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   - دراسة تفسريية - يف القرآن الكريم احلروف املقطعة

  منوذجا  أ (ٱ )
 

 د. إحسان طه ياسين  
 قسم علوم القرآن ـ كلية التربية

 جامعة تكريت
 

    الرحيم الرمحن اهلل بسم
   المقدمة

السدد م ىنددد سدديهللنا و والصدد ةً  ، ندد ل القددرآن ليكددون لنعددالمين ندد يراأالحمددهلل ا الدد ي 
ون يرا وداىيا الد اا بإذنو وسراجا  رسنو ربو شاىهللاَ ومبشراأال ي  داا ىنيو وسنم  صند دمحمهلل 
  .حابو الغر الميامين وسنم تسنيما كثيراً وىند آلو الطيبين الطاىرين وأص، منيرا

   : ما بعهللأ
ىد  االتتصدا   أن يتنداول العنمداو و أن من مقهللمات االلت ام والتطبيق في ىد ا الدهللين فإ
وحينمدا نقدرأ ، والفهدم واالسدتنبا ، ص  بكتداب اا تعدالد مدن حيدش الشدك  والم دمونك  ما يت

والتدي يثدور ، نجدهلل سدورًا كثيدرة اسدتهنل بدالحروف المقطعدة )القرآن الكدريم( ى ا الكتاب المبارك
 .سرارىا والمعند المراد منهاأترى االستفهام ىن كنهها و بين الفينة واأل

الواردة في افتتاح بعض السدور  د من الحروف المقطعةتعهللدت الوجوه في المعند المرا
فكددان ، لددم يكددن كدد ل مددا ومنهددا ، ولبددفكددان منهددا مددا ىددو بعيددهلل تجدداوز حددهلل الق، القرآنيددة المباركددة
، جمع التأوي ت المشدهورة فدي معندد تند  الحدروفأن أومن ىنا فقهلل وددت ، ضمن حهلل القبول

ا مددا دىدداني الن يكددون ىدد ا البحددش بعنددوان وىدد ، التددرجي  عىنيددو مدد اإلجابددةذكددر مددا يمكددن أن أو 
 (.أنموذجاألم ) دراسة تفسيرية .مالحروف المقطعة في القرآن الكري)
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المتقدهللمين ، راو العنمداو والمفسدرينآأقوال و أشهر وكان منهجي في ى ا البحش ىرض 
ثددم  -وجددهلل  إن -دلددة معتمددهللاً ىنددد العقدد  والنقدد  ومناقشددة تندد  األ، دلددتهمأوالمتددأترين وذكددر 

 .ىنمأراو د واا تعالد قوال واآلرأيتو أقرب األ رجحل ما
 .وتاتمة احشمبث ثة البحش تقسيمو ىند ى ه المقهللمة و  ضرورةاقت ل 

ضدددم المطنددد  األول أندددوا  :  وفيدددو ث ثدددة مطالددد  الحدددروف المقطعدددة ، ومهدددفم : األولالمبحدددش 
م المطندد  الثالددش وضدد، وضددم المطندد  الثدداني إحصدداوات ىددن الحددروف المقطعددة، فددوات  السددور

  .طريقة قراوة الحروف المقطعة
العنمدداو فيهددا وأدلددتهم  أقددوالذكددرت فيددو  .ةعددالعنمدداو فددي الحددروف المقط أقددوال: المبحددش الثدداني

 .دلةبشك  ىام ، ومناقشة تن  األ
أقربهددا قبددواًل مصددحوباً بالحجددة االسددتقرا ية د واا فيددو رجحددل ، القددول الددراج : المبحددش الثالددش

 .مىنتعالد أ
  .ها أىم النتا ج التي توصنل اليها في ى ا البحشناولل فيأما الخاتمة فقهلل ت

كدد  مددا ننددي أحطددل بأىددي دّ أ يسددتحقو ، وال ي بنغددل الموضددو  مددانددنأىددي أدّ  وتتامدداً ال
ال العنمداو د ولسدل مدنهم د إنغهدا بقيد  فيهدا ، فتند  ةايدة اليا الحروف المقطعدة وبكد  مديتعندق بد

و أكددداد ، فدددِان وفقدددل فمدددن اا وتوفيقدددو ، وِان أتطدددأت  الجهدددهلل أو يدددوإلاتسدددع  لكنندددي بددد لل مدددا
ت نا بما ؤاواا تعالد أسأل أن يعنمنا ، وأن ينفعها بما ىنمنا ، وأن الي ى ا قصرت فمن نفسي ،

 .نسينا أو أتطأنا
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 المبحث األول

 مفهوم الحروف المقطعة

  .المطن  األول:  أنوا  فوات  السور
وكاندل العربيدة ىنيدو وسدنم د صدند اا د لقرآن الكريم ىند النبي محمهلل ن ل اا تعالد اأ

چ   ۅ ۋ  ۋ ٴۇ ې ې ۉ ۉ ې ې ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓچ : تعددالد اا قددال، ىددي لغددة القددرآن
وىددو  ، (6) 

افتتحدل ، ىشرة سورة وأربعبنغل سوره ما ة  اً يات وسور آاحتوى ، وإىجازتشريع و كتاب ىهللاية 
 .أنوا  كثيرة من أنوا  الك مب

ال يخددرج ، مددن الكدد م أنددوا عشددرة افتددت  اا تعددالد سددوره المباركددة فددي كتابددو المجيددهلل ب
 : (2)شيو من السور ىنها وىي

 : ى  وج  د وىو قسمان -االستفتاح بالثناو ىنيو  -أوال
چپ پ پ پچ  تعالد نحو قولو، أ د اإلثبات لصفات المهللح

(3).  
 .(4) چې   ى ى ۅۅ ۋ ۋ ٴۇ ې ېچ نحو قولو تعالد ، ب د التن يو من صفات النقص

چٱچ  نحو قولو تعالد، ثانيا د االستفتاح بحروف التهجي
(5). 

چ ھ ھچ نحو قولو تعالد ، ثالثا د االستفتاح بالنهللاو
(6). 

چے چ  نحو قولو تعالد، رابعا د االستفتاح بالجم  الخبرية
(7). 

چ ڦ ٱچ تامسا د االستفتاح بالقسم نحو قولو تعالد 
(8). 

چ ڇ ڇ  ڑچ نحو قولو تعالد ، د االستفتاح بالشر سادسا 
(9). 

چ ڇ ڇ چ چ چچ نحو قولو تعالد ، سابعا د االستفتاح باألمر 
(61). 

چ ې ې ې ى ى ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ېچ نحو قولو تعالد ، ثامنا د االستفتاح باالستفهام
(66).  

چڑ ڇ ڇ ڍ ڍچ   نحو قولو تعالد، تاسعا د االستفتاح بالهللىاو
(62). 

چڦ ٱچ نحو قولو تعالد ، االستفتاح بالتعني  ىاشرا د
(63). 
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فالحروف المقطعة ىي نو  من األنوا  العشرة التي افتدت  اا تعدالد بهدا سدوره المباركدة 
  .الك م أنوا تختنف بوضعها ىن باقي  وىي، في القرآن الكريم

 

  المطن  الثاني:  إحصاوات ىن الحروف المقطعة
و أ، الحدروف المقطعدة()ها بعض سور القرآن الكدريم بدد الحروف التي افتتحل بتسمد 

د رضدي اا  ةبعدض الصدحاب ةمدن تسدمي (الحدروف المقطعدة)ويرجع تسدميتها بدد (، حروف التهجي)
الحدروف ) : نهدم قدالواأىدن ىمدر وىثمدان وابدن مسدعود د رضدي اا ىدنهم د  يفقدهلل رو ، ىدنهم د لهدا

  .(64)(المقطعة من المكتوم ال ي ال يفسر
سدامي حدروف أوجدهللناىا نصدف القرآنيدة مننا الحدروف التدي افتدت  اا بهدا السدور أت اوإذ

، فاكددوال، والهدداو، والددراو، والصدداد، م ، والمدديملدد وا، لددفاأل : ربعددة ىشددر حرفدداَ أوىددي ، المعجددم
فهددي  منهددا مدا بددهللون حدد ف المكدررأ، والنددون، والقداف، والحدداو، والسددين، والطداو، والعددين، واليداو

 .(65)حرفاً  تسعة وىشرون
وا د  أمجمو  الحروف الم كورة فدي )ابن كثير د رحمو اا د قا ً   لنا اإلمام جمعهاوقهلل 

 .(66)(نص حكيم قاطع لو سر : يجمعها قول ، ربعة ىشر حرفاً أالسور بح ف المكرر منها 
، بتددهللأ القددرآن العبدديم بددالحروف المقطعددة فددي تسددع وىشددرين سددورة مددن سددوره المباركددةاو 
  : تيوىي كاآل -(67)ىند اتت ف العادين  –ومنها ما كان ج واً من آية  ةكان آي  منها ما

وىي آية  (الم)سورة آل ىمران افتتحل بد ، وىي آية منها (سورة البقرة افتتحل بد )الم
سورة ىود ، الر() سورة يونس افتتحل بد، منها آيةوىي  (المص)افتتحل بد  األىرافسورة ، منها

، عص( وىي آية منهايكه)سورة مريم افتتحل بد (، رال)سورة الحجر افتتحل بد (، رال)افتتحل بد 
سورة  ، وىي آية منها (طسم)سورة الشعراو افتتحل بد ، طو( وىي آية منها)سورة طو افتتحل بد 
سددورة العنكبددوت ، وىددي آيددة منهددا (طسددم)سددورة القصددص افتتحددل بددد  (طددس)النمدد  افتتحددل بددد 

سددورة لقمددان ، وىددي آيددة منهددا (الددم)سددورة الددروم افتتحددل بددد  ، يددة منهدداوىددي آ (الددم)افتتحددل بددد 
سددورة يددس ، وىددي آيددة منهددا (الددم)سددورة السددجهللة افتتحددل بددد ، وىددي آيددة منهددا (الددم)افتتحددل بددد 
وىدي  (حدم)سورة ةافر افتتحدل بدد ، افتتحل بد ) (، سورة  ، يس( وىي آية منها)افتتحل بد 
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     سدددددورة الشدددددورى افتتحدددددل بدددددد، وىدددددي آيدددددة منهدددددا (حدددددم)سدددددورة فصدددددنل افتتحدددددل بدددددد ، آيدددددة منهدددددا
سددورة الددهللتان ، وىددي آيددة منهددا (حددم)سددورة ال تددرف افتتحددل بددد ، منهددا تددانآي مدداوى (.ىسددقحم)

سدورة االحقداف ، وىدي آيدة منهدا (حدم)سورة الجاثيدة افتتحدل بدد ، ي آية منهاوى (حم)افتتحل بد 
  . ن()سورة القنم افتتحل بد (، ق) سورة ق افتتحل بد، افتتحل بد )حم( وىي آية منها

ىشرة سدورة تسع حيش وردت في ، وبه ا فان بعض الحروف المقطعة كانل آية كامنة
بمعدهللل آيدة واحدهللة لكد  ، ومجمو  آياتها ىندد ىدهلل الكدوفي ىشدرون آيدة، من السور الواردة فيها

واً مددن بدداقي السددور فكانددل جدد   أمددا، سددورة إال سددورة الشددورى فددإن الحددروف المقطعددة فيهددا آيتددان
 .فيها ةلنسور الوارد األولديات اآل

تمسدة   وأربعدة أ أوث ثدة  أوىندد حدرفين )ووردت الحروف المقطعة فدي بدهللايات السدور
حرف فسدن  أتمسة  إلدبنية كنماتهم ىند حرف وحرفين أ أنوكما ، هم في الك منكعادة افتنا

وكد ا ، المر( لم تعهلل آية) ،آية (المص)وك ا ، آية حيش وقعل (الم) ، في الفوات  ى ا المسن 
طدس( )و، يتدانآيدس( )و  (طدو، )آية فدي سدورتيها (طسم)الر( لم تعهلل آية في سورىا الخمس و )

ن( و )  ( و)كهديعص( آيدة و )يتدان و آىسدق( .)حدم، آيدة فدي سدورىا كنهدا (حم)ليسل بآية و
  .(68)(ال مجال لنقياس فيو توقيفي.. وى ا ىنم .)ق( ث ثتهما لم تعهلل آية

لوسدي وةيددره مدام اآلومدع ذلد  فقددهلل ذكدر اإل، اهدمور التوقيفيدة ال مجدال ل جتهدداد فيفداأل
السور كنها في ن الفوات  أما الكوفيون ف كروا بأ، يةآليس شيو من ذل   بأنوبما قالو البصريون 

 .(69)يات من ةير تفرقة آ
هلل مددن يسددتقرىو الحددروف المقطعددة الددواردة فددي افتتدداح بعددض سددور القددرآن المجيددهلل يجدد

 : جمنة إحصاوات ن كر منها
ن( فنددم ، إال حرفددي )ك –ىنددد اتددت ف بينهددا  -تكددرر مددرات ورود الحددروف المقطعددة 

 .يتكررا ب  ذكرا مرة واحهللة فقط
وىددو نفددس ىددهللد ، ىددهللد الحددروف المقطعددة بددهللون حدد ف المكددرر تسددعة وىشددرون حرفددا

 .فقهلل ذكرت في تسع وىشرين سورة، السور التي افتتحل بها تن  الحروف
 : ترتي  ن ول السور المفتتحة بالحروف المقطعة ىند المشهور ىو
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، يددونس، القصددص، النمدد ، الشددعراو، طددو، مددريم، يددس، األىددراف،  ، ق، سددورة القنددم
، األحقداف، الجاثيدة، الدهللتان، ال تدرف، الشدورى، فصدنل، ةدافر، لقمان، الحجر، يوسف، ىود

 .  الرىهلل، انآل ىمر ، البقرة، العنكبوت، الروم، السجهللة، إبراىيم
وبه ا )ىند المشهور( فإن أول سورة مكية ن لل مفتتحة بالحروف المقطعة ىي سدورة 

   .وآترىا سورة الرىهلل، وأول سورة مهللنية منها ىي سورة البقرة، وآترىا سورة العنكبوت، القنم
والحدددروف المقطعدددة التددددي افتدددت  اا بهددددا بعدددض سددددوره مقسدددمة ىنددددد أنصددداف أجندددداس 

أربعددة ىشددر حرفدداً ليددهللل بالمدد كور ىنددد ةيددره وليعرفددوا أن ىدد ا الكدد م )كنهددا أي الحددروف العربيددة  
والد ي تنقسدم إليدو ىد ه الحدروف ىندد مدا قسدمو ، منتبم من الحروف التدي ينبمدون بهدا ك مهدم

، والهدداو، الحدداو) : مددثً  ىشددرة حددروف وىددي (21)فالمهموسددة، أىدد  العربيددة وبنددوا ىنيهددا وجوىهددا
ومدددا سدددوى ذلددد  فهدددي  (والسدددين، والصددداد، والتددداو، والفددداو، والثددداو، نوالشدددي، والكددداف، والخددداو
، الصداد) : والحروف التي ذكرت فدي أوا د  السدور مدن المهموسدة ىدو نصدفها وىدي، (26)مجهورة
والمجهددورة ثمانيددة ىشددر حرفدداً ذكددرت نصددفها فددي أوا دد   ، (والحدداو، والسددين، والهدداو، والكدداف

، والطدداو، والعددين، والددراو، والمدديم، والدد م، )األلددف : وىددي بددالحروف المقطعددة السددور المفتتحددة
..، .(24)وال القدددة ، (23)والرتددداوة، (22)وكددد ا ىددد ا الحدددال فدددي الشدددهللة، والندددون(، واليددداو، والقددداف

فنيسل ىناك مجموىة ذات صفة واحهللة إال وذكر نصفها في فوات  السور فاكتفد بما ذكر ىدن 
أجنداس الحدروف العربيدة ىكد ا دون زيدادة أو  فتقسديم الحدروف المقطعدة ىندد أنصداف، (25)ةيره

  .ب  ىو ترتي  بهلليع يهللل ىند دقة في اإلحكام ، نقصان لم يكن محض صهللفة
  

 المطن  الثالش:  طريقة قراوة الحروف المقطعة.
مدددا ورد لندددا فدددي كتددد  الحدددهلليش أو التدددأريال أو ةيرىمدددا أي اتدددت ف فدددي طريقدددة قدددراوة 

 )بدد  (ن تتبدع )الحدروفألكن ما معند و ، هم الصحيحة لهامما يهللل ىند قراوت، الحروف المقطعة
 ؟  (المقطعة

