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 ملخز باللغة العخبية
ىحا البحث محاكلة لمكذف عغ جػانب مغ اإلعجاز العجدي في القخآف الكخيع، عغ شخيق إثبات      

يجاء العخبية كاألرقاـ، كذلظ بإعصاء كل حخؼ مشيا عجدا ُمَعيَّشا، كىحا العجد يكػف العبلقة بيغ حخكؼ ال
ثابتا أيشسا ُكِجَج الحخؼ، فبل يتغيخ العجد السختبط بحخفو بحاؿ مغ األحػاؿ، كالغاية مغ ذلظ الكذف عغ 

مقا كأساسا ليحا بعس الػجػه التفديخية كاإلعجازية في القخآف الكخيع، كقج اتخحنا مغ سػرة الفاتحة مشص
العسل، لسا ليا مغ خرائز عطيسة، كمدايا كثيخة، كمعمػـ أف في الفاتحة كاحجا كعذخيغ حخفا مغ 
حخكؼ اليجاء العخبية، كقج تع إعصائيا أرقاما، باالعتساد عمى أسبكية كركدىا في الدػرة دكف تكخار، 

حخفا، بَأخِحىا مغ سػرة األنعاـ؛  كأكسمشا الحخكؼ بإضافة الدبعة الستسسة ليا لتربح ثسانية كعذخيغ
ألسباب شخحشاىا في السبحث الثاني مغ ىحه الجراسة، كبعج اكتساؿ تخقيع الحخكؼ، عسمشا عمى تختيبيا 
بصخيقة تعتسج عمى كركدىا في تدمدل التخقيع في الفاتحة ثع في األنعاـ، كفي السخحمة األخيخة جخى 

قخآنية، فكانت الشتائج ذات معشى إعجازي، كداللة كاضحة تجخبتيا عسميا، في بعس اآليات كالكمسات ال
 عمى صحة التخقيع الستبع في ىحه الصخيقة.    

Abstract 

 This research is an attempt to reveal aspects of the numerical miracle in 

the Noble Qur’an.By proving the relationship between the Arabic letters of the 

alphabet and numbers, by giving each letter a specific number.This number is 

fixed wherever the letter is found, so the number associated with its letter does 
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not change in any way.The purpose of this is the disclosure of some 

miraculous aspects in the Holy Qur’an. We have taken from Surat Al-Fatihah 

as a starting point and basis for this work, because of its great characteristics 

and many advantages, and it is known that in Al-Fatiha, there are twenty-one 

letters of the Arabic alphabet, and they were given numbers, depending on the 

precedence of their occurrence in the surah without repeating.We completed 

the letters by adding the seven complementing them to become twenty-eight 

letters, by taking them from Surat Al-An'amfor reasons.We explained in the 

second section of this study, and after the letter numbering was completed, we 

worked on arranging them in a way that depends on their occurrence in the 

numbering sequence in Al-Fatiha, and then in Al-An'am. Clear the correct 

numbering used in this method . 

 

 

 

 

 السقجمة                                          
الحسُج ِ الحي أندَؿ عمى عبجِه كرسػلِو القخآَف، كعمَع اإلنداَف البياَف، كأشيُج أْف ال إلَو إال هللا كحجُه ال     

ي أمخِه، لُو في كِل يػـٍ شأٌف، كأشيُج أَف سيجنا  دمحمًا عبجُه كرسػلُو، السبعػِث شخيَظ لُو في خمقِو، كال ف
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، سيَج الخمِق، كخيِخ نبٍي مخسٍل، صمى هللا عميِو، كعمى آلِو الصيبيَغ الصاىخيَغ، كأصحابِو  لئلنِذ كالجافِّ
 األكفياِء الرادقيَغ، كمغ تبعيع بِإحداٍف إلى يػـِ الجيِغ كسمَع كبارَؾ.

 ج:كبع
فقج شّخؼ هللا ػ تعالى ػ المغة العخبية مغ بيغ، سائخ لغات األمع، لتكػف لغة القخآف الكخيع، كىحا ما     

جعل عمساء المغة يجّجكف في بحػثيع، عغ الشرػص المغػية القخآنية كمعخفة أساليبيا، لمعسل عمى 
الجراسات القخآنية عمى زماف دكف دراستيا كبيانيا؛ لخجمة القخآف الكخيع عمى تػالي العرػر، كلع تقترخ 

زماف أك مكاف معيغ دكف غيخه، بل ضمت في تفاعل مع السدتججات العرخية، ككػنت اتجاىًا أكلى 
اىتساما كبيخًا لمسعشى كاألسمػب كالتخكيب، إذ كجج العمساُء قجيسا كحجيثا دالالت في الشز القخآني تحسل 

ختبلؼ أمرار السدمسيغ يبحثػف عغ تمظ الجالالت، فمع معاني مترمة فيسا بيشيا، كأخح العمساء عمى ا
 يكغ ذلظ العسل مقترخًا عمى عمساء بمج معيغ دكف غيخه.

كجاء بحثشا ىحا عغ اإلعجاز الخقسي في القخآف الكخيع، فعسمشا عمى بياف الكيع الخقسية لحخكؼ اليجاء     
الفاتحة التي كػنت محػر البحث كمجاؿ العخبية باالعتساد عمى أكؿ سػرة في القخآف الكخيع، كىي سػرة 

 اىتسامو.
كتأتي أىسية البحث مغ كػف القخآف الكخيع مرجر ال متشاىي مغ السعارؼ كالعمػـ كاألسخار، كال شظ     

في ذلظ؛ ألنو كبلـ هللا ػػػ تعالى ػػػ كلػ كانت مياه جسيع بحار األرض مجادًا لكتابة ما اشتسل عميو القخآف 
، لسا كانت كافية لمػفاء بسا فيو، لحلظ جاء ىحا البحث لمسداىسة في الكذف عغ مغ ىحه السعارؼ ك  العمـػ

كسيمة مغ كسائل بياف أسخار القخآف كتعزيج بعس آخخ، مسا كاف قج ضيخ كجو اإلعجاز فيو بفزل تقجـ 
تصػر البذخية كتصػرىا العمسي، عغ شخيق لغة األرقاـ التي ىي لغة العرخ الحجيث كمجالو الخحب في ال

 كاالبتكار.
ا كاف القخآف الكخيع ىػ كبلـ هللا  ػػ تعالى ػػ كحجتو عمى خمقو جسيعًا، كىػ السعجدة السدتسخة لشبيو      كلسَّ
  لحلظ انبخى العمساء مغ ىحه األمة، لبياف معانيو، كتفديخ آياتو، كدراسة عبلقات التخابط بيغ سػره ،
ياتو، كتػافق أحكامو كتكامميا، كدرج الباحثػف عمى نيج العمساء، في استشباط مكشػناتو بػسائل متعجدة، كآ

كأساليب متشػعة، لديادة االستجالؿ عمى إعجازه، كِإثبات صجكره مغ هللا ػػ عد كجل ػػ ، كمغ ىحه الػسائل، 
 الكذف عغ اإلعجاز العمسي بأسمػب التفديخ العجدي.

ثشا في ىحا  الدياؽ، إذ ىػ ُيؤسذ لصخيقة الكذف عغ اإلعجاز العمسي، بإيجاد شخيقة كقج جاء بح    
تعتسج عمى تختيب آيات سػرة الفاتحة، لتخقيع حخكؼ اليجاء، كإعصاء كل حخؼ عجدًا معيشا يخمد إلى 
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كل قيستو الثابتة، كبػاسصتيا يسكغ الكذف عغ جػانب عجيجة مغ الػجػه اإلعجازية، فيحا البحث أكجج ل
 حخؼ مغ حخكؼ اليجاء عجدا معيشا، كذلظ باتباع شخيقة عسمية تحميمية، لمػصػؿ إلى ىحا التخقيع.

كقج اتبعشا السشيج التحميمي كاإلحرائي، لمػصػؿ إلى عسمية تخميد كل حخؼ بعجد معيغ، ليعصيو     
مسداىسة في تفديخه أك كزنًا حدابيًا يسكغ أف يحل بجاًل عشو، عشج السقارنة بيغ آيات القخآف ككمساتو ل

 إلثبات السدائل اإِلعجازية.
لقج ىجفشا مغ بحثشا ىحا إلى تخقيع الحخكؼ، بعج أف ميجنا لحلظ نطخيا كقجمشا األدلة السشاسبة إلثبات     

صحة ىحا التخقيع مع شخح لمخصػات العسمية لسخاحل التخقيع، كىحا اليجؼ بحاتو ىػ تسييج ألىجاؼ أكبخ 
رقاـ فييا كسيمة لمكذف عغ، حقائق عمسية كقزايا شبية كفدمجية، أك كجػه في تفديخ يكػف استعساؿ األ

القخآف الكخيع، تثبت أف هللا ػػػ جل كعبل ػػػ أكدع في كتابو معجدات ال حرخ ليا، كىي تطيخ تباعا بسخكر 
ج جاء ىحا الدمغ، كتصػر حياة البذخية، فالقخآف الكخيع معجدة متكاممة انصػت عمى معجدات كثيخة، كق

البحث لغخض خجمة كتاب هللا ػػػ تعالى ػػػ كالخد عمى شبيات السذككيغ في كػنو كحي مغ هللا، كأنو مغ 
نتاج البذخ كاختخاعيع، كسا يدعسػف؛ لكي يدداد الحيغ آمشػا بو إيسانا، كيحعغ السكابخ السعانج الحي يتبجح 

 بتصػر العمع ، كيتحرع بو لتكحيب القخآف الكخيع.
قتزى العسل في ىحا البحث أف يتكػف مغ مبحثيغ، مثَّل األكؿ مشيسا الجانب الشطخي، كقج جاء في كا    

ثبلثة مصالب: كاف السصمب األكؿ في األسباب الباعثة عمى إتباع ىحه الصخيقة، كأما السصمب الثاني فكاف 
أقػاؿ العمساء في تعخيف اإلعجاز ككجػىو، كمفيػـ العجد، أما السصمب الثالث فقج تزسغ إيجاز 

كالسفدخيغ في سػرة الفاتحة، كجاء السبحث الثاني في الصخيقة العسمية الستخخاج شفخة الحخكؼ مغ القخآف 
الكخيع، مع نساذج مغ تصبيقات ىحه الذفخة، كقج جاء ىحا السبحث في ثبلثة مصالب، فكاف السصمب األكؿ: 

أعجاد الحخكؼ   صمب الثاني: فكاف في استخخاجفي شخيقة استخخاج ىحه الذفخة مغ سػرة الفاتحة، أما الس
 التي ال تػجج في الفاتحة، أما السصمب الثالث فكاف في بعس األمثمة التصبيكية ليحه الصخيقة.

كقج كاف القرج خجمة كتاب هللا تعالى كالخد عمى السشكخيغ لفزمو، السذككيغ في إعجازه ، كنحغ ال     
غ الخصأ، كإنسا نقػؿ ىػ جيج بذخي كبحث عمسي، بحلشا فيو نجعي أف ما قسشا بو ىػ عسل معرػـ ع

مشا ليا، ثع شخحشاىا تفريبًل،  جيجنا باستشباشو مغ القخآف الكخيع، اجتيادًا مشَّا بإتباع ىحه الصخيقة التي قجَّ
 كاختبخناىا عسميًا، كذكخنا أمثمة ليا، فإف كاف العسل صحيحا كافيًا فالحسج  كحجه، كإف كانت األخخى،

فشبخأ إلى هللا مشو، ألنشا لع نقرج الخصأ، إنسا أردنا اإلصبلح ما استصعشا، كما تػفيقشا إاّل باهلل، كحدبشا أنشا 
  بذخ، يريب ك يخصىء، كآخخ دعػانا أف الحسج  رب العالسيغ.

 السبحث األكؿ: األسباب الباعثة على اختيار البحث كطخيقة العسل فيو:
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ف أف ىحه الصخيقة التي عسبل عمييا الستخخج شفخة حخكؼ القخآف، عغ شخيق إف الباِحَثيغ يعتقجا    
إعصاء قيسة عجدية لكل حخؼ مغ حخكؼ العخبية، ىي شخيقة ليا خرػصية كتسيد عغ غيخىا مغ 
السحاكالت الدابقة عمييا، نطخا الستشادىا إلى القخآف الكخيع، كبسا أف ىحه الصخيقة ىي في األساس شخيقة 

تصمب األمخ البجء بسبحث نطخي لبياف األسباب الباعثة عمييا، كالسؤثخة في أسمػب استخخاج  عسمية،  لحا
 ىحه الكيع العجدية، كقج اشتسل ىحا السبحث الشطخي عمى ثبلثة مصالب. 

