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   ملخص البحث

تناول البحث دراسة سورة  اهلمزة دراسة داللية بيانية داللية قدّمت له بتمهيد بيّنت فيه 

 اسم السورة ومناسبتها ملا قبلها وما بعدها وفضلها،وسبب نزوهلا وموضوعها

جاء املبحث األول يف القراءات القرآنية الواردة يف السورة وتوجيهها وحتدّثت 

بالغية يف السورة وتناول املبحث الثالث الصيغة يف املبحث الثاني عن املسائل ال

 وداللتها . وتكلمت يف املبحث الرابع على األوجه اإلعرابية .

وأخريا تناولت يف املبحث اخلامس التوسع يف املعنى  ليكشف عن 

 الصورة البيانية .

 وجاءت اخلامتة ألذكر فيها أهم نتائج البحث .

 سورة ، اهلمزة ، دالليةاملفتاحية : لكلمات ا

Surat AL-Hamza 

A rhetorical and indicatire study 
   The research has covered the rhetorical and indicative study 

for surat AL-Hamza . I have introduced it in a preface . I have 

explained the prevous and following surats its favor the cause of 

its descent and the subiect of surat .                                              

The first section has covered the Quran’s readings contained in 

AL-Surat and directing them . I have written in the second 

section a bout the sewnatic issues in AL-Surat . The third 

section has addressed the formula and its significance . In the 

fourth section . I have writton about analytics aspects contained 

in AL-Surat . Finally , in the fifth section . I have covered the 

expansion in the weaning in order to uncover about the 

indicative view which has came AL-Surat . The conclusion has 

mentioned the most important results . 
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Keywords : Surah, Hamza, semantic  

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ()

 يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ *  الَّذِي جَمَعَ مَاالً وَعَدَّدَهُ *  وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ)

 نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَة*  وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ *  ا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِكَلَّ*  أَخْلَدَهُ

 (فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ   * إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌ *  الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ* 

 صدق اهلل العظيم

 املقدمة

الحمد هلل رب العالمين وأفضل الصالة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى 
 آله وصحبه أجمعين وبعد:

 فسورة الهمزة من السور التي  تكتظ باإلعجاز أسوة بغيرها من السور
 القرآنية ، على الرغـم من قصرها. ولما كانت السـورة متطلبة للتعمق بالفـــكـر

 م البحث فيها على تمهيد وخمسة مباحث .والتأمل، فقد ارتأيت أن أقس   
فأما التمهيد فقد اختص بالعموميات في السورة واعني بذلك التسمية  

ومناسبة السورة لما قبلها وما بعدها من السور األخرى ثم فضلها، يعقب ذلك 
 سبب نزولها ، وأخيرًا موضوع السورة .

 وتوجيهاتها لغويا ودالليا.أما المبحث األول: فقد ذكرت القراءات القرآنية و
 وجاء المبحث الثاني ليتحدث عن المسائل البالغية في السورة .

 وخصصت المبحث الثالث بالحديث عن الصيغة والداللة.
 وتعلق المبحث الرابع: بإعراب السورة.

ثم جاء المبحث الخامس ليكون خاتمة هذه المباحث فاختص بموضوع 
 التوسع في المعنى.
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لت إليها من وأردفت المبا حث بخالصة ضم نتها أهم النتائج التي توص 
 خالل هذا البحث .

 التمهيد

 بين يدي السورة :
سورة الهمزة مكية ،وعدد آياتها تسع بال خالف،نزلت بعد سورة القيامة 

 .1وقبل سورة المرسالت وهي السورة الثانية والثالثون في ترتيب نزول السور
ومعظم التفاسير بـ ) سورة الهمزة( بالم وسميت هذه السورة في المصاحف 

التعريف ، وعنوانها في صحيح البخاري وبعض التفاسير سورة ) ويل لكل همزة(، 
 .2وسميت سورة الحطمة لوقوع هذه الكلمة فيها

أما مناسبتها لما قبلها وما بعدها من السور فقد سبقت هذه السورة بسورة 
اإلنسان في خسر، بيانا لخسارة تجارة الدنيا وربح تجارة  أنالعصر المشتملة على 

اآلخرة للذين يعملون الصالحات، وقد جاءت )الهمزة( لتعرض لنا قسمًا من الذين 
خسروا تجارة اآلخرة وهم الذين يهمزون الناس من المؤمنين، الذين غر هم جمع المال 

ل بعدها لتبين قصة ثم جاءت سورة الفي  ويحسبون أنه كل شيء في هذه الحياة.
أصحاب الفيل، الذين هم أشد  منهم قوة وأكثر ماال . فمن كان قصده أن يغـتر  بالمال 

 .3وهمز الناس بلسانه أقرب إلى الهالك وأدنى إلى الذل والمهانة
 ‘‘.أما فضائلها فلم يرد في هذا الجانب حديث صحيح يمكن الركون إليه ‘

جمع البيان ما نصه: وفي حديث ُأَبي  جاء في م نذكر مما ورد في فضلها ما
وأصحابه((.  ))من قرأها أعطي من األجر عشر حسنات بعدد من استهزأ بمحمد 

                                                 
، 460/ 15، وروح المعـــــاني،  521/ 5، والمحـــــرر الـــــوجيز ،  788/ 4ينظـــــر: الكشـــــاف،  - 1

 . 535/  30والتحرير والتنوير ، 

 . 535/ 30، والتحرير والتنوير 1988/ 4ينظر صحيح البخاري،  - 2

 . 460/ 15، وروح المعاني 157/ 1ينظر أسرار الترتيب القرآني  - 3
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وروى أبو بصير  عن أبي عبد هللا )ع( قال: من قرأ ويل لكل همزة لمزة في فريضة 
 .1من فرائضه نفت عنه الفقر وجلبت عليه الرزق وتدفع عنه ميتة السوء

 سبب نزولها
لــف المفســرون فــي ســبب نــزول هــذه الســورة، أهــو عــام، أم اختصــت بــأقوام اخت

معنيين، أم ا المحققون فقالوا: بأنه عام لكل من يفعل هذا الفعل كائنًا من كـان ، وذلـك 
 .2الن خصوص السبب ال يقدح في عموم اللفظ

نزلـت فـي رجـل واحـد كـان يهمـز النـاس ويعيـبهم وهـذا  أنهـافي حين يرى الفـراء 
 .3تذكر الشيء العام، وأنت تقصد قصد واحد من هذا أني العربية جائز ف

أما األشخاص الذين ذكر المفسرون انها نزلت فيهم،ففي تحديـدهم أقـوال عـدة:  
إذ كـان يلمـز النـاس ويغتـابهم  4روى عن ابن عباس انهـا نزلـت فـي االخـنس بـن شـريق

،وقـــد استشـــكل فـــي نزولهـــا فـــي االخـــنس ألنـــه أســـلم وكـــان مـــن وال ســـيما رســـول هللا 
 .  5المؤلفة قلوبهم،فال يأتي الوعيد فيه، فاما ان ال يصح إسالمه أو ال يصح ذلك فيه

وقد ذكر المفسرون أشخاصا عدة نزلت فيهم هذه السورة منهم: أبي بن خلـف، 
واألسـود بـن أمية بن خلف الجمحي، وجميل بـن عـامر الثقفـي، وقيـل جميـل بـن معمـر 

.أما الوليد بن المغيرة فقد استشكل اآللوسي قراءة البـاقر وهـي 6يغوث والعاص بن وائل
) هْمزة لْمزة( بسكون الميم فيهما علـى البنـاء الشـائع فـي اسـم المفعـول ، وهـو المسـخرة 

تكــون نازلــة فــي الوليــد  أنالــذي يــأتي باألضــاحيك فيضــحك النــاس منــه، إذ ال يصــح 
 .7قريشونحوه من عظماء 

 موضوع السورة

                                                 
 348/ 10مجمع البيان  - 1
 490/ 20واللباب  86/ 32ينظر: التفسير الكبير  - 2
 286/ 3 ينظر: معاني الفراء - 3
 490/ 20، واللباب  414/ 10، والجامع ألحكام القرآن 86/ 32ينظر التفسير الكبير  - 4
 416/ 5ينظر روح المعاني  - 5
 508/ 8، والبحر المحيط 414/ 10، والجامع ألحكام القرآن 86/ 32ينظر التفسير الكبير - 6

 461 - 460/ 15ينظر روح المعاني  - 7
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تحــــدثت هــــذه الســــورة عــــن الــــذين يعيبــــون النــــاس ويــــأكلون أعراضــــهم بــــالطعن 
واالنتقــاص واالزدراء، وبالســخرية واالســتهزاء، كمــا ذمــت الــذين يشــتغلون بجمــع المــال 
وتكـديس الثــروات، وكــأنهم مخلـدون فــي هــذه الـدنيا يظنــون لشــدة جهلهـم وكثــرة غفلــتهم، 

صورة من الصـور الواقعيـة فـي حيـاة  أن المال سيخلدهم في الدنيا، وقد عكست السورة
الــدعوة فــي عهــدها األول، وهــي فــي الوقــت نفســه نمــوذئ يتكــرر فــي كــل بي ــة صــورة 

المــال هــو القيمــة العليــا فــي الحيــاة القيمــة التــي  أنالل ــيم الصــغير الــنفس الــذي يشــعر 
ئق، تهون أمامها جميع القيم وجميع األقدار؛ أقدار الناس وأقـدار المعـاني وأقـدار الحقـا

ال حساب، ومن ثم ينطلق من هـوس بهـذا المـال بوانه قد ملك كرامات الناس وأقدارهم 
يعـــده ويســـتلذ بتعـــداده، وتنطلـــق فـــي كيانـــه نفحـــة فـــاجرة وتدفعـــه إلـــى االســـتهانة بأقـــدار 
الناس وكراماتهم ولمزهم وهمزهم يعيـبهم بلسـانه ويسـخر مـنهم بحركاتـه، بـالقوة واإلشـارة 

