
 

٤٦٦

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

املقدمة
بسم هللا الرحمن الرحیم

علیھم أجمعین ، بالحق والدین المبین ، مبشرین ومنذرین ، صلى هللا على سیدنا محمد 
وصحبھ أجمعین .

أما بعد :

ة التي أنزلھا هللا عز وجل على البشر ، وختم بھ فالقرآن الكریم أشرف الكتب السماوی

وجل .

الباقیتین في سورة طھ .
ت

اختیاري لھ ، وتمھید بینُت فیھ التقدیس لغة ، واصطالحا ، ومطلبین وخاتمھ .
أما المطلب األول / األرض المقدسة 

المطلب الثاني / الوادي المقدس 
البحث ھو :وكان منھجي من 

تحلیل اللغوي للكلمات -١
مناسبة اآلیة لما قبلھا ولما بعدھا -٢
األوجھ اإلعرابیة-٣
القراءات القرآنیة-٤



 

٤٦٧

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

األوجھ البالغیة -٥
المعنى العام -٦
الفوائد المستنبطة من النص-٧

ثم الخاتمة وكتبت فیھا أھم النتائج التي توصلت إلیھا أثناء بحثي ھذا .
كتبت خالصا لوجھھ وان یتقبل مني انھ سمیع الدعاء .سأل هللا تعالى إن یجعل ما او

تمهيدال
التقدیس في اللغة : التطھیر ومنھ قولھم ال قدسھ هللا أي : ال طھره .

القدس أي الطھر وجبریل علیھ السالم روح القدس وكل ذلك 
.)١(المقدس من التقدیس وھو التطھیر 

الموجودات مجردة كانت أو غیر مجردة ، وھو أخص 

. )٢(تعالى هللا عما یقول الظالمون علوا كبیرا–األضداد واألنداد والصاحبة والولد 
وسأدرس ذلك في المطلبین اآلتیین : 

.األرض املقدسة: املطلب االول
 8 7 M  {  ¨   §  ¦  ¥  ¤  £  ¢          ¡  �  ~  }   |
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التحليل اللغوي:
١- 8 7 M ¡L

. )٥()٤(والقدر والكاتب عند العرب العالم واكتتب أي كتب ومنھ قولھ تعالى : ( اكتتبھا )

.)٦(ھا وقسمھا لكم أو كتب في اللوح المحفوظ أنھا تكون مسكنا لكم وقیل كتب لكم أي قدر



 

٤٦٨

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

٢- 8 7M¥L
––ا 

دة بالكسر اسم منھ أي االرتداد  .)٧(والرِّ

مناسبة اآلية ملا قبلها وبعدها:
لما أراد سیدنا موسى علیھ السالم إبالغھم بتنفیذ امر هللا تعالى بدخولھم األرض المقدسة 

ادھا لیكون حافزاً ومھیأ ً لنفوسھم بتلقي ھذا مھد لھذا األمر بتذكیرھم بنعم هللا علیھم وتعد
.)٨(األمر

االوجه اإلعرابية:
قولھ تعالى : ( یا قوم ) منادى مضاف منصوب بفتحة مقدرة ؛ الشتغال المحل بحركة 

ألنھ ص فیكون منادى مبنیاً على الضم ؛مناسبة لیاء المتكلم المحذوفة ، أما قراءة ابن محی
نكرة مقصودة .

: ( على أدباركم ) متعلق بمحذوف حال من فاعل ترتدوا ویجوز ان یكون قولھ تعالى
.)٩(متعلقا بالفعل ترتدوا 

قولھ تعالى : ( فتنقلبوا ) قال اآللوسي رحمھ هللا تعالى :(( إما مجزوم بالعطف وھو 
: على أنھ من قبیل ال تكفر )١٠(األظھر ، وإما منصوب في جواب النھي ، قال الشھاب

.  )١١(، وھو ممتنع خالفا للكسائي ، وفیھ نظر ال یخفى )) تدخل النار

القراءات القرآنية:
.)١٢(وقرأ ابن محیصن (یا قوم) بضم المیم.١

.)١٤(والدوري (( أدباركم )) باإلمالة )١٣(قرأ أبو عمرو وورش. ٢

االوجه البالغية:
إذ )١٥(من االسالیب البالغیة الواردة في ھذه اآلیة التكرار ویفي االتیان 

.)١٦(االمتثال بھ



 

٤٦٩

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

املعىن العام  :

 M  }   |  {
  £  ¢          ¡  �  ~L

نفسھ تلك األرض التي كتب هللا لكم ان تدخلوھا . 