 السطلب األكؿ : لساذا ىحه الطخيقة ؟
الصخائق ثبلثة اشتيخ مغ السعمػـ أنو تػجج شخائق عجيجة لتختيب حخكؼ المغة العخبية ، كمغ ىحه     

 العسل بيا عشج العخب أكثخ مغ غيخىا كىي : 
 التختيب األبججي : - 1

يقػـ ىحا الشطاـ عمى أساس تختيب الحخكؼ العخبية عمى نسط تجسيعي كمسي كقج جسعت في      
كىػ تختيب قجيع عخفو العخب ) أبجج ىهز حطي كلسن سعفز قخشت ثخح ضظغ (، الجسمة اآلتية: 

اإلسبلـ، كأصمو مأخػذ مغ المغات الدابقة لمعخبية كالدخيانية كالعبخانية كسا تحكخ بعس  قبل ضيػر
السرادر التاريخية، بيج أف ىحا الشطاـ لع يكتدب شيختو لجى العخب إال بعج أف انتذخت الكتابة كاتدع 

ػليا؛ ألف عخب نصاؽ استعساليا مغ ِقَبِميع، بعج ضيػر اإلسبلـ كانترار دعػتو في جديخة العخب كما ح
الجاىمية كانػا ُأمة ُأمية، كالقميل مشيع كاف يعخؼ القخاءة كالكتابة، فمسا جاء اإلسبلـ كشجع عمى تعمع 
القخاءة كالكتابة كعسل عمى نذخىا بيغ الشاس كاتدع نصاؽ الحيغ يحدشػنيا، اشتيخت ىحه الصخيقة في 

طاـ حدابي عجدي لحداب الكيسة العجدية ، كقج ارتبط بيحا التختيب األبججي ن(1)تختيب حخكؼ لغتيع
لكل حخؼ مغ حخكؼ اليجاء يدسى بػػػ )حداب الُجسَّل أك الُجَسل(، بزع الجيع كتذجيج السيع مع فتحيا 
أك فتحيا ببل تذجيج، كىحا الحداب قائع عمى إعصاء الحخكؼ التدعة اأُلكؿ أرقاـ اآلحاد كىي األعجاد: 

، ...  11،  10ي تمييا تعصى أرقاـ العذخات كىي األعجاد: )(، كالحخكؼ التدعة الت9، ... 2، 1)
(، أما 900، ...  200،  100(، كالحخكؼ التدعة التي تمييا تعصى أرقاـ السئات كىي األعجاد: )90

 (.1000الحخؼ الثامغ كالعذخكف فيعصى العجد: )
كتػاريخ كفيات الخمفاء  كقج استعسل السدمسػف ىحا الحداب أحيانًا لكتابة تػاريخ الحػادث السيسة، 

كاألمخاء كالسمػؾ كالقادة كالعمساء كغيخىع مسغ اشتيخ ذكخىع، فبجؿ أف يكتبػىا باألرقاـ كانت تكتب 
بالكمسات التي تختبت حخكفيا إذ لػ أُعصي كل حخؼ مشيا قيستو العجدية تكػف الشتيجة دالة عمى التاريخ 

 .(2)حفطوالسصمػب، كأحيانا كانػا يشطسػف ذلظ شعخا ليديل 
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كاسُتعسل أيزا ىحا الحداب في محاكلة الكذف عغ بعس كجػه اإلعجاز العجدي في نرػص     
كسا في تفديخ )شو( مغ أكؿ الدػرة : فقالػا القخآف الكخيع، عغ شخيق محاكلة استعسالو في تفديخ القخآف، 

ارة ِإلى البجر أَلنو يتع ، ِإش14، كمجسػعيسا 5، كالياء عجدىا 9يعشي ذلظ يا بجر؛ أَلف الصاء عجدىا 
 .(3)فييا

 التختيب األلفبائي : – 2
كىحا التختيب يبجأ بحخؼ األلف كيشتيي بحخؼ الياء، كالسذيػر أنو مغ كضع نرخ بغ عاصع      

ىػ (، كىسا مغ عمساء المغة كاألدب، كقج  129ىػ (، كيحيى بغ يعسخ العجكاني ) ت  89الميثي ) ت 
ق (، كىحا التختيب مبشي عمى  86 – 65مػي عبجالسمظ بغ مخكاف ما بيغ: ) كضعاه في عيج الخميفة األ

ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع  أساس السذابية بيغ الحخكؼ في شكميا كرسسيا:
 .(4)غ ؼ ؽ ؾ ؿ ـ ف ىػ ك ي

 التختيب الرػتي أك تختيب العيغ : – 3
ىػ (،  كسسي بتختيب العيغ  170لفخاىيجي: ) ت ككاضعو ىػ عالع العخبية الكبيخ الخميل بغ أحسج ا    

ألنو يبجأ بحخؼ العيغ، كسا يدسى كحلظ بالتختيب الرػتي؛ ألف كاضعو الخميل الفخاىيجي رتبو عمى 
أساس مخارج الحخكؼ فجسع حخكؼ السخخج الػاحج بالتتابع ثع السخخج الحي يميو كىكحا مبتِجئًا بحخكؼ 

ا بالعػدة إلى حخكؼ الجػؼ، كقج رتب معجسو السدسى بػ ) العيغ ( الحمق ثع المداف ثع الذفتاف كختسي
ع ح ىػ خ غ ؽ ؾ ج ش ض ص س ز ط ت د ظ ذ ث ر ؿ ف ؼ ب عمى ىحا التختيب الحي كصفشاه: 

 ، كىشاؾ تختيبات أخخى، كىحه الثبلثة ىي األشيخ.(5)ـ ك ا ي اليسدة
إنو اعتسج في كضعو ليا عمى دليل مغ  كلع نعمع أف أحجًا مسغ كضع ىحه الشطع كالتختيبات قاؿ     

القخآف الكخيع ، إال أنيا كميا تختيبات اصصبلحية كضعية، ليذ ليا دليل مغ القخآف كالدشة مغ جية 
 التختيب كفقا لمشطاـ الحي كضعت فيو، إال أف األمة تمقتيا بالخضا كالعسل بسػجبيا.

ى التختيب األبججي لمحخكؼ، فيػ اآلخخ ليذ لو أما حداب الُجسَّل الحي تكمسشا عشو كالحي يعتسج عم    
مدتشج مغ األدلة الذخعية؛ كإنسا ىػ عسل بذخي اصصبلحي مػركث مغ لغات األمع الدابقة، كبالتالي ىػ 

عي استشاده إلى الشرػص الذخعية.  مػجػد قبل ندكؿ القخآف؛ لحلظ ال يسكغ ألحج أف يجَّ
صة مغ القخآف الكخيع، الحي ال يأتيو الباشل مغ بيغ يجيو كال أما الصخيقة التي عسمشا عمييا فيي مدتشب    

مغ خمفو، كمدتسجة مغ التختيب التػقيفي لكمسات اآليات القخآنية، كىحا نتيجة لصػؿ التفكخ كالتفكيخ في 
ىحا السػضػع ، كالحي عدزه اعتقادنا الجاـز بأف القخآف الكخيع ىػ السعجدة الخالجة التي كىبيا هللا تعالى 

، كأف إعجازه ال يقترخ عمى جانب دكف آخخ، كإنسا ىػ معجد في كل شيء يجخل يجنا كنبيشا دمحم لد
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فيو اإلعجاز؛ ابتجاء مغ نطسو، كلفطو، كمعشاه، كتختيب سػره كعجدىا، كعجد آياتو، كعجد اآليات في كل 
 .  (6)مشتيى سػرة، كتختيب اآليات فييا، كليذ إلعجازه

ككمسا قخأنا القخآف بتجبخ نذعخ أف فيو أسخارا كثيخة لع نعخفيا بعج، ككمَّسا مخ عميو الدمغ، يكتذف فيو 
العمساء كالباحثػف أسخارا أكثخ لع تكغ معخكفة مغ قبل، كال تشقزي عجائبو ماداـ ىحا القخآف مػجػدا في 

غاية كل باحث في شأف القخآف أف يرل إلى بعس  أيجي العباد، كلصالسا شغل تفكيخنا ىحا اإلعجاز؛ ألف
ما ىػ برجد البحث عشو، إذ كل ما فيو مسا ال تجركو أفياـ السخمػقيغ، ككاف أشج شيء عميشا كنحغ 
نبحث في ىحا الشػع مغ اإلعجاز، ىػ الكيفية التي يسكغ عغ شخيقيا الػصػؿ إلى  ذلظ، فشطخنا إلى ما 

تختيب الحخكؼ كقج مخ ذكخىا بإيجاز، فمع نججىا تداعج عمى الجـد أك بيغ أيجيشا مغ الُشُطع السعخكفة ل
حتى غمبة الطغ، عمى أف أي نطاـ أك تختيب مشيا يسكغ اختياره ليكػف ىػ التختيب األمثل، لمخجػع إليو 
في إيجاد الكيع العجدية لحخكؼ القخآف الكخيع ؛ ألف البجاية البج أف تكػف مغ الحخؼ الحي ىػ الػحجة 

ئية لمكمسة، كالقخآف الكخيع ىػ عبارة عغ كمسات مؤلفة مغ حخكؼ، كالحي يخشجنا إلى أىسية البجء مغ البشا
 الحخؼ فزبل عغ ذلظ، مدألتاف ُأخخياف كىسا مػجياف شخعياف:

: مغ القخآف الكخيع كىي أف هللا تعالى افتتح عجدا مغ سػر القخآف الكخيع بحخؼ مفخد ؛ مثل : )ص األكلى
أف تمظ الدػر أخحت أسساءىا مغ ىحه الحخكؼ ، كأفتتح سػرا أخخى بأكثخ مغ حخؼ  ، ؽ ، ف(، حتى

كلكشيا عشج القخاءة تمفع حخكفًا مدتقمًة، كل حخؼ يمفع حخفًا مفخدًا كليذ جدءًا مغ كمسة مثل : )الع ، الخ 
ي ، السخ، حع ، كييعز ، ...( ، كأيزا أصبحت ىحه الحخكؼ أعبلما عمى أسساء ىحه الدػر أك ى

متسسة لؤلسساء السعخكفة ليحه الدػر، فسثبل يقاؿ : )سػرة الع الدججة(، ك) سػرة حع الجخاف(، كىكحا بكية 
 الدػر، فيحا السػجو يخشج إلى أىسية الحخؼ.

، )رضي هللا عشو( دعػدأخبخ كسا في الحجيث الرحيح الحي ىػ مغ ركاية عبج َّللاَّ بغ م : أف الشبي الثانية
ِ َفَمُو ِبِو َحَدَشٌة، َكالَحَدَشُة ِبَعْذِخ َأْمَثاِلَيا، اَل َأُقػُؿ الع »: يقػؿ: قاؿ رسػؿ َّللاَّ  َمْغ َقَخَأ َحْخًفا ِمْغ ِكَتاِب َّللاَّ

، كىحا مػجو آخخ يعدز االعتقاد بسكانة الحخؼ في (7)«ؼٌ َحْخٌؼ، َكَلِكْغ َأِلٌف َحْخٌؼ َكاَلـٌ َحْخٌؼ َكِميٌع َحخْ 
 القخآف الكخيع كأىسيتو .

مغ كل ما تقجـ حرل عشجنا اعتقاد، بأنو يسكغ أف يكػف لكل حخؼ مغ حخكؼ المغة العخبية التي       
تامة في ندؿ القخآف بيا عجدا مخرػصا ثابتا يسثمو أيشسا كرد في الكمسة القخآنية، ككسا تػجج الحكسة ال

تخكيب كل كمسة مغ حخكؼ بعيشيا، ككضعيا في محميا مغ اآلية لػ كضعت كمسة أخخى مكانيا لع تؤد 
يو بحاتو، كحلظ يكػف العجد الشاتج مغ مجسػع الكيع الخقسية لحخكؼ ىحه الكمسة ذا معشى إعجازي.  ما تؤدِّ
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ىا نرا كامبل مدتقبل     تاـ السعشى، فإذا انزع إلى معشى اآلية  كىكحا يكػف األمخ في اآلية الػاحجة ِبَعجِّ
التي قبميا كاف السعشى أتع، كأتع مشو إذا انزع إلييسا ما في اآلية التي بعجىا مغ السعشى، كىحا التخابط 

 . (8)السقصػع بو في القخآف الكخيع؛ ألنو تشديل مغ حكيع حسيج 
ت في اإلجابة عمى سؤاؿ يتبادر إلى كمغ ىحه الفكخة كاف السشصمق ليحا العسل ، كلكغ الرعػبة كان    

 الحىغ: ما ىػ األساس الحي يجخي العسل عميو إلعصاء كل حخؼ عجدا يسثمو ؟ 
فاتجو التفكيخ بجاية إلى نطاـ الُجسَّل الحي يعتسج عمى التختيب األبججي لمحخكؼ ، لكغ نطخا لسا سبق     

حلظ فكخة أخخى كىي : أنو ال بج أف تكػف ذكخه عشو تع العجكؿ عغ ىحه الفكخة سخيعا ، كتػلجت نتيجة ل
البجاية ججيجة كمغ القخآف ذاتو ، نعع مغ القخآف ، لكغ كاجيشا تداؤأًل آخخ ! مغ أي مكاف في القخآف تكػف 

َأبجُأ  »قاؿ:  البجاية ؟، فأليسشا هللا تعالى إلى التفكيخ في سػرة  فاتحة الكتاب ، كقمشا : إف رسػؿ هللا 
، فيي إذًا السفتاح لكل ، فقج افتتح كتابو بيا، كسسَّاىا فاتحة الكتاب عمى لداف نبيو (9)«بسا بجَأ هللُا بو 

ا شيء، مسا تصمب مشا الخجػع إلى كتب التفديخ لسعخفة األقػاؿ في فزائل الفاتحة، كاألقػاؿ في تفديخى
فػججنا فييا العجب العجاب، مسا شجعشا عمى السزي في اختيارنا لمبجء مغ سػرة الفاتحة، كزاد مغ 
إصخارنا عمى السزي في إتساـ ىحا العسل، كلكغ كاجيشا تداؤاًل آخخ! ىػ: بعج أف قخرنا البجء بدػرة 

البدسمة فييا خبلؼ  الفاتحة لكغ مغ أي مػضع مشيا تكػف بجاية العسل؟ ؛ ألف بجاية سػرة الفاتحة مغ
مذيػر بيغ العمساء مغ زمغ الرحابة حتى يػـ الشاس ىحا، مسا يجعل البجاية مغ مػضع مختمف فيو 
تػرث بعس التخدد في الػثػؽ برحة الشتائج الستختبة عمى ذلظ، فتسثل لشا الحجيث القجسي الحي جاء فيو 

بَلَة َبْيِشي كَ  » : ِ ﴿َبْيَغ َعْبِجي ِنْرَفْيِغ، َكِلَعْبِجي َما َسَأَؿ، َفِإَذا َقاَؿ اْلَعْبُج: َقاَؿ هللُا َتَعاَلى: َقَدْسُت الرَّ اْلَحْسُج هللَّ
، َقاَؿ هللُا َتَعاَلى: َأْثَشى َعَميَّ ﴾ِغ الخَِّحيعِ الخَّْحسَ  ﴿، َقاَؿ هللُا َتَعاَلى: َحِسَجِني َعْبِجي، َكِإَذا َقاَؿ: ﴾َمِسيغَ َربِّ اْلعَ  