سدددماو ولهدددا أن الحدددروف لهدددا أل، ن كددد  حدددرف ينطدددق بمفدددردهأىدددو  (مقطعدددة)ن معندددد إ
   . فعندددهللما تقدددول.باسدددمو.. فالنددداس حدددين يتكنمدددون ينطقدددون بمسدددمد الحدددرف ولددديس .مسدددميات
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 فاأللفاظكاف وتاو وباو   :  ها تقولن تنطق بأسماأردت أذا إف، تنطق بمسميات الحروف (كت )
ال إوال ينطق بأسماو الحروف ، مسمياتها الحروف التي رك  الك م منها، التي يتهجد بها أسماو

مدددا ذلددد  الددد ي لدددم يدددتعنم فقدددهلل ينطدددق بمسدددميات الحدددروف ولكندددو ال ينطدددق أ، مدددن تعندددم ودرس
الحددروف تنطددق بأسددما ها  نإ، نجددهلل فددوات  السددور التددي تبددهللأ بأسددماو الحددروف إننددا. ثددم .بأسددما ها

لكنها تنطدق بمسدمياتها  أترىو سور أ، ترى افتتحل بها سورةأنجهلل نفس الكنمة مثً  في آية و 
، ألددف)ولهدا سدورة البقددرة تنطقهدا بأسددماو الحدروف أوا دد  بعدض السددور أفدي  (مالدد) فدد، ال بأسدما ها

چۀہہہچ تعددالد اا قددال، )سددورة الشددرح(  فددي ا تنطقهددا بمسددميات الحددروفمددبين (مدديم، الم
(26) 

چڑڇڇڍڍڌڌچ قال تعالد، وفي سورة الفي 
وال ي جع  قراوة )الم( في سورة البقرة ، (27)

دد     وفي سورة الشرح والفي  بمسميات الحدروف ىدو رسدول اا، بأسماو الحروف ال بمسمياتها
، ىكد ا إليدو صند اا ىنيو وسنم د الد ي سدمعو مدن جبريد  د ىنيدو السد م د ىدن اا تبدارك وتعدالد

ن ى ه تقرأ أن تسمعو لتعرف أال بعهلل إن تقرأه أف  يجوز ، صنو السما أالقرآن الكريم  أنبمعند 
)إذ   (28)واحدهللة فدي االثندينفدي العصدر األول  ةالكتابد أن مع (الم)والثانية تقرأ ، (ميم، الم، ألف)

ة اإلىدراب فدالقوم  كانل المصاحف العثمانيدة مجدردة مدن الدنقط والشدك  والشدهللة والمدهللة وى مد
ثدم بعدهلل ، قدراوة صدحيحة اولم يكدن فدي زمدنهم نحدٌو فكدانوا يقرؤونهد، كانوا ىربا ال يعرفون النَّحن

  .(29)(ذل  وضع النحو وجع  اإلىراب في المصاحف في ىصر التابعين
ما يفص  ىن بيان  د صند اا ىنيو وسنمد بعهلل ى ا نقول مستفهمين ى  ورد ىن النبي 

 لد فيها ؟ مراد اا تعا
 أجم فما ، ن يفسر القرآن بالقرآنأص  الطرق لتفسير القرآن الكريم ىو أ أنال ش  

ثدم ، تدرآومدا اتتصدر فدي مكدان فقدهلل بسدط فدي موضدع ، تدرآفي مكان فانو قهلل فسر في موضدع 
 ٿچ                     : قال اا تعالد، شارحة وموضحة لو فإنهابعهلل ذل  تفسير القرآن بالسنة 

چڦ ڤ  ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ   ٹ  ٿ
 جئ جئ  جئ جئ جئ جئ جئجئجئچ أي دددددا سدددددبحانو وقدددددال، (31)

چجئجئ جئ جئ جئجئ
 أوتيدددلاال انندددي ) : صدددند اا ىنيددو وسدددنمد ولهدد ا قدددال رسدددول اا ، (36)

 إليددو اجر مددا احتددن الرسددول فّسددإومددع ذلدد  فدد، )(33)يعنددي السددنة النبويددة ، (32)(القددرآن ومثنددو معددو
 م دصند اا ىنيدو وسدند مو المسنمون لم يتعرض لو الرسول المسنمون من القرآن الكريم وما فه
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لدم  د صدند اا ىنيدو وسدنمد ولكن الرسدول ، راد اا بوأنهم ربما فهموه ىند ةير ما أذا شعر إال إ
والحدروف المقطعدة مدن ، (34) (ذ لم يكن بدو حاجدة فدي ذلد  الوقدلإيفسر جميع القرآن الكريم 

مدام الشدوكاني فدي يقدول اإل، لهدا تفسديرٌ ، د صدند اا ىنيدو وسدنمد التدي لدم يدرد ىدن النبدي  األمدور
بد  ةايدة مدا ، تكندم فدي شديو مدن معانيهدا د صدند اا ىنيدو وسدنمد ن رسدول اا أىنم أال ) : ذل 

 (36) والترمددد ي، (35)تأريخدددو  فددديمدددام البخددداري فددداترج اإل، ثبدددل ىندددو ىدددو مجدددرد ىدددهللد حروفهدددا

مدن كتداب  مدن قدرأ حرفدا دصدند اا ىنيدو وسدنم د اا  قدال رسدول : وصححو ىن ابن مسعود قدال
 وميم حرف المحرف و  ألفولكن ، قول الم حرفأال ، مثالهاأوالحسنة بعشر ، فنو بو حسنةاا 
  .(37).(.حرف

ولو كان سدؤاال مدن قبد   د صند اا ىنيو وسنمد بناوا ىند ذل  فنم يرد نص ىن النبي 
وى ا يهللل داللة ، يفص  لنا ىن معناىا في القرآن الكريم الصحابة لو ىن ى ه الحروف المقطعة

نفسدهم أن الكفدار إبد  ، فنو كان ةيدر ذلد  السدتفهموا ىنهدا، نهم فهموا م مونهاأواضحة ىند 
 .و استفهموا ىنهاأ ىابوانهم ألم يصننا 

 
 المبحث الثاني

 قوال العلماء في الحروف المقطعةأ

قيقة معند الحروف المقطعة سواو كان ذل  يفص  ىن ح ذكرنا فيما سبق ىهللم ورود ما
 .لددد ل  ذىددد  المفسدددرون فدددي معناىدددا مددد اى  كثيدددرة، ة النبويدددةنفدددي السددد أمفدددي الكتددداب الع يددد  

  : سأذكرىا ضمن قولين ر يسين
وىي من المتشابو ال ي انفرد اا ،  في القرآنالحروف المقطعة سر اا : األولالقول 

وىدو مدروي ىدن بعدض ، وتمر كمدا جداوت بها ولكن نؤمن، يهايتكنم ف أنوال يج  ، تعالد بعنمو
  .(38)الشعبي والثوري وجماىة من المحهللثين  اإلماموىو قول ، الصحابة
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السدور  أوا د وسدره فدي القدرآن ، بو بكر الصهلليق د رضي اا ىنو في ك  كتاب سرأقال 
الحدروف المقطعدة مدن   :قدالوا أنهدموروي ىن ىمر وىثمان وابن مسعود د رضي اا ىنهم د ، (39)

  .(41)المفهوم ال ي ال يفسر 
نؤمن بباىرىا ونك  العنم فيها الد ، انها من المتشابو : الشعبي د رحمو اا اإلماموقال 
ىجدد ت العنمدداو ىددن  : وروي ىددن ابددن ىبدداس د رضددي اا ىنهمددا د قولددو ىنهددا، (46)اا ىدد  وجدد  

طنعكدم ىندد أو ، يعنم ما شاو بوستأثر ا  ا القرآن فمان ل ىأن اا تعالد أ) : وروي .(42) إدراكها
طنعكدم ىنيدو فهدو الد ي أما ال ي أو ، لنفسو فنستم بنا نيو ف  تسألوا ىنوبو  ستأثرا فأما، ما شاو

بكدر  أبدوقدال  .وال بكد  مدا تعنمدون تعمندون، ومدا بكد  القدرآن تعنمدون، تسألون ىنو وتخبدرون بدو
اتتيارا مدن اا ىد  ، القرآن سترث معانيها ىن جميع العالمن حروفا من أفه ا يوض   : نبارياأل

 .(43) (هللَ عُ ثم وبدَ أومن كفر وش  ، ي  وسعهللأُثمن بها آفمن ، تحاناً وج  وام
ن الحروف المقطعة مدن المتشدابو الد ي اسدتأثر اا بعنمدو ولدم أفمجم  ى ا القول ىو 

  .وقهلل ذكر ى ا القول كثير من المفسرين، يفسره
  : ون به ا القول فيما يبهللو بأدلة من النق  والعق  وىياحتج القا ن

البدداىر أن أصددحاب ىدد ا القددول قددهلل تمسددكوا باآليددة السددابعة مددن سددورة آل  : النقندديددد الددهلللي  6
 ڭۓ ۓ ے ے ھ  ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀٹ ڳڳڳڱڱڱڱںںڻڻٹچىمران وىدي قولدو تعدالد 

چجئ جئ  ې   ې ې ېى ى ۅ    ۅ ۋ ۋ ٴۇ  ڭ ې ې ۉې ې ڭ ڭ
(44)  

ف فيكدون مبتددهللأ ناسدتواو اإل (والراسدخون)الدواو فددي قولدو  أن إلدد (45)األكثدرون  ذىد 
، (46)ر المبتدهللأ تب (...يقولون)من قولو  ةوالجمن، (اا إالوما يعنم تأوينو )وتم الك م ىنهلل قولو 

 :  واج  لوجوه (اا)الج لة  فالوقف ىنهللىم ىند لفظ
لبقددي  (إال اا)فددي العنددم( لددو كددان معطوفدداً ىنددد قولددو ان قولددو تعددالد )والراسددخون  : الوجددو األول

الندا نقددول ، ال يقددال اندو حددال، واندو ةيددر جدا   ألندو وحددهلله ال يفيدهلل، منقطعداً ىنددو (يقولدون آمندا بددو)
وىد ا   (آمنا بو ك  مدن ىندهلل ربندا:   )فين م أن يكون اا تعالد قا  ً ، حينئ  يرجع الد ك  ما تقهللم

  .(47) كفر
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لكدن قدهلل ، ان تأويندو لدو كدان ممدا يجد  أن يعندم لمدا كدان طند  ذلد  التأويد  ذمداَ   :الوجو الثداني
چےۓ ۀہہہہھھھھے چ جعنددددو اا تعدددددالد ذمدددداً حيدددددش قددددال

وبهددددد ا فدددد  يجدددددوز تأويددددد  ، (48)
إذ أن الوقوف في اآلية ىند لفظ الج لة يفيهلل بأن ال يعنم تأوي  المتشدابو إال اا فد  ، المتشابو

فمدن ، أن ذم سبحانو الد ين يتبعدون تأويندو ووصدفهم بدأن فدي قندوبهم زيد  بعهلل، يجوز الخوض فيو
  .(49)ابتغد تأوي  المتشابهات فهو زا   ىن الحق

قدرأ رسدول  : وقهلل ورد في الحهلليش الشريف ال ي روتو السديهللة ىا شدة د رضدي اا ىنهدا
 ھ  ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀٹ ٹ  ڻ ڻ ں ڳڳڳڱڱڱڱںچاا د صند اا ىنيو وسنم د ى ه اآلية 

چجئجئ  ې   ې ې ېى ى ۅ    ۅ ۋ ۋ ٴۇ  ې ې ۉ  ۉې ې ڭ ڭ ڭ ڭۓ ۓ ے ے
قالدددددددددل  (51)

فإذا رأيتم ال ين يتبعون ما تشابو منو فأولئ  ال ين سّمد )فقال رسول اا د صند اا ىنيو وسنم 
  (56) (اا فأح رىم

ة المكندون ال إن مدن العندم كهيند) : روَي أندو د ىنيدو الصد ة السد م د قدال)واحتجوا بما 
وألن القول بأن ى ه الفوات  ةير ، (52)(يعنمو إال العنماو باا فإذا نطقوا بو أنكره أى  الغرة باا

أصدحابي  )معنومة مروية ىن أكابر الصدحابة فوجد  أن يكدون حقداً لقولدو د ىنيدو الصد ة السد م د 
 .(54)((53)كالنجوم بأيهم اقتهلليتم اىتهلليتم 

نكددر المتكنمددون القددول بددأن الحددروف المقطعددة مددن المتشددابو الدد ي ال يعنددم أ : الددهلللي  العقنددي ددد2
، الن اا أمددر بتددهللبره، ال يجددوز أن يددرد فددي كتدداب اا مددا ال يفهمددو الخنددق : وقددالوا، تأوينددو إال اا
وىندد ىد ا جداو االسدتهللالل العقندي رداً ، وذل  ال يمكن إال مدع اإلحاطدة بمعنداه، واالستنبا  منو
  : إن جهننا بالمراد ال ي ر لألسباب اآلتية : وىو، نكارىند ى ا اإل

والسدعي بدين ، كرمدي الجمدرات،  د إن من األفعدال التدي كنفندا بهدا مدا ال نعدرف وجدو الحكمدة فيدو6
 .(55)الصفا والمروة 

وإن لم يقف ىند المقصود ، د إن اإلنسان إذا ىرف المعند وأحا  بو سقطل ىيبتو من القن 2
وفدي بقداو العبدهلل منتفدل ، فاندو يبقدد قنبدو متعنقداً بدو أبدهللاً ، ن المدتكنم بدو حكديممنو ىندد القطدع بدأ

 ( 56)منشغ  الخاطر ب ل  مصنحة ىبيمة ، ال ىن
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منهددا إفهددام لنبشددر أنهددم ، ثددم أن ىندداك معدداني فددي ورود ىدد ه الحددروف فددي أوا دد  السددور
وك ل  ، ني ى ه الحروفومنها معا، مهما بنغوا من العنم فإنهم لم يطنعوا ىند كثير من األسرار

فددأن مجدديو ىدد ه الحددروف بهدد ه الصددورة سددتكون دافعدداً إلددد أىمددال الفكددر والنبددر واالجتهدداد فددي 
حتددد ال تبقددد جامددهللة أمددام حقددا ق ، وىدد ا تشددجيع ىنددد التأمدد  والحركددة، الوصددول إلددد حقيقتهددا

  .(57)وةير داىية ألدند نبر وفكر وتأم  ، جاى ة
، ويجدددد  أن يددددتكنم فيهددددا، الحددددروف المقطعددددة معنددددوم ان المددددراد مددددن : والقددددول الثدددداني

   (58)العنماو     وىو قول جمهور .وننتمس الفوا هلل التي تحثها والمعند التي تتخرج ىنيها
وقالوا ال يجوز أن يرد في كتاب اا ما ، أنكر البعض د ومنهم المتكنمون د القول األول
  .األتبار والمعقولال يكون مفهوماً لنخنق واحتجوا ىند ذل  باآليات و 

 : (59)احتج المتكنمون بأربعة ىشر دليً  وىي : الهلللي  النقني
 چڍڌڌڎڎڳڳچ : قولدددو تعندددد : األول

ولدددو كدددان ةيدددر ، بالتدددهللبر فدددي القدددرآن إذ أمدددرىم (61)
  .مفهوم فكيف يأمرىم بالتهللبر فيو ؟!

چچچچڇڇڇڎڎڌڌڈڈڍچ قولو تعالد : الثاني
رفة نفي التناقض فكيف يأمرىم بالتهللبر فيو لمع، (66)

 . واالتت ف مع أنو ةير مفهوم لنخنق؟!
فندو لدم يكدن مفهومداً بطد   ، (62) چٹۀۀ. ڱںںڻڻ.ڳڳڱڱ.ڌڎڎڳچ : قولو تعالد : الثالش
يهللل ىند أنو ن ل بنغة  (بنسان ىربي مبين)وقولو ، الرسول د صند اا ىنيو وسنم د من راً بو كون
  .مفهوماً وإذا كان األمر ك ل  وج  إن يكون ، العرب
  .واالستنبا  منو ال يمكن إال مع اإلحاطة بمعناه، (63) چڱڱںںچ قولو تعالد : الرابع

چچچچچقولو تعالد  : الخامس
چڇ ڍ  ڍ ڈ ڈڇڇڎڎڌڌچوقولو ، (64)

(65). 

