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 ملخص: ال

وقسمتها على ، رصدتُّ في هذه الدراسة جملًة من التراكيب اللغوية في هذه السورة
 . واإليثار، والتوكيد، والحذف والذكر، التقديم والتأخير: امنه، مباحث
وهو مما ينفي ، اتَّسمت باإلبداع ممَّا شكل تركيباً لغويًا يتسم بالدقة والفرادة 

 . الحضور االعتباطي لهذه التراكيب ويستدعي القصدية في البيان القرآني 
 : ومنها، توصلت إليها أوجزت فيها أهم النتائج التي، وختمت هذه الدراسة بخاتمة

 من قواعد الداللة في التقديم والتأخير تقديم األهم الذي هو منوط بـ)االهتمام(. 1
وتتفاوت األنظار في تفسير هذا االهتمام بحسب السياق من حيث دواعي 

وكشفت هذه الدراسة عن جملة طيبة من اآليات ، المتكلم وموقف المخاطبة
 . تحت باب االهتمام والقصر والحصرتندرج  الكريمة في هذه السورة

وهو شائع في لغة القرآن ، الحذف والذكر أسلوب من أساليب التراكيب اللغوية. 2
 . وكشفت هذه الدراسة عن أمثلة منه في هذه السورة، الكريم

ويظهر منها أن ، وردت جملة من اآليات مؤكدة بمؤكدين في هذه السورة. 3
وانتهت ، توكيد في كل مفصل من مفاصلهاالسورة تكاد تكون مبنية على ال

إلى انه مناسب لجو السورة  –أي التوكيد–هذه الدراسة في هذا الموضوع 
 . المشحون باإلنكار

، وهو أسلوب واضح في تراكيب اللغة، اإليثار هو بمعنى حسن االختيار. 4
وبينت هذه الدراسة أمثلة في هذه السورة على إيثار طائفة من حروف 

 . واألسماء واألفعال دون سواهاالمعاني 
  سورة ، الممططفين ، دراسةالكلمات المفتاحية : 
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Abstract  

Surat Al-Mutafifeen A Study in the Items and Linguistic 

Structure 

In the Name of Allah ،Most Gracious Most Merciful Thanks 

for Allah the Lord of All people and praise be to Mohammad the 

Messenger of Allah and all his followers:  

I observed in this study a group of linguistic structures in this 

Sura and divided it to sections such as: Extra position, Ellipsis, 

Emphasis. 

It done mostly in linguistic structures, which are 

characterized by accuracy and solitude. Thus it rejects random 

characteristic and calls for the intentionality in the Quranic 

embellishment. The study is ended by a conclusion which 

summarizes the outstanding results reached at. They are:  

1. One of the rules of extra position is to bring the most 

important which is connected to the importance and there 

are different points of view in its interpretation according 

to the context as far as the speaker's intention is 

concerned and the addressee's attitude.  

2. Ellipsis is one of the styles of linguistic structures. It is 

common in the language of the Holy Quran. Many 

examples were revealed in this study.  

3. The sublimation of choice: It is a vivid style in the 

structure of language. Many examples were exposed in 

this study with regard to the meaning, letters, names and 

verbs. I hope that I succeeded in this research. Praise be 

to Allah the Lord of all People.  

Keywords: Surat al-Mutamtifin, study 

 
 



  

 سورة المطففين دراسة في المفردة والتركيب اللغوي    

 
487 

 رقم البحث
12 

 ISSN-2071-6028مجلة جامعة األنبار للعلوم اإلسالمية  

 

 

 المقدمة

وعلى ، لين سيدنا محمدوالصالة والسالم على سيد المرس، الحمد هلل رب العالمين
 :وبعد... اله وصحبه أجمعين

فال يخفى على ذي بصيرة بلسان العرب أن القرآن الكريم أرقى كالم وأعاله؛ لذا 
ڳ  ڳ  ڳ  : وتولى سبحانه حفظه فقال، جعله هللا تعالى معجزة خالدة ألمة اإلسالم

 .ڱ      ڱ  ڱ   ڱ
لقرآن الكريم نزل على وفق معهود ومن المعلوم عند أهل العلم بلسان العرب أن ا

غير انه امتاز عنها بأسلوب خاص تفرد به عما سواه ، العرب في لغاتها ومخاطباتها
 . يجد ذلك واضحاً  –والسيما التفسير البياني- ومن يطلع على كتب التفسير

فاخترت سورة المطففين ، ولذا استعنت باهلل سبحانه للخوض في هذا المضمار
تولدت لدي نتيجة ، لدراسة؛ إذ درسُت فيها جملة طيبة من التراكيب اللغويةعنوانًا لهذه ا

دراسة  –)سورة المطففين : فكان عنوان هذه الدراسة، النظر المتأمل من داخل السورة
 (.في المفردة والتركيب اللغوي 

وقسمتها ، ورصدت في هذه الدراسة جملة من التراكيب اللغوية في هذه السورة
 . واإليثار، والتوكيد، والحذف والذكر، التقديم والتأخير: نهام، على مباحث

وهو مما ينفي ، اتَّسمت باإلبداع ممَّا شكل تركيباً لغويًا يتسم بالدقة والفرادة
 . الحضور االعتباطي لهذه التراكيب ويستدعي القصدية في البيان القرآني

 . توصلت إليها أوجزت فيها أهم النتائج التي، وختمت هذه الدراسة بخاتمة
واعتمدت في سبيل البحث على أشهر كتب تفسير القرآن الكريم وكتب اللغة 

 . والبالغة وغيرها من الدراسات
وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب ، وفي الختام أرجو أن أكون موفقًا فيما قدمت

 . العالمين
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 توطئة: 

لنتاج هو تركيب لغوي وبهذا ا، تعنى األسلوبية بدراسة النص بوصفه نتاجًا لغوياً 
ولهذا فالعالقة بين اللغة واألسلوب . يمثل حلقة اتصال تدور بين المتكلم والمتلقي

ومعنى ذلك أن علم اللغة يدرس ما . فال يوجد األسلوب ما لم توجد اللغة، عالقة وجود
ة أما األسلوبية؛ فتدرس كيف قيل؟ ولماذا قيل؟ ووفقا لهذا التأسيس تعتمد األسلوبي، يقال

في منهج دراسة النص على البنية اللغوية ورصد تحوالت التراكيب اللغوية وانحرافاتها 
)يمكن بواسطته التعرف على طبيعة  عن المستوى المثالي أو القاعدي الذي

