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 :في المجلة النشر منهاج
   السالمة اللغوية.   قواعدُ   فيه   ى ويُراع    واملنهجية السليمة،   ة، د  البحث ابألصالة والج   سم  يت  أن   -1
 . جملة اجملمع ق  ضوابط النشر املعتمدة يف  ف  منسًقا و  أن يكون   -2
 أخرى، أو مقد ًما هلا. يف جهة    رًا من حبث سابق، أو منشو   اًل  يكون مست ّل  أ  -3
راعى يف كتابة البحثج قواعُد اإلمالء والرتقيم املتبعة، إّل يف اآلايت الكرمية، فُتكتب و ف ق  الرسممج  أن  يُ  -4

وى   ِممبُط ابلشمممكِ التمما  ج سمممج ، ويُراعمممى فيممه مقمممداُر اتاجممةج يف التشمممكيِج فون  املبالغممةج، فمممال ُي العثممماِّ ج
 وجها. النصوصج احملققةج، واألحافيثج الشريفةج، واألبيات الشعريةج، ون 

  « العمممرل التقليمممد  » ط  بممم (،  24  -17يكمممون البحمممث مكتمممواًب بصممميغةج وورف، علمممى ور      مقممما ج     أن  -5
 «Traditional Arabic »    للممنا العممرل، وخممط    للحاشممية(   12للممم ، و   16 بممنط «Times New 

Roman »    للحاشية(.    12للم ، و   14للنا اإلجنليز   بنط 
  وّل جيمماو   ،  أ  مخسممص صممفحًة ريعمماي( اجمللممة(   ( كلمممة  10000    آّلفج   عشممرة    البحممثُ    جيمماو   ّل  أ  -6

 ،  أ  عشرين صفحًة ريعاي( اجمللة(. ( كلمة  4000    أربعة  آّلفج   املقالُ 
 .وإجنليز (  اللغة  عرل   يكون البحث مشفوًعا ريوجز للس(ة الذاتية للباحث، مع ملخ ا ثنائي  أن   -7
 .لتعديالت املقرت حةلنظر يف ابوهُلا مرهوٌن اب، وقللتحكيم العلمي ج  الوارفةالبحوث  ختِعُ  -8
9-   ِ ليِ أو النظممر  مقممرون   رأ    كمم فمسمملوليته علممى فون  لمم   ه، وممما كممانقبولممُ  يسممُع اجمللمم ة   ابلممد 

 .قائله أو انقله
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 حمتويات العدد
 

 7 .فاحتة العدد •
  القرارات: األولالقسم 

يف معــ     (مــب  لفــ) )  اســمعلا بشــ      العشــر  القــرار   •
 11 .المهنئة

 : البحوث الثانيالقسم 

  املعلــ   لفعــك اليفــ   يف القــر   اليفــرماملصــدر املــ      •
 15 .إبراهيم عبدهللا الزين، د. )دراسة حن ية داللية(

فاطمةةةةةةةة    ةةةةةةةة     د.  ،  زرع  حـــــــــدي   م  بنيـــــــــة الســـــــــرد يف •
 45 .امل ع دي

ســ ر     –بنيــة القصــق القــر    جام   ثــر المشــا ك يف ا ســ  •
 97 .ديم الغا سحيحنان عبدهللا ، د.  ا ذج   مناألعراف 

ــ    • ــاع ع ـ ــا جـ ــاع ىـ ــرف ال ـ ــالة يف حـ ــ   رسـ ــد  لـ ــ)  احـ لفـ
، د.  معنيــا   ثـــرا    لـــا، البــل املاـــار  الـــ هرا  الن ـــ  

 .الط يل عبدهللا عبدالقاد 
137 

 املقاالت: الثالثالقسم 

د.  الا   ال غ   بني ُشقر  الغريب،  س اد شعر العــريب،   •
 233 عباس علي ال  س ة.

 القسم الرابع: امللحقات

 253 طائفة مل  خاار اجمللع. •
 263 م.2019الي م العاملي ل غة العربية قصيد   •
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 فاحتة العدد
 

علالال   والسالال     والصالال     ،ه البيانم  عل   ،اإلنسان خلق   ،هلل الحمد  

 . وبعد: دنانع   ولد   سيد  

 سالالب    طالال    المجمالال ،  ني مجلالالة  من سالال   الثامنة   السنة   فهذه فاتحة  

 هلل الحمد والفضل المنة. ،امان  سنين س  

ا ميالال  لا ع( بالالين اناهيالاله  الالنا   والعشالالنون)الثالالا   هذا العدد   ويضم  

المجمالال ،  مالالن أخبالالا    ، وطائفالالة  ومقالالا   بحالال  ،  ا، وأ بعالالة  مجمعيالال  

 العنبيالالة   للغالالة   العالالالمي   ها اليالال    مناسالالب    الضاد، كانالال    يف لغة   و صيد   

 .2019 عا   

 م  منهالالا    ال ي ت فق   البح     نا يف اخ يا   نا عل  عهد  ص  و د هن  

ادي ي )الحالال ضالال الما يف العالالدد   و عالال    عالالن هفالال     المجلالالة، ونع الالذ   

اإلنجليزيالالة،    ه باللغالالة  ا لبحث  ملخص   فيها الباهث   والعشنين( وض   

 الن يمة. ه بالعنبية، و د عّدلناه يف النسخة  ملخص   فيها صفحة   يطابق  

ا ناكالال  ه   تشالالهد   العنبيالالة   واللغالالة   –بحمالالد اهلل  – هذا العالالدد   ويصد   

 مالالمتمن   مكالالي  ل ا كالالم اللغالال ي  كالالان لمجمع   أيالالا    النظيالالن، فقبالالل   منقطالال   

 الع يق. البي    بج ا    المعنفة   إثناء   م  هيئة   ه بالشناكة  عقد  
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 لغالال ي   مالالن تفاعالالل   المكنمالالة   مكة   نطقة  ه م  ذا ما تشهد  من ه وأكرب 

كيف نك ن  دو  بلغة ))المكنمة  مكة   إما     م  مباد     جاوب ات خ ق  

 نطقة  م   الحنمين الشنيفين، أمين   خاد    مس شا     عاية   ، تح   ((القنآن

هفظالاله  ،الفيصل خالد   األمين   الملكي   السم    المكنمة، صاهب   مكة  

 اهلل.

 ه المبالالين، وهالالذا البلالالد  ك ابالال   لغة   دمة  ا لخنا اميع  ي فق   اهلل أن   نسأل  

 ألمين.ا

 

 عبدالعزيز بن علي احلربيد. أ. 

 

 



 : األول القسم  

 

 

 القرارات
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 : (1) للمجمع  العشرون القرار  

 ( يف معنى التهنئةحكم استعمال لفظ )مربوك

 احلمد هلل، والصالة والسالم على رسول هللا.. أما بعد:
 كددد   حبددد    -علدددى مدددا وراق مددد  ا  ا دددا    بندددا   - فقدددد رأجمل ا مددد   

مددددد  النا لددددد  اللضوهددددد ، وعه  ددددد   علدددددى أع دددددا    لفدددددو )مددددد و ( اسددددد عمال
 ها.اللوم لل هنئ ، وحنو   الناس  بني   الشا ع  وهي الصلض ؛ا معلني

ِ  ال صدوه    على الهاوا   وبعد االطالع   اسد عمال هد ق  يف  كد    ون دا 
 اللفظ  يف معىن ال هنئ ، وأتسلس ا على اآليت:

)مدد و ( مسدد عما يف اللضدد  صعددىن فدد م بدد ؛ فهددو مشدد    لفددو   أن   -
ري، إذا اس ناخ وألصد  دددرق م  ال    ، وهو الصدر. ومن  الفعا: به   البع

  وٌ  فل  أو علل .ابألرض؛ فالبعري ابرٌ ، واصكان م
معددددهو  يف  غددددري   حمددددد ٌ  )مدددد و ( لل هنئدددد  اسدددد عمالٌ  اسدددد عمال   أن   -

 .الفصحى
، أي يف ال هنئدد  مدد  هدد ق اصددااة هددو اصفاعلدد    اصسدد عما   أن اصشددهور   -
 ري.يف اخل   ال ك  اليت هي الزاياة  ، م  اصبارك   

لفدو  اسد عمال      ند  م   ي مجهور ا معلني؛ فإن ا م   هدهجملوبنا   على رأ
يف الكددددالم  اص ددددوا ه  )مبددددار (  لفددددو   واسدددد عمال   ، ال هنئدددد معددددىن )مدددد و ( يف 

 العهيب الفصلح.
 

 على هذا الرابط: ه يف موقع المجمعمراجعة حيثيات القرار، يرجى تفاصيللمطالعة  (  1)

http://www.m-a-arabia.com/site/26984.html 

http://www.m-a-arabia.com/site/26984.html
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 بعدد    عدد  اس شددكال  جيلدد   فددإن ا مدد    ؛ كهابلشددي  هدد   الشددي    وألن  
ذلددد   أبن   ،ال لضوهددد  شدددهعل       لعلددد  ((لكددد  كددد ا بدددار   ن  )): القا دددا  دددول   النددداس

 ر لس ا م .  م  م  اصقد   ةاصوجز  ني يف الور    ا كما ب  وشهع   جا ز لض   
   واهلااي إىل سوا  السبلا.وهللا اصوف   

 



 : الثاني القسم  

 البحوث
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(1) 

املصدر املؤول املعمول لفعل الكون يف  
 القرآن الكريم )دراسة حنوية داللية( 

 

 (1) إبراهيم عبدهللا الزيند. 
 

  

 

الّنحو والّصرف املشارك جبامعة أم درمان اإلسالمّية يف السودان، وجامعة القصيم  أستاذ (  1) 
 يف السعوديّة. 
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)دراسة حنويّة   املصدُر املؤوَّل املعموُل لفعل الكون يف القرآن الكرمي
 ( داللّية

 

 امللخص 
 :ملخص الدراسة 

  الكرمي،   القرآن  يف  الكون  لفعل  املعمولة    املؤّولة  املصادر  يف  خمتصر    حبث    هذا
  ظهرت  الذي املؤول املصدر عن قسم: قسمان املصادر هذه فيها اليت واآلايت  

  تظهر   مل  الذي  املؤّول  املصدر   عن  وقسم    وخربه،  كان  اسم  تبّي   إعرابّية  عالمة    فيه
اآلخر، وأتْ بَ ْعت  هذه اآلايت آبراء  ّي أحَد املعمولي من تب إعرابّية عالمة فيه

املفسرين املعربي وتوجيهاهتم الّنحويّة القرآنّية هلذه اآلايت، وهدف  هذه الدراسة  
اإلجابة  عن أسئلة ذكرها الباحث يف مقدمته. ويتألف هذا البحث من مقدمٍة،  

بحث  وثالثة حماور، وخامتة لنتائج البحث اليت مت التوصل إليها، وفهرس ملصادر ال
 .ومراجعه

 
The Infinitive for The Verb ‘to be’ in The Holy Quraan 

(a gramatical and semantic study) 

Abstract: 

This is a brief study of the infinitive influenced by the 

verb ‘to be’ in The Holy Quraan. First, two types of the 

nominative case are found. One with syntactic 

inflection that determines the subject and the object of 

‘Kan’ and one without such inflection. Next, the 

opinions of the parsing interpreters of The Holy Quraan 

and their syntactic understanding of the verses are 
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presented. This study aims at finding answers to the 

questions in the introduction. It consists of an 

introduction, three main aspects, a conclusion of the 

findings, and a list of sources and references. 
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 مقدمة
 أمجعي.احلمد هلل ربّ  العاملي، والصالة والسالم على أشرف اخللق 

وبعد؛ فإّن إيضاَح معاين القرآن الكرمي وإعرابه هو ما توّخاه املفسرون  
واملعربون يف آتليفهم اليت اختلفت مقاصد هم يف تصنيفها، وتباينت موارد هم يف  
مجعها وأتليفها، والصلة  األكيدة بي القرآن الكرمي وعلوم العربّية ال ختفى كما  

هللا تعاىل     يف مقدمة تبيانه فقال: "... فأول مبدوء    بّي اإلمام العكربّي     رمحه
به من ذلك تلقُّف ألفاظه عن حّفاظه، مث تلقّ ي معانيه ممن ي عانيه؛ وأقوم  طريٍق  
ي ْسَلك  يف الوقوف على معناه، وي تَوصَّل به إىل تبيي أغراضه وَمْغَزاه، معرفة  

ده من أحناء خطابه، والنَّ  ظر يف وجوه القراءات املنقولة  إعرابه، واشتقاق مقاص 
 .(1) عن األئمة األثبات"

(  املصدر  املؤوَّل  املعمول  لفعل الكون يف القرآن الكرميوهذا حبث  يف: )
مجعت  فيه اآلايت الواردة يف املصادر املؤّولة املعمولة لفعل الكون، وصنفت ها إىل  

قسٍم عن: املصدر املؤّول الذي ظهرت فيها عالمة  إعرابّية تبّي اسم   :قسمي 
فعل الكون وخربه، وهي آايت  كثرية  يف القرآن الكرمي، ومن ذلك قوله تعاىل:  

نَ ت  ه ْم إ الَّ َأْن قَال وا َواَّللَّ  رَبّ َنا َما ك نَّا م شْ ﴿ قرئ برفع الفتنة  على    ﴾ ر ك يَ   مث َّ مَلْ َتك ْن ف ت ْ
ا خرب كان مقدم ،   ا اسم كان، واملصدر  املؤّول اخلرب ، وقرئ بنصبها على أَّنَّ أَّنَّ
واملصدر  املؤّول االسم ، والوجهان فصيحان، والقراءاتن متواتراتن، وقسٍم عن  
املصدر املؤّول الذي مل تظهر فيه عالمة إعرابّية تبّي أحَد املعمولي من اآلخر،  

َفَما َكاَن َدْعَواه ْم إ ْذ َجاَءه ْم  ﴿ قوله تعاىل:آية واحدة يف القرآن الكرمي وهي 

 

 .  1(  التبيان يف إعراب القرآن، للعكربي، ص: 1) 
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، مث أتْ بَ ْعت ها آبراء املفسرين املعربي وتوجيهاهتم  ﴾ََبْس َنا إ ال َأْن قَال وا إ َّنَّ ك نَّا ظَال م يَ 
إىل   رالّنحويّة القرآنّية هلذه اآلايت؛ ألن داللة اآلية تبي احتياج أتويل املصد

اسم الناسخ أو إىل خربه، وخصصت  هذه الدراسة بفعل الكون؛ ألنّه مل يَر ْد من  
األفعال الّناسخة يف هذه اآلايت سوى كان ومضارعها، والفعل )ليس(، وتركيب  

ها )دراسة  وجعلتمجلة الفعل ليس ال خيتلف عن تركيب مجلة كان ومضارعها، 
ز املعاين، ويوق ف  على أغراض  يّ  مياإلعراب  للعالقة بينها؛ إذ إنّ ؛ (حنويّة داللّية

. أما وجوه  اإلعراب يف القرآن الكرمي فأكثرها متواتر  إاّل ما ساغ فيه  مي املتكلّ  
 .(1) إعراابن مع احتاد املعاين كما قال ابن عاشور يف مقدمته
 وَهَدف  هذه الدراسة اإلجابة  عن األسئلة اآلتية: 

األكثر وروًدا يف القرآن الكرمي إذا كان أحد  ما األفعال الناسخة  .1
 معمولْيها مصدرًا مؤّواًل؟ 

  ألفعال الناسخة مصدرًا مؤواًل؟  ا أحد  معمول     إذا كانعربي املتوجيه  ما   .2
أْن  و أيؤّول املصدر  امسًا، أو يؤّول خربًا، أو جيوز فيه األمران مًعا: أْن يؤّول امسًا، 

 يؤّول خربًا؟ 
اسم الفعل الناسخ أو خربه إذا كان أحدمها   يف املعربي  ما اختيار .3

  الرتبة كما  ون؟ هل يلتزم إعراب اآلخرخفي يف القرآن الكرمي، و  مصدرًا مؤواًل 
 ؟ إذا مل يتبّي أمرمها يف الفاعل واملفعول التزموا 

ا، إال أَّّنا ختتلف هدفًا  أما الدراسات السابقة يف املصدر املؤول فكثرية  جد  
ونوًعا، وأسلواًب ومنهًجا، ومن أقرهبا إىل هذه الدراسة: دراسة األستاذ الدكتور  

 

 .  1/61(  تفسري الّتحرير والتنوير، البن عاشور،1) 
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فتحي أمحد عبدالعال إمساعيل عن: )املصدر املؤّول وأحكامه الّنحويّة(، نشرت  
بر  يف اجمللة العلمّية لكلّية اللغة العربّية َبسيوط، العدد الثالثون، اجلزء الثاين، أكتو 

م، حتدث فيها عن أحكام املصدر املّؤول وأدواته، وما اتفق منها على  2011
مصدريته، وما اختلف فيه، وما جيوز أن حيل حمّله وما ميتنع، وإعرابه وآراء  
الّنحويي يف ذلك، وما ال يتمُّ إال به، وما يتوّقف  حكمه عليه، ودراسة الدكتور  

نشورة يف  املث يف الرتكيب والّداللة( )املصدر املؤّول حب طه حممد اجلندّي عن
م، وله هدفان، األول:  6/2013/ 17ولّية يف موقع األلوكة بتاريخ الشبكة الدَّ 

ر: كيفية  التحويل إىل املصاد ر    عرض احلروف املصدريّة ووصف تراكيبها، واآلخ 
ودراسة   ،املؤوَّلة، وبيان الع لَّة أو الغاية م ن وراء التعبري هبذا النوع  م ن املصادر

حممد العضيب عن: )املصدر املّؤول وأحكامه النحويّة أتصيل   بن  الدكتور أمحد
نشرت يف جمّلة اجلمعّية العلمّية السعوديّة للغة العربّية، العدد احلادي   وتيسري (

ه ، وهدفه مجع ما تفرق من حديث الّنحويي عن  1434عشر، مجادى اآلخرة  
ن مرجًعا مؤصال سهاًل. ودراسة الدكتور  املصدر املّؤول َبسلوب سهل؛ ليكو 

إسالم حممد عبدالسالم أمحد عن )العدول من املصدر الّصريح إىل املصدر  
)دراسة حنويّة داللّية(، نشرت يف حوليات اآلداب   املؤّول يف القرآن الكرمي(

م، وهدفه  2014ه     1436والعلوم االجتماعّية، احلولية اخلامسة والثالثون، 
لنكت الداللّية يف العدول عن املصدر الّصريح إىل املصدر املؤّول  الكشف عن ا 

 يف صيغ من جذٍر واحد.
ومن أنفس الدراسات السابقة مجًعا وترتيًبا؛ ما مجعه األستاذ حممد  
عبداخلالق ع َضيمة يف مؤلفه املوسوم ب     )دراسات يف أسلوب القرآن الكرمي(، وفيه  

ر املؤّول يف اسم كان أو خربه يف القرآن الكرمي.  طائفة من اآلايت اليت فيها املصد
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أما هذه الدراسة فعن اآلايت الواردة يف املصادر املؤّولة املعمولة لألفعال الناسخة  
 يف القرآن الكرمي ودراستها حنويّة داللّية.

وقد رتبت  هذه الدراسة على مقدمٍة، وثالثة حماور، ويتلوها خامتة وفهارس،  
ان أساسّيات البحث، أما احملاور الثالثة؛ فمحور  عن مفهوم  أما املقدمة فلبي

املصدر املؤّول، وحمور  عن املصدر املؤّول الذي ظهرت فيه عالمة إعرابّية تبّي   
أحد املعمولي، وحمور  عن املصدر املؤول الذي مل تظهر فيه عالمة إعرابّية تبّي   

إليها،   املتوصَّلأهم النتائج  اسم الفعل الناسخ من خربه، وجاءت اخلامتة لبيان
 .اليت رجعت  إليها ذيلت  الدراسة ابملصادر واملراجعمث 
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 . مفهوم املصدر املؤولاحملور األول: 
 . (1) هأول    :شيءٍ  كلّ    ر  دْ املصدر أصل ماّدته من الفعل الثالثّي)َصَدَر(، وصَ 

األفعال، وتفسريه أّن:   صوادر  أصل الكلمة اليت تصدر عنها واملصدر 
 .(2) املصادر كانت أول الكالم 

واملصدر يف اصطالح الّنحويي: هو االسم املوضوع َبصالة الدال على  
 .(3)املعىن الصادر من احملدث به عنه، أو القائم به، أو الواقع عليه

ل.  ريح: يف ذلك يقابل املصدر املؤوّ نوعان: صريح ، ومؤول؛ فالصّ  هوو 
غري صريح، أي: أنه املصدر الذي يقع له التأويل،   ل هو: كل مصدر واملؤوّ 
ملصدر  ابى ذلك بسبك الفعل ابحلرف املصدرّي، ومن أجل ذلك يسمَّ  كونوي

، وال يكون املصدر مؤّواًل إال مع احلروف املصدريّة اليت تدعى  املنسبك  أو  ل،املؤوّ 
 .(4)ابملوصوالت احلرفّية...

اهلمزة  " قال ابن فارس: : رجع،  ومآاًل اًل الشيء  يؤول  أوْ ل: من آل واملؤوّ 
، وأ ْلت  ه  عَ وأّوَل إليه الشيَء: رجَ   .(5) والواو والالم أصالن: ابتداء األمر وانتهاؤه"

، ويف احلديث: من صام الدهر فال صام وال آَل" أي: ال  " عن الشيء اْرَتَدْدت 
 .(6) الرجوع :رجع إىل خري. واألْول

 

 . 6/709(  الّصحاح، للجوهري، مادة: )صدر(،  1) 
 .  2413مادة: )صدر(، ص: (  لسان العرب، البن منظور، 2) 
 . 1/689بن مالك،   (  شرح عمدة احلافظ وعدة الالفظ، جلمال الدين حممد3) 
 . 15(  معجم املصطلحات النحويّة والصرفّية، للدكتور حممد مسري جنيب اللبدّي، ص: 4) 
 . 158/ 1(  معجم مقاييس اللغة، البن فارس، مادة: )أّول(، 5) 
، هذا احلديث ذكره ابن منظور يف  171دة: )أّول(، ص: (  لسان العرب، البن منظور، ما 6) 

 مصنفه )لسان العرب(، لكّنّ  مل أهتد  إليه يف مظانّ ه يف كتب األحاديث. 
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ومن هذا الباب أتويل الكالم، وهو عاقبته وما يؤول إليه، ":  ابن فارسٍ قال  
يقول: ما يؤول إليه يف وقت  ، (1) ﴾ َهْل يَنظ ر وَن إ الَّ أَتْو يَله﴿ وذلك قوله تعاىل:

 بعثهم ونشورهم. وقال األعشى:
ا ا ك       ان       ْت أَتوُّل  ح بّ ه       َ  على أَّن       َّ

 
َقاب     َبَحاأَتَوَُّل ر ْبع يّ  الس       ّ   ( 2)فَأص       ْ

 "  .(3) يريد مرجَعه وعاقبَته. وذلك من آل يؤول 
َهْل يَنظ ر وَن إ الَّ  ﴿ومن معاين التأويل: الّتفسري، ومنه اآلية الكرمية السابقة:  

يف دعائه البن   ، أي: إاّل بيانه الذي هو املراد منه، ومنه قوله (4) ﴾أَتْو يَله
معاين القرآن، وغري    أي: فهمَ   ( 5) «الدّ ين، وعلّ ْمه  الّتأويلاللهم فَ قّ ْهه  يف  »  عباس:

ذلك من املعاين اليت تدلُّ عليها كلمة التأويل، ومن العلماء من جعل الّتفسري  
 .(6)للمعىن الظاهر، والّتأويل للمتشابه، ومنهم من جعلهما متساويي 

املصدرّي الذي ينسبك مع ما بعده مبصدٍر، واحلروف    والسابك هو احلرف 
  ، وأنَّ )مفتوحة اهلمزة، ساكنة النون( نْ : أَ مخسة عند الّنحويي، وهيالسابكة 
وهناك أحرف  خمتلف  فيها    لوْ و ،  )وتكون مصدريًة ظرفّيًة(  ، وكْي، وما)املشددة(

 . همزة التسويّةك وقوع الذي مصدريّة، و بي الّنحويي؛ ك

 

 .  56(  سورة األعراف، اآلية: 1) 
 . 14بن قيس، ص:  (  ديوان األعشى الكبري، مليمون 2) 
 . 162/ 1(  معجم مقاييس اللغة، البن فارس، مادة: )أّول(، 3) 
 .  56(  سورة األعراف، اآلية: 4) 
 .  4/225(، 2397(  رواه اإلمام أمحد يف مسنده، ابلرقم )5) 
 .  1/16(  تفسري الّتحرير والتنوير، البن عاشور،6) 
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أن تكون حرفًا  : "(لومغنيه عن )يف       رمحه هللا     هشام األنصاريّ  قال ابن 
 (...ودَّ أو يودُّ )ا ال تنصب، وأكثر وقوع هذه بعد إال أَّنَّ  (أنْ )مصدراي  مبنزلة 

  ، البقاء  وأبو ،عليّ  وأبو ،ة، والذي أثبته الفراءوأكثرهم مل يثبت ورود لو مصدريّ 
، وأبي من ذلك ما نقله اإلمام السُّيوطّي     رمحه  (1)مالك..."، وابن والتربيزيّ 

ا ال   هللا تعاىل     يف مهعه عن مجهور النُّحاة يف )لو( بقوله: "... فاجل مهور: أَّنَّ
تكون  مصدريّة، بل تالزم التَّعليق، ويؤيّ د ذلك أنَّه مل ي سمع دخول  حرف جرٍّ  

 .(2)عليها"
..  .املوصول: "املوصول قسمان: حريفٌّ، وامسيٌّ  وقال السيوطّي عن أقسام

وذكر األول استطراًدا، وبدئ به؛ ألنَّ الكالم فيه أخصر، وذاك يستتبع أحكاًما  
وفروًعا كثرية، وضابط املوصول احلريفّ  أن يؤوَّل مع صلته مبصدر، وهو مخسة  

 . (3)أحرف..."
ملخففة، وأّن املشددة، وما   ا أن    هي:  ا  وسْبكً وأكثر هذه األحرف استعمااًل 

ل مصدر، أما املشددة وما  ياملخففة وما بعدها من الفعل يف أتو   فتقع املصدريّة،  
بعدها من االسم واخلرب فتؤول مبنزلة اسم واحد، فكما كانت املشددة َّنصبة  

املصدريّة فال ينصبون هبا امسًا   (ما)ا االسم، جعلت املخففة َّنصبة للفعل، أمّ 
 . (4) كذلك  (أنْ )ي وما بعدها مصدر كما كانت ، وهوال فعاًل 

 

 . 1/294(  مغّن اللبيب عن كتب األعاريب، البن هشام األنصاري، 1) 
 . 1/264السيوطّي، (  مهع اهلوامع يف شرح مجع اجلوامع، لإلمام 2) 
 . 1/264(  مهع اهلوامع يف شرح مجع اجلوامع، لإلمام السيوطّي، 3) 
 .  15/ 7(  شرح املفصل، البن يعيش، 4) 
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والّسبك: هو التأويل، ويعّن دمج احلروف املصدريّة مبا بعدها من أفعال مبا  
بعدها من عوامل لتصبَح فيما بعدها مصادر حقيقّية تكون معموالت ملا قبلها  

مثل    من األفعال، أو العوامل اليت تعمل بقوهتا فعندما تتأّول )أْن( وما بعدها يف
 . (1) قولنا: يعجبّن أْن جتتهَد إىل اجتهادك، يكون التأويل سبًكا، واملؤّول منسبًكا

وتسّمى أيًضا ابملوصوالت احلرفّية، وهي ختتلف عن املوصوالت االمسّية؛  
فهي مبنية ال حمل هلا من اإلعراب، وصلة املوصول احلريّف ال تشتمل على ضمرٍي،  

 واملصدر املنسبك منه، أو املؤّول يعرب على حسب اجلملة.
ه يدّل على  والنَّحويّ ون يعدلون من املصدر الصريح إىل املصدر املؤّول؛ ألن

، كما قال ابن عقيل)رمحه ريحأعرف من املصدر الصّ الوقوع والّتحقُّق، وهبذا كان  
"... ومنها أن توصل أْن مبعموليها، حنو: عجبت  من أنك منطلق . أي:   هللا(:

من انطالقك، ويف البسيط أّن قولك: عجبت  من انطالقك ال دليل فيه على  
 . (2) منطلق  يدلُّ على الوقوع والتحقق"الوقوع والتحقُّق، وعجبت  من أّنك 

تتعلق   وإّن الداعي إىل العدول عن املصدر الّصريح إىل املصدر املؤّول أمور  
  ابملعىن، أو ابلضوابط الّنحويّة كما قال عباس حسن يف كتابه )الّنحو الوايف(: 

فمن األوىل: الداللة على زمان الفعل، سواء  أكان ماضًيا؛ حنو: الشائع أن  "
؛ حنو: الشائع أن حتضَر، فلو قلنا من أول األمر: الشائع  حضرَت، أم مستقباًل 

؟ ألّن املصدر الّصريح ال   حضورك، مل ندرك زمن احلضور؛ أمضى، أم مل ميض 
يدلُّ بنفسه على زمن... واحلرص على إظهار الفعل مبني ا للمجهول؛ حتقيًقا  

الثالثّي املبّّن للمجهول؛    للغرض من حذف فاعله، وذلك عند إرادة الّتعجب من
 

 .  103(  معجم املصطلحات النحويّة والصرفّية، للدكتور حممد مسري جنيب اللبدي، ص: 1) 
 . 1/171(  املساعد على تسهيل الفوائد، البن عقيل، 2) 
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ففي مثل: ع ر َف احلقٌّ، يقال: ما أحسَن ما ع ر َف احلقُّ، وكذلك يف حاالت  
... ومن الثّانية: الفروق اآلتية بي املصدر املؤّول واملصدر   أخرى من الّتعجبّ 

ملصدر دون   االّصريح، ووجود أحد هذه الفروق كاٍف ألْن نلجأ إىل أحد نوعي  
اآلخر: أنه ال يصحُّ وقوع املصدر املؤول من )أْن( والفعل مفعواًل مطلًقا مؤكًدا  
للفعل؛ فال يقال: فرحت  أن أفرَح، يف حي يصحُّ أن يؤكد الفعل ابملصدر  

يصح أْن يوصف املصدر املؤول؛ فال يقال:   الّصريح؛ مثل: فرحت  فرًحا. وال 
ادئ. مع أّن الّصريح يوصف،  يعجبّن أن متشي اهلادئ، تريد يعجبّن مشيك اهل

.. وقد يسّد املصدر املؤول من أْن والفعل مسّد املفعولي فيما حيتاج .وال يقع
 .(1) إىل مفعولي، أو مسّد االسم واخلرب أما الّصريح فليس كذلك

  

 

 . 418، 1/417لوايف، لعّباس حسن، (  الّنحو ا1) 
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 املصدر املؤّول الذي ظهرت فيه عالمة إعرابّية.   الثاين: وراحمل
ل يغّن عن أداة املصدر وما دخلت عليها، ويعرب على حسب  املصدر املؤوّ 

وقد حتتمل كلمة واحدة أكثر من وجه إعرابٍّ لبيان معناه،  ، إليه حاجة اجلملة 
هذا  وإن كان قصدَّن يف ": وهلذا قال اإلمام الطربي )رمحه هللا تعاىل( يف تفسريه

الكتاب الكشَف عن أتويل آي القرآن ملا يف اختالف وجوه  إعراب ذلك من  
اختالف وجوه  أتويله، فاضطرتنا احلاجة إىل كشف وجوه إعرابه، لتنكشف  

 .(1) لطالب أتويله وجوه أتويله على قدر اختالف املختلفة يف أتويله وقراءاته"
ة، وظهور العالمة اإلعرابّية يف  واآلايت اليت ظهرْت فيها عالمة  إعرابّية  كثري  

أحد االمسي تبّي أحد املعمولي من اآلَخر، إن كانت العالمة رفًعا كان املصدر   
 املؤّول خربًا للفعل الناسخ، وإن كانت نصًبا كان املصدر  املؤول امسًا. 

وللّنحويي واملفسرين يف تعيي اسم الفعل الناسخ وخربه، وتقدميه وأتخريه  
كثرية ؛ ألنَّ للّتقدمي والّتأخري يف وضع اجلمل وأجزائها يف القرآن الكرمي    توجيهات  

 دقائَق عجيبة ذكرها املفسرون يف مؤلفاهتم، ومن هذه التوجيهات:
منهم من قدَّم خرَب الفعل الناسخ     املصدر املؤّول     على امسه؛ ألنَّ   :أواًل 

فقدَّم األعرف، ومن    ، اخلرَب أعرف  من االسم، واملصدر املؤّول أعرف من الّصريح
  َوَما َكاَن قَ ْوهَل ْم إ ال َأْن قَال وا رَب ََّنا اْغف ْر لََنا ذ ن وبَ َنا َوإ ْسَرافَ َنا يف  ﴿ قوله تعاىل:  ذلك:

( وبرفعه، والقراءاتن متواتراتن، قال اإلمام  قَ ْوهَل مْ قرئ بنصب). (2)﴾أَْمر ََّن...
: اجلمهور على فتح  )َوَما َكاَن قَ ْوهَل ْم(  العكربي )رمحه هللا( يف تبيانه: "قوله تعاىل:

 

 .  1/185(  جامع البيان عن أتويل آي القرآن، للطربي، 1) 
 .  147(  سورة آل عمران، اآلية:  2) 
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)إال(، وهو أقوى من أن جيعل خربًا، واألول   الالم على أنَّ اسَم )كان( ما بعد
(: يشبه املضمر يف أنّه ال يضمر؛ فهو  َأْن قَال والوجهي: أحدمها: أّن )امسًا؛ 

دأهبم   رَب ََّنا اْغف ْر لََنا أعرف. والثاين: أن ما بعد )إال( مثبت؛ واملعىن: كان قوهلم 
 .(1) يف الدعاء. ويقرأ برفع األول على أنه اسم كان، وما بعد )إال( اخلرب "

َا  ﴿ ومثلها قوله تعاىل: ن َي إ َذا د ع وا إ ىَل اَّللَّ  َوَرس ول ه  ل َيْحك َم  إ َّنَّ َكاَن قَ ْوَل اْلم ْؤم 
ْعَنا َوَأَطْعَنا َوأ ولَئ َك ه م  اْلم ْفل ح ونَ  نَ ه ْم َأْن يَ ق ول وا مسَ  قال ابن عاشور)رمحه .  (2) ﴾ بَ ي ْ

( هو اسم  َأْن يَ ق ول وا( خرب)كان(، و)قَ ْوَل اْلم ْؤم ن يَ و)": هللا( يف الّتحرير والّتنوير
م إذا جاؤوا   )كان(، وق دّ م خرب كان على امسها؛ متابعًة لالستعمال العرّب؛ ألَّنَّ
بعد )كان( َبْن والفعل مل جييئوا ابخلرب إال مقدًما على االسم، نظًرا إىل كون  
املصدر املنسبك من أْن والفعل أعرَف من املصدر الصريح، ومل جييئوا ابخلرب إاّل  

و)أْن( ونظائر هذا االستعمال كثرية    ،)كان( ًما كراهة توال أداتي، ومها:مقد
 َأْن قَال وا رَب ََّنا اْغف ْر  َوَما َكاَن قَ ْوهَل ْم إ الَّ ﴿  يف القرآن الكرمي، وتقّدم عند قوله تعاىل:

 .(4) " (3) ﴾لََنا ذ ن وبَ َنا َوإ ْسَرافَ َنا يف  أَْمر ََّن...
منهم مْن قدَّم فيها خرَب الفعل الناسخ     املصدر املؤّول     على امسه؛   اثنًيا:

َوَما َكاَن قَ ْوهَل ْم إ ال َأْن  ﴿  ألنّه خرب  عن مبتدأ حمصوٍر، ومثال ذلك اآلية السابقة 

 

 .  300(  التبيان يف إعراب القرآن، للعكربي، ص: 1) 
 .  51(  سورة النور، اآلية: 2) 
 .  147(  سورة آل عمران، اآلية:  3) 
 .  18/275، البن عاشور،  (  تفسري الّتحرير والتّنوير 4) 
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َر فيها  وهي آية واحدة ح ص  .  (1) ﴾قَال وا رَب ََّنا اْغف ْر لََنا ذ ن وبَ َنا َوإ ْسَرافَ َنا يف  أَْمر ََّن...
 خرب املبتدأ. 

)َوَما   على امسها يف قوله: (كان) وقّدم خرب " :)رمحه هللا( قال ابن عاشور
املقصود حصر أقواهلم    ألنّ   ؛عن مبتدأ حمصور  ألنه خرب    ؛َكاَن قَ ْوهَل ْم إ ال َأْن قَال وا(

.. وهذا أحسن من  .فالقصر حقيقيٌّ  ؛)رَب ََّنا اْغف ْر لََنا ذ ن وبَ َنا( :حينئذ يف مقالة
ل أعرف من املصدر الصريح  سبك املؤوّ نتوجيه تقدمي اخلرب يف اآلية َبن املصدر امل

لداللة املؤول على النسبة وزمان احلدث، خبالف إضافة املصدر الصريح، وذلك  
يف احلصر فمتعي تقدمي  يف غري صيغ القصر، وأما  )كان(  ابب  جائز يف
 .(2) احملصور"

منهم مْن رّجح فيها أتخرَي خرب الفعل الناسخ    املصدر املؤّول    وتقدمي    اثلثًا:
امسه؛ ألن الفعَل الناسخ )ليس(، وتقدمي خربه على امسه قليل ، وبعض الّنحويي 

وأما )ليس( ففيها " يف بيان ذلك: )رمحه هللا( ال جييزون تقدميه، قال ابن يعيش
؛ فمنهم من يغلب عليها جانب احلر  فّية فيجريها جمرى ما النافية فال جييز  خالف 

تقدمي خربها على امسها وال عليها... ومنهم من أجاز تقدمي خربها عليها نفسها؛  
حنو: قائًما ليس زيد ، وهو قول سيبويه، واملتقدمي من البصريي، ومجاعة من  

َّ  لَّيْ ﴿ومثال أتخري خرب )ليس( وتقدمي امسها قوله تعاىل:    .(3)املتأخرين..." َس اْلرب 
، هذه اآلية ختتلف عن  (4) ﴾...َأن ت  َولُّوْا و ج وَهك ْم ق َبَل اْلَمْشر ق  َواْلَمْغر ب  

 

 .  147(  سورة آل عمران، اآلية:  1) 
 .  7/114(  تفسري التحرير والتنوير، البن عاشور،  2) 
 .  120/ 4(  شرح املفّصل، البن يعيش، 3) 
 .  177(  سورة البقرة، اآلية: 4) 
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)كان(. أضف إىل ذلك أنَّ املصدر    سابقاهتا، وهي آية واحدة لفعل َّنسٍخ سوى
املؤول أعرف من احمللى ابأللف والالم، وتقدمي خرب ليس قليل  منعه بعض  

 الّنحويي.
قرأ اجلمهور برفع  " قال ابن عادل )رمحه هللا تعاىل( يف توجيه هذه اآلية:

( َّ (، ْيسَ لَ (، ومحزة، وحفص عن عاصم بنصبه، فقراءة اجلمهور على أنه اسم )اْلرب 
( خربها يف أتويل مصدر، أي: ليس الربُّ توليتكم، ورجحت هذه  َأن ت  َولُّواْ و)

عل مرفوعه قبل منصوبه، وأما قراءة محزة وحفص  القراءة من حيث إنه ول الف 
ُّ ف   ) ( امسها يف أتويل مصدر، ورجحت هذه القراءة  َأن ت  َولُّواْ ( خرب  مقدم ، و)اْلرب 

َبنَّ املصدر املؤول أعرف  من احمللى ابأللف والالم؛ ألنّه يشبه الضمري، من  
وغري األعرف    حيث إنَّه يوصف وال يوصف به، واألعرف ينبغي أن جيعل االسم،

 .(1)اخلرب، وتقدمي خرب ليس قليل..."
منهم مْن ظهرت له قرينة تقوي تقدمي اسم الفعل الناسخ على خربه   رابًعا:

نَ ت  ه ْم إ ال َأْن قَال وا َواَّللَّ   ﴿قوله تعاىل:    املصدر املؤّول    ومن ذلك  مث َّ ملَْ َتك ْن ف ت ْ
 ، والقرينة يف هذه اآلية لفظّية ، وهي أتنيث الفتنة. (2) ﴾ رَبّ َنا َما ك نَّا م ْشر ك يَ 

  ، جاء يف البحر احمليط قوله: "و)الفتنة( اسم يكن، واخلرب )إ ال َأْن قَال وا(
كما يقرأ ابلتاء )تكن( ورفع    ،(3)جعل غري األعرف االسم، واألعرف اخلرب... "

ا اسم كان، )  (: اخلرب، ويقرأ كذلك ابلياء؛ ألّن أتنيث  َأْن قَال واالفتنة على أَّنَّ
؛ وألّن الفتنة هنا مبعىن القول. ويقرأ ابلياء )يكن(، ونصب   الفتنة غري  حقيقيٍّ

 

 . 3/191(  الّلباب يف علوم الكتاب، البن عادل، 1) 
 .  23(  سورة األنعام، اآلية: 2) 
 . 4/99(  البحر احمليط، ألب حيان األندلسّي، 3) 
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، وفتنتهم: اخلرب. ويقرأ كذلك ابلتاء،  )إ ال َأْن قَال وا(الفتنة، على أن اسم كان 
 .(1) الفتنة( مبعىن القول واملقالة و َأْن قَال واعلى معىن أن قالوا؛ ألّن )

ومما يلحق هبذا الباب من اآلايت اليت ظهرت فيها قرينة تبّي أحد املعمولي،  
املصدر املؤول امسًا   وج ع ل تال الناسخ شبه مجلة، أعرب خربًا مقدًما،  أنه إذا

َما َكاَن ل ْلم ْشر ك َي  ﴿  :قدير، ومن ذلك قوله تعاىل للناسخ وال إشكال يف ذلك التّ 
ْلك ْفر  أ ولَئ َك َحب َطْت أَْعَماهل  ْم  َأْن يَ ْعم ر و  ْم اب  ه  َد اَّللَّ  َشاه د يَن َعَلى أَنْ ف س  ا َمَساج 

  ، وهي آية واحدة ، وإعراهبا كما جاء يف الدرّ  املصون:(2) ﴾ َويف  النَّار  ه ْم َخال د ونَ 
 . (4)( اسم كان"يَ ْعم ر واَأْن )": ، ويف الّلباب أيًضا(3) ( اسم كان"َأْن يَ ْعم ر وا)"

ر املصدر املؤول  لك أن تقدّ    فيجوزي،  تكان اسم الناسخ وخربه معرفإذا    أّما
  جتعل االسم ما كان أعرفَ  ره خربًا له، أو أنْ ز لك أن تقدّ  جيو اسخ، و ا للنّ امسً 

وإذا كان اخلرب  معرفًة كاملبتدأ مل جيز تقدمي  " ، كما جاء يف شرح املفّصل:منهما
اخلرب؛ ألنه مما ي ْشك ل ويلتبس، إذ كل واحد منهما جيوز أن يكون خربًا وخمربًا  
عنه، فأيّهما قدمت كان املبتدأ، ونظري  ذلك الفاعل واملفعول إذا كاَّن مما ال  

عيسى   يظهر فيهما اإلعراب، فإنه ال جيوز تقدمي املفعول، وذلك حنو: ضرب 
 .(5)موسى، اللهم إال أْن يكون يف اللفظ دليل  على املبتدأ منهما..."

 

 .  487(  التبيان يف إعراب القرآن، للعكربي، ص: 1) 
 . 17(  سورة التوبة، اآلية: 2) 
 .  6/29(  الدُّر املصون يف علوم الكتاب املكنون، للّسمي احلليّب، 3) 
 .  10/43(  الّلباب يف علوم الكتاب، البن عادل، 4) 
 .  99/ 1(  شرح املفّصل، البن يعيش، 5) 
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ن َي إ َذا د ع وا إ ىَل اَّللَّ  َوَرس ول ه   ﴿قوله تعاىل: وأمثلة ذلك  َا َكاَن قَ ْوَل اْلم ْؤم  إ َّنَّ
ْعَنا َوَأَطْعَنا َوأ ولَئ َك ه م   نَ ه ْم َأْن يَ ق ول وا مسَ  . وقوله تعاىل:  (1) ﴾اْلم ْفل ح ونَ ل َيْحك َم بَ ي ْ

اَبئ َنا إ ْن  ﴿ ْم آاَيت  َنا بَ يّ َناٍت َما َكاَن ح جَّتَ ه ْم إ ال َأْن قَال وا ائْ ت وا آب  َلى َعَلْيه  َوإ َذا ت  ت ْ
ت ْم َصاد ق يَ  َوَما َكاَن َجَواَب قَ ْوم ه  إ ال َأْن قَال وا َأْخر ج وه ْم  ﴿، وقوله تعاىل:  (2) ﴾ ك ن ْ

ْن ق َ  يؤيد ذلك ما قاله سيبويه يف كتابه: "...  ،(3) ﴾ْريَت ك ْم إ َّنَّ ْم أ ََّنس  يَ َتَطهَّر ونَ م 
وإذا كاَّن معرفًة فأنت ابخليار، أيُّهما ما جعلته فاعاًل رفعته، ونصبت اآلَخر،  
كما فعلت ذلك يف ضرب، وذلك قولك: كان أخوك زيًدا، وكان زيد  صاحَبك، 

كلم أخاك... وتقول: ما كان أخاك إال زيد ، كقولك:  وكان هذا زيًدا، وكان املت
َما َكاَن ح جَّتَ ه ْم إ ال َأْن  ﴿ما ضرب أخاك إال زيد . ومثل ذلك قوله عز وجل: 

 . (6)..".(5) ﴾ َوَما َكاَن َجَواَب قَ ْوم ه  إ ال َأْن قَال وا﴿ ،(4) ﴾قَال وا 
على قراءة  الرَّفع، كما  ومن املفسرين من رّجح يف اآلية األوىل قراءَة النصب  

( ابلرَّفع، والنَّصب أقوى، ألّن  قَ ْوَل اْلم ْؤم ن يَ يف الكّشاف قوله: "وعن احلسن: )
أوغل؛ ألنَّه   :(أَْن يَ ق ول واأوىل االمسي بكونه امسًا لكان أوغلهما يف التَّعريف، و)

قبيل)كان( يف  (، وكان هذا من قَ ْوَل اْلم ْؤم ن يَ ال سبيل عليه للتنكري، خبالف )

 

 .  51(  سورة الّنور، اآلية: 1) 
 .  25(  سورة اجلاثية، اآلية: 2) 
 .  82(  سورة األعراف، اآلية: 3) 
 .  25ية، اآلية: (  سورة اجلاث4) 
 .  82(  سورة األعراف، اآلية: 5) 
 .  1/50(  الكتاب، لسيبويه، 6) 
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َذ م ن َوَلدٍ ﴿قوله تعاىل:  مَّا َيك ون  لََنا َأن ن ََّتَكلََّم  ﴿ ،(1) ﴾َما َكاَن َّلل َّ  َأن يَ تَّخ 
ََذا  . (3)..."(2) ﴾هب 

وقرأ اجلمهور )قَ ْوَل(  " يف تفسري هذه اآلية: )رمحه هللا( قال ابن عطية 
واحلسن، وابن أب أب طالب، رضي هللا عنه، بن  صب، وقرأ عليابلنَّ 

) ا، قال أبو الفتح شرط)َكاَن( أن يكون امسها  مواختلف عنه ،إسحاق)قَ ْول 
أعرف من خربها، فقراءة اجلمهور أقوى، واملعىن إَّنا كان الواجب أن يقوله  

ْعَنا َوَأَطْعَنا( فكأنّ  )إ َذا د ع وا إ ىَل( حكم املؤمنون  هذه ليست   )اَّللَّ  َوَرس ول ه ( )مسَ 
 .(4)عن ماضي زمن..." إخبارًا

َفَكاَن َعاق بَ تَ ه َما َأَّنَّ َما يف  النَّار  َخال َدْين  ف يَها  ﴿ ومثل  ذلك أيًضا قوله تعاىل:
(  ه َماَعاق بَ ت   .. ).. قال ابن عطّية )رمحه هللا( فيها: "(5) ﴾ َوَذل َك َجزَاء  الظَّال م يَ 

( ابلنصب، وموضع أن خيالف إعراب  َعاق بَ تَ ه َماابلرفع، وقرأ مجهور الناس: )
 قوله: " وقال صاحب الدّ ر املصون: .(6)املعاقبة يف القراءتي إن شاء هللا..."

( جبعله خربًا، واالسم )أنَّ( وما  َعاق بَ تَ ه َما( العاّمة  على نصب )َفَكاَن َعاق بَ تَ ه َما)
بن   (... وقرأ احلسن، وعمرو اَعاق بَ تَ ه مَ يف حيّ زها؛ ألن االسَم أعرف  من )

 

 .  35(  سورة مرمي، اآلية: 1) 
 .  16(  سورة النور، اآلية: 2) 
 .  4/314(  الكّشاف، للزخمشرّي، 3) 
 .  191/ 4(  احملرر الوجيز، البن عطّية، 4) 
 . 17(  سورة احلشر، اآلية: 5) 
 .  290/ 5(  احملرر الوجيز، البن عطّية، 6) 
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مث َّ مَلْ  ﴿  أرقم برفعها على جعلها امسًا، و)أنَّ( وما يف حيّ زها خربًا كقراءةبن   عبيد
نَ ت  ه ْم إ ال َأْن قَال وا   .( 2() 1) ﴾َتك ْن ف ت ْ

ألفعال  ل  املعمول يف املصدر املؤول   مما سبق من توجيهات اآلايت الواردةو  
َ أنه: مل يرْد من األفعال الناسخة   الناسخة يف القرآن الكرمي يف هذا احملور، تبيَّ

يف هذه اآلايت سوى فعلي: )كان ومضارعها(، والفعل )ليس(، وأّن أكثر  
اآلايت وروًدا الفعل  )كان( يف حي مل ترد إال آية واحدة للفعل)ليس(، وأن  

كان       أكثر من إعرابه يف حمل          اسم يف حمل رفعأكثَر إعراب املصدر املؤّول 
نصب       خرب كان       ويشهد لذلك ما قاله أبو حّيان )رمحه هللا( يف حبره يف آية  

( ابلنصب على أنه خرب كان، وأْن قالوا يف  قَ ْوهَل مْ وقرأ اجلمهور )" آل عمران:
ضمري،  موضع االسم جعلوا ما كان أعرف االسم؛ ألنَّ إْن وصلتها تتنّزل منزلة ال 

(  قَ ْوهَل مْ .. برفع ).( مضاف  للضمري يتنّزل منزلة العلم، وقرأت طائفةقَ ْوهَل مْ و)
جعلوه اسم كان، واخلرب أن قالوا والوجهان فصيحان، وإن كان األول  

 .(3)أكثر..."
ومن القواعد املهّمة اليت يستفاد منها ما أشار إليه ابن عاشور يف علة تقدمي  
م إذا جاؤوا بعد )كان( َبْن   خرب كان على امسها؛ متابعة لالستعمال العرّب؛ ألَّنَّ
والفعل مل جييئوا ابخلرب إال مقدًما على االسم؛ ألنَّ املصدر املنسبك من أْن  

ومل جييئوا ابخلرب إاّل مقدًما كراهة توال أداتي،    والفعل أعرَف من املصدر الصريح،
  و)أْن(. ،)كان( ومها:

 

 .  23(  سورة األنعام، اآلية: 1) 
 (2  ،  .  10/291(  الدرُّ املصون، للّسمي احلليبّ 
 .  3/81(  البحر احمليط، ألب حّيان األندلسّي، 3) 
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أضف إىل ذلك أنه مما ال خالف فيه بي املعربي واملفسرين يف الّتوجيهات  
السابقة أنّه إذا كان أحد املعمولي شبه مجلة أعرب خربًا مقدًما للفعل النَّاسخ،  

قد وردت أيًضا آية واحدة يف ذلك، كما  وج عل املصدر املؤول  امسًا مؤخًرا، و 
ر خربه؛ ألنَّ أتخري خربه أجازه   وردت آية واحدة  للفعل )ليس(، قدّ م امسه، وأخّ 

 بعض الّنحويي ومنعه بعضهم.
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 املصدر املؤّول الذي مل تظهر فيه عالمة إعرابّية.  الثالث: وراحمل
الفعل  أو معنويّة تبي اسم  كانت   قرينة لفظّيةعالمة إعرابّية، أو مل تظهر 

َفَما َكاَن َدْعَواه ْم إ ْذ َجاَءه ْم ََبْس َنا إ ال أَْن  ﴿ يف قوله تعاىل:إال   الناسخ من خربه
وهي آية واحدة يف كتاب هللا تعاىل ال اثيَن هلا،   ،(1) ﴾ قَال وا إ َّنَّ ك نَّا ظَال م يَ 

واملتأمل لكالم النَّحويي واملعربي يف هذه اآلية جيد أّن إعراهبم هلا ينحصر يف  
 اآليت:

؛ ألّن كان  هو االسم، والالحق هو اخلرب السابقَ  جعلمنهم من  :أواًل 
يف الفاعل  وجب  كما  وأخواهتا مشبهة ابلفعل الذي يتعدى إىل مفعول واحٍد، ف 

، وجب يف املشبه به، وهو اسم الفعل  واملفعول يف قولك: ضرب موسى عيسى
( اسم  َدْعَواه مْ قالوا و)" )رمحه هللا(: قال أبو حّيان األندلسيّ ، الناسخ وخربه

( اخلرب. وأجازوا العكس، واألول هو الذي يقتضي نصوص  إ ال َأْن قَال واكان. و)
( اخلرب؛ ألنه  إ ال َأْن قَال وا( االسم، و)َدْعَواه مْ جيوز إال هو. فيكون) أالَّ املتأخرين 

إذا مل تكن قرينة لفظّية وال معنويّة تبّي الفاعل من املفعول وجب تقدمي الفاعل،  
ان وأخواهتا مشبهة يف عملها  )ضرب موسى عيسى(، وك : وأتخري املفعول. حنو

ابلفعل الذي يتعدى إىل واحد، فكما وجب ذلك فيه وجب ذلك يف املشبه به  
( ال يظهر فيهما لفظ  يبّي االسم من  إ ال َأْن قَال وا(، و)َدْعَواه مْ وهو )كان(، و)

 .(2) اخلرب وال معىن فوجب أن يكون السابق هو االسم، والالحق هو اخلرب"

 

 .  5(  سورة األعراف، اآلية: 1) 
 . 4/270(  البحر احمليط، ألب حيان األندلسّي، 2) 
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مي احلليّب )رمحه هللا( له توجيه  خيالف الّتوجيه الّسابق كما يف  إال أّن السّ 
(  َدْعَواه مْ ( جّوزوا يف )َفَما َكاَن َدْعَواه مْ قوله تعاىل)"  الدرّ  املصون، وذلك يف قوله:

( خربها، وفيه خدش   إ ال َأْن قَال وا(، و)َكانَ وجهي، أحدمها: أن يكون امسًا ل  )
األعرف جعل امسًا، واألعرف جعل خربًا، وقد فهمت ذلك  من حيث إّن غري 

نَ ت  ه مْ يف أول األنعام عند ) ( خربًا مقدًما  َدْعَواه مْ (، والثاين أن يكون )ملَْ َتك ْن ف ت ْ
ولكن ذلك يشكل من قاعدة أخرى ذكرها النُّحاة ، وهو أنَّ االسم واخلرب يف  

ما وجب تقدمي االسم، و أتخري اخلرب، حنو: كان  هذا الباب مىت خفي إعراهب 
ما كاملفعول   موسى صاحيب، وما كان دعائي إال أن استغفرت، قالوا: ألَّنَّ
والفاعل فمىت خفي اإلعراب التزم كل  يف مرتبته، وهذه اآلية مما حنن فيه فكيف  

ذلك   ... ولكن": ، وابلتوجيه نفسه قال ابن عادل يف تفسريه(1) ي دَّعى ذلك"
ها النُّحاة ، وهو أنَّ االسم واخلرب يف هذا الباب مىت  يشكل من قاعدة أخرى ذكر 

ما وجب تقدمي  االسم، وأتخري اخلرب، حنو كان موسى صاحيب، وما   خفي إعراهب 
كان دعائي إال أن استغفرت، قالوا: ألَّنما كاملفعول والفاعل فمىت خفي  

 .(2)..".اإلعراب التزم كل  يف مرتبته وهذه اآلية مما حنن فيه فكيف ي دَّعى ذلك
فعل  للاملصدر املؤول امسًا  جّوز األمرين مًعا، أي: أْن يعرب  منهم من    اثنَيا:

، قال صاحب الكشاف  العكس، أو  ااالسم املقصور خربً أْن يعرب    و ألناسخ،  ا
و)َدْعَواه ْم( نصب خرب لكان، و)َأْن قَال وا( رفع اسم له، وجيوز  "  :عرافيف آية األ

 

 .  5/253ون يف علوم الكتاب املكنون، للسمي احلليب،(  الدّر املص 1) 
 .  18/ 9(  الّلباب يف علوم الكتاب، البن عادل،2) 
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: جيوز أن يكوَن اسم  )َدْعَواه ْم(  قوله تعاىل:"  قال صاحب التبيان:.  (1) العكس"
 .(2) (: اخلرب، وجيوز العكس"إ ال َأْن قَال وا)و كان،

أن هناك قرينًة لفظية يف هذه اآلية، وهي عدم اتصال   رأى منهم من  اثلثًا:
خربًا   )َدْعَواه ْم(جعلاملصدر املؤول اسم )كان(، و  قدَّراتء التأنيث ابلناسخ، ف

واسم كان هو: )َأْن قَال وا( املفرغ له عمل كان، "  نوير:حرير والتّ لكان، كما يف التّ 
أنيث، ولو كان:  كان بتاء التّ و)َدْعَواه ْم( خرب )كان( مقدم؛ لقرينة عدم اتصال  

أنيث أحسن، وللجري على نظائره يف  ( هو امسها لكان اتصاهلا بتاء التّ دعوى)
القرآن وكالم العرب يف كل موضع جاء فيه املصدر املؤول من أن والفعل حمصورًا  

ن قَ ْريَت ك مْ َوَما َكاَن َجَواَب قَ ْوم ه  إ الَّ َأن قَال واْ  ﴿   :حنو  ؛بعد كان ،  (3) ﴾َأْخر ج وه م مّ 
، وغري ذلك، وهو استعمال  (4) ﴾َوَما َكاَن قَ ْوهَل ْم إ ال َأْن قَال وا رَب ََّنا اْغف ْر لََنا ذ ن وبَ َنا ﴿

ملتزم، غريب، مطرد يف كل ما وقع فيه جزء اإلسناد ذاتي أريد حصر حتقق  
ما ملا احّتدا يف املأحدمها يف حتقق اآلخر صدق، واستواي يف التعريف، كان  ؛ ألَّنَّ

احملصور أوىل ابعتبار التقدُّم الرتيب، ويتعّي أتخريه يف اللفظ؛ ألنَّ احملصور ال  
 . (5) "يكون إال يف آخر اجلزأين... 

 

 .  2/424(  الكّشاف، للزخمشرّي، 1) 
، واجلامع ألحكام القرآن، للقرطيب،  557(  التبيان يف إعراب القرآن، للعكربي، ص: 2) 

9/154  . 
 . 82(  سورة األعراف، اآلية: 3) 
 .  147(  سورة آل عمران، اآلية:  4) 
 .  8/25(  تفسري الّتحرير والتّنوير، البن عاشور،  5) 
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وموضع )أْن( األحسن أن يكون  " يؤيّد ذلك ما قاله الزّجاج يف تفسريه:
َما َكاَن  ﴿رفًعا، وأن تكون الدعوى يف موضع نصب كما قال جل ثناؤه: 

، وجيوز أن يكون يف موضع نصب، ويكون الدعوى  (1) ﴾ح جَّتَ ه ْم إ ال َأْن قَال وا 
يف موضع رفع إال أنَّ الدعوى إذا كانت يف موضع رفٍع فاألكثر يف اللفظ )فما  

(؛ ألّن الدعوى مؤنثة يف اللفظ، وجيوز كان  إ ال َأنْ كذا(، و)كانت دعواهم كذا و 
 . (2) وابطلة" دعواه ابطاًل 

وخالصة ما سبق من أقوال الّنحويي فيما مل تظهر فيها عالمة إعرابّية كما  
نَّا  َفَما َكاَن َدْعَواه ْم إ ْذ َجاَءه ْم ََبْس َنا إ ال َأْن قَال وا إ َّنَّ ك  ﴿  يف اآلية الكرمية السابقة

( أنَّ منهم من جعله امسًا لكان واملصدر املؤول  َدْعَواه مْ ، يف كلمة )(3) ﴾ظَال م يَ 
ت هم تشبيًها هلما ابلفاعل واملفعول إذا خفي إعراهبما، وهو الذي  ع لَّ جعلوا  اخلرب، و 

مييل إليه الباحث، ومنهم من جعله خربًا واملصدر املؤول االسم؛ ألّن جعل  
يف كالم العرب، ومنهم من أجراه على القاعدة النحويّة   شائع  األعرف االسم 

إذا كان االسم واخلرب معرفتي؛ فأنت ابخليار، أن جتعل األول امسًا، واآلخر خربًا،  
   أو العكس، ومنهم من اعتمد على القرينة اللفظية، وهي تذكري الفعل)كان(.

  

 

 .  25(  سورة اجلاثية، اآلية: 1) 
 .  2/319(  معاين القرآن وإعرابه، للزجاج،  2) 
 .  5(  سورة األعراف، اآلية: 3) 
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 خامتة:
ا تيّسر ل مجع ه، وتصنيف ه، وترتيبه احلمد هلل يف األوىل واآلخرة، وبعد؛ فهذا م

يف )املصدر املؤّول املعمول لفعل َّنسخ يف القرآن الكرمي(، وتوجيهات املفسرين  
وآراؤهم فيما حتتاج إليها داللة أتويل املصدر امسًا أو خربًا، وأهم نتائج هذه  

 الدراسة هي:
معمول  وردت آايت كثرية ظهرت فيها العالمة اإلعرابّية بّينت أحد  .1

األفعال الناسخة، وأوُّل املصدر امسًا أو خربًا َوفًقا للقراءة، يف حي  
وردت آية واحدة خفيْت فيها العالمة اإلعرابّية اليت تبيّ  أحد معمول  

َفَما َكاَن َدْعَواه ْم إ ْذ َجاَءه ْم ََبْس َنا  ﴿ :الفعل الناسخ، وهي قوله تعاىل
 .﴾ ظَال م يَ إ ال َأْن قَال وا إ َّنَّ ك نَّا 

مل يَر د من األفعال الناسخة ما كان أحد معموليها مصدرًا مؤّواًل يف   .2
القرآن الكرمي إاّل فعالن: )كان( ومضارعها يف آايت كثرية ، والفعل:  

 )ليس( يف آية واحدة. 
تعددت توجيهات املفسرين املعربي يف أتويل املصدر املؤول إذا ظهرت   .3

ايت وردت فيها قراءاتن: قراءة  ابلرفع،  فيه عالمة إعرابية، وغالب اآل
وقراءة  ابلنصب، وكلتا القراءتي متواتراتن، فلو قرئ ابلرفع أ ّول املصدر  

وفًقا لداللة اآلية اليت تدل   ؛خربًا، ولو قرئ ابلّنصب أ ّول املصدر امسًا
 عليها.