سة على أقوال :وقد اختلف في المراد باألرض المقد
عن ابن عباس .)١٧(أریحا . قالھ ابن زید ورواه عكرمة-١

.)١٨(دمشق وفلسطین وبعض األردن . وھو مروي عن ابن عباس-٢
٣-

اخترت ایلیا بیت المقدس .
واختاره الزجاج .الطور وما حولھا ، رواه مجاھد عن ابن عباس -٤
قال قتادة ھي الشام .-٥



.)١٩(مصر، الجماع جمیع اھل التأویل ولسیر العلماء باالخبار على ذلك)

وأما تقديسها فمن أوجه :
١-

.تكون مقدسة 
وقیل المقدسة المباركة طھرت من القحط والجوع وغیر ذلك .-٢
وقیل : سمیت مقدسة : الن فیھا المكان الذي یتقدس فیھ من الذنوب.-٣



 

٤٧٠

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

)٢٠(

،)٢١(إبراھیم

)٢٢(وقال ابن إسحاق

.)٢٣(وتقویة اذ أخبرھم بان هللا كتبھا لھم 

 M  8  7       6L)٢٤( ، 7
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ناه یخسرون خیر الدنیا وثواب اآلخرة.دینھم فمع

. )٢٦(اإلیمان قطعا 

. والخسارة ھنا على وجھین :الجھاد فاستوجبوا الخسارة بتركھم ما فرض علیھم 
. الوجھ األول : تضییع فرض الجھاد الذي فرضھ هللا علیھم


»  ¬  ®  ¯  °  ±   M  µ  ´  ³  ² 7 8 : )٢٧(بدخولھا فقالوا 
  ¾  ½  ¼   »  º  ¹  ¸  ¶L)٢٨(.



 

٤٧١

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

الفوائد املستنبطة من النص:

یدعو قومھ بنداء فیھ تشریف لھم لیذكرھم بأنھ منھم یا قوم ادخلوا األرض الت
بدخولھا وال تعصوه فتعودوا خاسرین فالمعصیة عقابھا الخسارة . 

ولكن ال فائدة من القائد الصادق إذا لم تتربى الشعوب على اتباع الحق.

.الوادي املقدس: املطلب الثاني 
MÁ  À  ¿  ¾     ½Â  Å  Ä  Ã 7 8 في آیتان ، األولى في سورة طھ ورد

   Ç  ÆL)٢٩( ، 8 7 M   &  %  $  #  "   !
'L)٣٠(

التحليل اللغوي:
١-

جعلھ اسم واد ومكان وجعلھ نكره ومن لم 
.)٣١(وقیل ھو واد في أصل الطور 

.)٣٢(لخیره وبركتھ 

ویجوز فیھ أربعة أوجھ :

١-

. )٣٣(M  I  H  G        F  EL 7 8 األخرى أن یكون اسما للبقعة كما 



 

٤٧٢

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

طُوى بتنوین : نون على أنھ اسم للوادي أو الجبل وھو مذكر سمي بمذكر على فعل -٢
.)٣٤(نحو ُحطُم وُصُرد 

.)٣٥(بغیر تنوین اسم للبقعة ِطوى بكسر الطاء-٣
ِطوى بكسر الطاء وبالتنوین مثل ِمعي ً وِضلَع ٍ  مصروف .-٤

)(–بالكسر –ومن قرأ طوى 

M   Æ   Å   ÄL لمثنى وقالوا في قولھ تعالى مثل طوي وھو الشيء ا
.)٣٦(ةبمك

٢- M 8 7   "L

.)٣٧(وأرفع صوتا وتنادوا أي نادى بعضھم بعضا 

دها:مناسبة اآلية ملا قبلها وبع
اظھار النار لموسى رمز رباني لطیف، إذ جعل اجتالبھ لتلقي الوحي، باستدعاء بنور من 

هللا تعالى التمكین من نفس موسى (هللا، فزاد 

.)٣٨(ظلمة الظاللة وسوء االعتقاد 

.)٣٩(M & % $ # " !L الفرع الثاني سورة النازعات: قال تعالى: 
أما فـي سـورة النازعـات :



 

٤٧٣

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

 M 8 7    Ð   Ï   Î   Í   Ì
L)٤٠(

. )٤١(تمردھم علیك إن أصروا أخذھم هللا وجعلھم نكاال ) 

: االوجه اإلعرابية

 M   ¿   ¾      ½L : ،(انــا) ضــمیر منفصــل اســتغیر لمحــل نصــب توكیــدًا للیــاء
، )٤٢(ویجـــوز أن تكـــون مبتـــدأ خبـــره (ربـــك) والجملـــة االســـمیة فـــي محـــل رفـــع خبـــر (انـــي)

والجملة

)٤٣(.

