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öz

Haber ve İnşa Arasındaki Kıraat Farklılığı ve Tefsire Etkisi

Bu araştırma, kıraat farklılıklarıyla haber ve inşa arasındaki farkı ortaya çıkar-
maktadır. Araştırma üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde; kıraat farklı-
lığı ile haber ve nehiy arasındaki fark, ikinci bölümde;kıraat farlılığı ile haber ve 
istifham arasındaki fark, üçüncü bölümde ise kıraat farklılığı ile haber ve emir 
arasındaki fark ele alınmaktadır.   

anahtar kelimeler

Haber, Emir, Nehiy, İstifham, Alaka

abstract

Haber and Construction Differences between Recitation and Interpretation 
Effect

This research reveals differences between khaber and insha in accordance with 
the difference in their recitation. It consists of 3 sections: firstly the difference 
between khaber and nahy is discussed, secondly the difference between khaber 
and istifha, thirdly the difference between khaber and amrin accordancewith 
the difference between their recitation. 

keywords
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 المقدمة:

كما هو معروؾ فً العربٌة أن الكالم ٌنقسم إلى قسمٌن الخبر واإلنشاء، 

فالخبر ٌحتمل الصدق والكذب، واإلنشاء ما ال ٌحتمل الصدق والكذب. وقد 

فّرع علماء البالؼة هذٌن القسمٌن إلى أضرب ٌخرج كل منهما إلى أبواب و 

ٌن معانً أخرى، فمن أهداؾ بالؼٌة كثٌرة. ومن المالحظ أن لهذٌن المصطلح

أضرب تصدر الداللة الضدٌة بٌنهما، فالخبر ٌناقض  لهما المعنى اللفظً

 والعكس صحٌح، لكن توسع العربٌة ومرونتها جعل بٌنهما عالقة تآخًاإلنشاء 

وحضور، وهذا لٌس ؼرٌباً عن اللؽة العربٌة، فكلنا ٌعرؾ بحث األضداد فً 
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وضده فً كلمة واحدة، فكٌؾ على العربٌة والذي ٌشٌر إلى تعاور المعنى 

أسلوب فمن أضرب اإلنشاء  مستوى الكلمتٌن، فهذا ٌبدو أسهل وأكثر منطقٌة.

ٌتمثل بصٌؽة واحدة وهً الفعل فمعروؾ فً العربٌة  هو كماوالنهً 

المضارع  المسبوق باألداة "ال" وٌقتضً من ذلك جزم الفعل المضارع ومعناه 

 فإنه ٌفٌد ثبوتٌة الفعل وإقراره، ومن الخبرالنهً عن فعل من األفعال، وأما 

والضرب الثانً أسلوب االستفهام، وله صٌػ  تبدو المفارقة بٌن األسلوبٌن. هنا

كثٌرة، لكن الصٌؽة األكثر مجٌئاً والتً ٌقع فٌها اإلشكال فً القراءات هً 

وقد بدا هذا صٌؽة االستفهام بالهمزة. وأما الضرب الثالث فهو أسلوب األمر. 

ً لموضوع خصباً فً القراءات القرآنٌة، فقد تناوب القراء بحسب مذهبهم فا

، فقارىء ٌرٌد أن ٌثبت وٌقّر الفعل فاختار نشاءالقراءة بٌن صٌؽتً الخبر واإل

، وقارئ ٌرٌد ن ٌمنع وٌنهً فاختار أسلوب النهًأسلوب الخبر وقارىء ٌرٌد أ

ٌُخبر توضح كٌؾ بدا التعاور س واألمثلة التطبٌقٌة أن ٌستفهم وآخر ٌرٌد أن 

 األسلوبً. هذٌن بٌن

 أوالً: اختالؾ القراءات بٌن اإلخبار والنهً

اً وال تسئل عن أصحاب الجحٌم قوله تعالى: } إنا أرسناك بالحق بشٌراً ونذٌر -1

 (119)البقرة، {.

