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Abstract

This study aims to emphasize the importance of tafsir scholars efforts
(mufassir) in explaining God's glorification and reverence, within tafsir and
proved language grammar of the Quran recitations in verses especially
containing God names and attributes. The fact that glorification of the idol,
glory and reverence for it, was celebrated by the verses of the Holy Quran with
its various recitations, but the efforts of the mufassir to highlight this
glorification and reverence were of varying degris, with varying approaches in
terms of highlighting the efFict of difFirent recitations on the statement of
glorification. As some of them mentioned the meaning of each recitation, some
mentioned it in general, and the others did not mentioned it. The importance of
this study appears in mentioning the God's glorification and reverence in His
names and attributes within proved language grammar of Quran recitations in
verses. In this study, the descriptive inductive approach was followed, by
tracking the verses mentioned in the names and attributes of God, and they
have multiple aspects of recitations. Then, describing the method of
interpreters in explaining the glorification through them. This study resulting
a presented opinions of mufassir, about eleven from God names and attributes
that highlight God's glorification and reverence such as: Allah, Authority, The
Truth, The Lord Of Majesty And Bounty, The Creator, The Able, God, The
Incomparably Great, The Generous, The Most Glorious. That per name or
attribute has two recitations. Some of mufassir texted expressly on the meaning
of the difFirent tow recitations that related to God glorification, others reFirred
to this meaning. The remained mufassir texted expressly in general on God
glorification, but did not mentioned the relation betwin the meaning of the
difFirent tow recitations and God glorification. Furthermore, there are
difFirent methods and approaches of mufassir in explaining God's glorification
within recitations. Some mentioned meaning of each recitation, others
mentioned general meaning of all recitations, and the remained scholars didn’t
mentioned any meaning of God glorification. And they are in betwin rationing
and abundant.
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ملخص البحث يهدف هذا البحث لتسليط الضوء على جهود علماء التفسير في بيان تعظيم الله
وإجالله ن لال تفسير وتوجيه الرراءا في ايآيا الوادد في سمماء الله وففاته.
وتكم إشكالية هذا البحث في كون تعظيم المعبود مبحانه وإجالله نما حفلت به
آيا الررآن الكريم بمختلف قراءاته ،إال سن جهود المفسري في إبراز هذا التعظيم
واإلجال كانت نتفاوتة الددجا  ،نتباينة المناهج ،ن حيث إبراز سثر التالف
الرراءا في بيان التعظيم فمنهم ن بي داللة كل قراء على ذلك ،وننهم ن بي
الداللة بشكل عام ،وننهم ن لم يتعرض لبيان ذلك .وتكم سهمية هذا البحث في
سن إبراز التالف الرراءا في سمماء الله تعالى وففاته وإجالله له دود في إبراز
تعظيم الله وإجالله وزياد بيانه ووضوحه ن لال ايآيا  .وقد اتُّبع في هذا البحث
المنهج االمتررائي الوففي ،وذلك بتتبع ايآيا الوادد في سمماء الله وففاته ،وفيها
سوجه نتعدد للرراءا  ،ثم توفيف طريرة المفسري في بيان التعظيم ن لاللها.
ون سهم النتائج التي توفل إليها هذا البحث هي ودد في هذا البحث في بيان تعظيم
الله ن لال توجيه الرراءا في سممائه وففاته ددامة سقوا المفسري في سحد
عشر امما وففة ،وهي :الله ،الوالية ،الحق ،الجال  ،اإلكرام ،الخالق ،الرادد،
الرب ،العظيم ،الكريم ،المجيد .ودد في كل ننها قراءتان ،ننها نا نص المفسرون
فراحة على داللة التالف الرراءتي فيها على التعظيم ،وننها نا سشاد المفسرون إلى
داللة التالف الرراءتي على التعظيم فيها ،وننها نا نص المفسرون على التعظيم
فراحة ،ولك لم يربطوا ذلك بداللة التالف إحدى الرراءتي  ،وإنما بناء على المعنى
العام للرراءتي  .التالف طرق ونناهج المفسري في بيان التعظيم ن لال تفسيرهم
للرراءا  ،فمنهم ن يذكر داللة كل قراء  ،وننهم ن يذكر الداللة العانة لجميع
الرراءا  ،وننهم ن ال يذكر سي داللة على التعظيم ،وهم في ذلك بي نرل ونكثر.
الكلما المفتاحية :التعظيم ،األمماء ،الصفا  ،الرراءا  ،المفسري .
مقدمة

فإن الله -حسنت سمماؤه ،وتردمت ففاته ،وتنزهت سفعاله -نا للق الخلق ،ونا سدمل الرمل إال لعبادته
مبحانه وانتثا سوانره .وهذه العباد في لبها وإحسانها نا هي إال تعظيم المعبود مبحانه وإجالله ،كما بي

ذلك شيخ اإلمالم اب تيمية دحمه الله حي قا " :فم اعترد الوحدانية في األلوهية لله (مبحانه وتعالى)،
والرمالة لعبده ودموله ،ثم لم يُتبع هذا االعتراد نوجبه ن اإلجال واإلكرام ،الذي هو حا في الرلب
http: //al-qanatir. com

36

)Al-Qanatir: International Journal of Islamic Studies. Vol. 20. No. 1. October Issue (2020
eISSN: 2289-9944

يظهر سثره على الجوادح ،بل قادنه االمتخفاف والتسفيه واالزدداء بالرو سو بالفعل ،كان وجود ذلك االعتراد
كعدنه ،وكان ذلك نوجباً لفساد ذلك االعتراد ونزيالً لما فيه ن المنفعة والصالح" (اب تيمية .د،) .
اك نَستَعِي } (الررآن.
اك نَعبُ ُد وإِيَّ َ
وسشاد اب الريّم دحمه الله إلى ذلك سيضا ،حيث قا َ " :وِن َننَا ِزِ {إِيَّ َ
ِِ
ِ ِ
ِ
الرب (تعالى) في
الفاتحةَ )5 :نن ِزلَةُ التَّعظي ِمَ .وَهذه ال َمن ِزلَةُ تَابِ َعة لل َمع ِرفَة ،فعلى قدد المعرفة يكون تعظيم ّ
تعظيماً وإجالالً ،وقد ذم الله تعالى ن لم يعظمه حق عظمته ،وال عرفه
الرلب ،وسعرف الناس به سشدهم له ّ
حق نعرفته ،وال وففه حق ففته ،قا تعالىَّ { :نا لَ ُكم الَ تَر ُجو َن لِلَّ ِه َوقَ ًادا} (الررآن .نوح ،)31 :قا اب
عباس ونجاهد :ال ترجون لله عظمة ،وقا معيد ب جبير :نا لكم ال تعظمون الله حق عظمته ،ودوح
العباد هو اإلجال والمحبة ،فإذا تخلى سحدهما ع ايآلر فسد " (اب الريم.)3991 .

