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 العدول عن اإلضمار إلى اإلظهار في القرآن الكريم

 ((سورة يوسف أنموذًجا تطبيقيا  )) 

 
نوفل إسماعيل صالح 
 كمية التربية االصمعي 

: المقدمة 
وقف العمماء وقفة طويمة لدى دراستيم ىذا الفن من فنون القول أال وىو         

، وقد اصطمحوا عميو مصطمحات عدة  (العدول عن اإلضمار إلى اإلظيار)
وضع الظاىر موضع المضمر ، واإلظيار واإلضمار ، والكل يصب : منيا 

في قالب واحد ، ويبحث آلية واحدة تقدم فوائد جمة ، وسنقف في ىذه الدراسة 
كما جاء في كتب المغة  ((العدول عن اإلضمار إلى اإلظيار))الموسومة بـ 

والبالغة والتفسير إذ اتخذنا من سورة يوسف أنموذجا تطبيقيًا دااًل عمى تمك 
الفوائد ، فأسموب اإلظيار واإلضمار أسموب يحمل في طياتو معاٍن جمية في 
التعبير القرآني ، وسنحاول الوقوف عمى ما وقف عميو العمماء من المفسرين 
وغيرىم عمى المواضع التي ورد فييا ىذا الفن ، وما أكسب المعنى من جميل 
فائدة ، وأضفى عمى المفظ من طالء بيي ، وبالنظر لما وجدنا من مواضع 
دلت عمى وقوع ىذا العدول في سورة يوسف قادنا ذلك إلى اختيارىا أنموذجا 
تطبيقيا ،عمنا أن نرفد بيذه الدراسة المكتبة القرآنية دراسة جديدة أو عمى نحو 

.  يكاد يكون مفيدًا فائدة جديدة 
واهلل من وراء القصد    
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:  آلية الفن 
المتحدث عنو  (المسند اليو)األصل في األسماء أن تكون ظاىرًة، واألصل في 

كذلك ، فإذا ذكر ثانيًة ذكر مضمرًا، ألنو أوجز، ولالستغناء عن إظياره 
ولخروج . بالظاىر السابق، لكن المتكمم قد يؤثر اإلظيار في موضع اإلضمار

 (1) المتكمم عمى خالف األصل أسباب
وقد تراوح درس ىذا الفن بين كتب البالغة والنحو الرتباطو ارتباطا وثيقًا بكال 

الِعممين إذ درس  البالغيون ىذا الفن موضحين اآللية التي يكون عمييا فقالوا 

 المظير مقام المضمر ،وىذا يعمد إليو لفائدة ،وىي االسميوضع : بما معناه 

وكانت دراسة ( 2)تعظيم  أن األمر الذي ُأظير عنده االسم المضمر أوالً 

 ىذا األسموب  (ىـ207)عرض الفّراء النحويين قد قدمت تفصياًل لمموضوع إذ 

َوَجَعَل َكِمَمَة الَِّذيَن َكَفُروا السُّْفَمى َوَكِمَمُة المَِّو ِىَي : البالغي في قولو تعالى

عمى الكممة ، ثم ( جعل)فأوقع : "فقال  [40:التوبة] اْلُعْمَيا َوالمَُّو َعِزيٌز َحِكيمٌ 

وكممَة )ويجوز ... عمى االستئناف ولم ترد بالفعل  (وكممة اهلل ىي العميا): قال 

تبارك وتعالى ، ألنُو لو ( اهلل)ولست استحب ذلك لظيور  (اهلل ىي العميا

أال  (وكممتو ىي العميا): كان أجود الكالم أن يقال - والفعل فعمو - نصبيا 

قد أعتق أبوك ُغالم : يقولون ... قد أعتق أبوك غالمو ، وال : ترى انك تقول

.  (3)"أبيك
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جاء في محل ضميره ، ولم يبين  (اهلل): فالفّراء  يرى أنَّ موضع لفظ الجاللة 