 " ُتسؤُل " بضم التاء والالمقرأ أؼلب القراء  -

 (74الزاهرة،ص) البدورم الالمقرأ نافع وٌعقوب " َتسؤْل " بفتح التاء وجز -

و  قراءة الرفع أي على اإلخبار لها داللتها فً التفسٌرمعانً القراءتٌن: 

بتوجٌه هذه القراءة على وعلى رأسهم الفارسً  لترجٌح، فقد قام بعض العلماءا

لمناسبتها اللفطٌة لبعض اآلٌات فً سورة البقرة وؼٌرها من اإلخبار 
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ما ٌإكد  272، فقد جاء قوله تعالى فً اآلٌة (101)الحجة للقراء، صالسور

معنى هذه اآلٌة وهً قوله تعالى ) لٌس علٌك هداهم ولكن هللا ٌهدي من ٌشاء 

) وما على الرسول إال المائدة، وأٌضاً  قوله تعالى فً سورة . 272قرة،بال، (

ٌُسؤَل عن الذٌن دعاهم ولم . فالرسول  الكرٌم 99المائدة، ، غ (البال لن 

ٌبوا له، فهو قد فعل ما أمره هللا عز وجل وحاول مع المشركٌن والكفار ٌستج

نهم أصموا آذانهم وأؼمضوا عٌونهم عن الحق كالوسائل، ل و بكافة الطرق

عن  ا دلٌل من قرأ على النهً فقد رويفاستحقوا بذلك ما حاق بهم. وأم

لشرك مات على دٌن ا الذٌن حد منسول الكرٌم أنه أراد أن ٌستؽفر لواالر

نزول هذه اآلٌة وإن كان  ذه اآلٌة وهذا ما تناقلته أسبابفؤنزل هللا عز وجل ه

. وقراءة (213)مفاتٌح الؽٌب،صفً إسناد هذا الحدٌث شًء ذكره العلماء

النهً فً الحقٌقة تفٌد تعظٌم األمر وتهوٌله، فهذا األمر الذي صدر عن 

منهً عنه ألنهم قد  هإالء إال عن مصٌرالمشركٌن أمر عظٌم ولذلك حتى الس

سقطوا فً مهلك ومصٌر عظٌم ال ٌمكن وصفه أو التكلم فٌه. وهذا ما جعل 

الزمخشري ٌعقب على هذه اآلٌة بقوله " أن المستخبر ٌجزع أن ٌجري على 

لسانه ما هو فٌه لفظاعته فال تسؤله وال تكلفه ما ٌضجره، أو أنت ٌا مستخبر ال 

)الكشاؾ، .مع وإضجاره فال تسؤل "تقدر على استماع خبره إلٌحاشه السا

أن النبً الكرٌم ؼٌر مسإول عن كفر من كفر من  "والتسؤُل " ؤفادتف(.94ص

فاهلل عز وجل ٌقول } فإنما علٌه ما حمل وعلٌكم ماحملتم {  ،أصحاب النار

ففٌه نهً النبً عن السإال عن أحوالهم وما  "وال تسؤْل  ". أما قراءة 54النور 

لنهً فٌه معنى التعظٌم لما هم  فٌه من العذاب، أي ال تسؤل ٌنتظرهم، ومعنى ا

قرأ  :مستزاد. قال الطبري بعده لٌس فقد بلؽوا مبلػ العذاب الذي ٌامحمد عنهم

بضم التاء ورفع الالم منها  "وال تسؤُل عن أصحاب الجحٌم  عامة القراء "
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ت ما أرسلت به ؽعلى الخبر بمعنى: ٌامحمد إنا أرسناك بالحق بشٌراً ونذٌراً فبلّ 

وإنما علٌك البالغ واإلنذار ولست مسإوالً عمن كفر بما أتٌته به من الحق 

وكان من أهل الجحٌم. وقرأ بعض أهل المدٌنة ) وال تسؤل ْ( جزماً بمعنى 

النهً مفتوح التاء من تسؤْل وجزم الالم منها، ومعنى ذلك على قراءة هإالء 

لػ ما أرسلت به وال تسؤل عن أصحاب إنا أرسناك بالحق بشٌراً ونذٌراً لتب

 (515ص  1جامع البٌان ج)الجحٌم فال تسؤل عن حالهم. 

ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لولٌه سلطاناً فال ٌسرؾ فً القتل قال تعالى } -2

 33اإلسراء:  { إنه كان منصوراً 

 بالجزم"  ال ٌسرؾْ قرأ الجمهور "  -

 (311ص)النشر،  بالرفع" ال ٌسرؾُ " أبو مسلم قرأ  -

 فً الحقٌقة ٌكثر مجًء الخبر فً القرآن بمعنى األمر، وهذامعانً القراءتٌن: 

بمعنى األمر، كقولهم: ٌرحم  ٌؤتً لفظ الخبر الذي رآه ابن جنً حٌنما قرر أن

)الخصائص، هللا زٌداً، فهذا لفظ الخبر ومعناه الدعاء، أي لٌرحمه هللا،

البقرة  ن بؤنفسهن {ومثله قوله تعالى } والمطلقات ٌتربص (186ص

. ومما ٌستؤنس بذلك ٌنبؽً أال ٌسرؾ أيٌكون معنى القراءة، هذا وعلى .228

ح إال زانٌة أو مشركة { اآلٌة فً سورة النور قوله تعالى } الزانً ال ٌنك

. فقد قرئت بالرفع والجزم. قال الزمخشري: " إن القراءة بالجزم 3:النور

أٌضاً له معنى النهً، ولكن أبلػ وآكد،  جاءت على سبٌل النهً، والمرفوع فٌه

كما أن: رحمك هللا، وٌرحمك هللا أبلػ من لٌرحْمك، وٌجوز أن ٌكون خبراً 

ٌُدخل  محضاً على معنى: أن عادتهم جارٌة على ذلك، وعلى المإمن أن ال 

 (213ص 3الزمخشري ج)"  نفسه تحت هذه العبارة وٌتصون عنها
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قوا بٌن النهً والخبر ابن عربً الذي ٌقول ومن العلماء الذٌن حاولوا أن ٌفر

"  228سورة البقرة فً حق اآلٌة } والمطلقات ٌتربصن بؤنفسهن ثالثة قروء {

إن النفً ٌرجع إلى وجوده مشروعاً ال إلى وجوده محسوساً، فالحكم هنا معناه 

شرعً ال حسً، فإن المطلقات ال ٌتربصن، فعاد النفً إلى الحكم الشرعً ال 

ه الحسً، وهذه النقطة فاتت العلماء فقالوا إن الخبر قد ٌكون بمعنى إلى وجود

النهً، وما وجد ذلك قط وال ٌصح أن ٌوجد، ألنهما ٌختلفان حقٌقة وٌتضادان 

 (  134ص 1ج أحكام القرآن)وصفاً " 

قال تعالى } ومن ٌعمل من الصالحات وهو مإمن فال ٌخاؾ ظلماً وال -3

 112طه: هضماً {

 بالرفع أي " فال ٌخاُؾ "قرأ الجمهور  -

 (453)حجة القراءات، ص قرأ ابن كثٌر بالجزم " فال ٌخْؾ " -

قراءة الرفع ٌعللها الزمخشري بقوله " فإن قلت أي فائدة فً معانً القراءتٌن: 

رفع الفعل حتى ٌقع خبراً له ووجوب إدخال الفاء وكان ذلك كله مستؽنى عنه 

نه إذا فعل ذلك فكؤنه قٌل: فهو ال ٌخاؾ، بؤن ٌقال: ال ٌخؾ؟ قلت: الفائدة فٌه أ

حقٌق أن المإمن ناج ال محالة، وأنه هو المختص بذلك دون على تداالً  هفكان

( وكما هو معروؾ أن الجملة االسمٌة هً  627ص – 4ؼٌره " )الكشاؾ ج:

لهذا القول. أدل على الثبات والتحقٌق من الفعلٌة وهذا ما دفع الزمخشري 

ى معنى ومن ٌعمل من الصالحات وهو مإمن فال خوؾ فاإلخبار ٌكون عل

علٌه، فهذا من النهً المراد به الخبر، وهنا ٌكون الوجه على تقدٌر مبتدأ 

بعدها  محذوؾ مراد بعد الفاء، كؤنه قال فهو ال ٌخاؾ، وموضع الفاء مع ما

البحر المحٌط (.) 322ص 2جالنشر )جزم على ما تقدم لكونها جواباً للشرط. 
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. وأما وجه الجزم فألنه نهً صار مجزوماً، وذلك ألن المعنى (281ص 6ج

 ولتطمئن نفسه.من ٌعمل من الصالحات وهو مإمن فلٌؤمن 

 اختالؾ القراءات بٌن اإلخبار واالستفهام ثانٌاً:

بعد أن رأٌنا كٌؾ تنوعت بعض اآلٌات بٌن أسلوبً الخبر والنهً فقد الحظت 

ٌمكن أن ٌحتمل أسلوب االستفهام، وإن كان بعض البالؼٌٌن  أٌضاً أن الخبر

، لكن هذه الظاهرة قد تكررت بٌن القراء ٌنظر إلٌهما على أنهما بمعنى واحد

 وهذا ما جعلها سبباً لالختٌار. ومن ذلك نرى هذه اآلٌات

قوله تعالى } أال إنهم من إفكهم لٌقولون ولد هللا وإنهم لكاذبون أصطفى البنات  -1

  154 -151البنٌن مالكم كٌؾ تحكمون { الصافات: على 

قرئت اآلٌة بقراءتٌن، األولى قراءة أبً جعفر بوصل الهمزة وإسقاطها فً  -

الدرج وبكسرها فً االبتداء. وقرأ بعضهم بقطع الهمزة مفتوحة وصال وابتداء 

 (.271)البدور الزاهرة ص

ذي ادعاه هإالء، وقد ورد رٌع لهذا القول القراءة االستفهام تفٌد التوبٌخ والتق

معنى هذه اآلٌة فً أماكن أخرى كقوله تعالى } ألكم الذكر وله األنثى { 

، فالهمزة هنا همزة استفهام، وكذلك قوله تعالى } أم اتخذ مما ٌخلق 21النجم:

، فالهمزة هنا تفٌد االستفهام ولذلك كانت  16بنات وأصفاكم بالبنٌن {الزخرؾ:

(. وداللة 321،ص3قة تفٌد نفس المعنى. )الحجة، جالهمزة فً اآلٌة الساب

ٌقولون، وٌمكن أن ٌكون  اآلٌة على وجه الخبر كؤنه قال: أصطفى البنات فٌما

، قالوا أصطفى البنات فحذؾ قالوا. ولقد وجه إنهم لكاذبونالمعنى: و

الزمخشري هذه اآلٌة بقوله " فإن قلت:} أصطفى البنات { بفتح الهمزة، 
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رٌق اإلنكار واالستبعاد فكٌؾ صحت قراءة أبً جعفر بكسر استفهام على ط

الهمزة على اإلثبات؟ قلت: جعله من كالم الكفرة بدالً عن قولهم } ولد هللا { 

، وهذه القراءة وإن كان هذا محملها فهً ضعٌفة والذي 125الصافات: 

ضعفها أن اإلنكار قد اكتنؾ هذه الجملة من جانبٌها، وذلك قوله: } وإنهم 

، فمن 154، } ما لكم كٌؾ تحكمون { الصافات: 152كاذبون { الصافات: ل

طبعاً  .(354ص،3الكشاؾ،ج)ها دخٌلة بٌن نسٌبٌن " جعلها لإلثبات فقد أوقع

هذا الرأي ما أعجب أبا حٌان وتعقبه بقوله " واآلٌة لٌست دخٌلة بٌن نسٌبٌن، 

م لكاذبون { فهً جملة بل لها مناسبة مع قولهم } ولد هللا {. وأما قوله } وإنه

اعتراض بٌن مقالتً الكفر جاءت للتشدٌد والتؤكٌد فً كون مقالتهم تلك هً من 

 .(361، ص7البحر المحٌط، ج )إفكهم "

وهكذا تكون اآلٌة وقعت تحت توجهٌن، األول: توجٌه قراءة االستفهام وقد 

ا القول وحماقة أُسند القول فٌها إلى هللا عز وجل تقرٌعاً لهم وتوبٌخاً وذماً لهذ

وأُسند القول فٌها أي } هذا الفعل. والتوجٌه الثانً: توجٌه قراءة اإلخبار 

أصطفى البنات { إلى المشركٌن وبهذا ٌكون قد ُنسب القول لهم وُسجل علٌهم 

 واعترفوا به وهذا بحد ذاته دلٌل قوي وشاهد علٌهم ٌوم القٌامة.

 14القلم: قوله تعالى } أن كان ذا مال {  -2

 أ حمزة وعاصم: بهمزتٌنقر -

 (254)النشر، صقرأ الجمهور بهمزة واحدة على االستفهام  -

قراءة حمزة وعاصم بهمزتٌن إحداهما همزة االستفهام المحتملة معنى التوبٌخ 

. وأما القراءة الثانٌة بهمزة والثانٌة همزة " أن " فاجتمعا فُحقَقتاعلى الوصل

بٌخ بلفظ الخبر والمعنى ألجل كونه ذا واحدة فإنه على الخبر فالمعنى على التو
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مال وبنٌن ٌكذب بآٌاتنا والعامل فً قوله ألَْن كان ذا مال وبنٌن هو ما دل علٌه 

