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 اخلصال انتي مدح اهلل بها االنبياء يف انقران انكريم

 سالم عبؾد حدؽأ م د. 

 قدؼ عمؾم القخان والتخبية واإلسالمية –كمية التخبية لمبشات  –الجامعة العخاقية 

07709770188_____07807513388 

Dr_salam1977@yahoo.com 

 السقجمة
وصحبو ، ومؽ  ، وعمى آلو دمحم والرالة والدالم عمى سيجنا  ، رب العالسيؽالحسج هلل 
 عمى نيجو اىتجى.

أن القخآن الكخيؼ بحخ ال شؾاطئ لو ، فيؾ كتاب عغيؼ ، يحسل كل وجؾه الخيخ والعظاء 
الجنيا واآلخخة ، وىؾ ال يحخم أي شخص  والسشفعة لجسيع السخمؾقات مسا عمسشا وما لؼ نعمؼ ، في

مؽ الغؾص والتعسق في أعساقو ، وكمسا تعسقت أكثخ كمسا تعخفت ووججت األكثخ ، لحا أحسج هللا 
تبارك وتعالى أن ىجاني وأرشجني إلى التعخف عمى جؾىخة عغيسة مؽ ىحه الجؾاىخ السكشؾنة بيؽ 

الثشاء ( . إن الثشاء مؽ السؾضؾعات اليامة طيات ىحا الكتاب الكخيؼ السعظاء أال وىي ) السجح و 
التي حازت عمى مداحة واسعة في القخآن الكخيؼ حيث تعجدت مجاالتو ، واتدعت مياديو ، 

 وتفخعت روافجه ، وكثخت بيؽ بظؾن سؾر القخآن آياتو ، فيي تديج عؽ مائة وخسديؽ آية
ف ، وتتجمى ىحه الخجمة أفزل ما يتقخَّب العبُج بو إلى ربِِّو ىؾ خجمة ديشو الحشي ان

، وبيان بالغتيسا ومعانييسا ،  عشجما يشذغل اإلندان بخجمة كتاب هللا وسشة رسؾل هللا 
واالعتقاد بسا ىؾ مؾجؾد فييسا فكان مؽ ذلػ أن أنذأنا ىحا البحث السبارك ، في بيان اآليات 

ذلػ عمى كتب التفديخ والمغة القخآن الكخيؼ معتسجًا في  في السجح والثشاء عمى االنبياءالؾاردة في 
، ومدتعيشا بالكتاب العديد ،  وأقؾال العمساء ، حيث أني جسعت فيو بيؽ المغة ، والسزسؾن ، 

الخرال التي مجح هللا بيا االنبياء في  فذسخت عؽ ساعج الجج ، وشخعت فيو ، وأسسيتو : 
 . القخان الكخيؼ
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  البحث: خظة
عمى مقجمة، ومبحث تسييجي ومبحثيؽ، وخاتسة، وقائسة  جاء ىحا البحث عمى وفق خظة اشتسمت

 لمسخاجع، وىي كسا يمي:
 :السبحث التسييجي: ويذتسل عمى مظمبيؽ 
 وااللفاظ ذات الرمة السظمب األول: تعخيف السجح لغة واصظالحا. 
  :تعخيف الشبي لغة واصظالحا وااللفاظ ذات الرمة.السظمب الثاني 
  بالحياة الجنيا. الخرال الستعمقة : االولالسبحث 

 السظمب االول: الخرال الستعمقة بشبي هللا مؾسى. -
 السظمب الثاني: الخرال الستعمقة بشبي هللا يحيى. -
 السظمب الثالث: الخرال الستعمقة بشبي هللا زكخيا. -

 .السبحث الثاني: الخرال الستعمقة باآلخخة 
 .ادريذالخرال الستعمقة بشبي هللا  السظمب االول: -
 .ابخاليؼالخرال الستعمقة بشبي هللا السظمب الثاني:  -
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 مبحث تسييجي
 مفيؾم محجدات العشؾانبيان 

 السظمب االول
 تعخيف السجح لغة واصظالحا:: الفخع األول

بو،  يسجحواأُلمُجوَحُة ما  والسجيح....عميوأحَدَؽ الثَّشاَء  َمجحاً وِمجَحًة, كسشعوَمَجَحو )لغة:  السجح
 .(1)(وأماديحجسُعو : َمجاِئح، 

وفي اصظالح أىل  اليجاء، وىؾ ُحدؽ الثَّشاء. نكيض: الَسجح (2)ابؽ مشغؾر وذكخ
اعخ   .(3) عميووالفزائل وَثشاؤه  بالجسيل غيخهاألدب، السجُح ىؾ وصف الذَّ

، وقج مجحو وامتجحو بسعشى واحج ، وكحلػ السجحة ، )ىؾ الثشاء الحدؽ السجح : يلوق
ّح ، أي مسجوح ججا ، وأمجخجل : تكمف أن يسجح ، ورجل ُمسجحوتسجح ال... والسجيح ، واألمجوحة 

 .(4)(بظشو ، وتسجحت خؾاصخ الساشية ، أي اتدعت شبعا
ؽ ( يجل عمى وصف محاسح )جحر الفعل )م د:  (5)ويقؾل اإلمام أحسج بؽ فارس الخازي 

: السجح ، ويقال السشكبة : أحدؽ عميو الثشاء ، واألمجوحة مجحا يسجحو ومجحوكالم جسيل ، ب
 . (1)(أمجوحة

                                                           

 .342ص ,الفيخوز آبادي،  القامؾس السحيط (1)
ىؾ: دمحم بؽ مكخم بؽ عمي، أبؾ الفزل، جسال الجيؽ ابؽ مشغؾر األنراري الخويفعي  (2)

ه(، سسع وجسع وحّجث واخترخ كثيخًا مؽ كتب األدب السظّؾلة،  96>اإلفخيقي، ولج سشة: )
وىؾ صاحب "لدان العخب"، و"مختار األغاني"، و"مخترخ مفخدات ابؽ البيظار"، وغيخىا، 

 .8=8/ 9لعخب، البؽ مشغؾر، لدان ا: ه(. يشغخ 77=) ت
 .1/16، البؽ مشغؾرلدان العخب ،  (3)
 .1/403 مادة )مجح( ,لمجؾىخي  ,لرحاح تاج المغة وصحاح العخبية ا (4) 
ىؾ: أبؾ الحديؽ أحسج بؽ فارس بؽ زكخيا بؽ دمحم بؽ أحسج، السعخوف بابؽ فارس المغؾي  (5)

عمي القظان، وسميسان بؽ يديج الفامي، الخازي الذافعي ثؼ السالكي، أخح عؽ: أبي الحدؽ 
وعمي بؽ دمحم بؽ ميخويو، وغيخىؼ، وأخح عشو: أبؾ سيل بؽ زيخك، وأبؾ مشرؾر الرؾفي، 
وعمي بؽ القاسؼ الخياط، وغيخىؼ، لو: "مجسل المغة"، و"غخائب إعخاب القخآن"، و"كتاب 



 

 

 

 

 
 

310 
 

 احباث ادلؤمتر انعهمي اندويل انرابع ادلشرتك انثاني 
 "ادلستجدات احلديثة يف انتعهيم انعايل يف ظم انتعهيم االنكرتوني"   

)اجملهد االول(  2020كانىن االول  16-17  
 

فع أثشيت عميو بسا فيو مؽ الرفات الجسيمة خمكية كانت أو مجحتو مجحًا مؽ باب نو 
  .(2)اختيارية وليحا كان السجح أعؼ مؽ الحسج

تحجيج السعشى االصظالحي لمسجح وذلػ  السجح اصظالحا : تقاربت أقؾال العمساء في
 عمى الشحؾ التالي :

