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Abstract 

The Arabic language is the receptacle of the Noble Qur’an, which I was honored to have, and 

gained from its immortality and survival until the Day of Resurrection, unlike other 

languages.                                                                                                                               
   And whoever wants to interpret the Noble Qur’an must be familiar with the Arabic language 

and its sciences, especially the grammar of the Arabic language.  Because the meaning changes 

and varies according to the different syntax, and our study here is concerned with one of the 

branches of the Arabic language, which is grammar.  The problem of our study is: What is the 

effect of Arabic grammar on Quranic interpretation?  Does the difference in the parsing lead to a 

different interpretation?  Therefore, we adopted the descriptive analytical approach.  This study 

aims to: Clarify the relationship between grammar and interpretation, the extent of the need for 

grammatical expression in Qur’anic interpretation, and the effect of differences in Qur’anic 

grammar on meaning with applied examples.  The study concluded with a number of results, the 

most prominent of which are: that the rules help in the correct understanding of the meanings of 

the noble verses, and that different parsing leads to a difference in the meanings of the verses  

Keywords: Arabic grammar-Quranic exegesis-parsing-its effect - relationshi 

 

 امللخص

يامة على عكس بقية اللغات، القإنَّ اللغة العربّية وعاء القرآن الكرمي واليت َشرُفت به، واكتسبت منه اخللود والبقاء إىل يوم 
 (.9قال تعاىل: "إَّنَّ حنن نزّلنا الذكر وإَّنَّ له حلافظون" )سورة احلجر

فال بد من الشخص الذي يريد تفسري القرآن الكرمي أن يكون ملماً ابلعربية، وعلومها وخاصة النحو العريب؛ ألن املعىن 
ُز املعاين عن أبحد فروع  اللغة العربّية وهو النحو، فاإلعراب ميييتغري وخيتلف ابختالف اإلعراب، وختتُص دراستنا هنا 

بعضها، وبذلك  تتضح الصور اجلمالية لآلايت. ومشكلة دراستنا هي: ما أثر النحو العريب يف التفسري القرآين؟ وهل 
ذه الدراسة ه االختالف يف اإلعراب يؤدي إىل اختالف التفسري؟ ؛لذلك انتهجنا املنهج الوصفي التحليلي. وهتدف

إىل: توضيح العالقة بني علم النحو والتفسري، ومدى احلاجة إىل اإلعراب يف التفسري القرآين، وأثر االختالف يف اإلعراب 
عد على الفهم من النتائج أبرزها: إنَّ النحو يسا القرآين على املعىن مع أمثلة تطبيقيَّة. وقد َخُلصت الدراسة إىل مجلة  

 ايت الكرمية، وأنَّ اختالف اإلعراب يؤدي إىل اختالف املعىن الذي حتمله اآلايت الكرمية.الصحيح ملعاين اآل

 عالقة-أثره-اإلعراب -التفسري القرآين  -النَّحو العريب ة:الكلمات املفتاحي  
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 مقّدمة

يامة على عكس بقية اللغات، القإنَّ اللغة العربّية وعاء القرآن الكرمي واليت َشرُفت به، واكتسبت منه اخللود والبقاء إىل يوم 
 .(1)إَّن  حنن نّزلنا الذكر وإَّن  له حلافظون"قال تعاىل: "

فمن خالل اللغة العربّية نستطيُع  أن نتبنّي معاين اآلايت الكرميات، ونقُف على مقاصدها وأحكامها، فال بد من 
تغري وخيتلف وعلومها وخاصة النحو العريب؛ ألن املعىن يابلعربية ا الشخص الذي يريد تفسري القرآن الكرمي أن يكون ملم  

ط دراستنا هنا  أبحد فروع  اللغة العربّية وهو النحو، فعلم اإلعراب يف النحو العريب  يرتب ابختالف اإلعراب، وختتص  
ين عن بعضها، وبذلك  اُز املعبتفسري القرآن الكرمي ارتباطًا وثيقاً، فهو ُُيلي معاين اآلايت الكرمية؛ ألن اإلعراب ميي ّ 

أن يكون  ر عليهفاملفسّ  ا أبصول اإلعراب وقواعده.تتضح الصور اجلمالية لآلايت، وال يتذوقها القارئ ما مل يكن ملم  
كتاب هللا تعاىل على   آايت حىت يفهمَ  وأن يربط بني النحو واملعىن؛ ا ابلعربية وعلومها وأن يكون حميطًا مبعارفها،ملم  

ا هبا هي .لزللوحىت ال يقع يف اخلطأ وا صدها،ومقا حقيقتها،
ً
علم  ومن هذه العلوم اليت البد من املفسر أن يكون عامل

ة يمهيّ أله الربهان بيان قول اإلمام الزركشي يف كتاب يفاإلعراب؛ وذلك ألن املعىن خيتلف ويتغري بتغري احلركات اإلعرابية، و 
نظر العلم إذ يقول: "وعلى الناظر يف كتاب هللا، الكاشف عن أسراره، الر هلذا اإلعراب ابلنسبة للتفسري وحاجة املفسّ  

 يف هيئته: الكلمة وصيغتها 
  1 

، أو يف مبادئ الكالم أو يف جواب، إىل غري ذلك من تعريف أو ةمفعول أو ةأو خرباً، أو فاعل وحملها، ككوهنا مبتدأً 
 (.2) تنكري، أو مجع قلة أو كثرة، إىل غري ذلك"

 لنا من كالم اإلمام الزركشي أيمهية النحو واإلعراب يف التفسري، وارتباطه ابلقرآن الكرمي.فيتبنّي 
لم النحو ابلتفسري، عالقة عو  القرآن،شتمل على: أيمهية اللغة العربية يف فهم ي ً نظراي اً هذه الدراسة: جانب يف ناولوسنت

معىن اآلايت  على: االختالف يف إعراب القرآن وأثره يفاشتمل  اً تطبيقي اً ومدى احلاجة إىل اإلعراب يف التفسري، وجانب
 ، وخنتم دراستنا جبملة من النتائج والتوصيات.الكرمية

 .أمهية اللغة العربية يف فهم القرآن-1

 نستطيُع أن نتبنّي أيمهية اللغة العربية يف فهم القرآن وتفسريه من خالل النقاط اآلتية:

: تعد معرفة اللغة العربية من أهم األدوات لفهم القرآن الكرمي وتفسريه، إذ القرآن نزل ابللسان العريب، فال شك أنه ال يصح فهمه أولا 
 .-صلى هللا عليه وسلم-وتفسريه إال عن طريق ذات اللسان الذي نزل به الروح األمني على قلب النيب 