ّية؛  التزم أكثر النحويي الرتبة يف اآلية اليت مل تظهر فيها العالمة اإلعراب .4
فقّدموا االسم، وأّخروا اخلرب، كما يف الفاعل واملفعول إذا مل يتبّي أمرمها؛  
ألنَّ كان وأخواهتا مشبهة ابلفعل الذي يتعدى إىل واحد فكما وجب  
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املصدر املؤول   قدَّر يف الفاعل واملفعول وجب يف املشبه به، ومنهم من 
عدم اتصال  للفظّية للقرينة ا )َدْعَواه ْم( خربًا لكان جعلاسم )كان(، و 

 ، ومنهم من جعلها على اخليار.اتء التأنيث ابلناسخ
اتفق مجيع املعربي على موقع أتويل املصدر يف آية واحدة، وهي آية   .5

التوبة؛ جمليء أحد املعمولي شبه مجلة، فأعرب خربًا مقدًما للفعل  
 الناسخ، وجعل املصدر املؤول امسًا مؤخًرا. 

)ليس(، وتقدمي امسه يف    خرب الفعل الناسخ رّجح أكثر املعربي أتخري  .6
اآلية الواردة فيها؛ ألنَّ بعض الّنحويي ال جييزون تقدميه؛ وَوفْ ًقا لذلك  

 أعرب املصدر املؤّول خربًا للفعل الناسخ.
م إذا جاؤوا   .7 تقدمي خرب كان على امسها؛ متابعة لالستعمال العرّب؛ ألَّنَّ

خلرب إال مقدًما على االسم؛ ألنَّ  بعد )كان( َبْن والفعل مل جييئوا اب
من املصدر الصريح؛ كراهة توال    املصدر املنسبك من أْن والفعل أعرف  

 و)أْن(. ،)كان( أداتي، ومها:
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(2) 

 بنية السرد يف حديث أم زرع 
 

 (1)فاطمة مستور املسعودي.  د
 

 
  

 

 أستاذ مشارك بقسم األدب، جبامعة أم القرى. (   1) 
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 بنية السرد يف حديث أم زرع 
 

 ملخص الدراسة
)حديث أم زرع( أحد نص    وص القص    ص النبوي، إذ روي مرفوًعا، كله أو 

 تواتر فيها.بعضه، إىل النيب عليه السالم يف الرواايت اليت 
وقد توافر هلذا احلديث مكوَّنت ش  ّكلت الس  رد فيه، وهي مكوَّنت رفيعة 
املس توى، لطيفة املأخذ؛ أتثًرا بش رف اجمللس الذي س يقت له وبالغته، وبطبيعة 
جمتمع اجمللس الذي حكْت عنه، وابملقاص     د اليت رمت إليها الش     خص     يات يف 

ن ذلك تعدد  يف مس             توايت كال اجمللس             ي: املروي عنه واملروي فيه؛ فنتج ع
الس  رد، كلٌّ آبليٍة خمتلفة، وحض  ور  غري معتاد يف القص  ص النبوي للش  خص  ية يف 

ا حمماًل  خبص   ائص اس   توجبت الوقوف عندها،    مقابل احلدث الذي حض   ر أيض   ً
كما و جد يف احلديث اس    تحض    ار  للرتاث الش    عيب، مّكن املكّون الس    ردي من 

فوائد يف التش  ويق واإلمتاع خبص  ائص  ه الفنية.   له ابتداًء من  تبليغ رس  الته، مع ما
هذا إضافًة إىل نتوج خطوط مجالية عدة يف صياغة اخلطاب السردي )اللفظي( 

أهم م  ا لوحظ منه  ا: رقي اللغ  ة وحتّري األدب، واعتم  اد اإلجي  از يف  للح  دي  ث؛
ل الزمن وص    ياغته وص    ناعة اإلقناع عرب خطاٍب حجاجي يس    تخدم  ،س    بك مج 

ت فني ة متع ددة، ك ان منه ا: الطبيع ة الس              ردي ة للح دي ث، يف حج اج ه مكوَّن
وحتريك الذهن للقياس يف التواص         ل مع الص         ور البيانية، واس         تخدام احلجاج 

 العقلي القائم على تبادل األدوار ابستخدام )االلتفات( يف اخلطاب.
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Abstract 

(Hadith Umm Zara') is one of the texts of the 

Prophet’s stories، as it is a marfu' hadith (attributed to 

the messenger of Allah، may prayer and peace be upon 

him)، in whole or in part، and in the narrations in which 

it is continuously recurrent.  

There were components in this hadith that formed 

the narration. They are high-level components that are 

pleasant in effect، as they were influenced by the honor 

and eloquence of the assembly for which they were 

said، the nature of the society of the assembly that they 

narrated about، and the purposes that the personalities 

in both assemblies wanted; (that is : the assembly they 

were narrated about and the one they were narrated in). 

This resulted in a multiplicity of the levels of the 

narration، each with a different mechanism، and an 

unusual presence in the prophetic stories of the 

character versus the event that also came loaded with 

characteristics that required investigation. A reminder 

of folklore is also found in the Hadith ، which enabled 

the narrative component to convey its message، with 

what it has، starting with benefits in suspense and 

excitement of its artistic characteristics. This is in 

addition to the result of several aesthetic lines in the 

formulation of the narrative (verbal) speech of the 

hadith; the most important of which was observed: the 

promotion of language and the investigation of 

literature، the adoption of brevity in molding sentences 

and in the formulation of time، and the formulation of 

persuasion through a persuasive speech which uses 



 

 

 
 م2020 مارس -فرباير /هـ1441 رجب(، 22العدد ) -الثامنةالسنة  48

 

multiple artistic components in the persuasion ، 

including nature of the narration of the hadith، the 

movement of mind for measurement in dealing with 

graphic images، and the use of mental persuasion based 

on the exchange of roles using (pay attention) in the 

speech . 
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 التمهيد: 
)النكاح(، ابب )حسن املعاشرة مع  روى البخاري يف صحيحه، يف كتاب 

حجر قاال: أخربَّن  بن  عبد الرمحن وعليبن  األهل(، قال: حدثنا سليمان
عروة عن عروة عن  بن  عروة عن عبد هللابن  يونس حدثنا هشامبن  عيسى

  َيْكت ْمَن م نْ  أالَّ فَ تَ َعاَهْدَن َوتَ َعاَقْدَن  ،َجَلَس إ ْحَدى َعْشَرَة اْمَرأَةً »عائشة قالت: 
ًئا ه نَّ َشي ْ ي حلَْم  مَجٍَل َغثٍّ  :قَاَلت  اأْل وىَل  .َأْخَبار  أَْزَواج  َعَلى رَْأس  َجَبٍل اَل   ،َزْوج 

ْتَ َقى تَ َقلَ   ،َسْهل  َفري  ي اَل أَب ثُّ َخرَبَه    :قَاَلت  الثَّان َية    .َواَل مسَ ي  فَ ي  ن ْ إ يّن  َأَخاف     ،َزْوج 
ي اْلَعَشنَّق   :قَاَلت  الثَّال َثة   .إ ْن أَذْك ْره  أَذْك ْر ع َجَره  َوجب َرَه   ،أََذرَه   أالَّ  إ ْن أَْنط ْق   ،َزْوج 

َاَمَة اَل َحرَّ َواَل ق  رَّ  :قَاَلت  الرَّاب َعة   .َوإ ْن َأْسك ْت أ َعلَّقْ  ،أ طَلَّقْ  ي َكَلْيل  هت  َواَل   ،َزْوج 
ي إ ْن َدَخَل َفه دَ  :ام َسة  قَاَلت  اخلَْ  .خَمَاَفَة َواَل َسآَمةَ  دَ  ، َزْوج  َواَل   ، َوإ ْن َخرََج َأس 
ي إ ْن َأَكَل َلفَّ   :قَاَلت  السَّاد َسة    .َيْسَأل  َعمَّا َعه دَ  َوإ ن     ،َوإ ْن َشر َب اْشَتفَّ   ،َزْوج 
ي َغَيااَيء  أَْو   :قَاَلت  السَّاب َعة   .َواَل ي ول ج  اْلَكفَّ ل يَ ْعَلَم اْلَبثَّ  ، اْضَطَجَع اْلَتفَّ  َزْوج 
َنة    .َشجَّك  أَْو فَ لَّك  أَْو مَجََع ك ال  َلك    ،ك لُّ َداٍء َله  َداء    ،َعَيااَيء  طََباقَاء     : قَاَلت  الثَّام 

ي الرّ يح  ر يح  َزْرَنبٍ  َعة    .َواْلَمسُّ َمسُّ أَْرَنبٍ  ،َزْوج  ي َرف يع  اْلع َماد    :قَاَلت  التَّاس  َزْوج 
َرة    .َقر يب  اْلبَ ْيت  م َن النَّاد    ، النّ َجاد  َعظ يم  الرََّماد  َطو يل   ي َمال ك    :قَاَلت  اْلَعاش    ، َزْوج 

ْن َذل كَ   ؟َوَما َمال ك   إ َذا    ،قَل ياَلت  اْلَمَسار ح    ،َله  إ ب ل  َكث ريَات  اْلَمَبار ك    ،َمال ك  َخرْي  م 
ْزَهر  أَيْ َقنَّ أَ  ْعَن َصْوَت اْلم  ي أَب و َزرْعٍ  :قَاَلت  احْلَاد يََة َعْشَرةَ  . َّنَّ نَّ َهَوال ك  مسَ    ، َزْوج 

َحْت    ،َوَمأَلَ م ْن َشْحٍم َعض َديَّ   ،أَََّنَس م ْن ح ل يٍّ أ ذ يَنَّ   ؟َفَما أَب و َزرْعٍ  َوجَبََّحّن  فَ َبج 
ي قٍّ   ،إ َلَّ نَ ْفس  يٍل َوَأط يٍط َوَدائ ٍس    ،َوَجَدين  يف  أَْهل  غ نَ ْيَمٍة ب ش  َفَجَعَلّن  يف  أَْهل  َصه 

َفَما   ،َوَأْشَرب  فَأَتَ َقنَّح  أ مُّ َأب  َزرْعٍ  ،َوأَْرق د  فَأََتَصبَّح   ، َفع ْنَده  أَق ول  َفاَل أ قَ بَّح   ،َوم َنقٍّ 
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ت  َها َفَساح  ع ك وم َها َرَداح   ؟ أ مُّ َأب  َزرْعٍ    ؟، َفَما اْبن  َأب  َزرْعٍ  ، اْبن  َأب  َزرْعٍ  ،َوبَ ي ْ
  ؟ َفَما ب ْنت  َأب  َزرْعٍ  ،َمْضَجع ه  َكَمَسلّ  َشْطَبٍة َوي ْشب ع ه  ذ رَاع  اجْلَْفرَة  ب ْنت  َأب  َزرْعٍ 

َها َا  ،َطْوع  أَب يَها َوَطْوع  أ مّ  َفَما َجار يَة     ،ار يَة  َأب  َزرْعٍ جَ   ،َوم ْلء  ك َسائ َها َوَغْيظ  َجاَرهت 
يًشا  ،َواَل ت  نَ قّ ث  م ريَتَ َنا تَ ْنق يثًا  ،اَل تَ ب ثُّ َحد يثَ َنا تَ ْبث يثًا  ؟َأب  َزرْعٍ  تَ َنا تَ ْعش   . َواَل مَتْأَل  بَ ي ْ
  ، ا َكاْلَفْهَدْين  فَ َلق َي اْمرَأًَة َمَعَها َوَلَدان  هلََ   ،َخرََج أَب و َزرٍْع َواأْلَْوطَاب  مت َْخض    :قَاَلتْ 

  ، فَ َنَكْحت  بَ ْعَده  َرج اًل َسر اي    ،يَ ْلَعَبان  م ْن حَتْت  َخْصر َها ب ر مَّانَ َتْي  َفطَلََّقّن  َوَنَكَحَها
  ، َوأَْعطَاين  م ْن ك لّ  رَائ َحٍة َزْوًجا ،َوأَرَاَح َعَليَّ نَ َعًما ثَر اي   ،َوَأَخَذ َخطّ ي ا ،رَك َب َشر اي  

فَ َلْو مَجَْعت  ك لَّ َشْيٍء أَْعطَاين  َما بَ َلَغ َأْصَغَر   ،ك ل ي أ مَّ َزرٍْع َوم ري ي أَْهَلك    :لَ قَا
ك ْنت  َلك     :قَاَل ل  َرس ول  اَّللَّ  َصلَّى اَّللَّ  َعَلْيه  َوَسلَّمَ   :قَاَلْت َعائ َشة   .آن َية  َأب  َزرْعٍ 

 . «َكَأب  َزرٍْع أل  مّ  َزرْعٍ 
ب             )حديث   -متقدمهم ومتأخرهم-  معروف عند مجهور العلماء  واحلديث

ن احل دي ث، على  أم زرع(. وهو اثب ت  يف مجل  ة من كت  ب الص              ح  اح وحس              َ
. وقد وقف (1)اختالٍف يف ش   يٍء من س   لس   لة إس   ناده، وبعض تفص   يالت متنه

بعض علماء األمة على هذه الرواايت ابلفحص واملفاض      لة، وفص      لوا القول يف 
السيدة عائشة رضي هللا عنها مع رفع آخر مجلة منه اىل النيب   مسألة وقفه على

. ويف هذه (2)ص     لى هللا علية وس     لم، أو رفعه كله إىل النيب الكرمي عليه الس     الم
 

  - يف: بغية الرائد ملا تضمنه حديث أم زرع من الفوائد، القاضي عياضانظر تفصيل ذلك (  1) 
بن الفضل   بن عبد الكرمي  ، ويف: درة الضرع حلديث أم زرع، حممد 17إىل ص 2من ص

، ويف مقدمة احملقق للكتاب ذكر لبعض الشروح  26إىل ص  23من ص  -الرافعي القزويّن 
 . 5ص–والرواايت 

 . 18ص -(  انظر: بغية الرائد2) 
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الدراس      ة رأيت أن أعتمد على رواية البخاري ابعتبار ص      حيحه أص      ح الكتب 
رواايت بع   د القرآن الكرمي، كم   ا ي   ذه   ب إىل ذل   ك مجهور األم   ة، أم   ا بقي   ة ال

فس   أجعلها  ذن هللا مرجًعا للدراس   ة فيما خيدم تفس   ري فكرة هنا، أو أتكيدها، 
 أو غري ذلك مما أجد حتققه ال يكون إال ابلنظر يف رواية أخرى.

ملظنة   ي اولئن وجد بعض الدارسي حاجة لدراسة حديث )أم زرع( بالغ
تناوله من زاوية أدبية    ، فإن احلاجة إىل(1) قصور الدراسات البالغية السابقة حوله 

اليت تناولته من هذه الزاوية، السيما  -على كثرهتا-قائمة أيًضا؛ لقلة الدراسات 
يف جوانب بنيته السردية، ابعتباره أحد نصوص احلديث الشريف القائمة على  
القص. وابلنظر إىل بنيته وعناصره أجده أحد أَّناط قصص احلديث النبوي اليت  

تفع عن اإلجياز الذي يقدم فيه اخلرب، ففيه التصوير  ترد "يف صورة مشهد ير 
.. ويف هذا النوع  .والوصف املشّخص للحادثة، واحلوار الذي يكسبه حيوية،

من األساليب تفصيل يكشف عن جوانب خاصة يف الشخصيات، وتفصيل  
، األمر الذي يسمح ابعتبارها أقرب ما  (2) يف إطاري الزمان واملكان واألحداث"

 األقصوصة(. تكون إىل )

 

انظر: تقدمي د. عبد العزيز صاحل العّمار لدراسته: حديث أم زرع: دراسة بالغية حتليلية،    (1) 
 . 129ص -وهو حبث مقّدم جمللة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآداهبا 

بنية الزمان واملكان يف قصص احلديث النبوي الشريف: مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستري  (   2) 
 . 14ص- سديرة  يف األدب العرب، سهام
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والبحث يف بنية هذا احلديث السردية، تعّن الوقوف على مالمح "العملية  
اليت يقوم هبا السارد أواحلاكي أو الراوي( وينتج عنها النص القصصي املشتمل  

، (1) واحلكاية )أي امللفوظ القصصي(" ،على اللفظ )أي اخلطاب القصصي(
فيه من "عناصر مركبة ترتكب  وهو ما يعرف ابلسرد، من خالل البحث عما 

فيما بينها بطريق معينة، واليت تبي خصائص اجملموعة، على الرغم من أنه لكل  
وهو ما يكشف  ،  (2)عنصر مجلة من اخلصائص متيزه عن ابقي العناصر األخرى"

عن )بنية( ذلك النص حتقيقا هلدف )السردية(، ذلك "العلم الذي ي عىن مبظاهر  
، وفق منهج )السردية( املعّن ابلنظر يف  (3)  وبناًء وداللًة"اخلطاب السردي أسلوابً 

مواقع الراوي، وصلته بعناصر السرد األخرى، وما ختللها من معامل )الشعرية(  
اليت يتفرع عنها هذا املنهج، إضافة إىل االستعانة ابملنهج النفسي، يف قراءة  

ذي يتقصى القرائن  مواقف الشخصيات وحتليل أقواهلا، واملنهج االستدالل ال
ولذا ستعكف هذه الدراسة على   ؛املنطقية املختلفة يف تفسري األفعال واألقوال

بيان معامل تلك البنية يف )حديث أم زرع(، من خالل النظر إىل مجلة من العناصر  
يف أربعة مباحث،  ،  املنتقاة، اليت وجدهتا أبرز ما يشّكله، وأقوى مكوَّنته حضورًا

 لتال: ستكون على النحو ا

 

 . 101ص-مدخل إىل نظرية القصة حتلياًل وتطبيًقا، مسري املرزوقي ومجيل شاكر (   1) 
أدب اخلطاب النبوي )َّناذج خمتارة(: مذكرة لنيل شهادة ماسرت يف اللغة واألدب العرب،  (  2) 

 . 28ص  -فريدة خليلي، عائشة دوشي
 . 17ص-حلكائي العرب، عبد هللا إبراهيمالسردية العربية: حبث يف البنية السردية للموروث ا(   3) 
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 : تعدد مستوايت السرد. أواًل 

 اثنًيا: تنازع احلضور بي الشخصية واحلدث.
 اثلثًا: اسرتفاد املوروث الشعيب.

 رابًعا: مجاليات اخلطاب السردي.

*** 
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 : تعدد مستوايت السرد: أواًل 
من اجللي للنظر أن )حديث أم زرع( جاء حكاية داخل حكاية، كما أن  
التأمل فيه يكشف عن أن احلكايتي مل تقدما يف سرد متكافئ؛ فنحن أمام  

ميثّله اإلخبار عن جملس جيمع السيدة   ي امثة سرًدا ابتدائ إذ إنمستويي للسرد، 
عائشة رضي هللا عنها بزوجها النيب الكرمي، حممد صلى هللا عليه وسلم، وحديث  

ترد فيه حكاية )أم زرع( والنسوة العشر   - يفيض أ نًسا ولطًفا-يدور بينهما 
األ َخر مع أزواجهن، لتمّثل هذه احلكاية األخرية املستوى الثاين للسرد، أو ما  

 رف ابلسرد من الدرجة الثانية، وهو املستوى املهيمن على ظاهر القصة. ي ع
ومما ي لحظ على سري احلكي يف املستوى الثاين، أن حديث النسوة فيه غلب  

، فانطالقًا من ميثاق اجمللس  (1) عليه ما ي عرف ب )االسرتجاع( أو )الفالش ابك(
، كان حمتوى حكاية كل  يكتْمَن من أخبار أزواجهن شيًئا" أالَّ القائم على "

واحدة منهن خربًا ماضًيا، بدأ يف زمن سابق لزمن اجمللس، وظهرت وقائعه  
لذا هو يف حكم   ؛ومواقفه اليت ب ّن عليها حكم اخلرب يف ذلك الزمن املتقدم

حيكم ابنقطاعه عن   النتفاء ما - الذكرايت، وهو على قبوله فرضية االستمرار 
ن مواقف  إاضع  للقياس إىل زمن اجمللس، إذ  خ  -الزمن احلاضر يف ذلك السياق

يكتْمَن من    كما أن مجلة امليثاق نفسها: "ال.  األزواج حتًما سبقت ذلك اجمللس
أخبار أزواجهن شيًئا" توّثق البعد الزمّن الذي عنيت به تلك األخبار، فاملقصود  
يه  من اجمللس كشف ما مّت ثبوته من أخبار أولئك األزواج، وهو أيًضا ما يقتض

 

  يقصد ابالسرتجاع: "كل ذكر الحق حلدث سابق للنقطة اليت حنن فيها من القصة". (  1) 
 . 51ص-انظر: خطاب احلكاية: حبث يف املنهج، جريار جنيت
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وفق الدالئل  –ميثاق الصدق يف "تعاهدن وتعاقدن"، فكان حديثهن يف جممله 
 )اسرتجاًعا( ألحواهلن مع أزواجهن.  -السالفة الذكر 

وملا كانت هذه التقنية الفنية حاضرًة يف تشكيل بنية )حديث أم زرع(  
الزمنية، تفّتق عن ذلك قراءة حمتملة ملستوى جديد من السرد ينبثق عن املستوى  

"كل اسرتجاع، ابلقياس إىل احلكاية اليت يندرج   لثاين؛ وذلك من منطلق كونا
؛ وهوما ميكن  (1)، اتبعة لألوىل"ي احكاية اثنية زمن - اليت ينضاف إليها– فيها 

استشفافه يف )حديث أم زرع(؛ فاالسرتجاع الذي مّثل )مفارقة زمنية( عن زمن  
قع الشخصية، اليت حتولت من موقع  السرد يف املستوى الثاين أوجد تفاواًت يف مو 

مروي عنه يف املستوى الثاين إىل موقع الراوي يف املستوى اجلديد، ويف حركية  
وإن مل يفعل،  –فعلها الذي حتول من موقف آين حيتمل التغرّي يف املستوى الثاين  

إىل موقف اتم اثبت يف املستوى املنبثق عنه، وهذا ما   -كما سيظهر الحًقا 
 مستوى سردي خمتلف عن األصلي وإن كان متخلًقا يف رمحه. جيعلنا أمام 

وظاهر األمر يف تشكيل مستوايت السرد السابقة، أن السرد االبتدائي ال  
ا واسًعا من هذا النص القصصي الشريف، يف مقابل حيز  يشغل حيزا خطابي  

األوسع  أكرب حلديث النسوة وأخبارهن مع أزواجهن، غري أن وقوع هذا احليز 
بي القطبي املمثلي للسرد األول: استهالل السيدة عائشة حلديثها من مقتضى  
عبارة: "عن عائشة رضي هللا عنها قالت..."، وقول النيب عليه السالم تعقيًبا 
على حديثها: "كنت لك كأب زرع ألم زرع"، منح ذلك السرد االبتدائي حضورًا  

، مما زاد من متثله يف النص  -ولواحقه–  خلف املستوى الثاين  - غري لفظي–  ي اخف
 

 . 60ص - خطاب احلكاية(  1) 
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؛ فهو قاعدة احلكي اليت انتظم على سطحها سرد الدرجة الثانية. بل إن  ي اذهن
التأمل يف صالت القول بعضه ببعض، وما ينبثق عن تلك الصالت من إشارات  
ودالئل، حيمل على االعتقاد َبن بي مستويي السرد عالقات تفاعلية مل تنفصل  

ق احلكي؛ وعربها زادت مساحة حضور السرد األول؛ فبناء السرد  منذ انطال 
الثاين الذي تسرّيه السيدة عائشة رضي هللا عنها/ شخصية املستوى األول،  
حيتمل استشعار وجود غاايٍت للراوية)عائشة(/حواء اليت اعتادت فيض احلب  

ريك هذا  من زوجها / النيب الكرمي عليه السالم، فاختذت من احلكاية وسيلة لتح
الفيض، وكانت سلسلة الزوجات الالئي بثثن يف القصة شجوَّنن عن أزواجهن،  
وسيطًا لتأكيد ما تطلبه حواء من آدم وما تتمناه منه، حىت إذا بلغت السلسلة  

رغم َّنايتها  –لبث خبرب )أم زرع( مع )أب زرع( وما حوته  امنتهاها توجت  
وراء اللغة ويفك    نيب عليه السالم مامن صور احلب والرعاية، فيقرأ ال  -املأساوية 

شفراهتا، ويقول قولته اخلالدة اليت ظلت قروًَّن تتلى "كنت لك كأب زرع ألم  
، بل الغاية يف احلب وحسن  (1) هبذه احملبوبة إىل مرفأ األمان زرع""، وصواًل 

، وهبذا (2) العشرة، متفوقًا على أب زرع، وفق ماورد يف بعض رواايت احلديث 
كي الذي استعملته هذه الراوية الذكية "كوسيلة للتعبري ال لكي تنقل  حيقق احل

 

انظر: مجاليات العالقة بي اجلنسي يف حديث أم زرع: دراسة يف حتليل اخلطاب، فوزية  (  1) 
- بن خليفة( صاحل احلبشي، جملة التشريع اإلسالمي واألخالق )عضو يف جامعة محد

 . 24ص
(  ورد عند القرطيب يف مسنده )مسند مالك( زايدة يقول فيها النيب الكرمي "أنه طلقها وأَّن ال  2) 

 وما بعدها.  11د حنو من هذه الزايدة عند غريه. انظر: بغية الرائد، صأطلقك" وور 
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، غايتها يف أتكيد احتواء النيب هلا؛ فكان املستوى الثاين من السرد  (1)احلقائق"
ذا وظيفة إفهامية أتثريية ابلنسبة للمستوى األول/ السرد االبتدائي، حيث متكن  

، وكانت  (2) إقناعه أو حتسيسه" من "إدماج القارئ يف عامل احلكاية وحماولة 
كلمات النيب صلى هللا عليه وسلم: املتلقي املقصود يف هذا اجمللس، أثًرا عن  
هذا اإلدماج، وصدى لتحسسه واقتناعه بعد تلقي الرسائل املبثوثة من احلكاية  

 يف املستوى الثاين.
سردي عن املستوى الثاين، ظهرت مقومات لقراءة   ىومبثل ما تفتق مستوً 

مستوى آخر للسرد يف بعض مكوَّنت السرد االبتدائي؛ فصمت النيب عليه  
، ميكن  (3) الصالة والسالم الذي زامن صوت السارد/ عائشة على امتداد حكيها 

مل تشكله الكلمات، غري أن له بالغتها؛ إذ "كان االتصال    اي  عّده مستوى سرد
الصامت يف احلديث النبوي الشريف بدياًل عن اللغة املنطوقة يف بعض األحيان  

، وهو ضرب من )لغة اجلسد(  (4) ويف أحيان أخرى كان مساعًدا للغة املنطوقة"
خاطبي يف  اليت ما انفك النيب الكرمي عليه السالم يوظفها يف تواصله مع امل

 

 . 11ص-السابق(  1) 
هي إحدى نظرايت رومان جاكبسون يف اللغة اليت ربط هبا الدراسات األدبية. انظر تفصيل  (   2) 

 . 106ص - ذلك يف: مدخل إىل نظرية القصة
السالم والرواية املختارة للدراسة، يف    (  يتفق هذا التحليل القائم على قراءة صمت النيب عليه3) 

يتفق مع روايٍة جاء احلديث فيها سرًدا على لسان النيب عليه السالم. انظر: بغية   حي ال
 وما بعدها.  11الرائد، ص

جهود الباحثي يف دراسة احلديث النبوي الشريف: الدراسات ذوات املنحى الدالل  (  4) 
وعبد الكرمي حممد خلف اجلناب، جملة جامعة األنبار    رميض مطر محد الدليمي  أَّنوذًجا، د. 

 . 587ص - للعلوم اإلسالمية



 

 

 
 م2020 مارس -فرباير /هـ1441 رجب(، 22العدد ) -الثامنةالسنة  58

 

جملسه، فكان )صمته وسكونه( يف هذا املوضع مشريًا إىل قراءة معاين احلب،  
إىل غايته يف حصول    -يف كافة مستوايته-واالهتمام، واالحرتام، وصواًل ابلسرد  

 الراوية/عائشة على إغداق الرعاية وأتكيد الثقة العاطفية. 
** 

مبس         توايت الس         رد، أن أش         ري إىل ذلك وحريٌّ ابلتنويه، واملقام هنا معّن  
املس     توى الناش     ئ عن تواتر احلديث، ف                    )حديث أم زرع( الوارد يف ص     حيح 
البخاري حديث متواتر، رواه س           لس           لة متص           لة من الرواة، بدأت ابلبخاري 

بن  نفس    ه، وانتهت إىل الس    يدة عائش    ة رض    ي هللا عنها، وبينهما رواه س    ليمان
عروة عن عبد بن  يونس عن هش  امبن  حجر عن عيس  ىبن   عبد الرمحن وعلي

، فمن (1)عروة عن عروة، وهو إس         ناد "علقْت به خص         يص         ة التكرار"بن   هللا
مقتض    ياته إعادة ذكر احلديث ونقله إىل اآلخر الذي س    يعيده بدوره على متلقٍّ 
آخر حىت تنتهي الس       لس       لة إىل منبعها الرئيس، وهو هنا الس       يدة عائش       ة، يف 

ر الس   ردي(، وإن مل تتفق مع كل تفاص   يل آليته، وال يف َّنطية تذّكر ب                  )املتكر 
أه داف ه؛ ف املتكرر الس              ردي ال ذي يعم د في ه الراوي إىل "رواي ة ح دث م ا مرات 
متع  ددة من خالل ص              وت واح  د أو أص              وات متع  ددة عن طريق التواتر يف 

، يلتقي مع احلديث املتواتر يف هذا التواتر، وتكرار نقل (2)الوحدات الس          ردية"
ي مرات ع دة، غري أن ه يه دف من ه ذا التكرار إىل "إنت اج مع ان مغيب ة من املرو 

 

حممد األمي خالدي، جملة مركز دراسات الكوفة )جملة    اخلطاب النبوي وفاعلية التكرار، د. (   1) 
 . 36ص، علمية حمكمة فصلية اتبعة جلامعة الكوفة( 

عمار إبراهيم   دخان( للروائي أمحد اجلنديل، د.املتكرر السردي وجتليات املعىن: )آهلة من (  2) 
 جريدة الصباح اجلديد.  الياسري،
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جه ة، وتفع ل وعي املتلقي على وفق محوالت ه املعرفي ة يف تبّن أح د التكرارات أو 
، وهو ما ال يفعله احلديث الش  ريف (1)من جهة أخرى"  ي اأو فلس  ف ي اترتيبها زمن

تكرار، وال تزي   د داللت   ه أو يتغري ابل ال   ذي ال -ومث   ال   ه ح   دي   ث أم زرع هن   ا–
هبذا -تس            مح بقراءات فلس            فية  عادة روايته، كله أو بعض            ه، ويبقى دوره  

توثيق و  منح مض  مون احلديث مزية احلفظ  -التكرار الس  ردي عرب س  لس  لة الرواة
التس  جيل، حتقيًقا للمنهج الرابين يف حفظ مص  ادر التش  ريع اإلس  المي بش  قيه: 

 .(2)الكتاب والسنة
*** 

  

 

 (  السابق. 1) 
(  أتيت قيمة هذا احلديث يف ميزان التشريع من وجود مجلة مرفوعة إىل النيب متثل منهًجا يف  2) 

 احلياة الزوجية، وأيًضا من كونه مرفوًعا كله عند بعض من رواه. 
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 اثنًيا: تنازع احلضور بني الشخصية واحلدث
الشخصية واحلدث، وقياس مدى سيطرة   :لطاملا كان النظر يف هذا الثنائي

يف تصنيف العمل األدب، بي أن    أحدمها وقوة حضوره يف املنت السردي، عاماًل 
يكون قصة شخصية، أو قصة حدث، أو غري ذلك من املسميات  

 .(1) والتصنيفات
بعض الدراسات املعنية ابلقصص النبوي الشريف، بعد إعمال  وقد خلصت  

املوازنة بي هذين العنصرين يف نصوص احلديث القصصية، إىل نتيجة مفادها  
أن "من مسات القصص النبوي الرتكيز على األحداث ال على األشخاص،  
فاألمساء يف القصص النبوي مل تكن مقصودة لذاهتا، إال إذا كان يف ذكر االسم  

ئدة، واجلانب األهم يف الشخصيات هو املوقف الذي تتخذه واملصري الذي  فا
، وهو حكم يصدق على رسم الشخصية يف )حديث أم زرع(، (2) تؤول إليه"

فباستثناء رواية واحدة للحديث تورد أمساء   وحتديًدا شخصيات املستوى الثاين؛
ي من األوىل  ، جاءت النسوة اإلحدى عشرة وفق تسلسل رقم(3) النسوة ونسبهن

إىل احلادية عشرة، دون ذكر أمسائهن، ومل يكن من وصف حيدد أبعادهن، أو  
 

  - د.عبد الفتاح عثمان  وما بعدها، وبناء الرواية،   117ص  - انظر: فن القصة، د.حممد جنم(   1) 
 بعدها.   وما 123ص

القصة يف احلديث النبوي: دراسة أسلوبية، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه العلوم يف  (  2) 
 . 74ص -اللغة العربية وآداهبا، إعداد: كرمية حجازي

ك عن الداروردي، وقد أنكرها اخلطيب البغدادي وقال فيها:  بن الضحا هي رواية حممد (  3) 
، وهناك رواايت تعزو نسبهن دون ذكر  6ص -هذا حديث غريب. انظر: بغية الرائد

  أمسائهن حيًنا إىل اليمن، وحيًنا إىل خثعم، وحين ا إىل قريش، لكنها ضعيفة ومل يتفق عليها. 
 .  17إىل ص  12ص-انظر: بغية الرائد
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عالمة حتدد هويتهن كلقب أو كنية، إال ما كان من أمر املرأة احلادية عشرة،  
  - عرب افرتاض االتفاق يف الكنية بينها وبي زوجها- زوج أب زرع، اليت أمكن 

يصّدقه تداول القصة النبوية، الذي اصطلح  تقديًرا أن كنيتها )أم زرع(، وهو ما  
ورغم أن هذه الضبابية يف رسم صفة الشخصية    !على تسميتها )حديث أم زرع(

ال تنطبق على أزواج أولئك النسوة الذين انطلقت زوجاهتم يف وصف أخالقهم  
وسلوكهم: جيده ورديئه، ومكانتهم االجتماعية، فإن منحى إغفال األمساء ظل  

األزواج؛ فكلهم جمهول االسم واهلوية، ومل خيرج عن هذا اإلغفال  سلوكا حىت مع  
سوى زوجي، أحدمها ابمسه، وهو: مالك، زوج العاشرة، واآلخر بكنيته، وهو 
أبو زرع، زوج احلادية عشرة، يف استثناٍء عزز مؤشراته اجلمالية أن وجدَّن املرأتي  

ضت تردد اسم مالك  حترصان على تكرار ذلك االسم وتلك الكنية، فأوالمها م 
من ذلك"، يف حي توسعت الثانية   قائلة: "زوجي مالك، ومالك؟، مالك خري 

يقع التعريف به إال من خالهلا، فقالت:    يف ترديد الكنية؛ حلاجة التعريف مبا ال
فما أم أب زرع"، ولغري حاجة،   ،فما أبو زرع... أم أب زرع ،"زوجي أبو زرع

مبن ميكن التعريف به بغري الكنية، من مثل ابنها  حي استعملت الكنية للتعريف  
فما ابن أب   ،وابنتها اللذين آثرت نسبتهما إىل أب زرع، فقالت: "ابن أب زرع

بنت أب زرع"، وهو تكرار مقصود دل على معىن   بنت أب زرع، فما. زرع..
مجال؛ فحرص كل امرأة من املرأتي على اإلفصاح عن اسم الزوج أو كنيته، 

فيه "إشارة إىل حبها له، ومدى متكنه من قلبها، وذلك أن   ،اًل عن تكرارهفض 
اإلنسان مولع بذكر من حيب، فلوال حبها له ملا أجرت ذكره على لساَّنا، كما  

. مث إن رسم األزواج الذي مت بطريقة حتليلية  (1) أن يف ذلك تعظيًما له وتفخيًما"

 

 . 167ص-زرع: دراسة بالغية حتليليةحديث أم (  1) 
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يتفق ومنطق الضبابية    ى على ألسنة الزوجات ومن منظورهن، حنا منحً   (1) مباشرة
السابقة؛ إذ مال إىل اإللغاز والتلميح إىل أولئك األزواج، واستحضار الصفة من  

راد  خالل رمسها ال امسها، وذلك  عمال التصوير وتفعيل طاقات التخييل يف إي
املعىن مورًدا مؤثًرا معربًا، عري منظومات من التشبيهات والكناايت البديعة يف  

"حلم مجل غث على رأس جبل  –على سبيل املثال  –، فزوج األوىل (2) أقواهلن
وال مسي فينتقل"، وذلك يف صورة بيانية دلت على معىن قلة   ،سهل فريتقى ال

قر،   حر وال  وزوج الرابعة "كليل هتامة، ال، (3)تكربه على عشريته وأهلهو  خريه 
خمافة وال سآمة"، وهي صورة تشبيهية قصد هبا مدح هذا الزوج اهلي اللي   وال

الذي أمنت شره وضمنت خريه!، وهكذا دواليك يف رسم بقية شخصيات  
إذ يتجاوز أحياَّن   القصة، رمسًا يستغّن ابلتخييل عن املباشرة، ويفنّت يف ذلك؛

فريينا زوًجا "إن دخل   ،البصري، إىل عوامل اللمس والشم والسمعحدود الرسم 
فهد، وإن خرج أسد"، بغرض وصفه "بلي اجلانب، ألن الفهد لي املس كثري  

والريح ريح زرنب"، ملا جتد زوجته   ،، ويرينا زوًجا "املس مس أرنب(4) السكون"
"جتنح    مجيًعا صور مل ، وهي  (5) منه من لي اجلانب معها وطيب الذكر مع الناس 

 

يعرف ابلرسم املباشر.    يتم الرسم التحليلي للشخصية من خالل وصف اآلخرين هلا، وهو ما(   1) 
. وهي طريقة متنح الواصف حرية يف الوصف، فكان  82،  81ص  - انظر: فن القصة، جنم

 يفعلن. ميكن للزوجات وصف أزواجهن وصًفا معلًنا لألمساء والصفات، لكنهن مل  
مت تناول التصوير البياين يف هذا احلديث يف: بغية الرائد للقاضي عياض، وللدكتور عبد  (  2) 

 العزيز العمار دراسة مستفيضة عنه يف دراسته: حديث أم زرع: دراسة بالغية.  
 . 29 - (  انظر: درة الضرع3) 
 . 38ص - (  السابق4) 
 . 46ص - السابق(  5) 
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، واستطاعت "أن  (1)إىل اخليال الشارد واجلموح وال للتعمق املفلسف الغامض"
، لكنها تبقى ضراًب من االنزايح عن  (2) تشيع جو ا من احلياة يف ثنااي القصة"

اللفظ األصلي يتخفف من صوت التصريح واإلعالن، وأيخذ املتلقي إىل عوامل  
َّنت اجملاز املتعددة "فتوقع يف قلبه التأثري كأنه  الشخصية وهويتها عرب مكو 

 خربًا.  أثًرا ال (3)يراها"
أنه انطلق   (بقي أن أشري إىل أن من الالفت للنظر يف )حديث أم زرع

حكايًة من السيدة عائشة رضي هللا عنها مث انعطف إىل قص حواٍر جرى على  
ويقّررن من خيوط  ألسنة إحدى عشرة امرأة، يصفن وحياكمن، وميدحن وجيرحن،  

يقيده سوى   احلكي ومن خطوط التصوير ماال يعقب عليه غريهن، وال
ضمائرهن، األمر الذي ينبئنا أننا أمام قصة يهيمن على إرادة السرد فيها النموذج  
النسوي من الشخصيات، وهو حضور ليس غريًبا يف القصص النبوي الذي  

م هذا العنصر الشقيق يف  حدث مرارًا عن َّناذج نسائية، مما دل على احرتا
 اجملتمع، واعتباره شريًكا يف صناعة صورة احلياة ورسم منهجها.

***** 
ا واملنهج ال   ذي لوحظ  أم   ا احل   دث يف )ح   دي   ث أم زرع(، فال يتفق مت   ام   ً

"هو العنصر -عادةً –سائًدا يف قصص احلديث النبوي، اليت يكون احلدث فيها  
؛ ذلك أن منت حديث (4)هو البارز "املهم والغالب فيها حبيث جتده املس    يطر و 

 

 . 459ص- لوجهة البالغية، كمال عز الديناحلديث النبوي الشريف من ا(  1) 
 . 79ص-القصة يف احلديث النبوي، حجازي(  2) 
 السابق. (  3) 
 . 302ص -القصص يف احلديث النبوي: دراسة فنية موضوعية، د.حممد حسن الزير(  4) 
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بثته ا النس              وة عن أزواجهن، فهي أخب ار  )أم زرع( يف جممل ه ج اء )أح ادي ث(
حيكمها منطق التس       لس       ل وال تنتظمها حبكة بّينة، وبذا   منقطعة عن الزمن ال

هو من مقتض    يات احلدث، الذي هو "جمموعة من الوقائع اجلزئية   تفتقر إىل ما
، وال ذي ينش               أ غ البً ا "من موقف معي، (1)حنو خ اص"مرتبط ة ومنظم ة على 
 .(2)يتطور إىل َّناية معينة"

إال أن هذه الغلبة للخرب ال تعّن غياب احلدث ابلكلية عن هذا احلديث؛  
فثمة حدث فّّن ميكن عده َّنضًجا، تشّكل يف خرب )أم زرع( مع زوجها )أب  

دة بي الزوجي، اليت  زرع(، إذ انطلق هذا التشكل من مرحلة الرخاء والسعا 
جتلت يف استهالل )أم زرع( خربها مع زوجها بقوهلا: "أَّنس من حلي أذيّن،  
ومأل من شحم عضدي، وجّبحّن فبجحْت ل نفسي"، صانعة هبذا الثناء متهيًدا  
انطلق منه السرد، حىت إذا استمر احلكي أخذ السرد يف االنعطاف حنو حدث  

أبو زرع واألوطاب متخض، فلقي امرأة    جديد ليس من جنس األول، فقد "خرج 
معها ولدين كالفهدين، يلعبان من حتت خصرها برمانتي"، وهو حدث قطع  

عن زوجها احملب، حبكاية موقف   السرد الوصفي الذي تصّدر حكاية )أم زرع(
عارض أملّ ابلشخصية/الزوج، فصنعها ملوقف جديد، وساق احلكي إىل حدث  

ة، وال يتشكل ابلضرورة عن حلقة لقاء املرأة الثانية؛  جديد غري منتم حللقة السعاد 
  - أي الطالق-أن "طلقّن ونكحها"، وهو -وفق رواية أم زرع- إذ كان األمر

"غري متوقع، لقد كان مفاجأًة، أو هو االنتظار اخلائب، كما عرب   حدث
. وميكن اعتبار هذه املفاجأة يف أفق التوقع، واليت أوجدت  (3)جاكبسون"

 

 . 112ص-(  األدب وفنونه: دراسة ونقد، د.عزالدين إمساعيل1) 
 . 99ص -طاهر مكي (  القصة القصرية: دراسة وخمتارات، د.ال2) 
 . 24ص -مجاليات العالقة(   3) 
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متلقي، عقدة قصة )أم زرع(، العقدة اليت مل تلبث بوادر حلها طويال  )صدمة( لل
جمدًدا زوًجا كان حبسب تعبريها:   (لتظهر يف السياق، حيث تزوجت )أم زرع

، وأعطاين من كل  اي  ، وأراح علي نعًما ثر ي ا، وأخذ خطاي  ، ركب شر اي  "رجال سر 
أَّن نعود جمدًدا  رائحة زوًجا وقال: كلي أم زرع ومريي أهلك"، غري 

ل )أب    لالنتظار)اخلائب( يف حدث خمالف للتوقع، حي أعلنت )أم زرع( حنينها
زرع(، واحتقارها فضل من عداه وإن كثر، بقوهلا: "فلو مجعت كل شيء  
أعطانيه ما بلغ أصغر آنية أب زرع"، وتظل بذلك عقدة القصة قائمة، واالنفراج  

ذا العائق العاطفي الذي جتلى يف  الذي الح يف األفق غري مكتمل بسبب ه
التمسك بذكرايت احلبيب األول، وجعله معيارًا للسعادة الزوجية؛ مما عرقل  
صناعة احلل، وجعل النهاية مفتوحة حللول خارجية، وهو ما يرتجح يف التصور  

الراوية الذكية، اليت   أن يكون سر اختيار هذا)احلديث( من السيدة عائشة/
يف ميدان النيب الكرمي عليه السالم، والذي فطن هو بدوره  أرادت أن ترتك احلل  

: "كنت لك كأب زرع ألم  -مطمئًنا-لغاايت الراوية، فبلغها أهدافها بقوله 
 !زرع"

وأجد أن هذا التداخل يف صناعة احلل بي شخصيات مستويي السرد  
الرئيسي اللذين تكون منهما)حديث أم زرع(، يلفتنا اىل أن احلدث يتشكل  

ورة خفية، وطريقة غري تقليدية يف السياق السردي، فاحلدث االبتدائي  بص
البسيط الذي بدا غري مكتمل وال َّنضج، واملتمثل يف انعقاد جملس السمر بي  
عائشة رضي هللا عنها والنيب الكرمي عليه السالم، يبدو ذا أبعاد أوسع مما يظهر  

قصد تعددها، ومنهج تعقيد  للعيان؛ فوفقا لقراءة مستوايت السرد، والنظر يف م
احلدث الرئيس فيه وحل عقدته، اليت أشرت إليها سابًقا، ميكننا االطمئنان إىل 
القول بوجود تصاعدية يف الفعل شّكلت حداًث يف هذا اجمللس الشريف،  
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تصاعدية ظهرت يف ممارسة السيدة عائشة رضي هللا عنها لفعل احلكي يف قص  
ل إىل فعل يلتقيه يتمثل يف االستقبال الواعي من  خرب النسوة مث السري هبذا الفع

كنت لك  كأب زرع  " النيب الكرمي هلذا القص، مث التفاعل معه بلطافة بعبارته:
ألم زرع"، وما يف هذه العبارة وفعل القول فيها، املبّن على فعل التلطف  

ل من  واحلكمة، اهلادف إىل فعل الرتبية والتوجيه يف إدارة العالقات الزوجية لك
يصله خرب اجمللس من األمة، من تصاعد وانتقال من مركز إىل آخر خمتلف، مما  

 ينمو، بل يتلون يف النمو على أصعدة متعددة؛ ففيه املوقف،  ميكن اعتباره حداثً 
وفيه التحول النفسي، وفيه التكوين الرتبوي، مع تراتيبة يف الفعل وردة الفعل،  

فاٍء ما يستلزم سرب األغوار وقراءة ما وراء  واألسباب والنتائج، وإن كانت ذات خ
السطور، األمر الذي ال أجد احلدث الثانوي، الذي ورد يف هذا احلديث،  

اجتماع النسوة للسمر وتبادل األحاديث عن أزواجهن( قد تطور إىل مثله،  )وهو
إذ ظل سري هذا احلديث األخري خطي ا إىل َّناية احلديث دون أن ينعطف إىل  

و خيالطه حدث آخر ينميه، وحىت قصة )أم زرع( مع )أب زرع(، فعل آخر، أ
اليت كانت إحدى حكاايت ذلك اجمللس، مل متنحه حتواًل؛ فقد جاءت مستقلة  
ال ت عدُّ تصعيًدا الجتماع النسوة وال تغري يف سري سرد أحاديثهن لتخرجه عن  

لسمر(، وختيُّل  ابتدائه إىل حيوية أو َّنو، وظل احلدث متمثاًل يف )انعقاد جملس ل
مث انطالق احلكي، انتهاًء إىل فّض ذلك اجمللس    -حتلًُّقا أو تفّرقًا-اجتماع النسوة  

دون اإلشارة إىل شيء من ذلك يف   - الستحالة استمرار انعقاده - افرتاًضا
احلديث نفسه، بل دون تصعيد خلط سري احلكي حىت من النسوة يف استماعهن  

  وار؛ إذ كان من طرف واحٍد دائًما، وال فال تواصل معلن يف احل ،لبعضهن
ال   ي ا تفاعل يغري اجتاه التدفق السردي الذي جاء أفق تسجيل لردود أفعال أو 

 تعامد فيه.
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وهذا االنبثاق الدالل الذي شكل صورة احلدث وآلية سريه يف احلدث  
يثري  -حيث انعقاد جملس السيدة عائشة مع الرسول الكرمي -االبتدائي األول 

نفس شيًئا جتاه موضع آخر من احلديث يشي َبوجه يتضمنها التشكيل  يف ال
السردي للحدث هي أبعد مما تبدو عليه يف ظاهر التعبري؛ فزوج املرأة العاشرة،  
اليت مضت يف وصفه قائله "زوجي مالك، وما مالك؟، مالك خري من ذلك،  

داًث من خارج  له إبل كثريات املبارك، قليالت املسارح"، يثري ذكره يف الذهن ح
السياق؛ ذلك أن هذا التقاطع يف االسم، وختصيص ذكره ابإلبل الكثريات، 

مناة وقصته الشهرية مع أخيه )سعد(،  بن   زيدبن   يبعث يف السياق سرية مالك 
. ولست  (1) سعد تورد اإلبل" واليت سرى على أثرها املثل املعروف "ما هكذا اي 

املضروب به املثل أم غريه، غري أن التوافق بي  أدري أزوج هذه املرأة هو مالك 
الرجلي يف أكثر من عنصر يذّكر به وحبادثة رعي أخيه إلبله على غري أصول  
الرعي، وما نتج عن ذلك من قول وفعل. ورغم أن جمرد حتريك الذهن حلادثة  
مشاهبة ال يضفي َّنو ا على اخلرب، وال ينقله إىل مستوى احلدث، إال أين وجدته  

بعث حياة يف السرد من جهة أن التقاطع مع قصة قامت على حدث َّنضج  ي
تستظرف النفس تذكره وتقبل بواعثه يشيع حيويته وطرافته يف كل سياق جياوره  
أو يتصل به، مث من ورود احتمال أن يكون مالك هنا/ زوج العاشرة، هو  

  - حبسب رواية اجلمحي- زيد صاحب قصة املثل، السيما أن زوجتهبن  مالك
، على حنو ما هو مستشعر من املرأة يف جملس حكاية  (2) كانت "امرأة زولًة جزلًة"

)حديث أم زرع(، مث إن اجمللس منقول عن أمة سابقة لزمن السيدة عائشة،  
فنحن إذن قد نكون مازلنا مع مالك صاحب اإلبل، والسياق يف حديث الزوجة  

 

 وما بعدها.  35ص- بن سالم اجلمحي انظر اخلرب يف: طبقات فحول الشعراء، حممد(  1) 
 السابق. (  2) 
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احلدث، وانعكس  ذو شقي: معلن/ ال حدث فيه، وخفي خلفي/ قام على 
 .(1) يف السياق   ي ااخلفي على اجللّي، انعكاس ارتباط يف التصّور، ال انعكاًسا لفظ

وفق ما تبي آنًفا، تنازعت الشخصيات مع األحداث يف معدل   ،إذن
احلضور يف هذا احلديث الشريف، فالشخصيات اليت ظلت جمهولة اهلوية على  

احلديث على صفاهتا ومواقفها،    األغلب، حافظت على وجودها من خالل تركيز 
وبدت العناية هبا أكثر مما كانت ابألحداث، غري أنه ملا كان املوقف يف أصله  

ظل احلدث منازًعا   - يف اخلرب عن الزمن وعن النمو وإن كان معزواًل  -فعاًل 
للشخصية يف احلضور؛ إذ كان يرتاءى من خلف تصرفات الشخصية ومواقفها،  

علن واملستنبط اللذين أشرت إليهما آنًفا فتقاربت كفتا  إضافة إىل احلدثي: امل
العنصرين يف ميزان اهليمنة على السياق السردي، على غري املعهود يف سائر  

 القصص النبوي الشريف. 
*** 

  

 

آلية تصور هذا احلدث تقوم على االفرتاض، لعلة االرتباط املرجعي يف ثقافة املتلقي، وهي  (  1) 
ترتبط يف احلديث مبواضع أخرى يستشفها املتلقي بتأثري    أخرى تفتح جمااًل لتصور أحداث  

 من محوالته املعرفية. 
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 اثلثًا: اسرتفاد املوروث الشعيب:
أييت تصّور وجود هذا امللمح ابتداًء حتت ظالل كون منت احلديث )خرب  

موقوفًا على السيدة عائشة رضي هللا   - عند أكثر من رواه  - اجتماع النسوة( 
عنها، فهو ليس وحًيا من السماء. مث تعزز هذا التصور ملا جاء هذا اخلرب مسنًدا  

عدي، عن  بن  إىل زمن سابق؛ فبحسب "ماحكاه ابن األنباري من رواية اهليثم
عشرة امرأة يف   "جلس احدى: عروة، عن عائشة أَّنا قالتبن  هشام

، كان اجتماع النسوة يف عصر اجلاهلية، وهو عصر سابق لزمن  (1)اجلاهلية"
احلكاية. ورغم ترجح أن يكون أحد مقاصد حتديد الزمن التحّرز من مظنة إابحة  
  ا الغيبة اليت كانت مادة ذلك اجمللس، فإن مما است خلص من هذا احلديث أيضً 

، مما  (2) "جواز احلديث عن األمم اخلالية، واألجيال البائدة، والقرون املاضية"
حيقق أول مكوَّنت )تراثية( اخلرب، وهو تقدم هذا اخلرب على زمن احلكاية، األمر  

 ن قل من سابٍق إىل الحق. ي االذي جيعله مورواًث شعب
معانيه،  كما استنبط احملققون واملهتمون بدراسة احلديث الشريف وكشف 
وملعىن  . أن )حديث أم زرع( مما يستدل به "على أن السمر مبا حيل جائز..

السمر أورده أبو عيسى الرتمذي يف )أخالق النيب صلى هللا عليه واله وسلم يف  
، وأحاديث  (3) ابب ترمجه ب : كالم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف السمر" 

موروث شعيب، حفظته   - طبيعة أحواهلايف-السمر املنقولة عن األمم السابقة هي  

 

 . 6ص - بغية الرائد(   1) 
 . 36ص - السابق(  2) 
 . 74-73ص-درة الضرع(   3) 
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الذاكرة اجلمعية، فتناقلته للحكي والسمر ورمبا ألخذ الدروس والعرب، السيما أن  
أداته هي النقل الشفوي، فالقصص الشعيب الذي يقوم يف جوهره على "على  

إىل شخص أو  . الكلمة املنطوقة" والذي "يصدر عن شخص حقيقي حي..
ياء، يف حلظة زمنيه بعينها، يف موقف حقيقي  أشخاص آخرين حقيقيي أح

، متحقق هنا يف حديث السيدة عائشة،  (1) يتضمن دائما ما يتجاوز الكلمات"
اليت كانت تقص على النيب الكرمي ذلك اخلرب شفاهًة، كما وصلها شفاهًة، من  
مقتضى أن التدوين يف تلك املرحلة كان خيارًا َّنئًيا يف تناقل املعارف  

، راميًة إىل ما يتجاوز الكلمات، كما تبي يف قراءة األحداث  (2) واألخبار
 ومستوايت السرد. 

فإذا أضفنا إىل تلك املقومات، أمر اجلهل بصاحب اخلرب األصلي، والذي  
غاب عن مقدمة القصة اليت استهلتها السيدة عائشة رضي هللا عنها قائلًة:  

أن تسند خربهن إىل  .."، دون ."جلس احدى عشرة امرأة، فتعاهدن وتعاقدن
راٍو معلوم شهد احلدث، أو مسع خربه عن كثب، توافر لدينا مست آخر من  
مسوت املوروث الشعيب الذي يكون عادة "جمهول املؤلف )ابملعىن الفلكلوري(،  

 .(3)مجعي التأليف )ابملعىن األدب الوارد يف النظرية السردية..("

 

- سردية(، د.حممد رجب النجار- اث القصصي يف األدب العرب )مقارابت سوسيوالرت (  1) 
 . 35ص

القاهرة    دار املعارف،  ،24راجع: اتريخ األدب العرب: العصر اجلاهلي، د.شوقي ضيف، ط(   2) 
 وما بعدها.  140ص -)د.ت( 

 . 50ص  -الرتاث القصصي(  3) 
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 ابللغة، وخباصة غريبها،  وقد كان )حديث أم زرع( مادة خصبه للمهتمي 
يف فنون احلديث الشريف، إذ عّده مجلة من املؤلفي يف )غريب احلديث(، كأب  
عبيد القاسم يف كتابه )غريب احلديث(، وجارهللا الزخمشري يف كتابه )الفائق يف  

من حماور العناية يف   ا، كما كانت غرابة ألفاظه حمورً (1)غريب احلديث(، وغريمها
مجلة أخرى من الكتب، من مثل كتاب )بغية الرائد( للقاضي عياض، و)شرح  

، ومثل هذا  (2)حديث أم زرع( ألب عبد هللا حممد البعلي احلنبلي، وغريمها
التصنيف مل أيت من العدم، وإَّنا أوعز إليه ما بدا يف حديث النسوة من ألفاظ  

جلي ا أَّنا أقدم من زمن السيدة عائشة، وغريبة  غريبة وصفن هبا أزواجهن، بدا 
عن طبيعة اخلطاب الذي ألفناه يف األحاديث الدائرة بينها وبي النيب الكرمي  
عليه السالم، فهي ن قول  عن أمة سابقة اعتادت مثل قول إحدى النساء:  

ك شجَّ . ."زوجي الَعشنَّق "، وقول األخرى: "زوجي َغَياايء، أوَعَياايء، طََباقاء،
جّبحّن،  )أو فَ لَّك"، انتهاًء إىل قول أم زرع الذي امتأل ابلغريب، إذ وجدَّن: 

وصهيل وأطيط، ودائس ومنّق، وع كومها َرَداح، ومضجعه كسّل شطبة..."، 
وغري ذلك مما لزم أرابب اللغة وعلماء احلديث تفسريه وبيان معناه لتحقيق غاية  

 حلديث! سرده، فعّدوه إثر ذلك من غريب اللغة يف ا
فنحن إذن أمام إحدى حكاايت )املوروث الشعيب( الذي بلغ صدر العهد  
اإلسالمي، فكان حديثًا لألنس والسمر مع االحتفاظ خبصائصه اللفظية،  

 

 . 129، 128ص -انظر: حديث أم زرع: دراسة بالغية، العمار(  1) 
 السابق. (  2) 
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من التجذر، وميثل صورًة من   هلذا )اإلرث اجلمعي(، الذي حيقق شكاًل  ااحرتامً 
 شازًا عن اجملموع. ليس ن  ،أتصيل اهلوية لكل أحد، والعربية/ السيدة عائشة

- وخباصة االجتماعية منها–وألن من املطمأن إليه يف حكاايت الرتاث أَّنا  
.. حيث احتفت  .عنيت مبواكبة "حركة اجملتمع ورسم صورته بكل دقة وعناية

، وأَّنا  (1) حبياة الناس يف الزواج ومهومهم من فقر أو غىن أو صحة أو مرض"
خصي تقص جزئيات حياة اإلنسانية  جاءت يف كثري من األحيان "ذات طابع ش

، فإن قصة النسوة يف )حديث أم زرع( جاءت ممثلة لكال اجلانبي، (2) اليومية"
أو الشاكرة، يف حلقة )الزواج(، والعالقات  /إذ نقلت صوت املرأة املأزومة

الشائكة املتباينة يف هذه احللقة، وألجل ذلك جاءت )املفردة(: غريبها ومألوفها،  
شريًكا يف صناعة هذا األداء الدالل، وفق قانون )اخلطاب الفلكلوري( القاضي  

مل  َبن الكلمة البد أن "تكتسي بسماهتا الصوتية الكاملة، أي البد من أن تش
الكلمة الشفاهية هذا التنغيم أو ذلك، كأن تكون الكلمة حيوية أو مثرية أو  

يف هذا احلديث الذي ظهرت   ا ، وهو ما مت حقً (3) هادئة أو ساخطة أو مذعنة"
)الثناء( يف حنو قول الزوجة الرابعة: "زوجي كليل  و فيه بطولة مفردة )الرضا( 

سآمة"، فجمعت له مجاليات االعتدال عرب  قر، وال خمافة وال    حر وال  هتامة، ال
  هذا التوازن اجلميل من الصفات، يف مقابل ظهور بطولة مفردة )السخط( 

)الذم( يف حنو قول السادسة: "زوجي إن أكل لّف، وإن شرب اشتّف، وإن  و
اضطجع التّف، وال يوجل الكف ليعلم البث"، حيث عبأت السياق ابلضغط  

 

 . 17، 16ص  -القصص الشعيب العرب يف كتب الرتاث، د.مرسي الصباغ (  1) 
 السابق. (  2) 
 . 35ص  -الرتاث القصصي(  3) 
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هذه الفاءات الساكنة، واملفردات القصرية، فضاًل    االنفعال والقمع النفسي عرب 
عن قبح الصفات الواردة. كما حتققت براعة األداء يف النموذجي السابقي،  
وفيما عدامها من أحاديث النسوة، من ذلك التكرار يف صوت املفردة، الذي  

، حيث ظهرت مراعاة  اأو منهجً  انتج عن صيغ هي من املوروث الشعيب: لفظً 
بي األلفاظ، والعناية ابلسجع، مما منح احلكاية الشعبية عوامل قوة   التجنيس

وجذب، مل تكن مهمًة "للمستمع فحسب، بل رمبا كانت أكثر أمهية ابلنسبة  
، على النحو الذي استشعرَّنه من  (1)ا تعينه على أتليف حكايته"إذ إَّنللراوي، 

فيه من مؤثرات   السيدة عائشة، وهي توظف هذا اخلرب لبث رسالتها، عرب ما
تشويقية جاذبة، صنعتها غرابة األلفاظ وإيقاعها، لتؤازر طاقات وظيفية أخرى  
حتققت للسرد من استخدام النمط )الشعيب( الذي كان "وسيلة للتعليم وتبيي 
املواعظ واملغازي اليت تتضمنها احلكاية والقصة، ويف الوقت ذاته يثري لدى  

، فبلغت الرسالة املرسل  (2) ستمتاع"السامعي مشاعر اللذة والشغف واال
والذي يقبل هنا داللة   -إليه/الرسول عليه السالم، الذي ختم ن بل االستماع 

بعبارته "كنت لك كأب زرع آلم زرع"، فساق   -االجنذاب والتشوق للحكاية 
 احلكاية إىل غايتها، وحتقق حبسن استقباله هدف توظيفها.

