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ُ                     ُتنــــــزالت الـــــــوحي، بأســـــــاليب    و       الكـــــــرمي                              تتميــــــز اللغـــــــة العربيـــــــة لغــــــة القـــــــرآن            

ــــــى بعــــــض أســــــراره ــــــيت اشــــــتملت                وحكمــــــه ومقاصــــــده                            متعــــــددة للتعبــــــري عل              ، ال

                                                    علــــــــى ملــــــــسات ووقفــــــــات مجاليــــــــة ومعــــــــاين ودالالت لفظيــــــــة وحنويــــــــة بوجــــــــوه 

ـــــــيت منهـــــــا لفـــــــظ  ـــــــد     : (            يف قولـــــــه تعـــــــاىل  )  ال (                     متعـــــــددة وال ـــــــسم �ـــــــذا البل                  ال أق

   أن   :     ثـــــاين      وال .           أن تكـــــون صـــــلة  :                       ، علـــــى ثالثـــــة أقـــــوال األول  ١ :          ســـــورة البلـــــد )

         اقــــــسم �ــــــذا   (                       رد لكالمهــــــم مث ابتــــــدأ  ) ال (   أن   :           والثالــــــث  .           تكــــــون مبعــــــىن أال

   .                     أي أقسم �ذا البلد مكة  )       البلد 
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Abstract  

 

Arabic language is characterized as the 

language of the Koran and discounts 

revelation, multiple ways to express some of 

his secrets, wisdom and purposes, which 

included touches and to stop aesthetic and 

meanings and semantic and syntactic multiple 

faces from which the word 'no' in the verse: 

(do not swear in this country) Al-Country: ١ , 

on the first three points of view: to be a link. 

The second: to be the sense of not. And third: 

that (do not) answer for their words and then 

began (I swear this country) any swear this 

country Mecca.  
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احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على إمام املرسلني نبينا حممد 

    :وعلى آله وصحبه أمجعني، أما بعد

وهو ، وهو الذكر احلكيم، فإن كتاب اهللا العزيز هو حبله املتني

من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن عمل به ، الصراط املستقيم

  .راط مستقيمُومن دعا إليه هدي إىل ص، أجر

ًلقد رفع اهللا �ذا الكتاب أقواما أل�م؛ تعلموه، وعملوا مبا فيه، 

ًوجعلوه نورا ميشون به يف دياجر الظلمات، ووضع اهللا به أقواما أل�م؛ أعرضوا  ً

  .عنه، فضاعوا وهلكوا

َُوملا كان كتاب اهللا �ذه املنزلة العالية الرفيعة؛ شرفت كل العلوم  َّ
رف العلم بشرف املعلوم، ومن أشرف تلك العلوم علم املتصلة به؛ ألن ش

  . التفسري

ِال أقـسم هبـذا البلـد  : قولـه تعـاىل مـع وهلذا يسر اهللا يل أن أقف َِ ْ ََ َ َْٰ ُِ ُ   ]

وهلــذا فقــد بــدأت قبــل دراســة نــوع .،وبيــان نــوع الــالم يف هــذه اآليــة]١: البلــد

يف كتـاب موجـود ئـد َّ لفـظ الزاهل: الالم يف هذه اآلية الكرمية بطرح سؤال وهو

   ؟اهللا
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يقع فيها هذا بنوع الالم ؛ألن كتب التفسري وذلك لتعلق اجلواب هلذا السؤال 

  ً.            التعبري كثريا

يف قوله  مث أتبعت هذه املسألة بذكر أقوال املفسريين يف نوع الالم مع الراجح 

ِال أقسم هبذا البلد  :تعاىل َِ ْ ََ َ َْٰ ُِ   .]١: البلد[ ُ

ُ أقسمَال الراجح أنوبيان 
ِ ْ صلة  -ناه- ُ

)١(
لقوة  وهو ما عليه اجلمهور، 

 ووردت زياد�ـــا يف كـــالم ،وذلـــك أن كتـــب اللغـــة أجـــازت ذلـــك؛ األدلـــة عليـــه

  .وتقوية الكالم العرب بقصد التأكيد،

 حروف أنكر بعض العلماء والباحثني إطالق لفظ الزيادة على حرف منوقد 

َّرآن حرف إال وله فائدة ؛ لذا َّأنه ليس يف الق؛والقرآن، أو لفظ من ألفاظه

ُّفاأللفاظ اليت حيملو�ا على الزيادة جاءت لفوائد ومعان ختصها  ٍ ٍ ُفال يقضى ، ِّ
  .ِّعليها بالزيادة

   

  :أهمية الموضوع وأسباب اختياره

 التعريف جبهود علماء العربية يف ية املوضوع وأسباب اختياره يفتربز أمه 

األقوال والرتجيح ب واالستدالل ناقشةاملة ملكمهارة وتنمية و أصول التفسري

                                                           

إال أن الزيـــادة واللغـــو مـــن عبـــارة ، فـــرق بـــني اللفظـــني فمـــضمو�ما واحـــدوقـــد يقـــال زائـــدة، وال) ١(

  ).٣/٧٢(البصريني، والصلة واحلشو من عبارة الكوفيني، ينظر الربهان للزركشي، 
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بينها، ومعرفة أسباب الرتجيح، مما ينمي عند الباحث ملكة علمية؛ ملا يلزم 

  .لذلك من اطالع واسع، فيحصل له بذلك النفع والفائدة

   :            أهداف البحث 

   .                                                 معرفة داللة النص القرآين للتوصل إىل فهم اخلطاب الرباين  /  ١

   .                            لغة العربية ومعانيها املتعددة                    الوقوف على أساليب ال  /  ٢

   .                                                خدمة القرآن كتاب اهللا والتوسع يف معانية تدبرا وتأمال  /  ٣

   .                                                           خدمة اللغة العربية اليت اختارها اهللا لتكون لغة التنزيل والبيان  /  ٤

   .                                                تنمية مهارات االستنباط والتحليل واملناقشة واالستدالل  /  ٥
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  :خطة البحث

  :،وخامتة، وفهارس، على النحو اآليتمبحثنيوة،     يتكون البحث من مقدم

 وأهداف البحث، أمهية املوضوع، وأسباب اختياره، : ، وتتضمنالمقدمة

  .البحثوخطة 

  :طلبانم ، وفيهَّإطالق لفظ الزائد في كتاب اهللا:  األولالمبحث

   ؟يف كتاب اهللاموجود َّ لفظ الزائد هل:  األولطلبالم

   .َّاء يف إطالق لفظ الزائد يف كتاب اهللالعلم أقوال : الثانيطلبالم

َال  :يف قوله تعاىل  مع الراجحيف نوع الالمأقوال املفسريين  :المبحث الثاني

ِأقسم هبذا البلد  َِ َْ َ َْٰ ُِ   .]١:البلد[ُ

  . وفيها بيان أهم النتائج اليت توصلت إليها الدراسة:الخاتمة

  :فتشمل مايلي: الفهارس

  .ثبت باملصادر واملراجع-

  . فهرس املوضوعات-

    

  

   األولالمبحث
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  :طلبانم َّ إطالق لفظ الزائد في كتاب هللا، وفیھ

    األولطلبالم

   ؟في كتاب هللاموجود َّ لفظ الزائد ھل

  :  نوعني من احلروف مها ً                      الزيادة يوصف �ا دائما     

             الكلمــة وقــد                                وهــى زيــادة حــرف أو أكثــر علــى أصــل         حــرف املبــاين           زيــادة أ- أ

                   وهـــى تـــزاد بكثـــرة يف  "   ها         ســـألتموني     : "                          حـــروف الزيـــادة هـــذه يف كلمـــة   عـــت مج

      .                      وال خيلو من بعضها اخلماسي  ،         الرباعي 

     .                زيادة حروف املعاين    - ب

     ومنـه   ،                      حـرف كـذا مزيـد للتأكيـد     : ً                                     ً  وكتب التفـسري يقـع فيهـا هـذا التعبـري كثـريا

  و  أ  "     إمنــا   "      يف "   مــا     "      زيــادة ك        و للحــصر  أ  ،            ء يف خــرب لــيس            بزيــادة البــا  :      قــوهلم 

