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 ملدص باللغة العسبًة
 بشري حمند أمحد الطالب

 أ.د. عبدالكادز عبداحلنًد عبداللطًف  

ما توصل إليو الشيخ عبدالرحمن حسن  لتوضيحيتضمن ىذا البحث محاولة 
حول قضية ، ومقارنتو مع أقوال المفسرين والعمماء من أىل المغة، حبنكة الميداني
من الواجب  أن، وقد ظير من خبلل ىذه الدراسة المختصرة ، الكريم القرآنالترادف في 

يستبعد فكرة الترادف عند تفسيره لآليات القرآنية تجنبًا  أنعمى المتّدبر لكتاب اهلل تعالى 
الكريم وضعت لتؤدي نصيبًا من المعنى أقوى  القرآنفكل كممة في ، لموقوع في الخطأ

 أنبل كل كممة تحمل إليك معنًا جديدًا. وظير لمباحث ، ولذلك ال تجد فييا ترادفاً ، أداء
 حدث عنو العمماء قديمًا وحديثَا.الحديث عن ىذا الموضوع أمره ليس بجديد فقد ت

 دراسة تطبيقية  ، نفي الترادف، الكممات المفتاحية : منهج الميداني
SHEIKH MAIDANI'S METHOD OF DENYING THE SYNONYMY OF 

THE WORDS OF THE HOLY QUR’AN THROUGH HIS BOOK 
“QAWA'ED AL-TADABUR AL-AMTHAL” AN APPLIED STUDY 

Mr. Bashir M. Ahmed 

Prof. Abdul-Qader A. Abdul-Latif 

Summary 
This research is an attempt to authenticate the findings of Sheikh 

Abdulrahman Hassan Hapnika Al-Maydany, and compare it with the 

opinions of the interpreters and scientists in Linguistics concerning the issue 

of Synonymy in the Holy Quran, Through this brief research, it is clear that 

the per user of Allah's Book should exclude the idea of synonymy when 

interpreting the Quranic verses in order to avoid falling into error. Every 

word in the Holy Quran was employed to perform a significant part of the 

most powerful meaning. so , there is no synonym for it. Every word gives us 

a new meaning, It has become clear for the researcher that dealing with this 

topic is not new and that many scientists have tackled it formerly and 

recently.  

Keywords: curriculum, negation of tandem, applied study 
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 املكدمة
والصبلة والسبلم عمي سيدنا محمد وعمى آلو وصحبو ، الحمُد هلل رب العالمين

 بعد:أما  ...أجمعين
في فيم المعاني  األولىتحديد دالالت األلفاظ تحديدًا دقيقًا ُتعتبر الخطوة  نفإ
، وذلك يتوقف عمى معرفة الفروق الدقيقة بين األلفاظ التي يظن فييا الترادف، وتفسيرىا

المزيد من البحث والدراسة  إلىوحاجتو ، أىمية ىذا الموضوع إلى عمماؤناوقد أشار 
ي ( لمشيخ الميداناألمثل التدَّبرالكريم فكان كتاب )قواعد  القرآنألثره الكبير في تفسير 

والذي أكد فيو ، الكريم القرآنالترادف في  ظاىرةأحد المصادر التي تعرضت لدراسة 
لدى تّدبر  األمثلوأعتبره المنيج ، عمى ضرورة إبعاد فكرة الترادف عن الكممات القرآنية

 ، الكريم القرآن
  :ومن أىم الدراسات السابقة التي تناولت ىذا الموضوع 

 لمحمد نور الدين المنجد.، الكريم بين النظرية والتطبيق القرآنالترادف في  .ٔ
ترجمة بعض األلفاظ ذات الفروق المغوية التي في ظاىرىا الترادف في  .ٕ

 لييثم حماد.، الكريم القرآن
، الكريم )دراسة في لفظتي الخشية والخوف( القرآنحقيقة الترادف في  .ٖ

 لشكران حمد شبلكة.
لبيان ما توصل  تطبيقيلموضوع من جانب ا سنبحثىذه الدراسة في  أما     

ومدى موافقة ذلك ، الكريم القرآنإليو الشيخ الميداني في تعاممو مع قضية الترادف في 
وقد تضمنت ىذه الدراسة المختصرة ثبلثة ، ألقوال المفسرين والعمماء من أىل المغة

ثم ، لترادفتعريف بالثم ا، المبحث األول تناول التعريف بالشيخ الميداني، مباحث
أقوال  ضالمبحث الثاني فقد تناول عر  أما، (األمثل التدَّبرالتعريف بكتابو )قواعد 
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وأما المبحث الثالث فقد تناول عرض نماذج تطبيقية توضح ، المثبتون والنافون لمترادف
تمت ىذه الدراسة ثم خُ ، منيج الشيخ الميداني في نفي الترادف عن الكممات القرآنية

 ليو الباحث.إليو الشيخ الميداني وخبلصة ما توصل إبخاتمة وضحت مضمون ما ذىب 
ن بدَّا ىذا الموضوع لغوياً       فإن عبلقو الدراسات المغوية بالقرآن الكريم ، وا 
ة يومن ىنا ندرك أىم، الكريم فيمًا سميمًا دقيقاً  القرآنفالمغة ىي األداة لفيم ، عبلقة كبيرة

 البحث والدراسة. إلىذا الموضوع وحاجتو ى
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 املبخح األول: 
 التعسيف مبصطلخات العيىاٌ

 أواًل: التعريف بالشيخ الميداني:
ىو الشيخ عبدالرحمن حسن حبنكة الميداني بن مرزوق بن ُعرابي بن ُغنيم 

 من قبيمة بني خالد العربية المعروفة التي تقطن بادية حماة من، (ٔ)حبنكة الميداني
والميداني نسبو إلى حي الميدان الذي سكنو مع ، وحبنكة: ىو لقب لمعائمة، أرض الشام

  .(ٕ)وىو من أحياء دمشق العريقة، عائمتو
م( في حي الميدان الذي يتميز ٕٜٚٔ /ىـٖ٘ٗٔولد الشيخ رحمو اهلل عام )

وترعرع  ونشأ في بيت دين وعمم ودعوة وتربية، بالمحافظة عمى التقاليد العربية األصيمة
فقد نشأ في بيت عمم ودعوة تحيط بو  ،(ٖ)في أكناف والده يحوطو بعناية ورعاية

فيو والعمم والدعوة بدءًا من نشأتو ، الظروف قمما تتيسر لغيره من رجاالت ىذا القرن
 .(ٗ)األولى توأمان ال يتفرقان

بلمي ولقد تمقى الشيخ عبدالرحمن حبنكة الميداني دراستو في معيد التوجيو اإلس
وبدأ يتعمم منذ كان عمره خمس عشرة ، عمى المنيج العممي األصيل مع التربية العممية

سنة في معيد أبيو الذي انشأه وتخرج منو عدد من عمماء دمشق المعروفين كالشيخ 
، والشيخ الدكتور مصطفى سعيد الخن، الداعية الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي

 .(٘)مصطفى البغا وغيرىم والدكتور، والشيخ حسين الخطاب
                                                           

ينظر: عبدالرحمن حسن حبنكة الميداني العالم المفسر )زوجي كما عرفتو(، لمدكتورة عائدة راغب  ((ٔ
 .ٔٔالجراح: 

 .www.wikipedia.com، عمى شبكة االنترنيت، ينظر: موقع ويكيبيديا الموسوعة الحرة ((ٕ
 بتاريخ ٕٕٖٔ عدد، السوري االسبلمي المجمس مكونات احدى، السوريين العمماء رابطة ينظر: موقع ((ٖ

 .مكي مجدي الدكتور بقمم، ٖٕٔٓ

 اسعد نصار، زعيتر عبدالرحمن اسماء، الميداني حبنكة حسن عبدالرحمن عند التفسير ضوابط ينظر: ((ٗ
 .ٕٚٔ: نصار

 .www.wikipedia.com االنترنيت شبكة عمى، الحرة الموسوعة ويكيبيديا ينظر: موقع ((٘
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وبعد أن أكمل مراحل الدراسة وحصل عمى الشيادة العميا مع تخصص التدريس 
ظير نتاجو الفكري من خبلل كتب قيمة زادت عمى الثبلثين كتابًا اثرى بيا المكتبة 

سياماتو وتنوعت في مجاالت متعددة في إسبلمي حيث تعددت سبلمية والفكر اإلاإل
 والدراسات القرآنية وغيرىا ومنيا، واألخبلق، واألدب، والدعوة، العقيدة

 سسيا.أسبلمية و العقيدة اإل .ٔ
 سسيا.أسبلمية و خبلق اإلاأل .ٕ
 قواعد التدَّبر األمثل لكتاب اهلل عز وجل. .ٖ
 مجمدًا( ٘ٔمعارج التفكر ودقائق التدَّبر )وىو تفسير بديع لمقران الكريم في  .ٗ
 أمثال القرآن وصور من أدبو الرفيع. .٘
 د الييود عبر التاريخ.مكاي .ٙ
 صراع مع المبلحدة حتى العظم. .ٚ
 مبادئ في آداب الدعوة .ٛ
 الببلغة العربية )أسسيا وعموميا وصور من تطبيقاتيا(. .ٜ

 ستدالل والمناظرة.ضوابط المعرفة وأصول اال .ٓٔ
ن جميع ىذه المؤلفات تدل عمى أبعاد فكر الشيخ الميداني ومدى  ىتمامو فيو اوا 

ال يكتفي منو بعرض المضمون المعنوي بل يحاول إشراك  يكتب في التفسير ولكنو
وليس ، القارئ بتذوقو لمبيان القرآني الذي ىو أحد جوانب اإلعجاز الخالد في كتاب اهلل

بين ىذه المؤلفات واحد إال وىو يحمل إيحاؤه المميز لنيج المؤلف ورغبتو الصحيحة في 
 .(ٔ)البحث واالستقصاء ليوفر ما استطاع من جمل العطاء

                                                           

