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Abstract
The metonymy is a branch of litral figuration of rhetotic science, Many scholar have paid close
attention and emphasized on it in every era to discover and find out the literal and eloquent
beauties of the meaning of the words of the holy Quran.

.In this research we handled those rhetorical arts which talked about to show the knowledge of
this main creative ability in this field.
The nature of this research demanded to discribe of metonymy and its scientific status and
creative beauties which appeared in quran from surah al anfal to surah yousaf, which is
characterized by accuracy and secrecy.
By the end of our research became clear that the metonymy is a part of the rhetoric sciences
which play important roles in understanding of the meaning of the words of the holy
Quran,moreover this research aimed to prove the legality and validity of the rhetoric science in
every time.
Keywords: Quran, metonymy,rhetoric, miracle

تعد الكناية من أهم أنواع علم البيان وهلا تأثري يف ترسيخ املعاين واملدلوالت كما هلا أثر بالغ يف دقة استعمال الكلمات
يف مواضع اإلشارات ،والتلميحات تارة ويف جمال التاثري النفسي تارة أخرى .لذا حاولنا يف هذا البحث حتديد وحتليل
مدلوالت الكناية املستعملة يف القرآن الكرمي من سورة االنفال اىل سورة يوسف فيما يلي تفاصيلها.:
الكنايةأصلها مركب من ثالثة حروف وهي الكاف والنون والياء تدل على عدول من لفظ إىل لفظ آخر دال عليه.
قال ابن فارس :يقال كنيت عن كذا وكذا إذا تكلمت بغريه مما يستدل عليه ، 1وقال ابن منظور يف لسان
العرب:الكناية هي أن تتكلم بشيئ وتريد به آخر، 2.وعرفه السكاكي :هي ترك التصريح بذكر الشيئ إىل ملزومه
إلنتقال املذكور إىل املرتوك ،3.وقال اخلليل ابن امحد الفراهيدي :كىن فالن عن الكلمة املستفحشة يكىن:إذا تكلم
4
بغريها مما يستدل به غريها حنو الغائط أو الرفث وحنوه.
.1الكناية عن التهكم:
5
يف قوله تعالىِإ ْن ت ْست ْفتِ ُحوا ف ق ْد جاء ُك ُم الْفْت ُح وإِ ْن ت ْنت ُهوا ف ُهو خْي ٌر ل ُك ْم.......

