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 الداللة الصرفية من كتاب إعراب ثالثين سورة من القرآن الكريم
 إعداد

 حجازي محمد فارس محمد
 باحث ماجستير بقسم اللغة العربية

جامعة جنوب الوادي –كلية اآلداب    
abofafes@gmail.com 

 
 العربي:ملخص ال

 وبعد: -عليه وسلمصلى هللا –هلل، والصالة والسالم على سيدنا رسول هللا  الحمد

هذا البحث إطاللة على بعض المواضع من الداللة الصرفية في كتاب إعراب ثالثين يعد  
سورة وآية الكرسي لمحمد بن خليل البصروي، بدأته بتمهيد عن الداللة الصرفية، وتناولت 

واحدة فيه نوعين من الداللة الصرفية: داللة االشتقاق، وداللة صيغ المبالغة، وذكرت لكل 
منها مثاالا من المواضع التي ذكرت داخل الكتاب، وكان المثال لداللة االشتقاق كلمة 
)الشيطان( في لفظ االستعاذة، والمثال لداللة صيغ المبالغة: كلمة )الرحمن الرحيم( في لفظ 

 البسملة.

 .ثالثين سورة؛ البصروي؛ الداللة الصرفيةالكلمات المفتاحية: 
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 تمهيد

لبنية الكلمة أهمية في تحديد معناها فعن طريق البنية وصيغها المختلفة تبرز "
د" فالداللة الصوتية هي " الداللة التي تستمد من الصيغ الصرفية وبنيتها  (1)المعاني وُتَحدَّ

 وعلى هذا فإن الداللة الصرفية هي المعاني المستفادة من الصيغة الصرفية و تظهر (2)"
 في مهماا تؤدي دوراا  للكلمة الصرفية والصيغة الصرفي التركيب أن في ى المستو  هذا أهمية
للكلمات فهذه الداللة  المعجمية الدالالت غير دالالت لها الصرفية فالصيغ المعنى، بيان

يعرف المعنى من خاللها  عن طريق وزن الكلمة وصيغتها ، " فمثاُل ) فعَّال ( تختلف عن 
للمبالغة وتدل على حدوث الفعل بكثرة ، فهي أقوى من ) فاعل (  صيغة " فاعل " فاألولى 

التي تدل على الفاعلية المجردة، وقد استمدت هذه الزيادة من تلك الصيغة ، فاستعمال 
كلمة ) كذَّاب ( يمد السمع بقدر من الداللة لم يكن ليصل إليه أو يتصوره لو أن المتكلم 

أو البنيوي " قد أطلق عليه الدارسون فى العصر  فالمستوى الصرفي(3" ) استعمل  )كاذب(
"، ووظيفته البحث فى "الصيغ اللغوية، Morphologyالحديث مصطلح: "الموروفولوجى= 

وتصنيفها إلى أجناس وأنواع، بحسب وظائفها، كأن ُيقسمها إلى أجناس الفعل، واالسم، 
، أو ُينظر إليها من حيث التذكير والتأنيث، ومن حيث اإلفراد والتثنية والجمع،  واألداة مثالا

وعلى هذا فإن " المستوى  (4)إلى غير ذلك من كل ما يتصل بالصيغ بوصفها صيغاا مفردة" 
الِبنيوّى فرع من اللسانيات ُيعنى بدراسة الصيغ اللغوية، واألثر الذى ُتحدثه زيادة بعض 

مة الجمع، وياء الوحدات الصرفية في أصل بنية الكلمة، مثل اللواحق التصريفية، كعال
النسب، والسوابق، كحروف المضارعة، وهمزة التعدية، وميم اسم المفعول، وزيادة األلف 
للداللة على اسم الفاعل، وبهذه اإلضافات يتأثر المعنى باختالفها، ومقدار زيادتها في 

 .(5)الكلمة
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 المبحــــــــث األول

 داللة االشتقاق

ِجيِم" "َأُعوذُ  قال تعالى -1 ْيَطاِن الرَّ  ِباهلِل ِمَن الشَّ
يقول البصروي: شطن أي : بعد ، ومنه بئر شطون ، أي بعيدة القعر ، سمي 

 أصلية . –على هذا  –بذلك لبعده عن الصالح والخير ، فالنون فيه 

 ووزنه : فيعال ، وهو مصروف.

