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املستدلص
عوضوع الةحث :الوحدة ادلوضوعية بُت تسورٌب الضحى والشرح؛ إذ يهام الةحث بإظهذر وجو
الًتابط بُت تسور القرآف الكرَل وآيذتو.
ويهدؼ الةحث إىل :تعداد نعم اهلل تعذىل على نةيو-صلى اهلل عليو وتسلم؛ حيث بينت تسورة
الضحى عكذنة النيب  عند ربو -جل وعبل -فأقسم بذلضحى والليل إذا تسجى؛ عذ تركو ولن
يًتكو ،وأنو تسوؼ يعطيو عطذء يرضيو ،وعدد عليو نعمو قةل النةوة ،وأعره أف يقذبلهذ ٔتذ يساوجةهذ.
وتواصل النعم عن اهلل تعذىل لنةيو ُ ب تسورة الشرح بشرح صدره لاحمل أعةذء الرتسذلة وذلك
ُب يسر وتيسَت عن اهلل تعذىل؛ واليت تاواصل ععو ادلداوعة على العمل والعةذدة.
وقد اعامدت على ادلنهج الاحليلي القذئم على ٖتليل اآليذت عن نذحية دقاهذ اللغوية وتوضيح
ادلعٌت العذـ لآليذت وإحيذءاهتذ ،لغويذ وتفسَتيذ والاعرض ألقواؿ ادلفسرين عع اجلمع بُت اآلراء اف
أعكن.
وتوصل الةحث إىل :االرتةذط بُت تسورٌب الضحى والشرح؛ عن تنذتسب ُب النزوؿ ،وتقذرب ُب
ادلعٌت ،ووحدة ُب ادلوضوع.
فمحور السورتُت األتسذس ىو :بيذف عنذية اهلل برتسولو  وتعداد نعمو عليو.
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Abstract
The subject of the research: The subject unity between the two Surat ad-Duha
and ash-Sharh.
The research is concerned with showing the connection between the Qur'an
and its verses.
The purpose of the research is to: Count Allah’s favors to His Prophet - peace
be upon him- Where Surat Ad-Duha explained the status of the Prophet - may
Allah bless him and grant him peace – to his Lord, He swore by Duha ( forenoon,
or chast ) and the night when it is still ( darken ) ; that He did not leave him, and
will never leave him, and that he will give him a tender to satisfy him, then He
enumerated His blessings to him before the prophecy, and ordered him to meet it
with what it requires. And Allah continued listing His blessings upon the Prophet
- peace be upon him - in Surat Ash-Sharh He mentioned: Expanding his chest to
bear the burden of the message، and that is by a facilitation and simplification
from Allah; Which continue with the continuation of work and worship.
I have relied on an analytical approach which is based on the analysis of the
verses in terms of their linguistic accuracy and explaining the general meaning of
the verses and their implications, linguistic and interpretive and exposure to the
words of the Quran interpreters and where possible, combining their views.
The research concluded by: showing the link between the two Surat Ad-Duha
and Ash-Sharh; from the suitability of their circumstance of reveletion,
convergence in meaning, and unity in the subject.
The main focus of the two Surats is: to show Allah’s concern with His
Messenger - peace be upon him - and the enumeration of His blessings upon him.
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املكدمة

احلمد هلل الذي أنزؿ الكاذب ﭐﱡﭐﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸﱠ الزعرٕٛ :
وأصلي وأتسلم على خَت الةشر؛ الذي شرح اهلل تعذىل لو صدره ،ورفع قدره ،وأعلى شأنو،
وفضلو على اخللق أٚتعُت.
فذدلاأعل ُب تسور القرآف الكرَل وآيذتو ،ليجد ترابطذ وتنذتسةذ وتعذنقذ بُت تسوره وآيذتو وألفذظو
وععذنيو؛ وعن أوجو االرتةذط؛ االرتةذط بُت تسورٌب الضحى والشرح عن تنذتسب ُب النزوؿ وتقذرب ُب
األلفذظ ،ووحدة ُب ادلعذٍل وادلوضوع؛ ُب تعداد نعم اهلل تعذىل على نةيو-صلى اهلل عليو وتسلم.
فةينت تسورة الضحى عكذنة النيب -صلوات اهلل وعبلئكاو عليو-عند ربو -جل وعبل -حيث
أقسم بذلضحى والليل إذا تسجى عذ تركو ولن يًتكو ،وأنو تسوؼ يعطيو عطذء يرضيو ،وعدد عليو
نعمو قةل النةوة ،وأعره أف يقذبلهذ ٔتذ يساوفيهذ.
وتواصل النعم عن اهلل تعذىل لنةيو-صلوات اهلل وعبلئكاو عليو ُ-ب تسورة الشرح بشرح صدره
لاحمل أعةذء الرتسذلة ،وذلك ُب يسر وتيسَت عن اهلل تعذىل ،واليت تاواصل ععو ادلداوعة على العمل
والعةذدة.
قذؿ السيويي ُب وحدة السورتُت( :ىي ( )5شديدة االتصذؿ بسورة الضحى؛ لانذتسةهمذ ُب
()1
اجلمل).
أسباب اختيار املوضوع
ولقد اخًتت ىذا ادلوضوع دلذ يلي:
أوالً :ألف ىذا ادلوضوع ياعلق بشيء عن اخلصذئص الاكرديية والاشريفية للنيب-صلوات اهلل
وعبلئكاو عليو -عند رب العذدلُت ،وىي تعداد نعمو على نةيو-صلوات اهلل وعبلئكاو عليو-قةل
النةوة وبعدىذ وارتةذيهمذ ُب السورتُت.
ثذنيذ :إثراء ادلكاةة االتسبلعية بةحث ُب الوحدة ادلوضوعية عن قصذر السور واليت مل أجد فيهذ-
حسب علميْ-تثذ كوحدة عوضوعية ُب ىذتُت السورتُت.

(ٔ) تسورة الشرح.
(ٕ) السيويي " أتسرار ترتيب القرآف " ص ٔ.ٔٙ
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أهنية البحث

تكمن أمهية الةحث عن حيث:
أوال :تعلقو بكاذب اهلل تعذىل.
ثذنيذ :بيذف االرتةذط بُت تسور القرآف الكرَل ُب اللفظ وادلعٌت.
ثذلثذ :بيذف تعداد نعم اهلل تعذىل على نةيو-صلوات اهلل وتسبلعو عليو-قةل وبعد الرتسذلة.
رابعذ :كيفية خطذب اهلل تعذىل لنةيو-صلوات اهلل وعبلئكاو عليوُ-ب السورتُت.
خذعسذ :خاذـ السورتُت ٔتذ يدؿ على االتسامرار ُب الدعوة ونشر الدين.
أهداف البحث
ٔ-اتفذؽ السورتُت ُب تعداد نعم اهلل على نةيو-صلوات اهلل وتسبلعو عليو -قةل الرتسذلة
وبعدىذ.
ٕ-بيذف عكذنة النيب-صلوات اهلل وعبلئكاو عليو -عند ربو ،ورفعة عكذناو وقدره.
ٖ-السورتذف خطذب للنيب-صلوات اهلل وعبلئكاو عليو.
ٗ-بيذف أيذـ العسر والضيق ُب السورتُت ٍب الشكر على النعم بعد الشدة.
٘-الاوكل على اهلل تعذىل وحده ُب األعور كلهذ ،والرغةة فيمذ عنده.
-ٙادلداوعة على الاةليغ ونشر الدين.
مشكلة البحث وتساؤالته :تتنثل مشكلة البحث يف:
الرد على عذ خيذلف عصمة النيب-صلوات اهلل وعبلئكاو عليو–عن خبلؿ تفسَت اآليذت اليت
ظذىرىذ عدـ العصمة.
ويوجد الكثَت عن األتسئلة اليت ٖتاذج إىل تفسَت وبيذف ،واليت تسأحذوؿ توضيحهذ بذإلجذبة
عليهذ عن أقواؿ ادلفسرين ،والًتجيح بُت اآلراء عند اخلبلؼ عن خبلؿ ىذا الةحث وعنهذ:
أوال :عذ أوجو االتفذؽ بُت السورتُت؟
ثذنيذٔ :تذ دافع اهلل عن نةيو-صلوات اهلل وعبلئكاو عليوُ-ب تسورة الضحى؟
ثذلثذٔ :تذ عدد اهلل نعمو على نةيو-صلوات اهلل وعبلئكاو عليوُ-ب تسورة الضحى؟
رابعذ :كيف نرد على عن يدعي على النيب -صلوات اهلل وعبلئكاو عليو -عذال جيوز ُب
حقو عند تفسَته آلية "ووجدؾ ضذال فهدى"؟
خذعسذٔ :تذ أعر اهلل نةيو-صلوات اهلل وعبلئكاو عليو ُ-ب تسورة الضحى؟
تسذدتسذ :عذ كيفية شرح صدر النيب-صلوات اهلل وعبلئكاو عليو -وعذ حقيقاو؟
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تسذبعذ :عذ حقيقة قولو " :ووضعنذ عنك وزرؾ"؟
ثذعنذ :عذ الذي جيب على عن تعددت عليو ىذه النعم ُب السورتُت؟
الدراسات السابكة
مل أجد عن ْتث ُب ىذا ادلوضوع كوحدة عوضوعية وعذ وجدتو:
تفسَت ٖتليلي لآليذت ُب تراثنذ الافسَتي الكةَت.

منهج البحث
اتساخدعت ُب دراتسيت ادلنهج االتساقرائي الاحليلي وفق النقذط الاذلية:
ٔ-ترقيم اآليذت ،وعزوىذ إىل تسورىذ داخل عنت الةحث.
ٕٗ-تريج األحذديث عن عصذدر السنة ادلعامدة عع احلكم عليهذ عن كبلـ أىل العلم قدر
اإلعكذف.
ٖ-االتسادالؿ عن الكاذب والسنة الصحيحة على عذ يسذؽ عن آراء.
ٗ-االعامذد على ادلصذدر األصيلة وادلراجع ادلعذصرة حسةمذ تاطلةو يةيعة الةحث.
٘-توثيق ادلصذدر ُب ىذعش الصفحة بذكر اتسم ادللؤلف ٍب اتسم الكاذب ورقم اجلزء
والصفحةٍ ،ب بيذف ععلوعذت النشر ُب فهرس ادلصذدر وادلراجع.
حدود البحث املوضوعية
احلدود ادلوضوعية :الدراتسة تةحث ُب عوضوع الانذتسب بُت تسورٌب الضحى والشرح ُب الوحدة
ادلوضوعية؛ حيث بينت أف :تسورة الضحى تاضمن بيذف عكذنة النيب -صلى اهلل عليو وتسلم عند
ربو ،وعواصلة الود بذلنيب-صلوات اهلل وعبلئكاو عليو ٍ-ب تعداد نعمو السذبقة عليو واليت تدؿ على
اتسامرار النعم البلحقة.
وتسورة الشرح تاضمن اتساكمذال لالك النعم ،واألعر بذدلداوعة على العمل والعةذدة اباغذء
عرضذة اهلل ُب السورتُت شكرا لالك النعم.
خطة البحث :وقد قسنت البحث على النحو التالي:
عقدعة و٘تهيد ،وثبلثة عةذحث وخذ٘تة.
عقدعة وفيهذ :أمهية الةحث-تسذؤالت الةحث وعشكبلتو-الدراتسذت السذبقة-عنهج
الةحث-حدود الةحث.
الامهيد :ويشامل على:
ادلطلب األوؿ :تعريف الوحدة ادلوضوعية.
- 566 -

مجلّة الجامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية  -العدد  -581الجزء األول

ادلطلب الثذٍل :الاعريف بسورة الضحى.
ادلطلب الثذلث :الاعريف بسورة الشرح.
ادلطلب الرابع :ادلنذتسةة بُت السورتُت
ادلةحث األوؿ :الوحدة ادلوضوعية بُت السورتُت ُب تعداد نعم اهلل تعذىل على نةيو-صلوات اهلل
وعبلئكاو عليو-قةل الرتسذلة ويشامل على:
 ادلطلب األوؿ :تعداد نعم اهلل تعذىل على نةيو-صلوات اهلل وعبلئكاو عليو-قةل الرتسذلة ُب
تسورة الضحى ويشامل على:
ادلعلم األوؿ :االيواء ُب اليام.
ادلعلم الثذٍل :اذلداية عن الضبلؿ.
ادلعلم الثذلث :االغنذء عن الفقر.
 ادلطلب الثذٍل :تعداد نعم اهلل تعذىل على نةيو-صلوات اهلل وعبلئكاو عليوُ-ب تسورة الشرح
ويشامل على:
ادلعلم األوؿ :شرح الصدر.
ادلعلم الثذٍل :رفع الثقل.
ادلةحث الثذٍل :الوحدة ادلوضوعية بُت السورتُت ُب تعداد نعمو تعذىل على نةيو-صلوات اهلل
وعبلئكاو عليو-بعد الرتسذلة ويشامل على:
 ادلطلب األوؿ :تعداد نعم اهلل على نةيو-صلوات اهلل وعبلئكاو عليو-بعد الرتسذلة ُب تسورة
الضحى ويشامل على:
ادلعلم األوؿ :قسم اهلل تعذىل ُب السورة.
ادلعلم الثذٍل :بشذرة النيب-صلوات اهلل وعبلئكاو عليو -ويمأناو ُب السورة.
ادلعلم الثذلث :دواـ عطذء اهلل لنةيو-صلوات اهلل وعبلئكاو عليو.
 ادلطلب الثذٍل :تعداد نعم اهلل على نةيو-صلوات اهلل وعبلئكاو عليو-بعد الرتسذلة ُب تسورة
الشرح.
ويشامل على:
ادلعلم األوؿ :رفع الذكر.
ادلعلم الثذٍل :الوعد بذليسر والايسَت.
ادلةحث الثذلث :الوحدة ادلوضوعية بُت السورتُت فيمذ أعر اهلل بو نةيو -صلوات اهلل وعبلئكاو
- 561 -

الوحدة الموضوعية بين سورتي الضحى والشرح ،د .ماجدة خليفة قاسم

عليو -ويشامل على:
 ادلطلب األوؿ :أعر اهلل تعذىل لنةيو-صلوات اهلل وعبلئكاو عليوُ-ب تسورة الضحى.
ويشامل على:
ادلعلم األوؿ :أعر اهلل تعذىل لنةيو-صلوات اهلل وعبلئكاو عليو -بإكراـ اليايم بنهيو عن إىذناو.
ادلعلم الثذٍل :أعر اهلل تعذىل لنةيو-صلوات اهلل وعبلئكاو عليو -بإعطذء السذئل بنهيو عن عنعو
عند السلؤاؿ.
ادلعلم الثذلث :الاحدث بذلنعمة.
 ادلطلب الثذٍل :أعر اهلل تعذىل لنةيو-صلوات اهلل وعبلئكاو عليوُ-ب تسورة الشرح.
ويشامل على:
ادلعلم األوؿ :ادلداوعة على األعمذؿ الصذحلة.
ادلعلم الثذٍل :الرغةة فيمذ عند اهلل تعذىل.
اخلذ٘تة وتشامل على:
الناذئج وادلقًتحذت
ادلراجع وادلصذدر-الفهذرس.
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التنهيد
املطلب األول :تعريف الوحدة املوضوعية.
إف عوضوع الربط والوحدة بُت تسور القرآف الكرَل وآيذتو ؛ وجو عن وجوه اإلعجذز ،وذلك ألف
القرآف الكرَل نزلت آيذتو ُب أوقذت عاةذعدة  ،وُب أحكذـ سلالفة شرعت ألتسةذب عانوعة ،وحيثمذ
وجدت على ىذا الًتتيب ؛ ذلو اإلعجذز ُب الًتتيب والانذتسب بُت تسوره وآيذتو ،فعن عثمذف -رضي
اهلل عنو-قذؿ ( :إف رتسوؿ اهلل -صلى اهلل عليو وتسلم -كذف شلذ يأٌب عليو الزعذف ينزؿ عليو عن
السور ذوات العدد ،وكذف إذا أنزؿ عليو الشيء يدعو بعض عن يكاب عنده يقوؿ " :ضعوا ىذا ُب
السورة اليت يذكر فيهذ كذا وكذا " وينزؿ عليو اآليذت ،فيقوؿ " :ضعوا ىذه اآليذت ُب السورة اليت
يذكر فيهذ كذا وكذا " وينزؿ عليو اآلية ،فيقوؿ" :ضعوا ىذه اآلية ُب السورة اليت يذكر فيهذ كذا
()5
وكذا").
()1
تعريف الوحدة ُب اللغة :عن (االنفراد ،وتوحد برأيو :تفرد بو ، ).وقد تفيد االعازاج
()1
واالٖتذد ،أي( :صَتورة االثنُت وعذ فوقهمذ واحدا)
ادلوضوع :يطلق لغة على( :جعل الشيء ُب عكذف عذ؛ تسواء كذف ذلك ٔتعٌت احلط واخلفض،
()1
أو اإللقذء والاثةيت ،والوضع أعم عن احلط ،ويقذؿ :نذقة واضعة؛ إذا رعت حوؿ ادلذء ومل تربح).
وُب االصطبلح( :أعر عاعلق ّتذنب عن جوانب احليذة ُب العقيدة أو عظذىر الكوف أو السلوؾ
(ٔ) أٛتد بن حنةل " عسند اإلعذـ أٛتد بن حنةل " عسند عثمذف بن عفذف -رضي اهلل عنو  )ٗٙٓ/ٔ(-ح رقم:
 . ٖٜٜوقد أكثر النقذد ادلاقدعُت على تسند احلديث ُب نفس عوضعو ىذا ،وخبلصة كبلـ زلققو السند ىو:
انفراد يزيد الفذرتسي برواية احلديث واشاةذه أف يكوف ىو يزيد بن ىرعز.
وقذؿ الًتعذي :ىذا حديث حسن ،ال نعرفو إال عن حديث عوؼ ،عن يزيد الفذرتسي ،عن ابن عةذس ويزيد
الفذرتسي قد روى عن ابن عةذس ،غَت حديث ،ويقذؿ ىو :يزيد بن ىرعزُ .ب كاذبو :تسنن الًتعذي – بذب:
وعن تسورة الاوبة (٘ )ٕٔٗ/ح رقم ،ٖٓٛٙ :وقذؿ احلذكم :ىذا حديث صحيح اإلتسنذد ومل خيرجذهُ-ب
كاذبو :ادلسادرؾ على الصحيحُت-تفسَت تسورة الاوبة بسم اهلل الرٛتن الرحيم (ٕ )ٖٙٓ/ح رقم.ٖٕٕٚ:
(ٕ) اجلوىري " الصحذح تذج اللغة وصحذح العربية " عذدة وحد (ٕ..)٘ٗٛ/
(ٖ) زلمد زلمود حجذزي " الوحدة ادلوضوعية ُب القرآف الكرَل " صٕٚ
(ٗ) عةد الساذر تسعيد " ادلدخل اىل الافسَت ادلوضوعي " صٕٓ.
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()5

االجامذعي تعرضت لو آيذت القرآف الكرَل).
والوحدة ادلوضوعية تعٍت( :الةحث عن القضذيذ اخلذصة اليت عرض ذلذ القرآف الكرَل ُب تسوره
()1
ادلخالفة ،ليظهر عذ فيهذ عن ععذف خذصة ،تاعلق بذدلوضوع العذـ الذي نةحثو).
وعن خبلؿ دراتسة الوحدة ادلوضوعية وععرفاهذ؛ أتساطيع اتساظهذر ادلنهج القرآٍل ُب تكذعل
عوضوعذتو ،واتسذؽ عنذصره.
طرق الوصول الى الوحدة الموضوعية:
ٔ-ضرورة إحكذـ النظر ُب السورة كلهذ (:)1
(إ ف السيذتسة الرشيدة ُب دراتسة النسق القرآٍل تقضي بأف يكوف ىذا النحو عن الدرس ىو
اخلطوة األوىل ف يو ،فبل ياقدـ النذظر إىل الةحث ُب الصبلت ادلوضعية بُت جزء عنو -وىي تلك
الصبلت ادلوجودة ُب عثذٍل اآليذت وعقذيعهذ-إال بعد أف حيكم النظر ُب السورة كلهذ بإحصذء
()1
أجزائهذ وضةط عقذصدىذ على وجو يكوف ععوانًذ لو على السَت ُب تلك الافذصيل عن بينة).
وبإحصذء السورة وعوضوعذهتذ؛ فإنو جيب على ادلاصدي ذلذا النوع عن الافسَت عن رد الكبلـ
بعضو على بعض دوف أف يفرؽ بنظره بُت الكبلـ بعضو وبعض ،وُب ىذا صلد اإلعذـ الشذييب يفيض
فيو قذئبل ( :فإف فرؽ النظر ُب أجزائو؛ فبل ياوصل بو إىل عراده ،فبل يصح االقاصذر ُب النظر على
()1
بعض أجزاء الكبلـ دوف بعض).
()6
ٕ-حسن ادلوقع ُب الاجذور
و(يكوف حسن ادلوقع ُب الاجذور بُت الطذئفاُت عوجةذ حلسن ادلقذبلة بُت األوائل عن كل
عنهمذ ،أو بُت األواخر كذلك ال بُت األوؿ عن ىذه واآلخر عن تلك .وعبلؾ األعر ُب ذلك أف
()1
تنظر إىل رلموع النظذـ الذي وضعت عليو السورة كلهذ)
ٖ-اتسم السورة يدؿ عذ فيهذ:
(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)
(٘)
()ٙ
()ٚ

عصطفى عسلم " عةذحث ُب الافسَت ادلوضوعي " ص.ٔٙ
زلمد زلمود حجذزي " الوحدة ادلوضوعية ُب القرآف الكرَل " صٔٔ
دراز " النةأ العظيم " ص ٕ.ٜٔ
ادلرجع السذبق " ص ٕ.ٜٔ
الشذييب " ادلوافقذت (ٗ.)ٕٙٙ /
دراز " النةأ العظيم " ص.ٜٔٙ
ادلرجع السذبق " ص.ٜٔٙ
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فذتسم السورة يكوف رلمبل ،وىذا االٚتذؿ يدؿ على تفصيل عذ ُب السورة عن عوضوعذت ؼ
(اتسم كل تسورة عًتجم عن ادلقصود فيهذ ،ألف اتسم أي شيء نلحظ عنو ادلنذتسةة بينو وبُت عسمذه،
فعنوانو يدؿ بذإلٚتذؿ على تفصيل عذ فيو) (.)5
(وعقصود كل تسورة ىذد إىل تنذتسةهذ) (.)1
وحىت بااةع ىذه الطرؽ للوصوؿ إىل الوحدة ادلوضوعية لكل تسورة ،أو بُت السور بعضهذ
وبعض ليس بذألعر ادليسور ،وإمنذ حياذج إىل ْتث ودراتسة ،وفيو ٗتالف أنظذر الةذحثُت والدارتسُت.
املطلب الثاني :التعريف بسورة الضحى.
امسهذ( :مسيت ىذه السورة ُب أكثر ادلصذحف وُب كثَت عن كاب الافسَت وُب جذعع
الًتعذي ( )1بػ(تسورة الضحى) بدوف واو.
ومسيت ُب كثَت عن الافذتسَت ( ،)1وُب صحيح الةخذري ( )6بػ ("تسورة والضحى" بإثةذت الواو)
الواو) (.)1
والظذىر عن األقواؿ؛ أف تسورة الضحى ليس ذلذ اتسم آخر ،وعن قذؿ بذلواو فقد قذؿ حسةمذ
بدأت بو السورة ُب قولو( :والضحى).
()8
عكذف نزوؿ السورة( :عكية إٚتذعذ)
()1

ذع ُد النَّظَ ِر لئل ْشر ِ
ِ
(ٔ) الةقذعي " عص ِ
السوِر " ويس َّمى" :ادل ْق ِ
اؼ علَى ع َق ِ
اتس ِم ُك ِّل
ص ُد األ ْ
ذص ِد ِّ
َ
َمسَى ُب ُعطَذبػَ َقة ْ
ََ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
ٍِ
لم َس َّمى" (ٔ.)ٕٜٓ /
ُتس َورة ل ُ
(ٕ) الةقذعي " نظم الدرر ُب تنذتسب اآليذت والسور " (ٔ.)ٜٔ،ٔٛ /
(ٖ) عثل :ابن كثَت " تفسَت القرآف العظيم ( ،)ٕٖٗ /ٛالقرييب " اجلذعع ألحكذـ القرآف ( ٕٓ ،)ٜٔ /أيب
حيذف – الةحر احمليط ُب الافسَت " ( ٓٔ ،)ٜٗ٘ /الشنقيطي " أضواء الةيذف ُب إيضذح القرآف بذلقرآف "
(.)٘٘ٗ /ٛ
(ٗ) وقد رجعت إىل عذ كاةو الشيخ الطذىر ابن عذشور عمذ كاةو الًتعذي ُب جذععو فوجدتو بإثةذت الواو (ولعلو
(ولعلو تسهو عن الشيخ) انظر تسنن الًتعذي_ بذب وعن تسورة والضحى (٘،)ٕٗٗ /
(٘) الطربي " جذعع الةيذف ُب تأويل القرآف " (ٕٗ ،)ٗٛٔ /الصنعذٍل " تفسَت عةد الرزاؽ " ( ٖ،)ٖٗ٘ /
رلذىد بن جرب " تفسَت رلذىد " ص ٖ٘.ٚ
( )ٙصحيح الةخذري،كاذب تفسَت القرآف،بذب فسنيسره للعسرى[ الليل.)ٕٔٚ /ٙ( ]ٔٓ :
( )ٚالطذىر ابن عذشور "الاحرير والانوير " (ٖٓ.)ٖٜٖ /
ذع ُد النَّظَ ِر لئل ْشر ِ
( )ٛالةقذعي " عص ِ
اؼ علَى ع َق ِ
الس َوِر " ويُ َس َّمى" :ادل ْق ِص ُد األ َْمسَى ُب ُعطَذبػَ َق ِة ْاتس ِم ُك ِّل =
ذص ِد ِّ
َ
ََ
َ
َ
َ
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وعدد آيذهتذ( :إحدى عشرة آية بذإلٚتذع) ( ،)5وليس فيهذ نذتسخ وال عنسوخ.
تسةب النزوؿ :أخرج اإلعذـ الةخذري عن جندب بن تسفيذف قذؿ( :اشاكى رتسوؿ اهلل -صلى
اهلل عليو وتسلم -فلم يقم ليلاُت -أو ثبلثذ -فجذءت اعرأة فقذلت :يذ زلمد ،إٍل ألرجو أف يكوف
شيطذنك قد تركك ،مل أره قربك عنذ ليلاُت -أو ثبلثة -فأنزؿ اهلل تعذىل :ﱡﭐ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ
()1

ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄﱠ الضحى[ٖ- ٔ ]:
()1
وىذه ادلرأة :ىي ٛتذلة احلطب اعرأة أيب ذلب وامسهذ أـ ٚتيل بنت حرب.
وعند اخابلؼ الرواية ُب لفظ احلديث اخالف ادلفسروف ُب ٖتديد ىذه ادلرأة.
فذلرواية بلفظ صذحةك وردت عن :األتسود بن قيس ،قذؿ :مسعت جندبذ الةجلي ،قذلت
()1
اعرأة :يذ رتسوؿ اهلل عذ أرى صذحةك إال أبطأؾ ،فنزلت :ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃالضحى)ٖ:
وقد نص على امسهذ صراحة عذ ورد ُب رواية ىشذـ بن عروة -رضي اهلل عنهمذ.
فعنو قذؿ :عن أبيو ،قذؿ أبطأ جربيل على النيب -صلوات اهلل وعبلئكاو عليو -فجزع جزعذ
شديدا ،وقذلت خدجية( :إٍل أرى ربك قد قبلؾ ،شلذ نرى عن جزعاك) ،قذؿ :فنزلت ﱡﭐ ﱹ ﱺ
ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃﲄﱠ الضحى.)1( [ 1- 5] :
ورجح اإلعذـ الطربي ()6بأهنذ السيدة خدجية -رضي اهلل عنهذ -ععامداً على رواية ىشذـ بن
عروة.
وقد وجو احلذفظ ابن كثَت رواية اإلعذـ الطربي ُب تفسَته بقولو( :ىذا حديث عرتسل ،ولعل
=