ة الهازئة، واإلسالم يكره هذه الصورة الهابطة من صـور النفـوس باللغة الساخرة والحرك
بحكم ترفعه األخالقي، فحتمت السورة بعاقبة هذا الصنف مـن السـفهاء األشـقياء حيـث 

 .1يدخلون نارا ال تخمد أبدًا وتحطم المجرمين وكل ما يلقى فيها من البشر وغيرهم

 املبحث األول

 القراءات القرآنية

 (ُُهََزٍة ُلَمَزةٍ َوْيٌل ِلُكلِ  )
قرأ أبو جعفر محمـد بـن علـي واألعـرئ ) ُهْمـزة ُلْمـزة( بسـكون المـيم فيهمـا، فـاذا 
صــــح ذلــــك عنهمــــا فهــــي بمعنــــى المفعــــول وهــــو الــــذي يتعــــرض للنــــاس حتــــى يهمــــزوه 

 .2ويضحكوا منه ويحملهم على االغتياب

                                                 
/ 8، وفـــي  ـــالل القـــرآن  576وصـــفوة التفاســـير  ،537 -30/535والتنـــويرينظـــر التحريـــر  - 1

663 

 461/ 15، وروح المعاني  488/ 20، واللباب  414/ 1ينظر الجامع ألحكام القرآن  - 2



   

 
 

587 

 

 م 2013 نيسان –عشر  العدد اخلامس –الرابع  اجمللد جملة جامعة األنبار للعلوم اإلسالمية 
Issn : 2070-6028 

 دراسة حتليلية داللية سورة اهلمزة 

هـذا الفعـل وقرأها عامة القراء بفتح الميم على وزن ُفَعَلـة، وهـو الـذي يكثـر منـه 
 .1ة والمراد الذي يكثر منه هذا الفعل حتى صار عادة لهحككاللعنة والض

 .2 وفي قراءة عبد هللا ) ويل للَهَمزة اللَمزة(
َدهُ )  (الَِّذي ََجََع َماال َوَعدَّ

، وقــرأ ابــن عــامر 3قــرأ ابــن كثيــر ونــافع وأبــو عمــرو وعاصــم ) جَمــع( بــالتخفيف
)جم ع( بالتشديدوحمزة الكسائي وخلف وروح ويعقوب 

4 . 
فالحجــة لمــن قــرأ بالتشــديد لتكــرار الفعــل ألنــه جمعــه مــن هنــا وهنــا، إال انــه لــم 
يجمعه في يوم أو يومين وال شهر وال شهرين وانه داوم في جمع المـال ، والحجـة لمـن 

ويجـــوز أن تكـــون قـــراءة التخفيـــف محتملـــة للقليـــل  خفـــف انـــه أراد جمعـــه جمعـــا واحـــدا،
 .5والكثير

 (َدهُ َوَعدَّ )
قرأهــا الحســن والكلبــي ونصــر بــن عاصــم وأبــو العاليــة بــالتخفيف وقرأهــا البــاقون 

. وقـــراءة التشـــديد تعنـــي أحصـــاه وحـــافظ علـــى عـــدده ال ينـــتقص، فمنعـــه مـــن 6بالتشـــديد
الخيرات ونفقة البر. وقيل استعده وذخـره .وقـراءة التخفيـف تعنـي جمـع مـاال وعـددا مـن 

 .7عشيرته
 (َأْخَلَدهُ  ََيَْسُب َأنَّ َماَلهُ )

                                                 
 789/ 4ينظر الكشاف  - 1

 789/ 4، والكشاف 289/ 3ينظر معاني الفراء  - 2

 والسبعة في القراءات  1397/ 3والموضح  144/ 3ينظر الحجة للقراء السبعة  - 3

فــي القــراءات  وكتــاب التيســير،  1357/ 3، والموضــح 144/ 3ينظــر الحجــة للقــراء الســبعة  - 4
 618/ 1العشر 

 1397/ 3والموضح  144/ 3ينظر الحجة  - 5

 8/510والبحر المحيط  414/  10والجامع ألحكام القرآن  521/ 5ينظر المحرر الوجيز  - 6

 414/  10والجامع ألحكـام القـرآن  521/ 5و المحرر الوجيز 290/ 3الفراء  ينظر معاني - 7
 8/510والبحر المحيط 
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 (يحِســبُ )يحســب: قرأهــا أبــو عمــرو ونــافع وابــن كثيــر والكســائي وخلــف ويعقــوب
بكسر السين وقرأها عاصم وابن عامر وحمـزة ) يحَسـبهم ويحَسـبون ويحَسـب ويحسـبن( 

 .1إذا كان فعال مستقبال بفتح السين ، وهما لغتان فيه
َبَذنَّ ِف اْْلَُطَمةِ )  (َكال لَيُ ن ْ

قراءة الجمهور على ما هي عليه في المصحف على اإلفراد ، أي من ات صـف 
بهــذه الصــفات، وقــرا علــي والحســن  رضــي هللا عنهمــا بخــالف عنــه  محمــد بــن كعــب 
( أي هـــو  ونصـــر بـــن عاصـــم وحميـــد وابـــن محيصـــن وأبـــو عمـــرو فـــي روايـــة ) لينبـــذان 

( بالهمز .  2وماله  ،وقرئت )لينبذأن 
ن  (بضم الذال أي الهمـزة وانصـاره واللمـزة والمـال وجامعـه معـًا، وقرأها الحسن )لُينَبذُ 

( علــى  وقرأهــا الحســن وأبــو عمــرو ) لينبذن ــه( أي لينبــذن  مالــه، وعنــه أيضــا بــالنون ) لننبــذن 
 .3أخبار هللا عن نفسه وانه ينبذ صاحب المال

 (َوَما َأْدرَاَك َما اْْلَُطَمةُ )
. ومــا 4ألنهــا تحطــم كــل مــا يلقــى فيهــاالحطمــة: قرأهــا زيــد بــن علــي )الحا مــة( 

 مناسبتها ألوزان صيغ الذم الواردة في أول السورة. –كما نرى  -يرج ح قراءة الجمهور
 (ِإن ََّها َعَلْيِهْم ُمْؤَصَدةٌ ) 

قرأهــا أبــو عمــرو وحمــزة وحفــص عــن عاصــم ويعقــوب بــالهمز، وقرأهــا البــاقون   
ق أشد من اإليصاد هنا  هللا أعلـم، واإل با  6. وقرئت )مطبقة(5) موصدة( بدون همزة

 ألنها مطبقة عليهم لتشدد عليهم النفس والصوت . 

                                                 
وإتحـاف فضـالء  84/ 1والتيسـير فـي القـراءات السـبع  766/ 3ينظر إعراب القرآن للنحـاس  - 1

 443البشر 
 443وإتحاف فضالء البشر  492/  20واللباب  522/ 5ينظر المحرر الوجيز  - 2

 .414/ 10ظر الجامع ألحكام القرآن ين - 3

 462/ 15وروح المعاني  510/ 8والبحر المحيط  789/ 4ينظر الكشاف  - 4

 443وإتحاف فضالء البشر  1398/ 3ينظر الموضح  - 5

6 
 . 179قراءة أبي  ، ينظر مختص شواذ القراءات   -
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َدةٍ )  (ِف َعَمٍد ُُمَدَّ
قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمر وابن عامر وحفص عن عاصم ) َعَمد ( بفتح 
العين والميم، وقرأها عاصم في رواية أبي بكر وحمزة والكسائي )ُعُمد( بضم العين 

، وكذلك نقلها الفراء عن علي رحمه هللا وكذلك عن عبد هللا بن مسعود وزيد 1والميم
 . وروي 2بن ثابت، ثم قال : والُعُمد والَعَمد جمعان لعمود مثل: األديم وااُلُدم وااَلَدم

، وعن  3عن أبي عمرو وهارون قراءة )ُعْمد( بضم العين وتسكين الميم
 . 5)بَعَمٍد( . وقرأها ابن مسعود 4ماألعرئ )َعْمد( بفتح العين وتسكين المي

 املبحث الثاني

 املسائل البالغية
 (َوْيٌل ِلُكلِ  ُُهََزٍة ُلَمَزةٍ قوله تعالى )

 .6بين همزة ولمزة جناس غير تام يسمى بالجناس الناقص
وقــال اآللوســي: ان الهمــزة: الكســر كــالهزم، واللمــز: الطعــن كــاللهز، شــاعا فــي 

ِ منهم واغتيـابهم والطعـن فـيهم، واصـل ذلـك اسـتعارة؛ الكسر من أعراض الناس  والغض 
 .7ألنه ال ُيتصور الكسر والطعن الحقيقيان في األجسام فصار حقيقة عرفية

َدهُ وقوله تعالى )  (الَِّذي ََجََع َماال َوَعدَّ

                                                 
 443وإتحاف فضالء البشر  697/ 1ينظر السبعة في القراءات  - 1
 291/ 3معاني القرآن  - 2

3 
 . 2/403والنشر  8/510والبحر المحيط  4/284ينظر الكشاف   -

4
 . 179ينظر مختصر شواذ القراءات  -  

5
 . 414/ 10ينظر الجامع ألحكام القرآن  - 

 788/ 4ينظر: الكشاف  - 6
 460/ 10ينظر: روح المعاني  - 7
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ـــة فـــي الهمـــز  إنمـــا وصـــفه هللا بهـــذا الوصـــف ألنـــه يجـــري مجـــرى الســـبب والعل
ألن التنكيــر للتفخــيم، أي مــاال كثيــرا ال يحصــى عــدده. وقيــل واللمــز وجــاء )مــاال( نكــرة 

 .1ءهللا اقل وأحقر شي دقد يراد به التحقير والتقليل باعتبار انه عن
 (ََيَْسُب َأنَّ َماَلُه َأْخَلَدهُ قوله تعالى )