مزيدة،  –ى هذا عل –فالنون  -تعالى–أو من شاط يشيط ، أي: هلك لهالكه بمعصية هللا 
ووزنه : فعالن ، فيكون غير مصروف للتعريف ، واأللف والنون زائدتين ، وجر بالكسرة 

 .(6)القترانه بأل 

التحليل: في هذا الموضع تعرض البصروي ألصل اشتقاق كلمة )الشيطان( وذكر أنها من 
لهالكه بمعصية  الفعل )شطن( أي : بعد وذلك لبعده عن الخير أو من شاط يشيط أي:هلك

، ولم يرجح البصروي أي الرأيين ولم يعقب عليهما، كمل فعل مثل ذلك ابن  -تعالى -هللا
فقد  تعرض للرأيين ولم يرجح أحدهما، يقول  –فى كتابه إعراب  ثالثين سورة -خالويه : 

الشيطان يكون فعالن من شاط يشيط بقلب ابن آدم وأشاطه أي أهلكه، ومن  ابن خالويه :"
ط بقلبه أي مال به، ويكون فيعاال من شطن أي بعد كأنه عن الخير؛ كما أنه سمي شا

إبليس ألنه أبلس من رحمة هللا أي يئس، وكان اسمه عزازيل. يقال دار شطون أي بعيدة، 
 ونوى شطون؛

 قال الشاعر: 

ُجوِن واأَلْغاَللِ   (7)َأيَُّما َشاِطٍن َعَصاُه َعَكاُه ... ِفي َوَثاِق السُّ

 (8)معنى عكاه شده. يعني بذلك سليمان بن داود عليه السالم

 وقد اختلف اللغويون في اشتاق كلمة الشيطان إلى رأيين:
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األول : يري أنه مشتق من )شطن( بمعني : َبُعد ، والنون أصلية وهو بذلك مصروف وممن 
  (12)والفيروزآبادي( 11)وابن قتيبة  (10)والزجاج ( 9)قال بهذا الرأي : األخفش 

 من اللغويين والمفسرين. (14) وغيرهم(  13)والطبري 

 ،غضباالثاني : يرى أنه مشتق من : )شاط( يشيط إذا هلك واحترق غضباا إذا هاج واشتد 
 . (15)مخلوق من نار فتكون النون بذلك زائدة كما هو عند الكوفيين ألنه

فيمن جعل النون  : ") والشيطان( معروف ، فيعال ، من شطن إذا بعد(16)يقول الزبيدي 
 . (17)أصالا وقولهم: الشياطين دليل على ذلك ، وقيل : هو من شاط يشيط إذا احترق غضبا

في الشيطان قوالن أحدهما أنه من ) َشَطَن ( إذا بعد عن الحق أو عن  :(18)ويقول الفيومي
 رحمة هللا فتكون النون أصلية ووزنه فيعال وكّل عات متمرد من الجن و اإلنس والدواب

فهو ) َشْيَطاٌن ( ووصف أعرابي فرسه فقال كأنه ) َشْيَطاٌن ( في ) َأْشَطاٍن ( والقول الثاني 
أن الياء أصلية والنون زائدة عكس األول وهو من ) َشاَط ( ) َيِشيُط ( إذا بطل أو احترق 

 .(19) فوزنه ) َفْعالٌن (

ْيطاُن َفْيعال من َشَطَن إذا َبُعدَ وفي لسان العرب :  فيمن جعل النون َأصالا وقولهم  الشَّ
الشياطين دليل على ذلك والشيطان معروف هو كل عات متمرد من الجن واإِلنس والدواب 
شيطان ... وقيل الشيطان َفْعالن من شاَط َيشيط إذا هلك واحترق مثل َهْيمان وَغيمان من 

 .(20) هاَم وغامَ 

للغويون والمفسرون في أصل ومما سبق يتضح اآلتي : أن كلمة الشيطان أختلف فيها ا
اشتقاقها اللغوي فمنهم من قال أنها من الفعل شطن أي بعد ، وبعضهم يري أنها من الفعل 

ن العرب تقول : شاط يشيط إذا احترق والذي يميل إليه الباحث أنها من الفعل)شطن( "أل 
ن شاط تشيطن فالن إذا فعل أفعال الشياطين، فهذا بين أنه تفعيل من شطن، ولو كان م