     .        للمبالغة

  ،    إن   ،       التــاء   ،       الكــاف   ،    مــن   ،      الــالم   ،       البــاء   (    :                ملعــاين الــيت تــزاد هــي       وحــروف ا

    )   ال   ،    ما   ،    أن 

   . )١ (                                                       وقد يطلق الزائد على ماال فائدة يف ذكره فوجوده وعدمه سواء     

  :                                             وزيادة هذه احلروف هي املعنية بالسؤال املطروح هنا

                           هل الزائد موجود يف القرآن ؟

                                                                  جابــة عــن ذلــك تتوقــف علــى حتديــد املــراد بالزائــد،فأما الزائــد الــذي ال فائــدة   اإل

       وأما  ،                من يثبت غري ذلك                                         فهو غري موجود باملرة يف القرآن،ولنا أن نتحدى     منه

                                                           

  ).١/٥١١(للخطيب، ينظر مفاتيح التفسري   )١ (
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                                          فهــــي موجــــودة أل�ــــا زيــــادة طبيعيــــة مقــــررة يف اللغــــة            حــــرف املبــــاين     يف أ       الزيــــادة

   .                                      ويعاجلها من العلوم علم الصرف وهلا أسبا�ا

                         لـيس معنـاه إمكـان االسـتغناء                     فـإطالق الزيـادة عليهـا                  زيادة حروف املعاين     ا    وأم

   ،           أو  للحـصر ،              �ـا تـأيت للتأكيـد أ         م ذكـروا �ـ أ                        أ�ا ال تفيد معىن، بـدليل   أو     عنها 

   .                                         أو للمبالغة أو لغري ذلك من الفوائد املعنوية

   �ـا                        تـزيني اللفـظ  وكونـه بزياد  :           أيضا وهـي                                وليس هذا فقط ؛ بل هلا فوائد لفظية

                           السـتقامة وزن الـشعر أو حـسن ً                                  ً أو كون الكلمة و الكالم بسببها مهيئا ،    أفصح

                                  وال جيـوز خلوهـا مـن الفوائـد اللفظيـة  ،                                  السجع أو غري ذلك من الفؤائـد اللفظيـة

         والســـيما  ،                           وال جيـــوز ذاك يف الكـــالم الفـــصيح ً،              ً  وإال لعـــدت عبثـــا ً،            ً واملعنويـــة معـــا

   . )١ (      السالم                                       كالم الباري تعاىل وأنبيائه عليهم الصالة و

    "                        أنـه ال يتغـري �ـا أصـل املعـىن  "                                        وذكر السيوطى علة تـسميتها زائـدة عنـدهم بــ 

   . )٢ (                               يه التأكيد وحنوه مما اشرنا إليه              حد أ�ا تضيف إل أ            ولكن مل ينكر 

                            طالق لفظ الزائـد علـى مـا جيـئ مـن                               لك فقد حذر كثري من العلماء من ا     ومع ذ

                              ظــن أن املقــصود بالزيــادة اخللــو مــن        حــىت  ال ي  ،                            هــذا القبيــل يف  القــران الكــرمي 

   .       الفائدة

                                                           

سري ، ومفاتيح التف)٤٣٣ /٤(، شرح الرضي على الكافية،و)٧٦٩ /١(، ينظر كتاب الكليات  )١ (

 ).١/٥١٢(للخطيب،

  ).١/٥١٢(مفاتيح التفسري للخطيب،،و)٤/٤٣٢(،شرح الرضي على الكافية ينظر   )٢ (
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َّ أن جيتنــب إطــالق لفــظ الزائــد يف كتــاب اللــه تـعــاىل فــإن   جيــب  :"           قــال الــسيوطي ِ َِ َ َّ ََ َ
ِ ِ ِ ِ َِّ ِ َ َِ ِ َْ َ ْ َ َْ ْ َ                                               َّ ِ َِ َ َّ ََ َ
ِ ِ ِ ِ َِّ ِ َ َِ ِ َْ َ ْ َ َْ ْ َ

ُالزائد قد يـفهم منه أنه ال معىن له وكتاب الله منـزه عن ذلك ولـذا فــر بـعـض ْ ٌ َْ ْ ُ َ َُّ َْ ََ َِ َ َ
َِ َ َّ َ ََّ ِ ِ ِ َِّ ُ ََ ُ ُ َُ ََّ ُ َ ْ ْ َ                                                                       ُ ْ ٌ َْ ْ ُ َ َُّ َْ ََ َِ َ َ
َِ َ َّ َ ََّ ِ ِ ِ َِّ ُ ََ ُ ُ َُ ََّ ُ َ ْ ْ ْهم َ ُ   ْ ُ

ِإىل التـعبري بدله بالتأكيد والصلة والمقحم َ َْ ُ َ َْ ِ َِ َِّ ِ َّْ َِّ َُ َ ِ ِْ ِ                                        ِ َ َْ ُ َ َْ ِ َِ َِّ ِ َّْ َِّ َُ َ ِ ِْ ِ" ) ١( .   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

 ).٢/٣١٨(، االتقان  )١ (
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  : الثانيطلبالم

  .َّ العلماء في إطالق لفظ الزائد في كتاب اهللاأقوال

ّاختلف العلماء في إطالق لفظ الزائد في كتاب اهللا على عدة أقوال     :منها، َّ

إلــى ) ١(َّعــزاه ابــن الخــشاب، َّظ الزائــد فــي القــرآن  جــواز إطــالق لفــ:القــول األول

  ).٢(األكثرین

  :ومن األدلة عندهم على هذا القول

، ٌومتعــارف عنــدهم إطـالق الزائــد فــي كالمهــم ، َّ أن القـرآن نــزل بلــسان العـرب -١

  ).٣(فیقاس على ذلك جوازه في كتاب اهللا 

ِّ أن الزیــــــادة بــــــإزاء الحــــــذف -٢ وذاك للتوكیـــــــد ، خفیــــــف َّفهـــــــذا لالختــــــصار والت، َّ

ٍوال خالف بینهم أن في التنزیل محذوفات جاءت لالختصار لمعـان ، والتوطئة َّ َّ

  ).٤(ُفكذلك یقال في الزیادة، رائقة 

  

ِّ ال یجـوز إطـالق لفـظ الزائـد وال الـصلة علـى أي حـرف مـن حـروف :القول الثـاني ِّ َّ

                                                           

، ) هـ٤٩٢(ولد سنة ، ابن اخلشاب ،  عبداهللا بن أمحد بن أمحد بن عبداهللا بن نصر البغدادي  )١ (

وحيىي بن عبد الوهاب بن منـده ، بعي مسع من أيب القاسم الر، ُوكان يضرب به املثل يف العربية 

  .)هـ٥٦٧(مات سنة ، وأبو البقاء العكربي ، السمعاين : ّوحدث عنه، 

  .)٢٠/٥٢٣(وسري أعالم النبالء ، ) ٢/٩٩( إنباه الرواة ينظر

  .)١/٤٢٠(والزيادة واإلحسان ، ) ٣١٩-٢/٣١٨(واإلتقان ، ) ١/٤١٣(الربهان  ينظر  )٢ (

-٢/٣١٨(واإلتقان ، كالمها للزركشي ) ١/٤١٣(والربهان ، ) ١/٤٥٩(البحر احمليط  ينظر   )٣ (

  .)١/٤٢٠(والزيادة واإلحسان ، )٣١٩

-٢/٣١٨(واإلتقـان ، ) ١/٤١٣(والربهان يف علوم القرآن ، ) ١/٤٥٩(البحر احمليط : ينظر   )٤ (

  .)١/٤٢٠(والزيادة واإلحسان ، )٣١٩
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َن درســــتویهوابــــ، وثعلــــب ، ّوالمبــــرد ، ) ١(قالــــه داود الظــــاهري، القــــرآن  ْ َ َ)٢ ( ،

  ).٣(ّوالرازي

قـــد أنكـــر بعـــض العلمـــاء والبـــاحثین إطـــالق لفـــظ الزیـــادة علـــى حـــرف مـــن حـــروف 

