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 مـن القــواعــد اللغويـة فـي التفسـير 
 صليحة بن عاشـور 

 جـامعـة ورقلــة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ملخص المقال 

  
تـرتبط علــوم الشـريعة باللغــة العربيـة، ارتباطــا وثيقـا، حبيــث يسـتحيل علــى طالـب اللغــة 
العربية أن يعرف كنه هذه اللغة وأسـرارها و أعماقهـا مـا مل يعـد إىل أصـلها ومصـادرها و الـيت 

ســها القــرآن الكــرمي، فللغــة وجــوه ابتــدعها القــرآن يف الكــالم فصــارت مــن بعــده ــج علــى رأ
األلسنة و األقالم، وال ميكن لطالب الشريعة أن يقف على معـاين القـرآن الكـرمي مـا مل ميلـك  

  .األدوات اليت توصله إىل ذلك، و على رأسها اللغة وقواعدها
" البــد منــه جــاء هــذا املوضــوع املوســوم  وإبــرازا هلــذه الصــلة الوثيقــة، و التكامــل الــذي

،  يثبــت علــى وجــه اخلصــوص أمهيــة اللغــة يف الوقــوف علــى "مــن القواعــد اللغويــة يف التفســري 
 . معاين اآليات القرآنية، وهذه القواعد كثرية جدا سأكتفي بذكر بعضها 
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  مقدمــــة 
ــا ل ﴿: قال تعاىل ِبِلَسـاٍن َعَربِـي ﴿ : وقـال أيضـا )1( ﴾ َعلُكـْم تـَْعِقلُـونَ ِإنـآ أَنَزْلَناُه قـُْرَءانًـا َعَربِي

  .)2( ﴾مِبينٍ 
ملا كان القرآن الكـرمي قـد نـزل بلغـة العـرب اسـتدالال ـاتني اآليتـني وبغريمهـا كثـري، كـان لزامـا  

على املفسر، الذي يريد بيان معـاين القـرآن الكـرمي، أن يتـذوق أسـاليب اللغـة العربيـة، ويـدرك  
فاللغــــة هــــي ســــبيل أساســــية وعظمــــى لفهــــم املفــــردات "، وأســــرارها ويلــــم بقواعــــدها، كنههــــا

واأللفاظ القرآنية، وما حتتملـه مـن مـدلوالت، وإن العلـم باليسـري مـن اللغـة ال يكفـي لتخويـل 
فـإن هـذه مهمـة ال تتيسـر لغـري الضـالعني يف لسـان العـرب . أحد باالضـطالع مبهمـة التفسـري

  )3("املتبحرين يف علوم البيان
ال حيـل ألحــد يــؤمن بـاهللا واليــوم اآلخــر، أن " -وهـو أحــد أئمــة التفسـري باملــأثور -قـال جماهــد

  ".يتكلم يف كتاب اهللا، إذا مل يكن عاملا بلغات العرب
ال أويت برجل غري عامل بلغة العرب يفسر كتاب اهللا إال جعلته : "وقال اإلمام مالك بن أنس

  ".نكاال
اب اهللا تعــاىل يــأيت مبعرفــة ذوق اللغــة وذلــك مبمارســة الكــالم فهــم كتــ: " وقــال حممــد عبــده 

  )4(". البليغ منها
واحلـــق كـــذلك، إذ كيـــف ميكـــن فهـــم معـــاين القـــرآن دون معرفـــة أســـباب التعريـــف والتنكـــري، 
واجلمع واإلفراد، والتأنيث والتـذكري، ومعرفـة املفـردات والرتاكيـب، ومواضـع اخلطـاب باالسـم، 

  .والضمائر والعطف وغريها كثريومواضع اخلطاب بالفعل، 
للــذين يؤلــون مــن نســائهم تــربص أربعــة : "وهــل باســتطاعة أحــد أن يفســر قولــه تعــاىل".. 