 .(1)األسلوب(
وعليه يتبلور منظور األسلوبيين ، ويمثل هذا المتغير في اللغة األسلوب ذاته

كمه القواعد النحوية ومستوى إيداعي يخترق هذه المثالية مثالي تح: للنص في مستويين
، والتوكيد، والحذف والذكر، التقديم والتأخير: أو القاعدية بصياغات وطرق متعددة منها

الخ وتتفق األسلوبية على أن المدخل لدراسة هذه التراكيب ووصفها ينبغي ... واإليثار
ن إو ، (2)ب األدبي من منطلق لغوي(أن يكون لغويًا )فاألسلوبية تعني دراسة الخطا

مستوى التشكيل األسلوبي للغة يعتمد النحو في سالمة البنى اللغوية وقياس 
ولذا يعني األسلوبيون بالتفريق بين البنية النحوية المجردة واألنموذج ، (3)انحرافاتها

فاظ )أما فالبنية النحوية هي الطريقة المميزة لترتيب األل، التركيبي الذي يولده النحو
األنموذج التركيبي فهو عملية ترتيب األلفاظ في إطار معين بحيث إذا استبدلت كلمة 

ال في  «السياق»ولكن يتبعه تغيير في المعنى العام ، بأخرى ال يتغير معنى الترتيب
 .(4)معنى الترتيب(

                                                 

 . 198ب: ( البالغة واألسلوبية، محمد عبد المطل1)

 . 36( األسلوبية، فتح هللا احمد: 2)

 . 71( ينظر: األسلوب واألسلوبية، بيير جيرو: 3)

 . 38–37( األسلوبية: 4)
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والقيم ويعد القرآن الكريم بعلو بيانه واتساق بنيانه ميدانا ثرا للتنويعات األسلوبية 
فالجميع متفق على أن ، وال سيما على مستوى تشكيل بنيته اللغوية والتركيبية، الجمالية

العالقات األسلوبية المتشكلة في البيان القرآني من تقديم وتأخير وحذف وذكر ووصل 
الخ ال تؤدي غرضًا جماليًا محضًا فحسب وإنما تشكل معلمًا بيانيًا معجزًا ... وفصل

ًا يتسم بالفرادة والدقة مما ينفي الحضور االعتباطي للعالقات التركيبية وتركيبًا لغوي
 . ويستدعي بالمقابل القصدية والدقة في الصوغ القرآني
من الدراسات المجدية  –أسلوبياً –وهذه الحتمية تجعل من دراسة القرآن الكريم 

لتركيبية والداللية فالقرآن زاخر بالدالالت األسلوبية وعلى مستوياتها كافة ا، والنافعة
فال ، وتتضح هذه المالمح األسلوبية على أشدها على المستوى التركيبي، والصوتية

ولحصر عينة الدرس وتعميقها ، تكاد سورة من سوِره من التجليات األسلوبية التركيبية
فقد وقف بحثنا هذا عند سورة المطففين ، وسبر أغوارها بدقة واكتناه دالالتها المختلفة

 . كشاف التراكيب اللغوية التي تنطوي عليها هذه السورة العظيمةالست
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 المبحث األول: 

 التقديم والتأخير

وترتقي ، تكمن سمة الكالم الرفيع في مجيئه على وفق سنن اللغة التي جاء بها
سمة هذا الكالم إلى مصاف البيان الحق حينما يطابق مقتضى الحال ومقامه 

 . وخصائصه
وذلك ، أو اسم إلى اسم، )إسناد فعل إلى اسم التأليف الذي هو ومن سنن العربية

خبرًا عن زيد بواضع اللغة بل بمن  «ضرب» فال يصير، شيء يحصل بقصد المتكلم
 .(1)قصد إثبات الضرب فعال له(

ومعنى هذا إن تأليف الجملة محكوم بضوابط من جهة أصول تركيبها وصحتها 
ومن جملة هذا التأليف النظر في ضوابط . د فيهيضاف إلى السياق الذي تر ، وداللتها

 . التقديم والتأخير لمكونات الجملة العربية
)كأنهم إنما يقدمون : ومن قواعد الداللة في موضوع التقديم والتأخير قول سيبويه

 .(2)وإن كانا جميعًا يهمانهم ويعنيانهم(، الذي بيانه أهم لهم وهم ببيانه اعنى
ويتباين النظر في تفسير يم والتأخير منوط باالهتمام. التقدوهذا واضح في أن 

 . هذا االهتمام وفق السياق من جهة دواعي المتكلم وموقف المخاطب المتلقي
وكلها ، ولهذا الموضوع في سورة المطففين جملة صالحة من اآليات الكريمة

، ي ويسكتتدخل في باب االهتمام الذي ينبغي للباحث أال يقف عنده في التفسير البيان
 . بل ينبغي أن يبين ويفسر كيفية هذا االهتمام

                                                 

 .376أسرار البالغة:  (1)

 .1/34الكتاب:  (2)
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ے  ۓ  ۓ: ومن ذلك قوله تعالى
َعَلى » فهنا تقديم للجار والمجرور (1)

ََراِئكِ  ََراِئكِ »والمراد بـ ، «َينأُظُرونَ »على عاملِه  «األأ  .(2)األسرة في الحجال: هو «األأ
وهذا التقديم ، م فيه من النعيموهذه اآلية الكريمة هي لبيان حال األبرار وما ه

وكيفيته أن األبرار على األسرة في الحجال ينظرون إلى ما شاءوا ، على سبيل االهتمام
 .(3)ومع هذا فان الحجال ال تحجب أبصارهم، من رغائب مناظر الجنة

ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ: ومنه أيضًا قوله تعالى
تعرف نضرة » :فلم يقل (4)

في »بل قدم الجار والمجرور ، ألصل في التقديم والتأخيرعلى ا «النعيم في وجوههم
بهجة النعيم ورونقه : هو «نضرة النعيم»والمراد بـ«. نضرة النعيم»على  «وجوههم

 .(4)وبريقه
ولما كانت الحالة الطبيعية لإلنسان في الدنيا عندما يستيقظ من النوم هي 

على الوجه من اجل نفي ما  قدم سبحانه الكالم، الضعف في الوجه والتغير في بهجته
 . (5)يوهمه سلب النوم من الضعف وتغير بهجة الوجه ورونقه وبريقه كما في الدنيا

ۉ  ۉ  ې  : ومن صور التقديم والتأخير في هذه السورة أيضًا قوله تعالى

وهو  «فليتنافس»على عامله  «في ذلك»فقدم هنا الجار والمجرور . (6)ې
 . الفعل

                                                 

 23سورة المطففين : اآلية  (1)

 .74/  30ينظر : روح المعاني :  (2)

 .74/  30ينظر : روح المعاني :  (3)

 .  24سورة المطففين :  (4)

 . 466/  5ينظر : تفسير البيضاري :  (4)

 . 74/  30ينظر : روح المعاني :  (5)

 26سورة المطففين :  (6)
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بمعنى حصر التنافس في األشياء السابقة لآلية التي ، للحصروهذا التقديم هو 
ھ  ھ      ھ  ھ      ے  ے  ۓ  ۓ      ڭ  : ذكر فيها سبحانه صفات األبرار في قوله

ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ    ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ
(1). 

