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 كلمة شكر

ڤ  ڦ   ڦ  چإّن نعم هللا إذا شكرت قرت وزادت، كما قال تعاىل:    

فأمحد هللا  (1)چڦ  ڦ  ڄڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  
نه وتعاىل أواًل وآخراً، مث سبحانه وتعاىل على عونه وتوفيقه وهدايته، فالشكر له سبحا

للوالدين الكرميني على دعائهما الصاحل يل، مث لكل من وقف جبانيب والشد من أزري 
من اإلخوة األفاضل. . كما ال يفوتين يف مقامي هذا أن أمتثل حديث رسول هللا صلى 

فأشكر الشيخ الدكتور: أمحد  (2)(( هللا عليه وسلم: )) ال يشكر هللا من ال يشكر الناس
نبيه مكاوي حجري على إشرافه على هذا البحث وتوجيه، وجزيل الشكر للشيخ 

الدكتور عبد الناصر الذي أوالين حرصه الدائم ونصائحه العلمية، وهذا أقل ما ميكن أن 
زل هلما الثواب، إنه قريب أقدمه لشخصهما فقد أفاداين كثرياً فجزامها هللا خرياً وأج

 جميب الدعوات.
على  -يةلعاملادينة جامعة امل –كما أتقدم ابلشكر والتقدير هلذا الصرح املبارك 

المية ة اإلسلدعو اما تقوم به من جهود عظيمة يف خدمة اإلسالم وطالب العلم ونشر 
على رأسهم و ء جلزاري اخوالعقيدة الصحيحة والسنة النبوية، وجزى هللا القائمني عليها 

 يع العاملنييخ ومجملشافضيلة الشيخ الدكتور حممد التميمي وفقه هللا هو ومن معه من ا
 ابجلامعة.

، لزلل واخلطأاه من تغفر وختاماً فإين أمحد هللا وأشكره على اإلعانة والتيسري، وأس
 بعد هللا الفضل ن لهموأسأله القبول والتوفيق، وأصلي وأسلم وأابرك على سيدان حممد 
 ب إليك.ك ونتو تغفر سبحانه وتعاىل يف هدايتنا وتبصريان، وسبحانك اللهم وحبمدك نس

 

                                 
 ٧اهيم: إبر سورة  (1)

لشكر ا ابب ما جاء يف: والرتمذي(، 4811رقم احلديث ) (255/  4)، ابب يف شكر املعروف: رواه أبو داود يف األدب (2)
 . هذا حديث صحيح(، وقال: 1954، رقم احلديث)(339/  4ملن أحسن إليك، )
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 (العلقسورة ل تحليليالتفسري ال): موضوع البحث
 :مقدمة البحث

، ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا، احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه إن   
وأشهد أن ، ومن يضلل فال هادي له، لهمن يهده هللا فال مضل ، يئات أعمالناسومن 

ٱ  ٻ  ٻ  }. عبده ورسوله وأشهـــد أن حممداً ، ال إله إال هللا وحـده ال شريك له

ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  

 .(1){ٹ   ٹ    ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ  

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ    }

 . . .(2){ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ  ڭڭ  

 :عدب مث أما
وشر  فإن خري احلديث كتاب هللا، وخري اهلدي هدي حممد صلى هللا عليه وسلم،"   

 .(3)وكل ضاللة يف النار"، لةوكل بدعة ضال، وكل حمدثة بدعة، األمور حمداثهتا
اء العلم كفع؛ لذا والقرآن الكرمي أشرف كتاب وأشرف كالم على هذه البسيطة

 لّ يُعّد من أج -جلّ و عز -على خدمته ببيان علومه وتفسريه، وكل ما يتعلق بكتاب هللا 
 العلوم، وأشرفها قدراً، وأعالها منزلة، وأمساها مكانة.

سورة ل تحليليالتفسري على كتابة هذا البحث يف الاستعنت ابهلل عز وجل وعزمت ف
، وعرضت منهجي على املشرف فضيلة الشيخ الدكتور أمحد نبيه املكاوي حجري العلق

                                 
 1سورة النساء:  (1)

 71 -70: سورة  األحزاب (2)
يف صحيحه كتاب اجلمعة، ومسلم (، 14984 برقم ) (234/  23)يف مسنده،  مام أمحد، أخرجه اإلمن خطبة النيب  (3)

ابب خطبة النكاح، ، كتاب النكاح،  وأبو داود يف سننه(،  867برقم ) (592/  2)ابب ختفيف الصالة واخلطبة، 
نسائي يف وال (1892، برقم )(1/609ابب يف خطبة النكاح، )، كتاب النكاح،  وابن ماجه يف سننه (2/591)

كتاب ،  . والرتمذي وحسنه(3277برقم )( 6/89ابب مايستحب من الكالم عند النكاح، )، كتاب النكاح،  الصغرى
 (. 1105رقم )(3/405جاء يف خطبة النكاح، ) ابب ما، النكاح
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 .فوافق عليه مشكورا وجزاه هللا خرياً 
 هه الكرمي.اً لوجه خالصويف اخلتام أسأل هللا العظيم أن يتقبل مين عملي هذا، وجيعل  

فر  أستغه فإينفهو حمض منة وفضل من هللا، وما أخطأت فيفما أصبت فيه من شيء 
 هللا العظيم وأتوب إليه.

 
 سبب اختياري هلذا املوضوع:

الرغبــــة الذاتيــــة يف مجــــع املتفــــرل مــــن كــــالم أهــــل العلــــم حــــول الســــورة، وتــــدبر أواًل: 
ک  گ  گ   گ   چ : معانيها، وبسط أهدافها، ومراميها، عماًل بقوله تعاىل

 (1)چگ  ڳ  ڳ  ڳ  
د لفر اب يف االرتقاء اثنياً: ما احتوت عليه السورة من أغراض نبيلة، ومقاصد عظيمة،

ن  ضـاً مـن بيـاضـمنت أيتواجملتمع، وذلك بتعلم القراءة والكتابة، وحماربة اجلهل، ومـا 
متـرده و إلنسـان اإلخبار عـن مـدى طغيـان اكرم هللا عز وجل وفضله على اإلنسان، و 

، وجحود ة و ر الثـر  حـال تـوافثرهتـا يفه نعم اَّلله عليه وغفلته عنها رغم كعلى أوامر اَّلله
 .واملال والغىن لديه

يـة، ة حتليلاثلثاً: مل أقف حسـب علمـي علـى حبـث مسـتقل يـدرس هـذه السـورة دراسـ
يء نـزل أول شـي فأحببت أن أستزيد يف معرفة تفسـري هـذه السـورة العظيمـة والـ  هـ

 . عليه وسّلممن القرآن على قلب النيب صّلى اَّلله 
 

 البحوث العلمية السابقة:
بعـــد  ـــويل يف حمركـــات البحـــث واملواقـــع مل أجـــد أحـــداً مـــن العلمـــاء كتـــب  كتـــاابً يف 
تفسري سورة العلق؛ كدراسة حتليلية من أول السورة إىل آخرهـا إال أين وجـدت كتـاابً 

يف تبيــني لشــيخ اإلســالم ابــن تيميــة رمحــه هللا يف ) تفســري ســورة العلــق ( وهــو كتــاب 
العقيـــدة الصـــحيحة، وفيـــه اســـتنباطاته الفريـــدة، وذلـــك إثبـــات أصـــول الـــدين يف أول 

                                 
 ٢٤حممد: سورة  (1)
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 آايت أنزلت من القرآن الكرمي.
 

 أمهية املوضوع:
فــإن هــذا املوضــوت ) التفســري التحليلــي لســورة العلــق ( هلــو ابب وطريــق مــن  

علمـي  بب، وحسـطرل احلصول على األجر والثـواب والتقـرب إىل هللا العزيـز الوهـا
لــدان ثــري مــن البيــة يف كأن هــذه الســورة واردة يف املقــررات الدراســية، واملنــاه  التعليم

، ميكـن مـن املـربنيو اإلسالمية، وعليه فإن البحث يعتـ  نبـذة صتصـرة ييـدي الـدعاة 
 لصـالح الـذيخلـري وااخالهلا أن يصلوا إىل أعمال املرتبني، فيغرسوا فيهم كـل معـاين 

 الكرمية.دلت عليه السورة 
أسأل هللا العليم القدير، أن جيعلنا ممن يتعلمون العلم ويعملون به، وأن  

 يوفقنا لنشر دينه، ، ، إنه مسيع عليم.
 

 منهجي يف البحث
هـــو األســـاس للتفســـري، مث إن كـــان هنـــاك أّي  جعلـــت تفســـري اإلمـــام الطـــ ي  -1

 إضافة ألّي مفسر أضفته.
رة ورقــم ســم الســو اكتابــة اتايت ابلرســم العثمــاين، وعزوهــا إىل مصــادرها بــذكر    -2

 اتية.
 بيان ما أورده العلماء من املناسبات بني اتايت.  -3
 بيان فضائل اتايت وما ورد فيها من أسباب النزول.  -4
 دراسة معاين املفردات.  -5 

 بيان ما أورده العلماء من إعراب اتايت.  -6
 بيان القراءات ال  وردت يف اتايت.  -7
لعلمــاء يف اجتهــاد دراســة معــاين اتايت ومــا ورد فيهــا مــن التفســري ابملــأثور وا  -8

 التفسري ابلرأي.
 ذكر التفسري اإلمجايل لآلايت.  -9
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 ة.الكرمي توضيح ما أرشدت إليه اتايت من األحكام الشرعية واتداب  -10
 .البحث الم التفسري الذين ورد ذكرهم خاللذكرت نبذة ميسرة عن أع  -11
يـة أوضعت فهارس للبحث تكشف عن مضـمونه وتسـاعد يف الوصـول إىل   -12

 معلومة فيه، وهي كالتايل:
صــــحف يف تــــب املفهــــرس اتايت القرآنيــــة ورتبتــــه علــــى أمســــاء الســــور مراعيــــاً تر   -أ

 .السور واتايت مع ذكر أرقام الصفحات ال  ورد فيها ذكر اتية
م ر أرقـــــافهـــــرس األحاديـــــث واتاثر ورتبتـــــه علـــــى األحـــــرف اهلجائيـــــة مـــــع ذكـــــ  -ب

 الصفحات ال  ورد فيها احلديث أو األثر.
 فهرس لألعالم ورتبته على األحرف اهلجائية.  -ت
 رمي، مثفهـــــرس للمراجـــــع واملصـــــادر وقـــــد رتبتـــــه حســـــب الفنـــــون: القـــــرآن الكـــــ  -ث

يف  جم، مبينـــاً  الـــرتامثاميس اللغـــة العربيــة، احلــديث، مث التفســـري وعلــوم القـــرآن، مث قــو 
 ذلك اسم الكتاب ومؤلفه والناشر.

ث ت البحفهرس للموضوعات وذلك تسهياًل للرجوت إىل جزئية من موضوعا  -ج
 دون عناء.
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 التفسري التحليلي لسورة العلق
 

 ط

 

 تمهيدال 
 :وفيه مبحثان، العلقتحليلي لسورة التفسري ال

 : التحليلي ( ويضم ما يلي) التفسري: املبحث األول
 . ( نشأته وألوانه2   .( تعريفه1
 :ليكم التفصيلإو 

 :تعريف التفسري التحليلي: أول  
 لتفسري()ا. يتألف مصطلح التفسري التحليلي من جزأين مركبا تركيبًا وصفياً 

 .و)التحليلي(
ملاضي من فعله الثالثي "َفَسر" والفعل ا، مصدر على وزن تفعيل: فالتفسري يف اللغة

الكشف والبيان  هو: تـََفسهر" مضعف ابلتشديد وهو "فسهر يـَُفسر تفَسريا" أي املصدر "
 (1). والتوضيح للمعين املعقول وإزالة إشكاله وكشف مراد هللا فيه

علم يكشف به عن معاين آايت القرآن وبيان مراد هللا تعاىل : والتفسري يف االصطالح
 (2). حسب الطاقة البشرية

 :حليليالت
ۅ  ۉ  چ : ومنه، من َحّل الُعْقدة )وفّكها(: واحلل. مشتق من احلل: التحليل لغة

 .(4) (3) چۉ   ې     ې  
 :أما تعريف مصطلح التفسري التحليلي

فهو تفكيك النظم الكرمي إىل عناصره األولية ودراستها بغرض التعرف على مواطن 
                                 

 عدانن صفوان: قيق، حتالقرآن غريب يف املفردات، األصفهاىن ابلراغب املعروف حممد بن احلسني القاسم أبواألصفهاين، ( 1)
 . (636/  1)( هـ 1412، الشامية القلم، الدار دار - بريوت دمشق، )األوىل، ط الداودي

 

 . (15/  1)(، م2005 - هـ1426 - القلم دار ، )الرابعةمصطفى مسلم، مباحث يف التفسري املوضوعي، ط ( 2)
 ف

 ٢٧طه: سورة ( 3)
 318\28بن عبد الرزال احلسيين: اتج العروس من جواهر القاموس ) دار اهلداية ( مادة "حل"، الزبيدي، حممد بن حممد ( 4)

هـ ( 1410املناوي، حممد عبد الرؤوف: التوقيف على مهمات التعاريف، ط األوىل ) بريوت، دمشق: دار الفكر، 
1\239 . 
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 (1) .اجلمال والكمال واإلعجاز يف كتاب هللا تعاىل
جمموعة من اتايت ذات  إذن هو أن يعمد املفسر إىل آية أو: فالتفسري التحليلي   

االرتباط املوضعي أو النحوي إىل القصد إىل جزئياهتا من احلديث عن بيان معاين 
املفردات والكلمات وأصوهلا االشتقاقية وصيغها الصرفية مث الكالم على األعاريب 

ساليب البالغية يف اتية ورمبا اجنز الكالم إىل التوسع يف والقراءات مث احلديث عن األ
 .(2)بعض ما له  عالقة ابتية من قريب أو بعيد وهذه هي طريقة املتقدمني يف التفسري

 :نشأة التفسري التحليلي وألوانه: اثنيا
إن التفسري القدمي كان يتخذ شكال واحدا عند مجيع املفسرين السابقني وهو ما    

وميكننا أن نلحظ هذا بوضوح فيما بني أيدينا من ، وم ابلتفسري التحليلييسمى الي
 150املتوىف سنة  مقاتل بن سليمانأقدم تفسري مطبوت هو تفسري : فمثال، التفاسري
 مث تتابع األمر على، ويدىن أتمل ترى هذا األمر واضحا فيه كل الوضوح (3)، للهجرة
يف التفاسري املعاصرة مع وجود التمايز بني : فمثال، حىت وصل إىل عصران احلاضر، ذلك

وأفهام الناس تتفاوت يف ، هذه التفاسري قدميا وحديثا ابختالف شخصيات املفسرين
وختتلف املعرفة من شخص ، فكل تفسري ينطبع فيه آاثر شخصية مؤلفة، فهم القرآن

جند . فات ال  هي من شأن البشر وضرورة متايزهمتخر ع  القرون وهذا من االختال
 (4). (حممد رشيد رضاهذه الطريقة عند )

                                 
األهلية  الزرقاء جامعة – الشريعة مساعد كلية أستاذ حسان أبو مجال ومنهاجاً، إعداد الدكتور التفسري مادة يف التجديد (1)

 . www.tafsir.net. 1\14القرآنية  والدراسات التفسري شبكة األردن نشره يف موقع مكتبة

 (. 7\1الدكتور مجال، املصدر السابق )( 2)

بن بشري األزدي املروزي، صاحب التفسري املشهور البلخي أصله من  هو اإلمام احل  املفسر أبو احلسن مقاتل بن سليمان( 3)
هـ(، ألف تفسرياً شاماًل للقرآن وهو على ما يبدو أول كتاب 150بلخ انتقل إىل الصرة، ودخل بغداد فحدث هبا. وتوىف )

الدمشقي، ط  ، الزركليفارس بن علي بن حممد بن حممود بن الدين تفسري كامل وصلنا. ]انظر: األعالم للزركلي، خري
 ( [. 281\7م( ) 2002للماليني،  دار العلم عشر، ) اخلامسة

 
 ج

حممد رشيد بن علي رضا بن حممد مشس الدين القلموين، البغدادي األصل، احلسيين النسب: صاحب جملة )املنار( وأحد ( 4)
ويف طرابلس، وتنسك، ونظم الشعر يف صباه،  رجال اإلصالح األدب والتاريخ والتفسري، ولد ونشأ يف القلمون، وتعلم فيها

هـ، فالزم الشيخ حممد عبده وتتلمذ له، وكان قد اتصل به قبل 1315وكتب يف بعض الصحف، مث رحل إىل مصر سنة 
جملداً، و ) تفسري القرآن الكرمي _ ط ( اثنا عشر جملدا منه، ومل  34ذلك يف بريوت، مث أصدر جملة )املنار( أصدر منها 

 (. 126\6انظر األعالم للزركلي ) يكمله،
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بينهم أداء  ويتفاوت املفسرون فيما، (2) إمساعيل حقي ال سويوعند  (1) القامسيوعند 
وميكننا أن نطالع أي تفسري يف ، هلذا النوت من التفسري الذي يصطبغ بصبغة مؤلفه فيه

 .هذا الشأن لنرى كيف يتأثر بدراسة مؤلفه وثقافته
نا جند إنف( 4) القرطيبو تفسري  (3) أيب حيان األندلسيتفسري : فلو أخذان مثاال   

التفسري األول وقد برزت فيه العناية الفائقة لدراسة اتايت القرآنية من جهة لغوية أكثر 
وما هذا إال  ألن أاب حيان األندلسي كان ضليعا  يف ، من غريها من أية جهة أخرى

 .النحو واللغة
جند اال اه الفقهي قد برز بروزا واضحا يف هذا  القرطيبوإذا ما انتقلنا إىل التفسري    

 .من كبار فقهاء املذهب املالكي وهكذا القرطيبوما ذلك إال  ألن ، التفسري

                                 
أو حممد مجال الدين(، من ساللة احلسني السبط:  وامسه حماسن التأويل. أتليف حممد مجال الدين القامسي تفسري القامسي( 1)

 17من مصنفاته: حماسن التأويل يف العقيدة،  وكان سلفيإمام الشام يف عصره، عامل ابلدين، وتضلع من فنون االدب 
جملدا يف تفسري القرآن الكرمي وديوان خطب والفتوى يف اإلسالم وتنبيه الطالب إىل معرفة الفرض والواجب وجوامع اتداب 

: ط هـ انظر: كتاب: مباحث يف علوم القرآن، لصبحي الصاحل، 1332يف أخالل اإلجناب مولده ووفاته يف دمشق. 
 ، )دار العلم للماليني(. 2000الرابعة والعشرون كانون الثاين / يناير 

. مستعرب تركي، مفسر متصوف، الفداء أبو املوىل، اخللويت احلنفي اإلستانبويل مصطفى بن حقي إمساعيلهو اإلمام الشيخ ( 2)
الطريقة )اخللوتية( فنفي إىل  وسكن القسطنطينية، وانتقل إىل بروسة، وكان من أتبات  Aidos. ولد ف ي آيدوس 

م. له كتب عربية وتركية. فمن العربية )روح البيان يف  1715تكفور طاغ، وأوذي. وعاد إىل بروسة فمات فيها سنة 
التفسري القرآن( أربعة أجزاء، يعرف بتفسري حقي، والرسالة اخلليلية يف التصوف، و ) األربعون حديثا ( ]انظر: األعالم 

 [. 1/313للزركلي 
صاحب البحر احمليط يف تفسري القرآن العظيم، هو العالمة: حممد بن يوسف بن علي يوسف بن حيان الشيخ اإلمام احلافظ ( 3)

فريد العصر وشيخ الزمان وإمام النحاة أثري الدين أبو حيان الغرانطي، له االيد الطوىل يف التفسري واحلديث والشروط 
وارخيهم وحوادثهم تويف يف منزله خارج ابب البحر بظاهر القاهرة يف الثامن والعشرين من والفروت وتراجم الناس وطبقاهتم وت

هـ، وُدفن مبقابر ابب النصر مشال القاهرة. ]انظر: الصفدي، صالح الدين خليل أيبك، الوايف ابلوفيات،  145صفر سنة 
 [. 2/192م، 2000دار إحياء الثراث، 

: من كبار املفسرين، صاحل متعبدا، ح األنصاري اخلزرجي األندلسي، أبو عبد هللا، القرطيبحممد بن أمحد بن ايب بكر بن فر ( 4)
من أهل قرطبة. قال الذهيب إمام متفنن متبحر يف العلم له تصانيف مفيدة تدل على إمامته وكثرة اطالعه ووفور فضله وكان ورعا 

وب واحد وعلى رأسه طاقية. رحل إىل الشرل واستقر مبنية ابن خصيب )يف مشال أسيوط مبصر ( متعبد، طارحا للتكلف، ميشي بث
، و " قمع احلرص ابلزهد والقناعة " و هـ من كتبه" اجلامع ألحكام القرآن عشرون جزءا، يعرف بتفسري القرطيب 671وتويف سنة 

، طبقات املفسرين، وي األدنه حممد بن أمحدواألدنروي:  5/322سىن " ] انظر األعالم للزركلي " االسىن يف شرح أمساء هللا احل
 . 246( م1997 -هـ1417، واحلكم العلوم مكتبة / - السعودية 1) اخلزي صاحل بن سليمانحتقيق: األوىل، ط 
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 نبذة تعريفية عن سورة العلق: املبحث الثاين
 :ويكون الكالم على األمور التالية

 .امسها: أوالً 
 .السورة مكية أم مدنية هل: اثنياً 
 .هاوفضل، وتصنيفها، وترتيبها يف املصحف، عدد آايت السورة: اثلثاً 
 .احملاور ال  عاجلتها السورة: رابعاً 

 .ربط السورة مبا قبلها ومبا بعدها: خامساً 
 .موجز السورة: سادساً 

 
 :امسها

 :منها، عرفت " سورة " العلق " جبملة من األمساء
لقوله تعاىل يف أّوهلا ، وقد مسّيت هذه السورة هبذا االسم چ  چ  چ  چچ سورة  -1

اشتهرت تسمية هذه السورة هبذا االسم يف عهد الصحابة و (1)چچ  چ  چ  ڇ  ڇ  چ 
اقرأ ابسم  أول سورة نزلت من القرآن»: عائشةعن « املستدرك»روي يف  (2). والتابعني
يف كتابه "  )4(اإلمام الط يومساها ، اقرأ ابسم ربك ـفأخ ت عن السورة ب (3)«ربك

                                 
 ١العلق: سورة  (1)

التحرير والتنوير ، (هـ1393: املتوىف) التونسي عاشور بن الطاهر حممد بن حممد بن الطاهر دحمم: انظر: ابن عاشور (2)
 . (433/  30) (هـ 1984 للنشر التونسية الدار  -تونس)

 

 املعروف النيسابوري الطهماين الضيب احلكم بن نُعيم بن محدويه بن حممد بن هللا عبد بن حممد احلاكم هللا عبد أبواحلاكم،  (3)
، العلمية الكتب دار  - بريوت)األوىل، ، ط عطا القادر عبد مصطفىحتقيق: ، الصحيحني على ، املستدركالبيع اببن

صحيح على شرط ، وقال: 3954، رقم احلديث(576/  2)( كتاب التفسري، تفسري سورة إقرأ،  1990 – 1411
 .مسلم ومل خيرجه

 
 

أس املفسرين على اإلطالل أحد االئمة مجع من العلوم ما مل يشاركه فيه أحد حممد بن جرير الط ي اإلمام أبو جعفر ر هو  (4)
 يؤلف مثله وذلك ألنه مجع فيه بني الرواية والدراية ملمن أهل عصره وله التصانيف العظيمة منها تفسري القرآن وهو أجل التفاسري 

ال الشيخ أبو حامد اإلسفرايين: قصول والفروت كتب كثرية  ومل يشاركه يف ذلك أحد ال قبله وال بعده وله أتبات ومقلدون وله يف األ
مات عشية يوم األحد ليومني بقيا ، لو سافر رجل إىل الصني حىت حيصل تفسري ابن جرير مل يكن كثريا، عرض عليه القضاء فأىب

، املفسرين طبقات، السيوطي الدين بكر، جالل أيب بن محنالر  عبد: ) انظر ترمجته يف: السيوطيمن شوال سنة عشر وثالمثائة
 . (95/  1)(،  1396، وهبة مكتبة  - القاهرة )األوىل،  ، ط عمر حممد عليحتقيق: 
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 (1). تفسري سورة اقرأ ابسم ربك: اجلامع " هبذا االسم
 چڌ  چ " العلق " لوقوت لفظ  -2

ن هبذا وقد مساها أكثر املفسري، يف أوائلها (2)
 .وهو املشهور يف امسها، االسم

كما مساها . چچ  چ  چ  ڇ  ڇ  چ : الفتتاحها بقوله سبحانه چچ  چ سورة  -3
يف  (5)أمحد بن إمساعيل بن عثمان الكوراينواإلمام  (4)يف تفسريه (3)ابن كثرياإلمام 
 .وغريهم من األئمة (1)يف تفسريه (7)املاتريديواإلمام  (6)تفسريه

                                                                                        
 ابن مكتبة)األوىل،  ط طبقات القراء، غاية النهاية يف، يوسف بن حممد بن اجلزري، حممد ابن اخلري أبو الدين مشس: اجلزري ابن و

 . (106/  2)(، برجسرتاسر. ج هـ1351، تيمية
 ج
 

الرسالة،  األوىل )مؤسسة شاكر، ط حممد القرآن، حتقيق: أمحد أتويل يف البيان جرير: جامع بن جعفرحممد الط ي: أبو (1)
 . (517 /24م(، ) 2000 -هـ  1420

 ٢العلق: سورة  (1)

 الرزال عبد: : زاد املسري يف علم التفسري، حتقيقاجلوزي حممد بن علي بن الرمحن عبد لدينا مجال الفرج أبو( ابن اجلوزي: 2)
 (. 466/  4(، )هـ 1422، العريب الكتاب دار -بريوت، )األوىل ، طاملهدي

 

أعمال ( جبندل من 700بن كثري الشافعي املعروف اببن كثري )عماد الدين، أبو الفداء( ولد سنة ) هو إمساعيل بن عمر (3)
( هـ ودفن 774بصرى، مث انتقل إىل دمشق ونشأ هبا وتعلم العلم فيها فهو حمدث، مؤرخ مفسر، فقيه، تويف يف شعبان سنة )

مبق ة الصوفية عند شيخه ابن تيمية رمحهما هللا مجيًعا رمحة واسعة من تصانيفه تفسري كبري يقع يف عشر جملدات، صتصر علوم 
، وجامع املسانيد مجع فيه -صلى هللا عليه وسلم  -ية والنهاية يف التاريخ، الفصول يف سرية الرسول احلديث البن الصالح، البدا

، معجم املؤلفني الدمشق كحالة  الغين عبد بن راغب حممد بن رضا بن عمر: آحاديث الكتب الستة واملسانيد األربعة: انظر
 (. 284، 283 /2) (العريب الرتاث إحياء بريوت، دار - املثىن مكتبة)

 
 

، تفسري القرآن العظيم، (هـ774: املتوىف) الدمشقي مث البصري القرشي كثري  بن عمر بن إمساعيل الفداء أبو: ( ابن كثري4)
 (. 436 /8(، )م 1999 - هـ1420، والتوزيع للنشر طيبة دار) الثانية، ط سالمة حممد بن ساميحتقيق: 

 

 تعلم. شهرزور أهل األصل، من مفسر، كردي: احلنفي مث الشافعيّ  الدين ، شهابالكوراين عثمان بن إمساعيل بن دأمحهو  (5)
الفاتح،  أايم يف القضاء وويل( الفاتح حممد) عهده ويلّ  بتعليم عثمان بن مراد السلطان إليه فعهد الرتك بالد إىل رحل مبصر

 يف األماين غاية) منها كتب  له. ابيزيد السلطان عليه وصلى هـ 893ابلقسطنطينية، سنة:  هـ، وتويف 813ولد سنة: 
 الثالث( خ - اجلاري الكوثر) األصول، و يف (للسبكي اجلوامع مجع شرح يف اللوامع الدرر) و( خ - املثاين السبع تفسري

 . (98/  1) للزركلي . انظر: األعالمالنحو يف( احلاجب البن الكافية شرح) جملدات، و ةعد يف للبخاريّ  شرح منه، وهو
 

، (دكتوراه رسالة) كوكصو  مصطفي حممد: حتقيق: غاية األماين يف تفسري الكالم الرابين، الكوراين الدين شهاب( الكوراين، 6)
 (. 413(، )ص: م 2007 - هـ 1428، االجتماعية العلوم كلية  صاقراي جامعة  –تركيا)

 

 كتبه  من( بسمرقند حملة) تريد ما إىل نسبته. الكالم علماء أئمة من: املاتريدي منصور حممود، أبو بن حممد بن حممدهو  (7)
 أتويالت) و( اجلدل) الفقه، وكتاب أصول يف( الشرائع مآخذ) و( القرامطة على الرد) و( املعتزلة أوهام) و( خ - التوحيد)

