هذه صفحة بيانات الناشر

سور الجزء السابع عشر
(سورة األنبياء  -سورة احلج)

تأليف
د .محمد بن منصور الفايز

جمع وترتيب
عبد العزيز بن سالم شامان الرويلي

(معلومات عن سورة األنبياء)

(((

(آياتها) )١١٢( :يف الكويف و( )١١١عند الباقني ،اختالفها (ما ال ينفعكم شي ًئا وال
يرضكم)  -٦٦-عدها الكويف ومل يعدها الباقون ،وختمها (من) وحروفها
( ،)٥٠٩٣وانفردت بـ ( )٩ألفاظ ،وذكر فيها لفظ اجلاللة ( )٥مرات،
وذكر فيها ( )١٥من األنبياء.

1

(نزولها):مكية بال خالف ،واستثين منها آية  -٤٤-بال نسبة ،والراجح أهنا كلها
وحيك االتفاق عىل ذلك ،نزلت بعد سورة إبراهيم وقبل املؤمنون،
مكيةُ ،
رقم نزوهلا  -٧٢-نزلت بعد حادثة اإلرساء وقبيل اهلجرة يف حدود سنة
 -١١-من البعثة.

2

سور الجزء السابع عشر

(أسماؤها)[ )٢( :األنبياء – اقرتب].

3

(سورة األنبياء  -سورة الحج)

(القراءات فيها) -٢١٥- :منها( -:حصب) آية  ،-٩٨-و(رغبا ورهبا) ،-٩٠-
و(نقدر)  ،-٨٧-و(أمئة) ،-٧٣-و(أأنت)  ،-٦٢-و(وال يسمع
الصم الدعاء)  ،-٤٥-و( ذكر من معي وذكر من قبيل) ،-٢٤-
و(رآك)  ،-٣٦-يف كل منها )٥( -قراءات.

4

			وىف(السجل)  ،-١٠٤-و(لتحصنكم) ،-٨٠-و(جذاذًا) ،-٥٨-فيها،-٦-
وىف (حرام)-١١-٩٥-قراءة.
(((انظر:البيان للداين ( ،)١٨٧وخمترص الفضائل ( ،)٦٧وأسامء السور للشايع ( ،)٩٤وسور القرآن لنوره (،)١٠٦
ومعجم القراءات ( ،)٣ /٢٥١وامليك واملدين للفالح (.)١١٠

4

5
6

(فضلها)[ )١( :من املئني مكان الزبور].

(الكتب والبحوث المؤلفة فيها):
1

تفسري أوهلا ألخي جلبي يوسف بن جنيد التوقاين (خمطوط).

3

تفسري اآلية /)٢٢( :للكافيجي حممد بن سليامن (خمطوط).

 2تفسري سورة األنبياء ألخي زادة عبد احلليم بن حممد الرومي (خمطوط).
4
5
6
7
8

تفسري اآلية ( /)١٠٨للدباغى أمحد املرعيش (خمطوط).

تفسري سورة األنبياء واحلج دراسة صوتية داللية /نجالء العييس.

حتفة األذكياء يف تفسري سورة األنبياء /أمحد حممد عيل.
تفسري سورة األنبياء /حممد البهي.

تفسري سورة األنبياء /حممد رضا اهلندي.

10

سبيل السعادة يف سورة طه وكلمة التوحيد وأمة التوحيد يف سورة األنبياء/

11

سورة األنبياء مفهوم اقرتاب احلساب /زاهية الدجاين.

مع األنبياء وجهادهم من خالل سورة األنبياء /حممود عبد احلميد األمحد.

13

من عطاء نظم القرآن الكريم دراسة حتليلية لسورة األنبياء /عبد احلميد حممد

14

التفسري املأثور لسورة األنبياء مجع ودراسة مع بيان الوحدة املوضوعية يف السورة/

العيسوي.