ىؾ الثشاء بالمدان عمى الجسيل االختياري السجح بقؾلو : " (3)عخف اإلمام الجخجاني
 .(4)"قرجاً 

اء بالمدان عمى الجسيل مظمقا سؾاء أكان شىؾ الث)فقج عخفو بقؾلو :  (5)أما اإلمام الكفؾي 
، وال يكؾن إال قبل الشعسة ، اء أكان اختياريا أم غيخ اختياري(مؽ الفؾاضل أم مؽ الفزائل ، وسؾ 

 ,بؾجو مؽ الؾجؾه  ,يقال مجحت هللا ، إذ ال يترؾر تقجم وصف اإلندان عمى نعسة هللا  الوليحا 
ج السآثخ ؾي أن السجح إذا كان بسعشي عفويبيؽ اإلمام الكذ الؾجؾد نعسة مؽ هللا تعالى, نف الن

                                                                                                                                                                      

؛ >:=/ <محىبي، ه(. يشغخ: تاريخ اإلسالم، ل ;?9أخالق الشبي"، وغيخىا، تؾفي سشة: )
 .6?7/ 7وسمؼ الؾصؾل، لحاجي خميفة، 

 .2/308 مادة )مجح( ,البؽ فارس معجؼ مقاييذ المغة,  (1)
 .2/566مادة )مجح(،  لمفيؾمي، السرباح السشيخ في غخيب الذخح الكبيخ,  (2)
، عالُؼ  (3) ىؾ: عميُّ بُؽ محسٍج بؽ عميٍّ الديج زيؽ الجيؽ، أبؾ الحدِؽ الحديشيُّ الجخجانيُّ الحشفيُّ

ه(، ودرس  6:=السذخِق، ويعخُف بالديِِّج الذخيِف، ولج في " تاكؾ " قخب " استخاباد، سشة: )
في شيخاز، أخح عؽ: الشؾر الظاوسي، وأكسل الجيؽ الحشفي، وغيخىسا، لو نحؾ خسديؽ 

رشفا، مشيا: " التعخيفات "، و " شخح مؾاقف اإليجي "، و " حاشية عمى الكذاف"، وغيخىا، م
؛ واألعالم، لمدركمي، 99:/ 7، لمجاووديه(. يشغخ: طبقات السفدخيؽ،  >7<تؾفي سشة: )

 .6<9/ 7؛ ومعجؼ السفدخيؽ، لعادل نؾييض، =/ ;
 .297ص , الجخجاني كتاب التعخيفات, (4)
ىؾ: أيؾب بؽ مؾسى الحديشي القخيسي الكفؾي، أبؾ البقاء، صاحب "الكمّيات "، كان مؽ  (5)

قزاة األحشاف، عاش وولي القزاء في )كفو( بتخكيا، وبالقجس، وببغجاد، وعاد إلى إستانبؾل 
ه(، ولو كتب أخخى بالتخكية. يشغخ: ىجية  :?76فتؾفي بيا، ودفؽ في تخبة خالج، سشة: )

 .<9/ 8؛ واألعالم، لمدركمي، ?88/ 7، يلمبغجادالعارفيؽ 
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، والسجح زيادة  الحم، بيشسا إذا كان السجح بسعشى الؾصف الجسيل يقابمو جؾوالسشاقب فيقابمو الي
 . (1)خء عؽ الذيء وإن لؼ يسجحوعمى الخضا وقج يخضى الس

، ووصف لمذسائل الكخيسة ، وإعيار التقجيخ العغيؼ الحي يكشو ىؾ تعجاد لجسيل السداياقيل 
 .(2)الذاعخ لسؽ تؾافخت فييؼ تمػ السدايا

 الفاظ ذات صمة بالسجح: :الفخع الثاني
 :الثشاء لغة واصظالحاً أواًل: 

ىؾ العظف ورد الذيء بعزو عمى ، و يالثشاء لغة الثشاء مأخؾذ مؽ الثش معشى الثشاء لغة:
بالتكخار ، فأطمق اسؼ الثشاء عمى تكخار ذكخ الذيء  اثشيؽ: إذا جعمتو بعض، ومشو ثشيت الثؾب

بالمدان أم بالجشان أم  ، سؾاء أكانيذعخ التعغيؼ مظمقاً اإلتيان بسا الثشاء ىؾ وقيل: ) ،لذيئيؽ
، وىؾ السذيؾر بيؽ ، فيذسل الحسج والذكخ والسجح(3)وسؾاء أكان في مقابمة شيء أم ال( ؛باألركان
بالمدان لجفع احتسال التجؾز, اعشي اطالق الثشاء عمى ما ليذ بالمدان  فعمى ىحا فقج قيج... الجسيؾر

 .(4)مجازا
 .(5)يقال : اثشى عميو أي ذكخ محامجه ما يحكخ في محامج الشاس ،والثشاء : 

سجه عمى الجسيل حكخ السحسؾد ووصفو بالرفات الالزمة لو ، وحلا)الثشاء اصظالحا : 
 .(6)(االختياري مؽ نعسة وغيخىا فعاًل كان أم صفة

 أواًل: الذكخ لغة واصظالحًا:
الذكخ لغة: الُذْكُخ: الثشاء عمى السحِدؽ بسا أوال كو مؽ السعخوف. يقال: َشَكْخُتُو وَشَكْخُت 

 .(7))) اَل ُنِخيُج ِمْشُكْؼ َجَداًء َواَل ُشُكؾًرا(( لو، ومشو قؾلو تعالى: 

                                                           

 .31 /3 ,لمدركمي ,األعالم  (1)
 .245, صالسعجؼ االدبي, جبؾر عبج الشؾر (2)
 .124/ 14لدان العخب,  (3)
 نفذ السرجر الدابق (4)
 .77الؾاقعة: سؾرة   (5)
 .179ص، لألصفهاني، السفخدات في غخيب القخان (6)
 .٩اإلندان: سؾرة  (7)
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 (1)(أو بالقمب ،أو باليج ،عبارة عؽ معخوف يقابل الشعسة، سؾاء كان بالمدان)واصظالحًا: 

                                                           

 .<78يشغخ: التعخيفات، لمجخجاني، ص (1)
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 الثانيالسظمب 
 لغة واصظالحاً تعخيف الشبي 

فإذا كانت باليسدة فيي , )نبي( ، أو بال ىسد)نبيء(أما تكؾن باليسد : لغة: الشبيُّ والأ
عمى وزن فعيل بسعشى ُمْفِعل كسا قالو ابؽ بخيٍّ ، وقال آخخون : أنيا فعيل بسعشى فاعل ، ىؾ )) 

 (1). وأطمعو عمى غيبو وأعمسو أنو نبيوالسخبخ عؽ هللا تعالى (( فإن هللا تعالى أخبخه بتؾحيجه ، 
  .(2)الشبؾءة ، واالسؼ:اء ، ونبآء ، وأنباء ، والشبيؤون وجسعو : أنبي

: )) اليسد فيو لغة رديئة يعشي لقمة استعساليا ألن الكياس يسشع مؽ ذلػ أال  (3)قال سيبؾيو    
لدت بشبيء هللا ، ولكؽ نبي ))، وقج قيل لو : يا نبيء هللا ، فقال : (( تخى إلى قؾل رسؾل هللا 

فأشفق أن و لؼ يجر بؼ سساه ، ؛ ألنكخ اليسد في اسسو فخده عمى قائموأن ؛ وذلػ أنو  (4)((هللا
  .(5)يسدػ عمى ذاك
الشبي مذتق مؽ الشبأ وىؾ الخبخ ، وإّنسا سّسي الشبيُّ نبّيًا ألنو ُمْخبٌخ أو  : أنالسعشى