َّأنـــه لـــیس فـــي القـــرآن حـــرف إال ولـــه فائـــدة ؛ لـــذا ؛والقـــرآن، أو لفـــظ مـــن ألفاظه َّ

ُّفاأللفــــاظ التــــي یحملونهــــا علــــى الزیــــادة جــــاءت لفوائــــد ومعــــان تخــــصها  ٍ فــــال ، ٍِّ

ِّیقضى علیها بالز   ).٤(یادةُ

كلمـــة إال هـــي مفتـــاح ] القـــرآن : أي[ فلـــیس فیـــه : "  -رحمـــه اهللا-یقـــول الزرقـــاني 

لفائدة جلیلة، ولیس فیه حـرف إال جـاء لمعنـى، دع عنـك قـول الـذي یقـول فـي 

زیـادة ) زائـدة(ّإنهـا : ، وفي بعض حروفه)مقحمة(ّإنها : بعض الكلمات القرآنیة

ـــستخف كلمـــة ـــذي ی ـــك قـــول ال ـــد، فیرمـــي بهـــا فـــي كـــل ّمعنویـــة، ودع عن ّ التأكی

ّمــوطن، یظــن فیــه الزیــادة، ال یبــالي أن تكــون تلــك الزیــادة فیهــا معنــى المزیــد 

علیــه، فتــصلح لتأكیــده أو ال تكــون، وال یبــالي أن یكــون بالموضــع حاجــة إلــى 

ّ فــإن الحكــم فــي ؛عنــك هــذا وذاك دع: أجــل. هــذا التأكیــد، أو ال حاجــة لــه بــه

                                                           

، ) هـ٢٠٠(ولد سنة ، ملعروف بالظاهري ا، أبو سليمان ،  داود بن علي بن خلف األصبهاين  )١ (

ابنـه : َّوحـدث عنـه، وأيب ثـور ، أخـذ العلـم عـن إسـحاق بـن راهويـه ، كثـري الـورع ، ًكان زاهدا 

  ).هـ٢٧٠(مات سنة، ٍوكان صاحب مذهب أهل الظاهر ، وزكريا الساجي ، ، حممد 

  .)١٣/٩٧(وسري أعالم النبالء ، ) ٢/٢٥٥( وفيات األعيان  ينظر

ْداهللا بن جعفر بن درستويه بن املرزبان عب   )٢ ( َ ) هـ٢٥٨(ولد سنة، النحوي ، أبو حممد الفارسي ، َ

، وشــرح الفــصيح ، اإلرشــاد : ومــن مـصنفاته، وعبــداهللا بــن مـسلم بــن قتيبــة ، ّروى عـن املــربد ، 

ووفيـــات ، ) ٢/١١٣(إنبـــاه الـــرواة :  ينظـــر.)هــــ٣٤٧(مـــات ســـنة ، َّواملعـــاين يف القـــرآن ومل يتمـــه

  .)٣/٤٤(عيان األ
  ).٣/١٤٩(و ) ١/٤١٣(والربهان للزركشي ، ) ٢٩/٢٥٨(و) ٩/٥١( التفسري الكبري ينظر   )٣ (

، ) ١/٤١٣(والربهــــــــــان يف علــــــــــوم القــــــــــرآن ، ) ١/٤٦٠( البحــــــــــر احملــــــــــيط للزركــــــــــشي ينظــــــــــر   )٤ (

  ).١/٤٢٠(والزيادة واإلحسان  ، )٣١٩-٢/٣١٨(واإلتقان
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-ّادة أو شـــبهها، إنمـــا هـــو ضـــرب مـــن الجهـــل  مـــن الزیـــبالقـــرآن بهـــذا الـــضر

ًمـــستورا، أو مكـــشوفا ّبدقـــة المیـــزان الـــذي وضـــع علیـــه أســـلوب القـــرآن، وخـــذ  -ً

نفسك أنت بالغوص فـي طلـب أسـراره البیانیـة علـى ضـوء هـذا المـصباح، فـإن 

ّعمـي علیــك وجــه الحكمـة فــي كلمــة منـه، أو فــي حــرف، فإیـاك أن تعجــل كمــا 

ًقل قوال سدیدا هو أدنى إلى األمانة واإلنـصاف یعجل هؤالء الظانون، ولكن  ً "
) ١( .  

  

ًموضحا هذه المسألة -رحمه اهللا-ّوقال الزركشي  ّمما ینبغـي : أي[ الثالث : " ّ

، أو التكـرار، وال یجـوز -تعالى-ّتجنب لفظ الزائد في كتاب اهللا ]: الحذر منه 

ّ الكــالم ال یختـــل ّالبــاء زائــدة، ونحــوه؛ مــرادهم أن: إطالقــه إال بتأویــل، كقــولهم

ًبحذفها، ال أنه ال فائدة فیه أصال، فإن ذلك ال یحتمل مـن مـتكلم، فـضال عـن  ًّ ُ ّ ّ

اختلــف فــي هــذه المــسألة، فــذهب : ّوقــال الخــشاب فــي المعتمــد. كــالم الحكــیم

ّاألكثرون إلـى جـواز إطـالق الزائـد فـي القـرآن، نظـرا إلـى أنـه نـزل بلـسان القـوم  ً

هـذا لالختـصار والتخفیـف، . الزیـادة بـإزاء الحـذفّومتعارفهم، وهـو كثیـر، ألن 

ومـــنهم مـــن ال یـــرى الزیـــادة فـــي شـــيء مـــن الكــــالم، . وهـــذا للتوكیـــد والتوطئـــة

ّهذه األلفاظ المحمولة على الزیادة، جاءت لفوائد ومعان تخـصها، فـال : ویقول

ّأنــه إن أریــد : والتحقیــق: قــال. ونقلــه عــن ابــن درســتویه. أقــضي علیهــا بالزیــادة

ّإثبــات معنــى ال حاجــة إلیــه، فباطــل، ألنــه عبــث، فتعــین أن إلینــا بــه : ادةبالزیــ ّ ّ

ّحاجــــة، لكــــن الحاجــــات إلــــى األشــــیاء قــــد تختلــــف بحــــسب المقاصــــد، فلیــــست 

الحاجة إلى اللفظ الذي زید عندها، وال زیادة كالحاجـة إلـى األلفـاظ التـي رأوهـا 

  .  )٢ ("وبه یرتفع الخالف . مزیدة علیه

                                                           

 ).٣٢٦/ ٢(مناهل العرفان يف علوم القرآن    )١ (

  ). ٣٠٥/ ١(: الربهان يف علوم القرآن   )٢ (
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ُ البعــد عــن إطــالق - واهللا أعلــم -َْال  یظهــر أن األولــى مــن خــالل أدلــة األقــو ُ

ِّلفــظ الزائــد فــي القــرآن لمــا یوهمــه مــن إشــكال ؛ فــإن أطلقــه فلیبــین مــراده أنهــا  ُ َ ْ َّ

ً وهذا مـا رجحـه الزركـشي جمعـا بـین األدلـة - .َّزیادة إعرابیة ال لفظیة َّ  ومـع -َّ

َّذلك فإنه متقرر عند الجمیع بأنه لیس في القرآن ش يء ال معنى لهِّ
)١(

.  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

،و )٣٠٥/ ١(:  الربهـــان يف علـــوم القــــرآن،)٣٢٦/ ٢(مناهـــل العرفـــان يف علــــوم القـــرآن ينظـــر   )١ (

وقواعد ، ) ١/١٩٩(لالستزادة يف هذه املسألة ينظر شرح العقيدة الواسطية للشيخ ابن عثيمني 

  ).٧٣٨( التفسري وجهود الشيخ ابن عثيمني يف، ) ١/٣٥٠(التفسري 
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  المبحث الثاني

َال أقسم هبذا  ( في قولـه تعـالىمع الراجحأقوال المفسيرين في نوع الالم  َْٰ ُِ ِ ُ َ

ِالبلد َ   ].١:البلد[ )َْ

ـــه تعـــالى M  BL اختلـــف العلمـــاء فـــي [ M  E D C BL : فـــي قول
على أقوال ]١: البلد

)١(
 :  

    .صلة -ناه- M  BL أن : القول األول

 --نفــي لكــالم املــشركني املكــذبني للنــيب M BL    أن:الثــانيالقــول 
  .إثبات مستأنف  M CL: وقوله

بـل  أنـه ال يعظـم بالقـسم، :ا، واملـرادًأيـض – أ�ا حرف نفي :الثالثالقول 
  .هو يف نفسه عظيم أقسم به أوال

والعـرب رمبـا أشـبعت  أن الـالم الم االبتـداء أشـبعت فتحتهـا،: القول الرابـع
  .ألف والكسرة بياء والضمة بواوالفتحة ب

  .يف اآلية لالستفتاحM  BL أن: القول الخامس

  

  : الدراسة والترجيح 

ـــــيت ذكـــــر ـــــة ال  أن M  E D C BL :  يف قولـــــه تعـــــاىلت مـــــن األجوب
ونسب هذا القول للجمهور صلة، - هنا-}َال{

)٢(
.  

