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 ملخص

 
د صفاته يكتأ مثلقضايا ، ال بعضلأسلوب التوكيد يف القرآن الكرمي يف التفسري  مَ دِ خْ تُ سْ اُ 

حني و حني يدعو للعبادات، و يؤكد حني يدعو للعقائد ، و د حني يَِعُد أو يـُْوِعُد ، تعاىل ، يؤكّ 
سيكون الرتكيز يف لذا، شّك.  يؤكدها سواء كانت خربًا حمل إنكار أوو يدعو للمعامالت ، 

توكيد من  الاآليات اليت ورد فيها  سورة الفاحتة من خالل دراسةهذه الدراسة العلمية على 
على أوجه االتفاق واالختالف  للوقوفوذلك  ،كتب التفسري القدمية واحلديثة وبيان معانيها

 .للعلماء والباحثني فالقرآن الكرمي كان والزال قبلةً اخلالصة منها. بيان ومناقشة األقوال مث 
 

 عاين.يان املب، و وأساليب التوكيد، صيغ حية:استفتاكلمات    
 

 مقدمة 

ــي  يفاســتعمال التوكيــد بصــوره املختلفــة يف القــرآن الكــرمي ، ويكــون دوره  رُ ثـُــكْ يَ  َتلقِّ
ُ
إزالــة الشــّك واإلنكــار مــن امل

تفســري قضــايا ب التوكيــد يف القــرآن الكــرمي يف حــني يكــون شــاكاً  أو ُمنِكــراً ، ويهــدف اســتخدام صــيغ وأســالي
وحــــني يــــدعو  ، يؤكــــد حــــني يــــدعو للعبــــادات ، وحــــني يــــدعو للعقائــــدو معيـََّنــــة فالتوكيــــد يؤكــــد صــــفاته تعــــاىل، 

 هو حمّل شّك أو إنكار.وكما يؤكَّد كّل خرب  ،للمعامالت
 
 

 )abdulloh@usim.edu.my( نيالي. –القرآن والسنة، جامعة العلوم اإلسالمية املاليزية ة يف قسم التفسري وعلومه،  كلية  دراسات ادكتور  1
 )idi.hamdi@kuis.edu.my( باجني. -مركز الدراسات العامة، الكلية اجلامعية اإلسالمية العاملية بسالجنورة، يف قسم اللغ احملاضر 2
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 -سورة الفاتحة :
 

 التفسير اإلجمالي لآلية:
 .3ِبْسِم اللَِّه الرَّْحَمِن الرَِّحيمِ   :قوله تعاىل•

جند أن سورة الفاحتة وهي سبع آيات باتفاق ، وسبع وعشـرون كلمـة ومائـة وأربعـون حرفـا. اختلـف العلمـاء يف نزوهلـا 
العلمــاء. وقيــل نزلــت باملدينــة وهــو قــول جماهــد. وقيــل نزلــت مــرتني مــرة مبكــة ومــرة وهــو قــول أكثــر 4 فقيــل نزلــت مبكــة

 .5باملدينة وسبب ذلك التنبيه على شرفها وفضلها
 -نبدأ بالبسملة هل هي آية من الفاحتة أم ال ؟ فيه أقوال:

اتفـق النـاس علـى  ،  الـرَّْمحَِن الـرَِّحيمِ ِبْسـِم اللَّـِه قولـه تعـاىل:قال ابـن العـريب يف تفسـري األحكـام القـرآن: يف  -
أ�ا آية من كتاب اهللا تعاىل يف سورة النمل ، واختلفوا يف كو�ا يف أول كل سورة ، فقال مالك وأبو حنيفة : ليسـت 

 -رضـي اهللا عنـه  -. واسـتدلُّوا بقـول : أنـس بـن مالـك6يف أوائل السور بآيـة ، وإمنـا هـي اسـتفتاح لـيعلم هبـا مبتـدؤها
 أنه قال :

فلم يسمعنا قراءة بسـم اهللا الـرمحن الـرحيم وصـلى بنـا أبـو بكـر  -صلى اهللا عليه وسلم  –" كان يصلى بنا رسول اهللا 
 .7" وعمر فلم نسمعها منهما

، قوًال واحداً ؛ وهل تكون آية يف أول كل سورة ؟ اختلف قولـه يف ذلـك 8وقال الشافعي : هي آية يف أول الفاحتة -
؛ فأما القدر الذي يتعلق باخلالف من قسم التوحيد والنظر يف القـرآن وطريـق إثباتـه قرآنـا ، ووجـه اخـتالف املسـلمني 

وددنــــا أن هــــذه اآليــــة منــــه ، فقــــد اســــتوفيناه يف كتــــب األصــــول ، وأشــــرنا إىل بيانــــه يف مســــائل اخلــــالف ، و يف 
 .9الشافعي مل يتكلم يف هذه املسألة ، فكل مسألة له فيها إشكال عظيم

.1سورة الفاحتة : اآلية 3
.181 /5 ،بريوت –دار الفكر  ،1، ط/معجم البلدان  . ب. ت،ياقوت بن عبد اهللا احلموي أبو عبد اهللاأشرف بقعة يف األرض وهبا بيت اهللا احلرام ، أنظر:   هي4
.1/15 ، لبنان –بريوت  -دار الفكر  ، للخازن ، ب التأويل في معاني التنزيلبا. م1979. عالء الدين علي بن حممد بن إبراهيم 5
دارالكتب العلمية،  ، 3ط/ منشورات ، حممد على بيضوت ،، وعلق عليه :حممد عبد القادر عطا ، أحكام القرآنم. 2003. مد بن عبد اهللا املعروف بابن العريبحم6

.1/45 ،دار الفكر العريب، القاهرة، زهرة التفاسير، ب. ت،  حممد أبو زهرة،  بتصرف،  1/2 ،لبنان –بريوت 
حلب ،  –مكتب املطبوعات اإلسالمية ، 3، ط/حتقيق : عبدالفتاح أبو غدة م.1986 .أمحد بن شعيب أبو عبد الرمحن النسائي ، في سنن النسائيجه النسائي ، أخر 7

.صحيح اإلسناد،  906، رقم 2/134باب ترك اجلهر ببسم اهللا الرمحن الرحيم، 
: ، بتصرف يسري، وانظر 1/8 ، لبنان -داراحياء الرتاث العريب ، بريوت، 1ط/ ، السليم إلى مزايا الكتاب الكريمإرشاد العقل م. 1983. حممد بن حممد العمادي8