دون أن يعـرف املعنــى اللغـوي لإليـالء، والـرتبص، ". أشهر، فإن فاءوا فإن اهللا غفـور رحـيم
   )5( "والفيئ؟

ر، فأوصــلها إىل مخســة عشــر أنــواع العلــوم الــيت جيــب توفرهــا يف املفســ )6(وقــد ذكــر الســيوطي
ولــيس هــذا مــن قبيــل الصــدفة، ولكــن ألمهيتهــا،  وأمهيــة ". اللغــة"علمــا، وذكــر علــى رأســها 

  .قواعدها يف فهم القرآن
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ومــن القواعــد اللغويــة األساســية الــيت ال يســتغين عنهــا املفســرون مــع االســتدالل هلــا بـــالقرآن 
  :الكرمي ما يلي

  :قاعدة التعريف والتنكير: أوال
  .من التعريف والتنكري مقاما ال يليق باآلخر لكل

I - ومن مقاماته ما يلي: مقامات التنكير: 

ــِة َيْســَعى ﴿: حنــو قولــه تعــاىل: إرادة الوحــدة - 1 ــَن َاْقَصــى اْلَمِديَن 7(" ﴾َوَجــآَء رَُجــٌل م( 
  .رجل واحد: أي

 .أي نوع من الذكر )8( ﴾ َهَذا ِذْكرٌ ﴿: حنو قوله تعاىل: إرادة النوع - 2

َواُهللا َخلَــَق ُكــل َدآبــٍة ِمــن  ﴿ :حنــو قولــه تعــاىل: الوحــدة والنوعيــة معــامــا يحتمــل  - 3
أي كل نوع من أنواع الدواب من نوع من أنواع املـاء، وكـل فـرد مـن أفـراد . )9( ﴾مآءٍ 

 .الدواب من فرد من أفراد النطف

عـىن مب ! حبـرب وأي حـرب؟: أي )10( ﴾ فَـاَذنُوْا ِبَحـْربٍ ﴿: حنو قوله تعـاىل :التعظيم - 4
 .حرب عظيمة

 .أي أجر وافر، جزيل، كثري )11( ﴾أَين لََنا َألَ◌ْجًرا ﴿: حنو قوله تعاىل: التكثير - 5

َبْت   ﴿ :حنـو قولـه تعـاىل: ما يحتمل التعظيم والتكثيـر معـا - 6 بُوَك فـََقـْد ُكـذ َكذَوِإْن يــ
 )12( ﴾ُرُسلٌ 

 .رسل عظام ذوو عدد كثري: أي    

رضـوان قليـل منـه : أي )13( ﴾َوِرْضـَواٌن مـَن اللـِه َأْكبَــرُ  ﴿ :حنـو قولـه تعـاىل: التقليل - 7
 .عز وجل أكرب من اجلنات

  :وإىل هذا أشار الشاعر حني قال
  قليـلك ال يقال لـه قلـيل     قليل منـك يكفـيين ولكـن

: أي )15( ﴾ِبَعْبـِدِه لَـْيالً  اُسـْبَحاَن الـِذي َأْسـَرى ﴿ :يف قوله تعـاىل: )14(قال الزخمشري
  .)16("ال قليال، أو بعض ليللي
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خلقـــه مـــن شـــيء : أي )17( ﴾ ِمـــَن َاي َشـــْيٍء َخَلَقـــهُ  ﴿: حنـــو قولـــه تعـــاىل: التحقيـــر - 8
  .حقري مهني
  الشرط و االمتنان : )18(وأضاف البعض

  .)19( ﴾َوِإَن َاَحٌد مَن اْلُمْشرِِكيَن اْسَتَجاَركَ ﴿: حنو قوله تعاىل :الشرط - 9
  ".)20( ﴾ َوأَنَزْلَنا ِمَن السَمآِء َمآًء َطُهورًا ﴿ :حنو قوله تعاىل: االمتنان -10

