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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 
 شػاا  فآالقػر  بجعػؿ, المبػنف كتابػ  بنػبر المتقػنف عبػاد  قمػب  أنار الذي هلل الحمد

األنبنػػػػػا   إمػػػػاـ عمػػػػ بالصػػػػبلل بال ػػػػبلـ  ,لممػػػػؤمننف برحمػػػػ    بهػػػػد    ,الصػػػػدبر فػػػػ  لمػػػػا
بالخػػد  ,بالطػػرؼ الكحنػػؿ ,الجمنػػؿ لبجػػ اصػػاح   باآلخػػرنف,ب ػػند األبلػػنف  بالمر ػػمنف,

األشػجار,  أبراؽكؿ بقت بحنف, عدد ف  ( ) ندنا محمد بالكبثر بال م بنؿ, ,األ نؿ
بعمػػ  آلػػ  الطنبػػنف الطػػاهرنف  بتعاقػػ  المنػػؿ بالنعػػار عمػػ  مػػّر ال ػػننف, بأمػػباج البحػػار,

عدنعـ بانتعج نعجعـ ب ػار عمػ  دربعػـ الػ  ببمف اهتد   الغر المنامنف, ()بصحابت 
 نـب الدنف.
 أما بعد:
 فػػػ  بػػػانباع العمػػػـب بالمعػػارؼ, نحتػػػاج مػػف نر ػػػ  زاخػػرا   القػػػرآف الكػػرنـ بحػػػرا   إفّ فػػ

, بعمػػ  كثػػرل مػػا لنظاػػر بمػػا نمتقطػػ  الحصػػبؿ عمػػ  آللدػػ  بدرر  أف نغػػبص فػػ  أعماقػػ 
ضػػخم  بكتػػ   أ ػػاارتبػػ  اإل ػػبلمن  مػػف تحبنػػ  المك بعمػػ  كثػػرل مػػا بألاػػباكتػػ  العممػػا  

 بالػػدرر ا  ب مممػػ ,نان ػػ  خػػدـ بعػػا العممػػا  كتػػا  اهلل الجمنػػؿ نبقػػ  القػػرآف زاخػػرا بالعجادػػ 
بالنػػزاؿ العممػػا   ,بنحنػػر األلبػػا  ,بالجػػباهر نطالعنػػا بػػنف حػػنف بآخػػر بمػػا نبعػػر العقػػبؿ

 .(ٔ)فب بف مف معنن  الصاف  بال نرتب انقابف عند  احم  نرتش
لقمنػػػا فنػػػ : مػػػاترؾ األبلػػػبف  القػػػرآفبلػػػب كانػػػت هػػػذ  الجعػػػبد منصػػػب  عمػػػ   نػػػر 

بال تانػػ  أ ػػرار , بلتنػػبع المنػػاهج  التنقضػػ  عجادبػػ  لآلخػػرنف شػػندا, بلكنػػ  القػػرآف الػػذي

                              
لمشنخ محمد عم  الصاببن , ن خ  جدندل منقح  مصحح  بإشراؼ مكت  البحبث  ننظر : صابل التاا نر, (ٔ)

 ٙـ, صٕٔٓٓ -هػ ٕٔٗٔلبناف ,  -بالدرا ات, دار الاكر لمطباع  بالنشر بنربت
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لكؿ منعج منعا عمـ ببػاحثبف نختصػبف بػ , فنعرضػبن  ح ػ   أصبحالتا نرن  بتعددها 
ناعم  بدق   أف أرادفمف  , ُ حدَ ن نج بَ  القرآن ص , بطرؽ تاكنرهـ, فالنبأ النبعـقدراتعـ, 
نختار المنعج المنا   ل , بقد اخترت مف بػنف هػذ  المنػاهج: المػنعج التحمنمػ  أفعمن  

باصػػبح بحثنػػا بعنػػباف ) ػػػبرل البمػػد درا ػػ  تحمنمنػػ  ( بهػػػب عمػػ  مقدمػػ  بمبحثػػػنف  
 بخاتم  , مق م  عم  النحب االت  :

 ٓضبع ب ب  أختنار  المقدم  بننا فنعا اهمن  المب  -ٔ
اما المبحػث االبؿ : فكػاف التعرنػؽ ب ػبرل البمػد مػف حنػث أ ػـ ال ػبرل ب ػب   -ٕ

 ٓٓٓٓنزبلعا بفضمعا باهدافعا 
 -ٔاما المبحػث الثػان  فكػاف :الدرا ػ  التحمنمنػ  ل ػبرل البمػد ,بهػب مق ػـ الػ   -ٖ

ال ػبرل بالقػرا ات المبجػبدل فػ   ػبرل البمػد  المعان  المغبب  بالببل ن  باعػرا 
ٓ 

 ٓاما الخاتم  فبننا فنعا اهـ ماتبصمنا الن  مف نتادج  -ٗ

ف كانػت األخػر   ,فػذلؾ باضػؿ اهلل بتبفنقػ  بنعمتػ  نافػإف أصػب نابهذا هب جعد با 
. بآخػػر دعبانػػا أف بحػػثفػػ  ال نػػا ػػتغار اهلل إف زؿ قممنبالشػػنطاف, ب  نانا ػػافمػػف 

 العالمنف..الحمد هلل ر  
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 المبحث االول
 التعريف بسورة البمد

 0اسم السورة وتاريخ نزولياالمطمب االول : 
ب منت  ٕ« برل ال أق ـ: »ٔ« صحنح البخاري» منت هذ  ال برل ف  ترجمتعا عف 

. بهب إما عم  حكان  الماظ الباقع ف   « برل البمد»ف  المصاحؼ بكت  التا نر 
ما إلرادل البمد المعربؼ بهب مك .  أبلعا, با 

به  مكن  بحك  الزمخشري بالقرطب  االتااؽ عمن  باقتصر عمن  معظـ الما رنف 
: أنعا مدنن . بلعؿ هذا قبؿ مف ف ر قبل  }َوأَْنَت ِحلٌّ ِبَهَذا بحك  ابف عطن  عف قـب

 ف ل  ف  القتاؿ نـب الاتح بحمؿ بأنت حؿ عم  معن :أف الحؿ اإلذ  ٖالبَ َلِد{
بأنت اآلف حؿ, بهب نرجع إل  ما رب  القرطب  عف ال دي بأب  صالح بعزي البف 

 ٗٓإل  إبطال  باف ال برل نزلت بمك  باالتااؽ« الكشاؼ»عباس. بقد أشار ف  
                              

الجامع الم ند الصحنح المختصر مف أمبر ر بؿ اهلل صم  اهلل عمن  ب مـ ب نن  بأنام  =  - ٔ
محمد زهنر بف ناصر  ,المحقؽ: محمد بف إ ماعنؿ أبب عبداهلل البخاري الجعا  :صحنح البخاري

 دار طبؽ النجال )مصبرل عف ال مطانن  بإضاف  ترقنـ ترقنـ محمد فؤاد عبد الباق ( :الناصر
 ٓ(ٜٙٔ/ٙ( ,)ٖٖٙ,با )لتركبف طبقف عف طبؽ( برقـ )هػٕٕٗٔاألبل ,  الطبع :

 
 ٕ برل البمد:   - ٖ
 «تحرنر المعن  ال دند بتنبنر العقؿ الجدند مف تا نر الكتا  المجند»التنبنر لتحرنر ب ا - ٗ
الدار  : هػ(ٖٜٖٔمحمد الطاهر بف محمد بف محمد الطاهر بف عاشبر التبن   )المتبف  :  :

ب الكشاؼ عف حقادؽ  بامض ٓ(ٖ٘ٗ/ٖٓ) هػ ٜٗٛٔ  ن  النشر:تبنس , –التبن ن  لمنشر 
هػ(: دار الكتا  ٖٛ٘ف عمرب بف أحمد, الزمخشري جار اهلل )المتبف : التنزنؿ: أبب القا ـ محمبد ب