.1/21 ،لبنان –دارالفكر ، بريوت  ، مجمع البيان في تفسير القرآن م.1994 .أبو علي الفضيل بن احلسن الطربسيالشيخ 
.1/45،  ، اإلمام أبو زهرة ، زهرة التفاسير بتصرف،  1/2 ، البن العريب ، أحكام القرآن9
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شــرط يف صــحة الصــالة عنــدنا ، وعنــد  10 فائــدة اخلــالف : يف ذلــك الــذي يتعلــق باألحكــام أن قــراءة الفاحتــة
أيب هريــرة ، قــال : " قــال رســول الشــافعي واجــب يف الصــالة ، وأنــا أرجــح قــول الشــافعي ألنــه اســتدّل حبــديث 

،  ِبْسـِم اللَّـِه الـرَّْمحَِن الـرَِّحيمِ   َسْبُع آيَاٍت أُوالُهـنَّ اهللا صلى اهللا عليه وسلم : " احلمد ِهللا ربِّ الَعاَلمني 
 أنس رضي اهللا عنه.، وهو أرجح من حديث 11 "  وهي أُمُّ اْلُقْرآنِ  َوِهَي السَّْبُع اْلَمثَاِين َوِهَي فَاِحتَُة اْلِكَتابِ 

يف الوجـوب عنـد مـن  بسـم اهللا الـرمحن الـرحيم  خالفا أليب حنيفة حيث يقول : إ�ـا مسـتحبة ، فتـدخل  
 .12يراه ، أو يف االستحباب

ـــه تعـــاىل - ـــرَِّحيمِ  : تكلـــم اإلمـــام القـــرطيب يف معـــىن قول ـــرَّْمحَِن ال قســـم مـــن قـــائال (   ِبْســـِم اللَّـــِه ال
رأس كـــــل ســــورة ، يقســــم لعبــــاده إن هـــــذا الــــذي وضــــعت لكــــم يـــــا عبــــادي يف هــــذه الســـــورة ربنــــا أنزلــــه عنــــد 

ِبْســـــِم اللَّـــــِه   حـــــق ، وإين أيف لكـــــم جبميـــــع مـــــا ضـــــمنت يف هـــــذه الســـــورة مـــــن وعـــــدي ولطفـــــي وبــــــري. و
ـــــرَِّحيمِ  ـــــرَّْمحَِن ال ـــــى هـــــذه األمـــــة خصوصـــــاً بعـــــد ســـــليمان عليـــــه   ال ـــــا وعل ـــــه اهللا تعـــــاىل يف كتابن ممّـــــا أنزل

 .13 )مالسال
وســّن للعبــد أن يـَُقــوَل بســم اهللا . عنــد األكــل والشــرب ، ولــبس الثــوب . وعنــد دخــول املســجد  : وقــال أيضــا

 -عــن أيب هريــرة قــال قــال رســول اهللاواخلــروج منــه ، وعنــد الركــوب . وعنــد كــل أمــر ذى بــال ألنــه ورد حــديث 
         .14عز و جل فهو أبرت أو قال أقطع : كل كالم أو أمر ذي بال ال يفتح بذكر اهللا-صلى اهللا عليه و سلم 

باء اجلر تأيت ملعان : لإللصاق ، واالسـتعانة ، والقسـم ، والسـبب ، واحلـال أبو حيان يف تفسري اآلية (  قال -
، والظرفيـــــة ، والنقـــــل . فاإللصـــــاق : حقيقـــــة مســـــحت برأســـــي ، وجمـــــازاً مـــــررت بزيـــــد . واالســـــتعانة : ذحبـــــت 

القسم : باللّـه لقـد قـام. واحلـال :  .15  ...فَِبظُْلٍم ِمَن الَِّذيَن َهاُدوا َحرَّْمَنا َعَلْيِهْم    بالسكني . والسبب :
 جاء زيد بثيابه. والظرفية : زيد بالبصرة. والنقل : قمت بزيد. وتأيت " الباء" زائدة للتوكيد :

. اهللا عبد أبو البخاري، املغرية بن إبراهيم بن إمساعيل بن حممد ) أخرجه البخاري يف الصحيح ،ال صالة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتابصلى اهللا عليه وسلم ( –قال النيب 10
. 756، رقم احلديث  1/193 ،القاهرة – الشعب دار، 1ط كتاب بدء الوحي ،  م. 1987

ن بسيوين زعلول ، حممد علي ، حتقيق : أيب هاجر حممد السعيد ب شعب اإليمان  .م2000 .أبو بكر أمحد بن احلسني بن علي البيهقي أخرجه البيهقي ،11
.، وهو صحيح738،  رقم احلديث  1/336لبنان ،  –بريوت -دارالكتب العلمية ،1ط/ ،  باب ختصيص فاحتة الكتاب بالذكر،بيضون

.1/2 ، البن العريب ، أحكام القرآن12
دار عامل الكتب ، الرياض ، اململكة ، 1ط/حتقيق : مسري البخاري ،  ، جامع ألحكام القرآنلا م. 2003 .حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح القرطيب أبو عبد اهللا13

.1/91 ،العربية السعودية
، عادل مرشد ، وآخرون -احملقق : شعيب األرنؤوط  ،مسند اإلمام أحمد بن حنبل .م 2001 أمحد بن حنبل أبو عبداهللا الشيباين ،أخرجه أمحد بن حنبل يف سنده ، 14

  .، إسناده ضعيف8697رقم احلديث ، مؤسسة الرسالة 
.160سورة النساء ، اآلية 15
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 .  16 َشرِْبَن ِمبَاِء الَبْحرِ 
 .17والبدل : فليت يل هبم قوما أي بدهلم 

 .18التكرار يف الوصف ، ويكون إما لتعظيم املوصوف ، أو للتأكيد، ليتقرر يف النفسقال: ابن سيده :  -
 ويف بيان معىن اآلية قال القرطيب : -

ويف اآليـــة ( جيـــوز أن يكــــون مجـــع بينهمــــا للتوكيـــد، ويف التوكيــــد أعظـــم الفائــــدة، وهـــو كثــــري يف كـــالم العــــرب ، 
: إنــه تفضــل بعــد تفضــل ، وإنعــام بعــد 19والفائــدة يف ذلــك مــا قالــه حممــد بــن يزيــدويســتغين عــن االستشــهاد ، 

 .20 إنعام ، وتقوية ملطامع الراغبني ، ووعد ال خييب آِمُله)
االســـتدالل مـــن طريـــق خـــر يـــراه األكمـــل واألوىل ، حيـــث يقـــول ( آوقـــد ذهـــب العالمـــة ابـــن عاشـــور إىل رأي 
عاة قـول القـائلني بـأن البسـملة آيـة مـن سـورة الفاحتـة خاصـة، وذلـك االستعمال العريب فيأيت القول فيه على مرا

