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 :الممخص

ُمناُعدُ يُُ ُأبيُحديد ُالشروحُشيرًةُُبن ُأكثر ُمن ُوشرحو ُالنيج، ُشّراح أوائل
غزيرًةُوتوضيحًاُدقيقًاُلنصُالنيج.ُوىناُُوُيحملُفيُطياتوُمادةًُزًا؛ُوذلكُألنُ يوتمي

ُفيُشرحوُإحدىنبينُ ُأبنُأبيُالحديد الُوىيُاالستشيادُ،أاآللياتُالتيُاتبعيا
ُ ُوقراءاتو ُالكريم ُُوىيبالقرآن ُالمصادر ُمن ُالمغويونُالميمة ُأعتمدىا التي

ُ ُُ،ستشيادفيُاإلوالمفسرون ُعمييوليذا ُُااستند ُمعانيُإالشارحُفي ثباتُصحة
ُادُاإلمامُعميوعمىُمُرُوالوقوفُلوُفيمياُيتسنىُاأللفاظُالواردةُفيُالنص؛ُلكي

ُالسالم.
 ،القرآن الكريم، نهج البالغة(.االستشهاد آليةالكمماتُالمفتاحية:ُ)

The mechanism of citing the Holy Quran and its readings in 

understanding the text of Nahj al-Balagha 

According to Ibn Abi Al-Hadid 

Prof. Raad Hashem Abboud 

   researcher Sarah Karim Lafta 

Dhi Qar University/ College of Education for Human Sciences 

Abstracts: 

Ibn Abi Hadid is considered one of the first Nahj Albalagha’s annotators, 

and his commentary is among the most famous and distinguished .This is 

because it contains abundant material and an accurate explanation of the 

text of the Nahj Albalagha.  Here we show one of the mechanisms that Ibn 

Abi Al-Hadid followed in his explanation, which is the citation of the 

Holy Qur’an and its readings, and since it is one of the most important 

sources that linguists and commentators have adopted for citation Ning, 

the commentator relied on it to prove the validity of the meanings of the 

words contained in the text; In order for him to understand it and stand on 

the intention of the Imam, peace be upon him. 
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  مقدمة 
ُُأخذ ُالشاىد ُعام ُُوبشكل ُحظًا ُفقد ُالمغوية، ُالدراسات ُفي ُعميوُإفيرًا رتكز

ُالتيُإعدُحجتيمُفيُُيُُقواعدىم،ُإذعمماءُالمغةُفيُوضعُ ثباتُصحةُالقضايا
ُوأيضاًُ ُلوُأىميةُفيُُيقولونُبيا ُ.ُفالُغنىتنوعةالمعنىُوالدالالتُالمُبيانلما

ويدعمُُ،وُيستندُعميوُفيُتأييدُوجيةُنظرهرُفيُالشاىد،ُألنُّوُمفسُ أنحويُُّأليُُّعنو
ُ:الشاىدُمنُحيثُسيتمُدراسةُمسألةُوبوُمذىبوُفيُمسألةُما.ُ

ُالشاىدُلغةًُ-ٔ
ُفيُلسانُالعربُ ُماجاء ُىو ُفالنُعمىُفالنُبحق))نُلشاىد فيوُُ،شيادة

ُوشييد ُُ،المعاينةُوالمشاىدة...شاىد ُشيودًا ُوقومُأوشيد ُشاىد، ُفيو يُحضر
ُ ُحضورأيشيود ُوُسئل ُُاألنصاريأبوأيوب، ُالنجم ُقال ُفيُُكأنوماالشاىد؟ يشيد
ُ ُالصالةُُأيالميل، ُالمغربُوتسمىُىذه ُالشاىدُصالة ُويظير.ُوصالة يحضُر

،ُ(ٔ)((صالةُالبصرُألنوُتبصُرُفيُوقتُنجومُالسماءُفالبصرُيدركُرؤيةُالنجم
ُ(ٕ)((يؤديُالشيادةُوالدليل))ُأوُمن

ُُُُُ ُُعمىوذكر ُالمغة ُفي ُالشاىد ُلكممة ُأن ُىماالقاسمي الشاىدُ))معنيين
ُبمعنىُالدليلُعمىويجمعُ ُشواىد ُوأشيادُوشيداءُُعمىوالشاىدُويجمعُ، شيود

ُ(ٖ)((القاضيُونحوهُأمامبمعنىُمنُيؤديُالشيادةُ

ُمنُُأنورأىُالمفسرونُُُُُ ُىو ُبمعنىُبّينُفيُحقُ))معنىُالشاىد شيده
العممُمنُُيفيُحقُأولوأحتجُاهلل،ُوبمعنىُأقّرُفيُحقُالمالئكة،ُوبمعنىُأقّرُ

ُٗ((الثقمين
 اصطالحاالشاهد -٢

ُ ُبداية ُتحديد ُالسيل ُُإستخدامليسُمن ُأنُُالشاىدمصطمح ُمن ُالرغم فعمى
ُ ُواضحة ُالشاىد ُأُرُوموجودةداللة ُالىُفي ُالحاجة ُدعت ُكمما ُالواقع ض

ُواإلاإل ُُأنُُّحتجاجُإالُّستشياد ُيستخدموا ُلم ُوغيرىم ُكمصطمحالنحاة ،ُ(٘)الشاىد
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الشعرُفقال:ُيرويُالشيبانيُإنُكانُرويُأنُالحجاجُسألُسمرةُبنُالجعدُُ))فقد
ُيكونُإنُّ ُاليوم ُقال ُالشاىد؟ ُفما ُعرفناه ُقد ُالمثل ُقال ُوالشاىد، ُالمثل يُألروي

ُ(ٙ)((لمعربُمنُأيامياُعميوُشاىدُمنُالشعر
ُُُ ُالشاىد ُحظي ُُبأىميةوقد ُعمى ُالعمماء ُمن ُكثير ُلدى ختالفُإكبيرة

قدُفسّرناُماُالحُمنُذلكُواّتجو،ُودّلمناُُ))مذاىبيمُفمنيمُأحمدُبنُفارسُإذُقال
ُ ُمنُغيرُإحالة ُوقالُ(ٚ)((عمىُاألصحُمنُذلكُبشواىد فيُمقدمةُُاألزىري،

وُذكرُالشواىدُالصحيحةُالمستسقاةُمنُالعربُالفصحاءُكتابوُتيذيبُالمغةُبأنُّ
ُالكتابُمنُُجمعتُُُ))بقولو لفاظياُواستقصيتُفيُتتبعُوأالعرب،ُُلغاتفيُىذا

ُ ُحصمتُمنيا، ُالتيُواإلسما ُلفصحاءُشعرائيا ُالمعروفة ُأشعارىا ُبشواىد تشياد
ُ(ٛ)((احتجُبياُأىلُالمعرفةُالمؤتمنونُعميياُ

ُُونظرا ُُأنكر ُفقد ُالشواىد ُكتابوُُعمىألىمية ُفي ُلمشواىد ُحذفو الزبيدي
ُفقيل ُلمخميل ُكتابُالعين ُلحذفوُُإنُ ))مختصر ُكثيرًا ُبكتابُالعين الزبيديُأخّل

ُ(ٜ)((ُشواىدُالقرآنُوالحديثُوصحيحُأشعارُالعربُمنوُ
الجزئيُالذيُيستشيدُ))ُوقيلُفيُمعنىُالشاىدُاالصطالحيُىوُذلكُُُُُُُ

القاعدةُلكونُذلكُالجزئيُمنُالتنزيلُأوُمنُكالمُالعربُالموثوقُُإثباتبوُفيُ
رُوظيفةُالشاىدُاقتصولعلُىذاُالتعريفُُ(ٓٔ)((ُبعربيتيم،ُوىوُأخصُمنُالمثال

ُالحكمُ ُالى ُبو ُيأتي ُالعربية ُعمماء ُعند ُالشاىد ُحين ُفي ُالقاعدة ُإثبات عمى
ُوبذلكُيتجاوزُ ُمنُشذوذ؛ ُيعتريُالقاعدة ُما ُوالتركيبُأو ُالمفظة ُإثباتبصحة

ُ(ٔٔ)وتأكيدىاُالقاعدةُ

ُفقالُتعريفاًُوذكرُالجرجانيُُُُُ وفيُاصطالحُُ))لمشاىدُفيُاالصطالحُأيضًا
ُ ُكان ُعما ُعبارة ُكانُُحاضراالقوم ُفإْن ُذكره، ُعميو ُوغمب ُاالنسان، ُقمب في

