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 املقدمة
 اليهنو  منن الكتاب أهل تعالى الحمُد هلل رّب العالمين ، والصالة والسالم على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ،أما بعد: يوبخ     

 المطالن  جمين  علنى بهنا ويسنتدلو   إلينه، بهنا يهتندو   لعبنا   رحمن  جعلهنا التن  رسنله، علنى هللا أنزلهنا التن  هللا بآيات  كفرهم  على  والنصارى 
 بنلل  شناهدو   وهنم لنه، جعلن  عمنا وتعويجهنا وتحريفهنا عنهنا بناه آمنن منن وصند بها الكفر بين جمعوا الكفرة فهؤالء النافع ، والعلوم  المهم 

 يفسندو   كنانوا بمنا العنلاب فنو   عنلابا ز نناهم هللا سنييل عنن وصندوا كفنروا النلين العقوبن  ألعظنم الموجن  الكفنر أعظنم فعلنو  منا بنن  عنالمو  
 توعنندهم لمننا الجننزاء أشننر عليننه فمجننازيكم السنن ء، ومكننركم ونينناتكم بنعمننالكم محنني  بننل تعملننو   عمننا بغافننل هللا ومننا: بقولننه هنننا توعنندهم فلهننلا

 إ  آمنننوا الننلين أيهننا يننا: فقننا  يشننعرو ، ال حينن  مننن بهننم يمكننروا لنن ال منننهم المننؤمنين عبننا   وحننلر وإحسننانه وجننو   برحمتننه عطنن  ووبخهننم
  ينكم. عن ر كم على حرصهم وشدة عليكم، وبغيهم لحسدهم وذل  كافرين إيمانكم بعد ير وكم الكتاب أوتوا اللين من  فريقا تطيعوا

يكو  بمثاب  خ  الصد ف  عدم ابتغناء العنوع عنن  ينن هللا جنل وعنال، وكلمن  العنوع شنامل  لكنل األفعنا   فاإليما  باه عز وجل بعد اليقين ،
 فنن  العينند  خننو  هننو اإليمننا    أصننل واألقننوا  التنن  تصنندر مننن المسننلم ، ههللا عننز وجننل هننو المطلنن  الخييننر علننى كننل األحننوا  واألفعننا .إ   

 النفنن    عظننيمُ  األمننر إّ  هننلا. فسنناُ ها أو األعمننا  صننال  يكننو   فسننا   أو القلنن  فنن  مننا وبصننال    األعمننا ، سننا ر   اعتبننارُ  يكننو ُ  وبننه اإلسننالم،
، كمنا ُ  هو اإليما    أ ّ  وذل  واتصاًفا، معرًف  به والعناي  معرفته إلى ماّس    الضرورةُ   بل  والحاج  ،  واآلخنرة، الندنيا فن   رجاتنه ترتفن ُ  وبنه العيند 

، منننه مننا بمعرفنن    إال يننتم   وال يقننوى، وال يحصننُل، وال وآجننل، عاجننل   خيننر   لكننلّ   والطرينن ُ  السنني ُ  وهننو ت م د   ههللا وُطُرقننه، وأسننبابه ينيوعننه وإلننى ُيسننَ
لُ  وطريًقا سيًبا مطلوب   لكلّ   جعل   قد تعالى  .باه جل وعال اإليما  ويقوى . وأعم ها وأهم ها المطال     أعظمُ  واإليما ُ  إليه، يوص 

 موضوعية -تحليلية  –دراسة  –آل عمران  –الكلمات المفتاحية: آية 
Abstract: 

The people of the Book, Jews and Christians, scold the Jews and Christians for disbelief with the verses of 

God that God has revealed to his messengers, which made him a mercy for his servants to be guided by him, 

and inferred by all important demands and useful sciences. Who believed in God about her and twisted her 

and twisted her from what she made him, and they are witnessing that they know that what they did is the 

greatest blasphemy of the greatest punishment who disbelieved and repelled for god's sake, we increased 

them torment above the torment of what they were corrupting, so that's why they promised them here. He 

said: "God is oblivious to what you are doing, but he is surrounded by your actions, your intentions and 

your bad cunning.Believing in God is a long way off after certainty, it serves as a line of repellent in not 

seeking the crookedness of God's religion, and the word "crooked" is comprehensive for all actions and 

words that are issued by the Muslim, and God is the expert insider of all situations and deeds     The origin 

of faith is the entry of a slave into Islam, in which the consideration of other works, and with the good or 

corruption of the heart, is the goodness or corruption of the works  .This is of great benefit and need, and it 

is urgently necessary to know and take care of it knowing and being fair, because faith is the perfection of 

the slave, and in which his degrees rise in the world and the hereafter, which is the reason and the way for 

all urgent and urgent good, and does not happen, and does not strengthen, and is done only by knowing what 

is derived from him, and to his spring, causes and ways, and God has made every wanted cause and a way 

to reach him, and faith is the greatest, most important and most general demands. Faith in God is stronger . 

Keywords: Aya - Al Imran - study - analytical - objective 

 املبحث األول: الدراسة التحليلية
 .  (1) َّ حم جم هل مل خل حلجل مك لك خك حك جك مق حق  مف خف حف جف مغ جغ ُّ  ٹ   ٹ

 املطلب األول:  اللغة
د  : تقنننو : "صننند -1 د   صننن  ّداً  يصننن  ة وهنننو صننن  د  ح     شننن  ل بننن ، الضننن  ل   عنننز   -هللاُ  قنننا  والج  هُ  ق َومنننُ    إ ذا: -وجننن  ننننَ د و    م   ي صنننّدو   اي ي صننن 

ُكو   د  ُته.  ويضح  َلُته أي  صداً   أُصد    كلا  عن  وص  َ تُ  عنه ع د  د  ُدو اً  بنفسن  عننه وص  ديدُ . صنُ مُ : والصن  َي  الُمخنتل    الند  ، فن  بنالَ  َر   : وتقنو  الجنُ
د   ديدُ  فيه  صار    أي  إصدا اً   أ ص  ةُ  الص  د  ميمُ  هو بل: ويقا . النار   أهل من سا  ما القرآ ، ف  وهو. والم  ُثر   حتى أَُغل     الح  ّدا ُ . خ   ضنرب: والص 
دّ ا.  (2)  الُجَرذا .  من فا . واصنطّدت المنرأة بالصندا  - لص  د  َع  أو الجينل أو النوا ي وهمنا الصن  دا : ناحيتنا الشن  -بالفت  والضنم: الجينل. والصنّ
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د  َ  (3)ككتنناب: احتجينن  بالسننتر ". َرُ : صننار ذا صننديد  -أصنند  ُيصننّد، أ صننَ يُ أصنند  الجننُ ّد أللمتعنندّ  ّد، والمفعننو  ُمصنن  ، إصننداً ا، فهننو ُمصنن  د  أصنن 
، صارت فه وق َي   ر  د  ؛ من عه وص  ُة.• أصد  فالًنا عن الش  ء: ص   .  (4")فيه المد 

و عُ  -2 و ع   مننن والمصندر ونحننو ، خشنن  مننن العيننو   تننرا   الننلي منننه الننالزم االسننم "العن  و عُ  عنن  و عُ : ي عننَ و ُع، فهننو العنن  : وجمعننه ع َوجنناء،: واألنثننى أ عننَ
و ع من يقا : هللا عيد أبو قا . ُعوع   " فهو الش ء   وعّوع  [ ُمَعو ع   فهو] اعوجاجاً  اعوعّ : الع َوع ومن ع و جًا، ي َعو عُ  ع و ع: الع    (5) .ُمع و ع 

