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 إهداء
 

 إلى من عذت بقمبيا وأبرخت بعيشيا. 
 بكل كمسة من ىحا البحث.شيفيا شي رافقإلى من 

 .لخوحك الصاىخة الدكية أيتيا الحبيبة

 .رحسيا هللا ،رقية عبد هللا ناصروالجتي: 

 إلى من أرىق نفدو باسم الثغخ من أجمي.
 .إلى من عمسشي الرسهد رغم الرعاب

  أشال عسخه.حفظو هللا و  . عبده دمحم حيدرة: والجي

، وأخز مشيم خالي إلى أىل بيتي الصيبين: إخهاني وأخهاتي وأعسامي وأخهالي األعداء 
 بكل ما احتاجو.الحي لم يزن عمي دمحم عبجهللا 
جانبي أثشاء دراستي لمساجدتيخ بوقفت  شالساالتي أم دمحم،  الهفية إلى زوجتيو 
 وضّحت بالكثيخ من أجل راحتي وتفخغي لمكتابة. ، وأثشاء كتابتي ليحا البحث،والجكتهراه 

: رقية ودمحم جعميسا هللا ذخخًا لجيشو.  إلى فمحات كبجي، وريحانة قمبي ولجيَّ
 الذافعي. صاري الحمبيمحسهد : أبه محسهد دمحم زكخيا الجكتهرالذيخ  فزيمةإلى 

 وإلى أصجقائي األعداء الحين لم يحخمهني من دعهاتيم. 
 .العفه والغفخانالقبهل، وأسألو  من هللا سبحانو راجيا ، أىجي بحثي

  



  ث

 

 

 شكرٌ وتقديرٌ 
 

أشكخ هللا سبحانو عمى نعسو التي ال تحرى، فيه الحي رزقشي الهقت، والرحة 
 ، فمو الحسج أواًل وآخخًا. خسالة، ووفقشي إلتسام ىحا الوالعافية

أن أتهجو بالذكخ، والتقجيخ، والعخفان إلى كل من  يصيب ليوبعج شكخ هللا سبحانو 
َأْسَجى لي عهنًا في ىحا البحث _ من دكاتخة ومذايخ وزمالء_ وعمى رأسيم أعزاء 

رئيذ المجشة العسيج األستاذ الجكتهر: الصيب محسهد عبجالقادر،  المجشة السشاقذة،
اىتسام ورعاية أوالني كل  حيال حسدة حدن سميسان :مذخفي فزيمة األستاذ الجكتهرو 

السشاقر و  ،حسيجان قاسم بذخى : والسشاقر األستاذ الجكتهر ومالحظات وتهجييات،
 هللا خيخ الجداء. مجداى سميساندمحم  حيجر: األستاذ الجكتهر
ولسجمذ أمشائيا الكخام ولعسادة القخآن الكخيم والعمهم اإلسالمية، ثم الذكخ لجامعة 

 .واألساتحة الكخام ،شعبة التفديخ وعمهم القخآنالجراسات العميا، وأخز مشيم بالحكخ 
، الحين عخفشاىم باألخالق كسا ال يفهتشي أن أشكخ كل أبشاء جسيهرية الدهدان الذقيقة

  الفاضمة ورقي التعامل وشيب األسمهب.
 ، والحسجهلل الحي بشعستو تتم الرالحات. فجدى هللا الجسيع عشي خيخ الجداء 
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 الرسالةص ملخ
 

التسهيل لعلىم التنزيل البن جُزَيّ، وفتح القدير للشىكاني )من بداية اجلزء الثاني " عشهان الخسالة: 

 دراسة مهضهعية تحميمية مقارنة. "والعشرين إىل هناية اجلزء الرابع والعشرين

السهضهع وأىجافو، والجراسات  تكهن البحث من مقجمة تزسشت: أىسية 
  الدابقة، ومشيج البحث، وىيكمة البحث.