II- ومن مقاماته ما يلي :مقامات التعريف  :  
  .)21(  ﴾ ُمَحمٌد رُسوُل اللهِ ﴿: حنو قوله تعاىل: التعظيم - 1
حـول  –قـال السـيوطي  )22( ﴾تـَبـْت يَـَدآ أَبِـي َلَهـبٍ  ﴿ :حنـو قولـه تعـاىل: اإلهانة - 2

 .)23("ضا نكتة أخرى، وهي الكناية عن كونه جهنمياوفيه أي" –اآلية 

حنـــو قولـــه : باإلشـــارة لتمييـــزه أكمـــل تمييـــز بإحضـــاره فـــي ذهـــن الســـامع جنســـا - 3
 )24( ﴾َهَذا َخْلُق اللِه فََأُروِني َماَذا َخَلَق الِذيَن ِمن ُدونِهِ  ﴿ :تعاىل

َيآ ِإال َلْهـــٌو َوَمـــا َهـــِذِه اْلَحَيـــاُة الـــ﴿: حنـــو قولـــه تعـــاىل: لقصـــد تحقيـــره بـــالقرب - 4 نـْ د
 .)25( ﴾َوَلِعبٌ 

 . )26( ﴾َذاِلَك اْلِكَتاُب َال رَْيَب ِفيهِ ﴿: حنو قوله تعاىل: لقصد تعظيمه بالبعد - 5

للتنبيه بعد ذكر المشـار إليـه بأوصـاف قبلـه علـى أنـه جـدير بمـا يـرد بعـده مـن  - 6
 ﴾ْولَئِـَك ُهـُم اْلُمْفِلُحـونَ ُأْولَِئَك َعَلىا ُهًدى مـن ربــِهْم َوأُ ﴿: حنو قوله تعاىل: أجله

)27(. 

ِإن الِذيَن َيْسَتْكِبُروَن َعْن ِعَباَدِتي َسَيْدُخُلوَن  ﴿ :حنو قوله تعاىل: " إرادة العموم - 7
 .)28( ﴾َجَهنـمَ 

ــا  ﴿: حنــو قولــه تعــاىل: االختصــار - 8 ــُه ِممَأُه اللَال َتُكونُــوا َكالــِذيَن َءاَذْوا ُموَســىا فـَبَـــر
 .)29( ﴾قَاُلوا

حنـو قولـه : وبالموصولية لكراهة ذكره بخاص اسمه إما سترا عليه، أو إهانة له  - 9
َورَاَوَدتْـُه التِـي ُهـَو ِفـي ﴿: وقولـه. )30( ﴾َوالِذي قَاَل ِلَواِلَدْيِه ُأف لُكَمـآ ﴿: تعاىل
 .)31( ﴾بَـْيِتَها
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  : وذكر السيوطي فوائـدا يف التنكري والتعريف منها
اُهللا ) 1(ُهَو اهللاُ َأَحدٌ  ُقلْ  ﴿ :من قوله تعاىل" الصمد"وتعريف " أحد" ما احلكمة يف تنكري"

  . ﴾الصَمدُ 
–وألفــت يف جوابــه تأليفــا مودعــا يف الفتــاوى وحاصــله أن يف ذلــك أجوبــة : "قــال الســيوطي

أنــه نكــر للتعظــيم، واإلشــارة إىل أن مدلولــه : وســأكتفي بــذكر واحــدة منهــا -ذكــر ثالثــا منهــا
  .)32("قدسة غري ممكن تعريفها واالحاطة اوهو الذات امل

  ﴿: مــا اجتمــع يف قولــه تعــاىل: وممــا أراه مــن روائــع الفوائــد الــيت ذكــرت يف التعريــف والتنكــري
  .فقد اجتمعت معرفتان ونكرتان. )33( ﴾ ِإن َمَع اْلُعْسِر ُيْسًرا) 5(فَِإن َمَع اْلُعْسِر ُيْسًرا