" ومن ناحية المعني فإنه يمكن الجمع بينهما ألن الشيطان بعيد عن الحق (21)لقالوا : تشيط
 وعن الخير وهو مخلوق من نار فهو يحترق وهو هالك بمعصيته. 
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 المبحث الثاني

 داللة صيغة المبالغة

ِحيِم ْحَمـِٰن الرَّ  " (22)" ِبْسِم اللَّـِه الرَّ

ا ، إال يقول البصروي  : " و"الرحمن" من أبنية المبالغة ، وفى "الرحيم" مبالغة أيضا
أن فعالن أبلغ من فعيل ، ويدل على ذلك قولهم : رحمن الدنيا واآلخرة ، ورحيم اآلخرة ألن 

في الدنيا تعم المؤمن والكافر ، وفي اآلخرة تختص وألن الزيادة في  -تعالى -رحمته  
 "(23)في قطع وقطَّع البناء لزيادة في المعنى كما

التحليل: في هذا الموضع يذكر البصروي أن صيغة )َفْعالن( أبلع من )َفِعيل( في الداللة 
على الرحمة واستدل على ذلك بقولهم رحمن الدنيا واآلخرة ورحيم اآلخرة فرحمة هللا تعم 

لمبنى تدل المؤمن والكافر في الدنيا ولكنها في اآلخرة تختص بالمؤمن كما أن الزيادة في ا
على الزيادة في المعنى وبذلك فإن صفة ) الرحمن ( صفة عامة رحم هللا بها كل شيء في 
ْحمِن فعالن من رحم، كغضبان وسكران، من غضب وسكر،  الدنيا يقول الزمخشري: "والرَّ
ْحمِن من المبالغة ما  وكذلك الرحيم فعيل منه، كمريض وسقيم، من مرض وسقم، وفي الرَّ

ِحيِم،  ولذلك قالوا: رحمن الدنيا واآلخرة، ورحيم الدنيا، ويقولون: إّن الزيادة في ليس في الرَّ 
" وأكثر العلماء من اللغويين والمفسرين على هذا المعني يقول (24)البناء لزيادة المعنى

ِ َتَعاَلى، َواْسَماِن ِمْن َأْسَماِئهِ  ِحيِم( هَما َوْصَفاِن هللَّ ْحَمِن الرَّ اِن الشنقيطي :)الرَّ  اْلُحْسَنى، ُمْشَتقَّ
ْحَمَن ُهَو ذُ  ِحيِم ؛ أِلَنَّ الرَّ ْحَمُن َأَشدُّ ُمَباَلَغةا ِمَن الرَّ ْحَمِة َعَلى َوْجِه اْلُمَباَلَغِة، َوالرَّ و ِمَن الرَّ

ْنَيا، َوِلْلُمْؤِمِنيَن ِفي اآْلِخَرِة، َوال اِمَلِة ِلَجِميِع اْلَخاَلِئِق ِفي الدُّ ْحَمِة الشَّ ْحَمِة الرَّ ِحيُم ُذو الرَّ رَّ
 .(25)ِلْلُمْؤِمِنيَن َيْوَم اْلِقَياَمِة. َوَعَلى َهَذا َأْكَثُر اْلُعَلَماءِ 

في الزاهر: الرحيم  (26)وهناك من يقدم الرحيم على الرحمن في المبالغة "قال ابن األنباري 
لرحيم بوجوه منها أن الرحمن جاء متقدماا على ا (27)أبلغ من الرحمن ورجحه ابن عسكر

ولو كان أبلغ لكان متأخرا عنه ألنهم في كالمهم إنما يخرجون من األدنى إلى األعلى 
فيقولون فقيه عالم وشجاع باسل وجواد فياض وال يعكسون هذا لفساد المعنى ألنه لو تقدم 

ا:  (28)األبلغ لكان الثاني داخال تحته فلم يكن لذكره معنى" "معنى الرحمن المنعم وقالوا أيضا



 2021 ( لسنةالثانيالجزء  – 52العدد )                        بقنا                    مجلة كلية اآلداب 

- 156 - 
 

الحقيقي البالغ في الرحمة غايتها التي يقصر عنها كل من سواه والعاطف على جميع خلقه 
بالرزق لهم ال يزيد في رزق التقي بتقواه وال ينقص من رزق الفاجر بفجوره والرحيم هو 