********** 
  

 

 . 275ص-الدراسات الشعبية بي النظرية والتطبيق، دزنبيلة إبراهيم  (  1) 
 . 9ص - دراسات يف الفلكلور، د.أمحد أبو زيد وآخرون(   2) 



 

 

 
 م2020 مارس -فرباير /هـ1441 رجب(، 22العدد ) -الثامنةالسنة  74

 

 اخلطاب السردي: مجال ارابعً 
- ابخلطاب القصصي  اأو ما يعرف أيضً -يقصد ابخلطاب السردي 

، وهو نظام  (1) حكايته يف صلبها" ا "العناصر اللغوية اليت يستعملها السارد موردً 
 ( 2) اخل"  ...لغوي حمكوم بوجهه نظر الراوي وبسرعة السرد وبتعليقات املؤلف

ايت منه، فنجده ي نظم  خيضع لضوابط حتقيق الغا – مع هذا التدّخل-لكنه
، وذلك من خالل  امعينً  ا"بطريقة معينة" ميكنها أن "تنتج داللة ما، وحتقق أثرً 

 .(3) إجياد تفاعل مع اجملال االجتماعي الذي يعّد مهاًدا لتلقي موضوع اخلطاب"
ورغم حتفظ منهج النقد العلمي على إطالق األحكام اجلازمة فيما يقبل  

جبمال اخلطاب   استنتاجات، أييت احلكم جازمً اخلالف من النظرايت واال 
إىل أفصح العرب   اإىل كون بعضه مرفوعً  االسردي يف حديث )أم زرع(، استنادً 

يف حضرته عليه السالم، وهو   ا حممد عليه السالم، وكون بعضه اآلخر منطوقً 
عن كونه املرب العظيم الذي ما فتئت دروسه   من هو يف املهابة واجلالل، فضاًل 

 وتوجيهاته تضبط سلوك من حوله وأتخذ بقيادهم إىل الصواب واخلري. 
وابلنظر إىل مفردات هذا احلديث وتراكيبه، جند أن مثة مقومات لغوية  
صنعت مجال اخلطاب فيه، ومنحته مزية تعبريية حتقق غايته، وتقوي أتثريه، كان  

 ا البحث منها:أبرز ما تراءى هلذ
 رقي اللغة وعلو مستواها. -أ

 

 . 74ص  - ىل نظرية القصةمدخل إ(   1) 
 . 89ص - معجم مصطلحات نقد الرواية، لطيف زيتوين(   2) 
 . 83ص  - مجالية اخلطاب يف النص القرآين، لطفي فكري حممد اجلودي(   3) 
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 مجالية اإلجياز. -ب
 فنيات اخلطاب احلجاجي.-ج

 وهو ما سيبي  ذن هللا يف الوقفات التالية. 
** 

 رقي اللغة وعلو مستواها: -أ
من املسلم به أن عامل التأثري األول يف وجود هذا امللمح، هو كون حديث  

عربية، وعلو كعب البيان العرب، األمر  )أم زرع( من أحاديث مرحلة الفصاحة ال
  جذاابً   ي ابالغ  االذي يفضي إىل إلزاٍم ابنتقاء األلفاظ، والعناية برتكيب اجلمل تركيبً 

)حديث أم   ، أو ميلك ما مينحه الرضا والقبول على أقل تقدير. ولذا جتدامتفّردً 
ة الدالة  زرع( يف جممله، سلسلة من اجلمل رفيعة املستوى، والرتاكيب الفصيح

على املعىن َببلغ ما يكون من ألفاظ اللغة وأنساقها؛ إذ حوت لطف اإلشارة،  
، مما كان  اوذم   اواحتمال املعاين املتضادة مدحً  ،ودقة املقابلة، وحسن التخّلص

. وكان موضع سرّه يف ذلك  (1) شغل مجلة من الدراسات البالغية وموضع عنايتها
وضعها يف موضعها من اجلملة، وهو أمر ال ميكن  حسن انتقاء املفردة، ولطف 

القول بتخصيصه يف حديث واحدة من النساء دون األخرى، فكلهن فصيحة،  
، وتشعب الدرس يف  (2) بيد أن بعضهن تفوق على بعض يف الصياغة والسبك

يف بيان فنون البيان والبديع يقاس عليه ما جاء منه   احتليل بالغتهن، وكن مرتكزً 
لنسوة يف ذلك اجمللس، من مثل ما كان الشأن يف حديث األوىل  عند بقية ا

 

 انظر: بغية الرائد، وكذلك: حديث أم زرع: دراسة بالغية. (  1) 
 . 186ص -بغية الرائد(   2) 



 

 

 
 م2020 مارس -فرباير /هـ1441 رجب(، 22العدد ) -الثامنةالسنة  76

 

، وفرق بي  االذي "مجع من حسن الكالم أنواًعا، وكشف عن حميا البالغة قناعً 
جزالة األلفاظ، وحالوة البديع، وختم تفاريق املنافسة واملقابلة واملطابقة اجملانسة  

احلادية عشرة )أم زرع(، اليت كان  وقريب  منه حديث . (1) والرتتيب والرتصيع"
خمتار الكلمات، واضح السمات، بّي   ،مع كثرة فصوله، وقلة فضوله" كالمها 

 .(2) القسمات، قد قدرت ألفاظه قيس معانيه، وقررت قواعده وشيدت مبانيه"
ومن مجيل صور هذا الرقي اللغوي يف أحاديث النسوة يف هذا احلديث،  

لزوجها عن الشتم الصريح والسب َبلفاظه؛  ترفع من جرى يف خربها ذمٌّ 
فباستثناء السابعة اليت صبت الذم عالنية على زوجها، فكان يف وصفها )عياايء، 

ا ابلكناية  اخل(، جاء أكثر وصف أولئك النسوة ألزواجهن متلفعً . طباقاء.
  سيئ واإلشارة، فالبخيل وعر  اخللق "حلم مجل غث على رأس جبل"، واألمحق 

وذكر رداءة ابطن الزوج وظاهره جاءت إشارة يف قول  ، (3) لعشنَّق(اخللق هو )ا
، يف كناية يفهم منها عظم عيوب ذلك  (4) الزوجة الثانية: "أذكر ع َجره وجب َره"

الزوج الظاهرة والباطنة، واليت حترص الزوجة على كتماَّنا رعاية حلق الزوجية،  
وي لمح مثل ذلك يف قول اخلامسة: "زوجي إن دخل فهد، وإن خرج أسد، وال  
يسأل عما عهد" عند من أخرج حديثها خمرج الذم، وليس أدّل على هذا  

نتقاص والذم، واالستغناء ابلكناية عن صريح الشتم، من  االلتفاف على معىن اال
 

 . 187ص - السابق(  1) 
 . 186ص - الرائدبغية (   2) 
العشنق هو: الطويل ممتد القامة. وتقرتن هبذه الداللة دالالت أخرى. انظر: لسان العرب،  (   3) 

 مادة )عشنق(.  10ج ابن منظور، 
مادة   ، 10انظر: لسان العرب، ج العجرة نفخة يف الظهر، فإذا كانت يف السرة يف جبرة. (  4) 

 )َعَجر(. 
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كون حديثها موضع خالف بي من أتمل قوهلا من العلماء يف محله على املدح  
وتنحو السادسة حنو التكنية عن عيوب زوجها يف  .  (1) أو الذم، لقبوله الداللتي 

ناية  جممل حديثها عنه، ففي وصفه بقوهلا: "وإن أكل لّف وإن شرب اشتّف" ك
عن ختليطه يف الطعام، ويف وصفها إايه بقوهلا: "إن اضطجع التّف وال يوجل  
الكف" كنايتان أخراين عن إمهاله هلا، وتقصريه يف بعض ماهلا من حقوق  

ورمبا    -الزوجية، فكأَّنا آثرت االنعطاف إىل التكنية عن التصريح يف هذا املوضع 
عما "ي ستحى من ذكره والتصريح    اترفعً -يف سابقه املتعلق ابألكل والشرب   اأيضً 

اليت ينبغي أن تكون على قدر كبري من التعفف   املرأة من قبل  ابه، وخصوصً 
 .(2) واحلياء"

ولعل من أهم عوامل التأثري يف انتقاء السيدة عائشة رضي هللا عنها هذه  
يف  االقصة للتسامر وجتاذب أطراف احلديث مع شركاء اجمللس، أنه كان حديثً 

يب صلى هللا عليه وسلم، املرب األول واملؤدب األعظم، الذي عّود من  جملس الن
حوله على رقي الكلمة ومسو التعبري، فال ي بث يف جملسه "إال كل مجيل، وال  
يطرق مسعك شيء من سفاسف األلفاظ، وال جيرح مشاعرك شيء من اخلنا،  

تعبري، وبلوغ  ولو على سبيل احلكاية، فيتعلم السامع انتقاء األلفاظ، ودقة ال
، وهو ما آتى مثاره حتًما مع أقرب الناس إليه، أسرته، ممثلًة  (3) الغاية من األدب"

 هنا يف السيدة عائشة اليت تلطفت يف االختيار والسرد. 
*** 

 

 بعدها.   وما   147  -يف: حدبث أم زرع: دراسة بالغية   انظر تفصيل ذلك التأويل واخلالف(   1) 
 . 153ص - السابق(  2) 
 بن مصطفى دايب، شبكة األلوكة.  القصص النبوي دروس وعرب، أبو عمرو سعيد(  3) 
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 مجاليات اإلجياز:- ب
 -علماؤهم وعوامهم -يعد اإلجياز إحدى اخلصائص اليت يكاد جيمع العرب

وف  اعليته  ا يف ص              ن  اع  ة بالغ  ة التعبري؛ ففي عرف األوائ  ل منهم على أمهيته  ا 
، وهو ص   بغة عامة يف قول فص   حاء العرب، ويف طليعتهم (1)البالغة هي اإلجياز

أفصح العرب/ حممد صلى هللا عليه وسلم، حيث روعة البيان وبراعة اإلجياز يف 
 يكن حديثه. ويف إهاب حديثه عليه الس         الم اندرج )حديث أم زرع( الذي مل

للنيب عليه الس    الم، بيد أنه خمتار جمللس    ه، وموافق ملا يرتض    يه بل أينس به؛   قواًل 
ح دي ث أ ْنس ومسر، فك ان منهج ه منهج اإلجي از يف   -على األرجح–ف احل دي ث 

 القول اتفاقًا مع ما حيبه عليه السالم من طرائق القول.
النسوة ويف )حديث أم زرع( تعددت أدوات صناعة هذا اإلجياز؛ فحديث  

الذي ع ّد آيًة يف الفص       احة والبالغة قام على اإلش       ارة دون التفص       يل، وعلى 
، وعلى توظيف التص     وير يف إيص     ال تلك (2)تكثيف الداللة يف خمتص     ر العبارة

–  الدالالت حمملًة مبش            اعرها وحيويتها، ونظرة يف بنيته اللغوية تكش            ف أنه
تج كل امرأة من نسوة اجمللس جاء يف مجل قصرية، ومل حت  -ابستثناء خرب أم زرع

فيه لبناء املقال ووص              ف احلال إىل أكثر من س              ت مجل، معظمها ال جياوز 
ا، من مث   ل قول إح   داهن: زوجي كلي  ل " ثالث مفردات، رمب   ا ك   ان منه   ا حرف   ً
زوجي رفيع " هت  ام  ة، ال حر وال قر، وال خم  اف  ة وال س                آم  ة"، وقول األخرى:

 

  - انظر تفصيل هذا املبدأ يف: العمدة يف حماسن الشعر وآدابه ونقده، ابن رشيق القريواين(  1) 
 وما بعدها.  241ص

هذا الضرب من اإلجياز ب )إجياز القصر(. انظر: اإليضاح يف علوم البالغة: املعاين  يعرف (  2) 
 . 184ص -والبيان والبديع، اخلطيب
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قري  ب البي  ت من الن  اد"، وغريمه  ا، حىت العم  اد، طوي  ل النج  اد، عظيم الرم  اد، 
ت  ّوج س              رد أخب ارهن كلهن بعب ارة النيب الكرمي علي ه الس              الم، اليت ج اءت يف 
كلمات معدودات بليغات مل خترج عن منهج اإلجياز؛ مما ش         ّكل ابحلديث يف 

على قص   ره –ما ميكن عّده قص   ة قص   رية. لكنه   -كما أش   رت من قبل–جممله  
ٍن وعرب اقتض           ت من العلماء والدارس           ي اجلهد تض           ّمن أحكاًما ومعا  -هذا

الطائل، فقام على ش            رحه وحماولة تتبع فوائده وتقص            ي مقاص            ده املؤلفات 
 .(1)العديدة والدراسات الطوال

كما حتقق ل )حديث أم زرع( إجيازه من ذلك االختزال الزمّن البي يف  
أوسع بكثري من  سياقات احلكي؛ فلحكاايت النسوة يف احلديث زمن واقعي 

  زمن الكتابة الذي قدمت فيه القصة، فأخبارهن اليت تغطي ردًحا من حياهتن 
 الصفحتي.  ز ال جياو مت سردها يف نص قصري   - يطول قلياًل أو كثريًا-

مث إن التس             ريع الزمّن الذي ظهر يف حديث النس             وة عن أزواجهن كان 
من عوام  ل ص              ن  اع  ة ذل  ك االختزال؛ ف  القفزات الزمني  ة، أو م  ا ي عرف  ع  اماًل 

ابحلذف، تقنية فنية "تقض      ي  س      قاط فرتة طويلة أو قص      رية من زمن القص      ة 
، وق   د تراءت بوادره يف (2)وع   دم التطرق مل   ا جرى فيه   ا من وق   ائع وأح   داث"

ص           ياغة احلوار الذي كان قاعدة اخلطاب الس           ردي يف هذا احلديث، فالنص 
لذي كان منذ انطالقه يقوم على س     لس     لة من قرينة احلوار األثرية: )قالت(، مل ا

 

انظر: بغية الرائد، درة الضرع حلديث أم زرع، شرح حديث أم زرع للبعلي، غاية النفع يف  (  1) 
ن مثل دراسة  شرح حديث أم زرع للسيوطي، وغريها، فضاًل عن الدراسات املعاصرة، م 

 العمار: حديث أم زرع دراسة بالغية حتليلية. 
 . 156ص -بنية الشكل الروائي(   2) 



 

 

 
 م2020 مارس -فرباير /هـ1441 رجب(، 22العدد ) -الثامنةالسنة  80

 

جتاواًب -ابس   تثناء تفاعل الرس   ول عليه الس   الم مع حوار الس   يدة عائش   ة–يقّدم 
ا من طرف مق   اب   ل يف ه   ذا احلوار، واحلوار في   ه ق   ائم على احل   ذف ب   ذكر  معلن   ً

التق   دير، األمر ال  ذي مقول أح  د طرفي   ه وترك مقول الطرف الث   اين لالفرتاض و 
أدى إىل تس  ريع زمن احلكي عن زمن احلكاية الفعلي، تس  ريًعا أس  هم يف تعطيل 

، لكنه حقق للنص إجيازًا ابختزال زمن احلوار. كما ظهر هذا (1)تص   عيد املوقف
إذ بدا يف قول الس    ادس    ة   ؛التس    ريع يف خرب أكثر من واحدة من أولئك النس    وة

أو يقبل – ي احوال زوجها، بعض           ها مقرتن زمناليت قدمت لقطات متفرقة عن أ
من مثل: "إن أكل لف وإن ش       رب اش       تّف"، وبعض       ها   -االقرتان على األقل

كان يف انتقاهلا من )األكل والش    رب( إىل   تقفز يف الزمن للوص    ول إليه، حنو ما
كان   ماو   تس    لس    ل إليه عرب الزمن،  )االض    طجاع(، دون متهيد هلذا االنتقال وال

من أفعال الش            خص            ية جمهول مبهم؛ لغيابه بزمنه عن الس            ياق   بي الفعلي 
الس         ردي. وهذا التس         ريع ابحلذف أظهر يف قول )أم زرع(؛ إذ يفاجئنا طالق 
)أب زرع( هلا بعد رؤية املرأة األخرى مباش  رة، فال يذكر الس  رد ما دار بينه وبي 

أفض    ى إىل الطالق، تلك املرأة مما رغبه فيها، وال ما دار بينه وبي )أم زرع( مما 
وإَّن ا ك ان األمر يف الس              رد أن "طلقّن ونكحه ا"!، مث يزي د احلكي يف خطوط 

فنكحت .  التسريع َبن وجدَّن )أم زرع( مباشرة تنكح زوًجا جديًدا: "فطلقّن..
"، وال يكون يف الس     رد ما يكش     ف عن أتثرها ابلطالق، وال ارحتاهلا بعده رجاًل 

 منازل زوجها األول، وال كيف التقت هذا إىل أهلها يف )ش       قهم( أو بقائها يف
غري ذلك من التفص    يالت اليت مل جيد   الثري الس    ري الذي اختذته زوًجا هلا، وال

 

 انظر توضيح ذلك يف مبحث تنازع احلضور بي الشخصية واحلدث.  (  1) 
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الراوي الذي ش   ّكل مكوَّنت الس   رد يف )حديث أم زرع( حاجًة لذكرها؛ كوَّنا 
شى فواته عند جتاوزها وغياهبا عن اخلطاب. مما ال  يفيد السرد أمًرا خي 

وبراعة االختزال الزمّن جتّلت يف ذلك التجميع الزمّن املتحقق يف عبارة النيب  
الكرمي الوحيدة يف هذا احلديث: "كنت لك كأب زرع ألم زرع"؛ إذ حيتمل  
السياق اللغوي يف هذه اجلملة السردية داللة األزمان الثالثة: املاضي، واآلين،  

يصف ظاهره حلظة حاضرة،  واملستقبل، فهو قد اسرتجع واستشرف يف حديث  
ومت ذلك يف اجلملة ذاهتا، بل من خالل تعدد أتويل الكلمة ذاهتا، وهي كلمة  
)كنت(، وهو تعدد فطن إليه القاضي عياض يف )بغية الرائد(؛ حيث أشار إىل  
ذلك بقوله: "قوله عليه السالم: كنت لك كأب زرع ألم زرع، أي أَّن لك كأب  

يف قوله تعاىل: "كنتم خري أمة" أي: أنتم، وكان    زرع ألم زرع، كما قال بعضهم
( هاهنا على ابهبا يف النقص واالستعمال  . زائدة.. وقد يصح أن تكون )كنت 

وإفادة زمان حمصل، أي كنت لك يف سابق علم هللا وقضائه كأب زرع ألم زرع،  
يف إحسانه هلا، وحمبته هلا، ويتوجه هنا فيها أيًضا وجه اثلث: وهو أن تكون  

كان( على ابهبا، مث يراد هبا االتصال، أي كنت لك فيما مضى من صحبيت  )
. فالكلمة )كنت(  (1) لك وعشريت إايك كأب زرع وأَّن كذلك ال أتبدل عنه"

بقبوهلا محل هذه الدالالت املتفاوتة اليت تضمنت مفارقات زمنية اجتمع فيها  
سلوب عجيب  احلاضر ابسرتجاع املاضي واستشراف املستقبل، فعلْت ذلك َب

بليغ ال يكون إال ملن هو يف بالغة )أفصح العرب( عليه السالم؛ إذ استطاعت  
أن تقّدم معاين: رعيتك، وأرعاك اآلن، وسأرعاك أبًدا، حبسن انتقاء وصياغة  

 

 . 169، 168ص - بغية الرائد(   1) 
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مفردة واحدة، تعددت أبعادها الزمنية، فسار أثر هذا التعدد على بقية املفردات  
 اية. اليت امتد عليها معىن احلب والرع

** 
 فنيات اخلطاب احلجاجي:  -ج

يتم وصف اخلطاب هبذه الصفة مىت كان له دور  حجاجيٌّ. وميكن تعريف 
احلجاج َبنه: "فعالية تداولية جدلية، ويرتبط أش             د االرتباط بعناص             ر املقام، 
فكلما وقفنا على لفظ احلجاج تس ارعت يف أذهاننا داللته على معىن التفاعل، 

، وهو يه  دف إىل "اإلقن  اع (1)بي طريف اخلط  اب" فهو أص               ل يف ك  ل تف  اع  ل
. واحلجاج أحد (2)وإاثرة الرغبة ض  من العالقة بي األنس  اق الص  رحية والض  منية"

موض وعات نظرايت التواص ل الكبرية والنش طة يف الدراس ات املعاص رة، ووس ائله 
وأوجهه مجة متش   عبة ال تس   توفيها هذه الوقفة، وال حيض   ر أكثرها يف حديث أم 
زرع، غري أنه مل يغْب عنه، ومل يعدم أثره يف ص ناعة مجاليات الس رد فيه، الس يما 

 خاصية اإلقناع، اليت هي الزمة من لوازمه، بل هدف من أهدافه.
يف ك ل تف اع ل   وأول منطلق ات احلج اج يف ح دي ث )أم زرع( كون ه أص              اًل 

تلقائي لكل نص خطاب ابعتبار النص       وص  ىبي طريف اخلطاب؛ فهو مقتض       ً 
مما   ؛(3)"نش             اطًا جيري وحيدث، ذات مظهر غّن منتج للدالالت والتأويالت"

 

بلقاسم   اسرتاتيجية اخلطاب احلجاجي: دراسة تداولية يف اإلرسالية اإلشهارية العربية، د. (  1) 
 . 469ص  -دفة، جملة املخرب: أحباث يف اللغة واألدب اجلزائري

 . 497ص - السابق(  2) 
 اإلقناع األدب والبالغي واإلشهاري، حممد البوزيدي، شبكة األلوكة. (  3) 
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، ومن مث حم اول ة إثب ات وجه ة أحي اَّنلالختالف ب ل التن اقض   اابعث ً  ايهيئ من اخ ً 
النظر واإلقناع، فكأن كل خطاب قائم على فرض        ية وجود فكرة مش        اكس        ة، 

 على األقل حماولة اإلقناع.تتطلب اإلثبات، أو 
، أوجدت طبيعته الس   ردية للحجاج اي  س   رد اوملا كان )حديث أم زرع( نص     

آخر لتخلقه وتعزيز قدراته يف اإلقناع خاص         ة؛ فالنص الس         ردي "يهب   امقومً 
من التس  لس  ل والتماس  ك بي أحداثه، مما   انفس  ه للمتلقي... فهو يتض  من قدرً 

األمر الذي ميكن اس  تش  فافه من س  ري وهو  ،  (1)ع"جيعلها قابلًة للتص  ديق واإلقنا 
الس رد بي طريف احلديث: الس يدة عائش ة والرس ول عليه الس الم، والذي تض من 
قض يًة مرس لًة أس هم الس رد، بتس لس له، وحواراته، ورس م ش خص ياته ومواقفها، يف 

اليت تض         منت القبول، بل   االس         تجابةإيص         اهلا، بل اإلقناع هبا، بداللة قراءة  
د ابلرع    اي    ة يف: "كن    ت ل    ك ك    أب زرع ألم زرع"، يف حتقيق رائع ملب    دأ الوع     

الناجحة؛ إذ اس          تطاعت   االتص          االت)التعاون( الذي تش          رتطه التداولية يف  
أن تتع  اون لتحص              ي  ل املطلوب،  -ك  ل من املتكلم واملتلقي-"أطراف احلوار 

. واألمر ابملثل يف حديث النس    وة داخل (2)واهلدف من احلوار الذي دخال فيه"
مس           توى الس           رد الثاين؛ فرغم أن حديثهن خال من املؤكدات؛ خللو ذهن كل 

، إال أن طاقة الس              رد يف (3)عن خرب األخرى س              ابقواحدة منهن من حكم  
اجلبّلة البشرية من ميل خللق التصديق وكسب   اإلقناع ابحملتوى اتفقت مع ما يف

غاية اإلقناع من األس         اليب والب ىن و لذا جاء يف أخبارهن ما يتس         اوق  ؛التأييد
 

 اإلقناع األدب والبالغي واإلشهاري. (  1) 
 . 25 - 24ص  -اخلطاب النبوي وفاعلية التكرار (  2) 
 . 196ص  - حديث أم زرع: دراسة بالغية انظر: (  3) 
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كرار املعلن ال  ذي ورد يف اللغوي  ة والبالغي  ة، وك  ان من أظهره  ا للعي  ان ذل  ك التَّ 
زوجي م ال ك، وم ا م ال ك، م ال ك خري  من ذل ك"، وقول )أم " قول الع اش              رة:

يف تكرارمها من داللة على   يف تكرار اس              م )أب زرع( مرات عديدة، ومازرع( 
مكانة الزوج، وأتكيد حمبتهما لزوجيهما. ومنه أيض    ا، تكرار أوص    اف املدح أو 

 - اأو ذم  ً  ام   دح   ً  -ال   ذم، يف خرب أكثر من واح   دة منهن، لإلقن   اع حبكمه   ا 
ببخل زوجها، بتكثري مسوغات ذلك احلكم، وهو ظاهر يف خرب األوىل لإلقناع  

والرابعة لإلقناع ابلتوس           ط واالعتدال يف خلق زوجها، وقول التاس           عة يف بيان 
مك  ان  ة زوجه  ا وكرم  ه، ويف قول )أم زرع( وهي ترس               ل أحواهل  ا يف كنف )أب 

أَّنس من حلي أذيّن، ومأل من ش              حم عض                دّي، وجّبحّن " زرع(، فتقول:
رفيع من التكرمي فبجح ت إّل نفس              ي"، مؤك دًة ب ذل ك خربه ا عن مس              توى 

والرعاية قلما تكون فيه النس             اء، وفيه هتيئة ملزيد تعاطف من ص             وحيباهتا مع 
ح اهل ا فيم ا س              يلي من خواتيم اخلرب، حي ث الطالق والفراق!، فبق در االقتن اع 

 !حبالوة املعشر أتيت املفاجأة والتأثر بفساد تلك احلياة
أحد وس  ائل اإلقناع يف اخلطاب الس  ردي يف   (1)كما كان احلجاج البالغي

هذا احلديث، وأقوى ما كان منه ما اتص        ل َبداء الص        ورة ودورها يف ص        ناعة 
الت أثري والوص              ول لإلقن اع، وهو أداء يتفق مع م ا انتهى إلي ه س              ؤال )أوليفي 

نعم "  هل ميكن أن تكون الص   ورة حجة؟ حيث جاء جواب الس   ؤال: :غوبول(
 

  ، سلسلة ندوات وم ناظرات ، انظر تفصيل ذلك يف: التحاج ج طبيعته وجماالته ووظائفه (  1) 
وخصائصه: دراسة تطبيقية يف   أنواعهتنسيق محو النقاري، وكذلك: اخلطاب احلجاجي: 

هاجر    ، ب ونقده  كتاب "املساكي "للرافعي، مذكرة من متطلبات املاجستري يف االدب العر 
 مدقن. 
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. ( 1)ممهدة للحجاج، نعم ميكن أن تكون الصورة حجة"ميكن أن تكون الصورة  
أما كيف؟، فاألمر منوط فيه ابلتشبيه واالستعارة؛ فهما لوَّنن بيانيان يتشكالن 

 .(2)يف ضوء "القياس ودوره يف األبنية الربهانية"
وامللحوظ أن التش  بيه مبا يف طبيعته من متييز بي طريف الص  ورة فيه؛ "يعطي 

 من الص             البة والتحديد، لكنه ال يهبها نفس قوة اإلقناع أكرب  الص             ورته قدرً 
والت أثري ال ذي حي دث ه التم اهي بي الطرفي يف االس              تع ارة، ف الت أثري ال ذي حي دث ه 
التش   بيه حبكم بنيته يتجه إىل التص   ور عن طريق الذهن، بينما تتجه االس   تعارة، 

س   تعارة احلجاجية( مما جيعل )اال ؛(3)إىل التأثري يف احلس   اس   ية عن طريق اخليال"
أقوى من )التش         بيه احلجاجي(، غري أن اقتض         اء جناح الص         ورة احلجاجية أن 
تكون من الص              ور "البس              يط ة والقريب ة والواض              ح ة... حىت ال تظهر مبظهر 

، ولكون اجمللس الث  اين ال  ذي (4)التكلف... ألن م  ا هو متكلف يلغي اإلقن  اع"
عوام اجملتمع اجلاهلي، وهو انعقد يف )حديث أم زرع( تش      كل من ش      رحية من  

جمتمع بسيط ابتداًء، جاء التشبيه سيد االحتجاج يف هذا احلديث؛ فهو األليق 
واألنس        ب ملقام اجتماع هذه الش        رحية من املتخاطبي، وص        ناعة اإلقناع فيه، 
ولذا، كان هو مطية مجلة من نس     اء هذا اجمللس يف تبليغ وص     ف أزواجهن مع 

من أحكام وحماولة اإلقناع هبا، فالزوجة األوىل أتكيد ما تض   منه ذلك الوص   ف  
س هل  فريتقى، وال مسي    ، وص فت زوجها قائلًة: "زوجي حلم مجل غّث، المثاًل 

 

 . 11ص  -ضمن أحباث كتاب التحاجج   ،حممد العمري  ، تداخل احلجاج والتخييل(   1) 
 . 53ص  –اخلطاب احلجاجي  (  2) 
 . 147ص  –صالح فضل   د.   ،بالغة اخلطاب وعلم النص (   3) 
 . 54ص  -اخلطاب احلجاجي(  4) 
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بئس الش  ريك؛ مجع الس  يئتي: البخل مع س  وء   -يف وص  فها-فينتقل"، فزوجها  
يف لإلعراض، قدمته    لالهتام ابملبالغة، أو آياًل   املعش     ر! وملا كان حكمها حمتماًل 

ص ورة تش بيهية مركبة عرب ما يعرف ب                )التش بيه التمثيلي(، لتجتذب املخاطب 
إىل مرحلٍة من   اومتتعه ابلتخييل واملقايس           ة، فتكس           ب إقباله وتص           ل به غالبً 

االقتناع حبكمها، فكان ذلك منها ملا جعلت زوجها كلحم مجل، مث وص           فت 
حي جعلت ذلك من التفص      يل الدرامي    اهذا اللحم ابلغّث، مث أض      فت مزيدً 

عن ك  ل قيم  ة، فال هو قري  ب املن  ال فيؤخ  ذ، وال هو ب  ذي قيم  ٍة  اللحم معطاًل 
في تحم ل التع ب ألجل ه، وهي هب ذه القوة يف حم اك اة الص              ف ة ابلص              ورة قرب ت 
إدراكه  ا لألذه  ان، مع إض              ف  اء مزي  ة مج  الي  ة تالمس الش              عور ق  د ال تتحقق 

خاطبي يف موقفها من امل اابلوص    ف احلقيقي، فاس    تطاعت أن تكس    ب تعاطفً 
منه وحكمها عليه لعمق ما بدا يف الصورة من أملها من تكالب عوامل اخلسران 

 عليها يف هذا الزواج، من هذا الزوج )معطل القيمة( وفق شهادة التشبيه.
وعلى حنو قريب من هذا التشكيل جاء وصف الرابعة لزوجها، فهو "كليل  

مة". فالتشبيه أداة ظاهرة احلضور يف  هتامة، ال حّر وال قّر، وال خمافة وال سآ
حقق االستمالة، وعلى أثره اإلقناع،   خطاهبا، وحضوره منح السياق مجااًل 

مل تكن من تعدد التشبيهات، وإَّنا من تفصيل أحوال   -كسابقه- وطاقاته فيها
املشبه به املختار للصورة: ليل هتامة؛ فهو معتدل، آمن، مبهج، األمر الذي  

ل املخاَطب مع الصورة مدة أطول، وأاثرت خميلته َبكثر  ضمن استمرار تواص
من ملمح بصري وحسي، وهو مما تعلقه األنفس ومتيل إىل استقباله وتقبله،  
السيما أن املقام هنا مشفوع جبانب االئتالف العاطفي الذي تطرب له األنفس  

 طراًب ال يكون ألحاديث األمل والقهر. 
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ع فيها، وما يورثه هذا الثراء يف الصورة  أما تعدد التشبيهات، وطاقة التنوي
من برهنة تصنع تصديًقا للحكم، فقد وقع يف قول اخلامسة، حيث كان زوجها:  
د"، وقول الثامنة عن زوجها: "املس مس أرنب،   "إن دخل فه د، وإن خرج َأس 
والريح ريح زرنب"، وأييت تفوق الصورة عند هذه األخرية من قوة تكوين األثر  

شبيهها، بقوة عناصر اللمس والرائحة فيهما، فكأن السامع يشاركها  احلسي يف ت
جتربة ليونة امللمس وطيب الرائحة، ولرمبا انغمس يف أحاسيس ذلك الود، فكان  

من تعدد   نما كامنه القبول حلكمها، واالقتناع مبدحها لزوجها، إضافة إىل 
 التشبيهات ابتداًء من إمتاٍع وقوة استدالل.
*** 

أمجل ص            ور احلجاج البالغي يف )حديث أم زرع(، ذلك االلتفات وأحد  
اللطيف الوارد يف قول الس            ابعة اليت اكتس            ى خربها عن زوجها ابلش            كوى 
والتذمر، بل األمل، فزوجها "غياايء، أو عياايء، طباقاء، كل داء له داء، ش  جك 
أو فل  ك أو مجع كال  ل  ك". وااللتف  ات ظ  اهر يف ذل  ك التحول عن ض              مري 

ائب يف احلكاية عن زوجها، إىل ض      مري املخاطب وهي تص      ف حاهلا معه: الغ
لك"، وهي أحوال مقبوحة تنفر منها النفوس،   "ش             جك أو فلك أو مجع كاًل 

مل خيل  من مكر، يف تواص   لها مع النس   وة؛ إذ بدت   ،قدمتها هذه الزوجة بذكاء
ملخاطب"، يف هذا التحول آخذًة َبحد أهم قواعد اإلقناع، وهو "مراعاة حال ا

حي   ث "أيخ   ذ املتكلم بعي االعتب   ار م   ا يرتبط مبخ   اطبي   ه من الن   احي   ة اللغوي   ة 
واالجتماعية والذهنية والثقافية والنفس         ية، فاحملاطب طرف أس         اس يف العملية 

، ورمبا تكون اس     تش     عرت ممن حوهلا ض     عًفا يف التواص     ل، أو نفورًا (1)اإلقناعية"
 

 اإلقناع األدب والبالغي واإلشهاري. (  1) 
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غري ذل  ك مم  ا يش              ك  ك يف اقتن  اعهن من طالئع ال  ذم )عي  اايء، طب  اق  اء(، أو 
لألدوار، يف خطاب   حبكمها، فالتفتت يف خطاهبا ص     انعًة ما ميكن عده تباداًل 

عقلي مس       تند إىل املنطق والقياس على معاملة اآلخرين، مبا حتب نفوس       هم أو 
بعض الدارس  ي أحد أهم األس  اليب "يف إقناع   هما عدتكره أن ت عامل به، وهو  

 .(1) فيه لتغيري قناعاته"الطرف اآلخر والتأثري
وه  ذا اخلط  اب العقلي الق  ائم على القي  اس، ورد يف احل  دي  ث يف موض              ع 
آخر، عرب ملمح بالغي آخر، وهو الكناية، فتقول التاسعة عن زوجها: "طويل 
النجاد، عظيم الرماد" يقدم ص    فتي هلذا الزوج: طول القامة، وإكرام الض    يف، 

وإَّن  ا كن  ّت عنهم  ا، فج  اءت ابألوىل من  لكنه  ا مل أتت هبم  ا بظ  اهر لفظهم  ا،
خالل عبارة: )طويل النجاد(، اليت تص    ف طول س    يفه، مما يقتض    ي ابلض    رورة 
طول ق  امت  ه حلم  ل ذل  ك الس              يف الطوي  ل؛ وج  اءت ابلث  اني  ة من خالل عب  ارة 
)عظيم الرماد( الدالة على كثرة إعداد الطعام للضيوف، وال يكون ذلك إال من 

لعطاء، فكانت يف كال املوض     عي "تعطيك احلقيقة نفس س     خية كرمية عظيمة ا
مص  حوبة بدليلها، وتذكر القض  ية ويف طياهتا برهاَّنا والش  اهد عليها، ولذا فهي 

 .(2)متتاز ابإلقناع واإلمتاع مًعا"
وأمجل من حجاج املرأة الس            ابقة، حجاج العاش            رة يف التدليل على كرم 

ارك قليالت املس           ارح، وإذا زوجها وعظم ش           أنه؛ فمالك: "له إبل كثريات املب
مسعت صوت املزهر أيقّن أَّنن هوالك"، وال يكون هذا احلال من اإلبل املوقوفة 

 

لغة احلكمة وإقناع املخاطب يف أسلوب اخلطاب النبوي، أ.م.د. جنان حممد مهدي  (  1) 
 . 246ص-العقيدي، جملة العميد: جملة فصلية حمكمة

 . 194ص -حديث أم زرع: دراسة بالغية (  2) 
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املبارك، إال أَّنا يف ملك وتص      رف من بلغ   -على كثرهتا–للض      يوف فال تبارح 
يف الكرم مبلًغا عالًيا بعيًدا، حىت إَّنا لتعرف هذا األمر منه وتدرك ساعة َحْينها 

زهر(، لكثرة م  ا اعت  ادت ح  دوث األمر وتكرار وقوع  ه مع مس  اع إذا مسع  ت )امل
ه ذه اآلل ة ال دال ة على احلف اوة بض              يف، فك ان ه ذا الوص              ف لإلب ل: كثرًة، 
واس              تعداًدا، وهلًعا، املرتبط بقرائن الض              يافة، دلياًل على ما تقدمت به تلك 
الزوجة من أوص             اف زوجها، وهو دليل خياطب العقل الذي اش             تغل بقياس 

ت على األحوال، ليجد تطابًقا وتوافًقا يف احلال يش    هد بص    دق القول، الص    فا
 ويقود للتسليم له واالقتناع به.

*** 
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 اخلامتة:
انتهت هذه الدراسة املعنونة ب )بنية السرد يف )حديث أم زرع(( إىل مجلة  

 من النتائج، أمهها: 
حتقق للس              رد يف )ح  دي  ث أم زرع( مجل  ة من مقوم  ات التش              ويق  -1

أح  د أكثر القص              ص النبوي حظ  ًا يف عن  اي  ة  هم  ا جعل   واجلم  ال، ولع  ل ه  ذا 
الدارس       ي اللغوية والبالغية والرتبوية، ولذا اس       تحق هذه الوقفة األدبية ض       من 

 حلقات العناية به.
نتج   اختيار مس    توايت متعددة للس    رد، بكونه حكايتي متداخلتي، -2

؛ فبي املس  تويي عالقة إفهام ي اعنهما مس  تواين فرعيان للحكي، مل يكن اعتباط
 وأتثري مقصودة من الراوي: السيدة عائشة رضي هللا عنها.

تنوعت أش    كال الس    رد بي )امللفوظ( و)املس    تنبط(، واألول ش    ّكل  -3
ي معظم مستوايت السرد، بينما متّثل الثاين فيما نتج عن موقف )الصمت( الذ 

 غلب على اتصال النيب الكرمي مع السيدة عائشة إىل َّناية حكيها من قراءات. 
تنازع احلدث والش    خص    ية احلض    ور يف )حديث أم زرع(؛ إذ حض    ر  -4

ك  لٌّ منهم  ا عرب وس                ائط متثّل  ه، ومل تكن الغلب  ة للح  دث كم  ا هو املعت  اد يف 
 القصص النبوي.

خيلو ابس          تثناء بعض تش          كيالت احلدث يف خرب )أم زرع(، يكاد   -5
)حديث أم زرع( من حدث فّن َّنض  ج. غري أنه ميكن اس  تكش  اف تص  عيدات 
للمواقف ميكن أن تش      ّكل أحدااًث تنزع حنو النض      وج، عرب اس      تبطان مقاص      د 

 السرد، وارتباطاته املرجعية.
ا من  -6 مل يكن ج  ّل منت )ح  دي  ث أم زرع(، يف معظم الرواايت، وحي  ً

مت اس      تحض      اره  ي اره ترااًث ش      عبالس      ماء؛ ولذا أمكن قراءة عدة مقومات العتبا
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وتوظيفه خلدمة مقاص   د الراوية: الس   يدة عائش   ة، وهي غاايت تتفق مع املعهود 
 من أدوار الرتاث الشعيب.

أتثر اخلطاب الس     ردي /امللفوظ ابجمللس الرفيع الش     ريف الذي ق ّص  -7
في ه )ح دي ث أم زرع(، فتحقق للخط اب مقوم ات مج الي ة من حس              ن اختي ار 
األلف    اظ واجلم    ل، بتحري الرقي وموافق    ة األدب يف اختي    اره    ا، واإلجي    از يف 
س     بكها، والتلطف يف ص     ياغتها لإلقناع مبحتواها. وكان لكل جانب مما س     بق 

 اته اليت بلغت به وجهته. أدو 
ك ل -8 الزمن يف ه ذا احل دي ث وفق مع ايري اإلجي از، مبراع اة آلي ات  ش               

 لالختزال انعكست على صياغة احلوار، ووصف املواقف، وبناء احلدث.
أدت الصورة أدوارًا واضحة ومميزة يف تشكيل بنية السرد يف )حديث  -9

معايري حمددة، أم زرع(؛ حيث أمّدت اخلطاب َبدوات لرس     م الش     خص     ية وفق  
وس               اع  دت يف احلف  اظ على لب  اق  ة التعبري يف مق  ام ال  ذم، كم  ا ك  ان  ت إح  دى 

يف حوارات هذا   ي اأدوات ص    ناعة اإلقناع يف اخلطاب احلجاجي الذي ظهر جل
 احلديث.
القصص النبوي: مرفوعه وموقوفه، وبتأثري من طبيعة اجلمال واجلالل  -10

، أو رعايًة لش         رف حض         ور هذا وفعاًل   النبوي املض         فى على النيب الكرمي قواًل 
اجلالل، مّثل مدرس          ة لتعليم البالغة يف القول، والتش          ويق يف الس          رد، والرقي 
ا مدرس      ة يف الرتبية الس      لوكية  كى؛ مما جيعله أيض      ً ابملقاص      د والوس      ائل فيما حي 

 عامة، ويف هذا احلديث حتديًدا، يف الرتبية الزوجية خاصًة.
*** 
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 واملراجع: املصادر 
اسرتاتيجية اخلطاب احلجاجي: دراسة تداولية يف اإلرسالية اإلشهارية العربية،  (1)

 م.2014اجلزائر، العدد العاشر  
 http: //mohamedrabeea. net/library/pdf/8faca572-0298-474d-bb70-

8f281d8c48a6. pdf 

أدب اخلطاب النبوي )َّناذج خمتارة(: مذكرة لنيل شهادة ماسرت يف اللغة  (2)
يدة خليلي، عائشة دوشي، جامعة اجليالين بو نعامة، واألدب العرب، فر 

 م.2018م/2017اجلزائر،  
ت(، دار الفكر .  )د  8عزالدين إمساعيل، ط.  األدب وفنونه: دراسة ونقد، د (3)

 العرب، القاهرة.
 إشرافاإلقناع األدب والبالغي واإلشهاري، حممد البوزيدي، شبكة األلوكة،   (4)

 م.2017 -6-11ه / 1438 -9 -16عبد هللا احلميد، بن   سعد .  د
https: //www. alukah. net/literature_language/0/117219/ . 

. اإليضاح يف علوم البالغة: املعاين والبيان والبديع، اخلطيب القزويّن، )د (5)
 ت(..  ط(، دار الكتب العلمية، بريوت، )د

موسى بن  بغية الرائد ملا تضمنه حديث أم زرع من الفوائد، القاضي عياض (6)
أمحد األدليب وآخرون، وزارة األوقاف والشؤون بن   السبيت، ت: صالح الدين

 م.1975ه /1390اإلسالمية، اململكة املغربية، 
بنية الزمان واملكان يف قصص احلديث النبوي الشريف: مذكرة مقدمة لنيل  (7)

اجستري يف األدب العرب، سهام سديرة، كلية اآلداب واللغات، شهادة امل
 م.2006م/ 2005جامعة منتوري، قسنطينة،  

حسن حبراوي، املركز   ،1ط  ،)الفضاء، الزمن، الشخصية(  بنية الشكل الروائي (8)
 م.1990الثقايف العرب، بريوت، 

http://mohamedrabeea.net/library/pdf/8faca572-0298-474d-bb70-8f281d8c48a6.pdf
http://mohamedrabeea.net/library/pdf/8faca572-0298-474d-bb70-8f281d8c48a6.pdf
https://www.alukah.net/literature_language/0/117219/
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املعارف، ، دار  24شوقي ضيف، ط.  اتريخ األدب العرب: العصر اجلاهلي، د (9)
 ت(..  القاهرة )د

التحاج ج: طبيعته وجماالته ووظائفه، سلسلة ندوات وم ناظرات، تنسيق: محو  (10)
ه / 1427ط(، مطبعة النجاح اجلديدة، الدار البيضاء، . النقاري، )د

 م.2006
حممد . سردية(، د-الرتاث القصصي يف األدب العرب )مقارابت سوسيو (11)

 م.1995 ،لسالسل، الكويتط( منشورات ذات ا.  رجب النجار، )د
مجاليات العالقة بي اجلنسي يف حديث أم زرع: دراسة يف حتليل اخلطاب،  (12)

فوزية صاحل احلبشي، جملة التشريع اإلسالمي واألخالق )عضو يف جامعة 
 م.2014/ 1/ 3خليفة(، السبت بن   محد 

https: //www. cilecenter. org/ar/publications/recommended-
readings/jmalywat-allaqt-byn-aljnsyn-fy-hdyth-amwi-zr-drast-fy-
thlyl 

مؤسسة   ،1مجالية اخلطاب يف النص القرآين، لطفي فكري حممد اجلودي، ط (13)
 م.2014املختار، 

جهود الباحثي يف دراسة احلديث النبوي الشريف: الدراسات ذوات املنحى  (14)
عبد الكرمي حممد خلف و  رميض مطر محد الدليمي. الدالل أَّنوذًجا، د

، تشرين الثاين 17، ع4اجلناب، جملة جامعة األنبار للعلوم اإلسالمية، مج
 م.2013

عبد العزيز صاحل العّمار، حبث . ليلية، دحديث أم زرع: دراسة بالغية حت (15)
حمرم 1مقّدم جمللة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآداهبا، ع

 م.2009ه /1430
ط(، . احلديث النبوي الشريف من الوجهة البالغية، كمال عز الدين، )د (16)

 ت..  دار اقرأ، د

https://www.cilecenter.org/ar/publications/recommended-readings/jmalywat-allaqt-byn-aljnsyn-fy-hdyth-amwi-zr-drast-fy-thlyl
https://www.cilecenter.org/ar/publications/recommended-readings/jmalywat-allaqt-byn-aljnsyn-fy-hdyth-amwi-zr-drast-fy-thlyl
https://www.cilecenter.org/ar/publications/recommended-readings/jmalywat-allaqt-byn-aljnsyn-fy-hdyth-amwi-zr-drast-fy-thlyl
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وخصائصه: دراسة تطبيقية يف كتاب "املساكي  أنواعة :اخلطاب احلجاجي (17)
هاجر  ،مذكرة من متطلبات املاجستري يف االدب العرب ونقده ،"للرافعي
 م.2003م/  2002كلية اآلداب العلوم االنسانية جامعة ورقلة،    ،مدقن

خطاب احلكاية: حبث يف املنهج، جريار جنيت، ترمجة: حممد معتصم  (18)
 م.1997ألعلى للثقافة، مصر منشورات اجمللس ا  ،2وآخرون، ط

حممد األمي خالدي، جملة مركز دراسات .  اخلطاب النبوي وفاعلية التكرار، د (19)
، 17، ع1الكوفة )جملة علمية حمكمة فصلية اتبعة جلامعة الكوفة(، مج

 م.2010
صالح فضل، اجمللس الوطّن للثقافة والفنون . اخلطاب وعلم النص، د (20)

 م.1992، الكويت، 1واآلداب، ط
ط(، دار املريخ، .  لدراسات الشعبية بي النظرية والتطبيق، دزنبيلة إبراهيم، )دا (21)

 م.1985ه / 1405الرايض، 
، دار الثقافة للطباعة 1أمحد أبو زيد وآخرون، ط. دراسات يف الفلكلور، د (22)

 م.1972والنشر، القاهرة،  
ّن، الفضل الرافعي القزويبن   عبد الكرمي بن   درة الضرع حلديث أم زرع، حممد  (23)

ه / 1411دار ابن حزم، بريوت،  ،1ت: مشهور حسن سلمان، ط
 م.19991

السردية العربية: حبث يف البنية السردية للموروث احلكائي العرب، عبد هللا  (24)
 م.2000، املؤسسة العربية للدراسات والنشر، بريوت،  2إبراهيم، ط

رسول   صحيح البخاري املسمى ب  »اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور (25)
بن   إمساعيلبن  هللا صلى هللا عليه وسلم وسننه وأايمه«، أبو عبد هللا حممد 

 املغرية البخاري.بن   إبراهيم
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رشيق القريواين، بن  العمدة يف حماسن الشعر وآدابه ونقده، أبو علي احلسن (26)
ط(، دار اجليل للنشر والتوزيع . ت: حممد حميي الدين عبد احلميد، )د

 ت(..  بريوت، )دوالطباعة،  
ط(، منشورات حممد .  سالم اجلمحي، )دبن   طبقات فحول الشعراء، حممد  (27)

علي بيضون لنشر كتب السنة واجلماعة، دار الكتب العلمية، بريوت، 
 م.2001ه /1422

دراسة أسلوبية، أطروحة مقدمة لنيل شهادة  :القصة يف احلديث النبوي (28)
دكتوراه العلوم يف اللغة العربية وآداهبا، إعداد: كرمية حجازي، جامعة ابتنة، 

 م.2018ه /1439
، دار املعارف، 8الطاهر أمحد مكي، ط.  القصة القصرية: دراسة وخمتارات، د (29)

 م.1999القاهرة، 
ط(، دار . لصباغ، )دمرسي ا. القصص الشعيب العرب يف كتب الرتاث، د (30)

 ت..  د  ،سكندريةاإلالوفاء لدنيا الطباعة والنشر،  
حممد حسن الزير، . القصص يف احلديث النبوي: دراسة فنية موضوعية، د (31)

 م.1985ه / 1405ن(،  .  ، )د3ط
مصطفى دايب، شبكة بن  القصص النبوي دروس وعرب، أبو عمرو سعيد  (32)

 عبد هللا احلميد.بن   سعد .  األلوكة، إشراف د
https: //www. alukah. net/library/0/125316/ 

د. جنان  م..لغة احلكمة وإقناع املخاطب يف أسلوب اخلطاب النبوي، أ (33)
حممد مهدي العقيدي، جامعة بغداد / كلية الرتبية للبنات قسم اللغة العربية، 

ه/ 1434( السنة الثانية  2جملة فصلية حمكمة، العدد اخلاص )جملة العميد:  
 م.2013

https: //www. iasj. net/iasj?func=fulltext&aId=78436 

https://www.alukah.net/library/0/125316/
https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=78436


 

 

 
 م2020 مارس -فرباير /هـ1441 رجب(، 22العدد ) -الثامنةالسنة  96

 

. املتكرر السردي وجتليات املعىن: )آهلة من دخان( للروائي أمحد اجلنديل، د (34)
  2.2019إبراهيم الياسري، جريدة الصباح اجلديد، سبتمرب  عمار

http: //newsabah. com/newspaper/194584 . 

. وتطبيًقا، مسري املرزوقي ومجيل شاكر، )د مدخل إىل نظرية القصة حتلياًل  (35)
 م.1986ه / 1407ة، بغداد،  ط(، دار الشؤون الثقافية العامة، آفاق عربي

. ، دار النهار، لبنان، )د1معجم مصطلحات نقد الرواية، لطيف زيتوين، ط (36)
 ت(.
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(3) 

أثر التشاكل يف انسجام بنية القصص  
 .سورة األعراف أمنوذجا -القرآني 

 
 ( 1)سحيم الغامديحنان عبد هللا  د.

 
 

  

 

 ستاذ األدب والنقد املشارك جبامعة جدة. أ( 1) 
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 ثر التشاكل يف انسجام بنية القصص القرآين:أ
 . سورة األعراف أمنوذجا 

إىل تطوير   حول القرآن الكرمي هتدف الدراسات العلمية واللغوية احلديثة
  ، إبراز َّناذج من إعجازه الذي أهبر العقول وأخرس األلسنةو  الدراسات األدبية

  وقياس كفاءة بعض النظرايت والدراسات احلديثة يف تقدمي صورة بيانية ومنهجية 
لبنيته الرتكيبية، ومن هذا املنطلق سعت الدراسة إىل الكشف عن قدرة آلية  

يف السياق    - عليهم السالم  -قراءة منسجمة لقصص األنبياء   التشاكل يف تقدمي
  تنظريي يقدم مقاربة نظرية األول    ،إىل مبحثي   - هلذا الغرض-الواحد، فقسمت  

لواقع الدراسات األدبية يف القرآن الكرمي، مث يعّرف آبلية التشاكل وطرق توظيفها  
الثاين تطبيقي يطبق التشاكل على القصص القرآين  و  يف جمال الدرس النقدي،

فيتوقف عند مساراهتا، وألفاظها وأبنيتها يف أتصيل لرؤية   ،يف سورة األعراف
واستعنت يف سبيل ذلك ابملنهج الوصفي التحليلي   ،القرآين التشاكل يف النص 

وحتليل مساراهتا، وخلصت الدراسة بعد تطبيق معطيات    ،لتوضيح أبعاد الصورة
مربهنة    ،التشاكل إىل صورة من صور اإلعجاز اللغوي والبياين يف القصص القرآين

 .للقصص يف القرآن الكرمي  على قدرة اآللية على تقدمي قراءة منسجمة
  الوحدات املعجمية  -التشاكل  - الكلمات الداللية: القصص القرآين 

 . العامل -  املسارات -
The effect of the Isotopie in the harmony of the 

structure of Quranic stories: Surat Al-Aaraf as a model 

The modern scientific and linguistic studies on the 

Holy Quran aim to develop literary studies and to 

highlight examples of its miracles which dazzled the 
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minds and tongues, and to measure the efficiency of 

some theories and modern studies in presenting graphic 

images, From this point of view, the study sought to 

reveal the ability of the mechanism of adaptation to 

provide a coherent reading of the stories of the prophets 

- peace be upon them - in the same context, divided for 

this purpose into two sections , the first theoretical 

provides a theoretical approach to the reality of studies, 

And then know the mechanism of the problems and 

methods of employment in the field of critical lesson, 

and the second application applied to the problems on 

the Koranic stories in the Koran, and stops at the trackm 

In order to achieve this, the researcher applied the 

analytical descriptive method to clarify the dimensions 

of the picture and analyze its paths. The study 

concluded after applying the data of the problems to a 

picture of the linguistic and the biblical miracles in the 

Quranic stories. 
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 املقدمة
يعّد القص     ص القرآين وس     يلة من وس     ائل القرآن الكرمي يف حتقيق مقاص     د 

وهو نظم س  ردي غري مألوف يف   ،دينية وتربوية؛ تبليًغا للرس  الة، وهتذيًبا للنفوس
ا بي الوق    ائع واألح    داث  الس              ردايت، حقق التواص                  ل مع املتلقي م    ازج    ً
والش     خص     يات يف خطاب واحد، مهيًئا األس     باب النفس     ية والفكرية والعقلية؛ 

 لتحقيق أقصى درجات التأثري يف املتلقي.
نامي  والقصة القرآنية هلا خصوصية تنبع من الداخل حيث البناء احملكم املت

بشكل سلس حبيث تتوزع أحداثها يف سور عديدة، دون التزام مبسار زمّن واحد  
على مستوى الكتابة، وهي قصة واقعية حقيقة ملا وقع أو سيقع، حبيث ال متثل  

 )التاريخ( مبفهومه املنعزل عن السياق الثقايف واالجتماعي.
وهي   ومن هذا املنطلق وقع اختياري إلحدى آليات املنهج السيميائي

التشاكل لقراءة صورة االنسجام الداخلي يف قصص األنبياء يف القرآن الكرمي  
 .موضوعا هلذه الدراسة

 إشكالية الدراسة:
تكمن مشكلة الدراسة يف البحث عن كيفية إيراد القصص القرآين يف  
السياق الواحد، وأهم املعايري اليت تضبط ذلك النظم؛ لذا ستسعى الدراسة إىل  

 اإلجابة عن التساؤالت اآلتية:
 كيف انتظمت بنية القصص القرآين يف سياق السورة الواحدة؟  -
 ما احلكمة من توال قصص األنبياء املتعددة يف السياق الواحد؟  -
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كيف ميكن استثمار أدوات النقد احلديث يف قراءة اإلعجاز البياين يف   -
 القرآن الكرمي.

  بناء متماثل من العالقات اليت فرتض وجود األسئلة ن  ولإلجابة عن هذا 
 . ا اإلعجاز القرآينضبط هذت

 أهداف الدراسة:
استثمار أدوات النقد وتداخل مواضيعه مع البالغة العربية من جهة،  -1

وتطور الدراسات اللغوية من جهة أخرى يف تقدمي قراءة جديدة للقصص القرآين  
 وقصص األنبياء والرسل خاصة. ،عامة

كل يف كشف بنية انتظام املشاهد القصصية يف  توظيف آليات التشا -2
 القرآن الكرمي.

 أمهية الدراسة: 
تتجلى أمهية الدراسة يف إيضاح صورة من صور اإلعجاز البياين يف القرآن  
الكرمي من خالل الوقوف على آلية توال القصص القرآين يف السورة الواحدة،  

صص يف السياق الواحد  كما تروم الدراسة تكوين مسارات بنائية النتظام الق 
تسهيال ألمور احلفظ يف القرآن الكرمي من جهة، واإلفادة من التشاكالت يف  

 كشف املتشاهبات يف القرآن الكرمي فيما بعد من جهة أخرى.
 الدراسات السابقة:

مل يفرد التشاكل يف القرآن الكرمي بدراسة مستقلة بصورته البالغية أو  
ليات الدارسي للكشف عن بالغة القرآن الكرمي  النقدية، وإَّنا وجد كآلية من آ
 يف عدد من الدراسات منها:
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 :(1) دراسة )العالقات الداللية يف التعبري القرآين يف سياقاهتا املختلفة(- 1
وهي حبث قدم يف املؤمتر العلمي السنوي الثالث لكلية الرتبية األساسية يف  

اجلامعة، تناول فيه الباحث العالقات  جامعة اببل، ونشر يف جملة كلية الرتبية يف  
الداللية يف التعبري عن املعاين القرآنية من خالل القرائن، وتناول التشاكل يف  
الدراسة كإحدى هذه العالقات، حاصرا مفهومه يف املشاكلة اللفظية داخل  

 السياق، مث ربط املصطلح ابلتقابل والتناظر املعنوي، وقدم َّناذج لذلك.
 :(2) اكل الصويت القرآين وأثره يف تكثيف الدالالت(دراسة )التش- 2

وهي حبث منشور يف جملة جامعة ذي قار، ربطت فيه الباحثة التشاكل  
الصويت يف القرآن الكرمي ابملقاطع الصوتية دالليا، مث قسمت التشاكالت الصوتية  
يف القرآن إىل قسمي: تشاكل صويت إفرادي، وآخر تركييب، وحصرت مفهوم  

ل يف اآلايت الكرمية يف مصطلح اجلناس، وصوره، وتقنيات اجلرس  التشاك
 القرآين، وخلصت إىل تنوع النماذج هلذه الصورة يف القرآن الكرمي. 

 :(3) دراسة )سور احلواميم دراسة بالغية حتليلية(- 3

وهي رسالة دكتوراه، عرض فيها الباحث لتشاكل احلواميم يف مطالع بعض  
ث موضوعاهتا اليت استهلت هبا السور املعنية ابلدرس،  سور القرآن الكرمي من حي

 

انظر: الشرع، عدوية عبد اجلبار، جملة كلية الرتبية األساسية، جامعة اببل، العدد الثاين،  (  1) 
 م.  2010

 م.  2011انظر: خشيف، سعاد كرمي، جملة جامعة ذي قار، العدد الثاين، اجمللد السادس،  (   2) 
طبعة األوىل،  انظر: احلمداين، عبد القادر عبد هللا، سور احلواميم دراسة بالغية حتليلية، ال(  3) 

 بريوت: دار الكتب العلمية.  
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وأبرز األوجه البالغية فيما بينها من خالل التوظيف البالغي للمصطلح، والقائم  
 على كتب التفسري والبالغة والتذوق الفّن للشواهد. 

 : (1) (دراسة )التشاكل الصويت يف القرآن الكرمي- 4

وهي حبث منشور يف جملة جامعة األمري عبدالقادر للعلوم اإلسالمية، تناول  
التشاكل الصويت يف القرآن الكرمي من حيث الصوامت وخصائصها، وتشاكلها  
مع املعاين واألغراض، وخلصت الدراسة إىل متتع األصوات بطاقات تصويرية  

 وتعبريية تؤدي إىل حدوث االنسجام يف القرآن الكرمي. 

 :(2) دراسة )االنزايح الرتكييب يف النص القرآين دراسة أسلوبية( –  5

وهي حبث منشور تناول فيها الباحث مظاهر االنزايحات الرتكيبية وما  
حتمله من دالالت، وتوقف عند الوصل والفصل مرجعا صور اجلماليات فيهما  

مما أفرز  إىل التشاكل والتباين، وسيطرة التشاكالت على البىن السطحية والعميقة  
توترا يف السياق، وقد استخدم الباحث مصطلح التشاكل يف الدراسة مبفهوم  

 التضاد والتباين الباطّن للمفردات يف اآلايت املستشهد هبا.

 

، العدد  30انظر: سهام، صياد، جملة جامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية، جملد (  1) 
 .  108، 73، ص4

انظر: محد، عبد هللا خضري، األنزايح الرتكييب يف النص القرآين دراسة أسلوبية، عمان: دار  (   2) 
 م.  2016وزيع، البازوري العلمية للنشر والت
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واملالحظ على الدراسات السابقة عنايتها بتوظيف مصطلح )التشاكل( يف  
بينما تسعى هذه   سياقه البالغي والصويت وفق مفاهيم البالغة العربية التقليدية،

الدراسة إىل توظيف مصطلح)التشاكل( وفق معطيات الدرس النقدي املعاصر  
 بعّدها أداة سيميائية تعزز مبدأ التوازي يف بناء الشواهد داخل النصوص. 

 منهج الدراسة: 
آليات التشاكل يف السورة املنتخبة وهي سورة   ه الدراسةطبقت يف هذ

 )األعراف( من خالل الوقوف
ومساراهتا التصويرية، وَّناذج التشاكل فيها،   ،على بعض وحداهتا املعجمية 

التحليلي يف تتبع الظاهرة، وموظفة لألدوات   املنهج الوصفي مستعينة مبعطيات 
 السيميائية املناسبة يف التحليل والدرس.