 ة.روا من تفسري كتاب هللا من غري علم ابلعربيفهم القرآن وتفسريه، وحذَّ ولقد أدرك العلماء أيمهية اللغة العربية يف 
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ويقول  (،3)يؤمن ابهلل واليوم اآلخر أن يتكلم يف كتاب هللا إذا مل يكن عاملا بلغات العرب" "ال حيل ألحد   :قال جماهد بن جرب 
ِإَّن  أَنَزلْنَاهُ "ول: ألن هللا تعاىل يق ؛هذا الطريق خاصة"القرآن نزل بلسان العرب على اجلملة، فطلب فهمه إمنا يكون من  :الشاطيب
 2 (.5) "بِِلَساٍن َعَريبٍّ مُِّبيٍ "وقال: ، (4) "قُ ْرآَّنا َعَربِيًّا

َلْ  قُ ْرآَّنا أَْعَجِميًّا ل َقالُوا لَْوَل ُفصِّ َولَْو َجَعْلنَاُه "وقال:  . (6) مُِّبٌي"لَِّساُن ال ِذي ي ُْلِحُدوَن إِلَْيِه أَْعَجِميٌّ َوَهَذا ِلَساٌن َعَريبٌّ "وقال: 
 (.7") آََيتُهُ أَأَْعَجِميٌّ َوَعَريبٌّ 

سان العرب مه، فمن جهة لإىل غري ذلك مما يدل على أنه عريب وبلسان العرب، ال أنه أعجمي وال بلسان العجم، فمن أراد تفه  
 (.8) فهم، وال سبيل إىل طلب فهمه من غري هذه اجلهة"يُ 

إنَّ من أسباب اخلطأ يف التفسري، ومن عوامل االحنراف يف فهم اآلايت القرآنية، ومن دواعي ظهور الفهومات الزائغة للنصوص  اثنياا:
الشرعية، الضعف يف اللسان العريب قراءًة، وكتابًة، وفهًما، وتطبيًقا، واجلهل بقواعده من التصريف، والنحو، واالشتقاق، واإلعراب، 

، والبيان، وغري ذلك من مصطلحات اللغة وأصوهلا، وطرأ هذا الضعف اللساين واجلهل اللغوي بسبب شيوع العجمة وانتشارها، واملعاين
لقرآن كالم يقول ابن عاشور: إّن ا ة يف اإلسالم، وقلة العلم أبصول اللغة ومدلوالهتا.وذيوع اللحن وظهوره، ودخول األمم الَعَجميّ 

 (.9ية طريقاّ لفهم معانيه، وبدون ذلك يقع الغلط، وسوء الفهم)عريّب فكانت قواعد العرب
اللغة العربية املطلوب تعلمها لفهم القرآن الكرمي وتفسريه: معرفة مقاصد العرب من كالمهم وأدب لغتهم، قال ابن عاشور: أّما  اثلثا:

مقاصد العرب من كالمهم و  ،العربية فاملراد منها معرفة علوم اللسان العريب، وهي: منت اللغة، والتصريف، والنحو، واملعاين، والبيان
 .(10)ستعمل واملهملوأدب لغتهم، وامل

3 

ال بد للمفسر من معرفة مصادر وجوانب أخرى يعتمد عليها يف تفسريه غري اللغة وحدها، كالسنة النبوية، وأسباب النزول،  :مالحظة
، والسياق القرآين، والقرائن اليت حفت ابخلطاب حال التنزيل، وغريها من املصادر اليت ال ميكن أخذها عن طريق توقصص اآلاي

اللغة، ولذلك ُخطّ َئ قول من أيمهل هذه املصادر واجلوانب، واعتمد على جمرد اللغة فحسب، إذ قد يكون املدلول اللغوي غري مراد يف 
(، فلو فّسرت الصالة ابملدلول اللغوي، لقلت: 11، كقوله تعاىل:" وال تصل  على أحد   منهم مات أبداً وال تقم على قربه" )اآلية

 ( .12عن الدعاء هلم، ولكن لو وقفَت على سياق اآلية لعلمَت أن املراد هبا صالة اجلنازة ) -لى هللا عليه وسلمص -هنُ َي الرسول
 مبعزل عن املعىن الشرعي الذي يقتضيه السياق. ذيتضح لنا من ذلك أن املعىن اللغوي ال يؤخ

كما يذكر ابن -(، فالقرآن13النحو واللغة ففرض على الكفاية")قال ابن حزم األندلسي موّضحاً أيمهية اللغة العربية والنحو:" وأمَّا 
 (.14نزل بلغتهم وعلى أساليب بالغتهم، فكانوا كلهم يفهمونه ويعلمون معانيه يف مفرداته وتراكيبه) -خلدون
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اللغة العربية فنها ملريد التفسري، ع أيمهية اللغة العربية للقرآن الكرمي، وأيمهيتها يف فهمه وتفسريه، وأهنا ال غىن من ذلك كله وهبذا يتبني لنا
، فينبغي تَعل   اللغة العربية، ومن ال معرفةَ  مهي وعاءُ اإلسالم، ومستودع الثقافة  لَهُ، وهي حمتوى ما ُكتَب على َمدى الزمن لفهم اإلسالم 

ة والتأليف فيها أن خدمة اللغة العربي -رمحهم هللا -لَه ابللغة، ال يتجاوز احلدود يف احلديث  عن الدين اإلسالمي، واعترب العلماء 
بحث ؛ لذلك تسابق  العلماء املسلمون من غري العرب يف الا عن محى القرآن الكرميدفاعً  خدمة للقرآن الكرمي، والدفاع عنها تعد  

 ويه، وابن جين، والباقالين وغريهم،كسيبوالتأليف يف اللغة العربية، فأصبح ما قّدموه للغة العربيّة يفوق ما قّدمه العلماء املسلمون العرب،  
هي أداة من أدوات تعلّم كتاب و وهي لغة اإلسالم واملسلمني، فاللغة العربية هي اللغة اليت اصطفاها هللا تعاىل، وأُنزَل هبا القرآن الكرمي، 

 هللا تعاىل، واملعرفةُ هبا هي ما تُساعَد على فهمه، وفهم آايت ه .
4 
 بعلم التفسري واإلعراب عالقة النحو-2

(. قال ابن جين: اإلعراب هو اإلابنة 15اإلعراب يف اللغة: اإلابنة واإلفصاح، وأعرب الرجل عن نفسه إذ بنّي وأوضح)
(. ويقول: د. فاضل صاحل السامرائي إّن األصل يف اإلعراب أن يكون لإلابنة عن املعاين؛ إذا  16عن املعاين ابأللفاظ)

(. وعرّفه علماء آخرون أبنّه: 17من اإلعراب احتملت معان  عدة، فإن أُعربت تعنّي معناها)كانت اجلملة خالية 
(. ويقول األزهري: اإلعراب والتعريب معنايمها 18اختالف آخر الكلمة ابختالف العوامل الداخلة عليها لفظاً وتقديراً )

