسي  ىعىٍيكيٍم ًبًح تىاًنكيٍم الى تىًضعُّرتا، قىاليتا: فػىقىاؿى  ي ىري   كى ىا ًد تىانػيهىا؟ قىاؿى ًشٍعري ا١بٍىاًيًعيَّمًة ًفيًى : أى ػُّرهى

  (4)."تػىٍفًسّبي ً حيىاًبكيمٍ 
ك م ًب  اف لشايح الشعرم اضتر  هم، ُب  ثّب  م أبتاب الععم، ك٪بح أٌف جٌع  ا تهاكلى 
ابم  ٌماس ُب  ههجى العغتم ُب تفسّب  حياب ا، بحأ  أخذ  هبل لغتم أك ا٘باو لغتم،  أصمح 

 . هحان لكثّب  م ا٤بمااح كالحراسات العغت ة
 

                                                 
1

 .(104/ 12)تفسّب الطربم  جا م المياف ت شا ر  
2

 .(283/ 11)تفسّب الطربم  جا م المياف ت شا ر  
3

  .كالميت لذم الٌرٌ ة، كقح  ضل 
/ 1)تفسّب ابم  طية  ارر التجيز ؛ (609/ 2)تفسّب الز٨بشرم ؛ (19/ 6)الكش  كالمياف  م تفسّب القرآف   تفسّب الثععيب4

 .(213/ 20)تفسّب الرازم ؛ (12
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 : ظمور  اّلفسهر  اّلغوي
إٌف الحٌيفسّب الٌعغتم ُب اقيقة اِل ر  اف  تجتدان  هذ الهشأة اِلكٔب لع عية تفسّب القرآف 
 :"الكرًن، كذلك نحييجة احي ٌية، لكتف العغة  صحر  م  صادر الحٌيفسّب، كقح  ر  عها قتؿ ابم  ٌماس

ً هىا كىٍجى  م  صادر الحٌيفسّب ٙبت  (ق310) كقح  حو ابم جر ر الطربم(1)"تػىٍعرًفيىي اٍلعىرىبي ً ٍم  ىالى
كىأىفَّم ً ٍهىي  ىا  ػىٍععىمي "  :فقاؿ"  ْاَقْوُل ِفي  ْاُوُجوِه  اَّتِلي ِمْن ِقَبِلَما يُوَصُل ِإَاى َمْعرَِفِة تَْأِويِل  ْاُقْرآنِ  " هتاف

تىٍأًك عىىي  يعُّر ًذم ً ٍعمو بًالعيِّنسىاًف الَّمًذم نػىزىؿى ًبًى اٍلقيٍرآفي، كىذىًلكى ًإقىا ىةه ًإٍ رىاًبًى، كى ىٍعرًفىةي اٍل يسى َّميىاًت بًأى٠ٍبىاًئهىا 
زً ىًة غىٍّبً اٍل يٍشحيػىرىًؾ ًفيهىا، كىاٍل ىٍتصيتفىاًت ًبًصفىاهًتىا ا٣ٍبىاصَّمًة ديكفى  ىا ًستىايىا، فىًإفَّم ذىًلكى الى ٯبىٍهىعيىي أىاىحه  الالَّم

(2 )".ً هػٍهيمٍ 
  

القرآف نزؿ بألفاظ العرب ك عانيها، ك ذايمها ُب اْلٯباز  :"(ق276:ت)ابم قػيحيػىٍيمىة كقاؿ 
كاالخحيصار، كاْلاالة كالحيت يح، كاْلشارة إٔب الشيا، كإغ اض بعض ا٤بعاين اٌب ال  ظهر  عيى إال 

  (3)ػ."الٌعقم ، كإظهار بعضها، كضرب اِل ثاؿ ٤با خفي
َمُة  الَّتاِ َعةُ "كقاؿ الطاير بم  اشتر ٙبت  ـً  ":" ... ْاُ َقيِّ كىًإٍذ قىٍح  ىافى اٍلقيٍرآفي كىٍاينا ً مى اٍلعىالَّم

انىىي كىقىٍح أىرىادى أىٍف ٯبىٍعىعىىي آ ىةن  ىعىل ًصٍحًؽ رىسيتلًًى كىٙبىىحَّمل بػيعىغىااى اٍلعىرىًب ٗبيعىارىضىًة أىٍقصىًر سيترىةو ً ٍهىي  ى ىا  سيٍمبى
ا بىالًغنا  يٍهحيػىهىل  ىا تىٍس ىحي ًبًى العُّرغىةي اٍلعىرىبًيَّمةي ً مى الحَّمقىاًئًق  سىيىٍأٌب ُب اٍل يقىحيِّن ىًة اٍلعىاًشرىًة، فػىقىٍح نيًسجى نىٍظ يىي نىٍسجن

غىةن ًإٔبى اٍل يٍرسىًع إًلىٍيًهمٍ  فىجىااى اٍلقيٍرآفي  ىعىل أيٍسعيتبو . كىالعَّمطىاًئً  لىٍفظنا كى ىٍعُبن ٗبىا  ىًفي بًأىٍقصىل  ىا  ػيرىادي بىالى
ٍذ ىافي  ، فىأىٍ جىزى بػيعىغىااى اٍل يعىاًنًح مى  ىٍم  يعىارىضىحًيًى كىٓبٍى  ىسىٍعهيٍم ًإالَّم اٍْلً انيتا  ػىٍعهىحيكفى كىأىٍ جىبى   (4".أىٍبحىعى ٩بَّما  ى
لكم الحٌيفسّب الٌعغتم ٓب  كم بارزا بالهسمة لع هظت ة الحٌيفسّب ٌة، ِلنى  عحيرب جزا  هها، 

فالصبابة الحٌيفسّب  هحيم أ م؛   ا أهنم ٓب  كتنتا ٕباجة  اسة إٔب  عرفة  عانيى الٌعغت ة،  تهنم  رب 
فعم ٰبحيج السع  كال الذ م (: "209:ت)خعص، كالقرآف نزؿ بعغحيهم؛ كهبذا الصحد  قتؿ أبت  ميحة
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  الـ العرب  ثعى  م التجتو ُبفاسحيغهتا بعع هم بى  م ا٤بسألة  م  عانيى، ك  ا فيى ٩با 
  (1)."كالحيعخيص
ـً  : " (ق745:ت) أبت ايَّماف كقاؿ ٍسالى ثػيرىًت اٍلعىجىمي، كىدىخىعى ُب ًد ًم اٍْلً فػىعى َّما فىسىحى العيِّنسىافي، كى ى

اًر  ىا اٍنطىتىل  ىعىٍيًى ً حيىابي  أىنٍػتىاعي اٍِلي ىًم اٍل يٍخحيىًعفية اِللسهة، كالهاقصة ٍدرىاًؾ، اٍاحيىاجى اٍل يحيىأىخيِّنريكفى ًإٔبى ًإٍظهى اٍْلً
، ً ٍم غىرىاًئًب الحيػَّمرًٍ يًب، كىاٍنحًيزىاًع اٍل ىعىاين، كىًإبٍػرىاًز الهُّركىًت اٍلمػىيىانًيَّمًة، اىٌبَّم  يٍحرًؾى ذىًلكى  ىٍم ٓبٍى تىكيٍم  العَّمًى تػىعىأبى
ابىًة كىالحيَّماًبًعْبى ً مى  ًؼ الصَّمبى ُب اىٍمًعًى، كى ىٍكحيىًسمػىهىا  ىٍم ٓبٍى تىكيٍم نىٍشأىتيىي  ىعىيػٍهىا، كىالى  يٍهصيريوي ٰبيىريِّن يىي إًلىيػٍهىا، ًٖبًالى
، ًِلىفَّم  اٍلعىرىًب، فىًإفَّم ذىًلكى  ىافى  ىرٍ يتزنا ُب ًامىاً ًهٍم،  يٍحرً يتفى تًٍعكى اٍل ىعىاينى  يعَّمهىا، ً ٍم غىٍّبً  يتىقيِّن و كىالى  يعىعيِّنمو

ًة كىُب اٍلمػىيىافً  انيتا  ػىحيػىفىاكىتيتفى أىٍ ضنا ُب اٍلفىصىااى   (2)."ذىًلكى ييتى ًلسىانػيهيٍم كىخيطَّمحيػيهيٍم كىبػىيىانػيهيٍم،  ىعىل أىنػَّمهيٍم  ى
 لكم نسحيخعص أف الحٌيفسّب العغتم جزا ال  حيجزأ   م ا٤بهظت ة الحٌيفسّب ٌة، أ ا  ا  فسر 

 حـ بركزو  تف الصبابة  رب خعص،   ا أنى ال  هفل  حـ  عرفحيهم بمعض الحالالت،  تهنا نزلت 
بعغات القمائع، أك يي  م قميع الغر ب الهسيب، ك م ٍبٌ ٪بحيم  مبثتف ُب  صادر العغة،   ا  ر 

 .سالفان 
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        التجاه  اّلغوي :   اَ بحُث  اثَّتاِني 
 .في تّفسهر عني  بن عبَّتاس وأ بابو

 
 :كٰبحيتم  عل

 
 فهـت اال٘باو العغتم . 
  أسماب ظهتر اال٘باو الٌعغتم ُب تٌفسّب ابم

 . ٌماس
 تعر   الحيِّنراسات الٌعغت ٌة. 
 أيم الحيِّنراسات الٌعغت ة  هح  ع اا الٌعغة .
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 التجاه  الغوي في تّفسهر عني  بن عباس وأ بابو:  اَ بحُث  اثَّتاِني . 

 
 مفموم  التجاه  الغوي. 

ًة كالتًٍجهىًة كُب اِلصع  عتد إٔب التىٍجىً  حكر  عُب اال٘باو اتؿ   .ا١ًبهى
 أخذتي :  يقاؿ. الهَّمٍبتي : كا١ًبهىةي . شياو   عٌ   يٍسحيػىٍقمىعي : التىٍجىي "  :(يػ170:ت)الفراييحمقاؿ 

 إليك، تتجهَّمتا. فيى كأىخىٍذتى  اسحيقمٍعحيىى شياو   عٌ  ُب كشمهيها الًقٍمعة: كالتًٍجهةي  ...٫بىٍتىوي : أم  ذا، ًجهىةى 
 داري : تقتؿ. شيئان  شياه  اسحيقمع  ا: كالحيُّرجاو كالتيجاوي . اٌلالـز الفعع: كالحيَّمتجُّرى. إليك كيجيتيىهم كلَّمتا:  عِب
او فالفو  يتاجىهةي . فالفو  دارً  ٘بي

  (1)ػ" .كىٍجىو  أك بكالـو  الٌرجعى  اسحيقماليك: كا٤ب
 جععحيى: الشيا اسحيقمعحيى؛ ككجهت  تضم كالتجهة  ع:" (يػ395:ت) قاؿ ابم فارسكقاؿ 

 (2) ."كااحة جهة  عل
و ا٤برسي كقاؿ  يعنا كالتًٍجهىةي  كا١بهة :"(يػ458:ت)ابم ًسيحى  إًلىٍيىً  تحيػىتىجَّمى الَّمًذم اٍل تضم: ٝبًى

  (3 )."كتقصحو
 إف  صطعح اال٘باو الحيفسّبم ٓب  كم  عركفا   صطعح إالٌ :تعريف  التجاه  اّلفسهري

 . لذلك ال ٪بح  م  رفى  م القحا ل، لكم يذا ال  هفي كجتدو،اح ثا
يت ا٥بحؼ الذم  حيجى إليى ا٤بفسركف بحيفاسّبيم، " :فهح الرك ي بقتلى ك٩بم  رفى اح ثان، 

:"   ٍب فرؽ ُب ٛباـ تعر فى بْب اال٘باو كا٤بههج فقاؿ(4)".كٯبععتنى نصب أ يههم كيم  كحيمتف  ا  كحيمتف
، كأ ا الطر قة فهي اِلسعتب الذم  طرقى ا٤بفسر  أ ا ا٤بههج فهت السميع الٍب تؤدم إٔب ا٥بحؼ ا٤برسـت

 ( 5)". هح سعت ى لع ههج ا٤بؤدم إٔب ا٥بحؼ
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ك فهـت اال٘باو  حيبحد أساسا ٗبج ت ة  م ااوراا كاِلفكار " :قاؿ ٧ب ح إبراييم شر  ك
بصترة أكضح  م غّبيا، كتكتف غالمة –  الحيفسّب – كالهظرات كا٤بمااح الٍب تشيم ُب   ع فكرم 

 عل  ا ستايا، كٰبك ها إاار نظرم أك فكرة  عية، تعكس بصحؽ  صحر الثقافة الٍب تأثر هبا 
  (1)."صااب الحيفسّب، كلتنت تفسّبو بعتهنا

اال٘باو الذم  قصحو : نسحيهحيج  م خالؿ  ا سمق، أف الحيعر   ا٤بخحيار لال٘باو الحيفسّبم يت
ا٤بفسر ُب إبراز لتف  م ألتاف الحٌيفسّب، ايح  صمح الصمغة المارزة فيى،  اال٘باو العغتم ُب الحٌيفسّب أك 

 .اال٘باو الفقهي أك المٌياين ُب الحٌيفسّب، كيعم جران 
 ك م خالؿ يذا الحيعر    ظهر الفرؽ بْب الحٌيفسّب الٌعغتم كاال٘باو العغتم، ايح بيهها   ـت 
كخصتص، فكع ا٘باو لغتم ُب تفسّب،  حيض م الحٌيفسّب العغتم،، كليس بالضركرة  ع تٌفسّب لٌغتم 

اْلاالؽ  عل صاامى، اال٘باو العغتم ، كهبذا  يععم أف تفاسّب الصبابة تحيض م الحيفسّب العغتم؛ فهع 
 ظهر ُب جيعهم  م ا٘بى ا٘بايان لغت ان؟

 
 : التجاه  الغوي في تفسهر  بن عبَّتاس

نسحيطيم القتؿ  م خالؿ اسحيقراا  رك ٌات ابم  ٌماس الحٌيفسّب ة؛ أف البم  ماس ار قحيْب ُب 
 . رض تفسّبو، كذلك اسحيهادان ٤با ٝبعى العع اا كنسمتو إليى

كيذا ٪بحو جعيان ُب الصبائ  الحٌيفسّب ة ك حيب الحٌيفسّب، كإف  هتي  قحيهعان، : تفسهر عام: أوال
 . م خالؿ ا٤ب ارسة لحيفسرو، أنى ااحيتل  عل  م  مّب  م ا٤برك ات ا٣باصة بالحٌيفسّب الٌعغتم

كنقصح بالحٌيفسّب ا٣باص،  ا ا٘بى فيى ا٘بايان خاصان ك قصحا  عٌيهان، كإف ٓب : تفسهر خاص: ثانهاً 
 قصحو بالحيألي ، ك حي ثع يذا ُب  سائع نافم ابم اِلزرؽ؛ كبعض  ا جاا ُب صبيفة  عي بم أيب 
اعبة، ايح اقحيصر فيه ا  عل ا٤بسائع العغت ة فقط، ك م يها نسحيطيم القتؿ أف ابم  ٌماس ا٘بى 

 .فيه ا ا٘بايان لغت ان 
ك٤با  اف  تضتع المبح ا٤بال ح الحاللية ُب تفسّب ابم  ٌماس كأثريا ُب الحراسة العغت ة، فإف 
المااح نحيهاكؿ تفسّب ابم  ٌماس بشكع  اـ كخاص؛ أ ا العاـ فاقحيصر فيى  عل الحٌيفسّب العغتم 

 . فبسب؛ كأ ا ا٣باص يت  ا تهاكلى ابم  ٌماس  م ا٘باو تفسّبم لغتم
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ك حيجعل اال٘باو العغتم كا٤بههج العغتم ُب تفسّب ابم  ٌماس، بكع  ا  اف لًمهَّمةن ُب صرح 
الٌحراسات الٌعغت ة، ايح  هذ أف  مَّم ا  عل العرب بإٛباـ الرسالة، بحأت تظهر بتادر يذا اال٘باو، 
ايح  اف الما ح  عل ذلك، فهم القرآف كالسُّرهَّمة، كالحفاع  م لغحيه ا، ك ا لمح أف تطترت ا٢باجة 
٤بعرفة لغة القرآف، ٩با أسفر  م ا٘باو بارزو  هحيم با٤بسائع العغت ة أ ثر، فحي خض  م  يالد  تلتد 

أيع الحيفسّب كأيع العغة؛ : جح ح، ٠بي بالحراسات العغت ة، كأصمبت ظايرة اخحيالؼ اِللقاب بارزة
يذا الشيا يت :"...  كيت بصحد ا٢بح ح  م سمب نشتا يذو الحراسات الٌعغت ة  عقتب بكر قتؿ 

ذلك ِلف .  ساس ا٢باجة إٔب تفسّب القرآف كشرح ا٢بح ح، ك م ٍب إٔب  حيابة الهبت كتحك م العغة
انحيأك  م الصبراا  هح  العرب اْب انحيشركا ُب المالد ا٤بفحيتاة، كا حيزجتا بأيعها  م اِل اجم، ك
يهالك غ ضت  عيهم لغة . لغحيهم، أخذكا  فقحكف فصااحيهم اِلكٔب، كجععتا  هسٍتف بالغحيهم ا٤بأثترة

كيهالك  ست ا٢باجة إٔب تفسّب القرآف كشرح ا٢بح ح، . القراف كا٢بح ح، كخفيت  عيهم أسراريا
  (1)". انت العغة إذف تيحرس ال لذاهتا، كلكم ٣بح ة الشرع؛ ك م ٍب إٔب  حيابة الهبت كتحك م العغة

كسهباكؿ المبح  م أيم أسماب ظهتر اال٘باو العغتم  هح ابم  ٌماس ُب الحٌيفسّب، لهربيم 
 . عل ضركرة يذا اال٘باو لحيعمية  قحيضيات ا٢باؿ

 
 أ باب ظمور  التجاه  اّلغوي في تّفسهر  بن عّباس . 

 يقحيضَّميىات ا٢باؿ، ك حيَّمغّبات إف يذا اال٘باو الٌعغتم الذم سعكى ابم  ٌماس، إ٭با جاا لييعيبَّم 
 .اِلاتاؿ، ايح ٤با ذيمت السعيقة ااحييج لمياف دالالت القرآف لغة

فعم ٰبحيج السع  كال الذ م أدر تا كايى إٔب الهيب صٌعل ا  :"(يػ209:ت) قاؿ أبت  ميحة
 عيى كسعم أف  سألتا  م  عانيى ِلهنم  انتا  رب اِللسم، فاسحيغهتا بعع هم بى  م ا٤بسألة  م 

 الكالـ العريب ُبكَب القرآف  ثع  ا .   الـ العرب  ثعى  م التجتو كالحيعخيصُب عانيى، ك  ا فيى ٩با 
 (2)...".ك م احي ع  م ٦باز  ا اخحيصر كفيى  ض ر،  م كجتو اْل راب، ك م الغر ب، كا٤بعاين
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الٍب ساٮبت ُب بحا ة ظهتر ا٘باو جح ح  هح ابم  ٌماس ُب - ُب نظرم-كيذو أبرز العتا ع
الحيفسّب، تعمٌيةن لتاقعى، ك ساٮبة  هى، ُب اىًع ا٤بشا ع الثقافية كالعع ية ُب بيئحيى ا١بح حة، كالذم فرضها 

 :كاقم اِل اجم ك ا ا٪بر  ههم؛ كيي  ااٌب
 : تأخر وفاة  بن عّباس -

 ، كبالحيإب تأخرت كفاهتم،  جابري بمي  مًح اً  عح ابم  مٌاس  م صغار الصبابة  ابم   ر ك
، ك عحيرب آخر (ق74ق أك 73)بالطائ  أ ا ابم   ر ف ات سهة  (يػ68)فقح  ات ابم  ماس سهة

 كليس بيهى كبْب ابم  ماس إالٌ ٟبسة أك سحية سهتات؛ كيذا الحيأخر،  ش   م كاقم (1) م  ات ٗبكة
صىعَّمل اي  ىعىٍيًى -- الٌهيبٌ  جح ح، ك سحيجحات اادثة، كنتازؿ ٨بحيعفة، كخاصة أف ابم  ٌماس  اش بعح

٩با جععى  سايم ُب  عا١بة تعك ا٤بسحيجحات كا٤بعضالت، كالٍب  اف  فَبة سمعة كٟبستف سهة،- كىسىعَّممى 
 :كيا يي ا٤بسحيجحات  ااٌب.  م أبرزيا فساد العساف العريب

 
 :ظمور  افلحات في عميه ودخول كثهر من  ألعاجم إاى  ْل الم -

 لقح  اف فحيح الحكلة الفارسية كاْل ربااتر ة الساسانٌية بالكا ع ُب احكد سهة ثالثة 
، كٓب  حيجاكز سم ابم  ٌماس سحية ك شركف سهة كيت ُب ر عاف شمابى، كيذو الفَبة شهحت (2)ك شركف

دختؿ اِل اجم إٔب اْلسالـ، كبالحيإب  عل يؤالا تععم الح انة اْلسال ية كالقرآف العريب، ٩با  تاي إٔب 
 ؾانحيهاج  سعك لغتم لمياف  الـ ا ٥بؤالا اِل اجم، ك٤بم فسح لسانى  م العرب، جراا االاحيكا

بْب اِلجهاس ا٤بخحيعفة اِللسم، كلعع يذو ا٤به ة  انت  فيعة، بالصبايب الشاب الط تح، ا٤بحيفااؿ 
لى؛ كال نح ل أف ٜبة نصتص سجعت أسئعة اِل اجم البم - صىعَّمل اي  ىعىٍيًى كىسىعَّممى -الٌهيبٌ بح تة 
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آخريم  تتان هبا  محي اً بمي   ر بم ا٣بطاًب، قالى قحيادةي كأبت الشيًخ ابمي " :(يػ806: ت)أبت الفضع ز م الح م العراقي قاؿ  
شرح الحيمصرة :  هظر. ايػ" اتى ٗبكةى آخر  م أفَّم أبا الطفيًع :  كالصبيحي ... ، كبًى صحَّمرى ابمي الصالًح  ال ىىي "تارٱبًى " ايَّمافى ُب 
: ت)أبت الفضع ز م الح م  مح الرايم بم ا٢بسْب بم  مح الرٞبم بم أيب بكر بم إبراييم العراقي ، ( ألفية العراقي)كالحيذ رة 
 يػ 1423اِلكٔب، : ، طلمهاف– دار الكحيب العع ية، بّبكت : الهاشر،  اير  اسْب فبع-  مح العطي  ا٥ب يم : اقق، (يػ806
 -بحيصرؼ  سّب.-(150/ 2 ). ـ2002- 
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 ٌماس، لكم يذا ال ٲبهم أف بعض اِلسئعة  انت بسمب يؤالا اِل اجم، أك  عل اِلقع  ا اصع 
بسممهم ُب تضااؿ العساف العريب، ك م ٍب كيًجى البم  ٌماس أسئعة ٙبـت اتؿ دالالت اِللفاظ،   ا 

 عل أف يذو الفَبة شهحت ز ادة السؤاؿ  م غر ب القرآف بشكع  ،نىاًفمي ٍبمي اٍِلىٍزرىؽً يت الشأف ٤بسائع 
 مّب، ايح ٛبخض  هى  عم غر ب القرآف، ك عم لغات القرآف،   ا ازداد اْلشكاؿ ُب  عاين 

القرآف، ٩با ٛبخض  هى  عم  عاين القرآف؛  ٍب يهاؾ دليع آخر قح  صعح االسحيشهاد بى، كيت  تف  
أف بعض تال يذ ابم  ماس أكفح إليى انشغاالت السائعْب اتؿ  ا ٰبـت  م إشكاالت داللية ، بحليع 

 ك هح تتافر الصبابة قعيع؛ ٍب إذا ثمت  م-صىعَّمل اي  ىعىٍيًى كىسىعَّممى -أٌف السؤاؿ  هها ُب  هح الهيبٌ 
، ً ٍم فىاًٙبىحًيًى ًإٔبى خىاٛبىحًيًى، أىٍكقػىٍفحييىي  ":قتلى٦بيىاًيحو،  ثى  ىرىضىاتو ، ثىالى  ىرىٍضتي اٍل يٍصبى ى  ىعىل اٍبًم  ىمَّماسو

 .ف م باب أكٔب غّبو، ٩بم ٓب  ق   عل أسرار العغة (1)".ً ٍهحى  يعيِّن آ ىةو ً ٍهىي، كىأىٍسأىليىي  ىهػٍهىا
 

  :ظمور  الحن -

أىبيت ك ظهتر الفحيبات اخحيعط العرب  م اِل اجم، ٩با تسمب ُب فشٌت ظايرة العبم،  قتؿ  
 ُب نطقها نزًع ُب جايعيحيها كصحر  م إسال ها ، تى  العاربةكٓب تزؿ العرب: "(يػ379:ت)بىٍكر الزَّمبًيًحم 

ة ، اٌب فيحًيبىت ا٤بحائم، ك يصيِّنرت اِل صار، كديكيِّننت الحكاك م، مَّم بالسجٌية ، كتحيكعم  عل السَّمعيقً 
 كستاقط المعحاف، ،ًقلُّر ا٢بجازم بالفارسي، كدىخىع الح مى أخالطي اِل مفَّم فاخحيعط العريبُّر بالهمطييِّن كاؿ

 (2)ايػ."فتقم ا٣بىعىعي ُب الكالـ، كبحأ العبم ُب ألسهة العتاـ

صىعَّمل اي  ىعىٍيًى -بحا ة ظهتر العبم إٔب  هح الٌهيب (ق351:ت)أىبيت الطَّمييِّنب العُّرغىًتم ك رجح 
، ِلف :" ايح  قتؿ-كىسىعَّممى   كا عم أفَّم أكؿ  ا اخحيعَّم ً م  الـ العرب كأاتجى إٔب الحيععُّرًم اْل رابي

، فقح رك ها أف رجال ٢بم   صىعَّمل اي  ىعىٍيًى كىسىعَّممى الٌهيبٌ العَّمٍبمى ظهرى ُب  الـ ا٤بتإب كا٤بحيعَّمربْب  م  هح 

                                                 
1

 .(90/ 1)تفسّب الطربم  

2
يِّـن،  د ر ضاف  مح :، ٙبقيق(يػ379:ت)، أبت بكراْلشميعي ٧ب ح بم ا٢بسم بم  ميح ا بم  ذاج الزبيحم اِلنحلسي ٢بمي العىتا

 (.59ص). ـ2000-ق1420:ط الثانية-بالقايرة- كحيمة ا٣با٪بي: الحيتاب، الهاشر
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ِلف أقرأ فأيٍسًقط أابُّر إٕبَّم ": -رضي ا  هى-كقاؿ أبت بكر ؛ (1)"أٍرًشحيكا أخا م " : ٕبضرتى فقاؿ
 ( 2)." م أف أقرأ فأ٢بم

أنا ً ٍم  »: أنى قاؿ-صىعَّمل اي  ىعىٍيًى كىسىعَّممى - الٌهيبٌ قح  اف العَّمبمي  عركفان، بع قح رىكى ٍػهىا  م لفظ ؼ
  (4)ايػ ".(3)«قر ش كنشأت ُب بِب سعح فأىنَّم ٕب العَّمبم
  ٌر  عل قـت  سيئتف الر ي فقٌر هم :"أنى- رضي ا  هى-ككرد ُب ز م خالفة   ر بم ا٣بطاب

 م ُب ئكا ٣بطأ م ُب لسانكم أشٌح  عٌي  م خط:  حيعع ْب، فأ رض  غضما كقاؿ إنا قـت: فقالتا
 راا أصعح  م إرام ا »:  قتؿ-صىعَّمل اي  ىعىٍيًى كىسىعَّممى -ر يكم، ٠بعت رستؿ ا 

كإف  انت يذو الشتايح ٓب تسعم  م الهقح،  م جهة نسمحيها لقائعيها؛ كاٌٌب لت (6)ايػ".(5).«لسانى
ظايرة تؤثر  عل العساف العريب بصفة - صىعَّمل اي  ىعىٍيًى كىسىعَّممى -الٌهيٌب ثمت بعضها فهت ال  عحيرب ُب ز م 
الٌهيٌب ، لكم نسحيطيم القتؿ أهنا بحأت تحيمعتر يذو الظايرة بعح كفاة  ا ة، ك عل القرآف بصفة خاصة

رضي -  عل اخحيالؼ ٙبح ح ز م ظهتريا ، فالمعض  رجح ز م خالفة   ر-صىعَّمل اي  ىعىٍيًى كىسىعَّممى -
 .كقح سيقها اِلثر ُب ذلك- ا  هى

ايح - رضي ا  هى- سمب ظهتر  عم الٌهبت ُب ز م  عي (ق392:ت)ابم جٌِب ك ركم لها 
أىفَّم العَّمىى بىرًماه ً مى  ﴿:  م اِل رايب الذم أقرأو ا٤بقرئ- رضي ا  هى-كركم  م اح ح  عي:"  قتؿ

برئت  م رستؿ ا، فأنكر : اٌب قاؿ اِل رايب (ٔبر ارؼ الالـ) [3: الحيتبة] اٍل يٍشرًً ْبى كىرىسيتليىي﴾
 (7 )".كرسم ِليب اِلستد  م   ع الٌهبت  ا ر٠بى- رضي ا  هى-ذلك  عيُّر 

                                                 
1

كيذو الركا ة ليس ٥با كجتد ُب  رك ات . 914: برقم(315/ 2)سعسعة اِلااد ح الضعيفة كا٤بتضت ة  ضعفى اِللماين ُب 
 .3643 :ا٢بح ح إالٌ ُب ا٤بسحيحرؾ برقم

2
 .(341/ 2)ا٤بزير ُب  عـت العغة كأنتا ها ذ رو السيتاي ُب  

3
 .7063: برقم(1173/ 14).  تضتع: سعسعة اِلااد ح الضعيفة كا٤بتضت ةقاؿ اِللماين ُب  
4

 كحيمة : ٧ب ح أبت الفضع إبراييم، الهاشر:، ٙبقيق(ق351:ت)  مح التااح بم  عي ا٢بعيب، أبت الطيب العغتم راتبي الهَّمبت ْب، 
  (.5ص)-.القايرة-هنضة  صر ك طمعحيها

5
كيذا اح ح  هكر ال أ عم ركاو،  ًم الزُّرٍيرٌم غّب ا٢بكم اِل عي، كىيت  هكر :(يػ365: ت)أبت أٞبح بم  حم ا١برجاين قاؿ  

 .(441/ 6)الكا ع ُب ضعفاا الرجاؿ :  هظر.  َبكؾ ا٢بح ح

6
، (يػ626: ت)شهاب الح م أبت  مح ا  اقتت بم  مح ا الرك ي ا٢ب تم ،  عجم اِلدباا إرشاد اِلر ب إٔب  عرفة اِلد ب 
 .(17/ 16/ 1) .ـ1993-  يػ 1414 :اِلكٔب: ، طدار الغرب اْلسال ي، بّبكت: الهاشر، إاساف  ماس: ققتح

7
   (.6ص.)(ق351:ت) أبت الطيب العغتم راتبي الهَّمبت ْب،.  (10/ 2)ا٣بصائص  
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لكم نسحيطيم القتؿ أف انحيشار العبم  ظايرة خطّبة، ٛبس ٠بعة العغة، ٓب  كم إالٌ ُب بحا ات 
ا٣بالفة اِل ت ة، ِلف يذو الفَبة شهحت أيم الفحيتاات اْلسال ية،   ا شاع فيها اخحيالط العجم  م 

صىعَّمل -ك اف الصحر اِلٌكؿ  م أصباب رستؿ ا "  :(يػ285: ت)ا٤بربد  أبت العماسالعرب، قاؿ 
 ( 1)."  عربتف امعا، اٌب خالطهم العجم ففسحت ألسهحيهم، كتغٌّبت لغاهتم-اي  ىعىٍيًى كىسىعَّممى 

ك٥بذا نسجع ُب يذو الفَبة، ا٣بتؼ  م العبم،  م الحٌيبرج  م التقتع فيى،  م قمع العع اا 
  :"  ا  ثمت ذلك، ايح قاؿأخمار الهبت ْب ُب (يػ349: ت)أبت ااير ا٤بقرئكاِل راا، ك ركم لها 

ثٍػرىةي اٍرتًقىاًا اٍلً ٍهربىً كى٨بىىافىةي العَّمٍبمً    (2)".ًقيعى لًعىٍمًح اٍل ىًعًك ٍبًم  ىٍركىافى أىٍسرىعى إًلٍيكى الشَّمٍيبي فػىقىاؿى شىيَّممىًِب  ى

فال  سحيمعح  م  مح ا بم  ماس،  عرفة يذو الظايرة، كأثريا ُب اسحيغالؽ ا٤بعاين،  كخاصة 
 . هح ا نععم أنى  اش برية  م ا٣بالفة اِل ت ة

 
 : بي ية ظمور  احركة  اشعوبهة في  هاتو -

بعح ا دخع العجم إٔب اْلسالـ، كاسحيقركا ٙبت ظع را حيى، كالٍب  اف ٰب ع  سا يها العرب، 
 اف  فيال بظهتر بتادر ار ة  هايضة، ٠بيت با٢بر ة الشعتبية في ا بعح، كابحيحأت بحيفضيع العجم 
 عل العرب، إٔب أف صارت فكران  هايضان لععركبة كاْلسالـ كالطعم فيه ا، كقح ٫بحد فَبة ا٣بالفة 

 اش برية  م يذو - رضي ا  هى-اِل ت ة لمحا ة ظهتر يذو ا٢بر ة،  م الععم أف ابم  ماس
ا٣بالفة، ايح  انت كفاتى ُب فَبة ايٍكًم،  مح ا٤بعك بم  ركاف ا٣بعيفة ا٣با س لعخالفة اِل ت ة، أ ا 

الشعتبية كيم الذ م  صغركف شأف :" (يػ538: ت)جار ا الزَّم٨بىٍشىرًم  م تعر   يذو ا٢بر ة، قاؿ 
كىالشُّرعيتبًيَّمةي تػيٍمًغضي :" (يػ671: ت)؛ كقاؿ اْل اـ القرايب (3)."العرب كال  ركف ٥بم فضالن  عل غّبيم

 أكٔب ايحي ا ان  مّبان ُب  حياباتى لٌرد (يػ255: ت)ا١بااظ أبت  ث افكلعع  (4)."اٍلعىرىبى كىتػيفىضيِّنعي اٍلعىجىمى 
 عل يذو ا٢بر ة ، كذلك نظران لحيطتر ا٢بر ة ُب  هحو، كالٍب أصمبت تهحيقح الَباث العغتم لععرب، 

                                                 
1

دار الكحيب ا٤بصر ة، : الهاشر،(يػ285: ت)٧ب ح بم  ز ح بم  مح اِل رب الث أب اِلزدم، أبت العماس، ا٤بعركؼ با٤بربد ، الفاضع 
 .(4: ص) . يػ1421 :الثالثة: ، طالقايرة

2
، ٦بحم فحيبي السيح: قق، تح(يػ349: ت)أبت ااير،  مح التااح بم   ر بم ٧ب ح بم أىب ياشم المزار، أخمار الهبت ْب 

 .(48: ص). يػ1410 :اِلكٔب: ، طاهطا– دار الصبابة لعَباث : الهاشر

3
 .(509/ 1)أساس المالغة  

4
 .(189/ 11)تفسّب القرايب  
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كنمحأ  عل اسم ا بذ ر : "[سهم ا٣بطابة العربية] ٙبت فصع(يػ255: ت) ا١بااظ ا ة؛  قتؿ
ك ععـت أف الطعم ُب  (1)". ذيب الشعتبية ك م  حيبعل باسم الحيست ة كٗبطا ههم  عل خطماا العرب

العربية، يت الطعم ُب القرآف، كلعع أقحـ نص ثمت  م ابم  ماس  يشعر  هى رائبة الشعتبية،  ا كرد 
: أىٍشيىااي ٚبىٍحيىًع ي  ىعىيَّم ُب اٍلقيٍرآًف؟ فػىقىاؿى : فػىقىاؿى ،  جىااى رىجيعه ًإٔبى اٍبًم  ىمَّماسو ":قىاؿى ،  ىٍم سىًعيًح ٍبًم جيمػىٍّبو 

؟ أىشىك  ُب اٍلقيٍرآًف؟ قىاؿى  ؼه ، لىٍيسى بًالشَّمكيِّن :  ىا ييتى فػىهىاًت  ىا اٍخحيػىعى ى :  قىاؿى ،كىلىًكهَّمىي اٍخحًيالى
  (2)".(القصة)... ىعىٍيكى 

فهالاظ  ي  اسحيفٌسر ابم  ٌماس  م سمب اْلشكاؿ؛ كازدادت الشكتؾ اتؿ القرآف، ٩با 
ا١بهع بعغة العرب، كالطعم ُب : ٛبخض  هى  عم  شكع تأك ع القرآف؛ الذم  رجم أساسان إٔب  ا عْب

 .لغة القرآف
كقح ا َبض  حياب ا بالطعم  عبحكف كلغتا فيى كيجركا، : "(ق276:ت)ابم قػيحيػىٍيمىة قاؿ 

هىًة كىاٍبحًيغىااى تىٍأًك ًعًى﴾   بأفهاـ  عيعة، كأبصار  عيعة، ،[7: آؿ   راف]كاتمعتا ﴿ ىا تىشىابىىى ً ٍهىي اٍبحًيغىااى اٍلًفحيػٍ
ٍب قضتا  عيى بالحٌيهاقض، كاالسحيبالة، ، كنظر  حختؿ، فبرٌفتا الكالـ  م  تاضعى، ك حلتو  م سمعى

كأدلتا ُب ذلك بععع رٗبا أ الت الٌضعي  الغ ر، كا٢بحث الغٌر، ، كالٌعبم، كفساد الٌهظم، كاالخحيالؼ
كلت  اف  ا ٫بعتا إليى  عل تقر ريم ، كا َبضت بالشمى ُب القعتب، كقحات بالشكتؾ ُب الصحكر

لسمق إٔب الطعم بى  م ٓب  زؿ رستؿ ا، صٌعل ا  عيى كآلى كسٌعم، ٰبحيٌج  عيى بالقرآف، - كتأٌك٥بم
كٯبععى الععم لهمٌتتى، كالحليع  عل صحقى، ك حيبحاو ُب  تام بعح  تام،  عل أف  أٌب بسترة  م 

كيم الفصباا كالمعغاا، كا٣بطماا كالشعراا، كا٤بخصتصتف  م بْب ٝبيم اِلناـ باِللسهة ا٢بحاد، .  ثعى
كقح كصفهم ا بذلك ُب غّب  تضم  م . كالٌعحد، ُب ا٣بصاـ،  م الٌعب كالٌههل، كأصالة الرٌأم

كٓب ، أسااّب اِلكلْب: يت قتؿ الكههة، ك رة: يت سبر، ك رة  قتلتف: الكحياب، ك انتا  رٌة  قتلتف
أهنم جحبتو  م ا١بهة الٍب جحبى  هها - ٰبك ا تعأب  ههم، كال بعغها ُب شيا  م الركا ات

 ،  ٕبيح  تاي أف الطعم ُب القرآف  اف بسمب ا١بهع ابم قػيحيػىٍيمىة كيذا الرد كجيى  م (3)."الطا هتف
 .بكالـ العرب بصفة  ا ة، كا١بهع بعغة القرآف بصفة خاصة

                                                 
1

 .(5/ 3)المياف كالحيميْب  

2
 .9521: برقم(373/ 8)تفسّب الطربم ت شا ر  

3
 .(23: ص)تأك ع  شكع القرآف  
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ك سحيخعص أف السميع ُب الرد  عل الطا هْب ُب القرآف الكرًن، يت الرجتع هبم إٔب  الـ 
فصباا العرب، الذ م أقركا بمالغحيى ك جيب نظ ى،  م  ا  انتا  م الحيكذ ب ُب أصع د تاو، كيذا 

 . أ ضا  فيع بظهتر ا٘باو لغتم،  حافم  م لغة القرآف
إف يذو العتا ع كغّبيا،  اف ٥با اِلثر المالغ، ُب انحيهاج ابم  ٌماس  هبل لغتم،  فسر  م 

خاللى ألفاظ القرآف ك حافم  هها، كذلك تعمية لضركرة السائعْب، كالرد  عل الطا هْب، ك ا قاـ بى ابم 
 ٌماس ٪بحو  مثتثان ُب  حيب الٌحراسات العغت ة، ف ا يي يذو الٌحراسات ك ا  حل اسحيفادهتا  م ابم 

 . ٌماس
 
 تعريف  ايِّر  ات  اّلغويّة. 

ُب ا٢بقيقة البح أف نفرؽ بْب الما ح  عل االشحيغاؿ بالحراسات العغت ة كبْب الحيحك م كالحيقعيح 
لحيك ا٤بسائع، كقح  رل بعض العع اا أف تحك م الحراسات ا٤بحيععقة بالعغة ٓب  كم إالٌ بعح إٛباـ 

سىهىةى ثىالثو كىأىٍربىًعْبى  أثهاا ذ رو (يػ748: ت)الذَّميىيب الحراسات ا٤بحيععقة بالشرع،  قتؿ مشس الح م 
ا اٍلعىٍصًر شىرىعى  يعى ىااي اًْلٍسالـً ُب تىٍحًك ًم ا٢بٍىًح ًح كىاٍلًفٍقًى كىالحيػَّمٍفًسًّب، فىصىهَّم ى اٍبمي  " : قاؿكىً ائىةو  كىُب يىذى

، كاٍبمي كىٍيبو ...جيرىٍ جو الحيَّمصىانًي ى ٗبىكَّمةى  ثػيرى تىٍحًك مي اٍلًعٍعًم كىتػىٍمتً ميىي، .  ٍبيَّم اٍبمي اٍل يمىارىًؾ، كىأىبيت  يتسي ى كى ى
ـي الهَّماسً   كىقػىٍمعى يذا العصر  اف سائر اِلئ ة  حيكع تف  عل ،كىديكيِّننىٍت  يحييبي اٍلعىرىبًيَّمًة كىالعُّرغىًة كىالحيَّمارً ًخ كىأى َّما

  (1)."ًاٍفًظًهٍم أىٍك  ػىٍركيكفى اٍلًعٍعمى ً ٍم صيبي و صىًبيبىةو غىيػٍرى  يرىتػَّممىةو 
ابم لكم يذا ال  هكر كجتد اشحيغاؿ با١بانب العغتم، كإف  اف با ثى د ِب، كهبذا الصحد  قح 

يذا الععم يت بياف ا٤بتضت ات الٌعغت ٌة كذلك أنٌى  :"فقاؿ" علم  الغة" ٙبت  هتاف (يػ808)خىٍعحيكف 
٤با فسحت  عكة الٌعساف العريٌب ُب ا٢بر ات ا٤بسٌ اة  هح أيع الٌهبت باْل راب كاسحيهمطت القتانْب 

ٍبٌ اسحي ٌر ذلك الفساد ٗبالبسة العجم ك٨بالطحيهم اٌٌب تأٌدل الفساد إٔب . ٢بفظها   ا قعهاو
 تضت ات اِللفاظ فاسحيع ع  ثّب  م  الـ العرب ُب غّب  تضت ة  هحيم  يال  م يجهة ا٤بسحيعربْب  

ُب اصطالااهتم ا٤بخالفة لصر ح العربٌية فااحييج إٔب افظ ا٤بتضت ات الٌعغت ٌة بالكحياب كالحٌيحك م 

                                                 
1

 .(776/ 3) بشار : ت،تار خ اْلسالـ 
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خشية الٌحركس ك ا  هشأ  هى  م ا١بهع بالقرآف كا٢بح ح فشٌ ر  ثّب  م أئٌ ة الٌعساف لذلك كأ عتا 
 (1)."فيى الٌحكاك م

كاٌب  ا كجح ُب القرف اِلكؿ  م تأ الت ٫بت ة، أك :" (يػ1424 ت) ك قتؿ أٞبح ٨بحيار   ر
٧باكالت لحراسة بعض ا٤بشا ع العغت ة  اف ا٢بافز إليى إسال يا، كٓب  قصح لذاتى كإ٭با ال حيمارو خاد ا 

لعهص القرآين؛ ك م ذلك ٧باكلة ابم  ماس ٝبم الكع ات الغربية ُب القرآف كشراها إف صبت 
 (2).".إليى ؛ ك ذلك ٧باكلة أيب اِلستد الحؤٕب لضمط ا٤بصب (غر ب القرآف)نسمة

: (ـ1954:ت)أىٞبح أىً ْبإف تحك م العغة  اف ُب بحا حيى ٧بحيش ا،  مثيا أ ثر  هى تهظّب ان،  قتؿ 
 اف ا٤بحكنتف اِلكلتف لعغة ُب يذا العصر  حكنتف ا٤بفردات ايث ا اتفق، ك  ا  حييسر ٥بم ٠با ها؛ " 

فقح  س عتف  ع ة ُب الفرس، كأخرل ُب الغيح، كثالثة ُب الرجع القصّب، كيكذا، فكانتا  قييِّنحكف  ا  
 ( 3)ػ." ٠بعتا  م غّب ترتيب

ٍب بعح ذلك بحأت تحيمعتر ٦ب ت ة  م اِل  اؿ ا٤بحيععقة بالعغة،  عل اخحيالؼ  شارهبا ككجهاهتا، 
كبعح ذلك ا٘بى أيع العغة إٔب :"(يػ1424 ت)اٌب ٭بت ُب الحرس العغتم،  قتؿ أٞبح ٨بحيار   ر

الحيمت ب كالحيصهي  كالحيقسيم، كرد الهظّب إٔب الهظّب،  ع بطر قحيى ا٣باصة الٍب رآيا؛ ف ههم  م صه  
ك ههم  م ا٘بى إٔب الشعر ا١بايعي أك ...ا٤بادة العغت ة ٕبسب ا٤بتضت ات،  ثع الهمات كالشجر كاْلبع

اْلسال ي  حكنى ك رك ى ك شرح  فرداتى الصعمة، ك ههم  م ايحيم بحيسجيع بعض الظتاير ا٣باصة الٍب 
كيكذا؛ كتتجهت يذو ا١بهتد بظهتر ا٤بعاجم العغت ة ا٤بهظ ة الٍب  اف ...الاظها ُب بعض القمائع
أ ا المبح الهبتم فال شك أنى بحأ  حيأخران  م ٝبم العغة، ِلنى ال ..(ق170)رائحيا ا٣بعيع بم أٞبح

ٲبكم القياـ بى بحكف  ادة تتضم ٙبت تصرؼ الهبت ْب كبعمارة أخرل ِلف تقعيح القتا ح  ا يت إالٌ 
 (4)ػ." فبص ٤بادة لغت ة ًب ٝبعها بالفعع
 يت ٦ب ت ة ا٤بسائع ا٤بحيععقة بالعغة،  م جهة :  اّير  ات  الغويةكُب اِلخّب أسحيطيم القتؿ أف

 .افظها كضمطها كأدائها بشكع صبيح،   ا  انت  هح العرب

                                                 
1

 .(756/ 1)تار خ ابم خعحكف  

2
. ـ1988: آب الكحيب،ط السادسة: المبح العغتم  هح العرب  م دراسة لقضية الحيأثّب كالحيأثر،د أٞبح ٨بحيار   ر، الهاشر 
(79.) 
3

 (302ص).ـ1989:اِلنيس،  تفم لعهشر: مح اجمليح المصّب، ط:ضبل اْلسالـ، اِلسحياذ أٞبح أ ْب،تقحًن 
4

 (.81). المبح العغتم  هح العرب،د أٞبح ٨بحيار   ر 
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 أىم  ايِّر  ات  اّلغوية عني عل اء  اّلغة .

لقح ارتمطت الٌحراسات العغت ة بالقرآف،  هذ بحا ة نشأهتا، بع  انت يي ا٢بافز  عل تعك 
 :الحراسة،   ا أسعفها، كنسحيطيم أف ٪ب ع أيم الحراسات العغت ة  هح  ع اا العغة ُب ار قْب

 
 كنعحيرب أهنا دراسات  ماشرة ُب تفسّب :  اير  ات  الغوية في إ ار  اقرآن و اسُّدنُّدة

القرآف كالسُّرهُّرة ًبتًٍجهىةو لغت ةو؛  حراسًة الغر ب ُب القرآف، كالغر ب ُب ا٢بح ح، ك عاين 
 .القرآف، كإ راب القرآف، ك شكع القرآف، كلغات القرآف، كتتجى القرااات كغّبيا

 كيي دراسات غّب  ماشرة ُب تفسّب :  اير  ات  الغوية خارج إ ار  اقرآن و اُسنُّدة
القرآف كالسُّرهُّرة، ك حيجسح ذلك ُب ا٤بصهفات  عل اِلبتاب، كا٤بعاجم العغت ة، ك عاجم 

 .ا٤بعاين

 
 : اّير  ات  اّلغوية  ا با رة في تفسهر  اقرآن: أوال

نسحيطيم القتؿ أف أكؿ دراسة لغت ة،  انت ُب غر ب القرآف تعتد البم  ٌماس، كيذا قح  كاد 
ٯب م  عيى المااثتف، كلعع قمع انفصاؿ  ثّب  م الفهتف، ٪بح أف غر ب القرآف  اِب ظتاير أخرل 
 . ا٤بعُب كا٤بشًكع، ٕبيح العفظ الغر ب  اف ُب اح ذاتى  شًكالن ُب فهم العفظ، ك م ٍبَّم فهم ا٤بعُب

 
:   قىحٲبنا، ك٩بَّمم ذيً رى لى فيى تحك مه غر ب القرآف ثعة  م  ع اا العغةكقح ديكيِّنفى ُب 

 
 :(141: ت)أَبَاُن بُن تَ ْغِلَب  ارَّتبَِعيُّد  اُ ْوِفيُّد  -1

.  أىبيت سعيح اٍلمٍكرًٌم  تٔب بِب جر ر بم  ماد
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 ىافى قىارًئنا فىًقيها لغت ا إ ا ا ثًقىة،  ىًظيم اٍل هزلىة، جعيع اٍلقحر، ركل  ىم ":  ا٢ب تمقىاؿى  اقتت
ـ، كى٠بم  م اٍلعىرىب، كصه  غىرً ب اٍلقيٍرآف   ىعٌي بم ا٢بٍيسىٍْب كىأيب جىٍعفىر كىأيب  مح ا  ىعىٍيًهم السَّمالى

 (1)."كىغىّبو
 ييتى ربعي  يتُب ٫بتم  كُب أىبىا أي ىٍي ىة؛ اخذ اٍلًقرىااىة  ىم  ىاًصم بم أيب الهجيتد ":كىقىاؿى الحاين

 نسمة  حياب غر ب ، كلقح أثمت  ع اا فهارس الكحيب (2)".كىاىٍعبىة بم  صرؼ كىسعي ىاف اٍِلىٍ  ىش
 (3).القرآف لى

 
 :(195: ت)أَبُو فَ ْهٍي م رُِّج بُن َعْ ٍرو  اسَّتُيوِ يُّد    -2

صااب العربية كيت  ؤرج بم   رك بم ا٢بارث  :"(يػ463: ت)ا٣ٍبىًطيب المػىٍغحىادم قاؿ  هى 
بم ثتر بم ار عة بم  عق ة بم   رك بم سحكس بم شيماف بم ذيع بم ثععمة بم  كابة بم صعب 
بم  عي بم بكر بم كائع بم قاسط بم يهب بم أفصل بم د  ي بم جح عة بم أسح بم ربيعة بم 

  (4)".نزار بم  عح بم  حناف،  اف ٖبراساف كقحـ بغحاد  م ا٤بأ تف، كلى  حياب ُب غر ب القرآف

                                                 
1

 مح الرٞبم بم أيب بكر، ، بغية الت اة ُب امقات العغت ْب كالهباة؛ (38/ 1 )(إرشاد اِلر ب إٔب  عرفة اِلد ب) عجم اِلدباا 
 (404/ 1).صيحا/ لمهاف - ا٤بكحيمة العصر ة : الهاشر، ٧ب ح أبت الفضع إبراييم: ؽمؽ،تح(يػ911: ت)جالؿ الح م السيتاي 

 .803 :برقم
2

 .(404/ 1)بغية الت اة  
3

يح ة العارفْب أ٠باا  (1207/ 2) ش  الظهتف  م أسا ي الكحيب كالفهتف  (26/ 1)اِل الـ لعزر عي :  هظر ُب ذلك 
امم بعها ة ك الة ا٤بعارؼ : الهاشر،(يػ1399: ت)إ٠با يع بم ٧ب ح أ ْب بم  ّب سعيم الماباين المغحادم ، ا٤بؤلفْب كآثار ا٤بصهفْب

 حيب غر ب القرآف  (1/ 1). لمهاف– دار إاياا الَباث العريب بّبكت : أ ادت امعى؛  1951ا١بعيعة ُب  طمعحيها المهية اسحيانمتؿ 
 .(3: ص).٦ب م ا٤بعك فهح لطما ة ا٤بصب  الشر  : الهاشر، الح حيتر اسْب ٧ب ح نصار، الكرًن

4
الح حيتر بشار  تاد : ؽمؽ، تح(يػ463: ت)أبت بكر أٞبح بم  عي بم ثابت بم أٞبح بم  هحم ا٣بطيب المغحادم ، تار خ بغحاد 

 :؛ ك هظر7163 : برقم(346/ 15).  ـ2002- يػ 1422 :اِلكٔب: ، طبّبكت– دار الغرب اْلسال ي : الهاشر،  عركؼ
  95 : برقم(309/ 9)سّب أ الـ الهمالا ط الرسالة 



 

 

184 

 

ركل  م أيب   رك بم العالا كشعمة بم ا٢بجاج :" (يػ475: ت)بم  ىا يتالى   عي بم يمةكقاؿ 
كيركف اِل تر كا٢بر ش كقرة بم خالح كاِلستد بم شيماف كسعيح بم ٠باؾ بم ارب كغّبيم  ات 

  (1)".سهة ٟبس كتسعْب ك ائة كلى  حياب ُب غر ب القرآف

 
 :(ه209: ت)وأبو عبهيَة مع ُر بُن  ا ثنَّتى  ابصريُّد  -3

ةى  ىٍع ىري بمي : " (يػ748: ت)الذَّميىيب قاؿ  هى مشس الح م  ، أىبيت  يمػىٍيحى ـي، العىالَّم ىةي، المىٍبري اًْل ىا
يثػىُبَّم الحيػَّمٍيً يُّر  ىٍتالىييٍم، المىٍصرًمُّر، الهَّمٍبًتمُّر، صىاًابي الحيَّمصىانًٍي ً 

 .ا٤ب
. ًيشىاـً بًم  يٍركىةى، كىريؤبىةى بًم العىجَّماًج، كىأىيب  ىٍ روك بًم العىالىًا، كىاىائًفىةو : اىحَّمثى  ىمٍ 
، كىأىبيت: اىحَّمثى  ىٍهىي  ىًحٍ ًِبيِّن، كىأىبيت  يمػىٍيحو القىاًسمي بمي سىالَّمـو

ىاًزينُّر، كى ي ىري بمي شىمَّمةى،   ىًعيُّر بمي ا٤ب
 يٍث ىافى ا٤ب

هىاًا، كىً حَّمةه  ـي، كىأىبيت العىيػٍ يًغيػٍرىًة اِلىثٍػرى
ادى ًٔبي عىةو ً ٍم تىصىانًٍيًفىً  .كى ىًعيُّر بمي ا٤ب . اىحَّمثى بًمػىٍغحى

ةى : قىاؿى ا١بىاًاظي  . ٓبٍى  ىكيٍم ُب اِلىٍرًض ٝبىىاً ي  كىالى خىارًًجي  أىٍ عىمى ًٔبىً ٍيًم العيعيٍتـً ً ٍم أىيب  يمػىٍيحى
وي، كىٱبيًٍطئي : كىقىاؿى اٍبمي قػيحيػىٍيمىةى  ـي العىرىًب أىغىعىبى  ىعىٍيًى، كى ىافى الى  يًقٍيمي المػىٍيتى ًإذىا أىنشىحى  ىافى الغىرًٍ بي كىأى َّما

، كىأىلَّم ى ُب  ثىالًًمهىا  يحييمان، كى ىافى  ػىرىل رىٍأمى ا٣بىتىارًجً    (2)."ًإذىا قػىرىأى القيٍرآفى نىظىران، كى ىافى  ػيٍمًغضي العىرىبى
أ ا  م  حيابى غر ب القرآف فكثّب  م أصباب الَباجم كالفهارس ٯبععى غّب ٦باز القرآف، لكم 

 حياب اٍل جىاز ِليب " : ُب فهرسحيى(يػ575: ت)أبت بكر اْلشميعي الظاير أنى ٦باز القرآف، فقح قاؿ 
 يمػىٍيحىة  ع ر بم اٍل ثُب الحيَّمً يً ي تيم قػيرىٍ ش  تٔب ٥بىيم كىييتى أكؿ  حياب صه  ُب غىرً ب اٍلقيٍرآف ًفي ىا ذ ر 

 (3)"بعض ا٤بشيخة رىًٞبهم ا
 قىاؿى أىبيت  ىعٌي رىٞبىى ا قػىرىأت ًٖبىط أيب   ر أىٍٞبح بم ٧بيى َّمح اٍل يٍقرًئ :"ٍب قاؿ ُب  تضم آخر

عت أىبىا بكر ٧بيى َّمح بم  ىعٌي اِلدفتم الهَّمٍبًتٌم اٍل يٍقرًئ ٗبٍصر  ػىقيتؿ أكؿ  الطع هكي رىٞبىى ا قىاؿى ٠بًى

                                                 

1
 كفيات اِل ياف كأنماا أبهاا :؛ ك هظر(57/ 7)اْل  اؿ ُب رفم االرتياب  م ا٤بؤتع  كا٤بخحيع  ُب اِل٠باا كالكُب كاِلنساب  

: ؽمؽ، تح(يػ681: ت)أبت العماس مشس الح م أٞبح بم ٧ب ح بم إبراييم بم أيب بكر ابم خعكاف الرب كي اْلربعي ، الز اف 
 .(304/ 5 ).ـ1994 :اِلكٔب: ط ،بّبكت– دار صادر : الهاشر،رإاساف  ماس

2
 .(445/ 9)سّب أ الـ الهمالا ط الرسالة  
 

3
٧ب ح : اقق، (يػ575: ت)أبت بكر ٧ب ح بم خّب بم   ر بم خعيفة الع حيتين اِل تم اْلشميعي ، فهرسة ابم خّب اْلشميعي 

 .(54: ص) .ـ1998 -يػ1419 :اِلكٔب: ، طلمهاف/ بّبكت- دار الكحيب العع ية : الهاشر، فؤاد  هصتر
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 حياب كضم ُب اٍلًفٍقى كا٢بٍىًح ح  يصىه  ٞبىَّماد بم سىع ىة ٍبَّم بعحو  تاأ  ىالك بم أنس كىأكؿ  حياب ٝبم 
  (1)".ُب غىرً ب اٍلقيٍرآف ك عانيى  حياب أيب  يمػىٍيحىة  ع ر بم اٍل ثُب كىييتى  حياب اٍل جىاز

ك حيابى ٦باز القرآف يت أكؿ  حياب كصعها ُب  عُب غر ب القرآف؛ كقح انحيهج أبت  ميحة ُب  حيابى 
٦باز القرآف نفس التجهة الٍب جاا هبا  حياب غر ب القرآف البم  ماس في ا  عرؼ ٗبسائع نافم ابم 

 .اِلزرؽ، كأ ثر  م الشتايح الشعر ة، إالٌ أنى  كاد  عحـ الهَّمقع  م ابم  مَّماس
ؿ العىٍسكىرم ك رجح   أف  حياب ٦باز القرآف ِليب  ميحة اسحيفادو  م ابم (يػ٫395بت : ت)أبيت ًيالى

 اْب وأخذ ذاك من  بن عّباسصه   حياب اجملاز، ، أبت  ميحة  ع ر بم ا٤بثُب: "  ٌماس ايح قاؿ
سألى نىاًفمي ٍبمي اٍِلىٍزرىًؽ  م أشياا  م غر ب القرآف، ففسريا لى كاسحيشهح  عيها بأبيات  م شعر 

  (2)."العرب، كيت أكؿ  ا ركل َب ذلك، كيت خرب  عركؼ
 

يْ نَ َوِريُّد  -4  :(ه276:ت) ْبُن قُ لَ ْهَبَة أَبُو ُمَح َّتٍي َعْبُي  هلِل بُن ُمْسِلٍم  ايِّ

، ذيك الفيهػيٍتًف، أىبيت ٧بيى َّمحو،  ىٍمحي : " (يػ748: ت)الذَّميىيب قاؿ  هى مشس الح م  ًميػٍري العىالَّم ىةي، الكى
، صىاًابي الحيَّمصىانًٍي ً : كىًقٍيعى ؛ الحيِّن ٍػهػىتىرًمُّر  اً بمي  يٍسًعًم بًم قػيحيػىٍيمىةى  ىٍركىزًمُّر، الكىاًتبي

ادى، كىصىهَّم ى ؛ ا٤ب  نػىزىؿى بػىٍغحى
. كىٝبىىمى، كىبػىعيحى ًصٍيحييىي 

.  ىافى ثًقىةن دى يِّنهان فىاًضالن : قىاؿى أىبيت بىٍكرو ا٣بىًطٍيبي 
 ( يٍشًكًع القيٍرآفً )، ً حيىابي  (ا٤بعىاًرؼً )، ً حيىابي  (غىرًٍ بي ا٢بىًحٍ حً )،  (غىرًٍ بي القيٍرآفً ): ذًٍ ري تىصىانًٍيًفىً 

  (3)...".( يٍشًكًع ا٢بىًحٍ حً )، ً حيىابي 
 . بًم قػيحيػىٍيمىةى إليها باسم غر ب القرآف؛ يت ال كلعع أكؿ  حياب كصع

 
 : اقرآن معاني كلب

لعع  م أيم أسماب ظهتر يذا الفم، أك انفصالى  م غر ب القرآف يت ا٤بمااح ا٤بحيععقة 
بالهبت، ِلف  حيب الغر ب ايحي ت بغر ب القرآف  م جهة اِللفاظ، كإثمات  عهايا ُب لغة العرب، 
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 .(112: ص)فهرسة ابم خّب اْلشميعي  
2

دار المشّب، : الهاشر ،(يػ٫395بت : ت)أبت يالؿ ا٢بسم بم  مح ا بم سهع بم سعيح بم ٰبٓب بم  هراف العسكرم ، اِلكائع 
 .(381: ص). يػ1408اِلكٔب، : ، طاهطا

3
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لكم بعح ازديار ا٢بر ة العع ية ُب الهَّمبت باا إٔب ظهتر  حرسحيْب  حيتاز حيْب، ٚبحيعفاف ُب تععيالهتم 
كإف تض هت "  عاين القرآف" الهبت ة؛ ٩با تفطم العع اا ٥بذا ا٤بعُب فجاات  حيمهم هبذا االسم

  فم  سحيقع  م غر ب القرآف ٗبا علم معاني  اقرآنا٢بح ح  م العفظ الغر ب، كنسحيطيم تعر   
يت اْلجابة   ا  اف  حكر  م أسئعة اتؿ نص القرآين لفظان ك ال ان  ر مان، خصتصان الغا ض :  أٌب

 .كا٤بشكع  هه ا، أم  ا ٰبحياج إٔب بعض العهاا ُب فه ى
كنسحيطيم القتؿ أ ضا أنى  حيبحد  عم  عاين القرآف ٗبفهـت آخر كيت  مارة  م ٝبعة التسائع 

ا٤بعرفية كاِلدكات العغت ة الٍب اسحيخح ها  ع اا ا٤بسع ْب ٤بقاربة لغة القرآف كٙبح ح  ال ى كنصى بغرض 
 .ضمطى كفهم  عانيى  م درا ا٤بشكالت كالصعتبات العغت ة الٍب تحيعرض سميع يذا الفم

 : ؤلَّمفاته  إليهم كنيًسمىت الثَّماين، القرفً  ليغت ُّرت الكحيبً   م الهَّمتعى  يذا ك٩بم ألَّم ى 
 

 :(ه182: ت)يُ ْوُنُس أَبُو َعْبِي  ارَّتْ َ ِن بُن َ ِبْهٍب  اضَّتبِّيُّد َمْواَلُىم  -5

مى ز اد ٍبم الضَّميبيِّنيِّن   تنس ٍبم اميب يت: "(يػ256: ت)قاؿ المخارم  أىبيت  ىٍمح الرَّمٍٞبىم الٌهبتم ٠بًى
مى ا٢بٍىسىم ركل  ىٍهىي الهضر ٍبم مشيع   (1)". ث اف ٍبم ز اد ٍبم أىيب سفياف ك٠بًى

 انت .  رجم اِلدباا كالهبت ْب ُب ا٤بشكالت"  :(يػ626: ت) ىاقيتت ا٢بى ىتمقاؿ  هى  
اعقحيى ٦ب م فصباا اِل راب كأيع الععم كاِلدب، ٠بم  م العرب   ا ٠بم  م قمعى، كأخذ اِلدب 
 م أيب   رك بم العالا، كأخذ  هى سيمت ى كركل  هى ُب  حيابى، كأخذ  هى أ ضا أبت ا٢بسم الكسائي 

. كأبت ز ر ا الفراا كأبت  ميحة  ع ر بم ا٤بثُب كخع  اِلٞبر كأبت ز ح اِلنصارم كغّبيم  م اِلئ ة
  (2)."ك اف لى ُب العربية  ذايب كأقيسة  حيفرد هبا

  (3)."الٌعغات" حياب ك. " عاين القرآف: " حياب:  صٌهفهاالٍبك م الكحيب 
 

 :(ه187: ت) انَّتْحِوّي  ارُّدؤ  يِّ   احسن بن مح ي -6
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دائرة ا٤بعارؼ العث انية، ايحر : ، ط(يػ256: ت)٧ب ح بم إ٠با يع بم إبراييم بم ا٤بغّبة المخارم، أبت  مح ا ، الحيار خ الكمّب 
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 ٠بي ٧بيى َّمح بم ا٢ٍبسم بم أيب سارة الرُّرؤىاًسي أىبيت جىٍعفىر :"(يػ626: ت) اقتت ا٢ب تم قاؿ 
بذلك ًِلىنَّمىي  ىافى  ىًمّب الرَّمٍأس كى ىافى  هزؿ الٌهيع فىقيع لىىي الهيعي كىييتى اٍبم أخي  عىاذ ا٥براا كىييتى أكؿ  م 
كضم  م اٍلكيتًفٌيْب  حيابا ُب الهَّمٍبت كى ىات ُب أى َّماـ الرشيح كىييتى أسحياذ اٍلكسىائي كىاٍلفراا كى ىافى رجال 

 .صىا٢با
 ا٣ٍبىًعيع ًإٔبى  ٍطعب  حياب فىمعثت ًبًى إًلىٍيًى فقرأو فىكع  ىا ُب  حياب ًسيمػىتىٍ ىو كىقىاؿى اٍلكيتُب ث كىقىاؿى بم

ا ا فىًإ٭بَّمىا  ِب ًبًى الرُّرؤىاًسي يىذى  . كى حيابى  ػيقىاؿ لىىي الفيصع؛ ىذى
 كىقىاؿى اٍل ربد  ىا  رؼ الرُّرؤىاًسي بًاٍلمىٍصرىًة كىقح ز م بعض الهَّماس أىنى صه   حيابا ُب الهَّمٍبت فىحخع 

ابهىا فىعم  ٍعحيىفت إًلىٍيًى أىك ٓب ٯبىٍسير  عل ًإٍظهىارو ٤با ٠بم  ىالى هم  .اٍلمىٍصرىة ليعرضى  عل أىٍصبى
كىقىاؿى اٍبم درٍسحيتىٍ ى ز م ٝبىا ىة  م اٍلمىصرً ْب أىف اٍلكيتُب الَّمًذم  ذ روي اٍِلىٍخفىش ُب آخر  حياب 

 .ا٤بسا ع كى رد  ىعىٍيًى ييتى الرُّرؤىاًسي
  حياب الحيصغّب  حياب اٍلتىٍق  كاالبحيحاا اٍلكىًمّب اٍلتىٍق  كاالبحيحاا َمَعاني  ْاُقْرآنكىلى  حياب 

 (1)".الصَّمًغّب
 أخذ الرؤاسٌل العربية  م أىب   رك بم العالا، كتقٌحـ :"(يػ646: ت)أبت ا٢بىسىم الًقٍفطي قاؿ 

 (2)." ا كجحت بالكتفة أاحا أ عم بالٌهبت  م أىب جعفر الٌرؤاسلٌ : ُب الهبت اٌب قاؿ الكسائلٌ 
كلى ، إ اـ  شهتر، ركل ا٢بركؼ  م أيب   ركيت :" (يػ748: ت)الذَّميىيب قاؿ مشس الح م 

  (3)".اخحييار ُب القرااة  ركل  هى
 

 :(ه189:ت) اِ َساِئيُّد أَبُو  اَحَسِن َعِليُّد بُن َ ْ َ َة بِن َعْبِي  هلِل  -7
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 .(248 /2).ـ2000- يػ1420:ط

2
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ـي، شىٍيخي الًقرىااًة كىالعىرىبًيَّمًة، أىبيت ا٢بىسىًم  ىًعيُّر بمي :" (يػ748: ت)الذَّميىيب قاؿ  هى مشس الح م  اًْل ىا
يعىقَّمبي 

؛ ًلًكسىااو أىارىـى : ٞبىٍزىةى بًم  ىٍمًح اً بًم بػىٍه ىمى بًم فػىيػٍريٍكزو اِلىسىًحمُّر  ىٍتالىييٍم، الكيٍتُبُّر، ا٤ب بًالًكسىاًئييِّن
 .(الز ات)اٍبًم أىيب لىيػٍعىل  ىٍرضان، كى ىعىل ٞبىٍزىةى : تىالى  ىعىل، ًفٍيىً 

ً ٍيسىل : كىتىالى أىٍ ضان  ىعىل، جىٍعفىرو الصَّماًدًؽ، كىاِلىٍ  ىًش، كىسيعىٍي ىافى بًم أىٍرقىمى، كىٝبىىا ىةو : كىاىحَّمثى  ىمٍ 
ٍقرًئً 
ي
. كىاٍخحيىارى ًقرىااةن اٍشحييًهرىٍت، كىصىارىٍت ًإٍاحىل السَّمٍممً ، بًم  ي ىرى ا٤ب

اًز  يحَّمةن لًٍععىرىبًيَّمًة، فىًقٍيعى  ـى كىقىٍح  ىحيىبى ًٖبىٍ سى : كىجىالىسى ُب الهَّمبًت ا٣بىًعٍيعى، كىسىافػىرى ُب بىاًد ىًة ا٢ًبجى قىًح
هىةى ًارٍبو  .  ػيٍتنيسى : كىأىخىذى  ىمٍ ،  ىٍشرىةى ًقهػيِّنيػٍ

.  ىٍم أىرىادى أىٍف  ػىحيىمىبَّمرى ُب الهَّمبًت، فػىهيتى ً يىاؿه  ىعىل الًكسىاًئييِّن : قىاؿى الشَّماًفًعيُّر 
اٍجحيى ىمى ًفٍيًى أىنَّمىي  ىافى أىٍ عىمى الهَّماًس بًالهَّمبًت، كىكىاًاحىييم ُب الغىرًٍ ًب، كىأىكاىحى ُب : قىاؿى اٍبمي اِلىنٍػمىارًميِّن 

، كى ػىحيػٍعيت،  انيتا  يٍكًثريٍكفى  ىعىٍيًى، اىٌبَّم الى  ىضًمطى  ىعىٍيًهم، فىكىافى ٯبى ىعيهيم، كىٯبىًٍعسي  ىعىل  يٍرًسيٍّ ً ٍعًم القيٍرآًف،  ى
 (1)."كىييم  ىضًمطيٍتفى  ىٍهىي، اىٌبَّم التيقيتؼً 
ا ، ً هػٍهى ًمٍّبً )، كىً حيىابه ُب الًقرىاآًت، كىً حيىابي  ( ىعىاين القيٍرآفً ): كىلىىي ً حَّمةي تىصىانًٍي و ،  (الهػَّمتىاًدًر الكى
  (2).كى٨بيٍحيىصىره ُب الهَّمٍبًت، كىغىيػٍري ذىًلكى 

 
: القرآًف،  هها  عاين  يحيبً   م ك ا كصعها

 
 .(ه207:ت) اَفرَّت ُء أَبُو زََكرِيَّتا َيْحَهى بُن زِيَاٍد  أَلَ ِييُّد  -8

العىالَّم ىةي، صىاًابي الحيَّمصىانًٍيً ، أىبيت زى ىرً َّما :"  (يػ748: ت)الذَّميىيب قاؿ  هى مشس الح م 
. بًم  ىٍهظيٍترو اِلىسىًحمُّر  ىٍتالىييٍم، الكيٍتُبُّر، الهَّمٍبًتمُّر، صىاًابي الًكسىاًئييِّن  ٰبىٍٓبى بمي زً ىاًد بًم  ىٍمًح اً 

، كى ىًعييِّن :  ػىٍرًكم  ىمٍ  ، كىأىيب اِلىٍاتىًص، كىأىيب بىٍكرو بًم  ىيَّماشو قػىٍيًس بًم الرَّمبًٍيًم، كى ىٍهحىًؿ بًم  ىًعيٍّ
. بًم ٞبىٍزىةى الًكسىاًئييِّن 
، كى٧بيى َّمحي بمي ا١بىٍهًم السيِّن َّمرًمُّر، كىغىيػٍريٮبيىا: رىكىل  ىٍهىي  . كى ىافى ثًقىةن ؛ سىعى ىةي بمي  ىاًصمو
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لىٍتالى الفىرَّمااي، لى ىا  ىانىٍت  ىرىبًيَّمةن، كىلىسىقىطىٍت؛ ِلىنَّمىي خىعَّمصىهىا، كىِلىنػَّمهىا  :أىنَّمىي قىاؿى : كىرىدى  ىٍم ثػىٍععىبو 
ً يػٍهىا  يعُّر أىًاحو  انىٍت تػيحيػىهىازىعي كى ىحيِّن .  ى
ٍ عو التىضَّماًايُّر  ىٍأ يٍتفى أى ىرى الفىرَّمااى أىٍف  ػيؤىليِّن ى  ىا ٯبيٍ ىمى ًبًى أيصيٍتؿي الهَّمٍبًت، كىأيٍفرًدى : كىنػىقىعى أىبيت بيحى

أىفَّم ا٤ب
ًٍعي ُب ذىًلكى ًسًهٍْبى  . ُب ايٍجرىةو، كىقػىرَّمرى لىىي خىحى ان كىجىتىارًمى، كىكىرَّماًقٍْبى، فىكىافى ٲبي

، اٍجحيى ىمى لىىي ا٣بىٍعقي، فىكىافى ً ٍم ٝبيٍعىحًيًهم ٜبىىانػيٍتفى قىاًضيان، ( ىعىاين القيٍرآفً )كىلى َّما أىٍ عىل ً حيىابى : قىاؿى 
 .ُب  ائىًة كىٍرقىةو  (ا٢بىٍ حى )كىأى ىعَّم 

ـى  ـى، فىابٍػحيىحىرىا ًإٔبى نػىٍعًعًى، فػىقىحَّم ، فىأىرىادى الًقيىا ا الهَّمٍبتى ٍ ًى  ػيعىقيِّنهػيهي ى ىٍأ يٍتفي قىٍح كى َّمعى بًالفىرَّماًا كىلىحى
 كى ىافى ا٤ب
ىٍأ يٍتفى، فػىقىاؿى ؛  يعُّر كىاًاحو فػىٍردىةن 

لىٍم  ىٍكمػيرى الرَّمجيعي  ىٍم تػىتىاضيًعًى ًلسيٍعطىانًًى كىأىبًٍيًى : فػىمػىعىغى ذىًلكى ا٤ب
  (1)".كى يعىعيِّنً ىً 

سحيهّب : كاحَّمث ٧ب ح بم ا١بهم قاؿ:" (يػ379:ت)أبت بكر اْلشميعيقاؿ 
ي
احَّمثِب ابم ا٤ب

، قاؿ جعفر بم ٰبٓب: قيٍطريب قاؿ : دخع الفرَّماا  عل ياركف الرشيح فحيكعَّمم بكالـو ٢بىىم فيى  رَّماتو
 ا أ ّب ا٤بؤ هْب، إف اماع أيع المحك : أتعبىم؟ قاؿ: فقاؿ الرشيح لعفراا. إنى ٢بم  ا أ ّب ا٤بؤ هْب

. اْل راب، كاماع أيع ا٢بضىر العَّمٍبم؛ فإذا ٙبفَّمظتي ٓب أ٢بٍىم، كإذا رجعتي إٔب الطمم ٢بهتي 
  (2)."فاسحيبسم الرشيح قتلى

ك حيابى أكؿ  حياب كصع إليها  ا الن ُب  عاين القرآف، كٖبالؼ  حياب ٦باز القرآف ٪بح أف 
الفَّمرااى صرح  ثّبان  ُب  حيابى بذ ر ابم  ٌماس
 ستاا ُب القرااة، أك  عاين اِللفاظ،  م نقحو لى ُب (3)

 .بعض اِلاياف
 

 .(ه215:ت) أَلْخَفُ  َ ِعْهُي بُن َمْسَعَيَة  ابَ ْلِ يُّد  -9

ةى : " (يػ748: ت)الذَّميىيب قاؿ  هى مشس الح م  ـي الهَّمٍبًت، أىبيت ا٢بىسىًم سىًعٍيحي بمي  ىٍسعىحى ًإ ىا
، ٍبيَّم المىٍصرًمُّر،  ىٍتٔبى بىًِب ٦بيىاًشم  .المػىٍعًخيُّر

 .كىلىًزـى ًسٍيمػىتىٍ ى اىٌبَّم بػىرىعى، كى ىافى ً ٍم أىٍسهىاًف ًسٍيمػىتىٍ ى، بىٍع أىٍ مػىرى ؛ ا٣بىًعٍيًع بًم أىٍٞبىحى :  أىخىذى  ىمً 
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3
 .نقع  هى أ ثر  م  ئة  تضم  
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، كىًفٍيًى : قىاؿى أىبيت اىاًبًو السيِّنًجٍسحيىاينُّر  ىعىاين صيتىٍ ًعحو
رً ٌان، رىجيعى سيٍتاو، ً حيىابيىي ُب ا٤ب  ىافى اِلىٍخفىشي قىحى

 .أىٍشيىااي ُب القىحىرً 
ىاًزينُّر 
قػىهيٍم بًا١بىحىؿً : كىقىاؿى أىبيت  يٍث ىافى ا٤ب ، كىأىٍاذى  . ىافى اِلىٍخفىشي أىٍ عىمى الهَّماًس بًالكىالىـً

، كىسىعى ىةي، كىاىائًفىةه : أىخىذى  ىٍهىي : قػيٍعتي  ىاًزينُّر، كىأىبيت اىاًبًو
. ا٤ب

، كى ػىقيٍتؿي  .  ىافى أىٍكسىمى الهَّماًس ً ٍع ان : كى ىافى ثػىٍععىبه  ػيفىضيِّنعي اِلىٍخفىشى
ًثيػٍرىةه ُب    (1)."الهَّمٍبًت، كىالعىريكًض، كى ىعىاين القيٍرآفً : كىلىي  يحييبه  ى

 .كقح  كاد  عحـ تصر ح بالهَّمقع  م ابم  ٌماس ُب  حيابى  عاين القرآف
 

 : اّير  ات  اّلغوية غهر مبا رة في تفسهر  اقرآن: ثانها
نقصح هبا الحراسات العغت ة الٍب شار ت ُب تفسّب القرآف، بتجهة لغت ة غّب  ماشرة،  ا٤بعاجم 
العغت ة؛ ايه ا تطرقت لشرح ألفاظ  ربية، تهاك٥با القرآف بالذ ر، ايهها اسحيشهح هبا  ع اا العغة، 

، كبعض (ق170)كتهاكلتيا أ ضا بالشرح، كنقحيصر ُب يذا العهصر  عل  عجم العْب لعخعيع
 .(يػ224: ت)  يميح القىاسم بم سالٌـ يبأ صهفات 
 

 :(ه170:ت) اَ ِلْهُل بُن َأْ َ َي  اَفَر ِىْهِييُّد أَبُو َعْبِي  ارَّتْ َ ِن  -10

ـي، صىاًابي العىرىبًيَّمًة، كى يٍهًشئي ً ٍعًم العىريكًض، : " (يػ748: ت)الذَّميىيب قاؿ  هى مشس الح م  اًْل ىا
  .المىٍصرًمُّر، أىاىحي اِلىٍ الىـً 

، كىغىاًلبو القىطَّمافً : اىحَّمثى  ىمٍ  . أى ػُّرٍتبى السيِّنٍخحًييىاينيِّن، كى ىاًصمو اِلىٍاتىًؿ، كىالعىتَّماـً بًم اىٍتشىبو
، كىيىاريٍكفي بمي  يٍتسىل الهَّمٍبًتمُّر، كىكىٍيبي بمي جىرًٍ رو،: أىخىذى  ىٍهىي  ، كىالهَّمٍضري بمي مشيىٍيعو  ًسٍيمػىتىٍ ى الهَّمٍبتى

، كىآخىريٍكفى  .  كىاِلىٍص ىًعيُّر
ًميػٍرى الشَّمٍأفً  . كى ىافى رىٍأسان ُب ًلسىاًف العىرىًب، دى يِّنهان، كىرً ان، قىانًعان،  يحيػىتىاًضعان،  ى

ُب  (العىٍْبً )ًإنَّمىي دى ىا اى أىٍف  ػىٍرزيقىى ً ٍع ان الى  يسمىقي إًلىٍيًى، فػىفيحًيحى لىىي بًالعىريكًض، كىلىىي ً حيىابي :  ػيقىاؿي 
  (2)."العُّرغىةً 
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 .كقح قعَّم الهَّمقع  م ابم  مَّماس ُب  حياب العْب، إالَّم ُب بعض ا٤بتاام ا٤بعحكدة باليح
 

 .(ه224:ت)أَبُو ُعبَ ْهٍي  اَقاِ ُم بُن َ الَّتِم بِن َعْبِي  هللِ  -11

يٍجحيىًهحي، ذيك الفيهػيٍتًف، أىبيت :" (يػ748: ت)الذَّميىيب قاؿ  هى مشس الح م 
ـي، ا٢بىاًفظي، ا٤ب اًْل ىا

ٍعيتٍ ان ريٍكً يان لًرىجيعو يىرىًكمٍّ ،  يمػىٍيحو القىاًسمي بمي سىالَّمـً بًم  ىٍمًح اً  .  ىافى أىبػيٍتوي سىالَّمـه ٩بى
مى  ، كىسيٍفيىافى بمى : كى٠بًى ًإ٠ٍبىاً ٍيعى بمى جىٍعفىرو، كىشىرًٍ كى بمى  ىٍمًح اً، كىييشىٍي ان، كىًإ٠ٍبىاً ٍيعى بمى  ىيَّماشو

، كى يمػىٍيحى اً  يمىارىًؾ، كىسىًعٍيحى بمى  ىٍمًح الرَّمٍٞبىًم ا١بي ىًبيَّم
، كى ىٍمحى اً بمى ا٤ب هىةى، كىأىبىا بىٍكرو بمى  ىيَّماشو  ييػىيػٍ

، كى ىمَّمادى بمى  ىمَّمادو، كى ىٍركىافى بمى  ، كىكىً ٍيعان، كى ىٍمحى اً بمى ًإٍدرًٍ سى ، كىغيٍهحىران، كىاىٍفصى بمى ًغيىاثو اِلىٍشجىًعيَّم
، كىٰبىٍٓبى القىطَّمافى، كىًإٍسبىاؽى  ، كىجىرً ٍػرى بمى  ىٍمًح ا٢بىً ٍيًح، كىأىبىا  يعىاًك ىةى الضَّمرً ٍػرى  يعىاًك ىةى، كى ىمَّمادى بمى العىتَّماـً

ًثٍّبان  ٍعقان  ى ، كىاٍبمى  ىٍهًحمٍّ، كى ىزًٍ حى بمى يىاريٍكفى، كىخى . اِلىٍزرىؽى
، كىًإ٠ٍبىاً ٍيعى بًم جىٍعفىرو، كىشيجىاًع بًم أىيب نىٍصرو : كىقػىرىأى القيٍرآفى  ىعىل أىيب ا٢بىسىًم الًكسىاًئييِّن

. المػىٍعًخييِّن 
مى ا٢بيريٍكؼى ً ٍم اىائًفىةو  ةى، كىأىيب زىٍ حو، كىٝبىىا ىةو : كىأىخىذى العُّرغىةى  ىمٍ  .كى٠بًى كىصىهَّم ى ، أىيب  يمػىٍيحى

يتنًقىةى الَّمًٍب سىارىٍت هًبىا الرُّر مىافي 
. الحيَّمصىانًٍي ى ا٤ب

. كىلىىي  يصىهَّم ه ُب الًقرىاااًت ٓبٍى أىرىوي، كىييتى ً ٍم أىًئ َّمًة االٍجحًيهىادً 
ٍعهىاوي بًاالتيِّنصىاًؿ، كىً حيىابي  (اِلىٍ تىاؿً )ً حيىابي : لىىي  ًمٍّبو، ٠بًى  ىٍرًكم  أىٍ ضان،  (الغىرًٍ بً )، ُب ٦بيىعَّمحو  ى
ىٍهسيٍتخً )، كىً حيىابي  (الٌطهيٍترً )كىقىمى لىهىا، كىً حيىابي  (فىضىاًئًع القيٍرآفً )كىً حيىابي 

، كىً حيىابي  (الهَّماًسًخ كىا٤ب
ىتىاً ظً )
يصىهَّمً  ُب ً ٍعمً )، كىً حيىابي  (ا٤ب

، كىلىىي ًبٍضعىةه كىً ٍشريٍكفى  (العيِّنسىافً   الغىرًٍ ًب ا٤ب ، كىغىيػٍري ذىًلكى
 . كقح أ ثر الٌهقع  م ابم  ٌماس ُب  حيمى (1)."ً حيىابان 

أفَّم  ع اا الٌعغة الذيِّن م شار تا ُب تفسّب القرآف، ستاا تفسّبان  ماشران أك غّب  ماشرو، يسل لص 
قح ساٮبتا ُب ا٢بر ة العع ية العغت ة، ك اف  م أ رب أسماب يذو ا٢بر ة، ا٢بفاظ  عل القرآف كلغحيى، 
، كخاصة  هى أثر ابم  ٌماس،  كال نشك أف أثر الصبابة  عل  م جاا بعحيم  م  ع اا العغة ظايره
الذم  اف لى الفضع ُب ٙبر ك يذا اال٘باو العغتم، كالذم ظهر ِلسماب كدكا ي   ا سع ، إالٌ أف 
بعض أيع العغة الذ م قع  ههم الٌهقع  م ابم  ٌماس، ال  عِب أف أثرو ٓب  صعهم، بع اِلثر قح  كتف 
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 ماشر، كقح  كتف  ا ان، ايح أف  ثّب  م  ع اا العغة لى رابطة  م ابم  ٌماس  م ايح السهح، 
٩با قح . كخاصة ٩بم ايحيم بهقع القرااات كركا ة ا٢بح ح، أباف بم تغعب، كالكسائي كاِلص عي

 . كتف لى أثر ُب جتانب ٓب  سجع لها الحيار خ  يفيحيى
 .تحيمْب تعك العالقة كالرابطة: كهبذ م ا٤بثالْب، ُب ا١بحكؿ ااٌب 

 
( 141: ت) اُ ْوِفيُّد   ارَّتبَِعيُّد  تَ ْغِلبَ  بنُ  أَبَانُ  - أ

 بن عّباس  ه و  ه و إمام  الغة 
أَبَاُن 
بُن 

تَ ْغِلَب 
 ارَّتبَِعيُّد 
 اُ ْوِفيُّد 

( 141: ت)
 

***** 
 

أَبَاُن 
بُن 

تَ ْغِلَب 
 ارَّتبَِعيُّد 
 اُ ْوِفيُّد 

 (141: ت)

  مح ا بم  ماس طاا بم أىب رباح جعفر بم ٧ب ح الصادؽ 

  مح ا بم  ماسسعيح بم جمّب ا٢بكم بم  حييمة 

ذ تاف أىب صاّب سعي اف اِل  ش 
الس اف 

  مح ا بم  ماس

خيث ة بم  مح اعبة بم  صرؼ 
الرٞبم 

  مح ا بم  ماس

  مح ا بم  ماسسعيح بم جمّب  حل بم ثابت 

  مح ا بم  ماس مح ا بم  ماس  طية بم سعح العتَب 

  مح ا بم  ماس مح ا بم  ماس  كر ة  تٔب ابم  ماس 

  مح ا بم  ماس٦بايح بم جرب ا٤بكل   ر بم ذر ا٥ب حاىن 

أىب إسباؽ   رك بم  مح 
ا السميعل 

أربحة الحي ي ل  
 (صااب الحيفسّب )

  مح ا بم  ماس

  مح ا بم  ماسٰبٓب بم ا١بزار فضيع بم   رك الفقي ل 

أىب جعفر ٧ب ح بم  عل 
الماقر 

  مح ا بم  ماس مح ا بم  ماس 

 عل بم  مح ا بم ا٤بههاؿ بم   رك اِلسحل 
 ماس 

  مح ا بم  ماس
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 :(ه170:ت)أَبُو َعْبِي  ارَّتْ َ ِن ،  اَ ِلْهُل بُن َأْ َ َي  اَفَر ِىْهِييُّد  - ب

  بن عّباس (1) ه و  ه و إمام  الغة
 اَ ِلْهُل بُن َأْ َ َي 

 اَفَر ِىْهِييُّد 
أَبُو َعْبِي  ارَّتْ َ ِن 

 (ه170:ت)

 مح ا بم  ماس سعيح بم جمّب أ تب السخحيياىن 
 كر ة  تٔب ابم  اصم اِلاتؿ 

 ماس 
 مح ا بم  ماس 

 مح ا بم  ماس  مح ا بم  ماس  ث اف بم ااضر 
 مح ا بم  ماس ٦بايح بم جرب ا٤بكل العتاـ بم اتشب 
 مح ا بم  ماس ٧ب ح بم سّب م غالب القطاف 

 
  سحيخعص ٩با سمق أف ا٢بر ة العع ية لعع اا العغة ُب ٌدراساهتم العغت ة،  ا يي إالٌ ا حيحاد 

 . لال٘باو العغتم  هح ابم  ٌماس ُب تفسّبو لعقرآف الكرًن، ك سائعى العغت ة الٍب  اف ٯبيب  عيها
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                 

1
 بالهسمة لشيتخ شيتخ أئ ة العغة، قح تتجح أ ثر  م ار ق  تصعة إٔب ابم  ٌماس، لكم ٫بم ا حيفيها بطر ق كااح، :مال ظة 

ـي  العغة، لكم ٫بم نحيكعم  م اِلثر العاـ ُب الععم، ستاا  اف ُب : لحٌي ثيع؛   ا أف يذو الطرؽ ليس بالضركرة، تععم  هها اْل ا
 .القرااة أك ا٢بح ح، أك الحيفسّب، أك العغة
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    ُمالمح  التجاه  الغوي :  اَ بحُث  اثَّتااث
 .في تفسهر  بن عّباس وإثره في  اير  ات  الغوية

 :                 كٰبحيتم  عل
 كأثرو ُب الحراسة   ال ح الغر ب ُب تفسّب ابم  ٌماس 

 .العغت ة
  كأثريا ُب الحراسة  ُب تفسّب ابم  ماس (العهجات) ال ح 

 .العغت ة
 كأثرو ُب الحراسة العغت ة  ال ح ا٤بعٌرب ُب تفسّب ابم  ماس . 
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 وأثره في  اير  ة  الغوية مالمح  اغريب في تفسهر  بن عّباس . 
 