 مات(. ط - حنيفة أيب لإلمام املنسوب األك  الفقه شرح) منه، و األول( ط - السنة أهل أتويالت) و( خ - القرآن
 . (19/  7) للزركلي . انظر: األعالمبسمرقند
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وهذا  (2)چژ  ژ  ڑ      چ : " سورة القلم " لذكر اسم " القلم " يف قوله تعاىل -4
 ابنوقد مساها هبذا االسم اإلمام ، (3)چڈژ  ژ  ڑ  ڑ   چ : االسم يلتبس بسورة

 .(5)يف كتابه " الناسخ واملنسوخ يف القرآن الكرمي "  (4)حزم
 

 ؟مكية أم مدنية. . . سورة العلق
 (6)علماء التفسري إبمجاتمكية  " العلق"ة سور 

 :اختلف إىل ثالثة أقوال: عدد آايهتا
 .مثاين عشرة آية يف الشامي. 1
 .والبصري ويفيف املصحف الكتسع عشرة آية . 2
 (7).واملكي أي اْلَمَدنِيني، عشرون آية يف احلجازي. 3

                                                                                        
، ط ابسلوم جمدي. د: حتقيق= أتويالت أهل السنة،  يديتفسري املاتر : حممود بن حممد بن حممد منصور أبو، املاتريدي( 1)

 (. 575 /10(، )م 2005 - هـ 1426، العلمية الكتب دار -بريوت، لبنان) األوىل
 

 ٤العلق: سورة  (2)

 ١القلم: سورة ( 3)

أديب صاحب تصانيف، كان أمجع أهل األندلس  هو: علي بن أمحد بن سعيد بن حزم، أبو حممد، إمام حافظ فقيه متكلم (4)
قاطبة لعلوم اإلسالم مما ألفه: "الفصل يف امللل واألهواء والنحل"، وكتاب"الرد على كفر املتأولني من املسلمني"، ولد سنة 

ثمان مشس الدين أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن عالذهيب: هـ. انظر ترمجته يف:  456هـ، أو  457هـ، وتويف سنة  384
مؤسسة )الثالثة، ط جمموعة من احملققني إبشراف الشيخ شعيب األرانؤوط، النبالء، حتقيق:  أعالم سري ،بن َقامْياز الذهيب

 . (517/  17)(، م 1985هـ /  1405، الرسالة
 

 الغفار عبد. د: حتقيق، الكرمي القرآن يفنسوخ : الناسخ واملالظاهري حزم بن سعيد بن أمحد بن علي حممد أبو: ( ابن حزم5)
 (. 66/  1(، )1406العلمية،  الكتب دار -بريوت ط األوىل، ) البنداري سليمان

 ج 

، القرآن تفسري عن والبيان الكشفيف تفسريه: حبر العلوم، واإلمام الثعليب يف تفسريه:  السمرقندي الليث أبوذكر ذلك اإلمام  (6)
واإلمام البغوي يف تفسريه، واإلمام الزصشري يف تفسريه، ، النهاية بلوغ إىل اهلدايةيف كتابه:  طالب يبأ بن مكيواإلمام 

 ، وغريهم من األئمة.التفسري علم يف املسري زادواإلمام ابن عطية يف تفسريه، واإلمام ابن اجلوزي يف 

 املدينأما ري، املكي، البصري، الدمشقي، احلمصي، الكويف. علماء العدد: هم سبعة على املشهور: املدين األول، املدين األخ (7)
 املدينة أهل عن الكوفة أهل يرويه ما هو وهذا نصاح، بن وشيبة -القعقات بن يزيد جعفر أيب شيخيه عن انفع يرويه ما هو: األول
، مجاز بن سليمان عن نقله ةبواسط وشيبة يزيد عن جعفر بن إمساعيل يرويه ما هو: األخري املدينو  منهم، أحد تسمية بدون

 عن كعب  بن أيب عن عباس ابن عن جبري بن جماهد عن القارئ كثري  بن هللا عبد إىل بسنده الداين اإلمام رواه ما هوواملكي: 
 بن أيوب إىل بعد ينسب ما وهو. اجلحدري وعاصم يسار بن عطاء يرويه ما هو، والبصري: وسلم عليه هللا صلى- هللا رسول
 بن عثمان إىل العدد هذا وينسب الدرداء أيب عن اليحصيب عامر، بن هللا عبد عن الذماري حيىي رواه ما هو: الدمشقيو ، املتوكل
 وسفيان محزة يرويه ما هو: الكويفو  ، احلضرمي احلمصي يزيد بن شريح إىل أضيف ما هو: احلمصي، و  -عنه هللا رضى- عفان
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 :آيتان اختالفها
 .الباقون يعدها َومل واملكي املدنيان َهاعدّ  (1) چۅ  ۅ   ۉ   ۉچ : قوله تعاىل: األوىل. 1
(2)چڻ   ڻ  ۀ      چ : قوله تعاىل: الثانية. 2

 (3). الباقون هاوعدّ  الشهامي هايعدّ  مل 
" سورة العلق " هي السورة السادسة والتسعون يف ترتيب : ها ابملصحفترتيب

 .املصحف
وأول ما نزل مخس آايت ، أول سورة نزلت من القرآنعلى أن هذه : أكثر املفسرين   

 (4) چک  ک   گ  گ  چ : من أوهلا إىل قوله
 :تصنيفها

أن سورة العلق كلها حمكم ليس فيها : ابن حزموذكر اإلمام  (5). وهي من سور املفصل
 (6). انسخ وال منسوخ
 :ما ورد يف فضلها

األحاديث املوضوعة  لذا  نبت ذكر، مل يثبت حديث صحيح يف فضل سورة ) العلق (

                                                                                        
 فاملراد" العراقي"، وكذا لفظمعاً  واحلمصي الدمشقي به فاملراد" الشامي"أُطلق لفظ ، فلو  -عنه هللا رضى- طالب أيب بن علي عن
 .(25/  1الفرائد احلسان يف عد آى القرآن ) انظر:، ولفظ "احلجازي" يرد به ااملدنيان واملكي. والكويف البصري به
 ١٥العلق: سورة  (1)

 9العلق: سورة  (2)

، ط احلمد قدوري غامن: قيقالقرآن، حت آي عد يف البيان: عمر بن عثمان بن سعيد نب عثمان الداين عمرو أبو: الداين (3)
: القاضي الفتاح عبد، وذكر الشيخ: (280/  1)(، م1994 -هـ1414، والرتاث املخطوطات مركز - الكويت، )األوىل
 عبد بن الفتاح عبدانظر: القاضي:  . . .حجازهم لدى اعدده ينته عددا مل رواه الدمشقي غري. . . لدى ينهى الذى سواها سواه
 . (73/  1) (هـ 1404، املنورة ابملدينة الدار مكتبة، )األوىل القرآن، ط آى عد يف احلسان ، الفرائدالقاضي الغين

 

، األوىل، ط املهدي الرزال عبد: ، حتقيقالقرآن تفسري يف التنزيل معامل: البغوي مسعود بن احلسني حممد أبو: البغويانظر:  (4)
 . (279 /5)(، هـ 1420، العريب الرتاث إحياء دار - بريوت)

 

سور املفصل هي السور األخرية من القرآن الكرمي مبتدأة من سورة احلجرات على األصح ومسيت بذلك لكثرة الفصل فيها  (5)
نسخ فيه وال نقض  بني السور بعضها عن بعض من أجل قصرها، وقيل مسيت بذلك لقلة املنسوخ فيها فقوهلا قول فصل ال

(.  139 /1م(، ) 1996بريوت،  –، ط األوىل، ) دار الفكر حممد عبد العزيز الزرقاين –) انظر: مناهل العرفان 
ومنه: املفصل مشتق من التفصيل أي مجع الشيء فصوال متمايزة، ومسي بذلك لكثرة فصوله أي سوره. انظر: املناوي. 

 . 193(، ص1هـ 1410دار الفكر،  -عبد الرؤوف: التوقيف على مهمات التعريف ط األوىل، )بريوت، دمشقحممد 
 

 الغفار عبد. د: حتقيق، الكرمي القرآن يف: الناسخ واملنسوخ الظاهري حزم بن سعيد بن أمحد بن علي حممد أبو: ابن حزم (6)
 . (66/  1)، (، 1406العلمية،  الكتب دار -بريوت ىل، )ط األو  البنداري سليمان
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تحرمي تناقلها ل، وسلم صلى هللا عليه واملكذوبة على الرسوليف بيان فضل هذه السورة 
 فهو، من حدث عين حبديث يرى أنه كذب»: صلى هللا عليه وسلم بني الناس لقوله

 على املوضوت احلديث رواية حيرم: رمحه هللا (2)النوويوقال اإلمام . (1) «الكاذبني أحد
 وضعه ظن أو علم حديثا روى فمن، وضعه ظنه على غلب أو موضوعا كونه  رفع من
 على الكاذبني مجلة يف مندرج الوعيد هذا يف داخل فهو وضعه روايته حال يبني ومل

 (3). وسلم عليه هللا صلى هللا رسول
 :احملاور واملواضيع اليت عاجلتها السورة

 .يه وسلمصلى هللا عل. مدخامت األنبياء حم وضوت بدء نزول الوحي علىم. 1
مره به ده وأا زو واإلشادة مب، بيان حكمة هللا يف خلق اإلنسان من ضعف إىل قوة. 2

چ    چ چ چ : اتملخلوقاعلم ابلقلم لتمييزه على غريه من ، والكتابة من فضيلة القراءة

 .[5 -1: ]اتايت چ. . ڇ  ڇ
وجحوده نعم هللا عليه ، هللااإلخبار عن مدى طغيان اإلنسان ومترده على أوامر . 3

، فقابل النعمة ابلنقمة، ة واملال والغىن لديهو وغفلته عنها رغم كثرهتا يف حال توافر الثر 
گ  گ    چ : فجحد النعمة و   واستك ، وكان الواجب عليه أن يشكر ربه على فضله

                                 
 إىل العدل عن العدل بنقل املختصر الصحيح املسند، النيسابوري القشريي احلسن أبو احلجاج بن مسلممسلم،  صحيح (1)

، هللا رمحه مسلم اإلمام مةمقد(، العريب الرتاث إحياء دار - بريوت، )الباقي عبد فؤاد حممد، حتقيق: وسلم عليه هللا صلى هللا رسول
 . (8/  1)، الكذابني وترك الثقات عن الرواية وجوب ابب

 

 سنة احملرم يف مولده. شىت علوًما أتقن، حافظًا ابرًعا إماًما كان.  الشافعي احلوراين شرف بن حيىي الدين حميي زكراي أبوهو  (2)
 هتذيب: التصانيف هذه ومن، عديدة رسائل يف ترمجته فردتأُ . األشرفية احلديث دار مشيخة ويل، هـ676 هـ وتويف سنة 631
 جامع كتاب  وهو الصاحلني احلديث؛ األذكار؛ رايض مصطلح يف والتيسري مسلم؛ التقريب شرح يف واللغات؛ واملنهاج األمساء

 مشسترمجته يف: الذهيب: انظر . وغريها الصحابة معرفة يف الغابة أسد النووية؛ صتصر املهذب؛ األربعون شرح ومشهور؛ اجملموت
، العلمية الكتب دار - بريوت – لبنان)األوىل،  ط، احلفاظ ، تذكرةالذهيب َقامْياز بن عثمان بن أمحد بن حممد هللا عبد أبو الدين

 . (174/  4)(، م1998 -هـ1419
 هللا رسول على الكذب تغليظ اببمسلم، املقدمة،  على النووي : شرحالنووي شرف بن حيىي الدين حميي زكراي أبو: النووي (2) 

 . (71/  1)(، 1392، العريب الرتاث إحياء دار -بريوت )الثانية، ، ط وسلم عليه هللا صلى
 

، املعاصر الفكر دار - دمشق، )الثانية، ط واملنه  والشريعة لعقيدةا يف املنري التفسري: الزحيلي مصطفى بن وهبة دالزحيلي:  (3) 
(، هـ 1383، العربية الكتب إحياء دار - القاهرة، )احلديث التفسري: عزت حممد دروزة، (311/  30)(، هـ 1418

(1  /320) . 
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 .[8 -6: اتايت]چڳ  ڳ
 عليه ى هللا صلينهى رسول هللاافتضاح شأن فرعون هذه األمة أيب جهل الذي كان . 4

لى ستمر عااب إن وتوعده يشد العق، انتصارا لألواثن واألصنام، وسلم عن الصالة
ملا كان  لتفاتدم االعوتنبيه الرسول صلى هللا عليه وسلم إىل ، ضالله وكفره وطغيانه
 .[19 -9: ايت]اتآخر السورة إىلچڻ   ڻ  ۀچ: يوعده به ويتهدده

جابة االستو ملتعرض افال حمل للخوف من هذا . عليه السالم يف دعوتهتثبيت للنيب . 5
 .وعليه أن يسجد هلل ويتقرب إليه. واالهتمام به هملا يقول

 :ربط السورة ابليت قبلها واليت بعدها
 وسورة التني سورة العلق بني من وجوه الربط 

بنّي يف أول  (1)چ ڃ  ڃ  ڃ    ڃ  چ  چ "سورة التني نه تعاىل ملا قال يف آخر أ)أ(  
ژ  ڑ      ڑ  چ : فبنّي أنه سبحانه. أنه تعاىل مصدر علم العباد حبكمته، " العلق" سورة

لتكون ، واستفتاحها ابمسه دائما، وصّدر ذلك ابألمر ابلقراءة چک  ک  ک  ک   گ  گ  
 .لإلنسان عوان على كمال العلم حبكمة أحكم احلاكمني

بنّي يف . ورّده إىل أسفل سافلني، نسان يف أحسن تقومي)ب( ملّا ذكر يف التني خلق اإل 
گ  گ    ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ    ڱ   چ : العلق تفصيل احلالني وأسباهبما من أّول قوله تعاىل

 .(2) چۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ  چ          إىل. چڱ  
 :ومن وجوه الربط بني سورة العلق وسورة القدر

ووضعوا سورة ، على القرآن -لى هللا عليه وسلمص-ملا اجتمع أصحاب النيب  إنه: قيل
ٱ  ٻ  ٻ  چ : استدلوا بذلك على أن املراد هباء الكناية يف قوله، القدر عقب العلق

 .چچ  ڇ  چ : اإلشارة إىل قوله (3) چٻ  ٻ  پ  

                                 
 ٨التني: سورة  (1)

(، والتوزيع للنشر الفضيلة دار، ) : أسرار ترتيب القرآنالسيوطي الدين بكر، جالل أيب بن الرمحن عبد: السيوطيانظر:  (2)
 دار -بريوتط األوىل، ) ير التوجي عثمان بن العزيز عبد: ، حتقيقاملوسوعة القرآنية خصائص السور: الدين شرف جعفر
 . (163/  1)(، هـ 1420، اإلسالمية املذاهب بني التقريب

 

   1سورة القدر: ( 3)
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ختم العلق ابألمر أنه تعاىل ملا : هي؛ وهناك مناسبة أخرى خفية: السيوطيوقال اإلمام 
وكان املقصود من االقرتاب التعرض للرمحة الفائضة من هللا ، ابلسجود واالقرتاب من هللا

ذكر يف أول هذه السورة أن القرآن رمحة يف ، والصالة ال تكون إال بقرآن، على املصلِّي
لروح ورمحة يف الزمان الذي نزل فيه وهو ليلة القدر ال  تتنزل املالئكة فيها اب، ذاته

 (1). والسالم على الكون
 :موجز عن سورة العلق

م صالة والسالليه الوله عابتدأها هللا تعاىل مبا مّن به على رسهذه السورة العظيمة    
أّوال أن يقرأ  تعاىل نبيه مرأف چچ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  چ : قال هللا تعاىل، من الوحي

ذكر و ، غها الناسليبلّ  قرأهاه اثنيا أن يمّث أمر ، أوحي إليه من دعوة التوحيد ليتعّلمها ما
 :من صفاته

 .أنه جّل وعال خلق اإلنسان من علق: أّوال
ة ءتعليمه القرا ،نسانأنه سبحانه هو األكرم الذي كان من أهّم نعمه على اإل: واثنيا

 .ليهّذب نفسه ويعّلمه ما مل يعلم، والكتابة
ره  وأبططغاه الغىنبل أ، ابلشكر أنه مل يقابل نعمه، على هذا اإلنسان، مث سّجل   

 .ليعاقبه على طغيانه، وهّدده يّن إليه الّرجعى
 .عوتهعرض عن دوأنه يكّذب وي، مث ذكر من طغيانه أنه ينهى عن الصالة إليه   
وأين ، رتهنه لنصنئذ أعواوأمره أن يدعو حي، مث هّدده ينه سيأخذ بناصيته إىل النار   

 .عوهم سبحانه لعذابههم من الزابنية اللذين سيد
وأمره ، عن طاعة هذا اإلنسان صلى هللا عليه وسلممث ختمت السورة بنهي النيب    

 .(2)  چۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ    ېئ   چ : فقال تعاىل، يف دعوته، ابملضي
 

                                 
 مرجع سابق. ( 1)

 . (47/  12): مرجع سابق، الدين شرف جعفرانظر:  (2)
 



 التفسري التحليلي لسورة العلق
 

19 

 

 الفصل األول
 ( 5 -1دراسة حتليلية آلايت املقطع األول ) 

القراءة  فضيلة ه منزّوده وأمره ببيان حكمة هللا يف خلق اإلنسان واإلشادة مبا 
 .والكتابة ابلقلم لتمييزه على غريه من املخلوقات

 ٹ ٹ ڃ ڃ ڃ چ چ

 ٱ       ٻ  ٻ  ٻ 

ڑ        ژڈ  ژ    ڈ   ڎ ڎ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌچ 

 چڑ  ک  ک  ک  ک   گ  گ  

 
 :املبحث األول 

 .على اإلطالق ن الكرميبيان أن صدر هذه السورة هو أول ما نزل من القرآ
 :أربعة أقوال على القرآن من نزل ما أول يف املفسرون اختلف   

  :وله سبحانه قىلإ چچ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  چ أن صدر سورة : القول األول

 ابن عباسوهذا قول ، هو أول ما نزل من القرآن الكرمي چگ  ک  ک  ک  ک   گ  چ 
 .ومجهور العلماء (1) جماهدو 

أم املؤمنني رضي هللا  عائشةروى البخاري ومسلم واللفظ للبخاري عن ما : ودليله
الرؤاي  أول ما بدئ به رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من الوحي: عنها أهنا قالت

 مث حبب إليه اخلالء. الصاحلة يف النوم فكان ال يرى رؤاي إال جاءت مثل فلق الصبح
 (1)وهو التعبد الليايل ذوات العدد قبل أن ينزت؛ فيتحنث فيه (2)حراء وكان خيلو بغار

                                 
وعائشة وغريهم وأيب هريرة  بن ج  املكي األسود، روى عن ابن عباس شيخ القراء واملفسرين اإلمام أبو احلجاج جماهد: هو (1)

رضي هللا عنه ثالثني عرضا، أوقفه على كل آية أسأله فيما نزلت  : عرضت القرآن على ابن عباسقال جماهدو رضي هللا عنهم. 
 ابلوالء، البصري، البغدادي اهلامشي منيع نب سعد بن حممد هللا عبد أبوانظر: ابن سعد: وكيف كانت؟. تويف سنة أربع ومائة. 

 - هـ 1410، العلمية الكتب دار - بريوت)األوىل، ، ط عطا القادر عبد حممد: حتقيق، الك ى الطبقات، سعد اببن املعروف
 . (19/  6)(، م 1990

 ج 

سط أحياء مكة )حي النورية (،  يقع هذا اجلبل يف و مبكة، اسم جلبل معروف حراء . و هو الكهف والنقب يف اجلبل: الغار (2)
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غار  فيتزود ملثلها حىت جاءه احلق وهو يف خدجيةمث يرجع إىل ، إىل أهله ويتزود لذلك
فأخذين فغطين حىت بلغ مين  (2). "ما أان بقارئ": قلت. اقرأ: حراء فجاءه امللك فقال

فأخذين فغطين الثانية حىت بلغ . "ما أان بقارئ": قلت. اقرأ: فقال. اجلهد مث أرسلين
فأخذين فغطين الثالثة مث  ."ما أان بقارئ": قلت. اقرأ: مين اجلهد مث أرسلين فقال

 چچ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  چ : أرسلين فقال

(3) 
 فدخل، يرجف فؤاده خدجيةفرجع هبا إىل :. چک  ک   گ  چ ويف بعض الرواايت حىت بلغ 

 ذهب حىت فزملوه «زملوين زملوين»: فقال، عنها هللا رضي خويلد بنت خدجية على
:  خدجية فقالت «نفسي على خشيت لقد»: اخل  وأخ ها خلدجية فقال، الروت عنه
 وتكسب (5)، الكل وحتمل، الرحم لتصل إنك (4)، أبدا هللا خيزيك ما وهللا كال

 حىت خدجية به فانطلقت (1) ،احلق نوائب على وتعني، الضيف وتقري (6)، املعدوم

                                                                                        
 القزويين زكرايء بن فارس بن أمحد، ابن فارسانظر: كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يتعبد فيه قبل أن أيتيه الوحي. 

، الرسالة مؤسسة - بريوت، )الثانية ، طسلطان احملسن عبد زهري: وحتقيق دراسة، جممل اللغة، احلسني الرازي، أبو
 األماكن، الدين اهلمداين، زين احلازمي موسى بن حممد بكر أبو: الدين زين، و (690/  1)(، م 1986 - هـ 1406

/  1)(، هـ 1415، والنشر والرتمجة للبحث اليمامة دار، )اجلاسر حممد بن محد، حتقيق: ما اتفق لفظه وافرتل مسماهأو 
330).  

 ج

، العيىن الدين بدر احلنفى الغيتاىب أمحد بن حممود حممد أبوالعيين:  . انظر:قبل أن يرجع: بكسر الزاي أي: ينزت إىل أهله (1)
 . (49/  1)(، العريب الرتاث إحياء دار - بريوت، )عمدة القاري شرح صحيح البخاري

 
 

 . (199/  2على مسلم ) شرح النووي. ال أحسن القراءة: أي: ما أان بقارىء (2)
 

، األوىل، ط الناصر انصر بن زهري حممد، حتقيق: صحيح البخاري، اجلعفي البخاري عبدهللا أبو إمساعيل بن حممد: البخاري (3)
 (. 3رقم: ) الوحي بدء ابب، (7/  1)(، هـ1422، الباقي عبد فؤاد حممد ترقيم - النجاة طول دار)

 
 

 بن علي بن الرمحن عبد الفرج أبو الدين مجالاجلوزي:  ابنال يذلك وال يضيعك. ، أي: اخلزي: اإلهانة والذل: ما خيزيك (4)
 . (274/  4) (الوطن دار - الرايض، )البواب حسني عليحتقيق: كشف املشكل من حديث الصحيحني ،  اجلوزي حممد

 
 

أي: من ال يقدر على العمل والكسب، ويطلق على  بفتح الكاف وتشديد الالم، وهو الثقل، أي: ثقل العجزةالكّل:  (5)
العيال، وهو أحد معانيه. وأصله من الكالل وهو اإلعياء، مث استعمل يف كل أمر ضائع أو مر مثقل، وكل ما يثقل محله فهو كل. 

، تفسري غريب ما نصر أيب بن هللا عبد أبو احلَِميدي امليورقي األزدي محيد بن فتوح بن هللا عبد بن فتوح بن حممدانظر: احلميدي: 
 - 1415، مصر – القاهرة - السنة مكتبة)األوىل، ، ط  العزيز عبد سعيد حممد زبيدة: الدكتورةيف الصحيحني، حتقيق: 

1995) (1/509 .) 
 ج

يكسب : وقيل، منهم من جعل الكسب لنفسه وأنه يصل إىل كل شيء معدوم فال يتعذر عليه لبعده: وتكسب اْلَمْعُدوم (6)
، أعنته على كسبه: كسبت ماال وكسبت زيدا ماال أي:  يقال، عندهيعطيه غريه ويوصله إىل من هو معدوم : املعدوم أي
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 يف تنصر امرأ وكان خدجية عم ابن العزى عبد بن أسد بن ورقة بن نوفل به أتت
 أن هللا شاء ما ابلع انية اإلجنيل من فيكتب، الع اين الكتاب يكتب وكان، اجلاهلية
 ابن من امسع، عم ابن اي: خدجية له فقالت، عمي قد كبريا  شيخا وكان، يكتب
 وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فأخ ه؟ ترى ماذا أخي ابن اي: ورقة له فقال، أخيك
 فيها ليتين اي، موسى على هللا نزل الذي (2)الناموس هذا: ورقة له فقال، رأى ما خ 

: وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فقال، قومك خيرجك إذ حيا أكون ليتين (3)، جذعا
 يدركين وإن، عودي إال به جئت ما مبثل قط رجل أيت مل، نعم: قال، «هم صرجي أو»

 (4). الوحي وفرت، تويف أن ورقة ينشب مل مث. مؤزرا نصرا أنصرك يومك
. (5)چھ  ھ       چ : أن أول ما نزل إطالقا ذهب طائفة من العلماء إىل: القول الثاين

 سلمة بن عبد الرمحن بن عوفواستدل أصحاب هذا الرأي مبا رواه الشيخان عن أيب 
: فقلت چھ  ھ       چ : فقال؟ أي القرآن أنزل قبل جابر بن عبد هللاسألت : أنه قال
أحدثكم ما : فقال. چچ  چ  چ  ڇ  ڇ  چ ويف رواية نبئت أنه  چچ  چ  چ  چ أو 

إين ": حدثنا به رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
                                                                                        

تفسري غريب ما يف الصحيحني . انظر: األول من وهذا الوجه أوىل، أكسبت زيدا ماال: ف فقاللومنهم من عداه ابأل
 . (509/  1البخاري ومسلم )

 ج

هي  و ألن النائبة قد تكون يف اخلري وقد تكون يف الشر النوائب مجع انئبة وهي احلادثة وامنا قالت نوائب احلق : نوائب احلق (1)
 به نزل من وأن لديه وهتوينه عليه تيسريه بذكر أمر به نزل من أتنيس استحباب، وفيه: كلمة جامعة ألفراد ما تقدم وملا مل يتقدم

 العسقالين الفضل أبو حجر بن علي بن أمحد: . انظر: ابن حجررأيه وصحة بنصيحته يثق من عليه يطلع أن له استحب أمر
، ابز بن هللا عبد بن العزيز عبد، تعليق العالمة: الباقي عبد فؤاد حممد، حتقيق: البخاري صحيح شرح الباري فتح، الشافعي

 . (25/  1)(، 1379  - املعرفة دار - بريوت)
 ج

 

 يل صلى هللا عليه وسلم، وأهل الكتاب يسمون ج يل عليه السالم قال ابن منظور: )الناموس وعاء العلم، والناموس ج (2)
 منظور ابن الدين الفضل، مجال على، أبو بن مكرم بن حممدالناموس، ويف حديث املبعث. . . اخل (. انظر: ابن منظور: 

  (.14/291) (هـ 1414، صادر دار - بريوت، )الثالثة، لسان العرب، ط اإلفريقى الرويفعى األنصاري
 
 

. انظر: أي شااب فيها يعين حني يظهر نبوته فأابلغ فيها نصرة بقوة الشباب واجلذت من البهائم قبل أن تثين بسنةجذعاً:  (3)
 . (510/  1تفسري غريب ما يف الصحيحني )

 

 (160) - 252رقم:  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول إىل الوحي بدء ابب، كتاب اإلميان: (140/  1صحيح مسلم ) (4)
 الدين انصر حممد: ، حتقيقمشكاة املصابيح، الدين، الت يزي هللا، ويل عبد العمري، أبو اخلطيب هللا عبد بن حممدوالت يزي: 
 . ]متفق عليه  [، حديث (1624/  3)م (، 1985، اإلسالمي املكتب - بريوت)الثالثة، ، ط األلباين

 

 1سورة املدثر: ( 5)
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"فنوديت : " زاد يف روايةديجاورت حبراء فلما قضيت جواري نزلت فاستبطنت الوا
يعين  -فنظرت أمامي وخلفي وعن مييين وعن مشايل مث نظرت إىل السماء فإذا هو" 

"جالس على عرش بني السماء واألرض فأخذتين رجفة فأتيت : زاد يف رواية -ج يل
 .٢ - ١: المدثر چھ  ھ       ے  ے   ۓ      ۓ  چ : فأنزل هللا، فأمرهتم فدثروين خدجية

عن احلديث الذي استدل به أصحاب القول (2)يف اإلتقان (1)السيوطيوقد أجاب 
 :الثاين يجوبة

 قبل بكماهلا نزلت املدثر سورة أن فبني، كاملة  سورة نزول عن كان  السؤال أن: أحدها

 الصحيحني يف ما هذا ويؤيد. صدرها منها نزل ما أول فإهنا چچ  چ  سورة متام نزول
مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو حيدث : جابر عن سلمة أيب عن أيضا (3)

 رأسي فرفعت السماء من صوات مسعت أمشي أان بينا: حديثه يف فقال عن فرتة الوحي
 زملوين: فقلت فرجعت واألرض السماء بني كرسي  على حبراء جاءين الذي امللك فإذا