 ويكيبيديا موقع وينظر: ،ٗٙ-ٖٙ/ٖ: المجذوب محمد لمدكتور عرفتيم، ومفكرون عمماء ينظر: ((ٔ
 الحديث ىلأ ممتقى موقع وينظر:، www.wikipedia.com نترنيتاإل شبكة عمى الحرة، الموسوعة

 .www.ahlalhadeeth.com واألبحاث، الكتب خزانة نترنيت،اإل شكة عمى
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 لمّ أثر مرض إم( ٕٗٓٓ /ىـٕ٘ٗٔربعاء عام )وتوفي الشيخ الميداني في ليمة األ
فكانت حافمة مشيودة ، مٕٗٓٓ/ٛ/ٔٔربعاء الموافق وشيعت جنازتو عصر يوم األ ،بو

وري مثواه و ثم ، لقى ولده الدكتور وائل قصيدة في رثائوأو ، خرج فييا آالف المشيعين
 .(ٔ)ة في حي الميداناألخير من الدنيا بمقبرة الجور 

 ثانياً: التعريف بالترادف:
األصل لنبّين ، لّعل من المفيد في مستيل ىذه الفقرة أن نمجأ إلى المعاجم العربية

ومنو ، ويعني: تتبعو أيضاً ، )الترادف(. فالفعل )ردف( ردفًا ركب خمقواللغوي لمصطلح 
ٱ  وفي التنزيل العزيز ، الفعل المزيد باليمزة في أولو )أردف( يعني توالى وتتابع

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ
وفبلنًا جاء بعده  (ٕ)

، وفبلنًا جعمو ردفو وأركبو خمف، وتبعو وركب خمفو والشيء بالشيء أتبعو وأردفو األمر
 .(ٖ)و)الردف( الراكب خمف الراكب وكل ما يحممو الراكب خمفو

نحو ، شيء باعتبار واحدىو األلفاظ المفردة الدالة عمى وفي االصطالح: 
وعبلمة صحة الترادف ىو إمكانية حمول أحد المفظين محّل  ،(ٗ)السيف والميند والحسام

ولم ، وأكثر أىل العمم عمى القول بصحة وقوعو في المغة، لو حذفت أحدىما، اآلخر
وطائفة عمى ، أما في القرآن فطائفة عمى وجوده، ينكره إال القميل من عمماء العربية

لفاظ المتقاربة المعاني ستعمل القرآن الكريم األافقد ، والقول بعدمو ىو الصحيح، عدمو
نما بمجيء ، ال عمى سبيل الترادف، والخضوع، والخشوع، والخشية، الخوف، مثل وا 

                                                           

 .www.wikipedia.com االنترنيت شبكة عمى الحرة، الموسوعة ويكيبيديا ينظر: موقع ((ٔ
 .ٜ: اآلية األنفال، سورة ((ٕ
براىيم، الزيات ألحمد، الوسيط المعجم: ينظر ((ٖ  .ٜٖٖ/ٔ: الجار ومحمد، عبدالقادر وحامد، مصطفى وا 
، ٛٔٔ: المغة أصول في البمغة: وينظر، ٖٙٔ/ٔ: لمسيوطي، وأنواعيا المغة عموم في المزىر: ينظر ((ٗ

 .ٖٕٕ: المغة كتب اميات في لغوية دراسات
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ۓ  ڭ  ڭ      ڭ  ڭ  ۇوفي قولو تعالى:  ،(ٔ)المفظ مستقبًل عن اآلخر
وىي  ،(2)

والعذاب الذي ، فالرديف ليس الراكب األصمي، (3)النفخة الثانية لدى جميع المفسرين
والّرجفة الثانية حتمًا ليست ، ردف أي أقترب بعض من العذاب الكمي بعد الموت

ذ تميزت ، ويكون بعضيم قبل بعض، وكون المبلئكة مردفين أي ىناك تتابع، األولى وا 
، نية من األولىالرادفة بالحوادث فيناك عمى األقل فارق زمني بين الرجفتين يميز الثا

وليس ىو ، ولذلك نستشف في األصل المغوي أن المعجم يّصرح بكون المرادف الحقاً 
مراعاة ، وفي القرآن الكريم دعوة إلى عدم استخدام لفظة مكان لفظة، الشيء نفسو

 .(4)وىو الكتاب الذي يَّعد الكممة شكبًل حضاريًا راقياً ، لممواقف بكل أطرافيا
 بكتابه )قواعد التدَّبر األمثل لكتاب اهلل عز وجل(:ثالثاً: التعريف 

من الكتب التي حفمت بيا المكتبة القرآنية كتاب بعنوان )قواعد التدَّبر األمثل 
مميز في صياغة مادتو وترتيب ، وىو كتاب فريد في بابو، لكتاب اهلل عز وجل(

ا أمكن من قواعد وقد بذل المؤلف في كتابو ىذا جيدًا مشكورًا جمع فيو م، موضوعاتو
شارة تدبر القرآن الكريم. وقد تضمن في كتابو قواعد قد يكون مسبوقًا إلى كتابتيا أو اإل

وقد يكون بعض المفسرين قد وضع في تصوره مراعاة بعضيا ولكن لم تجد ، إلييا
وقد  ،(5)كما إن بعض ىذه القواعد لم يحظ بعناية أحد من المفسرين، الرعاية التامة منو

م( مشتمبًل عمى عدد من قواعد ٜٜٚٔ/ ىـٜٜٖٔكتاب بطبعتو األولى سنة )ظير ال
، ( صفحةٗٚٔولم تتجاوز صفحات الكتاب )، ( قاعدةٕٚالتدَّبر بأمثمتيا بمغ عددىا )

                                                           

 .ٗٓٗ: الجديع يوسف بن لعبداهلل، القرآن عموم في األساسية المقدمات: ينظر ((ٔ
 .ٚ-ٙ: اآليات، النازعات سورة ((ٕ
: القرآن تفسير في التنزيل معالم: وينظر، ٘ٙ/ٕٗ: لمطبري، القرآن آي تأويل في البيان جامع: ينظر ((ٖ

 .ٖٖٔ/ٛ: كثير إلبن، الكريم القرآن تفسير، ٜٖٙ/ٓٔ: المحيط البحر، ٕ٘ٓ/٘
 .ٚ٘: ياسوف أحمد لمدكتور، القرآنية المفردة جماليات: ينظر ((ٗ
 .ٕٔ: الميداني حبنكة حسن لمشيخ عبدالرحمن، األمثل التدَّبر قواعد ينظر: ((٘
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عجاب المتخصصين بالدراسات ، ستحسان أىل الراي والفكراوبعد أن القى الكتاب  وا 
الجديدة التي وقف عمييا مع العديد من  أضاف إليو مؤلفو عددًا من القواعد، سبلميةاإل

األمثمة التي تشيد عمى ما قصده من قواعد التدَّبر التي أوصميا إلى أربعين قاعدة 
وبمغ عدد  ٜٚٛٔتتعمق بموضوع ّتدبر القرآن الكريم فظير الكتاب بطبعتو الثانية سنة 

دمة ( صفحة يجمعيا مجمد واحد. ولقد ألمح المؤلف في مقٖٛٛصفحات الكتاب )
الطبعة األولى لكتابو إلى أن الغاية األساس من إنزال لقران الكريم، أن يتدبر الناس 

فتخار بتحصيل المعرفة آياتو وليس الغرض من التدَّبر مجرد الترف العممي واال
إنما وراء الفيم غرض التذكر ، والتوصل إلى كشف المعاني لمتعالي بمعرفيا واكتشافيا

لباب وىم أىل وىذا التذكر المقصود ال يحظى بو إال ألو األ، والعمل بموجب ىذا العمم
 .(1)العقول الحصيفة واألذىان النظيفة والقموب الشريفة

وقد ذكر المؤلف أنو جمع ىذه القواعد بعد أن دونيا مبلحظات خبلل ممارستو 
الطويمة لتدبر كتاب اهلل تعالى ومطالعتو تفاسير المفسرين عمى اختبلف مناىجيم حيث 

فكتبيا لمن ، تكشف لو جممة قواعد ىادية لمن أراد أن يتدبر كتاب اهلل بصورة فضمى
وتصمح أن يتخذىا المتدبرون منيجًا لفيم القرآن الكريم وتدبر معانيو ، شاء أن ينتفع بيا

راجيًا أن تكون ىذه القواعد فاتحة لبناء )عمم التدَّبر( وأن تكون وسيمة تسديد ، ومراميو
 .(2)ين عمى فيم كتاب اهلل تعالى وما تضمنو من عمم جميل وىداية عظيمةوىداية لمباحث

وأعتمد المؤلف في تدوين مادة كتابو عمى السبر الشامل لآليات القرآن الكريم مستعينًا 
 (3)ستاذ )فؤاد عبدالباقي(بشكل رئيس بالمعجم الفيرس أللفاظ القرآن الكريم الذي كتبو األ

                                                           

 .ٗ: ٔط، الميداني حبنكة حسن لمشيخ عبدالرحمن، األمثل التدَّبر قواعد ينظر: ((ٔ
 .ٕٔ: الثانية الطبعة وينظر، ٚ: نفسو المصدر ينظر: ((ٕ
 ليا الفيارس ووضع النبوية االحاديث تنسيق عالم، محمد بن صالح بن عبدالباقي بن فؤاد محمد ىو ((ٖ

 عن( السنة كنوز مفاتح) ترجم، مصر في( مٕٛٛٔ) سنة ولد، االبوين مصري، الكريم القرآن واليات
 القرآن أللفاظ المفيرس المعجم: مصنفاتو ومن، الفرنسية عن( الحكيم القرآن آيات تفصيل) و، االنكميزية

(. مٜٛٙٔ) سنة توفي، وغيرىا، القرآن غريب معجم، الشيخان عميو اتفق فيما المؤلؤ والمرجان، الكريم
 .ٖٖٖ/ٙ: لمزركمي االعبلم ينظر:
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منيج السبر الشامل يقدم رؤى أكثر وضوحًا وبصيرة لممتدبر وقد تبين أن ، رحمو اهلل
عبلوة عمى أن المنيج العممي األمثل معرفة حقائق األشياء التي ال تخضع لمقواعد 