و جاً ". "تصدو  "  فاعل  من  حالي "  تبغونها"  جمل   تبغونها: -3  مسنتننف ،" بغافنل هللا ومنا" وجمل  حالي ،" شهداء وأنتم" جمل . منصوب  حا " ع 
 (6)".غافل" بن متعل " تعملو   عم ا" وقوله زا دة،" بغافل" ف  والباء ، ليس عمل  تعمل نافي "  ما" و
وع وع وع: -4  ع 
أشار ابن عطي  الى اختالف المفسرين ف  لفظ  أ عوعُ بفت  العين وكسرها، وال ش  ا  هلا االختالف ف  حرك  الحرف االو  يؤ ي الى  

اخننتالف فنن   اللنن  اللفظنن  : يقننو :" نفننى عنننه العننوع ألنننه ال اخننتالف فيننه وال تننناقع وال مغمننز بوجننه، واختلفنن  عبننارة المفسننرين ،فقننا  ابننن 
 عنهماُ غير مختل  ،وقرأ مجاهد غير ذي لبس ، وقا  السدي :غير مخلوف ، وقا  بكر المزن  : غير ذي لحن ،والعوع عباسأرض  هللا

.وممنا تقندم ا   اللن  لفظن  أ العنوعُ فن  حنا  فنت  الفناء هنو العنوع النلي يكنو  فن  (7)بكسر العين ف  األمر والمعنى وبفتحها فن  األشنخا 
 .(8)ف  حال  كسر الفاء هو العوع اللي يكو  ف  األقوا  واآلراء أي ف  األمور المعنوي األشخا  واألعيا  و اللتها 

 والظاهر ا  الراج  هو استعما  اللفظ بكسر العين ألنُه األكثر مال م  للسيا ، وذل  أل  سنبحانه نفن  العنوع عنن القنرآ  الكنريم وخاصن  ا 
ه علنى نيينه الكنريم أصنلى هللا علينه وسنلمُ لنلل  كانن  لفظن أ العنوعُ التن  بالكسنر أرجن  منن القرآ  ما هو اال أقوا  وأحكام أنزلها هللا سبحان

 لفظ  أالعوعُ الت  بالفت .
 املطلب الثاني  :أسباب النزول

 لك خك حك جك مق حق  مف خف حف جف مغ جغ ُّ  ٹ   ٹ من سورة آل عمران   (99اآلية )  أسباب نزول  اواًل:

 . (10)نزل  ف  حليف  وعمار بن ياسر حين  عوهما إلى  ينهم أنها. (9) َّ حم جم هل مل خل حلجل مك
 املطلب الثالث: املناسبة 

ن مناسب  اآلي  لما قيلها وما بعدها يكمن باتصا  السيا  القرآن  ف  مخاطب  أهل الكتاب من خال  الرف  واللين الربان  ف  مخاطيتهم وحسن
 ا الى رشدهم.تلكيرهم بننهم أهل  ين وكتاب عسى أ  يتعظوا ويعو و 

 املطلب الرابع: القراءات
 غينر منن يصنل ثنم تنفس غير من  لطيف  سكت  عوجا على عاصم عن حفص يسك  "ِعَوجًا": تعالى قوله( من سورة آل عمران  99اآلية )
و جنناً  ألنن : علننى السننك  حفننص "روى  (11) .بننالتنوين" الوصننل فنن  والبنناقو   تنننوين  و جنناً  ألنن  علننى حفننص "سننك (12")ع   التنننوين، مننن الميدلنن  ع 
نا وألنن  د  نَ  نننو   وعلننى يننس، فنن  م َرقنن  لَ  والم الَيامنن ، فنن  را    منن   هننل  وصننل حننا  فنن  نفننس قطنن   و   مننن لطيفنن  سننكت . المطففننين فنن  را    بنن 

 البناقو   وتنر . الوصنل حنا  فن  إال يكنو   ال السنك  أ  المعلنوم منن أننه باعتبنار الوصنل بحنا  السنك  الننامم يقيند ولنم بعدها،  بما  الكلمات
و جناً  تننوين أبد  وإنما الوصل،  حا   ف   الكلمات  هل   على  السك   فتجنري  الصنوت قطن  فن  الوقن  يشنار  السنك  أل  السنك ؛ حنا  ألفنا ع 

و جًا، نحو ف  ألفا التنوين إبدا  من  أحكامه  عليه ، م نَ  مثل ف  النو   وإمهار ع   جس ُّ  ٹ ٹ .(13)ذل " وغير را    ب لَ  مثل ف  والالم را  

فالسنك  النلي علنى أ قيمناُ نغمن  مسنتوي  ترتفن  بعند معناو ة القنراءة ال  النغمنات  (14)َّحطمض خض حض جض مص خص حص مس خس حس
 المقصننورة بالصننل  قننالو   الغننن  قننالو  قللي يللا ألللي الكتللاب :.(15)التنن  تنشننن عنهننا متبايننن  وتننؤ ي الننى معننان  مختلفنن  الحظهننا علمنناء القننراءات

 سني  كمنا األصنيهان . الغنن  ووجهن  ممندو ة المنيم بصنل  ثنم. الغنن  ووجهن  بالتوسن   قنالو  .  الغن   ووجه   بالنقل  األصيهان .  الغن   ووجه 
. خننال  واننندرع السننك  بتنر  النقننا . الخاصنن  وقراءتننه بالطوينل األزر  . األخننرم البننن الغنن . بالسننك  ذكننوا  ابننن. الغنن  وجهننى مالحظنن  من 

. أال ف  بالغن  النقا . شي ا ف  بالتوس  ثم. بالسك  خال . السك  بتر  ثم. بالتوس  ثم. الواو ف  الغن  وتر   شي ا  بسك   حمزة  عن  خل 
 المنفصنل، بسنك  حمنزة. شني ا بتوسن  خنال . الغن  تر  م  توسطها شي ا، بسك  حمزة عن خال ، خل  واندرع  وشي ا  المفصوالت  بسك   ثم

ت  ُ .(16) .الننراويين مننن لكننل العننام بالسننك  حمننزة. لخننال  بالغننن  ثننم. لخلنن  الغننن  وتننر  شنني ا المفصننوالت، : َوَأنللُ َدَاا:   بعنند  لالبتننداء كنناف؛ "شلل 
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ا} ور  رأهناوما هللا بغافلي عملا تلمللون:.(17")بالنف  لنُو    ع من  دّ   إ لن ى ينُر   و   } وهنو الكنالم آخنر علنى بنناء الغيبن ، بيناء{ ي َعم  ل اب   أ شن   وقرأهنا{, اَلعن 
ز اءُ  ف م ا} وهو الكالم أو  على بناء  بالتاء{ ت َعم ُلو    ع م ا} حفص لُ  م نَ  ج  َنُكمَ  ذ ل     ي َفع   .(18"){م 

 

 املطلب اخلامس :اإلعراب
ا ا المسننتقيل، فنن  فتكننراراً  الحاضننر، مننن بنندءاً  المتجننّد ة، المتكننّررة الحركنن  علننى يننُد    المضننار  الفعننل أ    ِعَوجللًا:  َوَيُبغ وَندللَ ع ُ  وممننّ إبنندا    ُيضننَ

