
ٔ 
 

 املقدمة 
انزي نٍظ نقضائو دافع ً ال نعطائو ياَع ً ال كصنعِوِ صُنعُ صاَع ً ىٌ اجلٌاد احلًذ هلل 

حبكًرو انصنائع ال ختفى عهٍو انطالئع ً ال ذضٍع عنذه  أذقٍانثذائع ً  أجناطانٌاعع فطش 

اننٌس انغاطع نهخهٍفح صاَع ً ىٌ املغرعاٌ عهى  اإلعالو ٌششعتانكراب اجلايع ً  أذىانٌدائع 

تعثو اهلل  أمجعنيينقز انثششٌح  اَخشًٌٍ  األًنني أٌحً انصالج ً انغالو عهى  ,انفجائع 

تٍرو ً  ألانقاعى حمًذ ) صهى اهلل عهٍو ً عهى   أتًيثششا ً َزٌش  أمجعنيانعامل  إىلعثحاَو 

 (  عنيأمجصحثو 

 أيا تعذ

َاء فَكَاََدْ ًَسْدَجً كَانذِّىَاٌِ (( انعهًً يف قٌنو ذعاىل     األعجاصحبثً  أٌ ) فَئِرَا اَشَقَّدِ انغًَّ

 تٍندُ األًلانزي اشرًم عهى يطهثني يف  األًليف املثحث  يثحثني ذطشقدُ إىلذضًٍ انثحث 

ً  ,انعهًً  األعجاصيفيٌو يصطهخ  يف انهغح ً االصطالح انششعً ً تٍندُ اإلعجاصيصطهخ 

تٍاٌ يٌجض نغٌسج انشمحٍ عٍ فضائهيا ً ذشذٍثيا يف انقشاٌ انكشٌى فٍو  املطهة انثاًَ فثٍندُ أيا

 ً عثة َضًهلا ً يكٍريا ً يذٍَريا .
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ًيف املثحث انثاًَ  انزي ذضًٍ يطهثني يف املطهة األًل أقٌال انعهًاء ً املفغشٌٍ يف ذفغري 

ً يف املطهة انثاًَ أقٌال انعهًاء املعاصشٌٍ ً ركشخُ يف رنك تٍاٌ ًكانح انفضاء اٌَح انكشميح 

 َاعا األيشٌكٍح املخرصح تانشؤًٌ انفهكٍح .
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 األولالمبحث 

 : بيان المصطلحاتاألولالمطلب 

 في اللغة اإلعجاز

 أعجزهالعجز ٌقال  إلى: هو من التعجٌز والتثبٌط والنسبة اإلعجاز-ٔ

ُ ُغَشاثًب ٠َْجَؾُش فِٟ األَْسِض ١ٌُِِش٠َُٗ ):  قوله تعالى هفاته ومن إيالشًء  فَجََؼَش َّللاه

 َٞ اِس َٚ ُ ٌُْغَشاِة فَؤ ًَ ََ٘زا ا ْض ِِ  َْ ْْ أَُوٛ ٠ٍَْزَٝ أََػَغْضُد أَ َٚ ِٗ لَبَي ٠َب  َءحَ أَِخ١ ْٛ اِسٞ َع َٛ َو١َْف ٠ُ

 َٓ ١ ِِ َٓ إٌهبِد ِِ َءحَ أَِخٟ فَؤَْصجََؼ  ْٛ  (ٕ)(ٔ).(َع

أي ضعٌف. عجز الشًء ٌعجز عجزا فهو عاجز ومنهم من قال :هو -ٕ

( وٌقال أعجزنً فالن إذا عجزت عن طلبه محالةوقولهم)المراد ٌعجز ال 

ٌَٓ ُّْٔؼِغَضُٖ , ومنه قوله تعالى : )وإدراكه َٚ َ فِٟ األَْسِض  أَٔهب ظََٕٕهب أَْ ٌٓه ُّْٔؼِغَض َّللاه َٚ

ِِّٓ : )ِٕٚٗ لٌٛٗ رؼبٌٝ ( , ََ٘شثًب ب ٌَُىُ  َِ َٚ بء  َّ ال فِٟ اٌغه َٚ َٓ فِٟ األَْسِض  ْؼِغِض٠ ُّ ب أَٔزُُ ثِ َِ َٚ

ال َِٔص١شٍ  َٚ  ٍّٟ ٌِ َٚ  ٓ ِِ  ِ ِْ َّللاه ب : )ِٕٚٗ لٌٛٗ رؼبٌٝ ( , ُدٚ َِ َٚ َٓ فِٟ األَْسضِ  ْؼِغِض٠ ُّ ب أَٔزُُ ثِ َِ َٚ

ال َِٔص١شٍ  َٚ  ٍّٟ ٌِ َٚ  ٓ ِِ  ِ ِْ َّللاه ِِّٓ ُدٚ  (ٙ()٘()ٗ)(ٖ) ( .ٌَُىُ 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ٖٔ اآلٌة: , سورة المائدة(ٔ)

هـ( ,تحقٌق انس محمد 7ٔ8)ت: أباديالقاموس المحٌط , مجد الدٌن محمد ٌعقوب الفٌروز (ٕ)

 .٘٘ٓٔمصر( ص –الشامً , و زكرٌا جابر أحمد )دار الحدٌث , القاهرة 

هـ( ,تحقٌق عبد 9ٖ٘الحسن أحمد بن فارس بن زكرٌا )ت:  ألبً,  معجم مقاٌٌس اللغة(ٖ)

 .ٕٖٕ/ ٗلبنان(  –السالم هارون )دار الكتب العلمٌة , بٌروت 

 .ٕٔ( سورة الجن , اآلٌة : ٗ)

 .ٕٕسورة العنكبوت , اآلٌة :  (٘)
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 .ٖٔ( سورة الشورى , اآلٌة : ٙ)

 (ٔ) . : وهو نقٌض الجزم , والتعجٌز هو التثبٌطومنهم من قال-ٖ

والعجز هو القصور عن فعل الشًء  ,العجز إثبات: وهو ومنهم من قال -ٗ

 (ٕ) , وعدم القدرة على ذلك .

 اإلعجاز في االصطالح الشرعي

المعجزة: وهً أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي سالم من المعارضة وهً  -ٔ    

 (ٖ). ةإما حسٌة وإما عقلٌ

, السالم من المعارضة ,ٌجري هللا هً اآلمر الخارق للعادة ومنهم من قال : -ٕ

 (ٗ).  سبحانه وتعالى , على ٌد النبً , تصدٌقا له فً دعواه النبوة

هً ما خرق العادة من قول أو فعل إذا وافق دعوى الرسالة ومنهم من قال : -ٖ

وقارنها وطابقها على جهه التحدي ابتداء بحٌث ال ٌقدر احد علٌها وال على مثلها و 

  (٘) بها.ال على ما ٌقار

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( لسان العرب , محمد بن مكرم بن علً أبو الفضل جمال الدٌن ابن منظور األنصاري ٔ)

لبنان( ,  –هـ , دار صادر ,بٌروت ٗٔٗٔهـ( , )الطبعة الثالثة , 8ٔٔالروٌفعً  اإلفرٌقً )ت: 

٘ /ٖٙ8. 

 األصفهانًالحسٌن بن محمد بن المفضل أبو القاسم  القران , للعالمة ألفاظمفردات (ٕ)

م( , تحقٌق عدنان صفوان داوودي )دار القلم , 7ٓٔٔ -هـ  ٕٓ٘المعروف بـ )الراغب()ت: 

 .8ٗ٘سورٌا(. ص –دمشق 

هـ( ,  9ٔٔبكر جالل الدٌن السٌوطً )ت: أبًفً علوم القران , عبد الرحمن بن  اإلتقان(ٖ)

م , الهٌئة المصرٌة العامة للكتب 98ٗٔ -هـ 9ٖٗٔ. )طبعة سنةإبراهٌمالفضل  أبو تحقٌق محمد

 .ٖ/  ٗمصر(.  –

)الطبعة  ألخالديمصدره الربانً , الدكتور صالح عبد الفتاح القران البٌانً ودالئل  (إعجازٗ)

 .7ٔعمان( ص –م , دار عمار ٕٓٓٓ -هـ ٕٔٗٔسنة  األولى

هـ(  ٕٖٗٔ)ت:الحلبً عتر  حسن بن محمد بن حسن ضٌاء الدٌنالمعجزة الخالدة , الدكتور (٘)

لبنان ( ص  –, بٌروت  اإلسالمٌةم , دار البشائر  99ٗٔ -هـ  ٘ٔٗٔالطبعة الثالثة سنة ) , 

ٔ9  ,ٕٓ . 
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هً  أو: هً ما قصد به من ادعى انه رسول هللا ومنهم من قال *     

 (ٔ)خارق للعادة ٌظهره هللا على ٌد من ٌدعً النبوة. أمر

 والراجح من األقوال

المعجزة: وهً أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي سالم من المعارضة وهً إما 

 (ٕ)ة .حسٌة وإما عقلٌ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________ 

النشر م , دار 998ٔالقران , الدكتور فضل حسن عباس )الطبعة الثانٌة سنة  إعجاز -ٔ

 .9ص , (فلسطٌن -جامعة القدس المفتوحة , غزة 

 هـ()الطبعة الثالثة9ٗٗمنصور عبد القاهر بن طاهر البغدادي )ت: ألبًالدٌن ,  أصول -ٕ

 .8ٓٔلبنان ( , ص –دار الكتب العلمٌة , بٌروت  ), (م97ٔٔ -هـ ٔٓٗٔ (,)
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 العلمي اإلعجازمصطلح 

 اآلٌاتاستفراغ الوسع لفهم  العلمً: هو بذل الجهد و اإلعجاز -ٔ

السنة  أومن خالل )إخبار القران الكرٌم  األنفسو  باألفقالمتعلق 

 (ٔ). العلم التجرٌبً أثبتهاالنبوٌة بحقٌقة 

 باإلشارةبه سبق هذا الكتاب العزٌز ومنهم من عرفه : بأنه ٌقصد  -ٕ

عدد من حقائق الكون وظواهره التً لم تتمكن العلوم المكتسبة  إلى

بعد قرون متطاولة من تنزل  إالفهم شًء منها  إلىمن الوصول 

  (ٕ)القران الكرٌم.