 :تعريف  اغريب اغة و صطال ا
 . تحكر  ع ة الغر ب كالغيٍربىةي اتؿ  عُب المعح:تعريف  اغريب اغة

 أم غىٍربان   ػىٍغريبي   ىهىا فالفه  كغىرىبى . التام  م االغَبابي : كالغيٍربىةي  :"(يػ170: ت)الفراييحمقاؿ 
 كصاامى غرابة، الكع ة كغربت الكالـ،  م الغا ض: كالغىر بي ؛ ٫بيحيى أم كغىرَّمبٍػحييى أغربحيى تهبل،
  (1)." يٍغًربه 

 اغرب: قػىٍت٥بم كىً ٍهى بعح ًإذا تغر ما الرجع غرب: كى ػيقىاؿ:" (يػ321: ت)بم ديرىٍ ح اِلزدم اكقاؿ 
 اشحيقاؽ أىف كأاسب. بػيٍعحو   م جىااى  خرب  م يىع أىم خرب  غربة  م يىع: كى ػيقىاؿ. ابعح أىم  ِب

ا  م اٍلغىرً ب   (2)."الغيربىة كا٤بصحر يىذى
يمػٍعىح: العرب  الـ ُب  عهاو الغر ب:" (يػ328: ت)أبت بكر اِلنمارم كقاؿ 

. كاهى  م ا٤ب
 قاؿ. بعيحةه : أم غٍربىةه، نتلن  قذفحيى ك قاؿ ابعيح؛ أم  ها، أغرب: لعرجع  قاؿ المػيٍعح، الغيربة كأصع
  :( 3)الشا ر

  
 الهتل غيٍربةى  أشحيكي  قاـ ً م أ ا
 

 (4).سميعي  إليكى  فيى الًعحىل كختؼى  ****
  (5)."أرض إٔب أرض  م نيًفي إذا: الرجع غيريِّنب قح: ك قاؿ 

 
 

                                                 
1

 .(411/ 410/ 4 )العْب 

2
 .(321/ 1 )العغة ٝبهرة 

3
 شا ر: صعصعة بم  ا ر  م  عب، بم قشّب بِب  م الطثر ة، ابم ٠برة، بم سع ة بم  ز ح  (يػ126)الطَّمٍثرً َّمة ابم: الشا ر يت 

 " بِب  م أ ى إٔب كنسمحيى " أبت ا٤بكشتح "  هيحيى. قشّب بِب قت ى ُب كقحر شرؼ كلى  هحيم،  قحـ أ ية، بِب شعراا  م.  طمتع
 كظرؼ غزؿ صااب لع اؿ،  حيالفا شر فا، ا٢بح ح، اعت الشعر، اسم خالؼ، اف أبيى اسم كُب. كائع بم  هز  م " اثر
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 :وأما  اغريب في  ا الم

ـ  م اٍلغىرً ب :" بقتلى(يػ388: ت)ا٣ٍبطايبٌ  ٧بيى َّمح سيعىٍي ىاف أىبيت فقح  رفى  الغا ض ييتى  ًإ٭بَّمىا اٍلكىالى
 ٍب (إٔب أف قاؿ)...الهَّماس، إ٭ٌبا يت المعيح  م التام ا٤بهقطم  م اِليع  م  الغر ب اٍلفىهم  م اٍلمعيح
ـ  م اٍلغىرً ب ًإف  اٍلفىهم  حيػىهىاكىلىي  الى  غا ضيى اٍل ىٍعُب بعيح أىنى  ػيرىاد أىف أىاحٮبىا " كىٍجهىٍْب   عل  قاؿ بى اٍلكىالى
ـ ًبىً   ػيرىاد أىف ااخر كىاٍلتىٍجى فكر، ك عاناة بعحو   ىم ًإالَّم    م اٍل بىعُّر  ًبىً  كنأىل الحَّماري  ًبىً  بىعحت  م  ىالى

  (1)."اسحيغربهايا لغاهتم  م كىقعت اٍلكىًع ىة فىًإذا اٍلعىرىب، قمائع شتاذ
اٍلعىرىب،،  شّب إٔب نسمٌية الغرابة  هح  قمائع شتاذ كتععيع الغرابة  هح ا٣بطايب باسحيع ا٥با   م

 قمع اْل اـ ا٣بطايب (يػ337: ت) أبت القاسم الزَّمجَّماجي سا عيها ك سحيع عيها، كيذا  ا أشار إليى،
فهت  ا قع اسحي ا ى  م العغة كٓب  حر ُب أفتاو العا ة   ا دار ُب أفتاو :كأ ا الغر ب: " بقتلى
 (2)."ا٣باصة

 ليس  ع العرب  عرفتف العغة  عها، غر مها :"تتضيبا بقتلى(يػ337: ت)الزَّمجَّماجي ك ز حنا 
ليس  عهم  قتؿ : ككاضبها، ك سحيع عها كشاذيا، بع يم ُب ذلك امقات،  حيفاضعتف فيها،   ا أنى

  (3)".الشعر، ك عرؼ اِلنساب  عها، كإ٭با يت ُب بعض دكف بعض
: ت) ابم ا٥بىاًئمكيذو الهسمية ٚبحيع   م شخص اخر، ك م قميعة ِلخرل؛ ك٥بذا قاؿ 

كال شك أف الغر ب  قابعى ا٤بشهتر، كٮبا أ راف نسمياف فرب لفظ  كتف غر ما  هح  :"(يػ815
 (4)".شخص  شهتر  هح آخر
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 :غريب  اقرآن  صطال اأ ا 

الٍب ٓب تحيضح داللحيها ك اٍلفىهم  م  اٍلمعيحة اِللفاظ:كالغر ب  م القرآف قنسحيطيم القتؿ أف 
 إ ا أف  كتف  عهايا غا ضا ال  فهم إال بعح:  كيي  عل كجهْب كسهع عل ا٤بعُب بشكع ظاير،

، أك  ثّبة كإ ا أف  كتف  عهايا  عركفا لحل قـت دكف غّبيم، ِلهنا  سحيع عة ُب لغحيهم ٕبح،كجهح 
 .االسحيع اؿ  هحيم قعيعة االسحيع اؿ  هح غّبيم

كال  راد بغر ب القرآف الشاذ  م الكالـ أك التاشي  م الكالـ، الذم  هفر  هى السا م، 
 كُب:" (يػ1356: ت) صطفل صادؽ الرافعي ك سحيعصل  عل ا٤بحيكعم بى، كهبذا الصحد  قتؿ 

 أك ناًفرة أك  يهكرة أهنا بغرابحيها ا٤براد كليس بالغرائب؛ تس يحيها  عل العع اا اصطعح ألفاظ القرآف
 ُب اسهة  سحيغربىة تكتف الٍب يي يهها الغر مة العفظة كإ٭با ٝبيعى، يذا  م  هزو القرآف فإف شاذة،
 (1) ."الهاس كسائر أيعها هبا الععم ُب  حيساكل ال ٕبيح الحيأك ع؛

 سحيخعص أف الغر ب ُب الكالـ، يت أ ر نسيب بْب الٌهاس، فرب لفظة غر مة ا٤بعُب بعيحة ا٤بهاؿ 
،  فهت ة ا٤بعُب قر مة ا٤بهاؿ  هح قـت آخر م، كيكذا أفهاـ الٌهاس ِللفاظ القرآف،  م أف ا   هح قـت
اخحيار اسم اِللفاظ كركنقها ُب الس م، فال ٪بح ُب القرآف  م ألفاظ الغر ب  ا تهفر  هى الٌهفس، 

 .ك سحيعصل  عل العساف

 :أى هة  اعلم، بغريب  اقرآن

بي  :"(يػ794)رٍ ىًشيالزَّم قاؿ  ااىةي ًبًى اٍلعيعيتـي العَّمٍفًظيَّمةي كىأىكَّمؿي  ىا ٯبًى بي  ىعىل اٍل يفىسيِّنًر اٍلمىحى الَّمًذم ٯبًى
ااىةي ًبًى ً هػٍهىا ٙبىًٍقيقي اٍِلىٍلفىاًظ اٍل يٍفرىدىًة فػىحيىٍبًصيعي  ىعىاين اٍل يٍفرىدىاًت ً ٍم أىٍلفىاًظ اٍلقيٍرآًف  ىٍم أىكىاًئًع اٍل ىعىاًدًف  اٍلمىحى

حيىٍبًصيًع العَّمً ً ً ٍم أىكىاًئًع اٍل ىعىاًدًف ُب بًهىاًا  ىا  يرً حي أىٍف  ػىٍمًهيىىي    (2)."ًل ىٍم  يرً حي أىٍف  يٍحرًؾى  ىعىانًيىىي كىييتى  ى
 .ف م ٓب  حرؾ داللة اِللفاظ، ال  سحيطيم التلتج ُب  آب الحٌيفسّب، كخاصة  ا  حيععق بغر مى

 :غريب  اقرآن عني  بن عباس
ثيتفى  " :ُب إتقانى (911)السُّرييتايقاؿ  أىفػٍرىدىوي بًالحيَّمٍصًهيً  : ُب  ىٍعرًفىًة غىرً ًمىً : الهػَّمٍتعي السَّماًدسي كىالثَّمالى

ًئقه الى ٰبيٍصىٍتفى  ةى كىأىبيت  ي ىرى الزَّماًيحي كىاٍبمي ديرىٍ حو : خىالى ـى . ً هػٍهيٍم أىبيت  يمػىٍيحى كىً ٍم أىٍشهىرًيىا ً حيىابي اٍلعيزىٍ زًميِّن فػىقىٍح أىقىا
                                                 

1
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ا اٍل يٍفرىدىاتي لًعرَّماًغًب ؛ ُب تىٍألًيًفًى ٟبىٍسى  ىٍشرىةى سىهىةن ٰبيىريِّنريوي ييتى كىشىٍيخيىي أىبيت بىٍكًر بم اِلنمارم كىً ٍم أىٍاسىًههى
 َما ثَ َبَت َعِن  ْبِن َعبَّتاسٍ كىأىٍكٔبى  ىا  ػيٍرجىمي إًلىٍيًى ُب ذىًلكى ...كىًِلىيب اىيَّمافى ُب ذىًلكى تىٍألًي ه ٨بيٍحيىصىره ُب  يرَّماسىٍْبً 

اًبىً  ةً  كىأىٍصبى . اٍاًخًذ مى  ىٍهىي فىًإنَّمىي كىرىدى  ىهػٍهيٍم  ىا  ىٍسحيػىٍتً بي تػىٍفًسّبى غىرً ًب اٍلقيٍرآًف بًاٍِلىسىانًيًح الثَّمابحيىًة الصَّمًبيبى
ا ً ٍم  ا أىنىا أىسيتؽي ييهىا  ىا كىرىدى ً ٍم ذىًلكى  ىًم اٍبًم  ىمَّماسو ً ٍم اىرً ًق اٍبًم أىيب اىٍعبىةى خىاصَّمةن فىًإنػَّمهى كىيى

ا اٍ حيى ىحى اٍلميخىارًمُّر ُب صىًبيًبًى  يرىتػَّممنا  ىعىل الستر   (1)."أىصىحيِّن الطُّرريًؽ  ىٍهىي كى ىعىيػٍهى
ثٍػرىةن كىًفيًى رًكىا ىاته كىايريؽه : "كقاؿ ُب  تضم آخر كىقىٍح كىرىدى  ىًم اٍبًم  ىمَّماسو ُب الحيػَّمٍفًسًّب  ىا الى ٰبيٍصىل  ى

ٍهمىعو  ييِّنًحيىا اىرً قي  ىًعييِّن ٍبًم أىيب اىٍعبىةى ا٥ٍبىامًشًييِّن  ىٍهىي قىاؿى أىٍٞبىحي ٍبمي اى ٗبًٍصرى صىًبيفىةه ُب "٨بيٍحيىًعفىةه فىً ٍم جى
ا  ىا  ىافى  ىًثّبنا وي أىبيت جىٍعفىرو " الحيػَّمٍفًسًّب رىكىايىا  ىًعيُّر ٍبمي أىيب اىٍعبىةى لىٍت رىاىعى رىجيعه ًفيهىا ًإٔبى ً ٍصرى قىاًصحن أىٍسهىحى

 الهَّمبَّماسي ُب نىاًسًخىً 

اًتًب العَّمٍيًح رىكىايىا  ىٍم  يعىاًك ىةى ٍبًم صىاًلحو : قىاؿى اٍبمي اىجىرو  انىٍت ً ٍهحى أىيب صىاًلحو  ى ًذًو الهُّرٍسخىةي  ى كىيى
 ىٍم  ىًعييِّن ٍبًم أىيب اىٍعبىةى  ىًم اٍبًم  ىمَّماسو كىًييى ً ٍهحى اٍلميخىارًميِّن  ىٍم أىيب صىاًلحو كىقىًح اٍ حيى ىحى  ىعىيػٍهىا ُب 
ا اٍبمي جىرً رو كىاٍبمي أىيب ااًب كابم ا٤بهذر  ثّب  ا  ػيعىعيِّنقيىي  ىًم اٍبًم  ىمَّماسو كىأىٍخرىجى ً هػٍهى ًثّبنا ًفي ى صىًبيًبًى  ى

هػىهيٍم كىبػىٍْبى أىيب صىاًلحو كىقىاؿى قػىٍتـه ٓبٍى  ىٍس ىًم اٍبمي أىيب اىٍعبىةى ً مى اٍبًم  ىمَّماسو الحيػَّمٍفًسّبى كىًإ٭بَّمىا أىخىذىوي  ًبتىسىاًئطى بػىيػٍ
  ىٍم ٦بيىاًيحو أىٍك سىًعيًح ٍبًم جيمػىٍّبو 

  (2)".بػىٍعحى أىٍف  ىرىٍفتى اٍلتىاًسطىةى كىييتى ثًقىةه فىالى ضىيػٍرى ُب ذىًلكى : قىاؿى اٍبمي اىجىرو 

معجم غريب  اقرآن مسل رجاً من صحهح  "،  عج ان ٠باو٧ب ح فؤاد  مح الماقيكأفرد 
 يسل - دار إاياا الكحيب العربية : نشرتى" مسائل نافع بن  ألزرق البن عباس:  اب اري، ويلهو

 .ـ1950 – 1369: سهة الطمم ، -المايب ا٢بعيب

، الحر ا٤بهثتر ُب الحيفسّب با٤بأثترُب  (ق911)السُّرييتاي فأكرديا َمَساِئِل نَاِفِع ْبِن  أْلَْزَرقِ أ ا  م 
ًثّبنا ً ٍم ذىًلكى كىأىٍك ىبي  ىا ريكيِّن هىاوي  ىٍهىي  ىسىاًئع نىاًفًم ٍبًم اٍِلىٍزرىًؽ :" كقاؿ ُب إتقانى قىٍح رك هىا  ىًم اٍبًم  ىمَّماسو  ى

ًمًّب كىقىٍح رىأىٍ تي أىٍف أىسيتقػىهىا  ً ًى اٍلكى ا اٍبمي اٍِلىنٍػمىارًميِّن ُب ً حيىاًب اٍلتىٍقً  كىالطَّممػىرىاينُّر ُب  يٍعجى كىقىٍح أىٍخرىجى بػىٍعضىهى
ا لحييٍسحيػىفىادى  اً هى   (3)".ييهىا بحيى ى
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، كيذو ا٤بسائع اخحيع  ُب  ىحيِّنيا كصيِّنبحًيها، لكم الظاير أف ٥با أصع ايح ٩بم أكرديا قحٲبان 
يمػىريِّند 
 نافم بم :" ُب  حيابى الكا ع ايح قاؿ ُب  تضم  حيكعم فيى  م نافم(يػ285: ت)أبت العماس ا٤ب

اِلزرؽ ا٢بهفي، ك اف نافم شجا ان  قح ان ُب فقى ا٣بتارج، كلى كلعمح ا بم  ماس  سائع  ثّبة، 
 أكرد (يػ328 :ت)أبت بكر اِلنمارم   ا أف  (1)."كسهذ ر ٝبعة  هها ُب يذا الكحياب، إف شاا ا

 (2).ٝبعة  م يذو ا٤بسائع ُب  حيابى التق  كاالبحيحاا  حلٌعة بالشعر
: ت)أبت بكر  مح الرزاؽ بم ٮباـ الصهعاين ك ،(ق200:ت) ٰبٓب بم سىالَّـمك م أيع الحٌيفسّب

؛ ك ظهر أف ا٤بسائع الٍب (ق327:ت) ابم أيب ااًبك، (ق310:ت)، كابم جر ر الطربم(يػ211
  .كردت  هح ا٤بفسر م، ٓب  رد فيها االاحيجاج بالشعر، كإ٭با يي  حيععقة ٗبشًكع تأك ع القرآف

يىًع الصَّمعىتىاتي :  خىاصىمى نىاًفمي ٍبمي اٍِلىٍزرىًؽ اٍبمى  ىمَّماسو فػىقىاؿى ":قىاؿى ،   ىٍم أىيب ريزىٍ مو ك م ذلك  ا كرد 
[ 17: الرـك]ٍبيَّم قػىرىأى  ىعىٍيًى ﴿فىسيٍمبىافى العَّمًى ًاْبى ٛبيٍسيتفى﴾ ، نػىعىٍم : " ا٣ٍبىٍ سي ُب اٍلقيٍرآًف؟ قىاؿى اٍبمي  ىمَّماسو 

كىًاْبى ، اٍلعىٍصري  [11:  رًن]اٍلفىٍجري ﴿كى ىًشيًّا﴾  [17: الرـك]اٍل ىٍغًربي ﴿كىًاْبى تيٍصًمبيتفى﴾ 
ًة اٍلًعشىاًا﴾ ، الظُّرٍهرى  [18: الرـك]﴿تيٍظًهريكفى﴾   (3)".[58: الهتر]ٍبيَّم قػىرىأى ﴿كىً ٍم بػىٍعًح صىالى

بت  مح أ ُب  عج ى الكمّب، ك (ق360:ت)أ ا  ع اا ا٢بح ح فقح أكرديا أبت القىاسم الطرباين
 ُب  سحيحر ى؛ كقح جاات يذو ا٤بسائع  حلٌعة بالشعر، ايح ٩با (يػ405:ت)ا ا٢باً م الهػَّمٍيسىابيترم 

ٕبيِّن قىاؿى بسهحو  (ق360:ت)كرد  م أيب القىاسم الطرباين  خىرىجى نىاًفمي ٍبمي ": ىًم الضَّمبَّماًؾ ٍبًم  يزىاًامو ا٥بًٍالى
ةي ٍبمي  يتىٲبًٍرو ُب نػىفىرو ً مى رُّرؤيكًس ا٣ٍبىتىارًًج لًيػىهػٍقيريكاى  ىًم اٍلًعٍعًم كى ىٍطعيميتنىىي، اىٌبَّم قىًح تاى  ىكَّمةى، فىًإذىا  اٍِلىٍزرىًؽ كى٪بىٍحى
ـه  ىٍسأىليتنىىي  ىًم  ، كىًإذىا نىاسه ًقيىا ا قىرً منا ً ٍم زىٍ زىـى، كى ىعىٍيًى رًدىااه أىٍٞبىري كىقىً يصه ييٍم ًبعىٍمًح اً ٍبًم  ىمَّماسو قىاً حن

ا؟ فػىيػىقيتؿي : الحيػَّمٍفًسًّب  ػىقيتليتفى  ا كى ىذى ،  ىا تػىقيتؿي ُب  ىذى ا، فػىقىاؿى لىىي نىاًفمي ٍبمي :  ىا ابمى  ىمَّماسو ا أىٍك  ىذى ييتى  ىذى
، فػىقىاؿى لىىي اٍبمي اٍلعىمَّماسً : اٍِلىٍزرىؽً  ثىًكعىحٍيكى أي ُّركى  ىا نىاًفمي :  ىا أىٍجرىأىؾى  ىا اٍبمى  ىمَّماسو  ىعىل  ىا ٘بيٍرً ًى  يٍهذي اٍليػىٍتـً

؟ قىاؿى  ، أىالى أيٍخربيؾى  ىٍم ييتى أىٍجرىأي ً ِبيِّن ؟ قىاؿى : كى ىًح ىحٍيكى رىجيعه تىكىعَّممى ٗبىا لىٍيسى لىي ًبًى :  ىٍم ييتى  ىا اٍبمى  ىمَّماسو
وي، قىاؿى  ا ً ٍهحى ، قىاؿى : ً ٍعمه، كىرىجيعه  ىحيىمى ً ٍع ن ، أىتػىٍيحييكى ًِلىٍسأىلىكى يىاًت  ىا اٍبمى اٍِلىٍزرىًؽ : صىحىٍقتى  ىا اٍبمى  ىمَّماسو
                                                 

1
 .(136/ 3)الكا ع ُب العغة كاِلدب  

2
 .116 : برقم(76/ 1)إ ضاح التق  كاالبحيحاا  : هظر 
 

3
، (يػ200: ت)ٰبٓب بم سالـ بم أيب ثععمة، الحيي ي بالتالا،  م تيم ربيعة، المصرم ٍب اْلفر قي القّبكاين، تفسّب ٰبٓب بم سالـ 

/ 2 ). ـ2004-  يػ 1425 :اِلكٔب: ، طلمهاف– دار الكحيب العع ية، بّبكت : الهاشر، الح حيترة يهح شعيب: تقحًن كٙبقيق
 .(84/ 20) جا م المياف ت شا ر ،تفسّب الطربم؛ 2280 : برقم(18/ 3)تفسّب  مح الرزاؽ ؛ (649
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 ىا  [35: الرٞبم]﴿ ػيٍرسىعي  ىعىٍيكي ىا شيتىاظه ً ٍم نىارو﴾ : أىٍخربٍين  ىٍم قػىٍتًؿ اً  ىزَّم كىجىعَّم : فىسىٍع، قىاؿى 
انىًت اٍلعىرىبي تػىٍعًرؼي ذىًلكى قػىٍمعى أىٍف  ػىٍهزًؿى اٍلًكحيىابي : العهىبي الَّمًذم الى ديخىافى ًفيًى، قىاؿى : الشُّرتىاظي؟ قىاؿى  كىيىٍع  ى

ٍعتى قػىٍتؿى أي ىيَّمةى ٍبًم أىيب الصَّمٍعتً :  ىعىل ٧بيى َّمحو صىعَّمل اي  ىعىٍيًى كىسىعَّممى؟ قىاؿى   (1)".(كأكرد اِلبيات)نػىعىٍم، أى ىا ٠بًى
 .ٍب أٛبم ا٤بسائع

ٍب شا ت يذو ا٤بسائع بعح القرف الرابم يجرم إٔب ز انها ، ك٩بم أفرديا اح ثان بالحيألي ، ٝبعان 
 :امعت" إاى عبي  هلل بن عباسنَاِفع ْبن  أْلَْزَرِق    الت "  ٙبت  هتافإبراييم السا رائيكديِّنراسةن ، 
 ٧ب ح بم  مح الرايم ك أٞبح نصر ا ؛ ك٩بم ٝبعها أ ضاـ1968: سهة الطمم- بغحاد– ا٤بعارؼ 
٧ب ح أ ضا، ؛  كاققها  ؤسسة الكحيب الثقافية :بعحيىط"-غريب  اقرآن في  عر  اعرب:"اك٠بتو

ا١بفاف  :دار الهشرٙبت ر ا ة "  مسائل نَاِفع ْبن  أْلَْزَرِق عن عبي  هلل بن عّباس "، باسمأٞبح الحإب
 . ـ1993- يػ 1413:اِلكٔب ، امم كا١بايب

 :"؛ ٙبت  هتاف ائشة  مح الرٞبم بهت الشاائك٩بم درسها دراسة بيانية، كأجاد فيها، 
: ، امم سهة صر– لقايرة ا- دار ا٤بعارؼنشرتى"  ْلعجاز  ابهاني القرآن ومسائل  بن  ألزرق

 .ـ1971-يػ1391
،  م إصحارات الهادم اِلديب " و ىي  اقرآن ألبي تر ب  اظاىري: "  ا نشرت دراسة باسم

  .ـ1983:، تار خ الهشرالثقاُب ٔبح
مسائل نَاِفع ْبن  :"  ا كجحت دراسة نقح ة لعمح الرزاؽ بم إ٠با يع ير اس ٙبت  هتاف

نشرتى اتلية  عية الشر عة كالقانتف كالحراسات اْلسال ية، العحد السادس " في مه  ن  انقي أْلَْزَرِق 
 .ـ1998-ق1419: شر

، أقتؿ إف ا٤بهظت ة الحٌيفسّب ٌة ال ٚبضم دائ ا  كاٌبَّم ال أايع، كالحراسات  ثّبة بْب  ثمت كناؼو
ك ا  -  صىعَّمل اي  ىعىٍيًى كىسىعَّممى -إٔب  عا ّب الصبة كالضع ، ُب ركا حيها الحٌيفسّب ة  ا  ادا تفسّب الهيب

ليس لرأم فيى ٦باؿ ، كذلك اسحيهادا  عل قتؿ أٌف الحٌيفسّب اجحيهاد ٰبحي ع الصبة كا٣بطأ، كبالحيإب قح 
تكتف صبة نسمة الركا ة إٔب صاامها  م خطئى ُب الحٌيفسّب، كالعكس صبيح، كلست بصحد فحيح 
يذا الماب لكم اْلشارة إليى ضركر ة، كا٢باؿ االسحيشهاد بأقتاؿ ابم  ٌماس، لكم اٌٌب نحيتسط ُب 

إٔب أف - ُب نظرم-ا٤بسألة ك٫بحد ٦باؿ الحراسة، يت  تنها نسحيشهح بركا ات تفسّب ة لغت ة، ال ٙبحياج
                                                 

 . (248/ 10)ا٤بعجم الكمّب لعطرباين  :  هظر1
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في ا فه ت  (ق310)تعرض  عل  ههج احثْب ُب ٙبٌرم الركا ة، كخاصة إذا  ع ها أف  ههج الطربم
 ىا خىصَّم العَّمىي ًبًعٍعًم : َو ْاَوْجُو  اثَّتاِني:"  عيى، ٲبيع إٔب  ا أشرت إليى ايح  قتؿ  م يذو ا٤بهظت ة

تىٍأًك ًعًى نىًميَّمىي صىعَّمل اي  ىعىٍيًى كىسىعَّممى، ديكفى سىائًًر أي َّمحًيًى، كىييتى  ىا ًفيًى ٩بَّما ًبًعمىاًدًو ًإٔبى ً ٍعًم تىٍأًك ًعًى ا٢بٍىاجىةي، فىالى 
، ًإالَّم بًمػىيىاًف الرَّمسيتًؿ صىعَّمل اي  ىعىٍيًى كىسىعَّممى ٥بىيٍم تىٍأًك عىىي  َما. سىًميعى ٥بىيٍم ًإٔبى ً ٍعًم ذىًلكى  ىا  ىافى : َو اثَّتاِاُث ِمن ْ

ً ٍع يىي ً ٍهحى أىٍيًع العيِّنسىاًف الَّمًذم نػىزىؿى ًبًى اٍلقيٍرآفي، كىذىًلكى ً ٍعمي تىٍأًك ًع  ىرىبًيَّمحًيًى كىًإٍ رىاًبًى، الى تػىتىصُّرعى ًإٔبى ً ٍعًم ذىًلكى 
، فىأىاُّرقي اٍل يفىسيِّنرً مى بًًإصىابىًة ا٢بٍىقيِّن ُب تىٍأًك ًع اٍلقيٍرآًف الَّمًذم ًإٔبى ً ٍعمي  ًإالَّم ً ٍم ًقمىًعًهٍم، فىًإذىا  ىافى ذىًلكى  ىذىًلكى
، ٩بَّما  ىافى تىٍأًك عيىي ًإٔبى رىسيتًؿ العَّمًى صىعَّمل اي  ىعىٍيًى  تىٍأًك ًعًى لًٍعًعمىاًد سىًميعه، أىٍكضىبيهيٍم ايجَّمةن ًفي ىا تىأىكَّمؿى كىفىسَّمرى
كىسىعَّممى، ديكفى سىائًًر أي َّمحًيًى، ً ٍم أىٍخمىاًر رىسيتًؿ العَّمًى صىعَّمل اي  ىعىٍيًى كىسىعَّممى، الثَّمابحيىًة  ىٍهىي، ًإ َّما ً ٍم كىٍجًى الهػَّمٍقًع 

، كىًإ َّما ً ٍم كىٍجًى نػىٍقًع اٍلعيحيكًؿ اٍِلىثٍػمىاًت، ًفي ىا  اٍل يٍسحيىًفيًض، ًفي ىا كيًجحى ًفيًى ً ٍم ذىًلكى  ىٍهىي الهػَّمٍقعي اٍل يٍسحيىًفيضي
 ، ِلوِ ٓبٍى  ىكيٍم ًفيًى  ىٍهىي الهػَّمٍقعي اٍل يٍسحيىًفيضي اَلَاِة  ْاَ ْنُصوبَِة َعَلى ِصحَّت اننا َأْو ِمْن َوْجِو  ايَّت ، كىأىٍكضىبيهيٍم بػيٍريى

ًة العيِّنسىاًف، ًإ َّما بًالشَّمتىاًيًح ً ٍم أىٍشعىارًًيمي السَّمائًرىًة،  ا ً ٍع ىىي ً ٍم ًجهى ، ٩بَّما  ىافى  يٍحرً ن ى ً ٍم ذىًلكى ا تػيٍرجىمى كىبػىْبَّم ًفي ى
، بػىٍعحى أىٍف الى َكائًِنا َمْن َكاَن َذِاَك  ْاُ َلَأوُِّل َو ْاُ َفسِّرُ ، َواَُغاِتِمُم  ْاُ ْسَلِفهَضِة  ْاَ ْعُروَفةِ  َوِإمَّتا ِمْن َمْنِطِقِممْ 

ابىًة كىاٍِلىًئ َّمًة كىا٣ٍبىعىً   ا تىٍأًك عيىي كىتػىٍفًسّبيوي  ىا تىأىكَّمؿى كىفىسَّمرى ً ٍم ذىًلكى  ىٍم أىقػٍتىاًؿ السَّمعىً  ً مى الصَّمبى  ىكيتفى خىارًجن
اًا اٍِلي َّمةً  فهالاظ  ي  تكعم  م كجتو الحاللة ك ا  عـز  هها، لكم  هح ا  (1)".ً مى الحيَّماًبًعْبى كى يعى ى

ًة العيِّنسىافً كصعى إٔب التجًى الذم  يحرؾي  "  َكائًِنا َمْن َكاَن َذِاَك  ْاُ َلَأوُِّل َو ْاُ َفسِّرُ :" قاؿ  مارةً ٍم ًجهى
فهت ٓب  شَبط صبة الهسمة قحر  ا  شَبط صبة العساف، ِلف اِل ر  حيععق بركا ة العغة، كيي ال 

 مح العطي  المغحادم ُب نقال  م (ق911:ت) السُّرييتاي شَبط فيها  ا  شَبط  هح احثْب؛ قاؿ 
  (2)." ا عم أف العغتم شىأنيى أف  ػىهػٍقيع  ا نطقت بى العربي كال  حيعحاو": قتلىشرح ا٣بطب الهماتية

ٍب  م جهة أخرل،  ي  نكتف  هصفْب ُب  تازنحيها، إذا أاك ها الماب  عل الركا ات 
الحٌيفسّب ة العغت ة البم  ٌماس،  ا ال ٫بك ى  عل أقتاؿ أيع العغة، ٍب ٪بح أنفسها نسحيحؿ بأقتاؿ أيع 

 .!العغة،  م رد أقتاؿ الصبابة ُب العغة، ٕبجة  حـ صبة نسمحيها 

                                                 
1

 .(93/ 1) جا م المياف ت شا ر ،تفسّب الطربم 

2
 .(48/ 1)ا٤بزير ُب  عـت العغة كأنتا ها  
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، ٥با نافم بم اِلزرؽك م يذا  عى انحيهجت ُب دراسة االاحيياط ؛ كأسحيطيم القتؿ أف  سائع 
أصع صبيح   ا سع ، إالٌ أنى ال  يشك ُب الز ادة فيها، كيذا ال بح لى  م ٕبح  سحيقع، لكم 

 :انحيهجتي ار قان كسطان، ٕبيح كضعت شراْب ُب تقت ة نسمة ا٤بسألة البم  ٌماس
 صبة تفسّب ا٤بعُب  هح  ع اا الحٌيفسّب ٩بم ايحيم بهقع الركا ات الحٌيفسّب ة  ابم جر ر : ألواى

 .(ق327)كابم أيب ااًب (ق310)الطربم
 صبة الشايح الٌعغتم،  م الشعر؛  م نسمة الشعر إٔب  صر االاحيجاج؛ كقميع كفاة ابم :ثانهاً 

 . ٌماس
،   ائشة  مح الرٞبم بهت الشاائالح حيترةكهبذو الطر قة تهاكلت الٌحراسة، ٖبالؼ  ا قا ت بى 

 .ايح  اف نظريا إٔب ا١بانب المياين فبسب
 :كقح اخَبنا بعض ا٤بسائع فقط، كيي  ااٌب

 . وإجابة  بن عّباس اوغريب  اقرآن في  عر  اعرب أْلَْزَرق من كلاب  بن نَاِفعمسائل 
 :أخربين  م قتؿ ا  ٌز كجعٌ  :بم  ٌماس ال اِلزرؽ، قتؿ ابم اٍِلىٍزرىؽ بم نىاًفم  سائع كرد ُب

 .[13: مريم] ﴾ َتِقهًّا وََكانَ  َوزََكاةً  َاُينَّتا ِمنْ  َوَ َنانًا﴿ :قواو تعااى -1

هىاننا﴿: كجع  ز ا قتؿ  م أخربين:  ماس ابم  ا: قاؿ [. 13:  رًن]﴾ لىحينَّما ً مٍ  كىاى
.  هحنا  م رٞبة: قاؿ
 ذلك؟ العرب تعرؼ كيع: قاؿ
 اىرىفىة بم العىٍمح٠بعت أ ا نعم،: قاؿ

:  قتؿ كيت  (1)
 بعضىها فاسحيٍمقً  أفهػىٍيتى !  هذرو  أبا
 

 (3).(2)بعضً   م أيتىف الشرٌ  بعضي ! اهانػىٍيكى  *****
 

                                                 
1

ك قاؿ إٌف ا٠بى   رك، .  ارفة بم العمح بم سفياف بم سعح بم  الك ابم  ماد بم صعصعة  بم قيس بم ثععمة:ارفة بم العمح يت 
ك اف أاحث ، كأٌ ى كردة  م ريط أبيى ، كفيها  قتؿ ِلختالى  كقح ظع تيا اٌقها  ا تهظركف ٕبٌق الميت. ك٠ٌبل ارفة بميت قالى

 .(185/ 1) الشعر كالشعراا : هظر. الشعراا سٌها كأقٌعهم   را، قحيع كيت ابم  شر م سهة

2
، ( ؽ ق60: ت)اىرىفىة بم العىٍمح بم سفياف بم سعح المكرم التائعي أبت   رك الشا ر ا١بايعي ، د تاف ارفة بم العمح الميت ُب 
 .(53: ص ). ـ2002-  يػ 1423 :الثالثة: ، طدار الكحيب العع ية: الهاشر،  هحم ٧ب ح ناصر الح م: ؽمؽتح

3
 ُب ؛ كاْلتقاف(485/ 5 )ا٤بهثتر ُب الحر: ؛ كأرديا السيتاي(36: ص )العرب شعر ُب القرآف غر ب ، اِلزرؽ بم نافم  سائع 
 .(70/ 2 )القرآف  عـت
 



 

 

203 

 

هىاننا ﴿:"قتلى  مَّماس، صبة يذا الحيأك ع، ايح أسهح إٔب ابم (ق310)كأكرد الطربم  ً مٍ  كىاى
  (1)." هحنا  م كرٞبة:  قتؿ﴾ لىحينَّما

 :قال أىل  الغة
 :بعمادو الرَّمايم ا٤بٌهاف ا٢بىٌهافي  كا الحيىبيهُّرم؛: كالفعع الرٞبةي،: كا٢بىهافي : "(ق170)قاؿ ا٣بعيع 

هىاننا﴿  ( 2)". هحنا  م رٞبةن  أم ،[13:  رًن]﴾ لىحينَّما ً مٍ  كىاى
هىاننا﴿:"(ق207)قاؿ الفَّمراا هىاننا ( كنصب)، الرٞبة: ا٢بهاف ،﴾لىحينَّما ً مٍ  كىاى  ذىًلكى  كفععها أم، اى

 ( 3)".ِلبت ى رٞبةن 
هىاننا﴿:" (ق209)قاؿ أبت  ميحة  ابم  اٍ ريؤي القىٍيسقاؿ  هحنا،  م  رٞبة أم ،﴾لىحينَّما ً مٍ  كىاى

 :(4)الكهحلٌ  اجر
ا ٍهػىعيهى ٍرـو  بمً  مشىىجىل بػىهيت كىٲبى  جى

 
،  ىًعيزىييمي، **** هىانىكى  (5).ا٢بىهىافً  ذىا اى

 : ا٢بيطىٍيئىةكقاؿ 
ىًعيكي 

 ٙبىىٌهٍم  ىعيَّم يىحىاؾى ا٤ب
 

 (6).فإفَّم ًلكيٌع  ىقاـو  ىقاال ****
 :العمحلٌ  ارفة قاؿ .االثهْب لفظ  عل ا٤بهطق ُب  سحيع ع  ا ك ا ة ترام، أم 

 بعضىها فاسحيٍمقً  أفهػىٍيتى !  هذرو  أبا
 

  (8)".(7)بعضً   م أيتىف الشرٌ  بعضي ! اهانػىٍيكى  ****
  

                                                 
1

  ىًعييِّن  اىرً ق ، ً مٍ 13063 : برقم(2401/ 7 )ُب تفسّبو ااًب أيب ابم:كأخرجى أ ضا . (156/ 18 )شا ر ت الطربم تفسّب 
 .بى  ىمَّماسو  اٍبمً   ىمٍ  اىٍعبىةى  أىيب  ٍبمً 

2
 .(29/ 3 )العْب 

3
 (.163/ 2 )لعفراا القرآف  عاين 

4
أشهر شعراا  .يت ا رؤ القيس بم اجر بم   رك الكهحٌل، كيت  م أيع ٪بح،  م الطمقة اِلكٔب:يت (ؽ ق80)اٍ ريؤي القىٍيس 

 الشعر : هظر.أشعر الهاس ذك القركح،  عُب ا رأ القيس:  قاؿ لميح بم ربيعة.  تلحو بهجح، ٲباين اِلصع،العرب  عل اْلاالؽ
 .(107/ 1)كالشعراا 

5
 مح : ا حيُب بى، ( ـ545: ت)اٍ ريؤي القىٍيس بم اجر بم ا٢بارث الكهحم،  م بِب آ ع ا٤برار ، د تاف ا رًئ القيسالميت ُب  

 (.161: ص ). ـ2004-  يػ 1425 :الثانية: ، طبّبكت– دار ا٤بعرفة : الهاشر، الرٞبم ا٤بصطاكم
6

 (.164ص.)(ق246)، بركا ة كشرح ابم السَّمكيتا٢بيطىٍيئىةالميت ُب د تاف  
7

 .(53: ص)د تاف ارفة بم العمح الميت ُب  
8

 (.3/ 2 )القرآف ٦باز 
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هىانػىٍيك: قػىٍتلى:" (يػ224)أبت  يميح القاسم بم سالٌـ قاؿ  هانىك: تىقتؿ كىاٍلعرب رٞبحيك:  يرً ح اى  اى
هىانػىٍيك رب  ىا  .كىاًاح ٗبىٍعُب رب  ىا كاى

 [التافر: ]اٍلقىٍيس اٍ ريؤ قىاؿى  
ا ٍهػىعيهى ٍرـو  بمً  مشىىجىل بػىهيت كىٲبى  جى

 
،  ىًعيزىييمي، **** هىانىكى  (1).ا٢بىهىافً  ذىا اى

 .رب  ىا رٞبحيك:  يرً ح 
 .بعضً   م أيتفي  الشَّمريِّن  بعضي  اهانيك: [الطَّمتً ع ]ارفىة كىقىاؿى 

هىانان  ﴿كىجع  ز قػىٍتلى ُب  قىاؿى  أىنى ً ٍكرً ىة  ىم ريًكمى  كىقح    (2)".الرَّمٍٞبىة: قىاؿى ﴾ لَّمحينَّما  يِّنمٍ  كىاى
 

 وَُكْنتُ  َىَذ  قَ ْبلَ  ِمتُّد  يَااَْهَلِني قَاَاتْ   انَّتْ َلةِ  ِجذْعِ  ِإَاى  ْاَ َ اضُ  فََأَجاَءَىا﴿ : قواو تعااى -2
 .[23: مريم]﴾ َمْنِسهًّا َنْسًها

 [.23:  رًن]﴾ اٍل ىخىاضي  فىأىجىااىيىا﴿: كجع  ز ا قتؿ  م أخربين:  ماس ابم  ا: قاؿ
. الهخعة جذع إٔب  ا٤بخاض فأ١بأيا: قاؿ
 ذلك؟ العرب تعرؼ كيع: قاؿ
:  قتؿ (ثىاًبتو  ٍبمى  اىسَّمافى :يت (الشا ر ٠بعت أ ا نعم،: قاؿ

ٍدنىا ًإذٍ   صىاًدقىةن  شىحَّمةن  شىحى
      

******
** 

ٍأنىا يمٍ  ا١بٍىمىعً  سىٍفحً  ًإٔبى  فىأىجى
(3).(4)  

  
 

 
  ػىقيتؿي  ،[23:  رًن] ﴾ الهَّمٍخعىةً  ًجذٍعً  ًإٔبى  اٍل ىخىاضي  فىأىجىااىيىا ﴿كقتلى :" (ق310)قاؿ الطربم

:  ػيقىاؿي   ى ىا أىجىااىيىا، ً ٍهىي  اٍلمىااي  أيٍسًقطىتً  لى َّما: ًقيعى  ٍبيَّم  الهَّمٍخعىًة، ًجذٍعً  ًإٔبى  اٍل ىخىاضي  هًبىا فىجىااى : ذًٍ ريوي  تػىعىأبى 
ا، آتػىٍيحييكى  ًقيعى  اٍلمىااى  اىذىٍفتى  فىًإذىا ًبزىٍ حو، أىتػىٍيحييكى  : الكه ]﴾ ا٢بٍىًح حً  زيبػىرى  آتيتين ﴿: ثػىهىاؤيوي  جىعَّم  قىاؿى   ى ىا زىٍ حن
ا اٍلمىااي، ايًذفىتً  لى َّما  يحَّمتٍ  اٍِلىًل ى  كىلىًكمَّم  ا٢بٍىًح ًح، ًبزيبىرً  ائٍػحييتين : كىاٍل ىٍعُبى [ 96  ًبىً  خىرىٍجتي : قىاليتا كى ى ى

ٍمحييىي، ًبىً  كىذىيىٍمتي  كىأىٍخرىٍجحييىي، ا اٍل ىًجيًا، ً مى  أىفػٍعىعي  ييتى  كىًإ٭بَّمىا كىأىٍذيى ، جىااى :  ػيقىاؿي   ى ى ٍأتيىي  ييتى  أىمٍ : أىنىا كىأىجى
                                                 

1
 .(161: ص)د تاف ا رئ القيس ت ا٤بصطاكم الميت ُب  

2
 .(401/ 4 )سالـ بم لعقاسم ا٢بح ح غر ب 
3

 (.181ص).دار الكحيب العع ية: د تاف اٌساف بم ثابت، طكالميت ُب  
4

 ُب ، كاْلتقاف(500/ 5 )ا٤بهثتر ُب الحر: ؛ كأرديا السيتاي(39: ص )العرب شعر ُب القرآف غر ب ، اِلزرؽ بم نافم  سائع 
 (.71/ 2 )القرآف  عـت
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يئيكى   ىا شىرُّر : كى ػيقىاؿي  كىأىشىااى  "  يٍرقيتبه  ٨بيَّمةو  ًإٔبى  أىجىااىين   ىا شىرُّر : اٍلعىرىبً  أىٍ ثىاؿً  ً مٍ  كى ىثىعه  ًبًى، ًجٍئتي   ٯبًى
، ًإٔبى  كى ىًشيئيكى  [  التافر المبر ]:(1)زييىٍّبو  قػىٍتؿي  كىً ٍهىي  ذىًلكى
ا سىارى  كىجىارو   إًلىٍيكيمٍ   يٍعحيىً حن
 

 (2).كىالرَّمجىااي  اٍل ىخىافىةي  أجىااىٍتىي  ****
هىا كىأىجىااىوي  ًبًى، جىااى :  ػىٍعًِب   ، ليغىةً  ً مٍ : كىأىشىاايؾى  إًلىيػٍ ًيمو   ىمٍ  تىأىكَّمؿى  كىًإ٭بَّمىا اٍلعىالًيىًة، أىٍيعً  ليغىةً  ً مٍ  كىأىجىااىؾى  ٛبى

  (3).إًلىٍيىً  أى١بٍىأيىا قىحٍ   ىافى  الهَّمٍخعىًة، ًجذٍعً  ًإٔبى  جىااىيىا لى َّما اٍل ىخىاضى  ًِلىفَّم  أى١بٍىأىيىا،: ٗبىٍعُبى  ذىًلكى  تىأىكَّمؿى 
﴿فىأىجىااىيىا : ٦بيىاًيحو، قػىٍتليىي : (ٍب ركل بسهحو  م): الحيَّمٍأًك عً  أىٍيعي  قىاؿى  ذىًلكى  ُب  قػيٍعهىا الَّمًذم كىبًهىٍبتً  

ا اٍل ىخىاضي " كُب ركا ة. اٍل ىخىاضي أى١بٍىأىيىا: قىاؿى  [23:  رًن]اٍل ىخىاضي﴾  كىقىاؿى :  قىاؿى اٍبمي جيرىٍ جو ك" أى١بٍىأىيى
ا اٍل ىخىاضي ًإٔبى ًجذًٍع الهَّمٍخعىةً : اٍبمي  ىمَّماسو    (4)."أى١بٍىأىيى

 ( 5)".أ١بأيا: قىاؿى  اٍل ىخىاضي  فىأىجىااىيىا:" (ق327)ااًب أيب قاؿ ابم
 

 :قال أىل  الغة
- أ عم كا- ، ا٤بعُب ﴾الهَّمٍخعىةً  ًجذٍعً  ًإٔبى  اٍل ىخىاضي  فىأىجىااىيىا﴿:  قتلى :"(ق207)قاؿ الفَّمراا

 (6)."الهخعة جذع إٔب ا٤بخاض هبا فجاا
ا اٍل ىخىاضي﴾:"(يػ345: ت)أبت   ر الزايح ، ا٤بعركؼ بغالـ ثععب كقاؿ  : ، أىم ﴿فىأىجىااىيى
 ًإٔبى  كأجااؾ أشااؾ  ىا العَّمًئيم اٍلمىًخيع  م اٍل ىٍعريكؼ اعمت ًإذا: أىٍ ثىا٥بىا ُب  تىقتؿ كىاٍلعرب: قىاؿى  فأ١بأيا،

  (7)."العرقتب  م ا٤بخ تطعب أىف ًإٔبى  أ١بأؾ أىم  رقتب، ٨بة

                                                 
1

كُب أئ ة . اكيم الشعراا ُب ا١بايعية: زيّب بم أيب سع ل ربيعة بم ر اح ا٤بزين،  م  ضر: يت(ؽ ق13)زيّب بم أيب سيٍع ل 
 اف لزيّب ُب الشعر  ا ٓب  كم لغّبو،  اف أبتو شا را، كخالى : قاؿ ابم اِل رايب. اِلدب  م  فضعى  عل شعراا العرب  افة

 .(52/ 3) اِل الـ لعزر عي : هظر.شا را، كأخحيى سع ل شا رة، كابهاو  عب كٔبّب شا ر م، كأخحيى ا٣بهساا شا رة
2

 (.13ص)-.بّبكت-دار صادر:الميت ُب د تاف زيّب بم أيب سيع ل، ط 

3
 (.164/ 2 )لعفراا القرآف  عاين :ك ا أكردو الطربم ُب يذا ا٤بتضم، نقعى  م الفراا  هظر 
4

 . (168/ 167/ 18 )شا ر ت الطربم تفسّب 
5

 .(2404/ 7 )٧بققا - ااًب أيب ابم تفسّب 
6

 (.19/ 1 )لعفراا القرآف  عاين 

7
٧ب ح بم  مح التااح بم أيب ياشم، أبت   ر الزايح ا٤بطرز الماكىٍردم، ا٤بعركؼ بغالـ ،  اقتتة الصراط ُب تفسّب غر ب القرآف 

: ، ط ا٤بح هة ا٤بهترة-السعتد ة–  كحيمة الععـت كا٢بكم : الهاشر، اققى كقحـ لى ٧ب ح بم  عقتب الَب سحياين، (يػ345: ت)ثععب 
 (.337: ص ).ـ2002- يػ 1423 :اِلكٔب
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 شيمػىٍيع بم  ىٍزرىةقرااة ذلك ك م: "ُب احيسب (ق392:ت) كقاؿ ابم جٌِب 
 ،﴾فىأىجىأيا﴿: (1)

  (2)".(فأ١بأيا)  ثع
ا اٍل ىخىاضي﴾ :"(يػ1094:ت)المىقاا الكىفىتم  أىبيت كقاؿ   (3)".فأ١بأيا: ﴿فىأىجىااىيى

َلى  َوِإَذ ﴿ :قواو تعااى -3  َأيُّد  آَمُنو  اِلَّتِذينَ  َكَفُرو   اَّتِذينَ  قَالَ  بَ ه َِّناتٍ  آيَاتُ َنا َعَلْهِممْ  تُ ل ْ
رٌ   ْاَفرِيَقْهنِ   .[73: مريم] ﴾ َنِييًّا َوَأْ َسنُ  َمَقاًما َخه ْ

[. 73:  رًن] ﴾ نىًح ًّا كىأىٍاسىمي ﴿: كجع  ز ا قتؿ  م فأخربين:  ماس ابم  ا: قاؿ
. كالحيكأة اجملعس الهادم: قاؿ
 ذلك؟ العرب تعرؼ كيع: قاؿ
:  قتؿ كيت (4)( سىالى ىة بم جىٍهحىؿ:يت) الشا ر ٠بعت أ ا نعم،: قاؿ
 كىأىٍنًح ىةو     ىقىا ىاتو   ػىٍتـي   ػىٍت ىافً 
   

ااً  ًإٔبى  سىٍّبو  كى ػىٍتـي  ****   (6).(5)تىٍأًك بً  اٍِلىٍ حى
 
 

 
 ﴿ :"قتلى  ٌماس، ابم  م ظمياف، أيب صبة يذا الحيأك ع، بسهحو  م (310)كأكرد الطربم

يػٍره    (7)."اجملعس: كالهحمٌ  ا٤بهزؿ،: ا٤بقاـ: قاؿ ؛[73:  رًن] ﴾ نىًح ًّا كىأىٍاسىمي   ىقىا نا خى
يػٍره  ىقىا نا﴾ (: "310)كقاؿ الطربم  ىٍتًضًم :  ػىٍعًِب بًاٍل يقىاـً ، [73:  رًن]﴿أىمُّر اٍلفىرً قىٍْبً خى

،  ػيقىاؿي ً ٍهىي  [73:  رًن]ًإقىا ىحًيًهٍم، كىًييى  ىسىاً هػيهيٍم كى ىهىاز٥بييٍم ﴿كىأىٍاسىمي نىًح ًّا﴾  نىحىٍكتي : كىييتى اٍل ىٍجًعسي
  (8)".ًإذىا ٝبىىٍعحيػيهيٍم ُب ٦بىًٍعسو : اٍلقىٍتـى أىٍنحيكييٍم نيحيكًّا

                                                 
1

لى  حياب .  م أيع المصرة. راك ة، خطيب، شا ر، نسابة:  شميع بم  زرة بم   ّب الضُّرمعي:يت(ق140)شميع بم  زرة 
 .(157/ 3) اِل الـ لعزر عي : هظر. كلى ُب  ال ا٢بالْب شعر.  اف  رل رأم ا٣بتارج ٍب رجم  هى. ُب العغة (الغر ب)
2

 (.39/ 2 ) هها كاْل ضاح القرااات شتاذ كجتو تميْب ُب احيسب 

3
  (.52: ص )الكعيات 
4

شا ر جايعي، :  سال ة بم جهحؿ بم  مح   رك،  م بِب  عب بم سعح الحي ي ي، أبت  الك:يت(ؽ ق23)سىالى ىة بم جىٍهحىؿ 
 .(106/ 3) اِل الـ لعزر عي : هظر.كيت  م كيٌصاؼ ا٣بيع. ُب شعرو اك ة كجتدة.  م أيع ا٢بجاز.  م الفرساف

5
ٍهحىؿكالميت ُب   فخر : اقق،  (ؽ ق23)سال ة بم جهحؿ بم  مح   رك،  م بِب  عب بم سعح الحي ي ي ، د تاف سىالى ىة بم جى

 (.92ص).ـ1987- ق 1407:، طدار الكحيب العع ية: الهاشر ،الح م قماكة
6

 (.71/ 2 )القرآف  عـت ُب ؛ كأرديا السيتاي ُب اْلتقاف(40: ص )العرب شعر ُب القرآف غر ب اِلزرؽ، بم نافم  سائع 
7

 .(239/ 18 )شا ر الطربم، ت تفسّب 
8

 (.238/ 18 )شا ر ، ت الطربم تفسّب 
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 :قال أىل  الغة

 غّب  م ناد ان   يسى َّمل كال اىتالىٍيى،  ىمٍ  إليى  ػىٍهحك ٦ًبعسي : الهادم: نحك: "(ق170)قاؿ ا٣بعيع
 ٗبىكَّمةى، الهَّمٍحكة داري  ٠بييِّنيى  كبى كنىٍحكةن، نىٍحكان  إليى  ػىٍهحيكف ِلهٌنم بى ك٠بييِّنيى  أىٍنًح ىن، كٯب مي  الهَّمًحمُّر، كيت أيعى،
م إذا ياشم لمِب داران   انت  ( 1)".لع يشاكرة فاجحيى ىعيتا إليها نىحكا أ ره  اىزىهبى

يػٍره  ﴿ : كقتلى :"(ق207)كقاؿ الفَّمراا  كالهًحمٌ . ٦بعسنا[ : 73:  رًن] ﴾ نىًح ًّا كىأىٍاسىمي   ىقىا نا خى
 (2)."لغحياف كالهادم

 ، كااح كالهادم كالٌهحل ٦بعسا أم[ 73:  رًن]﴿كىأىٍاسىمي نىًح ًّا﴾ :" (ق209)قاؿ أبت  ميحة
 .(3) ااًًب الطَّمائيقاؿ

كديً يتي ُب أيكٕب الهَّمًحٌم كٓبٍى 
 

و خيٍزرً   ****  (4). ػيٍهظىٍر إٕبَّم بأٍ ْبي
ٍهحىؿقاؿ أنح ة،  هها كا١ب يم   : سىالى ىة بم جى

 كىأىٍنًح ىةو     ىقىا ىاتو   ػىٍتـي   ػىٍت ىافً 
   

***** 
 

ااً  ًإٔبى  سىٍّبو  كى ػىٍتـي   (5).تىٍأًك بً  اٍِلىٍ حى
 
 

 كىً ٍهى كىاًاح، كالهَّمًحمٌ  كالهادم لٍعقىٍتـ اٍل ٍجعس كىييتى  الهَّمًحٌم،: " (يػ321 )بم ديرىٍ ح اِلزدماقاؿ 
:  الراجز قىاؿى . الهَّمحكة دىار اشحيقاؽ
 الهَّمحم  هحك  ى ىا  هحك لكهى
 

 (6)". ىحم بم قيسي  الًعزيِّن  ُب   ىأىنَّمىي  ****
 
 

م قاؿ  ، فيى اجملعس: الهحمٌ  :"(يػ573: )نىٍشتاف ا٢ًبٍ ّبى  قاؿ. بهحمٌ  فعيس  هى  نفركا فًإذا القـت
 :  (7)ٝبيع كقاؿ. ٦بعسان : أم﴿كىأىٍاسىمي نىًح ًّا﴾  :تعأب ا

                                                 
1

 (.76/ 8 )العْب 

2
 (.171/ 2 )لعفراا القرآف  عاين 

3
فارس، شا ر، جتاد، : ااًب بم  مح ا بم سعح بم ا٢بشرج الطائي القبطاين، أبت  ىًحلٌ : يت  (ؽ ق46)ااًًب الطَّمائي 

جمع ُب بالد ) اف  م أيع ٪بح، كزار الشاـ فحيزكج  اك ة بهت اجر الغسانية، ك ات ُب  تارض .  ضرب ا٤بثع ٔبتدة.جايعي
 .(151/ 2) اِل الـ لعزر عي : هظر.(اييِّنئ

4
دار : الهاشر ،  (ؽ ق46)ااًب بم  مح ا بم سعح بم ا٢بشرج الطائي القبطاين، أبت  ىًحلٌ ، الطَّمائي ااًًب د تافكالميت ُب   

 (.54ص).ـ1981 – يػ1401: ط ، صادر
5

 (.10/ 2 )القرآف ٦باز 
6

 .، كالميت ٓب أجحو إالٌ ُب ٝبهرتى(686/ 2 )العغة ٝبهرة 
7

 .الميت ليس ١ب يع، فعععى كيم، أك تصبي  ُب الطمعة 
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 نح يِّنها ُب قائم  ها قاـ ك ا
 

 (2)".(1)أ رؼ يي بالٍب ًإالَّم  فيهطق ****
  

 .[119:  و]﴾ َتْضَحى َواَل  ِفهَما َتْظَ أُ  اَل   َوأَنَّتكَ ﴿ :قواو تعااى -4

: اى]﴾ تىٍضبىل كىالى  ًفيهىا تىٍظ ىأي  الى   كىأىنَّمكى ﴿: كجعٌ   زٌ  ا قتؿ  م أخربين:  ماس ابم  ا: قاؿ
119 .]

. الٌش س ارٌ  شحة  م فيها تعرؼ ال: قاؿ
 ذلك؟ العرب تعرؼ فهع: قاؿ
 [المبر الطت ع]: قتؿ كيت  (3)الشا ر قتؿ ٠بعت أ ا نعم،: قاؿ

 رىأىٍت رىجيالن أى َّما ًإذىا الشَّمٍ سي  ىارىضىتٍ 
 

فػىيىٍضبىل كىأى َّما بًاٍلعىًشييِّن فػىيىٍخصىري  ****
(4).(5) 

 الى   كىأىنَّمكى  ﴿:"قتلى  ٌماس، ابم  م بسهح ه ا (ق327)ااًب أيب ك ابم (ق310)كركل الطربم 
 ( 6)".الى  يًصيميكي ًفيهىا  ىطىشي كىالى اىر  : ﴾تىٍضبىل كىالى  ًفيهىا تىٍظ ىأي 

 :قال أىل  الغة
- كالٌضباا ذلك، فت ق: كالضُّربل الٌههار، ارتفاعي : الضَّمٍبتي : ضبت:" (ق170)قاؿ ا٣بعيع

 ا قاؿ. الٌش س ارُّر  أصابى: ضىبنل الٌرجعي  كضىًبيى .  هحيص  أف ك ىرىب الٌههار، ا حيحٌ  إذا- ٩بحكد
  (7)."الٌش س ارُّر   ؤذ ك ال: أم ،[119: اى]﴾ تىٍضبىل كىالى  ًفيهىا تىٍظ ىأي   الى ﴿: تعأب

 الحيفسّب بعض ُب  كذ ر  ؤذ ة مشس تيصيمك ال: ﴾تىٍضبىل كىالى ﴿:  كقتلى :"(ق207)قاؿ الفَّمراا
 :الشا ر قىاؿى  بالصتاب، أشمى كاِلكؿ تػىٍعرؽ ال:﴾تىٍضبىل كىالى ﴿

                                                 
1

 (.389ص).دار الكحيب العع ية: الميت لعفرزدؽ كيت ُب د تانى،ط 

2
  .كالميت ٓب  رد ُب د تاف ٝبيع. (6540/ 10 )الكعـت  م العرب  الـ كدكاا الععـت مشس 
3

. أرؽ شعراا  صرو،  م امقة جر ر كالفرزدؽ:   ر بم  مح ا بم أيب ربيعة ا٤بخزك ي القرشي، أبت ا٣بطاب: يت 
 .(52/ 5) اِل الـ لعزر عي : هظر.كلح ُب العيعة الٍب تتُب هبا   ر بم ا٣بطاب، فس ي با٠بى. كٓب  كم ُب قر ش أشعر  هى

4
،  طمعة السعادة- الكربل  ا٤بكحيمة الحيجار ة: الهاشر ، ٧ب ح ٧بٓب الح م  مح ا٢ب يح، شرح د تاف   ر بم أيب ربيعة ا٤بخزك ي  
 (.86).ـ1952 – ق1371 :ط
5

 ُب ؛ اْلتقاف(605/ 5 )ا٤بهثتر  ؛ كأرديا السيتاي ُب الحر(43: ص )العرب شعر ُب القرآف غر ب ، اِلزرؽ بم نافم  سائع 
 (.72/ 2 )القرآف  عـت

6
 .13558 :كبرقم13557 : برقم(2438/ 7 )٧بققا - ااًب أيب ابم ؛ تفسّب(387/ 18 )شا ر الطربم، ت تفسّب 

7
 (.265/ 3 )العْب 
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 رىأىٍت رىجيالن أى َّما ًإذىا الشَّمٍ سي  ىارىضىتٍ 
 

 (1)".فػىيىٍضبىل كىأى َّما بًاٍلعىًشييِّن فػىيىٍخصىري  ****
 تضبل كال تعطش ال أم: ﴾تىٍضبىل كىالى  ًفيهىا تىٍظ ىأي  الى   كىأىنَّمكى ﴿:" (ق209)قاؿ أبت  ميحة 

 . بم أيب رىبًيىعة ي ىر قاؿ ا٢بٌر، فحيجح لعش س
 رىأىٍت رىجيالن أى َّما ًإذىا الشَّمٍ سي  ىارىضىتٍ 

 
 (2)".فػىيىٍضبىل كىأى َّما بًاٍلعىًشييِّن فػىيىٍخصىري  ****

 جعٌ  قػىٍتلى  م ٥بىىا برز ًإذا  ضبىل، لعش س الرجع كضىًبيى :" (يػ321)بم در ح اِلزدم قاؿ ا 
  (3)".[119: اى]﴾ تىٍضبىل كىالى  ًفيهىا تىٍظ ىأي   الى ﴿: ك زٌ 

 
 َوبِْئرٍ  ُعُروِ َما َعَلى َخاِويَةٌ  َفِميَ  ظَاِاَ ةٌ  َوِىيَ  َأْىَلْ َناَىا قَ ْريَةٍ  ِمنْ  َفَ أَيِّنْ   ﴿ :قواو تعااى -5

 .[45:  احج]﴾ َمِشهيٍ  َوَقْصرٍ  ُمَعطَّتَلةٍ 

 [.45: ا٢بج]﴾  ىًشيحو   كىقىٍصرو ﴿: كجعٌ   زٌ  ا قتؿ  م أخربين:  ماس ابم  ا: قاؿ
 . كااجر  با١بصٌ   شيح: قاؿ
 ذلك؟ العرب تعرؼ كيع: قاؿ
:  قتؿ كيت (4)  ًحٌم بم زىٍ ح:٠بعت أ ا نعم،: قاؿ

 شادىوي  ىٍر ىرنا كىجىعَّمعىىي ً عٍ 
 

سا فععٍطّبى ُب ذيرىاوي كي يتري  ****
(5).(6) 

  

                                                 
1

 (.194/ 2 )لعفراا القرآف  عاين 
2

 (.32/ 2 )القرآف ٦باز 
3

  (.1050/ 2 )العغة ٝبهرة 
4

 اف قرك ا،  م أيع ا٢بّبة، فصيبا، ٰبسم العربية . شا ر،  م دياة ا١بايعيْب:  عي بم ز ح ٞباد بم ز ح العمادم الحي ي ي 
كيت أكؿ  م  حيب بالعربية ُب د تاف  سرل، اٚبذ ُب خاصحيى . كالفارسية كالر ي الهشاب، ك ععب لعب العجم بالصتا١بة  عل ا٣بيع

 .(220/ 4) اِل الـ لعزر عي : هظر.كجععى ترٝبانا بيهى كبْب العرب

5
: ،ط(2)سعسعة  حيب الَباثف  كزارة الثقافة كاْلرشاد: ، ط٧ب ح جمار ا٤بعيمح: ٙبقيق ، د تاف  حم بم ز ح العمادم  كالميت ُب  

 (.88ص).ـ1965- يػ1385
6

اْلتقاف ُب  ؛ ك(61/ 6)الحر ا٤بهثتر  ؛ كأكردو السيتاي ُب (47: ص )العرب شعر ُب القرآف غر ب ، اِلزرؽ بم نافم  سائع 
 .(72/ 2) عـت القرآف 
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يت  ":؛ قتلى[45: ا٢بج]﴾  ىًشيحو   كىقىٍصرو  ﴿ ىمَّماسو  اٍبمً  بسهحو  ىمً  (327)ااًب أيب أكرد ابم 
  (1)."اجملصص

  (2)".ًجص   بًالقىصَّمةً "[: 45: ا٢بج]﴾  ىًشيحه ﴿: ٦بيىاًيحه  كىقىاؿى 
 يًِبى : قػىٍتؿي  ىٍم قىاؿى : كىأىٍكٔبى اٍلقىٍتلىٍْبً ُب ذىًلكى بًالصَّمتىابً :" ُب ترجيبى ا٤بعُب (ق310)قاؿ الطربم

ـً اٍلعىرىًب ييتى ا١بًٍصُّر ًبعىٍيًهًى؛ كىً ٍهىي قػىٍتؿي الرَّماًجزً  ، كىذىًلكى أىفَّم الشيِّنيحى ُب  ىالى : بًاٍل ىًشيًح اٍل يجىصَّمصي
اًا بػىٍْبى الطَّمييِّن كىالشيِّنيًح : [المبر المسيط] مَّمًة اٍل ى  ىبى

 [المبر الطت ع]:ًإ٭بَّمىا ييتى  ىٍفعيتؿه ً مى الشيِّنيًح؛ كىً ٍهىي قػىٍتؿي اٍ رًًئ اٍلقىٍيسً : فىاٍل ىًشيحي 
 كىتػىٍي ىااى ٓبٍى  ػىحيػٍريٍؾ هًبىا ًجذٍعى ٬بىٍعىةو 

 
ا ًٔبىٍهحىؿً  ****  (3).كىالى أياي نا ًإالَّم  ىًشيحن

اٍل ىٍرفيتعي بًهىاؤيوي : كىقىٍح ٯبىيتزي أىٍف  ىكيتفى  ىٍعًهيًّا بًاٍل ىًشيحً . ًإالَّم بًاٍلًمهىاًا بًالشيِّنيًح كىا١بٍىٍهحىؿً :  ػىٍعًِب ًبذىًلكى  
ا الحيَّمٍأًك ًع؛ كىً ٍهىي قػىٍتؿي  ىًحميِّن ٍبًم ،  يًِبى بًاٍل ىًشيًح الطَّمتً عي : بًالشيِّنيًح، فػىيىكيتفي الَّمًذ مى قىاليتا ٫بىيتا ًبذىًلكى ًإٔبى يىذى

 [المبر ا٣بفي ]:زىٍ حو 
 شىادىوي  ىٍر ىرنا كىجىعَّمعىىي ً ٍعػ

 
 سنا فىًععطَّمٍّبً ُب ذيرىاوي كي يتري  ****

 
 

ًإذىا زى ػَّمٍهحيىىي . ًشٍحتيىي أىًشيحيوي : ً مٍ ، ٗبىٍعُبى اٍل يزى َّمًم بًالشيِّنيًح ، كىقىٍح تىأىكَّملىىي بػىٍعضي أىٍيًع اٍلًعٍعًم بًعيغىاًت اٍلعىرىًب 
ًميىه ٗبىٍعُبى  ىٍم قىاؿى ٦بيىصَّمصه   (4)".ًبًى، كىذىًلكى شى

 
 :قال أىل  الغة
 اٍلعىرىب بعضي   يس ل كىقح: قىاؿى  كرىفعى إٍاكا يى: اٍلمهاا تشييح: العَّمٍيح قىاؿى : (ق370)قاؿ اِلزيرم

 :  ىًحميِّن  قىاؿى .بالشيِّنيح ا٤بٍمِب: كا٤بًشيح ًشيحان، ا١ًبصَّم 
 شادىوي  ىٍر ىرنا كىجىعَّمعىىي ً عٍ 

 
 (5).سا فععٍطّبى ُب ذيرىاوي كي يتري  ****

 

                                                 
1

 .13982 : برقم(2498/ 8 )٧بققا - ااًب أيب ابم تفسّب 

2
 .(97/ 6 )المخارم صبيح: هظر 

3
 اِلزج، كاِلام القصر،: اِلام ؛. العرب بالد ُب  اد ة قر ة: ؛تي اا(66: ص )ا٤بصطاكم ت القيس ا رئ الميت ُب د تاف 

 .الصخر: ا١بهحؿ ااااـ كا١ب م
4

 (.656/ 18 )شا ر ت ، الطربم تفسّب 

5
 .(270/ 11 )العغة هتذ ب 
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ؿ العىٍسكىرمقاؿ  ، كالشيِّنيحي :" (يػ٫395بت : ت)أبيت ًيالى  القصَّمةي،: لىي  ك يقاؿي . ا١بيمً  بكسرً  ا١بصُّر
، كبيته  ، أمٍ   قصَّمصه . الصَّمهركجي  كالكعسي . كالميتى  الحَّمارى  جصَّمصتي  كقحٍ  ٦بصَّمصه
 :الشا رً  قاؿى  

 شادىوي  ىٍر ىرنا كىجىعَّمعىىي ً عٍ 
 

 (1)".سا فععٍطّبى ُب ذيرىاوي كي يتري  ****
مقاؿ   . رفعى أم:  كشادىوي .بُب أم[: شاد ]:"(يػ573: )نىٍشتاف ا٢ًبٍ ّبى

  كىقىٍصرو ﴿: تعأب ا قتؿ  ػيفىسَّمر ٝبيعان  التجتو يذو ك عل بالشيح، االو أم: بهااو كشاد
[. 45: ا٢بج]﴾  ىًشيحو 

 :  ىًحميِّن ٍبًم زىٍ حو  قاؿ
 شادىوي  ىٍر ىرنا كىجىعَّمعىىي ً عٍ 

 
 (2)".سا فععٍطّبى ُب ذيرىاوي كي يتري  ****

 بىالط، أىك ًجصٍّ   م ا٢بائطي  ًبىً  ايعيى   ىا  عُّر : بًاٍلكىٍسرً  الشيِّنيحي،: شيح:" (ق711)ابم  ىٍهظيترقاؿ  
،: كىبًاٍلفىحٍيحً   أيٍاًكمى   ىا كى يعُّر . بالشيِّنيح  ىٍع يتؿه :  ىًشيحه  كبهااه . جىصَّمصىى: شىٍيحان   ىًشيحيو شىادَّموي : تػىقيتؿي  اٍل ىٍصحىري

. شىٍيحان  ا٢بىضىرى  اٍلعىرىبً  بػىٍعضي   يسى يِّني كىقىحٍ : قىاؿى . كرىفػٍعيى ًإاكا يى: اٍلًمهىااً  كتىٍشييحي . شيييِّنحى  فػىقىحٍ  المهاًا، ً مى 
ىًشيحي 

ٍمًِبُّر : كا٤ب  :كأىنشح بالشيِّنيح؛ اٍل ى
 شادىوي  ىٍر ىرنا كىجىعَّمعىىي ً عٍ 

 
 (3).سا فععٍطّبى ُب ذيرىاوي كي يتري  ****

  
:  ار  ن] ﴾ تَ ْنَلِصَر نِ  َفاَل  َوُنَحاسٌ  نَارٍ  ِمنْ  ُ َو ظٌ  َعَلْهُ َ ا  يُ ْرَ لُ ﴿ :قواو تعااى -6

35]. 

 [.35: الرٞبم]﴾ نىارو  ً مٍ  شيتىاظه ﴿: كجعٌ   زٌ  ا قتؿ  م أخربين:  ماس ابم  ا: قاؿ
 .لى دخاف ال الذم العهب: الٌشتاظ: قاؿ
  ذلك؟ العرب تعرؼ كيع: قاؿ

                                                 
1

٫بت : ت)أبت يالؿ ا٢بسم بم  مح ا بم سهع بم سعيح بم ٰبٓب بم  هراف العسكرم ، الحيَّمعًخيص ُب  ىعرفىًة أ٠بىاًا اِلشياا 
 . ـ1996 :الثانية: ، طدار االس لعحراسات كالَبٝبة كالهشر، د شق: الهاشر، الح حيتر  زة اسم:  ِب بحيىبقيًقى، (يػ395

 .(171: ص)
2

 .(3605/ 6 )الكعـت  م العرب  الـ كدكاا الععـت مشس 
3

  .(244/ 3 )العرب لساف 
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 أي ىيَّمةى ٍبًم أىيب الصَّمٍعتً ٠بعت أ ا نعم،: قاؿ
:  قتؿ  كيت اىسَّماف بم ثاًبت هجت (1)

  يٍمًعغ اىٌساف  ىٌِب  أىال  ىمٍ 
 

  يغىٍعغىعىةن تىًحٌب ًإٔب  يكىاظً  ****
 أىلىٍيسى أىبتؾ ًفيهىا  ىافى قػىٍيهان  

 
 لىحىل القىٍيهاًت، فىٍسالن ُب ا٢بًفاًظ؟ ****

انًٌيان  ىظىعُّر  ىشيحُّر ً ّبان    ٲبى
 

 (2).ك ػىهػٍفيخي دىائًمنا ٥بىىبى الشُّرتاظً  ****
: ثابت بم اٌساف فأجابى 

  الـ ثها أ يٌ   م أتاين
 

 افاظ بذم ا٤بغيب ُب يت ك ا ****
 ٧بٌك ات قصائح سحيأتيى 

 
  كاظ إٔب باجملاز كتهشح ****

 لفظ بذؿٌ  فاخحيضعت ٮبزتك 
 

 (4).(3)بقافيةو تأىجج  الشُّرتاظً  ****
  

 كىييتى ٥بىىمػيهىا ً ٍم اىٍيحي تىٍشحيىًععي كتػىؤىجيِّنجي ًبغىٍّبً ديخىافو ،﴾ نىارو  ً مٍ  شيتىاظه ﴿:" (ق310)قاؿ الطربم
 ىافى ًفيًى؛ كىً ٍهىي قػىٍتؿي ريٍؤبىةى ٍبًم اٍلعىجَّماجً 
( 5) :

                                                 
1

شا ر جايعي اكيم،  م أيع :  أ ية بم  مح ا أيب الصعت بم أيب ربيعة بم  تؼ الثقفي:يت(ق5)أ ية بم أيب الصعت 
كيت ٩بم ار تا  عل أنفسهم ا٣ب ر .ك اف  طععا  عل الكحيب القحٲبة،  عمس ا٤بستح تعمحا. قحـ د شق قمع اْلسالـ. الطائ 

 .(23/ 2) اِل الـ لعزر عي : ظر.كنمذكا  مادة اِلكثاف ُب ا١بايعية
2

: اِلكٔب: ط- بّبكت-دار صادر: د، سجيم ٝبيع ا١بميعي،ط:،ٝبعى كاققى كشراىد تاف أي ىية بم أىيب الصَّمٍعت 
 (.168ص).ـ1998

3
تاج العركس  كجاات ُب ؛ لكم ليس هبذا السياؽ؛(148ص).دار الكحيب العع ية: د تاف اٌساف بم ثابت، طُب اِلبيات  
 : هبذو اِللفاظ(239/ 20)

 تػىزيكريؾى ًإٍف شىحيػىٍتتى بكيعيِّن أىٍرضو 
 

ىقىاظً  ****
 كتػىٍرضىخي ُب ٧بىىٌعكى با٤ب

 بػىهػىٍيتي  ىعىٍيكى أىبٍػيىاتان ًصالبان  
 

  أىٍسًر التىٍسًق قػيعيِّنضى بالشيِّنظاظً  ****
 ٦بيىعيِّنعةن تػيعى يِّن يى شىهاران  

 
  يضىرَّم ىةن تىأىجَّمجي  الٌشتاظً  ****

   

 
4

/ 7)الحر ا٤بهثتر ُب الحيفسّب با٤بأثتر  ، كأكرديا السيتاي(48: ص )العرب شعر ُب القرآف غر ب اِلزرؽ، بم نافم  سائع 
   .، لكم ٓب  ترد اِلبيات ٝبيعان (73/ 2)اْلتقاف ُب  عـت القرآف ؛ (702

5
راجز،  م الفصباا ا٤بشهتر م،  م ٨بضر ي : رؤبة بم  مح ا العجاج بم رؤبة الحي ي ي السعحم، أبت ا١بٌباؼ، أك أبت ٧ب ح 

 اف أ ثر  قا ى ُب المصرة، كأخذ  هى أ ياف أيع العغة، ك انتا ٰبحيجتف بشعرو ك قتلتف بإ ا حيى ُب . الحكلحيْب اِل ت ة كالعماسية
 .(34/ 3)اِل الـ لعزر عي :  هظر. ات ُب الماد ة، كقح أسمٌ . العغة
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 أٍقياظا كىٍقًعها ً مٍ  ٥بىيمٍ  إفَّم 
 

 (1 ).الشُّرتىاظا تيٍسًعري  اىٍرب كناري  ****
﴾ نىارو  ً مٍ  شيتىاظه ﴿: قتلى  مَّماس، ابم  م (ٍب أسهح):الحيأك ع أيع قاؿ ذلك ُب قعها الذم كبهبت 

  .(2)."الهار ٥بىىب:  قتؿ ،[.35: الرٞبم]
 

 :قال أىل  الغة
 ﴿: كجعٌ   زٌ  ا  قاؿ؛العَّمهب الذم ال ديخاف فيى: الشُّرتاظُّر : شتظ:" (ق170)قاؿ ا٣بعيع

  (3)".[35: الرٞبم] ػيٍرسىعي  ىعىٍيكي ىا شيتىاظه ً ٍم نىارو كى٫بيىاسه﴾ 
كشتاظ كااح كيت الهَّمار الٍب تؤجج ال دخاف فيها، " : ﴾ شيتىاظه ﴿:" (ق209)قاؿ أبت  ميحة

: قاؿ رؤبة
 أٍقياظا كىٍقًعها ً مٍ  ٥بىيمٍ  إفَّم 
 

 ( 4)".الشُّرتىاظا تيٍسًعري  اىٍرب كناري  ****
 أ ية قاؿ. لى ديخافى  ال الذم العهب: كالشتاظ الشتاظ[ شتظ ] :"(يػ393 :ت)قاؿ ا١بىتيىرًم 

 : ثابت بم اساف  هجت خع  بم

 أىلىٍيسى أىبتؾ ًفيهىا  ىافى قػىٍيهان 
 

 لىحىل القىٍيهاًت، فىٍسالن ُب ا٢بًفاًظ؟ ****
انًٌيان  ىظىعُّر  ىشيحُّر ً ّبان    ٲبى

 
.  ك ػىهػٍفيخي دىائًمنا ٥بىىبى الشُّرتاظً  ****

:  رؤبة كقاؿ 
 أٍقياظا كىٍقًعها ً مٍ  ٥بىيمٍ  إفَّم 
 

  (5 )".الشُّرتىاظا تيٍسًعري  اىٍرب كناري  ****
 

                                                 
1

كليم بم الترد : ٦ب تع أشعار العرب، ك شحي ع  عل د تاف رؤبة بم العجاج، ا حيُب بى:"الميت ٓب أجحو ُب د تانى ا٤بطمتع بعهتاف 
د، ضااي  مح الماقي : ، كال ُب شرح د تاف رؤبة بم العجاج، لععم لغتم قحًن، ٙبقيق-الكت ت-دار ابم قحييمة: الربكنسي، ط

 ُب د تاف العجاج  الميحياف :كقاؿ ٧ب تد شا ر. ـ2011-ق1432:اِلكٔب: ط- ٝبهتر ة  صر-٦ب م العغة العربية: ٧ب ح،ط
 .(45/ 23) تفسّب الطربم ت شا ر يا ش: ؛  هظر(81امم ليمسج )

2
  .18739 :٧بققا، برقم – ااًب أيب ابم ؛ تفسّب(45/ 23 )شا ر ت الطربم، تفسّب 

3
 .(278/ 6)العْب  

4
 .(244/ 2)٦باز القرآف  

5
 (1173/ 3 )العربية كصباح العغة تاج الصباح 
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 كى٫بيىاسه  نىارو  ً مٍ  شيتىاظه   ىعىٍيكي ىا   ػيٍرسىعي ﴿: كجعٌ   زٌ  قتلى، " :(يػ444: ت)أىبت  ىٍ رك الحَّماين قاؿ 
 ال اٌلذم الٌحخاف: الٌهتف بضمٌ  كالٌهباس، فيى، دخاف ال اٌلذم العهب: كالٌشتاظ.[35: الرٞبم]﴾ 
 .الٌشتاظ ٥بب دائما ك هفخ :خع  بم ِل ٌية كأنشح ،  ماس ابم ذلك فٌسر  ذا. فيى ٥بب

 (1)".لغحياف كٮبا ك سريا، الٌشْب بضمٌ  كالٌشتاًظ، الٌشتاظي،: ك قرأ
 
:  ار  ن] ﴾ تَ ْنَلِصَر نِ  َفاَل  َوُنَحاسٌ  نَارٍ  ِمنْ  ُ َو ظٌ  َعَلْهُ َ ا  يُ ْرَ لُ ﴿ :قواو تعااى -7

35]. 

