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 املقدمة

 الى يوم الدين   ومن تبعهم بإحسان وعلى اله وصحبه ، والصالة والسالم على نبينا محمد خاتم األنبياء والمرسلين ، الحمد هلل رب العالمين
وهي ظاهرة اإلعراب ، هذه الظاهرة التي   فإن الدارس للغة العربية يجد أن فيها ظاهرة قد امتازت بها عن غيرها من اللغات  أالأما بعد      

فحسب  من شأنها تغيير المعنى من الفاعلية إلى المفعولية إلى الحالية... ونحوها من حاالت اإلعراب التي ُتغير المعنى بتغيُّرها ، ليس هذا  
في كالم هللا عز وجل الذي نزل بكالمهم  بل نجد أن الكلمة الواحدة في سياق معين لها أكثر من وجه إعرابي  وهذا شائع في كالم العرب  و 

 ( عظيمة )رحمه هللا ( الى أمرين : 1ومرجع ذلك فيما يراه الشيخ محمد عبدالخالق ) 
 األول : إن اسلوب القرآن معجز بحيث ال يستطيع أحد أن يحيط بكل مقاصده فاحتمل كثيرا من المعاني وكثيرًا من الوجوه . 

 نفسهم بحرية الرأي وانطالق الفكر فال يعرفون الِجحَر على اآلراء وال تقديس لرأي فرد مهما علت منزلته .الثاني : ان النحويين يحتفظون أل 
ا كان اإلعراب فرع المعنى فالمعنى هو االساس الذي عليه في أيِة دراسة لغوية فيفترض في أي إجراء لغوي أن يهدف الى فهم المعنى لم  و    

ل لغوي واإلعراب كاشف لهذا المعنى ثم يكون المعنى هاديا الى اعرابه فيصبح اإلعراب عالمة على المعنى وكشفه إذ إنه األصل في أي اتصا
وكاشفا له .   ومن هنا تتضح أهمية المعنى في البحث النحوي فهو األصل الذي يعتمد عليه في البحث وال غناء عنه في اإلعراب فاإلعراب 

البدل خاصة    وفي  لقرآن الكريم ,في أوجه اإلعراب ل  ولهذا أردُت أن يكون موضوع بحثي خالف النحاة   فرع المعنى والمعنى ال يتضح إال به .  
اءاته , رغبة في إظهار أثر اختالف اإلعراب في المعنى في آيات القرآن الكريم , وهدفًا الحتكام الدارس النحوي الى اسلوب القرآن الكريم وقر 

   ه في   ا ,عرضنا   تمهيدقسمين عرضنا في القسم االول منهما  البحث أن يقع في    طبيعةاقتضـت  وقد  .في كل ما يعرض له من قوانين النحو  
القسم الثاني وتناولنا فيه نماذج من الشواهد القرآنية التي كان للمعنى اثر في  الفاظ البحث لغة واصطالحًا , وعالقة المعنى باإلعراب و , ثم  

                                                                     م اعقبنا تلك المسائل بخاتمة اشتملت على خالصة البحث ونتائجه .ترجيح االعراب على وجه البدل فيها ،ث
 Research Summary 
 Praise be to God, Lord of the worlds, and may peace and blessings be upon our Prophet Muhammad, his 
family and companions, and many peace be upon him until the Day of Judgment ... As for the following: 
This is a study entitled (The Impact of Meaning in Directing the Parsing. of the Alternative According to Abu 
Hayyan Al-Andalusi in the Tafseer Albahr Almuheet) that I submitted to obtain a master's degree in the Arabic 
language, specializing (Grammar). This research shows the importance of meaning in grammatical research, 
as it is the basis upon which the search depends and is indispensable for parsing. Expression is a branch of 
the meaning and has signs indicating it, so the meaning is often advised because there are other clues that 
clarify the meaning without the need for parsing, as in the context of feminization of the verb in (Dharabat 
Zainab Alwalad) and as in Dharaba Musa Issa. If the parsing of single word changes in a sentence the whole 
meaning of the sentece change .Therefore, the research plan required that it fall into three chapters preceded 
by an introduction. I will talk in the introduction about the importance of the topic, the reason for choosing it, 
previous studies, the research plan, and my methodology in it.   As for the preface, I talked about the title 
(phrasing) in language and convention, and the relationship of syntax to meaning, and I touched on the 
difference between the syntax of an allowance and others in its connotation.As for the research chapters, they 
were divided according to the division of grammarians, starting with the (al marfooa't , al mansoobat and al 
majrooratfor the allowance. The research included a brief conclusion in which I talked about the most important 
findings of the research and ended it by confirming the sources and references, arranging them from A to Z 

 التمهيـــد    -القسم األول  :
 إضاءات  على العنوان 

  أواًل : األثر لغًة واصطالحًا : 
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شيء،  ه( رحمه هللا تعالى: "أثر، الهمزة والثاء والراء ثالثة أصول: تقديم الشيء، وذكر الشيء، ورسم ال395: قال ابن فارس)ت:    ــ األثر لغةً 1
 ( .  2والباقي فيه لغتان: أثر وإثر")
من وأثر السيف 170وعر فه الخليل بن أحمد)ت: ه( بأن ه: "بقية ما ترى من كل  شيء، وما ال ترى بعد ما يبقى علقه، واألثر: خالص الس 

 ( . 3ضربته، وذهبت على أثر فالن: استقصيته") 
الجرجاني)ت:  ـــ اصطالحًا:2 الشيء، والثاني: بمعنى  816عر فه  الحاصل من  النتيجة، وهو  له ثالثة معاٍن: األول: بمعنى  ه(بأن  األثر:" 

 (.4العالمة، والثالث: بمعنى الجزء") 
 .(5)ه(بأن ه: "ما يترتب على الشيء وهو المسمى بالحكم عند الفقهاء"1185وعر فه التهانوي)ت:

 اصطالحا  ثانيًا  :التوجيه لغة و
 (6قال ابن فارس رحمه هللا:")وجه( الواو و الجيم و الهاء اصل واحد يدل على مقابلة الشيء , و الوجه مستقبل لكل شيء") -: لغة -1

 (7و عرفه الخليل بقوله:" الوجه مستقبل كل شيء , و الجهة النحو يقال : أخذت جهة كذا أي نحوه, و الوجهة القبلة") 
 رد مصطلح التوجيه في أكثر من علم فورد في و  -: اصطالحاً  – 2
اإلعرابية و بيان أوجه كل منها و ما يؤثر فيها و ما يلزم ذلك من تفسير أو تعديل أو استدالل  علم النحو " هو ذكر الحاالت و المواضع -أ

