
  

  
 

 
 

 

 

  
  

 
 
                  

        
                                        

                     
                 ٤٢٩٨٠٥٣ ٠  

                          
 

                           

                              
                    

    



               
    

    
 

  

      
  

    
  

     
       
       

  

     
    

  

   
       
   

    

    

 
 



 


         

      
       

 
          




 


      
 

 
     

          
 
  

       
    


  


 

   ١ 






    






     


 

*  
  

:  

)١( 
         

        


  

)٢( 
         

    
        

 
 

   ٢ 




. 
)٣( - -

    


  

)٤(    


          
  

*   
   

      


 
      
    -  - 

     [ u t s r q
vZ ]٩٣:هود[ 

          



.   

   ٣ 



         

[lkjio n mZ 
--


  

         
          

[7 6 5Z ][   
        

           
   


          


           


    

    

*  
 

)١( 
- 

- -  - .   

   ٤ 



)٢(



  

 )٣( 


         
         


   

)٤(
           

       
       

  

*  


       
          


       

 

* 
 

   ٥ 



* 
 
* 

 
* 


          

 
    

        


 
  

 


         

     


 
 * 

      
  

*
.     ٦ 



* 



 


 

*  -  -   

*  -  -   

*  -   

         * - -   

*   

*   

*  -   

*   

*   

    *  

 

    





        
   ٧ 



         
         



 [ 6 5
;  : 9 8 7Z   ][.  

     


")١(   


 

)١(   
  

)٢( 
  

)٣( 


  

)٤(
          

 


                           
ن )١( و ص   .٣/٦٨٠:الدر  مل
ر )٢( ظ ط: ين حملي ح  ا   .٣/٢٥٩:الب

   ٨ 



.   
)٥( 

  

)٦(     


  

)٧(    
  

)٨( .   
)٩(

            
  
)١٠( 

  

        *  


 

 

 : عشرة مسألةوفيه ست ،حروف املعاني :املبحث األول *   
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   : وفيه مسألة،ييزمالت :املبحث الثاني *

  :ائل وفيه أربع مس،احلال: املبحث الثالث *
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    : وفيه مسألة، االستثناء:املبحث الرابع *

   : وفيه مسألة،الظرف: املبحث اخلامس *
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 .١٥٧خمتصر الشواذ ص: أيب جعفر، وينظرهي رواية معاذ عن أيب عمرو، وذكره ابن جماهد عن  )١(
  .٥/٣١٤:احملرر الوجيز )٢(

، ١/٥٠:احملتسب:  من الطويل، والبيت للكميت األسدي، وهو مطلع إحدى هامشياته، وينظر)٣(
   .١١/١٢٣:، وخزانة األدب١٧ومغين اللبيب ص

أه ماله١/٣٥:شرح أبيات املغين: من املنسرح، قائله حضرمي بن عامر، وينظر الشاهد يف )٤( زَ َ : ، ر
، الذَّود وص، وهي القليلة اللنب، : ما دون العشر من اإلبل، الشصائص: أصابَ منه شيئًا صُ مجع شَ
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  ٢٦ 



 

 

 

*  

  
 

     


 


     

[+ ,Z 
          

 

     


       
 

 

                           
، فواهللا ما أدري وإين حل: ، وروايته٢٦٦من الطويل، والبيت لعمر بن أيب ربيعة يف ديوانه ص  )١( ٌ اسب
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  .٢٧سبق خترجيه ص  )٣(
  .١٧٥، ٣/١٧٤:الكتاب )٤(

  ٢٨ 



 

      


         
 




 

 
 

 


 





        

                           
  .٣/٢٩٤:املقتضب )١(
  .٣/٢٩٥:املصدر نفسه )٢(
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  .٣/١٨:معاين القرآن: ينظر )٢(
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  .٢/٩٩٥:التبيان يف إعراب القرآن: ينظر )٤(
  .١٢١٧، ٣/١٢١٦:شرح الكافية الشافية: ينظر )٥(
  .١٨، ١٧مغين اللبيب ص : ينظر )٦(
  .٤٣٨املفصل يف صنعة اإلعراب ص : ينظر )٧(
  .١/١٠٠:شرح مجل الزجاجي )٨(
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  .٥/٤٥٢:الدر املصون )٢(
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م٢١٣من الكامل، والشاهد يف ديوان عنرتة بشرح األعلم الشنتمري ص )٢( ِ غ به، : ، والعِظل َ ُصب نبتٌ ي
  .٣٣/١١٤): عظم(تاج العروس، مادة :وينظر
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  .٤/١٨٣:نقالً عن الربهان يف علوم القرآن) ٢(
 . ٢/٥٦٨: اإلعراب يف علم اإلعراب)٣(
 ٤١    . ١/٣٨١:يل وأسرار التأويلأنوار التنز ) ٤(
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  .١/٥١٥:البحر احمليط) ١(
   .١/٥١٦:صدر السابقامل) ٢(
 ٤٢   .٢/٣٤٥:الربهان يف علوم القرآن) ٣(



 

      


         
           

     
 

   


 

    
           




 

      
   


 

  
           

                           
    .٣٦١، ٢/٣٦٠:نظر حاشيته على تفسري البيضاويينقالً عن الشهاب اخلفاجي، و ) ١(
  . ٤/٣٣١:شرح الكافية) ٢(
   .٢٦١نتائج الفكر يف النحو ص) ٣(
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   .٢٠٨، ٢٠٧/ ١:لفوائدبدائع ا) ١(
   .١/١٦٩:معاين القرآن وإعرابه: ينظر) ٢(
   .١/٢٥٥:إعراب القرآن: ينظر) ٣(
   .١/٣٥٦:الفريد يف إعراب القرآن ا يد: ينظر) ٤(
   .١/٣٨١:أنوار التنزيل وأسرار التأويل: ينظر) ٥(
   .٤/١٨٣:الربهان يف علوم القرآن: ينظر) ٦(
   .١/١٤٤:إرشاد العقل السليم: ينظر) ٧(
   .١/٦٤٨:التحرير والتنوير: ينظر) ٨(
   .١/٣٥٥:روح املعاين: ينظر) ٩(
   .١/١٠٤:التبيان يف إعراب القرآن) ١٠(
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   .١/٢١٣:، واحملتسب٣٩ ص القرآنشواذ  خمتصر:نظري) ١(
   .٢/٢٠٤:احملرر الوجيز) ٢(
   .٤/٣٠٠:الدر املصون) ٣(
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 . فما بعدها ٣٧١ ص ٢جـ : التصريح مبضمون التوضيح: ينظر )١(
   .٢/٥٧٠:اإلنصاف يف مسائل اخلالف: ينظر )٢(
 .١٥القراءة يف خمتصر شواذ القرآن ص : ينظر )٣(

/ ٢:  املقتضب، ٣/٩٩:، والبيت من شواهد الكتاب٣٣ من الطويل وهو يف ديوانه ص)٤(
   .٣٦٤بيب ص ، ومغين الل٢/٥٦:، واإلنصاف٨٥

 ٤٤٩ لعامر بن الطفيل يف اإلنصاف ص  :من الطويل، وهو من شواهد الكتاب )٥(
، ١/١٩٤:، واهلمع٣١٧، ٣/٣١٦: ، وشرح أبيات املغين١٩٥رصف املباين ص : وينظر الشاهد يف

  .كففت : الغنيمة، و نهت: واخلباسة
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  .١/٤٨٩:الكتابالنكت يف تفسري  : ينظر)١(
  .٣/٩٩:ينظر الكتاب )٢(
  .٢/٥٦٥:اإلنصاف: ينظر )٣(
   .٨/٥٠٧: ينظر رأيه يف خزانة األدب)٤(
 ٤٨     .٥٢٢ شرح األبيات املشكلة اإلعراب ص )٥(
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  .١/٢٨٨:سر صناعة اإلعراب )١(
   .٤/٦٧:شرح كافية ابن احلاجب )٢(
    .٨٣ أمايل السهيلي ص)٣(
   .١/١٣٤:معاين القرآن) ٤(
   .٣/٣٧٣:احلجة للقراء السبعة) ٥(
 ٤٩    .٢/٧٧١:مشكل إعراب القرآن) ٦(
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   .٤/٢٩٧:أضواء البيان) ٣(
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 /٤ :املقتضب : الشاهد يفنظريو  ،٢/٢٩٦:الكتاب يف مالك بن لسعد وهو الكامل، زوءجم من )١(
   .٥٣ ص واملفصل ،١/٩٦:يف النحو واألصول ،٣٦٠

 ،٢٣٥ ص اللبيب ومغين ،١/٣٨٦:التسهيل شرح يف وهو القائل، جمهول والبيت الطويل، من )٢(
    .امللجأ: والوزر ،١/٣٩٧:عاهلوا م ومهع ،١/١٢٨:عقيل ابن وشرح

  .٣٨٣/ ٤:، وشرح أبيات املغين للبغدادي٢١٥البيت بال نسبة يف شرح شذور الذهب ص )٣(

 ص مغين اللبيب :يف الشاهد نظريو  ،١٨٦ص ديوانه يف البيت للنابغة اجلعديو  الطويل، من )٤(
   .١/٢٧٠:عقيل ابن وشرح ،٢٣٥

   .٢/٣٢٣:املصون الدر )٥(
١٠٣ 
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    . ١/٢٦٤:مشوين، وشرح األ١/٢٦٨:شرح ابن عقيل: ينظر )١(
  .١/١٣٢:احملرر الوجيز )٢(
   .١/٢١٦:ينظر )٣(

١٠٤ 



 




 


 

     
 

      
          

 

      
 


 

 

 

                           
  .١/١٠٩:شرح املفصل البن يعيش )١(
  .٤/٣٨٢:املقتضب )٢(
   .١/٣٠٦:الفوائد الضيائية: ينظر )٣(
    .١/٢٣٨: األصول يف النحو)٤(
/ ١: ، وشرح املفصل البن يعيش٥٣، واملفصل ص٤/٣٨٢:، واملقتضب٢/٢٩٦:الكتاب: ينظر )٥(

