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 شروط النشر يف الة

  
ستوعبات قاء بمعامل تأثیر المجلة تمھیًدا لدخول قاعدة بیانات المـھا إلى اإلرتـء ھیئتاـحریر المجلة وأعضـدف رئاسة تـتھ      

یة، ـمة المعرفالعلمیة والعالمیة، وطبقًا لھذا تنشر مجلة جامعة األنبار للغات واآلداب البحوث التي تتسم بالرصانة العلمیة والقی
                  دناه:ألمدرجة في  عن سالمة اللغة ودقة التوثیق بما یوافق شروطھا افضًال 

 التسلیم :      
 راجعة إلى ھذه المجلة عبر نظـــــــــام ـبات المـحرر وطلـعارات قرار المـیعھا بما في ذلك اشـال المراسالت جمـیم ارس        

E-JOURNL PLUES ) (  : وعبر الرابطhttps://www.aujll.uoanbar.edu.iq/ نظام ـفًقا للحوث وـبل البـ، وتق 
 ة ـافـص بمسـتابة النـب كــ، ویج   APAالمي ـتوثیق العـام الـماد على نظـ) ، وباالعت LaTeXو  Wordكتابة البحوث  ( 

 نقطة. 12مزدوجة ، في عمود مزدوج باستعمال كتابة من 
 

 التحضیر :
 ) لكتابة المقالة.  (Word softwareیستعمل برنامج الورد 
) ویجب أن یكون النص بتنسیق   (Word softwareن یتم حفظ الملف بالتنسیق األصلي لبرنامج الوورد (من المھم أ      

 وعلى  قالة.ـبدالھا عند معالجة المـواست سیقـتم إزالة معظم رموز التنـست  اجعل تنسیق النص بسیًطا قدر اإلمكان.  عمودین.
ً تعمل وجھـومع ذلك ، یس  ل الكلمات.ـبریر النص أو لوصـعمل خیارات برنامج الوورد لتـوص ، ال تستـوجھ الخص  ا عریًضا ـ
 بكة ــش تعمالسفابكة جدول ، ـتعمل  شـداول ، إذا كنت تسـعات وما إلى ذلك. عند إعداد الجـفضة ومرتفـطوًطا منخـومائًال وخ

 ولیس المسافات،المات الجدولة ،ع لفاستعماإذا لم یتم استعمال شبكة ،  كل جدول فردي ولیس شبكة لكل صف.واحدة فقط ل
 ویجب إعداد النص اإللكتروني بطریقة تشبھ إلى حد بعید المخطوطات التقلیدیة. لمحاذاة األعمدة. 

 
 المالحق

حق واحد ، فیجب تحدیدھا على أنھاـناك أكثر من ملـالخ إذا كان ھ            A  ،B           عادالت في ـیغ والمـیجب إعطاء الص
ترقیًما منفصالً المالحق  : Eq.   وھكذا.  وبالمثل 1) ، وما إلى ذلك ؛  في ملحق الحق ، مكافئ.  (ب 2) ، مكافئ.  (أ 1(أ (

، إلخ 1؛  الشكل أ  1-بالنسبة للجداول واألشكال: الجدول أ  . 

 معلومات صفحة العنوان األساسیة
وتجنب االختصارات والصیغ أنظمة استرجاع المعلومات.غالًبا ما تستعمل العنوانات في   موجز وغني بالمعلومات.العنوان:   

قدر اإلمكان.   
: یرجى اإلشارة بوضوح إلى االسم (األسماء) المحدد واسم (أسماء) العائلة لكلأسماء المؤلفین وعناوین انتسابھم الوظیفي   

نامج النصي الخاص بك .و یمكنك إضافة اسمك بین قوسین في البر مؤلف والتأكد من دقة كتابة األسماء جمیعھا .   

ر مباشرة حدد االنتماءات جمیعھا بحرف مرتفع صغی  قدم عناوین انتساب المؤلفین (حیث تم العمل الفعلي) أسفل األسماء:  
ان أدخل العنوان البریدي الكامل لكل جھة انتساب ، بما في ذلك اسم الدولة وعنو  بعد اسم المؤلف وأمام العنوان المناسب.

كتروني لكل مؤلف ، إذا كان متاًحا.البرید اإلل  
ضمن تت حكیم والنشر ، وأیًضا بعد النشر.حدد بوضوح من سیتعامل مع المراسالت في جمیع مراحل التالمؤلف المراسل: 

تروني ـقدیم عنوان البرید اإللكـتأكد من ت  جیة والمواد.ـسارات مستقبلیة حول المنھـھذه المسؤولیة اإلجابة على أي استف  
تفاصیل االتصال یتم تحدیثھا من قبل المؤلف المقابل. وأن  

 عــنوان االنتـساب: تسـتعمل األرقـام العربـیة العـالیة لمثل ھذه الحـواشي السـفلیة. .مثال، اسم الم�لف1*، اسم الم�لف2  . 
 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الملخص

 ) كلمة.250-150ن معلوماتھا متطابقة في المعنى، عدد الكلمات في كل ملخص (: الملخصات باللغتین العربیة واإلنجلیزیة تكوالملخص

 یحة في الفقرات؛ ألنــرقیم الصحـة مع مراعاة عالمات التـات بحیث تكون لغة صحیحة ودقیقـب التأكد من صیاغة اللغة للملخصـكما یج 

 د المحدد لھا.ضعف الصیاغة اللغویة للملخصات یؤثر على قبول نشر األبحاث في الموع 

ومسافة النھایة:  cm 1.5ومسافة بادئة  10.5حجم الخط:  Simplified Arabic(نوع الخط:  تنسیق الملخص:
1.5cm الفرعیة اآلتیة:). ویجب أن یحتوي الملخص على العنوانات  

   األھداف:

 المنھجیة: 

 النتائج:

 الخالصة: 

 5كلمات، الحد األقصى  3مفصولة بفواصل، الحد األدنى  دالةالكلمات الالكلمـات الدالـة: كلمة، كلمة، كلمة. (
 )كلمات

 الكلمات الدالة (كلمات افتتاحیة)
أسالیبھا مطلوب مصطلحات أو كلمات رئیسة ، بحد أقصى ثماني كلمات مفتاحیة تشیر إلى المحتویات الخاصة للنشر ولیس إلى  

 یحتفظ المحرر بالحق في تغییر الكلمات الرئیسیة.

 )15حجم الخط: Simplified Arabicنوع الخط:   - (تنسیق عنوان البحثیة ـة العربـث باللغــوان البحــعة أو لصق عناــطب

 متن البحث:
 Times Newنوع الخط: (اللغة اإلنجلیزیة  ).12حجم الخط:  Simplified Arabic(اللغة العربیة نوع الخط: تنسیق العنوان 

Roman  :10حجم الخط(. 
استعمل ھذا التنسیق لطباعة الفقرات داخل العنوانات. توثیق المرجع آخر الفقرة (باالسم األخیر للمؤلف، السنة) فقرة:تنسیق ال

(اللغة  .12وحجم الخط:  Simplified Arabicاللغة العربیة: نوع الخط: (. (Last Name, Year)لیزیة ـع لغة انجـق مرجـتوثی
 .للفقرة) 0.5ومسافة بادئة  10وحجم الخط:  Times New Romanنوع الخط: اإلنجلیزیة 

 الرسوم التوضیحیة

 نقاط عامة -

 تأكد من استعمال حروف وأحجام موحدة لعملك في الرسوم التوضیحیة. 