الجامع ألحكاـ القرآف = تا نر ب ٓ(ٖ٘ٚ/ٗهػ ,) ٚٓٗٔ -بنربت ,الطبع : الثالث   –العرب  
أبب عبد اهلل محمد بف أحمد بف أب  بكر بف فرح األنصاري الخزرج  شمس الدنف  :القرطب 

براهنـ أطانش تحقنؽ: هػ(ٔٚٙالقرطب  )المتبف :   القاهرل –دار الكت  المصرن   ,أحمد البردبن  با 
 ٓ(ٜ٘/ٕٓ,)ـ ٜٗٙٔ -هػ ٖٗٛٔالثانن ,  ,الطبع :
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 0تاريخ نزولها  اهداف السورة والمطلب الثاني : 
لتذكر الناس بنعم  المكاف الذ    برل البمد جا ت ؽبعد المعالج  ال ابق  ف   برل 

نقنمبف فن . بمبقع اإلن اف ف  هذ  الحنال بما نكابد , بكنؼ تمع  الظنبف بعذا 
اإلن اف فنترؾ الطرنؽ ال بّ  بنن   نعـ اهلل عمن . بتقدـ ال برل الكرنم  لئلن اف 

مف طرنؽ أصحا  المشام  فال برل كّمعا مكن  باتااؽ طرنؽ أصحا  المنمن , بتحذر  
 «ؽ»بنزلت بعد  برل 

مجمبع  مف الم ادؿ بالقضانا المتعمق  باإلن اف بما أنعـ اهلل ب    برل البمدبعالجت 
, فقد مّكف اهلل لعـ  عمن  مف نعـ كثنرل, منعا ما نخّص أهؿ مك  مف تمتععـ بامف الحـر

ش  , بجعم  اهلل مثاب  لمناس بأمنا. بشرفعـ بحمبؿ  حرما آمنا نجب  إلن  ثمرات كؿّ 
 الر بؿ ببعثت  ف  هذا البمد األمنف أفضؿ البمداف عم  اإلطبلؽ. 

برب  الترمذ  بصحح  عف ابف عباس رض  اهلل عنعما قاؿ: قاؿ ر بؿ اهلل صّم  اهلل 
ؾ ما ما أطنبؾ مف بمد, بأحّبؾ إلّ , بلبال أف قبم  أخرجبن  من»عمن  ب مـ لمك : 

. فنعم  الحـر بنعم  حمبؿ الر بؿ ببعثت  ف  مك  المكرم  بنعم  ٔ« كنت  نرؾ
التبالد بالخربج الم تمر بالذ  تعمر ب  هذ  الحنال بد ا بآدـ عمن  الّ بلـ بما ن ؿ مف 
 بلد  بما ف  هذا التبالد المتنبع مف آنات القدرل باإلبداع فذكر المكاف بذكر اإلن اف

اف نقتض  أف نكبف هذا اإلن اف مقدرا لحرم  هذا المكاف شاكرا ألنعـ المنعـ بعذا المك
الرحمف  بحان  حت  نجد مع الشكر بمع الصبر أ  مع اإلنماف ما نجعم  نتجابز 

                                                                                      
 
 
محمد بف عن   بف َ ْبرل بف مب   بف الضحاؾ, الترمذي,  : نف الترمذي -الجامع الكبنر   - ٔ

 –دار الغر  اإل بلم   , بشار عباد معربؼ المحقؽ:هػ(ٜٕٚأبب عن   )المتبف : 
 ٓ( , بقاؿ حدنث ح ف صحنحٕٛٓ/ٙ( )ٕٜٖٙ,با )فضؿ مك  ( برقـ )بنربت
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المتاع  الت   نمر بعا ر ما عن  براح  القم  بطماننن  الناس بف  هذا إشعار لعذا 
 ٔٓ قبل إال بخالق  بالمتاضؿ عمن اإلن اف الذ  تكبر بن   نا   أن  ال حبؿ ل  بال

 

 
سبب النزول ومناسبة السورة لما قبلها وما بعدها من لب الثالث : طالم

 0السور
عف ابف عباس قاؿ: كاف أبب األشدنف نقبؿ: أناقت ف  عدابل محمد ماال كثنرا بهب ف  

أذن  فا تات  النب   ذلؾ كاذ . بقاؿ مقاتؿ: نزلت ف  الحارث بف عامر بف نبفؿ,
صم  اهلل عمن  ب مـ, فامر  أف نكار. فقاؿ: لقد ذه  مال  ف  الكاارات بالناقات, منذ 
دخمت ف  دنف محمد. بهذا القبؿ من  نحتمؿ أف نكبف ا تطال  بما أناؽ, فنكبف 

 ٕ.طغنانا من , أب أ اا عمن , فنكبف ندما من 
أح  الماؿ, بأكؿ التراث, بلـ نحض عم  بج  اتصالعا بما قبمعا: أن  لما ذـ فنعا مف 

طعاـ الم كنف, ذكر ف  هذ  ال برل الخصاؿ الت  تطم  مف صاح  الماؿ, مف فؾ 
 الرقب , باإلطعاـ ف  نـب ذي م غب .

ا بنف هذ  ال بر ب ابقتعا: أن  تعال  لما ذكر ف  تمؾ ابتبل   بمف التنا   أنض 
بعدـ إكراـ النتنـ, بنع  عمن  ح   اإلن اف بضنؽ الرزؽ ب ب  عدـ إطعاـ الم كنف,

                              
 ٕٕٗٔاألبل ,  ,الطبع :المنصبرل, مصر -دار البفا   :محمد رأفت  عند :تارنخ نزبؿ القرآف - ٔ

شعا  الدنف  :ربح المعان  ف  تا نر القرآف العظنـ بال بع المثان ب   ٓ(ٜٕٗ)ـ ٕٕٓٓ -هػ 
 عم  عبد الباري عطن  ,المحقؽ: هػ(ٕٓٚٔحمبد بف عبد اهلل الح نن  األلب   )المتبف : م
 ٓ(ٜٖٗ/٘ٔ,)هػ ٘ٔٗٔاألبل ,  ,الطبع : بنربت –دار الكت  العممن   :
أبب عبد اهلل محمد بف أحمد بف أب  بكر بف فرح  :الجامع ألحكاـ القرآف = تا نر القرطب  - ٕ

براهنـ  ,تحقنؽ: هػ(ٔٚٙالقرطب  )المتبف : األنصاري الخزرج  شمس الدنف  أحمد البردبن  با 
 ٓ(ٗٙ/ٕٓ,)ـ ٜٗٙٔ -هػ ٖٗٛٔالثانن ,  ,الطبع : القاهرل –دار الكت  المصرن   :أطانش
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الماؿ, ذكر ف  هذ  ندم  نـب القنام , بتذكر  حبس الماؿ, بذلؾ حنف نقبؿ: }َنا َلْنَتِن  
 ٕ". َٔقدَّْمُت ِلَحَناِت {

 بلما أبضح  بحان  حاؿ مف تقدـ ذكر  ف  ال برتنف ف  عظنـ حنرتعما
نناع الندـ بالت حنف مطمع, ب ب   امتعـ بما أعقبعـ ذلؾ مف التذكر تح را حنف ال 

أتبع ذلؾ بتعرنؼ نبن  عم  الصبلل بال بلـ باف بقبع ذلؾ منعـ إنما جر  عم  حكـ 
ال ابق  الت  شا ها بالحكم  الت  قدرها كما جا  ف  المبضع اآلخر ,فاشار تعال  إل  

ْنَ اَف ِف  َكَبٍد )  (ٗهذا بقبل : "َلَقْد َخَمْقَنا اإْلِ
ابتبل  لنكبف ذلؾ قاطعا لمف  بؽ ل  الشقا  عف التاكر باالعتبار, أي إنا خمقنا  كذلؾ 

فاعماهـ بما خمقعـ فن  مف الكبد, بأعقؿ قمببعـ فح ببا أنعـ ال نقدر عمنعـ أحد, بقد 
بنف  بحان  فعم  هذا بعـ ,فانت تشاهدهـ نا محمد ذب  أبصار بآالت نعتبر بعا 