 الدراسة: حدود 
 قصص األنبياء يف سورة األعراف. -
املفاهيم العلمية لنظرية التشاكل يف الدرس األدب عند غرمياس   -

 وكورتيس.
 :هيكل الدراسة

 قسمت الدراسة إىل متهيد ومبحثي: -
احلداثية، وصعوابهتا   يةالقرآنالدراسات    واقع  مقاربة عنالتمهيد: ويقدم   -

 اإلجرائية. 
ملصطلح  اب التعريف و  ،ية للقصة القرآنيةمقاربة نقد :املبحث األول -

 وآليات تنفيذه يف الدرس القرآين.  ،الرئيس للدراسة )التشاكل(
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، من خالل  : مظاهر التشاكل يف قصص سورة األعرافاملبحث الثاين -
 تطبيق أدواته اإلجرائية وطرقه.

 مصطلحات الدراسة: 
الدراسة، ويراد به التكرار  التشاكل السيميائي: هو املصطلح املركزي يف -

للوحدات اللغوية اليت تظهر يف مستوايت النص الصوتية، أو الرتكيبية، أو  
 الداللية، وستسعى الدراسة لتجلية املفهوم وإيضاحه. 

  ( 1) االنسجام: عرفه فان دايك على أنه "األبنية الداللية احملورية الكربى"-
اجته لكشف العالقات اخلفية يف  وهو مفهوم يتجاوز االتساق اتساعا ومشوال حل

 النص. 
ورمبا يتضح يف َّناية الدراسة أن عرض القصص القرآين ما زال ميثل طريًقا  
طوياًل أمام البحث العلمي ميكن كشف معامله جبهود الباحثي، وال سيما من  
منظور الدراسات اللغوية احلديثة املتسلحة ابخللفية الثقافية والتفسريية هلذه  

 ماوية املقدسة.النصوص الس
  

 

انظر: حبريي، سعيد حسن، علم لغة النص املفاهيم واالجتاهات، مصر: دار الفكر،  (  1) 
   .232م، ص1973
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 القرآن الكرمي والدراسات األدبية احلديثة: : مدخل
واحملدثي ابلقرآن الكرمي   القدامى كان اهلدف األول الشتغال علماء األمة 

على اختالف ختصصاهتم هو تفسريه وفهم مراده؛ اجتهاًدا منهم، ورغبة يف  
اليت  املقدس، فظهرت الدراسات التأويلية احلديثة كتاب املسلمي خدمة 

مبادئ وآليات ومناهج حديثة يف حماولة لنقل مفاهيم العلوم    اجتهدت يف تطبيق 
وظهرت اإلشكالية يف هذا املسار   ،درس القرآينومصطلحاهتا إىل ال ،اإلنسانية

واملناهج الوضعية، وحي مل تراع   ،حي ظهر اخللط البّي بي النصوص الرابنية
هذه املناهج الفروق القائمة بينهما سيما وأن جّل هذه املناهج مستخلصة من  
لغات أخرى ذات مرجعيات فلسفية وإحلادية ووجودية؛ فكان اإلشكال الذي  

فيه هذه الدراسات إمهال السياقات احمليطة ابلنصوص القرآنية،  وقعت 
واملرجعيات اليت تشري إليها، مما أوقع هذه الدراسات يف مغالطات وعثرات  
ألبست على املتلقي وأخرجت اآلايت عن أهدافها ومقاصدها احلقيقية؛ فومست  

 أعماهلم ابلنسبية والذاتية يف التأويل.
ملفسرين احلداثيي الذين انطلقوا بعيدا يف هذه  لقد خيل إىل بعض هؤالء ا

التفاسري أن السلطة يف قراءة النص القرآين هي للقارئ، يتلقى النصوص ويّؤوهلا  
وآرائه الشخصية يف مصادرة صرحية   ،ودوافعه الذاتية ،منطلًقا بعقلة )البشري(

ري تنطلق  لكتب التفسري املتواترة جبميع مدارسها، وغادر أذهاَّنم أن هذه التفاس
  – عز وجل  –من ثوابت دينية ترى وجود معىن واحد يف النصوص أودعها هللا  

يف كتابه، وال ينبغي للمفسر أن يتجاوز هذه النصوص وسياقاهتا، ومن مَثَّ  
 بل نسبية منضبطة بقواني تضبط التلقي القرآين.   ،فسلطته النصية ليست مطلقة 
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تة من عقال املرجعية، توجًسا  لذلك أوجدت هذه الدراسات احلداثية املنفل
وقلًقا عند املتلقي، خاصة وأَّنا تتحرر من قيود التفسري التقليدي، وتتخطى  

 األصول والثوابت عند املفسرين القدماء. 
لقد برز هذا التوجه يف تلقي النصوص الدينية املقدسة يف الثقافة اإلسالمية  

اجملتمع اإلسالمي   ابجتهادات حممودة تسعى إىل استخراج معاجلات ألدواء
)القرآن الكرمي(. كما برزت عند بعض الدارسي كأثر   من وحلول هلا  ، املعاصر

لربوز اجتاه غرب يف القرن السابع عشر على يد الفيلسوف اهلولندي )سبينوزا، 
أراد الكشف عن املغالطات يف النص املسيحي املقدس،    حيث  ؛(1) م(7716ت

املقدس، وخلصت دراسته إىل أن النصوص الدينية  وإبعاد التحريف عن الكتاب  
املسيحية مل ت كتب يف عصر واحد جلمهور واحد، بل كتبها أكثر من مؤلف ويف  
عصور متعاقبة تراعي ظروف كل عصر، وعلى مدار قرون عدة، وهو ما فسر  
االختالف بي األسفار والتفاسري لتلك الكتب؛ لعدم وحدة املصدر واملرجع.  

اسة دعوة املناصرين ألفكاره إىل التحرر الكامل من مجيع األفكار  ونتج عن الدر 
واالنطالق برؤية متحررة دون   ،املسبقة، واآلراء املعهودة، والقيم السابقة

 .(2) مرجعية 

 

م من فالسفة القرن السابع عشر، من أشهر  1632سبينوزا هو فيلسوف هولندي ولدعام  (   1) 
،  1677مؤلفاته كتاب األخالق وفيه عارض ثنائية العقل واجلسد لديكارت، توىف عام 

كتابه )رسالة يف الالهوت والسياسة( ترمجة د. حسن حنفي مراجعة د.    :انظر لالستزادة
 (.  1981فؤاد زكراي، القاهرة: مكتبة اإلجنلو املصرية 

م( وانظر  1997،  11اجلابري، حممد عابد، يف قضااي الفكر والدين )جملة مقدمات، العدد  (   2) 
 أيًضا لتوسيع هذه القضية: 

ركون، وحتليل اخلطاب الديّن النص القرآين َّنوذجا )جملة األزمنة احلديثة،  أندلسي، حممد أ
 . (2011، 3العدد 
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إن مثل هذه الدراسات دفعت بعض أصحاب القراءات احلداثية للقرآن  
قلوه من مأثور، وما  الكرمي إىل هتميش ما قدمه املفسرون من اجتهادات، وما ن

أسهموا به من مشاركة اتسمت ابالنضباط بقواعد التفسري ومرجعياته، بدعوى  
أن النصوص متساوية بعيًدا عن أنواعها ومصدرها، وهي مساواة ختضع النصوص  

إىل النقد والتفكيك والتلقي ورفع القداسة؛ بعّدها نصوصا    - دون استثناء  -كلها 
ة بسط الدكتور أمحد الطعان يف كتابه كبقية النصوص البشرية وهي قضي

)العلمانيون والقرآن الكرمي( احلديث عنها؛ حيث أشار إىل إخضاعهم النص  
  ويعّده   ،القرآين للمنهج التارخيي الذي حيّد من صالحية القرآن لكل زمان ومكان

 .(1) خطااًب حمدًدا 
يف املغرب  ال  دككما تولت كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية جبامعة شعيب ال 

  (2) طرح هذه القضية يف مؤمتر أقامته بعنوان )القراءات املعاصرة للقرآن الكرمي(
والتشريعية ملثل هذه القراءات اليت جتعل   ،حذر املؤمترون من املخاطر العقدية

 العقل متعالي ا عن النص، وموجًها حلمولته الداللية.
التأويالت اجلديدة وقراءة  الطاهر يف دراسته )بن   ووقف الدكتور حممد بنعمر

على اآلليات اليت يستند عليها أصحاب هذه املنهجيات،   (3) النص القرآين(
 وحصرها يف ثالث:

 

،  1الطعان، أمحد، العلمانيون والقرآن الكرمي اترخيية النص )الرايض: دار ابن جزم، ط(  1) 
   73م(، ص 2007

انظر: سجل املؤمتر املنشور )القراءات املعاصرة للقرآن الكرمي( جامعة شعيب الركال )مدين  (   2) 
 م(.  2011اجلديدة، املغرب إبريل 

وقراءة النص القرآين، دراسة منشورة على موقع   الطاهر، حممد بنعمر، التأويالت اجلديدة (  3) 
 .15/11/2017، اتريخ املشاهدة www.diae.netالدعوة  

about:blank
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 مصادرة القواعد واملعايري احلاكمة للتخاطب لنسبيتها.   -1
 معيارية املعىن يف النص.   -2
 ع النص القرآين.  يتقط -3

املعاين يف مقابل املعىن  لقد كّرس أصحاب هذه املنهجيات الدعوى لتعدد 
الواحد الذي كرسته التفاسري القدمية، والذي أدى إىل عدم الكشف عن املعىن  

 . (1)ناحلقيقي يف النص القرآين كما يرو 
وال نطيل احلديث عن القضية اليت أخرت الدراسات املنهجية للقرآن عقود  

آايت القرآن الكرمي  نؤكد على مسألة مهمة عند تلقي    –هنا–عدة، واليت جتعلنا  
كنص مقدس ال أيتيه الباطل من بي يديه وال من خلفه، وهي ضرورة الوقوف  

وإال فنحن أمام   ،(2) هبا عند الضوابط اليت أصلها العلماء واملفسرون واألخذ 
 . أتويالت ال ميكن الوثوق فيها أو الركون إليها

  

 

– انظر: أبو زيد، نصر حامد، مفهوم النص دراسات يف علوم القرآن )الدار البيضاء (  1) 
 . (2014بريوت: املركز الثقايف العرب، 

سعيد رمضان، جنون القراءة املعاصرة للنص القرآين )ابريس، املركز الثقايف  البوطي، (  2) 
 . 75م( ص 2001الفرنسي،  
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 املفهوم واملصطلح القصة القرآنية والتشاكل: : املبحث األول
 القصة القرآنية والدرس األديب: 

ال بد يف البداية أن نعي فرقًا جوهراي  بي القصة يف مفهومها األدب والقصة  
القرآنية، فالقصة الفنية عمل بشري خيضع ملقتضيات القص الفّن، وجتنح إىل  

القصة  التهويل واألساطري واخلياالت، وتوزع الزمن، وحتدد املكان وفق أهداف 
ورؤية املؤلف، أما القصة القرآنية فهي" اهليئة اليت ال جتنح إىل األسطورة، وال  
إىل عامل اخليال اجلانح، وليست جمرد عمل فّن ال يهتم إال بتوزيع الزمن وأتليف  

 . (1)األحداث، فهي قصة حقيقية وقعت يف املاضي أو غري مستحيلة الوقوع..."
 إخبار وإعالم، وحتذير وإنذار، وهي  تنوعت مواضيع القصص القرآين بي 

يف كل األحوال مل تكن أعمااًل فنية مطلقة، وإَّنا وسائل وأدوات إلبالغ الدعوة،  
، فتحدثت  -عليه أفضل الصلوات والتسليم -وإرسال املواعظ، ومواساة الرسول  

عن السنن اإلهلية يف اجملتمعات، وجسدت الوقائع واألحداث، يف تسلسل  
يتحدثون العربية، فأتت لغة السرد   عت أو ستقع، عن أقوام ال ووضوح سواًء وق

أسهمت يف فهمها واستيعاهبا من خالل    دقيقةواحلوار يف هذه القصص واضحة  
سياقاته األصلية بصورة متوازنة ومنسجمة ال خلل فيها، وهو ما تؤكد عليه 

  ( 2) (1982ت  ،رومان جاكبسون  )الدراسات اللغوية احلديثة عند روادها ك

 

البيدق، سامل، السرد القرآين خصائصه وتقنياته اجمللة اجلامعة )اجلزائر: جامعة الزاوية، إبريل  (   1) 
 . 16م( العدد 2014

رسة الشكلية الروسية عّن يف  رومان جاكبسون: عامل لغوي وَّنقد روسي من رواد املد(  2) 
 .  1982دراساته بتطوير التحليل الرتكييب للغة، تويف عام 
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الذي يرى أن "املتكلم بلغته األصلية أو لغة أخرى مكتسبة يعي متاًما الوظائف  
اليت تؤديها عناصر الصوت، وحيلل بوعيه صورة الصوت إىل مساهتا الدالة على  
التنوع، معتمًدا على مصادر معرفية تستخلص السمات املميزة داللي ا، واملتشاكلة  

 .(1) داخلي ا"
من أبرز قصص القرآن اليت  -  عليهم الصالة والسالم -وتعد قصص األنبياء  

تراوحت بي القصة واخلرب، واملوقف الرتبوي واملشهد املؤثر إمجااًل وتفصياًل؛  
 ترسيًخا للموعظة والعربة يف النفوس، وحتريًكا للعقل واخليال يف الوقت ذاته.

 وهي قصص انتظمت يف القرآن الكرمي وفق خطابي:
ث ترد سورة كاملة يف موطن واحد ساردة أهم  األول: متكامل؛ حبي

- األحداث واملواقف يف أسلوب تربوي مجيل كقصة يوسف، وقصة سليمان 
 . -عليهما السالم

واآلخر: منثور يف سور عدة؛ حبيث يتحدث عن القصة مبواقف إخبارية،  
 وصياغة سردية يف سياقات أخرى.

خاصة قصص  -من قصص  والطريقة اليت يعرض هبا القرآن الكرمي ما ورد فيه  
ال تزال متثل قضية شغلت الباحثي خاصة يف مسألة انتظام األجزاء  -  األنبياء

املنثورة يف السور الكرمية، وتسعى الدراسة إىل اختبار إحدى اآلليات السيميائية  
)التشاكل( يف تفسري االنسجام الذي تربزه هذه األجزاء يف سياق السورة  

بيق معطيات )التشاكل( على اآلايت القرآنية ال بد  الواحدة، وقبل الولوج يف تط
 

املسدي، عبد السالم، مباحث أتسيسية يف اللسانيات، تونس: مطبعة دار الكتاب  (  1) 
 . 165م، ص 2011املتحدة،  
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من الوقوف على املفهوم يف الدرس النقدي املعاصر، وتطويعه؛ ليمكن اإلفادة  
 منه يف قراءة االنسجام الداخلي يف القصص القرآين. 

 التشاكل بني مفهومه وجماله: 
العلوم  ارتبط املصطلح يف جانبه اللغوي ابلتوازي والتجانس والتناظر يف 

إىل   (1) (1992غرمياس، تالتطبيقية كالفيزايء والكيمياء، مث نقله الناقد )
سيميولوجيا السرد كمفهوم من مفاهيم حتليل اخلطاب وحتقيق االنسجام، وهو  

وبواسطة هذا   .(2) املفهوم الذي ميكن تطبيقه على اجلملة واخلطاب والداللة
دد يف مستوايت داللية  املفهوم ميكن أن نعي "كيف أن كل النصوص تتح

 . ( 3) منسجمة جملموعة دالة"
اقتصرت رؤية )غرمياس( هلذا املفهوم على املستوى الدالل السردي دون  و 

فيما بعد؛ فوسع    (4)عناية ابلشكل والصياغة، وهو األمر الذي تنبه إليه )راسيت(
تاهبا مث أضافت مجاعة )مو( يف ك  ،(5) من مفهومه ليشمل حموري التعبري والتأويل

 

انظر: جوليان غرمياس، فيلسوف لساين وسيميائي من أصول لتوانية، استقر يف فرنسا  (  1) 
 وعمل يف مدرسة ابريس السيميائية، وله إسهامات يف التأسيس للدراسات السيميائية.  

نوسي، عبد اجمليد، التحليل السيميائي للخطاب الروائي، البنيات اخلطابية )الدار البيضاء،  (   2) 
 م. 2002توزيع، املدارس، الطبعة األوىل، شركة النشر وال

الغامدي، حنان عبد هللا، التشاكل الروائي حنو انسجام دالل )القاهرة: جملة كلية دار  (  3) 
 . 333( ص2016، 88العلوم، العدد

فرانسوا راسيت، لسان فرنسي، اهتم ابلدراسات اللسانية والسيميائية املعاصرة وقدمها يف  (  4) 
 وعلومه( الذي ترمجه: إدريس اخلطاب.    كتابة )فنون النص

 . 100نوسي، مرجع سابق، ص(   5) 
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"سالمة  يف )بالغة الشعر( إىل رؤية )راسيت( عنايًة ابجلانب الرتكييب املتمثل 
القواعد من جهة، ومسألة الصدق يف األقوال من جهة أخرى؛ لذا أكدت على  

 مطلبي 
 ي للتشاكل، ومها:يضرور 

 الرتاكم املعنوي لرفع إيهام القول، وإزالة غموضه.  -1
 .( 1) مهمة القواعد الرتكيبية واملنطقية مبا فيها من مساواة ومجل -2
مث قدم الناقد حممد مفتاح يف كتابه )حتليل اخلطاب الشعري( تصورًا مسهًبا   

للمصطلح يضم اجلوانب املعنوية والشكلية إضافة إىل اجلوانب التداولية، فعرف  
تشاكل على أنه "تنمية لنواة معنوية سلبي ا أو إجيابي ا  ركام قسري أو اختياري  ال

 .(2) لعناصر صوتية ومعجمية وتركيبية ومعنوية وتداولية؛ ضماًَّن لالنسجام"
ف "مفتاح" من خالل التعريف السابق يركز على النواة الداللية اليت تتسع   

نص ا مستنسًخا، وتتسم النواة  وتتمدد وتتكرر سواء كانت فكرة أو مجلة أو
برتاكم إما اختياري خيضع حلرية املبدع أو قسرّي تفرضه طبيعة اللغة ومكوَّنهتا، 
وهنا يتسع املفهوم إىل اجلوانب الصوتية والصرفية والرتكيبة واإليقاعية والبالغية  

 والداللية لتحقيق قدر من االنسجام واالتساق للنصوص. 

 

كورتيس، جوزيف، مدخل إىل السيميائية السردية واخلطابية )اجلزائر: الدار العربية للعلوم  (   1) 
 . 88م( ص2007َّنشرون، الطبعة األوىل، 

م(  1985ط األوىل، مفتاح، حممد، حتليل اخلطاب الشعري )بريوت: املركز الثقايف العرب،(  2) 
 . 25ص
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وسي يربط الناقد التشاكل ابلتحليل الدالل؛ للوصول  ويف دراسة عبد اجمليد ن
إىل االنسجام مع األخذ ابملقومات السياقية املرتاكمة وفق قاعدة السياق  
املنسجم، أما على مستوى األجزاء فإنه يربطه ابلتوالد الذي يسعى إىل إبراز  
اآلليات كخطاب من وحدات معجمية وتركيبية تقضي إىل مسارات تصويرية  

 .(1) االنسجام داخل النصحتقق 
ويربط مجيل محداوي يف دراساته حول املسرح األمازيغي التشاكل ابحلقل  
املعجمي من خالل الثيمات واحلوافز املوسعة داخل النصوص حبيث ال تفهم  
إال عرب السياق الكلي للنص، ويرى أن "التشاكل كمفهوم سيميائي "يسعف  

  ، ومقصدية برصد املقومات املعجمية   ، وصياغة  ، الباحث يف حتليل اخلطاب داللة
 .( 2) واملقومات السياقية قصد توفري مقروئية منسجمة للنص"

ولإلفادة من هذه الرؤى يف دراستنا سنعمد إىل صياغة تصور خنترب معه  
لألجزاء املنثورة من قصص األنبياء يف السور   كفاءة هذه اآللية لقراءة منسجمة 

ساؤالت مشروعة حول قاعدة انتظام هذه األجزاء يف  القرآنية، من خالل طرح ت
 سياق واحد.

وهو طريق واسع يف الدرس القرآين يتسع جلهود كثري من الباحثي؛ كي  
وتداخل أبواهبا   ،يلجوا أبوابه ال سيما بعد التطور املشهود يف الدراسات اللغوية

 مع الدراسات البالغية عند العرب.
 

 . 108نوسي، مرجع سابق، ص(   1) 
محداوي، مجيل، سيميوطيقيا الصور املسرحية )الرابط، دار نشر املعرفة، الطبعة األوىل،  (  2) 

 . 47م( ص2013
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مشاهد القصص القرآين يف السورة الواحدة من منظور  وحتاول الدراسة ربط  
والتشاكالت اليت ترد فيها ف  "املعىن احلريف غري كاف لفهم ما  ، السياق واملقام

قيل؛ ألنه قاصر على إبداء الكثري من القرائن احلالية اليت تدخل يف تكوين  
 .(1) املقام"

 التشاكل وقصص القرآن الكرمي:
قصص األنبياء يف السور القرآنية وفق فلسفة خاصة  أييت اختيار مشاهد من  

هلذه السور حبيث يتناسب املشهد املختار مع متطلبات السياق، ومع إحداث  
 دالالت جديدة يف كل قصص جديد.

ميكن أن نعمم نتائجها يف قراءة منسجمة  - وحىت نصل إىل رؤية منهجية 
على سورة األعراف   وقع االختيار-ملشاهد قصص األنبياء يف السورة الواحدة 

لقصص األنبياء؛ حيث مجعت يف سياقات    ابلتفصيل  بعدّ ها أول سورة عرضت
متقاربة مشاهد لقصص ستة من رسل هللا مقرّة ابلتوحيد، وَّنبذة للشرك من  
خالل عرض اترخيي بشري للصراع بي احلق والباطل الذي وقع على األرض؛  

مث شعيب، مث   صاحل، ف "لوط"،، مث هود، مث-عليه السالم-بدًءا َببينا نوح 
. لقد أكدت السورة الكرمية على سنة من سنن هللا يف  -عليهم السالم-موسى  

اجملتمعات، وهي انتصار احلق على الباطل بعد صراعهما وفق مفهوم النصر  
اإلهلي ألولياء هللا بعد متحيصهم وتعريضهم للبأساء والضراء، وهي كما أشرَّن  

 

 . 39/ 38. ص1الفراهي، عبد احلميد، إمعان يف أقسام القرآن، املكتبة الشاملة ج(  1) 
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املة، يؤكد هذا ما تورده السورة الكرمية بعد عرض  مشاهد ال متثل قصًصا ك
ْن أَنَبائ َها ﴿  مشاهد القصص السابقة، يقول هللا تعاىل: ت ْلَك اْلق َرٰى نَ ق صُّ َعَلْيَك م 

ل َك َيْطَبع   َا َكذَّب وا م ن قَ ْبل  َكذَٰ ْلبَ يّ َنات  َفَما َكان وا ل ي  ْؤم ن وا مب    َوَلَقْد َجاَءهْت ْم ر س ل ه م اب 
 .(1) ﴾ اَّللَّ  َعَلٰى ق  ل وب  اْلَكاف ر ينَ 

فإن قلت: "ما معىن اإلخبار عن القرى ب    –رمحه هللا  – يقول الزخمشري 
قلت معناه: إن تلك القرى املذكورة نقص عليك   ﴾نَ ق صُّ َعَلْيَك م ْن أَنَبائ َها﴿

آخر أعمارهم  عليك، فما كانوا ليؤمنوا إىل    من أنبائها، وهلا أنباء غريها مل نقصها 
 لدن جميء  مبا كذبوا أواًل حي جاءهتم الرسل، وإَّنا استمروا على التكذيب من 

 .(2) "إىل أن ماتوا مصرين الرسل إليهم

والتساؤل الذي يثار يف هذا املقام حول الضوابط اليت حتكم هذا االنتظام  
 للقصص القرآين يف السياق الواحد، ما هي صورته؟ وما دالالته؟ 

عن هذا تفرتض الدراسة وجود ذلك النظم الذي يضبط هذه  ولإلجابة 
ْن َخْلف ه  تَنز يل   ﴿املعجزة مصداقا لقوله تعاىل:   الَّ أَيْت يه  اْلَباط ل  م ن َبْي  َيَدْيه  َواَل م 

يدٍ  ْن َحك يٍم محَ   .(3) ﴾ مّ 

 

 . 101سورة األعراف: (  1) 
بن عمر، الكشاف، حققه وعلق عليه: الشيخ عادل أمحد   الزخمشري، أبو القاسم حممود (  2) 

عبداجلواد والشيخ علي حممد معوض، )الرايض: مكتبة العبيكان ط د( اجلزء الثاين  
 . 143ص

 . 42سورة فصلت: (  3) 
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 منهجية قراءة التشاكل يف النص القرآين: 

إن تطبيق آليات التشاكل على املشاهد القصصية جيعلنا ملتزمي مبستوى  
اخلطاب يف   دالالت واحد من مستوايت التحليل السيميائي حيث نقرتب من 

إطار املسار التوليدي والبنيات اخلطابية، وال تزعم الدراسة امتالكها للمعرفة  
أن القراءة يف تفاسري  السيميائية القادرة على تطبيق املفاهيم اإلجرائية، غري 

اآلايت الكرمية أوجبت علينا النظر يف آليات اخلطاب واستكشاف دالالت  
املعىن من خالل التناظر والتشاكل بي اآلايت الكرمية، وحنسب أن يعيننا هذا 

 على التأمل يف البيان الرابين، على أنه ينبغي أن نلتزم َبمور عدة:

ر املعايري والتقنيات اللغوية يهدف  ن قراءة وقائع القرآن وقصصه يف إطاأ -1
وتلك املعايري بعرضها على بالغة  ،  ابملقام األول إىل اختبار كفاءة هذه التقنيات

ستطاعت أن تفتح لنا ابب فهم، وتقدم لنا مشكاة طريق   االقرآن وإعجازه، فإ ن  
يف مكانة تستحقها واجتهاًدا    وضعت زادَّن يقيًنا َبمهيتها، وإ ْن عجزت عن ذلك  

 شوبه اخلطأ والصواب.  ي
  التشاكل كآلية يرتبط ابلرتاكم السياقي يف فهم اآلايت القرآنية. -2
والداللة ميثل احتواء للوحدات  ، التشاكل على مستوى الرتكيب -3

واملقومات السياقية اليت تفضي إىل مسارات تصويرية تنظم االنسجام    ،املعجمية
 داخل اخلطاب. 
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لإلفادة من آلية التشاكل يف دراسة السرد يتم تقطيع العمل إىل مقاطع   -4
على   حندد املستوى الرتكييب، والربامج السردية، فالبنية العاملية  نصية متوالية، مث

 مستوى املسارات التصويرية.  
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 مظاهر التشاكل يف قصص سورة األعراف: املبحث الثاين
َمْن يتعمق يف توال قصص الرسل يف السورة الكرمية تربز أمامه حقول  
معجمية وداللية متعددة ميكن حصرها يف: حقل التوحيد، وحقل الصراع  

 بعض يف بناء تراتيب. واالستكبار، وحقل اجلزاء حبيث يفضي بعضها إىل 
يف   فعلى مستوى التوحيد تربز الدعوة بي طريف الرسالة: املرسل ممثاًل 

واملرسل إليه )قومه(، والرسالة احملققة لتوحيد هللا وإفراده ابلعبادة هي    ،)الرسول(
  القرآنية  مركز مفهومي منظم خلطاب التشاكل هنا، فالوحدات املعجمية للعبارة 

 .﴾َما َلك ْم م ْن إ َلٍه َغرْي ه   اْعب د وا اَّللََّ ﴿
 . هوا + هللا + ما + لكم + من إله + غري  اعبد +  

هي وحدات معجمية مكررة تستوجب اخلضوع والتسليم ابلعبادة هلل وحده،  
 على مكرر يف اخلطاابت  وحي تقرتن بواو الضمري يصبح )واو اجلماعة( داال  

ضمًنا، فالبنية  -عليه السالم-موسى األربعة صراحة، ويف اخلطاب اخلامس مع 
املتشاكلة اليت تربط هذه الوحدات املعجمية على املستوى العمودي داخل  
اآلايت متثل نواة تتمركز الرسائل السماوية حوهلا مما ينتج لنا مسارًا ميكن ختيله  
يف وقوف كل رسول مع قومه داعًيا إىل توحيد هللا، وما يستتبع هذه النواة من  

 ل، تكّون لنا تراكمات قسرية إلجابة الدعوة.ردود فع 
ولتوضيح ذلك ينبغي ابتداء الوقوف عند العامل الذي يعود عليه ضمري  
)َّن الفاعلي( يف )أرسلنا(؛ حيث عطفت القصص على التوال يف هذه الرسالة،  

 عائد الضمري هو الذات اإلهلية اليت تنطلق منها الرسائل على النحو اآليت: و 
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 :ةاآلتي يف اخلطاطة ا على ذلك ميكن متثل العامل )َّن( واستنادً 

 
فالرسل يدخلون مع أقوامهم يف جدال إثبات العبودية هلل، والرسالة هلم  
)أبلغكم رساالت رب+ أَّن َّنصح لكم أمي+ اذكروا إذ جعلكم خلفاء يف  
األرض+ زادكم يف اخللق بسطة( وهو جدال تتنوع أساليبه وتتحد غاايته يف بقية 

 القصص.
وينمو اخلطاب اخلاص بي الرسل وأقوامهم من خالل احلوارية واملناظرة،  

عليه -وما متتاز به من إقامة تقابل بي طرفي، ولنالحظ املناظرة بي نوح 
 وقومه: -السالم 
ْن قَ ْوم ه  إ َّنَّ لَنَ َراَك يف  َضاَلٍل م ب يٍ ﴿  . ﴾قَاَل اْلَمأَل  م 

 قال: . ..يف جدال معهم-  السالمعليه -مث يدخل نوح 
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عليهم السالم(  )وهو النسق الذي يتكرر مع هود، وصاحل، وشعيب، وموسى 
يف مسارات قد تطول وقد تقصر وفق السياق الذي ترد فيه سواًء كان السياق  

ينشأ يف اآلايت من خالل استعمال الكلمة    Linguistic contextلغواي   
يف نظام اجلملة متجاورة مع كلمات أخر، وحمددة بقرائن من املتالزمات  

 Non Linguistic األسلوبية يف النص، أو كان سياقًا غري لغوي 
Context   وهو سياق احلال أو السياق اخلارج عن سياق اللغة كالسياقات

 .(1) النصوص  هيمنتها على النفسية أو االجتماعية اليت تفرض
ولنتأمل قصة هود مع قومه )عاد( كنموذج لنمو املسار التصويري يف بنية  

 التشاكل:

ْن إ َلٍه َغرْي ه  أََفاَل  ﴿ َوإ ىَل َعاٍد َأَخاه ْم ه وًدا قَاَل اَيقَ ْوم  اْعب د وا اَّللََّ َما َلك ْم م 
ْن قَ ْوم ه  إ َّنَّ لَنَ َراَك يف  َسَفاَهٍة َوإ َّنَّ لََنظ نَُّك   ( قَاَل اْلَمأَل  الَّذ يَن َكَفر وا 65تَ ت َّق وَن ) م 

َن اْلَكاذ ب َي ) ( قَاَل اَيقَ ْوم  لَْيَس ب  َسَفاَهة  َوَلك ّنّ  َرس ول  م ْن َربّ  اْلَعاَلم َي  66م 
ح  أَم ي  )67) ب ْت  68( أ بَ لّ غ ك ْم ر َسااَلت  َربّ  َوأَََّن َلك ْم ََّنص  ْم َأْن َجاءَك ْم  ( أََوَعج 

 

خارج    انظر لتفصيل هذه املصطلحات يف الدرس البالغي املعاصر: الشيدي، فاطمة: املعىن (   1) 
م،  2011(، دمشق، دار نينوي، 1النص أثر السياق يف حتديد دالالت اخلطاب، ط) 

 وما بعدها.  20ص
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ْن بَ ْعد  قَ ْوم    ذ ْكر  م ْن رَبّ ك ْم َعَلى َرج ٍل م ْنك ْم ل ي  ْنذ رَك ْم َواذْك ر وا إ ْذ َجَعَلك ْم خ َلَفاَء م 
تَ َنا  69ن وٍح َوزَادَك ْم يف  اخْلَْلق  َبْسطًَة فَاذْك ر وا آاَلَء اَّللَّ  َلَعلَّك ْم ت  ْفل ح وَن ) ئ ْ ( قَال وا َأج 

َن الصَّاد ق َي  ل ن َ  َا َتع د ََّن إ ْن ك ْنَت م  َ َوْحَده  َوَنَذَر َما َكاَن يَ ْعب د  آاَبؤ ََّن فَْأت َنا مب  ْعب َد اَّللَّ
( قَاَل َقْد َوَقَع َعَلْيك ْم م ْن رَبّ ك ْم ر ْجس  َوَغَضب  َأجت َاد ل وَنّن  يف  َأمْسَاٍء مَسَّي ْت م وَها  70)

َن اْلم ن َْتظ ر يَن )أَنْ ت ْم َوآاَبؤ ك ْم مَ  َا م ْن س ْلطَاٍن فَانْ َتظ ر وا إ يّن  َمَعك ْم م  (  71ا نَ زََّل اَّللَّ  هب 
اَيت َنا َوَما َكان وا م ْؤم   نَّا َوَقَطْعَنا َداب َر الَّذ يَن َكذَّب وا آب  َناه  َوالَّذ يَن َمَعه  ب َرمْحٍَة م  ن َي  فََأجْنَي ْ

(72)﴾ (1) . 
عليهم  -تتوحد مع رسالة غريه من الرسل  - عليه السالم-فرسالة هود 

ْن إ َلٍه َغرْي ه  ﴿ -السالم  مث تصطدم بردود أفعال متفاوتة   ﴾اْعب د وا اَّللََّ َما َلك ْم م 
  الَ قَ ﴿يغلب عليها طابع اإلنكار، وهو إنكار يتعزز ابالستكبار واالستعالء 

 )املأل( وحدة معجمية دالة تكررت مع  ف  -أي أشراف القوم وعليتهم ﴾أَل  مَ الْ 
، وهو ما حييلنا إىل سياق املقام؛  -عليه السالم -الرسل مجيًعا ابستثناء لوط 

ا م ن َأَحٍد م َن  ﴿  ففعل قوم لوط شنيع غري مسبوق  َشَة ما َسبَ َقك م هب  أأََتتوَن الفاح 
فهم رواد فساد عاملي مناف لكل الفطر السليمة؛ ولذا كان اإلنكار    ،﴾العاَلميَ 

فالتوكيد ابلنون والالم    ﴾إ نَّك ْم لََتْأت وَن الرّ َجالَ ﴿يف اآلية يتوازى مع عظم الذنب 
؛ أي تغشوَّنم لالشتهاء فال حامل لكم  ﴾لََتْأت وَن الرّ َجالَ ﴿ إثبات للذنب العظيم  

م أعظم من ذلك ملقتضى البهيمية الغالبة  إال ذلك من غري داع، وال ذنب هل
عليهم، فقوم تغلب على سلوكهم فعل البهائم ال إشراف هلم بل هم سواء يف  

 الذلة واهلوان بعضهم من بعض.

 

 . 72-65سورة األعراف: (  1) 
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إذن خروج مشهد من املشاهد يتوقف على سياقه، وإال فالعموم يف  
قَاَل  ﴿ مسارات متقاربة يف عرض دعوهتم، ولي جانبهم، وعدم جماراة سفهائهم  

َوقَاَل اَي قَ ْوم  َلَقْد أَبْ َلْغت ك ْم    – قَاَل اَي قَ ْوم  لَْيَس ب  َسَفاَهة    –اَي قَ ْوم  لَْيَس ب  َضاَلَلة  
حلَْقّ  َوأَْنَت َخرْي    - ر َساَلَة َربّ  َوَنَصْحت  َلك مْ  َنا اب  نَ َنا َوَبْيَ قَ ْوم  رَب ََّنا افْ َتْح بَ ي ْ

نَ َنا فَاْصرب  وا  –اْلَفاحت  يَ  َنا َصرْبًا –َحىتَّ حَيْك َم اَّللَّ  بَ ي ْ  .﴾رَب ََّنا أَْفر ْغ َعَلي ْ
مث يدخل رسل هللا مع أقوامهم يف جدال إثبات العبودية هلل والرسالة هلم  

ح  أَم ي  - ر َسااَلت  َربّ   أ بَ لّ غ ك مْ ﴿ َواذْك ر وا إ ْذ َجَعَلك ْم خ َلَفاَء م ْن  -أَََّن َلك ْم ََّنص 
وهو جدال تتنوع أساليبه،   ﴾َوزَادَك ْم يف  اخْلَْلق  َبْسَطةً - بَ ْعد  َعاٍد َوبَ وََّأك ْم يف  اأْلَْرض  

 وتتحد غاايته يف بقية القصص.
تَ َنا ل نَ ْعب َد اَّللََّ َوْحَده  َونََذَر َما َكاَن يَ ْعب د    ئ ْ وردود العصاة واحدة )قَال وا َأج 

أسباب الضالل عن طريق احلق، فبعد استكبارهم  كشف لنا تباًعا عن  ت  ﴾َآاَبؤ َّنَ 
أتيت جماراهتم آلابئهم بعد تغلغل الكفر يف نفوسهم. والصراع املتولد عن الدعوة  

َا َتع د ََّن إ ْن ك ْنَت  ﴿واستعجال العذاب:    ،يستوجب التحدي عند اإلنكار فَْأت َنا مب 
َن الصَّاد ق يَ  على تستوجب  لأل فالوحدة املعجمية )آتنا( من األدن  ﴾ م 

االستخفاف والتحدي الذي يتعزز  ضافته إىل )َّن( الفاعلي، وهو استعمال  
َناه  ﴿لكل الطغاة الذين يغرتون حبلم هللا عليهم   اَي َصال ح  اْئت َنا ﴿  ،﴾َفَكذَّب وه  فََأجْنَي ْ

َا َتع د َّنَ  ًبا إ نَّك ْم إ ًذا  لَئ ن  ﴿ ،﴾مب  ر ونَ ات َّبَ ْعت ْم ش َعي ْ فتأيت النتائج مباشرة:   ﴾ خَلَاس 
حق ووجب، فجعل   : ؛ أي﴾قَاَل َقْد َوَقَع َعَلْيك ْم م ْن رَبّ ك ْم ر ْجس  َوَغَضب  ﴿

َن اْلم ن َْتظ ر ينَ ﴿ املتوقع الذي ال يقي من نزوله مبنزلة الواقع     ﴾ فَانْ َتظ ر وا إ يّن  َمَعك ْم م 
َناه  َوالَّذ يَن ﴿ فنزل العذاب  اَيت َنا  فََأجْنَي ْ نَّا َوَقَطْعَنا َداب َر الَّذ يَن َكذَّب وا آبَ  َمَعه  ب َرمْحٍَة م 
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وهو استعجال للعقوبة مل يسلم من سؤاله قوم من السابقي  ،  ﴾َوَما َكان وا م ْؤم ن يَ 
إ ْن  ﴿تصرحًيا أو تلميًحا، فالتكذيب عند قوم نوح استخفافًا ابلعقوبة املوجبة 

َن الصَّاد ق يَ  فَ َعَقر وا النَّاَقَة َوَعتَ ْوا َعْن أَْمر   ﴿، ومثود ابلغوا يف اإلعراض ﴾ك ْنَت م 
َن اْلم ْرَسل يَ  َا َتع د ََّن إ ْن ك ْنَت م  مهوا  ، وقوم لوط ﴾َرهبّ  ْم َوقَال وا اَي َصال ح  اْئت َنا مب 

من    ﴾إ َّنَّ ْم أ ََّنس  يَ َتَطهَّر ونَ ﴿ومن معه من القرية؛ ضجرًا هبم وبوعظهم   خراجه 
على الفاسقي، وقوم شعيب حيذرون    أدابر الرجال وأدابر النساء، وهو أمر ثقيل

لَئ ن  ات َّبَ ْعت ْم  ﴿  من اتباعه فمآل اتباعه اخلسارة اليت ال جيليها إال وقوع العذاب:
ر ونَ  ًبا إ نَّك ْم إ ًذا خَلَاس   .﴾ش َعي ْ

وتتشاكل النهاايت حول مصري العصاة: فق طع دابر املكذبي من قوم هود،  
وأ غرق قبلهم قوم نوح، وأخذت الرجفة قوم صاحل وشعيب؛ فأصبحوا يف دايرهم  

  من حجارة سجيل، جامثي بال حراك، وقوم لوط أ رسل عليهم مطر عجيب 
ويالت  املسافرون، وقوم موسى حلت عليهم  هاي ففخ سف ابملقيمي وأ مطر 

القمل والضفادع والدم مث الغرق يف أليم، والذلة يف احلياة الدنيا، و الطوفان واجلراد  
ومكابر على مدار التاريخ   ،لتأيت هذه النهاايت كلمة الفصل لكل عاصٍ 

 البشري.
لقد سارت األمم السابقة يف مسارات متشاكلة من التكذيب واإلنكار  

و املتناظر يف القصص يسري وفق اخلطاطة  واالستهزاء والتحدي، وهبذا يكون النم
 اآلتية: 

 وهو ما ميكن متثله يف اجلدول اآليت: 
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 األقوال السردية )جمموع الوحدات املعجمية( املسارات التشاكل 
 موسى شعيب لوط صاحل هود نوح

األمر -1 الدعوة
بعبادة هللا 
 وحده

اعبدوا 
هللا 
+ما 
لكم 
من إله 
 غريه

اعبدوا هللا 
لكم + ما 

من إله 
 غريه

اعبدوا هللا 
+ ما لكم 
من إله 
 غريه

اعبدوا هللا   -
+ ما لكم 
من إله 
 غريه

إين 
رسول 
من رب 
العاملي 

ال + 
أقول 

على هللا 
إال 
+ احلق

فأرسل 
بّن  معي

 إسرائيل
رد -2 

الفعل على 
 الدعوة

 قال
 املأل:
من 
قومه 
+إنك 
يف 

ضالل 
 مبي

 قال املأل:
من قومه 

 إَّن+ 
لنظّنك 
من 

 الكاذبي

قال املأل: 
الذين 
استكربوا 
+ إَّن 
ابلذي 

منتم به آ
 كافرون

قال املأل:   -
لنخرجّنك 
اي شعيب 
من قريتنا 
+ أو 
لتعودوّن 
 يف ملتنا

 قال املأل:
إن هذا 
لساحر 
عليم + 
أرجه + 
أرسل يف 
املدائن 
 حاشرين

 ( تشاكل العبادة 1جدول ) 

كونت ردود أفعال  -عز وجل -فالوحدات املعجمية لدعوة الرسل وإفراد هللا  
مرتاكمة مل يكن الطابع الغالب عليها الرضوخ، وإَّنا املقاومة اليت أعانت املقومات  
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السياقية يف اجملتمعات والبيئات على تكثيف قراءهتا وانسجامها، فتمثل تشاكل  
 العبادة يف كافة القصص.

ه يف اخلطاطة اآلتية لتحقيق العبادة، اليت تلعب  وهو ما ميكن جتسيد 
 املعجزات فيها دور املعي الذي يعيق عمله جمموعة من العوائق:

 تشاكل الصراع بني احلق والباطل: -2
  ة وهو التشاكل األبدي بي اخلري والشر، وميكن متثله يف قصص سور 

 األعراف من خالل اجلدول اآليت:
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 األقوال السردية )جمموع الوحدات املعجمية(  املسارات التشاكل 
 موسى شعيب لوط صاحل هود نوح 

الصراع  
بي احلق  
 والباطل  

جدال  -1
األنبياء  

مع  
 أقوامهم  

ليس ب  
 ضاللة 
+ 

رسول  
من رب  
 العاملي 
+ 

 أبلغكم
 رساالت 
 رب
+ 

 أوعجبتم 
 أن 

 جاءكم
 ذكر
 من 

 ربكم  

 إَّن لنراك
 يف

 سفاهة 
+ 
 ليس 
 ب

 سفاهة 
+ 

ولكّن  
 رسول 
 من 
 رب 

 العاملي  

 اذكروا
 إذ 

 جعلكم
 خلفاء 

من بعد  
 عاد
+ 

بوأكم  
يف  
 األرض
  +

 تتخذون 
من  
 سهوهلا 
 قصورًا
+ 

 تنحتون 
 اجلبال 
 بيواًت  

 أأتتون 
 الفاحشة 

+ 
ما  
 سبقكم 
 هبا من 
 أحد من 
 العاملي 
+ 

 أتتون 
 الرجال 
 شهوة 
+ 
 قوم 

 مسرفون  

 أولو 
 كنا 

 كارهي
+ 
قد 
 افرتينا 
 على هللا 
 كذابً 
+ 

 إن عدَّن 
يف  
 ملتكم 
+ 

على هللا  
 توكلنا  

قالوا اي  
 موسى 
+ 

 إما أن 
 تلقي 
+ 
أن  
 نكون 
حنن  
 امللقي 
+ 

قال  
 ألقوا 
+ 

 سحروا 
أعي  
 الناس  

 2-
 لتحدي ا

ائتنا مبا   كذبوه  
 تعدَّن 
+ 

 إن كنت 

عقروا  
الناقة +  
عتوا  

عن أمر  
رهبم +  

أخرجوهم  
من  
 قريتكم 
+ 

 لئن 
 اتبعتم
 شعيًبا 
+ 
 إنكم

مهما  
أتتنا به  
من آية  
  +

لتسحرَّن  
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 األقوال السردية )جمموع الوحدات املعجمية(  املسارات التشاكل 
 موسى شعيب لوط صاحل هود نوح 

من  
 الصادقي  

ائتنا مبا  
تعدَّن  
إن  
كنت  
من  

 املرسلي  

إَّنم  
أَّنس  

 يتطهرون  

 إًذا 
 خلاسرون  

هبا +  
ما حنن  
لك  

 مبؤمني.  

 ( تشاكل الصراع بني احلق والباطل 2جدول )

جتسيد معطيات اجلدول السابق يف اخلطاطة اآلتية اليت تصور واقع  وميكن 
الصراع األبدي بي احلق والباطل للحصول على خالفة األرض، وهي الرسالة  

 قها اتباع اهلوى وحب التملك واالستعالء يف األرض:و اليت يع

 
 اثلثًا: تشاكل النهاية: 

السابقة بعد اإلعراض  وهو التشاكل الذي جتتمع فيه صور العذاب لألمم 
 واالستكبار، وميكن متثله يف اجلدول اآليت:
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 املسارات التشاكل 
 التصورية  

 األقوال السردية )جمموع الوحدات املعجمية( 
 موسى شعيب لوط صاحل هود نوح 

االنتقام  -1 النهاية  
اإلهلي من 

 الطغاة  

أغرقنا 
الذين  
 كذبوا 

قطعنا 
دابر 
الذين  
 كذبوا 

أخذهتم الرجفة  
+ أصبحوا يف 
 دايرهم جامثي 

أمطرَّن 
عليهم 
مطرًا + 
كيف 
كان 
عاقبة  
 اجملرمي 

أخذهتم  
الرجفة + 
أصبحوا  
يف دايرهم 
 جامثي 

فانتقمنا 
منهم + 
فأغرقناهم 
يف اليم + 
دمرَّن ما 
كان يصنع  
فرعون + 
سيناهلم 

غضب من 
رهبم وذلة + 
قطّعناهم  

ض يف األر 
  اأممً 

نصرة -2 
 األنبياء  

أجنيناه 
والذين 
آمنوا 
 معه  

أجنيناه 
والذين 
 معه  

عنهم +  توىل
قال لقد 

أبلغتكم رسالة 
رب + 

نصحت لكم  
+ لكن ال 
حتبون 

 الناصحي  

 فأجنيناه 
 وأهله
 إال

 امرأته  

الذين  
كذبوا 
شعيًبا  

كانوا هم 
 اخلاسرون 

غضب 
موسى 
 وأسفه 
+ 

 –سؤال هللا 
 –عز وجل 
املغفرة  

والرمحة له  
 وألخيه.  

 ( تشاكل النهاية 3اجلدول ) 

 وميكن متثل النهاايت السابقة للرسل مع أقوامهم من خالل اخلطاطة اآلتية: 
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وهكذا، تسهم املقوالت املتشاكلة يف تكوين رؤية منسجمة للقصص القرآين  

الصراع بي الضاللة واهلداية، والظالم  بفعل الرتاكم القسري الذي فرضته طبيعة 
والنور، وطبيعة احلياة االجتماعية جملتمعات القصص، والداللة العميقة اليت نصل  
إليها يف النهاية تعزز البنيات السطحية اليت كونت خطاب القصص من خالل  

  ( 1) ثيميت  ووفق عالقة االستلزام اليت عقدت بي   املسارات التصويرية يف كل قصة.
االستجابة( يف مستويهما التصويري وهو ما يستدعي عالقة استلزام   –لدعوة)ا

اهلالك( يف السياق ذاته، فإن كان املستوى   –أخرى بي ثيميت )العذاب 
التصويري يعّن ابلدال يف الفضاء الدالل فإن املستوى الثيمي )احملتوى( يعّن  

لطوفان، وعاد  ابملدلول الذي يتحقق يف صور متعددة حيث عذب قوم نوح اب
ابلريح الصرصر، ومثود ومدين ابلرجفة، وقوم لوط ابحلاصب، وآل فرعون  

 

الثيمة: هي كلمة التينية يراد هبا الفكرة األساسية أو التكوين الرئيس للجملة أو النص،  (  1) 
عطاء داللة معينة، وهي  وميكن أن تشري إىل جمموعة كلمات تنتمي إىل حقل واحد إل

عماد الدراسات املوضوعاتية، ينظر لالستزادة: الرويلي، ميجان وسعد البازعي، دليل الناقد  
 . 322ص،  2007( بريوت، الدار البيضاء: املركز الثقايف العرب  5األدب، ط)
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ابإلغراق. وهبذا فاملستوى التصويري ال ينفك عن الداللة يف املستوى الثيمي،  
 وهو ما ميكن متثله يف جتليات املربع اآليت هلذه العالقة:

 
 سورة األعراف يف  فاملربع السابق يوزع املعطى الدالل لقصص األنبياء يف

 جمالي دالليي متناقضي بناًء على ما يؤسسه التضاد القائم بي الطاعة واملعصية. 
فاجملال األول: ميثل الطاعة ومتضمنه )النجاة( وما ينشأ عن اجتماعهما  
من سعادة، وهو جمال إجياب حيث ينطلق من عامل الطاعة اليت يتحدد أفرادها  

  – لوط  –شعيب  –هود  – صاحل  –)نوح على مستوى خطاب احلكاايت 
ال على مستوى الشخصيات فقط، وإَّنا األحداث  -عليهم السالم -موسى( 

أيًضا، واجملال اآلخر هو اجملال الذي ميثل )املعصية( ومتضمنها )اهلالك( وما  
ينشأ عن اجتماعهما من شقاء يتمثل يف الكفر واإلعراض والتكذيب من األمم  

 .السابقة، وهو جمال سليب
  



 

 

 
 م2020 مارس -فرباير /هـ1441 رجب(، 22العدد ) -الثامنةالسنة  132

 

 :اخلامتة

سعت الدراسة إىل حماولة التجديد يف تلقي القصص القرآين، واستجالء  
بنيته النصية من خالل قصص األنبياء والرسل يف سورة األعراف، وخلصت إىل  

 مجلة من النتائج منها:
أن دراسة القرآن الكرمي دراسة كلية منسجمة تفتح جمااًل رحًبا   -1

للدراسات القرآنية احلديثة للكشف عن مظاهر اإلعجاز البياين يف القرآن  
 الكرمي.  
إن التلقي السليم لقصص الرسل واألنبياء يف القرآن ال يتحقق   -2

 فسرين.  للدارسي إال ابألخذ بشروطه وضوابطه يف كتب أصول التفسري، وعند امل
للتشاكل يف   منهجية التأكيد على أمهية املقام والسياق لكل قراءة  -3

 القرآن الكرمي.  
األصل يف انسجام القصص القرآين هو االعتماد على القرائن اللفظية   -4

 واحلالية يف النصوص.  
يف تقدمي صورة   أسهم التشاكل كآلية من اآلليات السيميائية -5

منسجمة لقصص األنبياء والرسل يف سورة األعراف حبيث ميكن استثمارها يف  
قراءات منسجمة لقصص األنبياء والرسل يف سور أخرى، كما قد تسهم يف  

 كشف االنسجام الداخلي مع األغراض الكلية للسورة الواحدة. 
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 : التوصيات
المات القصص يف  اإلفادة من آليات املنهج السيميائي يف قراءة ع -1

 القرآن الكرمي ودالالته.  
الدعوة الستغالل التشاكل يف تصميم برامج حلفظ القرآن الكرمي   -2

 والتمييز بي متشاهبه.
إجناز دراسات تنطلق من كتب التفسري وتتسلح ابلدراسات النقدية   -3

 احلديثة لإلسهام يف تقدمي قراءات حديثة للخطاب القرآين.
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 واملراجع: املصادر 
، تفسري القرآن العظيم(  1997عمر )بن   ابن كثري، أب الفداء إمساعيل -1

 حتقيق: سامي حممد السالمة، الطبعة األوىل، الرايض: دار طيبة للنشر.
)الطبعة الثانية( نقد اخلطاب الديين (م1944)أبو زيد، نصر حامد  -2

  .القاهرة: سينا للنشر
)ط د( بريوت،  علوم القرآنمفهوم النص دراسات يف م(، 2014) -3

 الدار البيضاء: املركز الثقايف العرب.
، اجمللة السرد القرآين خصائصه وتقنياته احملليةم(  2014البيدق، سامل ) -4

 إبريل.  16اجلامعة، جامعة الزاوية، العدد 
جنون القراءة املعاصرة للنص م( 2001، سعيد رمضان)البوطيّ  -5

، حممد عابد اجلابريّ  -لفرنسي. ، ابريس، املركز الثقايف االقرآين
 .11، جملة مقدمات، العدد يف قضااي الفكر والدين م( 1977)

، االنزايح الرتكييب يف النص القرآين دراسة أسلوبية، عبدهللا خضر،  محد  -6
 2016،عمان: دار البازوري العلمية للنشر والتوزيع 

دراسة بالغية  سور احلواميم (2014)عبدالقادر عبدهللا ، احلمداينّ  -7
 ، بريوت: دار الكتب العلميةاألوىل، الطبعة  حتليلية

، الطبعة األوىل،  سيميوطيقيا الصور املسرحيةم(  2013محداوي، مجيل ) -8
 الرابط، دار نشر املعرفة.

التشاكل الصويت القرآين وأثره يف تكثيف (  2011خشيف، سعاد كرمي) -9
 الثاين، اجمللد السادس.، جملة جامعة ذي قار، العدد  الدالالت
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، الطبعة دليل الناقد األديب( 2007الرويلي، ميجان وسعد البازعي ) -10
 املركز الثقايف العرب،  الدار البيضاء  -بريوت  اخلامسة،

الطبعة الكشاف، ( 1998عمر )بن  ، أبو القاسم حممودالزخمشريّ  -11
 الرايض، مكتبة العبيكان.  األوىل،

جملة جامعة   ،التشاكل الصويت يف القرآن الكرمي(  2011)صياد  ،  سهام -12
 4العدد   30للعلوم اإلسالمية، جملد   راألمريعبدالقاد

العالقات الداللية يف التعبري القرآين (  2010الشرع، عدوية عبد اجلبار) -13
جملة كلية الرتبية األساسية، جامعة اببل، العدد  يف سياقاهتا املختلفة،

 الثاين.
املعىن خارج النص أثر السياق يف حتديد م( 2011، فاطمة )الشيديّ  -14
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(4) 

رسالة يف حرف الظاء مما جاء على لفظ واحد وله 
ونظما، البن املبارك الوهراني   امعنيان نثر

 النحوي
 

 ( 1)عبدهللا عبدالقادر الطويلد.  

 
 

  

 

 . جامعة جي جي الوطنية، قسم اللغة العربية، اتيوان (  1) 
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ًما  ظ  يان، نَ عنَ مَ   هُ ٍظ واحٍد ولَ ف  لى لَ اء عَ ِم َّا جَ  اء  الظَّ  ف  ر  يف حَ  ة  الَ سَ ر  »
رايّن  بن  َعب د  هللا  بن  َعل يّ  أَليب احلَسن «، ًراثـ  نَـ وَ   . النَّحويّ الـُمَبارك  الَوه 

 

 

 ملخص: 
اخللط بي صوت الضَّاد وصوت الظَّاء،   إىلنبَّه أهل اللغة منذ زمن م بكّ ر 

مَّا كبريًا من الكلمات اليت حتوي  فألفوا كتًبا ورسائل يف هذا املوضوع، ومجعوا كَ 
كلمات أخرى ت كتب ابلظَّاء، ورسالة    وبي باين بينها  حرف الضاد، ونبَّهوا إىل التَّ 

يف األصل  اليوم هي إحدى هذه الرسائل، وهي    اليت ننشرهاأب احلسن الوهراين  
قصيدة مجع فيها املؤلف كلمات من غريب كالم العرب، قاهلا على حرف الظَّاء.  

وثالثي بيًتا، ذَكر فيها ما جاء على لفٍظ واحٍد وله   واحًدابلغ عدد أبياهتا 
معنيان، ي كتب  على أحد املعنيي ابلظَّاء وعلى اآلخر ابلضَّاد، مث قام بشرح  

بيان والتيسري، وت عدَّ هذه الرسالة من الرسائل  هذه األلفاظ لغرض الفائدة وال
 املهمة يف هذا الباب.

 الكلمات املفتاحية: الوهراين، املبارك، الضاد، الظاء، رسالة.
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 مقدمة:
رسول  -صلَّى هللا عليه وسلَّم –احلمد هلل والصَّالة والسَّالم على سيدَّن حممد  

 هللا وعلى آله وصحبه ومن وااله، أمَّا بعد:

من آاثر اختالف النَّاطقي ابلعربية بصوت الضَّاد،   ا فت عدُّ هذه الرسالة أثرً 
ذلك االختالف الذي ذكرته مصادر اللغة مبباحث عدة، ونقاشات طويلة،  
أفضت إىل أتليٍف واسٍع فيها، وذلك بسبب صعوبة النطق بصوته على من  

 دخل يف اإلسالم من األعاجم.

لماء اللغة على أنَّ العرب خ صَّت به دون  أمَّا حرف الظَّاء فقد أمجع ع
سائر األ مم، مل يتكلم هبا غري هم، ولغرابتها صارت أقّل حروف املعجم وجوًدا يف  

 الكالم، وتصرُّفًا يف اللَّفظ، واستعمااًل يف ضروب النطق.

لقد اهتم والة املسلمي بتقومي اللّ سان وضبطه ابحلرص على الفصحى، فال  
ا  ": يقول -رضي هللا عنه-اخلطَّاب ن ب عجب أن نرى عمر  تعلموا العربية فإَّنَّ

- رضي هللا عنه-تزيد يف العقل واملروءة"، وقد كتب إىل أب موسى األشعري 
ا تدلُّ على صواب الكالم، وم ْره م برواية   أْن: "م ْر من قبلك بتعلم العربية فإَّنَّ

عر فإنَّه يدلُّ على معال األخالق"، وكتب  تعلموا العربية  ": إليه أيًضا قائاًل الشّ 
ا من دينكم، وأعربوا القرآن فإنَّه عرب"  .(1) فإَّنَّ

 

 . 77/ 1 معجم األدابء ، و 1/60للخطاب  احلديث غريب ينظر: (   1) 
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وقد نبَّه العلماء يف وقٍت م بكّ ٍر إىل م شكلة التَّقارب بي الضَّاد والظَّاء،  
ولكنَّها مل تربح مكاَّنا بل زادت لتشكّ َل تطوُّرًا صوتي ا متسُّ مباحث عدة يف  

ة والقرآنية...، ومن مث فإنَّ عدًدا من العلماء ألَّفوا رسائل وكتًبا  الدراسات اللغوي
يف الضَّاد والظَّاء، لبيان ما بينهما من فرق صويت، ولتمييز األلفاظ اليت تكتب  

 اليت تكتب ابلظَّاء. منابلضَّاد  

مشاركة يف معاجلة مشكلة  -رمحه هللا تعاىل-وكانت ألب احلسن الوهراين 
 اء نظًما ونثًرا. لتبي لنا غريب استعمال حرف الظَّ جاءت الضَّاد والظاء،  

ْيَدة    لقد بىن أبو احلسن الوهراين رسالته على حمورين رئيسي، األول: َقص 
، ي كتب    بيَّ على حرف  الظَّاء ،  قاهلا ٍد وله َمعنيان  فيها ما جاَء على لفٍظ واح 

 . على َأَحد  ال َمْعنَ َيْي  ابلظَّاء  وعلى اآلَخر  ابلضَّاد  

. وقد  ذلك ل َئالَّ ي  ْلب س َعلى طَال ٍب أو خَيَْفى على رَاغ بٍ   َشرْح  واآلخر: قام ب
ديث  اعتمد يف شرحه على مصادر عدة، منها: القرآن الكرمي، والشعر، واحل

 النبوي الشريف، وفصيح كالم العرب...

 وت عد هذه الرسالة مهمة يف ابهبا، وتكمن أمهيتها يف جوانب عدة، منها: 

األول: أنَّ ظهور هذه الرسالة إىل النُّور ستفصح عن م ؤلّ ٍف قديٍر لفَّه ظالم  
 .ةاملكتبات سني طويل 
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يزة يف بنية الدراسات  الثاين: ت عدُّ هذه الرسالة حلقة مهمة وق ْيَمة علمية مم
 اللغوية والصَّوتية. 

الثالث: ت عدُّ هذه الرسالة من الرسائل املفقودة، وظهورها إضافة مهمة إىل  
 املكتبة العربية. 

وختاًما: لقد أجنزت  حتقيق هذا األثر الطيب يف ظرف عصيب من الغربة،  
ه غمَّته، إنَّه مسيع وممَّا مير به وطننا احلبيب )سورية( فرَّج هللا كربته، وأزاح عن

أن جيد فيه القرَّاء وطلبة العلم ما هو مفيد وَّنفع،  -تعاىل -الدعاء. وأرجو من هللا  
 رجاء دعوة صاحلة ملؤلفه وحمقّ قه وَّنشره، واحلمد هلل ربّ  العاملي.
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 أبو احلسن الوهراين حياته وآاثره. ل: املبحث األوَّ 
 أواًل: امسه، ونسبه، وكنيته. 