ر   أ َ  النننّص  دّ  لين  : ُنقنن  د و   كننانوا الننّ و جنناً  يبغونهننا وكننانوا هللا، سننييل عننن يصننُ مَ : }عبننارة  ال لنن  ُ  الننّدالل ت َين هننات َين إلننى وُيضننافُ . (19") .ع   بنناآلخرة و هننُ
هو    إيمنا  بنه مؤمنين صاروا الّدين يوم   أن ُهمَ  إلى نظراً  الّدنيا، ف  حالهم  عن  ُتعيّ رُ   أن ها  ف   واضح     فه {  ك اف ُرو    ،  أ  منا فن  (20") .حسنّ  ّ  شنُ

،ومنا  هل  اآلي  الكريم  حجازي  ويترت  على ذل  ا  يكو  لفظ الجالل  اللي يليها اسمها المرفو  ، واعراب اآلي  الكريم   هو الواو : للحنا 
اء حرف جر زا ند، وغافنل مجنرور لفظنا منصنوب محناًل  ألننه خينر منا وعمنا جنار ومجنرور متعلقنا  نافي  حجازي  ههللا :اسمها المرفو  ، والب
 ال حجازين  اآليتنين فن ُ مناأ جعلن  "لنموملا هللا بغافلي عملا تلمللون :.(22)حالين  :شلداا: وأنت  (21)بغافل وجمل  تعملو  صل  ما للموصولي 

ُدوا و ال(23")منصنوب وهنو إال البناء، منن مجنرً ا التنزينل فن  يج ء  لم  الخير  تميمي ؟ أل  لّ   ت َقعنُ ر ا    ب كنُ ُدو    صن  د و    ُتوعن  ت صنُ نَ  و  ي يل   عن  نَ  ّللا    سن   من 
ا  ب ه    آم ن   ت َبُغون ه  و ًجا  و  ل يال ُكَنُتمَ  إ ذَ  و اَذُكُروا  ع  ُكمَ  ق  َيف   و اَنُظُروا ف ك ث ر  ا    ك  ين   ع اق ب  ُ  ك  د   محنل ف " تقعدوا" ف  الواو من حا " توعدو  " جمل { اَلُمَفس 

و جا"  نص ،  اسنم" كينف"و. باالسنتفهام المعلن  للنظنر مفعنو " عاقبن  كنا " وجملن . بنه مفعنو  مرفن  اسنم"  إذ"و  الحا ،  موض   ف   مصدر"  ع 
ين  (24) .كننا  خيننر اسننتفهام ي و    الننل  ت ح  اة   ي سننَ ينن  َني ا اَلح  ى النند  لنن  ر ة   ع  د و    اآلخنن  ي صننُ نَ  و  ي يل   عنن  ا ّللا    سنن  ي َبُغون هنن  ا و  و جننً ال    فنن   ُأول  نن     ع  ينند   ضنن  " الننلين{" ب ع 
 (25)".ضال  ف  أول  " جمل   خير  ميتدأ، موصو 

 (26) نافي " ما" و مستننف ،" بغافل هللا وما" وجمل  حالي ،" شهداء وأنتم" شهداء : -5
 

 البالغيةاملطلب السادس: القضايا 

 لما بالمن  جديراً  فكا  ذل  إلى المضاف  التكليفات هل  م  قل  على حلفه بعضهم وأجاز شعر  ف  إال  الضمير هلا مثل  يحلف وال}  "لإلنكار
 وهنلا شنعي  عنن للنر  الطرين  علنى القعنو  رأى منن قو  ف  شعي  على يعو  أ  عطي  ابن وأجاز الفصاح  عن  البعيد  التعقيد  من  ذل   ف 

 (27)التفافاً  يكو   أ  هنا يسوغ وال ب  آمن من التركي  يكو   فكا  شعي  وهو{ تقعدوا وال} القا ل أل   بعيد
 املطلب السابع: املعنى العام

 -مسنالكهم األثيمن  .ولكنى يكنو  التننين  أوجن  ، أمنر هللا  فن فاآلي  الكريم  قد تضمن  تننييهم على الكفر ، وتهديدهم بالعقناب إذا اسنتمروا 
هم الكتاب { أل  علمهم بالكتاب يستلزم منهم اإليمنا  ، واإلذعنا  للحن  ، ولكنن ينهلنييه صلى هللا عليه وسلم أ  ينا يهم بقوله : }   -تعالى  

وبعند أ  أننيهم القنرآ  ،اتخلوا علمهم وسيل  للشرور والتضليل فكا  مسلكهم هلا  لنياًل علنى فسنا  فطنرتهم ، وخين  طنويتهم ، وسنوء طبناعهم 
آين  ثانين  أ  ينوبخهم علنى محناولتهم إضنال   فن نييه صلى هللا علينه وسنلم  -تعالى  -على كفرهم وضاللهم ، أمر هللا  اآلي هل    ف الكريم  

د و   { منن الصند ينهل: } ُقَل   -تعالى    -م فقا   غيره آُء { وقوله : } ت صنُ د  و جًا و أ َنُتَم ُشه  ا ع  ي يل  هللا م َن آم ن  ت َبُغون ه   الكتاب ل م  ت ُصد و   ع ن س 
ي يل  هللا {  الشنن ءوهننو صننرف الغيننر عننن  وصننل  إليننه وهننى ملنن  طريقننه الم أيومنعننه منننه . يقننا  : صنند يصنند صنندو ا ، وصنندا وقولننه : } سنن 

و جننًا { ،اإلسننالم  ا ع  تطليننو  العننوع والميننل لسننييل هللا الواضننح  والميننل بهننا عننن القصنند واالسننتقام ، وترينندو  أ  تكننو   أيوقولننه : } ت َبُغون هنن 
بغونهنا عوجنا قنا  صناح  الكشناف : فنل  قلن  كينف قنا  ت،أعين المهتدين ، كما التوت نفوسكم ، وانحرف  عقولكم   ف ملتوي  غير واضح   

وهننو محننا ؟ قلنن  : فيننه معنيننا  : أحنندهما : أنكننم تلبسننو  علننى الننناس حتننى توهمننوهم أ  فيهننا اعوجاجننا بقننولكم إ  شننريع  موسننى ال تنسننخ ، 
كنم إخفاء الح  ابتغناء منا ال يتننتى ل ف : أنكم تتعيو  أنفسكم  ، والثان وبتغييركم صف  رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم عن وجهها وغير ذل 

ا { يعنو   فن وقوله : } م َن آم ن  { مفعو  به لتصدو  . والضمير المنصنوب ،من وجو  العوع فيما هو أقوم من كل مستَيم " قولنه : } ت َبُغون هن 
و جنًا { م -تعنالى  -قولنه  فن تبغنو  لهنا فحنلف  النالم كمنا  أيإلى سييل هللا   اُلوُهَم ُ أى كنالوا لهنم . وقولنه : } ع  فعنو  بنه لتبغنو  : أ و إ ذ ا كن 

ا { وهو الهاء هو المفعو  . وجعل عوجا حا  من سنييل هللا .   ف وبعضهم جعل الضمير المنصوب  ، تبغونهنا أ  تكنو  معوجن   أي} ت َبُغون ه 
و   { ،حا  عوع واضطراب  ف وتريدونها   د و   { أو } ت َبغنُ آُء { حا  من فاعل } ت صنُ د  أنكنم تعلمنو  بنن  سنييل  والحنا  ،أيوقوله : } و أ َنُتَم ُشه 

