
مخالفة مقتىض الظاهر يف التذكري والتأنيث يف القرآن الكريم

م. د. معد صالح أحمد    111 

مخالفة مقتضى الظاهر في 
التذكير والتأنيث في القرآن الكريم

 Disagreement with the surface meaning of the

masculine and feminine in the Holy Quran

م. د. معد صالح أحمد

جامعة الفراهيدي

 Paper presented by

Dr. Ma’ad Salih Ahmed

 Al Farahidi University





مخالفة مقتىض الظاهر يف التذكري والتأنيث يف القرآن الكريم

م. د. معد صالح أحمد    113 



مقدمة

الحمد لله رب العاملني، الذي أنزل القرآن بلســان 

عريب مبني، والصاة والســام عىل رسوله األمني، 

سيدنا محمد وعىل آله وصحبه أجمعني. 

أما بعــد؛ فإنَّ القرآن كتاب اللــه املعجز، نزل بلغة 

العرب واســتعمل أساليبهم وزاد عليها بإبداٍع أذهل 

عقاءهم وبلغاءهــم، فمنهم من آمــن ومنهم من 

أخذته العزة باإلثم.

ومن األســاليب البليغة يف القــرآن الكريم مخالفة 

مقتىض الظاهــر، فكثرياً ما نقرأ مــا يخالف ظاهر 

السياق، إلَّ أننا حني منعن النظر نرى هذه املخالفة 

جاءت لحكمة تجعــل املعنى أجمل وأبلغ، ومنها 

ما جــاء يف مخالفــة مقتىض الظاهــر يف التأنيث 

والتذكري. وهذا األســلوب غائــر يف فكر األعام، 

إذ وقــف عنده ابــن جني يف خصائصــه، وأفرد له 

باباً ســاه  الحمل عىل املعنى(، إذ يقول معرفاً به: 

)فصل يف الحمل عىل املعنى: اعلم أن هذا الرشج 

غور من العربية بعيد، ومذهب نازح فسيح، قد ورد 

به القرآن وفصيح الكام منثــوراً ومنظوماً، كتأنيث 

املذكر، وتذكري املؤنث()1(.

)1( الخصائص: 413/2.

 ويقول ابن األثري: )اعلم أن هذا القسم من التأليف 

دقيق املســلك، بعيد املذهــب، يحتاج إىل فضل 

معــاودة وزيادة تأمل، وقــد ورد يف القرآن الكريم، 

وفصيح الكام منثوراً ومنظوماً()2(.

والغايــة من بحثي هذا بيان الحكمــة والباغة من 

تأنيث ما حقه التذكري، وتذكري ما حقه التأنيث.

وقد جاء البحث عىل مقدمة ومتهيد وثاثة مباحث 

وخامتة، ثم قامئة املصادر واملراجع.

وأسأل الله  أن يجعل بحثي هذا نافعاً ملن قرأه، 

وأْن يكون نافعاً يل يوم ل ينفع مال ول بنون. 

❊ ❊ ❊

)2( الجامع الكبري يف صناعة املنظوم من الكام: 106. 
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INTRODUCTION:

The Quran is Allah’s inimitable book which 

came down in the Arab’s language and used 

their own styles which it even amazingly 

modified and made the wise Arabs at a loss. 

Thus some of them believed in the Quran 

and some didn’t. 

Among the eloquent styles of the Holy 

Quran is the disagreement of the surface 

meaning. We often read such a meaning 

which disagrees with the superficial con-

text. However, if one digs deeply, he can 

see that this kind of disagreement in fact 

has such a goal to make the meaning more 

beautiful and expressive, for example the 

disagreement of the surface meaning with 

the gender. 

This kind of style is deeply thought by em-

inent scholars like Ibn Jinni who discussed 

it in his “Khasa’es” book and dedicated a 

full chapter for it entitled “carrying things 

on the meaning” which he defined as a 

far ended cave in the study of Arabic and 

a loose road found in the Quran as well as 

eloquent speech both in terms of prose and 

verse, like using the masculine gender for a 

feminine and vice versa.”

Ibn Al Atheer says, “Know that this part 

of language is a so narrow road that has a 

far end which needs so much reviewing 

and contemplation. It is found in the Holy 

Quran as well as the eloquent speech both 

in terms of verse and prose.”

This paper aims at showing the wise pur-

pose and eloquence of using the feminine 

gender to refer to a masculine referee and 

vice versa. 

The paper consists of an introduction, for-

ward, three chapters, a conclusion, resourc-

es and references. 

I pray that this paper be useful for readers 

and for me on a day when neither money 

nor sons benefit one. 

❊ ❊ ❊
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تمهيد

التعريف مبقتىض الظاهر ومبفهوم املخالفة

قال الجاحظ: ومن رشوط الباغــة موافقة الكام 

ملقتــىض الحــال أو للموضوع الــذي يجري فيه 
الكام.)1(

قال السيوطي: البَاغُة يِف الَْكَام: مطابقته ملْقتىَض 
الَْحال َمَع فََصاَحته.)2(

ويزيد الكفوي بقوله: وأمــا باغة الكام فمطابقته 

ملقتىض الحال مع فصاحتــه، ومقتىض الحال أن 

َ بالتنكري يف محلــه وبالتعريف يف محله وما  يَُعــرَّ

أشبه ذلك، وبالجملة: أن يطابق الغرض املقصود، 

وارتفاع شــأن الــكام إمنا يكون بهــذه املطابقة، 
وانحطاطه بعدمها.)3(

وقــد قال ابن األنبــاري: اعلم أن مــن متام معرفة 

النحو واإلعراب معرفــة املذكر واملؤنث، ألن من 

ذكَّر مؤنثاً أو أنَّث مذكراً كان العيب لزماً له كلزومه 
من نصب مرفوعاً أو خفض منصوباً.)4(

إلَّ أنَّ مخالفــة ظاهر الكام ملعنــى أعمق وأدق 

ترفع من القيمة الباغية للكام، ويتذوقها أصحاب 

املعرفة، وقد جاءت يف القــرآن الكريم -الذي هو 

)1( البيان والتبيني: 18/1.

)2( معجم مقاليد العلوم يف الحدود والرسوم: 93.

)3( كتاب الكليات: 237.

)4( املذكر واملؤنث: 51/1.