 (8أو احتجــاج ")
 ( 9علم القافية "هو حركة الحرف الذي قبل الروي و يسمى الروي الساكن المقيد ")–ب 

 (10علم البيان "هو إيراد الكالم محتمال لوجهين مختلفين") -ج
 راب لغة و اصطالحا اإلع -ثالثا :

:" اإلعراب و التعريب معناها واحد  أن    هـ(  370مصدر من الفعل أعرب و لهذا الفعل معان في اللغة فقد ذكر األزهري )ت    -اإلعراب لغة :
ور (و هو عند ابن منظ11و هو اإلبانة , يقال :أعرب عنه لسانه و عَرب أي أبان و أفصح و يقال أعِرب عما في ضميرك أي أِبن ") 

(    و يتضح مما سبق أن اإلعراب مرتبط  13(  و في الحديث النبوي :"الثيب تعرب عن نفسها ")12هـ(بمعنى اإلبانة و اإليضاح ) 711)ت
 بمعنى الفصاحة و اإلبانة و اإليضاح

ب فيه تميز المعاني و يوقف  يعد اإلعراب من أهم سمات العربية و أحد مسائلها و هذا ما أكده ابن فارس بقوله:" فأما اإلعرا  -اصطالحا :
على أغراض المتكلمين و ذلك أن قائال لو قال : ما أحسن زيد, غير معرب أو ضرب زيد عمر , غير معرب , لم يوقف على مراده فإن قال  

هـ( هو اإلبانة عن المعاني 392و هو عند ابن جني )ت      (14") :ما أحسن زيدًا , أو ما أحسن زيٍد أبان اإلعراب عن المعنى الذي أراده  
هـ(    337.و قال الزجاجي )ت (15)باأللفاظ أال ترى أنك إذا سمعت أكرم سعيُد أباه , و شكر سعيدًا أبوه ,علمت برفع أحدهما و نصب اآلخر"

فاإلعراب هو األثر الذي يجلبه العامل  (16) رابًا أي بيانًا"إن النحويين لما رأوا في أواخر االسماء و األفعال حركات تدل على المعاني سموها إع
 هـ(بل هو من أبرز خصائص اللغة العربية و أقوى عناصرها و به تميز عن باقي  اللغات األخرى   761( )ت  17على نحو ما عرفه ابن هشام) 

 عالقة اإلعراب بالمعنى:
ه(  392يعد اإلعراب من أهم السمات، والقرائن فهو الفارق بين المعاني،وقد ربط أغلب النحاة بين المعنى واإلعراب حتى إن  ابن جني )ت  

كلمة في البناء التركيبي حدد المعنى لكل ت( ،فمعنى ذلك أن اإلعراب هو الداللة اللفظية التي 18انة عن المعاني باأللفاظ" )عرفه بأنه اإلب
يعني أن كل حركة إعرابية لها أثرها في الداللة المعنوية، وبيان  النحوي، ثم يبين صلة كل كلمة بما قبلها، وما بعدها في أدائه للمعنى،وهذا

وجه الربط بين الكلمات، ويقصد أيضا باأللفاظ كل ما باستطاعته أن يعطي معنى في نفسه، وما ذاك إال دليل على أ ن الحركات اإلعرابية 
إلعراب من أهم العلوم، وأجلها، وهو من الظواهر التي  ه( رحمه هللا أن ا395ما هي إال موضحات للمعاني وقد بين أيضا  بن فارس )ت 

و اختصت بها اللغة العربية دون ما سواها من اللغات.   فاإلعراب " هو الفارق بين المعاني المتكافئة في اللفظ، وبه يعرف الخبر ا لذي ه
، وال صدر من مصدر، وال نعت من تأكيد أصل الكالم، ولواله ما ميز فاعل من مفعول، وال مضاف من منعوت، وال تعجب من استفهام

في   ( ) فالعالقة بين اإلعراب، والمعنى أكبر مما نتصور فاإلعراب ظاهرة كبيرة في اللغة العربية فيه يكون التفريق بين المعاني المتكافئة19")
أقواال تشهد على عالقة اإلعراب بالمعنى، ومن   معيارًا للتفاصيل بينهم، فنجد دونهتي يمتلكها ويعلاأللفاظ، فكان العرب يعرفون هذه القيمة ا

ذلك قول عمر ابن الخطاب رضي هللا عنه ألن أقرأ ،فأخطئ أحبُّ إلي من  أن أقرأ، فألحن ألني إذا أخطأت رجعت، واذا لحنت افتريت،وقال 
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ه( رحمه َّللاَّ العالقة المبنية بين  147(ويبين عبد القاهر الجرجاني )ت 20بعض السلف ُربما دعوت، فلحنت، فأخاف أالَّ يستجاب إلي ") 
 اإلعراب والمعنى، فيقول:وقد علم أن األلفاظ مغلقة على معانيها حتى يكون اإلعراب هو الذي يفتحهاوأن األغراض كامنة فيها حتى يكون هو

يعرف صحيح من سقيم حتى يرجع  المستخرج لها، وأنه المعيار الذي ال يبين نقصان الكالم، ورجحانه حتى يعرض عليه، والمقياس الذي ال
(فاأللفاظ ليس لها معان إال باإلعراب الذي يفتح هذه المعاني، واألهداف منها كامنة حتى يكون هو الذي يستخدمها، وهو المقياس 21إليه"() 

إلعراب صحة  الذي يعطينا المعاني المقصودة، ويرتبط المعنى باإلعراب مباشرة فشرط كمال المعنى صحة اإلعراب، وشرط كمال ا
المعنى،وهما شرطان في صحة وجه أي نص ال سيما النص القرآني، وال يكاد يتصور أن يعرب شيء دون النظر إلى المعنى، واال فكيف 

صل  يتأكد من صحة اإلعراب، ثم إ ن اإلعراب قائم على إبانة المعاني المكتوبة داخل المباني في السياقات، وال فائدة في اإلعراب إذا لم يح
    لمعنى المفيد الذي يعنيه النص إًذا ال بد من توافقهما حتى تتحصل لنا نتيجة ثنائية قائمة على الصواب اإلعراب وصحة المعنىا

 القسم الثاني مسائل البدل املرفوع مع غريه

 املسألة األوىل:املعنى بني البدل و االستثناء واملفعول به.
لما سأل هللا تعالى المالئكة ولم يكن عندهم علم  ٣٢البقرة:    َّ يف  ىف يث ىث نث  مثزث رث يت ىت نت مت  زت  رت  ٱُّٱقال تعالى