 (. 19واحٌد وهو اإلابنُة)
فسريه،  من خالله اللغة، ومن دون فهم اللغة ال ميكن فهم القرآن أو ت العلم الذي تُفَهمُ إّن أيمهّية علم النحو أتيت من كونه 

 وقد غّلظ األئّمة على من حياول تفسري القرآن وهو غري عامل  ابللغة، فقد يُغرّيُ من ال علم له ابلّنحوكما مت ذكره سابقاً، 
يأيت ذلك يف األمثلة كما س املهالك وحتريف كتاب هللا تعاىل،  أو اللغة حركًة يف آية  من آايت القرآن الكرمي تؤدي به إىل

إنّه لو  بن حزم:اذهب أهل العلم إىل أّن النحو ابلنسبة لتفسري القرآن كالرأس ابلنسبة للجسد، وقال التوضيحّية، وقد 
 ،ونقل اإلمام (20)سقط علم النحو لسقط فهم القرآن

5 
ا ابلعربّية ُملم االسيوطي إمجاع األّمة على أنّه ال ُيوز 

ً
ولذلك   ؛اهب االشتغال بتفسري القرآن الكرمي ما مل يكن الرجل عامل

 )كان شرط العلم ابللغة العربّية شرطًا من الشروط اليت وضعها أئّمة التفسري ملن يريد االشتغال بتفسري كتاب هللا تعاىل
، ويعترب (22)املفسر أن يكون فارًسا يف علم اإلعراب"أنّه قال: "ُيب على  -رمحه هللا-، وقد نُق َل عن الزخمشرّي (21

وقد جاء يف ) أخبار النحويني (. 23علم النحو من مصادر التفسري على وفق ما وضعه الزركشي قي تعريفه للتفسري) 
تهم، نقد خالطت األعاجم وتغرّيت ألس البصريني(:أّن أاب األسود الدؤيل جاء إىل زايد البصرة فقال: إيّن أرى العرب

 أفتأذن يل أن أضع للعرب كالماً يعرفون أو يقّيمون به كالمهم؟
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قال: ال، قال: فجاء رجٌل إىل زايد فقال: أصلح هللا األمري، تويف أابَّن وترك بنوَّن، فقال زايد: تويف أابَّن وترك بنوَّن؟ ادُع 
 (.24يل أاب األسود، فقال: ضع للّناس الذي هنيتك أن تضع هلم)

(. 26(، فوضع الّنحو.)25مسع أعرابياً يقرأ" ال أيكله إال اخلاطئني" )-رضي هللا عنه-أللباء(: أّن علياً وجاء يف )نزهة ا
-لقد أدرك سلفنا الصاحل وعلماؤَّن األجالء أيمهية علم إعراب القرآن الكرمي فحث وا على إعرابه وتعل مه، فعن أيب هريرة

 6(.27:"أعربوا القرآن، والتمسوا غرائبه")-ليه وسلمصلى هللا ع-قال: قال رسول هللا  –رضي هللا عنه 

 (. 28قال:" ألن أعرب آيًة من القرآن أحب  إيّل من أن أحفظ آيًة") -رضي هللا عنه-وعن أيب بكر الصديق

ه( موّضًحا عالقة اإلعراب ابلتفسري وترابطهما: "إّن األمساء ملّا كانت تعتورها املعاين، فتكون 337ويقول الزجاجي)ت
اعلًة ومفعولًة، ومضافًة، ومضافًا إليها، ومل تكن يف صورها وأبنيتها أدلة على هذه املعاين بل كانت مشرتكة، ُجع لت ف

 (.29حركات اإلعراب فيها تُنيب عن هذه املعاين")

 بعلم التفسري واإلعراب ة توّضح عالقة النحوأمثلة توضيحيّ -3

جبّر  (30) ه": "أّن هللا بريٌء من املشركني ورسوليقرأ اآلية أّن أعرابي ا قدم املدينة فسمع قارئً  ورد يف نزهة األلباء: -1
يب: بريٌء من املشركني ومن رسوله كذلك حاشا هلل، فقال األعرا -تعاىل-كلمة "رسوله"، فيكون املعىن حينها أّن هللا 

استدعاه، فسأله بن اخلطّاب فاوله فأَّن أبرأ منه"، فسمعه عمر "أوقد برئ هللا من رسوله؟ إن يكن هللا تعاىل برئ من رس
يحة لآلية، فعندها القراءة الصح -رضي هللا عنه-إنّه مسع اآلية بقراءة اجلر، فوّضح له أمري املؤمنني  :عن قوله فقال له

أّن مُينع أن  -نهرضي هللا ع-عمر  من أمري املؤمنني قال األعرايّب: "وأَّن وهللا أبرأ ممن برئ هللا ورسوله منهم". وصدر أمرٌ 
 (.31وأمر أاب األسود بوضع النحو)  يُقر ئ القرآن من ال علم عنده ابللغة

َا وَ  هذانقَاُلوا إ ْن "يف سورة طه إذ يقول تعاىل:  -( 2) ْحر يمه  ُكم ب س  ْن أَْرض  رَان  يُر يَدان  َأن خُيْر َجاُكم مّ  يَْذَهَبا ب َطر يَقت ُكُم َلَساح 
 (. 32لى" )املث

 7فغري املطّلع على لغة العرب والعلوم الناظمة هلذه اللغة سيقول إّن يف اآلية خطأ والّصواب أن يُقال: إن هذين
حة ولكّنها جاءت أّن اآلية صحي وختريج ذلكلساحران على أّن "هذين" اسم إّن املنصوب، واملثىّن يُنَصب وُُيَر ابلياء، 

بن   بين احلارثكنانة و   :ينصبون وُيّرون ويرفعون املثىّن ابأللف، وهي قبائل مينّية مثلعلى لغة من لغات العرب الذين 
 .( 33) وخثعم وزبيد ومن وليهم من قبائل اليمن، وهذا ما يُعرُف بُلَغة الَقْصر كعب،

ُلوا ُوجُ اَي أَي  َها الَّذ يَن آَمُنوا إ َذا ُقْمُتْم إ ىَل "يف سورة املائدة إذ يقول تعاىل:  -( 3) وَهُكْم َوأَْيد َيُكْم إ ىَل اْلَمرَاف ق  الصَّاَلة  فَاْغس 
ُكْم َوأَْرُجَلُكْم إ ىَل اْلَكْعَبنْي   معطوفة  ظن ا منه أنّه (أَْرُجَلُكمْ )، فالذي ال علم له ابلنحو قد ُير  كلمة (34") َواْمَسُحوا ب ُرُءوس 
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ُكمْ )على  ا منصوبة ابلعطف على األيدي والوجوه، فهي بذلك أتخذ حكم الغسل ال اجملرورة، ولكّن الّصواب أهنّ  (ُرُءوس 
لى أي: جر كلمة أرجلكم، ولكّن مجهور املفّسرين رّدوا ع ،املسح، وقد حاول بعض املفّسرين أن ُيعل القراءة على اجلر