أفصح وأبلــغ كام- مخالفات لظاهر الكام تذكرياً 

وتأنيثاً، لكْن حينا ميعن القارئُ النظَر ويفهم الغاية 

يدرك أنَّ هذا أكرث دقًة واجمل تعبرياً، وليست هناك 

مخالفة.

❊ ❊ ❊
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المبحث األول

التأنيث والتذكير حماًل 
على المعنى ال على اللفظ

الحمل عىل املعنى: هــو »أن يعطى اليشء حكم 

ما أشــبهه يف معناه أو يف لفظه أو فيها«)1(، أو هو 

»حمل اللفظ عىل معنى لفــظ آخر أو تركيب عىل 

معنى آخـــر؛ لشــبه بني اللفظيــني والرتكيبني يف 

املعنى املجازي، فيأخــذان حكمها النحوي مع 

رضورة وجود قرينــة لفظية أو معنويــة، تدل عىل 

ماحظــة اللفظ أو الرتكيــب اآلخرين ويؤمن معها 

اللبــس )2(“وقــد وردت يف القرآن الكريم أســاء 

جاءت أفعالها أو ضائرها مخالفة تأنيثاً أو تذكرياً، 

يف حني جاءت مطابقة يف مواضع أخرى، والسبب 

أنــه يف موضع املطابقة متــت مراعاة اللفظ، ويف 

املخالفة متت مراعاة املعنى. 

جاء يف معاين النحو: فقــد تقصد باللفظ املؤنث 

معنى مذكــر، فتذكر الفعل له، وقــد تقصد باللفظ 

املذكر معنى املؤنث، فتستعمله استعال املؤنث، 
حماً عىل املعنى.)3(

)1( مغني اللبيب: 674/2.

)2( الحمل عىل املعنى ألرشف مروك: 6.

)3( معاين النحو: 62/2.

ونذكر فيا ييل بعض آيات القرآن بهذا الخصوص:

ھ   ھ   ہھ   ہ   ہ    ہ   ۀ    ۀ   ڻ   چ  
ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   ڭ    ۓڭ   ۓ   ے   ے   ھ  

ۆ  ۆۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ چ )4(
جــاء الضمري )منه( مذكراً مــع أن )الحجارة( مؤنثة 

ألن الحجارة مبعنى الحجر.

قال الســمرقندي: »وإن من الحجارة ملا يتفجر منه 
األنهار« أي: من الحجر.)5(

وقــال املقديس: وقيل: أراَد بــه الحجَر الذي كان 
يرضُب عليه موىس لألسباط.)6(

چ ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ چ)7( 
جاء الفعل »جاءه« مذكراً مع املوعظة وهي مؤنث 

حماً عىل معنى املوعظة الذي هو »وعظ«.
قال ابن جني: ألن املوعظة والوعظ واحد.)8(

قال الزجــاج: فلــك يف لفظه يف الفعــل التذكري 

والتأنيث، تقول: قبل منك الشفاعة، وقد قبلت منك 

الشــفاعة، وكذلك )فمن جاءه موعظة( ألن معنى 

موعظة ووعظ، وشــفاعة وشفع واحد، فلذلك جاء 
التذكري والتأنيث عىل اللفظ واملعنى.)9(

وقال ابن املنذر: قَاَل ُسْفيان: »سمعنا يِف َهَذا اآليَة: 

)4( سورة البقرة: اآلية 74.

)5( بحر العلوم: 280/2.

)6( فتح الرحمن يف تفسري القرآن: 133/1.

)7( سورة البقرة: من اآلية 275.

)8( الخصائص: 414/2.

)9( معاين القرآن وإعرابه للزجاج: 129/1.
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چڤ  ڦ ڦ ڦڦچ، قَاَل: الُْقرْآن.)1(
ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ 

ڌ    ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈچ)2( 

جاء يف تفســري القرآن العزيــز: }وجاءهم البينات{ 
يعني: الكتاب فيه البينات والحجج.)3(

ويف تفســري مقاتل بن ســليان: وجاءهم البينات 

يعني: البيان.)4( 

ويف تنوير املقياس لبن عباس: }َوَجآَءُهُم الْبَيَنات{ 
الْبَيَان َوالْكتاب.)5(

ويف روح البيان: }َوَجآَءُهُم الْبَيَِّنـــاُت{ أي: الشاهد 
من القرآن عىل صدقه.)6(

ڤ    ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   چٹ  
ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ  

ڄچ )7(

فــ(القسمة( مؤنث، وعاد الضمري)منه( عليه بصيغة 

التذكري، قالوا: إن )القسمة( هنا مبعنى )املقسوم(، 

وهو لفــظ مذكر، ومن ثم عــاد الضمري عليه بلفظ 
التذكري. )8(

)1( تفسري ابن املنذر: 54/1.

)2( سورة آل عمران: من اآلية 86.

)3( تفسري القرآن العزيز لبن أيب زمنني: 301/1.

)4( تفسري مقاتل بن سليان: 180/1.

)5( تنوير املقباس من تفسري ابن عباس: 51.

)6( روح البيان: 47/2.

)7( سورة النساء: اآلية 8.

)8( ينظر: أنوار التنزيل وأرسار التأويل: 61/2.

قال األخفــش: )فارزقوهم منــه( ألن معناه املال 
واملرياث فذكر عىل ذلك املعنى.)9(

چٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ   چ )10(
فـ)األنعام( لفظ مؤنث، وعاد عليه الضمري)بطونه( 

بلفظ التذكري، فذهبــوا إىل أن )األنعام( هنا مبعنى 

)النَِّعم(، وهو لفظ مذكر، فعاد عليه الضمري مذكراً. 

أو حملــه عىل معنى الجمع، والجمع يســتوي فيه 

التذكــري والتأنيث، كــا هو مقــرر يف قواعد هذا 

الباب. 

قال الســمرقندي: واألنعام جاعة مؤنثة، ويف هذا 

قــولن: إن شــئت رددت إىل واحد مــن األنعام، 

وواحدها نعم، والنعم تذكــر، وتؤنث، كقوله: وإن 

من الحجارة ملا يتفجر منه األنهار أي: من الحجر، 

وإن شــئت قلت عىل تأويل آخر نســقيكم ما يف 
بطونه أي: بطون ما ذكرنا.)11(

چگ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ چ )12(
جاء اسم اإلشارة »هذا« مذكراً عىل تقدير هذا اإلله 

ريب.