وقد أوضح المؤلف في مقدمة  .(1)العقمية المجردة المتفق عمييا عند أىل العقل والمنطق
مباركة التي ال ينضب معانييا تحتاج كتابو أن تدبر آيات الكتاب المجيد ذات المعاني ال

ن الباحثين والمتدبرين لكتاب اهلل تعالى  إلى بصيرة منيرة ومنيم ثاقب وصبر دائب وا 
ومما ال ، بالتأكيد سيكتشفون بالبحث كنوزًا عظيمة من كنوز ىذا التنزيل الرباني المجيد

التفسير وتوصل شك فيو أن المفسرين المتقدمين منيم والمتأخرين كانت لم مناىج في 
وضحت لو فكرة فكانت ىادية في تفسيره سواء أذكر ىذه القواعد ، كل منيم إلى قواعد

والباحث يبلحظ ذلك من ، أم لم يذكرىا لكنيا كانت ماثمة في تصوره، وأبانيا منيجاً 
 .(ٕ)خبلل ما قدم في تفسيره من فيم في كتاب اهلل

  

                                                           

 .ٚٙ: لمميداني، األمثل التدَّبر قواعد ينظر: ((ٔ
 .ٙنفسو:  المصدر ينظر: ((ٕ
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 املبخح الجاىٌ: 
 للرتادفاملجبتىٌ واليافىٌ 

والبيان ، ختمفت مذاىبيم فييااو ، لقد شغمت قضية الترادف عمماء العربية»
حين ييدي إلى سر الكممة ال ، َختمفوا فيواالقرآني يجب أن يكون لو القول الفصل فيما 

 .(ٔ)«تقوم مقاميا كممٌة سواىا من األلفاظ المقول بترادفيا
الترادف معتمدًا عمى أساس ومن ىنا انطمق الشيخ الميداني لتوضيح قضية 

والنظر في األلفاظ المتقاربة المعنى لموصول ، التفكر والبحث في أصل البيان القرآني
إلى نفي الترادف في القرآن الكريم. وجعل من واجب المتّدبر لكتاب اهلل تعالى أن 

ويخطئ »: يستبعد فكرة الترادف عند تفسيره لآليات القرآنية تجنبًا لموقوع في الخطأ فقال
مع أنيما ، فيفسرون ىذا بيذا، بعض المفسرين إذ يرون أن البر والتقوى مترادفان

 .(2)«وُسموَّ أدائو، وىذا ينافي ببلغة القرآن، مجتمعان في نص واحد
وعند النظر في كبلم الشيخ الميداني نجد إنو يتوافق مع من سبقو من العمماء 

 الذين قالوا بمنع الترادف في القرآن الكريم. 
ما ، الترادف في المغة قميل: »قال ابن تيمية وأما في ألفاظ القرآن فإما نادر وا 

كون فيو تقريب بل ي، َوقلَّ أن ُيعبر عن لفظ واحد بمفظ واحد يؤدي جميع معناه، معدوم
فكل لفظة من ألفاظ القرآن وُضعت لتؤدي » ،(3)«وىذا من أسباب إعجاز القرآن، لمعناه

ليك معنًا إبل كل كممة تحمل ، نصيبًا من المعنى أقوى أداء ولذلك ال نجد فييا ترادفاً 
وبذلك نبلحظ أن القرآن الكريم يتناول من الكممات المترادفة أدقيا داللة » ،(4)«جديداً 

                                                           

 .ٜٕٓلمدكتورة عائشة بنت الشاطئ: ، اإلعجاز البياني لمقرآن ومسائل إبن األزرق ((ٔ
 .ٗٗٗ: لمميداني، األمثل التدَّبر قواعد ((ٕ
 القرآن في المغوي اإلعجاز، ٕٓ: التفسير في السنة أىل مذىب: وينظر، ٚٔ: التفسير أصول في مقدمة ((ٖ

 .ٖٕ٘: الكريم
 .ٕٕٕ: محمد لحنفي، والتطبيق النظرية بين البياني اإلعجاز ((ٗ
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ومن ، وأجمميا إيقاعًا ووزنًا إلى نظائرىا، وأتميا تصورًا وتشخيصًا لمصورة، مى المعنىع
ڳ  ڳ  ڳ  ڳ ىذا القبيل كممة )أغطش( في قولو تعالى:

فيي مساوية ، (1)
لكن )أغطش( تمتاز بداللة أخرى من وراء حدود المغة ، من حيث الداللة المغوية ألظمم

فيو الصمت وعم الركود وبّدت في أنحائو مظاىر فالكممة ُتعبر عن ظبلم أنتشر 
وال يفسد ىذا المعنى كممة )أظمم( إذ ىي ُتعبر عن السواد الحالك ليس ، الوحشة
إذًا فالحديث عن الترادف في القرآن أمره ليس بجديد فقد تحدث العمماء قديمًا  .(2)«غير

أن تأصيل ىذا األمر واختمفت مذاىبيم فييا. ويرى الباحث ، وحديثًا عن ىذه الظاىرة
 يكون أكثر وضوحًا عند ذكر أقوال العمماء واختبلفيم.

، وىم، ىذا الفريق من العمماء يقولون بوجود الترادف في القرآنالفريق األول: 
وغيرىم. ، براىيم أنيس والدكتور صبحي الصالحإثير والدكتور وابن األ، ابن العربي

 وكانت أقواليم كاآلتي:
  هـ(:543)ت (3)ابن العربي .1

ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب فقد رجح عند تفسيره قولو تعالى:
(4)، 

، ألنو لم يقم دليل عمى ىذا الفرق، أن الشح والبخل بمعنى واحد  من غير فرق بينيما

                                                           

 .ٜٕ اآلية:، النازعات سورة ((ٔ
 المغوي اإلعجاز، ٓٗٔ: القرآن روائع: وينظر، ٖٛٔ: مسمم مصطفى لمدكتور، القرآن إعجاز في مباحث ((ٕ

 .  ٜٕٗ: الكريم القرآن في والبياني
من حفاظ ، قاض، ابو بكر بن العربي، ىو محمد بن عبداهلل بن محمد المعافري االشبيمي المالكي ((ٖ

وبمغ رتبة االجتياد في ، وبرع في اآلدب، ورحل إلى المشرق، ىـ(ٛٙٗولد في أشبيمية سنة )، الحديث
االحوذي في عارضة ، ولو مصنفات كثيرة منيا: العواصم والقواصم، ىـ(ٖٗ٘توفي سنة )، عموم الدين

لشمس ، ينظر: تاريخ االسبلم ووفيات المشاىير واالعبلم، الناسخ والمنسوخ، أحكام القرآن، شرح الترمذي
 .ٖٕٓ/ٙوينظر: االعبلم لمزركمي: ، ٖٗٛ/ٔٔلدين بن قايماز الذىبي: 

 .ٙٔ اآلية:، التغابن في سورة والمفظ، ٜ اآلية:، الحشر سورة ((ٗ
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إن كل حرف يفسر عمى معنيين أو معنى ُيعبر عنو بحرفين يجوز أن يكون كل : »فقال
وذلك كثير في المغة ولم َيقم ىنا دليٌل عمى  واحد يوضع موضع صاحبو جمعًا أو فرقاً 

ومن ىذا نفيم أنو يميل إلى القول بالترادف وبخاصة أنو ال يرى فرقًا  ،(1)«الفرق بينيما
 .(ٕ)بين الشح والبخل مع االشتيار أن بينيما فرقاً 

 هـ(: 637)ت (3)ثيرابن األ .2
فصيح الكبلم فمن ذلك كما ُأستعمل في ، يرى أن الترادف ورد في القرآن الكريم

ېئ  ىئ       ىئ  ىئ   ی  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ قولو تعالى:
فقال:  ،(ٗ)

وتكاثر سيامو النافذة في ، إن البث والحزن بمعنى واحد كررىا لشدة النازل بو»
 .(٘)«قمبو

  

                                                           

 .ٕٕٓ/ٗالقرآن:  أحكام ((ٔ
ن الشح بمنزلة الجنس والبخل بمنزلة النوع، الشح أبمغ في المنع من البخل ((ٕ واكثر ما يقال في البخل ، وا 

 .ٜٕ٘/ٗالبن الجوزي: ، ينظر: زاد المسير، والشح العام، إنما ىو في افراد األمور وخواص االشياء
كان مولده ، االثير بابن المعروف، عبدالكريم بن محمد بن محمد بن اهلل نصر الدين ضياء الفتح ابو ىو ((ٖ

وانتقل مع والده إلى الموصل وحصل العموم وحفظ كتاب اهلل وكثيرًا من ، بجزيرة ابن عمر ونشأ بيا
: منيا مؤلفات عدة ىـ( لوٖٚٙتوفي سنة )، االحاديث النبوية وطرفًا صالحًا من النحو والمغة وعمم البيان

 ينظر:. وغيرىا، والكاتب الشاعر كبلم نقد في الطالب كفايةو ، والشاعر الكاتب آداب في السائر المثل
 .ٜٖٛ/٘ألبي العباس اإلربمي: ، وفيات األعيان

 .ٙٛ اآلية:، يوسف سورة ((ٗ
 .ٖٓ/ٖالسائر:  المثل ((٘
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 م(: 1978)ت (1)الدكتور إبراهيم أنيس .3
ن ىذا الترادف ظاىر ، لكريميرى أن الترادف واقع بكثرة في ألفاظ القرآن  وا 

بوضوح. وىذا يعود إلى رأيو القائل بأن الترادف ال يكاد يوجد في الميجات العربية 
وبما أن القرآن الكريم ، غير أنو يمكن التماسو في المغة النموذجية األدبية، القديمة

ن نموذج فذ فقد طفق يمتمس الترادف في كمماتو ويرى أنو ظاىره بوضوح في كثير م
لممرة  والذي نطق بو الرسول ، ففي القرآن الكريم الذي نزل بيذه المغة»: آياتو فقال

وال معنى لمغاالة بعض المفسرين حين يمتمسون ، نرى الترادف في بعض ألفاظو، األولى
«في كل لفظ من ألفاظو شيئًا ال يرونو في نظائرىا من األلفاظ األخرى

(2)
وساق بعض  ،

ۀ   كما في قولو تعالى:، موضوع الترادف في القرآن الكريماآليات لمتدليل عمى 

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ
ائ  ەئ   ەئ   وئ وقولو: ،(3)

گ  ڳ   وقولو تعالى:  ،(4)

ڳ  ڳ  ڳ
ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ وقولو: ،(5)

(ٙ). 
  