يغِ مَ  ﴿اَؿ: َعْبِجي، َكِإَذا قَ  َجِني َعْبِجي  ﴾ِمِظ َيْػـِ الجِّ َض ِإَليَّ َعْبِجي  -، َقاَؿ: َمجَّ َفِإَذا َقاَؿ:  -َكَقاَؿ َمخًَّة َفػَّ
خَ  ﴿َقاَؿ: َىَحا َبْيِشي َكَبْيَغ َعْبِجي، َكِلَعْبِجي َما َسَأَؿ، َفِإَذا َقاَؿ:  ﴾ِإيَّاَؾ َنْعُبُج َكِإيَّاَؾ َنْدَتِعيغُ ﴿ َط اْىِجَنا الرِّ

الِّيغَ اْلُسْدَتِكيَع ِصخَ   َقاَؿ: َىَحا ِلَعْبِجي َكِلَعْبِجي َما  ﴾َط الَِّحيَغ َأْنَعْسَت َعَمْيِيْع َغْيِخ اْلَسْغُزػِب َعَمْيِيْع َكاَل الزَّ
ِ َربِّ اْلعَ   ﴿، فكاف القخار بالبجاية مغ : (10)«َسَأَؿ  كإكخامو لشا  ، فحرل التػفيق بفزل هللا ﴾َمِسيَغ اْلَحْسُج هللَّ

. 
كال يداؿ العسل متػاصبل في البحػث الستتابعة في ىحا السجاؿ، كلع يقترخ ىحا العسل البحثي في     

تصبيق ىحا الشطاـ الخقسي لمحخكؼ عمى كمسات القخآف الكخيع ، بل كججناه صادقا أيزا عمى الحجيث 
ف ؛ ألف الحجيث ىػ اآلخخ كحي الشبػي الذخيف إذا تػفخت فيو شخكط االعتبار عشج عمساء ىحا الذأ

، ثع بعج أف اختبخنا ىحه (11)﴾ ِإْف ُىَػ ِإالَّ َكْحٌي ُيػَحى   ، َكَما َيشِصُق َعِغ اْلَيَػى   ﴿بشز القخآف الكخيع : 
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الصخيقة في مػاضع كثيخة مغ كتاب هللا تعالى، جاء القخار بشذخ ىحا البحث ليكػف مقجمة تسيج الدبيل  
يا تعتسج عمى ىحا الشطاـ العجدي لمحخكؼ العخبية، لتكػف القاعجة التي سار عمييا لؤلبحاث البلحقة، ألن

الباحثاف في إصجار األحكاـ كالتفديخات لمكمسات التي تكػف محػرا ليا، معمػمة لجى القارىء ليحه 
فاتحة  األبحاث، لحا جاء ىحا البحث لذخح الصخيقة الستبعة في استخخاج الكيع العجدية لمحخكؼ ابتجاًء مغ

الكتاب ، كنجعػ هللا تعالى أف ييجيشا لمحق كيعيششا لمعسل بالرػاب، كيجشبشا مياكي الخدى، كمدالق اليبلؾ 
 ، فسغ ييِج هللُا فبل مزل لو ، كمغ يزمل فبل ىادَي لو . 

 السطلب الثاني : تعخيف اإلعجاز كما يتعلق بو
 الفخع األكؿ : تعخيف اإلعجاز لغة كاصطالحا

مرػجر الفعػػل ) أعجػػَد (, تػػػقػػػػػؿ: أعجػػػػَد يعِجػػػد ، ِإْعجػػػػازا ، كالجػػػػػحر الثبلثي لمكمسة ىػ   : اإلعجاز لغة
، كَعَجَد َيْعِجُد َعْجدا ) عجَد (، تػقػػػؿ:  أعجدني فبلف إذا عجدت عغ شمبو كإدراكو، كالعجُد نكيس الحـد
ِإذا ندبتو ِإلى العجد، كعجد الخجل كعاجد: ذىب فمع  كالتعجيد: التثبيط، ككحلظ ،(12)فيػ عاجٌد ضعيفٌ 

اج: )معشاه  (13)﴾ِجِديغَ ِتَشا ُمعَ  َكالَِّحيَغ َسَعْػ ِفي َءايَ  ﴿يػصل ِإليو ، كقػلو تعالى في سػرة سبأ:  ؛ قاؿ الدجَّ
 .(14)ضانِّيغ َأنيع يعجدكنشا ألَنيع ضشػا َأنيع ال يبعثػف كَأنو ال جشة كال نار(

عخفو عبج القاىخ الجخجاني: )حدغ الشطع كالتأليف ، كالشطع ىػ تػخي معاني الشحػ  حًا :اإلعجاز اصطال
 .(15)كفخكِقو كُكجػىو، كالعسُل بقػانيشو كُأصػِلو( كأحكامو فيسا بيغ الكمسات كالجسل 

)حج اإلعجاز أف يختقي الكبلـ في ببلغتو إلى أف يخخج عغ شػؽ البذخ  كعّخفو الذخيف الجخجاني بقػلو:
 .(16)كيعجدىع عغ معارضتو(

مغ خبلؿ ذكخ التعخيفات المغػية كاالصصبلحية لئلعجاز نجج أّف التقارب بيشيسا كاضح، كىػ ما يشصبق      
 عمى كبلـ هللا السعجد في نطسو كتشاسق آياتو الكخيسة .

ة، كىي ِإما حدية )َأمخ خارؽ لمعادة، مقخكف بالتحجي، سالع عغ اْلُسعاَرض الديػشي: قاؿ :السعجدة اصطالحا
 .(17)كِإما عقميِّة(

 الفخع الثاني: كجهه اإلعجاز القخآني
مسا ال شظ فيو كال ريب عشج كل مدمع، بل عشج جسيع العقبلء ،أف القخآف الكخيع بجسمتو كتفريمو ىػ معجدة 

، الحي أرسل كافة لمشاس، غيخ  دائسة، كباقية إلى يػـ الكيامة، كىػ معجدة لخاتع الخسل كاألنبياء، الشبي دمحم 
أف معجدات غيخه مغ األنبياء عمييع الربلة كالدبلـ انقصعت بانقخاض عرخ كل نبي مشيع، ككجػه إعجاز 
القخآف كثيخة كغيخ محرػرة، كقج تكمع العمساء عغ بعس ىحه الػجػه، بحدب ما انكذف ليع مشيا، كال يداؿ 

شيا عمى تػالي األزمشة كالعرػر، كسا أف إعجازه ثابت بشز الػحي، بعج أف حكى لشا قػؿ يشكذف السديج م
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ُتَشا َقاُلػا َقْج َسِسْعَشا َلْػ َنَذاُء َعَمْيِيْع َءايَ   َكِإَذا ُتْتَمى  ﴿الكفار الحيغ أرادكا أف يقممػا مغ شأف القخآف الكخيع، فقاؿ تعالى: 
ِليغَ ِإالَّ َأسَ   َحاَحا ِإْف ىَ  َلُقْمَشا ِمْثَل ىَ   َفْمَيْأُتػا ِبَحِجيٍث ﴿، كقج تحجاىع هللا تعالى أف يأتػا بحجيث مثمو فقاؿ: (18)﴾ِصيُخ اأْلَكَّ

ْثِمِو ِإف َكاُنػا صَ   ـْ ﴿، فمسا عجدكا عغ ذلظ، تكخر التحجي ليع أف يأتػا بعذخ سػر ، فقاؿ تعالى: (19)﴾ِجِقيغَ مِّ َأ
ْثِمِو ُمْفَتَخيَ  ُو ُقْل َفْأتُ َيُقػُلػَف اْفَتَخى   ِ ِإف ُكشُتْع صَ  ػا ِبَعْذِخ ُسَػٍر مِّ غ ُدكِف َّللاَّ ، فمسا (20)﴾ِجِقيغَ ٍت َكاْدُعػا َمِغ اْسَتَصْعُتع مِّ

ضيخ عجدىع عشو أيزا ،  كاف التحجي ىحه السخة أف يأتػا بدػرة كاحجة، كىحا يرجؽ عمى أقرخ سػرة،  كلػ 
ْلَشا َعَمى  ﴿ػثخ، فقاؿ تعالى: كانت مؤلفة مغ عذخ كمسات كىي سػرة الك ا َندَّ سَّ َعْبِجَنا َفْأُتػا  َكِإف ُكشُتْع ِفي َرْيٍب مِّ

ِ ِإف ُكشُتْع صَ   غ ُدكِف َّللاَّ ْثِمِو َكاْدُعػا ُشَيَجاَءُكع مِّ غ مِّ ، فمسا ضيخ عجدىع عغ اإلتياف بدػرة كاحجة، (21)﴾ِجِقيغَ ِبُدػَرٍة مِّ
يغ عجدىع التاـ كيأسيع السؤكج، ليذ ىع فحدب، بل التحجي لمثقميغ إنديع ندؿ ما يقصع الشقاش في السدألة كيب

نُذ َكاْلِجغُّ ﴿كجشيع أف يأتػا بسثمو، كلػ اجتسعػا لحلظ كتطاىخكا عميو كتعاضجكا، فقاؿ تعالى:  ُقل لَِّئِغ اْجَتَسَعِت اإْلِ
،  كمع ىحا التحجي (22)﴾ِمِو َكَلْػ َكاَف َبْعُزُيْع ِلَبْعٍس َضِييًخا َحا اْلُقْخَءاِف اَل َيْأُتػَف ِبِسثْ َأف َيْأُتػا ِبِسْثِل ىَ   َعَمى  

، (23)بالسجيء بيحه الكمسات القبلئل في العجد،  إال أف العجد عغ ذلظ ما زاؿ قائسا، كسيبقى إلى قياـ الداعة
كجػه اإلعجاز،  مسا يجلل قصعا عمى أنو معجد في كل شيء كمغ جسيع الػجػه، لحا أكثخ العمساء مغ التفخيع في

كمع ذلظ لع يأتػا إال عمى بعٍس يديخ مشيا، لع يبمغ بعزًا مغ عذخ معذاره، كسشحكخ بعس كجػه ىحا 
 اإلعجاز في كبلـ العمساء:

_ فقاؿ جسيػر العمساء: إف إعجازه كاف باأللفاظ، كقاؿ بعزيع: إنو كاف بسا فيو مغ أخبار الغيب عغ 
سا أخبخ مغ قرز القخكف األكلى كحاليع مع أنبيائيع، كقالت شائفة: بل السدتقبل،  كقاؿ آخخكف: إف إعجازه ب

بسا أخبخ عسا في الزسائخ مغ غيخ أف يطيخ مشيع كبلـ بسا فييا،  كقاؿ بعس آخخ: بسا فيو مغ الشطع 
ج كالتأليف السبايغ لجسيع الػجػه السعتادة عشج العخب، مع أنو ندؿ بمغتيع،  كقيل: إعجازه مغ جية ببلغتو، فق

 حػى مغ كل فغ أعبله، فيػ يجسع بيغ الفخامة كالعحكبة ...إلخ، كقالػا: إف إعجازه يجرؾ كال يسكغ أف يػصف. 
كالحكيقة أف كجػه إعجاز القخآف ىي بكل ما سبق كزيادة، كليذ بػاحج مشيا،  كىكحا فإف القػؿ في أكجو 

 . (24)اإلعجاز القخآني ال يشتيي
: إعجازه بسا جاء فيو مغ حقائق عمسية، عغ الكػف كالفزاء كالكػاكب كيسكغ أف نزيف إلى ما تقجـ    

كاألجخاـ الدساكية، كعغ األرض كالجباؿ كالبحار، كعغ الكائشات الحية ، كخمق اإلنداف ككيفيتو، كغيخ 
 ذلظ كثيخ مسا كذف تصػر العمػـ عغ حكيقتو كىحا ما يدسى عشج السعاصخيغ باإلعجاز العمسي. 

 مفيـه العػجد كأىسيتػو في القخآف الكخيم:الفخع الثالث : 
: العجد لغًة :  ْيء َعَجًا : حدبتو كأحريتو ، قاؿ عدَّ كجلَّ ا  ﴿َعَجْدُت الذَّ ، يعشي أّف (25)﴾َنُعجُّ َلُيْع َعجِّ

أحرى الذيء عجه َيعجه عجا ، ك (26)األنفاس ُتحرى إحراًء كليا عجد معمػـ ، كالعج مرجر كالعجد



 

 

 

 

 

 

 

101 

 

 ك انثاني احباث املؤمتر انعهمي اندويل انرابع املشرت
   "املستجدات احلديثة يف انتعهيم انعايل يف ظم انتعهيم االنكرتوني" 

 )اجملهد االول (  0101كانون االول  14-15
 
 

؛ َأي ِإحراًء ، فَأقاـ عجدا (27)﴾ُكلَّ َشْيٍء َعَجًدا  َأْحَرى   ﴿ كيكػف معشى قػلو تعالى :كتعجادا كعّجده ، 
، (28)، كاقتخف معشى العجد باإلحراء، كىػ بسعشى )حدب الذيء كأحراه( مقاـ اإِلحراء ألَنو بسعشاه

 . (29)ك)اإِلحراء اإِلحاشة بكل العجد(
كقج يقاؿ:  ،(30)ات عجة مشيا: )ىػ مقجار ما يعج مغ األشياء(لقج ُعخَِّؼ العجد بتعخيف العجد اصطالحا:

 .(31))الكسية الستألفة مغ الػحجات(
كقج أعػصى القخآف الكخيع أىسية كبيخة لؤلعجاد , كذلظ ألثخىا الكبيخ في تشطيع الحياة كتثبيت األحكاـ ،      

ة في مػاضع مختمفة في القخآف الكخيع كمغ الذػاىج عمى اىتساـ القخآف باألعجاد ىػ كركد األعجاد الستشػع
مخات (، كسا قاـ بعس الباحثيغ بإحرائيا كبياف مخات كركد كل  210حتى بمغت مخات ذكخ العجد )

 . (32)عجد مشيا
كيذيج لحلظ أيزا : كجػد عبلقات عجدية كرياضية، بيغ الدػر كاآليات كالكمسات، ككحلظ الحخكؼ التي 

د في القخآف كمو مغ أكلو إلى آخخه، فكسا تحتػي أشػؿ سػرة في القخآف تتألف مشيا الكمسات، كىحا مػجػ 
عمى ىحه العبلقات العجدية كالخياضية ، فيي مػجػدة في أقرخ سػرة أيزا، فمػ تتبعشا ذلظ في سػرة 
الكػثخ كىي أقرخ سػرة في القخآف، لػججنا مغ ذلظ ما يجىر العقػؿ كيبيخىا، كلشتأمل بعس ما في ىحه 