أخلده بمعنى خل ده، أي تركه خالدا وماكثا  ويال جدا وهـذا مـن بـاب االسـتعارة 
ل أملــه ومن ــاه األمــاني البعيــدة، فهــو يعمــل علــى تشــييد  التمثيليــة، والمــراد أن المــال  ــو 

البنيان وغرس األشجار وكري األنهار وغير ذلك، والتعبير بالماضي للمبالغة بـالمعنى 
المراد، وجوز أن يكون يراد انه حسب ذلك حقيقة لفرط غروره واشتغاله بالمـال وجمعـه 

الحياة والسـالمة فـي اآلفـات واألمـراض تـدور مما أمامه من قوارع اآلخرة أو لزعمه ان 
علــى مراعــاة األســباب الظــاهرة وان المــال هــو المحــور فــي كــل ذلــك، وقيــل المــراد انــه 
يحســـب المـــال مـــن المخلـــدات وال نظـــر فيـــه إلـــى أن  الخلـــود دنيـــوي أو اخـــروي ذكـــرا أو 

مخلـدا  عينا إنما النظر في إثبات هذه الخاصية للمال، والغرض منه التعـريض بـان ثـم  
ينبغــي للعاقــل ان يكــب عليــه وهــو الســعي لجخــرة، وقيــل يجــوز أن تكــون الجملــة حــاال 
من همزة فيكون مسـتعمال فـي الـتهكم عليـه فـي حرصـه علـى جمـع المـال وتعديـده ألنـه 
ال يوجد من يحسب ماله يخلده فيكون الكالم من قبل التمثيل أو تكون الحال مـراد بهـا 

 .2التشبيه وهو تشبيه بليغ
 
َبَذنَّ ِف اْْلَُطَمةِ )  (َكالَّ لَيُ ن ْ

بـين هــذه اآليــة وبــين ) ويـل لكــل همــزة لمــزة( مقابلـة لفظيــة رائعــة البالغــة، فأنــه 
لما وسمه بهذه السـمة بصـيغة دلـت علـى انهـا راسـخة فيـه ومتمكنـة منـه، اتبـع المبالغـة 

د فيهـــا مـــن المتكـــررة فـــي الهمـــزة واللمـــزة بوعيـــده بالنـــار التـــي ســـماها الحطمـــة لمـــا يكابـــ
هــول،ويلقى فيهــا مــن عــذاب،  واختــار فــي  تعيينهــا صــيغة مبالغــة علــى الصــيغة التــي 

                                                 
 577، وصفوة التفاسير 461/ 15، وروح المعاني 88/ 32ينظر: التفسير الكبير  - 1

 539/ 30والتحرير والتنوير  416/ 15وروح المعاني  88/ 32ينظر التفسير الكبير  - 2
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ـــين الـــذنب والجـــزاء، فهـــذا الـــذي ضـــري  تضـــمنها الـــذنب المقتـــرف، ليحصـــل التعـــادل ب
 .1بالذنب جزاؤه هذه الحطمة، التي هي ضارية أيضا تحطم كل ما يلقى فيها 

 (َوَما َأْدرَاَك َما اْْلَُطَمةُ )
ســـتفهام األول مســـتعمل كنايـــة عـــن تعظـــيم أمـــر الحطمـــة وتهويلـــه، بحيـــث فاال

يسأل المتكلم من يعمه عن الشيء الذي يحصل له الدراية بكنه ذلك اليـوم، والمقصـود 
انــه ال تصـــل إلـــى كنهـــه درايـــة دار ، واالســتفهام الثـــاني حقيقـــي، أي ســـؤال ســـائل عـــن 

 .2ي علمت جواب هذا السؤالحقيقة يوم الدين كما تقول: علمت هل زيد قائٌم، أ
وقـــد كـــرر لفظـــة الحطمـــة وأعادهـــا ولـــم يقـــل مـــا هـــي، فكررهـــا وأعادهـــا بلفظهـــا 
احتيا ــا للمعنــى وتثبيتــا لــه فــي الــنفس لالهتمــام والعنايــة بــالمعنى وهــو مــا يــدعوه إلــى 
الذكر والتصريح باالسم الظاهر دون الضمير، والمعلوم ان االسـم الظـاهر ابلـغ وأقـوى 

 .3يدل على التفخيم والتهويل لشأن جهنم -أي الحطمة  -وتكرارها من الضمير، 
 (ََنُر اَّللَِّ اْلُموَقَدةُ )

جواب جملـة ) مـا أدراك مـا الحطمـة ( وموقـع الجملـة موقـع االسـت ناف البيـاني 
وإضافة لفظ )نار( إلى اسمه تعالى للترويع بها، بأنها نار خلقها هللا القادر علـى خلـق 

ووصــف الموقــدة وهــو ابتــداء التهــاب النــار. وقــد أفــادت اإلضــافة هلل األمــور العظيمــة، 
ل تلـــتهم وال يـــزول لهيبهـــا وهـــذا كمـــا االتفخـــيم والتهويـــل فهـــي نـــار ال تخمـــد أبـــدا ،وال تـــز 

وصــفت نــار األخــدود بــذات ) الوقــود( أي النــار التــي يجــد اتقادهــا بوقــود وهــو الحطــب 
 .4الذي يلقى في النار

 (ى اأَلْفِئَدةِ الَِِّت َتطَِّلُع َعلَ )
وهــي التــي تعلــو أوســاط القلــوب وخصـــها بالــذكر الن الفــؤاد ألطــف شــيء فـــي 
الجســد وأشــدها تألمــا بــأدنى أذى يمســه، أو ألنــه محــل العقائــد الفاســدة والنيــات الخبيثــة 

                                                 
 410/ 8ينظر إعراب القرآن الكريم وبيانه  - 1

 187/ 30ينظر التحرير والتنوير  - 2

 125والجملة العربية  541وصفوة التفاسير  540/ 30ينظر التحرير والتنوير  - 3

 541/ 30والتحرير والتنوير  350/ 10ينظر مجمع البيان  - 4
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والملكات القبيحة ومنشأة األعمال السي ة فهو األنسب من بين أجزاء الجسـد وجـوز ان 
والكــالم يكــون علــى ســبيل المجــاز وذلــك انــه لمــا كــان لكــل مــن يــراد اال ــالع العلمــي 

المعــذبين عــذاب مــن النــار علــى قــدر ذنبــه المتولــد مــن صــفات قلبــه قيــل انهــا تطــالع 
األف ـــدة التـــي هـــي معـــادن الـــذنوب فـــتعلم مـــا فيهـــا فتجـــازي كـــال بحســـب ذنبـــه، وأربـــاب 

 .1شد العذاباإلشارة يقولون: ما ذكره إشارة إلى العذاب الروحاني الذي هو أ
 (ِإن ََّها َعَلْيِهْم ُمْؤَصَدةٌ )

تحتمـــل ان يكـــون صـــفة ثالثـــة للنـــار بـــدون عـــا ف ويجـــوز أن تكـــون مســـتأنفة 
ــــ) أن( لتهويـــل الوعيـــد بمـــا ينفـــي عنـــه احتمـــال المجـــاز أو  اســـت نافا ابتـــدائيا وتأكيـــدها ب

يقـال أغلقـه غلقـا محكمـا مطبقـا. و  إذاالمبالغة، ومؤصدة اسـم مفعـول مـن أوصـد البـاب 
 .2)أأصد( بهمزتين

َدةٍ )  (ِف َعَمٍد ُُمَدَّ
ه ، أي الزيــــادة فيــــه وهــــي صــــفة وكــــل هــــذه  ممــــددة مبالغــــة أي مبــــالغ فــــي مــــد 
األوصـــاف لتقويـــة التمثيـــل لشـــدة اإلغـــالا علـــيهم بأقصـــى مـــا يبلغـــه مـــا تعـــارف عليـــه 

 .3الناس من األهوال
 

 توافق الفواصل
حطمــة( علــى البنــاء نفســه، وهنــاك  –جــاءت الفواصــل متوافقــة فــي قولــه )لمــزة 

 توافق في قوله )عدده وأخلده( وكذلك بين ) الموقدة واألف دة وممددة ومؤصدة(.
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 املبحث الثالث

 الصيغ والداللة
: مصدر، جاء في الصحاح وْيل كلمة مثل وْيح إال أنها كلمة عـذاب، وْيل -1

فالنصـــب علـــى إضـــمار  يقـــال: ويلـــه وويلـــك وويلـــي... وتقـــول: ويـــل لزيـــد، وويـــاًل لزيـــد،
تقــــال كثيــــرا عنــــد التفجــــع مــــن الحــــوادث مع)هــــاء( ‘‘ فعــــل، والرفــــع علــــى االبتــــداء.

قال عطاء بن يسار: الويل واد في جهنم لو أرسلت فيـه الجبـال لماعـت مـن ‘‘. الندبة
. وهي كلمة كل مكروب وتعني الخـزي والعـذاب والهلكـة وقيـل صـهريج فـي جهـنم 1حره

وممــــا ذكــــر فيهــــا أنهــــا شــــدة الشــــر والحــــزن والفضــــيحة  وقيــــل بــــاب فــــي أبــــواب جهــــنم،
. وأحصت لها د.عائشة عبـد الـرحمن أربعـين موضـعا فـي القـرآن الكـريم، بـين 2والحسرة

. كمـــا 3التعريــف والتنكيــر ،وبـــين إنــذار هللا تعــالى لعبـــاده وبــين تحســر العبـــاد وتفجعهــم
 الذي سيؤولون إليه.   تجاذبها داللتا اإلنذار للعصاة بأصنافهم ، والوعيد من المصير 

: والهـــامز: العي ـــاب والهمـــزة مثلـــه ورجـــل همـــزة وامـــرأة همـــزة والهمـــاز ُهَمزززَزة -2
والهمزة الذي يخـالف النـاس مـن ورائهـم ويأكـل لحـومهم .وَهَمـَز الشـيطاُن اإلنسـان همـزًا 
ـــه وسواســـًا، وهمـــزات الشـــيطان خطراتـــه التـــي يخطرهـــا بقلـــب االنســـان،  همـــس فـــي قلب

ضـــغط والفخـــر ومنـــه الهمـــز فـــي الكـــالم ألنـــه يضـــغط، وقيـــل ألعرابـــي: والهمـــز مثـــل ال
 أتهمز الفأرة ؟ قال: السنور يهمزها.