(4)چھ  ھ       چ : هللا فأنزل فدثروين زملوين
 يدل"  حبراء جاءين الذي امللك": فقوله 

 .چچ  چ  چ  چ : فيها نزل ال  حراء قصة عن متأخرة القصة هذه أن على
 .مطلقة وليةأ ال الوحي فرتة بعد مبا صصوصة ابألولية جابر مراد أن: اثنيها
 لنز  ما ولأ بقوله هذا نع بعضهم وع  ابإلنذار ابألمر صصوصة أولية املراد أن: اثلثها
 .چھ         ھچ : للرسالة نزل ما وأول چچ  چ  چ  چ : للنبوة
 الرعب عن الناشئ التدثر من وقع ما وهو متقدم بسبب نزل ما أول املراد أن: عهاراب

                                 
 600 حنو له، ، جالل الدين: إمام حافظ مؤرخ أديببن حممد ابن سابق الدين اخلضريي السيوطي عبد الرمحن بن أيب بكر (1)

 مخس وعمره والده مات) يتيما القاهرة يف نشأهـ، و 849ولد سنة . الصغرية الكبري، والرسالة الكتاب مصنف، منها
ال  مجيعا، كأنه أصحابه عن النيل، منزواي املقياس، على روضة يف بنفسه وخالالناس،  اعتزل سنة أربعني بلغ وملا( سنوات
 . (301/  3األعالم للزركلي ). انظر: هـ 911سنة  ابلقاهرة تويف. كتبه  أكثر منهم، فألف أحدا يعرف

 

 الفضل أبو حممد: قيق، حتاإلتقان يف علوم القرآن، (هـ911: املتوىف) الدين بكر، جالل أيب بن الرمحن عبد: السيوطي (2)
 . (91/  1)(، هـ1394، للكتاب العامة املصرية اهليئة، )إبراهيم

 

 . 4956، رقم احلديث: (174/  6)، {األكرم وربك اقرأ: }قوله ابب، كتاب التفسري، صحيح البخاري (3)
 

 هللا رسول إىل الوحي بدء اببكتاب اإلميان، حيح مسلم،  ص(،  4، رقم ) (7/  1)، ابب بدء الوحي، صحيح البخاري (4)
 . 255رقم:  (143/  1)، وسلم عليه هللا صلى
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 .ابن حجر ذكره متقدم سبب بغري ابتداء فنزلت اقرأ وأما
 روته ما عليه فيقدم روايته من هو وليس ابجتهاده ذلك استخرج جابرا أن: خامسها
 . .عائشة
 مبا الرأي هذا أصحاب استدل وقد. الفاحتة سورة هو نزل ما أول أن: الثالث القول
 هللا رسول أن (2)عمرو بن شرحبيل أيب ميسرة عن بسنده (1)الدالئل يف البيهقي رواه
 وهللا فقد إين إذا خلوت وحدي مسعت نداء": خلدجية قال وسلم عليه هللا صلى

 إنك بك ليفعل هللا كان  ما هللا معاذ: قالت. "أمرا هذا يكون أن نفسي على خشيت
 خدجية ذكرت بكر أبو دخل فلما. احلديث وتصدل الرحم وتصل األمانة لتؤدي
 خلوت إذا": فقال عليه فقصا فانطلقا. ورقة إىل حممد مع اذهب: وقالت له حديثه
 تفعل ال: فقال. "األفق يف هاراب فأنطلق حممد اي حممد اي خلفي نداء مسعت وحدي

ٱ       چ : قل حممد اي: انداه خال فلما. فأخ ين ائتين مث. يقول ما حىت فاثبت أاتك إذا

 )3( چڄ  ڄ  ڄ      چ بلغ حىت. چٻ  ٻ  ٻ  ٻ   پ  پ  پ  پ  ڀ   

 نزل ما أولية على به لالحتجاج يصلح ال احلديث هذا ولكن: (4)الزرقاينوقال اإلمام 
 :وجهني من وذلك مطلقا
 النبوة فجر يف كانت  الرسول مسعها ال  الفاحتة أن الرواية هذه من يفهم ال أنه: أحدمها
 ذلك بعد كانت  الفاحتة أن: منها يفهم بل ،حراء غار يف وهو اجللي ابلوحي عهده أول
 أن وبعد مرة غري خلفه من النداء مسع أن وبعد ورقة إىل الرسول أتى أن وبعد العهد

                                 
 صاحب أحوال ومعرفة النبوة دالئل البيهقي بكر اخلراساين، أبو اخُلْسَرْوِجردي موسى بن علي بن احلسني بن أمحدالبيهقي:  (1)

/  2)، القرآن من نزلت سورة أول ابب(، مجات أبواب املبعث، هـ 1405، العلمية الكتب دار - بريوت، )األوىل ، طالشريعة
، وقال: (399/  1) الوحي بدء كيفية  اببعن البيهقي،  يف البداية والنهاية ورواه ابن كثري ]هذا منقطع  [، وقال: (158

 . ]سلوهو مر [
 
 

الطبقات الك ى ط انظر: . 63ثقة عابد صضرم مات سنة ، التابعني كبار  أحد اهلمذاين أبو ميسرة عمرو بن شرحبيل: هو (2)
 . (163/  6العلمية )

 

  7-1سورة الفاحتة:  (3)

: من علماء األزهر مبصر. خترج بكلية أصول الدين، وعمل هبا مدرسا لعلوم القرآن واحلديث. حممد عبد العظيم الزرقاينهو:  (4)
 1367تويف سنة ط( يف الدعوة واإلرشاد.  -ط( و )حبث  -وتويف ابلقاهرة. من كتبه )مناهل العرفان يف علوم القرآن 

 . (210/  6األعالم للزركلي )انظر: . هـ
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 يف كالمنا  وليس. إليه يلقى ما يسمع حىت النداء هذا عند يثبت أن ورقة عليه أشار
 .مرة أول نزل فيما هو إمنا هذا
 معارضة على يقوى فال الصحايب سنده من سقط مرسل احلديث هذا أن: الثاين

 فبطل. وسلم عليه هللا صلى النيب إىل مرفوت وهو الوحي بدء يف السابق عائشة حديث
 .أيضا األول وثبت الثالث الرأي هذا نإذ
ابن  ولكن (2)املفسرين أكثر إىل الثالث القول هذا عزا (1) صاحب الكشاف أن بيد

 عدد إال به يقل مل القول هذا ين وصرح العزو هذا من إليه ذهب فيما فنده (3)حجر
 . (4)القليل من أقل

                                 
، جار هللا، أبو القاسم: من أئمة العلم ابلدين والتفسري واللغة حممد بن أمحد اخلوارزمي الزصشريّ حممود بن عمر بن هو:  (1)

)من قرى خوارزم( وسافر إىل مكة فجاور هبا زمنا فلقب جبار هللا. وتنقل يف هـ  467 سنة واتداب. ولد يف زصشر
 اإلنكار املذهب، جماهرا، شديد معتزيل وكان، هـ 538سنة  )من قرى خوارزم( فتويف فيهاالبلدان، مث عاد إىل اجلرجانية 

 أساس) القرآن، و تفسري يف( ط - الكشاف) كتبه  أشهر، وغريه الكشاف يف عليهم التشنيع من املتصوفة، أكثر على
 معجم( ط - املقدمة) و( ط - ياهوامل واألمكنة اجلبال) و( ط - املقامات) كتبه  ومن( ط - املفصل) و( ط - البالغة
األعالم . انظر: كثري  احلديث، وغريها غريب يف( ط - الفائق) اللغة، و يف( خ - األدب مقدمة) فارسي، جملدان، و عريب

 . (178/  7للزركلي )
 

، الثالثة ط ،، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيلهللا أمحد، الزصشري جار بن عمرو بن حممود القاسم أبو: الزصشري (2)
 . (775/  4)(، هـ 1407، العريب الكتاب دار - بريوت)

 

ر: من أئمة العلم والتاريخ. أصله من أمحد بن علي بن حممد الكناين العسقالين، أبو الفضل، شهاب الدين، ابن َحجَ هو:  (3)
هـ( ولع ابألدب والشعر مث أقبل على احلديث، ورحل  852 - 773)سنة  عسقالن )بفلسطني( ومولده ووفاته ابلقاهرة

إىل اليمن واحلجاز وغريمها لسمات الشيوخ، وعلت له شهرة فقصده الناس لألخذ عنه وأصبح حافظ اإلسالم يف عصره، 
عارفا يايم قال السخاوّي: )انتشرت مصنفاته يف حياته وهتادهتا امللوك وكتبها األكابر( وكان فصيح اللسان، راوية للشعر، 

 يف الباري فتح: منها جداً  فكثرية تصانيفه أمااملتقدمني وأخبار املتأخرين، صبيح الوجه. وويل قضاء مصر مرات مث اعتزل. 
 احلديث؛ لسان رجال أمساء يف التهذيب التهذيب؛ تقريب الصحابة؛ هتذيب أمساء متييز يف البخاري؛ اإلصابة صحيح شرح

املشتبه؛  حترير يف املنتبه األحكام؛ تبصري أدلة من املرام األربعة؛ بلوغ األئمة برجال املنفعة جيلالنزول؛ تع امليزان؛ أسباب
األعالم انظر: . كثري  وغريها أمحد اإلمام مسند عن الذهب يف املسّدد املدلسني؛ القول العشرة؛ طبقات يطراف املهرة إحتاف

 . (178/  1للزركلي )
 

 احلكيم عبد، حتقيق: األسباب بيان يف العجاب، العسقالين حجر بن أمحد بن حممد بن علي بن أمحد الفضل أبو: ابن حجر (4)
 . (222/  1)(،  اجلوزي ابن دار، ) األنيس حممد
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 أخرجه مبا قائلوه واستدل چٱ       ٻ  ٻ  ٻ  چ  هو نزل ما أول أن: الرابع القول
ٱ       ٻ  ٻ  ٻ  چ  القرآن من نزل ما أول: قاال واحلسن عكرمة عن بسنده الواحدي

 :أيضا انحيتني من مردود االستدالل وهذا: الزرقاينوقال اإلمام . اقْـَرأْ  سورة وأول چ
 .املرفوت يناهض فال كسابقه  مرسل احلديث أن: إحدامها
 فهي إذن. استثين ما إال ورةس لكل صدرا تنزل احلال بطبيعة كانت  البسملة أن: الثانية
 مستقال قوال نزوهلا يف األولية اعتبار يستقيم فال اقرأ سورة صدر من نزل ما مع انزلة
 (1). برأسه

 .ذكرها السابق أدلته وللوجوه لقوة ; األول القول والراجح
 

 :املبحث الثاين
 :دراسة معاين املفردات

 أو، لقابخل رداملتفِم َرّبك سْ مبتدائ أو مستعينا ابِ  أوجد القراءة: أي چچ  چ 
والقراءة نطق بكالم معني مكتوب أو حمفوظ على ظهر . استفتح قراءتك ابسم ربك

 (2). قلب
. الرفعة: أى، مشتق من السمو: االسم لغةو . أي بذكر اسم ربك  چچ  چ    چ

 (3). ما دل على الذاتهو : االسم: واصطالحا
 دتهإبرا لوقاتهص يف فاملتصرِّ  اِلكامل، السهيِّد: ومعناه ،احلسىن هللا أمساء من اسم: الرهب  و 

بِلغ ُكّل ما أبدت حده كماله الذي قدهره له
ُ
 .وامل
: ومن معانيه أيضاً ، السيد املريب الذي يسوس مسوده ويربيه ويدبرههو : الرب: وقيل

                                 
 
 

البغدادي،  البصري حبيب بن حممد بن حممد بن علي احلسن أبواملاوردي: و ( 435/  30)، مرجع سابق، ابن عاشور (2)
  - لبنان/  بريوت، )الرحيم عبد بن املقصود عبد ابن السيد، حتقيق: (، النكت والعيونهـ450: املتوىف) ابملاوردي الشهري
 . (304/  6)(، العلمية الكتب دار

 ج

 بريوت، )اخلامسة ، طحممد الشيخ يوسف: ، حتقيقحاح، صتار الصالرازي بكر أيب بن حممد هللا عبد أبو الدين زينالرازي:  (3)
 . (155/  1)(، هـ1420، النموذجية الدار - العصرية املكتبة  - صيدا –
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 (1)اخلالقو ، الصاحبو ، واملصلح، واملعبود، والثابت، املالك
ويستعمل يف إيدات الشيء من ، التقدير املستقيم: لق يف اللغةأصل اخل  چڇ  ڇچ 

(2)چٻ  ٻ  پچ : قال تعاىل، غري أصل سبق وال ابتداء تقدم
: أي 

 (3) چڭ  ۇ  ۇچ : بداللة قوله تعاىل، أبدعهما
  )4(چڇ   ڇ  ڇ  ڇ  چ : قال تعاىلويستعمل ىف إجياد الشيء من الشيء  

 (5). أخذ ترابكم منهعند املوت ابلدفن ىف املوضع الذي 
 )6(. عليه السالم اإلنسان الذي هو ذرية آدم: أي  چڇ  ڍ  چ 
؛ من علقة: مل يقلو " من علق " : من علقة وقال: واملراد، من الدم: يعين چڍ  ڌ  چ 

وكذلك علقة ، وقصبة وقصب، شجرة وشجر: كما يقال،  ألن اإلنسان يف معىن اجلمع
اسم مجع علقة وهي قطعة قدر األمنلة من : والعلق (7) .أو رعاية للفاصلة قبله، وعلق

 (8).الدم الغليظ اجلامد الباقي رطبا مل جيف
وقد يكون . وال يعادله يف الكرم نظري، الذي ال يوازيه كرمي: األكرم  چڎ  ڎ   ڈ  چ 

: والكرم )9(. مبعىن العزيز والطويل، كما جاء األَعز  واألطول،  األكرم مبعىن الكرمي

                                 
: ، حتقيقالتفسري يف احمليط البحر، األندلسي الدين أثري حيان بن يوسف بن علي بن يوسف بن حممد حيان أبوابن حيان:  (1)

 . (33/  1)(، هـ 1420، ط لفكرا دار - بريوت، )مجيل حممد صدقي
 

 ١األنعام: سورة ( 2)

    ١١٧البقرة: سورة ( 3)

 ٥٥طه: سورة  (4)

/  5)(،  الفكر دار - بريوت، )، روح البيانالفداء أبو املوىل، اخللويت احلنفي اإلستانبويل مصطفى بن حقي إمساعيل (5)
، لباب التأويل يف ابخلازن احلسن، املعروف أبو الشيحي عمر بن إبراهيم بن حممد بن علي الدين عالء، اخلازن: (396

 . (206 /2)(، هـ 1415، العلمية الكتب دار - بريوت، )األوىل، ط معاين التنزيل
 

السعودية  العربية اململكة، )اخلامسة طأيسر التفاسري ، اجلزائري بكر أبو جابر بن القادر عبد بن موسى بن جابراجلزائري:  (6)
 . (592/  5)(، هـ1424، واحلكم العلوم مكتبة، ورةاملن املدينة

  

، معاين الفراء الديلمي منظور بن هللا عبد بن زايد بن حيىي زكراي أبو، الفراء: (519/  24): مرجع سابق، الط يانظر:  (7)
 املصرية دار - صرم، )األوىل ، طالشليب إمساعيل الفتاح عبد/  النجار علي حممد/  النجايت يوسف أمحد: ، حتقيقالقرآن
 ، (278/  3)(، والرتمجة للتأليف

 ج

 .(438/  30): مرجع سابق، ابن عاشورانظر:  (8)

 . (466/  4)ابن اجلوزي: مرجع سابق، انظر:  (9)
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، ونعم هللا عظيمة ال حتصى ابتداء من نعمة اإلجياد، بعطاء ما ينفع املعطىالتفضل 
 )1(. واإلمداد، وكيفية اخللق

 .وهي نعمة عظيمة، لقلماب الذي علم الكتابة: أي  چژ  ڑ        چ 
 األصابع بني ملساء لتكون ابلسكني وت ى وتثقف ترقق قصب من شظية: والقلم
بسائل املداد  الطرف ذلك بل فإذا، األمنلة نصف ولط يف شقا مشقوقا طرفها وجيعل

 (2). ومنه تقليم الظفر، يقلم أي يقطع هومسي قلما ألن. خيط به على الورل وشبهه
 

 :املبحث الثالث
 .بيان ما أورده العلماء من إعراب آايت هذا املقطع

إما ألنه نزل منزلة الالزم وأن ، اقرأ مفعول ومل يذكر لفعل: (3)ابن عاشورقال : چچ  چ 
اقرأ ما سنلقيه إليك من : وتقديره، وإما لظهور املقروء من املقام، أوجد القراءة: املقصود
 .)5( (4)األلوسيوهو الصواب كما ذكره ، القرآن

 :فيه وجوه چچ  چ  چ : قوله تعاىل

                                 
 (440/  30): مرجع سابق، ابن عاشورانظر:  (1)

 (441/  30)بق، مرجع سا (2)
 

. هبا ودراسته ووفاته مولده، بتونس وفروعه الزيتونة جامع وشيخ بتونس املالكيني املفتني رئيس: عاشور بن الطاهر حممدهو ( 3)
 له. والقاهرة دمشق يف العربيني اجملمعني أعضاء من وهو، مالكيا لإلسالم شيخا( 1932 عام) عنيهـ، 1296 ولد سنة
( والتنوير التحرير) و( اإلسالم يف االجتماعي النظام أصول) و( اإلسالمية الشريعة مقاصد) شهرهاأ مطبوعة، من مصنفات

، اجملالت يف كثريا  وكتب، (البالغة موجز) و( واخلطابة اإلنشاء أصول) و( اإلسالم يف وآاثره الوقف) و، القرآن،  تفسري يف
  .(173/  6)، األعالم للزركلي. انظر: هـ 1393وتويف سنة 

 

 شيوخ على العلوم وتلقى هـ1217 سنةبغداد،  يف ولد. وحمدث ومفسر فقيه احلسيين هللا عبد بن حممود الدين شهابهو:  (4)
  عدة لهو . منازت بال عصره إمام صار مسعه، حىت شيًئا ينسى يكاد فطًنا، ال ذكياً  التعلم على احلرص شديد عصره، وكان

 مجع كبرية  موسوعة التفسري هذا سنة، ويُعد   عشرة مخس أتليفه استغرل الذي، املعاين حرو  الكبري تفسريه قيِّمة، أبرزها كتب
 ذي يف األلوسي تويف. التفسري يف الصوفية إشارات بعض فيه ذكر التفسري، وقد يف املتقدمني علم خالصة األلوسي فيه

 . (172/  7األعالم للزركلي )انظر: . فيها وُدفن غدادب يف القعدة
 

، املثاين والسبع العظيم القرآن تفسري يف املعاين روح، األلوسي الدينواأللوسي: شهاب   (436/  30)مرجع سابق، ( 5)
 . (400/  15)(، هـ 1415، العلمية الكتب دار - بريوت، )األوىل ، طعطية الباري عبد علي: حتقيق
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متعلق مبحذوف حال من  چچ چ  چ وموضع  (1). حالأن تكون الباء لل: أحدها
حال كونك ما يوحى إليك اي حممد اقَرْأ : حمذوف تقديره چچ چ ومفعول ، چچ چ 

 .(2)مفتتحا ابسِم ربِّك
متعلق مبحذوف  چچ  چچ : واجلار واجملرور يف قوله، لالستعانةأن تكون الباء : الثاين

حال  ما يوحى إليك اي حممد اقَرْأ  :حمذوف تقديره چچ چ ومفعول  چچ چ حال من 
چ چ  موضع احلال من ضمريإن اجلار واجملرور يف : وقيل، مستعينا ابسم ربككونك 

لالهتمام بشأن  عاملهفيكون تقدميه على ، الثاين مقدما على عامله لالختصاص چ
 .(3) ذكر امسه عند هذه القراءة: أيومعىن االستعانة ابسم هللا . اسم هللا
 : لهيف قو  ا قالواكم،  اقرأ على اسم هللا: أي أن تكون الباء مبعىن )على(: الثالث

، وعلى هذا فاملقروء حمذوف، على اسم هللا: أي(4) چک  ک     ک  ک       گ    چ 
 .(5)وافتتحه ابسم هللا، أي اقرأ القرآن

 (6)چڄ  ڄچ:كقوله تعاىل  ربك اقرأ اسمَ : والتقدير، أن تكون الباء زائدة: الرابع
ىف حمل  چچ  چ  چفـ  وعلى هذا. واملعىن اقرأ بعون ربك وتوفيقه. ربك اذكر: أي

 )7(. النصب على املفعولية والباء زائدة يعىن اقرأ اسم ربك
 (8). القول األول والرابع مها املعروفان

                                 
 اإلرشاد دار - محص -سورية ، )الرابعة ، ط، إعراب القرآن وبيانهدرويش مصطفى أمحد بن الدين حمييالدرويش: انظر:  (1)

، كثري  ابن دار -دمشق  -بريوت (، )هـ 1415، اليمامة دار - دمشق –بريوت ) ، (هـ 1415، اجلامعية للشئون
 . (775/  4): مرجع سابق، الزصشريو  .(529/  10)، (هـ 1415

 

: ، حتقيقاملكنون الكتاب علوم يف املصون الدر، الدائم عبد بن يوسف بن الدين، أمحد العباس، شهاب أبوالسمني احلليب:  (2)
 . (56 / 11)(، القلم دار - دمشق، )اخلراط حممد أمحد الدكتور

 

 مرجع سابق. ( 3)

 ٤١هود: سورة ( 4)

 مرجع سابق. ( 5)

 ٢٠املؤمنون: سورة ( 6)

 .(529/  10) مرجع سابق،والدرويش: مرجع سابق، ( 7)
 
 وغنيم إبراهيم بن ايسر: ، حتقيقالقرآن تفسري، السمعاين املروزى أمحد ابن اجلبار عبد بن حممد بن منصورالسمعاين: انظر:  (8)
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دخلت الباء يف اسم لتدل على املالزمة والتكرير ومثله     چچ  چ  چ  چ : قوله تعاىلو 
اقرأ اسم ربك وأخذت اخلطام مل يكن يف الكالم ما يدل : ن قلتإف، خلطامأخذت اب

 (1). على لزوم الفعل وتكريره
 حملرفع على إضمار مبتدأ أو يف  حملأو يف ، نعت للرب وهو يف حمل جر چڇچ 

 (2). نصب مبعىن أعين
ى أن كل لداللته عل، وهذا الفعل إما أن ينزل منزلة الالزم فال يقّدر له مفعول چڇ  چ 

ما يوحى إليك مفتتحا اي حممد اقَرْأ : واملعىن، الذي هو اخلالق: أي، خلق صتص به
: تقديرُه، يقّدر له مفعولأن إما و . الذي له اخللق واملستأثر به ال خالق سواه ابسم ربك

فليس بعض املخلوقات أوىل بتقديره ، ألنه مطلق، فيتناول كل صلول، خلق كل شيء
 (3). العموم يدوهذا يف، من بعض

 :ها أوجهفية( الثاني) چڇ  چ واجلملة الفعلية  چڇ  ڍ  ڍ  ڌ   چ
)  إذا قّدر مفعول اخللق چڇ  ڇ  چ جيوز أن تكون بدل من اجلملة ال  قبلها : األول

؛ والبيان بعد التعميم تفخيماً لشأنهمث خص اإلنسان ابلذكر  (4))كّل شيء(ـب األول (
)األول ( منزلة  اخللقوإذا نّزل . وهو املأمور ابلقراءة، التنزيلوعليه نزل ، إذ هو أشرفهم
الستقالله ببدائع ؛ سائر املخلوقاتإلنسان ابلذكر من بني اختصيص الالزم فيكون 
 (5).الصنع والتدبري

 قام قام الذي»: كقولك،  وجيوز أن تكون توكيدا لفظياً أّكد الصلة وحدها: الثاين

                                                                                        
 . (256/  6) هـ1418، الوطن دار - الرايض – السعودية، )األوىل ، طغنيم بن عباس بن

 

 - بريوت)الثانية،  ، طالضامن صاحل حامت. د: ، حتقيقمشكل إعراب القرآن، طالب أيب بن مكي حممد أبواملكي: انظر:  (1)
 . (827/  2)هـ(، 1405، الرسالة مؤسسة

 

، ط إبراهيم خليل املنعم عبد: حتقيق، النحوي املرادي يونس بن إمساعيل بن حممد بن دأمح النهحهاس جعفر أبوالنحاس: انظر:  (2)
 . (162/  5)(، هـ 1421بيضون،  علي حممد العلمية، منشورات الكتب دار - بريوتاألوىل، )

 ج 

 . (775/  4)مرجع سابق،  الزصشري (3)

 .(529/  10) ابقانظر: الدرويش، مرجع س (4)

 .(56/  11)السمني ، مرجع سابق،  انظر: (5)
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 (1).«زيد  
إذا كان  چڇ  ڇ  ڇ  چ تكون بياان من اجلملة ال  قبلها  وجيوز أن: الثالث

مث فسره اثنيا خبلق ، نه َأهْبمه أوالً أ: األول يعين چڇ  چ  ـالثاين تفسرياً ل چڇچ
اقرأ ابسم ربك الذي خلق : فيكون تقدير الكالم، اإلنسان تفخيماً خللق اإلنسان

 (2). اإلنسان من علق
القراءة ال لبيان أن وإمنا كرر ، األول چڎ چلـ يد اقرأ فعل أمر أتك چڎ  ڎ   ڈ   چ

والثاين اقرأ للتبليغ ، اقرأ يف نفسك: األول، : وقيل (3)،تتحقق إال ابلتكرار واإلعادة
 چ. وجيوز أن تكون للحال، استئنافية: چالواوچ: (5)چڎ چ (4)وتعليم أمتك

 (6).چڎچأو حال من فاعل ، واجلملة مستأنفة. خ ه: چڈ چ: مبتدأ: چڎ
  چ ک  ک چومجلة ، صفة: چڈ چ. مبتدأ: چڎ چ: (7)ابن خالويهوقال 

 )8(. واألول أوىل، واجلملة مستأنفة، خ ه

نعتاً اثنياً لـ  ابن خالويهوأعربه ، چلربكچخ  اثن لـ : چژچ  چژ  ژ  ڑچ 
وفاعل علم صلة املوصول  چژ  ڑ      چ ومجلة  (9). غري سديدوهذا الرأي  چلربكچ

                                 
 .(529/  10) انظر: الدرويش، مرجع سابق(1)

 .(56/  11)، مرجع سابقانظر: السمني،  (2)
 

 .(529/  10)انظر: الدرويش، ( 3)
 

 . (448/  4)، مرجع سابق، اخلازنانظر:  (4)

أنف وارد إلزاحة ما بينه عليه السالم من العذر بقوله عليه السالم ما فأنه كالم مست چ ڎ  ڎ   ڈ  ڈ چقوله تعاىل:  (5)
. انظر: أان بقارىء يريد أن القراءة شأن من يكتب ويقرأ وأان أمي فقيل له وربك الذي أمرك ابلقراءة مبتدائ ابمسه هو األكرم

 إحياء دار - بريوت، )تاب الكرمي، إرشاد العقل السليم إىل مزااي الكمصطفى بن حممد بن حممد العمادي السعود أبو
 . (178/  9)(، العريب الرتاث

 

 .(529/  10) انظر: الدرويش، مرجع سابق، (6)
 

 دريد ابن مقصورة شرح) كتبه  من، مهذان من أصله. النحاة كبار  لغوي، من: هللا عبد خالويه، أبو بن أمحد بن احلسنيهو:  (7)
 370وغريها كثري، وتويف سنة  (ط - العزيز القرآن من سورة ثالثني رابإع) و( ط - القرآن شواذ يف صتصر) و( خ -
 (231/  2األعالم للزركلي ). انظر: هـ

 

 . (529/  10) مرجع سابق،، والدرويش: (162/  5)النحاس: مرجع سابق، انظر:  (8)
 

 . (529/  10)مرجع سابق،  ،الدرويشانظر:  (9)
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 چڑ  چ  و، ابلقلم طعّلم اإلنسان اخل: أي، ومفعواله حمذوفان، مسترت يعود على هللا
 (1).ويف احلقيقة أنه متعلق ابخلط، چژچ بـمتعلقان 

. األوىل أو بدل أو خ  چژ  چ  لـأتكيد  چک  ک  چ مجلة  چک  ک  ک  ک   گ  چ 
ک   گ  چ ومجلة . اسم موصول مفعول به اثن: چک    چ و، مفعول به أول: چکچ  و

 (2). مل يعلمه: والعائد حمذوف أي، صلة ما: چ
 

 :املبحث الرابع
 :بيان ما أورده العلماء من أوجه البالغة والبديع يف آايت هذا املقطع

بيان حة واللفصااوأنواعاً من ، وقد تضمنت هذه السورة الكرمية ضرواب من البالغة
 :فمنها: والبديع

 چڎ  ڎ   ڈ    چ: وقوله  چچ  چ  چچ : يف قولهاإِلطناب بتكرار الفعل  - 1

 (3).ملزيد االهتمام بشأن القراءة والعلم
 (4)چڌ  چ و   چڇ  چ اجلناس الناقص بني  -2

حيث مل يقل علقة بناء على أن اإلنسان يف معىن ، ) علق ( إيراده بلفظ اجلمع -3
ولعله هو السر يف ختصيصه ، أو ملراعاة الفواصل، ألن األلف فيه لالستغرال؛ معاجل