)٤٤(-فاخلع

ببیة: فالجملة معطوفة على مقدر مسبب عما قبلھ: أي تنبیھ فاخلع، الفاء عاطفة لمطلق الس
.)٤٥(ویجوز ان نكون الجملة في مجل جزم جواب الشرط مقدر أي: دعیت ذلك فاخلع 

)٤٦( ،

. )٤٧(وبغیر تنوین یكون بدال أو عطف بیان 

: القراءات القرآنية

١.
.)٤٨(تقدیر الیاء أي بأني. وقرأ الباقون القراء بكسر الھمزة

.)٤٩(بالواِد )) بالیاء وقفاقرأ الكسائي ویعقوب ، قولھ تعالى (( .٢
وورد في قولھ تعالى (( طوى )) ستة أوجھ :.٣

.الوجھ األول : باإلمالة وبھا قرأ حمزة والكسائي وأبو عمرو وورش وخلف



 

٤٧٤

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

٥٠(الوجھ الثاني : بالتقلیل ، وبھا قرأ عمرو وورش(.

٥١(الوجھ الثالث : (( ِطوًى )) وبھا قرأ الحسن واألعمش وحیوة وابن محیصن (

ال
.)٥٢(ویعقوب

 ِ٥٤(، وعكرمة )٥٣(َوى )) وبھا قرأ أبو عمروالوجھ الخامس : (( ط(.

٥٥(الوجھ السادس:((طاوى)) وبھا قرأ عیسى بن عمر(.

االوجه البالغية :
 M¿   ¾      ½L م––

)٥٦(

.)٥٧(السامع الستماع للخبر وذلك الھمیتھ 

املعىن العام :
MÁ   ÀÂL قولھ تعالى 

والخلع النزع ، والنعل ما جعلتھ وقایة لقدمیك من األرض فقیل امر بطرح النعلین ؛ ألنھا 
)٥٨(نجسة اذ ھي من جلد غیر مذكى 

موسى یوم كلمة ربھ كساء صوف وجبة صوف 
)٥٩(



لھ .
)٦٠(قال سعید بن جبیر 



 

٤٧٥

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

بذلك على ھذا 
.)٦١(المحتویة على الذات الشریفة 

ك ان یخلق هللا تعالى لھ علما ضروریا بذلك ویجوز ان یعرفھ بالمعجزة، ثم اختلفوا في ذل
المعجز على وجوه :

نعرف ذلك المعجز ما ھو .

أراك أین أنت ؟ قال أنا معك وأمامك وخلفك ومحیط بك واقرب إلیك منك .

.)٦٢(وتلك النار ما كانت تضر تلك الخضرة وھذا ال یقدر علیھ أحد إال سبحانھ وتعالى 

من النص:الفوائد املستنبطة
١-

 M  À
ÁÂL. أي أمر بخلع كل ما یشغل عن هللا تعالى واخرجھ من القلب

٢-
. الصالحین



 

٤٧٦

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

اخلامتة

وصحبھ أجمعین .سیدنا محمد وعلى آلھ

التقدیس ھو التطھیر ، فوصف هللا تعالى بیت المقدس بالطھر والبركة والنماء ، وفي -١

یره من المغتصبین .ذلك حث على التمسك بھ والمحافظة علیھ ، وتحر

٢-

من األمور المندوب إلیھا .

، المحنكین في دعوة شعوبھم ألمر ماوضحت اآلیة الكریمة شخصیة القادة واألمراء -٣

القائد إذا لم تتربى الشعوب على اإلسالم وتباع الحق .

٤-

لحضارة الشعوب ، ألن األدیان السماویة تدعوا دائماً إلى التطور اإلنماء .

تحث اآلیة إلى طلب العلم ومجالسة العلماء ، والحر-٥

العلم وأدب الحدیث في طرح السؤال . 



 

٤٧٧

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

املصادر
. القرآن الكریم

١-
ھـ ، صححھ وعلق علیھ علي محمد الضباع . دار الندوة .١١١٧یاطي الشافعي الشھیر بالبناء ،تالدم

٩٥١-٢
دار إحیاء التراث العربي . بیروت.

٣٣٨د بن محمد بن إسماعیل النحاس ،تاعراب القرآن ، أبي جعفر احم-٣
غازي زاھد، مكتبة النھضة العربیة .