(ٔ)
(ٕ)

(ٖ)
(ٗ)
(٘)

ٍِ
لم َس َّمى"(ٖ.)ٕٕٓ /
ُتس َورة ل ُ
السخذوي "ٚتذؿ القراء وكمذؿ اإلقراء " (ٕ.)٘٘ٚ /
الةخذري " صحيح الةخذري " كاذب تفسَت القرآف ،بذب عذ ودعك ربك وعذ قلى الضحى/ٙ( -ٖ :
ٕ )ٔٚح رقم ٓ٘ ،ٜٗوعسلم ُب صحيحو -كاذب اجلهذد والسَت-بذب عذ لقى النيب-صلى اهلل عليو وتسلم
عن أذى ادلشركُت وادلنذفقُت )ٕٕٔٗ/ٖ( -ح رقم.ٜٔٚٚ :
الةخذري " صحيح الةخذري " (ٕ )ٜٗ/ووافق االعذـ القرييب ىذا القوؿ ُب تفسَته – (ٕٓ.)ٜٕ/
الةخذري ُب صحيحو ،كاذب تفسَت القرآف،بذب عذ ودعك ربك وعذ قلى )ٕٔٚ /ٙ( ح رقم ٔ٘.ٜٗ
ابن أيب شيةة " ادلصنف ُب األحذديث واآلثذر " بذب عذ أعطى اهلل زلمداً صلى اهلل عليو وتسلم()ٖٕٖ /ٙ
ح رقم ٗ.ٖٔٚٙ

( )ٙالطربي ُب تفسَته(ٕٗ)ٗٛٚ /
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()5

ذكر خدجية-رضي اهلل عنهذ-ليس زلفوظذ ،أو أهنذ قذلاو على وجو الاأتسف واحلزف ،واهلل).
ورجح بأف تكوف القذئلة ىي :أـ ٚتيل-عليهذ عن اهلل عذ تساحق-بقولو( :إف ىذه ادلرأة ىي :أـ
()1
ٚتيل اعرأة أيب ذلب).
ويصح اجلمع بُت القولُت ُب الرواياُت بأف القذئلة ُب الرواية بلفظ شيطذنك ىي :أـ ٚتيل-
عليهذ عن اهلل عذ تساحق ،والقذئلة ُب الرواية بلفظ صذحةك ىي :السيدة خدجية -رضي اهلل عنهذ.
وقد ٚتع احلذفظ ابن حجر بُت الرأيُت بقولو( :أـ ٚتيل قذلت مشذتة ،وخدجية رضي اهلل عنهذ-
قذلت توجعذ) (.)1
صلة تسورة الضحى بسورة الليل :تسورة الضحى :عاصلة بسورة الليل عن وجهُت:
الوجو األوؿ ويشامل على:
بيذف فضل اهلل تعذىل وعطذءه ُب الدنيذ واآلخرة.ففي تسورة الليل قذؿ تعذىل :ﭐﱡﭐ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱠ الليل ،ٖٔ :وُب تسورة الضحى قذؿ
تعذىل:ﭐﱡﭐ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﱠ الضحىٗ :
فنرى عذ بُت اآلياُت ُب السورتُت عن ترابط؛ بأف اهلل تعذىل ىو ادلذلك للدنيذ واآلخرة وعذ فيهمذ،
فيهب عذ يشذء دلن يريد.
ٍب بُت بأف عطذءه للنيب-صلوات اهلل وعبلئكاو عليوُ -ب اآلخرة خَت وأفضل عن العطذء ُب
الدنيذ؛ لكوف الدنيذ فذنية ،أعذ العطذء ُب اآلخرة فهو بذؽ ودائم.
الوعد بذتسامرار العطذء والرضذ بو:ففي تسورة الليل قذؿ تعذىل :ﭐﱡ ﱶ ﱷﱠ الليل ،ٕٔ :وُب تسورة الضحى :ﭐﱡﭐﲋ
ﲌ ﲍ ﲎﱠ الضحى٘ :
الوجو الثذٍل :ودلذ كذنت تسورة الضحى نذزلة ُب شأنو -صلوات اهلل وعبلئكاو عليو  -افااحت
بذلضحى ،الذي ىو نور ،ودلذ كذنت تسورة الليل نذزلة ُب ٓتيل ُب قصة يويلة ،افااحت بذلليل الذي
ىو ظلمة.
قذؿ السيويي( :تسورة الليل تسورة أيب بكر ،يعٍت :عذ عدا قصة الةخيل ،وكذنت تسورة
(ٔ) ابن كثَت " تفسَت القرآف العظيم " (.)ٕٗ٘ /ٛ
(ٕ) ابن كثَت " تفسَت القرآف العظيم "(.)ٕٗٗ /ٛ
(ٖ) العسقبلٍل "فاح الةذري شرح صحيح الةخذري "(.)ٚٔٔ /ٛ
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الضحى تسورة زلمد ،عقب هبذ ،ومل جيعل بينهمذ واتسطة ليعلم أال واتسطة بُت زلمد وأيب بكر).

()5

املطلب الثالث :التعريف بسورة الشرح.
امسهذ( :تسورة الشرح) ( ،)1و(تسورة أمل نشرح) ( ،)1وتسمى ،بػ ػ ػ (تسورة االنشراح)
واالتسم الاوقيفي وىو الثذبت ُب ادلصحف الشريف ىو :تسورة الشرح.
()1
ومسيت بذلشرح؛ (الفااذحهذ بذحلديث عن شرح صدر النيب -صلوات اهلل وعبلئكاو عليو) .
()6
عكذف نزوؿ تسورة الشرح( :عكية ،نزلت بعد تسورة الضحى).
()1
عدد آيذهتذ( :وىي ٙتذٍل آيذت ُب ٚتيع العدد ليس فيهذ اخابلؼ ).وىي تسورة ال نذتسخ
فيهذ وال عنسوخ.
()8
(وكلمذهتذ تسةع وعشروف كلمة ،وحروفهذ عذئة وثبلثة أحرؼ).
عقذصده تسورة الشرح:
(اتسم كل تسورة عًتجم عن عقصدىذ) ( ،)1وعن عقذصد السورة كمذ دؿ عليو امسهذ ىو:
ٔ-تعداد عذ أنعم اهلل تعذىل بو على رتسولو-صلوات اهلل وعبلئكاو عليو -عن النعم.
ٕ-وعده لو-صلوات اهلل وعبلئكاو عليو -بإزالة عذ نزؿ بو عن الشدائد واحملن.
ٖ-أعره لو -صلوات اهلل وعبلئكاو عليو -بذدلداوعة على األعمذؿ الصذحلة.
()5
ٗ(-الاوكل عليو وحده ،والرغةة فيمذ عنده).
()1

(ٔ) السيويي " أتسرار ترتيب القرآف " ص ٔ.ٔٙ
القصذب " النكت الدالة على الةيذف ُب أنواع العلوـ واألحكذـ " (ٗ ،)ٕ٘٘ /واأللوتسي ُب تفسَته
(ٕ) ال َكَرجي َّ
– (٘ٔ ،)ٖٛ٘ /والكشذؼ ُب تفسَته( ٗ،)ٚٚٓ /
(ٖ)
(ٗ)
(٘)
()ٙ
()ٚ
()ٛ
()ٜ

الفراء "ععذٍل القرآف " (ٖ ،)ٕٚ٘ /والطربي ُب تفسَته( ٕٗ)ٜٗٔ /
ا بن قايةة "غريب القرآف " ص ٕٖ٘.
وىةة الزحيلي "الافسَت ادلنَت ُب العقيدة والشريعة وادلنهج "(ٖٓ )ٕٜٔ /ػ
الزسلشري "الكشذؼ عن حقذئق غواعض الانزيل " (ٗ.)ٚٚٓ /
الداٍل "الةيذف ُب ع ّد آي القرآف " ص .ٕٚٛ
الةيذف ُب ع ّد آي القرآف ص.ٕٚٛ
ِِ
ِ
ِ
الةقذعي "ع ِ
السوِر " ويس َّمى :دل ْق ِ
اتس ِم ُك ِّل ُتسورةٍ
ِ
ص ُد األ ْ
َمسَى ُب ُعطَذبػَ َقة ْ
ََ
َ
صذع ُد النَّظَر لئل ْشَراؼ َعلَى َع َقذصد ِّ َ ُ َ
َ
ِ
لم َس َّمى(ٔ.)ٕٜٓ /
لُ
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املطلب الرابع :املناسبة بني السورتني:

يشمل الانذتسب ُب:
ٔ-الانذتسب ُب النزوؿ:
ٔتعٌت :توايل النزوؿ فقد نزلت (تسورة الضحىٍ ،ب (أمل نشرح) ( ،)1وكأف تسورة الشرح تكملة
لسورة الضحى.
ٕ-الانذتسب ُب عوضوع السورتُت:
عن حيث:
 اتصذؿ ادلوضوع :فنجد تسورة الشرح تاصل بسورة الضحى ُب ادلوضوع وىو :تعداد نعم اهللتعذىل على نةيو-صلوات اهلل وتسبلعو عليو-وكأف تسورة الشرح تكملة لسورة الضحى وعذ ورد فيهذ
عفصبل جذء دلذ أٚتل ُب تسورة الشرح.
 تنذتسب اجلمل :فاانذتسب اجلمل :أمل نشرح ،والضحى ،ففي الضحى :ﭐﱡﭐﲐ ﲑ ﲒﲓ ﱠ الضحى ،ٙ :إىل آخر السورة ،وُب تسورة الشرح قولو تعذىل :ﱡﭐ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﱠ
الشرحٔ :
ربط هنذية كل تسورة بةداية األخرى :فًتتةط هنذية تسورة الضحى عع بداية تسورة الشرح(وكذلك هنذية تسورة الضحى ﭐﱡﭐﲧ ﲨ ﲩ ﲪﱠ الضحى ،ٔٔ:عع بداية تسورة
الشرح ﱡﭐﲬ ﲭ ﲮ ﲯﱠ الشرح ،ٔ :فذنشراح الصدر ،ووضع الوزر ورفع الذكر عن أعظم
()1
النعم).
()1
فموضوع السورتُت الرئيسي ىو( :تعداد النعم ويلب الشكر عليهذ).
وعن تأعل ُب تسورة الشرح جيدىذ أجذبت وفصلت عمذ جذء رلمبل ُب تسورة الضحى ،عع
االرتةذط وشدة اإلحكذـ بُت السورتُت الكردياُت.

(=ٔ) ادلراغي " تفسَت ادلراغي " (ٖٓ )ٜٕٔ /باصرؼ يسَت.
(ٕ) السخذوي "ٚتذؿ القراء وكمذؿ اإلقراء " ص ٖٗ.
(ٖ) عصطفى عسلم "عةذحث ُب الافسَت ادلوضوعي "ص ٖ.ٛ
(ٗ) ادلراغي " تفسَت ادلراغي "(ٖٓ.)ٔٛٛ /
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املبحث األول :الوحدة املوضوعية بني السورتني يف تعداد نعه اهلل تعاىل على نبيه -صلوات
اهلل ومالئكته عليه -قبل الرسالة.
يُذكر اهلل تعذىل نةيو -صلوات اهلل وعبلئكاو عليو-بنعمو عليو ،وعذ كذف عن شأنو تعذىل ععو-
صلوات اهلل وعبلئكاو عليو -عنذ بداية الطريق ُب أتسلوب ياصف بذلود والرٛتة على نةيو – صلوات
اهلل وعبلئكاو عليو – وقد أحذيو اهلل تعذىل بعنذياو ورعذياو.
املطلب األول :تعداد نعه اهلل تعاىل على نبيه -صلوات اهلل ومالئكته عليه -قبل الرسالة
يف سورة الضحى.

ﭐ ُب قولو تعذىل:
ﱠ الضحىٛ - ٙ :
المعلم األول :اإليواء في اليتم.
قذؿ تعذىل :ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﱠ (الضحىٙ:
صلة اآليذت ٔتذ قةلهذ( :تعديد دلذ أفذض-صلوات اهلل وعبلئكاو عليو -عن أوؿ عرة إىل وقت
النزوؿ عن النعم ليساشهد بذخلذص ادلوجود على ادلًتقب ادلوعود فيزداد قلةو الشريف وصدره
()5
الرحيب ،يمأنينة وتسرورا وانشراحذ وحةورا).
()1
 ﲐ( :اذلمزة إلنكذر النفي وتقرير ادلنفي على أكمل وجو ،وادلعٌت :قد وجدؾ)
 ﲑ ﲒ ﲓ ( عن وجد اليت ٔتعٌت العلم.
وادلعٌت( :أمل تكن يايمذ فآوى وىو على ععنيُت:
ٔ-إعذ عن آواه
()1
ٕ-وإعذ عن أوى لو إذا رٛتو)
وىذه اآلية تلؤكد نعمة اهلل تعذىل على نةيو-صلوات اهلل وعبلئكاو عليو-بإيوائو لو عن اليام عن
أوؿ الطريق ُب قولو :ﱡﭐ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﱠ الضحى ،ٖ :وتفيد أيضذ االتسامرار ُب الرعذية
والعنذية.
اليايم ورعذية اجلد ٍب العم:
ﱡﭐ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ .ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ

(ٔ) األلوتسي " روح ادلعذٍل " (٘ٔ.)ٖٛٓ /
(ٕ) األلوتسي " روح ادلعذٍل "(٘ٔ)ٖٛٓ /
(ٖ) الزسلشري " الكشذؼ عن حقذئق غواعض الانزيل " (ٗ )ٚٙٛ /بذخاصذر.
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ولد النيب -صلوات اهلل وعبلئكاو عليو ٔ-تكة يايم األب( ،والنيب -صلوات اهلل وعبلئكاو عليو
يوعئذ ٛتل ،على الصحيح) (.)5(وتوُب والده -صلوات اهلل وعبلئكاو عليو -بذدلدينة عند أخوالو بٍت عدي بن النجذر عندعذ أرتسلو
والده عةد ادلطلب ليشًتي عنهذ ٘ترا) (.)1
(وعندعذ بلغ النيب عن العمر تست تسنوات توفيت والدتو آعنة بنت وىب بذألبواء) (( ،)1وىي
()1
راجعة بو عن ادلدينة إىل عكة عن زيذرة أخواؿ أبيو بٍت عدي بن النجذر)
(وٛتلاو عوالتو وحذضناو أـ أدين إىل جده عةد ادلطلب ٔتكة ،إىل أف توُب وللنيب -صلوات اهلل
وعبلئكاو عليو – لو ٙتذف تسنوات ،)1( ).فأوصى بو جده قةل عوتو إىل عمو أيب يذلب ،وكذف حيةو
ويقربو عنو ،وظل حيويو بعنذياو إىل أف توُب قةل اذلجرة بثبلث تسنُت.
حكمة يام النيب-صلوات اهلل وعبلئكاو عليو.
 أال يكوف للمةطلُت تسةيل إىل إدخذؿ الريةة ُب القلوب؛ بأف زلمدا-صلوات اهلل وعبلئكاوعليو-إمنذ اتساقى دعوتو ورتسذلاو عنذ صةذه بإرشذد وتوجيو عن أبيو وجده.
 أف ياواله اهلل تعذىل برعذياو وحفظو وادلداوعة على ىذه الرعذية والعنذية ُب كربه .وادلعٌت:(حُت كنت صةيذ ضعيفذ عذ تركنذؾ بل ربينذؾ ورقينذؾ إىل حيث صرت أتظن أنذ بعد ىذه احلذلة
()6
هنجرؾ ونًتكك)
 أف ُب يامو أتسوة لؤلياذـ ُب الاعذعل ععهم ،واحلنو عليهم ،وأال يكوف اليام عقةة ُب وجواليايم فياكل عليهذ عن بلوغ أعلى ادلراتب.
 ُب اخايذر اليام لو-صلوات اهلل وعبلئكاو عليو -أف يعرؼ قدر الياذعى ،ويقوـ ْتقهموصبلح أعرىم.
(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)
(٘)

الذىيب " تذريخ اإلتسبلـ ووفيذت ادلشذىَت واألعبلـ "(ٔ)٘ٓ /
عهدي رزؽ "السَتة النةوية ُب ضوء ادلصذدر األصلية "صٓٔٔ.
وىي قرية بينهذ وبُت اجلحفة عذ يلي ادلدينة ثبلثة وعشروف عيبليذقوت الةغدادي "ععجم الةلداف " (ٔ/
.)ٜٚ
عةد ادللك بن ىشذـ "السَتة النةوية البن ىشذـ "(ٔ .)ٔٙٛ /بذخاصذر وتصرؼ.
الذىيب " تذريخ اإلتسبلـ ووفيذت ادلشذىَت واألعبلـ " (ٔ.)٘ٔ،٘ٓ /

( )ٙالرازي "عفذتيح الغيب "(ٖٔ )ٜٔٙ /بذخاصذر.
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 أف ُب اليام والفقر اناقذص ُب قدر النذس وعكذناهم عذدة( ،فلمذ صذر زلمد -صلوات اهللوعبلئكاو عليو -نةيذ ورتسوال ،وأكرـ اخللق ،عع ىذين الوصفُت ،كذف ذلك قلةذ للعذدة ،فكذف عن
()5
جنس ادلعجزات)
المعلم الثاني :الهداية من الضالل.
قذؿ تعذىل :ﱡﭐ ﲕ ﲖ ﲗ ﱠ الضحىٚ :
()1
(عطف على عذ يقاضيو اإلنكذر السذبق ،أو على ادلضذرع ادلنفي بلم داخل ُب حكمو).
وضل ُب ععنذىذ اللغوي يعٍت( :ضل الشيء وأضلو ،أي أضذعو وأىلكو .يقذؿ أُ ِض ًل ادليت ،إذا
()1
ُدفن)
وُب ادلفردات( :الضبلؿ :العدوؿ عن الطريق ادلساقيم ،ويضذده اذلداية ،)1( ).وىذا ادلعٌت
احلقيقي للضبلؿ؛ زلذؿ على األنةيذء ٚتيعذ ألهنم؛ (ععصوعوف قةل النةوة عن اجلهل بذهلل تعذىل
()1
وصفذتو والاشكيك ُب أي شيء عن ذلك)
وواقع حذؿ النيب – صلوات اهلل وعبلئكاو عليو-يشهد ٔتخذلفاو حقيقة الضبلؿ ،ويشهد على
ذلك قوعو أنفسهم.
قذؿ القذضي عيذض( :إف قريشذ قد رعت نةينذ-صلوات اهلل وعبلئكاو عليو-بكل عذ افًتتو..
وعَت كفذر األعم أنةيذءىذ بكل عذ أعكنهذ ،واخالقاو شلذ نص اهلل تعذىل عليو .أو نقلو إلينذ الرواة ..ومل
صلد ُب شيء عن ذلك تعيَتا لواحد عنهم برفضو آذلاو ،وتقريعو بذعو بًتؾ عذ كذف قد جذععهم عليو.
ولو كذف ىذا ..لكذنوا بذلك عةذدرين وباَلونِو ُب ععةوده زلاجُت ..ولكذف توبيخهم لو بنهيهم عمذ
كذف يعةد قةل أفظع وأقطع ُب احلجة عن توبيخو بنهيهم عن تركهم آذلاهم ،وعذ كذف يعةد آبذؤىم
عن قةل.
ففي إيةذقهم على اإلعراض عنو دليل على أهنم مل جيدوا تسةيبل إليو ..إذ لو كذف لنقل وعذ

(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)

الزحيلي " الافسَت ادلنَت ُب العقيدة والشريعة وادلنهج " (ٖٓ )ٕٜٛ /ػ
األلوتسي " روح ادلعذٍل " ( ٘ٔ.)ٖٛٔ /
اجلوىري " الصحذح تذج اللغة وصحذح العربية " عذدة ضلل ( ٘.)ٔٚٗٛ /
الراغب " ادلفردات ُب غريب القرآف " بذب ضل ص .ٜ٘ٓ

(٘) القذضي عيذض " الشفذ ْتقوؽ ادلصطفى " (ٕ.)ٕ٘ٚ/
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تسكاوا عنو).
ولقد حذجهم القرآف الكرَل ُب ذلك فقذؿ تعذىل :ﭐﱡﭐ ﱬ ﱭ ﱮ

ﱯﱰﱱﱲﱳ

ﱼ ﱾ ﱿﱠ يونسٔٙ :
ﱽ
ﱴﱵﱶﱷﱸ ﱹﱺﱻ
وقذؿ تعذىل :ﭐﱡﭐ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﭐﱠ ادللؤعنوفْ ،ٜٙ :تذلو ععهم ونشأتو
بينهم ،وعن أعوره الواضحة واليت ال ٗتفى عليهم.
ولناةُت ادلراد بذلضبلؿ ُب اآلية عن خبلؿ أقواؿ ادلفسرين.
قذؿ اإلعذـ الطربي رواية عن السدي (:كذف على أعر قوعو أربعُت عذعذ) (.)1
(فإف أراد أنو كذف على دينهم وكفرىم ،فمعذذ اهلل؛ فذألنةيذء ععصوعوف قةل النةوة وبعدىذ عن
()1
الكةذئر والصغذئر الشذئنة ،فمذ بذؿ الكفر واجلهل بذلصذنع).
قذؿ اإلعذـ النسفي :ﲕ ﲖ أي (غَت عذمل وال واقف على ععذمل النةوة وأحكذـ
الشريعة وعذ يريقة السمع .ﲗ فعرفك القرآف والشرائع.
وقيل ضل ُب يريق الشذـ حُت خرج بو أبو يذلب فرده إىل القذفلة .وال جيوز أف يفهم بو
عدوؿ عن حق ،أو وقوع ُب غي ،فقد كذف -صلوات اهلل وعبلئكاو عليو -عن أوؿ حذلو إىل نزوؿ
()1
الوحي عليو ععصوعذ عن عةذدة األوثذف وقذذورات أىل الفسق والعصيذف).
وقذؿ أبو حيذف :ﲕ ﲖ( ال ديكن ٛتلو على الضبلؿ الذي يقذبلو اذلدى ،ألف
األنةيذء ععصوعوف عن ذلك.
قذؿ ابن عةذس :ىو ضبللو وىو ُب صغره ُب شعذب عكة ادلكرعةٍ ،ب رده اهلل تعذىل إىل جده.
وقيل :ضبللو عن عرضعاو حليمة-رضي اهلل عنهذ.
وقيل :ضل ُب يريق الشذـ حُت خرج بو عمو أبو يذلب.
ولةعض ادلفسرين أقواؿ فيهذ بعض عذ ال جيوز نسةاو إىل األنةيذء .ولقد رأيت ُب النوـ أٍل أفكر
ُب ىذه اجلملة فأقوؿ على الفور:
ووجدؾ ،أي وجد رىطك ،ضذال ،فهداه بكٍ .ب أقوؿ :على حذؼ عضذؼ ،ضلو :ﲊ
)ٔ( القذضي عيذض " الشفذ باعريف حقوؽ ادلصطفى " (ٕ.)ٕ٘ٛ /
(ٕ) الطربي "جذعع الةيذف ُب تأويل القرآف "(ٕٗ.)ٗٛٛ /
(ٖ) الزسلشري " الكشذؼ عن حقذئق غواعض الانزيل "(ٗ.)ٚٙٛ /
(ٗ) النسفي " عدارؾ الانزيل وحقذئق الاأويل " (ٖ)ٙ٘ٗ،ٙ٘٘/
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ﲋ يوتسف .)5( ٕٛ :على تقدير حذؼ عضذؼ أي وأتسأؿ أىل القرية.
فنرى أف ادلفسرين ٚتيعهم قد اتفقوا على اتساةعذد ععٌت الضبلؿ الذي ضده اذلداية على النيب-
صلوات اهلل وعبلئكاو عليو-واخالفوا ُب ضبللو ٔتعٌت الايو ىل كذف ُب صغره ،أـ ُب شةذبو.
وقد فصل الشيخ الشنقيطي ُب ادلراد بذلضبلؿ عذعة وقذؿ كبلعذ نفيسذ( :لفظ الضبلؿ يطلق
ُب القرآف ،وُب اللغة العربية ثبلثة إيبلقذت:
اإليبلؽ األوؿ :يطلق الضبلؿ عرادا بو الذىذب عن حقيقة الشيء ،فاقوؿ العرب ُب كل عن
ذىب عن علم حقيقة شيء ضل عنو ،وىذا الضبلؿ ذىذب عن علم شيء عذ ،وليس عن الضبلؿ
ُب الدين.
وعنو على الاحقيق  :ﲕ ﲖ ﲗ  ،أي :ذاىةذ عمذ علمك عن العلوـ اليت ال تدرؾ
إال بذلوحي.
وعن ىذا ادلعٌت قولو تعذىل :ﭐﱡ ﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱠ يوٕ٘ :
فقولو  :ﱈ ﱉ ﱊ  ،أي :ال يذىب عنو علم شيء كذئنذ.
واإليبلؽ الثذٍل :وىو ادلشهور ُب اللغة ،وُب القرآف :ىو إيبلؽ الضبلؿ على الذىذب عن
يريق اإلديذف إىل الكفر ،وعن يريق احلق إىل الةذيل ،وعن يريق اجلنة إىل النذر ،وعنو قولو تعذىل:
ﭐﱡﭐ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱠ الفذٖتةٚ :
واإليبلؽ الثذلث :ىو إيبلؽ الضبلؿ على الغيةوبة واالضمحبلؿ ،تقوؿ العرب :ضل الشيء
إذا غذب واضمحل ،وعنو قوذلم :ضل السمن ُب الطعذـ ،إذا غذب فيو واضمحل) (.)1
وايبلقذت الشيخ ال شنقيطي جيمع عذ ذكره ادلفسروف عن أقواؿ ُب تفسَت اآلية عن حيث
اإليبلؽ األوؿ – وىو الصحيح حسب علمي-والثذلث ٔتذ ذىب فيو بعضهم عن أقواؿ.
وااليبلؽ األوؿ ىو الذي ٘تيل إليو النفس؛ ألنو -صلوات اهلل وعبلئكاو عليو-كذف ضذال عن
ععرفة القرآف وتفذصيل اإلديذف ،فهداه اهلل تعذىل إليهم ،وىدى بو خلق كثَت عن النذس.
وىذا عن أعظم أنواع العطذء ،ألف كل النذس ضذؿ إال عن ىداه اهلل ،فمذ ظنك ٔتن أخذه اهلل
تعذىل عن الضبلؿ فهداه؛ ليكوف أعظم ىذد للنذس ٚتيعذ.