ابلذكر من بني سائر أطوار الفطرة اإلنسانية مع كون النطفة والرتاب أدّل منه على  
 (5).لكوهنما أبعد منه ابلنسبة إىل اإلنسان؛ كمال القدرة

 (6).چڌ  ڌ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ چ : السجع املرصهع مثل -4

                                 
 .(529/  10)مرجع سابق،  (1)

 

 (529/  10)سابق،  مرجع (2)

اهلرري: حممد األمني بن عبد هللا األرمي العلوي اهلرري الشافعي، تفسري حدائق الروح والرحيان يف روايب علوم القرآن، انظر:  (3)
 .(175/  32)هـ(، 1421دار طول النحاة،  –بريوت  –طاألوىل، )لبنان 

 .(175/  32)مرجع سابق، ( 4)

 .(175/  32)مرجع سابق،  (5)

 .(175/  32)مرجع سابق،  (6)
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ختصيص لإلنسان ابلذكر من بني ما  چڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  چ: ويف قوله تعاىل -5
 (1).يل إليه وهو أشرف ما على األرضز ألن التن، يتناوله اخللق

 (2). چک  ک  ک  ک   گ  چ : يف قوله السلب طبال -6
 

 :املبحث اخلامس
 .بيان ما ورد من القراءات يف هذا املقطع

 قراء يف هذا املقطع.ال خالف بني ال
 

 :املبحث السادس
دراسة معاين اآلايت وما ورد فيها من التفسري ابملأثور واجتهاد العلماء يف التفسري 

 .ابلرأي
مبتدائ أو مستعينا ابسم  أوجد القراءة: أي چچ  چ  چ  ڇ  ڇچ: معىن قوله تعاىل

 (3)استفتح قراءتك ابسم ربكأو ، ابخللق املتفردربك 
. ألن الكفار كانوا يعلمون أنه اخلالق دون أصنامهم چڇڇچ: ّز وجلّ وإمنا قال ع

 :وهذه اتية حتتمل عّدة معاين (4)
چ : تعاىل كما قال،  أي ابدأ فعلك بذكر اسم ربك، اقْـَرْأ هذا القرآن ابسم ربك: األول

 .(6()5)چک  ک     ک  ک       گ  گ  گگ  ڳ       ڳ  ڳ     ڳ  ڱ  
 (7). وقراءة بسم هللا الرمحن الرحيم، أول كل سورةاقْـَرْأ يف : الثاين

                                 
 .(775/  4) ، والزصشري، مرجع سابق،(56/  11) انظر: السمني، مرجع سابق، (1)

 
 

 .(175/  32)مرجع سابق، انظر: اهلرري،  (2)

 . (304/  6)مرجع سابق، املاوردي: انظر  (3)
 ج

 . (466/  4)ابن اجلوزي: مرجع سابق، انظر:  (4)

 41هود: سورة  (5)

 الشايف عبد السالم عبد، حتقيق: احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز، األندلسي عطية بن احلق عبد حممد أبوعطية:  ابن (6)
 . (501/  5)(، هـ 1422، العلمية الكتب دار - بريوت، )األوىل ، طحممد

 

 مرجع سابق.  (7)
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اقرْأ : أن يكون املقروء الذي أمر بقراءته هو ابسم ربك الذي خلق كأنه قيل له: الثالث
 .)1(، هذا اللفظَ 

 چڇ  ڍ  ڍ  ڌ  چ : ومعىن قوله تعاىل

لى علقدرة اآاته و ، إن الذي خلق اإلنسان وهو أشرف املخلوقات كلها من العلق: أي
يسخره و ، لمهوجعله يسوده بع، لتسلط على كل شىء مما ىف هذا العامل األرضىا

 وإن مل م قارائه وسلقادر أن جيعل من اإلنسان الكامل كالنىب صلى هللا علي، خلدمته
 .يسبق له تعّلم القراءة

يبني قدر نعمته على اإلنسان ين خلقه من علقة  هللا سبحانه أن: أيضاً وحيتمل مراده  
 (2). حىت صار بشراً سوايً وعاقاًل متميزاً ة نمهي

احلليم عن جهل العباد ال يعجل : (3)الكليبقال  چڎ  ڎ   ڈچ: ومعىن قوله تعاىل
ويؤخر ، ومن كرمه أن حيلم عن ذنوب العباد، كرمي:  أي: وقال بعضهم. عليهم ابلعقوبة

 چڎچ وُكرر لفظ . وال يقطع عنه رزقه، همن كرمه أن يعبد اتدمي غري أو ، عقوبتهم
 . )4(للتأكيد

وهي نعمة ، ابلقلم الذي علم الكتابة: أي  چژ  ژ  ڑچ : ومعىن قوله تعاىل
ومل يصلح ، لوال ذلك مل يقم دين، القلم نعمة من هللا عظيمة: (5)قتادةقال ، عظيمة
 )6(،. عيش

 :إىل ثالثة أقوال ابلتعليمواختلف القول يف املراد 
                                 

 . (435/  30)مرجع سابق:  (1)
 

 مصطفى ومطبعة مكتبة شركة)األوىل،  ، طتفسري املراغي، (هـ1371: املتوىف) املراغي مصطفى بن أمحداملراغي: انظر:  (2)
 . (199/  30)(، هـ 1365، مبصر وأوالده احلليب الباىب

 

 -بقات الك ى الطانظر: أبو النضر الكويف النسابة املفسر متهم ابلكذب ورمي ابلرفض.  حممد بن السائب بن بشر الكليب (3)
 (. 147برقم ) (220/  1)، الطبقة اخلامسة -متمم الصحابة 

 

 . (281/  5): مرجع سابق، البغويو ، (256/  6): مرجع سابق، السمعاينانظر:  (4)

. لرابعة، مات سنة بضع عشرةبن دعامة السدوسي أبو اخلطاب البصري، ثقة ثبت يقال: ولد أكمه، وهو رأس الطبقة ا ( قتادة5)
 . (14/  1طبقات املفسرين لألدنه وي )انظر: 

 

 عامل - بريوت، )األوىل، ط معاين القرآن وإعرابه للزجاج، الزجاج إسحال سهل، أبو بن السري بن إبراهيمالزجاج: انظر:  (6)
 (345/  5)(، هـ 1408، الكتب
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 .(2)كعب األحبارقاله  ، (1)ألنه أول من كتب، أنه أراد آدم عليه السالم: أحدها
 .)4((3)الضحاكقاله ، إدريس وهو أول من كتب: الثاين
كتب ابلقلم ألنه ما علم إال بتعليم هللا كل من  .  أنه أراد كل آَدِمّي خيط ابلقلم: الثالث

ومجع بذلك بني نعمته تعاىل عليه يف خلقه وبني نعمته تعاىل عليه يف تعليمه ، له
 (5). استكمااًل للنعمة عليه

ومل يكن ، علهم اإلنسان اخلّط ابلقلم: واملعىن چک  ک  ک  ک   گچ: وقوله تعاىل
 )6(. من سائر العلوم واملعارف مل يكن يعلمهمما علمه و ، مع أشياء غري ذلك، يـَْعَلُمهُ 

 :إلنسان إىل ثالثة أقوالاختلف القول يف املراد ابو 
علم آدم عليه : يعين چک  ک  ک  ک   گ  چ : واملعىن، أنه أراد آدم عليه السالم: أحدها

 (7). أهلمه: يعين، السالم أمساء كل شيء
 :عيني چک  کچ: واملعىن. حمّمد صّلى هللا عليه وسلم: الثاين

پ  پ          ڀ  ڀ  چ : تعاىل القرآن كقوله: حممدا صّلى هللا عليه وسلم ما مل يعلم يعين

 .)9((8) چڀ   ڀ  ٺ  
علم بين آدم ما مل : يعين، چک  ک  ک  ک   گ  چ: واملعىن، أنه أراد كل آَدِميّ : الثالث

وقال (1)چې   ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  چ : تعاىل يعلموا كقوله
 :(2)الشوكاينمام اإل

                                 
 . (305/  6): مرجع سابق، املاوردي. و (256/  6): مرجع سابق، السمعاين (1)

 

أدرك النيب صلى هللا عليه وسلم وأسلم بعد  -ثقة صضرم  األخبار بكعب املعروف إسحال أبو: كعب بن ماتع احلمريي:  هو (2)
الطبقات الك ى . انظر: وثالثني اثنتني سنة يف تويف، و ميين سكن الشام. مات يف خالفة عثمان وقد زاد على مائة -موته

 (. 3828، برقم )(309/  7) ط العلمية
 ج 

بن مزاحم اهلاليل، أبو حممد، أو أبو القاسم، اخلراساين، من أئمة املفسرين، صدول كثري اإلرسال، من اخلامسة،  الضحاك (3)
 (. 238، برقم )(598/  4سري أعالم النبالء ط الرسالة )انظر: مات بعد املائة، أخرج له أصحاب السنن األربعة. 

 . (305/  6): مرجع سابق، املاوردي (4)
 

 . (305/  6): مرجع سابق، املاوردي. و (256/  6)مرجع سابق،  (5)
 

 . (522/  24): مرجع سابق، الط يانظر:  (6)

 . (598/  3)، ، حبر العلومالسمرقندي إبراهيم بن أمحد بن حممد بن نصر الليث أبوالسمرقندي: انظر:  (7)

 ٥٢الشورى: سورة ( 8)
 ج
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 (3). واألوىل محل اإلنسان على العموم
 

 :املبحث السابع
 .ذكر التفسري اإلمجايل لآلايت

ال  نزلت ، هذه السورة الكرمية هو أول نفحة من نفحات السماء املباركةمطلع إن    
حيث تلقى الرسول ، ورمحة للعاملنيشفاًء ملا يف الصدور ، على خامت األنبياء واملرسلني

ونزل عليه هذا القسم األول من القرآن ، عليه السالم من ربه ألول مرة تكليفة ابلرسالة
چ  چ  چ  ڇ  چ : فقال تعاىل، الذي هو " براعة االستهالل" لدينه القومي، الكرمي

ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ      ڑ  ک  ک  ک  ک   گ  

ال  استفتح هبا كتاب هللا الذي نزل على ، هذه هى اتايت اخلمس األوىلف، چ گ 
 اتايت هذه القرآن من نزل شيء أول: ابن كثري وقال، صلى هللا عليه وسلم النىبّ 

 وفيها، عليهم هبا هللا أنعم نعمة وأول، العباد هبا هللا رحم رمحة   أول وهنه ، املباركات
 مل ما اإِلنسان علهم أن تعاىل كرمه  من وأن، علقة من اإِلنسان خلق ابتداء على التنبيه
املالئكة  عليه السالم على «آدم» به امتاز الذي القدر وهو، ابلعلم وكرهمه فشرفه، يعلم
 .الكرام
 اَّللهُ  َصلهى النيب ِإىل ِإهلي خطاب أول هذا چچ  چ  چ  ڇ  ڇچ : فقال تعاىل   
 اي إقرأ: أي. اإِلسالم دين شعار ألنه، والعلم والكتابة القراءة ِإىل دعوة   وفيه  َ َوَسلهم َعَلْيهِ 
 وأوجد، املخلوقات خلق الذي، (4)اجلليل ربك ابسم ومستعيناً  مبتدائً  القرآن حممد

                                                                                        
 . ٧٨النحل: سورة ( 1)

 سنة ابليمن شوكان ببلدة ولد، اليمن علماء كبار  من جمتهد فقيه. اليمين الشوكاين هللا عبد بن حممد بن علي بن حممدهو:  (2)
 زاخر عمر بعد بصنعاء تويف. جهمنه وسالمة علمه سعة على تدل كثرية  مؤلفات صنعاء، ترك يف هـ ونشأ1173
التفسري،.  يف القدير فتحو احلديث؛  يف األوطار نيل: مصنفاته منهـ، 1250، وقيل: هـ 1274وتويف سنة . ابلعطاء
 . (246/  1األعالم للزركلي )انظر: 

 ج

 . (466/  4) . وابن اجلوزي: مرجع سابق،(571/  5): مرجع سابق، لشوكاينا (3)
 

أمساء هللا تعاىل كلها خري، وكلها إعانة يستعني هبا اإلنسان، ويستعني هبا على وضوئه، ويستعني هبا على أكله، ويستعني  إن (4)
 . (257/  1تفسري العثيمني: جزء عم ). انظر: هبا على مجاعه فهي كلها عون
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: أي چڇ  ڍ  ڍ  ڌچ:فقال اإِلنسان لشأن تفخيماً  اخللق فسهر مث، العوامل مجيع
: والعلق، العلقة من املخلوقات أشرف هو الذي، الشكل البديع إِلنسانا هذا خلق

ألن اإلنسان دم ؛ وهذا هو املنشأ الذي به احلياة، عبارة عن دودة محراء من الدم صغرية
 .لو تفرغ من الدم هللك

، رطب دم   من قطعة ةُ والعلق، (1)له تشريفاً  ابلذكر اإِلنسان ُخصه : القرطيب قال    
 .عليه متر   مبا لرطوبتها تعلق ألهنا بذلك مسيت

  يدانيه الو  يساويه ال الذي، الكرمي العظيم وربك حممد اي اقرأ أي چڎ  ڎ   ڈ  چ 
 .يعلموا مل ما العباد علهم أنه كرمه  كمال  على دله  وقد، كرمي

 وعلهم، ابلقلم والكتابة طه اخل علهم الذي: أي  چژ  ژ  ڑ      ڑ ک  ک  ک  ک   گ    چ
، العلم نور ِإىل ظلمة اجلهل من فنقلهم، واملعارف العلوم من يعرفونه يكونوا مل ما البشر
 ال أمياً  كنت  وِإن واسطة بال يعلمك فِإنه، ابلقلم الكتابة بواسطة سبحانه علهم فكما
 املنافع من فيه ملا، الكتابة علم فضل على تعاىل نبهه: القرطيب قال، تكتب وال تقرأ

 ضبطت وال، احلكم قُيدت وال العلوم ُدونت وما، ِإنسان هبا حييط ال ال  العظيمة
 أمور استقامت ما ولوالها، ابلكتابة ِإال املنزهلة هللا كتبُ   وال، ومقاالهتم األولني أخبار
 (2). والدين الدنيا

 

                                 
ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں    ک  ک        ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  چهللا تعاىل يقول: و (1)

 . ٧٠اإلسراء:  چں  ڻ  

 1417، والتوزيع والنشر للطباعة الصابوين دار - القاهرة، )األوىل ، طصفوة التفاسري، الصابوين علي حممدانظر: الصابوين: ( 2)
 ، طالسليمان انصر بن فهد، حتقيق: عم جزء تفسري، العثيمني حممد بن صاحل بن حممد. العثيمني: (554/  3)(، هـ

 . (257/  1)(، هـ 1423والتوزيع،  للنشر الثراي دار - الرايض، )الثانية
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 :املبحث الثامن
 .أرشدت إليه اآلايت من األحكام الشرعية واآلدب الكرميةتوضيح ما 

 :دلت اتايت على ما أييت
ه وهذ .من علقة إلنساناء خلق والتنبيه على ابتدا، فهو اخلالق، بيان قدرة اَّلله تعاىل ابخللق -1

 هبا ة أنعم اَّلله أول نعمو باده وهن أول رمحة من اَّلله لع، اتايت الكرميات أول شيء نزل من القرآن
 .عليهم
سم الذي وا، الذي خلق م ربّهن ابسصّلى اَّلله عليه وسّلم ين يقرأ القرآ نبّيهأمر اَّلله سبحانه  -2

 .عّلم اإلنسان ما مل يعلم
إثبات و ، دين والوحيلوم الفة عألهنما أداة معر  ؛أمر اَّلله تعاىل أيضا بتعلم القراءة والكتابة -3

ارة ومنو احلض، تالثقافاداب و وأساس تقدم العلوم واملعارف وات، لناسالعلوم السمعية ونقلها بني ا
 .واملدنية
ور اجلهل إىل ن ن ظلمةقله ملين، ما مل يكن يعلم : أنهاإلنسانعلى  من كرم اَّلله تعاىل وفضله -4

 وإما ،وإما ابللسان ،الذهنو والعلم إما ابلفكر ، وبه امتاز أبو ال ية آدم على املالئكة، العلم
 . ابلكتابة ابلبنان

، مدح ذاته ابألكرمية، فحيث مّن اَّلله على اإلنسان ابخلط والتعليم، وفضائل الكتابة واخلط كثرية
، أو عّلمه الكتابة ابلقلم، أي عّلم اإلنسان بواسطة القلم چڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ      چ : فقال

، عديل األعضاء الظاهرة والباطنةمع أنه سبحانه حني عدد على اإلنسان نعمة اخللق والتسوية وت
ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ     ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  چ : وصف نفسه ابلكرم قائال

 (1) چ
 :جاء يف احلديث الصحيح

اكتب القدر ما كان وما هو  : قال؟ ما أكتب: فقال، اكتب: فقال، إن أول ما خلق هللا القلم" 
 (2). ائن إىل األبد "ك

، وكانت أّمية الرسول صّلى اَّلله عليه وسّلم مث تعليمه من اَّلله أثبت ملعجزته بني العرب األميني
 (3). وأقوى يف حجته

                                 
 ٧ - ٦االنفطار: سورة ( 1)

 [: صحيح ]حكم األلباين(،  3319، برقم )(458/  4ت شاكر ): أبواب القدر، سنن الرتمذي (2)
 

 . (319/  30): مرجع سابق، لزحيليانظر: ا (3)
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 :الفصل الثاين
 ( 10 – 6ة حتليلية آلايت املقطع الثاين ) سورة العلق دراس

لته  عليه وغفم اَّلله ه نعوجحود، اإلخبار عن مدى طغيان اإلنسان ومترده على أوامر اَّلله 
ن وكا، لنقمةابلنعمة بل افقا، ة واملال والغىن لديهرو نها رغم كثرهتا يف حال توافر الثع

 أولئك هدتوعّ  مث، ك فجحد النعمة و ّ  واست، الواجب عليه أن يشكر ربّه على فضله
 .ويتج ون يتك ون الذين األموال صحابَ أ األشرارَ 

 ٹ ٹ

 ٨ – ٦: لعلقا چ  ڻ   ڻ   ں ں       ڱڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ    ڱ   ڱ   گ  گ   چ 

 
 :املبحث األول

 .بيان ما أورده العلماء من املناسبات بني اآلايت
قد نزلت بعد مخس ، وما بعدها تأن هذه اتاي: مناسبة هذه اتايت ملا قبلها   

، عة بينها وبني ما قبلهاإال أن املناسبة جام، اتايت ال  افتتحت هبا السورة بزمن ممتد
گ  گ    ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ    چ : إن قوله تعاىلو . وهذا هو السر ىف سردها ىف سياقها

 چک  ک  ک  ک   گ  گ  چ : هو رد على سؤال وارد على قوله تعاىل چڱ   ڱ  

وهل كان له من ؟ هل أّدى اإلنسان حق هذه النعمة ال  أنعمها هللا عليه: والسؤال هو
فإن هذا . چگ چ: واجلواب على هذا؟ الذي تعلمه نفع له وللناس معهعلمه هذا 

مكن هلم به  مبا، ومأل أيديهم من مثرات احلياة، العلم الذي فتح على الناس وجوه املنافع
وأغرى ، قد فتنهم سلطانه، وما سخر هلم من قوى الطبيعة هذا العلم، من األرض

وهبذا طغى  .والتسلط والقهر، وانفاختذوا منه سالحا للبغى والعد، بعضهم ببعض
مستغنيا عنهم جباهه ، حني رأى نفسه مبنقطع عن الناس، و   وظلم، اإلنسان
فإنه وإن يكن استحدث . . وال ينقص من قدره، وهذا مما ال يعيب العلم. . وسلطانه

فلقد استنبط منه ما ال حيصى من النعم ، به اإلنسان كثريا من أدوات اإلهالك والتدمري
كما أقام من آايت ،  اجلليلة ال  كشفت لإلنسان عن فضل هللا وإحسانه على الناس
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هللا شواهد انطقة تشهد جبالله وعظمته وحكمته وتضع الناس وجها لوجه أمام أسرار 
 (1). هذا الكون وما تنطوى عليه تلك األسرار من سعة علم هللا وعظمة جالله وقدرته

 خلق كان  إذا، السورة يول لطيف ربط ويف اتية: رمحه هللا (2)الشنقيطيوقال الشيخ 
 فإذا، أمه رحم يف ورمحته وعنايته هللا لطف إىل يكون ما أحوج وهي، علق من اإلنسان

 رضيعا طفال الدنيا إىل أييت مث، آخر خلقا تنشأ مث، حلما تكسى مث، عظام مث مضغة هبا
 له ويفتق، األسنان له ينبت مث، أمه لنب من هنرين له هللا فيجري، البكاء إال ميلك ال

، العافية أو املال من بشيء ربه ابتاله ما فإذا، ايفعا غالما ويصري يشب مث، األمعاء
 خالقه هللا مع حىت حده ويتجاوز ويطغى ربه حىت وينسى، تقدم ما كل  ينسى هو فإذا
ڈ  ڈ     ژ   ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  چ : قولهب تعاىل عليه رد كما،  ورازقه

ک    گ  گ  گ  گ   ڳ  ڳ   ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  

 (4). (3)چڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہہ  
 

 :املبحث الثاين
 .بيان ما ورد يف اآلايت من أسباب النزول

حممد وجهه بني  هل يعفر: (5)أبو جهلقال : قال، عن أيب هريرةأخرج مسلم وغريه    
والالت والعزى لئن رأيته يفعل ذلك ألطأن على : فقال، نعم: قال فقيل أظهركم؟
فأتى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو : قال، أو ألعفرن وجهه يف الرتاب، رقبته

                                 
 . (1626/  16)(، العريب الفكر دار - القاهرة، )، التفسري القرآين للقرآناخلطيب يونس ميالكر  عبداخلطيب:  (1)

 

سنة  (اتن موريتانيا) شنقيط بالد يف ولد. الكتب من العديد له. ومفسر وحمقق عامل. املختار حممد بن األمني حممد (2)
 العربية اململكة يف البقاء احل ، وآثر إىل رحل مث املالكي، الفقه ودرس القرآن فحفظ مبكرة سن يف العلم ، طلبهـ1325

 تلميذه بعد فيما اجملادلة، وأمته سورة إىل فيه وصل الذي ابلقرآن القرآن إيضاح يف البيان أضواءومن أبرز كتبه: السعودية، 
 . (45/  6م للزركلي )األعالانظر: هـ.  1393سنة  مبكة الشنقيطي تويف. سامل عطية الشيخ

 ج

 ٧٩ - ٧٧يس: سورة  (3)

 النشر و للطباعة الفكر دار - بريوت – لبنان، )، أضواء البيان يف إيضاح القرآن ابلقرآنالشنقيطي األمني حممد: الشنقيطي (4)
 . (27/  9)(،  هـ 1415، التوزيع و

 

 –، وكان أشد الناس عداوة لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم عمرو بن هشام بن املغرية بن عبد هللا بن عمر بن صزومامسه: ( 5)
 . (4/  6الطبقات الك ى ط العلمية )وقتل يوم بدر. انظر:  -لعنه هللا 



 التفسري التحليلي لسورة العلق
 

40 

 

فجئهم منه إال وهو ينكص على عقبيه ويتقي  فما: قال، زعم ليطأ على رقبته، يصلي
فقال ، إن بيين وبينه خلندقا من انر وهوال وأجنحة: فقال؟ ما لك: فقيل له: قال، بيديه

: قال« لو دان مين الختطفته املالئكة عضوا عضوا»: رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
گ  گ    ڳ  چ: -أو شيء بلغه ، ال ندري يف حديث أيب هريرة -فأنزل هللا عز وجل 

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ    ڱ   ڱ  ڱ     ں   ں  ڻ    ڻ  ڻ   ڻ  ۀ      ۀ  ہ  ہ     ہ  ہ  ھ  

چ  -يعين أاب جهل  -  چھ   ھ              ھ     ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ   ڭ  ڭ  ڭ      ۇ       ۇ  ۆ 

ۋ  ۅ  ۅ   ۉ   ۉ    ې  ې  ې  ې  ى    ى  ائ  ائ  ەئ   ەئ    ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ 

 (1) چوئ  وئ      ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ    ېئ   
 

 :املبحث الثالث
 .دراسة معاين املفردات

أيها : وقال املفسرون إهنا يف املقام الذي أتيت فيه مبعىن. حرف ردت وزجر: چگچ   
وال سيما يف السور  وقد وردت كثرياً . الناس ارتدعوا وازدجروا فاألمر أعظم مما ظننتم

ووردت كذلك يف معرض ، املبكرة يف النزول الذي يشتد فيها اإلنذار والتنبيه والتنديد
التنديد واالستدراك والتثبيت وكثرة ورودها يف القرآن تدل على أهنا مما كان مستفيضا يف 

 (2). أساليب اخلطاب العريب

 )3(. فر ليعصي هللاالكا: يعين، ويتمرد أي يتك  چڳ  چ 
 )4(. هو جماوزة احلد يف العصيان: الطغيانو  

 )1( صار ذا مال وأعوان يغىن هبما: أي چڱچ 
                                 

/  4)، چڳ  ڱ    ڱ   ڱ    گ  گ    ڳ  ڳ  ڳچ : قوله ابب، والنار واجلنة القيامة صفة كتابصحيح مسلم،   (1)
 (. 2797، برقم )(2154

 . (318/  1)(، هـ 1383، العربية الكتب إحياء دار - القاهرة، )التفسري احلديث، عزت حممد دروزةانظر:  (2)
 

 .(598/  3): مرجع سابق، السمرقنديانظر:  (3)

، هارون حممد السالم عبد: ، حتقيقاللغة مقاييس معجم، نياحلس الرازي، أبو القزويين زكرايء بن فارس بن أمحدالرازي: انظر:  (4)
 . (412/  3)(، هـ1399، الفكر دار)
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والرجعى . فـُْعَلى ِمْثُل اْلُبْشَرى وزنبضم الراء مصدر َرَجَع على : الر ْجعى چڻ    چ 
 )2(. املصري والعودة: أي، مبعىن الرجوت

 
 :املبحث الرابع

 .لعلماء من إعراب آايت هذا املقطعبيان ما أورده ا
 چإن وامسها : چگ    ڳ   چحرف ردت وزجر : چگچ چگ  گ    ڳ  ڳ  ڳ  چ 

واجلملة ، واجلملة الفعلية خ  إن، ومضارت فاعله مسترت، الالم املزحلقة: چڳ  
 (3). االمسية مستأنفة ال حمل هلا

 ماض فعل :چڱچ و أن حرف مصدري ونصب: چڳ  ڱچ   چڳ  ڱ    ڱ   ڱ  چ 
رأى : أي، يعود على اإلنسان چڱچ والضمري يف ، أول به مفعول واهلاء، هو والفاعل
يطغى ألن : أي، واملصدر املؤول من أن والفعل يف حمل نصب مفعول ألجله. نفسه

  چڱ  چومجلة . علم: مبعىن هنا من رؤية القلب چرأىچ  و .رأى نفسه مستغنيا

 كالم  يف مفعول واتخر، فاعل أحدمها: املعاد متحدا ضمريان جيتمع وال. اثن به مفعول
: الزصشريقال و ، اتية هذه يف كما  وأخواهتا ظن ابب من العامل كان  إذا إال، العرب

، ومعىن الرؤية العلم لو كانت مبعىن اإلبصار المتنع يف فعلها اجلمع بني الضمريين»
 موضع يف اجلملةوتكون ، البصرية تعطي حكم العلمية چىرأچ ذهب مجاعة إىل أن و 

 (4). وتعليل طغيانه برؤيته ال بنفس االستغناء، احلال
. خ  مقدم هلا :چں   ںچ حرف نصب وتوكيد : چڱچ  چڱ     ں   ں  ڻ    ڻ  چ 
ملخاطبة اإلنسان الطاغي  ةمسوق ةمستأنف چڱچ ومجلة ، امسها مؤخر: چڻ    چ 

                                                                                        
 . (201/  30): مرجع سابق، املراغيانظر:  (1)

 . (114/  8) ، مرجع سابق،لسان العربانظر:  (2)
 ج

 دمشق، )األوىل ، طالكرمي القرآن رابإع، القاسم حممود إمساعيل - محيدان حممد أمحد -الدعاس عبيد أمحدالدعاس: انظر:  (3)
 . (457/  3)(، هـ 1425، الفارايب ودار املنري دار -

 

/  4): مرجع سابق، الزصشري. و (57/  11). والسمني احلليب: مرجع سابق، (457/  3): مرجع سابق، لدعاساانظر:  (4)
777) . 
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وتقدم ، والرجعى مصدر مبعىن الرجوت كالبشرى واأللف فيها للتأنيث .بطريق االلتفات
 (1). الرجعى إليه سبحانه ال إىل غريه: أي، اجلار واجملرور للقصر

 
 :املبحث اخلامس

 .بيان ما أورده العلماء من أوجه البالغة والبديع يف آايت هذا املقطع
يذان ين مدار طغيانه زعمه لإل؛ تعليل طغيان اإلنسان برؤيته لنفسه االستغناء -1

 (2).چگ  گ    ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ    ڱ   ڱ  چ : يف قوله تعاىل، الفاسد

اخلطاب لإلنسان على االلتفات هتديداً  چڱ     ں   ں  ڻ    ڻ  چ : ويف قوله تعاىل -2
 )3(. وحتذيراً من عاقبة الطغيان

 :املبحث السادس
 .بيان ما ورد من القراءات يف هذا املقطع

من : قرأ قنبل بقصر اهلمزة أيو ، )َرَعاه(على وزن مبد اهلمزة  چڱچ قرأ اجلمهور    
والوجهان عنه ، وله أيضًا وجه املد كاجلمهور، (ه عَ رَ ) غري ألف بعدها على وزن 

مل  جماهدمن أن ابن  (4)الشاطيبصحيحان مقروء هبما من طريق احلرز وما حكاه اإلمام 
، وغريه عن قنبل جماهدأيخذ ابلقصر رده العلماء وأهل األداء بثبوت القصر عن ابن 

وال شك أن القصر ثبت عن قنبل من طريق األداء واملد أقوى من : قال صاحب النشر
 (5).انتهى ،طريق النص وهبما آخذ من طريقه مجعا بني النص واألداء

                                 
 . (530/  10)، حمي الدين: مرجع سابق، (404 / 15): مرجع سابق، األلوسي (1)

 

(، بريوت – الفكر دار،) روح البيان ،الفداء أبو املوىل،  اخللويت احلنفي اإلستانبويل مصطفى بن حقي إمساعيل :اإلستانبويل (2)
(10  /474). 

