
 
 
 

 

 

 

 ِدَراَسٌة/األحَقاِف ُسوَرِة ِفي اجِلنِّ آَياُت

َتحِليِليٌَّة

 أمحد هالل خلدون د.م

 اإلسالمية والدراسات الديين التعليم دائرة

 ثانوية

 الفلوجة/السامرائي سامل عبدالعزيز الشيخ

 

 

Verses of the Jinn in Surat Al-Ahqaf an analytical study 

 

Dr. Khaldoon Helal Ahmed 

 

 

 

 

 



   

         

 َتحِليِليٌَّة ِدَراَسٌة/األحَقاِف ُسوَرِة ِفي اجِلنِّ آَياُت                       

  

  

He dealt with the topic of research on the subject of the jinn who searches for their means, as they found the 

Qur’an that they heard as authenticated by what preceded the divine books.  Because the book is a guide to 

the straight path. And he took the starvation upon his shoulders, and followed the carrots and intimidation 

aspect of the carrot and the intimidation in conveying the idea. He believes that God will forgive him and 

save him from torment, and whoever does not believe doesn’t believe in him besides God Almighty, his 

consequences are bad and the delusion is evident 

 امللخص

، وسمعوا منه  تناول البحث موضوع الجن الذي كان يبحث عن ضالته من حيث اليقين، فالتقى في احد طرقات مكة المكرمة بحضرة النبي 
تالوة القرآن ، وبعد سماعهم وانصاتهم رجعوا لينذروا قومهم ما سمعوه ، حيث أقروا بأن القرآن الذي سمعوه هو مصدق لما سبقه من الكتب 

وأنه كتاب هداية للطريق المستقيم .وأخذ الجنُّ على عاتقه مهمة تبليغ هذه الدعوة ، وايصالها الى قومهم ، واتبعوا جانب الترغيب  السماوية ،  
  والترهيب في ايصال الفكرة ، أن من يؤمن سيغفر هللا له ذنوبه وينجيه من العذاب االليم ، ومن ال يؤمن فال ناصر له من دون هللا تعالى 

   0باه سيئة حيث الضالل المبين وسيكون عق
 مقدمة

الحمدهلل رب العالمين، والصالة والسالم على المبعوث رحمة للعالمين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين..  
األح   ُسوَرِة  ِفي  الِجنِ   )آَياُت  بعنوان:  المتواضع  البحث  هذا  كتبت  وفضله  تعالى  هللا  توفيق  مبحٍث وبعد:بعد  في  كتبت  تحليلية(،  دراسة  َقاِف/ 

يدي  تمهيدي التعريف بالجنِ  وحياتهم وأحوالهم، ثم اتبعت خطوات المنهج التحليلي بثماني خطوات معروفة، فقد كان المبحث األول بعنوان بين  
ردته بتعريف المفردات اللغوية، والمبحث  السورة، ذكرت فيها ما ورد في فضل سورة األحقاف وتسميتها وسبب نزول اآليات، والمبحث الثاني أف

الثالث قسمته على مطلبين: ذكرت في المطلب األول مناسبة اآليات ِلما قبلها، وفي المطلب الثاني مناسبة اآليات لما بعدها، وتطرقت في  
ث السادس ذكرت فيه القضايا البالغية، المبحث الرابع عن القراءات القرآنية لهذه اآليات، وكان عنوان المبحث الخامس إعراب اآليات، والمبح

د  وأجملت معاني اآليات في المبحث السابع، وكان آخر المباحث وثامنها الهدايات المستنبطة، ثم ختمتها بخاتمة ذكرت فيها أهم النتائج، وق
 0اتبعت منهج عدم ذكر بطاقة كتب المصادر في هوامش البحث حيث اكتفيت بذكرها في قائمة المصادر

 املوضوع أهمية
  الجنُّ عالم غيبي ال يعرف عنه كثير من الناس، والذي جعلني اختاره من بين آيات القرآن الكريم هو وجود آيات الجن في سياق آيات تحدثت 

 0شور عن هالك األمم السابقة بسبب كفرهم بنبيِ هم وعدم إيمانهم به، وبيَن آيات تحدثت عن التحدي مع الكافرين الذين أنكروا البعث والن
   الدراسات السابقة

كتب قبلي كثير في الجن وحياتهم وفضلهم واحوالهم، وكتبوا عن ذكرهم في القرآن الكريم، لكن تخصيص ذكرهم في سورة االحقاف بدراسة  
د أعاذنا هللا  هي جائحة كورونا التي عم ت البالد والعبا  2021  –  2020ال يخفى لدى الجميع أن المشكلة العامة في عام  0تحليلية لم أجد  

 0وإياكم منها، وقد أصيب بها بعض أهلنا وأحبابنا فمنهم من قضى نحبه )رحمهم هللا(، ومنهم من شفاه هللا تعالى 
 ٥٣يوسف:  چٻ  ٻ  ٻٻ  پ  پ  پ  پ  چ فما كان من َحَسٍن فمن هللا ، وما كان من سوء وتقصير فمن نفسي، 

 متهيد

 ( وأصل َخلقهم وبيان حاهلم تعريف ) اجِلنِّ
 التعريف 

رع  العرب  تقول.  الستر  َعَلى   أبدا    تُدالَّن   والنون   الجيم  وأن.  االجتنان  من  مشتق  الجن    اسم   بطن  ِفي  هو   أي  جنين،  وهذا,  الليلُ   وأَجنة,  ُجنَّة:  للد 
،  َوَلدِ   جماعة:  الجنُّ :  جن(1) مقبور  َأو    أم ه  من   ُخِلقَ   الِجن ِ   أبو  والجانُّ .  ُيرونَ   فال  الناس  الستجنانهم من  به  ُسمُّوا  والِجن اُن،  الِجنَّةُ   وجمعهم  الجانِ 
  فهو   هللا   وأَجنَّه  الرجُل،   وُجنَّ   الجُنون، :    والَمَجنَّةُ *    (2) چۓ  ڭ     ڭ    ڭ  ڭ  چ   -وجل   عز   هللا   قال   بيضاء،  حيَّة  :  والجانُّ .  َنسله  ُخلق   ثم  نار

 (٣)وَمَجنَّة وجنون   جنَّة  :  به ويقال. َمجانينُ  وهم َمجُنون  
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لقهم
َ
ڭ  چ : الرحمن سورة وفي ، (4)چۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ٴۇ  چ : قوله  في  النار من  ُخِلقوا قد  الجن    أن  تعالى هللا أخبرنا: أصل خ

  من   الجان  وخلق  نور،   من  المالئكة  خلقت  : )   هللا  رسول   قال :  قالت  عائشة  عن   مسلم  أخرجه   الذي  الحديث  وفي.(٥) چۇ     ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  
 (7) .(6) (لكم وصف مما آدم وخلق نار، من مارج

 بيان حاهلم 
الجن عالم  مستقلٌّ وهو غير عالم اإلنسان، وغير عالم المالئكة؛ لكنه يشترك مع اإلنسان بأن للجن صفة العقل واالدراك، وكذلك لهم   

ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   چ القدرة على اختيار طريق الخير والشر؛ لذلك يخاطب هللا تعالى أحيان ا الجنَّ واإلنس بنفس الخطاب ومنها:  

، ويخالفون االنسان من حيث أصل   (9) چھ  ھ  ھ  ے  ے    ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇۇ  ۆ  ۆ   ۈ     ۈ  چ ،    (8) چ
 في الحرب، وجاء الخلقة، ويتضح ذلك من تسميتهم، فُسمُّوا جنًّا الستتارهم عن العيون، وُيسمى الجنيُن جنين ا، والِمَجن  ِمَجن ا ألنه يستر المقاتل 

وهم يأكلون ويشربون ويتزوجون ويتكاثرون ويتناسلون، ويصعدون وينزلون  (11) (10)چ  ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ      ڻڱ  ڱ  چ : التنزيل محكم في
 ( 12)ويتحركون ويعملون، وهم مكلفون بتكاليف االسالم فمنهم من يطيع ومنهم من يعصي، ومنهم المؤمنون الصالحون ومنهم الكافرون المجرمون 