يوحي بالجالل والعظمة والقدرة ،  (اهلل)لنا سبب ذلك ، ومن الواضح أّن لفظ 

. فكان ىذا اإليحاء ىو المغزى البالغي من ظيورىا 

 (الطويل):             وقال الفّراء  في قول ال اعر 

متى تأِت زيدًا قاعدًا عن حوضو 

 

لتيدم ظممًا حوض زيٍد تقارُع  

 
فيو  (4)"فذكر لفظة زيٍد مرتين ولم َيْكِن عنو في الثانية ، و الكناية وجو الكالم"

 .يستحسن اإلضمار تجنبًا لمتكرار 

يوضع المظير  )): فائدة ىذا الفن فقال  ( ىـ626ت ) السكاكيوقد ذكر        
 وذكر ابن (5)((موضع المضمر إذا أريد تمكين نفسو زيادة تمكين

 لفائدة ، وىي تعظيم  أن األمر إليو يعمد إنماىذا  )) أن (ىـ637ت)األثير
  0(6)((أواًل   المضمراالسمالذي أظير عنده 

 
: وقوعو في سورة يوسف    

 نالحظ أن العدول عن اإلضمار إلى االظيار ممحظ واضح في ىذه 
السورة بعينيا ، وقد دلت عمى ذلك اآليات الكريمة التي جاءت بيذا الفن ، 
وتمخض عنو معان قرآنية ، وأغراض بيانية أ ار إلييا المفسرون وأصحاب 

 . المغة 
اْقُتُموا ُيوُسَف َأو اْطَرُحوُه َأْرًضا َيْخُل َلُكْم َوْجُو َأِبيُكْم  : قال تعالى - 1 

َقاَل َقاِئٌل ِمْنُيْم اَل َتْقُتُموا ُيوُسَف َوَأْلُقوُه ِفي  (9)َوَتُكوُنوا ِمْن َبْعِدِه َقْوًما َصاِلِحيَن 
( 7 . )َغَياَبِة اْلُجبِّب َيْمَتِقْطُو َبْعُض السَّيَّاَرِة ِإْن ُكنُتْم َفاِعِمينَ 

عدل التعبير القرآني عن االضمار  ((التقتموا يوسف  ))في قولو تعالى  
، أظيره ذلك القائل منيم في مقام  (يوسف)، إلى إظيار اسم  (التقتموه): 
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االضمار تحنينًا ليم عميو ، واستجالبًا ل فقتيم عميو ، أو استعظامًا لقتمو ، لذا 
، فعرض عمييم رأيو أو مقترحو، ولم يبت  ((إن كنتم فاعمين ))ختم قولو بعبارة 

القول فيو ، تألفًا لقموبيم، واستدراجًا ليم، وتوجييًا ليم إلى رأيو، وحذرًا من 
فأننا  .  (8) نسبتيم لو إلى التحكم بيم ، أو من اتيامو بالخروج عمى إجماعيم

ندرك األثر الذي تركو العدول عن اإلضمار في موضع اإلظيار ىنا من خالل 
برازه بأتم صورة وأحسنيا ، وىذا ما دّل عميو توجيو  اإليجاز في المعنى ، وا 

.  المفسرين المتقدم ذكره 
َوَ ِيَد َ اِىٌد ِمْن َأْىِمَيا ِإْن َكاَن َقِميُصُو ُقدَّ ِمْن ُقُبٍل َفَصَدَقْت  : قال تعالى - 2

ْن َكاَن َقِميُصُو ُقدَّ ِمْن ُدُبٍر َفَكَذَبْت َوُىَو ِمَن  (26)َوُىَو ِمْن اْلَكاِذِبيَن  َواِ 
اِدِقينَ  الصَّ

(9 ) . 
عدل التعبير القرآني، في الجممة ال رطية الثانية، عن إضمار اسم  
ن كان قد من دبر) : (كان) ن كان  )): ، إلى التصريح بمفظو في قولو  (وا  وا 

، ليدل عمى استقاللية الفرضية الثانية، مع رعاية زيادة ( (قميصو قد من دبر
. (10)اإليضاح