 القران فً العلمٌة اإلشارات لفهم محاولة وهوومنهم من قال :  -ٖ

 العلمٌة النظرٌات على اشتماله فً لٌس العلمً إعجازه أو الكرٌم

,  والنظر البحث فً البشري بالجهد ثمرة وتكون وتتبادل تتجدد التً

 فً النظر على اإلنسان ٌحث فهو,   التفكٌر على حثه فً وإنما

 (ٖ). تفكٌره فً العقل حركة ٌشل وال,  وتدبره الكون

 والراجح من األقوال

آلٌات استفراغ لفهم الواسع  ل بذل الجهد واإلعجاز العلمً : هو 

ق و األنفس من خالل )إخبار القران الكرٌم أو السنة االمتعلق باألف

 (ٗ).  (التجرٌبً)النبوٌة بحقٌقة أثبتها العلم 

 

 

 

 

__________ 

م , النشر: ٕٙٓٓسنة  األولى)الطبعة فارس ناٌف منٌر , القران  فً العلمً اإلعجاز -ٔ

 .ٓٔلبنان( , ص –دار ابن حزم , بٌروت 

عمان سنة  –, )النشر: دار عمار ألخالديالقران , صالح عبد الفتاح  إعجازالبٌان فً  -ٕ

 .8ٕٙ( , ص99ٕٔ

م( )الطبعة 999ٔ -هـ ٕٓٗٔمباحث فً علوم القران , الشٌخ مناع خلٌل القطان )ت: -ٖ

المملكة العربٌة السعودٌة( ,  –م , مكتبة المعارف , الرٌاض ٕٓٓٓ -هـ ٕٔٗٔالثالثة 

 .8ٕٗص

 .ٓٔصاإلعجاز العلمً فً القران :  -ٗ
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 بيان موجز لسورة الرحمنالمطلب الثاني : 

 تسمية السورة: أوال

                                 : أسبابسورة الرحمن بهذا االسم لعدة سميت -ٔ

 هللاّ  رسول خرج : » قال ) رضً هللا عنه ( هللاّ  عبد بن جابر عن      * 

 (ٔ)« الّرحمن سورة فقرأ أصحابه على وسلّم علٌه هللا صلّى

 علٌه هللا صلّى للنبً قال) رضً هللا عنه (  المنقّريّ  عاصم   بن قٌس *أن

ًّ  اتل )):  وسلّم  أعدها:  فقال الّرحمن, سورة علٌه فقرأ , علٌكل أنز ما  عل

 (ٕ).(( لحالوةً  له إنّ :  فقال , ثالًثا فأعادها ,

  التسمية سبب-ٕ

:  تعالى باسمه ابتدأت أّنها الّرحمن بسورة الّسورة هذه تسمٌة ووجه *

ْحَمن  ) ْحَمن  ومنه قوله تعالى ) (ٖ) ( الرَّ  (ٖ) .( الرَّ

ً   اإلمام عن*  صلّىمحمد )  الّنبً أنّ طالب ) علٌه السالم (   أبًابن  عل

 سورة القرآن وعروس عروس   شًء   لكلّ  )): قال(  سلّمصحبه و و علٌه هللا

 (ٗ).((الّرحمن

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دالئل النبوة , أحمد أبن الحسٌن بن علً  بن موسى الخسروجردي الخراسانً ابو بكر    -ٔ

هـ(,تحقٌق :د.عبدالمعطً قلعجً ,دار الكتب العلمٌة 7٘ٗالبٌهقً, )ت, 

 ٕٖٕ/ٕم.,977ٔ_7ٓٗٔ,هٔ,بٌروت,لبنان,ط

الصحٌح فً سنن الترمذي :محمد بن عٌسى بن سورة بن موسى بن الضحاك )ابو الجامع -ٕ

 هـ(تحقٌق, :بشار عواد معروف ,دار الفكر األسالمً _بٌروت _لبنان.89ٕعٌسى(,)ت,

 .ٔ:  اآلٌة , سورة الرحمنٖ

 .8ٕٕ/8ٕالتحرٌر و التنوٌر : ٗ
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 ثانيآ:فضل الصورة    

علٌه  هللا صلى للنبً قال ) رضً هللا عنه ( ألمنقري عاصم بن قٌس أن 

 , الرحمن سورة علٌه فقرأ علٌك, أنزل مما علً اتل(: وسلم وصحبه واله

 لحالوة علٌه وإن , لطالوة له إن وهللا: فقال , ثالثا فأعادها أعدها,:  فقال

 إله ال أال أشهد وأنا , بشر هذا ٌقول وما , مثمر وأعاله , لمغدق وأسفله ,

 (ٔ).هللا رسول وأنك , هللا إال

 

 صلى)  هللا رسول خرج: قال أنه) رضً هللا عنه (  هللا عبد بن جابر وعن

 إلى أولها من الرحمن سورة علٌهم فقرأ( وسلم وصحبه واله علٌه هللا

 أحسن فكانوا الجن لٌلة الجن على قرأتها لقد:  فقال فسكتوا , آخرها

َبانِ  :) تعالى قوله على أتٌت كلما ,كنت منكم مردودا َكذِّ َما ت  ( َفبِأَيِّ آالء َربِّك 

 (ٕ).الحمد فلك نكذب ربنا نعمك من الشًء:  قالوا

 

 

 

 

 

 

___________ 

دالئل النبوة , أحمد أبن الحسٌن بن علً  بن موسى الخسروجردي الخراسانً ابو بكر    -ٔ

العلمٌة هـ(,تحقٌق :د.عبدالمعطً قلعجً ,دار الكتب 7٘ٗالبٌهقً, )ت, 

 ٕٖٕ/ٕم.,977ٔ_7ٓٗٔ,هٔ,بٌروت,لبنان,ط

الجامع الصحٌح فً سنن الترمذي :محمد بن عٌسى بن سورة بن موسى بن الضحاك )ابو -ٕ

 هـ(تحقٌق, :بشار عواد معروف ,دار الفكر األسالمً _بٌروت _لبنان.89ٕعٌسى(,)ت,
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 النزول سبب: ثالثا

 .عنهم المحكً المشركٌن قول هو السورة هذه نزول سبب إن

وا لَه م   قٌِلَ  َوإَِذا ): كما فً قوله تعالى       د  ْحَمنِ  اْسج  ْحَمن   َوَما َقال وا لِلرَّ  الرَّ

د   َنا لَِما أََنْسج  ر  مْ  َتأْم   (ٔ)(.ن ف وًرا َوَزاَده 

 وصفِ  إثبات معنى على الرحمن إلى سورة   إضافةِ  باعتبار تسمٌتها فتكون

 صلى) النبً علَّم الذي هو الرحمن بأن المشركٌن على هللا فردَّ ...  الرحمن

 (ٕ).نزوالً  السور أول من ,وهً القرآن( وسلم وصحبه واله علٌه هللا

 علٌه هللا صلى) النبً فً المشركٌن قول بسببِ  نزلت السورة هذه إن: وقٌل

 (.وسلم وصحبه واله

َما: ﴿ تعالى قال ه   إِنَّ  (ٖ)﴾. َبَشر   ٌ َعلِّم 

 علٌه هللا صلى النبً ٌ علِّم الذي بذكر االهتمام ,وكان القرآن ٌ علِّمه: أي

 .بالتعلٌم االهتمام من أقوى القرآنَ  وسلم

 ٌوم ذاتَ  ذكر( عنه هللا رضً) الصدٌق بكر أبا أن أًٌضا وورد        

 هذه من خضراءَ  كنت   أنً وددت  : فقال والنار,  والجنة والموازٌن القٌامة

 (ٗ).أ خلَق لم وأنً,   تأكلنً بهٌمة على تأتً الخضر

ِه َجنََّتانِ : ﴿ تعالى قوله فنزل  (٘).﴾ َولَِمْن َخاَف َمَقاَم َربِّ

 

______________ 

 .ٓٙ اآلٌة : , الفرقان سورة -ٔ

 .7ٕٕ/8ٕ: والتنوٌر التحرٌر -ٕ

 .ٖٓٔ اآلٌة : , النحل سورة -ٖ

أسباب النزول ,عبد الرحمن بن كمال الدٌن أبً بكر بن محمد سابق الدٌن خضر   -ٗ

)دار الكتب ,هـ( ,تحقٌق: األستاذ أحمد عبد الشافً 9ٔٔالخضٌري األسٌوطً.)ت:

 .ٖٕٓ/ٔلبنان(,  –العلمٌة, بٌروت 

 . ٙٗسورة الرحمن , اآلٌة :  -٘
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 والنزول التالوة في رابعا: ترتيبها

 فً والخمسون الخامسة السورة هً التالوة فً الرحمن سورة         

ًّ  المصحف  ةسور ,بعد المفصل قسم من الخامسة السورة وهً , العثمان

   أول   مسعود ابن مصحف فً وهً , ,القمر ,النجم ,الطور الدارٌات

 .الواقعة سورة العثمانً فً وٌلٌها. المفصل

 لالختالف برتبتها القول ٌحقق فلم ولنزال فً لترتٌبها بالنسبة أما     

 , تسعٌن و ثامنة عدها مدنٌتها على قوله بنً فمن. نزولها زمن فً الواقع

 وهو مكٌتها على بنً ومن. اإلنسان سورة وقبل الرعد سورة بعد وجعلها

 .الفرقان سورة وبعد فاطر سورة قبل وجعلها أربعٌن, و ثالثة عدها الراجح

 والمدٌنة مكة أهل وعند , وسبعون ثمان والكوفة الشام أهل عند تهاوآٌا

 (ٔ).وسبعون ست البصرة أهل وسبعون,وعند سبع

 

 

 

 

 

 

_______________ 

 ٕ٘ٔ/8ٕوالتنوٌر:  التحرٌر -ٔ

هـ(,)الطبعة 9ٓٗٔ)ت:  حوي دبب محمد بند التفسٌر,سعٌ فً األساس -أ

 .9ٖٙ٘/ٓٔمصر(,  –,القاهرة  السالم هـ ,دارٕٗٗٔالسادسة,

, هـ(8ٕٓٔ)ت:  األلوسً الحسٌنً هللا عبد بن محمود الدٌن , شهاب المعانً روح - ب

العلمٌة,بٌروت  الكتب هـ ,دار٘ٔٗٔ, األولىعطٌة , )الطبعة  الباري عبد تحقٌق: علً

 .9ٗٔ-7ٗٔ/٘ٔلبنان(.  –
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 خامسا: المكي والمدني في السورة.