 

 .(56/  11)مرجع سابق، ، السمني احلليب: (775/  4): مرجع سابق، الزصشري (3)

، صاحب القصيدة ال  مساها "حرز األماين القاسم بن فريه بن خلف بن أمحد الرعيين أبو القاسم وأبو حممد الشاطيب: هو (4)
. هـ490بصر، تويف سنة ووجه التهاين" يف القراءات، كان عاملا يف القراءات والتفسري والنحو واللغة وغريها، وكان ضرير ال

 . (113/  3غاية النهاية يف طبقات القراء )انظر: 
 ج

 العريب، الكتاب دار)  ،البدور الزاهرة يف القراءات العشر املتواترة ،القاضي حممد بن الغين عبد بن الفتاح عبدانظر: القاضي:  (5)
 .(345/  1)(،  لبنان – بريوت
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 :رمحه هللا الشاطيبوقال اإلمام    
ُبل  َقْصراً َرَوى اْبُن  اَل . . . جماهدَوَعْن قـُنـْ  )1(َرآُه َومَلْ أَيُْخْذ ِبِه ُمتَـَعمِّ

ابن  و (4)خلفو  (3)الكسائيومحزة و  (2)شعبةمعًا  الراء واهلمزةإبمالة  چڱچ وقرأ    
 .والوجه الثاين له الفتح يف الراء واهلمزة، خبالف عنه (5)ذكوان

عن  (7)ورشمعاً  الراء واهلمزةوقرأ بتقليل ، (6)أبو عمرو البصريوقرأ إبمالة اهلمزة فقط 
 )9(. وقرأ الباقون بفتح الراء اهلمزة معاً ، وال خيفى ما فيه من ثالثة البدل لورش، (8) انفع

 :املبحث السابع
 التفسري دراسة معاين اآلايت وما ورد فيها من التفسري ابملأثور واجتهاد العلماء يف

                                 
، الزعيب متيم حممد: ، حتقيقالسبع القراءات يف التهاين ووجه األماين حرز، الرعيين أمحد بن خلف بن فريه بن القاسم: الشاطيب (1)

 . (89/  1)(، هـ 1426، القرآنية للدراسات الغواثين ودار اهلدى دار مكتبة، )الرابعة ط
 

 كبريا  إماما وكان، عاصم راوي العلم النهشلي، اإلمام الكاهلي األسدي الكويف احلناط سامل بن عياش بن شعبة بكر أبو: هو (2)
غاية النهاية يف انظر: هـ، 193 سنة األوىل مجادى يف ابلكوفة هـ، وتويف94 سنة ولد، السنة أئمة من وكان، عامال عاملا

 (. 1321، برقم )(325/  1طبقات القراء )
 

: أحد القراء السبعة، وإمام الكوفيني يف النحو، صنف: معاين القرآن، القراءات، النوادر الكبري، الكسائي علي بن محزةهو:  (3)
األلباء يف طبقات نزهة انظر: هـ.  189 تويف سنةاألوسط، األصغر، العدد، املصادر، احلروف، أشعار املعااية وغريها، 

 (. 753، برقم )(1737/  4معجم األدابء = إرشاد األريب إىل معرفة األديب )، (58/  1األدابء )
 

ومائة، ومات  ، ولد سنة مخس خلف بن هشام أبو حممد األسدي أحد القراء العشرة، وأحد الرواة عن سليم عن محزة: هو (4)
 (. 1235، برقم )(272/  1القراء )طبقات . انظر: سنة تسع وعشرين ومائة ببغداد

 

هـ، 173 سنة عاشوراء يوم عمرو، البهراين، القرشي، الفهري، الدمشقي، ولد ذكوان، أبو بن بشري بن أمحد بن هللا عبد: هو (5)
 جامع ابلشام، وإمام اإلقراء الثقة، شيخ الشهري، الراوي األستاذ اإلمام: اجلزري ابن قال. هـ242 سنة بدمشق وتويف
 (. 3140، برقم )(6/  27اتريخ دمشق البن عساكر ). انظر: مشقد

 

وروى عنه كثري، ، هو أبو عمرو بن العالء، زابن بن العالء بن عمار بن الراين املازين البصري، أكثر القراء السبعة شيوخا (6)
هـ. غاية النهاية يف  154وتويف سنة هـ،  68منهم: عبد هللا بن املبارك، وحيىي بن املبارك اليزيدي وغريمها، ولد مبكة سنة 

 (. 1283، برقم )(288/  1طبقات القراء )
 

هـ. غاية 197عثمان بن سعيد بن عدي بن غزوان، أبو سعيد املصري، املعروف بورش، من كبار القراء، تويف سنة : هو (7)
 (. 2090، برقم )(502/  1النهاية يف طبقات القراء )

 

بن عبد الرمحن بن أيب نعيم موالهم األصبهاين األصل. أبو رومي. وقيل يف كنيته غري ذلك. أحد أصحاب القراءات  هو انفع (8)
يف ، وقالون، وغريمها. وهو ثبت يف القراءات صدول السبع الصحيحة. قرأ على سبعني من التابعني. وتتلمذ عليه ورش

 . (3718، برقم )(330/  2احلديث تويف سنة تسع وستني ومائة. انظر: غاية النهاية يف طبقات القراء )
 

 1)(، العلمية الكتب دار، )األماين حرز من املعاين إبراز، الدمشقي إمساعيل بن الرمحن عبد الدين شهابأبو شامة: انظر:  (9)
 . (345/  1)، القاضي: مرجع سابق، (726 /
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 .ابلرأي
 :هلا عدة معاين   چگچ

ردت وزجر ملن كفر بنعمة هللا عليه : أي. حرف معناه الردت والزجر: كاله :  املعىن األول
يف  الزصشريو  اإلمام الط يوإليه ذهب ، وإن مل يتقدم له ذكر، بسبب طغيانه
عن  ، أي ارتدت وانزجر أيها اإلنسان: واملعىن (1). رينوهو رأي أكثر املفس، تفسرييهما

ألن رأيت نفسك مستغنيا ابملال ، و اوزك احلّد يف العصيان، كفرك بنعمة اَّلله عليك
 .(2)والقوة واألعوان

 (3). وذلك مبالغة يف الزجر والردت. جيوز الوقف عليها واالبتداء مبا بعدها و   

 الكسائيهو مذهب و (4)اجلالل يف تفسريه وإليه ذهب. قاً مبعىن ح: كاله :  واملعىن الثاين
 چائ   ەئ      چ : ومن تبعه ألنه ليس قبله وال بعده شيء يكون كال ردا له كما قالوا

، حقا إن أمر اإلنسان عجيب: ومعىن اتية (6). إي والقمر: معناه: فإهنم قالوا(5)
ويطغى ويتجاوز احلّد يف املعاصي ويتكّ  ويتمرد حىت  ،يستذل ويضعف حال الفقر
 (7). أحّس بنفسه القدرة والثروة

ألن الفائدة فيما  چگ  گ    ڳ  ڳ  چ واإلبتداء بـ  چما مل يعلم  چويوقف على    
 (8)بعدها

 .(9)ال  هي أداة استفتاح وتنبيه" أال " مبعىن : كاله :  واملعىن الثالث
وذلك لعدم تقدم كالم يقتضي الردت والزجر ألن ، اإلنسان ليطغىأال إن : ومعىن اتية

                                 
 .(529/  10)حمي الدين: مرجع سابق، انظر:  (1)

 .(318/  30): مرجع سابق، لزحيلياانظر:  (2)
 

 . (219/  1)(، هـ 1403، الفكر دار - دمشق، )األوىل ط، اللغة قواعد يف اللباب، السراج علي حممدالسراج: انظر:  (3)
 

 . (571/  5): مرجع سابق، الشوكاين (4)
 

 ٣٢املدثر: سورة ( 5)

 . (529/  10)حمي الدين: مرجع سابق، انظر:  (6)

 . (318/  30): مرجع سابق، لزحيلياانظر:  (7)
 

ابن األنباري: أبو بكر حممد بن القاسم بن بشار األنباري النحوي، إيضاح الوقف واإلبتداء يف كتاب هلل، حتقيق: حمي انظر:  (8)
 . (430/  2)هـ(، 1390مطبوعات جممع اللغة العربية بدمشق،  –) دمشق  الدين عبد الرمحن رمضان،

 وهو مذهب أيب حيان. ( 9)
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. اتايت اخلمس األوىل نزلت يف أول ما نزل وما بعد كال نزل بعد ذلك بفرتة طويلة
 )1(. وجائز أن تكون ردعاً ملن قال قواًل أو عمل عماًل استحق به ذلك

 (2). وهو ردت وزجرون ليس األمر كما تظن: " أيال " مبعىن : كاله :  واملعىن الرابع
الكافر ليعصي : يعين )3(ويتمرد يتك : أي  چگ    ڳ  ڳ  چ : ومعىن قوله تعاىل   
 .من الطغيان أن يتنقل من منزلة إىل منزلة يف اللباس والطعام: الكليبقال . هللا
 )4(. نواالستغناء يورث الطغيا، رؤية الغىن تورث االستغناء: وقيل
 (5). مطغ إال من عصم هللا: الغين: وقيل
 .(6)أنه إذا كثر ماله زاد يف طعامه وشرابه وثيابه ومركبه: واملعىن
من : أي (7).  "طالب علم وطالب دنيا :منهومان ال يشبعان": قال، ابن عباس عن

وال للمال  إليها ينتهيحيث ما هو حمب يف حتصيل كل واحد منهما فما للعلم غاية 
مله وثقل  إالما استكثر أحد من شئ : قال بعضهم. فلهذا ال يشبع، إليها ينتهيغاية 
 .(8)له أشهىنه كلما زاد كان إالعلم واملال ف إالعليه 
: أي، رأى نفسه مستغنياً عن هللا تعاىلإن  چڳ  ڱ    ڱ   چ : ومعىن قوله تعاىل   

مثل أيب جهل وأصحابه ومثل ، عندما يرى نفسه قد استغىن مباله أو ولده أو سلطانه

                                 
، اجلزائري بكر أبو جابر بن القادر عبد بن موسى بن جابر، اجلزائري: (529/  10)حمي الدين: مرجع سابق، انظر:  (1)

واحلكم،  العلوم مكتبة - املنورة املدينة - السعودية ةالعربي اململكة، )اخلامسة ، طالكبري العلي لكالم التفاسري أيسر
 . (594/  5)(، هـ1424

 ج

 أديب حممد، حتقيق: القلوب بنزهة املسمى القرآن غريب، العزيري بكر السجستاين، أبو عزير بن حممد: السجستاينانظر:  (2)
 . (393/  1)(، هـ 1416، قتيبة دار - سوراي، )األوىل ، طمجران الواحد عبد

 

 . (598/  3): مرجع سابق، السمرقنديانظر:  (3)

 ابسل حممد: ، حتقيقالبلدي حممد بكر أبو: مجعها، التسرتي تفسري، التسرتي هللا عبد بن سهل حممد أبو: التسرتيانظر:  (4)
 . (200/  1)(، هـ 1423، بيضون علي حممد منشورات - العلمية دارالكتب _  بريوت، )األوىل ، طالسود عيون

 

 . (502/  5): مرجع سابق، ابن عطية (5)

 . (257/  6): مرجع سابق، السمعاينانظر:  (6)
 ج

 (، وقال األلباين: صحيح،  6624، برقم )(1125/  2صحيح اجلامع الصغري وزايدته )انظر:  (7)
 

، الشافعي اإلمام مكتبة -لرايض ا، )الثالثة، ط التيسري بشرح اجلامع الصغري، القاهري املناوي الرؤوف عبد حممداملناوي:  (8)
 . (449/  2)(، هـ1408
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ولكن إذا صحبه ، الغىن وحده ليس موجبا للطغيانف (1)، فرعون حيث ادعى الربوبية
ې  ې     ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ   ۉ   ۉ چ : كقوله تعاىل،  إيثار احلياة الدنيا على اتخرة

ٹ  چ : وكما يف قوله، فإيثار احلياة الدنيا هو موجب الطغيان (2)چې    ې  ى      

 (3)چٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ  ڄ  ڄ  
 وال ماله يطغيه فلن، أخلده ماله أن حيسب ومل، الدنيا احلياة يؤثر مل من أن: ومفهومه

 الوفري املال أصحاب من وسلم ليهع هللا صلى هللا رسول أصحاب يف كان  وقد، غناه
، عوف بن الرمحن وعبد، عنه هللا رضي عثمان بن عفانك،  من هللا قرابً  إال يزدهم فلم

 (4). وأمثاهلم
فوهللا ما الفقر أخشى » : وكذلك بني صلى هللا عليه وسلم سبب الطغيان فقال

، شى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكمولكين أخ عليكم،
 (5). «وهتلككم كما أهلكتهم، فتنافسوها كما تنافسوها

ال إىل ، إن الرجوت واملصري إىل اَّلله وحده: أي چڱ     ں   ں  ڻ    چ : ومعىن قوله تعاىل   
هو هتديد هلذا  )6(. وأين صرفه، فهو الذي حياسب كل إنسان على ماله من أين مجعه، غريه

ويقطع هبا ما ، واختذ منها أسلحة حيارب هبا الفضيلة، اإلنسان الذي جحد نعمة هللا عليه
كما ،  وسيلقى جزاء بغيه وعدوانه، إن هذا اإلنسان راجع إىل ربه يوما. أمر هللا به أن يوصل

ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ   یی  ی    ی  جئ      حئ  مئ  ىئ   چ : قال تعاىل

(7)چٻ  ٻ  پ  پپ  پ   ڀ  ڀ  ٱ  ٻ  ٻ  يئ   
  

(8) 

                                 
 . (594/  5)، واجلزائري: مرجع سابق، (598/  3): مرجع سابق، السمرقندي (1)
   ٣٩ - ٣٧النازعات: سورة ( 2)

 ٤ - ٢اهلمزة: سورة ( 3)

 . (27/  9): مرجع سابق، الشنقيطيانظر:  (4)
 

 (. 6425، برقم )(90/  8)، فيها والتنافس الدنيا زهرة من حيذر ما ابب: كتاب الرقال، البخاري صحيح (5)
 

 . (319/  30): مرجع سابق، لزحيلياانظر:  (6)

  ٤٣ -٤٢إبراهيم: سورة ( 7)

 . (1627/  16)اخلطيب: مرجع سابق، انظر: (8)
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 :املبحث الثامن
 .ذكر التفسري اإلمجايل لآلايت

 حقاً : أي چگ  گ    ڳ  ڳ  چ فقال وطغيانه اإِلنسان بطر سبب عن هللا تعاىل أخ 
 َوَجله  َعزه  ربه على ويستك ، النفس هوى واتبات، الطغيان يف احلد ليتجاوز اإِلنسان ِإن

(1)چڳ  ڱ    ڱ   چ 
 أشر ومال ثروة ذا وأصبح، غنياً  نفسه رأى أن أجل من: أي 

 اإِلنسانُ  أيها ربك ِإىل إنه : أي  چڱ     ں   ں  ڻ    چ : بقوله وهتدده توعهده مث، وأبطر
 عاقبة من اإِلنسان هلذا وحتذير هتديد   اتية ويف، أعمالك على فيجازيك واملصري املرجعُ 
 آخر ِإىل اتايت هذه نزلت: املفسرون قال، ك مت طاغ   لكل عام هو مث، الطغيان
 كان  جهل أاب أن وذلك، طويلة مبدة السورة صدر نزول بعد «جهل أيب» يف السورة
 اللفظ بعموم والع ةُ ، َوَسلهم َعَلْيهِ  اَّللهُ  َصلهى الرسول عداوة يف ويبالغ، ماله بكثرة يطغى
 .(2)السبب خبصوص ال
 

 :املبحث التاسع
 .رشدت إليه اآلايت من األحكام الشرعية واآلدب الكرميةتوضيح ما أ

ذا رأى إ وطغيان   ر  وبط، أشر  و  يف اإلنسان وهو أنه ذو فرح   ذميم   أخ  اَّلله تعاىل عن طبع   -1
 .وكثر ماله، نفسه قد استغىن

لذا هدده اَّلله وتوعده ووعظه ليضبط طغيانه ويوقف هتوره إبخباره ينه إىل اَّلله املصري 
 (3).وفيم صرفه وأنفقه، من أين مجعه، وسيحاسب كل إنسان على ماله، املرجعو 
مرغبا يف  وكفى بذلك، وآخرها يدل على مذمة املال، أول السورة يدل على مدح العلم -2

 (4).ومنفرا عن الدنيا واملال، الدين
 .اإلميان ابليوم اتخر -3

                                 
 (: 522/  24): مرجع سابق، الط يانظر:  (1)

 

 . (555/  3)صابوين: مرجع سابق، الانظر:  (2)
  

 .(320/  30)الزحيلي: مرجع سابق، انظر:  (3)

 .مرجع سابق( 4)



 التفسري التحليلي لسورة العلق
 

48 

 

 :الفصل الثالث
 ( 19 – 9) سورة العلق  دراسة حتليلية آلايت املقطع الثالث

 عليه ّلى اَّلله  صافتضاح شأن فرعون هذه األمة أيب جهل الذي كان ينهى رسول اَّلله 
على  استمر قاب إنوتوعده يشد الع، انتصارا لألواثن واألصنام، وسّلم عن الصالة

ن اتفات ملا كم االلىل عدإوتنبيه الرسول صّلى اَّلله عليه وسّلم ، ضالله وكفره وطغيانه
 .يوعده به ويتهدده

 ٹ ٹ

ڭ    ڭ  ۓ  ۓ   ڭ   ے  ے     ھ              ھ ھ    ھڻ   ڻ  ۀ      ۀ  ہ  ہ     ہ  ہ  چ 

ى  ائ      ې  ې  ې  ى  ې  ۉ     ۉ  ۅ   ۅ  ۋ  ڭ      ۇ       ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ 

 ١٩ - ٩: لعلقا چ   ېئ  ېئ  ۈئائ  ەئ   ەئ  وئ  وئ      ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  
 

 :بحث األولامل
 .بيان ما أورده العلماء من املناسبات بني اآلايت

لقدرة ظاهر امسورة بعد أن أابن سبحانه يف مطلع ال: مناسبة هذه اتايت ملا قبلها
 ،ما مل يعلمو كتابة ة والوعدد نعمه ومننه العظمى على اإلنسان بتعليمه القراء، اإلهلية

االغرتار ثورة و وال بغيه وهو حب الدنياذكر السبب احلقيقي لكفر اإلنسان وطغيانه و 
 .مما شغله عن النظر يف آايت اَّلله وشكر نعمه، هبا
مر أيوهل ، العبادةو أخرى من طغيان اإلنسان وهي النهي عن الصالة  مث ذكر صوراً    

عن الدين  التويلق و وتكذيبه ابحل؟ ابملعروف والتقوى فيما أيمر به من عبادة األواثن
 .واإلميان

لعرض ايم يوم انسب بعد هذا هتديده ووعيده ابلعقاب الشديد والنكال األلو    
 .بمن غري أن جيد نصريا ينصره أو معينا مينعه من العذا، واحلساب

واإلقبال ، وختمت السورة يمر النيب صّلى اَّلله عليه وسّلم بعدم طاعة هذا الطاغية   
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 (1). والتقرب إليه ابلطاعة، على عبادة ربه
گ  گ    ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ    چ : تعاىل موقع قولهإن : (2)رمحه هللا ابن عاشورال وق   

ڻ   ڻ  ۀ      ۀ  ہ  ہ     ہ  چ : موقع املقدمة ملا يرد بعده من قوله  چڱ   ڱ  

ڻ   ڻ  چ : ألن مضمونه كلمة شاملة ملضمون چ. .  ۆئ  ۆئچ : إىل قوله  چہ  

أن ما قاله : واملعىن. چائ  ەئ   ەئ  چ : إىل قوله چۀ  ہ  ہ     ہ  ہ  ۀ      
 (3). أبوجهل انشىء عن طغيانه بسبب غناه كشأن اإلنسان

 
 :املبحث الثاين

 .بيان ما ورد يف اآلايت من أسباب النزول
 (4)تقدم ذكره يف الفصل الثاين، عن أيب هريرةما أخرجه مسلم وغريه    
، كان رسول صلى هللا عليه وسلم يصلي:  قال، ابن عباس أخرج ابن جرير عن   

.  .چڻ   ڻ  ۀ      ۀ  ہ  ہ     ہ    چ : فأنزل هللا، فنهاه أن يصلي، أبو جهلفجاءه 
 (5). چى    ى  ائ   چ: قوله إىل. 
إىل النيب صلى هللا عليه وسلم  أبو جهل" جاء : قال، ابن عباسعن وأخرج أمحد    

فقال: أهتددين؟ أما وهللا، إين ، مهدده النيب صلى هللا عليه وسلفت، فنهاه، وهو يصلي
ڻ   ڻ  ۀ      ۀ  ہ  ہ     ہ  ہ  ھ  ھ   ھ              چ : فأنزل هللا، " ألكثر أهل الوادي انداي

والذي " : ابن عباسقال   چھ     ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ   ڭ  ڭ  ڭ      ۇ       ۇ  ۆ  

                                 
 . (324/  30): مرجع سابق، لزحيلياانظر:  (1)

 

مولده ووفاته ودراسته هبا. عني ، حممد الطاهر بن عاشور: رئيس املفتني املالكيني بتونس وشيخ جامع الزيتونة وفروعه بتونس (2)
 من( شيخا لإلسالم مالكيا. وهو من أعضاء اجملمعني العربيني يف دمشق والقاهرة. له مصنفات مطبوعة، 1932 )عام

 هـ 1393، وتويف سنة اجملالت يف كثريا  أجزاء، وكتب عشرة منه القرآن، صدر تفسري يف( والتنوير التحرير) و أشهرها
 . (174/  6األعالم للزركلي )انظر: 

 

 . (444/  30): مرجع سابق، ورابن عاشانظر:  (3)
 

 39راجع صفحة ( 4)

 . (523/  24): مرجع سابق، الط يانظر:  (5)
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 (1) " ألخذته الزابنية نفسي بيده، لو دعا انديه،
أبو فجاء  كان النيب صلى هللا عليه وسلم يصلي:  قال ابن عباسعن وأخرج الرتمذي    

فانصرف النيب »؟ أمل أهنك عن هذا؟ أمل أهنك عن هذا؟ أمل أهنك عن هذا: فقال جهل
فأنزل ، إنك لتعلم ما هبا اند أكثر مين: أبو جهلفقال ، «صلى هللا عليه وسلم فزبره

وهللا لو دعا انديه »: ابن عباسفقال  چائ  ەئ   ەئ  وئ  وئ      ۇئ  چ : هللا
 (2). «ألخذته زابنية هللا

 
 :املبحث الثالث

 .دراسة معاين املفردات
وهي يف املواضع الثالثة ، وهي مبعىن أخ ين، استفهام لإلنكار والتعجب چڻچ 

ها إنكار احلال املستخ  عن: واملراد من االستخبار. وإمنا كررها للتأكيد، للتعجب
 (4). (3)چٹ  ٹ  ٹ  ٹ  چ : مثل، وتقبيحها

 أو، طلب االمتنات عن الشيء: والنهي. أبو جهلوهو : چۀچ    
 (5). الزجر عن الشيء ابلفعل أو ابلقول

ڻ  ڻڻ   ۀ      ۀ  ہ  چ : قال تعاىل، الدعاء خبري: الصالة يف اللغة چہ   چ

 .وأنزل رمحتك عليهم، دت هلما: أي (6) چہہ  
بشرائط ، صتتمة ابلتسليم، أقوال وأفعال مفتتحة ابلتكبري: ومعناها يف اصطالح الفقهاء 

                                 
 . إسناده صحيح [ تعليق شعيب األرنؤوط ]، (167/  5مسند أمحد ط الرسالة ) (1)

 

هذا (، وقال: 3349، برقم )(444/  5ت شاكر ) كرب ابسم اقرأ سورة ومن ابب: أبواب تفسري القرآن، سنن الرتمذي (2)
 . حديث حسن صحيح غريب

 

 ١املاعون: سورة  (3)

 .(322/  30)الزحيلي: مرجع سابق، انظر:  (4)
 .(326/  30)مرجع سابق،  (4)

 

 . (960/  2املعجم الوسيط )انظر:  (5)
 

 ١٠٣التوبة: سورة ( 6)
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 (1). صصوصة
 .ي والكفمشتقة من التوق: التقوى  چڭ   چ    

 (2).َخشيته وامتثال أوامره َواْجتَناب نواهيه: أي: وتقوى هللا، اخلشية واخلوف: معناها
،  اللغة أن جيعل اإلنساُن بينه وبني كلِّ شيء خيافه وقاية تقيه منه التقوى يف: وقيل

واختاذ األحذية للوقاية من كلِّ ، كاختاذه البيوت واخليام للوقاية من حرارة الشمس وال د
فأن جيعل املسلُم بينه وبني غضب هللا وقاية ، وأمها تقوى هللا، شيء يؤذي يف األرض

 (3)، امر واجتناب النواهيوذلك ابمتثال األو ، تقيه منه
: والناصية، اجلذب بشدة: واملرادسواد انصيته : َأي، األخذ بُسْفَعِة الفَرسِ : والسفع   

 (4). القهر واإلذالل ينوات العذاب: واملراد بذلك، شعر اجلبهة: أي رأسال مقدم
. أهله وال يسمى انداي حىت يكون فيه، اسم للمكان الذي جيتمع فيه القوم: والنادي   
(5) 

 
 :املبحث الرابع

 .بيان ما أورده العلماء من إعراب آايت هذا املقطع
ڭ    ڭ  ۓ  ۓ   ڭ   ے  ے     ھ              ھ ھ    ھڻ   ڻ  ۀ      ۀ  ہ  ہ     ہ  ہ  چ 

 چ  ۋ  ڭ      ۇ       ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ 

مزة فيه لالستفهام واهل، أخ ين يتعدى إىل مفعولني: فعل وفاعل مبعىن: چڻچ 
مبعىن  چڻ   چ  اسم موصول يف حمل النصب مفعول أول لـ: چڻ  چ . التعجيب

                                 
 الكتب دار - بريوت – لبنان)الثانية،  ، طاألربعة املذاهب على الفقه، اجلزيري عوض حممد بن الرمحن عبد: اجلزيري (1)

 . (160/  1)(، هـ 1424العلمية، 
 

 . (35/  7التحرير والتنوير ) و ،(1052/  2املعجم الوسيط )انظر:  (2)

 األوىل،  ، طان خطرهااحلث على اتبات السنة والتحذير من البدت وبي، البدر العباد محد بن احملسن عبدالبدر: انظر:  (3)
 . (45/  1)، (هـ1425، سفري مطبعة)

 
 

 . (200/  21)الزبيدي: مرجع سابق، انظر:  (4)

 . (346/  5)والزجاج: مرجع سابق،  (525/  24): مرجع سابق، الط يانظر:  (5)
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وهي قوله ( 14يف اتية ) (1) دله عليه مجلة االستفهامحمذوف واملفعول الثاين . أخ ين
أرأيت : تقديره (2). ةالثالث چڻ   چ  ال  هي مفعولو  چۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   چ : تعاىل

مستأنفة  چڻچ  ومجلة (3)، بداً إذا صلى أمل يعلم ين هللا يراه فيجازيهالذي ينهى ع
فعل : چۀچ . مسوقة لتعجيب املخاطب عن حال هذا الناهي ومحقه وجهله

واجلملة  ،چۀ چ مفعول به لـ: چہ  چ  وفاعل مسترت يعود على املوصوف، مضارت
عىن الشرط يف حمل ظرف ملا يستقبل من الزمان جمرد عن م: چہ   چ . صلة املوصول

چ يف حمل اخلفض إبضافة  چہچومجلة  (4)، چۀ   چ  النصب على الظرفية متعلق بـ

 .إليها چہ
 چ  ڭ ڭ     ۓ  ۓچ  چ  ےھ  ھ   ھ              ھ     ے  چ 

، أخ ين: ومعناه، فعل وفاعل: چھ  چ ، لالستفهام: چ اهلمزةچ  (5): چھ  چ 
حذف ، ت هذا الناهي أمل يعلم ين هللا يراه وجيازيهأرأي: ومفعواله حمذوفان تقديرمها

لداللة ، وحذف الثاين، األوىل عليه چھچ األول منهما لداللة املفعول األول لـ
 .األوىل چھ  چ مؤكدة لـ چھ  چ ومجلة ، الثالثة عليه چھچ مفعول

                                 
 چڻ   چ وهنا قد ذكرت  إذا كانت مبعىن أخ ين كما هنا فإهنا تتعدى إىل مفعولني اثنيهما مجلة استفهامية چڻچ  (1)

 . ثالث مرات وقد صرح بعد الثالثة منها جبملة استفهامية

 لطباعة فهد امللك جممع -  املنورة املدينة، )جملتىب من مشكل إعراب القرآن، ابالل اخلراط، أبو حممد بن أمحداخلراط: انظر:  (2)
 . (1469/  4)(، هـ 1426الشريف،  املصحف

 

بعد ذلك للتأكيد فهي زائدة ال  چڻ   چ وكررت ، ن اجلملة الشرطية بعد ذلك يف موضع املفعول الثاين: إوقال الزصشري( 3)
 . (778/  4): مرجع سابق، الزصشري. انظر حتتاج إىل مفعول

 ج

التقدير: أرأيت، اي حممد، الذي ينهى عبدا إذا صلى، أمصيب هو، أم هو اجلواب حمذوف لعلم السامع. فاملعىن و وقيل: إن ( 4)
، اهلداية اىل بلوغ طالب أيب بن مكي حممد أبوانظر: املكي: آمن من العقوبة؟! واملعىن عند سيبويه: أخ وين عن هذا. 