ْسَحاَق َوَيْعُقوَب َما َكاَن َلَنا  : قال تعالى - 3  َواتََّبْعُت ِممََّة آَباِئي ِإْبَراِىيَم َواِ 
َأْن ُنْ ِرَك ِبالمَِّو ِمْن َ ْيٍء َذِلَك ِمْن َفْضِل المَِّو َعَمْيَنا َوَعَمى النَّاِس َوَلِكنَّ َأْكَثَر 

 .  (11)النَّاِس اَل َيْ ُكُرونَ 
عدل التعبير القرآني عن  ((ولكن أكثر الناس): في قولو تعالى  

، إلى االظيار ، لزيادة توضيح وبيان، ولقطع توىم  (ولكن أكثرىم): االضمار
بالناس،  (عدم ال كر)رجوعو إلى مجموع المخموقات ، الموىم بعدم اختصاص 

نما عدم ال كر مختص بيم، الي اركيم فيو أحد من المخموقات ولعمنا  . (12) وا 
ندرك التوضيح والبيان الذي جاء بو العدول فنممس األثر الفني لمتعبير القرآني 
البميغ ، إذ يجمع المعاني النحوية والبالغية في سياق واحد ليجسد بذلك المعنى 

. القرآني المراد 
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َقاَل َتْزَرُعوَن َسْبَع ِسِنيَن َدَأًبا َفَما َحَصْدُتْم َفَذُروُه ِفي ُسْنُبِمِو  : قال تعالى - 4 
  َي يِت ياًل   يِت     َيَّمُث     َي   ْأ َّمُث ْأ   َيا  َي ْأ َّمُث ْأ َي   يِت َي اٌع   َي ْأ ٌع   َي يِت َي   َبَي ْأ يِت   يِت ْأ   َي ْأ يِت   َّمُث  ( 47)ِإالَّ َقِمياًل ِممَّا َتْأُكُموَن 

 .  (13) َّمُثْأ يِت َّمُث وَي  ِميِت ا
، إلى  (ثم يأتي من بعدىن): عدل التعبير القرآني عن االضمار 

، قصدًا  ((ثم يأتي من بعد ذلك)): في قولو  (ذلك)التصريح بمفظ اسم اإل ارة 
 (14) إلى اإل ارة إلى وصفين، فإن الضمير ساكت عن أوصاف ما يرجع إليو

ونالحظ في كالم المفسرين ىذا ا ارة إلى فائدة . (15)، وقصدًا إلى تفخيم  أنين
في البيان القرآني ، وما ترتب من عدوٍل  (ذلك )التعريف باالسم الموصول 

 .واضح عن الضمير إلى الظاىر 
َوَما ُأَبرِّبُئ َنْفِسي ِإنَّ النَّْفَس أَلَمَّاَرٌة ِبالسُّوِء ِإالَّ َما َرِحَم َربِّبي  : قال تعالى - 5 

 .  (16)ِإنَّ َربِّبي َغُفوٌر َرِحيٌم 
، إلى االظيار  (إنو غفور رحيم): عدل التعبير القرآني عن االضمار 

 ، عند تعرضو لعنوان الربوبية، تربية لمناس ِإنَّ َربِّبي َغُفوٌر َرِحيٌم  : في قولو 
أ ارة واضحة إلى معنى التربية  (ربي)فذكر  .(17) عمى مبادئ المغفرة والرحمة

التي ىي من صفات الرب المربي لمخمق أجمعين ، وال نرى ظيور ىذا المعنى 
مع االضمار ، فيي مزية ميمة يأتي بيا العدول القرآني في ىذا الموضع من 

 .السورة 
ُنِصيُب ِبَرْحَمِتَنا َمْن َنَ اُء َواَل ُنِضيُع َأْجَر اْلُمْحِسِنيَن  : قال تعالى - 6 
 .  (18 )َوأَلَْجُر اآْلِخَرِة َخْيٌر ِلمَِّذيَن آَمُنوا َوَكاُنوا َيتَُّقوَن  (56)
أي       (وألجر اآلخرة خير ليم): عدل التعبير القرآني عن االضمار  
َوأَلَْجُر اآْلِخَرِة َخْيٌر ِلمَِّذيَن  : لممحسنين المذكورين، إلى االظيار في قولو : 