 قم بتضمین الخطوط المستعملة إذا كان التطبیق یوفر ھذا الخیار. 

أو استعمال  Symbolأو  Times New Romanأو  Courierأو  Arialیحیة: ـوط االتیة في الرسوم التوضـدف الخطـاستھ 
 الخطوط التي تبدو متشابھة.

 قم بترقیم الرسوم التوضیحیة وفقًا لتسلسلھا في النص. 

 استعمال اصطالح تسمیة منطقي لملفات الرسوم التوضیحیة.

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 قدم تعلیقًا على الرسوم التوضیحیة بشكل منفصل. 
 حدد حجم الرسوم التوضیحیة بالقرب من األبعاد المطلوبة لإلصدار المنشور. 

 أرسل كل رسم توضیحي كملف منفصل.
 نقطة في البوصة. ٣٠٠ور الفوتوغرافیة الملونة أو الرمادیة (األلوان النصفیة)، احتفظ بھا بحد أدنى الص

تركیبة خط    نقطة في البوصة. 1000احتفظ بحد أدنى  ، (JPEGأو ) TIFFرسومات خطیة نقطیة (بیكسل أبیض وأسود خالص)  
 نقطة في البوصة. 500احتفظ بحد أدنى  ،(JPEGأو ) TIFFنقطي / نصف نغمة (ألوان أو تدرج رمادي) 

 الرجاء تجنب ما یأتي :  
تحتوي ھذه عادةً على عدد قلیل من البكسل ومجموعة محدودة من األلوان   ) WPGو  PICTو  BMPو  GIFملفات اإلمداد (مثل  
 ؛
 توفیر الملفات منخفضة الدقة للغایة ؛ 

 إرسال رسومات كبیرة بشكل غیر متناسب مع المحتوى
 الشكل التوضیحي -

یجب أن یشتمل التعلیق   والتعلیقات منفصلة عن بعضھا وال تتعلق بشكل واحد فقط.  تأكد من أن كل رسم توضیحي یحتوي على تعلیق. 
ى ولكن ـیحیة بحد أدنــاحتفظ بالنص في الرسوم التوض  م التوضیحي.ـعلى عنوان موجز (ولیس على الشكل نفسھ) ویكون وصفًا للرس

 المستعملة.میع الرموز واالختصارات اشرح ج
 

 الرسوم التوضیحیة - 

ود واحد ــلیل األشكال بشكل عام إلى عرض عمــیتم تق  فات المجلة الخاصة بعرض األعمدة.ـحدد حجم الرسوم التوضیحیة وفقًا لمواص
یجب أن یحضر كل رسم توضیحي ٠  ة.أرسل كل رسم توضیحي بالحجم النھائي الذي ترید أن یظھر بھ في المجل  سم) أو أصغر. 8.8(

د من أن ــتأك•   یحیة التي تحتوي على محاور صغیرة ذات تسمیات كبیرة الحجم.ــدیم الرسوم التوضــنب تقــتج•   .٪100لالستنساخ 
كل سیئ.ـة بشـنقط 0.5أوزان الخط التي تقل عن   سوف تتراكم  ور.ـنقطة أو أكثر في الحجم النھائي المنش 0.5أوزان الخط ستكون   

 الجداول  -
یجب أن تحمل الجداول أرقاًما متتالیة.  الرجاء إضافة العنوانات مباشرة فوق الجداول   

االستشھاد المصادر   

برنامج إدارة المراجع   

  Mendeley او  Endnote plugin. :استعمال ملحقات االقتباس من أنماط المنتجات، مثل 

 قائمة المصادر والمراجع
عربیة وأخرى باللغة ـادر باللغة الـعمل الباحث مصـائی�ا، وإذا استـحث مرتبة ترتیًبا ھجـة مھمة : قائمة المراجع في نھایة البمالحظ     

ّ تین العربیـتان بالمراجع باللُّغـُب أن تُرفَق في نھایتھ قائمـزیة فیجـاإلنجلی  وفر مراجع باللغة اإلنجلیزیةـجلیزیّة وفي حال عدم تـة ثم اإلنـ
 تترجم المراجع العربیة وتضاف في نھایة البحث.

 Simplified(اللغة العربیة: نوع الخط  ABAفي التوثیق. دلیل المؤلف یوضح آلیة التوثیق في نظام ال  ABAالمجلة تعتمد نظام ال 
Arabic :10.5حجم الخط( 

 أمثلة:

 :الكتب

 عارف.). مصر: دار الم1(ط مصادر الشعر الجاھلي.). 1955األسد، ن. (

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 :مقالة أو فصل في كتاب

-174، (ص منطقة الریاض دراسة تاریخیة وجغرافیة واجتماعیة فية في منطقة الریاض. الجفاف وأبعاده البیئی). 1998الخلف، ع. (
 ). الریاض: إمارة منطقة الریاض.278

 توثیق المجلة

 .33-24)، 2( 2، مجلة الدبلوماسي األردني). اإلصالح السیاسي المعنى والمفھوم. 2011مشاقبة، أ. (

 :ورقة علمیة من مؤتمر

المؤتمر العربي األول الرؤیة التعلیم العالي والبحث العلمي في تحقیق تنمیة اقتصادیة واجتماعیة مستدیمة. ). دور 2011مزریق،ع. (
 آذار، جامعة الیرموك، إربد. -2011 المستقبلیة للنھوض بالبحث العلمي في الوطن العربي،

 :الرسائل الجامعیة

رسالة ماجستیر غیر ، في محافظة الكرك من وجھة نظر المعلمات روضةالمشكالت السلوكیة السائدة لدى طفل ال). 2014السبتین، أ. (
 .األردن، جامعة مؤتة، منشورة

 یجب كتابة المراجع بالشكل االتیة:

. یكتب مع مؤلف واحد1  

اشر.لنتضمین (إن وجد): االسم األخیر للمؤلفین واالسم األول ؛  سنة النشر؛  لقب؛  طبعة (إن لم تكن األولى) ؛  مكان النشر وا   

أمثلة   

. الالفقاریات: دراسة استقصائیة للحفظ النوعي. نیویورك.  مطبعة جامعة أكسفورد.١٩٨٨نیو.ت. ار.    

. الفقاریات المیاه العذبة في الوالیات المتحدة. الطبعة الثانیة. نیویورك. جون ولي وسونس.١٩٧١بیناك، ار. دبلیو.   

. كتب مع مؤلفین أو أكثر2  
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. الكتب اإللكترونیة3  

لھا من موقع مكتبة بالنسبة للكتب المطبوعة، انظر األمثلة أعاله. بالنسبة للكتب التي تمت قراءتھا أو تنزی یجب تقدیم نفس المعلومات 
 أو مواقع لبیع الكتب، یجب إضافة المعلومات التي تفید بأنھ كتاب إلكتروني في نھایة المرجع. مثال:

 طبعة جامعة أكسفورد.  الكتاب االلیكتروني.. نموذج لھیكلة المعادلة. نیویورك: م٢٠١٢بون، ان. كي و كیو، اس. 
 