حمن الرفيق للمؤمنين خاصة يستر عليهم ذنوبهم في العاجل ويرحمهم في اآلجل فمتعلق الر 
أثر منقطع ومتعلق الرحيم أثر غير منقطع فعلى هذا الرحيم أبلغ من الرحمن والقول بأن 
الرحيم أبلغ ألن } فعيالا { للصفات العريزة كـ } كريم { و } شريف { و } فعالن { للعارض 

 (29)كـ } سكران { و } غضبان { ضعيف"

 (30)َذَهُب ُقْطُرٌب فقد  -عالجل و  –وهناك من العلماء من يرفض المفاضلة بين ضفات هللا 
ُهَما َسَواءٌ   .(31)ِإَلى َأنَّ

"نالحظ أن الرحمن الرحيم من صيغ المبالغة يقال راحم  -رحمه هللا–ويقول الشيخ الشعراوي 
ورحمن ورحيم إذا قيل راحم فيه صفة الرحمة وإذا قيل رحمن تكون مبالغة في الصفة وإذا 
قيل رحيم تكون مبالغة في الصفة وهللا سبحانه وتعالى رحمن الدنيا ورحيم اآلخرة فصفات 

وتعالى ال تتأرجح بين القوة والضعف وإياكم أن تفهموا أن هللا تأتيه الصفات مرة هللا سبحانه 
قليلة ومرة كثيرة  بل هي صفات الكمال المطلق  ولكن الذي يتغير هو متعلقات هذه 

 .(32)الصفات"
يدالن على  –عز و جل –ومما سبق يتضح اآلتي : أن )الرحمن الرحيم ( صفتان هلل 

 مة واختلف العلماء في أيمها أبلغ إلي ثالثة أقوال:المبالغة في صفة الرح
 األول: أن الرحمن أبلغ من الرحيم.
 الثاني:أن الرحيم أبلغ من الرحمن.

 الثالث:أنهما في الداللة على المبالغة في صفة الرحمة سواء.
والذي يميل إليه الباحث هو أنهما في الداللة على صفة الرحمة سواء وذلك ألن التغير هو 

: }ِإنَّ هللا  -سبحانه وتعالى-متعلقات الصفة  وليست الصفة والدليل على ذلك قول هللا  في
، ثم تأتي  -سبحانه وتعالى-هذه اآلية الكريمة نفت الظلم عن هللا  (33)اَل َيْظِلُم ِمْثَقاَل َذرٍَّة{

يالحظ هنا استخدام صيغة (34)اآلية الكريمة بقول هللا جل جالله: }َوَما َربَُّك ِبَظالٍَّم لِّْلَعِبيِد{ 
فال « ليس بظالم»أي شديد الظلم في اآلية الكريمة قول هللا سبحانه وتعالى: «ظالم»المبالغة

يقال بأنها ال تنفي الظلم ولكنها تنفي المبالغة في الظلم، تنفي أن يظلم ولو مثقال ذرة !! 
ى ولو مثقال ذرة والجواب على ذلك أن اآلية األولى نفت الظلم عن الحق تبارك وتعال
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بالنسبة للعبد واآلية الثانية لم تقل للعبد ولكنها قالت للعبيد والعبيد هم كل خلق هللا فلو 
أصاب كل واحد منهم أقل من ذرة من الظلم مع هذه األعداد الهائلة فإن الظلم يكون كثيراا 

األولى نفت جداا، ولو أنه قليل في كميته ألن عدد من سيصاب به كبير ولذلك فإن اآلية 
ا عن هللا  ولكن  -تبارك وتعالى-الظلم عن هللا سبحانه وتعالى واآلية الثانية نفت الظلم أيضا

 صيغة المبالغة استخدمت لكثرة عدد الذين تنطبق عليهم اآلية الكريمة.
 الهوامش

 

( جمادى 27( عدد )15(انظر: مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابها )ج1)
 ، ملخص بحث )علم الداللة عند العرب ( د.عليان بن محمد الحازمي  712هـ ( ، صـ1424اآلخرة )

 .47(انظر: داللة األلفاظ ، إبراهيم أنيس ، صـ2)
 .47صـ (انظر: داللة األلفاظ ، إبراهيم أنيس ،3)
م 1986(انظر: دراسات في علم اللغة د/ كمال بشر ، دار المعارف ، القاهرة ، الطبعة : التاسعة 4)