١-٤
، ب.ت.١ط
٦١٦-٥

م .١٩٨٧–ھـ ١٤٠٧لبنان ، الطبعة الثانیة ، –تحقیق محمد البجاوي ، دار الجبل ، بیروت 
٨١٦التعریفات ، علي بن محمد بن علي الجرجاني ، ت-٦

ھـ  .١٤٠٥العربي ، بیروت ، الطبعة األولى ، 
٢٧٩-٧

بیروت .–محمد شاكر وآخرون ، دار إحیاء التراث العربي 
٨-

عرفات العشا ، دار الفكر .المیس ، راجعھ صدقي محمد جمیل وخرج أحادیثة وعلق علیھ ، 
الفوائد البھیة في تراجم الحنفیھ ، لإلمام محمد بعد الحي اللكنوي الھندي ، مع التعلیقات السنیة على -٩

لبنان . -الفوائد البھیة ، دار المعرفة ، بیروت 
١٠-
مصر .–ھـ ، صححھ مصطفى السقا ، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأوالده ٧٧٠ت

١١-
م .١٩٧٨-ھـ ١٣٩٨ھـ ، دار الفكر ، الطبعة الثانیة ، ٧٥٤الشھیر بأبي حیان ، ت 

تفسیر الدر المنثور في التفسیر-١٢
٩١١ت

م .١٩٨٣-ھـ ١٤٠٣للطباعة ، الطبعة األولى ، 
٨٥٢-١٣

م .١٩٩٥-ھـ ١٤١٥الكتب العلمیة ، بیروت ، الطبعة الثانیة ، 
تنویر المقباس من تفسیر ابن عباس ، جمع االمام مجد الدین الفیروزأبادي ، دار الفكر .-١٤



 

٤٧٨

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

٣١٠-١٥
م .١٩٨٨-ھـ ١٤٠٨لبنان ، –بیروت ’ 

١٦-
م.١٩٩٥ھـ/١٤١٦، ٣لبنان، ط-فریدة باشراف اللجنة العلمیة، دار الرشید، مؤسسة االیمان، بیروت

٣٢١-١٧
ھـ  .١٣٤٥دائرة المعارف العثمانیة حیدر أباد الدكن ، الطبعة األولى ، 

ھـ ، الطبعة العثمانیة .    ١١٣٧روح البیان ، إسماعیل حقي البروسوي ، ت-١٨
١٩-
، بیروت .ھـ ، دار إحیاء التراث العربي١٢٧٠ت

٥٩٧-٢٠
.١٤٠٤االسالمي ، الطبعة الثالثة ، بیروت ، 

٧٤٨-٢١
م.٢٠٠١ھـ/١٤٢٢ة عشر، شعیب االنرؤوط، مؤسسة الرسالة، الطبعة الحادی

٢٢-
م .١٩٩٧والحكم ، المدینة المنورة ، الطبعة األولى ، 

٨٣٣-٢٣
م .١٩٣٢-ھـ ١٣٥١رجستاسر ، مكتبة الخانجي مصر ، عني بنشرة ، ج ب

غیث النفع في القراءات السبع ، لعلي النوري الصفاقسي ، مطبوع بھامش سراج القارئ المبتدئ ، -٢٤
مطبعة مصطفى البابي الحلبي .

٢٥-
ھـ .١٤٠٠تحقیق ، د شوقي ضیف ، دار المعارف ، القاھرة ، الطبعة الثانیة ، ھـ ،٣٤٢ت

لسان العرب ، البن منظور ، طبعة جدیدة محققة ، دار المعارف .-٢٦
٦٦٦مختار الصحاح ، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي ، ت-٢٧

م .١٩٩٥-ھـ ١٤١٥
م .١٩٨٠بیروت ، الطبعة الثانیة ، –ھـ ، عالم الكتب ٢٠٧یا الفراء ، تمعاني القرآن ، البي زكر-٢٨
٣٩٥معجم مقاییس اللغة ، ألبي الحسین احمد بن فارس بن زكریا ، ت -٢٩

دار الفكر .–بیروت –ھارون 
٧٤٨-٣٠

محمد سید جاد الحق ، مطبعة دار التألیف ، الطبعة األولى ، مصر .



 

٤٧٩

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

٣١-
١٤٠١-٦٠٤-

م .١٩٨١
٤٢٥مفردات ألفاظ القرآن للراغب االصفھاني ، ت-٣٢

م .١٩٩٦-ھـ ١٤١٦، دمشق ، الطبعة األولى ، 
٣٣-
م.١٩٨٢-ھـ ١٤٠٢ھـ ، الطبعة االولى ، ٨٨٥ت

٦٨١-٣٤
م .١٩٤٨-ھـ ١٣٦٧تحقیق محمد محیي الدین عبد الحمید ، مطبعة السعادة ، مصر ، 



 

٤٨٠

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

الھوامش

هـ )، الطبعـة األولـى ، مطبعـة مجلـس ٣٢١أبو بكر محمد بن الحسن بن درید األزدي البصري ( تینظر: جمهرة اللغة :)١(
، معجـــم مقـــاییس اللغـــة ، أبـــو ٢/٢٦٣هــــ : ١٣٤٥األولـــى ، دائـــرة المعـــارف العثمانیـــة ، حیـــدر آبـــاد الـــدكن ، جمـــادي 

