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 مقدمة
  كثريا    له وصحبه وسلم تسليما  وعلى آ  ،واملرسلني   األنبياءوالصالة والسالم على سيد    ،احلمد هلل رب العاملني 

 . يوم الدين إىل
لف  :بعد  أما    املعجز يف  أ  ،ظه ومعناهفذلك هو كتاب هللا  قد  تنقضي عجائبه  فيه  ال  البلغاء وهام  عجز 

كتب فيه القدماء واحملدثون وما زال    ،فهو لكل زمان ومكان  والتأويلوكثر فيه الكالم والبحث    ،الفصحاء
مل يقل وال    يف كتاب هللا ما  أقول  أن  أريدبدوري ال    وأان  .البحث فيه مستمرا فالقران كالم هللا وحسبه كذلك

 أمسيتشيئا يسريا يف هذا الكتاب العظيم وقد    أبني  أنمن هذا البحث    أردت  ،شيئا قد خالف الدليل   أقول
بينت فيه    :األول  ، ودراسيت هذه تعتمد على جانبني  ،القرآنبني الوضع اللغوي واالستعمال  (  ذلك : )حبثي  

اللغة ومعناها وما خترج    أهل ها واستعماهلا عند  عوما هو وض  (،ذلك)  اإلشارةاللغوي والنحوي السم    األصل
 .استعماهلا يف القران الكرميفيه بينت   :اآلخرواجلانب  ،إليه
ما يتعلق ابملثىن    :ما يتعلق مبخاطبة املفرد والثان  :األول  ،متهيد ومبحثني  إىلوقد قسمت هذا البحث       

اللغوية والثانية الداللة واصل وضعه وما    :األوىل  ،من انحيتني(  ذلك)  فقد درست فيه  :األول  أما  ،واجلمع
داللة  إليهخرجت   اسم    ،من  وبني  االسم  هذا  بني  الداللية  يطلق  (،هذا )  اإلشارة والعالقة  (  ذلك )  وكيف 
وبينت    ،وهو من خالل ما ورد يف القران الكرمي(  ذلك)  ويراد به(  هذا)  ابلعكس يطلق  أو(  هذا)  ويراد به

 . .وكيف استعمل يف القران الكرمي يف هذا املعىن( انه للبعد)  ذا االسموضع ه أصل
وكيف يطلق املفرد    ،والتثنية واجلمع  اإلفرادبني  (  ذلك)   ما يتعلق ابلبحث الثان فقد تناولت فيه  أما          

خلصت ويف هناية املطاف    ،وضع كل لفظة  أصلوبينت كالم النحويني يف بيان    ،العكس  أوويراد به اجلمع  
           .هذا ونسال هللا التوفيق والسداد  .ما انتهيت إليه من نتائج
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 :متهيد
( ذه  )         بسكون اهلاء و  (  وذه  ،املؤنث بـ) ذي   إىلكما يشار  (  املفرد بـ) ذا  إىليشار    :نقول  البدءيف  

  (، ذاك: )فتقول  ،دهالكاف وحاب  أيتالبعيد    إىل  اإلشارة  أريد  فإذا  ،القريب  إىليشار به  (  بكسر اهلاء و) هذا
  اإلشارة حيث أكثر النحاة على ان مراتب اسم    ،فيكون للمتوسط والبعيد(  ذلك: )حنو  ،أو الكاف والالم

 .للبعيد( ذلك) للمتوسط و( ذاك) للقريب و ( هذا: )هي ثالثة
املفصل     شرح  يف  الكا(  ذا)  وللوسطى  ،التنبيه كثريا(  ها)  وتلحقها(  ذا)  للقرىب  :جاء  فتكون مع      ف 

ال موضع هلا من    ،وهذه الكاف حرف خطاب  (  1)  ذلك ()  وللبعدى الكاف مع الالم فتكون   (،ذاك)
 . ( 2) وهذا ال خالف فيه ،اإلعراب

وحتقيقا ملا   ،زايدة يف املعىن  إىلأن الزايدة يف املبىن تؤدي    :العربية  أهلوحسب القاعدة اليت نعرفها عن       
الكلمة    أحرفزايدة    إن  :منها   ألمور))    :ثالث وذلك  اإلشارةور ابن مراتب  اجلمه  إليهسبق وهو ما ذهب  
الرتاخي بزايدة  للمتوسط  ،توحي  للقريب وذاك  ((  ،فذا  للبعد  القريب  (  ها)    و  (،3)  وذلك  تلحق  التنبيه 

 .( 4) الن التنبيه والبعد يتنافيان (( ؛للبعد(  ذلك) أنذا )) يدل على وه  ،واملتوسط
  ،بتخفيف النون وتشديدها(  و) ذانَّك(  ذان ك)  و(  )ذاك   (:ذا)  طاب أبواخرها فيقال يفويلحق كاف اخل    

  َفَذان كَ   الرَّْهب    م نَ   َجَناَحكَ   إ لَْيكَ   َواْضُممْ   ُسوء    َغرْي    م نْ   بـَْيَضاء  خَتْرُجْ   َجْيب كَ   يف    َيَدكَ   اْسُلكْ     :قال تعاىل
ُمْ   َلئ ه  َومَ   ف ْرَعْونَ   إ ىَل   رَّب  كَ   م ن   بـُْرَهااَنن   ق نيَ   قـَْوم ا  َكانُوا  إ هنَّ وذيك    وأيضا    (5،)  فَاس  وتيك  واتك  ذينك  يف 
  :وائلهاليت للتنبيه على أا(  ها )  وتدخل   ،(  6)  كلها تلحقها كاف اخلطابو   ،كئ لو أو الك  أو وتينك و   واتنك 

 . ( 7) وهذان وهاات وهايت وهذي وهاتيك وهؤالء هذا وهذه وهاذاك
  تؤكد االسم الذي هو   إهناأي    ،للتوكيد(  ذلك)  تزاد مع   إهناحيث  (  الالم)  زايدة  يف  آخروهناك معىن       
ويقبح هذلك    ،ها ذاك احلق  :يف ذاك احلق  :تقول  نأفيجوز    (،ها)  معها  أسقطتزيدت    إذا   ألهنا  (؛ذا)

( ها)    وهو ما ذكرانه عند مجيع النحويني انه ال جيوز ذكر    ،(  8)  اإلشارة الن الالم قد أكدت معىن    ؛احلق
  :ألفيتهان عند ابن مالك جنده يقول يف  أقر  وإذاالتنبيه مع الالم 

 (  9) هْ ممتنعَ _ (  )هاتَ مْ دَّ قَ  _إنوالالم أو َمَعْه        ،ُدوَن الم   :ابلكاف  حرفا  
للنحاس  إعرابجاء يف       يثبتان على    امألهن ومل ذلك وال هذا    ،ولغة متيم ذاك  ،ذلك  :يقال   :القران  ال 

  لئال يـُتَـَوهَّم ان (  ذلك)  جيء ابلالم يف  :وقال الكسائي والفراء  ،الالم يف ذلك توكيد  :قال البصريون  .املسمى
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ولذلك كسرت  ،الكاف  إىلمضاف  (  ذا) اهلمزة  من  بدال  ابلالم  جيء  بن  األخفش  وقال    ،وقيل  علي 
َرت فرقا بينها  كُ   :(  10)  إسحاق     أبوقال    .جيء ابلالم لتدل على شدة الرتاخي  (:هـ  315)    سليمان س 

 . ( 11)  الذال وعند الفراء( ذا) واالسم عند البصريني .وبني الم اجلر   وال موضع للكاف
الكرمي(  ) ذلك و      القران  األكثر ورودا  يف  اإلشارة  أمساء  اسم    ،من  الذي هو  (  ذلك)  اإلشارةفقد ورد 

يف مئتني ومخسة ومثانني  (  ذلك)  شارةاإلاسم    :كاآليتوهو مفصال    ،عشر موضعا  وأربعةللمفرد يف اربعمئة  
موضعا(  وذلك)   وورد،موضعا عشر  ثالثة  يف  العطف  بواو  فذلك  ، املسبوق  ثالثة  (  و)  يف  ابلفاء  املسبوق 
بذلك  ،مواضع مواضع  املسبوق(  و)  ثالثة  يف  ذلك)  و   ،ابلباء  موضعني  املسبوق (  أ  يف       و   ، ابالستفهام 

  .ن موضعااملسبوقة ابلكاف يف مئة ومخسة وعشري( كذلك)
وورد خماطبا به   ،يف موضع واحد(  ذلكما)  وقد ورد خماطبا به املثىن   ، وهذا ما خيص املفرد املذكر واملؤنث     

( ذلكن)  وورد يف موضع واحد ملخاطبة جمموع اإلانث      ،ابمليم يف ستة وأربعني موضعا(  ذلكم )  اجملموع
 .ابلنون املشددة 

القرآن  ومن خواص هذا االسم يف االستعم         الالم   عن  مبجرد  إال  إشارة  فيه  ليس  الكرمي   القرآن  أن ال 
)أي،معا  والكاف ذلك:أي  ،معا  هلما  مصاحب  أو  (،هذا:  الكرمي        : أي  (،12)(  )  القران  يف  يرد    مل 

   (.ذاك)  وال (،هذاك)
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 األولاملبحث 
 للقريب ( هذا)  أتيت مبعن للبعيد  (  ) ذلك

      
وهذا   ،للتنبيه  ؛ملا هو للقريب(  ها)  زيدت  وإمنا  ،للقريب(  يكون للبعيد و) هذا(  ذلك)  فإن.  . ا بيناكم      

تنبيه  ألهنا  (؛ذلك)  مع  منتف   البعد  مع  يكون  فال  للقريب  إن  :أي  ،للبعيد  هو    ،التنبيه      ، األصلهذا 
  بدال من (  ذلك)  أتيتفقد    ،اللغة جند غري ذلك  أهلعند    ولكن عندما نقرأ  ،للقريب(  هذا)  للبعيد و(  ذلك)
نقف على هذه   أن  فأحببت  ،نآاالستعمال القر كثري وخاصة يف    ووه   (،هذا)  وردت فرياد هبا   وإذا  (،هذا)

 .األسلوبنعرف املعان املرتتبة على هذا  أنوحناول  ،لة ملا فيها من براعة يف الصياغة والبالغةاملسأ
 رفعةل  اإم    ،وذو القرب عن ذي البعد  القرب  عن ذي عد  البقد ينوب ذو  ))    :جاء يف اهلمع للسيوطي    

تعاىل  حنو  ،واملشري  إليهمشار  الُ  الكتاب      :قوله  وجل    (13 ،)ذلك  عز    َعَلْيه    َرب     اّللَُّ   َذل ُكمُ  :وقوله 
قائل  ،  (14  )أُن يبُ   َوإ لَْيه    تـَوَكَّْلتُ  ق  ،  (15  )فيه  ملتنىن  الذى  فذلك  قالت    :وقوله عز من  وله  أو يف 

ََتُكمْ   َيْذُكرُ   الَّذ ي  َأَهَذا     :ضعتهما حنو  أو  ،  (16  )أَقْـَومُ   ه يَ   ل لَّيت    يـَْهد ي  اْلُقْرآنَ   َهَذا  إ نَّ     :تعاىل   َآهل 
(17 )   َاْلَيت يمَ   َيدُع   الَّذ ي َفَذل ك  (18 )(  19) ((  حنو ذلك أو . 