 السشاسبات التي تتعمق باألرقاـ كاألعجاد: الدػرة مغ
مغ حخكؼ اليجاء مغ  10كمسات، كعجد آياتيا ثبلث آيات، كفي كل آية  10فعجد كمسات الدػرة     

مخات، كعجد الحخكؼ التي كرد كل مشيا  10غيخ السكخر، كأكثخ حخؼ تكخر فييا ىػ األلف كقج تكخر 
سػر، آخخىا سػرة  10التي يشتيي كل مشيا بحخؼ الخاء  حخكؼ، كعجد سػر القخآف 10لسخة كاحجة فييا 

الكػثخ، كىحه الدػر ىي: )السائجة، كالحج، كلقساف، كالذػرى، كالقسخ، كالسستحشة، كالقجر، كالعاديات، 
، أي يػـ عيج (33)كىػ يـػ العاشخ مغ ذي الحجة 10كالعرخ، كالكػثخ(، كفي الدػرة إشارة إلى الخقع 

 . (34)﴾َفَرلِّ ِلَخبَِّظ َكاْنَحْخ  ﴿األضحى بقػلو تعالى: 
فيحا بعس ما في سػرة  الكػثخ، كىي أقرخ سػرة في كتاب هللا تعالى، كفي ىحا مثاؿ عمى ما في جسيع 

 سػره مغ العبلقات العجدية كالخياضية.
جدي كأمثاؿ ىحه الشتائج السجىذة، دفعت عجد كبيخ مغ الباحثيغ السدمسيغ لبلىتساـ بسػضػع اإلعجاز الع 

في آيات القخآف الكخيع ، فػقامػا بجراسات كأبحاث، إليجاد العبلقات العجدية كالخياضية الستعمقة بحخكؼ 
القخآف الكخيع, كىػ ما سيتشاكلو ىحا البحث في بياف اإلعجاز العجدي كربصو باإلعجاز العمسي كالعبلقة 

 بيشيسا . 
 الفخع الخابع: العلـه السدتشبطة من القخآف الكخيم 
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ُأرسل لتبميغ ما فيو مغ اليجى، قاؿ تعالى  ف القخآف الكخيع ىػ كتاب ىجاية لمبذخية جسعاء؛ ألف الشبي إ
ِخَج الشَّاَس ِمَغ ُو ِإَلْيَظ ِلُتخْ ٌب َأنَدْلشَ  الخ ِكتَ   ﴿، كقاؿ تعالى: (35)﴾ُب اَل َرْيَب ِفيِو ُىًجى لِّْمُستَِّقيَغ ِلَظ اْلِكتَ  ذَ   ﴿: 

ا كاف القخآف ىػ السعجدة السدتسخة إلى (36)﴾ِط اْلَعِديِد اْلَحِسيِج ِصخَ   ِت ِإَلى الشُّػِر ِبِإْذِف َربِِّيْع ِإَلى  الطُُّمسَ   ، كلسَّ
يػـ الكيامة، فإف هللا تعالى أكدع فيو ما يثبت إعجازه ألىل كل عرخ، كبيغ بالشز القاشع أف فيو كل 

ْشَشا ِفي اْلِكتَ   ﴿تعالى: شيء، فقاؿ   .(38)﴾ًشا لُِّكلِّ َشْيٍء ِتْبيَ   ﴿، كقاؿ: (37)﴾ِب ِمغ َشْيٍء مَّا َفخَّ
قاؿ: )مغ أراد العمع فعميو بالقخآف، فإف فيو خبخ األكليغ  -رضي هللا عشو  -عغ ابغ مدعػد

كع بحجيث أتيشاكع بترجيقو إذا حجثشا) ، كقاؿ أيزا:(40)، قاؿ البييقي: )يعشي أصػؿ العمع((39)كاآلخخيغ(
َكَقاَؿ كحلظ: )ُأْنِدَؿ في اْلقخآف كل عمع، كُبيَِّغ لشا فيو كل شيء، كلكغ عمسشا  ،(41)مغ كتاب هللا  عد كجل(

ا ُبيَِّغ لشا في القخآف(  . (42)يقرخ عسَّ
ؿ في قػلو: كقاؿ مجاىج: )ما مغ شيء في العالع إال كىػ في كتاب هللا، فقيل لو: فأيغ ذكخ الخانات؟ فقا

 .(44)، فيي الخانات((43)﴾ ٌع لَُّكعْ لَّْيَذ َعَمْيُكْع ُجَشاٌح َأف َتْجُخُمػا ُبُيػًتا َغْيَخ َمْدُكػَنٍة ِفيَيا َمتَ   ﴿
، عمى كجيو إال كججت مرجاقو في كتاب  كقاؿ سعيج بغ جبيخ: )ما بمغشي حجيث عغ رسػؿ هللا 

 . (45)(هللا
كقاؿ الذافعي: )ليدْت تشدُؿ بأحج في الجيغ نازلة إال في كتاب هللا، الجليل عمى سبيل اليجى فييا، كقاؿ: 

 .(46)سمػني عسا شئتع ُأخبخكع عشُو مغ كتاِب هللا(
 كقج أفاد مغ القخآف الكخيع، أىل كل فٍغ أك عمٍع مغ السدمسيغ ما فيو صبلح عمسيع:

خيغ، كاألصػلييغ، كالفقياء، كالسؤرخيغ، كمعبِّخي الخؤى، كعمساء الفخائس، كالُكتَّاب كالقخاء، كالشحاة، كالسفد
، كحػى عمػما أخخى كثيخة غيخ ما ذكخنا، ليتحقق معشى قػلو (47)كالذعخاء، كأرباب الترػؼ، كغيخىع

ْشَشا ِفي اْلِكتَ  ﴿تعالى:  حجسو، لكشو متزسغ ، كالقخآف الكخيع كإف اترف برغخ (48)﴾ِب ِمغ َشْيءٍ مَّا َفخَّ
َكَلْػ َأنََّسا ِفي اأْلَْرِض ﴿لمسعاني الجسة، بحيث تعجد عقػؿ السخمػقيغ عغ إحرائو، كدؿ عمى ىحا بقػلو: 

ا َنِفَجْت َكِمسَ  ِمغ َشَجَخٍة َأْقمَ   ُه ِمغ َبْعِجِه َسْبَعُة َأْبُحٍخ مَّ ِ ِإفَّ َّللاََّ َعِديٌد َحِكيعٌ ٌع َكاْلَبْحُخ َيُسجُّ  .(49)﴾ُت َّللاَّ
كزبجة القػؿ: أف العمػـ السدتشبصة مغ القخآف الكخيع مغ الكثخة ما يحتاج شخحيا إلى مجمجات، كال يحيط 

 .-تبارؾ كتعالى -بعمسيا إال هللا 
 السطلب الثالث: الخالصة من أقهاؿ العلساء كالسفدخين في سهرة الفاتحة

ىحا يعػد إلى كثخة فزائميا، كعطيع مكانتيا، لقج تػسع العمساء كالسفدخكف في الكبلـ عغ فاتحة الكتاب، ك 
كألف بحثشا ليذ مغ مػضػعو التػسع في ىحا األمخ، لحا سػؼ نقترخ عمى ذكخ الخبلصة مغ ذلظ دكف 
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تػسع، لبياف األسباب الباعثة عمى البجء بيحا العسل مغ فاتحة الكتاب، كاقتزت الحاجة إلى تقديع ىحا 
 السصمب إلى فخعيغ:

 يا:فزائلسساء سهرة الفاتحة ك الفخع األكؿ: أ 
مغ الجالئل السيسة عمى عطع مكانة سػرة الفاتحة كأىسيتيا الكبيخة، ىػ تعجد أسسائيا، كمعمػـ أف كثخة 
أسساء الذيء تجؿ عمى رفعة مكانتو، كقج ذكخ عمساء التفديخ ىحه األسساء في تفاسيخىع، ككحلظ ُذكخت 

عجد ىحه األسساء بيغ ُمَرَشٍف كآخخ، كقج جسعيا اإلماـ  ىحه األسساء في كتب عمـػ القخآف، كقج تفاكت
، كأحرى ليا بعس العمساء ثبلثػف (50)الديػشي في اإلتقاف فأحرى مشيا خسدة كعذخيغ اسساً 

 . (51)اسساً 
فزائل كخرائز كثيخة جاء بعزيا في معاني أسساء الفاتحة، كذكخ  كلدػرة الفاتحة الذخيفة السباركة

، كفي كثخة الفزائل (52)، كقج بمغ عجدىا بزع عذخة فزيمة كخريرةالعمساء بعزيا مدتقبل
 .(53)كالخرائز داللة كاضحة عمى مشدلة ىحه الدػرة السباركة

 : األقهاؿ في البدسلة:الفخع الثاني
اختمفت أقػاؿ الرحابة كالتابعيغ فسغ بعجىع في حكع البدسمة بالشدبة إلى سػرة الفاتحة خاصة، ككحلظ 

ع سػر القخآف سػى سػرة بخاءة، فقج ذكخ ابغ كثيخ في تفديخه، أسساء بعس الرحابة في أكائل جسي
كالتابعيغ كمسغ جاء بعجىع مغ العمساء، كبيغ آراءىع في البدسمة، فسشيع مغ قاؿ: ىي آية مغ أكؿ كل 

قاؿ:  سػرة إال سػرة بخاءة، كمشيع مغ قاؿ: ىي ليدت آية مغ الفاتحة كال مغ غيخىا مغ الدػر، كمشيع مغ
أنيا آية مغ الفاتحة كليدت آية مغ غيخىا، كمشيع مغ قاؿ: أنيا بعس آية مغ أكؿ كل سػرة، كمشيع مغ 

 .(54)قاؿ: ىي آية مدتقمة في أكؿ جسيع الدػر ال مشيا
اختمف الشاس في البدسمة في غيخ الشسل، إذ ىي فييا بعس كقاؿ اآللػسي في تفديخ ركح السعاني: )  

: أنيا آية مغ جسيعيا غيخ الثاني: أنيا ليدت آية مغ الدػر أصبل، األكؿذخة أقػاؿ: آية باالتفاؽ عمى ع
: أنيا آية فحة الخامذ: أنيا بعس آية مشيا فقط، الخابع: أنيا آية مغ الفاتحة دكف غيخىا، الثالثبخاءة، 

ية لتكخر ندكليا : أنو يجػز جعميا آية مشيا كغيخ آالدادسأندلت لبياف رؤكس الدػر تيسشا لمفرل بيشيا، 
: أنيا آية مغ الفاتحة كجدء آية مغ الدػر، الثامن: أنيا بعس آية مغ جسيع الدػر، الدابعبالػصفيغ، 

 .(55): أنيا آيات فحة كإف أندلت مخارًا(العاشخ: عكدو، التاسع
اج نطاـ ىحا الحي تقجـ ذكخه؛ ىػ مغ أبخز األسباب التي دعتشا التخاذ سػرة الفاتحة أساسًا الستخخ      

تخقيع حخكؼ اليجاء العخبية، كبالتالي العسل مغ خبلليا لمكذف عغ بعس أسخار اإلعجاز القخآني، 
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ككجػه تفديخه، كأيزًا أف بعس األسباب الستقجمة ىي التي جعمتشا ندتثشي البدسمة، التي في أكؿ سػرة 
 الفاتحة مغ نطاـ التخقيع الحي عسمشا عميو خخكجا مغ الخبلؼ فييا.

في ختاـ ىحا السصمب نكػف قج أتسسشا السبحث األكؿ، كىػ القدع الشطخي مغ بحثشا ىحا، كسػؼ ك     
 القدع العسمي في السبحث الثاني. نجخل إلى

 السبحث الثاني: الطخيقة العسلية الستخخاج شفخة الحخكؼ من القخآف الكخيم، كنساذج من التطبيقات :
الستخخاج الكيسة العجدية لكل حخؼ مغ الحخكؼ العخبية،  سشقػـ في ىحا السبحث بذخح شخيقة عسمشا    

 ككضعيا في تختيب ججيج تبعا لتدمديا في القخآف الكخيع، كقج اشتسل ىحا السبحث عمى ثبلثة مصالب:
 السطلب األكؿ: طخيقة استخخاج القيم العجدية للحخكؼ السهجهدة في سهرة الفاتحة:

فا مغ حخكؼ اليجاء العخبية، ككانت شخيقتشا لتخقيع الحخكؼ ( حخ 21تحتػي سػرة الفاتحة السباركة عمى )
( صفَا، بعجد حخكؼ سػرة الفاتحة، بجًءا 125فييا، أنشا كضعشا ججكال مكػنًا مغ مائة كخسدة كعذخيغ )

ِ َربِّ اْلعَ   ﴿مغ  الِّيَغ  ﴿، كانتياًء بػ ﴾َمِسيَغ اْلَحْسُج هللَّ مغ ىحه ( أعسجة في كل صف 5، ككضعشا )﴾َكاَل الزَّ
الرفػؼ، ثع كضعشا في العسػد األكؿ مغ جسيع الرفػؼ حخفًا كاحجًا مغ الحخكؼ السكػنة لمفاتحة، 
كقسشا بإعصاء كل حخؼ عجدًا يقابمو في العسػد الثاني مغ الججكؿ، كىحا العجد يسثل تختيب الحخؼ في 

ِ َربِّ اْلعَ   ﴿الدػرة، فسثبل    ألرقاـ التالية:أخحت حخكفيا ا ﴾َمِسيَغ اْلَحْسُج هللَّ
 (، 18، ف17، ي16، ـ15، ؿ14، ا13، ع12، ؿ11، ا11، ب9، ر8، ق7، ؿ6، ؿ5، د4، ـ3، ح2، ؿ1) ا
ثع قسشا في العسػد الثالث بشقل أرقاـ الحخكؼ ببل تكخار، فإذا تكخر الحخؼ جعمشا مكاف العسػد السقابل لو  