اختلف العلماء فً سورة الرحمن هل مكٌة أم مدنٌة أم بعضها مكً     

 وبعضها مدنً :

 (ٔ).بعضهم قال أنها مكٌة -ٔ

 

 

 

 

 

___________ 

محمد علً بن احمد بن سعٌد بن حزم  أبوالناسخ والمنسوخ فً القران الكرٌم, ٌنظر ,  -ٔ

البنداري  هـ(,تحقٌق:الدكتور عبد الغفار سلٌمانٕٖٓالقرطبً الظاهري)ت: األندلسً

,  .7٘لبنان(, ص –م , دار الكتب العلمٌة , بٌروت 97ٙٔ -هـ ٙٓٗٔ: األولى)الطبعة 

 ألمراديبن ٌونس  إسماعٌلجعفر النحاس احمد بن محمد بن  أبوالناسخ والمنسوخ , 

: األولىهـ( , تحقٌق: الدكتور محمد عبد السالم محمد )الطبعة 7ٖٖالنحوي)ت: 

 أبوالكشف والبٌان , احمد بن محمد  .ٕٓ/ٖهـ , مكتبة الفالح , الكوٌت( , 7ٓٗٔ

: األولىالطبعة ) محمد أبوهـ( , تحقٌق: علً بن عاشور 8ٕٗالثعلبً)ت: إسحاق

البٌان  و.8ٙٔ/9لبنان( ,  –, بٌروت  التراث العربً إحٌاءم , دار ٕٕٓٓ -هـ ٕٕٗٔ

هـ( ٗٔٗعمرو الدانً)ت: أبوالقران , عثمان بن سعٌد بن عثمان بن عمر  إيفً عَد 

م , مركز المخطوطات 99ٗٔ -هـ ٗٔٗٔ: األولىالمحقق: غانم قدوري الحمد)الطبعة 

الوسٌط فً تفسٌر القران المجٌد , علً بن احمد الو , و.8ٖٕوالتراث , الكوٌت( , ص

هـ(, تحقٌق : عادل احمد عبد الموجود , علً  7ٙٗالنٌسابوري أبو الحسن )ت:  ياحد

م , دار الكتب العلمٌة , بٌروت  99٘ٔ -هـ  ٘ٔٗٔمحمد معوض , )الطبعة األولى : 

معالم التنزٌل , الحسٌن بن مسعود البغوي أبو محمد )ت: ,  و. 8ٕٔ/ٗلبنان ( ,  –

النمر , عثمان جمعة ضمٌرٌة , سلٌمان مسلم الحرش  هـ(, تحقٌق: محمد عبد هللا ٙٔ٘

 .  ٔٗٗ/8السعودٌة (,  –)دار طٌبة , الرٌاض 
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 (ٔ)أٌضا . أنها مكٌة قالهم من ومن*        

يَْسأَلُهُ َمه فِي السََّماَواتِ َواألَْرِض  :)وبعضهم قال أنها مكٌة إال قوله تعالى * 

 (ٕ)( .ُكلَّ يَْوٍم هَُو فِي َشأْنٍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــ

عبد محمد عبد الحق بن غالب بن  أبوالمحرر الوجٌز فً تفسٌر الكتاب العزٌز , ٌنظر ,  -ٔ

هـ( , تحقٌق : عبد السالم عبد  ٙٗ٘)ت: ألمحاربً األندلسًبن تمام بن عطٌة  نالرحم

هـ , دار الكتب العلمٌة , بٌروت لبنان (  ٕٕٗٔ:  األولىالشافً محمد )الطبعة 

الفداء عماد  أبوبن عمر بن كثٌر القرشً  إسماعٌلتفسٌر القران العظٌم , , و.7٘ٔ/8ٕ

 999ٔ -هـ  ٕٓٗٔهـ( , تحقٌق : سامً محمد السالمة ) الطبعة الثانٌة :  88ٗالدٌن )ت: 

بكر  أبًالدر المنثور , عبد الرحمن بن , و. 77ٗ/8السعودٌة (  –م , دار طٌبة , الرٌاض 

 ,  و. ٓٓٔ/ٗٔلبنان ( ,  –هـ ( , ) دار الفكر , بٌروت  9ٔٔجالل الدٌن السٌوطً )ت : 

لفرج عبد  الرحمن بن علً بن   محمد      زاد المسٌر فً علم التفسٌر , جمال الدٌن أبو ا-ٕ

   هـ , دار  ٕٕٗٔعة األولى : هـ( , تحقٌق : عبد الرزاق المهدي ) الطب 98٘)ت:  الجوزي 

, منار الهدى , احمد بن عبد الكرٌم بن محمد  و. ٘ٓٔ/7لبنان (  –الكتاب العربً , بٌروت 

 -هـ  ٕٕٗٔهـ( , تحقٌق : شرٌف أبو العال ألعدوي )الطبعة األولى :  ٓٓٔٔاالشمونً )ت: 

  , فتح القدٌر , محمد بن علً  و. 87ٖلبنان ( , ص  –م , دار الكتب العلمٌة , بٌروت  ٕٕٓٓ

دار هـ , دار ابن كثٌر ٗٔٗٔولى : هـ( )الطبعة األٕٓ٘ٔالشوكانً ) ت:  بن محمد بن عبد هللا

 . 8ٖٔ/٘الكلم الطٌب , دمشق , بٌروت ( , 
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 (ٔ)ة .مدنٌ أنهامن قال * وبعضهم    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________ 

: ت)القاسم أبو الكلبً جزي بن أحمد بن محمد,  التنزٌل لعلوم التسهٌلٌنظر ,  -ٔ

 .8ٕٖ/ٕ( ,لبنان بٌروت,  العلمٌة الكتب دار) هاشم سالم محمد:  تحقٌق( , هـ8ٗٔ

 بن موسى بن أحمد بن محمود محمد أبو,  البخاري صحٌح شرح القاري عمدة, 

 التراث إحٌاء دار( , )هـ7٘٘: ت)العٌنً نبدر الدٌ الحنفً الغٌتابى حسٌن بن أحمد

 أبً بن الرحمن عبد,  المنثور الدر,  .ٖٖٓ/9ٔ,(لبنان – بٌروت,   العربً

( , لبنان – بٌروت,  ردار الفك( , )هـ9ٔٔ: ت) السٌوطً الدٌن بكر,جالل

 .8ٖٔ/٘ : القدٌر فتح,  ٓٓٔ/ٗٔ
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 المبحث الثاني

 اإلعجاز العلمي في سورة الرحمن )وردة كالدهان( نموذجا

 توضيح اآليةالمطلب األول: 

بء) َّ  ( , ٌعنً ٌوم القٌامة.فَبَِرا أَشمهذِ اٌغه

ْسَدحً ) َٚ  ( , فٌه وجهان :فََىبَْٔذ 

أحدهما : وردة البستان , وهً حمراء , وقد تختلف ألوانها لكن األغلب من        

 ألوانها الحمرة , بها ٌضرب المثل فً لون الحمرة , قال عبد بنً الحسحاس :

 لونه لعشقتنً           ولكن ربً شاننً بسوادٌافلو كنت ورداً 

 كذالك تصٌر السماء ٌوم القٌامة حمراء كالورد قاله ابن بحر .

الثانً : انه أراد بالوردة الفرس الورد ٌكون فً الربٌع اصفر وفً الشتاء اغبر , 

لكلبً فشبه السماء ٌوم القٌامة باختالف ألوانها بالفرس الورد الختالف ألوانه , قاله ا

 والفراء .

ِْ وفً قوله : ) َ٘ب  ( خمسة أوجه :َوبٌذِّ

 احدها : ٌعنً خالصة , قاله الضحاك .

 الثانً : صافٌة , قاله االخفش .

 الثالث : ذات ألوان , قاله الحسن .

 .الرابع : صفراء كلون الدهن , وهذا قول عطاء الخراسانً , وأبً الجوزاء 

 , قاله ابن عباس , قال األعشى :  الخامس : الدهان أدٌم األرض األحمر

 واجرد من فحول الخٌل طرف         كأن على شواكله دهاناً 
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وزعم المتقدمون إن أصل لون السماء الحمرة , وإنها لكثرة الحوائل وبعد         

المسافة ترى بهذا اللون األزرق , وشبهوا ذلك بعروق البدن هً حمراء كحمرة الدم 

وترى بالحائل زرقاء , فإن كان هذا صحٌحاً فان السماء لقربها من النواظر ٌوم 

 (ٔ) صل لونها .القٌامة وارتفاع الحواجز ترى حمراء ألنه أ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________ 

هـ ( ,  ٓ٘ٗ) ت :  ن حبٌب الماوردي البصريالنكث والعٌون , ابً الحسن علً بن محمد ب-ٔ

لبنان ( ,  –تحقٌق : السٌد بن عبد المقصور بن عبد الرحٌم , ) دار الكتب العلمٌة بٌروت 

٘/ٖٗ٘- ٖٗٙ  . 
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 انفرجت ., ( فَبَِرا أَشمهذِ ) 

بء) َّ  , فصارت أبوابا لنزول المالئكة .( اٌغه

( ِْ َ٘ب ْسَدحً َوبٌذِّ َٚ , أي كلون الفرس الورد , وهو األبٌض الذي ٌضرب إلى (فََىبَْٔذ 

الحمرة والصفرة , قال قتادة : أنها الٌوم خضراء , وٌكون لها ٌومئذ لون أخر إلى 

 الحمرة . 

الفرس الورد ٌكون فً الربٌع اصفر وفً أول  وقٌل : أنها تتلون ألوانا ٌومئذ كلون

الشتاء احمر فإذا اشتد الشتاء كان اغبر فشبه السماء فً تلونها عند انشقاقها  فً 

 تلونه . 