ـْ َنْجَعْؿ َلُ  َعْنَنْنِف )  .ٖ( (ٜ( َبِلَ ان ا َبَشَاَتْنِف )ٛالنظار, )َأَل
ـَ اْلَعَقَب َ )فبل أخذ ف  خبلص نا   باعتبر بحال  بأم    َذا َأَراَد المَّ ُ )بلكف ( َفبَل اْقَتَح َباِ 

 ٗ.(ِبَقْبـٍ ُ ب  ا َفبَل َمَردَّ َلُ  
 
 
 

                              
 ٕٗ"الاجر:   - ٔ
 هػ(ٜٔٔعبد الرحمف بف أب  بكر, جبلؿ الدنف ال نبط  )المتبف :  :أ رار ترتن  القرآف  - ٕ
 ٓ(ٛ٘ٔ,)بالتبزنعدار الاضنم  لمنشر  :
 ٜ-ٛ برل البمد :  - ٖ
أحمد بف إبراهنـ بف الزبنر الثقا  الغرناط , أبب جعار  :البرهاف ف  تنا    بر القرآف  - ٗ

 ,عاـ النشر: بزارل األبقاؼ بالشؤبف اإل بلمن  ػ المغر  :محمد شعبان  تحقنؽ:هػ(ٛٓٚ)المتبف : 
 ٓ(ٖٖٙ,)ـ ٜٜٓٔ -هػ  ٓٔٗٔ

 



  تحليليةدراسة  - سورة البلد - 

   7 

 

 
 السورة فضلالمطمب الرابع : 

}ال أق ـ بعذا البمد{ قاؿ: مك  }بأنت  عف ابف عباس رض  اهلل عنعما ف  قبل  تعال :
حؿ بعذا البمد{ نعن  بعذا النب  صم  اهلل عمن  ب مـ أحؿ اهلل ل  نـب دخؿ مك  أف نقتؿ 
مف شا  بن تحس مف شا  فقتؿ نبمدذ ابف خطؿ بهب آخذ با تار الكعب  فمـ نحؿ 

حرم  اهلل ألحد مف الناس بعد ر بؿ اهلل صم  اهلل عمن  ب مـ أف نقتؿ فنعا حراما ب
 ٔفاحؿ اهلل ل  ما صنع باهؿ مك .

: }الا أُْقِسُم ِبياذاا اْلباماِد  َعْف ُمَجاِهٍد, َعِف اْبِف َعبَّاٍس َرِضَ  المَُّ  َعْنُعَما, ِف  َقْبِلِ  َعزَّ َبَجؿَّ
َحِدنٌث َصِحنٌح َعَم  َهَذا  «َأَحؿَّ َلُ  َأْف َنْصَنَع ِفنِ  َما َشا َ »َقاَؿ:   واأاْنتا ِحلٌّ ِبياذاا اْلباماِد{

ـْ ُنَخرَِّجاُ  " َشْرِط الشَّْنَخْنِف َبَل
ٕ 

 
 
 

 المبحث الثاني
                              

دار الاكر  :هػ(ٜٔٔعبد الرحمف بف أب  بكر, جبلؿ الدنف ال نبط  )المتبف :  :الدر المنثبر - ٔ
أبؿ مب بع  عممن  حدنثن  محقق  ف  »اال تنعا  ف  بناف األ با  ب ٓ(ٙٔ٘/ٛ,) بنربت –

دار ابف  : منـ بف عند العبلل  )ب( محمد بف مب   آؿ نصر :«أ با  نزبؿ آي القرآف الكرنـ
 ٓ(ٖٔ٘/ٖ,) هػ ٕ٘ٗٔاألبل ,  ,الطبع : المممك  العربن  ال عبدن  الجبزي لمنشر بالتبزنع,

 
أبب عبد اهلل الحاكـ محمد بف عبد اهلل بف محمد بف حمدبن  بف  :الم تدرؾ عم  الصحنحنف - ٕ

 تحقنؽ: هػ(ُ٘ٓٗنعنـ بف الحكـ الضب  الطعمان  النن اببري المعربؼ بابف البنع )المتبف : 
ـ ,برقـ ٜٜٓٔ – ٔٔٗٔاألبل ,  ,الطبع : بنربت –الكت  العممن   دار, مصطا  عبد القادر عطا

(ٖٜٖٔ(, )ٕ/ٜ٘ٙ)ٓ 
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 الدراسة التحليلية
 المطلب االول:المعاني اللغوية

 . (أاْىماْكُت ماالا ُلباداا  ):قبل  عز بجؿ
ُرّكع, مشددل مثؿ «  ماال  ُلَبدا  »المبد: الكثنر. َقاَؿ بعضعـ باحدت : ُلبدل, بُلَبد جماع. 

فكان  أراد: ماؿ ال ِبٌد, بماالف البداف, بأمباٌؿ لبَّد. باألمباؿ بالماؿ َقْد نكبناف معن  
 ٔباحد.

 :  . ٕ)واأاْنتا ِحلٌّ ِبيذاا اْلباماِد(بقبل  عزَّ بجؿَّ
 ٖنقبؿ: ُهَب حبلؿ َلَؾ أحم  نـب فتح مكَّ  لـ نحؿ قبم , بلف نحؿ بعد .

ما وا  )بقبل  عز بجؿ: واِلٍد وا  . (لادا وا
 َٓأق ـ بآدـ ببلد ,تكبف: )ما( بما بعدها ِف   معن  مصدر

ْنسانا ِفي كابادٍ  ):بقبل  عزَّ بجؿَّ  ماْقناا اْلِْ  ( .ٗ) (لاقاْد خا
َخَمَؽ ِف  كبد, إن  َخَمَؽ نعالج بنكابد أمر الدننا بأمر اآلخرل,  بنزلت ِف  َرُجؿ مف بن  

َـّ نامر العشرل جمح َكاَف نكن : أبا األشدنف, بكاف نجعؿ  تحت قدمن  األدنـ العكاظ , ُث

                              
أبب زكرنا نحن  بف زناد بف عبد اهلل بف منظبر الدنمم  الارا  )المتبف :  :معان  القرآف  - ٔ

 هػ(ٕٚٓ
 دار المصرن  :أحمد نب ؼ النجات  / محمد عم  النجار / عبد الاتاح إ ماعنؿ الشمب  المحقؽ:

 ( ,ب ٕٚٙ -ٖٕٙ/ٖ,)األبل  الطبع :مصر , –لمتالنؼ بالترجم  
شعا  الدنف محمبد بف عبد اهلل  :ربح المعان  ف  تا نر القرآف العظنـ بال بع المثان   - ٕ

 –دار الكت  العممن  , عم  عبد الباري عطن  ,المحقؽ: هػ(ٕٓٚٔالح نن  األلب   )المتبف : 
 ٓ(ٖٚ٘-ٜٖٗ/٘ٔ,)هػ ٘ٔٗٔاألبل ,  ,الطبع : بنربت

أبب الطن  محمد صدنؽ خاف بف ح ف بف عم  ابف لطؼ اهلل  :فتُح البناف ف  مقاصد القرآف - ٖ
خادـ العمـ َعبد اهلل بف  عن  بطبعِ  بقّدـ ل  براجع : هػ(ٖٚٓٔالح نن  البخاري الِقنَّبج  )المتبف : 

 -هػ  ٕٔٗٔ ,عاـ النشر: َبنربت –َدا الَمكتب  العصرنَّ  لمطَباع  بالّنْشر, َصن :إبراهنـ األنَصاري
 ٓ(ٖٕٚ/٘ٔ,)ـ ٕٜٜٔ
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فنجتذببن  مف تحت قدمن  فنتمزؽ  األدنـ. بلـ تزؿ قدما . َفَقاَؿ المَّ  تبارؾ بتعال : 
د  )لشدت  «  َأَنْحَ  ُ » ماْيِو أاحا  ٔباهلل قادر َعَمْنِ .  (أاْن لاْن ياْقِدرا عا

َـّ َقاَؿ: َنُقبُؿ:  ُث
ل محمد صّم  اهلل عمن  بهب كاذ , َفَقاَؿ المَّ  تبارؾ بتعال : أناقت ماال  كثنر ا ِف  عداب 