 فارغًا، كيسكغ التسثيل لمحخكؼ في العسػد الثالث كالتالي:
 (، 18، ف17، ا_، ؿ_، ـ_، ي13، ا_، ؿ_، ع11، ب9، ر8، ؿ_، ؿ_، ق5، د4، ـ3، ح2، ؿ1) ا 
كىحه العسمية اليجؼ مشيا ىػ أف يكػف لكل حخؼ رقسا كاحجا فقط، كىػ الخقع الحي يسثل تدمدل كركده  

تبشا أماـ الفخاغ ألكؿ مخة، فإذا تكخر الحخؼ ييسل رقسو الحي اكتدبو بدبب تكخاره، ثع في العسػد الخابع ك
الحي يذيخ إلى تكخار الحخؼ كمسة مكخر، أما العسػد الخامذ كاألخيخ فقج حكسشا عمى رقع الحخؼ 

( 21السكخر باإلىساؿ، فكتبشا أماـ كل كمسة مكخر، كمسة ييسل، كبيحه الصخيقة نكػف قج تسكشا مغ تخقيع )
دميا في الدػرة مغ دكف تكخار، كىحا ما حخفًا غيخ مكخر كججناىا في سػرة الفاتحة باالعتساد عمى تدم

 ( :1يػضحو الججكؿ رقع )
 ( تخقيم حخكؼ الفاتحة1ججكؿ رقم )                             

حخكؼ 
الفاتحة 

اإلشارة 
إلى 

حخكؼ 
الفاتحة 

اإلشارة 
إلى 

حخكؼ 
الفاتحة 

اإلشارة 
إلى 

حخكؼ 
الفاتحة 

اإلشارة 
إلى 

حخكؼ 
الفاتحة 

اإلشارة إلى 
ححؼ أرقاـ 
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ححؼ  كتدمدميا
أرقاـ 

الحخكؼ 
 السكخرة

ححؼ  كتدمدميا
أرقاـ 

الحخكؼ 
 السكخرة

ححؼ  دمياكتدم
أرقاـ 

الحخكؼ 
 السكخرة

ححؼ  كتدمدميا
أرقاـ 

الحخكؼ 
 السكخرة

الحخكؼ  كتدمدميا
 السكخرة

 111   111غ    مكخر 76ـ     مكخر 51د     مكخر 26ا     1   1ا       
 مكخر 102ي    مكخر 77س   مكخر 52   ك مكخر 27ؿ    2   2ؿ      
 مكخر 103ر    مكخر 78ت   مكخر    53ا     مكخر         28ر    3   3ح      
 مكخر 104ا     79   79ؽ    مكخر 54ي    مكخر 29ح    4   4ـ      
 مكخر 105ؿ    مكخر 80ي    مكخر  55ا     مكخر 30ي    5   5د      

 مكخر 106ـ     مكخر 81ـ     مكخر 56ؾ    مكخر 31    ـ مكخر 6ؿ      
 مكخر 107غ    مكخر 82ص  مكخر 57ف    مكخر 32ـ     مكخر 7ؿ      
 118   118ض  مكخر 83ر    58   58س   مكخر 33ا     8   8ق     
 مكخر 109ك    مكخر 84ا     59   59ت   مكخر 34ؿ    9   9ر      
 مكخر 110ب   مكخر 85ط    مكخر 60ع    35   35   ؾ 11   11ب    
 مكخر 111ع    مكخر 86ا     مكخر 61ي    مكخر 36ي    مكخر 11ا     
 مكخر  112ؿ    مكخر 87ؿ    مكخر 62ف    37   37ك    مكخر 12ؿ    
 مكخر 113ي    88   88ذ     مكخر 63ا     مكخر 38ـ     13   13ع    
 مكخر 114ق    مكخر 89ي    مكخر 64ق    مكخر 39ا     مكخر 14ا     
 مكخر 115ـ     مكخر 90ف    مكخر 65د     مكخر 40ؿ    مكخر 15ؿ    

 مكخر 116ك    مكخر  91ا     مكخر 66ف    مكخر 41د    مكخر 16ـ     
 مكخر 117ؿ    مكخر 92ف    مكخر 67ا     مكخر 42ي    17   17ي    
 مكخر 118ا     مكخر 93ع    مكخر 68ا     مكخر 43ف    18   18ف    
 مكخر 119ا     مكخر 94ـ    مكخر 69ؿ    مكخر 44ا     مكخر 19ا     
 مكخر 120ؿ    مكخر 95ت   71   71ص  مكخر 45ي    مكخر 20ؿ    
 مكخر 121ض  مكخر 96ع    مكخر 71ر    مكخر 46ا     مكخر 21ر    
 مكخر 122ا     مكخر 97ؿ    مكخر 72ا     مكخر 47ؾ    رمكخ  22ح    
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 مكخر 123ؿ    مكخر 98ي    73   73ط    مكخر 48ف    مكخر 23ـ     
 مكخر 124ي    مكخر 99ق    مكخر 74ا     مكخر 49ع    مكخر 24ا     
 مكخر 125ف    مكخر 100ـ   مكخر 75ؿ    مكخر    50ب   مكخر 25ف    
 
 

( حخفًا , قسشا بتجخبتيا كالعسل بيا لمتثبت 21ج أف اكتسمت لجيشا شفخة حخكؼ الفاتحة أي: تخقيع )بع    
( ىػ عجد آيات سػرة البقخة , كىحا مغ األعجاد السيسة في عسمشا 286مغ صحتيا، مثاؿ ذلظ: أف العجد)

ألف ىػحا العجد ىػػ في مػضػع شفخة الحخكؼ كىػ عجد محػري ندتعسمو كثيخًا، في العسميات الحدابية؛ 
شفخة )نطخية الثبات الكػني(، كىحا العجد يشتج مغ تعػيس حخكؼ ىحه الجسمة بسا يقابميا مغ أعجاد 
باستثشاء حخفيغ مشيا ىسا) ظ، ث(؛ ألف ىحا قبل استخخاج الحخكؼ الدبعة التي لع تكغ مػجػدة في سػرة 

 الفاتحة.
( كىػ عجد الحخكؼ السقصعة في أكائل 14دية ىي )(، كقيستيا العج9،ر 4، ـ 1كمثاؿ آخخ كمسة أمخ)ا

 الدػر.
كمغ ذلظ أيزًا أف الفاتحة ىي )الدبع السثاني(، كمغ معاني الدبع السثاني، أنيا تثشى أي تعاد قخاءتيا 
في القخآف في كل ركعة مخة بعج أخخى، كأقل شيء تثشى فيو في الفخائس في صبلة الربح، فتزاعف 

(، الحي أشمقشا 286( إلى عجد آيات سػرة البقخة )14ذخة، فإذا أضفشا العجد )آياتيا الدبع إلى أربع ع
( كىحا العجد يسثل سخعة الزػء في الفزاء 300عميو نطخية الثبات الكػني، فيربح السجسػع )

، كىحا مػافق لكبلـ السفدخيغ لقػلو  -تعالى –كع/ثا(، كالشظ أف ضػء الذسذ مغ نػر هللا 300000)
سَ   َّللاَُّ  ﴿تعالى ، قاؿ القخشبي: )فيجػز أف يقاؿ:  ػ تعالى ػ نػر مغ جية (56)﴾ِت َكاأْلَْرِض ػَ  ُنػُر الدَّ

السجح؛ ألنو أكجج األشياء، كنػُر جسيع األشياء مشو ابتجاؤىا، كعشو صجكرىا، كىػ سبحانو ليذ مغ 
كردي في تفديخه: )فيو أربعة ، كقاؿ السا(57)األضػاء السجركة جل كتعالى عسا يقػؿ الطالسػف عمػًا كبيخا(

أقاكيل، أحجىا: معشاه هللا ىادي الدسػات كاألرض، قالو ابغ عباس كأنذ، الثاني: هللا مجبخ الدسػات 
كاألرض، قالو مجاىج، الثالث: هللا ضياء الدسػات كاألرض، قالو ُأبي، الخابع: هللا مشػر الدسػات 

(، كىحا مػافق لعجد 99غ جسمة )مغ نػر هللا(، ىػ )، كيذيج لو أف مجسػع العجد الشاتج م(58)كاألرض(
مائة إال كاحجًا مغ إف  تدعة كتدعيغ اسسًا  »الػارد في الحجيث:  -تعالى–األسساء الحدشى  

، ككاف ىحا العسل قبل أف نرل إلى السخحمة الثالثة مغ عسمية التخقيع؛ كىي (59)«أحراىا دخل الجشة
 جد.عسمية مزاعفة رمد الحخؼ السذ
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( حخفًا في سػرة 21فيحه بعس األمثمة التصبيكية لعسمشا في شفخة الحخكؼ في مخحمتيا األكلى، بػجػد )
 الفاتحة.

 السطلب الثاني: استخخاج القيم العجدية للحخكؼ التي لم تهجج في سهرة الفاتحة:
كخار، اتجو ( حخفًا مغ غيخ ت21بعج أف حرمشا عمى تخقيع حخكؼ سػرة الفاتحة، كحرمشا عمى )    

عسمشا إلى مػضع كجػد الدبعة الحخكؼ الستسسة لمحخكؼ الثساني كالعذخيغ، كىشا ال بج مغ كجػد ُمَػِجو 
مغ القخآف لتعييغ مكاف كجػد ىحه الحخكؼ مجتسعة في مكاف كاحج، فأخحنا نقمب الشطخ في آيات الحكخ 

سَ   ﴿ لى:(، مغ سػرة البقخة، كىي قػلو تعا117الحكيع، فاستػقفتشا اآلية )  ِت َكاأْلَْرِض َكِإَذا َقَزى  ػَ  َبِجيُع الدَّ
اأْلَْمُخ  ﴾ َأْمًخا ﴿فشطخنا تفديخىا فػججنا قػؿ القخشبي: )َقْػُلُو َتَعاَلى: ، ﴾َأْمًخا َفِإنََّسا َيُقػُؿ َلُو ُكغ َفَيُكػُف 

ُؼ َعَمى َأْرَبَعَة َعَذَخ َكْجًيا:َكاِحُج اأْلُُمػِر، َكَلْيَذ ِبَسْرَجِر َأَمَخ َيْأُمخ،  َقاَؿ ُعَمَساُؤَنا  : َكاأْلَْمُخ ِفي اْلُقْخآِف َيَتَرخَّ
ـُ، َقاَؿ َّللاَُّ َتَعاَلى:  -الخَّاِبعُ ...   بَل َيْعِشي ِعيَدى، َكَكاَف ِفي ِعْمِسِو  (60)﴾َأْمًخا  ِإَذا َقَزى   ﴿ِعيَدى َعَمْيِو الدَّ

ػيس كل حخؼ مغ كمسة) عيدى (، بسا يقابمو مغ عجد فكاف ، كلّسا تع تع(61)َأْف َيُكػَف ِمْغ َغْيِخ َأٍب(
(، كأيزًا كاف مغ الػجػه التي ذكخىا القخشبي، في كمسة أمخ ىػ )الػحي(، كاستذيج لحلظ 89مجسػعيا  )

َساِء ِإَلى اأْلَْرِض ُثعَّ َيْعُخُج ِإَلْيِو ِفي َيْػـٍ َكاَف ِمقْ  ﴿بقػلو تعالى:  سَّا ُيَجبُِّخ اأْلَْمَخ ِمَغ الدَّ َجاُرُه َأْلَف َسَشٍة مِّ
كفَ  ، كىحا التخابط المفطي كالسعشػي بيغ اآليتيغ، لفت نطخنا إلى كجػد عبلقة عجدية بيشيسا، يسكغ (62)﴾َتُعجُّ

أف تفيجنا في إيجاد الحخكؼ الدبعة التي ما زالت لع يتعيغ مػضعيا مغ آيات القخآف، فشطخنا إلى كمسة ) 
، (63)ي تذيخ إلى زمغ الػحي بيغ ندكلو إلى األرض كعخكجو إلى الدساءألف ( الػاردة في اآلية ، كى

كلكغ حكيقة السدألة؛ أف السقرػد بحلظ السدافة السقصػعة إذا ما تع قياسيا بدخعة انتقاؿ البذخ في 
أسفارىع، أما بالشدبة لشدكؿ أمخ الػحي فإف زمشو في ىحه السدافة ال يكاد يحكخ؛ ألف أمخ هللا تعالى كمسح 

لبرخ أك ىػ أقخب، إذا فالسقرػد بحكخ الدمغ ىشا السدافة بسا تعارؼ عميو البذخ مغ سخعة السديخ في ا
كَف  ﴿زمغ تشديل القخآف، بقخيشة قػلو تعالى:  ا َتُعجُّ سَّ ، أي بحدابات البذخ لدخعة السديخ كمدافتو، ﴾مِّ

 مقخكنة بحداب الدمغ ألىل الجنيا.
ية بيغ اآليتيغ، كاشتخاكيسا المفطي كالسعشػي بكمسة )أمخ(، فقسشا بالعسمية كقج استفجنا مغ العبلقة العجد    

، أي شفخة اسع عيدى نصخحيا مغ زمغ عخكج األمخ أك  911=  89 – 1000الخياضية التالية: 
( فكانت 911، كىشا قسشا بعج اآليات مغ أكؿ السرحف إلى اآلية رقع ) 911الػحي،  فيشتج لشا العجد 

ُو َكَجَعْمَشا َلُو ُنػًرا َيْسِذي ِبِو َأَكَمغ َكاَف َمْيًتا َفَأْحَيْيشَ   ﴿( مغ سػرة األنعاـ، كىي قػلو تعالى: 122اآلية رقع )
َثُمُو ِفي الطُُّمسَ   ْشَيا َكحَ  ِفي الشَّاِس َكَسغ مَّ  ، فػججنا فييا﴾ِفِخيَغ َما َكاُنػا َيْعَسُمػَف ِلَظ ُزيَِّغ ِلْمكَ  ِت َلْيَذ ِبَخاِرٍج مِّ



 

 

 

 

 

 

 

105 

 

 ك انثاني احباث املؤمتر انعهمي اندويل انرابع املشرت
   "املستجدات احلديثة يف انتعهيم انعايل يف ظم انتعهيم االنكرتوني" 

 )اجملهد االول (  0101كانون االول  14-15
 
 