ُشاىدُ ُفيو ُالوجُد ُعميو ُالغالب ُكان ن ُوا  ُالعمم، ُشاىد ُفيو ُالعمم ُعميو الغالب
نُكانُالغالبُعميوُالحقُفيوُشاىدُالحق ُ(ٕٔ)((ُالوجد،ُوا 
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أّماُفيُاالصطالحُالمغويُفيوُجممةُمنُ))ُبقولوُُأيضاًُأحدُالباحثينُُوعّرفو
ُ ُتتسم ُالكريم ُكالقرآن ُجرىُمجراه، ُما ُالعربُأو ُوتقومُبكالم مواصفاتُمعينة،

العربُلفظاُلمعناه،ُأوُنسقًاُفيُنظمُأوُكالم.ُأوُعمىُوقوعُُاستخدامعمىُُدليالًُ
ُ ُبين ُعالقة ُعمى ُأو ُبغيره ُاقترن ُإذا ُوتقديمُُلفظوآخرشيء ُوغيره، ُمعنى أو

ُىوُمحسوبُفيُ ُيصعبُحصره،ُومما وتأخيرُواشتقاقُوبناء،ُونحوُذلكُمما
ُ(ٖٔ)((ُالفصحاءمناحيُكالمُالعربُ

ضوابطُلألخذُبيذاُُالنحاةضعُُو؛ُلذاالميمةمسألةُالشاىدُمنُالمسائلُأنُ ُبماُو
ُونثرًا،ُإذُحددواُأماكنُمعينةُلألخذُبالمادةُ الشاىدُوباألخصُكالمُالعربُشعرًا

ُ ُفالاألصميةُمنُمصادرىا ُُُبد أنُُْ، ُسممتُمنُاإلُاألماكنتكونُىذه ختالطُقد
منُالناحيةُالزمانيةُفقدُُستشيادُبكالمُسكانيا.ُوكذلكفيصحُاإلُباألعاجمُوالمحن

ُ ُاإللالستشياُطارًازمنياًُإوضعوا ُونصفُقبل ُقرن ُبالمروياتُوىو ُوقرنُد سالم
ُالزمنيةُمقطوعُونصفُبعدُاإل ُالفترة ،ُ(ٗٔ)بحجيتوُسالمُفيكونُالشاىدُمنُىذه

ُأيُأنُّ ُلإلقولُع))و ُيورد ستداللُبوُعمىُحتجاجُواإلربيُلقائلُموثوقُبعربيتو
ُ(٘ٔ)((ُقولُأوُرأي

ُُُُ ُُخالفوما ُيصحُ الىذه ُال ُالشواىد ُمن ُُاألخذضوابط ُبيا ُيجوزُُ))أي ال
االنباريُفيُكتابوُأبنُصّرحُبذلكُُقائموُوقدنثرُالُيعرفُُأواالحتجاجُبوُشعرُ

ذلكُمخافةُأنُيكونُذلكُالكالمُمصنوعاُُوعّمةفيُمسائلُالخالف،ُُاإلنصاف
ُ(ٙٔ)((ُبكالمولمنُالُيوثقُُأوأوُالموّلدُ

ُأنُيكونُمنُزمنُاالحتجاجُُبينووبذلكُفرقُُُُ ُيشترطُفيو ُفيو ُالمثال وبين
ُ ُاالستشياد، ُفيُغيرُنية ُزمنُأم اوسببُوضعو ُبعد ُينتميُالىُما المثالُفيو

وُيقومُشاىدُبالنيابة،ُأيُأنُُّ))االحتجاجُوقدُوضعُلغرضُاالستشياد،ُفالمثالُ
(،ُفوظيفتو_ُاألصلالمستشيدُلوُفيُلوُ)مقامو،ُمنُحيثُداللتوُعمىُالممثلُ

حتجاجُوالبرىنةُغيرُالمباشرةُإستداللُواالالتمثيلُ_ىيُاإلفيُالمستوىُثانُغيرُ
ُ(ٚٔ)((ُاألصلُعتبارُنيابتوُعنُالشاىدُالحقُأوُإل
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ُالمتناولُيوظفُُُُ ُالموضوع ُبحسب ُمتعددة ُلغايات ُأنواعو ُبكل ُ،الشاىد
ثباتيوظفوُفيُبيانُُفالنحويُّ ُالصرفيةُوالبالغيةُوا  أّماُ،ُالقضاياُالنحويةُوأيضًا
فيستعمموُلبيانُالكثيرُمنُالغاياتُالتوضيحيةُالفيمية.ُوقدُأىتمُأبنُأبيُُالمفس ر

ُلبيانُذلكُالشاىدُ)الحديدُبتوضيحُمعنىُنصُالنيجُفوظفُ منظومةُالسماع(
ُلو ُالمعنىُوفقُفيمو ُبذلكُ؛ ُُأماملكيُيكتمل ُالسالمُُاإلمامالقارئُقصد عميو

الكريمُُالقرآنوتتجمىُمعانيُالنص؛ُفقابلُالنصُموضوعُالشرحُبنصوصُمنُ
ُُواألحاديث ُ)الشريفة ُوأمثاالُاشعُروكالمالعرب ُمما )ُ ُوثراءُُشرحوأكسب غنى

ُ.معرفيًاُوأدبياًُ
ُوالقراءات –الكريم  القرآن
ُُُُُُ ُالمغةُُالقرآنيحتل ُعمماء ُعند ُالمرموقة ُوالمكانة ُالعميا ُالمنزلة الكريم

ُالذيُالُيأتيوُالباطلُمنُبينُيديوُوالُمنُخمفو،ُ العربية،ُألنوُكالمُاهللُالمنزه
عمادُالمغةُاألسمى:ُتدينُلوُالمغةُفيُبقائياُوسالمتيا،ُوتستمدُعمومياُُ))فيو

ُالعالمي ُالمغات ُسائر ُوتفوق ُوكثرتيا، ُتنوعيا ُعمى ُأساليبياُمنو ُفي ُبو ة
ُ(ٛٔ)((ومادتيا ُوتمتاز ُُالقرآنألفاظ، ُوُزبدتُُُ))بأنيا ُالعرب ُكالم ُوواسطُتوُُُلب  ُو،

ليياُمفزعُُحّذاقُواُ حكاِميمُوِحَكميمُأعتماُدُالفقياُءُوالُحكماءُفيُإوكرائُمُوُوعميياُ
ُ.(ٜٔ)((لشعراءُوالبمغاءُفيُنظميمُونثرىما

ُفقدُُُ ُىذا ُ))ومن ُأجمع ُعمى ُالعظيمالمغويون ُالقرآني ُالنص ُحجية ولمُ،
عنيمُرُثأُُبعيدُبلُُأويعترضُأحدُمنُالعربُوقتُنزولُالقرآنُلعربيتوُمنُقريبُ

ُبإن ُبو قيارىم ُوصلُوا  ُبما ُأعناقُُإليورارىم منُدرجاتُفيُالبيانُتنقطعُدونيا
ُ.(ٕٓ)((مغوفيوُقدرُالتأثرُبوُإلىالُ البمغاءُالفصحاء،ُفتناىواُعنُسماعوُوتداعواُ

ُُويعدُ  ُوالقراءات ُالكريم ُاألُوالقرآن ُالفصيحةُلالمصدر ُالصحيحة ُ،لمشواىد
ُ ُىو ُوالنحوُ))فالقرآن ُالمغة ُفي ُبو ُاالحتجاج ُعمى ُالمجمع ُالصحيح النص

ذروةُالفصاحةُالعمياُفيُأنقىَُُأن وفيُُوالصرفُوعمومُالبالغةُفميسُىنالكُشكُّ
ُ.(ٕٔ)((أصالتيا،ُثمُىوُالنصُالموثق،ُوبغيرُالضروراتُالشعرية
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اختالفُألفاظُالوحيُالمذكورُفيُكتابةُ))ياُوالقراءاتُالقرآنيةُالتيُتعرفُبأنُّ
ُتخفيفُوتثقيلُوغيرىا ُمن ُفكلُّ(ٕٕ)((الحروفُوكيفيتيا؛ ُدفتيُُماُ، ُالقرآنبين

ماُوردُأنوُقرأُبوُجازُاالحتجاجُبوُفيُالعربيةُُكلُّ))متاحُلالحتجاجُبوُأيُأنُّ
ُ ُأوآحادًا ُمتواترًا ُكان ُسواء ُأم ُبالقراءاتُشاذًا ُاالحتجاج ُالناسُعمى ُأطبق وقد