والمتتبع لنصوص الشريعة اإلمالنية ن آيا الررآن الكريم والحديث النبوي الشريف -يجدها
حافلة بإبراز تعظيم الله تعالى وإجالله ،وبيان فضل ذلك وننزلته ،إنا تصريحا سو تلميحا؛ ون ذلك قوله
ك ال َع ِظيم} (الررآن .الواقعة ،)47 :قا اب عطية –دحمه الله" :-ويحتمل سن
تعالى :ﱡﭐ {فَ َسبِّح بِام ِم َدبِّ َ
يكون المعنى :مبح لله بذكر سممائه العلى ،و (االمم) هنا بمعنى الجنس ،سي بأمماء دبك ،و (ال َع ِظي ِم)
ففة للرب ،وقد يحتمل سن يكون (االمم) هنا واحدا نرصودا ،ويكون (العظيم) ففة له ،فكأنه سنره سن
يسبحه باممه األعظم وإن كان لم ينص عليه ،ويؤيد هذا ويشير إليه إيصا مود الحديد سولها ،ففيه
التسبيح وجملة ن سمماء الله تعالى ،وقد قا اب عباس :امم الله األعظم نوجود في مت آيا ن سو

مود الحديد ،فتأنل هذا فإنه ن دقيق النظر ،ولله تعالى في كتابه العزيز غوانض ال تكاد األذهان تددكها"
(اب عطية.)3711 .
اك نَستَعِي } (الررآن .الفاتحة ،)5 :قا الررطبي دحمه الله" :ثم
اك نَعبُ ُد وإِيَّ َ
وقوله تعالى{ :إِيَّ َ
ايآية الرابعة جعلها الله بينه وبي عبده؛ ألنها تضمنت تذلل العبد لربه وطلب االمتعانة ننه ؛ وذلك يتضم
تعظيم الله تعالى" (الررطبي.)3917 .
ِ
ِ
فبَ ُروا ابتِغَاء َوج ِه َدبِِّهم َوسَقَ ُانوا َّ
اهم ِمارا َو َعالَنِيَةً
الصالََ َوسَن َف ُروا ن َّما َدَزق نَ ُ
وسيضا قوله تعالىَ { :والَّذي َ َ
ك لَ ُهم ُعربَى الدَّاد} (الررآن .الرعد .)11 :قا اب جرير الطبري دحمه الله:
َويَد َدُؤو َن بِال َح َسنَ ِة َّ
السيِّئَةَ سُولَئِ َ

"ابتغاء وجه دبهم سي طلب تعظيم الله وتنزيهاً له؛ سن يخالف في سنره ،سو يأتي سنراً كره إتيانه فيعصيه به"
(الطبري.)1003 .
وقد جسد النبي -فلى الله عليه وملم -في ميرته العطر تعظيم الله تعالى وإجالله ،وسوضحه في
سكمل فوده وسمماها ،ون ذلك نا بينه فلى الله عليه وملم ن َّ
سن العظمة الكانلة المطلرة ال تنبغي إال
لله جل وعال ،ال ينبغي ننازعته فيها ن سحد ن للره ،كما جاء في الحديث الردمي} :الكبرياء ددائي
والعظمة إزادي ،ن نازعني واحداً ننهما سلريته في الناد{ (الحديث .سحمد .نسند سبي هرير )4131 .
(الحديث .سبو داود .باب نا جاء في الكبر( )7090 .الحديث .اب ناجه .باب البراء ن الكبر
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الرب{ (الحديث.
كوع فع ِظّموا فيه َّ
والتواضع .)7347 .وننه سيضاً قوله عليه الصال والسالمَّ } :سنا الر ُ
نسلم .باب النهي ع قراء الررآن في الركوع والسجود.)749 .
ولما كانت سعظم ايآيا الررآنية التي يتجلى فيها تعظيم الله تعالى وإجالله هي ايآيا التي جاء
في بيان سمماء الله تعالى ،وففاته ،كما قا الشيخ نحمد األني الشنريطي" :إن اإلنسان إذا ممع وففاً
وفف به لالق السموا واألدض نفسه ،سو وففه به دموله ،فليمأل فدده ن التعظيم ،ويجزم بأن ذلك
الوفف بالغ ن غايا الكما والجال والشرف والعلو نا يرطع جميع عالئق سوهام المشابهة بينه وبي
نتنجس بأقذاد التشبيه" (الشنريطي.
جل وعال) ،غير ّ
ففا المخلوقي  ،فيكون الرلب ننزهاً نعظماً له ( ّ
.)3937
وقد توجهت عناية علماء التفسير إلى بيان نا في هذه ايآيا ن ففا الكما  ،وإبراز نا فيها
ن نعاني التعظيم الله واإلجال  ،وتركز اهتمام بعضهم سكثر في المواضع التي جاء الرراءا نصرفة لهذه
ايآيا على سوجه نتعدد ن األداء ،حيث اجتهدوا في إبراز نا تضمنته هذه األوجه ن نعاني التعظيم،
وترريب نا سشاد إليه ن ففا اإلجال  ،إنا ع طريق بيان داللة كل قراء على حد  ،سو ع طريق
بيان داللة نجموع الرراءا الوادد  ،ون هنا جاء هذا البحث الذي هو بعنوان " :تعظيم الله عز وجل في
سممائه وففاته ن لال توجيه الرراءا في كتب المفسري "؛ لتسليط الضوء على جهود علماء التفسير
في بيان تعظيم الله وإجالله ن لال ايآيا الوادد في سمماء الله وففاته ،وتعدد سوجه الرراءا فيها،
والبحث ميكون عانا في الرراءا مواء كانت نتواتر سو شاذ  ،وقد قُسمت نادته إلى نردنة ونبحثي
ولاتمة ،وهي كما يلي:
المردنة :وفيها توطئة للموضوع
المبحث األو  :التعريف بمصطلحا البحث
المبحث الثاني :بيان تعظيم الله عز وجل ن لال توجيه الرراءا في سممائه وففاته
الخاتمة :وفيها نتائج البحث والتوفيا
المبحث األول :تعريف المصطلحات
المطلب األول :تعريف التعظيم