الحخكؼ الدبعة التي لع نججىا في الفاتحة، كقج قسشا بتخقيسيا بالصخيقة نفديا التي رقسشا فييا حخكؼ 
 ( :2الفاتحة، كىحه الحخكؼ مع أرقاميا، أي رمػزىا الخقسية في الججكؿ رقع )

  ( من سهرة األنعاـ122القيم العجدية للحخكؼ الدبعة التي في اآلية ) (2ججكؿ رقم )      
 قيستو العجدية الحخؼ قيستو العجدية الحخؼ قيستو العجدية الحخؼ

 78 ز 49 ث 12 ؼ
   56 ظ 21 ج

   65 خ 34 ش
 

كبعج الكذف عغ ىحه الحخكؼ الدبعة كإعصائيا رمػزىا العجدية، اكتسل لجيشا ما أسسيشاه )شفخة     
أيشسا كجج في كل كمسة أك الحخكؼ(، كأصبح لكل حخؼ مغ الحخكؼ الثسانية كالعذخيغ عجدا ثابتا يسثمو 

 (.1113جسمة، ككاف مجسػع الكيع العجدية لجسيع الحخكؼ يداكي: )
 كيسكغ كضع حخكؼ اليجاء دكف كما يقابميا مغ رمػز عجدية في ججكؿ كسا مػضح:    

 ( حخكؼ اليجاء مع رمهزىا العجدية 3ججكؿ رقم )            
العجد  الحخؼ

الحي 
 يسثمو

العجد  الحخؼ
الحي 

 مويسث

العجد  الحخؼ
الحي 

 يسثمو

العجد  الحخؼ
الحي 

 يسثمو

العجد  الحخؼ
الحي 

 يسثمو
 49 ث 88 ذ     37 ك    9 ر       1 ا       
 56 ظ 111 غ    58 س   11 ب     2 ؿ      
 65 خ 118 ض  59 ت   13 ع     3 ح      
 78 ز 12 ؼ 71 ص  17 ي     4 ـ      
   21 ج 73 ط    18 ف     5 د      
   34 ش 79 ؽ    35 ؾ    8 ق     

 
ثع جاءت الخصػة التالية في عسمشا، كىي خصػة عسمية تصبيكية، كىي مزاعفة الكيسة العجدية لمحخؼ     

إذا جاء مذجدًا، إذا كاف ىحا التزعيف يعصي لمعجد قيسة معشػية كليذ ىحا قاعجة مزصخدة فبعس 
بجكف تزعيف، كبيحه الخصػة يكػف بحثشا في استخخاج شفخة  الحخكؼ السذجدة تعصي قيسة معشػية

 حخكؼ اليجاء عبخ تخقيسيا، قج مخ بثبلث مخاحل:
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 السخحلة األكلى: تخقيم حخكؼ سهرة الفاتحة.
 من سهرة األنعاـ. 122السخحلة الثانية: تخقيم حخكؼ اآلية 

 السخحلة الثالثة: مزاعفة القيسة العجدية للحخؼ السذجد.
تربح ىحه الصخيقة جاىدة لتصبيقيا عسميا؛ لمكذف عغ بعس كجػه اإلعجاز العجدي في القخآف كبحلظ     

الكخيع، كإلضافة أدلة ججيجة تبخىغ عمى أف ىحا القخآف ىػ تشديل محكع، ال يأتيو الباشل مغ بيغ يجيو كال 
ذجؽ بتقجـ العمع، مغ خمفو، ندؿ بو ممظ أميغ ، عمى نبي كخيع ، مغ رب عميع حكيع، كليخغع أنػؼ مغ يت

كيرف القخآف بأنو لع يعج يشاسب تصػر العمع كتقجـ حياة البذخية، كليخد عمى ىؤالء كأمثاليع مغ 
خكَف لو، كليقػؿ ليع: إفَّ ىحا القخآف صالح لكل زماف كمكاف،  السمحجيغ، كمسغ يْجُعػف إلى اإللحاد كُيَشطِّ

َغ  ﴿ال تشفج كال تشقصع، كصجؽ هللا القائل: كِإفَّ عجائبو ال تشتيي، كِإفَّ جػانب اإلعجاز فيو  َكَما ُأكِتيُتع مِّ
، كىحه الجراسة مغ الجراسات السعاصخة التي تشاسب تصػر العمػـ، كتقجـ التكشمػجيا في (64)﴾اْلِعْمِع ِإالَّ َقِميبًل 

 كل نػاحي الحياة البذخية.
ق تختيبيا في القخآف الكخيع نتيجة كقج خخجشا مغ ىحا العسل بتختيب ججيج لحخكؼ اليجاء، عمى كف    

 لعسمشا ىحا في تخقيسيا كىي عمى التختيب التالي:
) ا، ؿ، ح، ـ، د، ق، ر، ب، ع، ي، ف، ؾ، ك، س، ت، ص، ط، ؽ، ذ، غ، ض، ؼ، ج، ش، ث، 

 .   ظ، خ، ز (
 السطلب الثالث: أمثلة من التطبيقات العسلية :

لتصبيقات تخقيع الحخكؼ أك تذفيخىا، كسشحكخ ىشا أمثمة  لقج ذكخنا في السصمب الثاني بعس األمثمة    
أخخى، لمتجليل عمى صحة ما قسشا بو مغ التخقيع، كصبلحيتو لمسداىسة في تفديخ القخآف الكخيع، كلمكذف 
عغ كجػه األعجاز العمسي فيو، مسا يثبت صبلحية القخآف لسػاكبة تصػر الحياة, كمػاكبة العمػـ الحجيثة، 

 ي كاحجة مغ أساليب ىحه السػاكبة:كىحه الصخيقة ى
، كقج كرد كل ﴾ُكغ َفَيُكػُف  ﴿، بسعشى قػلو تعالى: ﴾َسِخيُع اْلِحَداِب  ﴿ثبت لجيشا أف قػلو تعالى:   - 1

مشيسا في ثسانية مػاضع مغ القخآف الكخيع، فاألكلى جاءت في الدػر كاآليات السبيشة إزاء كل مشيا عمى 
، 51، إبخاليع: 41، الخعج: 4، السائجة: 199، آؿ عسخاف: 19، آؿ عسخاف: 202) البقخة:  :الشحػ التالي

، آؿ 47، آؿ عسخاف: 117(، كالثانية جاءت عمى الشحػ التالي: ) البقخة:  17، غافخ: 39الشػر: 
(، فبسػجب شفخة الحخكؼ  68، غافخ: 82، يذ: 35، مخيع: 40، الشحل: 73، األنعاـ: 59عسخاف: 

(، كىحا الجامع بيشيسا مغ 172ف العجد السكػف مغ مجسػع حخكؼ كل مشيسا ىػ)التي كذفشا عشيا، أ
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تصابق عجد كل مشيسا، ىػ األمخ الحي قرجناه مغ عسمشا ىحا لمكذف عغ تفديخ بعس آيات القخآف 
 الكخيع، أك في مجاؿ اإلعجاز فيو، كيسكغ أف نعج ىحه الصخيقة ممحقة بصخيقة تفديخ القخآف بالقخآف.

 أعبله، يػجج شػاىج مغ التفديخ ليحا الحكع بتصابق السعشى بيشيسا: ففي مثالشا
كإنسا كصف جل ثشاؤه نفدو بدخعة : )﴾َسِخيُع اْلِحَداِب  ﴿قاؿ الصبخي في تفديخ قػلو تعالى:     

الحداب، ألنو جل ذكخه ُيحري ما ُيحرى مغ أعساؿ عباده بغيخ َعقج أصابع، كال فكٍخ كال َركية، ِفعَل 
َعفة مغ الخمق، كلكشو ال يخفى عميو شيء في األرض كال في الدساء، كال َيعدب عشو مثقاؿ  الَعَجدة الزَّ

ذرة فييسا، ثع ىػ ُمجاٍز عباَده عمى كل ذلظ، فمحلظ امتجح نفدو جل ذكخه بدخعة الحداب،  كأخبخ خمقو 
 .(65)أنو ليذ ليع بِسْثِل، فيحتاَج في حدابو إلى َعقج كف أك َكْعي َصجر(

: )يقػؿ تعالى ذكخه: إنا إذا أردنا أف نبعث مغ ﴾ُكغ َفَيُكػُف  ﴿كقاؿ أيزا في تفديخ قػلو تعالى:     
 يسػت فبل تعب عميشا كال نرب في إحيائشا ليع، كال في غيخ ذلظ ما نخمق كنكّػف كنحجث، ألنا إذا أردنا

  .(66)(خمقو كإنذاءه، فإنسا نقػؿ لو كغ فيكػف، ال معاناة فيو، كال ُكمفة عميشا
أمخنا لمذيء إذا أمخناه كأردنا أف نكّػنو إال قػلة كاحجة: كغ فيكػف، ال كقاؿ أيزًا: يقػؿ تعالى ذكخه: )كما 

ما أمخناه كقمشا لو: كغ كدخعة المسح  ، يقػؿ جّل ثشاؤه: فيػجج(67)﴾َكَمْسٍح ِباْلَبَرِخ  ﴿مخاجعة فييا كال مخاّدة 
 .(68)بالبرخ ال ُيبصئ كال يتأخخ(

كىحا يػافق عسخ  63( شفختيا ىي َلَعْسُخؾَ ( مغ سػرة الحجخ، أف كمسة)72أيزًا كججنا في اآلية ) - 2
، كقج جاء في كبلـ ﴾َلَعْسُخَؾ ِإنَُّيْع َلِفي َسْكَخِتِيْع َيْعَسُيػَف  ﴿، كقج أقدع هللا تعالى بو بقػلو الشبي 

( يقػؿ تعالى لشبيو َلَعْسُخؾَ ، قاؿ الصبخي: )كقػلو ) ف ىحا القدع ىػ قدع بحياة الشبي السفدخيغ ما يؤيج أ
يع يقػؿ: لفي ضبللتيع كجيم ﴾َلِفي َسْكَخِتِيْع َيْعَسُيػَف  ﴿: كحياتظ يا دمحم، إف قػمظ مغ قخير  دمحم 

 .(69)يتخّددكف(
ُخكَف ِبَأْجَسِعِيْع َأْقَدَع َّللاَُّ َتَعاَلى ىا ىشا كقاؿ القخشبي: )     : َقاَؿ اْلُسَفدِّ َقاَؿ اْلَقاِضي َأُبػ َبْكِخ ْبُغ اْلَعَخِبيُّ

 .(70)َتْذِخيًفا َلُو( ِبَحَياِة ُمَحسٍَّج 
 ، كقج كذفت شخيقتشا ىحه عغ مقجار عسخه  عْسُخَؾ( ما يجؿ عمى مقجار عسخه كلكغ ليذ في لفطة ) لَ 

 بشز ىحه المفطة، كىحه إضافة تفديخية، فييا كذف لػجو مغ كجػه اإلعجاز العجدي أللفاظ القخآف الكخيع.
(، في سػرة البقخة مغ 160تداكي العجد) ﴾ِمْغ َحْيُث َأَمَخُكُع َّللاَُّ  ﴿آخخ: كججنا أف شفخة  كىشاؾ مثاؿ - 3

ْخَف َفْأُتػُىغَّ ِمْغ َحْيُث َأَمَخُكُع َّللاَُّ  ﴿( كىي بخرػص الشداء قاؿ تعالى: 222اآلية ) ، ككججنا ﴾َفِإَذا َتَصيَّ
(، كىحا  160و (، ك) تمكيح ( فكبلىسا يداكي العجد)أيزًا، أف ىحا العجد مصابق لذفخة لفَطَتْي ) تدرعػن

يجؿ عمى أف السقرػد مغ ذلظ: أف هللا تعالى أباح لمدكج جساع زكجتو بعج انقصاع حيزيا كتصيخىا مغ 
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مغ حيث أمخكع  ﴿أثخ الحيس، كمحل جساعيا ىػ الُقبل الحي ىػ محل زرع الشدل، بجاللة مػافقة شفخة 
درعػنو (، ك) تمكيح (، كىحا التفديخ يػافق كبلـ جسيػر السفدخيغ ليحا السقصع ، لذفخة  لفَطَتْي ) ت﴾هللا 

خف مغ الػجو الحي نييُتكع عغ مغ اآلية الكخيسة؛ فقج قاؿ الصبخي: ) معشى ذلظ: فأتػا نداءكع إذا تصيَّ
كقاؿ ، (71)إتيانيغ مشو في حاؿ حيزيغ، كذلظ: الفخُج الحي أمخ هللا بتخؾ جساعيغ فيو في حاؿ الحيس(

كإنسا عشي بػ ) الحخث ( السدَدَرع، ك الحخث ىػ الدرع، في تفديخ كمسة حخث في اآلية التي بعجىا: )
أي مغ ) ، كقاؿ الثعمبي:(79)كلكشيغَّ لسا كغَّ مغ أسباب الحخث، ُجعمغَّ حخًثا، إذ كاف مفيػًما معشى الكبلـ(

َفْأُتػُىغَّ ِمْغ َحْيُث  ﴿دي: )كفي قػلو تعالى: ، كقاؿ الساكر (72)حيث أمخكع أف تعتدلػىغ مشو كىػ الَفْخُج(
أربعة تأكيبلت: أحجىا: الُقُبل الحي نيى عشو في حاؿ الحيس, كىػ قػؿ ابغ عباس، الثاني:  ﴾َأَمَخُكُع َّللاَُّ 

, كىحا قػؿ عكخمة, كقتادة، كالثالث: فأتػا الشداء مغ ِقَبِل  , ال مغ ِقَبل َحيزيغَّ فأتػىغ مغ ِقَبل ُشيخىغَّ
الشكاح ال مغ ِقَبِل الفجػر, كىحا قػؿ دمحم ابغ الحشفية، كالخابع: مغ حيث أحل لكع , فبل تقخبػىغ ُمحِخَمات, 

 ﴿َكَقاَؿ اْبُغ َعباس َكُمَجاِىج َكِعْكِخَمة: ، كقاؿ ابغ كثيخ: )(73)كال صائسات كال ُمعتكفات, كىحا قػؿ األصع(
ُبِخ( ﴾َفْأُتػُىغَّ ِمْغ َحْيُث َأَمَخُكُع َّللاَُّ  ، َكِفيِو َداَلَلٌة ِحيَشِئٍح َعَمى َتْحِخيِع اْلَػْطِء ِفي الجُّ  .(74)َأْي: َأْف َتْعَتِدُلػُىغَّ

ىحا الحي ذكخناه مغ الشتائج التصبيكية لصخيقة تخقيع الحخكؼ، كإيجاد ِقَيَسيا الخمدية، ىػ عمى سبيل     
ا كاسعة ججًا، إذ مجاليا العسمي ىػ ألفاظ التسثيل كليذ عمى سبيل الحرخ كاالستقراء؛ ألف تصبيقاتي

القخآف الكخيع كآياتو بالجرجة األكلى، كىحا يدتػعب بحػثا كمؤلفات كثيخة، كليذ التػسع مغ ذكخ 
التصبيقات ىػ ىجؼ بحثشا ىحا، فحلظ يأتي الحقًا إف شاء هللا تعالى، أما السقرج األكؿ مغ ىحه الجراسة؛ 

و في مذخكعشا البحثي، ككيفية الحرػؿ عمى األعجاد الستعمقة فيػ شخح األساس الحي انصمقشا مش
بالحخكؼ، كما ىحه األمثمة إال نساذج مخترخة إلمكانية اإلفادة مشيا في خجمة كتاب هللا تعالى لبياف 
جػانب كثيخة في إعجازه، كتحجيو لسغ يخى أنو كتاب قجيع، في أحدغ حاالتو أنو جاء مشاسبًا لمبذخية في 

، كالقائميغ: أنو ىػ مغ انتحل القخآف كألفو،  ككحلظ رد عمى السذككيغ بشبػة سيجنا دمحم  زماف ندكلو،
كعمى القائميغ بأف جسيع معجداتو ضيخت مشح زمغ قجيع كلع يعج فيو شيء ججيج يسكغ أف يطيخ، كعمى 

لسقممة مغ شأنو، كأف اإلسبلـ ال يرمح لعرخ الثػرة جسيع أىل السقػالت القادحة في القخآف الكخيع كا
 األلكتخكنية كالعمسية عمى كافة األصعجة.