السيوطي      و   :يقول  اجلرجان  مذهب  هو  يتعاقبون  وطائفة  وقويل  مالك  هبا (  ذلك)  أنابن  يشار  قد 
ُلوهُ   َذل كَ   قال تعاىل    (،ذلك)  قد يشار هبا للبعيد مبعىن(  هذا)  و  (،هذا)  للقريب مبعىن   اآلاَيت    م نَ   َعلْيكَ   نـَتـْ

 (. 22 )وهنا قد تعاقب املعىن ،  (21 )احلَْق    اْلَقَصصُ  هَلُوَ  َهَذا  إ نَّ  مث قال   (20 ) احلَْك يم   َوالذ  ْكر  
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        إىل  لالشارة  موضوعا  كان وإن  حاضر،  إىل  االشارة  يف   تستعمل  قد(  ذلك)  ))    :القرطيب  يقول       
   .( 23) (( غائب

الشنقيطيو                    إىل   اإلشارة  على   البعيد  إىل  اإلشارة  إطالق  العربية  اللغة  أساليب   ومن))  :يقول 
   .( 24) (( القريب

النحو     معان  يف  جيوز    :وجاء  اسم    أن))  البعد   اإلشارةينوب  على  الدال  عن  القريب  على  الدال 
  .( 25)  ((( هذا) عن( ذلك) و(  ذلك) عن( هذا) فتنوب ،وابلعكس

 
للفراء     القران  معان  يف  نيابة   :جاء  فيه  جيوز  ال  موقفا  وذكروا      عن (  ذلك)  وال(  ذلك)   عن(  هذا)  )) 

تنك  (،هذا) رأيت رجلني  لو   انك  تعرفوذلك  للذي  لقلت  احدمها  معك  :ر  الذي  هذا     وال جيوز   ؟من 
   .( 26) ألنك تراه بعينه (( ؛من ذلك ،ههنا
يقول    ،جند أقواال  يف ذلك    اْلك َتابُ   َذل كَ   ،أمل     : يف قوله تعاىل يف سورة البقرةني النحوي  أقوالان  قرأ  وإذا    

فعلى  (  ذلك)  احد الوجهني من   فأما  ،ن جهةم(  هذا)   وتصلح فيه  ،من جهتني(  ذلك)  يصلح فيه  :الفراء
على  (  ذلك)   يكون  أن  واآلخر  ،إليكذلك الكتاب الذي وعدتك أن أوحيه    ،هذه احلروف اي أمحد  :معىن

))         :وجاء يف معان القران للزجاج  .هذا الكتاب ال ريب فيه  :أي  (،27)   (((  هذا)  معىن يصلح فيه
 (. 28) تاب ((معناه هذا الك أن عبيدة  وأبوزعم االخفش  

القران ذلك الكتاب الذي وعدوا به على لسان موسى    :معناه  أنهو    :(  29)  للنحويني   آخروهناك كالم    
  َعَلى  َيْستَـْفت ُحونَ   قـَْبلُ   م نْ   وََكانُوا    :وقد استدلوا بقوله تعاىل  ،غريه  إىلأي أشار    (،عليهما السالم)  وعيسى

عز وجل  ،   (30  )ب ه    َكَفُروا   َعَرُفوا  امَ   َجاَءُهمْ   فـََلمَّا  َكَفُروا  الَّذ ينَ  قوله  َناُهمُ   الَّذ ينَ     :وكذلك    اْلك َتابَ   آتـَيـْ
الكتب السابقة ومل    إىل(  بـ) ذلك     أشارهؤالء انه    رأياملعىن املرتتب على    أن  نالحظ  ،  (31  )يـَْعر ُفونَهُ 

  وهو قريب و  ،نالقرآ  إىل  إشارة(  افـ) هذ     ،هذا ذلك الكتاب  :كما يراه هؤالء  التأويلفيكون    ،تكن حاضرة
للبعيد   إىل  إشارة(  ذلك) السابقة وهو  الكتب  التفسري على أصل وضع اسم    ،غريه من   اإلشارةوهنا جاء 

 .للقريب( هذا) به البعيد و أريد( ذلك ) أنوهو 
شيء الذي قد  لل   ،اْلك َتابُ   َذل كَ   ،أمل    :قوله تعاىليف  (  ذلك)  يكون  أن وهو انه جيوز    آخر  رأيوهناك      

  فان شئت قلت فيه (  ذلك)  و(  هذا)  األمرانجيوز فيه    :األمرويف هذا    ،ذكره  حدٌث قد ت    :أي  ،جرى ذكره
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وهو كقوله عز وجل يف    ،فذلك ستة وان شئت قلت هذا ستة  ، ثالثة وثالثة  أنفقت  :كما يقال  (،ذلك)
فرعون َرة    َنَكالَ   اّللَُّ   فََأَخَذهُ   ىاألْعلَ   َرب ُكمُ   َأانَ   فـََقالَ   ،فـََناَدى  َفَحَشرَ     :قصة  بعد          َواألوىَل   اآلخ  قال  مث 

(  ذلك)  فقد جاء  ،ذكرتاليت    األحداثهذه    :ومعىن ذلك  ،   (32  )خَيَْشى  ل َمنْ   َلع ْْبَة    َذل كَ   يف    إ نَّ     :ذلك
تعاىل  ،حدث قد مضى  إىل  اإلشارةلبيان   قوله  َنا  َوَلَقدْ     :وعلى عكس ذلك جند    بـَْعد    م نْ   زَّبُور  ال  يف    َكتَـبـْ
ُونَ   ع َباد يَ   يَر ثـَُها  األْرضَ   َأنَّ   الذ  ْكر   قال    الصَّاحل  وهذا    ،  (33  )  َعاب د ينَ   ل َقْوم    لََبالغ ا  َهَذا  يف    إ نَّ     :مث 

وذلك يف قوله   ،وهو للمؤنث  أيضا(  تلك)  اإلشارةفحسب بل نرى اسم  (  ذلك)  ن ليس يفالقرآ   أسلوب
    (34 )  يـُْؤم ُنونَ   الَ   النَّاس    َأْكثـَرَ   َوَلك نَّ   احلَْق    رَّب  كَ   م ن  إ لَْيكَ   أُنز لَ   َوالَّذ ي  اْلك َتاب    آاَيتُ   ت ْلكَ   املر))  :تعاىل
القران متكلم به حبروف العرب اليت تعقلها    :أي  ،تلك عالمات الكتاب  :املعىن  أن )) فجائز  (  تلك: )فقال

 . (  35) على ما وصفنا يف حروف اهلجاء ((
وهو  .آخر  رأيوهناك        اتبعته    إذا يصلحان يف كل كالم    (، ذلك)  و(  هذا)  أن....  مث   أبحدمها ذكر 

أو يقال فيه    ،وقد بلغنا ذلك اخلْب  .قد بلغنا ذلك  :فيقول السامع ؛ قدم فالن  :ترى انك تقول  أال  ،ابإلخبار
  وصلحت فيه   ،إليهتشري  قد قرب من جوابه فصار كاحلاضر الذي    ألنه  (؛هذا)  فصلحت فيه  ،قد بلغنا هذا

ق  .املنقضي كالغائبو   ،النقضائه(  ذلك) شيئا  مكانولو كان  جيز  مل  يرى  )ذلك)  ائما  مكان(  هذا(    وال 
)هذا) جيوز    (  36)(  ذلك(   (( اسم    أنحيث  البعد   اإلشارةينوب  على  الدال  عن  القرب  على  الدال 

فتنوب أو   أريد  إذاك  وذل  ،(  37)  (((  هذا)  عن  (  ذلك)  و(  ذلك)  عن(  هذا)  وابلعكس  التعظيم    به 
وهذا ما   ،التعظيم وشواهد ذلك كثرية  األسلوبمن هذا    أريد. وال شك انه يف القران قد  (  38)  التحقري

  .إليه  أردان أن نصل 
  َوَذا   َواْلَيَسعَ   إ مْسَاع يلَ   َواذُْكرْ     :قال هللا عز وجل  ،الرأيكثرية يف القران الكرمي تساند هذا    أمثلةوهناك       

وقال عز وجل يف    ،   (39  )َمآب    حلَُْسنَ   ل ْلُمتَّق نيَ   َوإ نَّ   ذ ْكرٌ   َهَذا    :قال  أن  إىل     األْخَيار    م نَ   وَُكل    اْلك ْفل  
رَاتُ   َوع نَدُهمْ ))  :آخرموضع   ذلك   أَتْـرَابٌ   الطَّْرف    قَاص  بعد  قال    احلْ َساب    ل يَـْوم    تُوَعُدونَ   َما  َهَذا    :مث 

َنا  َوَلَقدْ       :وجل  وقال عز  (،40) ُونَ   ع َباد يَ   يَر ثـَُها  األْرضَ   َأنَّ   الذ  ْكر    بـَْعد    م نْ   الزَّبُور    يف    َكتَـبـْ  : مث قال  الصَّاحل 
  ََّعاب د ينَ  ل َقْوم   لََبالغ ا َهَذا يف   إ ن  (41 ). 
بـ)    أشريقد    اآلايتنالحظ يف هذه           اإلشارة اسم    قد جاء  آخرونالحظ يف سياق    ،(هذاملا سبق 
َرة    َنَكالَ   اّللَُّ   فََأَخَذهُ     :وذلك يف قوله تعاىل(  هذا)  ( بدال منذلك)  يف    إ نَّ     :مث قال تعاىل     َواأُلوىَل   اآلخ 

حلَْق     اْلَمْوت    َسْكَرةُ   َوَجاءتْ     :وقوله تعاىل  ،  (42  )  خَيَْشى  ل  َمن  َلع ْْبَة    َذل كَ   ُكنتَ   َما  َذل كَ     :مث قال  ،اب 
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ْنهُ  العلوم    (43،)حتَ يدُ   م  ْنهُ   ُكنتَ   َما  َذل كَ     ))  :جاء يف حبر  له  ،  حتَ يدُ   م  يقال  الذي كنت   :يعين  هذا 
)) ولو قيل يف    :يقول الفراء  ،(  45)  منه  ذلك اليوم الذي كنت تفر    :ويقال  ،(  44)   ختاف منه وتكره ((

 (. 46) لكان صوااب ((( ذلك)(: هذا)  أو يف موضع( هذا(: )ذلك) مثله من الكالم يف موضع
تنبه   :أي  ،هذا  :فقيل  ،إليه  أشريقرب الشيء    فإذاللتنبيه  (  ها)  معىن  أنهو    :كاآليتوحتليل هذه املسالة       
ملا    أيها تراه  ،إليه  أشرتاملخاطب  حبيث  معك  حاضر  وهي (  ذا)  على(  الكاف)  دخلت    وإذا   ،فانه 

 ، فكان املتكلم ابلغ يف التنبيه لتأكيد املشار إليه(  ذلك: )لفقي  ،اإلشارةمعىن    لتأكيد(  الالم)  و   ،للمخاطب
وإذا ثبت هذا فنتيجة ذلك هي إمنا محلت   ،ال تفيد البعد يف أصل الوضع(  ذلك)   فهذا يدل على أن لفظة

اللغوي الوضع  العريف  ،ها هنا على مقتضى  الوضع  البعد  ،ال على مقتضى  يفيد  وألجل هذه    ،وحينئذ ال 
   (.47) واحد من اللفظني مقام اآلخراملعادلة قام كل 

         مكان (  ذلك)  و (  ذلك)  مكان  أتيت   أنتصلح  (  هذا)   أن شيء وهو    إىلما سيق من كالم يوصلنا    إن      
من ذلك التعظيم ورفعة    أريد فرمبا  (  هذا)  مقام(  ذلك)  تعمل است  إذا  :سلمنا هبذه النتيجة فنقول  وإذا  (،هذا)

 َذل كَ     :كقوله تعاىل  ،قد يراد من ذلك التعظيمو  وضعه للبعيد    أصليب بلفظ يف  القر   إىلفقد يشار    ،املنزلة
َا وإمنا   ،العذاب  من   يشاهدونه  ما  إىلإشارة  (  ذلك)  اإلشارة  سمجيء اب  إذ  ،  (48  )  أَْيد يُكمْ   َقدََّمتْ   مب 

 .ما يشاهدونه من األهوال لتعظيم البعيد إبشارة جيء
       : اللباب يف علوم الكتاب  جاء يف  (،49)  التعظيم أو التحقري    بهء وأريد  هو إذا جاسبب النيابة    إذن     

   .( 50) (( إليه للُمَشار تعظيما   البعيد إبشارة  هنا  جيء وإمنا)) 
  من  ذكر  ما بعد  :أي  (51،) َلَمي  ُتونَ  َذل كَ  بـَْعدَ  إ نَُّكمْ  مُثَّ  : جاء يف البحر املديد يف تفسري قوله تعاىلو     
  يف  منزلته وبُعد  إليه املشار مرتبة  بُعُلو    املشعر ،الُبعد من اإلشارة اسم يف ما عنه ينىبء  حسبما ،العجيبة موراأل

 .( 52) الفضل
 : واملعىن   ،به  ٌمقسم  :أي  ،  َقَسمٌ     األشياء  هذه   من  به   أقسمت  فيما  :أي  ،  ذلك  يف  لْ هَ   وفيه أيضا      
  فهو   ،والربوبية  التوحيد  على  ودالئل  عجائب  فيه  األشياء  هذه  من  به  هللا  أقسم  ما   أنَّ   َعل مَ   ُلب     ذا  كان  َمن

  ، العقول   لذوي   هبا   امابإلقس  حقيقة  جليلة  أمورا    وكوهنا   ،هبا  املقَسم  لشأن   تفخيم  وهذا  ،به  يُقسم  ابن   حقيق
  يف   منزلته  وبُعد  ،إليه  املشار  مرتبة  بُبعد  لإليذان  الُبعد  معىن  من   فيها  وما  ،ذكر  مبا   لتأويلها   اإلشارة  وتذكري
  .( 53)  والفضل الشرف
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 ه وغريها من اآلايت الكرميات إمنا أريد من  اْلك َتابُ   َذل كَ   ،أمل     :يف اآلية الكرمية(  ذلك)  أنوال شك         
 . وغريها من اآلايت لبيان عظمة املوقف  (،هذا)  بدال من(  بيان العظمة هلذا القران الكرمي فأشري بـ) ذلك

إ  الكرميات  ىلوإذا رجعنا  العام لآلايت  السياق  بيناه يف    إىلالكالم مسوق    أن  جند     األمثلة التعظيم وكما 
بـ) ذلك  أشريفما    ،السابقة تقتضي  (،هذا)  بدال من (  فيه  فيه  (  ذلك)  بدال من(  هذا)  والقاعدة  فاملوقف 
 .  القرآنوهذه من بالغة القران الكرمي ومن خصائص االستعمال  ،ن عظيمألبيان ش