جاء يف تفسري الطري: وأما تذكري »هذا« يف قوله: 

»فلا رأى الشــمس بازغة قال هذا ريب«، فإمنا هو 
)13(. عىل معنى: هذا اليشء الطالع ريبِّ

)9( معاين القرآن لألخفش: 247/1.

)10( سورة النحل: من اآلية 66.

)11( بحر العلوم: 280/2.

)12( سورة األنعام: من اآلية 78.

)13( تفسري الطري: 485/11.



مخالفة مقتىض الظاهر يف التذكري والتأنيث يف القرآن الكريم

 118    م. د. معد صالح أحمد

وقال ابن األنباري: إمنا قال: هذا، والشــمس مؤنثة 

ألن الشــمس مبعنى الضياء والنور، فحمل الكام 
عىل التأويل.)1(

چ ک  ک  ک  ک  گ  گ چ )2(
جاء لفظ العدد »عرش« موافقــاً للمعدود )األمثال( 

والقواعد تقتيض املخالفة؛ ألن املفرد )مثل( مذكر.

قــال الخفاش: }فله عرش أمثالهــا{ عىل العدد كا 

تقول: »عرش ســود« فإن قلــت: كيف قال »عرش« 

و«املثل« مذكر؟ فإمنا أنَّث ألنه أضاف إىل مؤنث، 

وهو يف املعنى أيضاً »حسنة« أو »درجة«. فإن أنث 
عىل ذلك فهو وجه.)3(

وقــال الطري: ويعني بقوله: }فله عرش أمثالها{ فله 
عرش حسنات أمثال حسنته التي جاء بها.)4(

ومثلــه قال الكرماين: قوله: )فَلَُه َعرْشُ أَْمثَالَِها(، ذُكَِّر 

إلضافة األمثال إىل مؤنث. أي فله عرش حســنات 
أمثالها.)5(

قال ابن فرحون: )أُنّث؛ إلَضافَة »األَْمثَال« إىل ُمؤَنّث 

وهو ضمري »الحسنات«()6(.

ے   ے   ھ    ھ   ھ   ھ   چہ  

)1( التفسري الوسيط للواحدي: 291/2.

)2( سورة األنعام: اآلية 160.

)3( معاىن القرآن لألخفش: 317/1.

)4( تفسري الطري: 36/10.

)5( غرائب التفسري وعجائب التأويل: 394/1.

)6( العدة يف إعراب العمدة: 381/2.

ۓ  ۓ  ڭڭ  ڭ   ڭ  ۇ  چ )7(

يقول ابن أيب زمنني: »}ليقولن ذهب السيئات عني{ 

ذهب الرض عني«)8(.

يِّئَاُت َعنِّي{ يريد  وقال الواحدي: »}لَيَُقولَنَّ َذَهَب السَّ

الرض والفقر«)9(.

جاء الفعل »َذَهَب« مذكَّراً مع »السيئات« حماً عىل 

معناها الذي هو الرض، أي: ذهب الرض عني.

ڻ   ڻ   ڻ   ں   ں   ڱ   ڱ    چ 
ڻ   چ )10(

جاء الفعل »أخذ« مذكَّراً مع »الصيحة« وهي مؤنَّثة، 

ألن الصيحــة والصيــاح واحــد، وهذا مــا قال به 

القرطبي: »وذكَّر ألن الصيحة والصياح واحد«)11(.
چ ک  ک     ک  ک  گ  گچ )12(

لفظ )الفردوس( مذكر، وجــاء الضمري العائد عليه 

)فيها( بلفظ التأنيث، قالوا: حماً عىل معنى الجنة، 

وكأن املعنى: الذين يرثون الجنة هم فيها.

وقال أهــل اللغة: الفردوس مذكَّــر، وإمِنا أنث يف 

قوله تعاىل: »يَرِثُوَن الِْفرَْدْوَس ُهْم ِفيها خالُِدوَن« ألنه 
عنى به الجنة.)13(

)7( سورة هود:  اآلية 10.

)8( تفسري القرآن العزيز لبن أيب زمنني: 281/2.

)9( التفسري الوسيط للواحدي: 566/2.

)10( سورة هود: اآلية 67.

)11( الجامع ألحكام القرآن: 61/9.

)12( سورة املؤمنون: اآلية 11.

)13( زاد املسري يف علم التفسري: 113/3.
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چگ  ڳ  ڳ  ڳچ)1( 
جاءت صفة البلدة »ميتاً« مذكرة عىل معنى املكان، 

أي: مكاناً ميتاً.

وقد ذكــر الثعلبي: لنحيي به بلدة ميتا ومل يقل ميتة 
ألنه رجع به اىل املكان واملوضع.)2(

چ ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ     ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉې   ې  ې  
ې  ى  ى     ائ  ائەئ  ەئ  وئ     وئچ)3( 

ـث الضمري أولً  )لها(، ثم ذُكِّــر آخراً )له(، وهو  أنَـّ

راجع يف الحالني إىل السم املتضمن معنى الرشط 

)مــا(، قالوا: ها لغتان: الحمل عىل املعنى وعىل 

اللفــظ، واملتكلم عىل الخرية فيهــا، فأنَّث عىل 

معنى الرحمــة، وذُكِّر عىل أن لفظ املرجوع إليه ل 

تأنيث فيه؛ وألن األول)لها( فُسِّ بالرحمة، فَحُســَن 

اتباع الضمري التفســري، ومل يُفس الثاين )له(، فرُتِك 

عىل أصل التذكري.

جــاء يف غرائب التفســري: قولــه: »َما يَْفتَــِح اللَُّه 

 لِلنَّاِس ِمْن رَْحَمٍة فََا ُمْمِســَك لََها َوَما مُيِْســْك فََا 

ُمرِْسَل لَُه« قوله: )لََها(، وبعده »لَُه«، وكاها يعودان 

إىل »َمــا« ألن األول مفس مبؤنــث وهي الرحمة، 
والثاين مبهم.)4(

ويف أنــوار التنزيــل وأرسار التأويــل: واختــاف 

الضمرييــن ألن املوصول األول مفــس بالرحمة 

)1( سورة الفرقان: من اآلية 49.