ومما زاد في  ،«َفلأَيَتَناَفِس الأُمَتَناِفُسونَ »ال في غيره  «وفي ذلك: »فقال مشيرًا إليها
 . جمال هذا التقديم تناسق فواصل اآلي

ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ : ومن ذلك أيضًا قوله تعالى
(2) ،

جث  مث  ىث  يث  حج  مج : وقوله
وفي كال اآليتين تقديم للجار والمجرور  ،(3)

وفي الثانية ، «يضحكون » على عامله« منواآمن الذين »ففي األولى قدم ، على عامله
 «. يضحكون » على عامله «الكفار من»قدم 

وكيفيته أنه للقصر تحقيقًا للمقابلة؛ إلظهار ، وال شك أن هذا التقديم لالهتمام
شناعة فعل الكفار في الدنيا )فاليوم هم من الكفار يضحكون ال الكفار منهم كما كانوا 

نازلهم إلى إن أهل الجنة إذا أرادوا نظروا من م: )قال المفسرون ، (4)يفعلون في الدنيا(
 .(5)أعداء هللا وهم يعذبون في النار فضحكوا منهم كما ضحكوا منهم في الدنيا(

                                                 

 . 26 – 22سورة المطففين :  (1)

 . 29سورة المطففين :  (2)

 . 34سورة المطففين :  (3)

 . 130/  9تفسير أبي السعود :  (4)

 . 404/  5فتح القدير :  (5)
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 المبحث الثاني: 

 الحذف والذكر

فال يمكن أن تأتي الداللة بتلك ، تتطلب الداللة الدقة والتثبيت في تراكيب اللغة
. طنبة ممّلةوال توردها مسهبة م، بها أخلت بالمضمون  ءالتراكيب موجزة؛ ألنها إن جي

 . فهي تعنى باإليجاز واإلطناب؛ إلظهار البيان الرفيع والكشف عن أسرار البالغة
)هو باب دقيق : وعن أسلوب الذكر والحذف يقول عبد القاهري الجرجاني

أفصح ، الذكر فانك ترى به ترك، عجيب األمر شبيه بالسحر، لطيف المأخذ، المسلك
، وتجدك انطق ما تكون إذا لم تنطق، لإلفادة أزيد، والصمت عن اإلفادة، من الذكر

 .(1)وأتم ما تكون بيانًا إذا لم تبن(
، ذلك وفي األسلوب البليغ يأخذ الحذف بناصية الحسن إذا أصاب موضعه من

، ثم أصيب به موضعه، )ما من اسم أو فعل تجده قد حذف: قال عبد القاهر الجرجاني
، وأنت تجد حذفه هناك أحسن من ذكرهإال ، وحذف في الحال ينبغي أن يحذف فيها

 .(2)به( وترى إضماره في النفس أولى وآنس من النطق
فيه  «لدليل: »قوله، (3)أو كله لدليل، إسقاط جزء الكالم: والحذف اصطالحًا هو

ن الحذف إنما يكون لوجود دليل على ذلك وهو السياق وقرائنه المنصوبة أتصريح ب
 . لذلك

رآن الكريم في التعبير أن يحذف لفظًا أو أكثر وفقما ولهذا كان من طريقة الق
، أو يجتزئ بالحركة للداللة على المحذوف، فقد يحذف حرفًا أو يذكره، يقتضيه السياق

 .(4)الغي نلحظ فيه غاية الفن والجمالكل ذلك لغرض ب

                                                 

 . 146دالئل اإلعجاز :  (1)

 .153 – 152دالئل اإلعجاز :  (2)

 . 115/ 3البرهان في علوم القرآن ، للزركشي :  (3)

 . 72ينظر : التعبير القرآني :  (4)
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والقرآن الكريم جرى في أسلوبه وبيانه على وفق لسان العرب؛ ألنه به نزل قال 
ڻ ۀ ۀ: تعالى

 .(2))الحذف واالختصار(: ومن سنن العرب في كالمها ،(1)
فممَّا ورد من الحذف في ، وللحذف والذكر في األسلوب القرآني أنماط ووجوه عدة

ۅ  ۅ        ۉ  ۉ: حذف الجار في قوله تعالى: هذه السورة
فالضمير في . (3)

على الراجح من ، ناسهو ضمير منصوب راجع إلى ال «أو وزنوهم»و «كالوهم: »قوله
 .(4)قول العلماء

 :(5)وقد ذكر فيه الزمخشري وجهين
فحذف الجار وأوصل ، أو وزنوا لهم، كالوا لهم: أن يكون المراد به: أحدمها

 . الفعل
والمضاف ، أن يكون على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه: والثاين

 . المكيل أو الموزون : هو
 : ألول لما يأتيوالراجح عندي هو الوجه ا

                                                 

 . 195سورة الشعراء :  (1)

 .338 – 337الصاحبي ، البن فارس :  (2)

 . 3سورة المطففين :  (3)

ائد إلى المطففين ، وقد أشار الزمخشري وأبو حيان إلى انه هناك قول أخر بان الضمير ع (4)
،  721 – 720/  4وجه ضعيف يؤدي إلى معنى متنافر . ينظر في بيان ذلك : الكشاف : 

 . 431/  8والبحر المحيط : 

 . 720/  4ينظر : الكشاف :  (5)
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نحو قوله ، إن أسلوب القرآن جرى على حذف الجار في مواضع عدة: أولًا

ېئ  ېئ: تعالى
ەئ  ەئ   وئ: وقوله، (1)