[. 35: الرٞبم]﴿كى٫بيىاسه فىالى تػىٍهحيىًصرىاًف﴾ : كجعٌ   زٌ  ا قتؿ  م أخربين:  ماس ابم  ا: قاؿ
. فيى ٥بب ال الذم الٌحخاف اِلزرؽ، أـ ابم  ا آدـ ابم  ا بعغحيك الٌحخاف: الٌهباس: قاؿ
 ذلك؟ العرب تعرؼ كيع: قاؿ
:  قتؿ كيت (2) الشا ر ٠بعت أ ا نعم،: قاؿ

  يًضياي  ىضىٍتًا ًسرىاًج السَّمًعيطً 
 
 

ٓبٍى ٯبىٍعىًع العَّمىي ًفيًى ٫بيىاسنا ****
(3).(4) 

 
 

 
: الهباس ":قاؿ﴿كى٫بيىاسه فىالى تػىٍهحيىًصرىاًف﴾  : قتلى ُب  ٌماس، ابم  م: (ق310)كأسهح الطربم

  (5)."الهار دخاف:  كُب ركا ة أخرل.الحخاف
 

                                                 
1

 ث اف بم سعيح بم  ث اف بم   ر أبت   رك الحاين ، الفرؽ بْب الضاد كالظاا َب  حياب ا  ز كجع كَب ا٤بشهتر  م الكالـ 
 .(86: ص ). ـ2007-  يػ 1428 :اِلكٔب: ، طد شق– دار المشائر : الهاشر، ااًب صاّب الٌضا م: اقق، (يػ444: ت)
2

 م : شا ر  فعق، صبايب: ، أبت ليعل قيس  بم  مح ا بم  يحىس بم ربيعة ا١بعحٌم العا رم (ق50)الهَّماًبغىة ا١بىٍعحم:الشا ر يت 
ك اف ٩بم يجر اِلكثاف، كهنل  م  ؛ِلنى أقاـ ثالثْب سهة ال  قـت الشعر ٍب نمغ فقالى" الهابغة " ك٠بي . اشحيهر ُب ا١بايعية. ا٤بع ر م

 .(207/ 5) اِل الـ لعزر عي : هظر.ا٣ب ر، قمع ظهتر اْلسالـ

3
  (.100ص).  ـ1998: اِلكٔب: دار صادر،ط: د، كاضح الٌص ح، ط:،ٝبعى كاقَّمقى كشراىد تاف الهابغة ا١بىٍعحمُّر الميت ُب  

. ديم السهاـ، كليس لىىي دخاف ًإذىا اسحيصمح ًبىً : السعيط: قىاؿى ٕب أ رايب  م بِب سعيم: قىاؿى الفراا
 .(117/ 3)  عاين القرآف لعفراا :  هظر.كالز ت أصتب في ا أرل. ك٠بعت أىنَّمىي الز ت. ك٠بعت أىنَّمىي ا٣بىٌع كيت ديم الس سم

4
/ 7)الحر ا٤بهثتر ُب الحيفسّب با٤بأثتر ُب  ؛  كأكرديا السيتاي(52: ص )العرب شعر ُب القرآف ،غر ب اِلزرؽ بم نافم  سائع 

 .(73/ 2)اْلتقاف ُب  عـت القرآف ؛ ك(702
5

 .(47/ 23 )شا ر ت ، الطربم تفسّب 
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 :قال أىل  الغة
 : قاؿ فيى، ٥بب ال الذم الحُّرخاف: كالهيباس :"(ق170)قاؿ ا٣بعيع

  يًضياي  ىضىٍتًا ًسرىاًج السَّمًعيطً 
 
 

 (1)".ٓبٍى ٯبىٍعىًع العَّمىي ًفيًى ٫بيىاسنا ****
 
 

: أنشحين بعضهم. الحخاف: كالهباس "  (:207)قاؿ الفَّمراا
  يًضياي  ىضىٍتًا ًسرىاًج السَّمًعيطً 

 
 

  (2)".ٓبٍى ٯبىٍعىًع العَّمىي ًفيًى ٫بيىاسنا ****
 
 

 
كىً ٍهى . دخانا: أىم ":ٓبٍى ٯبىٍعىًع العَّمىي ًفيًى ٫بيىاسنا" :بصحد شرح الميت (ق276:ت)ابم قػيحيػىٍيمىة قاؿ 

 (3)".[35: الرٞبم]﴿ ػيٍرسىعي  ىعىٍيكي ىا شيتىاظه ً ٍم نىارو كى٫بيىاسه﴾ : قػىٍتلى ا تػىعىأبى 
: القرآف كُب الحُّرخىاف،: كالهُّربىاس:" (يػ309بعح : ت)( راع اله ع)ا٥بيهائي ا٤بعقب بػ قاؿ 

 .[35: الرٞبم]﴿ ػيٍرسىعي  ىعىٍيكي ىا شيتىاظه ً ٍم نىارو كى٫بيىاسه﴾ 
  :ا١بىٍعًحمُّر  الهَّمابغىةي  كقاؿ 

  يًضياي  ىضىٍتًا ًسرىاًج السَّمًعيطً 
 
 

 (4)".ٓبٍى ٯبىٍعىًع العَّمىي ًفيًى ٫بيىاسنا ****
 
 

 
ْنَساَن ِمْن ُنْطَفٍة َأْمَشاٍج نَ ْبَلِلهِو َفَجَعْلَناُه َ ِ هًعا َبِصهًر ﴾  ﴿ :قواو تعااى -8 ِإنَّتا َخَلْقَنا  ْْلِ

 .[2:  ْلنسان]

 [ .2: اْلنساف]﴿أىٍ شىاجو نػىٍمحيىًعيًى ﴾ : كجعٌ   زٌ  ا قتؿ  م أخربين:  ماس ابم  ا: قاؿ
. الٌرام ُب كقعا إذا ا٤برأة ك اا الرجع  اا اخحيالط: قاؿ
 ذلك؟ العرب تعرؼ كيع: قاؿ
 (5) ذيؤىٍ بو أبا ٠بعت أ ا نعم،: قاؿ

                                                 
1

 .(144/ 3 )العْب 

2
 .(117/ 3) عاين القرآف لعفراا  
3

 .(126/ 2)غر ب ا٢بح ح البم قحييمة  
4

 .(337: ص )العغة ُب ا٤بهجح 
5

شا ر فبع، :  خت عح بم خالح بم ٧بٌرث، أبت ذؤ ب،  م بِب يذ ع بم  حر ة،  م  ضر:ق(ق٫27بت )أبت ذيؤىٍ ب ا٥بيذىٕب 
، أدرؾ ا١بايعية كاْلسالـ ك اش إٔب أ اـ  ث اف فخرج ُب جهح  مح ا بم سعح . كاشَبؾ ُب الغزك كالفحيتح. كسكم ا٤بح هة. ٨بضـر
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 : قتؿ كيت

  أفَّم الرٌ شى كالفيتقػىٍْب ً ٍهى
 

ًخالؿى الهَّمٍصع ًسيطى ًبًى  ىًشيجي  ****
(1).(2) 

، قىاؿى (:310)كأسهح الطربم  ٍرأىًة كى ىااي الرَّمجيًع ٲبيٍشىجىافً ": ىًم اٍبًم  ىمَّماسو  ىااي :(كُب ركا ة) .  ىااي اٍل ى
ٍرأىًة كى ىااي الرَّمجيًع ٱبىٍحيىًعطىافً    (3)".اٍل ى
ٍرأىةً   ىااي  اِلىٍخالىطي، "[:2: اْلنساف]﴾ أىٍ شىاجو ﴿:المخارم ككرد ُب صبيح

ى
ـي  الرَّمجيًع، كى ىااي  ا٤ب  الحَّم

  (4)".٨بىٍعيتطو : ً ٍثعي  كى٩بىٍشيتجه  خىًعيطه،:  ىقىٍتًلكى   ىًشيجه  خيًعطى  ًإذىا: كى ػيقىاؿي  كىالعىعىقىةي،

 
 :قال أىل  الغة

ىشجي :  شج ":(ق170)قاؿ ا٣بعيع
ىشىجي  هى، ك عُّر لتفو  م ذلك : ا٤ب

، كا٤ب رةو بمياضو اخحيالط ٞبي
:  ىشىجه، كا١ب يم أ شاجي، كال  يفرد، قاؿ أبت ذيؤ ب

  أفَّم الرٌ شى كالفيتقػىٍْب ً ٍهى
 

  .ًخالؿى الر ش ًسيطى ًبًى  ىًشيجي  ****
ىشيجي  

 (5 )." عُّر لتفو  يسحيهكرو خعطى غّبو: كا٤ب
اِلخالط، : اِل شاج ؛[2: اْلنساف]﴿أىٍ شىاجو نػىٍمحيىًعيًى﴾  :كقتلى  زَّم كجعَّم   :"(ق207)قاؿ الفَّمراا

خعيط، :  شيج  قتلك:  اا الرجع، ك اا ا٤برأة، كالحـ، كالععقة، ك قاؿ لعشلا  م يذا إذا  خعط
 (6)."٨بعتط: ك٩بشتج،  قتلك

 
                                                                                                                                                         

 يػ غاز ا، فشهح فحيح إفر قية ك اد  م  مح ا بم الزبّب كٝبا ة ٰب عتف بشرل الفحيح إٔب  ث اف 26سهة )بم أيب سرح إٔب إفر قية 
 .(325/ 2) اِل الـ لعزر عي :نظر.كقيع  ات بإفر قية. فع ا  انتا ٗبصر  ات أبت ذؤ ب فيها (م ا  هىرض)
1

 :"(279/ 2)٦باز القرآف  ُب يا ش ٧ب ح فتاد سزگْبالميت ٓب أجحو ُب د تاف ا٥بذليْب ُب قسم أيب ذئيب، كقاؿ  
 بع يت لع رك بم الحاخع ا٥بذٕب  م قصيحتى َب د تاف 109/ 29 الميت ليس ِلىب ذؤ ب   ا ز م أبت  ميحة كتمعى الطربم 

أ ضا ِليب ذئيب، فالهفس تط أف لصبة  ا أكردو أبت  ميحة،   ا أف ٦باز القرآف  (170)قعت نسمى ا٣بعيع". 104/ 3ا٥بذليْب 
 -.كا أ عم-أقحـ  م د تاف ا٥بذليْب، كالذم قح  عَب ى تصبي 

2
/ 8)الحر ا٤بهثتر ُب الحيفسّب با٤بأثتر  ُب ؛ كأكرديا السيتاي(53: ص )العرب شعر ُب القرآف غر ب ، اِلزرؽ بم نافم  سائع 

ؿى الهَّمٍصًع خىالىطىىي  ىًشيجي ****   ىأىفَّم الريِّن شى كىاٍلفىٍتؽى ً ٍهىي  : كالميت جاا بعفظ(74/ 2)اْلتقاف ُب  عـت القرآف  ، كُب(367   .ًخالى
3

 .19077 :برقم ااًب، أيب ابم ؛ تفسّب(89/ 24 )شا ر ت المياف جا م الطربم، تفسّب 

4
 .(164/ 6 )المخارم صبيح 

5
 .(41/ 6)العْب  
6

 .(214/ 3) عاين القرآف لعفراا  
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﴾(:"209)قاؿ أبت  ميحة : كقاؿ أبت ذؤ ب؛   م دـ أ شاج :خعطْب قاؿ رؤبة: ﴿أىٍ شىاجو
  أفَّم الرٌ شى كالفيتقػىٍْب ً ٍهى

 
  (1).ًخالؿى الهَّمٍصع ًسيطى ًبًى  ىًشيجي  ****

﴾ أخالط؛  قاؿ ﴿: (ق276:ت)ابم قػيحيػىٍيمىة قاؿ   اخحيالطى :  ر ح.  ىشىٍجحييى فهت  ىًشيجه : أىٍ شىاجو
 (2)". اا الرجع ٗباا ا٤برأة

 
فَاْ لَ ْفِلِمْم َأُىْم َأَ يُّد َخْلًقا َأْم َمْن َخَلْقَنا ِإنَّتا َخَلْقَناُىْم ِمْن ِ هٍن اَلِزٍب ﴾  ﴿ :قواو تعااى -9

 .[11:  اصافات]

﴾: كجعٌ   زٌ  ا قتؿ  م أخربين:  ماس ابم  ا: قاؿ ًزبو [. 11: الصافات]﴿ً ٍم ًاْبو الى
. ا٢بر الطْب كيت ا١بيح ا٤بعحيزؽ: قاؿ
 ذلك؟ العرب تعرؼ كيع: قاؿ
:  قتؿ كيت  الهَّماًبغىة ٠بعت أ ا نعم،: قاؿ

وي   فىالى ٰبىٍسىميتفى ا٣ٍبىيػٍرى الى شىرَّم بػىٍعحى
 
 

ًزبً  **** كىالى ٰبىٍسىميتفى الشَّمرَّم ضىٍربىةى الى
(3).(4) 

 
 

 
، قىاؿى :(ق310)كأسهح الطربم ـى ً ٍم صىٍعصىاؿو : "  ىٍم سىًعيًح ٍبًم جيمػىٍّبو،  ىًم اٍبًم  ىمَّماسو خىعىقى آدى

ًزبي  ًزبو كىأى َّما الالَّم فىالحيػُّررىابي اٍل يرىقَّمقي، : فىا٢بٍىٍ أىةي، كىأى َّما الصَّمٍعصىاؿي : فىا١بٍىييِّنحي، كىأى َّما ا٢بٍى ىأي : ً ٍم ٞبىىإو كىً ٍم ًاْبو الى
ثىةو : " قىاؿى  :كُب ركا ة. "كىًإ٭بَّمىا ٠بييِّنيى ًإٍنسىاننا ًِلىنَّمىي  يًهحى إًلىٍيًى فػىهىًسيى  ٍنسىافي ً ٍم ثىالى ، : خيًعقى اٍْلً ًزبو ً ٍم ًاْبو الى
ًزبي  ، كىٞبىىإو  ىٍسهيتفو كىالطيِّنْبي الالَّم زًؽي ا١بٍىييِّنحي، كىالصَّمٍعصىاؿي : كىصىٍعصىاؿو ، : الالَّم اٍل يرىقَّمقي الَّمًذم  يٍصهىمي ً ٍهىي اٍلفىخَّماري

 (5)."ا٢بىٍ أة فيى" الطيِّنْبي ًفيًى ا٢بٍىٍ أىةي : كىاٍل ىٍسهيتفي 

                                                 
1

 .(279/ 2)٦باز القرآف  
2

 .(502: ص)غر ب القرآف البم قحييمة ت أٞبح صقر  
3

  (.48ص)الميت ُب د تانى، 

4
/ 7)الحر ا٤بهثتر ُب الحيفسّب با٤بأثتر ُب  ؛ كأكرديا السيتاي(62: ص )العرب شعر ُب القرآف غر ب ، اِلزرؽ بم نافم  سائع 
 . (76/ 2) اْلتقاف ُب  عـت القرآف ، ك(81

5
 .(96/ 17 )شا ر الطربم، ت تفسّب 
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، ُب قػىٍتلًىً ك ﴾ :  ىٍم ٦بيىاًيحو،  ىًم اٍبًم  ىمَّماسو ًزبو  ييتى الطيِّنْبي ":قىاؿى  [11: الصافات]﴿ً ٍم ًاْبو الى
ًزبي : "كُب ركا ة". ا٢بٍىرُّر ا١بٍىييِّنحي العَّمزًجي    (2)". يٍعحيىًصقو : "  كُب ركا ة(1)".ا١بٍىييِّنحي : الالَّم

 
 :قال أىل  الغة

 لزؽ،: أم ليزيكبان، كلىزىبى . كالٌصالبة الشيِّنٌحة: كاِلىٍزب. اِلىٍزبة: العَّمزبي : لزب:" (ق170)قاؿ ا٣بعيع
:  الٌهابغة قاؿ  هى، الاٌلزبي  كالٌطْبي 

وي   فىالى ٰبىٍسىميتفى ا٣ٍبىيػٍرى الى شىرَّم بػىٍعحى
 
 

ًزبً  ****  (3)".كىالى ٰبىٍسىميتفى الشَّمرَّم ضىٍربىةى الى
 
 

﴾: قتلى  :"(ق207)قاؿ الفَّمراا ًزبو  ...الالصق:  الالزب؛[11: الصافات]﴿ً ٍم ًاْبو الى
،  محلتفى الماا  ي نا لحيقارب ا٤بخرج: كالعربي تػىقيتؿي  ا بضربًة الًزب كالـز   (4)."لىٍيسى يىذى

﴾":قتلى:(ق209)قاؿ أبت  ميحة ًزبو قاؿ « الـز» ٦بازيا ٦باز ؛[11: الصافات] ﴿ً ٍم ًاْبو الى
 :نَّماًبغىة بُب ذُّربيىاف

وي   فىالى ٰبىٍسىميتفى ا٣ٍبىيػٍرى الى شىرَّم بػىٍعحى
 
 

ًزبً  ****   .كىالى ٰبىٍسىميتفى الشَّمرَّم ضىٍربىةى الى
 
 

: (5)كقاؿ الٌهجاشلٌ 
 بػىُبى العُّرٍؤـي بػىٍيحينا فىاٍسحيػىقىرَّمٍت ً  ىاديوي 

 
زـًً  ****  (6)". ىعىٍيكيٍم بىًِب الهَّمجَّماًر ضىٍربىةى الى

  
﴿ اَّتِذي َجَعَل َاُ ُم  أْلَْرَض ِفَر ً ا َو اسَّتَ اَء بَِناًء َوأَنْ َ َل ِمَن  اسَّتَ اِء َماًء  :قواو تعااى -10

:  ابقرة]فََأْخَرَج ِبِو ِمَن  اثَّتَ َر ِت ِرْزقًا َاُ ْم َفاَل َتْجَعُلو  اِلَّتِو أَْنَي ًد  َوأَنْ ُلْم تَ ْعَلُ وَن ﴾ 
22]. 

                                                 
1

 .(21/ 21 )شا ر ت الطربم، تفسّب 

2
 .18145 :، برقم(3206/ 10 )٧بققا - ااًب أيب ابم ؛ تفسّب(22/ 21 )شا ر الطربم،ت تفسّب 
3

 .(369/ 7 )العْب 
4

 .(384/ 2) عاين القرآف لعفراا  

5
، اشحيهر ُب ا١بايعية : قيس بم   رك بم  الك،  م بِب ا٢بارث بم  عب،  م  هالف: يت(ق40)الٌهجاشٌل   شا ر يجاا ٨بضـر

 .(207/ 5) اِل الـ لعزر عي : هظر.كيجا أيعها. انحيقع إٔب ا٢بجاز، كاسحيقر ُب الكتفة (بالي م)أصعى  م ٪براف . كاْلوسالـ

6
  .(167/ 2)٦باز القرآف  
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ادنا﴾ : كجعٌ   زٌ  ا قتؿ  م أخربين:  ماس ابم  ا: قاؿ  .[22: المقرة]﴿فىالى ٘بىٍعىعيتا لًعَّمًى أىٍنحى
. كاِل ثاؿ اِلشماو: اِلنحاد: قاؿ
 ذلك؟ العرب تعرؼ كيع: قاؿ
 : قتؿ كيت (1)لىًميح ٠بعت أ ا نعم،: قاؿ

 أٞبىحي اى فىال ًنحَّم لىىي 
 

ٍ ًى ا٣بىّبي  ا شاا فػىعىعٍ  **** بيىحى
(2). 

 .ا٤بطعب  مح بم ا٢بارث بم سفياف أيب  عل  رد  ثابت بم اٌساف كقاؿ 
 ؟أىتػىٍهجيتوي كىلىٍستى لىىي بًًهحٍّ 

 
ااي  **** ا اٍلًفحى فىشىرُّر ي ىا ٣ًبىٍّبً ي ى

(3).(4) 

  
،  ُب قػىٍتلًىً (:310)كأسهح الطربم ادنا﴾ :  ىًم الضَّمبَّماًؾ،  ىًم اٍبًم  ىمَّماسو ﴿فىالى ٘بىٍعىعيتا لًعَّمًى أىٍنحى

  (5)." أىٍشمىاينا ":قىاؿى  [22: المقرة]

 
 :قال أىل  الغة

ادان﴾  :"(يػ215: ت)اِلىٍخفىش اِلىٍكسىطقاؿ  . ًنح  ": اِلٍنحادً "ككااح ...قتلى ﴿فىالى ٘بىٍعىعيتاٍ لعَّمًى أىنحى
  (6)."ا٤بًٍثع: ك الًهحُّر 

ادان﴾:" (ق209)قاؿ أبت  ميحة أضحاد، قاؿ : كااحيا نٌح،  عهايا قتلى ﴿فىالى ٘بىٍعىعيتاٍ لعَّمًى أىنحى
: اٌساف

 ؟أىتػىٍهجيتوي كىلىٍستى لىىي بًًهحٍّ 
 

اا **** ا اٍلًفحى  (7)".فىشىرُّر ي ىا ٣ًبىٍّبً ي ى

  

                                                 
1

 .، كقح  ضت ترٝبحيىلميح بم ربيعة العا رميت   

2
 .(90: ص)د تاف لميح بم ربيعة العا رم الميت ُب  

3
 (.20ص).دار الكحيب العع ية: د تاف اٌساف بم ثابت، طكالميت ُب  
4

/ 1)الحر ا٤بهثتر ُب الحيفسّب با٤بأثتر ُب  ؛ كأكرديا السيتاي(63: ص )العرب شعر ُب القرآف غر ب اِلزرؽ، بم نافم  سائع 
 . (76/ 2)اْلتقاف ُب  عـت القرآف ، ك(88

5
 .228 : برقم(62/ 1 )٧بققا - ااًب أيب ابم ؛ تفسّب484 : برقم(369/ 1 )شا ر ت ، الطربم تفسّب 

6
 .(56/ 1)القرآف ل خفش   عاين 

7
 .(34/ 1)٦باز القرآف  
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 :اتضح  م خالؿ يذو اِل ثعة  ا  عي
 .سمق ابم  ٌماس أيع العغة ُب بياف  ثّب  م الحٌيفسّبات الٌعغت ة، ا٤بحيععقة بالٌهص القرآين -
 . كضتح  ال ح اال٘باو الٌعغتم ُب تفسّب ابم  ٌماس ٤بسائع نافم ابم اِلزرؽ -
 .كضتح  ههج ابم  ٌماس ُب الكش   م العفظ الغر ب -
 .ايحي اـ ابم  ٌماس با٤بصادر  ُب االسحيشهاد  عل العفظ الغر ب قمع غّبو -
 .ايحي اـ ابم  ٌماس بكالـ العرب بصفة  ا ة، كبح تاف العرب خاصة -
 .ايحي اـ ابم  ٌماس بالشايح الشعرم، كالَب يز  عيى ُب االسحيشهاد -
 .ا٤بعرفة التاسعة البم  ٌماس، بالشعراا كشعريم -
 . حـ خركج أيع العغة   ا سطرو  م شرح ألفاظ الغر ب -
 . ثرة الشايح الشعرم ُب  سائع ابم  ٌماس  م غّبو  م أيع العغة -
الحي اس اِلثر التاضح البم  ٌماس  عل أيع العغة،  م خالؿ االسحيشهاد بأقتالى، أك  م  -

 .خالؿ تطابق الشتايح
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 وأثرىا في  اير  ة  الغوية في تفسهر  بن عبَّتاس ( اّلمجات)مالمح  اّلغات . 
 

إف الطميعة ا١بغرافية كاالجحي ا ية لععرب قمع اْلسالـ،  رفت كجتد ٭بط اياٌب  قـت  عل 
ارتكازو، ُب ٦ب ت اتو قمعية، ٙبك ها صفات  شَب ة  ا ة، لكم قح ٚبحيع  ُب يذو اجمل ت ات، ُب 
 ثّب  م نتااي ا٢بياة، ك عل يذا اِلساس تقـت  ع قميعة  عل ا٢بفاظ  عل يت حيها، كقح  كتف يذا 
بحافم العصمية، كٗبركر اِل اـ اخحيصت  ثّب  م القمائع بعغة أك ٥بجة خاصة ٙبافظ  عيها  م خالؿ 
الحيبحث هبا داخع القميعة، اٌب شاع يذا اِل ر ُب أكساط العرب، كأصمح  ز ة لععرب ُب اخحيالؼ 

،  ىانىتً  ًإذٍ :" ..(310)٥بجاهتا،  قتؿ ابم جر ر الطربم يعىهىا ٝبىىمى  كىًإفٍ  اٍلعىرىبي ، اٍسمه، ٝبًى  أىنػَّمهيٍم  ىرىبه
ٍهًطقً   يحيىمىا ًهيت بًاٍلمػىيىاًف، اٍِلىٍلسيمً  ٨بيٍحيىًعفيت فػىهيمٍ  ـً  اٍل ى  ( 1)."كىاٍلكىالى

كلقح  انت لقميعة قر ش  ع ا٢بض، ُب  تقعها ا١بغراُب كالٌح ِب كالحٌيجارم، ايح  رفت ارا ان 
 حيتاصالن، بسمب  تاسم ا٢بٌج، ٩با أ سمها فائحة اقحيصاد ة كأخرل ثقافية ايح يذبت لغحيها ك٭بت 
كاسحٌيتت، كأصمبت ٥با الر ادة فيها، ك ا إف لمح اِل ر  ذالك اٌٌب بزغ فجر اْلسالـ بهترو، ٗبعجزة 

، فهع اتل القرآف الكرًن لغات العرب أك ٥بجاهتا، [195: الشعراا]﴾  يًمْبو   ىرىيبٍّ  بًًعسىافو ﴿ القرآف،
أـ انفرد بعغة قر ش دكف غّبيا؟ يذا  ا سهعرفى  م خالؿ يذا  ا٤بمبح؛ كقمع الشركع ُب ا٤بقصتد 

 .ٯبحر بها التقتؼ  هح بعض ا٤بصطعبات ا٤بحيععقة با٤بمبح
 

  :تعريف  المجة
 بأٌ ى الفصيعي  ك٥بًىجى . بى أيكًلمى : أم: ك ذا بكذا فالفه  ٥بىجى :" (يػ170: ت)ا٣بعيع بم أٞبحقاؿ 

؛ كالعهجة ضر ىها تهاكؿ إذا  عهج،  فصيح: ك يقاؿ الكالـ، جىٍرس: ك يقاؿي  الٌعساف، اىرىؼٍ : ٲبحيصُّر
  يتلىمه : أم بكذا،  يٍعهجه  كرجعه   عيها؛ كنشأ فا حياديا،  عيها جيًمعى  الٍب لغحيى كيي. كالعَّمهىجة العَّمٍهجىة

 (2) ػ".بى

                                                 
1

 (.21/ 1 )شا ر ت الطربم تفسّب 

2
 .(391/ 390/ 3 )العْب 
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. بى التلتع: بالشيا العىٍهج :٥بىج:" بْب ٥بىىجى ك٥بًىج بقتلى (ق350:ت)إسباؽ الفىارىايبٌ كفرؽ 
  (1)." عيى فثابر بى أيغرًمى  إذا ٥بجا،  عهج بالكسر بى ٥ًبج كقح

ـي  :"أىٍصعي ا٤بادة بقتلى  (ق395)كأرجم ابم فارس   ىعىل  ىحيؿُّر  صىًبيحه  أىٍصعه  كىا١ٍبًيمي  كىا٥ٍبىااي  الالَّم
زى ىحًيًى، الشَّمٍياً   ىعىل اٍل يثىابػىرىةً  طو   ىعىل  ىحيؿُّر  آخىري  كىأىٍصعه  كى يالى  .أىٍ رو  ُب  اٍخحًيالى

ًة كىالعَّمهىجىةً :  كىقػىٍت٥بييمٍ ...٥بًىجه  كىييتى   ىعىٍيًى، كىثىابػىرى  ًبىً  أيٍغرًمى  ًإذىا بًالشَّمٍيًا، ٥بًىجى :  ػيقىاؿي  : ييتى فىًصيحي العَّمٍهجى
ـً  ً ىً . العيِّنسىافي، ٗبىا  ػىٍهًطقي ًبًى ً مى اٍلكىالى  (2) ػ."كى٠بييِّنيىٍت ٥بىٍجىةن ًِلىفَّم  يالًّ  ػىٍعهىجي بًعيغىحًيًى كى ىالى

 
 : المجة في  الصطالح  احييثأ ا تعر   

 يي :العهجة ُب ا٤بصطعح العع ي ا٢بح ح : " بقتلى (ـ1977:ت) فقح  رفها إبراييم أنيس
٦ب ت ة  م الصفات العغت ة ، كتهحي ي إٔب بيئة خاصة ، ك شَبؾ ُب يذو الصفات ٝبيم أفراد يذو 
الميئة ، كبيئة العهجة يي جزا  م بيئة أكسم، كأمشع تضم  حة ٥بجات لكع  هها خصائصها ، 

كلكهها تشَبؾ ٝبيعا ُب ٦ب ت ة  م الظتاير العغت ة ، الٍب تيسر اتصاؿ أفراد يذو الميئات بعضهم 
بمعض ، كفهم  ا قح  حكر بيههم  م اح ح فه ان  حيتق   عل قحر الرابطة الٍب تربط بْب يذو 

  (3)". العهجات
 ُب اِلداا ارؽ  م ار قة:"  ُب  عج ى(يػ1424ت )أٞبح ٨بحياركلعع أمشع الحيعر فات، قتؿ 

  (4)". صر َّمة قرك َّمة، ٥بىٍجىة- الحيُّرٌجار ٥بىٍجىة "أخرل  م اجحي ا ٌية فئة أك امقة هبا تحي ٌيز العُّرغة،
 : الَّتمجات ِعْلمأ ا 
 (5).العُّرغات  م لغة ُب الكالـ  م صتر ٕبحكث ا٤بحيععيِّنقة ا٤بخحيعفة كالعتا ع الظَّمتاير  حرس   عم

 

                                                 
1

 (.339/ 1 )العربية كصباح العغة تاج الصباح 
2

 (.214/ 5 )العغة  قا يس 

3
 .(11 ص) .دار الفكر العريب: ، امعة الرسالة، الهاشر إبراييم أنيس  د،٥ٌبجات العربيةاؿ 

4
 .(2041/ 3 )ا٤بعاصرة العربية العغة  عجم 

5
 .(2041/ 3 )ا٤بعاصرة العربية العغة  عجم 
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 : افرق بهن  المجة و الغة

  صطعح العهجة ٓب  سحيخح ى العغت تف القح اا، بع اسحيخح تا  صطعح أفا١بح ر بالذ ر 
ًيمو ،  ليغىةي قػيرىٍ شو :ة، فقالتاغالع   انتا  سحيخح تف  صطعح كأايانان   …ليغىةه لًمىًِب أىسىحو ،  ليغىةي غىطىفىافى ،ليغىةي ٛبى

 . كيم  ىعهيتفى بى العَّمٍهجىةى ...ًلسىافي خيزىا ىةى ، ًلسىافي قػيرىٍ شو : فقالتا؛ الًعسىاف
اقيُّر  ز حو ُب لفظة   م أيب(يػ224: ت)أبت  يميح القاسم بم سالٌـ نقع   العساف الفصيحي  ":ا٢بيذى

ي   (1)ػ".العَّمهجة المْبيِّن
 (2)."العَّمهىجىة فىصيحي  يت:  يقاؿ العَّمساف،: كالعَّمٍهجىةي :" (ق350:ت)إسباؽ الفىارىايبٌ كقاؿ 

:" (ق370:ت)كقح  طعق ُب  الـ العرب لفظ العبم ك راد بى العغة أك العهجة، قاؿ اِلزيرم
مي  قىاؿى  ٍتِب. لغىحييى الرجع ٢بٍى  :الكعميَّمةي  كأنشحى
مً  ًستىل ٢بمه  ٥بىيم كقتـه  قػىٍتً هىا  ٢بٍى
 
 

 (3)".نيشىاً عيىٍ  لىٍسهىا ا كبيتً  كشىٍكعه  ****
  

العالقة بْب العغة كالعهجة يي العالقة بْب  ":  ذيب إٔب أف(ـ1977:ت)إالَّم أف إبراييم أنيس
لعغة تشحي ع  ادة  عل  حة ٥بجات، لكع  هها  ا ٲبيزيا ، كٝبيم يذو العهجات فاالعاـ كا٣باص ، 

تشَبؾ ُب ٦ب ت ة  م الصفات العغت ة، كالعادات الكال ية، الٍب تؤل  لغة  سحيقعة  م غّبيا  م 
 ٍب ٪بحو  ضم ضابط لعهجة ، عهصر  م لغة  ا، ك ٌب ٚبرج  م  تهنا ٥بجة إٔب لغة ( 4)".العغات

فال بح أف تشَبؾ ٥بجات العغة التااحة ُب الكثرة الغالمة  م الكع ات :"  سحيقعة بذاهتا، ايح  قتؿ
ك عانيها، كُب  عظم اِلسس الٍب ٚبص ٥با بهية الكع ات، كفتؽ يذا كذاؾ ُب تر يب ا١ب ع، فإذا 
اخحيعفت  عاين  عظم  ع اهتا، كاٚبذت أسسا خاصة ُب بهية  ع اهتا، كقتا ح خاصة ُب تر يب 

  (5)".ٝبعها، ال تس ل ايهئذو ٥بجة ، بع لغة  سحيقعة

                                                 
1

 .(347/ 1 )ا٤بصه  الغر ب 

2
 .(235/ 1 )اِلدب د تاف  عجم 

3
 (. 41/ 5 )العغة هتذ ب 

4
 .(11 ص) . إبراييم أنيس  د،٥ٌبجات العربيةاؿ:  هظر 

5
  .(11 ص) .نفس ا٤برجم 
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أ ا  م تىكىتيف يذو العهجات فهت  رجم إٔب  حة أ تر قح أشرنا إٔب بعضها ُب يذا ا٤بحخع، 
 تكت م إليه ا أف اِل ر  رجم إٔب  ا عْب رئيسيْب  عزل(يػ1422: ت)٧ب ح سآب ٧بيسم لكم  رل 
 ":ٮبا العآب ُب العهجات

  .التااح الشعب بيئات بْب االنعزاؿ - أ
  (1)."يجرات أك غزك، نحييجة العغتم الصراع- ب
 

 :اغة قري  بهن اغات  اعرب
نسحيطيم القتؿ أف ٥بجة قر ش قمع تطتريا  انت أاح العهجات، كالٍب ال ٚبرج  م بيئحيها 
 ثعها  ثع العهجات اِلخرل، لكم بفضع  تقعها ا١بغراُب، كتارٱبها الحيِّن ٌِب اسحيطا ت أف ٘بعب 
ك٘ب م ُب صرح ثقافحيها،  ا  ػيقىًتـي ك ػيقىتم لساهنا، اٌبَّم أخذت الز ا ة فيى،   ا أهنا را ت ُب 

اخحيياريا،  ا  ىٍسهيع  عل العساف، ك ػىٍقتىل  عل المياف، فكانت ار صة  ع ا٢برص أف ال  حخع ُب 
 (يػ291:ت)ثععبلساهنا  ا  عيب ٥بجحيها، كبذلك ارتفعت ُب الفصااة، كيذو ا٢بقيقة  ذ ريا 

 يتازف، (2)ارتفعت قر ش ُب الفصااة  م  هعهة ٛبيم، ك شكشة ربيعة، ك ىٍسكىسة: " قتؿايح 
  . (6") هبراا  (5) ضىمَّمة، كتعحيعة(4)ًفيَّمةً  ، ك ىٍجرى (3)كتىضىجُّرم قيس

قىاؿى ، ايح   يعىاًك ىة بم أيب سيٍفيىاف ك يسًهحو إٔب(يػ276:ت)ك ركل ُب  ثع  عهاو ابم قحييمة
ـى رىجيعه فػىقىاؿى ": يعىاًك ىةي  ػىٍت نا ٣بعخانية : ك ركل)قػىٍتـه اٍرتػىفىعيتا  ىٍم فػيرىاتًيَّمًة اٍلًعرىاؽً :  أىمُّر الهَّماًس أىٍفصىحي فػىقىا

                                                 
1

، القايرة–  كحيمة الكعيات اِلزير ة : الهاشر، (يػ1422: ت)٧ب ح ٧ب ح ٧ب ح سآب ٧بيسم ، القرااات كأثريا ُب  عـت العربية 
  .(80/ 1). ـ1984-  يػ 1404 :اِلكٔب: ط

2
/ 4) الهها ة ُب غر ب ا٢بح ح كاِلثر :  هظر.أىٍم أبيتؾ كأ ُّرك: أبيتس كأ ُّرس:  ػىقيتليتفى .  ػىٍعًِب إٍبحا٥بم السيِّنْب ً ٍم  ىاًؼ ا٣ًبطاب 

174). 

3
كا .-أم ٓب  قم لساهنم ٔبٌح ة.، أك تقا ح كٓب  قم بىًإذا ٓب ٯبحَّم فيى:  تىضىجَّممى ُب اِل رٓب أجحو ُب أاح  م ا٤بصادر، كلععى  م  

 -.أ عم

4
ـ: العجرفية    .(407/ 2) غر ب ا٢بح ح البم قحييمة :  هظر.فاهنا تكتف ُب أىٍ رىاب قيس كالي م كىًيي جفىاا ُب اٍلًقرىااىة كىاٍلكىالى
5

 .(297/ 1)  عجم العغة العربية ا٤بعاصرة :  هظر. سر ارؼ ا٤بضار ة تمعا ْلاحل العهجات العربية 

6
 (.80 / 1)٦بالس ثععب  
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 كىتػىيىاسىريكا  ىٍم  ىٍشكىشىًة بىٍكرو (1)(اٍلعرىاؽ
ًيمو (2)  كىتػىيىا ىهيتا  ىٍم  ىهػٍعىهىًة ٛبى

 لىٍيسى ًفيًهٍم غ غ ة(3)
 قضا ة كال (4)

  (6)".فى ىٍم ييٍم قىاؿى قػىٍت يكى قػيرىٍ شه :  ًٞبٍيػىرى قىاؿى (5)ا طانية
كنعحيرب أف لغة قر ش ارتقل هبا ا٤بقاـ إٔب ا٥بي هة  عل العغة العا ة ُب أكساط العرب، ك قتؿ هبذا 

كال  غي   م بالك  ":  عربان  م يذو ا٥بي هة بقتلى(ػق1367 :ت)٧ب ح  مح العظيم الزُّرٍرقاينالصحد  
أف يذو العغات  عها ٛبثعت ُب لغة قر ش با حيمار أف لغة قر ش  انت ا٤بحيز  ة ٥با كا٤بهي هة  عيها 
كااخذة  هها  ا تشاا ٩با ٰبعت ٥با ك رؽ ُب ذكقها ٍب  أخذو ا١ب يم  هها اٌب صح أف  عحيرب لساف 

  (7)."قر ش يت العساف العريب العاـ كبى نزؿ القرآف  عل  ا سمق بيانى فال تغفع
العربية اِلخرل، ايح  انت يذو  (العغات)كيذو ا٥بي هة العغت ة، أصمح ٥با أثر  عل العهجات

: " أٞبح ٧ب ح ا٣براطاِلخّبة، تههع  م لغة قر ش ك أهنا يي اِلـ، كا٢بضم الذم ٰبحيك بى،  قتؿ 
كُب الفَبة الٍب سمقت نزكؿ القرآف .  عل الرغم  م أف العساف العريب تحيعحَّمد ٥بجاتى  عل ٫بتو كاسم

كقح بعغىٍت قر ش .  اف لعهجة قر ش السيادة  عل العهجات العربية اِلخرل ُب شمى ا١بز رة العربية
يذو ا٤بهزلة بعح  رااع  ح حة  م ااحيكاؾ العهجات العربية هبا، كذلك بفضع  تقعها الح ِب؛ فهي 
ا٤بشرفة  عل خح ة الكعمة ا٤بشرفة، كتػىٍهفت إليها أفئحة العرب ٝبيعان، كبفضع الهشاط الحيجارم الذم 
 انت قر ش تعقحو ُب اتاضريا، ك انت العهجة القرشية تسحيقي  م ٥بجات القمائع  ا ٙبحياج إليى 

  (8)". م صفتة العغات، اٌب ًبَّم تكت هيها قػيمػىٍيع نزكؿ التاي

                                                 
/ 6) هتذ ب العغة : هظر.رجع ٣بعخاين، كىاٍ رىأىة ٣بعخانية، ًإذا  ىانىا الى  فصباف: العج ة،  ػيقىاؿ: العخعخانية:  قىاؿى أىبيت  ميح 1

305). 

2
/ 1) ٝبهرة العغة : هظر.  عيش كإليش  يرً حيكفى  ىعىٍيك كىًإلىٍيك: ليغىة ٥بىيم ٯٍبعىعيتفى  ىاؼ ا٤بخاامة شيها  ػىقيتليتفى : ك شكشة بكر 

207) 

3
ًيم ِلىهنم ٯٍبعىعيتفى ا٥ٍب زىة  يها   .(216/ 1) ٝبهرة العغة :  هظر. هعهة ٛبى

4
و : الغىٍ غى ىة كالحيػَّمغىٍ غيم  ـه غىيػٍري بػىْبيِّن  .(388/ 3) الهها ة ُب غر ب ا٢بح ح كاِلثر : هظر. ىالى
5

 .(209/ 13)هتذ ب العغة  :  هظر.ييتى اِل جىم اٌلذم الى  يفًصح كىُب ًلسىانى اىٍ طانًية: كالطُّرٍ طي ىاين 
6

 .(254/ 2)غر ب ا٢بح ح لعخطايب ؛ (404/ 2)غر ب ا٢بح ح البم قحييمة  : هظر 
7

 .(181/ 1) هايع العرفاف ُب  عـت القرآف  

8
٦ب م ا٤بعك فهح لطما ة : الهاشر،  أٞبح بم ٧ب ح ا٣براط، أبت بالؿ، د،أ،  ها ة ا٤بسع ْب بالعغة العربية خح ة لعقرآف الكرًن 

 .(45: ص) .ا٤بصب  الشر  



 

 

226 

 

كارمه بها أف نذ ر فصااة لساف قر ش، بْب ألسهة العرب، ايح  ركم لها ابم 
 كالرُّركاةي  العرب، بكالـ  ع اؤنا أٝبىمى  ":قتلى ا  يمىيح أيب بم  م إ٠با يع (ق395:ت)فارس

ا٥ٌبم كأ ا هم بعيغاهتم كالعع ااي  ِلشعاريم،   (1)."لغةن  كأٍصفايم أٍلسهةن  العرب أفصحي  قػيرى شان  أف ك٧بى
 .لغةن  كأٍصفايا اِللسهة كبذلك ناؿ يذا العساف أفصحي 

 
 :(2)اغة قري  واغة  اقرآن

٤با اخحيصت قر ش بأفصح العغات، اخحياريا ا  ٌز كجٌع، أف  هٌزؿ القرآف بعساهنا، كأف ٱبحيار 
الٌهيٌب  م قر ش، فازداد الشرؼ إٔب الشرؼ، لكم يع انفرد القرآف الكرًن بعغة قر ش  م بْب لغات 

 العرب؟
 ْاَقْوُل ِفي  الُّدَغِة  اَّتِلي نَ َ َل ِبَما  ْاُقْرآُن ِمْن  "ُب تفسّبو  هتاف (310) قح اْل اـ الطربم

؟:كقاؿ" اَُغاِت  ْاَعَربِ  ،   بًأىميِّن أىٍلسيًم اٍلعىرىًب أيٍنزًؿى انىًت اٍلعىرىبي ا أىـٍ بًأىٍلسيًم بػىٍعًضهىا؟ ًإٍذ  ى يًعهى أىبًأىٍلسيًم ٝبًى
ـً  ٍهًطًق كىاٍلكىالى ، فػىهيٍم ٨بيٍحيىًعفيت اٍِلىٍلسيًم بًاٍلمػىيىاًف،  يحيىمىا ًهيت اٍل ى يعىهىا اٍسمه، أىنػَّمهيٍم  ىرىبه كىًإٍف  ىافى . كىًإٍف ٝبىىمى ٝبًى

، كى ىافى العَّمىي جىعَّم ذًٍ ريوي قىٍح أىٍخمػىرى ً مىادىوي أىنَّمىي قىٍح جىعىعى اٍلقيٍرآفى  ىرىبًيًّا، كىأىنَّمىي أيٍنزًؿى بًًعسىافو  ىرىيبٍّ  ذىًلكى  ىذىًلكى
 يًمْبو، ٍبيَّم  ىافى ظىاًيريوي ٧بيٍحيىً الن خيصيتصنا كى ي يت نا، ٓبٍى  ىكيٍم لىهىا السَّمًميعي ًإٔبى اٍلًعٍعًم ٗبىا  ىُبى العَّمىي تػىعىأبى ذًٍ ريوي 

ً ٍم خيصيتًصًى كى ي يتً ًى، ًإالَّم بًمػىيىاًف  ىٍم جيًععى إًلىٍيًى بػىيىافي اٍلقيٍرآًف، كىييتى رىسيتؿي العَّمًى صىعَّمل اي  ىعىٍيًى كىسىعَّممى فىًإذىا 
انىًت اٍِلىٍخمىاري قىٍح تىظىايىرىٍت  ىٍهىي صىعَّمل اي  ىعىٍيًى كىسىعَّممى  ، كى ى  ( 3)". ىافى ذىًلكى  ىذىًلكى

 صىعَّمل - ٍب أكرد ٦ب تع أااد ح ارتمطت بالقرااات كالعهجات ارتمااا كثيقان، ك م أبرزيا قتلى
،  يعُّرهىا شىاؼو  ىاؼٍّ »-اي  ىعىٍيًى كىسىعَّممى  مػٍعىًة أىٍاريؼو  (4 )«. أيٍنزًؿى اٍلقيٍرآفي  ىعىل سى

 ا٣بالؼ ُب  عُب اِلارؼ السمعة ك القحيها بالعهجات العربية (يػ794: ت )كنقع الزر شي
 اٍلتىاًاحً  ا٢بٍىٍرؼً  ُب   ىكيتفى  أىفٍ   ىٍعهىاوي  كىلىٍيسى  اٍلعىرىبً  ً مى  قػىمىاًئعى  ًلسىٍممً  ليغىاتو  سىٍممي  اٍل يرىادى  أىفَّم :" ايح قاؿ

                                                 
1

 . (28: ص ) ال ها ُب العرب كسهم ك سائعها العربية العغة فقى ُب الصاايب 
2

-ق1401: اِلكٔب: كحيمة الرسالة ا٢بح ثة، ط:  مح ا١بعيع  مح الرايم، ط: لغىةي القرآف الكرًن، لح حيتر" يهاؾ ٕبح بعهتاف 
 .كقح أاهب فيى  م لغىةي القرآف الكرًن. ـ1981

3
 .(21/ 1)ت شا ر ، تفسّب الطربم 

4
الحيفسّب  م سهم سعيح بم كا٢بح ح ُب .  إسهادو ضعي  جحا:، كقاؿ اقق17 : برقم(26/ 1)تفسّب الطربم ت شا ر  

 .2321 : برقم(193/ 5)  سهح إسباؽ بم رايت ى  ؛ كُب 33: برقم(159/ 1) هصتر 
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مػٍعىةي  ا أىٍكجيىو  سى  قػيرىٍ شو  بًعيغىةً  نػىزىؿى  فػىمػىٍعضيىي  اٍلقيٍرآفً  ُب   يحيػىفىريِّنقىةو  ليغىاتو  سىٍممً   ىعىل نػىزىؿى  أىمٍ  قىطُّر   يٍس ىمٍ  ٓبىٍ   ىا يىذى
ٍ عو  بًعيغىةً  كىبػىٍعضيىي  ًيمو  بًعيغىةً  كىبػىٍعضيىي  ييذى  كى ىذىًلكى  بىٍكرو  ٍبمً  كىسىٍعحً  يىتىازًفى  بًعيغىةً  كىبػىٍعضيىي  كىرىبًيعىةى  أىٍزدو  بًعيغىةً  كىبػىٍعضيىي  ٛبى
ا العُّرغىاتً  سىائًري  ا ُب  كى ىعىانًيهى ةه   يعيِّنىً  يىذى ا كىًإٔبى  كىاًاحى ـو  ٍبمي  اٍلقىاًسمي   يمػىٍيحو  أىبيت ذىيىبى  يىذى  ٰبىٍٓبى  ٍبمي  كىأىٍٞبىحي  سىالَّم
 . بكر أيب اٍلقىاًضي  ىمً  بػىٍعضيهيمٍ  كىاىكىاوي  السيِّنًجٍسحيىاينيِّن  اىاًبًو  أىيب   ىمٍ  ديرىٍ حو  اٍبمي  كىاىكىاوي  ثػىٍععىبي 

 اٍل ىصىاًا ً  ًبكىحٍيبً  أى ىرىييمٍ  ًاْبى   يٍث ىافى  ًبقىٍتؿً  كىاٍاحيىجَّم  اٍل يٍخحيىاري  ًإنَّمىي  الحيػَّمٍهًذ بً  ُب  اٍِلىٍزيىرًمُّر  كىقىاؿى 
 .بًًعسىاهًنًمٍ  نػىزىؿٍ   ىا أىٍ ثػىري  فىًإنَّمىي  قػيرىٍ شو  بًعيغىةً  فىاٍ حييميتوي  كىزىٍ حه  أىنٍػحييمٍ  اٍخحيػىعىٍفحييمٍ  كى ىا

 اِلغعب ُب  هحم  ىٍعهىاوي  قػيرىٍ شو  بًعيغىةً  نػىزىؿى  قىاؿى   ىمٍ : قػىٍتؿي  الحيَّمٍ ًهيحً  ُب  اٍلمػىريِّن   ىٍمحً  ٍبمي   ي ىرى  أىبيت كىقىاؿى 
ا ا٥ٍبىٍ زىةً  ٙبىًٍقيقً  ً مٍ  القرآف ٝبيم ُب  تجتدة قر ش غّب لغة ِلف  رىكىل كىقىحٍ  تػىٍهً زي  الى  كىقػيرىٍ شه  كى٫بىٍتًيى

مػٍعىةً   ىعىل اٍلقيٍرآفي  أيٍنزًؿى  قىاؿى   ىمَّماسو  اٍبمً   ىمً  صىاًلحو  أىيب   ىمٍ  اٍِلىٍ  ىشي   ً هػٍهىا يىتىازًفى   ىجيزً  ُب  صىارى  أىٍاريؼو  سى
 ( 1)".ٟبىٍسىةه 

كلسهت بصحد الَبجيح ُب  سألة اِلارؼ السمعة، فا٣بالؼ فيها ات ع  ر ض، ايح قاؿ 
كىقىًح اٍخحيػىعى ى اٍلعيعى ىااي ُب اٍل يرىاًد بًاٍِلىٍاريًؼ السَّممػٍعىًة  ىعىل ٟبىٍسىةو :" (يػ671:ت)أبت  مح ا القرايب

ا اٍلًكحيىاًب ٟبىٍسىةى أىقػٍتىاؿو  ا أىبيت اىاًبًو ٧بيى َّمحي ٍبمي ًامَّماًف اٍلمىٍسًٍبُّر، نىٍذ يري ً هػٍهىا ُب يىذى ًثْبى قػىٍتالن ذى ىرىيى   (2)".كىثىالى
لكم  ا  ه ها، كيت العالقة بْب الٌعهجات كالقرااات، كإف  اف  ثّب  م العع اا ٯبهح إٔب أٌف 

ين  أبتقػيرىٍ ش، كانحيصر ٥بذا  بعغىة  عظم القرآف نزؿ   االنحيصار لعقرآف ُب  حيابى(يػ403: ت)بكر الماًقالَّم
  اف كإف ٝبيم العرب، دكف فقط قر ش بعغة  هزؿ القرآف بأف  عيها تقم ٓب ا٢بجةى  كأف:" ايح قاؿ
 (3)."قر ش بعغة  هزالن   عظ ى

 دكف فػىقىط قػيرىٍ ش بعغىة  هزؿ ٓب اٍلقيٍرآف كىأىف:"  بقتلى(يػ444: ت)أىبت  ىٍ رك الحَّماين كرجبى 
  (4)".قػيرىٍ ش بعغىة نزؿ  عظ ى  ىافى  كىًإف اٍلعىرىب سىائًر

                                                 
1

 .(284/ 217/ 1 )القرآف  عـت ُب الربياف 

2
 .(42/ 1)تفسّب القرايب  

3
. د: ٙبقيق، (يػ403: ت)٧ب ح بم الطيب بم ٧ب ح بم جعفر بم القاسم، القاضي أبت بكر الماقالين ا٤بالكي ، االنحيصار لعقرآف 

 .(61/ 1).  ـ2001-  يػ1422اِلكٔب : ، طبّبكت–  ى َّماف، دار ابم اـز - دار الفحيح : الهاشر، ٧ب ح  صاـ القضاة

4
،  مح ا٤بهي م اباف. د: قق، تح(يػ444: ت) ث اف بم سعيح بم  ث اف بم   ر أبت   رك الحاين ، اِلارؼ السمعة لعقرآف 

 .(61: ص).ق1408اِلكٔب، : ، ط- كة ا٤بكر ة-  كحيمة ا٤بهارة : الهاشر
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لكم يها ال بح أف نفرؽ بْب بهية اِللفاظ، كبْب أدىاًئها صتتيان، كيذا أ ر  ازاؿ جارو إٔب  ت ها 
يذا، كخاصة ُب المعح الشاسم، ايح ٪بح الشعب التااح  شَبؾ ُب  عظم الكع ات، لكم ٱبحيع  

ُب أدىاًئها صتتيان، كال نسحيطيم إلزاـ الشعب التااح أف  ؤد ها بشكع كااحو، كيا يت ابم 
أف أ رو بأف :"   قرر يذا ك ربط الٌعهجة بالقرااة، بعح ا فٌسر اِلارؼ السمعة قاؿ(يػ276:ت)قحييمة
:   ع قـت بعغحيهم ك ا جرت  عيى  ادهتم قرئ

، ِلنى يكذا  عفظ هبا  [54: ا٤بؤ هتف]﴿ ر ح اىٌبَّم ًاْبو﴾ «  ٌٌب اْب»فا٥بذٌٕب  قرأ 
. ك سحيع عها

ٍح إًلىٍيكيٍم ﴾  [106: آؿ   راف]تعع تف كتععم ﴿كتىٍستىدُّر كيجيتوه﴾ : كاِلسحٌم  قرأ ك ﴿ أىٓبٍى أىٍ هى
. كالقرشٌي ال  ه ز. كالحٌي ي ٌي  ه ز [ .60:  س]

بإمشاـ الضم  م  [44: يتد]﴿كىًغيضى اٍل ااي﴾  [11: المقرة]كااخر  قرأ ﴿كىًإذا ًقيعى ٥بىيٍم﴾ 
بإمشاـ الكسر  م الضم ﴿ك ا لىكى ال تىٍأ ىهَّما﴾  [65:  تس ]الكسر، ﴿كيًذًو ًبضا ىحييها ريدَّمٍت إًلىٍيها﴾ 

. بإمشاـ الضم  م اْلدغاـ، كيذا  ا ال  طتع بى  ع لساف [11:  تس ]
كلت أف  ع فر ق  م يؤالا، أ ر أف  زكؿ  م لغحيى، ك ا جرل  عيى ا حييادو افال كناشئا 

الشحيح ذلك  عيى، ك ظ ت اهة فيى، كٓب ٲبكهى إال بعح ر اضة لعهفس ات عة، كتذليع - ك هال
فأراد ا، برٞبحيى كلطفى، أف ٯبعع ٥بم  حٌيسعا ُب العغات، ك حيصرٌفا ُب ا٢بر ات، . لٌعساف، كقطم لععادة

  (1 )". حييسّبو  عيهم ُب الٌح م
 :" أف احثْب  قس تف العادات الكال ية إٔب ثالثة فركع (ـ1977:ت)ك رم إبراييم أنيس

 (Phonetics).  ا  حيععق باِلصتات كاميعحيها، ك يفية صحكريا -
 (Morphology) .ك  ا  حيععق بمهية الكع ة كنسجها -
 (Syntax).ك  ا  حيععق بَب يب ا١ب ع -

فالصفات الٍب تحي يز هبا  ع لغة تحيأل   م يذو العهاصر العغت ة الثالثة كالمبح ُب  ادات 
 ع لغة  عرض إٔب  ع  هها، كيهاؾ فرع رابم  عرض لى المااح ُب العغات، كيت  عاين الكع ات، 

  (2)".كالمبح ُب يذا ال  قع أٮبية  م المبح ُب العهاصر اِلخرل. (Semantics)كداللحيها 

                                                 
1

 .(32: ص)تأك ع  شكع القرآف  

2
 .(13 ص) . إبراييم أنيس. د،٥ٌبجات العربيةاؿ 
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ا،  ٍب أجحين أ يع إٔب القتؿ أف لغة قر ش تأثرت بعغات العرب،  م ايح أهنا اخحيارت صىٍفتىهتى
تعتد بعض ألفاظها إٔب  أف ٲبهم يذاٍب أصمبت ٥با الر ادة كا٥بي هة،  م خالؿ بهية ألفاظها، كال 

لغات أخرل، كتصمح  م قميع ا٤بشَبؾ بْب العهجات أك ا٤بَبادؼ العغتم، لكم ال أز م أف القرآف 
 صىعَّمل اي -انفرد بأدائى  م جهة الصتت لعغة قر ش، كإف نزؿ أصالةن بى، لكم رٞبة ا كاسعة، كنميٌها

، أىفَّم الهَّميبَّم رؤكؼ بأ حيى ايح جاا ا٣برب  -  ىعىٍيًى كىسىعَّممى   ىافى -صىعَّمل اي  ىعىٍيًى كىسىعَّممى - ىٍم أييبىيِّن ٍبًم  ىٍعبو
ـي، فػىقىاؿى : ً ٍهحى أىضىاًة بىًِب ًغفىارو، قىاؿى  ًإفَّم اى  ىٍأ يريؾى أىٍف تػىٍقرىأى أي َّمحييكى اٍلقيٍرآفى  ىعىل : فىأىتىاوي ًجرٍبً عي  ىعىٍيًى السَّمالى

، فػىقىاؿى  ًإفَّم اى »: ، ٍبيَّم أىتىاوي الثَّمانًيىةى، فػىقىاؿى «أىٍسأىؿي اى  يعىافىاتىىي كى ىٍغًفرىتىىي، كىًإفَّم أي َّمًٍب الى تيًطيقي ذىًلكى »: اىٍرؼو
ٍرفػىٍْبً  أىٍسأىؿي اى  يعىافىاتىىي كى ىٍغًفرىتىىي، كىًإفَّم أي َّمًٍب الى تيًطيقي »: ، فػىقىاؿى « ىٍأ يريؾى أىٍف تػىٍقرىأى أي َّمحييكى اٍلقيٍرآفى  ىعىل اى

، فػىقىاؿى : ، ٍبيَّم جىااىوي الثَّمالًثىةى، فػىقىاؿى «ذىًلكى  ثىًة أىٍاريؼو أىٍسأىؿي »: ًإفَّم اى  ىٍأ يريؾى أىٍف تػىٍقرىأى أي َّمحييكى اٍلقيٍرآفى  ىعىل ثىالى
ًإفَّم اى  ىٍأ يريؾى أىٍف تػىٍقرىأى أي َّمحييكى : ، ٍبيَّم جىااىوي الرَّماًبعىةى، فػىقىاؿى «اى  يعىافىاتىىي كى ىٍغًفرىتىىي، كىًإفَّم أي َّمًٍب الى تيًطيقي ذىًلكى 

، فىأىٲبُّرىا اىٍرؼو قػىرىايكا  ىعىٍيًى فػىقىٍح أىصىابيتا مػٍعىًة أىٍاريؼو   (1 )«.اٍلقيٍرآفى  ىعىل سى
 م تهاك٥با بالشرًح  م  ع اا ا٢بح ح ، كفيها - ُب احكد  ع ي-كُب ا٢بح ح إشارة ٓب أجح 

كبهت "  ىافى ً ٍهحى أىضىاًة بىًِب ًغفىارو -صىعَّمل اي  ىعىٍيًى كىسىعَّممى - أىفَّم الهَّميبَّم " أييبىيِّن ٍبًم  ىٍعبو داللةه، كيي قتؿ
، كيم  م فصباا العرب، لكههم اخحيصتا ُب ٥بجحيهم بمعض ةف هابطتف  بطم  م يؤالا(2)غفار

أىٍسأىؿي اى  يعىافىاتىىي »١برب ع- صىعَّمل اي  ىعىٍيًى كىسىعَّممى - ا٣بصتصيات، خاصة ُب أداا الكع ات، ك٥بذا قاؿ
 . كغّبيا  م القمائع(3) ًغفىارو  إشارة  هى ٤با اخحيصت بى بهت«كى ىٍغًفرىتىىي، كىًإفَّم أي َّمًٍب الى تيًطيقي ذىًلكى 

 كقح اشحي عت ٥بجة قر ش  عل خصائص  ثّبة  م ٥بجات القمائع :"أٞبح ٧ب ح ا٣براطقاؿ 
إف القرآف نزؿ بعغة قر ش : فإذا قعها. اِلخرل؛ إذ اسحيت مت صفتة العهاصر ا٢ب يحة ٥بذو العهجات

فعيس  عُب يذا أنها نػىغيضُّر الطرؼ  م تأثّب العغات اِلخرل ُب  فردات القرآف كنسيجى الصتٌب، كإ٭با 
 نقصح أف لغة قر ش يي العغة اله تذجية العالية الٍب تكتَّمنىٍت  رب  رااع  ح حة، كاشحي عىٍت  عل

                                                 
1

 .821 : برقم(562/ 1)صبيح  سعم  

2
بهت غفار بم  عيع بم ض رة بم بكر  بم  مح  هاؼ بم  هانة بم خزٲبة بم : ة،  م العحنانية، كيمفبطم  م  ها :ًغفىار بم  يعىٍيع 

 : هظر.كٌداف: ك م أكد حيهم. بحر:  انتا اتؿ  كة ك م  يايهم.بم الياس بم  ضر بم بزار بم  عح بم  حناف (  رك) حر ة 
: الهاشر (يػ1408: ت )م  ر بم رضا بم ٧ب ح راغب بم  مح الغِب  بالة الح شق،  عجم قمائع العرب القحٲبة كا٢بح ثة

 .(890/ 3 ). ـ1994-  يػ 1414 :السابعة: ،ط ؤسسة الرسالة، بّبكت
3

-ق1433لسهة  (203)العحد -" دراسة لغت ة-٥بجة قميعة  هانة"  يساا صائب رافم  متد  قالة ُب ٦بعة اِلسحياذ بعهتاف.كٕب د 
 (.182-159 ص). ـ2012
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 كلت  انت ٥بجة قر ش  قصترةن  عيها غّب  عهتدة  هح العرب ...خصائص ٥بجات العرب اِلخرل 
٤با اسحيطا ت يذو القمائع أف ٙبقيِّنق االنحيفاع بالقرآف الكرًن كالحيعا ع  عى ِلنى بعهجةو غًّب ٥بجحيها، 

كبذلك صار ٙبحيِّنم القرآف لععرب ٝبيعان  قـت بغرضى الذم ًسيق  م أجعى، فهت  عجزه باْلضافة إٔب 
إف القرآف جاا ٗبا ال قحرةى : قمائعهم  عها،، كلت  اف الحيبحم  يتىجَّمهان إٔب قميعة قر ش كاحيا لقيع

 (1)".لععرب  عل جهسى

كُب ا٢بقيقة  تضتع الٌعهجات ك القحيها بالقرااات  م ا٤بتاضيم ا٤بحي يزة ُب الحرس العغتم، كقح 
 :قاـ جيٌعة  م المااثْب بحراسحيها ك م أٮبها  ا  عي

 (2). مح التياب ٞبتدة: القرااات كالعهجات -
  (3).(يػ1422: ت) ٧ب ح سآب ٧بيسم :آنية القركالعهجات العربية ا٤بقحيمس  م  -
 ( 4).(1431 :ت) عي إبراييم الراجبي  محو: العهجات العربية ُب القرااات القرآنية -
  (5).٧ب ح خاف: العهجات العربية كالقرااات القرآنية -
٧ب ح أد ب  مح : القرآنية القرااات  هها كافق ك ا العربية العهجات  م الفصيح  عجم -

  (6).التااح ٝبراف
 ( 7). مح الغفار اا ح يالؿ:   م  هظتر  عم اِلصتات ا٢بح حالقرااات كالعهجات -
دكر العهجة ُب تتجيى القرااات القرآنية  هح أيب اياف اِلنحلسي ُب تفسّب المبر  -

 (8.)جزاا ٧ب ح اسم ا٤بصاكرة: ،إ حادايط
  (9). مح الفحياح إ٠با يع شعيب،  العربيةتاْل الة ُب القرااات كالعهجا -

                                                 
1

 .(46: ص)أٞبح ٧ب ح ا٣براط -  ها ة ا٤بسع ْب بالعغة العربية خح ة لعقرآف الكرًن :  هظر 

2
 .ـ1948 :، سهة الهشر كحيمة الههضة ا٤بصر ة: نشرتى 

3
 .ـ1986:  ؤسسة شماب ا١با عة، ط:نشرتى 

4
 .ـ1996: ، طدار ا٤بعرفة ا١با عية: امعحيى 

 .ـ2002 : اِلكٔب: صر، ط-القايرة-دار الفجر لعهشر كالحيتز م: امعحيى 5
6

 .ـ2000-ق1421:اِلكٔب: ، ط-الر اض- كحيمة العميكاف: نشرتى 

7
 .ـ2005-ق1426:الثالثة: ، ط- صر-دار الفكر العريب: امعحيى 
8

 .ـ1997 مارة  م رسالة  اجيسَب  م ا١با عة اِلردنية، .  
9

 .  كالمبح أصعى رسالة  اجسحيّب.ـ2008 -1429 :اِلكٔب :،ط -جحة-، دار الشركؽ-بّبكت-دار ك كحيمة ا٥بالؿ : نشرتى 
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كٯبحر بها ُب يذا ا٤بقاـ أف أشّب إٔب ا١بتانب ا٤بشَب ة بْب العهجات العربية كالقرااات، كخاصة 
: ت)٧ب ح سآب ٧بيسم ا٤بحيتاترة  هها ، ايح ٪بح  م ربط يذو العالقة ُب أربعة أقساـ،؛  قتؿ 

كبالحيحيمم كاالسحيقراا كالمبح كالهظر ُب القرااات العشر ا٤بحيتاترة : "   مييِّنهان يذو اِلقساـ(يػ1422
 :اسحيخعصت  هها القرااات ا٤بشحي عة  عل ٥بجات العرب ا٤بخحيعفة، كقح صهفحيها أربعة أقساـ

 .٥بجات قرآنية  رجم االخحيالؼ فيها إٔب أصع االشحيقاؽ:  ألول
 .٥بجات قرآنية  رجم االخحيالؼ فيها إٔب ا١بانب الصرُب:  اثاني
 .٥بجات قرآنية  رجم االخحيالؼ فيها إٔب الهااية الصتتية:  اثااث
 (1)".٥بجات قرآنية  عل ا٤بسحيتل الحالٕب:  ار بع

 :امجات  اعرب وأى هة معرفلما
أىيب بىٍكرو اٍلتىاًسًطييِّن ُب إتقانى نقال  م  (ق911)السُّرييتايذ ر 

ٍرشىادي ُب اٍلًقرىااىاًت :  ُب ً حيىاًبىً (2) اٍْلً
ثٍػعىمى كىا٣ٍبىٍزرىًج كىأىٍشعىرى كى٭بيىٍّبو :  ُب اٍلقيٍرآًف ً مى العُّرغىاًت ٟبىٍسيتفى ليغىةن ":اٍلعىٍشرً  ٍ عو كىً هىانىةى كىخى ليغىةي قػيرىٍ شو كىييذى

مو كىسىٍعًح اٍلعىًشّبىًة كىاىٍضرى ىٍتتى  ًيمو كىًٞبٍّبىو كى ىٍح ىمى كى٣بٍى ةى كىٛبى كىقػىٍيًس ك يالف كجريم كالي م كأزدشهتاة كىً ٍهحى
ًهيفىةى كىثػىٍععىمىةى كىاىييِّنئو  الًقىًة كىأى٭ٍبىارو كىغىسَّمافى كى ىٍذًاجو كىخيزىا ىةى كىغىطىفىافى كسمأ ك  اف كبهت اى كىسىحيكسو كىاٍلعى ى

اـو كىبىًعيٍّ كى يٍذرىةى كىيىتىازًفى كىالهَّمً ًر كىاٍليى ىا ىةً    (3)."كى ىاً ًر ٍبًم صىٍعصىعىةى كىأىٍكسو كى يزى ٍػهىةى كىثىًقي و كىجيذى
أ ا  م أٮبية  عرفة ٥بجات العرب كخاصة ُب باب تفسّب القرآف الكرًن، فقح نسب  جملايحو 

ا بًعيغىاًت ": قتلى عُّر ًِلىاىحو  ػيٍؤً مي بًالعَّمًى كىاٍليػىٍتـً اٍاًخًر أىٍف  ػىحيىكىعَّممى ُب ً حيىاًب العَّمًى ًإذىا ٓبٍى  ىكيٍم  ىاًل ن  الى ٰبًى
 (4)".اٍلعىرىبً 

 م كجتو : التجى الثالح  شر :" كجهان  م كجتو اْل جاز فقاؿ  ( ق911) السُّرييتايبع  حو
  (5)".إ جازو ااحيتاؤو  عل ٝبيم لغات العرب

                                                 
1

. ـ1986:  ؤسسة شماب ا١با عة، ط:، نشرتى(يػ1422: ت) ٧ب ح سآب ٧بيسم :آنية القركالعهجات العربية ا٤بقحيمس  م  
 (.68ص)
2

 غا ة : هظر.  مح ا بم  هصتر بم   راف بم ربيعة ا٤بعركؼ بابم الماقالين أبت بكر التاسطي شيخ القراا ك سهحيم بتاسطلععى   
 .1917: برقم(460/ 1)الهها ة ُب امقات القراا 

3
 .(122/ 2)اْلتقاف ُب  عـت القرآف  

4
 .(292/ 1)الربياف ُب  عـت القرآف  

5
 .(147/ 1 ). ـ1988-  يػ1408 :اِلكٔب: ط عَبؾ اِلقراف ُب إ جاز القرآف، جالؿ الح م السيتاي،  
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 :مالمح دالاهة في اغات  اقرآن من تفسهر  بن عباس وأثرىا في  ايرس  الغوي

السا رم  مح ا بم  أبت أٞبحركايا  هى " اغات  اقرآن" لقح نيًسب البم  ماس رسالة بعهتاف
   ر بم رضا  بالةك( 1) ذ ريا  ع  م صااب اِل الـ(يػ386:ت)،اىٍسهيتف ا٢بسْب بم

؛  كالكحياب  طمتع، نشرو (3) كصااب  عجم  صهفات القرآف الكرًن(2) ُب  عج ى(يػ1408:ت)
ـ؛ أ ا  م 1972:ـ؛ ٍب امعحيى دار الكحياب ا١بح ح1946: القايرةُبصالح الح م ا٤بهجح، امم 

 :برقم(4)فهارس  عـت القرآف الكرًن ٤بخطتاات دار الكحيب الظاير ةالهسخة ا٤بخطتط  هى، فهي ُب 
1064. 