على حَيقته فجحو كم عن علم وكفركم ليس عن جهل ، ولقد كنا  المتوقن  مننكم ينا  الش ءالسييل الح  علم من يعاين ويشاهد   ه اإلسالم  
من ترو  الح  اللى جاء به محمد صنلى هللا علينه وسنلم فنى كتنابكم ، أ  تكوننوا أو  السناعين إلنى اإليمنا  بنه ، ولكنن الحسند والعننا  حناال 

 (28) لم .بينكم وبين االنتفا  بالنور اللى جاء به محمد صلى هللا عليه وس
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 املطلب الثامن : ما يستفاد من النص 
ا فن  اليداين  ألهنل الكتناب التحذير من مشابدة ألي الكتاب ومتابلتد : المتنمل لهل  اآليات الكريمات يالحظ أ  الخطاب القرآنن  جناء موجهنً

، وهنو متضنمن ليينا  حَيقن   التن  أنزلهنا علنى رسنلهف  أمور متعد ة؛ ففيه توبيخ من هللا تبار  وتعنالى ألهنل الكتناب علنى كفنرهم بآينات هللا 
ا أسنلوب االسنتفهام؛ لكننه كنا  فن    موقفهم ومجابه  لهنم بنه ، وفينه التحنلير منن ذلن  الموقن ، فالخطناب علنى النرغم منن أننه جناء رقيقنًا متبعنً

ى ما هو أشد وأنكى، وذلن  بانتقالنه منن التقرين  ثم ينتقل الخطاب القرآن  إل غاي  التكلي  والتعجيز لهم، فكننه يقو : هاتوا علركم إ  أمكنكم
بسي  شرو هم عن الح  اللي يعلمونه ويدركو  صدقه؛ إلى بيا  جمعهم بين الضال  واإلضال  وهو أمر ف  غاي  الَب  والسوء، واإلجرام 

وهو بيا  سياس  الكفر الت  ال تكتف  واإليغا  ف  الشر، واالستخفاف برب العزة والجيروت، وتؤكد اآليات على أمر آخر ف  غاي  األهمي ؛ 
وفيهننا تنكينند علننى أ  سننييل هللا هننو الطرينن  المسننتَيم وهننو اإلسننالم، ومننا عنندا  عننوع غيننر   بالضننال  بننل تسننعى معننه إلننى اإلضننال  المتعمنند

نَ : }  اإلسننالم عننن لصنندهم يحتننالو   وكننانوا.   ينننه عننن:  أي مسننتَيم ن   منن  : }  بننه لالهتمننام جننروروالم الجننار عليننه قنندم تصنندو   مفعننو {  آمنن 
ا و جاً : }  السيل أقوم ه  الت  هللا لسييل:  أي ، لها تبغو  :   أي  ،  واإليصا   الحلف  على{    ت َبُغون ه   قنا .  وتحريفناً  وزيغناً  اعوجاجناً :  أي{  ع 

 لهنا تبغنو  :  ههننا وأريند ، والثنواب واألجنر المنا  بغين :  كقولن  ، النالم معنه يكنن لنم إذا واحند مفعنو  على  له  يقتصر  البغ :    األنباري   ابن
 (29)مييًا  ل  صدت:  أي ، ميياً  صدت :  ومثله  رهماً  ل  وهي :  أي ،  رهماً  وهيت :  قالوا كما.  الالم أسقط  ثم ، عوجاً 

 املبحث الثاني: الدراسة املوضوعية
 .  (30) َّ حم جم هل مل خل حلجل مك لك خك حك جك مق حق  مف خف حف جف مغ جغ ُّ  ٹ   ٹ

،  "م نَ     ف ر   مجاهند، عنن جنريج وابنن عبناس، ابنن عنن مقسنم روا   واج ، غير فاعتقد  بالحج كفر من: معنا  أ :  أحدها:  أقوا   خمس   فيه  ك 
 بنن علن  روا   بنه، كفنر فقند تركنه  عقناب يخن  ولنم حجنه، ثنواب ينرع لنم منن: والثنان . ومقاتنل والضحا ، وعطاء وعكرم ، الحسن،  قا   وبه
: والراب . ومجاهد عكرم ،  عن مروي  المعنى  وهلا  بالحج،  ال  باه، الكفر  أنه:  مجاهد والثال   عن نجي  أب   وابن عباس،  ابن  عن  طلح  أب 
 ذكنر فن  ُأنزلن  التن  باآلينات الكفنر أرا  أننه: عمنر والخنامس ابنن قنو  هنلا كنافر،: عينيه بين وسم مات، حتى يحج فلم الحج، أمكنه إذا  أنه

لَ (31) اآليننات." بهننل  نكفننر نحننن: قننالوا المشننركين مننن قومنناً  أل  اليينن ، ا "قننُ ل   ينن  م   اَلك تنناب   أ هننَ د و    لنن  نَ  ت صننُ ي يل   عنن  نَ  ّللا    سنن  ن   منن   الخطنناب كننرر آمنن 
 ف  هللا وسييل العلاب، باستجالب مستقل نفسه ف  مستَب  األمرين من واحد كل بن  وإشعاراً  لهم،  العلر  ونف   التقري   ف   مبالغ   واالستفهام

 فنن  بينننهم مننا فننلكروهم والخننزرع األوس أتننوا حتننى بينننهم ويحرشننو   المننؤمنين يفتنننو   كننانوا قيننل. اإلسننالم وهننو بسننلوكه المنننمور الحنن   ينننه
و جاً  ت َبُغون ها. عنه لصدهم ويحتالو   لمثله ليعو وا والتحارب التعا ي  من  الجاهلي   تلبسنوا بنن  اعوجاجناً  لها طاليين باغين أي الواو من حا  ع 

 بننين تحرشننوا بننن  أو ونحوهمننا، وسننّلم عليننه هللا صننّلى هللا رسننو  صننف  وتغييننر النسننخ بمننن  الحنن ، عننن عوجنناً  فيننه أ  وتوهمننوا الننناس علننى
ُتمَ .  ينهم  أمر  ويختل  كلمتهم  لتختل   المؤمنين داءُ  و أ ننَ ه   يثقنو   ملنتكم أهنل عنند عندو  أننتم أو وإضنال ، ضنال  عنهنا والصند هللا سنييل إنهنا شنُ
م ا. القضايا ف  ويستشهدونكم  بنقوالكم ل   ّللا ُ  و  ا ب غافن  لنُو    ع من   ختمهنا بنه يجهنرو   وهنم كفنرهم األولنى اآلين  فن  المنكنر كنا  ولمنا لهنم، وعيند ت َعم 

ّللا ُ :  بقوله يد   ه  ه  لى ش  م ا قا  فيه ويحتالو   يخفونه وكانوا اإلسالم عن للمؤمنين صدهم اآلي  هل  ف  كا  ولما. ت َعم ُلو    م ا ع   عمنا بغافنل هللا و 
ن} المنن  الصد{ ت ُصد و    ل م   الكتاب  أهل  يا  قل}"(32).تعملو " ي يل   عن   وهنو بسنلوكها أمنر التن  هللا سنييل أننه علنم حن   ينن عنن{ آمنن منن هللا سن 
ا} ومحننل بجهنندهم فيننه النندخو  أرا  مننن يمنعننو   وكننانوا اإلسننالم ا} الحننا  علننى نصنن  لهننا تطليننو  { ت َبُغون هنن  و جنن   القصنند عننن ومننيال اعوجاجنناً { ع 