                                                           

عمل مدرسًا في المدارس ، م(ٜٙٓٔولد بالقاىرة سنة )، إبراىيم أنيس، ىو الباحث المغوي المجمعي ((ٔ
شغل منصب استاذًا ورئيس ، م(ٜٔٗٔثم حصل عمى الدكتوراه من جامعة لندن سنة )، الثانوية بمصر

من مؤلفاتو: من ، م(ٜٔٙٔنال عضوية مجمع المغة العربية سنة )، لقسم المغويات بكمية دار العموم
ينظر: تكممة معجم ، م(ٜٛٚٔتوفي سنة )، داللة األلفاظ، في الميجات العربية، أسرار المغة العربية

 .ٙٔ/ٔلمحمد خيراهلل رمضان: ، فينالمؤل
 .ٓٛٔالعربية:  الميجات في ((ٕ
 .ٜٔ اآلية:، يوسف سورة ((ٖ
 .ٕٕٔ اآلية: في والمفظ، ٚٗ اآلية:، البقرة سورة ((ٗ
 .ٛٔ اآلية:، النساء سورة ((٘
 .ٔٙ اآلية:، االنعام سورة ((ٙ
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 م(: 1986)ت (1)الدكتور صبحي الصالح .4
نكار وقوعو وبما أن القرآن الكريم ، يرى خطورة نفي الترادف في المفة العربية وا 

نزل بمغة قريش المثالية وىو يجري عمى أساليبيا وطرق تعبيرىا وقد أتيح ليذه المغة 
فمما نزل ، حتكاك بالميجات العربية األخرى مما أدى إلى اقتباسيا بعض المفرداتاال

ستعمال األلفاظ الجديدة في االقرآن وكان األمر كما تقدم لم يكن ىناك غضاضو من 
إضافة إلى األلفاظ ، ختبلطيا بالقبائل المختمفةاقتبستيا من اجة القريشية التي المي

القريشية األصمية ومن ىنا يقرر الدكتور صبحي الصالح بوجود الترادف في القرآن 
جب  حب  خب  مب الكريم وبو يفسر ترادف أقَسَم وحَمَف في قولو تعالى:

وقولو:  ،(2)
ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ

(ٖ()ٗ). 
عتراف ال مناص من التسميم بوجود الترادف كما إنو ال مفر من اال: »ثم قال

بالفروق بين المترادفات غير أن ىذه الفروق تنوسيت فيما بعد وأصبح من حق المغة 
 .(5)«ودليبًل عمى ثرائيا وكثرة ترادفيا، التي ضمنتيا إلييا أن تعتبرىا ممكًا  ليا

العمماء يقولون بمنع الترادف في القرآن الكريم ىذا الفريق من الفريق الثاني: 
 وابن، األندلسي عطية وابن، والزمخشري، األصفياني والراغب، الطبري جرير وىم: ابن

 وكانت أقواليم كاآلتي:، وىو قول جميور المفسرين، كثير
                                                           

أحد عمماء الدين السنة ، لغوي، أديب، مجتيد، فقيو، عالم، الصالح ابراىيم بن صبحي الدكتور ىو ((ٔ
 وتوفي، م(ٕٜٙٔ) سنة ولد، المبنانية بالجامعة اآلداب كمية في المغة وفقو االسبلميات استاذ، المبنانيين

 وكتاب، القرآن عموم في مباحث وكتاب، المغة فقو في دراسات: مؤلفاتو من، بيروت في م(ٜٙٛٔ) سنة
  .www.islamsyria.com ينظر: موقع :، ومصطمحاتو الحديث عموم

 .ٕٗ اآلية:، فاطر سورة في والمفظ، ٖ٘ اآلية:، النور سورة ((ٕ
 .ٗٚ اآلية:، التوبة سورة ((ٖ
 .ٜٜٕ-ٕٜٕالمغة:  فقو في ينظر: دراسات ((ٗ
 .ٖٓٓالمصدر نفسو:  ((٘
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 هـ(:313)ت (1)ابن جرير الطبري .1
ذلك من تفسيره لبعض  يميل اإلمام إلى نفي الترادف في القرآن الكريم ويظير

فقد فرق بين السر والنجوى في ، ة لمفردات قيل بترادفيا عند بعضيمناآليات المتضم
ۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې قولو تعالى:

بأن  ،(ٕ)
والنجوى ىو ما يتناجون بو ، السر ىو ما يسرونو في أنفسيم من الكفر باهلل ورسولو

سماء القرآن أويؤيد ىذا الفيم رأيو في تعدد  ،(ٖ)يم ألىموبينيم من الطعن باإلسبلم وعيب
ن ىذا ال يعني إنيا بمعنى واحد من غير ، وقرآن، وكتاب، وذكر، ِمْن فرقان، الكريم وا 

سم من أسمائو األربعة ىذه في كبلم العرب معنى ووجو غير الكل »:  فرق بل أن
 .(ٗ)«معنى اآلخر ووجو

  

                                                           

كان إمامًا في ، صاحب التفسير الكبير والتاريخ الشيير، ىو ابو جعفر بن جرير بن يزيد بن خالد الطبري ((ٔ
ىـ( ٖٓٔوتوفي سنة )، ىـ(ٕٕٗولد سنة )، فنون كثيرة منيا التفسير والحديث والفقو والتاريخ وغير ذلك

تاريخ االمم والمموك المعروف بتاريخ ، من مصنفاتو: جامع البيان في تأويل أي القرآن، في بغداد
، ٕٚٙ/ٗٔظر: سير أعبلم النببلء: وين، ٜٔٔ/ٗألبي العباس اإلربمي: ، بنظر: وفيات االعيان، الطبري

 .ٜٙ/ٙاألعبلم لمزركمي: 
 .ٛٚ اآلية:، التوبة سورة ((ٕ
 ٖٗٔ/ٓٔينظر: جامع البيان في تأويل أي القرآن:  ((ٖ
 .ٜٗ/ٔنفسو:  المصدر ((ٗ
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 هـ(: 532)ت (1)الراغب األصفهاني .2
وقدر أىمية تحديد المعنى الدقيق لؤللفاظ. فنفى القول ، ىتم بالعبلقة بين األلفاظا

إن األصل في األلفاظ أن تكون »: بالترادف وخاصة بين مفردات القرآن الكريم فقال
«ختبلف المعانيامختمفة بحسب 

ىتمامو بقضية اوقد أشار في مقدمة مفرداتو إلى  ،(2)
وعزمو عمى تأليف كتاب يوضح فيو حقيقة الفروق بين األلفاظ التي الترادف والفروق 

 .(3)تبدوا لمنظرة األولى أنيا مرادفة بينما ىي ليست مترادفة

 هـ(: 538)ت (4)الزمخشري .3
ذىب إلى عدم القول بالترادف بين مفردات القرآن الكريم وحجة ىذا تفريقو بين 

كما فعل في تفسير لفظتي البث والحزن في ، معاني بعض األلفاظ التي قيل بترادفيا
ېئ  ىئ       ىئ  ىئ   ی  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئقولو تعالى: 

حيث  ،(٘)
 .(ٙ)«فيبثو إلى الناس أي ينشره، البث أصعب الَيم الذي ال يصبر عميو صاحبو»قال: 

                                                           

متحقق ، ومشاىير الفضل، ،احد اعبلم العمم األصفياني القاسم بن المفضل ابو محمد الحسين بن ىو ((ٔ
ولو تصانيف   ىـ( ٕٓ٘سنة ) وتوفي، بغداد سكن، اديب من الحكماء والعمماء، العموم بغير فن من
ينظر: معجم ، القرآن غريب في المفردات، الذريعة إلى معالم الشريعة، كتاب تفسير القرآن :كثيرة منيا

وينظر: موقع ، ٙ٘ٔٔ/ٖلياقوت الحموي: ، االدباء = ارشاد األريب إلى معرفة االديب
www.marefa.com . 