   .٣٣٣، ورصف املباين ص ١/٤٤٠:، وشرح الكافية الشافية١/١٠٤:، واملقرِّب١٠٩
 .١٠٣سبق خترجيه ص )٦(
   .٢/٢٩٦:الكتاب )٧(

١٠٥ 




 

 

    

 




    


      


 

        
 

 

 

 

 
                           

   .٢٩٨، ٢/٢٩٧:الكتاب )١(
  .٤/٣٨٢:املقتضب )٢(
     .١/٣٩٧:حاشية الصبان على شرح األمشوين:  ينظر)٣(
  .١٠٣سبق خترجيه ص  )٤(
  . ١/١٢٨: شرح ابن عقيلمن الطويل، وهو بال نسبة يف )٥(

١٠٦ 



 

 
 

 

 

 


 

 

        
  

    
 

     
 

                           
: ، واإلنصاف٢/٣٠٣:الكتاب: ، وينظر الشاهد يف٤٥٩ من الرجز، والبيت يف شرح ديوانه ص )١(
  . ١/٣٩٧:، ومهع اهلوامع١/٣٦٨

  .٢٩٣اجلىن الداين للمرادي ص: ينظر رأيه يف )٢(
    .١/٢٨٢:األمايل الشجرية: ينظر )٣(
  .١٠٣سبق خترجيه ص  )٤(
   .١٠٣  سبق خترجيه ص)٥(
  .١/٣٧٧:شرح التسهيل: ينظر )٦(
   .٢٣٥معين اللبيب ص: ينظر )٧(
  .١/٣٩٧:مهع اهلوامع: ينظر )٨(

١٠٧ 



       
 




 

 

   
 

 
 

 
 

 


 




      
          
 

                           
  .٢٣٥مغين اللبيب ص: ينظر )١(
  .١/٢٧٠:معاين القرآن وإعرابه:  ينظر)٢(

١٠٨ 











 

    
    

 


 

 

  
 


 

       
        


 

                           
  .٩٧، ٢/٩٦:البحر احمليط )١(

١٠٩ 



           
           


      

 

        


 




 

 

 

 

 

 

 
  

  

  

                           
  .٢/٩٨:البحر احمليط )١(

١١٠ 
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   .٤/٥٦١:الوجيز احملرر )١(
  . حد أليعزه ،ومل٢/٣٥٢:القرآن معاين يف الكسائي عن الفراء أنشده والبيت الكامل، من )٢(
   .٩/٤٨٣:املصون الدر )٣(

١١١ 
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   .٦٧٢ ص السبعة يف القراءات البن جماهد: نظريو  حفص، برواية عاصم قراءة هي )١(
   .٨/٤٢٦:احمليط البحر )٢(
   .٧/٤٦٥:نفسه املصدر )٣(

١١٢ 
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   .١٠/٦٨٦:املصون الدر )١(
   .به يتمثل مما البيت وعجز ،٥٩ ص البحرتي محاسة يف كما القدوس عبد بن حللصا البيت )٢(
   .٥/٤٣٧:احملرر الوجيز )٣(

١١٣ 




 





 





 


 


 

 

 

 

 
 

                           
 وهي اإلدالة من: يدلننا نوائبه،: الدهر وصروف لقائل، معزو غري الفراء أنشده وقد الرجز، من )١(

  .الشدة:   ـالالم بفتح - اللمة الغلبة،

   .٣/٩:القرآن معاين: ينظر )٢(
  .٧/٤٤٤:احمليط البحر )٣(

١١٤ 




 



 




    
 




 

 


 




                           
   .٤/٢١٧: للمرادياملقاصد وتوضيح ،٣/١٥٥٤:الشافية الكافية شرح :نظر ي)١(
  .٤/٣٣:إعراب القرآن: ينظر )٢(
  .٤/١٧٢:الكشاف: ينظر )٣(
  .٢/٣٣١:البيان يف إعراب غريب القرآن: ينظر )٤(
  .٢/١١٢٠:التبيان يف إعراب القرآن: ينظر )٥(
  .٤/٢١٣: إعراب القرآن ا يدالفريد يف: ينظر )٦(

، وشفاء ٤٤٢، ورصف املباين ص١/١٠٠:، والبحر احمليط٢/٨٠١:مشكل إعراب القرآن: ينظر )٧(
  .٢/٣٠٩:، ومهع اهلوامع٢/٩٣٠:العليل

١١٥ 



 




  
 

 

 





 




 


       
        

          

                           
   .٧/٤٤٤:احمليط البحر )١(
   .٥١٢ص مغين اللبيب: نظري )٢(
 الكتاب يف الشاهد نظريو  الرقيقة، ابالثي: والشفوف الكلبية، حبدل بنت مليسون وهو الوافر، من )٣(
 /٢ :عقيل ابن وشرح ،٥١٢ ،٢٦٠ص مغين اللبيبو  ،٧/٢٥ :يعيش البن املفصل وشرح ،٣/٤٥:

   .١٧ /٢:عم  اهلواومهع ،١٢٧
١١٦ 



 




 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           
   .٨/٨٦:شرح املفصل )١(
   .٢٤/٦٩:املعاين وروح ،٧/٤٤٤:احمليط البحر: نظري )٢(

١١٧ 
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  .٢/٥٣:الوجيز احملرر )١(
   .٣/٦٨٠:املصون الدر )٢(
   .٣/٢٥٩:البحر احمليط: ينظر )٣(

١١٨ 
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١١٩ 



 


 

 


 


 




 


 



  
 




                           

 
  . ٤/٣٣٣:اهلوامع ومهع ،٣/١٦٣:واملساعد ،٤/١٨٧٩:الضَّرب ارتشاف: نظر ي)٢(
  .٤/١٨٧٩:الضَّرب ارتشاف: نظر ي)٣(
  .٤/٣٣٣:عاهلوا م ومهع ،٤/٨٧:بن مالكال التسهيل شرح: نظري )٤(

١٢٠ 
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   .٥/٢٩٥ ،٤/١٣١ ،٢/٣٩٥:احمليط بحرال: نظري )١(
  .٢/٣٥٥:الوجيز احملرر )٢(
   .١/٣٥٨:القرآن إعراب يف التبيان: نظري )٣(
    .٣/٢٥٩:احمليط البحر: نظر ي)٤(
 ١٢١  ٣/٦٨٠:املصون الدر: نظري )٥(
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  .١/٤٨٢:احمليط البحر: نظري )١(
  .٢/٣٨٩:عقيل ابن شرح: نظري )٢(

١٢٢ 



 






 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

١٢٣ 
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  .٢٣٣ص واألزهية ،٣/٣٤٥:وإعرابه لقرآنا معاين: ينظر )١(
  .٢/٨٤٦: يف شرح اجلملالبسيط )٢(
  .٣/٥٨٦:الشافية املقاصد :نظري )٣(
  .٢/٨٤٦: يف شرح اجلملالبسيط، و ١/٥٠١: شرح اجلمل: ينظر )٤(

١٢٥ 
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١٢٦ 



 


 

   
 

   


 

 

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

                           
  .٧/١٣٠:البيان جامع )١(
   .٨/١٦٦:الغيب مفاتيح )٢(
   .٢/٧٤:السليم العقل إرشاد )٣(

١٢٧ 
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   .٥/٣١٢:احملرر الوجيز) ١(
   .١٠/٣٣٩:الدر املصون) ٢(

١٢٩ 









 

     
        

 


 

           
   
        


 





        

        

                           
   .٢٨/٢١٧:اجلامع ألحكام القرآن : ينظر)١(
   .٨/٢٦٩:ر احمليطالبح: ينظر )٢(
  .١٥/١٦٥:روح املعاين: ينظر )٣(
  .٢٨/٢٤٢:التحرير والتنوير: ينظر )٤(
   .٨/٢٦٩:البحر احمليط )٥(

١٣٠ 
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  .٦/٨١:جممع البيان )١(
   .٥/١٣٨:وإعرابه معاين القرآن: ينظر) ٢(
  .٤/٤٣٤:إعراب القرآن: ينظر) ٣(
   .٤/٥٤٣:الكشاف: ينظر) ٤(
  . ١٦/٣٠:مفاتيح الغيب: ينظر) ٥(
   .٣/١٢١:احملرر الوجيز) ٦(

١٣١ 
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   .١٦٨، ٣/١٦٧:شرح الرضي على الكافية) ١(
   .٣١٨، ٤/٣١٧:مهع اهلوا مع) ٢(

١٣٢ 



 








      




 

        




 

 

 
  

  

  

                           
   .٣/٥٦:الكتاب:  ينظر)١(
  .٥٠٤مغين اللبيب ص  )٢(

١٣٣ 
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   .٢/٢٧٣:الوجيز احملرر )١(
  .٣/٢٩٠:املصون الدر )٢(
  .٤/٢٣٤:الكتاب )٣(
 . ٣/١٨٨: شرح الرضي على الكافيةنظري )٤(
  .٢/١٥٧:النحو يف األصول: نظري )٥(
 ٣٢٨ /١:العضدي اإليضاح: نظري )٦(
  .٢٢٣ ،٣/٢٢٢:اخلصائص: ينظر )٧(

١٣٤ 







 

 
 





 

 
 



 


 

 

                           
  .١٠٩٣، ٢/١٠٩٢:املقتصد يف اإليضاح: ينظر )١(
  .٢/١٠٩٢:صدر السابقامل )٢(
   .٤/١٠١:شرحه مع التسهيل: ينظر )٣(
   .٢٧٢ص اللبيب  مغين: ينظر )٤(
   .٥٩٤ ص اديللمر  الداين اجلىن: ينظر )٥(
  .٤٠ ،٢/٣٩:التصريحشرح : ينظر )٦(