)2( الكشف والبيان عن تفسري القرآن: 140/7.

)3( سورة فاطر: اآلية 2.

)4( غرائب التفسري وعجائب التأويل: 945/2.

والثاين مطلق بتناولها والغضب، ويف ذلك إشــعار 
بأن رحمته سبقت غضبه.)5(

ويف التســهيل لعلــوم التنزيل: فإن قيــل: مل أنَّث 

الضمري يف قوله فَا ُمْمِسَك لَها وذكّره يف قوله: فَا 

ُمرِْسَل لَُه وكاها يعود عىل ما الرشطية، فالجواب: 

أنه ملــا فس من األوىل بقوله من رحمة أنثه لتأنيث 

الرحمــة، وترك اآلخر عىل األصــل من التذكري ِمْن 
بَْعِدِه أي من بعد إمساكه.)6(

ويف اللباب: أنه أنّث الكناية فقال: »فَاَ ُمْمِسَك لََها« 

ويجــوز من حيث العربية أن يقــال: »لَُه« َعْوداً إىل 

»ما« ولكن قال الله تعــاىل ذلك ليعلم أن املفتوح 

أبــواب الرحمة فيه واصلة إىل من رَِحَمتُُه وقال عند 

اإلمساك: »َوَما مُيِْســْك فَاَ ُمرِْسَل لَُه« بالتذكري ومل 

يقل »لها« فلم يرصح بأنه ل مرسل للرحمة بل ذكره 

بلفظ يحتمل أن يكون الذي يرسل هو غري الرحمة، 

فــإن قوله )تعاىل( »َوَما مُيِْســْك« عامٌّ من غري بياٍن 
وتخصيص.)7(

ڤ    ڤ   ٹڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   چٿ  
ڤ  ڦ  ڦ چ)8( 

لفظ )الســاعة( مؤنث، وجاء الخــر عنها )قريب( 

مذكر، وبحسب القواعد ينبغي أن تكون )قريبة(. 

قال الخازن: »وما يدريك لعل الســاعة قريب« أي: 

)5( أنوار التنزيل وأرسار التأويل: 253/4.

)6( التسهيل لعلوم التنزيل: 171/2.

)7( اللباب يف علوم الكتاب: 100/16.

)8( سورة الشورى: اآلية 17.
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وقت إتيانها قريب.)1(

وقال الزجاج: إمنا جاز )قريب( ألن تأنيث الساعة 

غــري تأنيث حقيقــي، وهــو مبعنى لعــل البعث 

 قريب، ويجــوز أن يكون عىل معنــى لعل مجيء 
الساعة قريب.)2(

وقــال الســمرقندي: فمن شــاء ذكره يعنــي: ذكر 

املواعــظ وذكره بلفــظ التذكــري، ومل يقل ذكرها، 

ألنــه ينرصف إىل املعنــى، ألن املوعظة إمنا هي 

 بالقرآن. يعني: فمن شاء أن يتعظ بالقرآن فليتعظ يف 
صحف مكرمة.)3(

چ ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   
ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺچ)4( 

جــاء يف املحرر الوجيز: وقــرأ الجمهور من يأت 

بالياء وكذلك من يقنت حماً عىل لفظ »من« وقرأ 

عمرو الجحــدري ويعقوب من تــأت ومن تقنت 
بالتاء من فوق حماً عىل املعنى.)5(

ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ       گ    چ 
ڱچ )6(

)1( تفسري الخازن: 120/6 ؛ التفسري املنري: 43/25.

)2( معاين القرآن وإعرابه للزجاج: 396/4.

)3( تفسري السمرقندي: 547/3.

)4( سورة األحزاب: اآلية 31.

)5( املحرر الوجيز يف تفســري الكتــاب العزيز: 440/4 ؛ 

ينظر: الجامع ألحكام القرآن: 174/14-175، فتح القدير: 

.318/4

)6( سورة العنكبوت: من اآلية 49.

جاء الضمري »هو« والــذي يختص باملفرد املذكر 

مــع »آيات« التي هي جمع مؤنث حماً عىل معنى 

القرآن، فاملقصود بـ«آيات« القرآن، كا جاء يف قول 

القرطبي: »)بل هو آيات بينات( يعني القرآن«)7(.

وقول الواحدي أيضاً: قوله: }بَــْل ُهَو آيَاٌت بَيَِّناٌت{ 
قال الحسن: القرآن آيات بينات.)8(

والســمعاين: قَْوله تََعاىَل: }بل ُهــَو آيَات بَيَِّنات يِف 

ُصُدور الَّذين أُوتُوا الْعلــم{ أَي: الُْقرْآن آيَات بَيَِّنات 
يِف ُصُدور الَّذين أُوتُوا الْعلم.)9(

چ چ    چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇچ )10(
فـــ )التذكرة( مؤنث، وعاد الضمري عليه مذكراً، ومل 

يقل: ذكرها.
قال مقاتل بن سليان: يعنى فهمه، يعنى القرآن.)11(

❊ ❊ ❊

)7( الجامع ألحكام القرآن: 354/13.

)8( التفسري الوسيط: 423/3.

)9( تفسري السمعاين: 186/4.

)10( سورة عبس: اآليتان 11–12.

)11( تفسري مقاتل بن سليان: 420/3.
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المبحث الثاني

داللة تأنيث المذكر على الكثرة

استعمل القرآن الكريم أساليب العرب للدللة عىل 

الكرثة، منها أســاليب قياســية عىل أوزان معروفة، 

ومنهــا غري قياســية كتأنيث املذكــر للدللة عىل 

الكرثة.

جاء يف معاين النحو: فقد اســتعمل القرآن التأنيث 

أحياناً للدللة عىل الكرثة بخاف التذكري.)1( 

ومن هذه اآليات: 

پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   چ 
پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  چ)2(

جاءت »قالت« مؤنثة مع اليهود ومؤنثة مع النصارى، 

ألنهــم كثريون، فهم الذين كانوا عىل عهد رســول 

الله ، وقد جاء يف تفسري الطري وتفسري ابن أيب 

حاتــم: هؤلء أهل الكتاب الذيــن كانوا عىل عهد 
)3(. النبي

پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ    چ 
پچ )4(

نزلت هذه اآلية يف يهود املدينة، ونصارى نجران، 

)1( معاين النحو: 69/2.