(ٔ) أبو حيذف " الةحر احمليط ُب الافسَت " (ٓٔ.)ٜٗٚ/
(ٕ) الشنقيطي " أضواء الةيذف ُب إيضذح القرآف بذلقرآف " ( )ٜٔ،ٜٓ /ٙػ
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المعلم الثالث :االغناء من الفقر.
قذؿ تعذىل :ﭐﱡ ﭐ ﲙ ﲚ ﲛﱠ الضحىٛ :
(والعيلة والعذلة :الفذقة ،يقذؿ :عذؿ يعيل عيلة وعيوال ،إذا افاقر ،)5( ).و(عذئبل :فقَتا.
()1
والعذئل :الفقَت كذف لو عيذؿ ،أو مل يكن .يقذؿ :عذؿ الرجل ،إذا افاقر .وأعذؿ :إذا كثر عيذلو).
وقد اخالف ادلفسروف ُب ادلراد بذلغٌت ُب قولو :فأغٌت. 
()1
الرأي األوؿ :ادلراد بو الغٌت على حقيقاو :أي؛ (فقَتا فأغنذؾ ٔتذؿ خدجية ٍب بذلغنذئم).
والرأي الثذٍل :أف ادلراد بذلغٌت ىو :القنذعة والرضذ ،أي( :فرضذؾ ٔتذ أعطذؾ عن الرزؽ ذىب
()1
إىل غٌت النفس ،)1( ).وقذؿ اجلزائري (:فأغنذه اهلل تعذىل بغٌت القنذعة فلم ديد يده ألحد قط).
()6
وقذؿ الفراء( :ومل يكن الغٍت عن كثرة ادلذؿ؛ ولكن اهلل تعذىل رضذه ٔتذ أتذه).
وىذه ىي حقيقة الغٌت اليت أخرب عنهذ ادلصطفى -صلى اهلل عليو وتسلم -فيمذ رواه أبو ىريرة
رضي اهلل عنو-قذؿ :قذؿ رتسوؿ اهلل -صلوات اهلل وعبلئكاو عليو( :ليس الغٌت عن كثرة العرض،()1
ولكن الغٌت غٌت النفس).
وقد تواترت األخةذر بأف النيب -صلوات اهلل وعبلئكاو عليو -كذف يعيش على الكفذؼ:
ُب ادلأكل.
فقد أخربت السيدة عذئشة-رضي اهلل عنهذ-أهنم كذنوا يعيشوف على األتسودين ،وال يوقد ُب
بيوهتم نذرا حىت ثبلث أىلة.
فعن عروة عن عذئشة -رضي اهلل عنهذ-قذلت لعروة( :ابن أخيت ،إف كنذ لننظر إىل اذلبلؿ
ثبلثة أىلة ُب شهرين ،وعذ أوقدت ُب أبيذت رتسوؿ اهلل  نذر فقلت :وعذ كذف يعيشكم؟ قذلت:
(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)
(٘)
()ٙ
()ٚ

اجلوىري " الصحذح تذج اللغة وصحذح العربية " عذدة عيل (٘.)ٜٔٚٚ /
ابن قايةة " غريب القرآف " ص .ٜٗ٘
الةغوي " ععذمل الانزيل ُب تفسَت القرآف " (.)ٗ٘ٙ /ٛ
ابن َزَعنُِت "تفسَت القرآف العزيز " (٘.)ٕٔٗ /
اجلزائري "أيسر الافذتسَت لكبلـ العلي الكةَت "(٘.)٘ٛٙ /
الفراء "ععذٍل القراف " (ٖ.)ٕٚٗ /
الةخذري ُب صحيحو  ،كاذب الرقذؽ ،بذب الغٌت غٌت النفس ( )ٜ٘/ٛرقم ح  .ٙٗٗٙوعسلم ُب
صحيحو ،كاذب الزكذة- ٗٓ -بذب ليس الغٌت عن كثرة العرض )ٕٚٙ/ٕ(-رقم ح ٔ٘ٓٔ
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األتسوداف؛ الامر وادلذء ،إال أنو قد كذف لرتسوؿ اهلل  جَتاف عن األنصذر ،فكذف ذلم عنذئح (،)5
وكذنوا دينحوف رتسوؿ اهلل  عن أبيذهتم فيسقينذ) (.)1
وُب ادللةس:
كذف -صلوات اهلل وعبلئكاو عليو -يلةس عذ تيسر لو عن اللةذس فكذف عن (ىديو ُب اللةذس
أف يلةس عذ تيسر عن اللةذس عن الصوؼ تذرة والقطن تذرة والكاذف تذرة.
وكذف غذلب عذ يلةس ىو وأصحذبو-رضي اهلل عنهم-عذ نسج عن القطن ،ورٔتذ لةسوا عذ نسج
عن الصوؼ والكاذف) ( ،)1وىذا عن لطف عشرتو وحسن خلقو.
فعن عذئشة-رضي اهلل عنهذ-قذلت( :توُب النيب -صلوات اهلل وعبلئكاو عليو -ودرعو عرىونة
عند يهودي بثبلثُت صذعذ عن شعَت) (.)1
(فهذه ثبلث عنن هلل تعذىل عنًهذ على رتسولو-صلوات اهلل وعبلئكاو عليو-وذ ّكره هبذ ،اعانذف
()1
الاكرَل والاعظيم وليس اعانذف الاحقَت واإلزراء).
احلكمة عن ذكر تلك النعم:
ترجع إىل عدة أتسةذب عنهذ:
ٔ-ليوقن أف اهلل تعذىل ععو حيويو بنعمو وعطذيذه ،وأنو عذ تركو ولن يًتكو.
ٕ-ليخزي الكذفرين ودينعهم عن فرحاهم ُب فًتة انقطذع الوحي عن النيب-صلوات اهلل
وعبلئكاو عليو -بوصلو لنةيو عرة أخرى ،وباعداد ىذه النعم عليو.
ٖ-يعدد اهلل تسةحذنو وتعذىل نعمو ادلذضية على نةيو – صلوات اهلل وعبلئكاو عليو -ليسادؿ
(ٔ) ٚتع عنيحة وىي :نذقة أو شذة تعطيهذ غَتؾ ليحالةهذ ٍب يردىذ عليك وقد تكوف ادلنيحة عطية ،العيٍت "
عمدة القذري شرح صحيح الةخذري " (ٖٔ)ٕٔٚ/
(ٕ)

(ٖ)
(ٗ)
(٘)

الةخذري ُب صحيحو -كاذب الرقذؽ-بذب :كيف كذف عيش النيب -صلى اهلل عليو وتسلم -وأصحذبو،
وٗتليهم عن الدنيذ – ( )ٜٚ /ٛح رقم .ٜٙٗ٘ :وعسلم ُب صحيحو -كاذب الزىد والرقذئق-
(ٗ )ٕٕٖٛ/ح رقم.ٕٜٕٚ:
ابن القيم " زاد ادلعذد ُب ىدي خَت العةذد " (ٔ )ٖٔٛ ،ٖٔٚ /بذخاصذر يسَت.
الةخذري ُب صحيحو– كاذب اجلهذد والسَت-بذب عذ قيل ُب درع النيب -صلى اهلل عليو وتسلم-والقميص ُب
ُب احلرب– (ٗ )ٗٔ /ح رقم.ٕٜٔٙ :
رللة اجلذععة اإلتسبلعية بذدلدينة ادلنورة – العدد -٘ٛبعنواف :رتسذئل مل ٖتملهذ الربيد-للشيخ عةد الرؤوؼ
اللةدي-بكلية الشريعة بذجلذععة اإلتسبلعية-ص.ٕ٘ٚ
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هبذ على نعمو القذدعة.
(فعدد عليو نعمو وأيذديو ،وأنو مل خيلو عنهذ عن أوؿ تربية واباداء نشئو ،ترشيحذ دلذ أراد بو،
ليقيس ادلًتقب عن فضل اهلل تعذىل على عذ تسلف عنو؛ لئبل ياوقع عنو إال احلسٌت وزيذدة اخلَت
والكراعة ،وال يضيق صدره وال يقل صربه) (.)5
وال شك أف النعم اليت أنعم اهلل تعذىل هبذ على نةيو -صلوات اهلل وتسبلعو عليو -عن أعظم
أنواع العنذية اإلذلية بذلرتسوؿ -صلوات اهلل وعبلئكاو عليو -عنذ نشأتو.
املطلب الثاني :تعداد نعه اهلل تعاىل على نبيه -صلوات اهلل ومالئكته عليه -
في سورة الشرح.
يعدد اهلل تعذىل آالءه ونعمذءه على نةيو-صلوات اهلل وعبلئكاو عليو-فةعد أف خامت تسورة
الضحى بذألعر لنةيو-صلوات اهلل وعبلئكاو عليو-بذلاحديث بذلنعمةً ،بُت اهلل تعذىل ُب ىذه السورة
أف عن النعم؛ شرح الصدر ،ووضع الوزر ،ورفع الذكر.
ويامثل ُب قولو تعذىل :ﱡﭐ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﱁ ﱂ
ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇﱠ الشرحٗ-ٔ :
المعلم األول :شرح الصدر .قذؿ تعذىل  :ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ .
واتكلم عن ادلقصود بشرح الصدر ادلراد بو ُب ىذه اآلية؛ ىو الشرح احلقيقي ُب يفولة النيب-
صلوات اهلل وعبلئكاو عليو-وال عذنع عن أف يكوف ادلراد عن اآلية أيضذ :شرح صدره الشريف ُب
كربه بعد تلقي الرتسذلة.
وقد ثةت لو-صلوات اهلل وعبلئكاو عليو-شرح صدره عرة أخرى ليلة اإلتسراء وادلعراج.
وقد صذحب ىذا الشرح احلقيقي الشرح ادلعنوي عن فاح صدره وبشذرتو لاحمل أعةذء الرتسذلة.
والشرح لغة عن( :شرح :الشرح والاشريح :قطع اللحم عن العضو قطعذ ،وقيل :قطع اللحم
على العظم قطعذ ،وشرح الشيء يشرحو شرحذ ،وشرحو :فاحو وبينو وكشفو .وشرح اهلل صدره لقةوؿ
اخلَت يشرحو شرحذ فذنشرح :وتسعو لقةوؿ احلق فذتسع ،)1( ).فيشمل الاعريف اللغوي :الشرح
احلقيقي وادلعنوي.
قذؿ الراغب( :وأصل الشرح :بسط اللحم وضلوه يقذؿ :شرحت اللحم ،وشرحاو ،وعنو شرح
(ٔ) الزسلشري "الكشذؼ عن حقذئق غواعض الانزيل " (ٗ.)ٚٙٚ /
(ٕ) ابن عنظور "لسذف العرب" فصل الشُت (ٕ.)ٜٗٚ /
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الصدر ،وىو بسطو بنور إذلي ،وتسكيناو عن جهة اهلل ،وروحة عنو) ( .)5وقد اتفق الراغب ُب تعريفو
للشرح عع الشرح ُب اللغة ،ويشمل أيضذ الشرح احلقيقي والشرح ادلعنوي .وقد شذع اتساعمذؿ كلمة
()1
شرح ُب السرور والسعذدة فيقذؿ( :شرح قلةو بكذا أي :تسره)
آراء ادلفسروف ُب ادلراد بذلشرح:
وقد اخالف ادلفسروف ُب ععٌت الشرح على ثبلثة آراء:
األوؿ :شرح ععنوي :كمذ قذؿ اإلعذـ الطربي ُب ععٌت الشرح( :اذلدى واإلديذف بذهلل ،وععرفة
()1
احلق).
وذىب إىل ىذا الرأي ابن عطية ،وذكر أنو قوؿ اجلمهور وىو( :أف شرح الصدر ادلذكور ىو
()1
تنويره بذحلكمة وتوتسيعو لالقي عذ يوحى إليو).
()1
وُب الةخذري عن ابن عةذس( :شرح اهلل صدره لئلتسبلـ).
ويامثل الشرح ادلعنوي ُب( :اإلنعذـ عليو بكل عذ تطمح إليو نفسو الزكية عن الكمذالت
وإعبلعو برضى اهلل تعذىل عنو وبشذرتو-صلوات اهلل وتسبلعو عليؤ-تذ تسيحصل للدين الذي جذء بو
()6
عن النصر).
الثذٍل :شرح حسي :وىو عذ كذف عن شق صدره الشريف ُب يفولاو حقيقة.
حذدثة شق الصدر:
وقعت للنيب -صلوات اهلل وعبلئكاو عليو -وىو ُب بذدية بٍت تسعد .فعن أنس-رضي اهلل عنو
أف رتسوؿ اهلل -صلوات اهلل وعبلئكاو عليو ( -أتذه جربيل وىو يلعب عع الغلمذف ،فأخذهفصرعو ،فشق عن قلةو ،فذتساخرج عنو علقة فقذؿ :ىذا حظ الشيطذف عنكٍ ،ب غسلو ُب يست

(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)
(٘)

الراغب " ادلفردات " بذب شرح-ص ٕٔٙ
األلوتسي " روح ادلعذٍل ُب تفسَت القرآف العظيم والسةع ادلثذٍل " (٘ٔ )ٖٛ٘ /ػ
الطربي "جذعع الةيذف ُب تأويل القرآف " (ٕٗ .)ٜٖٗ /وابن عثيمُت ُب تفسَته " تفسَت جزء عم " ص
ٕٔٗ ،والزجذج ُب "ععذٍل القرآف "(٘.)ٖٗٔ /
ا بن عطية "احملرر الوجيز ُب تفسَت الكاذب العزيز " (٘ )ٜٗٙ /ػ
الةخذري ُب صحيحو "كاذب تفسَت القرآف " بذب {عذ ودعك ربك وعذ قلى} [الضحى.)ٕٔٚ/ٙ(-ٖ:

( )ٙالطذىر ابن عذشور " الاحرير والانوير " (ٖٓ)ٗٓٛ /
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عن ذىب ٔتذء زعزـٍ ،ب ألعو ٍب أعذده ُب عكذنو ،وجذء الغلمذف يسعوف إىل أعو  -يعٍت ظئره (- )5
فقذلوا :إف زلمدا قد قال ،فذتساقةلوه وىو عناقع اللوف ،قذؿ أنس :وقد كنت أرى أثر ذلك ادلخيط
ُب صدره)(.)1
وقد ذكر الذىيب (أف جربيل شرح صدره عرتُتُ :ب صغره ،ووقت اإلتسراء بو) (.)1
والعجب أف صلد عن ينكر حذدثة شق صدره الشريف عن بعض ادلساشرقُت عثل عوير (،)1
الذي أنكر حذدثة شق الصدر وعرب عنهذ بأهنذ( :عةذرة عن نوبة عصةية) ( ،)1بل واألعجب أف صلد
()6
صلد عن تأثر هبم عن ادلسلمُت وتسذروا على خطذىم ،عثل الكذتب :زلمد حسُت ىيكل ُب كاذبو
(ٔ )6تذ خيذلف ادلشهور ،ويافق عع أقواؿ ادلساشرقُت.
عع أف (قصة شق الصدر ال ٗتذلف العقل عن جهة كوهنذ ٘تت دوف إراقة دـ ،والاأعت دوف
آالت يةية ،فإف العلم احلديث يلؤيد ذلك ويصدقو) (.)1
وعذ جيب على ادلسلم ٕتذه حذدثة شق الصدر:
 أف يقف أعذـ القدرة اإلذلية عصدقذ؛ ألهنذ فوؽ إدراؾ العقل. ال يُصرؼ الكبلـ على غَت حقيقاو إذا ثةات صحة الرواية.قذؿ ابن حجر( :إف ٚتيع عذ ورد ُب شق صدره ،واتساخراج القلب ،وغَت ذلك عن األعور
اخلذرقة للعذدة شلذ جيب الاسليم لو دوف الاعرض لصرفو عن حقيقاو؛ لصبلحية القدرة فبل يساحيل
شيء عن ذلك) (.)8
(ٔ) والظئر :ادلرضعة غَت ولدىذ ،ابن عنظور ُب لسذف العرب – فصل الظذء ادلعجمة.)٘ٔ٘/ٗ(-
(ٕ) أخرجو عسلم ُب صحيحو-كاذب اإلديذف -بذب اإلتسراء برتسوؿ اهلل -صلى اهلل عليو وتسلم -إىل السمذوات
وفرض الصلوات – (ٔ )ٔٗٚ /ح رقم ٕ.ٔٙ
(ٖ) الذىيب "تذريخ اإلتسبلـ ووفيذت ادلشذىَت واألعبلـ " (ٔ.)ٜٗ /
(ٗ) ىو ادلساشرؽ وليم عوير ٖٕٖٔ – Sir William Muir :ىػ =  ٜٔٓ٘- ٜٔٛٔـ)
عساشرؽ بريطذٍل .إتسكالندي األصل ،أعضى حيذتو ُب خدعة احلكوعة الربيطذنية ،قذـ بعمل دراتسذت حوؿ
حيذة النيب زلمد واخلبلفة اإلتسبلعية ادلةكرة .وتوىل إدارة جذععة إد نربة .الزركلي ُب كاذبو األعبلـ ()ٕٔٗ/ٛ
(٘) انظر كاذب Life of Mohammed from the original sources ,1\P 176
( )ٙزلمد حسُت ىيكل " حيذة زلمد " ص ٕٔٔ.
( )ٚالشربيٍت "رد شةهذت حوؿ عصمة النيب صلى اهلل عليو وتسلم ُب ضوء السنة النةوية الشريفة" ص ٔ.ٕٜ
( )ٛابن حجر-فاح الةذري بشرح صحيح الةخذري )ٕ٘ /ٔ٘(-ح رقم .ٖٛٛٚ
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احلكمة عن شق صدره الشريف:
ٔ -أف حذدثة شق صدره الشريف كذنت إلزالة حظ الشيطذف عنو بداللة الرواية.
ٕ-الاهيئة للعصمة واإلعداد لاحمل الرتسذلة عنذ يفولاو؛ ليكوف أقرب إىل إديذف النذس بو.
يقوؿ الةويي( :إهنذ عملية تطهَت ععنوي لكنهذ اٗتذت ىذا الشكل ادلذدي احلسي ليكوف فيو
ذلك اإلعبلف اإلذلي بُت أبصذر النذس وأمسذعهم) (.)1
ٖٖ-تصُت وحفظ اهلل تعذىل لنةيو زلمد-صلوات اهلل وعبلئكاو عليو-عن نزغ الشيذيُت.
ٗ-زيذدة اليقُت؛ فمع أف اهلل تعذىل قذدرا على أف ديلئ قلةو الشريف إديذنًذ وحكمة بغَت شق،
وإمنذ كذنت حذدثة شق الصدر الشريف ألجل( :الزيذدة ُب قوة اليقُت؛ ألنو-صلوات اهلل وعبلئكاو
عليو-أعطى برؤية شق بطنو ،وعدـ تأثره بذلك ،عذ أعن ععو عن ٚتيع ادلخذوؼ ،فكمل لو-صلوات
اهلل وعبلئكاو عليو-بذلك عذ أريد عنو عن قوة اإلديذف بذهلل عز وجل وعدـ اخلوؼ شلذ تسواه ،فلذلك
كذف -صلوات اهلل وتسبلعو عليو -أشجع النذس ،وأعبلىم حذالً وعقذالً) (ٖ).
الثذلث :اجلمع بُت احلسي وادلعنوي :فذهلل تعذىل (شرحو حقيقة حسية؛ حُت كذف عند ظئره(،)1
ظئره( ،)1وحُت أتسري بو ،وشرحو ععٌت؛ حُت ٚتع لو الاوحيد ُب صدره والقرآف ،وعلمو عذ مل يكن
يعلم ،وشرحو حُت خلق لو القةوؿ لكل عذ ألقى إليو والعمل بو ،وذلك ىو ٘تذـ الشرح) (.)1
واألوىل العموـ ذلذا ادلعٌت واجلمع بُت الشرح احلقيقي وادلعنوي.
واآلية ٖتامل ادلعنيُت؛ فذلشرح احلسي نشأ عنو والزعو شرح ععنوي.
دؿ على ععجزة كربى حدثت؛ لادؿ على حدث
والشرح تسواء كذف حسيذ أو ععنويذ فقد ً
عظيم وىو هتيئة النيب -صلوات اهلل وعبلئكاو عليو-لاحمل عذ أُعد لو.
وال عنذفذة بُت أقواؿ ادلفسرين فكلهذ يكمل بعضهذ بعضذ .فذهلل تعذىل شرح صدر نةيو-صلوات
اهلل وعبلئكاو عليو-حقيقة وععٌت؛ ليجمع بُت ادلذديذت والروحذنيذت.
ص الصدر دوف غَته عن األعضذء.
و ُخ ّ
()5

(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)

تسةق ٗترجيو-ص ٘.ٔٛ
الةويي " فقو السَتة النةوية "صٕ٘.
رد شةهذت حوؿ عصمة النيب -صلى اهلل عليو وتسلمُ-ب ضوء السنة النةوية الشريفة-صٔٔٔ.
عرضعاو .ابن عنظور-لسذف العرب – فصل الظذء ادلعجمة.)٘ٔ٘/ٗ(-

(٘) ابن العريب-أحكذـ القرآف.)ٕٗٔ /ٗ(-
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عرب بذلصدر وادلراد بو القلب ،والقلب ىو ادلهيمن وادلسيطر على كل األعضذء ،فةصبلحو
تصلح كل األعضذء ،وبفسذده تفسد كل األعضذء .فعن عذعر( )5قذؿ :مسعت النعمذف بن بشَت -
رضي اهلل عنهمذ-قذؿ :قذؿ رتسوؿ اهلل-صلوات اهلل وعبلئكاو عليو...( :أال وإف ُب اجلسد عضغة:
إذا صلحت صلح اجلسد كلو ،وإذا فسدت فسد اجلسد كلو ،أال وىي القلب) (.)1
فنص تعذىل على ذلك ُب قولو تعذىل :ﭐﱡﭐﲀ ﲁ ﲂ ﲃ
وىو :عوين الوتسوتسة ً
ﲄﱠ النذس٘ :
وقد أخربنذ اهلل تعذىل بأف؛ الشيطذف اخلنذس ياخذ الصدر زلبل للوتسوتسة لياسلط عن خبللو
على بقية أعضذء اجلسد ،وبذخلبلص عن ىذا العدو ؤتجرد تطهَت ادلكذف عنو ينشرح الصدر.
ﱉ
ﱈ
وشرح الصدر عن أعظم النعم قذؿ تعذىل :ﭐﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ
ﱕﱗﱘﱙ
ﱖ
ﱊﱋ ﱌ ﱍﱎﱏﱐﱑﱒﱓ ﱔ

ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱠ األنعذـٕٔ٘ :
وقد كذف عن دعذء األنةيذء-عليهم الصبلة والسبلـ ،قذؿ تعذىل حكذية عن عوتسى :ﱡﭐ ﲦ
ﲧ ﲨ ﲩ ﲪﱠ يوٕ٘ :
المعلم الثاني :رفع الثقل.
قذؿ تعذىل:ﱡ ﲱ ﲲ ﲳ ﱁ ﱂ ﱃﱠ الشرحٖ-ٕ :
(وضع :الواو والضذد والعُت :أصل يدؿ على اخلفض للشيء وحطو) (.)1
وادلراد بو ُب اآلية :حططنذ عنك.
()1
و(الوزر :ادللجأ ،وأصل الوزر اجلةل ادلنيع ،وكل ععقل وزر)  ،و(الوزر :ادللجأ .وأصل الوزر
اجلةل .والوزر :اإلٍب ،والثقل ،والكذرة ( ،)1والسبلح) (.)5
(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)

عذعر ُب رواية الةخذري مسع عن النعمذف بن بشَت ،وُب رواية عسلم الذي مسع احلديث عن النعمذف بن بشَت
ىو اإلعذـ الشعيب.
الةخذري " صحيح الةخذري " كاذب -بذب فضل عن اتساربأ لدينو )ٕٓ/ٔ(-ح رقم ،ٕ٘ :وعسلم ُب
صحيحو-كاذب -بذب أخذ احلبلؿ وترؾ الشةهذت )ٕٜٔٔ/ٖ(-ح رقم.ٜٜٔ٘ :
ابن فذرس " ععجم عقذييس اللغة " بذب الواو والضذد وعذ يثلثهمذ.)ٔٔٚ /ٙ(-
ابن عنظور "لسذف العرب " فصل الواو.)ٕٕٛ/٘(-

(٘) والكذرة :عذ حيمل على الظهر عن الثيذب ،اجلوىري ُب الصحذح-عذدة كور.)ٛٔٓ/ٕ(-
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فنرى أف فذلوزر جيمع ادلعٌت اللغوي ُب ععنيُت:
األوؿ :االٍب.
الثذٍل :الثقل ،والذي يشامل على :ادللجأ ،والكذرة ،والسبلح.
وعنو :قولو تعذىل :ﱡﲁ ﲂ ﲃ ﲄﱠ زلمدٔ ،ٗ :تعٌت( :ثقلهذ عن تسبلح وضلوه) (.)1
وعنو( :ادللجأ ُب قولو تعذىل :ﱡﲭ ﲮ ﲯﱠ القيذعة ،ٔٔ :وعنو ُمسي وزير ادللك ألنو يلجأ إليو
ُب األعور) (.)1
فإف كذف ادلراد بذلوزر الثقل ( )1فيكوف ادلعٌت :أنو ُب بداية نزوؿ الوحي على النيب -صلوات
اهلل وعبلئكاو عليو – كذف النيب ُجيهد عن الوحي ،فكذف عن الضروري عن فًتة انقطذع للوحي لاخف
عشقة الوحي عن النيب -صلوات اهلل وعبلئكاو عليو -حىت اشاذؽ لو النيب -صلوات اهلل وعبلئكاو
عليو-وىدأ عذ كذف يعذنيو عن ثقل الاحمل عن الوحي .فزاؿ ثقل االلاقذء ،وبقيت حبلوة اللقذء.
فذلوزر ىو :احلمل الثقيل الذي كذف ياحملو النيب-صلوات اهلل وعبلئكاو عليو-عند نزوؿ
الوحي .فهو يشمل أثقذؿ النةوة ٚتيعهذ ٔتذ فيهذ بداية نزوؿ الوحي.
وقد فسر اإلعذـ ادلذوردي بأف الوزر ىو الثقل ُب أحد قوليو بقولو( :وُب أصل الوزر وجهذف:
أحدمهذ :أصلو الثقل ،عن قولو" :ﱡﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﱁ ﱂ ﱃﱠ "أي :وحططنذ
()1
عنك ثقلك)  .عن أعةذء الاةليغ والاةُت حىت جعلو عليك ُب تسهولة ولُت .وذلذا قذؿ تعذىل :ﱡﱉ
ﱊ ﱋ ﱌﱠ]الشرح[٘ :
(وإتسنذد أنقض إىل الوزر رلذز عقلي ،وتعدى إىل الظهر تةع لاشةيو ادلشقة بذحلمل) (.)6
وإف كذف ادلراد بذلوزر اإلٍب ( )1فيكوف ادلراد بو :صغذئر الذنوب دوف الكةذئر ،وتكوف ُب أعورىم
(=ٔ)
(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)
(٘)
()ٙ
()ٚ