١٣٥ 
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   .٣/١٦٤٤:الشافية الكافية شرح: ينظر )١(
  .٥٩٥ص الداين اجلىن: ينظر )٢(
   .٤/٣٨٣:القرآن علوم يف الربهان )٣(
 ١٣٦  .٢٧٢مغين اللبيب ص:  ينظر)٤(
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  .٢/١٢٧:شرح الكافية )١(
   .٤/٣٧٥:البحر احمليط: ينظر )٢(
  .١٢ص الندى قطر شرح: ينظر )٣(
    . ١/٥٩: يف غريب إعراب القرآنالبيان :نظر ي)٤(
 ١٣٧  .١/٣٣:التبيان يف إعراب القرآن )٥(
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   .٤/١١٥:املعاين روح )١(
   .١/٢٧٦: يف إعراب القرآنالتبيان: ينظر )٢(
   .٢/٥٩:أنوار التنزيل: ينظر )٣(
   .٣/٢١١:املعاين روح: ينظر )٤(
   .١/٤٠٧:الكشاف )٥(
  .١/٣٦٨:ابهوإعر  القرآن معاين )٦(

١٣٨ 
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  .٥/١١٧:الوجيز احملرر )١(
  .٦/٥٢٣:املصون الدر )٢(
    . ٢/٧٣٨:القرآن إعراب يف التبيان: نظر ي)٣(
  .صدر السابق امل )٤(

١٣٩ 
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  .٩/٣٣٧:الوجيز احملرر )١(

١٤١ 




   

 

    

 

      
 


 

        
 

 

 


  

 

  
 

                           
  .٣/٨٢:ا يد القرآن إعراب يف الفريد )١(
  .٤/٣٣٧:، ومهع اهلوامع٥٧١مغين اللبيب ص: ينظر )٢(
  .٤/٨٣:، واألشباه والنظائر٤/٣٨١:شرح الرضي على الكافية: ينظر )٣(
  .٤/٣٨١:شرح الرضي على الكافية: ينظر )٤(
  .١/٥٩:معاين القرآن: ظرين )٥(
 ١٤٢  .٤/٨٢:األشباه والنظائر )٦(
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  .١/٤٢١:احملرر الوجيز )١(

 ،٣/٦٦:لسيبويه الكتاب:  الشاهد يفنظريو  ،١٥٣ص زهري ديوان شرح يف وهو البسيط، من )٢(
 مسغبة، يوم خليل أتاه وإن: املغين يف وروايته ،٣٩٩ ص اللبيب ومغين ،٢/٦٢٥:لألنباري واإلنصاف

  .الفقري :واخلليل

١٤٤ 
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  .١٢٢ ،١٢١ ،٣/١١٨:املصون الدر )١(
  ،١/٣٦٦:إعراب القرآن )٢(

١٤٥ 



 
 

  
 


 

   
 


 


 

  


      


 


 
 

                           
   .١/١٥):مفاتيح الغيب(نقالً عن الرازي يف تفسريه  )١(
  .١/٣٨١:الكشاف )٢(
  .٤/٥٩:اجلامع ألحكام القرآن )٣(
   .٢/٢٤:إرشاد العقل السليم )٤(
  .٢/٤١٥:البحر احمليط )٥(

١٤٦ 



 
 


 




        
 

 

 




 


 

          
 


 
 

                           
   .٤٦٢ص اللبيب مغين )١(
   .١/١٣٥:كل إعراب القرآنمش )٢(
   .٢٠١ ،١/٢٠٠:القرآن  إعرابغريب يف البيان )٣(

١٤٧ 
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١٤٨ 






 

 

 


 



 


 




 

  

 


                           

  . ٢/٧١٢:شرح املكودي على األلفية: ينظر مثالً  )١(
   .٢/٤٢٩:البحر احمليط: ينظر )٢(
  .٦٨ ،٣/٦٦:الكتاب: ينظر )٣(
   .٢/٧٢:املقتضب: ينظر )٤(
  .٢/٤٢٩:احمليط البحر :نظري )٥(
 ١٤٩   .٤/١٨:األمشوين وشرح ،٨/٢٠١:والتكميل التذييل: نظري )٦(



 







 

  
           

 

 
 






       

 



                           
 رواحملر  ،١/٣٦٦:للنحاس القرآن وإعراب ،٦/٣١٩ : يف تأويل آي القرآنالبيان جامع: نظر ي)١(

  .١/١١٨٧:املصون والدر ،٤/٥٩:اجلامع ألحكام القرآنو  ،١/٣٨١:والكشاف ،١/٤١٢:الوجيز

  . ١/٢٠٦:معاين القرآن : ينظر)٢(
  .١/٣٦٦:إعراب القرآن: ينظر )٣(
  .٦/٣١٩:القرآن آي تأويل يف البيان جامع نظري )٤(
  .١/١٨٠:ينظر رأيه يف إعراب القرآن املنسوب إىل الزجاج )٥(
  .١/٣٦٦:إعراب القرآن: رينظ )٦(

١٥٠ 




 

  

 

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                           
   .١/٣٨١:الكشاف )١(

١٥١ 
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   .١/٩٠:الوجيز احملرر )١(
  .١/١٤٤:، وروح املعاين١/١٨٣: البحر احمليط:يف الشاهدو   مل أعثر على قائله،)٢(
  .٣/٣٥٧:املصون الدر )٣(
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  .٤/١٤:املفصل شرح: ينظر )١(
  .٣/٤٨:الكافية شرح: ينظر )٢(

١٥٤ 





 




 

[# "  $ %   '  & 
(Z 

[Õ   ÔÓ Ò  Ñ Ð  Ï  Î Ö
Ø×Z    [Þ  Ý Ü Û Ú ÙZ  

 


 


 


 




                           
  .٣/٤٦:الرضي على الكافية شرح: ينظر )١(
  .٣/٢٥٣:املقتضب )٢(
  .١/٢٠٢:للسيوطي والنظائر األشباه :نظري )٣(

١٥٥ 
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  .٥٨٤ ،٢/٥٨٣:اخلصائص )١(
  .٣/٤٨:الكافية شرح: ينظر )٢(
  .٣/٢٩٢:دراسات ألسلوب القرآن الكرمي، القسم األول: ينظر )٣(
  .٢/٦٨:الكشاف :ظرني )٤(
  .٤/٢٣٤:احمليط البحر :نظري )٥(
  .٤/١٨٨:ملصدر نفسها )٦(

١٥٦ 
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   .٣/٤٥٩ :الوجيز احملرر )١(
  .٧/٣٦٢ :املصون الدر )٢(
   .٤/٨٦ :الوجيز احملرر )٣(
  .٨/١٧١ :املصون الدر )٤(

١٥٩ 
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   .٣١٧، ٦/٢٢:احمليط البحر )١(
  .٦/٦١:ة الشهاب اخلفاجيحاشي )٢(
  .١٧/٦٠:املعاين روح )٣(

١٦٠ 
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  .٣/٣٥:احملرر الوجيز )١(
  .٥/٢٣٣:املصدر السابق )٢(

١٦١ 




     

    
  

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           
  .٤٨٠، ٥/٤٧٩:احملرر الوجيز )١(

١٦٢ 



         
  : وفيه مخس مسائل،رب املبتدأ واخل:املبحث األول *
)١ (.   

)٢(    

)٣ (  

)٤ (  

)٥ (  

   : وفيه مسألة، التمييز:املبحث الثاني *

  : وفيه أربع مسائل،الاحل: املبحث الثالث *
)١(   

)٢(  
)٣(   

)٤ (  

    : وفيه مسألة، االستثناء:املبحث الرابع *

   : مسألة وفيه،الظرف: املبحث اخلامس *

    :وفيه مسألتان،  البدل:املبحث السادس *

)١(    
)٢(  

   : وفيه مسألة، النعت:املبحث السابع *



   :سائلوفيه ثالث م،  العطف:املبحث الثامن *    

    )١(   

    )٢(   

    )٣(   

   : وفيه ثالث مسائل، املصـدر:املبحث التاسع *

)١(   

)٢(  
)٣(   

     : وفيه مسـألة،العائـد: املبحث العاشر * 

   : وفيه مسـألتان، احلذف:املبحث احلادي عشر *     

     )١(   

     )٢(   
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  .٨/٤٧٨:احملرر الوجيز: ينظر )١(
   .٢/١٢٥٤:التبيان يف إعراب القرآن: ينظر )٢(
  .٨٦، ١/٨٥:من املتقارب، وهو المرئ القيس يف الكتاب )٣(
  .٥٧٥، ١٠/٥٧٤:الدر املصون )٤(

١٦٦ 
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  .١/٦٤:األصول يف النحو )١(
  .١/٢٢٧:شرح ابن عقيل: ينظر )٢(
  .١١٩، ١/١١٨:الكواكب الدرية: ينظر )٣(
 ١٦٧  .٤٣٩مغين اللبيب ص : ينظر )٤(






          
 

 

  
 

       
       

      
         

 

       
        

 

 
   


      
 

                           
  .١/١٤٠:، واللباب للعكربي٤/١٣٢:، واملقتضب١/١٣٦:الكتاب:  ينظر)١(
   .١/٢٠٩:ضريشرح ابن عقيل حباشية اخل: ينظر )٢(
 ١٦٨   .٤٤٤، ٤٤٣مغىن اللبيب ص: ينظر )٣(



  


 

 




 


 

       


         
  

 


       

    
 

        

                           
  .٨/٢٩٢:البحر احمليط: ينظر )١(
  .٩/٦٧:إرشاد العقل السليم )٢(
  .٢٩/١٤٤:روح املعاين )٣(
  .٢٩/٣٣٠:التحرير والتنوير )٤(
 ١٦٩  .١٠/٥٧٤:الدر املصون: ينظر )٥(



           

       


 


  

 
   

 

 
  

  

  

  

  

  

  