 .(35)  هذا القول مبا سبق تبيينه

ا أب  فاملفّسر ينبغي له أن يفهمَ 
ً
ملتأّخرين شعارهم، ويكون مطّلًعا على أقوال النحاة املتقّدمني واكالم العرب ويكون عامل

هم على فهم النص كوهنا تساعد  كبرية  ة   وها بعنايمن النحاة واملفسرين بظاهرة اإلعراب وقد خص   كثريٌ   قد اهتمَّ و  منهم،
غراض املتكلمني حىت ويوضح أ ،اينالقرآين، فقد قال الزركشي يف كتابه الربهان يف علوم القرآن: إن اإلعراب هو بيان املع

وكذلك ما للحركات اإلعرابية من أيمهيته يف بيان املعاين، وهو يؤكد دائماً النظر يف هيئة الكلمة وصيغتها  ،زوا املعاينمييّ 
 8.(36أو خرباً أو فاعاًل أو مفعواًل به") وحملها من اإلعراب ككوهنا مبتدأً 

دوا اء أكّ تساعد على بيان فهم مراد هللا، فاملعىن يتغري بتغري اإلعراب، فكثري من العلمفعلم النحو من العلوم املهمة اليت 
ن اللحن م علوم القرآن والراغب يف فهم معانيه، أن يكون على دراية ابإلعراب حىت يسلمَ  مه طالبُ أن أعظم ما يتعلَّ 

يسي يف كتابه قال مكي بن أيب طالب القفقد  ،حىت يكون مطلعًا على املعاين اليت ختتلف ابختالف احلركاتو فيه، 
خلطاب وتصح م افهَ اإلعراب تعرف أكثر املعاين وينجلي اإلشكال وتظهر الفوائد ويُ  ةالقرآن: "مبعرفمشكل إعراب 

وقد بنّي ابن فارس أيمهية وقيمة اإلعراب يف إظهار املعىن فقال: فأّما اإلعراب فبه متيّ ُز املعاين، (،37) حقيقة املراد"
ويوقُف على أغراض املتكلمني، فلو قال قائٌل: "ما أحسن زيد" غري معرب، أو:" ضرب عمرو زيد" غري معرب، مل 

الذي  أابن ابحلركات اإلعرابية املعىن يوقف على مراده، فلو قال: ما أحسَن زيداً، أو: ما أحسَن زيٌد، أو ما أحسُن زيد ،
الثالثة جب من حسن زيد، والثانية حتمل معىن أن زيداً مل حيسن يف عمله، و قصده وأراده ، فاجلملة األوىل حتمل معىن التع

( فلوال اإلعراب ملا متّيزت هذه املعاين عن بعضها. من ذلك كّله 38حتمل معىن االستفهام عن شيء  حسن  يف زيد)
رب الوسيلة األوىل عتَ تُ  لعربّيةا لغةفاليتضح لنا  أيمهية النحو يف التفسري وبيان مقاصد اآلايت، وإبراز املعاين اليت حتملها، 

للخطاب القرآين، وهي بيان ما أراده هللا تعاىل يف كتابه، فالقرآن الكرمي خيتلف عن الشعر والنثر وكالم البشر، فالتعامل 
-عز وجل-، فهو معجز يف نظمه ليس كمثله شيء، ففيه معان  يعرفها البشر ومعان  أخرى ال يعلمها إال هللا معه خمتلف

 9.الكمال والرقي ة، فقد بلغ القرآن من الفصاحة والبالغة ذرو مثل احلروف يف بداية بعض السور

 يف معىن اآلَيت. الختالف يف إعراب القرآن الكرمي أثر-4  

 ابختالفف ، فاللغة تعتمد على احلركات اإلعرابية؛ ألن املعىن يتغري وخيتلٌة هلاماتإللغة و  إن ترك اإلعراب للتفسري هدمٌ 
هم، يف اإلعراب آلايت القران الكرمي، يؤدي إىل تعدد املعاين النامجة عن اختالف . فاالختالفاإلعراب، فال بد من اعتباره

" فقد نشأت دراسة : وابلتايل قد تتعدد األحكام تبعاً لذلك، فقد قال متام حسان يف كتابه اللغة العربية معناها ومبناها
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، وعلى الرغم من وها اللحنكان خيشى منها على اللغة وعلى القرآن وهي اليت مسّ ة  اهر اللغة العربية الفصحى عالجاً لظ
ال تشري إال إىل اخلطأ يف ضبط أواخر الكلمات بعدم إعطائها العالمة اإلعرابية  املذكورةإن تسمية هذه الظاهرة 

 ولقد أرجع عبد اخلالق عضيمة االختالف يف اإلعراب إىل سببني : .(39)املالئمة"

 أسلوب القرآن املعجز، فال أحد يستطيع اإلحاطة جبميع مراميه ومقاصده.-1

 (.  40إّن النحويني ال يعرفون احَلْجر على اآلراء وال تقديس آراء اآلخرين)-2

 (. 41اللوح سبباً اثلثاً وهو: صالحية القرآن الكرمي لكل العصور واألجيال) موقد أضاف الدكتور عبد السال

ُيب على املعرب أن يفهَم معىن ما يريد أن يعربه، مفرداً كان أو مركباً، قبل اإلعراب، فإنّه فرع املعىن قال الزركشي: 
 10(. فيتضح لنا من ذلك ضرورة معرفة املعىن قبل اإلعراب؛ للوصول إىل اإلعراب الصحيح. ولقد 42)

 (.43عرف النحاُة العرب للعالمة أيمهيتها يف حتديد املعىن النحوي)

آن الكرمي مما اختلف النحويون كثرياً يف إعراب آايت القر  حيث ؛الداللية والنحوية وم العالمة اإلعرابية ابلوظيفةفقد تق
 اآلتية: تطبيقيةالمثلة األ وسنوّضح ذلك من خالل ى إىل تعدد املعاين،أدَّ 

ِذِه  ﴿:قال تعاىل -1 َوقُْلنَا يَا آدَُم اْسُكْن أَْنَت َوَزْوُجَك اْلَجنَّةَ َوُكََل ِمْنَها َرَغدًا َحْيُث ِشئْتَُما َوََل تَْقَربَا َهَٰ