،  (المحسنين) ، فوضع االسم الموصول موضع ضمير آَمُنوا َوَكاُنوا َيتَُّقونَ 
تنبييًا عمى أن المراد باالحسان إنما ىو اإليمان، والثبات عمى التقوى، المستفاد 

 .(19)((وكانوا يتقون))من جمع صيغتي الماضي والمستقبل في 
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َوَلمَّا َدَخُموا ِمْن َحْيُث َأَمَرُىْم َأُبوُىْم َما َكاَن ُيْغِني َعْنُيْم  : قال تعالى - 7 
 .  (20)َحاَجًة ِفي َنْفِس َيْعُقوَب َقَضاَىا ِمَن المَِّو ِمْن َ ْيٍء ِإالَّ 

إلى    (إال حاجة في نفسو قضاىا): عدل التعبير القرآني عن اإلضمار 
، وفي  ((اال حاجة في نفس يعقوب قضاىا)): التصريح باسمو في قولو

 . (21) التصريح باسمو  إ عار بتعطفو و فقتو عمييم، ومحبتو لسالمتيم
أ ارة واضحة  (ِمْن َحْيُث َأَمَرُىْم َأُبوُىمْ )بعد ذكر  (يعقوب )فالتعريف بالعممية 

إلى عطف ذلك األب ومحبتو ليم جميعًا ، وال تظير داللة ىذا المعنى عمى 
. ىذا الوجو مع اإلضمار 

َفَبَدَأ ِبَأْوِعَيِتِيْم َقْبَل ِوَعاِء َأِخيِو ثُمَّ اْسَتْخَرَجَيا ِمَن ِوَعاِء  : قال تعالى - 8 
 .  (22)َأِخيوِ 

، إلى اإلظيار  (ثم استخرجيا منو): عدل التعبير القرآني عن اإلضمار 
، إذ يوىم الضمير  (23) دفعًا لمبس ((ثم استخرجيا من وعاء أخيو )): في قولو

ألوىم عود الضمير  (ثم استخرجيا منو): بغير المراد من التعبير، ألنو لو قيل 
أخيو  ، فيصير كأنو استخرج السرقة من (الوعاء)، ال عمى  (األخ)عمى 

مبا رًة، ال من وعائو، وفي المبا رة من األذى الذي تأباه النفوس األبية، فأعيد 
 . (24) لفظ الظاىر لنفي ىذا

والفائدة وراء العدول عن االضمار ىنا واضحة بينة دّل عمييا السياق القرآني 
.  أوضح داللة 

ِإنََّما َأْ ُكو َبثِّبي َوُحْزِني ِإَلى المَِّو َوَأْعَمُم ِمَن المَِّو َما اَل  : قال تعالى - 9 
 .  (25)َتْعَمُمونَ 

، وىو  (وأعمم منو): في ىذه اآلية الكريمة عدل التعبير القرآني عن 
، فوضع الظاىر موضع المضمر، ليأتي  ((وأعمم من اهلل)): أوجز، إلى قولو 

ومثميا اآلية التي . في الكالم تعطف يزيده حسنًا، وفيو زيادة خضوع وترقق
َياَبِنيَّ اْذَىُبوا َفَتَحسَُّسوا ِمْن ُيوُسَف َوَأِخيِو َواَل َتْيَئُسوا : بعدىا، وىي قولو تعالى 

: ، إذ عدل عن (26)ِمْن َرْوِح المَِّو ِإنَُّو اَل َيْيَئُس ِمْن َرْوِح المَِّو ِإالَّ اْلَقْوُم الَكاِفُروَن 
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 ِإنَُّو اَل َيْيَئُس ِمْن َرْوِح المَِّو  : عمى وجازتيا، إلى قولو  (إنو الييأس منو)
، وا  ارة باالسم الظاىر إلى ظيور حصولو (27) لوقوع التعطف فييا كاألولى