كآخخ دعػانا أف الحسج  رب العالسيغ ، كصبلتو كسبلمو األكسميغ عمى سيج البذخ كالخبلئق     
 أجسعيغ سيجنا دمحم كعمى آلو كصحبو كمغ اىتجى بيجاه كاقتفى أثخه إلى يـػ الجيغ.

 الخاتسة                                    
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الحسج  أىل الحسج كالثشاء، كأصل كل خيخ كَنعساء، كبعج فإف لكل عسل بجاية كنياية، كإف عسمشا ىحا    
قج بمغ نيايتو، كما ىحا البحث إال بجاية لبحػث كثيخة الحقة بإذف هللا ػ تعالى ػ ، كىي بحػث تعتسج عمى 

قيع لمحخكؼ كحلٍّ لذفختيا، فيي تشصمق مغ حيث انتييشا؛ في أف لكل حخؼ عجدا ما تػصمشا إليو مغ تخ 
معيشا، يكذف عغ سخ مغ أسخار التشديل الحكيع، كيديح الخفاء عغ بعس ما فيو مغ إعجاز كتحٍج لكل 
مشكٍخ مكابخ، كيديج السؤمغ بو إيسانًا عمى إيسانو، ليثبت لمبذخية جسعاء أف ىحا القخآف معجدة دائسة، 
يشكذف السديج مغ جػانبو كمسا مخ الدماف كتعاقب الَسَمػاف، كقج تصخقشا في بحثشا ىحا، إلى نطع  تختيب 
الحخكؼ اليجائية العخبية، كالتختيب األلفبائي، لشرخ بغ عاصع، كيحيى بغ يعسخ، كالتختيب الرػتي، 

أرتبط بو، ثع بيشَّا عجـ  لمخميل الفخاىيجي، كالتختيب األبججي، كأصل نذأتو، كإلى حداب الُجسل الحي
فشا  فشا اإلعجاز مع بياف أىع كجػىو، كعخَّ صبلحيتو لتفديخ القخآف، فزبل عغ بياف اإلعجاز فيو، كعخَّ
العجد كمفيػمو، كأىسيتو في القخآف الكخيع، كتصخقشا إلى أسساء سػرة الفاتحة، كبياف جسمة مغ خرائريا، 

ىا مغ الدػر، ككاف ذلظ بسثابة التسييج لعسمشا، كلبياف األسباب كأقػاؿ العمساء في البدسمة في الفاتحة كغيخ 
التي دعتشا الستخخج أعجاد الحخكؼ مغ سػرة الفاتحة، ككاف السبحث الثاني عبارة عغ كصف الصخيقة 
العسمية لتخميد أعجاد الحخكؼ، فحرل لشا كاحجا كعذخيغ حخفا مغ الفاتحة، ك سبعة حخكؼ مغ اآلية 

عج السائة مغ سػرة األنعاـ، كقج شخحشا سبب اختيارنا ليحه الدػرة، كخرػص ىحه اآلية الثانية كالعذخيغ ب
مشيا، كأعصيشا بعس األمثمة لتصبيقات الحخكؼ بعج التخقيع، ككيف أنيا تعصي نتائج مبيخة، يسكغ اإلفادة 

يغ الحخكؼ كاألعجاد مشيا في التفديخ كفي إثبات اإلعجاز القخآني، كقج أثبتشا بيحا العسل، الرمة الػثيقة ب
في الشز القخآني، كأف كبلىسا مقرػد كيؤدي إلى نتائج متسسة لسا تؤديو الكمسات كالحخكؼ، لرجكرىسا 
مغ مذكاة ربانية كاحجة، كىحه الشتيجة تتشاسب كتصػر العمػـ الخياضية كاأللكتخكنية، التي تسيد العرخ 

 الحي نعيذو.
رحب لمباحثيغ كالجارسيغ يسكغ التػجو إليو، كالتػسع في  كأخيخًا فإف مػضػع بحثشا ىحا، ميجاف    

 البحػث في ىحا السجاؿ، لحا يسكغ تذجيع ىحه البحػث، لمكذف عغ أسخاٍر ججيجة في القخآف الكخيع.
كفي ختاـ ىحا البحث ال يدعشا إال أف نحسج هللا تعالى عمى أف كفقشا إلتسامو بعج أف أنعع عميشا بتػفيقو 

خيقة كالػصػؿ إلى ما تػصمشا إليو، فإف أصبشا فبتػفيٍق مغ هللا كفزل مشو، كإف كاف في دراسة ىحه الص
فيو ما جانب الرػاب، فيػ مغ تقريخ أنفدشا، كعمى غيخ عسج مشا، فحدبشا مغ ذلظ أف بحلشا كسعشا 

هللا كقجمشا جيجنا، كنجعػ هللا تعالى أف يغفخ لشا خصأنا كتقريخنا، فِإنو تعالى يعفػ عغ كثيخ، كصمى 
 كسمع عمى نبيو الكخيع، كآلو الصاىخيغ، كالرحابة كالتابعيغ

 اليهامر                                         
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 ك انثاني احباث املؤمتر انعهمي اندويل انرابع املشرت
   "املستجدات احلديثة يف انتعهيم انعايل يف ظم انتعهيم االنكرتوني" 

 )اجملهد االول (  0101كانون االول  14-15
 
 

، كبحث حػؿ نذأة كتصػر المغة  75/  1( يشطخ : تاريخ آداب العخب ، لسرصفى صادؽ الخافعي : 1)
  22العخبية ، لحدغ بخبػرة: ص

، كمشادمة األشبلؿ 1/16، ك في األدب الحجيث، لعسخ الجسػقي: 3/30( يشطخ: اإلتقاف لمديػشي: 2)
 32كمدامخة الخياؿ، لعبج القادر بجراف: ص 

 آثاريػف ببل حجكد األلكتخكني  كمػقع ، كمػقع السعخفة األلكتخكنية،3/33( اإلتقاف لمديػشي: 3)
  80( يشطخ : مشيج الجرس الرػتي عشج العخب: ص 4)
  81 - 80ك مشيج الجرس الرػتي عشج العخب : ص  76/ 1عخب : ( يشطخ : تاريخ آداب ال5)
 23( يشطخ: معتخؾ األقخاف، لمديػشي: ص6)
/  5( سشغ التخمحي، أبػاب فزل القخآف، باب ما جاء فيسغ قخأ حخفا مغ القخآف مالو مغ اأَلجخ: 7) 

/  7لباني: (، كسمدمة األحاديث الرحيحة كشيء مغ فقييا كفػائجىا، لؤل2910، حجيث رقع) 175
970 . 

 23( يشطخ: معتخؾ األقخاف، لمديػشي: ص8)
 (.                            1218حجيث رقع)   :2/886( صحيح مدمع، كتاب الحج، باب حجة الشبي 9)
 (.                        395حجيث رقع) 296/  1( : صحيح مدمع، كتاب الربلة، باب كجػب القخاءة في كل ركعة  : 10)
 4،  3( سػرة الشجع ، اآليتاف : 11)
، كسػرة الحج ، اآلية :  5( اآلية : 15) 215/  1( العيغ لمفخاىيجي، باب العيغ كالجيع كالداي : 12)

51 
 مادة ) عجد (. 370 -369/  5( : لداف العخب، إلبغ مشطػر، 13)
 . 452/ 1قاىخ الجخجاني: ( دالئل اإلعجاز، لعبج ال14)
، ك أنيذ الفقياء  83، ك التعخيفات لمجخجاني، ص  270( التػقيف عمى ميسات التعاريف: ص 16)

  76، ك معجع لغة الفقياء: ص  149، ك الكميات لمكفػي:  ص  24لمقػنػي: ص 
 4/3( اإلتقاف لمديػشي: 17)
 31( سػرة األنفاؿ، اآلية: 18)
 34: ( سػرة الصػر، اآلية19)
 13( سػرة ىػد،اآلية: 20)
 23( سػرة البقخة، اآلية: 21)
 88( سػرة اإلسخاء، اآلية: 22)
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 ك انثاني احباث املؤمتر انعهمي اندويل انرابع املشرت
   "املستجدات احلديثة يف انتعهيم انعايل يف ظم انتعهيم االنكرتوني" 

 )اجملهد االول (  0101كانون االول  14-15
 
 

 4/3( يشطخ: اإلتقاف لمديػشي: 23)
 27-8/ 4( لمتػسع في ذلظ، يشطخ: اإلتقاف لمديػشي: 24)
  84( سػرة مخيع ، اآلية : 25)
  79/  1( العيغ : 26)
  28( سػرة الجغ ، اآلية : 27)
 مادة ) عجد ( 281/  3ف العخب : ( لدا28)
  170ىػ : ص 1311( شمبة الصمبة، لشجع الجيغ الشدفي ، 29)
  306( معجع لغة الفقياء: ص 30)
 –( يشطخ: الذػاىج القخآنية لتسييد العجد عشج الذػكاني ، لمجكتػرة سييمة الجشابي، مجمة أكراؽ ثقافية 31)

 2019ني تذخيغ الثا –بيخكت ، لبشاف ، العجد الخابع 
  3( سػرة الكػثخ, اآلية: 32)
 20/219( يشطخ: تفديخ القخشبي: 33)
 2( سػرة البقخة، اآلية: 34)
 2( سػرة إبخاليع، اآلية: 35)
 .38( سػرة األنعاـ، اآلية: 36)
 .89( سػرة الشحل، اآلية: 37)
 1/7( التفديخ مغ سشغ سعيج بغ مشرػر الخخاساني : 38)
 4/28(. اإلتقاف: 39)
 .29/ 4، كاإلتقاف: 9/5958اليجاية إلى بمػغ الشياية، لسكي بغ أبي شالب القيخكاني:  (40)
 2/428( أضػاء البياف، لسحسج األميغ الذشكيصي :41)
 .29( سػرة الشػر، اآلية: 42)
 4/30( اإلتقاف: 43)
 15/279( : جامع البياف في تأكيل القخآف، لمصبخي: 44)
 29/  4( اإلتقاف: 45)
 234-233، كالبمغة إلى أصػؿ المغة، لسحسج صجيق خاف الِقشَّػجي: ص 4/31: االتقاف: ( يشطخ46)
 .38( سػرة األنعاـ، اآلية: 47)
 .27( سػرة لقساف،اآلية: 48)
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 ك انثاني احباث املؤمتر انعهمي اندويل انرابع املشرت
   "املستجدات احلديثة يف انتعهيم انعايل يف ظم انتعهيم االنكرتوني" 

 )اجملهد االول (  0101كانون االول  14-15
 
 

، كيشطخ في ذلظ: الكاشف كالبياف عغ تفديخ القخآف أك تفديخ الثعمبي: 191-1/187( اإلتقاف: 49)
-101/ 1، كتفديخ القخآف العطيع، البغ كثيخ:  159-156ي: ، كالتفديخ الكبيخ، لمخاز 1/126-129

 . 1/40، كركح السعاني، لآللػسي: 103
 .1/477( حاشية الذبخاممدي عمى نياية السحتاج إلى شخح السشياج: 50)
( يشطخ: مػسػعة فزائل سػر كآيات القخآف، لمذيخ دمحم شخىػني، الباب األكؿ مغ السجمج األكؿ: 51)

 .87-21ص
  144/  3، ك غخيب الحجيث، ألبي ُعبيج: 106-1/103شطخ: تفديخ ابغ كثيخ : ( ي52)

، كالتفديخ السطيخي، لسحسج ثشاء هللا 2/427ك مػضح أكىاـ الجسع كالتفخيق، لمخصيب البغجادي: 
 . 12-1/11السطيخي: 

 .117|1( يشطخ: تفديخ ابغ كثيخ: 53)
 1/41ي: ( ركح السعاني في تفديخ القخآف العطيع، لآللػس54)
  35( سػرة الشػر، اآلية:55)
  2/256( تفديخ القخشبي: 56)
  4/101( تفديخ الساكردي: 57)
( صحيح البخاري،، كتاب الذخكط، باب ما يجػز مغ االشتخاط كالثشيا في اإلقخار كالذخكط التي 58)