  أحد   شهد  هل   فقلت:  مسعود  ابن  سألت  أنا  علقمة  فقال  قال الجن  ليلة    هللا رسول  مع  شهد  مسعود  ابن  كان هل  علقمة  سألت  قال   عامر عن
 اغتيل أو استطير فقلنا والشعاب األودية في فالتمسناه  ففقدناه ليلة  ذات  هللا رسول مع كنا ولكنا ال، قال: الجن؟ ليلة  هللا رسول مع منكم

  بشر   فبتنا نجدك   فلم  فطلبناك  فقدناك  هللا   رسول  يا  فقلنا - قال - حراء  قبل  من   جاء  هو   إذا  أصبحنا  فلما   قوم بها  بات  ليلة   بشر  فبتنا  - قال  -
»    فقال  الزاد  وسألوه  نيرانهم  وآثار  آثارهم  فأرانا  بنا  فانطلق  قال«.  القرآن  عليهم  فقرأت  معه  فذهبت  الجن  داعي  أتاني»  فقال:.  قوم  بها  بات  ليلة
  فإنهما   بهما  تستنجوا  فال »      هللا   رسول   فقال«.    لدوابكم  علف   بعرة  وكل  لحما  يكون   ما  أوفر   أيديكم  في  يقع  عليه  هللا   اسم   ذكر  عظم  كل  لكم

 .(1٣)« إخوانكم طعام
 بني يدي السورةاألول: املبحث 

 (15)چہ  ہ  ہ  ہ  ھ      ڻ  ڻ  ۀ   ۀچ وقيل: أنها مكية إال آية    (14) سورة االحقاف من السور المكية، نزلت بعد سورة الجاثية وقبل الذاريات

 (16) نزلت في عبدهللا بن سالم  ،
 سبب النزول 

  األهوازي   عبدان  أنبأ  الحافظ  عمر  أبو  حدثنا  .چڳ  ڳ  ڱ  چ   قوله  إلى  ٣2-29  اآليات  األحقاف  چٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  چ :تعالى  قوله
  القرآن   يقرأ  وهو     النبي  على   هبطوا  قال  هللا  عبد  عن   زر  عن  عاصم   عن  سفيان  حدثنا  الزبيري   أحمد  أبو  حدثنا  شيبة  أبي  بن  بكر  أبو  حدثنا
ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   چ   وجل  عز  هللا  فأنزل  زوبعة  أحدهم  تسعة  وكانوا  صه،:  قالوا  أنصتوا  سمعوه  فلما  نخلة  ببطن

 (19) .(18) چڳ  ڱ  چ إلى  اآلية ، (17)چ ڀ  ڀ  ڀ
 فضلها 

  عشر   عنه  ومحي  حسنات،  عشر   الدنيا  في   رمل  كل  بعدد  األجر  من   أعطي  األحقاف  سورة  قرأ  ومن»:  هللا  رسول  قال :  قال  كعب،  بن  أبي  عن
 .(20) «درجات  عشر له ورفع سيئات

 موضوع السورة 
تعرض سورة االحقاف مجموعة من القضايا والموضوعات المتعلقة بتوحيد هللا تعالى وربوبيته، وكذلك اهتمت السورة بقضية االيمان بالوحي  
االبن   بين  العالقة  اصالح  كيفية  وبينت  وربه،  العبد  بين  طيبة  عالقة  واقامة  االستقامة  موضوعاتها  ضمن  وكان  بالبعث،  وااليمان  والرسالة 

، وذكرت السورة قصة أصحاب االحقاف وهم قوم نبي هللا هود ، ثم قصة الجن الذين  ووالديه  ، وما هو مصير كل من االبن البار  واالبن العاق 
ويراد به   ، وختمت بحثِ  المسلم على االقتداء باألنبياء عليهم الصالة والسالم بالجدِ  والعزم والثبات، حيث كان االمر للنبي  آمنوا بالنبي  

 (21).تهام
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 املفردات اللغوية املبحث الثاني
  لهذا :  يقال  الفضل،:  والصرف.  الدراهم  صرف   من  أخذ   إليه،   الناس  قلوب  ليميل  فيه   يزيد  أن  الحديث  صرف:  عبيد  أبو  قال     (22)چٻ  چ 

  صيرف:  ذلك  يميز  لمن  وقيل.  بعض  على  الكالم  بعض  فضل:  أي  الكالم،  صرف  يحسن   لم  فالن:  ويقال.  فضل:  أي  هذا،  على  صرف
و،  خالفُ :  الَحَضرُ :  حضر  (24) چپ   ڀ  چ   (2٣)جهة  إلى  جهة  من  صرفها:  الرياح  تصريف:  الليث  وقال.وصيرفي بمعنى    الَبد  ويأتي 

، وال اختالف بين هذه المعاني، حيث أن الجن  (27) ، وكذلك بمعنى المجيء والتهيؤ(26) ويأتي بمعنى المشاهدة(2٥) الحضور أي قرب الشيء
قضى تأتي (٣0)   چٺ  چ   (29)السكوت لالستماع للشيء:  اإِلنصاتُ :  نصت(28)چ   ڀچ   0وتقربوا منه وشاهدوه    حضروا مجلس النبي  

صالته أي أتمها وفرغ منها ، وكذلك  بمعاني متعددة ومنها المعنى المراد به في هذه اآلية الكريمة قضى : أي أتم وانتهى ، ُيقال: انتهى من  
وتأتي   -أي يقاربك-  (٣٣)«َيِليكَ   ِممَّا  ُكل  » :  )ولَّى( : تأتي بمعنى الدنو والتقرب كما قال  (٣2)  چٺ  چ   (٣1) قولنا قضينا مناسكنا اي أتممناها

يق(٣٥) چڦ  چ (٣4)أيضا بمعنى أعرض وأدبر دِ  قُ   من  الصدق وهو ضد الكذب ، والصِ   يتخالجه   ال  -السالم  عليه  -والنبي  هللا  أمر  بكل  ُيَصدِ 
 ( ٣8)تأتي بمعنى االستجابة والتلبية، واالجابة تأتي لموافقة الداعي لما دعا به وتأتي بمعنى: أطاع هللا تعالى(٣7) چچ  چ (٣6)شيء في شك

الناس والنبي  (٣9)  چژ  چ  هللا فالمؤذن داعي  غيره الى  التوحيد  الداعي هو الذي يقوم بدعوة  الناس الى  أي ،  (41)چڍچ  (40)داعي 
العجز الضعف وهو ،  (4٥)چک   چ   (44)أي مؤلم وموجع،  (4٣)چڎچ   (42) يحميكم وينقذكم، وكذلك بمعنى يعطيكم االمان من عذابه وعقابه

 (46)ضد الحزم
 مناسبة اآليات ملا قبلها وما بعدها الثالثاملبحث 

 املطلب األول: مناسبة اآليات ملا قبلها
ك من كفر ولم  لما ذكر هللا سبحانه وتعالى في اآليات التي سبقت آيات الجن ، أن هناك أناسا  آمنوا باهلل تعالى ربا  وبمحمٍد نبيا  ورسوال  ، وهنا

ضا الحوار الذي  يؤمن ، وذكر هللا ذلك جليا  في قصة قوم عاٍد الذين كذبوا نبي هللا هود على نبينا وعليه أفضل الصالة والسالم ، وذكر هللا اي
أن ال يتكدر خاطرك من قومك الذين كفروا بك    ، بعد هذا آنس هللا تعالى نبيه محمد  (47) چٻ   ٻ   ٻ  ٻ  پ    پ  پ  چ جرى بينهم :  

علما  أن الجنَّ عاَلم     ،(48) چٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ  چ من األنس فلقد سخرنا إليك من يؤمن بك من األنس ومن الجن:  
لة  غير مشاَهد ، وفيه داللة أيضا أن عالم الجنِ  ايضا فيهم المؤمن والكافر كما هو عالم األنس ، وسيتنعم مؤمنهم ، ويعذب كافرهم ، ودال