ُتمَ } ذلن  ونحنو وجههنا عنن وسنلم علينه هللا صنلى هللا رسنو  صنف  بتغيركم  واالستقام  اءُ  و أ ننَ د  ه   ضنا  إالّ  عنهنا يصند ال التن  هللا سنييل أنهنا{ شنُ
ا} مضننل منن  ا بغافننل هللا و  و    ع منن  لننُ ُرو    (33) شننديد." وهننو وعينند سننييله عننن الصنند مننن{ ت َعم  م   اليهننو  تننوبيخ وت َكفننُ د و    لنن   وكننانوا. أيضننا تننوبيخ ت صننُ

ي يل    يننهم عن المسلمين فتن  ويرومو    اإلسالم  من  الناس  يمنعو   و جناً  ت َبُغون هنا اإلسنالم هننا ّللا    سن   تطلينو   أي السنييل، علنى يعنو  الضنمير ع 
داءُ  و أ َنُتمَ   االعوجاع  لها يُعوا إ  َ  ح  اإلسالم أ  تشهدو   أي ُشه   يريندو   اليهنو  كنا  إذ والخنزرع لنووس والخطناب عنام لفظهنا: اآلين  ف ر يقاً  ُتط 

َيف    فتنتهم ك  ات ُقوا نسخها: قيل ُتقات ه   ح     واستبعا  إنكار ت َكُفُرو     و  ا ّللا    فن  ت ط َعُتَم، من   العبنا  فنل ّ  تعنار،، ال إذ نسنخ ال: وقينل[ 16 /التغنابن] اسنَ
ُموا وشيهه اإلكرا   من تحرزا استطاعوا فيما الكما  على  بالتقوى   أمروا َيل   و اَعت ص   تشند النلي الحينل من مستعار هنا والحيل تمسكوا، أي ّللا    ب ح 
وا و ال الجماعن : وقينل القرآ ،: هنا به  والمرا   اليد،  عليه قنُ  رام لمنا الخنزرع، من  بالقتنا  همنوا األوس كنا  قند إذ والتقناط ، التندابر عنن نهن  ت ف ر 

ُتمَ  إ ذَ  الفنرو  فن  االخنتالف النهن  فن  يندخل وال الندين، أصنو  ف  التفر   عن نهيا  يكو    أ   ويحتمل  بينهم،  الشر  إيقا   اليهو  داءً  ُكننَ  كنا  أ عنَ
فا باإلسنالم هللا جمعهنم أ  إلنى عظيمن ، وحنروب عنداوة والخنزرع األوس  بين ر ة   شن   الكفنر منن علينه كنانوا لمنا تشنييه، وذلن  حفنرة حنرف أي ُحفنَ
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َلت ُكنَ   النار  إلى  تقو هم  الت   والعداوة َنُكمَ   و   أنه على  ليل: منكم: وقوله واج ، المنكر عن والنه  بالمعروف األمر أ  على  ليل: اآلي  ُأم      م 
 حسن  علنى وبالقلن ، وباللسنا  باليند يكنو   المنكنر وتغيينر. أم  كونوا: المعنى وأ  الجنس، لييا  إنها: وقيل  للتبعيع،  من  أل   كفاي   فر،

لنن ى الن صننَ ُ  وفنن  تبغونهننا عوجننا علننى (34) األحننوا . ا    ع  ا ت َطُليننُو   : و اَلم َعننن ى. اَلحنن  ا، ل هنن  اجننً َياًل  اَعو ج  منن  ن   و  د   عنن  ت ق ام   ، اَلق صننَ سننَ ام ُكمَ  و اال  ى ب ل َبهنن  لنن   ع 
ا  الن اس   ،  ب ن ن ه  ل ل    َ يًفا  ك  يًما  ل ت َحر يف ُكَم،  ت َث ت َقو  يُكمُ   و  ع او  ل      ل د  ق َوُلهُ : اَلب اط  داءُ  و أ َنُتمَ : و  ال ي   ، ُجَمل     ُشه  َيف  : أ يَ  ح  لن     ذ لن     ت َطُلينُو    ك  م   ب م  ال  سنَ ا ُ  اإَل   و اَلحن 

ُدو     أ ن ُكمَ  ا  ت َشه  ينُ   أ ن ه   يقينل ال النلي هللا  ينن أ : التنوراة  فن  إ : قينل أنيينا كم؟ على المنزل  كتبكم من ذل  عرفتم كما غير  ي َقي لُ  ال   ال ل ي ّللا       
د   ن عنَ    ف ينه   و أ      اإلسنالم،  غير  من  ل ى ُمح  ه   ّللا ُ  صن  ل ينَ ل م   ع  سن  ق ينل   و  ر ا ُ : و  ُتمَ  اَلمنُ داءُ  و أ ننَ ه  ءُ : أ يَ  شنُ ال  ق ينل   ُعقن  ُتمَ  اَلم َعنن ى: و  اءُ  و أ ننَ د  ه  َين   شنُ ل   بن  ينن ُكَم، أ هنَ    

ُهَم،  م َقُيوُلو    َند  ل   ت َنُتو     ف ك َيف    ع  ل ي ب اَلب اط  ال  ُ  الن  ا ُيخن  ُتمَ  من  ه   أ ننَ ل ينَ َين   ع  ل   بن  ينن   أ هنَ ُهمَ  ثُنم   ُكَم؟   د  ان هُ  ت و عن  َبح  ا: ب ق َولن ه   سنُ من  ل   ّللا ُ  و  ا ب غافن  لنُو    ع من   ثُنم   ت َعم 
اطنن     ان هُ  خ  َبح  َؤم ن ين   سننُ ًرا اَلمننُ لّ  مَ  ُمحنن  نَ  ل هننُ و    ط اعنن     عنن  ار ى، اَلي هننُ ا و الن صنن  مَ  ُمي يّ نننً د   يننر ونهم أ  إلننى تفضنن  الطاعنن  تلنن  أ     ل هننُ مَ  ب عننَ ان ه  ، إ يمنن  اف ر ين   كنن 
ي َنت   س  ي      ب ي ا ُ   و  امُ .  اآَلي      ُنُزو     س  َست َفه  َيف  : ق َول ه   ف    و اال  ك  ، ت َكُفُرو    و  َيُكمَ  ذ لن     ي َنت يُكمَ  أ َين   م نَ : أ يَ  ل إَل َنك ار  د  لن  ا و  هُ  ي َمنن  ُ  من  ننَ ي َقطن  ُ  م   و هنُو   أ ثن ر ُ ، و 

و ةُ  ل َيُكمَ   ّللا     آي ات    ت ال  َو ُ   ع  ك  ل ى ّللا     ر ُسو     و  ل م   عليه ّللا ُ  ص  س  ل   أ َمُهر ُكَم؟ ب َين   و  م ح  م ا و أ َنُتمَ : ق َول ه   و  د  ُ  و  لن ى الن صنَ ُ : ب عنَ ا    ع  ُهمَ  ثُنم  . اَلحن  د   إ لن ى أ َرشن 
ام   َعت ص  اي  ُ  ل    ب ل    ل ُهمَ   ل ي َحُصل    ب اه  ،  اال  د  ر ا    إ ل ى اَله  َ يم ، الصّ  ُم، ُهو   ال ل ي اَلُمَست  ال  سنَ فن   اإَل  صنَ    و  ر ا    و  ت ق ام     الصنّ  لن ى ر     ب ااَلسنَ ا ع  َو ُ  من  عن  ن   ا    من 