يف كــالم غــري طويــل لــيس بينهمــا فصــل كثــري وذلــك ممــا ال   الــرَّْمحَِن الــرَِّحيمِ  يوجـب أن يتكــرر لفظــان ومهــا 
حيمــد يف بــاب البالغــة، وهــذا االســتدالل نقلــه اإلمــام الــرازي يف تفســريه وأجــاب عنــه بقولــه: إن التكــرار ألجــل 
التأكيــد كثــري يف القــرآن وإن تأكيــد كونــه تعــاىل رمحانــا رحيمــا مــن أعظــم املهمــات. ودفــع ابــن عاشــور جــواب 

احتـة ال مناسـبة هلـا بـأغراض التكريـر وال سـيما التوكيـد ألنـه ال منكـر لكونـه تعـاىل رمحانـا رحيمـا ، الرازي بأن الف
وألن شـأن التوكيـد اللفظـي أن يقـرتن فيـه اللفظـان بـال فصــل فتعـني أنـه تكريـر اللفـظ يف الكـالم لوجـود مقتضــى 

مـا بـني املكـرََّرْين بـُْعـداً يُقصـيه  التعبري عن مدلوله بطريـق االسـم الظـاهر دون الضـمري، وذلـك مشـروط بـأن يبعـد
عن السمع، وقد علمَت أ�م عدوا يف فصاحة الكالم خلوصه من كثـرة التكريـر ، والقـرُب بـني الـرمحن والـرحيم 

 .21 حني كررا مينع ذلك

حتقيق : حممد نبيل طريفي/اميل بديع اليعقوب  خزانة األدب ولب لباب لسان العرب،  م.1998. هذا صدر بيت أليب ذؤيب اهلذيل ، أنظر : عبد القادر البغدادي 16
.424ص:،  دمشق – القلم دار ،1ط/ ، سر صناعة اإلعراب، يب الفتح عثمان بن جين أ،  7/97 ، بريوت –، دار الكتب العلمية 

دراسة وحتقيق وتعليق الشيخ عادل أمحد عبد املوجود ، الشيخ علي حممد معرض ،  ،  البحر المحيطم.2001حممد بن يوسف الشهري بأيب حيان األندلسي. 17
. بتصرف يسري.1/27 ، لبنان -دار الكتب العلمية ، بريوت، 1ط/واألخرون ، منشورات حممد علي بيضوت ، 

.1/3 د.ط،،  إعراب القرآن ب.ت.. علي بن إمساعيل بن سيده18
ارفا بعلومه ومجيع ما هو أبو عبد اهللا حممد بن يزيد بن ماجه الربعي بالوالء القزويين احلافظ املشهور، مصنف كتاب السنن يف احلديث؛ كان إماما يف احلديث ع19

القرآن الكرمي وتاريخ مليح، وكانت والدته سنة تسع ومائتني. وتويف يوم االثنني،  يتعلق به، ارحتل إىل العراق والبصرة والكوفة وبغداد ومكة والشام ومصر ، وله تفسري
حتقيق: ،  وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان م.1998 .أبو العباس ابن خلكان ودفن يوم الثالثاء، لثمان بقني من شهر رمضان سنة ثالث وسبعني ومائتني، أنظر :

.4/279 ،دار الكتب العلمية ، بريوت، لبنان، 1ط/يل، يوسف علي الطويل ، مرمي قاسم الطو 
، باختصار.1/105القرطيب ،  الجامع ألحكام القرآن20
، بتصرف يسري. 1/139 ،لبنان – بريوت العريب، التاريخ مؤسسة، 1ط/ ، التحرير والتنوير م.2000.  حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر بن عاشور التونسي21
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 إمنـا. 23حبيـب بـن قاسـم كـّرر للتوكيـد ، وقـال إمنـا.22عيسـى بـن علـي قال  قولني : تكرارأن يف ال: واخلالصة
 .24الرحيم الرمحن ألنه هللا احلمد وجب املعىن ألنّ  كّرر

ـــيت ذهـــب إليهـــا املفســـرون يف معـــىنمـــن : مـــن هـــذا نقـــول ِبْســـِم اللَّـــِه الـــرَّْمحَِن  "خالصـــة ومضـــمون األقـــوال ال
 توكيـدي شـكل يف يكـون أن إال أخـرى، لغويـة بصـورة يتحصـل أن ميكـن سـياقي ال معـىن وهـو "الـرَِّحيمِ 
معنـوي  فـرق وجود يعين مما خمتلفتني بصيغتني الرمحة من مشتقتني صفتني بني لفظية خالل مشاكلة من حيدث
 وهو ما تقرر عندهم. واحدة صفة تأكيد وليس جملرد بينهما

رى أنـــه القـــول الـــراجح ، واألوىل بالصــواب إلمجـــاعهم ، واتفـــاقهم يف ذلـــك ســوى ابـــن ســـيدة الـــذي قـــال إن نــو 
 ، احتمل على معىن تأكيد. التكرار يف الوصف ، وليتقرر يف النفس التفسري األكمل هو

يِن (3) الرَّْمحَِن الرَِّحيِم (2احلَْْمُد لِلَِّه َربِّ اْلَعاَلِمَني ( قوله تعاىل :•  . 25   )4) َماِلِك يـَْوِم الدِّ
 ويف نفسه، على اهللا به أثىن ثناء :احلمد  ) احلَْْمُد لِلَِّه َربِّ اْلَعاَلِمنيَ  (قوله تعاىل:  قال الطربي يف بيان معىن -

 مـن اجلـنس السـتغراق " احلَْْمـدُ " يف والـالم واأللـف احلَْْمـُد لِلَّـِه َربِّ قولـوا :أي عليـه، يثنـوا أن عبـاده ضمنه أمـر
 شـبه  ال الـذي السـيد  :الـرب خْلـق، كل شيء ، ويعبده كل يَأهله الذي هو "  لِلَّهِ " اجلاللة ولفظ احملامد،

 .واألمر اخللق له الذي واملالك نعمه، من عليهم أسبغ مبا أمر خلقه واملصلح سؤدده ،  يف مثل وال له،
والعامل اسم ألصناف األمم ، وكل صنف منها عاَملٌ، وأهل كل قـَْرن من كل صـنف منهـا عـامل : "   اْلَعاَلِمنيَ و "