( أخرى أن هللا تعالى ابتعث النبي   ( 49) للثقلين )األنس والجنِ 
 املطلب الثاني: مناسبة اآلية ملا بعدها

وردَّ ُشَبَه الكافرين حول النبوة والقرآن واليوم اآلخر، وأن النبي مرسل لإلنس والجانِ  ، وقد آمن به    بعد أن بيَّن هللا تعالى صدق دعوة النبي  
َر هللا الكافرين بعظيم قدرته وأنه هللا الذي خ الجنُّ كذلك مع األنس، وذهبوا يدعون قومهم لإليمان بالنبي  لق السموات واألرض  وبالقرآن، ذكَّ

ولم يرهقه التعب والنصب ولم يعجزه شيء قادر  على إعادة خلقكم وإحيائكم بعد موتكم للحساب مرة أخرى، بل وإعادة خلق الشيء مرة أخرى 
  بعدها ذكر هللا أحوال الكافرين في   ،(٥0)  چڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  چ أسهل من خلقه وإيجاده من العدم فكيف تنكرون ذلك؟  

ويوصيه   ، ثم يسلي هللا تعالى نبيه    (51)چڭ  ڭ  ۇ   ۇ ۆ  ۆ چ اآلخرة بذكر صورة من صور حسابهم وعقابهم جزاء كفرهم وعنادهم  
ذاك  بالصبر كما صبر األنبياء الذين سبقوه وثبتوا بالصبر والعزم حتى لقبهم هللا تعالى بأولي العزم، وأنك لست وحدك يا محمد كذبك قومك وآ

 ( ٥٣)،(٥2) چائ  ائ      ەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ     چ قومك فهناك أنبياء قبلك القوا ما القيت وعانوا ما عانيت 
 القراءات القرآنيةاملبحث الرابع: 

فنا( بتشديد الراء لكثرتهم، وينقل بعض المفسرين ان هناك (٥٥)والكسائي  وخالد  وهشام   عمرو   أبو"  صرفنا  وإذ"  ذال   أدغم  ،(٥4)چٱ  ٻ  چ  )صرَّ
 ، (٥9)چٿ   چ (٥8)الُقَراَن من غير همزة ابن كثير ، ووقفا حمزة  ،(٥7) چپ  چ (٥6)قراءة بتشديد الراء ، ولم أعثر عليها ضمن كتب القراءات

  ،(61) چگڳ  ڳ   چ (60) وقف يعقوب على كل نون مفتوحة بهاء السكت وهذا في االسماء جمع المذكر السالم او ما يلحق به دون االفعال
 الثانية   وسهل  والقصر  المد    مع  كالواو  األولى  بتسهيل  والبزي   قالون   قرأ  العظيم،  القرآن  في  لهما  نظير  وال  كلمتين  من  مضمومتان  همزتان  هنا
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  مراتبهم  على وهم بتحقيقهما، والباقون   والقصر، المد   مع عمرو  أبو األولى وأسقط  واوا الثانية إبدال أيضا ولهما األولى، تحقيق بعد وقنبل ورش
، في  .(62)واإلشمام والروم  والقصر المد   مع تسهيلها أيضا ولهما والقصر،  المد   مع ألفا الهمزة أبدال وهشام حمزة وقف  وإذا  المد 

 املبحث اخلامس: إعراب اآليات
  حال ،  (6٥)چٿ   چ  (64)إليها  الظرف بإضافة جر محل  في  صرفنا وجملة محذوفا  لـ: اذكر معمول ظرف  وإذ   عاطفة  الواو(6٣)چٱ  ٻ  چ 

 فعل  ألنه  مرفوع  وهو  الحال،  على  منصوبا  يكون   أن  ويجوز  لكتاب،  نعت  ألنه  نصب  موضع  في  ،(67) چڄچ (66) ول وا  فاعل  من  منصوبة
 رفع   محل  في  شرطية  ومن  عاطفة  الواو   ،(71) چڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک   ک  ک    چ .(70)مقدر  شرط  جواب  ،(69) چڇ    چ .(68)مستقبل

  ناقص   ماض  فعل   وليس  جامدا،  فعال  وقع  الجواب  ألن   الشرط لجواب  رابطة  والفاء  مفعوله  هللا   وداعي   مجزوم  الشرط  فعل  ويجب  نافية  وال مبتدأ
ک  گ  چ (72) بمعجز متعلقان األرض وفي من  على يعود مستتر واسمها ليس خبر ألنه محال منصوب لفظا  مجرور ومعجز زائد حرف والباء

چ اسم ليس مؤخر، والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها، فهي في محل جزم مثلها.    چگ چ:  (7٣) چگ  گ  گڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  

جار ومجرور متعلقان بخبر   چڳ  ڳ  ڱ  چ اسم اشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ، والكاف للخطاب ال محل لها .    چڳ 
 (74) صفة، والجملة اإلسمية مستأنفة ال محل لها چڱ  چ المبتدأ ، 

 لسادس: القضايا البالغيةاملبحث ا
، ذكر هللا سبحانه وتعالى ان الجن حضروا يستمعون، ولما (7٥) چ   ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀچ  .1

ولم تكن الوصية باالستماع او السكوت؛ وذلك ألن السكوت هو الكف عن الكالم، واالستماع    بدأ االستماع أوصى بعضهم بعضا باالنصات
 . (76) يكون عن طريق األذن، لكن االنصات هو أبلغ منهما فاالنصات يكون استماعا فيه تدبر وتفكر لما يسمعه

اال  خاصا ، بلفظ خاص ال تقصد به في ذلك النعمة  ..]واعلم أن لفظ اليدين، قد يستعمل في اللغة العربية استعم(77)چڦ  ڦ  ڦ  ڦ  چ  .2
ة أمامه.  وال الجارحة وال القدرة، وإنما يراد به معنى أمام، واللفظ المختص بهذا المعنى هو خاصة، أعني لفظة بين يديه، فإن المراد بهذه اللفظ

ة وال القدرة، وال أي صفة كائنة ما كانت، وإنما يراد وهو استعمال عربي معروف مشهور في لغة العرب ال يقصد فيه معنى الجارحة وال النعم
 أي وال بالذي كان أمامه سابقا  عليه من الكتب.(  78) چ  ې  ې  ى ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ    وئ  وئ  ۇئچ به أمام فقط كقوله تعالى:  

 (80) أي مصدقا  لما كان أمامه متقدما  عليه من التوراة. ،(79)چھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  چ وكقوله: 

حيث أنَّ ِمن  تأتي للتبعيض؛ ألن من الذنوب    چڇ  چ .أفاد بذكر  (81) چڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ    ڇ  ڇ   ڍ  چ قوله تعالى:   .٣
 ( 82) ما ال يغفره اإِليمان كمظالم العباد، فهي تستوجب مسامحة وعفو صاحب الحق نفسه

 املبحث السابع: الشرح االمجالي لآليات
قومه لإليمان باهلل تعالى وحده ونبذ كل المعبودات الباطلة األخرى، قابلوه بالتنكيل والطرد وعدم االستجابة، أخذ    بعد أن دعا النبي   

في مناطق عدة ومنها الطائف للدعوة الى هللا تعالى، قابلوه ايضا بالضرب والطرد والتنكيل وأمروا صبيانهم وعبيدهم بمطاردته   يتجول النبي  
جاءت بعد هذه الحادثة ذكر هللا تعالى قصة قوم نبي هللا هود عليه السالم، وكيف أن قومه )عاد( كفروا به، ليتبين   ،وضربه حتى أدموه  

د فاألنس لك يا محمد أن الرسل من قبلك الَقوا مثل ما الَقيت، وعاَنوا مثل ما عانيت، وقابلهم قومهم ايضا بالتنكيل والتكذيب، فال تحزن يا محم
نهم من يكفر، فللمؤمن الجنة وللكفار النار، بل أنت يا محمد مي زك هللا تعالى واختصك بأن أرسلك الى الثقلين )األنس منهم من يؤمن وم 