 احملقق يف الدكتوراه قسم اللغة العربية ،جامعة بشاور ۔
 األستاذ املساعد بقسم اللغة العربية ،جامعة بشاور۔
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يف اآلية خطاب إىل كفار قريش إن تطلبوا الفتح والنصر على املؤمنني فقد جاء كم يف صورة اهلزمية والقهر اإلهلي،
6
وقاله تعاىل على سبيل التهكم والتوبيخ هبم .قال الطربي " :قال أبو جهل يوم بدر  :اللهم أينا كان أقطع الرحم
7
وأفجر ،فأهلكه فأنزل اهلل إِ ْن ت ْست ْفتِ ُحوا ف ق ْد جاء ُك ُم الْفْت ُح " قال سيد قطب":إن تستفتحوا فاسئلوا أن يهلك فريق
8
الغي والضاللة فيستجيب اهلل تعاىل فيجعل الدائرة عليكم  ،تصديقا الستفتاحكم! "
 -2الكناية عن الفرار واالهنزام :
9
ِ
ِ
ِ
وه ُم ْاأل ْدبار ....
يف قوله تعاىل:يا أيُّها الَّذين آمنُوا إِذا لقيتُ ُم الَّذين كفُروا ز ْحفا فال تُولُّ ُ
تفروا منهم إال ملصلحة حربية بأن يتحرف
ياأيها املصدقون باهلل ،إذا اقرتبتم من أعداءكم وأعداء اهلل ورسوله فال ّ
اجملاهد مث ينعطف عليه مرة أخرى ليقتل عدوه وعدو اهلل ،وهذه مكائدة مشروعة يف احلروب مع الكفار ،أو يذهب
إىل فئة أخرى ليعينها ،ومن سوامها الجيوز الفرار من العدو ،ومن فعل هذا فمأوىه جهنم خالدا فيها بدليل على أن
الفرار من القتال من كبائر املعاصي  .10.والتويل باألدبار كناية عن الفرار من أعداء اهلل حني لقوا معهم يف ساحة
احلرب فهذا استعمل يف الزم معناه مع بعض املعىن األصلي11.،وقال اآللوسي يف تفسري روح املاين":واملراد من التولية
12
االهنزام ألن املنهزم يويل دبره يف القتال وعدل عن لفظ الظهور إىل األدبار تقبيحا لالهنزام".
 -3الكناية عن الكرامة والشرف حملمد صلى اهلل عليه وسلم :
ِ 13
ويف قوله تعاىل:وما كان اللَّهُ لِيُع ِّذب ُه ْم وأنْت فِي ِه ْم وما كان اللَّهُ ُمع ِّذب ُه ْم وُه ْم ي ْست ْغفُرون
هذه اآلية إعالم وإخبار عن كفر قريش وبغيهم حني يتلى عليهم كتاب اهلل وسنة رسوله  ,فيقولون ضدا وعنادا حملمد
صلى اهلل عليه وسلم" :لو شئنا لقلنا مثل هذا القرآن" ،فأمر اللّه نبيه أن يقول :واذكر يا حممد (حني قالت قريش:
اللهم إن كان هذا هو احلق من عندك ،فعاقبنا بإنزال حجارة من السماء ،كما فعل بأصحاب الفيل) وما من سنته أن
يعذهبم ،والرسول بينهم موجود ألنه أرسله رمحة للعامل،ال نقمة وعذابا ،وأيضا ليس من سنته ليعاقبهم حال كوهنم
مستغفرين وهم يستغفرون14.ففي اآلية الكرمية كناية عن استحقاقهم وفيه إشارة إىل كرامة النيب صلى اهلل عليه وسلم
عنده ألن اهلل تعاىل جعل وجود نبيه بني املشركني مع استحقاقهم العقاب سببا لتأخري التعذيب عنهم ،فهذه كناية
15
كرامة نبيه حممدا صلى اهلل عليه وسلم .
 -4الكناية عن املؤمن والكافر أو إنفاق املؤمن وإنفاق الكافر:
16
اخل ِ
ض ف ي رُكمه ِ
اخلبِيث ِمن الطَّيِّ ِ
اسُرون
َجيعا ف ي ْجعلهُ ِيف جهنَّم أُولئِك ُه ُم ْ
ب و ْجيعل ْ
لِي ِميز اللَّهُ ْ
اخلبِيث ب ْعضهُ على ب ْع ٍ ْ ُ
اخلبِيث ب ْعضهُ على ب ْع ٍ
ض أي جيعل الكفار بعضهم فوق بعض فيجعل
املراد باخلبيث والطيب الكافر واملؤمن و ْجيعل ْ
بعضهم فوق بعض لشدة االزدحام فيقذفهم يف نار جهنم فالطيب كناية عن (املؤمن ) واخلبيث كناية عن (الكافر)
وبني اللفظان " اخلبيث والطيب " :طباق من أنواع احملسنات البديعية.وقال الرازي  ":املراد باخلبيث نفقة الكفار على
ِ ِ
ورُه ْم  17وبالطيب نفقة املؤمنني يف اجلهاد معهم كإنفاق
عداوة حممد فيقول تعاىل ف تُكْوى هبا ج ُ
باه ُه ْم و ُجنُوبُ ُه ْم وظُ ُه ُ
أيب بكر وعمر وعثمان وعلي يف نصرة الرسول عليه الصالة والسالم
 -5الكناية عن الكذب:
18
ضون ُك ْم بِأ ْفو ِاه ِه ْم وتأْىب قُلُوبُ ُه ْم .....
يف قوله تعالىكْيف وإِ ْن يظْهُروا .....يُ ْر ُ
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يف هذه اآلية ا لكرمية ورد البيان التوبيخي على سبيل االستفهام اإلنكاري ألنه كيف هلم عهد ،وهم يكتمون الغدر يف
19
قلوهبم و يكفرون باهلل وبرسوله ،فال تطمعوا أن بثبت هلم العهد .ففي كلمة بِأفْ و ِاه ِه ْم كناية عن كونه كاذبا كما قال
ِ 20
ت كلِمة َتُْر ُج ِم ْن أفْ و ِاه ِه ْم إِ ْن ي ُقولُون إِالَّ كذبا
تعاىل يف موضع آخر :كبُر ْ
 -6الكناية عن اجلناية:
21
ويف قوله تعالىعفا اللَّهُ عْنك ِمل أ ِذنْت هلُ ْم ح ََّّت ي تب َّني لك...............
" نزلت هذه اآلية الكرمية يف املنافقني الذين استأذنوا رسول اهلل باالعتذاريات املكذوبة ،وكانوا مصرين على القعود عن
22