  .)٣(وهو املروي عن ابن عباس، وسعيد بن جبري
                                                           

، واللبــــاب، )٦٠-٥٩/ ٢٠(، واجلــــامع ألحكــــام القــــرآن، )٦/١٥٠(النكــــت والعيــــون، ينظــــر ) ١(

)٥٤٤-١٩/٥٤١.( 

 ).٢٠٧/ ٣(ينظر معاين القرآن للفراء، ) ٢(

  ).٦/٢٧٤)(٦/١٥٠(ينظر النكت والعيون، ) ٣(



        

 ٣٧٧ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاخلامساملجلد  
 )دراسة تفسريية( م وأصالتها يف سورة البلدزيادة الال 

الـــــسمرقندي: وقـــــال بـــــه
)١(

، )٣(، والبغـــــوي)٢(ابـــــن أيب زمنـــــني، والواحـــــدي، و
والقرطيب

)٤(
، وابن جزي

)٥(
، والشوكاين)٦(، واحمللي 

)٧(
.  

M  ] \  [ Z Y  Lـــــسجد علـــــى أحـــــد القـــــولني؛ي،أ .  أن ت
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 QL على أحـد القـولني، وقولـه :M  Ï Î     Í Ì Ë Ê

ÐL علــى أحــد القــولني، وقولــه :M § ¦ ¥ ¤ £  ¢

  « ª ©¨L.  

، وقولــه ]١٢: األعـراف M  ] \  [ Z Y  L]: واسـتدلوا بقولـه تعــاىل

                                                           

  ).٣/٥٥٩(ينظر حبر العلوم، ) ١(

 ).١٢٠٣/ ١)(٢/١١٥٣(،، والوجيز)٥/١٣٣)(٥/٦٣(ينظر تفسري القرآن العزيز، ) ٢(

  ).٢٧٦/ ٨)(٤٢٦/ ٨(ينظر معامل التنزيل، ) ٣(

  ).٥٩/ ٢٠(ينظر اجلامع ألحكام القرآن، ) ٤(

 ).٤٨٣/ ٢(ينظر التسهيل، ) ٥(

 ).٧٧٨/ ١(تفسري اجلاللني، ) ٦(

  ).٥٣٨/ ٥(ينظر فتح القدير، ) ٧(



        

 ٣٧٨ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاخلامساملجلد  
 )دراسة تفسريية( م وأصالتها يف سورة البلدزيادة الال 

M Ê:  وقولــــــــه،]٢٩: احلديــــــــد[M  ¸ ¶    µ  ´L: تعــــــــاىل

 Ð Ï Î     Í Ì ËL] علـــى أحـــد األقـــوال، ]١٠٩: األنعـــام

ـــــه : األنبيـــــاء[ M Q  P O  N  M L KL: وقول

  .على أحد األقوال ]٩٥

ـــــيب : القـــــول الثـــــاني : وقولـــــه نفـــــي لكـــــالم املـــــشركني املكـــــذبني للن

M CL نفي لكالم سابق وما بعده كالم جديد أي؛، إثبات مستأنف.  

 ]١: البلـد[ M  E D C BL : تعاىلروي عن جماهد، يف قوله 

  .)١(ٌّرد عليهم، أقسم �ذا البلد MBL: أنه قال

ّأن ال رد : "ِّوذكـــر الطـــربي يف جـــامع البيـــان أن بعـــض حنـــويي الكوفـــة قـــالوا 
لكـــالم قـــد مـــضى مـــن كـــالم املـــشركني الـــذين كـــانوا ينكـــرون اجلنـــة والنـــار، مث ابتـــدئ 

ّكــل ميــني قبلهــا رد لكــالم، فــال بــد : لأقــسم بيــوم القيامــة، وكــان يقــو: القــسم، فقيــل ّ ّ
ًقبلهـــا، ليفــرق بـــذلك بــني اليمــني الـــيت تكــون جحـــدا، واليمــني الـــيت " ال"مــن تقــدمي 

ال : وإذا قلــت؛ ّواهللا إن الرســول حلــق: ًاأال تــرى أنــك تقــول مبتــدئ: تــستأنف، ويقــول

ًواهللا إن الرسول حلق، فكأنك أكذبت قوم "ا أنكروهّ
)٢(

.  

مث  رد لكالم املشركني،: M   BL يف قوله : لفراء قالوأورد الثعليب أن ا

                                                           

 ).٨/٤٠٢(لعظيم، البن كثري، ، وتفسري القرآن ا)٤٥٤/ ٥(ينظر احملرر الوجيز، ) ١(

  ).٢٤/٤٨(جامع البيان، ) ٢(



        

 ٣٧٩ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاخلامساملجلد  
 )دراسة تفسريية( م وأصالتها يف سورة البلدزيادة الال 

وكــل ميــني قبلهــا رد فالبــد مــن :  وقــال ،ابتــدأ القــسم فقــال أقــسم بيــوم القيامــة

ًليفــــرق بــــني اليمــــني الــــيت تكــــون جحــــدا، قبلهــــا؛ M   BL تقــــدمي واليمــــني الــــيت  ّ

 ؛ال:  فــإذا قلــت ،واهللا إن الرســول حلــق: ً أال تــرى أنــك تقــول مبتــدئا،تــستأنف

ً فكأنك أكـدت قومـا أنكـروه، فهـذه جهـة ،واهللا إن الرسول حلق ّ M   BL   مـع

  .)١(اإلقسام

إ�ـا رد فهـو قــول لـيس لـه رد؛ ألنــه : وأمـا مـن قــال: " وقـال ابـن العــريب

  .)٢("يصح به املعىن، ويتمكن اللفظ واملراد

 -وإن قـــال بـــه كثـــري مـــن العلمـــاء-وهـــذا القـــول كمـــا ذكـــر الـــشنقيطي 

؛ M  b a ` _L : يف ســـورة القيامـــة: تعـــاىل لقولـــه ،فلـــيس بوجيـــه

يـــدل علـــى أنـــه مل يـــرد اإلثبـــات  Mb a ` _L : ألن قولـــه تعـــاىل

  .املؤتنف بعد النفي بقوله أقسم

أنـــه ال يعظــــم  :واملـــراد...... اًأ�ـــا حـــرف نفــــي أيـــض: القـــول الثالـــث

ال بالقسم بل هو يف نفسه عظيم أقسم به أو
)٣(

.  

 أنـه :واملعـىن يف ذلـك. هـي للنفـي: ن يقـال والوجـه أ: " قال الزخمـشري

M    Ï Î : ًال يقـــسم بالـــشيء إال إعظامـــا لـــه يـــدلك عليـــه قولـــه تعــــاىل
                                                           

 ).١٠/٨١(، والكشف والبيان، )٣/٢٠٧(ينظر معاين القرآن، للفراء ) ١(

  ).٧٣/ ٨(أحكام القرآن، البن العريب، ) ٢(

  ).١/٥٩٤(، ومشكل إعراب القرآن، )٧/١٨١(ينظر لباب التأويل، ) ٣(



        

 ٣٨٠ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاخلامساملجلد  
 )دراسة تفسريية( م وأصالتها يف سورة البلدزيادة الال 

 × Ö  Õ   Ô Ó Ò  Ñ ÐL] ٧٥: الواقعـــــــــــــــــــــــــــــــة 

ّإن إعظـــامي لـــه بإقـــسامي بـــه كـــال : ، فكأنـــه بإدخـــال حـــرف النفـــي يقـــول]٧٦

"يعين أنه يستأهل فوق ذلك إعظام؛
)١(

 .  