مــادة ٦٤-٥/٦٣هـــ) ، تحقیــق عبــد الســالم محمــد هــارون ، دار الفكــر :٣٩٥الحســن احمــد بــن فــارس بــن زكریــا ( ت 
هــــ ) ، تحقیـــق صـــفوان عـــدنان داوودي ، ٤٢٥(قـــدس)، مفـــردات الفـــاظ القـــرآن للراغـــب االصـــفهاني ( تـــوفي فـــي حـــدود 

.٢/٢٢٦بیروت: –دمشق ، الدار الشامیة –م ، دار القلم ١٩٩٦-هـ ١٤١٩الطبعة األولى ،

، الطبعـة ١٤٠٥هــ ) ، دار الكتـاب العربـي ، بیـروت ، ٨١٦ینظر: التعریفات ، علي بـن محمـد بـن علـي الجرجـاني ( ت )٢(
ي غریـب الشـرح الكبیـر ، المصـباح المنیـر فـ٦٤-٥/٦٣، معجم مقاییس اللغـة ٦٥األولى ، تحقیق إبراهیم األبیاري : 

.١/١٥٠هـ ) مطبعة مصطفى البابي الحلبي ، مصر : ٧٧٠للرافعي ، احمد بن محمد بن علي الفیومي ( ت 

.   ٢٠سورة المائدة : اآلیة )٣(

.٥سورة الفرقان : من اآلیة )٤(

بیـروت ، –طر ، مكتبـه لبنـان هـ) حقـق محمـود خـا٧٢١لسان العرب : محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي ، ( ت )٥(
.   ٢٣٤م ، ١٩٩٥-هـ ١٤١٥طبعة جدیدة ، 

، في تفسیر القـرآن العظـیم والسـبع المثـاني ، ألبـي الفضـل ٦/١٠٦، روح المعاني : ٦/٣٧٥ینظر: تفسیر روح البیان : )٦(
هـ ) ، دار أحیاء التراث العربي ، بیروت . ١٢٧٠محمود اآللوسي ، ( ت 

.    ١٠١العرب: ینظر: لسان)٧(

ینظر: التفسیر الكبیر ومفاتیح الغیب المشتهر بتفسیر الرازي ، لإلمام محمـد الـرازي فخـر الـدین ابـن العالمـة ضـیاء الـدین )٨(
ــــــراي ، ( ت  ــــــب ال ــــــروت -هـــــــ) ، دار الفكــــــر ، ٦٠٤، المشــــــتهر بخطی ــــــان ، ط –بی م ١٩٨١-هـــــــ ١٤٠١، ١لبن

عبداهللا محمد بن أحمد األنصاري القرطبي ، تقدیم خلیل محـي الـدین المـیس ، ،الجامع ألحكام القرآن :ألبي ١١/١٩٧،
.       ٣/٨٣راجعه صدقي محمد جمیل ، خرج أحادیثة وعلق علیه ، عرفات العثا ،دار الفكر ، 



 

٤٨١

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

) دار هـــ٩٥١ینظــر: تفســیر إرشــاد العقــل الســلیم ،إلــى مزایــا القــرآن الكــریم ألبــي اســعود محمــد بــن محمــد العمــادي ، ( ت)٩(
.       ٣/٢٣بیروت ، –إحیاء التراث العربي 

الشــهاب : هــو أحمــد بــن محمــد بــن عمــر الخفــاجي المصــري الحنفــي ، عــالم فــي العربیــة والتفســیر والفقــه ، لــه تصــانیف )١٠(
هــ ) . ینظـر: الفوائـد١٠٦٩عدیدة وفي مجاالت كثیرة ، منها حاشیته على أنوار التنزیل ، تـوفي فـي رمضـان سـنة : ( 

البهیــة فــي تــراجم الحنفیــة ، لإلمــام محمــد عبــد الحــي اللكنــوي الهنــدي . مــع تعلیقــات الســنیة علــى الفوائــد البهیــة ، دار 
.٢٤٢بیروت ، –المعرفة . بیروت 

هــ) ، تحقـق الـدكتور : زهیـر غـازي زاهـد ، ٣٣٨إعراب القـرآن ألبـي جعفـر أحمـد بـن محمـد بـن اسـماعیل النحـاس ، ( ت)١١(
.٢/١٤العربیة ، مكتبة النهضة

ه) ، المكتـب اإلسـالمي ، بیـروت ، ط ٥٩٧زاد المسیر في علـم التفسـیر ، عبـد الـرحمن بـن علـي بـن محمـد الجـوزي (ت)١٢(
.        ٢/٣٢٣هـ ، ١٤٠٤، ٣

