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م ـ ــستـخلصُّالـبحث ُّ
ـحن كالـمـسلمني عموما وطلبة العلم خصوصا-
إن من األمور الـمطلوبة –ن ُ
وأتمله وتدبُّره والعمل به .وانطالقا من ذلك،
نـحو القرآن الكريـم هي فهـم معانيه ُّ
فإن هذا الـبحث يـحاول التقريب لذلك؛ وهو عبارة عن بـحث مكتبـي يتناول
حيث ن َق َل
نُبذة عن ُّ
أتمالت لغوية من اآلايت البيِّنات من خالل سورة النبأ ُ
الباحث من بعض الـمراجع التفسريية واللغوية ،مع الـمحاولة الرجوع إلـى الـمراجع
ُ
الباحث
ث
القديـمة ثـم الـحديثة والـمعاصرة ما استطاع إىل ذلك سبيال .وقد تـحد َ
ُ
عن بعض النُـ َقط الـمهمة ،وهي عن :معانـي الـمفردات ،واإلعراب فـي بعض
الباحث من خالل هذا الـبـحث الـمتواضع
اآلايت ،والبيان اللغوي .وقد استفاد
ُ
ببعض الفوائد ،أه ُّـمها :أوالًَّ .
إن التشبيه فـي هذه السورة الكريـمة كثري ووفيـر.
حيث أصوات األحرف،
اثنيًا .قوة األلفاظ الـمستخدمة فـي هذه السورة من ُ
وهذا يدل علـى جـمال اللغة العربية وجـمال لغة القرآن الكريـم.
ـم.
الكلماتُّاألساسيةُّ:التأمالتُّاللغويةُّ،القرآنُّالكري ُّ
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أُّ-املقدمةُّ ُّ
الـحمد هلل الذي َ علَّم الْ ُق ْرآ َنَ .خلَ َق ِّْ
اإلنْ َسا َنَ .علَّ َمهُ الْبَـيَا َن  1 والصالة
َ
والسالم علـى أفصح َمن نطق ابلضاد –الذي أرسله هللا تبارك وتعالـى رحـمة
للعالـمني ،-وعلـى آله وصـحبه ومن اتبع بـهداه ،وبعد:
ٍ
فإن القرآن إنـما ِّ
بلسان عربـ ٍي مبني فـي ِّ
زمن أفصح العرب ،وكانوا
أنزل
يعلمون ظواهره وأحكامـها 2 .ولقد اختار هللا تعالـى اللغة العربية لتكون وعاء
3
ونـحن -كالـمسلمني عُموما وطلبة العلم
لكالمه العظيـم وكتابه الكريـم.
اّللِّ الـمتِّني ،وهو ِّ
الذ ْك ُر
ُخصوصا -بـحاجة َّ
ماسة إلـي فهم القرآن الذي هو َحْب ُل َّ َ ُ َ ُ َ
ط الـمـستَ ِّقيم ،هو الَّ ِّذي َل تَ ِّز ُ ِِّّ
ِّ
ِّ
ِّ
س بِِّّه
احلَك ُيمَ ،وُه َو الصَرا ُ ُ ْ ُ ُ َ
يغ به األ َْه َواءَُ ،وَل تَـ ْلتَب ُ
ِّ
ِّ
الرِّد ،وَل تَـْنـ َق ِّ
ِّ
ضي َع َجائِّبُهُ،
األَلْسنَةَُ ،وَل يَ ْشبَ ُع مْنهُ العُلَ َماءَُ ،وَل يـَ ْخلَ ُق َعلَى َكثْـَرة َّ َ
 ..من قَ َ ِّ
ص َد َقَ ،وَم ْن َع ِّم َل بِِّّه أ ُِّجَرَ ،وَم ْن َح َك َم بِِّّه َع َد َلَ ،وَم ْن َد َعا إِّلَْي ِّه
ال بِّه َ
َْ
ِّ ٍ 4
ه َدى إِّ َىل ِّصر ٍ
اط ُم ْستَقيم"ُّ .
َ
َ

 . 1القرآن الكريـم ،سورة الـرحـمن (.4-2 :)55
 . 2اإلمام بدر الدين مـحمد بن عبدهللا الزركاشــي ،الربهان فـي علوم القرآن (الرايض :دار عالـم الكتب،
1424ه2003 -م).14 /1 ،
 . 3صالـح بن حسني العاي ْد ،نظرات لغوية فـي القرآن الكريـم (الرايض :دار إشبيليا ،ط1423 ،2ه-
2002م).19 ،
 . 4أبو عيسـى حممد بن عيسـى بن سورة الرتمذي ،سنن الرتمذي (بريوت :دار الفكر ،دون سنة الطبع):
 ،159-158/5فـي كتاب فضائـل القرآن ،ابب ما جاء يف فضل القرآن ،رقم الـحديث:
( )2906حكم الـم ِّ
ـحدث األلبانـي :أبنه حديث ضعيف.
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فقد قال العالمة األلوسـي عن سورة النبأ :وتسمى "سورة عم" و"عم

يتساءلون" و"التساؤل" و"املعصرات" 5 ،وهذه األسـماء الثالثة األخرية اجتـهادية
لـم يذكر أحد من الـمفسرين أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم سـماها فـي كالمه
كما لـم يرد أثر عن صـحابته رضي هللا عنهم فـي تسميتـها 6.وهي مكية إبجـماع،
وهي أربعون آية فـي عدد أهل مكة والبصرة .وأما ابلنسبة إلـى التشبيه فـي هذه
السورة فكثري وأيتـي بيانُه إبذن الواحد األحد.

قال األستاذ املراغي :نزلت –أي سورة النبأ -بعد سورة املعارج؛ ومناسبتها
ملا قبلها من وجوه:
( )1اشتمالـها على إثبات القدرة على البعث الذي ذكر يف السورة السالفة –
أي الـمرسالت -أن الكافرين كذبوا به.
( )2أن يف هذه وما قبلها أتنيبا وتقريعا للمكذبني ،فهناك قال  :أََلْ ََنْلُ ْق ُك ْم
ِّمن ٍ
ماء َم ِّه ٍ
ض ِّمهادا (. )6
ني (  )20وهنا قال  :أََلْ ََْن َع ِّل ْاأل َْر َ
ْ
( )3أن يف كل منهما وصف اجلنة والنار وما ينعم به املتقون ،ويعذب به
املكذبون.