عـاملُ ذلـك الزمـان. واجلـنُّ عـامل، وكـذلك سـائر ذلك القرن وذلك الزمـان. فـاإلنس عـاَمل، وكـل أهـل زمـان مـنهم 
 .26 أجناس اخللق

 الـذين بـاملؤمنني اآلخـرة يف والـرحيم الـنعم ، مـن علـيهم ميـن مبـا الـدنيا يف خلقـه جبميـع نارمحـ: "الـرَّْمحَِن الـرَِّحيمِ "
  .27 دينه اتبعوا

ة يف األدب يف عيسى بن علي بن عبد اهللا أبو احلسن الرماين  وكان يعرف أيضا باإلخشيدي وبالوراق ، وهو بالرماين أشهر؛ كان إماما يف العربية ، عالمعلي بن هو22
 واجملهول ، وغريها. أنظر : ، واملعلومالتفسري ، شرح أصول ابن السراج هـ ، له مؤلفات منها : 384، ومات سنة  ولد سنة ست وسبعني ومائتني،  طبقة الفارسي والسريايف

حتقيق: مصطفى عبد القادر عطا،  ، وتاريخ بغداد م.1997.  البغدادي اخلطيب،  181-2/180 د.ن،  ،حتقيق حممد أبو الفضل ، بغية الوعاة  .م1979. السيوطي
.2/16 ،دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، 1ط/
.2 2/25، بغية الوعاة، وذكره اإلمام السيوطي يف  يف الطبقة الرابعة من النحاة بالقريوان قاسم بن حبيب النحوي  ذكره الزبيدي23
حتقيق عبد القادر أمحد عطا ،  املسمى الربهان يف توجيه متشابه القرآن ملا فيه من احلجة والبيان القرآن في التكرار أسرار. د.ت. حممـود بن محزة بن نصر الكـرماين 24

 .20ص  : ق : أمحد عبدالتواب عوض ،  دار الفضيلة.، مراحعه وتعلي
.4-2سورة الفاحتة : اآلية 25
 ،مؤسسة الرسالة، 1ط/ حتقيق : أمحد حممد شاكر ، ، القرآن تأويل في البيان جامع م. 2000. حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب اآلملي، أبو جعفر الطربي26

. باختصار149 -137
. باختصار.149 -137، نفسه مرجع27

5

                                                           



THE e-JOURNAL OF SULTAN ALAUDDIN SULAIMAN  SHAH
عبداهلل صاحل Vol 2: Bil 1: Tahun 2015e-ISSN : 2289-8042

  ِين 28َماِلِك يـَْوِم الدِّ
 : يِن ). فبعضـهم يتلـوه (َملِـِك  كِ لِ ( مَ  قال أبو جعفر: القرَّاء خمتلفون يف تالوة يـَْوِم الدِّ

يِن) وبعضهم يتلوه يِن) بنصب الكاف يـَْوِم الدِّ  مجيع دون الدين خالصا يوم املْلك هللا أن :. أي(ماِلَك يـَْوِم الدِّ
 .29باألعمال واجملازاة احلساب املوضع هذا يف والدين خلقه ،

داللـة علـى إثبـات املعـاد واحلشـر واحلسـاب ،  )مالـك يـوم الـدين  ( ويف تلك املعىن يقول أبو حيان األندلسـي:
وملــا اتصــف تعــاىل بالرمحــة ، انبســط العبــد وغلــب عليــه الرجــاء ، فنبــه بصــفة امللــك أو املالــك ليكــون مــن عملــه 

 .30 على وجل ، وأن لعمله يوماً تظهر له فيه مثرته من خري وشر
 قال ابن عاشور رمحه اهللا عليه : -

يِن  (قولــه تعــاىل :  كالتأكيــد والتأكيــد خــالف األصــل وال داعــي إليــه هنــا، إال أن جيــاب بــأن   )َمالِــِك يـَــْوِم الــدِّ
العاملني ال يشمل إال عوامل الـدنيا ، فيحتـاج إىل بيـان أنـه ملـك اآلخـرة كمـا أنـه ملـك الـدنيا ، وإن كـان األكثـر 

الــذي دعـا صــاحب الكشــاف إىل االقتصـار علــى معــىن يف كـالم العــرب ورود الـرب مبعــىن امللــك والسـيد وذلــك 
الســيد وامللــك وجــوز فيــه وجهــي املصــدرية والصــفة، إال أن قرينــة املقــام قــد تصــرف عــن محــل اللفــظ علــى أكثــر 

 .31موارده إىل محله على ما دونه)
ينِ (   مجلــة رمحــه اهللا: أعلــم أن –قـال اإلمــام الطــربي   - احلَْْمــُد لِلَّــِه َربِّ (  :جلملــة توكيديــة ) َمالِــِك يـَــْوِم الــدِّ

 يوجـب اآلخـرة، دون الـدنيا يف ملكـه إيـاهم عـن نبـأ ) َربِّ اْلَعـاَلِمنيَ  (قولـه: أن ظـان ظـن فـإن )   اْلَعـاَلِمنيَ 
ينِ (  بقوله الدنيا يف إياهم مْلكه حنو على يف اآلخرة َملكهم من أنه نفسه عن بالنبأ ذلك وصلَ   َماِلِك يـَـْوِم الـدِّ

(َرّب الَعـاملني) نبـأ عـن ملكـه إيـاهم يف  أن قولـه يظـن أن ِلظـان جـاز لـو أنـه وذلـك وظـن خطـأ، أغفـلَ  فقـد )
الـدنيا دون اآلخـرة، يوجــُب وْصـَل ذلـك بالنبــأ عـن نفســه أنـه: َمـْن َمَلكهــم يف اآلخـرة علـى حنــو ِمْلكـه إيــاهم يف 

ينِ (   الدنيا بقوله (رّب  خطأ. وذلك أنه لو جـاز ِلظـاّن أْن يظـّن أن قولـهَفقد أغفَل وظنَّ  - )   َماِلِك يـَْوِم الدِّ
العــاملني) حمصــوٌر معنــاه علــى اخلــرب عــن ربوبِيَّــة عــامل الــدنيا ُدوَن عــامل اآلخــرة ، مــع عــدم الداللــة علــى أن َمعــىن 
ذلك كذلك يف ظاهر التنزيل ، أو يف خٍرب عن الرسول صلى اهللا عليـه وسـلم بـه منقـوٍل ، أو حبّجـة موجـودة يف 