التعظيم لغة  :نصددَ :عظّ َم ،ونألوذ ن ناد ع ظ م ،وهو في هذا الباب يدود حو نعاني الرو وال ِكبَر
والتبجيل والترديس والتفخيم والتوقير (الرازي ،3999 .الفيروزآبادي ،1005 .اب ننظود،)3737 .
والعظيم امم ن سمماء الله وففة ن ففاته.
ون لال النظر في المعنى اللغوي ،وكالم العلماء حو التعظيم ،والنظر في ايآيا الررآنية،
فيمك تعريف تعظيم الله بأنه  :نعرفة عظمة الله والتذلل له (اب الريم ،)3991 .وترديسه وتوقيره وتبجيله
http: //al-qanatir. com

38

)Al-Qanatir: International Journal of Islamic Studies. Vol. 20. No. 1. October Issue (2020
eISSN: 2289-9944

وتفخيمه وتعظيمه وإجالله في نلكه وملطانه ومائر ففاته وسفعاله (الزجاجي ،)3931 .والتعظيم يكون
بالرلب واللسان والعمل ،والله سعلم.
المطلب الثاني :تعريف التوجيه
ووجهت الشيء جعلته على جهة (اب فادس.
الوجه،
ُ
التوجيه لغة  :نصدد :وجه يوجه توجيها ،وهو ن َ
السبيل المرصود به نعناه (نختاد عمر ،)1003 .والتوجيه :إيراد الكالم على ٍ
وجه
ووجهُ الكالمَّ :
َ .)3949
يندفع به كالم الخصم ،وقيل :عباد على وجه ينافي كالم الخصم (الجرجاني ،)3931 .وقيل :بيان وجه
الكالم (المجيدي ،1003 .البالنبودي .د.) .
وفي االفطالح :توجيه الرراءا  :علم يبحث فيه ع نعاني الرراءا  ،وع وجوهها في اللغة
العربية (الحربي ،)1031 .وعند المفسري يراد به سحد نعنيي  :األو  :بيان وجه الكالم الظاهر ونعناه
المباشر ،والثاني :التماس وجه الكالم الخفي ،سو التعليل لما يتوهم فيه ن إشكا (المجيدي.)1003 .
وإجرائيا  :يرصد به الباحث كالم المفسري في المواضع التي ذكروا فيها الرراءا  ،وفيه داللة على
تعظيم الله عز وجل بالنص سو اإلشاد .
المبحث الثاني :بيان تعظيم الله عز وجل من خالل توجيه القراءات في أسمائه وصفاته

المتتبع لكالم علماء التفسير يجدهم يوجهون عنايتهم إلى إبراز األلفاظ والمعاني التي تد على تعظيم الله
عز وجل ن لال سممائه وففاته ،إنا بالنص الصريح ،سو باإلشاد إلى ذلك ،وميذكر البحث سنثلة على
ودود ذلك سثناء تفسيرهم لآليا الررآنية التي ذكر فيها قراءا نتعلرة بأمماء الله وففاته ،على مبيل

المثا ال الحصر.
المطلب األول :بيان تعظيم الله عز وجل من خالل توجيه القراءات في اسم الجاللة (الله)
ك لِتُخرِج النَّاس ِن الظُّلُما ِ إِلَى النُّوِد بِِإذ ِن دبِ ِهم إِلَى ِفر ِ
ِ
اِ ال َع ِزي ِز
َنزلنَاهُ إِلَي َ
َّ
في قوله تعالى{ :الَر كتَاب س َ
َ َ َ َ
َ
يد ﭳ اللّ ِه الَّ ِذي لَه نا فِي َّ ِ ِ
الح ِم ِ
ض وويل لِّل َكافِ ِري ِن َع َذ ٍ
اب َش ِديد} (الررآن .إبراهيم:
َُ
َ
الس َم َاوا َوَنا في األَد ِ َ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الس َم َاوا َوَنا في األَد ِ
ض" برفع لفظ الجاللة (اللهُ) :نافع وسبو جعفر واب
 ،)1-3قرس "اللَّه الَّذي لَهُ َنا في َّ
عانر ،وقرس برية العشر بالجر ( ِ
الله) ،وقرس دويس ع يعروب بالرفع في االبتداء ،وبالجر في الوفل (اب
الناظم.)1005 .
ذكر اإلنام اب عاشود دحمه الله في تفسيره التالف الرراء في قراء امم الجاللة (الله) ،وعلل
ِ
الحميد) هو (اللهُ) الموفوف
قراء الرفع بأن لفظ الجاللة في نوقع الخبر لمبتدس نحذوف ،والتردير (العزي ِز
بالذي له نا في السماوا
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المعاني بالحذف لمتابعة االمتعما  ،سي امتعما العرب عند نا يجري ذكر نوفوف بصفا  ،سن ينترلوا
ن ذلك إلى اإللباد عنه بما هو سعظم نما تردم ذكره؛ ليكسب ذلك االنترا ترريرا للغرض.
وعلل قراء الجر بأن امم الجاللة في نوقع البد  ،على سنه طريرة ن طرق العربية في التعبير ،ثم
قا " :ونآ الرراءتي واحد ،وكلتا الطريرتي تفيد سن المنترل إليه سجدد بالذكر عرب نا تردنه ،فإن امم
الجاللة سعظم ن برية الصفا ؛ ألنه علم الذا الذي ال يشادكه نوجود في إطالقه ،وال في نعناه األفلي
المنرو ننه إلى العلمية ،إال سن الرفع سقوى وسفخم" (اب عاشود.)3937 .
ن لال نا تردم يالحظ سن اإلنام اب عاشود حرص على إبراز تعظيم لفظ الجاللة (الله) ،ن
لال توجيهه وتفسيره للرراءتي نعا ،وكأنه يشير إلى سن ن التاد قراء الرفع كان التياده على سماس سن
الرفع سبلغ في إظهاد تعظيم الله عز وجل ،وسن ن التاد قراء الجر فرد التادها على سن الجر سبلغ في
التعبير ع تعظيم الله جل وعال  .وقد ذكر اإلنام الشوكاني دحمه الله سن قراء الجمهود بالجر على سن
ذلك ن عطف البيان؛ لكونه ن األعالم الغالبة فال يصح وفف نا قبله به ألن العلم ال يوفف به
(الشوكاني ،)3737 .ون قبله الزنخشري ذكر سن الجر على سنه عطف بيان؛ "ألنه جرى نجرى األمماء
األعالم لغلبته والتصافه بالمعبود الذي تحق له العباد كما غلب النجم في الثريا" (الزنخشري،)3704 .
فنجد هنا سن الشوكاني والزنخشري وغيرهما قد عللوا قراء الجر بأن لفظ الجاللة ( ِ
الله) ن األعالم الغالبة،
وفي هذا التعليل داللة بينة على سن المرصود ن ذلك هو تعظيم امم لفظ الجاللة (الله).
المطلب الثاني :بيان تعظيم الله عز وجل من خالل تفسير وتوجيه القراءات في صفتي (الوالية) و
(الحق)