)2( سورة البقرة: من اآلية 113.

)3( جامع البيان: 435/2 ؛ تفسري ابن أيب حاتم: 209/1.

)4( سورة البقرة: من اآلية 120.

وهي معتقد اليهود والنصارى جميعاً، فهم يريدون 

مــن النبي  أْن يتبعهــم ل أْن يتبعوه، ول يرضون 

بأقل من ذلك.

قــال الطــري: قال اللــه : وليســت اليهود، يا 

محمد، ول النصارى براضية عنك أبداً، فدع طلب 

ما يرضيهم ويوافقهم، وأقبــل عىل طلب رضا الله 

يف دعائهم إىل ما بعثك الله به من الحق، فإن الذي 

تدعوهم إليه من ذلك لهو السبيل إىل الجتاع فيه 

معك عىل األلفة والدين القيم. ول ســبيل لك إىل 

إرضائهم باتباع ملتهم، ألن اليهودية ضد النرصانية، 

والنرصانيــة ضــد اليهودية، ول تجتمــع النرصانية 

واليهودية.)5( 

پ  ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ    چ 
 پ چ )6(

نزلت هذه اآلية يف بنــي إرسائيل وهم كثري، لذلك 

جاء الفعل »قالت« مؤنثاً للدللة عىل الكرثة.

قال القرطبي: كان ســبب هذه اآليــة فيا ذكروا أن 

بني إرسائيل قالــوا نحن أبناء اللــه وأحباؤه وأبناء 

أنبيائه وسيشــفع لنا آباؤنــا فأعلَمهم اللُه تعاىل عن 

يوم القيامة أنه ل تقبل فيه الشــفاعات ول يؤخذ فيه 

فدية. وإمنا خص الشــفاعة والفدية والنرص بالذكر 

ألنها هــي املعاين التي اعتادها بنــو آدم يف الدنيا 

فإن الواقع يف الشدة ل يتخلص إل بأن يشفع له أو 

)5( جامع البيان: 562/2.

)6( سورة املائدة: من اآلية 18.
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ينرص أو يفتدي.)1(

چ ۉ  ې  ې  ې  ېى  ى  ائ  ائ   ەئ  ەئوئ  وئ  
ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئچ)2(

قال هذا يهودي من اليهود ومل ينكروا عليه فصارت 

عليهم جميعاً، لذا كان الفعل »قالت« مؤنثاً ليشملهم 

جميعاً.

قــال القرطبي: قال عكرمة: إمنــا قال هذا فنحاص 

بن عازوراء، لعنــه الله، وأصحابه، وكان لهم أموال 

فلــا كفروا مبحمد  قال ذلك لهــم ؛ فقالوا: إن 

الله بخيل، ويد الله مقبوضة عنا يف العطاء ؛ فاآلية 

خاصــة يف بعضهم. وقيل: ملا قــال قوم هذا ومل 
ينكر الباقون صاروا كأنهم بأجمعهم قالوا هذا.)3(

چ ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ چ)4(
جــاء يف جواهر الباغــة: وإن يكذبوك فقد كذبت 

رسٌل من قبلك )أي رسٌل كثرية(.)5(

وجاء يف درر الفوائد املستحســنة: }وإن يكذبوك 

فقد كذبت رســل من قبلــك{، أي: ذوو عدد كثري، 
وذوو آيات عظام.)6(

وجاء يف علــوم الباغة »البديع والبيان واملعاين«: 

)1( الجامع ألحكام القرآن: 381/1.

)2( سورة املائدة: من اآلية 64.

)3( الجامع ألحكام القرآن: 238/6.

)4( سورة األنعام: من اآلية 34.

)5( جواهر الباغة يف املعاين والبيان والبديع: 121.

)6( درر الفرائد املستحسنة يف رشح منظومة ابن الشحنة: 

.210

وقد جــاء للتعظيم أو التكثري جميعــا قوله تعاىل: 

بَْت رُُســٌل ِمــْن قَبْلَِك« نّكر  بُــوَك فََقْد كُذِّ »َوإِْن يَُكذِّ

)رســل( لقصد التعظيم او التكثري، فعىل أنّهم ذوو 

شأن عظيم يكون التنكري للتعظيم، وعىل أنهم ذوو 
عدد كبري يكون للتكثري.)7(

ڃ   ڃ   ڃ   ڃ      ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   چ 
چ  چ )8(

جاء يف تفسري القرآن العزيز: وبلغنا أن مللك املوت 

أعوانا مــن املائكة هم الذين يســلون الروح من 

الجســد؛ حتى إذا ]كانوا عند خروجهم جاء[ ملك 

املوت، وهم ل يعلمون آجــال العباد حتى يأتيهم 
علم ذلك من قبل الله.)9(

ويف تفســري الســمعاين: فَِإن قيل: قد قَــاَل يِف آيَة 

أُْخَرى: }قــل يتوفاكم ملك الَْمــْوت{ َوقَاَل َهاُهَنا: 

}توفته رسلَنا{ فَكيف َوجه الْجمع؟ قيل: قَاَل إِبْرَاِهيم 

النَّخِعّي: مللك الَْمْوت أعوان من الَْمَائَِكة، يتوفون 

َعن أمره؛ فَُهَو معنى قَْوله: }توفته رسلَنا{ َويكون ملك 

الَْمْوت ُهَو الُْمتَــوفَّ يِف الَْحِقيَقة؛ ألَنهم يصدرون 
َعن أمره، َولَذلِك نسب الِْفْعل إِلَيِْه يِف تِلَْك اآْليَة.)10(

خب           حب   جب   يئ   ىئ   مئ   حئ    جئ      چی  

)7( علوم الباغة »البديع والبيان واملعاين«: 333.

)8( سورة األنعام: من اآلية 61.

)9( تفســري القــرآن العزيز: 74/2 ؛ الكشــف والبيان عن 

تفســري القرآن: 155/4 ؛ ينظر: التفسري الوسيط: 281/2، 

الوجيز: 358.

)10( تفسري السمعاين: 112/2.
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مب  ىب  يب  جت چ)1(
قال الطري: »يعني ملك املــوت وجنده«)2( وهم 

كثري لذلك أنَّث »جاءتهم« للدللة عىل الكرثة.