عبد الرمحن عبد الغين حممد النجويل اجلمل

5
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12

عبداحلميد طهامز.
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9

تفسري اآلية ( /)١٠٥للطبالوي منصور سبط نور الدين الشافعي(خمطوط).

15

التوجيهات التفسريية الختالفات القراءات العرش من أول سورة األنبياء إىل آخر
سورة يس دراسة حتليلية للقراءات املتعددة املعىن وبيان أثر ذلك يف علم التفسري/
حممود عيل أمحد الصيفي.

17

القواعد الرتبوية يف القصص القرآنية من سورة األنبياء وأثرها عىل املجتمع/
جمدي لبيب الدراس

 16التوحيد – النبوة – البعث  -كام تصورها سورة األنبياء /أمل العرفج..

18

القيم احلضارية يف ضوء سورة األنبياء وأثرها يف الواقع املعارص دراسة دعوية/
يوسف حممد عبد الدائم.

20

املضامني العقدية يف سورة األنبياء /عبد الفتاح خرض عبد الفتاح ررصص.

 19املضامني الرتبوية يف قصص األنبياء يف سورة هود /سليامن أمحد املشعيل.
21
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22
23
24

بالغة القيود يف سوريت األنبياء واحلج /خري الله كامل أبو بكر عبد الله.
بناء اجلملة الفعلية يف سوريت األنبياء واحلج /فهد معجب مرذب العتيبي.

تفسري سورة األنبياء /زكريا أبو اجلود.

دراسة املجتمعات وأثر دعوة األنبياء فيها من واقع سورة األعراف /مصطفى
أمحد أبو سمك.
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 25سورة األنبياء دراسة تفسريية وحتليلية /حممد أرشف صالح حممد عبد اهلادي.
 26سورة األنبياء دراسة موضوعية /عثامن اجليالين األمني.

 27سورة األنبياء واحلج «دراسة صوتيه وداللية» /نجالء حمفوظ حممد العبيس.
28

6

سورة مريم وطه واألنبياء واحلج واملؤمنون «دراسة تفسريية مقارنة» /إبراهيم
حممد املرصي.

 29مباحث العقيدة يف سورة األنبياء /حممد دوكوري حممد.
30

من بالغة القرآن الكريم يف سورة األنبياء /فاطمة حممد عائض الراجحي.

31

منهجيات اإلصالح والتغيري يف سوريت األنبياء واحلج دراسة موضوعية /بالل
خليل حسن ياسني.

33

تأمالت ابن تيمية يف سورة األنبياء /رقية غرايبة.

35

املناسبة بني الفواصل وآياهتا «دراسة تطبيقية لسور األنبياء واحلج واملؤمنون»/
عالء منري األغا.

 32التناسق املوضوعي يف سورة األنبياء /سمية عبد الرمحن السديس.

 34الوحدة املوضوعية يف القرآن سورة األنبياء /أشواق حسن األبيض.

 36سورة األنبياء أهدافها ومقاصدها /يارس يوسف جاد احلق.
منوذجا /إميان درنوين.
 37احلجاج يف القرآن سورة األنبياء
ً
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 38سورة األنبياء دراسة حتليلية نحوية /إفالحة لييل.

 39خمفوضات األسامء يف سورة األنبياء “مغين اللبيب”.
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(معلومات عن سورة الحج)

(((

(آياتها)  )٧٤( :يف الشامي ،و( )٧٥يف البرصي ،و( )٧٦يف املدين ،و( )٧٧يف امليك،

1

و( )٧٨يف الكويف اختالفها يف  -٥-آيات.

		وختمها جمموعة يف مجلة( :انظم زبرجد قط) وحروفها ،)٥٣١٤( :وانفردت بـ

( )١٤لفظة ،وذكر فيها لفظ اجلاللة ( )٧٢مرة ،وذكر فيها ( )٤أنبياء[ :نوح،

ولوط ،وإبراهيم ،وموىس]..