(، وهذا لم يكن لغير رسول هللا محمد   ، فهيأ هللا تعالى وألهم مجموعة من الجنِ  ليؤمنوا بك ويصدقوك، ويصدقوا ما جئت به، فكانوا والجان 
تالوته لم    أي استمعوا، فلما قضى وأكمل النبي    چ  ڀچ يقرأ القرآن، فقال بعضهم لبعٍض:    مكة فسمعوا النبي    يتجولون في طرقات 

قومهم الى  دعاة   ذهبوا  بل  فقط؛  هم  ويصدقوا  ظالله: ،  (84) چٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   چ (8٣)يؤمنوا  في  قطب  سيد   استمعوا   )فقد  يقول 
  عليه،   السكوت  تطيق  ال  ما  منه  ومشاعرهم  نفوسهم  حملت  وقد  قومهم،  إلى  سارعوا  أن   يلبثوا  لم  التالوة  انتهت  فلما.  النهاية  حتى  منتبهين  صامتين

  به  الحركة   إلى   دفعا  يدفعه  غالب،  قاهر   بمؤثر  مشاعره  وحفلت   جديد،  بشيء  حسه   امتأل  من   حالة  وهي .  به   واإلنذار   إبالغه  في  التلكؤ  أو
وكان ايضا ضمن ما قالوه لدعوة قومهم: أن الذي سمعوه ليس كتابا قديما؛ بل كتابا   (8٥)واهتمام( جد في لآلخرين وإبالغه  بشأنه، واالحتفال

جديدا أنزل من بعد موسى لكنه يصدق بكل الكتب التي أنزلت قبله، وأنه يهدي الى الحق ويهدي الى العقائد الصحيحة والطريق المستقيم، 
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، وأن يؤمنوا به، فباإليمان به وتصديقه يأتيكم هللا بغفران الذنوب والنجاة من عذاب ذا الداعي وهو محمد  ودَعوا قومهم ايضا: أن يجيبوا ه 
ذاب هللا تعالى، وحذَّروا قومهم ايضا من عدم استجابة الدعوة االيمانية، فمن لم يستجب فهو ليس بمؤمن وال ناصر له من دون هللا، وسيلقى ع

 0(86)القيامةهللا تعالى يوم 
 املبحث الثامن: األحكام املستنبطة

  وايصاء بعضهم لبعض بحسن االستماع واالنصات فيه اشارة لتأدبهم مع مقام حضرة النبي    استماع الجنِ  وانصاتهم لتالوة النبي   .1
 .(87)خصوصا، وتأدب المتعلم مع العالم عموما، فأهل الحضور صفتهم الهيبة والوقار

وجوب االنصات لقراءة القران حيث ان الجن استمعوا لتالوة القران الكريم ، فحري بنا نحن البشر أن نتعامل مع القران بأفضل خشوع  .2
 .(88) وانصات وهو الكتاب الذي لو انزله هللا على الجبال لرأيتها خاشعة بل متصدعة من خشية هللا

فالمقام مقام االنذار ال مقام بشارة، وايضا ان هذه العبارة ال تقتضى نفى دخول الجنة   ،(89)چٺ  ٺ  ٿ  ٿ   چ ان هللا اخبر أنهم:   .٣
عن  الن الرسل المتقدمين كانوا ينذرون قومهم بالعذاب وال يذكرون دخول الجنة الن التخويف بالعذاب أشد تأثيرا من الوعد بالجنة كما اخبر  

ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  چ وعن شعيب:    ،(91) چٹ  ٹ      ڤ   چ هود:    ، وعن(90) چھ     ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   چ نوح في قوله:  

وكذلك غيرهم، وايضا ان ذلك يستلزم دخول الجنة الن من غفر ذنوبه وأجير من العذاب وهو مكلف بشرائع الرسل فانه     (92)چڌ     ڌ  
 (9٣) يدخل الجنة

ولم يذكروا نبي هللا عيسى.؟ ُيجاب عن هذا: عن عطاء رضي    چڤ  ڤ  ڤ   چ كيف قالوا:    ،(94)چٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   چ  .4
ڤ  چهللا عنه : أنهم كانوا على اليهودية . وعن ابن عباس رضي هللا عنهما : إن  الجن  لم تكن سمعت بأمر عيسى عليه السالم ، فلذلك قالت  

 (9٥) چڤ  ڤ   

چ لم ا قرأ عليهم سورة »الرحمن« فكان إَذا قال:    قال جابر بن عبد هللا وغيره: إن  النبي   قرأ عليهم سورة الرحمن ، جاء بأن النبي   .٥

دُ  ،(96)چھ  ھ  ھ  ھ   ٍء ِمن  آالئك ُنَكذِ ُب، َربََّنا َلَك الَحم   (97) قالوا: ال بَشي 

ألنه يدعو الى هللا تعالى بالقرآن، ويجوز أن يكون المقصود به   يجوز ان يكون المقصود بـ)داعي هللا( النبي    ،(98) چچ  چ  چ  چ  .6
، وبعد أن وصفوه داعي هللا تعالى وصُفوه بالهدايِة إلى الحقِ  والصراِط المستقيِم   چٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   چ القرآن الكريم ألنهم قالوا:  

 .(99)إلى ذلَك بعَد بياِن حقِ يَِّته واستقامِته ترغيبا  لهم في اإلجابةِ لتالزِمهما، َدَعوهم 
وول وا    من الممكن أن يكون الداعي من الجن كما هو المعروف أنه من األنس ، المراد برسل الجن هم الذين سمعوا القرآن من النبي .7

 (101)،(100) چٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ  چ إلى قومهم منذرين، كما قال تعالى: 

هل الجنُّ يدخلون الجنة مثل االنس؟ أم أن لهم المغفرة واالجارة من عذاب هللا فقط كما هو مفهوم هذه   ،(102) چڍ  ڌ  ڌ  ڎ  چ  .8
من    اآلية؟ يقول جماعة من العلماء بذلك ومنهم اإلمام أبو حنيفة رحمه هللا تعالى متمسكين بظاهر هذه اآلية فقالوا: إن المؤمنين المطيعين

هللا تعالى بعد أن يغفر لهم ويجرهم من النار يقول لهم: كونوا ترابا فيكونون كذلك، وهناك من قال أن للجنِ   الجن ال يدخلون الجنة، وقيل: أن  
ڦ  ڦ  چ مثل ما لإلنس من المغفرة والجنة، مستدلين بقوله تعالى في سورة الرحمن آيات تدل على أن مؤمنيهم في الجنة وهي قوله تعالى:  

ھ  ھ  ھ  ے  ے    ۓ  چ ، وقوله: (104)چھ  ھ  ھ  ھچ ن شموله للجن واإلنس بقوله: ، ألنه تعالى بيَّ (10٣)چڦ  ڄ  ڄ  

، فقد أشار  (106)چڦ  ڦ  ڦ    ڦ  ڄ  ڄ    چ، ويستأنس لهذا بقوله تعالى: (10٥) چۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇۇ  ۆ  ۆ   ۈ     ۈ  
 .(107)آدم، ألنهم مكلفون مثلهمإلى أن في الجنة جنا يطمثون النساء كاإلنس، والصحيح أنهم في حكم بنى 

يحتمل ان يكون من كالم المنذرين ويحتمل ان يكون من كالم هللا تعالى ،  (108) چڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک   ک  ک    چ وقوله تعالى:   .9
فلما حكى ذلك قيل ومن ال يفعل هذا فهو   چچ  چ  چ  چ ، والمراد بها إسماع الكفار وتعلق اللفظ إلى هذا المعنى من قول الجن: لمحمد

 (109)بحال كذا، والمعجز الذاهب في األرض الذي يبدي عجز طالبه وال يقدر عليه
 اخلامتة وأهم النتائج
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 وكفى، والصالة والسالم على الحبيب المصطفى .. وبعد: الحمدهلل
 من خالل كتابة البحث الذي بين أيديكم نأخذ أهم النتائج:

حيث أنه القى من قومه التنكيل والعصيان والتمرد، فأخبره هللا أن االنبياء من قبلك القوا مثل ما القيت،   تسلية هللا تعالى لنبيه محمد .1
 0قى عناية هللا تعالى مع عباده المؤمنينوعانوا ما عانيت، لكن تب