جب   يئ   ىئ   مئ   جئحئ    ی   ی   ی   ی   چ 
حب  خب  مب      ىب چ)3(

جــاء يف معاين النحــو: قال تعاىل يف ســورة آل 

ڄ  ڄ  ڄ         ڃ  ڃ  ڃ    ڃ   چ  عمــران: 

ڍ   ڇڇ   ڇ   ڇ        چ   چ   چ   چ  
ژ   ڈ   ڈ       ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ  

ژ  ڑ  ڑ  ک   ک چ)4( 
وقال يف سورة األعراف: چ ی  ی  ی  ی  جئحئ   

ىبچ  مب       خب   حب   جب   يئ   ىئ   مئ  
فأنــث الفعل، والفــرق واضح بــني األمرين، فإن 

األوىل خطــاب لبني إرسائيل فقال لهم }قد جاءكم 

رسل{ والثانية يف رسل الله جميعاً، ألن الكام عىل 

لسان أهل الجنة يف اآلخرة، فالرسل يف اآلية الثانية 

أكرث عدداً ما يف اآلية األوىل، فأنَّث الفعل للكرثة 
وذكَّره للقلة.)5(

ڳ   گ   گ    گ   گ   ک   کک   ک   ڑ   چ  
ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱچ )6(

)1( سورة األعراف: من اآلية 37.

)2( جامع البيان:176/10.

)3( سورة األعراف: من اآلية 43.

)4( سورة آل عمران: اآلية 183.

)5( معاين النحو: 69/2.

)6( سورة الحجرات: من اآلية 14.

قال مقاتل بن ســليان: )نزلت يف أعراب جهينة، 

ومزينة، وأسلم، وغفار، وأشجع كانت منازلهم بني 

مكــة واملدينة، فكانوا إذا مرت بهم رسية من رسايا 

النبي  قالوا: آمنا ليأمنــوا عىل دمائهم وأموالهم، 

وكان يومئٍذ من قال: ل إله إل الله يأمن عىل نفســه 
وماله()7(.

وقال الّســّدي: نزلت يف األعــراب املذكورين يف 

ســورة الفتح: أعراب مزينة وجهينة وأســلم وغفار 

والديل وأشــجع، قالوا: آمّنا ليأمنوا عىل أنفســهم 
وأموالهم، فلا استنفروا  إىل  املدينة  تخلّفوا.)8(

❊ ❊ ❊

)7( تفسري مقاتل بن سليان: 264/3.

)8( التفسري املنري للزحييل: 269/26.
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المبحث الثالث

تذكير المؤنث داللة على القلة

اســتعمل القرآن الكريم تذكــري الفعل مع املؤنث 

للدللة عىل القلة، وقد قال بذلك:

ابن األنباري: وتذكــري الفعل يدل عىل القلة، وإىل 

هذا كان يذهب الكســايئ، والدليل عىل صحة هذا 

القول قول النابغة: أخذ العذارى عقدها فنظمنه ... 
من لؤلؤ متتابعٍ متسد)1(.)2(

ومن أمثلة القرآن الكريم عىل تذكري املؤنث للداللة 

عىل القلة:

چ  ىئ  ىئ    ی  ی  ی  ی      جئ  حئ    مئ  
ىئ چ)3(

جــاء الفعل »قال« مذكَّراً مع »نســوة« للدللة عىل 

قلة عددهن، فهنَّ خمس كا جاء يف تفسري مقاتل 

بن سليان: »وقال نســوة يف املدينة وهن خمس 

نسوة. امرأة الخباز، وامرأة الساقي، وامرأة صاحب 

الســجن، وامرأة صاحب الدواب، وامرأة صاحب 

اإلذن«)4(.

وكذلك جاء يف تفســري الزمخرشي، ويف تفســري 

)1( الدر الفريد وبيت القصيد: 130/1.

)2( املذكر واملؤنث: 283/2.

)3( سورة يوسف: من اآلية 30.

)4( تفسري مقاتل بن سليان: 331/2.

أيب حيان: »َوقَاَل نِْســَوٌة )وقال جاعة من النساء( 

وكّن خمساً: امرأة الســاقي، وامرأة الخباز، وامرأة 

صاحب الدواب، وامرأة صاحب الســجن، وامرأة 

الحاجب«)5(.

ويف تفســري املــاوردي: »قال جوير: كــن أربعاً: 

امرأة الحاجب وامرأة الســاقي وامرأة الخباز وامرأة 

القهرمان«)6(.

وذكر الفــرَّاء أن تذكري الفعل يف قوله تعاىل: }وقال 

نسوة{ ونحوه يدل عىل القلة بخاف التأنيث. قال: 

»} ىئ  ىئ    ی  ی {، فذكَّر الفعل لقلة النســوة 

.. ومنه قولــه: }ہ  ہ  ھ    ھ  {، ومل يقل 
انسلخت.)7(

ۇئ   ۇئ    وئ   وئ   ەئ   ەئ   ائ   چ 
ىئ   ىئ   ېئ   ېئ   ۈئېئ   ۈئ     ۆئ   ۆئ   

ىئچ)8(
جاء الفعل »يــأت« مذكَّراً مع املخاطب »نســاء« 

النبي  وهو مؤنث للدللة عىل القلة فهنَّ تســع، 

كا جاء يف تفســري ابــن كثــري: »كان تحته يومئذ 

تسع نســوة: خمس من قريش: عائشة وحفصة وأم 

حبيب وسودة وأم ســلمة ريض الله عنهن، وكانت 

تحتــه  صفية بنت حيي النضرييــة وميمونة بنت 

)5( تفســري الزمخرشي: 436/2 ؛ ينظــر: البحر املحيط: 

.301/5

)6( النكت والعيون: 30/3.

)7( معاين النحو: 68/2.

)8( سورة األحزاب: اآلية 30.
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الحــارث الهالية، وزينب بنت جحش األســدية، 

وجويريــة بنت الحــارث املصطلقيــة، ريض الله 

عنهن وأرضاهن جميعاً«)1(.