اجلوىري " الصحذح تذج اللغة وصحذح العربية " (ٕ.)ٛٗ٘ /
الشنقيطي " أضواء الةيذف " (.ٜ٘ٚ٘/ٛ
ادلذوردي " النكت والعيوف " (ٕ.)ٜٔٙ/
وىو رأي عرجوع يُذكر ُب أقواؿ ادلفسرين.
ادلذوردي " النكت والعيوف " (ٕ.)ٜٔٙ /
ابن عذشور " الاحرير والانوير " (ٖٓ.)ٗٔٓ/
وىو عذ ذىب إليو ٚتهور ادلفسرين عثل :الطربي ُب تفسَته – (ٕٔ ،)ٕٙٚ/والقرييب ُب تفسَته – (ٕٓ
 ،)ٕٚ/والشوكذٍل ُب تفسَته – (٘ ،)٘ٛٗ/وااللوتسي ُب تفسَته – (٘ٔ.)ٖٛٛ،ٖٜٛ/
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الدنيوية كةشر ،ال ُب األعور الدينية عن نذحية الاةليغ والرتسذلة ألهنم فيهذ ععصوعوف.
قذؿ شيخ اإلتسبلـ ابن تيمية( :فإف اآليذت الدالة على نةوة األنةيذء-عليهم الصبلة والسبلـ-
()5
دلت على أهنم ععصوعوف فيمذ خيربوف بو عن اهلل تعذىل)
أعذ ُب أعورىم الدنيوية كةشر؛ فهم ععصوعوف عن الكةذئر دوف الصغذئر.
فبل عذنع عن وقوع صغذئر الذنوب عن األنةيذء والرتسل -عليهم الصبلة والسبلـ-وىذا عذىب
كثَت عن السلف عن الصحذبة والاذبعُت.
قذؿ شيخ اإلتسبلـ ابن تيمية( :األنةيذء ععصوعوف عن الكةذئر دوف الصغذئر ىو قوؿ أكثر
علمذء اإلتسبلـ وٚتيع الطوائف وقوؿ أكثر أىل الافسَت واحلديث والفقهذء؛ بل مل ينقل عن السلف
واألئمة والصحذبة-رضي اهلل عنهم-والاذبعُت وتذبعيهم إال عذ يوافق ىذا القوؿ) (.)1
وىو عذ نطق بو نص القرآف الكرَل ُب قولو تعذىل :ﱡﲡ ﲢﲣﲤﱠ يؤٕٔ :
()1
غض عن عقذعهم ،ألهنذ ذنوب ال يصروف
وحديث الشفذعة ظذىر ُب ذلك ،وليس ُب ىذا ُ
يصروف عليهذ؛ بل ينةههم اهلل تعذىل هبذ؛ فيسذرعوف بذلاوبة عنهذ ،وال يٌقروف عليهذ؛ بل حذذلم بعدىذ
أًب وأكمل.
وقد عذتب اهلل تعذىل نةينذ-صلوات اهلل وعبلئكاو عليوُ-ب عوضوعذت ذكرىذ القرآف الكرَل
عنهذ:
 ععذتةاو-صلوات اهلل وعبلئكاو عليوُ-ب الصحذيب اجلليل عةد اهلل ابن أـ عكاوـ ُب تسورة()1
عةس.
 ععذتةاو -صلوات اهلل وعبلئكاو عليوُ-ب ٖترديو على نفسو عذ أحلو اهلل تعذىل لو ُب تسورة()1
الاحرَل.
(ٔ) ابن تيمية " رلموع الفاذوى " (.)ٚ/ٔٛ
(ٕ) ابن تيمية " رلموع الفاذوى " (ٗ )ٖٜٔ/بذخاصذر يسَت.
(ٖ) الةخذري " صحيح الةخذري " كاذب الاوحيد– بذب كبلـ الرب عز وجل يوـ القيذعة عع األنةيذء وغَتىم-
( )ٔٗٙ/ٜح رقم ،ٚ٘ٔٓ :وعسلم ُب صحيحو-كاذب -بذب أدٌل أىل اجلنة عنزلة فيهذ )ٕٔٛ/ٔ(-ح
رقم.ٖٕٙ :
(ٗ) اآليذت ٔٔٓ:
(٘) اآليذتٕ:ٔ.
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 ععذتةاو-صلوات اهلل وعبلئكاو عليوُ-ب أتسرى بدر ُب تسورة األنفذؿ.واهلل تعذىل يعذتب أنةيذءه ورتسلو-صلوات اهلل وتسبلعو عليهم -على قدر عنزلاهم ،وىم قد
رضوا ٔتذ عذتةهم اهلل تعذىل فيو؛ فاذبوا واتساغفروا ،فاذب عليهم وغفر ذلم ،وقد أخرب اهلل تعذىل عن
ذلك ُب قولو تعذىل :ﭐﱡﭐﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ
ﱕﱠ الفاحٕ:
وعلى ىذا القوؿ :فقد وصفت ذنوب النيب-صلوات اهلل وعبلئكاو عليو-بذلثقل عع أهنذ عن
الصغذئر ،وذلك لكثرة ٖتسره عليهذ واتساغفذره عنهذ ،وشدة خشياو عن اهلل تعذىل وإنذباو إليو .فقد
روي عن أيب ىريرة-رضي اهلل عنو-قذؿ :مسعت رتسوؿ اهلل-صلوات اهلل وعبلئكاو عليو-يقوؿ( :واهلل
()1
إٍل ألتساغفر اهلل وأتوب إليو ُب اليوـ أكثر عن تسةعُت عرة)
والذي ٘تيل إليو النفس :أنو ال عذنع عن تفسَت الوزر بذإلٍب ،وتفسَته كذلك بذلثقل ،وادلعٌت
يسعهمذ.
فافسَت الوزر يراد بو اإلٍب ُب عواضع ( ،)1وىو الغذلب ،وكذلك تفسَت الوزر بذلثقل ُب عواضع
يثقل فيهذ احلِمل ،وىي كثَتة يوؿ فًتة الاةليغ.
وحيذة النيب – صلوات اهلل وعبلئكاو عليو -عليئة بذدلثقبلت ُب ٖتمل أعةذء الدعوة.
(وادلطذلع لسَتة زلمد-صلوات اهلل وعبلئكاو عليو-يرى عن يةيعة حيذتو اخلذصة؛ صبلبة
ادلعدف الذي صيغ عنو بدنو صيذغة أعجزت العمذلقة ،وأعكنت صذحةو عن أف حيمل أعةذء احليذة،
()1
وعشذؽ اجلهذد ،وعشقة العيش ،وىو عناصب عقداـ).
وعلى ذلك؛ فقد كفذه اهلل تعذىل علؤنة عيشو ،فحط عنو ثقلو ،وغفر لو ذنةو ،عذ تقدـ عنو وعذ
تأخر ،فحذلو -صلوات اهلل وعبلئكاو عليو-أًب وأكمل.

(ٔ) اآليذت .ٜٙ :ٙٚ
(ٕ) الةخذري " صحيح الةخذري " كاذب الدعوات -بذب اتساغفذر النيب-صلوات اهلل وعبلئكاو عليوُ-ب اليوـ
والليلة )ٙٚ/ٛ(-ح رقم.ٖٙٓٚ :
(ٖ) وقد بينت بعضذ عنهذ على تسةيل ادلثذؿ ال احلصر لعدـ اإليذلة.
(ٗ) الغزايل "فقو السنة "صٗٗ.
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املبحث الثاني الوحدة املوضوعية بني السورتني يف تعداد نعنه تعاىل على نبيه
صلوات اهلل ومالئكته عليه -بعد الرسالة.املطلب األول :تعداد نعه اهلل على نبيه -صلوات اهلل ومالئكته عليه -بعد الرسالة يف سورة
الضحى.
تسورة الضحى تعدد عذ أنعم بو اهلل تعذىل على رتسولو-صلوات اهلل وعبلئكاو عليو-وكأف اهلل
تعذىل يقوؿ لرتسولو-صلوات اهلل وعبلئكاو عليو :-إف عن أنعم عليك هبذه النعم؛ مل يكن ليًتكك
وال لينسذؾ بعد أف أعدؾ حلمل رتسذلاو .وأقسم على ذلك فقذؿ تعذىل :ﭐﱡﭐ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ
ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎﱠ

الضحى٘ - ٔ :
المعلم األول :قسم اهلل تعالى في السورة.
ُب قولو تعذىل" :ﱡ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽﭐﱠ "
أقسم اهلل تعذىل بذلضحى والليل أنو عذ ودع رتسولو-صلوات اهلل وعبلئكاو عليو-وعذ تركو ،فقذؿ
تعذىل:
" ﱡ ﱹﱠ " ُب اللغة( :النهذر كلو ،والضحى عقصورة علؤنثة ،وذلك حُت تشرؽ الشمس،
أعذ الضحوة فهو ارتفذع أوؿ النهذر ،والضحى بذلضم والقصر ،وبو مسيت صبلة الضحى) (.)5
ولقد ٚتع ادلفسروف بُت ادلعٌت اللغوي وادلراد ُب أقواذلم.
فيقوؿ اإلعذـ الةغوي (:أقسم تعذىل بذلضحى وأراد بو النهذر كلو ،بدليل أنو قذبلو بذلليل إذا
تسجى ،ﭐﱡﭐ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦﱠ األعراؼ ،ٜٛ :أي
هنذرا.
وقذؿ قاذدة وعقذتل :يعٍت وقت الضحى ،وىي السذعة اليت يقع فيهذ ارتفذع الشمس واعاداؿ
()1
النهذر ُب احلر والربد ،والصيف والشاذء).
وأقسم اهلل تعذىل بذلضحى بعد الليل ليةُت أنو كمذ يأٌب الليل بظبلعو وتسكونو؛ يأٌب بعده ضوء
النهذر؛ فكأف اهلل تعذىل يقوؿ بأف انقطذع الوحي عن النيب-صلوات اهلل وعبلئكاو عليو-عذ ىو إال
عثل تسكوف الليل ٍب يعود بنوره وضيذئو .فهو ديثل فًتة راحة للنيب-صلوات اهلل وعبلئكاو عليو-ليُعِ َده
(ٔ) ابن عنظور " لسذف العرب " فصل الضذد ادلعجمة.)ٗٚ٘ /ٔٗ(-
(ٕ) الةغوي " ععذمل الانزيل ُب تفسَت القرآف " (.)ٗ٘ٗ /ٛ
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لوصل دائم ال ينقطع ،لذلك قذؿ تعذىل:
ﱁ ﱂ ﱃﭐﱠ الشرحٖ - ٔ :
فيخذيب تعذىل علؤانسذ نةيو-صلوات اهلل وعبلئكاو عليو -ﱡﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃﭐﱠ.
خصوصية وقت الضحى بذلقسم؟
خص اهلل تعذىل وقت الضحى بذلقسم بو؛ ألعور عنهذ عذ يلي:
()5
ٔ(-أهنذ السذعة اليت كلم اهلل تعذىل فيهذ عوتسى-عليو السبلـ -وألقي السحرة تسجدا).
فكأف ىذا الوقت قد اكاسب صفة الفضيلة.
ٕ(-أنو وقت اجامذع النذس ُب كمذؿ األنس بعد وحشة الليل ،فكأنو بشذرة للنيب-صلوات
اهلل وعبلئكاو عليو -أنو بعد اتسايحذشو بعد احاةذس الوحي عنو يظهر ضحى نزوؿ الوحي،)1( ).
فكأف اهلل تعذىل يقسم بإشراؽ الوحي بنور اذلداية اليت حيملهذ للنيب -صلوات اهلل وعبلئكاو عليو-
للهداية إىل النور ،وىو اإلتسبلـ بعد فًتة انقطذعو وىو الليل.
()1
" ﱡﱼ ﱽﱠ " ،وتسجى ُب اللغة( :عن تسكن وداـ).
وقذؿ الفراء( :إذا أظلم وركد ُب يولو كمذ يقذؿ ْتر تسذج وليل تسذج إذا ركد وتسكن
وأظلم)( ،)1أو عن غطى عن( :تسجى ادليت تسجية أي عد عليو ثوبذ) ( ،)1فكأف النور غُطى
بذلظبلـ.
ؼ ﱡﱽﱠ ُب اللغة تدؿ على ععذٍل ثبلث :اشاد ظبلعو ،تسكن ،غطى كػ تسجية ادليت.
وكلهذ ععذٍل تدؿ على فًتة تسكوف وانقطذع الوحي .فهنذ تطذبق بُت القسم وادلقسم عليو.
( فاأعل عطذبقة ىذا القسم وىو نور الضحى الذي يواَب بعد ظبلـ الليل للمقسم عليو؛ وىو نور
الوحي الذي وافذه بعد احاةذتسو عنو حىت قذؿ أعداؤه :ودع زلمدا ربو فأقسم بضوء النهذر بعد ظلمة
()6
الليل).
ﱡﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ

(ٔ) أبو السعود " إرشذد العقل السليم إىل عزايذ القرآف الكرَل "(.)ٜٔٙ /ٜ
(ٕ) الرازي "عفذتيح الغيب "(.)ٚٓ /ٔٚ
(ٖ) ابن عنظور " لسذف العرب " فصل السُت ادلهملة)ٖٚٔ /ٔٗ(-
)ٗ( الفراء "ععذٍل القرآف "(ٖ.)ٕٖٚ /
(٘) الرازي " سلاذر الصحذح " عذدة-تسجذ -ص ٖٗٔ.
( )ٙابن القيم "الاةيذف ُب أقسذـ القرآف " ص ٕ.ٚ
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فأقسم اهلل تعذىل بضوء النهذر بعد ظلمة الليل؛ لامثيل نور الوحي بنور النهذر ،وىو وقت
الضحى.
والقسم جذء ىنذ لةيذف عذ تسادعيو احلذلة اليت كذف عليهذ النيب-صلوات اهلل وعبلئكاو عليو.
المعلم الثاني :بشارة النبي-صلوات اهلل ومالئكته عليه-وطمأنته في السورة.
بشر اهلل تعذىل نةيو-صلوات اهلل وعبلئكاو عليو-بعد أف أقسم بضوء النهذر بعد ظلمة الليل أنو
عذ تركو ولن يًتكو ُب جواب قسمو ،فقذؿ تعذىل :ﭐﱡﭐ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ
ﲉ ﱠ الضحىٗ - ٖ :
()5
وادلعٌت( :عذ تركك عنذ اعاٌت بك ،وال أمهلك عنذ ربذؾ).
ودع وىو ُب األصل عن( :الدعة ،وىو أف تدعو للمسذفر بأف يدفع اهلل عنو كآبة
والاوديع عن ً
السفر ،وأف يةلغو الدعة ،وخفض العيشٍ ،ب صذر ادلاعذرؼ عليو ُب تشييع ادلسذفر وتركوٍ ،ب شذع
()1
اتساعمذلو ُب الًتؾ ،وفسر بو ىنذ أي :عذ تركك ربك).
وادلراد عن الاوديع ُب اآلية( :نفي ألف يكوف اهلل تعذىل قطع عنو الوحي) ( ،)1ويلؤيد ىذا الاعةَت
بلفظ  ﲁ  وإضذفاو إىل ضمَت ادلخذيب وىو (الكذؼ).
فكأنو تعذىل يقوؿ( :عذ تركك ادلاكفل ٔتصلحاك ،وادلةلِغ لك على تسةيل الادريج كمذلك البلئق
بك) (.)1
وبنفي الًتؾ ياحقق نفي الةغض وىو ادلراد عن قولو تعذىل  :ﲂ ﲃ .
والقلي( :شدة الةغض) ( ،)1والةغض يدؿ على الًتؾ ،والعذدة تدؿ على أف عن أبغضاو؛ أتركو .وقد
()6
دؿ على ىذا أقواؿ ادلفسرين.
وقد ً
وُب ذكر عفعوؿ ودع وحذؼ عفعوؿ قلى( :إعذ لبلتساغنذء عنو بذكره عن قةل؛ أو للقصد إىل نفي

(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)
(٘)

السعدي " تيسَت الكرَل الرٛتن ُب تفسَت كبلـ ادلنذف " ص.ٜٕٛ
تفسَت روح ادلعذٍل االلوتسي – (٘ٔ.)ٖٚٗ /
الاحرير والانوير.)ٖٜ٘ /ٖٓ(-
األلوتسي "روح ادلعذٍل " (٘ٔ.)ٖٚ٘ /
الراغب "ادلفردات " صٕٔٗ.

( )ٙاأللوتسي "روح ادلعذٍل "(٘ٔ.)ٖٚ٘ /
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صدور الفعل عنو تعذىل بذلكلية عع عراعذة الفواصل) ( ،)5وىذا الذكر ُب نفي الاوديع ،واحلذؼ ُب
نفي الةغض يعلمنذ أدب الاخذيب عع اآلخرين تقديرا دلنزلاهم ،وترفعذ عن ذكر عذ يسوؤىم.
وياةُت عن ىذه اآلية" ﱡﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃﭐﱠ "
أف ىذا االنقطذع كذف ديثل ُعسر للنيب-صلوات اهلل وعبلئكاو عليو-فبلزعو اليسر كمذ ُب قولو
تعذىل :ﱡﭐ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱠ الشرحٙ- ٘ :
عظذىر تكرَل اهلل تعذىل لنةيو-صلوات اهلل وعبلئكاو عليوُ-ب اآلية:
ٔ-الاعةَت بصيغة ادلذضي ُب قولو  :ﱿ ﲀ .
 ﱿ ﲀ ( بصيغة ادلذضي ،وىو أيضذ لبلتساقةذؿ ،بداللة الواقع وبدليل قولو :ﱡﭐﲅ
ﲆ ﲇ ﲈ ﲉﱠ فهي تدؿ على عواصلة عنذية اهلل تعذىل برتسولو -صلوات اهلل وعبلئكاو عليو-
()1
حىت يصل إىل اآلخرة فيجدىذ خَتا لو عن األوىل ،فيكوف عذ بُت ذلك كلو ُب عنذية ورعذية ربو).
ٕ-اخلطذب بذلربوبية ُب قولو  :ﲁ .
وىذا تكرَل آخر عن اهلل تعذىل لرتسولو الكرَل-صلوات اهلل وعبلئكاو عليو-واإلتيذف بذالتسم
الكرَل (الرب) دلذ فيو عن الداللة على العنذية بذدلربوب.
ٖ-ذكر الكذؼ ُب قولو  :ﲀ  ،و ﲁ  ،وحذؼ الكذؼ ُب ﲃ.
ففي ىذه اآلية الكردية ذكر عفعوؿ الفعل ودع وىو (الكذؼ ُب ودعك) وحذؼ عفعوؿ الفعل
قلى (ومل يقل قبلؾ) ،وىذا (لئبل خيذيةو ٔتذ يدؿ على الةغض) ( ،)1ففيو تكرَل وتقدير لشخص
ادلخذيب ،وىو النيب-صلوات اهلل وعبلئكاو عليو.
و(فذئدة اإليبلؽ أنو عذ قبلؾ وال قبل أحد عن أصحذبك وال أحدا شلن أحةك إىل يوـ القيذعة،
تقريرا لقوؿ النيب-صلوات اهلل وتسبلعو عليو :فعن أيب وائل ،عن عةد اهلل :عن رتسوؿ اهلل-صلوات
()1( )1
اهلل وتسبلعو عليو-قذؿ( :ادلرء عع عن أحب)
ٗ-تعدد الةشذرات اليت أعدىذ اهلل تعذىل لنةيو -صلوات اهلل وعبلئكاو عليو-وتشمل:
(ٔ) أبو السعود " إرشذد العقل السليم إىل عزايذ القرآف الكرَل "(.)ٜٔٙ /ٜ
(ٕ) الشنقيطي " أضواء الةيذف ُب إيضذح القرآف بذلقرآف " (.)٘٘٘ /ٛ
(ٖ) القذمسي "زلذتسن الاأويل " (.)ٜٗٔ /ٜ
(ٗ) الةخذري ُب صحيحو -كاذب األدب-بذب عبلعة حب اهلل عز وجل )ٖٜ /ٛ(-ح رقم .ٙٔٙٛػ
(٘) الرازي "عفذتيح الغيب " (ٖٔ )ٜٕٔ /ػ
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أ-تةشَت النيب-صلوات اهلل وعبلئكاو عليو-بًتقية حذلو عن خَت إىل خَت ُب الدنيذ:
ُب قولو تعذىل " :ﱡﭐﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉﱠ "نسانج عنهذ بشذرات للنيب-صلوات اهلل
وعبلئكاو عليو وألعاو عنهذ:
ٔ-الاةشَت بعدـ انقطذع الوحي عرة أخرى فذآلية تفيد( :تكفل اهلل تعذىل بأال ينقطع عنو نزوؿ
()5
الوحي عن بعد).
ٕ-عذ أفذدتو البلـ ُب قولو  :ﲅ  ،و  ﲉ ( ،فذلبلـ ُب اآلخرة واألوىل؛ الـ
()1
اجلنس ،أي كل آجل أعره ىو خَت عن عذجلو ُب ىذه الدنيذ ،وُب آخره).
ٖ-تةشَت النيب– صلوات اهلل عبلئكاو عليو-بذلامكُت لو وألعاو ،واتساناجنذ ذلك عن الـ
االخاصذص ُب " ﲇ ".
(والبلـ ُب قولو  :ﲇ  الـ االخاصذص ،أي خَت سلاص بك وىو شذعل لكل عذ لو تعلق
بنفس النيب -صلوات اهلل وتسبلعو عليوُ-ب ذاتو وُب دينو وُب أعاو ،فهذا وعد عن اهلل تعذىل بأف
ينشر دين اإلتسبلـ وأف ديكن أعاو عن اخلَتات اليت يأعلهذ النيب-صلوات اهلل وتسبلعو عليو -
ذلم)(.)1
ب-تةشَت النيب-صلوات اهلل وعبلئكاو عليو-بأف الدار اآلخرة خَت لو عن األوىل:
ّبُت تسةحذنو وتعذىل ُب ىذه اآلية عواصلاو وعنذياو بنةيو-صلوات اهلل وعبلئكاو عليو-ورعذياو
أجل وأعظم فقذؿ تعذىل :ﱡﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉﱠ.
لؤ ،تذ أعده لو ُب اآلخرة؛ بأنو
ّ
()1
وادلعٌت( :وللدار اآلخرة ،وعذ أعد اهلل تعذىل لك فيهذ ،خَت لك عن األوىل وعذ فيهذ)
وقد عرب اهلل تعذىل بلفظ (األوىل) بدال عن لفظ الدنيذ ليفيد:
 أف اخلَت لو-صلوات اهلل وعبلئكاو عليو-ليس عقصورا على اآلخرة فقط. أف عذ تسيكوف لك عن اخلَت فيمذ يساقةل عن حيذتك خَت لك شلذ عضى ،وواقع حيذةالنيب-صلوات اهلل وعبلئكاو عليو-يشهد بذلك.
وذلذا أعقةو بقولو  :ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ  ،فهذا يدخل فيو عطذؤه ُب الدنيذ
(ٔ) ابن عذشور " الاحرير والانوير " (ٖٓ.)ٖٜٚ /
(ٕ) ابن عذشور " ادلرجع السذبق " (ٖٓ.)ٖٜٚ /
(ٖ) ابن عذشور " ادلرجع السذبق " (ٖٓ.)ٖٜٚ /
)ٗ( الطربي "جذعع الةيذف ُب تأويل القرآف " (ٕٗ.)ٗٛٚ /
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واألخرة.
المعلم الثالث :دوام عطاء اهلل لنبيه-صلوات اهلل ومالئكته عليه.
قذؿ تعذىل :ﭐﱡﭐ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﱠ الضحى٘ :
و (ىذا عن عزيد حب اهلل تعذىل لرتسولو-صلوات اهلل وعبلئكاو عليو-إذ يريد أف يكوف قلةو
عنصرفذ إليو وحده غَت عشغوؿ بشأف أحد عن خلقو) (.)5
وىذه اآلية بشرى عن اهلل تعذىل لنةيو-صلوات اهلل وعبلئكاو عليو-بأنو تسوؼ يعطيو عن
خَتي الدنيذ واآلخرة ،كل عذ يسعده ويرضيو؛ عن فاح عظيم ،ونصر عةُت ،وإعبلء لكلمة اهلل تعذىل
ُب حيذتو ،وعلى أيدي أصحذبو الصذدقُت ،وعطذء دائم غَت عقطوع ُب اآلخرة ال يعلم عقداره إال
اهلل تعذىل ،كذلشفذعة ،والوتسيلة وادلقذـ احملمود .وبذلك يرضى النيب-صلوات اهلل وعبلئكاو عليو -
رضذ تذعذ ٔتذ أعطذه ربو تسةحذنو عن نعم وعنن.
يقوؿ الفراء( :وىي ُب قراءة عةد اهلل" :وليعطيك ربك فًتضى" وادلعٌت واحد ،إال أف تسوؼ
()1
كثرت ُب الكبلـ ،وعرؼ عوضعهذ ،فًتؾ عنهذ الفذء والواو ،واحلرؼ إذا كثر فرٔتذ فعل بو ذلك)
على أف ادلراد بذلعطذء ىنذ ُب ادلساقةل.
وادلعٌت :وألنت تسوؼ يعطيك؛ ألف البلـ ىنذ ىي:
(الـ االباداء ادللؤكدة دلضموف اجلملة ،وادلةادأ زلذوؼ تقديره –وألنت-تسوؼ يعطيك .وٚتع
()1
بُت حرُب الاوكيد والاأخَت ،ععنذه أف العطذء كذئن ال زلذلة إف تأخر دلذ ُب الاأخَت عن ادلصلحة)
وقد قيد اإلعذـ الطربي ىذه اآلية بذآلخرة فقذؿ اإلعذـ( :ولسوؼ يعطيك يذ زلمد ربك ُب
اآلخرة عن فواضل نعمو حىت ترضى) ، )1( .وىذا ال خيذلف بأنو تسيعطيو أيضذ عن فضلو ُب الدنيذ
كمذ ىو الواقع وادلشذىد ُب حيذة النيب -صلوات اهلل وعبلئكاو عليو.
ووافقو اإلعذـ األلوتسي بقولو (:وفيو أف دخوؿ البلـ عليهذ عع دخولو على اجلملة بعدىذ
()1
وتسةقهمذ بذلقسم يةعد احلذلية).
(ٔ) تسعد "شذرات الذىب دراتسة ُب الةبلغة القرآنية " ص ٘ٗ.
(ٕ) الفراء "ععذٍل القرآف " (ٖ.)ٕٚٗ /
(ٖ) الزسلشري " الكشذؼ عن حقذئق غواعض الانزيل "(ٗ.)ٚٙٚ /
(ٗ) الطربي "جذعع الةيذف ُب تأويل القرآف "(ٕٗ.)ٗٛٚ /
(٘) األلوتسي "روح ادلعذٍل" (٘ٔ ،)ٖٜٚ /ووافقهم الرازي "عفذتيح الغيب" (ٖٔ.)ٕٕٔ /
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واآلية ٖتامل الوجهُت ،)5( .بداللة قولو تعذىل :ﲋ واليت تدؿ على االتساقةذؿ.
وقولو :ﲌ واليت تدؿ على ٕتدد العطذء .فذلعطذء ادلراد بو ىنذ (عذ تسيعطيو اهلل تعذىل
لنةيو-صلوات اهلل وعبلئكاو عليوُ-ب الدنيذ ،وأيضذ بيذف دلذ تسيعطيو لو -صلوات اهلل وعبلئكاو
عليوُ-ب اآلخرة.
()1
وُب ىذا الرأي قذؿ بو كثَت عن ادلفسرين)
فذآلية تشمل عذ أوتيو ُب الدنيذ واآلخرة ،ولكن األصل أف يكوف العطذء الدائم ُب اآلخرة،
()1
فهي اليت أجرىذ غَت عقطوع ،كمذ ذُكر ُب ترجيحذت بعض ادلفسرين.
وأهبم نوع العطذء ليفيد( :الشموؿ عن العموـ ادلأخوذ عن حذؼ ادلعطى فلذا عممو دلذ يشمل
عذلو ُب خذصة نفسو وعذ لدينو ،وأعاو ُب دنيذه وآخرتو وظهور األعر وإعبلء الدين بقهر أعدائو
وإىبلكهم ،ونصرتو ،وىذا بيذف دلذ تضمنو قولو تعذىل :ﱡﲋ ﲌ ﲍ ﲎﱠ الضحى:
()1
٘
وعن بعض عطذء اهلل تعذىل لنةيو-صلوات اهلل وعبلئكاو عليوُ-ب الدنيذ:
ﭐ
ٔ-عداوعة الوصل عن اهلل تعذىل لنةيو – صلوات اهلل وعبلئكاو عليو ُ-ب قولو تعذىل:ﭐ
ﭐﱡﭐ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃﱠ الضحىٖ :
(أي :عذ تركك عنذ اخاذرؾ وال أبغضك عنذ أحةك) ( )1فلن يًتكك ألنو اصطفذؾ وأحةك.
(فهذا حذؿ الرتسوؿ -صلوات اهلل وعبلئكاو عليو -ادلذضية واحلذضرة ،أًب حذؿ وأكملهذ ،زلةة
()6
اهلل تعذىل لو ،واتسامرارىذ ،وترقياو ُب درج الكمذؿ ،ودواـ اعانذء اهلل بو).
ٕ-الوعد بكثرة العطذء لقولو تعذىل :ﭐﱡﭐﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﱠ الضحى ،٘ :أي:

(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)
(٘)

ادلذوردي "النكت والعيوف" (.)ٜٖٔ/ٙ
الزسلشري "الكشذؼ عن حقذئق غواعض الانزيل" (ٗ ،)ٚٙٛ /أبو السعود "إرشذد العقل السليم إىل عزايذ
الكاذب الكرَل" ( ،)ٔٚٓ/ٜأبو حيذف "الةحر احمليط" (ٓٔ.)ٜٗٙ/
عثل :ابن جزي " الاسهيل لعلوـ الانزيل " (ٕ ،)ٜٗٓ/الشنقيطي " أضواء الةيذف " (.)٘٘ٚ/ٛ
شهذب الدين "ح ِ
ذشيةُ الشِّه ِ
يضذ ِوي " (.)ٖٚٓ /ٛ
ذب َعلَى ت ْفس َِت الةَ َ
َ
َ
الةغوي "ععذمل الانزيل ُب تفسَت القرآف " (.)ٗ٘ٗ /ٛ

( )ٙالسعدي "تيسَت الكرَل الرٛتن ُب تفسَت كبلـ ادلنذف " ص .ٜٕٛ
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()5

(عن الثواب).
ٖ-علو قدر النيب-صلوات اهلل وعبلئكاو عليو-لقولو تعذىل :ﭐﱡﭐ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱠ الشرحٗ :
أي( :أعلينذ قدرؾ ،وجعلنذ لك الثنذء احلسن ،الذي مل يصل إليو أحد عن اخللق ،فبل يذكر اهلل
إال ذكر ععو رتسولو -صلوات اهلل وعبلئكاو عليو -كمذ ُب الدخوؿ ُب اإلتسبلـ ،وُب األذاف،
واإلقذعة ،واخلطب ،وغَت ذلك عن األعور اليت أعلى اهلل هبذ ذكر رتسولو زلمد -صلوات اهلل
وعبلئكاو عليو.
ولو ُب قلوب أعاو عن احملةة واإلجبلؿ والاعظيم عذ ليس ألحد غَته ،بعد اهلل تعذىل ،فجزاه اهلل
()1
عن أعاو أفضل عذ جزى رتسوال عن أعاو).
وأعذ ُب اآلخرة :فلو -صلوات اهلل وعبلئكاو عليو-ادلكذنة العظمى والقدر الرفيع ،وال أدؿ على
ذلك عن حديث الشفذعة (.)1
()1
و(ال تسأؿ عن حذلو ُب اآلخرة ،عن تفذصيل اإلكراـ ،وأنواع اإلنعذـ).
وأعذ عذ يروجو بعض النذس؛ عن أنو ال يرضى وواحد عن أعاو ُب النذر ،وىذا عن االفًتاء
واالجًتاء على النيب-صلوات اهلل وعبلئكاو عليو -ألنو يرضى ٔتذ يرضى بو اهلل تعذىل ؤتذ يفعلو.
قذؿ ابن القيم ( :وأعذ عذ يغًت بو اجلهذؿ عن أنو ال يرضى وواحد عن أعاو ُب النذر أو ال يرضى
أف يدخل أحد عن أعاو النذر فهذا عن غرور الشيطذف ذلم ،ولعةو هبم؛ فإنو -صلوات اهلل وتسبلعة
عليو-يرضى ٔتذ يرضى بو ربو تةذرؾ وتعذىل؛ وىو تسةحذنو يدخل النذر عن يساحقهذ عن الكفذر
والعصذة ٍب حيد لرتسولو حدا يشفع فيهم ،ورتسولو أعرؼ بو وْتقو عن أف يقوؿ ال أرضى أف يدخل
أحدا عن أعيت النذر ،على أف يدعو فيهذ؛ بل ربو تةذرؾ وتعذىل يأذف لو؛ فيشفع فيمن شذء اهلل أف
()1
يشفع فيو ،وال يشفع ُب غَت عن أذف لو فيو ورضيو)

(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)

الةغوي "ععذمل الانزيل ُب تفسَت القرآف " (.)ٗ٘ٗ /ٛ
السعدي "تيسَت الكرَل الرٛتن ُب تفسَت كبلـ ادلنذف "ص .ٜٕٜ
تسةق ٗترجيو ص .ٜٔٛ
السعدي "تيسَت الكرَل الرٛتن ُب تفسَت كبلـ ادلنذف "ص .ٜٕٛ

(٘) ابن القيم "الاةيذف ُب أقسذـ القرآف " ص ٗ.ٚ
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وشلذ دلت عليو اآلية:
أهنذ (آية جذععة لوجوه الكراعة وأنواع السعذدة وشاذت اإلنعذـ ُب الدارين).
واآلية تةُت لنذ عداوعة الوصل عن اهلل تعذىل لرتسولو-صلوات اهلل وعبلئكاو عليو-عن خبلؿ
عدة نقذط أوجزىذ فيمذ يلي:
ٔ-أف اهلل تعذىل أيلق العطذء ومل حيدده بشيء ععُت ،للاعميم والشموؿ والسعة ُب ادلعطَى.
ٕ-قذؿ تعذىل ﲌ ومل يقل يلؤتيك؛ عع أف لفظ اإلياذء أقوى عن االعطذء إال أف
العطذء يفيد حرية الاصرؼ فلو -صلوات اهلل وعبلئكاو عليو-أف ياصرؼ ٔتذ شذء ،وىذا يدؿ على
تسعة العطذء ُب الدنيذ عساقةبل ،وعلكية األعيذف ُب اآلخرة ،وأيضذ اإلياذء قد ياةعو نزع ادلعطَى ،أعذ
العطذء فيفيد الاملك والدواـ.
ٖ-إضذفة العطذء إليو تسةحذنو بقولو ﲌ ﲍ وكلمة الرب ُب السورة عرتةطة بكل
عطذء فيهذ .فهو ادلريب لليايم ،اذلذدي للاذئو الضذؿ ،ادلغٍت للفقَت.
ٗ-إضذفة ضمَت اخلطذب "الكذؼ" ُب ﲍ إىل لفظرب ،فيو تكرَل آخر للرتسوؿ -
صلوات اهلل وعبلئكاو عليو.
٘-اخايذر كلمة ﲎ  ،فهذه الكلمة فيهذ عن الاطمُت النفسي وراحة الةذؿ عذ جيعل
النفس ُب تسعذدة دائمة ورضذ ٔتذ قدره اهلل.
()5

املطلب الثاني :تعداد نعه اهلل على نبيه -صلوات اهلل ومالئكته عليه -
بعد الرسالة في سورة الشرح.
تضمنت تسورة الشرح ذكر إنعذعو تسةحذنو على نةيو -صلوات اهلل وعبلئكاو عليو -باذكَته
تسذبق عنذياو بو ،ووعده برفع ذكره ،ألنو عذ ودعو وعذ قبله ،وبدواـ الوصل بينو تعذىل وبُت نةيو-
صلوات اهلل وعبلئكاو عليو-وٖتقيقذ للوعد بأف اآلخرة خَت لو عن األوىل ،وأنو تسيعطيو عذ يرضيو،
وعنو رفع الذكر.
المعلم األول :رفع الذكر.
ورفع ذكر النيب -صلوات اهلل وعبلئكاو عليو -يدؿ على اخاصذص زلةة اهلل تعذىل لو.
قذؿ تعذىل :ﭐﱡﭐﱅ ﱆ ﱇﱠ الشرحٗ :
()5
أي( :ال أذكر إال ذكرت ععي ،وذلك قوؿ :ال إلو إال اهلل زلمد رتسوؿ اهلل) .
(ٔ) القذضي عيذض "الشفذ باعريف حقوؽ ادلصطفى "(ٔ.)ٜٚ /
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والذكر يكوف ُب( :األذاف ،واإلقذعة ،والاشهد ،ويوـ اجلمعة على ادلنذبر ،ويوـ الفطر ،ويوـ
األضحى ،وأيذـ الاشريق ،وعند اجلمذر ،وعلى الصفذ وادلروة ،وُب خطةة النكذح وُب عشذرؽ األرض
وعغذرهبذ.
ولو إف رجبل عةد اهلل ػ جل ثنذؤه ػ وصدؽ بذجلنة والنذر ،وكل شيء ،ومل يشهد أف زلمدا رتسوؿ
اهلل مل ينافع بشيء وكذف كذفرا) (.)1
وليس ععٌت رفع ذكره-صلوات اهلل وعبلئكاو عليو -أف أغذيل ُب النيب – صلوات اهلل
وعبلئكاو عليو – حىت ال خيرج ادلرء عن يور احلب ورفع الذكر اىل يور الشرؾ – والعيذذ بذهلل-وقد
حذر النيب-صلوات اهلل وعبلئكاو عليو-عن ذلك ،فعن ابن عةذس-رضي اهلل عنو-أنو مسع عمر بن
اخلطذب-رضي اهلل عنو-يقوؿ على ادلنرب :مسعت النيب-صلوات اهلل وعبلئكاو عليو-قذؿ( :ال تطروٍل
( )1كمذ أيرت النصذرى عيسى بن عرَل ،فإمنذ أنذ عةد ،فقولوا :عةد اهلل ورتسولو) (.)1
صور عن رفع ذكره-صلوات اهلل وعبلئكاو عليو.
ٔ-صبلة اهلل وعبلئكاو عليو وادللؤعنُت.
ﱧﱩﱪ ﱫﱬﱭﱮ
ﱨ
قولو تعذىل :ﱡﭐ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ
ﱯ ﱠ األحزاب٘ٙ :
صبلة ادللؤعنُت :قد بينهذ النيب-صلوات اهلل وعبلئكاو عليو–عندعذ تسألو صحذباو الكراـ-رضي
اهلل عنهم-فعن عةد الرٛتن بن أيب ليلى ،قذؿ :لقيٍت كعب بن عجرة ،فقذؿ :أال أىدي لك ىدية؟
إف النيب-صلوات اهلل وعبلئكاو عليو-خرج علينذ ،فقلنذ :يذ رتسوؿ اهلل ،قد علمنذ كيف نسلم عليك،
فكيف نصلي عليك .قذؿ ( :فقولوا :اللهم صل على زلمد ،وعلى آؿ زلمد ،كمذ صليت على آؿ
إبراىيم ،إنك ٛتيد رليد ،اللهم بذرؾ على زلمد ،وعلى آؿ زلمد ،كمذ بذركت على آؿ إبراىيم،

(=ٔ)
(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)

الطربي– جذعع الةيذف ُب تأويل القرآف " (ٕٗ.)ٜٗٗ /
القرييب " اجلذعع ألحكذـ القرآف " (ٕٓ.)ٔٓٚ /
عن اإليراء وىو ادلةذلغة ُب ادلدح ،ورلذوزة احلد ُب ادلديح والكذب فيو .العيٍت " عمدة القذري شرح صحيح
الةخذري " (ٕٗ )ٜ/و (.)ٖٚ/ٔٙ
الةخذري ُب صحيحو-كاذب أحذديث األنةيذء-بذب قوؿ اهلل واذكر ُب الكاذب عرَل إذ اناةذت عن
أىلهذ عرَل )ٔٙٚ /ٗ( – ٔٙ :ح رقم.ٖٗٗ٘ :
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إنك ٛتيد رليد) (.)5
وصبلة ادللؤعنُت على النيب-صلوات اهلل وعبلئكاو عليو-ال تنقطع ليبل وال هنذراً.
ٕ-مل يرد ُب القرآف الكرَل أف نذداه اهلل تعذىل بذمسو عنفردا إال بصفة النةوة أو الرتسذلة ،قذؿ
تعذىل :ﭐﱡﭐ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱠ األنفذؿٙٗ :
فذلنداء ب ػ  ﱦ ﱧ  جذء ثبلث عشرة عرة ( ،)1أعذ النداء ب ػ  ﱪ ﱫ  ،فقد
جذء ُب عوضعُت عن تسورة ادلذئدة (.)1
واذا ذكره بذمسو كذف على تسةيل اإلخةذر وليس النداءٍ ،ب اتةعو بصفاو فقذؿ تعذىل :ﭐﱡﭐ ﱁ
ﱕ
ﱔ
ﱋ ﱍﱎﱏﱐﱑﱒﱓ
ﱌ
ﱃﱅﱆﱇﱈﱉﱊ
ﱂ ﱄ
ﱠﱢ ﱣﱤﱥﱦﱧﱨ
ﱡ
ﱛﱝﱞﱟ
ﱜ
ﱖ ﱗﱘﱙﱚ
ﱱﱳﱴﱵ ﱶﱷﱸ
ﱲ
ﱩﱪ ﱫﱬﱭﱮﱯﱰ

ﱹ ﱺ ﱻ ﱼﱠ الفاحٕٜ :
ٖ-تزكية اهلل تسةحذنو وتعذىل لو؛ فزكى عنطقو فقذؿ :ﭐﱡﭐ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎﱠ النجم ، ٖ :وزكى
عقلو فقذؿ تعذىل :ﭐﱡﭐﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱠ النجم ،ٕ :وزكى خلقو فقذؿ :ﭐﱡﭐ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ
ﱠ القلم ٗ :وزكذه كلو فقذؿ تعذىل :ﱡﭐ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﱠ األنةيذءٔٓٚ :
وعلى كل فيمكن اجلمع بُت ىذا كلو بأف ىذا الرفع لذكره الذي اعنت اهلل بو عليو -صلوات اهلل
وعبلئكاو عليو -يانذوؿ ٚتيع ىذه اآلراء.
فلقد عؤل اهلل تعذىل ذكره السمذوات واألرض ،ورفع اهلل تعذىل ذكره ُب الدنيذ واآلخرة.
وعذ أحسن قوؿ حسذف بن ثذبت ػ رضي اهلل عنو:
عن اهلل عشػ ػ ػ ػهود يلوح ويشهد
أغػر عػلي ػ ػ ػو للنة ػ ػ ػػوة خذتػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػم
إذا قذؿ ُب اخلمس ادللؤذ ُف أشهد
وضم اإللو اتسم النيب عع امسػ ػ ػ ػ ػو

(ٔ) الةخذري ُب صحيحو -كاذب الدعوات – بذب الصبلة على النيب صلى اهلل عليو وتسلم )ٚٚ /ٛ(-ح رقم
ٖٙ٘ٚ
(ٕ( األنفذؿ اآليذت ،)ٙٗ،ٙ٘،ٚٓ( :الاوبة آية ،)ٖٚ( :األحزاب اآليذت ،)ٔ،ٕٛ،ٗ٘،٘ٓ،ٜ٘( :ادلماحنة
آية ،)ٕٔ( :الطبلؽ آية ،)ٔ( :الاحرَل اآلياذف)ٔ،ٜ( :
(ٖ) تسورة ادلذئدة اآلياذف)ٗٔ،ٙٚ( :
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وشػق لو عن امسو ليُ ِجلَّ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػو
المعلم الثاني :الوعد باليسر والتيسير.
وعد اهلل تعذىل نةيو-صلوات اهلل وعبلئكاو عليو -بذليسر والايسَت بعد الشدة فقذؿ تعذىل:
ﭐﱡﭐ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱠ الشرحٙ - ٘ :
وىذا تقرير دلذ قةلو ووعد كرَل بايسَت كل عسَت لو-صلوات اهلل وعبلئكاو عليو  -وللملؤعنُت.
وادلعٌت( :إف عع الضيقة والشدة يسرا أي :تسعة وغٌت) (.)1
(وكلمة ﱏ ،تدؿ على تسرعة رليء اليسر كأنو عقذرف للعسر) (.)1
ﱏ ﱐ ﱑ  ،الةعض عن ادلفسرين على أهنذ تكرار ()1؛ ولكن (ال تكرار ُب القرآف،
ولكنو الانويع ،وذلك بأف يضيف القرآف اجلديد ُب كل عرة يعيد فيهذ ذكر القصة أو اآلية أو اجلملة
أو الكلمة ،إعذ ععلوعة جديدة ،وإعذ كلمة جديدة ،وإعذ ذلدؼ جديد ،وإعذ للانذتسب عع تسيذؽ
جديد) (.)1
فكل لفظ ُب القرآف الكرَل يأٌب ٔتعٌت جديد فقولو  :ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ 
ف ػ (العسر األوؿ ىو العسر الثذٍل ،واليسر األوؿ غَت اليسر الثذٍل ،ووجو ذلك :أف العسر
ععرؼ ،فهو واحد؛ ألنو ذلك ادلعرؼ بعينو ،واليسر عنكر ،ولو كذف اليسر الثذٍل ىو األوؿ لاكرر
وفيو األلف والبلـ ليعرؼ ذكره) (.)6
قذؿ ابن عيينة( :ولن يغلب عسر يسرين) (.)1
وروي أثرا عن عمر بن اخلطذب-رضي اهلل عنو-قذؿ( :وإنو لن يغلب عسر يسرين)(،)8
فذو العرش زلمود وىذا زلمد

()5

(ٔ) حسذف بن ثذبت "ديواف حسذف بن ثذبت " قذفية الداؿ-ص٘ٗ.
(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)
(٘)
()ٙ
()ٚ
()ٛ

الشوكذٍل " فاح القدير " (٘)ٖٚ /
أيب السعود "إرشذد العقل السليم إىل عزايذ القرآف الكرَل "(.)ٖٔٚ /ٜ
الواحدي " الوجيز ُب تفسَت الكاذب العزيز "ص ٕٕٔٔ ػ
اخلذلدي " القرآف ونقض عطذعن الرىةذف " ص.ٜ٘ٙ
النكت ُب القرآف الكرَل (ُب ععذٍل القرآف الكرَل وإعرابو) ص ٔ.٘ٙ
الةخذري " صحيح الةخذري " كاذب الافسَت -بذب عذ ودعك ربك وعذ قلى.)ٕٔٚ/ٙ(-
عذلك بن أنس " عويأ اإلعذـ عذلك " بذب الًتغيب ُب اجلهذد ،)ٗٗٙ/ٕ(-وذكر أيضذ عن عمر أثرا ُب
شعب اإلديذف-فصل ُب ذكر عذ ُب األوجذع واألعراض .)ٖٜ٘/ٕٔ(-وقذؿ احلذكم :ىذا حديث صحيح =
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وادلعٌت ( :إف عع العسر الذي أنت فيو عن عقذتسذة الكفذر يسرا ُب العذجل وإف عع العسر الذي أنت
فيو عن الكفذر يسرا ُب اآلجل فذلعسر واحد واليسر اثنذف) ( ،)5واتفق ادلفسروف على أف :العسر ُب
اآلية واحد ،وأف اليُسر يُسراف.

املبحث الثالث :الوحدة املوضوعية بني السورتني فينا أمر اهلل به نبيه
 صلوات اهلل ومالئكته عليه.بعد أف عدد اهلل تعذىل على نةيو-صلوات اهلل وعبلئكاو عليو-بعضذ عن نعمو عليو؛ أعره –
صلوات اهلل وعبلئكاو عليو -أف يقذبل ىذه النعم ٔتذ تساحقو عنو ،وعذ يساوجب عليو ٕتذىهذ.

املطلب األول :أمر اهلل تعاىل لنبيه -صلوات اهلل ومالئكته عليه -يف سورة الضحى.
بعد أف بُت اهلل تعذىل نعمو على نةيو-صلوات اهلل وعبلئكاو عليو-أعره بشكر ىذه النعم وأداء
حقهذ .فقذؿ تعذىل :ﭐﱡﭐ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ
ﲪﱠ الضحىٔٔ- ٜ :
المعلم األول :أعر اهلل تعذىل لنةيو -صلوات اهلل وعبلئكاو عليو -بإكراـ اليايم والنهي عن
إىذناو .قذؿ تعذىل :ﱡﲝ ﲞ ﲟ ﲠﱠ
()1
واليُام ىو( :انقطذع الصيب عن أبيو قةل بلوغو).
وقيل( :عن ال أب لو وال أـ) ( ،)1وقيل( :عن ال أب لو .وقد خصصو الشرع ٔتن مل يةلغ
()1
احللم).
()1
(واليايم عن الةهذئم عذ ال أـ لو ،وعن النذس عن ال أب لو).
وقد اتفقت الاعريفذت على أف اليايم عن ال أب لو؛ ألف األب ىو الذي يرعى شئونو ،ويقوـ
باعليمو وتأديةو ونٌصرتو.
()5
" ﲟ ﲠ" (والقهر :الغلةة والاذليل ععذ ،ويساعمل ُب كل واحد عنهمذ) .
= على شرط عسلم ومل خيرجذه " ادلسادرؾ على الصحيحُت "(ٕ)ٖٕٜ/
(ٔ) الكرعذٍل " أتسرار الاكرار ُب القرآف " ص ٕٔ٘.
(ٕ) الراغب " ادلفردات " كاذب اليذء-ص .ٜٛٛ
(ٖ) عقذتل "تفسَت عقذتل بن تسليمذف " (ٗ )ٕ٘٘/ػ
(ٗ) الشوكذٍل " فاح القدير " (ٔ )ٗٛٔ /ػ
(٘) اجلرجذٍل " َدرج الدُّرر ُب تَِف ِ
الس َور " (ٔ.)ٜٔٓ/
سَت اآل ِي و ُّ
ُْ
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وقهر اليايم يكوف:
 إعذ باحقَته وإذاللو .قذؿ رلذىد( :ال ٖتقر اليايم فقد كنت يايمذ) . وإعذ بقهره وغلةاو على عذلو .قذؿ الزجذج( :ال تقهره على عذلو) (.)1وقد حث النيب-صلوات اهلل وعبلئكاو عليو -على اللطف بذليايم ،وبره واإلحسذف إليو بةيذف
ثواب عن يرعذه ويكفلو ،فعن أيب ىريرة -رضي اهلل عنو-أف رتسوؿ اهلل – صلوات اهلل وعبلئكاو عليو
قذؿ( :كذفل اليايم لو أو لغَته أنذ وىو كهذتُت ُب اجلنة) ( .)1وأشذر عذلك بذلسةذبة والوتسطى.وقد اىامت الشريعة االتسبلعية بذليايم وحقوقو واحملذفظة على عذلو؛ ف ُذكر ُب القرآف اثناُت
وعشرين عرة؛ عذ بُت الوصية بو ،والرٛتة عليو ،ووصية ْتقوقو ادلذلية واالجامذعية.
وخص اليايم؛ ألنو ال نذصر لو غَت اهلل تعذىل؛ فغلًظ العقوبة على عن يظلمو ويقهره.
واعاثذال دلذ بُت لنذ القرآف الكرَل عن احلث على رعذية اليايم واالىامذـ بو؛ نرى الكثَت عن
الدوؿ االتسبلعية أفرادا وٚتذعذت؛ االىامذـ بذليايم ورعذياو ،فأنشئت الكثَت عن ادلراكز اخلَتية والدور
لرعذية األياذـ ،واالحسذف إليهم.
المعلم الثاني :أعر اهلل تعذىل لنةيو -صلوات اهلل وعبلئكاو عليو -بإعطذء السذئل.
قذؿ تعذىل :ﭐﱡﭐ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﱠ الضحىٔٓ :
اخالف ادلفسروف ُب ادلراد بذلسذئل ُب اآلية:
قذؿ ادلذوردي :أف السذئل األوؿ :ىو تسذئل الصدقة فبل تنهرهُ( ،ب رده إف عنعاو ،ورده برٛتة
ولُت ،قذلو قاذدة.
الثذٍل :السذئل عن الدين فبل تنهره بذلغلظة واجلفوة ،وأجةو برفق ولُت ،قذلو تسفيذف) (.)1
و(قذؿ أكثر ادلفسرين ىو تسذئل ادلعروؼ والصدقة ،إذا تسألك فبل تنهره فقد كنت فقَتا؛ فإعذ
()1

(=ٔ) الراغب " ادلفردات " عذدة :قهر-ص.ٙٛٚ

(ٕ) الةغوي " ععذمل الانزيل ُب تفسَت القرآف " (.)ٗ٘ٚ /ٛ
(ٖ) الزجذج "ععذٍل القرآف وإعرابو " (٘.)ٖٗٓ /
(ٗ) الةخذري " صحيح الةخذري " كاذب الطبلؽ– بذب اللعذف )ٖ٘/ٙ(-ح رقمٖ٘ٓٗ :برواية عةد العزيز بن
أيب حذزـ ،عن أبيو ،عن تسهل ،وعسلم ُب صحيحو – كاذب الزىد والرقذئق -ٕ-بذب اإلحسذف إىل األرعلة
وادلسكُت واليايم – (ٗ )ٕٕٛٙ /ح رقم ٖ.ٕٜٛ
(٘) ادلذوردي "النكت والعيوف " (.)ٕٜ٘ /ٙ
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أف تطعمو ،وإعذ أف ترده ردا ليٍنذ.
قذؿ احلسن :أعذ إنو ليس بذلسذئل الذي يأتيك ولكن يذلب العلم وىذا قوؿ حيِت بن آدـ
قذؿ إذا جذءؾ يذلب العلم فبل تنهره والاحقيق أف اآلية تانذوؿ النوعُت)(.)5
واآلية عذعة ُب كل تسذئل؛ فبل خياص السذئل بسذئل بعينو؛ بل يشمل كل تسذئل ،تسواء تسذئل
الصدقة أو تسذئل العلم؛ ألف قولو تعذىل :ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ يشمل قولو تعذىل:
  ﲕ ﲖ ﲗ الضحى ،ٚ :فذآلية تامثل ُب السذئل عن الدين والعلم والفاوى؛وتشمل أيضذ يذلب العلم؛ فيجب أال يُنهر.
ينهر.

 -ﭐ ﲙ ﲚ ﲛ الضحى ،ٛ :واآلية تامثل ُب تسذئل الصدقة وجيب أيضذ أال

وحكم جواب السذئل بنوعيو:
قذلو ابن العريب( :وأعذ السذئل عن الدين فجوابو فرض على العذمل على الكفذية كإعطذء تسذئل
الرب تسواء) (.)1
 ﲤ ﲥ ( هنره واناهر إذا اتساقةلو بكبلـ يزجره ،)1( ).وتقدير الكبلـ( :عهمذ يكن عن
شيء فبل تقهر اليايم وال تنهر السذئل) (.)1
وأعذ النهر ٔتذ ياحقق ععو عصلحة( ،فبل بأس) ( ،)1عثل( :إذا عرفت أف السذئل ُب العلم إمنذ
يريد الاعنت ،وأخذ رأيك وأخذ رأي فبلف وفبلف حىت يضرب آراء العلمذء بعضهذ بةعض ،وكذلك
تسذئل ادلذؿ إذا علمت أف الذي تسألك ادلذؿ غٍت فلك احلق أف تنهره) (.)6
وقد حذشذه تسةحذنو وتعذىل عمذ هنذه عنو-صلوات اهلل وعبلئكاو عليو-عن قهر اليايم وهنر
السذئل ،ولكنو تذكَت بذلنعم ،ولبلناةذه إىل عذ جيب أف يكوف عليو ادلسلم.
أعذ ىو-صلوات اهلل وعبلئكاو عليو -فحسةنذ أف نعرؼ رٛتاو عن قولو :ﳠ ﳡ
(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)
(٘)

ابن القيم "الاةيذف ُب أقسذـ القرآف " ص ٗ.ٚ
ابن العريب "أحكذـ القرآف " (ٗ.)ٜٗٓ /
الرازي "عفذتيح الغيب "(ٖٔ )ٕٓٔ /ػ
الشوكذٍل "فاح القدير " (٘.)ٜ٘٘ /
العثيمُت "تفسَت جزء عم– ص ٕٓٗ.