بعد ايذائه من اهل الطائف بعد ان ذهب لطلب نصرتهم له: أن يا محمد إن عصاك االنسان، فسنسخر لك    عناية هللا تعالى بالنبي .2
 0الجان ليؤمنوا بك

له خصوصة على سائر االنبياء ومنها أنها هي رسالة من هللا تعالى الى الجميع بأن خاتم االنبياء والمرسلين    إن إيمان الجن بالنبي .٣
 0مرسل من ِقَبِل هللا تعالى الى الثقلين)االنس والجن( 

 0وانصاتهم له عند القراءة أدب الجنِ  مع النبي .4
چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  چ رسالة لنا بأن نبلغ كل ما نعرف عن هذا الدين  اسراع الجنِ  بتبليغ ما سمعوه من النبي .٥

 108يوسف: چ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ     ڌڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژچ ، وقوله تعالى:  ٣٣فصلت:  چڎ  ڈ     ڌ    ڎ  
  0أن هللا سبحانه وتعالى يغفر ذنوب العبد الطائع المتبع لنهج النبي .6
 0واتباعه وعيد هللا تعالى بالعذاب األليم لمن طغى وترك طاعة النبي .7

 0في االقوال واالفعال واالحوال واالخالق لنا اتباع النبيوفي الختام: نسأل هللا تعالى أن يكتب 
 املصادر

 بعد القرآن الكريم 
،  الغني  عبد  بن   أحمد  بن  محمد  بن  أحمد   عشر،  األربعة  القراءات  في   البشر  فضالء  إتحاف .1 : المتوفى)  بالبناء  الشهير  الدين   شهاب  الدمياطي 

 0هـ 1427  - م 2006  الثالثة،: لبنان، الطبعة – العلمية الكتب مهرة، دار أنس: ، المحقق(هـ1117
 إبراهيم، الهيئة   الفضل  أبو  محمد:  ، المحقق(هـ911:  المتوفى)  السيوطي  الدين  جالل  بكر،  أبي  بن  الرحمن  القرآن، عبد  علوم  في  اإلتقان .2

 0م  1974  /هـ1٣94: للكتاب، الطبعة  العامة المصرية
الكريم، أبوإرشاد العقل السليم إلى مزايا   .٣ دار(هـ982:  المتوفى)   مصطفى  بن   محمد  بن   محمد  العمادي  السعود  الكتاب   التراث  إحياء  ، 

  0بيروت – العربي
  السود، دار   عيون   باسل  محمد:  ، تحقيق(هـ٥٣8:  المتوفى)  هللا  جار  الزمخشري   أحمد،  بن  عمرو  بن  محمود  القاسم  البالغة، أبو  أساس .4

 0م  1998  - هـ 1419 األولى،: لبنان، الطبعة – بيروت العلمية، الكتب
 0هـ  1424 السادسة،: القاهرة، الطبعة – السالم دار ، (هـ 1409 المتوفى)  حو ى  التفسير، سعيد في األساس .٥
األساليب واإلطالقات العربية، أبو المنذر محمود بن محمد بن مصطفى بن عبد اللطيف المنياوي،  المكتبة الشاملة، مصر، الطبعة:  .6

 0م   2011  -هـ  14٣2األولى، 
  ،   سورية  -  حمص  -  الجامعية  للشئون  اإلرشاد  ، دار(هـ140٣:    المتوفى)  درويش  مصطفى  أحمد  بن  الدين  محيي  وبيانه،  القرآن  إعراب .7
 هـ  141٥  ، الرابعة:  ، الطبعة(بيروت - دمشق  - كثير ابن دار)  ،( بيروت - دمشق - اليمامة دار)
م،  1988  -هـ 1409الكتب،    زاهد، عالم  غازي   زهير.د  ، تحقيق٣٣8  النحاس ت  إسماعيل  بن  محمد  بن  أحمد  جعفر  القرآن، أبو  إعراب .8

 0 بيروت
  المنورة،   المدينة  والحكم،  العلوم  الجزائري، مكتبة  بكر  أبو  جابر  بن  القادر  عبد  بن  موسى  بن  الكبير، جابر  العلي  لكالم  التفاسير  أيسر .9

 0م  200٣/هـ1424  الخامسة،: السعودية، الطبعة العربية المملكة
  الفضل   أبو  محمد :  ، المحقق(هـ794:  المتوفى )  الزركشي   بهادر  بن   هللا  عبد  بن  محمد   الدين  بدر   هللا   عبد  القرآن، أبو  علوم   في   البرهان .10

   0وشركائه الحلبي البابى عيسى العربية الكتب إحياء م، دار  19٥7 -  هـ 1٣76 ، 1: إبراهيم، ط
 محمد:  ، المحقق(هـ817:  المتوفى)  الفيروزآبادى  يعقوب  بن  محمد  طاهر  أبو  الدين  العزيز، مجد  الكتاب  لطائف  في  التمييز  ذوي   بصائر .11

  0اإلسالمي، القاهرة التراث إحياء لجنة - اإلسالمية للشئون   األعلى  النجار، المجلس علي
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،  (هـ120٥:  المتوفى)  الزَّبيدي  بمرتضى،  الملق ب  الفيض،  أبو  الحسيني،  الرز اق  عبد  بن  محم د  بن  القاموس، محم د  جواهر  من  العروس  تاج .12
 0الهداية  المحققين، دار من مجموعة: المحقق

 التونسي   عاشور  بن  الطاهر  محمد  بن  محمد  بن  الطاهر  المجيد، محمد  الكتاب  تفسير  من  الجديد  العقل  وتنوير  السديد  المعنى  تحرير .1٣
 0هـ   1984تونس،  – للنشر التونسية  الدار، (هـ1٣9٣:  المتوفى)

 م 2019  -  هـ  1440  الخامسة،:  ، الطبعة  دمشق  البيروتي،  راجح، دار  كريم  محمد:  خاروف، مراجعة  فهد  التسهيل لقراءات التنزيل ، محمد .14
 0م  2009بيروت، الطبعة االولى  –تفسير القران الكريم واعرابه وبيانه، محمد علي طه الدرة، دار ابن كثير، دمشق  .1٥

،  (هـ4٥0:  المتوفى)  بالماوردي   الشهير  البغدادي،  البصري   حبيب  بن  محمد  بن  محمد  بن  علي  الحسن  الماوردي)النكت والعيون(، أبو  تفسير .16
 0لبنان /  بيروت - العلمية الكتب  الرحيم، دار عبد بن المقصود  عبد  ابن السيد: المحقق

: بمصر، الطبعة  وأوالده  الحلبي  البابى  مصطفى  ومطبعة  مكتبة  ، شركة(هـ1٣71:  المتوفى)   المراغي  مصطفى  بن  المراغي، أحمد  تفسير .17
 0م1946 -  هـ1٣6٥ األولى،

 هـ   1418 ، الثانية:  دمشق، الطبعة  – المعاصر الفكر  الزحيلي، دار  مصطفى بن وهبة والمنهج، د والشريعة العقيدة في المنير التفسير .18
 0األولى : القاهرة، الطبعة  – الفجالة والتوزيع، والنشر للطباعة  مصر  نهضة الكريم، د.محمد سيد طنطاوي، دار للقرآن الوسيط التفسير .19
  بيروت م2001العربي،  التراث إحياء مرعب، دار  عوض محمد هـ، تحقيق:٣70 األزهري، ت أحمد بن محمد منصور اللغة، أبو تهذيب .20
: القاهرة، الطبعة  –  الشعب  ، دار(هـ2٥6:  المتوفى)  هللا  عبد  أبو  البخاري،  المغيرة  بن  إبراهيم  بن  إسماعيل  بن  الصحيح، محمد  الجامع .21

 0 1987 –  1407 األولى،
،  (هـ  671:المتوفى)  القرطبي  الدين  شمس  الخزرجي  األنصاري   فرح  بن  بكر  أبي  بن  أحمد  بن  محمد  هللا  عبد  القرآن، أبو  ألحكام  الجامع .22