د  )  ِف  إنااق .  (أاياْحساُب أاْن لاْم ياراُه أاحا
 :  .(واىاداْيناُه النَّْجداْينِ )بقبل  عزَّ بجؿَّ

 ٕالنجداف:  بنؿ الخنر, ب بنؿ الشر.
ـَ اْلَعَقَبَ  ( . :) َفبَل اْقَتَح  بقبل  عزَّ بجؿَّ

بلـ ُنَضـ إل  قبل : )فبل أقتحـ(كبلـ آخر فن  )ال( الف العر  ال تكاد تارد )ال( ف  
, بهب مما كاف ف  آخر  معنا , فاكتا   ٓالكبلـ حت  نعندبها عمن  ف  كبلـ آخر

 ٖٓبباحدل منعا
  (َفؾُّ َرَقَبٍ  قبل  تعال  )

, ثـ كاف « اـٌ ِف  َنْبـٍ ِذي َمْ َغَب ٍ َفؾُّ َرَقَبٍ , َأْب ِإْطع»ف ر اقتحاـ العقب  بشندنف, فقاؿ: 
  ٓفا رها بثبلث  أشنا  )مف الَِّذنَف آمنبا (

:) َأْب ِإْطعاـٌ ِف  َنْبـٍ ِذي َمْ َغَبٍ  (  بقبل  عزَّ بجؿَّ

                              
محمد جماؿ الدنف بف محمد  عند بف قا ـ الحبلؽ القا م  )المتبف :  :محا ف التابنؿ - ٔ

 -األبل   ,الطبع : بنربت –دار الكت  العممن   :محمد با ؿ عنبف ال بد المحقؽ:هػ(ٕٖٖٔ
 ٓ(ٜٙٗ/ٜ,)هػ ٛٔٗٔ

 هػ(ٜٖٓٔعبد الكرنـ نبنس الخطن  )المتبف : بعد  :آفالتا نر القرآن  لمقر  - ٕ
 ٓ(ٙٔ٘ٔ/ٙٔالقاهرل ,) –دار الاكر العرب   :
 :«تحرنر المعن  ال دند بتنبنر العقؿ الجدند مف تا نر الكتا  المجند»لتحرنر بالتنبنر ا  - ٖ

الدار  :هػ(ٖٜٖٔمحمد الطاهر بف محمد بف محمد الطاهر بف عاشبر التبن   )المتبف  : 
 ٓ(ٖٛٗ/ٖٓ,)هػ ٜٗٛٔ , ن  النشر: تبنس –التبن ن  لمنشر 
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تجعمعا مف صا  النتنـ, كان  َقاَؿ: َأْب أطعـ ِف  « ذا م غب »ذي مجاع , بلب كانت 
 ٔٓا َنْبـ نتنم ا ذا م غب  َأْب م كنن  

 
 المطمب الثاني : اعراب السورة

 
 )ال أُْقِسُم ِبيذاا اْلباماِد (قبل  تعال  

بدؿ بالجمم  « اْلَبَمدِ »متعمقاف بالاعؿ « ِبعَذا»ال زاددل بمضارع فاعم  م تتر « ال ُأْقِ ـُ »
 ابتدادن  ال محؿ لعا.

 )واأاْنتا ِحلٌّ ِبيذاا اْلباماِد (
« ِبعَذا»الباب اعتراضن  بمبتدأ بخبر  بالجمم  معترض  ال محؿ لعا  «َبَأْنَت ِحؿ  »

 ٕبدؿ مف ا ـ اإلشارل.« اْلَبَمدِ »متعمقاف بما قبمعما 
 
لادا ) ما وا واِلٍد وا  (وا
ماض فاعم  « َبَلدَ »معطبؼ عم  البمد أنضا « َبما»معطبؼ عم  البمد « َبباِلدٍ »

 ٖم تتر بالجمم  صم .
ماْقناا اْْلِ )  (ْنسانا ِفي كاباٍد لاقاْد خا
ْن افَ »ماض بفاعم  « َخَمْقَنا»البلـ باقع  ف  جبا  الق ـ بقد حرؼ تحقنؽ « َلَقدْ » « اإْلِ

 متعمقاف بمحذبؼ حاؿ بالجمم  جبا  الق ـ ال محؿ لعا.« ِف  َكَبدٍ »ماعبؿ ب  
د  ) ماْيِو أاحا  (أاياْحساُب أاْن لاْن ياْقِدرا عا

                              
 هػ(ٜٖٛٔعبد القادر بف مبّل حبنش ال ند محمبد آؿ  ازي العان  )المتبف :  :بناف المعان   - ٔ
 ٓ(ٖٓٚ/ٔ,)ـ ٜ٘ٙٔ -هػ  ٕٖٛٔاألبل ,  ,الطبع : دمشؽ –مطبع  الترق   :
 إ ماعنؿ محمبد القا ـ -أحمد محمد حمنداف  -أحمد عبند الدعاس :إعرا  القرآف الكرنـ - ٕ
 (ٜٗٗ-ٛٗٗ/ٖ,)هػ ٕ٘ٗٔاألبل ,  ,الطبع : دمشؽ –دار المننر بدار الااراب   :
 ٓ(ٛٗٗ/ٖالمصدر نا   ) - ٖ
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العمزل حرؼ ا تاعاـ تببنخ  بمضارع فاعم  م تتر بالجمم  م تانا  ال  «َأَنْحَ  ُ »
مضارع « َلْف َنْقِدرَ »مخاا  مف الثقنم  با معا ضمنر الشاف محذبؼ « َأفْ »محؿ لعا 

فاعؿ بالجمم  الاعمن  خبر أف بالمصدر « َأَحدٌ »متعمقاف بالاعؿ « َعَمْن ِ »منصب  بمف 
 ٔعبل  نح  .المؤبؿ مف أف بما بعدها  د م د ما

 (ياُقوُل أاْىماْكُت ماالا ُلباداا )
ماعبؿ ب  « ماال  »ماض بفاعم  « َأْهَمْكتُ »مضارع فاعم  م تتر بالجمم  حاؿ. « َنُقبؿُ »
 صا  بالجمم  مقبؿ القبؿ.« ُلَبدا  »
د  )  (أاياْحساُب أاْن لاْم ياراُه أاحا
تتر بالجمم  م تانا  ال العمزل حرؼ ا تاعاـ تببنخ  بمضارع فاعم  م « َأَنْحَ  ُ »

ـْ َنَر ُ »مخاا  مف الثقنم  با معا ضمنر الشاف محذبؼ « َأفْ »محؿ لعا  مضارع « َل
فاعؿ بالجمم  الاعمن  خبر أف. بالمصدر المؤبؿ « َأَحدٌ »مجزـب بمـ بالعا  ماعبؿ ب  

 مف أف بما بعدها  د م د ماعبل  نح  .
 (أالاْم ناْجعاْل لاُو عاْيناْيِن )
« َل ُ »العمزل حرؼ ا تاعاـ تقرنري بمضارع مجزـب بمـ بالااعؿ م تتر « َنْجَعؿْ  َأَلـْ »

 ٕماعبؿ ب  بالجمم  م تانا  ال محؿ لعا.« َعْنَنْنفِ »متعمقاف بالاعؿ 
 
شافاتاْيِن ) ِلساناا وا  (وا
 معطبؼ عم  ما قبم .« َبِل انا  َبَشَاَتْنفِ »

                              
الح نف بف أحمد بف خالبن , أبب عبد اهلل  :كتا  إعرا  ثبلثنف  برل مف القرآف الكرنـ - ٔ

 ٓ(ٚٛ,))ـ(ٜٔٗٔ-هػ ٖٓٙٔلمصرن  )مطبع  دار الكت  ا :هػ(ٖٓٚ)المتبف : 
 
 هػ(ٖٙٚٔمحمبد بف عبد الرحنـ صاف  )المتبف :  :الجدبؿ ف  إعرا  القرآف الكرنـ  - ٕ
 ٓ(ٕٖٖ/ٖٓ,)هػ ٛٔٗٔالرابع ,  ,الطبع : مؤ    اإلنماف, بنربت -دار الرشند, دمشؽ  :
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 ()واىاداْيناُه النَّْجداْينِ 

ماعبل  الثان  بالجمم  « النَّْجَدْنفِ »ماض بفاعم  بالعا  ماعبؿ ب  أبؿ  «َبَهَدْننا ُ »
 معطبف  عم  ما قبمعا.