ههنا لنفي القسم، كأنه  M    BL أن: مال الثايناالحت: " وقال الرازي 

: ال أقسم عليكم بذلك اليوم، وتلك الـنفس، ولكـين أسـألك غـري مقـسم: قال

وهـــذا القـــول اختيـــار أيب ... أحتــسب أنـــا ال جنمـــع عظامـــك إذا تفرقــت بـــاملوت

  .)٢(مسلم، وهو األصح

مهــور ألن اإلمجــاع أن املــراد باآليــة علــى قــراءة اجلمــردود؛ وهــذا القــول 

  .)٣(إثبات القسم ال نفيه

يف  M   BL إن : ومـا قيـل: " وقد اشتد أبو حيان يف إنكاره حـىت قـال

أســألك أحيـــسب : ال أقــسم علــى شــيء، وأن التقــدير: القــسمني لنفيهمــا، أي

َّاإلنــسان، أقــوال ال تــصلح أن يــرد �ــا، بــل تطــرح، وال يــسود �ــا الــورق، ولــوال  َّ ُ َّ

  .)٤("نبه عليهاأ�م سردوها يف الكتب مل أ

وهـــذه األقـــوال شـــاذة منكـــرة وال  ":القـــولوقـــال ابـــن عـــادل عـــن ذات 
                                                           

  ).٤/٦٦٠(الكشاف، ) ١(

  ).٣٠/١٩٠( للفخر الرازي، مفاتيح الغيب،) ٢(

، اجلـامع ألحكـام )٣/٤٩٨(، حبر العلـوم، للـسمرقندي )٥/٢٥١( معاين القرآن، للزجاج       ينظر)٣(

  ).٧/١٨١(، لباب التأويل، للخازن )١٩/٩١(القرآن، للقرطيب 

  ).٨/٣٧٥(البحر احمليط، أليب حيان ) ٤(



        

 ٣٨١ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاخلامساملجلد  
 )دراسة تفسريية( م وأصالتها يف سورة البلدزيادة الال 

ً وإمنــــا ذكرناهــــا تنبيهــــا علــــى العــــرب،تــــصح عــــن قائلهــــا؛ خلروجهــــا عــــن لــــسان 
  .)١("ضعفها

والعـــرب رمبـــا  أشـــبعت فتحتهـــا، أن الـــالم الم االبتـــداء،: القـــول الرابـــع

  .أشبعت الفتحة بألف والكسرة بياء والضمة بواو

: ألقــــسم: M   [ ZL إن أصــــل: "ء يف كتــــاب أســــلوب القــــسمجــــا

أجاز الفراء دخول الم االبتداء على فعـل . أشبعت فتحة الالم فظهرت األلف

، وتابعـــه M  ] \ [ ZL :  بقـــراءة احلـــسنًالقـــسم املـــضارع، مـــستدال

ألنـــا أقـــسم بيــــوم  أي؛{: ابـــن جـــين، ولكنـــه قــــدر حـــذف مبتـــدأ بعـــدها، قــــال

أ للعلم به، وحذف املبتد}القيامة
)٢(

" 
)٣(

 .  

ــــى معــــىن  ، الــــالم الم ابتــــداء، }فألنــــا أقــــسم{وخرجهــــا الزخمــــشري عل

أنا أقسم: دخلت على مجلة من مبتدأ وخرب، وهي
)٤(

.  

M D C B : قولـــــــه تعـــــــاىل: "-رحمـــــــه اهللا-قــــــال الـــــــشنقيطي 

EL .أخـرب بأنـه ال يقـسم : هذه اآلية الكرمية يتبادر مـن ظاهرهـا أنـه تعـاىل

M G : أقـسم بـه يف قولـه: تعـاىل -هو مكة املكرمة مع أنه �ذا البلد الذي 

                                                           

  ).١٩/٥٤٤(اللباب البن عادل ) ١(

  ).٢/٣٤٠(ينظر احملتسب، ) ٢(

 ).١٦-١/١٥(-أسلوب القسم يف القرآن) ٣(

 )..١٦-١/١٥(-، وأسلوب القسم يف القرآن)٤٦٦/ ٤(ينظر الكشاف، ) ٤(



        

 ٣٨٢ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاخلامساملجلد  
 )دراسة تفسريية( م وأصالتها يف سورة البلدزيادة الال 

 J I HL.  

 : والجواب عن هذا من أوجه

صـــــــلة -نـــــــاه- M BL أن : وعليـــــــه اجلمهـــــــور: األول
   

علـــــــى عـــــــادة 

بــل �ــرد  مــن غــري قــصد معناهــا األصــل،) ال(فإ�ــا رمبــا لفظــت بلفظــة  العــرب،

 M` _ ^ ] \  [ Z Y  L: تقوية الكالم وتوكيـده لقولـه

أي أن تسجد علـى أحـد  M] \  [ Z Y  L: عين أن تتبعين وقولهي

. اآليـةM ´ ³ ² ± ° ¯ Lويـدل لـه قولـه يف سـورة ص . القولني

: لــيعلم أهــل الكتــاب، وقولــه ي؛أ ،M  ¸ ¶    µ  ´L : وقولــه

 M   °  ¯ ® ¬L،  فوربـــــــــــــــــــك، وقولـــــــــــــــــــهأي؛ : M [ Z

^  ]  \Lوالـــــــــــــــــــــسيئة، وقولـــــــــــــــــــــه؛ي أ  : M  M L K

Q  P O  NL  أحــــــــــد القــــــــــولني، وقولــــــــــهعلــــــــــى :M  Ê

 Ð Ï Î     Í Ì ËLعلــــــــى أحــــــــد القــــــــولني، وقولــــــــه :M  ¢

  « ª ©¨ § ¦ ¥ ¤ £L  علــــى أحــــد األقـــــوال

 .……املاضية

  نفــي لكــالم املــشركني املكــذبني للنــيب MBL  أن: الوجــه الثــاني

وهــــذا القــــول وإن قــــال بــــه كثيــــر مــــن إثبــــات مــــستأنف  MCL: وقولــــه



        

 ٣٨٣ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاخلامساملجلد  
 )دراسة تفسريية( م وأصالتها يف سورة البلدزيادة الال 

_ ` M يف ســــورة القيامــــة : ه تعــــاىل لقولــــالعلمــــاء فلــــيس بوجيــــه عنــــدي

  b aLأن قولـه تعـاىل ؛ :Ma ` _   b L  يـدل علـى أنـه

 .-واهللا تعاىل أعلم-مل يرد اإلثبات املؤتنف بعد النفي بقوله أقسم 

ووجهــه أن إنــشاء القــسم  -ا ًأيــض -أ�ــا حــرف نفــي : الوجــه الثالــث 

ضمين علــى يتــضمن اإلخبــار عــن تعظــيم املقــسم بــه فهــو نفــي لــذلك اخلــرب الــ

واملــراد أنــه ال يعظــم بالقــسم بــل هــو يف نفــسه عظــيم أقــسم بــه  ســبيل الكنايــة،

وهذا القول ذكره صاحب الكشاف أوال،
)١(

 وصاحب روح املعاين
)٢(

وال خيلـو  

  .عندي من بعد

والعـــرب رمبـــا أشـــبعت  أن الـــالم الم االبتـــداء أشـــبعت فتحتهـــا،: الوجـــه الرابـــع

"الفتحة بألف والكسرة بياء والضمة بواو
)٣(

.  