َمالِــِك يـَــْوِم (عقــول ... كــان واضــًحا فســاد قــول مــن زعــم أّن تأويَلــُه: ربُّ عــاملَِ الــدنيا ُدون عــاملَِ اآلخــرة، وأّن امل
ينِ   .32 استحقَّ الوصَل به لُيعَلم أنه يف اآلخرة من ِمْلِكهم ورُبُوبيتهم مبثل الذي كان عليه يف الدنيا) )الدِّ

ْسَالمُ ( قوله تعاىل :28 يَن ِعْنَد اللَِّه اْإلِ . 19سورة آل عمران  : اآلية  )ِإنَّ الدِّ
. باختصار، املرجع السابق.149 -137،  تفسير الطبري29
.1/12، أليب حيان ،  البحر المحيط30
.1/164،  التحرير والتنوير31
.152-1/151، المرجع السابق،  جامع البيان في تأويل القرآن32
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إالّ ابـن عاشـور، فـال 33أقـوال أئمـة التفسـري  اإلمـام الطـربي جـاء متفقـاً مـعاملعـىن الـذي أورده ، وبّينـه أن : قـولن
ينِ (  تفاوت ، وال اختالف يف اجلملة   .) احلَْْمُد لِلَِّه َربِّ اْلَعاَلِمنيَ (  :جلملة توكيدية )   َماِلِك يـَْوِم الدِّ

ينِ (  الراجح  واألوىل بالصواب هو قول ابن جرير الطربي، ألن اجلملة أن القول  من هذا ميكن  َماِلِك يـَـْوِم الـدِّ
 ملعـىن التوكيـد علـى يـدل العـام بعـد اخلـاص وهـذا ذكـرأوىل )  احلَْْمـُد لِلَّـِه َربِّ اْلَعـاَلِمنيَ (  :جلملـة التأكيـد علـى )

 واهللا أعلم. السامع. نفس يف وتثبيته الكالم هنا تقرير التوكيد وغرض وأمهيته ، اخلاص
: لــك ) ِإيَّــاَك نـَْعبُــدُ  :(ال أبــو جعفــر الطــربي: يف تأويــل قولــهقــ . 34 ِإيَّــاَك نـَْعُبــُد َوِإيَّــاَك َنْســَتِعنيُ  : قولــه تعــاىل

 .35 اللهم َخنشُع ونَِذلُّ ونستكُني ، إقرارًا لك يا َربنا بالرُّبوبية ال لغريك
وهــو ضـــرب يف موضـــعني والتكـــرار مـــن ضــروب التوكيـــد قـــال حممـــود بـــن عبـــد )  هــذه اآليـــة فيهـــا تكـــرار ( إيـــاك

ــه ســبحانه وتعــاىل       ِإيَّــاَك نـَْعبُــُد َوِإيَّــاَك َنْســَتِعنيُ  قولــه تعــاىل ســبحانه وتعــاىل: .36 الــرحيم صــايف  كــّرر الّل
ِإيـَّاَك نـَْعبُـُد (ألنه لو حذفه يف الثاين لفاتت فائـدة التقـدمي وهـي قطـع االشـرتاك بـني العـاملني إذ لـو قـال:  )إيّاك(

إيّاك نعبد وإيّـاك نسـتعني أو إيّـاك نعبـد ونسـتعينك، وإنـه مل يقـل نسـتعينك مل يظهر أن التقدير  )ونستعني
 .37صر بني العاملنيمع أنه مفيد لقطع االشرتاك بني العاملني وذلك لكي يفيد احل

حبسب اختالف الفعلني ، فاحتـاج كـل واحـد منهمـا إىل تأكيـد  )إيَّاَك  (أبن عطية األندلسي  تكررت  ويقول

 .38واهتمام
ويف تفســـري التســـهيل لعلـــوم التنزيـــل خـــالف ابـــن جـــزي اإلمـــام ابـــن عطيـــة ، فنجـــد أن أبـــن جـــزي أورد أقـــواالً  -

إيــّاك يف املوضــعني مفعــول بالفعــل الــذي بعــده ، وإمنــا قــّدم «يف قولــه ختــالف مــا بيّنــه وبــني ابــن عطيــة ، وذلــك 
بـــد أن يعبـــد اهللا وحـــده ال ليفيـــد احلصـــر فـــإّن تقـــدمي املعمـــوالت يقتضـــي احلصـــر ، فاقتضـــى قـــول العبـــد إيـــاك نع

 .39»اعرتافاً بالعجز والفقر وأنَّا ال نستعني إالّ باهللا وحده )َوِإيَّاَك َنْسَتِعُني  (، واقتضى قوله : شريك له

دار الكتب ، 1ط/حتقيق عبد السالم ،  ،المحرر الوجيزيف تفسريه ( عبد احلق بن غالب بن عبد الرمحن بن متام بن عطية األندلسي  م.1993 :منهم : ابن عطية 33
حتقيق : الشخ عادل أمحد عبد املوجود  ،اللباب في علوم الكتابيف تفسريه (  عمر بن علي ابن عادل الدمشقي احلنبليوهو :  م.1998) ، وابن عادل 1/5 ،العلمية

روح يف تفسريه (  شهاب الدين حممود ابن عبد اهللا احلسيين اآللوسيوهو  هـ. 1415.  )، واأللوسي1/10 ،والشيخ  علي حممد معوض ، دار الكتب العلمية ـ بريوت
، وغري ذلك.) 1/77 ،دار الكتب العلمية ـ بريوت، المعاني

.5سورة الفاحتة : اآلية 34
.1/157الطربي ، أليب جعفر ،  جامع البيان في تأويل القرآن35
10سبق ترمجته ص : 36
. 1/27 دار الرشيد مؤسسة اإلميان ، دمشق، ، 4ط/ ، الجدول في إعراب القرآن هـ. 1418. مود بن عبد الرحيم صايفحم37
.1/76، البن عطية األندلسي  المحرر الوجيز38
،  دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، 1ط/حتقيق: حممد سامل هاشم، ،  التسهيل لعلوم التنزيل   م.1995.  حممد بن أمحد بن حممد بن جزي الكليب الغرناطي املالكي39
1/33.
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مــع  ) نـَْعبُــدُ ( علــى  ) َنْســَتِعنيُ ( يف االســتعانة دون أن يعطــف فعــل  ) ِإيَّــاكَ ( أعيــد لفــظ «يقــول ابــن عاشــور  -
يـَّـاَك إِ  (أ�مــا مقصــودان مجيعــا كمــا أنبــأ عنــه عطــف اجلملــة علــى اجلملــة ألن بــني احلصــرين فرقــا، فاحلصــر يف 