دة ورش : هو أبو سعید عثمان بن سعید المصري القبطي ، مولى آل الزبیر بن العـوام ، قـرأ علـى نـافع ، وورش لقبـه لشـ)١٣(
ه) بمصـر ١٩٧انتهت إلیـة رئاسـة اإلقـراء فـي الـدیار المصـریة ، تـوفي سـنة ( بیاضه والورش شيء یصنع من اللبن ،

ه) تحقـق محمـد سـید ٧٤٨، ینظر: معرفة القراء الكبـار علـى الطبقـات واإلعصـار ، لإلمـام شـمس الـدین الـذهبي ، (ت
، وغایة النهایـة فـي طبقـات القـراء ، شـمس الـدین ١٥٥–١/١٥٢، ١جاد الحق ، مطبعة دار التألیف ، مصر ، ط 

ه) ، عنــي بنشــرة ، ج برجستاســر ، مكتبــة الخــانجي ، مصــر ، ٨٣٣أبــي الخیــر محمــد بــن محمــد بــن الجــزري ، ( ت
.  ٥٠٣-١/٥٠٢م ، ١٩٣٢–ه ١٣٥١

مبتــديء ، مطبعــة ینظــر: غیــث النفــع فــي القــراءات الســبع . لعلــي النــوري الصفاقســي ، مطبــوع بهــامش ســراج القــارئ ال)١٤(
.  ٢٠٢مصطفى البابي الحلبي ، 

.٤٨ینظر: التعریفات: ) ١٥(

.١٠٦/ ٦روح المعاني : )١٦(



 

٤٨٢

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

عكرمــة : عــرف بهــذا االســم كثیــر وأشــهرهم مــن الصــحابة : عكرمــة بــن أبــي جهــل المخزومــي ، ومــن التــابعین : عكرمــة )١٧(
ــم . ١٠٧ر ، مــات ســنة ( ابــن عبــد اهللا البربــري مــولى ابــن عبــاس ، ثقــة ثبــت عــالم بالتفســی ه ) ، وهــو المــراد واهللا أعل

ـــي حجـــر الســـقالني ، ( ت  ـــب التهـــذیب ألب ـــادر عطـــا ، دار الكتـــب ٨٥٢ینظـــر: تقری ـــد الق ـــق مصـــطفى عب ه ) ، تحقی
.          ١/٦٨٥م ، ١٩٩٥–ه ١٤١٥، ٢لبنان ، ط –العلمیة ، بیروت 

.          ٩١اعة والنشر والتوزیع ، تنویر المقباس من تفسیر ابن عباس ، دار الفكر للطب)١٨(

/ ٦م: ١٩٨٨هــ)، دار الفكـر، بیـروت، ٣١٠جامع البیـان عـن تأویـل آي القـرآن: البـي جعفـر محمـد بـن جریـر الطبـري ()١٩(
١٧٢          .

حیـان ینظر: البحر المحیط : لمحمد بن یوسف بـن علـي بـن یوسـف بـن حیـان األندلسـي القرنـاطي الكنـاني الشـهیر بـأبي)٢٠(
.          ٤/٤٠٢م: ١٩٧٨–ه ١٣٩٨، دار الفكر ، ٢ه ) ط٧٥٤، ( ت 

.          ٩١ینظر: تفسیر المقباس : )٢١(

ابن إسـحق : هـو أبـو بكـر محمـد بـن إسـحاق القاشـاني ، والقاشـاني نسـبة إلـى قاشـان فـي أصـفهان ، أخـذ العلـم عـن داود )٢٢(
، ألبـي ١٧٦، تـوفي بعـد الثالثمائـة للهجـرة . ینظـر: طبقـات الفقهـاء : الظاهري ، إال أنه خالفه في كثیر مـن المسـائل
ه) ، تحقیق الدكتور إحسـان عبـاس ، دار الرائـد العربـي ، بیـروت ٤٧٦إسحق إبراهیم بن علي بن یوسف الشیرازي (ت

م .            ١٩٨١–ه ١٤٠١لبنان ، الطبعة الثانیة ، –

.٤/٤٠٢البحر المحیط: ) ٢٣(

.١٨٣بقرة : اآلیة سورة ال)٢٤(

٢٠٦سورة البقرة : اآلیة )٢٥(

٦/١٠٦، روح المعاني : ٣/٤٥٤، تفسیر البحر المحیط : ١٧٢-٦/١٧١ینظر: : جامع البیان : )٢٦(

.١٧٣/ ٦ینظر: : جامع البیان : )٢٧(



 