 .ٕ/ٔجامع التفاسير:  ((ٕ
 .٘٘/ٔالقرآن:  غريب في ينظر: المفردات ((ٖ
، المتكمم، النحوي ،المغوي، العبلمة ابو االسم الزمخشري، ىو محمود بن عمر بن محمد بن عمر ((ٗ

ألنو ، كان يقال لو جاراهلل، و )المفصل( في النحو، مصنف )الكشاف( في التفسير، المفسر، المعتزلي
ونحو ، كان ممن برع في عمم األدب، ىـ(ٖٛ٘وتوفي سنة )، ىـ(ٚٙٗولد سنة )، جاور بمكة زماناً 

)النصائح ، )ربيع االبرار ونصوص االخبار(، لو تصانيف البديعة منيا كتاب )أساس الببلغة(، والمغة
، ٜٚٙ/ٔٔقايماز الذىبي: لشمس الدين بن ، ينظر: تاريخ االسبلم ووفيات المشاىير واالعبلم، الكبار(

 .ٔ٘ٔ/ٕٓسير أعبلم النببلء: ، ٛٚ/ٗوينظر: ميزان االعتدال: 
 .ٙٛ اآلية:، يوسف سورة ((٘
 .ٓٚٗ/ٕالكشاف:  ((ٙ
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 هـ(:542)ت (ٔ)ابن عطية األندلسي .4
ُأدير لسان العرب في أن يوجد  ثم، وكتاب اهلل لو نزعت منو لفظو» إذ قال: 

ويخفى عمينا وجييا في مواضع ، ونحن تتبين لنا البراعة في أكثره، أحسن منيا لم يوجد
فيو ، (ٕ)«لقصورنا عن مرتبة العرب يومئذ في سبلمة الذوق وجودة القريحة وميز لكبلم

كر ولم ير وقد فرق بين الحمد والش، يميل إلى أنو ال ترادف بين مفردات القرآن الكريم
كما رجح أن ىناك فرقًا بين األبكم  ،(ٖ)يمضأنيما بمعنى واحد كما يقول ذلك بع

ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ واألخرس عند تفسيره لقولو تعالى:
األصم »حيث قال:  ،(ٗ)

واألبكم الذي ال ينطق وال يفيم فيو  األخرس وقيل )بصيغة التضعيف( ، الذي ال يسمع
 .(٘)«األبكم واألخرس واحد

  

                                                           

 بكر ابي المفسرين قدوة الكبير األمام، عطية بن تمام بن غالب بن عبدالممك بن غالب بن عبدالحق ىو ((ٔ
، ىـ( ٕٗ٘سنة ) وتوفي، ىـ(ٓٛٗسنة ) ولد، والتفسير والحديث باألحكام عارف فقيياً  كان، الغرناطي
ذا ضبط وتقييد وتجويد ، بارعًا في اآلدب، العزيز الكتاب تفسير في الوجيز المحرر تفسير صاحب

 .ٕٙ٘/ٕلمحمد بن شاكر: ، الوفيات فوات ينظر:، ولو لم يكن لو إال التفسير لكفى، وذىن سيال
 .ٜٗ/ٔالمحرر الوجيز:  ((ٕ
 .ٜ٘-ٛ٘/ٔالمحرر الوجيز:  ((ٖ
 .ٛٔ اآلية:، البقرة سورة ((ٗ
 .ٛٛ/ٔالمحرر الوجيز:  ((٘



 

 ٖٔٔ 
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 هـ(:774)ت( ٔ)ابن كثير .5
نبلحظ في تفسيره لبعض اآليات التي قيل أنيا مشتممة عمى ألفاظ مترادفة نجده 

فقد ، مما يوحي أنو يميل إلى القول بعدم الترادف في القرآن الكريم، يفرق بين بعضيا
ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں فرق بين الشرعة والمنياج في قولو تعالى:

فقد رجح  ،(ٕ)
السنة  ،وأنيما أظير في المناسبة من العكس، أن الشرعة والمنياج بمعنى السبيل والسنة

 .(ٖ)بتداء والمنياج الطريق الواضح السيلألن في الشرعة معنى اال، والسبيل
ن لم  ىؤالء ىم بعض المفسرين الذين يقولون بمنع الترادف في القرآن الكريم، وا 

إال أنو عند استقراء تفاسيرىم ، توضح آرائيم في ذلكيكن لدييم نصوصًا صريحة 
لبعض األلفاظ المقول بترادفيا في نظر بعض الناس نممس منيم القول بعدم وجود 
الترادف في األلفاظ القرآنية، ولم يكن ىذا الرأي عندىم دون غيرىم من المفسرين 

ر كل ىذه ولكن يصعب حصَّ ، بل ىو قول جميور المفسرين والمغويين، والعمماء
 .(ٗ)قاويل في ىذا المقاماأل

                                                           

ىو الحافظ الكبير عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضوء بن كثير بن زرع البصري ثم  ((ٔ
ولد سنة ، ثقة المحدثين وعمدة المؤرخين وعمم المفسرين، اإلمام العبلمة، الدمشقي الفقيو الشافعي

جامع ، البداية والنياية، لو مصنفات كثيرة منيا: تفسير القرآن العظيم، ىـ(ٗٚٚوتوفي سنة )، ىـ(ٓٓٚ)
ألبي سيل المغراوي: ، ينظر: موسوعة مواقف السمف في العقيدة والمنيج والتربية، المسانيد والسنن

 .ٔٚٗ/ٔوينظر: ذيل التقييد في رواة السنن واألسانيد: ، ٖٗٚ/ٛ
 .ٛٗ اآلية:، المائدة سورة ((ٕ
 .ٜٕٔ/ٖالقرآن العظيم:  تفسير ينظر: ((ٖ
 الدقيقة الفروق تناسي عمى الناس من الكثير حمل المعنى في مقاربة ألفاظ وجود أن الخطابي يرى  -أ ((ٗ

، القرآن إعجاز في رسائل ثبلث ينظر:. بيا واالىتمام ليا االنتباه ينبغي والتي األلفاظ بين القائمة
 .ٜٗوالجرجاني:  والخطابي لمرماني

 يبلئمو ما موقع كل في يذكر وان، المقامات اختبلف اإلعجاز معرفة بواعث من أن الزركشي يرى  -ب
 الكبلم عمى ما ذىاب إلى بآخر حرف ابدال يؤدي بحيث مترادفة كانت وان، األلفاظ من بو ويميق
 .ٛٔٔ/ٕالقرآن:  عموم في البرىان ينظر:، حبلوة من

 وحسم الترادف قضية في الفصل القول لمقرآن يكون أن بوجوب الشاطئ بنت عائشة الدكتورة تطالب -ج
 من خرى كممة مقاميا تقوم ال حيث الكممة سر في القرآني البيان اليو ييدي بما وذلك فييا الخبلف
 .ٜ/ٕ الكريم: لمقران البياني التفسير ينظر:، الترادف نفي يعني ما وىذا بترادفيا المقول األلفاظ
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وبعد ىذا العرض والتفصيل تأكد لباحث أن قضية الترادف من القضايا التي 
ولكن الميم في ىذه الدراسة ىو توضيح  ، تحدث عنيا العمماء واختمفت مذاىبيم فييا

منيج الشيخ الميداني في ىذه القضية، وبيان القصد من تأكيده عمى استبعاد فكرة 
والذي ظير لمباحث إن الشيخ الميداني لم يكن ىدفو مجرد ، الترادف في القرآن الكريم

ولكنو ، قبموىذه قضية قررىا العمماء من ، ستبعاد فكرة الترادف عن الكممات القرآنيةا
قصد من خبلل طرحو ليذه القضية التأكيد عمى ضرورة البحث في سر اختيار الكممة 

فان ذلك ، ستعماليا في القران الكريم ومراتبيااالقرآنية وداللتيا الخاصة في مواضع 
ويبدو ذلك اكثر وضوحًا عند ، يكشف لممتدبر المستويات النسبية لمموضوع الواحد

تخميمو وما توصل الشيخ في األمثمة التي سنذكر نماذج تطبيقية االطبلع عمى تدبره و 
 منيا.
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 املبخح الجالح: 
 مناذج تطبًكًة عيد الشًذ املًداىٌ

 :المشي والسعي() اول: كلمتالمثال األ
ڦ    ڦٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦقال تعالى:  -

ڄ
(ٔ). 

ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ     قال تعالى:  -

ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ                  ٹ  ٺٺ  ٺ
(2). 

ولدى »قال الشيخ الميداني مبينًا الفرق بين المشي والسعي في االستعمال: 
ختيار كل من ىاتين الكممتين المتقاربتين في مواضعيما ظير لي أن االتدَّبر في سر 

المعتاد ال عن طريق السعي اهلل تبارك وتعالى قد أمر بطمب الرزق عن طريق المشي 
، جمال في الطمبأي أمر بطمب الرزق مع اإل، الذي منو المشي الحثيث بيمة بالغة

وذلك ألن الرزق مضمون بالمقادير الربانية من خبلل تعاطي األسباب الكونية... أما 
 التوجيو لذكر اهلل وعبادتو فقد أمر اهلل بطمبو عن طريق السعي الذي فيو اليمة النفسية

وذلك ألن ثواب األخرة يتبع ، والنشاط والرغبة الشديدة التي تعبر عنيا الحركة النشيطة
مقدار العمل في الدنيا وليس مضمونًا ضمانًا منفصبًل عن العمل... من اجل ذلك كان 

 .(3)«ختيار كممة السعياالمناسب في ىذا المقام 
تخدام كممة )السعي( سالتزم اثم أشار الشيخ الميداني إلى أن القرآن الكريم 

وذكر أمثمة ، ومشتقاتيا في األعمال ذات الثمرات والنتائج اأُلخروية خيرًا كانت أم شراً 

                                                           

 .٘ٔ اآلية:، الممك سورة ((ٔ
 .ٜ اآلية:، الجمعة سورة ((ٕ
 .ٖٚٗ-ٖٙٗلمميداني: ، األمثل التدَّبر قواعد ((ٖ
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ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  آليات قرآنية عمى ذلك منيا: قال تعالى: 

 . (1)ڤ  ڤ   ڦ  ڦ
، ويرى الباحث أن الشيخ الميداني كان مسبوقًا في التفريق بين المشي والسعي

 فيو لم يأتي بشيء جديد.، فالعمماء والمفسرين لم يغفموا عن ىذا األمر
ويستعمل ، السعي: المشي السريع: وىو دون العدو: »قال الراغب األصفياني
وأستعمل المشي بدل السعي حتى ال يفيم أن » ،(2)«لمجد في األمر خيرًا كان أو شراً 

نما عميو األخذ  باألسباب فقط ألن الرزق يأتيو من اهلل عمى اإلنسان أن يجري ويسارع وا 
 .(3)«تعالى

والتي تعبر عنها الكلمات اآلتية: ، المثال الثاني: مراتب التجاوز عن السيئات
  :تبديل السيئات بالحسنات( –رفع الجناح  –العفو  –التكفير  –)الغفران 

كان مما توصل إليو الشيخ الميداني ىو أن ىذه الكممات تعبر عن مراتب 
التجاوز عن السيئات )فالغفران( أواًل ثم يأتي فوقو )التكفير( ثم يأتي فوقو )العفو( ثم 
يأتي فوقو )رفع الجناح( ثم يأتي فوقو )تبديل السيئات بالحسنات(. وكل كممة منيا ليا 