العرب وهي        لبيان عظم املشار  (  بـ) ذلك  اإلشارة وهذه الظاهرة جندها يف الشعر  ومن    إليهوهو قريب 
   :ذلك قول الشاعر

َنُه           أتََ   (  54) اكَ ل   أان ذَ ين  إنَّ  فافا  خُ  لْ مَّ أقوُل لُه والر ْمُح ََيط ُر َمتـْ
 .( 55) إنين أان هذا :واملعىن

 يف موضع(  ذلك)  وال  (،ذلك)  يف موضع( هذا)  جيوز فيه  فهناك ما ال  إطالقها  وهذه املسالة ليست على    
كانت قرينة لفظية    إن  ،نؤول ابلبعيد  أننستطيع    توجد قرينةو فعندما يذكر شيء موجود ويرى قريبا    (،هذا)

( ذلك)          وال  (  ذلك)  يف موضع(  هذا)  ما ال جيوز فيه  وأما))    :جاء يف معان القران للفراء  .معنوية  أو
وال جيوز ها   ؟من هذا الذي معك  :رجلني تذكر احدمها لقلت للذي تعرف  رأيتفلو    (،هذا)  يف موضع

 . ( 56) تراه بعينك ((  ألنك ؟من ذلك  :هنا
  أن فلو سبق لك    (،ذلك)  بدال من(  ختْب عن شخص ال يـَُرى بعينه بـ) هذا  أن  أيضا ومثل هذا ال جيوز     

ما    :تقول  أنوال جيوز    أمسمن ذلك الذي رايته    :حدمها مل تعرفه فتقولتسال عن ا  أن  وأردترجلني    رأيت
       .ختْب عن شخص بعينه ولو كان الكالم عن خْب معني لصح وهللا اعلم ألنك ؛أمسهذا الذي رايته 

  ، القرب    يف  حاله    بيان    استعمال القران السم اإلشارة يتحدد يف    إن  :وخالصة القول يف هذه املسالة       
ُتمْ   الَّيت    َجَهنَّمُ   َهذ ه    :  تعاىل  قالَ  للقريب    حيث    (57.)  تُوَعُدونَ   ُكنـْ هو  الذي  تقول  استعمل  حيث 

حلَْق     الصَّْيَحةَ   َيْسَمُعونَ   يـَْومَ   :  تعاىل   قالَ   ،البعد    يف  حاله    بيانُ وأيضا ل  .املالئكة هلم ذلك  اخْلُُروج    يـَْومُ   َذل كَ   اب 

  عن   البعد    منزلةَ   ،العيان    عن  للُبعد    تنزيال    البعيد ،  إبشارة    اْلُمَشاَهد    غري  القريب    إىل  رُ ُيَشا  ما  وكثريا    .(  58) 
 .  (59 )َصْْبا   َعَلْيه    َتْسطع ملَْ  َما  أَتْو يلُ  َذل كَ  : حنو ،املكان  

  يـَْهد ي   اْلُقْرَآنَ   َهَذا  إ نَّ   :  تعاىل  قالَ   ، أسلفناوهو عكس ما    ابلقرب    وكذلك يعْب مبا هو للقريب تعظيما     
  ف يه    َرْيبَ   اَل   اْلك َتابُ   َذل كَ     :كقوله  ،ابلُبعد    وكما َييت اسم اإلشارة لبيان التعظيمُ   .  (60  )  أَقْـَومُ   ه يَ   ل لَّيت  
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التحقريُ   ،  (61  )  ل ْلُمتَّق نيَ   ُهد ى لبيان  ذلك  على عكس               َيدُع    الَّذ ي  َفَذل كَ   :  تعاىل  قالَ   ،ابلُبعد    َييت 
 .  (62 ) اْلَيت يمَ 
وذلك كما يف قوله    ،الدال على البعد مع ضمري اجلمع تعظيما    اإلشارةومع هللا تعاىل استخدم اسم       
  تـُْؤَفُكونَ       فََأّنَّ   اّللَُّ   َذل ُكمُ   احلَْي     م نَ   اْلَمي  ت    َوخُمْر جُ   اْلَمي  ت    م نَ   احلَْيَّ   خُيْر جُ   َوالنـََّوى  احلَْب     فَال قُ   اّللََّ   إ نَّ     :تعاىل

 (63 )،وقوله تعاىل:   ُوَك يلٌ  َشْيء   ُكل     َعَلى  َوُهوَ  فَاْعُبُدوهُ  َشْيء   ُكل     َخال قُ   ُهوَ  إ الَّ  ال إ َلهَ   َرب ُكمْ  اّللَُّ  َذل ُكم   
تَّة    يف    َواأَلْرضَ   السََّماَوات    َخَلقَ   الَّذ ي  اّللَُّ   َربَُّكمُ   إ نَّ     :قوله تعاىل(،64) م    س    يَُدب  رُ   اْلَعْرش    َعَلى  اْستَـَوى  مُثَّ   َأايَّ

  اللَّْيلَ   يُول جُ    :قوله تعاىل  (65،)  َتذَكَُّرونَ   أََفالَ   فَاْعُبُدوهُ   َرب ُكمْ   اّللَُّ   َذل ُكمُ   إ ْذن ه    بـَْعد    م ن إ الَّ   َشف يع    م ن َما  اأَلْمرَ 
  اْلُمْلكُ   َلهُ   َرب ُكمْ   اّللَُّ   َذل ُكمُ   م َسمًّى  أَلَجل    جَيْر ي  ُكل    َواْلَقَمرَ   الشَّْمسَ   َوَسخَّرَ   للَّْيل  ا   يف    النـََّهارَ   َويُول جُ   النـََّهار    يف  

َدة    نَـّْفس    م  ن  َخَلَقُكم    :قوله تعاىل  (66،)  ق ْطم ري    م ن  مَيْل ُكونَ   َما  ُدون ه    م ن  َتْدُعونَ   َوالَّذ ينَ    َجَعلَ   مُثَّ   َواح 
َها نـْ   ظُُلَمات    يف    َخْلق    بـَْعد    م ن   َخْلق ا  أُمََّهات ُكمْ   بُطُون    يف    خَيُْلُقُكمْ   أَْزَواج    مَثَان َيةَ   األَنـَْعام    م  نْ   َلُكم   َوأَنَزلَ   ْوَجَهازَ   م 

 َخال قُ   َرب ُكمْ   اّللَُّ   َذل ُكمُ       :قوله تعاىل  (67،)  ُتْصَرُفونَ   فََأّنَّ   ُهوَ   إ الَّ   إ َلهَ   ال   اْلُمْلكُ   َلهُ   َرب ُكمْ   اّللَُّ   َذل ُكمُ   َثالث  
  َوالسََّماء   قـَرَار ا   اأَلْرضَ   َلُكمُ   َجَعلَ   الَّذ ي  اّللَُّ     :قوله تعاىل  (68،)  تـُْؤَفُكونَ   فََأّنَّ   ُهوَ   إ الَّ   إ َلهَ   الَّ   َشْيء    ُكل   
قوله   (69،)  اْلَعاَلم نيَ   َرب    اّللَُّ   فـَتَـَباَركَ   َرب ُكمْ   اّللَُّ   مُ َذل كُ   الطَّي  َبات    م  نَ   َوَرَزَقُكم  ُصَورَُكمْ   َفَأْحَسنَ   َوَصوَّرَُكمْ   ب َناء

قوله   (70،)  أُن يبُ   َوإ لَْيه    تـَوَكَّْلتُ   َعَلْيه    َرب     اّللَُّ   َذل ُكمُ   اّللَّ    إ ىَل   َفُحْكُمهُ   َشْيء    م ن  ف يه    اْختَـَلْفُتمْ   َوَما      :تعاىل
  اّللَُّ   َذل ُكمُ     :قوله تعاىل  (71،)  ُتْصَرُفونَ   فََأّنَّ   الضَّاَللُ   إ الَّ   احلَْق     بـَْعدَ   َفَماَذا  احلَْق    مُ َرب كُ   اّللَُّ   َفَذل ُكمُ     :تعاىل
 .  (72 )  وَك يلٌ  َشْيء   ُكل     َعَلى  َوُهوَ  فَاْعُبُدوهُ  َشْيء   ُكل     َخال قُ  ُهوَ  إ الَّ  ال إ َلهَ  َرب ُكمْ 
  العظيمة   منزلته  بعد  على   يدل   وجه  على  املذكورة  أفعاله  ابعتبار   تعاىل  يهإل  إشارة    ربكم   هللا  ذلكم  و    

 الذي   الشأن  العظيم  ذلكم  ...خْب  بعد   خْب  ربكم  و  خْبه  اجلليل   واالسم  مبتدأ  اإلشارة  واسم  والكْبايء
  به   العبادة  لتخصيص   املستحق  ومالككم  ،بعدها  وفيما  األطوار  من   ذكر  فيما  مربيكم  هللا  ،أفعاله   عددت

 . ( 73) تعاىل لغريه ليس واآلخرة  الدنيا يف اإلطالق على امللك له انهسبح
ال    اْلك َتابُ   َذل كَ     :حمسوس وذلك كما يف قوله تعاىل  إىلنه قد يشار به  أومن خصائص هذا االسم       

   َيَشاءُ   َمن  ب ه    يـَْهد ي  اّللَّ    ُهَدى  َذل كَ     :وقوله تعاىل  ،وهنا اإلشارة إىل الكتاب العظيم     (74،)ريَب فيه  
  يشاء  من  به  يهدي  هاداي    وجعله   أنزله  الذي  هو  إذ  هللا  هدى  الكرمي  القرآن  وهو   املذكور   ذلك   أي   ،  (  75)

 احلَْد يث    َأْحَسنَ   نـَزَّلَ   اّللَُّ     :اآلية  أولبدليل    واملعاصي  الشرك  وترك  به  والعمل  لإلميان  يوفقه  مبعىن  هدايته
ا   ك َتااب      . (76 )  ُمَتَشاهب 
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  ذلك يوم التغابن      :غري حمسوس كما يف قوله تعاىل  إىليف القران الكرمي ويشار به  (  ذلك)  وقد ورد     
  َذل كَ     :وقوله تعاىل    (78،)   َوُسُرور ا  َنْضَرة    َوَلقَّاُهمْ   اْليَـْوم    َذل كَ   َشرَّ   اّللَُّ   فـََوقَاُهمُ     :وقوله تعاىل  (،77)

   (79 .) َمآاب   َرب  ه   إ ىَل  اختََّذَ  اءشَ  َفَمن احلَْق   اْليَـْومُ 
ب       التعبري  الشديد وألمهيته كان  اليوم  والتنبيه(  هذا)  بدال من(  ذلك ـ)  وهلذا  جاء يف تفسري   ،لالهتمام 

 فيه  ابلعذاب  يوعدون  كانوا  الذي  اليوم  هو  هذا  :أي    (80،)يُوَعُدونَ   َكانُوا  الَّذ ي  اْليَـْومُ   َذل كَ   :قوله تعاىل
 (. 81) به وكذبوا أنكروه  الذي يامةالق يوم وهو

تعاىل  أما      قوله  يف  وذلك  وصفاته  أبمساء هللا  يتعلق  يمُ   اْلَعز يزُ   َوالشََّهاَدة    اْلَغْيب    َعامل ُ   َذل كَ   :ما     الرَّح 
اسم  .  .وأمثاهلا كثري  (،82) استعمل  قد  إىل حاضر(  ذلك)  اإلشارة وهنا  اإلشارة  موضوعا    ،يف  وان كان 

على    التأكيدالذي هو مفيد للحضور وهو زايدة يف    اإلشارةويف هذا تنبيه ابسم    (،83)  شارة إىل غائبلإل
اخلالق املوجد هلا وهو هللا سبحانه وتعاىل وهو    إىل  أشريحيث  احلسية    اآلاثروجود خالق وهو من خالل  

  يـَْوم    يف    إ لَْيه    يـَْعرُجُ   مُثَّ   اأَلْرض    إ ىَل   السََّماء  م نَ   اأَلْمرَ   يَُدب  رُ     :فتمام السياق  ،لآليةاملفهوم من السياق العام  
ْقَدارُهُ   َكانَ  يمُ   اْلَعز يزُ   َوالشََّهاَدة    اْلَغْيب    َعامل ُ   َذل كَ   ،تـَُعد ونَ   مم  َّا  َسَنة    أَْلفَ   م   َخَلَقهُ   َشْيء    ُكلَّ   َأْحَسنَ   الَّذ ي  ،الرَّح 
نَسان    َخْلقَ   َوَبَدأَ  ه    م ن  ف يه    َونـََفخَ   َسوَّاهُ   مُثَّ   ،مَّه ني    مَّاء  م  ن  ُسالَلة    م ن  َنْسَلهُ   َجَعلَ   مُثَّ   ،ط ني    م ن  اإل   َوَجَعلَ   ر وح 
  (84 .) َتْشُكُرونَ  مَّا قَل يال   َواألَْفئ َدةَ  َواألَْبَصارَ  السَّْمعَ  َلُكمُ 