ِ
ك ال َوالَيَةُ لِلَّ ِه ال َح ِّق ُه َو َلي ر ثَ َوابًا َو َلي ر ُعربًا} (الررآن .الكهف )77 :قرس حمز
قا الله تعالىُ { :هنَال َ
ِ
الوالية) بفتح الواو ،وقرس سبو عمرو والكسائي برفع
والكسائي وللف( :الوالية) بكسر الواو ،وقرس الباقونَ ( :
الحق) بالجر (البنا الدنياطي.)1001 .
( ُّ
الحق) ،وقرس الباقون ( ِّ

ذكر المفسرون سلفاظا تد على العظمة سثناء تبيينهم ألوجه الرراءا في هذه ايآية ،وسغلب
المفسري على سن قراء (ال ِوالية) بكسر الواو تد على الملك والرهر والسلطنة ،وهذه األلفاظ ال شك سنها
تد على تعظيم الله مبحانه وتعالى؛ فالملك الراهر لجميع الخلق ال يكون إال عظيما- ،وقد ذكرنا داللة
ذلك عند تعريف التعظيم -كذلك فسر قراء (الحق) بالجر على سنه ففة الجاللة ،ولفظ الجاللة يد
على تعظيم الله جل وعال ،وقد دجح اب جرير الطبري قراء (ال ِوالية) بكسر الواو؛ ألنها تد على التفرد
بالملك والسلطان ،فرا " :وسولى الرراءتي في ذلك بالصواب ،قراء ن قرس بكسر الواو؛ وذلك سن الله
سحل به نرمته يوم الريانة فال نافر له يونئذ ،فإتباع ذلك
عرب ذلك لبره ع ُنلكه وملطانه ،وسن ن
ّ
الخبر ع انفراده بالمملكة والسلطان سولى ن الخبر ع المواال التي لم يجر لها ذكر وال نعنى" (الطبري.
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 .)1003وهذا يد على سن التياد اإلنام الطبرى لرراء كسر الواو ننشأه بيان تعظيم الله عز وجل ،كذلك
الحق) ،فرد التاد الطبري هذه الرراء ألنها نعت (لله) فيكون المعنى" :هنالك
الرو في قراء الجر في ( ِّ
الحق سلوهيته ،ال الباطل سلوهيته التي يدعونها المشركون بالله آلهة" (الطبري ،)1003 .وهذا
الوالية لله ّ
التعليل يد على سن الطبري التاد قراء الجر؛ لبيان تعظيم الله في هذا الموقف ،والله سعلم .على سن قوله:
"وسولى الرراءتي بالصواب هي قراء الكسر" فيه نظر؛ فكال الرراءتي فواب ،بل قراء الفتح هي قراء

جمهود العشر .
ون سقوا المفسري في هذا الصدد قو نحمد فديق لان(" :هنالك) سي في ذلك المرام،
وقيل يوم الريانة( ،الوالية) -بفتح الواو -النصر  ،وبكسرها الملك ،سي الرهر والسلطنة( ،لله) وحده ال
الحق) بالجر ففة الجاللة ،وبالرفع ففة الوالية ،وكل ننهما داجع لفتح الواو وكسرها،
يردد عليها غيرهّ ( ،
فالرراءا سدبعة وكلها مبعية ،قا الزجاج :ويجوز النصب على المصدد والتوكيد ،كما ترو هذا لك حراً،
وقيل :هو على الترديم والتألير ،سي الوالية لله الحق هنالك" (فديق لان .)3991 .وبنحو هذا قا
سغلب المفسري .
المطلب الثالث :بيان تعظيم الله عز وجل من خالل تفسير وتوجيه القراءات في صفتي (الجالل)
و(اإلكرام)

ك ِذي ال َجالَِ َوا ِإلكَرام} (الررآن .الرحم  ،)43 :التلف الرراء في قراء
قا الله تعالى{ :تَبَ َادَك ام ُم َدبِّ َ
امم) ،وقرس برية العشر ( ِذي) ،بكسر
(ذي) ،فررس اب عانر (ذُو) ،بضم الذا وبالواو ،على الرفع ففة ل ( ُ
ك) ،والرراءتان نتواترتان (الداني.)3937 .
الذا وبالياء ،على الجر ففة ل (دبِّ َ

وجه المفسرون هاتي الرراءتي ببيان تعظيم الله عز وجل ،فسواء كانت ففة لالمم سو للذا ،
فالجال نعناه العظمة والكبرياء ،واإلكرام ،والنهاية في الفضل واإلحسان ،وهذا ال يكون إال ن عظيم.
فجعلها ففة لالمم -على قراء الرفع -فيه داللة على سن الجال امم الله األعظم ،وقيل بل سمماؤه كلها

عظيمة ،فكل امم له عظيم ،وهذه الرراء تد على ذلك سيضا إلطالق االمم ،وقراء الجر تد على عظمة
الذا  .ون سقو المفسري في تفسير الرراءتي  ،نا جاء في تفسير حدائق الروح والريحان" :وقولهِ ( :ذي
ال َج َال ِ )؛ سي :ذي العظمة والكبرياء( ،و ِ
اإلكَرِام)؛ سي :ذي اإلفضا التام واإلحسان العام ،وفف به الرب
َ
تكميال لما ذكر ن التنزيه والتررير ،وهو امم الله األعظم.
عز وجل
ً