تتوفر أحیاًنا بعض الكتب التي انتھت صالحیة حقوق النشر الخاصة بھا مجاًنا على اإلنترنت (وھي في الملك العام.).  في ھذه الحاالت 
 خ تنزیل / قراءة الكتاب.ـ، تاریولك ـ(أو الرابط الذي قدمھ الناشر وتاریخ وص (.... // :httpالكامل  URL، یجب علیك إضافة عنوان 

 . فصول الكتاب4
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سماء) األخیر واالسم (األسماء) األول لمؤلف (مؤلفي) فصل الكتاب.  سنة النشر.  عنوان فصل من تضمین (إن وجد): االسم (األ

: ش).  مكان 1الكتاب.  في االسم األول والعائلة للمحررین والمحرر (المحررون) بین قوسین. عنوان الكتاب. الطبعة (إن لم یكن 
 النشر: الناشر ، أرقام صفحات الفصل.

مثال:   

یا كرانت ام (ادس)، موسوعة التكنولوج -. الكلوروكربونات وكلورو ھیدروكربونات.في: كروسجویتز و ھو١٩٩٣ي. اي. مرتنس، ج
.٥٠-٤٠الكیمیائیة. نیویورك. جون ولي و سونس،   

. مقاالت المجالت5   

لمجلة النشر. عنوان المقال. اسم ا تضمین (إن وجد): اسم العائلة والحرف األول من االسم (األسماء) األول للمؤلف (المؤلفین).  سنة 
 المجلد (العدد): أرقام صفحات المقالة. مثال: 

. دراسة عن الخصائص البصریة للبلورات النانویة بالمغنیسیوم المشبع بالزنك، كثافة العملیات. ٢٠١٥شاشانك شارما، رافي شارما. 
 ١٣٠-١٢٠) ١(٢علوم. جي. 

. مقاالت المجالت اإللكترونیة6  

DOI .DOI تم تضمین نفس المعلومات لمقاالت المجالت (انظر المثال أعاله) ورقم   

 (معرف الكائن الرقمي) لتعریف كائن بشكل فرید مثل مقالة إلكترونیة. أرقام دائمة ، مما یجعل من . 

.URL السھل تحدید موقع المقاالت حتى إذا تم تغییر عنوان للمقالة الـ    

ین ـقالة یتم تعـن رقمي للمـرین.  اذا لم یكن ھناك كاىـلة من قبل كبار الناشب معرفة الكائن الرقمي للمقاـفیج U ارقام المقالة وفي بعض
 الحاالت تاریخ الوصول للموقع (بشكل أساسي المقاالت المتوفرة مجانًا على اإلنترنت). مثال: 

ة، تربـواء والـوث الماء والھـند. تلـنة كوتاك ، الھـیودة المیاه في مدـیدرولوجیا وتقییم جــ. الھ٢٠٠٣داس، جي. و اجاریا، بي، سي. 
.١٠٢٦١٩٣٥١٤٨٧٥/ ا.  ١٠٢٣. ١٠. دوى:١٧٥-١٦٣: ١٥٠  

. الرسائل الجامعیة واألطروحات7 .  

قم بتضمین معلومات حول الجامعة التي تخرجت منھا والمسمى الوظیفي للدرجة العلمیة.مثال:    

معة بغداد، لوم، جاـیئي لمنطقة بغداد. أطروحة دكتوراه. قسم الجیولوجیا، كلیة العــي الب. التقییم الھیدروجیولوج٢٠١٢علي ، س.م.  
 العراق.

. أوراق وقائع المؤتمرات والندوات8   

ة ــمدیننة وـندوات في مختارات تسمى الوقائع. یجب إدراج عنوان وسـیتم نشر المحاضرات / العروض التقدیمیة في المؤتمرات وال 
ول ـفصكانت معروفة. تضمین المساھمات الفردیة في وقائع المؤتمر، إذا نشرت في مجملھا (ولیس مجردة فقط) تعامل كالمؤتمر إذا 

 في الكتب. مثال:

یئة ـ. دراسة مقارنة لصافي اإلنتاجیة األولیة للغابات الجافة النفضیة والمراعي في فاراناسي. ندوة حول الب١٩٧٢میشرا ار.  
 .٢٩٣-٢٧٨ز على اإلنتاج العضوي. معھد البیئة االستوائیة، جامعة جورجیا:االستوائیة مع التركی

 . مالحظة مھمة :  یجب ترجمة المصادر والمراجع إلى اللغة اإلنكلیزیة
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  �سم هللا الرحمن الرحيم�سم هللا الرحمن الرحيم

  �لمة �يئة التحر�ر:�لمة �يئة التحر�ر:
  

المعرفة كنز اإلنسانیة ومفتاح الثقافة وسعادة الشعوب ، والبحث العلمي ھو المعرفة كنز اإلنسانیة ومفتاح الثقافة وسعادة الشعوب ، والبحث العلمي ھو                   
داب الوسیلة التي تُنمي داب الوسیلة التي تُنمي بدایة المعرفة فلسفة وفكًرا تاریًخا وثقافة ، وتعد اللغات واآلبدایة المعرفة فلسفة وفكًرا تاریًخا وثقافة ، وتعد اللغات واآل

المھارات عبر اإلحاطة واإلدراك والفھم ، مما تسھم في نقل المعرفة عبر المھارات عبر اإلحاطة واإلدراك والفھم ، مما تسھم في نقل المعرفة عبر 
األجیال، فضال عن  بناء اإلنسان ، وصناعة المستقبل  ، ولقد آثرنا أن نعتمد منھج األجیال، فضال عن  بناء اإلنسان ، وصناعة المستقبل  ، ولقد آثرنا أن نعتمد منھج 
تنوع الموضوعات في اللغات جمیعھا،  وأن نستقطب الباحثین من خارج العراق تنوع الموضوعات في اللغات جمیعھا،  وأن نستقطب الباحثین من خارج العراق 

حافًال ببحوث خضعت للتقویم والتحكیم العلمیین الدقیقین، حافًال ببحوث خضعت للتقویم والتحكیم العلمیین الدقیقین،   وداخلھ ، فجاء العددوداخلھ ، فجاء العدد
وبتحكیم دولي ومحلي. ونحسب أنھا ستسھم إسھاًما فاعًال في تعمیق الفكر العلمي، وبتحكیم دولي ومحلي. ونحسب أنھا ستسھم إسھاًما فاعًال في تعمیق الفكر العلمي، 
وتأصیل مناھج البحث لدى الدارسین، وھذا الجھد الكبیر ھو ثمرة من ثمرات ھیئة وتأصیل مناھج البحث لدى الدارسین، وھذا الجھد الكبیر ھو ثمرة من ثمرات ھیئة 

  إصداره.إصداره.  وو  التحریر وعملھا الدؤوب إلكمال ھذا العددالتحریر وعملھا الدؤوب إلكمال ھذا العدد
  

 �سس تحر�ر ا��لة س تحر�ر ا��لة رئ�رئ�

 
 
 ر
 

من المستند أو استخدام ھذه المساحة للتأكید على نقطة أساسیة. لوضع  یرررر
تمربع النص ھذا في أي مكان بالصفحة، فقط 

 بسحبھ.] 
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The Effect of the Context Indication on some Verses Designated by their Topics 
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Dept. of Arabic/College of Education for Women/University of Anbar 

Abstract 
This research aims to highlight the significance of knowing the context 
surrounding the Qur’anic expression or sentence. It also aims to clarify the 
effect of the context indication on the verses designated by their topics, and 
find out the relationship between the topic of the verse and the indication of 
the context in which it was mentioned. To achieve these objectives, the 
research followed the analytical approach of the verses. This necessitates 
dividing the context into two parts: the first is the linguistic context (the 
context of the discourse) and the second is the real context, (the context of the 
event). The most important findings of the research are the following: There is 
a clear cut relationship between the topic of the verse and its linguistic or real 
context.  