  . (28)لمن الييأس 
َقاَل َأَنا ُيوُسُف َوىَذا َأِخي َقْد َمنَّ المَُّو َعَمْيَنا ِإنَُّو َمْن َيتَِّق  : قال تعالى - 10 

 .  (29)َوَيْصِبْر َفِإنَّ المََّو اَل ُيِضيُع َأْجَر اْلُمْحِسِنينَ 
فإن اهلل ): في ىذه اآلية القرآنية عدل التعبير القرآني عن القول  

، فوضع (( فإن اهلل اليضيع أجر المحسنين: ))، إلى قولو (اليضيع أجرىم
المتقين : ال تمالو عمى ، (30) موضع الضمير ((المحسنين))الظاىر 

،  (من)عن الضمير العائد عمى  ((المحسنين ))، فناب ذكر  (31) والصابرين
 ((المحسنين )): ، فقولو (32) (االحسان)في معنى  (الصبر)و  (االتقاء)ألن 

عموم ، إذ ىو جنس ، يدخل تحتو المتقون والصابرون، فأغنى عمومو عن 
 (التقوى)ىو من جمع بين  (المحسن)، ولمتنبيو عمى أن  (33) عود الضمير

، وتنبييًا عمى أن الموصوفين -  (34) (يوسف)، كما ىو حال (الصبر)و
إثبات صفة  (المحسنين)ففي إظيار،(35)بالتقوى والصبر موصوفون باالحسان

فنحن نجد التقرير واالثبات لممعنى القرآني ىو المراد بعد ذلك . (36)أخرى زائدة
العدول ، ولعمنا ندرك الذوق القرآني في أختيار العدول عن االضمار إلى 
االظيار في ىذ الموضع من سورة يوسف وسواه ، مما يدل عمى االعجاز 
القرآني الذي ال ينقضي مع كثرة ما وصل اليو المفسرون من فوائد ودالالت 

. جمة 
َوَما َأْرَسْمَنا ِمْن َقْبِمَك ِإالَّ ِرَجااًل ُنوِحي ِإَلْيِيْم ِمْن َأْىِل  : قال تعالى - 11 

اْلُقَرى َأَفَمْم َيِسيُروا ِفي اأْلَْرِض َفَيْنُظُروا َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة الَِّذيَن ِمْن َقْبِمِيْم َوَلَداُر 
 .   (37) الرُُّسُل   َحتَّى ِإَذا اْسَتْيَئَس  (109)اآْلِخَرِة َخْيٌر ِلمَِّذيَن اتََّقْوا َأَفاَل َتْعِقُموَن 

، إلى اإلظيار  (حتى إذا استيئسوا): عدل التعبير القرآني عن اإلضمار 
، إلعطاء الكالم استقالال بالداللة،  ((حتى إذا استيئس الرسل)): في قولو

 .(38) اىتماما بالجممة
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: الخاتمة 
 ةاالعادإعادة االسم الظاىر بمعناه أْحَسُن من قد يذىب بعضيم إلى إن ( 1)

ليس ىذا عاّمًا، بل رّبما كانت إعادة بمفظو ىي األْحَسن، كما : أقول.بمفظو
. وجدنا ىذا في كثير من نصوص التنزيل

. إعادة الظاىر في جممة ُأْخرى أْحَسُن منو في الجممة الواحدة (2)
إعادة الظاىر بعد طول الفاصل أحَسُن من اإِلضمار، لئال ي تغل الذىن  (3)

 .بالبحث عّما يعود عميو الضمير
 استعمال مواضع في الظاىرة األسماء لوضع بالغّية َدَواع تدعو قد( 4)

 استعمال دخل وبيذا الظاىرة، األسماء بيِذه الكالم ُطولِ  وَتَحمُّلِ  الضمائر،
، فمن تمك الدواعي اإِلطناب طرائق ضمن المضمر موضع الظاىر االسم