 (44)  ﴾الشََّجَرةَ فَتَُكونَا ِمَن الظَّاِلِمينَ 

 (.45)الثاين: حال منصوب  ،املوضع: رغداً فيه قوالن: األّول: نعت منصوب للمفعول املطلق احملذوف

األول: ُكال أكاًل رغداً، فحذف املصدر وهو املفعول املطلق لداللة سياق الكالم عليه، والرغد: هو  معاين اإلعراب:
 (.47) الثاين: ُكال طيبني ُمهنَّأْين (،46) الرزق اهلينء الواسع الذي ال عناء فيه وال تقتري

لَمِ ﴿ :  اىلقال تع      2 -  َن َعَلى اۡلعَٰ َل ِعۡمرَٰ ِهۡيَم َواَٰ َل اِۡبرَٰ اَٰ دََم َونُۡوًحا وَّ ى اَٰ
َ اۡصَطفَٰٰۤ يَّةًًۢ 33﴿ ۡيَن  اِنَّ ّٰللاه ﴾ ذُر ِ

ُ َسِمۡيٌع َعِلۡيمٌ بَۡعُضَها ِمۡنًۢ َبۡعض               (48)  ؕ  ؕ  َوّٰللاه

   11 

 (.49) على البدل ، الثاين:حال األّول: موضع االختالف: ذريًّة منصوب على وجهني:

 معاين اإلعراب:

 (. 50بعض)أي ذرية بعضها ولد  بعض،املعىن األّول: إّن هللا اصطفاهم حال كوهنم بعضهم من 
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 (.51النسب)من بعض يف  متشعبة البعضأو يكون اصطفاهم حال كوهنم ذريًة متسلسلة 
وقد  ية.ذكرهم يف اآلفالذرية هم هؤالء الذين ورد  واحدة،املعىن الثاين: إنَّ آدم ونوحًا وآل إبراهيم وآل عمران ذرية ٌ 

احلال. بعضهم من بعض( مبعىن متشاهبني يف الدين و  )ذريةً وذلك ألنّه فّسر  احلال؛رّجح ابن عطية نصب ذرية على 
 (،  وأرى هذا التوجيه أصوب؛ ألن السياق يوحي ابحلالّية أكثر من غريها.52)

12 

 

 اخلامتة

 رام أمَّا بعدعلى النيّب العريب الكرمي وعلى آله وصحبه الك احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات، والصالة والسالم  
لنا من خالل هذه الورقة أيمهية اللغة العربية يف فهم القرآن الكرمي ومعرفة مقاصده ومعانيه، خاصة علم  فقد تبنيَّ   

 مي أسراراً وروائع ابهرةً ر اإلعراب، فال غىن عن اللغة العربية ملن أراد تفسري القرآن الكرمي ونؤكد هنا إنَّ يف القرآن الك
نا بشكل من معني هذا القرآن العظيم، فقد حتدث يف ألفاظه وتراكيبه، فحرٌي بنا مجيعاً الوقوف أمامها وأن ننهلَ 

 موجز عن أيمهية اللغة العربية يف فهم القرآن الكرمي
ئج اليت توصلنا سنورد النتاوعالقة النحو بعلم التفسري، وأثر االختالف يف إعراب القرآن الكرمي، مع التطبيق و   

 إليها، والتوصيات. 
 فأبرز النتائج:  
وجود عالقة وثيقة بني اإلعراب واملعىن الداليل، وأن كاًل منهما يؤثر يف اآلخر، فالعرب خافت من اللحن  -1  

لعالقة احني أّدى إىل فساد يف املعىن، وحرصت على اإلعراب؛ ألنّه يعمل على إبراز املعىن، ومن مظاهر هذه 
أتليف بعض اللغويني والنحاة لكتب اإلعراب واملعاين، كإعراب القرآن للنحاس ومعاين القرآن للنحاس، ومشكل 

 إعراب القرآن للعكربي وغري ذلك
إنَّ لإلعراب دوراً مهماً يف توجيه العديد من اآلايت الكرمية والوقوف على أغراضها ومعانيها، كما يف قوله -2  

 شى هللَا من عباده العلماُء"تعاىل:" إمّنا خي
فاملراد هو حصر اخلوف من هللا تعاىل يف العلماء ال العكس، فاملعىن يفرض رفع العلماء فاعال، ونصب لفظ   

 مفعوالً به.للتعظيم  اجلاللة )هللا( 
 إنَّ احتمال الكلمة الواحدة أو اآلية الواحدة ألكثر من إعراب ميثل الوجه اإلعجازي اللغوي لكتاب هللا-3  

 تعاىل.
 التوصيات: رزومن أب  
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 ابللغة العربية وعلومها خاصة علم اإلعراب. أوصي كل من عزم على تفسري كتاب هللا تعاىل أن يلمّ  -1  
 اأوصي القائمني على خدمة القرآن الكرمي واللغة العربية يف اجلامعات العربية واإلسالمية ابستحداث منهجً  -2  

 والتفسري.يُعىن ابلدمج بني اإلعراب 
سات عليم يف اجلامعات واملؤسم والتّ علّ ة التّ غلجبعل  اإلسالمية  ُصنَّاع القرار، واحلكومات أوصي كذلك -3  

 ا.فاحلضارة األندلسية اإلسالمية كانت لغتها العربية يف كافة جماالهت ؛العلمية يف هذه الدول هي اللغة العربية
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al-Andalusi.  Investigation: Dr.  Ihssan Abbas, The Arab Foundation for Studies and Publishing, 

Beirut, ṭ.2,1987m. 

 14- Abu Mansour Muhammad bin Ahmad Al-Azhari (t 370 h).  Language refinement.  Edited by: 

Muhammad Ali Al-Najjar, (The Egyptian House for Authorship and Translation, d.ṭ , d.t). 

 15- Al-Anbari, Abu Al-Barakat Abdul Rahman bin Muhammad bin Abi Al-Wafa (t 577 h -1181 

m).  Alabaa picnic in the literati layers ṭ.3 , Investigation: Dr.  Ibrahim Al-Samarrai, Al-Manara 

Library - Jordan, 1985 m. 

16- Al-Jarjani, Abu al-Hasan Ali bin Muhammad bin Ali al-Husayni al-Hanafi (t 816 h), 

definitions ṭ .1.  Publications of Muhammad Ali Baydoun for the publication of the Sunnah and 

the Community Books, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyya, Beirut-Lebanon, 2000 m. 

 17- Hassan, Tamam, the Arabic language, its meaning and its structure, (The General Egyptian 

Book Authority, ṭ.2, 1979m). 

 18- Hassan, Abbas (t 1979).  Adequate grammar, with its linking to high-quality methods and a 

renewed linguistic life, ṭ.4,  Dar Al Maaref - Egypt, d.t. 