 .(6)ُمْخَبخ، فيؾ ُمْخَبخ، أي: أنَّ هللا أخبخه، وأوحى إليو ، وىؾ ُمْخبٌخ عؽ هللا تعالى أمخه ووحيو
، والشباوة، وىي االرتفاع عؽ وأما إذا كانت بال ىسدة ))نبي(( : فيؾ مذتق مؽ الشبؾة 

والقخاءة السجتسع عمييا في الشبي  (7) فأصمو غيخ اليسد. األرض، أي إنو أشخف عمى سائخ الخمق
طخح اليسدة  ، مع أن جساعة مؽ أىل السجيشة ييسدون جسيع ما في القخآن ، مؽ ىحا يقخؤون 

 .(1)(،  و)األنبئاء(8))الشبيئيؽ(
                                                           

 . 444 /1،  ، مادة )نبي(لمدبيجي، تاج العخوس (1)
 . 53, ص القامؾس السحيط (2)
 .81/ 5،  لمدركمي؛ واألعالم ،  3/463 ,البؽ خمكان، وفيات األعيان  (3)
 . ،2/ 251، كتاب التفديخ ، مؽ كتاب قخاءات الشبي  السدتجرك عمى الرحيحيؽ (4)
 . 487/ 10مادة )نبي( ,البؽ سيجه،  السحكؼ والسحيط األعغؼ (5)
 . 474/ 3, البؽ سيجه,  السخرص (6)
 . 194 /15 مادة )نبي(، ,لألزىخي ،  تيحيب المغة (7)

 .تحقيق اليسد ىي قخاءة نافع، و"الشبييؽ" بتخفيفو ىي قخاءة الباقيؽ مؽ أئسة القخاء السذيؾريؽ (8)
 .9=، صألبي عسخو الجانيالدبع،  القخاءات في يشغخ: التيديخ
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 ْن َلْؼ ُيْؤَمْخ ِبَتْبِميِغوِ اصظالحًا : ِإْنَداٌن َذَكٌخ ُحخّّ ِمْؽ َبِشي آَدَم ، ُأوِحَي ِإَلْيِو ِبَذْخٍع ، َوإِ الشبي 

(2).  
 ثانيا: الفاظ ذات صمة:

الخسؾل في المغة : الخسؾل: معخوف ، والجسع رسل وأرسل . والخسالة : ما حسمو 
 (3) الخسؾل ، والجسع رسائل .

  . (4)اصظالحًا : فيؾ إندان بعثو هللا إلى الخمق لتبميغ األحكام الخسؾل   
وقج ذكخ العمساء فخوقًا بيؽ الشبي والخسؾل ، وأحدشيا : أن مؽ نبأه هللا بخبخ الدساء ،    

إن أمخه أن يبمغ غيخه ، فيؾ نبي رسؾل ، وإن لؼ يأمخه أن يبمغ غيخه ، فيؾ نبي وليذ بخسؾل , 
وليذ كل نبي رسؾال ، ولكؽ الخسالة أعؼ مؽ جية , فكل رسؾل نبي أخص مؽ الشبي،"فالخسؾل 

إذ الخسالة تتشاول الشبؾة وغيخىا ، بخالف الخسل، فإنيؼ ال , ا، فالشبؾة جدء مؽ الخسالةنفدي
وأخص مؽ جية  ,جية نفديا  بل األمخ بالعكذ , فالخسالة أعؼ مؽ,  يتشاولؾن األنبياء وغيخىؼ

 .(5) "أىميا

                                                                                                                                                                      

 . 474/ 3 ,بؽ سيجهال , السخرص (1)
 . 1/9, لمسال عمي القاري  , مخقاة السفاتيح شخح مذكاة السرابيح (2)
 . 2/720,البؽ دريج، مادة )رسل( , جسيخة المغة (3)
 . 110، صلمجخجاني , التعخيفات (4)
 . 158ص البؽ أبي العد الحشفي،, شخح العقيجة الظحاوية (5)
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 االولالسبحث 
 الخرال الستعمقة بالحياة الجنيا

 :بشبي هللا مؾسىالسظمب االول: الخرال الستعمقة 
))َواْذُكْخ ِفي اْلِكَتاِب ُمؾَسى ِإنَُّو َكاَن ُمْخَمًرا َوَكاَن َرُسؾاًل َنِبيِّا َوَناَدْيَشاُه ِمْؽ َجاِنِب الظُّؾِر ٱ قال تعالى

ْبَشاُه َنِجيِّا )  .(1) ( َوَوَىْبَشا َلُو ِمْؽ َرْحَسِتَشا َأَخاُه َىاُروَن َنِبيِّا((52اأْلَْيَسِؽ َوَقخَّ
صمؾات ))بجأ الحق تعالى ىحه اآليات بحكخ مؾسى بؽ عسخان أحج األنبياء أولي العدم، 

هللا عميو، عمى جية التذخيف، وفي اآلية أمخ مؽ هللا تعالى بالحجيث عؽ مؾسى، يتزسؽ: 
واذكخ يا دمحم الخسؾل في الكتاب السشدل عميػ، واتل عمى قؾمػ ما تسّيد بو مؾسى بؽ عسخان مؽ 

 وىي: (2)((صفات خسذ
أي مختارا مرظفى، ومظيخا مؽ اآلثام والحنؾب، كسا قال هللا تعالى في اإلخالص:  -

 .(3)شأنو
)) َواْذُكْخ ِفي اْلِكَتاِب ُمؾَسى ِإنَُّو َكاَن قؾلو عد وجل:  في بحخ العمؾم : (4)قال الدسخقشجي

، ويقال: ُمْخَمرًا يعشي: جعمو هللا مختارًا خالرًا. (5)ُمْخَمًرا((  وفي ، يعشي: أخمرو هللا َعدَّ َوَجلَّ
يعشي: أخمرو هللا َعدَّ َوَجلَّ ويقال: معرؾما مؽ الكفخ والسعاصي.  (6)بشرب الالموفي قخاءة 

 .(7)إسخائيل وقخأ الباقؾن ُمْخَمرًا بالكدخ يعشي: مخمرًا في العسل. َوكاَن َرُسؾاًل َنِبيِّا إلى بشي
                                                           

 .53-51مخيؼ: سؾرة   (1)
 6/218, لمثعمبي , الكذف والبيان عؽ تفديخ القخآن  (2)
 .6/201السرجر نفدو,  (3)
ىؾ: أبؾ القاسؼ بؽ أبي بكخ الميثي الدسخقشجي، عالؼ بفقو الحشفية، أديب، لو كتب مشيا: "  (4)

في االستعارات "، لؼ حاشية عمى السظؾل "، و" حاشية عمى تفديخ البيزاوي "، و" رسالة 
؛ ومعجؼ 9=7/ ;ه(. يشغخ: األعالم، لمدركمي،  <<<أقف عمى كتبو، تؾفي بعج سشة: )

 .98:/ 7السفدخيؽ، لعادل نؾييض، 
 .١٥مخيؼ: سؾرة  (5)
 .==8/9 ,لمدسخقشجيبحخ العمؾم, يشغخ:  .حسدة والكدائي وعاصؼوىي قخاءة  (6)
 .2/377 ,لمدسخقشجيبحخ العمؾم,   (7)
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عميو  في كتابشا الحي أندلشاه إليػ مؾسى بؽ عسخان : واذكخ يا دمحموفي محاسؽ التأويل
، واقرص عمى قؾمػ أنو كان مخمرا. واختمفت القخاء في قخاءة ذلػ، فقخأتو عامة قخاء الدالم