الغزو  ،وإن مل يأذن هلم  ،فهم كاذبون يف اعتذارهم  .وفيها تقدمي العفو على العتاب إكراما له عليه السالم وعلو
شرفه و منزلته ولو قال له معاتبا  :مل أذنت هلم ؟ خليف عليه أن ينشق قلبه حزنا  .فاملعىن  :ساحمك اهلل يا
حممد(صلى اهلل عليه وسلم)  ،مل أذنت هلؤالء املنافقني  ،يف التخلف عن خروج القتال باالعتذاريات املكذوبة ! إىل
أن لك الصدق يف قوهلم ،ويف قوله نعاىل عفا اللَّهُ عْنك كناية عن اجلناية  ،أل ّن العفو رادف هلا ( ,وِمل أ ِذنْت هلُ ْم)

بيان ملا كىن عنه بالعفو..

23

 -7الكناية عن تصديق املنافقني لكل ما مسعوا دون التمييز بني اجليد والرديء:
ِ
ِ
َّيب وي ُقولُون ُهو أُذُ ٌن قُ ْل أُذُ ُن خ ٍْري ل ُك ْم .......من املنافقني ناس يؤذون
ويف قوله تعاىل :ومْن ُه ُم الَّذين يُ ْؤ ُذون النِ َّ
الرسول بكالمهم وافعاهلم "وي ُقولُون ُهو أُذُ ٌن" أى يصدق بكل ما مسعه فقال تعاىل لنبيه صلى اهلل عليه وسلم قل هلم
وعالهو أُذُ ٌن كناية عن تصديقه بكل ما يسمع دون التمييز بني اجليد
أذن خري ال أذن شر  25.لذا يف قوله جل
ُ
26
والردي ،وهذا من التشبيه البليغ وهو كناية عن التصديق بكل ما يسمع من دون متييز اجليد والردي".
 -8الكناية عن كثرة اإلحسان:
27
السابُِقون ْاأل َّولُون ......بِِإح ٍ ِ
ضوا..
ويف قوله تعاىل:و َّ
سان رضي اللَّهُ عْن ُه ْم ور ُ
ْ
تبني اآلية الكرمية منزلة رفيعة أعطاها اهلل اىل أصحاب رسوله صل اهلل عليه وسلم من السابقني األولني الذين هاجروا
معه فأنقذهم من البغي والضاللة وقوله سبحانه وتعالىر ِضي اللَّهُ عْن ُه ْم كناية عن كثرة إحسانه مع اصحابه رضوان اهلل
السابُِقون  .وتقدمي املسند إليه على اخلرب الفعلي لقصد التاكيد والتقوى
تعاىل عليهم أَجعني ر ِضي اللَّهُ عْن ُه ْم خرب عن و َّ
24

التقوي ،وأما رضواهنم عنه فهذا كناية عن إحساناته الكربى معهم اىل أن رضيت أنفاسهم مبا أعطاهم خالقهم.

28

 -9الكناية عن القضاء األزيل واحلكم عليهم:
ِ
ويف قوله تعاىل:كذلِك حق ِ
َّه ْم ال يُ ْؤِمنُون
ْ
َّت كلمةُ ربِّك على الَّذين فس ُقوا أن ُ
أي وجب حكم اهلل على الذين خرجوا عن الطاعة والسمع عنادا وال يصدقون بوحدانيته ورسالة نبيه  ،فحقت عليهم
29

31

30
متردوا يف ضاللتهم وكفراهنم حَّت بلغوا فيها اىل احلد األقصى" .
العذاب لشقاوهتم .قال ابن عاشور :أي ّ
كذلِك حق ِ
ت ربِّك ههنا كناية عن احلكم والقضاء األزىل وفيه التذييل للتعجيب الستمرارهم على الشرك بعد
ْ
َّت كلم ُ

ما ثبت هلم من الرباهني واحلجج .