 ركايا  م ابم  ٌماس "اغات  اقبائل  او ردة في  اقرآن  ا ريم"أ ا الرسالة الثانية بعهتاف
 تس   كُب نسمحيها شك؛ أكرديا (يػ224:ت)أبت  يميح القاسم بم سالٌـ المغحادم بسهحو
  ميح بم سالٌـ امعت ِليب ظم أهنا ":  ايح قاؿ  عجم ا٤بطمت ات ُب(يػ1351:ت)سر يس

 كيي أ ضا (5)."المّبكٌب"  مح الرٞبم " هبا ش  حياب الحييسّب ُب  عـت الحيفسّب لعح ر ِب ابم سالـ 
 . طمت ة هبا ش تفسّب ا١بالبْب، امعحيها دار إاياا الكحيب العربية

 كبالهظر إٔب الرسالحيْب، نكاد ٪بـز أهن ا  حيطابقحياف، كيذا  تاي ُب الشك ُب أاحٮبا،  عل 
  (6)(يػ224: ت)  يميح القاسم بم سالٌـأقع تقح ر؛ ك ذيب بعض المااثْب إٔب صبة رسالة أيب

 .، كيذا  سحيمعح(يػ386:ت) مح ا بم ا٢بسْب بم اسهتفٕبجة أنى تقحـ ُب التفاة  م 
:" ٍب كجت ٧بقق  حياب ا٤بهذب في ا كقم ُب القرآف  م ا٤بعرب، الحيها ي الراجي ا٥بامشي  قتؿ

الذم  عزم  ادة، إٔب ابم  ٌماس   ا سمق أف ذ رت، " العغات ُب القرآف الكرًن" كا حيقح أف  حياب
                                                 

1
 .(79/ 4)اِل الـ لعزر عي  

2
 .(45/ 6) عجم ا٤بؤلفْب  

3
. ـ1984-ق1404:ط اِلكٔب-الر اض-دار الرٌفىا ي:  عجم  صهفات القرآف الكرًن، الح حيتر  عي شتاخ اسباؽ، هشترات 
 .3089:برقم (184 ص4ج)

4
 اـ ، د شق– ٦ب م العغى العربيى : الهاشر، صالح ٧ب ح ا٣بي ل، فهارس  عـت القرآف الكرًن ٤بخطتاات دار الكحيب الظاير ٌة 

 .1064 : برقم(266/ 2 ). ـ1983-  يػ 1403: الهشر
5

 :،ط-ٗبصر– طمعة سر يس : الهاشر، (يػ1351: ت) تس  بم إلياف بم  تسل سر يس ،  عجم ا٤بطمت ات العربية كا٤بعربة 
 .121/ 1 ). ـ1928-  يػ 1346

6
 (.53ص). العهجات العربية ُب القرااات القرآنية: محو الراجبي، أهن ا  حيابْب  سحيقعْب؛  هظر. د: ك رل اِلسحياذ 
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، أك تعك الٍب ركايا، (ق249)ستاا ُب صترتى القحٲبة الٍب رتمت أ اـ إ٠با يع بم   رك العتاد ا٤بصرم
يفىضَّمع أبت ا٢بسم  عي شىرىؼ الحيِّن مُب كقت الاق، 

 ا٤بقحسي، يت  م تألي   غ تر  س ل أبا بم ا٤ب
 .القاسم بم سالـ

كأاب أف أشّب إٔب أنى ال تتجح أ ة  القة بْب يذا الرجع ا٤بغ تر كبْب العآب الٌعغتم ا٤بشهتر 
كال  سحيمعح،   ا رأل  ثّب  م المااثْب قمعها أف تكتف رسالة ابم  ماس ...أبت  يميح القاسم بم سالٌـ

  (1)".يذو الٍب تهسب خطأ ااف، إٔب أيب القاسم بم سالـ
كيذا الكالـ  كاد  كتف صبيبا، لت أف اقق أباف لها  م الرجع ا٤بغ تر، ٍب كجحت  ا 

؛  قتؿ ٧ب ح اسْب آؿ  اسْب (يػ224: ت) يميح القاسم بم سالٌـ ح مي  حـ صبة الكحياب ِليب 
كٯبحر بها أخّبا إٔب أف الح حيتر اسْب نصار قح  ش  التيم ُب نسمة يذا الكحياب إٔب :" ايح قاؿ

كيذو الرسالة ا٤بهشترة  عل يذا ...أيب  ميح القاسم بم سالـ اْب نشر  عل يا ش تفسّب ا١باللْب
البم  ماس، ز ح  عيها كيذب فيها ُب القرنْب ا٣با س "العغات ُب القرآف" ا٥با ش يي  حياب

 (2)".كالسادس  عل  ح  حيأخر م  حيصعتف سهحان بركاة الهسخة الٍب اققها ا٤بهجح
 فأنا ُب شك  م (يػ386:ت)  مح ا بم ا٢بسْب بم اسهتفلكم  م صبة الكحياب إٔب

صبة نسمحيى ركا ةن إٔب ابم  ماس  ا الن، كذلك أف  عظم  ادة الكحياب ال ٪بحيا ُب  ثّبو  م  صادر 
الحيفسّب كالعغة كا٢بح ح كالٍب ايحي ت بهقع  ا كرد  م ابم  ٌماس، كلت بسهح ضعي  ،  عل غرار  ا 
رأ هاو ُب  سائع نافم ابم اِلزرؽ، فقح ركل  هها  ع اا ا٢بح ح، كأكرديا  ع اا الحٌيفسّب، كاسحيشهح 
هبا  ع اا العغة  عل ستاا، ٍب أثمحيت ُب  حيب  عـت القرآف، ك٥بذا اِل ر ارتأ ت أف أذ ر ُب اجملاؿ 
الحيطميقي لعغات العرب  م تفسّب ابم  ٌماس  ا كرد  م  ع اا الحيفسّب كا٢بح ح كالعغة، كال أجعع 

 .يت اِلصع إالٌ  هح ا٤بقارنة" اغات  اقرآن"  حياب
  ا أنى ال  عِب أف ابم  ٌماس ٓب  كم السمَّماؽ ُب يذا الععم  عادتى، بع نعحيربو  ؤسس يذا 

 اف  م  ظاير  ها ة الحارسْب بالقرآف  ها حيهم بعغاتى، كيي :" الععم،  قتؿ ٧ب ح اسْب آؿ  اسْب

                                                 
1

: قق، تح(يػ911: ت) مح الرٞبم بم أيب بكر، جالؿ الح م السيتاي،  ا٤بهذب في ا كقم ُب القرآف  م ا٤بعرب قح ة اقق 
بإشراؼ صهحكؽ إاياا الَباث اْلسال ي، ا٤بشَبؾ بْب ا٤ب عكة ا٤بغربية كدكلة اْل ارات -  طمعة فضالة ، الحيها ي الراجي ا٥بامشي

 (.4ص).العربية ا٤بحيبحة

2
دار  كحيمة ا٢بياة، ط : العغت ة  هح العرب إٔب هنا ة القرف الثالًح، ٧ب ح اسْب آؿ  اسْب،  هشترات الحراسات 

 (169ص).ـ1980-ق1400:اِلكٔب
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كالكحياب  شعر أف ابم ... ها ة قحٲبة  مكرة، إذ ظهرت أكٔب  ؤلفاهتم ُب ذلك  عل  ح ابم  ماس
ك ا ابم  ماس إالٌ صااب يذو ... ماس ٓب  كم ا٤بؤل  لى  عل الشكع الذم كصعت إليها صترتى

 (1)".ا٤بادة ا٤به ة
كجح ر بالذ ر أف  حيب لغات القرآف، ك هها الكحياب ا٤بهستب البم  ٌماس ال ٚبحيص بذ ر لغات 

، (كسأرجئ الكالـ  هى بعح يذا ا٤بمبح)العرب بع تعحهتا لععجم، ٩با تىعرَّمب أك اشَب ت فيى العغحياف، 
 :ك٩بم تأثر  م أيع العغة ٗبادًة ابم  ٌماس، ك حيب فيى  صهفان 

أىبيت زىٍ ح ك (ق207)٥بيثم بم  حمكا (ق207) كالفراا(2)(ق182) تنس بم اميب
 ؛ لكم ٓب  صعها أم  صحر (3 )(ق321)بم در ح اِلزدمكا (ق231)كاِلص عي (ق210)اِلىٍنصارم

  . م يذو ا٤بصادر
ايط ُب  حياب  (ق544)أبت جعفر ٧ب ح بم أٞبح الميهقٌي ك عرؼ بمت جعفرؾك حيب أ ضان، 

 . كغّبو إٔب  ت ها يذا(4).بعغات القرآف
 

 :المجات  اقرآنهة عني  بن عّباس من  اّنا ّهة  ايالاهة وأثرىا في  ايرس  الغويمالمح  
قح أدرؾ ابم  ماس أٮبية لغات العرب ُب تفسّب القرآف الكرًن،  ا أف اِل ر  اف  ععت ا  هح 

﴿كى ىٍم  يرًٍد أىٍف  يًضعَّمىي ٯبىٍعىٍع صىٍحرىوي : قرأ يذو اا ة    ر بم ا٣بطاب، فهذا-رضي ا  ههم-الصبابة
-كقرأ بعض  ىٍم  هحو  م أصباب رستؿ ا : قاؿ. بهصب الراا [125: اِلنعاـ]ضىيػيِّنقنا اىرىجنا ﴾ 

ابغتين رجال  م  هانة كاجععتو : فقاؿ   ر: قاؿ صفتاف. (ضىيػيِّنقنا اىرًجنا):-صىعَّمل اي  ىعىٍيًى كىسىعَّممى 
فيها، الشجرة " ا٢برجة:" ا فٌب،  ا ا٢برجة؟ قاؿ: فقاؿ لى   ر. فأتتو بى:  قاؿ(5).را ينا، كليكم  يٍح١بيًّا

                                                 
1

 (.167ص)العغت ة  هح العرب إٔب هنا ة القرف الثالًح، ٧ب ح اسْب آؿ  اسْب   الحراسات  

2
  .(261/ 8) اِل الـ  ُب لزر عيا نسمى لى 

3
 (.16ص) عجم ا٤بعاجم، :  هظر أ ضان ". الكحيب ا٤بؤلفة ُب لغات القرآف"  ٙبت(54: ص)الفهرست :  هظر 

4
ٙبقيق اسْب كالكحياب امم ب. (173/ 1)اِل الـ لعزر عي ك ،(398/ 1) عجم اِلدباا ك ،(316: ص)تار خ بيهق :  هظر 

 . ق1416شفيعي فر حين، امم ض م ٦ب ت ة  ّباث إسال ي إ راف، قم، 

5
  .بطم  م  هانة،  م العحنانية: يٍحًلج بم  يرَّمة 
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 ذلك قعبي : فقاؿ   ر: قاؿ. تكتف بْب اِلشجار الٍب ال تصع إليها را يةه كال كاشيَّمة كال شيا
 (1).ا٤بهافق ال  صع إليى شيا  م ا٣بّب

 م را ي ال  عرفة لى بالععًم، إالٌ بعهجحيى - رضي ا  هى-  ر بم ا٣بطابفحاللة ا٤بعُب أخذو 
ك عهايا، كيكذا اسحيفاد ابم  ٌماس  م يذا ا٤بههج ُب تفسّبو ككردت  هى تفسّبات رجم فيها إٔب 

 :٥بجات العرب، ك هها  ا  أٌب
 
 .[31:  ارعي]﴿ َأفَ َلْم يَ ْهَأِس  اَّتِذيَن آَمُنو  ﴾ : قواو تعااى .1

 أخربين  م قتؿ ا  ٌز كجعٌ  :بم  ماس ال اِلزرؽ، قتؿ ابم  سائع نىاًفم ٍبم اٍِلىٍزرىًؽ كرد ُب
 ىالك بِب بعغىة  ععم أفعم: قىاؿى .[31: الر ح]﴿ أىفػىعىٍم  ػىٍيأىًس الَّمًذ مى آ ىهيتا ﴾ :

(2). 
 .نعم: قىاؿى  ذىًلك اٍلعىرىب تعرؼ كىيع: قىاؿى 
عت أ ا  : ػىقيتؿ (3) ىٍتؼ بم  ىالك ٠بًى

ـي أىينيِّن أىنىا ابٍػهيىي   لىقىٍح  ىًئسى اٍِلىقػٍتىا
 

 (4).كىًإٍف  يٍهتي  م أرض العشّبة نائما ****
أىفػىعىٍم  ػىٍععى يتا : قىاؿى .[31: الر ح]﴿ أىفػىعىٍم  ػىٍيأىًس الَّمًذ مى آ ىهيتا ﴾ ::  أىيب صىاًلحو ُب قػىٍتلًًى تػىعىأبى ك م 

 (5).بًعيغىًة الهَّمخىًم : قىاؿى اٍلكىٍعيبُّر : (207)كىقىاؿى اٍلفىرَّمااي . بًعيغىًة يىتىازًفى 
ا٤بسألة ُب تفسّبو دكف بياف  زك العهجة البم  ٌماس، ك زايا  (310)كأكرد اْل اـ الطربم

ـً اٍلعىرىًب ُب  ىٍعُبى قػىٍتلًىً : " لغّبو، أـ الحٌيفسّب فعزاو البم  ٌماس، ايح قاؿ : اٍخحيػىعى ى أىٍيعي اٍل ىٍعرًفىًة ًبكىالى

                                                 
1

 . (104/ 12)م  جا م المياف ت شا ر تفسّب الطرب 
2

 . ىالك نسمة إٔب قميعحيى،  الك بم  تؼ ك بِب 

3
 ،بم سعح بم  ربتع بم كاثعة بم دٮباف بم نصر بم  عاك ة بم بكر بم يتازف، أبت  عي الهصرم : يت الصبايب الك بم  تؼ 

 اْلصابة ُب ٛبييز : هظر. اف رئيس ا٤بشر ْب  ـت اهْب، ٍب أسعم، ك اف  م ا٤بؤلفة، كصبب ٍب شهح القادسية كفحيح د شق
 .7689 : برقم(550/ 5)الصبابة 

 
4

الحر ا٤بهثتر ُب الحيفسّب ُب  (911)؛ كأكرديا السيتاي(37: ص) (غر ب القرآف ُب شعر العرب)  سائع نافم بم اِلزرؽ : هظر  
 .(70/ 2)اْلتقاف ُب  عـت القرآف ، كُب (654/ 4)با٤بأثتر 

5
 . (107/ 2)اْلتقاف ُب  عـت القرآف  
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، كى ىٍسحيىٍشًهٍح : فىكىافى بػىٍعضي أىٍيًع اٍلمىٍصرىًة  ػىٍز يمي أىفَّم  ىٍعهىاوي .[31: الر ح]﴿ أىفػىعىٍم  ػىٍيأىًس﴾: ٍ أىٓبٍى  ػىٍععىٍم كى ػىحيىمػىْبَّم
ٍيًم ٍبًم كىثًيعو الريِّن ىاًاييِّن  : (1)(ق60:ت)لًًقيًعًى ذىًلكى بًمػىٍيًت سيبى

 أىقيتؿي ٥بىيٍم بًالشيِّنٍعًب ًإٍذ  ىٍأًسريكنىًِب 
 

ـً  ****  (2).أىٓبٍى تػىٍيأىسيتا أىينيِّن اٍبمي فىاًرًس زىٍيحى
: أىٓبٍى تػىٍععى يتا كىأىٍنشىحيكا أىٍ ضنا ُب ذىًلكى : أىٓبٍى تػىٍيأىسيتا: ًبقىٍتلًىً  

ـي أىينيِّن أىنىا ابٍػهيىي   أىٓبٍى  ػىٍيأىًس اٍِلىقػٍتىا
 

 (3).كىًإٍف  يٍهتي  ىٍم أىٍرًض اٍلعىًشّبىًة نىائًيىا ****
، كىذيً رى  ىًم اٍبًم اٍلكىٍعيبيِّن أىفَّم  : [31: الر ح]﴿ أىفػىعىٍم  ػىٍيأىًس﴾:: كىفىسَّمريكا قػىٍتلىىي   ٍ أىٓبٍى  ػىٍععىٍم كى ػىحيىمػىْبَّم

ا ٗبىٍعُبى : ذىًلكى ليغىةى ٢بًىيٍّ ً مى الهَّمٍخًم،  ػيقىاؿي ٥بىيٍم كىٍيًميعى، تػىقيتؿي  أىٓبٍى تػىٍععى يىي، كىذيً رى  ىًم اٍلقىاًسًم : أىٓبٍى تػىٍيأىٍس  ىذى
ا: ٍبًم  ىٍعمو أىنػَّمهىا ليغىةي يىتىازًفى، كىأىنػَّمهيٍم  ػىقيتليتفى  ، .  ىًعٍ تي :  ىًئٍستي  ىذى كىأى َّما بػىٍعضي اٍلكيتًفييِّنْبى فىكىافى  ػيٍهًكري ذىًلكى

ا ً مى اٍلعىرىًب  ػىقيتؿي    (4)." ىًعٍ تي :  ٗبىٍعُبى ؛  ىًئٍستي : كى ػىٍز يمي أىنَّمىي ٓبٍى  ىٍس ىٍم أىاىحن
أىفػىعىٍم :  ػىقيتؿي .[31: الر ح]﴿ أىفػىعىٍم  ػىٍيأىًس﴾:  ُب قتلى ىًم اٍبًم  ىمَّماسو ٍب أكرد الركا ة الحيٌفسّب ة 

 ٍ  (5)." ػىٍععىمي :  ػىقيتؿي كُب ركا ة  " ػىحيىمػىْبَّم
ٍ : ﴿ أىفػىعىٍم  ػىٍيأىًس﴾:قتؿ  م قاؿ (310) الطربمأبت جعفركرجَّمح ُب اِلخّب  أك  "أىفػىعىٍم  ػىحيىمػىْبَّم

ٍ كى ػىٍععىٍم : ًإفَّم تىٍأًك عى ذىًلكى :  كىالصَّمتىابي ً مى اٍلقىٍتًؿ ُب ذىًلكى  ىا قىالىىي أىٍيعي الحيَّمٍأًك عً ": كقاؿ  ػىٍععىمي  أىفػىعىٍم  ػىحيىمػىْبَّم
ا ًفيىً  ، كىاٍِلىبٍػيىاًت الَّمًٍب أىٍنشىٍحنىايى ٍٝبىاًع أىٍيًع الحيَّمٍأًك ًع  ىعىل ذىًلكى  (6)."ًْلً

، كقح رد  عيى أ ضان أبت اٍلفىرَّمااي  قصح بذلك "  كىأى َّما بػىٍعضي اٍلكيتًفييِّنْبى فىكىافى  ػيٍهًكري ذىًلكى :"أ ا قتلى
 كىأىٍنكىرى اٍلفىرَّمااي أىٍف  ىكيتفى  ىًئسى ٗبىٍعُبى  ىًعمى، كىزى ىمى أىنَّمىي :" ُب تفسّبو بقتلى(يػ745: ت) اِلنحلسي اٌياف

ا اٍلقىاًسمي ٍبمي .  ىًئٍستي ٗبىٍعُبى  ىًعٍ تي انٍػحيػىهىل: ٓبٍى  يٍس ىٍم أىاىحه ً مى اٍلعىرىًب  ػىقيتؿي  كىقىٍح اىًفظى ذىًلكى غىيػٍريوي، كىيىذى

                                                 
1

،  اش ُب ا١بايعية كاْلسالـ، :  سبيم بم كثيع بم   رك، الر ااٌي الّببت ٌي ا٢بهظعٌي الحي ي ي: يتسبيم بم كثيع  شا ر ٨بضـر
قاؿ . لى أخمار  م ز اد بم أبيى ك فاخرة  م غالب بم صعصعة كالح الفرزدؽ.  اف شر فا ُب قت ى، نابى الذ ر. كنايز   رو ا٤بئة

 .(79/ 3) اِل الـ لعزر عي : هظر. اش أربعْب سهة ُب ا١بايعية كسحيْب ُب اْلسالـ: ابم در ح

2
ا٤بهجح ُب العغة   ُب ا٥بيهائي اِلزدم؛ ك(376/ 1)ا١براثيم ؛ كابم قحييمة ُب (332/ 1)٦باز القرآف الميت أكردو أبت  ميحة ُب   
 .، كغّبيمـ(258/ 3) عجم د تاف اِلدب ؛ كأبت إبراييم الفارايب ُب (361: ص)
3

 .(386/ 2)أساس المالغة ؛ كالز٨بشرم ُب (331/ 7)العْب كالميت أكرد ا٣بعيع ُب  حياب  
4

  (.450/451/ 16)تفسّب الطربم ت شا ر  
5

   .(453/ 16)تفسّب الطربم ت شا ر  
6

 .(455/ 16)تفسّب الطربم : نفس ا٤بصحر 
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ًئًهٍم نػىقىعى أىنػَّمهىا ليغىةي يىتىازًفى، كىاٍبمي اٍلكىٍعيبيِّن نػىقىعى أىنػَّمهىا ليغىةه ٢بًىيٍّ ً مى الهَّمخىًم،   ىٍعمو ً ٍم ثًقىاًة اٍلكيتًفييِّنْبى كىأىًجالَّم
 (1)."كى ىٍم اىًفظى ايجَّمةه  ىعىل  ىٍم ٓبٍى ٰبىٍفىظٍ 

 
 :أقو ل أىل  الغة
قح  ئست أٌنك :" ُب  عج ى صبة  عُب  ىًئس ٗبعُب  عم ايح قاؿ (170)لقح أثمت ا٣بعيع

، كقاؿ [31: الر ح]﴿ أىفػىعىٍم  ػىٍيأىًس الَّمًذ مى آ ىهيتا ﴾ : قاؿ جٌع ك ز.  ع ت: رجع صحؽ، أم
: الٌشا ر

ـي أىينيِّن أىنىا ابٍػهيىي   أىٓبٍى  ػىٍيأىًس اٍِلىقػٍتىا
 

  (2)".كىًإٍف  يٍهتي  ىٍم أىٍرًض اٍلعىًشّبىًة نىائًيىا ****
قىاؿى  :" لغة لععرب، كأىكَّمؿ قتؿ ا٤بفسر م بقتلىُب   ىًئسى ٗبىٍعُبى  ىًعمى ، أنكر أف تكتفاٍلفىرَّمااي أ ا  

كيت ُب ا٤بعُب  عل تفسّبيم ِلف ا قح أكقم إٔب ا٤بؤ هْب أىنَّمىي لت  شاا ا .  ععم:  يأس: ا٤بفسركفى 
يعنا فقاؿ  (3)". ؤ سهم الععم، فكاف فيهم  الععم  ض رنا:  قتؿ. أفعم  يأستا ً ٍع نا: ٥بىىحل الهاس ٝبى

ٍيًم ":٦بازوقاؿ (209)أ ا أبا  ميحة كقح سع  رد العع اا  عل يذا؛   أٓب  ععم ك حيمْب، قاؿ سيبى
 :ٍبًم كىثًيعو الّببت لٌ 

 أىقيتؿي ٥بىيٍم بًالشيِّنٍعًب ًإٍذ  ىٍأًسريكنىًِب 
 

ـً  ****   (4)".أىٓبٍى تػىٍيأىسيتا أىينيِّن اٍبمي فىاًرًس زىٍيحى
﴿ أىفػىعىٍم  ػىٍيأىًس الَّمًذ مى آ ىهيتا ﴾  أم أفعم  :"أهنا لغة لعهخم فقاؿ (ق276)كأثمت ابم قحييمة 

  (5)."يي لغة لعهخم: ك قاؿ.  ععم

﴿ أىفػىعىٍم  ػىٍيأىًس :  م قتؿ ا تعأب ( ع ت): ٗبعُب ( ئست):" تأك ع  شكع القرآفكقاؿ ُب
يعنا﴾  ، ِلٌف ُب  ع ك الشيا كتيٌقهك لى  [31: الر ح]الَّمًذ مى آ ىهيتا أىٍف لىٍت  ىشىااي العَّمىي ٥بىىحىل الهَّماسى ٝبًى

  (6)." أسك  م غّبو

                                                 
1

 . (389/ 6)المبر ايط ُب الحيفسّب  
2

 .(331/ 7) العْب : هظر 

3
 .(63/ 2)  عاين القرآف لعفراا  
 

4
 .(332/ 1)٦باز القرآف  

5
 .(227: ص)غر ب القرآف البم قحييمة ت أٞبح صقر  

6
 .(121: ص)تأك ع  شكع القرآف  
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. اٍليىااي كىا٥ٍبىٍ زىةي كىالسيِّنْبي  :"فأرجم أصع  عُب  ئس إٔب  عهيْب، فقاؿ (ق395)أ ا ابم فارس
حيىافً  اٮبيىا اٍليىٍأسي :  ىًع ى . كى ػيقىاؿي ًإنَّمىي لىٍيسىٍت  ىااه ُب صىٍحًر  ىًع ىةو بػىٍعحىيىا ٮبىٍزىةه ًإالَّم يىًذوً . قىٍطمي الرَّمجىااً : ًإٍاحى
،  ىعىل  ػىٍفعىعي كى ػىٍفًععي :  ػيقىاؿي ً ٍهىي   . ىًئسى  ػىٍيأىسي كى ػىٍيًئسي

﴿ أىفػىعىٍم  ػىٍيأىًس الَّمًذ مى آ ىهيتا ﴾ :: كىقىاليتا ُب قػىٍتلًًى تػىعىأبى . أىٓبٍى تػىٍيأىٍس، أىٍم أىٓبٍى تػىٍععىمٍ : كىاٍلكىًع ىةي اٍِليٍخرىل
: كىأىٍنشىحيكا. ، أىٍم أىفػىعىٍم  ػىٍععىمٍ [31: الر ح]

 أىقيتؿي ٥بىيٍم بًالشيِّنٍعًب ًإٍذ  ىٍأًسريكنىًِب 
 

ـً  ****  (1)".أىٓبٍى تػىٍيأىسيتا أىينيِّن اٍبمي فىاًرًس زىٍيحى
 قاؿ القاسم بم  ىٍعم  ىًئٍستي ٗبعُب  ىًعٍ تي لغة يىتازًف كقاؿ (:"458:ت)ابم ًسيحىوكقاؿ  

﴿ أىفػىعىٍم  ػىٍيأىًس :الكسائي يي لغة كىٍيميع اي   م الهخم كيم رىٍيط شىرً ك قاؿ غّبٮبا كُب الحيهز ع 
  (2)".أم أىفػىعىٍم  ػىٍععى يتا، [31: الر ح]الَّمًذ مى آ ىهيتا ﴾ 

م كقاؿ ك م ابم   عُب  ئس أم  حيمْب، بعغة جريم،: كقيع(: " يػ573 :ت)نىٍشتاف ا٢ًبٍ ّبى
: ، ك هى قتؿ الشا ر  ٗبعُب  ععم( ػىٍيأىسً ) ماس كا٢بسم 

ـي أىينيِّن أىنىا ابٍػهيىي   أىٓبٍى  ػىٍيأىًس اٍِلىقػٍتىا
 

كىًإٍف  يٍهتي  ىٍم أىٍرًض اٍلعىًشّبىًة نىائًيىا ****
(3)  .

كنسمت أ ضان لععي بم أيب  (أفعم  حيمْب)كجاا ُب القرااات الشاذة  م ابم  ٌماس، قرااة  
 (4)كجعفر بم ٧ب ح كابم  سعتد-رضي ا  هى-االب

كابم  ٌماس كابم أيب  عيكة -  عيى السالـ-ك م ذلك قرااة  عي :" (ق392)قاؿ ابم ًجِبيِّن 
ك كر ة كا١ببحرم ك عي بم اسْب كز ح بم  عي كجعفر بم ٧ب ح كأيب  ز ح ا٤بحين ك عي بم بحٲبة 

ً الذ م): ك مح ا بم  ز ح :  يذو القرااة فيها تفسّب  عُب قتؿ ا تعأب:" ٍب قاؿ.("أىفػىعىٍم  ػىحيىمػىْبَّم
  (5).فخذ  م الهَّمخىم: ﴿أىفػىعىٍم  ػىٍيأىًس الَّمًذ مى آ ىهيتا﴾ ، كرك ها  م ابم  ماس أهنا لغة كىٍيًميع

فهالاظ  م خالؿ يذو اِل ثعة،  ي  انحيهج  ع اا العغة بياف العفظة  سحيحلْب بالشعر، 
ك هحيهجْب ار قة ابم  ٌماس ُب االسحيحالؿ  عل لغة القميعة،  م نَّمًص بعضهم الٌهقع كاالسحيحالؿ  هى 

  -.رضي   هى- ماشرة
                                                 

1
 .(153/ 6) قا يس العغة  
2

 .(632/ 8)اكم كايط اِل ظم  
3

 .(7391/ 11)مشس الععـت كدكاا  الـ العرب  م الكعـت  
 

4
 (.68)٨بحيصر ُب شتاذ القرآف  م  حياب المح م، البم خالت ى،:  هظر 

5
 .(357/ 1)احيسب ُب تميْب كجتو شتاذ القرااات كاْل ضاح  هها  
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يِن ِمْن َ َرٍج﴾  ﴿: قواو تعااى .2  .[78:  احج]َوَما َجَعَل َعَلْهُ ْم ِفي  ايِّ
، أىيب  ٍبمً  العَّمىً   يمػىٍيحً   ىمٍ  بسهحو (310)أسهح الطربم ٍعتي : قىاؿى   ىزً حى ، اٍبمى  ٠بًى  ﴿:  ىمٍ   يٍسأىؿي   ىمَّماسو

 ﴾ ٍ عو  ً مٍ  ييهىا يىا  ىا: " قىاؿى  .[78: ا٢بج]كى ىا جىعىعى  ىعىٍيكيٍم ُب الحيِّن ًم ً ٍم اىرىجو : رىجيعه  فػىقىاؿى  أاىحه؟ ييذى
  (1). " ىذىًلكى  فػىهيتى :  ىمَّماسو  اٍبمي  قىاؿى . الضَّمييِّنقي  الشَّمٍياي : قىاؿى  ًفيكيٍم؟ ا٢بٍىرىجىةى  تػىعيحُّركفى   ىا: قىاؿى  نػىعىمٍ 

 :قول أىل  الغة
أيٍب: ا٢بىرىجي : ارج" :(يػ170: ت)ا٣بعيع قاؿ

ى
 ُب  عُب ،ااًٍب، كرجيعه اىرًج كاىرىج: كا٢بارًجي . ا٤ب

  .ال اىرًجي الصىٌحًر، كال  هي ي :الضىييِّنق الصىٍحر، قاؿ الراجز
أٍم ضاؽ كال : كقح اىرًجى صحروي . كاىرًجان  [125: اِلنعاـ]ك قرأ ﴿ٯبىٍعىٍع صىٍحرىوي ضىيػيِّنقنا اىرىجنا ﴾

  (2)".ا٤بعحيى ٌ :  كا٢بىرىجىةي  م الشىجىر. اؼ   م اْلٍب:  هشىرحي ٣بىّب كرجعه  يحيىبىريِّنج

ةي اىرىجىةه :  ا٢بٍىرىجي ": ىًم اٍِلىٍص ىًعييِّن قىاؿى ك   (3)".الشَّمجىري اٍل يٍعحيى ُّر اٍلتىاًاحى

 ىٍم سىًعيًح ٍبًم جيمػىٍّبو، أىفَّم  يمػىٍيحى ٍبمى  ي ىٍّبو، أىتىل : (4)(يػ302: ت)أبت ٧ب ح السَّمرىقيٍسطي كأسهح 
، فىسىأىليتوي  ىًم ا٢بٍىرىًج، فػىقىاؿى   ؟ فىسىأىليتوي  ىرَّمتػىٍْبً أََاْسُلُم  ْاَعَربَ " : اٍبمى  ىمَّماسو ُب نىاسو ً ٍم قػىٍتً ًى ً ٍم بىًِب لىٍيحو

ثنا،  يعُّر ذىًلكى  ػىقيتؿي  : ، فىجىااى رىجيعه، فػىقىاؿى  ْدُعو  ِاي رَُجاًل ِمْن ُىَذْيلٍ : " أىلىٍسحييمي اٍلعىرىبى ؟ ٍبيَّم قىاؿى : أىٍك ثىالى
ًر الَّمًٍب لىٍيسى ٥بىىا ٨بىٍرىجه، فػىقىاؿى اٍبمي  ىمَّماسو :  ىا ا٢بٍىرىجي ًفيكيٍم؟ قىاؿى  ا ا٢بٍىرىجي، ا٢بٍىرىجي : ا٢بٍىرىجىةي ً مى الشَّمجى : يىذى
  (5)."الَّمًذم الى ٨بىٍرىجى لىىي 

: كىُب الحيػَّمٍهزً ع. ضيق: كى ىكىاف ارج كار ج. الٌضيق: كا٢برج: "(يػ321:ت)بم ديرىٍ ح اِلزدمقاؿ ا
  (6)."كى م ذىًلك أىخذ ا٢بٍىرج ُب الٌح م. ﴿ ضىيػيِّنقنا اىرىجنا ﴾

 

                                                 
1

 (.79/ 6 )با٤بأثتر الحيفسّب ُب ا٤بهثتر الحر. (689/ 18 )شا ر ت الطربم تفسّب 
2

 - بحيصرؼ-(76/ 3)العْب : هظر 
3

 .(240/ 1)غر ب ا٢بح ح ْلبراييم ا٢بريب :  هظر 
4

راع  م أبيى  م سرقسطة إٔب .  آب با٢بح ح كالعغة:  قاسم بم ثابت بم اـز العتٌُب السرقسطي، أبت ٧ب ح: يتالسرقسطي 
كأر ح صااب الَبٝبة  عل القضاا بسرقسطة فا حيهم، . إٔب اِلنحلس" العْب " إهن ا أكؿ  م أدخع  حياب : ك قاؿ.  صر ك كة

 .(174/ 5)اِل الـ لعزر عي  : هظر.الحالئع  عل  عاين ا٢بح ح بالشايح كا٤بثع" كتتُب فيها، لى 
5

٧ب ح بم  مح ا . د: ٙبقيق، (يػ302: ت)قاسم بم ثابت بم اـز العتُب السرقسطي، أبت ٧ب ح ، الحالئع ُب غر ب ا٢بح ح 
 .(1034/ 3). ـ2001-  يػ 1422 :اِلكٔب: ، ط كحيمة العميكاف، الر اض: الهاشر، القهاص

6
 .(436/ 1)ٝبهرة العغة  
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 .[125:  اصافات]﴾  ْاَ اِاِقهنَ  َأْ َسنَ  َوَتَذُرونَ  بَ ْعاًل  أََتْيُعونَ ﴿: قواو تعااى .3
ا العَّمىي  رىًضيى   ىمَّماسو  اٍبمً   ىمً  ً ٍكرً ىةى،  ىمٍ  كرد  بعع  ىمٍ  ":فػىقىاؿى  بػىقىرىةن،  ىسيتؽي  رىجيالن  أىٍبصىرى  أىنَّمىي   ىهػٍهي ى

؟ ٩بَّممٍ : فػىقىاؿى  فىحى ىاوي  يىًذًو؟  (1)".رىبًّا  أىمٍ ﴾بػىٍعالن  أىتىٍح يتفى ﴿ ليغىةه  ًييى :  فػىقىاؿى .اٍليى ىمً  أىٍيعً  ً مٍ : قىاؿى  أىٍنتى
 ": قتؿ﴾ بػىٍعال أىتىٍح يتفى  ﴿:قتلى ك٩بم قاؿ أف المعع يت الرب بعغة الي م، ً ٍكرً ىةى ايح قاؿ ُب

 (2)".ربُّرى؟  م أم: الثتر يذا بعع  م: تقتؿ الي م، أيع لغة كيي ربا، أتح تف
  (3)."ا دكف ربا أتح تف: بالي انية لغة يذو ":قحيادة كقاؿ
 قاؿ. ك٦بايح  كر ة قالى ، ربٌان   عِب: أاحيا: أكجى ثالثة فيى :"(يػ450:ت)ا٤باكٍردمكنقع 

 يذو بعع  م: فقاؿ ٗبُب ناقة  سـت الي م أيع  م رجالن   ماس ابم ك٠بم شهتاة، أزد لغة يي  قاتع
 كقاؿ ز ح كابم الضباؾ قالى بععك، ٠بيت كبى  عمحكنى  انتا بعع لى  قاؿ صهم أنى: الثاين. رهبا أم

 ( 4)."شجرة ابم قالى  عمحكهنا،  انتا ا رأة اسم أنى: كالثالح كذيب؛ إلياس  سرو:  قاتع
 (5)."ٞبّب بعغة رىبٌان   عِب﴾ بىعالن  أىتىح تفى ﴿:" (يػ386: ت)اىٍسهيتفككرد ُب  حياب العغات البم 

 (5)."ٞبّب
 

 لقح اتفق أيع العغة ُب تفسّب لفظ المعع ُب اا ة الكرٲبة،  م أيع :أقو ل أىل  الغة
الحٌيفسّب، لكم ٓب أجح  م أسهح أهنا، لغة لعي م أك لغّبيم، كلععهم أثمحيتا ذلك ُب  حيمهم ا٣باصة 

 -.كا أ عم-بعغات القرآف كالعرب، كالٍب ٓب  صعها  هها شيا
 أىتىح تفى ﴿: كجع  ز ا قاؿ. إلياس لقتـً   اف صىهىمه : كالمػىٍععي " :(يػ170: ت)ا٣بعيع قاؿ

 ( 6)".﴾بىعالن 
أىتىٍح يتفى بػىٍعالن  (124)﴿ًإٍذ قىاؿى لًقىٍتً ًى أىالى تػىحيػَّمقيتفى : كىقىتلى  زَّم كجعَّم : " (ق370)قاؿ اِلزيرم

 .  ىافى صىهى ان  م ذيب  عمحكنى ًإف بعالن : قيع [125، 124: الصافات]كىتىذىريكفى أىٍاسىمى ا٣ٍبىالًًقْبى﴾ 

                                                 
1

 .(119/ 7 )با٤بأثتر الحيفسّب ُب ا٤بهثتر ؛ الحر18249 :برقم (3225/ 10 )٧بققا - ااًب أيب ابم تفسّب 
2

 (.96/ 21 )شا ر ت الطربم تفسّب:  هظر 

3
 (.96/ 21 )نفس ا٤برجم 

4
 .(64/ 5 )كالعيتف الهكت  ا٤باكردم تفسّب 

5
 .(42: ص)العغات ُب القرآف  

6
 .(142: ص )العغة ُب ؛ كا٤بهجح(150/ 2 )العْب:  هظر 
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ا الشَّمٍيا أىم ربٌى ك الكى،  ىأىنَّمىي قىاؿى : أىتىح يتفى بعالن أىم ربٌان،  ػيقىاؿ: كىقيع أىتىح يتفى ربٌان : أىنا بػىٍعع يىذى
أىنا بػىٍععهىا  يرً ح أىنا رهٌبا، : كىذ ر  ىم اٍبم  ٌماس أىف ضالَّمة أينًشحت، فجىاا صىاامهىا، فػىقىاؿى . ستل ا

 ( 1)."﴿أىالى تػىحيػَّمقيتفى﴾ أىم ربٌان : ييتى  م قىتؿ ا جٌع ك زٌ : فػىقىاؿى اٍبم  ىمَّماس
مقاؿ ،: كالمػىٍعع :"(يػ573: ت) نىٍشتاف ا٢ًبٍ ّبى  أم: الحَّمار يذو بػىٍعع فالف:  قاؿ الربُّر

ا  ( 2)." عمتدان  ربًّا  أتح تف: عهاو: كقيع ،﴾بىعالن  أىتىح تفى ﴿: قتلى ُب إًلياس لقـت  اف صهم: كالمػىٍعع.رهبُّر

 
 

 .[12:  افلح]﴿َوظَنَ ْنُلْم َظنَّت  اسَّتْوِء وَُكْنُلْم قَ ْوًما بُورً  ﴾ : قواو تعااى .4
: أخربين  م قتؿ ا  ٌز كجعٌ : بم  ماس ال بم اِلزرؽ، قتؿ ابم  سائع نافم بم اِلزرؽكرد ُب

؟ : يىٍعكىل بًعيغىًة  ي ىافى كىييٍم ً ٍم اٍليى ىًم قىاؿى : قىاؿى : قاؿ. ﴿ كى يٍهحييٍم قػىٍت نا بيترنا ﴾ كىيىٍع تػىٍعًرؼي اٍلعىرىبي ذىًلكى
ٍعتى قػىٍتؿى الشَّماً رً : قىاؿى  : نػىعىٍم، أى ىا ٠بًى

ـ فىالى تىٍكفيريكا  ىا قىٍح صىهػىٍعهىا إًلىٍيكي 
 

 (3).كى ىافيتا ًبًى فىاٍلكيٍفري بيتره ًلصىانًًعىٍ  ****
  
 

  (4). ىٍم قػىحيىادىةى اٍلميتري ًبكىالـً  ي ىافى ككرد أ ضان 
ٍلفىاًسحي؛ فىأى َّما ً ٍهحى اٍلعىرىًب فىًإنَّمىي الى شىٍياى كىً ٍهىي  ا:(5)إف المتر ُب لغة أذر ات: كقيع(: 310)كقاؿ الطربم

؛ كىً ٍهىي قػىٍتؿي « فىأىٍصمىحى  ىا ٝبىىعيتا بيترنا أىٍم ذىاًيمنا قىٍح صىارى بىاًاالن الى شىٍياى ً ٍهىي »: كىً ٍهىي قػىٍتؿي أىيب الحَّمٍردىااً 
: اىسَّمافى ٍبًم ثىاًبتو 

الى  ػىهػٍفىمي الطُّرتؿي ً ٍم نيتًؾ اٍلقيعيتًب كىقىٍح 
 

لىىي سىًميعى اٍل ىٍعشىًر اٍلميترً  ****  (6). ػىٍهًحم اٍْلً
 . فعم أجح  م نسمها إٔب قميعة  ا؛ كلععها ُب  حيب العغات الٍب افحيقحهنا:أما أىل  الغة 

 

                                                 
1

 .(365/ 1 )العغة ؛ ٝبهرة(250/ 2)هتذ ب العغة :  هظر 

2
 .(568/ 1 )الكعـت  م العرب  الـ كدكاا الععـت مشس 

3
 الحر ا٤بهثتر ُب الحيفسّب ُب (911)،كأكردو السيتاي(200: ص) (غر ب القرآف ُب شعر العرب) ، سائع نافم بم اِلزرؽ  

 .(97/ 2) اْلتقاف ُب  عـت القرآف ، كُب(242/ 6)با٤بأثتر 
4

 .(2673/ 8)٧بققا - تفسّب ابم أيب ااًب :  هظر 

5
 .(66/ 3)  عاين القرآف لعفراا    ا يت  ثمت ُب ليغىًة أىٍزًد  ي ىافى تصبي  كلععها 

6
 .(213/ 22)تفسّب الطربم ت شا ر  
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ثىًِب ًامَّمافي  ىًم اٍلكىٍعيبيِّن  ىٍم أىيب صىاًلحو  ىًم اٍبًم  ىمَّماسو قىاؿى : (ق207) اٍلفىرَّمااي قاؿ  اٍلميتري ُب ":اىحَّم
: ال شىٍياى  ػيقىاؿي  :اٍلفىاًسحي، كى يٍهحييٍم قػىٍت نا بيترنا، قػىٍت نا فىاًسًح مى، كىاٍلميتري ُب  ىالـً اٍلعىرىبً : ليغىًة أىٍزًد  ي ىافى 

  (1)."أىٍصمىبىٍت أىٍ  ىا٥بييٍم بيترنا، كى ىسىاً هػيهيٍم قػيميترنا
 عِب يعكل بعغة : " ﴿ كى يٍهحييٍم قػىٍت نا بيترنا ﴾ (يػ386: ت)اىٍسهيتفككرد ُب  حياب العغات البم 

 (2)." ي اف
 

 .[61:  انجم]﴾ َ اِمُيونَ  َوأَنْ ُلمْ ﴿: قواو تعااى .5
 اٍبمً   ىمً  ،  ىمَّماسو  اٍبمً   ىٍتٔبى  ً ٍكرً ىةى  بسهحو إٔب (ق211:ت)أسهح اْل اـ  مح الرزاؽ الصهعاين

انيتا ، اٍلًغهىااي  ييتى : " قىاؿى [ 61: الهجم]﴾ سىاً حيكفى ﴿: تػىعىأبى  قػىٍتلًىً  ُب  ،  ىمَّماسو  عيتا ًإذىا  ى  تػىغىهػَّمٍتا اٍلقيٍرآفى  ٠بًى
 (3). "أى٠ٍبىحى : تػىغىُبَّم  ًإذىا اٍليى ىاين   ػىقيتؿي  اٍليى ىمً  أىٍيعً  بًعيغىةً  كىًييى  ، كىلىًعميتا

: قاؿ:"  كُب أخرل(4)."لها تػىغىمَّم  أ٠بح ٲبانية يي: قاؿ" (ق310)الطربم كُب ركا ة  هح
  (5)."با٢ب ّب ة ا٤بغىهُّرتف: السا حكف

  ميح كىأىبيت كىاٍلًفٍر ىايب  الرَّمزَّماؽ  مح كىأخرج: الركا ة ك زايا ٤بخرجيها فقاؿ (ق911)السُّرييتايكأكرد 
نٍػيىا أيب كىاٍبم ٞبيح بم كى مح فضائعى ُب   اىاًبً  أيب كىاٍبم اٍل يٍهذر كىاٍبم جر ر كىاٍبم كىاٍلمػىزَّمار ا٤باليي ذـٌ  ُب  الحُّر

انيتا بالي انية اٍلغهاا ":قىاؿى ﴾ سا حكف كىأىنٍػحييم ﴿قػىٍتلى ُب   ىمَّماس اٍبم  ىم سهىهى ُب  كىاٍلمػىيػٍهىًقيٌ   ٠بعيتا ًإذا  ى
  (6)".كلعمتا تغهتا اٍلقيٍرآف

 عرضتف، ،  غافعتف ف،شا٨بت": ،  هها تسعة تأك التافيى:(يػ450:ت)ا٤باكٍردمكنقع 
  (7)..." سحيكربكف، اليتف ال متف، خا حكف

                                                 
1

 .(66/ 3) عاين القرآف لعفراا  

2
 .(39: ص)العغات ُب القرآف  

3
، دار الكحيب العع ية: الهاشر، (يػ211: ت)أبت بكر  مح الرزاؽ بم ٮباـ بم نافم ا٢ب ّبم الي اين الصهعاين ، تفسّب  مح الرزاؽ 

 :، برقم(256/ 3). يػ1419 :اِلكٔب: ، طبّبكت– دار الكحيب العع ية : الهاشر، ٧ب تد ٧ب ح  محو. د: دراسة كٙبقيق
 (.559/ 22)ت شا ر ، قتفسّبُب  الطربم كرديا. 3051

 

4
 (.559/ 22 )شا ر ت الطربم تفسّب 

5
 (.560/ 22 )نفس ا٤بصحر 

6
 (.667/ 7 )با٤بأثتر الحيفسّب ُب ا٤بهثتر الحر 

7
 .(407/ 5 )( الهكت كالعيتف)تفسّب ا٤باكردم  
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 :أما أقو ل أىل  الغة
-: كجعَّم   زَّم - كقتلى الشيا،  م كالسَّمٍهتي  الغفعة: الهاس ُب كالسُّر تد" :(يػ170: ت)ا٣بعيع قاؿ

  (1)."٠بييتدىؾى   هك دىعٍ : ك قاؿ اليتف، سايتف أم ،﴾ سىاً حيكفى  كىأىنٍػحييمٍ ﴿
ا٢بٍىكىمً   ىٍمحً  ٍبمً  العَّمىً   ىٍمحً  ٍبمي  قاؿ ٧بيى َّمحي 

ٍعتي  ":قىاؿى  ،(2)  قػىٍتؿً  ُب -  ػىقيتؿي  (يػ204: ت)الشَّماًفًعيَّم  ٠بًى
ً َّمةً  اٍلًغهىااي : ييتى :  ػيقىاؿي : قىاؿى [.- 61: الهجم]﴾ سىاً حيكفى  كىأىنٍػحييمٍ ﴿: كىجىعَّم   ىزَّم  العَّمىً   (3). "بًا٢بًٍٍ ّبى

ا غّب ُب  أىٍ ضا كالس تد ":(يػ224:ت) ميح أىبيت قىاؿى   السا حكف:  ػيقىاؿ كالغهاا العَّمٍهت اٍل تضم يىذى
: قىاؿى ﴾  سىاً حيكفى ﴿ : تػىعىأبى  قػىٍتلى ُب   ىمَّماس اٍبم ك ىم﴾ سىاً حيكفى  كىأىنٍػحييمٍ  ﴿تػىعىأبى  ا قىتؿ كىً ٍهى الاليتف
 ( 4)."لها غىِبَّم  أىم لها أي٠بحم ٞبّب ليغىة ُب  اٍلغهاا

: لعجار ة  قاؿ. العغات بمعض الييتف؛﴾ سىاً حيكفى  كىأىنٍػحييمٍ ﴿:" (يػ276:ت)بم قحييمةكقاؿ ا
  (5)".لها غِبيِّن  أم لها؛ ا٠ٍبيًحل

 ًٞبّبى  ليغىة ُب  الغهااي : السُّر تد: قىاؿى  أىنى  ىمَّماس اٍبم  ىم ً كر ىة  ىم كرًكم:" (ق370)كقاؿ اِلزيرم
 ( 6)."غىًِب لها: ا٠ٍبيحم لها، أىم
."ٍٞبّبى  ليغىةً  ُب  الًغهااي  أىنَّمىي  "(:538)الزَّم٨بىٍشىرًمُّر  كىاىكىل

(7)  
 

 :المجات  اقرآنهة عني  بن عّباس من  اّنا ّهة  اصوتهَّتة وأثرىا في  ايرس  الغويمالمح  
ا١بح ر بالذ ر أف  عم القرااات  م الععـت ا٤بسحيقعة كا٤بحيشعمة الفركع، كاٌب ال نطيع ا٤بقاـ ُب 

لقرااة ابم  ٌماس  عل كجى - ُب احكد  ع ي- ثّب  م الحيفر عات؛ فإنى ٓب ٘ب م دراسة كافية 

                                                 
1

 .(235/ 7 )العْب 

2
ـي اٍبمي خيزىٲٍبىةى اْلقىاؿى ؛ (ق268:ت) ٧بيى َّمح بم  ىٍمًح اً بًم  ىٍمًح ا٢بىكىم أىبيت  ىٍمًح اً ا٤بًٍصرًمُّر :يت  اًا اًْلٍسالىـً :  ىا  ىا رىأىٍ تي ُب فػيقىهى

ابىًة كىالحيَّماًبًعٍْبى   -.بحيصرؼ-(497/ 12) سّب أ الـ الهمالا ط الرسالة : هظر.كى ىافى ً ٍم أىٍصبىاًب الشَّماًفًعييِّن ، أىٍ رىؼى بًأىقىاك ًع الصَّمبى

3
:  حيب يتا شى ، (يػ458 :ت)أٞبح بم ا٢بسْب بم  عي بم  تسل ا٣براساين، أبت بكر الميهقي ٝبعها، أاكاـ القرآف لعشافعي  

 1994-  يػ 1414 :الثانية  : ،ط-القايرة–  كحيمة ا٣با٪بي : الهاشر ، ٧ب ح زايح الكتثرم: قحـ لى ،  مح الغِب  مح ا٣بالق
 (.178/ 2).ـ

4
 .(481/ 3 )سالـ بم لعقاسم ا٢بح ح غر ب 

5
 .61 :برقم (430: ص )صقر أٞبح ت قحييمة البم القرآف غر ب 

6
 (.262/ 12 )العغة هتذ ب 

7
 (.398/ 2 )كاِلثر ا٢بح ح غر ب ُب ذ رو صااب الهها ة 
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 (1).الحيبح ح، إالٌ ُب بعض المبتث احيش ة،  الحيتجيهات الصرفية كالهبت ة لقرااة  مح ا بم  ماس
ك مح ا بم  ٌماس، قراااتى ك ههجى ُب تفسّب .(2)،كقرااة ابم  ٌماس تتجيهها كأثريا ُب الحيفسّب،

 . كإف  انت  عظم الٌحراسات ا٤بذ ترة، تهقع نسمة القرااة  م  حيب الحيفسّب غالما(3)غر ب القرآف،
ك ههم ابم -رضي ا  ههم-   ك ععـت أف القرااات ا٤بشهترة كردت إليها  م ار ق الصبابة

 ،  ٌماس، إالٌ أف القرااات نسمت إٔب القراا الذ م جااكا بعح الصبابة، نسمة شهرة ال نسمة تألي و
ك م ٍبَّم  حيتجب ٤بعرفة قرااة ابم  ٌماس،  عرفة أسانيح القرااات ا٤بحيتاترة إٔب الصبابة، ك م كٍبَّم  ا 

اتصع  هى بابم  ٌماس خاصة، ك م خاللى  نحيعرؼ  عل قرااتى ، ٍب  حل  القحيها بالعهجات العربية؛ 
ف م يم القراا العذ م اتصع سهحيم بابم  ٌماس؟ ك ا يي أيم ا٤ب يزات الصتتية الٍب اخحيصت هبا 

 .قرااتى؟ ك ا  القحيها بالعهجات العربية؟
كقمع اْلجابة  عل يذو الحيساؤالت ٯبحر بها أف ٭بهح لع تضتع بمعض الحيعر فات ا٤بخحيصرة، 

 .كا٤بحيععقة بالمبح
 

 : و صطالً ا اقر ء ت اغة
أبت  ابم اِلىًثّب، قاؿ تال تالكة:  ٝبم قرااة، كيي  صحر قرأ قرااة كقرآننا ٗبعُب: اقر ء ت اغة

ٍعحيىى شىٍياو  ك عُّر . ا١ب مي  العفَّمظة يىًذوً  ُب  كىاٍِلىٍصعي  :"(ق606:ت) السعادات  القيرآف ك٠بييِّنيى . قػىرىٍأتىى فػىقىحى  ٝبى
م ًِلىنَّمىي  قػيٍرآنان  ، كاِلٍ ر القصىص، ٝبى ، ًإٔبى  بػىٍعضىهىا كالسُّرتىر كاا اتً  كىاٍلتىً يحى، كالٍت ح كىالهػَّمٍهيى  كىييتى  بػىٍعضو
  (4)."كالكيٍفراف  الغيٍفراف  ىٍصحىره 

 ابم اْل اـ تعر   كلعع ك٨بحيعفة،  حيعحدة بحيعر فات القراا  رَّمفها :و صطالً ا
 القرآف  ع ات أداا بكيفية  عم" :بقتلى  رفها فقح أاسهها كأمشعها،  م ٥با (يػ833:ت)ا١بىزىرًم

  (5)."الهاقعة بعزك كاخحيالفها

                                                 
1

 .تيسّب ياركف  عي الهَّمتافعة:  مارة  م رسالة  اجسحيّب، لطالب 

2
 .٧ب ح ااج  يسل.  مارة  م رسالة  اسَب لطالمة كييمة صتُب، ٙبت إشراؼ د 

3
 . ابح م  مح الرٞباف آشي،  عية العغة العربية، جا عة أـ القرل:  مارة  م رسالة لهيع درجة ا٤باجيسَب ُب العغة، لطالب 

4
 (.30/ 4 )كاِلثر ا٢بح ح غر ب ُب الهها ة 

5
دار : الهاشر، (يػ833: ت)مشس الح م أبت ا٣بّب ابم ا١بزرم، ٧ب ح بم ٧ب ح بم  تس  ،  هجح ا٤بقرئْب ك رشح الطالمْب 

 .(9: ص ).ـ1999-يػ 1420 :اِلكٔب: ، طالكحيب العع ية
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 بالكع ات الهطق  يفية بى  عرؼ  عم " :بقتلى (يػ1403:ت)القاضي الفحياح  مح ك رفها
 القرآف  ع ات:  تضت ى:"ٍب قاؿ" .لهاقعى كجى  ع  زك  م كاخحيالفا اتفاقا أدائها كار ق القرآنية،

 (1).."دائها ك يفية هبا، الهطق أاتاؿ ايح  م
 

 :لقرااة الصبيبة يي  ا اسحيتفت أر اف القرااة الصبيبة كييا:  اصحهحة تعريف  اقر ءة
 .بتجى كلت العربية كافقت قرااة  ع - 1
 .ااحي اال كلت العث انية ا٤بصاا  أاح ككافقت - 2
 .سهحيا كصح - 3

 الٍب السمعة اِلارؼ  م يي بع إنكاريا، ٰبعٌ  كال رٌديا، ٯبتز ال الٍب الصبيبة القرااة فهذو
  م أـ العشرة،  م أـ السمعة، اِلئ ة  م  انت ستاا قمت٥با، الهاس  عل ككجب القرآف، هبا نزؿ

  (2).ا٤بقمتلْب اِلئ ة  م غّبيم
: ا٤بحيقح ة الثالثة القرااة أر اف  م ر م فيها اخحيع فهي  ا : صطال ا  اشاذة  اقر ءة كأ ا
  (3).العربية العغة كجتو  م كجى ك تافقة العث اين، الرسم ك تافقة الحيتاتر،

ك عل يذا اِلساس اشحيهر القراا، الذ م اسحيتفت قرااهتم، اِلر اف الصبيبة، كاشحيهر  ههم ُب 
 جاا ؛ ٍب"السمعة"  كأل  ُب قراااهتم  حيابى (يػ324: ت )القحًن سمعة، اسحيهادان إٔب تسميم ابم ٦بايح

الثالثة، فاشحيهرت  القراا قرااات تتاتر كأثمت كنقَّمبها القرااات اقق الذم ا١بزرم ابم اْل اـ دكر
  (4).القرااات العشرة ا٤بحيتاترة

 

                                                 
1

 مح الفحياح بم ، القراااتي الشاذةي كتتجيهها  م لغة العرب- المحكر الزايرة ُب القرااات العشر ا٤بحيتاترة  م ار قي الشاامية كالحُّررة  
 (.7: ص ).لمهاف– دار الكحياب العريب، بّبكت : الهاشر،(يػ1403: ت) مح الغِب بم ٧ب ح القاضي 

2
– دار ا١بيع : الهاشر، (يػ1422: ت)٧ب ح ٧ب ح ٧ب ح سآب ٧بيسم ، ا٥بادم شرح ايمة الهشر ُب القرااات العشر: هظر 

 (.19/ 1).ـ1997-  يػ1417 :اِلكٔب: ، طبّبكت

3
– دار   ار : الهاشر، ٧ب ح خالح  هصتركأٞبح خالح شكرل، ك٧ب ح أٞبح  فعح القضاة، ،  قح ات ُب  عم القرااات: هظر 

 .(72: ص ). ـ2001-  يػ 1422 :اِلكٔب: ، ط(اِلردف)  اف 
 

4
- اِلكٔب: ، طا٤بكحيمة اِل حاد ة: الهاشر،  أبت ااير  مح القيـت  مح الغفتر السهحم،د، صفبات ُب  عـت القرااات: هظر 

 .(319: ص ). يػ1415
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 :(1)و اقر ء  اعشرة ىم
 .(يػ169:ت) ا٤بحين نافم -1
 .(ق120:ت) ا٤بكي  ثّب ابم -2
 .(يػ154 :ت) المصرم   رك أبت -3
 .(يػ118:ت) الح شقي  ا ر ابم -4
 .(يػ127:ت) الكتُب  اصم -5
 .(يػ156:ت) الكتُب الز ات ٞبزة -6
 .(يػ189:ت) الكتُب الكسائي  عي- 7
 .(ق130:ت) ا٤بحين جعفر أبت -8
 .(يػ205 :ت) المصرم ا٢بضر ي  عقتب -9
 . (يػ229:ت) الكتُب المزار يشاـ بم خع - 10

 
ك ا  ه ها  م القيراًا ُب ٕبثها،  ا اتصع سهحيم إٔب ابم  ٌماس،  تف الحراسة  هصمة اتلى، كِلف 

:"  ُب الهشر(يػ833:ت)ا١بىزىرًم الذ م نسمت إليهم القرااة،  م باب الشهرة،   ا سع ؛ قاؿ ابم
 هًبًمٍ   ػيٍقحيىحىل أىًئ َّمةن  ذىًلكى  ُب  صىاريكا اىٌبَّم  ً هىا ىةو، أىًبىَّم  اٍلًقرىااىةً  ًبضىٍمطً  كىاٍ حيػىهػىٍتا كىاٍِلىٍخًذ، لًٍعًقرىااىةً  قػىٍتـه  ٘بىىرَّمدى  ٍبيَّم 

 ًفيهىا  ىعىٍيًهمٍ  ٱبىٍحيىًع ٍ  كىٓبىٍ  بًاٍلقىميتًؿ، ًقرىااىهًتًمٍ  تػىعىقيِّني  ىعىل بػىعىًحًيمٍ  أىٍيعي  أىٍٝبىمى   ىهػٍهيٍم، كى ػيٍؤخىذي  إًلىٍيًهمٍ  كى ػيٍراىعي 
  (2)".إًلىٍيًهمٍ  نيًسمىتٍ  لًٍعًقرىااىةً  كىلحيىصىحيِّن ًهمٍ  اثٍػهىاًف،

 
 :أ انهي  اقر ء  ا لصلة  ني ً بابن عّباس

ـى  الَّمًذم اًْل ىاـ فىكىافى :" (يػ324: ت)بت بكر بم ٦بايح  قاؿ فيى أ:(ى 169:ت) ا يني نافع-1  قىا
 بم الرَّمٍٞبىم  مح بم نىاًفم الرَّمٍٞبىم  مح أىبيت: الحيَّماًبعْب بعح كىسعم  ىعىٍيىً  ا صعل ا رىسيتؿ ٗبىًح هىة بًاٍلًقرىااىةً 

 اٍلقرىااىات ًبتيجيتو  ىا٤با اٍل طعب، كى  ىافى   مح بم ٞبىٍزىة اىًعي  العَّمٍيًثيٌ  شعتب بم جىعتنىة نعيم  تٔب أيب
                                                 

1
: ت) صطفل بم  مح الرٞبم بم ٧ب ح اْلز ّبم ، «ٙبر ر الهشر» الربرة ٗبا سكت  هى نشر العشرة ا٤بس ل بػ إٙباؼ  هظر  حياب 

 . ـ2007-  يػ 1428 :اِلكٔب: ،طدار أضتاا السع : الهاشرػ، خالح اسم أبت ا١بتد: دراسة كٙبقيق، (يػ1156

2
 عي ٧ب ح : ؽ مؽ، تح( يػ833:ت)مشس الح م أبت ا٣بّب ابم ا١بزرم، ٧ب ح بم ٧ب ح بم  تس ،الهشر ُب القرااات العشر 

 (.8/ 1 ).تصت ر دار الكحياب العع ية، ا٤بطمعة الحيجار ة الكربل : الهاشر ،(يػ1380:ت)الضماع 
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 ييٍر يز بم الرَّمٍٞبىم ً هػٍهيم؛  مح الحيَّماًبعْب  م ٝبىا ىة  ىم اٍلًقرىااىة أىخذ بًمػىعىًحوً  ا٤باضْب اٍِلىًئ َّمة اثار  يحيمعا
ا تػىعىأبى  ا رىًضي َعبَّتاس َو ْبن ُىَريْ َرة أبي على قَ َرأَ  قح الرَّمٍٞبىم  مح اٍِلىٍ رىج كى ىافى    (1)". ىهػٍهي ى

 
 بم  ا  مح كيت :"(يػ444: ت)أىبت  ىٍ رك الحَّماين   قاؿ فيى:(ه120:ت)  ا  ي كثهر  بن -2

 خٌياط بم خعيفة  ٌهاو  عمح، أبا ك كُب الكهاين  عق ة بم   رك  تٔب ا٤بٌكي الحارمٌ  ا٤بطعب بم  ثّب
  م الثانية الطمقة  م يت: ا٢بٌجاج بم   سعم كقاؿ. قرشي الحار  مح بِب  م يت: المخارم كقاؿ ،

  (2)."الحيابعْب
 ُمَجاِىي َوقَ َرأَ  جرب بم ٦بيىاًيح  عل  صرو قػىرىأى  ُب   قح ا كى ىافى :" (يػ324: ت)بم ٦بايح قاؿ ا

ا تػىعىأبى  ا رىًضي َعبَّتاس  ْبن على   ىهىي، كىٓب تػىعىأبى  ا رىًضي  ىٍعب بم أيب  عل  ىمَّماس اٍبم كىقػىرىأى   ىهػٍهي ى
ا  ثّب اٍبم ٱبيىال    (3)".ًقرىااىتى  م شىٍيا ُب  ٦بيىايحن

  ىٍ رك أىبيت:" (يػ324: ت)بت بكر بم ٦بايح قاؿ فيى أ: (ى 154 :ت)  ابصري ع رو أبو -4
ا بم  بم خزا ي بم جعه ة بم ا٢بٍىاًرث بم ا٢ٍبصْب بم ا  مح بم اٍلعيٍر ىاف بم   ار اٍبم: اٍلعىالى
ًيم بم  ىٍ رك بم  ىالك بم  ىازًف  (4)".خزا ي بم اجر بم جعه ة اٍبم كىقيع ٛبى

 كى ىافى  قح ا ُب  صرو  ىا٤با بًاٍلًقرىااىًة ككجتيها قحكة ُب :"(ق324:ت) بم ٦بايحقىاؿى أىبيت بكر
اٍلععم بالعغة ًإ ىاـ الهَّماس ُب اٍلعىرىبيَّمة كى ىافى  ىمى  ع ى بالعغة كفقهى بًاٍلعىرىبًيَّمًة  حي سكا بااثار الى  كىاد ٱبيىال  
ُب اٍخحًييىارو  ىا جىااى  ىم اٍِلىًئ َّمة قمعى  حيتاضعا ُب  ع ى قػىرىأى  عل أيع ا٢ٍبجاز كسعك ُب اٍلًقرىااىة ار قهم 

 كىٓب تزؿ اٍلعع ىاا ُب زى ىانى تعرؼ لىىي تقح ى كتقر لىىي بفضعى كتأًب ُب اٍلًقرىااىة ٗبذايمى
 قػىرىأى  عل ٦بيىاًيح كىسىًعيح بم جيمىّب كىٰبٓب بم  ع ر كىاٍبم  ثّب كىٞبيح بم قيس

 
                                                 

1
شتقي : قق،تح(يػ324: ت)أٞبح بم  تسل بم العماس الحي ي ي، أبت بكر بم ٦بايح المغحادم ،  حياب السمعة ُب القرااات 

 (.53/54ص).يػ1400 :الثانية: ،ط صر– دار ا٤بعارؼ : الهاشر،ضي 
2

جا عة الشارقة : الهاشر، (يػ444: ت) ث اف بم سعيح بم  ث اف بم   ر أبت   رك الحاين ، جا م المياف ُب القرااات السمم 
 (.163/ 1 ). ـ2007-  يػ 1428:اِلكٔب،: ، طاْل ارات– 

3
 (.64: ص )القرااات ُب السمعة 

4
أٞبح بم ا٢بسْب بم ً ٍهراف الهيسابترٌل، ،ا٤بمستط ُب القرااات العشر: كلع ز ح  هظر ؛(83 /79: ص )القرااات ُب السمعة: هظر 

 (.29ص).  ـ1981:  اـ الهشر،د شق– ٦ب م العغة العربية : الهاشر، سميم ٞبزة اا ي ي: ٙبقيق، (يػ381: ت)أبت بكر
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  عل قػىرىأت قىاؿى  اٍل يمىارؾ اٍبم اىحثهىا قىاؿى  ًإ٠ٍبىاً يع بم ٧بيى َّمح اىحثهىا قىاؿى  ٨بعح بم ا٢ٍبسم اىحثًِب 
ا بم  ىٍ رك أيب ا تػىعىأبى  ا رىًضي َعبَّتاس  ْبن على ُمَجاِىي َوقَ َرأَ  ٦بيىاًيح  عل  ىٍ رك أىبيت كىقػىرىأى  اٍلعىالى    ىهػٍهي ى
 (1)".كىسعم  ىعىٍيىً  ا صعل الهَّميب   عل أيب كىقػىرىأى   ىهىي  تػىعىأبى  ا رىًضي أيب  عل  ىمَّماس اٍبم كىقػىرىأى 

 

 بم ٞبزة يت:" (يػ444: ت)أىبت  ىٍ رك الحَّماين   قاؿ فيى:(ه156:ت)  ا وفي  ا يات    ة -4 
 الطمقة  م   ارة،  كيت أبا  كُب ا تيم بِب  تٔب الفرضي الز ات إ٠با يع بم   ارة بم اميب
  (2)".الصبابة بعح الثالثة

 بم اٍل هػٍهىاؿ  عل ليعل أيب اٍبم كىقػىرىأى  ليعل أيب اٍبم  عل كىقػىرىأى :" (يػ324: ت)بم ٦بايح قاؿ ا
ا تػىعىأبى  ا رىًضي َعبَّتاس  ْبن على  عهي َوقَ َرأَ  جيمىّب بم سعيح  عل اٍل هػٍهىاؿ كىقػىرىأى   ىٍ رك  اٍبم كىقػىرىأى   ىهػٍهي ى
   (3)".كىسعم  ىعىٍيىً  ا صعل الهَّميب   عل  ىٍعب بم أيب كىقػىرىأى   ىهىي  تػىعىأبى  ا رىًضي  ىٍعب بم أيب  عل  ىمَّماس

فهؤالا القراا اِلربعة في ا  محك اتصعت أسانيحيم بابم  ٌماس، كإف  انت بعض اِلسانيح أ ثر 
  ىٍ رك  كأىبيت ،(ق120:ت) ا٤بكي  ثّب ابم و،(يػ169:ت) ا٤بحين قرااة نافم: شهرة  م بعض،  ثع

ا بم  .(ق154:ت)اٍلعىالى
كااكلت دراسة ا٤بال ح الصتتية لمعض يؤالا القراا،  سل أف  كتف ٥با أصع  هح ابم  ماس، 

 .كخاصة   ا  ع ها أف ٥بم سهح  حيصع بابم  ماس
 

 :مالمح  المجات في قر ءة  بن عّباس من  انا هة  اصوتهة
 

 :قضهة ت فهف  ام  
: وم رجما  ام  ة صفة

                                                 
1

أٞبح بم ا٢بسْب بم ً ٍهراف الهيسابترٌل، ،ا٤بمستط ُب القرااات العشر: كلع ز ح  هظر ؛(83 /79: ص )القرااات ُب السمعة: هظر 
 (.29ص).  ـ1981:  اـ الهشر،د شق– ٦ب م العغة العربية : الهاشر، سميم ٞبزة اا ي ي: ٙبقيق، (يػ381: ت)أبت بكر

2
 (.206/ 1 )السمم القرااات ُب المياف جا م 

3
؛ (266/ 1 )السمم القرااات ُب المياف ؛جا م(: ص )العشر القرااات ُب ا٤بمستط ؛ (72: ص )القرااات ُب السمعة:  هظر 

 (.43: ص )السمم القرااات ُب اْلقهاع
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 اركؼ ض م كصٌهفتيا ، ا٢بعق أقصل  م ٱبرج ٦بهتر شح ح صتت ا٥ب زة أفٌ  القحا ل ذ ر 
 بأهنا احثتف ككصفها. ك حيابحيها ارفٌيحيها ايح  م فيها كاخحيعفتا. صا ت صتت أهنا اْب ُب ا٤بح

  عل ٱبرج ٍب ا٢بهجرة داخع ا٥بتاا الصتتيْب كااحيماس التتر م انطماؽ  م ٰبحث انفجارمٌ  صتت
 ٦بهتر ال شح ح صتت بأهنا كقالتا بْب، بْب أك أك  ه تسة ٦بهترة  تهنا ُب كاخحيعفتا. انفجار صترة
  . ه تس كال

 اخحيعفتا أهنم ا٤بععـت  م إذ. القرآنية القرااات هبا ااحيفظت صتر العرب  هح ا٥ب زة لهطق ك اف
 العرب جز رة كسط سكهت الٍب القمائع يي بحيبقيقها، اشحيهرت الٍب فالقمائع. كتسهيعها ٙبقيقها ُب

  الت كإ٭با  ال ها، ُب هت ز فعم كغربيها ا١بز رة مشاؿ سكهت الٍب أ ا جاكريا، ك ا  حي يم كشرقيها
  (1).كٚبفيفها اذفها إٔب

  (2)."ينبرون اَل  كىاٍل ىح هىة  ىكَّمة كىأيع كيذ ع ا٢ٍبجاز أيع ":.(ق215)أىبيت زىٍ ح اِلىٍنصارم قىاؿى 
 تػىهػىتَّمعى  ٨بىٍرىجنا كىأىبٍػعىحىيىا نيٍطقنا ا٢بٍيريكؼً  أىثٍػقىعى   ىافى  لى َّما ا٥ٍبىٍ زى  أىفَّم   اٍ عىمٍ (:"911)السُّرييتايقاؿ 

  ىا أىٍ ثػىري  كىًلذىًلكى  َتْ ِفهًفا َاوُ  َأْكثَ َرُىمْ   ْاِحَجازِ  َوَأْىلُ  قُ َرْي ٌ  وََكاَنتْ  الحيَّمٍخًفي ً  بًأىنٍػتىاعً  ٚبىًٍفيًفىً  ُب  اٍلعىرىبي 
  ىادَّمةى  فىًإفَّم  َعْ ٍرو وََكأَِبي َوْرشٍ  ِرَو يَةِ  ِمنْ  وََكَناِفعٍ  فُ َلْهحٍ   ْبنِ  ِرَو يَةِ  ِمنْ  َكِثهرٍ  َكاْبنِ  ايريًقًهمٍ  ً مٍ  ٚبىًٍفيفيىي   ىرًدي 

ةى  ٍبمً   يتسىل اىرً قً  ً مٍ   ىًحمٍّ  اٍبمي  أىٍخرىجى  كىقىحٍ  ا٢بًٍجىازً  أىٍيعً   ىمٍ  ًقرىااىتًىً    ىا قىاؿى   ي ىرى  اٍبمً   ىمً  نىاًفمو   ىمٍ   يمػىٍيحى
ا ًبٍح ىةه  ا٥ٍبىٍ زي  كىًإ٭بَّمىا ا٣ٍبيعىفىااي  كىالى   ي ىري  كىالى  بىٍكرو  أىبيت كىالى  كسعم  عيى ا صعل ا رىسيتؿي  ٮبىىزى    ىمٍ  ابٍػحيىحى يتيى

 .بػىٍعحىييمٍ 
ا: (ق665:ت) أىبيت شىا ىةقىاؿى  ةى  ٍبمي  كى يتسىل ًبىً  ٰبيٍحيىجُّر  الى  اىًح حه  يىذى  ً ٍهحى  ضىًعي ه  الرَّمبىًذمُّر   يمػىٍيحى

 (3)."ا٢بٍىًح حً  أىًئ َّمةً 
 

                                                 
1

أبت ٧ب ح،  مح ا بم  مح ا٤بؤ م بم التجيى بم  مح ا بم  عل ابم ا٤بمارؾ ، الكهز ُب القرااات العشر : قح ة اقق:  هظر  
 كحيمة الثقافة : الهاشر، خالح ا٤بشهحاين. د:  كدراسةؽمؽ، تح(يػ741: ت)الحٌياجر التاسطٌي ا٤بقرئ تاج الح م ك قاؿ ٪بم الح م 

 الح حيتر ، العهجات العربية ُب القرااات القرآنيةك هظر أ ضان . (55/ 1 ). ـ2004-  يػ 1425 :اِلكٔب: ، طالقايرة– الح هية 
 (.84ص)،(يػ1422: ت) ٧ب ح سآب ٧بيسم آنية، القركالعهجات العربية ؛  ك ا٤بقحيمس  م (95)، محو الراجبي

2
دار الععم : الهاشر، (يػ1407: ت) صمبي إبراييم الصاّب ،د، دراسات ُب فقى العغةك ؛(22/ 1 )العرب لساف:  هظر 

، ر ضاف  مح الحيتاب، ا٤بحخع إٔب  عم العغة ك هايج المبح العغتم؛ ك(77: ص ).ـ1960- يػ 1379 :اِلكٔب: ،طلع ال ْب
 (. 57: ص ).ـ1997- يػ 1417 :الثالثة: ، طبالقايرة  كحيمة ا٣با٪بي: الهاشر

3
 (.340/ 1 )القرآف  عـت ُب اْلتقاف 



 

 

250 

 

 :أمثلة على ت فهف  ام  
 .[62:  ابقرة]﴾ َو اصَّتابِِئهنَ  َو انَّتَصاَرى َىاُدو  َو اَّتِذينَ  آَمُنو   اَّتِذينَ  ِإنَّت ﴿: وع َّت  جلَّت  قواو .6

 الماقتف  ع القرآف؛ كٮبز ُب - ٮبز بغّب-  ﴿كىالصَّمابًئيتفى﴾ك﴾كىالصَّمابًًئْبى  ﴿كاحو نافم قرأ
  (1).﴾كىالصَّمابًًئْبى ﴿

 فالف صىمىأ: قتلك ك م ا١بيحة، العغة يي فيها  كا٥ب ز:"(ق370)قاؿ أبت  هصتر اِلزيرم
 .د م إٔب د م خرج  م إذا:  ىصمىأ

 . ه تز ذلك اععىت؛  ع إذا: الهجـت كصىمىأت خىرىجىٍت،: أم نىابيىي، كصىمىأ
 :قتالف ففيى ا٥ب ز بغّب قػىرىأى  كى ىمٍ 

 .يتاو إٔب  اؿ إذا  ىصمت، صما  م أنى :أ يى ا
  (2)."ي ففما من اغة على  ام   ت فهف  عل أنى : ْلخر و اقول

 
  ُقلْ ﴿ :وع َّت  جلَّت  ، وقواو. وغهرىا[40:  ألنعام]﴾ ُقْل َأرَأَيْ َلُ مْ ﴿: وع َّت  جلَّت  قواو .7

 . وغهرىا[63:  ا مف]﴾  َأرَأَْيتَ ﴿: وع َّت  جلَّت  و قواو . وغهرىا[46:  ألنعام]﴾ َأرَأَيْ ُلمْ 
كال  ا٥ب ز، تقح ر ُب بأل  القرآف ُب يذا  ع نافم قرأ:" (ق370)قاؿ أبت  هصتر اِلزيرم

 . عى يذا ُب با٥ب ز الماقتف ،كقرأ(أرى حييكم )ٮبز كبغّب أل  بغّب الكسائي  ه ز، كقرأ
 فعىعل( أرا حيم )قػىرىأى   ه تز، كى ىمٍ  ا٢برؼ أصع فععل أف با٥ب ز( أرأ حيم )ك( أرأ حيكم )قػىرىأى  ك ىمٍ 
 ( 3)."صحهحة اغات وكلما ا٥ب ز، اذؼ فعىعل( أرى ٍػحييم )ك( أر حييكيهم )قرأ ا٥ب ز، ك م ٚبفي 

 
 .، وغهرىا[66: ع ر ن آل]﴾ َىُ اَلءِ  َىاأَنْ ُلمْ  ﴿: وع َّت  جلَّت  قواو .8

  ىٍ رك أيب  ىم نصر بم  ىعيٌ  اسحيفها ا، كركل ٩بحكدا  ىٍه يتز غّب  (يانحيم)  ىٍ رك كىأىبيت نىاًفم قػىرىأى 
 .ٮبز ًبالى  ٨بففا اسحيفها ا
 

                                                 
 .(158: ص )القرااات ُب السمعة :  هظر1

2
 ر ز المبتث ُب  عية : الهاشر، (يػ370:ت)٧ب ح بم أٞبح بم اِلزيرم ا٥بركم، أبت  هصتر،  عاين القرااات ل زيرم : هظر 

 (.155/ 1 ).ـ1991-  يػ 1412 :اِلكٔب: ، طا٤ب عكة العربية السعتد ة-جا عة ا٤بعك سعتد- ااداب 
3

 (.352/ 1 )ل زيرم القرااات  عاين : هظر 
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  (1). ىٍه يتز غّب ٩بحكدا نىاًفم  ىم كقالتف كرش  ىم صىاّب بم أىٍٞبح كىقىاؿى 
 جيح، فهت ٩بحكدا غّب  ه تز( نٍػحييمٍ  يىا )كنافم   رك أيب قرااة أ ا" :  هصتر اِلزيرم أبت قاؿ

  (2)".فيى اسحيفهاـ ال
 

قُِني ِرْدًء  َمِعيَ  فََأْرِ ْلوُ  ِاَسانًا ِمنِّي َأْفَصحُ  ُىوَ  َىاُرونُ  َوَأِخي ﴿: وع َّت  جلَّت  قواو .9  ِإنِّي ُيَصيِّ
بُونِ  َأنْ  َأَخافُ   .[34:  اقصص]﴾ ُيَ ذِّ

  ه زو، ٓب فإنٌى نافم غّب  ٌعهم كٮبزو  هتف،  ه تز غّب[ 34/ القصص( ]ردا: )كاحو نافم قرأ
 .الماقتف كأسكهها الحاؿ كفحيح

قح أردأت فالنا  عل  حكو ك عل ضيعحيى :   أم  عيها ك قاؿ(رًٍداان ) ":(209) ميحة قاؿ أبت
  (3)."أم أ هفحيى كأ هحيى أم صرت لى  هفا

 ا٥ب زة  اكم ك ذلك ا٥ب زة، خٌف  فإنٌى: نافم قتؿ أٌ ا ":(يػ377:ت) أىبيت  ىًعي الفارًسٌي قاؿ
 أيع قرأ كيكذا قمعها، الذم السا م  عل ار حيها كتعقل ٙبذؼ، أف سا م قمعها ك اف خٌففت إذا

 قاؿ الحيخفي   ههم آثر ف م ،[25/ اله ع( ]كاِلرض الس تات ُب ا٣بب ٱبرج الذم: )الحيخفي 
 ار حيها كألقل ا٥ب زة، خٌف  أنٌى  عل ذلك الٌرٌد،: الردا ُب القتاُب بعض ُب جاا كقح نافم، قاؿ   ا
  (4)".فثٌقع ا٢برؼ  عل الحيخفي  بعح كق  ٍب قمعها،  سا م  عل
 

:  بأ]﴾ ِمْنَسأََتوُ  تَْأُكلُ   أْلَْرضِ  َد بَّتةُ  ِإالَّت  َمْوتِوِ  َعَلى َداَّتُممْ  َما ﴿: وع َّت  جلَّت  قواو .10
14]. 

