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Abstract: 

The study dealt with the most essential linguistic and expressive issues that 

contributed to show  this great Qur’an to be epitomized in its apparent phrases, 

abundant in its latent connotations, deep in its aims and objectives, and as a result 

it led to this amount of moral accumulation in its short glorious texts; Exemplified 

by the manifestations of miraculous expansion that no human being can encircle, 

no matter what he takes from the point of view and knowledge. Starting from (the 

structure of the noble Qur’anic' utterances), passing through the phenomena: 

(grammar and syntax), and (derivation), and ending with the phenomenon 

(anastrophe); And that is through rapid navigation between the artifacts of those 

phenomena, and getting acquainted with their jurisprudence and the field of 

function , and the secrets contained under each of them, and the benefits and 

merits they added to the Holy text. 
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ي القرآن الكريم 
ى
 دراسة داللية -تكييف المعنى ف

 

 3 أحمد علي نعمة الزبيدي
 4حيدر علي نعمة الزبيدي

 

 الملخص

ي عبارته  
 
 ف

ً
ي هذا القرآن العظيم موجزا

ي أن يأت 
 
ي أسهمت ف

ية الجوهرية الت  تناول البحث أهم القضايا اللغوية والتعبير

ي 
 
 ف

ً
ي داللته الكامنة، بعيدا

 
 ف

ً
ي الظاهرة، غزيرا

 
اكم المعنوي ف مقاصده ومراميه، وأفضت بالنتيجة إىل هذا الكم من الي 

ي من ناصية البيان 
نصوصه الكريمة المقتضبة؛ متمثلة بمظاهر التوسع المعجز الذي ال يستطيعه طوق بشر مهما أوت 

ي )النحو واإلعراب(، و)االشت
 بظاهرت 

ً
ي الكريم(، ومرورا

قاق(، وانتهاء بظاهرة )التقديم والعلم؛ ابتداء من )بنية اللفظ القرآت 

(؛ وذلك من خالل السياحة الشيعة بير  أفنان تلك الظواهر، والتعرف عىل فقهها ومجال عملها، وما ينطوي  والتأخير

   .تحت كل منها من أرسار كوامن، وما أضافته للنص الحكيم من فوائد وفرائد، وما أضفته عليه من كنوز داللية مقصودة

 .االشتقاق، النحو واإلعراب، القرآن الكريم: حيةالكلمات المفتا
 

 المقدمة: 

 
 
ة البحث فيه، وتذوي األفكار منه، وينضب عطاؤه، إال هذا الكتاب الكريم  كل كتاب يرث كلما قرأناه؛ ألفينا   ؛كالمه بكير

ي كانت باألمس تقرأ! والقرآن هو هو، وما تلقاه قارؤه المتدبر اليوم غير ما ف
وإنا ال نجد  !ه منه باألمسلتح أنفسنا غير الت 

ي كل مرة أول مرة، وحير  نقرؤه سبعير  
 
؛ حت  لكأننا نقرأ ف

ً
 جديدا

ً
ه يمنحنا هذا وأكير من هذا، ويؤتينا كل يوم تصورا غير

د؛ ي   ، ومن يسي  
ً
 زد! مرة؛ نكون كمن قرأ سبعير  كتابا

ي بيان البشر غاية يساق البيان فيه إليها ول
 
  ومقصود  ،كل كتاب ذي قدر ف

ً
 أعظم يؤم إليه، وأحق الكتب بذلك ما كان بيانا

ي هذا عىل ؛إىل عباده عز وجل ربنامن 
 
عباده، وأحق كتب  سائر  عىل جل جالله كتب العباد كفضل هللا  سائر  بل فضله ف

ل عىل عبده: قاطبة بهذا سبحانه هللا  ور  ورسوله كتابه الكريم المي  
ً
 ونذيرا

ً
ا ، المبعوث بشير ي األمي األمير   حمة للعالمير  النت 

ي الخاتم إىل خير أمة أخرجت للناس، وهو الكتاب  صىل هللا عليه وآله وسلم؛ محمد  ل عىل النت 
فهو الكتاب الخاتم المي  

ي    ع؛معجزة من أنزل عليه -دون ما سواه من سائر الكتب  - الذي جعل بيانه  عن كونه مصدر التشر
ً
  ؛ فضال

ً
 فكان جديرا

 بها ال ، والحجة المبينةاإلعجاز المبلسوالبيان المسفر، و  بلج،الحق األ  بأن يكون كل ما فيه من
ً
كلهم ن  و عالممقصودا

 .نو أجمع

امية إن لم  وربَّ سائل يسأل فيقول: كيف وسع هذا الكتاب بصحائفه المحدودة وكلماته المعدودة طيات الوجود المي 

ء الذي  ي
ه، فليت شعري ما هو هذا الشر ي غير

 
ء فيه ال يوجد ف ي

 به هذا الكتاب عن سواه؟!  نماز ٱثمة شر

ي إن 
ي التعبير القرآت 

 
ي عبارة القرآن و، أمن دالئل اإلعجاز ف

 
ة : من دالئل اإلعجاز ف ه من الكالم البليغ بكير ه عن غير تمير 

ي حير  أ .وأبعد عن االحتماالت  ،كان أدل عىل المطلوب  ؛فإن كالم البشر كلما كان أبلغ ؛االحتماالت 
 
 أنهن القرآن بما ف

معانيه بقدر ما يكون فيه من مقاييس  وكل معت  من تهيعي كل زمن من أزمن ،مسامع الدهر  ب الموجه إىلصوت الغي

ي كل عص ؛ فالفكر وتطورات العلم
 
ي ومص  من ثم تجد اإلنسان ف

 
يشعر إذا تال القرآن أن حقائقه تتجىل أكير ما تتجىل ف

ي تنحط دونها بالغة البلغاء  -عباراته  وجاءت ،فكيف وسع هذا القرآن الدهر كله، العص الذي هو فيه
 -مع بالغتها الت 

 ؟! فهام الناس المختلفة باختالف األطوار الثقافيةأمنسجمة مع 

دتم 
َّ
ي بحثنا المقتضب هذا بمطالبه األربعة أدناه، ولربَّ سائل يسأل فيقول: وِلَم حد

 
هذا ما سنتعرف عىل جوانب منه ف

ت؛ فهي ال دراستكم هذه بتلكم المطالب فقط دون 
َّ
د
 
ي القرآن المجيد إن ع

 
سواها؛ ومظاهر )التكييف المعنوي( ف

                                                           
mujamart@gmail.com  ، عراقال، الجامعة العراقية،  .د 
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جنا  ابطة، عرَّ  هذا البحث قد جاء ضمن سلسلة بحثية داللية مي 
َّ
حىص؟! نقول له: جواب مسألتكم وحل  إشكالكم أن

 
ت

؛ حت  ربت بمج
ً
، وقد جعلنا لكل عنوان من تلك المطالب أربعا

ً
موعها عىل الثالثير  ظاهرة، فيها عىل تلك المباحث تباعا

ي بحث الحق. 
 
 للدراسة بإذن هللا تعاىل ف

ٌّ
َعد ي بحث سابق، ومنها ما هو م 

 
ت دراسته ف  فمنها ما قد تمَّ

 

 المبحث األول: بنية اللفظ

ي إثراء اللغة
 
ى ف ثل ا تمإنهإذ يمكن بوساطتها زيادة ألفاظ جديدة عىل وزن الصيغة األصلية نفسها، كما  ؛للصيغة أهمية كي 

ي العامة
ي تصب فيها المعات 

 .(1ها حجمها ومعناها الخاص)ائعطوإدها يحدت ؛ إذ تعمل عىلالقوالب الفكرية الت 

ي صياغة 
ى
 :أسلوبان بنيةاأل وللعربية ف

  :ي بنية الكلمةدتحول يتمثل ب األول
 
ي كل كلمة؛ وذلك بتغيير حركاتها الداخلية ؛اخىلي ف

عنص ثابت  من كلمات اللغة فف 

 ،«نص»، و«كرم»، و«رغب»نحو:  ؛المؤلفة لهيكل الكلمة «الحروف» فالثابت هو مجموعة الصوامت ؛كر متحر آخو 

ي تحدد صيغتها ومعناها  «الصوائت» هو مجموعة الحركات: والمتغير 
 «.كرم»، و«كرم»، و«كرم»و ،«كرم» :نحو ؛الت 

  : ي
ى
ي الكلمة  سوابقأن تكون الداللة، وهي إما خاصة ب «حروف» أو اإللصاق؛ وهو زيادة صوامت الزيادة،يتمثل بوالثان

 
ف

«Prefixes» :ي يجمعها قولك
؛ نحو الضمائر «Suffixes»لواحق أن تكون أو  ،«أنيت»؛ نحو حروف المضارعة الت 

 ، ي
ي تلحق آخر الفعل الماض 

 أو حشو المتصلة الت 
ً
، «مرحوم»، و«راحم» ؛ فهو«رحم» :قولنا نحو ؛ «Infixes»ا

حمٱحم سي  »ٱكقولنا: ، و «رحيم»و ؛ مسي 
ً
حاما  .(2)«سي 

ي علماء العربية 
ي بدراسة الصف بمباحث علموقد عت 

تؤثر ما تتعرض له من زيادات بيان ، و وتجليتها داللة الصيغ  المعت 

ي 
 
) ف ي تلك العناية الفائقة بهذا اللون الرائق من ألوان طيف اللغة المزدان؛ فإنه فن )) (،3المعت 

 
يحتاج إليه وال غرابة ف

ان العربية، وبه تعرف أصول كالم العرب من الزوائد الداخلة  ل العربيةجميع أه أتم حاجة، وب  هم إليه أشد فاقة؛ ألنه مير 

التلعب بالحروف األصول لما يراد فيها ؛ لما يمتلكه من قدرات فائقة، ولما ينفرد به من قابليات خالقة عىل ))(4)((عليها

ي المفادة منها
 من أجل علوم العربية وأخصها بالعناية؛ لما يتعلق ببت   ؛ ومن هنا عد (5)((من المعات 

ً
علم الصف واحدا

ان الدقيق  .(6)األلفاظ العربية، ولما يجري منها مجرى المعيار الثابت والمير 

 هذا، و 
ً
ي تمثل منهجا

ي تجميع مفردات اللغةفريدمن الجهود اللغوية الت 
 
 ف
ً
؛ اللفظية والمثلثات ما كتب عن المثنيات :ا

ي 
:  والت  ي

ي  ةمتفق أو ثالثة إيراد كلمتير  تعت 
 
ي حركة فاءاتها  ةمختلف ها،ترتيب حروفف

 
تب عىل ذلك أو عينها؛ ف ف ختالف ٱيي 

ي المع
ي حركة فاء الكلمة اال ، وتغاير دالالتها! إن هذا بينها  ات 

 
ي عينها  وأختالف الحاصل ف

الهائلة  عن طاقات اللغة ليشر

 عن ذلك   !للتطور والمران القابلةو المخزونة  والمتفجرة ومكنوناتها 
ً
لبالغ تأثير امدى الفإنه يكشف عن  كله؛وفضال

ي تغي «الحركات» لصوائتل
 
 .(7)وتقليبها  داللة الصيغير ف

ي واحدة عنه 
 
ي تتكون منها، باستثناء صوت واحد يختلف ف

ي جميع األصوات الت 
 
 من الكلمات المتشابهة ف

ً
فلو أخذنا زوجا

ي األخرى، ووجدنا أن المعت  ق
 
، ومثال ٱد ف  من الصوتير  المختلفير  عبارة عن صوت متمير 

ً
ي أن كال

ختلف؛ فإن هذا يعت 

،  -بكشها  -« من»و -بفتح الميم  -« من»ذلك: اللفظان: 
ً
 عن اآلخر تماما

ً
وهما لفظان يحمل كل منهما معت  مستقال

؛ فكل من الفتحة والكش  ي
ي الثات 

 
ي األول، والكشة ف

 
  -ة والفارق بينهما هو الفتحة ف

ً
 .(8)صوت متمير  مستقل -إذا

ي العربية بوظيفتير  هذا، و 
 
: تقوم الحركات ف  -الحروف  - الصوامت ترجع إىل كون ،عامة األوىلجوهريتير  وحيويتير 

 
ً
 ،حركات، وحياة الحرف بحركته من دونفال كالم  الصوائت؛ال يمكن النطق بها من غير أن تكتنفها تلك الحركات  أصواتا

 حير   رحمه هللا وقد كان سيبويه !وموته بفقدها
ً
بالحياة والحرف المتحرك بالهمود والموت، الحرف الساكن  نعتمصيبا

 .(9)والعنفوان والحركة

ي  خاصة ترجع إىل ما تؤديهأما الوظيفة الثانية؛ ف
ي معات 

 
ي نظام العربية من تغير ف

 
ا إنهأي ة؛ الواحد المادة اللغويةالحركة ف

ي األلفاظ ؛بير  الصيغ وتمير   ،تفرق بير  الدالالت
ي مبات 

 
ي معانيها  وتراكيبها؛ إذ تتقابل ف

 
 ف
ً
 واضحا

ً
ا  ومدلوالتها؛فتحدث تغير

 ما يحصل تغير بناء «.المثلثات»و ،«المثنيات: »ن ذلك ظاهرتاعفنتجت 
ً
ي  اللفظة فغالبا

 
ن طريق المغايرة عالعربية ف

ة ي تركيب أصوات الكلمةاللغة لنظام عىل وفق تبادل منسق يخضع  - الحركات - بير  الصوائت القصير
 
، وأسلوب  ها ف

 ه المنبعون، ويعد«التحول الداخىلي »أو  ،«تعاقب المصوتاتنظام » :المحدثير  هذه الظاهرة علماء اللغة ويسمي بعض

عند هذه  اللغةوقد وقف علماء ، (10لتستحدث من أصولها الثالثية ثروة هائلة من المفردات) العربيةالذي تستعير  به 
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من الحركة وسيلة  تخاذها ٱمن تلك الظاهرة المرنة، و العربيةإفادة بينوا و ختالف الحركة، ٱارق الصوتية القائمة عىل الفو 

ي  تلكمالكشف عن التنقيب و إىل جادين للتفريق بير  معان متقاربة، وسعوا 
ستخراجها من مناجمها اللغوية، ٱ، والمعات 

ات دقيقة تصنف فيها عىل أس ي مختي 
 
 .(11)س ومعايير وقواعد بالغة اإلحكام والدقةومعاملتها ف

ي مثل: 
 
ي المنضوية تحتها ف

ي المعات 
 
ي المفضية إىل التغاير ف

« األب»بتخفيف الباء، و« األب»ومن ذلك: الفروق بير  المبات 

زة، بضم الهم« األم»بكشها، و« اإلمر»بفتح الهمزة، و« األمر»بكشها، و« اآلخر»بفتح الخاء، و« اآلخر»بتشديدها، و

بكش « اإليمان»بفتح الهمزة وتخفيف الميم، و« األمة»بضم الهمزة وتشديد الميم، و« األمة»بفتحها، و« األم»و

بسكون « بعد»بسكون العير  وفتح الدال، و« بعد»بفتحها، و« الي  »بكش الباء، و« الي  »بفتحها، و« األيمان»الهمزة، و

بفتح الباء وسكون « البيع»بكش العير  وفتح الدال، و« بعد»، وبضم العير  وفتح الدال« بعد»العير  وضم الدال، و

بضم الثاء وفتح الباء ثم تاء مدورة، « الثباة»بفتحتير  فتاء طويلة، و« الثبات»بكش الباء وفتح الياء، و« البيع»الياء، و

« الجنة»الجيم، وبفتح « الجنة»بضمها، و« الجناح»بفتح الجيم، و« الجناح»بضمها، و« ثم»بفتح الثاء، و« ثم»و

، و« حسب»بضمها، و« الجنة»بكشها، و بفتحها، « الحس»بكش الحاء، و« الحس»بكشها، و« حسب»بفتح السير 

، و« الحلم»بضم فسكون، و« الحلم»بكش فسكون، و« الحلم»و بضم الحاء وسكون الميم، « حمر»بضمتير 

، و« حمر»و ، و« ي  الخ»بكشها، و« الحمل»بفتح الحاء، و« الحمل»بضمتير  بضم فسكون، « الخي  »بفتحتير 

بضم الياء وفتح « يدعون»بضم الميم وتشديد الدال المفتوحة، و« المدخل»بضم الميم وسكون الدال، و« المدخل»و

بفتح الياء وتشديد الدال المفتوحة وتخفيف العير  المضمومة، « يدعون»الدال وتشديد العير  المضمومة، و

، « يدعون»ال وتخفيف العير  المضمومة، وبفتح الياء وسكون الد« يدعون»و بضم الياء وسكون الدال وفتح العير 

بكش فسكون، « الرجل»بفتحها، و« الذنوب»بضم الذال، و« الذنوب»بفتحها، و« الدين»بكش الدال، و« الدين»و

فتح ب« السبع»بضم ففتح، و« الرطب»بفتح فسكون، و« الرطب»بفتح فضم، و« الرجل»بفتح فكش، و« الرجل»و

، و« السحر»بكش فسكون، و« السحر»بفتح فضم، و« السبع»فسكون، و  »بفتحتير 
ً
، « سخريا بكش السير 

 »و
ً
، و «السنة»بضم السير  وفتح النون المشددة، و« السنة»بضمها، و« سخريا بكش السير  وفتح  «السنة»بفتحتير 

، و« أشد»النون، و بضم « يصدعون»بكشها، و« نيصدو »بضم الصاد، و« يصدون»بضمها، و« أشد»بفتح الشير 

، و« الصدقة»بفتح الياء وتشديد الصاد المفتوحة، و« يصدعون»الياء وتخفيف الصاد المفتوحة، و « الصدقة»بفتحتير 

« الضعف»بفتحها، « الصهر»بكش الصاد، و« الصهر»بضمها، و« الصلب»بفتح الصاد، و« الصلب»بفتح فضم، و

، و« الطرف»بفتح فسكون، و« الطرف»بكشها، و« الضعف»بفتح الضاد، و بفتح فسكون، « الطول»بفتحتير 

« يظهرون»بفتح الياء والهاء، و« يظهرون»بضمها، و« تظاهرون»بفتح التاء، و« تظاهرون»بضم الطاء، و« الطول»و

، و« العدة»بضم الياء وكش الهاء، و ، « العرض»بفتح فسكون، و« العرض»بضمها، و« العدة»بكش العير  بفتحتير 

، و« الغرور»بفتحها، و« العالمون»بكش الالم، و« المونالع»و ، « الغلب»بفتحها، و« الغرور»بضم الغير  بفتحتير 

ون»بضم فسكون، و« الغلب»و ، و« يفي  ون»بضمتير  بفتح الياء والراء كليهما، وسكون « يفرقون»بفتح فضم، و« يفي 

بضم الياء وفتح الفاء وكش الراء « يفرقون»هما، وبفتح الياء وضم الراء وسكون الفاء بين« يفرقون»الفاء بينهما، و

، و« القدر»المشددة، و « الكي  »بكش القاف وسكون الدال، و« القدر»بفتح القاف وسكون الدال، و« القدر»بفتحتير 

بكش « اللبد»بفتحها، و« الكل»بضم الكاف، و« الكل»بضم ففتح، و« الكي  »بكش ففتح، و« الكي  »بكش فسكون، و

بفتحها، « المرة»بكش الميم، و« المرة»بكشها، و« يلبسون»بفتح الباء، و« يلبسون»بضمها، و« اللبد»والالم، 

بضم « المهل»بفتح فسكون، و« المهل»بضم التاء وسكون الميم وفتح النون، و« تمت  »بتواىلي الفتحات، و« تمت  »و

بضم فسكون، « النصب»، وبضمتير  « النذر»بضم فسكون، و« النذر»بفتح فسكون، و« النذر»فسكون، و

، و« النصب»و ، و« النصب»بضمتير  بفتح  «النعمة»بفتح فكش، و« النظرة»بفتح فسكون، و« النظرة»بفتحتير 

، و« النهر»بفتح فسكون، و« النهر»بكشها، و «النعمة»و، النون بضم « الهدى»بفتح فسكون، و« الهدي»بفتحتير 

، « الورق»بكشها، و« الورد»بفتح الواو، و« الورد»و بضمها،« الهون»بفتح الهاء، و« الهون»ففتح، و بفتحتير 

، و« الوزر»بكش فسكون، و« الوزر»بفتح فكش، و« الورق»و ، و« توعدون»بفتحتير  بفتحها، « توعدون»بكش العير 

 بكشها... إلخ. « الوقر»بفتح الواو، و« الوقر»و
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ة، حرية بالت ي اللغة والقرآن من صيغ أخرى كثير
 
 عما ف

ً
دبر وأخذ الحيطة والحذر البالغير  وتحري أقىص درجات فضال

ي حركة واحدة قد يحيل المعت  إىل الضد، وينىح به منىح ٱالدقة حير  التلفظ بها أو التعامل معها؛ ألن 
 
 ف
ً
 طفيفا

ً
نحرافا

لة للهداية والموضوعة للتدبر! واألمثلة حول ذلك ك  غير مقصود وال مراد من اآليات الحكيمة المي  
ً
ا ة؛ كصيغ خطير ثير

 : ي
 
بكش « منذر»بكش السير  وفتحها كذلك، و« مرسل»بكش الالم وفتحها، و« مخلص»أسماء الفاعلير  والمفعولير  ف

 : ي
ي غير القرآن الكريم: الفرق الشاسع بير  لفظ 

 
بكش الجيم، عىل البناء للفاعل، « معجز»الذال وفتحها. وكذا ف

 من يصف القرآن الكريم وآياته المعجزة البينة بالصيغة  بفتح الجيم، عىل البناء للمفعول؛ إذ « معجز»و
ً
سمعنا مرارا

 الثانية، فإن كان ال يدري؛ فتلك مصيبة، وإن كان يدري؛ فالمصيبة أعظم! 

ي التنبه له، وعدم الخلط بير  تلك الصيغ 
؛ فينبع  ء الكثير ي

ي اللغة العربية والقرآن الكريم من هذا النمط وذاك الشر
 
هذا، وف

ىل حد بعيد لوال بعض أجزاء الصوائت فيها. وال يجوز للتاىلي أو المتدبر لكتاب هللا عز وجل إنزال بعضها مكان المتطابقة إ

ي الحكيمة! ولو رحنا نتهادى بير  النصوص؛ لنتحرى أوجه التشابه 
بعض؛ فيحصل اللبس والتغيير غير المقصود للمعات 

ي بعض الصيغ؛ ألحوجنا ذلك العمل إىل تصنيف م
 
عجم مستقل خاص بها؛ ولكن حسبنا ما أوردناه للتمثيل الحاصلة ف

 وإيصال الفكرة، ال االستقصاء والحص. 