، تبغون لها عوجاً : والمراد. (2)
 . والقمر قدرنا له منازل

قال  –اعني حذف الجار وإيصال الفعل–إن كالم العرب يشهد لهذا الوجه : اثنياًا
 : (3)الشاعر
أوً  دددددددددددددددا  ًاًو ًلقدددددددددددددددًو يسددددددددددددددد ًا  ددددددددددددددد اًا

ً

ًولقدددددددددددددددًأليسددددددددددددددد ً دددددددددددددد ً  دددددددددددددددا ًا و ددددددددددددددد 
ً

َوَهبأُتَك : ومنه أيضا قول العرب، جنيت لك؛ فحذف الجار وأوصل الفعل: أي
ُتك ظبياً ، ديناراً   .(4)وجنيت لك، وصدت لك، وهبت لك: أي، وجنيُتك ثمرة، َوِصدأ

، منصوب راجع إلى الناس وهو «كالوهم أو وزنوهم: »في «هم»إذ الضمير 
فهو من ، فتعدى الفعل إلى المفعول، )حذف الالم: قال الشوكاني، واألصل فيه الجر

 . (5)ونصحت لك(، ومثله نصحتُ ، باب الحذف واإليصال
على وفق معهود ، وهذا الحذف واإليصال في القرآن الكريم يمثل ملمًحا بالغًيا

ا فيه داللة على سرعة أن حذف الجار هن –علمأ وهللا –ويظهر لي  العرب في كالمها
)إذا اخذوا من : فهم، مرادهم وخفة أيديهم ؛ للوصول إلى، أولئك المطففين في التطفيف

 . (6)وإذا أعطوهم اخسروا(، الناس استوفوا

                                                 

 . 99سورة آل عمران :  (1)

 . 39سورة يس :  (2)

 . 69/  1ل ، وهو من شواهد ابن عقيل: هذا البيت مجهول القائ (3)

 . 69/  30، وروح المعاني :  291 – 290ينظر : مغني اللبيب :  (4)

 . 562/  5ينظر : فتح القدير :  (5)

 . 778مغني اللبيب :  (6)
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: قال عبد القاهر الجرجاني، حذف المبتدأ: ومن المواضع التي يطرد فيها الحذف
، ون بذكر الرجلؤ ؛ يبد«طع واالستئنافالق» )من المواضع التي يطرد فيها حذف المبتدأ

، وإذا فعلوا ذلك، ويستأنفون كالما أخر، ثم يدعون الكالم األول، ويقدمون بعض أمره
 . (1)أتوا في أكثر األمر بخبر من غير مبتدأ(

 : (2)ومّثل عبد القاهر لذلك بقول الشاعر
ًتثائددددددددددددسًحدددددددددددد ً  دددددددددددد  ً ا دددددددددددد ًن  دددددددددددد 

ً

ً ا  دددددددددددددددددددددداو ً  لدددددددددددددددددددددد  ًوأخدددددددددددددددددددددد  ًأنيددددددددددددددددددددددا ًا
ً

 . و داسع نفسهه: أراد
 . (3)  ڀ      ٺ: ومن أمثلته في هذه السورة قوله تعالى

كتاب » وهذا الضمير عائد إما على، هو كتاب: أي، خبر مبتدأ محذوف: فكتاب
 . (4)«ِسّجين»وإما على  «الفجار

، بالتهويل فيه أشعار –الذي هو المبتدأ–والذي يظهر لي أن حذف الضمير هنا 
وفيه ، ا الكتاب الذي هو كتاب للفجار في ذلك المحل والموضعوفيه تعظيم ألمر هذ

 . ذلك اليوم العظيم الذي يجعل الولدان شيباً 
، مصادفة وهذا النوع من الحذف فيه داللة )على أن التركيب في القرآن لم يجئ

وإنما هو ابلغ األعمال الفنية من جهة أن كل وضع من أوضاع ، أو كيفما اتفق
 . (5)ه التي تعجب وتبهر(األسلوب له داللت

                                                 

 . 147دالئل اإلعجاز :  (1)

بجرته، معنى: دفع  قائله عباد هللا ابن الزبير رضي هللا عنهما وداسع نفسه: يقال: دسع البعير (2)
 .8/84الطعام فأخرجه من جوفه، ومضغه مرة أخرى، لسان العرب، مادة )دسع(: 

 .9سورة المطففين:  (3)

 .8/433ينظر: البحر المحيط:  (4)

 .115المعاني الثانية في األسلوب القرآني، د. فتحي احمد عامر:  (5)
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 المبحث الثالث: 

 التوكيد

يؤتى به لحاجة معينة بحسب المقام الذي ، التوكيد أسلوب من أساليب العربية
يقتضيه )وقد راعى القرآن الكريم ذلك أدق المراعاة في جميع ما ورد من مواطن 

الموضع فهو في غاية الدقة في اختيار األلفاظ المؤكدة في وضعها في ، التوكيد
 .(1)(المناسب بحسب طريقة فنية متقنة

وفي موضع ، ويأتي في موضع مؤكًدا بواحد  ، وقد يأتي الكالم خاليًا من التوكيد
فهو ، المؤكدات كل ذلك لسبب دعا إليه )وكذلك في اختيار، أخر يأتي مؤكدًا بمؤكدين

بأنَّ المشددة وفي وهنا ، الثقيلة يؤكد هنا بالنون المخففة مثاًل وفي موطن أخر بالنون 
كل ذلك بحسب منظور فني كامل ، بحرف ويستبدل حرفاً ، موطن أخر بأنأ المخففة

فجاء التوكيد كله في القرآن كله كأنه لوحة فنية واحدة فيها ، متكامل في كل القرآن
ما يجعل أمهر الفنانين يقف مبهورًا دهشًا مقرًا  –وليس فيها إال العجيب–عجائب الفن 

 .(2)(عجائبه فضاًل عن اآلتيان بمثله أجمعين عن استخالص بعجز الخلق
ويظهر ، عدة وفي هذه السورة المباركة وردت آيات مؤكدة بمؤكدين في مواطن

للمتأمل فيها أنها تكاد تكون في جملتها مبنية على التوكيد في كل مفصل من 
فإذا ، ي الخبرونحن نعلم أن الكالم المؤكد بمؤكد واحد إنما يساق للشاك ف، مفاصلها

 . أكد بمؤكدين فانه للمنكر

                                                 

 . 115التعبير القرآني :  (1)

 . 115التعبير القرآني :  (2)
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ڌ   ڌ       ڎ  ڎ   : وقوله، (1) ٱ  ٻ  ٻ      ٻ   ٻ  پ: ومن ذلك قوله تعالى