                                                 
 (.207: ص )القرااات ُب السمعة  : هظر1
2

 (.260/ 1 )ل زيرم القرااات  عاين : هظر 

3
 .(104/ 2)٦باز القرآف  

4
- بحر الح م قهتجي : اقق، (يػ377:ت)ا٢بسم بم أٞبح بم  مح الغفار الفارسٌي اِلصع، أبت  عي، ا٢بجة لعقراا السمعة 

 :الثانية: ، طبّبكت/ د شق - دار ا٤بأ تف لعَباث : الهاشر، أٞبح  تس  الحقاؽ-  مح العز ز رباح : راجعى كدققى، بشّب جتٯبايب
 (.420/ 5 ).ـ1993-  يػ 1413
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  ىٍفحييتاىة  ىٍه يتزىة﴾  ً ٍهسىأىتىىي  ﴿اٍلمىاقيتفى   ىٍه يتز؛ كىقػىرىأى  غّب﴾  ً ٍهسىأىتىىي  ﴿ ىٍ رك كىأىبيت نىاًفم فػىقىرىأى 
  (1).ا٥ٍب زىة

فهافم كأبت   رك كأبت جعفر :" (يػ1117 :ت)الشهّب بالمػىهَّماا ، لح ياايٌ  اشهاب الح مقاؿ 
 (2)."اغة  احجاز ،بأل  بعح السْب  م غّب ٮبزة

ـ كأيع مكا عم أف ا٥ب زة الٍب ٰبقيِّنق أ ثا٥با أيع الحيبقيق  م بِب ًب:" (يػ180: ت) سيمت ى قاؿ
ك٘بعع ُب لغة أيع الحيخفي  بْب بْب، تمحؿ  كاهنا اِلل  إذا  اف  ا قمعها  فحيتاان، كالياا  ، ا٢بجاز

، ٫بت  ا ذ رنا. إذا  اف  ا قمعها  كستران، كالتاك إذا  اف  ا قمعها  ض ت ان  . كليس ذا بقياس  حيعئبٍّ
ا ٰبفظ  م العرب  ا أصعها  هسأةه : ف م ذلك قت٥بم... كإ٭بَّم كز ُب ذا  عى المحؿ  ج كقح ، هساةه، كإ٭بَّم

 :(3)(ق110:ت) قاؿ الفىرىٍزدىؽ: اٌبَّم  كتف قياسان  حيعئما، إذا اضطر الشا ر
 

ٍسعى ىة الًمغىاؿي  شيَّمةن   رااىٍت ٗبى
 

ىٍرتىمي  ****
هىاًؾ ا٤ب  (4)فاٍر ىٍل فزارةي ال يى

. كلت جععها بْب بْب النكسر الميت. فأبحؿ اِلل   كاهنا 
: كقاؿ اسافه 

ٍ عه رستؿ ا فااشة  سىالىٍت ييذى
 

 ضعَّمت يذ ع ٗبا جاات كٓب تصب ****
: (5)كقاؿ القرشي، ز ح بم   رك بم نفيع 

 سىالىحيا الطَّمالؽ أٍف رأتاين 
 

 .قعَّم  إًب، قح ًجٍئحيي اين بهيٍكرً  
 

                                                 
1

 (.11/ 6) السمعة لعقراا كا٢بجة. (527: ص )القرااات ُب السمعة:  هظر 

2
شهاب الح م الشهّب بالمهاا  أٞبح بم ٧ب ح بم أٞبح بم  مح الغِب الح يااٌي،، إٙباؼ فضالا المشر ُب القرااات اِلربعة  شر 
 .(458: ص) .ـ2006-يػ1427 :الثالثة: ، طلمهاف– دار الكحيب العع ية : الهاشر، أنس  هرة: ؽمؽ، تح(يػ1117: ت)
3

شا ر،  م الهمالا،  م أيع المصرة، : ٮبَّماـ بم غالب بم صعصعة الحي ي ي الحار ٌي، أبت فراس، الشهّب بالفرزدؽ: يتالفرزدؽ 
 شمى بزيّب . لتال شعر الفرزدؽ لذيب ثعح لغة العرب، كلتال شعرو لذيب نص  أخمار الهاس:  ظيم اِلثر ُب العغة،  اف  قاؿ

كيت صااب اِلخمار  م جر ر . ك الٮبا  م شعراا الطمقة اِلكٔب، زيّب ُب ا١بايعيْب، كالفرزدؽ ُب اْلسال يْب. بم أيب سع ل
 .(93/ 8)اِل الـ لعزر عي :  هظر.كاِلخطع، ك هاجاتى ٥ب ا أشهر  م أف تذ ر

 

4
  .إشارة إٔب تعيْب   ر بم يمّبة الفزارم  كانى: فزارة.(353ص).الميت ُب د تاف الفرزدؽ، شراى كقٌحـ لى اِلسحياذ  عل فا تر 
5

كيت ابم  م . نصّب ا٤برأة ُب ا١بايعية، كأاح ا٢بك اا: ز ح بم   رك بم نفيع بم  مح العزل، القرشي العحكم: يتز ح بم   رك  
كراع إٔب الشاـ بااثا  م  مادات . ٓب  حرؾ اْلسالـ، ك اف  كرو  مادة اِلكثاف كال  أ ع ٩با ذبح  عيها.   ر بم ا٣بطاب

 .(60/ 3)اِل الـ لعزر عي :  هظر. إٔب  كة  عمح ا  عل د م إبراييم أيعها، فعم تسحي عى اليهتد ة كال الهصرا هة، فعاد
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  (1). "كبعغها أف سعت تساؿ لغةه ؛ فهؤالا ليس  م لغحيهم سعت كال  ساؿ
 الذم ا٥ب ز  م كيل الغهم هبا نسأت  م كأصعها العصا كيل:" (209)كقاؿ أبت  ميحة 

 :اىرىفىة بم العىٍمح قاؿ  ستقها، أم الغهم هبا  هسأ. أ٠بائها  م ا٥ب زة العرب تر ت
ا ،  أىٍلتاًح اًْلراًف، نىسىٍأهتي  ك ىٍهسو

 
 عل الابو  أنٌى ظىٍهري بػيٍرجيحً  ****

(2) 
  (3)".كالرب ٌة الهيبٌ  ٮبزة تر تا   ا  هها الفعع ك ه زكف نسقحيها: نسأهتا 

 
 .[1:  ا عارج]﴾ َو ِقعٍ  ِبَعَذ بٍ  َ اِئلٌ  َ َألَ  ﴿: وع َّت  جلَّت  قواو .11

 

﴾ سىائع ﴿قػىرىأى   ه تزا، كى عهمٍ ﴾ سىأىؿى  ﴿اٍلمىاقيتفى   ىٍه يتز؛ كىقػىرىأى  غّب﴾ سىأىؿى  ﴿ ىا ر كىاٍبم نىاًفم قػىرىأى 
ؼ ًبالى  بًا٥ٍبىٍ ز  ( 4).اٍخحًيالى

 سىاؿى  ا،  م  م بعذاب كادو  جىرىل: فا٤بعُب ٮبز بغّب( سىاؿى  )قرأ  م ": هصتر اِلزيرم أبت قاؿ
 .كاقم بعذاب كادو  سىاؿ: قاؿ  أنى  ىسيعي،

 .كاقم بعذاب داعو  د ا: تأك عى: قاؿ الفىراا فإف( سائع سأؿ )قرأ ك م
 .كاقم  ذاب  م سائع سأؿ: أراد ،(  م )ٗبعُب( بعذاب )قتلى ُب الماا: كقيع
ةى  بم ا٢بارث بم الهضر إف: كقيع   ىعىٍيها فأٍ طرً  اقا ٧ب ح  ا  قتؿ  اف إف العهم: قاؿ  ىٍعحى

 .صربنا كقحيع بىٍحرو   ػىٍتـ  فأيسرى .أليم بعذاب أك ائحيها الس اا  م اجارةن 
 قتؿ  م إٕبَّم  أاب ٮبزوي، كيت فىخيف ى  (سأؿ )ٗبعُب ك كتف  ه تز غّب( سىاؿى  ) كتف أف كجائز

  (5)."القرااتاف التادم؛ لحيحيفق سىٍيع إٔب بى ذيب  م
  م  سيع سىاؿى   م  ىٍأخيذيىا أىف ِإمَّتا :" كىٍجهىٍْب  أاح فععل  ه ز ٓب  م اٍل ربد  زً ح بم ٧بيى َّمح قىاؿى 

 .السَّمٍيع

                                                 
1

 .(556/ 555/ 3)الكحياب لسيمت ى  
2

. الطر ق السهع: الالاب. الزجرة: الهصأة. الحيابتت الكمّب:  اْلراف.دار الكحيب العع ية: ، طد تاف ارفة بم العمح الميت ُب 
 (20: ص). الثتب ا٤بخطط: الربجح

3
 (.145/ 2 )القرآف ٦باز 

4
 (.650: ص )القرااات ُب السمعة:  هظر 

5
 (.88/ 3 )ل زيرم القرااات  عاين:  هظر 
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 أسىاؿ كسعت أىنىاـ ك٭بت أىخىاؼ خفت تىقتؿ  ى ىا أسىاؿ سعت  م  كتف أىف : اثَّتاِني َو ْاَوْجو 
  ىم ريًكمى   ىا اِلكؿ اٍلتىٍجى كى ػيقىتيِّنم أسأىؿ سىأىلت تىقتؿ كىاٍلعرب  ىٍعريكفىة ليغىة كىًيي أسأىؿ سىأىلت  عُب ُب 
ا فععل الهَّمضر  يرً ح  ىٍه يتزىة قػىرىأىيىا كى م جىهىهَّمم ُب  كىاد فىًإنَّمىي  ٮبز ًبالى  قػىرىأىيىا  م قىاؿى  أىنى  ىمَّماس اٍبم  القىٍتؿ يىذى

 . كىاد كالغي[ 59:  رًن]﴾ غىيًّا  ػىٍعقىٍتفى  فىسىٍتؼى  ﴿قىاؿى   ى ىا جىهىهَّمم ُب  كىاد سىائع
  عل اٍلقيرَّماا كىأٍٝبم  عحة بم ا٢بٍىاًرث اٍبم الهَّمضر كىييتى  دىاع دى ىا أىم بًا٥ٍبىٍ ز﴾ سىأىؿى  ﴿اٍلمىاقيتفى  كىقػىرىأى 

  (1)".﴾سىائع ﴿ٮبز
 : أمثلة ملفرقة

 .[6:  افاتحة]﴾  ْاُ ْسَلِقهمَ   اصَِّر طَ   ْىِينَا ﴿: وع َّت  جلَّت  قواو .12
  ٍهحيىقع كىالى  اِلىٍصع السيِّنْب أىف ًييى  كاجحيى بًالسيِّنْب كسراط السراط القتاس رًكىا ىة ُب   ثّب اٍبم قػىرىأى 

  (2).بًالسيِّنْب  ٍقرؤيىا  ىافى   ىمَّماس اٍبم أف كىريًكمى  بًأىٍصع لىٍيسى   ىا ًإٔبى  اِلىٍصع  ىم
  اسهن وروى بالسْب،( السيِّنراط ):كىقػىرىأى  ػىٍعقيتب ا٢بٍىٍضرىً يٌ :" (ق370)قاؿ أبت  هصتر اِلزيرم

 .الز ّب كابم ،عّباس  بن عن
ا٤بصاا   ك عيها بالصاد، العا ة قرااة:  ث اف بم بكر أبت  هى أخربنا في ا:  ااًب أبت كقاؿ

".(3) 
 زىرىدهتىا ك سراا، لعق ة اسراتي : تقتؿ العرب ِلف اِلصع؛ فهت بالسْب قػىرىأى   ىمٍ  ":اِلزيرم قاؿ

 .بععنا بععحييها: أم زىردان،- 
 كالسْب الثها ا، كبْب بيهى في ا العساف ارؼ  م كالصاد السْب ٨برج ف ف بالصاد قػىرىأى  كى ىمٍ 
 "بىصطة" ك" بىسطة":  ثع فالطاا.خاا أك ااا، أك قاؼ، أك غْب، فيى ارؼ  ع ُب  حيعاقماف كالصاد

 (4)."العرب  م الثقات ذلك رىكل... " يصىٍيطر"ك" يسىيطر": ك ثع ،

                                                 
1

سعيح : ٧بقق الكحياب ك ععق اتاشيى، (يػ403اتإب : ت) مح الرٞبم بم ٧ب ح، أبت زر ة ابم ز٪بعة ، اجة القرااات:  هظر 
 (.721: ص ).دار الرسالة: الهاشر، اِلفغاين

2
 (.80: ص )القرااات اجة:  هظر 

3
 .(111/ 1 )ل زيرم القرااات  عاين:  هظر 

4
 .(111/ 1 )نفس ا٤برجم 
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 هبىا جىااى  الَّمًٍب  اِلكَّملْب قير ش ليغىة بالصَّماد كىًيي: كالصيِّنراط، السيِّنراطي :"كقىاؿى ُب هتذ ب العغة
؛   ىافى  ِلنٌى ًسراط: اٍلتىاًضح لعطر ق قيع ًإ٭بَّمىا: غىّبو كىقىاؿى . ًسيهان  ٘بىٍعىعيها العىرىب ك اٌ ة: قىاؿى  الًكحيىابي
ثٍػرىة ا٤بارٌة  ىٍسَبىًط   (1)".سيعتً هم ًلكى
 
 .[146: ع ر ن آل]﴾ َكِثهرٌ  رِب ِّهُّدونَ  َمَعوُ  قَاَتلَ  نَِبيٍّي  ِمنْ  وََكأَيِّنْ ﴿ : وع َّت  جلَّت  قواو .13

 كا٢بسم ك كر ة عّباس و بن  سعتد كابم  عي قرااة ذلك ك م: " (يػ392:ت)قاؿ ابم جِب 
 ركاو في ا  ٌماس ابم بفحيبها كقرأ الراا، بضم (ريبيِّنيتف): السائب بم ك طاا  ميح بم ك  رك رجاا كأيب
 (2 )." هى قحيادو

: الرُّربَّمة:  تنس قاؿ. لغة أ ضا كالكسر ،ت ه هة" ريبيِّنيتف "ُب الضم ":الفحيح ابم جٌِب  أبت قاؿ
: أم  تنس؛  م أ ضنا كا١ب ا ة: قطرب قاؿ. الصُّرربي  العع اا: الريِّنبيِّنيتف:  قتؿ ا٢بسم ك اف. ا١ب ا ة
  (3)."كٝبا ات فرؽ

 
 .[95:  ألنبهاء]﴾ قَ ْريَةٍ  َعَلى َوَ َر مٌ ﴿: وع َّت  جلَّت  قواو .14
 
 أف  عيها كجب: كفسرو (أيعكهايا قر ة  عل كًاٍرـه  )قرأ أنى عّباس  بن  م كريكم ":الفراا قاؿ

  (4)."دنيايا إٔب  رجم ال
  (5). "فىالى  ػىٍرًجمي ً هػٍهيٍم رىاًجمه، كىالى  ػىحييتبي ً هػٍهيٍم تىاًئبه  (:"310)كُب ركا ة الطربم
 ك كر ة ا٤بسيب بم كسعيح عّباس  بن قر ءة ذلك ك م:" (يػ392: ت)قاؿ ابم جٌِب 

ًرـى ): كقحيادة  .(قػىٍر ىةو   ىعىل كىاى
 .ك كر ة العالية كأبت- ٖبالؼ -عّباس  بن (كارـي): كقرأ
 .التراؽ ك طر قحيادة (قػىٍر ىةو   ىعىل كىاىرىـى ): كقرأ

                                                 
1

 (.232/ 12 )العغة هتذ ب 

 .(173/ 1 ) هها كاْل ضاح القرااات شتاذ كجتو تميْب ُب احيسب :  هظر2

3
 .(173/ 1) نفس ا٤برجم 

4
 .(171/ 2 )ل زيرم القرااات  عاين :  هظر 

5
 (.525/ 18 )شا ر ت الطربم تفسّب 
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ًرـى ): كقرأ  .ٖبالؼ  كر ة، ا٤بيم ُب كالحيهت م الراا، ك سر ا٢باا، بفحيح ،(كىاى
ٍرـه ): كقرأ  .ٖبالؼ ،عّباس  بن كالحيهت م الراا كسكتف ا٢باا، بفحيح ،(كاى
ًرـى ) أ ا: الفحيح أبت قاؿ ًرـى،  م فا٤باضي (اى ،  م  قىًعقى  اى  ز ح، اـر: قالتا. بىًطرو   م كبىًطرى  قىًعقو

.  ق رتى: كأار حيى  الى، قرب إذا: كااـر اـر كيت
: (1)زيّب قاؿ

  سألةو   تـى  خعيعه  أتاوي  كإف
 

ًرـه  كال  إب غائبه  ال  قتؿ ****  .اى
 .ظاير االسحيع اؿ ُب فأ رو (اىريـى ) كأ ا 

ًرـه ): ٰبٓب بم أٞبح جهة ك م ـه، كاجبه : أم ،(قػىٍر ىةو   ىعىل كىاى  فال  عيها، ذلك ايريِّنـى :  عهاو كارا
ًرـى  ،"ال "ز ادة  عل كيذا القيا ة،  ـت إٔب تيمعح  .ك٧بىىكى  شيا ُب ِبَّم  إذا: الرجعي  كاى

ـه ﴿:  عُب إٔب إذنا  اد فقح إ او،  هٍعحييى إذا: الشياى  اىرىٍ حييى ف م (اىريـى ) كأ ا . ﴾ قػىٍر ىةو   ىعىل كىاىرىا
ًرـه   م ف خف  الراا كتسكْب ا٢باا، بفحيح ،(َ ْرمٌ ) وأما  بىًطرو،  م  مىٍطر فهت ،ت هم بني اغة  عل اى
 :ك عة أبت كقاؿ.  ىًع ىة  م ك ىٍع ة فىًخذو،  م كفىٍخذ
ظع حيػىهيمي  قت ا تأ هىمٍ  ال
 

 (2).كا٢بًٍرـً  بالشريِّن  كبحأتػىهيمي  ****
  

 َوقَاَاتْ   أْلَبْ َو بَ  َوَغلَّتَقتِ  نَ ْفِسوِ  َعنْ  بَ ْهِلَما ِفي ُىوَ   اَّتِلي َورَ َوَدْتوُ ﴿: وع َّت  جلَّت  قواو .15
 .[23: يو ف]﴾ َاكَ  َىْهتَ 
 فحيح  م ك سريا، كضٌ ها، الحياا، بفحيح قرئ:" (يػ779: ت)أىبت جىٍعفر الرُّر ىٍيِب اِلنحلسيقاؿ 

  ":إفٌ  " أختات  م" ليت "لفظ  عل الياا كسكتف ا٥باا،
  مِبٌ  أنى ككجهها كا٢بسم، . سعتد كابم كالكتفٌيتف،   رك، أبت هبا فقرأ : افلح قر ءة فأما

 ".أ م "لعخٌفة اعمان  الفحيح  عل

                                                 
1

 غطفاف ، كليس ٥بم بيت شعر  هحي تف ُبكالهاس  هسمتنى إٔب  ز هة، كإ٭ٌبا نسمى .  زيّب بم ربيعة بم قرط:زيّب بم أىب سع ل يت 
   :فيى إٔب  ز هة إاٌل بيت  عب بم زيّب، كيت قتلى

 . م ا٤بزنيْب ا٤بصٌفْب بالكـر... يم اِلصع  ٌُب ايح  هت كإٌنُب 
 .(137/ 1)الشعر كالشعراا :  هظر.  كلح أاح  م الفبتؿ َب ا١بايعٌية  ا اٌتصع َب كلح زيّبُبك قاؿ إنٌى ٓب  حٌيصع الشعر 

2
 .(66/ 65/ 2 ) هها كاْل ضاح القرااات شتاذ كجتو تميْب ُب احيسب 
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 بػ تشميها الضمٌ   عل  مِبٌ  أنى ككجهها  ٌكة، كأيع  ثّب ابم هبا فقرأ : اضمّ  قر ءة وأما
  ".ايح"

 ك يسل ٧بيىيًصم، كابم إسبق، أيب كابم اِلستد، كأبت ،عّباس  بن هبا فقرأ : ا سر قر ءة وأما
 .السا هْب الحيقاا أصع  عل الكسر  عل  مِبٌ  أنى ككجهها المصرة،
 أ رتى لك، سىقيان :  هبت .لعحيميْب( لك )ك أسرًٍع،: ٗبعُب فعع اسمي   عيِّنها القرااات ُب( ييت)ك

 .إليها  سرع أف
 .تعاؿ: ك عهايا هبا، فحيكٌع تا ا٢بجاز ِليع كقعت ُ ور نّهة اغة أهنا كالفرٌاا الكسائي كز م
. بالسر انٌية:  ٌماس ابم كقاؿ .القرآف فعرٌبى تعالى،: أم ، "ْب ييت "  ربانٌية يي: ز ح أبت كقاؿ

 .لك يٌعم: بالقمطٌية: الٌسٌحم كقاؿ
 .هتيَّمٍأتي : ك عهاو  هيهات، ا٣برب هبا  راد( ييت )جعع  م ك ههم
  عل لعبى ع بهاو خربان  جععى ك م اِل ر، الـ يت الذم ا٢برؼ لحيضٌ هى بهاو أ ران  جععى ف م

 بيهيىت ا٣برب ة "  م " ك االسحيفهاـ، ارؼ لحيضٌ هها بيًهيىت االسحيفها ية، "  م " ذلك كنظّب اِل ر،
 . عيها با٢ب ع

  سحيكمٌ  بع فعع، اسم ِلنى " ٝبم كال تثهية ااؿ ُب( ييت )ُب  ربز ال الض ّب أف كا عم
، ييتى : فحيقتؿ بعحو،  ا  هى ك هتب  طعقان،  ...لكمٌ  ييت لكم، ييت لك ا، ييتى   لًك، ييتى  لكى
  .ا٤بحيقٌح ة الثالثة: قرااات تسم إٔب ا٢برؼ يذا ُب القرااة كتهحيهي

 كسكتف ا٥باا بكسر( ًييت )جعفر كأيب كشيمة، كاِل رج، ذى تاف، كابم نافم، قرااة :و ار بعة
 .الحياا كفحيح ا٥باا

 .الحياا كفحيح سا م كٮبز ا٥باا بكسر ا٢بيعتاين ركا ة يشاـ قرااة: و ا امسة
 كابم  ٌماس، كابم كاعبة، كقحيادة، ك٦بايح، ك كر ة، رجاا، كأيب كائع، أيب قرااة :و اساد ة

 .الحياا كضم ا٥ب زة كسكتف ا٥باا بكسر  هه ا، ركا ة ُب   رك كأيب  ا ر،
 .الحياا كضم السا هة ا٥ب زة كتسهيع ا٥باا بكسر إسبق أيب كابم  عي، بم ز ح قرااة :و اسابعة
 .الحياا ك سر الياا كسكتف ا٥باا بكسر قرئ أنى  م الهٌباس ذ رو  ا :و اثامنة
 .ايييِّنيت كزف  عل( ييييِّنيت ) ٌماس ابم  م ركم  ا :و الا عة
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  مِب فعع فإهنا اِلخّبة،  ٌماس ابم قرااة إالٌ  فا ع اسم فيها( ييت ) ٌعها القرااات فهذو
 .الشيا يىيَّمأت  م ا٥ب زة،  يسىٌهع لع فعتؿ،
 كالحياا  اضيان  فعالن  تكتف أف ٙبحي ع فإهٌنا كغّبيا ا٥ب زة،  م الحياا كضمٌ  ا٥باا بكسر الٍب القرااة ك ذلك

( لك )ُب فالالـ فعع،  هها  اف ف ا. ٗبعُب كهتٌيات ييتي :  قاؿ هتٌيات، ٗبعُب ا٤بحيكٌعم، ض ّب فيى
  (1)."تقٌحـ   ا المياف ٨برج خرج( لك ) م فالالـ فعع اسم  هها  اف ك ا بى،  حيعٌعق

 أف  همغي": الفحيح  ميِّنيهان ك حافعان  هى أبت قاؿكفي ا اسحيشكع  م بعض قرااات ابم  ٌماس؛ 
 ( 2)".عل ائمم من كثهر من  اقوم بلغة أعلم إنو: فهقال عّباس، بابن الظم ٰبسم

 :نسحيخعص ٩با سع   م خالؿ اِل ثعة  ا  أٌب
، بصفة  ا ة، كٗبا كرد  هها ُب القرآف الكرًن (العهجات)ايحي اـ ابم  ٌماس، بعغات العرب -

 .بصفة خاصة
ٙبح ح ابم  ٌماس دالالت بعض اِللفاظ ُب القرآف الكرًن،  م خالؿ المبح  م  راد  -

 .العغة ُب بيئحيى ك٥بجحيها
 . را اة ابم  ٌماس، ِللفاظ القرآف التاردة بغّب لغة قر ش -
 .ايحي اـ ابم  ٌماس بعغات القمائع،  م خالؿ نسمة اِللفاظ إليها -
 .إدراؾ ابم  ٌماس، لعالقة العهجات بالقرااات، كفه ى  قصتد الشارع ُب الحييسّب -
 .ا٤بعرفة التاسعة البم  ٌماس بأصتؿ القرااة، كتتجيهها لغة -
الحي اس اِلثر التاضح البم  ٌماس  عل أيع العغة،  م خالؿ االسحيشهاد بأقتالى، أك  م  -

 .خالؿ تطابق الشتايح
 حـ خركج أيع العغة،   ا سطرو ابم  ٌماس  م شرح لغات العرب، ك عرفة الظتاير  -

 .الصتتية لعهجات العرب
                                                 

1
أٞبح بم  تس  بم  الك الر يِب الغرنااي ٍب المّبم، أبت جعفر اِلنحلسي ، ٙبيٍفىةي اِلىقٍػرىاًف ُب  ىا قيرًئ بًالحيَّمٍثًعيًح ً ٍم ايريكًؼ القيٍرآفً  
(.-40/44: ص).ـ2007-  يػ 1482: الثانية: ، طا٤ب عكة العربية السعتد ة-  هتز أشميعيا : الهاشر، (يػ779: ت)

 -بحيصرؼ

2
 (.342/ 2 ) هها كاْل ضاح القرااات شتاذ كجتو تميْب ُب احيسب 
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 وأثره في  اير  ة  الغوية مالمح  ا عّرب في تفسهر  بن عّباس . 
 

إف ابم  ٌماس   ا سع   اف  ا٤بان بعغات القرآف، كقح أخذنا ٭باذج  م لغات العرب ُب 
القرآف الكرًن، ايح  اِب دالالهتا  م خالؿ  عرفة لغات قمائع العرب، لكم ٛبت ألفاظ ال  عتد 

صبيح، أف العرب . أصعها ٥بذو القمائع،  م أف القرآف نزؿ بعغة العرب، ف ا اقيقة يذو اِللفاظ؟
تعفظت هبا فهي  عرٌبة، كبالحيإب كردت ُب القرآف الكرًن، ف ا يت ا٤بعٌرب؟ كيع كجتدو ُب القرآف 

 .، كذلك بعح ذ ر  حيطعمات ا٤بمبح- ٕبتؿ ا  ٌز كجعٌ - صبيح؟، يذا  ا سهباكؿ اْلجابة  هى
 

 : ا عرَّتب اغة و صطال اً 
 . أصع ا٤بادة  م العرب كيت خالؼ العجم: ا عرَّتب اغة
يٍسحيىعرًبةي  كالعىربي :" (ق350)الفارايبقاؿ إسباؽ 

يحيػىعىريِّنبةي : ا٤ب
 ( 1)."ا٤ب

 العركبة، بْبيِّن   ىرىيبٌ  إليهم كالهسمة الهاس،  م جيع: العرب  ":(يػ393 ت)قاؿ ا١بتيرمكقاؿ 
 كااح ال ِلنى أ رايب ، اِل راب إٔب كالهسمة. خاصَّمة الماد ة سيٌكافي   ههم كاِل راب. اِل صار أيع كيم
 كتعرَّمب،. العىٍرباا العرب: قالتا كرٗبا.  ههم ا٣بيعَّمصي  يم العاربة كالعرب لعرب، ٝبعان  اِل راب كليس. لى
، ليستا الذ م يم ا٤بسحيعربة  كالعرب.أ رابيا صار أم ًيٍجرىتًًى، بعح كتعرَّمبى . بالعرب تشمَّمى أم  ٖبيعَّمصو

 الي م أبت كيت بالعربية، تكعم  م أكؿ قبطاف بم ك عرب. العغة يذو يي كالعربية،. ا٤بحيعريِّنبة ك ذلك
 ( 2)."كالعيجم العىجىم  ثع كااح، كالعيٍرب كالعىرىب.  عهم

: ك ىٍربااي   ارًبةه  ك ىرىبه ..اٍلعىجم خالؼ: كالعىرىبي   العيٍربي :"(يػ458)بم سيحو ا٤برسي كقاؿ ا
  (3)".بحك ا   كم ٓب كىًإف العىرىب ًإٔبى   ىٍهسيتب دخالا كالعىرىيبُّر : ك سحيعرًبىة ك حيعرٌبة. صرااا

 : ا عرَّتب  صطال اً 
فقاؿ  م "  ألعج هة من أعرب ما" باب" الكحياب" ُب  حيابى (يػ180: ت)ًسيمػىتىٍ ى قح 

  (4)."العربية با٢بركؼ ا٢بركؼ  عبقتف   ا  ال هم بمهاا أ٢بقتو  عربتو أف أرادكا ٤با: "ا٤بعرَّمب
                                                 

1
 .(428/ 2 )اِلدب د تاف  عجم 

2
 -. بحيصرؼ-(179/ 178/ 1 )العربية كصباح العغة تاج الصباح:  هظر 

3
 .(126/ 2 )اِل ظم كايط اكم 

4
 (.304/ 4 )لسيمت ى الكحياب 



 

 

260 

 

  عل العربي  بى تحيفتَّمو أف: اِل ج ييِّن  االسم كتعر ب  ": بقتلى(يػ393 ت)ا١بتيرمك رفى 
 ( 1)."أ ضان  كأ ربحيى العربي   ىرَّمبحيى: تقتؿ ً ههاجها،

 ىٍعُبى الحيػَّمٍعرً ب أٍف ٯبيٍعىع  ىرىبًيَّمان بالحيَّمصىرُّرؼ فيى، :"   رفى ُب  شافى بقتلى(538)الزَّم٨بىٍشىرًمُّر كأ ا 
  (2)".كتغٌّبو  م ً هػٍهىاًجى كإٍجرىائًى  عل كىٍجى اًْلٍ رىاب

 الكالـ  م العىرىب تىكىعَّم ىت  ا " :الحيػَّمٍعرً ب  يعىريِّنفىان   ُب  حيابى ا٤بعرَّمب(يػ 540ت )ا١بىتاليقيٌ  كقاؿ
جيح، القيٍرآف بى كنىطىقى  اِلىٍ جىً يٌ 

ى
 كالصَّمبابة -كسعم  عيى ا صعَّمل- الرستؿ أخمار ُب كىكىرىدى  ا٤ب

  (3)" الصَّمر ح  م الحَّمخيع ليػيٍعرىؼ أشعاريا؛ ُب العىرىب كذى ىرىٍتى كالحيَّمابعْب،
 اٍلعىجىمً  ً مٍ  اٍلعىرىبي  تػىعىقَّمحٍيىي  الَّمًذم اٍل يعىرَّمبي  كىااًلٍسمي : " (يػ٫770بت : ت) الفىيُّرت يأبت العماس كقاؿ 

 نىًظّبًوً   ىعىل ٰبىًٍ عيتوي  ٓبىٍ  كىريٗبَّمىا  ىعىٍيىً  ٞبىىعيتوي  اٍلعىرىبًيَّمةً  اٍِلىٍبًهيىةً  ً مٍ  نىًظّبًوً   ىعىل ٞبىٍعيىي  أىٍ كىمى   ىا ٍبيَّم  إبٍػرىٍ سىمو  ٫بىٍتي  نىًكرىةن 
ا ًبىً  تىكىعَّم يتا بىعٍ  ا تػىعىقَّمٍتوي  كىًإفٍ  ً ٍهىي  فىاٍشحيػىقُّرتا ًبىً  تػىعىعَّمميتا كىريٗبَّمىا تػىعىقَّمٍتوي   ى ى  أىٍ جىً ي   ًفيىً  كىًقيعى  ٗبيعىرَّمبو  فػىعىٍيسى   ىعى ن
  (4)."كىًإٍسبىاؽى  إبٍػرىاًييم ً ٍثعي 

 العربية العغة إٔب أجهمية  ع ة نقع فهت الحيعر ب كأ ا: "(ـ1973:ت)كقاؿ اى اسْب
 القرآف كُب ا١بايعيْب  الـ ُب  ثّب الهتع كيذا ا٤بعركفة ا٤بقحيمسة اِلكزاف  ىعىل تصّب اٌب كاصطالاها

  (5)." حيشة كالعماسيْب اِل ت ْب  صر ُب ك ثرتى الكرًن
 في ا ذ رناو، كذلك بأف تحيتفر فيى (يػ 540ت )ا١بىتاليقيٌ كلعع أصح تعر   لع عرب قتؿ 

ىجيح؛ أك  رىدى  القيٍرآف بى أف  هىطىقى :شركاان  م أبرزيا
 -كسعم  عيى ا صعَّمل- الرستؿ أخمار ُب ا٤ب

 .أشعاريا ُب العىرىب كالحيَّمابعْب؛ أك تذى ىرىو كالصَّمبابة
 

 : انقسم العع اا اتؿ كجتد ا٤بعرب ُب القرآف الكرًن إٔب ثالثة أقساـ كيي  الحيإب
                                                 

1
 .(179/ 1 )العربية كصباح العغة تاج الصباح 

2
 .(282/ 4 )الز٨بشرم تفسّب 

3
  تيتب بم أٞبح بم ٧ب ح بم ا٣بىضىر بم ا٢بسم، أبت  هصتر ابم ا٤بعرَّمب  م الكالـ اِل ج ي  عل اركؼ ا٤بعجم، 

 (.91ص).ـ1990-ق1410: ط اِلكٔب-د شق-دار القعم:د ؼ  مح الرايم، ط: ، ٙبقيق(يػ 540ت)ا١بتاليقل
4

: الهاشر، (يػ٫770بت : ت)أٞبح بم ٧ب ح بم  عي الفيت ي ٍب ا٢ب تم، أبت العماس ، ا٤بصماح ا٤بهّب ُب غر ب الشرح الكمّب 
 .(400/ 2 ).بّبكت– ا٤بكحيمة العع ية 

5
: بحيار خ " يع تسَبد العغة العربية أ٦باديا:"  قالة لطى اسْب ٙبت  هتاف73/25العحد / جعة ا٤بقحيمسا٤بقحيمس ٦بعة 

 .ـ01/03/1912
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 :رأي  ا ن رين ال عّ رب وأداّلمم
 فىاٍِلىٍ ثػىريكفى :"   ُب إتقانى  ذيب ا٤بهكر م فقاؿ(يػ911: ت)جالؿ الح م السيتاينقع 

ـي  كىً هػٍهيمي  ةى  كىأىبيت جىرً رو  كىاٍبمي  الشَّماًفًعيُّر  اٍْلً ىا ـً   ىعىل فىاًرسو  كبم بكر أبت كىاٍلقىاًضي  يمػىٍيحى  ًفيًى، كيقيتً ىً   ىحى
ً يًّا قػيٍرآننا جىعىٍعهىاوي  كىلىتٍ ﴿: تػىعىأبى   كىقػىٍتلًىً [2:  تس ]﴾  ىرىبًيًّا  قػيٍرآننا﴿:تػىعىأبى  لًقىٍتلًىً   فيصيِّنعىتٍ  لىٍتالى  لىقىاليتا أىٍ جى
 .ًبذىًلكى  اٍلقىاًئعً   ىعىل الهَّمًكّبى  الشَّماًفًعيُّر  شىحَّمدى  كىقىحٍ  ،[44: فصعت]﴾ كى ىرىيب   أىأىٍ جىً ي   آ ىاتيىي 

ةى  أىبيت كىقىاؿى   أىٍ ظىمى  فػىقىحٍ  اٍلعىرىبًيَّمةً  غىيػٍرى  ًفيىً  أىفَّم  زى ىمى  فى ىمٍ   يًمْبو   ىرىيبٍّ  بًًعسىافو  اٍلقيٍرآفي  أيٍنزًؿى  ًإ٭بَّمىا:  يمػىٍيحى
 .اٍلقىٍتؿى  أىٍ مػىرى  فػىقىحٍ  بًالهَّممىًطيَّمةً   ذابا أىفَّم  زى ىمى  كى ىمٍ  اٍلقىٍتؿى 

  ىمً   ىجىزىتٍ  ًإ٭بَّمىا اٍلعىرىبى  أىفَّم   يحيػىتىييِّنمه  لىحيػىتىيَّممى  شىٍياه  اٍلعىرىبً  غىٍّبً  ليغىةً  ً مٍ  ًفيىً   ىافى  لىتٍ : فىاًرسو  اٍبمي  كىقىاؿى 
تٍػيىافً   . ػىٍعرًفيتنػىهىا الى  بًعيغىاتو  أىتىل ًِلىنَّمىي  ٗبًٍثًعىً  اٍْلً

ا اٍلقيٍرآفً  ً مى  أىٍلفىاظو  تػىٍفًسّبً  ً مٍ  كىغىٍّبًوً   ىمَّماسو  اٍبمً   ىمً  كىرىدى   ىا: جىرً رو  اٍبمي  كىقىاؿى   أىكً  بًاٍلفىارًًسيَّمةً  أىنػَّمهى
ا اتػَّمفىقى  ًإ٭بَّمىا ذىًلكى  ٫بىٍتً  أىكٍ  الهَّممىًطيَّمةً  أىكً  ا٢بٍىمىًشيَّمةً   بًعىٍفظو  كىا٢بٍىمىشىةي  كىاٍلفيٍرسي  اٍلعىرىبي  هًبىا فػىحيىكىعَّم ىتٍ  العُّرغىاتً  تػىتىاريدي  ًفيهى
 (1)ػ " .كىاًاحو 

 :رأي  اقائلهن باا ع ّرب وأدالمم
نالاظ أف يهاؾ ٝبم  م العغت ْب ٯبهبتف إٔب القتؿ بتجتد ا٤بعٌرب ُب لغة العرب كلذلك 

 .٪بحيم ُب  عاٝبهم ٰبكتف بعض اِللفاظ ك قتلتف أهنا  م ا٤بعٌرب
 الكع ة تكتف أف إال كااحة،  ع ة ُب ٯبحي عاف ال كالكاؼ القاؼ ":(يػ170: ت)ا٣بعيع قاؿ

 الكع ات يذو كغّب. الـز بفصع إال  أتع  ال القاؼ  م ا١بيم ك ذلك العجم،  الـ  م  عربة
  (2)."فارسية كال ٧بضة بعربية ليسحيا كالقىمىجي  ا١بيتاًلقي  كيي ا٤بعربة،

 فقح أ ثر  م اكا ة ا٤بعٌرب كخاصة  هى الفارسي كلعع (يػ321: ت)بم ديرىٍ ح اِلزدم اأ ا 
ار  عرؼ الَّمًذم: كالقهاقم: " ذلك اسحيفادو  م راعحيى إٔب فارس فهجحو  قتؿ ُب ٝبهرتى اا ً ٍقحى

ى
 ُب  ا٤ب

 (3)." يعرب فىارسي ييتى : اٍِلىٍص ىًعي قىاؿى .  ىهىي  فيبفر اِلىٍرض بىاًام
 (4)." يعرب فىارسي ًبىً   حيمخر الَّمًذم اٍلعتد: كاِللتة: " كقاؿ ُب  تضم آخر

                                                 
1

 .(125/ 2 )القرآف  عـت ُب اْلتقاف 

2
 (.6/ 5 )العْب 

3
 .(22/ 1 )العغة ٝبهرة 

4
 (.247/ 1)نفس ا٤برجم  
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  (1)."ا١ٍبح كىييتى  اٍلعىرىب ًبىً  تىكىعَّم ت كىقح  يعرب فىارسي: كىاٍلمٍخت: " كقاؿ ُب  تضم آخر 
   (2)."الح ماج  م  ىٍأخيتذ  يعرب فىارسي أىصعى الهقش: كالحبج: "كقاؿ ُب  تضم آخر

: قاؿ اِل ْب،: العرب  هح القفاف ":اِل رايب ابم   م(يػ328: ت)أبت بكر اِلنمارمكاكل 
 ( 3)." عرب فارسي كيت

  (4)." عرَّمب فارسي   كيت. الصَّمٍهجي  كيت.  ثعى: أم يذا، شرجي  يذا:"(ق350)الفارايب كقاؿ 
؛ كىييتى  فارًسي   كىييتى . . ا١بىٍتخىافي : العا َّمةي  تىقتؿ" : اىاًبً   أىيب  م(ق370)اِلزيرمكاكل    يعىرَّمبه

  (5)."كا١بىرً مي  ا٤بًٍسطحي : بالعربيَّمةً 
 كخاصة  هى الفارسي ك٩با   م اكا حيى ا٤بعٌرب ُب صبااى(يػ393 ت)ا١بتيرمكقح أ ثر 

 الذم كيت الرغيً ، اافظي  أم باف،  ردو أصعى  عرب، فارسي ،  عج ة غّب بالحاؿ ا١بىٍردىبافي :" قالى
: الفراا كأنشح. غّبو  حيهاكلى ال  ي ا٣بتاف  عل  كتف شيا  عل مشالى  ضم
 ذىا  ىا  يٍهتى ُب قػىٍتـو شىهىاكىلإ
 

فىالى ٘بىٍعىٍع مًشىالىكى جىٍرديبىاننا ****
(6).(7) 

  
 تَ َفرَّتَدت َأ  اءٍ  ِ َهاَقةِ  فصل في " ُب  حيابى فقى العغة (يػ429: ت)أبت  هصتر الثعاليب ك قح 

؛ :اِلكىاين  ً مى  ف ٍهها."ِىيَ  َك ا تَ رِْكَما أوْ  تَ ْعرِيهما إاى  اَعربُ  فاْضطرَّتتِ   اعربِ  ُدونَ   افْرسُ  ِبَما  الكيتزي
؛ اْلٍبرً ق؛   (8).القىٍصعىةي  الطَّممىقي؛ ا٣ًبتىافي؛ الطَّمٍشتي

ا اٍلعىجم ليغىة  م  عربة أىٍلفىاظ اٍلقيٍرآف ُب :" (يػ478:ت) ا١بت ِبكقاؿ   كىييتى . اْلسحيربؽ ً هػٍهى
 الى  كاْلسحيربؽ. اسحيفعع كزف  عل اٍسم اٍلعىرىب ليغىة ُب  لىٍيسى : قيع فىًإف...اٍلعىجم بًًعسىاف اسحيربو  يعرب

                                                 
1

 (.252/ 1)نفس ا٤برجم  

2
 (.264/ 1)نفس ا٤برجم  

3
 (.86/ 1 )الهاس  ع ات  عاين ُب الزاير 

4
 (.99/ 1 )اِلدب د تاف  عجم 

5
 (.19/ 7 )العغة هتذ ب 

6
: ت)ابم السكيت،ك(468/ 2) الغر ب ا٤بصه   ُب (يػ224: ت)القاسم بم سالـٌ كالميت ٓب أجحو  هح الفراا كأكردو  

 .(330/ 1 )،(يػ276: ت)بم قحييمة ا٤بهستب الا١براثيم ؛  ك ذا يت ُب (16: ص)الكهز العغتم ُب العسم العريب  ُب (يػ244
7

 (.99/ 1 )العربية كصباح العغة تاج الصباح 

8
 (.208: ص ).فقى العغة كسر العربية 
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  ىم  ػىٍهًفيى الى  نىًظّبو كىاٍنحًيفىاا. لىىي  نىًظّب الى  العُّرغىة كضم ُب  شىاذ اٍسم  م كى م: ككزنى؛ قيع كىضعى ُب  لىىي  نىًظّب
  (1)."العُّرغىة أصع

 
 :رأي يج ع بهن  ا ذىبهن

أٌف ا٣بالؼ ُب ا٤بسألة  كاد  كتف لفظيان، ِلف القائعْب باْلنكار أيم - كا أ عم-أرجح 
اسحيحالالهتم أف القرآف  ريب؛ أ ا القائعتف با٤بعٌرب كيم أ ثر أيع العغة، فعم  هفتا  ربية يذو اِللفاظ 
بع اكتيا ُب  عاٝبهم العربية، كإ٭با قالتا أصعها غّب  ريب ٍب  ربت كأخذت قياس العرب ُب الهطق، 

 شيا، العرب لغة غّب  م ًفيىً   ىافى  لىتٍ  القرآف: "ُب قتلى (ق395)ابم فارسكبذلك تعربت، أ ا اٌجة 
."ًفيىً   ىا ذىًلكى  كىُب   عرفتهنا، ال بعغات أٌب ِلنى ٗبثعى اْلتياف  م  ىجىزت إ٭با العرب أف  حيتٍيمً  لحيتيَّمم

(2) 
 فهي اجة قت ٌة ُب االة  تف العرب ٓب تفهم يذو اِللفاظ، لكم العرب اْب نزؿ القرآف ٓب (2)."ًفيىً 

 . تهكر  ربيحٌيها ِلهٌنا  يريِّنبت قمع نزكلى، كأصمح  م تراثها
اِلنحلسي ابم  طيَّمة كبذلك زالت الععة الٍب  م أجعها تهحيقح  ربية القرآف، كلعع 

 لفظة فيى فعيس  مْب،  ريب بعساف نزؿ القرآف إف" :  أباف يذا ٗبا ال  حع شكان فقاؿ(يػ542:ت)
 قح فإنى ٦برايا جرل ك ا اِللفاظ يذو فأ ا آخر، لساف  م إال تفه ها فال العرب  الـ  م ٚبرج
 قر ش، كبراعٍب بحيجارات اِللسهة لسائر ٨بالطة بعض بعساهنا القرآف نزؿ الٍب العاربة لععرب  اف

   رك ك سفر ا٣بطاب، بم   ر كسفر الشاـ، إٔب مشس  مح بم أ ية بم   رك أيب بم  سافر ك سفر
  م لهصارايا كصبمحيى ا٢بّبة إٔب اِل شل ك سفر ا٢بمشة، أرض إٔب التليح بم ك  ارة العاصي بم

 اركفها،  م بالهقص بعضها غّبت أ ج ية ألفاظا  عى هبذا العرب فععقت العغة، ُب اجة  تنى
 الصر ح، العريب ٦برل جرت اٌب ك٧باكراهتا أشعاريا ُب كاسحيع عحيها العج ة، ثقع ٚبفي  إٔب كجرت
 غّبو، لغة ُب ٗبا الصر ح فكجهعى  ا  ريب جهعها فإف القرآف، هبا نزؿ ا٢بح يذا ك عل المياف، هبا ككقم
  (3)."فاار  عُب  ٌماس ابم  عرؼ ٓب   ا

                                                 
1

 مح ا٤بعك بم  مح ا بم  تس  بم ٧ب ح ا١بت ِب، أبت ا٤بعإب، ر م الح م، ا٤بعقب بإ اـ ا٢بر ْب ، الحيعخيص ُب أصتؿ الفقى 
 (.221/ 219/ 1 ).بّبكت– دار المشائر اْلسال ية : الهاشر،  مح ا جتٓب الهمإب كبشّب أٞبح الع رم: اقق، (يػ478: ت)
2

 (.3: ص ) ال ها ُب العرب كسهم ك سائعها العربية العغة فقى ُب الصاايب 
 

3
 (.51/ 1 ) طية ابم تفسّب 
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: ت)أبت  يميح القاسم بم سالٌـ كيذا ا١ب م بْب القتلْب يت اِلقرب كقح رجبى اْل اـ 
:  عل  ذيب القائعْب با٤بعٌرب فقاؿ (210:ت) ُب  عرض اح ثى  م ا َباض أيب  ميحة(يػ224

اً " ا كىذيب  ذيبو  ًإٔبى  ذىيىميتا كىلىكههيمٍ   يمػىٍيحىة أيب  م بالحيأك ع أ عم فػىهىؤيالى ٮبيىا غىّبو ًإٔبى  يىذى   يًصيب كىً الى
 ٍبَّم  اِلىٍصع  عل أيكلىًئكى  فػىقىاؿى  اِلىٍصع ُب  اٍلعىرىب ًلسىاف ًبغىٍّب  ا٢بٍيريكؼ يىًذو أصع أىف كىذىًلكى  ا شىااى  ًإف

ا٢بٍىاؿ  ج ية اِلىٍصع يىًذو  ُب   ىرىبًيَّمة فىًهيى  ًإ َّماو بحيعر مها  ىرىبيا فىصىارى  فعرٌبحيى بألسهحيها اٍلعىرىب ًبىً  لفظت
يعنا ا القىٍتؿ  صحؽ اٍلفىرً قىٍْبً ٝبًى  ( 1)".فػىهىذى

 ُب  عرض اح ثى  م بعض الكع ات ايح (يػ1069: ت)شهاب الح م ا٣بفاجي كقاؿ 
 لفقح الرـك لغة  م  عرب أم (رك ي كيت: )قتلى ؛ أم ا٤بساكم بال نقص فيى(لستُب)كقتلى ": قاؿ
 ُب ذلك  قحح كال: كقتلى نظر، كفيى القسط  م  أختذ إنى كقيع  ريٌب، إنى: كقيع العربية ُب  ادتى
 الحيعر ب بعح  ِلنى[2:  تس ]﴾  ىرىبًيًّا قػيٍرآننا أىنٍػزىٍلهىاوي  ًإنَّما﴿: تعأب قتلى ُب ا٤بذ ترة القرآف  ربية

  (2)".ااجة فال  ربيا  صّب الكالـ فصيح ُب كالس اع
 فال العرب بكالـ أ٢بق الحيعر ب كبعح: " كقاؿ ُب  تضم آخر بصحد الكالـ  م اْلسحيربؽ

 (3)". ميهان   ربيان   تنى القرآف ُب كقت ى  هاُب

كبعح المبح ايحيح ت إٔب اح ح لععى نص ُب ا٤بسألة، كٓب أجح  م ذ رو، كقح أكردو المخارم 
ثىا جىعىسى  ىٍمحي العَّمًى، كىأىبيت: قىاؿى ُب صبيبى بسهحو  صىعَّمل -قىاؿى الهَّميبُّر : فػىقىاؿى أىبيت  يتسىل:  يتسىل فػىحيىبىحَّم

ا الًعٍعمي، كى ػىٍهزًؿي ًفيهىا ا١بىٍهعي، كى ىٍكثػيري ًفيهىا »: -اي  ىعىٍيًى كىسىعَّممى  ًإفَّم بػىٍْبى  ىحىًم السَّما ىًة أى َّما نا،  ػيٍرفىمي ًفيهى
 كيذو الز ادة (4).بًًعسىاًف ا٢بىمىشىًة القىحٍيعي : ً ثٍػعىىي، كىا٥بىرٍجي ٍب أ قب ركا ة بعحيا فقاؿ . القىحٍيعي : كىا٥بىرٍجي « ا٥بىرٍجي 

أـ  م  الـ أيب  تسل؛ لكم -  صىعَّمل اي  ىعىٍيًى كىسىعَّممى -غّب كاضبة يع يي  حرجة  م  الـ الرستؿ
: قىاليتاكفيها  ثعى كز ادة  -صىعَّمل اي  ىعىٍيًى كىسىعَّممى - كجحت ركا ة ُب  سهح اْل اـ أٞبح  سهحيا إٔب الهَّميبيِّن 

                                                 
1

 (.242/ 4 )سالـ بم لعقاسم ا٢بح ح غر ب 
2

شهاب الح م أٞبح بم ،   ىعىل تٍفسًّب المىيضىاكمم كً فىا ةي الرَّماضً مً هىا ةي القىاضً : اىاًشيةي الشيِّنهىاًب  ىعىل تٍفسًّب المىيضىاًكم، اٍل يسى َّماة 
 .(29/ 6 ).بّبكت– دار صادر : دار الهشر، (يػ1069: ت)٧ب ح بم   ر ا٣بفاجي ا٤بصرم ا٢بهفي 

3
 .(12/ 8 )نفس ا٤برجم 

4
 .7065 :؛كالثاين برقم 7064 : برقم(48/ 9)صبيح المخارم  
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؟ قىاؿى بًًعسىاًف ا٢بٍىمىشىةً  هىةي قىٍح  ىرىفػٍهىايىا فىا٥ٍبىرٍجي  ىا ييتى اٍلقىحٍيعي، كى ػيٍعقىل بػىٍْبى الهَّماًس الحيػَّمهىا يري : "  ىا رىسيتؿى اً، اٍلًفحيػٍ
ا    (1)".فىالى  ىكىادي أىاىحه أىٍف  ػىٍعًرؼى أىاىحن

 كيت  ًإ ىاًد ٍبًم لىًقيطو  ك٠بي الرجع ا٤بمهم بْب أيب  تسل ك(2)كأكرد يذو الركا ة أبت  ععل ُب  سهحو
:" (يػ879: ت)أبت الفحاا ز م الح م قاسم بم قيٍطعيٍتبػىغىا ، يكذا كرد، كقاؿ فيى  قػىرىظىةى ٍبًم اىسَّمافى 

 (3)أخشل أف  كتف يذا ابم خيث ة : قعت ؛ ركل  هى إ اد بم لقيط.  ركم  م أيب  تسل اِلشعرم
 لكم رغم يذا فركا ة أيب  ععل فيها ضع  ُب (4)ػ."كقم فيى الحيبر  ، أك أف بعضهم  قتلى  ذلك

  .(5)، كيت ضعي   هح أصباب ا٢بح ح  ىٍمح اٍلغىفَّمار ٍبم اٍلقىاًسمً السهح لتجتد
 : افرق بهن  ا عرب و ايخهل

 ع  ع ة : الحخيع:" (يػ1094:ت) أبت المقاا الكفتمكا٤بعرب قح  طعق  عل الحخيع، قاؿ
ـ اٍلعىرىب كىلىٍيسىت ً ٍهىي فػىهيتى الحخيع   (6)".أدخعت ُب  ىالى

  (7).أ ا بعض العغت ْب ٯبهح بأف ا٤بعرب كالحخيع شيا كااح، ك طعق  عل ا٤بعرب دخيالن 
 .كقيع بيهه ا   ـت كخصتص، فكع  عٌرب فهت دخيع ُب اِلصع كليس  ع دخيع  عٌرب

الحخيع أ م  م ا٤بعرب فيطعق :" قاؿ  مح الرايم ٧بقق  حياب ا٤بعرَّمب  م الكالـ اِل ج ي
 عل  ع  ا دخع ُب العغة العربية  م العغات اِل ج ية ستاا أ اف ذلك ُب  صر االسحيشهاد أـ 

                                                 
1

 صبيح لغّبو، كيذا إسهاد رجالى ثقات رجاؿ الصبيح لكم :قاؿ اقق .23306 : برقم(335/ 38) سهح أٞبح ط الرسالة  
 .إ اد بم لقيط ٓب  حرؾ اذ فة

2
 .7228 : برقم(198/ 13) سهح أيب  ععل ا٤بتصعي  

3
 . قػيٍرط بم خيث ة،  م بِب قيس بم ثععمة قصح بى  

4
دراسة ، (يػ879: تا) أبت الفحاا ز م الح م قاسم بم قيٍطعيٍتبػىغىا السُّرٍتديٍكين ا١ب إب ا٢بهفي ،الثقات ٩بم ٓب  قم ُب الكحيب السحية  

 ر ز الهع اف لعمبتث كالحراسات اْلسال ية كٙبقيق الَباث كالَبٝبة صهعاا، : الهاشر، شادم بم ٧ب ح بم سآب آؿ نع اف: كٙبقيق
  . 9026 : برقم(35/ 8 ). ـ2011-  يػ 1432 :اِلكٔب: ، طالي م

5
،  مح الغفار بم القاسم، أبت  رًن اِلنصارم، رافضي: (640/ 2) يزاف اال حيحاؿ  ُب (يػ748: ت)مشس الح م الذييب قاؿ  

كقاؿ .ماليس بش: كركل  ماس  م ٰبٓب . اف  م راكس الشيعة:  اف  ضم ا٢بح ح، ك قاؿ: قاؿ  عي بم ا٤بح ِب .ليس بثقة
 ايػ. مح الغفار بم القاسم بم قيس بم فهح ليس بالقتل  هحيم: المخارم

6
 .(439: ص)الكعيات  

7
 ىع ٧ب ح باسع، ٙبت إشراؼ أ د ٧ب تد  مح السالـ أٞبح شرؼ (رسالة د حيتراو لطالب)ا٤بعىرَّمب كالحَّمخيع ُب العغة العربية،:  هظر 

 (.19ص).ـ2002-ق1423:با سحياف، سهة ا٤بهاقشة-إسالـ آباد-الح م،ا١با عة اْلسال ية العا٤بية
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بعحو، كستاا خضم  هح الحيعر ب ل صتات كاِلبهية العربية أـ ٓب ٱبضم؛ كستاا  اف نكرة أـ  ع ان، 
 ( 1)".ذلك أف  م العغت ْب  م ال  س ل الععم  م الحخيع  عربان 

اغات "ك عادتى ابم  ٌماس رائح يذا الفم ايح أكرد ا٤بعٌرب في ا  هسب إليى  م  حياب 
كأكؿ  م ": " ا٤بهذب في ا كقم ُب القرآف  م ا٤بعرب" قي ٙبقيقى لكحيابالحيها ي الراجي، قاؿ " اعرب

ايحيم  م يؤالا هبذا الفم يت ابم  ٌماس، لقح كصعها  حيابى الذم  عزل  ادة إليى، كالاظها أف ابم 
 ٌماس ٓب  قحيصر فيى، أك  عل أصح تعمّب، ٓب تقحيصر الركا ات ا٤بعزكة إليى  عل لغات قمائع العرب، بع 

 (2)".تعحهتا إٔب لغات الفرس كالهمط كا٢بمشية كغّبيا
 .كالكحياب لغات العرب، تكع ها  م نسمحيى ُب ا٤بمبح الذم قمع يذا ٗبا غهية  م إ ادتى يها

ك٩با ركم  م ابم : كيذو بعض اله اذج سقهايا اسب ا٤بههج الذم اتمعهاو ُب ا٤بمبح السابق
 : ٌماس ُب ا٤بعٌرب ُب تفسّب القرآف الكرًن  م بياف أثر ذلك  عل أيع العغة

 
o ما عّرب من  احبشهة إاى  اعربهة: 

 .[114:  الوبة ]َ ِلهمٌ  أَلَوَّت هٌ  ِإبْ َر ِىهمَ  ِإنَّت ﴿: في قواو تعااى .1

، اٍبمً   ىمً  ً ٍكرً ىةى،  ىمٍ  بسهحو (310:ت)أسهح الطربم  بًًعسىافً  اٍل يتًقمي : اٍِلىكَّماوي : " قىاؿى   ىمَّماسو
  (4)."يت ا٤بؤ م با٢بمشية :" كقيع (3). ذا كرد  م  طاا ك كر ة.  "ا٢بٍىمىشىةً 

 أم ، الح َّماا: اِلٌكاو أف: أاحيا ":تأك الت  شرة فيى: (يػ450:ت)أبت ا٢بسم ا٤باكٍردمكنقع 
 قالى ، ا٤بتقم أنى: الثالح. ا٢بسم قالى ، الرايم أنى: الثاين.  سعتد ابم قالى ، الح اا  كثر الذم
 سعيح قالى ، ا٤بسميِّنح أنى: ا٣با س.  ماس ابم قالى ، ا٢بمشة بعغة ، ا٤بؤ م أنى: الرابم. ك طاا  كر ة
 أنى: السابم. أ ضان   ماس ابم  م  ركم كيذا ، القرآف تالكة  كثر الذم أنى: السادس. ا٤بسيب بم

 بم ا  مح ركاو ، ا٣باشم ا٤بحيضرع أنى: الحياسم. ٦بايح قالى ، الفقيى أنى: الثا م. ذر أبت قالى ، ا٤بحيأٌكو
                                                 

1
 (.17ص). قح ة اقق لكحياب ا٤بعرَّمب  م الكالـ اِل ج ي 

2
: قق، تح(يػ911: ت) مح الرٞبم بم أيب بكر، جالؿ الح م السيتاي،  ا٤بهذب في ا كقم ُب القرآف  م ا٤بعرب قح ة اقق 

 (.3ص).الحيها ي الراجي ا٥بامشي

3
 .17392 : كبرقم17391 :برقم (527/ 14 )شا ر ت الطربم تفسّب 

4
 .17402 : برقم(529/ 14 )نفس ا٤برجم 
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 قالى ،  هها اسحيغفر خطا او ذ ر إذا الذم أنى: العاشر .كسعم  عيى ا صعل الهيب  م ا٥باد بم شحاد
يثػىقيِّنب العىٍمحمقتؿ ك هى ، الحيتجم كيت الحيأكو  م اِلكاو كأصع. أ تب أبت

 :(1) ا٤ب
 بًعىٍيعو  أىٍراىعيها قيٍ تي   ىا ًإذىا
 

ا٢بٍىزً مً  الرَّمجيعً  آيىةى  تىأىكَّموي  ****
(2)."(3) 

لقح اخحيع  أيع الحيأك ع ُب تفسّب العفظة  عل  حة أقتاؿ،   ا أف أيع العغة أ ضان نقعتا يذا    
 بم ا  مح قاؿ:أقتاؿ سمعة اِلكاو،: كُب ":فقاؿ (يػ328: ت)أبت بكر اِلنمارما٣بالؼ ك٩بم نقعى 

يسىميِّنح: اِلكاو: جمّب بم سعيح: كقاؿ. الفقيى: اِلكاو: ٦بايح كقاؿ. الرايم: اِلكاو:  سعتد
 ك يركل. ا٤ب

. ا٤بؤ م: اِلكاو: قـت كقاؿ. الح اا: اِلكاو: قاؿ أنى  سعتد ابم  م
 بقتؿ  كااحيجتا الذنتب؛  م  حيأٌكو الذم: اِلكاو: العغة أيع كقاؿ. ا٤بتقم: اِلكاو: آخركف كقاؿ

  :الشا ر
 بًعىٍيعو  أىٍراىعيها قيٍ تي   ىا ًإذىا
 

 (4)."ا٢بٍىزً مً  الرَّمجيعً  آيىةى  تىأىكَّموي  ****
كيذا االخحيالؼ قح  رجم إٔب اتساع لساف العرب،  م الَبادؼ كاالشَباؾ،   ا ال  هفي اشَباؾ    

 .بعض اِللفاظ بْب اِلجهاس
 

 : ما ي يي ما روي عن  بن عّباس، من أىل  الغة
نىٍشتاف أكرديا ؛  ذا  (5)."ا٢بٍىمىشىة بعيغة اٍل يؤ م،: كقيع: "ُب هتذ مى (ق370) قاؿ اِلزيرم

م   .(7) ُب لسانى(يػ711: ت)اْلفر قيابم  هظتر ؛ ك(6) ُب مشس الععـت(يػ573: ت)ا٢ًبٍ ّبى

                                                 
1

يثػىقيِّنب العىٍمحم 
اتصع با٤بعك ؛ شا ر جايعي،  م أيع المبر م: العائذ بم ٧بصم بم ثععمة،  م بِب  مح القيس،  م ربيعة:  يتا٤ب

 .(239/ 3)اِل الـ لعزر عي  : هظر. كشعرو جيح فيى اك ة كرقة. ك حح الهع اف بم ا٤بهذر.   رك بم يهح، كلى فيى  حائح

2
ُب،ط الميت ُب د تاف شعر ا٤بثقب  -  عهح ا٤بخطتاات العربية-جا عة الحكؿ العربية: العمحم، ٙبقيق كشرح اسم  ا ع الٌصّبى
 (.194ص).ـ1971-ق1391:ط
3

 . (411 /410/ 2 )كالعيتف الهكت  ا٤باكردم تفسّب:  هظر 
4

 .(104/ 1 )الهاس  ع ات  عاين ُب الزاير:  هظر 
5

 (254/ 6 )العغة هتذ ب 

6
د اسْب بم  مح ا : قق، تح(يػ573: ت)نشتاف بم سعيح ا٢ب ّبل الي ِب ،  مشس الععـت كدكاا  الـ العرب  م الكعـت 

- د شق )، دار الفكر (لمهاف- بّبكت )دار الفكر ا٤بعاصر : الهاشر، د  تس  ٧ب ح  مح ا-  طهر بم  عي اْلر اين - الع رم 
 .(355/ 1). ـ1999- يػ1420 :اِلكٔب: ،(ستر ة

7
 .(473/ 13 )العرب لساف 
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 ا٤بهذب في ا كقم ُب القرآف  ُب(يػ911:ت)جالؿ الح م السيتاي  ا أثمت تعرٌ ب العفظة 
 (1). م ا٤بعرب

 
 .[29:  ارعي] ُوَبى َاُمْم َوُ ْسُن َمآٍب﴾  ﴿: في قواو تعااى .2

: الر ح]ايتىبى ٥بىيٍم﴾  ﴿:   ىٍم سىًعيًح ٍبًم جيمػىٍّبو،  ىًم اٍبًم  ىمَّماسو بسهحو( 310:ت)أسهح الطربم
  (2)".اٍسمي ا١بٍىهَّمًة بًا٢بٍىمىًشيَّمةً " :  قىاؿى .[29

قالى ، أهنا  ع ة امشية :  أاحيا":فيها ثالثة أقاك ع(يػ450:ت)أبت ا٢بسم ا٤باكٍردمكنقع 
  (3)."قالى ا١ب هتر،  ربية : الثالح. قالى  مح ا بم  سعتد،  ع ة يهح ة : الثاين. ابم  ماس

لقح اخحيع  أيع الحيأك ع ُب تفسّب العفظة  عل  حة أقتاؿ،   ا أف أيع العغة أ ضان نقعتا يذا 
كاخحيع  الهاس ُب  عُب اتىب ، فقاؿ أيع " :فقاؿ (يػ328: ت)أبت بكر اِلىنٍػمىارما٣بالؼ ك٩بم نقعى 

: كركل  م إبراييم أنى قاؿ. كيت قتؿ إبراييم الهخعي ك٦بايح. خّب ٥بم: اتىب ٥بم،  عهاو: العغة
كقاؿ سعيح بم  .  م  اجنة بااحبشهة: اتىب: كقاؿ ابم  ماس؛ ا٣بّب كالرب ة الٍب أ طايم ا: اتىب

 م قحيادة أنى ....الهيع ل ٥بم: اتىب ٥بم،  عهاو: كقاؿ ً كر ة.اسم ا١بهة با٥بهح ة: اتىب:   ىٍسجتح
  (4).."..اتىب لك إف فععت  ذا ك ذا:  ع ة  ربية، تقتؿ العرب: اتىب ٥بم: قاؿ

 
 : م ا ي يي ما روي عن  بن عباس، من أىل  الغة

 
، كاكتو  هى ك م يؤالا أبت  هصتر سعيح بم جيمىّبلقح أسهح أيع العغة يذا الرأم إٔب 

رتضل، الزَّمبيحم آب  ك(6) ُب لسانى(يػ711: ت)اْلفر قيابم  هظتر ،ك(5)ُب هتذ مى (ق370)اِلزيرم

                                                 
1

 .(75: ص).ا٤بهذب في ا كقم ُب القرآف  م ا٤بعرب 

2
 .20374:  برقم(436/ 16) شا ر :ت، تفسّب الطربم 

3
 .(111/ 3 )(. الهكت كالعيتف)تفسّب ا٤باكردم  

4
 .(449/ 1)الزاير ُب  عاين  ع ات الهاس  

5
 .(29/ 14)هتذ ب العغة  
6

 .(565/ 1)لساف العرب  



 

 

269 

 

 ، أ ا  (2) ُب غر ب ا٢بح ح(يػ597:ت) كقح اكاو ابم ا١بتزم(1)،ُب تاجى(يػ1205: ت)الزَّمبيحم 
 (3). فهسمى إٔب ابم  ٌماس(يػ1094:ت)الكفتمأبت المقاا 

جالؿ  ك(4) ُب  حيابى ا٤بعٌرب(يػ540ت)مابم ا١بىتىالًيق  أبت  هصتر  ا أثمت تعرٌ ب العفظة
  (5). ا٤بهذب في ا كقم ُب القرآف  م ا٤بعرب ُب(يػ911:ت)الح م السيتاي

 
َوُم ِقهاًل﴾  ﴿: في قواو تعااى .3  .[6:  ا  مل] ِإنَّت نَاِ َئَة  الَّتْهِل ِىَي َأَ يُّد َوْ ًئا َوَأق ْ

، اٍبمً   ىمً  جيمػىٍّبو، ٍبمً  سىًعيحً   ىمٍ  (310:ت)أسهح الطربم : ا٤بز ع ]﴾العَّمٍيعً  نىاًشئىةى  ًإفَّم   ﴿ ىمَّماسو
ـى  ًإذىا ا٢بٍىمىشىةً  بًًعسىافً " : قىاؿى  .[6   (6)".نىشىأى : قىاليتا العَّمٍيًع، ً مى  الرَّمجيعي  قىا

 كىاٍبم ٞبيح بم كى مح  ىٍهصيتر بم سعيح أخرج :  الحر ا٤بهثتر ُب(يػ911:ت)السُّرييتايكقاؿ 
 قياـ ":قىاؿى  ﴾العَّمٍيعً  نىاًشئىةى  ًإفَّم  ﴿: قػىٍتلى ُب   ىمَّماس اٍبم سهىهى ُب  كىاٍلمػىيػٍهىًقيٌ  اٍل يٍهذر كىاٍبم نصر كىاٍبم جر ر
ـى  ًإذا ا٢بٍىمىشىة بًًعسىاف العَّمٍيع   (7)".نىشأ: قىاليتا الرجع قىا

 
ـي  بًا٢بٍىمىًشيَّمةً  ًييى  ":قىاؿى  ﴾العَّمٍيعً  نىاًشئىةى  ًإفَّم  ﴿: قػىٍتلًىً  ُب   ىٍسعيتدو  اٍبمً  كركم يذا القتؿ أ ضان  ىمً   ًقيىا

  (9). يسرىة أيب  ىم ك  ىالك أيب  ذا كرد  ىم  (8)".العَّمٍيعً 
، أنى قياـ العيع : أاحيا" : فيها سحية تأك الت (يػ450:ت)أبت ا٢بسم ا٤باكٍردمكنقع 
 ا بعح : الثالح. قالى أنس بم  الك، أنى  ا بْب ا٤بغرب كالعشاا : الثاين. قالى ابم  سعتد، با٢بمشية 

                                                 
1

 .(283/ 3)تاج العركس  
2

الح حيتر  مح ا٤بعطي أ ْب : قق، تح(يػ597: ت)ٝباؿ الح م أبت الفرج  مح الرٞبم بم  عي بم ٧ب ح ا١بتزم ، غر ب ا٢بح ح 
 .(43/ 2 ).ـ1985 – 1405 :اِلكٔب: ،طلمهاف– بّبكت - دار الكحيب العع ية : الهاشر، القععجي

3
 .(588: ص)الكعيات  

4
  .439:رقم (445ص)ا٤بعرَّمب  م الكالـ اِل ج ي  عل اركؼ ا٤بعجم،  

5
 .(113: ص)ا٤بهذب في ا كقم ُب القرآف  م ا٤بعرب  

6
 (.682/ 23 )شا ر الطربم، ت تفسّب 

7
 (.316/ 8 )با٤بأثتر الحيفسّب ُب ا٤بهثتر الحر 

8
( 316/ 8 )با٤بأثتر الحيفسّب ُب ا٤بهثتر كقاؿ السيتاي ُب الحر. 19020 :برقم (3380/ 10 )٧بققا - ااًب أيب ابم تفسّب 

 .العَّمٍيع قياـ با٢بمشية ًييى : قىاؿى ﴾ العَّمٍيع ناشئة ًإف﴿: قػىٍتلى ُب   ىٍسعيتد اٍبم  ىم كىصىببىي  كىا٢بٍىاً م اىاًبً  أيب كىاٍبم شيمىة أيب اٍبم كىأخرج
9

 (.316/ 8 )با٤بأثتر الحيفسّب ُب ا٤بهثتر الحر 
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قالى ابم ، أهنا سا ات العيع ِلهنا تهشأ سا ة بعح سا ة : الرابم. قالى ا٢بسم ك٦بايح، العشاا ااخرة 
: قاؿ ابم  ماس، أف العيع  ع ناشئة : السادس. قالى  طاا ك كر ة، أنى بحا العيع : ا٣با س. قحييمة

  (1)."ِلنى  هشأ بعح الههار
 : فترد  ههم  ا  أٌب:أما أىل  الغة
 بعح ناشئة العيع آناا كيل العيع سا ات :"﴾العَّمٍيعً  نىاًشئىةى  ًإفَّم  ﴿: (يػ209:ت)أبت  ميحة قاؿ 

  (2)."ناشئة
  (3)."ابحيحأتٍ  إذا": نشأىتٍ  " م. الهاشئةى  سا اتًى: "(يػ276:ت)الح هترم بم قحييمةكقاؿ ا
 قػىٍتليىي :" اكل ا٣بالؼ ُب  عُب يذو العفظة فقاؿ (ق285 :ت)أبت إسباؽ ا٢بريبكأ ا 

 ، كىالضَّمبَّماؾي  ، ا٢بٍيسىٍْبً  ٍبمي  كى ىًعيُّر  ، كىا٢بٍىسىمي  ، أىنىسه  فىكىافى . [6: ا٤بز ع ]﴾العَّمٍيعً  نىاًشئىةى  ًإفَّم  ﴿: تػىعىأبى 
ا اٍلًكسىاًئيُّر  ذىيىبى  كىإًلىٍيىً  ، أىكَّمليىي : العَّمٍيعً  نىاًشئىةي :  ػىقيتليتفى  ، كى٦بيىاًيحه  ، كىا٢بٍىكىمي   اٍبمي  كىقىاؿى   ي ىرى  أىبيت أىٍخمػىرىين  ًفي ى
  ىاًلكو  كىأىبيت ، الزُّربػىٍّبً  كىاٍبمي  ،  ي ىرى  كىاٍبمي  ،  ىٍسعيتدو  اٍبمي  كىقىاؿى  نػىٍتً ىً  بػىٍعحى   ىافى   ىا: الهَّماًشئىةي : كى٦بيىاًيحه  ،  ىمَّماسو 
 قيٍ تى  فى ىٌبى  ، نىاًشئىةه   يعُّرىي  العَّمٍيعي : كى ىطىره  ، كىالسُّرحيِّنمُّر  ، ٦ًبٍعىزو  كىأىبيت ، كى٧بيى َّمحه  ، كىً ٍكرً ىةي  ، قػيرَّمةى  ٍبمي  كى يعىاًك ىةي ، 
  (4)".نىشىٍأتى  فػىقىحٍ 

 إف ": عهاو ﴾العَّمٍيعً  نىاًشئىةى  ًإفَّم  ﴿:  ٝبم يذو اِلقتاؿ ُب قتلى(يػ328: ت)أبت بكر اِلنمارمأ ا 
  (5)."ناشئة لى فهت العيع صالة  م ا٤بصعي أاياو  ا  ع: ا٤بفسركف قاؿ. العيع قياـ

كٓب أجح  م أيع العغة  م نسب يذو العفظة إٔب لساف ا٢بمشة أك نسب القتؿ هبا إٔب ابم 
 (يػ1094:ت)الكفتمأبت المقاا  ٌماس، كلععها  م اِللفاظ ا٤بشَب ة بْب لغحيْب، كيذا  ا أكردو 

 اتراف كىأيع قػيرىٍ ش ليغىة بىْب كفىاؽ( لىك يىٍيتى : )اٍِلىنٍػمىارًم اٍبم قىاؿى :  كنسمى البم اٍِلىنٍػمىارًم ايح قاؿ
 اٍلعىرىب كلغة ،( ًسٌجيع )ُب  كىاٍلفرس اٍلعىرىب كلغة ،( القسطاس )ُب  كىالرـك اٍلعىرىب ليغىة اتٌفقت  ى ىا
  (6)."﴾العَّمٍيعً  نىاًشئىةى  ًإفَّم   ﴿ُب  كا٢بمشة اٍلعىرىب كلغة( غىٌساؽ )ُب  كىالحيٌػٍرؾ

                                                 
1

 .(127/ 6) الهكت كالعيتف ،تفسّب ا٤باكردم  
2

 .(273/ 2 )القرآف ٦باز 

3
 .(493: ص )صقر أٞبح ت قحييمة البم القرآف غر ب 

4
 .(881/ 2 )ا٢بريب ْلبراييم ا٢بح ح غر ب 

5
 .(516/ 1 )الهاس  ع ات  عاين ُب الزاير 

6
 .(959: ص )الكعيات 
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ايح يت  هكر كجتد ا٤بعٌرب، لكم ال  هكر اشَباؾ لفظ  ا،  (310)كيذا  ا ٲبيع إليى الطربم
 ْاَقْوُل ِفي  ْابَ َهاِن َعِن  أْلَْ ُرِف  اَّتِلي  ت َّتَفَقْت ِفهَما أَْاَفاُظ  "بْب لغحيْب كلذلك  قح ُب  قح حيى فصع

 .كأسهح الركا ة  م ابم  ٌماس ُب ذلك( 1)". ْاَعَرِب َوأَْاَفاُظ َغْهرَِىا ِمْن بَ ْعِض َأْجَناِس  أْلَُممِ 
 ا٤بهذب في ا كقم ُب القرآف  ُب(يػ911:ت)جالؿ الح م السيتاي  ا أثمت تعرٌ ب العفظة 

 ( 2). م ا٤بعٌرب
 

o ما عّرب من  افار هة إاى  اعربهة: 
 .[82: ىود]﴿ِ َجارًَة ِمْن ِ جِّهٍل َمْنُضوٍد﴾ : في قواو تعااى .4

سىٍهًك كىً ٍع، : ًسجيِّنيعو بًاٍلفىارًًسيَّمةً : "  ىٍم ً ٍكرً ىةى،  ىًم اٍبًم  ىمَّماسو  (ق310:ت)أسهح الطربم
 (5).كقاؿ بى ٦بايح (4). ذا أكردو المخارم ُب صبيبى  ععقا (3)."اىجىره كىًاْبه 

 ":ِ جِّهلٍ "قول أىل  الغة في 
كالسجيع اجارة  ا٤بحر، كيت اجىر كاْب، ك يفسَّمر أنى  يعرَّمبه  ":(يػ170:ت)ا٣بعيع قاؿ

   (6)."دخيعه 
 كىقح :"قاؿ (209) ُب  عرض ردو  عل أيب  ميحة(يػ224: ت)أبت  يميح القاسم بم سالٌـأ ا 

ايح كىً ٍكرً ىة كىغىّبيم ُب أارؼ  ىًثّبىة أىنػَّمهىا  م غّب ًلسىاف اٍلعىرىب  ثع ًسٌجيع : ريًكمى  ىم اٍبم  ىمَّماس كى٦بي
ة ًا أ عم بالحيأك ع  م أيب  يمػىٍيحى   (7)".كا٤بشكاة كاليٌم كىالطتر كأبار ق كاسحيربؽ كىغّب ذىًلك فػىهىؤيالى

، ففي الحيفسّب أهنا :"(يػ311:ت)أبت إسباؽ الزجاج كقاؿ   كقح قاؿ الٌهاس ُب ًسجيع أٍقتاالن
، كالعرب ال تعرؼ يذا: كقاؿ أيع العغة. كًاجىارىة ً ٍم ًجعٍّ  كالذم  هحم أنى إذىا . يت فارًًسي  يعرَّمبه

                                                 
1

 .(13/ 1)ت شا ر ، تفسّب الطربم  

2
 .(152: ص)ا٤بهذب في ا كقم ُب القرآف  م ا٤بعرب  

3
 .18433 : برقم(434/ 15)ت شا ر ، تفسّب الطربم  

4
 .(177/ 6)صبيح المخارم  

5
كىأخرج اٍلفٍر ىايبٌ كىاٍبم جر ر كىاٍبم اٍل يٍهذر كىاٍبم أيب اىاًًب كىأىبيت الشَّمٍيخ : (464/ 4)الحر ا٤بهثتر ُب الحيفسّب با٤بأثتر قاؿ السيتاي ُب  

 .بًاٍلفىارًًسيَّمًة أٌك٥با ًاجىارىة كىآًخريىا اْب:  ىم ٦بيىاًيح رىًضي ا  ىهىي ُب قػىٍتلى ﴿ًاجىارىة  م سجيع﴾ قىاؿى 
6

 .(54/ 6)العْب  

7
 .(242/ 4)غر ب ا٢بح ح لعقاسم بم سالـ  
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قح ذ ر يذو ا٢بجارة ُب قصة - جعَّم كى ىزَّم -  اف يذا الحيفسّبي صىبيبان فهت فارًسي أٍ ًربى ِلف العَّمى
 فقح تمْبَّم لععرب  ا  يًِبى بػ ؛[33: الذار ات]﴿لًهػيٍرًسعى  ىعىٍيًهٍم ًاجىارىةن ً ٍم ًاْبو﴾  :قـت لتط، فقاؿ

  (1)."كىً ٍم  الـ الفرًس  ا ال ٍٰبصىل ٩با قح أٍ رىبحٍيىي العىرىبي ، سجيع
كإ٭با : "  قتؿ  م قاؿ أصعى فارسي كسحيبسهى ٍب قاؿ(يػ338:ت)أبت جعفر الٌهباس كاكل 

  (2)".﴿ ًاجىارىةن ً ٍم ًاْبو﴾ اسحيبسهاو ِلنى قاؿ ُب  تضم آخر اجارة  م اْب
،   (3).  الـ الزجاج بعفظى كٓب  سهحو إليى ُب هتذ مى(يػ370:ت)أبت  هصتر اِلزيرم كنقع 

 رتضلكآب( 4) ُب لسانى(يػ711:ت)اْلفر قيابم  هظتر كاكل القتؿ بفارسٌيحيى  ع  م 
 .(5)،ُب تاجى(يػ1205:ت)الزَّمبيحم

"   قح فصالن ُب  حيابى ا٤بهحيخب(يػ309بعح : ت) عي بم ا٢بسم ا٥بيهائي اِلزدمٍب كجحت 
﴿تػىٍرً يًهٍم ًٕبًجىارىةو ً ٍم  :قتلى  ٌز كٌجع:" فقاؿ".بَاُب ما َدَخَل ِمْن اَُغاِت  اَعَجِم في اَُغاِت  اَعَربِ 

 ﴾  (6)."أم اىجىري ًاْبو : سىٍهٍك ً عَّم :  أصعى بالفارسية؛[4: الفيع]ًسجيِّنيعو

جالؿ  ك(7) ُب  حيابى ا٤بعٌرب(يػ540ت)مابم ا١بىتىالًيق  أبت  هصتر  ا أثمت تعرٌ ب العفظة
 (8). ا٤بهذب في ا كقم ُب القرآف  م ا٤بعٌرب ُب(يػ911:ت)الح م السيتاي

 

o ما عّرب من  انبطّهة إاى  اعربهة: 
 .[1:  و] و ﴾  ﴿: في قواو تعااى .5

                                                 
1

 .(70/ 3) عاين القرآف كإ رابى لعزجاج  

2
 .(370/ 3) عاين القرآف لعهباس  

3
 .(309/ 10)هتذ ب العغة 

4
 .(327/ 11)لساف العرب  

5
 .(179/ 29)تاج العركس  

6
: قق تح(يػ309بعح : ت )( راع اله ع) عي بم ا٢بسم ا٥بيهائي اِلزدم، أبت ا٢بسم ا٤بعقب بػ ، ا٤بهحيخب  م غر ب  الـ العرب 

- يػ 1409:اِلكٔب: ط-  عهح المبتث العع ية كإاياا الَباث اْلسال ي- جا عة أـ القرل : الهاشر، د ٧ب ح بم أٞبح الع رم
 .(600: ص).ـ1989

7
  .336:رقم (365ص)ا٤بعرَّمب  م الكالـ اِل ج ي  عل اركؼ ا٤بعجم،  

8
 .(97: ص)ا٤بهذب في ا كقم ُب القرآف  م ا٤بعرب  
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 ىا :  بًالهَّممىًطيَّمةً "[:1: اى]اى ﴾  ﴿:  ىٍم ً ٍكرً ىةى،  ىًم اٍبًم  ىمَّماسو  (ق310:ت)أسهح الطربم
 .سىًعيح ٍبم جيمػىٍّبو   م ار ق (2).ق تفسّب ُب(يػ327:ت) ابم أيب ااًبكأخرجها (1)".رىجيعي 

  (3).ً ٍكرً ىة، كىالضَّمبَّماؾ  ا نسمها المخارم ُب صبيبى إٔب 
 

 :م ن نقل ىذ  من أىل  الغة
 ىا : ًييى بالهَّممىًطٌية: كىقىاؿى سعيح بم جيمىّب كىً ٍكرً ىة:" (يػ370:ت)أبت  هصتر اِلزيرم قاؿ 

  (4)".كىريًكمى ذىًلك  ىم اٍبم  ىمَّماس. نزلت بعغىة  ىٌك  ىا رجع: كىقىاؿى اٍلكىٍعيبٌ . رجع
 :كىقىاؿى سىًعيحي ٍبمي جيمػىٍّبو كىً ٍكرً ىةي ... ىا رجعي  ىا ًإنسافي  اىىى  :"(يػ711: ت)اْلفر قيابم  هظتر  كقاؿ 

،ُب (يػ1205:ت)الزَّمبيحم رتضلآب ذا أكرديا  (5).ًييى بالهَّممىًطيَّمة  ىا رىجيعي، كىريًكمى ذىًلكى  ىًم ابم  ماس
 (6)".تاجى

 ا٤بهذب في ا كقم ُب القرآف  ُب(يػ911:ت)جالؿ الح م السيتاي  ا أثمت تعرٌ ب العفظة 
 (7). م ا٤بعٌرب

 : سحيخعص  م يذا ا٤بمبح  ا  أٌب
 . ذيب ابم  ٌماس ُب ا٤بعرب، كبياف كجتدو ُب  الـ العرب كُب القرآف الكرًن -
 .ا٤بعرفة التاسعة البم  ٌماس، بأصتؿ العغات -
 .القحرات ا٥بائعة البم  ٌماس ُب  عرفة دالالت اِللفاظ اِلجهمية، قمع تعر مها كبعح تعر مها -
 . حـ خركج أيع العغة   ا سطرو ابم  ٌماس  م ا٤بعرب -
 حل اسحيفادة أيع العغة،  م  ههج ابم  ٌماس ُب  عرفة ا٤بعرب،  م خالؿ  رضى  عل  -

 .أكزاف ك قا يس العرب ُب الكالـ

                                                 
1

 .(266/ 18) ت شا ر ،تفسّب الطربم 

2
 .13373 : برقم(2415/ 7)تفسّب ابم أيب ااًب  

3
 .(95/ 6)صبيح المخارم  

4
 .(231/ 5)هتذ ب العغة  

5
 .(512/ 13)لساف العرب  

6
 .(431/ 36)تاج العركس  

7
 .(111: ص)ا٤بهذب في ا كقم ُب القرآف  م ا٤بعرب  
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 .بياف تحاخع بعض اِللفاظ بْب اِلجهاس ا٤بخحيعفة، كخاصة ا٤بحيجاكرة جغرافيان  -
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 وأثرىا في  اير  ة  الغوية مالمح  اوجوه و انظائر في تفسهر  بن عّباس : 

لعحـ - رضي ا  ههم-التجتو كالهظائر، ٓب تكم  عركفة  ععم  سحيقع ُب جيع الصبابةإف 
ا٢باجة إليها، لكم أدرؾ ابم  ٌماس أٮبية ٝبم اِللفاظ ا٤بحيشاهبة ُب القرآف الكرًن كتفسّبيا اسب 

سياقاهتا،   ا أدرؾ بعض الكعيات العغت ة ا٤بهضمطة ُب القرآف الكرًن، كسهباكؿ ُب يذا ا٤بمبح إبراز 
قحرات ابم  ٌماس ُب يذا اجملاؿ، كقمع الشركع ُب ا٤بقصتد ٯبحر بها تعر   بعض ا٤بصطعبات ا٤بحيععقة 

 .با٤بمبح
 :تعريف  اوجوه و انظائر

  ُب(يػ606: ت) ابم اِلثّب سمق كأف  رفها التجتو ك فردو كجى؛ قاؿ: تعريف  اوجوه و انظائر اغة
أىٍم  يٍشًمىي بػىٍعضيها بػىٍعضان، ًِلىفَّم كجيتو المػىقىر تػىحيىشابىى « أىنَّمىي ذى ىر فحيهان  تيجتو المػىقىر»:"  غر ب ا٢بح ح كاِلثر

ًثّبنا   (1)." ى
 (2)."الهظّب:  كا٤بثع:"(يػ321: ت)در ح اِلزدم أ ا الهظائر  فرد نظّب كيت الشميى كا٤بثيع؛ قاؿ ابم 

 

ا الهاظري رآٮبا سىتىاا": كىقىاؿى العَّمٍيح ف نظّبيؾ أىم ً ثٍػعيك ًِلىنَّمىي ًإذا نىظىرى إًلىٍيًه ى   (3)".فالى

أبت الفرج ابم ا١بىٍتزم أكؿ  م  ٌرؼ التجتو كالهظائر  لعع : اوجوه و انظائر  صطال اً 
كىأ عم : ايح قاؿ" اِل ْب الهتاظر ُب  عم التجتو كالهظائر ُب القرآف الكرًننزية :" ُب  حيابى .(يػ597)

أىف  عُب اٍلتيجيتو كالهظائر  أىف تكتف اٍلكىًع ىة كىاًاحىة، ذ رت ُب  ىتىاًضم  م اٍلقيٍرآف  عل لفظ كىاًاح، 
كار ة كىاًاحىة، كىأيرً ح ًبكيع  ىكىاف  عُب غّب ااخر، فىعفظ  ع  ع ة ذ رت ُب  ىتًضم نىًظّب لعفظ اٍلكىًع ىة 

  .اٍل ىٍذ يترىة ُب اٍل تضم ااخر، كىتػىٍفًسّب  ع  ع ة ٗبىٍعُب غّب  عُب ااخرل ييتى اٍلتيجيتو

ا اِلىٍصع ُب كضم  حيب اٍلتيجيتو : اٍسم ل لفاظ، كىاٍلتيجيتو: فىًإذف الهَّمظىائًر اٍسم لع عاين، فػىهىذى
كالهظائر، كىالَّمًذم أىرىادى اٍلعع ىاا ًبتىٍضم  حيب اٍلتيجيتو كالهظائر أىف  عرفتا السَّما م ٥بىًذًو الهَّمظىائًر أىف  ىعىانًيهىا 
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ة  ىٍعهىايىا ُب  يرىاد هًبىًذًو العَّمٍفظىة  ىا أيرً ح بًاٍِليٍخرىل، كىقح ٘بتز كاضعتيا فىذ ريكا  ع ة كىاًاحى
ٍٚبحيىع ، كىأىنى لىٍيسى ا٤ب
يم اٍل ىتىاًضم كىاًاح   (1)."ٝبًى

فىاٍلتيجيتوي العَّمٍفظي اٍل يٍشحيػىرىؾي الَّمًذم : "  عقمان  عل تعر   ابم ا١بتزم (يػ794: ت )ك رفى الزر شي
اٍِلىٍلفىاًظ اٍل يحيػىتىاًائىةً  ًة  ىعىافو  ىعىٍفًظ اٍِلى ىًة كىالهَّمظىائًري  ى كىًقيعى الهَّمظىائًري ُب العَّمٍفًظ كىاٍلتيجيتوي ُب  ؛  يٍسحيػىٍع ىعي ُب ً حَّم

ًة كىييٍم  ىٍذ يريكفى ُب تًٍعكى اٍلكيحييًب العَّمٍفظى  ا لىكىافى ا١بٍىٍ مي ُب اٍِلىٍلفىاًظ اٍل يٍشَبىً ى اٍل ىعىاين كىضىعي ى ًِلىنَّمىي لىٍت أيرً حى يىذى
اٍِلىٍ ثىاؿً    (2)".الَّمًذم  ىٍعهىاوي كىاًاحه ُب  ىتىاًضمى  ىًثّبىةو فػىيىٍجعىعيتفى اٍلتيجيتوى نػىٍت نا ًِلىٍقسىاـو كىالهَّمظىائًرى نػىٍت نا آخىرى  ى

 : من خالل  ارو يات  الفسهرية عن  بن عباس اوجوه و انظائر
 إٔب ابم  ماس  حيابان ُب التجتو كالهظائر ايح قاؿ ُب (يػ597)أبت الفرج ابم ا١بىٍتزم لقح نسب 

 - رىًضي ا  ىهػٍهي ىا -قح نسب  حياب ُب  اٍلتيجيتو كالهظائر  ًإٔبى ً ٍكرً ىة  ىم اٍبم  ىمَّماس :"   حيابى
 (3)."كى حياب آخر ًإٔبى  ىعٌي بم أيب اىٍعبىة  ىم اٍبم  ىمَّماس

 

 :وم ا ورد عن  بن عّباس
،  ػىقيتؿي ُب قػىٍتلًىً :  يمػىٍيح ٍبم سيعىٍي ىافى، قىاؿى   أسهحع الطربم  م ا  ٍعتي الضَّمبَّماؾى فىأىٍكرىدىييمي  ﴿: " ٠بًى

كىبًٍئسى اٍلتًٍردي ﴿: ُب ييتدى قػىٍتليىي : اٍلتًٍردي ُب اٍلقيٍرآًف أىٍربػىعىةي أىٍكرىادو :  ىافى اٍبمي  ىمَّماسو  ػىقيتؿي  [98: يتد] ﴾الهَّمارى 
اىصىبي ﴿: كىكىرىدى ُب اٍِلىٍنًميىااً  [71:  رًن] ﴾كىًإٍف ً ٍهكيٍم ًإالَّم كىارًدييىا﴿: كىُب  ىٍرًنىى  [98: يتد] {اٍل ىٍتريكدي 

 ﴾كىنىسيتؽي اٍل يٍجرًً ْبى ًإٔبى جىهىهَّممى ًكٍردنا﴿: كىكىرىدى ُب  ىٍرًنىى أىٍ ضنا [98: اِلنمياا] {جىهىهَّممي أىنٍػحييٍم ٥بىىا كىارًديكفى 
ًدىفَّم جىهىهَّممى  يعُّر بػىرٍّ كىفىاًجرو :  ىافى اٍبمي  ىمَّماسو  ػىقيتؿي  [86:  رًن] ا الحُّرخيتًؿ، كىالعَّمًى لىّبى ٍبيَّم نػيهىجيِّني ﴿.  يعُّر يىذى

  (4).[ "72:  رًن] ﴾الَّمًذ مى اتػَّمقيتا كىنىذىري الظَّماًلً ْبى ًفيهىا ًجًثيًّا
فهالاظ  ي  تحيمم ابم  ٌماس لفظ التركد ُب القرآف الكرًن كأاصاو كبٌْب  عهاو ، كيذا فيى 

إشارة إٔب يذا الععم الشر  ، كليس  عُب ذلك أف العع اا ال ٰبصتف  عاين يذو الكع ة ُب سياقاهتا 
، لكم ٝبعها ُب صترة كااحة كيت الذم  عُب بى يذا الععم  .ا٤بخحيعفة، فهذا  ععـت
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كابم  ٌماس  حرؾ العفظة كتغّباهتا ُب ا٤بعُب  م خالؿ سياقاهتا، فهذو لفظة العماس كردت ُب 
 ىٍم  ىٍ رًك  : حة  تاضم ُب القرآف الكرًن، ايح فسريا اسب سياقاهتا؛ فقاؿ في ا ركاو  هى الطربم