ي يتجىل فيها ))
تها، وأن بالحركة وهذا واحد من أجلِّ المواطن الت  فضل لغة العرب عىل سائر اللغات بهذه التصاريف وكير

ي هي الضمة والفتحة والكشة، وبالحرف نفرق بير  مع
؛ (12)!((حتيج إىل كالم كثير ال  ؛ان لوال هذه األبنيةمن الحركات الت 

ي األداء اللغوي مستقلة عن الحروف، فكل منها تعد وحدة رصفية  البنائية لحركاتفتبير  لنا أن ل
 
 أسهمتأهمية وظيفية ف

ي تغ - وتسهم -
 
ي هي  ،وسميت حركات؛ ألنها تحرك الحرف عن موضعه، ير داللة األلفاظيف

 وتجذبه نحو الحروف الت 

ي  -ن بالحركة من الحركات إو ، بعاضها أ
ين، وبالحرف -هي الضمة والفتحة والكشة الت   من حروف اللغة الثمانية والعشر

ي أدائها إالحتيج  ؛بير  معان لوال هذه األبنية نتمكن من المير  والتفريق
 
)رسد طويل، و ىل ف  !(13كالم كثير

ي  علماء األمة األقدمير  اء الدراسات اللغوية الحديثة مع آر  أرباب تفقت نظرةٱقد ل
 
 - لحركاتل الفائقة قدرةال تأكيد ف

ي محياه من خواطر  ده المتكلمقصاأللفاظ عىل وفق ما ي مدلوالت عىل توجيه  -الصوائت 
 
ويروم اإلفصاح به عما يجول ف

ي هذا السياق
 
:  وأفكار. وف ي بنية ولعل أفضل ما يصور عالقة الصوامت بالحرك))يقول الدكتور عبدالصبور شاهير 

 
ات ف

 األصىلي الذي تدل عليه - وهي مادة الكلمة الثابتة - الكلمة أن نقول: إن الصوامت
ن الحركات إجموعها، و مب تحمل المعت 

؛ تشخص المعت   ي وضع معير 
 
زه ف ي تستقل بتوجيه الداللة إىل حيث يريد المتكلمف حير  تي 

ي السياق (14)((هي الت 
 
. وف

ة، ،إن الداللة كامنةل: ))ذاته يقول الدكتور منقور عبدالجلي ي من ال ظهور لها  مستي 
 
ي تجسدها وتحققها ف

دون العالمة الت 

ي العربية والقرآن يوجب ٱ، وإذا كان (15)((الواقع اللغوي
 
؛ فاختالف المعت  ٱختالف الحركة والحرف ف ختالف المعت 

 .(16)نفسه أوىل أن يكون كذلك

ي توجي -الحركات  -وإذ قد عرفنا أثر الصوائت 
 
 -ه داللة اللفظة العربية والقرآنية؛ فال يليق بنا إغفال ما للصوامت ف

ي األثر؛ كالفرق بير  الكلمات  -الحروف 
 
ي الخطر، وتتفوق عليها ف

 
ي السياق ذاته؛ بل قد تفوقها ف

 
من أثر بارز وفعال ف

ي أمثال المواد: « الظاء»، و«الضاد»المكتنفة ل 
 
غ ي »، و]«[ظ ظح »، و«ح ض ض»، و]«[ح ظ ر»، و«ح ض ر]»ف

 «[.ن ظ ر»، و«ن ض ر»، و]«[ف ظ ظ»، و«ف ض ض»، و]«[غ ي ظ»، و«ض

ي العربية هي 
 
ي تصب فيها األلفاظٱإن صيغ الكلمات ف

ي تؤديها ؛تحاد قوالب للمعات 
ي الوظيفة الت 

 
 ،«الناظر» ف .فتختلف ف

ي مدلولها  «المنظر»و ،«المنظور»و
 
ي أصل المفهوم العام اٱمع  ،تختلف ف

 
 لف ؛«النظر»لذي هو تفاقها ف

ً
تغير أبنية تبعا

( ي
مثل علماء الصف المادة ؛ لذا فقد عقلية ،منطقية ،ألبنية والقوالب وظيفة فكريةهذه اول، (17األلفاظ تتغير المعات 

ي قوالب مختلفة
 
وهذا  ،وتلك أسورة ،فهذا قرط ؛فتظهر منه أشكال متعددة ؛اللغوية المجردة بالذهب المذاب يوضع ف

، وطبقوا هذا المعت  عىل المادة اللغوية حير  تصاغ عىل أوزان وصيغ ،بحسب اإلطار الذي وضع فيه ...خاتموذاك  ،عقد 

ي »، و«التقوى»كذلك ال يقال عن   ؛إنها ذهب فقط :رة والعقدو فكما ال يقال عن الخاتم واألس
، «الوقاية»، والمتف 

 !(18خاصة) داللةفكل صيغة من هذه الصيغ لها  ؛: إنها بمعت  الحفظ فقط«لتف  ا»و

ي ألفاظه، ويختار كلماتهف 
ي دالال ؛))القرآن الكريم ينتف 

 
 ؛بدقة لفظةتها، فيستخدم كل لما بير  األلفاظ من فروق دقيقة ف

ي إحكام شديد 
 
ن أبعينها، و  اللفظةله تلك نتقيت[ ]ٱ قد يكاد السامع يؤمن بأن هذا المكان ،بحيث تؤدي معناها المراد ف

  معت  الذي أفادته أختها... أخرى ال تؤدي ال لفظة
ً
ي النفس إيحاءات فكل كلمة ال بد أن تؤدي معت  جديدا

 
، وتبعث ف

ها ، وهو يستعمل (19خاصة(() ي فيه كلمة غير
ي موقعها المحدد الذي ال تغت 

 
؛ بحيث لو نزعت كلمة منه، أو أزيلت الكلمة ف
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ي تأليفها وموقعه
 
 -تسعت له اللغة ٱا وسدادها؛ لم يتهيأ ذلك، وال عن وجهها، ثم أدير لسان العرب كله عىل أحسن منها ف

ي بلغت الماليير  
 !(20)بكلمة واحدة -عىل سعة ألفاظها الت 

نا الكالم وبدلناهف من ألفاظ الكتاب العزيز؛ أو تبديل لفظة ما، أننا حاولنا تغيير كلمةفلو  ، وأخرجنا ، وبددناهكأننا غير

زينة األسلوب  ، وجردناها منا عنها أرسار البالغة وكوامن اإليجاز ومسحة اإلعجاز، ونزعن الكلمة عن صفة الفصاحة

ي القرآن الكريم أشبه  ! وما ذاك إال ألن(21وأطفأنا رواءها، وأنضبنا ماءها)وحجبنا شعاعها، أسلوب الزينة، و 
 
الكلمة ف

ي جسم اإلنسان
 
ي موضعه، فإذا  بالعضو ف

 
، تغير حال الجسم ؛زايله إىل موضع آخر ما وهو يؤدي وظيفته عندما يكون ف

ي القرآن الكريم)الحال بالنسبة ل فكذلك !ختل توازنهٱ، وعتلٱو
 
ي ذلك إذا ما أدركنا بعد إذ علمنا (22لكلمة ف

 
! وال غرابة ف

ي مقصود بأن 
(() ،ن كل كلمةإأي  ؛))القرآن تعبير بيات 

ً
 مقصودا

ً
 !(23وكل حرف فيه وضع وضعا

؛  ي كالم البشر
 
 مما نلفيه ف

ً
ي أن الفصيح منهم يصنع خطبة أو قصيدة يستفرغ )) همقصور لنا  إذ يبير  عىل العكس تماما

 
ف

  ،فيها جهده
ً
   ثم ال يزال ينقحها حول

ً
ه ،كامال ثم ال تزال   ،فيبدل فيها وينقح ؛ةعفيأخذها بقريحة جام ؛ثم تعظ آلخر نظير

 .(24)!((فيها مواضع للنظر والبدل ،كذلك

ي لقد كان القرآن الحكيم 
 
 ف
ً
نتقاه ٱكان ذلك لسبب، وإذا   ؛ختار اللفظ معرفةٱذا إف ؛نتقاء كلماتهٱألفاظه، و ختيار ٱ))دقيقا

 إكذلك ! و كان ذلك لغرض  ؛نكرة
ً
  ،كان ذلك لمقتىص  يطلبه  ؛ذا كان اللفظ مفردا

ً
وقد  !كان لحال يناسبه  ؛وإذا كان مجموعا

ك معه ي الداللة، وقد يفضل كلمة عىل ا يختار الكلمة وي  همل مرادفها الذي يشي 
 
أخرى والكلمتان بمعت  واحد، وربما  ف

ي والجمال البديعي 
ي التعبير المحسن اللفظ 

 
وكل  - حسن المعنويموهو ال - لغرض أسم - عىل قدره وحسنه -يتخظ ف

(() !ذلك لغرض يرمي إليه ي
ي التعبير القرآت 

 
: لكل مقام مقال ف

ً
 .(25وهكذا دائما

، وتٱعىل أن  ي
ه عليها لم يكن هتمامه الالمحدود باألفكار والمعات  ي المفردات واأللفاظ أو ٱركير 

 
 للزهد ف

ً
 أو مسوغا

ً
لبتة دافعا

ي الفريد المعجز؛ إذ أت  بأجزل األلفاظ وأعذبها، وجاء  إهمالها، أو الغض من شأنها أو التقليل
ي التعبير القرآت 

 
من أهميتها ف

ي العقول وا
 
 ف

ً
ا  ونداوة وصدى وتأثير

ً
ي وأكرمها وأشدها وقعا

 لفظها لنفوس؛ إذ ))بأجل المعات 
ً
كان يختار الكلمة قاصدا

ي موقعها المحدد
 
 ف
ً
ي القرآن إبل  ...ومعناها معا

 
 شاهد المجيد تعد ن كل كلمة ف

ً
ي القرآن الكريم  عىل ذلك؛ ا

 
ألن كل كلمة ف

ها  ي مكانها المحدد الذي ال يجوز أن تكون فيه كلمة غير
 
ي  ؛قد وضعت ف

ليه ع ألن ذلك يخل بالنظام المتكامل الذي بت 

ي مكانها -قد علمنا أن الكلمة القرآنية  ال سيما  الكريم؛ القرآن
 
بل تجمع كل معطيات عوامل السياق المختلفة  تحدد؛ - ف

ي 
 
ي إظهار الداللة ف

 
التام، من غير ما  داءاأل وضعت لتؤدي نصيبها من اللفظ والمعت  إنما فكل لفظة ؛ (26واحد(() آنف

 !(27)نقص أو بخس

ي موقعها المحدد، وكل كلمة من كلماته تؤدي معناها لقد نزل القرآن الكر 
 
ي إيراد ألفاظه الكريمة ف

 
يم بدقة منقطعة النظير ف

ي النسب اللغوي وبنفس ٱبأكمل صورة وأبهاها؛ بحيث ال يمكن 
 
ي أدتها أخواتها ف

ي ذاتها الت 
ستبدال إحداها فتؤدي المعات 

ي تمتاز بها بيانات القرآن  الصورة والدقة والشمول واإليجاز والوفاء والداللة؛ ألن
 من أهم الجوانب العامة الت 

ً
واحدا

ي  الكريم: ))الكمال
 
 آخر، وكذا االختيار لفظ يؤديه البما  وأوفاه وجه أدق عىل المعت   يؤدي بحيث لفظ كل ختيارٱ ف

ادفة؛ لأللفاظ الدقيق ي  الفروق أدق بير   تمير   بحيث المي 
 
، ف  عمق النص فقد ه؛بمرادف اللفظ ستبدلٱ إذا وبحيث المعت 

 .(28)جرسه!(( وجمال ،تصويره ودقة ،معناه

 

: النحو واإلعراب ي
ى
 المبحث الثان

ي اللغة العربية قد 
 
؛ أي إن هذه الطرق لألداء ف

ً
 قبل أن يكون علما

ً
ي تراكيبها وأساليبها، ٱنشأ علم النحو فنا

 
مت باطراد ف لي  

، وتدرس  ومرنت عليها ألسنة العرب، وتمكنت من طبائعهم قبل أن توضع
ً
 علميا

ً
لها القواعد النحوية المجردة وضعا

ي أية لغة من أن ترافق نشأتها (29)دراسة مستقلة لتعرف وتحتذى
 
ي يعتمل  -أو بعد ذلك  -؛ فال بد ف

بعض الضوابط الت 

ها، ولتكون سهلة األداء، واضحة المعالم، دانية القطوف، قريبة المأخذ والمنال.  ها عن غير  فيها الفكر؛ لتمير 

؛ فإن اللغة بعد أن تتجاوز و  ي وجوده هو المجهود العقىلي
 
؛ وإن كان األساس ف

ً
ي اللغة يكاد يكون فطريا

 
ي نشأته ف

 
النحو ))ف

ام بعض الضوابط لتميير  بعض ٱإىل  -بحكم مسايرتها لظروف المجتمع  -مرحلة الطفولة... تجد نفسها مضطرة  لي  



Ahmed Ali Niimaa Al- ZUBEIDY   &  Haider Ali Niimaa Al- ZUBEIDY 
 

  
17 

 
Volume 2,  Issue 1,   March 2021  

اكيب عن بعض، ولمعرفة وظيفة كل لفظ بالنسبة  ي صورتها األوىل هي عبارة عن الي 
 
لموقعه من الجملة، هذه الضوابط ف

)) ي
 .(30)النحو الفت 

ي تكون الجمل؛ إذ تكون 
 
، بتقديم المبتدأ ٱتتمير  العربية بمرونة واضحة ف سمية مكونة من مبتدأ وخي  مفردين أو جملتير 

ه أخرى؛ نحو:  هتمام المتكلم أو ٱبحسب « نبينا محمد»و، «ربنا هللا»، أو: «محمد نبينا»، و«هللا ربنا»تارة، وتأخير

هما بتقديم المفعول عىل  السامع. وقد تكون الجملة فعلية مكونة من فعل وفاعل فقط، أو مع مفعول أو مفعولير  أو غير

ي الجملة بحسب ما يراد منها من أغراض 
 
ه عنه وعن الفاعل، أو توسيطه بينهما؛ فتكون لها حرية الحركة ف الفعل أو تأخير

ي تكفلت بتحديد الرتب الكالمية وإيضاح بيان
ي مرونة الجملة العربية وتنوعها إىل مزية اإلعراب الت 

 
ية. ويعود الفضل ف

ي الجملة، وكيفما وقع التصف فيها
 
 .(31)المعت  مهما تقلبت المفردات ف

ي أن يكون عىل علم كاف بقواعد اللغة العربية: نحوها، ورصفها 
ي لذا يتحتم عىل دارس أي نص قرآت 

؛ ألن فهم معات 

ي بهذه القواعد؛ إذ إن بير  معت  النص وتلكم القواعد 
 
 ٱالنصوص ال يتم عىل وجه صحيح من دون العلم الكاف

ً
 وثيقا

ً
رتباطا

 بقواعد علم النحو؛ ألن فهم 
ً
، عالما

ً
ا ي أن يكون خبير ؛ فعىل دارس أي نص عرت  ي  من بناء الكالم العرت 

ً
 أساسيا

ً
يمثل ركنا

ي الجملة العربية، ومعرفة إعرابها. وهذا ال يتيش ٱمل مرتبط النص بشكل صحيح كا
 
 بمعرفة موضع كل كلمة ف

ً
 كليا

ً
رتباطا

ح معت  النص ي أخطاء فكرية فاحشة وهو يشر
 
 !(32)إال لمن عنده زاد طيب من هذا العلم؛ وإال وقع ف

ي تعير  عىل فهم النصوص، وإيضاح معانوهذا متأت من أن اإلعراب ))
لوال ... و يها، وكشف غوامضها أهم الوسائل الت 

ي و ؛اإلعراب
؛ ومن ثم كانت (33)((ختلطت، وعجزت األلفاظ عن إيصال المعت  المراد إىل السامع بدقةٱلتداخلت المعات 

ي بيان مرادات آي الذكر الحكيم  -مناهج أهل العلم األثبات من أعالم اللغة والتفسير متجهة 
 
إىل أن يكون مع تفسير  -ف

ورة تعلمه المعت  تحليل ا ي الحكم عىل رص 
 
لمبت  وإيضاحه؛ وذلك يعتمد إىل حد بعيد عىل علم النحو الذي أطبقوا ف

ستودعه من آياته المبينة، وحججه ٱستوعاه من حكمته، وٱوتعليمه؛ ))إذ بمعرفته يعقل عن هللا عز وجل كتابه، وما 

ي صىل  ة، وقرآنه الواضح، ومواعظه الشافية. وبه يفهم عن النت  هللا عليه وآله وسلم آثاره المؤدية ألمره ونهيه المنير

ي منطقه((
 
ائعه وسننه. وبه يتسع المرء ف  .(34)ورسر

ي مقدمة كتابه: 
 
ي طالب القيشي رحمه هللا ف ورأيت من أعظم ما يجب : ))«مشكل إعراب القرآن»يقول اإلمام مكي بن أت 

ي تجويد ألفاظه وفهم معانيه  ،عىل الطالب لعلوم القرآن
 
 :إليه محتاج ئوأفضل ما القار  ،ومعرفة قراءاته ولغاتهالراغب ف

  ؛والوقوف عىل تصف حركاته وسواكنه ،معرفة إعرابه
ً
  ،من اللحن فيه يكون بذلك سالما

ً
 ،اللفظ به إحكامعىل  مستعينا

 
ً
ي قد تختلف باختالف الحركات مطلعا

ي الت 
  ،عىل المعات 

ً
إذ بمعرفة  به من عباده؛ سبحانه وتعاىل لما أراد هللا متفهما

ي 
وتصح معرفة حقيقة  ،ويفهم الخطاب فتظهر الفوائد، ؛وينجىلي اإلشكال ،حقائق اإلعراب تعرف أكير المعات 

 .(35)((المراد

ي كتابه: 
 
ي رحمه هللا ف ي  إمالء ما من به الرحمن من وجوه اإلعراب والقراءات»ومثله ما جاء عن اإلمام أبو البقاء العكي 

 
ف

ي «جميع القرآن
 
ي الوقوف عىل معناه مقدمته: ))؛ إذ يقول ف

 
: ويتوصل به إىل تبيير  أغراضه ومغزاه ،وأقوم طريق يسلك ف

ي وجوه القرآن المنقولة عن األئمة األ ،شتقاق مقاصده من أنحاء خطابهٱو ،معرفة إعرابه
 
. وال يخف  (36)((ثباتوالنظر ف

ي حقل الدراسات اللغوية والقرآنية ما للتف
 
ي «البحر المحيط»سير المحيط، الموسوم ب عىل الدارس أو المتخصص ف ، ألت 

حيان األندلشي رحمه هللا من وزن ثقيل، وصدى مجلجل بير  جملة التفاسير المختلفة؛ لما أواله صاحبه من عناية فائقة 

ي هذا ال
 
ي تتصف إليها اآليات الكريمة، وتحتملها ألفاظها المعجزة؛ لما رأى ف

علم بمسائل النحو واإلعراب والوجوه الت 

 .(37)الجليل من عالقة صميمية بالمعت  وداللة مسفرة عليه

؛ العالقة النحوية بير  المفردات معقدة طبيعة اللغةوقد تجعل 
ً
ي بعض العنارص  أحيانا

ي معات 
 
 ف
ً
فيولد هذا األمر تعددا

كة اإلعرابية يتجاوز غياب الحر متسع وجه، وهو أمر  ما  النحوية من خالل صالحية الموقع الذي يشغله لفظ ما لغير 

ي ل كيت 
منها:  بوجوه متعددة؛يظهر التعدد الذي تؤدي إليه طبيعة اللغة بذا و ؛ يشمل العالقة النحوية بير  عنارص النظام الي 

ي المبت  للفظ ما  غياب العالمة اإلعرابية أو تنوعها، ومنها: 
) ؛أن تتعدد معات 

ً
 معينا

ً
 .(38لعدم وجود قرينة تحدد وجها

 ألموضع الواحد من اآلية القرآنية يحتمل ا ومن هنا، فقد 
ً
إىل ظهور معان بالنتيجة وهذا يؤدي  ،إعرابية متعددة وجها

ي  األوجه،متعددة بتعدد تلك  قصد يصل بالقارئ إىل المعت  المراد الذي سيقت اآلية  الصوابوالبحث عن الوجه اإلعرات 

ات ال طائلٱليس ))مجرد  وجهفتعدد تلك األ ؛هتحقيق كير من أ ن جواز إتحتها كما يتصور بعضهم، و  ستكثار من تعبير

ي ليس معناه  نما إو  ؛ن تستعمل أيها تشاء كما تشاء أن لك الحق ال أو  ،ن هذه األوجه ذات داللة معنوية واحدةأوجه تعبير
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ية المتعددة  ...ن تستعمل التعبير الذي يؤيدهألزمك  ؛فإذا أردت معت  ما  ،لكل وجه داللته  صور نما هي إفاألوجه التعبير

 .(39ألوجه معنوية متعددة(()

 بير  النحو والقرآن الكريمثم ))إ
ً
ستشهاده للقواعد النحوية، ٱإذ هو مادة ؛ فالنحوي ال غت  له عن القرآن ؛ن هناك تالزما

ي ذلك التالحم بير  النحو والقرآن الكريم وقراءاته
 
ي الكالم  ؛وال عجب ف

ي من وحشر فالقرآن هو من هذب اللسان العرت 

  قد أجمع الناس»: رحمه هللا بن خالويهٱقال  .، ومما يخرج عن الفصاحةوغريبه
ً
ي القرآن؛ جميعا

 
فهي  أن اللغة إذا وردت ف

ه ي غير
 
ي تقعيد اللغة وضبطهاإ«... أفصح مما ف

 
 نا يمكن - طمئنانٱوبكل  - وهكذا !ن القرآن الكريم كان له الفضل الكبير ف

لة الروح من الجسد عد القرآن الكريم بالنسبة للغة العربية بم بفضله سادت اللغة العربية وتهذبت، وضبطت  :بل قل ؛ي  

 .(40)((نفتحت للعلوم والمعارف، وحفظت وحدتهاٱتصلت حلقات عصورها، وٱقواعدها، و

ي نزل بها الوحي 
 وكم من شبهات بنيت عىل مغالطات ال يحل عز وجل،لفهم مراد هللا  األهمهو السبيل  إن فهم اللغة الت 

ي إشكاالت  ٱو فالتخىلي عن اإلعراب ؛وعليه؛ (41الفصيح) ها إال االستعمال العرت 
ً
ي لغة تعتمد حركات اإلعراب تخاذه ظهريا
 
ف

ي النحوية
صد، و)) -المجيدة  كاللغة العربية  - للتعبير عن المعات  وإماتة لمرونتها، وإن  ،هدم لها قتل عمد ملؤه اإلرصار والي 