الُسْخِمص، بسعشى: إنو كان السجيشة والبرخة وبعض الكؾفييؽ: )إنَُّو كاَن ُمْخِمًرا( بكدخ الالم مؽ 
يخمص هلل العبادة، ويفخده باأللؾلية، مؽ غيخ أن يجعل لو فييا شخيكا، وقخأ ذلػ عامة قّخاء أىل 

 عميو الدالم ِإنَُّو َكاَن ُمْخَمًرا( بفتح الالم مؽ ُمْخَمص، بسعشى: إن مؾسى الكؾفة خال عاصؼ )
 .(1)خسالكان هللا قج أخمرو واصظفاه لخسالتو، وحسمو نبيا م

مخمرا عبادة هللا،  : والرؾاب مؽ القؾل في ذلػ عشجي: أنو كان (2)قال الظبخي 
 .(3)ُمْخَمرا لمخسالة والشبّؾة، فبأيتيسا قخأ القارئ فسريب الرؾاب

 ، اجتسع لو الؾصفان مؽ الخسل أولي العدم، وىؼ نؾح وإبخاليؼ ومؾسى وعيدىرسؾاًل نبياً وكان  -
 . (4)ودمحم عمييؼ الدالم

أي: جسع هللا لو بيؽ الخسالة والشبؾة، فالخسالة  (5) ))َوَكاَن َرُسؾاًل َنِبيِّا((قؾلو تعالى: 
تقتزي تبميغ كالم السخسل، وتبميغ جسيع ما جاء بو مؽ الذخع، دقو وجمو, والشبؾة تقتزي إيحاء 

                                                           

 .104/ 7, لمقاسسي, محاسؽ التأويل (1)
ىؾ: دمحم بؽ جخيخ بؽ يديج بؽ كثيخ بؽ غالب اإلمام الجميل السجتيج السظمق أبؾ جعفخ  (2)

ه(، أخح عؽ:  :88الظبخي، مؽ أىل آمل طبخستان أحج أئسة الجنيا عمسًا وديشًا، ولج سشة: )
وإسحاق بؽ أبي إسخائيل، دمحم بؽ عبج السمػ بؽ أبي الذؾارب، وإسساعيل بؽ مؾسى الدجي، 

وغيخىؼ، وأخح عشو: أبؾ شعيب عبج هللا بؽ الحدؽ الحخان، وأبؾ القاسؼ الظبخاني، وأحسج بؽ 
كامل القاضي، وغيخىؼ، لو: "جامع البيان في تفديخ القخآن"، و"أخبار الخسل والسمؾك"، 

؛ 786/ 9طبقات الذافعية الكبخى، لمدبكي،  ه( 976) تو"اختالف الفقياء"، وغيخىا، 
 .=>8/ :7وسيخ أعالم الشبالء، لمحىبي، 

 .209/ 18, لمظبخي , جامع البيان في تأويل القخآن (3)
: كل مؽ أوحى هللا إليو بذخع وأمخ بتبميغو، وقج ذكخنا في تعخيف الشبي والخسؾل بأنَّ الخسؾل (4)

عميو )بتبميغو، والشبي: كل مؽ أوحي إليو بذخع يخبخ بو عؽ هللا قؾمو، وليذ معو كتاب كيؾشع 
 .120, صفديخ ابؽ عخفة. ت(الدالم

 .54سؾرة مخيؼ:   (5)
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هللا إليو وتخريرو بإندال الؾحي إليو، فالشبؾة بيشو وبيؽ ربو، والخسالة بيشو وبيؽ الخمق، بل 
اعو وأفزميا، وىؾ: تكميسو تعالى وتقخيبو مشاجيا هلل خرو هللا مؽ أنؾاع الؾحي، بأجل أنؾ 

 .(1)تعالى
))َوُرُساًل َقْج َقَرْرَشاُىْؼ َعَمْيَػ ِمْؽ َقْبُل َوُرُساًل َلْؼ َنْقُرْرُيْؼ َعَمْيَػ َوَكمََّؼ ٹ ٱٹ "وكمسشاه تكميسا"  -

في سيشاء عؽ يسيؽ مؾسى وىؾ األصح  (3)مؽ جانب جبل الظؾر( 2) ٱ  َّللاَُّ ُمؾَسى َتْكِميًسا((
أو عؽ يسيؽ الجبل نفدو، أثشاء مجيئو مؽ مجيؽ متجيا إلى مرخ، فيؾ كميؼ هللا بعجئح، 

 .(4)وصار رسؾال نبيا، وأندلشا عميو كتاب التؾراة 
ْبَشاُه َنِجيِّا ((ٹٱٹ   يسيؽ مؾسى عميو  ، يعشي: مؽ(5)  ))َوَناَدْيَشاُه ِمْؽ َجاِنِب الظُّؾِر اأْلَْيَسِؽ َوَقخَّ

ْبشاُه َنِجيِّا، أي كمسشاه بال وحي. وقال الكمبي:  عميو الدالم ولؼ يكؽ لمجبل يسيؽ وال شسال َوَقخَّ
ْبشاُه َنِجيِّا يعشي: وقخبشاه حتى سسع صخيخ القمؼ في المؾح، وقال الدجي: أدخل في الدساء الجنيا  َوَقخَّ

 .(6)وكمؼ
 يحيى: هللاالخرال الستعمقة بشبي  السظمب الثاني :

( َوَحَشاًنا ِمْؽ َلُجنَّا َوَزَكاًة َوَكاَن 12َياَيْحَيى ُخِح اْلِكَتاَب ِبُقؾٍَّة َوآَتْيَشاُه اْلُحْكَؼ َصِبيِّا )ٱ   )) قال تعالى
ْؾَم َيُسؾُت َوَيْؾَم ُيْبَعُث ( َوَساَلٌم َعَمْيِو َيْؾَم ُوِلَج َويَ 14( َوَبخِّا ِبَؾاِلَجْيِو َوَلْؼ َيُكْؽ َجبَّاًرا َعِريِّا )13َتِكيِّا )

 .(7) ((َحيِّا
 تسييج:

                                                           

 .496, صلمدعجي, تيديخ الكخيؼ الخحسؽ في تفديخ كالم السشانيشغخ:  (1)
 .164سؾرة الشداء:  (2)
يقع جبل الظؾر في وسط جشؾب شبو جديخة سيشاء، في محافغة جشؾب سيشاء الؾاقعة في   (3)

 السؾاقع لمجيانات الثالث؛ اإلسالمّية، والسديحّية، والييؾدّية.مرخ، وُيعتبخ ىحا الجبل أحج أىؼ 
 .1483 /2 (,ىـ 1436 )ت:,د ولبة بؽ مرظفى الدحيمي, التفديخ الؾسيط لمدحيمي (4)
 .52سؾرة مخيؼ:  (5)
 .377 /2 ىـ(373حسج بؽ إبخاليؼ الدسخقشجي )اأبؾ الميث نرخ بؽ دمحم بؽ , بحخ العمؾم (6)
 .15-12مخيؼ:سؾرة  (7)
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ِ َتَعاَلى ِبَقْؾِلِو:  وصف هللا تعالى الشبي َيْحَيى ِفي َىِحِه اآْلَيِة ِبِرَفاٍت: َكْؾُنُو ُمَخاَطًبا ِمَؽ َّللاَّ
 َيا َيْحيى ُخِح اْلِكتاَب ِبُقؾٍَّة َوِفيِو َمَداِئُل:

اأْلُوَلى: أن قؾلو: يا َيْحيى ُخِح اْلِكتاَب َيُجلُّ َعَمى َأنَّ َّللاََّ َتَعاَلى َبَمَغ ِبَيْحَيى اْلَسْبَمَغ  الخرمة
 الَِّحي َيُجؾُز َأْن ُيَخاِطَبُو ِبَحِلَػ َفَحَحَف ِذْكَخُه ِلَجاَلَلِة اْلَكاَلِم َعَمْيِو.