: العيب واصـله اإلشـارة بـالعين ونحوهـا. ورجـل لم ـاز مشـددا ولْمـزة علـى الُلَمَزة 
 وزن ُفَعَلة أي عياب.

                                                 
 1846/ 5الصحاح:  - 1

 447 -437/ 1والبحــر المحــيط  433/ 1رآن والجــامع ألحكــام القــ 331/ 1ينظــر الكتــاب  - 2
 488/ 20واللباب 

 . 2/167ينظر التفسير البياني للقرآن الكريم  - 3
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لمــزا إذا قــال الكســائي: همْزتــه ولمْزتــه إذا دفعتــه، وقــال الفــراء: يقــال لمــزه يلمــزه 
دفعـــه وضـــربه، واللمـــزة العيـــب فـــي الوجـــه واصـــله اإلشـــارة بـــالعين والـــرأس والشـــفة مـــع 

 .1الكالم الخفي
: فعــل مــاض: ويعنــي جمــع الشــيء المتفــرق، فــاجتمع وتجمــع القــوم َجَمزز َ  -3

 .2اجتمعوا من هنا ومن هنا ، وجمع فالن مااًل وعدده
ذو مـال أي  لورجـ أبها مزا  ه لكونه ماهال  م: المال اسم، سمي المال مـااًل مالا 

كثيــر المــال وتمــول الرجــل صــار ذا مــال. والمــال مكاســب اإلنســان التــي تنفعــه وتكفــي 
مؤونــة حاجتــه مــن  عــام ولبــاس ومــا يتخــذ مــن ذلــك كاألنعــام واألشــجار ذات الثمــار. 
وقـد غلــب لفـظ المــال فـي كــل قـوم مــن العـرب علــى مـا هــو كثيـر مــن شـموالتهم، فغلــب 

أهــل الخيــام علــى اإلبــل وعنــد أهــل القــرى علــى النخيــل وعنــد أهــل مكــة اســم المــال بــين 
 . 3على الدراهم
َدهُ  : فعـل مـاض، عـددت الشـيء إذا أحصـيته يقـال اخـذ األمـر عدتـه وعتـاده َعدَّ

بمعنــى، ومنــه قولــه تعــالى )جمــع مــااًل وعــدده( ويقــال جعلــه ذا عــدد، فــأكثر مــن أعــداد 
 .4أنواعه

 (َأْخَلَدهُ  اَلهُ مَ  َأنَّ  ََيَْسبُ قوله تعالى )
 .5: فعل ماض: بمعنى  ن  حسب

 .6: حرف توكيدأنَّ 

                                                 
 132/ 5ينظر: لسان العرب  - 1

 895/ 3والصحاح  604/ 5ينظر لسان العرب  - 2

 538/ 30والتحرير والتنوير  1731/ 5ينظر الصحاح  - 3

 .506- 505/ 2م.ن ينظر  - 4

 135ومختار الصحاح  59/ 2مقاييس اللغة ينظر:  - 5

 .346/ 1ينظر شرح ابن عقيل  - 6
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: فعل ماض: الخلد دوام البقـاء يقـال خلـد الرجـل يخلـد خلـودًا، وأخلـده هللا أخلده
وخل ده تخليدًا، وُأخلْدت إلى فالن أي ُأركْنت إليه ويقال خلد بالمكان يخلـد خلـودا ويقـال 

 والخلد والخلود دوام البقاء في دار ال يخرئ منها.أخلد الرجل إذا لم  تسقط أسنانه، 
 

َبَذنَّ  َكالقوله تعالى )  (اْْلَُطَمةُ  َما َأْدرَاكَ  َوَما * اْْلَُطَمةِ  ِف  لَيُ ن ْ
 .1: حرف يدل على الردع والزجر وقيل بمعنى حقاكال

ينبذن: فعل مضارع: يدل على  رح وإلقاء ونبذت الشيء أنبذه نبذا: إذا ألقيتـه 
 .2، والصبي المنبوذ الذي تلقيه أمه في الطريق من يدي

: اسـم علـى وزن ُفَعَلـة يـدل علـى المبالغـة وحطـم مـن بـاب ضـرب وهـو الحطمة
كســر الشــيء والتحطــيم والتكســير، يقــال حطمــت الشــيء حطمــا كســرته، وســميت النــار 
الحطمة لحطمها ما يلقـى فيهـا، ويقـال للعكـرة مـن اإلبـل حطمـة ألنهـا تحطـم كـل شـيء 
تلقاه، وُحطمة السيل من دفاع معظمه ورجل حطمة كثير األكل، ورجـل ُحطـم وحطمـة 

 .3أيضا إذا كان قليل الرحمة للماشية يهشم بعضها ببعض
 

 (اْلُموَقَدةُ  اَّللَِّ  ََنرُ قوله تعالى )
: اســم: النــون والــواو والــراء أصــل صــحيح يــدل علــى إضــاءة واضــطراب النززار

ســــميا بــــذلك مــــن  ريــــق اإلضــــاءة ،وألن ذلــــك يكــــون وقلــــة ثبــــات منــــه، والنــــور والنــــار 
 .4مضطربا سريع الحركة

 .5: درى فعل ماض: بمعنى علم وتدريت الشيء: تعلمتهأدراك

                                                 
 .1/377ومغني اللبيب  88/ 32ينظر التفسير الكبير  - 1
 481/ 9وتائ العروس  571/ 2والصحاح  380/ 5اللغة  سينظر: معجم مقايي - 2

 1901/ 5والصحاح  78/ 2ومعجم مقاييس اللغة  232/ 4ينظر تهذيب اللغة  - 3

 684ومختار الصحاح :  368/ 5ينظر معجم مقاييس اللغة  - 4

 272/ 2ينظر : معجم مقاييس اللغة  - 5
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: اسم مفعول مـن أوقـد النـار إذا أشـعلها وألهبهـا، والتوقـد ابتـداء التهـاب الموقدة
يـدا بـالفتح النار فـإذا صـارت جمـرا خـف لهبهـا ،وأوقـدت النـار توقـدت ُوقـودا بالضـم ووقَ 

 .1وتوقدت النار واتقدت واستوقدت بمعنى هاجت
 

 (اأَلْفِئَدةِ  َعَلى َتطَِّلعُ  الَِِّت قوله تعالى )
تطلع: فعل مضارع يدل على االستمرار، تطلع وا لـع الشـيء أي ا لـع عليـه، 

 .2وتطلع إلى ورود كتابه فاعلم به، وا لع الجبل وا  لع عليه إذا عاله
 .3عنى القلب: اسم وهو بمالفئدة

 (ُمْؤَصَدةٌ  َعَلْيِهمْ  ِإن ََّهاقوله تعالى )
 .4: اسم مفعول من آصد الباب إذا أغلقه إغالقًا مطبقامؤصدة

َدةٍ  َعَمدٍ  ِف قوله تعالى )  (ُُمَدَّ
: جمــع عمــود ، والعمــود هــو عمــود البيــت وجمعــه فــي القلــة أعمــدة وفــي َعَمززد

عمــود الصــبح: أي أنــار، والعمــود الــذي الكثــر َعَمــٌد بفتحتــين، وُعُمــد بضــمتين، وســطع 
تحامــل الثقــل عليــه مــن فــوق كالســقف. عمــد الشــيء يعمــده عمــدا اقامــه. وقيــل العمــد 
أسا ين الرخـام، وعمـدت الشـيء فانعمـد أي أقمتـه بعمـاد يعتمـد عليـه، وأعمدتـه جعلـت 

 .5تحت عمد
َدة َلــة، مــددت الشــيء فامتــد، والمــادة الزيــادة ،ُمَمززدَّ ومــد  هللا فــي  : علــى وزن ُمَفع 

ل له ه في غيه أي أمهله و و  عمره ومد 
6. 

                                                 
 540/ 30والتحرير والتنوير  466/ 3ولسان العرب  553/ 2ينظر الصحاح  - 1
 449/ 21وتائ العروس  236/ 3ولسان العرب  395ينظر مختار الصحاح :  - 2

 517/ 2ينظر الصحاح  - 3

 541/ 30والتحرير والتنوير  550/ 2ينظر الصحاح  - 4

 387/  9ولسان العرب  512 -511/ 2ينظر: الصحاح  - 5

 537/ 2ينظر: الصحاح  - 6
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 املبحث الرابع

 ةإعراب السور

: مبتــدأ مرفــوع وعالمــة رفعــه الضــمة . وهــو نكــرة وجــوز االبتــداء بــه ألنــه ويززل
قريب من المعرفة ألنه دعاء، وجاء مرفوعا إلفـادة معنـى اإلثبـات الن الجملـة االسـمية 

فـي غيـر القـرآن لجـاز فيـه النصـب علـى اإلغـراء وال أثبت من الجملة الفعلية ولـو كـان 
يجــوز فــي القــرآن لمخالفتــه المصــحف، فمــن قــال : ويــال للكــافرين جعــل هللا لهــم ويــال 
ومن قال ويل فهو أجود في العربية ألنه قد أثبت الويل له. والويل كلمة تقال لكـل مـن 

 .1وقع في هلكة
 

 (ُلَمَزةٍ  ُُهََزةٍ  ِلُكل ِ  َوْيلٌ قوله تعالى )
 الالم في لكل الم االبتداء وفائدتها أمران:

( عــــن صــــدر  األول: توكيــــد لمضــــمون الجملــــة ولهــــذا زحلقوهــــا فــــي بــــاب ) إن 
 الجملة كراهة توالي مؤكدين.