الشاذةُفيُالعربيةُإذاُلمُتخالفُقياسًاُمعمومًا؛ُبلُولوُخالفتوُيحتجُبياُفيُمثلُ
نُلمُيجزُالقياسُعميو ُ(ٖٕ)((ذلكُالحرفُبعينو،ُوا 

ُ ُالعمماء ُمن ُأحد ُيستطع ُولم ُالقائمةيأْن ُالحقيقة ُنكر ُأصلُإن  ُالكريم القرآن
أوثقُنصُُأّنوعمىُُ))أساسيُمنُأصولُاالستشيادُفيُالمغةُوالنحوُبلُأجمعُ

النحويُالتقعيدُفيُُاألولجديرُبأنُيكونُالمرجعُُوأن و،ُإلييموأصحُأثرُوصلُ
ُالتيُلمُ ُمقوماتُالسالمة ُتوفرتُلو ُإذا ُالنحوي. ُواالستدالل واستنباطُالقواعد،

وضعتُلوُمنُضوابطُووسائلُعمميةُلمحفاظُُتتوفرُأليُنصُلغويُآخرُبما
ُ(ٕٗ)ُ((عمييا.ُفالقرآنُالكريمُمنُالنصوصُالقطعيةُالتيُيستشيدُبيا

تعاماًلُولمقرآنُالكريمُأىميةُكبيرةُعندُأبنُأبيُالحديد،ُفقدُتعاملُمعُالقرآنُ
ُالحكيمُي ُالذكر ُبآيات ُأستشيد ُإذ ُالمواطن ُمن ُكثير ُفي ُالقوي ُبحضورِه شيد

ُفصواًل،ُوعالجُالمسائلُ والقراءاتُفيُالموضوعاتُالبالغيةُوالكالميةُوعقدُليا
ُوّظفولكنُماُييمناُىناُىوُكيفُُ،باآلياتُأيضاًُستشيادُوالصرفيةُباإلالنحويةُ

ُالنصُوت ُفيم ُفي ُالقرآني ُالشاىد ُالحديد ُأبي ُوضيحوأبن ُمنُ؛ ُمعنى لتأكيد
ُيبينوُمنُمعانيُالمفرداتُالتيُ ُواالحتجاجُبصحةُما المعانيُالتيُيعرضُليا

ُيحممياُالنصُوفيماُيأتيُأمثمةُعمىُذلك:
ُلُِلَسِبيِمِو،َُفَأْدَلىُِبَياُِإَلىُفالنَُبْعَدُه...ُِإْذُ))قولوُعميوُالسالم َحت ىَُمَضىُااْلو 

َُوَفاتُِ َُبْعَد ُآلخر َُخْشَناَء،َُعَقَدَىا ُفيَُحْوَزة َُفَصي َرَىا ُـ َُضْرَعْيَيا! َُتَشط َرا َُما َُلَشد  ُـ ِو
ُ(ٕ٘)((َيْغُمُظَُكْمُمَيا،َُوَيْخُشُنَُمس َيا،َُوَيْكُثُرُالِعثَاُرُِفيَياُ...

مُالُيوصفُبالغمظ،ُمُُالكَُُيدُعمىُماُقالوُالبعضُمنُأنُّأنكرُأبنُأبيُالحدُُ
ُبأيةُمنُالذكرُُُمَعمالًُووصفُمنُقالُبذلكُبعدمُمعرفتوُبالفصاحة،ُ ومستشيدًا
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ْيَناُىْمُِمْنُأال))الحكيمُفقالُ ترىُكيفُقدُوصفُسبحانوُالعذابُبالغمظُفقالُ}َوَنج 
ُ َُغِميٍظ{ َُعَذاٍب ُكثفُوجسم،ُُاألجسامالغميظُمنُألنُمتضاعفُُأي*، ىوُما

ُاهللُمنوُ_متضاعفًا،ُ ُكانُالعذاب_ُأعاننا ُفمما ُمتضاعفة، ُوجواىره فكانُجزاؤه
ُ ُجروحًاُغميظاًُسمي ُتضاعفُوصار ُفكأنو ُوأعمق، ُأمعن ُإذا ُالجرح ُوكذلك ،
ُ(ٕٙ)((غميظًاُفسميُ
ُالعذابُُُُ ُاآليةُىوُعذابُمرتبطُُالغميظوقدُجاءُفيُالتفاسيرُأن  فيُىذه
ُباآلخرة ُيبقىُأخفُمنُعذابُاآلخرة؛ُلذلكُ؛ُألن  عذابُالدنياُميماُكانُشديدًا

ُ ُ ُ(ٕٚ)وصفُبالغمظُ ُكيفُنزلُ، ُو ُعاد ُتتحدثُعنُقوم ُاآلية ُىذه ُأن وبما
شدادًاُفوصفُالعذابُالنازلُعمييمُُغالظاًُالعقابُعمىُالمعاندين،ُوألنيمُكانواُ

ُوقيإل ُحاليم، ُلمناسبة ُبالغمظة ُالباريُن  ُالريحُفوصفو ُىو العذابُالنازلُعمييم
ُالغمظُالذيُىوُضدُالرقةبعزُوجلُ الغمظُمنُصفاتُالريحُالتيُكانتُُألن؛

وكذلكُتدخلُفيُأبدانيمُوتخرجُمنُأدبارىمُوُوتنسفيا،تحمميمُوتيدمُمساكنيمُ
ُ ،ُوىذاُماُقالُبوُُ(ٕٛ)ُقيلُغمظُالعذابُىوُتضاعفوُُ،تقطعيمُعضوًاُعضوًا

ُُُُُُ.ديدالحُأبنأبي
كممُبالغمظُوصفالمامُعميوُالسالمُاإلأنُّاحُالنيجُفقدُذىبُبعضيمُالىُرُّشأّما

كنايةُعنُغمظُالمواجيةُبالكالمُوالجرحُبوُوىوُوصفُلطباعُعمرُفإّنُالضربُ
ُ(ٜٕ)السنانُبالمسانُأعظمُمنُوخزُ

ُ ُالقول ُُأبنإنُ ويمكن ُالحكيم ُالذكر ُمن ُبأية ُأستعان ُوبيانُأبيُالحديد لتأكيد
عميوُالسالمُمثلُماُوصفُالعذابُُاإلمامالغمظُفيُقولُبصحةُوصفُالكممُ

ُ ُال ُاهلل ُفكالم ُتعالى ُقولو ُفي ُلذلكُيُُبالغمظ ُوحجة ُدليل ُأقوى ُفيو ُعميو عمى
ُتشيدُبوُالشارح.ُُسأ

ُ ُومنو ُقأيضًا ُالسالم ُعميو ُِبِو؛ُ))ولو َُقاِئٌم َُشْيء َُوُكل  َُلُو، َُخاِشٌع كلَُشْيء
َُمْمُيوفِغنىُكُُ َُضِعيف،َُوَمْفَزُعُُكل  ُكل  َُذِليل،َُوُقو ةُُ ُُكل  َُفِقير،َُوِعز  ُ(ٖٓ)((...ُل 
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ُ ُأبيُالحديد ُوتعالىُمنُأنرأىُأبن ُاهللُسبحانو ُيستدلونُعمىُوجود العمماء
ُمميوف)معنىُكالموُعميوُالسالمُ فيُبادئياُُّنُالنفوسإ))وذلكُبقولوُُ(مفزعُكل 

ُ ُوالخطوبُالطارقة ُالشدائد ُُإلىتفزعُعند ُأالُإلىااللتجاء ُوبارئيا، ترىُُخالقيا
مواج،ُكيفُيجأرونُإليوُسبحانوُاضطرارًاُالُاختيارًاُراكبيُالسفينةُعندُتالطمُاأل

ُِفيُالعممُبوُمركوزُفيُالنفوُسُقالُسبحانوُ}ُنُّأفد لُذلكُعمىُ ر  َذاَُمس ُكُمُالض  َواِ 
ُ ُِإي اُهُاْلَبْحِرَُضل  اُكمَُُْفَمم اُۖ  َمْنَُتْدُعوَنُِإال  ْنَسانَُُُوَكانَُُۖ  َُأْعَرْضُتمُُْاْلَبرُ ُِإَلىَُنج  ُاإْلِ

ُ(ٖٔ)*((ُ{َكُفوًرا
ُذىبشرُّ ُوقد ُالنصُأثرُاحُالنيجُالىُاقتفاء ُفيم ُفيُ تباعُواُ أبنُأبيُالحديد