ِ َعَمى َبِشي الثَّاِنَيُة: اْلِكَتاُب اْلَسْحُكؾُر ُيْحتَ  الخرمة َسُل َأْن َيُكؾَن ُىَؾ التَّْؾَراَة الَِّتي ِىَي ِنْعَسُة َّللاَّ
َيُكؾَن ِكَتاًبا َخصَّ ِإْسَخاِئيَل ِلَقْؾِلِو َتَعاَلى: َوَلَقْج آَتْيشا َبِشي ِإْسخاِئيَل اْلِكتاَب َواْلُحْكَؼ َوالشُُّبؾََّة  َوُيْحَتَسُل َأْن 

ُل أولى ألن حسل الكالم ىاىشا  َّللاَُّ ِبِو َيْحَيى َكَسا َخصَّ  َّللاَُّ َتَعاَلى اْلَكِثيَخ ِمَؽ اأْلَْنِبَياِء ِبَحِلَػ َواأْلَوَّ
 .(1)عمى السعيؾد الدابق أولى وال معيؾد ىاىشا ِإالَّ التَّْؾَراةُ 

اأْلَْخِح أِلَنَّ َذِلَػ َمْعُمؾٌم ِلُكلِّ َأَحٍج ِبُقؾٍَّة َلْيَذ اْلُسَخاُد ِمْشُو اْلُقْجَرَة َعَمى ))الثَّاِلَثُة: َقْؾُلُو:  الخرمة
ْبُخ َعَمى اْلِكَياِم ِبَأْمِخ الشُُّبؾَِّة َوَحاِصمُ  َيا َيْخِجُع ِإَلى َفَيِجُب َحْسُمُو َعَمى َمْعًشى ُيِفيُج اْلَسْجَح َوُىَؾ اْلِججُّ َوالرَّ

ْقَجاِم َعَمى اْلسَ  ْحَجاَم َعِؽ اْلَسْشِييِّ َعْشوُ ُحُرؾِل َمَمَكٍة َتْقَتِزي ُسُيؾَلَة اإْلِ  .(2)((ْأُمؾِر ِبِو َواإْلِ
 }َوَكاَن َتِكيِّا{: وكان في أعمى درجات التقؾى هلل عد وجل.

 ولؼ يكؽ متكبخا متعالًيا عمى الشاس. :}َوَلْؼ َيُكْؽ َجبَّاًرا{
التحية مشو }َوَساَلٌم َعَمْيِو{: الدالم ىشا: األمان مؽ هللا تعالى في األيام الثالثة، أو 

 .(3)سبحانو
أورد هللا تعالى ما أنعؼ بو مؽ نعؼ عمى يحيى عميو الدالم وعمى والجيو قال ابؽ كثيخ: 

 ووصفو بدبع صفات وىي:
آتيشاه أو أعظيشاه الحكؼ والفيؼ لمكتاب والفقو في الجيؽ، واإلقبال عمى الخيخ، وىؾ  -

 .(4)صغيخ حجث، دون سبع سشيؽ

                                                           

 .517 /21مفاتيح الغيب يشغخ:  (1)
 .517 /21 ,مفاتيح الغيب (2)
مجسؾعة مؽ العمساء بإشخاف مجسع البحؾث اإلسالمية , التفديخ الؾسيط لمقخآن الكخيؼ (3)

 .6/949, باألزىخ
 .5/191 البؽ كثيختفديخ القخآن العغيؼ يشغخ:  (4)
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رحسشاه رحسة مؽ عشجنا، وأشفقشا عميو وأحببشاه، أو تعغيسا مؽ وحشانا مؽ لجنا، أي  -
 .(1)لجنا كسا قال عظاء، أو جعمشاه ذا حشان، أي رحسة وشفقة ومحبة

 
 السظمب الثالث: الخرال الستعمقة بشبي هللا زكخيا:

ُخَك ِبُغاَلٍم اْسُسُو َيْحَيى َلْؼ َنْجَعْل َلُو ِمْؽ َقْبُل َسِسيِّا(( قال تعالى:   (2) ))َياَزَكِخيَّا ِإنَّا ُنَبذِّ
 فتزسشت ىحه البذخى ثالثة أشياء:
 أحجىا: إجابة دعائو وىي كخامة. 

 الثاني: إعظاؤه الؾلج وىؾ قؾة.
الثالث: أن يفخد بتدسيتو. فجل ذلػ عمى أمخيؽ: أحجىسا: اختراصو بو. الثاني: عمى  

 .(3)اصظفائو لو. قال مقاتل سساه يحيى ألنو صبي بيؽ أب شيخ وأم عجؾز
   قال تعالى: ))َلْؼ َنْجَعْل َلُو ِمْؽ َقْبُل َسِسيِّا((

ابؽ عباس. فيكؾن السعشى لؼ نجعل لو فيو ثالثة اقاويل: أحجىا: أي لؼ تمج مثمو العؾاقخ , قالو  
مثاًل وال نغيخًا. الثاني: أنو لؼ نجعل لدكخيا مؽ قبل يحيى ولجًا , قالو مجاىج. الثالث: أي لؼ يدؼ 

 .(4)قبمو باسسو أحج , قالو قتادة
بالتدسية يجل عمى انفخاده بالفزيمة أي لؼ يكؽ لو سسّى  -عميو الدالم -وقيل  انفخاده

ويقال لؼ نجعل لو مؽ قبل نغيخا ألنو لؼ يكؽ  كفؾ لو فى استجساع أوصاف فزمو.قبمو فال أحج 
 .(5)أحج ال ذنب لو قبل الشبؾة وال بعجىا غيخه

                                                           

 .5/191السرجر نفدو,  (1)

 .7مخيؼ: سؾرة  (2)
 .357ص، الشكت والعيؾن  يشغخ:   (3)
 .362, صبحخ العمؾم  (4)
: ت) ,ؼ بؽ ىؾازن بؽ عبج السمػ القذيخي عبج الكخي, لظائف اإلشارات = تفديخ القذيخي  (5)

 .420ص ىـ(465
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ُخَك ونجيب دعؾتػ ِبُغالٍم  يقؾل الحق جّل جاللو: يا َزَكِخيَّا، كمسُو بؾاسظة الَسمػ: ِإنَّا ُنَبذِّ
نجاءه في الجسمة، ال مؽ كل وجو، بل عمى حدب  أجاب َيْحيى ألنو حيى بو ُعْقُؼ أمو, اْسُسوُ 

السذيئة، فإنو طمب ولًجا يخُثو، فأجيب في الؾلج دون اإلرث فإن الجسيؾر عمى أن يحيى مات قبل 
وفي تعييؽ اسسو تأكيج  ه بخىة، فال إشكال حيشئح,وقيل: بقي بعج -عمييسا الدالم -مؾت أبيو

أي: شخيًكا  {َلْؼ َنْجَعْل َلُو ِمْؽ َقْبُل َسِسيِّا}عالى: كسا قال ت -لمؾعج وتذخيف لو، وفي تخريرو بو
مديج تذخيف وتفخيؼ لو عميو الدالم فإن التدسية باألسساء  -في االسؼ، حيث لؼ يتدؼ بو أحج قبمو

 .(1)البجيعة السستازة عؽ أسساء الشاس تشؾيو بالسدسى ال محالة
 
 

                                                           

لسيجي بؽ عجيبة الحدشي األنجخي أأحسج بؽ دمحم بؽ , البحخ السجيج في تفديخ القخآن السجيج (1)
 .321ص ,ىـ(1224: ت) ,الفاسي الرؾفي
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 السبحث الثاني
 الخرال الستعمقة باآلخخة