وقا بعضهم :سمماء الله تعالى كلها سعظم لداللتها على العظيم ،فإنه إذا عظم الذا والمسمى
عظمت األمماء والصفا  ،ويا ذا الجال واإلكرام ن األمماء التي جاء في الحديث سن يدعى الله بها،
فرد قا فلى الله عليه وملم} :سَلِظُّوا بيا ذا الجال واإلكرام{ (الحديث .نسند سحمد .نسند الشانيي .
( )34591الحديث .الطبراني الكبير .باب الراء( )7597 .الحديث .نستددك الحاكم .كتاب الدعاء
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والتكبير والتهليل والتسبيح والذكر ،)3311 .وقرس الجمهود ( ِذي ال َج َال ِ و ِ
اإلكَرِام) على سنه ففة لربك،
َ
واب عانر ،وسهل الشام (ذو) ففة لالمم .والمعنى :سي تعالى دبك ذو الجال والعظمة والتكريم على نا
سنعم به ،وتفضل ن نعم غوا  ،ونن عظام" (الهردي.)1003 .
المطلب الرابع :بيان تعظيم الله عز وجل من خالل تفسير وتوجيه القراءات في اسم وصفة (الخالق)
َن اللّه للَق َّ ِ
حق إِن يَ َشأ
ض بِال ِّ
الس َم َاوا َواألَد َ
التلف الرراء في قراء لفظ (للق) في قوله تعالى{ :سَلَم تَ َر س َّ َ َ َ
يُذ ِهب ُكم َويَأ ِ بِ َخل ٍق َج ِديد} (الررآن .إبراهيم ،)39 :فررس حمز والكسائي وللف ( َلالِ ُق) ،امم فاعل،
وقرس برية العشر َ ( :للَ َق) ،فعل ناض (اب نهران( )3933 .اب الجزدي .د.) .
تعرض بعض المفسري الذي ذكروا التالف الرراءا في هذه ايآية أللفاظ التعظيم ،تاد ببيان سن
مبب للق السموا واألدض إنما للرت ألنر عظيم ،وتاد ببيان سن الله ال يعجزه شيء وإن كبر وعظم،
وتاد ببيان كما قدد الله تعالى ،فالذي يخلق تلك السموا واألدضي العظيمة -بما فيها ن سجرام
وكواكب -قادد على سن يهلك ن شاء ويخلق نا يشاء ،وذلك تمام العظمة والردد والعز  .ون هؤالء
المفسري الذي تعرضوا لذلك :اإلنام البغوي ،فرد قا " :قرس حمز والكسائي (لالق السموا واألدض)،
وقرس ايآلرون (للق) على الماضي ،فالله لم يخلق السموا واألدض باطال ،وإنما للرهما ألنر عظيم،
(ونا ذلك على الله بعزيز) فال يصعب عليه شيء وإن جل وعظم" (البغوي.)3994 .
وقا األلومي" :وقرس األلوان (لالق السموا واألدض) بصيغة امم الفاعل واإلضافة وجر
(األدض)( ،إِن يَ َشأ يُذ ِهب ُكم) سودد مبحانه هذه الشرطية بعد سن ذكر للره السموا واألدض إدشادا إلى
طريق االمتدال ؛ فإن ن قدد على للق نثل هاتيك األجرام العظيمة ،كان على إعدام المخاطبي وللق
ِ
ك َعلَى اللَّ ِه بِ َع ِزي ٍز ،فإنه مبحانه وتعالى قادد بذاته ،وهذه
آلري بدلهم سقدد؛ ولذلك قا مبحانهَ :ونا ذل َ

ايآية بيان إلبعادهم في الضال  ،وعظم لطبهم في الكفر بالله تعالى؛ لوضوح آياته الشاهد له الدالة على
قددته الباهر وحكمته البالغة ،وسنه هو الحريق بأن يؤن به ،ويرجى ثوابه ،ويخشى عرابه (األلومي.
 .)3735وذكر اب عاشود كالنا قريبا ن هذا (اب عاشود.)3937 .
فهذه جملة ن سقوا المفسري الذي سبرزوا لفظ التعظيم في هذه ايآية الكريمة ،والشك سن هذه
األلفاظ الوادد فيه داللة بينة وفريحة على عظمة الله وعزته ،وكما قددته.
المطلب الخامس  :بيان تعظيم الله عز وجل من خالل تفسير وتوجيه القراءات في اسم وصفة (القادر)
في قوله تعالى{ :سَولَيس الَّ ِذي للَق َّ ِ
ض بَِر ِاد ٍد َعلَى سَن يَخلُ َق ِنث لَ ُهم بَلَى َوُه َو ال َخالَّ ُق
الس َم َاوا َواألَد َ
َ َ
َ َ
ال َعلِيم} (الررآن .يس ،)33 :التلف الرراء في قراء (يردد) ،فررس دويس ع يعروب ن العشر هنا -في
يس( -يردد) وبرية العشر قرؤوا (قادد) (اب الفحام( )1004 .اب الناظم( )1005 .اب نهران.)3933 .
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وقد ودد لفظ التعظيم في سكثر ن تفسير عند بيان نعنى هذه ايآية ،ون ذلك نا جاء في البحر
المحيط" :ذكر الله نا هو سبدع وسغرب ن للق اإلنسان ن نطفة ،ون إعاد الموتى ،وهو إنشاء هذه
المخلوقا العظيمة الغريبة ن فرف العدم إلى الوجود ،فرا  :سوليس الذي للق السماوا واألدض برادد
على سن يخلق نثلهم؟ قرس الجمهود :برادد ،بباء الجر داللة على امم الفاعل .وقرس الجحددي ،واب سبي
إمحاق ،واألعرج ،ومالم ،ويعروب :يردد ،فعال نضادعا ،سي ن قدد على للق السموا واألدض ن
عظم شأنهما ،كان على للق األناس سقدد" (سبو حيان)3710 .؛ فهنا يبرز اإلنام سبو حيان عظمة الله ن
لال بيان قددته على للق نا هو سعظم ن البشر ،وهي السموا واألدض ونا فيهما ن نخلوقا ال
تعد وال تحصى ،ن بحاد وجبا ونحيطا  ،ونجوم وكواكب و وسجرام ونجرا عمالقة ،ونالئكة وج ،
وغير ذلك ن المخلوقا التي هي سعظم وسكبر ،،وبمثله قا الشوكاني  .وكل هذا يد على تعظيم الرادد
جل جالله ،وقد جاء التعبير ع ذلك بصيغتي في ايآية بامم الفاعل (قادد) وبصيغة الفعل (يردد)
(الشوكاني.)3737 .
المطلب السادس :بيان تعظيم الله عز وجل من خالل توجيه القراءات في اسم و صفة (الرب)
ِ
ك إِنَّه هو َّ ِ
ِ ِ
الس َم َاوا ِ َواألَد ِ
ض َوَنا بَي نَ ُه َما إِن ُكنتُم
ب َّ
يع ال َعليم ﭶ َد ِّ
السم ُ
قا الله تعالىَ { :دح َمةً ّن َّدبّ َ ُ ُ َ
ُّنوقِنِي } (الررآن .الدلان ،)4-1 :قرس الجمهود (دب) بالرفع ،وقرس الكوفيون (دب) بالجر (الراضي .د.
).