- Not knowing the context of the verse in its two types leads to errors in 
understanding and analysing the verses. As a result, it is necessary to 
comprehend the reasons for the revelation, as well as the replacing and the 
abrogated verses. 

Keywords: context, verse, indication, relationship, topic 
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 :المل�ص
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 المقدمة:

�سم هللا والصالة والسالم على نب�ه الحب�ب 
 خلق هللا وخاتم األنب�اء والمرسل�ن المص�فى خ�ر

 و�عد:

فقد ح�ي الس�اق �عنا�ة �ث�ر من علماء اللغة    
والداللة ونال اهتمام الدارس�ن. وتكمن أهم�ة هذا 
ال�حث من ب�ن المؤلفات الع��مة لعلماء ��ار في 
أّنه یتناول تأث�ر داللة الس�اق على اآل�ة، وعالقة 

تناول هذا ال�حث م�حثًا هذه الداللة بلقب اآل�ة.  فقد 
من م�احث الدراسة الدالل�ة في دراسة اآل�ات ذوات 

آل�ات ها �عض ااأللقاب وهو الس�اق، ح�ث تت�عنا ف�
التي �ان لمعرفة س�اقها اللغو� أو الحالي تأث�ر 
واضح في دراسة هذه اآل�ات أو تحل�لها لغو�ًا، 
و�ذلك تقد�م الفتاو� الشر��ة المستوحاة من اآل�ة، 

قد اقتضت �ب�عة ال�حث أن �قسم إلى م�لب�ن: و 
الم�لب األول وهو الس�اق اللغو� ( س�اق المقال )، 
وذ�ر �عض اآل�ات ذوات األلقاب، وذ�ر س�اقها 
اللغو� وعالقته بلقب اآل�ة، والم�لب الثاني وهو 
الس�اق الحالي (س�اق المقام )، وذ�رت ��ه أ�ضًا 

ل من سبب �عض اآل�ات ذوات األلقاب، وعالقة �
النزول ومناس�ة اآل�ة، و زمن وم�ان نزولها، أو 
الناسخ والمنسوخ ف�ها بلقب اآل�ة.   ثم ُختم ال�حث 
�خاتمة أثبتنا ف�ها أهم النتائج التي توصلت إل�ها 

  الدراسة.

وقد �انت الدراسة إنتقائ�ة سارت وفق المنهج  
التحل�لي فال �م�ن اإلحا�ة �جم�ع هذه اآل�ات في 

 ذا لذا تم إخت�ار مجموعة من هذه اآل�ات.�حث �ه

 :التمه�د

 التعر�� �اآل�ات ذوات األلقاب:   

اآل�ة في اللغة: لها عدة معاٍن، فقد ذهب ابن من�ور 
إلى أّنها تعني العالمة، أو�ة، �فتح الواو، " ابن 

 ، مادة: أ�ا.14/64هـ، 1414من�ور، 

 وذ�ر الجوهر�: أّنها جماعة الحروف، " الجوهر�، 
، مادة: أ�ا ".    2267-6/2275م، 1987هـ، 1407

واآل�ة في اللغة لها ثالثة معان، أحدهما جماعة 
الحروف، وثان�ها: العجب، وثالثها: العالمة.وفي 
االص�الح عّرفها الشر�� الجرجاني �أـّنها: " �ائفة 
من القرآن یتصل �عضها ب�عض إلى اّنق�اعها، 

هـ، 1403، �و�لة �انت أم قص�رة، " الجرجاني
م.   فاآل�ات القرآن�ة هي رسائل من 1403-1983

هللا تعالى تدّل على ما یراد بها من أمر أو نهي أو 
قصة لألمم السا�قة للّنصح واإلرشاد، " الصحار�، 

.  واآل�ات ذوات األلقاب 2/125م، 1999-هـ1420
آ�ة أحصاها  223هي: آ�ات وضع لها لقب وعددها 

ا�ه (أسماء القرآن وأسماء الد�تور آدم �م�ا في �ت
سوره وآ�اته )وهذا اللقب إّما أْن ��ون بلف� من 

-183األلفا� الواردة، �آ�ة الص�ام، " سورة ال�قرة، 
أو أْن    ". 1"، وآ�ة األنفال، " سورة األنفال،  184

��ون �حسب المعنى الوارد في اآل�ة �ما في آ�ة 
  نئ مئ زئ ُّ األخالق، وهي قوله تعالى: 

 .١٩٩األعراف:  َّ زب رب يئ ىئ

فقد نقل اآللوسي قول �عض العلماء: " أّنه ل�س في  
القرآن الكر�م آ�ة أجمع لم�ارم األخالق من هذه اآل�ة 

".  وقد تكون 5/173هـ، 1415"، " اآللوسي، 
التسم�ة �االعتماد على مناس�اتها أو زمان وم�ان 
نزولها، وهذا قل�ل �ما في آ�ة الص��، " سورة 

"؛ ألّن هذه اآل�ة من أهم موضوعات  1�ة النساء اآل
السورة وجدیرة �أْن تسمى بها اآل�ة.  �ما قد تمسى 
اآل�ة �اسم سورة أخر� �آ�ة التحر�م، " الراز� 

"، وهي اآل�ة الثالثة والعشرون  10/21 -هـ 1420
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في سورة النساء، لكّنها تتوفق مع اسم سورة التحر�م " 
 .136-135م، 2009 -هـ 1430آدم �م�ا، " 

 وهذه اآل�ات هي مدار دراستنا.   
 :الس�اق

الس�اق لغة: " الس�ن والواو والقاف أصل واحد وهو 
).وهو من السوق، 117\3ابن فارس, (حدود الشيء "

نقول سقناهم سوقًا، والمرُء سَشّ�َقُه القدر، أ�: �سوقه 
إلى ما ُقدَّر عل�ه، ونقول: سوقته أمر� أ�: ملكته 

، 1/490التا�ع( الصاحب بن ��اد إّ�اه والمنساق: 
مادة: سوق). " �قال: ساق فالن �سوق سوقًا شدیدًا: 

 ، مادة: سوق).2/151إذا نزع للموت" (المدیني, 

" و�قال: ولدت فالنة ثالثة بن�ن على ساق واحد، 
أ�: �عضهم على أثر �عض "(الجوهر�, ، 

).وقد اختلف العلماء وال�احثون في الس�اق، 4/1499
ن قصر الس�اق على المقال دون الحال، فقد فمنهم م

أشار إل�ه الشافعي بهذا المعنى وهو الس�اق اللغو� 
إذا عقد �ا�ًا في رسالته أسماه �اب الصنف " یب�ن 

).وهذا ما نجده في 62س�اقه معناه "(الشافعي, 
تعر�� أحمد الفي الم��ر�، ح�ث عرفه: " ب�ان 

بلها وما �عدها الكلمة أو الجملة القرآن�ة منت�مة مع ق
).أما الرأ� الثاني وهو 14" (أحمد الفي الم��ر�، 

أنَّ داللة الس�اق تشمل المقال، أ�: الس�اق اللغو�، 
 والمقام، أ�: س�اق الحال.