 االول: الخرال الستعمقة بشبي هللا ادريذ:السظمب 
يًقا َنِبيِّا )  .(1) ((( َوَرَفْعَشاُه َمَكاًنا َعِميِّا56قال تعالى))َواْذُكْخ ِفي اْلِكَتاِب ِإْدِريَذ ِإنَُّو َكاَن ِصجِّ

أول مؽ خط بالقمؼ، وأول مؽ خاط  )عميو الدالم(ورد في تفديخ القخطبي " إدريذ 
الثياب ولبذ السخيط، وأول مؽ خط في عمؼ الشجؾم والحداب، وإذا صح ىحا فخبسا يكؾن أقجم 
، وإنو ال يديل إبياما في القخآن، وال يأتي بعمؼ  مؽ نؾح، ولكشا في مثل ىحا نقؾل عمسو عشج َّللاَّ

ي أنو جج أبي نؾح )عميو كج الدمخذخ ججيج، وإنو لسؽ أمخ. فالغؽ ال يغشي مؽ الحق شيئا، ويؤ 
يقًا يرجق  .(2)السحكؾر في سؾرة الرافات ، ويقؾل بعض العمساء: إنو إلياس  الدالم( ِصجِّ

 .(3)َمكانًا َعِميِّا مكانا ساميا قؾال وفعال,
الجشة؛ ألنو روي أنو أذيق السؾت ساعة، ثؼ ُأحيي، ثؼ  ((قال تعالى))َوَرَفْعَشاُه َمَكاًنا َعِميِّا

وقال كعب:  ُأدخل الجشة ولؼ يخخج مشيا، وقيل: رفع إلى الدساء الخابعة، وروي ذلػ عؽ الشبي 
واختمفؾا في أنو حي  صعج بو ممػ مؽ السالئكة إلى الدساء، فمسا صار في الخابعة، قبض روحو

وقال قؾم: ىؾ حي، وقالؾا: أربعة مؽ األنبياء في  في الدساء أم ميت؟ فقال قؾم: ىؾ ميت،
 .(4)لدساء: إدريذ وعيدى عمييؼ الدالماألحياء: اثشان في األرض: الخزخ وإلياس، واثشان في ا

                                                           

 .57-56مخيؼ: سؾرة  (1)
 /9, ىـ(1394: تدمحم بؽ أحسج بؽ مرظفى بؽ أحسج السعخوف بأبي زىخة ), زىخة التفاسيخ (2)

4661. 
 .278 /10, ىـ(1414: تإبخاليؼ بؽ إسساعيل األبياري ), السؾسؾعة القخآنية (3)
ىـ(  927: تالعميسي السقجسي الحشبمي )مجيخ الجيؽ بؽ دمحم , فتح الخحسؽ في تفديخ القخآن (4)

 .261,ص
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وعؽ أنذ بؽ مالػ رضى هللا عشو يخفعو: ))إنو رفع إلى الدساء الخابعة((. وعؽ ابؽ 
إلى الجشة ال شيء , حدؽ رضى هللا عشوالدساء الدادسة, وعؽ العباس رضى هللا عشيسا: إلى 

 .(1)أعمى مؽ الجشة
أن يحكخ في القخآن صفة إدريذ عميو الدالم، ووصفو ربو برفات  أمخ هللا نبيو دمحم 

 ثالث، وىي:
 إنو كان صّجيقا، أي كثيخ الرجق، قؾي الترجيق بآيات هللا تعالى. -
وكان رسؾال نبيا، جامعا بيؽ الؾصفيؽ، مؾحى إليو بذخع، وأمخ بتبميغو إلى قؾمو، وقج  -

 .ثالثيؽ صحيفةأندل هللا تعالى عميو 
 ورفعو هللا مكانا عميا، أي أعمى قجره، وشّخفو بالشبؾة، وجعمو ذا مشدلة عالية، -

هللا عميو أن رسؾل هللا صّمى »روى مدمؼ في صحيحة في حجيث اإلسخاء والسعخاج: 
وسبب رفع مكانتو: أنو كان كثيخ ,« إلسخاء، وىؾ في الدساء الخابعةوسّمؼ مّخ بو في ليمة ا

 السظمب الثاني: الخرال الستعمقة بشبي هللا ابخاليؼ.(2)العبادة، يرؾم الشيار، ويتعبج في الميل

                                                           

شخف الجيؽ , فتؾح الغيب في الكذف عؽ قشاع الخيب حاشية الظيبي عمى الكذافيشغخ:  (1)
 .46 /10,ىـ( 743: تالحديؽ بؽ عبج هللا الظيبي )

 .2/1487, مرجر سابق,  التفديخ الؾسيط لمدحيمي (2)



 

 

 

 

 
 

323 
 

 احباث ادلؤمتر انعهمي اندويل انرابع ادلشرتك انثاني 
 "ادلستجدات احلديثة يف انتعهيم انعايل يف ظم انتعهيم االنكرتوني"   

)اجملهد االول(  2020كانىن االول  16-17  
 

يًقا َنِبيِّاقال تعالى ))َواْذُكْخ ِفي اْلِكَتاِب ِإْبَخاِليَؼ ِإنَُّو َكاَن   .(1)(( ِصجِّ
خميل الخحسؽ، (( ))ِإْبَخاِليؼَ يا دمحم في كتاب هللا ))َواْذُكْخ(( يقؾل تعالى ذكخه لشبيو: 

يًقا َنِبيِّافاقرص عمى ىؤالء السذخكيؽ قررو وقرص أبيو،  يقؾل: كان مؽ (( ))ِإنَُّو َكاَن ِصجِّ
 .(2)يق ىؾ الفعيل مؽ الرجقأىل الرجق في حجيثو وأخباره ومؾاعيجه ال يكحب، والرجّ 

جيُق اسؼ , اي اذكخ في الكتاب الحي أندل عميػ وىؾ القخآن ِقرَة إْبخاِليَؼ وَخَبخهُ  الرِّ
ْجِق. يق، ومؽ  لمسبالغة في الرِّ َق بتؾحيج َّللاَّ وأنبيائو وعسل بسا يرجُق بو ِصجِّ ويقال لكل َمْؽ َصجَّ

جيقَ   .(3)ذلػ سسي أبؾ بكخ الرِّ
يُق  جِّ َق َأْنِبَياَءُه الرِّ َق َّللاََّ ِفي َوْحَجاِنيَِّتِو، َوَصجَّ ْجِق اْلَقاِئُؼ َعَمْيِو. َوِقيَل: َمْؽ َصجَّ اْلَكِثيُخ الرِّ

يُق. جِّ َق ِباْلَبْعِث، َوَقاَم ِباأْلََواِمِخ َفَعِسَل ِبَيا، َفُيَؾ الرِّ  َوُرُسَمُو، َوَصجَّ
ْتَبِة ِبِإْرَسالِ  ِ تعالى إّياه والشبي اْلَعاِلي ِفي الخُّ  .(4)َّللاَّ

يقًا مؤمشا مؾقشا صجوقا َنِبيِّا  قال الثعمبي في تفديخه: َواْذُكْخ ِفي اْلِكتاِب ِإْبخاِليَؼ ِإنَُّو كاَن ِصجِّ
رسؾال رفيعا ِإْذ قاَل أِلَِبيِو آزر وىؾ يعبج األوثان ِلَؼ َتْعُبُج ما ال َيْدَسُع صؾتا َوال ُيْبِرُخ شيئا َوال 

َػ ال يشفعػ وال يكفيػ َشْيئًا يعشي األصشام يا َأَبِت ِإنِّي َقْج جاَءِني ِمَؽ اْلِعْمِؼ والبيان بعج ُيْغِشي َعشْ 
 .(5)السؾت وأّن مؽ غيخه عّحبو ما َلْؼ َيْأِتَػ َفاتَِّبْعِشي عمى ديشي أَْىِجَك ِصخاطًا َسِؾيِّا مدتؾيا