ڈ    ڈ
ژ  ڑ    ڑ  ک : وقوله ،(2)

(3) . 
  فقد ورد قبلها آيات كريمة هي، وهذه اآليات الكريمة في سياق التهديد للمنكرين

وئ  وئ  ۇئ   ۇئ   ۆئ   ۆئ   ۈئ    ې  ې  ى  ى   ائ  ائ  ەئ  ەئ
وهي في ، (4)

سياق اإلنكار على أولئك الفجار الذين يستبعدون اليوم األخر الذي يقوم فيه الناس 
وذكر الران وهو التغطية ، ثم ذكر المكذبين بهذا اليوم وباآليات الربانية، لرب العالمين

 . على القلوب
ٹ   ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ     ڦ  ڦ         ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ  ٿ  ٹ       ٹ  : قال تعالى

چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ         ڍ  ڍ  چچ  چڦ  ڦ  ڄ        ڄ   ڄ  ڄ  ڃ   ڃ    ڃ  ڃ
(5) . 

ولذا ناسب هذا الجو المشحون باإلنكار أن ينكر حجاب أولئك المكذبين عن ربهم 
مقدار ألنه األنسب ب، فيأتي بذلك مؤكدًا بمؤكدين، وأنهم ممن يصلى الجحيم، تعالى

الذين هم ال ريب )داخلوا النار ومالزموها غير خارجين ، هذا اإلنكار من المجرمين
 .(6)هانة وحرمان الكرامة(إلشد من اأن صلي الجحيم ، أللتراخي الرتبة «ّثم»و، منها

                                                 

 . 7سورة المطففين :  (1)

 . 15سورة المطففين :  (2)

 . 16سورة المطففين :  (3)

 . 6 – 4سورة المطففين :  (4)

 . 14 – 10سورة المطففين :  (5)

 . 73/  30وينظر : روح المعاني :  400/  5فتح القدير :  (6)
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فقال في صفة ، وفي صفة األبرار ذكر تعالى آيات كريمة مؤكدة بمؤكدين
ھ  ھ      ھ  ھ : وقال في بيان حالهم ،(1)ڱ ڳ   ڳ  ڱ        ڱ  ڱ  : كتابهم

(2). 
أما اآلية األولى ؛ فهي في بيان حال كتاب األبرار وأنه في عليين ذلك الكتاب 

ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ      ۀ     ہ  ہ  : قال تعالى، المرقوم الذي يشهده المقربون 

ہ   ہ
 . فناسب تلك الحال أن يأتي التوكيد بمؤكدين ،(3)

؛ فهي شروع في بيان محاسن ھ  ھ      ھ  ھ : قوله تعالى في اآلية الثانية وأما

ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   أحوال األبرار فهم

ۉ  ۉ  ې  ې      ې  ې   ى  ى      ائ  ائ  ەئ  ەئ    ۅٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ

وئ     وئ
 . فناسب هذا الشروع أن يأتي بموكدين، (4)

شروع في بيان محاسن أحوالهم إثر بيان حال  ھ      ھ  ھھ   ): لوسيآلقال ا
 . (5) هذا حال كتابهم فأجيب بما ذكر أي أنهم لفي نعيم عظيم(: كأنه قيل... كتابهم

ھ  ھ      ھ   : ومما يناسب اإلتيان بمؤكدين في هذه اآلية الكريمة أن قوله تعالى

مب   ىب  يب: هو في مقابلة قول المجرمين للمؤمنين في الدنيا ھ
فإنه   (6)

 . مَؤكد بمؤكدين فقابل تلك اآلية بهذه

                                                 

 . 18سورة المطففين :  (1)

 . 22سورة المطففين :  (2)

 . 21 – 19ففين : سورة المط (3)

 . 28- 23سورة المطففين :  (4)

 . 74/  30روح المعاني :  (5)

 . 32سورة المطففين :  (6)
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 المبحث الرابع: 

 اإليثار

وفي التنزيل ، فضله: وأثره عليه، اإليثار في اللغة يأتي بمعنى االختيار والتفضيل
ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ: العزيز

كله ، واثروا أثراً ، وأثر أن يفعل كذا أثراً . (1)
ل وقَّدم: بمعنى ، آثرتك إيثاراً : قال األصمعي، من اإليثار: وآثرت فالنًا على نفسي، فضَّ

 . (2)أي فضلتك
ومن هذا ، واإليثار للتفضيل، )ويستعار األثر للفضل: وقال الراغب األصفهاني

ېئ  ېئ  ىئ  ىئ   ىئ     ی    ی: ويقول تعالى، آثرته(
(3) . 

ل حرف فيه وضع فكل لفظة بل ك، واألسلوب القرآني يمتاز بتعبير فني مقصود
بل روعي ، وحدها ولم تراع في هذا الوضع اآلية وحدها وال السورة، وضعًا فنيًا مقصوداً 

ومما يدل على ذلك اإلحصاءات التي أظهرتها الدراسات ، في هذا الوضع القرآن كله
وانه ، والتي بينت بوضوح أن القرآن الكريم أنما حسب لكل حرف فيه حسابه، الحديثة

 . (4)يراد فيه أو يحذف منه حرف واحدال يمكن أن 
وكما سبق ، القرآني وفي هذه الدراسة عقدنا لإليثار مبحًثا؛ لبيان أثره في األسلوب

أن  –من خالل دراسة سورة المطففين–ووجدت ، فاإليثار في اللغة يعني االختيار
، حرففهو يؤثر حرفًا على  –اعني االختيار–األسلوب القرآني فيها يمتاز باإليثار 

 . ويؤثر أيضًا فعاًل على فعل وسيتبين لنا حسن االختيار والقصد في هذا الكالم العظيم
وذلك  «من»وإيثارها على  «على»ومن مواطن اإليثار في هذه السورة استعمال 

ۆ  ۆ  ۈ    ۈ  ٴۇ  ۋ: في قوله تعالى
(5) . 