                           
  .٢٩/١٤٤:، وروح املعاين٩/٦٧:إرشاد العقل السليم: ينظر )١(
  .٥/٨٤:إعراب القرآن: ينظر )٢(
  .٢/٧٧٨:مشكل إعراب القرآن: ينظر )٣(
  .٨/٤٧٨:احملرر الوجيز: ينظر )٤(
  .٢/١٢٥٤:التبيان يف إعراب القرآن: ينظر )٥(
  .١/١٧٠:نقل الرضي هذا الرأي عن ابن الدهان واستحسنه، وينظر شرحه على الكافية )٦(

١٧٠ 
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  .٢/٥٧٩:احملرر الوجيز )١(
  .٤/٥:نالدر املصو  )٢(
  .٢/١٥٩:، ومهع اهلوامع٢٠٣مغين اللبيب ص: ينظر )٣(
   .٢٠٣مغين اللبيب ص : ينظر )٤(

١٧١ 




       


 


        


 

   
    


 

 



 

 
         


    

 

       

                           
  .٥٠، ٤٩اإليضاح يف علل النحو ص  )١(
  .٣/٢٨٢:ينظر البحر احمليط )٢(

١٧٢ 
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  .١/٣٨٠:اجلواهر احلسان: ينظر )١(
  .٣/٢١:إعراب القرآن ومعانيه )٢(
   .٤/٤٨٤:احملرر الوجيز )٣(

١٧٣ 



          
 




 


    
 

 

 
 

 


      

 


       

 




       

                           
  .١٦١، ٥/١٦٠:لبحر احمليطا: ينظر )١(

١٧٤ 
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  .٣٦١مغين اللبيب ص )١(
  .٥٤٧، ٦/٥٤٦، ٢/٥٥٧، ٢/٣٠٣:ينظر زيادة على ما سبق احملرر الوجيز )٢(
   .١/١٦٠:احملرر الوجيز )٣(
  .١/٤٣١:مشكل إعراب القرآن: ينظر )٤(
  .١/٣٦٤:التبيان يف إعراب القرآن: ينظر )٥(

١٧٥ 
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  .١/٣١١:شرح الكافية: ينظر )٢(
  .٨١ائتالف النصرة يف اختالف حناة البصرة والكوفة ص : ينظر )٣(

١٧٨ 



   
 

 


 

          
 

        
      

 

            
      

       
 

   


 

 

 

  

  

                           
  .١/٢٩٠: ينظر رأيه يف البحر احمليط)١(
  .١/٢٣٩: الكتاب)٢(

١٧٩ 
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  .٣/٢٠٦:احملرر الوجيز )١(
  .٦/٣٨٦:املصونالدر  )٢(
  .١/٢٠٥:شرح ابن عقيل: ينظر مثالً  )٣(

١٨٠ 



  



         

 

 
          


 

 


         
 

       
  




    
 


 

                           
  .٢/٣٠١:إعراب القرآن )١(
  .٩/٩٦:اجلامع ألحكام القرآن )٢(
  .٥/٢٦١:البحر احمليط )٣(
  .١٢/٤٥٩:روح املعاين )٤(

١٨١ 
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  .٢/٤٠٣:الكشاف: ينظر )١(
  .٢/٢٧:البيان يف غريب إعراب القرآن: ينظر )٢(
   .٢/٧١٣:القرآنالتبيان يف إعراب : ينظر )٣(
   .٢/٦٦٦:الفريد يف إعراب القرآن ا يد: ينظر )٤(
   .٥/٢١٦:البحر احمليط: ينظر )٥(
  .١٢/١٣٨:روح املعاين: ينظر )٦(
ب٣/٣١٢:شرح التسهيل البن مالك:  ينظر)٧( َ   .٤/١٩١٦:، وارتشاف الضَّر

١٨٢ 
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  .٦/٣٥٣:احملرر الوجيز )١(
  .٣٨٩، ٨/٣٨٨:الدر املصون )٢(
  .٢/٩٦٦:ن يف إعراب القرآن التبيا)٣(

١٨٤ 
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  .١/٣١٥:مهع اهلوامع : ينظر)١(
  .١/٢٠١:شرح ابن عقيل: ينظر )٢(

١٨٧ 



   
 

          
     


 

       



 

   





         
 

          


                           
  .٦/٤٠١:البحر احمليط: ينظر )١(
  .١٨/١٣٧:التحرير والتنوير )٢(
 .املصدر نفسه، والصفحة نفسها : ينظر )٣(

، والفريد يف إعراب القرآن ا يد ٢/١٩٤:البيان البن األنباري: ينظر زيادة على ما نقلته )٤(
   .٣/٥٩١:للمنتجب اهلمذاين

  .٢/٥١١:مشكل إعراب القرآن )٥(
 ١٨٨  .٢/٩٦٦:التبيان يف إعراب القرآن )٦(
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   .١٨/١١٤:روح املعاين: ينظر )١(
  .١٨/١٣٧:التحرير والتنوير: ينظر )٢(
  .٥٤٣مغين اللبيب ص  )٣(

١٨٩ 




           
 




 


     


 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                           
  .١/٥٢٣:دراسات ألسلوب القرآن الكرمي، القسم األول: ينظر )١(
  .١٨/١١٤:، وروح املعاين٦/٣٦١:حاشية الشهاب اخلفاجي: ينظر )٢(

١٩٠ 



  
  
  
  
  

  
  
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                  

*   

  [  i  h g f e d   c b
k  jZ   
 

        
          


 

) c b a`_
hg fd( 

     



 

*   

  
 

 
                           

  .٢/٣٧٤:احملرر الوجيز )١(
  .٣/٤١٩:الدر املصون )٢(
  .٤/٥٦٠:احملرر الوجيز )٣(
  .٦/٣٠٨:الدر املصون )٤(

١٩٢ 



 

 

    
 

     
          


 

    
 


            

        
 

        


                           
  .٣/٤١٩:الدر املصون: ينظر )١(
  .٣٨٤، ١/٣٨٣:الكتاب: ينظر )٢(
  . ١/١٨٣:معاين القرآن: ينظر )٣(
  .٣/٢٣٣:املقتضب: ينظر )٤(
  .٦/١٠٧: جامع البيان:ينظر )٥(
  . ١/٤٧٤:معاين القرآن وإعرابه: ينظر )٦(
  .١/٤٥١:الكشاف: ينظر )٧(
  .١/٢٩٧:التبيان يف إعراب القرآن: ينظر )٨(
  .٤/٢٢٦:اجلامع ألحكام القرآن: ينظر )٩(
  .٣/٦٥:البحر احمليط: ينظر )١٠(

١٩٣ 




 

  
         

 


 


  

 

    


 

         
        

 


 

     


 

                           


 

١٩٤ 




        





 


      





 

          


           
 




 

 


                           
  .١/٣٦٦:احملاكمة للشاوي )١(
   . ١/٣٨٢:الكتاب )٢(
  .١/٢٦٠:معاين القرآن )٣(

١٩٥ 
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  .٢/٣٦:معاين القرآن وإعرابه )١(
  .٥/١٧٦:البحر احمليط )٢(
  .١٢/٣٥: روح املعاين: ينظر )٣(

/ ٩:، واجلامع ألحكام القرآن٢/١٥١:، ومدارك التنزيل٢/٦٩٤:التبيان يف إعراب القرآن: ينظر )٤(
: ، والتحرير والتنوير١٢/٣٥:، وروح املعاين٤/١٩٨: وإرشاد العقل السليم٤/٥٧: واجلواهر احلسان٢٢
٧/١٩٦.  

١٩٦ 



  
  
  
  
  
  
  

                  
                   

 
 
 

  
  
  
  
  
  
  

  



 

 *  

[; :  987 6 Z 
      


    


 

    
      

  


 

  [7 6 5 4Z 
  




 

                           
   .١/٣١٦:احملرر الوجيز )١(
   .١/٤٢٩:الدر املصون )٢(
  .١٢/١٥١:احملرر الوجيز )٣(
  . ٨/٦٥٦:الدر املصون )٤(

١٩٨ 
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  .٢/٢٣٣:، واهلمع١/٥٨٤: ، وشرح التصريح١/٣٤٣:رشرح اجلمل ال بن عصفو :ينظر )١(

١٩٩ 




 




          
 





 

 

   
  

 

     
  

 


 

                           
  .١/٢٤٧:البحر احمليط )١(
  .١/٩٨:مشكل إعراب القرآن:  ينظر)٢(
  .١/٧٦:التبيان يف إعراب القرآن: ينظر )٣(
  .١/٤١٨:التحرير والتنوير: ينظر )٤(
 ،١/٤٢٠:البحر احمليط:  ينظر)٥(

٢٠٠ 



      
 


 

        
    

        
 

       
   

        


  
 

 


         


 

           
           

                           
  .١/٤٥٣:اجلامع ألحكام القرآن: ينظر )١(
  .١/٢٩١:ح املعاينرو  )٢(
 ٢٠١  .١/٣٢٥:حاشية شيخ زاده على تفسري البيضاوي )٣(



     
 

      

        

 



 

    
 

 




     



       

 

    

                           
 
 

     
 

٢٠٢ 




 

  


 


 




    

   

 




 [   Ù    Ø × Ö  Õ    Ô Ó
ÚZ        

 


         

                           
  .١/١٥٢:معاين القرآن وإعرابه )١(
  .١/٢٣٦:إعراب القرآن )٢(
   .١/١٤١:النكت والعيون )٣(
   .٣٧٧، ٨/٣٧٦:احملرر الوجيز )٤(

٢٠٣ 







   


 

  :  ومناقشته الثانية اآلية   اخلالف يف : ثانياً *

         



       

 

          
 

   



 


     

           

                           
   .٨/٦٥٦: الدر املصون)١(
   .٧/١٠٤: احمليطالبحر : ينظر)٢(

٢٠٤ 





 

       
            

 



     




     


 


     

           
 


 