 . 12، صـ
(انظر: التحليل اللغوي في ضوء علم الداللة ، د/ محمود عكاشة ، دار النشر للجامعات ، القاهرة ، 5)

 . 14-13م ، صـ2011 –ه  1432الطبعة  : الثانية 
 . 24راب ثالثين سورة وآية  الكرسي للبصروي، صـإع ( انظر:6)
ُجوِن واأَلْغاَلِل ، وهو ألمية 7) ( البيت في المصدر  : َأيَُّما َشاِطٍن َعَصاُه َعَكاُه ... ُثمَّ ُيْلَقي في السُّ

، ت: شجيع جميل الجبيلي ،دار  106ابن أبي الصلت ، البيت من البحر الخفيف ، في ديوانه ، صـ
 م. 1998، 1لبنان، طصادر ،بيروت،

 .  7إعراب ثالثين سورة البن خالويه ،صـانظر :  (8)
هــو : سعيد بن مسعدة ،البلخي ، البصري ، لقبه األخفش األوسط ، وكنيته أبو الحسن ، وهو  (9)

لغوي ، ونحوي ، أخذ وتلقي عن سبويه والخليل ابن أحمد ، له كتاب األوسط في النحو والقوافي 
،إنباه  4/231. انظر: معجم المؤلفين  215، وغيرهما توفي على أصح األقوال في ومعاني القرآن 

 . 102، 3/101، األعالم  1/590، بغية الوعاة  2/36الرواة 
هــو : إبراهيم بن السري ، وقيل محمد بن سهل ، الزجاج ، وهذا لقبه نسبة إلى مهنة خرط  (10)

ه ببغداد، من مؤلفاته معاني القرآن  231ولد  الزجاج ، وكنيته أبو إسحاق ، وهو نحوي لغوي 
، وفيات  1/40هـ . انظر: األعالم  311وإعرابه وخلق اإلنسان واألمالي واالشتقاق وغيرهم ، توفي 

 . 1/49األعيان 
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 هــو : قاضي القضاة بمصر، أبو جعفر، أحمد بن عبد هللا بن مسلم بن قتيبة البغدادي الكاتب ، (11)
كتابا في غريب القرآن والحديث واألدب  21والكتابة. كان يحفظ كتب أبيه وهي ه اشتغال باألدب ل

فى شهر ربيع األّول سنة اثنتين وعشرين وثالثمائة . ، توفي  واألخبار عاش بضعًا و سبعين سنة
 . 1/80، إنباه الرواة  1/156انظر: األعالم للزركلي 

رازي الفيروز أبادي العالمة مجد الدين أبو ( هــو : محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم الشي12)
هـ  بكارزين ، له مؤلفات منها : الالمع العلم العجاب ، فتح 729لد سنة  الطاهر  صاحب القاموس ،

الوجيز في لطائف الكتاب العزيز ،  الباري بالسيح الفسيح الجاري  في شرح صحيح البخاري ،
شيخ إسماعيل الجبرتي. انظر: طبقات المفسرين ، هـ ودفن بتربة ال816وغيرها، كانت وفاته سنة 

المدينة المنورة ،الطبعة األولى ،  -المؤلف :أحمد بن محمد األدنروي ،الناشر : مكتبة العلوم والحكم 
 . 273 /1. بغية الوعاة  213تحقيق : سليمان بن صالح الخزي ،صـ1997

مقرئ، محدث مؤرخ، فقيه، اصولي، هو : محمد بن جرير بن يزيد الطبري )أبو جعفر( مفسر،  (13)
ه، وطوف االقاليم، واستوطن  225ه أو أول  224مجتهد ، ولد بآمل طبرستان في آخر سنة 

بغداد، واختار لنفسه مذهبا في الفقه، وتوفي ليومين بقيا من شوال في بغداد، من تصانيفه: جامع 
اختالف الفقهاء. انظر: معجم المؤلفين  البيان في تأويل القرآن، تاريخ االمم والملوك، تهذيب اآلثار،

 . 3/89، إنباه الرواة  4/194، وفياة األعيان  9/147
انظر : بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز ،المؤلف: مجد الدين أبو طاهر محمد بن  (14)

لى للشئون هـ( ،المحقق: محمد علي النجار ،الناشر: المجلس األع817يعقوب الفيروزآبادى )المتوفى: 
،  1، معانى القراء لألخفش ،جـ 320، صـ 3لجنة إحياء التراث اإلسالمي، القاهرة ، جـ -اإلسالمية 