 . 5حممود بن عبد هللا احلسيين األلوسي ،روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين (بريوت:
دار الكتب العلمية ،ط1415 ،1ه1994-م).201 /15 ،
 . 6منرية مـحمد انصر الدوسريُّ ،أسـماء سُوَر القرآن وفضائـلـها (الدمام :دار ابن الـجوزي ،ط،1
1426ه).511 ،
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( )4أن يف هذه تفصيل ما أمجل يف تلك عن يوم الفصل ،فهناك قالِّ  :أل ِّ
َي
ِّ ِّ
ٍ ِّ
ص ِّل ( )14
يـَ ْوم أُجلَ ْ
ص ِّل (َ )13وما أ َْدر َاك ما يـَ ْوُم الْ َف ْ
ت ( )12ليَـ ْوم الْ َف ْ
7
ص ِّل كا َن ِّميقات ( )17إىل آخر السورة.
وهنا قال  :إِّ َّن يـَ ْوَم الْ َف ْ
ـحث ُّ
بُّ-الب ُّ
ـي:
التفصيلُّال ُّـموضوع ُّ

8

كنيُّبيومُّالقيامةُّالذيُّ
ُّ
أو ُّالًُّ -اآليةُّ)5-١(ُّ:تتـحدثُّعنُّ:وعيدُّالـمشر

ينكرونهُّ ُّ.
ُّ
قال هللا تبارك وتعالـىَ  :ع َّم يـَتَ َساءَلُو َن (َ )1ع ِّن النـَّبَِّإ الْ َع ِّظ ِّيم ( )2الَّ ِّذي ُه ْم
فِّ ِّيه ُمُْتَلِّ ُفو َن (َ )3ك َّال َسيَـ ْعلَ ُمو َن (ُُ )4ثَّ َك َّال َسيَـ ْعلَ ُمو َن ( )5
أُّ-معانـيُّالـمفرداتُّ 9ُّ:
 النـَّبَِّإ الْ َع ِّظ ِّيم :الـخرب العظيـم ،وهو القرآن الذي فيه خرب البعث.

ابُّ :
بُّ-اإلعر ُّ
َ ك َّال َسيَـ ْعلَ ُمو َن ُُثَّ َك َّال َسيَـ ْعلَ ُمو َن :ردع ووعيد للمتسائلني هزؤا ،وفيه
معىن الوعيد والتهديد فالردع بكلمة كال والوعيد بكلمة سيعلمون ومفعول
سيعلمون حمذوف تقديره ما حيل بـهم وثـم حرف عطف للرتتيب مع
 . 7أمحد بن مصطفى املراغي ،تفسري املراغي ُّ(بريوتُّ :دار الفكر ،ط1390 ،4ه1970-مُّ)،
/10الـجزء.3/30
 . 8القرآن الكريـم ،مُ َذيَّال بِّـ ـ التفصيل الـموضوعـيُّ(دمشق :دار الـفجر اإلسالمـي ،ط1434 ،6ه-
2013م).583-582 ،
 . 9ابلنسبة للـمفردات فقد ن َق َل الباحث كثريا من "السراج فـي بيان غريب القرآن" لِّــ :مـحمد بن عبد
قل من
العزيز الـخضريي (الرايض :مـجلة البيان ،ط1429 ،2ه2008-م) .385-383 ،ونَ َ
غريه مع ذكر مرجع النقل.
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الرتاخي كال سيعلمون أتكيد لفظي للجملة السابقة ول يضر توسط حرف
العطف.

10

جُّ-البيان اللغويُُّّ :
افتتـح هللا هذه السورة ابلسؤال علـى سبيل اإلنكار والتعجب َ  11ع َّم
يـَتَ َساءَلُو َن َ  ع َّم أصله :عن ما ،إل أنه لـما دخلت علـى (ما) الستفهامية،
حذفت ألفـها للفرق بني الستفهام والـخربَ  .ع ِّن النـَّبَِّإ الْ َع ِّظ ِّيم  إيـجاز بـحذف
12
الفعل ،لدللة الـمتقدم عليه ،أي يتساءلون عن النبإ العظيم.
قال اإلمام ابن كثري –رمحه هللا -يقول تعاىل ُمْن ِّكرا على الـمشركني يف
تساؤلـهم عن يوم القيامة إنكارا لِّوقوعهاَ  :ع َّم يـَتَ َساءَلُو َنَ .ع ِّن النـَّبَِّإ الْ َع ِّظ ِّيم أي:
ائل
عن أي شيء يتساءلون؟ من أمر القيامة ،وهو النبأُ ُ
العظيم ،يعين :الـخ َرب اهل َ
الـ ِّ
مفظ َع الباهَر .الَّ ِّذي ُه ْم فِّ ِّيه ُمُْتَلِّ ُفو َن يعين :الناس فيه على قولني :مؤمن به
وكافر .ثـم قال تعاىل متو ِّعدا لِّ ُمْن ِّك ِّري القيامةَ  :كال َسيَـ ْعلَ ُمو َنُُ .ثَّ َكال
13
سيـعلَمو َن وهذا تـهدي ٌد شدي ٌد ِّ
ووعي ٌد أكِّي ٌد.
ََ ْ ُ