وقد أشار إلى ذلك البالغ�ون ح�ث قالوا: لكل مقام   
).وقد عرفه سع�د الشهراني 2/10مقال(الم�داني, 

عوامل داخل�ة وخارج�ة �أّنه: " ما �ح�� �النص من 
لها أثر في فهمه من سابق أو الحق �ه أو حال 
المخاِ�ب أو المخاَ�ب أو نوع الس�اق، والغرض 
الذ� س�ق له، والجو الذ� نزل �ه". (الشهراني 

).  ومن العلماء من فرق ب�ن الس�اق 29م 2008
وداللة الحال، وجعل الس�اق خاصًا �الكالم، ولكّنهم 

ع الس�اق وداللة الحال هو ما �جعل بّ�نوا أّن اجتما
م 1957الداللة تتب�ن �صورة �املة. (الزر�شي 

 ).30 2000، السعد� 111، 3/110

 :أنواع الس�اق

 :  وهو السّ�اق واللحاق في النص.س�اق المقال-1
: وهي العوامل الخارج�ة التي تح�� س�اق الحال-2

 ).65 2008�النص (الم��ر� 
مهم في الوصول إلى التفس�ر وللّس�اق بنو��ه أثر    

الصح�ح لآل�ة القرآن�ة، ول�س التفس�ر فحسب و�ّنما 
تعتمد عل�ه �ل الدراسات اللغو�ة للقرآن الكر�م، أو 
أ� نص، فهو المع�ن األول للوصول إلى التعق�د 
النحو� و��ان اإلعراب الصح�ح للتراك�ب، فكل 
صاحب علم ال �ست��ع االستغناء عن الّس�اق في 

ه للنصوص والنص القرآني في مقدمة هذه دراست
النصوص، لذا سنأخذ مثاًال من اآل�ات ذوات األلقاب 
لب�ان أهم�ة الّس�اق اللغو� والحالي في وضوح 

 دالالتها.

 :داللة الس�اق اللغو� (س�اق المقال)-1
 ىه مه جه ين  ُّ قوله تعالى في آ�ة الشور�:  
 يي ىي  خيمي حي جي يه
 ّٰ  ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ
 .١٥٩آل عمران: َّ رب يئ ىئ نئ زئمئ رئ
اللف� معناه: الغل��، أ�: غل�� القلب وغل��    

 ).7/451ه 1414اللسان، (ابن من�ور 
ولكن المراد في هذه اآل�ة من لف� ( ف�ًا )، وهو 
غل�� اللسان، أ�: سيء الكالم، أ�: لو �نت سيء 
الكالم قاسي القلب عل�هم لذهبوا وتر�وك، وقد دّلنا 

هذا المعنى؛ ألّنه قال  س�اق اآل�ة اللغو� على
�عدها: غل�� القلب، فعندما ذ�ر غل�� القلب في 
الس�اق اللغو� نّبهنا إّن معنى ( اللف� ) هنا مقصور 
على غل�� الكالم، ولو أع�ى داللة غل�� القلب 
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واللسان لكان في الكالم تكرارًا ال فائدة منه، وهذا 
ینافي فصاحة و�الغة القرآن الكر�م. (الدمشقي 

 ).160م 2008، الم��ر� 413ه 1419
وقد استدل العلماء بهذه اآل�ة في وجوب مشاورة   

الحاكم لرع�ته، لذلك لقبوها �آ�ة الشور� �ما أ�لقوا 
من سورة  38هذا اللقب على آ�ة أخر� وهي اآل�ة 

  نن من زن رن مم ُّ الشور�: 
الشور�:  َّ مي زي ري ٰى ين ىن

�اسم  ، واآل�ة التي بّ�نها هي من �اب تسم�ة اآل�ة٣٨
 سورة أخر�.

 خئ  جئحئ يي  ُّ قوله تعالى في آ�ة ال�الق: 
 خت  حت جت هب مب حبخب جب هئ مئ
 جخ مح جح مج حج مث هت مت
 حض جض مص خص حص مس خس جسحس  مخ
 حف جف مغ جغ جعمع  مظ حط مض خض
 َّ مك لك  خك حك جك مق حق خفمف

 .٢٢٩ال�قرة: 
إّن القار� لآل�ة القرآن�ة �عتقد أّن ال�الق مرتان،  

أ�: ینحصر في �لقت�ن فق�، ولكن من خالل 
�اق اللغو� یتب�ن أّن المقصود في المرت�ن هو الس

ال�الق الذ� �م�ن الرجعة �عده، وذلك ألّنه ُذكر في 
الس�اق أّن ال�لقة الثالثة ال �جوز �عدها الرجعة إال 

 1995�عد الزواج برجل آخر. (الشن���ي 
1/104.( 

 حم جم هل مل خل حل  ُّ ح�ث قال تعالى:    
 ٰه مه جه هن خنمن حن  جن مم خم
 هبمت مب هئ  مئ هي مي خي حي جي
ال�قرة:  َّ مش هس مس هث مث هت
٢٣٠. 

فدّلنا الّس�اق اللغو� في آ�ة أخر� على ح�م   
شرعي �اد یوهم القار� غ�ر المتدبر، وقد لقبت هذه 

اآل�ة أ�ضًا �آ�ة الخلع، أما عن لقب آ�ة ال�الق فقد 
لقبت بذلك الحتوائها على الخبر الصر�ح على أّن 

ة �عده إّال ال�الق الثالث ال �جبره، وال �جوز الرجع
تزوجت الم�لقة بزوج آخر �مهر وعقد صح�ح. (آدم 

 ).302 2009�م�ا 
وال�الق في اللغة: من �لق وهي تدل على التخل�ة  

واإلرسال، ولهذا أ�لقت على �الق المرأة؛ ألن 
الرجل ��القها ��ون قد أخلى سب�لها. (الراز� 

 ).420-3م 1979
 زث رث يت  ىت  ُّ قوله تعالى في آ�ة الر�ا: 

ال�قرة:  َّ يق ىق يف ىف يث ىث مثنث

.  للّس�اق اللغو� في اآل�ة الكر�مة دور مهم في ٢٧٦
إبراز مناس�ة خاتمة اآل�ة لس�اقها، فاآل�ة في س�اق 
الحدیث عن المرابي الذ� یتعامل �الر�ا، ومن یتعامل 
�الر�ا ال یرضى �ما أع�اه هللا من المال، وال �قنع �ما 

�جعله ال ��تفي  ُقسم له من الرزق الحالل، فال�مع
�الكسب الم�اح ف�لجئ إلى أكل أموال الناس �ال�ا�ل 
من خالل الر�ا، وهذا جحود و�فران للنعمة، لذا 
ناسبته هذه الصفة، فهو آثم �آكل أموال الناس، لذا 
نجد العالقة واضحة ب�ن س�اق اآل�ة وخاتمتها بلف� 
اإلثم، �ما نّ�ه تعالى من خالل الخاتمة �أن هذا 