ــُد  ــُد َوِإيَّــاَك َنْســَتِعنيُ   حقيقــي واحلصــر يف )نـَْعُب ســتعني غــري اهللا تعــاىل  ادعــائي فــإن املســلم قــد ي     ِإيَّــاَك نـَْعُب
ِإنَّ اللَّـَه َشـِديُد  َوتـََعاَونُوا َعَلى اْلِربِّ َوالتـَّْقـَوى َوَال تـََعـاَونُوا َعلَـى اْإلِمثِْ َواْلُعـْدَواِن َواتـَُّقـوا اللَّـهَ   ـال تعاىل:كيف وقد ق

    اْلِعَقـــابِ 
 

ولكنـــه ال يســـتعني يف عظـــائم األمـــور إال بــــاهللا وال يعـــد االســـتعانة حقيقـــة إال االســـتعانة بــــاهللا  40
 .41تعاىل

، وُكـرر؛ لالهتمـام واحلصـر، أي: ال نعبـد إالَّ إيـَّاك، وال  )إيـاك  (: قدم املفعول وهـو 42ويف تفسري ابن كثري  -
 .43نتوكل إال عليك، وهذا هو كمال الطاعة. والدين يرجع كله إىل هذين املعنيني

) وأرجـح قـول ابـن عطيـة عـن قـول ابـن جـزي ألن ابـن عطيـة وافـق إيـاكاختلفت األقوال يف تفسـري قولـه تعـاىل (
 كما وافقهم ابن كثري.بقية املفسرين وخالفهم ابن جزي  

مفعــول مقــدم ، واألصــل يف الرتتيــب أن يــأيت حملــه بعــد الفعــل والفاعــل ، فالتقــدمي هنــا إفــادة  )إيــاك ( : والقــول
التأكيـد بأسـلوب احلصــر والقصـر، واحلصـر يفيــد إخـالص العبــادة هللا يف إيـاك نعبـد ؛ فمعنــاه ال نعبـد إالّ إيــاك، 

 ّز وجّل يف إياك نستعني. واحلصر يفيد إخالص االستعانة باهللا ع
: املعـــىن الـــذي أورده، وبّينـــه اإلمـــام ابـــن عطيـــة جـــاء متفقـــاً مـــع ابـــن جـــزي وحممـــود صـــايف، فـــال  لـــذا، نقـــول أن

 تفاوت، وال اختالف يف معىن إياك نعبد وإياك نستعني ، وحيمل على معىن التوكيد.
قـدم العبـادة علـى االسـتعانة مـع رحيم صـايف (ومن فوائد تقـدم عبـادة العبـد االسـتعانة مـا قالـه حممـود بـن عبـد الـ

أن االستعانة مقدمة، ألن العبد يستعني اللّـه علـى العبـادة ليعينـه عليهـا، وذلـك ألن الـواو ال تقتضـي الرتتيـب ، 
، اتفــق أبــو 44  )واالســتعانة هــي مثــرة العبــادة ، وألن تقــدمي الوســيلة قبــل طلــب احلاجــة ليســتوجبوا اإلجابــة إليهــا

  يف املعىن واملضمون لتفسري هذه اآلية .  46والفخر الرازي، 45 حيان

.2اآلية  : سورة املائدة 40
.1/186،  التحرير والتنوير41
حمدث ، مؤرخ ، مفسر ، فقيه ،  من  ، عمر بن كثري القرشي البصري الفقيه الشافعي احلافظ عماد الدين ابن اخلطيب شهاب الدين وكنيته أبو الفداءهو إمساعيل بن 42

د.ن، ،  طبقات الحفاظ، د.ت. سيوطيالهـ .  أنظر : 774تصانيفه : خمتصر علوم احلديث البن الصالح ، البداية والنهاية يف التاريخ ، توىف يف شهر شعبان بدمشق سنة 
 عمر،  حممد علي: حتقيق ، طبقات المفسرين م.1972. أمحد بن حممد األدنروي،   2/283،  معجم المؤلفين. د.ت. عمر رضا كحالة ،  1/112 ،موقع الوراق

.1/260 ،مطبعة االستقالل الكربى
.134/ 1 ، دار طيبة للنشر والتوزيع، 3ط/احملقق : سامي بن حممد سالمة ،   ،العظيم القرآن تفسير  م. 1999. إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي الدمشقي43
حّققه وخرج أحاديثه وفهرسها : سيد بن إبراهيم بن صادق ،  فتح القديرم. 1993. مد بن علي بن حممد الشوكاينحم، وانظر:  1/28، الجدول في إعراب القرآن44

.1/33، البن جزي  التسهيل لعلوم التنزيل،  1/25،  القاهرة –داراحلديث ، 1ط/بن عمران، 
.1/42، أليب حيان ،  البحر المحيط45
.1/199 ،دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، 1ط/ ، مفاتيح الغيب.م2000 .فخر الدين حممد بن عمر التميمي الرازي الشافعي46
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 قول:نوخالصة ما قررته اآلية من خالل ما أورده املفسرون من معىن ،  -
داب الـــدعاء حيـــث يقـــدم يف اآليـــة للداللـــة علـــى آ ) إيـــاك نعبـــد وإيـــاك نســـتعني( املقصـــود، واهلـــدف مـــن ذكـــر 

ومتجيــده . وزادت الســنة الصــالة علــى النــّىب [ صــلى اهللا عليــه الســائل بــني يــدى دعائــه محــد اهللا والثنــاء عليــه 
أن ال يعبـد غـري ربـه . وأن ال يسـتعينه إالّ وكـذلك التنبيـه علـى  وسلم ] ، مث يسـأل حاجتـه فإنـه يسـتجاب لـه .

 .47 هو سبحانه وتعاىل
تــت فائــدة التقــدمي وذلــك ألنــه لــو حذفــه يف الثــاين لفا ) إيّــاك( املقصــود واملــراد مــن تكــرار الّلــه ســبحانه وتعــاىل 
، وكـرر؛ لالهتمـام واحلصـر، أي: ال  )إيـاك  (وقدم املفعول وهو لكي يفيد احلصر بني العاملني وبعضهم قال: 

. وأرى: أن مجلــة تكــرار احلصــر هنــا حتمــل علــى نعبــد إال إيــاك، وال نتوكــل إال عليــك، وهــذا هــو كمــال الطاعــة
 معىن التوكيد.