 . 10حميي الدين بن أمحد مصطفى الدرويش ،إعراب القرآن الكريـم وبيانهُّ(بريوت ُُّّ:الـيـمامة1408 ،ه-
1988م).351 /10،
 . 11عبد الـقاهر بن عبد الرمحن الـجرجانـي ،دَ ْرجُ الدُّرَر فـي تفسري اآلي والسور (الـمدينة الـمنورة :مـجلة
الـحكمة ،ط1429 ،1ه2008-م).691/4 ،
 . 12وهبة الزحيلـي ،التفسري الـمنري (بريوت :دار الفكر ال ِّ
ـمعاصر ،ط1411 ،1ه1991-م) ،الـمجلد
 20الـجزء .7/30
 . 13أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي البصري ُث الدمشقي ،تفسري القرآن العظيم (الرايض:
دار عال الكتب ،تـحقيق :مصطفـى السيد مـحمد وغريه ،ط1425 ،1ه2004-م).227/14 ،
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قولهَ  :ك َّال َسيَـ ْعلَ ُمو َن (ُُ )4ثَّ َك َّال َسيَـ ْعلَ ُمو َن ( )5فـي علم املعانـي ُس ِّـم َي
بـِّـ ـ ـ "اإلطناب"  14ويكون أبمور كثرية ،منها -وهنا -التكرير لِّغََر ٍ
ض وهو "أتكيد
ف تَـ ْعلَ ُمو َن 
ف تَـ ْعلَ ُمو َن (ُُ )3ثَّ َك َّال َس ْو َ
اإلنذار" ومثله قولهَ  :ك َّال َس ْو َ
15
(التكاثر.)4-3 :
ـيُّخلقُّالوجودُّ .
ُّ
ـحدثُّعنُّ:آايتُّهللاُّوفضلهُّف
ُّ
ُّ)١6تتاثنيُّاًُّ-اآليةُّ 6(ُّ:
ال أ َْو َتدا ()7
ض ِّم َهادا (َ )6وا ْجلِّبَ َ
قال هللا تبارك وتعالـى  :أََلْ ََْن َع ِّل ْاأل َْر َ
َو َخلَ ْقنَا ُك ْم أ َْزَواجا (َ )8و َج َعلْنَا نـَ ْوَم ُك ْم ُسبَات (َ )9و َج َعلْنَا اللَّْي َل لِّبَاسا (َ )10و َج َعلْنَا
َّه َار َم َعاشا (َ )11وبَـنَـْيـنَا فَـ ْوقَ ُك ْم َسْبـعا ِّش َدادا (َ )12و َج َعلْنَا ِّسَراجا َوَّهاجا ()13
النـ َ
ات ماء ثَ َّجاجا ( )14لِّنُخرِّج بِِّّه حبًّا ونـَبات ( )15وجن ٍ
ِّ ِّ
ِّ
َّات أَلْ َفافا
ْ َ َ ََ
ََ
َوأَنْـَزلْنَا م َن الْ ُم ْعصَر َ
( )16
ـمفرداتُّ :
ُّ
أُّ-معانـيُّال
ِّ م َهادا :أي فَِّراشا  16 .أ َْو َتدا  :تثبت األرض .أ َْزَواجا :أصنافا
ذكورا وإاناثُ  .سبَات :راحة ألبدانكم وقطعا ألعمالكم .قال ابن قُـتَـْيـبَةَ :السبات
َّ ِّ 17
قطع األشغ ِّال الشَّاقة.
أصله ال َقطْ ُع والـ َمدُّ ،فالنوم ُ
 . 14اإلطنابُّهو لفظ الكالم البليغ زائـد عن أصل الـمراد لفائـدة .انظر :اإليضاح فـي علوم البالغة،
للخطيب ال َقزويْنـي جالل الدين مـحمد بن عبد الرمحن بن عمر (بريوت :دار الكتب العلمية،
ط1424 ،1ه2003-م).5 ،
 . 15مـحمد بن صالـح العثيـمنيُّ ،دروس البالغة (الكويت :مكتبة أهل األثر ،ط1425 ،1ه-
2004م).94 ،
 . 16أبو حممد احلسني بن مسعود البغوي الشافعـي ،معال التنزيل يف تفسري القرآن (بريوت :دار الكتب
العلمية ،ط1415 ،1ه1995-م).350/6 ،
 . 17حممد بن يوسف الشهري أببـي حيَّان األندلسي ،تفسري البحر احمليطُّ(بريوت :دار الكتب العلمية،
ط1413 ،1ه1993-مُّ).401/8 ،
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َ م َعاشا :تـحصلون فيه ما تعيشون بهَ  .سْبـعا ِّش َدادا :يريد سبع
18
سـماوات.
ِّ سَراجا َوَّهاجا :يعين الشمس مضيئة منرية ،وقيل الوهاج الوقاد ،وقيل جعل
19
يف الشمس حرارة ونورا والوهج جيمع النور واحلرارة.
صر ِّ
ِّ
ِّ
ات : يعين الرايح اليت تعصر السحاب ،وهي رواية عن
َ وأَنْـَزلْنَا م َن الْ ُم ْع َ
20
ابن عباس.
 ثَ َّجاجا : مْنصبا بكثرة .وجن ٍ
َّات أَلْ َفافا  :بساتني ُملتفَّة أشـجارها.
ُ َ
ََ

ابُّ :
بُّ-اإلعر ُّ
ض ِّم َهادا ( )6والـهمزة لالستفهام التقريري أي "جعلنا
 أَلَـ ْم نـَ ْج َع ِّل ْاأل َْر َ
األرض مهادا" ولـم حرف نفي وقلب وجزم و نـَ ْج َع ِّل  فعل مضارع جمزوم
ض  مفعول به أول ومهادا مفعول به
بلم وفاعله مسترت تقديره حنن وْ األ َْر َ
اثن ألن اجلعل مبعىن التصيري وجيوز أن يكون مبعىن اخللق فيكون مهادا حال
عطف علـى ما
مقدرة 21 .وأما قوله تبارك وتعالـىَ  :و ْ
اجلِّبَ َ
ال أ َْو َتدا ( )7فَ ٌ
تقدمُّ .
جُّ-البيان اللغويُُّّ :

 . 18البغوي ،معال التنزيل يف تفسري القرآنُّ.350/6 ُّ،
 . 19أبو احلسن علي بن حممد بن إبراهيم البغدادي ،املعروف ابخلازن ،لباب التأويل يف معاين التنزيل
(بريوت :دار الكتب العلمية ،ط1415 ،1ه1995-م).351-350/6 ،
 . 20اخلازن ،لباب التأويل يف معاين التنزيل.351/6 ُّ،
 . 21حميي الدين الدرويش ،إعراب القرآن الكريـم وبيانه.351/10ُّ:
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ال أ َْو َتدا (  )7تشبيه بليغ ،أي جعلنا
ض ِّم َهادا (َ )6و ْ
اجلِّبَ َ
 أََلْ ََْن َع ِّل ْاأل َْر َ
22