 چںںچقولو تعالد  : السادس
  .وةير المعنوم ال يكون ىهللى، (67) چٹٹچوقولو(، 66)

وكددد  ىددد ه الصدددفات ال ، (69) چ   ڇ ڍڇڇڑڑڇچ :وقولدددو، (68) چجئجئجئچ قولدددو: السدددابع
  .تحص  في ةير المعنوم

  .(71) چ ڎ  ڎ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ  قولو : الثامن



 
نيسان          (4) العهللد(         69) المجنهلل 

(2162 ) 

677 

 للعلوم تكريت جامعة مجلة
 اإلنسانية

 

چىىېې ۅ ۅ ۋ ۋٴۇ ې  ې ۉ ۉ ې ې ڭچ قولو تعالد : التاسع
وكيف يكون الكتاب كافياً ؟  (76)

فكيدف يكدون ، (72) چجئجئجئجئجئچقولدو  : العاشدر .وكيف يكون ذكرى مع أندو ةيدر مفهدوم ؟
چجئجئجئچب ةاً وكيف يقطع اإلن ار بو مع أنو ةير معنوم وقال في آتر اآلية

وإنما يكون  ، (73)
  .ك ل  لو كان معنوماً 

ووجددو الهللاللددة أّن مددا كددان ةيددر ، (74) چجئجئجئ ېېې ىىې ۅۅچ قولددو تعددالد : الحددادي ىشددر
 .معنوم ال يكون برىاناً ونوراً مبيناً 

چ جئ جئ  جئ جئ جئ  جئ  جئ جئ .جئ جئ جئ جئ جئ  جئ جئچقولو تعدالد : الثاني ىشر
(75) ،

  .ووجو الهللاللة أّن ما لم يكن معنوما اليمكن إتّباىو واإلىراض ىنو
چڃڃڃڃچچچچڇچقولددو تعددالد  : الثالددش ىشددر

، ووجددو الهللاللددة أّن مددا لددم يكددن معنومددا ال (76)
  .يكون ىادياً 
  ے ھ ھھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ  ۀ ٹ ٹ ڻ ڻ ںں ڱ ڱ  ڱ  ڱ ڳ ڳ ڳچقولددو تعدددالد  : الرابددع ىشدددر

چ ۓے
  .فوج  كون القرآن مفهوماً ، والطاىة ال تمكن إال بعهلل الفهم، (77)

إندي تركدل فديكم مدا إن تمسدكتم )وروي ىن النبي محمهلل د صند اا ىنيو وسدنم د قولدو 
  .ف  يمكن التمس  بو وىو ةير معنوم، (78) (بو لن ت نوا كتاب اا وسنتي

)ىنديكم بكتداب اا : ا ىنيدو وسدنم د قدالوىن ىني د رضي اا ىنو د أن النبدي د صدند ا
مدن تركدو مدن جبدار ، ىدو الفصد  لديس بداله ل، فيو نبأ ما قبنكم وتبدر مدا بعدهللكم وحكدم مدا بيدنكم

وال كر الحكيم والصدرا  ، وىو حب  اا المتين، ومن اتبع الههللى في ةيره أضنو اا، قصمو اا
وال ، وال يختندف ىندد كثدرة الدرد، مندو العنمداوىدو الد ي ال ت يد  بدو األىدواو وال تشدبع ، المستقيم

ومن دىا إليو ىهللى ، ومن تاصم بو فن ، ومن حكم بو ىهللل، من قال بو صهللق، تنق ي ىجا بو
 . (79)(إلد صرا  مستقيم

احتج القا نون بأنو ال يجدوز أن يدرد فدي كتداب اا مدا ال يكدون مفهومداً  : الهلللي  العقني
  : وذل  من وجوه، لنخنق بالمعقول
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انددو لددو ورد شدديو ال سددبي  إلددد العنددم بددو لكانددل المخاطبددة بددو تجددري مجددرى مخاطبددة  : أحددهللىما
 . (81)ولما لم يج  ذاك فك ا ى ا ، العربي في النغة ال نجية

، وسفهاً ، فنو لم يكن مفهوماً لكانل المخاطبة بو ىبثا، إن المقصود من الك م اإلفهام : وثانيها
  .(86)وى ا ال ينيق بالحكيم 

            .(82)إن التحددددهللي وقددددع بددددالقرآن ومددددا ال يكددددون معنومدددداً ال يجددددوز وقددددو  التحددددهللي بددددو : وثالثهددددا
لكددنهم ذكددروا فيددو أقددواال ، وبهدد ا فددان المددراد مددن الحددروف المقطعددة ىنددد قددول الجمهددور معنددوم

  : مختنفة كثيرة متباينة منها البعيهلل ومنها القري  وىي
أو مددن كنددم أو ، حددروف مقت ددبة مددن أسددماو وصددفات وأفعددالالحددروف المقطعددة ىددي رمددوز أو  ددد6

  : وىم في ذل  ىند وجوه، واليو ذى  كثير من المفسرين، جم  أت ت منها وح فل بقيتها
ك  حرف من الحروف المقطعة مأتوذ من اسماو اا تعالد أو صفو من   : الوجو األول

 .(83) (مجيهلل) والميم من(، لطيف)وال م من (، اا)يكون األلف من  (الم)ففي ، صفاتو
              .(84)يددداكهيعص يدددا حدددم ىسدددق()وروي ىدددن ىندددي د رضدددي اا ىندددو د اندددو كدددان يقدددول

 . (86) والميم مجهلله، وال م لطفو، األلف آالؤه : (85)وقال محمهلل بن كع  القرظي 
  .(88)ليس منها حرف إال وىو مفتاح اسم من اسماو اا تعالد  : (87)وقال أبو العالية 

فقدهلل أتدرج ابدن أبدي حداتم فدي  .ىي حروف يتألف منها اسم اا األىبدم : الوجو الثاني
اسددم مددن أسددماو اا  : الددم)بنغنددي ىددن ابددن ىبدداس أنددو قددال  : تفسدديره بسددنهلله ىددن السددهللي قولددو

 .(89)(األىبم
)الدم(    و (طسدم)و  (حدم)سدألل السدهللي ىدن : )وروى الطبري بسدنهلله ىدن شدعبة قدال

 . (91) (ىو اسم اا األىبم : ابن ىباسقال  : فقال
إن ) : وذكدر القرطبدي روايدة مدن دون سدنهلل أن ابدن ىبداس وىنيدا د رضدي اا ىنهمدا د قداال

وقال سعيهلل بن     .(96)(الحروف المقطعة في القرآن اسم اا األىبم إال انا ال نعرف تأليفو منها
وذكدر ، (92)(يفهدا تعنمدوا اسدم اا األىبدمىي أسماو اا تعالد مقطعة لدو أحسدن النداس تأل)جبير 

ىو حدرف مدن حدروف اسدم اا األىبدم  (الم)ان ) : في تفسيره حيش قال (93) ذل  أي ًا القمي
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المتقطددع فددي القددرآن الدد ي توطدد  بددو النبددي د صددند اا ىنيددو وسددنم د واإلمددام فددإذا دىددا بددو 
  .(94)(أجي 

إذا أتد  مدن ، ىندو د ىد ه اسدماو مقطعدة قال ىني د رضدي اا : (95)وقال سه  الُتستري 
كان اسماً من اسماو الدرحمن إذا ىرفدوه ودىدوا بدو كدان ،  ك  حرف حرفًا ال يشبو صاحبو فجمعن
 ( 96)االسم األىبم ال ي إذا دىي بو أجاب 

كدد  حددرف منهددا يددهللل ىنددد اسددم مددن اسددماو اا تعددالد واسددماو الرسددول   : الوجددو الثالددش
والد م مدن ، آالف مدن اا) : ىباس د رضي اا ىنهمدا د وةيدره قولدو فقهلل روى ىن ابن .والم  كة

ذكدره سدده  التسدتري فددي ، (97)والمدديم مدن محمدهلل صددند اا ىنيدو وسددنم، جبريد  د ىنيدو السد م د
 .(99)وىو قول ابن وى  ، (98)تفسيره 

لكد  مدن ذلد  معندد ةيدر معنددد ، ىدي حدروف مقطعدة مدن اسدماو وأفعدال : الوجدو الرابدع
  .اآلتر الحرف

 (: الم)من ذل  ما روي ىن ابن ىباس د رضي اا ىنهما د في رواية أترى ىنو قولو في 
(، أنددا)فدداأللف ىنددا أدت ىددن معنددد ، (616)واتتددار ىدد ا القددول ال جدداج وةيددره ، (611)أنددا اا اىنددم 

  (.أىنم) والميم أدت ىن معند(، اا)وال م أدت ىن معند 
كانددل   فددإذا تنيددل.أسددماو الم  كددة ل ىنددد اسددم مددنكدد  حددرف يددهلل  : والوجددو الخددامس

كالنهللاو لنم  كة ،فتصغي أصدحاب تند  األسدماو إلدد مدا يقولدو التدالي بعدهلل النطدق بهدا ،فيقولدون 
 فيسدددتغفرن صدددهللقل إن كاندددل مدددا بعدددهللىا تبر،ويقولدددون ىددد ا مدددؤمن حقدددا نطدددق حقددداً واتبدددر بحدددق

 .(612)لو
يم ،وىدو مدروي ىدن قتدادة ومجاىدهلل ىي أسماو من أسدماو القدران الكدر  : الوجو السادس

 .د رحمهم اا تعالد (613)وابن جريج
وىو مروي ىن زيهلل بن اسنم ،وأبي .وىي أسماو لنسور التي وقعل فيها : الوجو السابع

الحدددروف المقطعدددة ىدددي أسدددماو  : وندددص قدددول زيدددهلل، (614)فاتتدددة سدددعيهلل بدددن ى قدددة مدددولد أم ىدددان 
  .(616)فواتحها ىي أسماو سور و  : وقال الحسن، (615)لنسور
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ك  حرف من ى ه الحروف يهللل ىند فع  أو اسم أو فع  واسم لكنهدا   : الوجو الثامن
محمدهللاً فبعثدو  )ان األلدف معنداه ألدَف اا (الدم)مدا ورد فدي  : تحم  إشارات لمعاني مختنفة منهدا

وقي  ، (617) والميم أي ميم الكافرون ةيبوا وكبتوا ببهور الحق، وال م أي الَمو الجاحهللون، نبياً 
ألدّم بكدم ذلد  الكتداب ) : وقيد  .(618))الم( أي ن لل ىني  ى ا الكتداب مدن الندوح المحفدوظ 

  .(619)(أي ن ل
األلدف ألدف الوحهللانيدة  : في تفسديره بدأن (661)ومن تفسيرات الصوفية ما ذكره السنمي

مددن وجددهللني ىنددد  : ثددم استرسدد  موضددحاً المعنددد قددا  ً ، ...والدد م الم لطفددو والمدديم مدديم المندد 
فأترجتدو مدن رق العبوديدة إلدد المند  ، واألةراض فنطفدل لدو فدي معنداه الحقيقة بإسقا  الع  ق

األلدف ألدف  : وقيد ، (666)األىند وىو االتصال بمال  المن  بعهلل االشتغال بشديو مدن المند  
لد حبيبدو د صدند سر الحق إ (الم)وقي  ، (662)المهيمنية  الوحهللانية وال م الم اإللهية والميم ميم

أي من حقا ق سر ، (663)(لو تعنمون ما أىنم)وال يعنم سر الحبي  أال تراه يقول ، اا ىنيو وسنم
 . (664)الحق 

والمدديم اتددم معددي ، والدد م لددين جوارحدد  لعبددادتي، وقيدد  معنددد األلددف أي أفددرد سددرك لددي
  .(665) بحور شوق  وصفات  اذبت  بصفات األنس بي ولمشاىهللة آياتي والقرب مني

  ٱچإشددارة إلددد مددا ال بددهلل منددو مددن االسددتقامة ىنددد الشددريعة فددي أول األمددر  : وقيدد  األلددف

چڦڦڦڦپپ
 والدددددد م إشددددددارة إلددددددد الحاصدددددد  ىنددددددهلل المجاىددددددهللات وىددددددو رىايددددددة الطريددددددق، (666)

چڻڻٹچ
والميم إشارة إلد صيرورة العبهلل في مقام المحبة كالهللا رة التي يكون نهايتهدا ىدين ، (667)
 ڇ چ چچ چ ڃچمقام الفناو في اا بالكنية والحقيقة وىو ، بهللايتها

(111)
  .(669) چ

  .(621)ىي حروف تهللل ىند ثناو أثند اا بو ىند نفسو  : الوجو التاسع
ويبهللوا أن القا نين بدأن الحدروف المقطعدة رمدوز أو حدروف مقت دبة مدن أسدماو وصدفات 

  : لوا ىند ما يأتيأت ت منها وح فل بقيتها استهلل، أو من كنم أو جم ، وأفعال
إذ تكنمدل العدرب بدالحروف نبمداً ، ما ورد في لغة العرب مدن ذكدر حدروف ويدراد بدو كنمدة : أوالً 

  : (626)كقول زىير ابن أبي سنمد   ، لها ووضعاً بهللل الكنمات التي تكون الحروف منها
 وال أريهلل الشر إال أن تا        بالخير تيرات وإن شراً فا
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فددداكتفد بدددالحرفين مدددن ، (622)وأراد إال أن تشددداو ، وإن شدددراً فشدددر : فقدددهلل أراد الشددداىر
 .الكنمتين

  : وى ا يمكن أن يجاب ىنو بأمور منها
مدن ةيدر أن يكدون ، ان داللدة الحدرف الواحدهلل ىندد اسدم مدن الممكدن أن يدهللل ىندد اسدم آتدر)د أ

، م إال بتوقيدفاحهللىما أولد من اآلتر في التقهللير أو اإلضمار بوضدع وال بغيدره فهد ا ممدا ال يفهد
وما انشهللوه مدن الشدواىهلل ىندد صدحة ، وليس فيها إجما  حتد يحكم بو، والمسألة مختنف فيها

إطددد ق الحدددرف الواحدددهلل ىندددد بقيدددة الكنمدددة فدددان فدددي السدددياق مدددا يدددهللل ىندددد مدددا حددد ف بخددد ف 
  .أي بخ ف الحروف المقطعة، (623)(ى ا
موضددوىة فددي لغددة العددرب إلفددادة  د ان الحددروف المقطعددة الددواردة فددي بددهللايات بعددض السددور ةيددربدد

ثدم ان المعداني ، ف  يجوز استعمالها فيو الن القران إنما ند ل بنغدة العدرب ، المعاني التي ذكروىا
وألندو لدو فدت  ىد ا البداب ، التي ذكروىا متعارضة وليس حم  النفظ ىندد بع دها اولدد مدن بعدض

واسددع لنمشددركين وةيددرىم أن ولكددان ىندداك مجددال  (624)النفتحددل أبددواب تددأوي ت باطنيددة بعيددهللة
وىد ا ، أندا الد ت أىندم (الدم)فمدن الممكدن ان يقدول احدهللىم فدي ، يقولوا من دون دلي  أو قريندة

 .(625)باط  قطعاً 
  .واستهلللوا ىند النقول والروايات ىن الصحابة والتابعين وةيرىم : ثانياً 

  : وى ا يمكن أن يجاب ىنو بما يأتي
فقدهلل ورد مدا يقابد  ىد ا الدرأي  ، ن لكندو لدم يكدن إجماىداورد ى ا ىدن الصدحابة والتدابعي

وىو مروي ىن أبي بكر وىمدر ، )بأن ى ه الحروف سر اا في القرآن ال ي انفرد سبحانو بعنمو
ثددم لددو كانددل حروفدداً مقت ددبة مددن اسددماو وأفعددال أو (، .. وةيددرىم.وىثمددان وابددن مسددعود والشددعبي

أن مما ال ش  فيو أن القرآن الكريم كتاب ىهللاية  فما الهللاىي ل ل  ال سيما بعهلل أن ىنمنا جم 
  .ب  ىو مما ال يختنف ىنيو اثنان ، وسنمنا بو، وتشريع وإىجاز



   نموذجاً أ (ٱ ) -دراسة تفسيرية  - في القرآن الكريم الحروف المقطعة
  د. إحسان طو ياسين 

682 

 

 

  : ويمكن أن يجاب ىن بعض الوجوه ف ً  ىما ذكرناه بما يأتي
أسدماو ، اسدم اا األىبدم)ان القول بأن الحروف المقطعة مأتوذة من أسدماو وصدفات 

 ..( ال يقطدع بدو.أسدماو لنقدرآن او لنسدور، أسماو وأفعال، الم  كة، الرسولأسماو ، صفاتو، اا
فالقول بأنو من اسم اا األىبم قول مخالف ومعارض لما روي ىن ابن ىباس في روايات أترى 

  .وىن بعض الصحابة د رضي اا ىنهم ، ىنو
مكن ان والقددول بددأن كدد  حددرف منهددا مددأتوذ مددن اسددم مددن أسددماو اا أو مددن صددفاتو فددي

ولم يسمع مدن الرسدول د صدند اا  ، يتوقف اط قها ىند سما  من الشار ، يجاب بأنها توقيفية
  .(626)ىنيو وسنم د أنو سّمد اَا تعالد به ه األحرف 

ويمكن أن يجاب ىند الوجو القا د  بدأن ىد ه الحدروف ىدي مدن اسدماو القدرآن والسدور 
  .قيفية يتوقف إط قها ىند سما  من الشار  الحكيمالمباركة بالقول ان ى ه االسماو أي اً تو 