تعاىل    إىل(  ذلك)  اإلشارةوالتعبري ابسم        ليضعها يف  إمناصفات هللا  احلسي  هو  ولكي حتث    ،املنظور 
 . ( 85)  فيستشرفها  اإلنسانوعي 
نعيم    ،تنقل عظيمني    اآلايتوهذه  (  ذلك)  اإلشارةوهناك آايت كثرية يف القران الكرمي ورد فيها اسم       

الدال على  (  ذلك)  يكون فيه حكمة وهي التعبري بـو يف هذه املواضع    اإلشارةوورد اسم    ،وعذاب الناراجلنة  
  اآلخر  واألمر  ،لتعظيم وان كان املوقف يقتضي املشاهدة وهذا يوم القيامة يوم مشاهدة هذه املناظرالبعد ل

الصورة  إنزالهو   وتقريب  احملسوس  املشاهد  منزلة  املشاهد  الدنياوهذا    ،غري  احلياة  واضحة   ،يف  واحلكمة 
ُمْ   َيْدُعونَ       :ىلوهذا يتحقق بقوله تعا  ،لتجتنب النار هلوهلا والعمل للجنة العظيمة بنعيمها   َوَطَمع ا   َخْوف ا  َرهبَّ

 (86 ) . 
َنات    اْلُمْؤم ن نيَ   اّللَُّ   َوَعدَ     :قوله تعاىلكثرية منها مثال    اآلايتومثل هذه          حَتْت َها   م ن  ََتْر ي  َجنَّات    َواْلُمْؤم 

  (87  )   اْلَعظ يمُ   اْلَفْوزُ   ُهوَ   َذل كَ   َأْكَْبُ   اّللَّ    م  نَ   ر ْضَوانٌ وَ   َعْدن    َجنَّات    يف    طَي  َبة    َوَمَساك نَ   ف يَها  َخال د ينَ   اأَلهْنَارُ 
َنات    اْلُمْؤم ن نيَ   تـََرى  يـَْومَ     وقوله تعاىل:   ، مَْيَاهن  م  أَْيد يه مْ   َبنْيَ   نُوُرُهم  َيْسَعى  َواْلُمْؤم   ََتْر ي  َجنَّاتٌ   اْليَـْومَ   ُبْشرَاُكمُ   َوأب 
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عز وجل    (88،)   اْلَعظ يمُ   اْلَفْوزُ   ُهوَ   َذل كَ   ف يَها  ال د ينَ خَ   اأَلهْنَارُ   حَتْت َها   م ن   ُذنُوَبُكمْ   َلُكمْ   يـَْغف رْ     :وقوله 
ْلُكمْ  وقوله     (89،)  اْلَعظ يمُ   اْلَفْوزُ   َذل كَ   َعْدن    َجنَّات    يف    طَي  َبة    َوَمَساك نَ   اأَلهْنَارُ   حَتْت َها  م ن  ََتْر ي  َجنَّات    َويُْدخ 

ُلوا آَمُنوا الَّذ ينَ  نَّ إ   :سبحانه َات   َوَعم    (90 .) اْلَكب ريُ  اْلَفْوزُ  َذل كَ  اأَلهْنَارُ  حَتْت َها م ن ََتْر ي َجنَّاتٌ   هَلُمْ  الصَّاحل 
النار قوله تعاىل    اخَ   َجَهنَّمَ   اَنرَ   َلهُ   فََأنَّ   َوَرُسوَلهُ   اّللََّ   ُُيَاد د    َمن  أَنَّهُ   يـَْعَلُمواْ   أملَْ     :ويف عذاب    َذل كَ   ف يَها  ال د 

 اّللَُّ   خُيَو  فُ   َذل كَ   ظَُللٌ   حَتْت ه مْ   َوم ن  النَّار    م  نَ   ظَُللٌ   فـَْوق ه مْ   م  ن  هَلُم    :وقوله عز وجل    (91،)    اْلَعظ يمُ   اخلْ ْزيُ 
ا  َعَذااب    ُرواَكفَ   الَّذ ينَ   فـََلُنذ يَقنَّ     :وقول عز من قائل    (92،)  فَاتَـُّقون    ع َباد    ايَ   ع َباَدهُ   ب ه     َولََنْجز يـَنـَُّهمْ   َشد يد 

َا  َجزَاء  اخْلُْلد    َدارُ   ف يَها  هَلُمْ   النَّارُ   اّللَّ    َأْعَداء  َجزَاء  َذل كَ   ،يـَْعَمُلونَ   َكانُوا  الَّذ ي   َأْسَوأَ  اَيت َنا  َكانُوا  مب     جَيَْحُدونَ   ِب 
بُوا  َبلْ     :وقوله سبحانه  (،93) لسَّاَعة    َكذَّ لسَّاَعة    َكذَّبَ   ل َمن  ْدانَ َوَأْعتَ   اب    بَع يد    مََّكان    م  ن  َرَأْْتُم  إ َذا  ،َسع ري ا  اب 

ُعوا َها  أُْلُقوا  َوإ َذا  ،َوَزف ري ا  تـََغي ظ ا  هَلَا  مسَ  نـْ ا   ثـُُبور ا  اْليَـْومَ   َتْدُعوا  ال  ،ثـُُبور ا  ُهَنال كَ   َدَعْوا  ُمَقرَّن نيَ   َضي  ق ا  َمَكاان    م  د    َواح 
ري ا        َجزَاء هَلُمْ  َكاَنتْ   اْلُمتـَُّقونَ  ُوع دَ  الَّيت   اخْلُْلد   َجنَّةُ  أَمْ  َخرْيٌ   أََذل كَ  ُقلْ  ،َكث ري ا  ور اثـُبُ  َواْدُعوا   (94 .)  َوَمص 

نعيم اجلنة    ؛إليهالتنبيه والعناية واالهتمام ابملشار  (  ذلك)  اإلشارةاسم    أفادقد    اآلايتففي هذه        الن 
  على   خطر  وال  مسعت  أذن  وال  رأت  عني  ال  ماهو بذلك انزل الذي ال يرى من النعيم _  و   ،ليس كمثله نعيم

العقول  _  (  95)  بشر  قلب ولتنبيه  معناه  لرتسيخ  احملسوس  احلاضر  أ  إليهمنزلة  من  والعمل  جل وللمثابرة 
   .إليهاحلصول 

فالنار غاية  نة غاية يف النعيم اجل أنوكذلك يف النار فقد انزل العذاب العظيم منزلة املشاهد احملسوس كما     
 .يف اجلحيم

والتنوير   التحرير  يف  لتعظيمه  ))  :جاء  إليه  املشار  بُعد  بعالمة  املذكور  قصد  مفردا  اإلشارة  ابسم  َوجيء 
املرتبة ومسو  ها  ،ابلبعد بُعد  املكان    ؛أي  الُبعد عن  عاليا  والعايل يالزمه  يتخلل  الشريف  النفيس  الشيء  ألن 

 (. 96) وأين الثراي من الثرى (( ،لُسفلاملعتاد وهو ا
يشاهدون ذلك واملقام هنالك يقتضي ان يكون    أهنممع العلم    لنعيم اجلنة وجحيم النار(  والتعبري بـ) ذلك  

وكذلك إنزال غري    إليهولكن هذه بالغة القران الكرمي والسبب يف ذلك هو لتعظيم املشار    (،التعبري بـ) هذا
   .املشاهد منزلة املشاهد

  وإن  بعيد  أو  قريب  مشاهد  حمسوس  إىل  به  يشار   أن  اإلشارة  اسم  يف   األصل    :جاء يف كتاب الكليات      
  لتصيريه   ؛  اجلنة  تلك    حنو   مشاهد  غري  حمسوس  إىل  أو    هللا  ذلكم}    حنو  إحساسه  يستحيل  ما  إىل  أشري

   . ( 97)  (( كاملشاهد
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اإلشارة       اسم  إىل كال(  ذلك)  وَييت  به  الكرمي  ،م سابقويشار  القران  توضيح    ، وهو كثري يف  جاء يف 
وهنا ينزل    ،(  98)  وغريه  القرآن  يف  شائع  انقضائه  أثر   على  كالم  مضمون  عن(  ذلكـ)  ب  التعبري  أن  :املقاصد

 الكالم  يف  مذكور  إىلَذل كَ   :  بقوله  واإلشارة))    :جاء يف التحرير والتنوير  ، احملسوس  غري  إليهمنزلة املشار  
  (، 99)  ((  قبل  املذكور  هو  إليه  فاملشار  ،حمسوس  غري  إىل  اإلشارة  شأن   هو  كما  مذكور،  أقرب  وهو  ق،الساب

يقول ابن عاشور       (100،)   َغاف ُلونَ   َوَأْهُلَها  ب ظُْلم    اْلُقَرى   ُمْهل كَ   َرب كَ   َيُكنْ   ملَْ   َأنْ   َذل كَ   :ففي قوله تعاىل
  عن  احلشر  يوم  يف  املشركني  تقرير  حكاية  يف   عليه  الكالم  ىجر   الذي  الرسل  إتيان  هو   أو))    :يف تفسري ذلك

ْنُكم  ُرُسلٌ   ََيْت ُكمْ   أملَْ   :  قوله  من  املأخوذ  املصدر  وهو  إليهم،  رسلهم  إتيان   ذلك   حكى  ملا  فإنه  ،  (101  ) ْ م 
(  102)  ((  منه  يؤخذ  شيء  إىل  يشار  أن  فصح  كاحلاضر،  احملكي  القول  ذلك  صار   السامعني،  للناس  القول

. 
ْخَواهن  مْ   َوقَاُلواْ   َكَفُرواْ   َكالَّذ ينَ   َتُكونُواْ   الَ   آَمُنواْ   الَّذ ينَ   َيَيـ َها    :ويف قوله عز وجل  َكانُواْ   أَوْ   اأَلْرض    يف    َضَربُواْ   إ َذا  إل 

َا  َواّللَُّ   َوميُ يتُ   ُُيْي ي  َواّللَُّ   وهب  مْ قـُلُ   يف    َحْسَرة    ذل كَ   اّللَُّ   ل َيْجَعلَ   قُت ُلواْ   َوَما  َماُتواْ   َما  ع ْنَدانَ   َكانُواْ   لَّوْ   ُغزًّى  تـَْعَمُلونَ   مب 
ريٌ  ىَل   قُت ْلُتمْ   أَوْ   م ت مْ   َولَئ نْ   جَيَْمُعونَ   مم  َّا   َخرْيٌ   َوَرمْحَةٌ   اّللَّ    م  نَ   َلَمْغف َرةٌ   ُمت مْ   أَوْ   اّللَّ    َسب يل    يف    قُت ْلُتمْ   َولَئ نْ   َبص    هللا   إل 

  قلوبكم   يف  َحْسرة    هللاُ   ليجعله  واعتقاده  القول   بذلك   النطق  يف   مثلهم  تكونوا  ال  :يعين  ،  (103)  حُتَْشُرونَ 
 . (  104) واالعتقاد القول إىل إشارة ذلك فجعل ، قلوبكم منها  ويصون ،خاصَّة  
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 املبحث الثان 
 بني اإلفراد والتثنية واجلمع(  ) ذلك

 
اسم    األصل      ا  أن  اإلشارةيف  مع  يتصرف  يف  ))  التذكري    أحوالهملخاطب               والتثنية   والتأنيثمع 

 :وأمثلة ذلك كثرية يف القران الكرمي (،105)      ((واجلمع 
ا  نـَْبغ    ُكنَّا  َما  َذل كَ   قَالَ     :قال تعاىل       َا  َعَلى   فَاْرَتدَّ واخلطاب هنا موجه من      (106 ،)  َقَصص ا  آاَثر مه 

َا  َوبـَيـَْنكَ   بـَْيين    َذل كَ   قَالَ     :ز وجل ع   وقال   (،107)  يوسف لصاحبه   َعَليَّ   ُعْدَوانَ   َفال  َقَضْيتُ   اأَلَجَلنْي    أميَّ
   :سبحانه  وقال  ،(  109)  وهنا اخلطاب موجه من موسى لصهره  ،  (108  )  وَك يلٌ   نـَُقولُ   َما  َعَلى  َواّللَُّ 
  (110 )  َيَشاء  َما  يـَْفَعلُ   اّللَُّ   َكَذل كَ   قَالَ   َعاق رٌ   َواْمَرَأيت    ك َْبُ الْ   بـََلَغين َ   َوَقدْ   ُغاَلمٌ   يل    َيُكونُ   َأّنََّ   َرب     قَالَ 