                           
  .١٥٨الدرس النحوي يف تفسري ابن عطية حملمد احلسني ص  )١(
      ٢/٢٣٣: ع، ومهع اهلوا م٢/٢٥٦: ، وشرح ابن عقيل٢/٣٣١: شرح التسهيل البن مالك: ينظر )٢(
  .٢٠/٥٣:روح املعاين لآللوسي: ينظر )٣(
 ٢٠٥  .٤٠٤مغين اللبيب ص  )٤(



       


 

      
 

          
             

 


       

     
 




 

      


          
 


 

                           
  .٢/١١٢:الكتاب )١(
  .٨/١٣٦: احمليطالبحر: ينظر )٢(

٢٠٦ 



 




        
 

 

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                           
  .٤/٢٨٦:املقتضب )١(

٢٠٧ 
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  . ٣/١٨٢:احملرر الوجيز )١(
  .٤/٢٨٣:الدر املصون  )٢(

٢٠٨ 
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  :   اخلالف يف اآلية األوىل ومناقشته:  أوالً*   

     
  


 

 

 

 


                           
  .٤/٢١٥:احملرر الوجيز )١(
   .٥/٦١٩:الدر املصون  )٢(

٢٠٩ 



      


 

   
      


 


  


          

     
        

       
       

 




                           
   .٣/٥١١:البحر احمليط )١(
  .١/٦٧٢:الكشاف: ينظر )٢(
  .١/٤٤٠:التبيان يف إعراب القرآن: ينظر )٣(
  .٢/٣٣٠:أنوار التنزيل: ينظر )٤(
  .٦/١٥٠:روح املعاين: ينظر )٥(
  .٥/١٢٢:التحرير والتنوير: ينظر )٦(
  .٢/١٨٤:معاين القرآن وإعرابه: ينظر )٧(
  .٢/٢٣:إعراب القرآن: ينظر )٨(

٢١٠ 



     



 

  


 

         
  

 








 


 

  


                           
  .١/٢٩٣:البيان يف غريب إعراب القرآن: ينظر )١(
  .٢٠٩، ٦/٢٠٨:اجلامع ألحكام القرآن: ينظر )٢(
  .١/٢٨٥:مدارك التنزيل: ينظر )٣(
  .٣/٤٣:إرشاد العقل السليم: ينظر )٤(
 ٢١١  .٣/٥١٩:دراسات ألسلوب القرآن الكرمي )٥(
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  .٢/٤٦:شرح ابن عقيل )١(
  .٢/١٤٢:الكشاف )٢(
  .٤/٣٨٩:املصدر نفسه )٣(
 ٢١٣  .٣/٤٩٨:نفسه )٤(



         
         


 


 

 
  

 

        


         
 

         


 

         
 
 

                           
  .٣٩٢، ١/٣٩١:الكتاب )١(
 .٣/٢٣٦:املقتضب )٢(
  .٣٦٦، ٢/٣٦٣:، وشرح التسهيل٢/٦٦:شرح املفصل: ينظر )٣(
  .٤/٢٦٩:البحر احمليط )٤(
  .٥/٥٣٧:املصدر نفسه )٥(
  .٥١٦ إىل ص٥١١اجلزء الثالث من ص: القرآن الكرميدراسات ألسلوب : ينظر كتابه )٦(

٢١٤ 



 
  

         
 




 

  :اخلالف يف اآلية الثانية ومناقشته:   ثانياً*   
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  .٤/٥٠٢:تنظر القراءة يف البحر احمليط )١(
   .١٥٦الدرس النحوي يف تفسري ابن عطية حملمد مليطان ص  )٢(
   .٤/٢١٥:احملرر الوجيز: ينظر )٣(

٢١٦ 
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سألة*    ة  لم ش   : مناق

      



     

 


 

  
   

                           
  .١/١٩٠:احملرر الوجيز )١(
   .١/٢٩٨:الدر املصون )٢(
، والتبيان يف إعراب القرآن ١/٨٨:، ومشكل إعراب القرآن١/٢١٥:إعراب القرآن للنحاس:  ينظر)٣(
: ، وأنوار التنزيل١/٣٢٧:، واجلامع ألحكام القرآن١/٢٧٧:، والفريد يف إعراب القرآن ا يد١/٥٤:
  .١/٢٢٤: ، واجلواهر احلسان١/٣٩:، ومدارك التنزيل٣٠٢/ ١

   .١/٣٠٢:أنوار التنزيل )٤(
٢١٨ 



        
         


 

     
      

  
 

  
       

   
 

 

   
     


 









                           
  .١/٢٣٨:روح املعاين )١(
  .٩٠ص) زيادة الالم يف املفعول به املتأخر:(ينظر الفصل األول، املسألة احلادية عشرة )٢(

٢١٩ 
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   .٣/١٨٧:الدر املصون )١(
  .٢/٤٥٨:ينظر رأيه يف البحر احمليط )٢(
  .١/٢٦٢:التبيان يف إعراب القرآن: ينظر )٣(

٢٢١ 
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    .٣/١٦٧:روح املعاين:  ينظر)١(
  .٢/٢٢٦:احملرر الوجيز )٢(
  .٤٨٦، ٢/٤٨٥:حر احمليطالب: ينظر )٣(

٢٢٢ 



 
            

 
 

     
  


 

         





 

    


        



          

 

  
         

       
                           

  .٢/٤٨٦:البحر احمليط: ينظر )١(
٢٢٣ 



 
 


           

  
 


         

 


       
  




 




       
       

 
 

 

                           
  .بتصرفٍ يسري ) الدرس النحوي يف تفسري ابن عطية:(ينظر كتابه )١(

٢٢٤ 
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   .٣/٦٢:احملرر الوجيز )١(
    .٤/١٤٧:الدر املصون )٢(
، وإعراب القرآن ٢/١٢٨: ، ومعاين القرآن وإعرابه٢/٣٢٢: الكتاب:  ينظر على سبيل املثال)٣(

، ١/٢٧٤:، والبيان٦٢١، ١/٦٢٠:، والكشاف١/٢١٢:، ومشكل إعراب القرآن١/٥٠٢:اسللنح
   . ٣/٣٧٦:، والبحر احمليط٦/١٠:، واجلامع ألحكام القرآن١/٨١٥:، والفريد١/٤٠٦:والتبيان

٢٢٦ 



 


          

 

        
 

       


 

       
 


  


         

 




 

 
 

                           
  .٦/١١:، وروح املعاين٢/٢٥٢:، وإرشاد العقل السليم٢/٢٧٨:أنوار التنزيل: ينظر )١(
  .٣/١٩٧:فاجيحاشية الشهاب اخل: ينظر )٢(

٢٢٧ 
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  .٧/١١٥:اللباب يف علوم الكتاب: ينظر )١(
  .١/٢٩١:األصول يف النحو البن السراج: ينظر )٢(
  . بتصرف ٣/٥٦٦:بدائع الفوائد: ينظر )٣(

٢٢٨ 
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  .٣/٢٢٢:احملرر الوجيز )١(
  .٥/٢٨٣:البحر احمليط )٢(
   . ٦/٤٤٤:الدر املصون )٣(

٢٣٠ 



 

         
        

           


  


 

   
 

 

  
 

 

     
 

       
 



                           
  .٢٠٦اإليضاح العضدي ص  )١(
  .٣/١٣٧:، ومهع اهلوامع للسيوطي٢/٤٣:ملفصل البن يعيششرح ا: ينظر )٢(
   .١/١٩٧:األصول يف النحو )٣(
  .١٦٠اإليضاح العضدي ص )٤(
  .١٣٩اللمع يف العربية ص  )٥(

٢٣١ 




 


 

  
      

     
 


 

 





 




       
 

        

                           
   .٢/٣٦٤:معاين القرآن )١(
  .٢/٣١٥:إعراب القرآن: ينظر )٢(
  .٥/٢٨٤:البحر احمليط )٣(
  .١٢/٢٥:التحرير والتنوير: ينظر )٤(

٢٣٢ 



       
 




  


 
 

   
        


 

       
 





 

 
                           

  .١/٣٨٠:مشكل إعراب القرآن: نظري )١(
  .٢/٤٢١:الكشاف: ينظر )٢(
  .٢/٣٤:البيان يف غريب إعراب القرآن: ينظر )٣(
  .٢/٧٢٣:التبيان يف إعراب القرآن: ينظر )٤(
  .١/٣٠٤:شرح شذور الذهب: ينظر )٥(
  .١/٨٤:موصل الطالب إىل قواعد اإلعراب: ينظر )٦(
 ٢٣٣  .١٥٢بن عطية حملمد احلسني صالدرس النحوي يف تفسري ا: ينظر )٧(




           

         
 

       
          


         


           

 




 


     

  
 

  
 


   

                           
  .١/٤٩٢:البسيط يف شرح اجلمل )١(
  .١/٤٠٤:من أمثلة الكتاب )٢(

٢٣٤ 



 

         



 

 


         


 

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

                           
   .١/٤٤٣:ينظر حاشية اخلضري على شرح ابن عقيل على األلفية )١(

٢٣٥ 
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 وهي من الشواذ املروية عن أحد -  رضي اهللا عنه - هي يف األصل قراءة عبد اهللا بن مسعود )١(

خمتصر الشواذ : مرو بن العالء، وقد صرَّح بشذوذها العكربي فيما بعد، وينظرأعالم السبعة وهو أبو ع
    .٨٥، والتبيان يف إعراب القرآن ص ١٥ص 

   .١/٢٧١: احملرر الوجيز)٢(

٢٣٧ 
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   .٤٧٢، ١/٤٧١:الدر املصون )١(
   .٤٥٦، ١/٤٥٥:البحر احمليط  )٢(

٢٣٨ 
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  .٣٣٢، ٢/٣٣١:الكتاب )١(
   .١/٣٢٣:الكشاف )٢(

٢٤٠ 



    




 





 

  
 

 

 




 

    
 