األرض كالـمهاد الذي يفرتشه النائـم؛ والـجبال كاألوتد الـتـي تثبت غريها.
َ و َخلَ ْقنَا ُك ْم أ َْزَواجا ( )8أي جعلناكم أصنافا ذكورا وإاناث ،لـيتـم الئتناس
والتعاون علـى سعادة الـمعيشة ،وحفظ النسل وتكميله ابلرتبية والتعليـم 23 .ونـحو
ِّ
آايتِِّّه أَ ْن َخلَ َق لَ ُك ْم ِّم ْن أَنْـ ُف ِّس ُك ْم أ َْزَواجا لِّتَ ْس ُكنُوا
هذه اآلية الكريـمة قولهَ  :وم ْن َ
24
إِّلَْيـ َها َو َج َع َل بـَْيـنَ ُك ْم َم َوَّدة َوَر ْمحَة .
َ و َج َع ْلنَا اللَّْي َل لِّبَاسا (  )10فـيها تشبيه بليغ؛ وسـمي ذلك إذا حذفت أداة
25
التشبيه ووجهه .والـمقصود :أن الليل كاللباس فـي السرت.
ِّ
َّه َار َم َعاشا (  )11بينـهـما مقابلة ،قابل
َ و َج َع ْلنَا اللَّْي َل لبَاسا (َ )10و َج َع ْلنَا النـ َ
26
بني الليل والنـهار ،والراحة والعمل.
وأما أ َْو َتدا ،أ َْزَواجاُ  ،سبَات ،لِّبَاساَ  ،م َعاشاِّ  ،ش َدادا،
27
ص ٌع.
ـج ٌع ُمَر َّ
َ وَّهاجا ،ثَ َّجاجاَ  ،ونـَبَات ،أَلْ َفافا  :فَس ْ

 . 22وهبة الزحيلـي ،التفسري الـمنري/20ُّ،الـجزء .8-7/30
 . 23املراغي ،تفسري املراغي /10 ،الـجزء .8 / 30
 . 24القرآن الكريـم ،سورة الروم (.21 :)30
 . 25العثيـمنيُّ،دروس البالغة.107 ،
 . 26وهبة الزحيلـي ،التفسري الـمنري/20ُّ،الـجزء .8/30
 . 27وهبة الزحيلـي ،التفسري الـمنري/20ُّ،الـجزء .8/30
صع" من "الرتصيع" وهو :نوع من أنواع البديع وهو أَن تكون ْاألل َفاظ مستوية األوزان
ومعنـى " ُمَر َّ
متفقة األعجاز .إبراهيم مصطفى وغريه ،املعجم الوسيط (دون مكان الطبع وسنة).349/1 ،
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عُّيومُّالقيامةُّوأهوالهُّوالذيُّ
ُّ
اآليةُّ)٢٠-١7(ُّ:تتـحدثُّعنُّ:وقو
ُّ
اثلثُّاًُّ -

ـقُّ ُّ.
يفصلُّفيهُّبنيُّالـخالئ ُّ
ص ِّل َكا َن ِّمي َقات ( )17يـَ ْوَم يـُْنـ َف ُخ ِّيف
قال هللا تبارك وتعالـى  :إِّ َّن يـَ ْوَم الْ َف ْ
ور فَـتَأْتُو َن أَفْـواجا ( )18وفُتِّح ِّ
الص ِّ
ال
ت أَبْـ َوااب (َ )19و ُسِّ َري ِّت ْ
اجلِّبَ ُ
ُّ
ت َّ
الس َماءُ فَ َكانَ ْ
َ َ
َ
ت َسَرااب ( )20
فَ َكانَ ْ
ـمفرداتُّ :
ُّ
أُّ-معانـيُّال
ِّ
ص ِّل هو يوم القيامة ،ألن
ص ِّل َكا َن مي َقات ( : )17يـَ ْوُم الْ َف ْ
 إِّ َّن يـَ ْوَم الْ َف ْ
28
هللا تعاىل يفصل فيه بني املؤمنني والكافرين ،وبني احلق والباطل.
الص ِّ
ور :القرن الذي ينفخ فيه إسرافيل عليه السالم .أَبْـ َوااب :ذات أبواب
ُّ 
كثرية لـنزول الـمالئـكةَ  .و ُسِّريَ ِّت :نُسفت بعد ثبوتـهاَ  .سَرااب :كالسراب
الذي ل حقيقة له.

ت أَبْـ َوااب :تشبيه بليغ ،أي كاألبواب فـي التشقق والتصدع ،فـحدفت
فَ َكانَ ْ
األداة ووجه الشبهُّ 29 .

ابُّ ُّ:
بُّ-اإلعر ُّ
ص ِّل َكا َن ِّمي َقات (  )17إن واسـمها وجـملة كان خربها
 إِّ َّن يـَ ْوَم الْ َف ْ
واسم كان مسترت تقديره هو وميقات خربهاُّ 30 .
 . 28أبو حممد عبد احلق بن غالب بن عطية األندلسي ،احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيزُّ(بريوت:

)ُّ،
دار الكتب العلمية ،تـحقيق :عبد السالم عبد الشافـي مـحمد ،ط1413 ،1ه1993-م ُّ
.425/5
 . 29وهبة الزحيلـي ،التفسري الـمنري/20 ،الـجزء .15/30
 . 30حميي الدين الدرويش ،إعراب القرآن الكريـم وبيانه.355/10ُّ:
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الص ِّ
ور يـَ ْوَم منصوب على البدل من يوم يف قوله
يـَ ْوَم يـُْنـ َف ُخ ِّيف ُّ
31
ص ِّل.
تعاىل :إِّ َّن يـَ ْوَم الْ َف ْ
جُّ-البيان اللغويُُّّ :
الص ِّ
ور فَـتَأْتُو َن أَفْـ َواجا  وفـي اآلية إيـجاز ابحلذف أي
 يـَ ْوَم يـُْنـ َف ُخ ِّيف ُّ
32
فـتحيون فتأتون أفواجا.
ت َسَرااب   )20( 33تشبيه بليغ حذفت منه األداة
َ و ُسِّريَ ِّت ْ
اجلِّبَ ُ
ال فَ َكانَ ْ
وحذف وجه الشبه أيضا وهو أن املرئي خالف الواقع فكما يرى السراب من
بعيد للظامىء امللتاح كأنه ماء فيستبشر به وخيف إليه حىت إذا أدركه بعد طول
األين ل جيده شيئا ،وكذلك ترى اجلبال كأنـها جبال وليست كذلك يف نفس
34
األمر.
ـيُّ
رابعُّاًُّ -اآليةُّ)3٠-٢١(ُّ:تتـحدثُّعنُّ:صورُّمنُّعذابُّالـكافرينُّف ُّ