 
ما اْلعاقاباةا ()  فاال اْقتاحا
ماعبؿ ب  « اْلَعَقَب َ »ماض فاعم  م تتر « اْقَتَحـَ »الاا  حرؼ ا تدناؼ بال نافن  « َفبَل »

 ٔبالجمم  م تانا  ال محؿ لعا.
ما أاْدراكا ماا اْلعاقاباُة )  (وا
ماض بماعبل  بالااعؿ « َأْدراؾَ »الباب حرؼ ا تدناؼ بما ا ـ ا تاعاـ مبتدأ « َبما»

مبتدأ « َما اْلَعَقَب ُ »م تتر بالجمم  الاعمن  خبر ما بالجمم  اال من  م تانا  ال محؿ لعا 
 بخبر  بالجمم  اال من   دت م د ماعبؿ أدراؾ الثان .

 (فاكُّ راقاباٍة )
 ٕمضاؼ إلن . بالجمم  ما رل.« َرَقَب ٍ »خبر لمبتدأ محذبؼ « َفؾُّ »
 
 
 (أاْو ِإْطعام  ِفي ياْوٍم ِذي ماْسغاباٍة )

                              
الطمنح  التنم  إ ماعنؿ بف محمد بف الاضؿ بف عم  القرش   :إعرا  القرآف لؤلصبعان  - ٔ

الدكتبرل  ,قدمت ل  ببثقت نصبص : هػ(ٖ٘٘األصبعان , أبب القا ـ, الممق  بقباـ ال ن  )المتبف : 
 ,الطبع : الرناض( - نر معربؼ )فعر   مكتب  الممؾ فعد البطنن   :فادزل بنت عمر المؤند

  ٓ(ٕٕ٘,)ـ ٜٜ٘ٔ -هػ  ٘ٔٗٔاألبل , 
 
مطبع  دار الكت  , د. نا نف جا ـ المحنمند :لمحنطاإلعرا  المحنط مف تا نر البحر ا - ٕ

 ٓ(ٜٛٔ/ٛ)ـٜٔٗٔ-هػ ٖٓٙٔالمصرن  )
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« ِذي»متعمقاف بما قبمعما « ِف  َنْبـٍ »معطبؼ عم  فؾ « ِإْطعاـٌ »حرؼ عطؼ « َأبْ »
 مضاؼ إلن « َمْ َغَب ٍ »صا  نـب 

 
باةٍ )  ( ياِتيماا ذا ماْقرا
 صا  نتنما مضاف  إل  مقرب .« ذا َمْقَرَب ٍ »ماعبؿ ب  إلطعاـ « َنِتنما  »
 
باٍة )  (أاْو ِمْسِكيناا ذا ماْترا

عرابعا باضح.  معطبف  عم  اآلن  ال ابق  با 
 
ماِة ) ْوا ِباْلماْرحا تاواصا ْبِر وا ْوا ِبالصَّ تاواصا  (ثُمَّ كانا ِمنا الَِّذينا آماُنوا وا
َـّ » متعمقاف بمحذبؼ « ِمَف الَِّذنفَ »ماض ناقص ا م  م تتر « افَ ك»حرؼ عطؼ « ُث

ماض بفاعم  بالجمم  صم  « آَمُنبا»خبر كاف, بالجمم  معطبف  عم  ما قبمعا 
ْبرِ »معطبؼ عم  آمنبا « َبَتباَصْبا» « َبَتباَصْبا ِباْلَمْرَحَم ِ »متعمقاف بالاعؿ « ِبالصَّ

 معطبف  عم  ما قبمعا.
 
 (ُأولِئكا أاْصحاُب اْلماْيماناِة )
 ٔمضاؼ إلن , بالجمم  م تانا .« اْلَمْنَمَن ِ »مبتدأ بخبر  « ُأبلِدَؾ َأْصحا ُ »
 
 

                              
 الدنف أثنر حناف بف نب ؼ بف عم  بف نب ؼ بف محمد حناف أبب: التا نر ف  المحنط البحر - ٔ

 ٕٓٗٔ: الطبع , بنربت – الاكر دار: جمنؿ محمد صدق : المحقؽ(هػ٘ٗٚ: المتبف ) األندل  
أبب القا ـ محمبد بف عمرب بف أحمد,  :الكشاؼ عف حقادؽ  بامض التنزنؿ ب  ٓ(ٕٛٗ/ٓٔ) ,هػ

 هػ ٚٓٗٔ -الثالث   ,الطبع : بنربت –دار الكتا  العرب   :هػ(ٖٛ٘الزمخشري جار اهلل )المتبف : 
(,ٗ/ٚٚ٘)ٓ 
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 (واالَِّذينا كافاُروا ِبآياِتنا ُىْم أاْصحاُب اْلماْشأاماِة )
ماض بفاعم  بالجمم  صم  « َكَاُربا»الباب حرؼ عطؼ با ـ المبصبؿ مبتدأ « َبالَِّذنفَ »
ـْ َأْصحا ُ »متعمقاف بالاعؿ « ِبآناِتنا» مبتدأ بخبر  بالجمم  اال من  خبر الذنف « ُه
 مضاؼ إلن  بجمم  الذنف.. معطبف  عم  ما قبمعا.« اْلَمْشَاَم ِ »
 
داة  ) ماْيِيْم نار  ُمْؤصا  (عا
صا  بالجمم  « ُمْؤَصَدلٌ »مبتدأ مؤخر « نارٌ »جار بمجربر خبر مقدـ « َعَمْنِعـْ »

 ٔ.م تانا 
 

 0المطمب الثالث :االوجو البالغية في سورة البمد 
 تضمنت ال برل الكرنم  بجبها  مف البدنع بالبناف نبجزها فنما نم :

أي  }الا أُْقِسُم بيذا البمد{لتاكند الكبلـ, بهب م تانض ف  كبلـ العر   }الا{زنادل  - ٔ
 ٓال باهلل ما ذاؾ كما تقبؿ أي  ُأق ـ بعذا البمد, بفاددتعا تاكند الق ـ كقبلؾ:

لادا{جناس االشتقاؽ   -ٕ  ماا وا وااِلٍد وا  فكؿ مف البالد بالبلد مشتؽ مف البالدل. }وا
}أاياْحساُب أان اال تاعاـ اإِلنكاري لمتببنخ }َأَنْحَ ُ  َأف لَّف َنْقِدَر َعَمْنِ  َأَحٌد{ ؟ بمثم   - ٖ

د {  ؟ لَّْم ياراُه أاحا
شافاتاْيِن{قرنري لمتذكنر بالنعـ اال تاعاـ الت - ٗ ِلسااناا وا  ؟ }أالاْم ناْجعال لَُّو عاْيناْيِن وا
ماآ أاْدرااكا ماا العقبة{اال تاعاـ لمتعبنؿ بالتعظنـ  - ٘  ٕ؟ ألف الغرض تعظنـ شانعا. }وا

                              
العكبري )المتبف  : أبب البقا  عبد اهلل بف الح نف بف عبد اهلل  :التبناف ف  إعرا  القرآف - ٔ

 ٓ(ٕٕٛٔ/ٕ,)عن   الباب  الحمب  بشركا  :عم  محمد البجابي المحقؽ : هػ(ٙٔٙ
 
 –دار الصاببن  لمطباع  بالنشر بالتبزنع  :محمد عم  الصاببن :صابل التاا نر - ٕ

 ٓ(ٖٙ٘/ٖ,)ـ ٜٜٚٔ -هػ  ٚٔٗٔاألبل ,  ,الطبع :القاهرل
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أي طرنق  الخنر بالشر, بأصؿ النجد  }واىاداْينااُه النجدين{اال تعارل المطنا   - ٙ
 رتاع, ا تعنر كؿ منعما ل مبؾ طرنؽ ال عادل, ب مبؾ طرنؽ الشقابل.الطرنؽ الم