ُاإل ُفي ُطريقتو ُحتى ُالكريم ُبالقرآن ُستشياد ُاستشيدإن  ُمنيم باآليةُُالبعض
ُتأسالتيُنفسيا ُ،ُ(ٕٖ)شيدُبيا ستشيدُبآياتُاالمعنىُُوُبّينلبعضُاآلخرُفقدُاأّما

ُ ُالمضطرُوالمحزونُوالمميوفُإالُّإن وُُأخرُفقالوا المجوءُإلىُاهللُُالُسبيلُأمام
تعالىُليفرجُىموُويرفعُاضطرارهُويكشفُحزنو،ُفشيادةُالمضطرُوفزعوُتستمزمُ
ُوكونُ ُالمضطر، ُعمىُضرورة ُاألحوالُواطالعو ُبجميع ُاهللُوعممو ُقدرة كمال

اهللُغيرُمعدودةُوالُمحدودةُفالُيقدرُعمىُاإلجابةُُإلىوجياتُالحاجةُواالفتقارُ
ىوُالقادرُالخبيرُالمجيبُالدعواتُالكاشفُالكربات،ُواستشيدواُبقولوُإال ُعميياُ

ُِإَذاَُدَعاُهَُوَيْكِشُفُالس وَء{ وكذلكُقولوُ}َُوَماُِبُكْمُُ(ٖٖ)تعالىُ}َأم ْنُُيِجيُبُاْلُمْضَطر 
ُ ُالم ِو َُفِمَن ُِنْعَمٍة رُ َُمس ُكمُُُِإَذاُثُمُ ُۖ  ِمْن َُتْجَأُرونََُُفِإَلْيوُُِالض  ُترفعونُ،أُ(ٖٗ){ ي

ُ(ٖ٘)ُأصواتكمُبالدعاءُالىُاهللُ
شيدُبياُالشارحُُتسإكتبُالتفسيرُفيُبيانُمعنىُاآليةُالتيُُإلىبالرجوعُُُُُُ

ُالناسُ ُأن ُوىو ُنفسو ُالمعنى ُإلى ُيشيرون ُالمفسرين ُمن ُكثير ُنجد مسيمُإذا
نابةبإخالصالّضرُتوجيواُبالدعاءُهللُوحدهُ منُقموبيمُكلُماُيدعونُبوُُوذىبوا 

ُعميكمُ ُووقع ُالبحر ُفي ُكنتم ُإذا ُأنكم ُىو ُتعالى ُقولو ُفمعنى ُتعالى، ُاهلل غير
ُماُ ُكل ُوأوىامكم ُخواطركم ُعن ُذىب ُالغرق، ُوخفتم ُوغيره ُكالطوفان الضرر

ستارُوالعصبيةُعنُالفطرةُاإلنسانيةُوانزاحتُكلُالحواجزُواأل،ُُغيرُاهللتدعونوُ
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ميمةُوىوُنورُالتوحيدُوالعبوديةُهللُوحدهُ،ُىذهُاآليةُدليلُليظيرُنورُالفطرةُُالس
ُعمىُالرجوعُالىُالفطرةُالصحيحةُوىيُفطرةُاهللُالتيُفطرُالناسُعمييا،ُوظلُّ

غيرُاهلل،ُفاهللُوحدهُالقادرُليًاُ[إنُيدعإياهُبمعنىُتمفُوفقدُكلُمِإال ُمنُتدعونُ
ُ(ٖٙ)ُعمىُحلُالصعوباتُوالمشكالتُالتيُتشتدُعمىُاالنسانُ

ُ ُذكره ُاويتبينُمما ُفيُوالشرُّبنُأبيُالحديد ُبيا احُأنُاآلياتُالتيُاستشيدوا
وىذاُيبينُمدىُلجوءُُنفسو،بيانُمعنىُقولوُعميوُالسالمُتصبُكمياُفيُالمعنىُ

احُالىُالقرآنُالكريمُلتأكيدُآرائيمُلكونوُالركنُالقويُالذيُالُيخالجوُالشكُالشرُّ
ُوىوُأولُمصادرُاالستشياد.

ُالسالمُأيضاًُومني ُعميو ُُالم ُيمُ ))قولو ُاْلَمْسُموَكاِت،ُالَمْدُحو اتَُِداَحَي َُوَداِعَم ،
ُِفْطرَُ َُعَمى ُاْلُقُموِب َُوَجاِبَل َُوَسِعيِدَىا؛ َُشِقي َيا َُوَنَواِمَيُإِتَيا َُصَمَواِتَك، َُشَراِئَف ْجَعْل

اَُسَبَق،َُواْلَفاِتِحُِلَماُاْنَغَمَق...ُالم ُيم َُبَرَكاِتَك،َُعَمىُُمَحم دَُعْبِدَكَُوَرُسوِلَك،ُاْلَخاتِمُِلمَُ
ُ(ٖٚ)((اْفَسْحَُلُوَُمْفَسحًاُِفيُِظم َكُ

ُماُقصدهُعميوُالسالمُفيُارأىُ (ُيمكنُأْنُظم كَُفيُقولوُ)بنُأبيُالحديدُأن 
ُقالُيفّسر ُإذ ُالحقيقة ُأو ُالمجاز ُفالنُ))وفق ُكقوليم؛ ُمجازًا ُيكون ُأْن يمكن

بإحسانوُوبّره،ُويمكنُأْنُيكونُحقيقةُويعنيُبوُالظلُالممدودُيشممنيُبظمو،ُأيُ
َُمْمُدوٍدَُوَماٍءَُمْسُكوٍب{ ُ(ٖٛ)ُ((*ُالذيُذكرهُاهللُتعالىُفقالُ}َوِظلٍّ

حسانوُُُُُُ ُوا  ُوبره ُلطفُاهلل ُىو ُبو ُالمراد ُأن  ُالى ُالنيج وذىبُبعضُشراح
اهللُويستظلُبوُينجوُمنُالعذابُاألليمُوحرُنارُجينم،ُُوجوده،ُفمنيمتجئُإلى

ُفيُموضعُال ُالشمس،ُوىذا دعاءُلرسولُاهللُمثلُمنُيستظلُبالظلُمنُحرارة
اهللُوعنايتو،ُُمنُلطفواسعُحٌُيفسمحمُ لوُُُيْعَطىلوُوسممُبأْنُآصمىُاهللُعميوُُو

الشارحُفيُبيانُمعنىُقولوُعميوُُ،ُوتابعُالخوئيُ(ٜٖ)ُالعمىالدرجاتُُأرفعأيُ
الحديدُبنُأبيُاازُوذكرُاآليةُنفسياُالتيُذكرىاُالسالمُمنُجيةُالحقيقةُوالمج

(ٗٓ)ُ
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ُُُُُُُُ ُُإلىوبالرجوع ُالمقصود ُأّن ُنجد ُالتفسير لَمْمُدودٍُكتب قولوُُفيبالِظال 
ُحرُ يتقمصُأبدا،فالجنةُالتعالىُىوُالظلُالواسعُالمنبسطُالذيُالُيتناقصُأوُ
ُبالظُّ ُفيُظاللُلطيفةُواسعةُوقدُشبوُىذا ُوأىميا الذيُيكونُبينُطموعُُلُّفييا

ُ(ٔٗ)مكانُكلُُوفيالفجرُوطموعُالشمسُمنُحيثُانتشارهُ
لوُوسممُيذكرُآلرسولُاهللُصمىُاهللُعميوُُوُحديثاًُوذكرُجممةُمنُالمفسرينُ

ُالظلُوىو ُالُيقطعياُإنُّ))فيو ُعام ُمائة ُيسيرُالراكبُفيُظميا ُشجرة ُ((الجنة

ُمنُ،ُ(ٕٗ) ُعندُأئمةُالحديثُُاألحاديثوىذا ُالمقطوعُبصحتيا ُوقدُُنِقلالمتواترة
ُ(ٖٗ)متعددةُفيُأكثرُمنُروايةُوبأسانيدُ

ُُُُُُ عميُعميوُالسالمُاقتبسُذلكُالمعنىُمنُقولوُُاإلمامويمكنُالقولُإن 
بأنُيكونُفيُظلُاهللُالدائمُالثابتُالذيُالُ)ص(ُتعالىُفيوُدعاءُلرسولُاهللُ

بنُأبيُالحديدُيستشيدُبيذهُاآليةُالتيُالُوالُتنسخوُالشمس،ُوىذاُماُجعلُيزُو
ُتحملُالمعنىُنفسوُلمنُيكونُفيُالجنة.