ـىُّ .
جهنـمُّالذينُّالُّيرجونُّلقاءُّهللاُّتعال ُّ
ِّ ِّ
قال هللا تبارك وتعالـى  :إِّ َّن جهنَّم َكانَ ِّ
ني َمآاب ()22
ََ َ ْ
صادا ( )21للطَّاغ َ
ت م ْر َ
َلبِّثِّني فِّيها أَح َقااب (َ )23ل ي ُذوقُو َن فِّيها بـردا وَل َشرااب ( )24إَِّّل َِّ
محيما َو َغ َّساقا
َ َ ْ
َ
َ َْ َ َ
 . 31وهبة الزحيلـي ،التفسري الـمنري/20ُّ،الـجزء .15/30

 . 32مـحمد بن صالـح العثيمـني ،تفسري القـرآن الكريـم جزء عـمُّ(الرايض :دار الثراي ،ط1424 ،3ه-
2003م).26 ،
33
كما َّ
الرائِّي ماء وليس بـَِّم ٍاء .أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن
اب كذلك :يَظُنُّهُ َّ
أن َّ
السَر َ
 .أي ل شي َ
أيب بكر بن فرح األنصاري اخلزرجي القرطيبُّ،اجلامع ألحكام القرآن (بريوت :دار الفكر،
1415ه1995-م).153 /10 ،
 . 34حميي الدين الدرويش ،إعراب القرآن الكريـم وبيانه.360/10ُّ:
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(َ )25جَزاء ِّوفَاقا ( )26إِّ ََّّنُْم َكانُوا َل يـَْر ُجو َن ِّح َسااب (َ )27وَك َّذبُوا ِِّب َايتِّنَا كِّ َّذااب
ٍ
صْيـنَاهُ كِّتَااب ( )29فَ ُذوقُوا فَـلَ ْن نَِّزي َد ُك ْم إَِّّل َع َذااب ( )30
(َ )28وُك َّل َش ْيء أ ْ
َح َ
ـمفرداتُّ :
ُّ
أُّ-معانـيُّال
ِّ
صادا :ترصد أهلـها وترقبـهم .قال األلوسي :واملرصاد اسم مكان
م ْر َ
كاملضمار للموضع الذي تضمر فيه اخليل ومفعال يكون كذلك على ما صرح
35
به الراغب واجلوهري وغريهـما ،كما يكون اسم آلة وصفة مشبهة للمبالغة.
َلبِّثِّ ِّ
َح َقااب (ُ )23د ُهورا َل نـَِّهايَة لَـ َها 36 .ما الـمراد ابألحقاب؟
َ
ني ف َيها أ ْ
األحقاب َجـمع ُح ْق ٍ
ب .عن عبد هللا بن عمرو بن العاص رضي هللا عنهـما:
ُ
ب ثـمانون سنة ،السنة ثالثـمائـة وستون يوما ،واليوم كألف سنة مـما تعدون.
ال ُ
ـح ْق ُ
37

حر النار علـى أجسامـهمَِّ  .
محيما :ماء حارا ابلغا نـهاية
 بـَْردا :ما يربد َّ
ساقا :صديد أهل النار .قال العالمة الراغب األصفهانـيُّ:
الـحرارةَ  .غ َّ
38
اق :ما يـَ ْقطُُر من جلود أهل النار.
والْغَ َّس ُ
 . 35حممود األلوسي ،روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين.213 /15 ،
 . 36جالل الدين حممد بن أمحد احمللي وجالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطيُّ،تفسري اجلاللني

).ُّ582 ،
اصة ،ط1413 ،1ه1993-م ُّ
(بريوت :دار ابن َع َّ
ص َ
 . 37الـجرجانـي ،دَ ْرجُ الدُّرَر فـي تفسري اآلي والسور .692/4ُّ ،وانظر :تفسري ابن أيب حات الرازي
الـمسمـى التفسري ابلـمأثور .لإلمام أبو حممد عبد الرمحن بن حممد بن إدريس بن املنذر التميمي،
احلنظلي ،الرازي ابن أيب حات (بريوت :دار الكتب العلمية ،ط1427 ،1ه2006 -م)،
.516/7
 . 38أبو القاسم احلسني بن حممد املعروف ابلراغب األصفهانـي ،معـجـم مفردات ألفاظ القرآن (بريوت:
دار الكتب العلمية ،ط1418 ،1ه1997-م).403 ،
JURNAL AL-FAWA’ID
STAI ALI BIN ABI THALIB SURABAYA
Vol. IX No.2 September 2019 11

⧫Farid

صْيـنَاهُ :حفظناه وضبطناه
ِّ وفَاقا :عادل موافقا ألعمـالـهم .أ ْ
َح َ
َي فيُـ َقال لـهم يف ْاآلخرة عند وقوع
مكتواب فـي اللوح الـمحفوظ .فَ ُذوقُوا :أ ْ
الْعذاب ذوقوا جزاءكم 39 .يقال ذلك استـهـزاء وسـخرية لـهؤلء الكافرين الظالـمني
40
ِّ َّ ِّ
اّللِّ
ين يَ ْك ُف ُرو َن ِِّب َاي ِّت َّ
جزاء أعمالـهم الـخبيثة ،مثل قوله تعالـى  :إ َّن الذ َ
َّ ِّ
َويـَ ْقتُـلُو َن النَّبِّيِّ َ ِّ ِّ ٍ
ين َأيْ ُم ُرو َن ِّابلْ ِّق ْس ِّط ِّم َن الن ِّ
َّاس فَـُّبَش ْرُه ُّْمُّ
ني بغَ ْري َحق َويـَ ْقتُـلُو َن الذ َ
ب َع َذابُُّّأَليمُّ  41 .ألن البشارة عادة تكون بـما يَ ُسُّر اإلنسا َن.
ابُّ ُّ:
بُّ-اإلعر ُّ
ل ي ُذوقُو َن فِّيها بـردا ول َشرااب إَِّّل َِّ
محيما َو َغ َّساقاَ ،جزاء ِّوفاقا ل
َ
َْ َ
ِّ
ِّ ِّ
ني.
ني ،أو حال من ضمري لبِّث َ
يَ ُذوقُو َن مجلة يف موضع نصب صفة ل ـ لبِّث َ
42

ٍ
صْيناهُ كِّتااب كِّتااب منصوب على املصدر ،وعامله إما
َ وُك َّل َش ْيء أ ْ
َح َ
صْيناهُ أي
أ ْ
صْيناهُ مبعىن كتبنا ،وإما فعل مقدر من لفظه دل عليه .أَ ْح َ
َح َ
43
كتبناه كتااب.
جُّ-البيان اللغويُُّّ :