ألف أصؿ العقب  الطرنؽ البعر ف   }فاالا اقتحم العقبة{اال تعارل كذلؾ ف  قبل   - ٚ
الجبؿ, با تعنرت هنا لؤلعماؿ الصالح  ألنعا ال تصع  بتشؽ عم  النابس, فان  

 ٔا تعارل تبعن .
باٍة{}ماقْ الجناس الناقص بنف  - ٛ باٍة{ب  را  لتغنر بعض الحربؼ. }ماْترا
اُب الميمنة{المقابم  المطنا  بنف  - ٜ اُب المشأمة{ببنف  }أولئك أاْصحا  . }ُىْم أاْصحا
لادا لاقاْد مراعال الاباصؿ بر بس اآلنات مثؿ  - ٓٔ ماا وا وااِلٍد وا }الا أُْقِسُم بيذا البمد. . وا

ماْقناا اْلنسان ِفي كاباٍد{ شافاتاْيِن{}عا بمثؿ  خا ِلسااناا وا  ٕبهب مف المح نات البدنعن . ْيناْيِن وا
 0البمد االحكام الواردة في سورةالمطمب الرابع :

ربي أف النب  صم  اهلل عمن  ب مـ قاؿ ل  رجؿ: عممن   }َفكُّ رَقَ َبٍة{قبل  تعال : 
ألن ا  با  نا ر بؿ اهلل؟  عمبل ندخمن  الجن ; قاؿ: "أعتؽ الن م  بفؾ الرقب " قاؿ:

 فقاؿ: "ال, عتؽ الن م  أف تنارد بعتقعا بفؾ الرقب  أف تعنف ف  ثمنعا".
قاؿ أبب بكر: قد اقتض  ذلؾ جباز إعطا  المكات  مف الصدقات; ألن  معبن  ف  

}ِذي . بقبل  تعال :   3}َوِفي الرِّقَاِب{ثمن , بهب نحب قبل  ف  شاف الصدقات: 
 مجاع .ذي  َمْسَغَبٍة{

َربٍَة{ بقبل  تعال : قاؿ ابف عباس: "المترب  بقع  الترا , أي هب  }َأْو ِمْسِكينًا َذا َمت ْ
مطربح ف  الترا  ال نبارن  عف األرض ش  ", بعف ابف عباس أنضا ربان : "المترب  

 شدل الحاج , مف قبلعـ تر  الرجؿ إذا افتقر".

                              
 ٓ(ٓٛٗ/ٓٔالبحر المحنط ,)  - ٔ
 ٓ(ٖٖٔ/ٖٓ) الجدبؿ ف  إعرا  القرآف الكرنـ( , ب ٖ٘ٚ/ ٗؼ : ) الكشا  - ٕ
 ٚٚٔالبقرل:  برل   - ٖ
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معنا : بكاف مف الذنف آمنبا, فصارت" ثـ"  آَمُنوا{}ثُمَّ َكاَن ِمَن الَِّذيَن بقبل  تعال : 
 ٔهعنا بمعن  "الباب". آخر ال برل.

 0المطمب الخامس : القراءات في سورة البمد 
 }فك رَقَ َبة َأو إْطَعام ِفي يَ ْوم ِذي مسغبة{ تعال   قبل 

قرأ ابف كثنر بابب عمرب بالك اد  / فؾ رقب  أب أطعـ / باتح الكاؼ ف  }فؾ{ بفتح 
رب  عبند بعم  بف نصر عف أب  عمرب / فؾ رقب  أب  لمنـ ف  / أطعـ / بغنر ألؼا

 ٕٓأطعـ 
 بقاؿ عباس  الت أبا عمرب فقاؿ أنتعما شدت

 /فك رَقَ َبة َأو إطعمعف عبد البارث عف أب  عمرب / 
 عبد الصمد عف أبن  عف أب  عمرب مثم 

 ٖٓإطعـ / رفعا بقرأ ابف عامر بنافع بعاصـ بحمزل }فؾ رقب { إضاف  / أب

                              
 هػ(ٖٓٚأحمد بف عم  أبب بكر الرازي الجصاص الحنا  )المتبف :  :أحكاـ القرآف - ٔ

 لبناف -دار الكت  العممن  بنربت  :عبد ال بلـ محمد عم  شاهنف المحقؽ:
 ٓ(ٓٙ/ٕٓب الجامع الحكاـ القراف )ٓ(ٖٚٙ/ٖ),ـٜٜٗٔهػ/٘ٔٗٔاألبل ,  الطبع :

 
أحمد بف مب   بف العباس التمنم , أبب بكر بف مجاهد البغدادي  :كتا  ال بع  ف  القرا ات - ٕ

 هػٓٓٗٔالثانن ,  ,الطبع : مصر –دار المعارؼ  :شبق  ضنؼ المحقؽ: هػ(ٕٖٗ)المتبف : 
(,ٙٛٙ)ٓ 
 
 هػ(ٖٓٚمد بف خالبن , أبب عبد اهلل )المتبف : الح نف بف أح :الحج  ف  القرا ات ال بع - ٖ

, األ تاذ الم اعد بكمن  اآلدا   المحقؽ:  –دار الشربؽ  :جامع  الكبنت -د. عبد العاؿ  الـ مكـر
 ٓ(ٖٔٚ,)هػ ٔٓٗٔالرابع ,  ,الطبع : بنربت
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 }َعَلْيِهم نَار مؤصدة{قبل   - ٕ
قرأ ابف كثنر بابف عامر بنافع بعاصـ ف  ربان  أب  بكر بالك اد  / مبصدل / بغنر 

 ٔٓهمز 
بقرأ أبب عمرب بحمزل بحاص عف عاصـ }مؤصدل{ هعنا بف  العمزل بالعمز فنعما 

 ٕٓجمنعا
}مؤصدل{ ب }المشام {  عاصـ  عف محمد بف نحن  عف أب  الربنع عف حاص عف ب

 ٖٓمك برل فنعما نعن  إذا بقؼ أما إذا بصؿ فالاتح ال  نر
بحدثن  الدباغ عف أب  الربنع عف حاص عف عاصـ }مؤصدل{ معمبزل ب / المشدم  / 

 ٗٓمشددل كذا قاؿ بلنس ل  بج 

                              
)المتبف : الح ف بف أحمد بف عبد الغاار الاار ّ  األصؿ, أبب عم   :الحج  لمقرا  ال بع  - ٔ

أحمد  -عبد العزنز رباح  ,راجع  بدقق : بشنر جبنجاب  -بدر الدنف قعبج   المحقؽ:هػ(ٖٚٚ
 -هػ  ٖٔٗٔالثانن ,  ,الطبع : دمشؽ / بنربت -دار المامبف لمتراث  : نب ؼ الدقاؽ

 ٓ(ٖٔٗ/ٙ)ـٖٜٜٔ
 
بكر )المتبف :  أحمد بف الح نف بف ِمْعراف النن اببرّ , أبب :المب بط ف  القرا ات العشر - ٕ

 ٜٔٛٔ ,عاـ النشر: دمشؽ –مجمع المغ  العربن   : بنع حمزل حاكنم  تحقنؽ: هػ(ٖٔٛ
 ٓ(ٖٚٗ,)ـ
 
 هػ(ٖٓٗعبد الرحمف بف محمد, أبب زرع  ابف زنجم  )المتبف : حبال   :حج  القرا ات - ٖ

 -هػ  ٖٔٗٔالثانن ,  ,الطبع : بنربت , عند األفغان  محقؽ الكتا  بمعمؽ حباشن :
 ٓ(ٗٙٚ,)ـٖٜٜٔ

 
عثماف بف  عند بف عثماف بف عمر أبب عمرب الدان  )المتبف :  :التن نر ف  القرا ات ال بع - ٗ

هػ/ ٗٓٗٔالثانن ,  ,الطبع : بنربت –دار الكتا  العرب   :ابتب ترنزؿ المحقؽ:هػ(ٗٗٗ
عثماف بف  عند بف عثماف بف عمر أبب  :جامع البناف ف  القرا ات ال بعب ٓ(ٖٕٕ,)ـٜٗٛٔ
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 الخاتمة

 :ببعد هذ  الرحم  المبارك  ف  رحا  بحثنا فقد تـ التبصؿ ال  النتادج االتن  
 ف  بانباع العمـب بالمعارؼ, نحتاج مف نر   زاخرا   القرآف الكرنـ بحرا   إفّ  -ٔ

 ٓلنظار بما نمتقط  الحصبؿ عم  آللد  بدرر  أف نغبص ف  أعماق 
ب منت ف  المصاحؼ بكت  «  برل ال أق ـ» برل البمد با ماف  منت  -ٕ

ما إلرادل بهب إما عم  حكان  الماظ الباقع ف  أبلعا, « .  برل البمد»التا نر  با 
 البمد المعربؼ بهب مك .