                           
  .٧١٠، ٢/٧٠٩:ينظر )١(
  .٢/٧٨:شرح كافية ابن احلاجب: ينظر )٢(
  .٢٦٨مغين اللبيب ص : ينظر )٣(
   .١/٥٦١:ساعد على تسهيل الفوائدامل: ينظر )٤(
   .٢/١٤٨:ينظر شرحه حباشية الصبان )٥(
  .٢/٥٥٣:شرح  التصريح )٦(

٢٤١ 
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    .٤٠٣مغين اللبيب ص:  ينظر)١(
  .٣٤٧حجة القراءات أليب زرعة ص )٢(
   .ال يشري احملرم إىل الصيد لكي يصطاده : ، باب١٣، ١٢/ ٣: صحيح البخاري:  ينظر)٣(

ويف رواية :(١٣/٩٧:، وقال ابن حجر يف فتح الباري)إال ا اهرين(١٣٦٢  يف صحيح مسلم ص)٤(
   ) .إال ا اهرون، بالرفع: النسفي

٢٤٢ 



 


 

   
 


     

 


 
 







 

         
     

 

                           
   .٤٣، ٤٢، ٤١شواهد التوضيح والتصحيح ص: ينظر )١(
   .١/٨٥:التبيان يف إعراب القرآن )٢(
   .١/٥٨٠:املساعد على تسهيل الفوائد: ينظر )٣(

٢٤٣ 



          

           

 


          




            
 


        

          
            

 


 


           

 


          

                           
  .٥/٢١٣:، ومهع اهلوامع١/٢٥٠:رشرح اجلمل البن عصفو : ينظر )١(
   .٤٠٣مغين اللبيب ص: ينظر )٢(

٢٤٤ 




 


          

 


 


    

 

    
   

 

  

  

  

  

  

  

  

  
                           

   .٢٦٨مغين اللبيب ص  )١(
  .٢/٥٥٣:التصريح مبضمون التوضيح )٢(

٢٤٥ 
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  .٢/٤٦٦:احملرر الوجيز )١(
   .٣/٥٦٢:الدر املصون )٢(
   .٣/١٧١:البحر احمليط )٣(
 ٢٤٦  .٢/٩:معاين القرآن وإعرابه )٤(
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  .١/٤٣٤:إعراب القرآن: ينظر )١(
  .١/١٨٩:مشكل إعراب القرآن: ينظر )٢(
  .١/٢٤١:البيان يف غريب إعراب القرآن: ينظر )٣(
  .١/٦٨٨:الفريد يف إعراب القرآن ا يد: ينظر )٤(
  .٢/٤٢٧:، واملساعد٤/١٩٦١:، واالرتشاف٣/٦٨: شرح املفصل: ينظر )٥(

٢٤٧ 
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  .١/١٥٠:الكتاب )١(
  .٣/٣٢٩:شرح التسهيل: ينظر )٢(
  .١٨٣ ص مغين اللبيب )٣(
  .٤/٩٦٧:بدائع الفوائد البن قيم اجلوزية: ينظر )٤(
  .١/٣٩):عضب(البيت ذكره ابن منظور يف لسان العرب ونسبه لألخطل التغليب، وينظر مادة  )٥(
 . بتصرف ٩٦٨، ٤/٩٦٧:بدائع الفوائد: ينظر )٦(

٢٤٨ 



   
   


        

 


   


       

         
       

 


  

 

  

  

  

  
                           

  .٢/٢٢٦:شرح الرضي على الكافية:  ينظر)١(
  .١/٤٩٨:الكشاف: ينظر )٢(
  .٥/١٦:اجلامع ألحكام القرآن: نظري )٣(
  .٢/١٤٢:إرشاد العقل السليم: ينظر )٤(
    .٤/١٩٠:روح املعاين:  ينظر)٥(
  .١/٦٨٨:الفريد يف إعراب القرآن ا يد: ينظر )٦(

٢٤٩ 
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  .١/٤٦٢:معاين القرآن: ينظر )١(
  .٣/١٦:معاين القرآن وإعرابه: ينظر )٢(
  .٢٥٢، ٢/٢٥١:إعراب القرآن: ينظر )٣(
  .٢/٣٢٧:لكشافا: ينظر )٤(
  .١/٤١١:البيان يف غريب إعراب القرآن: ينظر )٥(
  .٨/٣٣٣:اجلامع ألحكام القرآن: ينظر )٦(
  .٣/١٩٤:أنوار التنزيل: ينظر )٧(
  .٤/١٣٩:إرشاد العقل السليم: ينظر )٨(
  .١١/١٠٥:روح املعاين: ينظر )٩(

٢٥٢ 



       
       

 


       
 

     
        

          
 

    



 

 


            

 

          
        

                           
  .٢/٦٧٣:التبيان يف إعراب القرآن: ينظر )١(
  .١١/١٠٥:، وروح املعاين٦/١٨٨:املصونالدر : ينظر )٢(
 ٢٥٣ . ٦١خمتصر يف شواذ القرآن البن خالويه ص )٣(
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 ٢٥٥  .٣٠٩، ٣٠٨، ٤/٣٠٧:الدر املصون )١(
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   .١/١٧٦:احملرر الوجيز )١(
  .١/٢٧١:الدر املصون )٢(

٢٥٩ 
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  .٢/٣٧٢:الكشاف: ينظر )٧(
  .٢/١٥٤:مدارك التنزيل: ينظر )٨(
  .١٢/٥١:روح املعاين: ينظر )٩(

، والفريد يف إعراب القرآن ا يد ١٧/١٧٩:، ومفاتيح الغيب٢/١٧٥:معاين القرآن للفراء: ينظر )١٠(
  .٤/٢٠٧:، وإرشاد العقل السليم٦/٣٢٣:، والدر املصون٥/٢٢١:، والبحر احمليط٢/٦٣٤ :

٣٠٦ 



 

  -:املبحث األول يف مجلة جواب القسم *

  :املبحث الثاني يف اجلملة الشرطية *

  :املبحث الثالث يف مجـلة الصلة *    

  :املبحث الرابع يف اجلملة االعرتاضية *    

  :املبحث اخلامس يف مجلة الطلب *    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  : مجلة جواب القسماملبحث األول يف                              
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  .٧/٢٦٧:احملرر الوجيز )١(

٣٠٨ 
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  .٤٠٢، ٩/٤٠١:الدر املصون )١(

٣٠٩ 




 




 

       
          

        
 





    

 


     




 






                           
  .٢/٤١٢:معاين القرآن )١(
  .٢١/٢٤١:جامع البيان )٢(

٣١٠ 




 


          


    

 

 



  

 


          




 


 

        
 

                           
  .٨٩  - ٨٦) دخوهلا على الفعل: الم االبتداء(ينظر الفصل األول، املسألة العاشرة  )١(
  .١/٩٢٧:الوجيز )٢(
  .٤/١١٠:الكشاف )٣(

٣١١ 



  
         

         
          

       
    

 




 


      


 

      





          
 

 

                           
 . بتصرف ٣٧٠، ٣٦٧مغين اللبيب ص : ينظر )١(
  .٤٦٩املصدر السابق ص : ينظر )٢(
 ٣١٢  .٤٦٩ مغين اللبيب ص )٣(



  :املبحث الثاني يف اجلملة الشرطية                      
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  .٣٠٣، ٧/٣٠٢:احملرر الوجيز )١(

٣١٣ 



          
 


 

*   

       
          
 







 









     [0 . - , 1 2Z 

                           
  .٩/٣٢٤:الدر املصون )١(

: ، ومشكل إعراب القرآن٣/٤٣٣:، وإعراب القرآن للنحاس٤/٣١١:معاين القرآن وإعرابه:  ينظر)٢(
    .٢/١٠٩٢:، والتييان يف إعراب القرآن للعكربي٢/٦١٧

  .٤/٥٧:الكشاف: ينظر )٣(
 . فما بعدها ٤٥٦ ص ٢، جـ ٦٤اإلنصاف، املسألة : ينظر )٤(

٣١٤ 
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: اإلنصاف: ، وينظر الشاهد يف٣٩من الطويل، وهذا البيت من معلقة امرئ القيس يف ديوانه ص  )١(
بطن األرض : قطعنا، واخلبت: ، وأجزنا١١/٤٣:، وخزانة األدب٤/٣٩٣: الكافية، وشرح٢/٤٥٦

 .الرمل املنعقد املتلبد : امللساء، والعقنقل

٣١٥ 
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إمنا األعمال :(-  صلى اهللا عليه وسلم-رة، باب قوله  أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب اإلما)١(

 )  .١٩٠٧(، ٩٢٠وأنه يدخل فيه الغزو وغريه من األعمال ص ) بالنيات

  .٣/٥٢٩:ينظر البحر احمليط )٢(
 ٣١٧  .١/٢٧٠:ينظر الكشاف )٣(



 

  
 

 

        
        


       
 

       
  

        


         
 

  

  

  

  

  

                           
   .٢٦٩، ٢٦٨شواهد التوضيح ملشكالت اجلامع الصحيح ص )١(
 ٧/٢٠١:العقل السليم، وإرشاد ٥/٢٢:أنوار التنزيل:  ينظر)٢(
 ٢٣/١٣١: ينظر روح املعاين)٣(

٣١٨ 



         املبحث الثالث يف مجلة الصلة:  
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 B   A   @ EC  G F   H    ? < ] : قوله تعاىليف
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  .١/٥٢٢:احملرر الوجيز )١(

٣١٩ 
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  .٣٩٧، ٣٩٤، ٢/٣٩٣:الدر املصون )١(

٣٢٠ 
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٣٢٢ 




 

   


           
 

     
    

 
 

  
 

          
        


     

 