ما نكرتني. ما معرفتنيفالعسر الثاين هو عني األول لكوواليسر الثاين غري األول لكو.  
فقــد اســتدل علــى " ال يغلــب عســر يســرين: "لــذلك روى عــن ابــن عبــاس رضــي اهللا عنــه قــال

خاصية من أهم خصائص الشريعة اإلسالمية وهي رفع احلرج والتيسري على النـاس مـا أمكـن 
  .من خالل القاعدة اللغوية

   قاعدة اإلفراد والجمع: ثانيا
بعض ألفاظ القرآن يكون إفراده ملعىن خاص، ومجعه إلشارة معينة أو يؤثر مجعه على إفراده، 

  .)34(أو العكس
  : )35(ومن أمثلة ذلك

  .ذكرت مفردة ومجعا" الريح"كلمة  -
  .فحيث ذكرت يف سياق الرمحة مجعت، وحيث ذكرت يف سياق العذاب أفردت

كـل شـيء يف القـرآن مـن الريـاح فهـو : "قالوقد أخرج ابن أيب حامت وغريه عن أيب بن كعب 
  ".رمحة، وكل شيء من الريح فهو عذاب

  ".اللهم  اجعلها رياحا وال جتعلها رحيا"وهلذا ورد يف احلديث 
  .ثقيل لفظا" اللب"مل يقع إال مجعا، ألن مفرده " األلباب: "ومن ذلك �
مفــردة، ومل فإــا " األرض"حيــث وقــع يف القــرآن ذكــر " األرض"و" الســماء"ومــن ذلــك  �

 .وهو أرضون" األرض"جتمع خبالف السموات، لثقل مجع 



 م 2005:  ماي  - العـدد الرابع  –الجزائر  - ورقـلة  جامعة  -  واللغاتاداب   مـجلة   – ا�ثــر
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

361 

  ".ومن األرض مثلهن: "وهلذا ملا أريد ذكر مجيع األرضني قال
َوَأن ﴿: إفراد سبيل احلق ألنه واحد، ومجع سبل الباطـل لتعـددها قـال تعـاىل: ومن ذلك �

  .)36( ﴾ِبيِلهِ سالسُبَل فـَتَـَفرَق ِبُكْم َعن  َهَذا ِصَراِطي ُمْسَتِقيًما فَاتِبُعوُه َوَال تَـتِبُعواْ 
اُهللا َولِـي  ﴿ :إفراد ويل املؤمنني، ومجـع أوليـاء الكـافرين حنـو قولـه تعـاىل: ومن ذلك أيضا �

الِذيَن َءاَمُنوْا ُيْخـرُِجُهم مـَن الظُلَمـاِت ِإلَـى النـوِر، َوالـِذيَن َكَفـُروْا َأْولِيَـآُؤُهُم الطـاُغوُت 
 .)37( ﴾ ُجونـَُهم مَن النوِر ِإَلى الظُلَماتِ ُيْخرِ 

وإفرادهـــا، ألن اجلنـــات خمتلفـــة " اجلنـــة"حيـــث ذكـــرت، ومجـــع " النـــار"إفـــراد : ومـــن ذلـــك �
مــادة واحــدة، وألن اجلنــة رمحــة والنــار عــذاب، فناســب " النــار"األنـواع فحســن مجعهــا، و

 ".الريح"و" الرياح"مجع األوىل، وإفراد الثانية على حد 

، ألن متعلــق الســمع األصــوات وهــي حقيقــة "البصــر"ومجــع " الســمع"مــن ذلــك إفــراد و  �
واحــدة، ومتعلـــق البصــر األلـــوان واألكــوان، وهـــي حقــائق خمتلفـــة وقــد ألـــف أبــو احلســـن 