،غريب القرآن ،المؤلف: أبو محمد عبد هللا بن  115،صـ1، معاني القرآن وإعرابه للزجاج ،جـ 126صـ
: دار الكتب العلمية، هـ( ،المحقق: أحمد صقر ،الناشر276مسلم بن قتيبة الدينوري )المتوفى: 

 .23صـ
 .159، صـ1روح المعاني لأللوسي، جـانظر :  (15)
(هــــو : محمد بن محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني الزبيدي، أبو الفيض، الملقب بمرتضى: 16)

عالمة باللغة والحديث والرجال واألنساب، من كبار المصنفين أديب، ناظم، ناثر، مؤرخ نسابة، 
عدة علوم ، أصله من واسط في العراق، ومولده في بلجرام في الشمال الغربي من الهند ، مشارك في 

هـ ، ومنشأه في زبيد باليمن ، رحل إلى الحجاز، وأقام بمصر، فاشتهر فضله من مؤلفاته :  1145ولد
 1205تاج العروس في شرح القاموس ،إتحاف السادة المتقين في شرح إحياء العلوم للغزالي ، وتوفي 

 .ه 
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من صدر اإلسالم »، معجم المفسرين  11/282، معجم المؤلفين  7/70=انظر: األعالم للزركلي 
ْيخ حسن خالد «وحتى العصر الحاضر المؤلف: عادل نويهض قدم له: ُمفتي الجمهورية اللبنانية الشَّ

هـ  1409ثالثة، لبنان الطبعة: ال –الناشر:مؤسسة نويهض الثقافية للتأليف والترجمة والنشر، بيروت 
 م . 1988 -
 ( انظر : تاج العروس من جواهر القاموس ،المؤلف : محّمد بن محّمد بن عبد الرّزاق الحسيني ، 17)

بيدي ، تحقيق مجموعة من المحققين ، الناشر دار الهداية، جـ  35أبو الفيض، الملّقب بمرتضى ، الزَّ
 .287،صـ

(هــو : أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي، أبو العباس: فقيه ، لغوي، اشتهر بكتابه 18)
)المصباح المنير( ولد ونشأ بالفيوم )بمصر( ورحل إلى حماة  توفي سنة نيف وسبعين وسبعمائة 

 . 1/389، بغية الوعاة  1/224.انظر: األعالم للزركلي 
رح الكبير للرافعي ،المؤلف : أحمد بن محمد بن علي (انظر: المصباح المنير في غريب الش19)

 .313،صـ 2بيروت ، ط –المقري الفيومي، الناشر : المكتبة العلمية 
 .237،صـ 13( لسان العرب البن منظور جـ20)
 . 90،صـ 1(انظر : الجامع ألحكام القرآن للقرطبي ،جـ21)
 (.1(سورة الفاتحة اآلية)22)
 32(انظر : إعراب ثالثين سورة وآية الكرسي للبصروي  ، صـ23)
 .6،صـ 1(الكشاف للزمخشري ،جـ24)
( انظر :أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ،المؤلف : محمد األمين بن محمد المختار بن 25)

التوزيع هـ( ،الناشر : دار الفكر للطباعة و النشر و 1393عبد القادر الجكني الشنقيطي )المتوفى : 
 . 5،صـ 1مـ ،جـ 1995 -هـ  1415لبنان ،عام النشر :  –بيروت 

( هـــو : محمد بن القاسم بن محمد بن بشار، أبو بكر األنباري: من أعلم أهل زمانه باألدب 26)
واللغة، ومن أكثر الناس حفظا للشعر واألخبار، قيل: كان يحفظ ثالثمائة ألف شاهد في القرآن ، ولد 

ولد في يوم األحد إلحدى عشرة ليلة خلت من رجب سنة إحدى وسبعين  على الفرات(في األنبار )
ومائتين وتوفي ببغداد  توفى سنة ثمان وعشرين وثالث مئة من ذي القعدة ودفن في داره. انظر: 

 . 3/201، بغية الوعاة  6/334األعالم للزركلي 
مة األوحد، تقي الدين، أبو المجد خزعل أبو المجد خزعل بن عسكر بن خليل الشنائي العال ( هــو:27)