والمقصدود مدن العندم (، حدم)و  (الدم)ثم إننا نجهلل أن سورًا كثيرة اتفقل فدي التسدمية بدد 
فنددو كانددل اسددماو الشددتهرت ، وأي ددا فإنهددا لددو كانددل اسددماو الشددتهرت وتددواترت، رفددع االشددتباه
  .(627)ىمران       للكنها اشتهرت بغيرىا نحو سورة البقرة وآ، السور بها

وىو قول الكنبي وفي رواية ىن ىكرمدة ، د قال بع هم ىي قسم اقسم اا بها لشرفها وف نها2
اقسدم اا بدالقرآن أن ىد ا الكتداب الد ي أند ل ىندد محمدهلل د صدند اا ىنيدو وسدنم د ىدو ، (628)

  .الكتاب ال ي أن ل من ىنهلل اا ال ري  فيو
وكان القوم في ذل  ال مان ىندد صدنفين ، من اا تعالد فان قي  ما الحكمة في القسم

 والمك ب ال يصهللق مع القسم ؟ ، فالصهللق يصهللق بغير قسم، مصهللق ومك ب
والعدرب إذا أراد بع دهم أن يؤكدهلل ك مدو أقسدم ىندد  ، القرآن ن ل بنغدة العدرب : قي  لو

  .(629)ه واا تعالد أراد أن يؤكهلل ىنيهم الحجة فاقسم أن القرآن من ىنهلل، ك مو
ألن جدواب القسدم معقدود ، ان ىد ا الد ي قالدو الكنبدي ال يصد )وىنهلل بعض أى  النغة 

ف  ، ومن ىهنا لم نجهلل حرفاً من ى ه الحروف(، وال م، وما، ولقهلل، وقهلل، أن)، ىند حروف مث 
  .(631)(يجوز أن يكون يميناً 
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 : حالفا حنف فقالفنو أن (، ال ري  فيو)موقع القسم قولو  : أن يقال) : وجواب ذل 
  .(636)جواباً لنقسم  (ال)ويكون ، واا ى ا الكتاب ال ري  فيو لكان الك م سهلليهللاً 

فندو ، ان القرآن والقنم بعهلل ىد ه الفدوات  محندوف بهمدا) : وفي ذل  يقول ال مخشري
ثم نق  كراىية  (632)(..وقهلل استكرىوا ذل ، زىمل ذل  لجمعل بين قسمين ىند مقسم واحهلل

  .وسيبويو في ذل  الخني 
  : وىم في ذل  ىند أقوال : د جاوت الحروف المقطعة لنتنبيو3

قال احمهلل ، ك م آتر واستئناف ، ى ه الحروف تهللل ىند انقطا  ك م : القول األول
أن العرب استأنفل ك ماً فمن شأنهم إن يأتوا بشديو ةيدر الكد م الد ي  (633)بن يحيد بن ثعن 
نونددددو تنبيهدددداً لنمخدددداطبين ىنددددد قطددددع الكدددد م األول واسددددتئناف الكدددد م ويجع، يريددددهللون اسددددتئنافو

نقدد  ىد ا الددرأي اإلمدام الددرازي وذكددره الطبدري وتطددأه مبينندا بددان العدرب إنمددا كانددل  ،(634)الجهلليدهلل
 (الم)لكنها لم تكن تبتهلليو شيئاً من الك م بد  (ب )تفتت  أوا   انشادىا ما أنشهللت من الشعر بد 

في ك م العرب مفهوم تأوينها ومعناىا وانها تهللت  في ك مها رجوىاً ىدن كد م  (ب )ثم ان  .مث ً 
  .(635)(ما جار أتوك ب  أبوك)  كقولهم،  قهلل انق د

، وقهلل ضعف ورّد ابن كثير ى ا القول وذل  بان الفص  حاص  بهللون الحروف المقطعة
 .(636)فيما لم ت كر فيو أما فيما ذكرت فيو فالبسمنة ت وة وكتابة 

فيجندد  آذان السددامعين الددد ، فاالفتتدداح بهددا أمددر ىجيد ، (637)وقيد  ىددي مفتدداح السدور
  .استما  ما بعهللىا ليقع في قنوبهم موقعو

   فندددددو كدددددان كددددد ل  لجددددديو بهدددددا فدددددي أول كددددد  سدددددورة ال فدددددي، إن ىددددد ا القدددددول ضدددددعيف
  .(638)بع ها

وينفدل النبدر القول الثاني:  ابتهللأت بعض سور القرآن الكريم بالحروف المقطعة لينبدو 
إلددد مسددال  العنددوم المختنفددة، ويددهللل المخدداطبين ىنددد طرا ددق الوصددول إلددد الحقددا ق فددي ميددادين 
العنددم والمعرفددة، فهدد ه الحددروف ىددي رمددوز إلددد ضددرورة التحنيدد  فددي سددا ر األمددور والعنددوم النغويددة 

ها، فكيف إذن وةير النغوية، فالعنوم التي ىي آلة لغيرىا ال تعرف حقا قها إال بتحنينها إلد أصول



   نموذجاً أ (ٱ ) -دراسة تفسيرية  - في القرآن الكريم الحروف المقطعة
  د. إحسان طو ياسين 

684 

 

 

تكددون العنددوم المقصددودة بنتا جهددا الماديددة والمعنويددة، فهددي أولددد بالتحنيدد  وأجددهللر بإرجاىهددا إلددد 
أصولها األولية. فد )الدم( ىدي مفتداح العندوم فدي مسدتقب  ال مدان، ومفتداح السياسدة ألمدم اإلسد م. 

  .(639)موىو قول الشيال طنطاوي جوىري صاح  تفسير:  الجواىر في تفسير القرآن الكري
ىمهلل إليها القرآن ليكون في ةرابتها ، ىي أصوات لنتنبيو كما في النهللاو : القول الثالش

، ألندو ال يشدبو كد م البشدر، من ألفداظ التنبيدو إلدد مدا لدم يدألفوا ما يثير االلتفات وقهلل ترك ما ألفوا
  : أكثر من قوللكنهم اتتنفوا في من المقصود به ا التنبيو ىند ، فيكون أبن  في قر  األسما 

ال يسددتمعون القددرآن كمددا قددال اا )حيددش كددانوا ، المددراد بهدد ا التنبيددو المشددركون : األول
چھےےۓۓڭڭڭڭېېچ: تعالد

فإذا أراد أن يسمعهم شيئاً لم يكونوا سمعوه ليحمنهم ، (641)
وبعددهلل أن ن لددل آيددات القددرآن كددان الكددافرون  (646)ذلدد  ىنددد أن يسددتمعوا حتددد تندد مهم الحجددة( 

رجاو ربما جاو الك م يفسر ذل  ، ون إلد اآليات ويتفكرون ويتهللبرون في مقاطعها ومطالعهايصغ
فتكون  (642)ويوض  ذل  المشك  فصار ذل  وسينة إلد أن يصيروا مستمعين لنقرآن ، المبهم

  .(644) وىو قول أبي حيان، (643)وىو قول قطرب ، الحجة بعهلل سماىهم لو
إذ أن مدن أسدالي  العدرب أن ، ي بمثابدة حدروف التنبيدوويراد ب ل  أن ىد ه الحدروف ىد

والغددرض مددن ، إذ يسددتفت  بهددا الكدد م (إال د مددا)يفتتحددوا ك مهددم بشدديو مددن أدوات التنبيددو مددثً  
 ، واسسددتعم  حروفدداً لددم تجددر العددادة باسددتعمالها، أدوات التنبيددو انتبدداه السددامع إلددد مددا يددراد إلقدداؤه

، أو يدوقظ فدي الفكدر نا مداً ، ن أن يحدرك فدي الدنفس سداكناً بسب  أن المألوف في السمع يمر دو 
واسددتيقظ ، وتنبددو الغافدد ، فددإذا طددرق السددمع جهلليددهلل ةيددر مددألوف تحددرك السدداكن، أو ينبددو بددو ةدداف ً 

 .(645)ومث  ى ا يجري دا ماً في أسالي  الك م وفي مختنف وسا   التنبيو ، النا م
وىدو ضدعيف ألندو لدو كدان كد ل  لكدان ) : وقهلل ضّعف اإلمام ابن كثير ى ا القول قدا  

ولددو كددان كدد ل  أي ددا البتغددد ، بدد  ةالبهددا لدديس كدد ل ، فددي جميددع السددور ال يكددون فددي بع ددها
ثدم بدين أن ، (646) (ةيدر ذلد       االبتهللاو بها في أوا   الكد م معهدم سدواو كدان افتتداح سدورة أو
 .(647)سورتي البقرة وآل ىمران مهللنيتان وىما ليستا تطاباً لنمشركين 

وقدهلل فصد   .ان ى ا التنبيو ىو إلد النبي د ىنيو الص ة والس م د وىو قول اإلمام الرازي : الثاني
فالحكيم إذا تاط  من يكون مح  الغفنة أو من يكون مشغول البدال ، في ى ا الرأي من وجوه
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ويقبد   يشغ  مدن االشدغال يقدهللم ىندد الكد م المقصدود شديئاً ةيدره لينتفدل المخاطد  بسدببو إليدو
.. والمقصود ى ا قهلل يكون ك ماً لو معند مفهوم كقول القا   .بقنبو ىنيو ثم يشر  في المقصود

وقددهلل يكددون شدديئاً ىددو فددي معنددد الكدد م المفهددوم كقددول القا دد   (اسددمع واجعدد  بالدد  الددي وكددن لددي)
ان ، وقهلل يكدون ذلد  المقدهللم صدوتا ةيدر مفهدوم كمدن يصدفر تندف إنسد (وأال يازيهلل، ويازيهلل، أزيهلل)

د وان كان يق دان الجندان لكندو إنسدان يشدغنو  ..والنبي محمهلل د صند اا ىنيو وسنم.لينتفل إليو
الكدددد م المقصددددود حروفددددا ىددددي   فكددددان يحسددددن مددددن الحكدددديم أن يقددددهللم ىنددددد، شددددأن ىددددن شددددأن

وبه ا فتقهلليم ى ه الحروف في ى ا الموضع ىند الك م المقصدود ألمدر مهدم ، (648)كالمنبهات
 ا بعيهلل فالنبي د صند اا ىنيدو وسدام د كدان يقبدا قنبدا وقالبدا ،وكفاندا أدلدة تند  بالغة وى أو حكمة

ومدا ذلدد  ، الحداالت التدي يكدون ىنيدو د صدند اا ىنيدو وسدنم د حدين يند ل ىنيدو الدوحي بدالقرآن
 .القرآن والتعج  بو ،وتطبيق ماجاو بو إال شواىهلل ىند ذل  الحر  ىند حفظ

في تن  السدور مدن األحكدام والقصدص فدي الحدروف التدي ذكرىدا  د ان اا تعالد أود  جميع ما4
بددّين ذلدد  فددي السددور ليفقددو الندداس ، وىددو  فددي أول سددورة ، وال يعددرف ذلدد  إال ولددي أو نبددي ، ثددم

 .(649) مروي ىن محمهلل بن ىني الترم ي
ويمكن أن يجاب ىند ذل  بان سور القرآن لم تبهللأ كنها بدالحروف المقطعدة ، كد ل  

وف قهلل تكررت في فوات  بعض السدور ىندد الدرةم مدن اتدت ف موضدوىاتها ،فقدهلل فان ى ه الحر 
، والدروم، وال ىمران ، والعنكبدوت ذكر)الم( د ىند سبي  المثال د سل مرات )في سورة البقرة ،

  (.والسجهللة، ولقمان
ال ي ينبني ى  أساس أن لكد  حدرف مدن ، (651)انها تهللل ىند حساب الُجمَّ  : د قال بع هم5
 يدهللل ىندد قيمتدو الرقميدة فيكون كد  حدرف مدن الحدروف المقطعدة، تي  األبجهللي قيمة رقميةالتر 

  .(656)قوم او مهللتهم فيستهللل ب ل  ىند آجال
واستهللل القا نون ب ل  ىند حهلليش حيي بن أتط  برواية محمهلل بن إسحاق بن يسار 

ر داب د رضدي اا ىدن جدابر بدن ىبدهلل اا بدن ، حهللثني الكنبي ىن أبي صال  ىن ابدن ىبداس : قال
مّر أبو ياسر بن اتط  برسول اا د صدند اا ىنيدو وسدنم د وىدو يتندو فاتحدة سدورة  : قال، ىنهم
چٹ   ٹ پپ پپ  ڦ ڦ ڦ.ٱچ  البقددددرة

 : فددددأتد أتدددداه حيددددي بددددن اتطدددد  مددددن يهددددود فقددددال ، (652)
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 : فقالوا (تابالم ذل  الك) : تعنمون واا لقهلل سمعل محمهللاً يتنو فيما ان ل اا د ى  وج  د فيو
فمشي حيي بن اتط  في أولئ  النفر من يهود الد الرسول د  : نعم ! قال : قال أنل سمعتو ؟

الددم ذلدد  )ألددم يدد كر لنددا اندد  تتنددو فيمددا اندد ل ىنيدد   : صددند اا ىنيددو وسددنم د فقددالوا يددا محمددهلل
بريد  مدن ىندهلل أجداوك بهد ا ج : ؟ فقال رسول اا د صند اا ىنيدو وسدنم د بندد ! فقدالوا (الكتاب

مدا مدهللة ، ما نعنمو بين لنبي مدنهم، نعم ! قالوا لقهلل بعش اا د ج  ثناؤه د قبن  أنبياو : اا ؟ قال
األلدف  : منكو وما ُأُكُ  أمتدو ةيدرك ! فقدال حيدي بدن اتطد  واقبد  ىندد مدن كدان معدو فقدال لهدم

ن فدي ديدن نبدي إنمدا أفتدهللتنو ، وىد ه إحدهللى وسدبعون سدنو، والميم أربعون، وال م ث ثون، واحهللة
ثددم اقبد  ىنددد رسددول اا د صددند اا ىنيددو  : مدهللة منكددو وأكدد  أمتدو إحددهللى وسددبعون سدنة ؟ فقددال

چٱ چ :  ماذا قال : نعم ! قال : يا محمهلل ى  مع ى ا ةيره ؟ قال : وسنم د فقال
قال ى ا  (653)

فهد ه ما دة وإحدهللى ، والصداد تسدعون، والمديم أربعدون، األلف واحهللة وال م ث ثون : أثق  وأطول
چٱچ : ماذا ؟ قال : نعم ! قال : ى  مع ى ا يا محمهلل ةيره ؟ قال، وستون سنة

ىد ه واا ، (654)
 : فقال، فه ه إحهللى وث ثون ومئتا سنة، والراو ما تان، وال م ث ثون أثق  وأطول األلف واحهللة ،

چٱچ  نعددم ! : ىدد  مددع ىدد ا ةيددره يددا محمددهلل ؟ قددال
األلددف ،  أثقدد  وأطددولفهدد ه واا : قددال (655)

لقدهلل  : والميم أربعون والراو مئتان فه ه إحهللى وسدبعون ومئتدا سدنة ثدم قدال، واحهللة وال م ث ثون
حتد ما نهللري أقني  أىطيدل أم كثيدراً ؟ ثدم قداموا ىندو فقدال أبدو ياسدر ، لُّبَس ىنينا أمرك يا محمهلل

إحهللى ، جمع ى ا كنو لمحمهلل ما يهللريكم لعنو قهلل : ألتيو حيي بن اتط  ولمن معو من األحبار
فددد ل  ، ومئتدددان وإحدددهللى وسدددبعون، ومئتتدددان وإحدددهللى وث ثدددون، وإحدددهللى وسدددتون وما دددة، وسدددبعون

لقهلل تشدابو ىنيندا أمدره ! وي ىمدون أّن ىدؤالو اآليدات ن لدل  : سبعما ة سنة وأربعة وث ثون ! فقالوا
چ...ۀٹ ٹ  ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ  ڳ  ڳچ  : فدددددديهم

ذكددددددر ىدددددد ا الددددددرأي كثيددددددر مددددددن ، (656)
واىتمددهلله ابددن ، وةيددره (658)ومددال اليددو بعددض مفسددري الشدديعة كالعياشددي( 657)المفسددرين كددالطبري

 (الددم)... ولهدد ا اسددتخرج بعددض أ مددة المغددرب مددن قولددو تعددالد ) : لدد ل  يقددول، (659)ال منكدداني
 .(661)(فتوح بيل المقهللس واستفاده من العهللد في سنة معينة وكان كما قال