٤٨٣

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

.٢٢سورة المائدة : اآلیة )٢٨(

.١٢اآلیة )٢٩(

.١٦اآلیة )٣٠(

عجم من أسماء الـبالد والمواضـع للـوزیر الفقیـه أبـي عبیـد عبـداهللا بـن عبـد العزیـز البكـري االندلسـي ینظر: : معجم ما است)٣١(
٣/٨٩٦م ، م : ١٩٤٩-ه١٣٦٨ولى ، ه) ، المعهد الخلیفي لألبحاث المغربیة ، بیت المغرب ، الطبعة اال٤٨٧(ت

.  ٥٠٠ینظر: : تفسیر المقباس : )٣٢(

.٣٠سورة القصص : اآلیة )٣٣(

.٢١-١٥/٢٠ینظر: لسان العرب، باب طوى: )٣٤(

٢٢-١٥/٢١ینظر: لسان العرب : )٣٥(

)( هـــ، ٢٨٦ومــات ســنة ٢١٠المبــرد: امــام النحــو أبــو العبــاس محمــد بــن یزیــد بــن االكبــر االزدي البصــري النحــوي ولــد ســنة
ـ)، تحقیـق شـعیب االرنـاؤوط، هـ٧٤٨ینظر: سیر اعالم النبالء، لالمام شمس الدین محمد بن احمد بن عثمان الذهبي (ت

.٥٧٧-١٣/٥٧٦م: ٢٠٠١هـ/١٤٢٢مؤسسة الرسالة، الطبعة الحادیة عشرة، 

ه، شــرح ٣١١معــاني القــرآن وٕاعرابــه ألبــي اســحاق إبــراهیم بــن الســري الزجــاج ، ت٢٢-١٥/٢٠ینظــر: لســان العــرب : )٣٦(
.١٦٨مختار الصحاح : ،٣/٣١٥وتحقیق الدكتور ، عبد الجلیل عبد شلبي ، عالم الكتب ، بیروت ، 

.٣١٦-١٥/٣١٥ینظر: لسان العرب : )٣٧(

-هــ)، مؤسسـة التـاریخ العربـي، بیـروت١٣٩٣ینظر:التحریر والتنویر، لمحمد الطاهر بـن محمـد بـن عاشـور التونسـي (ت)٣٨(
.١٩/١١٩م: ٢٠٠٠هـ/١٤٢٠لبنان، الطبعة االولى، 

.١٦سورة النازعات، االیة ) ٣٩(



 

٤٨٤

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

، نظم الدرر فـي تنسـیب اآلیـات والسـور لإلمـام المفسـر برهـان الـدین أبـي الحسـن إبـراهیم ٣١/٣٨یب :ینظر: مفاتح الغ)٤٠(
. ٢٢٩-٢١/٢٢٧م ، ١٩٨٢-ه١٤٠٢، ١هـ) ، ط ٨٨٥بن عمر البقاعي (ت

.  ٣١/٣٨مفاتح الغیب : )٤١(

.    ٢٠٩-٦/٢٠٨الشخیلي: بالغة القرآن في االعجاز اعرابا وتفسیرا بایجاز، للدكتور بهجت عبد الواحد ینظر:)٤٢(

.٦/٢٠٨ینظر: المصدر نفسه: )٤٣(

.٦/٢٠٨ینظر: المصدر نفسه: )٤٤(

.٨/٣٥٢ینظر: جداول اعراب القرآن: ) ٤٥(

.  ١٦/١٧٠، روح المعاني : ٦/٩٦ینظر: الجامع ألحكام القرآن : )٤٦(

.    ١٦/١٧٠ینظر: روح المعاني : )٤٧(

لقــراءات االربعــة عشــر ، أحمــد بــن محمــد بــن احمــد الــدمیاطي الشــافعي الشــهیر ینظــر: اإلتحــاف ، فضــالء البشــر فــي ا)٤٨(
، الســبعة فــي القــراءات ألبــي ٣٠٢ه) وصــححه وعلــق علیــه علــي محمــد الضــباع ، دار النــدوة : ١١١٧بالبنــاء ، ( ت

رف ه ، تحقیـق ، د شـوقي ضـیف ، دار المعـا٣٢٤بكر احمد بن موسى بـن العبـاس بـن مجاهـد التمیمـي البغـدادي ،ت
.     ٢٨٧، غیث النفع : ٤١٧ه : ١٤٠٠، ٢القاهرة ، ط –