 األخفش كتابا يف اإلفراد واجلمع، ذكر فيه مجع ما وقع يف القرآن 

  . مفردا، ومفرد ما وقع مجعا
 :ومن أمثلة ما أرى خفاءه 

 .ال واحد له: املـن �

 .مجعه مدارير: مدرارًا �

ولـــيس يف اللغـــة مجـــع ومثـــىن بصـــيغة واحـــدة إال .مجـــع صـــنو: مجـــع قنـــو، وصـــنوان: قنـــوان �
 .هذان

 مجع َنُشور : ُنشرًا �

 مجع عضة وعزة: عضني وعزين �

 .مجع ُحـرور بالَضم: احلَـُرور �

 .مجع ِغْربيب: غرابيب �

 .مجع حاوية: ااحلوا ي �
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  .ال والجوابقاعدة في السؤ : ثالثا
األصـل أن يكــون اجلـواب حبســب مـا يقتضــيه السـؤال، إذ املطابقــة بـني اجلــواب والسـؤال هــي 

  :)38(األصل ولكن قد حيدث غري هذا
فقــد يعــدل فــي الجــواب عــن الســؤال تنبيهــا علــى أنــه كــان مــن حــق الســؤال أن  - 1

  .وهو املسمى بأسلوب احلكيم: يكون كذلك
  .)39(﴾  َعِن اَالِهلِة ُقْل ِهَي َمَواِقيُت لِلناسِ  َيْسأَُلوَنكَ ﴿: قوله تعاىل: مثاله

فقد سألوا عن اهلالل مل يبدو دقيقا مثل اخليط، مث يتزايـد قلـيال قلـيال حـىت ميتلـئ، مث ال يـزال 
يــنقص حــىت يعودكمــا بــدأ؟ فــأجيبوا ببيــان حكمــة ذلــك، تنبيهــا علــى أن األهــم الســؤال عــن 

  .ذلك ال ما سألوا عنه
تقـان إىل أن نظــم اآليــة حتتمـل بيــان حكمـة ذلــك كمــا حتتمـل مــا ســألوا وذهـب صــاحب اإل 

  .)40(عنه
  : وقد يكون في الجواب زيادة عن السؤال - 2
َهــا، َوَاُهــش ِبَهــا َعَلــى ﴿: قولــه تعــاىل علــى لســان موســى: مثالــه ــأُ َعَليـْ َقــاَل ِهــَي َعَصــاَي أَتـَوَك

فقد جاء اجلواب أعم من السـؤال )41( ﴾اُموَسىَوَما تِْلَك بَِيِميِنَك يَ  ﴿يف جواب )41( ﴾َغَنِمي
  .)43(وفسره البعض استلذاذا خبطاب اهللا تعاىل.)42(للحاجة إليه

  : وقد يكون في الجواب نقص عن السؤال - 3
َلهُ  ﴿ :قوله تعاىل: مثاله اَيِت ِبُقـْرَءاٍن َغْيـِر َهـَذآ   ﴿يف جواب. )44( ﴾ُقْل َما َيُكوُن ِلَي َأُن اَُبد

لْ  44( ﴾هُ َأْو َبد(.  
  .فقد أجاب عن التبديل دون االخرتاع

ألن التبـــديل يف إمكــان البشــر دون االخـــرتاع فطــوى ذكــره لتنبيـــه علــى أنـــه : "قــال الزخمشــري
  .)45("سؤال حمال

  .وقيل ألن التبديل أسهل من االخرتاع، فقد نفى إمكانه، فاالخرتاع أوىل
 ﴿حنـو قولـه تعـاىل: توقد يعدل عـن الجـواب أصـال إذا كـان السـائل قصـده التعنـ - 4

 .)46(﴾  َوَيْسأَُلوَنَك َعِن الروِح ُقِل الروُح ِمَن َاْمِر رَبـي
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  قاعدة في الخطاب باالسم والخطاب بالفعل: رابعا
االســم عنـــد مجهـــور أهـــل البيـــان يـــدل علــى الثبـــوت واالســـتمرار، والفعـــل يـــدل علـــى التجـــدد 