 . 39احمللي والسيوطي ،تفسري اجلاللني.ُّ582ُّ:
َ . 40نبة من أساتذة التفسري ،التفسري امليسرُّ(املطبوع مع القرآن الكريـم).582 ،
 . 41القرآن الكريـم ،سورة آل عمران (.21 :)3
 . 42وهبة الزحيلـي ،التفسري الـمنري/20ُّ،الـجزء .15/30
 . 43وهبة الزحيلـي ،التفسري الـمنري/20ُّ،الـجزء .15/30
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 فَ ُذوقُوا فَـلَ ْن نَِّزي َد ُك ْم إَِّّل َعذااب   44واألظهر أنـهـا مرتبطة بقوله تعاىل:
 ل يَ ُذوقُو َن فِّيها بـَْردا  إلـخ أي إذا ذاقوا احلميم والغساق فيقال هلم  فَ ُذوقُوا
فَـلَ ْن نَِّزي َد ُك ْم إَِّّل َعذااب  وحينئذ اجلمل بينهما اعرتاضية وفيه أنه يف غاية البعد
مع ما فيه من كثرة العرتاض وجميئه على طريق اللتفات للمبالغة لتقدير إحضارهم
وقت األمر ليخاطبوا ابلتقريع والتوبيخ وهو أعظم يف اإلهانة والتحقري ولو قدر
45
القول فيه ل يكن هناك التفات.
خامسُّاًُّ -اآليةُّ)37-3١(ُّ:تتـحدثُّعنُّ:صورُّمن ُّإكرامُّالـمتقنيُّوالفوزُّ

يمُّ(أحوالُّالسعداء)ُّ .
ُّ
العظ

ِّ ِّ
ني َم َفازا (َ )31ح َدائِّ َق َوأ َْعنَااب ()32
قال هللا تبارك وتعالـى  :إِّ َّن ل ْل ُمتَّق َ
ِّ
ب أَتْـَرااب (َ )33وَكأْسا ِّد َهاقا (َ )34ل يَ ْس َمعُو َن فِّ َيها لَ ْغوا َوَل كِّ َّذااب ()35
َوَك َواع َ
السماو ِّ
ِّ
ِّ
ات َو ْاأل َْر ِّ
الر ْمحَ ِّن
ض َوَما بـَْيـنَـ ُه َما َّ
َجَزاء ِّم ْن َربِّ َ
ك َعطَاء ح َسااب (َ )36رب َّ َ َ
َل يـَ ْملِّ ُكو َن ِّمْنهُ ِّخطَااب ( )37

ـمفرداتُّ :
ُّ
أُّ-معانـيُّال
َ م َفازا :فوزا بدخولـهم الـجنة .وَ م َفازا مصدر ميمـي أو اسم مكان،
ِّ
ِّ
ب :حديثات
َ ح َدائ َق :بساتني عظيـمة قد أحدقت بـها األشـجارَ  .وَك َواع َ
ِّ
السـن نواهد .أَتْـَرااب :مستوايت فـي س ِّـن واحدةِّ  .د َهاقا :مـملوءة خـمرا.

 . 44أَي ُ كلَّما نَ ِّ
ناه ْم ُجلُودا َغ ْ َريها  سورة النساء ( .56 :)4انظر :اجلامع
ض َج ْ
ت ُجلُ ُ
ود ُه ْم بَ َّدلْ ُ
ْ
ألحكام القرآن للقرطيب.158 /10 ،
 45حممود بن عبد هللا احلسيين األلوسي ،روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين/ 15ُّ،
217
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 46لَ ْغوا :ابطال من القولِّ  .ح َسااب :كثريا كافيا لـهمِّ  .خطَااب :كالما
وسؤال إل إبذنهُّ .

ابُّ ُّ:
بُّ-اإلعر ُّ
َ مفازا  مصدر ميمي أو اسم مكان أي إن للذين يتقون عمل الكفر
فوزا وظفرا بـمساعيهم أو موضع فوز وقيل نـجاة مـما فيه أولئك أو موضع نـجاة.
ُّ 47
َ حدائِّ َق بدل "اشتمال" من َ مفازا  أو عطف بيان لهَ .وأ َْعنااب
عطف على َ مفازاَ  .عطاء بدل من َ جزاء و َ جزاء وَ عطاء
48
وِّ حسااب منصوابت على املصدر.

اللغويُّ :
ُّ
جُّ-البيان
ِّ
ِّ ِّ
ِّ ِّ
ني َم َفازا  أصل الـجملة" :إِّ َّن َم َفازا ل ْل ُمتَّق َ
 إِّ َّن ل ْل ُمتَّق َ
ني" ،ف ُقد َم ما َحقُّهُ
التأخري ،فهذا يفيد الـحصر أي أن الفوز والـنجاة بدخولـهم الـجنة لـهؤلء الـمتقني
 . 46الكأس الـخمر والدهاق الـمآلن ،قاله ابن عباس رضي هللا عنهما .انظر :جالل الدين عبد الرمحن
بن أيب بكر السيوطي ،الدر املنثور فـي التفسري الـمأثور ُّ(بريوت :دار الكتب العلمية ،ط،2
1424ه2004-م).504/6 ،
 . 47حممود بن عبد هللا احلسيين األلوسي ،روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين/ 15ُّ ،
.218
 . 48وهبة الزحيلـي ،التفسري الـمنري/20ُّ،الـجزء .22/30
قولهَ  :عطَاء ِّح َسااب (  )36قال الشنقيطـي :هذا النعيـم عطاء من هللا وتفضل عليـهم به من
ِّح َع ِّن الن ِّ
اجلَنَّةَ فَـ َق ْد فَ َاز آل
َّار َوأ ُْد ِّخ َل ْ
األصل ،وهو الـمفاز الـمفسر فـي قوله تعالـى  :فَ َم ْن ُز ْحز َ
عمران .185 :انظر :تـتـمة ُّ"أضواء البيان فـي إيضاح القرآن ابلقرآن"ُّ ،للشيخ حممد األمني بن
حممد املختار بن عبد القادر اجلكين الشنقيطي والـتـتـمة من عمل تلميذه :عطية مـحمد سالـم
(بريوت :دار الكتب العلمية ،ط1417 ،1ه1996-م).9/9 ،
JURNAL AL-FAWA’ID
STAI ALI BIN ABI THALIB SURABAYA
Vol. IX No.2 September 2019