الكالم الذي بعده من معنى التكذٌب وهو قوله } قال أساطٌر األولٌن {، ألن هذا 

 كان ذا مال وبنٌن ٌكذب بآٌاتنا. تكذٌب، كؤنه قال: ألَنْ 

 راءات بٌن اإلخبار واألمرثالثاً: تنوع الق

من الالفت للنظر أن بعض القراءات تنوعت بٌن الخبر عن قوله تعالى وبٌن 

األمر. فالتنوع الذي رأٌناه سابقاً ٌمكن أن ٌكون له وجهه المقبول بطرٌقة من 

الطرق، ولكن أن ٌكون التنوع بٌن الخبر واألمر فٌبدو األمر أبعد قلٌالً. ولنرى 

 قراءات فً اآلٌات.كٌؾ جاءت بحسب ال

قوله تعالى } أفتؤتون السحر وأنتم تبصرون، قال ربً ٌعلم القول فً السماء  -1

 . 4-3واألرض وهو السمٌع العلٌم { األنبٌاء 

 قرأ حفص وخلؾ والكسائً: " قال " على اإلخبار -

 (212) معانً القراءات، صقرأ الباقون " قل " على معنى األمر -

د بهذه القراءة الخبر عن النبً صلى هللا علٌه وسلم من قرأ على اإلخبار فقد أرا

قولهم ) هل هذا إال بشر مثلكم (. ومن قرأ على األمر  أنه قال للكفار مجٌباً عن

فإن هللا عز وجل قد أمر رسوله الكرٌم أن ٌقول للكفار مجٌباً عن قولهم ) هل 

موات هذا إال بشر مثلكم (، قل: ربً ٌعلم قولكم وقول  كل قائل فً الس

 واألرض وهو السمٌع لجمٌع ذلك والعلٌم بخلقه.

 125قوله تعالى } واتخذوا من مقام إبراهٌم مصلى { البقرة  -2

 قرأ نافع وابن عامر " واتخذوا " بفتح الخاء على اإلخبار -

 (78) البدور، صقرأ الباقون " واتخذوا " بكسر الخاء على األمر -
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لمكان الذي وقؾ علٌه سٌدنا قراءة اإلخبار على معنى: واتخذ الناس من ا

عند بناء الكعبة، أي ٌصلون عنده بعد الطواؾ بالبٌت،  إبراهٌم علٌه السالم

وهذا المكان ما زال موجوداً حتى اآلن، وهو مازال ٌوجد أثر آلثار قدم سٌدنا 

إبراهٌم وهو الحجر، وهذه تعتبر معجزة لسٌدنا إبراهٌم، حٌث بقً لقدمه 

 هذا على ٌتصوره العقل.الشرٌفة أثر فً الحجر و

، واألمر هنا للندب ولٌس للوجوب، فمن ترك أما قراءة " اتِخذوا " على األمر

. وقد ( 380ص  1الصالة عند مقام سٌدنا إبراهٌم ال ٌفسد حجه  ) الطبري ج

روي عن الرسول الكرٌم أن النبً صلى هللا علٌه وسلم أخذ بٌد عمر، فلما أتى 

هذا مقام أبٌنا إبراهٌم، قال: نعم، قال: " أفال نتخذه  على المقام قال له عمر: "

مصلى؟ فؤنزل هللا عز وجل: "واتخذوا من مقام إبراهٌم مصلى"، ٌقول: افعلوا 

(. فهذه القراءة تحث المسلمٌن على  4483)صحٌح البخاري، حدٌث رقم:  ".

 العناٌة واالهتمام بهذا المقام والتبرك بالعبادة بجانبه.

قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن على ما تصفون { األنبٌاء  قوله تعالى } -3

112. 