  :)48(، ولكل منها مقامه)47(واحلدوث
ُر اللِه يـَْرزُُقُكم ﴿ :قوله تعاىل فمن ذلك -   . )49(﴾  َهْل ِمْن َخاِلٍق َغيـْ

لفـات مـا أفـاده الفعـل مـن جتـدد الـرزق شـيئا بعـد شـيء وهلـذا جـاء الفعـل " رازقكـم"فلو قـال 
  .مضارعا رغم أن العامل الذي يفيده ماض وهو املسمى حكاية احلال املاضية

  )50( ﴾وِمُنوَن الِذيَن َءاَمُنوا بِاللِه َوَرُسوِلهِ ِإنـَما اْلمُ  ﴿: بينما يف قوله تعاىل -
باالســـم، ألن اإلميـــان لـــه حقيقـــة ثابتـــة تقـــوم بالقلـــب يــــدوم " اإلميـــان"فقـــد جـــاء التعبـــري يف 

  .مقتضاها
 ُيْخِرُج اْلَحي ِمَن اْلَمـيِت َوُمْخـِرُج اْلَمــيِت ِمـَن اْلَحـي ﴿: لذلك قال املفسرون يف قوله تعـاىل

ملــا كـــان االعتنـــاء بشـــأن إخـــراج احلـــي مـــن امليـــت أشـــد أتـــى فيـــه باملضـــارع ليـــدل علـــى  )51(﴾ 
  .)52(التجدد

   )53(﴾   ِإْذ َدَخُلوا َعَلْيِه فـََقاُلوا َسَالًما قَاَل َسَالمٌ  ﴿ :ويف قوله تعاىل -
  أن سالم إبراهيم عليه السالم أبلغ من سالم املالئكة كيف ذلك؟

أنه مصدر سد مسد الفعل، وأصله نسلم عليك سالما، وهـذه النصب على : سالما: فقالوا
  .العبارة مؤذنة حبدوث التسليم منهم

: فإنــه معــدول بــه إىل الرفــع علــى االبتــداء وخــربه حمــذوف و املعــىن) قــال ســالم(خبــالف رده 
  .عليكم سالم للداللة على إثبات السالم

 .بأدب اهللا كأنه قصد أن حيييهم بأحسن مما حيوه به إكراما هلم وتأدبا
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  : الخاتمـة 
و اختم كالمي مبا قالـه الرافعـي عـن تـأثري القـرآن يف اللغـة بأسـلوب رائـع قلمـا جنـد لـه 

نزل القرآن الكرمي  ذه اللغة علـى منـط يعجـز قليلـه وكثـريه معـا، فكـان أشـبه شـيء : " نظري 
باعتبار ال خيرجه مـن طبيعتـه، وهـو بالنور يف مجلة  نسقه، إذ النور مجلة واحدة و إمنا يتجزأ  

يف كل جزء من أجزائه و يف أجزائه مجلة ال يعارض بشيء إال إذا خلقت مساء غري السماء،       
و بدلت األرض غري األرض ، و إمنـا كـان ذلـك ألنـه صـفى اللغـة مـن أكـدارها و أجراهـا يف 

  .ظاهرها على بواطن أسرارها
سحاب، و يف طراءة اخللق أمجـل مـن الشـباب مث فجاء ا يف ماء اجلمال أمأل من ال

هــو مبــا تنــاول  ــا مــن املعــاين الدقيقــة الــيت أبرزهــا يف جــالل اإلعجــاز، وصــورها باحلقيقــة و 
أنطقهــــا باــــاز، ومــــا ركبهــــا بــــه مــــن املطاوعــــة يف تقلــــب األســــاليب، وحتــــول الرتاكيــــب إىل 

هـا علـى التـاريخ كلـه ال علـى الرتاكيب، قد أظهرها مظهرا ال يقضى العجب منـه ، ألنـه جال
جيــل العــرب خباصــته، وهلــذا تــوا هلــا حــىت مل يتبينــوا  أكــانوا يســمعون ــا صــوت احلاضــر أم 