 0م   200٣ /هـ 142٣: السعودية، الطبعة العربية المملكة الرياض، الكتب، عالم  البخاري، دار سمير هشام: المحقق
مؤسسة اإليمان، بيروت،   -هـ(، دار الرشيد، دمشق  1٣76الجدول في إعراب القرآن الكريم، محمود بن عبد الرحيم صافي )المتوفى:   .2٣

 0هـ 1418الطبعة: الرابعة، 
  علي   محمد  الشيخ:  ، المحقق(هـ87٥:  المتوفى)  الثعالبي  مخلوف  بن  محمد  بن  الرحمن  عبد  زيد  القرآن، أبوالجواهر الحسان في تفسير   .24

 0هـ  1418 -  األولى: بيروت، الطبعة – العربي التراث إحياء  الموجود، دار عبد  أحمد عادل والشيخ معوض
هـ(، مكتبة 1٣9٣بد القادر الجكني الشنقيطي )المتوفى :  دفع إيهام االضطراب عن آيات الكتاب، محمد األمين بن محمد المختار بن ع .2٥

   0م  1996  -هـ  1417جدة، الطبعة : األولى  –القاهرة ، توزيع : مكتبة الخراز  -ابن تيمية 
   0بيروت  – الفكر ، دار(هـ1127: المتوفى) الفداء أبو المولى,  الخلوتي الحنفي اإلستانبولي مصطفى بن  حقي روح البيان، إسماعيل .26
هـ(، المحقق: 1270روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، شهاب الدين محمود بن عبد هللا الحسيني األلوسي )المتوفى:   .27

 0هـ  141٥بيروت، الطبعة: األولى،  –علي عبد الباري عطية، دار الكتب العلمية 
:  المتوفى)  الحسين  أبو  الرازي،  القزويني  زكرياء  بن  فارس  بن  كالمها، أحمد  يف  العرب  وسنن  ومسائلها  العربية  اللغة  فقه  في  الصاحبي .28

 0م 1997- هـ1418 األولى بيضون، الطبعة علي ، محمد(هـ٣9٥
عطار،   الغفور  عبد   أحمد:  ، تحقيق(هـ٣9٣:  المتوفى)   الفارابي  الجوهري   حماد   بن  إسماعيل   نصر   العربية، أبو  وصحاح  اللغة   تاج  الصحاح .29
 0م  1987 - هـ  1407 الرابعة: بيروت، الطبعة – للماليين العلم دار
بلُ   أسباب  من   المسند  الصحيح  .٣0 ِبلِ   بنِ   َهاِدي  بنُ   النزول، ُمق  َداني  َقاِئَدةَ   بنِ   ُمق  القاهرة،   –  تيمية  ابن   ، مكتبة(هـ1422:  المتوفى)  الوادِعيُّ   الَهم 

 0 1987 - هـ1408 ومنقحة، مزيدة الرابعة: الطبعة

 0م 1997 -  هـ 1417  ،  1: القاهرة، ط – والتوزيع والنشر  للطباعة الصابوني الصابوني، دار  علي التفاسير، محمد صفوة .٣1
  المثنى  مكتبة  العامرة،  ، المطبعة(هـ٥٣7:  المتوفى)  النسفي  الدين  نجم  حفص،  أبو  إسماعيل،  بن   أحمد  بن   محمد  بن  الطلبة، عمر   طلبة .٣2

 0هـ 1٣11ببغداد، 
 0م  1984  - هـ 1404 ، 4: الكويت، ط الفالح، العتيبي، مكتبة األشقر  هللا عبد بن سليمان  بن والشياطين، عمر  الجن  عالم .٣٣
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هـ(  926فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن، زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا األنصاري، زين الدين أبو يحيى السنيكي )المتوفى:  .٣4
 0م 198٣ -هـ   140٣لبنان، الطبعة: األولى،  –لقرآن الكريم، بيروت ، المحقق: محمد علي الصابوني، دار ا

َفرُ   الَعبَّاسِ   َأُبو  القرآن،  فضائل .٣٥ َتز ِ   بنُ   ُمَحمَّدِ   بنُ   َجع  ِفرِ   بنِ   ُمَحمَّدِ   بنِ   الُمع  َتغ  ِري َس   بنِ   الَفت حِ   بنِ   الُمس  ،  ِإد  ِفِريُّ َتغ  ،  ( هـ4٣2:  المتوفى)  النََّسِفيُّ   الُمس 
   0م  2008  األولى،: حزم، الطبعة ابن  دار السلوم،   فارس بن أحمد: المحقق

 1997  - هـ    1418القاهرة، الطبعة: األولى،    –فقه قراءة القرآن الكريم، أبو خالد سعيد عبد الجليل يوسف صخر المصري، مكتبة القدسى   .٣6
دار(هـ1٣8٥:  المتوفى)  الشاربي  حسين  إبراهيم  قطب  القرآن، سيد  ظالل  في .٣7 الطبعة  -بيروت  -  الشروق   ،    -  عشر  السابعة:  القاهرة، 

 0هـ  1412
 0م 2007 -  هـ 1428:  األولى دمشق، الطبعة –  القلم الخالدي، دار  الفتاح عبد صالح الرهبان، د  مطاعن ونقض القرآن .٣8
: الكتب، الطبعة  عالم  ،(هـ٥1٥:  المتوفى)  الصقلي  الَقطَّاع  بابن  المعروف  القاسم،  أبو  السعدي،  علي  بن  جعفر  بن  األفعال، علي  كتاب .٣9

 0م 198٣-  هـ140٣ األولى
  د  المخزومي، مهدي د : ، المحقق(هـ170: المتوفى) البصري  الفراهيدي تميم بن عمرو  بن أحمد  بن الخليل  الرحمن عبد العين، أبو كتاب .40

   0الهالل  ومكتبة السامرائي، دار إبراهيم
 العربي  الكتاب  ، دار (هـ٥٣8:  المتوفى)  هللا   جار  الزمخشري   أحمد،   بن  عمرو  بن  محمود  القاسم   التنزيل، أبو  غوامض   حقائق  عن  الكشاف .41

  0هـ  1407  -  ٣: بيروت، ط –
عاشور،   بن  محمد  أبي  اإلمام:  ، تحقيق( هـ427:المتوفى)  إسحاق  أبو  الثعلبي،  إبراهيم  بن  محمد  بن  القرآن، أحمد  تفسير  عن  والبيان  الكشف .42

   0م2002 -  هـ1422األولى:لبنان،الطبعة–بيروت العربي، التراث إحياء  الساعدي، دار نظير األستاذ: وتدقيق مراجعة
أيوب  والفروق   المصطلحات   في  معجم  الكليات .4٣ ،  ( هـ 1094:  المتوفى)  الحنفي  البقاء  أبو  الكفوي،  القريمي  الحسيني  موسى  بن  اللغوية، 

 0بيروت  – الرسالة المصري، مؤسسة محمد - درويش عدنان: المحقق
  صادر   ، دار(هـ711:  المتوفى)  اإلفريقى  الرويفعى  األنصاري   منظور  ابن  الدين  جمال  الفضل،  أبو  على،  بن  مكرم  بن  العرب، محمد  لسان .44

   0هـ 1414 -  الثالثة: بيروت، الطبعة –
 البسيوني، الهيئة  إبراهيم:  ، المحقق(هـ46٥:  المتوفى)  القشيري   الملك  عبد  بن  هوازن   بن  الكريم  لطائف اإلشارات = تفسير القشيري، عبد .4٥

 0الثالثة : مصر، الطبعة – للكتاب  العامة المصرية
 المنورة،  المدينة الشريف،  المصحف لطباعة فهد الملك بالل، مجمع أبو الخراط، محمد بن أحمد. د. القرآن، أ إعراب مشكل من المجتبى .46

 0 هـ 1426
  الشافي   عبد  السالم  عبد  هـ، تحقيق٥46  األندلسي، ت  عطية  بن  غالب  بن  الحق  عبد  محمد  المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، أبو .47