.   48 الضَّالِّينَ َوَال   قوله تعاىل:•
ــالِّنيَ  :قــال البغــوي يف تفســري قولــه - ، عــن اهلــدى، وأصــل الضــالل اهلــالك 49 أي وغــري الضــالني َوَال الضَّ

، املــاء يف اللــنب إذا هلــك وغــاب. وغــري هاهنــا مبعــىن ال، وال مبعــىن غــري ولــذلك جــاز 50 والغيبوبــة، يقــال: ضــل
فإذا كان غري مبعىن سوى فال جيوز العطـف عليهـا بـال وال جيـوز العطف كما يقال: فالن غري حمسن وال جممل. 

يف الكالم: عندي سوى عبد اهللا وال زيد.
وقـرأ عمـر بـن اخلطــاب رضـي اهللا عنـه: صــراط مـن أنعمـت علــيهم غـري املغضـوب علــيهم وغـري الضـالني. وقيــل: 

 ، فقــال:51  يهــود بالغضــباملغضــوب علــيهم هــم اليهــود والضــالون: هــم النصــارى ألن اهللا تعــاىل حكــم علــى ال
 َِمْن َلَعَنُه اللَُّه َوَغِضَب َعَلْيه  52. 

 ويف فتح القدير يقول الشوكاين :

. 1/4،  مكتبة العلوم واحلكم، املدينة املنورة، 5ط/،  الكبير العلي لكالم أيسر التفاسير  م.2003. جابر بن موسى بن عبد القادر بن جابر أبوبكر اجلزائري 47
.7سورة الفاحتة :اآلية 48
. السلميحممد بن عيسى الرتمذي  ، يف سننه أخرجه الرتمذي» اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالل«عن عدي بن حامت عن النيب صّلى الّله عليه وسّلم قال : 49

.2954، رقم احلديث 5/204 ،بريوت  -حتقيق: أمحد حممد شاكر، دار إحياء الرتاث العريب باب سورة الفاحتة ، ب.ت.
، 1ط/حتقيق: عبد السالم حممد هارون،  م.1991 .أبو احلسني أمحد بن فارس بن زكريا،  مقاييس اللغة، من مادة : ضّل أنظر : َضياع الشيء وذهابُُه يف غِري َحقِّههو: 50

.3/273 ،دار اجليل ، بريوت
 دار، 4ط/ احلرش، وسليمان ، مجعة وعثمان النمر، حممد: حتقيق ، القرآن تفسير في التنزيل معالم م.1997حميي السنة ، أبو حممد احلسني بن مسعود البغوي . 51

.1/55 ،طيبة
.60اآلية  :سورة املائدة 52
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تأكيــد للنفــي املفهــوم مــن غــري، والضــالل يف لســان العــرب قــال ابــن منظــور:  )وال الضــالني ( يف قولــه :  ) ال (
َوقَــاُلوا أَِإَذا    املــاء ، أي : غــاب ، ومنــهاللــنب يف  هــو الــذهاب عــن َســَنن القصــد ، وطريــق احلــق ، ومنــه ضــلَّ 

ْم َكاِفُرونَ   .54، أي : غبنا باملوت ، وصرنا ترابا 53 َضَلْلَنا ِيف اْألَْرِض أَِإنَّا َلِفي َخْلٍق َجِديٍد َبْل ُهْم بِِلَقاِء َرهبِِّ
ُصون:  السمني احلليب يف الدُّرُ  وأورد -

َ
 امل

( زائــدٌة لتأكيـــد معــىن النـــفي املفـــهوِم مــن  غــري لــئال يـُتَـــَوهَّم  )َوالَ الضــآلني  (يف قولــه :  )ال  (أنــه قــال اعلـــم أّن 
، وهذا قريٌب مـن كو�ـا زائـدًة  ) غري ( وقال الكوفيون : هي مبعىن )الذين أَنـَْعْمَت  (على  )الضالِّني  (َعْطُف 

 .55كاَنْت للتأكيد أيضاً   )غري  (، فإنه لو ُصرِّح ب 
 قال ابن عاشور:ويف بيان معىن اآلية  -

كمـا هـو متبـادر، قـال ابـن عطيـة: قـال مكـي ابـن   ) اْلَمْغُضـوِب َعلَـْيِهمْ ( معطوف على  )َوال الضَّالَِّني  (وقوله: 
، وهــو توجيــه بعيــد ) الــذين أنعــم علــيهم( علــى  ) الضــالني( لــدفع تــوهم عطــف  ) ال( أيب طالــب: إن دخــول 

مزيدة لتأكيد النفي املستفاد من لفظ "غري" على طريقـة العـرب يف املعطـوف علـى مـا يف حيـز  ) ال( فاحلق أن 

 .57وهو أسلوب يف كالم العرب   56 ...أَْن تـَُقوُلوا َما َجاَءنَا ِمْن َبِشٍري َوَال نَِذيرٍ  ... النفي حنو قوله
املعين الذي أورده الشوكاين متفق مع ما أورده ويّتضح بعد هذا االستعراض لألقوال، والروايات املختلفة أن  -

املفسرون. وهو الراجح عندي واألقرب إىل الصواب ، ألنه يتفق مع مقصدنا من البحث لورود التوكيد فيه 
 وهو أبني وأوضح.

مـع أن الكـالم بـدو�ا كـاف يف املقصـود ، وفائدئـه تأكيـد  ) َوَال الضَّالِّنيَ ( يف قوله تعاىل  ) ال( دخول  قلت :
 .58) غريه( النفي دّل عليه 

، تعـني دخوهلــا يف اآليـة لــئال يتـوهم عطــف ، أ�ـا مــن جهـة املعــىنالزائــدة لتوكيـد النفــي  )ال  (يالحـظ : دخـول 
 ( الضالني ) على ( الذين ).

.10اآلية  :سورة السجدة 53
.1/55دمشق،  –دار الفكر املعاصر ،  2ط/،   التفسير المنير هـ. 1418 .د وهبة بن مصطفى الزحيلي ، وانظر:1/29،  فتح القدير54
ُر المُصون في علوم الكتاب المكنون م.1986. السمني احلليب 55 . د.ت. حمي الدين الدرويش ،  1/74 ، دمشق ، القلم دار ، اخلراط أمحد الدكتور حتقيق ، الدُّ
.1/74 .سورية ،، دار اإلرشاد  إعراب القرآن وبيانهو 

.19سورة املائدة ، من آية 56
، املرجع السابق 1/198،  التحرير والتنوير57
دار الكتاب العريب، بريوت، ، التأويل وحقائق التنزيل مدارك. د.ت. عبد اهللا بن أمحد بن حممود النسفي . بتصرف، وانظر:1/30، جدول في إعراب القرآن58

.  1/6،لبنان
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 المصادر والمراجع
م، التسهيل يف علوم التنزيل، الطبعة األوىل، دار الكتب 1995سامل هاشم، ابن جزي الكليب. حتقيق حممد 

 .لبنان - العلمية، بريوت
م، الطبعة األوىل، دار 1998أبو العباس ابن خلكان. حتقيق يوسف علي الطويل و مرمي قاسم الطويل، 

 .لبنان - الكتب العلمية ، بريوت
م، تفسري  1999ق سامي بن حممد سالمة،  يقحتدمشقي. أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي ال

 .القرآن العظيم، الطبعة الثانية، دار طيبة للنشر والتوزيع
م، لسان العرب، دون طبعة، دار احلديث، 2003أبو الفضل مجال الدين حممد بن مكرم بن منظور. 