ْجِق اْلَقاِئُؼ وقبل ىؾ  يُق اْلَكِثيُخ الرِّ جِّ َق الرِّ َق َّللاََّ ِفي َوْحَجاِنيَِّتِو، َوَصجَّ َعَمْيِو. َوِقيَل: َمْؽ َصجَّ
َق ِباْلَبْعِث، َوَقاَم ِباأْلََواِمِخ َفعَ  يُق, َأْنِبَياَءُه َوُرُسَمُو، َوَصجَّ جِّ ْتَبِة ِسَل ِبَيا، َفُيَؾ الرِّ والشبي اْلَعاِلي ِفي الخُّ

ِ تعالى إّياه  6)ِبِإْرَساِل َّللاَّ
                                                           

 .41مخيؼ: سؾرة  (1)
 .202 /18 لمظبخي جامع البيان  (2)
, ىـ(311: تإبخاليؼ بؽ الدخي بؽ سيل، أبؾ إسحاق الدجاج ), معاني القخآن وإعخابو (3)

 .331ص
 .236 /3، تفديخ البغؾي  (4)
أبؾ إسحاق  ىـ(427: ت) أحسج بؽ دمحم بؽ إبخاليؼ الثعمبي،, الكذف والبيان عؽ تفديخ القخآن (5)
 .217, صتحقيق: اإلمام أبي دمحم بؽ عاشؾ,
 .236مرجر سابق, ص، معالؼ التشديل في تفديخ القخآنيشغخ:   (6)
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 الخاتسة
ْجِق ِواألماَنِة واْلَفظانَ  ِة َيِجُب اْعِتَقاُد َأنَّ ُكلَّ َنِبٍي ِمْؽ َأْنِبَياِء هللِا َيِجُب َأْن َيُكؾَن ُمتَِّرًفا ِبالرِّ

فاىَ  َذاَلُة َوالدَّ اْلُكْفِخ  ، َوَتِجُب َلُيْؼ اْلِعْرَسُة ِمؽَ ُة َواْلَباَلَدةُ ، َفَيْدَتحيُل َعَمْيِيْؼ اْلَكِحُب َواْلِخياَنُة َوالخَّ
ةِ  ا ُيشفُِّخ عؽ قبؾل الّجعؾة مؽ كل م محفؾعؾن واألَنِبَياء  َقْبَل الشُُّبَؾِة َوَبْعَجَىا, َواْلَكَباِئِخ َوَصَغاِئِخ اْلِخدَّ

وِد. مشيؼ  فال تريبيؼ األمخاض السشّفخة كالَبَخص وخخوج الجُّ
ْؾِت َوِإنَّ َنِبيَُّكؼ َأحَدُشُيْؼ َوْجًيا  َما َبَعَث هللا َنِبيِّا ِإالَّ َحَدَؽ اْلَؾْجِو َحَدؽَ )): قال الرَّ

وِد ، ألتريبيؼ اال ، فاألنبياء التخمحيرواه  ((َوَأْحَدُشُيْؼ َصْؾًتا َخُة كالَبَخِص و ُخخوج الجُّ مخاض السشفِّ
ود ويقؾل كؾلي مّسا  ود وغيخ صحيح أّنو كان يأخح الجُّ فغيخ صحيح أّن سيِّجنا أيُّؾب خخج مشو الجُّ

يؽ. رزقػ َّللاّ   ، فسؽ قال ذلػ فقج كّحب الجِّ
كحلػ كل األنبياء يتكمسؾن بكالم مفيؼ حدؽ، فال يجؾز أن يعتقج أن سيجنا مؾسى كان 

 ة ذلػ لألنبياء مخخج مؽ اإلسالم.كالمو غيخ مفيؼ وال يظاوعو لدانو، وندب
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خيخ الجيؽ بؽ محسؾد بؽ دمحم بؽ عمي بؽ فارس، الدركمي الجمذقي , دار العمؼ  األعالم،.1
 .2002لمسالييؽ ,بيخوت,  

 ىـ(.373بحخ العمؾم, أبؾ الميث نرخ بؽ دمحم بؽ أحسج بؽ إبخاليؼ الدسخقشجي )الستؾفى: .2
الحدشي  البحخ السجيج في تفديخ القخآن السجيج, أبؾ العباس أحسج بؽ دمحم بؽ السيجي بؽ عجيبة.3

األنجخي الفاسي الرؾفي, السحقق: أحسج عبج هللا القخشي رسالن, الجكتؾر حدؽ عباس زكي 
 القاىخة. –

تاج العخوس مؽ جؾاىخ القامؾس ، لسحّسج بؽ محّسج بؽ عبج الخّزاق الحديشي، أبؾ الفيض، .4
 السمّقب بسختزى، الدَّبيجي، تحقيق : مجسؾعة مؽ السحققيؽ، دار اليجاية.

 م.1986دمحم عسيؼ اإلحدان, -ت الفقييةالتعخيفا.5
التعخيفات, عمي بؽ دمحم بؽ عمي الديؽ الذخيف الجخجاني ، تحقيق : جساعة مؽ العمساء .6

 م .1983-ىـ 1403،  1لبشان ، ط–بإشخاف الشاشخ ، دار الكتب العمسية بيخوت 
هللا )الستؾفى: تفديخ ابؽ عخفة, دمحم بؽ دمحم ابؽ عخفة الؾرغسي التؾندي السالكي، أبؾ عبج .7

 ىـ(,السحقق: جالل األسيؾطي, دار الكتب العمسية، بيخوت.803
تفديخ البغؾي, محيي الدشة ، أبؾ دمحم الحديؽ بؽ مدعؾد بؽ دمحم بؽ الفخاء البغؾي الذافعي .8

 ىـ(, السحقق : عبج الخزاق السيجي, دار إحياء التخاث العخبي ,بيخوت.510)الستؾفى : 
ابؽ كثيخ(, أبؾ الفجاء إسساعيل بؽ عسخ بؽ كثيخ القخشي البرخي ثؼ تفديخ القخآن العغيؼ ).9

ىـ(,السحقق: دمحم حديؽ شسذ الجيؽ, دار الكتب العمسية، مشذؾرات 774الجمذقي )الستؾفى: 
 بيخوت. –دمحم عمي بيزؾن 

تفديخ القخآن, أبؾ السغفخ، مشرؾر بؽ دمحم بؽ عبج الجبار ابؽ أحسج السخوزى الدسعاني .10
ىـ(, السحقق: ياسخ بؽ إبخاليؼ وغشيؼ بؽ عباس 489لحشفي ثؼ الذافعي )الستؾفى: التسيسي ا

 الدعؾدية. –بؽ غشيؼ, دار الؾطؽ، الخياض 
 ىـ. 1422 -دمذق -التفديخ الؾسيط لمدحيمي, د ولبة بؽ مرظفى الدحيمي, دار الفكخ .11
إلسالمية التفديخ الؾسيط لمقخآن الكخيؼ, مجسؾعة مؽ العمساء بإشخاف مجسع البحؾث ا.12

 . 1993باألزىخ, الييئة العامة لذئؾن السظابع األميخية, 
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تيحيب المغة ، لسحسج بؽ أحسج بؽ األزىخي اليخوي، أبؾ مشرؾر، تحقيق : دمحم عؾض .13
 م.2001،  1بيخوت ، ط –مخعب ، دار إحياء التخاث العخبي 