ألـا هـي لغـتهم الـيت يعرفوـا ، ولكـن يف جزالـة مل ميضـغ , صوت املستقبل أم صـوت اخللـود
 )54( ..."هلا شيح و القيصوم 
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أنظر ) هـ 538ت (أساس البالغة، الكشاف : واسع العلم كثري الفضل غاية يف الذكاء،من كتبه 
و اإلعـــالم بوفيـــات األعـــالم  156-151ص-20ج-ســـري أعـــالم النـــبالء مشـــس الـــدين الـــذهيب: 

 118ص  -4ج -العمـاد احلنبلـي ، شذرات الـذهيب أليب الفـالح عبـد احلـي بـن221الذهيب ص 
  . 402ص  -6هدية العارفيـن ج -



 م 2005:  ماي  - العـدد الرابع  –الجزائر  - ورقـلة  جامعة  -  واللغاتاداب   مـجلة   – ا�ثــر
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  .1/اإلسراء -15
  .الكشاف: الزخمشري -16
  .19-18/عبس -17
 -3ط -القــــــــاهرة، مصــــــــر -دار الـــــــرتاث -اإلتقـــــــان يف علــــــــوم القــــــــرآن: الســــــــيوطي: أنظـــــــر -18

  .293ص    -2ج -1988 -هـ1405
  .6/التوبة -19
  .48/الفرقان -20
  .29/الفتح -21
  .1/املسد -22
  .293ص -2ج -اإلتقان: السيوطي -23
  .11/لقمان -24
  .64/العنكبوت -25
  .2/البقرة -26
  .5/البقرة -27
  .60/غافر -28
  .69/األحزاب -29
  .17/األحقاف -30
  .23/يوسف -31
  .295ص  -2ج -اإلتقان: السيوطي -32
  .6-5/الشرح -33
هــ، 1402، 9لة، بـريوت، لبنـان، طمباحث يف علوم القرآن، مؤسسـة الرسـا: مناع القطان -34

  .203، ص 1982
، وأنظــر الربهــان 203-202، وأنظــر منــاع القطــان، ص 300، ص 2اإلتقــان، ج: أنظــر -35

  .وما بعدها 148ص  -2ج -الزركشي –يف علوم القرآن 
  .153/األنعام -36
  .257/البقرة -37



 م 2005:  ماي  - العـدد الرابع  –الجزائر  - ورقـلة  جامعة  -  واللغاتاداب   مـجلة   – ا�ثــر
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 -، منـاع القطـانوأنظر مباحـث يف علـوم القـرآن -313-310ص - 2ج -أنظر اإلتقان -38
  .206-205ص 
  .189/البقرة -39
  .311ص  -2ج -أنظر اإلتقان -40
  .18-17/طه -41
  .205ص  -أنظر مناع القطان -42
  .212ص  -2ج -السيوطي -43
  .15/يونس -44
  .الكشاف: الزخمشري -45
  .85/اإلسراء -46
  . 206ص  -وأنظر مناع القطان -،317-316ص  -2ج -أنظر اإلتقان -47-48
  .3/فاطر -49
  .15/احلجرات -50
  .95/األنعام -51
  .أنظر كتب التفسري -52
  .25/الذاريات -53
–بـريوت  –إعجـاز القـرآن و البالغـة النبويـة دار الكتـاب العـريب  -مصطفي صـادق الرافعـي-54
   75-74ص -م  1973 -هـ  1393 -ط و -لبنان

-لربهان يف علوم القرآن للزركشييرجع يف هذا املوضوع أيضا إىل كتب علوم القرآن على رأسها ا
 –كذلك كتب التفسري مثل الكشاف للزخمشري   -1ج –و التفسري و املفسرون للذهيب  – 2ج

 .روح املعاين لأللوسي وغريها -التحرير و التنوير  إلبن عاشور

  