نسوب للكفار وال ینتمي للمسلم�ن (األندلسي الفعل م
، محمد بن عاشور التونسي 2/710ه 1420
1984 3/91-92.( 
 أثر الس�اق الحالي ( س�اق المقام ): -1

 زث رث يت ُّ قوله تعالى في آ�ة السعي: 
 مك لك اك يق ىق يف ىف  ىثيث نث مث
 من زن رن مم ام ىليل  مل يك ىك
 .١٥٨ال�قرة:  َّ ىن نن

ا والمروة هو �اهر اآل�ة یوحي أّن السعي ب�ن الصف 
من الم�احات ول�س من الواج�ات، وهذا مخالف لما 

٣٣ 
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ذ�رتُه �تب السنة، وهذا یدعونا إلى القول بوجود 
إش�ال في اآل�ة، ولكن ما �حل هذا اإلش�ال هو 
الرجوع إلى الّس�اق الحالي لآل�ة، فاآل�ة نزلت عندما 
كان األنصار یتحرجون ال�واف ب�ن الصفا والمروة؛ 

في الجاهل�ة �صلون لمناة، وهي أصنام  ألّنهم �انوا
كانوا �ضعونها أمام الك��ة، فعندما سألوا عن ذلك 
رسول هللا (صلى هللا عل�ه وسلم) نزلت آ�ة السعي 
لتز�ح عنهم هذا التحرج، ول�س لترفع عنهم وجوب 
السعي، فداللة المقام دلت على المعنى بدًال من 

ث�ر ، ابن �1/24ه 1415س�اق المقال (اآللوسي 
). ألن س�اق المقال 1/340ه 1419الدمشقي 

 لوحده �ش�ل على القار� فهم ح�م السعي منه.
 مي زي ري ٰى  ُّ قوله تعالى في آ�ة التهلكة: 

 حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني
 .١٩٥ال�قرة:  َّ خب

من �قرأ اآل�ة الكر�مة �قول أّن هللا تعالى في اآل�ة 
ن نهى عن القتال؛ ألّنه رو� أّن رجًال من المهاجر�

حمل على صف العدو فصاح �ه الناس: " ألقى ب�ده 
إلى التهلكة، فقال أبو أیوب األنصار�: " نحن أعلم 
بهذه اآل�ة، و�ّنما أنزلت ف�نا، صحبنا رسول هللا 
(صلى هللا عل�ه وسلم)، فنصرنا وشهدنا معه 
المشاهد، وآثرناه على أهال�نا وأموالنا وأوالدنا، فلّما 

ووضعت الحرب أوزارها  فشا اإلسالم و�ثر أهله
رجعنا إلى أهال�نا وأوالدنا وأموالنا نصلحها ون��م ف�ها، 
فكانت التهلكة اإلقامة في األهل والمال وترك الجهاد 

 ).1/119ه 1414"، (الز�لعي 
و�اإل�الع على س�اق المقام نست��ع القول أّن   

معنى التهلكة في اآل�ة هو اإلقامة على األموال 
الغزو أو المخا�رة �النفس، و�ذلك و�صالحها وترك 

ترك اإلنفاق في سب�ل هللا، فهو سبب الهالك أو 
اإلسراف في اإلنفاق ��سبب الفقر لنفسه و��اله، 

، ابن �ث�ر الدمشقي 1/2237ه 1407(الزمخشر� 
  ُّ ).قوله تعالى في آ�ة االستهزاء: 1/391ه 1419

 َّ مف خف حف  جف مغ جغ مع
 .١٥ال�قرة: 

هو أهم عنصر من عناصر  إّن معرفة المتكلم  
الحال، وهي تع�ن في معرفة الداللة المقصودة، 

 معوالمراد من األلفا� والنصوص، فقوله تعالى: " 
"، فاالستهزاء ال �جوز للذات اإلله�ة؛  مغ جغ

ألنه تعالى متعال عن القب�ح �ع�د عن السخر�ة، 
ومعنى االستهزاء هنا هو: إنزال الهوان وتحق�رهم، 

��ون منه الم�ر والهزء، ولكن المعنى  فا� تعالى ال
أّن الم�ر والهزء قد حاق بهم؛ ألّن المستهز� غرضه 
هو: �لب الخفة والزرا�ة ممن یهزء �ه، فالمراد تحق�ر 

، 1/67ه 1407شأنهم و�زراء أمرهم. (الزمخشر� 
).قوله تعالى في آ�ة العدد: 302-1/301ال�بر� 

 يث  ىث نث مث زث رث يت ىت ُّ 
 ىل مل يك مكىك لك اك يق ىق يف ىف
 ٰى ين ىن مننن زن رن مم ام  يل
، �اهر اآل�ة ُ�ف�د أّن العدل في ٣النساء:  َّ ري

تعدد الزوجات و�ّنها تشتر� نكاح ما �اب من النساء 
إذا خاف الجور في ال�تامى.واألصل إّنه ال عالقة 
ب�ن ال�تامى والعدل معهم وتعداد الزوجات، وقد 
اهتد� المفسرون إلى حل هذا اإلش�ال �اللجوء إلى 

ق الحال في اآل�ة، فقد جاء في اآل�ة السا�قة ( س�ا
آ�ة ال�تامى ) النهي عن �لم ال�تامى وأكل أموالهم؛ 
ألّن العرب �انوا ��لمون ال�تامى �أّن الرجل �ان 
یتزوج ال�ت�مة التي تكون في داره من غ�ر أن �قس� 
في صداقها، فنهاهم هللا عن ذلك وأمرهم أن �قس�وا 

�لم ال�تامى فل�نكح غ�رهم  ال�هن، و�ذا خاف المرء
من النساء حتى ال �قع منه إثم �لمه لهّن، 

، ابن �ث�ر الدمشقي 1/467ه 1407(الزمخشر� 
 ).209-2/208ه 1419

وهذه اآل�ة شاهد قو� یب�ن م�انة س�اق الحال في   
التفس�ر الحدیث لآل�ة، �ما ذهب �عض من اقتصر 

ثنى على �اهر اآل�ة أّن الواو في قوله تعالى ( م
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وثالث ور�اع)، للجمع ف�ب�حون الزواج من تسع نسوة 
 –صلى هللا عل�ه وسلم  –والجمع ب�نهم؛ ألّن النبّي 

جمع ب�ن تسع نسوة في عصمته، وهذا �ا�ًال؛ ألّن 
الزواج من أكثر من أر�ع نسوة هي من خصوص�اته 

وفي اآل�ة للتخ��ر، وقد  –صلى هللا عل�ه وسلم  –
ب�نت العدد الم�اح للزواج،  لقبت �آ�ة العدد؛ ألنها

وهو أر�ع فق�، ونستدل على ذلك من س�اق الحال، 
أّنه  –صلى هللا عل�ه وسلم  –ح�ث ورد عن الّنبّي 

 –رضي هللا عنه  –أمر غ�الن بن مسلمة الثقفي 
ح�ن أسلم و�ان عنده عشرة نسوة أّن �ختار منهّن 