الجواب تنزيه بالجواب وكانوا قد سبق منهم قولهم: أتجعلوا فيها من يفسد فيها...اآلية، أرادوا أن يجيبوا بعدم العلم إال ما علمهم فقدموا بين يدي  
ن  ما صدر منهم قبل يمحوه هذا التنزيه هلل عز و جل فقالوا : سبحانك ثم  أجابوا بنفي العلم بلفظ  هللا؛ اعتذارًا وأدبًا منهم في الجواب وإشعارًا بأ

  ٹٱٹٱُّٱ  "ال" التي بينت معنى النكرة فاستغرق كل  فرد من أنواع العلوم، ثم استثنوا من ذلك ما علمهم هو تعالى فقالوا :"إال ما علمتنا " لذلك

ه أبو حيان إعراب االسم الموصول بعد إال بالرفع على) 22(  رت  زت مت نت ىت  يت رث  زثمث نث  ىث يث ىف  يف َّ  البقر:32وج 
البدل من خبر "ال" النافية للجنس بقوله :"وما موصولة يحتمل أن تكون في موضع نصب على اإلستثناء واألولى أن تكون في موضع رفع  

استثناًء منقطعًا فيكون معنى إال :لكن على التقدير الذي استقر  في  ( ألن النصب على االستثناء يتكلف له وجه وهو أن يكون  23على البدل") 
ال  االستثناء المنقطع وتكون "ما" شرطية مقوية بعلمتنا وهذا على رأي أبي حيان غير معقول؛ ألنه يعد "ما" موصولة والصلة "علمتنا" والصلة 

( فيكون 24لى أن ه يكون هناك أناس في األرض يفسد ويسفك الدماء) تعمل في الموصول وهذا الوجه ينافي ما روي أنه كان أعلمهم هللا تعا
موا  المعنى من هذا البدل أن هم نفوا عن أنفسهم العلم وأثبتوه هلل جل  وعز  على أكمل أوصافه من المبالغة فيه وكان منهم حسن جواب كيف قد

ف بالعلم على الوصف بالحكمة؛ ألنه المتصل به في قوله تعالى" علم،  بين يديه تنزيه هللا ثم  نسبوا إلى هللا تعلى الحكمة وناسب تقديم الوص
( في موضع نصب "بعلمتنا " لكن أبا حيان نفى هذا الوجه كما ذكرنا سابقا؛ إذ يقول " وهذا  26( وأعربها ابن عطية.) 25أنبئوني، ال علم لنا") 

( إلى آخر النص , ألن النص فيه تكلف وخروج النص 27موصول") غير معقول أال ترى أَن ما موصولة وأن  الصلة علمتنا ال تعمِل في ال
( وأعربها القرطبي في موضع 28على أصله وكأنهم نفوا أواًل سائر العلوم، ونفوا جميعها ثم  استدركوا في المستقبل أي شيٍء علمهم علموه) 

نصب على االستثناء) 29(  أُعربت "ما" ثالثة أعاريب : األول في موضع نصب بعلمتنا  , ونفاه أبو حيان ولم يقبل به,   ألن ه فيه من التكلف 
بدل وهو المختار ألنه يتماشى مع المعنى الذي ال ينفي وجود علم سابق للمالئكة وتحميل النص ما ال يطبق، والثاني في موضع رفع على ال

 وعز  نفوا هذا العلم واعترفوا بالجهل، والثالث النصب بأن  هللا سيخلف أناسًا في األرض تفسد وتسفك الدماء لكن المالئكة من أدبهم مع هللا جل  
 على االستثناء لكن أبا حيان رفض هذا الوجه أيضًا؛ ألن فيه تكلف أيضًا فهو أقرب األعاريب إلى المعنى وأبعدها عن التأويل والتقدير 

 املسألة الثانيةاملعنى بني البدل املرفوع واملنصوب
ذكر المفسرون أن  من أسباب نزول هذه اآلية هو   ١٦٣البقرة:  َّ  حن جن مم خم حم جم هل ملخل حل جل ٹٱٹٱُّٱََ 

( ذهب أبو 30قول المشركين لبعضهم كيف يكون إله واحد يسع كل  هذه المخلوقات؛ فنزلت هذا اآلية وهي إعالم لهم بوحدانية هللا تعالى) 
والذي  يظهر لي فيه أنه ليس بداًل من إله وال رجل في قولك : ال رجل إال   حيان إلى أن "هو" في قوله تعالى تعرب بداًل من الضمير بقوله:"

(.والمعنى من هذا البدل قوله : ال يقتضي النفي الشامل 31زيد وإنما هو بدل مرفوع من ضمير مرفوع ذلك الضمير هو عائد على اسم ال) 
ان يكون الكالم حذف والتقدير ال إله لنا أو في الوجود إال هللا ألن هذا غير  فإذا قال بعده إال هللا أفاد التوحيد التام المطلق المحقق وال يجوز 

ين قوله  مطابق للتوحيد الحق ألنه إن كان المحذوف "لنا" كان التوحيد إللهنا ال لإلله المطلق فحينئذ ال يبقى بين قوله :"وإلهكم إله واحد" وب 
نفيا لوجود اإلله الثاني وأما لو لم يضمر كان نفيا لماهية اإلله الثاني   اود" كان هذ"ل إله إال هللا " فرق وأما إن كان المحذوف "في الوج
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والخبر هنا  " : يقول أبو حيان ,(32ومعلوم أن نفي الماهية أقوى في التوحيد الصرف من نفي الوجود فكان إجراء الكالم على ظاهره) 
رًا؛ ألن  "ال" ال تعمل في المعارف هذا إذا فرغنا على أن  الخبر بعد ال محذوف وهو بدل من اسم "ال" على الموضع وال يجوز ان يكون خب

" وهو   التي يبنى االسم معها هو مرفوع بها وأم ا إذا فرغنا على أن  الخبر ليس مرفوعًا بها بل هو خبر المبتدأ الذي هو " ال مع المبني معها 
مذهب سيبويه فال يجوز أيضًا ألنه يلزم من ذلك جعل المبتدأ نكرة والخبر معرفة وهو عكس ما استقر  في اللسان العربي ")33( .وذكر 

( لكن أبا حيان لم يجْز هذا الوجه  35( أن  لفظة "هو" ببدل من إله على المحل وتبعه في ذلك اإلعراب أبو البقاء العكبري) 34الزمخشري )
يجوز فيه النصب هنا ألن  الرفع يدل على االعتماد على الثاني فقال :" وقال بعضهم: وقد ذكر أن "هو" بدل من "إله" على المحل وال 
قول :" ما جاءني رجل إال زيد ن( ومعنى االعتماد على الثاني كأننا 36والمعنى في اآلية على ذلك ، والنصب على أن االعتماد على األول")