فه ا الحهلليش ) : اب ىند ى ا الرأي بأن بالحهلليش ضعيف حتد قال ابن كثير فيوويج
وبمدددا أن الحدددهلليش  ، (666) (مددهللاره ىندددد ابدددن السدددا   الكنبدددي وىدددو ممدددن ال يحدددتج بمدددا انفدددرد بدددو

موضو  فه ا القول مردود حتد أن صاح  تفسير المنار ذى  إلد أن القول ىو أضعف ما قي  
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، وىهلّل ابن حجر العسق ني ى ا باطَ  وال أصد  لدو فدي الشدريعة (662)في ى ه الحروف وأسخفو 
واإلشدارة إلدد أن ذلد  مدن ، فقهلل ثبل ىن ابن ىباس د رضدي اا ىنهمدا د ال جدر ىدن ىدهلّل أبدي جداد

وىنددد سددبي  صددحة ىدد ه الروايددة فددإن اليهددود يحسددبون ذلدد  مددأتوذا مددنهم ، (663)جمنددة السددحر
  .وا بو ىنيناوبالتالي يعهللونو سرقة من كتبهم والحتج

 . د إن مجيو ى ه الحروف في أوا   بعض السور إشارة إلد ةنبة مجيئها في كنمات السور6
وىددي محاولددة جهلليددهللة ظهددرت فددي السددنين األتيددرة مددن وقتنددا الحاضددر لهللراسددة الحددروف 

وتدتنخص ىد ه المحاولدة فدي أن اسددته ل ، المقطعدة وبيدان ى قتهدا بالسدور التدي تدأتي فددي أوا نهدا
تفوق حسابي لمعهللل توارد وتكرار ى ه الحروف في السورة  بحروف معينة يقابنها دا ماً  سورة ما
ق( يتكددرر فددي السددورة بمعددهللل أىنددد مددن بدداقي )نجددهلل أن الحددرف  (664)ففددي سددورة )ق(، نفسددها
والشد  نفسدو ، ثم ان معهلللو في السورة ىو أىند معهللل في سور القرآن ىندد اإلطد ق، الحروف

أ( )بقرة حيش تأتي معهللالت ورود ى ه الحروف الث ثة في سدنم تندازلي مدن في سورة ال (الم)في 
 : ل( وردت، )مددرة (4592) : أ( وردت) : وبددنفس الترتيدد  ىنددد ىدد ا النحددو (م)إلددد  (ل)إلددد 
مدرة وىكد ا تطبدق ىد ه القاىدهللة بصدورة ىامدو ىندد كد   (، 2695) : وردت (م، )مرة (3214)

  .(665)المقطعة  الحروف
وتأمدد  السددور التددي اجتمعددل ىنددد الحددروف المفددردة  : م ال ركشددي فددي ذلدد يقددول اإلمددا

چڦ  ڦ ڦٱچ فنجهلل السورة مبينة ىند كنمة ذات الحرف فمن ذل 
فأن السورة مبينة ىند ، (666)

والقدرب مدن ، وتكدرار القدول ومراجعتدو مدراراً ، ومن ذكر الخندق، من ذكر القرآن : كنمات القافية
واإللقددداو فدددي ، وذكدددر السدددابق والقدددرين، وذكدددر الرقيددد ، ول العتيدددهللوقددد، وتنقدددد المنكدددين، ابدددن آدم
والتنقيد  فدي الدب د وذكدر القتد  ، وذكدر القند  والقدرن، وذكدر المتقدين، والتقدهللم بدالوىود، جهنم
، وتندق الوىيدهلل، وذكدر القدوم، وإلقاو الرواسي فيها ويسوق النخ  والدرزق، وتشقق األرض، مرتين

 . (667)(وةير ذل 
وذل  الن ىد ه القاىدهللة ال تنطبدق ىندد ، ا الرأي ال يمكن االىتماد ىنيوومع ذل  فه 

معرفة ىهللد مرات ورود ى ا الحدرف أو ذلد  فدي  وك ل  فنيس ىناك فا هللة من، مث ً  (كهيعص)
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قدال اا ، ولديس حروفدو، وقهلل أمر اا تعالد بتهللبر معاني ى ا الكتداب الع يد ، سور القرآن الكريم
 .(668) چڍ ڈ ڈ  ڌ ڌ  ڎ ڎ ڇ ڇ ڇ ڇچ چ چچ تعالد
وىدددو قدددول أكثدددر ، دددد الحدددروف المقطعدددة فدددي افتتددداح السدددور ىدددي بيدددان إلىجددداز القدددرآن الكدددريم7

مسدرودة ىكد ا ىندد نمدط التعهلليدهلل ليكدون كاإليقداظ وقدر  )فورود ى ه الحروف ، (669)المفسرين
منبدوم أي أن ىد ا المتندو ىنديهم وقدهلل ىجد وا ىندو ىدن آتدرىم كد م ، العصا لمن تحهللى بدالقرآن

فنوال انو ك م تالق القهللر لم يعجد  معشدر البشدر اآليتدان بمثد  ، من ىين ما ينبمون منو ك مهم
  .(671) (الكوثر

تحدهللي اا د ىد  وجد  د النداس أن يدأتوا بمثد  ىد ا القدرآن أو بمثد  )إن ى ا التحهللي ىدو
لعربي ال ي يستعمنونو مع أن مادة القرآن التي ألفل منو آياتو وسوره إنما ىو الك م ا، سورة منو

وىد ا الكد م ، ويتفاترون بب ةتهم فيو ىند سدا ر األمدم، شعراً ونثراً ، وفي آدابهم، في تخاطبهم
وىددو فددي متندداول نطقهددم وكتابدداتهم وشددعرىم ونثددرىم وحددروف التهجددي ، العربددي معددروض إمددامهم

من النغات وىو بمثابدة  وإط ق حروف التهجي ألية لغة، العربية ثمّث  المادة األولد له ا الك م
فمن ينكر أن ىد ا القدرآن كد م ، العنوان له ه النغة من جهة واإلشارة إلد مادتها من جهة أترى

وى ه مادة كنماتدو وجمندو ، واا من ل من لهللنو د ج  ج لو د فنيأت بمثنو أو بمث  سورة منو، اا
أسماو حروف التهجي الموضوىة فيها  وىنوان ى ه النغة، وتراكيبو معروضة أمامو في النغة العربية

ندون د صداد د كداف د ىدا د يدا د )لنحروف التي تنطق في بناو الكنمات والتي منهدا ىندد سدبي  المثدال
 . (676)((ىين د ألف د الم د ميم د را

إّن الوجو القا   بدأّن الحدروف المقطعدة فدي افتتداح السدور ىدي بيدان إلىجداز القدرآن ىدو 
عالد أىنم د حيش افتتحل بعدض سدوره بهد ه الحدروف المد كورة فدي السدور ال ي الراج  د واا ت

ليتأكددهلل العددرب وةيددرىم المكددد بون ، المكيددة مددا ىددهللا سددور البقددرة وآل ىمدددران والرىددهلل المددهللنيات
لنقدرآن بأنددو مدن ىنددهلل اا ولدديس مدن ىنددهلل محمددهلل د صدند اا ىنيددو وسددنم د ألنددو مكدون مددن نفددس 

ةير أنهم لم ولن يستطيعوا اإلتيان ولو بسورة واحهللة تعهللل  ،الحروف والكنمات التي ينطقون بها
 جئى ى ې ې ې ې چ: إحهللى سور القرآن بالفصداحة والب ةدة أو وجدو مدن وجوىدو قدال اا تعدالد

 جئ جئ جئ  جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ  جئ جئ جئ
.
 جئجئ جئ ی ی  ڈ  ڈ جئ جئ جئ جئ جئ 

 چ جئ جئ
(672).  
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الحروف المقطعددة ابتددهللأت والددهلللي  الدد ي يؤيددهلل ىدد ا القددول ىددو أّن كدد  سددورة افتتحددل بدد
، أو ذكر في السورة االنتصار لنقرآن وبيان إىجازه، بالك م بعهلل ى ه الحروف ىن القرآن الكريم

  .وى ا ثابل باالستقراو الكام  لجميع السور المفتتحة بتن  الحروف
وذلد  بد كر مدا ورد فدي تسدع ، وسأوج  ىنا ى ا االستقراو د مرتبا حسد  ترتيد  الند ول

وثد ث سدور ، مبتدهللوا بدأول ثد ث سدور مكيدة، لسور التي وردت الحروف المقطعة فيهاسور من ا
  : (673)فيما يأتي، ثم بما ورد في السور المهللنية، وبآتر ث ث سور مكية أي ا، من وسطها

أول سددورة ن لددل مفتتحددة بددالحروف ىددي سددورة القنددم التددي أوضدد  فيهددا إلددد سددر : السددورة األولددد
  ڑ ڑ ڇ ڇڍچ  : فقال سبحانو، ج  ال ي ىو منا  القراوة والكتابة والعنومالحرف في البيان المع

 ھ ھ  ھ ھ ہ  ہ ہ ہ . ۀ ٹ . ڻ  ڻ  .ں ڱ   ڱ ڱ. ڳ ڳ ڳ ڳ ڎ  .   ڌ ڌ  ڍ ڍ ڇ   .

 . جئ جئ جئ جئ . جئ  جئ  ې ې.  ې ى ى . ۅ ۋ  ۋ ٴۇ ې . ۉ ۉ  ې ې. ڭ  ڭ ڭ. ۓ ے  ے

چڈجئجئ جئ جئ  جئ جئ   .جئ جئ جئ    جئ جئ
(674). 

  ں ں ڱ ڱچ : قدال تعدالد، سورة بدالحكم الصدا   الد ي ال يحتمد  الكد بوتتمل ال

چھھ  ھ   ھ ہ . ہ  ہ ۀ   ۀ ٹ ٹ  ڻ ڻ
(675) . 

وانو ، وبعهللىا اشتهلل الجهللال والتك ي  واتهامهم بأن ما جاو بو النبي ىو أساطير األولين
 . .وقهلل ك بها القرآن وأبان بط نها، قول شاىر أو كاىن أو ساحر

چٹٹٹڤڤڤ ٹ پ پ پ پ .ڦ ٱ ڦچ : سدددورة )ق( قددال تعدددالد، نيدددةالسددورة الثا
وقدددال فيددددها ، (676)

چڤڤڤڤ ٹٹٹ ٹ ٿ ٿ ڤٿٿچ الحدق سدبحانو
 ۋ ۋ ٴۇېې ۉ ېۉ ڭڭڭچ: وقال ج  شدأنو، (677)

  .(678) چى ۅ ۅ
 ٿ ٿ ٿ ٿ ڤ ڤ ڤ    ڤ.  ٹ  ٹ  ٹ پ  پ پ .ڦ ڦ ٱ ڦچ ( قدال تعددالد )سدورة  : السدورة الثالثدة

 ڇ ڍ ڍ ڈڈ ڌ ڌ ڎ ڎ ڇ  ڇ ڇ  .چ چ چ چ ڃڃ ڃ ڃ چ.چ چ ڦ ڦ ڦ ڦڤ ڤ ڤ ڤ  ٹ .ٹ ٹ

چ. ہ ہ ہ  ۀ ۀٹ ٹ ڻ ڻ ں ں ڱڱ ڱ   ڱ ڳ  ڳ. ڳ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڑ   .ڇ
(679). 

چچچچچڃڃڃڃچچوقال فيها سدبحانو 
   ڤڤڤڤٿٿٿچوقدال جد  شدأنو .                  (681)

 چ   ڤ  ڤ   ڤ ڤ  ٹ .     ٹ  ٹ  ٿ
(686).  

 : في وسط السور المكية فهي كاآلتي أما السور التي  
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 ڱ ڳ ڳ ڱ ڱ ڳ ڳڎڎچ قدال تعدالد، وىدي السدورة الثانيدة ىشدرة، سورة ىدود : السورة األولد

چۀہہہہۀڻڻٹٹ .ں ڱ
 جئ جئ جئ جئ جئ جئ  جئ جئ جئ جئېېېېچ وقال فيها سبحانو، (682)

 ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ پ پ پ پ ڦ ڦڦ  ڦ  ٱ  .جئ ی ی ڈ ڈ جئجئ جئ   جئ جئجئ جئ  جئ جئ   جئ

چ چ چ چ چ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ . ٿ ٿ ڤ ڤ ڤ
وىدددددد ه اآليددددددات تمثدددددد  ، (683)

 .مرحنة مهمة من مراح  التحهللي
 ھ  ھ ھ ھ   ہ .ہ ہ ۀ ٹۀچقدال تعدالد ، سورة يوسف وىي السورة الثالثدة ىشدرة : السورة الثانية

چ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ې ې ۉ ۉ ې ې ڭ   ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ.ے
 ڱ ڳ  ڳ  ڎڎڳڳچ وقددددددددال فيهددددددددا، (684)

 ې ې ۉ ۉ ې ې  ڭ .ڭ ڭ ۓۓ ے ے ھ ھ  ھھ ہ ہ ہ     ہ  ۀ ۀ ٹ  ٹ ڻ ڻ ںں ڱ ڱ  ڱ

 جئ جئ       جئ جئ جئجئ جئ جئ جئ جئ    جئ جئ.   جئ جئ ې ې ې ې ىى ۅ ۅ ۋ  ۋ ٴۇ

 .(685) چ. جئ   جئ جئ ی ی ڈ ڈ   جئ جئ جئ جئ جئ
  پ ڦ ڦ ڦڦٱچقددال تعددالد ، سددورة الحجددر وىددي السددورة الرابعددة ىشددرة : السددورة الثالثددة

 ڃ  ڃ چ چ چ. ڦ    ڦ ڦ  ڦ ڤ ڤ  ڤ ڤ.ٹ ٹ ٹٿ ٿ ٿ  ٿ ڤ . ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ  ٹ پ . پ

 ڎ ڎ      ڌ ڌ ڍ  ڍ ڇ ڇ ڑ.ڇ ڇ       ڍ ڍ  ڈ  ڈ ڌ  ڌ . ڎ ڇ ڇ  ڇ ڇ چ چ چ.ڃ ڃ

 ې ې.ڭ ڭ  ڭ ۓ ۓ.ے ھ   ھ ھ ھ  ہ  ہ ہ. ۀ ۀ ٹ ٹ ڻ ڻ ں .ڱ  ڱ ڱ   ڱ ڳ ڳ ڳ.