 .2الثاني: تخليص المضارع للحال
 : جار ومجرور متعلق بخبر ويل المحذوف.لكل

 : مضاف إليه مجرور باإلضافة وعالمة جره الكسرة.همزة
 : بدل منه )أي من همزة( مجرور مثلها وعالمة جره الكسرة.زةلم

 .3وقيل: تأكيد لهمزة تأكيدا لفظيا بالمرادف
 ونحن نرجح اإلعراب األول الن المفردتين مختلفتين في المعنى على األرجح.

 

                                                 
 361/ 5، ومعاني القرآن وإعرابه  842/ 2، ومشكل إعراب القرآن 318/ 1ينظر الكتاب  - 1

 534/ 1ينظر االتقان في علوم القرآن  - 2

 408/ 8، وإعراب القرآن الكريم وبيانه  361/ 5القرآن وإعرابه ينظر معاني  - 3
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َدهُ  َماال ََجَعَ  الَِّذيقوله تعالى)  (َوَعدَّ
خبــر لمبتــدأ محــذوف  الــذي : اســم موصــول مبنــي علــى الســكون فــي محــل رفــع

تقديره هـو، والجملـة االسـمية ) هـو الـذي ( فـي محـل جـر صـفة )لهمـزة( ، وقيـل يجـوز 
ان يكون في محل جر صفة لكل همزة لمزة، وقيل يجوز أن يكون بدال مـن كـل، أبـدل 

 .1المعرفة من النكرة، وقيل منصوبة بفعل محذوف على الذم
 انيا.وقيل إن جملة ) الذي( مستأنفة است نافا بي

 : فعل ماض مبني على الفتح وفاعله ضمير مستتر تقدير هو.جم 
: مفعول بـه منصـوب وعالمـة نصـبه الفتحـة ، والجملـة صـلة الموصـول ال مال

 محل لها من اإلعراب
 : فعل ماض مبني على الفتح معطوف على جمع.عدد: الواو عا فة. وعدده
 .2: ضمير مبني في محل نصب مفعول بهوالهاء

 (َأْخَلَدهُ  َماَلهُ  َأنَّ  ََيَْسبُ الى)قوله تع
: فعل مضـارع مرفـوع وعالمـة رفعـه الضـمة الظـاهرة علـى آخـره وفاعلـه يحسب

ضـــمير مســـتتر فيـــه تقـــديره هـــو ، والجملـــة حـــال مـــن فاعـــل جمـــع: أي حاســـبا  انـــا أن 
بيانيـا، واقعـا جوابـا فـي سـؤاٍل  االمال سيخلده، ويجوز ان تكون الجملـة مسـتأنفة اسـت ناف

 كأنه قيل: ما باله جمع المال ويهتم به؟
 : حرف مصدري مشب ه بالفعل. أن  

: مـــال : اســـم أن منصـــوب وعالمـــة نصـــبه الفتحـــة، والهـــاء ضـــمير مبنـــي مالزززه
 متصل على الضم في محل جر باإلضافة.

و : أخلــد: فعــل مــاض مبنــي علــى الفــتح وفاعلــه ضــمير مســتتر تقــديره هــأخلززده
والهاء ضمير مبني على الضم في محـل نصـب مفعـول بـه وجملـة ) أخلـده( فـي محـل 

 .3 رفع خبر)أن(والمصدر المؤول من )أن( واسمها وخبرها سد مسد مفعولي)يحسب(
                                                 

 408/ 8وإعراب القرآن الكريم  وبيانه  844/ 2ينظر مشكل إعراب القرآن  - 1

 428/ 8، وإعراب القرآن الكريم وبيانه  1303/ 2ينظر م.ن ، والتبيان في إعراب القرآن  - 2

 506/ 12عراب المفصل لكتاب هللا المرتل ، واإل361/ 5ينظر: معاني القرآن وأعرابه  - 3
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َبَذنَّ  َكالقوله تعالى )  (اْْلَُطَمةِ  ِف  لَيُ ن ْ
 1: حرف ردع وزجركال

 التوكيد: الالم واقعة في جواب قسم محذوف تفيد لينبذن
: فعــــل مضــــارع مبنــــي للمجهــــول ، ومبنــــي علــــى الفــــتح التصــــاله بنــــون ينبززززذن

التوكيــد الثقيلــة، ونائــب الفاعــل ضــمير مســتتر تقــديره هــو ، والجملــة ال محــل لهــا مــن 
 .2اإلعراب ألنها جواب قسم، ونون التوكيد مبني على الفتح ال محل له من اإلعراب

 في الحطمة
رور وعالمة جره الكسـرة والجـار والمجـرور : اسم مجوالحطمة: حرف جر، في

 متعلقان بـ ) ينبذن(.
 .3وجملة القسم المقدرة مستأنفة

 (اْْلَُطَمةُ  َما َأْدرَاكَ  َوَماقوله تعالى )
 : اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ.ما: الواو عا فة. وما

ضـمير مسـتتر : فعل ماض مبني على الفتح المقدر على األلـف والفاعـل ادرى 
تقديره )انت( والكاف ضمير متصل مبنـي فـي محـل نصـب مفعـول  بـه، والجملـة خبـر 

 لمبتدأ في محل رفع.
 : اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ.ما

: خبـــــر مرفـــــوع وعالمـــــة رفعـــــه الضـــــمة ، والجملـــــة االســـــمية المعلقـــــة الحطمزززززة
 .4باالستفهام سد ت مسد مفعولي أدراك الثاني

 (اْلُموَقَدةُ  اَّللَِّ  ََنرُ ه تعالى )قول
: خبر لمبتدأ محذوف تقديره هي مرفوع وعالمة رفعـه الضـمة وهـو مضـاف نار

 وقيل )نار( بدل من الحطمة.
                                                 

 377/ 1ومغني اللبيب  577ينظر الجني الداني :  - 1

 409/ 8، وإعراب القرآن الكريم وبيانه 843 -842/ 2ينظر مشكل إعراب القرآن  - 2

 409/ 8، وإعراب القرآن الكريم وبيانه 198/ 9ينظر: إرشاد العقل السليم  - 3

 409/ 8، وإعراب القرآن الكريم وبيانه 763/ 2لقرآن ينظر: مشكل إعراب ا - 4
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 : لفظ الجاللة مضاف إليه مجرور وعالمة جره الكسرة.هللا
 .1: صفة لنار مرفوعة وعالمة رفعها الضمةالموقدة

 (اأَلْفِئَدةِ  َعَلى َتطَِّلعُ  الَِِّت قوله تعالى )
: اسم موصول مبني على السـكون فـي محـل رفـع صـفة للنـار. ويجـوز أن التي

 تكون في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف.
: فعــل مضــارع مرفــوع وعالمــة رفعــه الضــمة الظــاهرة علــى آخــره وفاعلــه تطلزز 

 ضمير مستتر تقديره هي، والجملة صلة الموصول ال محل لها من اإلعراب.
 جر.حرف  على:
: اسم مجرور وعالمة جره الكسرة ،والجار والمجرور متعلقان بـ )تطلـع( الفئدة

 .2وجملة تطلع صفة ثانية لنار
 (ُمْؤَصَدةٌ  َعَلْيِهمْ  ِإن ََّهاقوله تعالى )

 : حرف توكيد ونصب والهاء ضمير مبني في محل نصب اسمها.ان
والجــار : علــى حــرف جــر والضــمير مبنــي فــي محــل جــر بحــرف الجــر علززيه 

 والمجرور متعلقان بـ )مؤصدة(.
 : خبر ان مرفوع وعالمة رفعه الضمة.مؤصدة

َدةٍ  َعَمدٍ  ِف قوله تعالى )  (ُُمَدَّ
 : اسم مجرور وعالمة جره الكسرة.وعمد: حرف جر، في

ممــددة: نعــت مجــرور. و)فــي عمــد(نعت ل)موصــدة( أو متعلــق بمحــذوف خبــر 
 من الضمير في )عليه( والتقدير موثقين لمبتدأ مضمر ورج ح السمين أن تتعلق بحال

 

                                                 
، وإعراب القرآن الكريم 507/ 2، واإلعراب المفصل  843/ 2ينظر: مشكل إعراب القرآن  - 1

 409/ 8وبيانه 

، وإعراب القرآن الكريم  507/ 12، واإلعراب المفصل  541/ 20ينظر: التحرير والتنوير  - 2
 409/ 8وبيانه 



   

 
 

601 

 

 م 2013 نيسان –عشر  العدد اخلامس –الرابع  اجمللد جملة جامعة األنبار للعلوم اإلسالمية 
Issn : 2070-6028 

 دراسة حتليلية داللية سورة اهلمزة 

 املبحث اخلامس

 التوسع يف املعنى
تعكـــس هـــذه الســـورة صـــورة مـــن الصـــور الواقعيـــة فـــي حيـــاة الـــدعوة فـــي عهـــدها 
األول ومــا كــان يالقيــه الرســول صــلى هللا عليــه وســلم وأصــحابه مــن التعــذيب واالهانــة 

كــل بي ــة وزمــان. صــورة والطعــن. وهــي فــي الوقــت نفســه نمــوذئ يمكــن أن يتكــرر فــي 
الـــذي يـــؤتى المـــال فيســـيطر عليـــه حتـــى  يالل ـــيم الحقيـــر الـــنفس ، صـــورة هـــذا المتمـــاد

ليحسب انه بهذا المال قد ملك كرامات الناس وأقدارهم بـال حسـاب ،ويـذهب بـه غـروره 
حتى يحسب أن المال آلـة قـادرة علـى كـل شـيء، وال يعجـز عـن فعـل شـيء حتـى دفـع 

إن كـــان فـــي نظـــره حســـاب  -دفـــع قضـــاء هللا وحســـابه وجزائـــهالمـــوت وتخليـــد الحيـــاة و 
، فينطلق فـي هـوس يجمعـه ويعـده ويسـتلذ فـي تعـداده والحـرص عليـه وتنطلـق  -وجزاء