لى مجيء أشخاص إال زيد وذلك يقتضي مجيء الكل  قولنا : جاءني إال زيد وهو ما وصفه أبو حيان باالعتماد على األول فهو يدل ع
واحد  فاالعتماد على الثاني يكون المعنى أن المعبود هو إله واحد ال يوجد آلهة آخرون واالعتماد على االول يكون المعنى أن المعبود هو إله  

(37وهناك آلهة آخرون وهللا أعلم)   

 املعنى بني البدل ونائب الفاعل املسألة الثالثة
  مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت خت  حت جت  هب مب خبحب  جب هئ مئ خئ  حئجئ يي ٱٹٱٹٱُّ

 جل مك لك  خك حك جك مق حق مفخف حف جف مغ  جغ معجع  مظ حط مض خض حض جض مص خص حص مس خس حسجس
ذكر أبو حيان في إعراب "أن ال يقيما" أنه في موضع رفع بدل والمعنى الخوف من عدم إقامتهم حدود هللا وهو بدل اشتمال   ٢٢٩البقرة:  َّ

إقامتهما حدود هللا على قراءة حمزة ويعقوب وابن القعقاع بضم "الياء" في "ُيحافظوا" مبنيا للمفعول والفاعل محذوف تقديره  وهم الوالة أي عدم 
( وأعربها  39( بقوله :) وأن ال يقيما في موضع رفع بدل من الضمير وهو بدل اشتمال كما تقول الزيدان أعجباني حسنهما() 38الوالة)

قاط حرف الجر أي ) من أن ال يقيما ، وبأن ال يقيما (النحاس في موضع نصب باس (40) أما على قراءة "يخافا" بفتح الياء التي قرأ بها  
واآلخر بتقدير حرف جر   الباقون عدا حمزة وابن القعقاع؛ فقد وجهها ابن عطية على أن  "يخافا" تعدت إلى مفعولين أحدهما أسند إليه الفغل

ونسبه إلى سيبويه والكسائي ُمَنظِ رًا "خاف "بــ "استغفر" ورفض أبو حيان هذا التنظير بقوله:)وليس   محذوف فموضع "أن" خفض بالجار المقدر
دوا ما يتعدى إلى  بصحيح تنظير ابن عطية خاف بـــ استغفر؛ ألن خاف ال يتعدى إلى اثنين كاستغفر هللا ولم يذكر ذلك النحويون حين ح

  اثنين وأصل أحدهما بحرف الجر بل إذا جاء :ُخفت زيدًا ضربه عمروًا، كان ذلك بداًل إذ : من ضربه عمروا كان مفعواًل من أجله وال يفهم
أبو  ( وهذا الكالم صحيح لن الذي نقله41ذلك على أنه مفعول ثاٍن  وقد وهم ابن عطية في نسبته أن الموضع خفض في مذهب سيبويه()

( ويقول أبو حيان األندلسي43( وبه قال الفراء )42علي وغيره أن مذهب سيبويه أن الموضع بعد الحذف نصب) : . . . وقد طعن في  " 
ة صحيحة مستقيمة في اللفظ وفي المعنى ويؤيدها قوله بعد : فإن خفتم فدل على أن  ءءة من ال يحسن توجيه كالم العرب وهي قرااهذه القر 

( وقد ذهب الرازي إلى أن الخطاب في هذه اآلية يجوز أن يكون  44ع هو من غير األزواج وقد اختار هذه القراءة أبو عبيدة )الخوف المتوق
" أن يخافا " لألزواج والثاني " ال يقيما " لألئمة والحكام وذلك ليس بغريب كون الخطابان لألئمة ألنهم هم القائمون على   والخطاب األول وه

( 45ء  عند الترافع إليهم كأنهم هم المؤتون اآلخذون)األخذ وااليتا  

 املعنى بني البدل والصفة واالستثناء املسألة الرابعة
 جي يه  ىه مه جه ين ىنمن خن حن جن يم  ىم مم خم حم  جم يل ىل مل خل ٹٱٹٱُّٱ

ذكر أبو حيان األندلسي في إعراب ٩٥النساء:  َّ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ٰىٰر ٰذ يي ىي ميخي حي
ل: وهو إعراب قي( وجه البدل بقوله :) وأجاز بعض النحويين فيه البدل 46قرأ بها ابن كثير وحمزة أبو عمرو)"غير" على قراءة الرفع التي  

ظاهر ألنه جاء بعد النفي وهو أولى من الصفة لوجهين : أحدهما: أنهم نصبوا على أن األفصح في النفي البدل ثم النصب على االستثناء 
( ومن  47قد تقرر أن "غير" نكرة في أصل الوضع وإن أضيفت إلى معرفة هذا هو المضمر. . .() ثم الوصف في رتبة ثالثة والثاني أنه 

راء عدة في إعراب " غير " منها آأجاز الرفع على البدل من النحويين هو مكي بن أبي طالب فقد ذكر في كتابه مشكل إعراب القرآن 
البدل من القاعدين بقوله ) " غير اولي الضرر" من نصب " غير " فعلى   النصب على اإلستثناء والصفة والحال لكنه استحسن الرفع على

اإلستثناء من القاعدين وإن شئت من المؤمنين وإن شئت نصبته على الحال من القاعدين أي ال يستوي القاعدون في حال صحتهم ومن رفع  
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صاروا كالنكرة  فجاز أن يوصفوا بغير... واألحسن أن يكون " غيرا " جعله نعتا للقاعدين ألنهم غير معنيين لم يقصد بهم قوم بأعيانهم ف
وحكم غير في االعراب حكم االسم الواقع  "( وقد ذكر الزمخشري حكم اعراب غير بقوله: 48الرفع في " غير " على البدل من القاعدين ...() 

( ولم يذكر سيبويه وجه البدل الذي ذكره  49) "موجببعد إال تنصبه في الموجب والمنقطع وعند التقديم وتجيز فيه البدل والنصب في غير ال
و  ابو حيان إذ وجهها على الصفة للقاعدين فقد ذكرها في باب " ما يكون في إال وما بعده وصفا بمنزلة مثل وغير " بقوله :) وذلك قولك : ل

هلكنا وانت تريد اإلستثناء لكنت قد أحلت ونظير كان معنا رجل إال زيد لغلبنا والدليل على أنه وصف أنك لو قلت : لو كان معنا إال زيد ل
(  50) {ال يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر   } :ومثل ذلك قوله تعالى {لو كان فيهما آلهة  إال هللا لفسدتا  } :ذلك قوله تعالى