لتذكر الناس بنعم  المكاف الذ  نقنمبف فن . بمبقع اإلن اف   برل البمد جا ت -ٖ
ف  هذ  الحنال بما نكابد , بكنؼ تمع  الظنبف بعذا اإلن اف فنترؾ الطرنؽ 
ال بّ  بنن   نعـ اهلل عمن . بتقدـ ال برل الكرنم  لئلن اف طرنؽ أصحا  

 ٓذر  مف طرنؽ أصحا  المشام المنمن , بتح
مجمبع  مف الم ادؿ بالقضانا المتعمق  باإلن اف بما أنعـ   برل البمدبعالجت  -ٗ

, فقد  اهلل ب  عمن  مف نعـ كثنرل, منعا ما نخّص أهؿ مك  مف تمتععـ بامف الحـر
مّكف اهلل لعـ حرما آمنا نجب  إلن  ثمرات كّؿ ش  , بجعم  اهلل مثاب  لمناس 

عـ بحمبؿ الر بؿ ببعثت  ف  هذا البمد األمنف أفضؿ البمداف عم  بأمنا. بشرف
 اإلطبلؽ. 

نعن  بعذا النب  صم  اهلل عمن  ب مـ أحؿ اهلل ل  نـب اف فضؿ ال برل نكمف ف   -٘
دخؿ مك  أف نقتؿ مف شا  بن تحس مف شا  فقتؿ نبمدذ ابف خطؿ بهب آخذ 

                                                                                      
 -هػ  ٕٛٗٔاألبل ,  ,الطبع : اإلمارات –جامع  الشارق   :هػ(ٗٗٗعمرب الدان  )المتبف : 

 ٓ(ٗٚٓٔ/ٗ,)ـ ٕٚٓٓ
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صم  اهلل عمن  ب مـ أف  با تار الكعب  فمـ نحؿ ألحد مف الناس بعد ر بؿ اهلل
 ٓنقتؿ فنعا حراما بحرم  اهلل فاحؿ اهلل ل  ما صنع باهؿ مك 

هذا والحمد هلل رب العالمين وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى اله 
 . وصحبه وسلم
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 المصادر والمراجع
 

 بعد القرآن الكريم
 

أحمد بف عم  أبب بكر الرازي الجصاص الحنا  )المتبف :  :أحكاـ القرآف -ٔ
دار الكت  العممن  بنربت  ,عبد ال بلـ محمد عم  شاهنف المحقؽ: هػ(ٖٓٚ
 ٓـٜٜٗٔهػ/٘ٔٗٔاألبل ,  ,الطبع , لبناف –

أبؿ مب بع  عممن  حدنثن  محقق  ف  أ با  »اال تنعا  ف  بناف األ با   -ٕ
 منـ بف عند العبلل  )ب( محمد بف مب   آؿ  :«نزبؿ آي القرآف الكرنـ

 ,الطبع : دار ابف الجبزي لمنشر بالتبزنع, المممك  العربن  ال عبدن  ,نصر
 ٓ هػ ٕ٘ٗٔاألبل , 

عبد الرحمف بف أب  بكر, جبلؿ الدنف ال نبط   :أ رار ترتن  القرآف -ٖ
 ٓدار الاضنم  لمنشر بالتبزنع, هػ(ٜٔٔ)المتبف : 

إ ماعنؿ  -أحمد محمد حمنداف  -أحمد عبند الدعاس :إعرا  القرآف الكرنـ -ٗ
 ٕ٘ٗٔاألبل ,  ,الطبع : دمشؽ –دار المننر بدار الااراب  , محمبد القا ـ

 ٓهػ
إ ماعنؿ بف محمد بف الاضؿ بف عم  القرش   :إعرا  القرآف لؤلصبعان  -٘

الطمنح  التنم  األصبعان , أبب القا ـ, الممق  بقباـ ال ن  )المتبف : 
 نر  ,الدكتبرل فادزل بنت عمر المؤند ,قدمت ل  ببثقت نصبص : هػ(ٖ٘٘

األبل ,  ,,الطبع  الرناض( -معربؼ )فعر   مكتب  الممؾ فعد البطنن  
  ٓـ ٜٜ٘ٔ -هػ  ٘ٔٗٔ

, د. نا نف جا ـ المحنمند :اإلعرا  المحنط مف تا نر البحر المحنط -ٙ
 ٓـٜٔٗٔ-هػ ٖٓٙٔمطبع  دار الكت  المصرن  )

 نب ؼ بف عم  بف نب ؼ بف محمد حناف أبب: التا نر ف  المحنط البحر -ٚ
 محمد صدق : المحقؽ(هػ٘ٗٚ: المتبف ) األندل   الدنف أثنر حناف بف

 ٓهػ ٕٓٗٔ: بنربت ,الطبع  – الاكر دار: جمنؿ
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أحمد بف إبراهنـ بف الزبنر الثقا  الغرناط ,  :البرهاف ف  تنا    بر القرآف -ٛ
بزارل األبقاؼ بالشؤبف  ,محمد شعبان  ,تحقنؽ هػ(ٛٓٚأبب جعار )المتبف : 
 ٓـ ٜٜٓٔ -هػ  ٓٔٗٔ ,عاـ النشر: اإل بلمن  ػ المغر 

عبد القادر بف مبّل حبنش ال ند محمبد آؿ  ازي العان   :بناف المعان  -ٜ
هػ  ٕٖٛٔاألبل ,  ,الطبع : دمشؽ –مطبع  الترق   :هػ(ٜٖٛٔ)المتبف : 

 ٓـ ٜ٘ٙٔ -
المنصبرل,  -دار البفا   : عندمحمد رأفت  :تارنخ نزبؿ القرآف -ٓٔ

   ٓـ ٕٕٓٓ -هػ  ٕٕٗٔاألبل ,  ,الطبع :مصر
أبب البقا  عبد اهلل بف الح نف بف عبد اهلل العكبري  :التبناف ف  إعرا  القرآف -ٔٔ

عن   الباب   مكتب   ,عم  محمد البجابي المحقؽ : هػ(ٙٔٙ)المتبف  : 
 ٓالحمب  بشركا 

 دند بتنبنر العقؿ الجدند مف تا نر تحرنر المعن  ال)لتحرنر بالتنبنر ا -ٕٔ
محمد الطاهر بف محمد بف محمد الطاهر بف عاشبر  ,(الكتا  المجند

  ن  النشر:تبنس , –الدار التبن ن  لمنشر  , هػ(ٖٜٖٔالتبن   )المتبف  : 
 ٓ هػ ٜٗٛٔ

 ,هػ(ٜٖٓٔعبد الكرنـ نبنس الخطن  )المتبف : بعد  :التا نر القرآن  لمقرآف -ٖٔ
 ٓالقاهرل  –رب  دار الاكر الع

عثماف بف  عند بف عثماف بف عمر أبب عمرب  :التن نر ف  القرا ات ال بع -ٗٔ
 بنربت –دار الكتا  العرب   ,ابتب ترنزؿ المحقؽ:هػ(ٗٗٗالدان  )المتبف : 