-  كما وجدنا آنفا–البالغية التي يأتي بيا العدول عن اإلضمار إلى اإلظيار 
:-  ما يأتي 

. والتمكين التقرير زيادة إرادة  (أ)
. منزلتو ارتفاع وبيان ال يء تعظيم قصد أو واإِلجالل، التعظيم قصد( ب)
. والتحقير اإِلىانة قصد( ت)
. إليو ُيفضي الضمير استعمال كان إذا الّمبس إزالة إرادة( ث)
ْدخال الميابة تربية( ج)  إذا الظاىر االسم بذكر المتمقي ضمير عمى الّروع وا 

. ذلك يقتضي مّما كان
. الطاعة وتحقيق األمر تنفيذ إلى الدافع تقوية إرادة( ح)
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: اليوامش 
ر اد العقل السميم 485-2/484البرىان في عموم القرآن : ينظر .1 ، وا 

3/405 .
 . 394:  ، ومفتاح العموم 2/24: ينظر المثل السائر  .2
  .1/438: معاني القرآن  .3
 . 1/438المصدر نفسو   .4
  0 198: مفتاح العموم  .5
  0 2/24: المثل السائر  .6
. 10-9سورة يوسف  .7
، وروح المعاني 3/10، وفتح القدير 3/69إر اد العقل السميم : ينظر .8

. 11/6871 ، وتفسير ال عراوي 9/3515، ومحاسن التأويل 12/192
. 27-26سورة يوسف  .9

. 12/221روح المعاني : ينظر  .10
. 38سورة يوسف  .11
. 12/242، وروح المعاني 3/395ار اد العقل السميم : ينظر  .12
. 48-47سورة يوسف  .13
. 3/400إر اد العقل السميم : ينظر .14
. 12/255روح المعاني : ينظر .15
. 53سورة يوسف  .16
. 13/3 ، وروح المعاني 3/405إر اد العقل السميم : ينظر  .17
. 57-56سورة يوسف  .18
. 13/6 ، وروح المعاني 3/407إر اد العقل السميم : ينظر .19
. 68سورة يوسف  .20
. 13/21روح المعاني : ينظر  .21
. 76سورة يوسف   .22
. 2/739التبيان في إعراب القرآن : ينظر  .23
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 ، ومعترك االقران في 489-2/488البرىان في عموم القرآن : ينظر .24
ر اد العقل السميم 1/274إعجاز القرآن   ، وروح المعاني 3/416، وا 

13/28 .
. 86سورة يوسف   .25
. 87سورة يوسف  .26
. 167-166بديع القرآن : ينظر .27
. 9/3585محاسن التأويل : ينظر .28
. 90سورة يوسف  .29
. 3/912اعراب القرآن ، لمزجاج : ينظر  .30
. 17/204 ، والتفسير الكبير 2/342الك اف : ينظر .31
. 13/260مجمع البيان : ينظر .32
. 4/38، والبرىان في عموم القرآن 13/44غرائب القرآن : ينظر  .33
. 2/354أنوار التنزيل : ينظر  .34
 ، وروح 3/54 ، وفتح القدير 3/426إر اد العقل السميم : ينظر  .35

. 13/49المعاني 
. 2/493البرىان في عموم القرآن : ينظر .36
. 110-109سورة يوسف  .37
. 13/69التحرير والتنوير : ينظر .38
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: المصادر والمراجع 
. القرآن الكريم - 

إر اد العقل السميم إلى مزايا الكتاب الكريم، القاضي أبو السعود محمد  (1
عبد المطيف : ، وضع حوا يو (ىـ982)بن محمد بن مصطفى العمادي 

 . 1999عبد الرحمن، دار الكتب العممية ، الطبعة األولى ، بيروت 
إعراب القرآن ، المنسوب إلى أبي إسحاق إبراىيم بن محمد الزجاج  (2

إبراىيم األبياري، دار الكتاب المبناني ، :  تحقيق ودراسة ،(ىـ311)
 . 1986الطبعة الثالث، بيروت 