 
ً
ي ترك حركات اإلعراب إلباسا

 
 لكثير م ف

ً
ا ات لباس اإلبهام والغموض... إن كثير من الجمل تضيع معانيها  ن الجمل والتعبير

)إنما يخشر هللَا من  :جل جالله قوله فيفهم مثل ؛ومن ذا الذي يستطيع أن يقرأ من غير إعراب! بضياع اإلعراب فيها

) ه بكلمات ٱوإذ ، وكذا أمثال قوله عز وجل: )(43)؟!((«ما أحسن زيد»(، وقولنا: 42)عباده العلماء  بتىل إبراهيَم رب 

)
 
ي كتاب هللا عز وجل من (44)فأتمهن... أم كنتم شهداء إذ حص  يعقوَب الموت

 
؟! ومن هنا حكم بجواز توجيه ما ف

ي خطابهم، دون ما لم يكن كذلك
 
 ف
ً
ي كالم العرب األوائل، معهودا

 
 ف
ً
 .(45)دالالت ومعان إىل ما كان موجودا

إىل تفسير  - الجميلالجليل والفن أن صاغوا هيكلية هذا العلم بعد  - ت النحويير  وتوجههملتفاٱمما سبق يتبير  لنا أن 

يل  ٱكان   آي التي  
ً
 يطب لتفاتا

ً
 عيا

ً
 يبد ، وتوجها

ً
من وضعهم للنحو هي خدمة األوىل واألساسية ؛ ألنهم لم ينسوا أن الغاية هيا

ي هذا الكتاب الخالد،
ي جميع رواياته إكما  .ستنباط األحكام منهاٱو ،وتحليلها  معات 

 
ن دراسة النحو ألسلوب القرآن الكريم ف

 .(46وتدعم شواهده) ،قواعدهالدراسة تعضد تلك  عينه؛ إذ  فيها دفاع عن النحو 

ي بوجه عام كان ثمرة من ثمرات الدراسات القرآنية؛ إذ رأينا أن الدارسير  لم يفكروا   -بادئ ذي بدء  -إن النحو العرت 

 !(47)هتمامهم المنصب عىل حفظ القرآن وصيانته من العبث واللحن والتحريفٱوعلله بقدر  بدراسة تتناول التأليف

 
ً
 يطب ومن هنا كان إعراب النصوص مدخال

ً
  ،عيا

ً
  وأساسا

ً
بير  جوانحها المكتبة اللغوية  تولذلك ضم ؛لفهم المضامير  متينا

 
ً
   عددا

ً
ا  عد من أهم خصائص هذه لتأليفوالكتابة كما أفرد إعراب القرآن با،  من هذه النصوص المعربة كبير

ً
. ومن هنا أيضا

ي الجمل بحركات خاصة ال 
 
كيبية للكلمات ف اتها: تكامل نظام اإلعراب فيها؛ إذ تتمير  الوظائف الي  اللغة الكريمة وأظهر ممير 

ه، وٱختالف فيها وال ٱ .  ، وتابع كل منها مرفوع«إن»، وخي  «كان»سم ٱضطراب؛ فالفاعل ونائبه، والمبتدأ وخي 
ً
دائما

، والمنادى، و ي الجملة؛ كالمفعوالت، والحال، والتميير 
 
، وتابع  «كان»، وخي  «إن»سم ٱواألسماء الفضالت أو ما يشبهها ف

. وهناك أسماء يكون حكمها الجر باإلضافة أو التبعية. كما وإن الفعل المضارع يرفع أو ينصب أو 
ً
كل منها منصوب دائما

ي أوضاع ثابتة مطردة عىل وفق قوانير  وسي   ليس من الصعب فهمها أو يجزم. كل ذلك بعالمات محدودة 
 
واضحة، وف

 للحركة، فإن كان غير ذلك؛ 
ً
 قابال

ً
ستعير  عىل إيضاح المراد بأساليب وقرائن ٱإدراكها أو اإللمام بها. هذا إذا كان االسم معربا

 .
ً
ة ومحددة أيضا  خاصة يسير

م العرب اإلعراب، وتكلموا بسليقتهٱوقد  ي فطرهم! ثم جاء علماء لي  
 
 لما تمليه عليهم قواعده وقوانينه المغروسة ف

ً
م طبقا

يفة، ووضعوا لها المصطلحات والقوانير  العامة، وبينوا ما ينطبق عليها وما  العربية؛ فقعدوا هذه الظاهرة اللغوية الشر

وبه وبعالمات يشذ عنها، وسبب هذا وذاك وعلته! إن هذا النظام المحكم لإلعراب، الشامل لكثير  من أنواع الكالم ورص 

كها فيها  ات العربية، ال يشر ة من ممير  قليلة تعي  عن مختلف الوظائف النحوية للكلمات بيش وسهولة ليعد بحق مير 

ها من لغات الشعوب المعارصة، وموطن فخر و از بها من قبل أبنائهاٱغير  !(48)عي  

ي إن تمير  العربية بظاهرة اإلعراب حقيقة ترسخت لدى ع
 
لماء العربية منذ القدم؛ إذ أدركوها، وعرفوا مزيتها، ونوهوا بها ف

ي مناظراتهم ومناقشاتهم؛ مع أن الكثير ممن رصحوا بذلك كانوا من غير العرب؛ من أمثال 
 
مصنفاتهم، وفاخروا بها ف

، و ي عىلي الفارشي ، وٱسيبويه، وأت  ي
ي ٱبن جت 

 
ي حاتم الرازي الذي يقول ف ي، وأت 

معرض رسده لفضائل  بن فارس، والزمخشر
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 يقاس عليه((
ً
 يعتد به، ومقياسا

ً
 يرجع إليه، ومعيارا

ً
؛ (49)العربية: ))وللعربية فضائل ليست لسائر اللغات؛ فإن لها قانونا

ي رحمه هللا بذلك علم النحو. ثم ينقل عن 
كهم فيها أحد من ٱويعت  ي كالمهم عالمات ال يشر

 
بن سالم قوله: ))للعرب ف

((«أل»تعريف االسم ب  األمم نعلمه؛ منها: 
ً
 وجرا

ً
 ونصبا

ً
ي كل وجه: رفعا

 
بن ٱ، وقد رصح بذلك (50)، وإلزامهم إياه اإلعراب ف

(( :
ً
ي خصت بها العربفارس رحمه هللا قائال

ي المتكافئ: من العلوم الجليلة الت 
ي  ةاإلعراب الذي هو الفارق بير  المعات 

 
ف

ي موضع آخر: ))(51)((اللفظ
 
ي ذلك ما ، وقال ف

 
ها وللعرب ف ي  ؛ليس لغير

ها بير  المعات  ، (52)((فهم يفرقون بالحركات وغير

 وهذا ما أيدته الدراسات الحديثة. 

، لغة ولهجات سائدة عىل ألسنة الناس عامتهم وخاصتهم 
ً
ا  ونير

ً
ي كل مستوياتها شعرا

 
فاإلعراب سمة من سمات العربية ف

ي كانت فيها اللغة العربية نقية، والسالئق سليمة،
ي العصور الت 

 
ي سميت فيما بعد ب  ف

؛ «عصور االحتجاج بالشعر»وهي الت 

 فيه؛ إذ تتوقف موسيقاه ومعانيه عىل هذه العالمات إىل حد بعيد، وبدونها ال يمكن 
ً
ا  كبير

ً
فإن للعالمات اإلعرابية أثرا

ي خطبة قس بن ساعدة اإليادي، يدع
 
ية؛ كما ف ي النصوص النير

 
و فيها إىل إقامة وزنه، أو فهم أغراضه! واألمر كذلك ف

ي خطبة عبدالمطلب 
 
ي صىل هللا عليه وآله وسلم  -اإليمان بالبعث، وف أمام سيف بن ذي يزن، وخطب رسل  -جد النت 

ها (53)النعمان بن المنذر أمام كشى الفرس ي وضوحها وتأثير
 
 ف
ً
ا  كبير

ً
ها معربة، وإن لإلعراب أثرا ... إلخ؛ فهذه األمثلة وغير

 وروعتها. 

ستمرت سليمة معافاة؟ عىل ألسنة ٱمتدت عي  تعاقب آماده، وٱدت قبل اإلسالم بزمن طويل، وإن ظاهرة اإلعراب وج

ي البادية؛ لذا فإن 
 
، وحت  أواخر القرن الرابع الهجري ف ي الحص 

 
ي الهجري ف

العرب الخلص بعده، حت  أواخر القرن الثات 

ذه الظاهرة الجليلة، كما كانوا عىل حرص تام المفكرين والعلماء العرب كانوا عىل يقظة ووعي ودراية تامة من قيمة ه

ي وضع 
 
 ف
ً
ي وضح النهار؛ فكان ذلك سببا

 
ي جنح الظالم وف

 
وشديد عىل صيانتها منذ الحقبة األوىل لظهور اللحن وزحفه ف

شتملت عليه منذ أقدم ٱ؛ ))فنظام اإلعراب عنص أساشي من عنارص اللغة العربية، وقد (54)علم النحو والعناية بأحكامه

 من القرآن والحديث وكالم الفصحاء ٱستخلصوا مناهجه ٱهودها، وكل ما عمله علماء القواعد حياله هو أنهم ع
ً
ستخالصا

)) ي صورة قواعد وقوانير 
 
 .(55)من العرب، ورتبوها، وصاغوها ف

ة عليها، والحرص عىل صيانتها؛ فبادروا إىل  ه وعالجه؛ ألنه ستنكار ٱلقد أفزع اللحن ذوي الشأن من أهل علم اللغة والغير

؛ فال 
ً
! وإذا كان اللحن عند هؤالء ذنبا ي

ي أجل خصائص العربية وأهم وسائلها للمير  والتفريق بير  المعات 
 
يعد معول هدم ف

ي بعض صوره قد يصل إىل درجة 
 
، ودراسة أحكامه متحتمة؛ ال سيما أن اللحن ف

ً
شك أنهم يرون تعلم اإلعراب واجبا

 أو يوهم تحليل ما حرم هللا عز وجل!  اإللحاد والكفر والعياذ باهلل،

، ولعالماته مرموقةأهمية  إلعرابللنحو وا - إال من شذ منهم -علماء العربية وجميع النحاة  ومن ثم فقد رأى جل

 وأحكامه 
ً
ي تعتور األسماء جمة معنوية وألقابه دالالت معينة، وأغراضا

ي المختلفة الت 
من فاعلية،  ؛؛ فهي تدل عىل المعات 

ي ذلك . لية، أو غير ذلكأو مفعو 
 
ة جد  وأقوالهم ف ي ومتناثرة؛ منها ما روي عن كثير ي  أت  ))إن  :رحمه هللا القاسم الزجاح 

ي صورها وأبنيتها أدلة عىل 
 
 إليها، ولم تكن ف

ً
؛ فتكون فاعلة ومفعولة، ومضافة ومضافا ي

األسماء لما كانت تعتورها المعات 

كة؛ جعلت حركات اإل  ؛ بل كانت مشي  ي
... جعلوا هذه الحركات دالئل عليها؛ هذه المعات  ي

عراب فيها تنت   عن هذه المعات 

ي كالمهم، ويقدموا الفاعل إن أرادوا ذلك، أو المفعول عند الحاجة إىل تقديمه، وتكون الحركات دالة عىل 
 
ليتسعوا ف

)) ي
 .(56)المعات 

ن األغراض كامنة فيها؛ حت  يكون هو ذلك ))أن األلفاظ مغلقة عىل معانيها؛ حت  يكون اإلعراب هو الذي يفتحها، وأ

نقصان الكالم ورجحانه؛ حت  يعرض عليه، والمقياس الذي ال يعرف صحيح  المستخرج لها، وأنه المعيار الذي ال يتبير  

ي الحقائق نفسه ،وال ينكر ذلك إال من نكر حسهمن سقيم؛ حت  يرجع إليه. 
 
فليت  ؛وإذا كان األمر كذلك .وإال من غالط ف

ي لنفسه بالنقص ،ويأخذه من معدنه ،ولم ير أن يستسقيه من مصبه ،وزهد فيه ،عذر من تهاون بهشعري ما 
 ،ورض 

 .(57)؟!((وهو يجد إىل الرب  ح سبيال  ،وآثر الغبينة ،والكمال لها معرض

ي خصت بها العربف ))
ي اللفظ، وبه ي: من العلوم الجليلة الت 

 
ي المتكافئة ف

عرف الخي  اإلعراب الذي هو الفارق بير  المعات 

ستفهام، وال صدر من ٱولواله ما مير  فاعل من مفعول، وال مضاف من منعوت، وال تعجب من  الذي هو أصل الكالم. 

، ويوقف عىل أغراض المتكلمير  ، و))(58)!((وال نعت من تأكيد ،مصدر  ي
ي ذلك ما ليس ... به تمير  المعات 

 
وللعرب ف

ي 
ها بير  المعات  ها؛ فهم يفرقون بالحركات وغير  ))(59)((لغير

َّ
د
 
ي تعير  عىل فهم النصوص، ؛ ومن ثم ع

أهم الوسائل الت 

ي و ؛لوال اإلعراب... و وإيضاح معانيها، وكشف غوامضها 
ختلطت، وعجزت األلفاظ عن إيصال المعت  ٱلتداخلت المعات 

 .(60)!((المراد إىل السامع بدقة
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تب عىل فقدها وتفويتها نخلص من ذلك كله إىل أن ظاهرة اإلعراب وشعور المسلمير  بقيمتها، وبا ر الذي يلحق ويي  لص 

 للمتكلمير  بالعربية من ))
ً
ي وضع علم النحو؛ صيانة لسالمة السليقة، وتمكينا

 
نتحاء ٱوالتفريط فيها كان السبب األول ف

ه ي تصفه من إعراب وغير
 
ي الفصاحة ...سمت كالم العرب ف

 
فينطق بها  ؛ليلحق من ليس من أهل اللغة العربية بأهلها ف

 .(61)!((رد به إليها ؛وإن شذ بعضهم عنها  ،وإن لم يكن منهم

ي فهي ليست 
ي منها والمعرب تعت  جملة من القواعد الت 

النظم الذي و ا همإنو  فحسب؛ بضبط أواخر الكلم وتعيير  المبت 

ي و  يفك الروابط،
المواقف  وتوليد  إلفصاح عن الداللةة لالمطلوبالحقيقية  أبعادهاويعظي لأللفاظ  ،يكشف عن المعات 

ي تجددها وتطورها  و فه؛ المناسبة للتعبير 
 
متداد ٱلتحتضن المواقف الجديدة عي   حذو القذة بالقذة؛ بذلك يساير اللغة ف

 .(62الزمان والمكان)حدود 

ي النصوص ال يتم 
ي أن يكون عىل علم كاف بقواعد اللغة العربية: نحوها، ورصفها؛ ألن فهم معات 

فعىل دارس أي نص قرآت 

ي بهذه القواعد؛ إذ إن بير  معت  النص وتلكم القواعد  عىل وجه
 
 ٱصحيح من دون العلم الكاف

ً
 أساسيا

ً
 يمثل ركنا

ً
 وثيقا

ً
رتباطا

 بقواعد علم النحو؛ ألن فهم النص بشكل صحيح  
ً
، عالما

ً
ا ي أن يكون خبير . فعىل دارس أي نص عرت  ي من بناء الكالم العرت 

 بمعرفة موضع كٱكامل مرتبط 
ً
 كليا

ً
ي الجملة العربية، ومعرفة إعرابها. وهذا ال يتيش إال لمن عنده زاد طيب رتباطا

 
ل كلمة ف

ح معت  النص ي أخطاء فكرية فاحشة وهو يشر
 
 !(63)من هذا العلم؛ وإال وقع ف

ي واألرسار البيانية إىل القرآن المجيد وأساليبه المحكمة؛ إذ له   ي التوجيه اإلعرات 
 
ورة االحتكام ف كلمة وال بد من مراعاة رص 

 وقد وضعها علماء 
ً
 وال تفرض فرضا

ً
؛ بأن تعرض عليه قواعد النحويير  والبالغيير  عرضا

ً
 وآخرا

ً
ي األمر أول

 
الفصل والبت ف

 وصنعة! 
ً
 وسليقة؛ وإن أجادوها علما

ً
هم طارئ عىل العربية، ولم يكتسبوها ذوقا  أكير

ي تتمير  بها العربية من الظواهر الفريدة عالمات اإلعرابو 
ي الت 

 
تيب أبناءها و من اللغات  تلزم الكثير  حير  ؛ ف متكلميها بي 

 . ختل هذاٱما  ذا إويضيع هذا التميير  ، معير  للكلمات يمير  الوظائف النحوية فيها 
ً
ية مثال تيبالتتبع  فاإلنجلير  :  ي  ي

اآلت 

 »، فإذا أردت أن تقول: «+ مفعول + فعل فاعل»
ً
: عليك إيراد العبارة عىل النحو  جبو  ؛«أكل زيد طعاما زيد أكل » التاىلي

 
ً
 »وال يجوز أن تقول:  ،«طعاما

ً
 أكل »، وال «أكل زيد طعاما

ً
  زيد »، وال «زيدطعاما

ً
 »، وال «أكلطعاما

ً
، وال «أكل زيدطعاما

« 
ً
ي العربية ألداء أغراض معنوية «زيد أكلطعاما

 
ي ترتيب أركان الجملة متاحة كلها ف

 
ي حير  إن هذه االحتماالت الستة ف

 
؛ ف

من أجل  -دة؛ إذ إن ))من خصائص العربية أن الكلمة فيها تحمل معها ما يدل عىل قيمتها النحوية، وإن لها وبيانية مقصو 

(( -ذلك  ي التقديم والتأخير
 
؛ مما أكسب هذا النظام اللغوي المحكم القدرة عىل تأدية كثير من (64)حرية أوسع ف

، (65)لنفسية والخوالج الشعورية بأيش جهد وأقل تغيير األغراض الدقيقة واإليحاءات الرفيعة، والتعبير عن المواقف ا

تيب.  ي معرض الي 
 
 هذا ف

ي معرض الحركات أما 
 
 ٱيمكن أن تكون محتملة ومتأرجحة الداللة؛ إذ  «ما أحسن زيد»فإن جملة  ؛ف

ً
  ،ستفهاما

ً
 ،وتعجبا

 
ً
ي تلحق بأواخر الكلم لغياب؛ وذلك وذما

هذا  عرابونظام اإل  ...ن المفعولوتمير  الفعل من الفاعل م ،عالمات اإلعراب الت 

ي تتمير  بها اللغة العربية)
 .(66يدل عىل المرونة الت 

واالستفهام،  ،واإلضافة ،والمفعولية ،ن العالمات اإلعرابية تدل عىل معان نحوية محددة؛ كالفاعليةومن هنا؛ فإ

ي الكالم ، أو عىل كون االسم عمدةوالتعجب
 
ي النحوية له .أو فضلة ف

ي بيان المعت  العام ال تهاا أهميوهذه المعات 
 
ى ف كي 

ي النحوية بعضها ببعض؛ للجملة، فلوال التميير  بير  الفاعل والمفعول عىل سبيل المثال
 مشأل و  ،الختلطت المعات 

 
ً
 .(67الغموض)ت من اإللغاز و هاال العشاوة والغبش، و  منبظلل متلبدة المقصود من الكالم محاطا

ي يكون بالعالمة إن كون العالمة اإلعرابية ثم ))
ي أن تحديد هذه المعات 

ي النحوية عند القدماء ال يعت 
 عىل المعات 

ً
علما

ي وجه القدماء  -بل المقصود منه أن هذه العالمة  ؛وحدها كما فهم ذلك بعض الباحثير  
هتمامهم الكبير إليها، ٱالت 

ي دراستهم النحوية ٱو
 
ه؛ ولهذا كانت بمثابة الكاشف له  ترتبط بالمعت  النحوي وتتغير  -تخذوها نقطة االنطالق ف بتغير

 .(68)((والدال عليه

ي واقع األمر؛
 
ي الجملة، وهذه  أما ف

 
ي تحديد المعت  النحوي للكلمة ف

 
 أخرى تسهم مع العالمة اإلعرابية ف

ً
فإن ثمة أمورا

ي  -األمور 
 من أجل ذلك،  - «القرائن النحوية»سم: ٱ حسان أطلق عليها الدكتور تمامالت 

ً
ي وقت واحد)تعمل معا

 
، (69وف

ي غفلة من هذا، يدل 
 
ي  فهمووقو  ، وإلمامهم بها،إىل هذه القرائن عليه إشارتهمولم يكن النحويون ف

 
 الجوانب شت   عليها ف
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ي  -ن بالحركة من الحركات ؛ فإ(70النحوية) اتللدراس ةالتطبيقي
من حروف  وبالحرف -هي الضمة والفتحة والكشة الت 

ين ي أدائها إالحتيج  ؛بير  معان لوال هذه األبنية تمكن من المير  والتفريقن اللغة الثمانية والعشر
 
كالم  رسد طويل، و ىل ف

(  .(71كثير

ي  تتجىل فوائد من الكريم القرآن إلعراب ما أحد عىل يخف   الو 
 
ي  الكلمات ضبط ف

 
ي  معرفة وف

 اإلعراب ألن؛ اآليات معات 

ي  يمير  
ي مستهل هذا المطلب بيان(72)المعات 

 
  -ن طبيعة اللغة تجعل أ ، وقد سبق لنا ف

ً
العالقة النحوية بير   - أحيانا

ي بعض العنارص النحوية ؛المفردات معقدة
ي معات 

 
 ف
ً
من خالل صالحية الموقع الذي يشغله لفظ  ؛فيولد هذا األمر تعددا

ي يشمل العالقة النحوية بير  عنارص النظام ليتجاوز غياب الحركة اإلعرابية متسع وجه، وهو أمر  ما  ما لغير  كيت 
بذا و ؛ الي 

أن تتعدد  منها: غياب العالمة اإلعرابية أو تنوعها، ومنها:  بوجوه متعددة؛يظهر التعدد الذي تؤدي إليه طبيعة اللغة 

ي المبت  للفظ ما 
) ؛معات 

ً
 معينا

ً
 .(73لعدم وجود قرينة تحدد وجها

ي القرآن الكريم، وواحدة من  النحوية وتتعدد اآلراء
 
 وبتعدد الظواهر اللغوية ف

ً
ي ٱأبرز تلكم الظواهر وأوسعها بثا

 
 ف
ً
نتشارا

. وآيات القرآن المجيد مألى باألمثلة (74)بعينها قراءة كل بل قد تتعدد تلك اآلراء داخل رحابه: القراءات القرآنية؛

الخصب  تعد المرتع -القراءات  -والوجوه النحوية المتواشجة مع القراءات القرآنية، وال ضير إذا ما عرفنا بأن الثانية 

 لو ذهبنا معه نتحراها  -قواعد النحو  -والمصدر األول لألوىل 
ً
ة والذيوع والشيوع مبلغا ، وقد بلغت من الحفول والكير

 ونستقصيها؛ ألعوزتنا المجلدات الضخام! 