  .يف اآلية لالستفتاح M    BL أن: القول اخلامس

  .)٥(، والضحاك)٤(وهو املروي عن سعيد بن جبري

                                                           

  ).٦٦٠-٤/٦٥٩(ينظر الكشاف، ) ١(

  ).٥/٧٠(ينظر روح املعاين، ) ٢(

عـــــامل )٣٦٣-١/٣٥٥(،و)٢٦٦ - ١/٢٦٣(دفـــــع إيهـــــام االضـــــطراب عـــــن آيـــــات الكتـــــاب، ) ٣(

 .الفوائد

  ).٥/٤٥٤)(٣٧٢/ ٥(،  الوجيزينظر احملرر) ٤(

  ).٧/٥٤٣(ينظر تفسري القرآن العظيم، ) ٥(



        

 ٣٨٤ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاخلامساملجلد  
 )دراسة تفسريية( م وأصالتها يف سورة البلدزيادة الال 

وإمنـــا أيت �ـــا  هاهنـــا نافيـــة، وال زائـــدة،M    BL ليـــست"قـــال الـــسعدي 

 �ــا مــع اليمــني، ال يــستغرب  ولكثــرة اإلتيــان،واالهتمــام مبــا بعــدها لالســتفتاح،

"االستفتاح �ا، وإن مل تكن يف األصل موضوعة لالستفتاح
)١(

.  

M D C B : يف قولـه تعـاىلM    BL يتبني مما سبق أن الـراجح أن

  EL  -وذلـــك أن ؛ لقـــوة األدلـــة عليـــه صـــلة وهـــو مـــا عليـــه اجلمهـــور، -نـــاه

  التأكيـــد، ووردت زياد�ـــا يف كـــالم العـــرب بقـــصد،كتـــب اللغـــة أجـــازت ذلـــك

  .وتقوية الكالم

M Z: قولـه تعـاىل وال اليت للصلة؛: "قال اخلليل ابن أمحد الفراهيدي 

   [L جل وعز-وكذلك قوله  وال صلة، أقسم، معناه؛ : M ¶ µ  ´

¸Lليعلم و ال صلة ي؛، أ"
)٢(

.  

ال تـزاد يف أول الكـالم بـأن  M BL  وقد رد النحاس على من زعم أن

 ل إىل السماء الدنيا مجلة واحـدة، مث نـزل علـى الرسـول ونز،القرآن مجلة واحدة

  يعــين قــول مــن قــال إن هــذا القــول صــحيح؛: "ًمنجمــا حــسب األحــداث: 

ألن  ولـــيس قولــه بأ�ـــا يف أول الكــالم ممــا يـــرد هــذا القـــول؛ :قــال إن ال زائــدة،

وقـد صـح عـن  القرآن كله مبنزلة سورة واحدة وعلى هذا نظمه ورصـفه وتأليفـه،

                                                           

  ).١/٨٩٨(تيسري الكرمي الرمحن، ) ١(

  ).١/٣٢٠(اجلمل يف النحو، ) ٢(



        

 ٣٨٥ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاخلامساملجلد  
 )دراسة تفسريية( م وأصالتها يف سورة البلدزيادة الال 

أنزل القرآن مجلة واحـدة إىل الـسماء الـدنيا يف  -جل وعز -س أن اهللا ابن عبا

وإمنـــــا يـــــرد هـــــذا احلـــــديث أهـــــل  ا مـــــن الـــــسماء،ًمث نـــــزل متفرقـــــ، شـــــهر رمـــــضان

"البدع
)١(

 .  

    

  

  

  

                                                           

  ).٥/٧٨(إعراب القرآن للنحاس، ) ١(



        

 ٣٨٦ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاخلامساملجلد  
 )دراسة تفسريية( م وأصالتها يف سورة البلدزيادة الال 

 اخلامتة

            احلمــــد هللا رب العــــاملني، والــــصالة والــــسالم علــــى أشــــرف األنبيــــاء 

صــحبه أمجعــني، ومــن تــبعهم بإحــسان إىل واملرســلني ســيدنا حممــد وعلــى آلــه و

  :يوم الدين، وبعد

فقـــد يـــسر اهللا وأعـــان علـــى إمتـــام هـــذا البحـــث، وقـــد خرجـــت فيـــه بعـــدة نتـــائج 

  :أبرزها

فهــــو غــــري موجــــود بــــاملرة يف القرآن،ولنــــا أن   الزائــــد الــــذي ال فائــــدة منــــهأن-١

  .نتحدى من يثبت غري ذلك

 حـروف زيـادة علـى حـرف مـنأنكر بعض العلماء والباحثني إطالق لفظ ال-٢

َّأنـــه لـــيس يف القـــرآن حـــرف إال ولـــه فائـــدة ؛ لـــذا ؛والقـــرآن، أو لفـــظ مـــن ألفاظه َّ

ُّفاأللفاظ اليت حيملو�ا على الزيادة جاءت لفوائـد ومعـان ختـصها  ٍ ٍ ُفـال يقـضى ، ِّ
  .ِّعليها بالزيادة

ْالبعد عن إطالق لفظ الزائد يف القرآن ملا يومهـه مـن إشـكال ؛ فـإن -٣ َّ ُ َ أطلقـه ُ

َّفليبني مراده أ�ا زيادة إعرابية ال لفظية ِّ ً وهـذا مـا رجحـه الزركـشي مجعـا بـني - .ُ َّ َّ

َّ ومع ذلك فإنه متقرر عند اجلميع بأنـه لـيس يف القـرآن شـيء ال معـىن -األدلة  ِّ

  ).١(له
                                                           

،و )٣٠٥/ ١(:  الربهـــان يف علـــوم القــــرآن،)٣٢٦/ ٢(مناهـــل العرفـــان يف علــــوم القـــرآن ينظـــر   )١ (

وقواعد ، ) ١/١٩٩( هذه املسألة ينظر شرح العقيدة الواسطية للشيخ ابن عثيمني لالستزادة يف

  ).٧٣٨(وجهود الشيخ ابن عثيمني يف التفسري ، ) ١/٣٥٠(التفسري 



        

 ٣٨٧ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاخلامساملجلد  
 )دراسة تفسريية( م وأصالتها يف سورة البلدزيادة الال 

صــــلة  -نــــاه-    چڄ ڄ ڄ ڄچ : يف قولــــه تعــــاىل   چڄ چ الــــراجح أن -٤

 ،وذلـك أن كتـب اللغـة أجـازت ذلـك؛ وة األدلة عليهلق وهو ما عليه اجلمهور،

  .وتقوية الكالم ووردت زياد�ا يف كالم العرب بقصد التأكيد،

  

 والحمد هللا الذي ،وفي الختام أسأل اهللا تعالى التوفيق والسداد

بنعمته تتم الصالحات، وصلى اهللا على نبينا محمد وعلى آله 

  .وصحبه أجمعين

    

  



        

 ٣٨٨ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاخلامساملجلد  
 )دراسة تفسريية( م وأصالتها يف سورة البلدزيادة الال 

 املصادر واملراجع
   ،   )         ابـــن العـــريب (                        حممـــد بـــن عبـــد اهللا األندلـــسي  ،      أليب بكـــر   ،              أحكـــام القـــرآن-

  .    بريوت  ،              دار املعرفة  ،                حتقيق علي البجاوي

           حتقيـق حممـد  .                        للحـافظ جـالل الـدين الـسيوطي    :                      اإلتقان في علـوم القـرآن  -

  /   هـــــ    ١٣٩٤  :       الطبعــــة  ،                             اهليئــــة املــــصرية العامــــة للكتــــاب ،                 أبــــو الفــــضل إبــــراهيم

   .   م    ١٩٧٤

       سـامي  . د   ، ه        وأغراضـ ه                       ر فـي القـرآن الكـريم بالغتـ  هــ        قـسم الظا        أسلوب ال  -

     بـدون    ( .    امشيةـ                  اململكـة األردنيـة اهلـ   ،     املفـرق  -               جامعة آل البيـت    ،       عطا حسن

    . ) ت

ـــــرآن  - ـــــن حمـــــ   ،            إعـــــراب الق ـــــن إمساعيـــــل النحـــــاسـ                  أبـــــو جعفـــــر أمحـــــد ب    ،                   مد ب

   ،    بــــــريوت   ،         عــــــامل الكتــــــب   ، د  هـــــــ         ري غــــــازي زا  هـــــــ   ز .    يق دـ   حتقــــــ   ، )  هـــــــ   ٣٣٨ ت (