                           
  .٢/١٠٩:، وروح املعاين٦/٢٨:مفاتيح الغيب: ينظر )١(
  .١/٣٠٨:إعراب القرآن: ينظر )٢(
  .١/١٢٨:مشكل إعراب القرآن: ينظر )٣(
  .١/١٥١:البيان يف غريب إعراب القرآن: ينظر )٤(
    .٣/٤٥:اجلامع ألحكام القرآن:  ينظر)٥(
  .١/١٠٤:مدارك التنزيل: ينظر )٦(
  .١/٢١٧:إرشاد العقل السليم: ينظر )٧(
  .١/١٢٠:السراج املنري: ينظر )٨(
  .٢/٣١٢:التحرير والتنوير: ينظر )٩(

٣٢٣ 



  






 


     




 

       
          


 

         
         

 




     

                           
  .٢/١٩٥:شرح الكافية )١(
  .٢/٢٣٣:املساعد على تسهيل الفوائد )٢(
 ٣٢٤  .٢/٢٩٦:حاشية الصبان على شرح األمشوين )٣(
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   .١/١٧٥:التبيان يف إعراب القرآن: ينظر )١(
  .١/٤٥٣: يف إعراب القرآن ا يدالفريد )٢(

٣٢٥ 
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، ٤٤كتاب الشعر ص : ، وهو بال نسبة يف١/٦٦: من املتقارب، والبيت من شواهد الكتاب)١(

  .٢٠٠، والتبصرة ص ٧٤، ٢/٧٠:األصول: ، وينظر الشاهد يف٢/٢١:وأمايل الشجري

   .١/١٥١:البيان يف غريب إعراب القرآن )٢(
  .١/٤٥٤:الفريد يف إعراب القرآن ا يد )٣(
  .٥٢٠، ٧/٥١٩:جامع البيان )٤(

٣٢٧ 




 


 
         

    
 

      
 




 

 

          


 



 

 

                           
  .٥٠٢، ١/٥٠١:أنوار التنزيل )١(
  .٢/٩٢: ينظر حاشيته على أنوار التنزيل)٢(
  .٢/٥٢:، ومهع اهلوامع٣/٢٦:شرح املفصل البن يعيش: ينظر )٣(
  .٢/٦٠:، والدرر اللوامع٣/٢٨:شرح املفصل البن يعيش: ينظر )٤(

٣٢٨ 



       املبحث الرابع يف اجلملة االعرتاضية:  
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   .٨/٢١٠:احملرر الوجيز )١(
  .٢٢٤، ١٠/٢٢٣:الدر املصون )٢(

٣٢٩ 



        
        
 

          


  
     

 


      

     
 

        


       
         


  

 




      

                           
   .١/٢٤٧:مهع اهلوامع: ينظر )١(
 . فما بعدها ٣٦٧مغين اللبيب ص : ينظر )٢(

٣٣٠ 
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  .٣٠٣، ٢٧/٣٠٢:التحرير والتنوير )١(
  .٤/٣٧٥:بدائع التفسري اجلامع لتفسري اإلمام ابن قيم اجلوزية، ليسرى السيِّد حممد )٢(
 ٣٣٢  .١/٣٣٥:اخلصائص )٣(




 


     

     
 

 

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

                           
  .٣٧١مغين اللبيب ص )١(

٣٣٣ 



          املبحث اخلامس يف مجلة الطلب:  
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  .٨/٢١١:احملرر الوجيز )١(
   .١٠/٢٢٥:الدر املصون )٢(

٣٣٤ 
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  .٨/٢١٤:البحر احمليط )١(
   .٥/١١٦:عرابهمعاين القرآن وإ )٢(
   .٢٣/١٥٢:جامع البيان: ينظر )٣(
  .٢/١٢٠٦:التبيان يف إعراب القرآن: ينظر )٤(
  .٤/٤٢٢:الفريد يف إعراب القرآن ا يد: ينظر )٥(

: ، وأنوار التنزيل٤/٤٢٢:، والفريد٢/١٢٠٦:، والتبيان٢/٤١٨:، والبيان٢/٧١٣:املشكل: ينظر )٦(
 ٨/١٤٨: وحاشية الشهاب اخلفاجي٨/٢٠٠:اد العقل السليم وإرش٨/٢١٣:، والبحر احمليط٥/٢٩٢

٣٣٥ 




       
       

 


 
 


      



 

    
     

 


 

 


 

 



                           
 ) .١١٩٣ (-٥٠، ٥٣٥صحيح مسلم، كتاب احلج، باب حترمي الصيد للمحرم ص )١(

٣٣٦ 



 

   
       

  
    

       
 

    


 


  
 





 


   






                           
   .٥٤٣مغين اللبيب ص  )١(

٣٣٧ 




 





      

       



 

 

 

  

  

  

  

  

  

   

  

  

                           
 

٣٣٨ 



  

  :وفيه ست مسائل،  العمل:املبحث األول *

)١(   

)٢(   

)٣(   

)٤(   

)٥(  

)٦(   

  : وفيه،اإلعراب: املبحث الثاني *     

   )أ(

   )ب(
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  .١/٤٢٦:احملرر الوجيز )١(
   .٢٥٤، ٢/٢٥٣:الدر املصون )٢(

٣٤١ 
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   :ومناقشته األوىل   اآلية  اخلالف يف:    أوالً*   


   


 



                           
  .٢/٥٢٧:احملرر الوجيز )١(
     .٣/٦٦٣: الدر املصون)٢(

٣٤٢ 






 
     


      

[ > ?    @   A   BCZ   


       

 
 





 





 



                           
  .١/١٣: جماز القرآن: ينظر )١(
   .١/٢٤٨:معاين القرآن وإعرابه: ينظر )٢(
  .١/١٤٧:الوجيز: ينظر )٣(
 ٣٤٣  .١/١٩١:معامل التنزيل: ينظر )٤(
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   .١٦، ٢/١٥:البحر احمليط )١(

٣٤٥ 




   

 

 


 

       
 

 


   

      
      

          
 

  
    

          
         

                           
  .١/١٩٥:اإليضاح العضدي )١(
  .٣/٣٣١:ينظر رأيه يف مهع اهلوامع )٢(
  .٤١٨مغين اللبيب ص : ينظر )٣(
   .٢٦٧، ٢٦٦الكليات ص  )٤(
   .١/٥٣٦:التصريح مبضمون التوضيح )٥(
 ٣٤٦  .١/٣٤:ينظر حاشيته على شرح األمشوين )٦(




     

 




    


 

    
     


 


 

              
 

 

 


 

                           
  .٢/٣١٠:اخلصائص )١(
   .٣/٣٣٩:الربهان يف علوم القرآن:  ينظر)٢(
  .٥٨٤، ٢/٥٨٣:النحو الوايف )٣(
 ٣٤٧  .١/٣٣:جملة جممع اللغة العربية: ينظر )٤(




      




 

         


      
      

 


          

         


          
 

      
 




     


                           
 .، وقد خلصت رأيه هنا بتصرف ٧٠٦الفعل يف القرآن الكرمي، تعديته ولزومه ص : ينظر كتابه )١(
  .٢/٢٥٢:بدائع الفوائد )٢(

٣٤٨ 
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   .١٤٣ ص٣باب العني والفاء جــ:  ذيب اللغة )١(
  .٧٢ص١٥جــ ) عفو( مادة :لسان العرب )٢(

) عفا الشيء(مفعول به، وهو ضعيف إذ مل يثبت ) شيء(مبعىن ترك و) عفا:(وقيل: قال البيضاوي )٣(
  .١/١٠٨:مبعىن تركه بل أعفاه، وينظر أنوار التنزيل

  .٢/٢٧٢:حاشية الشهاب على تفسري البيضاوي )٤(
٣٤٩ 




          

  
     






 [x y z  { |Z 
         

    
 

   :ومناقشته الثانية  اآلية  اخلالف يف :  ثانياً *

    
 




 
     


        


                           
  .٣/٣٦٣:الدر املصون )١(
    .١/١٤٤:احملرر الوجيز: ينظر )٢(
 ٣٥٠  .١/١٩٢:الدر املصون )٣(
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  .٣/٢٣٨:البحر احمليط )١(
    . ١٤٧، ٣/١٤٦: املصدر السابق)٢(

٣٥١ 
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٣٥٦ 



  
 


  


 


     

 

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                           
  .٢/٧٢٥:املقتصد يف شرح اإليضاح:  ينظر)١(

٣٥٧ 
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  .٧/٢٢٦:احملرر الوجيز )١(
   .٢٣٨، ٩/٢٣٧:الدر املصون )٢(

٣٥٨ 



 

 
         

         
 




 




       
 


      


 

 


   


                           
 
 
 

٣٥٩ 



 




 

 

 

     
            

 

 

 

 


 





       

                           
  .٣/٦٢٦:الكشاف )١(
  .٤/٤٢٢:أنوار التنزيل: ينظر )٢(
  .٧/١٥٥:إرشاد العقل السليم: ينظر )٣(
 .٧/٢٢٤:حاشيته على تفسري البيضاوي: ينظر )٤(
 .٢٢/٢٠٣:روح املعاين: ينظر )٥(
 .٧/٢٠٣:البحر احمليط: ينظر )٦(
 .٢٣٩، ٩/٢٣٨:الدر املصون )٧(

٣٦٠ 
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  .٣/٣٩٨:احملرر الوجيز )١(
    .٤/٦٩٩:الدر املصون )٢(
  .٤/١٧٠:البحر احمليط )٣(

٣٦٢ 
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  .٣/٣٢٩:احملرر الوجيز )١(
  .٤/٥٦٧:الدر املصون )٢(
  .٤/٢١٣:ينظر مذهبهم يف البحر احمليط )٣(

٣٦٤ 



 


 

 


   


 




    



          

  
 


          

            
 

        

                           
/ ٢: ، وشرح الكافية الشافية٤/١٤٢:، وشرح املفصل البن يعيش٦٠٥، ٤/٦٠٤:املقتصد: ينظر )١(