الصفة بقوله    ى حيان األندلسي ضع ف إعراب " غير " عل( لكن ابا 54( وابن السراج) 53( والزجاج ) 52(  واالخفش ) 51وتبعه بذلك الفراء )
  ) فإعرابها صفة يخرجها عن أصل ما وضعت له إما باعتقاد التعريف ( اي أَن إعرابها صفة يوجب لها التعريف " وإما باعتقاد أَن القاعدين

قرئت غيربالحركات 55لنكرة وهذا كله ضعيف ()لم يكونوا أناسا معينين كانت األلف والالم فيه جنسية فأجري مجرى النكرات حتى وصف با
ختيار أبي  ا( والرفع على البدل هو 57( فالرفع على الصفة هو إختيار سيبويه كما ذكرنا والرفع على اإلستثناء وأجازه الزجاج)56الثالث)

( فيها ان يكون "  59الجر وأجاز الزجاج )  ( والقراءة الثالثة هي قراءة58حيان والقراءة الثانية قراءة النصب على اإلستثناء أجازه األخفش) 
 غير " صفة للمؤمنين 

 المعنى بين البدل والصفة والفاعل الخامسة المسألة 
لما ذكر هللا تعالى إيجاد العالم   ٦٥النمل:  َّ مئ زئ رئ  ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي ٹٱٹٱُّٱ

منت به من إنزال المطر و جعل األرض مستقرًا وتفجير األنهار وإرساء الجبال ولما ذكر الهداية في الظلمات وإرسال  آالعلوي والسفلي وما 
عالى:" الرياح نشرًا وما معبوداتهم ال تهدي وال ترسل وهم يشركون بها هللا قال تعالى:" عم ا يشركون " واعتقب كل واحدة من هذه الجمل قوله ت

سبيل التوكيد والتقرير أنه ال إله إال هو تعالى.قيل : سأل الكفار عن وقت قيام الساعة التي وعدهم الرسول صلى هللا عليه   أإله مع هللا " على
( . ذهب أبو حيان إلى أن لفظ الجالل "هللا" في اآلية إلى أنه استثناء منقطع لعدم اندراجه في مدلول لفظ 60وسلم وألحوا عليه فنزلت اآلية) 

( دلت اآلية على أنه تعالى وحده المنفرد بعلم الغيب ومن زعم أنه يعلم الغيب أو أن  شخصًا آخَر يعلم 61مرفوعًا على لغة تميم) "مــن" وجاء
( وذكر الزمخشري سبب اختيار المذهب التميمي بقوله:)  62الغيب فقد أعظم الفرية على هللا ولذلك ارتفع لفظ الجالل على البدل أو الصفة) 

إلى اختيار المذهب التميمي على المذهب الحجازي قلت: دعت إليه نكتة سرية حيث أخرج المستثنىى فخرج قوله : اال اليعافير  أم ا الداعي 
بعد قوله : ليس بها أنيس ليؤول المعنى إلى قولك : وإن كان هللا من في السموات واألرض فهم يعلمون الغيب يعني أن علمهم للغيب في  

(خالصة كالم الزمخشري هو ما حكاه أبو حيان بقوله :) لو نصب لكن مندرجًا تحت المستثنى 63يكون هللا منهم()استحالة كاستحالة أن 
( وأضاف أبو حيان كذلك وجهًا آخر في  64منه وإذا رفع كان بداًل؛ ألن البدل على نية تكرار العامل فكأنه قيل: قل ال يعلم الغيب إال هللا () 

"الفاعل" بقوله: ولو أعرب "من" مفعواًل و" الغيب" بداًل منه و" إال هللا" هوالفاعل أي يعلم غيب من في السموات إعراب لفظ الجالل أال وهو 
( هذا وقد أجاز  65واألرض إال هللا أي األشياء الغائبة التي تحدث في العالم وال يعلمون بحدوثها أي لغ يسبق علمهم بذلك لكان وجهًا حسنًا() 

( بداًل من 66ال منصوبًا ووصفه بالصواب لكن الزمخشري وأبا حيان أنكرا هذا الوجه كما ذكرنا سابقًا وأعربها ابن عطية) الفراء أن يكون ما إ
" من" وذكر الرازي كالمًا جمياًل في هذه اآلية إذ يقول:) . .. فإن قيل حكم االستثناء حكمه إخراج ما لواله لوجب أو لصح دخوله تحت 

ية هنا على استثناء هللا سبحانه وتعالى عم ن في السموات واألرض فوجب كونه من في السموات واألرض وذلك المستثنى منه ودلت اآل
من قال أنه ليس في المكان فقد نزهته  عن كل األمكنة فثبت   يوجب كونه تعالى في المكان والجواب : هذه  اآلية منزولة الظاهر؛ ألن  

رض فإذن وجب تأويله فنقول : إنه تعالى ليس مم ن في السموات واألرض كما يقول المتكلمون:  باإلجماع أنه تعالى ليس في السموات واأل
هللا تعالى في كل مكان على معنى أن  علمه في األماكن كلها ال يقال: إن كونه في السموات واألرض مجاز وكونهم فيهن حقيقة وإرادة 

وفي مسألة الرفع والنصب ما بعد "إال" فالحجازيون يوجبون النصب وتميم ترجحه وتجيز  ( 67المتكلم بعبارة واحدة حقيقة ومجازًا غير جائز ") 
هــ(880( ويقول ابن عادل )المتوفى 68اإلتباع)  ولكن الُبد  من الجمع بين الحقيقة والمجاز في كلمة واحدة على هذا الوجه وبيانه أن    :(

هللا تعالى ومجاز بالنسبة إلى هللا تعالى بمعنى أن علمه في السموات واألرض يندرج الظرفية المستفادة من "من في" حقيقة بالنسبة إلى غير 
في "من في السموات واألرض" بهذا االعتبار هو مجاز وغيره من مخلوقاته في السموات واألرض حقيقة فبذلك االندراج المؤول استثنى من" 
َمن" وكان الرفع على البدل أولى ألن  الكالم غير موجب() 69( وأعربها صاحب المغني بالرفع على الصفة "آلخران ")70( ويقول ابن عاشور 
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:" في قوة ال يعلم احد الغيب ولكن أطنب الكالم لقصد التنصيص على تعميم المخلوقات كلها فإن مقام علم العقيدة مقام بيان يناسبه 
اإلطناب واستثناء" إال هللا" منه لتاويل " من في السموات واالرض " بمعنى أحد منه استثناء متصل على رأي المحققين وهو واقع من كالم 

المستثنى أن يكون بداًل من المستثنى منه في اللغة الفصحى فلذلك جاء اسم الجاللة مرفوعًا فلو كان االستثناء منقطعًا لكانت  منفي  فحق 
71اللغة الفصحى تنصب المستثنى)  