     . ) م    ١٩٨٨  -  هـ    ١٤٠٩ (

             حتقيـق حممــد أبــو   ،                   جلمـال الــدين القفطــي     :                              إنبـاه الــرواة علــى أنبــاه النحــاة  -

   .  هـ    ١٤٢٤   ، ١ ط  ،     بريوت  ،                  املكتبة العصرية  ،             الفضل إبراهيم

                                                   ، أليب الليـــث نـــصر بـــن حممـــد بـــن إبراهــــيم الـــسمرقندي الفقيـــه           بحـــر العلـــوم  -

   .          حممود مطرجي  .               بريوت، حتقيق د–                 احلنفي، دار الفكر 

                                    لبدر الدين حممـد بـن �ــادر بـن عبـد اهللا              ي أصول الفقه،              البحر المحيط ف  -

ّ                                           ّ، حتقيق وضبط نصوصه وخـرج أحاديثـه وعلـق عليـه،  )  هـ   ٧٩٤  ت  (        الزركشي 
  -  هــــ    ١٤٢١ (                                              حممـــد حممـــد تـــامر، دار الكتـــب العلميـــة، لبنـــان، بـــريوت،   .  د



        

 ٣٨٩ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاخلامساملجلد  
 )دراسة تفسريية( م وأصالتها يف سورة البلدزيادة الال 

   .  هـ    ١٤١٣ ،         القاهرة ،            دار الصفوة ، ٢ ط  و    ، ) م    ٢٠٠٠

                              مد بن عبد اهللا بن �ـادر الزركشي              ، بدر الدين حم                       البرهـان في علوم القرآن  -

                                                      ، حتقيــق حممــد أبوالفــضل إبراهـــيم، دار إحيــاء الكتــب العربيــة  )  هـــ   ٧٩٤  ت  (

    ).  م    ١٩٥٧  -   هـ     ١٣٧٦ (                                      عيسى البايب احلليب وشركائه، الطبعة األوىل، 

          حتقيـــــق، حممـــــد   .                     ، حممـــــد عبـــــد اهللا الزركـــــشي                       البرهــــــان فـــــي علـــــوم القـــــرآن  -

    ).    هـ    ١٣٩١ (                         ، لبنان، الطبعة الثانية،           دار املعرفة  :   ط   .                  أبوالفضل إبراهـيم

                                      ، أليب القاســم، حممــد بــن أمحــد بــن حممــد بــن عبــد                       التــسهـيل لعلــوم التنزيــل  -

                      ، حتقيــــق الـــدكتور عبــــد اهللا  )  هــــ   ٧٤١  ت  (                           اهللا، ابـــن جــــزي الكلـــيب الغرنــــاطي 

      ١٤١٦ (                                                       اخلالدي، شركة دار األرقم بن أيب األرقـم، بـريوت، الطبعـة األوىل، 

     ).   هـ

                                                ، أليب الفداء إمساعيل بـن عمـر بـن كثـري القرشـي الدمـشقي  ر             تفسير ابن كثي  -

                                                  ، حتقيـــق ســـامي بـــن حممـــد ســـالمة، دار طيبـــة للنـــشر والتوزيـــع،  )  هــــ   ٧٧٤ ت (

    ). م    ١٩٩٩  -   هـ     ١٤٢٠ (                الطبعة الثانية، 

                                       ، حممــد بــن يوســف الــشهـري بــأيب حيــان األندلــسي،                   تفــسير البحــر المحــيط  -

      ٢٠٠١  -     هــ     ١٤٢٢ (  ،                         لبنان، بريوت، الطبعة األوىل–                  دار الكتب العلمية 

      ). م

               وجـالل الـدين عبـد    ،                         جـالل الـدين حممـد بـن أمحـد احمللـي   ،             تفسير الجاللين  -

   .           الطبعة األوىل   ،  رة  هـ    القا  -          دار احلديث    ،                       الرمحن بن أيب بكر السيوطي

                                         ، أبوعبــد اهللا حممــد بــن عبــد اهللا بــن عيــسى بــن حممــد                    تفــسير القــرآن العزيــز  -

ِزمنــني املــالكي                             املــري، اإللبــريي املعــروف بــابن أيب 
ََ            ِ
            ، أبوعبــد اهللا  )  هـــ   ٣٩٩ ت (ََ



        

 ٣٩٠ 

  من العدد احلادي والثالثون حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاخلامساملجلد  
 )دراسة تفسريية( م وأصالتها يف سورة البلدزيادة الال 

  /                                                      حــسني بـــن عكاشـــة وحممـــد بـــن مــصطفى الكنـــز، الفـــاروق احلديثـــة، مـــصر

    ). م    ٢٠٠٢  -   هـ     ١٤٢٣ (                       القاهـرة، الطبعة األوىل، 

                       ، عبد الـرمحن بـن ناصـر بـن                                        تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان  -

              رســـالة، الطبعـــة                                               الــسعدي، حتقيـــق عبـــد الـــرمحن بـــن معـــال اللوحيـــق، مؤســـسة ال

       ).    م    ٢٠٠٠  -   هـ     ١٤٢٠ (      األوىل، 

ــان  -              حتقيــق أمحــد حممــد   ]     هـــ   ٣١٠ ت [                     ، حممــد بــن جريــر الطــربي،            جــامع البي

    ).   م    ٢٠٠٠  -     هـ     ١٤٢٠ (                                  شاكر، مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل، 

     ٦٧١  ت  (                              ، أليب عبـد اهللا حممـد بـن أمحـد القـرطيب                    الجامع ألحكـام القـران  -

  /     هـــ    ١٤٢٣ (                         دار عــامل الكتــب، الريــاض،                       حتقيــق هـــشام مســري البخــاري،  )   هـــ

     ).  م    ٢٠٠٣

                   حتقيــق الــدكتور فخــر –     يدي  هـــ                  اخلليــل بــن أمحــد الفرا  -              الجمــل فــي النحــو  -

   . م    ١٩٩٥  -  ه     ١٤١٦      سنة  . ٥  /              الدين قباوة ط

ــــن عثيمــــين وآراؤه فــــي التفــــسير وعلــــوم القــــرآن  - ــــشيخ اب ـــــ    :                                                    جهــــود ال    ل

   .ـ  ه    ١٤٢٦ ،        الرياض ،             مكتبة الرشد ، ١   ط ،                أمحدبن حممد الربيدي / د

  ت  (                  حملمـد األمـني الـشنقيطي    ،                         ام االضطراب عـن آيـات الكتـاب  هـ      دفع إي  -

       الطبعــــة    ،   جــــدة   ،           مكتبــــة اخلــــراز   ،  رة  هـــــ    القا  -                مكتبــــة ابــــن تيميــــة    ، )  هـــــ    ١٣٩٣

   . )   م    ١٩٩٦  -  ه       ١٤١٧ (   ،    األوىل

   ،                 حممـــد األمـــني الـــشنقيطي   ،                         ام االضـــطراب عـــن آيـــات الكتـــاب  هــــ      دفـــع إي  -

   ،                 إشـراف بكـر أبـو زيـد   ،     نقيطي                                    ملحق بأثار الشيخ العالمة حممد األمني الـش

   . )  هـ    ١٤٣٣ (               الطبعة الثالثة    ،               دار عامل الفوائد
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              ، حملمـود األلوسـي                                                  روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني  -

   .      بريوت-                                أبوالفضل، دار إحياء الرتاث العريب 

َ حقـق يف رسـائل  ،              البن عقيلة املكي    :                               الزيادة واإلحسان في علوم القرآن  - ِّ ُ             َ ِّ ُ
ـــــدقيقها جم     جامعيـــــ ـــــاب والـــــسنة                ة قـــــام بت          دار مركـــــز  ، ١   ط ،                      موعـــــة حبـــــوث الكت

   .    هـ    ١٤٢٧   ،               جامعة الشارقة ،                البحوث والدراسات

                    حتقيــــق شــــعيب األرنــــؤوط  .                لــــشمس الــــدين الــــذهيب    :                ســــير أعــــالم النــــبالء  -

   .  هـ    ١٤١٤  ،      بريوت   ،               مؤسسة الرسالة     ،   ١٠ ط  ،        وآخرون 