32
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 -01الكناية عن اجلزاء:
احلياةِ
اه ْم إِذا ُه ْم ي ْب غُون ِيف ْاأل ْر ِ
َّاس إََِّّنا ب ْغيُ ُك ْم على أنْ ُف ِس ُك ْم متاع ْ
ض بِغ ِْري ْ
و قوله تعاىل :ف ل َّما أ ْْن ُ
احل ِّق يا أيُّها الن ُ
33
ُّ
الدنْيا ُمثَّ إِلْينا م ْرِج ُع ُك ْم ف نُنبِّئُ ُك ْم ِمبا ُكْنتُ ْم ت ْعملُون
فلما أنقذهم  ،إذا هم يعودون إىل أعماهلم األوىل ،من نكران توحيده ووجوده ،والوقوع يف البغي ،والعصينان كما ورد
ضتُ ْم وكان ِْ
اإلنْسا ُن ك ُفورا
يف موضع آخر :وإِذا م َّس ُك ُم الضُُّّر ِيف الْب ْح ِر ض َّل م ْن ت ْد ُعون إَِِّالايّا ُه ف ل َّما ْنَّا ُك ْم إِىل الْب ِّر أ ْعر ْ
34

فيأيها الناس إَّنا بغيكم عليكم  ،وال يأكل مثرته اال انتم..

35

36

استعمل اإلنباء كناية عن اجلزاء ألن القادر إذا كان عليما بسوء أعمال عبده وصنائعه ال مينعه مانع من غذابه" .وقال اإلمام
37
الرازي  :اإلنباء يف هذا املوضع وعيد بالعقاب كقول الرجل اىل غريه "سأخربك بعد مبا صنعت".
 -00الكناية عن اليقني والتحقق:
38
ِ
ويف قوله تعاىلُ :هنالِك ت ْب لُوا ُك ُّل ن ْف ٍ
احل ِّق وض َّل عْن ُه ْم ما كانُوا ي ْفت ُرون
اله ُم ْ
س ما أ ْسلف ْ
ت وُرُّدوا إِىل اللَّه م ْو ُ
يف ذلك الوقت تنال وَتترب كل نفس جزاءه ما عملت يف الدنياء وردوا إىل اهلل تعاىل املتويل جزاءهم باإلنصاف ويبطل
عنهم ما كانوا يصنعون.
ت ْب لُو هو كناية عن علم اليقني والتحقق يعين كل إنسان جيد عمله يف يوم احلساب فيعرف أحسن وأقبح ويف تفسري
39
الكشاف{ ":ت ْب لُو} كناية عن علم اليقني واملعىن أهنا َتترب حالته ومثرته فتعرف ما هو حسن وما هو قبيح .
 -02الكناية عن الوعيد واجلزاء:
ويف قوله تعاىل:وإَِّما نُِري نَّك ب ْعض الَّ ِذي نعِ ُد ُه ْم أ ْو ن ت وفَّي نَّك فِإلْينا م ْرِج ُع ُه ْم ُمثَّ اللَّهُ ش ِهي ٌد على ما ي ْفعلُون
هذه اآلية وعيد باإلرجاع إىل خالقهم حلساب اآلخرة ،ولكل قوم رسول جاء رسوهلم للشهادة عليهم مشهد بوم عظيم فيكون
أقوامهم فريقان  ،فريق يف اجلنة وفريق يف النار ،ويكون القضاء يف ما بينهم بالعدل وهو ال يظلم يف قضائه بغري حجة .من آمن
به فقد فاز وْنا  ،ومن مل يؤمن عذب وهلك40.وقوله تعاىلواللَّهُ ش ِهي ٌد على ما ي ْفعلُون استعمل يف معناه الكنائي إذ هو كناية
عن اجلزاء والوعيد على األعمال اليت فعلوها يف حياهتم حبيث ال يزيد وال ينقص.