                                                 

 . 91سورة يوسف :  (1)

 . 8 – 7/  4ينظر : لسان العرب ، مادة ) اثر ( :  (2)

 . 9سورة الحشر :  (3)

 . 12ينظر : التعبير القرآني :  (4)

 . 2سورة المطففين :  (5)



  

 سورة المطففين دراسة في المفردة والتركيب اللغوي    

 
501 

 رقم البحث
12 

 ISSN-2071-6028مجلة جامعة األنبار للعلوم اإلسالمية  

هم قبلهم من حق )الذين إذا اكتالوا من الناس مال: يقول تعالى ذكره: قال الطبري 
غير انه ، يتعاقبان في هذا الموضع «من»و «على»و. سيتوفونه فيكتالونه منهم وافياً 

 . (1)استوفيت منك(: يراد، اكتلت منك: إذا قيل
ويقدم المفعول على ، «يستوفون »بـ «على»وجوز أن يتعلق : وقال الزمخشري  

أما أنفسهم فيستوفون ف، يستوفون على الناس خاصة: أي، الفعل؛ إلفادة الخصوصية
 .(2)لها(

فإذا ، «من»على  «على»وواضح من النصين السابقين أسلوب القرآن في إيثار 
، فمعناه استوفيت منك، اكتلت منك: وإذا قال، فمعناه أخذت عليك اكتلت عليك: قيل

)لما كان اكتيالهم من الناس اكتيااًل فيه أضراٌر بهم وتحامٌل عليهم أقيم : قال الرازي 
 . (3)الدالة على ذلك( «من»مقام  «لىع»

 «على»في هذا الموضوع هو أن  «من»على  «على»وعندي أن السرَّ في إيثار 
فالقرآن ، الناس إذا اكتالوا من: لو قلنا «من»بخالف ، فيها داللة ظاهرة على االستعالء

علون ال مست، صفة هؤالء القوم بأنهم متكبرون  –بوساطة أسلوب اإليثار–الكريم بين لنا 
 . وفي ذلك صورة بشعة ألولئك القوم ، يبالون إذا اضروا بالناس أو تحاملوا عليهم

                                                 

 . 484/  12مع البيان عن تأويل أي القرآن : جا (1)

 . 431/  8، وينظر : البحر المحيط :  719/  4الكشاف :  (2)

 . 88/  31تفسير الرازي :  (3)
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ىئ  ىئ  ىئ    : ومن أيثار حرف على حرف في هذه السورة أيضًا قوله تعالى

« مرَّ »ألن األكثر هو تورية ؛ «على»على  «الباء»ن القرآن آثر إف. (1)ی

ڇ  ڍ  ڍ    ڌ: الىقال تع، واألدلة على ذلك كثيرة «على»بـ
وقال ، (2)

ٿ  ٿ: تعالى
(3) . 
 : (4)ومن قول الشاعر

ً  دددددددددددددد ًال  ددددددددددددددي ً     ددددددددددددددد  ًولقدددددددددددددددًأ دددددددددددددد  
ً

ًف ضدددددددددددددددددددددددددي ً ً  ددددددددددددددددددددددددد  ًلً   يدددددددددددددددددددددددددي
ً

؛ «على»على  «الباء»ويظهر لي أن القرآن الكريم آثر في أسلوبه الخاص حرف 
ن يمرون والمقصود هو بيان حال أولئك الناس الذي، لما فيها من معنى اإللصاق

حالهم  –عن عمد–بالمؤمنين قاصدين متعمدين إلى االلتصاق بهم ؛ لكي يظهروا لهم 
وإذا مّروا : وال يمكن أن تظهر صورتهم تلك فيما لو قال، من الغمز واللمز واالستهزاء

 عليهم؟!
ۆ  ۆ  ۈ: ومن إيثار فعل على فعل في هذه السورة قوله تعالى

فلماذا   (5)
 )أو وزنوهم(؟: كما قال، اتزنوا الذين إذا: لم يقل

                                                 

 . 30سورة المطففين :  (1)

 . 137سورة الصافات :  (2)

 . 105سورة يوسف :  (3)

 . 1/416هو لرجل من سلول ، ينظر : كتاب سيبويه :  (4)

 . 2رة المطففين : سو  (5)
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هنا مقصود؛ ألنهم إذا اكتالوا على الناس بالمكاييل  «اكتالوا»والجواب أن إيثار 
بوساطة ، وذلك ألنهم يتمكنون من االستيفاء والسرقة استوفوا بها بخالف الموازين؛

 . بخالف الموازين، المكاييل (1)دعدعة
: قلت ؟«أو وزنوهم: »كما قيل، و اتزنواأ: هالَّ قيل: )فان قلت: قال الزمخشري 

كأن المطففين كانوا ال يأخذون ما يكال ويوزن إال بالمكاييل دون الموازين لتمكنهم 
ن ويحتالون في ِدُعوأ  .(2)(..المأل باالكتيال من االستيفاء والسرقة ؛ ألنهم ُيدعأ

 ،على ما سواها من الكلمات «المطففين»ومن اإليثار أيضًا إيثار كلمة 
ألنه ال يكاد ، ُمطفَّف: وإنما قيل للفاعل، الذين ينقصون المكيال والميزان: والمطففون 

، الشيء القليل الدون : يسرق في المكيال والميزان إال الشيء الخفي الطفيف والطفيف
البخس في : والتطفيف. وهو مأخوذ من طفَّ الشيء وهو جانبه، وهو الخسيس الحقير

 .(3)الكيل والوزن 
ڭ  ۇ: تعالىوقوله 

ۆ  ۆ  ۈ    ۈ  ٴۇ  : فسره بما بعده في قوله (4)

ۋ  ۋ   ۅ  ۅ        ۉ  ۉ  ې  ې
ينقصون نقصًا يخون به أحدهم : أي  (5)

 . وال يفي بهذا المعنى لفظ آخر. (6)صاحبه في كيل أو وزن 

                                                 

الدعدعة : هي تحريك المكيال ونحوه ، ليسعه الشيء ، ومنها : يدعدعون . ينظر : تاج  (1)
 . 1/5208العروس ، مادة )دعع( : 

 . 31/88، وينظر : تفسير الرازي :  720 – 4/719الكشاف :  (2)

–9/133ن سيده: والمحكم والمحيط األعظم، الب 13/206ينظر : تهذيب اللغة، لألزهري:  (3)
 . 91/  24وتاج العروس ، للزبيدي :  134

 . 1سورة المطففين :  (4)

 . 3 – 2سورة المطففين :  (5)

 . 398/  5ينظر : فتح القدير ، للشوكاني :  (6)
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ين»ومنه أيضًا إيثار  ِفعَّيل : وسجين في اللغة، على ما سواها من األلفاظ «ِسجَّ
ق من يق من الِفسأ ن كالِفسَّ جأ مشتق من ذلك السجين الصلب الشديد من كل ، السَّ