لٱوإزاء تلك االحتماالت المطروحة عىل منصة الدراسة والبحث، والمرادة  ي الرفيع المي  
ي البيان القرآت 

 
للتأمل  بتداء ف

  يتناولعندما  المفش  أن شك والهداية والذكر؛ ف ))ال
ً
... ويقود فهم إىل ما؛ فإنه سينقاد نصا  هذا األمر بالنتيجة إىل معير 

ي  التعدد
 
ي  التفاوت نرى يجعلنا ما الناس؛ باختالف المعت   فهم يختلف وقد عنده، النحوي التحليل ف ي  النست 

 
 عملية ف

ي 
  المعت   وتحديد التلف 

ً
، أمرا

ً
  النحوي التحليل يجعل ما وهو شائعا

ً
ي  يظهر كما نفسه، االختالف يختلف أحيانا

 
 تفاسير  ف

ها(( الكريم القرآن  .(75)وغير

 أيحتمل الموضع الواحد من اآلية القرآنية  ومن هنا، فقد 
ً
إىل ظهور معان بالنتيجة وهذا يؤدي  ،إعرابية متعددة وجها

ي والبحث عن الوج األوجه. متعددة بتعدد تلك  يصل بالقارئ إىل المعت  المراد الذي سيقت اآلية من  الصوابه اإلعرات 

ات ال طائل تحتها كما يتصور بعضهم، و ٱليس ))مجرد  وجهفتعدد تلك األ ؛هتحقيق جلأ كير أ ن جواز إستكثار من تعبير

ي ليس معناه   ؛ل أيها تشاء كما تشاء ن تستعمأن لك الحق ال أو  ،ن هذه األوجه ذات داللة معنوية واحدةأمن وجه تعبير

ية المتعددة  ...ن تستعمل التعبير الذي يؤيدهألزمك  ؛فإذا أردت معت  ما  ،نما لكل وجه داللتهإو  نما هي إفاألوجه التعبير

 .(76)((صور ألوجه معنوية متعددة

ي ٱوقد حص  ي كتابه:  بن رشد القرطت 
 
إىل االختالف بير  األسباب المؤدية  «المقتصد ونهاية المجتهد بداية»رحمه هللا ف

ي ستة، 
 
ي بت  عليها األحكام ف

ي األلفاظ الت 
ي تحديد معات 

 
؛ وذلك ألهميته «ختالف اإلعراب»ٱ الثالث منها:  جعلالفقهاء ف

ي القصوى 
 
كيبية)الفصل و  ف ي الي 

أن أعظم علوم االجتهاد تشتمل عىل  رحمه هللا ذكر الغزاىلي  ! كما (77التميير  بير  المعات 

ي اللغة العربية بيرى  رحمه هللا وكان الفراء !(78)«واللغة، وأصول الفقه الحديث،» ثالثة فنون: 
 
أن النظر الصحيح ف

 !(79يساعد عىل فهم أكير العلوم)

ي أحكام الفروع الفقهية، وبعض توجيهات اآليات القرآنية قائم عىل أساس  مما تقدم
 
يتضح أن معظم أسباب االختالف ف

ي ألمعنحوي، وقد  ي  ه هللا،رحم إىل ذلك الزمخشر
 
 )) قوله: ف

ً
ي معظم أبواب أصول الفقه ومسائلها مبنيا

 
 ويرون الكالم ف

هم من النحويير  البصيير   ي والفراء وغير
عىل علم اإلعراب، والتفاسير مشحونة بالروايات عن سيبويه واألخفش والكسات 

ي مآخذ النصوص بأقاويلهم، والتشبث بأهدابرحمهم هللا والكوفيير  
 
تأويلهم، وب  هذا اللسان و  همفش  ، واالستظهار ف

ي القراطيس أقالمهم
 
ي العلم ومحاورتهم وتدريسهم ومناظرتهم، وبه تقطر ف

 
وبه تسطر الصكوك والسجالت ، مناقلتهم ف

يعة اإلسالمية عامة، وعلوم القرآن مما؛ (80)((همأحكام ي بير  علوم اللغة العربية وعلوم الشر
 يوضح مدى التالزم أو التآح 

 به؛ فأكد ذلك اال من تلك العلوم غدا كل واحد و خاص؛ حت  عىل نح من بينها
ً
 لآلخر ومكتمال

ً
والتعلق تلك فتقار مكمال

ي  ؛ إذ ال يستطيع دارس علوم القرآن أن يفيد منهاالوشيجة األرسية المتماسكة، ووطد عالقة الرحم الموصلة
إال  كما ينبع 

ي حير  لو تخلتنوعةدرس العربية وعلومها المإتقان بعد 
 
، أو قطعت به أو نأتالمجيد، ت علوم العربية عن القرآن ، ف

روحها الفاعلة وما و  حيويتها المفعمة جثة هامدة، ولفقدت ستحالتٱولفارقت الحياة، و أسبابها؛ لتالشت جملة واحدة،

ة  -، وألدت مقومات أسلوبية وبيان ناصععنارص جمالية و فيها من  ي أحيان كثير
 
ع -ف ي محاذير رسر

 
ية وأخطار إىل الوقوع ف

 !(81)فكرية وعقائدية
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ي نزل بها الوحي 
 وكم من شبهات بنيت عىل مغالطات ال يحل عز وجل،لفهم مراد هللا  األهمهو السبيل  إن فهم اللغة الت 

ي إشكاالت  ٱ، وفالتخىلي عن اإلعراب ؛وعليه؛ (82الفصيح) ها إال االستعمال العرت 
ً
ي لغة تعتمد حركات اإلعراب تخاذه ظهريا
 
ف

ي النحويةللتعبير 
  ،هدم لها )) -المجيدة  كاللغة العربية  - عن المعات 

ً
ي ترك حركات اإلعراب إلباسا

 
 وإماتة لمرونتها، وإن ف

 
ً
ا ات لباس اإلبهام والغموض... إن كثير ومن ذا ! من الجمل تضيع معانيها بضياع اإلعراب فيها لكثير من الجمل والتعبير

( :جل جاللهقوله  مثلفيفهم  ؛الذي يستطيع أن يقرأ من غير إعراب ما »(، وقولنا: 83))إنما يخشر هللَا من عباده العلماء 

ه بكلمات فأتمهن... أم كنتم شهداء إذ حص  ٱ، وكذا أمثال قوله عز وجل: )وإذ (84)؟!((«أحسن زيد بتىل إبراهيَم رب 

)
 
ي كتاب هللا عز وجل من دالالت وم(85)يعقوَب الموت

 
ي  ؟! ومن هنا حكم بجواز توجيه ما ف

 
 ف
ً
عان إىل ما كان موجودا

ي خطابهم، دون ما لم يكن كذلك
 
 ف
ً
 .(86)كالم العرب األوائل، معهودا

ي توجيه دالالت النص؛ فإن 
 
ي إعراب آية ما يؤدي ))ٱوبحكم التأثير البير  للظواهر اللغوية ف

 
من غير  -ختالف النحويير  ف

ي معناها ٱإىل  - شك
 
ي عليها  ختالف ف

ي ذلوالحكم المنبت 
 
، وأن اإلعراب ؛ ولعل ف ك أكي  دليل عىل أن النحو مفتاح المعت 

ي القرآن، وتسير  ،سبيل الفهم، وأن أية دعوة إللغائهما 
ي إغالق األفهام عن تدبر معات 

 
أو إلغاء أحدهما تؤثر بشكل فعال ف

ي غاية وضعه األوىل
 .(87)!((عوهي حفظ القرآن الكريم من اللحن والضيا  ؛بالنحو إىل المكان الذي ال يريد، وتلع 

ي أثناء الكالم، وقد وضعت للفظ المفرد؛ لتكون   ؛ومن هنا 
 
 ))كانت عالمات اإلعراب تقوم عىل تغير المعت  ف

ً
عىل  دليال

وب اإليجاز) ب من رص  ي حقيقتها رص 
 
ة للغة العربية؛ ألنها ف ، وهي مير   ،(88موقعه من الكالم، أو عالمة قرائية لبيان المعت 

ي تلك (89)((أو حذفه، أو بالتنوين ،أو بالحرف ،أو بالحذف، و بالسكونأ ،فقد تكون اإلبانة بالحركات
 
؛ إذ يعود الفضل ف

، والكشف عن  ي تكفلت ببيان المعت 
االنسيابية والمرونة، وذلك التصف والتنوع للجملة العربية إىل مزية اإلعراب الت 

ن أخص ))خصائص العربية أن الكلمة فيها ؛ إذ إن م(90)رتب الكالم مهما تقلبت المفردات، وكيفما وقع التصف فيها 

(( -من أجل ذلك  -تحمل معها ما يدل عىل قيمتها النحوية، وإن لها  ي التقديم والتأخير
 
؛ مما أكسب (91)حرية أوسع ف

هذا النظام اللغوي المحكم القدرة عىل تأدية كثير من األغراض الدقيقة واإليحاءات الرفيعة، والتعبير عن المواقف 

 .(92)والخوالج الشعورية بأيش جهد وأقل تغيير النفسية 

 ف ))
ً
ي اللغة العربية، وأخذنا نقوم أحيانا

 
بالقرائن  - دون العودة إىل الحركة - لي   ألفينا اآلن االعتماد عىل مواقع الكلمات ف

ي تنقل إلينا بشعة ما يمكن أن يولده النص من أرجاع ذهنية تساعدنا عىل فهم ما نقرأ فه
 الخالقة الت 

ً
  ما

ً
وعىل  ،صحيحا

 .(93)!((فإننا ال نزال نستأنس بالحركة عندما يغلق المعت  علينا ويحدث اللبس ؛نقده وتحليله

ي تلك الحركات اإلعرابية 
 
الذي جاء  قول الدكتور مازن المبارك: العلماء المحدثير   لدن منالمقتدرة ولعل خير ما قيل ف

ي هي  - فيما تتمير  به - وتتمير  اللغة العربية)) :فيه
ي حقيقة األمر - بحركات اإلعراب الت 

 
ب من اإليجاز  - ف إذ يدل  ؛رص 

ي لها، وهو معناها أو وظيفتها 
 
بالحركة عىل معت  جديد غير معت  المادة اللغوية للكلمة، وغير معت  القالب الصف

  ؛أو المفعولية... وهكذا  ،النحوية، كالفاعلية
ً
  فحركات اإلعراب ليست شيئا

ً
 أو ثانوي زائدا

ً
، وهي لم تدخل عىل الكالم ا

 ٱ
ً
ي اللغة؛ إذ بها يتضح المعت  ويظهر  ؛عتباطا

 
وعن طريقها نعرف الصلة النحوية بير   ،وإنما دخلت ألداء وظيفة أساسية ف

ي الجملة الواحدة
 
ي مبدئه القائم عىل الحركات لغة نضيفها إىل لغتنا  ...الكلمة والكلمة ف

 
وب  هذا المفهوم يكون اإلعراب ف

ي هي األلفاظ، فإذا نحن أمام ثروة لغوية ال نفاد لهااألوىل 
 .(94)((الت 

ي الجملة العربية بير   فما تحمله
 
من خالل ما يظهر عليها من ورتبتها المعنوية يدل عىل وظيفتها النحوية  طياتها الكلمة ف

ي الداللة؛ حركات إعرابية
 
بيان الموقع اإلبالغ و مهمة  إذ تتوىل هذه الحركات تنأى بها عن الضبابية والعشاوة والغموض ف

ي الجملة
 
ي للكلمة ف

ي االنتقال بير  أبعاد السياق اللغوي ةلها حري يتيحمما  ؛الوظيف 
 
، والتفيؤ تحت ظالله المعنوية ومرونة ف

 لل الوارفة؛
ً
إذ يطرأ عىل الجملة مقتضيات معنوية مختلفة تدعو إىل ؛ معت  المقصود داللة اآلنية والفتتقدم وتتأخر تبعا

مع االحتفاظ بالعالمات اإلعرابية وسيلة للكشف عن الرتب األصلية للكلمات، وتنشأ بذلك البت  التوليدية  ،ير ترتيبها تغي

 لقواعد التحويل والتوليد يوالتحويل
ً
، واإلثراء لدالالت ألفاظ العربية (95)اللغوي ة تبعا ي المعت 

 
ي ذلك من اإليجاز ف

 
، وف

ي سلم اللغة الصاعد؛ بله العلماء المتخصصير  الذين المجيدة والقرآن المبير  ما ال يخف  
 
عىل طالب العلم المتدرج ف

لة علية.   ومي  
ً
 رفيعا

ً
ي درجاته شأوا

 
 بلغوا ف
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إىل تفسير  - الجميلالجليل والفن أن صاغوا هيكلية هذا العلم بعد  - لتفات النحويير  وتوجههمٱمما سبق يتبير  لنا أن 

يل  ٱكان   آي التي  
ً
 يطب لتفاتا

ً
 ، عيا

ً
 يبد وتوجها

ً
ي هذا الكتاب هيا

؛ ألنهم لم ينسوا أن الغاية من وضعهم للنحو هي خدمة معات 

ي جميع رواياته فيها دفاع عن  علم ن دراسةإكما   .ستنباط األحكام منهاٱو ،وتحليلها  الخالد،
 
النحو ألسلوب القرآن الكريم ف

 .(96وتدعم شواهده) ،تعضد قواعده ذاته؛ إذ  النحو 

ي   -بادئ ذي بدء  -بوجه عام كان ثمرة من ثمرات الدراسات القرآنية؛ إذ رأينا أن الدارسير  لم يفكروا  إن النحو العرت 

 !(97)هتمامهم المنصب عىل حفظ القرآن وصيانته من العبث واللحن والتحريفٱبدراسة تتناول التأليف وعلله بقدر 

 
ً
 يطب ومن هنا كان إعراب النصوص مدخال

ً
  ،عيا

ً
  وأساسا

ً
جوانحها المكتبة اللغوية بير   تولذلك ضم ؛المضامير  لفهم متينا

 
ً
   عددا

ً
ا  !لتأليفلكتابة واكما أفرد إعراب القرآن با،  من هذه النصوص المعربة كبير

ي حركات البناء
 
 لألثر البارز الذي تلعبه عالمات اإلعراب كذلك الذي لمسناه ف

ً
 يعد (98)ونظرا

ً
 قد يبدو طفيفا

ً
 -؛ فإن لحنا

ي واقع الحال 
 
ان صارم، وقسطاس مستقيم، بالغ الدقة ف -ف  بحق اللغة العربية الموزونة بمير 

ً
، وقد يعد جرما

ً
احشا

، وما يرمي إليه من مغزى، 
واإلحكام. ومن هنا تتجىل لنا أهمية اإللمام بأحكامها وما يؤديه كل بناء أو تركيب فيها من معت 

ي موائ  األقدام، وال تدبر وما يوم  إليه من إشارة وداللة قد ال تكون مرادة ممن ألف  
 
 الكالم عىل عواهنه من غير تبص ف

ي عواقب اإلقدام؛ وهو ال يعي أبعاده وال يفقه مراميه، وال يدرك خطورته! 
 
 ف

 علينا اإليماء إىل و 
ً
ي كتب إعراب القرآن وكتب التفسير قبل ختام الحديث عن ظاهرة اإلعراب؛ نرى لزاما

 
أن الناظر ف

ة  ي إعراب القرآنختالف النٱيلحظ كير
 
ي  ،حويير  ف

األقوال المتمخضة  وتنوع ،عن تلك االختالفات الناتجةوتعدد المعات 

؛ هماٱأساسيير   ذلك إىل أمرين رحمه هللا األستاذ عضيمة عزا وقد  .هاعن  :ثنير 

 بكل  حاطةمجاراته، أو مباراته، أو اإل ال يستطيع أحد  األول: اإلعجاز الذي يتمير  به أسلوب القرآن الكريم؛ بحيث

ي  ؛مراميه ومقاصده
 
 ف
ً
ي ل حتمالهٱفكان ذلك عامال

 .وكثير من الوجوه، كثير من المعات 

  : ي
وال تقديس  ،الحجر عىل اآلراء  -لذلك  -ا يعرفو  مفل ؛نطالق الفكر ٱو ، ألنفسهم بحرية الرأيير  النحوي حتفاظٱوالثات 

لتهسمت رتبته، و رأي الفرد مهما   رتقت مكانته، وبلٱ، وعلت مي  
ً
، وتبوأ من الفهم شأوا

ً
 .(99)غ من العلم شأنا

ي أن 
ي إعراب آية ما ينعكسٱوهذا يعت 

 
 ٱ ختالف النحويير  ف

ً
ا  مبارسر

ً
عىل فهمه ثم  ،كتشاف معناها ٱعىل وبناء  نعكاسا

ي هذا الحقل من علوم اللغة، وال سيما أن مساحة هذا المجال  ؛إدراكهو 
 
مما يستوجب توفر القدرة اللغوية لدى المفش ف

ي القرآن الكريم واسعة
 
 ، ونتائج بالغة الخطورة! وذات أثر مهم وفسيحة، ف

 ما نرمق ))
ً
ا ي تدل عليها وكثير

ي تتعدد األوجه اإلعرابية الت 
ي متعددة، وبتعدد هذه المعات 

ي يحتمل معات 
اللفظ القرآت 

ي  نفكيف يتم الكشف ع ؛نعدم وجود هذه العالماتٱعالمات اإلعراب، ولو 
ي المعات 

 
ي ذلك  !والتميير  بينها؟ التعدد ف

 
وف

ي ما جاء به القرآن 
 
ي ودالكريمتوسعة عىل المسلمير  بالطريق الذي ال يناف

 عن إعانتها عىل فهم المعت  القرآت 
ً
 رء، فضال

ي القراءات القرآنية! القراءات القرآنية المتواترة :وخير شاهد عىل ذلك !الشبهات عنه
 
فقد  ؛والختالف الوجوه اإلعرابية ف

ي تفسير األلفاظ القرآنية، وتحديد دالالتها ومواقعها اإلعرابية داخل شكلت ا
 
 ف

ً
ا  متمير 

ً
لعالمات اإلعرابية ملمحا

كيب  .(100)((الي 

ي تتعدد وجوهها الداللية بتعدد وجوهها اإلعرابية تتمخض عنها وجوه 
ي الت 

ي هذا المقام أن هذه المعات 
 
ومن الملح ذكره ف

ي فهم اآلية القرآنية الو 
 
ي المصير إليها  احدةمتعددة ف

ي إظهار الداللة أو إبراز ينبع 
 
؛ فمنها ما يؤدي إىل قوة أو ضعف ف

، ومنها ما يؤدي إىل  ي سنها هللا  وتنوع وتوسعة ختالفٱالمعت 
ي األحكام الفقهية للدين الت 

 
ي   سبحانه وتعاىلف

 
للخلق ف

 .(101كتابه الكريم)

، فإن ظاهرة اإلعراب هي الحل المناسب والدليل
ً
ي العربية الذي  وختاما

 
ن بها منذ ٱالمالئم لمسايرة الجملة ونظامها ف قي 

ي البت  ٱوجودها، و
 
 عىل حرية التصف ف

ً
اء والسعة، ومعينا  للير

ً
، ورافدا  للمعت 

ً
ا  للفكر، وسفير

ً
رتضاه العرب دليال

ي األساسية والثان
ي إىل المعات 

ي األفكار من األذهان، وهو الذي يفىص 
اكيب؛ فهو الذي يدت  وية للجملة من غير عناء أو والي 

، وهو الذي يعجز الفكر ٱ
ً
وج وحفظا لتواء، وهو الذي يزين اللغة بعقد قواعده وأحكامه المزدان كما زينت السماء بالي 

ستعدادها لفهم دالالت أرسار ٱويكل القلم عن وصفه وسطر ما هو له وإيفائه حقه! وبعد ذلك تتبارى العقول عىل قدر 

اكيب  وإيحاءات المواقف وما تمليه وترشد إليه من قرائن المقال واألحوال.  األلفاظ والي 

ة، ويغض    -وإن أي حل يتغاض  عن تلك الحقائق النير
ً
اهير  المسفرة، وينأى أو يتناءى عن  -أو يحاول عبثا من تلك الي 

 ، ي فلك الفرض والتخمير 
 
ي حير  الخيال، ويتيه ف

 
 ف
ً
ويحصد الخيبة والخذالن، روح العربية وطبيعتها، سيبف  يطوف أبدا
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ويجبه بالرد والنقض والتفنيد، ولن يهتدي إىل سواء سبيل الدراسة والتحقيق والتمحيص والبحث العلمي الموضوعي 

 بجدار العربية الصلب وبنيانها المرصوص، ويحوم حول أسوارها المنيعة؛ ما دامت 
ً
تطم دوما ، وسير المجرد واألمير 

ي اإلسالم والقرآن!  محتفظة باسمها ورسمها ومسماها 
 وسماتها، وما دامت باقية عىل عهدها ما بف 

 

 المبحث الثالث: االشتقاق

ي اللغة العربيةلظاهرة أصي: ))«االشتقاق»
 
ي  ،ة ف

ساس العالقة الوضعية بير  أيقوم عىل  ،تحدث ضمن منهج عمىلي تطبيف 

ي 
ضها علماء العربية األوائلٱالدال والمدلول الت  ي  ،اس اللغوي للمفرداتوهو نوع من القي... في 

 
ينتفع منه متكلمو اللغة ف

ي المعي  عنها إسد حاجاتهم 
ي تخدم المعات 

توليد لبعض األلفاظ من بعض، والرجوع بها ... وهو عبارة عن ىل األلفاظ الت 

ك األصيل، مثلما يوحي  ىل أصل واحد يحدد مادتها، ويوحي إ ويعود سبب ! بمعناها الخاص الجديد بمعناها المشي 

لتتمكن من قوة التعبير  ؛شتقاقية تستطيع إثراء نفسها بزيادة مفرداتها ٱىل طبيعة اللغة العربية بكونها لغة إشتقاق اال 

ي جدة الموضوعات
 
ي نمو (102)((ومواكبة الحداثة ف

 
، وإنه بهذه الصورة ليعد بحق إحدى الوسائل الرائعة والمبتكرة ف

ي المفردات؛ ٱاللغة ومرونتها و
 
المستجد من األفكار والمستحدث من وسائل  نما يمكنها من التعبير عتساعها وثرائها ف

 .(103)الحياة

ي مختلف 
 
ي إمداد اللغة بالكثير من األلفاظ؛ ألن الحاجة إليها شديدة وملحة ف

 
فال تزال هذه الوسيلة السخية دائبة ف

؛ وذل ي
ي إمداد اللغة بروافد عديدة وفيض دافق للمعات 

 
عات العصور كالحاجة إىل المجاز ف ك بسبب الصناعات والمخي 

ي يمكن أن تسد هذا 
 أمام كثير من األلفاظ السهلة والرشيقة الت 

ً
عا والمستحدثات الجديدة؛ بحيث تفتح لنا الباب مشر

ها؛ لتصل بسالم إىل فيضها « طريق السعة»التطور الحضاري المستمر؛ فهو يعد بحق  ي تجوزها األلفاظ وتمر عي 
الت 