  َبَشرٌ   مَيَْسْسين    َوملَْ   َوَلدٌ   يل    َيُكونُ   َأّنَّ   َرب     قَاَلتْ     :وقال  ،_ عليه السالم _(  111)  واملخاطب هنا زكراي
َا  اأَْمر    َقَضى   إ َذا  َيَشاء  َما  خَيُْلقُ   اّللَُّ   َكَذل ك    قَالَ   َأّنَّ   قَاَلتْ     : تعاىل  وقال    (112،)  فـََيُكونُ   ُكن  َلهُ   يـَُقولُ   فَإ منَّ

ٌ   َعَليَّ   ُهوَ   َرب ك    قَالَ   َكَذل ك    قَالَ   ،بَغ يًّا  َأكُ   َوملَْ   َبَشرٌ   مَيَْسْسين    َوملَْ   ُغالمٌ   يل    َيُكونُ    َوَرمْحَة    ل لنَّاس    آيَة    َول َنْجَعَلهُ   َهني  
يًّا  ر اأَمْ   وََكانَ   م  نَّا  اْمَرأَتُهُ   فََأقْـبَـَلت      :وقال_ عليها السالم __    (  114)  وهنا خطاب ملرمي    (113،)  مَّْقض 
    اْلَعل يمُ   احلَْك يمُ   ُهوَ   إ نَّهُ   َرب ك    قَالَ   َكَذل ك    قَاُلوا  ،َعق يمٌ   َعُجوزٌ   َوقَاَلتْ   َوْجَهَها   َفَصكَّتْ   َصرَّة    يف  
  َطَعامٌ   ََيْت يُكَما  الَ   قَالَ     :وقال   -عليه السالم    -(  116)  واخلطاب هنا موجه إىل امرأة إبراهيم(،115)

لَّةَ   تـَرَْكتُ   إ ن     َرب     َعلََّمين    مم َّا  َذل ُكَما  ََيْت يُكَما  َأن  قـَْبلَ   ب َتْأو يل ه    نـَبَّْأُتُكَما  إ الَّ   تـُْرَزقَان ه     َوُهم   ّللَّ  اب    يـُْؤم ُنونَ   الَّ   قـَْوم    م 
َرة   آلخ  واخلطاب هنا من يوسف عليه السالم وهو موجه اىل من كاان معه يف    ،    (117  )  َكاف ُرونَ   ُهمْ   اب 
َنَُّكمُ   َذل ُكم    :وقال  ،،   (  118)  السجن نـَْيا  احْلََياةُ   َوَغرَّْتُكمُ   ُهُزو ا  اّللَّ    آاَيت    اختََّْذتُْ   أب    خُيَْرُجونَ   ال  فَاْليَـْومَ   الد 

َها نـْ َنَّهُ   َذل ُكم))    :وقال  ،   (119  )  ُيْستَـْعتَـُبونَ   ُهمْ   َوال  م  ُنوا  ب ه    ُيْشَركْ   َوإ ن  َكَفْرتُْ   َوْحَدهُ   اّللَُّ   ُدع يَ   إ َذا  أب   تـُْؤم 
ْكمُ  ي     ّلل َّ    فَاحلُْ

))   :وقال  ،   (121  )  اْلَكاف ر ينَ   َكْيد    ُموه نُ   اّللََّ   َوَأنَّ   َذل ُكمْ     :وقال  ،  (120  )  اْلَكب ري    اْلَعل 
َاذ ُكمُ   أَنُفَسُكمْ   ظََلْمُتمْ   إ نَُّكمْ   قـَْوم    ايَ   ل َقْوم ه    ُموَسى  قَالَ   َوإ ذْ  خت     َذل ُكمْ   أَنُفَسُكمْ   فَاقْـتُـُلواْ   اَبر ئ ُكمْ   إ ىَل   فـَُتوبُواْ   اْلع ْجلَ   اب 
يمُ   ابُ التـَّوَّ   ُهوَ   إ نَّهُ   َعَلْيُكمْ   فـََتابَ   اَبر ئ ُكمْ   ع ندَ   لَُّكمْ   َخرْيٌ   َوالَ   َواْلم يزَانَ   اْلَكْيلَ   فََأْوُفواْ     :وقال  ،  (122  )  الرَّح 

ُدواْ   َوالَ   َأْشَياءُهمْ   النَّاسَ   تـَْبَخُسواْ  َها  بـَْعدَ   اأَلْرض    يف    تـُْفس    ،   (123  )  م ْؤم ن نيَ   ُكنُتم  إ ن  لَُّكمْ   َخرْيٌ   َذل ُكمْ   إ ْصاَلح 
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َفاف ا  اْنف ُرواْ     :وقال َْمَوال ُكمْ   َوَجاه ُدواْ   َوث َقاال    خ  ُكمْ   أب      تـَْعَلُمونَ   ُكنُتمْ   إ ن  لَُّكمْ   َخرْيٌ   َذل ُكمْ   اّللَّ    َسب يل    يف    َوأَنُفس 
  َأْهل َها   َعَلى  َوُتَسل  ُموا  َتْسَتْأن ُسوا  َحّتَّ   بـُُيوت ُكمْ   َغرْيَ   بـُُيوات    َتْدُخُلوا  ال  آَمُنوا  الَّذ ينَ   أَيـ َها   ايَ     :وقال  ،(  124)

ويف هذه اآلايت املخاطب فيها اجلمع وغريها كثري يف القران   ،  (125  )  َتذَكَُّرونَ   َلَعلَُّكمْ   لَُّكمْ   َخرْيٌ   َذل ُكمْ 
   . ( 126) الكرمي
ه    َعن   رَاَودت هُ   َوَلَقدْ   ف يه    ُلْمتُـنَّين    الَّذ ي  َفَذل ُكنَّ   قَاَلتْ     :عز وجل  وقال            َما   يـَْفَعلْ   ملَّْ   ن َولَئ    فَاَستَـْعَصمَ   نَـّْفس 

  إىل   اإلشارةف  فاخلطاب هنا من امرأة العزيز لنساء مجعتهن  ،  (127  )  الصَّاغ ر ينَ   م  نَ   َولََيُكوان    لَُيْسَجَننَّ   آُمرُهُ 
 .فهو جلمع اإلانث ،( 128) للنسوة واخلطاب يوسف

اللغوي والعريف ن اسم اإلشارة تصرف مع املخاطب حبسب  أ  ويف هذه األمثلة اليت سبقت جند     وضعه 
 .وهذا أصله

املفصل      شرح  املخاطب يف    :جاء يف  مع  يتصرف  التذكري    أحواله))  ((   والتأنيثمن  واجلمع    والتثنية 
الكاف    ،(  129) ذلك ابن ختتلف حركات  االمسية    –ويكون  معىن  اجملردة عن  اخلطاب   –وهي كاف 

هو معلوم  وكما    ،واملثىن واجلمع  واإلفراد  التأنيثو املخاطب من التذكري    أحوالليكون عالمة على اختالف  
الفرق بني    باحلركة  ف لنا  للتذكري والكسر    والتأنيثالتذكري  يتبني  الفتح  كذلك عالمات    يلحق  للتأنيثبني 

نداء   أو  اإلشارةنعت السم    اإلشارةتبع اسم    إذايتضح    ؟كيف يتضح لنا ذلك  ،تدل على عدد املخاطبني
 إىل الن اخلطاب موجه    ؛ بفتح الكاف  ؟رجل  كيف ذلك الرجل اي   :فقلت  ،رجل  سالت عن  فإذا  ،املخاطب

ْلَغْيب    َأُخْنهُ   ملَْ   َأن     ل يَـْعَلمَ   َذل كَ     :قوله تعاىل  ومن ذلكَ   ،مذكر عن رجل    امرأةسالت    وإذا   ،   (130  )  اب 
  َكَذل ك    قَالَ     :قال تعاىل  ،مؤنث  إىلالن اخلطاب موجه    ؛كسرت الكاف  ؟امرأةكيف ذلك الرجل اي    :قلت
ٌ   َعَليَّ   ُهوَ   َرب ك    قَالَ    َوملَْ   ُغالمٌ   يل    َيُكونُ   َأّنَّ   قَاَلتْ   والسياق يبني لنا اخلطاب فتمام الكالم       (131  )  َهني  

ٌ   َعَليَّ   ُهوَ   َرب ك    قَالَ   َكَذل ك    قَالَ   ،بَغ يًّا  َأكُ   َوملَْ   َبَشرٌ   مَيَْسْسين     أَْمر ا   وََكانَ   م  نَّا  َوَرمْحَة    لنَّاس  ل    آيَة    َول َنْجَعَلهُ   َهني  
يًّا يًّا َمَكاان   ب ه    فَانتَـَبَذتْ  َفَحَمَلْتهُ  ،مَّْقض   .  (132 )  َقص 
موطن          تعاىل  آخرويف   قَاُلوا  ،َعق يمٌ   َعُجوزٌ   َوقَاَلتْ   َوْجَهَها  َفَصكَّتْ   َصرَّة    يف    اْمَرأَتُهُ   فَأَقْـبَـَلت     :قال 

 اّللََّ   إ نَّ   َمْرميَُ   ايَ   اْلَمآلئ َكةُ   قَاَلت    إ ذْ     :وقال عز وجل،  (133  )  اْلَعل يمُ   احلَْك يمُ   ُهوَ   إ نَّهُ   ب ك  رَ   قَالَ   َكَذل ك  
ُرك   ْنهُ   ب َكل َمة    يـَُبش   يحُ   امْسُهُ   م   ا  َمْرميََ   اْبنُ   ع يَسى  اْلَمس  يه  نـَْيا  يف    َوج  َرة    الد   يف    النَّاسَ   ل  مُ َوُيكَ   ،اْلُمَقرَّب نيَ   َوم نَ   َواآلخ 
 إ َذا َيَشاء َما خَيُْلقُ  اّللَُّ  َكَذل ك    قَالَ  َبَشرٌ  مَيَْسْسين   َوملَْ  َوَلدٌ  يل   َيُكونُ  َأّنَّ  َرب    قَاَلتْ  ،الصَّاحل  نيَ  َوم نَ   وََكْهال   اْلَمْهد  
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َا  أَْمر ا  َقَضى   سيوجد   أبن  السالم  عليها   ملرمي   ئكةاملال  من   ا خطاب هذو     (134،)  فـََيُكونُ   ُكن   َلهُ   يـَُقولُ   فَإ منَّ
 (. 135) كبري  شأن له عظيم ولد منها

اإلشارة      اسم  جاء  قد  السابقة  اآلايت  يف  الكاف(  ذلك)  نالحظ  مفرد           ؛بكسر  املخاطب  الن 
  م نَ   بـََلْغتُ   َوَقدْ   َعاق ر ا  اْمَرَأيت    وََكاَنت    ُغالمٌ   يل    َيُكونُ   َأّنَّ   َرب     قَالَ   قوله تعاىل    وعلى عكس ذلك   ،مؤنث
ٌ   َعَليَّ   ُهوَ   َرب كَ   قَالَ   َكَذل كَ   قَالَ   ،ع ت يًّا  اْلك َْب   ئ ا  َتكُ   َوملَْ   قـَْبلُ   م ن  َخَلْقُتكَ   َوَقدْ   َهني   فاخلطاب    ،  (136  )  َشيـْ

 . زكراي ـ عليه السالم ـ إىلهنا موجه 
موجها    وإذا       السؤال  رجل  كان  عن  ال  :قلت  ،لرجلني  ذلكما  رجالنكيف  اي  الكاف   أحلقت  ،رجل 

  ب َتْأو يل ه    نـَبَّْأُتُكَما  إ الَّ   تـُْرَزقَان ه    َطَعامٌ   ََيْت يُكَما  الَ   قَالَ     :قال تعاىل   ،رجلني  إىلالن اخلطاب موجه    ؛ عالمة التثنية
لَّةَ   تـَرَْكتُ   إ ن     َرب     َعلََّمين    مم َّا   َذل ُكَما  ََيْت يُكَما  َأن   قـَْبلَ  ُنونَ   الَّ   قـَْوم    م  ّللَّ    يـُْؤم  َرة    َوُهم  اب  آلخ      َكاف ُرونَ            ُهمْ   اب 

 (  138)  لرجلنيلسؤال عن رجل واخلطاب موجه فا (،137)
الرجل اي نساء اذا    النساء اي نساء وكيف ذلكنَّ   ولئكنَّ أكيف    :نساء يقال  إىلكان السؤال موجها    وإذا     

حيث احلق    ،  (139  )  ف يه    ُلْمتُـنَّن    الَّذ ي  َفَذل ُكنَّ   قَاَلتْ     :قال تعاىل  ،كان السؤال موجها لنساء عن رجل
يقول    ،وهذا ما عليه القياس  ،صوُيبات يوسف عليه السالم  الن اخلطاب للنسوة وهنَّ   ؛عالمة مجع املؤنث

 (. 140) )) هذه هي اللغة الفاشية اليت يقتضيها القياس وعليها معظم االستعمال (( :ابن يعيش
تعاىللو       قوله  مثال  َناُكم  َوإ ذْ     :لجمع  ُونَ   اْلَعَذاب    ُسَوءَ   َيُسوُموَنُكمْ   ف ْرَعْونَ   آل    م  نْ   جَنَّيـْ   أَبـَْناءَُكمْ   يَُذحب  