, جمع دهن شبه تلون السماء بتلون الورد من الخٌل , وشبه الوردة فً ( ِ  َوبٌذَِّ٘بْ)

 اك ومجاهد وقتادة والربٌع.اختالف ألوانها بالدهن واختالف ألوانه, وهو قول الضح

 كعصٌر الزٌت ٌتلون فً الساعة ألوانا .( ِ  َوبٌذَِّ٘بْ: )وقال عطاء بن أبً رباح 

 . وقال مقاتل : كدهن الورد الصافً 

 وقال ابن جرٌج : تصٌر السماء كالدهن الذائب وذلك حٌن ٌصٌبها حر جهنم .

 (ٔ).ودهن وقال الكلبً : كالدهان إي كاألدٌم األحمر وجمعه ادهنه 

 

 

 

 

 

________________  

هـ( ,  ٙٔ٘معالم التنزٌل , اإلمام محًٌ السنة أبً محمد الحسٌن بن مسعود البغوي )ت:-ٔ

النمر , عثمان جمعه ضمٌرٌة , سلٌمان مسلم الحرش , ) دار طٌبة ,  تحقٌق : محمد عبد هللا

 . 9ٗٗ/8,  السعودٌة ( –الرٌاض 
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 المطلب الثاني  

 .العلماء المعاصرينأقوال 

صور تشٌر إلى عملٌة ( ناسا) الفضائٌة االكتشافات  لوكالة الرسمً الموقع بث       

انهٌار أو انفجار نجم هائل فً الفضاء الخارجً, والصورة التً بثتها األقمار 

الصناعٌة تشٌر إلى إن عملٌة انفجار النجم تتم بشكل منظم بحٌث ٌكون النجم على 

ْسَدحً ) شكل فً قوله كما  عشرات القرون وهو ما ذكر فً القرآن الكرٌم منذ ,(َٚ

ِْ ) ىتعال َ٘ب ْسَدحً َوبٌذِّ َٚ بء فََىبَْٔذ  َّ  ( فَبَِرا أَشمهِذ اٌغه

وأشارت األبحاث التً عرضها الموقع الرسمً للوكالة بان النجم ٌمر        

ألجلها مضٌئا فً  بمراحل عدٌدة وأطوار مختلفة وٌظل ٌكمل دورته التً خلقها هللا

السماء, حتى ٌأتً علٌه وقت محدد وٌحدث له انهٌار أو انفجار, وٌكون انفجار 

وٌنبغً أن نشٌر هنا إلى أن  .النجم على شكل وردة طبقات بعضها فوق بعض

الظواهر العلمٌة التً ٌكتشفها العلماء لٌست دلٌال على صحة القرآن أو عدمه, وإنما 

والبرهان القاطع على صحة تلك الظواهر العلمٌة من القرآن الكرٌم هو الدلٌل 

عدمها, وٌوما بعد ٌوم تخرج لنا الظواهر و االكتشافات العلمٌة التً تشٌر إلى 

أحداث و ظواهر علمٌة ذكرها القرآن فً الوقت الذي لم ٌكن به تكنولوجٌا و ال 

  (ٔ). فضاء وال استكشافات

 

 

 

 

 

 

____________________ 

 .سمً لوكالة األنباء الفضائٌة األمرٌكٌة ناسا الموقع الر-ٔ

 ,  http://www.nasa.gov : رابط الموقع

http://www.nasa.gov/
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 التً تحدث فً النجم منها : اتوهنالك صور توضٌحٌة التً تبٌن االنفجار

 

 

 ِٚٛالغ ٚوبٌخ اٌفعبء األِش٠ى١خ ٔبعب     

 www.fussilat,orgساثػ اٌّٛلغ : 

 

http://www.fussilat,org/
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 ِٚٛالغ ٚوبٌخ اٌفعبء األِش٠ى١خ ٔبعب      

 www.fussilat,orgساثػ اٌّٛلغ : 

 

http://www.fussilat,org/
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ْسَدحً ) فً تفسٌر ًاألعجاز العلم         َٚ بء فََىبَْٔذ  َّ ِْ فَبَِرا أَشمهذِ اٌغه ( َوبٌذَِّ٘ب

 القران الكرٌم بالحقائق العلمٌة

قد ٌتساءل المرء عن موطن األعجاز العلمً فً القران الكرٌم وبالذات فً هذه 

فمع تطّور التكنولوجٌا فً القرن العشرٌن, . اآلٌة, وهذا ما سنوضحه فً هذه المقالة

أوضح من أصبح العلماء قادرون على رؤٌة السماء وما تحتوٌه من نجوم بشكل 

ٌّن للعلماء أن النجوم تدخل فً  خالل التلسكوبات األرضٌة والتلسكوبات الفضائٌة وَتب

أطوار مختلفة حٌث ٌولد الجٌل الثالث من النجوم بسبب تكّثف مخلفات إنفجارات 

ثم ( أجل) إلى فترة معٌنة ععنٌفة لنجوم عمالقة سابقة, والتً بدورها تضًء وتسط

مثل سابقه …  ه انفجار هائل ٌموت فٌها لنجم وبعنف شدٌدٌحدث انهٌار بالنجم ٌتبع

 .وكما هو مبٌن أدناه

 

أطوار الجٌل الثالث من النجوم مثل شمسنا, النجوم مثل اإلنسان, تولد ثم تنضج ثم 

 . تموت

كأنه مرسوم بفرشاة دهان …  ٌشبه الوردة…  الصورة التالٌة هً لنجم انتهى عمره

لفضاء األمرٌكٌة بأن هً مثال للحظات األخٌرة وصفها لموقع الخاص بوكالة ا

قَتضبة  ا.ولكن مجٌدة لنجم شبٌه بشمسن…   والم 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A9
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 سنة ضوئٌة ال ٌمكن رؤٌته بالعٌن المجردة ٖٓٓٓ انفجار لنجم ٌبعد عن األرض

 . ٌشبه الوردة كأنه رسم بفرشاة دهان… 

 :األمٌنسنة من خالل ما أوحى إلى رسوله  ٖٓٗٔ ووصفه خالقه قبل

 

 فى١ف اعزطبع أْ ٠شٜ اٌٛسدح ؟ 

 :ِؼٕٝ االٔشمبق فٟ اٌمشآْ اٌىش٠ُ ٘ٛ 

 

 

 

 

 

 

http://apod.nasa.gov/apod/ap991031.html
http://www.altafsir.com/Quran.asp?SoraNo=55&Ayah=37&NewPage=0&Tajweed=1
http://www.altafsir.com/Tafasir.asp?tMadhNo=1&tTafsirNo=1&tSoraNo=84&tAyahNo=1&tDisplay=yes&UserProfile=0&LanguageId=1
http://apod.nasa.gov/apod/ap991031.html
http://www.altafsir.com/Quran.asp?SoraNo=55&Ayah=37&NewPage=0&Tajweed=1
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ِٗ أٌِظ          ئٍِز اله٠ُْغؤَُي َػٓ َرٔجِ َِ ْٛ صُ رجؼٙب رؼبٌٝ ثب٠٢بد اٌزب١ٌخ ِٓ عٛسح اٌشؽّٓ )ف١ََ

( فًٙ ٘زا ٠ؼٕٟ إٔب  ِْ ثَب ب رَُىزِّ َّ ِّٞ آاۤلِء َسثُِّى َ ٌّْ ( )فَجِؤ الََعآ ٌٓ ُٔغؤي ػٓ رٔٛثٕب ثؼذ ا١ٌَٛ؟ َٚ

أَ اْ ٕ٘بن ِؼٕٝ آخش, عئاي ؽ١شٟٔ ٌّذح ػشش ع١ٕٓ ؽ١ش أْ عبػزٕب ٌُ رؤد ثؼذ, 

َب : ؽزٝ سثطزٗ ثب٠٢بد اٌزب١ٌخ فٟ عٛسح اإلٔشمبق أَِرَْٔذ ٌَِشثِّٙ َٚ آُء ٱَٔشمهْذ( ) َّ )اَِرا ٱٌغه

ب ف١َِٙ  َِ ٌْمَْذ  أَ َٚ ذهْد( ) ُِ اَِرا ٱألَْسُض  َٚ ُؽمهْذ( ) ُؽمهْذ( ِٓ َٚ َٚ َب  أَِرَْٔذ ٌَِشثِّٙ َٚ رََخٍهْذ( ) َٚ ب 

أشمبق “ اٌٛاظؼ أْ ِب ٚسد فٟ عٛسح اٌشؽّٓ ٘ٛ ِضبي أٚ رؼش٠ف ٌٍؾذس ٚ٘ٛ

ؽ١ش رُج١ّٓ ٌٕب ا٠٢خ أٔٗ فٟ ؽبي أفغبس أٞ ٔغُ فبٔٗ ٠ُؾذس أشمبق فٟ اٌغّبء  ”اٌغّبء

غ اٌخبص ثٛوبٌخ اٌفعبء فٟ ِٕطمخ إٌغُ , ٚفٟ ؽبٌخ ٘زٖ اٌصٛسح, ٚوّب ٠مٛي اٌّٛلِ 

األِش٠ى١خ, فبْ ٘زا إٌغُ ٌٗ ِٛاصفبد رشبثخ ِٛاصفبد شّغٕب ِٓ ؽ١ش اٌؾغُ ٚلذ 

ٕب ٚ . رىْٛ ٔٙب٠خ شّغٕب شج١ٙخ ب ِب ٚسد فٟ عٛسح اإلٔشمبق فٙٛ اٌفؼً اٌزٞ ٠خصُّ ِّ ا

)ِٓ عشٖ أْ : لبي سعٛي َّللا)صٍٝ َّللا ػ١ٍٗ ٚاٌٗ ٚصؾجٗ ٚعٍُ(.  ”اٌغبػخ“ ٘ٛ

ارا اٌشّظ وٛسد , ٚارا اٌغّبء : اٌم١بِخ وؤٔٗ سأٞ اٌؼ١ٓ ف١ٍمشأ ٠ٕظش اٌٝ ٠َٛ

أفطشد, ٚارا اٌغّبء أشمذ(
(ٔ)

فبرا افزشظٕب أْ رشر١ت األؽذاس ٘ٛ ٔفظ رشر١ت .  