.   ٤٢٦، السبعة ألبن مجاهد : ٣٠٢اإلتحاف : ینظر: )٤٩(

.٢٨٨، غیث النفع : ٣٠٢ینظر: اإلتحاف : )٥٠(

ثانیــة ، ه) ، عــالم الكتــب ، بیــروت ، الطبعــة ال٢٠٧، معــاني القــرآن ، ألبــي زكریــا الفــراء ( ت٣٠٢ینظــر: اإلتحــاف : )٥١(
.  ٢/١٧٥م : ١٩٨٠
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، التبیـــان فـــي إعـــراب القـــرآن البــي البقـــاء عبـــد اهللا بـــن الحســـین بـــن عبـــد اهللا العكبـــري ، ( ٣٠٢ینظــر: المصـــدر نفســـه: )٥٢(
، السـبعة البـن ٢/٦٥م : ١٩٨٧ه،١٤٠٧، ٢لبنـان ، ط–ه) ، تحقیق محمد البجاوي ، دار الجیل ، بیـروت ٦١٦ت

.   ٤١٧مجاهد : 

.٢/٦٥التبیان ، ینظر: )٥٣(

.٦/٩٥ینظر: الجامع ألحكام القرآن : )٥٤(

عیسى بن عمر : وهو العالم العالمة النحوي أبو عمر عیسى بن عمر بن عبد اهللا الثقفي ، تلمیذ الحسن البصري ، أخذ القراءة عـن )٥٥(
: وفیات األعیان وأیتاء أنبـاء الزمـان ه) ینظر: ١٤٩توفي سنة ( ’ ابن كثیر وعاصم ، شیخ الخلیل وسیبویه واألصمعي واألخفش 
ه، تحقیــق محمــد محــي الــدین عبــد الحمیــد ، مطبعــة الســعادة ، ٦٨١، لشــمس الــدین أبــن العبــاس أحمــد بــن محمــد بــن خلكــان ، ت

. ١/٧٧٣، وتقریب التهذیب : ١٥٦-٣/١٥٤م : ١٩٤٨ه ، ١٣٦٧مصر ، 

. ١٦/١٦٨، روح المعاني : ٦/٧ینظر: تفسیر إرشاد السلیم : )٥٦(

.٣٠/٦٥التحویر والتنویر: ) ٥٧(

.٦/٩٣ینظر: الجامع الحكام القرآن: ) ٥٨(

هـ)، دار احیاء التراث العربي، بیـروت، تحقیـق ٢٧٩الجامع الصحیح سنن الترمذي، محمد بن عیسى أبو عیسى الترمذي السلمي (ت) ٥٩(
.١٧٣٤برقم ٤/٢٢٤احمد محمد شاكر واخرین: 

ه) . ینظــر: ٩٥د بــن جبیــر األســدي مــوالهم ، الكــوفي ، ثقــة ثبــت فقیــه ، قتــل بــین یــدي الحجــاج ســنة  ( ســعید بــن جبیــر : هــو ســعی)٦٠(
) .  ٢٢٨٥برقم (١/٣٤٩تقریب التهذیب : 

ه) ٩١١ت، تفسیر الدر المنثور في التفسیر بالمأثور ، لإلمـام عبـد الـرحمن بـن الكمـال جـالل الـدین السـیوطي ( ٦/٩٣ینظر: الجامع ألحكام القرآن: )٦١(
-٥/٥٨م : ١٩٨٣-ه١٤٠٣، ضبط النص والتصحیح واسناد اآلیات ووضع الحواشي والفهارس ، بإشراف دار الفكر للطباعة ، الطبعة االولى ، 

.١٢٤٥-٣/١٢٤٤م ، دار احیاء الكتب العربیة : ١٩٥٨، ١، أحكام القرآن البن العربي ، ط٦٠

.١٧-٢٢/١٦مفاتح الغیب : ،٩٤–٦/٩٣ینظر: الجامع ألحكام القرآن : )٦٢(
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Conclusion

Praise be to Allah who facilitates the difficulties and blessings and peace be
upon the Prophet Muhammad and his family and companions. Every
beginning has an end and conclusion, in the conclusion of this research I
should write a summary of what I mentioned before. May God reconciled .

1. Sanctification is cleansing, Allah described the Holy House of purity and
blessing and prosperity. Therefore Allah urged to keep and maintain the Holy
House and liberate it from rapists.

2. Respect holy places, in particular, places of worship and the houses of the
righteous.

3. The Holy Verse explained the personal of seasoned leaders and princes in
inviting their people to something, because the style and personality of the
leader considers necessary in meeting the needs of the nation, but leader is not
useful and benefit if the people are not going on the path of Islam and right.

4. We inspired from the meaning of Allah’s say that the slowdown behavior
and do not defense on the country is losing for the civilization of peoples,
because the monotheistic religions always calling for development.

5. The Holly Verse urged to seek knowledge, sitting with scientists, careful
listening, politeness and the good morality by taking off slippers in the science
councils, as well as the seat of person who seeking for knowledge and taking
literature in asking the question.