ُ ُالسالم ُعميو ُقولو ُِعبَُ))وفي َُلُكُمُأوصيكم َُضَرَب ُال ِذي ُاهلِل ُِبَتْقَوى ُاهلِل اَد
َياَشُ...ُاآلجال،ااْلْمثَاَل،َُوَوق َتَُلُكُمُ ُ(ٗٗ)((َوَأْلَبَسُكُمُالر 

َياش)ُالحديدُمعنىبنُأبيُاعندماُبّينُُُُُُ والريشُواحدُُ))قالُىوُجمع(ُالر 
ُالمُُّوىو ُقال ُباس، ُتعالى َُأْنَزْلَنا َُقْد ُآَدَم َُبِني َُسْوآِتُكْمُ}َيا ُُيَواِري ُِلَباًسا َعَمْيُكْم

ُالقرآنيةُفقالُُ(٘ٗ)ُ((*َوِريًشا{ وقرئُورياشًاُُ))ثمُذكرُمعنىُالمفظةُوفقُالقراءة
َياشُويقالُ )ُتاشُفالنَُحُسنتُحاُلو،ُويكونُلفظُرُْوا:ُالِخْصبُوالغنى،ُومنوُالر 
ُ(ٙٗ)((مجازًاُإنُُفّسرُبذلك(ُألبسكم

ماُظيرُمنُالمباسُالفاخرُُإلى(ُرياشاًُ)النيجُمعنىُُشّراحوقدُوجوُُُُُُُُ
ُ(ٚٗ)ُبالمالبوُاإلنسان،ُوقيلُىوُبمعنىُالغنىُُالذيُيتزين

ةُمنُالقراءُىيُ ُ)وذكرُأصحابُالتفاسيرُأنُالقراءةُالتيُأجمعُعميياُالحج 
بنُعباسُوالحسنُوزّرُبنُاقراءةُالجميور،ُوقدُُقرأُكلُمنُوىيُبغيرُالفُ(ريشاًُ

ُ ُعاصم ُعن بان ُومجاىدعوأبيُحبيشُوا  ُالرحمن ُعميُوأبيُبد ُبن ُزيد ُو رجاء
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ُ ُو ُوالمفضل ُ ُرياشاًُ)وقتادة )ُ ُمنيم ُالكثير ُورأى ُالرياشُُأباأللف، ُالريشُو ّن
نُْواحدُ ُفقدُقالُقطربُالريشُوالرياشُواحدُأوُالرياشُجمعُُوا  أختمفُلفظيما

ّنُمعناىماُمختمفُوأعطىُكلُمنيمُمعنىُلمريشُالريشُكماُجوزُالفراء،ُوقيلُإ
ُا ُمعنى ُإن ُالثوري ُسفيان ُوالرياشُفقال ُوالرياشُالثيابُوقال بنُالريشُالمال

ءُىوُبمعنىُالمالُوالنعيم،ُوقالُعباسُومجاىدُالرياشُبمعنىُالمال؛ُوقالُعطا
ُالريشُبمعنىُالجمالُوبمعنىُالرزقُقا ُوقالُبنُزيد ُالجيني، ُمعبد بنُاالُبو

نىُالريشُىوُمعُةُالريشُوالرياشُىوُماُظيرُمنُالمباس،ُوالزجاجُقالُإنُّقتيب
ُاإل ُماستر ُيسترُالمباسُوكل ُما ُالريشُىو ُوقيل ُومعيشتو ُجسمو ُ ُفي نسان

أجسامُالطيورُواستعيرتُىذهُالمفظةُلتطمقُعمىُألبسةُالزينةُوالجمال،ُوقيلُإّنُ
ُ(ٛٗ)ُالعيشُوُجودُالممبسُوالتمتعُُورفاىيةمعنىُسعةُالرزقُُتحمالنالكممتين
ُُُُ ُونمحظُإّن ُخُُكل  ُمنيم ُماُُّصُواحد بذكرُمعنىُمنُمعانيُالخيرُوكل

َياشُُوُالر يشذكروهُيدخلُضمنُمعنىُ ُ.الر 
ُبآيةٍُستشيدواىوُالمباسُُوالر شبنُأبيُالحديدُفيبدوُىوُاآلخرُذكرُمعنىُاأم ا

َياشأنوُأرادُأْنُيبينُمعنىُُمنُالذكرُالحكيمُإالُّ فُفوظُّفيُقولوُعميوُالسالمُُالر 
ُالقرآنيةُفقالُيكونُمعناىاُالخصبُوالغنى.ُُالقراءة

َسَيْأتيَُعَمْيُكْمُِمْنَُبْعِديَُزَماٌنَُلْيَسُِفيِوَُشْيٌءَُأْخَفىُُ))ومنوُقولوُعميوُالسالم
َُعِنُ َُواْفَتَرُقوا ُاْلُفْرَقِة، َُعَمى ُاْلَقْوُم َُفاْجَتَمَع ُاْلَباِطِل... ُِمَن َُأْظَيَر َُواَل ُاْلَحق ، ِمَن

ُِإَماَمُيمُْ ُاْلِكَتاُب َُوَلْيَس ُاْلِكتَاِب َُأِئم ُة َُكَأن ُيْم ُيَُاْلَجَماَعِة، َُفَمْم ُِإالُ ، ُِمْنُو ُِعْنَدُىْم ْبَق
ُ(ٜٗ)((ْسُمُو،َُواَلَُيْعِرُفوَنُِإال َُخط ُوَُوَزْبَرهُُإ

ْبر(ُفيُقولوُعميوُمعنىُ)بّينُأبنُأبيُالحديدُ الز ْبرُمصدرُُ))السالمُفقالالز 
ُأي ُبالضم، ُأزُبر ُالكتابَُُزُبرُت ُبالكسر: ْبر ُوالز  ُبالكسر، َُيزِبر ُوجاء كتبُت،

ُُبورزُُمعيوج ُِقْدر ُمثل ُقرأُُستشيدوا(ٓ٘)((وُقُدور؛ ُفقال ُقرآنية ُبقراءة ُذلك عمى
كتبا،ُوقدُأكدُذلكُبنقلُقولُاألصمعيُالذيُُأي(ٔ٘)َزُبوًرا{َُداُووَدُُ}َوآتَْيَنابعضيمُ
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ُقال ُإذ ُالصحاح ُصاحب ُُ))ذكره ُأعرف ُأنا ُيقول: ُإعرابيًا ُأيسمعت ُِبِزْبَرتي
ُ(ٕ٘)((خطيُوكتابتي

ُالخوئيُُُ ُُوذكر ُمعنىُ)أيضًا ُأّنو ُإال ُالتيُتساَزْبَرُه( ُُأخرىُغير ُبآية شيد
َزُبرُتُالكتابَُزْبرًاُكتبتوُفيوَُزُبورَُفُعولُبمعنىُ))ُبنُأبيُالحديدُإذُقالاذكرىاُ
ُ ُوالجمعمفعول ُ}َوُكلُ ُُزُبركرسول ُبِر{ُقالسبحانو؛ ُالز  ُِفي َُفَعُموُه والِزِبرُُ*َُشْيٍء

ُ(ٖ٘)((وُُقُدوربالكسرُالكتابُوجمعوَُزُبورُمثلُِقدِرُ
ُقراءةُالفتحُأيُفتحُالزايُىيُقراءةُالجميورُإالُُُّ ُوجاءُفيُكتبُالتفسيرُأن 

ورأىُالمفسرونُ،ُأنُىناكُمنُقرأىاُبالضمُوىوُكلُمنُحمزةُويحيىُواألعمش
ُيقعُفيُاحتمالينُىما ُ ُالضم ُمعنىُقولوُتعالىُفيُقراءة َُجْمُعُُ))أّن َُيُكوَن أْن

َُزْبٌر،ُُسم َيُِبَمْصَدِرَُزَبَرُ ُِمنيا ُُجْزٍء ُُجز َئُأْجزاًء،ُُكل  ُداُوُد ُِبِو ُماُجاَء َزُبٍر،َُكأن 
َُجَمَعُِتْمَكُاألْجزاِءَُعمىُُزُبوٍر،َُفَكأن ُوُقاَل:ُ"آتَْيناُداُوَدُِكتاًبا"،ُوُيْحَتَمُلُأْنُ َيْزُبُر،ُُثم 

"ُ َُجْمُع ُالَمواِعِظَُيُكوَن ُِمَن ُُأوِتَي ُداُوَد ُأِلن  ُالَنَظِر، ُوَسداُد ُالَعْقُل ُال ِذيُىو َزْبٍر"
َُكِثيًرا ُالزايُأرادُكتابًاُُ))وذكرُأحدىمُقولُالزجاجُُ(ٗ٘)ُ((والَوصايا فمنُُفتحُ
ُ(٘٘)ُ((ادُُكتباًُومنُضمُُأُر