ٚاٌزٞ   1ٕ – , عٛسح االٔفطبس1ٔ – اٌغٛس فٟ اٌمشآْ اٌىش٠ُ ٚ ٘ٛ عٛسح اٌزى٠ٛش

َْٔفَخخُ : ْفَخخُ اٌفََضعِ , ٚاٌضبٔـ١َخُ َٔ : األٌُٚـٝ ” …  ٠زطبثك ِغ اٌؾذ٠ش إٌجٛٞ اٌزبٌٟ

ْؼِك , ٚاٌضبٌِضَخُ  َٓ : اٌصه ١ ِّ َِ ٌَِشّة اٌؼبٌَ , فبْ رشر١ت األؽذاس ع١ىْٛ …” َْٔفَخخُ اٌم١ِب

 :وبٌزبٌٟ 

ظُ  ّْ ٌِْغجَبُي  ٓٓٓٚسد فٟ عٛسح اٌزى٠ٛش )اَِرا ٱٌشه اَِرا ٱ َٚ َُ ٱَٔىَذَسْد( ) اَِرا ٱٌُُّٕغٛ َٚ َسْد( ) ِّٛ ُو

ٌِْؼَشبُسُػطٍَِّْذ( فّؼٕٝ اٌزى٠ٛش ُع١َِّشْد( اَِرا ٱ َٚ َسْد أص٠ً ظ١بإَ٘ب أٚ ٌُفهْذ : ) ِّٛ ُظ َو ّْ اٌشه

ذ : اٌَىَذسُ : ٚغ٠َُْٛذ ث١ّٕب ِؼٕٝ اٌىذس إٌُّٛق : ٔم١ط اٌصفبء, ِٚؼٕٝ اٌؼشبس ػطٍِّ

ٍَْذ ثال َساعٍ  ِّ ْ٘ ًُ ا .اٌؾٛاِ
(ٕ)

 

 

 ـــــــــــــــــ

 ٘ـ(,ِشوض ٔٛس اٌغالَ ألثؾبس اٌمشآْ ٕٓٗٔعٕٓ اٌزشِزٞ ,ِؾّذ ٔبصش اٌذ٠ٓ األٌجبٟٔ ,)د:-ٔ

 .ٖٖٖ/33ٖٖٖٖسلُ اٌؾذ٠ش:ٚاٌغٕخ _األعىٕذس٠خ_ِصش,  

  (. ِٛلغ فصٍذ3ِٖمبٌخ اٌذوزٛس صغٍٛي إٌغبس )ٌغٛسح اٌشؽّٓ اال٠خ -ٕ

  www.fussilat,orgساثػ اٌّٛلغ : 

 

http://www.fussilat,org/
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فٟ ِشؽٍخ اٌزى٠ٛش ٘ٛ ػبصفخ شّغ١خ ل٠ٛخ ( إٌفخخ األٌٚٝ) اْ أٚي ِب ع١ؾذس        

ِّب ٠ئدٞ اٌٝ ( رُخغف Collapse ) ِغ دخبْ ِٚٓ صُ ٠ؾذس ا١ٙٔبس فٟ اٌشّظ

ر٘بة ظٛء٘ب ٚرٌه ٠غجت ٔفبر ِؼظُ غبص اٌٙب٠ذسٚع١ٓ ٚاٌزٞ ٠شىً ِصذس اٌطبلخ 

اٌذخبْ إٌبرظ عبثمبً, ٚػٍٝ اٌشغُ ِٕز٘ب ثعٛء اٌشّظ, ثغجت . اٌشئ١غٟ ٌٍشّظ

, اٌؼبصفخ اٌشّغ١خ, ٚوّب لبي سعٛي ”رٕىذس“ فغزصجؼ إٌغَٛ صؼجخ اٌشإ٠خ

فِـ١َِٕخ اٌـّٛثَمَِخ فـٟ “ َّللا)صٍٝ َّللا ػ١ٍٗ ٚاٌٗ ٚصؾجٗ ٚعٍُ( )عزغؼً األْسض وبٌغه

ْٚ وب ٍْ٘ٙب, أ اُط رُْىفَؤُ ثؤَ َٛ ِْ اُػ اٌجَْؾِش رَْعِشثُٙب األَ َٚ ُؾُٗ األَْس َؼٍهِك ثـبٌَؼْشِػ رَُشعِّ ُّ ًِ اٌـ ْٕذ٠ـ ٌمِ

 ًُ ِِ ا َٛ رََعُغ اٌـَؾ َٚ َشاِظُغ,  َّ ًُ اٌـ ِْٙش٘ب فَزَْزَ٘ ١ُذ إٌبُط َػٍـٝ ظَ ِّ فززؾّشن ٚرزجبػذ  “فَزَـ

, ٚرؾذس صالصي ػ١ٕفخ “اٌمطغ اٌّزغبٚسح“ اٌصفبئؼ اٌزىز١ٔٛخ فٟ اٌمششح األسظ١خ

ٌِْضٌَِذ ٱألَْسُض  بٌََٙب( )اَِرا ُص َِ  ُْ لَبَي ٱإِلَٔغب َٚ أَْخَشَعِذ ٱألَْسُض أَْصمَبٌََٙب( ) َٚ ٌَْضاٌََٙب( ) ِص

فزخشط اٌؾُّ اٌجشوبٔجخ اٌضم١ٍخ ِٓ ثبغٓ األسض ٠ٚغزغشة اإلٔغبْ ػّب ٠ؾذس 

, ٚؽ١ش أْ ِؼظُ اٌغالعً اٌغج١ٍخ رمغ ػٍٝ اغشاف اٌصفبئؼ ”ِبٌٙب؟“ ٌألسض

ي رزؾشن ثبٌٕغجخ اٌٝ ٔبظش٘ب ِٓ اٌمطؼخ اٌزىز١ٔٛخ, فبْ ؽشوخ اٌصفبئؼ عزغؼً اٌغجب

ٌِْغجَبُي ُع١َِّشْد( اَِرا ٱ َٚ َب . اٌّغبٚسح ) ٘زا ِب رئوذٖ عٛسح اٌؾظ ؽ١ش رُغزًَٙ ثـ )٠ٰؤَ ٠ُّٙ

ْه  ُْ اِ آ ٱٌٕهبُط ٱرهمُٛاْ َسثهُى ّه ْشِظَؼٍخ َػ ُّ ًُ ُوٍُّ ََٔٙب رَْزَ٘ ْٚ ََ رََش ْٛ َ٠( )ٌُ ٌء َػِظ١ ْٟ ٌَْضٌَخَ ٱٌغهبَػِخ َش َص

ٓه أَ  ِى ـٰ ٌَ َٚ  ٰٜ ب ُُ٘ ثُِغَىبَس َِ َٚ  ٰٜ رََشٜ ٱٌٕهبَط ُعَىبَس َٚ ٍََٙب  ّْ ًٍ َؽ ّْ ًُّ َراِد َؽ رََعُغ ُو َٚ ْسَظَؼْذ 

ِ َشِذ٠ٌذ( ؽ١ش رؾذس ؽشوبد ػ١ٕفخ فٟ لششح األسض ٚر١ّذ األسض ثبٌٕبط  َػَزاَة ٱَّلله

خ ا١ٙٔبس اٌشّظ ٘ٛ إٌفخ. ِّب ٠غؼً إٌبط ٠جذْٚ ٚوؤُٔٙ عىبسٜ ِٚبُ٘ ثغىبسٜ

ؽزٝ ٘زٖ اٌٍؾظخ, ِبصاٌذ ٕ٘بن ؽ١بح ػٍٝ وٛوت . اٌشاعفخ األٌٚٝ فٟ اٌصٛس ٟٚ٘

١ٌٚغذ وؤٞ عبػخ  ”عبػخ“ األسض ٌٚىٓ فٟ ؽبٌخ ٘ٛي, غٛي ٘زٖ اٌّشؽٍخ لذ ٠ىْٛ

 (ٔ).َّٚللا اػٍُ

 

 

 

_____________________ 

٠ٚى١ج١ذ٠ب, ِٛلغ رفغ١ش اٌمشآْ اٌىش٠ُ, ِٚٛالغ ٚوبٌخ اٌفعبء األِش٠ى١خ ٔبعب, ِٚٛلغ  -ٔ

ِٚٛالغ اخجبس٠خ ِٚٛالغ ػ١ٍّخ أخشٜ راد ػاللخ, ثبإلظبفخ اٌٝ ِٛلغ ثبؽش اٌٍغٛٞ , 

 ِٚٛلغ فصٍذ.

 www.fussilat,orgساثػ اٌّٛلغ : 
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٘زا : فٟ رفغ١ش ٘زٖ ا٠٢خ  -ٚ٘ٛ أعزبر ػٍَٛ األسض – ٠مٛي اٌذوزٛس صغٍٛي إٌغبس

ِٛالف ا٢خشح ٚ٘ٛ ٌّٓ أ٘ٛاٌٙب رٕشك ف١ٗ اٌغّبء ٚرزصذع فززؾٛي اٌٝ ِب ِٛلف ِٓ 

٠شجٗ اٌٛسد األؽّش أٚ األد٠ُ األؽّش ِٓ شذح اٌؾشاسح وّب لبي اثٓ ػجبط سظٟ َّللا 

ػّٕٙب, أٚ رٕصٙش وبٌذسدٜ أٞ ِب٠شوذ فٟ أعفً وً ِبئغ وبٌششاة ٚاألد٘بْ فزىْٛ 

ْسَدحً . صفبء اٌذ٘ٓوبًٌّٙ أٚ وبٌذ٘بْ اٌزائت األؽّش اٌٍْٛ فٟ  َٚ ٚلفبد لشآ١ٔخ 

ِْ لبي رؼبٌٝ ِْ : }َوبٌذَِّ٘ب ْسَدحً َوبٌذَِّ٘ب َٚ بء فََىبَْٔذ  َّ أِب رشمك اٌغّبء ٠َٛ   {فَبَِرا أَشمهِذ اٌغه

بُء : }اٌم١بِخ فمذ ث١ٕٗ عً ٚػال فٟ آ٠بد وض١شح ِٓ وزبثٗ ومٌٛٗ رؼبٌٝ َّ َْٔشمهذِ اٌغه فَبَِرا ا