فبل يصح تفسير ىذه األلفاظ ببعض دون تجوز إذ ىي ليست ، داللتيا الخاصة
 .(4)ضيا أعمى من بعضإنما ىي مراتب بع، مترادفات

، ويرى الباحث أن ما توصل إليو الشيخ الميداني بأن ىذه الكممات غير مترادفة
فيذا ما ذىب إليو جميور المفسرين والمغويين في القول ، وأن لكل كممة داللتيا الخاصة
 وقد بينا ىذا األمر في المبحث السابق.، بنفي الترادف في القرآن الكريم

                                                           

 .ٜٔ اآلية:، االسراء سورة ((ٔ
 .ٔٔٗالقرآن:  غريب في المفردات ((ٕ
 .ٕٙٗ/ٔالشحود:  نايف بن لعمي، الكريم القرآن في والبياني المغوي اإلعجاز  ((ٖ
 .ٖٛٗلمميداني: ، األمثل التدَّبر قواعد ينظر:  ((ٗ
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فمم ، عتبارىا مراتب لتجاوز السيئاتافي تقسيمو ليذه الكممات و ليو إأما ما ذىب 
يقع الباحث عمى قول عند أحد من أىل العمم فيو إشارة إلى صنيعة. والذي يبدو أن ىذا 

دراكو العقمي ومطالعتو الثرية لموضوع ، الترتيب المنطقي ىو حصيمة خبرتو الواسعة وا 
راتب التجاوز عن السيئات عند الشيخ وفيما يأتي رسم توضيحي تقريبي لم، الترادف
 الميداني:

 تبديل السًئات باحلسيات
 وٍره اعلى املساتب اليت يتفضل اهلل تعاىل بَا على عباده فًبدل سًئاتَه حسيات

ڇ    ڇڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ    چ  چ  چقال تعالى: 

ڇ  ڇ   ڍ
(ٔ) 

 
 زفع اجلياح

 ( ٕ)يدل على اعتباز الرىب كأٌ مل يكً
﮴     ۓہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ   ھ  ے  ے  ۓقال تعالى:  ﮳   ﮲ 

﮵
(ٖ) 

 
 العفى

 ( ٗ)يدل على معيى حمى األثس
ڑ  ڑ    ک  ک    ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳقال تعالى: 

(٘) 

 
                                                           

 .ٓٚ اآلية:، الفرقان سورة ((ٔ
 .ٕ٘ٙ/ٕٔلمطاىر بن عاشور: ، ينظر: التحرير والتنوير ((ٕ
 .٘ اآلية:، االحزاب سورة ((ٖ
 .ٜ/ٕ٘لمطاىر بن عاشور: ، ينظر: التحرير والتنوير ((ٗ
 .ٕ٘ اآلية:، الشورى سورة ((٘
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 التكفري

 ( ٔ)يدل على معيى السرت مع شيادة اخفاء االثس
ڀ     ڀ  ٺ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  قال تعالى:

ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ
(ٕ) 

 
 الغفساٌ

 (ٖ)ويدل على مطلل السرت لرىب املرىب
گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڻقال تعالى: 

(ٗ) 
 

 مساتب جتاوش السًئات
ستجابة لدعوة الداعي والتي عبرت عنها الكلمات المثال الثالث: مراتب عدم اال

الغيبة  –العداء  –التوالي  –اإلدبار  –النأي بالجانب  – اإلعراض –اآلتية: ) اللي 
المواجهة  –الكيد  –خفاء إالمكر في  –مواقف الهزاء والسخرية والشتائم  –والنميمة 
 بالقتال(

كان مما توصل إليو الشيخ الميداني ىو أن لكل كممة من ىذه الكممات ليا 
فعمى متدبر كتاب اهلل مراعاة الدقة ، الكريمستعماليا في القرآن اداللة خاصة في موقع 

ويرى الباحث أن فكرة ىذا المثال مرتبطة مع ، (5)التامة في تفسير الكممات القرآنية

                                                           

 .ٜٖٙ/ٕٛلمطاىر بن عاشور: ، ينظر: التحرير والتنوير ((ٔ
 .ٛ اآلية: من جزء، التحريم سورة ((ٕ
 .ٜٗٔ/ٜٔلمطبري: ، ينظر: جامع البيان في تأويل أي القرآن ((ٖ
 .ٓٔٔ اآلية:، النساء سورة ((ٗ
 .ٕٚٔجزء من اآلية ، سورة البقرة ((٘
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وفيما يأتي بيان لمراتب عدم االستجابة لدعوة الداعي ، المثال السابق من حيث الترتيب
 عند الشيخ الميداني :

 –مراتب عدم االستجابة لدعوة الداعي  -
قال ، التعبير حركات اخف وىي االستجابة عدم عن تعبير حركةاللي:  .ٔ
ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  تعالى: 

ڦ   ڦ  ڄ     ڦڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ٹٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٺٺ

ڄ  ڄ  ڄ  ڃ ڃ  ڃ  ڃ
(ٔ). 

ٻ  ٻ  قال تعالى: ، الجانب عطاءإ وىو المي فوق حركةاإلعراض:  .ٕ

ٺ  ٿ  ٿ   ٿ    ٺپ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ ٻ  ٻ 

ڦ   ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ ڃ  ڃ    ڦڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ٹٿ  ٹ  ٹ  ٹ

 .(ٕ)ڃ

عراض وىو عدم االستجابة واالبتعاد عن : حركة فوق اإلالنأي بالجنب .ٖ
ۈ  ٴۇ    ۈڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ قال تعالى:، عراضالداعي ودعوتو مع اإل

ۋ  ۋ  ۅ
(ٖ). 

عطائو اإلدبار:  .ٗ حركة فوق حركة النأي بالجنب وىو إدارة الظير لمشيء وا 
ٱ     ٻ    ٻ       ٻ  ٻ  پ        پ      پ  پ  ڀ   قال تعالى:، الدبر مع التعبير عن الحالة النفسية

ڤ   ڦ       ڦ  ڦ  ڦ  ڄ    ڀ       ڀ    ڀ  ٺ  ٺ     ٺ  ٺ  ٿ  ٿ       ٿ  ٿ  ٹ      ٹ       ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ

ڄ  ڄ 
(ٗ). 

                                                           

 .ٖ٘ٔ اآلية:، النساء سورة ((ٔ
 .ٖ٘ٔ اآلية:، النساء سورة ((ٕ
 .ٖٛ اآلية:، االسراء سورة ((ٖ
 .ٕ٘-ٛٔ اآلية:، المدثر سورة ((ٗ
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نصراف عن وىو تعبير عن اال، حركة زائدة عمى مجرد اإلدبارالتولي:  .٘

ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   قال تعالى:، مجمس الداعي ودعوتو بعد إدارة الظير لو

ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ۅۋ  ۋ    ۅ
(ٔ). 

ڇ  ڇ     ڇ  ڍ   تعالى:قال ، ىو دون حركة مقاومةالعداء الخفي:  .ٙ

ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ   

ڱ  ڱ     ں  ڱڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڳگ  گ
(ٕ). 

يقاع الفتنة والفسادموقف التجريح بالغيبة والنميمة .ٚ قال ، : ىو بقصد التقبيح وا 

ۉ  ې  ې   ې  ې  ى    ۉۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ تعالى:

ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  وئى  ائ  ائ  ەئ     ەئ  وئ
(ٖ). 

قال ، : ىو بقصد االستخفاف بالمسممينموقف الهزاء والسخرية والشتائم .ٛ

ې  ى  ى  ائ    ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ   تعالى:

ېئ   ېئ  ېئ   ىئ    ىئ  ىئ  ۈئۇئ  ۇئ          ۆئ   ۆئ  ۈئ
(ٗ). 

ڎ   : وىو تدبير أنواع من األذى والضر، قال تعالى:المكر في الخفاء .ٜ

ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ ڈ  ڈ  ژ  ژ  
(٘). 

                                                           

 ٙٗاآلية: ، االسراء سورة ((ٔ
 .ٛٔٔ اآلية:، ال عمران سورة ((ٕ
 .ٔٙ اآلية:، التوبة سورة ((ٖ
 .ٜٚ اآلية:، التوبة سورة ((ٗ
 .ٙٗ اآلية:، ابراىيم سورة ((٘
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ڃ  ڃ  چ    چ  قال تعالى: ، مور قتاليةأوىو كيد بتدبير الكيد:  .ٓٔ

ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ڌڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڇچ  چ    ڇ   ڇ
(ٔ). 

، ىو أعمى مراتب مواجية الدعوة )المواجية المسمحة( المواجهة بالقتال : .ٔٔ

ک  ک  ک       ک  گ  گ  گ  گ  ڳ قال تعالى:
(ٕ). 

 َأصاب(  -المثال الرابع: مادة )مس 
ى  ائ    ىۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ېقال تعالى: 

ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ۇئائ  ەئ  ەئ  وئ       وئ
(ٖ). 