(نزولها):هي من أكرث السور خالفًا؛ ففيها اختالف ال يوجد يف غريها ،والراجح

2

عند اجلمهور أهنا خمتلطة ،واختلفوا فقيل :مكية إال ( -١٢-١١-و-١٩
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اىل -٢٤-و ٤٠-٣٩و -٢-١و-١٨و-٧٧-و-١٥و-٢٥و-٥٤و.)-٥٩-٥٨

		وقيل مدنية إال -٥٢-( :اىل  -٥٥-و )-٣٧ورجح أهنا خمتلطة[ :ابن عطية ،وابن
تيمية ،وابن القيم ،والسيوطي] ،وحىك[ :ابن احلصار ،والفريوز آبادي]

اإلمجاع عىل مكيتها ،ورجحه[ :ابن كثري ،والثعلبي ،والبغوي ،والزخمرشي،

(سورة األنبياء  -سورة الحج)

والفخر الرازي ،واخلازن ،والبيضاوي].

		وقال د حممد الشايع[ :األظهر أهنا مكية ألهنا مفتتحة بقوله( :يا أهيا الناس)

وهو من ضوابط امليك الغالبة ،ولغلبة املوضوعات املكية فيها من الكالم عىل

((( انظر:البيان للداين ( ،)١٨٩وخمترص الفضائل ( ،)٦٧وأسامء السور للشايع ( ،)٩٦وسور القرآن لنوره (،)١١١
ومعجم القراءات ( ،)٣ /٢٨١وامليك واملدين للفالح (.)١١٧

8

التوحيد والوحدانية والرسالة والبعث والقيامة وذكر األدلة عىل ذلك ورضب
األمثال ،ولوجود سجدتني فيها].

		وقال د /حممد الفالح[ :الراجح إهنا مدنية كلها بال استثناء يشء من آياهتا؛
التفاق الروايات عىل ذلك ،وضعف اآلثار املروية مبكيتها ،وعدم ثبوت ما
يدل عىل مكية أي من آياهتا ،ولوجود خصائص املدين فيها ومنها :الصد عن
املسجد احلرام ،واإلذن بالقتال واملعاقبة باملثل ،وما فيها من خصائص امليك ال
تكفي للقول مبكيتها؛ ألن احلكم ال بد فيه من أثر ،وأكرث اخلصائص مشرتكة
بني امليك واملدين والله أعلم].
		وعىل القول مبدنيتها :نزلت بعد النور وقبل املنافقون رقم  ،-١٠٤-نزلت سنة
٥هـ بعد غزوة بين املصطلق ،ومن قال أهنا مكية :تكون نزلت يف أول البعثةرقم  -٢٢-نزلت بعد القدر وقبل الشمس.

3

(فضلها)[ )٢( :من املثاين مكان اإلنجيل  -وفضلت عىل سائر السور بسجدتني].

9

(سورة األنبياء  -سورة الحج)

5

(القراءات فيها) )٢٩٩(:منها( :خرس)  ،-١١-و(صواف)  ،-٣٦-فيهام
 -٥قراءات ،و(رجاال) -٢٧-فيه ،-٦-و(وتري) -٢١- ،و(فتخطفه) -٣١-فيهام  ،-٧-و(ونقر)  -٥-فيها ،-٩-
و(سكاري)  -٢-فيها  ،-١١-و(ولؤلؤ)  -٢٣-فيها ،-١٣-
و(وصلوات)  -٤٠-فيها  -١٩-قراءة.
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4

(أسماؤها) )١( :احلج فقط.

(الكتب والبحوث المؤلفة فيها):

6

1

التفسري التحلييل لآليات األربع والعرشين األوىل من سورة احلج /حممد حممد

2

الطريق إىل األمة املسلمة يف سورة احلج /عبداحلميد حممود طهامز.

مرغين حممد.