 القاهرة.
عادل أمحد عبد املوجود والشيخ  علي أبو حفص عمر بن علي ابن عادل الدمشقي احلنبلي. حتقيق الشخ 

 .بريوت ،لطبعة األوىل، دار الكتب العلميةم، اللباب يف علوم الكتاب، ا1998 حممد معوض،
 دمشق.  ،عراب ، الطبعة األوىل، دار القلمم، سر صناعة اإل1985أيب الفتح عثمان بن جين، 

م، البحر احمليط، 2001مد معرض، أيب حيان.حتقيق الشيخ عادل أمحد عبد املوجود و الشيخ علي حم
 .لبنان -منشورات حممد علي بيضوت، الطبعة األوىل، دار الكتب العلمية، بريوت

، الطبعة ئيم، سنن النسا1986حتقيق عبدالفتاح أبو غدة،  أمحد بن شعيب أبو عبد الرمحن النسائي.
 .حلب ،ثانية، مكتب املطبوعات اإلسالميةال

البخاري، دون طباعة، هـ، فتح الباري شرح صحيح 1379فضل العسقالين. أمحد بن علي بن حجر أبو ال
 بريوت. ،دار املعرفة

 .املدينة املنورة -م، طبقات املفسرين، الطبعة األوىل، مكتبة العلوم واحلكم 1997أمحد بن حممد األدنروي. 
لكالم العلي الكبري، م، أيسر التفاسري 2003جابر بن موسى بن عبد القادر بن جابر أبوبكر اجلزائري. 

 .الطبعة اخلامسة، مكتبة العلوم واحلكم، املدينة املنورة
م، طبقات املفسرين، الطبعة األوىل بدون مكان 1976جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي. 

 الطباعة.
الكتب م، تاريخ بغداد، الطبعة األوىل، دار 1997اخلطيب البغدادي. حتقيق مصطفى عبد القادر عطا، 

 .لبنان - العلمية، بريوت
م، الدُّرُّ املصون يف علم الكتاب املكنون، دون طبعة، 1986السمني احلليب. حتقيق الدكتور أمحد اخلراط، 

 دار القلم، دمشق. 
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 .السيوطي. بدون تاريخ، طبقات احلفاظ ،  دون طبعة، مصدر الكتاب : موقع الوراق
 بغية الوعاة، الطبعة الثانية، بريوت.  م1979السيوطي. حتقيق حممد أبو الفضل، 

م، روح املعاين يف 1995شهاب الدين حممود ابن عبد اهللا احلسيين اآللوسي. حتقيق على عبد البارى عطية، 
 .تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين، دار الكتب العلمية ـ بريوت

م، الدر املنثور يف التفسري باملأثور،  2003عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي. حتقيق  مركز هجر للبحوث، 
 ، دار هجر، مصر. دون طبعة

عة، دار الكتب م، خزانة األدب ولب لباب لسان العرب، دون طب1998عبد القادر بن عمر البغدادي. 
 بريوت.  ،العلمية

الفكر  م، لباب التأويل يف معاين التنزيل، دون طبعة، دار 1979عالء الدين علي بن حممد بن إبراهيم. 
 لبنان. -بريوت 

 لبنان.  -م، التفسري الكبري، الطبعة األوىل، دار الكتب العلمية، بريوت2000الفخر الرازي. 
 -م، اجلامع ألحكام القرآن، دون طباعة، دار عامل الكتب، الرياض 2003القرطيب، حتقيق  مسري البخاري. 

 اململكة العربية السعودية.
 زهرة التفاسري، دون طبعة، دار الفكر العريب، القاهرة.حممد أبو زهرة. بدون تاريخ، 

 حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر بن عاشور التونسي. بدون تاريخ، التحرير والتنوير، دون طبعة، دار
 .سحنون للنشر والتوزيع، تونس

ن يف تأويل م، جامع البيا 2000حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب اآلملي أبو جعفر الطربي. 
 .القرآن، الطبعة األوىل، مؤسسة الرسالة

م، صحيح ابن حبان 1993حممد بن حبان بن أمحد أبو حامت التميمي البسيت. حتقيق شعيب األرنؤوط، 
 بريوت. ،، الطبعة الثانية، مؤسسة الرسالةبرتتيب األمري عالء الدين بن بلبان الفارسي
منشورات حممد على بيضوت، الطبعة  م، أحكام القرآن،2003حممد بن عبد اهللا املعروف بابن العريب. 

 لبنان. –الكتب العلمية، بريوت  دارالثالثة، 
 م، طبقات املفسرين،  الطبعة األوىل، مطبعة االستقالل الكربى. 1972حممد بن علي بن أمحد الداوودي. 

حياء إ كرمي، الطبعة األوىل، دارم، إرشاد العقل السليم إىل مزايا الكتاب ال1983حممد بن حممد العمادي. 
 لبنان. -الرتاث العريب، بريوت

القرآن، املسمى الربهان يف توجيه متشابه  يف التكرار أسـرار. بدون تاريخ،  رماينـود بن محزة بن نصر الكـحمم
 دار الفضيلة.لقرآن ملا فيه من احلجة والبيان، ا
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 - دمشق اإلميان، مؤسسة، الرابعة الطبعة، القرآن إعراب يف اجلدول، م1998. صايف الرحيم عبد بن حممود
 .سورية

 .سورية ـ اإلرشاد دار، دون طبعة، وبيانه القرآن إعراب. بدون تاريخ، حمي الدين الدرويش
 ، املعاصر الفكر دار األوىل، الطبعة، واملنهج والشريعة العقيدة يف املنري التفسري ،م1991. الزحيلي وهبة

 .لبنان – بريوت
 .بريوت ،الفكر داردون طبعة،  ، البلدان معجم، بدون تاريخ، اهللا عبد أبو احلموي اهللا عبد بن ياقوت
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