يعود    ،   (141  )  َعظ يمٌ   رَّب  ُكمْ   م  ن  َبالء  َذل ُكم  َويف    ن َساءَُكمْ   َوَيْسَتْحُيونَ  واستحياء   األبناءذبح    إىلحيث 
 ُموَسى  قَالَ   َوإ ذْ   :وقوله تعاىل  ،فرعون  آل من    ءااالجن  إىلوقيل يعود    ،املذكور نقمة من ربكمأي يف    ،النساء
َاذ ُكمُ   أَنُفَسُكمْ   ظََلْمُتمْ   إ نَُّكمْ   قـَْوم    ايَ   ل َقْوم ه   خت     ع ندَ   لَُّكمْ   َخرْيٌ   َذل ُكمْ   أَنُفَسُكمْ   فَاقْـتُـُلواْ   اَبر ئ ُكمْ   إ ىَل   فـَُتوبُواْ   اْلع ْجلَ   اب 

يمُ  التـَّوَّابُ  ُهوَ  إ نَّهُ  َعَلْيُكمْ   فـََتابَ  اَبر ئ ُكمْ    .ذلكم املذكور املتقدم :أي (142 ،) الرَّح 
َا  َذل كَ     :قال تعاىل  ،اجلمعخماطبة  به    ويراد  ابإلفراد(  ذلك)  ولكن قد ورد يف العربية       أَْيد يُكمْ   َقدََّمتْ   مب 
  أيها ذلك    :قال  كأنه  ،اجلمع  أراد  ألنه  ؛افرد  إمناوقيل    ،ومل يقل ذلكم    (143،)  ب يد  ل  ْلعَ   ب َظالَّم    لَْيسَ   اّللََّ   َوَأنَّ 

ُتمُ   إ َذا  آَمُنوا  الَّذ ينَ   أَيـ َها  ايَ     :وقال عز وجل  ،(  144)  اجلمع واجلمع لفظ مفرد  َبنْيَ   فـََقد  ُموا  الرَُّسولَ   اَنَجيـْ
يمٌ   َغُفورٌ   اّللََّ   فَإ نَّ   َتَ ُدوا  ملَّْ   فَإ ن  َأْطَهرُ وَ   لَُّكمْ   َخرْيٌ   َذل كَ   َصَدَقة    جَنَْواُكمْ   َيَديْ  قاران هذا   وإذا  ،  (145  )  رَّح 

هذا   أنكالم النحويني يف ذلك جند   إىلنظران  وإذا (،ذلكم) اإلشارةيكون اسم  أن الكالم مبا قدمنا فالقياس 
 ؛ة اجلماعة على لفظ اجلنس)) وقد جيوز أن َتعل خماطب  :جاء يف املقتضب  ،من الفصاحة مبكان  األسلوب
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اجلماعة  أنكان جيوز    إذ له  ،ختاطب واحدا عن  الكالم  يرجع    ،فيكون  تبارك    ،إليهمواملعىن  قال هللا  كما 
الن املخاطب النيب صلى هللا عليه وسلم فما    (؛ذلكم)  ومل يقل  ،  (146  )  تـَُعوُلواْ   َأالَّ   أَْدّنَ   َذل كَ     :وتعاىل

  (.147) شاء هللا ((  إنما ذكرت لك تصب ورد من هذا الباب فقسه على 
كل واحد منهم    الن  ؛هذا يف اخلطاب جيوز(  ذلكم)  واصل الكالم  ))  :البن السراج   األصول وجاء يف       
   .( 148)  ((هاك هاك وهاكما وهاكم واملؤنث  :يقالو  ،خياطب

تعاىل (  ذلكم)  موضع (  ذلك)  استعمال  ومن      يَ   ل َمنْ   َذل كَ     :قوله  ْنُكم  اْلَعَنتَ   َخش    ،    (149  ) ْ م 
ُ   َكَذل كَ     :وقوله للواحد    ،   (150  )   اأَلاَيت    َلُكمُ   اّللَُّ   يـَُبني    :كقوله تعاىل  ،االثنني  إىلكما قد يشار مبا 

 ٌَذل كَ   َبنْيَ   َعَوان    (151،)  كقوله تعاىل  ، واىل اجلمع:    َمْكُروها    َرب  كَ   ع ْندَ   َسي  ُئهُ   َكانَ   َذل كَ   ُكل  (152 ) 
   ( 153) املثىن واجملموع  ابملذكور بتأويل

لغة    :يف شرح املفصلجاء       الثقات وهي    أخرى)) وفيها  عالمة اخلطاب وفتحها على كل    إفرادنقلها 
  إذا كيف ذلك الرجل اي امرأة بفتح الكاف كخطاب املذكر وكذا    :فتقول للرجل  ،حال جلانب الواحد املذكر

 (. 154) ((مجاعة  أوخاطبت اثنني 
ا        َعَلْيُكمْ   الرَُّسولُ   َوَيُكونَ   النَّاس    َعَلى   ُشَهَداءَ   ل  َتُكونُواْ   َوَسط ا  أُمَّة    َجَعْلَناُكمْ   وََكَذل كَ   :قال تعاىل         َشه يد 
  (155  )،    أخرى  آيةالن اخلطاب موجه جلماعة كما ورد يف    (؛كذلكم)  األوىلوقياس اللغة:   َْكَذل ُكم 

ُمْ   فـَتَـْعس ا  َكَفُروا  َوالَّذ ينَ     :وقال تعاىل    (156  )قـَْبلُ   م ن   اّللَُّ   قَالَ  ُمْ   َذل كَ   ،َأْعَماهَلُمْ   َوَأَضلَّ   هلَّ هنَّ  َما   َكر ُهوا  أبَ 
 .املخاطب مجاعةمع العلم أن  (، ذلكم) ومل يقل ،  (157 ) َأْعَماهَلُمْ  فََأْحَبطَ  اّللَُّ  أَنَزلَ 

 أنفيها    األصل(  ذلك)  أننالحظ    ،مجعا    أومثىن    أو  ن حيث كونه مفردا  هذا من جهة املخاطب  م         
والحظنا كيف وردت    ،-املذكر واملؤنث    –واجلمع    ،واملثىن  –املذكر واملؤنث    –  اإلفراديراعى املخاطب بني  

الكاف وقد  (  ذلكَ )  بفتح  املفرد  مبخاطبة  املفرد  استعملت  اخلاصة  غري  خماطبة  سياق  جهة    أما   ،يف  من 
        هذان   والتثنية  ،للحاضر(  هذه)  و(  هذا)  ـف  إليهاملشار    أحوالختتلف ابختالف    اإلشارة  أمساءف  إليهشار  امل
 اسم   ال  حرف  وهي   للخطاب  ذلك  مجيع  يف  والكاف  وأولئك  هؤالء  واجلمع  وتلك  وهااتن  للغائب(  ذلك)  و
   .املفرد وغريه إىل ابإلشارة( ذلك) اإلشارةوجند يف القران الكرمي قد استعمل اسم  ،( 158)

تعاىل      قوله  تفسري  الكشاف يف   وَُكالًّ   َكث ريا    َذل كَ   َبنْيَ   َوقـُُروان    الرَّس     َوَأْصَحابَ   َومَثُوَداْ   َوَعادا      :جاء يف 
انَ   وَُكالًّ   ْمثَالَ   اال    َلهُ   َضَربـَْنا خمتلفة مث    أشياء  وقد يذكر الذاكر  ،بني ذلك املذكور  : أي))    ،  (159  )  تـَْتب ريا    َتْبَّ
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ذلكـب   إليهايشري   احلاسب  (  )  يقول  أعداداوُيسب  مث  معىن  :متكاثرة  على  وكيت  فذلك   :فذلك كيت 
 (. 160)  .((.احملسوب او املعدود

 رُتُواْ يـَقْ   َوملَْ   ُيْسر ُفواْ   ملَْ   أَنَفُقواْ   إ َذآ   َوالَّذ ينَ     :قريبا منه يف تفسري قوله تعاىل  أوجند الكالم نفسه    وأيضا         
 ، او ُيتمل بني ذلك لغوا  ، )) جائز ان يكوان خْبين معا  :حيث يقول  ،   (161  )  قـََواما    َذل كَ   َبنْيَ   وََكانَ 

 . ( 162) وقواما حاال مؤكدة (( ،وان يكون الظرف خْبا .وقواما مستقرا
  ، اسم كان  ذلك  بني    يكون    أنالفراء    أجازقد    وكان بني ذلك قواما      :وهي قوله  ويف هذه اآلية     

  :كقوله  ،غري متمكن إىل إلضافتهعلى انه مبين  
 . . ( 163) نطقت  أنمل مينع الشرب منها غرَي 

ن ما بني  أل  ؛ولكن املعىن ليس بقوي  ،ابس به   ال   اإلعراب)) وهو من جهة    :ويعلق عليه الزخمشري  بقوله 
 . ( 164) الفائدة فائدة ((الذي هو معتمد   اخلْب فليس يف ،قوام ال حمالة والتقتري اإلسراف
وكان  (  بـ) ذلك   ومها اثنان فعْب عنهما(  لتقتريوا  اإلسراف)  اىل  إشارة(  ذلك)  أنيبني هذا الكالم           
 و تتبني هذه املسالة بوضوح  ،اليت اتيت مضافة اىل اكثر من واحد(  بني)  ويدل على ذلك (  ذلكما)  األصل
ومن ذلك    ،من واحد  أكثر  إىل  إالال تضاف  (  بني)  أنعروف  وامل(  بني)  لفظة(  ذلك )  إىل  أضيف  إذاخاصة  

تعاىل َا  يـَُقولُ   إ نَّهُ   قَالَ     :قوله      (165 ،)  تـُْؤَمرونَ   َما  فَافْـَعُلواْ   َذل كَ   َبنْيَ   َعَوانٌ   ب ْكرٌ   َوالَ   فَار ضٌ   الَّ   بـََقَرةٌ   إ هنَّ
  أتيت مل  (  ذلك)  أنهذا الكالم    يثبت  ،املال بني زيد وعمر   :من واحد كقولنا  أكثر  إىل(  بني)  أضيفتحيث  
ال فارض وال بكر     :وهو قوله تعاىل  اآليةما سبق هلذه    إىل   إشارةمن واحد وهو    ألكثرجاءت    وإمناملفرد  

، هذين الوصفني  إىل إشارة. 
لى انه  ع   ابلنصب  ختاصم    حيث قرئ      (166،)النَّار    َأْهل    خَتَاُصمُ   حلََق    َذل كَ   إ نَّ     :ويف قوله تعاىل    

( ذلك)  ملاذا مسي  ،السؤال  َييتوهنا    ، (  167)  األجناس  أبمساءتوصف    اإلشارة  أمساءالن    ؛صفة لذلك
شبه تقاوهلم وما جيري  ))    :حيث يقول  ،واجلواب جنده عند الزخمشري  ؟بكونه صفة(  مجعا)  املفرد ختاصما

وقول    ،ال مرحبا هبم  :الرؤساء  والن قول  ؛بينهم من السؤال واجلواب مبا جيري بني املتخاصمني  حنو ذلك
 اشتماله على ذلك ((   ألجلمن ابب اخلصومة فسمي التقاول كله ختاصما    ،بل انتم ال مرحبا بكم  :إتباعهم

  .معاملة اجلمع( ذلك)  وعلى هذه القراءة قد عوملت( 168)
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للزخمشري     الكشاف  يف  أيضا           على   ستلي  وأتنيثها  ومجعها  تثنيتها  اإلشارة   أمساء  نإ  ))  :وجاء 
   .( 169) ((  احلقيقة

  مل   وتثنيتها  اإلشارة   أمساء  مجع   أن  به  أراد  قيل))    :معلقا على كالم الزخمشري  وجاء يف التحرير والتنوير     
 بعض  معىن  يف  بعضها  استعمال  كان  فلذلك  األحوال  بتلك  خاصة  أبلفاظ  كان  بل  عالمات  بزايدة  يكن

  لفظ   استعمال  يف  كان  سواء  واجملاز  التأويل  على  املدار  ألن  ؛اجلدوى  قليل  وهو  ،أتويل  على  كان   إذا  أسهل
  أن   أراد  فلعله  يظهر  فيما  األلفاظ  هذه  خيص  حسن  فال   أخرى  معىن  يف  صيغة  استعمال  يف  أو  آخر  معىن  يف
 استعمال   حسن  فلذلك  عكس  وال  واجملموع  للمثىن  به  يشار(  ذاـ)  ف  ...إليه  يشار  ما  جلنس  موضوع(  ذا)

  .( 170) (( املتعدد على  للداللة امنه املفرد
يف سياق (  ذلك )  أصلهاقد وردت كما هي على    القرآنيف االستعمال  (  ذلك)   أنمما تقدم يتبني لنا      