فــي كيانــه نفحــة فــاجرة تدفعــه إلــى االســتهانة بأقــدار النــاس وكرامــاتهم وهمــزهم ولمــزهم 
الهازئـة، بـل تصـل بـه يعيبهم بلسانه ويسخر مـنهم بحركاتـه بـالقول أو اإلشـارة والحركـة 

 الجرأة إلى أن يدفعهم بيده ويركلهم بقدمه.
واإلســـالم قـــد نهـــى عـــن الســـخرية واللمـــز والغيبـــة واالعتـــداء علـــى اآلخـــرين فـــي 
صور عديدة، إال انه عرضها هنا بأبشع صورة ،فجاء الرد عليها بصورة الردع الشديد 

مكـان. وقـد جـاء هـذا فـي والتهديد الرهيب لكل من يتعا ى هذا الفعـل  فـي كـل زمـان و 
تناسق عجيب سواء في استخدام المفردات أم األبنية أو التراكيب والعبـارات، فهـي تعـد 

 .1بحق لوحة فنية رائعة من لوحات الكتاب العزيز المعجزة
ـــه بمـــا   ـــه مـــن تـــأمالت اآلخـــرين يمكـــن إجمال وتـــأملي فيهـــا مـــع مـــا ا لعـــت علي

معــان عديــدة يمكــن أن يكــون مــرادًا أغلبهــا  يــأتي: تبــدأ الســورة بلفظــة ويــل ولهــذه اللفظــة
إن لم يكن جميعها. فمن معانيها المشقة والحـزن والهـالك ، ويقاربهـا فـي المعنـى كلمـة 
)ويح(، إال أن الويل ال تقال إال لمن وقع في الهالك والعذاب، فـي حـين أن ويـح تقـال 

                                                 
 663/ 8القرآن : في  الل  - 1
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هلكتـه ووقوعــه  لمـن اشـرف علــى الهـالك ولــم يقـع فيــه، فكـأن الهمـزة واللمــزة مفـرو  مــن
 .1في العذاب منذ لحظة نزول هذه السورة

وقلنا إن من معانيها المشقة في العذاب لتناسـب مـا كـان يالقيـه الرسـول صـلى 
هللا عليه وسلم وأصحابه من العـذاب الجسـدي والمعنـوي، ومـا يالقيـه هـذا الصـنف مـن 

أنفســهم مــن  النــاس مــن مشــقة فــي جمــع المــال وفــي تعــذيبهم للمســلمين، ومــا يالقيــه هــم
 مشقة العذاب في النار.

ـــــه الرســـــول  ـــــذي يالقي  ومـــــن معانيهـــــا أيضـــــا ) الحـــــزن( ليناســـــب الحـــــزن ال
وأصحابه من أمثال الهمزة اللمزة ،وما يالقيه هـؤالء مـن الحـزن عنـدما يلقـون فـي النـار 

 وقد أوصدت عليهم فال يرجون خروجا وال ينظر إليهم فيها احد.
فــي جهــنم يهــوي فيــه الكــافر ســبعين خريفــًا، فقــد  وان مــن معــاني الويــل انــه وادٍ 

جـاء مناســبا لقولــه لينبــذن الـذي فيــه معنــى الطــرح واإللقـاء بعنــف، ومــع الصــوت حينمــا 
 يلقى الهمزة واللمزة والمال وصاحبه.

وأرى أن ما ذهبت إليه د.عائشة من أن داللة اإلنذار والوعيد فـي هـذه المفـردة 
إلــى جانــب المعــاني التــي ذكرناهــا -ة فــي النفــوسومــا يثيــره مــن مكــامن الخــوف والرهبــ

ال يتقـــا ع مـــع مـــا ذكــره المفســـرون مـــن حصـــر داللتهــا بـــالوادي المشـــتمل علـــى  -فيهــا
أصـــناف مـــن العـــذاب الشـــديد ، إذ يمكـــن الجمـــع بـــين الـــداللتين مـــن بـــاب التوســـع فـــي 

 2المعنى  هللا أعلم.
إال انـه رفـع هنــا ثـم ان كلمـة ويـل مصـدر والشـائع فـي أمثالـه ان يـأتي منصـوبا 

فأضــفى عليــه الرفــع معنــى دوام الهــالك المنســجم مــع دواِم هْمــِزِه ولْمــِزِه لجخــرين وجمــع 
 .3المال والحرص عليهم واإللقاء في الحطمة وخلوده فيها

                                                 
/ 15، ، ولســـان العـــرب : 89/ 32،و التفســـير الكبيـــر :  428/ 50ينظـــر: تفســـير الطبـــري  - 1

 404/ 8، وإعراب القرآن الكريم وبيانه 135

 . 2/167ينظر التفسير البياني للقرآن الكريم  -2
 538/ 30تفسير التحرير والتنوير و  87/ 32والتفسير الكبير   788/ 4الكشاف، ينظر:  - 3
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أمــا لفظــة الهمــزة اللمــزة فقــد جــاءت علــى صــيغة ُفَعلــة التــي تــدل علــى المبالغــة 
يــة فــي فعلــه مــن الطعــن فــي النــاس ودفعهــم وان الموصــوف فيهــا قــد بلــغ الغايــة والنها

وضـــربهم وجـــاءت بهـــذه الصـــورة لتكـــون مناســـبة لمـــا يـــأتي بعـــدها مـــن جمـــع المـــال فـــي 
هــوس مــن هنــا ومــن هنــاك، وتكــرار تعــداده مــرة بعــد أخــرى مــع الحــرص الشــديد عليــه 
وجــاءت لفظـــة المـــال بصـــورة النكـــرة لتـــدل علــى كثرتـــه وتنوعـــه إلـــى جانـــب اعتقـــاد هـــذا 

لبشـر ان هــذا المـال لــه القــدرة علـى ان يخلــدهم فـي هــذه الحيـاة وقــد جــاء الصـنف مــن ا
ذلك بصورة الماضي ) اخلـد( أي أن هـذا المـال هـو الـذي أبقـاه وزاد فـي عمـره وأعطـاه 

 .1األمان وكأنه حكم قد فر  منه
ونمضــي مــع الســورة قــدما لنــرى كيــف ســيكون الــرد، لقــد جــاء الــرد عنيفــا قويــا 

الطغـاة المغـرورين بـأموالهم، وقـد ابتـدأ الـرد بلفظـة )كـال( والتـي مبددا كـل أحـالم هـؤالء 
تحمل معنى )ال(، إال أنها اختيرت لما فيها من معنى الردع والزجـر للـذي جمـع المـال 
والذي يعتقد ان هذا المال يعطيه الحق في االستهانة بالنـاس وكرامـاتهم. ومـن معانيهـا 

ه مـن العــذاب الـذي يســتحقه، وتكـون بهــذا أيضـا )حقـا( أي انــه ال بـد ان ينــال مـا ينتظــر 
 .2مناسبة لما بعدها من القسم المقدر

أمـــا قولـــه تعـــالى ) لينبـــذن( فقـــد جـــاء بالمؤكـــدات الثالثـــة القســـم المقـــدر وجوابـــه 
بـــالالم ونـــون التوكيـــد لتناســـب لفظـــة )الويـــل( الدالـــة علـــى مـــن وقـــع فـــي العـــذاب فعـــال، 

اللمـزة والمـال وصـاحبه، مـع مـا تـوحي بـه لفظـة ولُتواِفق هذه التوكيدات الثالثـة الهمـزة و 
)النبـــذ( مـــن صـــوت يحدثـــه الشـــيء المنبـــوذ عنـــد وقوعـــه، ويقـــارب ) ينبـــذ( فـــي المعنـــى 
يطــرح أو يلقــى، إال أنهــا اختيــرت الن فــي النبــذ معنــى االهانــة واالحتقــار، فضــال عــن 

يـــدفع معنـــى الطـــرح واإللقـــاء ، ولتناســـب أيضـــا الشـــيء الملقـــى فيهـــا وهـــو الهمـــزة الـــذي 
النــــاس ويضــــربهم ،ولتناســــب معنــــى اللمــــزة المعنــــوي الن فيهــــا معنــــى االهانــــة ،كــــذلك 

                                                 
، ومعاني األبنية في  408/ 8، وإعراب القرآن الكريم وتبيانه 87/ 32ينظر: التفسير الكبير  - 1

 93العربية 

، والجملـــة العربيـــة  577/ 3،وصـــفوة التفاســـير  538/ 30ينظـــر: تفســـير التحريـــر والتنـــوير  - 2
 125والمعنى 
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صــاحب المــال الــذي يعتقــد انـــه مــن اهــل الكرامــة، والـــذي دفعــه مالــه إلــى ان يســـتهين 
 .1بالناس

ونمضــي مــع الســورة لنـــرى أيــن ســيكون هــذا اإللقـــاء ، انــه فــي )الحطمــة( وقـــد 
ــة( الدالــة ع لــى المبالغــة ألجــل االتحــاد فــي الصــورة، فكأنــه جــاءت أيضــا بصــيغة )ُفَعَل

تعــالى يقــول إن كنــت همــزة لمــزة ومغــرورا بمالــك فــوراءك الحطمــة التــي تحطــم كــل مــا 
 يلقى فيها.

وللحطمة معاٍن عدة، فمن معانيها الكسر وبهذا المعنى قد ناسبت لفظة الهمـزة 
لنهم وهـي أيضـا التي أصل معانيها الكسر. ومن معاني الحطمة أيضا الرجل األكول ا

اسم من أسماء النار تأكل الجلد واللحم ،وقد وافق هذا المعنى الهمزة اللمزة الذي يأكل 
 لحوم الناس وأعراضهم بالغيبة.