، قػىٍتلىىي  ييمَّم سىكىمه ": قىاؿى  [187: المقرة]﴿ييمَّم لًمىاسه لىكيٍم كىأىنٍػحييٍم لًمىاسه ٥بىيمَّم﴾ : ٍبًم ًد هىارو،  ىًم اٍبًم  ىمَّماسو
  (1) ".لىكيٍم، كىأىنٍػحييٍم سىكىمه ٥بىيمَّم 

يػٍره﴾ : كقاؿ ُب قتلى تعأب : لًمىاسي الحيػَّمٍقتىل: " قىاؿى  [26: اِل راؼ]﴿كىلًمىاسي الحيػَّمٍقتىل ذىًلكى خى
  (2)."اٍلعى ىعي الصَّماًلحي 
ا لًمىاسىهي ىا﴾ : ُب قػىٍتلًىً  ، فػىعى َّما أىصىابىا :: قىاؿى  [27: اِل راؼ]﴿ ػىٍهزًعي  ىهػٍهي ى  ىافى لًمىاسيهي ىا الظُّرفيرى

  (3)".ا٣ٍبىًطيئىةى نيزًعى  ىهػٍهي ىا، كىتيرً ىًت اٍِلىٍظفىاري تىٍذً رىةن كىزً هىةن 
ييمَّم سىكىمه لىكيٍم، كىأىنٍػحييٍم سىكىمه ": قىاؿى  [187: المقرة]﴿ييمَّم لًمىاسه لىكيٍم كىأىنٍػحييٍم لًمىاسه ٥بىيمَّم﴾ : قػىٍتلىىي كُب 
  (4)".٥بىيمَّم 

: تفسّبي العَّممًس  عل أربعًة كجتوو »: (150:ت)قاؿ  قاتع 
﴿كىالى تػىٍعًمسيتا ا٢بٍىقَّم بًاٍلمىاًاًع﴾ : ٱبًعطتفى، فذلكى قتلى ُب المقرةً :  عمستفى؛  عِب: فوجٌو منما

: آؿ   راف]{ ﴿ًٓبى تػىٍعًمسيتفى ا٢بٍىقَّم بًاٍلمىاًاعً : كنظّبيا ُب آؿ   رافى . ال ٚبًعطتا: ؛  عِب[42: المقرة]
؛ [82: اِلنعاـ]{ ﴿الَّمًذ مى آ ىهيتا كىٓبٍى  ػىٍعًمسيتا ًإٲبىانػىهيٍم ًبظيٍعمو : ٓبى ٚبًعطتفى،  قتلى ُب اِلنعاـً : ؛  عِب[71
. ٓب ٱبًعطتا اْلٲبافى بالشيِّنرؾ:  عِب

؛  عِب: و اوجو  اثاني : المقرة]﴿ييمَّم لًمىاسه لىكيٍم﴾ : سىكىمه ، فذلك قتلى ُب المقرة: العيِّنماسي
: سكمه ٥بمَّم؛  قتلًى ُب الفرقافً : ﴿كىأىنٍػحييٍم لًمىاسه ٥بىيمَّم﴾؛  عِب. نساؤ م سكمه لكم: ،  قتؿ[187

: سكهان، نظّبييا ُب  مَّم  حيساالتفى : ؛  عِب[47: الفرقاف]﴿كىييتى الَّمًذم جىعىعى لىكيمي العَّمٍيعى لًمىاسنا﴾ 
. سكهان : ؛  عِب[10: الهمأ]﴿كىجىعىٍعهىا العَّمٍيعى لًمىاسنا﴾ 
؛  عِب:و اوجُو  اثااثُ  ، فذلك قتلى ُب اِل راؼ:  العيِّنماسي قىٍح أىنٍػزىٍلهىا  ىعىٍيكيٍم  ﴿: الثيِّنياب الَّمٍب تيعمىسي

. الثياب: ؛  عِب[26: اِل راؼ]لًمىاسنا  ػيتىارًم سىٍتآًتكيٍم كىرً شنا﴾ 
﴾  ﴿: كقاؿ ُب ام الحُّرخاف . الثياب: ؛  عِب[53: الحخاف] ػىٍعمىسيتفى ً ٍم سيٍهحيسو كىًإٍسحيىمػٍرىؽو
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؛ [26: اِل راؼ]﴿كىلًمىاسي الحيػَّمٍقتىل﴾ :  قتلى ُب اِل راؼً ، عِب الع عى الصاّبى،  ذلك: و اوجُو  ار بعُ 
  (1)".الع ع الصاّب:  عِب

ـي كىاٍلمىااي :" (ق395) قاؿ ابم فارس٨بيىالىطىةو كى يحىاخىعىةو كيذو الحاللة لعفظة العماس تحؿُّر  عل  الالَّم
ً ٍم ذىًلكى لىًمٍستي الثػَّمٍتبى أىٍلمىسيىي، كىييتى اٍِلىٍصعي، . كىالسيِّنْبي أىٍصعه صىًبيحه كىاًاحه،  ىحيؿُّر  ىعىل ٨بيىالىطىةو كى يحىاخىعىةو 

طي اٍِلىٍ رً : كىالعَّمٍمسي . كىً ٍهىي تػىحيػىفىرَّمعي اٍلفيريكعي  : قىاؿى العَّمىي تػىعىأبى .  ػيقىاؿي لىمىٍستي  ىعىٍيًى اٍِلىٍ رى أيٍلًمسيىي ًبكىٍسرًيىا؛ اٍخحًيالى
طي : كىُب اٍِلىٍ ًر لىٍمسىةه، أىٍم لىٍيسى ًبتىاًضحو كىالعَّمٍمسي  . [9: اِلنعاـ]﴿كىلىعىمىٍسهىا  ىعىٍيًهٍم  ىا  ػىٍعًمسيتفى﴾  اٍخحًيالى

ـً كى ػيقىاؿي  ًبسيىي : الظَّمالى بىٍستي اٍِلىٍ رى أيالى ، كىًييى اٍ رىأىةي الرَّمجيعً : كىً مى اٍلمىابً . الى قىاؿى . كىالزَّمٍكجي لًمىاسيهىا؛ العيِّنمىاسي
: ا١بٍىٍعًحمُّر 

 ًإذىا  ىا الضَّمًجيمي ثػىُبى ًجيحىيىا
 

انىٍت  ىعىٍيًى لًمىاسنا **** ا ىٍت فىكى  تىحى
بىٍستي الرَّمجيعى اىٌبَّم  ىرىٍفتي بىاًاهىىي .  يعُّر  ىا  ػيٍعمىسي ً ٍم ثًيىابو كىًدرٍعو : كىالعَّمميتسى   ا . كىالى كى يٍسحيػىعىاري يىذى

، أىٍم  يٍسحيىٍ حيىمه كىبىًقيَّمةه : فػىيػيقىاؿي  : قىاؿى . ًفيًى  ىٍعمىسه
ٍرًا ًقهػٍتىةن   أىالى ًإفَّم بػىٍعحى اٍلعيٍحـً لًٍع ى

 
 كىبػىٍعحى اٍل ىًشيًب ايتؿى  يٍ رو كى ىٍعمىسنا ****

ٍعمىةً   ـً : كىلًٍمسي ا٥ٍبىٍتدىًج كىاٍلكى ، ًبكىٍسًر الالَّم ا ً ٍم لًمىاسو   (2)." ىا  ىعىٍيًه ى
 

 :كلهات  اقرآن
 (3).اِلٍلفػاظي كاِلساليبي التاردة ُب القرآًف  عل  عُبن  يطَّمرًد:  يعيِّنياتي القرآًف تيٍطعق ك يرادي هبا 

كيذو اْلاالقات الكيعٌية تمْبيِّن  صطعبات القرآف ُب اِللفاظ  :" سا ح بم سعي اف الطيارقاؿ 
كال تكتف يذو اْلاالقات إال بعح اسحيقرااو ، كاِلساليب، فيكتف العفظ الكعي  صطعبان قرآنيان خاٌصان 

، ك عيى فهي قا حة  رجبة  هح  لعقرآف، كيذو اِلاكاـ بعح االسحيقراا إ ا أف تكتف  عية ال تهخـر
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االخحيالؼ؛ ِلف االسحيقراا الحياـ اجة، أك تكتف  هخر ة بأ ثعة فيمْبيِّن ا٤بفسيِّنر يذو اِل ثعة، ك عل يذا 
  (1)".تكتف اِلاكاـ أغعمية، كٲبكم االسحيفادة  هها ُب الَبجيح

كلقح كرد  م ابم  ٌماس  عيات ُب بعض اِللفاظ، ايح أدرؾ أف يذو اِللفاظ تحخع ٙبت  عية 
لغت ة  ٌب أاعقت أفادت  عمن،   ا أدرؾ ُب كقت  مكر داللة بعض ا٢بركؼ ُب سياقاتى القرآنية؛ ك م 

 :٭باذج يذو الكعيات،  ا  أٌب
، قىاؿى ؼ ـً ً ًم اٍسمو ً ٍثعي ":  ىًم الضَّمبَّماًؾ،  ىًم اٍبًم  ىمَّماسو ٍسالى  يعُّر شىٍياو نىسىمىىي العَّمىي ًإٔبى غىٍّبً أىٍيًع اٍْلً

ـً فىًإ٭بَّمىا  ػىٍعًِب ًبًى الذَّمٍنبى  ٍسالى ، كى ىا نىسىمىىي ًإٔبى أىٍيًع اٍْلً   (2)".خىاًسرو، فىًإ٭بَّمىا  ػىٍعًِب ًبًى اٍلكيٍفرى
، قػىٍتليىي  ،  ىًم اٍبًم  ىمَّماسو لىعىهػىهيمي العَّمىي، كى يعُّر شىٍياو :  ػىقيتؿي  [30: الحيتبة] ﴾قىاتػىعىهيمي العَّمىي ﴿: "  ىٍم  ىًعيٍّ

  (3)".فػىهيتى لىعىمى . ُب اٍلقيٍرآًف قػىحيىعى 
، ُب قػىٍتًؿ العَّمىً ك  اىٍشري ":قىاؿى  [5: الحيكت ر] ﴾كىًإذىا اٍلتايتشي ايًشرىتٍ ﴿:  ىٍم ً ٍكرً ىةى،  ىًم اٍبًم  ىمَّماسو
اًئمً  ٍنًس، فىًإنػَّمهي ىا  يتقػىفىاًف  ػىٍتـى اٍلًقيىا ىةً :  ىٍتتػيهىا، كىاىٍشري  يعيِّن شىٍياو : اٍلمػىهى ، غىيػٍرى ا١بًٍميِّن كىاٍْلً   (4) ".اٍل ىٍتتي
 (5)". يعُّر رىٍٰبىافو ُب اٍلقيٍرآًف فػىهيتى رًٍزؽه " :  ىٍم ً ٍكرً ىةى،  ىًم اٍبًم  ىمَّماسو قىاؿى ك
، قىاؿى ك ةه " :  ىٍم سىًعيًح ٍبًم جيمػىٍّبو،  ىًم اٍبًم  ىمَّماسو   (6) ". يعُّر تىٍسًميحو ُب اٍلقيٍرآًف فػىهيتى صىالى
، قىاؿى ك كُب ركا ة  (7)". يعُّر سيٍعطىافو ُب اٍلقيٍرآًف فػىهيتى ايجَّمةه " :  ىٍم سىًعيًح ٍبًم جيمػىٍّبو،  ىًم اٍبًم  ىمَّماسو

ٍعتي اٍبمى  ىمَّماسو  ػىقيتؿي : ً ٍكرً ىةى  ػىقيتؿي  م   يعُّر سيٍعطىافو ُب اٍلقيٍرآًف فػىهيتى ايجَّمةه،  ىافى لًٍعهيٍحييًح " : ٠بًى
  (8)".سيٍعطىافه 

 
 :أما   ايلو دالاة بعض  احروف وكلهاتما في  اقرآن  ا ريم

                                                 
1

 .(161: ص) نفس ا٤برجم 
2

 .575 : برقم(417/ 1)تفسّب الطربم ت شا ر  
3

 .16628 : برقم(207/ 14) نفس ا٤برجم 

4
 .(241/ 24) نفس ا٤برجم 

5
 .(20/ 22 )نفس ا٤برجم 

6
 .(191/ 19 )نفس ا٤برجم 
7

 .(444/ 19) نفس ا٤برجم 

8
 .(444/ 19) نفس ا٤برجم 
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، قىاؿى فعم  فىًإٍف  ىافى ، فػىهيتى ٨بيىيػَّمره ًفيًى ،  (أىٍك أىكٍ ) يعُّر شىٍياو ُب اٍلقيٍرآًف " : ٦بيىاًيحو،  ىًم اٍبًم  ىمَّماسو
  (1)".فىاٍِلىكَّمؿى فىاٍِلىكَّمؿى ،  (فى ىٍم فى ىمٍ )

، قىاؿى ك ُب ركا ة  فىصىاًاميىي ٨بيىيػَّمره ًفيًى،  (أىٍك أىكٍ ) يعُّر شىٍياو ُب اٍلقيٍرآًف ":  ىٍم ٦بيىاًيحو،  ىًم اٍبًم  ىمَّماسو
حٍ )كى يعُّر شىٍياو  ، ٍبيَّم الَّمًذم  ىًعيىً  (فى ىٍم ٓبٍى ٯبًى   (2)".فىاٍِلىكَّمؿي

 :ك سحيخعص ٩با سمق  ا  أٌب
 . عرفة ابم  ٌماس لعتجتو كالهظائر،  تنى أ عم الٌهاس بالقرآف ك عانيى -
 .إدراؾ ابم  ٌماس أف ٙبح ح ا٤بعاين  كتف كفق سياقاهتا -
 .أسمقية ابم  ٌماس ُب الكالـ  م دالالت ا٢بركؼ -
 .إدراؾ ابم  ٌماس  عيات القرآف -

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1

 .3380 : برقم(75/ 3) نفس ا٤برجم 

2
 .12617 : برقم(35/ 10) نفس ا٤برجم 
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 : ا ات ة
 :  عل إٛباً ى، كبعحٕبحا٢ب حي   عل فضعًى كإنعاً ًى، كأشكيرو ُب ًخحياـ يذا اؿ

 :ٙبحيتم يذو ا٣باٛبة،  عل أيميِّن الهحيائج الٍب تتصع إليها، المااح  يرتَّممةن  عل  ا  أٌب
 
  إٌف ا٤بهظت ة الحيَّمفسّب ة تحيتق   عل  ش  ا٤بعُب، ك م ٍب ال بح  عل المااح االيحي اـ

 .بحاللة اِللفاظ
 الصبابة  طعقتف الحيأك ع ك ر حكف بى الحٌيفسّب، كقح  ر حكف بى اقيقة  ا  ؤكؿ إليى الكالـ. 
 اِلدكات الٍب تعْب  عل فهم الٌهص القرآين ك ا  حكر اتلى  م  أيمبم  ٌماس  علكؼ اكؽ 

 . البسات
  ُب بياف كتتضيح  م أكائع ا٤بفسر م، الذ م رجعتا إٔب لغًة العرًب؛- ابم  ٌماس  عحيرب 

 .دالالت ألفاظ القرآف الكرًن
 ايحي اـ ابم  ٌماس بأسماب الهزكؿ ك البساتى، لكش  الهص القرآين. 
  ايحي اـ ابم  ماس  بالعادات القتلية كالفععية الٍب كردت ُب  القرآف،   م  را اتى خطاب 

 . الشارع الذم نزؿ كفق ارائق العرب ُب الكالـ
  تفطم ابم  ٌماس لضركرة  ههج أك ا٘باو لغتم ٤بعا١بة  حيغّبات ا٢باؿ،  م فساد العساف

 .العريب
 ابم  ٌماس أف السميع ُب الرد  عل الطا هْب ُب القرآف الكرًن، يت الرجتع هبم إٔب  إدراؾ 

 الـ فصباا العرب، الذ م أقركا بمالغحيى ك جيب نظ ى،  م  ا  انتا  م الحيكذ ب ُب 
 .أصع د تاو

 ايحي اـ ابم  ٌماس بغر ب القرآف ، كاالسحيئهاس بشعر العرب  عيى . 
 أٮبية الشايح الشعرم  هح ابم  ٌماس،   صحر  م  صادر العغة. 
   أفَّم  ع اا الٌعغة الذيِّن م شار تا ُب تفسّب القرآف، ستاا تفسّبان  ماشران أك غّب  ماشرو، قح

 . ا٢بفاظ  عل القرآف كلغحيى،  مساٮبتا ُب ا٢بر ة العع ية العغت ة
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  أف ا٢بر ة العع ية لعع اا العغة ُب ٌدراساهتم العغت ة،  ا يي إالٌ ا حيحاد لال٘باو اتضاح 
 . ابم  ٌماس ُب تفسّبو لعقرآف الكرًنالذم انحيهجىالعغتم 

 ابم  ٌماس ُب ا٤بعرب، كبياف كجتدو ُب  الـ العرب كُب القرآف الكرًنرأم . 
 ا٤بعرفة التاسعة البم  ٌماس، بأصتؿ العغات. 
  دراسات لغت ة حـ خركج أيع العغة   ا سطرو ابم  ٌماس  م. 
 ا٤بسائع العغت ة؛ كخاصة  ا تععق  حل اسحيفادة أيع العغة،  م  ههج ابم  ٌماس ُب  عرفة 

 . هها بالقرآف الكرًن
  بياف تحاخع بعض اِللفاظ بْب اِلجهاس ا٤بخحيعفة، كخاصة ا٤بحيجاكرة جغرافيان. 
 عرفة ابم  ٌماس لعتجتو كالهظائر،  تنى أ عم الٌهاس بالقرآف ك عانيى . 
 إدراؾ ابم  ٌماس أف ٙبح ح ا٤بعاين  كتف كفق سياقاهتا. 
 أسمقية ابم  ٌماس ُب الكالـ  م دالالت ا٢بركؼ. 
 إدراؾ ابم  ٌماس  عيات القرآف. 
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 فمرس  ْليات  اقرآنهة
:  افاتحة

 27[ /7: الفاٙبة]غىٍّبً اٍل ىٍغضيتًب  ىعىٍيًهٍم ﴾ ﴿
:  ابقرة 

ةى كى٩بَّما رىزىقٍػهىاييٍم  (2)ذىًلكى اٍلًكحيىابي الى رىٍ بى ًفيًى ييحنل لًٍع يحيَّمًقْبى  (1)﴿ آب  الَّمًذ مى  ػيٍؤً هيتفى بًاٍلغىٍيًب كى يًقي يتفى الصَّمالى
 74[/4- 1: المقرة]كىالَّمًذ مى  ػيٍؤً هيتفى ٗبىا أيٍنزًؿى إًلىٍيكى كى ىا أيٍنزًؿى ً ٍم قػىٍمًعكى كىبًاٍاًخرىًة ييٍم  يتًقهيتفى﴾  (3) ػيٍهًفقيتفى 

 238[/11: المقرة]﴿كىًإذا ًقيعى ٥بىيٍم﴾ 
ادنا﴾   223/229[/22: المقرة]﴿فىالى ٘بىٍعىعيتا لًعَّمًى أىٍنحى

ااى يٍم ً ٍم ديكًف العَّمًى ًإٍف  يٍهحييٍم صىاًدًقْبى﴾  ﴿كىًإٍف  يٍهحييٍم ُب رىٍ بو ٩بَّما نػىزَّمٍلهىا  ىعىل  ىٍمًحنىا فىٍأتيتا ًبسيترىةو ً ٍم ً ٍثًعًى كىاٍد يتا شيهىحى
 154[/23: المقرة]

 87[/25: المقرة]﴿جىهَّماتو ٘بىٍرًم ً ٍم ٙبىٍحًيهىا اٍِلىهٍناري﴾ 
 62[/25: المقرة]﴿كى٥بىيٍم ًفيهىآ أىٍزكىاجه  ُّرطىهَّمرىةه﴾ 

ًعيفىةن﴾  ًة ًإينيِّن جىاً عه ُب اٍِلىٍرًض خى ًئكى  29[/30: المقرة]﴿كىًإٍذ قىاؿى رىبُّركى لًٍع ىالى
ا اىٍيحي ًشٍئحيي ىا كىالى تػىٍقرىبىا يىًذًو الشَّمجىرىةى فػىحيىكيتنىا ً مى ﴿ ـي اٍسكيٍم أىٍنتى كىزىٍكجيكى ا١بٍىهَّمةى كى يالى ً هػٍهىا رىغىحن كىقػيٍعهىا  ىا آدى

 23[/ 35: المقرة] ﴾الظَّماًلً ْبى 
 287[/42: المقرة]﴿كىالى تػىٍعًمسيتا ا٢بٍىقَّم بًاٍلمىاًاًع﴾ 

ا كىقيتليتا ًاطَّمةه نػىٍغًفٍر لىكيٍم خىطىا ىا يٍم كىسىهىزً حي اٍل يٍبًسًهْبى  ﴿ فػىمىحَّمؿى الَّمًذ مى ظىعى يتا قػىٍتالن غىيػٍرى  (58)كىاٍدخيعيتا اٍلمىابى سيجَّمحن
[ 59-58: المقرة]الَّمًذم ًقيعى ٥بىيٍم ﴾ 

 259[/62: المقرة]﴿ًإفَّم الَّمًذ مى آ ىهيتا كىالَّمًذ مى يىاديكا كىالهَّمصىارىل كىالصَّمابًًئْبى﴾ 
 ﴾كىًإٍذ قىاؿى  يتسىل لًقىٍتً ًى ًإفَّم العَّمىى  ىٍأ يري يٍم أىٍف تىٍذٕبىيتا بػىقىرىةن قىاليتا أىتػىحيَّمًخذينىا ييزيكنا قىاؿى أى يتذي بًالعَّمًى أىٍف أى يتفى ً مى ا١بٍىاًيًعْبى ﴿
 24[/67: المقرة]

ٍ لىهىا  ىا ًييى قىاؿى ًإنَّمىي  ػىقيتؿي ًإنػَّمهىا بػىقىرىةه الى فىاًرضه كىالى ًبٍكره  ىتىافه بػىٍْبى ذىًلكى فىافٍػعىعيتا  ىا تػيٍؤ ىريكفى   ﴿قىاليتا ادٍعي لىهىا رىبَّمكى  ػيمػىْبيِّن
 24[/68: المقرة] ﴾
ٍ لىهىا  ىا لىٍتنػيهىا قىاؿى ًإنَّمىي  ػىقيتؿي ًإنػَّمهىا بػىقىرىةه صىٍفرىااي  ﴿  24[/69: المقرة] ﴾..قىاليتا ادٍعي لىهىا رىبَّمكى  ػيمػىْبيِّن

هىا كىًإنَّما ًإٍف شىااى العَّمىي لى يٍهحيىحيكفى﴾  ٍ لىهىا  ىا ًييى ًإفَّم اٍلمػىقىرى تىشىابىىى  ىعىيػٍ  24[/70: المقرة] ﴿ قىاليتا ادٍعي لىهىا رىبَّمكى  ػيمػىْبيِّن
 24[/71: المقرة] ﴿ فىذىٕبىيتيىا كى ىا  ىاديكا  ػىٍفعىعيتفى ﴾ 

 29[/72: المقرة]﴿كىًإٍذ قػىحيػىٍعحييٍم نػىٍفسنا فىادَّمارىٍأًبيٍ ًفيهىا كىالعَّمىي ٨بيٍرًجه  ىا  يٍهحييٍم تىٍكحيي يتفى﴾ 
هىا ً يسىل اٍبمى  ىٍرًنىى اٍلمػىيػيِّنهىاًت كىأى َّمٍحنىاوي ًبريكًح اٍلقيحيًس﴾   39[/87: المقرة] ﴿كىآتػىيػٍ
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 ﴾  39/41[/99: المقرة] ﴿كىلىقىٍح أىنٍػزىٍلهىا إًلىٍيكى آ ىاتو بػىيػيِّنهىاتو
 58[/102: المقرة]﴿ كى ىا أيٍنزًؿى  ىعىل اٍل ىعىكىٍْبً بًمىاًبعى يىاريكتى كى ىاريكتى ﴾ 

 164[/105: المقرة]﴿  ػىتىدُّر الَّمًذ مى  ىفىريكا﴾ 
 39[/118: المقرة]﴿قىٍح بػىيػَّمهَّما اٍا ىاًت لًقىٍتـو  يتًقهيتفى﴾ 

 28[ /124: المقرة]﴿كىًإًذ ابٍػحيػىعىل ًإبٍػرىاًييمى رىبُّرىي ًبكىًع ىاتو فىأىٛبىَّمهيمَّم﴾ 
 59[/129: المقرة]﴿كى ػيعىعيِّن يهيمي اٍلًكحيىابى كىا٢بًٍٍك ىةى﴾ 

 140/141[/158: المقرة]﴿ًإفَّم الصَّمفىا كىاٍل ىٍركىةى ً ٍم شىعىائًًر العَّمًى﴾ 
 39[ /168: المقرة]﴿كىالى تػىحيَّمًمعيتا خيطيتىاًت الشَّمٍيطىاًف ًإنَّمىي لىكيٍم  ىحيك   يًمْبه﴾ 

 287[/187: المقرة]﴿ييمَّم لًمىاسه لىكيٍم كىأىنٍػحييٍم لًمىاسه ٥بىيمَّم﴾ 
ى لىكيمي ا٣بٍىٍيطي اٍِلىبٍػيىضي ً مى ا٣بٍىٍيًط اٍِلىٍستىًد﴾   169[/187: المقرة]﴿كى يعيتا كىاٍشرىبيتا اىٌبَّم  ػىحيىمػىْبَّم

 29/40/61[/187: المقرة]﴿كىالى تػيمىاًشريكييمَّم كىأىنٍػحييٍم  ىاً فيتفى ُب اٍل ىسىاًجًح﴾ 
 157[/189: المقرة]﴿ ىٍسأىليتنىكى  ىًم اٍِلىًيعَّمًة قيٍع ًييى  ىتىاًقيتي لًعهَّماًس كىا٢بٍىجيِّن﴾

 137[/189: المقرة]﴿كىلىٍيسى اٍلربُّر بًأىٍف تىٍأتيتا اٍلمػيييتتى ً ٍم ظيهيترًيىا﴾ 
 141[/198: المقرة]﴾ ..﴿لىٍيسى  ىعىٍيكيٍم جيهىاحه أىف تػىٍمحيػىغيتا فىٍضالن  يِّنم رَّمبيِّنكيمٍ 

 ﴾  142[/199: المقرة]﴿ ٍبيَّم أىًفيضيتا ً ٍم اىٍيحي أىفىاضى الهَّماسي
هىاييٍم ً ٍم آ ىةو بػىيػيِّنهىةو﴾   39[/211: المقرة]﴿سىٍع بىًِب ًإٍسرىائًيعى  ىٍم آتػىيػٍ

ٍ ًم كىاٍِلىقٍػرىًبْبى كىاٍليىحيىا ىل   157[/215: المقرة]﴾..﴿  ىٍسأىليتنىكى  ىاذىا  ػيٍهًفقيتفى قيٍع  ىا أىنٍػفىٍقحييٍم ً ٍم خىٍّبو فىًعٍعتىاًلحى
 157[/217: المقرة] ﴿ ىٍسأىليتنىكى  ىًم الشَّمٍهًر ا٢بٍىرىاـً ًقحيىاؿو ًفيًى قيٍع ًقحيىاؿه ًفيًى  ىًمّبه﴾

ٍيًسًر قيٍع ًفيًه ىا ًإٍٍبه  ىًمّبه كى ىهىاًفمي لًعهَّماًس كىًإٍٜبيهي ىا أىٍ مػىري   157[/219: المقرة]﴾ ...  ﴿ ىٍسأىليتنىكى  ىًم ا٣بٍىٍ ًر كىاٍل ى
يػٍره﴾    حه ٥بىيٍم خى  157[/220: المقرة]﴿كى ىٍسأىليتنىكى  ىًم اٍليىحيىا ىل قيٍع ًإٍصالى
 157[/222: المقرة]﴿كى ىٍسأىليتنىكى  ىًم اٍل ىًبيًض قيٍع ييتى أىذنل فىاٍ حيىزًليتا الهيِّنسىااى ُب اٍل ىًبيًض﴾   
ي العَّمىي لىكيمي اٍا ىاًت لىعىعَّمكيٍم تػىحيػىفىكَّمريكفى﴾   40[/219: المقرة]﴿ ىذىًلكى  ػيمػىْبيِّن

ي آ ىاتًًى لًعهَّماًس لىعىعَّمهيٍم  ػىحيىذى َّمريكفى ﴾   40[/221: المقرة]﴿كى ػيمػىْبيِّن
ٍرثىكيٍم أىىنَّم ًشٍئحييٍم﴾   144[/223: المقرة]﴿ًنسىاؤي يٍم اىٍرثه لىكيٍم فىٍأتيتا اى

 175[/225: المقرة]﴿الى  ػيؤىاًخذي يمي العَّمىي بًالعَّمٍغًت ُب أىٲٍبىاًنكيٍم﴾ 
ٍتلىٍْبً  ىاً عىٍْبً ًل ىٍم أىرىادى أىٍف  يحًيمَّم الرَّمضىا ىةى ﴾  دىييمَّم اى  28[/233: المقرة]﴿كىاٍلتىاًلحىاتي  ػيٍرًضٍعمى أىٍكالى

ي العَّمىي لىكيٍم آ ىاتًًى لىعىعَّمكيٍم تػىٍعًقعيتفى ﴾   40[ /242: المقرة]﴿ذىًلكى  ػيمػىْبيِّن
ي العَّمىي لىكيمي اٍا ىاًت لىعىعَّمكيٍم تػىحيػىفىكَّمريكفى﴾  40[/266: المقرة]﴿ ىذىًلكى  ػيمػىْبيِّن

ًثّبنا  يػٍرنا  ى  103[/269: المقرة]﴾ ...﴿ ػيٍؤٌب ا٢بًٍٍك ىةى  ىٍم  ىشىااي كى ىٍم  ػيٍؤتى ا٢بًٍٍك ىةى فػىقىٍح أيكٌبى خى
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حًيًى كى يحييًمًى كىريسيًعًى  ًئكى  75[/285: المقرة]﴾ ..﴿ آ ىمى الرَّمسيتؿي ٗبىا أيٍنزًؿى إًلىٍيًى ً ٍم رىبيِّنًى كىاٍل يٍؤً هيتفى  يع  آ ىمى بًالعَّمًى كى ىالى
: آل ع ر ن

﴿ييتى الَّمًذم أىنٍػزىؿى  ىعىٍيكى اٍلًكحيىابى ً ٍهىي آ ىاته ٧بيٍكى ىاته ييمَّم أيُّـر اٍلًكحيىاًب كىأيخىري  يحيىشىاهًبىاته فىأى َّما الَّمًذ مى ُب قػيعيتهًبًٍم زىٍ غه 
هىًة كىابحًٍيغىااى تىٍأًك ًعًى كى ىا  ػىٍععىمي تىٍأًك عىىي ًإالَّم العَّمىي كىالرَّماًسخيتفى ُب اٍلًعٍعًم  ػىقيتليتفى آ ىهَّما بًًى  فػىيىحيَّمًمعيتفى  ىا تىشىابىىى ً ٍهىي ابحًٍيغىااى اٍلًفحيػٍ

59/68/69/70/72/73/75/158/187[/7: آؿ   راف]﴾...  
ًا﴾  ﴿ اأىنٍػحييٍم يىؤيالى  260[/66: آؿ   راف]يى

 287[/71: آؿ   راف]﴿ًٓبى تػىٍعًمسيتفى ا٢بٍىقَّم بًاٍلمىاًاًع﴾ 
 168[/96: آؿ   راف]ًإفَّم أىكَّمؿى بػىٍيتو كيًضمى لًعهَّماًس لىعَّمًذم بًمىكَّمةى ﴾ ﴿

ي العَّمىي لىكيٍم آ ىاتًًى لىعىعَّمكيٍم تػىٍهحيىحيكفى﴾  40[/103: آؿ   راف]﴿ ىذىًلكى  ػيمػىْبيِّن
 238[/106: آؿ   راف]﴿كتىٍستىدُّر كيجيتوه﴾ 

ًر كىتػيٍؤً هيتفى بًالعَّمًى﴾  يػٍرى أي َّمةو أيٍخرًجىٍت لًعهَّماًس تىٍأ يريكفى بًاٍل ىٍعريكًؼ كىتػىهػٍهىٍتفى  ىًم اٍل يٍهكى : آؿ   راف]﴿ يٍهحييٍم خى
110/]125 

 39/[ 118: آؿ   راف]﴿قىٍح بػىيػَّمهَّما لىكيمي اٍا ىاًت ًإٍف  يٍهحييٍم تػىٍعًقعيتفى ﴾ 
ا بػىيىافه لًعهَّماًس﴾   35/57[/138: آؿ   راف]﴿ يىذى

 264/.[146: آؿ   راف]﴿ كى ىأى يِّنٍم ً ٍم نىيبٍّ قىاتىعى  ىعىىي رًبػيِّنيُّرتفى  ىًثّبه﴾ 
يٍدًخعىهػَّمهيٍم جىهَّماتو  ي ىفيِّنرىفَّم  ىهػٍهيٍم سىييِّنئىاهًتًٍم كىِلى ًميًعي كىقىاتػىعيتا كىقيحًيعيتا ِلى ﴿فىالَّمًذ مى يىاجىريكا كىأيٍخرًجيتا ً ٍم ًد ىارًًيٍم كىأيكذيكا ُب سى

 125[/195: آؿ   راف]٘بىٍرًم ً ٍم ٙبىٍحًيهىا اٍِلىنٍػهىاري ثػىتىابنا ً ٍم ً ٍهًح العَّمًى كىالعَّمىي ً ٍهحىوي ايٍسمي الثػَّمتىاًب﴾ 
:  انساء

 29[/4: الهساا]﴿كىآتيتا الهيِّنسىااى صىحيقىاهًتًمَّم﴾ 
ٌب  ىٍأًتْبى اٍلفىاًاشىةى ً ٍم ًنسىاًئكيٍم فىاٍسحيىٍشًهحيكا  ىعىٍيًهمَّم أىٍربػىعىةن ً ٍهكيٍم﴾  ﴿  62[ /15: الهساا]كىالالَّم

 39[/19: الهساا]﴿ًإالَّم أىٍف  ىٍأًتْبى بًفىاًاشىةو  يمػىيػيِّنهىةو﴾ 
 63[./19: الهساا]﴿كى ىاًشريكييمَّم با٤بعركؼ﴾ 

هىكيٍم بالمااع﴾   63[/29: الهساا]﴿الى تأ عتا أىٍ تىالىكيٍم بػىيػٍ
 104[/35: الهساا]﴿كىًإٍف ًخٍفحييٍم ًشقىاؽى بػىٍيًهًه ىا فىابٍػعىثيتا اىكى نا ً ٍم أىٍيًعًى كىاىكى نا ً ٍم أىٍيًعهىا﴾ 

 163/164[/42: الهساا]﴿كىالى  ىٍكحيي يتفى العَّمىى اىًح ثنا﴾ 
 164[/56: الهساا]﴿  ىزً زنا اىًكي نا﴾ 
يعنا بىًصّبنا﴾   164[/58: الهساا] ﴿٠بًى

 ﴾  67/68[/59: الهساا]﴿كىأىٍاسىمي تىٍأًك الن
ًثّبنا ﴾  فنا  ى بػَّمريكفى اٍلقيٍرآفى كىلىٍت  ىافى ً ٍم ً ٍهًح غىٍّبً العَّمًى لىتىجىحيكا ًفيًى اٍخحًيالى  154[/82: الهساا]﴿أىفىالى  ػىحيىحى
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﴿كىًإذىا جىااىييٍم أىٍ ره ً مى اٍِلىٍ ًم أىًك ا٣بٍىٍتًؼ أىذىا يتا بًًى كىلىٍت رىدُّركوي ًإٔبى الرَّمسيتًؿ كىًإٔبى أيكٕب اٍِلىٍ ًر ً هػٍهيٍم لىعىًع ىىي الَّمًذ مى 
 ﴾ تػَّممػىٍعحييمي الشَّمٍيطىافى ًإالَّم قىًعيالن  158[/83: الهساا] ىٍسحيػىٍهًمطيتنىىي ً هػٍهيٍم كىلىٍتالى فىٍضعي العَّمًى  ىعىٍيكيٍم كىرىٍٞبىحييىي الى

 164[/96: الهساا]﴿كى ىافى العَّمىي غىفيترنا رىًاي نا﴾ 
 157[ /127: الهساا]﴿كى ىٍسحيػىٍفحييتنىكى ُب الهيِّنسىاًا قيًع العَّمىي  ػيٍفحًييكيٍم ًفيًهمَّم ﴾

لىًة ﴾   .  157[/176: الهساا]﴿ ىٍسحيػىٍفحييتنىكى قيًع العَّمىي  ػيٍفحًييكيٍم ُب اٍلكىالى
ي العَّمىي لىكيٍم أىٍف تىًضعُّرتا كىالعَّمىي ًبكيعيِّن شىٍياو  ىًعيمه﴾   40/57[/176: الهساا]﴿ ػيمػىْبيِّن

:  ا ائية
 22[/1: ا٤بائحة] ﴾ ىا أى ػُّرهىا الَّمًذ مى آ ىهيتا أىٍكفيتا بًاٍلعيقيتدً ﴿

 53/57[/3: ا٤بائحة] ﴿اٍليػىٍتـى أىٍ  ىٍعتي لىكيٍم ًد هىكيٍم كىأىٍٛبىٍ تي  ىعىٍيكيٍم نًٍع ىًٍب كىرىًضيتي لىكيمي اًْلٍسالىـى ًد هان﴾
 ﴾  157[/4: ا٤بائحة]﴿  ىٍسأىليتنىكى  ىاذىا أيًاعَّم ٥بىيٍم قيٍع أيًاعَّم لىكيمي الطَّمييِّنمىاتي

 42[/15: ا٤بائحة]﴿قىٍح جىااى يٍم ً مى العَّمًى نيتره كىً حيىابه  يًمْبه﴾ 
ي ٥بىيمي اٍا ىاًت ٍبيَّم اٍنظيٍر أىىنَّم  ػيٍؤفىكيتفى﴾   39[/75: ا٤بائحة]﴿اٍنظيٍر  ىٍي ى نػيمػىْبيِّن

ي العَّمىي لىكيٍم آ ىاتًًى لىعىعَّمكيٍم تىٍشكيريكفى﴾  40[/89: ا٤بائحة]﴿ ىذىًلكى  ػيمػىْبيِّن
غي اٍل يًمْبي ﴾   44[./92: ا٤بائحة]﴿كىأىًايعيتا العَّمىى كىأىًايعيتا الرَّمسيتؿى كىاٍاذىريكا فىًإٍف تػىتىلَّمٍيحييٍم فىاٍ عى يتا أى٭بَّمىا  ىعىل رىسيتلًهىا اٍلمىالى

﴿لىٍيسى  ىعىل الَّمًذ مى آ ىهيتا كى ىً عيتا الصَّما٢بًىاًت جيهىاحه ًفي ىا اىًع يتا ًإذىا  ىا اتػَّمقىٍتا كىآ ىهيتا كى ىً عيتا الصَّما٢بًىاًت ٍبيَّم اتػَّمقىٍتا كىآ ىهيتا 
 131[/93: ا٤بائحة]ٍبيَّم اتػَّمقىٍتا كىأىٍاسىهيتا﴾ 

ا فىجىزىااه ً ٍثعي  ىا قػىحيىعى ً مى الهػَّمعىًم﴾ ﴿ م : ا٤بائحة]ا أى ػُّرهىا الَّمًذ مى آ ىهيتا الى تػىٍقحيػيعيتا الصَّمٍيحى كىأىنٍػحييٍم ايريـه كى ىٍم قػىحيػىعىىي ً ٍهكيٍم  يحيػىعى يِّنحن
95/]27/104 
يعنا فػىيػيهىميِّنئيكيٍم ٗبىا  يٍهحييٍم مى ﴿ ا أى ػُّرهىا الَّمًذ مى آ ىهيتا  ىعىٍيكيٍم أىنٍػفيسىكيٍم الى  ىضيرُّر يٍم  ىٍم ضىعَّم ًإذىا اٍيحيىحى ٍػحييٍم ًإٔبى العَّمًى  ىٍرًجعيكيٍم ٝبًى

 79[/105: ا٤بائحة]تػىٍع ىعيتفى ﴾ 
:  ألنعام

 162/163/164[/23: اِلنعاـ]﴿كىالعَّمًى رىبػَّمهىا  ىا  يهَّما  يٍشرًً ْبى﴾ 
﴾  40/[57: اِلنعاـ]﴿قيٍع ًإينيِّن  ىعىل بػىيػيِّنهىةو ً ٍم رىيبيِّن

 .59/61/170[/82: اِلنعاـ]﴿الَّمًذ مى آ ىهيتا كىٓبىٍ  ػىٍعًمسيتا ًإٲبىانػىهيٍم ًبظيٍعمو﴾ 
 160/162[/73: اِلنعاـ]﴿ ىآًبي اٍلغىٍيًب كىالشَّمهىادىًة كىييتى ا٢بٍىًكيمي ا٣بٍىًمّبي ﴾ 

 55/177/244/248[/125: اِلنعاـ]﴿كى ىٍم  يرًٍد أىٍف  يًضعَّمىي ٯبىٍعىٍع صىٍحرىوي ضىيػيِّنقنا اىرىجنا ﴾ 
 40/[157: اِلنعاـ]﴿فػىقىٍح جىااى يٍم بػىيػيِّنهىةه ً ٍم رىبيِّنكيٍم كىييحنل كىرىٍٞبىةه﴾ 

﴿كىأىٍقسى يتا بًالعَّمًى جىٍهحى أىٲٍبىاهًنًٍم لىًئٍم جىااىتٍػهيٍم آ ىةه لىيػيٍؤً هيمَّم هًبىا قيٍع ًإ٭بَّمىا اٍا ىاتي ً ٍهحى العَّمًى كى ىا  يٍشًعري يٍم أىنػَّمهىا ًإذىا جىااىٍت الى 
 47[/109: اِلنعاـ] ػيٍؤً هيتفى﴾ 
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 /56[/125: اِلنعاـ]﴿كى ىٍم  يرًٍد أىٍف  يًضعَّمىي ٯبىٍعىٍع صىٍحرىوي ضىيػيِّنقنا اىرىجنا ﴾ 
:  ألنفال

 157[/1: اِلنفاؿ]﴿ ىٍسأىليتنىكى  ىًم اٍِلىنٍػفىاًؿ قيًع اٍِلىنٍػفىاؿي لًعَّمًى كىالرَّمسيتًؿ﴾ 
﴿ ًإٍذ  ػيغىشيِّنيكيمي الهػُّرعىاسى أى ىهىةن ً ٍهىي كى ػيهػىزيِّنؿي  ىعىٍيكيٍم ً مى السَّم ىاًا  ىاان لًييطىهيِّنرى يٍم بًًى كى يٍذًيبى  ىٍهكيٍم رًٍجزى الشَّمٍيطىاًف كىلًيػىٍرًبطى 

ـى﴾  ا  132/133[/11: اِلنفاؿ] ىعىل قػيعيتًبكيٍم كى ػيثىميِّنتى بًًى اٍِلىٍقحى
ا ًإالَّم أىسىاًاّبي اٍِلىكَّمًلْبى﴾  ا ًإٍف يىذى ٍعهىا لىٍت نىشىااي لىقيٍعهىا ً ٍثعى يىذى  56[/31: اِلنفاؿ]﴿كىًإذىا تػيحيػٍعىل  ىعىٍيًهٍم آ ىاتػيهىا قىاليتا قىٍح ٠بًى

 40[/42: اِلنفاؿ]﴿لًيػىٍهًعكى  ىٍم يىعىكى  ىٍم بػىيػيِّنهىةو كىٰبىٍٓبى  ىٍم اىيَّم  ىٍم بػىيػيِّنهىةو كىًإفَّم العَّمىى لىسىً يمه  ىًعيمه ﴾ 
:  الوبة

 187[/3: الحيتبة]﴿ أىفَّم العَّمىى بىرًماه ً مى اٍل يٍشرًً ْبى كىرىسيتليىي﴾ 
 289[/30: الحيتبة]﴿قىاتػىعىهيمي العَّمىي﴾ 

عُّرتنىىي  ىا نا كىٰبيىريِّن يتنىىي  ىا نا لًيػيتىاًائيتا ً حَّمةى  ىا اىرَّمـى العَّمىي فػىييًبعُّرتا  ىا  ﴿ًإ٭بَّمىا الهَّمًسياي زً ىادىةه ُب اٍلكيٍفًر  يضىعُّر بًًى الَّمًذ مى  ىفىريكا ٰبًي
 25/132/137[/37: الحيتبة]اىرَّمـى العَّمىي زي يِّنمى ٥بىيٍم سيتاي أىٍ  ىا٥بًًٍم كىالعَّمىي الى  ػىٍهًحم اٍلقىٍتـى اٍلكىاًفرً مى ﴾ 

 160[/94: الحيتبة]﴿ ىآبًً اٍلغىٍيًب كىالشَّمهىادىًة فػىيػيهىميِّنئيكيٍم ٗبىا  يٍهحييٍم تػىٍع ىعيتفى﴾ 
﴿كىالسَّمابًقيتفى اٍِلىكَّمليتفى ً مى اٍل يهىاًجرً مى كىاٍِلىٍنصىاًر كىالَّمًذ مى اتػَّممػىعيتييٍم بًًإٍاسىافو رىًضيى العَّمىي  ىهػٍهيٍم كىرىضيتا  ىٍهىي كىأى ىحَّم ٥بىيٍم 

ا ذىًلكى اٍلفىٍتزي اٍلعىًظيمي﴾  اًلًح مى ًفيهىا أىبىحن  124/130[/100: الحيتبة]جىهَّماتو ٘بىٍرًم ٙبىٍحيػىهىا اٍِلىنٍػهىاري خى

ًعيمه ﴿ ىكَّماوه اى  276[/114: الحيتبة] ًإفَّم ًإبٍػرىاًييمى ِلى

ى ٥بىيٍم  ىا  ػىحيػَّمقيتفى ًإفَّم العَّمىى ًبكيعيِّن شىٍياو  ىًعيمه ﴾  اييٍم اىٌبَّم  ػيمػىْبيِّن : الحيتبة]﴿كى ىا  ىافى العَّمىي لًييًضعَّم قػىٍت نا بػىٍعحى ًإٍذ يىحى
115/]40 

﴿لىقىٍح تىابى العَّمىي  ىعىل الهَّميبيِّن كىاٍل يهىاًجرً مى كىاٍِلىٍنصىاًر الَّمًذ مى اتػَّممػىعيتوي ُب سىا ىًة اٍلعيٍسرىًة ً ٍم بػىٍعًح  ىا  ىادى  ىزً غي قػيعيتبي فىرً قو 
 130[/117: الحيتبة]ً هػٍهيٍم ٍبيَّم تىابى  ىعىٍيًهٍم ًإنَّمىي هًبًٍم رىايكؼه رىًايمه ﴾ 

: يونس
لىىي  ٍلىي قيٍع  ىا  ىكيتفي ٕب أىٍف أيبىحيِّن ا أىٍك بىحيِّن ﴿كىًإذىا تػيحيػٍعىل  ىعىٍيًهٍم آ ىاتػيهىا بػىيػيِّنهىاتو قىاؿى الَّمًذ مى الى  ػىٍرجيتفى لًقىااىنىا اٍئًت بًقيٍرآفو غىٍّبً يىذى

 41/46[/15:  تنس]ً ٍم تًٍعقىاًا نػىٍفًسي ًإٍف أىتَّمًممي ًإالَّم  ىا  يتاىل ًإٕبىَّم﴾ 
يطيتا بًًعٍعً ًى كىلى َّما  ىٍأهًتًٍم تىٍأًك عيىي  ىذىًلكى  ىذَّمبى الَّمًذ مى ً ٍم قػىٍمًعًهٍم فىاٍنظيٍر  ىٍي ى  ىافى  ىاًقمىةي الظَّماًلً ْبى﴾  بيتا ٗبىا ٓبىٍ ٰبًي ﴿بىٍع  ىذَّم

 68/69[/39:  تنس]
: يو ف

، 1:  تس ]ًإنَّما أىنٍػزىٍلهىاوي قػيٍرآننا  ىرىبًيًّا لىعىعَّمكيٍم تػىٍعًقعيتفى﴾  (1)﴿الر تًٍعكى آ ىاتي اٍلًكحيىاًب اٍل يًمًْب 
2/.]42/48/54/138/171/174 
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 69[./6:  تس ]﴿كى ىذىًلكى ٯبىٍحيىًميكى رىبُّركى كى ػيعىعيِّن يكى ً ٍم تىٍأًك ًع اٍِلىاىاًد ًح﴾ 
 238[/11:  تس ]﴿ ا لىكى ال تىٍأ ىهَّما﴾ 

 69[./21:  تس ]﴿كىلًهػيعىعيِّن ىىي ً ٍم تىٍأًك ًع اٍِلىاىاًد ًح ﴾ 
 ﴾  266[./23:  تس ]﴿كىرىاكىدىٍتىي الَّمًٍب ييتى ُب بػىٍيحًيهىا  ىٍم نػىٍفًسًى كىغىعَّمقىًت اٍِلىبٍػتىابى كىقىالىٍت يىٍيتى لىكى

﴿ كىدىخىعى  ىعىىي السيِّنٍجمى فػىحيػىيىاًف قىاؿى أىاىحيٮبيىا ًإينيِّن أىرىاين أىٍ ًصري ٟبىٍرنا كىقىاؿى اٍاخىري ًإينيِّن أىرىاين أىٞبًٍعي فػىٍتؽى رىٍأًسي خيمػٍزنا تىٍأ يعي 
هىا بحيىٍأًك ًعًى ًإنَّما نػىرىاؾى ً مى اٍل يٍبًسًهْبى﴾   69[ /36:  تس ]الطَّميػٍري ً ٍهىي نػىميِّنئػٍ

هىا بحيىٍأًك ًعًى﴾   69/76[.36:  يتسي ى ]﴿نػىميِّنئػٍ
ـه تػيٍرزىقىانًًى ًإالَّم نػىمَّمٍأتيكي ىا بحيىٍأًك ًعًى﴾   69[./37:  تس ] ﴿قىاؿى الى  ىٍأتًيكي ىا اىعىا

ـً بًعىاًلً ْبى ﴾  ـو كى ىا ٫بىٍمي بحيىٍأًك ًع اٍِلىٍاالى  69[./44:  تس ]﴿قىاليتا أىٍضغىاثي أىٍاالى
 69[./45:  تس ]﴿كىقىاؿى الَّمًذم ٪بىىا ً هػٍهي ىا كىادَّم ىرى بػىٍعحى أي َّمةو أىنىا أينػىميِّنئيكيٍم بحيىٍأًك ًعًى فىأىٍرًسعيتًف﴾ 

 138[ /65:  تس ]﴿كيًذًو ًبضا ىحييها ريدَّمٍت إًلىٍيها﴾  
يًّا ﴾   154./[اا ة80:  تس ]﴿ فػىعى َّما اٍسحيػىٍيأىسيتا ً ٍهىي خىعىصيتا ٪بًى

ا تىٍأًك عي ريٍؤ ىامى ً ٍم قػىٍمعي قىٍح جىعىعىهىا رىيبيِّن اىقًّا﴾  ا كىقىاؿى  ىا أىبىًت يىذى :  تس ]﴿كىرىفىمى أىبػىتىٍ ًى  ىعىل اٍلعىٍرًش كىخىرُّركا لىىي سيجَّمحن
100/.]69 

 69/76[.101:  تس ]﴿رىبيِّن قىٍح آتػىٍيحيىًِب ً مى اٍل يٍعًك كى ىعَّمٍ حيىًِب ً ٍم تىٍأًك ًع اٍِلىاىاًد ًح ﴾ 
:  ارعي

ًمّبي اٍل يحيػىعىاًؿ ﴾   160[./9: الر ح]﴿ ىآًبي اٍلغىٍيًب كىالشَّمهىادىًة اٍلكى
: إبر ىهم

ى ٥بىيٍم فػىييًضعُّر العَّمىي  ىٍم  ىشىااي كى ػىٍهًحم  ىٍم  ىشىااي كىييتى اٍلعىزً زي ا٢بٍىًكيمي﴾  ٍعهىا ً ٍم رىسيتؿو ًإالَّم بًًعسىاًف قػىٍتً ًى لًييمػىْبيِّن ﴿كى ىا أىٍرسى
[. 4: إبراييم]

[. 10: إبراييم] ﴿تيرً حيكفى أىٍف تىصيحُّركنىا  ى َّما  ىافى  ػىٍعميحي آبىاؤينىا فىٍأتيتنىا ًبسيٍعطىافو  يًمْبو﴾ 
 ﴾  278[./29: الر ح]﴿ ايتىبى ٥بىيٍم كىايٍسمي  ىآبو
 245/246/247/248[/31: الر ح]﴿ أىفػىعىٍم  ػىٍيأىًس الَّمًذ مى آ ىهيتا ﴾ 

:  احجر
  42[./1: ا٢بجر]﴿الر تًٍعكى آ ىاتي اٍلًكحيىاًب كىقػيٍرآفو  يًمْبو﴾

 155[./94: ا٢بجر]﴿ فىاٍصحىٍع ٗبىا تػيٍؤ ىري كىأىٍ ًرٍض  ىًم اٍل يٍشرًً ْبى﴾ 
 : انحل

 162[/28: الهبع]﴿فىأىٍلقىتيا السَّمعىمى  ىا  يهَّما نػىٍع ىعي ً ٍم سيتاو﴾ 
غي اٍل يًمْبي﴾   44[/35: الهبع]﴿فػىهىٍع  ىعىل الرُّرسيًع ًإالَّم اٍلمىالى
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ى لًعهَّماًس  ىا نػيزيِّنؿى إًلىٍيًهٍم  (43)﴿فىاٍسأىليتا أىٍيعى الذيِّنٍ ًر ًإٍف  يٍهحييٍم الى تػىٍععى يتفى  بًاٍلمػىيػيِّنهىاًت كىالزُّربيًر كىأىنٍػزىٍلهىا إًلىٍيكى الذيِّنٍ رى لحييمػىْبيِّن
 35/45/47/48/51/52/53/60[./44، 43: الهبع]كىلىعىعَّمهيٍم  ػىحيػىفىكَّمريكفى﴾ 

 ﴾  113/178[/47: الهبع]﴿أىٍك  ىٍأخيذىييٍم  ىعىل ٚبىىتُّرؼو
ى ٥بىيمي الَّمًذم اٍخحيػىعىفيتا ًفيًى كىييحنل كىرىٍٞبىةن لًقىٍتـو  ػيٍؤً هيتفى ﴾   45[./64: الهبع]﴿كى ىا أىنٍػزىٍلهىا  ىعىٍيكى اٍلًكحيىابى ًإالَّم لحييمػىْبيِّن

 168[/87: الهبع]كىأىٍلقىٍتا ًإٔبى العَّمًى  ػىٍت ىًئذو السَّمعىمى﴾  ﴿
يىاننا ًلكيعيِّن شىٍياو ﴾   33/39[/89: الهبع]﴿كىنػىزَّمٍلهىا  ىعىٍيكى اٍلًكحيىابى تًمػٍ

ا ًلسىافه  ىرىيب   يًمْبه﴾   156[/103: الهبع]﴿كىيىذى
:  ْل ر ء

ـي﴾  ا اٍلقيٍرآفى  ػىٍهًحم لًعَّمًٍب ًييى أىقٍػتى  43[./9: اْلسراا]﴿ًإفَّم يىذى
 ﴾ يػٍره كىأىٍاسىمي تىٍأًك الن ٍيعى ًإذىا ً ٍعحييٍم كىزًنيتا بًاٍلًقٍسطىاًس اٍل يٍسحيىًقيًم ذىًلكى خى  70[. /35: اْلسراا]﴿كىأىٍكفيتا اٍلكى

 56[./78: اْلسراا]﴿أىًقًم الصَّمالةى ليًحليٍتًؾ الشَّمٍ ًس﴾ 
 ﴾  175[./85: اْلسراا]﴿كى ىٍسأىليتنىكى  ىًم الرُّركًح قيًع الرُّركحي ً ٍم أىٍ ًر رىيبيِّن

:  ا مف
ا نىصىمنا﴾  ااىنىا لىقىٍح لىًقيهىا ً ٍم سىفىرًنىا يىذى  165[./62: الكه ]﴿آتًهىا غىحى

 ﴾  260[/63: الكه ]﴿ أىرىأىٍ تى
ا  ىعىل آثىارٮًًبىا قىصىصنا﴾   165[./64: الكه ] ﴿ فىاٍرتىحَّم

ا ًفرىاؽي بػىٍيًِب كىبػىٍيًهكى سىأينػىميِّنئيكى بحيىٍأًك ًع  ىا ٓبىٍ تىٍسحيىًطٍم  ىعىٍيًى صىمػٍرنا ﴾   70[./78: الكه ]﴿قىاؿى يىذى
 70[. /82: الكه ]﴿ كى ىا فػىعىٍعحييىي  ىٍم أىٍ رًم ذىًلكى تىٍأًك عي  ىا ٓبىٍ تىٍسًطٍم  ىعىٍيًى صىمػٍرنا﴾ 
  157[./83: الكه ]﴿كى ىٍسأىليتنىكى  ىٍم ًذم اٍلقىٍرنػىٍْبً قيٍع سىأىتٍػعيت  ىعىٍيكيٍم ً ٍهىي ذًٍ رنا﴾ 

 214[/96: الكه ]﴿آتيتين زيبػىرى ا٢بٍىًح ًح﴾ 
: مريم

 209[/11:  رًن]﴿كى ىًشيًّا﴾ 
هىاننا ً ٍم لىحينَّما كىزى ىاةن كى ىافى تىًقيًّا ﴾   212/213[./13:  رًن]﴿كىاى

 215[/23:  رًن]﴿فىأىجىااىيىا اٍل ىخىاضي ًإٔبى ًجذًٍع الهَّمٍخعىًة ﴾ 
 263[/59:  رًن]﴿فىسىٍتؼى  ػىٍعقىٍتفى غىيًّا﴾ 

 286[/71:  رًن] ﴾كىًإٍف ً ٍهكيٍم ًإالَّم كىارًدييىا﴿
يػٍره  ىقىا نا كىأىٍاسىمي نىًح ًّا ﴾  :  رًن]﴿كىًإذىا تػيحيػٍعىل  ىعىٍيًهٍم آ ىاتػيهىا بػىيػيِّنهىاتو قىاؿى الَّمًذ مى  ىفىريكا لًعَّمًذ مى آ ىهيتا أىمُّر اٍلفىرً قىٍْبً خى

73 .]
 217/218[./73:  رًن]﴿كىأىٍاسىمي نىًح ًّا ﴾ 
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 148[./97:  رًن] ﴿فىًإ٭بَّمىا  ىسَّمٍرنىاوي بًًعسىاًنكى لحييمىشيِّنرى بًًى اٍل يحيَّمًقْبى كىتػيٍهًذرى بًًى قػىٍت نا ليحًّا ﴾ 
 : و

 144[./15: اى]﴿ًإفَّم السَّما ىةى آتًيىةه أى ىادي أيٍخًفيهىا لحييٍجزىل  يعُّر نػىٍفسو ٗبىا تىٍسعىل﴾ 
 157[./105: اى] ﴿كى ىٍسأىليتنىكى  ىًم ا١ٍبًمىاًؿ فػىقيٍع  ػىٍهًسفيهىا رىيبيِّن نىٍسفنا﴾ 

 ﴾  40[./133: اى] ﴿أىكىٓبىٍ تىٍأهًتًٍم بػىيػيِّنهىةي  ىا ُب الصُّربيً  اٍِليكٔبى
:  ألنبهاء

انػىحيىا رىتٍػقنا فػىفىحيػىٍقهىاٮبيىا﴾   107./[اا ة/30:اِلنمياا]﴿ ى
 24[./33: اِلنمياا]﴿كىييتى الَّمًذم خىعىقى العَّمٍيعى كىالهػَّمهىارى كىالشَّمٍ سى كىاٍلقى ىرى  يع  ُب فػىعىكو  ىٍسمىبيتفى﴾ 

ـه  ىعىل قػىٍر ىةو﴾   265[./95: اِلنمياا]﴿كىاىرىا
 58[./96: اِلنمياا] ﴿ اىٌبَّم ًإذىا فيحًيبىٍت  ىٍأجيتجي كى ىٍأجيتجي كىييٍم ً ٍم  يعيِّن اىحىبو  ػىٍهًسعيتفى﴾ 

:  احج
 41[./16: ا٢بج]﴿كى ىذىًلكى أىنٍػزىٍلهىاوي آ ىاتو بػىيػيِّنهىاتو كىأىفَّم العَّمىى  ػىٍهًحم  ىٍم  يرً حي﴾

[. 27: ا٢بج]﴿ كىأىذيِّنٍف ُب الهَّماًس بًا٢بٍىجيِّن ﴾
عيتفى  ىعىٍيًهٍم آ ىاتًهىا﴾  ﴿كىًإذىا تػيحيػٍعىل  ىعىٍيًهٍم آ ىاتػيهىا بػىيػيِّنهىاتو تػىٍعًرؼي ُب كيجيتًو الَّمًذ مى  ىفىريكا اٍل يٍهكىرى  ىكىاديكفى  ىٍسطيتفى بًالَّمًذ مى  ػىحيػٍ

 42[./72: ا٢بج]
 87[./77: ا٢بٍىجيِّن ] ﴿ ارٍ ىعيتا كىاٍسجيحيكا﴾ 

:  ا  منون
 160[./92: ا٤بؤ هتف]﴿ ىآبًً اٍلغىٍيًب كىالشَّمهىادىًة فػىحيػىعىأبى  ى َّما  يٍشرً يتفى﴾ 
هػىهيٍم  ػىٍت ىًئذو كىالى  ػىحيىسىااىليتفى﴾   163[/101: ا٤بؤ هتف]﴿ فىالى أىٍنسىابى بػىيػٍ

:  انور
 42[./1: الهتر]﴿سيترىةه أىنٍػزىٍلهىايىا كىفػىرىٍضهىايىا كىأىنٍػزىٍلهىا ًفيهىا آ ىاتو بػىيػيِّنهىاتو لىعىعَّمكيٍم تىذى َّمريكفى﴾ 

ي العَّمىي لىكيمي اٍا ىاًت كىالعَّمىي  ىًعيمه اىًكيمه﴾  40[./18: الهتر] ﴿كى ػيمػىْبيِّن
 ﴾  39/40/57[./34: الهتر]﴿لىقىٍح أىنٍػزىٍلهىا إًلىٍيكيٍم آ ىاتو  يمػىيػيِّنهىاتو

 32[./46: الهتر]﴿ لىقىٍح أىنٍػزىٍلهىا آ ىاتو  يمػىيػيِّنهىاتو كىالعَّمىي  ػىٍهًحم  ىٍم  ىشىااي ًإٔبى ًصرىاطو  يٍسحيىًقيمو﴾ 
غي اٍل يًمْبي﴾   45[/54: الهتر]﴿كىًإٍف تيًطيعيتوي تػىٍهحيىحيكا كى ىا  ىعىل الرَّمسيتًؿ ًإالَّم اٍلمىالى

ي العَّمىي لىكيمي اٍا ىاًت كىالعَّمىي  ىًعيمه اىًكيمه﴾  40/209[. /58: الهتر]﴿ ىذىًلكى  ػيمػىْبيِّن
ًة اٍلًعشىاًا﴾   209[/58: الهتر]﴿كىً ٍم بػىٍعًح صىالى

ي العَّمىي لىكيٍم آ ىاتًًى كىالعَّمىي  ىًعيمه اىًكيمه﴾  40[/59: الهتر]﴿ ىذىًلكى  ػيمػىْبيِّن
ي العَّمىي لىكيمي اٍا ىاًت لىعىعَّمكيٍم تػىٍعًقعيتفى﴾  40[./61: الهتر]﴿ ىذىًلكى  ػيمػىْبيِّن
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:  افرقان
يػٍرنا ً ٍم ذىًلكى جىهَّماتو ٘بىٍرًم ً ٍم ٙبىٍحًيهىا اٍِلىنٍػهىاري كىٯبىٍعىٍع لىكى قيصيترنا﴾  : الفرقاف]﴿تػىمىارىؾى الَّمًذم ًإٍف شىااى جىعىعى لىكى خى

10/.]147 
هىاؾى بًا٢بٍىقيِّن كىأىٍاسىمى تػىٍفًسّبنا﴾   17[./33: الفرقاف] ﴿كىالى  ىٍأتيتنىكى ٗبىثىعو ًإالَّم ًجئػٍ

هَّممى أيكلىًئكى شىر   ىكىاننا كىأىضىعُّر سىًميالن ﴾   87[./34: الفرقاف]﴿ الَّمًذ مى ٰبيٍشىريكفى  ىعىل كيجيتًيًهٍم ًإٔبى جىهى
 287[/47: الفرقاف]﴿كىييتى الَّمًذم جىعىعى لىكيمي العَّمٍيعى لًمىاسنا﴾ 

:  اشعر ء
 32/42[./2، 1: الشعراا]تًٍعكى آ ىاتي اٍلًكحيىاًب اٍل يًمًْب﴾  (1)﴿اسم 

 57[./195: الشعراا]﴿بًًعسىافو  ىرىيبٍّ  يًمْبو﴾ 
:  ان ل

 42/173[./1: اله ع]﴿اس تًٍعكى آ ىاتي اٍلقيٍرآًف كىً حيىابو  يًمْبو ﴾ 
:  اقصص

 42[./2، 1: القصص]تًٍعكى آ ىاتي اٍلًكحيىاًب اٍل يًمًْب﴾  (1)﴿اسم 
 47[./56: القصص] ﴿ًإنَّمكى الى تػىٍهًحم  ىٍم أىٍامىٍمتى كىلىًكمَّم العَّمىى  ػىٍهًحم  ىٍم  ىشىااي كىييتى أىٍ عىمي بًاٍل يٍهحيىًح مى﴾ 

بيتًف﴾  قيًِب ًإينيِّن أىخىاؼي أىٍف  يكىذيِّن : القصص]﴿ كىأىًخي يىاريكفي ييتى أىٍفصىحي ً ِبيِّن ًلسىاننا فىأىٍرًسٍعىي  ىًعيى رًٍدانا  يصىحيِّن
34/.]261 

:  اعن بوت
غي اٍل يًمْبي﴾  بيتا فػىقىٍح  ىذَّمبى أي ىمه ً ٍم قػىٍمًعكيٍم كى ىا  ىعىل الرَّمسيتًؿ ًإالَّم اٍلمىالى  44[./18: العهكمتت]﴿كىًإٍف تيكىذيِّن

 40[./35: العهكمتت]﴿كىلىقىٍح تػىرىٍ هىا ً هػٍهىا آ ىةن بػىيػيِّنهىةن لًقىٍتـو  ػىٍعًقعيتفى﴾ 
ٍرتىابى اٍل يٍمًطعيتفى ﴾  عيت ً ٍم قػىٍمًعًى ً ٍم ً حيىابو كىالى ٚبىيطُّرىي بًيىً يًهكى ًإذنا الى  46[./48: العهكمتت]﴿كى ىا  يٍهتى تػىحيػٍ

  41[./49: العهكمتت]﴿ بىٍع ييتى آ ىاته بػىيػيِّنهىاته ُب صيحيكًر الَّمًذ مى أيكتيتا اٍلًعٍعمى كى ىا ٯبىٍبىحي بًآ ىاتًهىا ًإالَّم الظَّماًل يتفى﴾
 46[./50: العهكمتت]﴿قىاليتا لىٍتالى أيٍنزًؿى  ىعىٍيًى آ ىاته ً ٍم رىبيِّنًى قيٍع ًإ٭بَّمىا اٍا ىاتي ً ٍهحى العَّمًى كىًإ٭بَّمىا أىنىا نىًذ ره  يًمْبه﴾ 

: اق ان
 59/169[./13: لق اف]﴿ًإفَّم الشيِّنٍرؾى لىظيٍعمه  ىًظيمه﴾ 

ا كى ىا تىٍحرًم نػىٍفسه  وي ً ٍعمي السَّما ىًة كى ػيهػىزيِّنؿي اٍلغىٍيحى كى ػىٍععىمي  ىا ُب اٍِلىٍراىاـً كى ىا تىٍحرًم نػىٍفسه  ىاذىا تىٍكًسبي غىحن ﴿ًإفَّم العَّمىى ً ٍهحى
 160[. /34: لق اف]بًأىميِّن أىٍرضو ٛبىيتتي ًإفَّم العَّمىى  ىًعيمه خىًمّبه﴾ 

:  اسجية
 160[./6: السجحة]﴿ذىًلكى  ىآًبي اٍلغىٍيًب كىالشَّمهىادىًة اٍلعىزً زي الرَّمًايمي﴾ 

:  أل   ب
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اتػيهيٍم﴾   104[. /6: اِلازاب]﴿الهَّميبُّر أىٍكٔبى بًاٍل يٍؤً ًهْبى ً ٍم أىنٍػفيًسًهٍم كىأىٍزكىاجيىي أي َّمهى
 59[/34: اِلازاب]﴿كىاذٍ يٍرفى  ىا  ػيحيػٍعىل ُب بػيييتًتكيمَّم ً ٍم آ ىاًت العَّمًى كىا٢بًٍٍك ىًة﴾ 

:  ب 
 261[./14: سمأ]﴿  ىا دى٥بَّميٍم  ىعىل  ىٍتتًًى ًإالَّم دىابَّمةي اٍِلىٍرًض تىٍأ يعي ً ٍهسىأىتىىي﴾ 

﴿كىقىاؿى الَّمًذ مى  ىفىريكا الى تىٍأتًيهىا السَّما ىةي قيٍع بػىعىل كىرىيبيِّن لىحيىٍأتًيػىهَّمكيٍم  ىآبًً اٍلغىٍيًب الى  ػىٍعزيبي  ىٍهىي ً ثٍػقىاؿي ذىرَّمةو ُب السَّم ىاكىاًت كىالى 
 160[./3: سمأ]ُب اٍِلىٍرًض كىالى أىٍصغىري ً ٍم ذىًلكى كىالى أىٍ مػىري ًإالَّم ُب ً حيىابو  يًمْبو﴾ 

ا ًإالَّم  ا ًإالَّم رىجيعه  يرً حي أىٍف  ىصيحَّم يٍم  ى َّما  ىافى  ػىٍعميحي آبىاؤي يٍم كىقىاليتا  ىا يىذى ﴿كىًإذىا تػيحيػٍعىل  ىعىٍيًهٍم آ ىاتػيهىا بػىيػيِّنهىاتو قىاليتا  ىا يىذى
ا ًإالَّم ًسٍبره  يًمْبه ﴾   41/45[ ./43: سمأ]ًإٍفكه  يٍفحيػىرنل كىقىاؿى الَّمًذ مى  ىفىريكا لًٍعبىقيِّن لى َّما جىااىييٍم ًإٍف يىذى

ةو أىٍف تػىقيت يتا لًعَّمًى  ىثٍػُبى كىفػيرىادىل ٍبيَّم تػىحيػىفىكَّمريكا  ىا ًبصىاًاًمكيٍم ً ٍم ًجهَّمةو ًإٍف ييتى ًإالَّم نىًذ ره لىكيٍم بػىٍْبى  ﴿قيٍع ًإ٭بَّمىا أىً ظيكيٍم ًبتىاًاحى
 45[./46: سمأ] ىحىٍم  ىذىابو شىًح حو﴾ 

: فا ر
اًت الصُّرحيكًر﴾   160[./38: فاار]﴿ًإفَّم العَّمىى  ىآًبي غىٍيًب السَّم ىاكىاًت كىاٍِلىٍرًض ًإنَّمىي  ىًعيمه ًبذى

: يس
غي اٍل يًمْبي﴾  هىا ًإالَّم اٍلمىالى   44[./17:  س]﴿كى ىا  ىعىيػٍ

 238[/60:  س]﴿ أىٓبىٍ أىٍ هىٍح إًلىٍيكيٍم ﴾ 
 62[./69:  س]﴿كى ىا  ىعَّمٍ هىاوي الشيِّنٍعرى كى ىا  ػىٍهمىًغي لىىي ًإٍف ييتى ًإالَّم ذًٍ ره كىقػيٍرآفه  يًمْبه﴾ 
:  اصافات

 163[/27: الصافات]﴿كىأىقٍػمىعى بػىٍعضيهيٍم  ىعىل بػىٍعضو  ػىحيىسىااىليتفى﴾ 
اي اٍل يًمْبي﴾  ا ٥بىيتى اٍلمىالى   35[./106: الصافات]﴿ًإفَّم يىذى

هىاٮبيىا اٍلًكحيىابى اٍل يٍسحيىًمْبى ﴾   39[./117: الصافات]﴿كىآتػىيػٍ
: ص

بػَّمريكا آ ىاتًًى كىلًيىحيىذى َّمرى أيكليت اٍِلىٍلمىاًب﴾    48[./29: ص]﴿ ً حيىابه أىنٍػزىٍلهىاوي إًلىٍيكى  يمىارىؾه لًيىحَّم
 35[. /70: ص]﴿نىًذ ره  يًمْبه﴾ 

 164[/128:ص]﴿فىصىًعقى  ىٍم ُب السَّم ىتىاًت كى ىٍم ُب اِلىٍرًض ًإالَّم  ىٍم شىااى العَّمىي﴾ فىالى أىٍنسىابى 
:  ا مر

 162[./23: الز ر]﴿العَّمىي نػىزَّمؿى أىٍاسىمى ا٢بٍىًح ًح ً حيىابنا  يحيىشىاهًبنا  ىثىاينى﴾ 
 160[./46: الز ر]﴿قيًع العَّمهيمَّم فىاًارى السَّم ىاكىاًت كىاٍِلىٍرًض  ىآًبى اٍلغىٍيًب كىالشَّمهىادىًة﴾ 

ـه   ﴿كىنيًفخى ُب الصُّرتًر فىصىًعقى  ىٍم ُب السَّم ىاكىاًت كى ىٍم ُب اٍِلىٍرًض ًإالَّم  ىٍم شىااى العَّمىي ٍبيَّم نيًفخى ًفيًى أيٍخرىل فىًإذىا ييٍم ًقيىا
 162[. 68: الز ر] ػىٍهظيريكفى﴾
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: غافر
ؿو ﴾  [.  50: غافر]﴿قىاليتا أىكىٓبىٍ تىكي تىٍأتًيكيٍم ريسيعيكيٍم بًاٍلمػىيػيِّنهىاًت قىاليتا بػىعىل قىاليتا فىاٍد يتا كى ىا دي ىااي اٍلكىاًفرً مى ًإالَّم ُب ضىالى

 45[./52: غافر]﴿الى  ػىهػٍفىمي الظَّماًلً ْبى  ىٍعًذرىتػيهيٍم﴾ 
 162[/52: غافر]﴿الى  ػىهػٍفىمي الظَّماًلً ْبى  ىٍعًذرىتػيهيٍم﴾ 

: فصلت
 163/164[/9: فصعت]﴿ أىئًهَّمكيٍم لىحيىٍكفيريكفى بًالَّمًذم خىعىقى اِلىٍرضى ُب  ػىٍت ىٍْبً﴾ 

ا اٍلقيٍرآًف كىاٍلغىٍتا ًفيًى لىعىعَّمكيٍم تػىٍغًعميتفى﴾   155[./26: فصعت]﴿كىقىاؿى الَّمًذ مى  ىفىريكا الى تىٍس ىعيتا ٥ًبىذى
 171[/44: فصعت]﴿كىلىٍت جىعىٍعهىاوي قػيٍرآننا أىٍ جىً يًّا لىقىاليتا لىٍتالى فيصيِّنعىٍت آ ىاتيىي أىأىٍ جىً ي  كى ىرىيب ﴾ 

:  اشورى
 46[./52: الشترل]﴿كىًإنَّمكى لىحيػىٍهًحم ًإٔبى ًصرىاطو  يٍسحيىًقيمو﴾ 

:  ا خرف
 31[. /3 - 1: الزخرؼ]ًإنَّما جىعىٍعهىاوي قػيٍرآننا  ىرىبًيًّا لىعىعَّمكيٍم تػىٍعًقعيتفى ﴾  (2)كىاٍلًكحيىاًب اٍل يًمًْب  (1)﴿ام 

 35[./18: الزخرؼ]﴿كىييتى ُب ا٣بًٍصىاـً غىيػٍري  يًمْبو﴾ 
هىكى بػيٍعحى اٍل ىٍشرًقػىٍْبً فىًمٍئسى اٍلقىرً مي﴾    147[./38: الزخرؼ]﴿اىٌبَّم ًإذىا جىااىنىا قىاؿى  ىا لىٍيتى بػىٍيًِب كىبػىيػٍ

  35[./52: الزخرؼ]﴿كىالى  ىكىادي  يًمْبي﴾ 
 166[./57: الزخرؼ]﴿كىلى َّما ضيًربى اٍبمي  ىٍرًنىى  ىثىالن ًإذىا قػىٍت يكى ً ٍهىي  ىًصحُّركفى﴾ 

 166[./61: الزخرؼ] ﴿كىًإنَّمىي لىًعٍعمه لًعسَّما ىًة﴾ 
 34[./62: الزخرؼ]﴿كىالى  ىصيحَّمنَّمكيمي الشَّمٍيطىافي ًإنَّمىي لىكيٍم  ىحيك   يًمْبه﴾ 

وي ً ٍعمي السَّما ىًة كىإًلىٍيًى تػيٍرجىعيتفى﴾  هػىهي ىا كىً ٍهحى [. 85: الزخرؼ]﴿كىتػىمىارىؾى الَّمًذم لىىي  يٍعكي السَّم ىاكىاًت كىاٍِلىٍرًض كى ىا بػىيػٍ
/160 

:  ايخان
  42[./2، 1: الحخاف]كىاٍلًكحيىاًب اٍل يًمًْب ﴾  (1)﴿ام 

 88[. /49: الحخاف]﴿ ذيٍؽ ًإنَّمكى أىٍنتى اٍلعىزً زي اٍلكىرًني ﴾ 
ـي اٍِلىثًيًم  (43)﴿ ًإفَّم شىجىرىتى الزَّمقُّرتـً  خيذيكوي  (46) ىغىٍعًي ا٢بٍىً يًم  (45) ىاٍل يٍهًع  ػىٍغًعي ُب اٍلميطيتًف  (44)اىعىا

اًب ا٢بٍىً يًم  (47)فىاٍ حًيعيتوي ًإٔبى سىتىاًا ا١بٍىًبيًم  ( 49)ذيٍؽ ًإنَّمكى أىٍنتى اٍلعىزً زي اٍلكىرًني  (48)ٍبيَّم صيمُّرتا فػىٍتؽى رىٍأًسًى ً ٍم  ىذى
حيػىريكفى﴾  ا  ىا  يٍهحييٍم بًًى ٛبى  89[./50 - 43: الحخاف]ًإفَّم يىذى

 ﴾  287[/53: الحخاف]﴿  ػىٍعمىسيتفى ً ٍم سيٍهحيسو كىًإٍسحيىمػٍرىؽو
  148[./58: الحخاف]﴿فىًإ٭بَّمىا  ىسَّمٍرنىاوي بًًعسىاًنكى لىعىعَّمهيٍم  ػىحيىذى َّمريكفى﴾ 

:  اجاثهة
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: ا١باثية]﴿كىًإذىا تػيحيػٍعىل  ىعىٍيًهٍم آ ىاتػيهىا بػىيػيِّنهىاتو  ىا  ىافى ايجَّمحيػىهيٍم ًإالَّم أىٍف قىاليتا ائٍػحييتا بًآبىائًهىا ًإٍف  يٍهحييٍم صىاًدًقْبى﴾ 
25/.]41/45 

:  أل قاف
ا ًسٍبره  يًمْبه﴾  45[./7: اِلاقاؼ ]﴿كىًإذىا تػيحيػٍعىل  ىعىٍيًهٍم آ ىاتػيهىا بػىيػيِّنهىاتو قىاؿى الَّمًذ مى  ىفىريكا لًٍعبىقيِّن لى َّما جىااىييٍم يىذى

ا ً حيىابه  يصىحيِّنؽه ًلسىاننا  ىرىبًيًّا ﴾   138[. /12: اِلاقاؼ]﴿كىيىذى
:  افلح

 251[/12: الفحيح]﴿كىظىهػىٍهحييٍم ظىمَّم السَّمٍتًا كى يٍهحييٍم قػىٍت نا بيترنا ﴾ 
ا  ػىٍمحيػىغيتفى فىٍضالن ً مى العَّمًى كىرًٍضتىاننا  هػىهيٍم تػىرىاييٍم ري َّمعنا سيجَّمحن ااي  ىعىل اٍلكيفَّماًر ريٞبىىااي بػىيػٍ ﴿٧بيى َّمحه رىسيتؿي العَّمًى كىالَّمًذ مى  ىعىىي أىًشحَّم
يًع  ىزىرٍعو أىٍخرىجى شىٍطأىوي فىآزىرىوي فىاٍسحيػىٍغعىظى  ًسي ىاييٍم ُب كيجيتًيًهٍم ً ٍم أىثىًر السُّرجيتًد ذىًلكى  ىثػىعيهيٍم ُب الحيػَّمٍترىاًة كى ىثػىعيهيٍم ُب اٍْلً٪بًٍ
فىاٍسحيػىتىل  ىعىل سيتًقًى  ػيٍعًجبي الزُّررَّماعى لًيىًغيظى هًبًمي اٍلكيفَّمارى كى ىحى العَّمىي الَّمًذ مى آ ىهيتا كى ىً عيتا الصَّما٢بًىاًت ً هػٍهيٍم  ىٍغًفرىةن كىأىٍجرنا 

 125[./29: الفحيح] ىًظي نا﴾ 
:  انجم

 252/253[./61: الهجم]﴿كىأىنٍػحييٍم سىاً حيكفى﴾ 
وي ً ٍعمي اٍلغىٍيًب فػىهيتى  ػىرىل﴾   159[./35: الهجم]﴿قيٍع تػىعىالىٍتا أىٍتعي  ىا اىرَّمـى ﴿أىً ٍهحى

:  ار  ن
 209/221[/35: الرٞبم]﴿ ػيٍرسىعي  ىعىٍيكي ىا شيتىاظه ً ٍم نىارو﴾ 

:  احييي
  41[./9: ا٢بح ح]﴿ييتى الَّمًذم  ػيهػىزيِّنؿي  ىعىل  ىٍمًحًو آ ىاتو بػىيػيِّنهىاتو لًييٍخرًجىكيٍم ً مى الظُّرعي ىاًت ًإٔبى الهُّرتًر﴾

 39[ ./17: ا٢بح ح]﴿قىٍح بػىيػَّمهَّما لىكيمي اٍا ىاًت لىعىعَّمكيٍم تػىٍعًقعيتفى ﴾ 
:  ا جاداة

 41[./5: اجملادلة]﴿كىقىٍح أىنٍػزىٍلهىا آ ىاتو بػىيػيِّنهىاتو كىلًٍعكىاًفرً مى  ىذىابه  يًهْبه ﴾ 
:  احشر

﴿ لًٍعفيقىرىاًا اٍل يهىاًجرً مى الَّمًذ مى أيٍخرًجيتا ً ٍم ًد ىارًًيٍم كىأىٍ تىا٥بًًٍم  ػىٍمحيػىغيتفى فىٍضالن ً مى العَّمًى كىرًٍضتىاننا كى ػىٍهصيريكفى العَّمىى كىرىسيتلىىي 
حيكفى ُب صيحيكرًًيٍم  (8)أيكلىًئكى ييمي الصَّماًدقيتفى  مُّرتفى  ىٍم يىاجىرى إًلىٍيًهٍم كىالى ٯبًى ٲبىافى ً ٍم قػىٍمًعًهٍم ٰبًي ارى كىاٍْلً كىالَّمًذ مى تػىمػىتَّمايكا الحَّم

اىاجىةن ٩بَّما أيكتيتا كى ػيٍؤثًريكفى  ىعىل أىنٍػفيًسًهٍم كىلىٍت  ىافى هًبًٍم خىصىاصىةه كى ىٍم  يتؽى شيحَّم نػىٍفًسًى فىأيكلىًئكى ييمي اٍل يٍفًعبيتفى﴾ 
  125[./9، 8: ا٢بشر]

 160 /[.22: ا٢بشر]﴿ييتى العَّمىي الَّمًذم الى إًلىىى ًإالَّم ييتى  ىآًبي اٍلغىٍيًب كىالشَّمهىادىًة ييتى الرَّمٍٞبىمي الرَّمًايمي ﴾ 
:  اج عة