  . .٣/٣٧١:جب، وشرح كافية ابن احلا١١٤٢، ١١٤١

  .٤/٩٥:البحر احمليط )٢(
٣٦٥ 
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    ٤/٤٦٢: والتحرير والتنوير١/١٦٤: وتفسري اجلاللني٢/١٣١: والفريد١/٤٨٦:التبيان: ينظر مثالً  )١(
   .٤/٢١٧:ينظر رأيه يف البحر احمليط )٢(
   .٣/٢٧١:، وينظر٢/٢٨٦:معاين القرآن وإعرابه: ينظر )٣(
   .١/٢٢٩:احملتسب: ينظر )٤(
   .٦٠٥، ١/٦٠٤:املقتصد يف شرح اإليضاح: رينظ )٥(
   .١/٥٣٤:التبيان يف إعراب القرآن: ينظر )٦(
   .١/٢٢٩:احملتسب: ينظر )٧(
   .٥٦، ٢/٥٥:شرح األمشوين )٨(
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   .١٤٢، ٤/١٤١:شرح املفصل )١(
   .٢/٢١٠:شرح الكافية: ينظر )٢(

للشيخ حميي الدين ، واالنتصاف من اإلنصاف ٢/١٥٧:األمايل النحوية البن احلاجب:  ينظر)٣(
  .١/١٣٣:حباشية اإلنصاف

٣٦٨ 
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  .٥/١٦٦:احملرر الوجيز )١(
  .٥٦٨، ٦/٥٦٧:الدر املصون )٢(
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    ٧/٥١١: وخزانة األدب٢/١٧٩:املقتضب:  وينظر الشاهد يف١٠٦من الوافر، وهو يف ديوانه ص )١(
   .٢/٣٧٦:هي قراءة مروية عن ابن عباس واألعرج وأيب حيوة، وينظر البحر احمليط )٢(
  .٥/٣٤٨:البحر احمليط )٣(
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  .٧٣، ١٣/٧٢:روح املعاين )١(
  .٢/١٣٤:احملرر الوجيز )٢(
  .٣٨٣إحتاف فضالء البشر ص: ينظر )٣(
  .٢/٣٢٥:البحر احمليط: ينظر )٤(

٣٧١ 



     
 

         



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                           
  .٢٣٧، ١/٢٣٦:احملتسب )١(

٣٧٢ 
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  .٧/٢١٦:احملرر الوجيز )١(
   .٩/٢٣١:الدر املصون )٢(
، ومعامل التنزيل ٢/٥٩٤:، واملشكل٢٠/٤٦٢:، وجامع البيان٢/٣٦٩:معاين القرآن للفراء: ينظر )٣(
، ٤/٤١٨:، وأنوار التنزيل٤/٩٠:، والفريد٢/١٠٧٥:، والتبيان للعكربي٣/٦١٩: والكشاف٦/٤١٩:

   .٢٢/١٩١:، وروح املعاين٤/٤٩٤:وفتح القدير
٣٧٣ 




      


 





 

  


          
  

    


  
 


          

           
       


          


                           
  .٧/٢٩٧:البحر احمليط: ينظر )١(
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  .٨٩اجلىن الداين يف حروف املعاين ص  )١(
 ٣٧٥  .٦٤، ٦٣غين اللبيب صم )٢(



 
 

       


        


    
 

       


 
 




        
 

  
   

 

  
 

 

                           
  .٧/٢٢٤:حاشية الشهاب اخلفاجي )١(
  .٢٢/١٩١:روح املعاين )٢(
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  .٢٢/١٥٨:التحرير والتنوير )١(
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  . ٨/٤٢٢:احملرر الوجيز )١(
  .١٠/٤٧٥:الدر املصون )٢(
  .٢/٣٩٤:النشر يف القراءات العشر: هي قراءة نافع والكسائي وأيب بكر وغريهم، وينظر )٣(

٣٧٩ 



          



       


 

     
 

 

    
 

 

   


 

   
                           

  .٨/٣٣٦:يطالبحر احمل )١(

/ ٣:، وحاشية الصبان١/٨٠:، وشرح الرضي على الكافية٣/١٥٠٩:شرح الكافية الشافية:ينظر )٢(
  .٣٥٢، ٢/٣٥١:، وشرح التصريح١٢٢٦، ٤/١٢٢٥:، وتوضيح املقاصد٤٠١

: ، والعصائب١/٢٠:شرح أبيات املغين: ، وينظر الشاهد يف١٤ من الطويل، وهو يف ديوانه ص )٣(
لسان :  مجاعة الطري، يريد أن النسور والعقبان تتبع املعارك لتقع على القتلى، وينظروهي) عصيبة(مجع 

  .٦٠٥ ص ١جـ ) عصب(العرب، مادة 

التصريح مبضمون : ، وينظر الشاهد يف٢٧من الطويل والبيت من معلقة امرئ القيس يف ديوانه ص )٤(
  .١/١٣:، وشرح أبيات املغين١/٣٠:التوضيح

 ٣٨٠   .١/٦٧:شرح املفصل )٥(



     
   

       


  
 

    
        


 




      
 

   
 

    
 


                           

  .٣٤الضرائر وما يسوغ للشاعر دون الناثر لآللوسي ص: ينظر )١(
  .٣/١٨٩:معاين القرآن: ينظر )٢(
  .٤٢، ٥/٤١:إعراب القرآن: ينظر )٣(
  .٢/٤١٢:مشكل إعراب القرآن: ينظر )٤(
  .٤/٦٢٢:الكشاف )٥(
  .٤/٥٣٧:الفريد يف إعراب القرآن ا يد )٦(
 ٣٨١  .٥/٣٩٥:ينظر تفسريه )٧(






 

        
      

        
      

 

 


           

    


           

 

  



        

                           
  .٨/٢٥٢:شية الشهابحا )١(
 . ١/٧٩:، وشرح الرضي على الكافية٢٥، ٢٤ضرائر الشعر ص:  ينظر)٢(
  .٥٥أمايل الزجاجي ص : ينظر )٣(
ب:  ينظر)٤( َ   .٢/٨٩١:ارتشاف الضَّر
  .٢٥ ضرائر الشعر ص )٥(

٣٨٢ 



          
 

   


   


         
     

 

       
  

   
 

     



            

    


 

            

                           
  .١/٧٩: شرح الرضي على الكافية)١(
  .٢٩/٧٨:، وروح املعاين٨/٣٣٦: تنظر القراءة يف البحر احمليط)٢(
 ٣٨٣  .٤٨٨، ٨/٤٨٧:احملرر الوجيز )٣(
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  .٥/٤٠٦:احملرر الوجيز )١(
  .٤/٣٥٨:البحر احمليط )٢(
 ٣٨٥  .٢/١٣٤:، ومهع اهلوامع٩٢، ٩١، ومغين اللبيب ص٣٧٥، ٣٧٤اجلىن الداين ص: ينظر )٣(
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  .١/١٢١:احملرر الوجيز )١(
   .٤/٣٣:املصدر نفسه : ينظر)٢(
  .٥/٤٣٨:الدر املصون )٣(

٣٨٦ 






 

 

      
 

    
 





 



 

  
 



                           
  .١/٥٩١:التبيان )١(
  .٤/٣٧٥:البحر احمليط )٢(
  .١/٣٩٧:معاين القرآن )٣(
  .٢/١٤٧:إعراب القرآن )٤(
  .١/٣٠٠:مشكل إعراب القرآن: ينظر )٥(
  .١/٣٧٢:البيان: ينظر )٦(
  .٩/٧٧:التحرير والتنوير: ينظر )٧(

٣٨٧ 
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  .١/٣٧٢:الكشاف )١(
  .١/٣٩٧:معاين القرآن: ينظر )٢(
  .٢/١٤٧:إعراب القرآن: ينظر )٣(
  .١/٣٠٠:مشكل إعراب القرآن: ينظر )٤(
  .١/٣٧٢:البيان: ينظر )٥(
  .١/٥٩١:التبيان: ينظر )٦(
 ٣٨٩  .٤/٣٧٥:البحر احمليط )٧(
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  .٤/٤٧٦:احملرر الوجيز )١(
  .٦/١٩٠:الدر املصون )٢(
 .١٥٤، ٥/١٥٣:البحر احمليط )٣(

٣٩٠ 




 


        

        
 

 *  [ 9   : ;   < Z   


      

 
        

    
 


        

  


                           
  .٥/٢٣:ينظر حاشيته على تفسري البيضاوي )١(

، ٢/٣٢٧:، والكشاف٣/٣٥: ، واخلصائص٣/١٦: معاين القرآن وإعرابه: ينظر على سبيل املثال )٢(
  .١١/١٠٧:، وروح املعاين١٧/٦٧:، ومفاتيح الغيب١/٤١١:والبيان

   .٨/٧١٤:احملرر الوجيز )٣(
  .١١/١٥٨:الدر املصون )٤(

عبد الوهاب فايد كالم ابن عطية يف تفسري اآليات اليت هلا صلة بأصول االعتزال تتبع الدكتور  )٥(
فوجد أنَّ ابن عطية كان يتمشى يف تفسريه مع مذهب أهل السنة وال حييد عنه، وأنه كان كثرياً ما يقوم 

   .٢٥٢ - ٢٤٢: منهج ابن عطية يف تفسري القرآن الكرمي: بالرد على آراء املعتزلة، وانظر كتابه
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   .٨/٥٣٣:البحر احمليط )١(
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   .٣٠/٢٨١:روح املعاين )١(
   .٢/٥١١:مشكل إعراب القرآن )٢(
   .٢/٧٦٠: إعراب القراءات الشواذ)٣(

٣٩٣ 




   


   




 





     


            

 

  
 

 

     
 


   

 

                           
   .٢/٥٤٨:البيان )١(
   .٤/٧٥١:الفريد )٢(
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 ٣٨٩   ١٨   ٣٤١    ١٧٨  ٣٥٠   ٢٢        ٨٦     ٨٢  

 ٣٥٣    ١٠٣  ٢٤٦    ٣     ١٨٩    ٢١  ٣٢١    ١٨٣  ١٧٥     ٢٨   
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