ُسبقُُُُُ ُُبناّنُأويتضحُمما ُحدد ُالتيأبيُالحديد ُوىيُُالقراءة ُبيا استشيد
ُيذكرُ ُالفتحُولم ُُقراءةقراءة ُتحملُمعنىُالجمع ُألنيا ُوىوالضم ُيذكرُُكتبًا لم

لمُ(إذَُخط ُيَوَزْبَرهُُالُيعرفونُاالُالسالمُ)ألنوُالُينسجمُمعُمعنىُقولوُعميوُ؛ُذلك
ُاألصمعيوقدعضدُذلكُبذكرُقولُُاألفرادماُأرادُإنُ السالمُالجمعبوُعميوُُيقصد

 وتوضيحو.وظفُالقراءةُالقرآنيةُلفيمُالنصُُالشارحُقدوىناُيكونُ
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 نتائج البحث:
ُمبنيُّ-١ ُبحثية ُآلية ُالموثوقُبواالستشياد ُبالدليلُالقاطع ُعمىُاألخذ والُُ،ة

ُاالستدالل ُفي ُالكريم ُالقرآن ُمن ُأوثق ُىناك ُمنُُيوجد ُغيره ُعمى ُوتقديمو بو
ُلمشاىدُبإلىتمُ،ُلكّنُذلكُاليعنيُإىمالُالشواىدُاألخرىُُالشواىد ُكبيرًا اىتمامًا

ُكانُىناكُتف ْن ُوا  ُأنواعو، ُاُوبكل ُبيتُفيُاستعمالو ُوالكثرةالقمُ ُنما ُُأنوإالُ ُ،ة
ُ ُرأيو ُتعزيز ُفي ُبالجميع ُملاستعان ُالنصُوتوضيحُموقوفُعمى ُمفردات عاني

ُلفاظو.أدالالتُ
ُعمىُإيذكرُ-٢ ُالقرآنيُدلياًل ُالشاىد ُفيُالنصُُالمفظةن ُأبنُأبيُالحديد الواردة

،ُفيوُوماُيقاربتحملُالمعنىُىذاُدونُغيره؛ُلكونوُوردُفيُاآليةُالقرآنيةُعينوُأوُ
ُ،ُإذُيستدلُبياُلبيانُمعانيُمفرداتُالنص.اآليةثمُيذكرُُالمفظةيذكرُمعنىُ

نماُُباآليةبنُأبيُالحديدُعندُاالستشيادُلمُيأِتُإنمحظُأّنُ-ٖ القرآنيةُكاممةُوا 
ُمنياُموضعُالشاىدُفقط.ُيجتزئ

ٗ-ُ ُالقراءات ُالحديد ُأبي ُإبن ُالنيجُالقرآنيةوّظف ُنص ُالمفردةُُلفيم فشكل
ُ،ُوىذاُاتضحُمنُخاللُالدراسةُ.ُعرابيةُىوُالذيُحددُمعناىاوحركاتياُاإل

 
 مش:الهوا

                                                           
 ٕٕٗ-ٖٕٕ/ٚمنظور:ُمادةُشيدُبنالسانُالعرب:ُ(ٔ)
ُٕٖ٘معجمُالوجيز:ُمجمعُالمغةُالعربيةُ:(ٕ)
ُٜٔمقدمةُمعجمُاالستشيادات:ُعمىُالقاسميُ:ُ(ٖ)

 ٖٕ٘:ُالعكبريُبيُالبقاءأُ(ُالكمياتُمعجمُفيُالمصطمحاتُالفروقُالمغوية:(ٗ
سبتمبرُُٕٙعددُٕٜٔ:ُمسعودُغريبُمجمةُاالثير:وأىميتوُينظرُاالستشيادُبالشعرُ(5) 

ٕٓٔٙ 
 ٗٗٔ/ٖمروجُالذىبُومعادنُالجوىر:ُالمسعوديُ:(6) 
 ٙمنياُفيُكتابُاهلل:ُالبنُفارسُ:وماجاءُمقالةُكملُ(7) 
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 ٙ/ٔتيذيبُالمغة:ُاالزىريُ:(8) 
 (

 ٛٛ/ٔالمغة:ُجاللُالدينُالسيوطيُ:المزىرُفيُعمومُ(9
 ٕٓٓٔ/ٔ:ُالتيانويكشافُاصطالحاتُالفنونُوالعموم:ُ(10) 
 ٜ٘ينظرُالشاىدُالشعريُفيُتفسيرُالقرآنُالكريم:ُعبدُالرحمنُالشيريُ(11) 
 ٕٚٔالتعريفات:ُالجرجانيُ:(12) 
ُٙالعددُٕمُُٕ٘ٙبحاثعبدُالرؤوفُجابرُمجمةُالنجاحُلألُالشاىدُالمغوي:ُيحيى(13) 
(ٜٜٕٔ) 
 ٖٕ٘-ٕٕ٘نباري:ُمحمدُسالمُصالحُ:فيُفكرُاألينظرُأصولُالنحوُدراسةُ(14) 
 ٕٓٔمعجمُالمصطمحاتُالنحوية:ُمحمدُسميرُنجيبُالمبديُ:(15) 
 ٘ٔ/ٔخزانةُاالدبُولبُلبابُلسانُالعرب:ُعبدُالقادرُبنُعمرُالبغداديُ:(16) 
الدكتورُصالحُعبدُنواعُوالوظائف(:ُالشاىدُواالستشيادُ)المفيومُواألُمصطمحا(17)

 ٜٓالرزاقُ:
 ٕٔ/ٔمناىلُالعرفانُفيُعمومُالقرآن:ُمحمدُعبدُالعظيمُالزرقانيُ:(18) 
 ٗ/ٔصفيانيُ:فرداتُفيُغريبُالقرآن:ُالراغبُاألالم(19) 
 ٔ٘_ٓ٘الدينُالراجحيُ:ُفمآخذُالنحاةُعمىُالشعراءُحتىُالقرنُالرابعُاليجري:ُشُر(20) 

 ٘ٔعفافُحسانينُ:ُ.فيُأدلةُالنحو:ُد(21) 
 ٖٔ/ٔالبرىانُفيُعمومُالقرآن:ُالزركشيُ:(22) 
 ٙٚ-٘ٚالنحو:ُجاللُالدينُالسيوطيُ:أصولُاالقتراحُفيُعممُ(23) 
 ٚٙٔأصولُالنحوُدراسةُفيُفكرُاالنباري:ُمحمدُسالمُصالحُ:(24) 
ُٚ٘:ُٖنيجُالبالغة:ُالشريفُالرضي:ُخطبةُ(25) 

 ٛ٘*سورةُىودُ:
 ٙٛ/ٔأبيُالحديدُ:ُبناشرحُنيجُالبالغة:ُ(26) 
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تفسيرُالميزان:ُوُ،ُٗٓٔ-ٖٓٔ/ٙمثل:ُناصرُمكارمُالشيرازيُ:ينظرُتفسيرُاأل(27) 
 ٖٜٕ-ٕٜٕ/ٓٔالطبطبائيُ:

 ُٜٔ٘/ٔٔلوسيُ::األ،ُوروحُالمعانيُٕٛٔ/ٖ:ُالوجيز:ُابنُعطيةُالمحررُ(28) 
ُ٘٘/ٖ:منياجالبراعة:ُالخوئيُو،ُٖٛٔ/ٔ:ُالبالغة:ُالبحرانيينظرُشرحُنيجُ(ٜٕ)ُ
ُٜٕٓ:ُٛٓٔنيجُالبالغة:ُخطبةُ(30) 

 ٚٙ*سورةُاإلسراءُ:
 ٖٜ/ٚشرحُنيجُالبالغةُ:(31) 
 ٔ٘/ٖشرحُالنيج:ُالبحرانيُ:(32) 
 ٕٙسورةُالنملُ:(33) 
 ٖ٘سورةُالنحلُ:(34) 
وُ،ٖ٘ٗ/ٕفيُظاللُالنيج:ُمغنية:ُوُ،ٕٚٗ/ٔينظرُبيجُالصباغة:ُالتستريُ:(35) 

 ٕٙ٘/ٚمنياجُالبراعةُ:الخوئيُ:
ُ،ٕٛٙ/٘ٔتفسيرُالنسفيُ:ُو،ُٔٚٗ/ٖالمحررُالوجيزُ:ُو،ُٕٖ٘/ٖالكشافُ:فسيرُتُ(36) 