 .(686) چ جئ   جئ جئ  جئ جئ جئ  جئ جئ.جئ ې ې ې ې ى ى ۅ ۅ. ۋ ٴۇ ې ې ۉۉ



 
نيسان          (4) العهللد(         69) المجنهلل 

(2162 ) 

696 

 للعلوم تكريت جامعة مجلة
 اإلنسانية

 

  : السور المكية فهي كاآلتي أما ما في آتر
: قدددال اا تعدددالد، وىدددي السدددورة الرابعدددة والعشدددرون، سدددورة السدددجهللة :السدددورة األولدددد 

چڤڤڤڤڦ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ  ڤ ڤ ڤڤ  ٹ ٹ .  ٹ پ پ  پ پ ڦڦڦ.ٱچ
بعددددددددددهلل ذلدددددددددد  (687)

  .وىما تاليتان من الحروف المقطعة ون لل بعهللىما سورة الروم (الطور والحاقة)     ن لل سورتا
چھچقال اا تعالد ، سورة الروم وىي السورة الخامسة والعشرون: السورة الثانية

(688) ،
 تعدالد وىدي قولدو، لكن فيها احتجاجاً لنمعج ة وذكدر القدرآن، لم تسته  ى ه السورة ىن القرآن

 جئ جئ جئ جئ  جئ.جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ  جئ جئ جئ جئجئ   جئ جئ ې ې ې ې  ى ىچ

  .(689) چ.جئ جئ جئ جئ جئ جئجئ جئ جئ  جئ جئ.ی  ڈ ڈ
قددددال تعددددالد ، سددددورة العنكبددددوت وىددددي السددددورة السادسددددة والعشددددرون : السددددورة الثالثددددة

چڻچ
لكن في آيات السورة الحدهلليش ، ولم تسته  ى ه السورة أي ا بالحهلليش ىن القرآن (691)

   ى ې ې ې ې ى ۅ   ۅ ۋ ۋ ٴۇ ې ې ۉچوىي قولو تعالد ، ىن القرآن ووجوب اإليمان بو وأتباىو

  ٿ ٿ ٿ ڤ ڤ ڤ ڤٹ ٹ  ٹ   ٹ پ پ پ پ ڦ ڦ ڦ  ڦ .  جئ جئ  جئ جئ جئجئ جئ  جئ جئجئ

      ڌ ڌ.ڎ ڇ   ڇ ڇ ڇ چچ چ چ ڃ ڃ ڃڃ چ  چ چ چ ڦڦ  ڦ ڦ ڤ . ڤ  ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ

 ۀ ۀ  ٹ. ڻ ڻ ں  ں ڱ ڱڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ ڎ   ڎ ڌ. ڍ ڍ ڇ ڇڑ ڑ ڇ       ڇ ڍ ڍ ڈ ڈ

.(191) چ ې  ې ى ى ۅ ۅ ۋ ۋٴۇ ې  ې ۉ ۉ ې ې ڭ.ڭ  ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھہ ہ ہ  ہ
 

ىددي تاتمددة السددور التددي ابتددهللأت بددالحروف المقطعددة فددي السددور  (العنكبددوت)إن سددورة 
ولم يبق من السور التي افتتحل بالحروف المقطعة إال ث ث سور كان ن ولها في العههلل ، المكية

 .المهللني والتي حسم فيها القرآن ق ية التحهللي بن ول آتر مرحنة من مراحنو
  : تتحل بالحروف المقطعة فهيأما السور المهللنية التي اف

  ڦ ڦ ڦ. ٱچقددال تعددالد ، سددورة البقددرة وىددي السددورة السددابعة والعشددرون : السددورة األولددد

 ې ې ې ىىېچوقال سبحانو فيها متحهلليا أن يأتي بسورة واحهللة من مثنو (692) چٹ ٹ  پپ پپ

 جئ ی ی  ڈ  ڈ جئ جئ جئ جئ جئ.جئ   جئ جئ  جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ  جئ جئ  جئ جئ

چجئ جئ جئجئ
(191).
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قدددددال تعدددددالد ، سدددددورة آل ىمدددددران وىدددددي السدددددورة الثامندددددة والعشدددددرون : لسدددددورة الثانيدددددةا
 ڃچ چ  چ چ ڦ   ڦ ڦ  ڦ ڤڤ ڤ ڤ ٹ ٹ  ٹ .ٿ ٿ ٿ ٿ ڤ ڤ ڤ ڤ  ٹ ٹ ٹ .ڦڦڦپپپپ.ٱچ

 .(694) چچ ڃ ڃ ڃ
 پپڦڦڦڦٱچ قال تعدالد، سورة الرىهلل وىي السورة التاسعة والعشرون : السورة الثالثة

چڤ  ڤ ڤ ڤ ٹ  ٹ ٹ ٹ پ پ
  ڎ    ڎ  ڇ ڇ ڇ   ڇ چ چ چ چ ڃ  ڃچقدددال سدددبحانو فيهدددا ، (695)

 ٹ ٹ ڻ  ڻ ں ں ڱ ڱ  ڱ ڱ ڳ ڳ ڳڳ  ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ  ڇ ڇ ڑ ڑ ڇڇ   ڍ ڍ ڈ ڈڌ ڌ

 ڍ ڈڍچ وقدددددال جدددددّ  شدددددأنو، (696) چېٴۇۋېڭېېۉۉ  ڭ ڭ  ڭ ۓ  .ے ھ  ھ ھ  ھ ہہ ہ  ہ ۀ ۀ

  .(697) چڱ ڳ ڳ ڳ ڳ ڎ ڎ ڌ   ڌ ڍ ڍ  ڇ ڇ ڑ ڑ ڇڇ
به ا ظهر لندا جنيداً ، ىي آتر السور التي افتتحل بالحروف المقطعة (الرىهلل)إن سورة 

أو ، أن السور التي افتتحل بالحروف المقطعة احتوت الك م ىن القرآن الكريم من حيش ن ولو
أو رّد ودحدددض دىددداوى الكدددافرين وةيدددر ذلددد  فيمدددا يتعندددق بهددد ا ، أو التحدددهللي بدددو، االحتجددداج لدددو
 .الكتاب العبيم

 
 الخاتمة

اا بهللوا وانتهاوا ىند توفيقو بإتمام ى ا البحش ال ي توصنل من ت لو إلدد أحمهلل    
 : بعض النتا ج أوج  أىمها بما يأتي

بعدهلل حد ف ، حرفدا (أربعدة ىشدر)أي ، د بنغل الحروف المقطعدة نصدف أسدامي حدروف المعجدم6
وىي تنفظ بأسدما ها وليسدل ، حرفا (أما بهللون ح ف المكرر فهي )تسعة وىشرون، المكرر

وال ي بين لنا قراوة ى ه الحروف بأسما ها ال بمسمياتها ىو الرسول اا د صند ، بمسمياتها
فالقرآن الكدريم ، ال ي أت  من اا تعالد كما نقنها لو جبري  د ىنيو الس م، اا ىنيو وسنم
بينمدا افتتدداح ، فنددم يقدرأ إال بعدهلل أن سددمع لنعدرف أن )الددم( تقدرأ ألدف الم مدديم، أصدنو السدما 

مع أن الكتابة واحهللة فدي  بمسميات الحروف وليس بأسما ها ()الم  سورة الفي  د مث  د تقرا
 .االثنين
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ددد لددم يددرد نددص صددحي  صددري  ىددن النبددي د صددند اا ىنيددو وسددنم د يفصدد  لنددا ىددن معنددد ىدد ه 2
والباىر لنا أن الصحابة الكرام فهموا م مونها إذ لو لم يكونوا ك ل  ، الحروف في القران

  .فهموا ىنهاالست
دد صدند اا ىنيدو وسدنم د  د بناواً ىند ىهللم ورود ما يفص  ىن معند الحروف المقطعة مدن النبدي3

فكددان ، فقدهلل تعددهللدت الوجدوه فددي معانيهددا حتدد تجدداوزت بعدض تندد  األقددوال حدهللود المعقددول
ومددن ، فمددن القريدد  الددراج  أنهددا بيددان إلىجدداز القددرآن الكددريم، ومنهددا البعيددهلل، منهددا القريدد 

بعيددهلل المرجددوح أنهددا تددهللل ىنددد حسدداب الجمدد  الدد ي يبنددي ىنددد أسدداس أن لكدد  حددرف فددي ال
  .الترتي  األبجهللي قيمة رقمية فيستهللل ب ل  ىند آجال أقوام ومهللتهم

د ثبل باالستقراو الكامد  أن جميدع السدور التدي افتتحدل بدالحروف المقطعدة ال تخندو مدن أحدهلل 4
لحدددروف ىدددن القدددرآن واالحتجددداج لدددو وتقريدددر ابتدددهللاؤىا بدددالك م بعدددهلل تنددد  ا : األول، أمدددرين
ودحدض لدهللىاوى الكدافرين الد ين ، وبيدان إىجدازه، ذكر اإلنتصدار لنقدرآن : والثاني، ...ن ولو

 .. .جادلوا فيو
وَىدهلّلىا ، د تعهللدت المراح  التي تحهللى اا تعالد فيها البشرية من اإلتيدان بمثد  القدرآن الكدريم5

وفددي ضددوو ىدد ه الهللراسددة فددإن السددور المفتتحددة بتندد   بع دهم أربعددة مراحدد  د ىنددد األكثددر د
  .ىند ذكر جميع تن  المراح  الحروف احتوت

وآتددر دىوانددا أن ، وتتامدداً أسددأل سددبحانو أن يجعدد  ىدد ا العمدد  تالصدداَ لوجهددو الكددريم
 .وصند اا ىند سيهللنا محمهلل وىند آلو وصحبو أجمعين، الحمهلل ا رب العالمين

 

 البحث:  هوامش

 ( 3سورة يوسف ) (6)

  .وما بعهللىا 664/  6ال ركشي ، البرىان في ىنوم القرآن : ينبر (2)

   (6سورة الفاتحة ) (3)

 ( 6سورة الحهلليهلل ) (4)

 ( 6سورة البقرة ) (5)
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 ( 6سورة المهللثر ) (6)

 ( 6سورة الحاقة ) (7)

 ( 6سورة الصافات ) (8)

 (6سورة الواقعة ) (9)

 ( 6سورة العنق )  (61)

 ( 6سورة الهللىر)  (66)

 ( 6سورة المسهلل )  (62)

 .(6سورة قريش )  (63)

  .251د  249/  6السمرقنهللي ، (بحر العنوم) القرآن الكريم المسمد تفسير  (64)

  .29/  6، ابن كثير، تفسير القرآن العبيم  (65)

  .29/  6، المصهللر نفسو  (66)

وىو منسدوب إلدد تمسدة ، ىهللد آي القرآن مختنف فيو ىند حس  اتت ف العادين  (67)
ىو ىدهلّل الكدوفي المنسدوب  وما أذكره في البحش، مكة والمهللينة والكوفة والبصرة والشام: بنهللان

فندون األفندان  : ينبدر، رضدي اا ىنهمدا –إلد أبي ىبهلل الرحمن السنمي ىن ىندي بدن أبدي طالد  
، الدددهللاني، والتبيدددان فدددي ىدددهلّل آي القدددرآن، 29 -28 ، ابدددن الجدددوزي، فدددي ىيدددون ىندددوم القدددرآن

  . وما بعهللىا 6/641

 .26د  25/  6، النسفي، مهللارك التن ي  وحقا ق التأوي   (68)

 .618/  6، اآللوسي، وح المعاني في تفسير القرآن العبيم والسبع المثانير   (69)

، ابدددن فدددارس، معجدددم مقددداييس النغدددة، الخفددداو: والهمدددس لغدددة، المهموسدددة مدددن الهمدددس  (21)
ضددعف التصددويل مددع جددري الددنفس ىنددهلل النطددق بددالحرف ل ددعف االىتمدداد : واصددط حا، 6/66

 .616  ، حسني شيال ىثمان، حق الت وة، ىند المخرج

. 6/487، ابدددن فدددارس، معجدددم مقددداييس النغدددة، إىددد ن الشددديو وكشدددفو : الجهدددر لغدددة  (26)
حدق  : ينبدر، انحباس جري النفس ىنهلل النطق بالحرف لقوة اإلىتمداد ىندد المخدرج: واصط حا
 .616  ، حسني شيال ىثمان، الت وة
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كمددال : . واصددط حا3/679، ابددن فددارس، معجددم مقدداييس النغددة، القددوة : الشددهللة لغددة  (22)
أحكددام قددراوة ، لكمددال قددوة اىتمدداده ىنددد مخرجددو، س جددري الصددوت ىنددهلل النطددق بددالحرفانحبددا

  . 84  ، محمود تني  الحصري، القرآن الكريم

جري  : . واصط حا6/337، إبراىيم مصطفد، المعجم الوسيط، النين : الرتاوة لغة  (23)
  ، حسددني شدديال ىثمددان، حددق الددت وة، الصددوت مددع الحددرف ل ددعف االىتمدداد ىنددد المخددرج

618.  

 : . واصدط حا2/359، ابدن فدارس، معجدم مقداييس النغدة، حهللة النسان : ال القة لغة  (24)
، قواىدهلل الدت وة وىندم التجويدهلل، سرىة النطق بالحرف لخروجو من طرف النسدان أو مدن الشدفتين

  . 38  ، فرج توفيق

، 44  ، لنبدددداق ني، القددددرآن وإىجدددداز، 31 29/  6، ال مخشددددري، الكشدددداف : ينبددددر( 25)
 .55  ، ف   حسن ىباس، الكريمالقرآن وإىجاز 

 ( 6( سورة الشرح )26)  

 ( 6( سورة الفي  )27)  
  .29/  2، الرازي، التفسير الكبير: ( ينبر28)  
وتفسير حهللا ق الروح والريحان في ، 67  ، الهللاني، المحكم في نقط المصاحف: ( ينبر29)

  .6/616، محمهلل األمين، روابي ىنوم القرآن

 .(44رة النح  )سو   (31)

 .(64سورة النح  )  (36)

 رقدددم الحدددهلليش، 631/ 4، أترجدددو اإلمدددام احمدددهلل فدددي مسدددنهلل اإلمدددام احمدددهلل بدددن حنبددد   (32)
 : وأترجدو أبدو داود فدي، إسدناده صدحي  رجالدو ثقدات : وقال ىنو شعي  االرناؤو ، (67263)

 .صحي  : وقال الشيال األلباني ىنو بأنو(، 4614)رقم ، 661/  2، سنن أبي داود

  .94د  93، احمهلل بن تيمية، في أصول التفسير مةمقهلل  (33)

  .41، د. مساىهلل مسنم، مناىج المفسرين  (34)
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  .266/  6، البخاري، النص في التاريال الكبير  (35)

ىدد ا حددهلليش  : وقددال (2961)رقددم ، 675/  5، الترمدد ي، الددنص فددي سددنن الترمدد ي  (36)
  .حسن صحي  ةري 

د  36/  6، الشدوكاني، ىندم التفسديرفت  القهللير الجامع بدين فندي الروايدة والهللرايدة مدن   (37)
32.  

، تفسددير التسددتري، 251د  249/  6، السددمرقنهللي، تفسددير القددرآن الكددريم : ينبددر  (38)
ابدن ، زاد المسدير فدي ىندم التفسدير، 638/  6، ابدن ىطيدة، المحرر الدوجي ، 25  ، التستري
، ير القدرآنالجدواىر الحسدان فدي تفسد، 35/  6، ابو حيان، البحر المحيط، 66/  6، الجوزي
  .26/  6، إرشاد العق  السنيم إلد م ايا القرآن الكريم، 46/  6، الثعالبي

  .28/  6، ابن كثير، تفسير القرآن العبيم  (39)

  .87/  6، الطبري، جامع البيان ىن تأوي  آي القرآن  (41)

  .673/  6، ال ركشي، البرىان في ىنوم القرآن  (46)

  .251/  2، الرازي، التفسير الكبير  (42)

  .676د  675/  6، القرطبي، امع ألحكام القرآنالج  (43)

  .(7سورة آل ىمران )  (44)

وىددو قددول بعددض الصددحابة كسدديهللتنا ، ال يعنددم تأويدد  المتشددابو اال اا : األكثددرون قددالوا  (45)
واتتدداره الكسددا ي والفددراو واألتفددش ، وأكثددر التددابعين، ىا شددة وأبددي بددن كعدد  وىددروة بددن ال بيددر

ىد ا وابتعدادا ىدن اإلطالدة فقدهلل .41/  5، ابدن ىدادل، م الكتدابالنباب فدي ىندو  : ينبر، وةيرىما
  .إذ ان في ذكر تن  الردود إطالة واضحة، ذكرت األقوال واألدلة دون الردود ىنيها

، وتفسير القرآن الكدريم، 6/86، ابن ىشام، مغني النبي  ىن كت  األىاري  : ينبر  (46)
 . 41/  5 ، دلابن ىا، والنباب في ىنوم الكتاب، 64/  2، السمرقنهللي

  .252د  256/  2، الرازي، التفسير الكبير  (47)

 .(7من اآلية )، سورة آل ىمران  (48)

  .252د  256/  2، الرازي، التفسير الكبير : ينبر  (49)

  .(7سورة آل ىمران )  (51)
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وأترجددو الترمدد ي فددي سددننو بهدد ا (، 26241)رقددم ، 256/  6، مسددنهلل اإلمددام احمددهلل  (56)
ىدددد ا حددددهلليش حسددددن  : ( وقددددال2994رقددددم )، 5/223، المعنددددد وبدددداتت ف يسددددير فددددي النفددددظ

  .صحي 

ولم ، 252/  2، التفسير الكبير : ذكر ى ه الرواية اإلمام الرازي في تفسيره المسمد  (52)
  .أجهلل لو أص  في الصحاح والسنن والمسانيهلل

مثد  أصدحابي مثد  النجدوم يهتدهللي )لم أجهلل ى ا الحهلليش به ا النص ب  وجهللتو بنفدظ   (53)
لعبددهلل بددن حميددهلل بددن ، فددي المنتخدد  مددن مسددنهلل ىبددهلل بددن حميددهلل( اىتددهلليتم بهددم فددأيهم أتدد تم بقولددو

 (.783)رقم ، 251 ، نصر

  .252/  2، الرازي، التفسير الكبير  (54)

  .614/  6، اآللوسي، روح المعاني  (55)

  .614/  6، المصهللر نفسو  (56)

قحطددددان ىبددددهلل الددددرحمن  .د، محسددددن ىبددددهلل الحميددددهلل .د، تطددددور تفسددددير القددددرآن : ينبددددر  (57)
 .56  ، الهللوري

، 82/  6، ابدن ىطيددة، المحدرر الدوجي ، 35/  6، أبدو حيدان، البحدر المحديط : بدرين  (58)
  .29/  6، الشوكاني، فت  القهللير

  .256د  251/  2، التفسير الكبير : ذكر اإلمام الرازي ى ه األدلة في تفسيره  (59)

  .(24)من اآلية ، سورة محمهلل  (61)

 (. 82)من اآلية ، سورة النساو  (66)

  (.695د  692)سورة الشعراو   (62)

  .(83)من اآلية ، سورة النساو  (63)