      تــــصحيح    ،                         للــــشيخ رضــــي الــــدين األســــرتاباذي   ،شــــرح الرضــــي علــــى الكافيــــة -

                                                  يوســـــف حـــــسن عمـــــر االســـــتاذ بكليـــــة اللغـــــة العربيـــــة والدراســـــات   :       وتعليـــــق

               مجيع حقــــوق الطبــــع  ،                                            االســــالمية كليــــة اللغــــة العربيــــة والدراســــات اإلســــالمية

   .                 م جامعة قاريونس    ١٩٧٨  -    ه     ١٣٩٨      حمفوظة 

    حملمـد   :         شـرحها  ،                    لشيخ اإلسالم ابن تيمية  :                           العقيدة الواسطية مع شرحها   -

ــــصاحل العثيمــــني ــــه    و ،             ال ــــصميل  :         اعتــــىن ب           دار ابــــن  ، ٢   ط ،                  ســــعد بــــن فــــواز ال

   .  هـ    ١٤١٥   ،     اجلوزي

                     حممد بن علي بن حممد بن    ،                                          فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية  -

                دار الكلــم الطيــب    ،           دار ابــن كثــري   ، )  هـــ   ١٢٥  ت  (              الــشوكاين اليمــين         عبــد اهللا

   . )  هـ      ١٤١٤ ( ،           الطبعة األوىل   ،    بريوت   ،    دمشق  -

ــــسير  - ــــدك    :              قواعــــد التف ــــسبت  :    تور    لل ــــن عثمــــان ال ــــد ب ــــن  ، ١   ط ،                   خال           دار اب

   .  هـ    ١٤١٧   ،     اخلرب ،    عفان

ـــــاء الـــــرتاث العـــــريب،       الكـــــشاف  -                                                  ، أليب القاســـــم حممـــــود الزخمـــــشري، دار إحي
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   .                           ريوت، حتقيق عبد الرزاق املهـدي ب

ـــــان  -           يم الثعلـــــيب   هــــــ                           أليب إســـــحاق أمحـــــد بـــــن حممـــــد بـــــن إبرا   ،             الكـــــشف والبي

   ،                     دار إحيــاء الــرتاث العــريب   ،  ور                        حتقيــق اإلمــام أيب حممــد بــن عاشــ   ،          النيـسابوري

     . )   م    ٢٠٠٢  -  ه       ١٤٢٢ (   ،           الطبعة األوىل   ،     لبنان   ،    بريوت

               أليب البقــاء أيــوب    ،                                         الكليــات معجــم فــي المــصطلحات والفــروق اللغويــة  -

   ،         حممـــــد املـــــصري   ،                حتقيـــــق عـــــدنان درويـــــش   ،                    بـــــن موســـــى احلـــــسيين الكفـــــوي

     ) م    ١٩٩٨  -  ه     ١٤١٩ (   ،     لبنان   ،    بريوت   ،             مؤسسة الرسالة

  ري   هـ               يم البغــدادي الــش  هـــ                            عــالء الــدين علــي بــن حممــد بــن إبرا   ، ل             لبــاب التأويــ  -

     . )   م    ١٩٧٩ /  ه       ١٣٩٩ (   ،     لبنان  /      بريوت   -          دار الفكر    ،      باخلازن

                                    ، أليب حفص عمر بن علي بـن عـادل الدمـشقي                      اللباب في علوم الكتاب  -

                                                            احلنبلي، حتقيق الشيخ عادل أمحد عبد املوجود والشيخ علي حممد معوض، 

      ١٩٩٨  -     هــ     ١٤١٩ (                         ريوت، لبنـان، الطبعـة األوىل،                     دار الكتب العلميـة، بـ

     ).  م

          أبـو الفـتح    ، ا  هــ                        شـواذ القـراءات واإليـضاح عن  ه                     المحتسب في تبيين وجـو  -

   ،                         ا�لــــس األعلــــى للــــشئون اإلســــالمية  -             وزارة األوقــــاف    ،           عثمــــان بــــن جــــين

   ) م    ١٩٩٩  -ـ  ه    ١٤٢٠ (

                    ، أليب حممـــد عبـــد احلـــق بـــن                                     المحـــرر الـــوجيز فـــي تفـــسير الكتـــاب العزيـــز  -

                                                       ب بــن عطيــة األندلــسي، حتقيــق عبــد الــسالم عبــد الــشايف، دار الكتــب    غالــ

    ). م    ١٩٩٣    هــ     ١٤١٣ (                      لبنان، الطبعة األوىل، -        العلمية 
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ِمـــشكل إعـــراب القـــرآن  -
ُ                 ِ
  د   هــــ          جممـــع امللـــك ف   ،               أمحـــد بـــن محـــد اخلـــراط   . د . أ   ،ُ

    . )  هـ      ١٤٢٦ (   ،                   لطباعة املصحف الشريف

       ، حققـه  )    هــ   ٥١٦   (                              ، أليب حممـد احلـسني بـن مـسعود البغـوي،             معالم التنزيـل  -

                                                            وخرج أحاديثه حممد عبـد اهللا النمـر، عثمـان مجعـة ضـمريية، سـليمان مـسلم 

      ١٩٩٧  -     هــــ     ١٤١٧ (                                               احلـــرش، دار طيبـــة للنـــشر والتوزيـــع، الطبعـــة الرابعـــة، 

    ). م

  /                   حتقيـق أمحـد يوسـف جنـايت    ،                          أليب زكريا حيىي بن زيـاد الفـراء   ،            معاني القرآن  -

  -                        داراملـصرية للتـأليف والرتمجـة   ،   شـليب                  عبد الفتاح إمساعيل   /             حممد على جنار 

   . )      بدون ت   ( .   مصر

                   عبــــد اجلليــــل شــــليب، عــــامل   /  د  :                للزجـــــاج، حتقيــــق                     معــــاني القــــرآن وإعرابــــه،  -

    ).  هـ    ١٤٠٨ (  ،  ) ١  :  ط (              الكتب، بيـروت 

 معجــم شــامل ملــا يهــم املفــسر معرفتــه مــن أصــول التفــسري ريمفــاتيح التفــس -

دار .عيد اخلطيـــبأمحـــد ســـ. د.أ :تـــأليف.وقواعـــده ومـــصطلحاته ومهماتـــه

  .)م٢٠١٠ -هـ ١٤٣١(الطبعة األوىل  :سنة الطبع .دار التدمرية :النشر

                                                  لفخر الـدين حممـد بـن عمـر التميمـي الـرازي الـشافعي، دار   ،             مفاتيح الغيب  -

     ).    م    ٢٠٠٠  -  هـ    ١٤٢١ (                                 الكتب العلمية، بريوت الطبعة األوىل، 

   ،          أمحـــد زمـــريل    فـــواز  :      حتقيق  ،                      حممـــد عبـــد العظـــيم الزرقـــاين  :                 مناهـــل العرفـــان -

   .  هـ    ١٤١٧    ، ،        بريوت  ،          كتاب العريب        ، دار ال ٢ ط

                                           أليب احلسن علي بن حممد بن حبيـب املـاوردي البـصري،   ،              النكت والعيون  -
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ــــة،  ــــرحيم، دار الكتــــب العلمي ــــد ال ــــد املقــــصود بــــن عب ــــسيد بــــن عب                                                            حتقيــــق ال

   . )      بدون ت   . (           بريوت، لبنان

          محــد بـن حممــد                   ، أليب احلـسن علــي بـن أ                             الـوجيز فــي تفـسير الكتــاب العزيــز  -

             ، حتقيـــق صـــفوان  )  هــــ   ٤٦٨  ت  (                                    بـــن علـــي الواحـــدي، النيـــسابوري، الـــشافعي 

                                                                 عدنان داوودي، دار القــلم، الـدار الـشامية، دمـشق، بـريوت، الطبعـةاألوىل، 

    ).    هـ    ١٤١٥ (

                        لـــشمس الـــدين أمحـــد بـــن خلكـــان     :                                 وفيـــات األعيـــان وأنبـــاء أبنـــاء الزمـــان  -

   .    بريوت  ،          دار صادر   ،                 حتقيق إحسان عباس  ،
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