و ع    أمتنننا وال عوجنننا فيهنننا تنننرى  ال ومننننه واألر، والقنننو  الننندين فننن    ويسنننتعمل اإلسنننتواء عنننن ومنننيال إعوجاجنننا أي عوجنننا السنننييل "أي (35) .اَلعننن 
 عوجنا و الجنار تقندير إلنى حاجن  غينر منن مفعنوال الهناء جعنل األحسنن   منثال والحنا   كالقنناة منتضن  شن ء كنل  مينل  ف   المفتو   ويستعمل

 هننو عوجننا يكننو   أ  علننى إال المعنننى يسننتَيم ال إذ     المعننوع نفننس القويمنن  الطريقنن  تكننو   أ  طليننوا كننننهم مبالغنن  االسننم موقنن  وقنن  حننا 
 كلمنتهم لتختلن  المنؤمنين بنين واألغنراء بنالتحري  كنا  أننه علنى واألكثنرو   الصند لنلل  الجنار،   تقندير  منن  بند  فنال  مطليهم  ألنه  به  المفعو 
 بهنلا عننهم والتعيينر أيضنا اليهنو  هنم الكتناب بنهنل المنرا  يكنو   هنلا فعلنى الننزو  سني  بينا  فن  أور ننا  منا علينه    كمنا   يننهم  أمر  ويختل
 عنن وتصندو   هللا بآينات تكفنرو   لنم:  قينل ولنو وتفصنيلها قبنا حهم علنى لهنم والتوبيخ التقري  ف   مبالغ   واالستفهام  الخطاب  وإعا ة      العنوا 

 صنف  وتغيينرهم بهنتهم السنييل عنن صندهم وكنا  مطلقنا الكتناب ألهنل الخطناب:  وقينل األمنرين مجمنو  علنى التنوبيخ أ   تنوهم  لربما  هللا  سييل
 لهنننم ذم وهنننلا بنننه اإليمنننا  عنننن فيصننندونه ال:  قنننالوا كتنننبكم فننن  محمننندا تجننندو   هنننل أحننند سننننلهم إذا علينننه، فهنننم كنننانوا تعنننالى هللا صنننلى النيننن 

 (36) ذمهم بالضال . إثر باإلضال 
 اخلامتة

 في ختام البحث ظدرت لنا عّاة نتائج تناثرت في طياته نوجزلا باآلتي:
 ذا  ومنا كتابنه، منن كثينرة   مواضن    فن  - سنبحانه - المنول ى منه حل ر اللي الكيير والو زر الخطير، االنحراف هللا، ذل  سييل  عن  الصد    -1
ر ، لت جد   إال  .ُ عاته وبقاء أشكاله، وتعد   ُصو 
  هوًرا. منه الصالحو   واشتكى أزماًنا، األنيياء به ُعو  يبه  متواًصى وأسلوب   باقي ، وعداوة متجدّ  ة، معرك  هللا سييل عن الصد   -2
ً ، الندين عنن بالصندّ   وذل  عامًّا، يكو   قد هللا سييل عن الصد    -3 ا، الصند   يكنو   وقند ُكلين   اإلسنالم، تشنريعات بعنع عنن بالصندّ   وذلن  جز ينًّ

لقات واألذا  والنقاب، كالحجاب أهلها، على وم َنعها والتضيي   ومحاربتها  .القرآ  وح 
 والمتنصل أعماقهم، ف  المتغلغل الكفر ذل  عليها حملهم إنما هللا سييل عن والصدو  الصد على وحرصهم القلوب، ف  المتجلرة العداوة  -4

 قلننوبهم فنن  ولوجنندوا بننلكر ، ألسنننتهم وللهجنن  للحنن ، قلننوبهم لخشننع  بننه آمنننوا لننو إذ عبننا  ؛ فننو   القنناهر -سننبحانه- بنناه كفننر وجنندانهم، فنن 
 واإليما . الهدى من لمزيد ووفقهم الدارين، ف  هللا فنيدهم بمتابعته؛ والرسو  بطاعته، هللا فنصروا اليقين وبر  اإليما  حالوة

 يتربصننو   كتنناب، أهننل أو منننافقين أو كننافرين كننانوا سننواء النندين، هننلا أعننداء وإ  وحننديًثا، قننديًما واقعينن  مشننكل  هللا سننييل عننن الصنند إ  -5
 هنلا امتندا  القضني  هنل  وتمتند هللا،  ينن عنن ويفتننوهم ليصندوهم مكنا ؛ كنل ف  الصا قين  المسلمين  ويترصدو    والمسلمين،  باإلسالم  الدوا ر
 ومنن األر، هللا يرث أ  إلى وسيبقى هلا، يومنا حتى واألجيا  العصور عير واستمر األنيياء، كل وم  الخليق  بدء منل  الصرا   فيدأ  الدين،
 النيوات. وطري  الدعوات طييع  إذ  فهل  عليها،

 ثبت املصادر واملراجع
 بعد القرآن الكريم
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 ار  سننوري  ،  -حمننص  -هنننُ  ار اإلرشننا  للشنن و  الجامعينن  403 تإعننراب القننرآ  وبيانننه محينن  النندين بننن أحمنند مصننطفى  روينن  أ .1
 .هن 1415،  4       بيروت - مش   -اليمام  

 .ُ هن 745 تأ الغرناط  حيا  ألب ُ المحي  البحرأ من مستالًّ  القرآ  إعراب هو» المحي  البحر تفسير من المحي  اإلعراب  .2
: ،المحق ُهنن685: المتنوفىأ الييضاوي  الشيرازي  محمد بن عمر بن هللا عيد سعيد أبو  الدين  ناصر:  التنويل،المؤل   وأسرار  التنزيل  أنوار .3

 هن. 1418 - األولى: بيروت،الطبع  – العرب  التراث إحياء  ار: المرعشل ،الناشر الرحمن عيد محمد
ي ن ك   الميدان  الدمشق  أ .4  هن  1416، 1 هنُ  ار القلم،  مش ، الدار الشامي ، بيروت 1425 تاليالغ  العربي ، عيد الرحمن بن حسن ح 
: المتننننوفىأ الغرننننناط  الكلينننن  جننننزي  ابننننن هللا، عينننند بننننن محمنننند بننننن أحمنننند بننننن محمنننند القاسننننم، أبننننو: المؤلنننن  التنزيننننل، لعلننننوم التسننننهيل .5

 ه. 1416 - األولى: بيروت،الطبع  - األرقم أب  بن األرقم  ار شرك : الخالدي،الناشر هللا عيد الدكتور: ،المحق ُهن741
: المتنننوفىأ النسنننف  الننندين حنننافظ محمنننو  بنننن أحمننند بنننن هللا عيننند اليركنننات أبنننو: ،المؤل ُالتنوينننل وحقنننا   التنزينننل مننندار أ النسنننف  تفسنننير .6