ْسَدحً  َٚ ِْ فََىبَْٔذ  الَِؼخُ : }, ٚلٌٛٗ رؼبٌٝ   {َوبٌذَِّ٘ب َٛ ٌْ لََؼِذ ا َٚ ئٍِز  َِ ْٛ َٟ .  ف١ََ ِٙ بُء فَ َّ َْٔشمهِذ اٌغه ا َٚ

١َِ٘خٌ  ا َٚ ئٍِز  َِ ْٛ َ٠ }
(ٔ)

َْٔشمهذْ : }, ٚلٌٛٗ  بُء ا َّ { اَِرا اٌغه
(ٕ)

َُ : },ٚلٌٛٗ رؼبٌٝ  فَبَِرا إٌُُّغٛ

َغذْ  ِّ بُء فُِشَعذْ .  غُ َّ اَِرا اٌغه َٚ } 
(ٖ)

شمذ, فىبْ ف١ٙب فشٚط : أٞ {: فُِشَعذْ } :,فمٌٛٗ  

ْٔفَطََشدْ } شمٛق ومٌٛٗ,: أٞ  بُء ا َّ { اَِرا اٌغه
(ٗ)

بُء فََىبَْٔذ : },ٚلٌٛٗ رؼبٌٝ  َّ فُزَِؾِذ اٌغه َٚ

اثبً  َٛ { أَْث
(٘)

صبسد : اٌذ٘ٓ, ٚاٌّؼٕٝ : اٌذ٘بْ: "لبي ِغب٘ذ ٚاٌعؾبن, ٚغ١شّ٘ب .  

اٌّؼٕٝ : "ٚلبي عؼ١ذ ثٓ عج١ش ٚلزبدح ". فٟ صفبء اٌّذ٘ٓ, ٚاٌذ٘بْ ػٍٝ ٘زا عّغ د٘ٓ

شح اٌٛسد, ٚعش٠بْ اٌذ٘ٓ, أٞ  ّْ رزٚة ِغ عش٠بْ اٌذ٘ٓ ؽزٝ رص١ش : رص١ش فٟ ُؽ

: اٌذ٘بْ : "ٚل١ً ". ؽّشاء ِٓ ؽشاسح ٔبس عُٕٙ, ٚرص١ش ِضً اٌذ٘ٓ ٌشلّزٙب ٚرٚثبٔٙب

ح ؽش رص١ش اٌغّبء وبألد٠ُ ٌشذّ : أٞ. روشٖ أثٛػج١ذح ٚاٌفشاء ". اٌغٍذ األؽّشاٌصشف

فىبٔذ وبٌفشط اٌٛسد فٟ اٌشث١غ و١ّذ أصفش, : "اٌّؼٕٝ: ٚػٓ اثٓ ػجبط. ٔبس عُٕٙ 

أساد : "ٚلبي اٌفشاء". ٚفٟ اٌشزبء و١ّذ أؽّش, فبرا اشزذ اٌشزبء وبْ و١ّزبً أْغجش

فشح, فبرا اشزذ اٌجشد وبٔذ ٚسدح؛ فبرا  اٌفشط اٌٛسدح, رىْٛ فٟ اٌشث١غ ٚسدح اٌٝ اٌصُّ

ْ اٌٛسد ِٓ اٌخ١ً وبْ ثؼذ رٌه وبٔذ ٚس ّٛ ْ اٌغّبء ثزٍ ّٛ ". دحً اٌٝ اٌغجشح, فشجٗ رٍ

ٚلبي ". وصّت اٌذ٘ٓ , فبٔه ارا صججزٗ رشٜ ف١ٗ أٌٛأبً : وبٌذِّ٘بْ أٞ: "ٚلبي اٌؾغٓ 

 اٌّؼٕٝ أٔٙب : "ٚل١ً". أٔٙب رص١ش وؼىشاٌض٠ذ: اٌّؼٕٝ : "ص٠ذ ثٓ أعٍُ

___________________ 

 3ٔٙ٘ٔعٛسح اٌؾبلخ : اال٠خ : -ٔ

 . ٔعٛسح االٔشمبق : اال٠خ :-ٕ

 138عٛسح اٌّشعالد : اال٠خ : -ٖ

 . ٔعٛسح االٔفطبس : اال٠خ :-ٗ

 . 8ٔعٛسح إٌجؤ : اال٠خ -٘
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 " ٚ اإلر١بْ  أصً اٌٛاٚ ٚاٌشاء ٚاٌذاي ٌٍّغٟء: "لبي اٌضعبط ". رّش ٚرغٟء 

ا أشمذ فٟ ٘زٖ ا٠٢خ اٌىش٠ّخ  أْ اٌغّبء عزٕشك ٠َٛ اٌم١بِخ, ٚأٔٙب ار ٚػال روشعً

ْسَدحً : }صبسد ٚسدح وبٌذ٘بْ,ٚلٌٛٗ ِْ : },أٞ ؽّشاء وٍْٛ اٌٛسد,ٚلٌٛٗ{َٚ { َوبٌذَِّ٘ب

أْ اٌذ٘بْ ٘ٛاٌغٍذ األؽّش,ٚػ١ٍٗ :  األٚي ِّٕٙب:  ف١ٗ لٛالْ ِؼشٚف اْ ٌٍؼٍّبء

 . فبٌّؼٕٝ أٔٙب رص١ش ٚسدح ِزصفخ ثٍْٛ اٌٛسد ِشبثٙخ ٌٍغٍذ األؽّشفٟ ٌٛٔٗ

: ٘ٛعّغ د٘ٓ , ٚل١ً: ِب٠ذ٘ٓ ثٗ , ٚػ١ٍٗ , فبٌذ٘بْ , ل١ًأْ اٌذ٘بْ ٘ٛ : ٚاٌضبٟٔ

 ِ٘ٛفشد,ألْ اٌؼشة رغّٝ ِب٠ذ٘ٓ ثٗ د٘بٔب , ِٚ٘ٛفشد , 

 :ِٕٚٗ لٛي اِشٜء اٌم١ظ

 فشٞ اْ ٌّبد دٕٟ٘ ثذ٘بْ***  وؤّٔٙب ِضاد ربَ رؼغً

ٚؽم١مخ اٌفشق ث١ٓ اٌم١ٌٛٓ أٔٗ ػٍٝ اٌمٛي  ثؤْ اٌذ٘بْ ٘ٛ اٌغٍذ األؽّش, ٠ىْٛ َّللا 

اٌغّبء ػٕذ أشمبلٙب ٠َٛ اٌم١بِخ ثٛصف ٚاؽذ ٚ٘ٛاٌؾّشح فشجٙٙب ثؾّشح ٚصف 

أٙب ٠صً ا١ٌٙب : "لبي ثؼط أً٘ اٌؼٍُ . اٌٛسد  ٚؽّشح األد٠ُ األؽّش

أصً اٌغّبء ؽّشاء اال : "ٚلبي ثؼط أً٘ اٌؼٍُ ". ؽشإٌبسفزؾّشِٓ شذح اٌؾشاسح

ان ٌٛٔٙب األؽّشػٍٝ أٔٙب ٌشذح ثؼذ٘ب ِٚبدٚٔٙب ِٓ اٌؾٛاعضٌّزصً اٌؼ١ْٛ اٌٝ ادس

ٚأِبػٍٝ اٌمٛي ثؤْ اٌذ٘بْ ". ؽم١مزٗ , ٚأٔٙب ٠َٛ اٌم١بِخ رشٜ ػٍٝ ؽم١مخ ٌٛٔٙب 

ِ٘ٛب٠ذ٘ٓ ثٗ,فبْ َّللا ٚلذٚصف اٌغّبءػٕذ أشمبلٙب ثٛصف١ٓ أؽذّ٘ب ؽّشح ٌٛٔٙب , 

أِبػٍٝ اٌمٛي األٚي  , فٍُ ٔؼٍُ آ٠خ ِٓ . ٚاٌضبٟٔ أٔٙب رزٚة ٚرص١شِبئؼخ وبٌذ٘ٓ 

١ٓ ٘زٖ ا٠٢خ , ثؤْ اٌغّبء عزؾّش٠َٛ اٌم١بِخ ؽزٝ رىْٛ وٍْٛ اٌغٍذ وزبة َّللا رج

ٚأِبػٍٝ اٌمٛي اٌضبٟٔ اٌزٞ ٘ٛأٔٙب رزٚة ٚرص١شِبئؼخ , فمذ أٚظؾٙب َّلل فٟ . األؽّش

َُٔٗ ثَِؼ١ذاً : } غ١ش٘زا اٌّٛظغ ٚرٌه فٟ لٌٛٗ رؼبٌٝ فٟ اٌّؼبسط ْٚ ُُ ٠ََْش ََٔشاُٖ لَِش٠جبً .  أِٙه َٚ 

 . ُْ ََ رَُىٛ ْٛ َ٠ ًِ ْٙ ُّ ٌْ بُء َوب َّ {اٌغه
(ٔ)

أٗ : ,ٚاًٌّٙ شٟء رائت ػٍٝ وً ااٌم١ٌٛٓ عٛاء لٍٕب  

ّٞ اٌض٠ذ ٚ٘ٛػىشٖ , أٚ لٍٕب أٗ اٌزائت ِٓ ؽذ٠ذأٚٔؾبط أٚ ٔؾّٛ٘ب ٚلذأٚظؼ . ِدْسد

 لٌٛٗ فٟ ٚرٌه اٌؾشاسح, شذ٠ذ اٌّبء ٠شجٗ رؼبٌٝ فٟ اٌىٙف أْ اًٌّٙ شٟء رائت

اِْ ٠َْغزَِغ١ضُٛا ٠َُغبصُ }رؼبٌٝ: َعبَءد َٚ َٚ ُعَٖٛ ثِْئَغب ٌشهَشاُة  ُٛ ٌْ ِٛٞ ا ًِ ٠َْش ْٙ ُّ ٌْ بٍء َوب َّ ٛا ثِ

ْشرَفَمبً  ُِ}(ٕ) 

 