 59[./2: ا١ب عة]﴿كى ػيعىعيِّن يهيمي اٍلًكحيىابى كىا٢بًٍٍك ىةى﴾ 
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ًقيكيٍم ٍبيَّم تػيرىدُّركفى ًإٔبى  ىآبًً اٍلغىٍيًب كىالشَّمهىادىًة فػىيػيهىميِّنئيكيٍم ٗبىا  يٍهحييٍم تػىٍع ىعيتفى﴾  ﴿قيٍع ًإفَّم اٍل ىٍتتى الَّمًذم تىًفرُّركفى ً ٍهىي فىًإنَّمىي  يالى
 160[. 8: ا١ب عة]

:  الغابن
 162[. /2: الحيغابم]﴿ييتى الَّمًذم خىعىقىكيٍم فىً ٍهكيٍم  ىاًفره كىً ٍهكيٍم  يٍؤً مه﴾ 

غي اٍل يًمْبي ﴾   44[. /12: الحيغابم]﴿أىًايعيتا العَّمىى كىأىًايعيتا الرَّمسيتؿى فىًإٍف تػىتىلَّمٍيحييٍم فىًإ٭بَّمىا  ىعىل رىسيتلًهىا اٍلمىالى
 160[./18: الحيغابم]﴿ ىآًبي اٍلغىٍيًب كىالشَّمهىادىًة اٍلعىزً زي ا٢بٍىًكيمي﴾ 

:  اطالق
عيت  ىعىٍيكيٍم آ ىاًت العَّمًى  يمػىيػيِّنهىاتو لًييٍخرًجى الَّمًذ مى آ ىهيتا كى ىً عيتا الصَّما٢بًىاًت ً مى الظُّرعي ىاًت ًإٔبى الهُّرتًر﴾  : الطالؽ]﴿رسيتالن  ػىحيػٍ

11/.]40 
:  الحريم

 168[./4: الحيبرًن]﴿ًإٍف تػىحييتبىا ًإٔبى العَّمًى فػىقىٍح صىغىٍت قػيعيتبيكي ىا ﴾ 
:  اقلم

 ﴾  121[./42: القعم]﴿ ػىٍتـى  يٍكشى ي  ىٍم سىاؽو
:  اجن

ا﴾   160[./26: ا١بم]﴿ ىآًبي اٍلغىٍيًب فىالى  يٍظًهري  ىعىل غىٍيًمًى أىاىحن
:  ا  مل

 141[./20: ا٤بز ع]﴿كىآخىريكفى  ىٍضرًبيتفى ُب اٍِلىٍرًض  ػىٍمحيػىغيتفى ً ٍم فىٍضًع العَّمًى﴾ 
 ﴾ ـي ًقيالن  278/280[./6: ا٤بز ع]﴿  ًإفَّم نىاًشئىةى العَّمٍيًع ًييى أىشىحُّر كىٍائنا كىأىقٍػتى

:  ا يثر
مػيِّنٍر﴾    24[./3: ا٤بحثر]﴿كىرىبَّمكى فىكى

:  اقهامة
 162[./15: القيا ة]﴿كىلىٍت أىٍلقىل  ىعىاًذ رىوي﴾ 

هىا بػىيىانىىي﴾  (18)﴿فىًإذىا قػىرىأٍنىاوي فىاتَّمًمٍم قػيٍرآنىىي   34/61[. 19، 18: القيا ة]ٍبيَّم ًإفَّم  ىعىيػٍ
 84[./23: القيا ة]﴿ ًإٔبى رىبػيِّنهىا نىاًظرىةه  ﴾

:  انازعات
 163[/27: الهاز ات]﴿أىـً السَّم ىااي بػىهىايىا﴾ 

 163/164[.30: الهاز ات]﴿كىاٍِلىٍرضى بػىٍعحى ذىًلكى دىاىايىا﴾ 
 [.31: الهاز ات]﴿كىاٍِلىٍرضى بػىٍعحى ذىًلكى دىاىايىا أىٍخرىجى ً هػٍهىا  ىااىيىا كى ىٍر ىايىا كىا١ٍبًمىاؿى أىٍرسىايىا﴾ 

 157[./42: الهاز ات]﴿ ىٍسأىليتنىكى  ىًم السَّما ىًة أى َّمافى  يٍرسىايىا ﴾ 
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:  اطارق
﴾  (1)﴿كىالسَّم ىاًا كىالطَّمارًًؽ   161[/2، 1: الطارؽ]كى ىا أىٍدرىاؾى  ىا الطَّمارًؽي
 ﴾  161[./3: الطارؽ]﴿الهَّمٍجمي الثَّماًقبي

:  ابهنة
  38/40[./1: الميهة]﴿ٓبىٍ  ىكيًم الَّمًذ مى  ىفىريكا ً ٍم أىٍيًع اٍلًكحيىاًب كىاٍل يٍشرًً ْبى  يهػٍفىكيِّنْبى اىٌبَّم تىٍأتًيػىهيمي اٍلمػىيػيِّنهىةي﴾

 : انصر
  99[./1: الهصر]﴿ًإذىا جىااى نىٍصري العَّمًى كىاٍلفىحٍيحي ﴾ 

  77[./3: الهصر]﴿فىسىميِّنٍح ًٕبىٍ ًح رىبيِّنكى كىاٍسحيػىٍغًفٍروي ًإنَّمىي  ىافى تػىتَّمابنا﴾ 
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 فمرُس  أل اديث
 109/110./«إذا احَّمثكم أيع الكحياب فال تصحيِّنقتيم كال تكذيِّنبتيم
 239./«أىٍسأىؿي اى  يعىافىاتىىي كى ىٍغًفرىتىىي، كىًإفَّم أي َّمًٍب الى تيًطيقي ذىًلكى 

ا  ىا قىاضىل  ىعىٍيًى ٧بيى َّمحه رىسيتؿي العَّمىً  ا شىكيترنا«»اٍ حييٍب يىذى  104./« ىا  ىاًئشىةي أىفىالى أى يتفي  ىٍمحن
أىٍ رً يتا أىٍصبىايب، ٍبيَّم الَّمًذ مى  ػىعيتنػىهيٍم، ٍبيَّم الَّمًذ مى  ػىعيتنػىهيٍم، ٍبيَّم  ػىٍفشيت اٍلكىًذبي اىٌبَّم ٰبىًٍع ى الرَّمجيعي كىٓبىٍ  يٍسحيىٍبعىٍ ، كى ىٍشهىحى 

 ا١بٍى ىا ىةى 
 125/.«..كىٓبىٍ  يٍسحيىٍشهىٍح، فى ىٍم أىرىادى ٕبيٍميتاىةى ا١بٍىهَّمًة فػىٍعيػىٍعزىـً

 167./«..ًإفَّم اى الى  ػىٍقًمضي اٍلًعٍعمى انحًٍيزىا نا  ػىٍهحيىزً يىي ً مى الهَّماًس، كىلىًكٍم  ػىٍقًمضي اٍلًعٍعمى بًقىٍمًض اٍلعيعى ىااً 
 275./«ًإفَّم بػىٍْبى  ىحىًم السَّما ىًة أى َّما نا،  ػيٍرفىمي ًفيهىا الًعٍعمي، كى ػىٍهزًؿي ًفيهىا ا١بىٍهعي، كى ىٍكثػيري ًفيهىا ا٥بىرٍجي 

 186./«أنا ً ٍم قر ش كنشأت ُب بِب سعح فأىنَّم ٕب العَّمبم
،  يعُّرهىا شىاؼو  ىاؼٍّ  مػٍعىًة أىٍاريؼو  236/237/«.أيٍنزًؿى اٍلقيٍرآفي  ىعىل سى

ثيتا  ىٍم بىًِب ًإٍسرىائًيعى كىالى اىرىجى   110/111./«اىحيِّن
ه  ـي بػىْبيِّن ه، كىا٢بىرىا  158./ «ا٢بىالىؿي بػىْبيِّن

ًيهيىي  ًيهىىي، كىٲبى ـه تىٍسًمقي شىهىادىةي أىاىًحًيٍم ٲبى يا أىقٍػتىا يػٍري الهَّماًس قػىٍرين، ٍبيَّم الَّمًذ مى  ػىعيتنػىهيٍم، ٍبيَّم الَّمًذ مى  ػىعيتنػىهيٍم ٍبيَّم ٯبًى خى
 126./«شىهىادة

 186/.«رام ا إ راا أصعح  م لسانى
رىائًيعى أىمَّم اٍِلىجىعىٍْبً قىضىل  يتسىل؟ قىاؿى   165/«.أىٛبىَّمهي ىا كىأىٍ  ىعىهي ىا: سىأىٍلتي ًجمػٍ

ـي   165./«لىٍت رىأى ٍػحيىًِب كىأىنىا آخيذي ً ٍم اىاًؿ اٍلمىٍبًر فىأىديسُّرىي ُب ًفٍر ىٍتفى ٨بىىافىةى أىٍف تيٍحرً ىىي الرَّمٍٞبىةي : قىاؿى ٕب ًجرٍبً عي  ىعىٍيًى السَّمالى
مان،  ىا بػىعىغى  يحَّم أىاىًحًيٍم، كىالى نىًصيفىى،الى تىسيمُّرتا أىٍصبىايب  126./« فػىعىٍت أىفَّم أىاىحى يٍم أىنٍػفىقى ً ٍثع أيايحو ذىيى

 99/150./«العَّمهيمَّم  ىعيِّنٍ ىي ا٢بًٍٍك ىةى 
 99/150/«.العَّمهيمَّم  ىعيِّنٍ ىي الكحياب 
 77/99/150./«العَّمهيمَّم فقيِّنهىي ُب الحيِّن م

َّم  ىعىل أي َّمًٍب  ىا أىتىل  ىعىل بىًِب ًإٍسرىائًيعى اىٍذكى الهػَّمٍعًع بًالهػَّمٍعًع   150/«...لىيىٍأًتْبى
هَّممى   166./«ييٍم  ىعىل ًجٍسًر جىهى

ًثّبه ً مى الهَّماسً  مػَّمهىاته الى  ػىٍععى يهىا  ى هػىهي ىا  يشى  159/«.كىبػىيػٍ
ـه ً مى الهَّماًس، فػىيػيقىاؿي  نػىعىٍم فػىيػيٍفحيىحى  ىعىٍيًى ٍبيَّم : ًفيكيٍم  ىٍم صىًببى الهَّميبَّم صىعَّمل العَّمىي  ىعىٍيًى كىسىعَّممى فػىيػيقىاؿي :  ىٍأٌب زى ىافى  ػىٍغزك ًفئىا

 125./«... ىٍأٌب زى ىافه فػىيػيقىاؿ
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 فمرُس  ألبهات  اشعرية
  ابهت

 
  اشعري صفحة

 بعضىها فاسحيٍمقً  أفهػىٍيتى !  هذرو  أبا 
 

 .بعضً   م أيتىف الشرٌ  بعضي ! اهانػىٍيكى  212/213
 أٍبًعٍغ  يعىٍيمان كأىٍبًعٍغ  ىٍهك شا رىيا 

 
 .أينيِّن اِلىغىرُّر كأينيِّن زيرةي الي مً  89

  
 
 

 أىىبى العَّمىي ًإالَّم  ىٍحلىىي كىكىفىااىوي 
 

 .فىالى الهُّرٍكري  ىٍعريكؼه كىالى اٍلعيٍرؼي ضىاًئمي  135

  الـ ثها أ يٌ   م أتاين 
 

 افاظ بذم ا٤بغيب ُب يت ك ا 272
 ؟أىتػىٍهجيتوي كىلىٍستى لىىي بًًهحٍّ  

 
ااي  229 ا اٍلًفحى فىشىرُّر ي ىا ٣ًبىٍّبً ي ى

 

 أٞبىحي اى فىال ًنحَّم لىىي  
 

ٍ ًى ا٣بىّبي  ا شاا فػىعىٍع  229 بيىحى
اًا  ىعىٍيكيمٍ   ٍذنىا بًآفىاًؽ السَّم ى  أىخى

 
 لىهىا قى ىرىايىا كىالهُّرجيتـي الطَّمتىاًلمي  147

ٍدنىا ًإذٍ    صىاًدقىةن  شىحَّمةن  شىحى
      

ٍأنىا يمٍ  214 ا١بٍىمىًع   سىٍفحً  ًإٔبى  فىأىجى
  
 

 ًإذىا تىذى َّمٍرتى شىٍجتنا ً ٍم أىًخي ثًقىةو 
 

 فىاذٍ يٍر أىخىاؾى أىبىا بىٍكرو ٗبىا فػىعىال 114
 ًإذىا غىيػَّمرى الهَّمٍأمي اٍل يًبميِّنْبى ٓبٍى  ىكىحٍ  

 
 رىًسيسي ا٥ٍبىتىل ً ٍم ايبيِّن  ىيَّمةى  ػىمػٍرىحي  146

 إذا قاؿ ٓب  َبؾ  قاالن لقائعو  
 

  صيبو كٓب  ثم العساف  عل ييٍجر 101
 ًإذىا قىاؿى ٓبٍى  ػىحيػٍريٍؾ  ىقىاالن لًقىاًئعو  

 
هػىهىا فىٍصالى  102  ٗبيٍهحيىظى ىاتو الى تػىرىل بػىيػٍ

ا لىكى كىٍجهيىي    ًإذىا  ىا اٍبمي  ىمَّماسو بىحى
 

 رىأىٍ تى لىىي ُب  يعيِّن أىقػٍتىالًًى فىٍضالى  101
 بًعىٍيعو  أىٍراىعيها قيٍ تي   ىا ًإذىا 

 
 ا٢بٍىزً مً  الرَّمجيعً  آيىةى  تىأىكَّموي  277

 ذىا  ىا  يٍهتى ُب قػىٍتـو شىهىاكىلإ   
 

 .فىالى ٘بىٍعىٍع مًشىالىكى جىٍرديبىاننا 272
 أىقيتؿي ٥بىيٍم بًالشيِّنٍعًب ًإٍذ  ىٍأًسريكنىًِب  

 
ـً  247  .أىٓبٍى تػىٍيأىسيتا أىينيِّن اٍبمي فىاًرًس زىٍيحى

عىةو    أىالى ريبَّم  ػىٍتـو قىٍح ٥بىىٍتتي كىلىيػٍ
 

ٍ ًم اىييِّنمىًة اٍلعىٍرؼً  134 ًة ا٣ٍبىحَّم  ًبتىاًضبى
  يٍمًعغ اىٌساف  ىٌِب  أىال  ىمٍ  

 
  يغىٍعغىعىةن تىًحٌب ًإٔب  يكىاظً  222

 أٓبٍى  ىكيٍم ُب كيسيتـو قح كى٠بىٍتي هبا 
 

  . ىٍم  اف  ت ظةن  ا زيرةى اليى ىمً  88
ـي أىينيِّن أىنىا ابٍػهيىي    أىٓبٍى  ػىٍيأىًس اٍِلىقػٍتىا

 
.  كىًإٍف  يٍهتي  ىٍم أىٍرًض اٍلعىًشّبىًة نىائًيىا 246/248

 أىلىٍيسى أىبتؾ ًفيهىا  ىافى قػىٍيهان  
 

 لىحىل القىٍيهاًت، فىٍسالن ُب ا٢بًفاًظ؟ 222
 الهتل غيٍربةى  أشحيكي  قاـ ً م أ ا 

 
. سميعي  إليكى  فيى الًعحىل كختؼى  205
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 أٍقياظا كىٍقًعها ً مٍ  ٥بىيمٍ  إفَّم 
 

الشُّرتىاظا تيٍسًعري  اىٍرب كناري  223
  

ٍرًا نىاًفعىةن    ًإينيِّن كىجىٍحتي بػىيىافى اٍل ى
 

 تػيٍهًحم لىىي كىكىجىٍحتي العيَّم  الصَّم م 101
ةن   ثى لىيىاؿو ٍبيَّم كىاًاحى  بىاتىٍت ثىالى

 
اًز تػيرىاً ي  ىٍهزالن زٲبىىا 142  ًبًذم اٍل ىجى

سي شعّبةن      ٗبيزاًف ًقٍسطو  ال ٱبًى
 

.  لىي اىاً مه ً م نىفًسى غىّب  ىاًئعً  86
 بػىُبى العُّرٍؤـي بػىٍيحينا فىاٍسحيػىقىرَّمٍت ً  ىاديوي           

 
زًـً  228  ىعىٍيكيٍم بىًِب الهَّمجَّماًر ضىٍربىةى الى

 تىٍأ يعي اٍلغىحَّم كىالسَّمً ْبى كىال تػىحيػٍريؾي  
 

 ًفيًى لىحىل جىهىااىٍْبً رً شا 115
ىًعيكي  

 ٙبىىٌهٍم  ىعيَّم يىحىاؾى ا٤ب
 

  .فإفَّم ًلكيٌع  ىقاـو  ىقاال 213
 ٚبىىتَّمؼى الرَّمٍاعي ً هػٍهىا تىاً كان قىرًدان  

 
 . ى ىا ٚبىىتَّمؼى  يتدى الٌهٍمعة السَّمفىمي  113/178

عيىي كىرًجىاؿه   يػٍ  ٛبىٍ ي اِلىٍرضى خى
 

يػٍرنا قىً يشىا 115   . ػىٍهبىريكفى اٍل يًطيَّم سى

 الثَّماين الحيَّمإب اٍل ىٍب يتدي  ىٍشهىحيوي  
 

  .كىأىكَّمؿي الهَّماًس ً هػٍهيٍم صىحَّمؽى الرُّرسيال 155

 ثػىتىل ُب قػيرىٍ شو ًبٍضمى  ىٍشرىةى ًاجَّمةن  
 

قىل صىًح قنا  يتىاتًيىا 155   يذى يِّنري لىٍت الى
ًعٍيفان لًع يريٍكاًة كىالهَّمحىل   خيًعٍقتى اى

 
 بىًعٍيجان كىٓبٍى ٚبيٍعىٍق  ىهىا ان كىالى خىٍمالى  102

 خعقت خعيقان لع تدة كالهحل 
 

 .   فعيجان كٓب ٚبعق  ها ا كال جهال 102
 
 

ً َّمًة أىتٍػقىايىا كىأىٍ حى٥بيىا يػٍري اٍلربى  خى
 

 بػىٍعحى الهَّميبيِّن كىأىٍكفىايىا ٗبىا ٞبىىال 115
 رىأىٍت رىجيالن أى َّما ًإذىا الشَّمٍ سي  ىارىضىتٍ  

 
 فػىيىٍضبىل كىأى َّما بًاٍلعىًشييِّن فػىيىٍخصىري  218

ٍسعى ىة الًمغىاؿي  شيَّمةن    رااىٍت ٗبى
 

ىٍرتىمي  262
هىاًؾ ا٤ب  فاٍر ىٍل فزارةي ال يى

ٍ عه رستؿ ا فااشة   سىالىٍت ييذى
 

 ضعَّمت يذ ع ٗبا جاات كٓب تصب 262
 سىالىحيا الطَّمالؽ أٍف رأتاين  

 
 .قعَّم  إًب، قح ًجٍئحيي اين بهيٍكرً  262

 ٧بٌك ات قصائح سحيأتيى 
 

  كاظ إٔب باجملاز كتهشح 222
اىىي    سىرً مه ًإٔبى ا٥ٍبىٍيجىاًا شىاؾو ًسالى

 
ا ًإٍف  ىكىادي قػىٍرنيىي  ػىحيػىهػىفَّمسي  146  فى ى

 ٠بىىٍتتى ًإٔبى العىٍعيىا ًبغىٍّبً  ىشىقَّمةو  
 

 فىًهٍعتى ذيرىايىا الى دىنًٌيان كىالى كىٍغالى  102
 شادىوي  ىٍر ىرنا كىجىعَّمعىىي ً عٍ  

 
 سا فععٍطّبى ُب ذيرىاوي كي يتري  219

انىٍت تىأىكُّرؿي ايمػيِّنهىا    ىعىل أىنػَّمهىا  ى
 

مىا 65/67  . تىأىكُّرؿى رًٍبًعييِّن السيِّنقىاًب فىأىٍصبى

 فىًإٍف تيًصمكى ً م اِلى ىاـً قىارً ىة 
 

 ٓب نػىٍمًك ً هكى  ىعىيى دينيىا كىالى ًد م 103
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 فػىمىٍصرىةي اٍِلىٍزًد ً هَّما كىاٍلًعرىاؽي لىهىا
 

ـي  147 ًف كىً هَّما ً ٍصري كىا٢بٍىرى  كىاٍل ىٍتًصالى
ـ فىالى تىٍكفيريكا  ىا قىٍح صىهػىٍعهىا إًلىٍيكي  

 
.  كى ىافيتا ًبًى فىاٍلكيٍفري بيتره ًلصىانًًعىٍ  251

  
 

وي   فىالى ٰبىٍسىميتفى ا٣ٍبىيػٍرى الى شىرَّم بػىٍعحى
 
 

ًزب  227 كىالى ٰبىٍسىميتفى الشَّمرَّم ضىٍربىةى الى
 
 

 فػىعى َّما أىتىانىا كىاٍا ىأىنَّمٍت ًبًى الهػَّمتىل
 

 كىأىٍصمىحى  ىٍسريكرنا ًبطىٍيمىةى رىاًضيىا 117
 قػيٍعتي ٥بىىا كىًييى تىٍسعىل ٙبىٍتى لىمَّمحًيهىا 

 
.  الى ٙبىًٍط ىهَّمًك ًإفَّم اٍلمػىٍيمى قىٍح زىرً ىا 142

  ىادىٍت تيسىاًقطيًِب رىٍاًعي كىً يثػىرىٌب  
 

  ىاعى ًبًذم اٍل ىجىاًز كىٓبٍى ٙبيًٍسٍس ًبًى فى  141
يػٍري ًإرىادىةو     ىادىٍت كىً ٍحتي كىتًٍعكى خى

 
 لىٍت  ىادى ً ٍم  ىٍهًح الصَّممىابىًة  ىا  ىضىل 145

  أفَّم الرٌ شى كالفيتقػىٍْب ً ٍهى 
 

ًخالؿى الهَّمٍصع ًسيطى ًبًى  ىًشيجي  225
  ىفىل كىشىفىل  ىا ُب الهػُّرفيٍتًس فػىعىٍم  ىحىعٍ  

 
 ًلًذم أىرىبو ُب القىٍتًؿ ًجٌحان كىالى يىٍزالى  102

ياي ابم  مَّماس فىيس عها      يهىا ٪بى
            

 .فقهان ك يٍكًسميها أجران ك ىهًح ها 103
 
 

ظع حيػىهيمي  قت ا تأ هىمٍ  ال
 

 .كا٢بًٍرـً  بالشريِّن  كبحأتػىهيمي  266
 ال دىرى دىرى العيإب  ٍي ى تيٍضًبكها  

          
  هها خيطيتبه أ اًجيبه كتػيٍمًكيها 103

 
 

الى  ػىهػٍفىمي الطُّرتؿي ً ٍم نيتًؾ اٍلقيعيتًب كىقىٍح 
 

لىىي سىًميعى اٍل ىٍعشىًر اٍلميترً  251   . ػىٍهًحم اٍْلً
ـي أىينيِّن أىنىا ابٍػهيىي    لىقىٍح  ىًئسى اٍِلىقػٍتىا

 
 .كىًإٍف  يٍهتي  م أرض العشّبة نائما 245

 الهَّمحم  هحك  ى ىا  هحك لكهى 
 

  . ىحم بم قيسي  الًعزيِّن  ُب   ىأىنَّمىي  217
 
 

 ً ٍم صىٍتًت ًاٍرً يَّمةو قىالىٍت كىقىٍح ظىعىهيتا
 

فيِّنيكيمي  ىٍم  ىٍشَبىًم أىدى ىا 141  يىٍع ُب ٨بًي
 نػيعىاًدم الَّمًذم  ىادىل ً مى الهَّماًس  يعيِّنًهمٍ  

 
يعنا كىًإٍف  ىافى ا٢بٍىًميبى اٍل يصىاًفيىا 117   .ٝبًى

ا ُب اٍلًمالًد اىيُّر قػيرىٍ شو    يىكىذى
 

  ىٍأ يعيتفى أىٍ ال اىًشيشنا 115
 لفظ بذؿٌ  فاخحيضعت ٮبزتك 

 
 بقافيةو تأىجج  الشُّرتاظً  222

 كىأىٍصمىحى  ىا ٱبىٍشىل ظىالى ىةى ظىآبًو  
 

 بىًعيحو كىالى ٱبىٍشىل ً مى الهَّماًس بىاًغيىا 117
 أىًسيعةو  خيحكدو  ً مٍ  لىٍ بان  كأىٍل ىٍبمى  

 
ىعىاًاسي  تيشى َّم  أىفٍ   ىا خىال رًكااو  12

 .ا٤ب

 كا٤برا  فُب ك مقىل سىائًر الكىًعمً  
 

 .كقح  الـي الفٌب  ت ان كٓب  عمً  101/114

  سألةو   تـى  خعيعه  أتاوي  كإف 
 

ًرـه  كال  إب غائبه  ال  قتؿ 266  .اى
 كىتػىٍي ىااى ٓبٍى  ػىحيػٍريٍؾ هًبىا ًجذٍعى ٬بىٍعىةو  

 
ا ًٔبىٍهحىؿً  219   .كىالى أياي نا ًإالَّم  ىًشيحن
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ا سىارى  كىجىارو   إًلىٍيكيمٍ   يٍعحيىً حن
 

  .كىالرَّمجىااي  اٍل ىخىافىةي  أجىااىٍتىي  214
كديً يتي ُب أيكٕب الهَّمًحٌم كٓبٍى  

 
 

و خيٍزرً  217 .   ػيٍهظىٍر إٕبَّم بأٍ ْبي
ا  ،  أىٍلتاًح اًْلراًف، نىسىٍأهتي  ك ىٍهسو

 
  عل الابو  أنٌى ظىٍهري بػيٍرجيحً  262

 كىقح نىظىرتكيمي أىبٍػهىااى صىاًدرىةو  
 

 لًٍعتًٍرًد اىاؿ هبىا اىٍتزًم كتػىٍهساًسي 84
 كىقػيرىٍ شه ًييى الَّمًٍب تىٍسكيمي اٍلمىٍبرى  

 

 هًبىا ٠بييِّنيىٍت قػيرىٍ شه قػيرىٍ شا 115
مً  ًستىل ٢بمه  ٥بىيم كقتـه   قػىٍتً هىا  ٢بٍى

 
 

  .نيشىاً عيىٍ  لىٍسهىا ا كبيتً  كشىٍكعه  233
 كى٥بىيٍم آًخري الزَّم ىاًف نىيب   

 

  يٍكًثري اٍلقىحٍيعى ًفيًهٍم كىا٢بٍي يتشىا 115
 نح يِّنها ُب قائم  ها قاـ ك ا 

 
 أ رؼ يي بالٍب ًإالَّم  فيهطق 218

ـي ً م  ربو     ك ىثىعى  ا ٙبحثي اِل ا
           

 ُب  ابم الزبًّب   ًم الحنيا  تيٍسعيها 103
 
 

 كى ػىٍعًرضي ُب أىٍيًع اٍل ىتىاًسًم نػىٍفسىىي 
 

 فػىعىٍم  ػىرى  ىٍم  ػيٍؤًكم كىٓبٍى  ػىرى دىاً يىا 115
ٍهػىعيهىا  ٍرـو  بمً  مشىىجىل بػىهيت كىٲبى  جى

 
،  ىًعيزىييمي، 213 هىانىكى   .ا٢بىهىافً  ذىا اى

  صريِّنؼ بالقتًؿ الًعسىاف إذا انٍػحيىبىل 
 

 .ك يهظىري  ُب  أٍ طىاًفى  نىظىرى  الصقرً  102

 

 
  يًضياي  ىضىٍتًا ًسرىاًج السَّمًعيطً 

 
 

ٓبٍى ٯبىٍعىًع العَّمىي ًفيًى ٫بيىاسنا  224
 
 

انًٌيان  ىظىعُّر  ىشيحُّر ً ّبان   ٲبى
 

.  ك ػىهػٍفيخي دىائًمنا ٥بىىبى الشُّرتاظً  222
 كىأىٍنًح ىةو     ىقىا ىاتو   ػىٍتـي   ػىٍت ىافً  

   
ااً  ًإٔبى  سىٍّبو  كى ػىٍتـي  216/217 تىٍأًك ًب   اٍِلىٍ حى
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 فمرس  ألعالم  ا سلشمي بمم
 ( ا  ادا ابم  ماس كالطربم)فهرس اِل الـ ا٤بسحيشهح هبم

 .107/129/.(327) ابم أىيب ااًًب الرازٌم 
 254./(ق606) ابم اِلىًثّب أبت السعادات 

 254/255./(يػ833) ابم ا١بىزىرًم
 81/285/286/.(يػ597)ابم ا١بىٍتزم أبت الفرج 

  81/(يػ592)ابم الحَّميَّماف فخر الح م أبت شجاع 
 101/194/.(ق154)بم العىالىا أبت  ىٍ رك ا

 134/.(يػ879) ابم أىً ّب ااٌج ا٢بىهىفي 
 49/55/84/89/123/129/138/150/151./(يػ728) ابم تػىٍيً يَّمة 

 11/146/175/248/.(يػ392)بم ًجِبيِّن أبت الفىحٍيح ا
 34/35/60/80/83/175/(يػ456)ابم اـز اِلنحلسي الظايرم  

  175/190/.(يػ808) ابم خىٍعحيكف 
 .127/205/217/219/237/244/250/272/285/(321)ابم در ح اِلزدم  

 129/.(يػ702) ابم دىًقيق الًعيح 
 77./(يػ795) ابم رىجىب

 19./(803) ابمي  ىرىفىةى ا٤بالكي 

 (يػ395)فارس  ابم
/12/17/33/66/90/127/133/147/175/182/232/236/247/271/273/

288 
 .72(/744) ابم  ثّب 

 .255/257/258./(يػ324)ابم ٦بايح أبت بكر 
  186.(ق351)أىبيت الطَّمييِّنب العُّرغىًتم

 259./(ق665)أىبيت شىا ىة
 133/117. أبت  مّب ا٥بذٕب
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 146/.أىيب الهَّمٍجمً  
 109/.(ـ1921)  إجهاس  تلح صهر

 109/110/190.(ـ1954) أىٞبح أىً ْب
 48/126/208/.(241)أٞبح بم اهمع

 234/239/.أٞبح ٧ب ح ا٣براط
  .74/84/196/189/229(يػ215)اِلىٍخفىش اِلىٍكسىط

م أبت  هصتر ر اِلىٍزوى 
/17/32/65/66/84/90/91/134/148/221/237/250/259/260/.(ق370)

262/264/272/278/279/282/283 
 65/232/233/.(ق350)إسباؽ الفىارىايبٌ أبت إبراييم 

 .126/(430 )اِلىٍصمىهاين أىبيت نػيعىيم
 12/34/58/68/92/.(يػ502:ت)  اِلىٍصفىهىاين الرَّماًغب

 200/201/244/248/272/.(231) اِلص عي
 65/67/119/.اِل شل
 .221/278/279/282/283./(يػ711)ابم  هظتر  اْلفر قي

 92/.(يػ1270) االيتسي شهاب الح م 
  82./(يػ631)ااً حم أبت ا٢بسم 

 148/197/204/208/278/281.(يػ328)اِلىنٍػمىارم أبت بكر 
 .54/273/(يػ542)اِلنحلسي ابم  طيَّمة 
يَّماف  ليسي أىبيت اى  18/19/20/23/27/(يػ745)اِلىٍنحى
 244/259/.(ق210) اِلىٍنصارم أىبيت زىٍ ح 

  .176/(ـ1993)  أىنًيس فىرٰبة
  33./(يػ905) اًْلٯبي الشافعٌي 
  80./(ق474)المىاًجي أبت التىلًيح 

ين أبت  237/.(يػ403)بكر  الماًقالَّم
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 18/19/2082/101/136/207./(يػ794) بحر الح م الزَّمرٍ ىًشي

 126/.(ق351)المغحادم أبت اسْب 
 92/126/.(يػ510)المغتم 

 77/.(يػ488: ت)بم أيب نصر ا٢بىً يحم أبت  مح ا
 244/.(ق544)الميهقٌي ٧ب ح بم أٞبح أبت جعفر

 .11/65/146/198/200/237/.(يػ291 )ثػىٍععىب أبت العىمىاس 
 .30/33/70/91/129./(يػ427)الثععيب أبت إسباؽ 
  33/193./(يػ255)ا١بىاًاظ أبت  ث اف 

 .12/134/175./(يػ816)ا١بٍيٍرجىاين
م أبت  124/.(يػ732)إسباؽ  ا١بٍىٍعربى
 269/271./(يػ 540)ا١بىتاليقٌي 

  83/89/150/174./(يػ751)ا١بىٍتزً َّمة ابم قػىييِّنم  
 .12/223/.(يػ393)ا١بىتيىرًم

 81./(يػ478)ا٤بعإب  ا١بيتىٍ ِب أبت
 280./(ق285)ا٢بريب أبت إسباؽ 
 115/214/221/222/223/229/251/. اىسَّماًف ٍبًم ثىاًبت

 .241/243/250/252/(يػ386)أبت أٞبح    مح ااىٍسهيتف
  84./ا٢بيطىيئىة
 125/.(219)ا٢ب يحم

م نىٍشتاف   217/221/248/251/278./(يػ573 )ا٢ًبٍ ّبى
 159/205/.(يػ388)ا٣بطايب أبت سيعي ىاف 
 175/274/.(يػ466) ا٣ٍبىفىاجي ابم ًسهىاف 

 126/.(385) الحَّمارقيٍطِب 
 /193/224/237/257/258./(يػ444  )الحَّماين أىبت  ىٍ رك 

 261/.(يػ1117 ) الح يااٌي، شهاب الح م الشهّب بالمػىهَّماا 
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 176/.(ـ1913)دوم ستسّب
 90/158/179/189/194/195/196/225/226./(يػ276)الح هترم ابم قػيحيػىٍيمىة  

 183/189/195/197/198/200/.(يػ748)الذَّميىيب مشس الح م 
  30/51/53/92./(يػ1398)اسْب الذييب ٧ب ح السيح 

 11/146/. ذيك الرُّر َّمةً 
  .80/81/83/87./(يػ606 )الرَّمازًم الفىٍخر الرَّمازًم أبت  مح ا 

 266./(يػ779 )الرُّر ىٍيِب أىبت جىٍعفر اِلنحلسي
 54./(384)الر َّماين

 186/.(يػ379)الزَّمبًيًحم أىبيت بىٍكر 
 .279/282/283./(يػ1205)الزَّمبيحم ا٤برتضل  

 147/182//30/32/67/.(يػ311)الزَّمجَّماج أبت إسباؽ 
 30/32/67/147/182./(يػ1367)الزُّرٍرقاين ٧ب ح  مح العظيم 

 19/20/42/87/188/253/269/.(يػ538) الزَّم٨بىٍشىرًم جار ا 
 266./زيّب أبت ك عة

 145/.زىٍ ًح ا٣ٍبىٍيعً 
 262./ز ح بم   رك بم نفيع
ٍيًم ٍبًم كىثًيعو الريِّن ىاًاييِّن   246/247/.(ق60)سيبى
 248./(يػ302)السَّمرىقيٍسطي أبت ٧ب ح 
  81/.(يػ489)السَّمٍ عاين أبت ا٤بظفر 

  88/.(يػ756) السَّمً ْب ا٢بعيب 
 11/196/198/200/261/.(يػ180)ًسيمػىتىٍ ى

  جالؿ الح مالسُّرييتاي
(911)./70/91/108/127/207/208/211/240/252/259/271/278/279/

281/282  
 .60/123/138/148/.(يػ790) الشاايب 
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  30/33/35/60/111/125/140/197/253/271.(يػ204)الشَّماًفعي 
يٍرتىضىل 

 89./(يػ436)الشَّمرً   ا٤ب
 33/59./(يػ1393)الشهقيطي ٧ب ح اِل ْب 
 26/82/108./(يػ1250)الشَّمتٍ ىاين ٧ب ح بم  عي 
 116/. ًصٍر ىةى ٍبًم قػىٍيسو اٍِلىٍنصىارًميِّن 

 212/262./ارفة بم العمح
 215/.(204)الطيالسي

 103/. ىاً ري بمي كىاثًعىةى الًكهىاينُّر أىبيت الطُّرفىٍيعً 
 104/108/167/209/252/.(ق211)  مح الرزاؽ الصَّمهػٍعىاين
 254./(يػ1403)  مح الفحياح القاضي
و   126./(395) العمحم ابم  ىٍهحى

ين ابم اىجىر   112/124/208/212/.(ق852)العىٍسقىالى
ؿ    54/91/136/194/221/.(يػ٫395بت)العىٍسكىرم أبيت ًيالى
 81/85/(يػ505)الغىزىإب أبت اىاً ح 

 261./(يػ377)أىبيت  ىًعي  الفارًسيٌ 
 الفرَّماا أىبيت زى ىرً َّما 

74/161/196/197/198/212/215/217/218/225/226/228/244./(يػ207)
/245/246/247/251/262/265/267/272 

 الفراييحم ا٣بعيع بم أٞبح 
74/161/196/197/198/212/215/217/218/225/226/228/244/.(يػ170)
/245/246/247/251/262/267/267/272 

 162./(ق110) الفىرىٍزدىؽ 
 181/.فهح الرك ي

 270./(يػ٫770بت ) الفىيُّرت ي أبت العماس
 200/213/233/242/274/.(يػ224)القاسم بم سالٌـ أبت  يميح 
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 74/101/.(ق107)القىاًسمي بمي ٧بيى َّمحو  
 43./(1332)القا٠ًبي ٧ب ح ٝبىىاؿ الح م 

 .134/(يػ684)القىرىاُب شىهىاب الحٍّ م أبت العماس 
 147/.(يػ671)القيٍراييب أبت  مح ا 

 .93/147/(يػ465)القيشىٍّبم 
 128/.(يػ1420)القطاف  هاع بم خعيع 

  33/43/(يػ1307)الًقهَّمتجي ٧ب ح صح ق خاف أبت الطيب 
 33/43/196/201/248/256/259/267/280/.(يػ189)الكسائي  عي الكتُب 

 135/147/215/.(يػ1094)المىقاا  الكىفىتم أىبيت
 17/220/285/.العَّمٍيح

اتيرً ًحمُّر   91/92/.(يػ333) اٍل ى
 250/251/276/278/279./(يػ450)ا٤باكٍردم أبت ا٢بسم 
 91/187/196/208/263/.(يػ285)ا٤بربد أبت العماس 
يثػىقيِّنب العىٍمحم

 276./ا٤ب
 20/24/29/73./(1393)٧بٌ ح الطٌاير بم  اشتر

 111/.(يػ520)٧ب ح بم أٞبح بم ريٍشح أبت التليح 
  20./(يػ1421) ٧ب ح بم صاّب بم  يثىيً ْب

 ٧.143/144ب ح اسْب آؿ  اسْب اسْب
 234/240/.(يػ1422)٧ب ح سآب ٧بيسم 
و   10/182./(يػ458)ا٤برسي ابم ًسيحى

 115/. اٍل يشىٍ رًخي ٍبمي  ىٍ روك ا٢بًٍٍ ّبىًمُّر 
 243/.(ق249)ا٤بصرم إ٠با يع بم   رك العتاد 

 207./(يػ1356) صطفل صادؽ الرافعي 
 ع ر بم ا٤بثُب أبت  ميحة 

/65/66/91/132/179/184/193/213/217/223/227/228/229/(يػ209)
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260/270/282 
ا ىة   81./(يػ620)ا٤بٍقًحسي ابم قيحى
 187/.(يػ349) ا٤بقرئ أبت ااير 

 135/141/142/225/227/228/.الهَّماًبغىةي 
 33./(يػ٫550بت )٪بم الح م أبت القاسم 
 68/91/208/268/281 /.(يػ338)الهَّمبَّماس أبت جعفر 
 85./(يػ537)الهَّمسىفي ٪بم الًح م 

 76./(يػ676)الهػَّمتىًكم 
 225/281./(يػ309بعح )ا٥بيهائي  عي بم ا٢بسم اِلزدم

 29/71/128/.(468) التىاًاحم 
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 فمرُس  ا صادر و ا ر جع
 ا ريم اقرآن  
اْلهباج ُب شرح ا٤بههاج ؛ تقي الح م أبت ا٢بسم  عي بم  مح الكاُب بم  عي بم ٛباـ بم اا ح بم  .1

بّبكت  اـ –دار الكحيب العع ية : ٰبيي السمكي ككلحو تاج الح م أبت نصر  مح التياب؛ الهاشر
. ـ1995- يػ 1416: الهشر

 : اِلكٔبطدار الَباث، القايرة، : ط ٧ب ح إبراييم شر  .  د،ا٘بايات الحيجح ح ُب تفسّب القرآف .2
 .ق1420

 ؤسسة :ا٘بايات الحيفسّب ُب القرف الرابم  شر، أ د فهح بم  مح الرٞباف بم سعي اف الرك ي،ط .3
 .ـ1997-ق1418:الثالثة:الرسالة، ط

 صطفل بم  مح الرٞبم بم ، «ٙبر ر الهشر» الربرة ٗبا سكت  هى نشر العشرة ا٤بس ل بػ إٙباؼ .4
دار أضتاا : الهاشرػ، خالح اسم أبت ا١بتد: دراسة كٙبقيق، (يػ1156: ت)٧ب ح اْلز ّبم 

 . ـ2007-  يػ 1428 :اِلكٔب: ،طالسع 
 أٞبح بم ٧ب ح بم أٞبح بم  مح الغِب الح يااٌي،، إٙباؼ فضالا المشر ُب القرااات اِلربعة  شر .5

– دار الكحيب العع ية : الهاشر، أنس  هرة: ؽمؽ، تح(يػ1117: ت)شهاب الح م الشهّب بالمهاا 
 .ـ2006-يػ1427 :الثالثة: ، طلمهاف

٧ب ح : ؛ت(يػ911: ت)اْلتقاف ُب  عـت القرآف؛  مح الرٞبم بم أيب بكر، جالؿ الح م السيتاي  .6
. ـ1974/ يػ1394: ا٥بيئة ا٤بصر ة العا ة لعكحياب؛ الطمعة: أبت الفضع إبراييم؛الهاشر

اِلااد ح ا٤بخحيارة أك ا٤بسحيخرج  م اِلااد ح ا٤بخحيارة ٩با ٓب ٱبرجى المخارم ك سعم ُب  .7
دراسة ؛ (يػ643: ت)ضياا الح م أبت  مح ا ٧ب ح بم  مح التااح ا٤بقحسي ؛ صبيبيه ا

دار خضر لعطما ة كالهشر كالحيتز م، بّبكت : الهاشر؛   مح ا٤بعك بم  مح ا بم دييش.د: كٙبقيق
 . ـ2000-  يػ 1420 :الثالثة: ؛ طلمهاف– 

، (يػ444: ت) ث اف بم سعيح بم  ث اف بم   ر أبت   رك الحاين ، اِلارؼ السمعة لعقرآف .8
 .ق1408اِلكٔب، : ، ط- كة ا٤بكر ة-  كحيمة ا٤بهارة : الهاشر،  مح ا٤بهي م اباف. د: ققتح

٧ب ح بم اماف بم أٞبح بم اماف بم  عاذ بم  ىٍعمحى، ؛ اْلاساف ُب تقر ب صبيح ابم اماف .9
اِل ّب  الا الح م  عي بم بعماف : ترتيب؛ (يػ354 ت)الحي ي ي، أبت ااًب، الحار ي، الميسٍب 

 ؤسسة : الهاشر؛ شعيب اِلرنؤكط: اققى كخرج أااد ثى ك عق  عيى؛ ( يػ739: ت)الفارسي
 . ـ1988-  يػ 1408اِلكٔب، : ؛ طالرسالة، بّبكت
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إاكاـ اْلاكاـ شرح   حة اِلاكاـ، تقي الح م أبت الفحيح ٧ب ح بم  عي بم كيب بم  .10
.  طمعة السهة ا ح ة: ، الهاشر (يػ702ت ) طيم القشّبم، ا٤بعركؼ بابم دقيق العيح 

أبت  مح الرٞبم ٧ب ح ناصر الح م، بم ا٢باج نتح بم ٪باٌب بم آدـ، اِلشقتدرم ؛ أاكاـ ا١بهائز .11
 . ـ1986-  يػ 1406 :الرابعة: ؛طا٤بكحيب اْلسال ي: الهاشر؛ (يػ1420: ت)اِللماين 

أٞبح بم ا٢بسْب بم  عي بم  تسل ا٣براساين، أبت بكر ٝبعها، أاكاـ القرآف لعشافعي  .12
، ٧ب ح زايح الكتثرم: قحـ لى ،  مح الغِب  مح ا٣بالق:  حيب يتا شى ، (يػ458 : ت)الميهقي 
 . ـ1994-  يػ 1414 :الثانية  : ،ط-القايرة–  كحيمة ا٣با٪بي : الهاشر 

اْلاكاـ ُب أصتؿ اِلاكاـ؛ أبت ا٢بسم سيح الح م  عي بم أيب  عي بم ٧ب ح بم سآب الثععيب  .13
-. د شق- ا٤بكحيب اْلسال ي، بّبكت:  مح الرزاؽ  فيفي؛ الهاشر: ؛ ت(يػ631: ت)اا حم 

اْلاكاـ ُب أصتؿ اِلاكاـ؛ أبت ٧ب ح  عي بم أٞبح بم سعيح بم اـز اِلنحلسي القرايب  .14
اِلسحياذ الح حيتر إاساف : الشيخ أٞبح ٧ب ح شا ر؛قحـ لى: ؛ اقق(يػ456: ت)الظايرم 

. دار اافاؽ ا١بح حة، بّبكت:  ماس؛ الهاشر
دار ا٤بعرفة : ؛ الهاشر(يػ505: ت)إاياا  عـت الح م؛ أبت اا ح ٧ب ح بم ٧ب ح الغزإب الطتسي  .15

 آؿ  ؤسسة: ؛ ط23الكحياب – العربية كالحيتايح؛ السعسعة العقيحة ُب  حيتف ٜبانية   حياب.بّبكت– 
. 2013:ا٥بامشية؛ ط اِلردنية اْلسال ي ا٤ب عكة لعفكر ا٤بعكية الميت

: ت)أبت ااير،  مح التااح بم   ر بم ٧ب ح بم أىب ياشم المزار، أخمار الهبت ْب .16
 1410 :اِلكٔب: ، طاهطا– دار الصبابة لعَباث : الهاشر، ٦بحم فحيبي السيح: قق، تح(يػ349

 .يػ
أخمار  كة ك ا جاا فيها  م ااثار، أبت التليح ٧ب ح بم  مح ا بم أٞبح بم ٧ب ح بم  .17

رشحم الصاّب :  ت؛(يػ250: ت)التليح بم  قمة بم اِلزرؽ الغساين ا٤بكي ا٤بعركؼ باِلزرقي
.  بّبكت– دار اِلنحلس لعهشر :  عبس، الهاشر

االخحيالؼ ُب العفظ كالرد  عل ا١به ية كا٤بشمهة؛ أبت ٧ب ح  مح ا بم  سعم بم قحييمة الح هترم  .18
 1991 يػ  1412: دار الرا ة؛ ط اِلكٔب:   ر بم ٧ب تد أبت   ر؛ الهاشر: ؛ ت(يػ276: ت)
. ـ
إرشاد السارم لشرح صبيح المخارم؛ أٞبح بم ٧ب ح بم أىب بكر بم  مح ا٤بعك القسطالين  .19

ا٤بطمعة الكربل اِل ّب ة،  صر؛ : ؛ الهاشر(يػ923: ت)القحيييب ا٤بصرم، أبت العماس، شهاب الح م 
.  يػ1323: ط السابعة
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إرشاد الفبتؿ إٕب ٙبقيق ا٢بق  م  عم اِلصتؿ؛ ٧ب ح بم  عي بم ٧ب ح بم  مح ا الشت اين  .20
: دار الكحياب العريب؛ ط اِلكٔب: الشيخ أٞبح  زك  ها ة؛ الهاشر: ؛ اقق(يػ1250: ت)الي ِب 
. ـ1999- يػ 1419

، (يػ1420 : ت)٧ب ح ناصر الح م اِللماين ؛ إركاا الغعيع ُب ٚبر ج أااد ح  هار السميع .21
 .ـ1985-  يػ 1405الثانية : ؛ طبّبكت– ا٤بكحيب اْلسال ي : الهاشر؛ زيّب الشاك ش: إشراؼ

: ؛ ٙبقيق(يػ538: ت)أساس المالغٌة؛ أبت القاسم ٧ب تد بم   رك بم أٞبح، الز٨بشرم جار ا  .22
-  يػ 1419اِلكٔب، : لمهاف؛ ط– دار الكحيب العع ية، بّبكت : ٧ب ح باسع  يتف الستد؛ الهاشر

.  ـ1998
أسماب الهزكؿ ؛ أبت ا٢بسم  عي بم أٞبح بم ٧ب ح بم  عي التااحم، الهيسابترم، الشافعي  .23
الح اـ؛ ط – دار اْلصالح :  صاـ بم  مح اسم ا٢ب يحاف؛ الهاشر: ؛ اقق(يػ468: ت)

.  ـ 1992-  يػ 1412: الثانية
أبت   ر  تس  بم  مح ا بم ٧ب ح بم  مح الرب بم ؛ االسحييعاب ُب  عرفة اِلصباب .24

 ؛ طدار ا١بيع، بّبكت: الهاشر؛  عي ٧ب ح المجاكم: اقق؛(يػ463: ت) اصم اله رم القرايب 
  .ـ1992-  يػ 1412: اِلكٔب

: ، ط4:  كحيمة كيمة، ط: ح اسْب الذييب ،الهاشر"اْلسرائيعيات ُب الحيفسّب كا٢بح ح .25
 . ـ1990

 كحيمة : ٧ب ح بم ٧ب ح أبت شهمة، الهاشر ، اْلسرائيعيات كا٤بتضت ات ُب  حيب الحيفسّب .26
 .يػ1408 :الرابعة: السهة،ط 

أٞبح بم ا٢بسْب بم  عي بم  تسل ا٣بيٍسرىٍكًجردم ا٣براساين، ؛ اِل٠باا كالصفات لعميهقي .27
 كحيمة الستادم، : الهاشر؛  مح ا بم ٧ب ح ا٢باشحم: اققى؛ (يػ458: ت)أبت بكر الميهقي 

 . ـ1993-  يػ 1413 : اِلكٔب؛ طا٤ب عكة العربية السعتد ة- جحة 
فىةى الهػُّرٍع ىافً  .28 ًهيػٍ ز م الح م بم إبراييم بم ٧ب ح، ا٤بعركؼ ، اٍِلىٍشمىاوي كىالهَّمظىائًري  ىعىل  ىٍذيىًب أىيبٍ اى

دار : الهاشر، الشيخ ز ر ا   ّبات: كضم اتاشيى كخرج أااد ثى،(يػ970: ت)بابم ٪بيم ا٤بصرم 
 . ـ1999-  يػ 1419 :اِلكٔب: ،طلمهاف– الكحيب العع ية، بّبكت 

 ا٥بيئة نشرتى شباتى، ا  مح: ٙبقيق سعي اف، بم ٤بقاتع الكرًن، القرآف ُب كالهظائر اِلشماو .29
. ق1414 :ط الثانية لعكحياب، العا ة ا٤بصر ة
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: الهاشر، (يػ911: ت) مح الرٞبم بم أيب بكر، جالؿ الح م السيتاي ، اِلشماو كالهظائر .30
 .ـ1990- يػ 1411 :اِلكٔب: ، طدار الكحيب العع ية

أبت الفضع أٞبح بم  عي بم ٧ب ح بم أٞبح بم اجر ؛ اْلصابة ُب ٛبييز الصبابة .31
دار : الهاشر؛  ادؿ أٞبح  مح ا٤بتجتد ك عل ٧ب ح  عتض: ٙبقيق؛ (يػ852: ت)العسقالين 

 .  يػ1415:  اِلكٔب؛ طبّبكت– الكحيب العع ية 
ا٤بكحيمة اْلسال ية، : ، ط(يػ1421: ت)أصتؿ ُب الحيفسّب؛ ٧ب ح بم صاّب بم ٧ب ح العثي ْب  .32

  . ـ2001-  يػ 1422: اِلكٔب: ط

ع الصَّمبابًة  ىعل السَّمال ة، أبت إدر س ٰبٓب بم ٞبزة بم  عي بم  .33 أىٍاتىاؽي ا٢ب ىا ىة ُب ٞبى
: ،اققها ك ِب بهشريا(يػ745: ت)إبراييم، الز حم ا٢بسيِب الععتٌم الطاليب ا٤بعقب با٤بؤ ح بالعَّمى 

.  صطفل المغحادم
  ،  ائشة  مح الرٞبم بهت الشاائ، الح حيترةاْل جاز المياين لعقرآف ك سائع ابم اِلزرؽ .34

 .ـ1971-يػ1391 :، ط صر– لقايرة ا-دار ا٤بعارؼ : دار الهشر
 صطفل صادؽ بم  مح الرزاؽ بم سعيح بم أٞبح بم  مح ، إ جاز القرآف كالمالغة الهمت ة .35

-  يػ 1425 : الثا هة ، طبّبكت– دار الكحياب العريب :الهاشر،(يػ1356: ت)القادر الرافعي 
 .ـ2005

: ت)خّب الح م بم ٧ب تد بم ٧ب ح بم  عي بم فارس، الزر عي الح شقي ، اِل الـ .36
 . ـ2002 ا ت / أ ار - ا٣با سة  شر : ، طدار الععم لع ال ْب: الهاشر، (يػ1396

  عي بم ا٢بسْب بم ٧ب ح بم أٞبح بم ا٥بيثم ا٤بركاين اِل تم القرشي، أبت الفرج، اِلغاين .37
 . الثانية:، طبّبكت- دار الفكر  : الهاشر ، ٠بّب جابر: ٙبقيق ، (ق356: ت) اِلصمهاين

أٞبح بم  عي بم أٞبح بم خع  اِلنصارم الغرنااي، أبت ، اْلقهاع ُب القرااات السمم .38
 .دار الصبابة لعَباث: الهاشر، (يػ540: ت)جعفر،ا٤بعركؼ بابم المىاًذش 

سعح ، اْل  اؿ ُب رفم االرتياب  م ا٤بؤتع  كا٤بخحيع  ُب اِل٠باا كالكُب كاِلنساب .39
دار الكحيب العع ية : لهاشر،ا(يػ475: ت)ا٤بعك، أبت نصر  عي بم يمة ا بم جعفر بم  ا تال 

 .ـ1990-يػ1411 : اِلكٔب  :،طلمهاف-بّبكت-
د فحيح ا : ،  عق  عيى(384)اِللفاظ ا٤بَبادفة  حيقاربة ا٤بعُب، أبت ا٢بسم  عي بم  يسل الرٌ اين .40

. ـ1987-يػ1407: اِلكٔب: دار التفاا، ط : صاّب  عي ا٤بصرم، ط 
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دار  : الهاشر،    مح الفحياح إ٠با يع شعيب،د،  اْل الة ُب القرااات كالعهجاب العربية .41
 .ـ2008 - 1429 :اِلكٔب :،ط -  جحة- ، دار الشركؽ - بّبكت -ك كحيمة ا٥بالؿ 

٧ب ح أبت :؛ ت(يػ436:ت)أ إب ا٤برتضل؛ لعشر   ا٤برتضل  عل بم ا٢بسْب ا٤بتستم الععتم .42
-1373: ؛ ط اِلكٔب( يسل المايب ا٢بعيب كشر او)دار إاياا الكحيب العربية: الفضع إبراييم؛ ط

. ـ1954
: ت)ٝباؿ الح م أبت ا٢بسم  عي بم  تس  القفطي ،إنماو الركاة  عل أنماو الهباة .43

القايرة، ك ؤسسة الكحيب - دار الفكر العريب : الهاشر، ٧ب ح أبت الفضع إبراييم: اقق، (يػ646
. ـ1982-  يػ 1406 :اِلكٔب: ، طبّبكت– الثقافية 

٧ب ح بم الطيب بم ٧ب ح بم جعفر بم القاسم، القاضي أبت بكر ، االنحيصار لعقرآف .44
 ى َّماف، دار - دار الفحيح : الهاشر، ٧ب ح  صاـ القضاة. د: ٙبقيق، (يػ403: ت)الماقالين ا٤بالكي 

 . ـ2001-  يػ1422اِلكٔب : ، طبّبكت– ابم اـز 
أبت يالؿ ا٢بسم بم  مح ا بم سهع بم سعيح بم ٰبٓب بم  هراف العسكرم ، اِلكائع .45
 . يػ1408اِلكٔب، : ، طدار المشّب، اهطا: الهاشر ،(يػ٫395بت : ت)
٧ب تد بم أىب ا٢بسم بم ا٢بسْب الهيسابترم أبت القاسم، ؛ إٯباز المياف  م  عاين القرآف .46

دار الغرب : الهاشر؛ الح حيتر اهي  بم اسم القا٠بي: اقق؛ (يػ٫550بت : ت)٪بم الح م 
 . يػ1415- اِلكٔب : ؛ طبّبكت– اْلسال ي 

: ؛ ط(ق328:ت)إ ضاح التق  ك االبحيحاا، أبت بكر ٧ب ح بم القاسم بم بشار اِلنمارم .47
. ـ1971-يػ1391:  طمت ات ٦ب م العغة العربية بح شق، ط 

  مح الرٞبم بم إسباؽ المغحادم الههاكنحم الزجاجي، أبت ،اْل ضاح ُب  عع الهبت .48
 -يػ1393 :ط- بمّبكت–دار الهفائس : الهاشر - ، ازف  مارؾ: ، ٙبقيق(يػ337: ت)القاسم 
 .ـ1973

صاّب بم ٧ب ح بم نتح بم ، إ قاظ ٮبم أكٕب اِلبصار لالقحيحاا بسيح ا٤بهاجر م كاِلنصار .49
ين ا٤بالكي   .بّبكت– دار ا٤بعرفة : الهاشر، (يػ1218: ت) مح ا العىٍ رم ا٤بعركؼ بالفيالَّم

 ت)المبح العغتم  هح العرب  م دراسة لقضية الحيأثّب كالحيأثر،د أٞبح ٨بحيار   ر .50
 .ـ1988: آب الكحيب،ط السادسة: ، الهاشر(يػ1424

: ت)المبر ايط ُب أصتؿ الفقى؛ أبت  مح ا بحر الح م ٧ب ح بم  مح ا بم هبادر الزر شي  .51
  .ـ1994- يػ 1414اِلكٔب، : دار الكحييب؛ ط: ؛ الهاشر(يػ794
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المبر ايط ُب الحيفسّب؛ أبت اياف ٧ب ح بم  تس  بم  عي بم  تس  بم اياف أثّب الح م  .52
 1420: بّبكت؛ ط– دار الفكر : صحقي ٧ب ح ٝبيع؛ الهاشر: ؛ اقق(يػ745: ت)اِلنحلسي 

.  ـ1999-يػ

: ت)المحا ة كالهها ة؛ أبت الفحاا إ٠با يع بم   ر بم  ثّب القرشي المصرم ٍب الح شقي  .53
.  ـ1986-  يػ 1407: دار الفكر؛ اـ الهشر: ،الهاشر(يػ774

القراااتي الشاذةي - المحكر الزايرة ُب القرااات العشر ا٤بحيتاترة  م ار قي الشاامية كالحُّررة  .54
دار : الهاشر،(يػ1403: ت) مح الفحياح بم  مح الغِب بم ٧ب ح القاضي ، كتتجيهها  م لغة العرب
 .لمهاف– الكحياب العريب، بّبكت 

الربياف ُب أصتؿ الفقى؛  مح ا٤بعك بم  مح ا بم  تس  بم ٧ب ح ا١بت ِب، أبت ا٤بعإب، ر م  .55
دار الكحيب : صالح بم ٧ب ح بم  ت ضة؛ الهاشر: ؛ ت(يػ478: ت)الح م، ا٤بعقب بإ اـ ا٢بر ْب 

.  ـ1997-  يػ 1418الطمعة اِلكٔب : لمهاف؛ ط– العع ية بّبكت 
: ت)الربياف ُب  عـت القرآف؛ أبت  مح ا بحر الح م ٧ب ح بم  مح ا بم هبادر الزر شي  .56

دار إاياا الكحيب العربية  يسل الماىب ا٢بعيب : ٧ب ح أبت الفضع إبراييم؛ الهاشر: ؛ اقق(يػ794
.   ـ1957-  يػ 1376: كشر ائى؛ ط اِلكٔب

أبت ٧ب ح ا٢بارث بم ٧ب ح بم داير الحي ي ي ؛ بغية المااح  م زكائح  سهح ا٢بارث .57
ا٤بهحيقي أبت ا٢بسم نتر الح م  عي ؛ (يػ282: ا٤بحيتَب)المغحادم ا٣بصيب ا٤بعركؼ بابم أيب أسا ة 
اسْب أٞبح صاّب . د: اقق؛  ( يػ807: ت)بم أيب بكر بم سعي اف بم أيب بكر ا٥بيث ي 

 – 1413 :اِلكٔب: ؛ طا٤بح هة ا٤بهترة-  ر ز خح ة السهة كالسّبة الهمت ة : الهاشر؛ الما رم
 .ـ1992

 مح الرٞبم بم أيب بكر، جالؿ الح م السيتاي ، بغية الت اة ُب امقات العغت ْب كالهباة .58
 .صيحا/ لمهاف - ا٤بكحيمة العصر ة : الهاشر، ٧ب ح أبت الفضع إبراييم: ؽمؽ،تح(يػ911: ت)
المياف كالحيميْب؛   رك بم ٕبر بم ٧بمتب الكهاين بالتالا، العيثي، أبت  ث اف، الشهّب با١بااظ  .59
.  يػ1423: دار ك كحيمة ا٥بالؿ، بّبكت؛ اـ الهشر: ؛الهاشر (يػ255: ت)
أبت التليح ٧ب ح بم أٞبح بم ، المياف كالحيبصيع كالشرح كالحيتجيى كالحيععيع ٤بسائع ا٤بسحيخرجة .60

- دار الغرب اْلسال ي، بّبكت : الهاشر، د ٧ب ح اجي كآخركف: اققى، (يػ520)رشح القرايب 
لمهاف 
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٧بٌ ح بم ٧بٌ ح بم  مح الرزٌاؽ ا٢بسيِب، أبت الفيض، ، تاج العركس  م جتاير القا تس .61
 .دار ا٥بحا ة: الهاشر، ٦ب ت ة  م اققْب: اقق، (يػ1205: ت)ا٤بعٌقب ٗبرتضل، الزَّمبيحم 

تار خ اْلسالـ كىكىفيات ا٤بشايّب كىاِل الـ؛ مشس الح م أبت  مح ا ٧ب ح بم أٞبح بم  ث اف بم  .62
دار الغرب اْلسال ي؛ : الح حيتر بشار  ٌتاد  عركؼ؛ الهاشر: ؛ اقق (يػ748: ت)قىاٲٍباز الذييب 

.   ـ2003: ط اِلكٔب
تار خ الطربم تار خ الرسع كا٤بعتؾ، كصعة تار خ الطربم؛٧ب ح بم جر ر بم  ز ح بم  ثّب بم غالب  .63

.   يػ1387 :الثانية : بّبكت ط– دار الَباث : ؛ الهاشر(يػ310: ت)اا عي، أبت جعفر الطربم 
: ت)٧ب ح بم إ٠با يع بم إبراييم بم ا٤بغّبة المخارم، أبت  مح ا ، الحيار خ الكمّب .64

 .٧ب ح  مح ا٤بعيح خاف: ،ٙبقيقالح م– دائرة ا٤بعارؼ العث انية، ايحر آباد : ، ط(يػ256
: ت)أبت بكر أٞبح بم  عي بم ثابت بم أٞبح بم  هحم ا٣بطيب المغحادم ، تار خ بغحاد .65

: ، طبّبكت– دار الغرب اْلسال ي : الهاشر، الح حيتر بشار  تاد  عركؼ: ؽمؽ، تح(يػ463
 . ـ2002- يػ 1422 :اِلكٔب

أبت ا٢بسم ظهّب الح م  عي بم ز ح بم ٧ب ح بم ا٢بسْب الميهقي، الشهّب ، تار خ بيهق  .66
 . يػ1425 :اِلكٔب: ، ط-د شق-دار اقرأ، : الهاشر، (يػ565:ت)بابم فهح ى 

؛  (يػ571: ت)تار خ د شق، أبت القاسم  عي بم ا٢بسم بم يمة ا ا٤بعركؼ بابم  سا ر  .67
 يػ 1415: دار الفكر لعطما ة كالهشر كالحيتز م؛  اـ الهشر:   رك بم غرا ة الع ركم؛ الهاشر: ت
 . ـ1995- 
، (يػ276: ت)أبت ٧ب ح  مح ا بم  سعم بم قحييمة الح هترم ، تأك ع  شكع القرآف .68

 .لمهاف– دار الكحيب العع ية، بّبكت : الهاشر، إبراييم مشس الح م: اقق
٧ب ح بم أيب بكر بم أ تب بم سعح مشس الح م ابم قيم ا١بتز ة ، الحيمياف ُب أقساـ القرآف .69
 .دار ا٤بعرفة، بّبكت، لمهاف: الهاشر، ٧ب ح اا ح الفقي: اقق، (يػ751)
أٞبح بم ٧ب ح بم   اد الح م بم  عي، أبت العماس، ، تفسّب غر ب القرآف الحيمياف ُب .70

دار الغرب : الهاشر، د ضااي  مح الماقي ٧ب ح: قق، تح(يػ815: ت)شهاب الح م، ابم ا٥بائم 
  . يػ1423- اِلكٔب : ، طبّبكت– اْلسال ي 

؛ ٧ب ح «ٙبر ر ا٤بعُب السح ح كتهت ر العقع ا١بح ح  م تفسّب الكحياب اجمليح»الحيبر ر كالحيهت ر  .71
الحار الحيتنسية : ؛ الهاشر (يػ1393: ت )الطاير بم ٧ب ح بم ٧ب ح الطاير بم  اشتر الحيتنسي 

.   ـ1984: تتنس؛ سهة الهشر– لعهشر 
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أٞبح بم  تس  بم  الك الر يِب ، ٙبيٍفىةي اِلىقٍػرىاًف ُب  ىا قيرًئ بًالحيَّمٍثًعيًح ً ٍم ايريكًؼ القيٍرآفً  .72
ا٤ب عكة العربية -  هتز أشميعيا : الهاشر، (يػ779: ت)الغرنااي ٍب المّبم، أبت جعفر اِلنحلسي 

 . ـ2007-  يػ 1482: الثانية: ، طالسعتد ة
: تفسّب ابم  ماس ك رك اتى  م  حيب الٌسهَّمة، د،  مح العز ز بم  مح ا ا٢ب يحم،الهاشر .73

 .ا٤ب عكة العربية السعتد ة-جا عة أـ القرل- ر ز المبح العع ي كإاياا الَباث اْلسال ي
أبت السعتد الع ادم ، ( إرشاد العقع السعيم إٔب  زا ا الكحياب الكرًن)تفسّب أيب السعتد  .74

 .بّبكت– دار إاياا الَباث العريب : الهاشر، (يػ982 :ت)٧ب ح بم ٧ب ح بم  صطفل 
: ت)تفسّب اْل اـ ابم  رفة؛ ٧ب ح بم ٧ب ح ابم  رفة الترغ ي الحيتنسي ا٤بالكي، أبت  مح ا  .75

: تتنس؛ ط اِلكٔب–  ر ز المبتث بالكعية الز حيتنية : اسم ا٤بها ي؛ الهاشر. د: ؛ اقق(يػ803
  . ـ1986

: ت)تفسّب الراغب اِلصفهاين ؛ أبت القاسم ا٢بسْب بم ٧ب ح ا٤بعركؼ بالراغب اِلصفهاىن .76
جا عة اهطا ؛ -  عية ااداب : ٧ب ح  مح العز ز بسيتين ؛ الهاشر. د: ؛ ٙبقيق كدراسة (يػ502

.   ـ1999-  يػ 1420: ط اِلكٔب
تفسّب القرآف العظيم البم أيب ااًب؛ أبت ٧ب ح  مح الرٞبم بم ٧ب ح بم إدر س بم ا٤بهذر  .77

: أسعح ٧ب ح الطيب؛ الهاشر: ؛ اقق(يػ327: ت)الحي ي ي، ا٢بهظعي، الرازم ابم أيب ااًب 
.  يػ1419 :ا٤ب عكة العربية السعتد ة؛ ط الثالثة-  كحيمة نزار  صطفل الماز 

: ت)تفسّب القرآف العظيم؛  أبت الفحاا إ٠با يع بم   ر بم  ثّب القرشي المصرم ٍب الح شقي  .78
يػ 1420: دار ايمة لعهشر كالحيتز م؛ ط الثانية: سا ي بم ٧ب ح سال ة؛  الهاشر: ؛ اقق(يػ774
.  ـ1999- 

-ق1432 : 1ط دار الحيح ر ة،: ط ٧بسم بم اا ح ا٤بطّبم،.تفسّب القرآف بالقرآف، د .79
2011 .

دار ابم ا١بتزم : الهاشر،  سا ح بم سعي اف بم ناصر الطيار. د ،الحيفسّب العغتم لعقرآف الكرًن .80
. د: ؛اقق (يػ333: ت)٧ب ح بم ٧ب ح بم ٧ب تد، أبت  هصتر ا٤باتر حم  تفسّب ا٤باتر حم ؛ .81

.  ـ2005-  يػ 1426: بّبكت، لمهاف ط اِلكٔب- دار الكحيب العع ية : ٦بحم باسعـت ؛ ط
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أبت ا٢بسم  عي بم ٧ب ح بم ٧ب ح بم اميب المصرم ،   (الهكت كالعيتف)تفسّب ا٤باكردم  .82
، السيح ابم  مح ا٤بقصتد بم  مح الرايم: قق، تح(يػ450: تاؿ)المغحادم، الشهّب با٤باكردم 

 .لمهاف/ بّبكت - دار الكحيب العع ية : الهاشر
: ت)أبت بكر  مح الرزاؽ بم ٮباـ بم نافم ا٢ب ّبم الي اين الصهعاين ، تفسّب  مح الرزاؽ .83

دار الكحيب : الهاشر، ٧ب تد ٧ب ح  محو. د: دراسة كٙبقيق، دار الكحيب العع ية: الهاشر، (يػ211
 .يػ1419 :اِلكٔب: ، طبّبكت– العع ية 

   ههج لغتم جح ح،! نافم  سأؿ؟ كابم  ماس ٯبيب: تفسّب غر ب القرآف بالشعر العريب .84

 .ـ2007:دار اليقْب:، كامعحيى 2006:شيخ ٞبحم فاركؽ، جا عة اهطا:  ، لعمااحُب الحيفسّب
تفسّب غر ب  ا ُب الصبيبْب المخارم ك سعم؛ ٧ب ح بم فحيتح بم  مح ا بم فحيتح بم ٞبيح  .85

زبيحة ٧ب ح : الح حيترة: ؛ اقق(يػ488: ت)اِلزدم ا٤بيترقي ا٢بىً يحم أبت  مح ا بم أيب نصر 
. ـ1995 - 1415:  صر؛ ط اِلكٔب– القايرة -  كحيمة السهة : سعيح  مح العز ز؛ الهاشر

أبت  ث اف سعيح بم  هصتر بم شعمة ا٣براساين : ا٤بؤل ؛ الحيفسّب  م سهم سعيح بم  هصتر  .86
دار : الهاشر؛ د سعح بم  مح ا بم  مح العز ز آؿ ٞبيح: دراسة كٙبقيق؛ (يػ227: ت)ا١بتزجاين 

 . ـ1997-  يػ 1417اِلكٔب، : ؛ طالص يعي لعهشر كالحيتز م
ٰبٓب بم سالـ بم أيب ثععمة، الحيي ي بالتالا،  م تيم ربيعة، المصرم ، تفسّب ٰبٓب بم سالـ .87

دار الكحيب : الهاشر، الح حيترة يهح شعيب: تقحًن كٙبقيق، (يػ200: ت)ٍب اْلفر قي القّبكاين
 . ـ2004-  يػ 1425 :اِلكٔب: ، طلمهاف– العع ية، بّبكت 

أبت  مح ا، مشس الح م ٧ب ح بم ٧ب ح بم ٧ب ح ا٤بعركؼ بابم أ ّب ااج ،الحيقر ر كالحيبمّب .88
- يػ 1403 :الثانية: ، طدار الكحيب العع ية: الهاشر، (يػ879: ت)ك قاؿ لى ابم ا٤بتقت ا٢بهفي 

 .ـ1983
تقتًن الهظر ُب  سائع خالفية ذائعة، كنمذ  ذيمية نافعة؛  ٧ب ح بم  عي بم شعيب، أبت شجاع،  .89

 كحيمة : صاّب بم ناصر بم صاّب ا٣بزًن؛ الهاشر. د: ؛ ت(يػ592: ت)فخر الح م، ابم الحَّميَّماف 
. ـ2001- يػ 1422اِلكٔب، : الر اض؛ ط- السعتد ة– الرشح 

 مح ا٤بعك بم  مح ا بم  تس  بم ٧ب ح ا١بت ِب، أبت ا٤بعإب، ، الحيعخيص ُب أصتؿ الفقى .90
،  مح ا جتٓب الهمإب كبشّب أٞبح الع رم: اقق، (يػ478: ت)ر م الح م، ا٤بعقب بإ اـ ا٢بر ْب 

 .بّبكت– دار المشائر اْلسال ية : الهاشر
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أبت يالؿ ا٢بسم بم  مح ا بم سهع بم سعيح بم ، الحيَّمعًخيص ُب  ىعرفىًة أ٠بىاًا اِلشياا .91
دار : الهاشر، الح حيتر  زة اسم:  ِب بحيىبقيًقى، (يػ٫395بت : ت)ٰبٓب بم  هراف العسكرم 

 . ـ1996 :الثانية: ، طاالس لعحراسات كالَبٝبة كالهشر، د شق
أبت   ر  تس  بم  مح ا بم ٧ب ح بم  مح ، الحي هيح ٤با ُب ا٤بتاأ  م ا٤بعاين كاِلسانيح .92

٧ب ح  مح ،  صطفل بم أٞبح الععتم : ٙبقيق، (يػ463: ت)الرب بم  اصم اله رم القرايب 
 1387:  اـ الهشر، ا٤بغرب– كزارة   ـت اِلكقاؼ كالشؤكف اْلسال ية : الهاشر، الكمّب المكرم

 .يػ
: ت)- رضي ا  هه ا -  هسب لعمح ا بم  ماس ، تهت ر ا٤بقماس  م تفسّب ابم  ماس .93

دار : الهاشر، (يػ817: ت)٦بح الح م أبت ااير ٧ب ح بم  عقتب الفّبكزآبادل : ٝبعى، (يػ68
 .لمهاف– الكحيب العع ية 

٧ب ح  تض : ؛ اقق(يػ370ت )هتذ ب العغة؛ ٧ب ح بم أٞبح بم اِلزيرم ا٥بركم، أبت  هصتر  .94
 .ـ2001اِلكٔب، : بّبكت؛ ط– دار إاياا الَباث العريب :  ر ب؛ الهاشر

تيسّب : الحيتجيهات الصرفية كالهبت ة لقرااة  مح ا بم  ماس، رسالة  اجسحيّب، لطالب .95
 .ياركف  عي الهَّمتافعة، قسم العغة العربية، جا عة  ؤتة

 مح ا بم  تس  بم  يسل بم  عقتب اليعقتب ا١بح م ، تيسّبي  عم أصتؿ الفقى .96
-  يػ 1418 :اِلكٔب: ،طلمهاف–  ؤسسة الر اف لعطما ة كالهشر كالحيتز م، بّبكت : الهاشر، العهزم
 . ـ1997

 أبت الفحاا ز م الح م قاسم بم قيٍطعيٍتبػىغىا السُّرٍتديٍكين ،الثقات ٩بم ٓب  قم ُب الكحيب السحية  .97
 ر ز : الهاشر، شادم بم ٧ب ح بم سآب آؿ نع اف: دراسة كٙبقيق، (يػ879: ت)ا١ب إب ا٢بهفي 

 1432 :اِلكٔب: ، طالهع اف لعمبتث كالحراسات اْلسال ية كٙبقيق الَباث كالَبٝبة صهعاا، الي م
 . ـ2011- يػ 
 ث اف بم سعيح بم  ث اف بم   ر أبت   رك الحاين ، جا م المياف ُب القرااات السمم .98
 . ـ2007-  يػ 1428:اِلكٔب،: ، طاْل ارات– جا عة الشارقة : الهاشر ، (يػ444: ت)
جا م المياف ُب تأك ع القرآف؛ ٧ب ح بم جر ر بم  ز ح بم  ثّب بم غالب اا عي، أبت جعفر  .99

 ؤسسة الرسالة؛ط : أٞبح ٧ب ح شا ر ، ك٧ب تد شا ر؛الهاشر: ؛ اقق(يػ310: ت)الطربم 
.  ـ2000-  يػ 1420 :اِلكٔب
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أبت   ر  تس  بم  مح ا بم ٧ب ح بم  مح الرب بم  اصم ؛ جا م بياف الععم كفضعى .100
دار ابم ا١بتزم، ا٤ب عكة : الهاشر؛ أيب اِلشماؿ الزيّبم: ٙبقيق؛ (يػ463: ت)اله رم القرايب 
 .ـ1994-  يػ 1414 : اِلكٔب؛ طالعربية السعتد ة

ا١با م ِلاكاـ القرآف؛ أبت  مح ا ٧ب ح بم أٞبح بم أيب بكر بم فرح اِلنصارم ا٣بزرجي  .101
دار الكحيب : أٞبح الربدكين كإبراييم أافيش؛ الهاشر: ؛ ت(يػ671: ت)مشس الح م القرايب

  .ـ1964- يػ 1384: القايرة؛ ط الثانية– ا٤بصر ة 
: اققى، (يػ276: ت) هسب ِليب ٧ب ح  مح ا بم  سعم بم قحييمة الح هترم ، ا١براثيم .102

 .كزارة الثقافة، د شق: الهاشر، الح حيتر  سعتد بتبت: قحـ لى، ٧ب ح جاسم ا٢ب يحم
ا١برح كالحيعح ع، أبت ٧ب ح  مح الرٞبم بم ٧ب ح بم إدر س بم ا٤بهذر الحي ي ي، ا٢بهظعي،  .103

ٕبيحر آباد - امعة ٦بعس دائرة ا٤بعارؼ العث انية : ، الهاشر(يػ327: ت)الرازم ابم أيب ااًب 
.  ـ1952 يػ 1271اِلكٔب، : بّبكت،ط– ا٥بهح،دار إاياا الَباث العريب – الح م 

أبت الفرج ا٤بعاَب بم ز ر ا بم ٰبٓب ا١بر رل ، ا١بعيس الصاّب الكاُب كاِلنيس الهاصح الشاُب .104
دار الكحيب العع ية، بّبكت : الهاشر،  مح الكرًن سا ي ا١بهحم: اقق، (يػ390: ت)الههركاين 

 . ـ2005-  يػ 1426اِلكٔب : ، طلمهاف– 
اققى كضمطى ،(يػ170: ت)أبت ز ح ٧ب ح بم أيب ا٣بطاب القرشي ، ٝبهرة أشعار العرب .105

 .هنضة  صر لعطما ة كالهشر كالحيتز م: الهاشر،،  عي ٧ب ح المجادم: كزاد ُب شراى
ر زم  هّب : ،ٙبقيق(يػ321:ت)ٝبهرة العغة، أبت بكر ٧ب ح بم ا٢بسم بم در ح اِلزدم  .106

.  ـ1987اِلكٔب، : بّبكت،ط– دار الععم لع ال ْب : بععمكي،الهاشر
  ىعىل م كً فىا ةي الرَّماضً مً هىا ةي القىاضً : اىاًشيةي الشيِّنهىاًب  ىعىل تٍفسًّب المىيضىاًكم، اٍل يسى َّماة .107

: ت)شهاب الح م أٞبح بم ٧ب ح بم   ر ا٣بفاجي ا٤بصرم ا٢بهفي ، تٍفسًّب المىيضىاكم
 .بّبكت– دار صادر : دار الهشر، (يػ1069

٧بقق ، (يػ403اتإب : ت) مح الرٞبم بم ٧ب ح، أبت زر ة ابم ز٪بعة ، اجة القرااات .108
 .دار الرسالة: الهاشر، سعيح اِلفغاين: الكحياب ك ععق اتاشيى

ا٢بسم بم أٞبح بم  مح الغفار الفارسٌي اِلصع، أبت ، ا٢بجة لعقراا السمعة .109
-  مح العز ز رباح : راجعى كدققى، بشّب جتٯبايب- بحر الح م قهتجي : اقق، (يػ377:ت) عي

-  يػ 1413 :الثانية: ، طبّبكت/ د شق - دار ا٤بأ تف لعَباث : الهاشر، أٞبح  تس  الحقاؽ
 .ـ1993
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ا٢بحكد ُب اِلصتؿ؛ أبت التليح سعي اف بم خع  بم سعح بم أ تب بم كارث الحيجييب القرايب  .110
ط   ؤسسة ٧ب ح  في  الز يب؛: نز ى ٞباد؛ الهاشر.د: ؛ ت( يػ474: ت)الماجي اِلنحلسي 

.  ـ1973-ق1392:اِلكٔب
اعية اِلكلياا كامقات اِلصفياا،أبت نعيم أٞبح بم  مح ا بم أٞبح بم إسباؽ بم  تسل بم  .111

. يػ1409: بّبكت ط- دار الكحيب العع ية: ، ط(يػ430: ت) هراف اِلصمهاين 
ا٥بيئة : ا٤بخصص الهاشر ؛(يػ392: ت)ا٣بصائص؛ أبت الفحيح  ث اف بم جِب ا٤بتصعي  .112

 .الرابعة: ا٤بصر ة العا ة لعكحياب؛ ط
الحر ا٤بصتف ُب  عـت الكحياب ا٤بكهتف؛ أبت العماس، شهاب الح م، أٞبح بم  تس  بم  مح  .113

دار : الح حيتر أٞبح ٧ب ح ا٣براط؛ الهاشر: ؛ ت(يػ756: ت)الحائم ا٤بعركؼ بالس ْب ا٢بعيب 
.  القعم، د شق

: ا٤بحيتَب) مح الرٞبم بم أيب بكر، جالؿ الح م السيتاي الحر ا٤بهثتر ُب الحيفسّب با٤بأثتر؛  .114
. بّبكت– دار الفكر : ؛الهاشر(يػ911

: العغت ة  هح العرب إٔب هنا ة القرف الثالًح، ٧ب ح اسْب آؿ  اسْب،  هشترات الحراسات .115
 .ـ1980-ق1400:دار  كحيمة ا٢بياة، ط اِلكٔب

دار الععم : الهاشر، (يػ1407: ت) صمبي إبراييم الصاّب ،د، دراسات ُب فقى العغة .116
 .ـ1960- يػ 1379 :اِلكٔب: ،طلع ال ْب

أبت بكر  مح القاير بم  مح الرٞبم بم ٧ب ح الفارسي ، دالئع اْل جاز ُب  عم ا٤بعاين .117
 طمعة ا٤بحين : الهاشر، ٧ب تد ٧ب ح شا ر أبت فهر: اقق،  (يػ471: ت)ا١برجاين الحار  اِلصع،
 .ـ1992- يػ 1413 :الثالثة: ، طدار ا٤بحين ٔبحة- بالقايرة 

دالئع الهمتة ؛ أبت نعيم أٞبح بم  مح ا بم أٞبح بم إسباؽ بم  تسل بم  هراف  .118
دار : الح حيتر ٧ب ح ركاس قععهجي،  مح الرب  ماس؛ الهاشر: ؛ اققى (يػ430: ت)اِلصمهاين

.  ـ1986-  يػ 1406: الهفائس، بّبكت؛ ط الثانية

دالئع الهمتة ك عرفة أاتاؿ صااب الشر عة؛ أٞبح بم ا٢بسْب بم  عي بم  تسل  .119
بّبكت، – دار الكحيب العع ية : الهاشر؛ (يػ458: ت)ا٣بيٍسرىٍكًجردم ا٣براساين، أبت بكر الميهقي 

.   يػ1405- اِلكٔب : ط
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: ت)قاسم بم ثابت بم اـز العتُب السرقسطي، أبت ٧ب ح ، الحالئع ُب غر ب ا٢بح ح .120
 :اِلكٔب: ، ط كحيمة العميكاف، الر اض: الهاشر،  ٧ب ح بم  مح ا القهاص،د: ٙبقيق، (يػ302
 . ـ2001-  يػ 1422

دكر العهجة ُب تتجيى القرااات القرآنية  هح أيب اياف اِلنحلسي ُب تفسّب المبر  .121
 .ـ1997جزاا ٧ب ح اسم ا٤بصاكرة، رسالة  اجيسَب  م ا١با عة اِلردنية، : ،إ حادايط