 19- Khudair, Dr.  Mohamed Ahmed.  Expression and meaning in the Noble Qur’an, d. ṭ,  The 

Anglo-Egyptian Library, Cairo, 2001m. 

 20- Al-Zajaj, Abu Ishaq Ibrahim bin Muhammad bin Al-Sirri (t310 h), The Meanings of the 

Qur’an and its Arabic, ṭ.1, edited by: Dr. Abdul-Jalil Abdo Shalabi, The Scholar of the Book, 

Beirut-Lebanon, 1988 m. 

  21- Al-Zajaji, Abu al-Qasim Abd al-Rahman bin Ishaq (t 340 h), The Explanation of the 

Illuminations of Syntax, d ṭ , edited by: Dr. Mazen Al-Mubarak, Dar Al-Nafaes, Beirut, 1973 m. 

 22- Al-Zarkashi, Imam Badr al-Din Muhammad bin Abdullah (t794 h).  Evidence in the Sciences 

of the Qur’an, d. ṭ , edited by: Muhammad Abu al-Fadl Ibrahim, Dar al-Turath Library - Cairo, d.t. 

 23- Al-Zamakhshari, Abu al-Qasim Jarallah Mahmoud bin Omar al-Khwarizmi (t538 h). 

Discovery of the facts of revelation and the eyes of gossip in the faces of interpretation, Dar al-

Maarifa Beirut, Lebanon.  He took care of him and commented on it: Khalil Mamoun Shiha, 

ṭ.3,1430 h / 2009 m. 

24- Ibn Manzur, Imam Jamal al-Din Abu al-Fadl Muhammad ibn Makram al-Ansari, the African-

Egyptian (t711 h-1311 m).  Lisan Al Arab, ṭ ,1.  Investigation and Commentary: Amer Ahmad 
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Haidar, Publications of Muhammad Ali Baydoun, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyya, Beirut, Lebanon, 

2002m. 

25- Al-Samarrai, Dr.  Fadel Saleh, the meanings of grammar, ṭ. 2.   Al-Atak Company for Printing, 

Publishing and Distribution - Cairo, 2003 m. 

 26- Al-Samin, Shihab Al-Din Ahmed Bin Yusef Bin Abdul-Daem Al-Halabi (t 756 h).  Durr 

preserved in the science of the hidden book, ṭ .1.  Investigated by: Ahmad Muhammad Al-Kharrat, 

Dar Al-Qalam, Damascus, Syria, 1986 m. 

 27- Al-Serafi, Abu Saeed Al-Hassan bin Abdullah Al-Marzaban (t 368 h). News of the Basrien 

Grammarians, ṭ.1.  Edited by: Muhammad Ibrahim Al-Banna, Dar Al-I'tissam, Cairo, 1985m 

 28- Al-Suyuti, Al-Hafiz Jalal Al-Din Abd Al-Rahman (t911-1505 m) . Proficiency in the Sciences 

of the Qur’an, d. ṭ,  Edited by: Ahmed Bin Ali, Cairo: Dar Al Hadith, 2004m. 

 29- Al-Shawkani, Sheikh Al-Imam Al-Sayyid Rukn Al-Din Jamal Al-Islam Abu Muhammad bin 

Muhammad Abu Al-Hassan Al-Khawrani (t 1250 h-1834 m).  Rules and benefits in the science of 

parsing, d. ṭ , investigation and study: d.  Abdullah bin Hamad Al-Khatran,Dar al-Maarifa 

Aljamieia, Alexandria,1993 m. 

 30- Al-Tabari, Imam Muhammad bin Jarir bin Yazid (t 310 h).  Jami al-Bayan on the interpretation 

of the verse of the Qur’an, ṭ. 1.  Dar Al-Fikr for Printing, Publishing and Distribution, Beirut, 

Lebanon, 2001 m. 

 31- Altayar, Dr.  Musaed bin Suleiman bin Nasser.  Linguistic interpretation of the Holy Qur’an, 

d. ṭ, Dar  Ibn Al-Jawzi for Publishing and Distribution, Kingdom of Saudi Arabia, Riyadh, 1422 

h. 

 32- Adimah, Muhammad bin Abdul Khaleq bin Ali (t1404 h – 1984m).  Studies of the style of 

the Noble Qur’an d. ṭ , Dar Al Hadith - Cairo, d.t . 

 33- Al-Qaisi, Abu Muhammad Makki bin Abi Talib (t 437 h).  Book of the problem of the 

translation of the Noble Qur’an, ṭ. 2, edited by: Yassin Muhammad Al-Sawas, Dar Al-Ma'mun 

Heritage, Damascus, Syria, d.t .  

 34- Al-Nahas, Abu Jaafar Ahmad bin Muhammad bin Ismail bin Yunis al-Muradi (t 338 h-950 

m).  Translation of the Qur’an, ṭ. 3.  Investigation: Dr.  Zuhair Ghazi Zahid, Book World, Arab 

Renaissance Library, 1988 m.  

 35- An-Nasfi, Imam Abdullah bin Ahmed (t 710 h-1310 m). Perceptions of revelation and the 

truths of interpretation (Tafsir al-Nasfi). ṭ .1, edited by: Sheikh Marawan Muhammad al-Shaar.  

Dar Al Nafaes, 1996m. 

 - Attia, Hadeel Muhammad.  The Effect of Different Expressions on the Interpretation of the 

Qur’an (An Applied Study in Surat Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al emran and Alnisa), (Master Thesis 

presented at the Islamic University of Gaza, College of Fundamentals of Religion, Department of 

Interpretation and Quranic Sciences,2009 m) .  

“Grammar, exegesis and reading of the Qur’an”, www.alukah.net, accessed on 05/13-2021m. 
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\Footnote: 
Surat Al-hijr alayah 9 1. 

 2.  Imam Badr Al-Din Muhammad bin Abdullah Al-Zarkashi (t .794 h.).  Evidence in the Sciences of the Qur’an, edited by: 

Muhammad Abu Al-Fadl Ibrahim, (Dar Al-Turath Library, Cairo, d. ṭ , d. t), ( j 1, ṣ. 302). 

3. Al-Hafiz Jalal al-Din Abd al-Rahman al-Suyuti (t. 911 h-1505 m), Perfection in the Sciences of the Qur’an, edited by: Ahmed bin 

Ali Cairo, (Dar al-Hadith, d ṭ., 2004 m),  ( j 4, ṣ. 213)  . 

2h alaya  Surat Yusuf,.4  

195h alaya Shuara -Surat Ash  5. 