 الشاهد: د. أ إبشراف، شارقةال جامعة - العلمي والبحث العليا الدراسات بكلية جامعية رسائل جمموعة، حتقيق: النهاية
 1429، والسنة الكتاب حبوث جمموعة - اإلسالمية والدراسات الشريعة كلية  - الشارقة جامعة، )األوىل ، طالبوشيخي

 . (8356/  12)(، هـ
  

علم ين فكررت أرأيت مرات ثالاث على البدل. واملعىن: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، وهو مكذب متول عن ربه، أمل ي (5)
 . (525/  24): مرجع سابق، الط يانظر: هللا يراه. 
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لشرطية ا چ   ھچ  حمل اجلزم بـ فعل ماض انقص يف: چھچ . حرف شرط: چھچ 
 :چے     ھچ . نهيوامسها ضمري مسترت يعود على العبد امل، فعل شرط هلا على كونه
ھ چ لى عف فعل ماض معطو  :چۓ   چ . حرف عطف مبعىن الواو چۓ  چ . خ ها

وجواب  ،چۓچ متعلق بـ :چڭ   چ . وفاعله ضمري يعود على العبد املنهي، چ
إن  : قديرهالثة تلثا چھچالشرط حمذوف دل عليه اجلملة االستفهامية اتتية يف 

ة واجلمل، زيهه وجيا يراأو أمر ابلتقوى أفلم يعلم ذلك الناهي ين هللا، كان على اهلدى
 .الشرطية مجلة معرتضة ال حمل هلا من اإلعراب

 چۋ     ۋ  ٴۇۈ  ۈ     ۆچ  چڭ  ڭ      ۇ       ۇ  ۆ  چ 

ومجلة ، لالستفهام التعجيب چ اهلمزة  چ ، أخ ين: فعل وفاعل مبعىن: چھ چ
 چھچ  واملفعول األول لـ (1)، مجلة استفهامية مؤكدة لألوىل أيضاً  چھچ

واملفعول الثاين اجلملة االستفهامية ، چھ  چ  حمذوف دل عليه املفعول األول لـ
 .أرأيت هذا الناهي أمل يعلم أن هللا يرى: والتقدير (2)، املذكورة بعدها

على كونه فعل  چڭ  چ م بـفعل ماض يف حمل اجلز : چۇچ . حرف شرط: چڭ  چ
، چۇ چ معطوف على  چۇ    چ ؛ وفاعله ضمري يعود على الناهي، شرط هلا

إن كذب ذلك : تقديره، وجواب الشرط حمذوف دل عليه اجلملة االستفهامية بعده
واجلملة الشرطية مجلة معرتضة ال حمل هلا ، الناهي وتوىل أفلم يعلم ين هللا يراه وجيازيه

جواب   چۆ   ۈ  چ كيف صح أن يكون :  فإن قلت: الزصشريال ق. من اإلعراب
وإن أحسن إليك زيد ، إن أكرمتك أتكرمين: صح كما صح يف قولك: قلت؟ الشرط

                                 
: حفص أبوانظر: اخل .  چۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ  چ بدل من األول، و  چھ  چ : وقيل: كل واحد من قال القرطيبو  (1)

 والشيخ املوجود عبد أمحد عادل الشيخيق: ، حتق، اللباب يف علوم الكتابالنعماين الدمشقي علي بن عمر الدين سراج
 . (419/  20)(، هـ 1419، العلمية الكتب دار -بريوت – لبنان، )األوىل ، طمعوض حممد علي

  

. هذا الشرطية مفعوله الثاين وجواب الشرط حمذوف دل عليه جواب الشرط الثاين الواقع موقع القسيم لهوقيل: إن اجلملة ( 2)
 . (778/  4): مرجع سابق، الزصشري. انظر: رأي الزصشري
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. حرف جزم: چ ملچ ، لالستفهام التقريري: چ اهلمزةچ : چۆ   ۈ  چ  (1)، هل حتسن إليه
 .وفاعله ضمري مسترت يعود على الناهي، چ ملچ ـ فعل مضارت جمزوم ب: چۈ  چ 
. امسها :چٴۇ  چ . حرف نصب ومصدر وتوكيد: چ أنچ ، زائدة: چ الباءچ  چ ۈ  چ 
چ ومجلة ، ومفعوله واحد، چٴۇ  چ  وفاعله مسترت يعود على، فعل مضارت: چۋ     چ 

مصدر ساد  مع معموليها يف أتويل چ أنچ ومجلة  ،چ أنچ يف حمل الرفع خ   چۋ     
يف حمل  چۈچومجلة ، أمل يعلم ذلك الناهي رؤية هللا إايه: تقديره چۈ  چ مسد مفعويل

 .(2) چھ  چ  النصب مفعول اثن لـ
وئ      ۇئ    وئەئ     ەئ  ائ  ائ  ى ۅ  ۅ   ۉ   ۉ    ې  ې  ې  ې  ى   چ 

 چۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ    ېئ   

 .ردت وزجر أليب جهل حرف: چۅ  چ
لإليذان ين اجلواب ؛ شرطالألهنا داخلة على أداة ؛ وطئة للقسمم چ الالم چ چۅ    چ

ألهنا ؛ ومن مث مسى الالم املؤذنة املوطئة، قسم قبلها ال على الشرطالبعدها مبين على 
حرف  :چۉ    چ. حرف شرط جازم: چ إن چ(3)، مّهدته له: أي؛ وطأت اجلواب للقسم

                                 
وسخر أبو حيان من . إن كذب وتوىل فهو يف املعىن جواب للشرطني معا: هو جواب قوله چۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ  چ : أي( 1)

هنا ليس جبار على ما قررانه فمن ذلك أنه ادعى أن مجلة الشرط يف موضع املفعول  وما قرره الزصشري»هذا اإلعراب وقال: 
 الواحد واملوصول هو اتخر وعندان أن املفعول الثاين ال يكون إال مجلة استفهامية كقوله: 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چ  ٣٥ - ٣٣النجم:  چۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى   ى  ائ  ائ  ەئ  چ 

 - ٥٨الواقعة:  چڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  ٧٨ - ٧٧مريم:  چڀ    ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ

 جوااب االستفهام مجلة وقوت الزصشري  ويز وأما . وقال أيضاالقانون ذلك على اتية هذه فتخري  القرآن يف كثري  وهو ٥٩
 إال حذفها جيوز ما، وال بوجه طلبا اقتضى ما كل  يف اءالف وجوب على نصوا أجازه، بل أحدا أعلم فاء، فال بغري للشرط

 . (510/  10)مرجع سابق، : ابن حيان: انظر. شعر ضرورة يف كان  إن
 

السمني احلليب: مرجع سابق، و . (531/  10)حمي الدين: مرجع سابق، و  (163/  5)النحاس: مرجع سابق، انظر:  (2)
(11  /58). 

 هللا، الكليب عبد بن حممد بن أمحد بن القاسم، حممد أبو: جزي ابن، و (8358/  12)املكي: مرجع سابق، انظر:  (3)
، األرقم أيب بن األرقم دار شركة - بريوت، )األوىل ، طاخلالدي هللا عبد الدكتور، حتقيق: التنزيل لعلوم التسهيل، (الغرانطي
 . (497/  2)(، هـ 1416
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وعالمة جزمه حذف ، چۉ    چ بـفعل مضارت جمزوم : چۉ     چ. جزم ونفي وقلب
 چ واجلملة يف حمل اجلزم بـ، وفاعله ضمري مسترت يعود على الكافر الناهي، حرف العلة

 .الشرطية على كوهنا فعل شرط هلا چ إن
فعل مضارت يف  :چ نسفعنچ ، الالم رابطة جلواب القسم مؤكدة لألوىل: چې  چ 

، لفتح التصاله بنون التوكيد اخلفيفةلتجرده عن الناصب واجلازم مبين على ا؛ حمل الرفع
ألن الوقف عليها هكذا ؛ املكتوبة ألفاً نظرا إىل حالة الوقف عليها –ونون التوكيد  (1)
: وفاعله ضمري مسترت فيه يعود على هللا تقديره، حرف ال حمل هلا مبين على الفتح –
 .حنن

ال حمل هلا من  واجلملة الفعلية جوااب للقسم، چ نسفعاچ  متعلق بـ: چې    چ 
اإلعراب جرايً على القاعدة املقررة عند النحويني من أنه إذا اجتمع شرط وقسم يكون 

دل ، وجواب الشرط حمذوف، ومجلة القسم مع جوابه مستأنفة، اجلواب للمقدم منهما
ومجلة الشرط معرتضة ال حمل هلا ، إن مل ينته نسفعن ابلناصية: عليه جواب القسم تقديره

 وجاز، چ الناصية  چبدل من : چې  چ . العرتاضها بني القسم وجوابه؛ بمن اإلعرا
، املطابقة البدل يف يشرتطون ال والبصريون. وصفت ألهنا؛ نكرة وهي املعرفة من إبداهلا

مذهب الكوفيني ال جييزون إبدال نكرة من غريها إال بشرط وصفها أو كوهنا بلفظ و 
 )2(. ملا نعتت النكرةوحسن إبدال النكرة من املعرفة ، األول

. جبر الثالثة على أن انصية بدل نكرة من معرفة، كاذبة خاطئة،  انصية: وقرأ اجلمهور
وقرأ . الذمبنصب الثالثة على : (1)زيد بن عليو  (4)ابن أيب عبلةو  (3)أبو حيوةوقرأ 

                                 
البصريني أن تكتب ابأللف؛ ألن الوقف عليها ابأللف، واختار الكوفيون: أن تكتب ابلنون؛ ألهنا نون يف  واالختيار عن (1)

 . (563/  1). انظر: املاوردي، مرجع سابق، احلقيقة

 يبالبا عيسى، )البجاوي حممد علي، حتقيق: ، التبيان يف إعراب القرآنالعك ي احلسني بن هللا عبد البقاء أبوالعك ي:  (2)
 . (60/  11)، السمني احلليب: مرجع سابق، (1295/  2)(،  وشركاه احلليب

 

غاية انظر: هـ(.  203)ت  : شريح بن يزيد هو صاحب قراءة شاذة، ومقرئ الشام، روى القراءة عن الكسائيأبو حيوة (3)
 . (325/  1راء )النهاية يف طبقات الق

امسه مشر بن يقظان الشامي الدمشقي، ثقة اتبعي أخذ القراءة عن أم الدرداء الصغرى عن مالك بن عبلة،  أيب بن إبراهيم (4)
 . (19/  1غاية النهاية يف طبقات القراء )هـ. انظر: 153هـ، وقيل: 152هـ، وقيل 115أنس، وقد تويف سنة 
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 (2). خاطئة   كاذبة    أي هي انصبة  ، القطعالثالثة على  فعبر : يف رواية الكسائي
 .چې  چ  نعتان لـ: چى    چ چ ى      چ

: تقديره، ألهنا أفصحت عن جواب شرط مقدر؛ فاء الفصيحة :چ الفاءچ : چائ  چ 
فأقول . . وأردت بيان ما نقول له، إذا استمر هذا امللعون األمحق على مكابرته وعناده

، األمر بالم جمزوم مضارت فعل :چ يدتچ ، الم أمر وجزم: چ الالمچو     چ ليدتچ : لك
مفعول به ومضاف  :چەئچ،هو: تقديره مسترت والفاعل، الواو حذف اجلزم وعالمة
ومجلة إذا املقدرة ، واجلملة الفعلية يف حمل النصب مقول جلواب إذا املقدرة، إليه

أهل انديه أو على : يأ، حذف مضافعلى إمها أن يكون  چەئ  چ و. مستأنفة
 )4( (3) چڱ  ڱ    چ : التجو ز يف نداِء النادي الشتمالِه على الناس كقوله

وعالمة رفعه ، فعل مضارت مرفوت  چ ندتچ ، حرف استقبال :چ السنيچ  چوئ  چ 
اللتقاء الساكنني احملذوفة خطاً تبعاً خلط ؛ ضمة مقدرة على الواو احملذوفة لفظاً 

وفاعله ضمري مسترت ، ألنه فعل معتل ابلواو؛ نع من ظهورها الثقلم، املصحف العثماين
 (5).حنن: تقديره، فيه وجوابً يعود على هللا

 (6).واجلملة يف حمل النصب مقول جلواب إذا املقدرة، مفعول به  چوئچ 
فعل  :چۆئ   چ . هنية جازمة: چۆئ    چ. حرف ردت وزجر مؤكد لألول: چۇئچ 

ۆئ    چ ومفعول به جمزوم بـ، على حممد صلى هللا عليه وسلموفاعله مسترت يعود ، مضارت

                                                                                        
بن احلسني بن علي بن أيب طالب العلوي أبو احلسني املدين، أحد أئمة أهل البيت. روى عن أبيه وأابن  زيد بن علي: هو (1)

األعالم للزركلي انظر: . 121، أو سنة 122عن عثمان، وروى عنه الزهري وزكراي بن أيب زائدة، من الثقات. قتل سنة 
(3  /59) . 

 

 5): مرجع سابق، ابن عطيةو  (60/  11)والسمني احلليب: مرجع سابق،  (511/  10)سابق، ابن حيان: مرجع انظر:  (2)
/ 503) . 

 . ٨٢يوسف: سورة ( 3)

 (61/  11) مرجع سابق،  السمني احلليب:انظر:  (4)

 .(534/  10) حمي الدين: مرجع سابق، (5)
 

 .(534/  10)مرجع سابق،  (6)
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: چ الواوچ :چۈئ  چ . واجلملة يف حمل النصب مقول جلواب إذا املقدرة، الناهية چ
، وفاعل مسترت يعود على حممد صلى هللا عليه وسلم، فعل أمر :چاسجد چ . عاطفة

فعل  :چ اقرتبچ . ةعاطف    چ الواوچ : چۈئ  چ . واجلملة معطوفة على مجلة النهي
چ واجلملة معطوفة على مجلة ، وفاعل مسترت يعود على حممد صلى هللا عليه وسلم، أمر

 .(1)چۈئ  
 

 :املبحث اخلامس
 .بيان ما أورده العلماء من أوجه البالغة والبديع يف آايت هذا املقطع

 هللا رسول عن ابلعبد كىنه  چڻ   ڻ  ۀ      ۀ  ہ  چ : يف قوله تعاىل الكناية -1
 (2).وسلم عليه هللا صلى
للداللة على أن النهي للعبد كان عن  ؛چۀ      ہ   چإىل العدول عن "ينهاك"  -2

 (3).وال أقبح منه، إقامة خدمة مواله
ينهى أكمل اخللق يف العبودية : كأنه قيل؛  تنكري عبد لتفخيمه صلى هللا عليه وسلم -3

 (4).عن عبادة ربه
: وقوله چ ڻ   ڻ  ۀ      ۀ چ: شأن الناهي يف قوله االستفهام للتعجب من -4

 (5).چ ھ  ھ   ھ    ھ     ے  ےچ

فإن الناصية عبارة عن الشخص  چې  ې  ې   چ: اجملاز املرسل يف قوله -5
 (6).فهو من إطالل اجلزء وإرادة الكل، نفسه

                                 
 . مرجع سابق (1)

 

 .(556/  3) ، مرجع سابق،انظر: الصابوين (2)
 

 .(176/  32)اهلرري: مرجع سابق، انظر:  (3)

 .(176/  32)انظر: اهلرري،  (4)

 .(556/  3)، مرجع سابقانظر: الصابوين: ( 5)

 .(176/  32)انظر: اهلرري:  (6)
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فقد أسند الكذب واخلطأ إىل  چى    ى  ائ   چ: اجملاز العقلي يف قوله -6
: وفيه من اجلزالة ما ليس يف قولك، ويف احلقيقة أهنما وصف لصاحبها (1)،صيةالنا

كأن الكافر بلغ يف الكذب قواًل واخلطأ فعاًل إىل حيث أن كاًل ،  انصية كاذب خاطئ
كاذابً على هللا يف أنه مل يرسل   أبو جهلوكان ، من الكذب واخلطأ ظهر من انصيته

وخاطئاً مبا تعرض له صلى هللا عليه ، وكاذابً يف أنه شاعر كاهن ساحر مثالً ، حممداً 
 (2).وسّلم ينوات األذية

فالنادي ال ، واملراد أهل النادي چائ  ەئ   ەئ   چ: يف قوله تعاىلجماز مرسل  -7
والنادي ، فاجملاز مرسل عالقته احمللية، فأطلق احملل وأريد احلال، وإمنا يدعى أهله، يدعى

وال يسمى املكان انداي ، جيتمعون فيه كما مر: أي؛ هو اجمللس الذي ينتدي فيه القوم
 (3).حىت يكون فيه أهله

 (4). الزايدة واحلذف على عّدة مواضع  -8
 

                                 
 مرجع سابق.( 1)

 .(176/  32)اهلرري: مرجع سابق، انظر:  (2)

 .(176/  32) مرجع سابق، (3)

  رجع سابق.م (4)
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 املبحث السادس
 .بيان ما ورد من القراءات يف هذا املقطع

وعاصم  (1)ابن عامر وأبوعمرو و ابن كثريقرأ : األوىل: فيها أربع قراءات چڻچ  
وحلمزة يف الوقف عليه تسهيلها ، وخلف العاشر بتحقيق اهلمزتني (2)يعقوب و  محزةو 

 ورشقرأ : والثالثة. قرأ املدنيان بتسهيل اهلمزة الثانية بني بني: والثانية. بني بني فقط
: والرابعة. إبداهلا ألفا مع املد املشبع غري أن هذا الوجه ال أيتى إال حال الوصل فقط

 (3). الثانيةحبذف اهلمزة  الكسائيقرأ 
؛ وكتبت بغري واو، ابلنون مبنيا للفاعل چوئچ: قرأ اجلمهور چوئ  وئۇئ  چ 

ۈئ  ۈئ  چ : ا ابلياء يف قولههشبيتأو ، ألهنا تسقط يف الوصل اللتقاء الساكنني

 للمفعول مبنيا چدعىسيُ چ: ابن أيب عبلةوقرأ . وال جيوز الوقف عليه. (4)چېئ
 (5). رفع الزابنيةُ 
 

 :املبحث السابع
 .دراسة معاين اآلايت وما ورد فيها من التفسري ابملأثور واجتهاد العلماء يف التفسري ابلرأي

ڻ   ڻ  ۀ      ۀ  ہ  ہ     ہ  ہ  ھ  ھ   ھ              ھ     ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ   ڭ  ڭ  چ 

ال  ، التشنيع والتعجيب واضح يف طريقة التعبري   چڭ      ۇ       ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ 
الذي يع  . وال تؤّدى إال يف أسلوب اخلطاب احلي. تتعذر جماراهتا يف لغة الكتابة

                                 
عبد هللا بن عامر اليحصيب، يرجع يف أصله إىل محري، وهو من التابعني، وكان إمام أهل الشام يف القراءة، وأحد القراء : هو (1)

 (.  1790، )(423/  1طبقات القراء البن اجلزري، )انظر: . 118السبعة، تويف سنة 
 

بن إسحال احلضرمي موالهم البصري. أحد القراء العشرة، وإمام أهل البصرة ومقرئها. أخذ القراءة عرضا عن  يعقوب: هو (2)
وحممد بن رزيق الكويف عن  سالم الطويل ومهدي بن ميمون وأيب األشهب العطاردي وغريهم. ومسع احلروف من الكسائي

وكعب بن إبراهيم وعمر السراج وكثري غريهم.  -أخيه أمحد ابن–، ومسع من محزة حروفا. روى القراءة عنه عرضا زيد عاصم
 وما بعدها.  (386 /2)طبقات القراء البن اجلزري: انظر: . 205تويف يف ذي احلجة سنة 

 

 . (345/  1)القاضي: مرجع سابق، انظر:  (3)

 ٦: القمرسورة ( 4)

 . (164/  5)، النحاس: مرجع سابق، (511/  10)ابن حبان: مرجع سابق، انظر: هذه قراءة شاذة،  (5)
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 (1)! سات املتقطعة يف خفة وسرعةابللم
لرسول   هذه اتيةطاب يفخلا چہ    ہ  ڻ   ڻ  ۀ      ۀ  ہ  ہ   چ : قوله تعاىل   

  يفخلطاب  أن ايفمن املفسرين ورأي األكثرين . هللا صلى هللا عليه وسلم وألمته

من  وقيل: اخلطاب لكل )2(.يف املواضع الثالثة للنيب صّلى اَّلله عليه وسّلم چڻچ 
 )3(يصلح له.

كيف جيرأ على أن ينهى ؟!  أرأيت اي حممد أاب جهل الذي ينهاك عن الصالة: واملعىن   
وحتويله إىل عبادة ، عبدا هو حممد صّلى هللا عليه وسّلم من أداء الصالة وعبادة هللا

 (4)؟! وترك عبادة اخلالق الرازل، األواثن
ب  هنا. (5)؟ كيف أيمن عذايب  ،أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى: معناه: وقيل يُعجِّ

 .وجراءته على ربه، جّل ثناؤه نبيه واملؤمنني من جهل أيب جهل
أو ييب جهل ، اللهم أعّز اإلسالم بعمر »: وفيه أنه صّلى اَّلله عليه وسّلم كان يقول   

وهو ينهى ، حممد كنت تظن أنه يعّز به اإلسالم اي: وكأنه تعاىل قال له، (6)« بن هشام
كيف يليق :  فقيل له، وكان يلقب ييب احلكم. عن الصالة ال  هي أول أركان اإلسالم

 (7)؟! وأيمره بعبادة اجلماد، وهو ينهى العبد عن خدمة ربه، به هذا اللقب
" لتفخيمه  وتنكري " عبد، حممد صلى هللا عليه وسلم: هاهنا ابلعبد واملراد: چہ چ 

                                 
 دار - بريوت – القاهرة، )عشر السابعة ، طالقرآن ظالل يف، الشاريب حسني إبراهيم قطب سيد: قطب سيدانظر:  (1)

 . (3942/  6)(، هـ 1412، الشرول
 
 

 . (326/  30): مرجع سابق، لزحيليا، والرازي يف تفسريه انظر: الط ي يف تفسريه (2)
 

 الكلم دار كثري،  ابن دار ) األوىل ، ط فتح القدير ، اليمين الشوكاين هللا عبد بن حممد بن علي بن حممدالشوكاين: انظر:  (3)
 .(572/  5)(، هـ 1414، بريوت دمشق، - الطيب

 

 . (2903/  3)(، هـ 1422، الفكر دار - دمشق، )األوىل ط، الوسيط ريالتفس، الزحيلي وهبة دالزحيلي: اانظر:  (4)
 

 . (258/  6): مرجع سابق، السمعاينانظر:  (5)
 

 هللا رضي اخلطاب بن عمر املؤمنني أمري مناقب منكتاب معرفة الصحابة رضي هللا عنهم، ابب املستدرك،  أخرجه احلاكم يف  (6)
 . خيرجاه اإلسناد، ومل صحيح حديث ذاه(. وقال: 4486برقم ) (89/  3)، عنه

 

 الشيخ، حتقيق: ، غرائب القرآن ورغائب الفرقانالنيسابوري القمي حسني بن حممد بن احلسن الدين نظام: النيسابوريانظر:  (7)
 . (531/  6)(، هـ 1416، العلميه الكتب دار - بريوت، )األوىل ، طعمريات زكراي
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لتشريفه واإليذان بكونه  ابلعبدعليه الصالة والسالم  ووصفه )1(صلى هللا عليه وسلم
 )2(. صلوات هللا تعاىل وسالمه عليه يف أقصى مراتب العبودية

 )3(. رسول هللا صالة الظهر أبو جهلوكانت الصالة ال  قصد فيها  چہ     ہ چ 

. ةهذه اتي ملن اخلطاب يف ،چ  ڭ  ڭ    ۓ ھ  ھ   ھ   ھ     ے  ے  ۓ چ : اىلوقوله تع
 ؟
  (4).الظاهر أنه للرسول صلى هللا عليه وسلم چھچاخلطاب يف : قال أبو حيان   

إن كان سائرا على درب ، أخ ين اي حممد عن حال هذا الطاغية أيب جهل: واملعىن
كما ،  بتقوى هللا بدال من األمر بعبادة األواثن أو أمر غريه، اهلدى وعبادة هللا تعاىل

 (5). أمل يكن ذلك خريا له من الكفر بربه؟! يعتقد
 .اخلطاب يف هذه اتية أليب جهل: وقيل
، صاحلا مهتدايصلى هللا عليه وسلم اي أاب جهل إن كان حممد  أخ ين: أي: واملعىن   

داعيا إىل اهلدى ، ابإلخالص والتوحيدعلى الطريقة املستقيمة يف قوله وفعله أو كان آمرا 
 (6)؟! أليس انهيه عن التقوى والصالة هالكا، ، والرشاد

 (7)على استقامة وسداد يف صالته لربه: أي  چھ   ھ   ھ     ے    چ   
. مشتقة من التوقي والكف: والتقوى )8(.ابإلخالص والتوحيد چۓ  ۓ   ڭ   ڭ  چ 

 (9).خشيته وامتثال أوامره واجتناب نواهيه: أي: وتقوى هللا، اخلشية واخلوف: معناها

                                 
 فتحي طارل، حتقيق: الغريب تفسري يف األريب تذكرة، اجلوزي علي بن الرمحن عبد الفرج أبو ينالد مجالابن اجلوزي: انظر:  (1)

 . (460/  1)(، هـ 1425العلمية،  الكتب دار - بريوت – لبنان، )األوىل ، طالسيد
 جج 

 

 . (422/  9): مرجع سابق، األلوسيانظر:  (2)

 . (307/  6)مرجع سابق، : املاورديانظر: (3)

 . (509/  10)ابن حيان: مرجع سابق، انظر: (4)
 

 . (307/  6): مرجع سابق، املاورديانظر:  (5)
 

 .(124/  20): مرجع سابق، القرطيبانظر:  (6)
 

 .(524/  24): مرجع سابق، الط يانظر: (7)

 . (282 / 5): مرجع سابق، البغويانظر:   (8)
 ج

 . (35/  7)وابن عاشور: مرجع سابق،  (1052/  2املعجم الوسيط )انظر:  (9)
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اخلطاب لرسول هللا  چڭ  ڭ      ۇ       ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ  چ  :وقوله تعاىل   
أخ ين اي حممد عن حال هذا الطاغية أيب جهل إن  : واملعىن. صلى هللا عليه وسلم

؟! أعرض عن اإلميان بدعوتكو ، ومظاهر القدرة الباهرة، كّذب بدالئل التوحيد الظاهرة
(1) 

 .صلى هللا عليه وسلم ابحلق الذي بعث به حممًدا أبو جهل چ  ڭ      ۇچ : وقوله   
ل به، أدبر عنه: أي چۇ  چ  ِّ ّّ  (2). فلم يصّد
، هأما علم هذا الناهي هلذا املهتدي أن هللا يراه ويسمع كالم: أي چۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   چ 

 (3)؟! فكيف اجرتأ على ما اجرتأ عليه، وسيجازيه على فعله أمت اجلزاء
ليس األمر كما يقول إنه : واملعىن. الردت والزجر: حرف معناه: كاله  چۅ  ۅ   ۉ   ۉ    چ 