41

 -03الكناية عن ظهور آثار خلق اهلل تعاىل للمخلوقات:
ويف قوله تعاىل:وهو الَّ ِذي خلق ....على الْ ِ
ماء لِيْب لُوُك ْم أيُّ ُك ْم أ ْحس ُن عمال....
ُ
أي خلقها قي مقدار ستة أيام كأيام الدنيا واهلل قادر على خلقهما بلمح البصر الواحد ،لكنه فيه احلث للعباد على
44
التأين يف األمور " 43وخيلقهن حلكمة أعلى ليختربكم فيجازيكم حسب أعمالكم اليت علملتموها يف الدنياء.
وقوهللِيْب لُوُك ْم كناية عن ظهور آثار خلق اهلل تعاىل للمخلوقات ألن حقيقة البلو حمال على اهلل وهو العامل بكل شيء،
45
الر ُسول
فال تحتاج إىل اختباره على كما يف قوله  :إَِّال لِن ْعلم م ْن ي تَّبِ ُع َّ
 -04الكناية عن كمال احلفظ واملبالغة فيه:
46
ِ
ِ
ِ
َّه ْم ُم ْغرقُون
ويف قوله تعاىل:و ْ
اصن ِع الْ ُف ْلك بِأ ْعيُننا وو ْحيِنا وال َُتاطْب ِين ِيف الَّذين ظل ُموا إِن ُ
42
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السالم أن اصنع السفينة حبراستنا لتنجو هبا مع املؤمنني  ,وال تراجعين يف شأهنم لدفع العقاب
أوحى اهلل تعاىل إىل نوح عليه ّ
عنهم ،فقد مت عليهم احلكم باإلغراق ،فبدأ بصنع السفينة و من عظماء قومه ،استهزءوا من صناعته،ملا توعدهم إلغراق املاء،

فأجاب اليهم هتديدا  ":إن تسخروا منا بصنع هذه السفينة سوف نسخر منكم حني أنتم تغرقون يف املاء" .

47

48

وقوله تعاىل واصنع ال ُفلك بأعيننا كناية عن كمال احلفظ واملبالغة فيه واألعني يقال للجارحة يف احلقيقة وهي جارية
49
جمرى التمثيل كما يقال "صحبتك عني اهلل".
 -05الكناية عن العذاب و الشدة:
50
ِ
ُّور ..............
ويف قوله تعاىل:ح ََّّت إذا جاء أ ْمُرنا وفار التَّ ن ُ
أي جاء أمرنا بالطوفان ،وفار املاء من التنور الذي يوقد به النار ،واهلل تعاىل جعله ذلك عالمة موعد نوح عليه السالم
52
51
إلغراق قومه وقال ابن كثري  " :وجه األرض صارت عيونا تفور"  .وقوله تعاىل جاء أمرنا األمر كناية عن
54
العذاب و الشدة .53الذي وعدوا به
 -06الكناية عن الدعوة إىل اإلميان والنجاة بطريقة التحذير:
55
ِ
ِِ
ب معنا ...
ويف قوله تعاىل:وهي َْت ِري هب ْم  .......م ْع ِزٍل يا بُ َّ
ين ْارك ْ
السفينة تسري هبم يف أمواج البحر اليت كاجلبل يف االرتفاع ،وهي تسري يإذن اهلل تعاىل وكرمه اجلم  .قال الشوكاين :
ُروي أن اهلل أرسل املطر أربعني يوما وليلة  ،وخرج املاء من األرض ينبوعا ،وارتفع املاء على أعلى جبل جودي أربعني
ذراعا إىل أن هلك كل شيء 56.ونادى نوح عليه السالم ولده اركب معنا يف السفينة وال َتعل نفسك يف عقوبة اهلل ،

فلم يركب مع املؤمنني
وب :كناية عن الدعوة إىل اإلميان والنجاة بطريقة التحذير  ،ويف احلقيقة الركب:كون أحد على الدابة
ُّ
الرُك ُ
58
ِ
ِ
احلمري لت ْركبُوها وِزينة  ,وقال أيضا  :فِإذا
اخلْيل والْبِغال و ْ
ويستعمل يف السفينة أيضا إذا ركب فيه ,كما قال تعاىل  :و ْ
60
ِ 59
ب أ ْسفل ِمْن ُك ْم
ركِبُوا ِيف الْ ُف ْل
ك  ,وقال  :و َّ
الرْك ُ
 -07الكناية عن موجودات شريفة
ِ ِ 61
إِ ْذ قال يوس ِ ِ
ِ
َّمس والْقمر رأيْ تُ ُه ْم ِيل ساجدين
ُ ُ ُ
ف ألبِيه يا أبت إِ ِّين رأيْ ُ
ت أحد عشر ك ْوكبا والش ْ
اذكر يا حممد صلى اهلل عليه وسلم لقومك قصة يوسف عليه السالم حني قال ألبيه :إين رأيت يف املنام أن أحد عشر
62
كوكبا والشمس والقمر تسجد يل،أحد عشر كوكبا إخوته وهم األحد عشر نفرا،وأما الشمس والقمر أبوه وأمه.".
57

والكواكب والشمس والقمر كناية عن موجودات شريفة،

63

وأن سجود املخلوقات الشريفة له كناية عن عظمة

شأنه 64..ويف قوله "ساجدين" أجرى الكواكب والشمسني جمرى العقالء تغليبا والسر البياين فيه ملا وصف الكواكب
والشمس والقمر مبا هو خاص بالعقالء وهو السجدة كأهنا عاقلة وهذا شائع يف كالم البلغاء.