103 alayah  Nahl-Surat An . 6  

h  44alaya  ussilat,Surat F.7 

8. Abu Ishaq Ibrahim bin Musa Al-Shatibi (t790 h), approvals, investigation and comment: Mashhour bin Hassan Al Salman, (Dar 

Ibn Affan, d ṭ., d .t), ( j 2, ṣ. 102) . 

 9. Imam Sheikh Muhammad Al-Taher Ibn Ashur (t.1394 h-1973m).  Interpretation of Liberation and Enlightenment, (Tunisian 

Publishing and Distribution House, Tunis, d ṭ , 1984 m), ( j 1, ṣ. 18). 

10. yunẓr: the same source  ( j 1, ṣ. 18)  

 

 alayah 84 Surat At-Tawbah,. 11 

 12. yunẓr : Dr.  Musaed bin Suleiman bin Nasser Al-Tayyar, Linguistic Interpretation of the Holy Qur’an, (Ibn Al-Jawzi House for 

Publishing and Distribution, Kingdom of Saudi Arabia, Riyadh, d ṭ , 1422 h), (p.50 and p.52) . 

 13. Abu Muhammad Ali bin Ahmed bin Saeed bin Hazm Al-Andalusi ( t 456 h). Risalah Ibn Hazm Al-Andalusi.  Investigation: Dr.  

Ihssan Abbas, (The Arab Foundation for Studies and Publishing, Beirut, ṭ . 2,1987 m) , ( j 3, ṣ. 162). 

 14. yunẓr: Abd al-Rahman bin Muhammad Ibn Khaldun (d.808 AH).  Introduction.  Edited by Hajar Assi, (Al-Hilal House and 

Library Beirut, d ṭ , (1983, ṣ. 279 )) 

15. yunẓr: Abu Al Hussein Ahmad Bin Faris Bin Zakaria (d. 395 AH).  Dictionary of Standards in Language, edited by: Shihab Al-

Din Abu Omar, (Dar Al-Fikr, Beirut, ṭ. 2,1998 m), ṣ. 766 (.madat araba) 

  16. yunẓr: Abu Al-Fath Othman Ibn Jani, Al-Nahawi Al-Mawsili (t. 392 h).  Properties.  Edited by: Muhammad Ali Al-Najjar, (Dar 

Al-Hoda, Beirut, Lebanon, d ṭ ., d .t),  ( j 1, ṣ. 35). 

17. yunẓr: Dr.  Fadel Saleh Al-Samarrai, The Meanings of Grammar, (Al-Atak Company for Printing, Publishing and Distribution - 

Cairo, ṭ. 2, 2003 m), ( j 1, ṣ. 3). 

18. yunẓr: Sheikh Al-Imam Al-Ajam Al-Sayyid Rukn Al-Din Jamal Al-Islam Abu Muhammad Bin Muhammad Abu Al-Hassan 

Al-Shawkani Al-Khawrani (t. 1250 h-1834 m), rules and benefits in the science of parsing, investigation and study: Dr.  Abdullah bin 

Hamad al-Khathran, (Dar al-Maarifa Aljamieia, Alexandria, d. ṭ., 1993 m), ṣ. 43, and Abu al-Hasan Ali bin Muhammad bin Ali 

al-Jarjani al-Husayni al-Hanafi (t.816 h) Definitions, Muhammad Ali Baydoun’s publications for publishing books of the Sunnah and 

the community, (Dar al-Kutub)  Scientific, Beirut-Lebanon, ṭ.1, 2000 m). ṣ . 35, and Abbas Hassan (t . 1979 m.), adequate grammar 

with its connection to the high styles and the renewed linguistic life, (Dar Al Maaref – Egypt. ṭ .4, d.t),    ( j 1, ṣ. 74)). 

  19. yunẓr: the scholar Jamal al-Din Abu al-Fadl Muhammad ibn Makram Ibn Manzur al-Ansari, the African-Egyptian (t.711 h-1311 

m).  Lisan al-Arab, investigation and comment: Amer Ahmad Haidar, publications of Muhammad Ali Baydoun, (Dar Al-Kutub Al-

Ilmiyya, Beirut, Lebanon, 1st Edition, 2002 m),  ( j 1, ṣ. 687).  , and Abu Mansour Muhammad bin Ahmad Al-Azhari (370 h). Refining 

the language.  Edited by: Muhammad Ali Al-Najjar, Dar Al-Masrya for Authorship and Translation ,d. ṭ ,d.t  ( j 2, ṣ. 362). 

    ( j 3, ṣ. 162)  .yunẓr: The Risals of Ibn Hazm Al-Andalusi, 20.  
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   ( j 1, ṣ. 396) yunẓr: Al-Itqan, Al-Suyuti, ( j 6, ṣ. 2293) , and Al-Burhan,  21. 

“  22. Grammar, Interpretation and Reading of the Qur’an”, www.alukah.net, accessed May 13-2021m. 

 ( j 1, ṣ.13)  yunẓr: Al-Burhan,.23 

24. yunẓr: Abu Saeed Al-Hassan bin Abdullah Al-Marzaban Al-Serafi Al-Grammar (t. 368 h), Al-Basriin Grammar News.  Edited 

by: Muhammad Ibrahim Al-Banna, (Dar Al-I'tissam, Cairo . ṭ.1,1985 m), ṣ. 35-36 

 25. Alswab qawlihi  taala:" Laa yakilu illa alkhatiuwn" Al-Haqqah / 37 

26. yunẓr: Abu Al-Barakat Abd al-Rahman bin Muhammad bin Abi al-Wafa al-Anbari (t. 577 h-1181 m).  Alba picnic in the literati 

layers.  Investigation: Dr.  Ibrahim Al-Samarrai, (Al-Manara Library - Jordan, ṭ. 3,1985 m).  ṣ. 19 

27. It was provided by Ibn Abi Shaybah, The Book of Compilation in Hadiths and Al-Athar (15/431)  . (30532).h 

 28. Collected by Abu Ubaid Al-Qasim, The Virtues of the Qur’an, ṣ. 348, and see: Al-Suyuti, Al-Itqan (6 / 2271).  

 29. Abu Al-Qasim Abd al-Rahman bin Ishaq Al-Zajaji (t. 340 h), The Explanation of the Illuminations of Grammar, edited by Dr. 

Mazen Al-Mubarak, (Dar Al-Nafaes, Beirut, d. ṭ . 1973 m) , ṣ. 69-70 

3  alayah   Surat At-Tawbah, 30. 