بن   املباركبن  ورايش بن  َّنشربن  عبد هللابن  عليُّ هو  امسه: - أ
 .(1) يزكوك بن  موسىبن  يوسف
إىل مدينة وهران )اجلزائرية( املعروفة،  -رمحه هللا-ي نسب املؤلّ ف    نسبه: - ب

 .(2) فيعرف ابلوهراين 
. ومل تذكر املصادر  (4) ، وأيًضا َبب بكر(3) ي كىنَّ َبب احلسن كنيته: - ت

 هبذه األمساء. أبناًء له 

 

، واتريخ اإلسالم  135. وينظر: تكملة إكمال اإلكمال ص 3/268قالئد اجلمان (  1) 
، ومعجم  4/304، واألعالم 2/172، وبغية الوعاة 4/1485، وتبصري املنتبه 13/46

،  1/368، معجم املفسرين من صدر اإلسالم وحىت العصر احلاضر 7/141املؤلفي 
املوسوعة امليسرة يف تراجم أئمة التفسري واإلقراء والنحو واللغة »من القرن األول إىل  و 

 . 2/1623 املعاصرين مع دراسة لعقائدهم وشيء من طرائفهم 
وإحدى أهم مدن املغرب العرب،   ، هي اثين أكرب مدن اجلزائر بعد العاصمةمدينة وهران: (  2) 

ة على خليج  طلَّ ا عن اجلزائر العاصمة. م  كيلومرتً   432تقع يف مشال غرب اجلزائر على بعد  
ا  وهران يف غرب البحر األبيض املتوسط، ظلت املدينة منذ عقود عديدة وال تزال مركزً 

 ا.  هام   وميناًء حبراي  اقتصاداي  
، واملوسوعة امليسرة 135، وتكملة إكمال اإلكمال ص 268/ 3ينظر: قالئد اجلمان (  3) 

 . 1/349، ومعجم أعالم اجلزائر  1/368املفسرين ، ومعجم 2/1623
، ومعجم املؤلفي  304/ 4، األعالم 2/172، وبغية الوعاة 13/46اتريخ اإلسالم (  4) 

، ومعجم أعالم اجلزائر  368/ 1، ومعجم املفسرين  2/1623، واملوسوعة امليسرة  7/141
1/349 . 
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 اثنًيا: والدته، ونشأته، وهجرته.

: ه (654ت الشعار املوصلي )بن  أبو الربكات املبارك: قال والدته - أ
 . (1) ومخسمائة«كانت والدته بوهران، يف رجب سنة سبع وثالثي  »

يف مدينة وهران  -رمحه هللا-: نشأ أبو احلسن الوهراين نشأته - ب
)اجلزائريَّة(، وقضى مدة طفولته كلّ ها وطرفًا من شبابه يف هذه املدينة املشهورة،  
وهو من أسرٍة غنيَّة ميسورة، وقد صوَّر طبيعة حياته بي أهله والنَّعيم الذي كان  

ْعًرا، فقال   :(2) فيه ش 
 وم     ن     زل       ةوذاب م     ن ذ ك     ر وه     ران 

 

 ق  د ش                بَّ فيه  ا ق  دمي ً ا عظم  ه وجب  ا 
 

ل      ت      ئ      م م       ل  م         هلل أايم      ن       ا والش                   َّ
 

رور حب    ا   بس                  احتي    ه ودهر ابلس              ُّ
 

رمحه  -: يف مرحلة مبكرة من حياة الشيخ أب احلسن الوهراين  هجرته - ت
إىل اهلجرة عن مدينته -مل تذكرها كتب الرتاجم -دفعته ظروف  غري معروفة -هللا

وهران، رمبا كان اهلدف الرئيس من هذه اهلجرة هو طلب الع لم واملعرفة كعادة  
 من أعمال دمشق  املغاربة يف رحالهتم إىل املشرق، فاستقر به املقام بدارايَّ 

املعروفة، وفيها تلقَّى الع لم واملعرفة عن شيوخها وعلمائها، فربز ومتيَّزة حىتَّ اعتلى  
 .( 3) منربها وصار خطيبها املفوَّه

 

 . 3/268قالئد اجلمان  (  1) 
 . 3/270قالئد اجلمان  (  2) 
،  135تكملة إكمال اإلكمال صو  ،3/269قالئد اجلمان ينظر مصادر ترمجته، مثاًل: (  3) 

 ... 4/1485، وتبصري املنتبه 13/46واتريخ اإلسالم  
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ف والراحة اليت كان   وهناك يف دمشق تبدَّلت األحوال وتبدَّدت معامل الرتَّ
نه بوهران إىل تقشٍف وتعٍب وضيٍق وزهٍد يف احلياة،   الَّ يعيشها بي أهله وخ 

 :(1) فقال
 وق       د ت  ردَّي       ت ث  وب ال  ع  زّ  ب  ع       ده  م  

 

 ربوب   ع       د ع   ّز وث   وب ال       ذُّل ل   ل   غ      
 

وقد آثَر العيش مبفرده بعيًدا عما يشغل عامَّة النَّاس من أمور الدنيا وزينتها،  
وهذا واضح يف األبيات اليت وصلتنا. وكذلك يبدو أنَّ أاب احلسن الوهراين مل  
يكن على وفاٍق اتمٍّ مع حميطه العلمي الذي عاش فيه، فوجد حسًدا وأذيَّة، مما  

ناس، والزم القراءة والتَّأليف؛ يعزّ ي هبما  دفعه إىل االعتكاف واالبتعاد عن ال
عًرا فقال   : ]من البسيط[ (2) نفسه املتعلّ قة بوطنه )وهران(، وقد صوَّر ذلك ش 

 رًدا        نفن م           محللرَّ   د           واحلم  ت       ح       أصب
 

 تَّام                وام ش             من األق دٍ              لّ  وغ       عن ك 
 

 تْ فَ عكَ  وى أيّن  امرؤ  س           ما ل أنيس  
 

مي وأعوامينفس           ي على الك     تب أايَّ
 

 

وقد عاش زاهًدا يف الدُّنيا وزينتها، منقطًعا إىل الع لم والعبادة، وحيًدا من  
غري أٍخ أو قريٍب ي ؤنس وحدته، وجيد فيه عزاءه يف امللمَّات، من غري أن يتنازل  

 من كربايئه وكرامته ألحٍد.

 

 . 3/269قالئد اجلمان  (  1) 
 . 3/269قالئد اجلمان  (  2) 
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كان رقيًقا حسَّاًسا عفيف النَّفس عال  -رمحه هللا-ويبدو أنَّ الشَّيخ 
الكربايء، وقد زاد ذلك من صعوبة غربته فكرَّست يف نفسه عذاابت كثرية، 

 : ]من الوافر[ (1) فقال
 فق                  د كثرت حوادثه                           نَّ عندي

 

قي                        ق   وال سيم                        ا إذا ف                رغ الدَّ
 

مُّ ال رَّواس               ي  هت       دُّ خل ط ب ه       ا الش               ُّ
 

خص الرَّقيق؟    فكيف يطيقه     ا الش              َّ
 

لقد كابد آالم الغربة الصَّعبة وصوَّر اشتياقه ملسقط رأسه بصورة شعريَّة غاية  
البهاء وصدق املشاعر، وعبارات رقيقة، وأسلوب ت دثّ ره  احل كمة واألمل بلقاء  

 : (2) األهل والوطن، فقال
 لّ ي أن أرى رجاًل أع     ارض الرَّك     ب عَ 

 

 وه  ران أو أل  ق  ى ب       ه ك  ت  ب       ام  ن آل  
 

 ال   دَّهر ذو عج   بٍ  ال تي   أس              نَّ ف   إنَّ 
 

 ورمب       ا أعت       ب ال       دَّهر ال       ذي عتب       ا 
 

ني     ا ببغيت     ه  ق     د ف     از يعقوب يف ال     دُّ
 

 من بع   د م   ا ع   اش يف أحزان   ه حقب   ا 
 

 اثلثًا: مكانته العلمية. 
 آراء العلماء فيه:  -أ

اجم من العلماءعرف لقد  ري والرتَّ احلسن الوهراين  أب مكانة  أهل السّ 
قدير واإلعجاب، ما رأيناه يتفق يف  ناء والتَّ الثَّ  هم، فكان له منالنَّحوي رمحه هللا

يف   ومشاركةً  ه  حبقّ   ، وسنورد بعض ما قيل فيه، وفاءً العلميَّةمجلته مع شخصيته 
 .خرىللبحث من جهة أ    قدير واإلعجاب من جهة، واستيفاءً التَّ 

 

 . 3/270قالئد اجلمان  (  1) 
 . 3/270قالئد اجلمان  (  2) 
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:  ه (654تالشعار املوصلي )بن  الربكات املبارك أب فهو عند  .1
احل،  لم الوافر، والعمل الصَّ وكان قد أعطاه هللا الع  .. احل الفاضل.اخلطيب الصَّ »

ا يف  من أبناء زمانه؛ وكان تقي    على كثريٍ   ه  له تصنيف وأشعار، كان يقوهلا، وفضل  
 .(1) « األمرريقة، مجيل ، سديد الطَّ وخريٍ  نفسه ذا ورعٍ 

رجل فاضل،  »:  ه (680تالصابوين مجال الدين احملمودي )ابن  وعند   .2
 .(2)«...سكن دمشق وتوىل اخلطابة جبامع دارايَّ 

،  خطيب دارايَّ » : ه (748ت هيب )بن قَامْياز الذَّ ا مشس الدين وعند  .3
 . (3)«...فاضل إمام  

النَّْحو ّي  . ..» : ه (911تأب بكر جالل الدين السيوطي )وعند  .4
 . (4) «َوله شعر جيد ...فَاضل،  . إ َمام  اْلم َفّسر خطيب دارايَّ 

النَّحوي،   هذه بعض شهادات العلماء يف اإلمام أب احلسن الواهراين
 . (5) وللمتأخرين أيًضا شهاداهتم املنقولة عمَّن سبقهم، لذلك أكتفي هبذا الَقْدر

 ومؤلفاته:  شيوخه وتالميذه  - ب
ذ كر مشايخ اإلمام أب  ب: لقد ضنَّت علينا كتب الرتاجم والسري  شيوخه .1

احلسن فلم تذكر منهم أحًدا رغم كثرة البحث والتدقيق، وهذا ال يقلل من مكانة  
اإلمام، فكثري من العلماء الكبار صمتت كتب الرتاجم عند ذ كر شيوخهم  

 وتالمذهتم.  
 

 . 3/269قالئد اجلمان  (  1) 
 . 135لة إكمال اإلكمال صتكم(   2) 
 . 13/461اتريخ اإلسالم (   3) 
 . 2/172بغية الوعاة (   4) 
 ... 1/368، ومعجم املفسرين 7/141، ومعجم املؤلفي  4/304ينظر مثاًل: األعالم (   5) 
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: مل تذكر لنا املصادر من تالمذة اإلمام أب احلسن الوهراين إالَّ  تالمذته .2
 اثني، ومها:

قراجا األدميّ  احلنبليّ   بن  خليلبن  اإلمام احلافظ أب احلجَّاج يوسف -
 . (1) ه  (. صاحب كتاب )معجم الشَّيوخ( 648الدّ مشقي )ت

أب طالب الصفار  بن  أب العزبن  جنيب الدين أبو الفتح نصر هللا -
 .(2)ه (656الشيباين الدمشقي )ت 

- شاط ة حافلة ابلنَّ حياة علميَّ بعد -أبو احلسن الوهراينترك : مؤلفاته .3
غلب عليها اجلانب اللغوي والنَّحوي، وقد ذكرها أهل السري والرتاجم    ةاثرًا علميَّ آ

 يف مؤلفاهتم، وهي: 
وصنَّف تفسريًا لكتاب "  تفسري القرآن الكرمي. قال أبو الربكات املوصلي: -

 .(3) هللا تعاىل أجاد يف تصنيفه وأحسن"

 

، وطبقات علماء  7/419، وشذرات الذهب 4/136تنظر ترمجته يف: تذكرة احلفاظ (  1) 
يف معجمه هذا،   الوهراين أاب احلجَّاج مل يرتجم لشيخه من العجب أنَّ . 4/193احلديث 

 . 453ينظر: معجم الشيوخ ص  !قطعة شعرية فقط بال تعليق أو تعقيب   ما نقله من   سوى
، واتريخ اإلسالم  3/284 العرب يف خرب من غرب . وترمجته يف3/269قالئد اجلمان (  2) 

 . 7/492، وشذرات الذهب 14/849
،  13/46، واتريخ اإلسالم 135تكملة إكمال اإلكمال ص و  ،3/268(  قالئد اجلمان 3) 

، ومعجم املؤلفي  4/304، واألعالم 2/172، وبغية الوعاة 4/1485وتبصري املنتبه 
ومل أقف على مكان   .2/1623ة امليسرة ، واملوسوع1/368، معجم املفسرين 7/141

 تواجده يف مكتبات العامل. 
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 .(1) شرح السبع املعلقات وإعراهبا  -
 .(2) شرح شواهد اجلمل للزجاجي، يف النحو  -
ذكرت مجيع املصادر اليت ترمجت للمؤلف أن له شعًرا جيّ ًدا حسًنا، ومل   -

.  تذكر له ديواًَّن م ستقال 
مم َّا َجاء َعلى َلْفٍظ واحٍد وَله  َمعَنيان، َنْظًما ، ر َساَلة  يف َحْرف  الظَّاء   -
 . وهو موضوع حتقيقنا، وسيأيت الكالم عنها بشيء من التفصيل الحًقا. (3) َونَ ثْ ًرا 

 وثقافته:   هعلم - ت
حصَّل علوًما خمتلفة على  -رمحه هللا-احلسن الوهراين  أاباإلمام شك أن  ال

؛ من حديث وتفسري وفقه  نعومة أظفارهعادة العلماء يف البلدان اإل سالمية منذ  
من قدرته يف بناء   ولغة وأدب ويشهد لذلك مؤلفاته. كما يظهر ذلك واضًحا

 منظومته ابأللفاظ الغريبة وشرحها شرًحا يعكس متكنه من أصول اللغة الدقيقة. 
عر كغريه  ينظم الشّ  -تعاىل رمحه هللا-أبو احلسن الوهراين كان  شعره: - ث

؛ ق  ه كان م  ن أنَّ وأغلب الظَّ  ،من العلماء الذين رزقوا قرحية شعرية ال يقوله إال  ال 
ويغلب عليه احلني إىل الوطن والوحدة، وحيكي قصة   ابحلوادث واملناسبات،

اغرتابه الطويل، مع فصاحٍة يف األلفاظ، وجزالٍة يف املعاين، وحكمٍة ابلغة فيه.  
وهذا ليس غريًبا عليه فهو اللغوي والنحوي النحرير، العارف بدقائق اللغة  

 

(. وأشار الزركلي يف األعالم نقاًل عن بروكلمان  1748خمطوط يف مكتبة الله ل برقم: )(  1) 
 ، ومل أقف عليها. brockelmann: g,I: 520 24  أن له نسخة يف برلي

 ات العامل. ينظر: املصادر نفسها. مل أقف على نسخها يف مكتب(   2) 
 خمطوطة مل ت ذكر ضمن ترمجة املؤلف يف مجيع املصادر السابقة. (  3) 
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  وأصوهلا، وهذا ما ملسته من خالل شهادة العلماء فيه، وكذلك من خالل 
منظومته هذه وشرحه هلا، وأيًضا من خالل عنواَّنت كتبه اليت ذكرها العلماء.  

 :(1) وفيما أييت األبيات الشعرية اليت وصلت إلينا
أنشدين جنيب  ه (: 654الشَّعار املوصلي )تبن  قال أبو الربكات املبارك

يباين الدمشقي  فار الشَّ أب طالب الصَّ بن  أب العزّ بن  الدين أبو الفتح نصر هللا
هبا يف أوائل سنة أربعي وستمائة؛ قال: أنشدين الشيخ اجلليل الصَّاحل أبو احلسن  

 املبارك الوهراين لنفسه يف الوحدة: ]من البسيط[بن  رايش بن عبد هللا بن  علي
 أص              بح     ت  واحلم     د  للرمحن م نفرًدا

 

ام   عن ك     لّ  وغ     ٍد من األقوام ش              ت     َّ
 

 امرؤ عكفتْ ما ل أنيس  س        وى أيّن  
 

مي وأَعوامي   نفس           ي على الك تب  أايَّ
 

ربين  أوح   ي إل   ي   ه       ا ب   ط   ريف وه   ي خت    
 

 عمَّن تق     دَّم من س                  اٍم ومن ح     ام 
 

 وأنشدين؛ قال: أنشدين لنفسه: ]من الوافر[ 
 ش              فيق   ا يف ذا الزَّم      ان أخ  م      َ أَ 

 

 ط       ل       ي       ق   ه غ       م       ر  فض                    ل          ك       ث       ري   
 

 ي   ردُّ ب   فض                 ل       ه األزم       ات ع   ّنّ  
 

 وي     تَّس                   ع املض                   ي     قإذا ط     رق       ت  
 

 ف  ق       د ك  ث  رت ح  وادث  ه  نَّ ع  ن       دي
 

ق       ي       ق   وال س                     ي       م       ا إذا ف       رغ ال       دَّ
 

مُّ الرَّواس              ي   هت    دُّ خلطبه    ا الش              ُّ
 

خ ص ال رَّق ي ق    ف ك ي ف ي ط ي ق ه       ا الش               َّ
 

 : ]من الطويل[ رّ  وأنشدين؛ قال: أنشدين لنفسه يف احلَ 

 

، وتكملة إكمال اإلكمال  453. وينظر: ومعجم الشيوخ ص270-3/268قالئد اجلمان  (   1) 
 . 136ص
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م س ف ي       ه ل ع       اهب       ا  وي وم مت جُّ الش              َّ
 

 ي ك       اد احلص               ى م ن ح رّ ه ي ت ف ل َّق 
 

ج أفراخ القطا جوف قيض           ها  ينض           ّ 
 

ك ال    رُّب       د ال    ن    ق       ان    ق ت    ف    ه    ق   وي    رتَّ
 

 فلو حطَّ ش             لو فوق أمعر ش             اهق
 

 ل    ع       اد ح    ن    ي       ًذا حل    م       ه ي    ت    م    زَّق 
 

 وأنشدين؛ قال: أنشدين لنفسه يف حاله بدمشق: 
ا اع     ل     يَّ ث     ي       اب ابل     ي       ات ل     و   َّن       َّ

 

 ت  ق  وم ومل ت  ب  ل  غ ب  ق  ي  م  ت  ه       ا ف  لس               ي 
 

 وإين أراين ع              زَّة وج              الل              ة
 

 فيها أس حب الذيل ذا القرنيإذا س رت  
 

ه   وم      ا ذاك إاّل العلم يس              مو برب      ّ 
 

 فيس    تص    غر الدنيا وما مجعت من عي 
 

 وله أيًضا: 
 وذاب م     ن ذك     ر وه     ران وم     ن     زل       ة

 

 ق  د ش                بَّ فيه  ا ق  دمي ً ا عظم  ه وجب  ا 
 

م       ل م     ل     ت     ئ     م  هلل أايم     ن       ا والش                   َّ
 

 بس                   احتي     ه ودهر ابلس              رور حب     ا 
 

 إذ أس      حب الذَّيل من عار احلمام إىل
 

رائع أس              عى واهلوا خبب    ا   طود الش              َّ
 

ا  ال أعرف اهلمَّ أن س                   ار متَّجه     ً
 

 وال أواف    ق داع    ي ال    ع    م    ر إن وث    ب       ا 
 

ت ال   دَّهر مشاًل   من مع   امله   ا فش              ت   َّ
 

 كص     احب الس     دّ  إذ يس     عى به س     ببا 
 

 وب    دّ ل    ت عيش              يت بع    د النَّعيم هب    ا
 

ات َبرض س              ب      ا   كم      ا تب      دَّل جن      َّ
 

 ب ع       ده موق       د ت ردَّي       ت ث وب ال ع زّ  
 

 وب     ع       د ع     زّ  وث     وب ال       ذُّل ل     ل     غ     راب 
 

ا س               حَّ أدم ع       ه  إذا رأي       ت غ ري ب       ً
 

 وافقت      ه يف البك      ا إذ كلُّن      ا نس              ب      ا 
 

 وم       ا ت      وادع ق      وم ي      وم ب      ي      ن      ه      م 
 

د ق     ل     يب واحلش                     ا هل     ب       ا    إال ت     وق       َّ
 

 أع   ارض الرَّك   ب علّ ي أن أرى رجاًل 
 

 م  ن آل وه  ران أو أل  ق  ى ب       ه ك  ت  ب       ا 
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 ال تي  أس              نَّ ف  إن ال  دَّهر ذو عج  ب
 

 ورمب       ا أعت       ب ال       دَّهر ال       ذي عتب       ا 
 

ني    ا ببغيت    ه   ق    د ف    از يعقوب يف ال    دُّ
 

 من بع    د م    ا ع    اش يف أحزان    ه حقب    ا 
 

من  يوم األربعاء سادس عشر  -رمحه هللا-أبو احلسن الوهراين  ويّف  ت  :  وفاته -أ
 .(1)  من أعمال دمشقذي القعدة سنة مخس عشرة وستمائة، بدارايَّ 

  

 

 . 2/172، وبغية الوعاة 13/461. وينظر: اتريخ اإلسالم 3/268قالئد اجلمان  (  1) 
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الصَّويت يف حريف الضَّاد والظَّاء ووفرة  املبحث الثاين: اخلالف 
 التَّأليف فيه. 

أن خلق األشياء متمايزة ولو بنسب متفاوتة،  -سبحانه وتعاىل-من قدرة هللا 
ومن بي هذه األشياء أصوات احلروف، ففيها ما هو مشرتك يف املخرج ومشرتك  

فات، أو خمتلف يف األمرين ..، فإن  اجتمع أكثر من حرف يف خمرٍج  .يف الصّ 
واحد فال بدَّ أن يتميَّز كلُّ حرٍف من احلروف املشرتكة يف هذا املخرج ولو بصفٍة  
فة كافية متاًما لتمييز كّل حرٍف عن اآلخر متييًزا   واحدة على األقل، وتكون الصّ 
صرحًيا واضًحا حبيث ال يشبه صوت أحدمها صوت اآلخر، وال يلتبس على  

 .(1) سَّامع حرف حبرف ال
كلُّ حرٍف شارك غريه يف خمرج فإنَّه ال  " (:ه833ت قال ابن اجلزري )

فات، وكلُّ حرٍف شارك غريه يف الصفات فإنَّه ال   ميتاز عن مشارك ه إال ابلصّ 
 .(2)ميتاز عن مشاركه إالَّ ابملخرج"

ه (: وال جتد أحرفًا من خمرج واحد  437أب طالب )تبن  وقال مكيُّ 
فات البتَّة؛ ألنَّ ذلك يوجب اتفاقها يف السَّمع فال تفيد فائدة فتصري   متفقة الصّ 
كأصوات البهائم اليت ال اختالف يف خمارجها وال صفاهتا فال بدَّ أن خيتلف  

 . (3) احلروف إما يف املخارج وإما ابلصفات

 

 . 90املالكي صينظر: تبكيت (   1) 
 . 15، واللمعة البدرية ص1/204النشر (  2) 
 . 156ينظر: الرعاية ص(   3) 
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الرَّاء( تقاراب يف املخرج والصفة، ومل يفرتقا إالَّ يف صفٍة  فمثاًل حرفا )الالم و 
ي(   م. وكذلك حرفا )الزَّاي والسّ  واحدة وهي التكرير اليت متيَّزت هبا الرَّاء عن الالَّ
احتدا يف املخرج، ومل خيتلفا إالَّ يف صفة واحدة وهي اجلهر الذي يف )الزَّاي(، 

ي(، ولوال اجله   ر الذي يف الزَّاي لصارت سيًنا.واهلمس الذي يف )السّ 
إنَّ خروج الضَّاد عن خمرجها وتغيري بعض صفاهتا ليس جديًدا، بل وقع  
منذ زمن بعيد حينما انتشر اللَّحن نتيجة اختالط األعاجم ابلعرب، ومعلوم أنَّ  
األعاجم ليس لديهم القدرة الصَّوتية على إخراج الضَّاد بصورهتا الصَّحيحة،  

 حن واختلفت اآلراء فيها. لذلك وقع اللَّ 

ا   - رمحه هللا-(1) وأمَّا تسمية العربية بلغة الضَّاد فيميل إبراهيم أنيس إىل أَّنَّ
ليست قدمية، بل تعود إىل القرن الرابع اهلجري، وقد شاعت للتمييز بي العرب  
وغريهم من الفرس واألتراك، وكان هذا يف بغداد ومنها انتقلت إىل البالد العربية  

ى، وذلك استناًدا إىل عدم ذ كر اللغويي القدماء لذلك، أمثال سيبويه، األخر 
واجلاحظ، رغم إعجابه الشديد ابلعربية إالَّ يف إشارة قصرية وهي قول األصمعي  

، وكذلك  (2) "ليس للروم ضاد، وال للفرس اثء، وال للسرايين ذال"  ه (:216)ت

 

، والضَّاد بي كتب الرتاث والتحليل الصويت احلديث،  54ينظر: األصوات اللغوية ص(  1) 
حليمة عمايرة، جامعة البلقاء التطبيقية، جملة مؤتة للبحوث والدراسات، اجمللد اخلامس  

 . 242، ص  2000  عشر، العدد الثامن،
 . 1/74البيان والتبيي (  2) 
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الضَّاد للعرب خاصة، وال يوجد  واعلم أن ": ه ( إذ قال392عند ابن جّن )ت
 : ]من اخلفيف[ (2)ه (354. وأيًضا عند املتنيب )ت(1) من كالم العجم إالَّ قليل" 

ر ف وا ب   ر فْ ت  بَ ْل ش              َ  اَل ب َقْوم ي ش              َ

 

د ود ي  ْرت  اَل جب          خ    َ ي ف    َ ْفس                    ن     َ  َوب     

 

ا لّ  َمْن َنَطَق الض                    َّ  َوهب  ْم َفْخر  ك       

 

ْوذ    ر ي       د  َد َوع     َ ْوث  ال     ط     َّ اين  َوغ     َ  اجل       َ

 

إنَّ أوَّل من َطَرَق موضوع احنراف الضَّاد عن خمرجها هو اإلمام أبو عمرو  
ه (، وتبعه علماء اللغة والقراءات، فال جند كتااًب 154)ت -رمحه هللا-البصري 

هلم إالَّ ويكون موضوع الضَّاد والظَّاء حاضًرا. وفيما أييت بعض أقوال العلماء يف  
 الية اخللط بي صويت الضَّاد والظَّاء.إشك

: "مسعت غري  (ه154العالء البصري )تبن  قال اإلمام أبو عمر .1
واحد من الفقهاء يقول: إنَّ الصالة غري جائزة خلف من ال مييز بي الضَّاد  
والظَّاء، ومل يفرق بينهما مبعرفة اللَّفظ". وذلك على ما حكوه النقالب املعىن  

 .(3) وفساد املراد 
: "لقد تتبعت لغات  (ه216قريب األصمعي )تبن   قال عبد امللك .2

 .(4) أشكل من الفرق بيم الضَّاد والظَّاء" العرب كلَّها فلم أجد فيها 

 

: الظَّاء:  1309ص  مثله الظَّاء، قال يف القاموس احمليط .1/226سر صناعة اإلعراب (  1) 
 .  َحْرف  خاصٌّ ب ل سان  الَعَرب 

 . 266/ 3)ضود(  ؛ ولسان العرب47/ 2(  يف ديوانه 2) 
 . 107صالتذكار يف فضل األذكار يف القرآن الكرمي (  3) 
 . 40إحتاف الفضالء يف بيان من ألف يف الضَّاد والظَّاء ص(   4) 
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َوقَاَل املفضل: م ن العرب  َمن ي بد ل   " ه (:370وقال األزهري )ت .3
ن ْه م َمن ي بدل الضَّاد   ا الظَّاء ضادً  َْعىن َظْهري، َوم  فَ يَ ق ول قد اْشَتَكى َضْهري مب 

 .(1) "ظاًء فَ يَ ق ول: قد َعظَّت احلرب  بّن متَ يم
ه ( من أخبار ذلك اخللط، فقال: "وزعم  255ونقل لنا اجلاحظ )ت .4

يزيد موىل ابن عون، قال: كان رجل  ابلبصرة له جارية تسمَّى ظمياء، فكان إذا  
ها قال: اي ظمياء، ابلضَّاد. فقال ابن املقفع: قل: اي ظمياء. فناداها: اي  دعا

 .  (2) ضمياء"
قرأ الفاحتة  امث ه (: "505قال اإلمام أبو حامد الغزال )ت  .5

 .(3) "بتشديداهتا، واجتهد يف الفرق ببي الضَّاد والظَّاء يف قراءتك يف الصالة
ابالستطالة، وليس يف  ه (: والضَّاد انفرد 833قال ابن اجلزري )ت  .6

احلروف ما يعسر  على اللسان مثله، فإنَّ ألسنَة الناس فيه خمتلفة، وقلَّ َمْن  
رجه ظاًء، ومنهم من جيعله الًما مفخمًة، ومنهم من يشمه   حيسنه، فمنهم َمْن خي 

 .(4) الزَّاي، وكل ذلك ال جيوز" 
ملها يف النقاط اآلتية   : (5) وفيما أييت خالصة يف الفرق بي الضَّاد والظَّاء جن 

 

 . 14/271هتذيب اللغة (   1) 
 . 2/211البيان والتبيي (  2) 
 . 45بداية اهلداية ص(   3) 
 . 1/219النشر يف القراءات (  4) 
 . 82-79ينظر: إعالم السادة النجباء ص(   5) 
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 : ج من حيث املخر  -أ
ن، فالضَّاد العربية خترج " .1 ل حافة  من بي أوَّ للحرفي خمرجان م ستقالَّ

"، والظَّاء خترج ممَّا بي طرف الّلسان وأطراف  سان وما يليها من األضراساللّ  
. وهذا يكفي لتمييزمها يف اللَّفظ والسَّمع حىت لو اتفقتا يف مجيع  (1)الثَّنااي

فات األخرى.   الصّ 
وأمَّا الظَّاء فيشاركها يف   ليس شيء  من موضعها غريها.حرف الضَّاد  .2

 . (2) احليّ ز الذَّال والثَّاء 
 والظَّاء حرف لثويٌّ.  الضَّاد حريف شجريٌّ، .3
 خروج صوت الضَّاد فيه ثقل  على اللّ سان، والظَّاء خفيف  عليه. .4

فات:   - ب  من حيث الصّ 
الضَّاد وإن شاركت الظَّاء يف صفة اجلهر إالَّ أَّنا أقوى يف اجلهر من   .1
 الظَّاء. 
الضَّاد وإن شاركت الظَّاء يف الرخاوة إال أن الرخاوة يف الضَّاد أقل منها   .2
 اء.يف الظَّ 
 الضَّاد أقوى من الظَّاء يف اإلطباق. .3
الضَّاد تزول إذا فقدت صفة اإلطباق، والظَّاء تتحوَّل إىل ذال إذا   .4

 فقدت صفة اإلطباق.

 

 . 4/433ينظر: كتاب سيبويه (   1) 
 . 436، و4/433ينظر: كتاب سيبويه (   2) 
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من خالل هذه اخلالصة يظهر لكل م تمعّ ن الفرق الكبري بي الصَّوتي، إذ  
ال التقاء بينهما يف التَّوصيف واللفظ. فالضَّاد حرف  جمهور، وهو أحد احلروف  
املستعلية، وهو للعرب خاصَّة، وال يوجد يف كالم العجم إالَّ يف القليل. أما الظَّاء  

به لسان العرب، وال ي شركهم فيه أحد من  فهو حرف جمهور، وهو عربٌّ خ صَّ 
سائر األ مم. وإنَّ االختالف احلاصل يف وصف صوت الضَّاد َّنبع من اختالف  
الصَّوت املوصوف. فالضَّاد القدمية ختتلف يف نطقها عن الضَّاد املعاصرة، ومن  

 .(1) مث فقد جاء الوصف خمتلًفا 
كلمي ابللغة العربية ومتعلميها،  منذ زمن مبكر نبَّه علماء اللغة والقراءات املت

اخللط بي صوت الضَّاد وبي صوت آخر قريب الشَّبه به يف النُّطق القدمي،    إىل
وهو حرف الظَّاء، فألفوا لذلك كتًبا ورسائل عدة يف الفرق بي الصوتي، ومجعوا  

كلمات  قدرًا كبريًا من الكلمات اليت ت كتب ابلضَّاد، ونبَّهوا إىل الفرق بينها وبي  
أخرى ت كتب ابلظَّاء. فكثرة التأليف يف هذا املوضوع يرجع إىل أسباب ع دَّة  

ملها ابآليت:   جن 
أسباب تتعلَّق خبدمة ألفاظ القرآن الكرمي والتمييز بي نظائرها، وقد   .1

عمر أبو  بن  عثمانبن  سعيدبن  عثمانألَّف فيه جمموعة من العلماء منهم: 
كتاب هللا عز    يف اء اد والظَّ الفرق بي الضَّ ، وكتابه: ه (444ت عمرو الداين )

ه (،  618محَّاد احلرَّاين )ت بن   . وأبو العبَّاس أمحد املشهور من الكالم   وجل ويف
 وكتابه: املصباح يف الفرق بي الضَّاد والظَّاء يف القرآن العزيز.

 

، ومقدمة  227، و213/ 1، وسر صناعة اإلعراب 219/ 1ينظر: النشر يف القراءات (  1) 
 . 241، والضاد يف كتب الرتاث ص5حتقيق املصباح يف الفرق بي الضَّاد والظَّاء ص
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أسباب تعليميَّة: وتعدُّ من أهم األمور اليت دعت العلماء إىل التأليف   .2
يف خمتلف مباحث العلوم، ومن ضمنها هذا النوع. والدافع الرئيس هو مجع  

ه ومتييز مادته بعد أن َكث ر اللحن واخلطأ على  املادة يف وعاء علمي يسهل حفظ
احلسن    ، أتليف أبحصر حرف الظاءألسنة النَّاس. وأمثلته كثرية، منها: كتاب  

 .ه (485بعد    تاملعروف ابحلداد املهدوي )  ،اثبت اخلوالينبن   حممدبن   علي
أسباب أتصيلية: ومن دوافع التأليف يف )الضَّاد والظَّاء( هو التَّأصيل   .3

علمي الصَّويت والوضعي هلذين احلرفي يف العربية ومكانتهما بي اللغات، وما  ال
طرأ عليهما من تغيري يف أصل اللغات السَّامية. وتشمل مباحث من كتب اللغة  

ه (، واخلصائص البن  180والنحو والقراءات واملعاجم. مثل: كتاب سيبويه )ت
.. .ه (170اهيدي )تأمحد الفر بن  ه (، ومعجم العي للخليل392جّن )ت 

   رمحهم هللا تعاىل.
التَّمايز بي األلفاظ: من دواعي التأليف هو كثرة األلفاظ املتشاهبة   .4

ما جاء على لفٍظ واحٍد وله معنيان، اليت ال خيتلف فيها إال الضَّاد والظَّاء، أي:  
... وقد ألف فيها عدد   ي كتب  على أحد ال معنيي ابلظاء وعلى اآلخر ابلضاد

ه (، وكتابه زينة الفضالء  577ري )تاألنبابن   من العلماء، ومنهم: أبو الربكات
  مالك الطائي اجلياين بن   عبد هللابن   حممديف الفرق بي الضَّاد والظَّاء. كما ألَّف  

ه (، فقد ألف جمموعة رسائل منها: االعتماد يف نظائر الظَّاء والضَّاد،  672)ت
 ...واالعتضاد يف معرفة الظَّاء والضَّاد

غري اليت ذ كرت دعت العلماء إىل التأليف  وال شك أنَّ هناك أسبااًب أخرى  
يف هذا املوضوع، بدليل ما تركوه لنا من تراث عريٍض وآاثٍر طيبة أْجَلت غوامض  

 املسائل، وأجابت على كثري من مبهماهتا. 
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وقد قام الدكتور رمضان عبد التَّواب رمحه هللا،  حصاء ما وجده من تراث  
. وكذلك فعل أستاذَّن الدكتور حامت  (1) الة الضَّاد والظَّاء، فوقف على ثالثي رس

، واستدرك عليهم الباحث  (2) فوقف على عشرين رسالة-رمحه هللا -الضَّامن 
. وكذلك فعل الدكتور أمحد  (3) مجال الشَّايب تسعة وأربعي كتااًب ورسالة 

 .(4) رسالةو الشرقاوي فذكر ثالثة ومخسي كتااًب 
  

 

 . 35-23ينظر: مقدمة حتقيق زينة الفضالء يف الفرق بي الضاد والظاء ص (   1) 
، ومقدمة حتقيق االعتماد يف نظائر الظاء  10-9نظر: مقدمة حتقيق معرفة الضاد والظاء ي(   2) 

 . 6/12والضاد 
 . 131- 119ينظر: إحتاف الفضالء يف بيان من ألف يف الضاد والظاء (   3) 
 . 176-166ينظر: معجم املعاجم ص(   4) 
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 وصف املخطوط، ومنهج التحقيق. املبحث الثالث:
 أوَّاًل: العنوان. 

من املؤسف أنَّ الرسالة مل حتمل عنواًَّن حمدًَّدا، ومل تذكر هلا كتب الرتاجم  
اعتمدَّنمها يف التحقيق من   لتان ن الاها، فقد خلت النسختز  مييّ   امسًا والفهارس 

 العنوان، وكل ما جاء داال  عليها هو اآليت:

ْيَدة  ق لت  َها َعلى َحرف  جاء يف مقدمة الرسالة: " .1 الظَّاء ،  هذه  َقص 
، ي كَتب  على َأَحد  ال َمْعنَ َيْي    ٍد وله َمْعنَ َيان  وبَ ي َّْنت  ف يَها َما َجاَء َعَلى َلْفٍظ واح 

 ".ابلظَّاء  وعلى اآلَخر  ابلضَّاد  
قصيدة يف الظَّاء، أنشأها على حرف الظاء،  " عند حاجي خليفة:  .2

 .(1) وشرحها". مث ذكر أوَّل بيت للقصيدة
له قصيدة يف الظَّاء، وشرح القصيدة  ": عند إمساعيل البغدادي .3

 .(2) املذكورة"
وعلى َما سبق يبدو ل أنَّ الرسالة أقرب ما تكون إىل عنواَّنا الرئيس الذي  

يف حرف الظاء، ِم َّا جاء على لفٍظ   رسالةهو: )-رمحه هللا–وضعه مؤلفها 
(. وال أدعي الصَّواب فيما ذهبت إليه، ولعل  واحٍد وله معنيان، نظًما ونثًرا

 األايم تكشف عنه. وهللا تعاىل أعلم. 

 

 . 2/1343كشف الظنون (   1) 
 . 1/696هدية العارفي (  2) 
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 اثنًيا: النسبة. 

اْلم َبارك أَب و احْلسن  بن   عبد هللابن   يعلال شك أنَّ الرسالة تعود إىل اإلمام  
، وما يؤكد ذلك مقدمت ها اليت أفصحت عن هذه النسبة، إذ  النَّْحو يّ  الوهراين

ْيَدة  ق لت  َها َعلى  بن  َعْبد  هللا  بن  قَاَل َعل يُّ " جاء فيها: ال م َبارك  الَوْهراينُّ: هذه  َقص 
..."، وكذلك ما   ٍد وله َمْعنَ َيان  َحرف  الظَّاء ، وبَ ي َّْنت  ف يَها َما َجاَء َعَلى َلْفٍظ واح 

 حاجي خليفة والبغدادي، وقد أشرَّن إىل ذلك سابًقا.ذكره 

 اثلثًا: وصف النُّسخ: 

اعتمدت يف حتقيق هذا األثر على نسختي خطّ يتي إحدامها من مكتبة  
. وتتميز  68-52من الصفحة:  11513/2زيله الرتكية ضمن جمموع رقمه 

يف  هذه النسخة ابلضبط الكامل الدقيق وقلة األخطاء، غري أن سقطًا وقع 
، وهي خالية من صفحة العنوان واتريخ النسخ واسم الناسخ.  125الصفحة 

 وقد اعتمدهتا أصاًل لق دمها وضبط متنها، ووضوح خطّ ها.

من   1558/3أمَّا الثانية فمن مكتبة كوبرل الرتكية ضمن جمموع رقمه: 
. ثالث صفحات فقط من القطع الكبري. خطها َّنعم  327-326الصفحة 

وهي خالية من صفحة العنوان واتريخ النسخ واسم   ل متأخر،دقيق غري مشكو 
 .أيًضا الناسخ
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 بيان منهج التَّحقيق. رابًعا: 
 أخرجت  النَّص كما ترَكه  م ؤلّ ف ه  رمحه هللا. .1
تَ َوسَّعت  يف شرح  األلفاظ  يف اهلوامش، وحرصت  على تفصيل ما مل   .2

ثل له، مع مزيٍد من األمثلة مبا ي فيد  ي فصَّل وتوضيح ما أ مجل، والتَّمثيل ملا مل  مي 
وتوضيح األلفاظ اللُّغوية الَغريبة، وذلَك من خالل مصادر االستشهاد األصيلة  

عرية والنَّثرية.  الشّ 
حرَّرت  النَّصَّ و فَق قواعد الرَّسم اإلمالئي احلديث، وأَدخلت  عليه   .3

 ...عالمات الق راءة من فواصل، ونقاط، وغريها
 كتابة اآلايت القرآنية الكرمية رسَم املصَحف، وضبطت  النَّصَّ  اتَّبعت  يف .4

 قدَر استطاعيت. 
 ترمجت  لألعالم الذين ذ ك رت أمساؤهم، وحرصت  أن تكوَن م وجزة.  .5
ا   .6 عريَّة من مظاَّنّ  خرَّجت  األحاديث النَّبوية الشَّريفة، واألبيات الشّ 
 ...األصيلة
، مع اإلشارة إىل ذلك  صحَّحت  اخلطأ، وأكملت  ما ط مَس من ا .7 لنَّصّ 

ا جتاوزت  بعَض األخطاء الظَّاهرة الَّيت وقعْت من النَّاسخ، والَّيت   يف اهلامش، ورمبَّ
 ال ت قدّ م فائدًة ابإلشارة إليها. 

أعطيت أبيات القصيدة الظائية أرقاًما م تسلسلة؛ لتمييزها عن األبيات   .8
 األخرى داخل املنت. 
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 .  التَّحقيقالرموز املُثبتة يفخامًسا: 
 . = نسخة زيله)األصل(  .1
 )ب(= نسخة كوبرل.  .2
 .[: حلصر الزّ ايدات بشكل عام أو لتخريج اآلايت القرآنيَّة..] .3
يغ يف املنت ..) .4  .(: حلصر بعض الكلمات أو الصّ 
 ﴾: حلصر اآلايت القرآنيَّة.  ..﴿ .5
 . « = حلصر األحاديث النَّبوية الشَّريفة..» .6
 .= تعّن وجه الورقة /و .../ .7
 = تعّن ظهر الورقة.ظ/  .../ .8

وختاًما: فلقد بذلت  ما استطعت  من ج هٍد يف هذا العمل ابتغاء أن يكون  
من العمل الصَّاحل عند هللا تعاىل، قاصًدا األجَر والثَّواَب، أو دعوًة خالصًة ممَّن  

،  ينتفع  به، وأسأل هللا التَّوفيَق إىل ح سن  الَقْصد ، وص حَّ  ، وصواب  الَق  ول  ة  الَفهم 
وَسداد  الَعمل. وآخر دعواَّن أن  احلمد  هلل ربّ  العاملي، وصلَّى هللا على سيّ دَّن  

 حممَّد وعلى آله وصحبه وسلَّم.
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 مناذج من صور املخطوط. سادًسا: 
 الصفحة اأُلوىل من نسخة األصل
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 الصفحة األخرية من نسخة األصل 
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 األوىل من نسخة )ب(الصفحة 



 

 

 م2020 مارس -فرباير /هـ1441 رجب(، 22العدد ) -الثامنةالسنة  167 
 

 الصفحة األخرية من نسخة )ب(. 
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 يل  ىل  مل خل ظ/105/
مٍَّد َوآل ه  وَصْحب ه  َوَسلّ م[  َعْبد   بن  ، قَاَل َعل يُّ (1) ]َوَصلَّى هللا  َعلى َسيّ د ََّن حم 

 ال م َبارك  الَوْهراينُّ:  (2) هللا  بن  
ْيَدة  ق لت  َها َعلى َحرف  الظَّاء ،   ٍد  هذه  َقص  وبَ ي َّْنت  ف يَها َما َجاَء َعَلى َلْفٍظ واح 

، ي كَتب  على َأَحد  ال َمْعنَ َيْي  ابلظَّاء  وعلى اآلَخر  ابلضَّاد ، وذَكْرت    وله َمْعنَ َيان 
َشرَْح َذَلَك ل َئالَّ ي  ْلب س َعلى طَال ٍب أو خَيَْفى على رَاغ ٍب، وابهلل  َأْسَتع ْي  وَعَلْيه   

 ه َي:أَتَ وَكَّل ، وَ 
 أاََي ط َ ال ب ً ا ل ْلع ْلم  إ ْن ك ن  َْت َذا َحظّ  -1

 

َك الت َّْوف ْيق  يف الَبخ   ْ    واحل ْفظ   ت  َوَوافَ ق   َ
 

 

نسخة )ب(، لذا أكتفي ابإلشارة إليها هنا  ال (  كلُّ ما بي معقوفتي يف املنت هو زايدة  من 1) 
 هذه املرة فقط. 

 . )ب(  نسخة ال (  )بن(: سقط من 2) 
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َن احَلْظَوة ، وه و الَبْخت   : ف اَلن  حَمْظ وظ ، (1) احَلظُّ: م  و/ إ َذا  106 /، ي  َقال 
،  (4) الرتَّ غ ْيب  : (3) . واحَلضُّ ابلضَّاد (2) َكاَن َذا َحْظَوةٍ  ْيض  ، ومنه: اْشت َقاق  احَلض 

 .(5) َوهو ما َسف َل م َن األرض  

لظَّاء   ، واحلَاف ظ : اب  دُّ النّ ْسَيان  . َواْحَفاظَّت  اجل يَفة  إذا  (6) واحل ْفظ : ض  : الرَّقيب 
 .(7) نَ تَ َنْت، ابلظَّاء

 

. الصحاح: )خبت( 1)   . 1/243(  البخت: لفظ  م َعرَّب 
ّظ م َن الرّ ْزق. َوقَ ْول ه  تَ َعاىَل:  (  قَاَل اجْلَْوَهر يُّ: وأَنت َحظٌّ وَحظ يظ  وحَمْظوظ، َأي: َجد يد ذ و حَ 2) 

. ويف  3/1172. الصحاح )حظظ( [35فصلت: ]  ﴾جئ يي ىي ني مي   زي ٱ﴿
م. النسخة:   )ب(: احَلْظَوة. ابأللف والالَّ

ويف احلديث:  [ 3املاعون: ] ﴾ّٰرئ ِّ ُّ َّٱ﴿هللا عز وجل:  ومنه قول(  3) 
 (. فحضَّهم على الصالة)

، ابب فيمن ينصرف قبل اإلمام،  169/ 1الة: الصَّ جزء من حديث أخرجه أبو داود يف 
 . ( 624حديث )

 . هكذا أينما وردت يف النص، لذا أكتفي ابإلشارة إليها ههنا. ( بَضاد) )ب(:    النسخة   (  يف4) 
 قال امرؤ القيس: )من الطَّويل( (  5) 

ْمَس َعّنّ  َغوار ه ا ا أجنَّ الش              َّ  فَ َلم َّ
 

ائ م     ا   ه  ق     َ يض  نزل     ت  إ لَي     ْ  ابحلض               
 

 . 2/13، ومقاييس اللغة )حض( 5/544غريب احلديث البن سالم 
 . أيًضا   ، لذا أكتفي ابإلشارة إليها هنايف النص   )ب(: بظاء. هكذا أينما وردت النسخة  (  يف  6) 
يف م نكر، َوالصََّواب  ]قال األزهري[  (  قَاَل اللَّْيث: اْحَفاظَّت اجل يَفة  إ ذا انْتَفَخت.7)  : َهَذا َتْصح 

جلْ يم، َوَهَكَذا   َتف خ  اب   ن ْ
جلْ يم، وروى َسَلَمة  َعن اْلفراء أَنه قَاَل: اجلَفيظ : اْلَمْقت ول امل اْجَفَأظَّت اب 

جلْ يم، واحلَ  َثم  الَّذ ي َعرفته َله  اْجَفَأظَّت اب  َط أب اهلي ْ اء  قرأت  يف  )نواد ر اْبن ب  ز رج( َله  خب 
َوقد ذكر اللَّْيث  َهَذا احلرَف يف  كَتاب  اجلْ يم َفظَنَ ْنت  أَنه َكاَن م َتَحريًا ف يه  َفذكره   .َتْصحيف

 . 4/266هتذيب اللغة )حفظ(   يف  موض عي. 
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: َمَتاع    وَحاف ض   الَقوس  ابلضَّاد ، َوهَو َما ش دَّ ب ه  م ْن َعق ٍب. واأَلْحَفاض 
: الَبع ري  الذي حَيمل  األحفاضَ  لضَّاد. واحلَْفض  ، ي ْكَتب  اب   .(1) البَ ْيت 

َلّ  -2 ائلٍ  (2)َفك ْن َحاذ قًا طَب ا حب   َمس              َ
 

ا أ خ و الََفْهم    ْيق  هب   َا َذرع  ً  َواللَّْفظ  َيض               
 

ثْ ل ه   ، والطَّبُّ م  : الَفط ن  الذَّكيُّ  .(3)احلَاذ ق 

 .  ظ/ 106  /واللَّْفظ : الَقول 
ا-3  حت َ لُّ ب  ه  أَْعَلى ال                             َمرَات  ب  َدائ م ً

 

ب ح  قَ يْ د     ل ذي اللّ ْي  َواْلفظّ   (4)ًماو وت ص              ْ
 

 

ْنه  قَ ْول  َعْمر و1)   )من الوافر( بن ك ْلث وٍم:   (  َوم 
بل وإ َّنا ه َي مَ  َها قَاَل اأَلزهري: َوه َي َهاه َنا اإل   ا َعَلي ْ

رَّتْ  م       اد  احل     يّ  خ     َ ن  إ ذا ع        وحن     َْ
 

ا يَل ين      ا   ، ََّنَْنع  م      َ  َعَلى اأَلْحف      اض 
 

، َفَمْن قَالَ  : َعَلى اأَلْحفاض  َوَعن  اأَلْحفاض  عن   : )م َن اأَلمْحال، َوَقْد ر و َي يف  َهَذا اْلبَ ْيت 
بَل الَّيت  حَتْم ل  اْلَمَتاعَ  (اأَلْحفاض ،  خرَّ : َأي ،َعىن اإل  بل الَّيت  حَتْم ل  خ ْرثيَّ اْلبَ ْيت  ت َعن  اإل 
. ينظر: هتذيب اللغة  َعىن اأَلْمت َعَة أَو َأْوع يَ َتها كاجل وال ق َوحَنْو َها   (َعَلى اأَلْحفاض: )َوَمْن قَالَ 
 . 75بن كلثوم  ، وديوان عمرو 7/137، ولسان العرب )حفض( 1/545)حفض( 

(: سقط من )ب(. 2)  َلّ   (  )حب 
َاطب اْمَرأَةً 3)   )من الكامل( :  (  قَاَل عنرتة خي 

د  يف  َدوين  الق ن      اَع ف      إ ّنّن    إْن ت  غ      ْ
 

تلئ م  س              ْ
 
ذ الف     ار س  امل بٌّ ََبخ     ْ  ط     َ

 

 بن َعَبدة:  َوقَاَل َعلقمة 
 ّن ف  َإ ن َتس                أَلوين ابلنّ س                اء ف  َإ نَّ 

 

 بص              ري  َبْدواء  النّ س                 اء طَبي   ب   
 

لنّ   (  النّ َساء. َساء، َأي: َعن اب   . 13/207هتذيب اللغة )طبَّ
: أَنف  يَ تَ َقدَّم  م ْنه ( 4)   )من الطَّويل( : الشَّاعر قَالَ  ،(  الَقْيد وم  )من اجلََبل 

د يلَ ه   َأنَّ ج َ ٍل ك َ تَ ْهط ٍع َرس               ْ  مب س              ْ
 

َن َّع    واٍم مم   ْن ص               َ د وم  َرع ٍْن م   ي       ْ  ب  ق َ
 

= 



 

 

 م2020 مارس -فرباير /هـ1441 رجب(، 22العدد ) -الثامنةالسنة  171 
 

َن الَفظَاَظة ، وهي الَقْسَوة . قال هللا   مه جه ينٱ﴿: تبارَك وتعاىل اْلَفظُّ: م 

. والَفظُّ: َماء   (1) [ 159]آل عمران:  ﴾خي حي  جي يه ىه
لظَّاء . وَكانت  الَعرب  َتْسَتْخر ج ه  وَتْشَرب ه  يف َأْسَفار َها وعند   ، ي ْكَتب  اب  الَكر ش 

َها للماء    .(2) َعَدم 
َر طاب َعه .   : فضَّ الك َتاَب إذا اْنَكس  َ ، ي قال  ر  اد: فهو الَكس  ْ وأمَّا الَفضُّ ابلض  َّ

 نب مب زب رب يئ ىئ﴿  :(3)هللا جلَّ ذ ْكر ه  وانْ َفضَّ القوم  إذا تفرَّقوا. قال  

لَّمَ -[. وَدَعا النَّيبُّ 11اجلمعة:  ]  ﴾ىب لَّى هللا  َعَلْيه  َوس    َ   (4) للنَّاب َغة  اجلَْعد يّ   -ص    َ

 

. يف نسخة )ب(:  12/467، ولسان العرب )قدم( 33/244اتج العروس )قدم( 
 )قيذوًما(. بداٍل معجمة. 

 )من الرجز( (  قَاَل الشَّاع ر  ر ْؤبَة : 1) 
غ    ت       اظ       ا  ا رأَي    ن       ا م    ن    ه    م  م      م       َ  ل     

 

ظ       اظ       ا   ْؤَم وال  ف    ه  ال  ل  ُّ ن       ْ ر ف م    ع  ْ  ت   َ
 

. والرجز ليس يف ديوان رؤبة. يف النسخة )ب(: )قال  451/ 7لسان العرب )فظظ( 
 تبارَك وتعاىل(. تعاىل(، بداًل من: )قال هللا 

:  (  أَنشد اْبن  بَ رّ يٍّ ل َمال ك  2)   ]من الطَّويل[بن ن  َوْيرة اْلرَيْب وع يّ  َوقَاَل: أَنشده ثَ ْعَلب 
رون ف ظ وَظه     ا   ك     َأَّنَّ م ، إ ذ يَ ْعص               

 

ة ، َمْور د    َدْجل      ة َأو فَ ْيض األ ب  ل      َّ  ب       
 

: َيْستَ ْبي ل وَن خيَلهم   ، فإ ذً يَ ق ول  ا الف ظوظ  ه َي ت ْلَك األَبوال ب َعْين َها.  ل َيْشرَب وا أَبواهلا م َن اْلَعَطش 
َها، َوَذل َك يف  اْلَمَفاو ز  ع ْنَد احْلَاَجة  إ ىل اْلَماء ؛   ن ْ وفظَّه وافْ َتظَّه: شقَّ َعْنه  اْلَكر ش  َأو َعْصَره  م 

 : ز  ْفت  )قَاَل الرَّاج  . يف النسخة  452/ 7(. لسان العرب )فظظ( ظَاظ َها جَبَّك كْرَش الناب  ال 
َها للماء  )ب(: )عند عدم املاء(. بداًل من: )  (. وعند َعَدم 

 يف النسخة )ب(: قال هللا تعاىل. (   3) 
،  صحاب ، أبو ليلى شاعر مفلق  يامر العَ   يبن ربيعة اجلعد بن ع َدس بن عبد هللا  قيس :  (  امسه4) 

طبقات فحول  و ، 321معجم الشعراء للمرزابن ص ينظر: من املعمرين. وأخباره كثرية 
 . 103الشعراء ص 
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َنانَه ، َفَمكَث مئًة (اَل يَ ْفض  ض  هللا  فَاكَ )و/ فَ َقاَل َله : 107/ ر َأس ْ . أي: ال ي َكس ّ 
 . والف ضَّة  ابلضَّاد .(1)وعشريَن سنًة، وكاَن من أحسن  النَّاس  ثَ ْغًرا

ا-4 ْز خم       ار َج احل  روف  ف       إَّن       َّ ي   ّ   َوم  َ
 

 يف النَّْظم  والَوْعظ   (2)ن ْطَق احل رْب   ت علم   
 

َْرٍف. َوالذ ي حَنْن    أمَّا خَمَار ج  احل ر وف  َفاَل ب دَّ م ْن َمْعر فَت َها لََئالَّ ي  ْلَبس َحرفًا حب 
ر  اأَلْضَراس  م َن ال َجان ب  اأَلمْيَن    ب َصَدد ه  خْمرَج  الظَّاء  والضَّاد . َفَمْخرَج  الضَّاد  آخ 

. وأمَّا الظَّاء  َفَمْخَرج َها ب َطرف  اللّ َسان   (3) ]أو األيسر، وهو األيسر[ حَبَافَّة  اللّ َسان  
ْن َأْطَراف  الث ََّنااي  .(4) م 
د ه  ع َظة . والع َضة ،  107والَوْعظ : / ظ/ الت َّْنب ْيه  ل ف عل  اخَلرْي  والتَّذكري ، َوَواح 

، واجلَْمع  ع َضاة    .(5) ابلضَّاد : َشَجر  َله  َشْوك 
دْ َوَها الَفْرق  َبْيَ -5  الظَّاء  والضَّاد  َواْعَتم 

 

اَء م ْن أَعَظم  احَلظّ    اء  إ نَّ الظ   َّ  َعَلى الظ   َّ
 

: َهَذا َحظََّك وَهَذا َحظّ ي، َأي: َهَذا ق ْسم َك   ، ي قال  ْيب  احَلظُّ: النَّص 
 ق ْسم ي.  (6) وَهَذا

 

 . 1/195، والسرية النبوية البن كثري 1/458ينظر: دالئل النبوة (   1) 
 يف )ب(: اخلرب. (   2) 
  إ الَّ أنك إن شئتَ ، وفيه: 1/425، واملمتع يف التصريف 4/433ينظر: كتاب سيبويه (  3) 

 تكلَّفتها من اجلانب األمين، وإن شئَت من األيسر. 
 ينظر: املصدران السَّابقان. (   4) 
 . 14، ومعرفة الفرق بي الضَّاد والظَّاء ص60/ 1ينظر: هتذيب اللغة )عض( (   5) 
 )وهذا(: سقط من )ب( يف املثالي. (   6) 
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لَعْظل  والع ظْل م  الذي-6  وك ْن َعال ًما اب 
 

ْبغ     والظُّن ْب وب  والظَّيْب واجَلْحظ   (1)هو الصّ 

ْن َقوهل  م: أْمر  م ْعظ ل ، أي: َشد ْيد   الَعْظل : م 
 (2). 

، قال َعْنرَتَة    : ]من الكامل[ (3) والع ْظل م : الع ْصف ر 
ا َأَّن      َّ اَر ك     َ دَّ الن َّه     َ ه  ش                   َ د ي ب        َعه     ْ

 

لع ظَلم    ه  اب  اَن َورَْأس                 َ َب البَ ن   َ  َخض                 َ
 

: م َقدَّم  َعْظم  السَّاق  و/ 108/ ، والظُّن ْب وب  أيًضا: م ْسمار   (4) والظُّن ْب وب 
 .(5) الرُّمح  

 

 يف النسخة )ب(: الضبع. (   1) 
ْعت َماد .  20حصر حرف الظَّاء ص (  2)   . 45َكَذا يف  اأَلْصل، َوف يه نظر، ينظر: اال 
،  244/ 8، واتج العروس)شدد( 235/ 3، ولسان العرب)شدد( 213(  يف ديوانه ص 3) 

َب اللَّبان  وفيهما: ) : أحد أغربة العرب؛ شاعر ش جاع   هو  بن شّداد العبسيّ  َعْنرَتَة   (.خ ض 
ي نظر:   الَغرْباء، ومح  َدْت مشاهد ه فيها؛ تويّف بعد أن َأَسّن.جواد؛ شهد حرب داحس و 

 . 8/244، واألغاين 149، والّشعر والّشعراء 1/152طبقات فحول الّشعراء 
 ومنه قول الشاعر: )من البسيط( (  4) 

ه  ، م ْنَحصٌّ َقواد م    ابي  ب   ع  ار ي الظَّن  َ
 

َتعا   ه، ص     َ  يَ ْرَمدُّ َحىتَّ تَ َرى، يف  َرْأس      
 

 . 298/ 3، واتج العروس)ظنب( 572/ 1)ظنب(   لسان العرب ينظر: 
 )من البسيط( بن َجْنَدٍل:   قَ ْول  َساَلَمةَ ومنه  (  5) 

ار خ  َفز ع   ا َأاَتََّن ص                   َ ا إ َذا م     َ  ك ن     َّ
 

رَاخ  ل َ ه  قَ رَْع الظَّن َ اب ي ب    اَن الص              ُّ  ك  َ
 

  بن جندل  سالمة  ديوان  . 14/280، وهتذيب اللغة )ظنب(  8/165ينظر: العي )ظنب(  
 . 123ص 
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، َومَجْع ه : ظ َباء   والظَّيب : الَغَزال 
، والظَّيب  أيًضا: اسم  رْمَلٍة، قَاَل امرؤ  (1) 

 : ]من الطَّويل[ (2) الَقيس
َدْحٍض وتَ ْعط و   ه  ٍن ك    أَن    َّ ثَغرْي  ش              َ ب     

 

، أَو مَ َأس      َ   ل  او يْ س      َ ار يع  َظيْبٍ ح   ك  إ س      ْ
 

ظ   ْنه  مس ّ َي اجلَاح   .(3) واجلَْْحظ : ن  ت  وُّ الَعي ، َوم 
ا-7  وابلظ  َّاء والتَّظف رْي  والظَّْهر  والظَّم  َ

 

اظ  والبْظر  والبَ ْيظ     وابلظَّنّ  واأَلْوش                  َ
 

 .(4) الظَّاء : َصوت  التَّيس  
: وهو واحد  األظفار ،   والتَّظف رْي : َأْخذ َك الشَّيَء َبْظَفار َك، و]منه[ الظُّْفر 

ظ/  108. وأمَّا َضْفر  الشَّْعر /(5) والظُّف ر  ب َضمّ  الَفاء: ما وراء َمْعَقد  َوَتر  القوس  
 وَغرْيه  فبالضَّاد .