ء كالتػبة (، ك صحيح مدمع ، كتاب الحكخ كالجعا2585، حجيث رقع )2/981يتعارفيا الشاس بيشيع: 
 (.2677، حجيث رقع )4/2063كاالستغفار  ، باب في َأسساء هللا تعالى كفزل مغ َأحراىا : 

 35( سػرة مخيع، اآلية: 59)
 2/88( تفديخ القخشبي: 60)
 5( سػرة الدججة، اآلية: 61)
 20/169( يشطخ: تفديخ الصبخي: 62)
 85( سػرة اإلسخاء، اآلية: 63)
(64 :)4/207 
 204/ 17( الصبخي: 65)
 50( سػرة القسخ، اآلية: 66)
 . 22/607( تفديخ الصبخي: 67)
  17/118( السرجر الدابق: 68)
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 ك انثاني احباث املؤمتر انعهمي اندويل انرابع املشرت
   "املستجدات احلديثة يف انتعهيم انعايل يف ظم انتعهيم االنكرتوني" 

 )اجملهد االول (  0101كانون االول  14-15
 
 

 10/39( تفديخ القخشبي: 69)
 4/388الصبخي: ( تفديخ 70)
 4/397( السرجر الدابق: 71)
 2/159( تفديخ الثعمبي: 72)
 1/283( تفديخ الساكردي: 73)
 3/90تفديخ القخشبي: ، كيشطخ: 1/588( تفديخ ابغ كثيخ: 74)

 
 لسرادر كالسخاجعا                                 
 القخآف الكخيع

ىػ(تحقيق: دمحم 911اإلتقاف في عمػـ القخآف، لعبج الخحسغ بغ أبي بكخ، جبلؿ الجيغ الديػشي )ت:  -1
 ـ.  1974ىػ_1394أبػ الفزل إبخاليع، الييئة السرخية العامة لمكتاب، 

ف في إيزاح القخآف بالقخآف، لسحسج األميغ بغ دمحم السختار بغ عبج القادر الجكشي أضػاء البيا -2
 -ىػ  1415ىػ(، دار الفكخ لمصباعة ك الشذخ ك التػزيع _ بيخكت: 1393الذشكيصي)الستػفى : 

 ـ. 1995
القػنػي أنيذ الفقياء في تعخيفات األلفاظ الستجاكلة بيغ الفقياء، لقاسع بغ عبج هللا بغ أميخ عمي  -3

 ىػ.1424-ـ2004ىػ(، تحقيق: يحيى حدغ مخاد، دار الكتب العمسية، 978الخكمي الحشفي )ت: 
 الجدائخ -بحث حػؿ نذأة كتصػر المغة العخبية ، لحدغ بخبػرة ، جامعة زياف عاشػر -4
البمغة إلى أصػؿ المغة، ألبي الصيب دمحم صجيق خاف بغ حدغ بغ عمي ابغ لصف هللا الحديشي  -5

ىػ(، لدياد حسجاف أحسج الدامخائي )رسالة ماجدتيخ مغ كمية التخبية 1307خاري الِقشَّػجي )ت: الب
جامعة  -جامعة تكخيت بإشخاؼ األستاذ الجكتػر أحسج خصاب العسخ(، رسالة جامعية  -لمبشات 

 234-233تكخيت ص 
القادر الخافعي تاريخ آداب العخب، لسرصفى صادؽ بغ عبج الخزاؽ بغ سعيج بغ أحسج بغ عبج  -6

 ىػ( دار الكتاب العخبي، ط ببل.356)ت:
ىػ(، تحقيق: جساعة مغ 816التعخيفات، لعمي بغ دمحم بغ عمي الديغ الذخيف الجخجاني )ت:  -7 

 ـ.1983-ىػ 1403، 1بيخكت، ط –العمساء   بإشخاؼ الشاشخ، دار الكتب العمسية 
خ بغ كثيخ القخشي البرخي ثع الجمذقي )ت: تفديخ القخآف العطيع، ألبي الفجاء إسساعيل بغ عس -8

 ـ.  1999 -ىػ 1420، 2ىػ(،تحقيق: سامي بغ دمحم سبلمة، دار شيبة لمشذخ كالتػزيع، ط774
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 ك انثاني احباث املؤمتر انعهمي اندويل انرابع املشرت
   "املستجدات احلديثة يف انتعهيم انعايل يف ظم انتعهيم االنكرتوني" 

 )اجملهد االول (  0101كانون االول  14-15
 
 

ق (، 606التفديخ الكبيخ، ألبي عبجهللا دمحم بغ عسخ بغ الحدغ بغ الحديغ التيسي الخازي، ) ت:  -9
 ق.1420، 3بيخكت، ط -دارإحياء التخاث العخبي

تفديخ الساكردي السدسى: الشكت كالعيػف، ألبي الحدغ عمي بغ دمحم بغ حبيب البرخي البغجادي  -10
ق(، تحقيق: الديج ابغ عبج السقرػد بغ عبج الخحيع، دار الكتب 450الذييخ بالساكردي )ت: 

 .بيخكت / لبشاف -العمسية 
 –لتػندي، مكتبة الخشجية التفديخ السطيخي، لسحسج ثشاء هللا السطيخي، تحقيق: غبلـ نبي ا -11

 ىػ. 1412الباكدتاف، 
التفديخ مغ سشغ سعيج بغ مشرػر، ألبي عثساف سعيج بغ مشرػر بغ شعبة الخخاساني الجػزجاني  -12

ىػ(، دراسة كتحقيق: د سعج بغ عبج هللا بغ عبج العديد آؿ حسيج، دار الرسيعي لمشذخ 227)ت: 
 ـ. 1997 -ىػ  1417، 1كالتػزيع، ط

قيف عمى ميسات التعاريف، لسحسج عبج الخؤكؼ السشاكي، تحقيق: د. دمحم رضػاف الجاية، دار التػ  -13
 ق.1410، 1بيخكت , دمذق، ط -الفكخالسعاصخ, دار الفكخ 

جامع البياف في تأكيل القخآف، لسحسج بغ جخيخ بغ يديج بغ كثيخ بغ غالب اآلممي، أبػ جعفخ  -14
ـ:  2000 -ىػ  1420، 1 شاكخ، مؤسدة الخسالة، طىػ(، تحقيق: أحسج دمحم310الصبخي )ت: 

15/279. 
الجامع الرحيح السخترخ، لسحسج بغ إسساعيل أبػ عبجهللا البخاري الجعفي، تحقيق: د. مرصفى  -15

 .1987 – 1407، 3بيخكت، ط –ديب البغا، دار ابغ كثيخ، اليسامة 
دمحم بغ أحسج بغ أبي بكخ بغ فخح  الجامع ألحكاـ القخآف أك تفديخ القخشبي، ألبي عبج هللا -16

ىػ(، تحقيق: أحسج البخدكني كإبخاليع أشفير، 671األنراري الخدرجي شسذ الجيغ القخشبي )ت: 
 ـ. 1964 -ىػ 1384،  2القاىخة،ط –دار الكتب السرخية 

حاشية الذبخاممدي عمى نياية السحتاج إلى شخح السشياج، ألبي الزياء نػر الجيغ بغ عمي  -17
ىػ(، مصبػع مع نياية السحتاج ،لذسذ الجيغ الخممي، دار الفكخ، 1087اممدياألقيخي )ت:الذبخ 

 .  1/477ـ: 1984-ىػ1404بيخكت، ط أخيخة ، 
دالئل اإلعجاز، ألبي بكخ عبج القاىخ بغ عبج الخحسغ بغ دمحم الفارسي األصل، الجخجاني الجار  -18

دار السجني بججة،  -بعة السجني بالقاىخة ىػ(، تحقيق: محسػد دمحم شاكخ أبػ فيخ، مص471)ت: 
 ـ.1992 -ىػ 1413، 3ط
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 ك انثاني احباث املؤمتر انعهمي اندويل انرابع املشرت
   "املستجدات احلديثة يف انتعهيم انعايل يف ظم انتعهيم االنكرتوني" 

 )اجملهد االول (  0101كانون االول  14-15
 
 

ركح السعاني في تفديخ القخآف العطيع كالدبع السثاني، لذياب الجيغ محسػد بغ عبج هللا الحديشي  -19
، 1بيخكتط –ىػ(، تحقيق: عمي عبج الباري عصية، دار الكتب العمسية 1270األلػسي)ت: 

 ىػ. 1415
الرحيحة كشيء مغ فقييا كفػائجىا،ألبي عبج الخحسغ دمحم ناصخ الجيغ، بغ  سمدمة األحاديث -20

ىػ(، مكتبة السعارؼ لمشذخ كالتػزيع، 1420الحاج نػح بغ نجاتي بغ آدـ، األشقػدري األلباني )ت: 
 . 1الخياض، ط

سشغ التخمحي، لسحسج بغ عيدى بغ َسْػرة بغ مػسى بغ الزحاؾ، التخمحي، أبػ عيدى )ت:  -21
(، كإبخاليع عصػة 3(، ودمحم فؤاد عبج الباقي )جػ 2، 1ػ(، تحقيق كتعميق:أحسج دمحم شاكخ )جػ ى279

 –(، شخكة مكتبة كمصبعة مرصفى البابي الحمبي 5، 4عػض السجرس في األزىخ الذخيف )جػ 
 ـ. 1975 -ىػ  1395، 2مرخ، ط

خصاؼ عبج الكخيع الجشابي ، بحث  الذػاىج القخآنية لتسييد العجد عشج الذػكاني ، لمجكتػرة سييمة -22
 2019تذخيغ الثاني  –بيخكت ، لبشاف ، العجد الخابع  –مشذػر فيسجمة أكراؽ ثقافية 

شمبة الصمبة، لعسخ بغ دمحم بغ أحسج بغ إسساعيل، أبػ حفز، نجع الجيغ الشدفي )ت:  -23
 ىػ(،السصبعة العامخة، مكتبة السثشى ببغجاد.537

ىػ(تحقيق: د. 224بيج القاسع بغ سبّلـ بغ عبج هللا اليخكي البغجادي )ت: غخيب الحجيث، ألبي عُ  -24
  1964 -ىػ  1384، 1الجكشط -آباددمحم عبج السعيج خاف، مصبعة دائخة السعارؼ العثسانية، حيجر 

 ـ2000 -ىػ 1420في األدب الحجيث، لعسخ الجسػقي، دار الفكخ العخبي،  -25
خآف، أك تفديخ الثعمبي، ألحسج بغ دمحم بغ إبخاليع الثعمبي،) ت: الكاشف كالبياف عغ تفديخ الق -26

-ق1422، 1بيخكت، ط -ق(،تحقيق: اإلماـ أبي دمحم بغ عاشػر، دار إحياء التخاث العخبي427
 ـ.2020

كتاب العيغ، ألبي عبج الخحسغ الخميل بغ أحسج بغ عسخك بغ تسيع الفخاىيجي البرخي )ت:   -27
 لسخدكمي، ك د إبخاليع الدامخائي، دار كمكتبة اليبلؿ.ىػ(،تحقيق: د ميجي ا170

الكميات معجع في السرصمحات كالفخكؽ المغػية، أليػب بغ مػسى الحديشي القخيسيالكفػي، ألبي  -28
 بيخكت. –ىػ(، تحقيق: عجناف دركير ك دمحم السرخي، مؤسدة الخسالة 1094البقاءالحشفي )ت: 

عمى، أبػ الفزل، جساؿ الجيغ ابغ مشطػر األنراري الخكيفعى لداف العخب، لسحسج بغ مكـخ بغ  -29
 ىػ. 1414،  3بيخكت، ط –ىػ(، دار صادر 711اإلفخيقى)ت: 
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، لسدمع بغ الحجاج أبي  السدشج الرحيح السخترخ بشقل العجؿ عغ العجؿ إلى رسػؿ هللا  -30 
ىػ(، تحقيق: دمحم فؤاد عبج الباقي، دار إحياء التخاث العخبي 261: الحدغ القذيخي الشيدابػري )ت

 بيخكت.  –
ىػ(، 911معتخؾ األقخاف في إعجاز القخآف، لعبج الخحسغ بغ أبي بكخ، جبلؿ الجيغ الديػشي )ت:  -31

 ـ.1988-ق1408، 1بيخكت،ط–دار الكتب العمسية 
قشيبي، دار الشفائذ لمصباعة كالشذخ معجع لغة الفقياء، لسحسج ركاس قمعجي ك حامج صادؽ  -32

 ـ. 1988 -ىػ  2،1408كالتػزيع، ط
ق(، تحقيق زىيخ الذاكيذالسكتب 1346مشادمة األشبلؿ كمدامخة الخياؿ، لعبج القادر بجراف ) ت:   -33

 ـ.1985اإلسبلمي _ بيخكت، 
 بيخكت  – مشيج الجرس الرػتي عشج العخب، لمجكتػر عمي خميف حديغ ، دار الكتب العمسية -34
 –الجماـ  –مػسػعة فزائل سػر كآيات القخآف، لمذيخ دمحم بغ رزؽ بغ شخىػني، دار ابغ الكيع  -35

 ق.1409: 1السسمكة العخبية الدعػدية، ط
مػضح أكىاـ الجسع كالتفخيق، ألبي بكخ أحسج بغ عمي بغ ثابت بغ أحسج بغ ميجي الخصيب  -36

، 1بيخكت،ط –سعصي أميغ قمعجي، دار السعخفة ىػ(، تحقيق: د. عبج ال463البغجادي )ت: 
1407. 

مػقع آثاريػف ببل حجكد األلكتخكني : التاريخ بحداب  -37
 archaeologistsh:ahlamontada.com\topicالجسل

  marefa.orgمػقع السعخفة األلكتخكنية : حداب الجسل .  -38
كأحكامو، كجسل مغ فشػف عمػمو،ألبي دمحم  اليجاية إلى بمػغ الشياية في عمع معاني القخآف كتفديخه، -39

مكي بغ أبي شالب َحّسػش بغ دمحم بغ مختار الكيدي القيخكاني ثع األنجلدي القخشبي السالكي )ت: 
 جامعة الذارقة،  -ىػ(، تحقيق: مجسػعة رسائل جامعية بكمية الجراسات العميا كالبحث العمسي 437