قا اإلنام الشوكاني " :وفف مبحانه نفسه بما يد على عظيم قددته الباهر فرا  :دب
السماوا واألدض ونا بينهما( ،دب) بالرفع عطفا على السميع العليم ،سو على سنه نبتدس ،ولبره :ال إله إال
هو ،سو :على سنه لبر ،لمبتدس نحذوف ،سي :هو دب( .دب بالجر) :على سنه بد ن دبك ،سو :بيان له،
سو نعت" (الشوكاني.)3737 .
يبي اإلنام الشوكاني هنا سن دبوبية الله جل وعال للسموا واألدض دليل قاطع وبرهان دانغ على
تعظيم الله وقددته .ومواء كانت الرراء بالرفع سو الجر فإنهما تدالن على تعظيمه مبحانه عز وجل ،فم
جعلها عطف بيان فهي تد على االمم ،ون جعلها نعتا فهي تد على الصفة ،والله سعلم.
المطلب السابع  :بيان تعظيم الله عز وجل من خالل تفسير وتوجيه القراءات في صفة (العظيم)
ودد ُللف الرراءا في وفف الله والعرش نعا بصفة (العظيم) في ثالثة نواضع في الررآن الكريم ،في قوله
ِ
ب ال َعر ِش ال َع ِظيم} (الررآن .التوبة:
ت َوُه َو َد ُّ
تعالى{ :فَِإن تَ َولَّوا فَ ُرل َحسبِ َي اللّهُ ال إِلَ َه إِالَّ ُه َو َعلَيه تَ َوَّكل ُ

ب ال َعر ِش ال َع ِظيم} (الررآن .المؤننون،)31 :
السب ِع َوَد ُّ
 ،)319وفي قوله تعالى{ :قُل َن َّد ُّ
الس َم َاوا ِ َّ
ب َّ
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ب ال َعر ِش ال َع ِظيم} (الررآن .النمل ،)11 :قرس العشر في المواضع
وفي قوله تعالى{ :اللَّهُ الَ إِلَهَ إِالَّ ُه َو َد ُّ

ِ
العظيم) ودويت هذه الرراء ع اب
الثالثة بالجر في (العظيم) ،وقرس اب نحيص المكي في الشواذ بالرفع ( ُ
كثير سيضا لك ن طرق شاذ (الرباقيبي( )1001 .األهوازي( )3714 .الكرناني .د( ) .اب لالويه.
د.) .

ن لال االطالع على تفسير ايآيا ؛ نجد سن علماء التفسير قد سبرزوا تعظيم الله جل وعال
العظيم) عائد على
سثناء تفسيرهم وتوجيههم للرراءا الوادد في هذه ايآيا  ،فعلى قراء الرفع تكون ففة ( ُ
دب)؛ وهي داللة فريحة على تعظيمه مبحانه وتعالى فرد وفف الله نفسه بالعظيم نصا ،وعلى قراء
( ُّ
الع َشَر ) بالجر ،تكون ففة (العظي ِم) للعرش ،فوفف بأنه سعظم المخلوقا  ،وذكره يغني ع
الجمهود ( َ
غيره ،وفيه داللة على تعظيم فاحبه ولالره.
ون سنثلة ذلك :نا جاء في المحرد الوجيز" :ولصص ال َعر ِش بالذكر إذ هو سعظم المخلوقا ،
وقرس اب نحيص (العظيم) برفع الميم ففة للرب ،ودويت ع اب كثير" (اب عطية.)3711 .
وفي تفسير حدائق الروح والريحان" :قرس الجمهود( :ال َع ِظي ِم) بالجر نعتًا ل (ال َعر ِش) ،وقرس اب
نحيص والضحاك بالرفع نعتًا ل الرب ،ولص العرش بالذكر؛ ألنه سعظم المخلوقا  ،كما ثبت ذلك في
الحديث المرفوع إلى دمو الله فلى الله عليه وملم ووففه بالعظيم؛ ألنه سعظم نا للق الله مبحانه ن
األجرام ،ونا مواه في ضمنه" (الهردي.)1003 .
ب ال َعر ِش ال َع ِظي ِم) سي المحيط بكل شيء ،يأتي ننه حكمه
وجاء في نحام التأويلَ (" :وُه َو َد ُّ

وسنره إلى الكل ،وتخصيصه لكونه سعظم المخلوقا  ،فيدلل نا دونه ،وقرئ (العظيم) بالرفع ،على سنه ففة
وعز (الراممي.)3733 .
الرب جل ّ
المطلب الثامن :بيان تعظيم الله عز وجل من خالل تفسير وتوجيه القراءات في صفة (الكريم)

ودد وفف الله جل وعال ووفف العرش نعا بصفة (الكريم) في نوضع واحد في الررآن ،وهو في قوله
ِ
ب ال َعر ِش ال َك ِريم} (الررآن .المؤننون ،)331 :وفي هذه
ك ال َح ُّق الَ إِلَهَ إِالَّ ُه َو َد ُّ
تعالى{ :فَتَ َعالَى اللَّهُ ال َمل ُ
ِ
يم)
ايآية قرس العشر بالجر في (الكريم) على سنه ففة للعرش ،وقرس اب نحيص المكي في الشواذ بالرفع (الكر ُ
دب) ودويت هذه الرراء ع اب كثير ن طرق شاذ (الرباقيبي( )1001 .األهوازي.
على سنه ففة ل ( ُّ
( )3714الكرناني .د( ) .اب لالويه .د.) .
وقد فسر المفسرون (العرش الكريم) على قراء العشر بأن العرش سعظم المخلوقا ووفف بالكريم
لشرفه ،ونسبته إلى سكرم األكرني  ،ولنزو الررآن والخير ننه ،وتعظيم العرش تعظيما لله ،وهذه بعض النماذج
ن سقوا المفسري :
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جاء في فتح البيان(" :ال إله إال هو دب العرش الكريم)؛ فكيف ال يكون إلهاً ودباً لما هو دون