بج هللا الدعجي تيديخ الكخيؼ الخحسؽ في تفديخ كالم السشان, عبج الخحسؽ بؽ ناصخ بؽ ع.14
 ىـ(, السحقق: عبج الخحسؽ بؽ معال المؾيحق, مؤسدة الخسالة.1376)الستؾفى: 

جامع البيان في تأويل القخآن, دمحم بؽ جخيخ بؽ يديج بؽ كثيخ بؽ غالب اآلممي، أبؾ جعفخ .15
 ىـ, السحقق: أحسج دمحم شاكخ, مؤسدة الخسالة.310الظبخي )الستؾفى: 

القخآن, دمحم بؽ جخيخ بؽ يديج بؽ كثيخ بؽ غالب اآلممي، أبؾ جعفخ جامع البيان في تأويل .16
 ىـ(, السحقق: أحسج دمحم شاكخ, مؤسدة الخسالة.310الظبخي )الستؾفى: 

جسيخة المغة ,ابي بكخ دمحم بؽ الحدؽ بؽ دريج األزدي، تحقيق : رمدي مشيخ بعمبكي ، دار .17
 م .1987،  1بيخوت ، ط –العمؼ لمسالييؽ 

ىـ(, 1394سيخ, دمحم بؽ أحسج بؽ مرظفى بؽ أحسج السعخوف بأبي زىخة )الستؾفى: زىخة التفا.18
 دار الفكخ العخبي.

شخح العقيجة الظحاوية ,صجر الجيؽ دمحم بؽ عالء الجيؽ عمّي بؽ دمحم ابؽ أبي العد الحشفي، .19
األذرعي الرالحي الجمذقي، تحقيق: جساعة مؽ العمساء ، دار الدالم لمظباعة والشذخ 

 م .2005 -ىـ 1426،  1زيع والتخجسة ، طالتؾ 
الرحاح تاج المغة وصحاح العخبية ,أبؾ نرخ إسساعيل بؽ حساد الجؾىخي الفارابي , .20

 تحقيق: أحسج عبج الغفؾر عظار, دار العمؼ لمسالييؽ, بيخوت.
 927فتح الخحسؽ في تفديخ القخآن, مجيخ الجيؽ بؽ دمحم العميسي السقجسي الحشبمي )الستؾفى: .21

 ,اعتشى بو تحكيقا وضبظا وتخخيجا: نؾر الجيؽ طالب, دار الشؾادر.ىـ(
فتؾح الغيب في الكذف عؽ قشاع الخيب )حاشية الظيبي عمى الكذاف(, شخف الجيؽ الحديؽ .22

ىـ(, التحقيق: إياد دمحم الغؾج, جائدة دبي الجولية لمقخآن  743بؽ عبج هللا الظيبي )الستؾفى: 
 الكخيؼ.

ج الجيؽ أبؾ طاىخ دمحم بؽ يعقؾب الفيخوزآبادى، تحقيق: مكتب تحقيق القامؾس السحيط ، لسج.23
 8لبشان ، ط –التخاث في مؤسدة الخسالة ، مؤسدة الخسالة لمظباعة والشذخ والتؾزيع، بيخوت 

 م. 2005 -ىـ  1426، 
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كتاب التعخيفات, عمي بؽ دمحم بؽ عمي الديؽ الذخيف الجخجاني , السحقق: ضبظو وصححو .24
 عمساء بإشخاف الشاشخ , دار الكتب العمسية بيخوت ,لبشان.جساعة مؽ ال

لدان العخب ، دمحم بؽ مكخم بؽ عمى، أبؾ الفزل، جسال الجيؽ ابؽ مشغؾر األنراري .25
 .1414،  3الخويفعى اإلفخيقى، دار صادر, بيخوت ، ط

محاسؽ التأويل, دمحم جسال الجيؽ بؽ دمحم سعيج بؽ قاسؼ الحالق القاسسي )الستؾفى: .26
 بيخوت. –ىـ(, السحقق: دمحم باسل عيؾن الدؾد, دار الكتب العمسيو 1332

السحكؼ والسحيط األعغؼ ، ألبي الحدؽ عمي بؽ إسساعيل بؽ سيجه السخسي ، تحقيق : عبج .27
 .2000 -ىـ  1421،  1بيخوت ، ط –الحسيج ىشجاوي ، دار الكتب العمسية 

لرابؾني, دار القخآن الكخيؼ، بيخوت مخترخ تفديخ ابؽ كثيخ, )اخترار وتحقيق( دمحم عمي ا.28
 .1981 -لبشان -

السخرص , ألبي الحدؽ عمي بؽ إسساعيل بؽ سيجه السخسي ، تحقيق : خميل إبخاىؼ جفال .29
 م.1996ىـ 1417،  1بيخوت ، ط –، دار إحياء التخاث العخبي 

السال  مخقاة السفاتيح شخح مذكاة السرابيح : لعمي بؽ سمظان دمحم، أبؾ الحدؽ نؾر الجيؽ.30
 م.2002لبشان ،  –اليخوي القاري ، دار الفكخ، بيخوت 

السدتجرك عمى الرحيحيؽ ، كتاب التفديخ ، مؽ كتاب قخاءات الشبي، ألبي عبج هللا الحاكؼ .31
دمحم بؽ عبج هللا بؽ دمحم بؽ حسجويو بؽ ُنعيؼ، تحقيق: مرظفى عبج القادر عظا ،  دار 

 .1990،  1بيخوت ، ط –الكتب العمسية 
السرباح السشيخ في غخيب الذخح الكبيخ, أحسج بؽ دمحم بؽ عمي الفيؾمي ثؼ الحسؾي، أبؾ .32

 بيخوت. –العباس , السكتبة العمسية 
ىـ( 311معاني القخآن وإعخابو, إبخاليؼ بؽ الدخي بؽ سيل، أبؾ إسحاق الدجاج )الستؾفى: .33

 بيخوت. –السحقق: عبج الجميل عبجه شمبي, عالؼ الكتب 
 .1984, 2بي, جبؾر عبج الشؾر, طبع دار العمؼ لمسالييؽ, بيخوت, طالسعجؼ االد.34
معجؼ مقاييذ المغة, أحسج بؽ فارس بؽ زكخيا القدويشي الخازي، أبؾ الحديؽ , السحقق: عبج .35

 الدالم دمحم ىارون , دار الفكخ.



 

 

 

 

 
 

329 
 

 احباث ادلؤمتر انعهمي اندويل انرابع ادلشرتك انثاني 
 "ادلستجدات احلديثة يف انتعهيم انعايل يف ظم انتعهيم االنكرتوني"   

)اجملهد االول(  2020كانىن االول  16-17  
 

 مفاتيح الغيب = التفديخ الكبيخ, أبؾ عبج هللا دمحم بؽ عسخ بؽ الحدؽ بؽ الحديؽ التيسي.36
ىـ(, دار إحياء التخاث العخبي 606الخازي السمقب بفخخ الجيؽ الخازي خظيب الخي )الستؾفى: 

 ىـ. 1420بيخوت, –
السفخدات في غخيب القخان أبؾ القاسؼ الحديؽ بؽ دمحم السعخوف بالخاغب األصفيانى .37

 ,السحقق: صفؾان عجنان الجاودي , دار القمؼ.
 ىـ(, مؤسدة سجل العخب.1414ل األبياري )الستؾفى: السؾسؾعة القخآنية, إبخاليؼ بؽ إسساعي.38
 .1938نقج الشثخ, قجامة بؽ جعفخ, طبعة القاىخة, .39
وفيات األعيان وأنباء أبشاء الدمان ، ألبي العباس شسذ الجيؽ أحسج بؽ دمحم بؽ إبخاليؼ بؽ .40

 بيخوت . –أبي بكخ ابؽ خمكان البخمكي اإلربمي ، تحقيق : إحدان عباس ، دار صادر 