بن عسكر بن خليل الشنائي، المصري، الشافعي المقرئ، النحوي، اللغوي، نزيل دمشق سمع من: 
السلفي، وقرأ ببغداد على: الكمال األنباري أكثر تصانيفه ، أخذ عنه: أبو شامة، والكبار، وكان رأسا 
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سنة . انظر:سير أعالم  76ه، وله من العمر623في العربية أقرأ بالقدس، ثم قدم دمشق وتوفي
 . 1/388،إنباه الرواه  22/181النبالء للذهبي 

( انظر : البرهان في علوم القرآن ،المؤلف : بدر الدين محمد بن عبد هللا بن بهادر الزركشي 28)
 م 1957 -هـ  1376هـ( ،المحقق : محمد أبو الفضل إبراهيم ،الطبعة : األولى ، 794)المتوفى : 

، واإلتقان في علوم  505، صـ 2الناشر : دار إحياء الكتب العربية عيسى البابى الحلبي وشركائه، جـ
هـ( ،المحقق: محمد 911القرآن ،المؤلف: عبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدين السيوطي )المتوفى: 

،  3م، جـ 1974هـ/ 1394أبو الفضل إبراهيم ، الناشر: الهيئة المصرية العامة للكتاب ، الطبعة: 
 .323صـ
كتاب الكليات ـ ألبى البقاء الكفومى ، معجم في المصطلحات والفروق اللغوية ، تأليف:  ( انظر :29)

 -هـ 1419 -بيروت  -أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفومي، دار النشر: مؤسسة الرسالة 
 .735، صـ 1محمد المصري ،جـ -م. ، تحقيق: عدنان درويش 1998

( هو : محمد بن المستنير أبو علّى المعروف بقطرب النحوّى اللغوّى ،أحد العلماء بالنحو واللغة، 30)
أخذ عن سيبويه وعن جماعة من العلماء البصريين ، ويقال: إن سيبويه لّقبه قطرب ،القطرب: دويّبة 

اللغة ، من كتبه  تدّب وال تفتر ،كان يرى رأي المعتزلة النظامية. وهو أول من وضع )المثلث( في
 . 7/95، األعالم للزركلي  3/219ه . انظر : إنباه الرواة 206)معاني القرآن( و )النوادر( توفي 

 .  324صـ 3اإلتقان في علوم القرآن للزركشي ،جـ ( انظر :31)
 . 49، صـ 1تفسير الشيخ الشعراوي ،جـ ( انظر :32)
 (40( انظر :سورة النساء: اآلية )33)
 (46:اآلية) ( سورة فصلت34)
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 المصادر والمراجع
 

اإلتقان في علوم القرآن ،عبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدين السيوطي  -1
هـ( ،ت محمد أبو الفضل إبراهيم ،الهيئة المصرية العامة للكتاب ، 911)المتوفى: 

 م. 197هـ/ 1394الطبعة: 

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ،لمحمد األمين بن محمد المختار بن عبد  -2
هـ( ،الناشر : دار الفكر للطباعة و النشر 1393القادر الجكني الشنقيطي )المتوفى : 

  5،صـ 1مـ ،جـ 1995 -هـ  1415لبنان ،عام النشر :  –و التوزيع بيروت 

-ه1360القاهرة –ر الكتب المصرية إعراب ثالثين سورة البن خالويه مطبعة دا -3
 م.1941

إعراب ثالثين سورة وآية الكرسي للبصروي  تحقيق د/محمد عبدالعظيم محمد جاد  -4
 م.2000-ه1421الطبعة األولي 

 م دار العلم للماليين بيروت .2002األعالم األعالم للزركلي  ط الخامسة عشرة  -5
دين أبو الحسن علي بن يوسف إنباه الرواة على أنباه النحاة ، المؤلف: جمال ال -6

هـ( الناشر: المكتبة العنصرية، بيروت الطبعة: األولى، 646)المتوفى: القفطي. 
 هـ. 1424

البرهان في علوم القرآن ،المؤلف : بدر الدين محمد بن عبد هللا بن بهادر  -7
هـ( ،المحقق : محمد أبو الفضل إبراهيم ،الطبعة : األولى ، 794الزركشي )المتوفى : 

 م 1957 -هـ  1376

بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز ،للفيروزآبادى المحقق: محمد علي  -8
لجنة إحياء التراث اإلسالمي،  -النجار ،الناشر: المجلس األعلى للشئون اإلسالمية 

 القاهرة .

 بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة جالل الدين عبد الرحمن السيوطي -9
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جواهر القاموس ،المؤلف : محّمد بن محّمد بن عبد الرّزاق  تاج العروس من -10
 الحسيني ، الملقب بالزبيدي ، الناشر دار الهداية.

التحليل اللغوي في ضوء علم الداللة ، د/ محمود عكاشة ، دار النشر للجامعات ،  -11
 م .2011 –ه  1432القاهرة ، الطبعة  : الثانية 

هـ( 1418د متولي الشعراوي )المتوفى: الخواطر ، محمتفسير الشيخ الشعراوي  -12
 م .1997الناشر: مطابع أخبار اليوم ،

 -بيروت ،الطبعة: الثالثة  –تفسير الفخر الرازي ،الناشر: دار إحياء التراث العربي  -13
 هـ . 1420

الجامع ألحكام القرآن للقرطبي ت : هشام سمير البخاري ،الناشر : دار عالم  -14
 م. 2003هـ/  1423العربية السعودية ،الطبعة : الكتب، الرياض، المملكة 

دراسات في علم اللغة د/ كمال بشر ، دار المعارف ، القاهرة ، الطبعة : التاسعة  -15
 م .1986

 .2م ،ط1976داللة األلفاظ ، إبراهيم أنيس  الناشر مكتبة األنجلو المصرية ، -16
تحقيق علي عبد الباري عطية ، الناشر: دار الكتب العلمية  روح المعاني لأللوسي -17

 هـ. 1415بيروت ،  ط : األولى،  –

سير أعالم النبالء للذهبي ت : مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب  -18
 م 1985هـ /  1405األرناؤوط الناشر : مؤسسة الرسالة الطبعة : الثالثة ، 

حمد األدنروي ،الناشر : مكتبة العلوم طبقات المفسرين ، المؤلف :أحمد بن م -19
 تحقيق : سليمان بن صالح الخزي 1997المدينة المنورة ،الطبعة األولى ،  -والحكم 

غريب القرآن ،المؤلف: أبو محمد عبد هللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري )المتوفى:  -20
 .23هـ( ،المحقق: أحمد صقر ،الناشر: دار الكتب العلمية، صـ276

ات ألبى البقاء الكفومى ، معجم في المصطلحات والفروق اللغوية ، كتاب الكلي -21
 -تأليف: أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفومي، دار النشر: مؤسسة الرسالة 
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،  1محمد المصري ،جـ -م. ، تحقيق: عدنان درويش 1998 -هـ 1419 -بيروت 
 .735صـ

 هـ 1407بيروت الطبعة: الثالثة  –الناشر: دار الكتاب  العربي الكشاف للزمخشري  -22

 11هـ( جـ711األنصاري الرويفعى اإلفريقى )المتوفى: لسان العرب البن منظور  -23
 -بيروت الطبعة: الثالثة  –فصل الدال المهملة ، الناشر: دار صادر  248,249،صـ

 هـ 1414
( 27( عدد )15ربية وآدابها )جمجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة الع -24

، ملخص بحث )علم الداللة عند العرب (  712هـ ( ، صـ1424جمادى اآلخرة )
 د.عليان بن محمد الحازمي 

المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي ،المؤلف : أحمد بن محمد بن  -25
 .313،صـ 2بيروت ، ط –علي المقري الفيومي، الناشر : المكتبة العلمية 
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Abstract: 
        In the Name of Allah, the Most Beneficent, the Most Merciful Praise be 

to Allah, may. blessings and peace be upon our master, the Messenger of 

Allah, may Allah bless him and grant him peace – and after:  

 This study is an overview of some positions from the Morphological 

denotation for Muhammad Ibn Khalil al-Basrawi through his Book “Parsing 

of Thirty Surahs and Ayat al kursi I started it with an introduction to the 

morphological denotation. Whereas I dealt with two topics I mentioned for 

each one of them an example of the positions mentioned within the book . 

An example of derivational, the word “Satan” in pronouncing* seeking 

refuge. 

An example of exaggeration formulas, the word “the Most Beneficent, the 

Most Merciful ”Beneficent, the Most Merciful” 

in pronouncing bismillah Allah Almighty is the Grantor of Success. 

 

 