العرش الكريم ،ونا تحته ن المخلوقا  ،ونا سحاِ به ن الموجودا  ،كائناً نا كان ،ووفف العرش
بالكريم لنزو الررآن سو الرحمة سو الخير ننه ،سو باعتباد ن امتوى عليه ،كما يرا بيت كريم إذا كان
ماكنوه كراناً ،سو لنسبته إلى سكرم األكرني ؛ ن حيث سنه سعظم نخلوقاته وقرئ الكريم بالرفع على سنه نعت
لرب" (فديق لان.)3991 .
ب ال َعر ِش ال َك ِري ِم) سي :العظيم المجيد ،وقرئ بالرفع"
وفي نحام التأويل "(ال إِ َله إَِّال ُه َو َد ُّ
(الراممي.)3733 .
وجاء في نفاتيح الغيب(" :دب العرش الكريم) قا سبو نسلم :والعرش هاهنا السموا بما فيها
ن العرش الذي تطوف به المالئكة ويجوز سن يعني به الملك العظيم ،وقا األكثرون المراد هو العرش
حريرة وإنما وففه بالكريم ألن الرحمة تنز ننه والخير والبركة ولنسبته إلى سكرم األكرني كما يرا بيت
كريم إذا كان ماكنوه كرانا وقرئ الكريم بالرفع" (الرازي.)3710 .
المطلب التاسع :بيان تعظيم الله عز وجل من خالل تفسير وتوجيه القراءات في صفة (المجيد)
ِ
يد}
ودد وفف العرش بالمجيد في نوضع واحد في الررآن الكريم ،في قوله تعالى{ :ذُو ال َعر ِش ال َمج ُ
ِ
يد) (اب
(الررآن .البروج ،)35 :قرس حمز والكسائي وللف بالخفض( :المجيد) ،وقرس الباقون بالرفع (المج ُ
عبد المؤن ( )1007 .النويري.)3717 .
ذكر كثير ن المفسري التالف الرراء في قراء لفظ (المجيد) هل هو ففة لربك ،سو ففة
للعرش ،فرراء حمز والكسائي وللف على الخفض على سنه ففة للعرش ،ونعناه علوه وعظمته وال شك
سن عظمته تد على عظمة لالره ،كما سن المفسري فسروا قراء الرفع بأن نجد الله عظمته ،ومنذكر هنا
نماذجا ن سقو المفسري  ،ون ذلك:
ِ
يد العظيم في ذاته وففاته ،فإنه واجب الوجود تام الردد والحكمة،
نا جاء في سنواد التنزيل" ،ال َمج ُ
ك) ،سو ل (ال َعر ِش) ،ونجده علوه وعظمته (البيضاوي .)3733 .ونثل
وجره حمز والكسائي ففة ل ( َدبِّ َ

هذا الرو ذُكر في ندادك التنزيل)النسفي.)3993 .
ِ
يد) السرير العظيم وقا  :اب عباس وقتاد  :الكريم،
وجاء في الكشف والبيان "(ذُو ال َعر ِش ال َمج ُ
الرراء فيه فررس يحيى وحمز والكسائي وللف بجر الدا على نعت العرش .غيرهم بالرفع على
والتلف ّ
ففة الغفود" (الثعلبي ،)1001 .وكذلك فُ ِّسر (العرش المجيد) بالسرير العظيم في :نعالم التنزيل والكشاف
(البغوي( )3994 .الزنخشري ،)3704 .وفي فتوح الغيب ذكر عظمة الله ،فرا " :قرئ( :المجيد) بالجر
ففة للعرش ،ونجد الله عظمته" (الطيبي.)1031 .
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الخاتمة
وتشتمل على النتائج والتوفيا التالية:
 .3ودد في هذا البحث في بيان تعظيم الله عز وجل ن لال توجيه الرراءا في سممائه وففاته
ددامة سقوا المفسري في سحد عشر امما وففة ،وهي :الله ،الوالية ،الحق ،الجال  ،اإلكرام،
الخالق ،الرادد ،الرب ،العظيم ،الكريم ،المجيد .ودد في كل ننها قراءتان.
س .ننها نا نص المفسرون فراحة على داللة التالف الرراءتي فيها على التعظيم ،وهي :الله،
الجال  ،العظيم ،المجيد.
ب .وننها نا سشاد المفسرون إلى داللة التالف الرراءتي على التعظيم فيها ،وهي :الوالية والحق،
فرد عبروا ع التعظيم هنا بالرهر والملك والسلطان.
 .وننها نا نص المفسرون على التعظيم فراحة ،ولك لم يربطوا ذلك بداللة التالف إحدى
الرراءتي  ،وإنما بناء على المعنى العام للرراءتي  ،وهي :الخالق ،الرادد ،الرب ،اإلكرام ،الكريم.
 .1جميع األمماء والصفا األحد عشر التي تناولها البحث تعود على الله عز وجل بامتثناء سدبع
ففا  ،وهي :العظيم ،والكريم ،والمجيد ،والحق .فرد ودد الصفا الثالثة األولى في قراء
وففا لله تعالى ،وفي الرراء األلرى ودد وففا للعرش ،وامتد بها المفسرون على سن تعظيم
العرش هو تعظيم لله عز وجل .سنا الصفة الرابعة وهي "الحق" ،فرد ودد في قراء وففا لله
تعالى ،وفي الرراء األلرى وففا ل "الوالية".
 .1التالف طرق ونناهج المفسري في بيان التعظيم ن لال تفسيرهم للرراءا  ،وهم في ذلك بي
نرل ونكثر.
 .7تبي ن لال الددامة بشكل عام سن سغلب المفسري ال يركزون على إبراز تعظيم الله عز وجل
ن لال داللة كل قراء  ،ولك ن لال الداللة العانة المشتركة بي جميع الرراءا  ،إال في
نواضع يسير تم اإلشاد إلى بعضها في البحث.
 .5هناك بعض المفسري ال يشيرون إلى داللة ايآيا على التعظيم ،ال ن لال داللة كل قراء  ،وال
ن لال الداللة العانة المشتركة بي جميع الرراءا .
التوصيات
 .3توجيه األبحاث في نجا الرراءا في الجانعا  ،ونراكز البحث إلى التركيز على إبراز تعظيم
الله عز وجل ن لال داللة كل قراء ن الرراءا الوادد في ايآيا التي تشتمل على التعظيم.
 .1حصر جميع سمماء الله عز وجل وففاته وسفعاله التي ودد فيها التالف الرراءا  ،وددامتها
وتحليلها ،ضم نجموعة سبحاث نحكمة ودمائل علمية.
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 .1العمل على إعداد كتب في توجيه الرراءا تركز على التوجيه الداللي وتثري نسائل التعظيم.
المراجع

ِ
الس ِجستاني .د . .من سبي داود .بيرو  :المكتبة
سبو داود ،مليمان ب األشعث ب إمحاق ّ

العصرية.
سبو حيان ،نحمد ب يومف األندلسي .2000 .البحر المحيط في التفسير .بيرو  :داد الفكر.
سحمد ب نحمد ب حنبل .1003 .المسند .بيرو  :نؤمسة الرمالة.
اب تيمية ،سحمد ب عبد الحليم ب عبد السالم .د . .الصادم المسلو على شاتم الرمو  .السعودية:
الحرس الوطني السعودي.
اب الجزدي ،نحمد ب نحمد .د . .النشر في الرراءا العشر ،بيرو  :داد الكتاب العلمية.
اب عاشود ،نحمد الطاهر ب نحمد .3937 .التحرير والتنوير .تونس :الداد التونسية للنشر.
اب عطية ،عبد الحق ب غالب 3711 .ه .المحرد الوجيز في تفسير الكتاب العزيز .بيرو  :داد الكتب
العلمية.
اب عبد المؤن  ،عبد الله .1007 .الكنز في الرراءا العشر .الراهر  :نكتبة الثرافة الدينية.
اب فادس ،سحمد .3949 .نعجم نراييس اللغة .د .م :داد الفكر.
اب الفحام ،عبد الرحم  .1004 .نفرد يعروب ،الرياض :سضواء السلف.
اب الناظم ،سحمد ب نحمد ب الجزدي .1005 .شرح طيبة النشر .طنطا :داد الصحابة للتراث.
اب لالويه ،الحسي ب سحمد .د . .نختصر في شواذ الررآن .الراهر  :نكتبة المتنبي.
اب
اب
اب
اب