( )ٙالعثيمُت "تفسَت جزء عم – ص ٕٓٗ.
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ﳢ األحزاب.ٖٗ :
وهبذا األعر االذلي ياحقق عةدأ الاكذفل االجامذعي ُب اإلتسبلـ.
المعلم الثالث :الاحدث بذلنعمة.
أي :نشر عذ أنعم اهلل تعذىل عليك عن نعم ،ويكوف ذلك؛ بذلشكر ،والثنذء على ادلنعِم.
قذؿ تعذىل :ﭐﱡﭐ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﱠ الضحىٔٔ :
عن رلذىد قذؿ( :بذلقرآف ،وعنو قذؿ :بذلنةوة ،أي :بلغ عذ أرتسلت بو ،واخلطذب للنيب-صلى
اهلل عليو وغَته-واحلكم داـ لو ولغَته) (.)5
()1
ادلنعم هبذ عليو-صلوات اهلل
وقذؿ آخروف :اآلية عذعة وىي تشملٚ( :تيع النعم).
َ
وعبلئكاو عليوُ-ب السورتُت ،وىذا عذ ٘تيل إليو النفس ،وقذؿ بو كثَت عن العلمذء وادلفسرين.
(والاحدث هبذ ،وإظهذرىذ عن شكرىذ) (.)1
حكم الاحديث بذلنعم :قذؿ العلمذء احملققوف( :الاحديث بنعم اهلل تعذىل جذئز عطلقذ ،بل
عندوب إليو إذا كذف الغرض أف يقادي بو غَته ،أو أف يشيع شكر اهلل تعذىل بلسذنو ،وإذا مل يأعن
على نفسو الفانة واإلعجذب ،فذلسًت أفضل) (.)1
والاحدث بذلنعم يشمل كل عذ أنعم اهلل تعذىل بو ،وعن ٍ
أجل النعم ىو :الدعوة إىل اهلل تعذىل،
واببلغ رتسذلاو؛ ألنو تعذىل قذؿ (فحدث) ،واليت تفيد الاكرار .فذهلل تعذىل خيذيب نةيو-صلوات اهلل
وعبلئكاو عليو-بذدلداوعة على الةيذف والاةليغ.
وتكرار نشر الدعوة وتةليغهذ بعد النيب-صلوات اهلل وعبلئكاو عليو-عن عهمة الدعذة والعلمذء.
لذلك عرب (حدث ) لافيد اتسامرارية الاةليغ والدعوة دلن مل تةلغو ،والاذكَت بنعم اهلل تعذىل ،واليت ال
تعد وال ٖتصى.
احلكمة ُب أف اهلل تعذىل أخر حق نفسو عن حق اليايم والعذئل:
(فيو وجوه:
أحدىذ :كأنو يقوؿ أنذ غٍت ،ومهذ زلاذجذف ،وتقدَل حق احملاذج أوىل.
(ٔ) القرييب "اجلذعع ألحكذـ القرآف "(ٕٓ )ٙٛ،ٙٚ /بذخاصذر.
(ٕ) أبو حيذف " الةحر احمليط " (ٓٔ.)ٜٗٛ /
(ٖ) ابن القيم "عدارج السذلكُت بُت عنذزؿ إيذؾ نعةد وإيذؾ نساعُت " (ٕ.)ٕٖٜ، ٕٖٛ /
(ٗ) الرازي "عفذتيح الغيب "(ٕٓ.)ٕٜٓ/
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وثذنيهذ :أنو وضع ُب حظهمذ الفعل ،ورضي لنفسو بذلقوؿ.
وثذلثهذ :أف ادلقصود عن ٚتيع الطذعذت؛ اتساغراؽ القلب ُب ذكر اهلل تعذىل ،فجعل خذ٘تة ىذه
الطذعذت ٖتدث اللسذف والقلب بنعم اهلل تعذىل؛ حىت تكوف خام الطذعذت على ذكر اهلل تعذىل ،ولذلك
عرب بلفظ (حدث) على قولو فخرب ليكوف ذلك حديثذ عنده ال ينسذه ويعيده عرة بعد أخرى) (.)5
والاحديث بذلنعمة ال يكوف إال بعد ٘تذعهذ وكمذذلذ ،فكذف عن الًتتيب الطةيعي أف يكوف
الاحديث بذلنعمة بعد حدوث كل النعم.
والاحديث بذلنعمة بعد ٘تذعهذ وكمذذلذ يدلنذ على عذ جيب أف يكوف عليو ادلعلموف والدعذة عن
الاحلي بذحللم واألنذة فبل يردوا تسذئبل وال يزجروه.
لذلك نرى عن ٚتذؿ الوحدة ادلوضوعية بُت آيذت السورة الواحدة ُب قولو تعذىل :ﱡﲧ
ﭐﱡﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥﱠ أنو ليس
ﲨ ﲩ ﲪﱠ بعد قولو تعذىل:
على الداعية وادلعلم أف يقهر ضعيفذ يايمذ ،أو أف يرد تسذئبل زلروعذ ،أو حذئرأ ،تنعو عذال أو علمذ،
أو يضيق ٔتذ قد يواجو عن عقةذت؛ بل جيب أف يكوف لينذ ييةذ مسحذ عظهرا لنعم اهلل تعذىل عليو
شذكرا ذلذ عذكرا النذس هبذ.
املطلب الثاني :أمر اهلل تعاىل لنبيه -صلوات اهلل ومالئكته عليه -
في سورة الشرح.
أعر اهلل تعذىل نةيو-صلوات اهلل وعبلئكاو عليؤ-تداوعة العةذدة والافرغ ذلذ حىت بعد تةليغ
الرتسذلة ،وذلك شكرا هلل تعذىل على عذ أنعم بو .قذؿ تعذىل :ﭐﱡﭐ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙﱠ
الشرح.ٛ – ٚ :
المعلم األول :ادلداوعة على األعمذؿ الصذحلة.
قذؿ تعذىل :ﱡﭐﱓ ﱔ ﱕﭐﱠ .
وجو تعلق ىذا ٔتذ قةلو:
(أنو تعذىل دلذ عدد عليو-صلوات اهلل وعبلئكاو عليو-نعمو السذبقة ،ووعده بذلنعم اآلتية ال
جرـ بعثو على الشكر واالجاهذد ُب العةذدة) (.)1

(ٔ) الرازي "عفذتيح الغيب "(ٖٓ.)ٕٕٓ /
(ٕ) الرازي "عفذتيح الغيب "(ٖٔ.)ٚ /
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والنصب ععنذه ُب اللغة( :اإلعيذء عن العنذء) ( ،)5وادلراد بو الاعب.
وادلعٌت ( :فإذا فرغت فامهيد وإفذدة إليبلء العمل بعمل آخر ُب تقرير الدين ونفع األعة .وىذا
عن صيغ الداللة على تعذقب األعمذؿ) (.)1
رأي ادلفسرين ُب تعيُت ادلفروغ وادلفروغ عنو( :وقد اخالفوا ُب تعيينهمذ على أربعة أقواؿ:
األوؿ :إذا فرغت عن الفرائض فاأىب لقيذـ الليل.
الثذٍل :إذا فرغت عن الصبلة فذنصب للدعذء.
الثذلث :إذا فرغت عن اجلهذد فذعةد ربك.
الرابع :إذا فرغت عن أعر دنيذؾ فذنصب ألعر آخرتك) ( ،)1وكلهذ أقواؿ عاقذربة.
وُب ىذا عذ يدؿ على اليسر ُب األعر ،وأيضذ( ،تنةيهذ على أف اهلل تعذىل لطيف بعةذده فقدر
أال خيلو عُسر عن اقًتاف يُسر وأف لوال ذلك ذللك النذس) (.)1
احلذؼ يفيد العموـ ُب اآلية:
(وحذؼ ادلاعلق يفيد العموـ؛ أي :يفيد تعميم ادلعٌت ادلنذتسب لو ويدخل ُب ذلك العموـ ،عذ
كذف تسيذؽ الكبلـ جذء عن أجلو ،وىو فرد عن أفراد ىذا ادلعٌت العذـ) ( )1والعموـ يعٍت :أف تذىب
النفس فيو كل عذىب ياوافق عع احلذؿ وادلآؿ.
(فحذؼ ادلاعلق ىنذ لقصد العموـ ،وىو عموـ عرُب لنوع عن األعمذؿ اليت دؿ عليهذ السيذؽ؛
ليشمل كل عاعلق عملو شلذ ىو عهم كمذ علمت ،وىو أعلم باقدَل بعض األعمذؿ على بعض؛ إذا
مل ديكن اجامذع كثَت عنهذ بقدر اإلعكذف ،كمذ أقر اهلل بأداء الصبلة عع الشغل بذجلهذد)(.)6
وعلى كل فإف اهلل تعذىل أعر نةيو -صلوات اهلل وعبلئكاو عليو -أف جيعل فراغو عن كل عذ كذف
عشاغبل بو عن أعر دنيذه وآخرتو إىل النصب ُب عةذدتو ،ومل خيصص بذلك حذال عن أحواؿ فراغو
دوف حذؿ ،لعموـ الشرط ُب ذلك.
(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)
(٘)

ابن عنظور " لسذف العرب" فصل النوف.)ٚ٘ٛ/ٔ(-
ابن عذشور " الاحرير والانوير " (ٖٓ.)ٗٔٚ /
ابن العريب "أحكذـ القرآف "(ٗ)ٕٗٔ،ٖٗٔ /
ابن عذشور " الاحرير والانوير " (ٖٓ.)ٗٔٗ /
عسذعد الطيذر " فصوؿ ُب أصوؿ الافسَت " صٕٕٔ ػ

( )ٙابن عذشور " الاحرير والانوير " (ٖٓ.)ٗٔٚ /
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وقد حثت اآلية على اكمذؿ العمل و٘تذعو:
ونساناج ذلك عن تقدَل  :ﱕ على  ﱙ .
(وتقدَل فإذا فرغت على فذنصب لبلىامذـ باعليق العمل بوقت الفراغ عن غَته لااعذقب
األعمذؿ) (.)5
وُب ىذه اآلية:
 (توجيو للنيب -صلوات اهلل وعبلئكاو عليو -أف يواصل بُت العةذدات وبعض ،وأال خيلي وقاذ()1
عن أوقذتو عن عةذدة ،فإذا فرغ عن عةذدة أتةعهذ بأخرى).
قل ،فعن أيب تسلمة بن عةد
 وفيو عن احلض على ادلداوعة على العمل الصذحل واتساداعاو وإف ًالرٛتن-رضي اهلل عنهمذ-عن عذئشة-رضي اهلل عنهذ-أف رتسوؿ -صلوات اهلل وعبلئكاو عليو -قذؿ:
( تسددوا وقذربوا ،واعلموا أف لن يدخل أحدكم عملو اجلنة ،وأف أحب األعمذؿ إىل اهلل أدوعهذ وإف
قل) (.)1
 ادلواصلة بُت العةذدات وبعضهذ ،وأال خيلو وقت عنهذ ،فعن أيب ىريرة-رضي اهلل عنو-قذؿ:قذؿ رتسوؿ اهلل-صلوات اهلل وعبلئكاو عليو( :الصلوات اخلمس ،واجلمعة إىل اجلمعة ،ورعضذف إىل
()1
رعضذف ،عكفرات عذ بينهن إذا اجانب الكةذئر)
 احلث على عمل اخلَت وادلسذرعة ُب فعلو ،فعن أيب ىريرة -رضي اهلل عنو قذؿ :قذؿ رتسوؿاهلل – صلوات اهلل وعبلئكاو عليو( :بذدروا بذألعمذؿ فانذ كقطع الليل ادلظلم ،يصةح الرجل علؤعنذ
()1
وديسي كذفرا ،أو ديسي علؤعنذ ويصةح كذفرا ،يةيع دينو بعرض عن الدنيذ).
 ععرفة قيمة الوقت ُب عدـ ضيذعو ُب الكسل والالكلؤ ،فقد كذف رتسوؿ اهلل -صلوات اهلل(ٔ) ابن عذشور " الاحرير والانوير " (ٖٓ.)ٗٔٚ /
(ٕ) الرازي "عفذتيح الغيب "(ٖٔ.)ٚ /
(ٖ) الةخذري ُب صحيحو – كاذب الرقذؽ -بذب القصد وادلداوعة على العمل )ٜٛ /ٛ(-ح رقم ٗ،ٙٗٙ
وعسلم ُب صحيحو -كاذب صفة القيذعة واجلنة والنذر-بذب لن يدخل أحد اجلنة بعملو بل برٛتة اهلل تعذىل-
(ٗ )ٕٔٚٔ/ح رقم.ٕٛٔٛ :
(ٗ) عسلم ُب صحيحو –كاذب الطهذرة -بذب الصلوات اخلمس واجلمعة إىل اجلمعة ،ورعضذف إىل رعضذف
عكفرات دلذ بينهن عذ اجانةت الكةذئر )ٕٜٓ /ٔ(-ح رقم ٖٖٕ.
(٘) عسلم ُب صحيحو -كاذب اإلديذف- ٘ٔ-بذب احلث على ادلةذدرة بذألعمذؿ قةل تظذىر الفنت)ٔٔٓ /ٔ(-
ٓٔٔ) ح رقم .ٔٔٛ
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وعبلئكاو عليو -يساعيذ عن العجز والكسل ،فعن ععامر قذؿ :مسعت أيب قذؿ :مسعت أنس بن
عذلك -رضي اهلل عنو-قذؿ :كذف النيب-صلوات اهلل وعبلئكاو عليو -يقوؿ( :اللهم إٍل أعوذ بك عن
()5
العجز والكسل ،واجلنب واذلرـ ،وأعوذ بك عن فانة احمليذ وادلمذت ،وأعوذ بك عن عذاب القرب)
 احلرص على ٖتصيل عذ ينفع ُب الدنيذ واآلخرة ،فعن أيب ىريرة-رضي اهلل عنو-قذؿ :قذؿرتسوؿ اهلل-صلوات اهلل وعبلئكاو عليو( :ادللؤعن القوي خَت وأحب إىل اهلل عن ادللؤعن الضعيف ،وُب
كل خَت ،احرص على عذ ينفعك ،واتساعن بذهلل وال تعجز ،وإف أصذبك شيء ،فبل تقل لو أٍل
فعلت كذف كذا وكذا ،ولكن قل :قدر اهلل وعذ شذء فعل ،فإف لو تفاح عمل الشيطذف) (.)1
()1
(وىذه اآلية عن جواعع الكلم القرآنية دلذ احاوت عليو عن كثرة ادلعذٍل).
المعلم الثاني :الرغةة فيمذ عند اهلل تعذىل.
قذؿ تعذىل :ﱡﭐ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱠ الشرحٛ :
()1
(رغةت ُب الشيء؛ إذا أردتو) ( ،)1و(أصل الرغةة :السعة ُب الشيء) .
()6
وادلراد( :اجعل رغةاك إىل اهلل تعذىل وحده)
ُ
وقدـ كلمة  ﱘ  على  ﱙ ( :إلفذدة االخاصذص) ( ،)1ألنو صذحب الرتسذلة ال
جيب أف تكوف رغةاو إال إىل اهلل تعذىل وحده ،وال يطلب شيء إال عنو تعذىل.
وحذؼ عفعوؿ ارغب ليفيد العموـ والشموؿ والسعة ُب كل عذ يرغةو النيب-صلوات اهلل
()8
وعبلئكاو عليو-عن (الكمذؿ النفسذٍل واناشذر الدين ونصر ادلسلمُت)
(ٔ) الةخذري ُب صحيحو-كاذب اجلهذد والسَت-بذب عذ ياعوذ عن اجلنب )ٕٖ /ٗ(-ح رقم ٖٕ ،ٕٛوعسلم ُب
صحيحو -كاذب -بذب الاعوذ عن العجز والكسل وغَته )ٕٜٓٚ/ٗ( -ح رقم.ٖٚٓٙ :
(ٕ) عسلم ُب صحيحو – كاذب القدر - ٛ-بذب ُب األعر بذلقوة وترؾ العجز واالتساعذنة بذهلل وتفويض ادلقذدير
هلل )ٕ٘ ٕٓ /ٗ(-ح رقم (ٗ.)ٕٙٙ
(ٖ) ابن عذشور " الاحرير والانوير " (ٖٓ.)ٗٔٚ /
(ٗ) اجلوىري " الصحذح تذج اللغة وصحذح العربية " عذدة رغب.)ٖٔٚ /ٔ(-
(٘) الراغب " ادلفردات "بذب رغد-ص  ٖ٘ٛػ
( )ٙالزجذج "ععذٍل القرآف وإعرابو ػ ػ ػ ػ (٘)ٖٗٔ /
( )ٚابن عذشور " الاحرير والانوير " (ٖٓ.)ٗٔٛ /
( )ٛابن عذشور " الاحرير والانوير (ٖٓ.)ٗٔٛ /
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قذؿ اإلعذـ الرازي ُب تقدير عفعوؿ فذرغب( :فيو وجهذف :ػ
أحدمهذ :اجعل رغةاك إليو خصوصذ ،وال تسأؿ إال فضلو عاوكبل عليو.
وثذنيهمذ :ارغب ُب تسذئر عذ تلامسو دينذ ودنيذ ،ونصرة على األعداء) (.)5
وكل ىذه ادلعذٍل عرادة.
وادلعٌت :أف ٕتعل رغةاك إليو وتوكل عليو ُب دينك ودنيذؾ.
وقد أفذدت اآلية:
 الاوجيو العذـ دلن ياسذىل ُب ضيذع الوقت ،أو يشكو فراغ الوقت؛ فعليو بشغل وقاو بذلعملوالطذعة فمذ يناهي عن عمل حىت يةدأ ُب آخر.
 بعد الفراغ عن عمل الدنيذ؛ االتساعداد لعمل اآلخرة. أف العمل والعةذدة جيب أف يصذحةهمذ الاوكل على اهلل تعذىل ،وال يوجد توكل بدوف عمل؛حىت ال ياحوؿ الاوكل إىل تواكل وىو( :االعامذد على الغَت) (.)1
فعن ادلغَتة بن أيب قرة السدوتسي-رضي اهلل عنو-قذؿ :مسعت أنس بن عذلك-رضي اهلل عنو-
يقوؿ :قذؿ رجل :يذ رتسوؿ اهلل أعقلهذ وأتوكل ،أو أيلقهذ وأتوكل .قذؿ( :اعقلهذ وتوكل) (.)1
 عشروعية الذكر والدعذء بعد الصلوات ادلفروضة. الاوكل على اهلل تعذؿ وحده دوف تسواه. الرغةة فيمذ عند اهلل تعذىل. وجوب صرؼ الرغةذت إليو تسةحذنو ال إىل غَته.ونرى عن ىذتُت اآلياُت ارتةذط آخر السورة بأوذلذ حيث بينت أف :ادلداوعة على العةذدات،
والقيذـ بذألعمذؿ ادلكلفُت هبذ ،بنشذطٍ ،ب الاوكل على اهلل تعذىل ُب كل األعور ،والرغةة فيمذ عند اهلل
تعذىل بذلدعذء؛ كل ىذا يلؤدي إىل انشراح الصدر ،ووضع ثقل الدنيذ ،وااليمئنذف فيمذ عند اهلل
تعذىل.
(ٔ) الرازي "عفذتيح الغيب "(ٕٖ.)ٕٜٓ /
(ٕ) أٛتد سلاذر " ععجم اللغة العربية ادلعذصرة (ٕ.)ٔ٘ٚٛ /
(ٖ) الًتعذي "تسنن الًتعذي (ٗ )ٙٙٛ /ح رقم ،ٕ٘ٔٚ :وقذؿ الًتعذي :وىذا حديث غريب عن حديث أنس
أنس ال نعرفو إال عن ىذا الوجو -وقذؿ األلةذٍل :حسنُ -ب كاذبو :صحيح اجلذعع الصغَت وزيذداتو
(ٔ )ٕٕٗ/برقم.ٔٓٙٛ :
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اخلامتة:
احلمد اهلل ادلنعم ادلافضل؛ الذي أنعم علينذ بذإلتسبلـ ،وتفضل علينذ فأرتسل إلينذ خَت
األنةيذء وادلرتسلُت؛ فأكرعو بنعمو عليو قةل الرتسذلة وبعدىذ ،وذكرىذ ُب قرآف يالى إىل أف يرث
اهلل األرض وعن عليهذُ ،ب تسورٌب الضحى والشرح ،وكأهنمذ تسورة واحدة تاحدث عن تلك
النعم ،وقد بينت ىذا ٔتذ تيسر يل عن خبلؿ ْتثي (الوحدة ادلوضوعية بُت تسورٌب الضحى
والشرح) فإف أصةت فذحلمد هلل على عذ أنعم وأفذض ،وإف قصرت فعذري أنٍت بشر ،وحسيب
أٍل اجاهدت.
وآخر دعوانذ أف احلمد هلل رب العذدلُت.
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النتائج واملكرتحات:

أوال :أهم النتائج.
اتساطذعت الةذحثة عن خبلؿ تفسَت تسورٌب الضحى والشرح عن تفذتسَت تراثنذ الكةَت
والكاب األصيلة واحلديثة صحيحة ادلنهج أف تاوصل إىل:
ٔ .الانذتسب بُت السورتُت كوحدة ادلوضوعية عن حيث النزوؿ وادلوضوع.
ٕ .خطذب اهلل تعذىل لنةيو ُب السورتُت.
ٖ .شدة العنذية اإلذلية بذلنيب -صلوات اهلل وعبلئكاو عليو-بذلقسم على وصلو وتواصلو.
ٗ .االتسامرار ُب عطذء اهلل لنةيو-صلوات اهلل وعبلئكاو عليو–ُب الدنيذ واآلخرة.
٘ .الوعد بذلنصر والامكُت للنيب-صلوات اهلل وعبلئكاو عليو-وألعاو.
 .ٙرعذية اهلل تعذىل لنةيو-صلوات اهلل وعبلئكاو عليو-قةل النةوة واتسامرارىذ بعد النةوة.
 .ٚاألعر عن اهلل لنةيو بأف جزاء اإلحسذف إحسذف؛ بفعل عذ يساوجب عذ كذف عن نعمو
عليو بعد النةوة.
 .ٛأف ُب االبابلء عذ يوجب الشكر ،وعراعذة ٔتن ىو ٔتثل احلذؿ ُب الةبلء.
 .ٜهتيئة وإعداد اهلل لنةيو-صلوات اهلل وعبلئكاو عليو-لاحمل أعةذء الرتسذلة.
ٓٔ .عصمة النيب –صلوات اهلل وعبلئكاو عليوُ-ب الاةليغ ،أعذ اعورىم الةشرية فهم
ععصوعوف عن الكةذئر دوف الصغذئر ،وحذذلم بعد توباهم عنهذ أًب وأكمل.
ٔٔ .رفع ذكر النيب-صلوات اهلل وعبلئكاو عليو-خذصة ،ودواـ ذكر كل عن تسذىم
وشذرؾ ُب نشر اإلتسبلـ وفضذئلو ،والاذريخ خَت شذىد على ذلك ،وحفظ لنذ رجذال.
ٕٔ .وعد اهلل تعذىل بذليسر والايسَت على ادلعسر ،وتفريج الكروب ،وىي تسنة اهلل ُب
خلقو ٔتجيء اليسر بعد الضيق والكرب.
ٖٔ .ادلداوعة على فعل األعمذؿ الصذحلة بنية الاقرب إىل اهلل تعذىل ،والرغةة فيمذ عنده.
ٗٔ .بيذف أف فبلح اإلنسذف وصلذحو عاوقف على توكلو على اهلل تعذىل بعد األخذ
بذألتسةذب وىو العمل والعةذدة.
٘ٔ .عذ جيب أف يكوف عليو الدعذة والعلمذء وادلعلموف عن مسذحة ولُت ويسر وٖتمل.

- 151 -

الوحدة الموضوعية بين سورتي الضحى والشرح ،د .ماجدة خليفة قاسم

ثانيا :المقترحات:
ٔ-االىامذـ بإظهذر الانذتسب والوحدة بُت قصذر تسور القرآف الكرَل عن خبلؿ الافسَت
ادلوضوعي.
ٕ-عمل رابطة تواصل للمشاغلُت وادلهامُت بعلم الافسَت؛ للةحث عمذ جيب أف يةُحث فيو
عن عوضوعذت؛ لاجنب تكرار عوضوعذت الةحث ،وْتث عذال فذئدة ُب ْتثو.
وٕتدد اجلذععذت اإلتسبلعية؛ ادلوضوعذت اليت تةحث ُب علم الافسَت وخذصة ُب
ٖ-أف ُٖتدد ُ
رلذؿ الوحدة ادلوضوعية بُت تسور القرآف الكرَل وآيذتو.
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املصادر.واملراجع