بلفظ املفرد وقد أشري هبا إىل املفرد وغريه وهو من خصائص االستعمال ووردت كذلك    ،خماطبة املفرد وغريه
   .القرآن

 
 :اخلامتة والنتائج 

 
حاولنا         البحث  هذا  االستعمال    إىلنصل    أن يف  من  يسري  ما    ،لأللفاظ  القرآن شيء  خالل  ومن 

 :من نتائج إليهنوجز ما وصلنا   أننستطيع  ،يف القران الكرمي كالم هللا املعجز(  ذلك)       تناولناه عن 
 .ورودا يف القران الكرمي اإلشارة أمساء أكثر(  ذلك) إن -
( هذا)  قد ينوب  العكس  و كذلك  ،املوضوع للقرب (  هذا)  املوضوع للبعد عن(  ذلك )  رةاإلشاينوب اسم    -

عن للقرب  للبعد(  ذلك)  املوضوع  االستعمال    ،املوضوع  خصائص  من  االستعمال   ويف   القرآنوهو  هذا 
 .ورفعة منزلته أو لضعته ودنوه إليهلتعظيم املشار  ،حكمة وهو من بالغة القران الكرمي

على وجه    أفعالهتعاىل ابعتبار    إليه  واإلشارةمع ضمري اجلمع  (  لفظ اجلاللة بـ) ذلكم  إىل  اإلشارةوردت    -
 .يدل على منزلته العظيمة

  ، غري احملسوس وان كان املوقف يقتضي املشاهدة  إىلاحملسوس كما قد يشار به    إىل(  بـ) ذلك  اإلشارة  -
 .س وتقريب الصورةغري املشاهد منزلة املشاهد احملسو   إلنزالولكن احلكمة منه 
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 : املوضوع للمفرد املخاطب ابستعمالني( ذلك) اإلشارةورد اسم  -
بكسر  (  ذلك  )  و  ،كاف اخلطاب للمفرد املذكربفتح  (  ذلكَ )  إليهوضعه حبسب املشار    أصل على    :األول

خاطبة مل(  ذلكنَّ )  و  ،ملخاطبة اجلماعة(  ذلكم)  و  ،ملخاطبة املثىن(  و) ذلكما  ،كاف اخلطاب للمفرد املؤنث
 .اإلانث مجاعة 
 (.ذلكَ ) بلفظ املفرد املذكركل ما ورد سابقا ملخاطبة  ( ذلك) وردت  :والثان

 . غري املفرد إىلمشريا  به  مفرد _ إىل_ املشار به ( ذلك) اإلشارةورد اسم  -
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 ش ــ اهلوام
 . 76/ 1ومهع اهلوامع /   ،135/ 3شرح املفصل /  :ينظر( 1
  134-130شرح املفصل /  :ينظر ( 2
 . 84/ 1معان النحو / ( 3
 . 85- 84/ 1معان النحو /  ( 4
 .32 /القصص( 5
 . 181/  اإلعراباملفصل يف صنعة  :ينظر ( 6
 . 181املفصل يف صنعة اإلعراب/  :ينظر ( 7
 . 68/  1معان القران وإعرابه / الزجاج /  :ينظر ( 8
  . 132/  1شرح ابن عقيل /  :ينظر ( 9
 . 28قران ومعانيه / إعراب ال :( ينظر10
مسالة    :ينظر  (11 اخلالف  مسائل  يف  /    ،95اإلنصاف  احمليط  القران و   ،154/  1والبحر         إعراب 

 . 24/ 1للنحاس / 
        .1/186/املقاصد توضيح  :ينظر (12
  . 2( البقرة /  13
 10 / ( الشورى 14
 32 / يوسف (15
 9 اإلسراء /( 16
 36 /  ( األنبياء17
 2 /  ( املاعون18
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 .  303/ 1( مهع اهلوامع /  19
 58 / عمران آل( 20
 62 / عمران آل( 21
 . 304-303 / 1  مهع اهلوامع/ :ينظر( 22
 . 157/  1تفسري القرطيب /  (23
 .186/ 7/ البيان  أضواء (24
  ،32/  2شرح الرضي على الكافية /    :وينظر  ،85/  1فاضل صاحل السامرائي /    .معان النحو / د  (25

   .77/  1 /مهع اهلوامع و 
 . 1/11( معان القران للفراء / 26
 . 1/10( معان القران / الفراء / 27
 . 67/ 1( معان القران وإعرابه / الزجاج / 28
 . 67/ 1معان القران وإعرابه / الزجاج /  (29
 89البقرة /  ( 30
 146البقرة /  ( 31
 . 26 -21النازعات / ( 32
 . 106األنبياء / ( 33
  .1الرعد /  (34
 . 1/68الزجاج / ( 35
 . 11-10/ 1معان القران للفراء /  :ينظر( 36
   .77/   1مهع اهلوامع / و ،32/  2شرح الرضي على الكافية /  :وينظر ،1/85معان النحو /  (37
 . 85/ 1معان النحو /   :ينظر( 38
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 . 49ص / ( 39
 . 53 -52ص/ ( 40
 . 106األنبياء /  (41
  .26-25النازعات /  (42
 . 19ق / ( 43
 . 319/  3حبر العلوم /  (44
 . 319/  3حبر العلوم / ( 45
 1/11معان القران / الفراء / ( 46
 . 262/  1اللباب يف علوم الكتاب /  ،13/  2مفاتح الغيب / الرازي /  :ينظر( 47
 .51األنفال /  ،182آل عمران / ( 48
 . 85/ 1معان النحو /   :ينظر( 49
 .261/  1اللباب يف علوم الكتاب /  (50
  .15املؤمنون /  (51
  .7/  5البحر املديد /  (52
املديد /   :ينظر  (53  ،308/    4  ،6/    3  ، 288/    1تفسري أب السعود /  :وينظر  ،297/    8البحر 

 .60/  6وروح املعان / 
وقد قتله خفاف أثرا ملعاوية بن عمرو    ،البيت خلفاف بن ندبة خياطب مالك بن محاد سعيد بن فزارة   (54

 ، 323/  15  ،،323/    2األغان    ، 280/    2/    الزاهر  ،186/    2اخلصائص /    :ينظر  ،خي اخلنساءأ
 14وصبح األعشى /    ،167/    3والكامل يف اللغة واألدب /    ، 471/    2وخزانة األدب /    ،82/    18

 يلوي بدنه حّت يتالقى طرفاه كاحلبل.  :وَيطر متنه .153 /
/    املاوردى  تفسري  ،284/   4/  البيان  أضواء  :وينظر  ،67/  1زجاج /  معان القران وإعرابه / ال  :ينظر  (55
1  /67  . 
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 . 1/11معان القران / الفراء / ( 56
 .63/يس( 57
 .42/ ق( 58
   82 /الكهف (59
 .9/ اإلسراء (60
 .2/البقرة (61
 . 2املاعون /  (62
 .95/ األنعام (63
 . 102/ األنعام (64
  .3/يونس (65
 .13/فاطر (66
 .6/الزمر (67
 .62/غافر (68
 .64/غافر (69
 . 10/الشورى  (70
 .32/يونس (71
 .62،64/غافر  ،6/الزمر ،13/فاطر ،3/يونس  ،102/ األنعام (72

  23/241روح املعان/ (73
 . 2البقرة /   (74
   23/الزمر ،88/ األنعام (75
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  مفاتيح و   ،   406/    7والبحر احمليط /    ،505/    16واللباب /    ، /  480/  4أيسر التفاسري /    :ينظر  (76
 . 126/   4الكشاف / و  ،238/   26/   الغيب
   .9التغابن /  (77
 . 11الدهر /  (78
 . 39النبأ /  (79
 . 44املعارج /  (80
 . 437/  5/  التفاسري أيسر  :ينظر  (81
 . 6السجدة /  (82

 . 157/  1تفسري القرطيب /  :ينظر (83
     .9-5السجدة /  (84
 . 157اسة ملسائل علم املعان / خصائص الرتاكيب در  :ينظر (85
   .16/السجدة  (86
 . 72التوبة /  (87
 . 12احلديد /  (88
 . 12الصف /  (89
 .11الْبوج /  (90
 .63/التوبة (91
 .16/الزمر (92
 . 28-27فصلت /  (93
 . 15 -11الفرقان /  (94

http://www.alukah.net/


 www.alukah.net  

 
27 

  4  :مونظر صحيح مسل   (،3072برقم )  1185/    3جزء من حديث رواه البخاري يف صحيحه /    (95
 . (2824برقم ) 2174/

 . 23/121 :والتنوير التحرير (96
 173/  الكفومى البقاء  ألىب ـ الكليات كتاب  (97
 . 1/186/املقاصد توضيح ينظر:  (98
 .61/  7التحرير والتنوير /  (99
 . 131/  األنعام (100
 . 130: األنعام (101
 .61/  7التحرير والتنوير /  (102
 .157آل عمران /  (103
 .9/  7 /  الكتاب علوم يف اللباب  :ينظر  (104
 . 181( املفصل يف صنعة اإلعراب / 105
 . 64/الكهف (106
 . 161/  5 :زاد املسريو ، 113/ 3 /تفسري ابن كثري  :( ينظر107
 .28/القصص (108
 .468/ 3تفسري ابن كثري /  : ( ينظر109
 . 40/عمران آل (110
 . 129تفسري الكرمي املنان / و  ،384/ 6امع البيان /وج ،443/ 1ابن كثري / تفسري  : ( ينظر111
 . 47/عمران آل (112
 . 21-20/ مرمي (113
وتفسري الكرمي   ،140/  3ابن كثري /  وتفسري    ،  165/    18،  420/    6جامع البيان /    :ينظر  ( 114

 . 491 ،131املنان / 
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 .30-29/الذارايت (115
 . 177/  9/   والبيان الكشف ،550/  2/  العظيم القرآن  تفسري :ينظر (116
 . 37/يوسف (117
 .582/  2تفسري ابن كثري /  :ينظر (118
 . 35/اجلاثية (119
 .12/ غافر (120
 .18/األنفال (121
 .54/ البقرة  (122
 . 85/األعراف (123
 .41/التوبة (124
 .27/ النور (125
مثال    (126   ، 23/صلتف  ،27/النور  ،41/التوبة  ،85/األعراف  ،232/ البقرة  ،54/البقرة  :ينظر 

 . 2/الطالق ،3/اجملادلة ،11/الصف ،16/العنكبوت ،75/غافر  ،4/األحزاب
 . 32/يوسف (127
 23/ 3فتح القدير/   :ينظر (128
  93/  2( شرح املفصل / 129
 . 52يوسف /  (130
 . 21مرمي  (131
 . 22-20مرمي /  (132
 .30-29/  الذارايت (133
 . 47 ،46  ،45( آل عمران / 134
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 .348/  1/  اخلازن تفسري، 447/ 1تفسري ابن كثري /   ،420/  6/  الطْبي تفسري :ينظر (135
 . 9-8مرمي/  (136
 .37يوسف /  (137
 . 93/ 2شرح املفصل /  :ينظر (138
 .32يوسف /  (139
     .94/ 2شرح املفصل /  (140
 . 49/  البقرة (141
 . 54البقرة / (142
 . 51  ( ق /143
 . 341أسرار العربية /:( ينظر144
 . 12اجملادلة /  (145
 . 3( النساء / 146
 . 3/276املقتضب /  (147
 . 132/  2األصول يف النحو/  :( ينظر148
 25 / النساء (149
 ، 59،61 ،58/النور ، 89/املائدة ،103/عمران آل ،266، 219،242/ البقرة  (150
 . 68البقرة /  (151
 . 38اإلسراء /  (152
 . 482/ 2شرح الرضي على الكافية /  :( ينظر153
 . 2/94شرح املفصل /  (154
 . 143( البقرة /155
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 . 15( الفتح / 156
 . 9 -8حممد/  (157
/    :ينظر  (158 املفصل  /    ،135/  3شرح  اهلوامع    النحو _  104  /العربية  يف  اللمع    ،76/  1ومهع 
 .322/ 1 /الوايف
 .38 / الفرقان (159
 . 286/  3الكشاف /  (160
 .67 / الفرقان (161
 . 298/  3الكشاف /  (162
  :البيت يف كتاب سيبويه ومتامه  (163

 أْوقال   ذات ُغصون   يف مَحامة       نَطَقتْ   أنْ  غري  منها الش ْربَ  مَيُنعَ  ملَْ 
سر صناعة    ،329/    2  :ينظر البيت يف كتاب سيبويه  ،ويف املفصل ألب قيس بن رفاعة  ،وقد نسبه للكنان

 ، 211مغين اللبيب /  ،163املفصل للزخمشري /  ،507/  2اإلعراب / 
 . 299/  3الكشاف /  (164
 . 68( البقرة  165
 .64  / ص( 166
 . 2305السراج املنري / و  ،390/  7والبحر احمليط /   ،105/ 4الكشاف /    :( ينظر167
 . 105/ 4( الكشاف /  168
 . 178/  1( الكشاف / 169
 512/  1التحرير والتنوير / ( 170
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 واملراجع  املصادر
 