 !(104)الدالىلي المدرار

ي اللغة العربية ال تعيش فرادى منعزالت ن إ
 
ي أرس وقبائل. وللكلمة  ؛الكلمات ف

 
كات كما يعيش العرب ف بل مجتمعات مشي 

ي 
ه جسم وروح، ولها نسب تلتف  ي مادتها وم عي 

 
متازت به ٱمن أعظم ما  «االشتقاق» فخاصيةدلولها. مع مثيالتها ف

ي  ؛العربية
 سبحانه وتعاىل))وهو ثابت عن هللا ،  والمعنوي كلما تقدم الزمنفباالشتقاق عملت عىل زيادة موروثها اللفظ 

؛ : أنا الرحمنعز وجل يقول هللا»قوله فيما صح عنه:  :ومن ذلكصىل هللا عليه وآله وسلم، بنقل العدول عن رسول هللا 

 سمٱ وشققت لها، خلقت الرحم
ً
 .(106((()105)«سمي ٱمن  ا

ي يتجىل فيها )) وهذا واحد من أجلِّ المواطن
تها، وأن بالحركة الت  فضل لغة العرب عىل سائر اللغات بهذه التصاريف وكير

ي هي الضمة والفتحة والكشة، وبالحرف نفرق بير  معان لوال هذه األبنية
حتيج إىل كالم  ال  ؛من الحركات الت 

ط مناسبتهما معت   فتتناسل المفردات؛ (107)!((كثير   عن تغايرهما عن طريق نزع لفظ من لفظ آخر بشر
ً
، فضال

ً
 وتركيبا

ي الصيغة
 
ة من األلفاظ القليلة)؛ ف ي الكثير

ي قبائل وأرس معروفة أكالعرب ))فهي  ؛(108فتتوالد المعات 
 
نفسهم، تتجمع ف

 دليل معناها وأصلها 
ً
ي تدور مع  ،وميسم نسبها  ،األنساب، وتحمل هذه األلفاظ دوما

ي الحروف الثالثة األصلية الت 
 
وذلك ف

 .(109)((نها ويشتق منها من األلفاظيتولد ع ما

ي المادةهذا، 
 
ي اللغات بمثابة العنارص األوىل ف

 
ن من الممكن أن تتولد من هذه العنارص إفكما  ،))ولعل األصول األوىل ف

اكيب ي اللفظ الواحد معان ال نهاية لها ؛أصناف ال حد لها من الي 
 
 أن تتولد ف

ً
ي ، (110)!((فإن من الممكن أيضا

 
والبحث ف

ي الكلم وأصول تاري    
ي اللغات الحية شأن أي شأن ،شتقاقها موضوع شائقٱخ معات 

 
 !له ف

ي العربية قد أكسبتها ثروة من األلفاظ ال تختلف؛ بل تأتلف، وال تتعاند؛ بل تتساند، وال تتخانق؛ بل 
 
ة االشتقاق ف إن مير 

ها لمقتضيات العص، ومتطلبات الحياة تتعانق، وال تتناه؛ بل تتنام عىل مر العصور، وأضفت عليها مرونة تستجيب ب

 من 
ً
عات؛ حت  بلغت المشتقات المحضة فيها سبعير  ألفا وما يستجد فيها من معان وأفكار وأدوات ومخي 

ي (111)الكلمات
 
ي تشارك هذه اللغة ف

ي العربية، وإن اللغات السامية الت 
 
، ))وإن الوزن هو قوام التفرقة بير  أقسام الكالم ف

ي تشي عىل جميع أجزائها، وتوفق أحسن توفيق بير   قواعد االشتقاق لم
ي ضبط المشتقات بالموازين الت 

 
تبلغ مبلغها ف

 .(112)مبانيها ومعانيها((
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 تتوالد أجزاؤه، 
ً
 حيا

ً
ي تخليق الكلمات وتولدها بعضها من بعض تجعل من اللغة جسما

 
ي أن هذه الطريقة ف

 
وما من شك ف

ي 
 عن عدد ضخم من الكلمات المفككة المنعزلة لو لم يكن االشتقاق ويتصل بعضها ببعض بأوارص قوية واضحة، تغت 

 عىل هذه الصورة يربط بينها! هذا من ناحية. 

ي تحديد أصالة الكلمات فيها، 
 
ي العربية عىل هذه الصورة شأن كبير ف

 
ومن ناحية أخرى؛ فقد كان لوجود االشتقاق ف

 لمعرفة األصيل من الدخيل؛ ألن الكلمة الدخيلة 
ً
ي معزل عن سلسلة المشتقات المتجانسة وسبيال

 
 ف
ً
ي العربية تبف  غالبا

 
ف

 ال من ناحية البنية، وال من جهة الداللة يمكن أن نلحقه بها أو نلحقها به إال ما تعسف 
ً
ابطة؛ إذ ال نجد لها أصال المي 

ها من«... األباريق»، و«المشكاة»، و«الفردوس»، و«الصاط»اللغويون فيه! فكلمات مثل:  األلفاظ المعربة ال نجد  وغير

؛ إذ ال توجد بير  جذورها مادة: 
ً
ي اللغة العربية أصال

 
 «!ف ر د س»، أو مادة: «ص ر ط»لها ف

ي العربية؛ وبذلك يقوم عدم وجود سلسلة من 
 
ومن هنا؛ فإن وجود سلسلة من المشتقات ينت   عن أصالة الكلمة ف

 عىل غربة كلمات كهذه، وعىل كونها م
ً
نبتة عن العربية! بيد أن بعض الكلمات الدخيلة أو المعربة قد المشتقات دليال

ي االشتقاق
 
 بعض الكلمات؛ ولكن عىل طريقة العربية ف

ً
ي ذلك يقول اإلمام السيوئي رحمه (113)يشتق منها أحيانا

 
، وف

 لها؛
ً
أنس بها وزال  هللا: ))إن منفعة االشتقاق لصاحبه أن يسمع الرجل اللفظة؛ فيشك فيها، فإذا رأى االشتقاق قابال

 .(114)ستيحاشه منها، وهذا تثبيت للغة((ٱ

وهكذا يمكن تصنيف الكلمات العربية بحسب موادها وأصولها؛ كما فعل أصحاب معجمات األلفاظ العربية. كما يمكن 

ي قدر من المعت  ؛ إذ (115)تصنيفها بحسب صيغها وموازينها
 
ك األلفاظ المنتسبة إىل أصل واحد ف وهو معت   ؛تشي 

تضحت روابطها االشتقاقية أو وظائفها الصفية عىل نحو مطرد، ٱ، فكيفما جمعت ألفاظ العربية؛ ة األصلية العامالماد

ها من سائر اللغات األخرى.   وقواعد راسخة، وأوزان وصيغ تكشف عن معانيها؛ مما يعد مزية للعربية ال تتوافر لغير

ي وفرة مفرداتها ولم يحل بير  عتمدت الموازين والقوالب المتماثلة ٱومع أن العربية 
 
؛ فإن ذلك لم يؤثر ف ي

لكثير من المعات 

افها عىل عالم الفيض الدالىلي الفسيح؛ فهي غنية بهذه الموازين  ي أسم معانيها، وإرسر
 
العربية وبير  ولوجها أبواب السعة ف

ها من اللغات! فمزية االشتقاق عادت عىل العربية بعوائد قيمة، و   لغير
ة، ومكاسب جمة؛ إذ عىل نحو ال يتأت  فوائد كبير

ي أدراج متماثلة، وحقول متكاملة، 
 
وثقت الصلة بير  مفرداتها قديمها وحديثها، ومكنت الدارسير  من إدراجها ف

 عن 
ً
كتشاف الدخيل من ٱومجموعات متشابهة تمكنهم من إدراك مفرداتها بعد االطالع عىل بعض مشتقاتها، فضال

ي صفوفها
 
 .(116)الكلمات المتشب ف

ي اللغة العربية ين خاصإ
 
وعاداتهم  تهدينا إىل معرفة كثير من مفاهيم العرب ونظراتهم إىل الوجود،لة الروابط االشتقاقية ف

ي النفوس عن طريق اللغة
 
وثبات أصول األلفاظ ومحافظتها عىل ! القديمة، وتوحي بفكرة الجماعة وتعاونها وتضامنها ف

تصال الشخصية ٱو ،فالحفاظ عىل األصل ؛ية العربية خالل العصور ستمرار الشخصٱروابطها االشتقاقية يقابل 

ذات المساحة الواسعة  ة االشتقاقيةيإذ تمكن الخاص ؛كما تتصف بها لغتهم  ،ستمرارها صفة يتصف بها العربٱو

 !(117)ل ذي التاري    خ العريق فيهامن األصيالوافد عىل اللغة من تميير  الدخيل  والمرونة العالية

 ؛الخصائصهذه « د غيوميألفر » وقد الحظ ،))وب  هذه المرونة عولجت مسألة المصطلحاتالمبتكر، بهذا األسلوب 

ي للتعبير عن العالقات بإيجاز أكير من اللغات اآلرية»بالقول: فعلق عليها  وقابليته  ،لمرونته ؛صلح اللسان العرت 

ي االسم والفعل
 
وال يمر قرن واحد إال ويصيبها  ،ا بير  الحير  والحير  . فاللغات األورپية تتغير معاجمه«االشتقاقية الفائقة ف

ي مفرداتها وقواعدها 
 
ي حير  إن تغيير أساشي ف

 
ستخدام أكير من طريقة لتثبيت ألفاظ ٱللعربية قدرتها الفائقة عىل . ف

ي قاموسها 
 
ها   ؛جديدة ف ، والنحت، والتعريب... وغير ي

ي أتاحت لها أن تغدو لغة ! تلك كالقلب المكات 
ي المرونة الت 

 
الحضارة ف

 لمقتضيات العص»: «وليم ورك» ويقول !القرون الوسظ
ً
 ومرونة يمكنانها من التكيف وفقا

ً
 .(118)«((إن للعربية لينا

ق يقولو  وتصل إىل درجة  ،من أغرب المدهشات أن تنبت تلك اللغة القومية»: «إرنست رينان» الفرنشي  المستشر

ة مفرداتها تلك ال !عند أمة من الرحل ىالكمال وسط الصحار  ي فاقت أخواتها بكير
وحسن نظام  ،ودقة معانيها  ،لغة الت 

ي كل أطوار حياتها طفولة وال شيخوخة، وال نكاد نعلم من شأنها إال فتوحاتها و
 
ي ال ٱمبانيها، ولم يعرف لها ف

نتصاراتها الت 

ي ظهرت للباحثير  كاملة من غير تدرج
 بهذه اللغة الت 

ً
افظة لكيانها من كل وبقيت ح، تبارى، وال نعرف شبيها

ي (119)!«شائبة ويسهل عىل المرء أن يدرك مدى )) عن العربية: قوله « ألفريد غيوم»، وأضاف عالم اللغة اإلنجلير 

تساعها للتعبير عن جميع المصطلحات العلمية للعالم القديم بكل يش وسهولة بوجود التعدد ٱستيعاب اللغة العربية وٱ

ي تغيير داللة 
 
ي ، ويلخص (120)((االسمستعمال الفعل و ٱف

 بعبارة موجزة، مفادها  «فريتاغ» األلمات 
ً
األقوال السالفة جميعا

 !(121)«اللغة العربية أغت  لغات العالم» أن
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ي اللغة العربية« الروابط االشتقاقية»ة يإن خاص
 
ي كلياتها وعمومياتها، وهي تعلم المنطق ف

 
ي ف

، نوع من التصنيف للمعات 

ي أصلها وطبيعتها برباط وتربط أسماء األشياء المرتب
 
! وإنها ويوفر وقته ،وهذا يحفظ جهد المتعلم ،واحد وثيق طة ف

وعاداتهم القديمة، وتوحي بفكرة الجماعة وتعاونها  ونظراتهم إىل الوجود، ،تهدينا إىل معرفة كثير من مفاهيم العربل

ي النفوس عن طريق اللغة
 
اك األلفاظ المنتمية إىل أصلٱإن ! و وتضامنها ف ي أصل المعت   شي 

 
ي قدر عام منه  ،واحد ف

 
وف

ي جميع مشتقات األصل الواحد 
 
ختلف العص أو البيئة، يقابله توارث العرب لمكارم األخالق والمثل ٱمهما  ؛يشي ف

 بعد جيل
ً
 (.122إن وسيلة االرتباط بير  أجيال العرب هي الحروف الثابتة والمعت  العام) !الخلقية والقيم المعنوية جيال

 بأن ))وبذا با
ً
ة ألفاظها، و  :من خصائص اللغة العربيةت معلوما ي إوفرة كلماتها، وكير ي المعجم العرت 

 
ن نظرة سطحية ف

ة إ ؛ولقد جاءت قواميس اللغة كلها تعزز هذه الدعوى ،تؤكد ذلك ي الغالب عىل عشر
 
 ؛جزاء ضخامأذ يربو الواحد منها ف

ي حير  ال يزيد قاموس 
 
ي واحد من جهوده  ؛خرى عىل مجلد واحد أية لغة أف

 
بل لقد عكف مجمع اللغة العربية بالقاهرة ف

فما  ؛ساطير  اللغة وكبار علمائها أطيلة سبع سنوات عىل وضع معجم شامل للغة العربية، وسخر لذلك خمسة من 

ي حرف الهمزة فقط ؛ولسوى الجزء األ - الجهد والدأب مع -نجزوا طيلة تلك المدة أ
 
 ومعت  ذلك أن !وهو مجلد ضخم ف

 « المعجم الكبير »
ً
 ضخما

ً
ي نحو ثالثير  جزءا

 
ات السنير  ف  .(123)((أفرأيت ضخامة ثروتها اللفظية؟!  !قد يكتمل بعد عشر

 

 المبحث الرابع: التقديم والتأخي  

ي بناء الجمل
 
كأن تبدأ الجملة الفعلية عىل األصل   ؛أنماط تركيبية معروفة ئها فلبنا ؛للغة العربية ترتيب خاص بها ف

تيب ليس  ؛وهكذا  ،فالخي   ،ثم المكمالت أو المتعلقات، وتبدأ الجملة االسمية بالمبتدأ  ،الفاعلثم ، بالفعل إال أن هذا الي 

 فيها 
ً
؛ وذلك بأن تتبادل عنارصها المواقع في فقد يحدث أن تخرج الجملة عن هذا النمط ؛ثابتا ي كيت 

فيتقدم ما ؛ ا بينها مالي 

، ويتأخر ما حقه التقديم  واحد نسيج ضمنالجملة العربية لمجموعة من العالقات المتآلفة م خضوع ؛ بحكحقه التأخير

ي بناء تركيبمتواشج، 
 
كيبل يتست  ال  دون تلك العالقاتمن و النحوي، و  ها اللغويتعد األساس ف داللة  أداء هذا الي 

 معناها المراد حينما تصاغ إذ تدل عىل ؛«معيار الرتبة». ومن بير  أهم تلكم العالقات: ما يمكننا االصطالح عليه ب مفهومة

ه؛ بوضع مخصوص وترتيب مخصوص ي علم اللغة الحديث بيما ذا وه قد ال يمكنها الداللة بغير
 
البنية » عرف ف

ي األساس»، أو«جملة النواة»، أو«التكوينية كيت 
ي  تبديل ذلك الوضع ما طال، فإذا «المكون الي 

 
تيب ف ت  ،الي  أو تغير

ي  يصل، وهي الف هي  آنئذ  فالرتبة ؛الداللة
إذ يتقدم الفعل عىل الفاعل، والمبتدأ  ؛تحدد معت  الكلمةسالقرينة اللفظية الت 

ي النظم؛ فال يقدم المؤخر، وال يؤخر المقدم عىل الخي  
 
ي تفسير الكالم أن يفش عىل وفق ترتيبه ف

 
؛ عىل أن يبف  األصل ف

 .(124)إال لقرينة تدل عليه

ي الذكر بحال التقدم
 
ي التقدم ف

ي الوقوع والحكم، وال يعت 
 
 عن  ف

ً
ورة حملفضال ي الجملة العربية  رص 

 
ما  بير  طياتها الكلمة ف

إذ تتوىل تلك الحركات مهمة بيان الموقع  ؛يدل عىل وظيفتها النحوية من خالل ما يظهر عليها من حركات إعرابية

ي الجملة
 
ي للكلمة ف

ي االنتقال بير  أبعاد السي ةلها حري يتيحمما  ؛الوظيف 
 
 للمعت   ؛اق اللغويومرونة ف

ً
فتتقدم وتتأخر تبعا

مع االحتفاظ بالعالمات اإلعرابية  ،إذ يطرأ عىل الجملة مقتضيات معنوية مختلفة تدعو إىل تغيير ترتيبها ؛ المقصود 

ي يوسيلة للكشف عن الرتب األصلية للكلمات، وتنشأ بذلك البت  التوليدية والتحويل
 لقواعد التحويل والتوليد الت 

ً
ة تبعا

 عد التقديم والتأخير واحدي
ً
 .(125منها) ا

ي الهيكل األساشي للبناء اللغوي
 
تيب ينظم تتابع أجزائها ف ثم تستكمل عنارص أخرى يتم  ،تخضع الجملة العربية لي 

ها  وتنقل ،ها التعبير واسطتب كيب االسمي للجملة عي  ،  ،وفيه يتقدم المبتدأ  ،اآلراء واالنفعاالت، فهناك الي  ثم يتلوه الخي 

كيب الفعىلي للجملةو  ي و ثم تت ،وبعده المفعول به ،الفاعل ثم ،تبدأ فيه بالفعل ،الي 
 
كة ف ي تكون مشي 

اىل األجزاء األخرى الت 

)  ؛الجملة االسمية والفعلية  .(126كالحال والتميير 

ي 
ي الظاهرة عامة، والبالغيون منهم عىل نحو خاص بهذه  القدماءعلماء اللغة وقد عت 

ي بقدرات الجليلة المقدار، الت 
تشر

 ، اكم  إلزاحة الغبار وإماطة اللثام عنتخذوها وسيلة ٱوهذه اللغة وقابليتها عىل العطاء والتجدد الدائمير  والدائبير  الي 

اء الدالليو   يقاس عليه  متخذين ؛للغة العرب عامة، ولغة القرآن خاصة ير  الير
ً
 أو معيارا

ً
ي الجملة أصال

 
من الرتب النحوية ف

ي مكانها األصىلي  جامدة تؤديها لو أنها بقيتلأغراض داللية معينة ما كانت الكلمة ذلك العدول لتأدية 
 
بال حراك أو  ف
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تيب،  نتقال،ٱ وخرجوا عىل إثر ذلك بنتائج داللية طيبة وجديرة باالهتمام واإلكبار، وقيدوا لنا جملة وتتبعوا دالالت الي 

يف والقص، التخصيصمن األغراض المتوخاة من وراء ذلك كله؛ ك  والعنايةوالتكثير والمبالغة،  ،والتعظيم والتشر

 .(127وغير ذلك) واالهتمام... 