65

خامتة البحث:
البحث والتحقيق توصلنا إىل أن الكناية هلا أثر بليغ يف ترسيخ املعاين يف ذهن املخاطب ورأينا مدلوالت كثرية يف
السور املذكورة مبا فيها التوبيخ والتهكم واالهنزام والتقهقر من ميدان القتال وارتكاب املعاصي واجلنايات والفرق بني
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إنفاق املؤمنني والكافرين والكذب والعذاب والشدة فيه والدعوة إىل اهلل اإلميان به والتكرمي والتشريف خلامت األنبياء
حممد صلى اهلل عليه وسلم كما رأينا يف السور كنايات تدل على خملوقات فاضلة كرمية شريفة وفيها كنايات تدل على
ظهور آثارخلق اهلل تعاىل ملخلوقاته وغريها من املدلوالت.
اهلوامش واملصادر:
1

مقاييس اللغة ،أمحد ابن فارس،مطبعة مصطفى البايب احلليب مصر ،88731:مادة(:ك،ن،ي)

2

لسان العرب ،ابن منظور األفريقي ،دار صادر بريوت،ط 888381: 8778 ، 8مادة(:ك،ن،ي)

3
4
5

مفتاح العلوم،أبو يعقوب يوسف بن ايب بكر حممد بن علي السكاكي ،دار الرسالة بعداد:ص 789
كتاب العني ،خليل ابن أمحد الفراهيدي  ،دار الرشيد بعداد8708 ،م  88831مادة(ك،ن،ي)
-األنفال87:

6

التفسري املنري يف العقيدة والشريعة واملنهج،د وهبة بن مصطفى الزحيلي،دار الفكر املعاصر – دمشق الطبعة الثانية 8880 ،

ه 89837:
7

-جامع البيان يف تأويل القرآن(تفسري الطربي) حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب اآلملي ،أبو جعفر الطربي ,مؤسسة الرسالة

 ,الطبعة األوىل 8888ه81388:
8
9

يف ظالل القرآن لسيد قطب887838:-األنفال81:

10
11

تفسري السراج املنري ,:حممد بن أمحد الشربيين ,مشس الدين ,دار الكتب العلمية بريوت,الطبعة األوىل8801ه88838: -التفسري املنري ،وهبة ابن مصطفى الزحيلي8737:

12

 -روح املعاين (تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين),شهاب الدين حممود بن عبد اهلل احلسيين اآللوسي ,دار الكتب العلمية

بريوت,الطبعة األوىل8881ه87731:
13
14
15

األنفال88:-تفسري روح البيان إلمساعيل حقي بن مصطفى اإلستانبويل, 89838:وانظر التفسري الوسيط للزحيلي97838:

-تفسري املنار  ,حممد رشيد بن علي رضا اهليئة املصرية العامة للكتاب  ,الطبعة األوىل8778م مصر18137:

16
17
18
19
20

األنفال88 :التوبة 81 :التوبة7:التفسري الوسيط للزحيلي  ,وهبة بن مصطفى الزحيلي ,دار الفكر –دمشق  ,الطبعة األوىل  8888ه 08138:-التوبة 81 :
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التوية88:-تفسري القرطيب, 81130:وانظر تفسري روح املعاين لآللوسي87031:

 -الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل ىف وجوه التأويل(تفسري الكشاف) جار اهلل أبو القاسم حممود بن عمر

الزخمشرى دار الكتاب العريب بريوت,الطبعة الثالثة 8889ه89838:
24

25
26
27
28
29
30

-التوبة78:

التحرير والتنوير البن عاشور888388 : تفسري املراغي أمحد بن مصطفى املراغي887388:التوبة888:التحرير والتنوير البن عاشور878388:-يونس88:

 -صفوة التفاسري  ,حممد علي الصابوين ,الطبعة األوىل 8889ه  ,دار احياء الرتاث العريب-بريوت لبنان8838:

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

مفاتيح الغيب للشوكاين888389:التفسري املنري ،وهبة ابن مصطفى الزحيلي878388:يونس88:اإلسراء70 :تفسري البيضاوي87838:التحرير والتنوير البن عاشور17388:مفاتيح الغيب للرازي887389:يونس88: التحرير والتنوير البن عاشور98388:اإلسراء89 :التفسري املنري وهبة ابن مصطفى الزحيلي878388:هود9:تفسري الكشاف للزخمشري 80838:تفسري البيضاوي 88838:-التحرير والتنوير البن عاشور887388:
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هود89:تفسري البحر احمليط أليب حيان األندلسي 80831:التفسري املنري ،وهبة ابن مصطفى الزحيلي77388:
هتذيب اللغة أليب منصور حممد بن أمحد األزهري(مادة:ع,ي,ن)88838:هود88:صفوة التفاسري للصابوين8838:تفسري ابن كثري88838:التفسري املنري88380:
صفوة التفاسري للصابوين8738:هود88:تفسري فتح القدير للشوكاين88738: التفسري املنري 98388: النحل 0 : العنكبوت 71 : األنفال88:يوسف8:التفسري املنري للزحيلي889388:التفسري املنري888388:
التحرير والتنوير البن عاشور88388:إعراب القرآن وبيانه حملي الدين الدرويش81838:







مقاييس اللغة ،أمحد ابن فارس،مطبعة مصطفى البايب احلليب مصر
لسان العرب ،ابن منظور األفريقي ،دار صادر بريوت،الطبعة الثالثة 8778 ،
مفتاح العلوم،أبو يعقوب يوسف بن ايب بكر حممد بن علي السكاكي ،دار الرسالة بعداد
كتاب العني ،خليل ابن أمحد الفراهيدي  ،دار الرشيد بعداد8708 ،م
التفسري املنري يف العقيدة والشريعة واملنهج،د وهبة بن مصطفى الزحيلي،دار الفكر املعاصر – دمشق الطبعة الثانية  8880 ،ه
جامع البيان يف تأويل القرآن(تفسري الطربي) حممد بن جرير بن يزيد أبو جعفر الطربي ,مؤسسة الرسالة  ,الطبعة األوىل 8888ه
تفسري السراج املنري ,:حممد بن أمحد الشربيين ,دار الكتب العلمية بريوت,الطبعة األوىل8801ه
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-0روح املعاين (تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين),شهاب الدين حممود بن عبد اهلل احلسيين اآللوسي ,دار الكتب
العلمية بريوت,الطبعة األوىل8881ه
تفسري روح البيان إلمساعيل حقي بن مصطفى اإلستانبويل
تفسري املنار  ,حممد رشيد بن علي رضا اهليئة املصرية العامة للكتاب  ,الطبعة األوىل8778م مصر
التفسري الوسيط للزحيلي  ,وهبة بن مصطفى الزحيلي ,دار الفكر –دمشق  ,الطبعة األوىل  8888ه
تفسري املراغي أمحد بن مصطفى املراغي ،شركة مكتبة ومطبعة مصطفى الباىب احلليب وأوالده مبصر،الطبعة األوىل 8871
ه78388:
الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل ىف وجوه التأويل(تفسري الكشاف) جار اهلل أبو القاسم حممود بن
عمر الزخمشرى دار الكتاب العريب بريوت,الطبعة الثالثة 8889ه
صفوة التفاسري  ,حممد علي الصابوين ,الطبعة األوىل 8889ه  ,دار احياء الرتاث العريب-بريوت لبنان
أنوار التنزيل وأسرار التأويل ،ناصر الدين أبو سعيد عبد اهلل بن عمر بن حممد الشريازي البيضاوي دار إحياء الرتاث العريب
 بريوتالطبعة األوىل  8880 -ههتذيب اللغة أليب منصور حممد بن أمحد األزهري(مادة:ع,ي,ن)88838:
دالئل النبوة ،أمحد بن احلسني بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي ،دار الكتب العلمية – بريوت الطبعة األوىل  8881 -ه
مسند البزار  ،أبو بكر أمحد بن عمرو بن عبد اخلالق بن خالد بن عبيد اهلل العتكي املعروف بالبزار ،مكتبة العلوم واحلكم
 املدينة املنورة الطبعة األوىلإعراب القرآن وبيانه حملي الدين الدرويش،دار اليمامة  -دمشق  -بريوت الطبعة الرابعة  8881 ،ه
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