_________________ 

 . 1ٙعٛسح اٌّؼبسط : اال٠خ : -ٔ

 . 8ٕعٛسح اٌىٙف : اال٠خ : -ٕ
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 ٚاٌمٛي ثؤْ اٌٛسدح رشج١ٗ اٌفشط اٌى١ّذ ٚ٘ٛاألؽّشألْ ؽّشرٗ

ف١فصً , ٚر١ًّ اٌٝ اٌصفشح فٟ فصً, رزٍْٛ ثبخزالف اٌفصٛي , فزشزذ ؽّشرٙب 

ٚأْ اٌّشاد ثبٌزشج١ٗ وْٛ اٌغّبء ػٕذ أشمبلٙب رزٍْٛ ثؤٌٛاْ . ٚاٌٝ اٌغجشح فٟ فصً

أٙب رز٘ت ٚرغٟء ِؼٕبٍ٘ٗ شب٘ذ : ِخزٍفخ ٚاظؼ اٌجؼذػٓ ظب٘شا٠٢خ , ٚلٛي ِٕمبي

ساً : }فٟ وزبة َّللا,ٚرٌه فٟ لٌٛٗ رؼبٌٝ ْٛ َِ بُء  َّ ُُّٛساٌغه َ رَ ْٛ َ٠ }
(ٔ)

,ٌٚىٓ ٘ال  

فٟ  -ٚ٘ٛ أعزبر ػٍَٛ األسض– ٠مٛي اٌذوزٛس صغٍٛي إٌغبس. ٠خٍٛػٕذٞ ِٓ ثؼذ

٘زا ِٛلف ِٓ ِٛالف ا٢خشح ٚ٘ٛ ٌّٓ أ٘ٛاٌٙب رٕشك ف١ٗ اٌغّبء : رفغ١ش٘زٖ ا٠٢خ 

ٚرزصذع فززؾٛي اٌٝ ِب٠شجٗ اٌٛسد األؽّشأٚاألد٠ُ األؽّشِٓ شذح اٌؾشاسح وّب لبي 

ٚرٕصٙشوبٌذسدٜ أٞ ِب ٠شوذ فٟ أعفً وً ِبئغ اثٓ ػجبط سظٟ َّللا ػٕٗ ِب , أ

. وبٌششاة ٚاألد٘بْ فزىْٛ وبًٌّٙ أٚوبٌذ٘بْ اٌزائت األؽّشاٌٍْٛ فٟ صفبء اٌذ٘ٓ

ٌٚىٓ و١ف ٠زُ رٌه ٘ٛفٟ ػٍُ َّللا عجؾبٔٗ ٚرؼبٌٝ ألْ ا٢خشح ٌٙب ِٓ اٌمٛا١ٔٓ ٚاٌغٕٓ 

ثمٝ ٌٕب ِٓ اٌشٛا٘ذ ِب ٠غب٠شلٛا١ٔٓ ٚعٕٓ اٌذ١ٔب , ٌٚىٓ ِٓ سؽّخ َّللا رؼبٌٝ ثٕب أٔٗ أ

اٌؾغ١خ ٚاٌظٛا٘شاٌّشئ١خ فٟ صفؾخ اٌىْٛ ِب ٠ئوذػٍٝ اِىب١ٔخ ؽذٚس وً ِب 

أخجشػٕٗ فٟ وزبثٗ اٌخبرُ ػٓ ِظب٘شا٢خشح , ِٕٚٙب رصذع اٌغّبء ٚأشمبلٙب ؽزٝ 

اٌفعبئٟ ِٓ ( ٘بثً) رص١ش ٚسدح وبٌذ٘بْ , ِٚٓ أِضٍخ رٌه ِب أسعٍٗ ا١ٌٕب ر١ٍغىٛة

لبِذ ِئعغخ  888ٔ أوزٛثشعٕخ ٖٔ أفغبس٘ب , ففٟصٛسٌؼذد ِٓ إٌغَٛ ػٕذ 

اٌفعبءاألِش٠ى١خ ٔبعب ثٕششػذد ِٓ اٌصٛساٌزٞ ثضٙب ٘زا اٌز١ٍغىٛة اٌفعبئٟ ٌٕغَٛ 

ٚ٘زٖ إٌغَٛ ػٍٝ ِغبفخ ( ػ١ٓ اٌمػ) فٟ ِشؽٍخ االٔفغبسفٟ عذ٠ُ ٠ؼشف ثبعُ عذ٠ُ

َ إٌّفغشح ِٕب رمذسثؾٛاٌٟ صالصخ آالف ِٓ اٌغ١ٕٓ اٌعٛئ١خ ٚوً ٔغُ ِٓ رٍه إٌغٛ

 ػٍٝ ١٘ئخ ٚسدح ؽّشاء ػّاللخ ٌٙب ِٓ صفبء اٌٍْٛ ِب عؼً اٌؼٍّبء  ٠جذٚ فٟ اٌصٛسح

٠صفٛٔٙب ثبٌزؼج١ش اٌزٞ رشعّزٗ ٚسدح ؽّشاء ِذٕ٘خ ٚوؤٔخ اٌزؼج١ش اٌمشآٟٔ ثذلزٗ 

 (ٕ). اٌٍفظ١خ ٚاٌذال١ٌخ

 

 

_________________ 

 . 8عٛسح اٌطٛس : اال٠خ : -ٔ

  (. ِٛلغ فصٍذ3ٖإٌغبس )ٌغٛسح اٌشؽّٓ اال٠خ ِمبٌخ اٌذوزٛس صغٍٛي -ٕ

  www.fussilat,orgساثػ اٌّٛلغ : 

http://www.fussilat,org/
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 اخلامتة
الحمدىللهىربىالطالمونىوىالصالةىوىالدالمىرلىىدودىالمردلونى

ىمحمدىوىرلىىبوتهىوىصحبهىالمنتجبونى
ىلًوظبطدىماىقدمتهىمنىررضىلمادةىالبحثىحولىتوضوحى

انذػتىالدماءىفكانتىوردةىكالدهانى(ىىفإذاالكرومظى)ى
ونالىادتحدانىىإنمنىاللهىدبحانهىوىتطالىىىأتمنى,ىنموذجاى
مصدراىادتخلصىنتائجىالبحثىوىى33,ىوىالذيىارتمدتىرلىىقارئهى

ى-:ىكاألتيهيى
الطلماءىوىالنحووونىفيىىأقوالمنىىألوهبطدماىتطرقناى-1

فيىاللعظىوىاالصطالحىومكنىتوضوحهىىاألرجازبوانىمصطلحى
بمطنىىالطجزىوىهوىقدرةىردمىفطلىذيءىىاألرجازىبأنه

فيىىاألرجازبهىوىىاإلتوانمنىالطجزىفيىىهأصابمطونىلماىقدى
)ىرلوؼمىىاألنبواءبؼاىىوأتياالصطالحىبمطنىىالمطجزةى

نبوتؼمىوىقدرةىاللهىدبحانهىوىتطالىىىإلثباتالدالمى(ى
ىاإلدالملوؼتدواىبهىوىالمطجزاتىكثورةىفمنؼاىمطجزةى

ىالخالدةىوىمطجزةىالػرانىالكرومى.
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وىكماىبونُتىموجزىلدورةىالرحمنىوىدببىنزولؼاىوى-2
الطلماءىوىاختالفؼمىفيىىأراءىأوضحتفضائلؼاىوىترتوبؼاىوى

ى.ىآواتفيىىأالمكوتؼاىوىمدنوتؼاىوىمنؼمىمنىاختالفى
الطلماءىالكثورةىوىىأقوالفيىالمبحثىالثانيىىأوضحتوى-3

التيىىاآلوظتغادورهمىالمختلغظىفيىبوانىلتغدورى
وردةىكالدهانىوىىأصبحتتضمنتىانذػاقىالدماءىوىمنىثمى

رززتؼاىأوضاىفيىالمطلبىالثانيىمنىالمبحثىالثانيى
ىظمدرمظىبالصورىالتوضوحو,ىبأقوالىالطلماءىالمطاصرونى

كالظىناداىاألمروكوظىالمختصظىبالذؤونىمنىموقعىو
ىالغلكوظىوىبوانؼاىلؼذهىالظاهرةى.ى
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 املصادر واملراجع

 القران الكرٌم .ٔ

هـ( 7ٔ8القاموس المحٌط , مجد الدٌن محمد ٌعقوب الفٌروز أبادي)ت:  .ٕ

 –,تحقٌق انس محمد الشامً , و زكرٌا جابر أحمد , دار الحدٌث , القاهرة 

 مصر.

هـ( 9ٖ٘معجم مقاٌٌس اللغة , ألبً الحسن أحمد بن فارس بن زكرٌا )ت:  .ٖ

 لبنان. –,تحقٌق عبد السالم هارون , دار الكتب العلمٌة , بٌروت 

لسان العرب , محمد بن مكرم بن علً أبو الفضل جمال الدٌن ابن منظور  .ٗ

هـ , ٗٔٗٔهـ( , الطبعة الثالثة , 8ٔٔاألنصاري الروٌفعً  اإلفرٌقً )ت: 

 لبنان. –دار صادر ,بٌروت 

مفردات ألفاظ القران , للعالمة الحسٌن بن محمد بن المفضل أبو القاسم  .٘

م( , تحقٌق عدنان 7ٓٔٔ -هـ  ٕٓ٘األصفهانً المعروف بـ )الراغب()ت: 

 سورٌا. –صفوان داوودي , دار القلم , دمشق 

ٌوطً اإلتقان فً علوم القران , عبد الرحمن بن أبً بكر جالل الدٌن الس .ٙ

 -هـ 9ٖٗٔهـ( , تحقٌق محمد أبو الفضل إبراهٌم. )طبعة سنة 9ٔٔ)ت:

 مصر . –م , الهٌئة المصرٌة العامة للكتب 98ٗٔ

إعجاز القران البٌانً ودالئل مصدره الربانً , الدكتور صالح عبد الفتاح  .8

 عمان . –م , دار عمار ٕٓٓٓ -هـ ٕٔٗٔألخالدي )الطبعة األولى سنة 

الحلبً عتر  بن محمد بن حسن, الدكتور حسن ضٌاء الدٌن المعجزة الخالدة  .7

م , دار البشائر  99ٗٔ -هـ  ٘ٔٗٔهـ( , ) الطبعة الثالثة سنة  ٕٖٗٔ)ت:

 لبنان . –اإلسالمٌة , بٌروت 

م , 998ٔإعجاز القران , الدكتور فضل حسن عباس )الطبعة الثانٌة سنة  .9

 فلسطٌن . –دار النشر جامعة القدس المفتوحة , غزة 

أصول الدٌن , ألبً منصور عبد القاهر بن طاهر البغدادي  .ٓٔ

م( , دار الكتب العلمٌة , 97ٔٔ -هـ ٔٓٗٔهـ()الطبعة الثالثة (,) 9ٗٗ)ت:

 لبنان . –بٌروت 

, فارس ناٌف منٌر )الطبعة األولى سنة اإلعجاز العلمً فً القران  .ٔٔ

 لبنان . –م , النشر: دار ابن حزم , بٌروت ٕٙٓٓ

ز القران , صالح عبد الفتاح ألخالدي , النشر: دار البٌان فً إعجا .ٕٔ

 .99ٕٔعمان سنة  –عمار 
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 -هـ ٕٓٗٔمباحث فً علوم القران , الشٌخ مناع خلٌل القطان )ت: .ٖٔ

 –م , مكتبة المعارف , الرٌاض ٕٓٓٓ -هـ ٕٔٗٔم( )الطبعة الثالثة 999ٔ

 المملكة العربٌة السعودٌة .