 ٖٖٗ/ٚ:تفسيرُاألمثلُُو،ُٙٚٗ/ٙالقاسميُ:ُوتفسيرُ،ٜٙ/٘بنُكثيرُ:اُوتفسير
ُٕٙٔ:ُٔٚنيجُالبالغة:ُخطبةُ(37) 

 ٖٔ-ٖٓ*سورةُالواقعةُ:
 ٔٚ/ٙشرحُنيجُالبالغةُ:(38) 
،ُٖٖٓ/ٔالشيرازيُ:وحدائقُالحقائقُ،ُٕ٘ٓ/ٕالبحرانيُ:شرحُنيجُالبالغةُ:ينظرُ(39) 

 ٜٚ/ٕمغنيو:وفيُظاللُالنيجُ:
 ٗٙٔ/٘الخوئيُ:منياجُالبراعةُ:ينظرُ(40) 
 ٕٚ/ٙتفسيرُالكشافُ:ُوُ،٘ٓ٘/ٖٔينظرُتفسيرُاألمثلُ:(41) 
 ٕٗ/ٔوسائلُالشيعة:ُالشيخُالحرُالعامميُ:(42) 
 ٔٗٔ-ٓٗٔ/ٚ:بنُكثيرُوتفسيرُا،ٕٔ/ٛتفسيرُالبغويُو،ُٖٖٔ/ٕٕتفسيرُالطبريُُ(43) 
ُٖ٘ٔ:ُٕٛالبالغة:ُخطبةُنيجُ(44) 
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 ٕٙ*سورةُاألعرافُ:
 ٜٔٔ/ٙشرحُنيجُالبالغةُ:(45) 
 المصدرُنفسوُ(46) 
،ُٖٜٕ/٘:ومنياجُالبراعةُ:الخوئيُ،ٜٖٕ/ٕالبحرانيُ:نيجُالبالغة:ُينظرُشرح(47) 
 ٖٖٔ/٘ٔمحمدُعبده:نيجُالبالغةُ:ُشرحُو

،ُٕٛٔ/ٖزادُالمسيرُ:ُو،ُٜٖٛ/ٕالمحررُالوجيزُ:ُو،ُٕٕٔ/ٓٔينظرُتفسيرُالطبريُ:(48) 
تفسيرُالبغويُُو،ُٛٚٔ/ٗمجمعُالبيانُالطبرسي:ُو،ُٖٕٔ/ٕتفسيرُالماوردي:ُو
 ٖٖٛ-ٖٖٚ/ٗتفسيرُاألمثلُ:ُو،ُٕٕٕ/ٛ:
 ٕٕٚ-ٕٔٚ:ُٚٗٔنيجُالبالغة:ُخطبةُ(49) 
 ٕ٘/ٜشرحُنيجُالبالغةُ:(50) 
 ٘٘سورةُاإلسراءُ:(51) 
ُٕ٘/ٜينظرُشرحُنيجُالبالغةُ:ُو،ُٚٙٙ/ٕالصحاحُ:(52) 

 ٕ٘القمر:*سورةُ
ُٜٙ/ٜ:منياجالبراعةُ:الخوئيُ(53) 
 ٘ٙٗ/ٖالمحررُالوجيزُ:(54) 
ُٕ٘٘/ٕزادُالمسيرُ:(55) 
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 مصادر البحث:
 القرآن الكريم: أوالا 

 ثانياا: الكتب
،ُٔطُ,دارُالسالمُالقاىرةُ,محمدُسالمُصالحُ:نباريُأصولُالنحوُدراسةُفيُفكرُاأل-ٔ

ُمٕٙٓٓ-هٕٚٗٔ
تعميقُمحمودُ,ه(ُٜٔٔجاللُالدينُالسيوطيُ)ت:االقتراحُفيُعممُأصولُالنحوُ-ٕ

ُمٕٙٓٓ-هُٕٚٗٔ,ٔط،دارُالمعرفةُالجامعيةُ,سميمانُياقوتُ
ُ,ٔط,إيرانُ_نزادهُسميماُ,ناصرُمكارمُالشيرازيُ:األمثلُفيُتفسيرُكتابُاهللُالمنزلُ-ٖ

ُهٕٙٗٔ
بوُالفضلُإبراىيمُأتحُمحمدُ,ه(ُٜٗٚالبرىانُفيُعمومُالقرآن:ُبدرُالدينُالزركشيُ)ت-ٗ
ُمٜٛ٘ٔ,ُٔط،مصرُُ-حياءُالكتبُالعربيةُإدارُ,
بيروتُ_ه(،ُدارُالكتبُالعمميةُٙٔٛبيُالحسنُعميُبنُمحمدُالجرجانيُ)تأالتعريفات:-٘

ُمُٕٙٓٓ-هٕٚٗٔ،ُٔط،لبنانُ
تحقيقُ،ه(ُٙٔ٘بيُمحمدُالحسينُبنُمسعودُالبغويُ)تأتفسيرُالبغويُمعالمُالتنزيل:-ٙ

د.ط،ُد.ُ,ُدارُطيبةُالرياضُُ,سميمانُمسممُالحرشُُو,عثمانُجمعةُُو,محمدُعبدُاهللُالنمرُ
ُت
بيُجعفرُمحمدُبنُجريرُالطبريُإيُجامعُالبيانُعنُتأويلُالقرآنُ:تفسيرُالطبُر-ٚ

-هُٕٕٗٔ,ٔالقاىرةُطُ-دارُىجرُُ,تحُعبداهللُبنُعبدُالمحسنُالتركيُ,ه(ُٖٓٔ)ت
ُمٕٔٓٓ

ه(ُٕٖٖٔلمسمىُمحاسنُالتأويلُ:محمدُجمالُالدينُالقاسميُ)تتفسيرُالقاسميُا-ٛ
ُمٖٕٓٓ-هُٕٗٗٔ,ٕطُ,لبنانُ–دارُالكتبُالعمميةُُ,صححوُمحمدُباسلُعيونُالسودُ

بوُإسحاقُأتحُُ,ه(ٗٚٚبنُكثيرُ)تُمرتفسيرُالقرآنُالعظيمُ:إسماعيلُبنُع-ٜ
ُد.ُتُ,ٕدارُأبنُالجوزي،ُطُ,الحويني
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ُ,ُه(ٓٔٚوحقائقُالتأويل:ُأبيُالبركاتُالنسفيُ)تُتفسيرُالنسفيُمداركُالتنزيل-ٓٔ
ُ_هُُُٜٔٗٔ,ُٔبيروت،ُط-دارُالكممُالطيبُ,ُمحيُالدينُوتحُيوسفُعميُبديوي،ُ

ُمٜٛٛٔ
ه(ُتحُعبدُالسالمُٖٓٚتيذيبُالمغةُ:أبيُمنصورُمحمدُبنُأحمدُاألزىريُ)ت-ٔٔ

ُمٜٗٙٔ-هُٖٗٛٔ,ُٔط,ُالقاىرةُُ-الدارُالمصرية,محمدُىارونُ
تحقيقُ,ُدبُولبُلبابُلسانُالعربُ:عبدُالقادرُبنُعمرُالبغداديُخزانةُاأل-ٕٔ

ُد.طُُد.تُ,القاىرةُُ-مكتبةُالخانجيُ,ُوشرحُعبدُالسالمُىارونُُ
لوسيُمحمودُشكريُاألروحُالمعانيُفيُتفسيرُالقرآنُالعظيمُوالسبعُالمثاني:-ٖٔ

ُد.ت,ُد.طُ,ُبيروتُلبنانُُ-إحياءُالتراثُالعربيُ,ُه(ُٕٓٚٔ)ت,البغداديُ
بيروتُُ-المكتبُاإلسالميُُ,زادُالمسيرُفيُعممُالتفسيرُ:جمالُالدينُبنُالجوزي-ٗٔ
ُمٜٗٛٔ-هُُٖٗٓٗٔط,ُ

مكتبةُ,ُالشاىدُالشعريُفيُتفسيرُالقرآنُالكريم:عبدُالرحمنُبنُمعاضةُالشيريُ-٘ٔ
ُهُٖٔٗٔ,ٔط,الرياضُُ-دارُالمنياجُ

تحُ,ُه(ُٙ٘ٙتزليُ)تشرحُنيجُالبالغة:عزُالدينُعبدُالحميدُبنُمحمدُالمع-ٙٔ
ُ-هُ,ُُٖٓٗٔٔطُ,لبنانُُ-دارُإحياءُالتراثُالعربيُ,ُبوُالفضلُإبراىيمُأمحمدُ
ُمٕٛٓٓ