 .الكرمي القران •
 إحياء   دار  /  السعود  أبو  العمادي  حممد  بن   حممد  /  الكرمي  القرآن  مزااي  إىل  السليم  العقل  إرشاد •

 .بريوت –  العرب الرتاث
 صاحل  فخر.د  : حتقيق  /سعيد  أب  بن  هللا  عبيد  بن  حممد  الوفاء  أب  بن  الرمحن   عبد  /  العربية  أسرار •

 . م1995بريوت   - اجليل دار / األوىل الطبعة/  قدارة
 احلسني   عبد.د  :حتقيق  /البغدادي  النحوي  السراج  بن  سهل  بن   حممد  بكر   أب  /النحو  يف   األصول •

 .1988 بريوت – الرسالة مؤسسة / ،الثالثة الطبعة /الفتلي

 اجلكين  القادر  عبد  بن   املختار  حممد  بن  األمني   حممد  /   ابلقرآن  القرآن  إيضاح  يف  البيان   أضواء •
  -هـ  1415  :الطبعة/    لبنان  –  بريوت  التوزيع  و  النشر  و  للطباعة  الفكر  دار  /  (هـ 1393  :ت)  الشنقيطي 
 مـ 1995

دار الكتب العلمية   /(  هـ  338)  ابن النحاس   إمساعيل إعراب القران / ابو جعفر امحد بن حممد بن   •
 . م  2001 -هـ  1421 /
 . بريوت – لثانيةا الطبعة / الفكر دار   / جابر مسري :حتقيق/  األصفهان الفرج أب / انــاألغ  •
 حممد  بن  الرمحن  عبد  الْبكاتبو  أ  /  والكوفيني  البصريني  النحويني  بني  اخلالف  مسائل  يف  اإلنصاف •
 .دمشق – الفكر دار / ياألنبار  سعيد أب بن
 / اجلزائري  بكر  أبو   جابر  بن  القادر   عبد  بن  موسى  بن  جابر  /الكبري  العلي  لكالم  التفاسري  أيسر •

 م 2003/هـ1424 اخلامسة، / السعودية العربية اململكة املنورة، دينةامل واحلكم، العلوم مكتبة
أمحد بن حممد بن املهدي بن عجيبة احلسين اإلدريسي الشاذيل الفاسي أبو العباس/   /البحر املديد   •

 هـ  1423م ـ  2002 دار الكتب العلمية الطبعة الثانية /  بريوت 
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 عاشور   بن  الطاهر  حممد  بن  حممد   بن  الطاهر  حممد  /عاشور  ابن  بتفسري  املعروف  والتنوير  التحرير •
 . م2000/ هـ1420 لبنان – بريوت /  األوىل الطبعة /العرب التاريخ مؤسسة /(هـ1393 :املتوىف) التونسي

احمليط • البحر  يوسف    /  تفسري  بن  األندلسي    أبوحممد  عبد   /حيان  أمحد  عادل  الشيخ  حتقيق: 
-هـ  1422بريوت     -  لبنان  /  الطبعة: األوىل  /كتب العلمية  دار ال  /الشيخ علي حممد معوض    -املوجود  
 . م2001

 البغدادي  إبراهيم  بن  حممد  بن  علي  الدين  عالء  /(  التنزيل  معان  يف  التأويل   لباب)  اخلازن  تفسري •
 م  1979/ هـ 1399 - لبنان/  بريوت - الفكر دار / ابخلازن  الشهري

/   (هـ774  :ت)  الدمشقي  القرشي  كثري  بن  مرع   بن   إمساعيل   الفداء  أبو  /العظيم  القرآن  تفسري •
 .م1994/هـ1414 اجلديدة الطبعة /الفكر دار / حسن  حممود :حتقيق

 /   البصري  املاوردي  حبيب   بن   حممد  بن   علي   احلسن   أبو   /  والعيون  النكت(  املاوردى  تفسري)   •
   نلبنا /  بريوت - العلمية الكتب دار/  الرحيم عبد بن  املقصود عبد  بن  السيد :حتقيق

  هللا   عبد  بن  قاسم  بن  حسن  الدين  بدر  حممد  أبو  /  مالك  ابن   ألفية  بشرح  واملسالك  املقاصد  توضيح •
/    العرب   الفكر  دار    /  سليمان  علي  الرمحن  عبد  :حتقيق/    (هـ749  :ت)  املالكي  املصري  املرادي  علي    بن

 . م2008  - هـ1428  األوىل الطبعة
  الرمحن   عبد  :حتقيق  /السعدي  بن  انصر   بن  الرمحن  عبد  /  املنان  كالم  تفسري  يف   الرمحن  الكرمي   تيسري  •
 .م 2000- هـ1420 األوىل الطبعة /الرسالة  مؤسسة /  اللوُيق معال بن
القرآن • أتويل  يف  البيان  جعفر   /  جامع  أبو  اآلملي،  غالب  بن  بن كثري  يزيد  بن  جرير  بن  حممد 

الرسال/    أمحد حممد شاكر  :حتقيق  /(  هـ  310  ت)  ،الطْبي   -هـ    1420  ،الطبعة  األوىل/    ةمؤسسة 
 . م 2000

 .القاهرة –دار الشعب  / أبو عبد هللا حممد بن أمحد األنصاري القرطيب / جلامع ألحكام القرآنا •
 عصام  :حتقيق  / األزراري    احلموي  هللا  عبد   بن   علي   بكر  أب  الدين   تقي  /األرب  وغاية  األدب  خزانة •

 . م1987  بريوت – األوىل الطبعة /اهلالل   ومكتبة دار / شعيتو
  الكتب   عامل  /  النجار  علي   حممد  :حتقيق  /(  هـ  392ت  )   جين  بن   عثمان  الفتح   أب  /  اخلصائص  •
 . بريوت -
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موسى  • أبو  حممد  للدكتور  ـ  املعان  علم  ملسائل  حتليلية  دراسة  الرتاكيب  ـ 1400  ،خصائص  هـ 
 . م1980

  الرتاث   إحياء  دار  /الفضل  أبو  أللوسيا  حممود  /املثان  والسبع  العظيم   القرآن   تفسري  يف  املعان  روح •
 .بريوت – العرب

 الطبعة  /  اإلسالمي  املكتب  /اجلوزي  حممد  بن   علي  بن  الرمحن   عبد  /التفسري   علم   يف  املسري  زاد •
 1404 – بريوت  / الثالثة

 مؤسسة   /(  هـ  327ت  )  األنباري  القاسم  بن  حممد  بكر  أبو  /  الناس  كلمات  معاّن  ىف  الزاهر  •
 1992- هـ 1412 - تبريو  - الرسالة

 /دمشق  -  القلم  دار  /  هنداوي  حسن.د  :حتقيق  /جين  بن   عثمان  الفتح  أب  /اإلعراب  صناعة  سر •
 1985 ،األوىل الطبعة

حممد حمي الدين عبد   :(هـ / حتقيق  769)  شرح ابن عقيل / هباء الدين عبد هللا بن عقيل العقيلي  •
 احلميد / انصر خسرو / الطبعة السابعة / ايران 

الطبعة املصورة  /(  هـ686ت )  كافية ابن احلاجب / رضي الدين حممد بن احلسن اإلسرتابدي  شرح •
 .هـ1310يف دار الكتب العلمية يف بريوت عن طبعة اإلستانة 

امحد السيد سي د   :حتقيق  /(  هـ   643)  موفق الدين يعيش بن علي بن يعيش النحوي  شرح املفصل •
 .امحد / املكتبة التوفيقية / القاهرة

 دار   /  طويل  علي  يوسف.د  :حتقيق/    القلقشندي  علي  بن   أمحد  /اإلنشا  صناعة  يف  األعشى  صبح •
 . م1987 ،األوىل الطبعة /دمشق - الفكر

 /اجلعفي   البخاري  عبدهللا  أبو  إمساعيل  بن  حممد   /(  املختصر  الصحيح  اجلامع)  البخاري  صحيح •
 .م1987  –هـ 1407  ،الثالثة الطبعة/  تبريو  – اليمامة ،كثري  ابن  دار / البغا  ديب مصطفى. د :حتقيق

 / الباقي  عبد  فؤاد  حممد  :حتقيق  /   النيسابوري  القشريي   احلسني  أبو  احلجاج  بن  مسلم  /مسلم   صحيح •
 . بريوت – العرب الرتاث إحياء دار
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حممد  • بن  علي  بن  حممد  أتليف:  التفسري،  علم  من  والدراية  الرواية  فين  بني  اجلامع  القدير  فتح 
 .بريوت –النشر: دار الفكر الشوكان، دار 

  أبو   حممد  :احملقق/    (هـ285  :املتوىف)  العباس  أبو  املْبد،  يزيد   بن  حممد  /  واألدب  اللغة  يف  الكامل •
 م 1997 - هـ  1417 الثالثة الطبعة / القاهرة – العرب الفكر دار / إبراهيم  الفضل

 حممد   السالم  عبد  :حتقيق( /  هـ   180)  سيبويه  قنْب  بن  عثمان  بن  عمرو  البشر  أبو  /  سيبويه   كتاب •
 .بريوت ـ  اجليل دار / هارون

 الزخمشري  عمر   بن   حممود  القاسم  أبو   / التأويل  وجوه  يف   األقاويل  وعيون  التنزيل   حقائق   عن   الكشاف •
 . بريوت – العرب  الرتاث إحياء دار /املهدي الرزاق عبد /اخلوارزمي

 /   النيسابوري  الثعليب   إبراهيم  بن  حممد  بن   أمحد  إسحاق  أبو   /   للمطبوع  موافق  ـ   والبيان  الكشف •
 1422  -  لبنان  -  بريوت  /  األوىل  :الطبعة   /  العرب  الرتاث   إحياء  دار  /عاشور    بن  حممد  أب  اإلمام  :حتقيق

 م  2002 - هـ
 احلسيين   موسى  بن   أيوب  البقاء  أبو   /  اللغوية   والفروق  املصطلحات  يف  معجم  ـ   الكليات  كتاب •

 .  م1998 - هـ1419 - بريوت - الرسالة مؤسسة /املصري حممد  - شدروي عدانن :حتقيق /الكفومي
 الشيخ   : حتقيق  / احلنبلي  الدمشقي  عادل   ابن  علي   بن  عمر  حفص   أبو   /الكتاب  علوم  يف   اللباب •

  -  لبنان/    بريوت   -األوىل  الطبعة  /  العلمية  الكتب  دار  /معوض  حممد  علي  والشيخ  املوجود  عبد  أمحد  عادل
 م 1998- هـ 1419

 دار  /   فارس  فائز  :حتقيق  /  النحوي  املوصلي  جين  بن  عثمان  الفتح  أبو  /  العربية  يف  للمعا  كتاب •
 1972 ، الكويت -  الثقافية  الكتب

امحد يوسف جنايت / حممد علي   :حتقيق  /(  هـ  207)  زكراي ُيىي بن زايد الفراء  أبومعان القران /   •
 . م  2001 -هـ  1422 – النجار / دار الكتب املصرية / الطبعة الثالثة / القاهرة

•   / وإعرابه  القران  السري  معان  بن  ابراهيم  اسحاق  عبد   .د  :حتقيق  /(  هـ  311ت  )  الزجاجابو 
 .اجلليل عبده شليب / دار احلديث / القاهرة

 . م 2005 –فاضل صاحل السامرائي / دار الفكر / عمان   :/ الدكتور معان النحو •
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 .هـ1378 / الباقي عبد فؤاد حممد  - الكرمي  القرآن أللفاظ املفهرس املعجم •
   / األنصاري  هشام  بن  يوسف  بن   عبدهللا  حممد  أبو  الدين  مجال   /  األعاريب  كتب  عن  اللبيب  مغين •

 1985 ،السادسة  الطبعة/  بريوت -  الفكر دار / محدهللا   علي وحممد املبارك مازن.د :حتقيق
 الرازي   التميمي   عمر   بن  حممد  الدين   فخر  مةالفها  البحر  واحلْب  العالمة  العامل  اإلمام  /  الغيب   مفاتيح •

 . م 2000  - هـ1421 - بريوت /األوىل  الطبعة / العلمية  الكتب دار /الشافعي
 دار   /  ملحم   بو  علي.د  :حتقيق  /  الزخمشري  عمر  بن  حممود  القاسم  أب  /  اإلعراب  صنعة  يف  املفصل •

 . م1993 بريوت /األوىل الطبعة /اهلالل  ومكتبة
ال  /ملقتضبا • املْبدأبو  يزيد  بن  حممد  عظيمة  /عباس  اخلالق  عبد  حممد  الكتب  /   حتقيق:   /   عامل 

 . بريوت
اهلوامع • السيوطي  مهع  الدين  / جالل  اجلوامع  الطبعة   /(  هـ  945)  شرح مجع   / السعادة  مطبعة 

 .هـ1327 -األوىل / مصر 
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