دُّ الباط ن ، قا دُّ الَبْطن ، والظَّاه ر  ض   من الطَّويل[ ]: (6) ل الشَّاعر والظَّْهر : ض 

 

 يف النسخة )ب(: وهو مجع أظباء. (   1) 
بن عمرو الك ْندّي،   بن ح ْجر امرؤ القيسو   .153/  8)سرع(    ولسان العرب   ،17(  ديوانه ص  2) 

  ه ( تقريًبا. 80 سنة )ة؛ تويّف  بقة األوىل، ومن أشهر شعراء العربيَّ من أهل جند، من شعراء الطَّ 
 . 9/93، واألغاين 49عراء عر والشُّ ، والشّ  1/51الّشعراء ي نظر: طبقات فحول 

بن حمبوب الكناين، كبري أئمة األدب. صنف احليوان، والبيان والتبيي،   بن حبر  (  عمرو3) 
 . 5/2101، ومعجم األدابء  14/124ينظر: اتريخ بغداد    ه (. 255وغريمها، تويف سنة )

، واتج العروس )الظَّاء(  463/ 15، ولسان العرب )ظاء(17حصر حرف الظَّاء ص (  4) 
40/435 . 

 . 2/730، والصحاح )ظفر( 23السالح ص(  5) 
 . 1/196، والدُّر الفريد 2/115بن ذريح، يف احلماسة البصرية  البيت لقيس (  6) 
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ا ي       َ ن  ْ ن  ال       دُّ  عَ ل يَّ ت ق ل َّب       تْ  ف       إْن تَ ك  
 

ا  ي       َ ن    ْ ن  وال       دُّ ر  ب    ط    ون  وأَ  ف   ل   ل       دّ ي   ْ ه      ظ   ْ
 

ْلَقة  فيه خم َال َفة  ل َلون ه ، قال  (1) والضَّْهر  ابلضَّاد : َضْهر  اجلََبل   ، وقيل: خ 
 : ]من الطَّويل[ (2) الشَّاع ر  

هَ   ر  ال                            م َخال ف  مَسَْوت  فَ ْوَق ض              َ
 

ائ ف    ة  الطَّود  ال                             م ن ْيف  اهل     َ  خل  ْلق     َ
 

َها، ي  َقال: َرج ل  َأْظَما وامرأة  َظْمَياء    .(3) والظََّما: مس ْرَة  يف الشََّفَتْي  مع ر قٍَّة ف ي ْ
َْمت ه  / . والظّ نَّة : َمْصَدر : ظَنَ ْنت  زَْيًدا، َأْي: اهتَّ و/، ومنه 109والظَّنُّ: الشَّكُّ

[، أي: مب  ت ََّهٍم. وَمْن  24التكوير:]﴾َما ه َو َعَلى الَغْيب  ب ظَن ي وَ قول ه  عزَّ وجلَّ: ﴿
ْيل . والظَّن  ْون ب َفْتح  الظَّاء : الكثري الظَّنّ . والظُّن ون   ( 4) قرأ ابلضَّاد  فَمْعَناه : ب َبخ 
َلة  املاء   : الب ئ ْر  الَقل ي ْ لضَّم   . (5) اب 

 

 . 29، ومعرفة الفرق بي الضَّاد والظَّاء ص 17الضَّاد صحصر حرف (  1) 
،  6/62مل أقف على قائله فيما توافر ل من مصادر. وينظر: هتذيب اللغة )ظهر( (  2) 

 . 3/45واملخصص 
 . 4/466، واملخصص 106ينظر: املقصور واملمدود ألب علي القال ص(   3) 
م َواْبن َعامر َومَحَْزة  ، ﴾ ابلظَّاء ْي ن  ظَ ﴿ب  والكسائي (  قَ َرأَ اْبن كثري َوأَب و َعْمرو 4)  َوقَ َرأَ ََّنف ع َوَعاص 

،  3/124، ومعاين القراءات لألزهري  673. ينظر: السبعة يف القراءات  ﴾ ابلضَّاد ْي ن  ضَ ﴿ب  
 . 220والتيسري يف القراءات 

 . 3/496، وجممع حبار األنوار )ظنن( 17معرفة الفرق بي الضَّاد والظَّاء ص(   5) 
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َن النَّاس  َيك ون وَن أْصَنافًا. د ه م:   واأَلْوَشاظ : اجَلَماعات  واللَّف ْيف  م  واح 
 .(1) َوَشظ  

، قال الشَّاعر  : ]من الكامل[ (2) والبَ ْيظ  ابلظَّاء : ماء  الَفْحل  عند اجل َماع 
ظ   ي      ْ َده  ال      ب       َ ع       ْ ر ج  ب       َ خ      ْ ذ ي ف      ي      َ  مي        ْ

 

، واجلَراد ، وبَ ْيضة / َن الطَّري ، والنَّْمل  فكلُّه    (3) ظ/ احَلد يد  109وأمَّا البَ ْيض  م 
 ابلضَّاد . 

لظَّاء   ثَال  اإلنسان  إذا َنَظَر يف  (4) وقَاَل أَب و ع بَ ْيَدَة: بَ ْيظ  النَّْمل  اب  ، وي َسمَّى م 
 وهو املاء  يَ ب َْقى يف الن ُّْقرَة  يف  . وكذلَك البْيظ  (5) السَّْيف  بَ ْيظ ، وي ْكَتب  ابلظَّاء

 

. ويف غريب  َلة النَّاسفَ : سَ اظ  شَ وْ : األَ 362/  1يف  اْلم ن َْتخب من َغر يب كالم الَعَرب  ( 1) 
م،  ه  ن ْ وا م  س  يْ لَ  وم  يف القَ  خالء  قال األصمعي: اأَلْوَشاظ: الدُّ ، 3/116احلديث للخطاب 

ْيظ    د  والواح    وأنشد لرؤبة:  ، َوش 
ا ميم زَ ا الص              َّ إذَ  اظ   َ  اي   ل اأَلْوش                 َ

 
 

(، ومل أقف على قائله فيما توافر ل  وتراه  إْن َحْجر  له  َعَرَضتْ عجز بيت وصدره: ) هذا (  2) 
 . 39من مصادر، وهو من شواهد معرفة الفرق بي الضَّاد والظَّاء ص

. جممل اللغة (   3)   . 1/335بيضة احلديد: هي بيضة احلََمام، وتسمَّى الدَّوَمص 
يمي  بن املثىن التَّ  ر  مَ عْ : مَ هو   أبو عبيدةو  .1/227والكليات  ،  597/ 2حياة احليوان الكربى  (   4) 

من تيم قريش، موىل هلم. كان عاملا َبايم العرب وأخبارهم وكان أكمل القوم. مات سنة  
وأخبار   ، 49-44 ص ه . وقد قارب املئة. ترمجته يف مراتب النحويي211أو  210

 .ه 209أو   208مات سنة ه  . وقد ذكر السريايف أنَّ 55-52ص  حوييالنَّ 
 ويقصد به: خيال وجه اإلنسان يف السَّيف. قال الشَّاعر: (  5) 

 رْيٍ  َّن    َ ّن  ب   َ  ل  س                     ْ نَ  وهَ وج      ك       أنَّ 
 

 اين  م  َ اليَ  ف  يْ يف الس              َّ  ظ  يْ الب َ  ال  ث  َ م   
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ثْ ل ه  البَ ْيظ  وهو الق ْشر  الرَّق ْيق  الذ ي حَتَْت ق ْشر البَ ْيَضة  (1) أسفل  الب ْئر   ، وكلُّ  (2) ، وم 
 .(3) هذا ابلظَّاء  

: ما خي ْنَت  م َن ال َمْرأة   ْثَل اللّ َسا(4) والَبْظر  ، م  م  َن الرَّح   .(5) ن  ، َيك ْون  َخار ًجا م 
ر  واجل   َظّ      وابجلَْعَظر يّ  ال          م ْسَتهان  وابلشَّظَا-8 ظ   ْ وَّاظ  واحل   َ لَّ وابجل   َ (6)َوظ       َ

 

 

 

 

 . 20/205، واتج العروس )بيض( 87بدائع البدائه ص(   1) 
 (  قاَل ز َهرْي : 2) 

ظَ  ي    ْ َأنَّ ال    ب     َ ا  ك       َ اع       ً ن       َ ه  ق      ن       َ ق    َّ  ل    َ
 

ور    رّات ال       دُّه   لَ ى اهل       ام       ات  ك َ  ع َ
 

 . 20/205اتج العروس )بيظ( 
وقد نظم هذه   ،تعاىل يف شرْح بديعيته - رمحه هللا-ين القلعي مة علي ابن اتج الدّ  (  قال العالَّ 3) 

 هاب ابن أْخت الوزير ابن اجملاور: املعاين األربعة الشّ  
ات      ا تَ رَك وا        مَ        َوايف  قَ لَّ        القَ اَدًة يف            ا س         يَ 

َ
 ظ            َوى البَ يْ                    ح  الب ْئر  مَلْ َيرْت ْك س               مل

 
 

 ح  اَزت قَ َواف يك م  ا الظ  اآت  َأمْجََعه  ا 
 

يَز م حُّ البَ ْيض  ابلبَ ْيظ    ا ح  ل  م    َ ث    ْ  كم 
 

 د  َّنو يك ْم أَب و د َلفٍ              ْن َمَواع ي                لك  
 

ثْ          اَل ص     ل  اآلل  والبَ ْيظ           ْدَق ف يَها كم 
 

 . 20/205، واتج العروس )بيظ( 88بدائع البدائه ص
 يف النسخة )ب(: )والبظة ما خيرت من املرأة(. وهو وهم من النَّاسخ.(   4) 
ُّ هي الّنات  5)   : )من الطَّويل( يف َأْسَفل  َحياء  الشَّاة واْسَتعارَه  َجر ير  للَمْرأَة  فقالَ   ئ  (  وقاَل اللّ حياين 

َدم       ا  عْ ث  َن ب َ ع       ْ ر  ج    ت  رَبّ ئ  ه م م ن عَ ق ْ
 

ل  وخ  ال ب  ظ       ارَة  وار م    َك مَبس               ْ ت       ْ  أَت  َ
 

، والفرق بي الضَّاد  13، وحصر حرف الظَّاء ص20/ 10احملكم واحمليط األعظم )بظر( 
 . 94والظَّاء ص

 (6   ) .  يف النسخة )ب(: واحلظ. بداًل من: اجلظّ 
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رْي  الرّ ْجَلْي  الَغلْيظ  اجل ْسم    و/.110/ (1) اجلَْعَظر يُّ: ال َقص 
، فَإ َذا حَتَرََّك َذل َك الَعْظم  ق ْيَل َشظ َي  والشَّظَا ق  ب ذ راع  الَفَرس  : َعْظم  الص 

، وق ْيَل: هو َعْظم الَور ك    .(3) . والشَّظَا أْيًضا: انْت َشار  الَعَصب  (2) الفرس 

 .(4) وَظلَّ: مبعىن: َصاَر. وَضلَّ ابلضَّاد : م َن الضَّالل  

 .(5) واجلَوَّاظ : الَفاجر  

 

روب البطر  (  أَب و اْلَعبَّاس َعن َسلَمة َعن اْلفراء أَنه قَاَل: اجلَْعَظر ّي: الطَّويل اجلسيم األكول الشَّ 1) 
ر اجلايف َوقَاَل أَب و َعْمرو: اجلعظرّي: اْلقصري السَّ   اْلَكاف ر. َوه َو اجل ْعظارة واجل ْعظار.    مي اأَلش 

َوقَاَل اللَّْيث: اجلَْعظرّي: األكول. قَاَل: واجل ْعظار: اْلقصري الرجَلْي الغليظ   َعن املوعظة.
،  3/204ينظر: هتذيب اللغة )جعظر(    .َجْعظ راي    يَ  مس ّ  اجلْ ْسم. فَإ ذا َكاَن َمَع غلظ أكواًل َقو اي  

 . 4/142ولسان العرب )جعظر( 
 . 11/273هتذيب اللغة )شظا( (   2) 
 )من الطَّويل( (  قال امرؤ الَقْيس: 3) 

ن ج  النَّس ا  وى، ش َ َظى، َعْبل  الش َّ ل يم  الش َّ  س َ
 

ر فات  َعَلى الفال     َله  َحجبات  م ش        ْ
 

، وديوان امرؤ القيس  14/433، ولسان العرب )شظي( 11/273هتذيب اللغة )شظا( 
 . 36ص

 يف النسخة )ب(: وضلَّ أيًضا من الضَّالل. (   4) 
، َوَقْد جاَظ جَي وظ َجْوظًا وَجَوظاًَّن. َوَرج ل  َجوَّاظة : َأكول،  5)  : اجلَوَّاظ  املتكربّ  اجْلَايف  (  قَاَل ثَ ْعَلب 

رّ ير. الفرَّاء: ي  َقال  ل لرَّج ل  الطَّويل اجلسيم اأَلك ول    ، َوق يَل: ه َو الصَّيَّاح الشّ  ر  َوق يَل: ه َو اْلَفاج 
: الشَّر وب الَبط ر الْ  ْعظار. َويف  احْلَد يث  َأهل  النَّار  كلُّ َجْعَظر ّي  »َكاف ر : َجوَّاظ  َجْعظ  ج 

 . 495/ 1، ولسان العرب )جوظ( 14/433ينظر: هتذيب اللغة )جوظ(    .« َجوَّاظ
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دَّة  َعْدو    : ال َمْمن وع . واإلْحَضار  ابلضَّاد : ش  : ال َمْنع . واحمْلظ ور  واحَلْظر 
 .(1) الَفَرس  

ط    . (2)واجَلظُّ: األمْحَق ، وق يل: ال م َتَسخّ 
 يوابلظَّْأب  واإلْحَفاظ  والظَّْرف  والشَّظ  -9

 

ظْ ر  وال ل َّظ    آٍن وابل ك   ر ي ظ  ظَ م       ْ  وت  َق ْ
 

/(3) الظَّأب  والظَّام   ، والظَّاب  ظ/ بغري  مهٍز:  110: امْسَان  لَسَلف  الرَّج ل 
 : ]من الوافر[ (4) الَكاَلم ، قال أَْوس  

ي    م   ا َأح    َوى َزن      ه       َ وق     َ ن      وع  ع       َيص                   
 

ه  ظ      َ   َب اْلَغر مي  ال      َ خ        ا ص              َ  ب  َكم      َ
 

َته  واإلْحَفاظ   ْن أْحَفْظت  الرَّج َل إ َذا أَْغَضب ْ  .(5) : م 
 

ْنه  َحد يث  1)  َها َبَعماهلم َكَلْمح  اْلرَبْق  مث َّ َكا»و ر ود  النَّار :  (  َوم  لرّ يح  مث َّ كح ْضر   مث َّ َيْصد ر وَن َعن ْ
 (. 2852، رقم: )3/1853، وسنن الدارمي 201/ 4. لسان العرب )حضر( « اْلَفَرس  

:  جاء  (   2)  . ينظر: مقاييس  «َأال أ خربكم َبَهل النَّار ؟ ك لُّ َجْعَظر يٍّ َجوَّاٍظ َمنَّاٍع مَجَّاعٍ »يف  احْلَد يث 
لنسخة )ب(: املسخط،  . يف ا4/142، ولسان العرب )جظظ( 1/415اللغة )جظَّ( 

ط.   بداًل من: املَتَسخّ 
َْعىًن : " 3/473قال ابن فارس يف مقاييس اللغة (  3)  . فَالظَّْأم  َوالظَّْأب  مب  وينظر:   ." َوه َو إ ْبَدال 

 . 1024/ 2، ومجهرة اللغة 1/1024املزهر 
كان كثري    بن مالك الّتميمّي، أبو شريح: شاعر  متيم يف اجلاهلّية، بن َحَجر (  هو: أوس4) 

ي نظر:    بن هند يف احلرية؛ ع مّ ر طوياًل، ومل ي درك اإلسالم.  األسفار، وأكثر إقامته عند عمرو 
ملحق ديوانه  و   . 11/73، واألغاين  174، والّشعر والّشعراء  1/97طبقات ف حول الّشعراء  

 . 140ص 
 قال الشَّاعر: )من الطَّويل( (  5) 

ا الَعْفو  إ الَّ   الْمر ٍئ ذ ي َحف يظ  ةٍ َوم  َ
 
 

ْوء  يَ ْلَجج     َمىت ي  ْعَف َعْن َذْنب  امر ئ  الس      َّ
 

 . 7/442، ولسان العرب )حفظ( 4/266هتذيب اللغة 
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: الو َعاء    . (1) والظَّرف 

َن الشَّيء . وقد جي َْمع  على َشظَااي  . (2) والشَّظ ي: مَجع  َشظ يٍَّة، وهي الق ْطَعة  م 

 .(3)والت َّْقر ْيظ : َمْدح  الرَّج ل  يف َحَيات ه ، والتَّأبي : َمْدح ه  بَ ْعَد َمْوت ه  

 .(4) والظَّمان، ب َغرْي  مَهٍْز ل َغة  يف الظَّْمآن

: الَفْرض  الذ ي َيكون  ف ْيه  َوتَ ر  الَقْوس    .(5) والك ْظر 

 

 . 4/1398الصحاح )ظرف( (  1) 
 : )من البسيط( فروة بنت عبد املدانومنه قول الّشاعرة (  2) 

ا َذْين  مه       َ   اَي َمْن َأَحسَّ ب  نَ يَّيَّ الل       َّ
 

َدف    ظَّى َعن ْه َما الص  َّ  َكالدُّرََّتْي  َتش  َ
 

 . 189/ 3، ومقاييس اللغة )شظي( 2/869مجهرة اللغة )شظي( 
(  قال ق ْطرب: التقريظ من حروف اأَلضداد، ي قال: قّرظت الرجَل إ ذا أَثنيَت عليه ومدحَته،  3) 

 وقّرظته إ ذا ذممَته، وأَنشد: 
ه  َأع ْط  امل ق رّ ظ   ع َرّ ض ن ْفس                     َ

 وامل 
 

ه       ا   ث       َل م       ا َأْوالك َ ٍل م   ثْ اًل مب ث       ْ  م  
 

 )من الطَّويل( بن ن  َوْيرة:   قال متممو 
ْأبي  ه   ال    كٍ  ا َدْهر ي بت   َ  َلَعْمر ي وم   َ

 

ا َأص                  اَب ف    َأْوَجع    ا    وال َجزٍَع مم    َّ
 

 )من الرجز( وقال اآلخر: 
الاًل  َدْح ب     ن ف       ام       ْ َؤب   ّ    غ   رَي م       ا م    

 

وْك  ن  ت راه  ك       ال ب       ازي 
َ
 ان ْ تَ م َى يف امل 

 

، وديوان  106بن نويرة ص ، وديوان متمم15/261، وهتذيب اللغة 392األضداد ص
 . يف النسخة )ب(: التأبري، بداًل من: التأبي. 162رؤبة 

 . 27معرفة الفرق بي الضَّاد والظَّاء ص(   4) 
 . 23، والسالح ص176فقه اللغة وسر العربية ص(  5) 
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؛ إذا َداَومَ و/ قَ ْوهل  م: َلظَّ  111واللَّظُّ: املالَزَمة ، م ْن / :  ( 1) ال َمَطر  . ويف احلديث 
»  ، أي: أحل ُّوا أو أَد مْي وا.(2) »أَل ظُّوا ب َياَذا اجلَْاَلل  َواإْل ْكَرام 

ةٍ -10 ه  يف  َوظ يف    َ ت       وَكْم أَْلَمٍظ أَْعطَي ْ
 

َب ل  ابلظَّْمح  يف  َمواط ن  الَبظّ     َوع ْنظ   
 

، وََكَذل َك الَفَرس  وَغرْي ه ، فإْن  األَلْ َمظُّ  : الَغَزال  َيك ْون  يف  َشَفت ه  السُّْفَلى بَ َياض 
 .(3) َكاَن يف  الع ْلَيا َفهو أْرمَث  

، ومَجْع ه : َوظَائ ف   َفة : الطَّعام  الرَّاتب   .(4) والَوظ ي ْ

 .(5) وع ْنظ َب: أ ْخل َط، ي  َقال: َعْنظ ب  اللَّْحَم، أي: اْخل طْ 

 .(6) والظَّْمخ : املَأك ول  

 

 )ب(: دام. وهو وجه. يف النسخة  (   1) 
،  317/ 3 (لظ ) ويف الفائق  ، 138/ 29واإلمام أمحد يف  ،425/ 5(  أخرجه الرتمذي 2) 

 . 40والفرق بي الضَّاد والظَّاء ص
 . 2413/ 4، ومشس العلوم )َرمث َ( 69، وفقه اللغة وسر العربية ص8/164العي )ملظ(  (  3) 
 . 22حصر حرف الظَّاء ص (  4) 
:  مل أقف على هذا املعىن فيما توافر ل من مصادر. والعنظب هو: ذكر اجلراد.  (   5)  قَاَل الشَّاع ر 

 )من املتقارب( 
ةٍ  س  يف  خ       اف       َ ل    َّ م    َ دا ك       ال    ع    َ  غ       َ

 

د    ج         ن  ْ ب  ك       ال  ع    ن       اظ          ر ؤ وس  ال  ع  َ
 

 . 1/611، ولسان العرب )عنظب( 20حصر حرف الظَّاء ص
( هو السمَّاق. ينظر: الصحاح  الظَّْمخ  من مصادر. و)مل أقف على هذا املعىن فيما توافر ل  (   6) 

 . 3/40، ولسان العرب )ظمخ( 1/427)ظمخ( 
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َنة  اأَلْواَترَ   :(2) . والَبضُّ ابلضَّاد : النَّاع م ، قال الشَّاعر  (1) والَبظُّ: حَتْر ْيك  الَقي ْ
َدةْ  ي         ْ ٍة َول           ْوٍد بض                      َّ  اي ر بَّ خ         َ

 

َدْة/  ر ي       ْ ٍة خ  َ م       َ ٍة ََّنع    وب       َ ْرع     ظ/111خ   
 

ةٍ -11 ه  م ْن َعْظَرف وٍط  َوَحْظَرب     َ  َغْنظَت      
 

ل     ادل نظ   اء  م   ا ك   ان يف اْلَفظّ   (3)على نَ ي   ْ
 

دَّة   دَّة  خ ل ٍق. (4) احل ْظَربَة : الشّ  : فيه َحْظَربَة ، أي: ش   ، ي  َقال 

، وقال ابن  قتيبَة: هو َسائ س  اخلَْيل    .(5) والَعْظَرف وط : ذََكر  الزَّالليم 

 .(6): أْجَهْدت ه  وَشَقْقت  َعَلْيه  وَغَنْظت ه

 .(7) واالدلنظاء الغ ْلظ  
، َوَقْد تَ َقدََّم.  والَفظُّ: ماء  الَكر ش 

ْأك   لٍ -12 ْب ل  ذ ي اخلْنظ ري  بَي م  َ  َفَخْنظ   
 

اَل اخَلرْي  واْنو  م َن اجلَْعظ    ْب ف ع    َ  َوَواظ     
 

 

 ومنه قول الشَّاعر: (  1) 
ه       ا  ف      ل        ن       َة يف حم      َ ي      ْ  وت      رى ال      ق      َ

 

ر ب    ة  العود  مبض              راب  الض              َّ  َبظ   َّ
 

 . 13، وحصر حرف الظَّاء ص20معرفة الفرق بي الضَّاد والظَّاء ص 
 . 239/ 18، واتج العروس )بض( 20لضَّاد والظَّاء صمعرفة الفرق بي ا(   2) 
 )نيل(: سقط من نسخة )ب(. (   3) 
 . 1/272، وكتاب األفعال 14، وحصر حرف الظَّاء ص1/184ينظر: اجليم (   4) 
بن مسلم الكويف، الدينوري   عبد هللاوابن قتيبة هو:    : الذّكر من الَعظَاء. ، ابلضَّاد (  الَعْضَرف وط 5) 

البلغة  و ، 245صطبقات ابن قاضي شبهة ه . ينظر: 276اللغوي مات سنة النحوي، 
 . 2/63بغية الوعاة و ،  2/193 ةنباه الرواوإ، 116

 . 2/412، وكتاب األفعال 3/470، واملخصص 1/370ينظر: اجلراثيم (   6) 
 . 8/18ينظر: العي )دلظ( (   7) 
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 . (1) َخْنظ ْب: مبعىن اْخل طْ 

َية  اجل ف ون  .(2) واخل ْنظ رْي : الَعج وز  املْسرَتْخ 
: ال م الز م .   واملَواظ ب 

ط  ع ْنَد   : رج ل  جْنعاظة ، أي: أمْحَق ، وق ْيَل: ال م َتَسخّ  واجلَْعظ : احل ْمق ، ي  َقال 
 .(4) ابلظَّاء  ، وت َسمَّى الن َّْهَمة : الدَّْعَظَمة . وت ْكَتب  (3) و/ الطََّعام  112/

َناظ ي م نَ -13  اللََّظى َوف رَّا ل أَْعَلى الش  َّ
 

ن      ا ت   َ ظ       ً ل   ن  ْ ظ  وال ت       ك  إج  ْ ه  ْ َن ال  ب   َ  وء  م   
 

د ها ش ْنظ َوة  ، واح   .(5) الشََّناظ ي: َأْطَراف  اجل َبال 

 

: د َويْ بَّة، َحَكاَها  ، بضم احلاءظ َبة اخل نْ مل أقف على هذا املعىن فيما توافر ل من مصادر. (  1) 
 . 1/367لسان العرب)حنظب(    ابن د َرْيد.

 . 4/261، ولسان العرب )حنظر(  15حصر حرف الظَّاء ص (  2) 
مل اللغة (  3)  ، وهتذيب اللغة  1/276، والنهاية يف غريب احلديث واألثر 1/192ينظر: جم 

1/225 . 
. ويف نسخة )ب(: النهمة،  137/ 1كالم العرب    ، واملنتخب من2/76ينظر: مجهرة اللغة  (   4) 

 بداًل من: الطَّعام. 
 ( املديد)من (  قال الطّ ر ّماح:  5) 

ه       ا  ن     َ ي      ْ ٍن ب      َ ي أ ق     َ اظ       ن       َ  يف ش                  َ
 

امْ   ع       َ ْوم  ال    ن     َّ رْي  َكص                  َ رّة  ال    ط    ّ  ع     
 

،  240/ 1، واملنجد يف اللغة 1/240. ينظر: مجهرة اللغة َوملَْ ت ْسَمْع إ الَّ يف  َهَذا اْلبَ ْيت  
 . 4/34ومقاييس اللغة 
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 .(1) واللََّظى: اللََّهب  

 . (2): الذَي يَ َنام  على ظْهر ه  ويَ ْرَفع  ر ْجَلْيه  واإلْجل ْنظ  

 .(3) والبَ ْهظ : الت ََّعب  وال َمَشقَّة  
َد ح ْنظ   بٍ -14 ٍة ع ن  ْ  َوحَبْظَل  َة  م ْن غ ف  َّ

 

 الظَّيَّان  والظَّْلم  وال                          َمظّ   َأَحبُّ م نَ  
 

 .(4) الَبْحَظة : قَ َفاز  الَفْأر  

 : ]من املتقارب[ (5)والغ فَّة : الفأرَة ، أَْنَشَد أَب و َحامتٍ 
رٍ  َش                    ْ ا حب  ه        َ ي         ْ ف  إ ل        َ ي        ْ ط           ه   ل        ً ي         

 

ل    ط       َ ي      ْ َة اخل      َ اجلََ ال      غ      ف       َّ ا ع       َ م       َ  ك      َ
 

 

ا    (َلظى )و   (  َوقَاَل اللَّْيث: اللََّظى اللََّهب  اخلال ص.1)  َيْت بذلك أَلَّنَّ اسم  َجَهنََّم غري  َمْصر وٍف مس ّ 
َوجعل ذ و  . [16 – 15املعارج: ] ﴾ييٰذٰرٰىٌٍَّّّ﴿ويف الت َّْنز يل   ،َأَشدُّ النّ ريان  

 )من الطَّويل( الرمة اللََّظى شدَّة احلّر، فَ َقاَل:  
 وحىتَّ أََتى يوم  يك       اد  من اللََّظى 

 

يَّح   ه  يَ َتص          َ  تَ َرى التُّوم يف  أ فحوص           
 

 . 10/37، واحملكم واحمليط األعظم 284/ 14هتذيب اللغة 
ينظر:   .« إ ذا اضطَجعت  اَل َأجلنظ ي، َواَل متأل  رئيت َجْنيب » بن َعاد:  (  يف  َحد يث ل ْقَمان 2) 

 . 11/173، وهتذيب اللغة 1/527غريب احلديث البن قتيبة 
، وحصر  95ص  وىف املشهور من الكالم-عز وجل -كتاب هللا    (  الفرق بي الضَّاد والظَّاء يف3) 

 . يف النسخة )ب(: النَّهظ، بداًل من: البهظ.  13حرف الظَّاء ص
 . 13حصر حرف الظَّاء ص (  4) 
  . وأبو حامت 9/270، ولسان العرب )عفف( 2/959، ومجهرة اللغة 1/85ينظر: املزهر (  5) 

ا ابللغة واألدب، روى عن األصمعي واألخفش    بن حممد سهل :  هو
ً
السجستاين، كان عامل

  ، واملذكر واملؤنث  ،اإلبل : ا منهاف كتبً وألَّ  ، زيد وأخذ عنه املربد وابن دريد وغريمهاوأب 
  94حويي ترمجته يف طبقات النَّ  ه .  255مات سنة  . واملعمرون  ، واختالف املصاحف 

 . 11/263ومعجم األدابء    2/58وإنباه الرواة 
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: ذََكر  اخلََنافس    .(1) واحل ْنظ ب 

 ظ/.112/ (2) والظَّيَّان : ايمسَ ْي  الرَبّ  

 .(3) والظَّْلم : َماء  اأَلْسَنان  

ز  (4) وال َمظُّ: ر مَّان  الرَبّ ، وق ْيَل: نَ ْبت    : (5) ، قال الرَّاج 
ت ق  وَمظُّ  ل  وف س              ْ َفْرج   َ  س              َ

َجه نَّ الَقْيظ    ه أَْنض              َ  فَ َواك ه    َ
 

 

 (  قَاَل حسان: )املتقارب( 1) 
ْوداء  ن َ  َك س               َ  وب  ي       ة  وأ م       ُّ

 

ب    َله      ا احل ْنظ         ك      َأنَّ َأَّنم 
 

، ولسان العرب )حنظب(  3/336، والعي )حنظب( 1/105ينظر: املذكر واملؤنث 
1/337 . 

 قال الشَّاعر: )من البسيط( (  2) 
دٍ  ي       َ  اتهلل  يَبقى على األايم  ذ و ح 

 

ان  واآلس    ه  ال ظ َّي       َّ خ رٍّ ب          مب  ش               م َ
 

 . 3/428األعظم ، واحملكم واحمليط 6/2418الصحاح )ظىي( 
ْنه  قَ ْول  الشَّاع ر :  3)   )من الطَّويل( (  َوم 

ه  ا بَطْرف      ه    َ ا اْجتَ َلى الرَّاين إ لَي ْ  إ َذا م    َ
 

 غ ر وَب ثَن    اايه    ا َأض                 اَء وَأْظَلم    ا  
 

 . 12/377، ولسان العرب )ظلم( 1/277ينظر: العي )ظلم( 
 )من الطَّويل( اهل ذل:   ول قَ ومنه  (  4) 

دٍ  ا َمظَّ م       أب         ا هل       ََ اني       ة  َأْحي       َ  مي       َ
 

ل    ٍة ك ح   ْ ي   َ ْوب  أْرم   وآَل ق راٍس ص              َ
 

، وشرح أشعار  314، واملقصور واملمدود ألب علي القال ص 8/153نظر: العي )مظ( 
 . 96اهلذليي ص

 . 29معرفة الفرق بي الضَّاد والظَّاء ص(   5) 
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م  ْرَماض  (1) َوال َمضُّ ابلضَّاد : الالَّ : ]من  (3) ، قال الشَّاع ر  (2) ، وكذلَك اإل 
 الكامل[ 

لٍ  ط       ْ رٍء خ َ ّن  ق  َْول  ام    َولَ يْ َس مي  ْر ض                
 

ي وإرم      اض              ي  ه  َمض              ّ   وَلو أَراَد ب       
 

ةٍ  الل  أَراك       َ ٍم يف  ظ      ي    ْ ل      ْن ظ    َ ْم م       وك    َ
 

َد م ْن َعْظٍر مم  ضٍّ َوم ْن َعْكظ    اع      َ  تَ ب      َ
 

 . (4) الظَّل يم : ذََكر  الن ََّعام  
. : ما َسرَتَ م ْن ظ لّ  الشَّْمس   والظّ الل 

، إ َذا آَذاه   ْن قَ ْوهل  م: أْعَظَره الشَّراب  : اأَلَذى، م   .(5) والَعْظر 

 

:  7/233 )مضض( العرب  يف لسان  النسخة )ب(.يف األصل: )األمل(، وما أثبتناه من (  1) 
- ونقل عن اجلوهري: مّض  (،ال)أن يقول اإلنسان بطرف لسانه شبه  الليث: املضُّ 

.  وهي مع ذلك كلمة مطمعة يف اإلجابة   (،ال )تستعمل مبعىن    كلمة  –بكسر امليم والضَّاد  
فتي  الشَّ  فهو صوت بضمّ   ( مضّ )ا وأمَّ : 8/3914وذكر َّنظر اجليش يف شرح التسهيل 

ه اسم  ، قال: وزعم بعض شراح املفصل أنَّ صحيحٍ  ه ليس بردٍّ ألنَّ  ؛ وفيه إطماع  (، ال)مبعىن 
 : عذر واملراد به الرد مع إطماع، قال: فعلى هذا يكون اسم فعل ال اسم صوت وأنشد ال

 قالت: مضّ   ؟ل وص       لَ هَ   ألت  س       َ 
 

 ه       ا ابل نّ غ ض س              َ ل رأْ  وح رّك       تْ  
 

 

، ولسان العرب  29، ومعرفة الفرق بي الضَّاد والظَّاء ص11/331ينظر: هتذيب اللغة (  2) 
 .  7/233)مضض( 

 مل أقف على قائله فيما توافر ل من مصادر. (  3) 
 )من الطَّويل( : ومنه قول جرير(  4) 

ةً  بّ ه  بَ ْيض            َ ش            َ
 
بّ ه ها الرّائ ي امل  ي ش            َ

 

 اهلََجنَّف   الظَّل يم  َغدا يف  النََّدى َعْنها  
 

 . 929، وديوان جرير ص 2/275، واملخصص 602/ 1ينظر: جممل اللغة 
 . 13/81، واتج العروس )عظر( 330/ 2، وكتاب األفعال 20حصر حرف الظَّاء ص (  5) 
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ْنه : س وق  ع َكاٍظ؛ ألنَّ الَعَرَب كانْت تَ تَ َعاَكظ  ف ْيه ،  ، وم  والَعْكظ : احلَْبس 
 و/.113/ (1)أي: تَ َتحاَبس  

 َويف  الظَّْعن  ي ْسَتْدَعى الشَّظَاظ  َور مَبا-15
 

ْيَ يف  َمْوط ن  الَكظّ     َذَوات  الَفظ  َا ي  ْنج 
 

. والظّ َعان   : ن ْسَعة   الظَّْعن : السََّفر  ابلنّ َساء . والظََّعائ ن : النّ َساء  يف  اهلََواد ج 
 : ]من الطويل[ (3) ، قاَل ز َهرْي  (2) َطو يْلة  َتش دُّ ب ه  ال َمْرأَة  َهْوَدَجَها، واجَلْمع : َأْظع َنة  

ه   ْت ل      َ ل      َ ا و ص                ه  ع ن ق  يَ ْلو ي مب       َ  ل      َ
 

ان    ع       َ لَّ ظ     ان  ك         ف       َّ ت    َ ان  َيش                ْ  َوَدف       َّ
 

ظَاظ : ع ْود  جي َْعل  يف  ع َرى اجل َوال ق  َعَلى َظْهر  الَبع رْي   والش 
 (4 ). 

م  الرََّمَكة  : َرح   .(5) والَقظَا مقصور 
 

 . 7/447، ولسان العرب )عكظ( 2/930مجهرة اللغة (   1) 
،  79، والفرق بي الضَّاد والظَّاء يف كتاب هللا عز وجل ص16ينظر: حصر حرف الظَّاء ص(   2) 

 .  3/304واملخصص 
، ولسان العرب )ظعن(  6/2160، والصحاح )ظعن( 260ص  ديوانه  البيت يف (  3) 

13/271 . 
 ( الرجز )من (  قَاَل أَب و عبيد وأنشدين اأْلَمو ي:  4) 

ه أَْيَن الش              ظ      اظ      ان َوأَْيَن   امل ْربَ ع     َ
  

هَوأَيْ َن َوس               ْ  ع       َ اق       ة املْ طَ ب  َّ   ق  ال ن       َّ

 

 . 2/223، وهتذيب اللغة  1/17، وغريب احلديث البن سالم  1/575ينظر: مجهرة اللغة  
َْذْونَة  الَّيت  تتَّخذ للنَّ 5)  . والرب  ، وأَمَّا َقول  (  قَاَل اللَّْيث: الرََّمَكة : ه َي الَفَرس  سل، واجلميع : األْرماك 

 )من الرجز( ة:  رؤب
كْ  د ل ي  ّن ابل رُّذااَلت  احلَ م       َ  اَل ت  َع       ْ

 
 

ْدم   ٍظ ف    َ كْ  َواَل ش              َ ٍد فَل       َواَل َعب    ْ
 

 

كْ  َْذْون  الرَّم      َ  يَرب ض  يف  الرَّْوث  َكرب 
 

 
 

= 
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دَّة  احلَْرب    .(1) والَكظ: ش 
ْنظ رْي  إ الَّ م رَبّ د  -16 ا الظّ رُّ للش              َّ  َوم   َ

 

ة  العْيظ    اظ م  َ ا َفه َي ك  َ واَظ َلظ  َاه  َ  ش              َ
 

ظ/ الظّ رر: َمْصَدر  َظَرْرت ه ؛ إ َذا َضَربْ َته  ابلظّ ر ر، َوهَو: َحَجر  حم َدَّد ،  113/
: أَْرض  مَ  َرار، واجَلْمع : ظ رار  َوظ رير  ظَ وي  َقال   .(2) رَّة ؛ إ َذا َكاَنْت َكث رْيَة الظّ 

رُّ بَكْسر  الضَّاد : تَ ْزوْيج  ال َمْرأة  َعَلى َضرٍَّة.   . والضّ  دُّ الن َّْفع  والضَّرُّ ابلضَّاد : ض 
َها  : َضاَرَر الرَّج ل  امَرأَتَه  م َضاَررًَة، إ َذا َضيََّق َعَلي ْ : املَضاَررَة . ي  َقال  رُّ  .(3) والضّ 

، واجلَ  ْنظ رْي : املرأة  السَّيئَّة  اخل ل ق  ْنظ رْي ، واْمرَأة   والشّ  : َرج ل  ش  ، وي  َقال  ْمع : َشَناظ ر 
ْنظ رْيَة    .(4) ش 

 

: َرَمَكة :    يف  بَيت رؤبَة َأصله ابلفارسيَّة : َرَمْه.   فإنَّ َأاب َعْمرو َزعَم أنَّ الرََّمكَ  قَاَل: وقول  الناس 
 . 10/137هتذيب اللغة   خطأ . 

 ومنه قول الراجز: (  1) 
ا  اظ         َ ف          َ َزم  احل          ْ  ل          ْ  إ َّنَّ أ ََّنس  ن           َ

 
 

ا   اظ      َ ة  اْلك ظ      َ ْت َرب يع      َ ئ م      َ  إ ْذ س              َ
 

 

النسخة )ب(: شدة  . يف  18، وحصر حرف الظَّاء ص3/1210غريب احلديث للحرب  
 احلرّ ، بداًل من: شدة احلرب. 

 ومنه قول الشَّاعر: )من الطَّويل( (  2) 
َوى م ن ف ع  ال  ه   َتقي  ه  َمظ  ارير  الص              ُّ

 

ب    ى َكنَ َوى القس  ْ يه احلص  َ ور تَلحّ   َبس   
 

 . 14/255، وهتذيب اللغة 148/ 8العي )ظر( 
(،  1/122، ومجهرة اللغة  7/6ينظر يف هذه املعاين: العي )ضر(  (   3)  . يف النسخة )ب(: )ضارَّ

  .)  و)مضارَّ
 (4  :  )من الرجز( (  أَنشد اْبن  اأَلعراب المرأَة م َن اْلَعَرب 

= 
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 .(1) والش َواظ : اللََّهب  ب َغرْي  د َخانٍ 
/ ، : تَ َغيََّظ الرَّج ل   114والَكْظم : َكْتم  الَغْيظ  ، ي  َقال  دَّة الَغَضب  و/ وهو ش 
 :(2) َفهو متَ َغيّ ظ ، قال الزَّب ْيديُّ 

ث  ي َ ْزأر  يف  ال وغ َى غَ ي ّ ظ  ك       ال ل َّي       ْ ت  َ  م  
 

ااَل   ط       َ ل  األب      ْ ت         ق      ْ ر مْيَ وي       َ ي احل      َ م         حي      َْ
 

 الَعْيش  تَ تَّقي  وََكْم َأَظٍل يف  طَثْ رَة  -17
 

َا الظَّْلَف واأَلْظمى فَ َتْجه د  يف  النَّْكظ     هب 
 

اأَلَظل : ما حتَت ال َمَناسم  
 (3). 

 

ي  ل        ي       ه  َأه      ْ ن        ن      ظ      رية َزوَّج      َ  ش                    
 

ي ر ْجلي  ب  رْأس              م ْن مح ْق ه حَيْس           َ
 

َر أ ن       ث       ى  يك       أَن       ه ملَْ ي        َ ل         ب       ْ  ق        َ
 

 

َا قَال وا ْنظريَة؛ قَاَل:  :  َور مبَّ َا م َن الظَّاء ل َغًة َأو ل ثْ َغة، واأل نثى ش  لذَّال  اْلم ْعَجَمة ، ل ق ْرهب  ْنذ يَرة، اب  ش 
 )من الرجز( 

َك َبْيَ احلَيَّْيْ  ْت ت  َعْنظ ي ب          ق       ام       َ
 

ْنظ ريَة   ، َجْهراء  الَعْيْ  ش                 اأَلخالق 
 

، ولسان العرب )شنظر(  22، وحصر حرف الظَّاء ص6/301ينظر: العي )شنظر( 
4/431 . 

 مج. ومنه قوله تعاىل: ﴿ 3/1173، والصحاح )شواظ(  11/274ينظر: هتذيب اللغة  (   1) 
 [. 35﴾ ]الرمحن: خس حس جس مخ جخ مح  جح

بيدّي:  بن معد يكرب الزُّ  هو: عمرو. والزُّبيدي  19ينظر: معرفة الفرق بي الضَّاد والظَّاء ص(   2) 
شاعر  جاهلّي من الف رسان، يكىن أاب ثور؛ قد م على رسول هللا   صّلى هللا عليه وسّلم   يف  

ي نظر: الّشعر   ، وشهد القادسّية واست شهد فيها.-وذلك يف سنة تسع-وفد زبيد فأسلم 
 . 4/568، واإلصابة 3/279، واالستيعاب 15/200، واألغاين 235والّشعراء 

 . 2/156، واملخصص 7/71، وهتذيب اللغة 2/205اجلراثيم (  3) 
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 .(1) والطَّثْ رَة : َسَعة  الَعْيش  

َها الطَّْلف  ابلطَّاء  َغري م ْعَجمةٍ  : َذَهاب  الدَّم  َهَدرًا، وقد َجاَء ف ي ْ  . (2) والظَّْلف 

 .(3) واألْظَمى: الرُّْمح  األمْسَر  

ا س ك َن َضرورةً  ، وهو حم َرَّك  الَعْي، وإَّنَّ ْست ْعَجال   .(4) والنَّْكظ : اال 
 َقاوَكْم َقْد َخظَا حَتْض  الظَّر اَبء  ابلن َ -18

 

ظ    ق  ْ َع ال  ي     ام  م  َ ي       َ اله  ال  ن  ّ   وظ  َْرٍب َبع  ْ
 

 : ]من املتقارب[(5) ظ/ خظَا: َكث  َر ومَس َن، قال امر ؤ الَقيس114/

 

،  2/723يف األصل: الظَّثْ َرة، وهو حتريف، وما أثبتناه من )ب(. ينظر: الصحاح )طثر((  1) 
 . 12/415اتج العروس )طثر( 

)من  َذَهب مال ه ودم ه طَْلًفا وطََلًفا وطَل يًفا َأي َهَدرًا اَبط اًل؛ قَاَل األَفْ َوه  اأَلْود يُّ: ي قال: (  2) 
 الرَّمل( 

ا أَن       ه  ن       َ ي   ْ ل  َ ر  ع  َ ك  َم ال       دَّه  ْ  ح  َ
 

ا وج ب       ار   ن       َّ ا ََّنَل م   طََلف  م       َ
 

ْلعيت طَلًفا َأي ب َغرْي  مَثٍَن.   لطَّاء  َوالظَّاء، َوَقْد أ طْل َف. وذَهبت س  ْعت ه  اب  قَاَل اأَلزهري: مسَ 
َا َصنَ ْعت طََلًفا َواَل ظََلًفا َأْي اَبط اًل.  َجَّان. اأَلصمعي: اَل َتْذَهب مب 

: امل   والطَّليف  والطََّلف 
، واملزهر )طلف(  4/1396طلف(  ، والصحاح ) 186كتاب األلفاظ البن السكيت ص 

 . 12ص  وديوان األفوه األودي .1/329
الح ص(  3)   . 15/25، ولسان العرب )ظمأ( 1/602، وجممل اللغة )ظمأ( 19السّ 
 )من اخلفيف( (  قَاَل الشَّاع ر: 4) 

  َميْ ل                  قد تعلَّلت ها على َنَكظ  ا
 

ع      ات  اآلل    بَّ الم   ط  إ ذا خ      َ
 

، وديوان  5/477، ومقاييس اللغة )نكظ(  2/933اللغة )، ومجهرة  5/345العي )نكظ(  
 . 55األعشى ص

 . 14/233، ولسان العرب )خظا(  7/214هتذيب اللغة (   5) 
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ا ت       َ ن        َ ت        ْ ا م       َ ا ن هل       ََ م       َ ااَت ك       َ ظ       َ  خ       َ
 

ر    ه ال  ن  َّم    َدي       ْ اع         بَّ ع  ل  ى س                     َ  َأك       َ
 

ُّ. وق ْيَل:   ْراَبء : د َويبَّة  ذات  َشوٍك كالق ن ْف ذ ، ومَجْع َها: َظَراب ْي ، وَظَراب  والظّ 
د َها َظر اَبن    .(1) َواح 

َجارَة  حم َدََّدة ، قَاَل   ، وق ْيَل: ح  : الرَّبْ َوة  الصَّغ رْيَة ، ومَجْع ها: ظ َراب  والظَّْرب 
 : ]من الرَّجز[ (2) الشَّاع ر  

راب   رية ال   ظ   ّ  ث     ل       دٍة ك   َ  وب   َ
َاب     قَليلة  ال                َماء  َمَع الرتُّ
  

 

 ومنه قول الشَّاعر: )من الطَّويل( (  1) 
ْند َف أَنَّّن   ا وخ   إاَل أبْل َغا قَ ْيس           ً

 

َرَب الظَّر اَبن    َرْبت  َكث ريًا َمض    ْ  ض    َ
 

،  80، واملقصور واملمدود البن والد ص538النوادر يف اللغة ألب زيد األنصاري ص
 .  2/265واملخصص 

مل أقف على قائله فيما توافر ل من مصادر، وهو من شواهد معرفة الفرق بي الضَّاد والظَّاء  (   2) 
، والصحاح )ظرب(  14/270، وهتذيب اللغة 159/ 2. وينظر: العي )ظرب( 38ص
1/174 . 
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،  (1) َوالضَّْرب  ابلضَّاد : اخلَْبط   . والضَّرب  ب َتْحريك  الضَّاد : الَعَسل  األَبْ َيض 
 . (2) و/ م َن الضَّرب  115ي  َقال يف  َمَثٍل: إنَّه أَلَْحلى/

رَ  راب  ابلضَّاد : َمْصدر  َضاَرَب ي َضار ب  ض   اًب وم َضارَبًَة.اوالضّ 

والي  ْقظ : القوم  الذيَن لْيس وا ب ن َياٍم، وكذلك َمْن لَْيَس ب َغاف لٍ 
 (3). 

 وََكْم َحظَ ٍل م ْن َحْنظَ ٍل َوَعظَ ايَ ةٍ -19
 

تَ ْقب ح  الرُّْعظ     وََكْم م ْن َفظ ْيع  الَقْول  م س    ْ
 

احَلْظل : َمَرارَة  يف  احلَْلق  
 (4). 

، وف ْيه يَ ق ول َعْنرَتَة   واحلَْنَظل : َمْعر وف 
 : ]من الكامل[ (5) 

 

 )من الرمل( َطرََفة :  ومنه َقول  (  1) 
مٍّ و ق    حٍ  ط  األْرَض بص                  ب      خت   َْ

 

اَلط يٍس مس  رْ  
َ
اَلٍب ك       امل  َوص               

 

َا تضر هبا َبخفافها إ ذا ساَرْت. وَخَبْطت  الّشَجَرَة ابلعصا: َضَربت ها هبَا وامل ْخَبطَة:   أَرَاَد َأَّنَّ
 اْلَعَصا. 

 :  )من الطَّويل( قَاَل ك َثريّ 
 إ َذا َخَرَجْت م ْن بَ ْيت َها َحاَل د وََّنَا... مب ْخَبطٍة اَي ح ْسَن َمْن أَْنَت َضار ب  

،  2/241، ومقاييس اللغة )خبط(  7/113ينظر: هتذيب اللغة   يَ ْعّن  زوَجها أَنه خيبط ها. 
 . 155، وديوان ك ثري عزَّة ص57، وديوان طرفة ص7/281ولسان العرب )خبط( 

 )من السَّريع( ل : إ ذا َغل َظ؛ وأَنَشد: سَ العَ  بَ رَ ضْ استَ  د  (  ي  َقال: قَ 2) 
ا ر يَقت ه م س ْك  َعَلْيه  ض رب    كَأَّنَّ

 
 

، واتج العروس )ضرب(  1/547، ولسان العرب )ضرب( 12/16ينظر: هتذيب اللغة 
3/547 . 

 . 2/1066، واملعجم الوسيط  11/7371ينظر: مشس العلوم (   3) 
 . 15ص حصر حرف الظَّاء (  4) 
 . 12/309، ولسان العرب )سهم(252ديوان عنرتة ص(   5) 



 

 

 م2020 مارس -فرباير /هـ1441 رجب(، 22العدد ) -الثامنةالسنة  193 
 

ة  الو ج وه    َ
امه         ل  س                     َ اواخلَي       ْ َأَّن       ََّ  ك       َ

 
ل    ا نَق ْيَع احلَْنظ     َ ه     َ ق ي َفوار س                 ت س              ْ

َها    واحلَْنَضل  ابلضَّاد: مَجع  َحْنَضلٍة، وهي نْقرة  َتك ون  يف الصََّفا جَيَْتم ع  ف ي ْ
 .(1) املاء  

َها الَعامَّة   والَعظَايَة : د َويْ بَّ  ي ْ ، ت َسمّ  َن الَوْزَغة  وَأْطَول  ظ/  115ح نَ ْيَشة  /ة  َأْكرَب  م 
يَّة  (2) اجلَنَّة   يَّة  يف  لغٍة أ ْخَرى  (3) ، وت سمَّى أْيًضا: الزَّْلم وم   .(4) والزَّْرم وم 

 .(5) والَفظ ْيع : الشَّد ْيد  
والرُّْعظ : مَجْع  ر ْعٍظ، وهو َمْدَخل  النَّْصل  يف  السَّْهم  الذي َيْدخ ل  ف ْيه   

النَّْصل  
 (6). 

ك  -20  ع ْنَد قَار ظٍ  ه  وََكْم م ْن َنظ ْيٍف َمس       ْ
 

ْعظ    َن الدَّ َتْحس            وَكْم َنظََرْت َعْيّن َّ م س         ْ
 

َن النَّظَافة .  : م   النَّظ ْيف 

 

 ومنه قول الشَّاعر: (  1) 
 وَترى حبنض ل  ص ار ها ن  َقرًا هبا 

 

ماء  كأنَّه  اّلألالء     ماء  الس         ّ
 

، ولسان العرب  5/206، وهتذيب اللغة 40ينظر: معرفة الفرق بي الضَّاد والظَّاء ص
 . 183/ 11)حنظل( 

، وتكملة  3/89، ومعجم تيمور الكبري يف األلفاظ العامية 6/106مقاييس اللغة )وزغ( (  2) 
 . وح نَ ْيَشة  اجلنَّة : تسمية عاميَّة عند املغاربة. 3/352املعاجم العربية ص 

 يف النسخة )ب(: الزَّملوميَّة. (   3) 
يَّة. مل أقف على هذه اللغة فيما توافر ل من مصادر، ولعلها تسمية (  4)   مغربيَّة عامّ 
 .  2/181ينظر: هتذيب اللغة  (   5) 
 . 3/1173، والصحاح )رعظ( 2/177، وهتذيب اللغة 2/84ينظر: العي )رعظ( (   6) 
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: اجل ْلد    . (1) وال َمْسك 

ْعر ،  ، والَقار ظ  أَْيًضا: ال َماد ح  (2)والَقار ظ : َجاين الَقَرظ  الذ ي ي ْدبغ  ب ه   ابلشّ 
ْنه  قَ ْول  الشَّع ر   : ]من الرَّمل[ (3) وم 

ةً  ئ   َ َك جمَ ي ْ اع وا إ لَي   ْ ط   َ  (4)حىتَّ َلو اس              ْ

 
ري ْ ظ    ق  ْ َر ابل  ت   َّ ع  ْ َك الش               ّ  دوا إ ل َ ي       ْ  أه       ْ

 .( 5) و/ والَقارض  ابلضَّاد : الذي يَ ْقَطع  الشَّيَء َبسَنانه  116/ 

 .(6) والدَّْعظ : النّ َكاح  
ْظرَاَب ك    الظّ ْلف  والظَُّ  -21 د  اإل   فَ يَ ْعَتق     

 

ظَّ الَعْظم  أَْوَهى م َن ال  َواًء وش          َ  ْيظ  فَ س          َ
 

، وهي ع َقد َها : إ ْظَراب  اللُّْجم  ْظَراب   .(7) اإل 

 

، ولسان العرب )صفق(  8/292، وهتذيب اللغة 420/ 2ينظر: الغريب املصنف (  1) 
10/203 . 

:   ب ْشرٍ  ول قَ ومنه  (  2)  بْ َنت ه  ع ْنَد اْلَمْوت   الوافر( )من ال 
ي اخَلرْيَ، َوانْ َتظ ر ي إ ايب   فَ َرجّ 

 

ا الق   ار ظ  الَعَنز يُّ آابَ    إ ذا م   َ
 

بن أب حازم   ، وديوان بشر 7/455، ولسان العرب )قرظ( 3/1177الصحاح )قرظ( 
 . ومجلة )جاين القرظ(: سقط من النسخة )ب(. 26ص

 . 33معرفة الفرق بي الضَّاد والظَّاء ص(   3) 
 )ب(: )حمبًَّة(، بداًل من )جميئًة(. يف  (   4) 
 . 748، وجممل اللغة )قرض( ص8/267هتذيب اللغة (   5) 
 . 2/284، ومقاييس اللغة )دعظ( 2/660مجهرة اللغة (   6) 
:   (  أَْنَشَد اجلَْوَهر ّي ل َعام ل  7)   )من الكامل( بن الطَُّفْيل 

اب حٍ   وم َقطّ ٍع َحَلَق الرّ حاَلة  س        َ
 

ذ ه  َعن اأَلْظراب  اَبٍد    َنواج    
 

 . 1/570، ولسان العرب )ظرب( 1/326مجهرة اللغة 
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َْنز َلة  احلَاف ر  للَفَرس   : للشَّاة  والبَ َقَرة  مب   .(1) والظّ ْلف 

 .(2) والظَُّ : مَجْع  ظ َبٍة، وظ َبة  ك لّ  شيٍء َحدُّه  

 .(3) وَقوهل  م: َضَبْت ََّنر َك، أي: أ ث رْيْت، ابلضَّاد  

: َكْسر ه   وَشظُّ الَعْظم 
وَغرْي ه ، ومَجْع ه : ع ظَام . . والَعْظم: َعْظم  اإلْنَسان  (4) 
 والع ظَام  أْيًضا: مَجْع  َعظ ْيٍم.

 : ]من الرََّمل[ (6) ، قَاَل الشَّاع ر  (5) والَعْضم  ابلضَّاد : َمْقَبض  الَقْوس  
ه  ف     وََّق ا] ي ب         ْرم       ي ي      َ ك     َ ْوَس ل        ل     ق     َ

 

 س  ق  َبَ ضْ وْ ال ق َ  نَ م  م   ض               ْ ى ال عَ ل َ ع َ وَ  
 

 

 )من املتقارب( يكرب:   بن معد (  َوقَاَل اللَّْيث: ي ستعار  الظّ ْلف  للخيل َوأْنشد َقول َعْمرو 1) 
ٍل َتط    ْأكم ََبْظالف ه    ا   وَخي    ْ

 
 

 

بن معد يكرب   عمرو، وديوان 4/1398، والصحاح )ظلف( 8/160العي )ظلف( 
 . 152ص

 )من البسيط( بن َحَرى الن َّْهشلي:  (  قَاَل َبشامة 2) 
 إ ذا الك م    اة  تَ َنحَّْوا َأن يَن    اهل م 

 

ْلناها َبَيدينا    َحدُّ الظَُّبات، وص َ
 

، َكرََّم اَّللَّ  َوْجَهه :  َويف  َحد يث   ، ولسان  6/2417(. الصحاح )ظ ( ََّنف ح وا ابلظَُّ  )َعل يٍّ
 . 15/22العرب )ظ ( 

، ولسان العرب )ضبب(  2/285، وكتاب األفعال 8/164ينظر: احملكم واحمليط األعظم (  3) 
1/540 . 

 . 288/ 20اتج العروس )وشظ( (   4) 
 . 3/85، والتكملة )ضهر( 5/1987، والصحاح )عضم( 2/904مجهرة اللغة (   5) 
واهد معرف الفرق بي الضَّاد  مل أقف على قائله فيما توافر ل من مصادر، وهو من ش(  6) 

 . 23والظَّاء ص
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 : ]من الرَّجز[ (1) فَاَظْت نَ ْفس ه ، إ َذا َماَت، قَاَل الشَّاع ر  والَفْيظ : َمْصَدر  
ن ْه م  َمن فَاظَا  اَل َيْدف ن وَن م 

ْيفة أَوقَاظَا   إ ْن َماَت يف  َوص 
 : ]من الرَّجز[ (2) َوقَاَل آَخر  

ال وا ع ْرس   اس  فَ ق    َ  ا ْجَتَمَع الن    َّ
 

 نَ ْفس   تْ اض   َ فَ  وَ ْي  عَ  تْ ئَ ف ق  ف َ 
 

ًعا ي ْ ََّنء   (3) َوقَاَل أَب و زَْيٍد: فَاَظْت نَ ْفس ه ، ب ظَاٍء َوَضاٍد مجَ  . وأَمَّا َقول َك: فَاَض اإل 
 .( 4) يَف يض  فَ ْيًضا؛ إ َذا زَاَد فبضادٍ 

َْمع َها-22  وََكْم م ْن لََعام ْيظ ظَفْرت  جب 
 

ل  وال ن  َّعْ ظ    اظ          َونَ ظْ م  غَ ل  يْ ٍظ يف  ال ت  َّف       َ
 

 

وليس   ، 396/ 3وديوان األدب  ، 396/ 14، 80/ 12هتذيب اللغة البيت لرؤبة يف: (  1) 
اين يف  ل والثَّ والبيت األوَّ  ،253/ 20يف ديوانه؛ ولرؤبة أو للعجاج يف اتج العروس)فيظ( 

 . 349/ 2ملحق ديوان العجاج 
واتج العروس)فيض(   ،453/ 7)فيظ(  قيمي يف لسان العرببن رجاء الف  (  الرجز لدكي 2) 

   . 254/ 20)فيظ( و ، 498/ 18
بن   بن أوس  سعيد. وأبو زيد هو:  933/ 2، ومجهرة اللغة  578النَّوادر يف اللغة ألب زيد ص (   3) 

، غلبت عليه الّلغة والّنوادر والغريب،   اثبت األنصارّي اخلزرجّي: كان إماًما حنواي  بصراي 
له أبو داود والرتّمذّي؛ وكّلما قال سيبويه: ))أخربين الثّقة(( فاملراد أبو زيد؛ ومن  روى 

ي نظر: مراتب   ه (.215مصّنفاته: لغات القرآن، وخلق اإلنسان، والّنوادر؛ تويّف سنة )
 . 165، وطبقات الّنحوّيي والّلغوّيي 68، 64، وأخبار الّنحوّيي 73الّنحوّيي  

 . 7/210، ولسان العرب )فيض( 7/65العي )فيض( ينظر: (   4) 
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 .(1) اللََّعام ْيظ : الطَُّفْيل يُّونَ 

، ب َضاٍد: الَفْتل   ْنه  َتالز م  اجل رَاء  والك اَلب  ع ْنَد السّ  (2) والضَّْفر  ، قَاَل  (3) َفاد  ، َوم 
 : ]من الطَّويل[ (4) الشَّاعر
ه   ي   ج    مازَ َّن ْ  ا   دَ ن       ْ ع    مْ َّن َّ  أَ ك       َ   مْ وش                
 

 لعاظ  تَ ط  م  اق  س              َ   ادٍ رَ اب  جَ حَ س              َ  
 .(5) والن َّْعظ : ا نْت َشار  الذََّكر  

 وََكْم م ْن َظر ْيٍف ظ َ ال ٍع يف  َمظن  ّ ه  -23
 

ه  م َن الَعظّ    ى َعَلي    ْ اظ ر  خَيْش              َ ه  ح    َ  ل    َ
 

ْيح  احَلَسن الشََّمائل : الَفص   .(6) الظَّر ْيف 

 

،  1/280يف )ب(: اللََّغام ْيظ، وهي لفظة مهملة ال معىن هلا. وما أثبتناه من املخصص (  1) 
 وهو موافق للسياق. 