  .(89)من اآلية ، سورة النح   (64)

  .(38)من اآلية ، سورة األنعام  (65)

  .(685)من اآلية ، سورة البقرة  (66)

  .(2من اآلية )، سورة البقرة  (67)
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 .(5)من اآلية ، سورة القمر  (68)

  .(57من اآلية )، سورة يونس  (69)

  .(65)من اآلية ، سورة الما هللة  (71)

  .(56)سورة العنكبوت   (76)

  (.52)من اآلية ، سورة إبراىيم  (72)

  (.52)من اآلية ، سورة إبراىيم  (73)

  .(674)سورة النساو   (74)

  .(624د  623سورة طو )  (75)

  .(52سورة اإلسراو )  (76)

  .(285)من اآلية ، سورة البقرة  (77)

  (.21624)رقم ، 664/  61، الكبرى في سنن البيهقي : أترجو البيهقي  (78)

  .(6935، )325/  2، البيهقي، يمانفي شع  اإل : أترجو البيهقي  (79)

 .2/265، الرازي، التفسير الكبير  (81)

  .2/265، المصهللر نفسو  (86)

 .2/265، المصهللر السابق  (82)

  .249د  248/  6، السمرقنهللي، تفسير القرآن الكريم  (83)

  .636/  6، النيسابوري، ةرا   القرآن ورةا   الفرقان  (84)

، كان من ا مدة التفسدير،  الصادق ىو محمهلل بن كع  بن سنيم القرظي المهللني الع مة  (85)
، روى ىدن بعددض الصددحابة كددابي ذر وأبددي الدهللرداو وىنددي وابددن مسددعود وةيددرىم د رضددي اا ىددنهم

  .66د  65/  5، ال ىبي، سير أى م النب و : ينبر، ىد(667ىد( وقي  )618)ت

والتفسدير ، 6/6، ابدن وىد ، الواضد  فدي تفسدير القدرآن : تفسير ابن وى  المسدمد  (86)
  .253/  2، الرازي، يرالكب

أدرك زمدان ، اإلمدام المقدرئ الحدافظ المفسدر، وىو رفيع بن مهران أبو العاليدة الريداحي  (87)
 ت)النبي د صند اا ىنيو وسنم د وىو شاب واسنم في ت فة ابي بكر الصدهلليق د رضدي اا ىندو 

  .267د  263/  4، ال ىبي، سير أى م النب و : ينبر (ىد 93)وقي   (ىد 91
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  .34/  6، أبو حيان، البحر المحيط  (88)

تفسير القرآن العبيم مسنهللاً ىن رسول اا د صند اا  : تفسير ابن أبي حاتم المسمد  (89)
  .33/  6، البن أبي حاتم، ىنيو وسنم د والصحابة والتابعين

  .87/  6، الطبري، جامع البيان  (91)

  .676/  6القرطبي / ، الجامع ألحكام القرآن  (96)

  .34/  6، ابو حيان، البحر المحيط، 82/  6، ابن ىطية، ي المحرر الوج  (92)

احدهلل ىنمداو الشديعة ومفسدريهم فدي القدرن الرابدع ، ىو ىني بن ابراىيم بن ىشام القمدي  (93)
  .الهجري صاح  تفسير القمي

  .31/  6، القمي، تفسير القمي  (94)

مدا هم ىو أبو محمدهلل سده  بدن ىبدهلل اا التسدتري الصدوفي ال اىدهلل احدهلل أ مدة القدوم وىن  (95)
طبقدددات  : ينبدددر(، ىدددد 283)تدددوفد فدددي المحدددرم سدددنة ، وإليدددو ترجدددع نسدددبتو (تسدددتر)ولدددهلل بمهلليندددة 

  .667/  6، أبو ىبهلل الرحمن االزدي، الصوفية

  .25، التستري، تفسير التستري (96)

  .22/  6، السمرقنهللي، تفسير القرآن الكريم (97)

  .25  ، التستري، تفسير التستري : ينبر (98)

ىدو أبدو محمدهلل ىبدهلل اا  : وابدن وىد . 66/  6، ابدن وىد ، تفسير ابن وىد  : ينبر (99)
الواض  في تفسدير القدرآن )صاح  تفسير ، العالم الحافظ البار ، بن محمهلل بن وى  الهللينوري

 .411/   64، ال ىبي، سير أى م النب و : ينبر، ىد(318)ت(، الكريم

  22/  6 ،السمرقنهللي، تفسير القرآن الكريم، 25  ، التستري، تفسير التستري (611)

  .57/  6، النحاس، معاني القرآن : ينبر (616)

  .86/ 6، ابن ىربي، الفتوحات المكية : ينبر (612)

  .57/  6، النحاس، معاني القرآن، 86/  6، الطبري، جامع البيان (613)

طال  وقي  مولد جعهللة بن ىبيرة المخ ومي  أبيىان  بنل  أمىو سعيهلل بن ى قة مولد ( 614)
 .21/  66، الصفهللي، الوفياتالوافي ب : ينبر، ىد(627)ت
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  .67/  6، ابن الجوزي، زاد المسير، 87/  6، الطبري، جامع البيان( 615)
  .34/  6، ابن حيان، البحر المحيط( 616)

  .253/  2، الرازي، التفسير الكبير( 617)

  .246/  6، القرطبي، القرآن ألحكامالجامع ( 618)

  .396/  4 ،اتيريهلليالم، السنة أى تأوي ت ( 619)

الحددافظ شدديال  اإلمددام، زدي السددنميمحمددهلل بددن موسددد األبددن ىددو محمددهلل بددن الحسددين ( 661)
، الد ىبي، الندب و أىد مسدير  : ينبدر (ىدد 462ت ، )تراسان وكبير الصدوفية صداح  التصدانيف

67  /247.  

  .49/  6، نميالس، نميتفسير الس : ينبر( 666)
  .49/  6، والمصهللر نفس( 662)

ى ا ج و من حهلليش النبي د صند اا ىنيو وسنم د في تطبتو  (لو تعنمون ما اىنم)لو قو ( 663)
فددي الحددهلليش الدد ي رواه البخدداري ومسددنم وةيرىمددا مددن حددهلليش ىا شددة ، ىنددهلل تسددوف الشددمس

وفيددو قولددو ىنيددو الصدد ة والسدد م ، .. الحددهلليش.تسددفل الشددمس ىنددد ىهددهلل رسددول اا : قالددل
/ 6، البخدداري، صددحي  البخدداري(، ...م قندديً  ولبكيددتم كثيددراً ل ددحكت واا لددو تعنمددون مددا اىنددم)

 2، مسدنم، وصدحي  مسدنم، (997)رقدم ، باب الصهللقة في الكسوف، كتاب الكسوف،  354
 .(916) رقم، باب ص ة الكسوف، كتاب الكسوف،  668/ 

 .49/  6، السنمي، ( تفسير السنمي664)

  .49/  6، والمصهللر نفس( 665)

 .(31) اآليةن م، سورة فصنل( 666)

  (.69) اآليةمن ، سورة العنكبوت (667)

  .(96) اآليةمن ، األنعامسورة ( 668)

  .633/  6، النيسابوري، ةرا   ورةا   الفرقان (669)
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  .34/  6، حيان أبو، البحر المحيط( 621)

، 6/641، المحدرر الدوجي  : وابدن ىطيدة فدي، 9/  6، جامع البيدان : في ذكره الطبري( 626)
 . في ديوانو أص جهلل لو أولم ، وةيرىم، 656/  6، حكام القرانجامع ألال : في والقرطبي

 . 677/ 6، القرطبي، والجامع ألحكام القرآن، 96/  6، جامع البيان : ينبر (622)

 .66/  6، ابن كثير، ( تفسير القرآن العبيم623)

  .257د  256/  2، الرازي، التفسير الكبير : ( ينبر624) 

  .63 ، البالسياني، القول المنصف في تفسير سورة يوسف : ينبر( 625) 

  .63، المصهللر نفسو( 626) 

  .611/  6، لوسياآل، روح المعاني : ينبر( 627) 

  .87/  6، الطبري، جامع البيان( 628) 

  .678د  677 / 6، القرطبي، القرآن ألحكامالجامع ( 629) 

  .247/  6، سمرقنهلليال، تفسير القرآن الكريم( 631) 

  .247/  6، المصهللر نفسو( 636) 

  .25/  6، ال مخشري، الكشاف( 632) 

الكدوفيين فدي  إمدام، (ثعن )وىو احمهلل بن يحيد بن ي يهلل بن يسار الشيباني المنق  بد ( 633) 
، كتداب الفصدي ،  صداح  التصدانيف فيهدا، ثقدة صدالحًا مشدهورًا بالصدهللق والحفدظ، النحو والنغدة
 إحدددهللىىدددن  منهدددا األولددددمدددن جمدددادي  لتدددوفي يدددوم السدددبل لدددث ث ىشدددرة بقيددد، لقدددرآنومعددداني ا

  98/  66، ابن كثير، البهللاية والنهاية : ينبر، وتسعين سنة

  .622/  6، محمهلل رشيهلل رضا، تفسير المنار أو، تفسير القرآن الكريم( 634)

  .98/  6، الطبري، جامع البيان : ينبر( 635)

  .67/  6، ابن كثير، قرآن العبيمتفسير ال : ينبر( 636)
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  .63/  6، ريهللييالمات، السنة أى تأوي ت ( 637)

  .64  ، البالسياني، القول المنصف في تفسير سورة يوسف : ينبر( 638)

طنطداوي ، الجدواىر فدي تفسدير القدرآن الكدريم : لهد ا الدرأي فدي أكثدرتفصي ت  : ينبر( 639)
 .وما بعهللىا 66 / 2و ، وما بعهللىا .245/  6، جوىري

  .(26سورة فصنل )( 641)

، النحددداس، معددداني القدددرآن : وينبدددر، 251/  6، السدددمرقنهللي، تفسدددير القدددرآن الكدددريم( 646)
6/76 . 

  .257/  2، الرازي، التفسير الكبير : ينبر (642)

ىصدره  أ مدةمدن ، النحدوي النغدوي (قطدرب)ىو محمهلل بن المستنير النحوي المعروف بد ( 643)
وفيددات و  : ينبدر (ىددد 216كتدداب العند  فددي النحدو)ت ،  معدداني القدرآن : صددانيف منهداصداح  الت

  .4/363، بناو ال مانأنباو أىيان و األ

  .34 /6، حيان أبو، البحر المحيط : ينبر( 644)

  .216/  6، الميهللاني، معارج التفكر ودقا ق التهللبر : ينبر( 645)

  .28/  6، ابن كثير، تفسير القرآن العبيم( 646)

  .28/  6، المصهللر نفسو : ينبر( 647)

  .25د  24/  6، الرازي، التفسير الكبير : ينبر( 648)

  .249/  6، قنهللير السم، تفسير القرآن الكريم( 649)

كدد  حددرف مددن   إىطدداوسدداس أيقددوم ىنددد ، هلله اليهددودمددىددو حسدداب اىت،  مَّددحسدداب الجُ ( 651)
  .قيمة رقمية األبجهلليةالحروف 

  .692/  6، الطبري، مع البيانجا : ينبر (656)

  (.2د  6)سورة البقرة ( 652)

  .(6) األىرافسورة ( 653)
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  .(6سورة يونس )( 654)

 .(6سورة الرىهلل )( 655)

  .(7) اآليةمن ، سورة آل ىمران( 656)

  .266/  6، الطبري، جامع البيان : ينبر( 657)

  .26/  6، العياشي، العياشيتفسير  : ينبر( 658)

االمدام الع مدة ، ىو كمال الهللين محمهلل بن ىندي ىبدهلل الواحدهلل بدن ىبدهلل الكدريم ال منكداني( 659)
، ينبددر، كددان ي ددرب ب كا ددو المثدد ،  المفتددي قاضددي الق دداة الهللمشددقي كبيددر الشددافعية فددي ىصددره

  .656/  4، الصفهللي، الوافي بالوفيات

  .61  ، ال منكاني، القرآن إىجازالبرىان الكاشف ىن ( 661)

  .38/  6، ابن كثير، فسير القرآن العبيمت( 666)

  .622/  6، محمهلل رشيهلل رضا، تفسير المنار : ينبر( 662)

  .647  ، ىا شة بن الشاط  .د، البياني لنقرآن اإلىجاز : ينبر( 663)

  .(6سورة ق ) (664)

 اإلىجددازوجدوه مددن  : وينبددر، 666 د 661 ، د.ةددانم قدهللوري، ىندوم القددرآن الكدريم( 665)
  .616د  614  ، مصطفد محمهلل زكي الهللباغ، نيالقرآ

  .(6سورة ق )( 666)

  .671د  669/  6، ال ركشي، البرىان في ىنوم القرآن( 667)

  .(82سورة النساو )( 668)

قط  وىبدهلل الكدريم  يهلل رضا وسيهللرشذى  اليو ال مخشري والقرطبي وابن كثير ومحمهلل  (669)
 : ينبددر، ونسددبو الددد المبددرد وجمددع مددن المحققددين هوذكددره الددرازي فددي تفسددير ، وةيددرىم المددهللرس
فت  ، 665/ 6، حكام القرآنالجامع أل، 2/7، التفسير الكبير، وما بعهللىا 67/  6، الكشاف
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، فدي ظد ل القدرآن ، 6/622، المندارتقسير ، 6/38، يمبتفسير القرآن الع، 29/  6، القهللير
 .91د  89/  6، مواى  الرحمن في تفسير القرآن، 38/  6

  .632/  6، النيسابوري، ةرا   القرآن ورةا   الفرقان (671)

  .217/  6، الميهللاني، معارج التفكر ودقا ق التهللبر( 676)

  (.24د  23سورة البقرة )  (672)

بنددددل  د.ىا شدددة، البيدددداني لنقدددرآن اإلىجددداز : ىددددن ىددد ا االسدددتقراوأكثدددر تفاصدددي   ينبدددر( 673)
 .679د  661 : الصفحات، الشاطيو

  (.65د  6)لقنم سورة ا (674)

  (.52د  56)سورة القنم ( 675)

  (.2د  6سورة ق ) (676)

  .(37)سورة ق ( 677)

  (.45)سورة ق ( 678)

  (.8د  6)سورة    (679)

  (.29)سورة    (681)

 (.87د  86)سورة    (686)
  (.2د  6، )سورة ىود( 682)

  (.64د  62، )سورة ىود (683)

  (.3د  6، )سورة يوسف (684)

  (.666د  619، )سورة يوسف (685)

 (.65د  6، )سورة الحجر (686)
  (.3د  6، )سورة السجهللة( 687)
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  .(6، )سورة الروم (688)

  (.61د  58، )سورة الروم (689)

  .(6)، سورة العنكبوت (691)

  (.56د  45، )سورة العنكبوت (696)

  (.2د  6)، سورة القرة (692)

  (.24د  23، )سورة البقرة (693)

  (.4د  6، )سورة آل ىمران (694)

  .(7)، سورة آل ىمران (695)

  .(6، )سورة الرىهلل (696)

  (.32د  36)، سورة الرىهلل (697)

  (.37)، سورة الرىهلل (698)
 

  المصادر والمراجع

 :بعهلل كتاب اا تعالد )القرن الكريم( ىي
(، ىدد 966ت )السديوطي ىبهلل الرحمن بن الكمدال جد ل الدهللين ، اإلتقان في ىنوم القرآن .6

 .دار الفكر

 : ضدددبط وتعنيدددق، ىدددد(6416محمدددود تنيددد  الحصدددري )ت، أحكدددام قدددراوة القدددرآن الكدددريم .2
 . ىد6467، 2  ، دار البشا ر اإلس مية، محمهلل طنحة ب ل

ت )أبو السدعود محمدهلل بدن محمدهلل العمدادي ، إرشاد العق  السنيم إلد م ايا القرآن الكريم .3
 ث العربي د بيروت دار إحياو الترا(، ىد 982

السديهلل احمدهلل  : تحقيدق، ىدد(413أبو بكر محمهلل بدن الطيد  البداق ني )ت، إىجاز القرآن .4
  .م 6982، مصر، دار المعارف، صفر
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دار ، ىا شددة ىبددهلل الددرحمن بنددل الشدداط  .د، اإلىجدداز البيدداني لنقددرآن ومسددا   ابددن األزرق .5
  .3 ، المعارف

 : تحقيددق، ىددد(338إسددماىي  النحداس)ت أبددو جعفدر احمددهلل بددن محمدهلل بددن، إىدراب القددرآن  .6
  .م 6988ىد د  6419، 3 ، ىالم الكت  د بيروت، د. زىير ةازي زاىهلل