 0م، لبنان199٣ -هـ141٣العلمية،  الكتب محمد، دار
  الكتب   دار:  هنداوي، الناشر  الحميد  عبد:  ، المحقق[هـ4٥8:  ت]  المرسي  سيده  بن  إسماعيل  بن  علي  الحسن  األعظم، أبو  والمحيط  المحكم .48

 0م  2000  - هـ  1421 األولى،: بيروت، الطبعة – العلمية
 الشيخ   يوسف:  ، المحقق(هـ666:  المتوفى)  الرازي   الحنفي  القادر  عبد  بن  بكر  أبي  بن  محمد  هللا  عبد  أبو  الدين  الصحاح، زين  مختار .49

 0م 1999/  هـ1420  الخامسة،: صيدا، الطبعة – بيروت النموذجية،  الدار  - العصرية محمد، المكتبة
 0القاهرة  – العربى البيان  الجواد، دار عبد  محمد خلف الجواد  القرآن، عبد وعلوم  التفسير  إلى مدخل .٥0
  142٣  الثانية،:  القاهرة، الطبعة  –  السنة  ، مكتبه(هـ140٣:  المتوفى)  ُشهبة  أبو  سويلم   بن  محمد  بن  الكريم، محمد  القرآن  لدراسة   المدخل .٥1

 0م   200٣ - هـ
  دار   منصور،  علي   فؤاد :  ، المحقق(هـ911:  المتوفى)  السيوطي  الدين  جالل   بكر،  أبي  بن  الرحمن  عبد  وأنواعها،  اللغة  علوم  في  المزهر .٥2

 0م 1998 هـ 1418 األولى،: بيروت، الطبعة – العلمية الكتب
  النيسابوري   الطهماني  الضبي  الحكم  بن  ُنعيم  بن  حمدويه  بن  محمد  بن  هللا   عبد  بن  محمد  الحاكم  هللا  عبد  الصحيحين، أبو  على  المستدرك .٥٣

   1990 –  1411 األولى،: بيروت، الطبعة – العلمية الكتب  دار  عطا، القادر عبد مصطفى: ، تحقيق(هـ40٥: المتوفى) البيع بابن المعروف
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،  ( هـ261:  المتوفى)  النيسابوري   القشيري   الحسن   أبو  الحجاج  بن   مسلم  ،    هللا  رسول   إلى  العدل  عن   العدل  بنقل  المختصر  الصحيح   المسند .٥4
 بيروت – العربي التراث إحياء الباقي، دار عبد  فؤاد محمد: المحقق

 ، المكتبة( هـ٥44:  المتوفى) الفضل  أبو السبتي، اليحصبي  عمرون  بن عياض  بن موسى بن اآلثار، عياض  صحاح على  األنوار مشارق  .٥٥
 0التراث ودار العتيقة

 ، المكتبة (هـ770  نحو:  المتوفى)  العباس  أبو  الحموي،  ثم  الفيومي  علي  بن  محمد  بن  الكبير، أحمد  الشرح  غريب  في  المنير  المصباح .٥6
 0بيروت - العلمية

،  (هـ٥10:    المتوفى)  الشافعي  البغوي   الفراء  بن  محمد  بن  مسعود  بن  الحسين   محمد  أبو  ،  السنة  القرآن، محيي  تفسير  في  التنزيل  معالم .٥7
 0هـ  1420 ،  األولى:  بيروت، الطبعة– العربي التراث إحياء المهدي، دار الرزاق عبد:  المحقق

: ، المحقق(هـ٣9٥  نحو:  المتوفى)  العسكري   مهران  بن  يحيى  بن  سعيد  بن  سهل  بن   هللا  عبد  بن   الحسن  هالل  اللغوية، أبو  الفروق   معجم .٥8
   0هـ1412  األولى،: ، الطبعة«قم» بـ المدرسين لجماعة التابعة اإلسالمي النشر اإلسالمي، مؤسسة النشر ومؤسسة بيات، هللا بيت الشيخ

  األولى، :  الكتب، الطبعة عمل، عالم  فريق  بمساعدة(  هـ1424:  المتوفى)  عمر  الحميد  عبد  مختار  أحمد  المعاصرة، د  العربية  اللغة  معجم .٥9
 0م 2008 -  هـ 1429

ِزى   الخوارزمي الدين برهان الفتح، أبو  على،  ابن المكارم  أبى السيد  عبد بن المغرب في ترتيب المعرب، ناصر .60 ،  (هـ610:  المتوفى) الُمَطرِ 
 0العربي الكتاب دار
 –  ليدز  اإلسالمية  البحوث  مركز  العنزي،  الجديع  اليعقوب  يعقوب  بن  عيسى  بن  يوسف  بن  هللا  القرآن، عبد  علوم  في  األساسية  المقدمات .61

 0م  2001  - هـ 1422 األولى،: بريطانيا، الطبعة
 األنصاري   علي   بن  محمد  بن   قاسم  بن  بالسور، عمر  اإلضافة  ياءات  في   موجز/    ويليه  وتحرر  السبع  القراءات  من   تواتر  ما  في  المكرر .62
ار  الدين  سراج  حفص،  أبو   العلمية  الكتب الحفيان، دار  الشافعي  السميع عبد  محمود  أحمد :  ، المحقق(هـ9٣8:  المتوفى)  المصري   الشافعي  النشَّ

 0م  2001  - هـ 1422 األولى،: بيروت، الطبعة –
الموسوعة القرآنية، خصائص السور، جعفر شرف الدين، المحقق: عبد العزيز بن عثمان التويجزي، دار التقريب بين المذاهب اإلسالمية  .6٣

 0هـ   1420  -بيروت، الطبعة: األولى  –
 األولى، :  بيروت، الطبعة  –   دمشق  ابن كثير،  راجح، دار  كريم  محمد:  روف، مراجعةخا  فهد   عشرة، محمد  األربع  القراءات  في   الميسر .64

 0م 2006 -  هـ 1427
 عبد :  ، تحقيق(هـ88٥:  المتوفى)  البقاعي  بكر  أبي  بن  علي  بن  الرباط  حسن  بن  عمر  بن  والسور، إبراهيم  اآليات  تناسب  في  الدرر  نظم .6٥

 0م  199٥ -  هـ 141٥ – بيروت - العلمية الكتب  المهدي، دار غالب الرزاق
  ، تحقيق(هـ468:  المتوفى)   الشافعي  النيسابوري،   الواحدي،  علي   بن  محمد  بن  أحمد   بن  علي   الحسن   أبو  المجيد،    القرآن  تفسير  في  الوسيط .66

  عبد   الدكتور  الجمل،   الغني  عبد   أحمد  الدكتور  صيرة،  محمد  أحمد   الدكتور  معوض،  محمد  علي  الشيخ  الموجود،  عبد  أحمد  عادل  الشيخ:  وتعليق
   1994 - هـ  141٥ األولى،: لبنان، الطبعة – بيروت العلمية، الكتب  دار الفرماوي، الحي عبد الدكتور األستاذ:  وقرظه عويس، قدمه الرحمن