محمد بن محمد الطاهر بن التحرٌر والتنوٌر , محمد الطاهر بن  .ٗٔ

 هـ . 97ٗٔتونس  – , الدار التونسٌة للنشر (هـ9ٖٖٔ: ت) عاشور التونسً

أبوالقاسم محمود بن عمرو بن , الكشاف عن حقائق غوامض التنزٌل .٘ٔ

تحقٌق خلٌل مأمون شٌحا, الطبعة (,هـ7ٖ٘: ت) أحمد , الزمخشري جارهللا

 ان .بٌروت لبن, دار المعرفة ,  هـ8ٓٗٔ الثالثة سنة

أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن أبً بكر بن ,  الجامع ألحكام القرآن .ٙٔ

: تحقٌق(, هـ8ٔٙ: ت) فرح األنصاري الخزرجى شمس الدٌن القرطبً

 م 9ٙٗٔ - هـ7ٖٗٔ الطبعة الثالثة سنة,) و إبراهٌم أطٌش, ًأحمد البر دون

 القاهرة . – مصر, دار الكتب المصرٌة, 

الطبعة )الدكتور محمد علً الصابونً, مختصر تفسٌر ابن كثٌر .8ٔ

 لبنان . – دار القرآن الكرٌم ,بٌروت,  م97ٔٔ - هـٕٓٗٔسنة, السابعة

باب التقول فً أسباب النزول ,عبد الرحمن بن كمال الدٌن أبً بكر  .7ٔ

هـ( ,تحقٌق: 9ٔٔبن محمد سابق الدٌن خضر الخضٌري األسٌوطً.)ت:

 لبنان . –دار الكتب العلمٌة, بٌروت  ,األستاذ أحمد عبد الشافً 

األساس فً التفسٌر,سعٌد بن محمد دبب حوي )ت:  .9ٔ

 مصر. –هـ ,دار السالم ,القاهرة ٕٗٗٔهـ(,)الطبعة السادسة,9ٓٗٔ

روح المعانً , شهاب الدٌن محمود بن عبد هللا الحسٌنً األلوسً  .ٕٓ

هـ ٘ٔٗٔهـ(, تحقٌق: علً عبد الباري عطٌة , )الطبعة األولى ,8ٕٓٔ)ت: 

 لبنان . –,دار الكتب العلمٌة,بٌروت 

الناسخ والمنسوخ فً القران الكرٌم, أبو محمد علً بن احمد بن سعٌد  .ٕٔ

هـ(,تحقٌق:الدكتور عبد الغفار ٕٖٓبن حزم األندلسً القرطبً الظاهري)ت:

م , دار الكتب العلمٌة , 97ٙٔ -هـ ٙٓٗٔسلٌمان البنداري )الطبعة األولى: 

 لبنان . –بٌروت 

لناسخ والمنسوخ , أبو جعفر النحاس احمد بن محمد بن إسماعٌل بن ا .ٕٕ

هـ( , تحقٌق: الدكتور محمد عبد السالم 7ٌٖٖونس ألمرادي النحوي)ت: 

 هـ , مكتبة الفالح , الكوٌت .7ٓٗٔمحمد )الطبعة األولى: 

هـ( , 8ٕٗالكشف والبٌان , احمد بن محمد أبو إسحاق الثعلبً)ت: .ٖٕ

م , ٕٕٓٓ -هـ ٕٕٗٔبو محمد )الطبعة األولى: تحقٌق: علً بن عاشور أ

 لبنان . –دار إحٌاء التراث العربً , بٌروت 



ٖٔ 
 

البٌان فً عَد إي القران , عثمان بن سعٌد بن عثمان بن عمر أبو  .ٕٗ

هـ( المحقق: غانم قدوري الحمد)الطبعة األولى: ٗٔٗعمرو الدانً)ت:

 م , مركز المخطوطات والتراث , الكوٌت .99ٗٔ -هـ ٗٔٗٔ

 يلوسٌط فً تفسٌر القران المجٌد , علً بن احمد الو احدا .ٕ٘

هـ(, تحقٌق : عادل احمد عبد الموجود ,  7ٙٗالنٌسابوري أبو الحسن )ت: 

م , دار الكتب  99٘ٔ -هـ  ٘ٔٗٔعلً محمد معوض , )الطبعة األولى : 

 لبنان . –العلمٌة , بٌروت 

هـ(,  ٙٔ٘: معالم التنزٌل , الحسٌن بن مسعود البغوي أبو محمد )ت .ٕٙ

النمر , عثمان جمعة ضمٌرٌة , سلٌمان مسلم الحرش  تحقٌق: محمد عبد هللا

 السعودٌة . –, دار طٌبة , الرٌاض 

المحرر الوجٌز فً تفسٌر الكتاب العزٌز , أبو محمد عبد الحق بن  .8ٕ

هـ( ,  ٙٗ٘بن تمام بن عطٌة األندلسً ألمحاربً)ت:  نغالب بن عبد الرحم

هـ , دار  ٕٕٗٔعبد الشافً محمد )الطبعة األولى : تحقٌق : عبد السالم 

 الكتب العلمٌة , بٌروت لبنان .

تفسٌر القران العظٌم , إسماعٌل بن عمر بن كثٌر القرشً أبو الفداء  .7ٕ

هـ( , تحقٌق : سامً محمد السالمة ) الطبعة الثانٌة :  88ٗعماد الدٌن )ت: 

 ة .السعودٌ –م , دار طٌبة , الرٌاض  999ٔ -هـ  ٕٓٗٔ

الدر المنثور , عبد الرحمن بن أبً بكر جالل الدٌن السٌوطً )ت :  .9ٕ

 لبنان . –هـ ( , دار الفكر , بٌروت  9ٔٔ

زاد المسٌر فً علم التفسٌر , جمال الدٌن أبو الفرج عبد  الرحمن بن  .ٖٓ

هـ( , تحقٌق : عبد الرزاق المهدي )  98٘علً بن محمد الجوزي )ت: 

 لبنان . –ار الكتاب العربً , بٌروت هـ , د ٕٕٗٔالطبعة األولى : 

 ٓٓٔٔمنار الهدى , احمد بن عبد الكرٌم بن محمد االشمونً )ت:  .ٖٔ

 ٕٕٓٓ -هـ  ٕٕٗٔهـ( , تحقٌق : شرٌف أبو العال ألعدوي )الطبعة األولى : 

 لبنان . –م , دار الكتب العلمٌة , بٌروت 

ت:  الشوكانً ) فتح القدٌر , محمد بن علً بن محمد بن عبد هللا .ٕٖ

هـ , دار ابن كثٌر , دار الكلم الطٌب ,  ٗٔٗٔهـ( )الطبعة األولى : ٕٓ٘ٔ

 دمشق , بٌروت .

عٌد المخلالتً )ت:  أبوالقول الوجٌز , روضان بن محمد بن سلٌمان  .ٖٖ

موسى , الناشر :  إبراهٌمهـ( , تحقٌق : عبد الرزاق بن علً بن  ٖٔٔٔ

 . السعودٌة–مطابع الرشٌد, الرٌاض 

تحفة االحوذي , أبو العال محمد عبد الرحمن بن عبد الرحٌم  .ٖٗ

 لبنان . –هـ( , دار الكتب العلمٌة , بٌروت  ٖٖ٘المباركفوري )ت: 



ٖٕ 
 

محمد بن أحمد بن جزي الكلبً أبو ,  التسهٌل لعلوم التنزٌل .ٖ٘

,  , دار الكتب العلمٌة محمد سالم هاشم:  تحقٌق( , هـ8ٗٔ: ت)القاسم

 بٌروت لبنان .

أبو محمد محمود بن أحمد بن ,  لقاري شرح صحٌح البخاريعمدة ا .ٖٙ

( , هـ7٘٘: ت)العٌنً نموسى بن أحمد بن حسٌن الغٌتابى الحنفً بدر الدٌ

 لبنان . – بٌروت,   دار إحٌاء التراث العربً

: ت) عبد الرحمن بن أبً بكر,جالل الدٌن السٌوطً,  الدر المنثور .8ٖ

 لبنان . – بٌروت,  ردار الفك( , هـ9ٔٔ

النكث والعٌون , ابً الحسن علً بن محمد بن حبٌب الماوردي  .7ٖ

هـ ( , تحقٌق : السٌد بن عبد المقصور بن عبد الرحٌم  ٓ٘ٗالبصري ) ت : 

 لبنان . –, دار الكتب العلمٌة بٌروت 

معالم التنزٌل , اإلمام محًٌ السنة أبً محمد الحسٌن بن مسعود  .93

النمر , عثمان جمعه  هـ( , تحقٌق : محمد عبد هللا ٙٔ٘البغوي )ت:

 .السعودٌة  –ضمٌرٌة , سلٌمان مسلم الحرش , دار طٌبة , الرٌاض 

 