 : بيروت،الطبع  الطي ، الكلم  ار: مستو،الناشر  ي  الدين محي : له وقدم بديوي،راجعه عل  يوس : أحا يثه وخرع ،حققهُهن710
 هللا عيد بن شكري  محمو  المعال  أبو: المثان ،المؤل  والسب  العظيم القرآ  تفسير ف  المعان  رو : ،الكتاب األلوس   –  المعان   رو   .7
 بيروت. – العرب  التراث إحياء  ار: ،الناشرُ هن1342: المتوفىأ األلوس  الثناء أب  بن محمد بن
 عيند: ،المحق ُهنن597: المتنوفىأ الجنوزي  محمند بنن علن  بنن النرحمن عيند الفنرع أبنو الندين جما : المؤل   التفسير،  علم  ف   المسير  زا  .8

 هن. 1422 - األولى: بيروت،الطبع  – العرب  الكتاب  ار المهدي، الرزا 
 محمند الحكنيم عيند: ،المحق ُهن852 تأ العسقالن  حجر بن أحمد بن محمد بن عل  بن  أحمد  الفضل  أبو  األسباب،  بيا   ف   العجاب  .9

 .الجوزي  ابن  ار  األنيس،
: تحقين ُم 1424 - 1362=  هن 827 - 763أ الدمامين  عمر بن بكر أب  بن الدين بدر محمد  الفوا د     تسهيل  على  الفرا د  علي  .10

 .م 1983 - هن 1403 ،1المفدى   محمد بن الرحمن عيد بن محمد الدكتور
  مشننن ، - الطيننن  الكلنننم  ار كثينننر، ابنننن  ار ،ُهنننن1250 تأ اليمنننن  الشنننوكان  هللا عيننند بنننن محمننند بنننن علننن  بنننن محمننند القننندير، فنننت  .11

 هن. 1414 - األولى: بيروت،الطبع 
  - هن 1424 ،1 -القاهرة – العرب  الييا   ار  ُهن1430 تأ سالم محمد إبراهيم القراءات محمد وجم  تنصيل ف  الدهر فريدة .12
 الواضن   ار: سنا  الناشنر بصنيري  -الشنيخ - الكييس  عمر  : له سا  قدم مقارن  حليم  تحليلي   راس  وحفص ور  روايتا  القراءات .13

 م. 2014 - هن ،1435 1اإلمارات   –
هنننُالمحق :   مهنندي المخزومنن ،   170 تكتنناب العننين، أبننو عينند الننرحمن الخليننل بننن أحمنند بننن عمننرو بننن تمننيم الفراهينندي البصننري أ .14

 .إبراهيم السامرا    ار ومكتب  الهال 
 بيروت. - صا ر الفضل ، ار أبو الدين جما  المصري  االفريق  منظور بن مكرم بن محمدُ صا ر.  أ العرب لسا  .15
  همحمد السسق  هللا عيد أبو الرسو ، أحا ي  من األصو  تاع برنامج:  الكتاب القاسم ،مصدر الدين جما  محمد التنويل، محاسن .16
 أبننو األندلسنن  عطينن  بننن غالنن  بننن الحنن  عينند: المؤلنن ُ العلمينن .  ُ أعطينن  ابننن تفسننيرأ العزيننز الكتنناب تفسننير فنن  الننوجيز المحننرر .17

 .العلمي  الكت   ار: محمد الناشر الشاف  عيد السالم عيد: المحق  محمد،
 الخرا . محمد بن أحمد.  .أ:  القرآ ، المؤل  إعراب ُمشك ل  .18
ل بييننا  العالقننات بننين ألفننا  القننرآ  الكننريم بنصننواتها وبننين معانيهنناُ  . محمنند  .19 المعجننم االشننتقاق  المؤصننل أللفننا  القننرآ  الكننريم أمؤصنن 

 .م 2010، 1 -القاهرة  –حسن حسن جيل الناشر: مكتب  اآل اب 
  1429، 1 ساعدة فري  عمل عالم الكت  هنُ بم424 تمعجم اللغ  العربي  المعاصرة، المؤل :   أحمد مختار عيد الحميد عمر أ .20
عمنننا   -مقننندمات فننن  علنننم القنننراءات محمننند أحمننند مفلننن  القضننناة، أحمننند خالننند شنننكري، محمننند خالننند منصنننور أمعاصنننرُ  ار عمنننار  .21

 .م 2001 -هن  1422 1 أاألر  ُ
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مر بنن قاسنم بنن محمند بنن علن  المؤل : ع موجز ف  ياءات اإلضاف  بالسور -المكرر ف  ما تواتر من القراءات السب  وتحرر ويليه  .22
ار الشننافع  المصننري أ األنصنناري أبننو حفننص هنننالمحق : أحمنند محمننو  عينند السننمي  الشننافع  الحفيننا  ا ار الكتنن  938 تسننراع النندين النشنن 

 .1م: 2001 -هن  1422، 1 -بيروت  –العلمي  
 نحننننو تأ الشننننافع  المصننننري  األشننننمون  الكننننريم عينننند بننننن محمنننند بننننن الكننننريم عينننند بننننن واالبتننننداء أحمنننند الوقنننن  بيننننا  فنننن  الهنننندى منننننار .23

 .2008 -مصر القاهرة، - الحدي   ار: الطرهون  الناشر الرحيم عيد: المحق ُهن1100
هن   1412،  4هنُ مكتب  السوا ي للتوزي   1403الواف  ف  شر  الشاطيي  ف  القراءات السب : عيد الفتا  بن عيد الغن  القاض  أت  .24

 .م 2001 -هن  1422، 1 -بيروت  –حفص، المصري  م عمر األنصاري أبو1992 -
 هوامش البحث

 

 .  99سورة آ  عمرا : اآلي   -1ُأ
المخزومن ،   هنُالمحق :   مهدي 170أبو عيد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري أالمتوفى:   كتاب العين،  -2ُأ

 .7/80:إبراهيم السامرا   الناشر:  ار ومكتب  الهال 
ل بييا  العالقات بين ألفا  القرآ  الكريم بنصواتها وبين معانيهاُ  . محمد حس -3ُأ ن المعجم االشتقاق  المؤصل أللفا  القرآ  الكريم أمؤص 

 .2/1201م:  2010، 1 –القاهرة  –حسن جيل الناشر: مكتب  اآل اب 
ُ بمساعدة فرين  عمنل الناشنر: عنالم الكتن  الطبعن : األولنى، هن424 تمعجم اللغ  العربي  المعاصرة،   أحمد مختار عيد الحميد عمر أ-4ُأ

 .2/1276:م 2008 -هن  1429
 .3/184كتاب العين: -5ُأ
 .1/62الخرا : محمد بن أحمد.  .أ:  القرآ ، المؤل  إعراب ُمشك ل -6ُأ
 أبنو األندلسن  عطين  بنن غالن  بن الح  عيد: المؤل ُ العلمي .  ُ أعطي  ابن تفسيرأ العزيز الكتاب  تفسير  ف   الوجيز  المحرر  ينظر:-7ُأ

 .4/529:العلمي  الكت   ار: الناشر محمد ، الشاف  عيد السالم عيد: المحق  محمد،
 - صا ر  ار: الناشر  الفضل  أبو الدين جما  المصري  االفريق  منظور بن مكرم بن محمد: المؤل ُ صا ر.  أ العرب  لسا  ينظر:-8ُأ

 .8/252،الجام  ألحكام القرآ :4/28، الكشاف:2/332بيروت:
 .  99سورة آ  عمرا : اآلي   -9ُأ
 عيد: ،المحق ُهن852: المتوفىأ العسقالن  حجر بن أحمد بن محمد بن عل  بن أحمد  الفضل  أبو:  األسباب المؤل   بيا   ف   العجاب-10ُأ