ُ-دارُالثقمينُ,ه(ُٜٚٙشرحُنيجُالبالغة:كمالُالدينُميثمُبنُعميُالبحرانيُ)ت-ٚٔ
ُمٜٜٜٔ,د.طُُ,بيروتُ

ُد.ت,ُُد.ط,بيروتُُ-دارُالمعرفةُ,ه(ُٖٕٖٔشرحُنيجُالبالغة:ُمحمدُعبدهُ)ت-ٛٔ
تحُأحمدُعبدُ,ُالصحاحُتاجُالمغةُوصحاحُالعربية:إسماعيلُبنُحّمادُالجوىريُ-ٜٔ

ُمُٜٜٚٔ-هُٜٜٖٔ,ُٕط,بيروتُُ-دارُالعممُلمماليينُُُ,الغفورعّطار
ُمٜٜٙٔ,ُُٔط,القاىرةُُ-المكتبةُاألكاديميةُُ,فيُأدلةُالنحو:دكتورةُعفافُحسانين-ٕٓ
تحُساميُ,ُه(ُٓٓٗٔدُمغنيوُ)تالعالمةُمحمدُجوا:ُفيُظاللُنيجُالبالغةُ-ٕٔ

ُمٕ٘ٓٓ-هُٕ٘ٗٔ,ٔط,مؤسسةُدارُالكتابُاإلسالميُُ,الغريريُ
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قاويلُفيُوجوهُالتأويل:العالمةُعنُحقائقُغوامضُالتنزيلُوعيونُاألالكشافُ-ٕٕ
حمدُعبدُالموجودُأتحُالشيخُعادلُ,ُه(ُٖٛ٘جارُاهللُأبيُالقاسمُالزمخشريُ)ت

ُمُٜٜٛٔ-هُُٛٔٗٔ,ُٔط,ُالرياضُُ-كانُمكتبةُالعبيُ,والشيخُعميُمحمدُمعوض,
يوبُُبنُموسىُأاتُوالفروقُالمغويةُ:أبيُالبقاءُالكمياتُمعجمُفيُالمصطمح-ٖٕ

مؤسسةُالرسالةُُ,أعدهُووضعُفيارسوُعدنانُدرويشُومحمدُالمصريُ,ُُالكفوي
ُمُٜٜٛٔ-هُُٜٔٗٔ,ٕط,ُلبنانُُ-ناشرونُ

ومحمدُالصادقُ,ُتصحيحُأمينُمحمدُعبدُالوىابُُ,بنُمنظورُإلسانُالعربُ:-ٕٗ
ُمُٜٜٜٔ-هُٜٔٗٔ,ُٖطُ,بيروتُلبنانُُ-حياءُالتراثُالعربيُإدارُ,ُالعبيديُ

دارُُ,مآخذُالنحاةُعمىُالشعراءُحتىُالقرنُالرابعُاليجريُ:شرفُالدينُالراجحيُ-ٕ٘
ُمٕٓٓٓد.طُ,ُُزاربطةُالمعرفةُالجامعيةُاأل

دارُالعمومُ,ُنُ:أبيُعميُالفضلُبنُالحسنُالطبرسيُمجمعُالبيانُفيُتفسيرُالقرآ-ٕٙ
ُمُٕ٘ٓٓ-هُٕٙٗٔ,ُٔطُ,بيروتُلبنانُُ-

المحررُالوجيزُفيُتفسيرُالكتابُالعزيزُ:القاضيُأبيُمحمدُعبدُالحقُاألندلسيُ-ٕٚ
ُٔط,ُلبنانُُ-دارُالكتبُالعمميةُ,ُتحُعبدُالسالمُعبدُالشافيُمحمدُ,ُه(ُٙٗ٘)ت
ُمٕٔٓٓ-هٕٕٗٔ,

ُةمراجع,بيُالحسنُبنُعميُالمسعوديُأومعادنُالجوىرُ:اإلمامُمروجُالذىبُ-ٕٛ
ُمٕ٘ٓٓ-هُٕ٘ٗٔ,ٔطُ,صيداُبيروتُ_كمالُحسنُمريُُالمكتبةُالعصريةُ

تحُمحمدُ,المزىرُفيُعمومُالمغةُوأنواعياُ:عبدُالرحمنُجاللُالدينُالسيوطيُ-ٜٕ
المكتبةُُ,وُعميُمحمدُالبجاويُ,ُبوُالفضلُإبراىيمُأوُمحمدُ,ُأحمدُجادُالمولىُبكُ

ُمُٜٜٛٔ-هُٛٔٗٔ,ُد.طُ,ُلبنانُُ-العصريةُ
ُٔط,ُبيروتُلبنانُُ-معجمُاالستشياداتُ:عميُالقاسميُمكتبةُلبنانُناشرونُ-ٖٓ
ُمٕٔٓٓ,

ُ-دارُالفرقانُ,ُمصطمحاتُالنحويةُوالصرفيةُ:محمدُسميرُنجيبُالمبديُالمعجمُ-ٖٔ
ُمُٜ٘ٛٔ-هُ٘ٓٗٔ,ُٔط,ُعمانُاألردنُ
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جميوريةُمصرُُ-مكتبةُالشروقُالدولية,ُغةُالعربيةُمعجمُالوجيزُ:مجمعُالم-ٕٖ
ُمٕٔٔٓ-هٕٖٗٔ,طبعةُمنقحةُ,ُالعربيةُ

تحُمحمدُ,ُصفيانيُنُ:أبيُالقاسمُالحسينُبنُمحمدُاألالمفرداتُفيُغريبُالقرآ-ٖٖ
ُد.ت,ُد.طُ,ُسيدُكيالنيُ

تحُفّوازُأحمدُ,ُمناىلُالعرفانُفيُعمومُالقرآنُ:محمدُعبدُالعظيمُالزرقانيُ-ٖٗ
ُمُٜٜ٘ٔ-هُ٘ٔٗٔ,ُٔطُ,بيروتُ–دارُالكتابُالعربيُُ,زمرليُ

تحُ,ُه(ُٕٖٗٔمنياجُالبراعةُفيُشرحُنيجُالبالغة:السيدُحبيبُاهللُالخوئيُ)ت-ٖ٘
ُمُٖٕٓٓ-هُُٕٗٗٔ,ٔط,ُبيروتُلبنانُُ-حياءُالتراثُالعربيُإدارُ,ُعميُعاشورُ

سعيدُبنُىبةُاهللُالراونديُمنياجُالبراعةُفيُشرحُنيجُالبالغة:قطبُالدينُ-ٖٙ
ُتحُالسيدُعبدُالمطيفُالكوىكمري,ُه(ُُٖٚ٘)ت
ُٓ٘ٗبيُالحسنُعميُبنُمحمدُالماورديُ)تأُالنكتُوالعيونُتفسيرُالماوردي:-ٖٚ
,ُدارُالكتبُالعمميةُبيروتُلبنانُ,ُتعميقُالسيدُعبدُالمقصودُبنُعبدُالرحيمُ,ُه(ُ
ُد.ت,ُد.طُ
,ُتحُقيسُبيجتُالعطار,ُمؤسسةُالرافد_ُقمُيلشريفُالرضجمعُاُنيجُالبالغةُ:-ٜٖ
ُمٕٓٔٓه_ٖٔٗٔ,ُٔ,ط
حُمؤسسةُآلُ,ُتُه(ٗٓٔٔوسائلُالشيعةُ:الشيخُمحمدُبنُالحسنُالحرُالعامميُ)-ٓٗ

ُ,ُد.طُ,ُد.تالبيتُعمييمُالسالمُإلحياءُالتراث
 ثالثاا: البحوث والمقاالت

سبتمبرُُٕٙعددُُ,ٕٜٔىميتو:مسعودُغريبُمجمةُاألثيرُأاالستشيادُبالشعرُُو-ٔ
ُٕٓٔٙ

العددُُٕمُُٕ٘ٙمجمةُالنجاحُلألبحاثُ,ُيحيىُعبدُالرؤوفُجابرُ:الشاىدُالمغويُ-ٕ
ُمُٕٜٜٔ,ٙ
د.ُعبدُالرزاقُ:ُنواعُوالوظائف(ُستشيادُ)المفيومُواألمصطمحاُالشاىدُواإل-ٖ

 مُٕٙٓٓ-هُٕٚٗٔالسادسُدراساتُمصطمحيةُالعددُُ,الصالحي