القرآف الكرَل.
األعبلـ-خَت الدين بن زلمود بن زلمد بن علي بن فذرس ،الزركلي الدعشقي (ادلاوَبٖٜٔٙ :ىػ) -
النذشر :دار العلم للمبليُت-الطةعة :اخلذعسة عشر -أيذر  /عذيو ٕٕٓٓ ـ
أحكذـ القرآف-القذضي زلمد بن عةد اهلل أبو بكر بن العريب ادلعذفري االشةيلي ادلذلكي (ادلاوَب:
ٖٗ٘ىػ) -راجع أصولو وخرج أحذديثو وعلَّق عليو :زلمد عةد القذدر عطذ-النذشر :دار
الكاب العلمية ،بَتوت – لةنذف-الطةعة :الثذلثة ٕٔٗٗ ،ىػ  ٕٖٓٓ-ـ
أتسرار الاكرار ُب القرآف ادلسمى الربىذف ُب توجيو عاشذبو القرآف دلذ فيو عن احلجة والةيذف-زلمود بن
ٛتزة بن نصر ،أبو القذتسم برىذف الدين الكرعذٍل ،ويعرؼ باذج القراء (ادلاوَب :ضلو ٘ٓ٘ىػ)
احملقق :عةد القذدر أٛتد عطذ-عراجعة وتعليق :أٛتد عةد الاواب عوض-دار النشر :دارالفضيلة
أتسرار ترتيب القرآف-عةد الرٛتن بن أيب بكر ،جبلؿ الدين السيويي (ادلاوَبٜٔٔ :ىػ) -النذشر:
دار الفضيلة للنشر والاوزيع
أضواء الةيذف ُب إيضذح القرآف بذلقرآف-زلمد األعُت بن زلمد ادلخاذر بن عةد القذدر اجلكٍت
الشنقيطي-النذشر :دار الفكر للطةذعة والنشر والاوزيع بَتوت – لةنذف-عذـ النشرٔٗٔ٘ :
ىػ  ٜٜٔ٘-عػ
إرشذد العقل السليم إىل عزايذ الكاذب الكرَل-ادللؤلف :أبو السعود العمذدي زلمد بن زلمد بن
عصطفى (ادلاوَبٜٕٛ :ىػ) -النذشر :دار إحيذء الًتاث العريب – بَتوت
أيسر الافذتسَت لكبلـ العلي الكةَت-ادللؤلف :جذبر بن عوتسى بن عةد القذدر بن جذبر أبو بكر
اجلزائري-النذشر :عكاةة العلوـ واحلكم ،ادلدينة ادلنورة ،ادلملكة العربية السعودية-الطةعة:
اخلذعسةٕٔٗٗ ،ىػٕٖٓٓ/ـ
الةحر احمليط ُب الافسَت حملمد بن يوتسف الشهَت بأيب حيذف االندلسي الغرنذيي (ٗ٘ ٙػ ٗ٘ٚىػ)
عراجعة صدقي زلمد ٚتيل (ط دار الفكر ٕٔٗٔىػ ػ ٕٜٜٔـ) بَتوت ػ لةنذف.
الةداية والنهذية البن كثَتٖ ،تقيق زلمد عةد العزيز النجذر ،عطةعة الفجذلة اجلديدة ،القذىرة.
الربىذف ُب تنذتسب تسور القرآف-أٛتد بن إبراىيم بن الزبَت الثقفي الغرنذيي ،أبو جعفر (ادلاوَب:
ٚٓٛىػ) ٖ-تقيق :زلمد شعةذٍل-دار النشر :وزارة األوقذؼ والشلؤوف اإلتسبلعية ػ ادلغرب-عذـ
النشر ٔٗٔٓ :ىػ  ٜٜٔٓ -ـ
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الةيذف ُب ع ّد آي القرآف-عثمذف بن تسعيد بن عثمذف بن عمر أبو عمرو الداٍل (ادلاوَبٗٗٗ :ىػ) -
احملقق :غذًل قدوري احلمد-النذشر :عركز ادلخطويذت والًتاث – الكويت-الطةعة :األوىل،
ٗٔٗٔىػٜٜٔٗ -ـٚ ،تذؿ القراء وكمذؿ اإلقراء  -ص.ٖٔ٘ -
تذريخ اإلتسبلـ ووفيذت ادلشذىَت واألعبلـ-مشس الدين أبو عةد اهلل زلمد بن أٛتد بن عثمذف بن
قَ ْذديذز الذىيب (ادلاوَبٚٗٛ :ىػ) -احملقق :عمر عةد السبلـ الادعري-النذشر :دار الكاذب
العريب ،بَتوت-الطةعة :الثذنية ٖٔٗٔ ،ىػ ٜٜٖٔ-ـ.
الاةيذف ُب أقسذـ القرآف-زلمد بن أيب بكر بن أيوب بن تسعد مشس الدين ابن قيم اجلوزية (ادلاوَب:
ٔ٘ٚىػ) -احملقق :زلمد حذعد الفقي-النذشر :دار ادلعرفة ،بَتوت ،لةنذف
الاحرير والانوير للعبلعة الشيخ الطذىر بن عذشور (ط دار تسحنوف ػ تونس)
تفسَت أيب السعود ادلسمى إرشذد العقل السليم إىل عزايذ القرآف الكرَل لقذضي القضذة اإلعذـ أيب
السعود زلمد بن زلمد العمذدي ادلاوَب تسنة ٜٔ٘ىػ (ط دار إحيذء الًتاث العريب ػ بَتوت ػ
لةنذف)
تفسَت الرازي -عفذتيح الغيب = الافسَت الكةَت-أبو عةد اهلل زلمد بن عمر بن احلسن بن احلسُت
الايمي الرازي ادللقب بفخر الدين الرازي خطيب الري (ادلاوَبٙٓٙ :ىػ) - )ٕٜٓ /ٖٕ(-
النذشر :دار إحيذء الًتاث العريب – بَتوت-الطةعة :الثذلثة ٕٔٗٓ -ىػ
تفسَت ادلذوردي = النكت والعيوف-أبو احلسن علي بن زلمد بن زلمد بن حةيب الةصري
الةغدادي ،الشهَت بذدلذوردي (ادلاوَبٗ٘ٓ :ىػ) -احملقق :السيد ابن عةد ادلقصود بن عةد
الرحيم-النذشر :دار الكاب العلمية -بَتوت  /لةنذف
تفسَت ادلراغي-أٛتد بن عصطفى ادلراغي –النذشر :شركة عكاةة وعطةعة عصطفى الةذيب احلليب
وأوالده ٔتصر-الطةعة :األوىل ٖٔٙ٘ ،ىػ  ٜٔٗٙ-ـ
الافسَت ادلنَت ُب العقيدة والشريعة وادلنهج-ادللؤلف :د وىةة بن عصطفى الزحيلي-النذشر :دار الفكر
ادلعذصر – دعشق-الطةعة :الثذنية ٔٗٔٛ ،ىػ
تفسَت جزء عم-زلمد بن صذحل بن زلمد العثيمُت –-إعداد وٗتريج :فهد بن نذصر السليمذف-
النذشر :دار الثريذ للنشر والاوزيع ،الريذض-الطةعة :الثذنية ٕٖٔٗ ،ىػ  ٕٕٓٓ-ـ
تفسَت القرآف العزيز-أبو عةد اهلل زلمد بن عةد اهلل بن عيسى بن زلمد ادلري ،اإللةَتي ادلعروؼ بذبن
أيب َزَعنُِت ادلذلكي (ادلاوَبٖٜٜ :ىػ) -احملقق :أبو عةد اهلل حسُت بن عكذشة -زلمد بن
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عصطفى الكنز-النذشر :الفذروؽ احلديثة -عصر /القذىرة-الطةعة :األوىلٕٖٔٗ ،ىػ -
ٕٕٓٓـ
تفسَت عقذتل بن تسليمذف-أبو احلسن عقذتل بن تسليمذف بن بشَت األزدي الةلخي (ادلاوَبٔ٘ٓ :ىػ)
احملقق :عةد اهلل زلمود شحذتو-النذشر :دار إحيذء الًتاث – بَتوت-الطةعة :األوىل -ٖٕٗٔ ىػ
تيسَت الكرَل الرٛتن ُب تفسَت كبلـ ادلنذف-عةد الرٛتن بن نذصر بن عةد اهلل السعدي -احملقق :عةد
الرٛتن بن ععبل اللوحيق-النذشر :علؤتسسة الرتسذلة-الطةعة :األوىل ٕٓٗٔىػ  ٕٓٓٓ-ـ
جذعع الةيذف ُب تأويل القرآف-زلمد بن جرير بن يزيد بن كثَت بن غذلب اآلعلي ،أبو جعفر الطربي
(ادلاوَبٖٔٓ :ىػ) -احملقق :أٛتد زلمد شذكر-النذشر :علؤتسسة الرتسذلة-الطةعة :األوىل،
ٕٓٗٔ ىػ  ٕٓٓٓ-ـ
اجلذعع ادلسند الصحيح ادلخاصر عن أعور رتسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وتسلم وتسننو وأيذعو = صحيح
الةخذري-زلمد بن إمسذعيل أبو عةد اهلل الةخذري اجلعفي-احملقق :زلمد زىَت بن نذصر
النذصر-النذشر :دار يوؽ النجذة (عصورة عن السلطذنية بإضذفة ترقيم زلمد فلؤاد عةد الةذقي)
الطةعة :األوىلٕٕٔٗ ،ىػاجلذعع ألحكذـ القرآف  -أبو عةد اهلل زلمد بن أٛتد بن أيب بكر بن فرح األنصذري اخلزرجي مشس
الدين القرييب (ادلاوَبٙٚٔ :ىػ) ٖ -تقيق :أٛتد الربدوٍل وإبراىيم أيفيش-النذشر :دار
الكاب ادلصرية – القذىرة-الطةعة :الثذنيةٖٔٛٗ ،ىػ ٜٔٙٗ -ـ.
اجلدوؿ ُب إعراب القرآف الكرَل-زلمود بن عةد الرحيم صذُب-النذشر :دار الرشيد ،دعشق -
علؤتسسة اإلديذف ،بَتوت-الطةعة الرابعة ٔٗٔٛ -ىػ
ٚتذؿ القراء وكمذؿ اإلقراء-علي بن زلمد بن عةد الصمد اذلمداٍل ادلصري الشذفعي ،أبو احلسن،
علم الدين السخذوي (ادلاوَبٖٙٗ :ىػ) -دراتسة وٖتقيق :عةد احلق عةد الداَل تسيف
القذضي(-أصل الكاذب رتسذلة دكاوراه بإشراؼ د زلمد تسذمل احمليسن) -النذشر :علؤتسسة
الكاب الثقذفية – بَتوت-الطةعة :األوىل ٜٔٗٔ ،ىػ  ٜٜٜٔ -ـ
ٚتهرة اللغة-أبو بكر زلمد بن احلسن بن دريد األزدي (ادلاوَبٖٕٔ :ىػ) -احملقق :رعزي عنَت
بعلةكي-النذشر :دار العلم للمبليُت – بَتوت-الطةعة :األوىلٜٔٛٚ ،ـ
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حِ
ذشيةُ الشِّه ِ
يضذ ِوي ،الْ ُم َس َّمذةِ :عنَذيةُ القذضي وكِ َفذيةُ الراضي َعلَى ت ْفس َِت
ذب َعلَى ت ْفس َِت الةَ َ
َ
َ
يضذوي-شهذب الدين أٛتد بن زلمد بن عمر اخلفذجي ادلصري احلنفي-دار النشر :دار
الةَ َ
صذدر – بَتوت.
حيذة زلمد -زلمد حسُت ىيكل-الطةعة الاذتسعة-عكاةة النهضة-القذىرة ٜ٘ٔٙـ.
َدرج الدُّرر ُب تَِف ِ
الس َور-أبو بكر عةد القذىر بن عةد الرٛتن بن زلمد الفذرتسي األصل،
سَت اآل ِي و ُّ
ُْ
اجلرجذٍل الدار (ادلاوَبٗٚٔ :ىػ) -زلقق القسم األوؿ :يلعت صبلح الفرحذف-زلقق القسم
الثذٍل :زلمد أديب شكور أعرير-النذشر :دار الفکر-عمذف ،األردف
ديواف حسذف بن ثذبت-حسذف بن ثذبت األنصذري-شرحو وكاب ىواعشو وقدـ لو األتساذذ :عةدا
عهنذ-الطةعة الثذنيةٔٗٔٗ(-ىػ ٜٜٔٗ -ـ) – دار الكاب العلمية -بَتوت لةنذف.
رد شةهذت حوؿ عصمة النيب صلى اهلل عليو وتسلم ُب ضوء السنة النةوية الشريفة-رتسذلة دكاوراه –
للةذحث :عمذد السيد زلمد إمسذعيل الشربيٌتٕٖٔٗ-ىػ ٕٕٓٓ-ـ-دار اليقُت.
روح ادلعذٍل ُب تفسَت القرآف العظيم والسةع ادلثذٍل-شهذب الدين زلمود بن عةد اهلل احلسيٍت
األلوتسي – (احملقق :علي عةد الةذري عطية-النذشر :دار الكاب العلمية – بَتوت-الطةعة:
األوىل ٔٗٔ٘ ،ىػ
زاد ادلعذد ُب ىدي خَت العةذد-زلمد بن أيب بكر بن أيوب بن تسعد مشس الدين ابن قيم اجلوزية
(ادلاوَبٚ٘ٔ :ىػ) -النذشر :علؤتسسة الرتسذلة ،بَتوت -عكاةة ادلنذر اإلتسبلعية ،الكويت-
الطةعة :السذبعة والعشروف ٔٗٔ٘ ،ىػ ٜٜٔٗ/ـ
تسنن الًتعذي-زلمد بن عيسى بن َتس ْورة بن عوتسى بن الضحذؾ ،الًتعذي ،أبو عيسى (ادلاوَب:
ٕٜٚىػ) ٖ-تقيق وتعليق- :إبراىيم عطوة عوض ادلدرس ُب األزىر الشريف (جػ ٗ)٘ ،
النذشر :شركة عكاةة وعطةعة عصطفى الةذيب احلليب – عصر-الطةعة :الثذنية ٖٜٔ٘ ،ىػ  ٜٔٚ٘-ـ
السَتة النةوية البن ىشذـ-عةد ادللك بن ىشذـ بن أيوب احلمَتي ادلعذقري ،أبو زلمدٚ ،تذؿ الدين
(ادلاوَبٕٖٔ :ىػ) ٖ-تقيق :عصطفى السقذ وإبراىيم األبيذري وعةد احلفيظ الشليب-النذشر:
شركة عكاةة وعطةعة عصطفى الةذيب احلليب وأوالده ٔتصر-الطةعة :الثذنيةٖٔٚ٘ ،ىػ ٜٔ٘٘-
ـ
السَتة النةوية ُب ضوء ادلصذدر األصلية د-عهدي رزؽ اهلل أٛتد -طٗ(ٕٔٗٔػ ٕ )ٜٜٔعركز ادللك
فيصل للةحوث والدراتسذت اإلتسبلعية.
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شذرات الذىب دراتسة ُب الةبلغة القرآنية -زلمود توفيق زلمد تسعد -أتساذذ الةبلغة والنقد ورئيس
القسمُ -ب كلية اللغة العربية جذععة األزىر شةُت الكوـ -الطةعة األوىل ٕٕٗٔ ىػ -عكاةة
وىةة ػ القذىرة ػ عذبدين.
الشفذ باعريف حقوؽ ادلصطفى-عيذض بن عوتسى بن عيذض بن عمروف اليحصيب السةيت ،أبو
الفضل (ادلاوَب٘ٗٗ :ىػ) -النذشر :دار الفيحذء – عمذف-الطةعة :الثذنية  ٔٗٓٚ-ىػ
الصحذح تذج اللغة وصحذح العربية-أبو نصر إمسذعيل بن ٛتذد اجلوىري الفذرايب ٖ-تقيق :أٛتد عةد
الغفور عطذر -الطةعة :الرابعة  ٔٗٓٚىػ  ٜٔٛٚ-ـ --دار العلم للمبليُت -بَتوت.
صحيح اجلذعع الصغَت وزيذداتو-أبو عةد الرٛتن زلمد نذصر الدين ،بن احلذج نوح بن صلذٌب بن آدـ،
األشقودري األلةذٍل (ادلاوَبٕٔٗٓ :ىػ) -النذشر :ادلكاب اإلتسبلعي.
عمدة القذري شرح صحيح الةخذري-أبو زلمد زلمود بن أٛتد بن عوتسى بن أٛتد بن حسُت
الغياذىب احلنفي بدر الدين العيٍت (ادلاوَبٛ٘٘ :ىػ) -النذشر :دار إحيذء الًتاث العريب –
بَتوت.
غريب القرآف-أبو زلمد عةد اهلل بن عسلم بن قايةة الدينوري (ادلاوَبٕٚٙ :ىػ) -احملقق :أٛتد
صقر-النذشر :دار الكاب العلمية (لعلهذ عصورة عن الطةعة ادلصرية)  -السنة ٖٜٔٛ :ىػ -
 ٜٔٚٛـ
فاح الةذري شرح صحيح الةخذري-أٛتد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقبلٍل الشذفعي-النذشر:
دار ادلعرفة -بَتوت-ٖٜٔٚ ،رقم كاةو وأبوابو وأحذديثو :زلمد فلؤاد عةد الةذقي-قذـ بإخراجو
وصححو وأشرؼ على يةعو :زلب الدين اخلطيب-عليو تعليقذت العبلعة :عةد العزيز بن
عةد اهلل بن بذز.
فاح الةيذف ُب عقذصد القرآف تأليف العبلعة أيب الطيب صديق بن حسن بن علي احلسيٍت القنوجي
الةخذري وضع حواشيو إبراىيم مشس الدين-الطةعة األوىلٕٔٗٓ(-ىػ ػ ٜٜٜٔـ)  -دار
الكاب العلمية -بَتوت لةنذف.
فاح الرٛتن بكشف عذ يلاةس ُب القرآف-زكريذ بن زلمد بن أٛتد بن زكريذ األنصذري ،زين الدين
أبو حيِت السنيكي (ادلاوَبٜٕٙ :ىػ) -احملقق :زلمد علي الصذبوٍل-النذشر :دار القرآف
الكرَل ،بَتوت – لةنذف-الطةعة :األوىل ٖٔٗٓ ،ىػ  ٜٖٔٛ -ـ
فاح القدير-زلمد بن علي بن زلمد بن عةد اهلل الشوكذٍل اليمٍت-النذشر :دار ابن كثَت ،دار الكلم
الطيب -دعشق ،بَتوت-الطةعة :األوىل  ٔٗٔٗ-ىػ
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فصوؿ ُب أصوؿ الافسَت-د عسذعد بن تسليمذف بن نذصر الطيذر-تقدَل :د .زلمد بن صذحل
الفوزاف-النذشر :دار ابن اجلوزي-الطةعة :الثذنيةٕٖٔٗ ،ىػ
فقو السنة -للشيخ زلمد الغزايل -الطةعة الرابعة ػ ٗٔٗٔىػ ػ ٜٜٗٔـ-دار القلم ػ بَتوت.
فقو السَتة النةوية -د .زلمد تسعيد رعضذف الةويي -الطةعة السذبعة ٖٜٔٛ( -ىػ ػ ٜٔٚٛـ) -
دعشق دار الفكر.
القرآف ونقض عطذعن الرىةذف-د صبلح عةد الفاذح اخلذلدي-دار النشر :دار القلم – دعشق-
الطةعة األوىل ٕٔٗٛ :ىػ  ٕٓٓٚ-ـ
الكاذب ادلصنف ُب األحذديث واآلثذر-أبو بكر بن أيب شيةة ،عةد اهلل بن زلمد بن إبراىيم بن
عثمذف بن خواتسيت العةسي (ادلاوَبٕٖ٘ :ىػ) -احملقق :كمذؿ يوتسف احلوت-النذشر :عكاةة
الرشد – الريذض-الطةعة :األوىلٜٔٗٓ ،
الكشذؼ عن حقذئق غواعض الانزيل-ادللؤلف :أبو القذتسم زلمود بن عمرو بن أٛتد-لزسلشري جذر
اهلل (ادلاوَبٖ٘ٛ :ىػ) -النذشر :دار الكاذب العريب – بَتوت-الطةعة :الثذلثة  ٔٗٓٚ-ىػ
ادلسادرؾ على الصحيحُت-ادللؤلف :أبو عةد اهلل احلذكم زلمد بن عةد اهلل بن زلمد بن ٛتدويو بن
نُعيم بن احلكم الضيب الطهمذٍل النيسذبوري ادلعروؼ بذبن الةيع (ادلاوَبٗٓ٘ :ىػ) ٖ-تقيق:
عصطفى عةد القذدر عطذ-النذشر :دار الكاب العلمية – بَتوت-الطةعة :األوىل- ٔٗٔٔ ،
ٜٜٓٔ
اللةذب ُب علوـ الكاذب-أبو حفص تسراج الدين عمر بن علي بن عذدؿ احلنةلي الدعشقي النعمذٍل
(ادلاوَبٚٚ٘ :ىػ) -احملقق :الشيخ عذدؿ أٛتد عةد ادلوجود والشيخ علي زلمد ععوض-
النذشر :دار الكاب العلمية  -بَتوت  /لةنذف-الطةعة :األوىل ٜٔٗٔ ،ىػ ٜٜٔٛ-ـ
لسذف العرب البن عنظور – الطةعة الثذلثة-دار صذدر بَتوت ٗٔٗٔ ىػ ٜٜٔٗ-ـ)
دلسذت بيذنية ُب نصوص عن الانزيل-د .فذضل صذحل السذعرائي-أتساذذ النحو ُب جذععة الشذرقة.
عةذحث ُب الافسَت ادلوضوعي-عصطفى عسلم-النذشر :دار القلم-الطةعة :الرابعة ٕٔٗٙىػ -
ٕ٘ٓٓـ
رللة اجلذععة اإلتسبلعية بذدلدينة ادلنورة – العدد -٘ٛبعنواف :رتسذئل مل ٖتملهذ الربيد-للشيخ عةد
الرؤوؼ اللةدي-بكلية الشريعة بذجلذععة اإلتسبلعية-ص.ٕ٘ٚ
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رلموع الفاذوى-تقي الدين أبو العةذس أٛتد بن عةد احلليم بن تيمية احلراٍل (ادلاوَبٕٚٛ :ىػ)-
احملقق :عةد الرٛتن بن زلمد بن قذتسم-النذشر :رلمع ادللك فهد لطةذعة ادلصحف الشريف،
ادلدينة النةوية ،ادلملكة العربية السعودية-عذـ النشرٔٗٔٙ- :ىػٜٜٔ٘/ـ
احملرر الوجيز ُب تفسَت الكاذب العزيز-أبو زلمد عةد احلق بن غذلب بن عةد الرٛتن بن ٘تذـ بن
عطية األندلسي احملذريب (ادلاوَبٕ٘ٗ :ىػ) -احملقق :عةد السبلـ عةد الشذُب زلمد-النذشر:
دار الكاب العلمية – بَتوت-الطةعة :األوىل  ٕٕٔٗ-ىػ
عدارج السذلكُت بُت عنذزؿ إيذؾ نعةد وإيذؾ نساعُت-زلمد بن أيب بكر بن أيوب بن تسعد مشس
الدين ابن قيم اجلوزية (ادلاوَبٚ٘ٔ :ىػ) -احملقق :زلمد ادلعاصم بذهلل الةغدادي-النذشر :دار
الكاذب العريب – بَتوت-الطةعة :الثذلثة ٔٗٔٙ ،ىػ ٜٜٔٙ-ـ.
عدارؾ الانزيل وحقذئق الاأويل-أبو الربكذت عةد اهلل بن أٛتد بن زلمود حذفظ الدين النسفي
(ادلاوَبٚٔٓ :ىػ) -حققو وخرج أحذديثو :يوتسف علي بديوي-راجعو وقدـ لو :زليي الدين
ديب عساو-النذشر :دار الكلم الطيب ،بَتوت-الطةعة :األوىل ٜٔٗٔ ،ىػ  ٜٜٔٛ-ـ
ادلدخل اىل الافسَت ادلوضوعي-د-عةد الساذر تسعيد-دار الطةذعة والنشر االتسبلعية.
ذع ُد النَّظَ ِر لئل ْشر ِ
ِ
عص ِ
السوِر -ويس َّمى" :ادل ْق ِ
اؼ علَى ع َق ِ
ورٍة
ص ُد األ ْ
ذص ِد ِّ
َ
َمسَى ُب ُعطَذبػَ َقة ْ
َ َ
ُ
َ
اتس ِم ُك ِّل ُتس َ
َ
َ
َ
َ
ِ
لم َس َّمى"-إبراىيم بن عمر بن حسن الربذط بن علي بن أيب بكر الةقذعي (ادلاوَبٛٛ٘ :ىػ)
لُ
 دار النشر :عكاةة ادلعذرؼ – الريذض-الطةعة :األوىل  ٔٗٓٛىػ  ٜٔٛٚ -ـادلسادرؾ على الصحيحُت-أبو عةد اهلل احلذكم زلمد بن عةد اهلل بن زلمد بن ٛتدويو بن نُعيم بن
احلكم الضيب الطهمذٍل النيسذبوري ادلعروؼ بذبن الةيع (ادلاوَبٗٓ٘ :ىػ) ٖ-تقيق :عصطفى
عةد القذدر عطذ-النذشر :دار الكاب العلمية – بَتوت-الطةعة :األوىلٜٜٔٓ – ٔٗٔٔ ،
ادلسند الصحيح ادلخاصر بنقل العدؿ عن العدؿ إىل رتسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وتسلم-عسلم بن
احلجذج أبو احلسن القشَتي النيسذبوري (ادلاوَبٕٙٔ :ىػ) -احملقق :زلمد فلؤاد عةد الةذقي-
النذشر :دار إحيذء الًتاث العريب – بَتوت.
ععذمل الانزيل ُب تفسَت القرآف = تفسَت الةغوي-زليي السنة ،أبو زلمد احلسُت بن عسعود الةغوي
(ادلاوَب٘ٔٓ :ىػ) -احملقق :حققو وخرج أحذديثو زلمد عةد اهلل النمر -عثمذف ٚتعة ضمَتية
تسليمذف عسلم احلرش-النذشر :دار ييةة للنشر والاوزيع-الطةعة :الرابعة ٔٗٔٚ ،ىػ - ٜٜٔٚـ
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ععذٍل القرآف للفراء –احملقق :أٛتد يوتسف النجذٌب  /زلمد علي النجذر  /عةد الفاذح إمسذعيل
الشليب-النذشر :دار ادلصرية للاأليف والًتٚتة – عصر-الطةعة :األوىل.
ععذٍل القرآف وإعرابو-إبراىيم بن السري بن تسهل ،أبو إتسحذؽ الزجذج (ادلاوَبٖٔٔ :ىػ) -احملقق:
عةد اجلليل عةده شليب-النذشر :عذمل الكاب – بَتوت-الطةعة :األوىل  ٔٗٓٛىػ ٜٔٛٛ-ـ
ععذٍل القرآف-أبو زكريذ حيِت بن زيذد بن عةد اهلل بن عنظور الدليمي الفراء (ادلاوَبٕٓٚ :ىػ) -
احملقق  :أٛتد يوتسف النجذٌب  /زلمد علي النجذر  /عةد الفاذح إمسذعيل الشليب-النذشر :دار
ادلصرية للاأليف والًتٚتة – عصر-الطةعة :األوىل .والطربي ُب تفسَته)ٜٗٔ /ٕٗ(-
ععجم الةلداف يذقوت عةد اهلل الروعي الةغدادي ادلاوَب تسنة ٕٙٙىػ  --ط دار صذدر بَتوت
( ٖٔٚٙىػ ػٜٔ٘ٙـ)
ععجم عقذييس اللغة-أٛتد بن فذرس بن زكريذ القزويٍت الرازي ،أبو احلسُت (ادلاوَبٖٜ٘ :ىػ) -
احملقق :عةد السبلـ زلمد ىذروف-النذشر :دار الفكر-عذـ النشرٖٜٜٔ :ىػ ٜٜٔٚ -ـ.
عفذتيح الغيب = الافسَت الكةَت-أبو عةد اهلل زلمد بن عمر بن احلسن بن احلسُت الايمي الرازي
ادللقب بفخر الدين الرازي خطيب الري (ادلاوَبٙٓٙ :ىػ)  -النذشر :دار إحيذء الًتاث
العريب – بَتوت-الطةعة :الثذلثة  ٕٔٗٓ -ىػ
ادلفردات ُب غريب القرآف-أبو القذتسم احلسُت بن زلمد ادلعروؼ بذلراغب األصفهذٍل (ادلاوَب:
ٕٓ٘ىػ) -احملقق :صفواف عدنذف الداودي-النذشر :دار القلم ،الدار الشذعية -دعشق
بَتوت-الطةعة :األوىل  ٕٔٗٔ-ىػ
عويأ اإلعذـ عذلك-عذلك بن أنس بن عذلك بن عذعر األصةحي ادلدٍل (ادلاوَبٜٔٚ :ىػ) -صححو
ورقمو وخرج أحذديثو وعلق عليو :زلمد فلؤاد عةد الةذقي
النذشر :دار إحيذء الًتاث العريب ،بَتوت – لةنذف-عذـ النشر ٔٗٓٙ :ىػ  ٜٔٛ٘-ـ
ادلوافقذت-إبراىيم بن عوتسى بن زلمد اللخمي الغرنذيي الشهَت بذلشذييب (ادلاوَبٜٚٓ :ىػ) -
احملقق :أبو عةيدة عشهور بن حسن آؿ تسلمذف-النذشر :دار ابن عفذف-الطةعة :الطةعة
األوىل ٔٗٔٚىػٜٜٔٚ /ـ
النذتسخ وادلنسوخ البن حزـ -الطةعة األوىل ٔٗٓٙ-ىػ  ٜٔٛٙ-ـ -دار الكاب العلمية – بَتوت.
النذتسخ وادلنسوخ-ذلةة اهلل بن تسبلعة بن نصر ادلقري-النذشر :ادلكاب اإلتسبلعي – بَتوت-الطةعة
األوىلٔٗٓٗ ،ىػٖ-تقيق :زىَت الشذويش زلمد كنعذف_ النذشر :دار الكاب العلمية ،بَتوت
– لةنذف-الطةعة :األوىل ٔٗٔ٘ ،ىػ  ٜٜٔٗ-ـ
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النةأ العظيم نظرات جديدة ُب القرآف الكرَل-زلمد بن عةد اهلل دراز-اعاٌت بو :أٛتد عصطفى
فضيلة-قدـ لو :أ .د .عةد العظيم إبراىيم ادلطعٍت-النذشر :دار القلم للنشر والاوزيع-الطةعة:
يةعة عزيدة وزلققة ٕٔٗٙىػٕٓٓ٘-ـ
نظم الدرر ُب تنذتسب اآليذت والسور-إبراىيم بن عمر بن حسن الربذط بن علي بن أيب بكر
الةقذعي (ادلاوَبٛٛ٘ :ىػ) -النذشر :دار الكاذب اإلتسبلعي ،القذىرة
القصذب
النكت الدالة على الةيذف ُب أنواع العلوـ واألحكذـ-أٛتد زلمد بن علي بن زلمد ال َكَرجي َّ
(ادلاوَب :ضلو ٖٓٙىػ) ٖ -تقيق :شذيع بن عةده بن شذيع األمسري-دار النشر :دار القيم -
دار ابن عفذف-الطةعة :األوىل ٕٗٗٔ ىػ  ٕٖٓٓ -ـ
النكت ُب القرآف الكرَل (ُب ععذٍل القرآف الكرَل وإعرابو) -علي بن فَضَّذؿ بن علي بن غذلب
ادلج ِ
ذشعِي القَتواٍل ،أبو احلسن (ادلاوَبٜٗٚ :ىػ) -دراتسة وٖتقيق :د .عةد اهلل عةد القذدر
َُ
الطويل-دار النشر :دار الكاب العلمية – بَتوت-الطةعة :األوىل ٕٔٗٛ ،ىػ  ٕٓٓٚ-ـ
الوحدة ادلوضوعية ُب القرآف الكرَل-د-زلمد زلمود حجذزي
الوتسيط ُب تفسَت القرآف اجمليد-ادللؤلف :أبو احلسن علي بن أٛتد بن زلمد بن علي الواحدي،
النيسذبوري ،الشذفعي (ادلاوَبٗٙٛ :ىػ) ٖ-تقيق وتعليق :الشيخ عذدؿ أٛتد عةد ادلوجود،
الشيخ علي زلمد ععوض ،الدكاور أٛتد زلمد صَتة ،الدكاور أٛتد عةد الغٍت اجلمل،
الدكاور عةد الرٛتن عويس-قدعو وقرظو :األتساذذ الدكاور عةد احلي الفرعذوي
الوجيز ُب تفسَت الكاذب العزيز-أبو احلسن علي بن أٛتد بن زلمد بن علي الواحدي ،النيسذبوري،
الشذفعي (ادلاوَبٗٙٛ :ىػ) ٖ-تقيق :صفواف عدنذف داوودي-دار النشر :دار القلم ،الدار
الشذعية  -دعشق ،بَتوت-الطةعة :األوىلٔٗٔ٘ ،
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Al Fikr for Printing, Publishing and Distribution Beirut - Lebanon - Publishing
Year: 1415AH - 1995
Irshaad A-Aql As-Saleem ilaa Mazaaya al-Kitaab al-Kareem- Author: Abu Saud Al
Imadi Muhammad bin Muhammad bin Mustafa (died: 982 AH) - Publisher: Darr
ihyaa At-Turath Al-Arab - Beirut
Aisarr At-Tafaasirr li Kalaam Al-Ali Al-Kabeerr- Author: Jabir bin Musa bin Abdul
Qadir bin Jabir Abu Bakr al-Jaza’iri Publisher: Maktabat Al-Uloum wa AlHikam, Medina, Saudi Arabia-Edition: Fifth, 1424 AH / 2003 AD
Al-Bahr Al-Muheet. Muhammad bun Yusuf, known as Abi Hayyan al-Andalusi alGarnati (654-754 AH), Sidqi, Muhammad Jamil (I Dar al-Fikr, 1412 AH 1992),
Beirut, Lebanon.
Al-Bidaaya wa An-Nihaaya. Ibn Katheer, The Investigation of Muhammad Abdul Aziz