ي النحو  علماء متداولة ومتأرجحة بير  كل منظاهرة نجد قضاياها ودالئلها  «التقديم والتأخير »ف 
 
، ومبثوثة ف ي

والمعات 

لها تعلق صميمي مبارسر بعلم  غيةفهي من حيث األصول ظاهرة نحوية، ومن حيث الدالئل ظاهرة بال  بحوثهم وكتاباتهم؛

؛ فأمسك كل من علماء النحو وعلماء البالغة منها بطرف وثيق، وتوسط الجمعير  علماء  التفسير والمعنيون ببيان  ي
المعات 

ي بحلدى المختصير  ولكننا لم نجدها  أحكام القرآن الكريم وحكمه؛
 
ي جمع ت ا،هذاتب ةث قائمو ف

 
 .أصولها ومعانيها ا أثنائه ف

ي إثراء اللغة بالغالتقديم والتأخير ظاهرة ذات أثر  ويعد
 
  ؛وإنماء عنارصها  ،ف

ً
  حت  عدت لونا

ً
 حريتها طيف من ألوان  براقا

ة وخصيصةوخصلة حميدة من خصال شجاعتها وإقدامها،  المزدان، لما بينها وبير   المعطاء؛ خصائصها  جملة من متمير 

 ،جم المحاسن ،باب كثير الفوائد )) -زيادة عىل ما تقدم  -، وهو (128وأسباب) تصال وشائج وأنساب، و المعت  من 

ي بك إىل لطيف ة،ال يزال يفي  لك عن بديع ،بعيد الغاية ،واسع التصف
 يروقك مسمعهة، ويفىص 

ً
 ،وال تزال ترى شعرا

ء ؛ ثم تنظر  ،ويلطف لديك موقعه ي
وحول اللفظ عن مكان إىل ، فتجد سبب أن راقك ولطف عندك أن قدم فيه شر

 ؛ عت  أوهم ببيانه  ،هم لهمأنما يقدمون الذي بيانه ))إن العرب ! إذ إ(129)((مكان
ً
 يهمانهم وإن كانا جميعا

 .(130)((ويعنيانهم

فما كانت به  ...سباب عديدة يقتضيها المقام وسياق القولألفاظ بعضها عىل بعض له تقديم األ)) وبتعبير آخر؛ فإن

ي الكالم، عنايتك أكي  
 
ي موضع لذا كان عليك... قدمته ف

 
ي موضع آخر  ،أن تقدم كلمة ف

 
ألن مراعاة مقتىص   ؛ثم تؤخرها ف

ي ذلك
 عما يمنحه (131)((الحال تقتىص 

ً
كيبلالتقديم والتأخير . فضال ي نقل من  الداخل فيها بنية الي 

 
سمة الحركية ف

ي كتابه العزيز  ! سيما إذ أدركنا بأن هللا سبحانه لم ينظم كالمهبداعي ىل المستوى اإل إاللغة من مستواها النحوي 
 
؛ ٱف

ً
عتباطا

ي سمات اآلية أو السورة، كما ينظم الناظم اللؤلؤ 
 
وإنما نظمه من خالل تناسق الكلمة مع ما قبلها وما بعدها، وتناسقها ف

ي  المنثور؛ وبذا 
ي التعبير )) بلغ األسلوب القرآت 

 
ي وضع الكلمات الوضع الذي تستحقه ف

 
ي مكانها  ؛الذروة ف

 
بحيث تستقر ف

ي وضع اللفظة بمراعاة السياق الذي وردت فيه المناسب،
 
ي وردت  ؛ولم يكتف القرآن الكريم ف

بل راع جميع المواضع الت 

ي القرآن الكريم كله
 
ي حدت فكان ذلك أحد البواعث؛ (132)((فيها اللفظة، ونظر إليها نظرة واحدة شاملة ف

 الرئيسة الت 

 .(133)وكوامنه وتحليله، والوقوف عند غاياته وأرساره ،وبهإىل دراسة أسلبعلماء اللغة والتفسير والبيان وحفزتهم 

ي ألفاظه، ويختار كلماتهإن 
ي دالال ؛))القرآن الكريم ينتف 

 
 ؛بدقة لفظةتها، فيستخدم كل لما بير  األلفاظ من فروق دقيقة ف

ي إحكام شديد، يكاد السامع يؤمن بأن هذا المكان
 
ن أبعينها، و  لفظةالله تلك ]جعلت[  قد بحيث تؤدي معناها المراد ف

  أخرى ال تؤدي المعت  الذي أفادته أختها...  لفظة
ً
ي النفس إيحاءات فكل كلمة ال بد أن تؤدي معت  جديدا

 
، وتبعث ف

 .(134خاصة(()

 أن يشغل البالغيون أنفسهم بالمسائل 
ً
، وال عبثا

ً
، وليس ترفا ي العربية وكتابها األكي 

 
هذه هي قيمة التقديم والتأخير ف

ي اللغة داللته ومعناه، ولكل المتصلة بتل
 
ها من المسائل المتصلة باألساليب لوال أن لكل تعبير ف ك الظاهرة الجليلة وغير

ي ذلك 
 
ي الداللة  ٱوضع هدفه ومغزاه، ولكل تركيب غايته ومرماه، وف

 
، وقدرة عىل التعبير فائقة، وتراكم ف ي القول بير 

 
تساع ف

 رحبة وميادين فسيحة نحو عملية كثيف، تمنح جميعها األديب من صناعة القول أف
ً
، وتفتح أمامه آفاقا انير 

من  -؛ إذ إن من أخص خصائص العربية ))أن الكلمة فيها تحمل معها ما يدل عىل قيمتها النحوية، وإن لها (135)اإلبداع

(( -أجل ذلك  ي التقديم والتأخير
 
كثير من   ؛ مما أكسب هذا النظام اللغوي المحكم القدرة عىل تأدية(136)حرية أوسع ف

 .(137)األغراض الدقيقة واإليحاءات الرفيعة، والتعبير عن المواقف النفسية والخوالج الشعورية بأيش جهد وأقل تغيير 

 

 الخاتمة

نا من صحائفه، ونسطر أهم ما تضمنته تلك الصحائف من  ي ختام هذا البحث إال أن نطوي ما نشر
 
وال يسعنا ف

ي ت»موضوعات ومباحث منهجية متعلقة بجانب 
: «كييف المعت  القرآت  ي

ي يمكن إيجاز عصارتها باآلت 
 ، والت 

  ؛ ولكنه ال يذهب ي ، وال نعلمه يحيط بجميع علمه إنسان غير نت 
ً
ها ألفاظا ، وأكير

ً
إن لسان العرب أوسع األلسنة مذهبا

 فيها من يعرفه. 
ً
ء عىل عامتها حت  ال يكون موجودا ي

 منه شر
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 ة من فنون القول؛ فعولجت بها أمور لم تكن العربية لللغة العربية أبواب فتح القرآن الكريم  كثير
ً
تعت  تتطرق إليها أو ا

، والنظم  ي    ع، والقصص والتاري    خ، والعقائد الدينية، واإلصالح االجتماعي بعالجها من قبل؛ وذلك كمسائل القوانير  والتشر

واإلنسان  وما وراءها، فلك والطبيعةالالكون و السياسية، وشؤون األرسة، وأصول القضاء والمعامالت، ودراسة مظاهر 

ي الرئيس الذي المحور بحق  كانف إلخ؛ ...والجماد والحيوان والنبات
 
ي جدت ف

نشأت حوله جميع معارف العرب الت 

 المصدر األول للثقافة العربية اإلسالمية.  منذ لحظة إنزاله حياتهم بعد اإلسالم؛ حت  شكل

  اف من منهله؛ المحت أو نأتد، المجيلو تخلت علوم العربية عن القرآن ي االغي 
 
، أو قطعت به أسبابها، أو توانت ف

 غابرة،  جثة هامدة، ستحالتٱولفارقت الحياة، و وتالشت جملة واحدة،
ً
 داثرة، وآثارا

ً
ومرويات بائدة، ولغدت رموسا

 -، وألدت وبية وبيان ناصعمقومات أسلعنارص جمالية و ما فيها من النطفأ و  ،روحها الفاعلةو  حيويتها المفعمة، ولفقدت

ة  ي أحيان كثير
 
عية وأخطار فكرية وعقائدية!  -ف ي محاذير رسر

 
 إىل االنزالق والوقوع ف

 ي لأن هنابن و درك المسلمأ
 م لم يكونوا ليعرفوها لوالوأنه القرآن الكريم، أمدهم بها قد  جديدة سالميةإ ك معات 

ي مواقعها وسياقاتها الجٱ
 
ي  نأو  ،ديدةستعمال القرآن الكريم لها ف

عما   تتحولو  نتقلت دالالتهاٱقد  وكلمات أخرى معات 

 .عليه قبل نزول القرآن تكان

  أكير من توحي بوإن بعض هذه النصوص صالحة ألن  داللة،إن الكلمات، أو الجمل القرآنية قد تكون ذوات أكير من

، وإنه ال داعي لصف النص عن أحدها  ه؛ ،معت  ي ذلك من تحكم يأباه العقل، وتأباه  وقصه عىل واحد منها دون غير
 
لما ف

 اللغة، وتأباه األساليب البيانية الرفيعة. 

  ي المجاالت كافة يتوقع فيه المحدودية والقصور وبلوغ غاية قصوى قد يقف عندها وال
 
إن التعامل مع العلوم ف

؛ وال سيمٱيتعداها، هذا أمر يمكن  ه والكشف عن ستساغته وقبوله. إال التعامل مع مسائل الوحي ا القرآن الكريم وتفسير

ء من قبيل بلوغ غاية  ي
يه شر ؛ فال يعي 

ً
دالالته ومراميه وأرساره وخباياه؛ فإنه متجدد عىل الدوام، وال يعرف للحد حدا

ي عجائبه! 
ة الرد، وال تنقىص   معنوية، أو نهاية داللية؛ فهو ال يخلق عىل كير

 ي نص ثري كريم، وذو مستوى عا
ي ليست ٱل ورفيع؛ لذا فمن البديهي أن تكون إن النص القرآت 

ستجابته للمعات 

ي يوحي ٱ
 لمعارفه ومعارف عصه؛ وإنما تعود هذه االستجابة إىل كون النص القرآت 

ً
ستجابة يفتعلها المفش أو يفرضها وفقا

ي 
ة معات  ي نصوصه البينة كير

 
ي أعماقه! وقد أكد القرآن الكريم نفسه ف

 
ي داخله وف

 
ي ف

هذا الكتاب الكريم إىل بتخليق المعات 

 غير نفاد. 

  ي
ي المتنوعة، ٱإن اللغة العالية الت 

 منحها القدرة عىل الجود بالمعات 
ً
 مهما

ً
متازت بها نصوص الذكر الحكيم تعد عامال

ستنباط دالالته، ٱالمفتاح لدخول القارئ والمفش إىل عالم النص الفسيح، و -بال غرو  -وهبة المفاهيم الجديدة؛ فهي 

ي ٱخراج أحكامه وحكمه؛ إذ ستٱو
؛ ألنه المظهر للمعات  ي  األلسنة اللسان العرت 

ختار هللا سبحانه وتعاىل لكتابه من بير 

 ال تدانيها فيه أية لغة أخرى. 
ً
فت بذلك اللغة، وعال شأنها، وبلغت من السموق شأوا  والمقاصد الذهنية أتم إظهار؛ فشر

  ولمٱإذا ، ي معنيير  فأكير
؛ وإال كان الحامل عىل أحدها  حتمل اللفظ القرآت 

ً
تمتنع إرادة الجميع؛ حمل عليها جميعا

 فيما ليس له فيه يد! فيجب حمل نصوص الوحي الحكيم عىل العموم؛ ما لم يرد نص ثابت بالتخصيص؛ ف
ً
رب متحكما

،  !قليل ورب لفظ كثير يدل عىل معت   لفظ قليل يدل عىل معت  كثير

  ة ي العربية «االشتقاق»إن مير 
 
ها من أخدان لها: ظواهر أخرى عديدة سخية   - ف ال  قد أكسبتها ثروة من األلفاظ -كغير

وأضفت ، وال تتناه؛ بل تتنام عىل مر العصور وال تتخانق؛ بل تتعانق، ال تتعاند؛ بل تتساند، تختلف؛ بل تأتلف، و 

عات.  ،معان وأفكار الحياة وما يستجد فيها من متطلبات و  ،عليها مرونة تستجيب بها لمقتضيات العص   وأدوات ومخي 

 ء إزاء المجيد القرآن من إننا ي
ي  المفردات وإيحاءات فيه، التعبير  ظالل فإن وآدابها؛ وقواعدها اللغة فوق شر

 
 آياته، ف

ي  التصاوير وألوان
 
تبط ولوحاته قصصه ف  الشواخص؛ والمشاهد النواطق، واألحداث الحية، بالوقائع االرتباط أوثق لي 

وح فأت   ويروحون!  يغدون الحياة مشح عىل نفكواٱ ما هاأبطال وكأن ية  الجامدة اللغوية للمعجمات والشر واآلراء التفسير

ي  تستطلع أن الجافة البالغية واالصطالحات
 
ي  األحداث من تستبطن أو أخبارها، يقير   الوقائع ف

 من أعيا وهي  أرسارها، خف 

ي  ترجع أن
 
 ؟! العذاب الرخيمة الحلوة أصداءها اآلذان ف
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 به أحاط قد أنه إليه القرآن؛ حت  يخيل من أحدنا القطعة يقرأ ،
ً
ا .  معناه عىل ووقف خي 

ً
 كرة إليه رجع ولو محدودا

 الكلمة أو الواحدة للجملة يرى حت   وكذلك؛ مرة!  أول فهمه إىل سبقالذي  غير  جديد معت   بإزاء منه لرأيته أخرى؛

 
ً
، منه ضلع كل يعطيه الماس من فص هي  كأنما صحة،محتمل لل أو صحيح كلها عدة، الواحدة وجوها

ً
 نظر فإذا شعاعا

ه؛ إىل فيها النظر وكل لو ولعله تدع؟!  وماذا عينه تأخذ ماذا يدري فال كلها؛ الطيف بألوان بهرته جملة؛ أضالعه إىل  غير

  نجد وهكذا رأى!  مما أكير  منها رأى
ً
  كتابا

ً
  نرى بل له؛ يش ما منه كل يأخذ الزمان، مع مفتوحا

ً
امي  محيطا

 ال األطراف، مي 

 األجيال!  وال األفراد عقول تحده

 احٱ أو نقض إىل فيه سبيل ال وبحيث ،حاله من حلية وال منه، عنص يخطئه ال بحيث وفائه؛ بالمعت  حق الوفاء  قي 

  بنار كتوىٱ رجل ينتحله أن يستطيع ال جديد... أمر
ً
ه! وآي إلنسان ينحله أن عن البيان؛ فضال  حير   -تراه  أنك ذلك ةغير

ي  نفسه كالم تعقب
 
  فيه يجد -الفينة  بعد الفينة ف

ً
  يمحوه، زائدا

ً
 أو يقدم وما ويبدل، يهذب ما فيه ويجد يثبته، وناقصا

!  النفس إىل سبيله يسلك حت   يؤخر؛
ً
ي  له لكان ؛سبعير  مرة إليه رجع لو ولعله سويا

 
،  أنفذ كان نظرة، وكلما مرة كل ف

ً
بصا

؛ وأدق
ً
ي  أقل كان حسا

 
؛ وأبعد قناعة، ذلك ف

ً
 يطاوعه، وال إليه يطمحالذي  األعىل المثل هي  غاية جهده وراء يرى إذ هما

ي  والكمال
يناله! وقد أدرك علماؤنا هذا األمر؛ فقيدوا علم التفسير أثناء اصطالحهم عىل  وال خياله به يتعلقالذي  البيات 

ية(.   تعريفه ب )قدر الطاقة البشر

 ي هذا ا
 
 يشعر به كل من يواجه نصوصه إن ف

ً
 خاصا

ً
إنه يشعر  !بتداء قبل أن يبحث عن مواضع اإلعجاز فيهاٱلقرآن رسا

، وأن هنالك  ي يدركها العقل من التعبير
ي الت 

 ما وراء المعات 
ً
ي عبارات هذا القرآن، يشعر أن هنالك شيئا

 
بسلطان خاص ف

ي الحس بمجرد االستماع لهذا القرآن
 
 ما ينسكب ف

ً
 ي ،عنصا

ً
  ،دركه بعض الناس واضحا

ً
ولكنه  ؛ويدركه بعض الناس غامضا

ي الحس يصعب تحديد مصدره: أهو العبارة ذاتها  !عىل كل حال موجود
 
أهو المعت  الكامن  ؟هذا العنص الذي ينسكب ف

ي تشعها  ؟فيها 
ي الخ ؟أهو الصور والظالل الت 

أهي  ؟اللغة ص المتمير  من إيقاع سائر القول المصوغ مناأهو اإليقاع القرآت 

ء آخر وراءها غير محدود؟!  ؟هذه العنارص كلها مجتمعة ي
ي  أم إنها هي وشر

ي كل نص قرآت 
 
 !ذلك رس مودع ف

  ي حس تاىلي القرآن أو مستمعه مما ال يستطاع التعبير عنه بالكلمات! ومن ثم؛ فليس من
 
ي تنسكب ف

المشاعر الت 

ي داخله حزمة من الفيوضات، ٱذكر الحكيم وقد السهل أن نكبل المفش، أو المتدبر، أو المستمع آلي ال
 
نسكبت ف

؛ ٱو
ً
 محجورا

ً
 من الكلمات، ونقول له: حجرا

ً
 ومناسبا

ً
نتابته نزعة من األحاسيس؛ فنمنعه من التعبير عنها بما يراه هو وافيا

ي فكره، أو يشطح 
 
 ف
ً
ي النصوص ودالالتها وإيحاءاتها، وما دام لم يشط يمينا

ي ذكره. ما دام لم يخرج عن معات 
 
 ف
ً
 شمال

 ي المعت  الواحد، وليس معت  ذلك أن هذه الكلمات كلها تدل عىل هذا المعت   متازت اللغة العربيةٱ
 
بوفرة كلماتها ف

ي  ؛ال  !دون فروق يالحظها المتكلم أو السامعمن الواحد 
 
ي الداللة، وتفاوت يالحظ ف

 
بل بير  هذه األلفاظ فروق دقيقة ف

 .المعت  

 ي وقت واحد، مع عدم التضاد بينها، وال دليل يدل عىل رصف  الكالم الذي نإ
 
 ف
ً
يمكن أن يدل عىل معنيير  فأكير معا

. وهذا من الفنون البالغية 
ً
، ويحمل الكالم عليها معا

ً
ي تكون مرادة معا

الكالم عن أحدها ويبير  أنه غير مراد؛ فإن المعات 

، وإن بعض هذه النصوص صالحة العالية القائمة عىل اإليجاز! فالكلمات أو الجمل القرآ نية قد تكون ذوات أكير من معت 

ي ذلك من تحكم 
 
ه؛ لما ف ، وال داعي لصف النص عن أحدها، وقصه عىل واحد منها دون غير ألن تدل عىل أكير من معت 

، ومن  ي
ي يأباه العقل، وتأباه اللغة، وتأباه األساليب البيانية الرفيعة! وهذا من عنارص اإليجاز القرآت 

 
دالئل اإلعجاز البالع

عية محددة بحدود ال مرونة فيها  رسر
ً
ي ال تتضمن أحكاما

 .فيه؛ وال سيما إذا كان الموضوع من الفكريات العامة الت 

 ي تركيب ما ٱبل تؤخذ داللتها من خالل  ؛لفاظ دوال لذاتها األ تؤخذ ال
 
انها، والكلمة عندما تدخل ف  ؛رتباطها مع جير

كيب ماإو يسبقها، و ألما يلحقها من كلمات  ؛مقابلتها فإنها تكتسب قيمتها من  ي بنية الي 
 
ستجابة ٱال إهو  ن أي تغيير ف

ي خاطره من أفكار.  عما يفكر به من معان،من خالله  يعي   كيما لحاجات المتكلم  
 
 أو يجول ف

 

 مصادر والمراجعالثبت 

 القرآن الكريم. 

ي اللغة
 
ي / معبدالتواب أ.د.رمضان: أبحاث ومقاالت ف  .م1988 ،2ط، (القاهرة) كتبة الخانىح 

ي فقه اللغة العربية: أ.د.رشيد عبدالرحمن العبيدي/ مطابع
 
 م. 1988 )بغداد(، العاىلي  التعليم أبحاث ونصوص ف
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ي النحويبن ٱ
/  صالح: أ.د.فاضل جت  ي

 م. 1969، 1دار النذير )بغداد(، ط السامرات 

ي علوم القرآن: أبو الفضل اإلتقان
 
 م. 2003 ،1ط)اإلسكندرية(،  اإليمان دار(، ـه911ت)السيوئي  الدين جالل ف

ي تفسير اآليات القرآنية
 
ك منشور ي چيارس محمد مطره ، واألستاذ سامي عوض: أ.د. أثر تعدد اآلراء النحوية ف / بحث مشي 

ي مجلة
 
ين للبحوث والدراسات العلمية )الالذقية  جامعة ف سنة ل (1)العدد (، 29) سورية(، المجلد -تشر

 م. 2007

: أ.د.محمد المختار  عي
ي فهم النص الشر

 
المهدي/ منتدى مجمع اللغة العربية بمكة المكرمة محمد  أثر الدرس اللغوي ف

 م. 2018عىل الشبكة العالمية، 

ي الدرس النحوي
 
ي مجلةنيس مرجانأوروفائيل ، مزيد إسماعيل نعيم: أ.د. أثر القراءات القرآنية ف

 
ك منشور ف  / بحث مشي 

ين للبحوث والدراسات العلمية )الالذقية  امعةج  م. 2006لسنة  (1)العدد (، 28) سورية(، المجلد -تشر

ي الدراسات النحوية حت  نهاية القرن الرابع الهجري
 
/ الخالدي كريم حسير  ناصح: «أطروحة دكتوراه» أثر المعت  ف

 م. 1990)قسم اللغة العربية(،  اآلداب كلية  -جامعة بغداد 

ح وتقديم وهوامش: عىلي حسن فاعور/ دار (، ـه276ت)الدينوري  قتيبةبن  مسلمبن  محمد عبدهللا : أبو الكاتبأدب  رسر

وت(،  م. 1988 ،1ط الكتب العلمية )بير

ي تفسير 
 
العزاوي،  عقيد خالد حمودي«: أطروحة دكتوراه»ـه(، 885، للبقاعي )ت«نظم الدرر»األساليب البالغية ف

اف: أ.د.محسن عبدا بية   -جامعة بغداد / لحميدإرسر )قسم اللغة للعلوم اإلنسانية  بن رشد ٱكلية الي 

 م. 2002العربية(، 

ي التحليل النحوي: أ.د.محمود حسن
 
عىل شبكة الجاسم/ مكتبة لسان العرب لعلوم اللغة العربية وآدابها  أسباب التعدد ف

نت،  م. 2015، 1ط اإلني 

ي 
ي التعبير القرآت 

 
ي الدولية  صالح.فاضل : أ.د أرسار البيان ف ة ألقاها المؤلف ضمن فعاليات جائزة دت  / أصله محارص  ي

السامرات 

نت، م، 2002للقرآن الكريم عام   .م2010موقع المكتبة الشاملة عىل شبكة اإلني 

مؤسسة الرسالة / (، تحقيق: أ.د.عبدالعال سالم مكرمـه911ت)السيوئي  الدين جالل : أبو الفضلاألشباه والنظائر 

وت(، ط)ب  م. 1985، 1ير

ح: (، ـه321ت)االشتقاق: أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد األزدي  دار / عبدالسالم محمد هارون األستاذتحقيق ورسر

وت)الجيل   .م1991، 1ط(، بير

، تحقيق:  ي جمة / مطبعة عبدالسالم محمد هارون األستاذاالشتقاق والتعريب: عبدالقادر المغرت  لجنة التأليف والي 

 م. 1947، 2)القاهرة(، ط لنشر وا

اث دار محمد عوض مرعب/  تحقيق:  ،(ه 244ت) السكيتبن ٱ إسحاقبن  يعقوب يوسف : أبوإصالح المنطق إحياء الي 

ي  وت) العرت   .م2002، 1(، طبير

ي اليش عابدين/ دار رحمنبن عبدال أصول التفسير وقواعده: خالد  اف: محمد أت  وت(،  النفائس العك، إرسر  ،5ط)بير

 م. 2007

ي النحو 
 
َّ ٱ»المعروف ب  ،بن سهل النحوي الشيبكر محمد بن  : أبو األصول ف  عبدأ.د. (، تحقيق: ـه316ت)، «اجبن الشَّ

وت(، مؤسسة الرسالة / الفتىلي  الحسير    م. 1988، 3ط)بير

أيلول  -آب التاسع(، الكويت )اإلصدار  -عالم المعرفة الصفدي/  د.نايف خرما أضواء عىل الدراسات اللغوية المعارصة: 

 م. 1978

، إعجاز القرآن والبالغة النبوية:   صادق الرافعي
ى  سعيدمحمد مراجعة وضبط: مصطف  العريان/ المكتبة التجارية الكي 

 م. 1965 ،8بمص )القاهرة(، ط

ي القرآن الكريم: 
 
ي ف

شبكة  عىل ملة/ موقع المكتبة الشاعىلي بن نايف الشحود : جمع وإعداداإلعجاز اللغوي والبيات 

نت  م. 2003، اإلني 

ي ضبط المعت  
 
ةاإلعراب وأثره ف  م. 1993، 1ط )اإلسكندرية(، الجامعية العلوال/ دار المعرفةسليمان  بنت : أ.م.د.منير
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اح ي  االقي 
 
 العثمانية المعارف دائرة مجلس مطبعة(، ـه911ت)السيوئي  الدين جالل النحو: أبو الفضل أصول علم ف

 م. 1978، 1)الهند(، ط

/ د.ميشال زكريا«: النظرية اللسانية، أو علم اللغة الحديث» وقواعد اللغة العربية األلسنية التوليدية والتحويلية

وت(، ط  م. 1984، 2المؤسسة الجامعية )بير

وت(، ط/ طحان ريمونأ.د. «: مقدمة، األصوات، المعجم، الصف» األلسنية العربية ي )بير
 م. 1982، 2دار الكتاب اللبنات 

ي جميع القرآن:  إمالء ما من به الرحمن من وجوه اإلعراب والقراءات
 
ي البقاء أبوف الشيخ  ـه(، تحقيق: 616ت) العكي 

قاوي/  إبراهيم وت(، طالشر  .م1979، 1دار الكتب العلمية )بير

ي  األوجه اإلعرابية
ي داللة النص القرآت 

 
ي قراءات أهل البصة وأثرها ف

 
، أ«: رسالة ماجستير »ف سامة صباح عبدهللا الرفاعي

اف: أ.   م. 2004كلية اآلداب )قسم اللغة العربية(،   -جامعة البصة / د.عدنان عبدالكريم جمعةم. إرسر

ي اإليضاح 
 
ي : علل النحو ف وت(، ط337)ت أبو القاسم الزجاح   م. 1986، 5ـه(، تحقيق: أ.د.مازن المبارك/ دار النفائس )بير

ي علوم البالغة
 
ي علوم البالغةمخ» اإليضاح ف

 
ي محمد بن عبدالرحمن  أبو المعاىلي جالل الدين«: تص التلخيص ف

 القزويت 

وت(، ط/ ـه(، تحقيق: الشيخ بهيج غزاوي739)ت  م. 1998، 1دار إحياء العلوم )بير

ي  البحث الدالىلي 
 
ي  ،«السليم العقل إرشاد» ف  : زينب عبد الحسير  «أطروحة دكتوراه»، (ه 982ت) العمادي السعود ألت 

 ، ي
اف: بالل السلطات  بية للبناتكلية   - جامعة بغداد / الخالدي أ.د.كريم حسير  ناصح إرسر )قسم اللغة  الي 

 م. 2005العربية(، 

ي الالبحث الد 
 
اف: أ.د.لطيفة «أطروحة دكتوراه»ـه(، 885، للبقاعي )ت«نظم الدرر»ىلي ف ، إرسر ي

: عزيز سليم عىلي القريشر

بيةكلية   - يةالجامعة المستنص عبد الرسول الضايف/   .م2004 ،)قسم اللغة العربية( الي 

ي اللغة وتحقيق النصوص: أ.د. 
 