أثيددر الددهللين أبدو ىبددهلل اا محمددهلل بددن يوسددف بدن ىنددي بددن حيددان األنهلللسددي ، البحدر المحدديط  .7
ىد  6466، 2 ، بيروت د لبنان، دار إحياو التراث العربي، ىد(745الشهير بأبي حيان)ت

  .م 6994د 

، ىدد(774)ت،   أبو الفهللاو إسماىي  بن ىمر بن كثير القريشي الهللمشقي، البهللاية والنهاية .8
  .بيروت د لبنان، مكتبة المعارف

  أبدددددو ىبدددددهلل اا محمدددددهلل بدددددن بهدددددادر بدددددن ىبدددددهلل اا ال ركشدددددي، البرىدددددان فدددددي ىندددددوم القدددددرآن .9
  .ىد 6396، دار المعرفة د بيروت، محمهلل أبو الف   إبراىيم : تحقيق، ىد(794)ت

كمدال الدهللين ىبدهلل الواحدهلل بدن ىبدهلل الكدريم ال منكداني ،  البرىان الكاشف ىن إىجداز القدرآن .61
، مطبعددة العدداني د بغددهللاد، و تهلليجددة الحددهلليثي، احمددهلل مطنددوب .د : تحقيددق، ىددد(656)ت
  .م 6974، 6 

ةددانم قددهللوري  : تحقيددق، أبددو ىمددرو ىثمددان بددن سددعيهلل الددهللاني، التبيددان فددي ىددهلل آي القددرآن  .66
 . م6994-ىد 6464، 6 ، الكويل –لمخطوطات والتراث مرك  وا، حمهلل

، والصدحابة والتدابعين( صدند اا ىنيدو وسدنم)تفسير ابن أبي حاتم مسدنهللًا ىدن رسدول اا   .62
أسددعهلل  : تحقيددق، ىددد(327حدداتم )ت ىبددهلل الددرحمن بددن محمددهلل بددن إدريددس الددرازي ابددن أبددي

  .م 6997ىد د  6467، الرياض، مكتبة ن ار ومصطفد الباز، محمهلل الطي 

ابدو محمدهلل ىبدهلل اا بدن (، الواضد  فدي تفسدير القدرآن الكدريم)تفسير ابن وىد  المسدمد   .63
بيروت ، دار الكت  العنمية، أحمهلل فريهلل : تحقيق، ىد(318محمهلل بن وى  الهللينوري )ت

  .م 2112ىد د  6424، 6 ، د لبنان

خددداري الجعفدددي اإلمدددام محمدددهلل بدددن إسدددماىي  بدددن إبدددراىيم أبدددو ىبدددهلل اا الب، التددداريال الكبيدددر .64
  .دار الفكر، السيهلل ىاشم النهللوي : تحقيق، ىد(256)ت
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أبدو المنصددور محمدهلل بدن محمددهلل بدن محمددود الماتيريدهللي السددمرقنهللي ، تدأوي ت أىد  السددنة .65
  .م 2114ىد د 6425، 6 ، مؤسسة الرسالة، ىد(333الحنفي )ت

ع تعنيدددق ووضددد، ىدددد(283أبدددو محمدددهلل سددده  بدددن ىبدددهلل اا التسدددتري )ت، تفسدددير التسدددتري .66
 6428، 2 ، بيدروت د لبندان، دار الكت  العنمية، محمهلل باس  ىيون السود : الحواشي

  .م 2117ىد د 

أبددو ىبددهلل الددرحمن محمددهلل بددن الحسددين بددن ، حقددا ق التفسددير : المسددمد، تفسددير السددنمي  .67
بيدروت د ، دار الكتد  العنميدة، سيهلل ىمران : تحقيق، ىد(462موسد االزدي السنمي )ت

  .م 2116د  ىد 6424، 6 ، لبنان

بيددل ، ود.قحطددان ىبددهلل الددرحمن الددهللوري، د.محسددن ىبددهلل الحميددهلل، تطددور تفسددير القددرآن  .68
  .م 6989، وزارة التعنيم العالي، جامعة بغهللاد، الحكمة

  .ىد6381، المطبعة العنمية د طهران، ىد(321العياشي )ت، تفسير العياشي  .69

يددددر القريشددددي الهللمشددددقي أبددددو الفددددهللاو اسددددماىي  بددددن ىمددددر بددددن كث، تفسددددير القددددرآن العبدددديم  .21
احمدهلل ىمدر ىاشدم د  .د : تدرج أحاديثدو، 2 ، دد بيدروت دار الكت  العنميدة، ىد(774)ت

  .م 6996، القاىرة

أبدو النيدش نصدر بدن محمدهلل بدن احمدهلل بدن ، بحدر العندوم : المسدمد، تفسير القرآن الكدريم  .26
رشداد د مطبعدة ال، ىبدهلل الدرحمن احمدهلل ال قدة .د : ىدد( تحقيدق375إبدراىيم السدمرقنهللي )ت

  .م 6985ىد د 6415، 6 ، بغهللاد

 ، مؤسسددددة دار الكتدددداب د قددددم، ىنددددي بددددن إبددددراىيم بددددن ىاشددددم القمددددي، تفسددددير القمددددي  .22
  .ىد 6414

، ىدد(616)ت  فخر الهللين بن محمهلل بن ىمر الرازي(، مفاتي  الغي )التفسير الكبير أو   .23
  .م 6986ىد د  6416، 2 ، دار الكت  العنمية د بيروت

دار المعرفدة لنطباىدة ، محمدهلل رشديهلل رضدا، تفسدير المندار : المسدمد، لكريمتفسير القرآن ا .24
  .ىد 6464، والنشر د بيروت
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محمددهلل األمددين ىبددهلل اا العنددوي ، تفسددير حددهللا ق الددروح والريحددان فددي روابددي ىنددوم القددرآن .25
  .دار طوق النجاة، د.ىاشم محمهلل ىني : إشراف ومراجعة، الهرري الشافعي

، ىدد(676)ت   أبو ىبهلل اا محمهلل بن احمهلل األنصاري القرطبي ،الجامع ألحكام القرآن  .26
  .دار القنم لنتراث د القاىرة، إبراىيم محمهلل الجم  : تحقيق

دار ، ىد(366)ت   أبو جعفر محمهلل بن جرير الطبري، جامع البيان في تأوي  آي القرآن  .27
  .م 6988ىد د  6418، الفكر د بيروت

، ىدد(876أبو زد ىبهلل الرحمن بن محمهلل الثعالبي)ت، الجواىر الحسان في تفسير القرآن  .28
ىدد د  6466، 6 ، دار الكتد  العنميدة د بيدروت، أبدو محمدهلل الغمداري اإلدريسدي : تحقيق
  .م 6996

ىددد د 6461، 9  ، ال رقدداو د األردن، مكتبددة المنددار، حسددني شدديال ىثمددان، حددق الددت وة .29
 .م6991

أبدو الف د  شدهاب الدهللين السديهلل ، لمثدانيروح المعاني في تفسير القرآن العبديم والسدبع ا  .31
دار ، ىني ىبدهلل البداري ىطيدة : ضبط وتصحي ، ىد(6271محمود اآللوسي البغهللادي )ت

  .م 2116ىد د 6422، 6 ، بيروت د لبنان، الكت  العنمية

، ىدد(597)ت أبو الفرج ىبهلل الرحمن بن ىندي بدن الجدوزي، زاد المسير في ىنم التفسير  .36
  .م2112ىد د 6423، 6 ، بي د بيروتدار إحياو التراث العر 

محمهلل  : تحقيق، ىد(275أبو داود سنيمان بن األشعش السجستاني )ت، سنن أبي داود  .32
  .دار الفكر، محيي الهللين ىبهلل الحميهلل

، ىددد(458احمددهلل بددن الحسددين بددن ىنددي بددن موسددد البيهقددي )ت ، سددنن البيهقددي الكبددرى  .33
  .م6994ىد د  6464، د مكة المكرمة مكتبة دار الباز، محمهلل ىبهلل القادر ىطا : تحقيق

احمهلل محمهلل  : تحقيق، ىد(679أبو ىيسد محمهلل بن ىيسد الترم ي )ت، سنن الترم ي  .34
  .بيروت د لبنان، دار إحياو التراث العربي، شاكر وآترون

ابددددو ىبددددهلل اا محمددددهلل بددددن احمددددهلل بددددن ىثمددددان بددددن قايمدددداز الدددد ىبي ، سددددير أىدددد م النددددب و  .35
مؤسسددة الرسددالة د ، ومحمددهلل نعدديم العرقسوسددي، الرندداؤو شددعي  ا : تحقيددق، ىددد(748)ت

  .ىد 6463، 9 ، بيروت
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، ىدددد(256محمدددهلل بدددن إسدددماىي  ابدددو ىبدددهلل اا البخددداري الجعفدددي )ت ، صدددحي  البخددداري  .36
  .م 6987ىد د  6417، 3 ، دار ابن كثير د بيروت، د.مصطفد دي  البغا : تحقيق

محمدهلل  : تحقيدق، ىدد(266)ت مسنم بن الحجاج أبدو الحسدين القشديري، صحي  مسنم  .37
  .دار إحياو التراث العربي د بيروت، فؤاد ىبهلل الباقي

 : تحقيدددق، أبدددو ىبدددهلل الدددرحمن محمدددهلل بدددن الحسدددين بدددن محمدددهلل االزدي، طبقدددات الصدددوفية  .38
  .م 6998ىد د  6469، 6 ، دار الكت  العنمية د بيروت، مصطفد ىبهلل القادر ىطا

  .م 6991، مطبعة دار الحكمة د بغهللاد، د.ةانم قهللوري حمهلل، ىنوم القرآن الكريم  .39

نبدددام الدددهللين الحسدددن بدددن محمدددهلل بدددن حسدددين القمددددي ، ةرا ددد  القدددرآن ورةا ددد  الفرقدددان  .41
، دار الكتد  العنميدة د بيدروت، زكريدا ىميدرات : ضدبط وتخدريج، ىدد(728النيسدابوري )ت

 .م 6996ىد د 6466، 6 

، المخ ومددددديد.مهدددددهللي  : تحقيدددددق، ىدددددد(671الخنيددددد  بدددددن أحمدددددهلل الفراىيدددددهللي)ت، العدددددين .46
  .دار ومكتبة اله ل، ود.إبراىيم السامرا ي

محمهلل بن ىني ابدن محمدهلل ، فت  القهللير الجامع بين فني الرواية والهللراية في ىنم التفسير  .42
  .شركة ومكتبة ومطبعة مصطفد البابي الحنبي وأوالده د مصر، ىد(6251)ت الشوكاني

د. ىثمددان يحيددد ود.  : حقيددقت، ىددد(638محيددي الددهللين بددن ىربددي )ت، الفتوحددات المكيددة  .43
 .م 6972، الهيئة العامة لنكتاب د القاىرة، إبراىيم مهللكر

محمددهلل حسددن  : تحقيدق، ىددد(597ابددن الجدوزي )ت، فندون األفنددان فدي ىيددون ىندوم القددرآن .44
 .م2116ىد د 6422، 6  ، بيروت د لبنان، دار الكت  العنمية، محمهلل

ىددد د  6396، 7 ، لعربددي د بيددروتدار إحيدداو التددراث ا، سدديهلل قطدد ، فددي ظدد ل القددرآن  .45
  .م 6976

 .ىد6426، 6  ، دار سعيهلل بن جبير، فرج توفيق الوليهلل، قواىهلل الت وة وىنم التجويهلل .46

مطبعددة وزارة األوقدداف ، محمددهلل طددو الباليسدداني، القددول المنصددف فددي تفسددير سددورة يوسددف  .47
  .بغهللاد د العراق، والشؤون الهللينية
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أبو القاسم محمهلل بن ىمر ، قاوي  في وجوه التأوي الكشاف ىن حقا ق التن ي  وىيون األ  .48
  .دار إحياو التراث العربي، ىد(538ال مخشري )ت

، ىددد(881أبددو حفددص ىمددر بددن ىنددي بددن ىددادل الحنبنددي )ت، النبدداب فددي ىنددوم الكتدداب  .49
، بيدروت د لبندان، دار الكتد  العنميدة، الشيال ىادل احمهلل ىبهلل الموجود وآتدرون : تحقيق

  .م6998ىد د 6469، 6 

، دار إحياو الكت  العربيدة، ىد(6332محمهلل جمال الهللين القاسمي )ت، محاسن التأوي   .51
  .ىيسد البابي د بيروت

أبددددددو محمددددددهلل ىبددددددهلل الحددددددق بددددددن ىطيددددددة ، المحددددددرر الددددددوجي  فددددددي تفسددددددير الكتدددددداب الع يدددددد   .56
، وىبهلل اا بن إبراىيم األنصاري وآترون، الرحالي الفاروق: تحقيق، ىد(546األنهلللسي)ت
  .م6977ىد د 6398، 6 ، العنوم د الهللوحة مؤسسة دار

دار ، ى ة حسن: تحقيق، أبو ىمرو ىثمان بن سعيهلل الهللاني، المحكم في نقط المصاحف  .52
 .ىد6417، 2  ، الفكر د دمشق

، أبدددو البركدددات ىبدددهلل اا بدددن احمدددهلل بدددن محمدددود النسدددفي، مدددهللارك التن يددد  وحقدددا ق التأويددد   .53
  .المكتبة التوفيقية، مجهللي منصور : تحقيق

مؤسسدة قرطبدة د ، ىدد(246احمدهلل بدن محمدهلل بدن حنبد  )ت، مسدنهلل اإلمدام احمدهلل بدن حنبد  .54
 .القاىرة

دار ، ىددد(6425ىبددهلل الددرحمن حسددن حبّنكددة الميددهللاني)ت، معددارج التفكددر ودقددا ق التددهللبر  .55
  .م 2111ىد د  6421، 6 ، القنم د دمشق

محمدهلل ىنددي  : تحقيدق، أبدو جعفددر احمدهلل بدن محمددهلل بدن إسدماىي  النحدداس، معداني القدرآن  .56
  .ىد6419، 6 ، جامعة ام القرى د مكة المكرمة، الصابوني

ىبددهلل السدد م  : تحقيددق، ىددد(395أبددو الحسددين أحمددهلل بددن فددارس)ت، معجددم مقدداييس النغددة  .57
 .م6999ىد د 6421، 2  ، بيروت د لبنان، دار الجي ، ىارون

، النجدار ومحمدهلل، وحامدهلل ىبدهلل القدادر، وأحمدهلل ال يدات، إبراىيم مصدطفد، المعجم الوسيط .58
  .دار الهللىوة
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د.مددازن  : تحقيددق، جمددال الددهللين بددن ىشددام األنصدداري، مغنددي النبيدد  ىددن كتدد  األىاريدد   .59
  .م6985، 6  ، دار الفكر د دمشق، ومحمهلل ىني حمهلل اا، المبارك

أبددددو القاسددددم الحسددددين بددددن محمددددهلل المعددددروف بالراةدددد  ، المفددددردات فددددي ةريدددد  القددددرآن  .61
  .دار المعرفة د لبنان، سيهلل كي ني محمهلل : تحقيق(، ىد512االصفهاني )ت

دار التربيددة ، محمدهلل محمدود نصدار : تحقيدق، احمدهلل بدن تيميدة، مقهللمدة فدي اصدول التفسدير  .66
  .لنطباىة والنشر والتوزيع د العراق

، دار المعرفدة، محيي ى ل السدرحان .مساىهلل مسنم آل جعفر ، د .د، مناىج المفسرين  .62
  .م 6981، 6 

صددبحي البددهللري  : تحقيددق، ىبددهلل بددن حميددهلل بددن نصددر، بددن حميددهللالمنتخدد  مددن مسددنهلل ىبددهلل   .63
ىدد د  6418، 6 ، مكتبدة السدنة د القداىرة، ومحمدود محمدهلل تنيد  الصدعيهللي، السدامرا ي
  .م 6988

محمدهلل ىندي القدرة  : ىند بنشره، ىبهلل الكريم المهللرس، مواى  الرحمن في تفسير القرآن  .64
  .م 6986ىد د 6416، 6 ، داةي

، احمددهلل األرندداؤو  : تحقيددق،  ح الددهللين تنيدد  بددن أيبدد  الصددفهلليصدد، الددوافي بالوفيددات  .65
  .م 2111ىد د 6421، دار إحياو التراث د بيروت، وتركي مصطفد

، ال رقداو د األردن، مكتبدة المندار، مصدطفد محمدهلل زكدي الدهللباغ، وجوه من اإلىجداز البيداني  .66
  .م6985ىد د  6415، 2 

لعباس شمس الهللين احمهلل بن محمهلل بن أبدي بكدر أبو ا، وفيات األىيان وأنباو أبناو ال مان  .67
 . دار الثقافة د بيروت، إحسان ىباس :تحقيق، ىد(686) بن تنكان