 املعنى بني البدل و اخلرب و اسم كانالسادسة املسألة 
ٱٹٱٹ في قوله تعالى )أن ا دم رناهم( ثالث قراءات , األولى بالكسر )ِإن ا( و هي قراءة 51النمل:  َّ   حئ  جئ يي  ىي ني مي زي ري  ٰى ين ٱُّ

الجمهور )72( و ذهب أبو حيان و غيره أن ها على االستئناف ) 73( , و المعنى من هذه القراءة : فانظر أي شيء كان عاقبة مكرهم , ثم ُفِسر 
معنى الكالم فقال :إنا دمرناهم فدل أن  العاقبة هي الدمار ) 74(. و القراءة الثانية هي قراءة الفتح )َأن ا( و هي قراءة األعمش و الحسن و 

عاصم و الكسائي)75( و اختلف المفسرون في توجيه إعراب المصدر المؤول )أنا دمرناهم (فذكر ابو حيان في إعرابها وجوهًا عدة , أولها 
البدل فقال : "و قرأ الحسن و ابن أبي اسحاق  و الكوفيون بفتحها فأنا بدل من العاقبة ")76( , و ثانيها خبر لمبتدأ محذوف  فأما الوجه األول  

يكون المصدر المؤول من أن  و اسمها و خبرها في موضع رفع بدل من عاقبة و التقدير : فانظر كيف كان تدميرنا   و هو البدل و هو أن
إياهم و جعل) كيف( خبر كان و عاقبة اسمها )77(, و هذا رأي الفراء) 78( , و الزجاج ) 79(, و مكي) 80(, و أجازه الزمخشري ) 81( , و ابن  

عطية)82(, و ابو البقاء )83(.قال الزجاج :"....و من قرأ أنا دمرناهم –  بالفتح – رفع العاقبة  و إن شاء نصبها و الرفع أجود على معنى : 
فانظر كيف كلن عاقبة أمرهم و أضمر العاقبة )أنا دمرناهم ( فيكون أنا في موضع رفع على هذا التفسير ") 84( و أجاز أبو حيان أن تكون ) 
كان ( تامة و عاقبة فاعل بها أو أن تكون زائدة و عاقبة مبتدأ خبره كيف ) 85( . الوجه الثاني أن يكون المصدر المؤول في موضع رفع خبر 

لمبتدأ محذوف تقديره ) هي تدميرهم ( و الجملة االسمية من المبتدأ و الخبر في محل نصب خبر كان , و المعنى : كان عاقبة مكرهم هي 
تدميرنا إياهم ) 86( و قال محمد األمين الشنقيطي ت  )1393هـ( :" و هذان الوجهان –  أي البدل من عاقبة مكرهم و أنها خبر لمبتدأ 

محذوف ــ هما أقرب األوجه عندي للصواب و لذا تركنا غيرهما من األوجه و الضمير في قوله:) مكرهم( و في قوله : ) دمرناهم ( راجع إلى  
التسعة المذكورين في قوله تعالى :} و كان في المدينة تسعة رهط { ]النمل - 48[) 87( و هناك وجه آخر لم يذكره أبو حيان و هو أن يكون 

المصدر المؤول في موضع رفع اسم كان و ) عاقبة ( خبر كان مقدم و التقدير : فانظر كيف كان تدميرهم عاقبة مكرهم , و هذا رأي 
الزجاج)88( ,و مكي) 89( , و رجحه السمين الحلبي بقوله :" بل كان هذا  هو األرجح و كما كان النصب في قوله تعالى :} فما كان جواب 

قومه إال أن قالوا{]النمل  -56[ و نحوه أرجح لم ا تقدم من شبهيه بالمضمر لتأويله بالمصدر ") 90( والقراءة الثالثة هي قراءة أبي)أن دمرناهم 
()91( , و هي التي من شأنها أن تنصب المضارع و يجوز فيها األوجه الجائزة في ) أن ا () 92(. و أرى أن  األقرب للصواب هو البدل ألن  

الغرض من البدل هو البيان أو التوكيد و في اآلية في قوله تعالى :} عاقبة مكرهم { إبهام يحتاج إلى تبيين فجاء المصدر المؤول }أن ا 
أزال اإلبهام , فضاًل عن  أن  الوجوه األخرى تحتاج إلى تقدير و تأويل و القول بغير تأويل أو تقدير أولى من اإلضمار و دمرناهم { ف
 التقديـــــــر . 
 اخلامتة

 الى مجموعة من النتائج أهمها :  في بحثنا توصلنالقد 
ى اآلية  أن كثيرًا من المفسرين قد بالغوا في استعمال التقدير والتأويل الذي يؤثر في المعنى تأثيرًا سلبيًا ورأينا كيف غيرت تقديراتهم لمعن   -1

 وتحميل النص ما ال يطيق .
أويالت والتقديرات التي من شأنها ان أبا حيان اعتمد في توجيه اإلعراب على المعنى الذي يتالءم مع كالم هللا عز وجل مبتعدًا عن الت  -2

 خلخلة النص القرآني .
 رأيناه في بعض توجيهاته اإلعرابية ينفرد عن النحاة والمفسرين في تصويب الوجه اإلعرابي .  -3
 بالشاذة . نفرد في مواقع عدة في توجيه اإلعراب وفقًا لقراءة وصفها المفسرون افي باب القراءات لم ُيخِطئ قراءة بل على العكس فقد  -4
إن من أسباب تغير المعنى في أعاريب النحاة أن بعضهم يقوم بإعراب الكلمة فتسبق النظرة الى اإلعراب ولذلك نجد في تفسير جملة من    -5

المفترض  االعاريب عالقة بمعنى اآلية إال قلياًل منهم واحيانًا نجدهم يعربون الكلمة ويبحثون عن مسوغ لهذا اإلعراب من المعنى , والذي من 
 أن يكون فهم اآلية أواًل ثم اإلعراب استنادًا الى المعنى وهذا ما وجدناه عند أبي حيان . 
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 إن ابا حيان في أغلب توجيهاته نراه متابعًا لجمهور النحاة إال ما يتعارض مع المعنى فانه ينحني به اتجاهًا خاصًا .    -6
من الفالسفة و المعتزلة و غيرهم من المذاهب الضالة , و قد بذل جهده في نصح األمة  ظهر لي بعد قراءة البحر المحيط نفرة أبي حيان    -7

 و تحذيرها من شر هؤالء .
ظهر لي من خالل دراسة اختياراته النحوية تمكنه من علم النحو و اللغة من حيث جمع األقوال في المسألة الواحدة و أدلة أصحابها و    - 8

  خالفين.قوة إعتراضاته و ردوده على الم
 = إن  ارتباط اختيارات أبي حيان النحوية بالتطبيق على القرآن الكريم كالم هللا عز و جل جعله يخالف ما عليه النحويون و غيرهم .9

انيه أبو حيان من المعربين الذين جمعوا بين اإلعراب و المعنى فوظيفة اإلعراب : اإلبانة , و من غايات إعراب القرآن الكريم إظهار مع  - 10
                                                                      و الكشف عنها و قد راعى أبو حيان ذلك في أعاريبه و رفض كل إعراب ال يتناسب مع المعنى. 