14

أتمالت لغوية من اآلايت البيِّنات
⧫ ُّ

فقط ،ألنـها دار الـمتقني وال ُـم َو ِّحدين .ثـم َّبني تعالـى شيـئا من هذا الفوز،
فقالَ  :ح َدائِّ َق َوأ َْعنَااب (  )32وكذلك من الفوز َ وَك َو ِّاع َب أَتْـَرااب (ُّ )33
أي لدات ينشأن معا تشبيها يف التساوي والتماثل ابلرتائب اليت هي ضلوع الصدر
أو لوقوعهن معا على الرتاب أي األرض .ويف بعض التفاسري نساء الـجنة كلهن
49
ثالث وثالثني.
ست عشرةَ سنة ورجالـهن أبناء
بنات َّ
ـحدثُّعنُّ:صورُّمنُّمشاهدُّيومُّالقيامةُّ .
ُّ
)ُّتت
اآليةُّ 4٠-38(ُّ:
ُّ
سادسُّاًُّ-
ِّ
صفًّا َل يـَتَ َكلَّ ُمو َن إَِّّل َم ْن
وم ُّ
وح َوالْ َم َالئ َكةُ َ
قال هللا تبارك وتعالـى  :يـَ ْوَم يـَ ُق ُ
الر ُ
ِّ
احلَ ُّق فَ َم ْن َشاءَ َّاَّتَ َذ إِّ َىل َربِِّّه َمآاب
ك الْيَـ ْوُم ْ
الر ْمحَ ُن َوقَ َ
أ َِّذ َن لَهُ َّ
ص َوااب (َ )38ذل َ
ال َ
ول الْ َكافُِّر َاي
ت يَ َداهُ َويـَ ُق ُ
َّم ْ
( )39إِّ َّان أَنْ َذ ْرَان ُك ْم َع َذااب قَ ِّريبا يـَ ْوَم يـَْنظُُر الْ َم ْرءُ َما قَد َ
ت تُـَرااب ( )40
لَْيـتَِّين ُكْن ُ
ـمفرداتُّ :
ُّ
أُّ-معانـيُّال
*
صفًّا :مصطفنيَ .ل يـَتَ َكلَّ ُمو َن:
ُّ 
وح :جربيل عليه السالمَ  .
الر ُ

ل يشفعون.
ابلعمل الصالـح.

ص َوااب :أي ل إله إل هللا.
َ وقَ َ
ال َ

50

َ مآاب :مرجعا

البيان اللغويُّ :
بُّ ُّ-
 . 49حممود بن عبد هللا احلسيين األلوسي ،روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين/ 15ُّ ،
.218
* والذي يشهد له القرآن بـمثل هذا النص أنه جربيل عليه السالم ،كما فـي قوله تعالـى  :تَـنَـَّزُل
وح فِّ َيها ِّإبِّ ْذ ِّن َربـِِّّه ْم ِّم ْن ُك ِّل أ َْم ٍر  القدر .4 :انظر :تـتـمةُّ"أضواء البيان يف إيضاح
الْ َم َالئِّ َكةُ َوالر ُُّ
القرآن ابلقرآن"ُّ،عطية مـحمد سالـم.10/9 ،
 . 50قاله ابن عباس رضي هللا عنهـما .انظر :جامع البيان يف أتويل القرآن ،حملمد بن جرير ،أبـي جعفر
الطربي (بريوت :دار الـفكر1415 ،ه1995-م).31/15 ،
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ِّ
ال
الر ْحـ َم ُن َوقَ َ
ص ًّفا َل يـَتَ َكلَّ ُمو َن إَِّّل َم ْن أ َِّذ َن لَهُ َّ
وم ُّ
وح َوالْ َم َالئ َكةُ َ
يـَ ْوَم يـَ ُق ُ
الر ُ
ِّ
ب على
وم ُّ
وح َوالْ َم َالئ َكةُ  يـَ ْوَم  نَ ْ
ص َوااب ( )38قوله  يـَ ْوَم يـَ ُق ُ
َ
صٌ
الر ُ
الظَّر ِّ
وح َوالْ َم َالئِّ َكةُ  فـي علم الـمعانـي ُس ِّـم َي ابإلطناب ،واإلطناب
فُّ  .
الر ُ
ْ
51
يكون أبمور كثرية ،منـها" :ذكر الـعام بعد الـخاص" مثل هذه اآلية الكريـمة.
ت يَ َداهُ  و"ما" يـجوز أن تكون
َّم ْ
وقوله  :يـَ ْوَم يـَْنظُُر الْ َم ْرءُ َما قَد َ
استفهامية منصوبة بقدمت ،أي ينظر أي شيء قدمت يداه .وموصولة منصوبة
52
بِّـ ـ ـ "ينظر" ،يقال :نظرته مبعىن نظرت إليه.
وقوله :ويـ ُق ُ ِّ
ت تُـَرااب (  )40وخص قول الكافر
ول الْ َكاف ُر َاي لَْيـتَِّين ُكْن ُ
ََ
دون املؤمن لدللة قوله على غاية اخليبة ونـهاية التحسر ودللة حذف قول املؤمنني
53
على غاية التبجح ونـهاية الفرح والسرور.
جُّ-اخلاتـمة ُّ

عرضه فـي
تيسر ُ
والـحمد هلل الذي بنعمته تتـم الصالـحات .وهذا الذي َ
هذه الـمناسبة الطيِّبة .وفـي نـهاية هذا البـحث الـمتواضع ومن خالل عرض هذا
الـموضوع الـمهـم يستطيع الباحث أن يستفيد بعض الفوائد منها:
َّ -1
إن التشبيه فـي هذه السورة الكريـمة كثري ،مثل قوله تعالـي منـها  :أََلْ ََْن َع ِّل
ال أ َْو َتدا (. )7
ض ِّم َهادا (َ )6و ْ
اجلِّبَ َ
ْاأل َْر َ
 . 51انظر :دروس البالغة للعثيـمني.93 ،
 . 52أبو القاسم حممود بن عمرو بن أمحد الزُمشري جار هللا ،الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل
(الـمكتبة الشاملة).