مددن سددهرة األحددداب  -بعددج الجراسددة فددي تفددديخي اإلمددامين ابددن جدددي والذددهكانيو 
دراسددة تحميميددة مهضددهعية مقارنددة، سددعى الباحددث مددن خددالل الجراسددة  -إلددى سددهرة فرددمت

لسهلدج مدن حيدث الشددب وا :إلى إبخاز جيهد َعَمسين مدن عمسداء السددمسين، بدالتعخيم بيسدا
والشذدددددأة والسكاندددددة العمسيدددددة والسدددددحىب والعقيدددددجة، ومعخفدددددة الحالدددددة الدياسدددددية واالجتساعيدددددة 

 والعمسية. 
مسداء بيسدا، وبيدان السدشيج الدحي اعتسدجه كدل مدن وبيان قيسة تفديخىسا واىتسام الع

 السفدخين ومرادرىسا.
إال أن ابدن  تفديخىسا التفديخ بالسأثهر، ثدم التفدديخ بدالخأي،لكانت الدسة الغالبة 

جدي سسة تفديخه االخترار، لكشو عمى صغخ الحجم واخترار العبارة إال أندو قدج حدهى 
ت في بعس األحيان.دررًا نفيدة، ربسا تغشيك عن كثيخ من السصهال

ييددتم ابددن جدددي والذددهكاني بالمغددة وعمددهم القددخآن والقددخاءات وتهجيييددا واألحاديددث 
  واآلثار؛ إال أن الذهكاني يدتصخد في ذلك كثيخًا.

لم يحكخ ابن جدي عمم السشاسدبات فدي مقجمتدو، لكدن تكمدم عدن بعدس السشاسدبات         
كدخ عمدم السشاسدبات والتكمده فيدو، فشفددى فدي أثشداء تفدديخه لدبعس الددهر، أمدا الذدهكاني أن

أن يكهن شيئًا من السشاسبات في القخآن، ثم لم يمبث أن أتى بو، فكأنو يثبتو كعمم ويشكدخ 



  ح

 

 

السبالغة فيو. 

  الذهكاني بخواية قالهن عن نافع. وكانت قخاءة ابن جدي قخاءة نافع، وقخاءة   
يدخى ابدن جددي فالسحكدم والستذدابو، و  أسدباب الشددول والشددختكمم اإلمامان عدن  

أن من الستذابو آيات الرفات، ويخى الذهكاني أن من الستذابو األحخف السقصعة.

ادات مدددددن العبدددددالفقييدددددة آيدددددات األحكدددددام و  تكمدددددم اإلمامدددددان عدددددن آيدددددات العقائدددددجو  
فكان محىب ابن جدي مالكي لكشو ال يتعرب لسحىبدو، وكدان الذدهكاني ال والسعامالت، 
معين، فيخجح ما تهصل إليو اجتياده. يتقيج بسحىب

وتكمم رحسيسا هللا تعدالى عدن اآليدات الكهنيدة وآيدات القردز واألمثدال، وبيانيدا 
والتدمدددا بعدددجم الخددده  فدددي ، وأثخىدددا فدددي تدددجبخ معددداني القدددخآن وأخدددح العبدددخة والعظدددة فييدددا

ترددخيحيسا فددي عددجة مهاضددع عددن ذلددك لعددجم صددحتيا؛ لكددن لددم يددم ابددن ميات، و االسددخائي
بذددخشو الددحي اشدددتخشو عمددى نفدددو فدددي مقجمتددو، بددل انتقدددج بعددس السفدددخين الدددحين جدددي 

أكثخوا من القرز االسخائيمية إال أنو وقع في شيء مدن ذلدك كسدا فدي قردة داود عميدو 
الدددالم وغيددخه، أمددا الذددهكاني فكددان يستدداز عددن ابددن جدددي بقمددة اإلسددخائيميات بددل ال تكدداد 

ه الشاقددج الحردديه العددارف يزددع األمددهر فددي تهجددج فيددو إال لمددخد عمييددا، فكددان يقدده مهقدد
 .لالسخائيميات مهاضعيا، فكان الذهكاني أشج السفدخين انتقاداً 

، وصمى هللا عمى نبيشا دمحم وعمى آلو تتم الرالحات ونعستو لحسجهلل الحي بحسجهوا 
 وصحبو أجسعين.