 ٓـٜٗٛٔهػ/ ٗٓٗٔالثانن ,  ,,الطبع 
عثماف بف  عند بف عثماف بف عمر أبب  :جامع البناف ف  القرا ات ال بع -٘ٔ

 ,الطبع : اإلمارات –جامع  الشارق   ,هػ(ٗٗٗدان  )المتبف : عمرب ال
 ٓـ ٕٚٓٓ -هػ  ٕٛٗٔاألبل , 
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محمد بف عن   بف َ ْبرل بف مب   بف  : نف الترمذي -الجامع الكبنر  -ٙٔ
بشار عباد  ,المحقؽ هػ(ٜٕٚالضحاؾ, الترمذي, أبب عن   )المتبف : 

 ٓبنربت –دار الغر  اإل بلم   , معربؼ
الجامع الم ند الصحنح المختصر مف أمبر ر بؿ اهلل صم  اهلل عمن  ب مـ  -ٚٔ

محمد بف إ ماعنؿ أبب عبداهلل البخاري  :ب نن  بأنام  = صحنح البخاري
دار طبؽ النجال )مصبرل  :محمد زهنر بف ناصر الناصر ,,المحقؽ الجعا 

األبل ,  :الطبع , عف ال مطانن  بإضاف  ترقنـ ترقنـ محمد فؤاد عبد الباق (
 ٓهػٕٕٗٔ

أبب عبد اهلل محمد بف أحمد بف  ,الجامع ألحكاـ القرآف = تا نر القرطب  -ٛٔ
أب  بكر بف فرح األنصاري الخزرج  شمس الدنف القرطب  )المتبف : 

براهنـ أطانش تحقنؽ: هػ(ٔٚٙ  –دار الكت  المصرن   ,أحمد البردبن  با 
 ٓـ ٜٗٙٔ -هػ ٖٗٛٔالثانن ,  ,,الطبع  القاهرل

محمبد بف عبد الرحنـ صاف  )المتبف :  :بؿ ف  إعرا  القرآف الكرنـالجد -ٜٔ
 ,الطبع : مؤ    اإلنماف, بنربت -دار الرشند, دمشؽ  , هػ(ٖٙٚٔ
 ٓهػ ٛٔٗٔالرابع , 

عبد الرحمف بف محمد, أبب زرع  ابف زنجم  )المتبف :  :حج  القرا ات -ٕٓ
 بنربت , عند األفغان  محقؽ الكتا  بمعمؽ حباشن : هػ(ٖٓٗحبال  
 ٓـٖٜٜٔ -هػ  ٖٔٗٔالثانن ,  ,,الطبع 

الح نف بف أحمد بف خالبن , أبب عبد اهلل  :الحج  ف  القرا ات ال بع -ٕٔ
, األ تاذ الم اعد  المحقؽ: هػ(ٖٓٚ)المتبف :  د. عبد العاؿ  الـ مكـر

الرابع ,  ,الطبع : بنربت –دار الشربؽ  ,جامع  الكبنت -بكمن  اآلدا  
 ٓهػ ٔٓٗٔ

الح ف بف أحمد بف عبد الغاار الاار ّ  األصؿ, أبب  :الحج  لمقرا  ال بع  -ٕٕ
 بشنر جبنجاب  -بدر الدنف قعبج   المحقؽ: هػ(ٖٚٚعم  )المتبف : 
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دار المامبف  : أحمد نب ؼ الدقاؽ -عبد العزنز رباح  ,راجع  بدقق :
 ٓـٖٜٜٔ -هػ  ٖٔٗٔالثانن ,  ,الطبع : دمشؽ / بنربت -لمتراث 

عبد الرحمف بف أب  بكر, جبلؿ الدنف ال نبط  )المتبف :  ,منثبرالدر ال -ٖٕ
 ٓ بنربت –دار الاكر  :هػ(ٜٔٔ

شعا  الدنف محمبد  ,ربح المعان  ف  تا نر القرآف العظنـ بال بع المثان  -ٕٗ
عم  عبد  ,المحقؽ: هػ(ٕٓٚٔبف عبد اهلل الح نن  األلب   )المتبف : 

 ٓهػ ٘ٔٗٔاألبل ,  ,الطبع : بنربت –دار الكت  العممن   ,الباري عطن 
دار الصاببن  لمطباع  بالنشر  ,محمد عم  الصاببن ,صابل التاا نر -ٕ٘

 ٓـ ٜٜٚٔ -هػ  ٚٔٗٔاألبل ,  ,الطبع :القاهرل –بالتبزنع 
أبب الطن  محمد صدنؽ خاف بف ح ف بف  ,فتُح البناف ف  مقاصد القرآف -ٕٙ

عن   هػ(ٖٚٓٔ)المتبف : عم  ابف لطؼ اهلل الح نن  البخاري الِقنَّبج  
الَمكتب   :خادـ العمـ َعبد اهلل بف إبراهنـ األنَصاري بطبعِ  بقّدـ ل  براجع :

 -هػ  ٕٔٗٔ ,,عاـ النشر َبنربت –العصرنَّ  لمطَباع  بالّنْشر, َصنَدا 
 ٓـ ٕٜٜٔ

الح نف بف أحمد بف خالبن ,  :كتا  إعرا  ثبلثنف  برل مف القرآف الكرنـ -ٕٚ
-هػ ٖٓٙٔمطبع  دار الكت  المصرن  ), هػ(ٖٓٚمتبف : أبب عبد اهلل )ال

 ٓـ(ٜٔٗٔ
أحمد بف مب   بف العباس التمنم , أبب بكر  :كتا  ال بع  ف  القرا ات -ٕٛ

دار  :شبق  ضنؼ المحقؽ: هػ(ٕٖٗبف مجاهد البغدادي )المتبف : 
 ٓ هػٓٓٗٔالثانن ,  ,,الطبع  مصر –المعارؼ 

أبب القا ـ محمبد بف عمرب بف أحمد,  :الكشاؼ عف حقادؽ  بامض التنزنؿ -ٜٕ
 بنربت –دار الكتا  العرب   ,هػ(ٖٛ٘الزمخشري جار اهلل )المتبف : 

 ٓ هػ ٚٓٗٔ -الثالث   ,الطبع :
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أحمد بف الح نف بف ِمْعراف النن اببرّ , أبب  :المب بط ف  القرا ات العشر   -ٖٓ
 –لعربن  مجمع المغ  ا : بنع حمزل حاكنم  تحقنؽ: هػ(ٖٔٛبكر )المتبف : 

 ٓـ ٜٔٛٔ ,,عاـ النشر دمشؽ
محمد جماؿ الدنف بف محمد  عند بف قا ـ الحبلؽ  :محا ف التابنؿ -ٖٔ

دار الكت   :محمد با ؿ عنبف ال بد ,المحقؽهػ(ٕٖٖٔالقا م  )المتبف : 
 ٓهػ ٛٔٗٔ -األبل   ,الطبع : بنربت –العممن  

اهلل بف محمد أبب عبد اهلل الحاكـ محمد بف عبد  ,الم تدرؾ عم  الصحنحنف -ٕٖ
بف حمدبن  بف ُنعنـ بف الحكـ الضب  الطعمان  النن اببري المعربؼ بابف 

دار الكت  , مصطا  عبد القادر عطا تحقنؽ: هػ(٘ٓٗالبنع )المتبف : 
 ٓـ ٜٜٓٔ – ٔٔٗٔاألبل ,  ,الطبع : بنربت –العممن  

الارا  أبب زكرنا نحن  بف زناد بف عبد اهلل بف منظبر الدنمم   :معان  القرآف -ٖٖ
أحمد نب ؼ النجات  / محمد عم  النجار /  المحقؽ:, هػ(ٕٚٓ)المتبف : 

مصر  –دار المصرن  لمتالنؼ بالترجم   ,عبد الاتاح إ ماعنؿ الشمب 
  ٓاألبل  الطبع :,

 
  
 
 