في ىذا النص نّرى أن اهلل عز وجل قد اختار التعبير »: قال الشيخ الميداني
في جانب ما صابة( بمادة )المس( في جانب ما أنزل بالمؤمنين من حسنات ومادة )اإل

ستعمال مادة )المس( في الخير اويكثر عند االنفراد : »ثم قال ،(ٗ)«يصيبيم من سيئات
وذلك حين ال يوجد داٍع إلى ، يضاً أصابة( في الخير والشر ستعمال مادة )اإلاو ، والشر

عمى أن )المس( تبقى لو داللتو ، التفريق من جية داللة المعنى وال من جية أدب المفظ
تأكد لمباحث أن الشيخ ، وعند النظر في أقوال أىل التفسير ،(5)«صابةعن اإلالمختمفة 

 فقد سبقو الكثير من المفسرين إلى ما توصل إليو.، الميداني لم يأتي بشيء جديد
ذكر اهلل تعالى )المس في الحسنة( ليبين أن بأدنى : »قال ابن عطية األندلسي

صابة ضين ثم عادل ذلك بالنسبة بمفظ اإلطروء الحسنة تقع المساءة بنفوس ىؤالء المبغ
فدل ىذا ، وىي عبارة عن التمكن. ألن الشيء المصيب لشيء فيو متمكن منو أو فيو

                                                           

 .ٕ٘ اآلية:، االحزاب سورة ((ٔ
 .ٕٚٔ اآلية:، البقرة سورة ((ٕ
 .ٕٓٔ اآلية:، عمران ال سورة ((ٖ
 .ٕٗٗ لمميداني:، األمثل التدَّبر قواعد ((ٗ
 .ٕٗٗ نفسو: المصدر ((٘
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إذ ىو حقد ال يذىب عند الشدائد بل يفرحون بنزول ، النزاع البميغ عمى شدة العداوة
   (1).«الشدائد بالمؤمنين 

أما لئليذان ، صابة مع السيئةواإلوَذَكر المس مع الحسنة : »(2)بو السعودأوقال 
وأما ، بأن مدار مسائتيم أدنى مراتب إصابة الحسنة ومناط فرحيم تمام إصابة السيئة

ختيار اولعل : »(4)وقال الشيخ محمد رشيد رضا (3).«ألن المس مستعار لمعنى اإلصابة
فرين لفظ المس في جانب الحسنة واإلصابة في جانب السيئة لؤلشعار بان أولئك الكا
ن قل بأن كان ال يزيد عمى ما ُيمس باليد  .(٘)«يسوؤىم ما يصيب المسممين من خير وا 

 واإلحسان(  -والبر  –المثال الخامس: مادة )التقوى 
 أما مرتبة اإلحسان فيي األعمى وعرف رسول اهلل : »قال الشيخ الميداني

حسان ذات ومرتبة اإل ،(6)َيَراَك( َفِإنَّوُ  َتَراهُ  َتُكنْ  َلمْ  َفِإنْ  َتَراهُ  َكَأنَّكَ  المَّوَ  َتْعُبدَ  اإلحسان بـ)أن

                                                           

 .ٖٕ٘/ٔالوجيز:  المحرر ((ٔ
 الترك عمماء من وشاعر مفسر، السعود ابو المولى العمادي مصطفى بن محمد بن محمد ىو ((ٕ

 الكتاب مزايا إلى السميم العقل ارشاد) سماه وقد باسمو المعروف التفسير صاحب وىو، المستعربين
 .ٜ٘/ٚاالعبلم لمزركمي:   ينظر:، (م ٗٚ٘ٔ – ٖٜٗٔ( = )ىـ ٕٜٛ – ٜٛٛ( )الكريم

 .ٚٚ/ٕالكريم:  الكتاب مزايا إلى السميم العقل إرشاد ((ٖ
ىو محمد رشيد بن عمي بن رضا بن محمد شمس لدين بن محمد بياء الدين بن مثبل عمي خميفة  ((ٗ

من ، أحد رجال االصبلح االسبلمي، صاحب مجمة المنار، الحسيني النسب، بغدادي باألصل، القمموني
رحل إلى ، م(٘ٙٛٔولد ونشأ في القممون سنة )، الكتاب العمماء بالحديث واآلدب والتاريخ والتفسير

توفي في مصر سنة ، ُأنتخب رئيسًا لممؤتمر السوري، مصر والزم الشيخ محمد عبده وتتممذ عنده
ط( اثنا  -و )تفسير القرآن الكريم ، مجمداً  ٖٗمن مصنفاتو: مجمة )المنار( أصدر منيا ، م(ٖٜ٘ٔ)

 .ٕٙٔ/ٙينظر: االعبلم لمزركمي: ، وكتاب )الوحي المحمدي(، عشر مجمدًا منو ولم يكممو
 .٘ٚ/ٗتفسير المنار:  ((٘
النبي )صمى اهلل عميو وسمم( عن باب سؤال جبريل ، كتاب اإليمان، لمبخاري، الجامع المسند الصحيح ((ٙ

 .ٜٔ/ٔ( : ٜٗرقم الحديث )، اإليمان واإلحسان
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يتسرع كثير من المفسرين فيفسر : »وقال الشيخ الميداني، (1)«درجات متفاضبلت ايضاً 
مع أن البر ىو الزيادة في أفعال الخير ومراضي اهلل فوق مرتبة ، البر بالتقوى

في القرآن الكريم تقديم البر عمى التقوى ولفضل مرتبة البر عمى التقوى جاء  ،(2)«التقوى
ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ     ېئ  ۇئەئ  وئ  وئ  ۇئ فقال تعالى:

ثم قال الشيخ ، (3)
مع أنيما مجتمعان في نص ، فيفسرون ىذا بيذا»، الميداني مؤكدًا عمى عدم الترادف

«وىذا ينافي ببلغة القرآن وسمو أدائو، واحد
(4). 

بل سبقت ، الميداني لم يكن أمرًا جديداً ليو الشيخ إويرى الباحث أن ما توصل 
قالو ، البر التوسع في فعل الخير: »قال الشيخ محمد رشيد رضا اإلشارة إليو:

 ،(6)«تقاء كل ما يضر صاحبو في دينو أو دنياه فعبًل أو تركاً ا)والتقوى( ، (5)الراغب
القمب من غير طمأن إليو اأن البر أعمى المنزلتين فإنو ما : »وقال الراغب األصفياني
فكانو قيل تعاونوا عمى فعل الخير ، جتناب المآثماوالتقوى ، أن ينكره بحجة أو سبب

والتقوى ىي أن ال يراك اهلل حيث نياك وال ، حسانوالصبر ىو من اإل» ،(7)«وترك الشر
قال تعالى ، (8)«الذين ىم محسنون ىم حالة أعمى من الذين اتقوا، يفتقدك حيث أمرك

ڀ   ڀ رة:في سورة البق
پ  پ   ڀ وفي لقمان:، (9)

زاد اهلل تعالى  ،(10)
                                                           

 .ٛٗٗلمميداني: ، األمثل التدَّبر قواعد ((ٔ
 .ٖٗٗالمصدر نفسو:  ((ٕ
 .ٕ اآلية:، المائدة سورة ((ٖ
 .ٗٗٗ لمميداني:، األمثل التدَّبر قواعد ((ٗ
 .ٗٔٔ/ٔالقرآن:  غريب في المفردات ((٘
  .ٚٓٔ/ٙالمنار:  تفسير ((ٙ
 ٕٓٙ/ٗجامع التفاسير:  ((ٚ
 .     ٜٕٙ السامرائي: صالح لمدكتور فاضل، بيانية لمسات ((ٛ
 .ٕ اآلية:، البقرة سورة ((ٜ

 .ٖ اآلية:، لقمان سورة ((ٓٔ
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فالمتقي ىو الذي ، تعالى في سورة لقمان )الرحمة( واختمف بين المتقين والمحسنين
أما المحسن فيحسن إلى نفسو ، فمتقي النار ىو الذي يحمي نفسو منيا، يحفظ نفسو

لى األخرين كما جاء في قولو تعالى: ۈئ  ېئ  ېئ   ېئ  ىئ وا 
(1) ،   ۅ

فاإلحسان فيو جانب شخصي وجانب لؤلخرين. ثم أن اإلحسان إلى  ،(2)ۅ
 .(ٖ)خرةواآلاألخرين من الرحمة فزاد بو الرحمة في الدنيا 

  

                                                           

 .ٚٚ اآلية:، القصص سورة ((ٔ
، االسراء وسورة، ٔ٘ٔ اآلية:، االنعام وسورة، ٖٙ اآلية:، النساء سورة في والمفظ، ٖٛ اآلية:، البقرة سورة ((ٕ

 .ٖٕاآلية:، االسراء
 .ٖٜٙلمدكتور فاضل السامرائي: ، ينظر: لمسات بيانية ((ٖ
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 اخلامتة
جانب ميم من كتاب  توضيحالحمُد هلل الذي أتم لنا ىذه الدراسة التي تناولت 

 الميداني.لمشيخ عبدالرحمن حسن حبنكة ، (األمثل التدَّبر)قواعد 
، الكريم القرآنمن خبلل تتبع  ما ذكره الشيخ الميداني حول قضية الترادف في 

الشيخ الميداني سمك طريق التفكر  أن إلىتوصل الباحث وقد ، والذي لم يكن أمرًا جديداً 
 إلىحتى وصل ، والنظر في األلفاظ المتقاربة المعنى، والبحث في أصل السياق القرآني

فيو ال ، تجنبًا لموقوع في الخطأ، الكريم القرآنستبعاد فكرة الترادف في انتيجة مفادىا 
 لفاظ المتقاربة.يبين الفروق بين األ أنبل يحاول ، يؤمن بالترادف

وقد ظير لمباحث أن الشيخ الميداني قصد من خبلل تأكيده عمى إبعاد فكرة 
في أن يتفكر ويبحث في  حث المتّدبر لكتاب اهلل تعالى، الترادف بين األلفاظ القرآنية

ستعممت فيو دون اختيار كل كممة من كممات المتقاربة ووضعيا في الموضع الذي اسّر 
ويظير لو بعض ، فإن ذلك يكشف لممتّدبر المستويات النسبية لمموضوع الواحد، غيرىا

 أغراض تكرير الفكرة في مواضع مختمفة.
ما توصل إليو الشيخ الميداني في بعض أمثمتو التطبيقية  أنثم يرى الباحث 

ومفردات أخرى ، عتبار أنيا مراتب لتجاوز السيئاتاحول تقسيمو لبعض المفردات عمى 
وىو حصيمة خبرتو ، ىو ترتيب منطقي، عتبرىا مراتب لعدم االستجابة لدعوة الداعيا

 دف. واهلل تعالى أعمم.ومطالعتو الثرية لموضوع الترا، الواسعة وأدراكو العقمي
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 قائنة املصادز واملساجع
 الكريم. القرآن
القاضي محمد بن عبداهلل أبو بكر العربي المعافري األشبيمي ، أحكام القرآن .ٔ