قاله . ال يقدر على ذلك وال يصل إليه: أي، يطأ عنق النيب صلى هللا عليه وسلم
عن  ،أبو جهلحقًا لئن مل ميتنع : واملعىن. مبعىن حقاً  :ن كاله و وجيوز أن تك(4). الط ي

 (5.چې  ې  چ ومل يسلم قبل املوت ، ومل يتب، إيذاء النيب صّلى هللا عليه وسلم
لئن مل يرجع : واملعىن. وهي من المات التأكيد، الم توطئة للقسم: والالم يف " لئن "

 .ووعيد هتددوفيه  (6). لنيب صّلى هللا عليه وسلمل عن شقاقه وأذاه أبو جهل
 :فيه ثالثة أوجه  چې  ې  ې  چ 

وهو عند العرب أبلغ يف ، ابن عباسقاله . فلنقهرنه ولنذلنه، مبقدم رأسهلنأخذن : األول
 (7). االستذالل واهلوان

                                 
 . (326/  30): مرجع سابق، لزحيلياانظر: (1)

 ج

 . (524/  24)مرجع سابق، : الط يانظر:  (2)

 . (438/  8): مرجع سابق، ابن كثري (3)
 

 . (525/  24): مرجع سابق، الط ي، (525/  24) : مرجع سابق،الط ي (4)
 ج

 . (599/  3): مرجع سابق، السمرقنديانظر:  (5)

 . (8357/  12)املكي: مرجع سابق، انظر:  (6)

 دار - لبنان، )عباس ابن تفسري من املقباس تنوير، الفريوزآابدى يعقوب بن حممد طاهر أبو الدين جمد: الفريوزآابدىانظر:  (7)
 ، (515/  1)(، العلمية الكتب
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إذ كانت الناصية يف ، فاكتفى بذكر الناصية من الوجه، لنسودن وجهه :معناه: الثاين
قد : مأخوذ من قوهلم، تسويد الوجوه وتشويه اخللقة ابلسفعة السوداء، مقدم الوجه

 .(1)سفعته النار أو الشمس إذا غريت وجهه إىل حالة تشويه
ٻ  ٻ   چ:كما قال تعاىل،  لنأخذن بناصيته إىل النار: معناه: الثالث

القهر : واملراد بذلك، شعر اجلبهة: والناصية، اجلذب بشدة: والسفع. (3) (2)چپ
ويظهر يل أن هذا الوعيد نفذ : يف تفسريه (4)ابن جزيوقال ، واإلذالل ينوات العذاب

 (5). عليه يوم بدر حني قتل وأخذ بناصيته فجّر إىل القليب
وكذلك ، تشبيها هلا ابلتنوين، على هذه النون ابأللفالوقف : چېچ : قولهو    

 (6). وتكتب ههنا ألفا إتباعا للوقف. حيذف بعد الضمة والكسرة وقفا
واملراد . خاطئة جماز عقليو كاذبة وصف الناصية ابهنا    چې  ى    ى  ائ  چ    

وكأن ختصيص الناصية . أي آمث، كاذب صاحبها خاطئ صاحبها:  أي، صاحبها
أو ألن السفع هبا غاية ، ألن اللعني كان شديد االهتمام برتجيلها وتطييبها؛ ابلذكر

اإلذالل عند العرب إذ ال يكون إاّل مع مزيد التمكن واالستيالء وألن عادهتم ذلك يف 
 .(7)البهائم

، أهل جملسه وأنصاره من عشريته وقومه أبو جهلفليدت   چائ  ەئ   ەئ  چ 
وال يسمى انداي حىت ، اسم للمكان الذي جيتمع فيه القوم: والنادي. هبم ستنصرلي

                                 
 . (525/  24): مرجع سابق، الط يانظر:  (1)

 

 ٤١الرمحن: سورة  (2)

 . (525/  24): مرجع سابق، الط يانظر:  (3)

الغرانطي األندلسي  الكليب أبو القاسم حممد بن أمحد ابن جزي، فقيه من علماء األصول واللغةالهو اإلمام العامل احلافظ  (4)
: " التسهيل وله مؤلفات كثرية من أشهرها، وصفه تلميذه احلضرمي يف فهرسته ابحلفظ واإلتقان، 741املتوىف شهيدا سنة 

لماء املشرل واملغرب. فهرس الفهارس ط " تفسري، و " و " فهرست " كبري اشتمل على ذكر كثريين من ع -لعلوم التنزيل 
 . (325/  5األعالم للزركلي )(، 126، برقم )(306/  1)

 . (498/  2): مرجع سابق، ابن جزيانظر:  (5)
 . (60/  11)السمني حلليب: مرجع سابق، انظر:  (6)
  (258/  6): مرجع سابق، السمعاين، و (450/  30)رجع سابق، : مابن عاشورانظر:  (7)
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 .(1) يكون فيه أهله
 :قوالفيها عدة أ: والزابنية چوئ  وئ      ۇئ  چ 

 .مشددة زاي وبتحتيةفتح الين بالزهاَبنَِيُة بفتح الزاي وختفيف التحتية مجع َزابه : األول
 .فةية صففتحت فموحدة ساكنة فنون مكسورة مجع زِبِْنَية  بكسر الزاي: الثاين
 .مجع زِْبيِنّ  بكسر فسكون فتحتية مشددة: الثالث
 .أاببيل وعباديد: هو اسم مجع ال واحد له من لفظه مثل: الرابع
 واملراد، كأهنم يدفعون أهل النار إليها،  وهذا االسم مشتق من الزهْبِن وهو الدفع بشدة   
 .(2)الذين أقامهم هللا على تعذيب العصاة من خلقهداد الغالظ الشاملالئكة : هبم
 .الش َرطُ : الزهابنية يف كالِم العربِ : الزصشريقال    

 صالته يف له وتعرضهصلى هللا عليه وسلم  رسولنا أذية عن أبو جهل ينته مل لئن: واملعىن
 وجملس انديه رجال حينئذ فليدت، عياان جهنم إىل وجنره بناصيته لنأخذن، انهم ليمنعه
 )3(. جهنمفإنه إذا فعل أحضر اَّلله الزابنية املالئكة الغالظ الشداد إللقائه يف انر  قومه
 

 :املبحث الثامن
 .ذكر التفسري اإلمجايل لآلايت

 چ  ڻ   ڻ  ۀ      ۀ  ہ  ہ     ہ  ہچ 

 . .انسلط قوة ذا نفسه رأى حني، طغى الذي اإلنسان هلذا صورة وهذه   
فقد بلغ به الك  والتمرد ، فإن أمره لعجب، أخ ىن عن حال هذا األمحق: أي: واملعىن

وهو ليس ، والعناد أن ينهى عبدا من عبيد هللا عن صالته ويعتقد أنه جيب عليه طاعته
 وقد. (4)الرازل خلالقاة ويعرض عن طاع، فكيف يستسيغ ذلك لنفسه، خبالق وال رازل

 هناه الذي وأن، وسلم عليه هللا صلى حممد هو املصلي العبد أن على املفسرون أمجع

                                 
  (346/  5)، والزجاج: مرجع سابق، (525/  24): مرجع سابق، الط يانظر:  (1)

 . (61/  11)، والسمني احلليب: مرجع سابق، (452/  30): مرجع سابق، ابن عاشورانظر: ( 2)

 . (596/  5): مرجع سابق، ئريجلزااانظر:  (3)
 

 . (203/  30): مرجع سابق، املراغيانظر:  (4)
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 .(1)عنقه على ألطأن يصلي حممداً  رأيتُ  لئن: قال حيث أبو جهل اللعني هو
 صلى النيب وهو املصلي العبد هذا كان  إن أخ ين: أي چھ  ھ   ھ    ھ     ے  ے  چ    

 قوله يف املستقيمة الطريقة على، مهتدايً  صاحلاً  الصالة عن تنهاه الذي  وسلم عليه هللا
 اهلدى ِإىل داعياً ، والتوحيد ابإِلخالص آمراً  كان  أو أي چۓ  ۓ   ڭ   ڭ  چ . وفعله
 بد  ع: أوصافه هذه من تنهى الذي الغيب أاي أبلهك فما؟ وتنهاه تزجره كيف،  والرشاد
 خلطاب عاد مث؟ هذا أعجب وما؟ والرشاد اهلدى ِإىل دات  ، منيب مهتد   هلل مطيع  
 حممد اي أخ ين: أي چڭ  ڭ      ۇ       ۇ  ۆ  چ : فقال  وسلم عليه هللا صلى الرسول

 ذلك يعلم أمل: أي چۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ  چ . اإِلميان عن وأعرض، ابلقرآن كذهب  ِإن
 أجهله ما ويله؟ عليها وسيجازيه، ألفعاله مراقب، أحواله على عمطهل هللا أن الشقي
 عن أبو جهل الفاجر هذا لريتدت: أي چۅ  ۅ   ۉ   ۉ    چ : فقال وزجره ردعه مث؟ وأغباه
 الكفر من عليه هو عمها ويكف، الرسول أذى عن ينته مل لئن فوهللا، وضالله غيه

 ِإىل فلنجرنه الرأس شعر مقدم بناصيته لنأخذنه: أي چې  ې   ې چ . والضالل
 .فيها ونقذفه وشدة بعنف   النار

 چائ    ى   ې  ى چ  چۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ   چ 

: (2)التسهيل يف قال، واإِلجرام الذنوب كثري،  فاجر  ، كاذب    الناصية هذه صاحب: أي
 واخلاطىء، صاحبها حلقيقةا يف اخلاطىء والكاذب، جماز   واخلطيئة ابلكذب ووصفها
: أي چائ  ەئ   چ  قصد بدون يفعله الذي واملخطىء، متعمداً  الذنب يفعل الذي
، جهنم خزنة سندعوا: أي چوئ  وئ      ۇئ  چ  هبم وليستنصر انديه أهل فليدت

: فقال، أبو جهلمر »: عند أمحد قال بن عباسالويف رواية ، الشداد الغالظ املالئكة
فوهللا لقد ؟ مل تنتهرين اي حممد: فقال -صلى هللا عليه وسلم  -فانتهره النيب ؟ أمل أهنك

ائ  چ : -عليه السالم  -فقال له ج يل : قال. علمت ما هبا رجل أكثر انداي مين

                                 
 . (555/  3)الصابوين: مرجع سابق، انظر:  (1)

 

 . (498/  2): مرجع سابق، ابن جزيانظر:  (2)
 ج



 التفسري التحليلي لسورة العلق
 

66 

 

چ  (1). ية ابلعذابفوهللا لو دعا انديه ألخذته الزابن: ابن عباسقال . « چەئ   ەئ 

 ترك من ِإليه دعاك فيما حممد اي تطعه وال، الفاجر هذا لريتدت أي چۇئ  ۆئ  ۆئ   
 بذلك وتقرهب، وصالتك سجودك على واظب: أي چۈئ  ۈئ  ېئ   چ  الصالة
 (2). ربك ِإىل
 

                                 
 حيح بعضه. ورجال أمحد رجال الصحيح. : يف الص، قال اهليثمي(139/  7جممع الزوائد ومنبع الفوائد )انظر:  (1)

 

 . (555/  3)الصابوين: مرجع سابق، انظر:  (2)
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 :املبحث التاسع
 .توضيح ما أرشدت إليه اآلايت من األحكام الشرعية واآلدب الكرمية

 تعاىل أاب جهل وأمثاله من الطغاة املتمردين املتك ين ينه ينهى الرسول وصف اَّلله  -1
وأنه فيما أيمر به من عبادة األواثن ، صّلى اَّلله عليه وسّلم وأتباعه عن عبادة اَّلله تعاىل

أي التوحيد ، وال من اتمرين ابلتقوى، وال على منه  اهلدى، ليس على طريق سديدة
ومعرض عن ، ب بكتاب اَّلله عز وجلوأنه يف احلقيقة مكذّ ، احلواإلميان والعمل الص

 (1).اإلميان
، ماتميع املعلو جبعامل  عاىلفإن اَّلله ت، هدد اَّلله تعاىل هذا الطاغية ابحلشر والنشر -2

ال بد ف، ماء السيفعامل ال يعزب عن علمه مثقال ذرة يف األرض وال ، حكيم ال يهمل
هل وي ألقوترغيب ، ويف هذا ختويف شديد للعصاة. أن جيازي كل أحد مبا عمل

 .الطاعة
فهو ، فكل من هنى عن طاعة اَّلله ، وإن نزلت يف حق أيب جهل، توهذه اتاي   

، وال يعرتض عليه ابملنع من الصالة يف الدار املغصوبة، شريك أيب جهل يف هذا الوعيد
كذلك ال يعرتض عليه ،  ةوهو املعصي، واألوقات املكروهة ألن املنهي عنه غري الصالة

ألن ذلك الستيفاء مصلحة الزوج ؛ وعن االعتكاف، مبنع الزوجة عن صوم التطوت
 (2).ال بغضا بعبادة ربه، إبذن اَّلله 

ينه إن مل ينته عن : زاد اَّلله تعاىل يف الزجر والوعيد لذلك الطاغية أيب جهل وأمثاله -3
أسه( وليذلّنه وجيرّنه إىل انر السعري ألن أذى حممد ليأخذن اَّلله بناصيته )مقدم شعر ر 

 املخطئ، مأخوذ معاقب واخلاطئ، خاطئة يف فعلها، انصية أيب جهل كاذبة يف قوله
، صائم هناره: يقال كما،  خاطئ كاذب  الناصية تلك صاحب أن: واملراد. مؤاخذ غري
 (3).ليله يف قائم، هناره يف صائم هو أي، قائم وليله

، وعشريته جملسه أهل يطلب ين والتوبيخ التهكم مع الطاغية هذا تعاىل اَّلله  حتدى -4

                                 
 .(328/  30): مرجع سابق، لزحيلياانظر: ( 1)

 .مرجع سابق (2)

 .مرجع سابق (3)
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 انر يف إللقائه الشداد الغالظ املالئكة الزابنية اَّلله  أحضر فعل إذا فإنه، هبم ليستنصر
 (1).السعري

، هتديده حتقيق على قدرته ونفى، ك ايئه  عن الكافر هذا زجر يف تعاىل اَّلله  ابلغ -5
 اي تطعه وال، أبو جهل يظنه كما  األمر فليس، نفسه وعجز نهشأ صغر وأابن وحّقره
 .والتعبد ابلطاعة جنابه إىل وتقرب، َّلله  وصل، الصالة ترك من إليه دعاك فيما حممد
 صّلى اَّلله  رسول قال: قال هريرة أيب عن روى ملا واسجد بقوله َّلله  الصالة عن عّ   وإمنا
  وإمنا (2). «أقرب ما يكون العبد من ربه، وهو ساجد، فأكثروا الدعاء»: وسّلم عليه اَّلله 
 العزة وله، العزة غاية وَّلله ، والذلة العبودية هناية األرض على السجود ألن ذلك كان
 يف جواره من ودنوت، جنته من قربت، صفته من عدتب فكلما، هلا مقدار ال ال 
 .داره
أما الركوت فعظموا »: قال وسّلم عليه اَّلله  صّلى النيب أن: الصحيح احلديث يف جاء   

 (3).«لكم يستجاب أن قمن فإنه، الدعاء يف فاجتهدوا السجود وأما. فيه الرب
سجدان مع النيب صلى هللا عليه وسلم يف إذا السماء انشقت »: قال، هريرة أيب عنو    

 .(5) (4)«واقرأ ابسم ربك

                                 
 .مرجع سابق (1)

 (. 215، برقم )(350/  1)، والسجود الركوت يف يقال ما ابب، كتاب الصالة، صحيح مسلم (2)
 

، برقم (222/  5)، صالته يف للمصلي والسجود الركوت يف القراءة عن الزجر ذكر: ابب صفة الصالة، حيح ابن حبانص (3)
 إسناده صحيح على شرط مسلم.  [ تعليق شعيب األرنؤوط ] (1896)

 

 (. 108، برقم )(406/  1)، التالوة سجود ابب، الصالة ومواضع املساجد كتاب:  صحيح مسلم (4)
 

 . (328/  30): مرجع سابق، ليلزحيا (5)
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 اخلامتة
د و آله ان حمموموال على سيد اخلالئق أمجعني سيدانوالصالة والسالم ، احلمد هلل   

 ،وصحبه أمجعني
 :بعدأما  
 :فقد توصلت بعد كتاب  هلذا البحث لعدة نتائ  منها   

، اءاتم القر  كعلنه حيتوي على علوم شىتإحيث ، التفسري التحليلي تفسري شيق جداً  -1
 .يةالسلوكو بوية والقضااي الرت ، وعلم الفقه واألصول، وعلم اإلميان، وعلم اللغة

گ     ک  ک  ک  کچ : حانهىل قوله سبإ چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ    چچ أن صدر سورة  -2

 .عبادال هبا هللا رحم رمحة أول وهنه ، هو أول ما نزل من القرآن الكرمي چ
 .ةنسان من علقلق اإلختداء والتنبيه على اب، فهو اخلالق، بيان قدرة اَّلله تعاىل ابخللق -3
ثبات وإ، والوحي الدين لومعأداة معرفة ألهنما  ؛أمر اَّلله تعاىل بتعلم القراءة والكتابة -4

، الثقافاتو تداب ف واوأساس تقدم العلوم واملعار ، العلوم السمعية ونقلها بني الناس
 .ومنو احلضارة واملدنية

ة ملينقله من ظل ،علمما مل يكن يأن علهمه اإلنسان  على من كرم اَّلله تعاىل وفضله -5
 .ية آدم على املالئكةوبه امتاز أبو ال  ، اجلهل إىل نور العلم

ذا رأى إ غيان  وط وبطر  ، وأشر   ذميم يف اإلنسان وهو أنه ذو فرح   عن طبع  اإلخبار  -6
 .إلميانلم وامن هتذيب النفس ابلع لذا ال بده  ؛وكثر ماله، نفسه قد استغىن

يف  باً غِّ مر  ذلككفى بو ، وآخرها على مذمة املال، السورة على مدح العلمدلهْت بداية  -7
 .عن الدنيا واملال ومنفراً  ،الدين

وصف اَّلله تعاىل أاب جهل وأمثاله من الطغاة املتمردين املتك ين ينه ينهى الرسول  -8
وأنه فيما أيمر به من عبادة األواثن ، صّلى اَّلله عليه وسّلم وأتباعه عن عبادة اَّلله تعاىل

أي التوحيد ، وىوال من اتمرين ابلتق، وال على منه  اهلدى، ليس على طريق سديدة
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ومعرض عن ، وأنه يف احلقيقة مكذب بكتاب اَّلله عز وجل، واإلميان والعمل الصاحل
 .اإلميان

 .متك  طاغ   كلل عام هو مث، الطغيان عاقبة من اإِلنسان هلذا وحتذير هتديد   -9
، هوعشريت جملسه أهل لبيط ين والتوبيخ هكمالته  مع الطاغية هذا تعاىل اَّلله  حتدى -10

 انر يف لقائهإل الشداد الظالغ املالئكة الزابنية اَّلله  أحضر فعل إذا فإنه، هبم رليستنص
 .السعري

 .احلرام داملسج يف عياانً  ةابملالئك َوَسلهمَ  َعَلْيهِ  هللاُ  َصلهى لرسوله هللا نصرة -11
 .السورة هذه تالوة عند السجود مشروعية -12
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 :قرتحاتواملتوصيات ال
فهي وصية هللا لألولني ؛ جل تقوى هللا عزووإخواين ب أوصي نفسي: أوال
ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ    ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  چ : قال تعاىل، واتخرين

 .(1)چھھ
هاد يف طلب االجتو  ده على هذا البحث املتواضع اجل لعُ من يطه  أوصي كله : اثنيا

 .مالعلم الشرعي والقيام إبعداد البحوث العلمية ختدم أمة اإلسال
 .نهاميزة مابلبحوث املقدمة من الطالب وطباعة املتاالهتمام : اثلثاً 
فال األط خطوط أرجو من إدارات التعليم األساسي االهتمام بتحسني: رابعاً 

حظ على  ا يالممألن ؛ وعدم إبطال االختبارات التحريرية لطالبنا، منذ الصفوف األوىل
سبات ااحل يف عصروحنن كثري من طالبنا اليوم تدين مستوايت خطوطهم خاصة 

 .ال  أصبحنا نعتمد عليها كثريًا يف كتاابتنا

                                 
   ١٣١اتية: سورة النساء ( 1)
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من كتاب إال وفيه  وما .فالكمال هلل وحده، أعتذر عن التقصري :ويف اخلتام
 .الذي متت كلماته، وجل إال كتاب هللا عز. اختالف

 أنو ، ن خللميه فما أن يسدد ، بكل واقف على هذا البحث املتواضع ن  مِ وإنه لقَ 
 ، ، ،للفيه من ز   يسرت ما

 لعفوابفيها من السهو  وقابل ما ***من أتمل صنع   اً جزى هللا خري 

 وفطنته أستغفر هللا من سهوي *** فيه بفضله وأصلح ما أخطأتُ 
وأرجو  ،قدريتو ف  سب معر اً حبوقد بذلت يف ذلك جهد، ر هللا حتريرهيسه  وهذا ما

له جيع أنو ، نفع به أن يوأسأل هللا، البحث ايف هذ –بفضل هللا  –أن أكون قد وفقت 
 .وجلميع املسلمني وأن يغفر يل ولوالدي، لوجه الكرمي خالصاً 

بينا حممد ن رسلنياملو وصلى هللا وسلم على املبعوث رمحة للعاملني وخامت األنبياء 
 .وعلى آله وصحبه أمجعني

 واحلمد هلل رب العاملني
 

 :كتبهو 
 فهد نور األمني عبد السالم
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 الفهارس

  اتايت.فهرس 
 .فهرس األحاديث واتاثر 
 .فهرس األبيات الشعرية 
 .فهرس األعالم 
 .فهرس املصادر واملراجع 
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 يات.آفهرس ال

 الصفحة رقمها اآلية

 سورة الفاحتة

 23        7-1                              چٱ       ٻ  ٻ  ٻ     پ  پ  پ  پ   چ 

 سورة البقرة

 26 117                                              چڭ  ۇ  ۇ چ 

 سورة لنساء

 د                    1             {ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ }

 71   131        چڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ    ۀ  ہ  ہ  ہ  ہھھچ 

 سورة األنعام

 26 1 چٻ  ٻ  پچ 

 سورة التوبة

 50 103 چۀ      ۀ  ہ  ہ   ڻڻ  ڻچ 

 دسورة هو 

 32-28 41 چ    گ  ک  ک     ک  ک     چ 

 سورة يوسف

 56 82  چڱ  ڱ    چ 
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 إبراهيمسورة 

   ج      ٧      {ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄچ 

 46       43-42   چ یېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ   یچ 

 سورة النحل

 35 78                            چې   ې  ې  ې  ى ى ائ  ائ  چ 

 ءاإلسراسورة 

  ڳ ڳ   ڳ  ڳ  گ ک  ک        ک  گ  گ   گ   چ

    چڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  

٧٠. 36 

 سورة مرمي

 54 ٧٨ - ٧٧  چ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀچ 

 سورة طه

 ط   27                                 چۅ  ۉ  ۉ   ې       چ 

 26 55 چڇ   ڇ  ڇ  ڇ  چ 

 سورة املؤمنون

 34 20 چڄ  ڄچ

 األحزاب سورة

 د   71 -70                {ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ }

 سورة يس
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 39     78-77                   چگ    ک ک   ک ڈ  ڈ     ژ   ژ   ڑ  ڑ  ک چ 

 سورة الشورى

 34   52                                       چ پ  پ          ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ چ 

 حممد سورة

 هـ ٢٤                                        {ک  گ  گ   گ   گ  ڳ  ڳچ   

 سورة النجم

 54 ٣٥ - ٣٣   چ  ەئ  ائ  ائ  ى  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى چ 

 سورة القمر

 59             6              چۈئ  ۈئ  ېئ  چ 

 سورة الرمحن

 63            41        چٻ  ٻ  پ    چ

 الواقعة سورة

 54 ٥٩ - ٥٨  چڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ 

 سورة القلم

 14           1               چژ  ڑ  ڑ     ژڈچ 

 سورة املدثر

 21     2-1                                        چ      ے   ۓ   چ چ ھ  ھ         چ 
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 44   32                                                                                                                                                                 چائ   ەئ      چ 

 سورة النازعات

 46     39-37            چ ٴۇ  ۋ  ۋچ 

 سورة النفطار

 37       7-6                                   چ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ   چ 

 سورة العلق

  ڈڈ     ڎ  ڌ  ڎ  ڌچ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  چ 

 چ  گژ  ژ  ڑ      ڑ  ک  ک  ک  ک   گ  

1 - 5 19  

 38 8 - 6 چ  ڻ      ں   ں   ڱ    ڱ  گ  گ    ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ    ڱ چ 

ۓ     ۓ ے   ے     ھ             ھ    ھ  ھہ    ڻ   ڻ  ۀ      ۀ  ہ  ہ     ہچ 

ۉ    ې     ۉ  ۋ  ۅ  ۅ    ۋٴۇ    ۈ  ۈ   ڭ   ڭ  ڭ  ڭ      ۇ       ۇ  ۆ  ۆ

  ۇئ  ۇئ      وئ ې  ې  ې  ى    ى  ائ  ائ  ەئ   ەئ  وئ 

 چۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ   

9 - 19 48 

 سورة التني

 17 8                                                                            چڃ  ڃ  ڃ    ڃ  چ 

 سورة القدر

 18 1                            چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ 

 سورة اهلمزة
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 46      4-2                                           چٹ  ٹ  ٹ  ڤ  چ 

 سورة املاعون

 50 1 چٹ  ٹ  ٹ  ٹ  چ 
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 ارآثوال ثاديحفهرس األ

 68 .................. الدعاء فأكثروا ساجد، وهو ربه، من العبد يكون ما أقرب
 60 ................................................. بعمر اإلسالم أعزّ  اللهم
 68 .............................................. الرب فيه فعظموا الركوت أما
 37 ................................................ القلم هللا خلق ما أول إن
 23 ........................................ نداء مسعت وحدي خلوت إذا إين
 22 .............. الوادي فاستبطنت نزلت جواري قضيت فلما حبراء جاورت إين
 23، 15، 12 .................................... القرآن من نزلت سورة أول
 19 ................... الوحي من وسلم عليه هللا لىص هللا رسول به بدئ ما أول
 21 ..................................................... قبل أنزل القرآن أي
 النيب فتهدده فنهاه، يصلي، وهو وسلم عليه هللا صلى النيب إىل جهل أبو جاء

 49 ................................................. وسلم عليه هللا صلى
 68 .. ربك ابسم رأواق انشقت السماء إذا يف وسلم عليه هللا صلى النيب مع سجدان
 22 ............ الوحي فرتة عن دثحي وهو وسلم عليه هللا صلى هللا رسول مسعت
 د ..... وسلم، يهعل هللا صلى حممد هدي اهلدي وخري هللا، كتاب  احلديث خري فإن
 46 ........................................... عليكم، أخشى الفقر ما فوهللا
 50 ..................................... يصلي وسلم عليه هللا صلى النيب كان
 ج .......................................... الناس يشكر ال من هللا يشكر ال
 40 ................................ عضوا عضوا املالئكة الختطفته مين دان لو
 16 .................................... كذب  هأن يرى حبديث عين حدث من

 45 ............................... دنيا وطالب علم طالب يشبعان ال منهومان
 39 ....................................... أظهركم؟ بني وجهه حممد يعفر هل

 50 .......................... الزابنية ألخذته انديه، دعا لو بيده، نفسي والذي
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 فهرس األبيات الشعرية.

 دا عد رواه الدمشقي غري. . . لدى ينهى الذى سواها سواه
 

15 

 . . .حجازهم لدى اعدده ينته مل
 

15 

ُبل  َقْصراً َرَوى اْبُن جماهدَوَعنْ  اَل  قـُنـْ  . . . َرآُه َومَلْ أَيُْخْذ ِبِه ُمتَـَعمِّ
 

43 
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 فهرس األعالم.