پ    پ   پ   پ     ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   چ 
ڀ    ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  
ڤ      ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ     ٿ  
ڄ    ڄڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦڦ   ڤ   ڤ   

ڃ  ڃ   ڃچ)2(
نزلت هــذه اآليــة يف مجموعة من النســاء بايعن 

الرســول ، وكانت من بينهن هند بنت عتبة امرأة 

أيب ســفيان، وقد جــاء الفعل )جــاءك( مذكراً مع 

)املؤمنــات( للدللة عىل القلــة، ألنهنَّ مجموعة 

وليس كل النساء املؤمنات.

❊ ❊ ❊
 

)1( تفسري ابن كثري: 362/6. 

)2( سورة املمتحنة: اآلية 12.

الخاتمة

بعد هذه الرحلة يف أســاليب القرآن الكريم ، وجب 

أن نقف عند أهم ما توصلنا إليه من نتائج:

1- يعد األسلوب القرآين فريداً يف باغته وفصاحته 

وبيانه، فهو الــذي يعلو ول يُعىل عليه، لذا نجد أنَّ 

هذا األســلوب ما جاء إل لقصــد وغاية وغرض، 

فاإليثــار ومخالفــة مقتىض اللفظ قــد وقف عنده 

األعام منذ أن أبحرت أقامهم يف تفسري كتاب الله 

متخذة من مداده حرا.

2- ل يوجــد مخالفة ملقتــىض الظاهر يف حقيقة 

األمر، وإمنــا هناك معنى أدق يخــدم الغرض من 

السياق يحتاج إىل متعٍن أدق للتوصل إليه.

3- ل ميكن أن تتحقق مخالفة مقتىض الظاهر بكل 

ألوانها الباغية إل إذا أمن اللبس، فوجب أْن تتوافر 

قرينة سياقية أو معنوية تدل عىل علة هذه املخالفة.

4- الغاية يف هذا األسلوب ل تقف عند علة واحدة، 

إذ قد تحدث هذه الظاهرة نتيجة إيثار املعنى املراد 

عىل اللفظ الظاهــر، أو لعلة رصفيــة تنبني بدللة 

مخبوءة بني أوزان العربية ل ســيا جمع التكسري 

وغريها.

5- كان للواحــق دور يف تحقيــق هــذه الظاهرة، 

وجميل هذه املخالفة هنا أن لحقة التأنيث قد تدل 

عىل الكرثة كــا يف خطاب اليهود والنصارى عىل 

الرغم من أن األصل يف الوجود هو التذكري.
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6- ل يتحقق هذا األســلوب إل يف ســياق الجمل 

ل الكلات، فوجب النظر إىل الصورة كاملة حتى 

يتحقق املراد منها.

7- وأخريا، تنوع األســاليب يف تحقــق هذا اللون 

البيــاين، فا وقفت عليــه يف هــذا البحث تعدد 

األســاليب يف تحقق هذه الظاهــرة، فهي تحدث 

يف التذكــري والتأنيث، والضائر، منفصلة كانت أم 

متصلة، ويف الجموع، وغري ذلك.

❊ ❊ ❊

المصادر والمراجع

القرآن الكريم

1. أنــوار التنزيــل وأرسار التأويل، نــارص الدين 

أبو ســعيد عبد الله بن عمر بن محمد الشــريازي 

البيضاوي )ت 685هـ(،

2. بحر العلوم، أبو الليث نرص بن محمد بن إبراهيم 

الســمرقندي الفقيه الحنفي، تحقيــق: د.  محمود 

مطرجي، دار الفكر، بريوت. 

3. البحر املحيط، محمد بن يوســف الشهري بأيب 

حيان األندليس، دار الكتــب العلمية، ط1، لبنان-

بريوت، 1422هـ-2001م. 

4. التســهيل لعلوم التنزيل، أبو القاسم، محمد بن 

أحمد بن محمــد بن عبد الله، ابــن جزي الكلبي 

الغرناطي )ت 741هـــ(، تحقيق: الدكتور عبد الله 

الخالــدي، رشكة دار األرقم بــن أيب األرقم، ط1، 

بريوت، 1416هـ. 

5. تفسري الخازن املسمى لباب التأويل يف معاين 

التنزيل، عــاء الدين عيل بن محمد بــن إبراهيم 

البغدادي الشــهري بالخــازن، دار الفكر، بريوت-

لبنان، 1399هـ-1979م. 

6. تفسري القرآن العزيز، أبو عبد الله محمد بن عبد 

الله بن عيىس بن محمد املري، اإللبريي املعروف 

بابن أيب زََمِنني املاليك )ت 399هـ(، تحقيق: أبو 

عبد الله حســني بن عكاشــة - محمد بن مصطفى 
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الكنــز، الفــاروق الحديثــة، ط1، القاهرة-مرص، 

1423هـ-2002م. 

7. تفســري القرآن العظيــم )ابن كثــري(، أبو الفداء 

إســاعيل بن عمر بــن كثري القــريش البرصي ثم 

الدمشــقي )ت 774هـ(، تحقيق: محمد حســني 

شــمس الدين، دار الكتب العلمية، ط1، بريوت، 

1419هـ. 

8. تفســري القرآن العظيم لبن أيب حاتم، أبو محمد 

عبد الرحمــن بن محمــد بن إدريس بــن املنذر 

التميمــي، الحنظــيل، الرازي ابــن أيب حاتم )ت 

327هـ(، تحقيق: أسعد محمد الطيب، مكتبة نزار 

مصطفــى الباز، ط3، اململكة العربية الســعودية، 

1419هـ. 

9. التفســري املنري يف العقيدة والرشيعة واملنهج، 

د وهبــة بن مصطفى الزحييل، دار الفكر املعارص، 

ط2، دمشق، 1418هـ. 

10. تفسري مقاتل بن سليان، أبو الحسن مقاتل بن 

سليان بن بشــري األزدي بالولء البلخي، تحقيق: 

أحمد فريــد، دار الكتب العلميــة، ط1، بريوت-

لبنان، 1424ه-2003م. 

11. تنوير املقباس من تفســري ابن عباس، ينسب: 

لعبــد الله بــن عبــاس - ريض الله عنهــا - )ت 

68هـــ(، جمعه: مجد الدين أبــو طاهر محمد بن 

 يعقــوب الفريوزآبادى )ت 817هـــ(،  دار الكتب 

العلمية، لبنان. 

12. جامع البيان يف تأويل القرآن، محمد بن جرير 

بن يزيد بن كثري بن غالب اآلميل، أبو جعفر الطري 

)ت 310هـ(، تحقيق: أحمد محمد شاكر، مؤسسة 

الرسالة، ط1، 1420هـ-2000م. 