 .  2/72، والصحاح )ضفر( 12/10ينظر: هتذيب اللغة  (   2) 
 . 4/491)ضفر( ، ولسان العرب 3/92ينظر: النهاية يف غريب احلديث واألثر (   3) 
مل أقف على قائله فيما توافر ل من مصادر، وهو من شواهد معرفة الفرق بي الضَّاد والظَّاء  (   4) 

32 . 
 .  285/ 20، والفرق بي حرف الظَّاء والضَّاد 19حصر حرف الظَّاء ص (  5) 
الناس  ، والزاهر يف معاين كلمات 96الفرق بي الضَّاد والظَّاء يف كتاب هللا عز وجل ص (  6) 

: )إذا كاَن اللّ ص  ظريًفا مل ي  ْقَطْع(. فمعناه:  رضي هللا عنه بن اخلطاب   قول عمر. ي 1/112
 ا، جيد الكالم، احتج عن نفسه مبا ي سقط به عنه احلدَّ. إذا كان بليغً 
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َْهل َها (1) والظَّال ع : اأَلْعرَج   ْيق  اأَلْرض  َب    ( 3) . والضَّْلع [ (2) . والظَّْلع  أَْيًضا: ض 
فكان َضْلع َك َعَليَّ، أي:   ( 4) ظ/ ابلضَّاد : ال َمْيل ، ي  َقال  خاصمت  ف الَّنً 117/

 .(5) َميَ ل كَ 

ع ، ومَجْع ه: َمظَان  .(6) وال َمظ نَّة : ال َموض 

: ال َمْمن وع  واحلاظ ر   دُّ  (7) : ال َمان ع ، وال َمْحظ ور  ر  ابلضَّاد : ض  . واحلَاض 
.  الَغائب 

 

 )من الطَّويل( الشَّاع ر:  ومنه قول (  1) 
َك أَم       ان       ةً  ًدا ملَْ خي َ ن       ْ د  عَ ب       ْ  أَت  وع        

 
ا، َوه َو ظ      ال ع ؟  ًدا ظ      ال م      ً  وَترْت ك  َعب      ْ

 
،  8/245، لسان العرب )ظلع( 89 الفرق بي الضَّاد والظَّاء يف كتاب هللا عز وجل ص 

 . 38وديوان النابغة الذبياين ص
 مل أقف على هذا املعىن فيما توافر ل من مصادر. (  2) 
سقط،    ( سقط من نسخة األصلوالضلعضيق األرض َبهلها.    ...فوََّق القوس لكي من: )(   3) 

 و(. 117ظ+116ورقة كاملة )
 يف النسخة )ب(: فالن. (   4) 
(  ر و َي َعن النَّيب  صلى هللا َعَلْيه  َوسلم أَنه قَاَل: )اللَّهم إيّن أعوذ بك من اهلمّ  واحلَزن، والَعْجز  5) 

. ينظر: معرفة الفرق بي الضَّاد  والكَسل، والب ْخل واجْل ْْب، وَضَلع  الدَّين، وَغَلبة الرّ َجال(
، والنهاية يف غريب احلديث  1/302، وهتذيب اللغة  2/903، ومجهرة اللغة  25والظَّاء ص 
 . 3/96)ضلع(  

، واملصباح املنري )ظنن(  2/281، والفائق يف غريب احلديث 1/599ينظر: جممل اللغة (  6) 
2/386  . 

 ﴾ نب مب زب رب يئ ٱ، وجاء يف قوله تعاىل: ﴿15صمعرفة الفرق بي الضَّاد والظَّاء  (   7) 
 [20اإلسراء: ]
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دَّة  الزَّمان   ، وش  دَّة  احلَرب  ((1) والَعظُّ: ش  :  ( 2) ، قَاَل الشَّاع ر  يف  )َعظّ  احلَرب 
 ]من املتقارب[ 

ا اهب        َ َوان  ب   ن       َ م  احل َ رب  ال  ع  َ ه    ظ  َّت   ْ  وع  َ
 

َراعً ا ل ليَ َدْين  ول ْلَفم    َحْوا ص                 فَ َأض              ْ
 ) ُّ يف  )عظّ  الزََّمان   : ]من املتقارب[ (3) وقَاَل اهل َذل 

َ ال دَّْهر   ْيَ َعظَّّن  ل  ال دَّْهَر َعّنّ  ح   س              َ
 

رْب    ه  ص              َ اد ل         رْبًا ال ي  ع       َ  أملَْ يَ َر ص              َ
 

باع  وَغري ه م فبالضَّاد    و/ 118/  (4) َوأَمَّا َعضُّ الك اَلب  والسّ 
ا-24  وَك ْن ل َنظ رْيي يف  الظَّالم  م َوان س   ً

 

ث  ْرَة  ال ظ ُّلْ م  يف  لَ ظّ    ْن ك َ ه م   اب          ف ظَ بْ ظ       َ
 

: الذي يَ ْنظ ر  يف  أَ   .(5) ر همو م  النَّظ رْي : ال م َماث ل ، والنَّظ رْي  للَقْوم 

 

 . 1/614، وجممل اللغة )عظ( 20معرفة الفرق بي الضَّاد والظَّاء ص(   1) 
 مل أقف على قائله فيما توافر ل من مصادر. (  2) 
.  [119آل عمران: ] ﴾حتخت جت هب مب خب حب  جب﴿ومنه قوله تعاىل: (  3) 

بن حمرّ ث اهلذّل: شاعر  فحل، خمضَرم، أدرك اجلاهلّية   خالدبن  هو: خويلدواهلذل 
ي نظر: طبقات   حنو املغرب. ىواإلسالم؛ وهو أشعر ه ذيل من غري مداَفعة؛ تويّف يف مغزً 

، واخلزانة  173، واملؤتلف واملختلف 435، والّشعر والّشعراء 1/131فحول الّشعراء 
1/422 . 

 [.119آل عمران:  ]  ﴾حتخت جت هب مب خب حب جب﴿ومنه قوله تعاىل: (  4) 
 )من الطَّويل( بن َوقَّاٍص احلارثّي:   عْبد يغوثَ ومنه قول (  5) 

 َأال َهْل أَتى ن ْظر ي م َلْيَكَة أَنَّّن 
 

، َمْعد اي  َعَلْيه  وعاد اي؟    َأَّن الليث 
 

. يف النسخة )ب(: أمورهم. وهو  5/219، ولسان العرب )نظر(  2/83الصحاح )نظر(  
 وجه. 
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: اْسم  َرج ٍل ابلظَّاء    .(1) َوَمْنظ ور 

رْي  ابلضَّاد : الذََّهب   رْي : قَب يَلة  م َن اليَ ه ود  ابلضَّاد . (2) والنَّض   . َوبَ ن و النَّض 
 والظَّالم : الظُّْلَمة .

: َما ب ه  قَ َلَبة   ، َكَما ي  َقال  : َما ب ه  ظَْبظَاب  : الدَّاء ، ي  َقال  . َوَأْصل   (3) والظَّْبظَاب 
: َوْضع  الشَّيء  يف  َغرْي  َحقّ ه  .(4) الظُّْلم 

 

 )من البسيط( (  وأنشد بعضهم: 1) 
 جئّن مبث  ل  بّن ب  دٍر لقومهم  

 

رة  منظور   بن س  يَّار   أو مثل  أس  ْ
 

ن َوه َو َمْنظ ور   ، واتج  2/831. الصحاح )نظر( بن الع َشراء من بّن َفزارة بن َسيَّار  بن َزابَّ
 .  312، ديوان جرير ص14/251العروس )نظر(  

 )من الطَّويل( رَأَة:  (  َوأْنشد قوَل األْعشى يصف امْ 2) 
ةً  ْبَت مخَ يص  َ  إ ذا ج رّ َدْت يْوًما َحس   

 

ا   ري  الدُّاَلم ص  َ ْراَيَل النَّض    َها َوج   َعَلي ْ
 

/  11)جرل(  و   ،31/  7و)مخص(    ، 213/  5)نضر(    لسان العرب ، و 7/73هتذيب اللغة  
 . 199، وديوان األعشى ص109

. قَاَل:   (  الظَّْبظاب 3)  لزَّْعَفرَان  ، َوه َو الَقَمع ، ي َداوى اب   )من الرجز( بَ ثْ ر  خَيْر ج  َبْيَ َأشفار اْلَعْي 
ا ظَْبظ     اب    ب  نَ يَّيت  لَْيَس هب      َ

 
 

 

، واتج العروس )ظبظب(  1/198. ينظر: التكملة )ظبظب(  الَوَجع  والَعْيب  :  حم َرََّكة:  الَقَلَبة  و 
3/292 . 

ْنه  قَ ْول  اْبن  م ْقب ٍل:  4)   )من البسيط( (  َوم 
ا ة  يف  داٍر، وك   اَن هب    َ اَد اأَلذ ل   َّ  ع   َ

 

م وَن للج ز ر    ، َظالَّ ق  قاش          ه ْرت  الش       َّ
 

، وديوان  12/376، ولسان العرب )ظلم(  14/374، وهتذيب اللغة  2/934مجهرة اللغة  
 وجه. . ويف النسخة )ب(: يف غري موضعه. وهو 81ابن مقبل ص
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ْيَظٍم أَْلَوى ي  َلْظل ظ  أَْرَقم  -25  وََكْم ش         َ
 

ي َْفة اللَّذْع وال              َمْشظ    أىإ لَْيه  فَ َين   (1)خ 
 

 

 . (2) الشَّْيَظم : الطَّو يل

 .(3) األَْلَوى: الشَّد ْيد  اخل ص وَمة  

. واللَّْضَلَضة   (5) : حَتْر ْيك  ال َحيَّة  رَْأَسَها إذا َحنَ َقتْ (4) ظ/ َواللَّْظَلَظة  118/
 .(6) ابلضَّاد: الدَّاَلَلة  

ه  َواللَّْضاَلض   َن االْلت َفات  ب َرْأس  ، وَأْصل ه : م  لطُّر ق  : الدَّل ْيل  احلَاذ ق  اب 
ًنا   (7)  ميَ ي ْ

َااًل، قَاَل الشَّاع ر  
 : ]من الرَّمل[ (8) َومش 

ا  ه       َ ي    ْ اَلَض ف     َرَى ال   لَّض                ْ اٍة ت    َ  مب    َْوم       َ
 

ل      َ   اذ ب  لَي ْ ل   هجي       َ ب ي      ْ َد الس              َّ  َقص                    ْ
 

 

 يف النسخة )ب(: األزع. بداًل من: اللذع. (   1) 
 )من الكامل( َعْنرَتَة :  ومنه قول (  2) 

ا م  اخلَباَر َعواب س         ً  واخلَْيل  تَ ْقَتح 
 

ْيَظم    ْيَظمٍة وَأْجَرَد ش   َ  َما َبْيَ ش   َ
 

،  1/323، ولسان العرب )شظم(  5/1960، والصحاح )شظم(  11/228هتذيب اللغة  
 . 218صوديوان عنرتة 

 يف النسخة )ب(: والظَّلظَلة. وهو حتريف. (   3) 
 [.119آل عمران:  ]  ﴾حتخت جت هب مب خب حب جب﴿ومنه قوله تعاىل: (  4) 
 ومنه قول الشَّاعر: )من الكامل( (  5) 

ا إْذ أقبل  ْت َوتَلظَلظ َ ت   فك  أَّن  َّ
 

 حنَو الّلذيع شهاب  َّنر  القابس   
 

 . يف النسخة )ب(: خ نق ْت. 2/313واملخصص  ،  36معرفة الفرق بي الضَّاد والظَّاء ص 
 . 36معرفة الفرق بي الضَّاد والظَّاء ص(   6) 
 برأسه: سقط من النسخة )ب(. (   7) 
 مل أقف على قائله فيما توافر ل من مصادر. (  8) 
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 .(1) وال َمْشط : اللَّْسع  
حل مَّاظ  ل           ما َتظَاَهَرتْ -26  تَ َلمََّظ اب 

 

َب م ْن َكثْ رَة  ال    دَّْأظ    ة  واْحظَن    ْ ه  َكظ    َّ  ب     
 

ْنه : اللَّْمظ   ْسم  م  ، واال   .(2) الت ََّلمُّظ : حَتْريك  اللّ َسان  يف  الَفم  بعَد اأَلْكل 

واحَلمَّاظ : بَ ْقَلة  َمْعر وَفة  َحام َضة  
 (3). 

 مبعىن: َظَهَرْت. َتظَاَهرْت 

 . (4) ْخمة  والك ظَّة : التُّ 

 .(5) و/ واْحظَْنَب مبعىن انْ تَ َفخَ 119/
 

ْنه يف  َيده، ي  َقال: مَ 1)  شَظت َيده  (  قَاَل اللَّْيث: اْلَمشظ : َأن مَيَس الشْوَك َأو اجلْ ذَْع فَيْدخل م 
 )من الوافر( بن َوث يل:   َوقَاَل ابن  الّسكيت حنَوه، وأَنشَد َقول س َحيم مَتْش ظ َمشظًا. 

ظَاَها  ظ  ش             َ  وإنَّ قَناتَ َنا َمش              
 

ا ع ن َق اْلَقرين    دُّه   َ د ي   د  م   َ  ش                 َ
 

 . 462/ 7، ولسان العرب )مشظ( 228/ 11هتذيب اللغة 
 . 1/448، واملخصص 3/1179، والصحاح )ملظ( 14/278هتذيب اللغة (   2) 
 . 15. حصر حرف الظَّاء ص(  َوه َو الرتنج الرَب يّ 3) 
اْبن  ع َمَر:   (  قَاَل احلََْسن : فإ ذا عَلْته الب طْنة  وَأخذته الك ظَّة  فَ َقاَل هات  هاض وًما. َويف  َحد يث  4) 

نْ  َأي إ ذا امتأْلَت م ْنه   . ه  َأْهَدى َله  إ نسان  ج وارْشن، قَاَل: فإ ذا َكظَّك الطعام  َأخذت م 
، والصحاح  9/325. وينظر: هتذيب اللغة 7/457. لسان العرب )كظظ( وأَثقلك 

 . 3/1178)كظظ(  
: رأَيت ف اَلًَّن َحاظ ًبا  5)  كّ يت  (  قَاَل الفرَّاء : َحَظَب َبْطن ه ح ظ واًب وَكَظب إ َذا انْ تَ َفَخ. اْبن  السّ 

َتل ًئا َبط   ري، َعظ يم الَبطن . وحم ْظَئ ب ا َأي مم  : َقص  بن   قال هدبةيًنا. وَرج ل َحظ ب  وح ظ بٌّ
 )من الطَّويل( : اخلشرم

، إ َذا س          اءْلت ه  َأو تَ رَْكت ه   ح ظ بٌّ
 

، وإْن َأْعَرْضت  راَءى ومَسََّعا    َقالك 
 

= 
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 . (1) والدَّْأظ : الدَّْفع  
اه رَه  الَعَمى-27  وََكْم ظََفر  يف  الَعْي  ظ     َ

 

 وَهْل ح َظظ جت ْد ي َلَدى الظّ ْمء  والَكْنظ   

: ج َلْيَدة  َتْطل ع  على الَعْي   : إ ْدرَاك  احلَاَجة  والنَّْصر  على  (2)الظَّْفر  ، والظََّفر 
 .(3) األعداء  

ه  ب بَ ْعٍض، ومَجْع ه  َضَفَرات    .(4) والضَّف ر  ابلضَّاد : تَ َعقُّد  الرَّمل  وَتداخ ل  بَ ْعض 

 . (5)وظَاَهَره  مبعىن: َعاَونَه  

 ،(6) واحل َظظ : اخلََوالن  
 

، وديوان  )حظب(  323/  1؛ وبال نسبة يف لسان العرب  295/  2اتج العروس)حظب(  
 . 110اخلشرم ص بن  هدبة

 .  15حصر حرف الظَّاء ص (  1) 
َثم: 2)   )من الرجز(. (  أْنشد أَب و اهْلَي ْ

احْل مََّرهْ  ْل ل  ََك يف  ع َجيّ ٍز ك  َ  ه  َ
 

رَهْ  اء  ظَ ف َ َن الْ ب  ك       َ ا م    ب  عَ يْ ن  ه       َ
 

 

 . 4/519، ولسان العرب )ظفر( 269/ 14هتذيب اللغة 
ُّ مَيَْدح  َرج اًل:   ومنه قول (  3)   )من الطَّويل( اْلع َجرْي  السَّل ول 

َدا  ه َو الظَّف ر  املَْيم ون ، إ ْن َراَح َأو غ    َ
 

ب    ْلع    اب    ة  امل َتَحب    ّ 
، والتّ  ب  ه  الرك    ْ  ب     

 

 . 4/519، ولسان العرب )ظفر( 1/624أساس البالغة )ظفر( 
 . 2/722، والصحاح )ضفر(  38الضَّاد والظَّاء ص، ومعرفة الفرق بي  7/27العي )ضفر(  (   4) 
 )من الطَّويل( :  م قبل  متَ يم   ومنه قول (  5) 

َرةٍ  ه ْ ْف  ي عَ لَ ى ع  زٍّ عَ ز ي ٍز وظ    َأهل َ
 

باٍب كنت  فيه فَأْدبرا    وظ لّ  ش         َ
 

 . 140بن مقبل ص ، وديوان متيم1/628، وأساس البالغة )ظهر(  6/134هتذيب اللغة  
 . 294/ 18، واتج العروس )حظظ( 14. حصر حرف الظَّاء صاْلكحل (  ضرب من 6) 



 

 

 
 م2020 مارس -فرباير /هـ1441 رجب(، 22العدد ) -الثامنةالسنة  204

 

، وهو ما بَي الشُّْربَ َتْي   ب ل  د  َأْظَماء  اإل   .(1) والظّ ْمء : واح 

دَّة احلَْرب    .(2) والك ْنظ : ش 
ت  أَْمَوااًل -28 ةً  فَ َغْنظَب   ْ َدى الظّ ئر مج   ََّ  ل   َ

 

ْرهت        َ   ظ      َ ظ   اوأَن      ْ ي      ْ ن ال      ق      َ  ح      ىتَّ إىل َزم      َ
 

: مبعىن   .(3) ْخَلْطت  أ َغْنظَْبت 

ع   : ال م ْرض   .(4) والظّ ئر 

َا 119/ َا: َأخَّْرهت   .(5) ظ/ َوأَْنَظْرهت 

ر  ابلضَّاد : النَّاعم   . والنَّاض  ر  ، وَكَذل َك ال م ْبص  : ال م ن َْتظ ر   .(6) والنَّاظ ر 

 

. ويف  3/470، ومقاييس اللغة )ظما( 128، والكنز اللغوي ص8/173العي )ظما( (  1) 
 النسختي )الّظمأ(، وما أثبتناه هو الصحيح. 

 )من الرجز( ر ْؤبَة :  ومنه قول  (  2) 
ف       اظ       ا  َزم  احل         ل       ْ  إ َّّن أ َّنس  ن        َ

 

ت َرب يع  ة  الك ظ  اظ  ا  ئ م  َ  إ ْذ س              َ
 

 . 7/458، ولسان العرب )كنظ( 267/ 2لسان العرب )كنظ( 
 مل أقف على هذه املادة فيما توافر ل من مصادر. (  3) 
 (4 : ْنه  احْلَد يث  يَليهما)(  َوم  َرْين  َأَضلَّتا َفص  َتد ره  َزْوَجتاه كظ ئ ْ النّ هاية يف غريب   .(الشَّهيد  تَ ب ْ

 . 4/515، ولسان العرب )ظأر( 154/ 3احلديث واألثر)ظأر( 
َلٍة َحىتَّ َكاَن َشْطر اللَّْيل  -َصلَّى اَّللَّ َعَلْيه  َوَسلَّمَ -َنَظْرََّن النيبَّ ) (  َويف  َحد يث  أََنٍس 5)  (.  ذاَت لَي ْ

 . 2/231، وأساس البالغة )مهل( 78/ 5النهاية يف غريب احلديث واألثر 
 خس حس جس مخُّ[، وقوله تعاىل: 22القيامة: ] ﴾جن يم ىم﴿ ومنه قوله تعاىل: (  6) 

 [24املطففي:  ]  َّمس



 

 

 م2020 مارس -فرباير /هـ1441 رجب(، 22العدد ) -الثامنةالسنة  205 
 

دَّة  احلَرّ   والَقْيظ : ، قَال  (2) . والَقْيض  ابلضَّاد : ق ْشر  البَ ْيَضة  اأَلْعَلى(1) ش 
 : ]من الطَّويل[ (3) أَْوس  

للَّْيط  الذ ي حَتَت   ق ْشر َهاَفَملََّك اب 
 

 َكغْرَقئ بَ ْيٍض َكنَّه  الَقْيض  م ن َعل   
: َوَهَبه  هللا الَقْيَض، أي: التَّوفيَق. وقَ يََّض هللا  له التَّوف ْيَق ابلضَّاد .   وي قال 

ن  َها-29 َا لَ مَّا أمنَّ م َن اللَّْحظ    َور بَّ َحظ رْياٍت ب ظَْلٍف وَعي ْ  َحَظْْبَ هب 

َها الرَبَْد   ب ل  َتق ي ْ : مَجْع  َحظ رْيَة، وهَي الزَّر يْ َبة  َحْوَل الَغَنم  واإل  احَلظ رْيَات 
 ]والريح[.

 

 . 34، ومعرفة الفرق بي الضَّاد والظَّاء 2/933مجهرة اللغة (   1) 
ومقاييس    ، 271/  10وهتذيب اللغة    ، 84/  15)عال(    ،495/  10)ملك(    (  لسان العرب2) 

 .  97بن حجر ص ، وديوان أوس352/ 5اللغة 
 )من الرجز( ر ْؤبَة:   ومنه قول  (  3) 

ا  ْن َوقْ ع  ن       ا أَقْ ي       اظ       َ م م    إ ّن هل َ
 

واظا  ع ر  الش          ّ   وَّنَر َحْرٍب ت س          ْ
 

 . 20/260، واتج العروس )قيظ( 7/446لسان العرب )شوظ( 
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/: ْيَم والن ََّباتَ 120وال م ْحَتظ ر  ، (1) و/ الذي يَ ْعَمل احَلظ رْيََة ويَ ْقَطع  لَ َها اهلَش 
وَكْسر َها. َفَمْن   (2) الظَّاء  [ ب َفْتح  31القمر: ]  ﴾ٰر ٰذ﴿ وَقْد ق ر َئ: 

 .(3) فَ َتَح َجَعَله  ال َمْفع وَل، َوَمْن َكَسَر َجَعَله  الَفاع لَ 

الف الباد يَةَ  ر  ابلضَّاد : السَّاك ن  يف  الق رى خ   .(4) وال م ْحَتض 

، ال يَب ْي  ف ْيه  أَثَ ر  َسال ك ه   : ال َمَكان  الَغل ْيظ  م َن األرض   .(5)والظَّْلف 

: َحَظَب ف اَلن  إ َذا مسَ َن ح ظ وابً  َْعىن مسَ نَّ. ي  َقال   .(6) َوَحَظْْبَ: مب 

 

النسخة  . )والنبات(: سقط من 4/203، ولسان العرب )2/81مقاييس اللغة )حظر( (  1) 
 )ب(. 

 يف النسخة )ب(: بفتح ظائه. وهو وجه. (   2) 
بن عبيد، وقتادة، وأب   (  هي قراءة احلسن، وأب حيوة، وأب السمال، وأب رجاء، وأب عمرو 3) 

 . 525ص  ، واإلحتاف642. ينظر: الكامل يف القراءات صالعلية 
. يف  11/53، ولسان العرب )حضر(، واتج العروس )حضر(  2/622الصحاح )حضر(  (   4) 

 النسخة )ب(: بضاٍد ساكن يف القرى دون البادية. 
:  (  قَاَل َعْوف  5)   )من الوافر( بن اأْلَْحَوص 

ي  عراء ع ْرض     أمََلْ َأْظل ْف َعن الش  ُّ
 

يَقة  ابلك راع     َكَما ظ ل َف الَوس             
 

 . 14/271، وهتذيب اللغة 2/932، ومجهرة اللغة 234بنظر: النوادر يف اللغة ص
 . 1/323، ولسان العرب )حظب( 1/190، واملخصص 3/285احملكم (  6) 
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، واجلَْمع    واحَلْضب  ابلضَّاد: حَتْر ْيك  النَّار، َواحَلَضب  أَْيًضا: َصوت  الَفرس 
ظ/  120. واحَلَضب  يف  ل َغة  الَيَمن :/(1) َضاب. واحَلْضب  أْيًضا: ذََكر  احلَيَّات  أحْ 

 . (3) [98]األنبياء:  ﴾ َحَضب  َجَهنََّم أنْ ت م هَلَا َوار د ونَ ﴿ . َوَقد ق ر َئ: (2) احَلَطب  

: ال م ْسَعر  الذي حت َرَّك  ب ه  النَّار    .(4) وال م ْحَضب 

 .(5) الَعْي مم َّا يَلي الصُّدْغَ  واللَّْحظ : م َؤخَّر  
 َوَما َوَظف  ع ْنَد الظَّر ْير  َلَدى الع َدى-30

 

لرَّْعظ     َكج د  الظَّب ا َوالَعظْ ب ي  ْدَرك  اب 
 

د ، أَْوظ َفة الَقْوس  َوَغرْيه. َوه َو َساق ه    .( 6) الَوْظف  والَوظ ْيف  واح 

 

 )من الرجز( قَ ْول  ر ْؤبََة: ومنه  (  1) 
ب    َوَقْد َتَطوَّْيت  اْنط واَء احل ض          ْ

 

ب   ق      ْ  َبْيَ قَت      اد  َرْده      ٍة وش               
 

.  289-2/288، واتج العروس )حضب(  1/321تنظر املعاين مجيعها يف لسان العرب  
 ويف النسخة )ب(: احلضيب. وهو حتريف. 

 ،  2/288، واتج العروس )حضب( 3/109العي )حضب( (  2) 
 . 66/ 2احملتسب   . (  قرأ هبا ابن عباس3) 
 )من املتقارب( (  قَاَل اأَلعشى: 4) 

، يف  َحْرب ن ا، حم ْ  بً ا َفاَل تَ ك   ض              َ
 

ع وابَ   ىتَّ ش             ل َتْجَعَل قَ ْوَمَك ش          َ
 

. يف النسخة )ب(: واحملظب.  236، وديوان األعشى ص 321/ 8لسان العرب )حضب(  
 ابلظاء، وهو حتريف. 

ْنه َقول الشَّاع ر:  5)   )من الطَّويل( (  َوم 
اب ر   ل  وهَو م ث      َ ه اخلَي      ْ ا تَ َلت      ْ  فلم      َّ

 

ًة    وي ع ي   د ه   اعلى الرْكض  خي ْف ي حَلظ   َ
 

 .  4/264، وهتذيب اللغة 3/198العي )حلظ( 
 . 9/358، ولسان العرب )وظف( 4/1439الصحاح )وظف( (  6) 
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 . (1) ابلضَّاد : ال م ْقالع  ت  ْرَمى ب ه  احل َجارة   َوالَوْضف  
، َومَجْع ه: َأظ رَّة  َوظ رَّان ، م ْثل : أْرغ َفٍة   : نَ ْعت  ل  َمَكان  احلَْرب  والظَّر يْ ر 

 . (2)َور ْغَفان  

: َحْرف  /  (3) والضَّراير  ابلضَّاد : ال َمْرأاََتن   ٍد. والضَّر يْ ر  و/  121حَتَْت َرج ٍل َواح 
 .(4) الَواد ي 

، َوظ َبة  ك لّ  شيٍء َحدُّه    .(5) َوالظَُّبا: مَجع  ظ َبٍة، وهو َحدُّ السَّْيف 

: حَتْر ْيك  الطَّائ ر  ز م كَّاه  إ َذا َهمَّ ابلطَّرَيان    .(6) َوالَعْظب 

. . وال َمْعىن: أنَّ الطَّرْيَ ي درك ابلسَّهْ (7)والَعْضب  ابلضَّاد : السَّْيف  الَقاط ع    م 
 

 .  11/80أمهله اجلوهري وابن منظور، وهو يف تكملة املعاجم العربية )وضف( (   1) 
 . 12/467، واتج العروس )ظرر( 3/59، واملخصص 8/148ينظر: العي )ظرر( (   2) 
 . (املرأاتن )يف النسخة )ب(: نساء. بداًل من  (   3) 
 )من البسيط( بن َحَجر:   (  قَاَل َأوس4) 

َرُّوت  ذ و ش َعٍب، 
 يَ ْرم ي الضَّر يَر خب  ْشب  الطَّْلح  والضَّال    َوَما َخل يج  م َن امل
،  4/485، ولسان العرب )ضرر( 11/316، وهتذيب اللغة 2/720الصحاح )ضرر( 

 . 105بن حجر ص أوسوديوان  
 )من الكامل( (  قَاَل أَبو ذ َؤْيٍب: 5) 

 يَ ْعث  ْرَن يف  ح  دّ  الظُّب  ات، ك  َأَّن  ا 
 

َيْت ب  ر وَد َبّن  َتزيَد اأَلْذر ع     ك س      
 

/  2؛ ولسان العرب)نبت( 25/ 1وشرح أشعار اهلذليي ، 8/171ينظر: العي )ظيب( 
 . 300/ 3)زيد(    ،95

، واتج العروس )عظب(  1/610ولسان العرب )عظب( ، 20حصر حرف الظَّاء ص(  6) 
3/394 . 

 . 4/247، ومقاييس اللغة )عضب( 1/679، وجممل اللغة 1/283العي )عضب( (  7) 
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.)  وقد تَقدََّم َشرح  )الرَّْعظ 
 فَ د ونَ َك َحْرَف الظ َّاء  واْحك م َعلى ال ذ ي-31
 

 

َها م ْثَل ح ْكم َك يف  اللَّْفظ    ن ْ رََّف م   َتص    َ
مٍَّد وآل ه  وَسلَّم.  ه  واحلمد  هلل وحَده  وَصَلوات   ،حترَّر   َعلى َخرْي  َخْلق ه  حم 
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 فهرس املصادر واملراجع 
 القرآن الكرمي.  -

وترتيب   مجع: إحتاف الفضالء يف بيان من ألَّف يف الضَّاد والظَّاء -1
.  ط، ال. السيد الرفاعي الشايب، مكتبة السنة، مصر )ال بن  مجال
 ت(.

بن   حممدبن   أمحد:  إحتاف فضالء البشر يف القراءات األربع عشر  -2
  ت ابلبناء ) الشهريعبد الغّن الدمياطّي، شهاب الدين بن  أمحد

،  3ط ، لبنان – دار الكتب العلمية  ،: أنس مهرةحتقيق، ه ( 1117
 . ه 1427- م 2006

ألب سعيد الّسريايّف، حتقيق الدّكتور حمّمد    :أخبار النحويني البصريني -3
 ه . 1405 ،1إبراهيم البّنا، دار االعتصام، القاهرة، ط 

ه (، دار  538جلار هللا حممود عمر الزخمشري )ت  أساس البالغة: -4
د. ط، د.  )م، 1965-ه  1385صادر للطباعة والنشر، بريوت، 

 .(ت
البن عبد الرب، حتقيق الّشيخ علّي    :االستيعاب يف معرفة األصحاب -5

أمحد عبد املوجود، دار الكتب العلمّية،    عادلحمّمد معّوض والشّيخ  
 ه . 1415 ،1بريوت، ط 

البن حجر، حتقيق عادل عبد املوجود،    :اإلصابة يف متييز الّصحابة -6
 ه .1415  ،1وعلّي معّوض، دار الكتب العلمّية بريوت، ط



 

 

 م2020 مارس -فرباير /هـ1441 رجب(، 22العدد ) -الثامنةالسنة  211 
 

اهيم أنيس، مكتبة األجنلو املصرية  للدكتور إبر  : األصوات اللغوية -7
 م. 1979

بشار األنباري  بن  حممدبن  القاسم بن  أبو بكر، حممد األضداد:  -8
الفضل إبراهيم، املكتبة العصرية،   أبو ه  (، حتقيق: حممد 328)ت

 م.1987-ه     1407ط(، . بريوت     لبنان، )ال
صاحل    د. حامت  قيق:ابن مالك، حت   االعتماد يف نظائر الظاء والضاد: -9

 م. 2003-ه   1424 دمشق الضامن، دار البشائر، 
دراسة  إعالم السادة النجباء أنَّه ال تشابه بني الضاد والظَّاء،  -10

: أعدَّه ونشره الدكتور: أشرف حممد  أصوليةجتويدية، لغوية، اترخيية،  
 م.  1988، 1فؤاد طلعت. دار اجليل، القاهرة، ط

حممد، الزركلي الدمشقي  بن  حممودبن  خري الدين األعالم:  -11
 م.2002،  15للماليي، ط  العلمه  (، دار 1396)ت

ألب الفرج األصفهاين، شرحه وكتب هوامشه عبد مهّنا   :األغاين -12
 ه .1407،  1، بريوت ط علمّيةالومسري جابر، دار الكتب 

،  إسحاقبن  )أقدم معجم يف املعاين(: أبو يوسف يعقوب  األلفاظ -13
ه  (، حتقيق: د. فخر الدين قباوة، مكتبة  244)ت  ابن السكيت

 م.1998، 1لبنان َّنشرون، ط
بن   أبو احلسن، مجال الدين علي إنباه الرواة على أنباه النُّحاة: -14

ه  (، حتقيق: حممد أبو الفضل إبراهيم، دار  646)ت   يوسف القفطي
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،  1، ومؤسسة الكتب الثقافية     بريوت، طالقاهرة-الفكر العرب 
 م. 1982- ه    1406

حممد الغزال الطوسي  بن  حممد حامد أبو  بداية اهلداية: -15
،  تقدمي وحتقيق وتعليق: الدكتور حممد زينهم حممد عزب ،  ه (505ت)

 م. 1993-ه    1413، 1، طةمكتبة مدبول، القاهر 
حسي األزدي اخلزرجي، أبو احلسن بن   ظافربن   علي  بدائع البدائه: -16

 .م1861سنة    مصر، ه (613تمجال الدين )
أب بكر،  بن  عبد الرمحن حاة: بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنَّ  -17

ه  (، حتقيق: حممد أبو الفضل  911)تالسيوطيجالل الدين 
 ت(..  ط، ال. لبنان    صيدا، )ال -املكتبة العصرية  إبراهيم، 

بن   جمد الدين أبو طاهر حممد  البلغة يف تراجم أئمة النحو واللغة:  -18
دار سعد الدين للطباعة والنشر  ، ه (817ت يعقوب الفريوزآابدى )

 .م2000-ه  1421، 1، ط والتوزيع
 ، ه (255حبر )ت بن  اجلاحظ أبو عثمان عمرو البيان والتبيني: -19

  بريوت -، القاهرة/ مث ط دار اهلالل هارونعبد السالم  :حتقيق
 ه . 1442

بن   حمّمد بن  حمّمد أبو الفيض، اتج العروس من جواهر القاموس: -20
ه  (، 1205امللّقب مبرتضى، الزَّبيدي )ت  عبد الرزّاق احلسيّن،
 ت(..  ط، ال. )ال، احملققي، دار اهلدايةحتقيق: جمموعة من 
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م: أبو عبد هللا، مشس اتريخ اإلسالم َوَوفيات املشاهري َواألعال -21
ه  (،  748قَامياز الذهيب )ت بن  عثمانبن  أمحدبن  الدين حممد

،  1حتقيق: الدكتور بشار عّواد معروف، دار الغرب اإلسالمي، ط
 م. 2003

مهدي  بن  أمحدبن  اثبت بن  عليبن  أبو بكر أمحد  اتريخ بغداد:  -22
: الدكتور بشار عواد  ، حتقيقه (463: املتوىفاخلطيب البغدادي )

- ه  1422، 1، ط بريوت–دار الغرب اإلسالمي  ،معروف
 . م2002

بن   حممد بن   عليبن   أبو الفضل أمحد  تبصري املنتبه بتحرير املشتبه: -23
،  ق: حممد علي النجارحتقي، ه (852ت)  العسقالينحجر بن  أمحد

. ، )اللبنان  –املكتبة العلمية، بريوت  ،  مراجعة: علي حممد البجاوي 
 ت(.

بن   : حممد املختارتبكيت املالكي اهلاتك حجاب املذهب املالكي -24
،  2لبنان، ط- الكتب العلمية، بريوت دار عابدين الشنقيطي، 

 م. 2010
أمحد القرطيب  بن  ألب عبد هللا حممد التذكار يف فضل األذكار:  -25

: بشري حممد عيون، مكتبة دار البيان، بعنايةه (،  671األندلسي )ت 
 م. 1987، 2دمشق، ط 
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بن   أمحدبن  مشس الدين أبو عبد هللا حممد  تذكرة احلفاظ:  -26
- دار الكتب العلمية بريوت، (ه 748ت قَامْياز الذهيب )بن  عثمان

 . م1998-ه  1419، 1، طبنانل
ابن   تكملة إكمال اإلكمال يف األنساب واألمساء واأللقاب: -27

حممود، أبو حامد، مجال الدين احملمودي  بن   عليبن   حممد   ،الصابوين
 ت(..  ، )اللبنان-بريوت-دار الكتب العلمية  ،ه (680ت)

نقله  ،  ه (1300ت: رينهارت بيرت آن د وز ي )تكملة املعاجم العربية -28
، ومجال اخلياط  8  –  1ج   مد سليم النعيمي  حم  ق عليه:إىل العربية وعلَّ 

، من  1، طوزارة الثقافة واإلعالم، اجلمهورية العراقية ،10، 9ج  
 م.2000  – 1979

األزهري اهلروي  بن  أمحدبن  أبو منصور، حممد هتذيب اللغة: -29
ه  (، حتقيق: حممد عوض مرعب، دار إحياء الرتاث العرب  370)ت
 م.2001،  1بريوت، ط –

عمر  بن  عثمانبن  سعيدبن  عثمان التيسري يف القراءات السبع: -30
دار الكتاب العرب  ،  وتو تريزلأ:  ، حتقيق(ه 444ت أبو عمرو الداين )

 . م1984ه /  1404،  2، طبريوت-
بن   َسْورة بن  عيسىبن  حممد  سنن الرتمذي:-اجلامع الكبري  -31

: ، حتقيقه (279ت، أبو عيسى )الرتمذيالضحاك، بن  موسى
 م.1998 ،بريوت –دار الغرب اإلسالمي ،  بشار عواد معروف
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قتيبة الدينوري  بن  مسلمبن  ينسب ألب حممد عبد هللا اجلراثيم: -32
قدم له: الدكتور  ، : حممد جاسم احلميديحتقيق، ه (276ت)

 ت(.. . )الوزارة الثقافة، دمشق  ،مسعود بوبو
األزدي  دريد بن  احلسنبن  حممد  بكر أبو  مجهرة اللغة: -33

  – دار العلم للماليي ، : رمزي منري بعلبكي، حتقيقه (321ت)
 . م1987، 1، ط بريوت

ه  (،  206مرّار الشيباين ابلوالء )ت بن  إسحاق ،عمروأبو  اجليم: -34
حتقيق: إبراهيم األبياري، راجعه: حممد خلف أمحد، اهليئة العامة  

 م. 1974- ه    1394ط(،  . لشئون املطابع األمريية، القاهرة، )ال
احلسن، صدر الدين، أبو  بن  أب الفرجبن  علي احلماسة البصرية: -35

عامل الكتب    ،: خمتار الدين أمحد، حتقيق(ه 659تاحلسن البصري )
 ت(..  ، )البريوت –

علي الدمريي،  بن   عيسىبن   موسى بن   حممد  حياة احليوان الكربى: -36
دار الكتب العلمية،   ،ه (808تالشافعي ) الدين أبو البقاء، كمال 

 . ه  1424، 2، ط بريوت
عبد القادر البغدادي: حتقيق عبد    خزانة األدب ولب لسان العرب: -37

الكتاب العرب للطباعة والنشر/ ابلقاهرة/   دارالسالم هارون/ 
 م.1967ه ,  1387
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ه    639أيدمر املستعصمي )بن  حممد الدر الفريد وبيت القصيد:  -38
دار الكتب   ،كامل سلمان اجلبوري  الدكتور : ، حتقيقه (710-

 .م2015- ه   1436، 1، طلبنان  –العلمية، بريوت 
بن  احلسي بن   أمحددالئل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة:   -39

رديموسى بن  علي اخلراساين، أبو بكر البيهقي   اخل ْسَرْوج 
 . ه  1405-  1، ط بريوت –دار الكتب العلمية ، ه (458ت)

شرح وتعليق: حممد حممد   :قيس(بن  )ميمونى: ديوان األعش -40
 م. 1973، 7، ط بريوتحسي، مؤسسة الرسالة، 

عمرو(، ضمن الطرائف األدبية:  بن   )صالءةديوان األفوه األودي:   -41
على النُّسخ املختلفة وذيَّله عبد العزيز   وعارضهصحَّحه وخرَّجه 

 ت(.. ط، ال. امليمّن، دار الكتب العلمية، بريوت، )ال
حتقيق الدّكتور عزّة حسن، دار   :ديوان العّجاج بشرح األصمعي -42

 ه . 1416وحلب،   بريوتالشرق العرب، 
 م.1971، حتقيق مصطفى السقا، ط. احلليب  :ديوان املتنيب -43
حممد أبو الفضل   معاوية(: حتقيق:بن  )زايد نابغة الذبياينالديوان  -44

 م. 1977إبراهيم، دار املعارف مبصر،  
  ، حتقيق: حممد أبو الفضل إبراهيم   ،امرؤ القيس  القيس: ديوان امرئ   -45

 م. 1984ط(، .  دار املعارف، )ال
حتقيق: حممد يوسف جنم، دار بريوت للطباعة    ديوان أوس بن حجر: -46

 م. 1986ط(،  . والنشر، بريوت، )ال
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/  1العرب، بريوت ط  الكتاب دار  أيب خازم: بن  ديوان بشر -47
1994 . 

حتقيق: عزّة حسن، مطبوعات مديرية إحياء   مقبل:بن  ديوان متيم -48
ط(، . الرتاث القدمي يف وزارة الثقافة واإلرشاد القومي، دمشق، )ال

 م. 1962
حتقيق: نعمان أمي طه، دار املعارف مبصر،    عطية:بن   ديوان جرير -49

 ، )الت(.3ط
الورد، دار ابن  بن  ، بعناية وليم ة )جمموع أشعار العرب(بديوان رؤ  -50

 ت(.. ال) قتيبة، الكويت،
 .(ط  .ال) ،دار صادر، بريوت أيب سلمة:بن  ديوان زهري -51
احلسن األحول، حتقيق  بن  صنعة حمّمد : جندل بن  ديوان سالمة -52

  ، 2فخر الّدين قباوة، دار الكتب العلمّية، بريوت، ط الدّكتور
 ه . 1407

 م.1980ط(، . ، بريوت، )الصادردار    العبد:بن  ديوان طرفة -53
حسن كامل الصرييف، جملة   حتقيق: كلثوم: بن  ديوان عمرو -54

 م. 1965، القاهرة، 11العربية، اجمللد  املخطوطات 
دمشق ط   ،مكتبة دار البيان، بريوت معد يكرب:بن  ديوان عمرو -55

3 /1994. 
حتقيق ودراسة: حممد سعيد مولوي، املكتب    شداد:بن   ديوان عنرتة -56

 م.1980،  2اإلسالمي، بريوت، ط
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،  1إحسان عباس، دار الثقافة، بريوت، ط  حتقيق:  ديوان ُكثريّ  َعزَّة: -57
 م. 1970

صنعة الشيخ حممد حسن آل ايسي، ط  نويرة: بن  ديوان متمم -58
 م. 2002-  ه  1424بغداد  

أب طالب،  بن  مّكي  الرعاية لتجويد القراءة وحتقيق لفظ التالوة: -59
- ه   1404د. أمحد حسن فرحات، األردن  قيق حته ،  437ت 

 م. 1984
بن   : ألب الربكاتزينة الفضالء يف الفرق بني الضاد والظاء -60

ه (، حقَّقه وقدَّم له وعلق عليه: الدكتور رمضان  577األنباري )ت
 م. 1971لبنان  -عبد التواب، دار األمانة ومؤسسة الرسالة، بريوت  

العباس التميمي، أبو  بن  موسىبن  أمحد  السبعة يف القراءات:  -61
دار  ، : شوقي ضيف، حتقيقه (324تالبغدادي ) جماهدبن  بكر

 . ه 1400،  2، طمصر –املعارف  
جّن املوصلي  بن  أبو الفتح، عثمان سر صناعة اإلعراب: -62

- ه  1421، 1لبنان، ط-الكتب العلمية بريوت  داره  (، 392)ت
 م. 2000

هللا اهلروي البغدادي  عبد بن  ساّلمبن  أبو ع بيد القاسم  السالح: -63
مؤسسة الرسالة للطباعة   ،حتقيق: حامت صاحل الضامن، ه (224ت)

 . م1985- ه    1405، 2، ط والنشر والتوزيع
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بن   إسحاقبن  األشعث بن  أبو داود سليمان سنن أيب داود: -64
ْستاين )بن  شداد بن  بشري ج  :  ، حتقيقه (275تعمرو األزدي السّ 

،  1، طدار الرسالة العاملية، حَممَّد كام ل قره بللي- شَعيب األرنؤوط 
 م. 2009-ه    1430

أبو الفداء   السرية النبوية )من البداية والنهاية البن كثري(: -65
، ه (774كثري القرشي الدمشقي )املتوىف: بن   عمربن  إمساعيل

للطباعة والنشر والتوزيع   املعرفة دار ، حتقيق: مصطفى عبد الواحد
 م. 1976-ه    1395 ،لبنان – بريوت 

بن   عبد احلي أبو الفالح، شذرات الذهب يف أخبار من ذهب: -66
ه  (، حققه: حممود  1089)ت احلنبلي، يرب ك الع  العماد بن  أمحد

األرَّنؤوط، خرج أحاديثه: عبد القادر األرَّنؤوط، دار ابن كثري،  
 م.1986- ه    1406،  1بريوت، ط     دمشق 

احلسي السكري،  بن   صنعة أب سعيد احلسن  شرح أشعار اهلذليني:  -67
علي النحوي عن أب بكر  بن  عيسىبن  علي احلسن رواية أب 

حممد احللواين عن السكري، حقَّقه: عبد الستار أمحد  بن  أمحد
.  الفراج، وراجعه حممود حممد شاكر، مكتبة دار العروبة، القاهرة )ال

 ت(. . ط، ال
 م. 1976 اجلبوري، دمشق  حتقيق د. حيىي  اخلشرم:بن  شعر هدبة -68
البن قتيبة، حتقيق الدّكتور مفيد قميحة، دار   : الشعراء والشعراء  -69

 ه . 1405 ،2الكتب العلمّية، بريوت، ط 
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سعيد  بن  نشوان مشس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم:  -70
عبد هللا العمري  بن  : د حسي ، حتقيق( ه 573تاحلمريى اليمّن )

دار الفكر  ، د يوسف حممد عبد هللا- اإلرايين علي بن  مطهر-
،  1، طسورية(-لبنان(، دار الفكر )دمشق - املعاصر )بريوت 

 . م1999-ه    1420
محاد  بن  إمساعيل ، أبو نصر الصحاح اتج اللغة وصحاح العربية: -71

ه  (، حتقيق: أمحد عبد الغفور عطار، دار  393الفاراب )ت  اجلوهري
 م. 1987-  ه    1407  4بريوت، ط  – العلم للماليي 

حليمة عمايرة،    الضَّاد بني كتب الرتاث والتحليل الصويت احلديث: -72
، جملة مؤتة للبحوث والدراسات، اجمللد  التطبيقيةجامعة البلقاء 

 م.2000اخلامس عشر، العدد الثامن، 
ابن قاضي   ،عمربن  حممدبن  أمحدبن  أبو بكر طبقات الشافعية:  -73

حتقيق: د. احلافظ عبد العليم خان، عامل الكتب  (،  ه  851ت شهبة )
 ه  .  1407،  1    بريوت، ط

عبد اهلادي  بن   أمحد بن   أبو عبد هللا حممد  طبقات علماء احلديث: -74
حتقيق: أكرم البوشي، إبراهيم  ، ه (744ت) الصاحلي الدمشقي 

، لبنان –مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت ، الزيبق
 م. 1996-ه    1417،  2ط

البن ساّلم، قرأه وشرحه حممود شاكر،   :طبقات فحول الشعراء -75
 ه .1394،  القاهرةمطبعة املديّن، 
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بن   أمحدبن  مشس الدين حممد  أبو عبد هللا، العرب يف خرب من غرب: -76
ه  (، حتقيق: أبو هاجر حممد  748قَامياز الذهيب )تبن  عثمان
ط،  . العلمية     بريوت، )البسيوين زغلول، دار الكتب بن  السعيد

 ت(.. ال
متيم الفراهيدي  بن   عمروبن   أمحدبن   اخلليل  ،أبو عبد الرمحن  العني: -77

ه  (، حتقيق: د مهدي املخزومي، د إبراهيم  170)ت البصري 
 ت(.. ط، ال. السامرائي، دار ومكتبة اهلالل، )ال

إسحاق احلرب  بن  أبو إسحاق، إبراهيم  غريب احلديث: -78
إبراهيم حممد العايد، جامعة أم القرى    سليمان(، حتقيق: د.  285)ت
 ه  . 1405، 1املكرمة، ط مكة -

اخلطاب  بن  إبراهيم بن  حممدبن  أبو سليمان محد غريب احلديث: -79
: عبد الكرمي إبراهيم  ، حتقيقه (388تابخلطاب ) املعروف البسيت 
  – دار الفكر  ،خرج أحاديثه: عبد القيوم عبد رب النيب، الغرابوي
 .م1982- ه   1402 ،دمشق

عبد هللا اهلروي  بن  ساّلمبن  أبو ع بيد القاسمغريب احلديث:  -80
مطبعة  ، : د. حممد عبد املعيد خانحتقيق، ه (224ت البغدادي )

- ه   1384، 1الدكن، ط-آابددائرة املعارف العثمانية، حيدر 
 م. 1964
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قتيبة الدينوري  بن  مسلم بن  أبو حممد عبد هللا غريب احلديث: -81
،  بغداد – مطبعة العاين  ،: د. عبد هللا اجلبوري، حتقيقه (276ت)
 ه . 1397،  1ط

عبد هللا اهلروي بن  ساّلم بن  ع بيد القاسم أبو  :الغريب املصنف -82
جملة  ، صفوان عدَّنن داوودي ، حتقيق:ه (224البغدادي )املتوىف: 

: السنة السادسة  1ج   الطبعة:، اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة
: السنة  2ج   .  ه 1415/ 1414(  102،  101والعشرون، العددان )

 .ه 1417/  1416(  103،  104السابعة والعشرون، العددان )
: علي حممد البجاوي، قيقحت ،  للزخمشري  الفائق يف غريب احلديث: -83

، عيسى الباب احلليب وشركاه، الطبعة الثانية،  إبراهيموحممد أبو الفضل  
 .(. ت)ال

كتاب هللا عز وجل وىف املشهور من    يف الفرق بني الضاد والظاء  -84
لداين  عمر أبو عمرو ابن  عثمانبن  سعيدبن  : عثمانالكالم

،  دمشق –دار البشائر  ،: حامت صاحل الّضامن، حتقيقه (444ت)
 م. 2007-ه    1428،  1ط

بن   عليبن  تقّي الدين أبو بكر عبد هللا الفرق بني الضاد والظاء: -85
َباين املوصلي مث الدمشقي الشافعي )املتوىف:  ، ه (797حممد الشَّي ْ

أمحد  بن   إهداء: سيف،  : األستاذ الدكتور حامت صاحل الضامنحتقيق
، 1، طسوراي  –دار البشائر للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق  ،  الغرير

 . م2003  -ه    1424
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إمساعيل أبو منصور  بن   حممدبن   عبد امللك :  فقه اللغة وسر العربية -86
إحياء الرتاث  ، : عبد الرزاق املهدي، حتقيق ه (429تالثعاليب )

 .م2002-ه   1422  ،1، طالعرب
يعقوب  بن  أبو طاهر، جمد الدين حممد يط:القاموس احمل -87

ه  (، حتقيق: مكتب حتقيق الرتاث يف مؤسسة  817)ت الفريوزآابدي 
الرسالة،  شراف: حممد نعيم العرقس وسي، مؤسسة الرسالة للطباعة  

 م. 2005  -ه     1426،  8والنشر والتوزيع، بريوت     لبنان، ط
بن   أبو العباس أمحد  : قالئد اجلمان يف التعريف بقبائل عرب الزمان -88

دار الكتاب    ،: إبراهيم اإلبياري، حتقيقه (821تعلي القلقشندي )
 .م 1982- ه  1402،  2، طاملصري، دار الكتاب اللبناين 

بن   عليبن  يوسف الكامل يف القراءات واألربعني الزائدة عليها:  -89
سواده أبو القاسم اهل َذل اليشكري  بن  عقيلبن  حممد بن  جبارة

،  رفاعي الشايب بن  السيدبن  : مجال، حتقيقه (465تاملغرب )
 . م2007-ه    1428،  1، طمؤسسة مسا للتوزيع والنشر

امللقب سيبويه  قنرب، بن  عثمانبن  عمرو  أبو بشر،  الكتاب: -90
ه  (، حتقيق: عبد السالم حممد هارون، مكتبة اخلاجني،  180)ت

 م. 1988- ه    1408،  3القاهرة، ط 
عبد هللا  بن  مصطفى كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون:  -91

كاتب جليب القسطنطيّن املشهور ابسم حاجي خليفة أو احلاج  
بغداد )وصورهتا عدة دور  -مكتبة املثىن  ،ه (1067ت خليفة )
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لبنانية، بنفس ترقيم صفحاهتا، مثل: دار إحياء الرتاث العرب، ودار  
 .م1941، مية(العلوم احلديثة، ودار الكتب العل

موسى  بن   أيوب  : الكليات معجم يف املصطلحات والفروق اللغوية -92
: ، حتقيقه (1094تاحلسيّن القرميي الكفوي، أبو البقاء احلنفي )

 ت(..  ، )البريوت –مؤسسة الرسالة  ،  املصري  حممد-عدَّنن درويش  
علي، ابن بن   مكرم بن   أبو الفضل، مجال الدين حممد   لسان العرب: -93

-  3ه  (، دار صادر      بريوت، ط 711منظور األنصاري )ت
 ه  .1414

حممود حممد عبد املنعم العبد،   اللمعة البدرية، شرح منت اجلزرية: -94
 م. 2012، 2دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط

مجال الدين،    جممع حبار األنوار يف غرائب التنزيل ولطائف األخبار: -95
،  ه (986تلصديقي اهلندي الَفتَّّن  الكجرايت )علي ابن   حممد طاهر

 . م1967- ه   1387، 3، ط مطبعة جملس دائرة املعارف العثمانية
زكرايء القزويّن الرازي  بن  فارسبن  أبو احلسي، أمحد :جممل اللغة  -96

ه  (، دراسة وحتقيق: زهري عبد احملسن سلطان، مؤسسة  395)ت
 م.1986  -ه     1406 - 2الرسالة     بريوت، ط 

أبو الفتح  احملتسب يف تبيني وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنها:   -97
اجمللس األعلى  -وزارة األوقاف   ،ه (392ت جّن املوصلي )بن   عثمان

 . م1999-ه  1420، للشئون اإلسالمية
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سيده  بن  إمساعيلبن  علي ،أبو احلسن احملكم واحمليط األعظم:  -98
ه  (، حتقيق: عبد احلميد هنداوي، دار الكتب  458ت)املرسي 
 م. 2000- ه     1421،  1بريوت، ط – العلمية 

سيده املرسي  بن  إمساعيلبن  علي ،أبو احلسناملخصص:  -99
م جفال، دار إحياء الرتاث العرب  يه  (، حتقيق: خليل إبراه458)ت

 م.1996ه    1417، 1بريوت، ط    
حممد األنباري  بن  القاسم بن  أبو بكر، حممد املذكر واملؤنث:  -100

، حتقيق: حممد عبد اخلالق عضيمة، مراجعة: د. رمضان  ه (328)ت
اجمللس األعلى    - وزارة األوقاف    -عبد التواب، مجهورية مصر العربية  

  - ه    1401ط(، . جلنة إحياء الرتاث، )ال -للشؤون اإلسالمية 
 م. 1981

ألب الطّّيب الّلغوي، حتقيق حمّمد أبو الفضل   :مراتب الّنحوّيني -101
 ه .1394 ، 2إبراهيم، دار الفكر العرب، القاهرة، ط

أب بكر، جالل  بن  عبد الرمحن املزهر يف علوم اللغة وأنواعها: -102
دار الكتب  ،  : فؤاد علي منصور، حتقيقه (911تالدين السيوطي )

 . م1998ه  1418،  1، طبريوت – العلمية 
حنبل  بن   حممد بن   أمحد  ،أبو عبد هللاحنبل:  بن   أمحدمسند اإلمام   -103

عادل مرشد،  -ه  (، حتقيق: شعيب األرنؤوط 241الشيباين )ت
عبد احملسن الرتكي، مؤسسة الرسالة،  بن   وآخرون، إشراف: د عبد هللا

 م.2001- ه    1421،  1ط
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بن   أبو حممد عبد هللامسند الدارمي املعروف بـ )سنن الدارمي(:  -104
عبد الصمد الدارمي، التميمي  بن  هَبرامبن  الفضل بن  عبد الرمحن

دار  ، حتقيق: حسي سليم أسد الداراين، ه (255ت السمرقندي )
- ه   1412، 1، ط املغّن للنشر والتوزيع، اململكة العربية السعودية

 . م2000
علي  بن  حممدبن  : أمحداملصباح املنري يف غريب الشرح الكبري -105

املكتبة العلمية   ،ه (770حنو  ت العباس )الفيومي مث احلموي، أبو 
 ت(.. ، )البريوت–

: املصباح يف الفرق بني الضاد والظاء يف القرآن العزيز نظًما ونثًرا -106
ه (،  618أب القاسم احلراين )ت بعد  بن   محَّادبن   ألب العباس أمحد

 م.2003،  1دار البشائر، دمشق، سورية، ط
األزهري اهلروي، أبو  بن  أمحد بن  حممد  معاين القراءات لألزهري: -107

جامعة امللك  -مركز البحوث يف كلية اآلداب  ،ه (370تمنصور )
 . م1991-ه    1412،  1، ط اململكة العربية السعودية، سعود

ر م ن -اجلزائ ر ُمعَجُم أعالم  -108 :  َصدر اإلسالم َحّّت الَعصر احلَاض 
نشر،  مؤسسة نويهض الثقافية للتأليف والرتمجة وال، عادل نويهض

 . م1980- ه    1400،  2، طلبنان – بريوت 
قوت احلموّي، دار إحياء الرتاث العرب، بريوت، اي :معجم األدابء  -109

 )د. ت(.
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  : ، حتقيق(ه   384ت  )عمران، بن  املرزابين، حممد معجم الشعراء:  -110
 م.1960عبد الستار أمحد فراج، مصر 

بن   خليلبن  اإلمام احلافظ أبو احلجاج يوسف معجم الشيوخ: -111
.  : أ ، حتقيقه (648عبدهللا األدمي احلنبلي الدمشقي )ت  بن   قراجا

، اجمللس األعلى للشؤون اإلسالمية،  د. عامر حسن صربي التميمي
 البحرين.

دار الغرب اإلسالمي،  معجم املعاجم: أمحد الشرقاوي إقبال،  -112
 م.  1993،  2ط

عادل    در اإلسالم وحّت العصر احلاضر«: معجم املفسرين »من ص  -113
،  قدم له: م فيت اجلمهورية اللبنانية الشَّْيخ حسن خالد ، نويهض

، لبنان –مؤسسة نويهض الثقافية للتأليف والرتمجة والنشر، بريوت 
 م. 1988-ه    1409،  3ط

حممد كحالة الدمشقي  بن  رضابن  عمر  معجم املؤلفني: -114
ت، دار إحياء الرتاث العرب،  بريو  - ه  (، مكتبة املثىن 1408)ت

 ت(.. ط، ال. بريوت، )ال
)إبراهيم مصطفى /  ، جممع اللغة العربية ابلقاهرة :املعجم الوسيط -115

.  ، )العوةدار الدّ   ،أمحد الزايت / حامد عبد القادر / حممد النجار(
 ت(.
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حممد  بن   إمساعيلبن   أمحد  :معجم تيمور الكبري يف األلفاظ العامية -116
دار الكتب   ،: دكتور حسي نّصارحتقيق ه (1348 )ت تيمور 

 .م2002  -ه    1422،  2، طمصر–والواثئق القومية ابلقاهرة 
احلسي  بن  إبراهيمبن  أبو إبراهيم، إسحاق  معجم ديوان األدب:  -117

ه  (، حتقيق: دكتور أمحد خمتار عمر، مراجعة: دكتور  350الفاراب )ت
دار الشعب للصحافة والطباعة والنشر،    إبراهيم أنيس، طبعة: مؤسسة

 م. 2003-ه     1424ط(، .  القاهرة، )ال
أمحد الصديف  بن  أبو بكر حممد  معرفة الفرق بني الضاد والظاء: -118

حتقيق:  ، ه (634تاإلشبيلي املعروف اببن الصاب وين الشاعر )
دار   ،أمحد الغريربن  سيف ،األستاذ الدكتور حامت صاحل الضامن

  1426، 1، ط سوراي – نينوى للدراسات والنشر والتوزيع، دمشق 
 . م2005- ه  

زكراي القزويّن الرازي  بن   فارسبن   أمحد أبو احلسي، :مقاييس اللغة -119
.  ه  (، احملقق: عبد السالم حممد هارون، دار الفكر، )ال395)ت

 م. 1979-ه    1399ط(، 
القاسم  ن ب أبو علي القال، إمساعيل املقصور واملمدود: -120

، حتقيق: د. أمحد عبد اجمليد هريدي )أبو َّنلة(، مكتبة  ه (356)ت
 م. 1999- ه     1419،  1القاهرة، ط –اخلاجني

  ، حممد بن  مؤمنبن  علي أبو احلسن، املمتع الكبري يف التصريف: -121
 م. 1996،  1ه  (، مكتبة لبنان، ط 669املعروف اببن عصفور )ت
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ألب احلسن اهل نائي )املعروف   :املنتخب من غريب كالم العرب -122
ه   1409  ، 1أمحد العمري، طبن   بك راع النَّْمل( حتقيق الدّكتور حممد 

)من مطبوعات مركز البحث العلمي وإحياء الرتاث اإلسالمّي جبامعة  
 أّم القرى(. 