 رب احكم { على اإلخبار قرأ حفص } قالَ  -

 ( 399) البدور الزاهرة: ص قرأ الباقون } قْل رب احكم { على األمر -

قراءة حفص صٌؽتها صٌؽة إخبار ألنها جاءت بصورة الماضً، وبذلك جعل 

رٌم، وفً ذلك إشارة إلى اآلٌة المتقدمة فً الفعل مسنداً إلى ضمٌر الرسول الك

. وبهذا المعنى 107قوله تعالى } وما أرسناك إال رحمة للعالمٌن { األنبٌاء 

 ٌكون إخبار من هللا تعالى عن الذي قاله الرسول الكرٌم أثناء دعائه.
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bölümde; kıraat farklılığı ile haber ve nehiy arasındaki fark, ikinci 

 اخخالف القزاءاث بيه أسلُبي الخبز َاإلوشاء َعالقخً في الخفسيز      
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Ahmed  Aldyab   
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الباقون والتً تفٌد األمر، فهً على صٌؽة أمر إلى النبً الكرٌم بؤن أما قراءة 

" رب احكم بالحق " أي: احكم بٌنً وبٌن هإالء المكذبٌن. ولكل قراءة ٌقول 

معناها، فقراءة حفص " قال" تدل على أنه صلى هللا علٌه وسلم امتثل األمر 

حقٌقة. وقراءة الجمهور "قل" تشٌر إلى أنه صلى هللا علٌه وسلم أُِمَر أن ٌقول 

 ذلك.  

 الخاتمة:

 تائج:من خالل هذا البحث تبٌن لً بعض الن

ال شك أن موضوع القراءات ٌحوي فً داخله كثٌراً من األفكار التً لم تناقش  -1

 بعد كموضوعات رئٌسٌة، وإنما تناثرت فً كتب القراءات هنا وهناك.

كان تنوع القراءة بٌن الخبر واالستفهام من أكثر ما خرج الخبر إلٌه من  -2

 الموضوعات.موضوعات اإلنشاء، فكما نعرؾ أن اإلنشاء ٌضم العدٌد من 

موضوع االستفهام الذي تؤرجحت فٌه القراءة بٌنه وبٌن الخبر كان متمثالً  -3

 بالهمزة دون األدوات األخرى.

تنوع القراءة بٌن الخبر والنهً ؼالباً ما كان ٌؤتً بؤداة النهً " ال " وهذا فً  -4

 قة موجود فً الكالم العربً، ؾ " ال " الناهٌة كثٌراً ما تختلط ب " ال "الحقٌ

 النافٌة، ومن هذا الباب تنوعت القراءة بٌنهما.

، فإن هذه حرؾ األلؾ الذي قبل األخٌر كثٌراً ما جاء الخبر واألمر بإسقاط -5

 األلؾ تسقط. وأمثلته كما رأٌنا كثٌرة كالفعل " قال ".

موضوعات اإلنشاء كثٌرة، لكن أكثر ما لفت نظري فً تؤرجح الخبر بٌنه  -6

والنهً واألمر. فنحن كما نعرؾ أن أسلوب اإلنشاء  وبٌن اإلنشاء هو االستفهام
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ؼنً، فمنه العرض والطلب والرجاء والتمنً وؼٌرها، ولكن هذه 

 الموضوعات لم تبرز كثٌراً كالموضوعات األخرى.

 المصادر:

 .9003ابن الجزري، النشر فً القراءات العشر، بٌروت، دار الكتب العلمٌة،  -

بن محمد، حجة القراءات، تحقٌق سعٌد ابن زنجلة، أبو زرعة عبد الرحمن  -

 .7331األفؽانً، بٌروت، مإسسة الرسالة، 

 .9002أبو بكر بن العربً، أحكام القرآن، بٌروت،  -

أبو حٌان، محمد بن ٌوسؾ بن علً، البحر المحٌط، بٌروت، دار الكتب  -

 .9002العلمٌة، 

األزهري، أبو منصور محمد بن أحمد، معانً القراءات، تحقٌق عبد  -

 .7337مصطفى دروٌش، الرٌاض، مكتبة الرشٌد، ال

أبو علً، الحسن بن أحمد الفارسً، الحجة للقراء السبعة، دمشق، دار  -

 .7332المؤمون، 

 .7332أبو الفتح، عثمان بن جنً، الخصائص، القاهرة، المكتبة العلمٌة،  -

أحمد بن إسماعٌل بن عثمان بن محمد الشافعً البخاري، صحٌح البخاري،  -

 .7331ار ابن كثٌر، دمشق، د

الزمخشري، محمود بن عمر، الطشاؾ عن حقائق التنزٌل وعٌون األقاوٌل فً  -

 .9003وجوه التؤوٌل، دمشق، دار المعرفة، 

الطبري، جامع البٌان عن تؤوٌل آي  القرآن، بٌروت، مإسسة الرسالة،  -

9072. 

 .9005القاضً، عبد الفتاح القاضً، البدور الزاهرة، دمشق، دار الفجر،  -