 ثبت املصادر واملراجع

هـ( تحقيق: عصام بن  468أسباب نزول القرآن: أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي، النيسابوري، الشافعي )المتوفى:   .1
 م  1992 -هـ   1412الطبعة: الثانية، ، الدمام –دار اإلصالح  ،  عبد المحسن الحميدان

هـ( تحقيق: عبد الحسين الفتلي: 316بابن السراج )المتوفى:    األصول في النحو : أبو بكر محمد بن السري بن سهل النحوي المعروف .2
 بيروت –مؤسسة الرسالة، لبنان 

دار الفكر للطباعة و النشر و    ,  هـ(1393حممد األمني بن حممد املختار بن عبد القادر اجلكين الشنقيطي )املتوىف :    ,أضواء البيان يف إيضاح القرآن ابلقرآن  .3
 مـ 1995 -هـ  1415لبنان  -التوزيع بريوت 

م  1988  -هـ 1409( تحقيق د.زهير غازي زاهد: عالم الكتب  338إعراب القرآن أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل النحاس ت)   .4
 بيروت 

 هـ(1403إعراب القرآن وبيانه: محيي الدين بن أحمد مصطفى درويش )المتوفى :  .5
أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك : عبد هللا بن يوسف بن أحمد بن عبد هللا ابن يوسف، أبو محمد، جمال الدين، ابن هشام )المتوفى:   .6

 تحقيق: يوسف الشيخ محمد البقاعي : دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، هـ(761
 زن المبارك ,دار النفائس ه ( تحقيق , ما 337اإليضاح في علل النحو ,أبي علي الفارسي )ت   .7
هـ( تحقيق: 745البحر المحيط في التفسير: أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير الدين األندلسي )المتوفى:   .8

 هـ  1420بيروت الطبعة:  –دار الفكر  ، صدقي محمد جميل
هـ(تحقيق : علي محمد البجاوي: عيسى 616العكبري )المتوفى :    التبيان في إعراب القرآن : أبو البقاء عبد هللا بن الحسين بن عبد هللا .9

 .  البابي الحلبي وشركاه
)المتوفى:   .10 التونسي  الطاهر بن عاشور  الطاهر بن محمد بن محمد  للنشر  1393التحرير والتنوير: محمد  هـ(: دار سحنون 

 م  1988 -هـ   1408وتالطبعة: األولى بير  -تحقيق: عبد الجليل عبده شلبي: عالم الكتب ، م 1997 -تونس  -والتوزيع 
المحقق: ضبطه وصححه جماعة من العلماء ،  هـ(816التعريفات علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني )المتوفى:   .11

 م 1983- هـ 1403الطبعة: األولى ، لبنان–دار الكتب العلمية بيروت ،بإشراف الناشر
 هـ / دار الكتب العلمية   880ابن عادل الدمشقي الحنبلي المتوفى بعد سنة    تفسير اللباب البن عادل: أبو حفص عمر بن على .12
تحقيق الشيخ: مروان  2005تفسير النسفي: أبو البركات عبد هللا بن أحمد بن محمود النسفي دار النشر: دار النفائس ـ بيروت  .13

 محمد الشعار
هـ( تحقيق: محمد عوض مرعب: دار إحياء 370فى:  تهذيب اللغة: محمد بن أحمد بن األزهري الهروي، أبو منصور )المتو  .14

 م 2001الطبعة: األولى، ، بيروت –التراث العربي 
15.  
هـ(تحقيق: بدر الدين قهوجي  377الحجة للقراء السبعة: الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي  األصل، أبو علي )المتوفى:   .16

 بشير جويجابي  -
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الفتح عثمان بن جني الموصلي .17 العامة للكتاب الطبعة: الرابعة392)المتوفى:    الخصائص : أبو  الهيئة المصرية  دار ،  هـ(: 
 هـ  1418مؤسسة اإليمان، بيروت الطبعة: الرابعة،  -الرشيد، دمشق

الدر المصون في علوم الكتاب المكنون: أبو العباس، شهاب الدين، أحمد بن يوسف بن عبد الدائم المعروف بالسمين الحلبي   .18
 حقيق: الدكتور أحمد محمد الخراط: دار القلم، دمشقهـ(ت756)المتوفى: 

راجعه ودققه:  ،  م1988\ه1409الكتب العلمية ,بيروت    1دالئل اإلعجاز ,عبد القاهر الجرجاني ,تحقيق محمد رشيد رضا ,ط .19
 م 1993  -هـ  1413دمشق / بيروت الطبعة: الثانية،  -أحمد يوسف الدقاق: دار المأمون للتراث  -عبد العزيز رباح 

هـ(  1270روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: شهاب الدين محمود بن عبد هللا الحسيني األلوسي )المتوفى:   .20
 هـ  1415بيروت الطبعة: األولى،  –تحقيق: علي عبد الباري عطية: دار الكتب العلمية 

خالد بن عبد هللا بن أبي بكر بن محمد الجرجاوي  ،  النحوشرح التصريح على التوضيح أو التصريح بمضمون التوضيح في   .21
 م 2000 -هـ1421لبنان الطبعة: األولى -بيروت-هـ(: دار الكتب العلمية 905األزهري، زين الدين المصري، وكان يعرف بالوقاد )المتوفى: 

 س .22
العرب في كالمها: أحمد بن فارس بن   .23 العربية ومسائلها وسنن  اللغة  فقه  الحسين الصاحبي في  أبو  الرازي،  القزويني  زكريا 

 م 1997- هـ1418الطبعة األولى   ، هـ( تحقيق: محمد علي بيضون 395)المتوفى: 
هـ( المحقق: د مهدي المخزومي، 170العين أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري )المتوفى:  .24

 د إبراهيم السامرائي  دار ومكتبة الهالل
القاهرة،   –  العربى  البيان  دار:  ،الناشر(هـ1430:  المتوفى)  سالم  محمد  إبراهيم  القراءات، محمد  وجمع  تأصيل  في  الدهر  فريدة .25