أنوار التنزيل وأسرار التأويل ، القاضي ناصر الدين أبو الخير عبد اهلل  (3
 ( .ت. د)، المطبعة الميمنية، مصر  (ىـ791)بن عمر البيضاوي 

بديع القرآن ، أبو محمد زكي الدين عبد العظيم بن عبد الواحد ،  (4
الدكتور : ، تحقيق  (ىـ654) (ابن أبي األصبع المصري)المعروف بـ

حفني محمد  رف، دار نيضة مصر لمطباعة والن ر ، الطبعة الثانية 
 . (ت. د)، القاىرة 

 
البرىان في عموم القرآن ، بدر الدين محمد بن عبد اهلل الزرك ي  (5

محمد أبو الفضل إبراىيم ، دار الجيل ، بيروت : ، تحقيق (ىـ794)
1988.  

 
التبيان في إعراب القرآن ، أبو البقاء عبد اهلل بن الحسين العكبري  (6

عمي محمد البجاوي ، دار الجيل ، الطبعة الثانية : ، تحقيق  (ىـ616)
 .1987، بيروت 

التحرير والتنوير ، محمد الطاىر بن عا ور ، الدار التونسية لمن ر،  (7
  .(ت.د)تونس 

 . (ت. د)،  (ط. د)تفسير ال عراوي، محمد متولي ال عراوي  (8
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، المطبعة البيية، الطبعة  (ىـ606)التفسير الكبير ، الفخر الرازي  (9
  .1938األولى ، القاىرة 

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ، أبو الفضل  (10
، إدارة الطباعة  (ىـ1270) ياب الدين السيد محمود اآللوسي البغدادي 

 .  (ت.د)المنيرية ، بيروت 
غرائب القرآن ورغائب الفرقان ، نظام الدين الحسن بن محمد  (11

إبراىيم عطوه عوض، مطبعة مصطفى : ، تحقيق (ىـ728)النيسابوري 
 . 1964البابي الحمبي، الطبعة األولى ، القاىرة 

فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من عمم التفسير ، محمد  (12
الدكتور عبد الرحمن : ، تحقيق (ىـ1250)بن عمي بن محمد ال وكاني 

 1994عميرة، دار الوفاء لمطباعة والن ر ، الطبعة األولى ، مصر 

الك اف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل ، أبو القاسم جار اهلل  (13
، دار المعرفة لمطباعة والن ر،  (ىـ538)محمود بن عمر الزمخ ري 

  .(ت. د)بيروت 

ت )المثل السائر في ادب الكاتب وال اعر ، ضياء الدين ابن االثير  (14
بدوي طبانة ، من ورات . احمد الحوفي ، د. د: ، حققو وقدمو  (ىـ637

 .م 1984– ىـ 1404، 2/دار الرفاعي بالرياض ، ط

مجمع البيان في تفسير القرآن ، أبو عمي الفضل بن الحسن الطبرسي  (15
السيد با م الرسولي المحالتي،  ركة المعارف : تحقيق (ىـ548)

 .  ق1379اإلسالمية ، طيران 

: ، تحقيق (ىـ1332)محاسن التأويل ، محمد جمال الدين القاسمي  (16
  .(ت. د)محمدفؤاد عبد الباقي ، دار إحياء الكتب العربية ، مصر   

: ، تحقيق  (ىـ207)معاني القرآن ، أبو زكريا يحيى بن زياد الفراء  (17
أحمد يوسف نجاتي ومحمد عمي النجار ، عالم الكتب ، الطبعة الثانية 

 . 1980، بيروت 
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معترك األقران في إعجاز القرآن ، أبو الفضل جالل الدين عبد  (18
أحمد  مس الدين ، دار الكتب :، تحقيق  (ىـ911)الرحمن السيوطي 

  . 1988العممية ، الطبعة األولى ، بيروت 

،  (ىـ626)مفتاح العموم ، أبو يعقوب يوسف بن أبي بكر السكاكي  (19
 .1937مطبعة مصطفى البابي الحمبي ، الطبعة األولى ، مصر 