 . 53األلوسي ،روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين.222/15 ،
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 -2قوة األلفاظ الـمستخدمة فـي هذه السورة من حيث أصوات األحرف ،بل
ص ٌع ،مثل قوله تعالـى:
هناك سـجع ُمَر َّ
أ َْو َتدا ،أ َْزَواجاُ  ،سبَات ،لِّبَاساَ  ،م َعاشاِّ  ،ش َدادا،
َ وَّهاجا ،ثَ َّجاجاَ  ،ونـَبَات ،أَلْ َفافا .
وهذا يدل علـى جـمال اللغة العربية وجـمال لغة القرآن الكريـم وهـي لغة
خالدة ما دامت الـسماوات واألرض.
التوفيق -فـي جـمـيع أموران
وختاما ،نسأل هللا تعالـى رب العرش العظيم
َ
القبول .وصلـى هللا وسـلَّـم علـى نبينا مـحمد وعلـى
ُخراان ،-و
اإلخالص و َ
ُدنياان وأ ْ
َ
آله وصـحبه وسلم؛ والـحمد هلل رب العالـمني.
دُّ-الـمصادرُّوالـمراجعُّ :
القرآن الكريـم ،مُ َذيَّال بـِّـ ـ "التفصيل الـموضوعـي"ُّ .دمشق :دار الـفجر اإلسالمـي ،ط،6
1434ه2013-م.

ابن أيب حات ،أبو حممد عبد الرمحن بن حممد بن إدريس بن املنذر التميمي احلنظلي
الرازي .تفسري ابن أيب حات الرازي الـمسمـى التفسري ابلـمأثور .بريوت :دار

الكتب العلمية ،ط1427 ،1ه2006 -م.
ابن عمر ،اخلطيب ال َقزويْنـي جالل الدين مـحمد بن عبد الرمحن .اإليضاح فـي علوم
البالغةُّ.بريوت :دار الكتب العلمية ،ط1424 ،1ه2003-م.
أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي البصري الدمشقي ،تفسري القرآن
العظيم .الرايض :دار عال الكتب ،تـحقيق :مصطفـى السيد مـحمد وغريه،
ط1425 ،1ه2004-م.
األصفهانـي ،أبو القاسم احلسني بن حممد املعروف ابلراغب .معـجـم مفردات ألفاظ
القرآن .بريوت :دار الكتب العلمية ،ط1418 ،1ه1997-م.
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األلوسي ،حممود بن عبد هللا احلسيين .روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع
املثاين .بريوت :دار الكتب العلمية ،ط1415 ،1ه1994-م.
حرر الوجيز يف تفسري الكتاب
األندلسي ،أبو حممد عبد احلق بن غالب بن عطية .امل َّ
ُ
العزيزُّ.بريوت :دار الكتب العلمية ،تـحقيق :عبد السالم عبد الشافـي مـحمد،
ط1413 ،1ه1993-م.

األندلسي ،حممد بن يوسف الشهري أببـي حيَّان .تفسري البحر احمليطُّ .بريوت :دار

الكتب العلمية ،ط1413 ،1ه1993-م.
البغدادي ،أبو احلسن علي بن حممد بن إبراهيم .لباب التأويل يف معاين التنزيل.
بريوت :دار الكتب العلمية ،ط1415 ،1ه1995-م.
البغوي ،أبو حممد احلسني بن مسعود الشافعـي .معال التنزيل يف تفسري القرآن .بريوت:

دار الكتب العلمية ،ط1415 ،1ه1995-م.
الـجرجانـي ،عبد الـقاهر بن عبد الرمحن .دَ ْرجُ الدُّرَر فـي تفسري اآلي والسور .الـمدينة
الـمنورة :مـجلة الـحكمة ،ط1429 ،1ه2008-م.
الـخضريي ،مـحمد بن عبد العزيز .السراج فـي بيان غريب القرآن .الرايض :مـجلة البيان،
ط1429 ،2ه2008-م.

الدرويش ،حميي الدين بن أمحد مصطفى ،إعراب القرآن الكريـم وبيانهُّ .بريوتُّ:

الـيـمامة1408 ،ه1988-م.
الدوسري ،منرية مـحمد انصر .أسـماء سُوَر القرآن وفضائـلـها .الدمام :دار ابن
الـجوزي ،ط1426 ،1ه.
الزحيلـي ،وهبة .التفسري الـمنري .بريوت :دار الفكر ال ِّ
ـمعاصر ،ط1411 ،1ه-
1991م.
الزُمشري ،أبو القاسم حممود بن عمرو بن أمحد .الكشاف عن حقائق غوامض
التنزيلُُُّّّ .
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السيوطي ،جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر .الدر املنثور فـي التفسري الـمأثورُّ.

بريوت :دار الكتب العلمية ،ط1424 ،2ه2004-م.
الشنقيطي ،حممد األمني بن حممد املختار بن عبد القادر اجلكين .تـتـمةُّ"أضواء البيان
فـي إيضاح القرآن ابلقرآن"ُّ،والـتـتـمة من عمل تلميذه :عطية مـحمد سالـم.

بريوت :دار الكتب العلمية ،ط1417 ،1ه1996-م.
العثيمني ،مـحمد بن صالـح .تفسري القرآن العظيـم .الرايض :دار الثراي ،ط،3
1424ه2003-ه.
العثيـمني ،مـحمد بن صالـح .دروس البالغة .الكويت :مكتبة أهل األثر ،ط،1

1425ه2004-م.
القرطيب ،أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح األنصاري اخلزرجي .اجلامع
ألحكام القرآن .بريوت :دار الفكر1415 ،ه1995-م.
احمللي ،جالل الدين حممد بن أمحد وجالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي،

اصة ،ط1413 ،1ه1993-م.
تفسري اجلاللني .بريوت :دار ابن َع َّ
ص َ
املراغي ،أمحد بن مصطفى .تفسري املراغيُّ.بريوتُّ:دار الفكر ،ط1390 ،4ه1970-م.
مصطفى ،إبراهيم وغريه .املعجم الوسيط .دون مكان الطبع وسنته.
نـخبة من أساتذة التفسري ،التفسري امليسر .الـمدينة الـمورة :جممع امللك فهد لطباعة
املصحف الشريف ،ط1430 ،2هـ  2009 -م.
َنبة من أساتذة التفسري ،الـمشرف :عبد هللا بن عبد الـمحسن الرتكـي ،التفسري
امليسر .املطبوع مع القرآن الكريـم دون سنة الطبع.
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