13. الجامــع الكبري يف صناعة املنظوم من الكام 

واملنثــور، نرص الله بن محمد بــن محمد بن عبد 

الكريم الشيباين، الجزري، أبو الفتح، ضياء الدين، 

املعروف بابن األثري الكاتب )ت 637هـ(، تحقيق: 

مصطفى جواد، مطبعة املجمع العلمي، 1375هـ. 

14. الجامــع ألحكام القرآن، أبــو عبد الله محمد 

بــن أحمد بن أيب بكر بن فرح األنصاري الخزرجي 

شمس الدين القرطبي )ت 671هـ(، تحقيق: هشام 

سمري البخاري، دار عامل الكتب، الرياض-اململكة 

العربية السعودية، 1423ه-2003م. 

15. الخصائــص، أبــو الفتــح عثان بــن جني 

املوصــيل )ت 392هـ(، الهيئــة املرصية العامة 

للكتاب، ط4، د.  ت. 

16. الــدر الفريــد وبيــت القصيــد، محمــد بن 

)639هـ-710هـــ(،  املســتعصمي   أيدمــر 

د.  كامل ســلان الجبــوري، دار الكتب العلمية، 

ط1، بريوت-لبنان، 1436هـ-2015م. 

17. ُدَرُر الَفرائِد املُْستَْحَســَنة يف رشِح َمْنظومِة ابِن 

ْحنِة )يف علوم املعاين والبيان والبديع(، ابن َعبِْد  الشِّ

الَحقِّ الُعَمــِرّي الطَّرَابُليِْسّ )تويف نحو 1024هـ(، 

تحقيق ودراسة: الدكتور ُسلَيان ُحَسني الُعَمريات، 

دار ابــن حــزم، ط1، بريوت-لبنــان، 1439هـ-

2018م. 
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18. روح البيــان، إســاعيل حقي بــن مصطفى 

اإلســتانبويل الحنفي الخلويت , املوىل أبو الفداء 

)ت 1127هـ(، دار الفكر، بريوت. 

19. زاد املســري يف علم التفسري، جال الدين أبو 

الفرج عبد الرحمن بن عيل بن محمد الجوزي )ت 

597هـ(، تحقيق: عبد الرزاق املهدي، دار الكتاب 

العريب، ط1، بريوت، 1422هـ. 

20. الُعّدة يف إعراب الُعمَدة، بدر الدين أبو محمد 

عبد الله ابن اإلمــام العامة أيب عبد الله محمد بن 

فرحون املــدين رحمُة الله عليــه، تحقيق: مكتب 

الهدي لتحقيق الــرتاث )أبو عبد الرحمن عادل بن 

سعد(، دار اإلمام البخاري، ط1، الدوحة، د.  ت. 

21. علــوم الباغــة »البديع والبيــان واملعاين«، 

الدكتور محمد أحمد قاســم، الدكتور محيي الدين 

ديب، املؤسســة الحديثة للكتاب، ط1، طرابلس-

لبنان، 2003م. 

22. غرائب التفسري وعجائب التأويل، محمود بن 

حمزة بن نرص، أبو القاســم برهان الدين الكرماين، 

ويعرف بتاج القراء )ت 505هـ(، دار القبلة للثقافة 

اإلسامية، جدة. 

23. فتح الرحمن يف تفســري القــرآن، مجري الدين 

بــن محمد العليمي املقــديس الحنبيل )ت 927 

هـ(، اعتنى به تحقيقا وضبطا وتخريجا: نور الدين 

طالب، دار النوادر، ط1، 1430هـ-2009م. 

24. كتــاب الكليات، أبو البقــاء أيوب بن موىس 

الحســيني الكفوي )ت 1094ه(، تحقيق: عدنان 

درويش-محمد املرصي، مؤسسة الرسالة، بريوت، 

1419هـ-1998م. 

25. كتاب تفسري القرآن، أبو بكر محمد بن إبراهيم 

بن املنذر النيسابوري )ت 319هـ(، قدم له األستاذ 

الدكتور: عبد الله بن عبد املحســن الرتيك، حققه 

وعلق عليه الدكتور: ســعد بن محمد الســعد، دار 

املآثر، ط1، املدينة النبوية، 1423ه-2002م. 

26. الكشــاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل 

يف وجــوه التأويل، أبو القاســم محمود بن عمرو 

بن أحمد، الزمخــرشي جار الله )ت 538هـ(، دار 

إحياء الرتاث العريب، بريوت. 

27. الكشــف والبيان عن تفســري القــرآن، أحمد 

بــن محمد بــن إبراهيم الثعلبي، أبو إســحاق )ت 

427هـــ(، تحقيق: اإلمام أيب محمد بن عاشــور، 

مراجعة وتدقيق: األستاذ نظري الساعدي، دار إحياء 

العــريب، ط1، بريوت-لبنــان، 1422هـ- الرتاث 

2002م. 

28. اللبــاب يف علوم الكتــاب، أبو حفص رساج 

الدين عمر بــن عيل بن عادل الحنبيل الدمشــقي 

النعاين )ت 775هـ(، تحقيق: الشيخ عادل أحمد 

عبد املوجود والشــيخ عيل محمــد معوض، دار 

الكتب العلميــة، ط1، بريوت-لبنــان، 1419هـ-

1998م. 

29. املحرر الوجيز يف تفســري الكتاب العزيز، أبو 

محمد عبــد الحق بن غالب بــن عطية األندليس، 
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33. معــاين النحو، د.  فاضل صالح الســامرايئ، 
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911هـ(، تحقيق: أ.  د محمد إبراهيم عبادة، مكتبة 

اآلداب، ط1، القاهرة-مرص، 1424ه-2004م. 

35. النكت والعيون، أبو الحســن عيل بن محمد 
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ط1، دمشق، بريوت، 1415هـ. 

37. الوسيط يف تفسري القرآن املجيد، أبو الحسن 
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وتعليق: الشــيخ عادل أحمد عبد املوجود، الشيخ 

عيل محمد معــوض، الدكتور أحمد محمد صرية، 

الدكتور أحمد عبــد الغني الجمــل، الدكتور عبد 
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