 )31( yunẓr: Nuzhat Al-Alba ', Al-Anbari, ṣ. 19-20 31.  

alayah 63 .  Surat Taha, 32 

33. yunẓr: Imam Muhammad bin Jarir bin Yazid al-Tabari (t. 310 h), Jami al-Bayan on the interpretation of the verse of the Qur’an, 

(Dar al-Fikr for Printing, Publishing and Distribution, Beirut, Lebanon, d. ṭ , 2001 m).  j 16, ṣ. 136-137, and Ibn Ali bin Yaish al-

Nahawi (t.643 h), Sharh al-Mufassal, Mouniriya Printing Department, Egypt, d ṭ., d.t, (j .3, ṣ. 128 and 129), and Muhammad ibn Yusuf, 

known as Abu Hayyan al-Andalusi (t 745 h)  Tafsir al-Bahr al-Muhit, edited by: Sheikh Adel Ahmad Abd al-Muawwad and Sheikh 

Ali Muhammad Muawad, Dar al-Kutub al-Ulmiyyah, Beirut, Lebanon ṭ,. 1, 1993 m (j. 6, ṣ. 238). 

  alayah 6  Surat Al-Ma ìdah,. 34 

yunẓr: Al-Tabari: Jamì  al-Bayan (j. 6, ṣ. 81-84).35 

:yunẓr:  Al-Burhan, Al-Zarkashi, (ṣ. 305).36 

37. Abu Muhammad Makki bin Abi Talib al-Qaisi (t. 437 h).  Book of the problem of the translation of the Noble Qur’an, edited by: 

Yassin Muhammad Al-Sawas, (Dar Al-Mamoun Heritage, Damascus-Syria, ṭ, 2, d.t), ṣ. 54. 

38. yunẓr : Abu Al-Hussein Ahmad bin Faris bin Zakaria Al-Qazwini Al-Razi (t. 395 h).  Al-Sahbi in the jurisprudence of the language 

and Sunan of the Arabs in her speech.  Edited by: Mustafa Al-Shuwaimi, (Institution: A. Badran for Printing and Publishing, Beirut, 

Lebanon, d.ṭ, 1963 m).  ṣ. 190. 

 39. Dr. Tamam Hassan, The Arabic Language, Its Meaning and Its Structure, (The General Egyptian Book Authority, ṭ. 2, 1979 m), 

ṣ. 11 

   40. yunẓr : Muhammad bin Abd al-Khaliq bin Ali Adima (t.1404 h - 1984 m), Studies of the style of the Noble Qur’an (Dar al-

Hadith - Cairo, d. ṭ , d.t).  Section One, (ṣ. 13-14) 

 41 yunẓr: Hadeel Muhammad Attiyah.  The Effect of Different Expressions on the Interpretation of the Qur’an (An Applied Study 

in Surat Al-Fatihah, Al-Baqarah, the Family of Imran and Women), (Master Thesis presented at the Islamic University of Gaza, 

College of Fundamentals of Religion, Department of Interpretation and Qur’an Sciences, 2009 m).  ṣ. 22. 

( yunẓr: Al-Burhan, Al-Zarkashi, (j 1, ṣ. 302.42 

  43. yunẓr: Dr.  Muhammad Ahmad Khudair, Expression and Meaning in the Noble Qur’an, (The Anglo-Egyptian Library, Cairo, 

d. ṭ , 2001 m), ṣ. 11. 

44  Surat Al-Baqarah, alayah 35   
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 45. yunẓr : Abu Jaafar Ahmad bin Muhammad bin Ismail bin Yunus al-Nahas al-Muradi (t. 338 h-950 m), Arabic translation of the 

Qur’an, edited by: Dr.  Zuhair Ghazi Zahid, (The World of Books, The Arab Renaissance Library, ṭ. 3. 1988 m), (j 1, ṣ. 213) 

 Shihab al-Din Ahmad bin Yusuf bin Abd al-Daim al-Samin al-Halabi al-Nahawi (t 756 h), edited by al-Durr in the science of the 

hidden book, edited by: Ahmad Muhammad al-Kharrat, (Dar al-Qalam, Damascus, Syria, 1st ed.  The Qur'an, Makki bin Abi Talib, 

(j 1, ṣ. 38.) 

 46. yunẓr: Jami  ̀al-Bayan, on the interpretation of the ayat of the Qur’an, al-Tabari (ṭ. 1, ṣ. 301), and the interpretation of al-Tahrir 

and al-Tanweer, Ibn Ashur, (ṭ. 1, ṣ. 432). 

 Al-Durr Al-Mawsoon fi Al-Kitab Al-Makun, Al-Samin Al-Halabi (j. 1, ṣ. 281) 47. 

48 Surat Al Imran, alayah 33-34 . 

 49. yunẓr: The Qur’an Arabic for Copper, (j. 1, ṣ. 369), the preserved pearl in the science of the hidden book, al-Fatim al-Halabi, (ṭ. 

3, ṣ. 128), and the problem of translating the Qur’an, Makki bin Abi Talib, (j. 1, ṣ. 135), and Abu Ishaq Ibrahim bin  Muhammad Ibn 

Al-Sirri Al-Zajaj (t. 310 h). The meanings of the Qur’an and its translation, edited by: Dr. Abdul-Jalil Abdo Shalabi, (The World of 

the Book, Beirut-Lebanon, ṭ . 1 ,1988 m), (j. 1, ṣ. 399), and Abu Al-Qasim Jar Allah Mahmoud bin Omar Al-Zamakhshari Al-

Khwarizmi,  Disclosure of the facts of revelation and the eyes of gossip in the faces of interpretation (t.538 h), cared for and commented 

on by: Khalil Mamoun Shiha, (Dar al-Maarifa Beirut, Lebanon, ṭ. 3,1430 h / 2009 m), ṣ. 169. 

yunẓr: Al-Jami 'Ahkam Al-Qur’an, Al-Qurtubi, (j. 4, ṣ. 50) .50 

 51. yunẓr: Imam Abdullah bin Ahmed Al-Nassfi (t. 710 h-1310 m). Perceptions of revelation and the facts of interpretation (Tafsir 

al-Nasfi).  ṭ. 1, edited by: Sheikh Marawan Muhammad al-Sha'ar (Dar Al-Nafaes, 1996).  (j .1, ṣ. 233), 

   And Judge Abu Al-Saud Muhammad bin Muhammad bin Mustafa Al-Emadi Al-Hanafi (t. 982 h), Guiding a sound mind to the 

merits of the Noble Book, (Interpretation of Abi Al-Saud), (Research and Studies Library, Dar Al-Fikr for Printing, Publishing and 

Distribution, Beirut, Lebanon, ṭ . 1 ,2001 m), ( j 2, ṣ. 46). 

52.   yunẓr: Judge Abu Muhammad Abd al-Haq bin Ghaleb bin Atiyah al-Andalusi (t.542 h).  Brief Editor on the interpretation of the 

dear book, edited by: The Scientific Council of Fez.  (d. ṭ , 1975 m), (j 3, ṣ. 61). 
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