/  3/427م 1975أر�عًا و��لق البواقي. (الترمذ� 
 ).1128رقمه 

كما نالح� إهمال المعنى اللغو� في قوله تعالى: ( 
أال تعولوا )، فالف� �أتي �معنى أّال تكثر عائلتكم، 

 جه ين ىن ُّ وهذا مأخوذ من قوله تعالى: 
 خي حي جي يه  ىه مه
 ٍّ ٌّ ٰى  ٰذٰر يي ىي مي
 مئنئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ
. أ�: إْن ٢٨التو�ة:  َّ زب رب يئ ىئ

ر، ولكن خفتم فقرًا، �قال: عال الرجل ع�لة، أ�: افتق
إذا أخذنا بهذا المعنى فإّنه �ما �خشى �ثرة العائلة 
من تعداد الحرائر فإّنه �خشى تكرار العائلة من تكرار 
السرار� أ�ضًا، وهذا غ�ر مراد، و�ّنما المعنى 
المناسب في هذا الس�اق هو: ( أال تجوروا )، نقول: 
عال الرجل في الح�م، أ�: قس� إذا أ�لم وجار 

ر أن ��ون التقدیر �أن تكثر عائلتكم فأنكر ابن �ث�
 ).441ه 1419(ابن �ث�ر الدمشقي 

 ىي ني مي ُّ قوله تعالى في آ�ة الت�مم:  
 حب جب هئ مئ خئ  حئ جئ يي

 هتمث مت خت  حت جت هب مب خب
 مس خس  حس جس مخ جخ مح جح مج حج
  حط مض خض حض جض مص خص حص

 مغ جغ مع جع مظ
. ٤٣النساء:  َّ جك مق حق مف  خف جفحف

 �حرم عند قراءة اآل�ة لوحدها نقول: أن هللا تعالى ال
الخمر و�ّنما ینهى عنها وقت الصالة فق�، ولكن 
معرفة اآل�ات التي نزلت في الخمر، ومعرفة الناسخ 
والمنسوخ منها، والتي تعتبر عنصر مهم من عناصر 
الس�اق الحالي یدلنا على الح�م الصح�ح في الخمر، 
فق� نزلت في الخمر مجموعة من اآل�ات و�ان 

 مئ ُّ لى قوله تعالى: تحر�مه متدرج في اآل�ة األو 
  نب مب زب رب يئ ىئ نئ
. ٦٧النحل:  َّ يت ىت نت مت زت رت ىبيب

فكان المسلمون �شر�ون الخمر وهو حالل لهم، 
و�انت ُمذ��ًا للعقل والمال فاشتكى الناس منها فنزل 

 مض حضخض  جض مص خص ُّ قوله تعالى: 
  مغ جغ مع جع مظ حط
 خك جكحك مق حق خفمف حف جف
 جم هل مل خل حل جل مك لك

ر�ها . فشر�ها قوم وت٢١٩ال�قرة: ، َّحم
آخرون، ثم حدث ّأّن نفرًا من الناس شر�وا وس�روا 
وحان وقت الصالة، فأّم أحدهم في الصالة ثم قرأ 
سورة في القرآن وخل� ف�ها وانقلب معناها �فرًا، 
فنزلت آ�ة الت�مم، ثم �عد ذلك حدث خالف ب�ن 
المهاجر�ن واألنصار؛ ألّنهم �انوا �شر�ون فس�روا 

ب س�رهم، فاشتكوا إلى فاشتّد الخالف ب�نهم؛ �سب
فنزل قوله تعالى  –صلى هللا عل�ه وسلم  –رسول هللا 

 حق مف خف حف جف ُّ في آ�ة الخمر: 
 جل مك لك خك حك جك مق
. وهذه ٩٠المائدة:  َّ مل خل حل

هي اآل�ة األولى التي �جب أن تلّقب �آ�ة الخمر؛ 
ألّن ح�م الخمر موجود ف�ها، فمن غ�ر الن�ر إلى 

ق اللغو� والس�اق النص �أجمعه والجمع ب�ن الس�ا
الحالي، ر�ما تاه جاهل �معرفة زمان اآل�ات وناسخ 
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ومنسوخها، فحلل ما حرم هللا؛ ألّنه ل�س في اآل�ات 
ه 1407األولى ما یوحي �التحر�م، (الزمخشر� 

 ).377-8/376، وال�بر� 1/513-514
 ال�اتمة:

�عد أن أنه�نا �حثنا نذ�ر ما توصل إل�ه    
 ال�حث من نتائج:

الس�اق بنو��ه اللغو� والحالي أهم�ة �ب�رة في  لمعرفة
 دراسة اآل�ات القرآن�ة.

إّن دراسة الس�اق تحتاج إلى دراسة الناسخ والمنسوخ 
وأس�اب النزول؛ ألّنها في العناصر المهمة في 

 الس�اق الحالي.
اتصال وث�ق وعالقة واضحة ب�ن م�احث الداللة 

قاب؛ ألّن ومنها الس�اق واآل�ات القرآن�ة ذوات األل
 إع�اء لقب لآل�ة غال�ًا ما یتعلق �الس�اق.

 معنىقد یؤد� الس�اق الحالي ومعرفته إلى إهمال ال
 اللغو�.

 المصادر:
 القران الكر�م

 – 224أبو جعفر محمد بن جر�ر ال�بر�، (
توز�ع:  هـ)، جامع الب�ان عن تأو�ل آ� القرآن310

ص ب:  –م�ة الم�رمة  –دراسة التر��ة والتراث 
، ال��عة: بدون تار�خ نشر، عدد األجزاء: 7780

24. 
أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن أبي ��ر بن فرح 
األنصار� الخزرجي شمس الدین القر�بي (المتوفى: 

تحق�ق: أحمد  الجامع ألح�ام القرآن،هـ)671
الناشر: دار الكتب ، البردوني و�برا��م أ���ش

 -هـ 1384ال��عة: الثان�ة، ، القاهرة –المصر�ة 
 10جزءا (في  20عدد األجزاء: ، م 1964

 .مجلدات)
د. سعد بن محمد بن سعد الشهراني، الس�اق القرآني  

وأثره في تفس�ر المدرسة العقل�ة الحدیثة، دراسة 
ن�ر�ة ت�ب���ة أستاذ التفس�ر المشارك �قسم القرآن، 
كل�ة الشر�عة �جامعة الملك خالد، �رسي القرآن 

معة الملك سعود، ال��عة األولى، الكر�م وعلومه، جا
 ه.1436

معجم مقای�س ، أبو الحس�ن أحمد بن فارس بن ز�ر�ا
الناشر: ، المحقق: عبد السالم محمد هارون ، اللغة

عدد ، م1979 -هـ 1399ال��عة: ، دار الفكر
 .6األجزاء : 

أبو الفداء إسماع�ل بن عمر بن �ث�ر القرشي 
تفس�ر ، )هـ774ال�صر� ثم الدمشقي (المتوفى: 

، المحقق: محمد حس�ن شمس الدین ،القرآن الع��م
الناشر: دار الكتب العلم�ة، منشورات محمد علي 

 .هـ 1419 -ال��عة: األولى ، ب�روت –ب�ضون 
، أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشر� الخوارزمي