،  ٝبعى كشراى كاققى، د ٧ب ح أد ب (يػ130)د تاف أيب الهجم العجعي الفضع بم قحا ة .122
 .ـ2006-ق1427:ط- بح شق- طمت ات ٦ب م العغة العربية:  مح التااح صرباف،ط

: دار الكحياب العريب، ط: د تاف أيب االب،ٝبعى كشراى، د ٧ب ح الحٌيت٪بي، ط .123
 .ـ1994-ق1414:اِلكٔب

 .ـ2005-يػ1425:دار ا١بيع،ط:  تس  شكرم فراات، ط.د تاف اِل شل، شرح د .124
: د،  فيح ٧ب ح ق يبة، ط:، دراسة(ق246)، بركا ة كشرح ابم السَّمكيتا٢بيطىٍيئىةد تاف  .125

 .ـ1993-ق1413:اِلكٔب:دار الكحيب العع ية، ط
: دار الكحيب العع ية، ط: د تاف الفرزدؽ، شراى كقٌحـ لى اِلسحياذ  عل فا تر،ط .126

 .ـ1987-ق1407:اِلكٔب
 مح الرٞبم ، د تاف ا٤بمحيحأ كا٣برب ُب تار خ العرب كالرببر ك م  اصريم  م ذكم الشأف اِل رب .127

: اقق، (يػ808: ا٤بحيتَب)بم ٧ب ح بم ٧ب ح، ابم خعحكف أبت ز ح، كٕب الح م ا٢بضر ي اْلشميعي 
 . ـ1988-  يػ 1408الثانية، : ، طدار الفكر، بّبكت: الهاشر، خعيع شبادة

: اِلكٔب: دار صادر،ط: د، كاضح الٌص ح، ط:،ٝبعى كاقَّمقى كشراىد تاف الهابغة ا١بىٍعحمُّر  .128
 .ـ1998

بٍػيىايند تاف  .129 : دار الكحيب العع ية، ط: ، شرح كتقحًن،  ماس  مح الٌساتر، طالهَّمابغىة الذُّر
 .ـ1996-ق1416: الثالثة

 اٍ ريؤي القىٍيس بم اجر بم ا٢بارث الكهحم،  م بِب آ ع ا٤برار، د تاف ا رًئ القيس .130
 :الثانية: ، طبّبكت– دار ا٤بعرفة : الهاشر،  مح الرٞبم ا٤بصطاكم: ا حيُب بى، ( ـ545:ت)

 . ـ2004-  يػ 1425
-دار صادر: د، سجيم ٝبيع ا١بميعي،ط:،ٝبعى كاققى كشراىد تاف أي ىية بم أىيب الصَّمٍعت .131

 .ـ1998:اِلكٔب: ط- بّبكت
 .ـ1986-ق1406:دار بّبكت لعطما ة،ط: د تاف جر ر، ط .132
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ااًب بم  مح ا بم سعح بم ا٢بشرج الطائي القبطاين، أبت ، الطَّمائيااًًب د تاف  .133
 .ـ1981 – يػ1401: ط ، دار صادر: الهاشر ،  (ؽ ق46) ىًحلٌ 

دار الكحيب العع ية،ط : د تاف اٌساف بم ثابت،شراى كقحـ لى، اِلسحياذ  محأ  هىٌها، ط .134
 .ـ1994-ق1414:الثانية

دار الكحيب العع ية، ط : د تاف ذم الري َّمة، قحـ لى كشراى أٞبح اسم سمج، ط .135
 .ـ1995- يػ1415:اِلكٔب

دار :، ط(ؽ ق13) زيّب بم أيب سع ل ربيعة بم ر اح ا٤بزيند تاف زيّب بم أيب سيع ل، .136
 -.بّبكت-صادر

سال ة بم جهحؿ بم  مح   رك،  م بِب  عب بم سعح  ، د تاف سىالى ىة بم جىٍهحىؿ .137
- ق 1407:، طدار الكحيب العع ية: الهاشر ،فخر الح م قماكة: اقق،  (ؽ ق23)الحي ي ي
 .ـ1987

ُب،ط د تاف شعر ا٤بثقب .138 -جا عة الحكؿ العربية: العمحم، ٙبقيق كشرح اسم  ا ع الٌصّبى
 .ـ1971-ق1391:ط-  عهح ا٤بخطتاات العربية

اىرىفىة بم العىٍمح بم سفياف بم سعح المكرم التائعي أبت   رك الشا ر ، د تاف ارفة بم العمح .139
: ، طدار الكحيب العع ية: الهاشر،  هحم ٧ب ح ناصر الح م: ؽمؽ، تح( ؽ ق60: ت)ا١بايعي 
 . ـ2002-  يػ 1423 :الثالثة

ف  كزارة الثقافة كاْلرشاد: ، ط٧ب ح جمار ا٤بعيمح: ٙبقيق ، د تاف  حم بم ز ح العمادم .140
 .ـ1965- يػ1385: ،ط(2)سعسعة  حيب الَباث

: ،  راجعة اك ت بم بشّب بم  اسْب، د،أالرد  عل شمهة الطعم ُب تفسّب بم  ماس،  .141
 عهح -جا عة ا٤بعك  مح العز ز-ا٤ب عكة العربية السعتد ة: د، ٧ب ح بم  مح ا ا٢بعتاين، الهاشر

 (.5)سعسعة الرد  عل الشمهات. المبتث كاالسحيشارات
: أٞبح ٧ب ح شا ر؛الهاشر : ؛اقق (يػ204)اْل اـ ا٢بجة ٧ب ح بم إدر س الشافعي الرسالة؛ .142

. دار الكحيب العع ية

رسـت الحيبح ح ُب  عـت ا٢بح ح، برياف الح م أبت إسباؽ إبراييم بم   ر بم إبراييم بم  .143
 -لمهاف - دار ابم اـز : إبراييم بم شر   ا٤بيعي، الهاشر: اقق (يػ732: ت)خعيع ا١بعربٌم 

. ـ2000- يػ 1421اِلكٔب، : بّبكت، ط
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ركح ا٤بعاين ُب تفسّب القرآف العظيم كالسمم ا٤بثاين؛شهاب الح م ٧ب تد بم  مح ا ا٢بسيِب  .144
 بّبكت؛– دار الكحيب العع ية :  عي  مح المارم  طية ؛ الهاشر: ؛ ت(يػ1270: ت)اِللتسي 

.  يػ1415:  اِلكٔبط
سعي اف بم أٞبح بم أ تب بم  طّب العخ ي الشا ي، ؛ (ا٤بعجم الصغّب)الركض الحاين  .145

ا٤بكحيب : الهاشر؛ ٧ب ح شكتر ٧ب تد ا٢باج أ ر ر: اقق؛ (يػ360: ت)أبت القاسم الطرباين 
 .ـ1985 – 1405اِلكٔب، : ؛ ط  اف، بّبكت - دار   ار ، اْلسال ي 

ركضة الهاظر كجهة ا٤بهاظر ُب أصتؿ الفقى  عل  ذيب اْل اـ أٞبح بم اهمع؛ أبت ٧ب ح  تفق  .146
الح م  مح ا بم أٞبح بم ٧ب ح بم قحا ة ا١ب ا يعي ا٤بقحسي ٍب الح شقي ا٢بهمعي، الشهّب بابم 

 ؤسسة الر ٌاف لعطما ة كالهشر كالحيتز م؛ ط الثانية : ؛ الهاشر(يػ620: ت)قحا ة ا٤بقحسي 
.  ـ2002-يػ1423:
: ت)٧ب ح بم القاسم بم ٧ب ح بم بشار، أبت بكر اِلنمارم، الزاير ُب  عاين  ع ات الهاس .147

 1412 :اِلكٔب: ، طبّبكت–  ؤسسة الرسالة : الهاشر، ااًب صاّب الضا م. د: اقق، (يػ328
 .ـ1992-يػ 
، (يػ241: ت)أبت  مح ا أٞبح بم ٧ب ح بم اهمع بم يالؿ بم أسح الشيماين ، الزيح .148

 اِلكٔب :، طلمهاف– دار الكحيب العع ية، بّبكت : الهاشر، ٧ب ح  مح السالـ شايْب: كضم اتاشيى
 .ـ1999-  يػ 1420:
، (يػ1394: ت)بم أٞبح بم  صطفل بم أٞبح ا٤بعركؼ بأيب زيرة  ٧ب ح، زيرة الحيفاسّب .149

 .دار الفكر العريب: دار الهشر
أٞبح بم  تسل بم العماس الحي ي ي، أبت بكر بم ٦بايح المغحادم ، السمعة ُب القرااات .150
 .يػ1400 :الثانية: ،ط صر– دار ا٤بعارؼ : الهاشر،شتقي ضي : ؽمؽ ،تح(يػ324 : ت)
: ت)أبت ٧ب ح  مح ا بم ٧ب ح بم سعيح بم سهاف ا٣بفاجي ا٢بعيب ، سر الفصااة .151

 .ـ1982_يػ1402 اِلكٔب :، طدار الكحيب العع ية: الهاشر، (يػ466
أبت  مح الرٞبم ٧ب ح ناصر ؛ سعسعة اِلااد ح الصبيبة كشيا  م فقهها كفتائحيا .152

 كحيمة : الهاشر؛ (يػ1420: ت)الح م، بم ا٢باج نتح بم ٪باٌب بم آدـ، اِلشقتدرم اِللماين 
 1995-  يػ 1415:  اـ الهشر؛ (٤بكحيمة ا٤بعارؼ)اِلكٔب، : ؛ طا٤بعارؼ لعهشر كالحيتز م، الر اض

 . ـ2002-  يػ 1422 إٔب ـ
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: اقق؛ (يػ273: ت)أبت  مح ا ٧ب ح بم  ز ح القزك ِب ،ابم  اجة ؛سهم ابم  اجى  .153
دار : الهاشر؛  ىمح الٌعطي  ارز ا- ٧ب َّمح  ا ع قرو بععي -  ادؿ  رشح - شعيب اِلرنؤكط 
 . ـ2009-  يػ 1430اِلكٔب، : ؛ طالرسالة العا٤بية

: ت)ابم  اجة أبت  مح ا ٧ب ح بم  ز ح القزك ِب، ك اجة اسم أبيى  ز ح ؛ سهم ابم  اجى .154
فيصع  يسل المايب - دار إاياا الكحيب العربية : الهاشر؛ ٧ب ح فؤاد  مح الماقي: ٙبقيق؛ (يػ273
 .ا٢بعيب

أبت داكد سعي اف بم اِلشعح بم إسباؽ بم بشّب بم شحاد بم   رك ؛ سهم أيب داكد .155
ا٤بكحيمة : الهاشر؛ ٧ب ح ٧بيي الح م  مح ا٢ب يح: اقق؛ (يػ275: ت)اِلزدم السيِّنًجٍسحياين 

 .بّبكت– العصر ة، صيحا 
راـ بم  مح الص ح  .156 سهم الحار ي؛ أبت ٧ب ح  مح ا بم  مح الرٞبم بم الفضع بم هبى

دار : اسْب سعيم أسح الحاراين؛  الهاشر: ؛ ٙبقيق(يػ255: ت)الحار ي، الحي ي ي الس رقهحم 
.  ـ2000-  يػ 1412: ط اِلكٔب- ا٤ب عكة العربية السعتد ة-ا٤بغِب لعهشر كالحيتز م، 

: ت)أبت  مح الرٞبم أٞبح بم شعيب بم  عي ا٣براساين، الهسائي ؛ الكربل السهم .157
 ؤسسة : الهاشر؛ شعيب اِلرناؤكط: أشرؼ  عيى، كاسم  مح ا٤بهعم شعيب: اققى؛ (يػ303
 . ـ2001-  يػ 1421 :اِلكٔب: ؛ طبّبكت– الرسالة 

أٞبح بم ا٢بسْب بم  عي بم  تسل ا٣بيٍسرىٍكًجردم ا٣براساين، أبت بكر ؛ السهم الكربل .158
– دار الكحيب العع ية، بّبكت : الهاشر؛ ٧ب ح  مح القادر  طا: اقق؛ (يػ458: ت)الميهقي 
 . ـ2003-  يػ 1424 :الثالثة؛ ط لمهات

٧ب ح بم  مح الرايم ك أٞبح نصر ا " سؤاالت نافم بم اِلزرؽ إٔب  مح ا بم  ماس .159
-   ؤسسة الكحيب الثقافية:ط"-غر ب القرآف ُب شعر العرب:"ك٠بتو

–  طمعة ا٤بعارؼ ، إبراييم السا رائي،د، سؤاالت نافم بم اِلزرؽ إٔب  مح ا بم  ماس .160
 .ـ1968: ، طبغحاد

مشس الح م أبت  مح ا ٧ب ح بم أٞبح بم  ث اف بم قىاٲٍباز الذييب ؛ سّب أ الـ الهمالا .161
 ؤسسة : الهاشر ؛ ٦ب ت ة  م اققْب بإشراؼ الشيخ شعيب اِلرناؤكط: اقق ؛ (يػ748: ت)

 . ـ1985 - يػ 1405:  الثالثة؛ طالرسالة
-أٮبيحيى كأثرو، ك هايج ا٤بفسر م ُب االسحيشهاد بى-الشايح الشعرم ُب تفسّب القرآف الكرًن .162

 .ق1431: اِلكٔب: كحيمة دار ا٤بههاج، ط: ، د،  مح الرٞباف بم  عاضة الشيِّنهرم، امعة
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: د،  مح الكرًن  ث اف، الهاشر: شرح اِلصتؿ ا٣ب سة، لعقاضي  مح ا١بمار أٞبح، ٙبقيق .163
 .ـ1965: ، ط-القايرة- كحيمة كيمة

أبت الفضع ز م الح م  مح الرايم بم ا٢بسْب بم  مح ، ( ألفية العراقي)شرح الحيمصرة كالحيذ رة  .164
 اير  اسْب -  مح العطي  ا٥ب يم : اقق، (يػ806: ت)الرٞبم بم أيب بكر بم إبراييم العراقي 

 . ـ2002-  يػ 1423اِلكٔب، : ، طلمهاف– دار الكحيب العع ية، بّبكت : الهاشر، فبع
شرح الحيثر ب ُب شرح الحيقر ب؛ أبت الفضع ز م الح م  مح الرايم بم ا٢بسْب بم  مح الرٞبم  .165

. الطمعة ا٤بصر ة القحٲبة: ؛ الهاشر(يػ806: ت)بم أيب بكر بم إبراييم العراقي 

٧بيي السهة، أبت ٧ب ح ا٢بسْب بم  سعتد بم ٧ب ح بم الفراا المغتم الشافعي  شرح السهة، .166
- ا٤بكحيب اْلسال ي : ٧ب ح زيّب الشاك ش،الهاشر- شعيب اِلرنؤكط: ،ٙبقيق (يػ516: ت)

. ـ1983- يػ 1403الثانية، : د شق، بّبكت، ط
: شرح العقائح،  م ٝبم الفرائح بإنارة شرح العقائح، كُب آخرو  يزاف العقائح  م شراى؛ ط .167

. ـ2012-ق1433: الثانية:  راتشي با سحياف؛ ط- كحيمة ا٤بح هة
أبت العماس شهاب الح م أٞبح بم إدر س بم  مح الرٞبم ا٤بالكي ، شرح تهقيح الفصتؿ .168

شر ة الطما ة الفهية : الهاشر، اى  مح الرؤكؼ سعح: اقق،(يػ684: ت)الشهّب بالقراُب 
 . ـ1973-  يػ 1393 :اِلكٔب: ،طا٤بحيبحة

: د، ضااي  مح الماقي ٧ب ح،ط: شرح د تاف رؤبة بم العجاج، لععم لغتم قحًن، ٙبقيق .169
 .ـ2011-ق1432:اِلكٔب: ط- ٝبهتر ة  صر-٦ب م العغة العربية

ا٤بكحيمة : الهاشر ، ٧ب ح ٧بٓب الح م  مح ا٢ب يح، شرح د تاف   ر بم أيب ربيعة ا٤بخزك ي .170
 .ـ1952 – ق1371 :، ط طمعة السعادة- الكربل  الحيجار ة

أٞبح بم ا٢بسْب بم  عي بم  تسل ا٣بيٍسرىٍكًجردم ا٣براساين، أبت بكر ؛ شعب اْلٲباف .171
: الهاشر؛  ٨بحيار أٞبح الهحكم، ك  مح الععي  مح ا٢ب يح اا ح.د: اققى؛ (يػ458: ت)الميهقي 

اِلكٔب، : ؛ ط كحيمة الرشح لعهشر كالحيتز م بالر اض بالحيعاكف  م الحار السعفية بمت مام با٥بهح
 . ـ2003-  يػ 1423

دار ا٤بأ تف : الح حيتر أٞبح ٨بحيار الربزة، ط: شعر ز ح ا٣بيع الطٌائي، ٝبم كدراسة كٙبقيق .172
 .ـ1988-ق1408:لعَباث، ط اِلكٔب

: الهاشر، (يػ276: ت)أبت ٧ب ح  مح ا بم  سعم بم قحييمة الح هترم ، الشعر كالشعراا .173
 . يػ1423:  اـ الهشر، دار ا٢بح ح، القايرة
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: ، صهعى ااًب صاّب الضا م، سا حت كزارة اْل الـ  عل نشرو، ط  ز ح بم الطىثر َّمةشعر .174
 - .بغحاد- طمعة أسعح

الشفا بحيعر   اقتؽ ا٤بصطفل؛  ياض بم  تسل بم  ياض بم   ركف اليبصيب السمٍب،  .175
.  يػ1407- الثانية :   اف؛ ط– دار الفيباا : ؛ الهاشر(يػ544: ا٤بحيتَب)أبت الفضع 

٧ب ح بم أيب بكر بم أ تب بم ، شفاا الععيع ُب  سائع القضاا كالقحر كا٢بك ة كالحيععيع .176
: ،طدار ا٤بعرفة، بّبكت، لمهاف: الهاشر، (يػ751: ت)سعح مشس الح م ابم قيم ا١بتز ة 

 .ـ1978/يػ1398
شفاا الغراـ بأخمار المعح ا٢براـ؛ ٧ب ح بم أٞبح بم  عي، تقي الح م، أبت الطيب ا٤بكي  .177

. ـ2000-يػ1421اِلكٔب : دار الكحيب العع ية؛الطمعة: ؛ الهاشر(يػ832: ت)ا٢بسِب الفاسي 
: ت)نشتاف بم سعيح ا٢ب ّبل الي ِب ،  مشس الععـت كدكاا  الـ العرب  م الكعـت .178

د  تس  ٧ب ح  مح -  طهر بم  عي اْلر اين - د اسْب بم  مح ا الع رم : قق، تح(يػ573
 :اِلكٔب: ،(ستر ة- د شق )، دار الفكر -لمهاف– بّبكت ، دار الفكر ا٤بعاصر : الهاشر، ا

 . ـ1999-  يػ 1420
الصاايب ُب فقى العغة العربية ك سائعها كسهم العرب ُب  ال ها؛ أٞبح بم فارس بم ز ر اا  .179

-يػ1418: ٧ب ح  عي بيضتف؛ ط اِلكٔب: ؛ الهاشر(يػ395: ت)القزك ِب الرازم، أبت ا٢بسْب 
. ـ1997

 (يػ393ت )أبت نصر إ٠با يع بم ٞباد ا١بتيرم الفارايب ؛ الصباح تاج العغة كصباح العربية .180
-  يػ  1407الرابعة : بّبكت؛ ط– دار الععم لع ال ْب : أٞبح  مح الغفتر  طار؛الهاشر: ؛ٙبقيق
 .  ـ1987

أبت نعيم أٞبح بم  مح ا بم أٞبح بم إسباؽ بم  تسل بم  هراف اِلصمهاين ؛ صفة ا١بهة .181
 .ستر ا/ د شق - دار ا٤بأ تف لعَباث : الهاشر؛  عي رضا  مح ا: اقق؛ (يػ430: ت)
ا٤بكحيمة : الهاشر،  أبت ااير  مح القيـت  مح الغفتر السهحم،د، صفبات ُب  عـت القرااات .182

 . يػ1415- اِلكٔب: ، طاِل حاد ة
الصفح ة؛ تقي الح م أبت العىماس أٞبح بم  مح ا٢بعيم بم  مح السالـ بم  مح ا بم أيب  .183

٧ب ح رشاد سآب؛ : ؛ ت (يػ728: ت )القاسم بم ٧ب ح ابم تي ية ا٢براين ا٢بهمعي الح شقي 
.  يػ1406:  كحيية ابم تي ية،  صر؛ ط الثانية: الهاشر 
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الصتا ق ا٤برسعة ُب الرد  عل ا١به ية كا٤بعطعة؛ ٧ب ح بم أيب بكر بم أ تب بم سعح مشس  .184
دار العاص ة، :  عي بم ٧ب ح الحخيع ا؛ الهاشر: ؛ ت(يػ751: ت)الح م ابم قيم ا١بتز ة 

. يػ1408: الر اض، ا٤ب عكة العربية السعتد ة؛ ط اِلكٔب
اِلنيس،  تفم : مح اجمليح المصّب، ط:ضبل اْلسالـ، اِلسحياذ أٞبح أ ْب،تقحًن .185

 .ـ1989:لعهشر
 .ـ1988-  يػ 1408الثانية، : ط .186
أبت  مح ا ٧ب ح بم سعح بم  هيم ا٥بامشي بالتالا، المصرم، المغحادم ؛ الطمقات الكربل .187

:  اِلكٔب؛ طبّبكت– دار صادر : الهاشر؛ إاساف  ماس: اقق(يػ230: ت)ا٤بعركؼ بابم سعح 
  . ـ1968

٧ب ح بم ا٢بسم بم  ميح ا بم  ذاج الزبيحم اِلنحلسي ، امقات الهبت ْب كالعغت ْب  .188
دار : الهاشر، الثانية: ، ط٧ب ح أبت الفضع إبراييم: اقق، (يػ379: ت)اْلشميعي، أبت بكر 

 .ا٤بعارؼ
: ت)٧ب ح بم ساٌلـ بم  ميح ا ا١ب بي بالتالا، أبت  مح ا ، امقات فبتؿ الشعراا .189

 .جحة– دار ا٤بحين : الهاشر، ٧ب تد ٧ب ح شا ر: اقق ،(يػ232
٧ب ح بم أيب بكر بم أ تب بم سعح مشس الح م ابم قيم ، ار ق ا٥بجرتْب كباب السعادتْب .190

 .يػ1394الثانية، : ، طدار السعفية، القايرة،  صر: الهاشر، (يػ751: ت)ا١بتز ة 
دار : ط ؛ ٧بٌ ح أٞبح أبت الهصر :  مح ا بم  ٌماس ارب اِل ة كترٝباف القرآف، لح حيتر .191

  .ـ1992- يػ1412 :اِلكٔب: ا١بيع، بّبكت لمهاف، ط
 مح ا بم  ٌماس، قراااتى ك ههجى ُب تفسّب غر ب القرآف، رسالة لهيع درجة ا٤باجيسَب ُب  .192

 . ابح م  مح الرٞباف آشي،  عية العغة العربية، جا عة أـ القرل: العغة، لطالب
 ؤسسة :  ط ؛ ادؿ اسم  عي: اياتىي ك تفسّبيو، د - رضي ا  هى- مح ا بم  ٌماس .193

.   ـ2005- يػ 1426: ا٤بخحيار، ط الثانية 
أبت الفضع أٞبح بم  عي بم ٧ب ح بم أٞبح بم اجر ، العجاب ُب بياف اِلسماب .194

 .دار ابم ا١بتزم: الهاشر،  مح ا٢بكيم ٧ب ح اِلنيس: اقق، (يػ852: ت)العسقالين 
العقح الفر ح؛ أبت   ر، شهاب الح م أٞبح بم ٧ب ح بم  مح ربى ابم اميب ابم اح ر بم  .195

بّبكت؛ ط – دار الكحيب العع ية : ؛الهاشر(يػ328: ت)سآب ا٤بعركؼ بابم  مح ربى اِلنحلسي 
.  يػ1404، : اِلكٔب
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 راجعة الهص  تئيع  تس   ز ز،. د:  عم العغة العاـ ؛ فرد هاف دم ستسّب، ترٝبة .196
 .1985 :، ط الثالثة آفاؽ  ربيةدار:  الك  تس  ا٤بطعيب، إصحارات.د:العريب

  حة القارم شرح صبيح المخارم، أبت ٧ب ح ٧ب تد بم أٞبح بم  تسل بم أٞبح بم  .197
. بّبكت– دار إاياا الَباث العريب : ، الهاشر(يػ855ت )اسْب الغيحياىب ا٢بهفي بحر الح م العيِب 

 463: ت)أبت  عل ا٢بسم بم رشيق القّبكاين اِلزدم ، الع حة ُب ٧باسم الشعر كآدابى .198
-  يػ 1401ا٣با سة، : ، طدار ا١بيع: الهاشر، ٧ب ح ٧بيي الح م  مح ا٢ب يح: اقق، (يػ

 .ـ1981
،  أٞبح بم ٧ب ح ا٣براط، أبت بالؿ، د،أ،  ها ة ا٤بسع ْب بالعغة العربية خح ة لعقرآف الكرًن .199

 .٦ب م ا٤بعك فهح لطما ة ا٤بصب  الشر  : الهاشر
دار : الهاشر، (يػ276: ت)أبت ٧ب ح  مح ا بم  سعم بم قحييمة الح هترم ،  يتف اِلخمار .200

 . يػ1418: تار خ الهشر، بّبكت–الكحيب العع ية 
مشس الح م أبت ا٣بّب ابم ا١بزرم، ٧ب ح بم ٧ب ح بم ، غا ة الهها ة ُب امقات القراا .201

يػ 1351 اـ : ، ط كحيمة ابم تي ية:  الهاشر،برجسَباسر.  ِب بهشرو ج،  (يػ833: ت) تس  
. 
. د: اقق، (ق285 :ت)إبراييم بم إسباؽ ا٢بريب أبت إسباؽ ، غر ب ا٢بح ح .202

 .ق1405اِلكٔب، : ، ط كة ا٤بكر ة- جا عة أـ القرل : الهاشر، سعي اف إبراييم ٧ب ح العا ح
أبت سعي اف ٞبح بم ٧ب ح بم إبراييم بم ا٣بطاب المسٍب ا٤بعركؼ ، غر ب ا٢بح ح .203

 عهح المبتث - جا عة أـ القرل:ط، مح الكرًن إبراييم الغرباكم: ،ٙبقيق(يػ388: ت)با٣بطايب 
- يػ 1422:ط الثانية - كة ا٤بكر ة- ر ز إاياا الَباث االسال ي-العع ية
 (.70/71ص1ج).ـ2001

. د: قق، تح(يػ276: ت)أبت ٧ب ح  مح ا بم  سعم بم قحييمة الح هترم ، غر ب ا٢بح ح .204
 ق1397اِلكٔب، : ، طبغحاد–  طمعة العاين : الهاشر،  مح ا ا١بمترم

: ت)ٝباؿ الح م أبت الفرج  مح الرٞبم بم  عي بم ٧ب ح ا١بتزم ، غر ب ا٢بح ح .205
– بّبكت - دار الكحيب العع ية : الهاشر، الح حيتر  مح ا٤بعطي أ ْب القععجي: قق، تح(يػ597
 .ـ1985 – 1405 :اِلكٔب: ،طلمهاف
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؛ (يػ224: ت)غر ب ا٢بح ح؛ أبت  يميح القاسم بم سالـٌ بم  مح ا ا٥بركم المغحادم  .206
 الح م؛ ط-  طمعة دائرة ا٤بعارؼ العث انية، ايحر آباد: ٧ب ح  مح ا٤بعيح خاف؛ الهاشر. د: اقق
.  ـ1964-  يػ 1384: اِلكٔب

أٞبح : قق، تح(يػ276:ت)أبت ٧ب ح  مح ا بم  سعم بم قحييمة الح هترم ، غر ب القرآف .207
 .ـ1978-  يػ 1398: ، ط دار الكحيب العع ية : الهاشر،صقر
، (يػ224: ت)أبت  يميح القاسم بم سالـٌ بم  مح ا ا٥بركم المغحادم ، الغر ب ا٤بصه  .208

 :، ط٦بعة ا١با عة اْلسال ية با٤بح هة ا٤بهترة: الهاشر،  صفتاف  حناف داككدمٙبقيق
 .يػ1414/1415

: ت)٧ب ح بم  ز ح بم  مح اِل رب الث أب اِلزدم، أبت العماس، ا٤بعركؼ با٤بربد ، الفاضع .209
 . يػ1421 :الثالثة: ، طدار الكحيب ا٤بصر ة، القايرة: الهاشر، (يػ285

أٞبح بم  عي بم اجر أبت الفضع العسقالين ، فحيح المارم شرح صبيح المخارم .210
قاـ بإخراجى كصببى كأشرؼ  عل ، ٧ب ح فؤاد  مح الماقي: رقم  حيمى كأبتابى كأااد ثى، الشافعي
- دار ا٤بعرفة :  الهاشرز، مح العز ز بم  مح ا بم با:  عيى تععيقات، ٧بب الح م ا٣بطيب: امعى

 .ق1379بّبكت، 
فحيح المارم شرح صبيح المخارم؛ ز م الح م  مح الرٞبم بم أٞبح بم رجب بم ا٢بسم،  .211

: ٦ب ت ة  م العع اا؛ الهاشر: ؛ ٙبقيق(يػ795: ت)السىال ي، المغحادم، ٍب الح شقي، ا٢بهمعي 
.  ـ1996-  يػ 1417: ا٤بح هة الهمت ة؛  ط اِلكٔب-  كحيمة الغرباا اِلثر ة 

فحيحي المياف ُب  قاصح القرآف، أبت الطيب ٧ب ح صح ق خاف بم اسم بم  عي ابم لط  ا  .212
 ىمح ا بم إبراييم :  ِب بطمعًى كقٌحـ لى كراجعى ،(يػ1307: ت)ا٢بسيِب المخارم الًقهَّمتجي 

ا : اِلنصىارم، الهاشر ىكحيمة العصر َّمة لعطمىا ة كالٌهٍشر، صىيحى
-  يػ 1412: بىّبكت، اـ الهشر- ا٤ب

.   ـ 1992
: ؛ الهاشر(يػ1250: ت)فحيح القح ر؛ ٧ب ح بم  عي بم ٧ب ح بم  مح ا الشت اين الي ِب  .213

. ـ1993- يػ1414: اِلكٔب: د شق، بّبكت؛ ط- دار ابم  ثّب، دار الكعم الطيب 
.  ـ1989: اِلنيس ، ط: فجر اْلسالـ، ٧ب ح أ ْب؛  ط .214
 ث اف بم سعيح ، الفرؽ بْب الضاد كالظاا َب  حياب ا  ز كجع كَب ا٤بشهتر  م الكالـ .215

دار : الهاشر، ااًب صاّب الٌضا م: اقق، (يػ444: ت)بم  ث اف بم   ر أبت   رك الحاين 
 . ـ2007-  يػ 1428 :اِلكٔب: ، طد شق– المشائر 
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٧ب ح بم . د: تقحًن، د  سا ح بم سعي اف بم ناصر الطيار، فصتؿ ُب أصتؿ الحيفسّب .216
 .يػ1423 :الثانية: ، طدار ابم ا١بتزم: الهاشر، صاّب الفتزاف

فضائع الصبابة ك هاقمهم كقتؿ بعضهم ُب بعض صعتات ا  عيهم، أبت ا٢بسم  عي بم  .217
،ا حيُب (ق385: ت)  ر بم أٞبح بم  هحم بم  سعتد بم الهع اف بم د هار المغحادم الحارقطِب 

اِلكٔب، :  كحيمة الغرباا اِلثر ة، ا٤ب عكة العربية السعتد ة،ط: ٧ب ح بم خعيفة الرباح، الهاشر: بى
.  ـ1998-  يػ 1419

: ت)فضائع الصبابة، أبت  مح الرٞبم أٞبح بم شعيب بم  عي ا٣براساين، الهسائي  .218
. 1405اِلكٔب، : بّبكت،ط– دار الكحيب العع ية : ،  الهاشر(يػ303

: ت)فضائع الصبابة، أبت  مح ا أٞبح بم ٧ب ح بم اهمع بم يالؿ بم أسح الشيماين  .219
اِلكٔب، : بّبكت، ط–  ؤسسة الرسالة : كصي ا ٧ب ح  ماس، الهاشر. د: ، اقق(يػ241
 .ـ1983 – 1403

: ت) مح ا٤بعك بم ٧ب ح بم إ٠با يع أبت  هصتر الثعاليب : فقى العغة كسر العربية؛ ت .220
- يػ 1422اِلكٔب : إاياا الَباث العريب؛ ط:  مح الرزاؽ ا٤بهحم؛ الهاشر: اقق/(يػ429
.  ـ2002

، صالح ٧ب ح ا٣بي ل، فهارس  عـت القرآف الكرًن ٤بخطتاات دار الكحيب الظاير ٌة .221
 . ـ1983-  يػ 1403:  اـ الهشر، د شق – العربية العغة٦ب م : الهاشر

أبت بكر ٧ب ح بم خّب بم   ر بم خعيفة الع حيتين اِل تم ، فهرسة ابم خّب اْلشميعي .222
، لمهاف/ بّبكت- دار الكحيب العع ية : الهاشر، ٧ب ح فؤاد  هصتر: اقق، (يػ575: ت)اْلشميعي 

 .ـ1998/يػ1419 :اِلكٔب: ط
أبت الفرج ٧ب ح بم إسباؽ بم ٧ب ح التراؽ المغحادم ا٤بعركؼ بابم الهحًن ، الفهرست .223
 1417 :الثانية: ، طلمهاف– دار ا٤بعرفة بّبكت : الهاشر، إبراييم ر ضاف: ؽمؽ، تح(يػ438: ت)
 . ـ1997- يػ 
: ت)٧ب ح بم  عي بم ٧ب ح الشت اين ، الفتائح اجمل ت ة ُب اِلااد ح ا٤بتضت ة .224

دار الكحيب العع ية، بّبكت، : الهاشر،  مح الرٞبم بم ٰبي ا٤بعع ي الي اين: اقق،  (يػ1250
 .لمهاف
:  ، طستر ة– د شق . دار الفكر: الهاشر، الح حيتر سعحم أبت اميب، القا تس الفقهي  .225

 . ـ1988 - يػ 1408 :الثانية
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: الهاشر، (يػ1422: ت)٧ب ح ٧ب ح ٧ب ح سآب ٧بيسم ، القرااات كأثريا ُب  عـت العربية .226
 . ـ1984-  يػ 1404 :اِلكٔب: ، طالقايرة–  كحيمة الكعيات اِلزير ة 

 مح الغفار :   م  هظتر  عم اِلصتات ا٢بح ح، اِلسحياذ الح حيترالقرااات كالعهجات .227
 .ـ2005-ق1426:الثالثة: ، ط- صر-دار الفكر العريب: اا ح يالؿ، ط

 :، سهة الهشر كحيمة الههضة ا٤بصر ة: الهاشر،  مح التياب ٞبتدة، القرااات كالعهجات .228
 .ـ1948

قتاام اِلدلة ُب اِلصتؿ؛ أبت ا٤بظفر،  هصتر بم ٧ب ح بم  مح ا١بمار ابم أٞبح ا٤بركزل  .229
٧ب ح اسم ٧ب ح اسم إ٠با يع : ؛ ت(يػ489: ت)الس عاين الحي ي ي ا٢بهفي ٍب الشافعي 

. ـ1999-يػ1418:  اِلكٔب: دار الكحيب العع ية، بّبكت، لمهاف؛ ط: الشافعي؛ الهاشر
: الهاشر،،  مح الرٞبم بم صاّب العمح العطي ، القتا ح كالضتابط الفقهية ا٤بحيض هة لعحييسّب .230

اِلكٔب، : ، ط  ادة المبح العع ي با١با عة اْلسال ية، ا٤بح هة ا٤بهترة، ا٤ب عكة العربية السعتد ة
 .ـ2003-يػ1423

٧ب ح أبت : ؛ اقق (يػ285: ت)الكا ع ُب العغة كاِلدب؛ ٧ب ح بم  ز ح ا٤بربد، أبت العماس  .231
 . ـ1997-  يػ 1417: القايرة؛ ط الثالثة– دار الفكر العريب : الفضع إبراييم؛ الهاشر

 ادؿ : ٙبقيق، (يػ365: ت)أبت أٞبح بم  حم ا١برجاين ، الكا ع ُب ضعفاا الرجاؿ .232
الكحيب : الهاشر،  مح الفحياح أبت سهة: شارؾ ُب ٙبقيقى،  عي ٧ب ح  عتض-أٞبح  مح ا٤بتجتد

 .ـ1997-ق1418 :اِلكٔب: ، طلمهاف-بّبكت- العع ية 
: اقق، (يػ816: ت) عي بم ٧ب ح بم  عي الز م الشر   ا١برجاين ،  حياب الحيعر فات .233

، لمهاف–دار الكحيب العع ية بّبكت : الهاشر، ضمطى كصببى ٝبا ة  م العع اا بإشراؼ الهاشر
 .ـ1983-يػ 1403اِلكٔب : ط
: ت) حياب العْب؛ أبت  مح الرٞبم ا٣بعيع بم أٞبح بم   رك بم ٛبيم الفراييحم المصرم  .234

.  دار ك كحيمة ا٥بالؿ: د  هحم ا٤بخزك ي، د إبراييم السا رائي؛ الهاشر: ؛ ت(يػ170
أبت بكر بم أيب شيمة،  مح ا بم ٧ب ح بم ؛ الكحياب ا٤بصه  ُب اِلااد ح كااثار .235

: الهاشر؛   اؿ  تس  ا٢بتت: اقق؛ (يػ235: ت)إبراييم بم  ث اف بم ختاسٍب العمسي 
 .ق1409اِلكٔب، : ؛ طالر اض–  كحيمة الرشح 

 .ـ1998:؛ ط  آب الكحيب؛ط ا٣با سة حياب  عم الحاللة لعح حيتر اٞبح ٨بحيار   ر .236
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 مح : ؛ اقق(يػ180: ت)الكحياب؛   رك بم  ث اف بم قهرب، أبت بشر، ا٤بعقب سيمت ى  .237
 . ـ1988-  يػ 1408الثالثة، :  كحيمة ا٣با٪بي، القايرة؛ط: السالـ ٧ب ح ياركف؛الهاشر

٦ب م ا٤بعك فهح لطما ة : الهاشر، الح حيتر اسْب ٧ب ح نصار،  حيب غر ب القرآف الكرًن .238
 .ا٤بصب  الشر  

الكشاؼ  م اقائق غتا ض الحيهز ع ، أبت القاسم ٧ب تد بم   رك بم أٞبح، الز٨بشرم جار  .239
.  يػ1407- الثالثة : بّبكت،ط– دار الكحياب العريب : الهاشر (يػ538: ت)ا 
 مح العز ز بم أٞبح بم ٧ب ح،  الا الح م المخارم ،  ش  اِلسرار شرح أصتؿ المزدكم .240

 -.بحكف سهة الطمم-دار الكحياب اْلسال ي: الهاشر، (يػ730: ت)ا٢بهفي 
 صطفل بم  مح ا  اتب جعيب القسطهطيِب  ش  الظهتف  م أسا ي الكحيب كالفهتف،  .241

-دار إاياا الَباث العريب: ، ط (يػ1067: ت)ا٤بشهتر باسم ااجي خعيفة أك ا٢باج خعيفة 
 .لمهاف بّبكت

: ت)الكش  كالمياف  م تفسّب القرآف؛ أٞبح بم ٧ب ح بم إبراييم الثععيب، أبت إسباؽ  .242
: اِلسحياذ نظّب السا حم؛ الهاشر: اْل اـ أيب ٧ب ح بم  اشتر؛  راجعة كتحقيق: ؛ ٙبقيق(ق427

.  ـ2002- ، يػ 1422اِلكٔب : لمهاف؛ ط– دار إاياا الَباث العريب، بّبكت 
أ تب بم  تسل ا٢بسيِب القرٲبي ؛ ( عجم ُب ا٤بصطعبات كالفركؽ العغت ة)الكعيات  .243

 ؤسسة : الهاشر؛ ٧ب ح ا٤بصرم-  حناف درك ش ؛ (يػ1094:ت)الكفتم، أبت المقاا ا٢بهفي
 .بّبكت– الرسالة 

أبت إسباؽ إبراييم بم أيب ا٢بسم الفهرم ا٤بعركؼ ،  هز الكحياب ك هحيخب ااداب .244
:  اـ الهشر- أبت ظيب-اجمل م الثقاُب: الهاشر، اياة قارة: اقق، (يػ651:ت)بالمتنسي 
 .ـ2004

: ت)ابم السكيت، أبت  تس   عقتب بم إسباؽ ، الكهز العغتم ُب العىسىم العريب .245
 .القايرة–  كحيمة ا٤بحيهيب : الهاشر، أكغست يفهر: قق، تح(يػ244

أبت ٧ب ح،  مح ا بم  مح ا٤بؤ م بم التجيى بم  مح ا بم ، الكهز ُب القرااات العشر .246
 ؽمؽ، تح(يػ741: ت) عل ابم ا٤بمارؾ الحٌياجر التاسطٌي ا٤بقرئ تاج الح م ك قاؿ ٪بم الح م 

-  يػ 1425 :اِلكٔب: ، طالقايرة–  كحيمة الثقافة الح هية : الهاشر، خالح ا٤بشهحاين. د: كدراسة
 . ـ2004
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يِّـن، .247 ، أبت بكر االشميعي ٧ب ح بم ا٢بسم بم  ميح ا بم  ذاج الزبيحم اِلنحلسي ٢بمي العىتا
ط -بالقايرة- كحيمة ا٣با٪بي: د ر ضاف  مح الحيتاب، الهاشر:، ٙبقيق(يػ379: ت)

 .ـ2000-ق1420:الثانية
 ا٤بصرم٧ب ح بم  كـر بم  عل، أبت الفضع، ٝباؿ الح م ابم  هظتر ، لساف العرب .248

 . يػ1414- الثالثة : ، طبّبكت– دار صادر : الهاشر، (يػ711: ت )اْلفر قي
: ت) مح الكرًن بم يتازف بم  مح ا٤بعك القشّبم (تفسّب القشّبم)لطائ  اْلشارات .249

. الثالثة:  صر؛ ط– ا٥بيئة ا٤بصر ة العا ة لعكحياب : إبراييم المسيتين؛  الهاشر: ؛اقق(يػ465
 (يػ386: ت) مح ا بم ا٢بسْب بم اسهتف، أبت أٞبح السا رم ، العغات ُب القرآف .250

: ، ط طمعة الرسالة، القايرة: الهاشر، صالح الح م ا٤بهجح: اققى كنشروف إٔب ابم  ماس: بإسهادو
 . ـ1946-  يػ 1365اِلكٔب، 

:  كحيمة الرسالة ا٢بح ثة، ط:  مح ا١بعيع  مح الرايم، ط: لغىةي القرآف الكرًن، لح حيتر .251
 .ـ1981-ق1401: اِلكٔب

 . ـ1970 :ط اِلكٔبدار ا٤بعارؼ : أنيس، ط إبراييم .د، بْب القت ية كالعا٤بية العغػػة .252

، (1431 :ت) الح حيتر  محو  عي إبراييم الراجبي،العهجات العربية ُب القرااات القرآنية .253
 .ـ1996: ، طدار ا٤بعرفة ا١با عية: ط
دار الفجر لعهشر :  ط.اِلسحياذ الح حيتر ٧ب ح خاف ، العهجات العربية كالقرااات القرآنية .254

 .ـ2002 : اِلكٔب: صر، ط-القايرة-كالحيتز م
 .دار الفكر العريب: ، امعة الرسالة، الهاشر إبراييم أنيس  د،٥ٌبجات العربيةاؿ .255
: ؛ الهاشر(يػ1388: ت)العؤلؤ كا٤برجاف في ا اتفق  عيى الشيخاف؛ ٧ب ح فؤاد بم  مح الماقي  .256

. (بحكف امعة كبحكف تار خ)٧ب ح ا٢بعيب - دار إاياا الكحيب العربية 
 كحيمة ا٤بعارؼ : الهاشر، (يػ1420: ت) هاع بم خعيع القطاف ،  مااح ُب  عـت القرآف .257

 .ـ2000- يػ1421:الثالثة : ، طلعهشر كالحيتز م
: ت)أٞبح بم ا٢بسْب بم ً ٍهراف الهيسابترٌل، أبت بكر ،ا٤بمستط ُب القرااات العشر .258

 1981:  اـ الهشر،د شق– ٦ب م العغة العربية : الهاشر، سميم ٞبزة اا ي ي: ٙبقيق، (يػ381
 .ـ
٧ب ح فتاد : ؛ اقق(يػ209: ت)٦باز القرآف؛ أبت  ميحة  ع ر بم ا٤بثُب الحيي ل المصرم  .259

. ـ1961ػ- ق1381: القايرة؛ ط–  كحيمة ا٣با٪بل : سزگْب؛ الهاشر
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أٞبح بم ٰبٓب بم ز ح بم سيار الشيماين بالتالا، أبت العماس، ا٤بعركؼ ، ٦بالس ثععب .260
- ٗبصر-دار ا٤بعارؼ: مح السالـ ٧ب ح ياركف، ط: ، شرح كٙبقيق(يػ291: ت)بثععب 

 .ـ1956:الثانية:ط
أبت :  ت؛(يػ333:ت ) أبت بكر أٞبح بم  ركاف الح هترم ا٤بالكي ؛اجملالسة كجتاير الععم .261

 دار ابم اـز ؛(المبر م )ٝبعية الَببية اْلسال ية :  ميحة  شهتر بم اسم آؿ سع اف، الهاشر 
.  يػ1419: تار خ الهشر  (لمهاف- بّبكت )
: ت)أٞبح بم فارس بم ز ر اا القزك ِب الرازم، أبت ا٢بسْب ، ٦ب ع العغة البم فارس .262

: ، طبّبكت–  ؤسسة الرسالة : دار الهشر، زيّب  مح اسم سعطاف: دراسة كٙبقيق، (يػ395
 .ـ1986-  يػ 1406 :الثانية 

كليم بم الترد : ٦ب تع أشعار العرب، ك شحي ع  عل د تاف رؤبة بم العجاج، ا حيُب بى .263
 -.الكت ت-دار ابم قحييمة: الربكنسي، ط

: ا٤بحيتَب)٦ب تع الفحياكل؛ تقي الح م أبت العماس أٞبح بم  مح ا٢بعيم بم تي ية ا٢براين  .264
٦ب م ا٤بعك فهح لطما ة ا٤بصب  :  مح الرٞبم بم ٧ب ح بم قاسم؛ الهاشر: ؛ ت(يػ728

. ـ1995/يػ1416: الشر  ، ا٤بح هة الهمت ة، ا٤ب عكة العربية السعتد ة؛ ط
: ت)٧باسم الحيأك ع، ٧ب ح ٝباؿ الح م بم ٧ب ح سعيح بم قاسم ا٢بالؽ القا٠بي  .265

- اِلكٔب : بّبكت،ط– دار الكحيب العع يى : ٧ب ح باسع  يتف الستد، الهاشر: ،اقق(يػ1332
  . ق1418

أبت القاسم ا٢بسْب بم ٧ب ح ا٤بعركؼ ، ٧باضرات اِلدباا ك٧باكرات الشعراا كالمعغاا .266
اِلكٔب، : ، طبّبكت– شر ة دار اِلرقم بم أيب اِلرقم : الهاشر، (يػ502: ت)بالراغب اِلصفهاىن

 . يػ1420
أبت الفحيح  ث اف بم جِبيِّن ا٤بتصعي ، احيسب ُب تميْب كجتو شتاذ القرااات كاْل ضاح  هها .267
- يػ1420: ، ط-اجملعس اِل عل لعشئتف اْلسال ية-كزارة اِلكقاؼ: الهاشر، (يػ392: ت)

 .ـ1999
ارر التجيز ُب تفسّب الكحياب العز ز؛ أبت ٧ب ح  مح ا٢بق بم غالب بم  مح الرٞبم بم ٛباـ  .268

دار :  مح السالـ  مح الشاُب ٧ب ح؛ الهاشر: ؛ اقق(يػ542: ت)بم  طية اِلنحلسي ااريب 
  . يػ1422- اِلكٔب : بّبكت؛ ط– الكحيب العع ية 
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خالح ، ارر ُب أسماب نزكؿ القرآف  م خالؿ الكحيب الحيسعة دراسة اِلسماب ركا ة كدرا ة .269
: ، طا٤ب عكة العربية السعتد ة- دار ابم ا١بتزم، الح اـ : الهاشر، بم سعي اف ا٤بز ِب

 . ـ2006-  يػ 1427:اِلكٔب
اصتؿ؛ أبت  مح ا ٧ب ح بم   ر بم ا٢بسم بم ا٢بسْب الحيي ي الرازم ا٤بعقب بفخر الح م  .270

: الح حيتر اى جابر فياض الععتاين؛ الهاشر: ؛ دراسة كٙبقيق (يػ606: ت)الرازم خطيب الرم
.  ـ1997-  يػ 1418الثالثة، :  ؤسسة الرسالة؛ ط

: اقق؛ (يػ458: ت)أبت ا٢بسم  عي بم إ٠با يع بم سيحو ا٤برسي ؛ اكم كايط اِل ظم .271
 . ـ2000-  يػ 1421اِلكٔب، : ؛ طبّبكت– دار الكحيب العع ية : الهاشر؛  مح ا٢ب يح يهحاكم

: ت)٨بحيار الصباح؛ ز م الح م أبت  مح ا ٧ب ح بم أيب بكر بم  مح القادر ا٢بهفي الرازم  .272
– الحار اله تذجية، بّبكت - ا٤بكحيمة العصر ة :  تس  الشيخ ٧ب ح؛ الهاشر: ؛ اقق(يػ666
. ـ1999/ يػ 1420ا٣با سة، : ط ؛ صيحا

: برجشَباسرف ط.٨بحيصر ُب شتاذ القرآف  م  حياب المح م، البم جالت ى،  ِب بهشرو، ج .273
 .ـ2009-ق1430: طمت ات ا٤بعهح اِل٤باين ل ٕباث الشرقية، ط- بّبكت- ؤسسة الر اف

 كحيمة  ،(ق762:ت) الا الح م بم قعيط  غعطام: ا٤بؤل  ، ا٤بخحيع  فيهم  م الصبابة .274
  ٦بحم  مح ا٣بالق الشافعي، إبراييم إ٠با يع القاضي،السيح  زت ا٤برسي: اققتف الرشح، 
 .٧بٌ ح  تض ا٤بهقتش:إشراؼ

خعيع : ؛ اقق(يػ458: ا٤بحيتَب)ا٤بخصص؛ أبت ا٢بسم  عي بم إ٠با يع بم سيحو ا٤برسي  .275
 .ـ1996- يػ 1417اِلكٔب، : بّبكت؛ ط– دار إاياا الَباث العريب : الهاشر إبرايم جفاؿ؛

  كحيمة ا٣با٪بي: الهاشر، ر ضاف  مح الحيتاب،ا٤بحخع إٔب  عم العغة ك هايج المبح العغتم .276
 .ـ1997- يػ 1417 :الثالثة: ، طبالقايرة

 مح ا٢بعيم الهجار،  طمعة . ذايب الحيفسّب اْلسال ي ، إجهحيس جتلح تسهر، ترٝبة د .277
  .ـ1955-يػ1374: السهة ا ح ة

٧ب ح :، ٙبقيق(ق351:ت)  مح التااح بم  عي ا٢بعيب، أبت الطيب العغتم راتبي الهَّمبت ْب، .278
    -.القايرة- كحيمة هنضة  صر ك طمعحيها: أبت الفضع إبراييم، الهاشر

دار ،  ٧ب ح أٞبح الحإب،د :ٙبقيق،   سائع نافم بم اِلزرؽ  م  مح ا بم  ماس .279
 . ـ1993- يػ 1413: اِلكٔب :، طا١بفاف كا١بايب :الهشر
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 مح الرزاؽ بم إ٠با يع ير اس، نشرتى اتلية  عية   ُب  يزاف الهقح،  سائع نافم بم اِلزرؽ .280
 .ـ1998-ق1419:الشر عة كالقانتف كالحراسات اْلسال ية، العحد السادس  شر

ا٤بسحيحرؾ  عل الصبيبْب؛ أبت  مح ا ا٢با م ٧ب ح بم  مح ا بم ٧ب ح بم ٞبحك ى بم  .281
 مح القادر  طا؛   صطفل: ؛ ٙبقيق(يػ405: ت)نيعيم بم ا٢بكم الضيب الطه اين الهيسابترم 

. ـ1990 – 1411: بّبكت؛ ط اِلكٔب– دار الكحيب العع ية : الهاشر
٧ب ح  مح السالـ : ؛ ت(يػ505: ت)ا٤بسحيصفل؛ أبت اا ح ٧ب ح بم ٧ب ح الغزإب الطتسي  .282

. ـ1993- يػ 1413اِلكٔب، : دار الكحيب العع ية؛ ط:  مح الشاُب؛ الهاشر

: ت) سهح أيب داكد الطيالسي أبت داكد سعي اف بم داكد بم ا١باركد الطيالسي المصرل  .283
اِلكٔب، :  صر، ط– دار يجر : الح حيتر ٧ب ح بم  مح اسم الَب ي، الهاشر: ، اقق(يػ204
.  ـ1999-  يػ 1419

أبت  عقتب إسباؽ بم إبراييم بم ٨بعح بم إبراييم ا٢بهظعي ؛  سهح إسباؽ بم رايت ى .284
؛  مح الغفتر بم  مح ا٢بق المعتشي. د: اقق؛ (يػ238: ت)ا٤بركزم ا٤بعركؼ بػ ابم رايت ى 

 .ـ1991 – 1412 :اِلكٔب: ؛ طا٤بح هة ا٤بهترة-  كحيمة اْلٲباف : الهاشر
أبت  مح ا أٞبح بم ٧ب ح بم اهمع بم يالؿ بم أسح ؛  سهح اْل اـ أٞبح بم اهمع .285

د  مح ا : إشراؼ؛  ادؿ  رشح، كآخركف- شعيب اِلرنؤكط : اقق؛ (يػ241: ت)الشيماين 
 . ـ2001-  يػ 1421 :اِلكٔب: ؛ ط ؤسسة الرسالة: الهاشر؛ بم  مح اسم الَب ي

الشافعي أبت  مح ا ٧ب ح بم إدر س بم : ا٤بؤل ؛ (ترتيب سهجر) سهح اْل اـ الشافعي  .286
؛ (يػ204: ت)العماس بم  ث اف بم شافم بم  مح ا٤بطعب بم  مح  هاؼ ا٤بطعيب القرشي ا٤بكي 

اقق نصتصى كخرج ؛ (يػ745: ت)سهجر بم  مح ا ا١باكٕب، أبت سعيح،  عم الح م : رتمى
شر ة غراس لعهشر كالحيتز م، : الهاشر؛  اير  اسْب فبع: أااد ثى ك عق  عيى

 . ـ2004-  يػ 1425:اِلكٔب:؛طالكت ت
أبت بكر أٞبح بم   رك بم  مح ا٣بالق بم خالد ؛  سهح المزار ا٤بهشتر باسم المبر الزخار .287

٧بفتظ الرٞبم ز م ا، :  بعض اِلجزاااقق؛ (يػ292: ت)بم  ميح ا العحيكي ا٤بعركؼ بالمزار 
بحأت )اِلكٔب، : ؛ طا٤بح هة ا٤بهترة-  كحيمة الععـت كا٢بكم : الهاشر؛ كصربم  مح ا٣بالق الشافعي 

 .(ـ2009ـ، كانحيهت 1988
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 سهح ا٢ب يحم، أبت بكر  مح ا بم الزبّب بم  يسل بم  ميح ا القرشي اِلسحم  .288
ارىايٌن، الهاشر: ،اقق نصتصى كخرج أااد ثى(يػ219: ت)ا٢ب يحم ا٤بكي  : اسم سعيم أسح الحَّم

.   ـ1996اِلكٔب، : ستر ا، ط– دار السقا، د شق 
؛ ا٤بسهح الصبيح ا٤بخحيصر بهقع العحؿ  م العحؿ إٔب رستؿ ا صعل ا  عيى كسعم .289

؛ ٧ب ح فؤاد  مح الماقي: اقق؛ (يػ261: ت) سعم بم ا٢بجاج أبت ا٢بسم القشّبم الهيسابترم 
 .بّبكت– دار إاياا الَباث العريب : الهاشر

ا٤بسهح، الشافعي أبت  مح ا ٧ب ح بم إدر س بم العماس بم  ث اف بم شافم بم  مح  .290
دار الكحيب العع ية، بّبكت : ، الهاشر(يػ204: ت)ا٤بطعب بم  مح  هاؼ ا٤بطعيب القرشي ا٤بكي 

 عل الهسخة ا٤بطمت ة ُب  طمعة بتالؽ اِل ّب ة كالهسخة : لمهاف، صببت يذو الهسخة– 
.   يػ1400: ا٤بطمت ة ُب بالد ا٥بهح،  اـ الهشر

: ت) شكاة ا٤بصابيح؛ ٧ب ح بم  مح ا ا٣بطيب الع رم، أبت  مح ا، كٕب الح م، الحيرب زم  .291
:  ط الثالثة،ا٤بكحيب اْلسال ي بّبكت: ٧ب ح ناصر الح م اِللماين؛ الهاشر: اقق(يػ741
. ـ1985

أٞبح بم ٧ب ح بم  عي الفيت ي ٍب ا٢ب تم، أبت ، ا٤بصماح ا٤بهّب ُب غر ب الشرح الكمّب .292
 .بّبكت– ا٤بكحيمة العع ية : الهاشر، (يػ٫770بت : ت)العماس 

ٝباؿ :  صب  الصبابة ُب القرااات العشر ا٤بحيتاترة  م ار ق الشاامية كالحرة، ا حاد .293
 .ـ2004-يػ1425:دار الصبابة لعَباث بطهطا، ط اِلكٔب: الح م ٧ب ح شرؼ، الهاشر

؛ (يػ211: ت)أبت بكر  مح الرزاؽ بم ٮباـ بم نافم ا٢ب ّبم الي اين الصهعاين ؛ ا٤بصه  .294
 .ق1403 :الثانية: ؛ طا٥بهح- اجملعس العع ي: الهاشر؛ اميب الرٞبم اِل ظ ي: اقق

 عآب الحيهز ع ُب تفسّب القرآف ؛ أبت ٧ب ح ا٢بسْب بم  سعتد بم ٧ب ح بم الفراا المغتم  .295
دار إاياا الَباث العريب بّبكت؛ ط :  مح الرزاؽ ا٤بهحم؛ الهاشر :؛ت(يػ510: ت )الشافعي
.  يػ1420: اِلكٔب

، أبت سعي اف ٞبح بم ٧ب ح بم إبراييم بم ا٣بطاب (شرح سهم أيب داكد) عآب السهم،  .296
-  يػ 1351اِلكٔب : اعب، ط،ا٤بطمعة العع ية: ،الهاشر(يػ388: ت)المسٍب ا٤بعركؼ با٣بطايب

.   ـ1932
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، (يػ370:ت)٧ب ح بم أٞبح بم اِلزيرم ا٥بركم، أبت  هصتر،  عاين القرااات ل زيرم .297
: ، طا٤ب عكة العربية السعتد ة-جا عة ا٤بعك سعتد-  ر ز المبتث ُب  عية ااداب : الهاشر
 .ـ1991-  يػ 1412 :اِلكٔب

 عاين القرآف ؛ أبت ا٢بسم اجملاشعي بالتالا، المعخي ٍب المصرم، ا٤بعركؼ باِلخفش اِلكسط  .298
:  كحيمة ا٣با٪بي، القايرة؛ ط اِلكٔب: الح حيترة يحل ٧ب تد قرا ة؛ الهاشر: ؛ ت(يػ215: ت)

.  ـ1990-  يػ 1411
؛ (يػ311: ت) عاين القرآف كإ رابى؛ إبراييم بم السرم بم سهع، أبت إسباؽ الزجاج  .299

 1988-  يػ 1408اِلكٔب : بّبكت؛ ط–  آب الكحيب :  مح ا١بعيع  محو شعيب؛ الهاشر: اقق
. ـ
أبت ز ر ا ٰبٓب بم ز اد بم  مح ا بم  هظتر الح ع ي الفراا ،  عاين القرآف .300
،  مح الفحياح إ٠با يع الشعيبك ؛٧ب ح  عي الهجار؛ كأٞبح  تس  الهجاٌب: اقق،(يػ207:ت)

 .اِلكٔب: ، ط صر– دار ا٤بصر ة لعحيألي  كالَبٝبة : الهاشر
٧ب ح  عي الصابتين؛ : ؛ اقق(يػ338: ت) عاين القرآف؛ أبت جعفر الهباس أٞبح بم ٧ب ح  .301

. ـ1988-ق1409: اِلكٔب:  كة ا٤بكر ة؛ ط- جا عة أـ القرل : الهاشر
 مح الرٞبم بم ، (إ جاز القرآف ك عَبؾ اِلقراف) عَبؾ اِلقراف ُب إ جاز القرآف، ك يس َّمل  .302

 . ـ1988-  يػ 1408 :اِلكٔب: طأيب بكر،جالؿ الح م السيتاي 
أبت سعيح بم اِل رايب أٞبح بم ٧ب ح بم ز اد بم بشر بم دريم المصرم ؛  عجم ابم اِل رايب .303

دار ابم : الهاشر؛  مح اسم بم إبراييم بم أٞبح ا٢بسيِب: ٙبقيق كٚبر ج؛ (يػ340: ت)الصتُب 
 . ـ1997-  يػ 1418اِلكٔب، : ؛ طا١بتزم، ا٤ب عكة العربية السعتد ة

شهاب الح م أبت  مح ا  اقتت بم  مح ،  عجم اِلدباا إرشاد اِلر ب إٔب  عرفة اِلد ب .304
، دار الغرب اْلسال ي، بّبكت: الهاشر، إاساف  ماس: قق، تح(يػ626: ت)ا الرك ي ا٢ب تم 

 .ـ1993-  يػ 1414 :اِلكٔب: ط
،  بحيصبيح كتععيق ( يػ384: ت ) عجم الشعراا، أبت  ميح ا ٧ب ح بم   راف ا٤برزباين  .305
لمهاف –  كحيمة القحسي، دار الكحيب العع ية، بّبكت :  رنكت، الهاشر . الح حيتر ؼ : اِلسحياذ: 
.   ـ1982-  يػ 1402الثانية، : ط
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 عجم الصبابة، أبت ا٢بسْب  مح الماقي بم قانم بم  رزكؽ بم كاثق اِل تم بالتالا  .306
ا٤بح هة -  كحيمة الغرباا اِلثر ة : صالح بم سآب ا٤بصراٌب،الهاشر: ، اقق(يػ351: ت)المغحادم 
. 1418اِلكٔب، : ا٤بهترة؛ ط

ىٍرزيباف بم سابتر بم  .307
 عجم الصبابة، أبت القاسم  مح ا بم ٧ب ح بم  مح العز ز بم ا٤ب

 كحيمة دار المياف : الهاشر ٧ب ح اِل ْب بم ٧ب ح ا١بكِب،: ،اقق(ق317: ت)شايهشاو المغتم 
.  ـ2000-  يػ 1421اِلكٔب، : الكت ت،ط– 
. ـ1988-ق1409: 2اجمل م العغة العربية، ط :  عجم ألفاظ القرآف الكرًن، ط .308
أبت يالؿ ا٢بسم بم  مح ا بم سهع بم سعيح بم ٰبٓب بم  هراف ،  عجم الفركؽ العغت ة .309

: الهاشر،الشيخ بيت ا بيات، ك ؤسسة الهشر اْلسال ي: اقق،(يػ٫395بت : ت)العسكرم 
 .يػ1412 :اِلكٔب: ، ط«قم» ؤسسة الهشر اْلسال ي الحيابعة ١ب ا ة ا٤بحرسْب بػ 

القرآنية، د، ٧ب ح أد ب  مح  القرااات  هها كافق ك ا العربية العهجات  م الفصيح  عجم .310
 .ـ2000-ق1421:اِلكٔب: ، ط-الر اض- كحيمة العميكاف: التااح ٝبراف، ط

-ق1422: دار سعح الح م، ط اِلكٔب:  عجم القرااات، د،  مح العطي  ا٣بطيب، ط .311
 .ـ2002

سعي اف بم أٞبح بم أ تب بم  طّب العخ ي الشا ي، أبت القاسم الطرباين ؛ ا٤بعجم الكمّب .312
: ؛ طالقايرة–  كحيمة ابم تي ية : دار الهشر؛ ٞبحم بم  مح اجمليح السعفي: اقق؛ (يػ360: ت)

 .الثانية
 آب : ؛ الهاشر(يػ1424ت )أٞبح ٨بحيار  مح ا٢ب يح   ر .  عجم العغة العربية ا٤بعاصرة؛ د .313

.  ـ2008-  يػ 1429اِلكٔب، : الكحيب؛ الطمعة
، (يػ1351: ت) تس  بم إلياف بم  تسل سر يس ،  عجم ا٤بطمت ات العربية كا٤بعربة .314

 . ـ1928-  يػ 1346 :،ط-ٗبصر– طمعة سر يس : الهاشر
يػ 1404: اِلكٔب :  ؤسسة نت هض الثقافية، ط :  عجم ا٤بفسيِّنر م،  ادؿ نت هض، ط  .315
 .ـ1984-
.  ا٤بعجم ا٤بفهرس ِللفاظ القرآف الكرًن، كضعى ٧ب ح فؤاد  مح الماقي،  كحيمة ا٤بظفر الثقافية .316
٧ب ح  حناف : ٧ب ح بٌساـ رشحم الز م، إشراؼ:ا٤بعجم ا٤بفهرس ٤بعاين القرآف الكرًن،إ حاد .317

. ـ1995-ق1:1416ط - د شق ستر ة-دار الفكر: سآب، ط
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 الَباث إاياا دار : ط  ، بالى رضا   ر، العربية الكحيب  صهفي تراجم ا٤بؤلفْب  عجم .318
 .ا٤بثُب  كحيمة الهاشر - بّبكت- العريب

؛ (يػ350: ت) عجم د تاف اِلدب؛ أبت إبراييم إسباؽ بم إبراييم بم ا٢بسْب الفارايب،  .319
 ؤسسة دار الشعب لعصبافة : د حيتر إبراييم أنيس؛ ط: د حيتر أٞبح ٨بحيار   ر؛  راجعة: ت

.  ـ2003-  يػ 1424: كالطما ة كالهشر، القايرة؛  اـ الهشر

 سائع نافم بم اِلزرؽ البم :  عجم غر ب القرآف  سحيخرجان  م صبيح المخارم، ك عيى .320
: ط ، - يسل المايب ا٢بعيب- دار إاياا الكحيب العربية : الهاشر ،٧ب ح فؤاد  مح الماقي،  ماس

 .ـ1950 – 1369
  ر بم رضا بم ٧ب ح راغب بم  مح الغِب  بالة ،  عجم قمائع العرب القحٲبة كا٢بح ثة .321

 1994-  يػ 1414 :السابعة: ،ط ؤسسة الرسالة، بّبكت: الهاشر (يػ1408: ت )مالح شق
 .ـ
  ر بم رضا بم ٧ب ح راغب بم  مح الغِب  بالة  : عجم قمائع العرب القحٲبة كا٢بح ثة؛  ت .322

 1994-  يػ 1414:  ؤسسة الرسالة، بّبكت؛ ط السابعة: ؛ الهاشر(يػ1408: ت)الح شقي 
.  ـ
-دار الٌرفىا ي:  عجم  صهفات القرآف الكرًن، الح حيتر  عي شتاخ إسباؽ، هشترات .323

 .ـ1984-ق1404:ط اِلكٔب-الر اض
ت ) عجم  قا يس العغة؛ أٞبح بم فارس بم ز ر اا القزك ِب الرازم، أبت ا٢بسْب  .324

 .ـ1979- يػ 1399: دار الفكر؛ اـ الهشر: الهاشر  مح السالـ ٧ب ح ياركف؛: ؛اقق(يػ395
  تيتب بم أٞبح بم ٧ب ح بم ا٣بىضىر ا٤بعرَّمب  م الكالـ اِل ج ي  عل اركؼ ا٤بعجم، .325

-دار القعم:د ؼ  مح الرايم، ط: ، ٙبقيق(يػ 540ت)مبم ا٢بسم، أبت  هصتر ابم ا١بىتىالًيق
 .ـ1990-ق1410: ط اِلكٔب-د شق

 ىع ٧ب ح باسع، ٙبت إشراؼ أ د (رسالة د حيتراو لطالب)ا٤بعىرَّمب كالحَّمخيع ُب العغة العربية، .326
با سحياف، سهة -إسالـ آباد-٧ب تد  مح السالـ أٞبح شرؼ الح م،ا١با عة اْلسال ية العا٤بية

 .ـ2002-ق1423:ا٤بهاقشة
و  .327  عرفة الصبابة البم  هحو، أبت  مح ا ٧ب ح بم إسباؽ بم ٧ب ح بم ٰبٓب بم  ىٍهحى

 طمت ات جا عة اْل ارات العربية :  ا ر اسم صربم، الهاشر. د: ، اققى(يػ395: ت)العمحم 
.   ـ2005-  يػ 1426اِلكٔب، : ا٤بحيبحة، ط
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 عرفة الصبابة، أبت نعيم أٞبح بم  مح ا بم أٞبح بم إسباؽ بم  تسل بم  هراف  .328
دار التام لعهشر، الر اض، : الهاشر؛  ادؿ بم  تس  العزازم: ، ٙبقيق(يػ430: ت)اِلصمهاين 

.  ـ1998-  يػ 1419اِلكٔب : ط
أبت  مح ا ا٢با م ٧ب ح بم  مح ا بم ٧ب ح بم ٞبحك ى بم نيعيم ،  عرفة  عـت ا٢بح ح .329

دار الكحيب : الهاشر، السيح  عظم اسْب: اقق، (يػ405: ت)بم ا٢بكم الضيب الهيسابترم 
 .ـ1977- يػ 1397 :الثانية: ، طبّبكت– العع ية 

، أبت  مح ا ٧ب ح بم   ر بم ا٢بسم بم ا٢بسْب الحيي ي (الحيفسّب الكمّب) فاتيح الغيب .330
: بّبكت، ط– دار إاياا الَباث العريب : ؛ الهاشر(يػ606: ت)الرازم ا٤بعقب بفخر الح م الرازم

.   ق1420- الثالثة 
: ت)ا٤بفردات ُب غر ب القرآف؛ أبت القاسم ا٢بسْب بم ٧ب ح ا٤بعركؼ بالراغب اِلصفهاىن  .331

د شق بّبكت؛ ط - دار القعم، الحار الشا ية : صفتاف  حناف الحاكدم؛ الهاشر: ؛ اقق(يػ502
.  يػ1412:  اِلكٔب

، (يػ1422: ت) ٧ب ح ٧ب ح ٧ب ح سآب ٧بيسم آنية، القركالعهجات العربية ا٤بقحيمس  م  .332
 .ـ1986:  ؤسسة شماب ا١با عة، ط:الهاشر

٧ب ح خالح كأٞبح خالح شكرل، ك٧ب ح أٞبح  فعح القضاة، ،  قح ات ُب  عم القرااات .333
 . ـ2001-  يػ 1422 :اِلكٔب: ، ط(اِلردف)  اف – دار   ار : الهاشر،  هصتر

تقي الح م أبت العماس أٞبح بم  مح ا٢بعيم بم  مح السالـ بم  مح   قح ة ُب أصتؿ الحيفسّب، .334
دار  كحيمة : ،الهاشر(يػ728: ت)ا بم أيب القاسم بم ٧ب ح ابم تي ية ا٢براين ا٢بهمعي الح شقي 

. ـ1980 -ق1490 :ا٢بياة، بّبكت، لمهاف،ط
 طمعة : ، الهاشر (يػ1367: ت)  ح  مح العظيم الزُّرٍرقاين؛ هايع العرفاف ُب  عـت القرآف .335

  .الثالثة: ط،  يسل المايب ا٢بعيب كشر او
 عي بم ا٢بسم ا٥بيهائي اِلزدم، أبت ا٢بسم ا٤بعقب بػ ، ا٤بهحيخب  م غر ب  الـ العرب .336
- جا عة أـ القرل : الهاشر، د ٧ب ح بم أٞبح الع رم: قق تح(يػ309بعح : ت )( راع اله ع)

 .ـ1989- يػ 1409:اِلكٔب: ط-  عهح المبتث العع ية كإاياا الَباث اْلسال ي
 (الكىٌشي)أبت ٧ب ح  مح ا٢ب يح بم ٞبيح بم نصر الكىٌسي؛ ا٤بهحيخب  م  سهح  مح بم ٞبيح .337
 كحيمة : الهاشر؛ ٧ب تد ٧ب ح خعيع الصعيحم، صمبي المحرم السا رائي : اقق؛ (يػ249: ت)

 .ـ1988 – 1408 :اِلكٔب: ؛ طالقايرة– السهة 
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ا٤بهحيظم ُب تار خ اِل م كا٤بعتؾ؛ ٝباؿ الح م أبت الفرج  مح الرٞبم بم  عي بم ٧ب ح ا١بتزم  .338
دار الكحيب : ٧ب ح  مح القادر  طا،  صطفل  مح القادر  طا؛ الهاشر: ، اقق(يػ597ت )

.  ـ1992-  يػ 1412: العع ية، بّبكت؛ ط اِلكٔب
أبت  مح ا بحر الح م ٧ب ح بم  مح ا بم هبادر الزر شي ، ا٤بهثتر ُب القتا ح الفقهية .339
 .ـ1985- يػ 1405 :الثانية: ، طكزارة اِلكقاؼ الكت حيية: الهاشر، (يػ794: ت)
مشس الح م أبت ا٣بّب ابم ا١بزرم، ٧ب ح بم ٧ب ح بم ،  هجح ا٤بقرئْب ك رشح الطالمْب .340

 .ـ1999-يػ 1420 :اِلكٔب: ، طدار الكحيب العع ية: الهاشر، (يػ833: ت) تس  
تقي الح م أبت العماس أٞبح بم  مح ،  ههاج السهة الهمت ة ُب نقض  الـ الشيعة القحر ة .341

ا٢بعيم بم  مح السالـ بم  مح ا بم أيب القاسم بم ٧ب ح ابم تي ية ا٢براين ا٢بهمعي الح شقي 
: ، طجا عة اْل اـ ٧ب ح بم سعتد اْلسال ية: الهاشر، ٧ب ح رشاد سآب: اقق، (يػ728: ت)

 . ـ1986-  يػ 1406 :اِلكٔب
: ت)ا٤بههاج شرح صبيح  سعم بم ا٢بجاج؛ أبت ز ر ا ٧بيي الح م ٰبٓب بم شرؼ الهتكم  .342

. ق1392: بّبكت؛ ط الثانية– دار إاياا الَباث العريب : ؛ الهاشر(يػ676
: اٍل يهىذَّمبي ُب ً ٍعًم أيصيتًؿ الًفٍقًى اٍل يقىارىًف؛  مح الكرًن بم  عي بم ٧ب ح اله عة؛ دار الهشر .343

.  ـ 1999-  يػ 1420: الر اض؛ ط اِلكٔب–  كحيمة الرشح 
 مح الرٞبم بم أيب بكر، جالؿ الح م ، ا٤بهذب في ا كقم ُب القرآف  م ا٤بعرب .344

بإشراؼ صهحكؽ إاياا -  طمعة فضالة ، الحيها ي الراجي ا٥بامشي: قق ، تح(يػ911: ت)السيتاي
 .الَباث اْلسال ي، ا٤بشَبؾ بْب ا٤ب عكة ا٤بغربية كدكلة اْل ارات العربية ا٤بحيبحة

؛ (يػ790: ت)ا٤بتافقات؛ إبراييم بم  تسل بم ٧ب ح العخ ي الغرنااي الشهّب بالشاايب  .345
- يػ1417: دار ابم  فاف؛ ط اِلكٔب: أبت  ميحة  شهتر بم اسم آؿ سع اف؛ الهاشر: اقق

. ـ1997
إٔب  صرنا  (تار خ  ا قمع اْلسالـ) تجز الحيار خ اْلسال ي  هذ  هح آدـ  عيى السالـ  .346

فهرسة  كحيمة ا٤بعك فهح ) ؛أٞبح  ع تر العسّبم؛ ـ1997 - 1996/ يػ-ق1417ا٢باضر 
 . ـ1996-  يػ 1417اِلكٔب، :  ط(الر اض- التاهية 

الهاشر ،  اك ت بم بشّب بم  اسْب، د،أ،  تست ة الصبيح ا٤بسمتر  م الحيفسّب با٤بأثتر .347
 . ـ1999-  يػ 1420اِلكٔب ،  : ، طا٤بح هة الهمت ة- دار ا٤بآثر لعهشر كالحيتز م كالطما ة: 
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، الكت ت– كزارة اِلكقاؼ كالشئتف اْلسال ية : صادر  م، ا٤بتست ة الفقهية الكت حيية .348
 .( يػ1427 - 1404 م ): الطمعة

: الثالثة: ط دار ا٤بال ْب،:  مح الرٞباف المحكم، ط. تست ة ا٤بسحيشرقْب، تألي  د .349
 .ـ1993

كليح بم أٞبح : ا٤بتست ة ا٤بٌيسرة ُب تراجم أئ ة الحيفسّب كاْلقراا كالٌهبت كالعُّرغة، ٝبم كإ حاد .350
بم اسْب الزبيحم، ك إ اد بم  مح العطي  القيسي، ك صطفي بم قبطاف ا٢بميب، بشّب بم 

-يػ 1424: سعسعة إصحارات ا٢بك ة، ط : جتاد القيسي، ك   اد بم ٧ب ح المغحادم، ط 
 .ـ2003

٧ب ح : اقق؛(يػ179: تا) الك بم أنس بم  الك بم  ا ر اِلصمبي ا٤بحين ؛ ا٤بتاأ .351
أبت -  ؤسسة زا ح بم سعطاف آؿ هنياف ل   اؿ ا٣بّب ة كاْلنسانية : الهاشر؛  صطفل اِل ظ ي

 . ـ2004-  يػ 1425 :اِلكٔب: ؛ طاْل ارات– ظيب 
مشس الح م أبت  مح ا ٧ب ح بم أٞبح بم  ث اف بم ،  يزاف اال حيحاؿ ُب نقح الرجاؿ .352

دار ا٤بعرفة لعطما ة كالهشر، : الهاشر،  عي ٧ب ح المجاكم: ٙبقيق، (يػ748: ت)قىاٲٍباز الذييب 
 . ـ1963-  يػ 1382 :اِلكٔب: ، طلمهاف– بّبكت 

نزية اِل ْب الهتاظر ُب  عم التجتو كالهظائر؛ ٝباؿ الح م أبت الفرج  مح الرٞبم بم  عي بم  .353
–  ؤسسة الرسالة : ٧ب ح  مح الكرًن  اظم الراضي؛ الهاشر: ؛ ت(يػ597: ت)٧ب ح ا١بتزم 

. ـ1984- يػ 1404اِلكٔب، : ؛ ط-بّبكت- لمهاف
 مح الرٞبم بم ٧ب ح بم  ميح ا اِلنصارم، أبت الرب ات، ، نزية اِللماا ُب امقات اِلدباا .354

–  كحيمة ا٤بهار، الزرقاا : الهاشر، إبراييم السا رائي: ؽمؽ، تح(يػ577: ت)  اؿ الح م اِلنمارم 
 . ـ1985-  يػ 1405: الثالثة: ، طاِلردف

نزية الهظر ُب تتضيح ٬بمة الفكر ُب  صطعح أيع اِلثر،أبت الفضع أٞبح بم  عي بم ٧ب ح  .355
:  مح ا بم ضي  ا الرايعي،الهاشر: اقق ،(يػ852: ت)بم أٞبح بم اجر العسقالين 

.  يػ1422اِلكٔب، :  طمعة سفّب بالر اض،ط
مشس الح م أبت ا٣بّب ابم ا١بزرم، ٧ب ح بم ٧ب ح بم ،الهشر ُب القرااات العشر .356

ا٤بطمعة الحيجار ة : الهاشر ،(يػ1380:ت) عي ٧ب ح الضماع : ؽ مؽ، تح( يػ833:ت) تس 
 .تصت ر دار الكحياب العع ية، الكربل 
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ط - بّبكت-دار الكحياب العمهاين،: ، ط(ـ1993) أنيس فرٰبةنظر ٌات ُب العغة، .357
 .ـ1981:الثانية

، (يػ764: ت)صالح الح م خعيع بم أ مك الصفحم ، نكح ا٥ب ياف ُب نكت الع ياف .358
– دار الكحيب العع ية، بّبكت : الهاشر،  صطفل  مح القادر  طا:  عق  عيى ككضم اتاشيى

 . ـ2007-  يػ 1428اِلكٔب، : ، طلمهاف
هنا ة اِلرب ُب فهتف اِلدب، أٞبح بم  مح التياب بم ٧ب ح بم  مح الحائم القرشي الحيي ي  .359

دار الكحيب كالتثائق القت ية، القايرة، : ، الهاشر(يػ733: ت)المكرم، شهاب الح م الهت رم 
.   يػ1423اِلكٔب، : الطمعة

أٞبح بم  مح التياب بم ٧ب ح بم  مح الحائم القرشي الحيي ي ،هنا ة اِلرب ُب فهتف اِلدب .360
: ،طدار الكحيب كالتثائق القت ية، القايرة: الهاشر، (يػ733: ت)المكرم، شهاب الح م الهت رم 

ػ   ق1423 :اِلكٔب
هنا ة الستؿ شرح  ههاج التصتؿ؛  مح الرايم بم ا٢بسم بم  عي اْلسهتم الشافعٌي، أبت  .361

اِلكٔب : لمهاف؛ ط-بّبكت-دار الكحيب العع ية : الهاشر (يػ772: ت)٧ب ح، ٝباؿ الح م 
. ـ1999- يػ1420

٦بح الح م أبت السعادات ا٤بمارؾ بم ٧ب ح بم ٧ب ح بم ، الهها ة ُب غر ب ا٢بح ح كاِلثر .362
٧ب تد - ااير أٞبح الزاكل :  ٙبقيق،(يػ606:ت)٧ب ح ابم  مح الكرًن الشيماين ا١بزرم ابم اِلثّب

 .ـ1979- يػ 1399 :ط: بّبكت– ا٤بكحيمة العع ية : الهاشر، ٧ب ح الطهااي
: ت)٧ب ح ٧ب ح ٧ب ح سآب ٧بيسم ، ا٥بادم شرح ايمة الهشر ُب القرااات العشر .363

 .ـ1997-  يػ1417 :اِلكٔب: ، طبّبكت– دار ا١بيع : الهاشر، (يػ1422
إ٠با يع بم ٧ب ح أ ْب بم  ّب سعيم الماباين ، يح ة العارفْب أ٠باا ا٤بؤلفْب كآثار ا٤بصهفْب .364

امم بعها ة ك الة ا٤بعارؼ ا١بعيعة ُب  طمعحيها المهية اسحيانمتؿ : الهاشر،(يػ1399: ت)المغحادم 
 .لمهاف– دار إاياا الَباث العريب بّبكت : أ ادت امعى؛  1951

، (يػ764: ت)صالح الح م خعيع بم أ مك بم  مح ا الصفحم ، التاُب بالتفيات .365
- يػ1420:، طبّبكت– دار إاياا الَباث : الهاشر، أٞبح اِلرناؤكط كتر ي  صطفل: اقق

 .ـ2000



 

 

345 

 

أبت العماس مشس الح م أٞبح بم ٧ب ح بم إبراييم بم ، كفيات اِل ياف كأنماا أبهاا الز اف  .366
دار صادر : الهاشر،رإاساف  ماس: ؽمؽ، تح(يػ681: ت)أيب بكر ابم خعكاف الرب كي اْلربعي 

 .ـ1994 :اِلكٔب: ط ،بّبكت– 
٧ب ح بم  مح التااح بم أيب ياشم، أبت   ر ،  اقتتة الصراط ُب تفسّب غر ب القرآف .367

اققى كقحـ لى ٧ب ح بم  عقتب ، (يػ345: ت)الزايح ا٤بطرز الماكىٍردم، ا٤بعركؼ بغالـ ثععب 
- يػ 1423 :اِلكٔب: ، ط ا٤بح هة ا٤بهترة-السعتد ة–  كحيمة الععـت كا٢بكم : الهاشر، الَب سحياين
 .ـ2002

  ا جالت و ايوريات
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