 .2/723:الجوزي  ابن  ار: األنيس،الناشر محمد الحكيم
 موجز ف  ياءات اإلضاف  بالسور -المكرر ف  ما تواتر من القراءات السب  وتحرر ويليه  -11ُأ

ار الشننافع  المصننري أالمتننوفى:  هنننالمحق : أحمنند 938المؤلنن : عمننر بننن قاسننم بننن محمنند بننن علنن  األنصنناري أبننو حفننص، سننراع النندين النشنن 
 .1/226م: 2001 -هن  1422الطبع : األولى، -بيروت  –الكت  العلمي  محمو  عيد السمي  الشافع  الحفيا  الناشر:  ار 

 -مقدمات ف  علم القراءات المؤل : محمد أحمد مفل  القضاة، أحمد خالد شنكري، محمند خالند منصنور أمعاصرُالناشنر:  ار عمنار   -12ُأ
 .1/151م: 2001 -هن  1422عما  أاألر  ُالطبع : األولى، 

، 4هننُالناشر: مكتبن  السنوا ي للتوزينن   1403يي  فن  القنراءات السنب : عيند الفتننا  بنن عيند الغنن  القاضن  أت النواف  فن  شنر  الشناط-13ُأ
 .1/226:1/310م: 2001 -هن  1422الطبع : األولى، -بيروت  –م المؤل : عمر األنصاري أبو حفص، المصري 1992 -هن  1412

 .1سورة الكه : اآلي  -14ُأ
 .1/337ات:ينظر: النشر ف  القراء -15ُأ
-القناهرة – العربن  اليينا   ار: الناشرُهنن1430: المتنوفىأ سنالم محمند إبنراهيم محمد: القراءات المؤل   وجم   تنصيل  ف   الدهر  فريدة  -16ُأ

 .2/403م: 2003 - هن 1424 األولى،: الطبع 
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: المتنوفىأ الشنافع  المصنري  األشنمون  الكنريم عيند بنن محمند بنن الكنريم عيند بنن أحمند: واالبتداء المؤل   الوق   بيا   ف   الهدى  منار  -17ُأ
 .2008:1/152: النشر عام-مصر القاهرة، - الحدي   ار: الطرهون  الناشر الرحيم عيد: المحق ُهن1100 نحو

  ار: الناشنرسنا   بصنيري  /الشنيخ - الكييسن  عمنر  : لنه سنا  قندم حليم : مقارن  المؤل  تحليلي   راس  وحفص  ور   روايتا  القراءات-18ُأ
 .1/258م: 2014 - هن 1435 األولى،: اإلمارات الطبع  – الواض 

ي ن ك   الميدان  الدمشق  أالمتوفى: ينظر:   -19ُأ هننُالناشر:  ار القلنم،  مشن ، الندار 1425اليالغ  العربي ، المؤل : عيد الرحمن بن حسن ح 
 .2/359،م1996 -هن  1416الطبع : األولى،  الشامي ، بيروت

 .9/359المصدر نفسه: -20ُأ
هننننُالناشر :  ار اإلرشنننا  للشننن و  403إعنننراب القنننرآ  وبياننننه المؤلننن  : محيننن  الننندين بنننن أحمننند مصنننطفى  رويننن  أالمتنننوفى :  ينظنننر: -21ُأ

 .2/6:هن 1415بيروتُالطبع  : الرابع  ،  -   مش -بيروتُ ، أ  ار ابن كثير  - مش   -سوري  ، أ ار اليمام   -حمص  -الجامعي  
 .1/62:مشكل اعراب القرآ  -22ُأ
 1424 - 1362=  هننن 827 - 763أ النندمامين  عمننر بننن بكننر أبنن  بننن النندين بنندر محمنند: الفوا نند المؤلنن  تسننهيل علننى الفرا نند علينن -23ُأ
 .2/267:م 1983 - هن 1403 األولى،: المفدى الطبع  محمد بن الرحمن عيد بن محمد الدكتور:  تحقي ُم
 .1/161مشكل اعراب القرا :-24ُأ
 .1/255المصدر نفسه:-25ُأ
 .1/162مشكل اعراب القرا :-26ُأ
 .5/70ُ هن 745 تأ الغرناط  حيا  ألب ُ المحي  البحرأ من مستالًّ  القرآ  إعراب هو» المحي  البحر تفسير من المحي  اإلعراب-27ُأ

 المحيميد جاسم ياسين.  : المؤل 
 .1/684 طنطاوي، سيد محمد الوسي ، التفسير -28ُأ
 السسنق  هللا عيند أبنو الرسنو ، أحا ي  من األصو  تاع برنامج:  الكتاب القاسم ، مصدر الدين جما  محمد التنويل، محاسن  ينظر:  -29ُأ

 .1/99األلخاس ، همحمد
 .  99سورة آ  عمرا : اآلي   -30ُأ
 عيند: المحق ،ُهنن597: المتنوفىأ الجوزي  محمد بن عل  بن الرحمن عيد الفرع أبو الدين جما : المؤل ،  التفسير  علم  ف   المسير  زا   -31ُأ

 .1/309:هن 1422 - األولى: الطبع ،بيروت – العرب  الكتاب  ار ،المهدي الرزا 
: المتنننننوفىأ الييضننننناوي  الشنننننيرازي  محمننننند بنننننن عمنننننر بنننننن هللا عيننننند سنننننعيد أبنننننو الننننندين ناصنننننر: التنوينننننل،المؤل  وأسنننننرار التنزينننننل أننننننوار -32ُأ

 .1/30هن: 1418 - األولى: بيروت،الطبع  – العرب  التراث إحياء  ار: المرعشل ،الناشر الرحمن عيد محمد: ،المحق ُهن685
: المتننوفىأ النسننف  النندين حننافظ محمننو  بننن أحمنند بننن هللا عينند اليركننات أبننو: ،المؤل ُالتنويننل وحقننا   التنزيننل منندار أ النسننف  تفسننير -33ُأ

 األولنى،: بيروت،الطبعن  الطين ، الكلم  ار: مستو،الناشر  ي  الدين محي : له وقدم بديوي،راجعه عل  يوس : أحا يثه  وخرع  ،حققهُهن710
 .1/278م: 1998 - هن 1419

: المتننننوفىأ الغرننننناط  الكلينننن  جننننزي  ابننننن هللا، عينننند بننننن محمنننند بننننن أحمنننند بننننن محمنننند القاسننننم، أبننننو: المؤلنننن ، التنزيننننل لعلننننوم التسننننهيل -34ُأ
 .1/161:هن 1416 - األولى: الطبع ،بيروت - األرقم أب  بن األرقم  ار شرك : الناشر،الخالدي هللا عيد الدكتور: المحق ،ُهن741

  مشن ، - الطين  الكلنم  ار كثينر، ابن  ار: الناشر،ُهن1250 تأ اليمن  الشوكان  هللا عيد بن محمد  بن  عل   بن  محمد  ،القدير  فت   -35ُأ
 .1/420:هن 1414 - األولى: الطبع ،بيروت

 عيند بنن شنكري  محمنو  المعنال  أبنو: المؤل ،المثنان  والسنب  العظنيم القنرآ  تفسير ف  المعان  رو :  الكتاب،  األلوس   –  المعان   رو   -36ُأ
 .4/15:بيروت – العرب  التراث إحياء  ار: الناشر،ُ هن1342: المتوفىأ األلوس  الثناء أب  بن محمد بن هللا