غوامض التنز�ل، (مع �تاب:  الكشاف عن حقائق
، إلبن المن�ر حاش�ة اإلنتصاف ��ما یتضمنه الكشاف

)، وتخر�ج أحادیث الكشاف 683اإلس�ندر�، (ت: 
 –شر: دار إح�اء التراث العر�ي االن لإلمام الز�علي)،

 .4 :عدد األجزاء، ب�روت
أبو ح�ان محمد بن یوسف بن علي بن یوسف بن 

ال�حر ، هـ)745ح�ان أث�ر الدین األندلسي (المتوفى: 
، جم�لالمحقق: صدقي محمد ، المح�� في التفس�ر
 .هـ 1420ال��عة: ، ب�روت –الناشر: دار الفكر 

أبو نصر إسماع�ل بن حماد الجوهر� الفارابي (ت 
, الصحاح تاج اللغة وصحاح العر��ة, هـ)٣٩٣

الناشر: دار العلم , تحق�ق: أحمد عبد الغفور ع�ار
 - هـ ١٤٠٧ال��عة: الرا�عة , ب�روت –للمالی�ن 

 .٦عدد األجزاء: , م ١٩٨٧
�م�ا ,أسماء القرآن وأسماء سوره وآ�اته، آدم   

معجم موسوعي م�سر، �ل�ة الدراسات اإلسالم�ة، 
جامعة األم�ر سونكال �ف�اني تایلند، مراجعة 
وتقدیر: قسم الدراسات والنشر والعالقات الثقا��ة، 

ب، -مر�ز جمعة الماجد للثقافة والتراث، ص
 دبي، اإل�مارات العر��ة المتحدة، ال��عة: 55156
 م.2009 –ه 1430األولى، 
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بدر الدین محمد بن عبد هللا بن بهاء الزر�شي (ت: 
ه)، البرهان في علوم القرآن، المحقق: محمد 794

 –ه 1376أبو الفضل إبرا��م، ال��عة: األولى، 
م، الناشر: دار إح�اء الكتب العر��ة ��سى 1957

ال�ابي الحلبي وشر�ائه (ثم صورته: دار المعرفة 
و�رقم تر��م الصفحات)، عدد  –نان ب�روت، لب
 .4األجزاء: 

، جمال الدین عبد هللا بن یوسف بن محمد الز�لعي
تخر�ج األحادیث واآلثار الواقعة في ه)،762(ت: 

حقق: عبد هللا بن عبد ، المتفس�ر الكشاف للزمخشر� 
 -الر�اض  -دار ابن خز�مة : شراالن، الرحمن السعد

.4: ألجزاءعدد ا، ال��عة: األولى، هـ1414
شهاب الدین محمود بن عبد هللا الحس�ني األلوسي 

روح المعاني في تفس�ر القرآن ، هـ)1270(المتوفى: 
المحقق: علي عبد ال�ار�  ،الع��م والس�ع المثاني

، ب�روت –الناشر: دار الكتب العلم�ة ، ع��ة
 15( 16عدد األجزاء: ، هـ 1415ال��عة: األولى، 

 .ومجلد فهارس)
, هـ) ٣٨٥ - ٣٢٦، إسماع�ل بن ��اد (الصاحب 

المؤلف: �افي الكفاةالمحقق: , المح�� في اللغة
, الناشر: عالم الكتب، ب�روت, محمد حسن آل �اس�ن

عدد , م ١٩٩٤ -هـ  ١٤١٤ال��عة: األولى، 
 .(األخ�ر فهارس) ١١األجزاء: 

عبد الرحمن بن ناصر بن عبد هللا السعد�، (ت: 
حمن في تفس�ر �الم ه)،ت�س�ر الكر�م الر 1376

المّنان، المحقق: عبد الرحمن بن �على اللو�حق، 
 –ه 1420الناشر: مؤسسة الرسالة، ال��عة األولى 

 .1م، عدد األجراء: 2000
عبد الرحمن سرور جرمان الم��ر�, داللة الس�اق 
القرآني وأثره في التفس�ر دراسة ن�ر�ة ت�ب���ة في 

درجة الماجست�ر تفس�ر ابن �ث�ر، رسالة مقدمة لن�ل 
في التفس�ر وعلوم القرآن ، الرقم الجامعي: 

، إشراف الد�تور: خالد بن عبد هللا 042780067
 م.2008 –ه 1429القرشي 

محمد األم�ن بن محمد المختار بن عبد القادر 
أضواء , هـ)1393الج�ني الشن���ي (المتوفى: 
الناشر: دار ، ، الب�ان في إ�ضاح القرآن �القرآن

 ،لبنان –لل��اعة والنشر والتوز�ع ب�روت الفكر 
 .م 1995 -هـ  1415

محمد ال�اهر بن محمد بن محمد ال�اهر بن 
التحر�ر ، هـ)1393عاشور التونسي (المتوفى : 

تحر�ر المعنى السدید وتنو�ر العقل الجدید «والتنو�ر 
الناشر: الدار التونس�ة ، »من تفس�ر الكتاب المج�د

 30عدد األجزاء : ، هـ 1984 ،تونس –للنشر 
 .في قسم�ن) 8(والجزء رقم 

, الرسالة 240-150محمد بن إدر�س الشافعي، 
 لإلمام الم�لبي، ، تحق�ق وشرح: أحمد محمد شاكر.

محمد بن عمر بن أحمد بن عمر بن محمد 
, هـ)٥٨١األصبهاني المدیني، أبو موسى (ت 
جامعة , المجموع المغ�ث في غر�بي القرآن والحدیث

ر�، مر�ز ال�حث العلمي و�ح�اء التراث أم الق
اإلسالمي، �ل�ة الشر�عة والدراسات المحقق: عبد 

 ,م�ة الم�رمة -الناشر:اإلسالم�ة , الكر�م العز�او� 
المملكة  -دار المدني لل��اعة والنشر والتوز�ع، جدة 

هـ  ١٤٠٦( ١جـ  ,ال��عة: األولى, العر��ة السعود�ة
, م) ١٩٨٨ -هـ  ١٤٠٨( ٣، ٢جـ  ,م) ١٩٨٦ -

 .٣عدد األجزاء: 
محمد بن ��سى بن َسْورة بن موسى بن الضحاك، 

سنن ، هـ)279الترمذ�، أبو ��سى (المتوفى: 
، 1أحمد محمد شاكر (جـ  تحق�ق وتعل�ق:، الترمذ�

و�برا��م ع�وة ، )3�محمد فؤاد عبد ال�اقي (جـ ، )2
، )5، 4عوض المدرس في األزهر الشر�� (جـ 

ت�ة وم��عة مص�فى ال�ابي الحلبي الناشر: شر�ة م�
، م 1975 -هـ  1395ال��عة: الثان�ة، ، مصر –

 .أجزاء 5عدد األجزاء: 
محمد بن م�رم بن على، أبو الفضل، جمال الدین 
بن من�ور األنصار� الرو�فعى اإلفر�قى (المتوفى: 

، الحواشي: لل�ازجي، وجماعة لسان العرب، هـ)711
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ال��عة: ، ب�روت –ر دار صادمن اللغو�ن، الناشر: 
 .15، عدد األجزاء: هـ 1414 -الثالثة 
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