3
4
5
6
7
8
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9
10
11
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12
13

10

العظات البالغات يف سورة احلج املدنية يف ظالل التفسري /عبداحلميد حممود.

الناس يف سورة احلج /حممد عطاء أمحد يوسف.

تفسري سورة احلج /مجال إبراهيم حافظ الشهاوي.

املسائل البالغية يف سورة احلج /عالء خمتار سلطان حممد.
الوحدة املوضوعية يف سورة احلج /رياض عمرياوي.

بالغة القيود يف سوريت األنبياء واحلج /خري الله كامل أبو بكر عبدالله.
بناء اجلملة الفعلية يف سوريت األنبياء واحلج /فهد العتيبي.

تفسري أول سورة احلج /عبداملجيد حممد عثامن العسكري.

سورة األنبياء واحلج« :دراسة صوتية وداللية» /نجالء حمفوظ.

سورة احلج :دراسة نحوية ورصفية /إبراهيم عبدالسالم أدبيلو.
سورة احلج :دراسة موضوعية /صالح الدين حممد أمحد.

14

سورة مريم وطه واألنبياء واحلج واملؤمنون :دراسة تفسريية مقارنة /إبراهيم

15

من بالغة القرآن الكريم يف سورة احلج /حصة عبدالله فهد الرميح.

املرصي.

16

17

منهجيات اإلصالح والتغيري يف سوريت األنبياء واحلج :دراسة موضوعية /بالل
ياسني.
املسائل البالغية يف سورة احلج عبداملنعم /سيد عبدالسالم األشقر.

22

التصوير القرآين لفريضة احلج /عيل مصطفى صبح.

24

من حديث احلج يف القرآن /حممد الدسوقي.

26

نظرات يف شعرية احلج (بحث قرآين) /حممود مصطفى األعرص.

28

تفسري سورة احلج واألهداف التي ترمي إليها /كامل حممد النجار.

30

دراسة أصول العقيدة يف ضوء سورة احلج /زهرة حممد أسامة.

32

تدبر سورة احلج /رقية العلواين.

21

حديث القرآن عن احلج /أمحد الرشبايص.

23

ملحة يف بعض آيات احلج /عبدالله خياط.

25

احلج يف القرآن الكريم /احلسيين أبو فرحة.

27

سورة احلج :دراسة وحتليل /زهراء البتول حممود.

29

مقاصد احلج يف القرآن الكريم /عادل الشدي.

31

احلج :دراسة يف السياق القرآين /عامد الرشيد.

33

نظرات يف سورة احلج /أمحد نوفل.

سور الجزء السابع عشر

20

احلج يف القرآن والسنة /عبداحلليم عويس.

19

الثواب والعقاب يف سورة احلج :دراسة موضوعية /عبدالله الوهيبي.
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18

الدعوة إىل الله يف سورة احلج /لولوة بنت سليامن.

11
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12

34

يف أفعال احلج ويشء من أحكامه (من فقه القرآن الكريم) /عادل العزازي.

36

آراء املفرسين يف صيغة األوامر والنواهي وداللتها يف آيات احلج( :دراسة وصفية
داللية) /حسن العابد.

38

من أرسار النظم القرآين :دراسة بالغية حتليلية لسورة احلج /حممد عىل أبو زيد.

40

توجيه القراءات الشاذة يف سورة احلج وأثرها يف التفسري /أمحد جعفر.

42

احلج يف القرآن :دراسة موضوعية /عبدالفتاح عاشور.

44

آيات احلج :وقفات تدبرية /إميان القثامي.

35

نفحات من سورة احلج /عويض العطوي.

37

اإلعجاز الترشيعي آليات احلج /أمحد الكرنز.

39

دراسة لغوية يف النص القرآين« :اآليتان  2-1من سورة احلج» /عبداللطيف أمحد.

41

مقاصد وأهداف سورة احلج /غسان قويد.

43

حديث القرآن عن احلج /إبراهيم اهلوميل.