 م   2003 -  هـ 1424 األولى،: الطبعة
يف،  قواعد التوجيه في النحو العربي، رسالة دكتوراه، إعداد عبدهللا أنور سيد أحمد الخولي، إشراف الدكتور محمد حماسة عبداللط .26

 م. 1997جامعة القاهرة،  –كلية دار العلوم 
هـ( تحقيق: عبد السالم محمد  180الكتاب: عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي بالوالء، أبو بشر، الملقب سيبويه )المتوفى:   .27

 م  1988  -هـ  1408الطبعة: الثالثة، ، هارون : مكتبة الخانجي، القاهرة
علي ابن القاضي محمد حامد بن محم د صابر الفاروقي الحنفي التهانوي )المتوفى:   كشاف اصطالحات الفنون والعلوم محمد بن .28
هـ( تقديم وإشراف ومراجعة: د. رفيق العجم تحقيق: د. علي دحروج نقل النص الفارسي إلى العربية: د. عبد هللا الخالدي الترجمة 1158بعد  

 م. 1996  -بعة: األولى بيروت الط –األجنبية: د. جورج زيناني مكتبة لبنان ناشرون 
هـ(: دار الكتاب 538الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل: أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جارهللا )المتوفى:   .29

 . هـ 1407 -بيروت الطبعة: الثالثة   –العربي 
هللا بن على ابن المبارك الت اجر الواسطي   الكنز في القراءات العشر: أبو محمد، عبد هللا بن عبد المؤمن بن الوجيه بن عبد   .30

  1425الطبعة: األولى،  ،  القاهرة  –مكتبة الثقافة الدينية  ،  المحقق: د. خالد المشهداني،  هـ(741المقرئ تاج الدين ويقال نجم الدين )المتوفى:  
 م  2004 -هـ 

 + هاشم محمد الشاذلي: دار المعارف: القاهرةلسان العرب: ابن منظور تحقيق : عبد هللا علي الكبير + محمد أحمد حسب هللا   .31
المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطية األندلسي المحاربي  .32

 هـ  1422  -بيروت الطبعة: األولى  –هـ(تحقيق: عبد السالم عبد الشافي محمد: دار الكتب العلمية 542)المتوفى: 
مشكل إعراب القرآن: أبو محمد مكي بن أبي طالب َحم وش بن محمد بن مختار القيسي القيرواني ثم األندلسي القرطبي المالكي   .33

 1405الطبعة: الثانية، ، بيروت –تحقيق: د. حاتم صالح الضامن: مؤسسة الرسالة ، هـ(437)المتوفى: 
هـ(تحقيق: 215لخي ثم البصري، المعروف باألخفش األوسط )المتوفى:  معانى القرآن لألخفش .أبو الحسن المجاشعي بالوالء، الب .34

 م  1990  -هـ  1411مكتبة الخانجي، القاهرة الطبعة: األولى، ، الدكتورة هدى محمود قراعة
 هـ( 311معاني القرآن وإعرابه: إبراهيم بن السري بن سهل، أبو إسحاق الزجاج )المتوفى:  .35
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هـ( تحقيق: أحمد يوسف النجاتي /  207زياد بن عبد هللا بن منظور الديلمي الفراء )المتوفى:  معاني القرآن: أبو زكريا يحيى بن   .36
 مصر الطبعة: األولى –محمد علي النجار / عبد الفتاح إسماعيل الشلبي: دار المصرية للتأليف والترجمة 

هـ( المحقق: أ. د محمد 911طي )المتوفى:  معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم عبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدين السيو  .37
 م  2004 -هـ  1424الطبعة: األولى،  ، القاهرة / مصر -إبراهيم عبادة مكتبة اآلداب 

 م 2007,دار المدار االسالمي ,2المعنى و ظالل المعنى أنظمة الداللة العربية ,محمد محمد يونس علي ,ط  .38
أحمد بن عبد هللا ابن يوسف، أبو محمد، جمال الدين، ابن هشام    مغني اللبيب عن كتب األعاريب: عبد هللا بن يوسف بن .39

 1985دمشق الطبعة: السادسة،  –هـ( تحقيق: د. مازن المبارك / محمد علي حمد هللا: دار الفكر 761)المتوفى: 
خر الدين الرازي  مفاتيح الغيب  التفسير الكبير: أبو عبد هللا محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بف .40

 .  1420  –بيروت الطبعة: الثالثة  –هـ(: دار إحياء التراث العربي 606خطيب الري )المتوفى: 
هـ(تحقيق: د. علي  538المفصل في صنعة اإلعراب : أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار هللا )المتوفى:   .41

 1993بيروت الطبعة: األولى،   –بو ملحم: مكتبة الهالل 
 هـ( تحقيق: عبد السالم محمد هارون :  395مقاييس اللغة  أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي، أبو الحسين )المتوفى:  .42
الشيخ أحمد بن عبد الكريم األشموني الشهير رضي هللا عنه وأرضاه    منار الهدى في بيان الوقف واإلبتدا المنسوب إلى العالمة :  .43

وذلك بالمطبعة العامرة المنشأة بجمالية مصر المحمية على ذمة صاحبيها ذي الهمة العالية رفيع الجناب السيد ،  وجعل في أعلى الفراديس مثواه 
احد الطوبي وشريكهما وكان تمام بدر هذا الكتاب اللطيف ذي الطبع عمر حسين الخشاب وذي الرأي السديد الذكي الماجد السيد محمد عبد الو 

 من هجرة سيد األنام عليه أفضل الصالة والسالم.  1307األنيق والشكل الظريف في شهر ذي القعدة الحرام سنة  
 هوامش البحث 

 

 14-13( دراسات ألسلوب القرآن الكريم : 1)
 .   54/ 1مقاييس اللغة، مادة ) أثر(  ( 2)
 .  237ــ  8/236كتاب العين، مادة) أثر وتقليباتها( ( 3)
 َ.   1/9( التعريفات، 4)
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 66\ 4( العين 7)
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 687\1العرب   ( لسان12)
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 35\1( الخصائص 15)
 95( اإليضاح في علل النحو ص  16)
 33\ 1شذور الذهب ( ينظر : شرح 17)
 .  36( الخصائص :   18)
   77(  الصاحبي في فقه اللغة، وسنن العرب في كالمها :  19)
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 .   323(  المعنى وظالل المعنى أنظمة الداللة اإلعرابية، محمد محمد يونس علي :   20)
 24-23( دالئل اإلعجاز ص 21)
 1/238 :تفسير البحر المحيط (22)
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