والحطمـــة تعنـــي فيمـــا تعنيـــه اإلبـــل والغـــنم التـــي تحطـــم األرض بخفافهـــا. ومـــن 
معنـى الكسـر معانيها الراعي الشديد العنيف علـى إبلـه أو غنمـه، وهـذه كلهـا تـدل علـى 

 .2والضرب والدفع الذي يصدر من الهمزة اللمزة صاحب المال المغرور بماله
( ، هنا تفخيم وتعظيم لشأن الحطمـة هـذه اللفظـة التـي قابـل اْْلَُطَمةُ  َما َأْدرَاكَ  َوَما)

بها كل ما يصدر عن الهماز اللماز صـاحب المـال، أي انهـا ال تـدرك مـن قبـل البشـر 
 .3هللا تعالى وال يعلم كنهها إال

(، إضـــافة النـــار إلـــى اســـمه تعـــالى تفخـــيم لهـــا، وإنهـــا موقـــدة ال اْلُموقَ   َدةُ  اَّللَِّ  ََنرُ )
تخمــد ابــدا بــأمره وقدرتــه وخالــدة كخلــوده ســبحانه وتعــالى، وهــذا االســتمرار فــي االتقــاد 
جاء مناسبا لعقاب هذا الصنف من البشر المداوم على فعل الهمزة اللمزة وجمع المـال 

 .4رص عليهوالح

                                                 
 125، والجملة العربية والمعنى  501/ 1، والبحر المحيط  88/ 32ينظر: التفسير الكبير - 1

 576/ 3، وصفوة التفاسير  88/ 32، والتفسير الكبير  232/ 4ينظر: تهذيب اللغة  - 2

 478/ 8، وإعراب القرآن الكريم وبيانه  231/ 30ينظر روح المعاني  - 3

 407/ 8، وإعراب القرآن الكريم وبيانه  501/ 8ينظر: البحر المحيط  - 4
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(، ففي لفظة )تطلع( معنى الظهور في علـو وارتفـاع، أي ْفِئَدةِ ألَ ا َعَلى َتطَِّلعُ  الَِِّت )
ان هـــذه النـــار تأكـــل أجســـامهم كمـــا يـــأكلون أعـــراض النـــاس بألســـنتهم حتـــى تصـــل إلـــى 
صــدورهم وتطلــع علــى أف ــدتهم التــي هــي مــو ن الكفــر والنيــات الفاســدة، وإنهــا ألطــف 

ر بأدنى أذى يمسها، فكيـف إذا ا لعـت عليهـا نـار جهـنم واسـتولت شيء في البدن تتأث
.وال ريب في أن إيثار لفظ األف دة على لفظ القلوب يدل  علـى أن المـراد موضـع 1عليها

، وقـــد جمـــع القـــرآن الكـــريم بـــين الـــداللتين الحســـية  2الشـــعور والعا فـــة والعقيـــدة والهـــوى 
 والمعنوية في )األف دة( توسعا . 

(،  بــدأ الحــق ســبحانه هــذه العبــارة بالتوكيــد توكيــد اإل بــاق ُمْؤَص  َدةٌ  لَ  ْيِهمْ عَ  ِإن ََّه  ا)
واإلغالق على هذا الصنف من البشـر، وال ريـب فـي أن اسـتخدام لفظـة )مؤصـدة( فـي 
هــذا الموضــع كــان مقصــودا وذلــك الن صــوت الهمــز الــذي اختيــر علــى الــواو لمــا فــي 

ت عن جريانـه فينسـجم ومعنـى اإل بـاق الَهْمزة من ثقل في السمع والنطق وقطع الصو 
واإلغـــالق لهـــذه الكلمـــة ، وداللـــة اللفظـــة علـــى معنـــى اإلغـــالق فيهـــا نـــوع مـــن العـــذاب 
المعنـــوي، فانـــه علـــى الـــرغم مـــن وجـــود األبـــواب إال انهـــا أغلقـــت إغالقـــا محكمـــا يقطـــع 
علــيهم األمــل فــي الخــروئ والخــالص ، فــال يســتطيعون ان يــروا أحــدا وال يكلمهــم فيهــا 

وأصــحابه مــن العــذاب المعنــوي،  ، وهــذا الجــزاء كــان وفاقــا لمــا يالقيــه الرســول احــد
 .3حينما يطعن المشركون في أحسابهم وأنسابهم وأعراضهم

ولتناســب الحــرص علــى جمــع المــال والبخــل بــه علــى المحتــاجين إليــه كأنــه قــد 
 حبسه وأوصد عليـه األبـواب فـال مطمـع ألحـد فـي نوالـه مـن اجـل ذلـك أوصـدت علـيهم
أبواب الحطمة، فال أمل لهم في النجاة من عذاب النار، كمـا لـم يـدعوا أمـال لفقيـر فـي 

 .4أموالهم يخلص به من عذاب الفقر
                                                 

 664/ 8، وفي  الل القرآن  88/ 32ير الكبير ينظر: التفس - 1

 . 178-2/177ينظر التفسير البياني للقرآن الكريم  - 2

، 232/ 30، وروح المعــاني 529/ 5، وتفســير البيضــاوي  89/ 30ينظــر: التفســير الكبيــر  - 3
 542/ 12وتفسير التحرير والتنوير 

 539/ 30التحرير والتنوير ، وتفسير 184/ 2ينظر: الجامع ألحكام القرآن  - 4
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َدةٍ  َعَم  دٍ  ِف ) (، ممــا يقــال فــي تفســيرها انهــا عمــد يعــذبون بهــا وهــم فــي النــار ُُمَ  دَّ
 وفي هذه الحالة قابلت معنى الضرب الذي هو من معاني الهمزة.

أغـــالل فـــي أعنـــاقهم يقيـــدون إليهـــا وهـــذا مناســـب للطعـــن بـــالكالم أو  وقيـــل إنهـــا
باإلشــارة بــالعين والحاجــب، وقيــل هــي قيــود فــي أرجلهــم وقــد وافــق هــذا المعنــى مــا كــان 

وأصحابه أو ضربهم بأرجلهم، وفـي هـذين  يفعله المشركون من تقليد مشية الرسول 
ق البهــائم بــال احتــرام ،ليوافــق المعنيــين أيضــا دليــل علــى االهانــة حــين يوثقــون كمــا توثــ

 هذا المعنى ذلك الغرور من صاحب المال المتكبر المتعالي على الناس.
وقيــل هــي التــي يســد بهــا علــيهم مــن اإل بــاق التــي تعكــس حــرارة النــار لتناســب 
معنى الويل في دوام الهالك والعذاب ولتقابل المداومة علـى فعـل الهمـزة واللمـزة وجمـع 

 المال.
قــال إن صــفات الحطمــة الــثالث نــار هللا الموقــدة والتــي تطلــع علــى ويمكــن ان ي

 .1األف دة وإنها عليهم مؤصدة، قد قابلت الهمزة واللمزة والمال وصاحبه

 اخلامتة

 الحمد هلل والصالة والسالم على محمد رسول هللا وآله وصحبه ومن وااله .          
 هذه خاتمة بالنتائج التي توصل إليها البحث :  
اشــتملت هــذه الســورة علــى ألــوان مــن اللمســات البيانيــة ممــا ينــدرئ ضــمن   -1

إعجـــاز القـــرآن الكـــريم ناســـبت موضـــوع الســـورة التـــي تصـــد ت لصـــنف مـــن 
الناس ممـن كر سـوا حيـاتهم لجمـع المـال بأصـنافه والتلـذذ بعـده ،  ـان ين أن ـه 
ســـبيل رفعـــتهم وخلـــودهم .األمـــر الـــذي دفعهـــم إلـــى منـــع حقـــوق هللا وحقـــوق 

خرين فيه من جهـة، ودفعهـم مـن جهـة أخـرى إلـى همـز اآلخـرين ولمـزهم اآل
بــالقول والفعــل ، ومــللهم النــار التــي ســيلقون فيهــا منبــوذين مــع مــا جمعــوه ، 

 لتزيد حسرتهم عليه ، تلك النار التي تحطمهم وأموالهم بال رحمة .

                                                 
، 232/ 30، وروح المعــاني 528/ 5، وتفســير البيضــاوي  88/ 32ينظــر: التفســير الكبيــر  - 1

 408/ 8وإعراب القرآن الكريم وبيانه 
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مع أن  السورة قد نزلت في أناس مخصوصـين ، يصـح  أن ُيقَصـَد بهـا كـل   -2
 اتصف بتلك الصفات في أي  زمان ومكان .من 

أهميتهـا  –صـحيحة أم شـاذ ة  –كان للقـراءات التـي وردت فـي هـذه السـورة   -3
اة من السورة .  في إضفاء الصورة المتوخ 

اشــــتملت الســــورة ألوانــــا مــــن البالغــــة العربيــــة كاالســــتعارة والتشــــبيه البليــــغ  -4
كبيـــر فـــي تتمـــيم والجنـــاس وغيرهـــا . كمـــا كـــان لتوافـــق رؤوس اآلي وقعـــه ال

 اللوحات التي رسمتها السورة . 

حفلـــت الســـورة بصـــيغة لـــم تـــرد كثيـــرًا فـــي غيرهـــا مـــن ســـور القـــرآن الكـــريم         -5
أال وهــي صــيغة ) ُفَعَلــة ( وكمــا بي نــا داللتهــا وأهميتهــا  –مقارنــة بحجمهــا  -

 في رسم صور اإلعجاز .

يمكــن اســتخالص عــدد مــن مواضــع التوســع فــي المعنــى مــن هــذه الســورة   -6
 القصيرة .

 وآخر دعوانا أن الحمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا .

 المصادر والمراج 
 القرآن الكريم

إتحاف فضالء البشر في القراءات األربعة عشر/ لشهاب الدين أحمد بن محمد  -1
هـ/ 1419أنس مهرة ، دار الكتب العلمية: بيروت  بن عبد الغني الدميا ي : تحقيق

 م.1998
اإلتقان في علوم القرآن / جالل الدين عبد الرحمن السيو ي، تحقيق احمد بن  -2

 علي ، دار الحديث القاهرة ، )ب،ت(.
إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم/ ألبي السعود محمد بن محمد العمادي  -3

 ث العربي، بيروت )ب،ت(.، دار إحياء الترا
أسرار ترتيب القرآن / عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد السيو ي، تحقيق عبد  -4

 القادر احمد عطا، دار االعتصام القاهرة،)ب.ت(. 
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أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن / محمد األمين بن محمد بن المختار  -5
 .1995هـ/ 1415روت الشنقيطي، تحقيق مكتب البحوث ،دار الفكر بي

إعراب ثالثين سورة من القرآن الكريم/ ألبي عبد هللا الحسين بن احمد المعروف  -6
 هـ( دار الشرقية للطباعة والنشر والتوزيع،)ب.ت(.370بابن خالويه )ت 

إعراب القرآن/ أبو جعفر احمد بن محمد بن إسماعيل النحاس ، تحقيق زهير  -7
 م، الطبعة الثالثة .1988 غازي زاهد، عالم الكتب بيروت

بيروت، دار ابن  -إعراب القرآن وبيانه/ لمحيي الدين درويش، اليمامة: دمشق -8
 م.1999 -هـ1420بيروت، الطبعة السابعة  -كثير: دمشق

اإلعراب المفصل لكتاب هللا المرتل/ بهجت عبد الواحد صالح، دار الفكر للنشر  -9
 والتوزيع،)ب،ت(.

محمد بن يوسف الشهير بابي حيان األندلسي، دار الكتب البحر المحيط/  -10
 م، الطبعة األولى.2001 -هـ1422لبنان  -العلمية: بيروت

تائ العروس من جواهر القاموس/ محمد مرتضى الحسين الزبيدي، تحقيق:  -11
 مجموعة من المحققين، دار الهداية ، )ب،ت(.

 بن الحسين بن عبد هللا العكبري، التبيان في إعراب القرآن/ ألبي البقاء عبد هللا -12
 عيسى البابي الحلبي )ب،ت(. –تحقيق علي محمد، دار النشر 

التبيان في تفسير غريب القرآن/ شهاب الدين احمد بن محمد الهائم المصري،  -13
هـ/ 1412تحقيق: فتحي أنور الدابلوي، دار الصحابة للتراث،  نطا مصر  

 م.1992
قراءات العشر/ ابن الجزري شمس الدين محمد بن محمد بن تحبير التيسير في ال-14

عمان  -علي بن يوسف، تحقيق د. احمد محمد مصلح، دار الفرقان، األردن
 م، الطبعة األولى.2000هـ /1421

التسهيل لعلوم التنزيل/ محمد بن احمد بن محمد الغرنا ي الكلبي، دار الكتب  -15
 الرابعة.م، الطبعة 1983هـ/ 1430لبنان –العربي 
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تفسير ابن أبي حاتم تفسير القرآن/ عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي،  -16
 تحقيق: سعد محمد الطيب، دار النشر المكتبة المصرية، )ب.ت(.

التفسير البياني للقرآن الكريم/ د.عائشة عبد الرحمن بنت الشا ئ ، دار  -17
 المعارف ،)ب.ت( . 

 بيروت،)ب،ت(. -البيضاوي، دار النشر، دار الفكرتفسير البيضاوي/  -18
، دار سحنون للنشر 12التحرير والتنوير/ محمد الطاهر بن عاشور ،مجلد -19

 والتوزيع: تونس ، )ب،ت(.
(، 606التفسير الكبير/ فخر الدين محمد بن عمر التميمي الرازي الشافعي )ت -20

 األولى. م، الطبعة2000هـ/ 1421دار الكتب العلمية، بيروت 
تهذيب اللغة/ ألبي منصور محمد بن احمد األزهري، تحقيق: محمد عوض،  -21

 م، الطبعة األولى.2001دار إحياء التراث العربي بيروت 
التيسير في القراءات السبع/ ألبي عمر عثمان بن سعيد بن عثمان، دار الكتب  -22

 لبنان، )ب،ت(. -العلمية بيروت
ألبي عبد هللا محمد بن احمد األنصاري القر بي، دار  الجامع ألحكام القرآن/ -23

 الشعب بالقاهرة، ) ب،ت(.
الجملة العربية والمعنى/ د. فاضل السامرائي، دار الفكر، الطبعة الثانية ،  -24

 م.2009هـ/ 1430
الجنى الداني في حروف المعاني/ الحسن بن قاسم المرادي         )ت  -25

لبنان ،  -محمد نديم، دار الكتب العلمية بيروت –اوة (، تحقيق: فخر الدين قب740
 م.1992هـ/ 1413الطبعة الثانية ، 

الحجة في القراءات السبع/ الحسين بن احمد بن خالويه أبو عبد هللا، تحقيق:  -26
 هـ.1401عبد العال سالم مكرم، دار الشروق بيروت، الطبعة الرابعة ، 

ظيم والسبع المثاني/ ألبي الفضل شهاب روح المعاني في تفسير القرآن الع -27
 الدين السيد محمود اآللوسي البغدادي، دار إحياء التراث العربي ، بيروت )ب،ت(.
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السبعة في القراءات/ ألبي بكر حسين موسى بن العباس بن مجاهد البغدادي،  -28
 هـ/ الطبعة الثانية.1400تحقيق: شوقي ضيف، دار المعارف 

ألفية ابن مالك/ تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد،  شرح ابن عقيل على -29
 دار مصر للطباعة.)ب.ت( .

صحيح البخاري/ محمد بن إسماعيل أبو عبد هللا البخاري، تحقيق: مصطفى  -30
 م، الطبعة الثالثة. 1987هـ/ 1407بيروت  -ديب، دار ابن كثير اليمامة

علي الصابوني، إشراف مكتب صفوة التفاسير تفسير للقرآن الكريم/ محمد بن  -31
 م.2001هـ/ 1421البحوث والدراسات، دار الفكر، الطبعة األولى، 

فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية في علم التفسير/ محمد بن علي بن -32
 محمد الشوكاني، دار الفكر بيروت )ب،ت(.

لبنان،  –وت في  الل القرآن/ سيد قطب، دار إحياء التراث العربي، بير  -33
 م.1971هـ/ 1391الطبعة السابعة، 

القاموس المحيط/ محمد بن يعقوب الفيروزآبادي، دار النشر: مؤسسة الرسالة  -34
 بيروت )ب،ت(.

كتاب الموضح في وجوه القراءات وعللها/ نصر بن علي بن محمد أبي عبد هللا  -35
 وماتالشيرازي الفارسي، تحقيق: عمر حمدان الكبيسي. باقي المعل

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل/ ألبي القاسم  -36
محمود بن عمر الزمخشري، تحقيق عبد الرزاق المهدي، دار إحياء التراث العربي 

 بيروت، )ب،ت(.
اللباب في علوم الكتاب/ لإلمام أبي حفص عمر بن علي بن عادل الدمشقي  -37

ـ(، تحقيق الشيخ عادل احمد عبد الموجود والشيخ علي ه880الحنبلي )ت، بعد سنة 
 م1988هـ/ 1419لبنان، الطبعة األولى،  -محمد، دار الكتب العلمية بيروت

لسان العرب/ محمد بن مكرم بن منظور اإلفريقي المصري، دار صادر  -38
 بيروت، الطبعة األولى، )ب،ت(.
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بن الحسن الطبرسي، )ت، في مجمع البيان في تفسير القرآن/ أبي علي الفضل  -39
القرن السادس للهجرة(، ووضع حواشيه وخرئ آياته وشواهده )إبراهيم شمس الدين(، 

 لبنان )ب،ت(. -دار الكتب العلمية بيروت
المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز/ ألبي محمد عبد الحق غالب بن -40

دار الكتب العلمية عطية األندلسي، تحقيق: عبد السالم عبد الشافعي محمد، 
 م.1993هـ/ 1413لبنان  -بيروت

مختار الصحاح/ محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، تحقيق محمود  -41
 م.1995هـ/ 1415فا ر، مكتبة لبنان بيروت 

مختصر في شواذ القراءات من كتاب البديع  ] المطبوع خطأ : مختصر في  -42
 . دار الهجرة ، )ال.ت( رجشتراسر،شواذ القرآن [، ابن خالويه ، تح :ئ.ب

مشكل إعراب القرآن/ مكي بن أبي  الب القيسي أبو محمد، تحقيق : د. حاتم  -43
 هـ.1405صالح الضامن، مؤسسة الرسالة ،بيروت ، 

مشكل إعراب القرآن الكريم/ عبد هللا محمد بن اجروم، الطبعة األولى، دار  -44
 لبنان. -الكتب العلمية، بيروت

اني األبنية في العربية/ د. فاضل السامرائي، دار عمان للنشر والتوزيع ، مع -45
 م.2007هـ/ 1428الطبعة الثانية ، 

هـ(، تحقيق: د. عبد 311معاني القرآن وإعرابه/ألبي إسحاق إبراهيم الزجائ )ت  -46
 الجليل عبدة شلبي، دار الفكر للنشر والتوزيع.

هـ(، تحقيق احمد 207بن زياد الفراء )ت معاني القرآن/ ألبي زكريا يحيى  -47
 هـ.1374نجاشي،  بعة دار الكتب 

المفردات في غريب القرآن/ ألبي القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب  -48
بيروت  -هـ(، تحقيق: محمد سيد كيالني، دار المعرفة لبنان502األصفهاني )ت 

 )ب،ت(.
مقاييس اللغة/ ألبي الحسين احمد بن فارس بن زكريا، تحقيق عبد السالم  -49      

 م، الطبعة الثانية1991هـ/ 1420لبنان  -محمد هارون، دار الجيل بيروت
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هـ(، تحقيق 761مغني اللبيب عن كتب االعاريب/ ابن هشام األنصاري )ت  -50
 لبنان. -حسن حمد ود.أميل يعقوب ، دار الكتب العلمية بيروت

 
 

 