 59 ........................................................... عبلة أيب ابن
 65، 63 ........................................................ جزي ابن
 24، 23، 21 ................................................... حجر ابن
 15، 14 ......................................................... حزم ابن
 30 ............................................................. خالويه ابن
 43 ............................................................. ذكوان ابن
 64، 63، 49، 27، 26، 25، 12 ........................... عاشور ابن
 59 .............................................................. عامر ابن
 66، 62، 50، 49، 45، 19 ................................. عباس ابن
 62، 59، 35، 28، 23، 13 ................................... كثري  ابن
 68، 66، 65، 64، 63، 62، 61، 58، 50، 49، 39 ....... جهل أبو
 56 .............................................................. حيوة أبو
 43 ...................................................... البصري عمرو أبو
 11 ..................................................... األندلسي حيان أيب
 13 ..................................... الكوراين عثمان بن إمساعيل بن أمحد

 11 .................................................. ال سوي حقي إمساعيل
 61 ،42، 27 .................................................... األلوسي
 44، 12، و ................................................. الط ي اإلمام
 25، 23، 15 ..................................................... الزرقاين

 64، 54، 53، 52، 42، 41، 29، 28، 24 .................. الزصشري
 22، 18، 17، 13 ............................................. السيوطي
 43، 42 ......................................................... الشاطيب
 46، 39 ....................................................... الشنقيطي
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 44، 35 ........................................................ الشوكاين
 34 .............................................................. الضحاك
 11 ............................................................... القامسي
 61، 53، 36، 11 ............................................... القرطيب
 59، 56، 44، 43 ............................................. الكسائي
 63، 55، 45، 33 ................................................ الكليب
 14، 13 ........................................................ تريدياملا

 20، 16 .......................................................... النووي
 43 ........................................................ هشام بن خلف
 56 ........................................................... علي بن زيد
 43 .................................................................. شعبة
 59، 43 ............................................. النجود أيب بن عاصم
 23 ...................................................... شرحبيل بن عمرو
 33 .................................................................. قتادة
 34 ......................................................... األحبار كعب
 81، 43، 42، 19 ................................................ جماهد
 39 .................................................. الشنقيطي األمني حممد
 10 ........................................................ رضا رشيد حممد
 10 ...................................................... سليمان بن مقاتل
 43 ..................................................... الرمحن عبد بن انفع
 59، 43 ............................................................ ورش

 59 ....................................................... رمياحلض يعقوب
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 فهرس املصادر واملراجع.
 مشقيالد إمساعيل بن الرمحن عبد الدين شهاب، األماين حرز من املعاين إبراز
 (.العلمية الكتب دار) أبو شامة ،

 حممد بن ينالغ بدع بن حالفتا  عبد،  البدور الزاهرة يف القراءات العشر املتواترة
 .( لبنان – بريوت العريب، الكتاب دار،)  ،القاضي

: املتوىف) الدين لجال بكر أيب بن الرمحن عبد، لإلمام اإلتقان يف علوم القرآن
 .هـ1394 ،للكتاب مةالعا املصرية اهليئة، إبراهيم الفضل أبو حممد: قيق، حت (هـ911

 بن حبان نب أمحد بن حبان بن ، حملمدحبان ابن صحيح تقريب يف اإلحسان
 علي نالدي الءع األمري: بالُبس ، ترتي لدارمي،ا حامت، أبو التميمي، َمْعبَد، بن معاذ
 ،ةالرسال مؤسسة -)بريوت  األرنؤوط، ط األوىل، الفارسي، حتقيق: شعيب بلبان ابن

 م( 1988 - هـ 1408
 بن حممد لعماديا ودالسع يب، ألإرشاد العقل السليم إىل مزااي الكتاب الكرمي

 .لعريبا الرتاث إحياء دار - بريوت،  (هـ982: املتوىف) مصطفى بن حممد

 مدحم بن حممد كرمال أيب بن علي احلسن يب، أل الصحابة معرفة يف الغابة أسد
 علي ، حتقيق:ألثريا ابن الدين عز اجلزري، الشيباين الواحد عبد بن الكرمي عبد بنا

 هـ1415، علميةال الكتب دار، )األوىل، ط  املوجود عبد أمحد عادل - معوض حممد
 (،م 1994 -

 ردا،  يالسيوط دينال جالل بكر أيب بن الرمحن عبدلإلمام  رار ترتيب القرآنأس
 .والتوزيع للنشر الفضيلة

 حجر نب أمحد نب حممد بن علي بن أمحد الفضل يباإلصابة يف متييز الصحابة، أل
 - تبريو ، )ألوىلا، ط معوض حممد وعلى املوجود عبد أمحد عادل: حتقيق ،العسقالين

 (هـ 1415، ميةالعل الكتب دار
 لبنان) ،شنقيطيال األمني حممد، للشيخ أضواء البيان يف إيضاح القرآن ابلقرآن

 (.  هـ 1415، التوزيع و النشر و للطباعة الفكر دار - بريوت –
 إمساعيل - محيدان حممد أمحد -الدعاس عبيد أمحد، لـالكرمي القرآن إعراب
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 (.  هـ 1425، الفارايب ودار املنري دار - دمشق، )األوىل ط ،القاسم حممود
 : ملتوىفا) درويش مصطفى أمحد بن الدين يي، حملإعراب القرآن وبيانه

 1415،  معيةاجلا للشئون اإلرشاد دار - محص -سورية ، الرابعة ، ط: (هـ1403
 .ـه

 ،الدمشقي زركليال فارس، بن علي بن حممد بن حممود بن الدين ، خلري األعالم
 م( 2002للماليني،   ار العلمد عشر، ) ط اخلامسة

 حلازميا موسى بن حممد بكر يب، ألما اتفق لفظه وافرتق مسماهأو  األماكن
 رتمجةوال للبحث ةاليمام دار، )اجلاسر حممد بن محد حتقيق: ،الدين زين اهلمداين،
 (هـ 1415، والنشر

 ابرج بن القادر دعب بن موسى بن ابرجل ، الكبري العلي لكالم التفاسري أيسر
 كتبةم - ورةاملن دينةامل - السعودية العربية اململكة، )اخلامسة ط ،اجلزائري بكر أبو

 (.  هـ1424واحلكم، العلوم
شار بم بن لقاس، أليب بكر حممد بن اإيضاح الوقف واإلبتداء يف كتاب هلل

طبوعات م –ق األنباري النحوي ، حتقيق: حمي الدين عبد الرمحن رمضان، ) دمش
 هـ(.  1390ة العربية بدمشق، جممع اللغ

 :توىفامل) سمرقنديال إبراهيم بن أمحد بن حممد بن نصر الليث يب، ألحبر العلوم
 .( هـ373

 بن يوسف نب علي بن يوسف بن حممد حيان يب، ألالتفسري يف احمليط البحر
 - بريوت، مجيل دحمم صدقي: ، حتقيق (هـ745: املتوىف) األندلسي الدين أثري حيان
 .ه1420، ط الفكر دار

 مث البصري قرشيال كثري  بن عمر بن إمساعيل الفداء ، أليبوالنهاية البداية
 - هـ ،1408 ،العريب الرتاث إحياء شريي، ط األوىل، )دار علي: الدمشقي، حتقيق

 م( 1988
 عبد، ل والدُّرة الشاطبية طريقي من املتواترة العشر القراءات يف الزاهرة البدور

 دار - بريوت – لبنان، (هـ1403: املتوىف) القاضي حممد بن الغين دعب بن الفتاح
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 .العريب الكتاب

) دار  حلسيينازال ، حملمد بن حممد بن عبد الر اتج العروس من جواهر القاموس
 اهلداية (. 
عساكر،  اببن املعروف هللا هبة بن احلسن بن علي القاسم أليب ،دمشق اتريخ

 هـ 1415 -توزيع وال والنشر للطباعة الفكر )دار ي،العمرو  غرامة بن عمرو: حتقيق
 م( 1995 -

 علييق: ، حتق العك ي احلسني بن هللا عبد البقاء يب، ألالتبيان يف إعراب القرآن
 (.   وشركاه احلليب البايب عيسى، )البجاوي حممد

 ، ونسيالت عاشور نب الطاهر حممد بن حممد بن الطاهر مدحمل ،التحرير والتنوير
  (هـ 1984 للنشر التونسية الدار  -ونست)

 علي بن الرمحن دعب الفرج أبو الدين مال، جلالغريب تفسري يف األريب تذكرة
 الكتب ارد - بريوت – لبنان، )األوىل ، طالسيد فتحي طارل حتقيق: ،اجلوزي
 (.  هـ 1425 العلمية،

 ازقَاميْ  بن مانعث بن أمحد بن حممد هللا عبد أبو الدين شمس، لاحلفاظ تذكرة
 -هـ1419، العلمية الكتب دار - بريوت – لبنان) األوىل، ط ، ،الذهيب
 (.م1998

 ابن هللا عبد بن مدحم بن أمحد بن حممد القاسم، يبأل ،:التنزيل لعلوم التسهيل
 ركةش - وتبري ، )وىلاأل ، طاخلالدي هللا عبد الدكتور، حتقيق: الغرانطي جزي الكليب

 (.  هـ 1416، ألرقما أيب بن األرقم دار
 حممد بكر أبو :مجعها،  التسرتي هللا عبد بن سهل حممد أيب، التسرتي تفسري

 - لعلميةا رالكتبدا _  بريوت، )األوىل ، طالسود عيون ابسل حممد: ، حتقيقالبلدي
 (.  هـ 1423، بيضون علي حممد منشورات

 .هـ 1383، لعربيةا الكتب إحياء دار - القاهرة،  عزت مدحمل ،احلديث التفسري
: املتوىف) العثيمني حممد بن صاحل بن دحملم ـ جزء عم ـ تفسري العثيمني

 للنشر الثراي دار - الرايض، الثانية ، ط:السليمان انصر بن فهد، حتقيق: (هـ1421
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 .ه 1423 والتوزيع،
 مث لبصريا القرشي كثري  بن عمر بن إمساعيل الفداء يب، ألتفسري القرآن العظيم

 طيبة دار ،انيةالث، ط: سالمة حممد بن سامي، حتقيق: (هـ774: املتوىف) قيالدمش
 .م 1999 - هـ1420، والتوزيع للنشر

 السمعاين وزىاملر  أمحد ابن اجلبار عبد بن حممد بن نصورمل ،القرآن تفسري
 ،األوىل ، ط:نيمغ بن عباس بن وغنيم إبراهيم بن ايسر: ، حتقيق (هـ489: املتوىف)

 .هـ1418، الوطن دار - الرايض – السعودية

 رالفك ارد - هرةالقا، ) اخلطيب يونس الكرمي عبد، لالتفسري القرآين للقرآن
  (.العريب

مود حم بن دحمم نب حممد منصور يبأل تفسري املاتريدي = أتويالت أهل السنة،
 -نلبنا بريوت،، وىلاأل، ط: ابسلوم جمدي. د: حتقيق،  (هـ333: املتوىف) ،املاتريدي

 .م 2005 - هـ 1426 ، العلمية الكتب دار
 األوىل، ط: ،(هـ1371: املتوىف) املراغي مصطفى بن محد، ألتفسري املراغي

 .ه 1365، مبصر وأوالده احلليب الباىب مصطفى ومطبعة مكتبة شركة

، لزحيليا مصطفى بن ةوهب .دلـ  ،واملنهج والشريعة العقيدة يف املنري التفسري
 .ه 1418، املعاصر الفكر دار - شقدم، الثانيةط: 

ن عبد هللا بألمني اد حملم تفسري حدائق الروح والرحيان يف روايب علوم القرآن،
 لنحاة،اار طول د –بريوت  –األرمي العلوي اهلرري الشافعي ، ط: األوىل، لبنان 

 هـ.1421

 محيد بن فتوح بن هللا عبد بن فتوح بن مد، حملتفسري غريب ما يف الصحيحني
، صحيحنييب ما يف ال، تفسري غر نصر أيب بن هللا عبد أبو احلَِميدي امليورقي األزدي
 – القاهرة - السنة تبةمك) األوىل،، ط  العزيز عبد سعيد حممد زبيدة:الدكتورةحتقيق:  
 (1995 - 1415،  مصر

 يعقوب بن مدحم طاهر أبو الدين د، جملعباس ابن تفسري من املقباس تنوير
 (.  العلمية الكتب دار - لبنان، ) دىالفريوزآاب
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 ،وىل : األطالتوقيف على مهمات التعريف حملمد عبد الرؤوف املناوي، 
 ه.1410 دار الفكر ، -بريوت ، دمشق 

، الثالثةط  ،قاهريال املناوي الرؤوف عبد مد، حملالتيسري بشرح اجلامع الصغري
 (.  هـ1408، الشافعي اإلمام مكتبة -الرايض )

 أمحد :ط ي، حتقيق جرير ال بن حممد جعفر يبأل ،القرآن أتويل يف لبيانا جامع
 .م 2000 -هـ  1420الرسالة ، مؤسسة ،األوىل: شاكر، ط حممد

 أيب بن أمحد بن مدحم هللا عبد يبأل ،القرطيب تفسري=  القرآن ألحكام اجلامع
الثانية،  ، ط:طفيشأ موإبراهي ال دوين أمحد:  حتقيق،  القرطيب األنصاري فرح بن بكر

 .هـ1384 املصرية الكتب دار  - القاهرة
 محد بن سناحمل دعب، لاحلث على اتباع السنة والتحذير من البدع وبيان خطرها

 . (45/  1)( هـ1425، سفري مطبعة) األوىل، ط ،البدر العباد
 بن لفخ بن فريه بن لقاسم، لالسبع القراءات يف التهاين ووجه األماين حرز

 ودار ىاهلد ارد مكتبة)، الرابعة ، طالزعيب متيم حممد: الشاطيب ، حتقيق الرعيين أمحد
 (.  هـ 1426، القرآنية للدراسات الغواثين

 نب أمحد لدينا شهاب العباس يب، ألاملكنون الكتاب علوم يف املصون الدر
 - مشقد، اخلراط حممد أمحد الدكتور: السمني احلليب ، حتقيق الدائم عبد بن يوسف
 .القلم دار

 نب علي بن احلسني بن محد، ألالشريعة صاحب أحوال ومعرفة النبوة دلئل
 الكتب ارد - بريوت)، األوىل ط ،البيهقي بكر أبو اخلراساين، اخُلْسَرْوِجردي موسى
 (هـ 1405، العلمية

 أبو املوىل لوتاخل احلنفي اإلستانبويل مصطفى بن حقي مساعيلإل ،روح البيان
 (.الفكر دار - بريوت، ) الفداء

 نب مودحم الدينهاب لش ،املثاين والسبع العظيم القرآن تفسري يف املعاين روح
 دار - تبريو ، ألوىلا ، ط:عطية الباري عبد علي: ، حتقيق  األلوسي احلسيين هللا عبد

 .ه 1415، العلمية الكتب
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 بن علي نب لرمحنا عبد الفرج أبو الدين مال، جل زاد املسري يف علم التفسري
، العريب بالكتا ارد -بريوت، األوىل ، ط:املهدي الرزال عبد: ،  حتقيق اجلوزي حممد

 .هـ 1422
 شداد بن بشري بن إسحال بن األشعث بن سليمان داود ، أليبداود أيب سنن

ِجْستاين األزدي عمرو ابن  كتبةامل - ميد، )بريوتاحل عبد الدين حميي حممد: حتقيق السِّ
 ا(صيد العصرية،

 أبو لرتمذي،ا الضحاك، بن موسى بن َسْورة بن عيسى بن ، حملمدالرتمذي سنن
 وإبراهيم (3 جـ) يالباق عبد فؤاد وحممد (2 ،1 جـ) شاكر حممد أمحد عيسى،  حتقيق:

 مكتبة شركة -ر ، ط الثانية، )مص(5 ،4 جـ) الشريف األزهر يف املدرس عوض عطوة
 م(. 1975 - ـه 1395احلليب،  البايب مصطفى ومطبعة

امْياز قَ ان بن بن عثم مشس الدين أبو عبد هللا حممد بن أمحد، النبالء أعالم سري
الثالثة ، ط  ،ؤوط جمموعة من احملققني إبشراف الشيخ شعيب األران حتقيق:  ،الذهيب

 (،م 1985هـ /  1405، مؤسسة الرسالة)
: توىفامل) النووي شرف بن حيىي الدين حميي زكراي يب، أل مسلم على النووي شرح

 .العريب الرتاث إحياء دار -بريوت  الثانية،، ط:  (هـ676
 وىل،باين، ط األالدين األل انصر حممد الرمحن للشيخ أيب عبد ،داود أيب صحيح
 م(. 2002 - هـ 1423والتوزيع،  للنشر غراس مؤسسة -)الكويت 

 حممد :حتقيق ،ياجلعف البخاري عبدهللا أبو إمساعيل بن مد، حملصحيح البخاري
 ،باقيال عبد فؤاد حممد ترقيم - النجاة طول دار، )األوىل، ط الناصر انصر بن زهري

 (هـ1422
 احلاج بن الدين، انصر حممد الرمحن عبد ، أليبوزايداته الصغري اجلامع صحيح

 اإلسالمي( األلباين، )املكتب األشقودري آدم، بن جنايت بن نوح
 حممدحتقيق:  ،النيسابوري القشريي احلسن أبو احلجاج بن سلم، ملصحيح مسلم

 (العريب الرتاث إحياء دار - بريوت، )الباقي عبد فؤاد
 الصابوين دار - القاهرة، األوىل ط: ،الصابوين علي مد، حملصفوة التفاسري
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 .ه 1417، والتوزيع والنشر للطباعة

 لبصري،ا لوالء،اب ياهلامش منيع بن سعد بن حممد هللا عبد يبأل ،الكربى الطبقات
 - بريوت) وىل،األط  ،عطا القادر عبد حممد: حتقيق، سعد اببن املعروف البغدادي

 (.م 1990 - هـ 1410،العلمية الكتب دار
 ىل،األو ، ط ، طبقات املفسرينوي األدنه حممد بن أمحد،  طبقات املفسرين

 -هـ1417 ،حلكموا العلوم مكتبة / - السعودية 1) اخلزي صاحل بن سليمانحتقيق: 
 (.م1997

 علي: حتقيق ،طيالسيو  الدين جالل بكر، أيب بن الرمحن عبد، لطبقات املفسرين
 ( . 1396 ،وهبة مكتبة  - القاهرة )األوىل، ، ط عمر حممد

 بن أمحد بن حممد بن علي بن أمحد الفضل يب، أل األسباب بيان يف العجاب
 .ياجلوز  ابن دار، األنيس حممد احلكيم عبد ، حتقيق:العسقالين حجر

 ىاحلنف لغيتاىبا أمحد بن حممود حممد يب، ألعمدة القاري شرح صحيح البخاري
 (.العريب الرتاث إحياء دار - بريوت) ،العيىن الدين بدر

 نب مساعيلإ بن أمحد الدين شهاب، لغاية األماين يف تفسري الكالم الرابين
 كوكصو  مصطفي مدحم: حتقيق، (ـه893: املتوىف) احلنفي مث الشافعيّ  الكوراين عثمان

 - هـ 1428، ةاالجتماعي العلوم كلية  صاقراي جامعة  –تركيا، (دكتوراه رسالة)
 .م 2007

 نب حممد ،اجلزري ناب اخلري أبو الدين شمس، ل غاية النهاية يف طبقات القراء
 (،سربرجسرتا. ج هـ1351، تيمية ابن مكتبةط األوىل، ) ،يوسف بن حممد

 القمي حسني بن حممد بن احلسن الدين نظامل ،ورغائب الفرقان غرائب القرآن
، يهالعلم بالكت ارد - بريوت، )األوىل ، طعمريات زكراي الشيخ ، حتقيق: النيسابوري
 (.  هـ 1416

 ربك أبو ين،السجستا عزير بن مد، حملالقلوب بنزهة املسمى القرآن غريب
، تيبةق دار - ايسور ، )األوىل ، طمجران الواحد عبد أديب حممد، حتقيق:  العزيري
 41(.  هـ 1416
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 لفضلا أبو حجر بن علي بن محد، ألالبخاري صحيح شرح الباري فتح
 عبد نب لعزيزا عبدمة: ، تعليق العالالباقي عبد فؤاد حممد ، حتقيق: الشافعي العسقالين

 (1379  - املعرفة دار - بريوت، )ابز بن هللا
: املتوىف) يمينال الشوكاين هللا عبد بن حممد نب علي بن مد، حملفتح القدير

، الطيب الكلم دار كثري،  ابن دار - دمشق – بريوت، األوىل ، ط: (هـ1250
 .هـ 1414

 ، طالقاضي ينالغ عبد بن الفتاح عبد، لالقرآن آى عد يف احلسان الفرائد
 (هـ 1404، املنورة ابملدينة الدار مكتبة، )األوىل

 انية،الث ، ط يرياجلز  عوض حممد بن الرمحن عبد، لربعةاأل املذاهب على الفقه
 (.  هـ 1424 العلمية، الكتب دار - بريوت – لبنان)

 قاهرةال، )عشر السابعة ، ط الشاريب حسني إبراهيم قطب سيد، لالقرآن ظالل يف
 (.  هـ 1412، الشرول دار - بريوت –

 محد،أ بن روعم نب حممود القاسم يب، ألالكشاف عن حقائق غوامض التنزيل
، العريب الكتاب دار - بريوت، الثالثة ، ط:(هـ538: املتوىف) هللا الزصشري جار

 .هـ 1407

 بنا الرمحن عبد الفرج أبو الدين مال، جلكشف املشكل من حديث الصحيحني
 (لوطنا دار - الرايض، )البواب حسني علي ، حتقيق:اجلوزي حممد بن علي

 عمر بن اهيمإبر  بن حممد بن علي الدين عالءل ،نزيللباب التأويل يف معاين الت
، العلمية لكتبا دار - بريوت، األوىل، ط: ابخلازن املعروف احلسن، أبو الشيحي
 .هـ 1415

 لدمشقيا علي بن عمر الدين سراج :حفص يب، ألاللباب يف علوم الكتاب
 ، طعوضم مدحم علي والشيخ املوجود عبد أمحد عادل الشيخحتقيق:  ، النعماين
 (.  هـ 1419، العلمية الكتب دار -بريوت – لبنان، )األوىل

 ،الفكر دار - مشقد، )األوىل ، ، طالسراج علي مدحمل ،اللغة قواعد يف اللباب
 (.  هـ 1403
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 منظور بنا الدين مجال الفضل، أبو على، بن مكرم بن مد، حمللسان العرب
  (هـ 1414، صادر دار - تبريو ، )الثالثة، ط اإلفريقى الرويفعى األنصاري

لثاين/ اانون ون ك، لصبحي الصاحل ،: ط الرابعة والعشر مباحث يف علوم القرآن
 ، )دار العلم للماليني( .2000يناير 

 املدينة) ،بالل وأب اخلراط، حممد بن محد، ألجملتىب من مشكل إعراب القرآنا
 (.  هـ 1426 الشريف، املصحف لطباعة فهد امللك جممع -  املنورة

 سليمان بن بكر أيب بن علي الدين نور احلسن ، أليبالفوائد ومنبع الزوائد جممع
 هـ، 1414 -القاهرة  القدسي، مكتبة القدسي، ) الدين حسام: اهليثمي، حتقيق

 م( 1994
 ،حلسنيا أبو لرازي،ا القزويين زكرايء بن فارس بن أمحد ،بن فارسال ،جممل اللغة

، الرسالة سسةمؤ  - بريوت، )الثانية ، طسلطان حملسنا عبد زهري: وحتقيق دراسة
 (م 1986 - هـ 1406

 عبد نب غالب بن قاحل عبد حممد يب، ألاحملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز
 عبد السالم عبدقيق: حت، (هـ542: املتوىف) احملاريب األندلسي عطية بن متام بن الرمحن
 .هـ 1422، العلمية لكتبا دار - بريوت، األوىل ، ط:حممد الشايف

 حلنفيا القادر عبد بن بكر أيب بن حممد هللا عبد أبو الدين زينل، خمتار الصحاح
 – بريوت، ةاخلامس ، ط:حممد الشيخ يوسف: حتقيق  ،(هـ666: املتوىف) الرازي
 .ه1420، النموذجية الدار - العصرية املكتبة  - صيدا

 بنا مدحم بن هللا دعب بن حممد احلاكم هللا عبد يب، أل الصحيحني على املستدرك
 ملستدركا، البيع بناب املعروف النيسابوري الطهماين الضيب احلكم بن نُعيم بن محدويه
 دار  - وتبري ) األوىل،، ط عطا القادر عبد مصطفى، حتقيق:   الصحيحني على

 ( 1990 – 1411، العلمية الكتب
 بن هالل بن حنبل بن حممد بن دأمح هللا عبد أليب حنبل، بن أمحد اإلمام مسند

 هللا عبد د: افوآخرون، إشر  مرشد، عادل - األرنؤوط شعيب: الشيباين، حتقيق أسد
 م(2001 - هـ 1421 -الرسالة  الرتكي، ط األوىل، )مؤسسة احملسن عبد بن
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 الدين، ويل هللا، عبد أبو العمري، اخلطيب هللا عبد بن مدحمل ،مشكاة املصابيح
، مياإلسال باملكت - تبريو ) الثالثة،، ط األلباين الدين انصر حممد: قيقحت ،الت يزي
 م (1985

 ارصت بن مدحم بن مَحّوش طالب أيب بن مكي حممد يبأل ،مشكل إعراب القرآن
 حامت. د: ، حتقيق (ـه437: املتوىف) املالكي القرطيب األندلسي مث القريواين القيسي
 .ه1405، الرسالة مؤسسة - بريوت الثانية، ، ط:الضامن صاحل

 الفراء نب حممد بن ودمسع بن احلسني حممد يب، ألالقرآن تفسري يف التنزيل معامل
 - بريوت األوىل،: ط، املهدي الرزال عبد: ، حتقيق(هـ510: املتوىف) الشافعي البغوي
 .ه 1420، العريب الرتاث إحياء دار

 لفراءا الديلمي رمنظو  بن هللا عبد بن زايد بن حيىي زكراي يبأل معاين القرآن
 حالفتا  عبد/  ارالنج علي حممد/  النجايت يوسف أمحد: ، حتقيق (هـ207: املتوىف)

 .ةوالرتمج للتأليف املصرية دار - مصر، األوىل ، ط:الشليب إمساعيل
 حالإس أبو ،سهل بن السري بن براهيم، إل معاين القرآن وإعرابه للزجاج

 .ه 1408، الكتب عامل - بريوت، األوىل: ط ،(هـ311: املتوىف) الزجاج

 هللا بدع أبو لدينا ، لشهاباألديب معرفة إىل األريب إرشاد=  األدابء معجم
 دار - ىل، )بريوتعباس، ط األو  احلموي، حتقيق: إحسان الرومي هللا عبد بن ايقوت
 م( 1993 - هـ 1414اإلسالمي،  الغرب

 الدمشق لةكحا  الغين عبد بن براغ حممد بن رضا بن عمر، لمعجم املؤلفني
 (.العريب الرتاث إحياء دار بريوت، - املثىن مكتبة)

 /تالزاي دأمح/  صطفىم إبراهيم)ابلقاهرة،  العربية اللغة ، جملمعالوسيط املعجم 
 الدعوة( ، )دار(النجار حممد/  القادر عبد حامد

، سنياحل أبو ،ازيالر  القزويين زكرايء بن فارس بن محدأل ،اللغة مقاييس معجم
 (. هـ1399، الفكر دار، )هارون حممد السالم عبد: حتقيق

 حممد هللا عبد أبو الدين شمس، لمعرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار
 -هـ 1417 - العلمية الكتب دار، )األوىل، ط الذهيب قَامْياز بن عثمان بن أمحد بنا
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 (.م1997

 بابلراغ عروفامل حممد بن احلسني اسمالق يب، ألالقرآن غريب يف املفردات
 لقلم،ا دار - تبريو  دمشق، )األوىل، ط الداودي عدانن صفوان: قيقحت ،األصفهاىن

 (.هـ 1412، الشامية الدار
بريوت ،  –لفكر ر احملمد عبد العزيز الزرقاين، ط: األوىل، دا مناهل العرفان،

 .م 1996
 لعزيزا عبد: ق، حتقي الدين شرف عفرجل ،املوسوعة القرآنية خصائص السور 

، ميةاإلسال اهباملذ بني التقريب دار -بريوت، ط: األوىل،  ير التوجي عثمان بنا
 .هـ 1420

 حزم بن سعيد بن دأمح بن علي حممد يب، أل الكرمي القرآن يفالناسخ واملنسوخ 
 لكتبا دار -وت بري ط: األوىل،  البنداري سليمان الغفار عبد. د: حتقيق، الظاهري
 ه.1406 العلمية،

 نصاري،األ هللا بيدع بن حممد بن الرمحن ، لعبداألدابء طبقات يف األلباء نزهة
 -ردن ألا)ط الثالثة،  السامرائي، األنباري، حتقيق: إبراهيم الدين كمال  ال كات، أبو

 م( 1985 - هـ 1405 املنار، مكتبة -الزرقاء 
 بصريال حبيب بن مدحم بن حممد بن علي احلسن يبأل ،النكت والعيون

 بريوت، مالرحي عبد نب املقصود عبد ابن السيد ، حتقيق: ابملاوردي الشهري البغدادي،
 .العلمية الكتب دار  - لبنان /

 ائلرس موعةجمقيق: ، حت طالب أيب بن مكي حممد يب، ألاهلداية اىل بلوغ النهاية
 : د.أ إبشراف ، ارقةالش جامعة - العلمي والبحث العليا الدراسات بكلية جامعية
 ةإلسالميا لدراساتوا الشريعة كلية  - الشارقة جامعة، )األوىل ، طالبوشيخي الشاهد

 (. هـ 1429، والسنة الكتاب حبوث جمموعة -
 لثراث،اياء لصالح الدين خليل أيبك الصفدي ، دار إح الوايف ابلوفيات،

 .م2000
 حسان أستاذ أبو مجال ر، إعداد الدكتو ومنهاجا   التفسري مادة يف التجديد
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 شبكة األهلية األردن نشره يف موقع مكتبة الزرقاء جامعة – الشريعة مساعد كلية
 .www.tafsir.netالقرآنية  والدراسات التفسري
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