 م. 1990(، العراق - )الموصل الحكمة / دارحاتم صالح الضامنبحوث ودراسات ف

، المعروف ب المقتصد:  ونهاية المجتهد بداية ي ، «بن رشد الحفيدٱ»الفيلسوف أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطت 

 م. 1997، 1(، طمص - ـه(، تحقيق: رضوان جامع رضوان/ مكتبة اإليمان )المنصورة595)ت

ي علوم القرآن
 
هان ف ي  بهادرمحمد بن الدين  بدر عبدهللا : أبو الي 

قادر عبدال مصطف   وتعليق:  تقديم(، ـه794ت)الزركشر

وت(،  دار الفكر / عطا  م. 2001، 1ط)بير

ي والبيان و »البالغة العربية 
وزارة التعليم العاىلي والبحث العلمي  - مؤسسة دار الكتابأ.د.أحمد مطلوب/ «: البديعالمعات 

 م. 1980، 1)بغداد(، طالعراقية 

ي المعت  
 
ي «: أطروحة دكتوراه» البت  النحوية وأثرها ف

اف: / أحمد عبدهللا العات  ي أ. إرسر
/ د.هدى محمد صالح الحديتر

 م. 2003ية(، كلية اآلداب )قسم اللغة العرب  -جامعة بغداد 

اكيب النحوية ي الي 
 
اف: «: أطروحة دكتوراه» البنية األسلوبية ف ، إرسر ي

 آل سيد عىلي العات 
د.هدى أ.  مهدي حمد مصطف 

ي 
 م. 2003كلية اآلداب )قسم اللغة العربية(،   -جامعة بغداد / محمد صالح الحديتر

: أبو حو  تحقيق، ـه(255ت)الجاحظ  بحربن  عمرو  عثمان البيان والتبيير  / مكتبة عبدالسالم محمد هارون األستاذ :رسر

ي )  م. 1998 ،7ط، (القاهرةالخانىح 

: السيد أحمدـه276ت) الدينوري قتيبةبن  مسلمبن  محمد عبدهللا : أبو تأويل مشكل القرآن ح ونشر  (، تحقيق ورسر

وت(،  العلمية / دار الكتبصقر   .م1978 ،1ط)بير

 : ي التصيف الملوكي
، 392 الموصىلي )تأبو الفتح عثمان بن جت  ي

ـه(، تحقيق: محمد سعيد النعسان، تعليق: أحمد الخات 

ي الدين الجراح/ دار المعارف )دمشق(، طو   م. 1970، 2محتر

مكتبة المنار ة/ د.عودة خليل أبو عودأ. : مقارنة داللية دراسة - الكريمالقرآن  ولغة الجاهىلي  الشعر لغة بير   الدالىلي  التطور

 م. 1985 ،1ط(، األردن - )الزرقاء

ي 
/ مطبعة صالح: أ.د.فاضل التعبير القرآت  ي

 م. 1989، 1بغداد، ط جامعة - الحكمة بيت السامرات 

،  بن محمد بن عىلي  عىلي الحسن  التعريفات: أبو  ي
ي »المعروف ب الحسيت 

يف الجرجات  ، ضبط وتصحيح: (ه 816ت) ،«الشر

وت(، جماعة من العلماء/ دار الكتب العلمية  .م1983، 1ط )بير

وت(،  دار الكتب العلمية(، ـه276ت) الدينوري قتيبةبن  مسلمبن  محمد عبدهللا : أبو تفسير غريب القرآن  ،1ط)بير

 م. 1979
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ي كتاب التفسير اللغوي للنصوص الدينية واألدبية 
 
إباء يونس «: أطروحة دكتوراه»ـه(، 321، البن دريد )ت«االشتقاق»ف

اف: أ.م.د.عماد عبد يح كلية اآلداب )قسم اللغة العربية(،   -جامعة الموصل / تر الحياىلي رشيد البنا، إرسر

 م. 2004

ي  ي دراسة النحو العرت 
 
ي ف

 »التوجيه الصوت 
ً
عقيل رحيم عىلي «: أطروحة دكتوراه»، «عالمات اإلعراب والبناء أنموذجا

اف: أ.د.محمد ضاري حمادي ، إرسر لعربية(، كلية اآلداب )قسم اللغة ا  -جامعة بغداد العيثاوي/  الالمي

 م. 2002

ي ي تفسير الزمخشر
 
عبدهللا سليمان محمد أديب/ «: رسالة ماجستير » التوجيه اللغوي والنحوي للقراءات القرآنية ف

اف: أ.   -جامعة الموصل  ، د.عبدالستار فاضل خص  جاسم النعيمي م. كلية اآلداب )قسم اللغة العربية(، إرسر

 م. 2002

ي  فسير ت»ب  الشهير  الجامع ألحكام القرآن، ي  أحمد محمد بنالدين   شمسعبدهللا أبو : «القرطت  (، ـه671ت)القرطت 

 .م2003 ،1ط، (الرياض)دار عالم الكتب / هشام سمير البخاري تحقيق: 

ي كتب البالغة العربية 
 
حمد أحسن  «:أطروحة دكتوراه» ع الهجري من القرن الثالث حت  القرن السابالجهود الصوتية ف

/  أ.د.أحمد شاكر غضيب اف: إرسر  ،مهاوش العزاوي بية  كلية  - جامعة بغداد الربيعي للعلوم  بن رشد ٱالي 

 م. 2003اإلنسانية )قسم اللغة العربية(، 

ح صحيح مسلم ي رسر
 
اف: د.طالل ، العبيديمحمد سعدهللا  خالد زهراء «: رسالة ماجستير » جهود النووي اللغوية ف إرسر

ي   م. 1998اآلداب )قسم اللغة العربية(،  كلية  -جامعة الموصل / يحتر إبراهيم الطوبىح 

ي  /  محمد عني  : د. أو ديالكتيك األلفاظ ،الحرف العرت  ي
 م. 1980مية الخامسة للسانيات )دمشق(، لالدورة العاالقلموت 

ي القرآن الكريم 
 
: الحروف العاملة ف وت(، ط/ هادي عطية مطر الهالىلي أ.د. بير  النحويير  والبالغيير  ، 1عالم الكتب )بير

 م. 1986

ي الموصىلي عثمان بن  الفتح : أبوالخصائص
، 1)القاهرة(، ط النجار/ دار الكتب عىلي  محمد تحقيق: (، ـه392ت)جت 

 .م1952

ي فقه اللغة
 
وت(،  للماليير   العلم : د.صبىحي الصالح/ داردراسات ف  م. 1997، 10ط)بير

ي اللغة والنحو
 
 م. 1991، 1)بغداد(، ط دار الحكمة/ أ.د.عدنان محمد سلمان الدليمي : دراسات ف

ي النحو: األستاذ 
 
، )دمشق(كتاب العرب، مكتبة األسد التحاد ٱموقع / من منشورات زعبالويالصالح الدين دراسات ف

نت  .)ب.ت( وموقع المكتبة الشاملة عىل شبكة اإلني 

 م. 1973، 1ط ة(،)القاهر  مطبعة السعادة/ دار و عضيمة خالق: أ.د.محمد عبدالدراسات ألسلوب القرآن الكريم

اف: أ.د.محمد ضاري «: رسالة ماجستير » الدراسات اللغوية عند عبدالرحمن أيوب حيدر محمد جي  العبودي، إرسر

 م. 2005كلية اآلداب )قسم اللغة العربية(، أيلول   -/ جامعة بغداد العيثاوي حمادي

ي تفسير 
 
ي علوم الكتاب» الدراسات اللغوية ف

 
سماعيل عباس حسير  : إ«أطروحة دكتوراه»، نبىلي البن عادل الح ،«اللباب ف

ي  اف: ، الكعت  )قسم اللغة العربية(، كلية اآلداب   - الجامعة المستنصية/ حمد الجبوريأأ.د.عبدهللا  إرسر

 .م2003

ي  قاهرعبدال بكر  : أبودالئل اإلعجاز 
/ دار الكتاب تحقيق: (، ـه471ت)الجرجات  ي وت(، د.محمد التنىح  ي )بير ، 1ط العرت 

 .م1995

 م. 1999، 1)بغداد(، طالعامة  دار الشؤون الثقافية/ د.بتول قاسم نارص: أ.م. داللة اإلعراب لدى النحاة القدماء 

اف: أ.د. رنا طه رؤوف: «رسالة ماجستير » بير  اللغويير  والبالغيير   الداللة المركزية والداللة الهامشية  عىلي عبد، إرسر

بية  -/ جامعة بغداد الحسير  زوين  م. 2002للبنات )قسم اللغة العربية(،  كلية الي 

ي الكلمات اإلسالمية
 
 د.حسير   :تحقيق وتعليق(، ـه322ت)الرازي أحمد حمدان بن بن  أحمد  حاتم العربية: أبو الزينة ف

/ دار الكتاب هللا فيضبن  ي
ي )القاهرة(، الهمدات   م. 1957، 2ط العرت 
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ي  ي  الصاحت 
 
ي  بالعر  وسي    ومسائلها، العربية فقه اللغة ف

 
(، ـه395ت) الرازي زكريابن  فارسبن  أحمد  الحسير   أبو: كالمها ف

ي 
وت(،  دار الكتب العلمية/ بسج حسن أحمد: تعليق وحواشر  م. 1998 ،1ط)بير

تيب بن حبانٱصحيح  ي  حبانبن  جعفر محمد بن  حاتم أبو: بلبان بنٱ بي 
ي : ترتيب(، ـه354ت)البست  الحسن  األمير أت 

/ مؤسسة  شعيبالشيخ  تحقيق: (، ـه739ت« )األمير »ب  ن، المنعوتبلبابن  عىلي  الدين عالء األرناؤوئي

وت(،  الرسالة  م. 1993 ،2ط)بير

/ دار : أ.د.عبدالفتاحصفاء الكلمة  م. 1983، 1ط )الرياض(، المري    خ الشير 

ي اللغة العربية 
 
اف: أ.د.رشيد ع«: أطروحة دكتوراه»ظاهرة اإلعراب ف ، إرسر بدالرحمن سعدون طه رسحان العجيىلي

 م. 2006)قسم اللغة العربية(،  اآلداب كلية  -اإلسالمية الجامعة العبيدي/ 

، وآخرين/ مطبعة لجنة  (،ـه328)تعبد ربه العقد الفريد: أبو عمر أحمد بن محمد بن  ح وضبط: األستاذ أحمد أمير  رسر

جمة والنشر   م. 1956، 2ط )القاهرة(،التأليف والي 

ي أصوله ومبا -علم الداللة  اث العرت 
ي الي 

 
 عىل تحاد الكتاب العربٱ/ من منشورات موقع منقور عبدالجليل: أ.د. حثه ف

نت، مكتبة األسد )دمشق(،   م. 2001شبكة اإلني 

 م. 1989 اآلداب )قسم اللغة العربية(، كلية  -بغداد  / جامعةحاتم صالح الضامنعلم اللغة: أ.د. 

ي 
 م. 1999، 1اإليمان )القاهرة(، ط مكتبة /بلن جاد طسأ.د.ح: تأصيل وتقييم - علم المعات 

ي غريب الحديث
 
يمحمود بن عمر  هللا جار القاسم واألثر: أبو الفائق ف وت(،  صادر  دار(، ـه538ت) الزمخشر ، 1ط)بير

 م. 1965

ي  بير   فتح القدير الجامع
، علم من والدراية الرواية فت  ي  تفسير »ب  الشهير  التفسير

ي بدر الدي: «الشوكات 
محمد بن ن القاض 

ي 
ي )القاهرة(،(، ـه1250ت)عىلي الشوكات  ي الحلت   البات 

 م. 1964، 2ط مطبعة مصطف 

ي فقه العربية
 
 م. 1980، 2ط)القاهرة(،  / دار الجيلعبدالتواب أ.د.رمضان: فصول ف

ي  الكريم القرآن إعراب فضل
 
تبة الشاملة عىل موقع المك/ د.أحمد بن عبدهللا الباتىلي أ. : دراسة موضوعية - النبوية السنة ف

نت،   .م2011شبكة اإلني 

 .م1986، 1البصة )العراق(، ط جامعة / مطبعةمباركال الحسير   أ.د.عبد: فقه اللغة

 م. 2004، 1/ دار الفرقان )عمان(، طأ.د.گاصد يارس حسير  الزيديفقه اللغة العربية: 

وت(، / دار الفكر الحديثأ.د.محمد المباركفقه اللغة وخصائص العربية:   م. 1964، 2ط )بير

ي فقه اللغة وقضايا العربية
 
 .م1987، 1ط مجدالوي )عمان(، / دارأ.د.سميح أبو مغىلي : ف

ي  ي النحو العرت 
 
وت(، ط/ المخزومي  مهدينقد وتوجيه: أ.د.  -ف ي )بير  م. 1986، 2دار الرائد العرت 

ي موقع المكتبة الشاملة عىل  ةالعربية/ منشور اللغة و القرآن الكريم : مجموعة بحوث حول قال غير العرب عن العربية
 
ف

نت  .شبكة اإلني 

ي بير  القديم والحديث وت(، ط/ د.محمد زكي العشماوي: قضايا النقد األدت   م. 1984، 1دار النهضة العربية )بير

 : ي ي النحو العرت 
 
ي مجلةمباركال الحسير   أ.د.عبدقضية اإلعراب ف

 
 م. 1989آب  الجزء الثالث، ،«الضاد» / بحث منشور ف

/ دار حسن حبنكة الشيخ عبدالرحمن تأمالت: هللا عز وجل لكتاب قواعد التدبر األمثل ي
 والدار)دمشق(،  القلم الميدات 

وت(،  م. 2009 ،4ط الشامية )بير

 ودراسة: أ.د.خالد  -قواعد التفسير 
ً
 م. 1996 ،1ط )الرياض(، عفانعثمان بن  السبت/ دار  بن عثمان جمعا

، بن عثمان عمرو  البشر  و: أبكتابال  م. 1899)القاهرة(،  بوالق طبعة(، ـه180، )ت«سيبويه»ب  الملقب بن قني 

أحمد درويش،  تحقيق: د.عدنان، ـه(1094ت) الكفوي البقاء أبو: «اللغوية والمصطلحات الفروق معجم»الكليات 

وت(،  مؤسسة الرسالة/ المصي ومحمد  م. 1998)بير

 م. 1998، 1دار المعرفة الجامعية )اإلسكندرية(، ط/ أ.د.حلمي خليلمعجمية: دراسة لغوية  -الكلمة 

 بن الحسن بن عىلي اإلسنوي أبو محمد جمال الدين: فيما يتخرج عىل األصول النحوية من الفروع الفقهيةالكوكب الدري 

 .م1985، 1(، طعمان) / دار عمارتحقيق: د.محمد حسن عواد دراسة و ـه(، 772)ت

ي اللغة العربية»شاعرة اللغة ال
 
مكتبة األنجلو المصية )القاهرة(، العقاد/ محمود  عباس األستاذ«: مزايا الفن والتبصير ف

 م. 1960، 1ط
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، مكتبة األسد تحاد الكتاب العربٱ / من منشورات موقعد.سالم مبارك الفلق: التحديات والمواجهة -اللغة العربية 

نت موقع المكتبة الشاملة عىل)دمشق(، و  ين، شبكة اإلني  ي  تشر
 .م2004 الثات 

 م. 1979، 1ط )القاهرة(، للكتاب العامة حسان/ الهيئة المصية : أ.د.تم اممعناها ومبناها  -اللغة العربية 

نت،  منتدى العربية وآدابها وثقافتها موقع / أ.د.فرحان السليم: اللغة العربية ومكانتها بير  اللغات  .م2006عىل شبكة اإلني 

ي الندوي د.محمد نعمان الدين: أ. لغة القرآن الخالدة بير  مقومات الخلود ومظاهر الجمود 
 
مجلة / بحث منشور ف

 م. 1995السنة الثانية(،  -)العدد السابع  ، )الرياض(،«األدب اإلسالمي »

مص  دار نهضة -ية العرب والدراسات عون/ معهد البحوث أ.د.حسن: دراسات تاريخية وتحليلية ومقارنة -اللغة والنحو 

 .م1953، 1ط، )القاهرة(

 م. 1977، 1مكتبة األنجلو المصية )القاهرة(، طه/ عبده عبدالعزيز قلقيل: أ.د. لغويات

ي علوم القرآن: د.صبىحي الصالح/ دار
 
وت(،  للماليير   العلم مباحث ف  م. 1991 ،18ط)بير

اف: أ.د.گاصد «: ة دكتوراهأطروح» بن قتيبةٱالمباحث اللغوية والنحوية والصفية عند  رافع عبدهللا مالو العبيدي، إرسر

 م. 1995كلية اآلداب )قسم اللغة العربية(،   -يارس حسير  الزيدي/ جامعة الموصل 

دار / د.صالح مهدي الفرطوشي أ. ـه(، تحقيق: 521)ت بن السيد البطليوشي ٱأبو محمد عبدهللا بن محمد : المثلث

 م. 1981، 1طالحرية )بغداد(، 

ي  العربية باللغة للعناية العليا الهيئة عن الضاد: تصدر مجلة
 
أ.د.أحمد : التحرير رئيس العراق )بغداد(، جمهورية ف

 م. 1989 آب مطلوب/ العدد الثالث،

ي  بية والثقافة والعلوم مجلة اللسان العرت   م. 2000(، 50، العدد )(المغرب - )الرباط: تصدر عن المنظمة العربية للي 

 .م2002األول،  (، العدد30) المجلد: وزارة الثقافة واإلعالم العراقية )بغداد(، لمورد مجلة ا

ي 
 
عبدالرحمن بن بن  غالببن  عبدالحقمحمد  أبو : «عط ية بنٱ تفسير »ب  الشهير  العزيز،الكتاب  تفسير  المحرر الوجير  ف

عبدالسالم و  ،نصارياأل بن عىلي عبدهللا بن إبراهيم  وتعليق:  تحقيق(، ـه542ت)عطية األندلشي 

ي محمد
 
وت(،/ عبدالشاف  م. 1993 ،1ط دار الكتب العلمية )بير

 م. 1993، 1دار الفالح )عمان(، ط/ د.محمد عىلي الخوىلي : أ. مدخل إىل علم اللغة

ي دراسة اللغة والنحو: أ.د. 
 