راجع اصولو وخرج أحاديثو وعمَّق عميو: محمد ، ىـ(ٖٗ٘المالكي )ت
-ىـٕٗٗٔ ،ٖط، لبنان ،بيروت، دار الكتب العممية، عبدالقادر عطا

 م.ٖٕٓٓ
عائشة محمد عمي عبدالرحمن ، اإلعجاز ابياني لمقرآن ومسائل ابن األزرق .ٕ

 .ٖط، دار المعارف، ىـ(ٜٔٗٔالمعروفة بنت الشاطئ )ت
المجمس ، ٔط، حنفي محمد شرف، اإلعجاز البياني بين النظرية والتطبيق .ٖ

 القاىرة. ،األعمى لمشؤون اإلسبلمية
الباحث ، عمي بن نايف الشحود، قرآن الكريماإلعجاز المغوي والبياني في ال .ٗ

 في القرآن والسنة.
، خيرالدين بن محمود بن محمد بن عمي بن فارس الزركمي الدمشقي، األعبلم .٘

 .مٕٕٓٓ، ٘ٔط، دار العمم لممبليين، ىـ(ٜٖٙٔ)ت
الدار ، ىـ(ٖٜٖٔمحمد الطاىر بن عاشور التونسي )ت، التحرير والتنوير .ٙ

 م.ٜٗٛٔ، تونس ،التونسية لمنشر
تحقيق محمد زىير بن ، محمد بن إسماعيل البخاري، الجامع المسند الصحيح .ٚ

 ىـ.ٕٕٗٔ ،ٔط، دار طوق النجاة، ناصر الناصر
أبو القاسم ، الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل .ٛ

دار  ،تحقيق: عبدالرزاق الميدي، محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي
 بيروت. ،العربياحياء التراث 
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ضياء الدين بن األثير نصر اهلل بن ، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر .ٜ
مصر  ،دار نيضة، بدوي طبانة، تحقيق: أحمد الحوفي، ىـ(ٖٚٙمحمد )ت

 القاىرة. ،لمطباعة والنشر والتوزيع
أبو محمد عبدالحق بن غالب بن ، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز .ٓٔ

 ،دار الكتب العممية ،تحقيق: عبدالسبلم عبدالشافي محمد، االندلسيعطية 
 م.ٖٜٜٔ-ىـٖٔٗٔ ،ٔ، طلبنان

عبدالرحمن بن أبي بكر جبلل الدين ، المزىر في عموم المغة وأنواعيا .ٔٔ
، دار الكتب العممية، تحقيق: فؤاد عمي منصور، ىـ(ٜٔٔتالسيوطي )

 م.ٜٜٛٔ-ىـٛٔٗٔ، ٔط ،بيروت
محمد ، حامد عبدالقادر، أحمد زيات، م مصطفىابراىي، المعجم الوسيط .ٕٔ

، مصر ،االسكندرية، دار الدعوة، تحقيق: مجمع المغة العربية، النجار
 م.ٖٕٔٓ

ابو القاسم الحسين بن محمد المعروف ، المفردات في غريب القرآن .ٖٔ
دار القمم ، تحقيق: صفوان عدنان الداودي، ىـ(ٕٓ٘بالراغب األصفياني )ت

 ىـ.ٕٔٗٔ ،ٔط، دمشق بيروت ،الدار الشامية
مركز ، عبداهلل بن يوسف الجديع، المقدمات األساسية في عموم القرآن .ٗٔ

 م.ٕٔٓٓ-ىـٕٕٗٔ، ٔط، بريطانيا ،ليدز، البحوث اإلسبلمية
شمس الدين أبو عبداهلل محمد ، تاريخ االسبلم ووفيات المشاىير واألعبلم .٘ٔ

: الدكتور بشار تحقيق، ىـ(ٛٗٚبن أحمد بن عثمان بن قايماز الذىبي )ت
 م.ٖٕٓٓ ،ٔط، دار الغرب اإلسبلمي، عواد معروف
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أبو السعود ، مزايا الكتاب الكريم( إلىتفسير أبي السعود )إرشاد العقل  .ٙٔ
دار إحياء التراث ، ىـ(ٕٜٛالعمادي محمد بن محمد بن مصطفى )ت

 بيروت. ،العربي
ن محمد أبو القاسم الحسين ب، تفسير الراغب االصفياني )جامع التفاسير( .ٚٔ

الجزء االول: تحقيق محمد ، ىـ(ٕٓ٘المعروف بالراغب االصفياني )ت
الجزء الثاني والثالث: ، جامعة طنطا –كمية اآلداب ، عبدالعزيز بسبوني

الجزء الرابع والخامس : ، الرياض –دار الوطن ، تحقيق عادل عبد عمي
 جامعة ام القرى. –كمية الدعوة واصول الدين ، تحقيق ىند بن زاىد

محمد رشيد بن عمي بن رضا ، تفسير القرآن الحكيم )تفسير المنار( .ٛٔ
 م.ٜٜٓٔ، الييئة المصرية العامة لكتاب، ىـ(ٖٗ٘ٔ)ت

، ىـ(ٗٚٚأبو الفداء أسماعيل بن عمر بن كثير )ت، تفسير القرآن العظيم .ٜٔ
-ىـٕٓٗٔ ،ٕط، دار طيبة لمنشر والتوزيع، تحقيق: سامي بن محمد سبلمة

 م.ٜٜٜٔ
محمد خير بن رمضان بن ، ىـ(٘ٔٗٔتوفيات )، مؤلفينتكممة معجم ال .ٕٓ

، لبنان ،بيروت، دار ابن حزم لمطباعة والنشر والتوزيع، سماعيل يوسف
 م.ٜٜٚٔ-ىـٛٔٗٔ ،ٔط
، ىـ(ٖٓٔمحمد بن جرير الطبري )ت، جامع البيان في تأويل أي القرآن .ٕٔ

 م.ٕٓٓٓ-ىـٕٓٗٔ ،ٔط، مؤسسة الرسالة، تحقيق أحمد محمد شاكر
 ،ٕط، دمشق ،دار المكتبي، أحمد ياسوف، فردة القرآنيةجماليات الم .ٕٕ

 م.ٜٜٜٔ-ىـٜٔٗٔ
دار ، ىـ(ٚٓٗٔالدكتور صبحي إبراىيم الصالح )ت، دراسات في فقو المغة .ٖٕ

 م. ٜٓٙٔ-ىـٜٖٚٔ ،ٔط، العمم لممبليين
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ألسماء عبدالرحمن ، ضوابط التفسير عند عبدالرحمن حسن حبنكة الميداني .ٕٗ
بحث منشور ، جامعة دمشق ،الشريعة كمية، ونصار أسعد نصار، زعيتر

، ٔالعدد ، ٗٔالمجمد ، في مجمة جامعة الشارقة لمعموم الشرعية والقانونية
 م.ٕٚٔٓ

، العالم المفكر المفسر )زوجي كما عرفتو(، عبدالرحمن حبنكة الميداني .ٕ٘
 م.ٕٔٓٓ-ىـٕٕٗٔ ،ٔط، دمشق ،دار القمم، عائدة راغب الجراح

، دار الشواف، الطبعة الرابعة، مجذوبمحمد ال، عمماء ومفكرون عرفتيم .ٕٙ
 م.ٕٜٜٔ، الرياض

تحقيق: ، محمد بن شاكر بن احمد الممقب بصبلح الدين، فوات الوفيات .ٕٚ
الجزء ، مٖٜٚٔالجزء االول  ،ٔط، بيروت ،دار الصادر، حسان عباس

 م.ٜٗٚٔالرابع ، الثالث، الثاني
محمد بن بو سيل ، موسوعة مواقف السمف في العقيدة والمنيج والتربية .ٕٛ

، مصر ،القاىرة، المكتبة اإلسبلمية لمنشر والتوزيع، عبدالرحمن المغراوي
 .ٔط
، مكتبة االنجمو المصرية، الدكتور إبراىيم أنيس، في الميجات العربية .ٜٕ

 م.ٕٜٜٔ ،ٛط، القاىرة
عبدالرحمن حسن حبنكة ، قواعد التدَّبر األمثل لكتاب اهلل عز وجل .ٖٓ

 م.ٜٕٓٓ-ىـٖٓٗٔ ،ٗط، دمشق ،دار القمم، الميداني
عبدالرحمن حسن حبنكة ، قواعد التّدبر األمثل لكتاب اهلل عز وجل .ٖٔ

 م.ٜٓٛٔ-ىـٓٓٗٔ ،ٔط، دمشق ،دار القمم، الميداني
أعده األخ أبو عبدالعز عضو ، الدكتور فاضل السامرائي، لمسات بيانية .ٕٖ

 في ممتقى أىل الحديث.
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 ،ٔط، دمشق ،دار القمم، الدكتور مصفى مسمم، مباحث في إعجاز القرآن .ٖٖ
 م.ٕ٘ٓٓ-ىـٕٙٗٔ

شياب الدين ياقوت ، معرفة األديب( إلىمعجم االدباء )إرشاد األريب  .ٖٗ
، بيروت ،دار الغرب االسبلمي، تحقيق حسان عباس، ىـ(ٕٙٙالحموي )ت

 م.ٖٜٜٔ-ىـٗٔٗٔ ،ٔط
تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبدالحميم بن ، مقدمة في أصول التفسير .ٖ٘

أبي القاسم بن محمد بن تيمية الحراني الحنبمي  عبدالسبلم بن عبداهلل بن
 م.ٜٓٛٔ-ىـٜٓٗٔ، بيروت لبنان ،دار مكتبة الحياة، ىـ(ٕٛٚالدمشقي )ت

أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد ، وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان .ٖٙ
 بيروت. ،دار صادر، تحقيق: إحسان عباس، ىـ(ٔٛٙاإلربمي )ت
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