 اهلوامش
 

 ( 274/ 1(، و المزهر في علوم اللغة وأنواعها، )٣٥( الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كالمها، )ص1)
 10( النمل: 2)
 0( 6/21( كتاب العين )٣)
 27(الحجر:  4)
   1٥(الرحمن: ٥)
 0( باب في احاديث متفرقة2996( رقم )2294/ 4( صحيح مسلم، )6)
 0( 11عالم الجن والشياطين، )ص (7)
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 ٥6( الذاريات: 8)
 ٣٣( الرحمن:  9)
 27  ( األعراف:10)
 0( 11عالم الجن والشياطين، )صينظر:  (11)
 ( 1/449القرآن ونقض مطاعن الرهبان، )ينظر:  (12)
 0(، باب الجهر بالقراءة في الصبح  10٣٥(، رقم ) ٣6/ 2( صحيح مسلم) 1٣)
 ( 1/4٣(، واإلتقان في علوم القرآن، )1/99( ، وبصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز، )1/19٣ينظر: البرهان في علوم القرآن، )  (14)
 10( األحقاف: 1٥)
 ( 69(، و المقدمات األساسية في علوم القرآن، ) 201لى التفسير وعلوم القرآن، )( ، و مدخل إ1/202( ينظر: البرهان في علوم القرآن )16)
 29( األحقاف: 17)
 صحيح  -  ٣701من تلخيص الذهبي[   -( »صحيح اإلسناد ولم يخرجاه« ]التعليق ٣701( رقم )2/49٥المستدرك على الصحيحين، )  (18)
 (  186الصحيح المسند من أسباب النزول، )  (19)
، النََّسِفيُّ )  (20) ِفِريُّ َتغ  َفُر بُن ُمَحمَِّد الُمس  (، والوسيط في تفسير القرآن المجيد،  النيسابوري،  121٣( رقم )2/784فضائل القرآن، َأُبو الَعبَّاِس َجع 
 0بحثت عنه في كتب الحديث فلم أجده( 4/102)
 ( ٥240/ 9األساس في التفسير، )، و (8/14٣رآنية، خصائص السور )ينظر: الموسوعة الق (21)
 29( األحقاف: 22)
 ( ٥66( ، وينظر: الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية، )12/114( تهذيب اللغة )2٣)
 29( األحقاف: 24)
 (  118/ 4( ، و تهذيب اللغة )٣/102( ينظر: كتاب العين )2٥)
 (  1/120(، المغرب، )1/207(، و مشارق األنوار على صحاح اآلثار، )19٥/ 1( ينظر: أساس البالغة، )26)
 ( 1/٥12( معجم اللغة العربية المعاصرة )27)
 29( األحقاف: 28)
في (، و المصباح المنير  466( ، والمغرب في تحقيق المعرب )ص8/296المحكم والمحيط األعظم، )  ( ، و7/106ينظر: العين )  (29)

 0( 2/607غريب الشرح الكبير)
 29( األحقاف: ٣0)
 (  2/189( ينظر: مشارق األنوار على صحاح اآلثار )٣1)
 29( األحقاف: ٣2)
 0( 18/104( باب االكل مما يليه، )٥٣77( صحيح البخاري رقم )٣٣)
 ( 6/2٥29والصحاح تاج اللغة وصحاح العربية) ( ، ٣/2496( ينظر: معجم اللغة العربية المعاصرة )٣4)
 ٣0( األحقاف: ٣٥)
 ( 174(، ومختار الصحاح )2/40(، ومشارق األنوار على صحاح اآلثار)٥/٥7( ينظر: كتاب العين )٣6)
 ٣1( األحقاف: ٣7)
 (  1/190(، وكتاب األفعال، )٣٣4( ومعجم الفروق اللغوية )2479/ 6ينظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ) (٣8)
 ٣2( األحقاف: ٣9)
 ( 2/٣26(، والمحكم والمحيط األعظم) 77/ ٣( تهذيب اللغة )40)
 ٣1( األحقاف:41)
 ( 1/418ة المعاصرة)(، و معجم اللغة العربي87( ، و طلبة الطلبة، )1٣1/ 1٥( ينظر: تهذيب اللغة )42)
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 ٣1( األحقاف: 4٣)
 ( ٣4/ ٣(، و تهذيب اللغة ) 181( الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كالمها، )44)
 ٣2( األحقاف: 4٥)
 ( 1٥/214( ، وتاج العروس من جواهر القاموس)٥/٣69( ينظر: لسان العرب )46)
  21( األحقاف: 47)
 29( األحقاف: 48)
 0( 26/60(، والتفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج )140/ 7ينظر: نظم الدرر في تناسب اآليات والسور )( 49)
 ٣٣( األحقاف: ٥0)
 ٣4( األحقاف: ٥1)
 ٣٥( األحقاف: ٥2)
 0( 26/69(، والتفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج )144/ 7( ينظر: نظم الدرر في تناسب اآليات والسور )٥٣)
 29( األحقاف: ٥4)
 ( ٥0٥( إتحاف فضالء البشر في القراءات األربعة عشر، )٥٥)
 (،  4/٣14(، والكشاف )1٣/187( روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني )٥6)
 29( األحقاف: ٥7)
 ( ٥06( ينظر: التسهيل لقراءات التنزيل ، ) ٥8)
 29( األحقاف: ٥9)
 ( ٥06ربع عشرة، )( ينظر: الميسر في القراءات األ60)
 ٣2( األحقاف: 61)
 ( ٣88( المكرر في ما تواتر من القراءات السبع وتحرر ويليه / موجز في ياءات اإلضافة بالسور، )62)
 29( األحقاف: 6٣)
 (191/ 9( إعراب القرآن وبيانه، )64)
 29( األحقاف: 6٥)
 ( 197/ 26( الجدول في إعراب القرآن ) 66)
 ٣0( األحقاف: 67)
 ( 11٥/  4القرآن للنحاس )( إعراب 68)
 ٣1( األحقاف: 69)
 ( 1194/ ٣( المجتبى من مشكل إعراب القرآن )70)
 ٣2( األحقاف: 71)
 (192/  9( إعراب القرآن وبيانه )72)
 ٣2( األحقاف: 7٣)
 0( 9/٥8( تفسير القران الكريم واعرابه وبيانه، محمد علي طه الدرة )74)
 29( األحقاف: 7٥)
 ( 1/44٥(، والمدخل لدراسة القرآن الكريم)4/448( ينظر: الجامع ألحكام القران) 76)
 ٣0( األحقاف: 77)
  ٣1( سبأ: 78)
 ٥0( آل عمران: 79)
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 ( 119( األساليب واإلطالقات العربية، )80)
 ٣1( األحقاف: 81)
 ( 199/ 26و الجدول في إعراب القرآن الكريم، ) ( ،٥22/ 1فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن، )ينظر:  (82)
القرآن)ينظر:    (8٣) تفسير  عن  والبيان  اإلشارات)9/19الكشف  ولطائف  البغوي)400/٣(،  تفسير  و  ألحكام 4/202(،  والجامع   ،)

 0( 210/ 16)القرآن
 29( األحقاف: 84)
 ( ٣27٣/  6( في ظالل القرآن ) 8٥)
(،  ٥/287(، وتفسير الماوردي )النكت والعيون 26/60(، والتحرير والتنوير)٣274/ 6لقرآن)(، وفي ظالل ا26/٣7تفسير المراغي)ينظر:    (86)

 0(٣/186(، وصفوة التفاسير )٥/6٥(، وأيسر التفاسير)6/20٥التفسير الوسيط للقرآن الكريم، د.محمد سيد طنطاوي)
(، و لطائف  26/199الجدول في إعراب القرآن الكريم )(، و  1٣/187( ينظر: روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، )87)

 0( 224/ ٥(، والجواهر الحسان في تفسير القرآن )400/ ٣اإلشارات = تفسير القشيري )
 ( ٥8( ينظر: فقه قراءة القرآن الكريم، )88)
 29( األحقاف: 89)
 26( هود: 90)
 21( األحقاف: 91)
 84( هود: 92)
 ( 492/ 8روح البيان )  (9٣)
 ٣0: ( األحقاف94)
 ( ٥/9٣(، و المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز)٣16/ 4( ينظر: الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل )9٥)
 1٣( الرحمن:  96)
 (224/ ٥( تفسير الثعالبي = الجواهر الحسان في تفسير القرآن ) 97)
 ٣1( األحقاف: 98)
 ( 89/ 8(، و تفسير أبي السعود = إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم )61/ 26( ينظر: التحرير والتنوير )99)
 29( األحقاف: 100)
 ( 7٥/ ٣ينظر: الموسوعة القرآنية، خصائص السور، ) (101)
 ٣1( األحقاف: 102)
 46( الرحمن:  10٣)
 1٣( الرحمن:  104)
 ٣٣( الرحمن:  10٥)
 74( الرحمن:  106)
(، و تفسير األلوسي = روح 4/٣12(، و الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل )211( ينظر: دفع إيهام االضطراب عن آيات الكتاب، )107)

 0( 189/  1٣المعاني )
 ٣2( األحقاف: 108)
 ( 94/ ٥المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ) (109)