ي )القاهرة(،/ المخزومي  مهديمدرسة الكوفة ومنهجها ف ي الحلت   البات 

، 2ط مطبعة مصطف 

 م. 1958

ي 
 
حه(، ـه911ت)السيوئي  الدين جالل أبو الفضل: وأنواعها اللغة علوم المزهر ف  الموىل، جاد أحمد: محمد وضبطه رسر

 م. 1986، 1ط (،لبنان -صيدا ) العصية البجاوي/ المكتبةمحمد  وعىلي بن إبراهيم، الفضل أبو ومحمد

دار الكتب / قادر عطاعبدال مصطف   تحقيق: (، ـه405ت)النيسابوري   الحاكمعبدهللا أبو : الصحيحير   المستدرك عىل

وت(،  العلمية  م. 1990 ،1ط)بير

تحقيق وتعليق: د.محمد سليمان  ،ـه(505ت) الغزاىلي  ،الطوشي  حامد أبوالفيلسوف من علم األصول: المستصف  

وت(، ط/ األشقر  م. 1997، 1مؤسسة الرسالة )بير

،بن  د أحم عبدهللا أبو  اإلمام: أحمد مسند اإلمام ي
، البغدادي  محمد بن حنبل الشيبات   المكتب(، ـه241ت)الوائىلي

وت، دمشق(،  م. 1978 ،2ط اإلسالمي )بير

ي طالب القيشي )تمشكل إعراب القرآن:  أ.د.حاتم صالح الضامن/ دار البشائر ـه(، تحقيق: 437أبو محمد مكي بن أت 

 .م2003، 1)دمشق(، ط

ي القرآن: أبو
ي أ.د.  تحقيق: ، ـه(207ت)، «الفراء»ياد، المعروف ب ز بن  يحتر  زكريا معات  ، وأحمد عبدالفتاح إسماعيل شلت 

، ي
 م. 1955، 1ط )القاهرة(، النجار/ دار الكتب المصية عىلي  ومحمد يوسف نجات 

ي النحو 
/  صالح: أ.د.فاضل معات  ي

 م. 1987، 1ط الحكمة )بغداد(، بيتالسامرات 

ي  المعت  
ي  القرآت 

 
 .م2004/ آذار شبكة التفسير والدراسات القرآنية /أ.د.أحمد سعد الخطيب: القراءات ختالفٱ ضوء ف
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ي صنعة اإلعراب
 
يمحمود بن عمر  هللا جار القاسم : أبوالمفصل ف وت(،  الهالل دار(، ـه538ت) الزمخشر ، 1ط)بير

 م. 1993

دمحمد بن  العباس : أبوالمقتضب ِّ ي  اث عضيمة/  قخالأ.د.محمد عبدال(، تحقيق: ـه286ت) يزيد الم  لجنة إحياء الي 

 .م1994، 1اإلسالمي )القاهرة(، ط

ي التصيف
 
، المعروف ب : الممتع ف ـه(، تحقيق: 669)ت« بن عصفورٱ»أبو الحسن عىلي بن مؤمن بن محمد األندلشي

وت(، طقباوة/  الدين أ.د.فخر  م. 1978، 3دار اآلفاق الجديدة )بير

ح التصيف  ي رسر
 
ح كتاب -المنصف ف ي )ت«لتصيفا»: رسر

ي عثمان المازت  ي 249، ألت 
ـه(: أبو الفتح عثمان بن جت 

، )ت وت(، طأ.د.حسن محمود هنداوي/  :ـه(، تحقيق392الموصىلي  م. 1988، 1دار الندوة الجديدة )بير

ي كتابه
 
ي ف

اف: «: رسالة ماجستير »، «مفردات ألفاظ القرآن» :منهج الراغب األصفهات  رافع عبدهللا مالو العبيدي، إرسر

 م. 1989كلية اآلداب )قسم اللغة العربية(،   -أ.د.گاصد يارس حسير  الزيدي/ جامعة الموصل 

ي للبنية العربية
:  - المنهج الصوت  ي ي الصف العرت 

 
/  أ.د.عبدالصبور رؤية جديدة ف وت(، طشاهير  ، 1مؤسسة الرسالة )بير

 م. 1980

عية ي مجلة /د.أحمد شيخ عبدالسالم: أ. نحو علم لغة خاص بالعلوم الشر
 
يعة والدراسات  بحث منشور ف كلية الشر

 م. 2000كانون األول  (،13(، المجلد )21العدد ) -جامعة أم القرى ب اإلسالمية

 م. 2003، 4دار البشائر )دمشق(، ط/ المبارك أ.د.مازن: نحو وعي لغوي

 

 الهوامش

                                                           
 .55/ صلغوياتينظر:  (1)

 .138دراسة لغوية معجمية/ ص -ينظر: الكلمة  (2)

 -228/ 3و)، (215 -209، و114 -113/ 2)المقتض         ب و  ،466و، 373و ،333/ صأدب الكات         بو  (،37 -14/ 4)ينظ         ر: الكت         اب  (3)

ي النحو(، و 304 -303/ 4)، (232
ي صنعة اإلعرابو  ،(198/ 3و)، (155 -152/ 2)الخصائص (، و 100 -85/ 3) األصول ف 

/ المفصل ف 

ي التصيف، و 104 -93و، 83 -82ص
 (.195 -180/ 1) الممتع ف 

/ المقدمة  (4) ي
ح التصيف، البن جت  ي رسر

ي إرشاد العقل السليم/ ص2ص -المنصف ف 
 .26، والبحث الدالىلي ف 

/ ص (5)  .6التصيف الملوكي

 .76ينظر: التعريفات/ ص (6)

م نهج ، و 150بن قتيبة/ صٱالمباحث اللغوية والنحوية والصفية عند (، و 299 -298/ 2)المثلث ، و 238ينظر: أدب الكاتب/ ص (7)

ي كتابه ا
ح صحيح مسلم/ ص، و 136/ صالمفرداتلراغب ف  ي رسر

 .152، و149جهود النووي اللغوية ف 

 .90/ صالدراسات اللغوية عند عبدالرحمن أيوب، و 268ينظر: أضواء عىل الدراسات اللغوية المعارصة/ ص (8)

ي اللغة والن(، و 370و، 369و، 367و، 362و، 222و، 164/ 2)الكتاب ينظر:  (9)
/ صحو دراسات ف   .35، للدليمي

ي كتابه القيم:  حسام من أمثال: األستاذ الدكتور (10)
 .58ينظر: ص ،«ولهجاتها العربية الفصىح»البهنساوي ف 

/ ، وأدب الكات   ب122و، 54و، 48/ صغري  ب الق  رآن ، وتفس   ير 483/ ص، وتأوي   ل مش  كل الق  رآن37/ صينظ  ر: إص  الح المنط  ق (11)

ي غريب الحديث307ص
 (.409/ 1) ، والفائق ف 

 .39االشتقاق، البن دريد/ ص (12)

، والتفس    ير اللغ    وي للنص    وص الديني    ة واألدبي    ة/ 222 -221م    دخل إىل عل    م اللغ    ة/ ص(، و 469، و293/ 2) الخص    ائصينظ    ر:  (13)

 .70 -69، و45ص

ي للبنية العربية (14)
ي إرشاد العقل السليم/ ص45 -44/ صالمنهج الصوت 

 .38، وينظر: البحث الدالىلي ف 

ي  -لداللة علم ا (15) اث العرت 
ي الي 

 .(55/ 1، وينظر: البيان والتبيير  )162/ صأصوله ومباحثه ف 

 ودراسة ) -ينظر: قواعد التفسير  (16)
ً
 (.463/ 1جمعا

 .وما بعدها 82/ صمعناها ومبناها  -اللغة العربية ينظر:  (17)

/ ص، وأ9صفاء الكلمة/ ص، و 15/ صالتحديات والمواجهة -اللغة العربية ينظر:  (18)  عي
ي فه م ال نص الشر

 -17ث ر ال درس اللغ وي ف 

 .7/ صاللغة العربية ومكانتها بير  اللغات، و 20

ي القرآن الكريم/ ص62صفاء الكلمة/ ص (19)
ي ف 
 .408، وينظر: اإلعجاز اللغوي والبيات 

/ ص، و 266 -261ينظر: إعجاز القرآن والبالغة النبوية/ ص (20)  .541التطور الدالىلي

/ ص239مة/ صصفاء الكل ينظر:  (21) ي
/ ص60، والتعبير القرآت  ي

ي التعبير القرآت 
 .42، وأرسار البيان ف 
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 .240صفاء الكلمة/ صينظر:  (22)

/ ص (23) ي
ي التعبير القرآت 

 
 .1أرسار البيان ف

 (.49/ 1المحرر الوجير  ) (24)

 .266 -261، وينظر: إعجاز القرآن والبالغة النبوية/ ص16 -15صفاء الكلمة/ ص (25)

/ صالتطور ا (26)  .82 -80لدالىلي

ي كتب البالغة العربية/ ص (27)
 
 .77 -76ينظر: الجهود الصوتية ف

ي القرآن الكريم/ ص (28)
 
ي ف

 .408اإلعجاز اللغوي والبيات 

 .78ينظر: اللغة والنحو، لعون/ ص (29)

/ مجلة الضاد )العدد الثالث(، ص78اللغة والنحو/ ص (30) ي ي النحو العرت 
 
 .112، وينظر: قضية اإلعراب ف

ي اللغة العربية/ ص (31)
 
 .46 -45ينظر: ظاهرة اإلعراب ف

 .552 -551ينظر: قواعد التدبر األمثل/ ص (32)

ي الدراسات النحوية حت  نهاية القرن الرابع الهجري (33)
 
/ دالل ة اإلع راب ل دى النح اة الق دماء ، وينظر: 205، و166/ صأثر المعت  ف

 .33ص

 .159أصول التفسير وقواعده، للعك/ ص (34)

ي تفسير اآليات القرآنية(، و 24/ 1(، وينظر: الجامع ألحكام القرآن )63/ 1) (35)
 
 .11 -9/ صأثر تعدد اآلراء النحوية ف

(36) (1 /3). 

 .157 -156ينظر: أصول التفسير وقواعده، للعك/ ص (37)

ي التحليل النحوي/ ص (38)
 .24ينظر: أسباب التعدد ف 

ي النحو (39)
 .(9/ 1) معات 

ي الدرس النحويأثر القراءات  (40)
 (.168/ 1، وينظر: المزهر )19/ صالقرآنية ف 

/ ص (41) عي
ي فهم النص الشر

 .37ينظر: أثر الدرس اللغوي ف 

 .28سورة فاطر/ من اآلية  (42)

ي علوم القرآن، للصالح/ ص77/ صنحو وعي لغوي (43)
 .85، وينظر: مباحث ف 

 .133، و124سورة البقرة/ من اآليتير   (44)

 ودراسة ) -لتفسير ينظر: قواعد ا (45)
ً
 (.203/ 1جمعا

ي تفسير اآليات القرآنيةينظر:  (46)
 .15/ صأثر تعدد اآلراء النحوية ف 

ي دراسة اللغة والنحو/ ص (47)
 .443ينظر: مدرسة الكوفة ومنهجها ف 

 .50 -49ينظر: المرجع نفسه/ ص (48)

ي الكلمات اإلسالمية (49)
 .(71/ 1العربية ) الزينة ف 

 .(72/ 1المصدر نفسه ) (50)

ي فقه اللغة (51)
ي ف   .49/ صاألوجه اإلعرابية، وينظر: 43/ صالصاحت 

ي اللغة العربية/ ص143المصدر نفسه/ ص (52)
 .53 -52، وينظر: ظاهرة اإلعراب ف 

 (.19 -11/ 2ينظر: العقد الفريد ) (53)

ي اللغة العربية/ ص (54)
 .54 -53ينظر: ظاهرة اإلعراب ف 

ي در  (55)
 .294اسة اللغة والنحو/ صمدرسة الكوفة ومنهجها ف 

ي اإليضاح  (56)
ي فقه العربية(78/ 1)األشباه والنظائر  ينظر: ، و 70 -69/ صعلل النحو  ف 

 .327/ ص، وفصول ف 

 .42/ ص( دالئل اإلعجاز 57)

/ ص (58) ي  .49/ صاألوجه اإلعرابية، وينظر: 43الصاحت 

ي إرشاد العقل السليم/ ص، والبحث ا382دالئل اإلعجاز/ ص، وينظر: 143 -142المصدر نفسه/ ص (59)
 .241لدالىلي ف 

ي الدراس   ات النحوي   ة ح   ت  نهاي   ة الق   رن الراب   ع الهج   ري (60)
ي 205، و166/ صأث   ر المع   ت  ف  ي النح   و الع   رت 

نق   د وتوجي   ه/  -، وينظ   ر: ف 

ي إرشاد العقل السليم/ ص33/ صداللة اإلعراب لدى النحاة القدماء ، و 79 -78ص
 .240، والبحث الدالىلي ف 

ي اللغة العربية/ ص(34/ 1)الخصائص  (61)
 .58 -57، وينظر: ظاهرة اإلعراب ف 
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ي بير  القديم والحديثينظر:  (62) ي  -علم الداللة ، و 291/ صقضايا النقد األدت  اث العرت 

ي الي 
 
 .209 -203/ صأصوله ومباحثه ف

ل التفسير وقواعده، للعك/ ، وأصو 553 -551، وقواعد التدبر األمثل/ ص(260 -255/ 3)و (،284 -279/ 1الخصائص )ينظر:  (63)

 .151 -149ص

ي  (64) ي النحو العرت 
 
 .73نقد وتوجيه/ ص -ف

ي اللغة العربية/ ص (65)
 
 .128ينظر: ظاهرة اإلعراب ف

 .17 -16/ صالتحديات والمواجهة -اللغة العربية  (66)

/ ص (67) ي ي دراسة النحو العرت 
 
ي ف

 .60ينظر: التوجيه الصوت 

 .34، و31المرجع نفسه/ ص (68)

 .178معناها ومبناها/ ص -اللغة العربية  :ينظر (69)

/ ص (70) ي ي دراسة النحو العرت 
 
ي ف

 .35التوجيه الصوت 

، والتفس    ير اللغ    وي للنص    وص الديني    ة واألدبي    ة/ 222 -221م    دخل إىل عل    م اللغ    ة/ ص(، و 469، و293/ 2الخص    ائص )ينظ    ر:  (71)

 .70 -69، و45ص

ي  - نو واألربع   الح ادي الن  وع» اإلتق انينظ ر:  (72)
 
ي  الك  ريم الق رآن إع  راب فض ل(، و 179/ 1) «إعراب  ه معرف ة ف

 
، 2/ صالنبوي  ة الس نة ف

ي ضبط المعت  و 
 
 .210/ صاإلعراب وأثره ف

ي التحليل النحوي/ ص (73)
 
 .24ينظر: أسباب التعدد ف

ي  ينظر: المعت   (74)
ي  القرآت 

 
 .(42/ 1) القراءات ختالفٱ ضوء ف

ي التحليل النحوي/ ص (75)
 
 .2أسباب التعدد ف

ي النحو (76)
ي تفسير (، وينظر: 9/ 1) معات 

 .135/ صاللباب الدراسات اللغوية ف 

عية، و 13ينظر: ص (77)  .23/ صنحو علم لغة خاص بالعلوم الشر

/ ص (78)  .353ينظر: المستصف 

ي القرآن ) (79)
 (.25/ 1ينظر: معات 

ي صنعة اإلعراب/ ص (80)
 .18المفصل ف 

ي  - نو األربع    الن   وع»، وينظ   ر: اإلتق   ان 10/ صول النحوي   ة م   ن الف   روع الفقهي   ةفيم   ا يتخ   رج ع   ىل األص   ينظ   ر: الكوك   ب ال   دري  (81)
ف 

ي يحتاج إليها المفش
 (.528 -425/ 1« )معرفة األدوات الت 

/ ص (82) عي
ي فهم النص الشر

 .37ينظر: أثر الدرس اللغوي ف 

 .28سورة فاطر/ من اآلية  (83)

ي علوم القرآن،77/ صنحو وعي لغوي (84)
 .85للصالح/ ص ، وينظر: مباحث ف 

 .133، و124سورة البقرة/ من اآليتير   (85)

 ودراسة ) -ينظر: قواعد التفسير  (86)
ً
 (.203/ 1جمعا

ي تفسير اآليات القرآنية (87)
 .6/ صأثر تعدد اآلراء النحوية ف 

 .51/ صنحو وعي لغويينظر:  (88)

ي تفس  ير اآلي  ات القرآني  ة (89)
ي النح  وين ب  ٱ، وينظ  ر: 8/ صأث  ر تع  دد اآلراء النحوي  ة ف 

ي إرش  اد العق  ل 295/ صج  ت 
، والبح  ث ال  دالىلي ف 

 .240السليم/ ص

ي اللغة العربية/ ص (90)
 .46ينظر: ظاهرة اإلعراب ف 

ي  (91) ي النحو العرت 
 .73نقد وتوجيه/ ص -ف 

ي اللغة العربية/ ص (92)
 .128ينظر: ظاهرة اإلعراب ف 

 (.13/ 2) األلسنية العربية (93)

 .54 -53/ صاألوجه اإلعرابية، وينظر: 77، و52 -51/ صنحو وعي لغوي (94)

ي ، و16 -15، و9، ص()النظري    ة اللس    انية، أو عل   م اللغ    ة الح    ديثاأللس    نية التوليدي    ة والتحويلي    ة ينظ   ر:  (95) ي النح    و الع    رت 
نق    د  -ف 

 .116 -115/ صالبت  النحوية، و 191معناها ومبناها/ ص -اللغة العربية ، و 68 -67، و31/ صوتوجيه

ي تفسير اآليات القرآنية أثر ينظر:  (96)
 .15/ صتعدد اآلراء النحوية ف 

ي دراسة اللغة والنحو/ ص (97)
 .443ينظر: مدرسة الكوفة ومنهجها ف 

 .الذي مر قبل هذا المطلب« بنية اللفظ»ينظر: مطلب:  (98)

 (.14/ 1) دراسات ألسلوب القرآن الكريمينظر:  (99)

ي إرشاد العقل السليم/ ص (100)
 .242البحث الدالىلي ف 
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ي تفسير اآليات القرآنيةينظر:  (101)

 
 .16/ صأثر تعدد اآلراء النحوية ف

ي فقه اللغة، للصالح/ ص68 -67/ صبير  اللغويير  والبالغيير   الداللة المركزية والداللة الهامشية (102)
 
 .174، وينظر: دراسات ف

ي فقه العربية/ ص (103)
 
ي نظم الدرر/ ص البحث الدالىلي ، و 290ينظر: فصول ف

 
 .20 -19ف

ي فقه اللغة/ ص (104)
 
 .267ينظر: أبحاث ونصوص ف

ين بالجنة ) مسند اإلمام (105) ة المبشر ي هللا عن ه(، رق م ) الزه ري ع وف ب ن عب دالرحمن ح ديثأحمد/ مسند العشر
/ 1) (1659رض 

ل ي  والص لة ، والمس تدرك/ كت اب ا(186/ 2) (443/ كتاب الي  واإلحسان )ب اب ص لة ال رحم وقطعه ا(، رق م )بن حبانٱصحيح (، و 191

ي هللا عن  ه(، رق  م )
ي حم   زة رض  ه ص  حيح: ؤوطااألرن   ش  عيب ، ق   ال(116/ 17) (7380)ح  ديث ش  عيب ب  ن أت   رج   ال ثق  ات رجال  ه ،لغ   ير

 .الصحيح

اللغ    ة ، و 298فق    ه اللغ    ة العربي   ة، للزي    دي/ ص ، وينظ   ر: 73لغ   ة الق    رآن الخال   دة ب    ير  مقوم    ات الخل   ود ومظ    اهر الجم    ود/ ص (106)

 .7، والتفسير اللغوي للنصوص الدينية واألدبية/ ص5/ صاللغاتالعربية ومكانتها بير  

 .39االشتقاق، البن دريد/ ص (107)

/ ص (108) ي  (.346/ 1، والمزهر )418ينظر: الصاحت 

 .54لمبارك/ صلفقه اللغة،  (109)

ي  (110) ي النحو )14/ صأو ديالكتيك األلفاظ ،الحرف العرت 
 
 (.573/ 1، وينظر: دراسات ف

 .9التعريب/ صينظر: االشتقاق و  (111)

 .12اللغة الشاعرة/ ص (112)

 .70 -69دراسة لغوية معجمية/ ص -ينظر: الكلمة  (113)

اح (114) ي  االقي 
 .44النحو/ ص أصول علم ف 

 .271ينظر: فقه اللغة وخصائص العربية/ ص (115)

ي اللغة العربية/ ص4/ 2ينظر: المزهر ) (116)
 .38، و12(، وظاهرة اإلعراب ف 

 .6/ صومكانتها بير  اللغاتاللغة العربية ينظر:  (117)

التوجي ه اللغ وي والنح وي ، و 4، وينظ ر: اللغ ة العربي ة ومكانته ا ب ير  اللغ ات/ ص15/ صالتح ديات والمواجه ة -اللغة العربي ة  (118)

ي ي تفسير الزمخشر
ي ، و 62/ صللقراءات القرآنية ف   .9/ صقال غير العرب عن العربية(، و 85/ 24)مجلة اللسان العرت 

 .4/ صغة العربية ومكانتها بير  اللغاتاللينظر:  (119)

 .8/ صقال غير العرب عن العربية، وينظر: 43ص (،2)العدد  (،5)المجلد  -مجلة المورد  (120)

 .4/ صاللغة العربية ومكانتها بير  اللغاتينظر:  (121)

 .7 -6ينظر: المرجع نفسه/ ص (122)

ي فق   ه اللغ    ة وقض   ايا العربي    ة (123)
ي اللغ    ة/ صأبح    اث ومق   اال ، وينظ   ر: 225/ صف 

ي اللغ   ة وتحقي    ق 150ت ف 
، وبح   وث ودراس    ات ف 

 .229، وعلم اللغة، للضامن/ ص78النصوص/ ص

 -115/ صالب   ت  النحوي   ة، و 143 -140التوليدي   ة والتحويلي  ة )النظري   ة اللس   انية، أو عل   م اللغ  ة الح   ديث(، ص األلس   نيةينظ  ر:  (124)

ي ، و 116
ي إرشاد العقل السليم/ ص، والبحث الدالىلي 109/ صتأصيل وتقييم - علم المعات 

 .279ف 

)النظري  ة اللس  انية، أو عل  م اللغ  ة األلس  نية التوليدي  ة والتحويلي  ة (، و 109/ 1، وف  تح الق  دير )1066، و159ينظ  ر: الكلي  ات/ ص (125)

ي ، و191معناه   ا ومبناه   ا/ ص -اللغ   ة العربي   ة ، و 16 -15، و9، ص(الح   ديث ي النح   و الع   رت 
ت  الب   ، و 68 -67، و31/ صنق   د وتوجي   ه -ف 

 ودراسة ) -، وقواعد التفسير 116 -115/ صالنحوية
ً
 .(379، و309/ 1جمعا

ي تفسير نظم الدرر ينظر:  (126)
 .94/ صاألساليب البالغية ف 

(، 172 -168/ 4(، و)119 -118/ 3) ، والمقتض          ب16/ ص، وتأوي         ل مش          كل الق         رآن(56و، 34/ 1) س          يبويه ينظ         ر: كت         اب (127)

 .147 -135/ صعجاز ، ودالئل اإل (389 -382/ 2والخصائص )

ي شجاعة العربية»ينظر: الخصائص  (128)
 .(390 -382/ 2) ،«باب ف 

 .96/ ص( دالئل اإلعجاز 129)

ي علوم القرآن )34/ 1سيبويه ) كتاب (130)
هان ف  ي علوم القرآن )235/ 3(، وينظر: الي 

 (.35/ 3(، واإلتقان ف 

ي  (131)
 ودرا -، وينظ  ر: قواع  د التفس  ير 50/ صالتعب  ير الق  رآت 

ً
اكي  ب النحوي  ة(، و 380/ 1س  ة )جمع  ا ي الي 

، 174/ صالبني  ة األس  لوبية ف 

ي القرآن الكريم/ ص
 .34والحروف العاملة ف 
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ي  (132)

 .51/ صالتعبير القرآت 

ي إرشاد العقل السليم/ ص (133)
 
 .280ينظر: البحث الدالىلي ف

ي القرآن الكريم/ ص62صفاء الكلمة/ ص (134)
 
ي ف

 .408، وينظر: اإلعجاز اللغوي والبيات 

ي والبيان والبديع/ ص -ينظر: البالغة العربية  (135)
 .122المعات 

ي  (136) ي النحو العرت 
 
 .73نقد وتوجيه/ ص -ف

ي اللغة العربية/ ص (137)
 
 .128ينظر: ظاهرة اإلعراب ف