 . (1)شيء
هو واد في جهنم نعوذ : فقيل، عبارات مختلفة «سجين»وللمفسرين في تفسير 

: وقيل.  المعنى إن كتابهم في حبس لخساسة منزلتهم عند هللا : وقيل. باهلل منها 
وقيل . في حساب «في سجين: »وقيل. عةفي حجر تحت األرض الساب «في سجين»

 .(2)وزيد لفظه تنبيها على زيادة معناه «عليين»هو اسم لجهنم بإزاء 
: ولم يقل «سجين: »وإنما آثره فقال، الكتاب: هو «سجين»ويظهر لي أن المراد بـ

ن هللا سبحانه فيه أعمال الشياطين ، «مكان ضيق» ألنه كتاب جامع هو ديوان الشر دوَّ
أو ، وهو كتاب مرقوم مسطور َبيَّن الكتابة، الكفرة والفسقة من الجن واإلنسوأعمال 

فالمعنى أن ما كتب من أعمال الفجار مثبت في ، معلم يعلم من رآه انه ال خير فيه
وال ، وهو موصوف بالتسفل والظلمة والضيق وحضور الشياطين الملعونين، ذلك الديوان

فلما كان المقصود من وضع ، ات الشقاوةشك أن السفل والضيق والظلمة من عالم
كتاب الفجار في أسفل السافلين وفي أضيق المواضع إذالل الفجار وتحقير شانهم كان 
المقصود من وضع كتاب األبرار في أعلى عليين وشهادة المالئكة لهم بذلك إجالال 

من والعلو والصفاء والفسحة وحضور المالئكة المقربين كل ذلك ، وتعظيما لشانهم
فلما أريد وصف الكفرة ، وأضدادها من صفات النقص والذلة، صفات الكمال والعزة

انه في موضع التسفل والظلمة والضيق وحضور : وكتابهم بالذلة والحقارة قيل
يشهده »و «نه لفي عليينإ: »ولما وصف كتاب األبرار بالعزة قيل، الشياطين

                                                 

 . 170/  35وتاج العروس :  203/  13ينظر : لسان العرب :  (1)

 . 399/  5وفتح القدير :  89/  31، والتفسير الكبير :  722/  4ينظر : الكشاف :  (2)
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 پ  پ  ڀ  ڀ: وقوله تعالى. فدل ذلك على إجاللهم وتعظيم شأنهم  ،«المقربون 
 . (1)تهويل ألمره أي هو إذ ال يبلغه دراية أحد

وأصل . غطى: على ما سواه من األفعال فلم يقل مثالً  «ران»ومنه أيضًا إيثار 
 وكل ما غليك وعالك فقد ران بك ورانك وران عليك، الغلبة واإلحاطة: الرين في اللغة

ران النوم في : ويقال، الغيم: والغين، نا وغيناوغان عليه ري، ران عليه الذنب: يقال
ويقال لمن ركبه . ذهبت به : ورانت الخمر. أي رسخ فيه ، الرأس يرين رينا وريونا

ين أي أحاط ، وال قبل له به، ِريأَن بالرجل رينا إذا وقع فيما ال يستطيع الخروج منه: الدَّ
ين بماله وغلبه  ران على قلبه : يقال، ف والمرآة الصدأ الذي يعلو السي: والرين. الدَّ

 .(2)الغين: غلب عليه وغشيه كالصدأ ومثله: الذنب يرين رينا وريونا أي
چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ         ڍ  چچ  چڃ: ومعنى ران في قوله تعالى

إن المعاصي   (3)
فهم مع ذلك ال يبصرون ، فأحاطت بقلوبهم وغلبت وغطت عليها، والذنوب كثرت منهم

ركب على قلوبهم وغلب عليها  «ران على قلوبهم»فـ، إلى قلوبهم خيًرا رشدا وال يخلص
فحال ذلك بينهم ، ما يكسبونها من الكفر والمعاصي حتى صارت كالصدأ في المرآة 

. وهو أن يصر على الكبائر ويسوف التوبة حتى يطبع على قلبه ، وبين معرفة الحق
َنَب َكاَنتأ ): قال  فذلك الرَّين كما. فال يقبل الخير وال يميل إليه  ِمَن ِإَذا َأذأ ِإنَّ الأُمؤأ

، َفَذِلَك الرَّا َفَر، ُصِقَل َقلأُبُه، َفِإنأ َزاَد، َزاَدتأ َتغأ َداُء ِفي َقلأِبِه، َفِإنأ َتاَب َوَنَزَع َواسأ َتٌة َسوأ ُن ُنكأ
  .)(4)چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ         ڍ  چچ  چڃالَِّذي َذَكَرُه َّللاَُّ ِفي ِكَتاِبِه: 

                                                 

وتفسير أبي السعود  465/  5وتفسير البيضاوي :  89 – 85/  31ينظر : التفسير الكبير :  (1)
 . 126/  9ألعمادي : 

 . 193 – 192/  13ولسان العرب :  163 – 162/  15ينظر : تهذيب اللغة :  (2)

 . 14سورة المطففين :  (3)

 .2/1418 ينظر : سنن ابن ماجه: (4)
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ڌ   : فقال، على غيره من األلفاظ «محجوبون »ومنه أيضًا في هذه السورة إيثار 

ڌ       ڎ  ڎ  ڈ    ڈ
 . أو غيره من األلفاظ، ولم يقل محظورون   (1)

، لالستخفاف بهم وأهانتهم، وذهب الزمخشري إلى انه سبحانه اثر ذلك التمثيل
وال يحجب عنهم إال األدنياء ، يهمألنه ال يؤذن على الملوك إال للوجهاء المكرمين لد

 .(2)المهانون عندهم
ويظهر لي أن الصواب في هذا اإليثار ما ذكره اآللوسي في تفسيره من أن المراد 

  .(3)بمعنى )ال يرونه سبحانه وهو عز وجل ناظر لهم( «محجوبون : »بقوله
. تهزاءعلى ما سواها من ألفاظ السخرية واالس «يتغامزون »ومن ذلك أيضًا إيثار 

فهم ، والحواجب اإلشارة بالجفون : من الغمز وهو، يغمز بعضهم بعضا: ويتغامزون 
فإذا مر المؤمنون بالمجرمين باشروا ، يشيرون بأعينهم وحواجبهم استهزاء بالمؤمنين

وال يفي بهذا التصوير للسخرية واالستهزاء من المؤمنين . (4)فعل االستهزاء بالمؤمنين
 . دون سواه من األلفاظ «يتغامزون » تيان بالفعلإلإال ا

ب»ومن اإليثار أيضًا إيثار  ٻ  پ  : دون غيرها من األلفاظ في قوله تعالى «ُثوَّ

پ     پ  پ     ڀ
(5). 