ناجه ،نحمد ب يزيد الرزويني .د . .من اب ناجه .الراهر  :داد إحياء الكتب العربية.
ننظود ،نحمد ب نكرم 3737 .ه  .لسان العرب .بيرو  :داد فادد.
النيسابودى .3933 .دنشق :نجمع اللغة العربية.
ِنهران ،سحمد ب الحسي
ّ
الريم ،نحمد ب سبي بكر .3991 .ندادج السالكي بي نناز إياك نعبد وإياك نستعي  .بيرو  :داد

الكتاب العربي.
األلومي ،شهاب الدي نحمود ب عبد الله 3735 .ه .دوح المعاني في تفسير الررآن العظيم والسبع
المثاني .بيرو  :داد الكتب العلمية.
األهوازي ،الحس ب علي3714 .ه  .نفرد اب نحيص المكي .نجلة األحمدية .العدد.11 :
البالنبودي ،معيد سحمد ب نحمد يومف .د . .العون الكبير شرح الفوز الكبير في سفو التَّفسير.
الهند :المكتبة الوحيدية بديوبند.
البغوي ،الحسي ب نسعود .3994 .نعالم التنزيل في تفسير الررآن .د .م :داد طيبة للنشر والتوزيع.
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البنا الدنياطي ،سحمد ب نحمد .1001 .إتحاف فضالء البشر في الرراءا األدبعة عشر .بيرو  :داد
الكتب العلمية.
البيضاوي ،نافر الدي سبو معيد عبد الله ب عمر3733 .ه .سنواد التنزيل وسمراد التأويل ،بيرو  :داد
إحياء التراث العربي.
الثعلبي ،سحمد .1001 .الكشف والبيان ع تفسير الررآن .بيرو  :داد إحياء التراث العربي.
الجرجاني ،علي ب نحمد ب علي الزي الشريف .3931 .التعريفا  ،بيرو  :داد الكتب العلمية.
الحاكم ،نحمد ب عبد الله .3990 .المستددك على الصحيحي  .بيرو  :داد الكتب العلمية.
الحربي ،عبد العزيز ب علي .1031 .توجيه نشكل الرراءا العشرية .بيرو  :داد اب حزم.
الداني ،عثمان ب معيد ب عثمان ب عمر سبو عمرو .3937 .التيسير في الرراءا السبع .بيرو  :داد
الكتاب العربي.
الرازي ،نحمد ب عمر ب الحس  3710 .ه  .نفاتيح الغيب .بيرو  :داد إحياء التراث العربي.
الزجاجي ،عبد الرحم ب إمحاق .3931 .اشتراق سمماء الله .د .م :نؤمسة الرمالة.
الشنريطي ،نحمد األني  .3937 .ننهج ودداما يآيا األمماء والصفا  .الكويت :الداد السلفية.
الشوكاني ،نحمد ب علي ب نحمد ب عبد الله 3737 .ه  .فتح الردير .دنشق  :داد اب كثير.
المكتبة العصريَّة.
فتح البيان في نرافد الررآن .بَيرو َ :
فديق لان ،سبو الطيب نحمدُ .3991 .

الطبراني ،مليمان ب سحمد .3997 .المعجم الكبير .الراهر  :نكتبة اب تيمية .الطبري ،نحمد ب جرير.
 .1003جانع البيان ع تأويل آي الررآن .الراهر  :داد هجر.
الطيبي ،شرف الدي الحسي ب عبد الله .1031 .فتوح الغيب في الكشف ع قناع الريب .جائز دبي
الدولية للررآن الكريم.
الفيروزآبادى ،نجد الدي سبو طاهر نحمد ب يعروب .1005 .الرانوس المحيط .بيرو  :نؤمسة الرمالة.
الراضي ،عبد الفتاح ب عبد الغني ب نحمد .د . .البدود الزاهر في الرراءا العشر المتواتر ن طريري
الشاطبية والدُّد  .بيرو  :داد الكتاب العربي .الراممي ،جما الدي  3733 .ه  .نحام التأويل.
بيرو  :داد الكتب العلمية.
الرباقبي ،شمس الدي نحمد ب لليل .1001 .إيضاح الرنوز ونفتاح الكنوز في الرراءا األدبع عشر .
َعمان :داد عماد.
الررطبي ،سبو عبد الله نحمد ب سحمد .3917 .الجانع ألحكام الررآن .الراهر  :داد الكتب المصرية.
الكرناني ،نحمد ب سبي نصر .د . .شواذ الرراءا  .بيرو  :نؤمسة البالغ.
المجيدي ،عبدالسالم ب نربل .1003 .ف التوجيه عند المفسري  .نجلة جانعة الررآن الكريم والعلوم
اإلمالنية ،العدد.31
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. عالم الكتب: م. د. نعجم اللغة العربية المعافر.1003 . سحمد،نختاد عمر
. داد إحياء التراث العربي:  بيرو. فحيح نسلم. . د.نسلم ب الحجاج الرشيري النيسابودي
. المكتبة العصرية:  بيرو، نختاد الصحاح.3999 . سبو عبد الله نحمد ب سبي بكر ب عبد الرادد،الرازي
. داد الكتاب العربي:  بيرو. الكشاف ع حرائق غوانض التنزيل.  ه3704 . نحمود،الزنخشري
. داد الكلم الطيب:  بيرو. ندادك التنزيل وحرائق التأويل.3993 . عبد الله ب سحمد،النسفي
 داد:  بيرو. شرح طيبة النشر في الرراءا العشر.  ه3717 . نحمد ب نحمد سبو الرامم،الن َُّويري
.الكتب العلمية
 تفسير حدائق الروح والريحان في دوابي علوم.1003 . نحمد األني ب عبد الله األدني العلوي،الهردي
.  داد طوق النجا: بيرو،الررآن
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إنكار
 نجلة الدداما اإلمالنية العالمية ل تكون نسؤولة ع سي: الرناطر.ايآداء الوادد في هذه المرالة هي آداء المؤلف
.لساد سو ضرد سو نسؤولية سلرى بسبب امتخدام نضمون هذه المرالة
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