Al-Najjar, New Faggala Press, Cairo.
Al-Burhaan fee Tanaasub Suwarr Al-Qur'an - Ahmad bin Ibrahim bin Zubayr alThaqafi al-Garnati, Abu Jaafar (died: 708 AH) - Investigation: Muhammad
Shaabani-Publishing House: Ministry of Awqaf and Islamic Affairs MoroccoPublishing Year: 1410H-1990
Al-Bayaan fee Addi A’yi al-Qur'an - Othman bin Othman bin Omar Abu Amr al-Dani
(died: 444 AH) - Investigator: Ghanim Kadouri al-Hamad – Publisher :
Manuscripts and Heritage Center - Kuwait - Edition: 1414H. - p. 315.
Taarikh Al-Islaam wa wafayaat Al-Mashaheerr wal A’laam- Shams ad-Din Abu
Abdullah Muhammad ibn Ahmad bin Othman Ibn Qaymaz al-Dhahabi (died: 748
AH) - Investigator: Omar Abdulsalam al-Tadmari- Publisher: Dar al-Kitab alArabi, Beirut- Edition: .
At-Tibyaan fee Aqsaam Al-Quran - Muhammad ibn Abi Bakr Ibn Ayyub bin Saad
Shams al-Din Ibn Qayyim al-Jawziyah (d. 751 AH) - Investigator: Muhammad
Hamed al-Faqi - Publisher: Dar al-Maarifah, Beirut, Lebanon
At-Tahreer wa At-Tanweerr. Sheikh Tahir bin Ashour (I Dar Sahnoun Tunisia)
Tafseer Abi Saud Al-Musammaa Irshaad A-Aql As-Saleem ilaa Mazaaya al-Kitaab alKareem, Qadi Al-Qudaat Imam Abu Saud Mohammed bin Mohammed Al-Emadi
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died in 951 e (Revival of the Arab heritage Beirut, Lebanon)
Tafseer Ar-Razi – Mafaatih Al-Ghaib = At-Tafseer Al-Kabirr - Abu Abdullah
Muhammad Bin Omar bin Hassan bin Al-Hussein Al-Taymi Al-Razi, nicknamed
Fakhr al-Din al-Razi Khatib al-Rai (died: 606 AH) (32/209) Edition: Third - 1420
e
Tafseer Al- Mawardi = An-Nukat wal Uyoun - Abu Hassan Ali bin Muhammad bin
Mohammad bin Habib Al-Basri al-Baghdadi, known as Balmordi (died: 450 AH)
- Investigator: As-Sayyid. Ibn Abd al-Maqsud bin Abdul-Rahim-Publisher:
Tafseer Al-Maraghi-Ahmad bin Mustafa Al-Maraghi- Publisher: Library and Printing
Company Mustafa Al-Babi Halabi and Sons in Egypt-Edition: First, 1365 - 1946
Tafseer Al-Munirr fil Aqeedati wa As-Shari’ah wal Manhaj- Author: D. Wahba bin
Mustafa al-Zahili - Publisher: Dar al-Fikr al-Mu'aser - Damascus - Edition:
Second, 1418
Tafseer Juz Amma-Muhammad Bin Saleh Bin Muhammad Al-Othaimeen - Preparation
and editing: Fahd Bin Nasser Al-Sulaiman- Publisher: Dar Al-Thuraya Publishing
and Distribution, Riyadh-Riyadh, 2nd Edition, 2002
Tafseer Al-Qur'an Al-Azeez - Abu Abdullah Muhammad Bin Abdullah bin Isa bin
Muhammad Al Marri, Al-Biriri known as Ibn Abi Zamanin Al-Maliki (died: 399
AH) - Investigator: Abu Abdullah Hussein bin Okasha - Mohammed bin Mustafa
Al-Kinz Publisher: Egypt / Cairo - Edition: First, 1423 - 2002 AD
Tafseer Muqaatil Bin Sulaiman - Abulhasan fighter Bin Sulaiman bin Bashir al-Azdi alBalkhi (deceased: 150 e) - Investigator: Abdullah Mahmood Shehata- Publisher:
Dar Ayaat Al Tarath - Beirut - Edition: First - 1423
Tayseer AlKareem Ar-Rahman fee Tafseer Kalaam Al-Mannaan - Abd Al-Rahman Bin
Nasser Bin Abdullah Al-Saadi- The Investigator: Abdulrahman bin Mu'alla AlLuhaikh - Publisher: Masjid Al-Resala-Printing: First 1420 AH -2000
Jaami Al-Bayan fee Taweel A’yi AL- Qur'an - Muhammad bin Jarir bin Yazid bin
Katheer bin Ghalib al-Amali, Abu Jaafar al-Tabari (deceased: 310 Ah) Investigator: Ahmad Muhammad Shaker-Publisher: Al-Resala Foundation- First
edition, 1420H-2000
Al-Jami’ Al-Musnad As-Saheeh Al-Mukhtasarr min Umouri Rasoulil Laah Salalahu
Alaihi wa salam wa Sunanih wa Ayyamih = Saheeh al-Bukhari - Muhammad bin
Ismail Abu Abdullah al-Bukhaari al-Ja’fi - Investigator: Muhammad Zuhair bin
Nassir an-Nassir Publisher: Dar Tawq al-Najat Abdul Baqi) - edition: First, 1422
AH
Al-Jami li Ahkaam Al-Qur'an - Abu Abdullah Muhammad bin Ahmed bin Abi Bakr bin
Farah Al-Ansari Khazraji Shams al-Din al-Qurtubi (died: 671 AH) - Investigation:
Ahmad al-Bardouni and Ibrahim Atfish - Publisher: Egyptian Book House - Cairo
- Edition: .
Al-Jadwal fee I’raab Al-Quran Al-Kareem - Mahmood bin Abdul Rahim Safi Publisher: Dar Al-Rasheed, Damascus - The Faith Foundation, Beirut - Fourth
Edition - 1418 AH
Jamaal Al-Qurraa wa Kamaal al-Iqraa - Ali bin Mohammed bin Abdul Samad Hamdani
Egyptian Shafi'i, Abul Hassan, Alam al-Din al-Sakhawi (died: 643 e) - Study and
investigation: Abdul Haq Abdul Dayem Saif al-Qadi - (Original book PhD thesis
under the supervision of Dr. Muhammad Salem Muhaisen) - Publisher: Cultural
Books Foundation - Beirut - Edition: First, 1419AH - 1999
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Jamharat Al-Lugha - Abu Bakr Muhammad bin al-Hasan bin Duraid al-Azdi (died: 321
AH) - Investigator: Ramzi Munir Baalbaki - Publisher: Dar al-Ilm for millions Beirut - First edition, 1987
Haashiyat As-Shihaab alaa Tafseer Al-Baydawi, entitled: Inaayat Al-Qaadi wa Kifaayat
Ar-Raadi Alaa Tafseer Al-Baydaawi. Shihab ad-Deen Ahmad bin Muhammad bin
Omar al-Khafaji al-Masri al-Hanafi-Publishing House: Dar Sadir-Beirut.
Hayat Mohammed - Muhammad Hussein Heikal - Ninth Edition - Renaissance Library
- Cairo 1965.
Darj Ad-Durarr fee Tafseerr Al-A’yi wa as-Suwarr. Abubakar Abd Al-Qahirr bin Abd
Rahmaan bin Muhammad Al-Farisi Al-Asl Al-Jurjani (Died 471 AH).The
investigator of the First Part: Talaat Salah Al-Farhan-investigatpr of the second
part : Muhammad Adeeb Shakour Ameer-Publisher: Dar al-Fikr Publisher: Dar alFikr - Ammaan Jordan
Diwan Hassan bin Thabit - Hassan ibn Thabit Al-Ansari - explained and wrote its
footnotes and presented it, Professor: Abda Mehanna - second edition - (1414 e 1994) - House of Scientific Books - Beirut Lebanon.
Raddu As-Shubuhaat hawla Esmat An-Nabi salalahu alahi wa sallam fee Daw’I AsSunnat An-Nabawiyah - a PhD thesis - for the researcher: Imad Al-Sayed
Muhammad Ismail Al-Sherbini - 2002 Ar-Rouh Al-Ma’ani fee Tafseer Al-Qur’an wa Sab’ Al- Muthani - Shihaab ad-Din
Mahmood bin Abdullah al-Husseini al-alusi - (Investigator: Ali Abd al-Bari
Atteya- Publisher:
Zaad Al-Ma'ad fee Hadyi Khair Al-Ibaad - Muhammad ibn Abi Bakr Ibn Ayyub bin
Saad Shams al-Din Ibn Qayyim al-Jawziyyah (died: 751 AH) - Publisher: AlResalah Foundation, Beirut - Al-Manar Islamic Library, Kuwait.
Sunan al-Tirmidhi – Muhammad bun Essa bin Sawra bin Musa bin Ad-Dahhak, AtTirmizi, Abu Essaa (died 279AH) Investigated and commented by :Ibrahim Atwa
Awad Teacher in Al-Azhar Al-Sharif (4, 5) Publisher: Al-Halabi Library and
Printing Press Co. - Egypt - Edition: Second, 1395 e - 1975 m
As-Seerat An-Nabawiyah, Ibn Hisham - Abdul Malik bin Hisham bin Ayyub AlHameeri Al-Mu'aqri, Abu Muhammad, Jamal al-Din (died: 213 e) - Investigation:
Mustafa al-Sakka, Ibrahim al-Abiari and Abdulhafeez alAs-Seerat An-Nabawiyah fee daww Al-Mashadir AlAsliyah - Mahdi Rizqu Allah
Ahmed - 4 (1412 1992) King Faisal Center for Research and Islamic Studies.
Sazaraat Az-Zahab Diraasaatun fil Balaaghat Al-Qur’aniyah - Mahmoud Tawfiq
Mohammed Saad - Professor of rhetoric and criticism and the head of the
department - the Faculty of Arabic Language Al-Azhar University Shebin AlKom - first edition 1422 e - Wahba Cairo Library.
Al-Shifa be Ta’reefi Huqouq Al-Mustafaa, -Iyyadh ibn Musa ibn Ayyadh ibn 'Umarun
al-Husabi al-Sabti, Abu al-Fadl (died 544 AH) - Publisher: Dar al-Fayhaa Amman - edition:
As-Shihah Taaj Al-Lugh wa Shihaah Al-Arabiya. Abu Nasr Ismail bin Hammad alJawhari al-Farabi - Investigation: Ahmed Abdul Ghafoor Attar - edition: the
fourth 1407 H - 1987 - Dar al-Alam for millions - Beirut
Al-Jaami As-Shaheeh As-Shageer wa Ziyaadaatuh. - Abu Abdul Rahman Muhammad
Nasir al-Din, son of Hajj Noah bin Najati bin Adam, Al-Ashqudari al-Albani
(died: 1420 AH) - publisher: Islamic Office.
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Umdat Al-Qari, Sharh Sahih al-Bukhari - Abu Muhammad Mahmud bin Ahmad bin
Musa bin Ahmad bin Hussein al-Ghaitabi Hanafi Badr al-Din al-'Eini (died: 855
AH) - Publisher: House of Revival of Arab heritage - Beirut.
Ghareeb Al-Quran - Abu Muhammad Abdullah bin Muslim bin Qutaiba al-Dinuri (died:
276 AH) - Investigator: Ahmad Saqr - Publisher: Dar al-Kitab al-Slami (The
Egyptian edition) - Year: 1398 AH - 1978 AD
Fath al-Bari Sharh saheeh al-Bukhaari - Ahmad ibn Ali ibn Hajar Abu al-Fadl alAskalani al-Shafei - From issues: Dar al-Maarefah - Beirut, 1379 – Number its
topic parts and its Hadiths : Mohamed Fouad Abdel-Baqi. Tag: Abdul Aziz bin
Abdullah bin Baz.
Fath Al-Bayaan fee Maqaasid Al-Quran. the author Abu Tayeb Siddiq bin Hassan bin
Ali Husseini Alknogi Bukhari and the status of his senses Ibrahim Shams al-Din the first edition - (1420 AH 1999) - the House of Scientific Books - Beirut
Lebanon.
Fath al-Rahman be Khasf maa Yaltabis fil qur’an - Zakaria ibn Muhammad ibn Ahmad
ibn Zakariya al-Ansari, Zayn al-Din Abu Yahya al-Saniki (died: 926 AH) - The
investigator: Muhammad Ali al-Sabooni Publisher: Dar al-Quran, Beirut Lebanon , 1983
Fath al-Qadeer - Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Abdullah al-Shawkani alYemeni - Publisher: Dar Ibn Katheer, Dar al-Kalim al-Tayeb - Damascus, Beirut Edition: First - 1414H
Fusoul fee Usoul At-Tafsir - D Mas'ed Bin Sulaiman Bin Nasser Al Tayyar Presentation: Dr. Muhammad ibn Saleh al-Fawzan Publisher: Dar Ibn al-Jawzi,
second edition, 1423 AH
Fiqh As-Sunnah - Sheikh Muhammad Al-Ghazali - Fourth Edition 1414H 1994 - Dar
Al-Qalam Beirut.
Fiqh as-Seerat An-Nabawiyah - dr. Mohammed Said Ramadan Albouti - seventh edition
- (1389 AH 1978) - Damascus Dar al-Fikr.
Al-Qur’aan wa Naqd Mata’in Ar-Ruhbaan - Dr Salah Abdul-Fattah Al-KhalidiPublishing House: Dar Al-Qalam - Damascus - First Edition: 1428H - 2007 AD
Al-Kitaab Al-Mushannaff fil Ahaadith wal Athaarr -Abu Bakr ibn Abi Shaybah,
Abdullah bin Muhammad bin Ibrahim bin Othman bin Khawasti al-Absi (died:
235 AH) –investigated by : Kamal Youssef al-Hout- Publisher: Al-Rashed
Library-Riyadh-First edition, 1409
Al-Kashaaf ann Haqaaiq Ghawaamid at-Tanzeel - The Author: Abu Al-Qasim Mahmud
Bin Amr Bin Ahmad-Az-Zammakhshari Jarallah (deceased: 538 AH) Beirut:
Third Edition - 1407 AH Al-Mustadrak alaa As-Shahihain - Author: Abu Abdullah Al-Hakim Muhammad bin
Abdullah bin Mohammed bin Hamdawi bin Naim bin al-Hakam al-Dhahbi
Tahmani Naisaburi known as Ibn Al-Bay’ (died: 405 e) - Investigated: Mustafa
Abdul Qader Atta-Publisher: - Edition: First, 1411 - 1990 (died: 405 e) - Inquiry:
Mustafa Abdul Qader Attaa-Publisher: - Edition: First, 1411 - 1990
Al-Lubaab fee Uloum al-Kitaab - Abu Hafs Sirajuddin Omar bin Ali bin Adel alHanbali Damasqi al-Nu'mani (d. 775 AH) - Investigator: Shaykh Adel Ahmad
Abdul Muqood and Sheikh Ali Muhammad Moawad - Publisher: , 1998
Lisaan Al-Arab Ibn Manzoor - Third Edition - Darr Sadir Beirut 1414 AH - 1994 AD)
Lamasaatun Bayaaniyah fee Nushoush min At-Tanzeel -dr. Fadel Saleh Al-Samarrai -
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Professor of Grammar at the University of Sharjah.
Mabahith fee At-Tafseerr Al-Mawdou’i - Mustafa Muslim - Publisher: Dar Al-Qalam Fourth Edition: 1426H - 2005 AD
Journal of the Islamic University in Madinah - Issue No. 58 - entitled: Letters not
carried by mail - to Sheikh Abdul Raouf Labadi - Faculty of Sharia Islamic
University - p. 257.
Majmou’ Al-Fatwaa - Taqi ad-Din Abu al-Abbas Ahmad ibn Abd al-Halim ibn
Taymiyah al-Harani (deceased: 728 AH) - Investigator: Abdul Rahman bin
Muhammad bin Qasim - Publisher: King Fahd Complex for Printing the Holy
Quran, 1416 H / 1995
Tahrirr al-Wajeez fee Tafsirr Al-Kitaab Al-Azeez - Abu Muhammad Abdul Haq bin
Ghalib bin Abdul Rahman bin Tamam bin Attia Andalusian warrior (deceased:
542 e) - Investigator: Abdul Salam Abdul Shafi Muhammad - Publisher: Dar alKut al-Sallami - Beirut - Edition: 1422 e
Madaarij As-saalikeen baina Manaazil Iyaaka Na’budu wa Iyaaka Nasta’een Muhammad ibn Abi Bakr Ibn Ayyub ibn Saad Saad Shams al-Din Ibn Qayyim alJawziyyah (died: 751 AH) - Investigator: Muhammad al-Mutasim Bellah alBaghdadi - Publisher: Dar al-Kitab al-Arabi, Beirut. E - 1996.
Madaarik at-Tanzeel wa Haqaaiq at-taweel. Abu Al-Barakat Abdullah bin Ahmed bin
Mahmoud Hafez al-Din al-Nasafi (deceased: 710 AH) - verified and exited by:
Yusuf Ali Badawi - reviewed and presented to him: Mohieddin Dib MestoPublisher: Dar al-Kalim al-Tayeb, Beirut-Edition : First, 1419 e - 1998
Al-Madkhal ilaa Tafseerr Al-Mawdoui’ - dr - Abdul Sattar Saeed - House of Islamic
printing and publishing.
Masha’id An-Nazarr lil Ishraaf alaa Maqaasid As-Suwarr - named: "Al-Maqsid AlAsmaa fi Mutaabaqat ism kulli Surah" - Ibrahim bin Omar bin Hassan bin Rabat
bin Ali bin Abi Bakr al-Beqa'i (deceased: 885 e) - Publishing: The first is 1408
AH - 1987
Al-Mustadrak alaa As-Saheehain - Abu Abdullah Al-Hakim Muhammad bin Abdullah
bin Mohammed bin Hamdawi bin Naim bin al-Hakam al-Dhahbi Tahmani alNisaburi known as the son of sale (died: 405 e) - Investigation: Mustafa Abdul
Qadir Atta-Publisher: : First, 1411 - 1990
Al-Musnad As-Saheeh Al-Mukhtasarr be Naql Al-Adl ann Al-Adl ilaa Rasoulil Laah
salalahu alaihi wa sallam - Muslim bin Hajjaj Abul Hassan al-Qashiri Nisabouri
(deceased: 261 e) - Investigator: Mohamed Fouad Abdel Baqi - Publisher: Dar
Revival of Arab heritage - Beirut.
Downloaded in the interpretation of the Quran = Tafseer al-Baghawi - Muhi al-Sunnah,
Abu Muhammad al-Husayn ibn Mas'ud al-Baghawi (d. 510 AH) - Investigator:
Achieved and exited by Muhammad Abdullah al-Nimr - - Edition: Fourth, 1417H
- 1997 AD
Ma’aani Al-Qur’an lil Faraa - The Investigator: Ahmad Yousef Al-Najati / Muhammad
Ali Al-Najjar / Abdel-Fattah Ismail Al-Shalabi - Publisher: Dar Al-Masria for
Translation and Interpretation - Egypt - Edition: First.
Ma’aani Al-Quran wa I’raabuh - Ibrahim Bin Al-Sari Bin Sahl, Abu Ishaq Al-Jahzaf
(deceased: 311 AH) - Investigator: Abdul Jalil Abdo Shalabi - Publisher: World
Books - Beirut - Edition: 1408 AH - 1988
Ma’aani Al-Quran - Abu Zakaria Yahya Bin Ziyad Bin Abdullah bin Manzoor Al-
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Dulaimi Fur (deceased: 207 AH) - Investigator: Ahmed Yousef Al-Najati /
Muhammad Ali Al-Najjar / Abdul Fattah Ismail Al-Shalabi Publisher: Dar AlMasria for Translation and Translation - Egypt (24/491).
Mu’jam Al-Buldaan. Yaqout Abdullah Al-Roumi Al-Baghdadi, who died in 626 AH Dar Sadir Beirut (1376 AH 1956)
Mu’jam Al-Maqaayis Al-Lugha - Ahmad bin Fares bin Zakaria al-Qazwini al-Razi,
Abu al-Hussein (deceased: 395 e) - Investigator: Abdul Salam Mohammed
Haroon - Publisher: Dar al-Fikr Publishing Year: 1399 AH - 1979 AD.
Mafaatih Al-Gaib = At-Tafseer Al-Kabeerr - Abu Abdullah Muhammad ibn Omar ibn
al-Hasan ibn al-Hussein al-Taleeli al-Razi, nicknamed Fakhr al-Din al-Razi
Khatib al-iri (died: 606 AH) - Publisher: Dar Ayaa Arab Heritage - Beirut edition:
Al-Mufradaat fi Ghareeb Al-Quran - Abu Al-Qasim Al-Husayn Bin Muhammad
Known as Ragheb Al-Asfahani (died: 502 AH) - Investigator: Safwan Adnan
Daoudi- Publisher: Dar Al-Qalam, Dar Al-Shamiya - Damascus Beirut.
Muwatah Imam Malik - Malik bin Anas bin Malik bin Amer Al-Asbahi Al-Madani
(died: 179 AH) - corrected and numbered, reviewed its Hadeeths commented on
it : Muhamad Fouad Abdel Baqi- Publisher: Dar Hayah Arab Heritage, Beirut Lebanon - Publishing Year: 1406 AH - 1985 AD
Al-Muwaafaqaat : Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-Lakhmi al-Garnati al-Shatabi
(790 AH) - Investigator: Abu Obeida Mashhoor bin Hasan al-Salman Publisher:
Dar Ibn Affan-Printing: First Printing 1417 AH / 1997 AD
An-Naashikh wal Manshoukh Ibn Hazm - First Edition - 1406 H - 1986 - Scientific
Library House - Beirut.
The Scriber and the Replicated - Lehba Allah Bin Salameh Bin Nasr Al-MaqriPublisher: The Islamic Bureau - Beirut - First Edition, 1404 H. Investigation:
Zuhair Al-Shawish Muhammad Kanaan Publisher: Dar al-Ketub al-Ulmiyya,
Beirut-Lebanon.
An-Nabaa Al-Azeem, Nazaraatun Jadeedatun fil Quran Al-Kareem - Muhammad Bin
Abdullah Draz - Careful by: Ahmed Mustafa Fadila - Presented to him: a. Dr..
Abdul-Azim Ibrahim Al-Muta'ani Publisher: Dar Al-Qalam for Publishing and
Distributing-Edition: A supplemented edition, 1426H-2005
Nazm Ad-Durarr fee Tanaasub Al-Ayaat wa As-Suwarr - Ibrahim bin Omar bin Hassan
Rabat Ben Ali bin Abi Bakr Bekaie (died: 885 e) - Publisher: Dar al-Kitab alIslami, Cairo
An-Nukat Ad-Daalati alal Bayaan fee Anwaa’ Al-Uloum wa Al-Ahkaam - Ahmad
Muhammad bin Ali bin Mohammed Al-Karji Al-Qasab (deceased: about 360 AH)
- Inquiry: Shaya bin Abduhu bin Shaya Asmari - Publishing House: Dar AlQayyim - Dar Ibn Afan - First edition 1424 - 2003
An-Nukat fil Quran Al-Kareem (fee Ma’aani Al-Quran Al-Kareem wa I’raabih) - Ali
bin Fadhal bin Ali bin Ghaleb Al-Qashwani, Abul Hassan (died: 479 AH) - Study
and investigation: Abdullah Abd al-Qadir al-Taweel-Publishing House: Dar alKuttab al-Ulmiyyah-Beirut - edition: First, 1428H - 2007 AD
Al-Wihda al-Mawdou’ya fil Quran Al-Kareem - dr - Mohamed Mahmoud Hijazi-1390
Al-Waseet fee Tafseerr Al-Quran Al-Majeed - Author: Abul Hassan Ali bin Ahmed bin
Mohammed bin Ali Al-Wahidi, Nisabouri, Shafi'i (deceased: 468 e) Ahmed
Abdel-Ghani El-Gamal, Dr. Abdel-Rahman Aweys - Submitted by: Dr. Abdel
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Hay El Faramawy
Al-Wajeez fee Tafseer Al-Quran al-Azeez - Abul-Hasan Ali bin Ahmad bin
Muhammad bin Ali Al-Wahidi, Al-Nisaboori, Al-Shafei (died: 468 AH) Execution: Safwan Adnan Daoudi-Publishing House: Dar Al-Qalam , 1415AH
Foreign References:
Life of Mohammed from the original - Muir, William
sources, Smith Elder Co
(London, 1864)
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