هنا في هذه  «ثوب»و، ثوبه وأثابه إذا جازاه : ويقال، المجازاة : والتثويب واإلثابة
اعله جزاء عمله من خير أو وهو ما يثوب أي يرجع إلى ف، اآلية هي فعل من الثواب

كأن هللا ، وهذا صريح في أن ضحك المؤمنين منهم جزاء لضحكهم منهم في الدنيا، شر

                                                 

 . 15سورة المطففين :  (1)

 . 723/  4ينظر : الكشاف :  (2)

 . 73/  30روح المعاني :  (3)

وروح  403/  5وفتح القدير :  467/  5وتفسير البيضاوي :  724/  4ينظر : الكشاف :  (4)
 . 77/  30المعاني : 

 . 36سورة المطففين :  (5)
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هل أثبنا هؤالء على ما كانوا يفعلون؟ كما أثبناكم على ما كنتم . تعالى يقول للمؤمنين
فيكون هذا القول زائدًا في سرورهم لما فيه من تعظيمهم واالستخفاف . تعملون 

 .(1)فال بد من المجانسة والمشاكلة حتماً ، ائهمبأعد

                                                 

 . 78 – 77/  30ينظر : روح المعاني :  (1)
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 الخاتمة

يمكنني في ضوء ما تقدم من هذه الدراسة أن أوجز هنا أهم ما توصلت إليه من 
 : تيآلنتائج على النحو ا

أما األنموذج التركيبي؛ ، البنية النحوية هي الطريقة المميزة لترتيب األلفاظ. 1
معين بحيث إذا استبدلت كلمة بأخرى ال في إطار  فهو عملية ترتيب األلفاظ

 «. السياق»ولكن يتبعه تغير في المعنى العام  يتغير معنى الترتيب

« االهتمام»من قواعد الداللة في التقديم والتأخير تقديم األهم الذي هو منوط بـ. 2
وتتفاوت األنظار في تفسير هذا االهتمام بحسب السياق من حيث دواعي 

وكشفت هذه الدراسة عن جملة طيبة من اآليات ، خاطبةالمتكلم وموقف الم
 . تندرج تحت باب االهتمام والقصر والحصر الكريمة في هذه السورة

وهو شائع في لغة القرآن ، الحذف والذكر أسلوب من أساليب التراكيب اللغوية. 3
 . وكشفت هذه الدراسة عن أمثلة منه في هذه السورة الكريم

ويظهر منها ، ات الكريمة مؤكدة بمؤكدين في هذه السورةوردت جملة من اآلي. 4
وانتهت ، مفاصلها أن السورة تكاد تكون مبنية على التوكيد في كل مفصل من

إلى انه مناسب لجو السورة  –أي التوكيد–هذه الدراسة في هذا الموضوع 
 . المشحون باإلنكار

وله ، راكيب اللغةوهو أسلوب واضح في ت، اإليثار هو بمعنى حسن االختيار. 5
وبينت هذه الدراسة أمثلة في هذه السورة على إيثار ، اثر عظيم في المعنى

 . طائفة من حروف المعاني واألسماء واألفعال دون سواها
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 ثبت المصادر والمراجع

، نشره محمد رشيد رضا، هـ(471 عبد القاهر الجرجاني )ت: أسرار البالغة .1
 . ت. د ،بيروت دار الفكر

 م. 1990، عمان، الدار الفنية، فتح هللا احمد: يةاألسلوب .2

مركز اإلنماء ، منذر عياشي. ترجمة د، بيير جيرو: األسلوب واألسلوبية .3
 . ت. د ،بيروت، العربي

مكتبة ومطابع النصر ، هـ(745 أبو حيان األندلسي )ت: البحر المحيط .4
 . ت. د، الرياض الحديثة

لحافظ احمد بن إبراهيم بن الزبير لإلمام ا: البرهان في تناسب سور القرآن .5
مطابع جامعة اإلمام ، سعيد الفالح. د: تقديم وتحقيق، هـ(708 )ت الثقفي

 . م1988-هـ1408، محمد بن مسعود اإلسالمية

، مصر، الهيئة المصرية للكتاب، محمد عبد المطلب: البالغة األسلوبية .6
 م. 1984

، هـ(1205 )تالمرتضى الزبيدي : تاج العروس من جواهر القاموس .7
 . مطابع الكويت

، جامعة بغداد، بيت الحكمة، فاضل صالح السامرائي. د: التعبير القرآني .8
 م. 1958 – 1957، القاهرة، 1ط

دار ، 3ط، هـ(606 فخر الدين الرازي )ت«: مفاتيح الغيب»تفسير الرازي  .9
 . م1985-هـ 1405، بيروت، الفكر

. د ،بيروت، دار الفكر، (هـ685 اإلمام البيضاوي )ت: تفسير البيضاوي  .10
 . ت

 )ت أبو السعود محمد بن محمد العمادي: تفسير أبي السعود العمادي .11
 . ت. د ،بيروت، دار أحياء التراث العربي، هـ(982
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تحقيق ، هـ(370 )ت تهذيب اللغة أبو منصور محمد بن احمد األزهري  .12
 . م2001، بيروت، دار إحياء التراث العربي، محمد عوض مرعب

 محمد بن جرير بن يزيد الطبري )ت: البيان عن تأويل أي القرآنجامع  .13
دار هجر للطباعة ، عبد هللا عبد المحسن التركي. د: تحقيق، هـ(310

 . والنشر

: ه وعلق عليهأ قر ، هـ(474عبد القادر الجرجاني )ت نحو : دالئل اإلعجاز .14
-هـ1404 1ط، القاهرة، مكتبة الخانجي، أبو فهر محمود محمد شاكر

 . م1984

محمود اآللوسي ، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني .15
 . بيروت، دار إحياء التراث العربي، هـ(1272 )ت البغدادي

محمد بن علي ، فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية في علم التفسير .16
 . بيروت، لبنان، دار الكتب العلمية، هـ(1250 بن محمد الشوكاني )ت

مطبعة ، السيد احمد صقر: تح، هـ(395 احمد بن فارس )ت: الصاحبي .17
 . ت. د، القاهرة، لبابي الحلبيا
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