  أبو احلسن،   )أقدم معجم شامل للمشرتك اللفظي(:  املَُنجَّد يف اللغة -123
احلسن اهل نائي األزدي، امللقب ب   "كراع النمل" )ت بعد  بن  علي
بد الباقي،  ه  (، حتقيق: دكتور أمحد خمتار عمر، دكتور ضاحي ع309

 م. 1988،  2عامل الكتب، القاهرة، ط
لآلمدي، حتقيق عبد الّسّتار فرّاج دار إحياء   : املؤتلف واملختلف -124

 ه . 1381الكتب العربية، القاهرة،  
املوسوعة امليسرة يف تراجم أئمة التفسري واإلقراء والنحو واللغة   -125

»من القرن األول إىل املعاصرين مع دراسة لعقائدهم وشيء من  
عبد  بن   أمحد احلسي الزبريي، إايدبن   مجع وإعداد: وليد  :ائفهم«طر 

جواد  بن  قحطان احلبيب، بشريبن  اللطيف القيسي، مصطفى
  – جملة احلكمة، مانشسرت ، حممد البغداديبن  القيسي، عماد 

 م. 2003- ه    1424، 1، طبريطانيا
الدّكتور حمّمد سامل    :البن اجلزري، حتقيق  :الّنشر يف القراءات العشر  -126

 .. ت(الحميسن، مكتبة القاهرة، )
أبو السعادات، جمد الدين   النهاية يف غريب احلديث واألثر: -127

ه  (، حتقيق: 606حممد اجلزري، ابن األثري )تبن  حممد بن  املبارك
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،  بريوت -حممد الطناحي، املكتبة العلمية    حممود - طاهر أمحد الزاوي  
 م.1979- ه   1399(، ط. )ال

حتقيق ودراسة: الدكتور/ حممد  ،  أبو زيد األنصاريالنوادر يف اللغة:   -128
 . م1981- ه   1401، 1، ط دار الشروق،  عبد القادر أمحد

حممد  بن  إمساعيلهدية العارفني أمساء املؤلفني وآاثر املصنفني:  -129
طبع بعناية  ،  ه (1399البغدادي )املتوىف:    مري سليم الباابينبن   أمي 

أعادت  ، 1951 إستانبولوكالة املعارف اجلليلة يف مطبعتها البهية 
 .لبنان  –طبعه ابألوفست: دار إحياء الرتاث العرب بريوت 

 
 



 : الثالث القسم  

 املقاالت
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البحث اللغوي بني شقرة الغربي، وسواد  
 شعر العربي 

 

 (1)عباس علي السوسوةد. 
 

 

لقيت  ، غرضنا من هذا البحث عرض عدة صور من أعمال لغويني غربيني 
وابملقابل اإلشارة إىل أعمال  ، مع أن فيها نقائص فادحة، احتفاء من العرب

مع أن شروط  ،  النظر إليها وعدم التسامح معهاعربية لقيت جتاهال أو قسوة يف  
 .  البحث العلمي عامة ينبغي أن تطبق على اجلميع

املقصود ابلشطر األول منه األثر النفسي  ؛ عنوان املقال حمتاج إىل حترير 
على اللغويني العرب   - واألمريكيون ضمنهم-الطيب لكل ما يكتبه الغربيون 

وابلتأكيد يتبع ذلك  ، تها على ألوان شعورهماستعران شقرة الشعر لغلب، احملدثني 
،  ومن انفلة القول أن يف العرب شقرا وبيضا.  زرقة العيون وخضرهتا وبياض البشرة

 .  غري أن سواد الشعر ومسرة البشرة هي الغالبة عليهم
،  خلق هللا تعاىل البشر متساوين يف أصل اخللق ويف نوازع السلوك والنفس

إمنا  .  وال أوريب عن عريب أو إفريقي أو صيين،  عن أمسرال خيتلف يف ذلك أشقر  
حيدث التفاوت حبسب التنشئة االجتماعية والثقافية مبعنامها الشامل يف األسرة  

 

 .اللسانيات يف جامعة امللك خالد، وعضو اجملمع اللغوي مبكةأستاذ  (  1)
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شك أن جمتمعات الشقر أشد   وال . واحلي واملدرسة وبقية مؤسسات اجملتمع
 بقية  ولذلك حتكموا يف؛ تنظيما ورسوخا يف التقاليد املالية والعلمية من غريها

أما التأثري يف جانب  . سياسيا واقتصاداي وعلميا اخل: البشر يف كل النواحي
،  فاملوضات والنظرايت واملناهج تبدأ من عندهم؛ البحث اللغوي فواضح

ويتسابق ابحثوان إىل تلقفها واعتناقها والتبشري هبا وتطبيقها دون نظر نقدي  
وهذا أمر قد  . صادرة عن السادة الشقراعتقادا منهم يف كماهلا ألهنا ؛ عادة

ذكره ابستفاضة ابن خلدون يف مقدمته "فصل يف أن املغلوب مولع أبدا ابالقتداء  
والسبب يف ذلك أن  . ابلغالب يف شعاره وزيه وحنلته وسائر أحواله وعوائده
مبا وقر عندها من  ... النفس أبًدا تعتقد الكمال فيمن غلبها وانقادت إليه

إمنا هو لكمال  ، ا تغالط به من أن انقيادها ليس لغلب طبيعيتعظيمه أو مل
فإذا غالطت بذلك واتصل هلا حًصل اعتقادا فانتحلت مجيع مذاهب  ، الغالب

ولذلك ترى املغلوب يتشبه أبدا يف ملبسه ومركبه ... الغالب وتشبهت به
 .  (1) وسالحه يف اختاذها وأشكاهلا بل يف سائر أحواله"

عند الشقر أفضل من السمر    - وغريه- لة البحث اللغويوال نشك يف أن حا
فجامعاهتم ومراكز  ؛ وهذا ال حيتاج إىل دليل بل حيتاج إىل تذكري، بصفة عامة

وفيها روح  ، فيها حرية يف التفكري أكثر مما عندان، حبوثهم مؤسسية منضبطة
 .  رهلذلك فهي تنتج العلم وتصد.  وفيها أمور إجيابية كثرية جدا، الفريق الواحد

 

وايف،  انظر: أبو زيد عبد الرمحن بن خلدون: مقدمة ابن خلدون، حتقيق علي عبد الواحد    (1) 
 . 510القاهرة: مكتبة هنضة مصر، ص 
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ومنها أهنم جتاوزوا يف أمور  ،  ومن البديهي أن يف هؤالء الشقر نقائص البشر
بل إن بعض مشاهريهم صار   -بلغة ابن خلدون  - كثرية احلاجي إىل الكمايل

ولو فكر عريب أن يفعل ما فعله الهتم بقلة الذوق واضطراب  ،  إىل الرتف والسرف
ىل ما فعله اللساين الفرنسي  انظر مثال إ. وحلجر عليه يف مصحة عقلية، املخ

حيث قلب األمور فجعل فردينان  .  (1) ريفيه يف كتابه )اللساين والالوعي(أميشال  
مكان النفسي جاك الكان الذي سيأيت بعده أبربعني   م( 1913ت )  دي سوسري 

  - ومل يكتف بذلك فأفرد عدة صفحات للضراط والضارطني ، عاما على األقل
وهو أمر مل يستنكره املرتجم   مساها الطقطقة واملطقطقني!-أكرم هللا القارئني 

 . الفاضل وال من قرأه من بين جلدتنا
أفضل بكثري    -مجاعات ومؤسسات  - فإذا استبان لنا يف هذا اجلانب أهنم  

 :  عل املقارنة كقول الشاعربل إن )أفضل من( يف هذا السياق جت، منا

 أمل ترر أن السرررررررررررررريرف يرزري برقررررررردره
 

 إذا قيل إن السيف أمضى من العصا 
؛  ففي األمر نظر  - وهي الغرض األساسي من حبثنا  - أما من الناحية الفردية 

قادرين  ،  صبورين على البحث ومتاعبه،  ذلك أن يف السمر أفرادا أفذاذا جمتهدين
أعماال فيها فائدة عظيمة للبحث اللغوي على الرغم  أخرجوا ، على االجتهاد

بل رمبا قوبلت  ،  دون دعم من مؤسسات،  من اعتمادهم على أنفسهم أوال وأخريا
ورمبا صارت غنيمة لكل انهب  ،  أعماهلم من بين جلدهتم السمر ابلتجاهل التام

 .وسارق دون نكري
 

ميشال أريفيه: اللساين والالوعي، ترمجة حممد خري البقاعي، بريوت: دار الكتاب اجلديد     (1) 
 . 2011املتحدة، بريوت
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  يف عمله (1) خذ عندك العامل اجلليل املرحوم حممد عبد اخلالق عضيمة
قضى يف إجنازه مخسة  ، )دراسات ألسلوب القرآن الكرمي( يف أحد عشر جملدا

اعتمد على كل ما وصل إليه من كتب النحو والصرف  ، عاما 25وعشرين 
وهذه قبل عصر احلاسوب  . والقراءات القرآنية وكتب التفسري واألمايل وغريها

.  استنطاق ما فيها غري العامل اجلهبذ وما فهرس ال يستطيع  ،  معظمها غري مفهرس
املهم أن ُعضيمة توصل إىل نتائج كثرية كان ينبغي أن تغري كثريا من املسلمات  

، النصرافهم عنه؛ لألسف فتأثريه عليهم ضعيف جدا، عند اللغويني العرب
فما أكثر الرسائل اجلامعية اليت اختذت من القرآن الكرمي مدونة للبحث  .  وجتاهله

فالدارسون  ، وال وجود هلذا العمل يف قائمة مراجعها! حنوية وصرفية يف جوانب 
طبعا ال نقول بتوقف الدراسات اللغوية القرآنية بعد  .  يظهرون كأهنم أبناء جبدهتا

بل نقول بوجوب االستفادة منه ومواصلة البحث من حيث  ، كتاب عضيمة
إذن سيكال    ،كان أبيض أزرق أشقر-عضيمة أو غريه -افرض أن املؤلف  .  انتهى

 !  وحسبنا هللا ونعم الوكيل، وسيشاد بعبقريته، له املديح الذي ال ينتهي
أما اإلصابة عنده فهي  ، واألشقر إن أصاب أو أخطأ فخطؤه مغفور 
وإذا جاء  . بل إن خطأه ليس خطأ إال عند زمالئه الشقر فحسب، األصل

فإن  ،  ات ابلبعمل فيه جهد وهذا اجلهد مفتقد للهدف ومن مث فنتائجه غري ذ
 . عمله الغث ال يذكره السمر بسوء

 .  دون قصد لالستقصاء،  لبعض احلاالت الدالة  - غري ما قدمنا-وسنعرض   
*** 

 

حممد عبد اخلالق عضيمة: دراسات ألسلوب القرآن الكرمي، القاهرة: دار احلديث،    (1) 
 مج. 11، 1975
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 .  م1915، عن أطلس برجشرتاسر اللغوي لبالد سوراي وفلسطني : أواًل 
حصل على  ، ( مستشرق أملاين1932-1886جوهتلف ِبرِجشرتاشر )

عن "استعمال حروف النفي يف القرآن  ، 1911من جامعة ليبزج  ( 1) الدوكي
دعته اجلامعة املصرية   1929ويف ، (2) الكرمي" وحاضر يف عدة جامعات أملانية

دعته إللقاء   1931إللقاء حماضرات عن "التطور النحوي للغة العربية" مث يف 
حوي  حماضرات عن " نقد النصوص ونشر الكتب" فأما كتابه عن التطور الن

يف حني أنه ليس يف النحو وال يف تطور اللغة  ، فأكربه السمر أميا إكبار، للعربية
بل يف موضوعات يف العربية شىت صوتية وصرفية وحنوية من وجهة  ،  العربية حنوايً 
تقارن هذه الظواهر يف العربية يف إطار فصيلة اللغات السامية  ، نظر مقارنة

والنقل من هذا الكتاب واإلشارة  ... وغريهااألخرى من أكادية وآرامية وعربية 
ومل يبحث ظاهرة يف  ، مع أنه مل يسر ابملقارانت إىل مداها املتوقع، إليه كثري

كذلك يشري  .  أو يف بعض مراحل حياهتا،  العربية حبثا اترخييا من أقدم نصوصها
هذا العمل  . إليه الباحثون ويشيدون بعمله "أطلس اللهجات يف بالد الشام"

فسافر إىل تركيا ومنها  ؛ بتمويل مع جامعة ليبزج، 1914به بنفسه يف عامقام 

 

كتوراه واملاجي اختزال للماجستري، مثلما خنتزل دكتور إىل ُدك وبروفيسور  الدوكي اختزال للد     (1) 
 إىل بروف، فاحفظه فكل حافظ إمام. 

انظر يف جهوده موسوعة املستشرقني لعبد الرمحن بدوي، دار العلم للماليني، بريوت، وحممد      (2) 
عوين عبد الرءوف: جهود املستشرقني يف الرتاث العريب بني التحقيق والرتمجة، اجمللس األعلى  

، ورمضان عبد التواب: مدخل إىل علم اللغة ومناهج البحث اللغوي،  2004للثقافة مبصر  
. وعن هذا األخري نقلنا املعلومات عن  185-164، ص 1997اجني ابلقاهرة مكتبة اخل

 هذا األطلس. 
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يف حلب  ، ابحثًا عن اختالف اللهجات فيها، متنقال بني بلداهنا، إىل سوراي
وهذه الرحالت متت يف مخسة  .  ودمشق ومعان وعمان والكرك وفلسطني وبريوت

اللهجات تقتضي مساكنة أهلها  واملعلوم أن دراسة  ( يوًما فقط!45وأربعني )
هذا مع احلرص على أن تتوفر  ، الناطقني هبا يف موطنهم حنو شهرين على األقل

وأالا يكونوا من ذوي  ، يف الرواة املأخوذة عنهم أن يكونوا انطقني أصليني هبا
 (1) .  إخل... وأن يسلموا من العيوب النطقية، الثقافة اللغوية

مع  ، خريطة تفصيلية وواحدة إمجالية 42أربعني املهم أن أطلسه يف اثنتني و 
وقد ذكر هو نفسه أنه اعتمد على حكاية  ، شرح لغوي يف كتاب مستقل

وأعاد كتابتها حىت   ( 2) ، )الفالح والثور واحلمار والديك( بصيغتها الدمشقية
مث كان  ، وعرضها على راو دمشقي فأقرها، يبتعد عن الصيغ الفصيحة فيها

فكان هناك  . ى أخرى يطلب منهم ما يقابلها يف هلجتهميلقيها يف مدن وقر 
ونطق ضمري  ، اختالف يف نطق الكاف النهائية ما بني كاف وتش وتس

َهساع وهساع وَهلاق  : وما يقابل الظرف اآلن ، املتكلمني حننا وإحنا وحلنا وحّنا
 .  وهأل وهلقت إخل

الزمنية  والعجيب أنه حتدث بنفسه عن نواقص عمله من حيث قصر املدة 
، )الحظ أنه يف بداية القرن العشرين ومل يكن هناك طريان( مع طول املسافات

 

جملة   16نظر حبثنا: "دراسة اللهجات يف اجلامعات السعودية نظرة عن قرب"، العدد ا  (1) 
 ما وبعدها. 291جممع اللغة العربية على الشبكة العاملية، ص

 املكتوبة ضمن )ألف ليلة وليلة(. هذه احلكاية أشهر نصوصها   (2) 
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واضطراره إىل تقصري النص امللقى على الرواة  ، وعدم الفهم الصحيح من الرواة
 .  ولكن لألملاين رب غفور! يف أحايني كثرية

*** 
واألساليب" ترمجة  "العربية دراسة يف اللغة واللهجات : يوهان ِفك: اثنياَ 

 صفحة( 260)، م1951،  مكتبة اخلاجني ابلقاهرة، عبد احلليم النجار
)العربية( و )الدراسات العربية يف  : ليس للمؤلف األملاين سوى كتابني 

اتريخ انتشار وهذا الكتاب الذي سنعرض له استفاد منه مجيع املؤلفني يف  .  أوراب(
هر( وإن كانت  656ملغول بغداد )عام  منذ الفتوح اإلسالمية حىت دخول ا  العربية 

،  كما استفاد منه كثري من املؤرخني العرب هلذه احلقبة،  االستفادة بنسب متفاوتة
وبعض مؤلفي الكتب  ، وكذا املؤرخون لألدب العريب حبسب العصور واحلقب

 . اليت محلت يف عناوينها تركيب )فقه اللغة(
، يصها يف سياقنا هذاالكتاب يف متهيٍد وثالثة عشر فصاًل يصعب تلخ

،  هر132- 1الروابط اللغوية يف عهد الدولة العربية : سنكتفي بذكر عناوينها
اللغة العربية  ،  هر170- 132عربية الدولة ولغة الشعب يف أوائل العصر العباسي  

الروابط اللغوية يف عصر  ،  العربية املولدة،  هر193-170يف عصر هارون الرشيد  
ية َتصري لغة األدب الفصحى يف النصف الثاين من  العرب،  هر235- 198املأمون  

العربية وهلجات البدو يف القرن  ، وعربية األدب يف القرن الرابع، القرن الثالث
استعمال اللغة الدارجة يف أشعار  ، العربية واللغة املولدة يف القرن الرابع، الرابع

ي إابن القرن  وصف املقدسي للصالت اللغوية يف احمليط اإلسالم، القرن الرابع
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وأحلق املؤلف بكتابه . عود على بدء، اللغة العربية يف عهد السلجوقيني ، الرابع
 . (245- 235دراسة عن "اللحن" ودالالته املختلفة )ص

 :  ونالحظ على هذا العمل العظيم ما يلي
سنة  40أايمها وحىت أربعني  - أن صاحبه أملاين اللغة واجلنس وقام : أواًل 
فجعل ابحثينا احملدثني مشدوهني ، بعمل ما مل يقم به أبناء العروبة -فيما بعد 

إال ما كان من  ، كأنه عمل غري بشري، يرددون ما فيه من آراء دون نقد، به
.  مفهوم العربية املولدة عنده  - حبق- الزميل الدكتور أمحد حممد قدور الذي انتقد

مع  ،  طابقتها لألصل األملاينورمبا كان انتقاده العتقاده بكمال الرتمجة العربية وم 
بل جنده )العربية الوسطى( عند منتقديه ،  أن )املولدة( مل يكن التعبري الذي أراده

حلمي خليل يف  . د عبد املنعم جدامي أن د. وقد أفادان الزميل أ. األوربيني 
وكالمها مّحل  ، كتابه )املوّلد يف اللغة العربية( كان سابًقا لقّدور يف هذا االنتقاد

 . (1) ملؤلف خطأ املرتجم ا
أن املؤلف أخلص النية واجلهد فاستفاد من املكتبة العربية بكل ما  : اثنيا

  180فوصلت إىل أكثر من مئة ومثانني  -حىت عصره -فيها من كتب مطبوعة  
كما استفاد  ، بعض هذه الكتب يتكون من جملدات ضخمة ذات عدد، كتاابً 

ومن فهرستهم ملا  ،  عامًة كانت أو جزئية  ،من الدراسات اليت قام هبا املستشرقون
 . وما يصنعون من مسارد أللفاظها، حيققون من مطبوعات عربية

 

أفدان ذلك من حبث الزميل أ.د عبد املنعم السيد أمحد جدامي "مفهوم العربية الوسيطة    (1) 
  11-10جملة جسور، العدد الرابع ص ،عند املستشرقني الباحثني يف اتريخ اللغة العربية" 

(2016 .) 
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أنه درس انتشار العربية يف أرجاء املعمورة منذ وفاة الرسول صلى هللا  : اثلثًا
وكان تركيزه على قلب اخلالفة  ، عليه وسلم حىت هناية القرن اخلامس اهلجري

 . العراقني وفارس( أكثر من تركيزه على غريمهااإلسالمية ومشرقها )
مل يكن منتظًما يف دراسته ألي ظاهرة لغوية دراسة تتبعية كما تقضي  :  رابًعا

ومل نقم به  ، ورمبا كلفناه شططا إن طلبنا منه ذلك، بذلك اللسانيات التارخيية
 .  حنن أبناء العروبة

الوسيطة الذي كان مضطراًب يف  /جاء مبفهوم العربية املولدة : خامًسا
وأحيااًن ابلفصحى اليت فيها ظواهر  ،  فكان يلتبس ابللهجات الدارجة،  توضيحه

 . قليلة الشيوع يف الشعر القدمي 
بعضها علق عليه   - يف رأينا-يف الكتاب آراء غري صحيحة : سادًسا 
 :  ومما مل يعلق عليه ما أييت. وبعضها مل يعلق عليه، املرتجم
!  أن الشاعر سحيم عبد بين احلسحاس كان معاصرا للرسول .  13ص - أ

حىت يف  ،  بل قتل يف خالفة سيدان عثمان بن عفان،  يف حني أنه مل يكن كذلك
 .  املصادر املذكورة يف اهلامش

أن الشاعر الطرماح الطائي كان يدخل ألفاظ النبيط  . 38-37ص - ب
وقد رددان   ت!ويف الكمي يف شعره اعتماًدا على حكم األصمعي الراجح فيه!

غري أننا نقول إن  . هذه الفرية يف كتابنا )فقه اللغة والثقافة العربية( فراجعه 
  فهو يرفض الظاهرة يف شعر الكميت ويقبلها! ؛  األصمعي مل يكن يف نقده نزيًها

ويرفض الظاهرة يف شعر ذي الرمة  ، يف شعر ابن أمحر الباهلي - وهي هي  -
 .  يبلكنه يقبلها يف شعر عبدة بن الطب
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يرى أن حذف أداة االستفهام يف بيت للمتنيب من ظواهر  .  173ص - ت
أو اهلمزة يف العربية    والصواب أن االستفهام بغري أداة تشبه )هل(.  العربية املولدة

.  إذ إن لالستفهام تنغيما غري تنغيم اخلرب؛  موجود يف كل لغات العامل اليت نعرف
شعراء يف القرنني األول والثاين كعمر بن  كذلك رصد النحاة هذه الظاهرة عند 

 .  أيب ربيعة والكميت بن زيد
ذكر أن اسم املوصول القدمي يف اللغة الشعبية قد حتول  . 215ص - ث

 . إىل الصيغة اجلامدة )إللي( ومل يذكر لذلك مصدرا وال شاهدا
استطاع أحد حواريي اجلاحظ وهو أبو حيان  . 242- 241ص - ج

تويف اجلاحظ  ؟  يكون من حوارييه ومل يعاصره  كيف:  قلت  التوحيدي أن حياول!
 .  هر400أو  414هر وتويف احلواري إما يف 250

سنقف عند  ، إن للعرب أحبااث قيمة يف جمال رصد التغري الداليل يف العربية
دراسة يف تطورها الداليل من خالل  ،  واحد منها وهو )العربية الفصحى املعاصرة

الدار العربية للكتاب بتونس  ، رألمحد حممد قدو  شعر األخطل الصغري(
 .  430-404ص . م1993

.  وهذا الكتاب على قيمته ال يلتفت إليه الباحثون العرب ألن كاتبه عريب
اختار املؤلف أثرا شعراي متكامال لدراسة التطور الداليل يف الفصحى املعاصرة  

م( ومد التوثيق إىل  1968-1885هو شعر األخطل الصغري )بشارة اخلوري 
ن وجمموعات شعرية وكتاابت إبداعية ودراسات أدبية تقف عند حدود  دواوي
وقوانني  ، فهناك نظرية السياق، طبق املؤلف أفكارا لسانية كثرية. م1985عام 

كان هذا يف متهيد وثالثة فصول  .  واحلقول الداللية وأنواع الداللة،  التطور الداليل
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.  واحلضارة والعلم والثقافة  السياسة : جعل فيها املواد املدروسة يف أربعة حقول
وهذا العمل ليس مربًأ يف رأينا من  . لفظًا115فكان عدد األلفاظ املدروسة 

 .  لكن بيان ذلك ليس من غرض هذا البحث.  نواقص وأخطاء
ومن الكتب اليت حَنَت يف دراسة العربية الفصحى منحى غري مسبوق كتابنا  

،  م 2002دار غريب يف القاهرة ، )العربية الفصحى املعاصرة وأصوهلا الرتاثية
الكتاب يف متهيد  .  ص( ألنه مل يهتم ابأللفاظ بل ببناء الكلمة وبناء اجلملة327

مث كان القسم األول عن دراسة الفصحى  ،  يسعى لتحديد مفهوم العربية املعاصرة
ويبني أن الدراسة التارخيية اليت تتتبع  ،  املعاصرة واترخيها واجتاهات هذه الدراسات

الظواهر الرتكيبية يف الفصحى املعاصرة عرب القرون ليست موجودة عند كل هذه  
 .  وهو ما حياول هذا الكتاب القيام به، االجتاهات

،  فدرس االشتقاق واملشتقات، مث كان القسم الثاين عن الظواهر الصرفية
والنسب  ، والرتكيب األوائلي، والنحت، واجلمع أبنواعه، والرتكيب وصوره

 .  وتعريف األلفاظ املبهمة، الصناعي واملصدر 
،  فيدرس املوقعية،  وأييت القسم الثالث عن الظواهر النحوية يف عدة فصول

والفصل  ،  والربط،  والتكرار يف مكوانت اجلملة،  واملطابقة،  واإلعراب،  واملصاحبة
وقد بلغت مصادر الكتاب ثالث مئة وأربعة ومخسني مرجعا  . بني املتضامني 

والنقل منه يف ثالث  ، ا الكتاب ابستثناء عرضني موسعني لهغري أن هذ. 354
ال يكاد يذكر عند الباحثني العرب الذين طاملا شنعوا  ، رسائل جامعية مغاربية

 .  على علماء العربية القدامى أهنم مل يدرسوا أي ظاهرة لغوية دراسة اترخيية
*** 
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ها[ ترمجة حممد  العربية ]اترخيها ومستوايهتا وأتثري : كيس فرستيخ: اثلثًا
 .  (304-282)ص، م2003اجمللس األعلى للثقافة مبصر ،  الشرقاوي

ومن كتبه اليت  ، املؤلف أستاذ الدراسات العربية يف جامعة نيمخن هبولندا 
واهتم به العرب أكثر من العجم " عناصر يواننية يف  ، أاثرت كثريا من اجلدل

العرب خيتصمون حول أفكار  ومازال . النحو العريب" وله ترمجتان إىل العربية
يف حني تبني للمؤلف نفسه أن كثريا من العناصر اليت زعمها يواننية  ، الكتاب

بل هي عربية وردت عند حناة الطور األول الذي على رأسه عبد  ،  ليست كذلك
هر( وعند حناة الطور الثاين كاخلليل بن  117هللا بن أيب إسحاق احلضرمي )ت 

وحينها مل تكن كتب  . هر(180وسيبويه )ت  هر(170أمحد الفراهيدي )ت 
بل مل يكن  ، أرسطو وغريه يف املنطق والنحو وما يتعلق به قد ترمجت أصال

 !  الرتامجة السراين قد ولدوا
يف ، ومل يسع إىل طباعة كتابه )عناصر( اثنية، كتب ذلك يف حبث ونشره

 !  الوكيلوحسبنا هللا ونعم .  حني مازلنا ندور حوله بني مؤيد ومعارض
ويف  . )العربية( فقد قارب عدد املصادر واملراجع فيه مخس مئة أما كتاب 

يف كل فصل عدد من املباحث يصعب علينا ، 13الكتاب ثالثة عشر فصال 
.  1: يف هذا السياق أن نعرض ألبرز حمتوايهتا ويكفي أن نذكر عناوينها وهي

مراحل اللغة العربية  .  3امية  اللغة العربية بني اللغات الس.  2تطور دراسة العربية  
.  6نشأة العربية الفصحى الكالسيكية. 5اللغة العربية يف اجلاهلية. 4املبكرة 

اللهجات  .  9دراسة اللهجات العربية .  8العربية الوسيطة.  7ظهور العربية املولدة



 

 

 م2020 مارس -فرباير /هـ1441 رجب(، 22العدد ) -الثامنةالسنة  245 
 

االزدواجية اللغوية والتعدد  . 11نشوء الفصحى املعاصرة . 10العربية 
 .  اللغة العربية لغة عاملية.  13ية لغة أقلية اللغة العرب. 12اللغوي

من الواضح اجلهد الكبري الذي بذله املؤلف اهلولندي يف أكثر فصول  
واالتساع والشمول يف املساحتني اجلغرافية  ، عالوة على النظرة الناقدة، الكتاب
]اترخيها ومستوايهتا  حىت إن املرتجم أضاف إىل العنوان األصلي ، والزمنية
غري أن هذا اجلهد خالطه أخطاء كأي  . ا[ وهي من حسناته القليلةوأتثرياهت

 :  ولنا عليه هذه املالحظات. جهد بشري
ومل يعرض لظاهرة واحدة من ظواهر  ،  ركز الكتاب على انتشار العربية:  أوال

- 1860وهو عكس ما فعله الدامنركي أوتويسربسن )، البنية ابلدرس التارخيي
 .  للغة اإلجنليزية احلديثة( يف كتابه عن قواعد ا1943

قلما جند إشارة إىل ابحث عريب حمدث سبقه يف دراسة بعض  : اثنًيا
، العربية عرب القرون:  كتايب حممود فهمي حجازي  إىلفلم جند إشارة  ؛  املوضوعات

ومها  ، وعلم اللغة العربية مدخل اترخيي مقارن يف ضوء الرتاث واللغات السامية
واملطلع عليهما جيد أن أكثر ما  ، السبعينات من القرن العشرينمنشوران أول 
.  الثاين والثالث والرابع واخلامس ال يكاد خيتلف كثريًا عما فيهما:  ورد يف الفصول

كما أن احلديث عن العربية يف مصر بعد الفتح اإلسالمي مشابه ملا يف كتاب  
و ملا نشر يف أطروحته  م( أ 1970- )اتريخ اللغة العربية يف مصر  أمحد خمتار عمر

 . للدوكي من جامعة لندن يف املوضوع نفسه
 : منها، يف الكتاب تعميمات خاطئة ومعلومات مغلوطة: اثلثًا
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.  يزعم أن العربية اختصت بالحقة التنوين للتعبري عن التنكري .  35ص - أ
)ٍم( وهي موجودة يف   فهذه الالحقة تكون متييما؛ اهر وهذا حمتاج إىل حترير

 .  األكادية ويف بعض نقوش األجريتية والعربية اجلنوبية
جيعل بعض اللغات السامية يقرتض من بعض مع أهنا أسرة  .  83ص - ب
 .  انهيك عن أن بعض خترجياته يف نسبة األلفاظ غري صحيحة، واحدة

يزعم أن اهلمداين يف )صفة جزيرة العرب( يقيم تراتبا للقبائل  .  88ص - ت
فيقول إن العرب الذين يقيمون يف مدينة أو  ؛ ة حبسب صحتها اللغويةالعربي

... وينطبق هذا على املقيمني يف مكة واملدينة،  ابلقرب من مدينة تفسد عربيتهم
إن اهلمداين وصف املناطق اليمنية فقط حبسب قرهبا أو بعدها  : وأقول. إخل اهر

 .  لم يقلهأما بقية ما نسبه إليه ف، عن الفصحى يف بعض الظواهر
يزعم أن قدامة بن جعفر ميز بني أسلوب سخيف وأسلوب  .  96ص - ث

فقد شك طه  ؛ وال شك يف نومة املؤلف اهلولندي جزل يف كتابه نقد النثر!
أن  ، م1932حسني يف مقدمة نشرة عبد احلميد العبادي هلذا الكتاب عام 

الكتاب  مث ثبت أن عنوان . يكون الكتاب لقدامة أو أن يكون هذا عنوانه
)الربهان يف وجوه البيان( وأن مؤلفه إبراهيم بن سليمان بن وهب   الصحيح 
وحققه أواًل أمحد مطلوب وزوجته خدجية احلديثي يف بغداد عام  ، الكاتب
 .  م1969مث حققه املرحوم ِحفين حممد شرف يف القاهرة عام، م1967
  يزعم أن سيبويه يف )الكتاب( قدم وصفا كامال للعربية .  98-97ص - ج

ابب  : والصحيح أن سيبويه ذكرها يف أربعة مواضع ومل يشر إىل الفارسية قط!
وابب ما كان من األعجمية على أربعة  ، 235-3/234األمساء األعجمية 

وابب ما أعرب  ،  621-3/620أحرف وقد أعرب فكسرته على مثال َمفاِعل  
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- 4/305وابب اّطراد اإلبدال يف الفارسية ، 304-4/303من األعجمية 
307  . 

يبالغ يف أعداد املتكلمني ببقااي اللغات الست الواقعة بني  .  102ص - ح
!  وأن تلك اللغات مجيعا غري مفهومة متاما ملتكلم العربية، اليمن وسلطنة عمان

والصحيح أهنا غري منفصلة وأن املتكلم بواحدة منها يستطيع أن يفهم كثريا مما  
 .  يقال ابألخرايت وكذلك يستطيع متكلم العربية

ملتكلمي الرببرية يف املغرب  ! يذكر أن التقديرات العادية. 106ص - خ
:  وأقول ! %25ويف ليبيا  % 5ويف تونس  % 30ويف اجلزائر  % 45- 40ما بني 

هذه التقديرات العادية أال يفرتض أن تقوم على إحصاء سكاين حىت ال تتهم  
 ؟  ابملبالغة
حلديثة غري  أورد جدواًل لسوابق اجلهة يف اللهجات العربية ا .  122ص -د 
 .  وَعد من اليمنية، واب، وأسقط شا، فقد أسقط اهلاء واحلاء من املصرية؛  دقيق

*** 
ترمجة حممد  ،  أتليف كرسنت بروستاد،  قواعد اللهجات العربية احلديثة:  رابًعا
 .  صفحة(328) 2003،  اجمللس األعلى للثقافة مبصر،  الشرقاوي

مث تتواىل ، مل يصدره املرتجم مبقدمه بل ترك املؤلفة تبدأ مقدمتها بنفسها 
 . ويف هناية كل فصل تلخيص ألهم نتائجه فصوله العشرة

فقد كان يف األصل  ؛ من الواضح أن املؤلفة بذلت جهدا كبريا يف أتليفه 
( مستفيدة من األحباث اللهجاتية من أواخر القرن  321أطروحة دوكي )انظر ص 
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إضافة إىل ما كتبه  ، لتاسع عشر حىت العقد األخري من القرن العشرينا
 . املستشرقون عن حنو الفصحى

تقوم فكرة الكتاب على أن بني العرب لغة مشرتكة هي العربية الفصحى  
ابإلضافة إىل اللهجات احلديثة اليت جتمع بينها ظواهر صرفية وحنوية مشرتكة  

بل يكفينا أن نشري  ،  لفصول الكتاب العشرة وال نريد أن نعرض  .  ليست ابلقليلة
عالمات التعريف والتنكري والتحديد  : فالفصل األول يدرس. إىل أوهلا وآخرها

والتنوين بوصفه  ، وأداة النكرة احملددة )شي(، وتعليم النكرة احملددة، والتفريد
  ويقف وقفة متأنية مع اللهجة ،  املبتدأ الذي يذكر ألول مرة،  عالمة نكرة حمددة

وهو أكرب الفصول  ، وأما الفصل األخري/ العاشر فيدرس أنواع اجلملة . املغربية
والعنوان يوحي  ، (312- 277إذ جياوز ثلث حجم الكتاب )صص، حجًما

يلي ذلك خامتة حتاول أن تستخلص أبرز الظواهر يف اللهجات  . متاما مبا فيه
 .  األربع املدروسة

اجلهد الذي بذلته املؤلفة الدامنركية  ال شك يف قيمة هذا العمل ويف ضخامة  
اضطراهبا يف املنهج ويف  ومع ذلك فإن لنا عليه مالحظات تدور حول ، األصل

السورية  :  ( أهنا ستدرس قواعد هلجات أربع6فقد ذكرت )ص؛  إجراءات الدرس
مع تطبيق للنحو الوظيفي معتمدة على املقاصدية  ، واملصرية واملغربية والكويتية

(  15وأن دراستها ستكون مقارنة )تقصد تقابلية( وتذكر )ص، وحتليل اخلطاب
أن املقارنة )= املقابلة( بني أكثر من لغة ووصف ال يعطي نفس الرتكيز على  

إن كمية املادة اجملموعة ونوعيتها تعجز عن   (16وتقول )ص الظاهرة الواحدة!
( أن الدراسة تقوم على  17وتذكر )ص ي مبتطلبات هذا التحليل املقارن!أن تف
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ولكنها ال متثلها  ، يف أربع مناطق خمتلفة، مادة من هلجات عربية حية منطوقة
وأن كلمات من مثل العامية املغربية والعامية السورية ال تعرب  ... متثيال أمينا!

( بل إهنا بعد  19و 18يت )ومثل ذلك يف صفح عن الوضع اللغوي القائم فعال!
  هلجة ريف سوراي!، هلجة دمشق،  هلجة حلب: ذلك تقول

ومبا أن املؤلفة تدرس حنو هلجات حية منطوقة فإن املنهج الوصفي أفضل  
، وهذا ال يتناقض مع االستفادة من املقاصدية والنحو الوظيفي،  منهج لدراستها

ال اعتمادا   ادعاء التارخيية! واترة إىل ، لكنها خترج أحياان إىل املقابلة ابلفصحى
 . على نصوص بل ارتكازا على الظن الذي ال يغين من احلق شيئا

"ويدلل استخدام اللهجات الشيعية والدرزية لشني النفي على  . 320ص
أن تلك السمة كانت مستخدمة يف مصر الفاطمية قبل هجرة تلك اجلماعات  

   من مصر"!
اقرتف بعضه لغوي عريب الوجه واليد  وهذا اخللط يف املناهج واإلجراءات لو  

رب غفور   -والدامنركي ابلتبعية-ولكن للساين األمريكي ، واللسان ما رمحه أحد
،  ولعل املؤلفة شعرت بعدم التجانس يف بعض القواعد.  كما قال عروة الصعاليك

 .  وحسنا فعلت، لذلك كانت تقوم يف كل فصل إبفراد حيز خاص للمغربية 
أن يف الكتاب آراء اثقبة ومعاجلة لظواهر مألوفة لدينا  وما قدمناه ال ينفي 

لكن ذلك ال يعين  . ال نلتفت إليها وال حنس أهنا تستحق الدراسة، حنن العرب
أذكر أن إحدى الطالبات أعدت رسالة ماجي عن )ظواهر(  .  اإلشادة الدائمة به

فأخذ عليها أحد املناقشني أهنا مل ترجع إىل هذا العمل  ، حمددة يف هلجة فيفا
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مع العلم أن الظواهر اليت درستها الطالبة الفيفية ليست  !  وكان ميكن أن تفيد منه
 !  فتأمل، مما درسته الباحثة األجنبية أصال

*** 
ولنقابل ذلك بباحث عريب درس النظام الصويت يف هلجة حية منطوقة مطبقا  

،  من حيث اختياره هلجة واحدة فقط دون خلط أبخرى،  افريهاملنهج الوصفي حبذ
معتمدا على الدراسة امليدانية  ، يف صيغة حمددة، يف مكان حمدد، يف زمن حمدد

مستفيدا من التسجيل الصويت واملقابالت الشخصية وحتليل املادة يف  ، املباشرة
املناهج   ومل خيلط بني . مث بعد ذلك أييت التصنيف والتقسيم، املعمل الصويت

وإذا عنت له مالحظة من قبيل )الشيء ابلشيء يذكر( ذكرها يف  . إطالقا
ومع هذا كله مل يسلم من اعرتاض املناقشني أنه . اهلامش حىت ال خيدش املنهج 

ومل يسلم فيما بعد    مل يذكر أصل الصوت الفالين والصوت العالين عند القدماء!
ُعنيِّ فيه أنه أخل ابملنهج الوصفي  يف قسمه الذي ،  ممن كتب تقريرا عن الرسالة

!  إذ ذكر فيها هلجات عربية قدمية وحديثة ليست يف العنوان يف هوامش عمله!
فانظر عزيزي القارئ إىل الفرق   وأنه مل جيد ما يقوله فمراجعه مل تتجاوز الستني!

 !  وحسبنا هللا ونعم الوكيل. يف متييز األشقر على األمسر
 .زالت أقالمنا وأن يرشدان إىل الصواب دائًمانسأل هللا أن يغفر لنا  

 

 



 : الرابع القسم  

 امللحقات
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 واجملمعيني  أخبار اجملمعمن طائفة  
 

 :ولاخلرب األ

 الف صـــ  خالـــد األمـــر مســـ  مـــ  شـــ ر خطـــا  يتلقـــ  اجملمـــ  رئـــ  
 (:شات سنا ) لفظ تعريب قرار شأنب

 عبىىت   الىىتوذ ر   األسىىذ     املكرمىى  مكىى    يف العرب ىى    اللغىى    جممىى    رئىى     تلقىى  
 خ لىىت   األمىى    ،مكىى  م نط قىى    أمىى    مسىى     مىى  شىىكر      ق ىى بر  احلىىري علىى     بىى    العزيىىز

 أصىىتر   الىى   ،(شىى   سىىن ب) لفىى    تعريىى    بشىى     خط ب   عل  ردًّا ،الف صل
 لفىى    ابخذ ىى ر   األغلىى    ابإلمجىى     قىىرار ا -األم  مس     رغب    عل  بن ء   - اجملم    ف ه
ن ب)  .العرب   اللغ    يف املذبع    الذعري    ق اعت   و فق   ،(س 

ه عىى  اجملمىى    رئىى     وعىى     حفظىىه– مكىى  أمىى    مسىى     بىىتع    واعذىىزاه   اغذب طىى 
 . القرآ  للغ    -هللا

 

 :رب الثانياخل

 يف واآلدا  العرب ـة للغـة الدويل املؤمتر يرع  مب ة العرب ة اللغة جمم 
 :م ة

 الىى   واآلداب العرب ىى    للغىى    الىىتو ي  املىىر ر   مبكىى  العرب ىى    اللغىى    جمم    رع  
 بىىى   ،مبكىىى  ه لذىىى   فنىىىت    يف واألحبىىى   للمىىىر را    املعرفىىى  إثىىىراء   شىىىرو    عقتتىىىه
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 إىل املىىىر ر   وهىىىت . اآلخىىىر  مجىىى د  مىىى  عشىىىر   واخلىىى م    عشىىىر   الث لىىى    يىىى م   
  لىىى ع الضىىى ء   وإلقىىى ء   ،اللغ يىىى  اهل يىى    وتعزيىىىز   ،اللغىىى   العلمىىى     البحىىى    تشىىع    

 دور   وتنشىىىى     ، رب ىىىى الع اللغىىىى    مك نىىىى    لذعزيىىىىز   الذط يريىىىى  واملشىىىىروع     املبىىىى درا   
 النىىى طق   بىى   العرب ىى    اللغىىى    نشىىر   أسىى ل     ودراسىىى    ،اللغىى   الذعلىى     يف الذقن ىى   
 دراسىىى   : أبره هىىى  عتيىىىت  م ضىىى ع     علىىى  حمىىى ور   ودار .  لىىى  وغىىى    ،بغ  هىىى 
 والىى و ء   احل سىىب    مىى  واإلفىى د    ،العرب ىى  اللغىى    تىىتري    ق  ئىى اوطر  ،اللغىى   ال اقىى   

 .وغ  ه  ،اللغ ي  اهل  ي    وإشك ال    ،العرب   اللغ    ختم    يف االصطن ع    
 صىىب     مكىى  يف  تىى هفع ل  العرب ىى  للغىى  الىىتو  املىىر ر   بىىتأووىى   املىىر ر قىىت 

 الشىى     معىى  : ف هىى  شىى ر  الىىي االفذذ ح ىى  ابجللسىى  ف ايىىر مىى  الثىى م    السىىب 
 األسىىىذ    و  ،اجملمىىى  أمنىىى ء   جملىىى    رئىىى     ،مح ىىىت ابىىى  عبىىىت هللا بىىى    صىىى     الىىىتوذ ر
 .رئ   اجملم  ،ياحلر  عل     ب    عبت العزيز   التوذ ر  

 و  املشىى ر  مىى  ح فىىل   حبضىى ر   ،الشىىري  املكىى     احلىىر    جبىى ار   املىىر ر   وأقىى  
 .واملخذص  

 

 :اخلرب الثالث 

 مقـر  يف الشـريفن احلـرمن شؤون رائسة م  وفًدا يستقب  م ة جمم 
 :هما ب ن التعاون سب  لبحث
 لعىى     األول رب ىى    مىى  عشىىر   اخلىى م    يف املكرمىى  مكىى    يف اجملمىى    مقىىري  هار
ى1441  احلىىر    مكذبىى    مىىتير   ضىى ي  ،الشىىريف   احلىىرم   شىىرو    رائسىى    مىى  وفىىت   ،هىى
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 ول ىىىىت الىىىىتوذ ر   العلمىىىى    البحىىىى    ملروىىىىز   العىىىى  ي  واملىىىىتير   ،الشىىىى يعر أمحىىىىت   الىىىىتوذ ر  
 األسىىذ     اجملمىى  رئ     اسذقب هل   يف وو  . الرائس  منس ي م  اوعتد   ،ابصمت
 .احلري عل     ب    عبت العزيز   التوذ ر  

ه اجملمىىىى    أعمىىىى ل   بعىىىى    علىىىى  اللقىىىى ء أثنىىىى ء   يف ال فىىىىت   واطلىىىى    . ومطب ع تىىىى 
هذمىى      ا    امل ضىى ع     اللقىى ء   يف ونىى ق   الذعىى و    سىىبل   وخب صىى    ،املشىى   اال 

 يف وجىىر  ؟"القىىرآ  لغىى    يف قىىتو    نكىى     و ىى " مكىى  إمىى ر    مبىى در    ج  بىىر م   يف
 .الذي و ري  اهلتااي تب دل   اللق ء   آخر  

 

 :الرابعاخلرب 

النحــ  عــدد دورات يف  -ســ ب ي  معهــد مــ  ابلتعــاون – خيتــت  اجملمــ 
 :اجملم  رئ   تقدمي م  ،والتحق ق واملعج 
ثىى   دورا   العرب ىى  اللغىى    لعلىى     سىى ب يه معهىىت   مىى  ابلذعىى و  جملمىى   ا أق  
وىى     ،اجملمىى  رئىى     احلىىري علىى     ب    عبت العزيزألسذ   التوذ ر ، قتمه  اتتريب  
إىل أتسىى   ط لىى   الىىتور  هبىىت  األلف ىى ، وهىىتف لىىنظ   مىى جز ا هىى  شىىرح  أوال

عىىى   النحىىى    حملىىى   النحىىى  العىىىري، وغىىىرح حمبىىى  النحىىى  يف قلبىىىه، واشىىىذمل  علىىى  
ه، ونبىى     جملمىى     النحىى   مىى  خىى ل   وشىىر    والزبىىت ، عىى  األلف ىى    وطرائىىق  تعلمىى 

 النيْظ .
 حمىى ور   شىى مل  ،«تخل إىل املعىى ج  العرب ىى املىى » الىىتور  الث ن ىى  ووىى   عنىى ا   

 إل ىىه حيذىى     ومىى  ،وأن اع هىى  رخي هىى ،ات عىى  ونبىى     ،ابملعىى ج  الذعريىى    منهىى  عتيىىت 
 .واحلتيث  القتمي    املع ج    بع    عل  حبث     وتطب ق     ،ف ه  الب ح    املذعل   

 وتن ولىى  ،«طر  البحىى  والذحق ىىق والذىى ل  »عن اهن  ف لث لث اور  أم  الت
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الطريىىىىىىق إىل ، و طىىىىى ا  الذحق ىىىىىق، وخخطىىىىى ا  البحىىىىى  العلمىىىىى     م ضىىىىى ع    
 وقىىت. تتريب ىى  سىى ع     أربىى    مبعمىى     مىىت  وىىل دور  ي مىى  ،و  الذ ل   العلم .

 .مذترب   (152) ومئ    اثن   ومخس التورا  امل و ر م   اسذف د  
 

 : اخلامساخلرب

 اإلمـء  يف دورد يقـدم مب ـة اللغـة جممـ  -سـ ب ي  معهـد م  ابلتعاون
 :«ال ا  إىل األلف م  اإلمء  تعل »: عن اهنا 

 يف علم ىى    دور     ىى العرب اللغىى    لعلىى     سىى ب يه معهت   م  ابلذع و    اجملم    قت   
 أمحىىىت األسىىذ     ألق هىى .. "ال ىى ء إىل األلىى     مىى   اإلمىى ء تعلىىي   " عن اهنىى   اإلمىى ء
نق ط  سىى م  لعىى     األول رب ىى    مىى  عشىىر   والرابىى    الذ سىى    يىى م  بىى   و لىى . الشىى  

 يف سىى ع     مث ين الذتريب   س ع     جمم     بلغ   الي التور    وهتف   . هى1441
 ،واحلتيثىى  القتميىى    اإلمىى ء   لق اعىىت   و فقىى   السىىل م    الكذ بىى    تعلىى     إىل أاي  سىى   مخ

 وشىى ر   .. التور  خذ     يف تتريب     م  ،و ف   اإلم ء   مب ح    عل  واشذمل ْ 
 .مذتراب   ث ث   ف ه 

 

 :دساخلرب السا

 الــا ( االصــطناع  والــاءا  العرب ــة اللغــة) معــر  يف يشــار  اجملمــ 
 :القرى أم جامعة  متأق

 والىى و ء   العرب ىى    اللغىى   ) معىىر  يف املكرمىى  مبكىى    ب ىى عر ال اللغىى  جمم    ش ر 
ه الىى   (االصىىطن ع   مخسىى  واسىىذمري  مقر  هىى ، يف مبكىى    القىىر  أ     ج معىى    عقتتىىْ

 .أاي 
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 ،العرب ىى  للغىى    وعن يىى    دعىى    مىى  اململكىى    ت ل ىىه مىى  سىى      يف املعىىر    وأييت
 ملذقىى  مىى  وتفىى ع    العىى  ، هىى ا  ىى   العرب للغىى    العىى مل     ال ىى     شىىع ر   م   وانسع م  

 القرآ _بلغ _قتو _نك  _و  # مك   
 امللىىىى    مروىىىىز   منهىىىى  ،أخىىىىر  وجهىىىى     مراوىىىىز   اجملمىىىى    ج نىىىى    إىل وشىىىى ر   

 العرب ىى    اللغىى    ومعهىىت   ،ألديا مكىى    و د  ،العرب ىى  اللغىى    خلتمىى    الىىتو ي    عبىىت هللا
 .و ش ر امل اجله     م  وغ  ه  ،بغ ه  ن طق  لل

 جملىى    وأعىىتاد   الكذىى    مىى  املطب عىى  هرات  إصىىتا علىى  اجملمىى    جنىى     واشىىذمل  
 .املسعل  وبراجم ه وأعم ل ه وأهتاف ه ابجملم    للذعري    مرئ   وعرو    ،اجملم 

 

 : السابعاخلرب

 نظمهـــا " م ـــةوالتن العرب ـــة اللغـــة" عـــ  نـــدود يف يشـــار  اجملمـــ  رئـــ  
 :للتنم ة اإلسءم  البنك

هىى  نىىتو    يف اجملمىى    شىى ر   ،جبىىت  مقىىر    يف للذنم ىى     ي اإلسىى م البنىى    نظم 
 اللغىىى   " عنىىى ا  حتىىى    ، 2019 العىىى     هىىى ا العرب ىىى  للغىىى    العىىى مل     ابل ىىى     احذفىىى ء  
 عبىىت العزيز الىىتوذ ر األسىىذ     اجملمىى    رئىى     النىىتو    حضىىر   وقىىت. "والذنم ىى  العرب ىى   

 .الزايت  سل م     األسذ     اجملم  أمن ء   جمل    وأم    ،احلري عل     ب   
 مل ضىى   خ صصىى ْ  نقىى     ج لسىى    يف احلىىريي  العزيىىز   عبىىت   الىىتوذ ر   وشىى ر   

 وت سىى     ،الذعلىى   بذعريىى    االهذمىى     ضىىرور    عل  روز ْ  ،"والذنم   العرب     اللغ   "
 نشىىر ا العرب ىى    للغىى    مىى   اخل د واهل ئىى     املنظمىى     جهىى د   ودعىى    ،ريفعىى امل االقذصىى د  
 احلىىريي  عبىىت العزيز   الىىتوذ ر   ألقىى  ومىى   .صىىل      ا أخىىر  وم ضىى ع     ،وت هيع  
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 .احل ضري  أم     العرب  _للغ _الع مل _ال   # ع  قص تت ه
 

 :اخلرب الثامن

 للــدءت ر" ومق ماهتـا  مساهتـا  ة،العرب ـ  اللغــة" عن اهنـا  أمسـ ة يقـ   مـ اجمل
 :الط ب عبداجمل د
 اآلخر   رب     م  17ىال السب  مس ء املكرم  مبك     العرب      اللغ     جمم     نظ   

 واألدب    اللغ    أهل  م   لف    حضره .  م قر     يف  علم      أ مس    -  هى1441  لع  
 بىى    عبىىت العزيز   توذ رلىى ا األسىىذ     اجملمىى    رئىى     الكلمىى    وافذىىذ    ،والثق فىى    والفكىىر
ر ابلض     ب  مرح    احلريي  عل      عضىى    ،الط ىى  عبتاجمل ت   التوذ ر   األسذ     احمل ض 
 ،العرب ىى  اللغ    ختم    يف العلم     جبه د   من ه   ،القر  أ     جب مع    الذتري    ه ئ   
نهىى  الىىي  ومق م  ىى  مس  ىى  ،ب ىى العر  اللغىى : "وعن اهنىى   ،األ مسىى     حمل ضىىر    تقتميىى ه م 
 . "تق بل   نظر وجه  م 

 ، ومق م  ىى  ومك نذهىى ، اللغىى  مفهىى   عىى  العلم ىى    ورقذ ه يف احمل ضر   حتت   
 ،األجنب ىىى  اللغىىى     مىىى  وغ  هىىى  العرب ىىى    اللغىىى    بىىى   واملق رنىىى    املق بلىىى    علىىى  مروىىىز ا
ه  يف العرب ىى    اللغىى    تفىىرد   علىى  األدلىى    مقىىتم    داع ىى   ،اللغ يىى  وأنظمذ هىى  خص ئصىى 

 واالهذمىى     ،وح سبذه  العرب     اللغ    مع جل    يف احلتيث    ن     الذق م  اإلف د    إىل
 .املق ر  اللغ    وعل    الذطب ق     اللغ اي    س م  وال ابللغ اي   
 إثىىىراء   يف احل ضىىىري  األسىىى ت     لىىىبع    الق   مىىى    خ     املىىىتا أسىىىه م     وقىىىت
 .ونق ش   حبث    ضر   احمل م ض    
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 :اخلرب التاسع

 املهــــارات لتج يــــد نقــــا  حلقــــة يق مــــان العمــــ  وزارد وفــــر  اجملمــــ 
 :واإلمءئ ة ال تاب ة

 مىىى  ابلشىىىراو    مكىىى  مبنطقىىى    االجذم ع ىىى    والذنم ىىى    العمىىىل   وهار       فىىىر  نظىىى   
 واإلم ئ ىى  الكذ ب ىى    املهىى را    جت يىىت  : "عن اهنىى   نقىى     حلقىى    العرب ىى  اللغىى    جممىى   
 ".واملخ طب   العق د   ص  غ    يف البشري  رد  امل ا اخذ ص ص      مه را    لذنم    
م     لىىىىىىىىىىىىىىىىىىى  أييتو  يف بلغي_ع قىىىىىىىىىىىىىىىىىىىت # الىىىىىىىىىىىىىىىىىىى هار  مبىىىىىىىىىىىىىىىىىىى در    ضىىىىىىىىىىىىىىىىىىى 

 القرآ ؟_بلغ _قتو _نك  _و  # شع ر   حت    الثق يف،_مك _ملذق #
 

 : العاشراخلرب

 مـ  عـددا تشـم  ونتعـا  مـاءرد احلرمن شؤون رائسة م  ي ق  اجملم 
 :والعمل ة العلم ة اجملاالت
 احلىىىىرا    املسىىىىعت   لشىىىىرو    الع مىىىى    الرائسىىىى    مىىىى  تعىىىى و    مىىىى ور    اجملمىىىى    وقىىىى   
 عنىىىىىىىىىى ا  حتىىىىىىىىىى    الرائسىىىىىىىىى    أق مْذهىىىىىىىىىى  الىىىىىىىىىىي النىىىىىىىىىتو    إثىىىىىىىىىىر   ،نبىىىىىىىىىى  ال واملسىىىىىىىىىعت  

 القرآ ؟_بلغ _قتو _نك  _و  #
 للغىىى    العىىى مل     ال ىىى     مىىى  وتفىىى ع    ،املىىى و ر  للمبىىى در    تفعىىى     الذ ق ىىى    جىىى ء

 .العرب  
 ب ن هىى  مىى  ،والعمل ىى  العلم ىى  اجملىى ال  مىى  عىىتد ا الذعىى و    ور   مىى   ومش لىى ْ 

 .وغ ه  ،والشرع   اللغ ي    واالسذش را    ،والذ ه ل   ريب    الذت اخلتم     تب دل  
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 :عشر اخلرب احلادي

 :املصر  اللغ   اجملم  مسؤويل ويلتق  هرد،القا  يزور اجملم  رئ  
 م  20الى يف احلري عل     ب    عبت العزيز   التوذ ر األسذ     اجملم  رئ     هار
 الذقىىىى  ح ىىىى  ؛ابلقىىىى هر  عرب ىىىى   ال اللغىىىى    جممىىىى   - ه1441 لعىىىى     األوىل مجىىىى د 
 حممىىى د الىىىتوذ ر   واألسىىىذ     ،(اجملمىىى  رئىىى    ) الشىىى فع  حسىىى  توذ ر  الىىى  األسىىىذ    
احلم ىىت   الىىتوذ ر واألسىىذ     ،(اجملمىى  رئىى      ئىى   ) الرب عىى   األمىى   ) مىىتو ر عبت 
 اللغىىى    جممىىى    بىىى   لشىىىراو وا الذعىىى و    سىىىبل   اجل نبىىى   و قىىى   . (للمعمىىى  العىىى  ي 
 ف هىىىت  ،اهلىىىتااي وتبىىى دال  . ابلقىىى هر  العرب ىىى    اللغىىى    وجممىىى    املكرمىىى  كىىى   مب العرب ىىى   
- العىى   وأم نىى ه و ئبىى ه ،املصىىر  اجملمىى    رئىى     السىى د  احلريي  بت العزيز  ع التوذ ر  
 م  وتسلي  ،مبك  العرب     اللغ    جملم    احملكم  اجملل    م  والعشري   احل د     العتد  
 .الق هر  يف اللغ      م   اجمل إصتارا    وم   تهمرلف م  ط ئف    مض ف ه

 الشىىى فع  حسىىى  للىىىتوذ ر   الىىىتع   احلىىىريي  عبىىىت العزيز الىىىتوذ ر   وجىىىه وقىىىت
 .اجملم  يرع   ال   مك  يف العرب     اللغ    مر ر   حلض ر  

 

 :عشر الثانياخلرب 

 :زائر مل  ن 50 منتدا  بتخط  حيتف  اجملم 
 للث ثىى   امل افىىق   السىىب    مسىى ء   قىىر   م يف مبكىى    العرب ىى    اللغىى    جممىى    احذفىىل  

ى1441 لع     األوىل مج د  م  . هائىىر مل ىى     مخسىى   منذىىتا  ختطىى  مبن سىىب    ،هىى
 ولمىى     علىى  ف قراتىى ه واشىىذمل ْ  ،والفكىىر اللغىى    رجىى ل   مىى  ط ئفىى    احلفىىل   وحضىىر  
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    وغىىى  ،شىىىعري  وإلقىىى ءا    ،ابجملمىىى  للذعريىىى    مرئىىى     وعىىىر    ،ترح ب ىىى  افذذ ح ىىى   
 . ل 

 وألق . ومزاايه  ،اجملم  عض اي    آل     ع   قرو حممت املهنتح   وحتت 
 م ضىىىىىىىىىىىىىىى   عىىىىىىىىىىىىىىى  ولمىىىىىىىىىىىىىىى     اجملمىىىىىىىىىىىىىىى  عضىىىىىىىىىىىىىىى    القىىىىىىىىىىىىىىىرين سىىىىىىىىىىىىىىىع ت   الىىىىىىىىىىىىىىىتوذ ر  

 اجملمىىىىى     لىىىىىرئ  اخلذىىىىى     ولمىىىىى     وو نىىىىى  القرآ ؟_بلغىىىىى _قتو _نك  _و  #
 الذ سىى   جتربىى     عىى  ف هىى  وحتىىت    ،احلىىري علىى     بىى    عبت العزيز التوذ ر األسذ    

 .واإلجن ه النع     حتقق   حىت ،صع اب  م  واوب ه  وم 
ذ   ممىىى  املنذىىىت  مشىىىريف بعىىى    علىىى  شىىىكر شىىىه دا    بذ هيىىى    اللقىىى ء   واخذىىى 

 .االحذف ل   وعك     ق طع ْ  مث ،اإلجن ه ه ا يف ش رو ا
 

 :عشر الثالثاخلرب 

 :شراءة ماءرد ي قعان املعريف والت اص  البح ث ومرءز اجملم 
 مىى ور   - املعىىريف  اصىىل  والذ البحىى     ومروىىز   ،مبكىى    العرب ىى    اللغىى    م   جم وق 
 .ابلراي  املروز   مقر    يف شراو   

 جملىى    رئىى     مح ت اب    ص     التوذ ر   الش   مع   م  ول    امل ور    ووق 
 حيىىىى الىىتوذ ر األسىىذ     املعىىريف اصىىل  والذ   البحىىى     مروىىز   ورئىى     ،اجملمىى  أمنىى ء  
 احلىىري علىى     بىى    عبىىت العزيز   ذ رالىىتو األسىىذ     الذ ق ىى    وحضىىر  . ج ن ىىت    بىى  حممىى د  
 .اجملم  رئ    

 والذط ير   ،واإلع   اللغ    جم ال    يف الذتري    عل  الشراو    بن د   ونص 
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 والذعريىىى  و لذىىى ل      ، املشىىى   االهذمىىى     جمىىى ال    يف والذعىىى و    ،واالسذشىىى را 
 . ل  وغ    ،لفع ل   ا وتنظ     والطب ع  وال مج   

 مبىىىىىىىىىىىىىىىى در  تفع ىىىىىىىىىىىىىىىىل   يف إسىىىىىىىىىىىىىىىىه م   للشىىىىىىىىىىىىىىىىراو  اجملمىىىىىىىىىىىىىىىى     ىىىىىىىىىىىىىىىى   ت ق وأييت
 هىىىىىىى   أبمه ىىىىىىى    اجل نبىىىىىىى    د  أشىىىىىىى  وقىىىىىىىت القرآ ؟_بلغىىىىىىى _قتو _نك  _و  #

 .الذ و ري  الترو    وتب دال   ،الشراو 
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 م 2019 قصيدة اليوم العالمي 

 لألستاذ الدكتور/ عبد العزيز بن علي الحربي  

ل  ممم  عممم   ريمممأط ّ ممم     علمممأل بّة ممم 

 

  ضممأل رفممأكح ّك مم    كممومض     ممأ   

 هبمجمعمممممموظ ت م  وتمممممم   وتنممممممو     

 

  قتممممم    د ّم إصمممممورل  سممممم عمو تعمممممم   

 د   ممم   أل إممممف    ممم  جعممم  وسمممهمته بمأ   

 

 رومضشممممول  بمعمممم      خجمممم ح ومممممض     

و  ممممع أ     هممممو ضب رممممه مامممم   شممممع م

 

 ّصممم   
       نمممووأ وّسممممع  أ ر مممض ح

  مممهب   ممموهممم  تعأ مممضظ  لع ممملم هو 

 

 ّشممممعوب بم عمممموظ بّجممممم    ّم ممممو    

 ه فممممهب إمممممأل وبرح رمجممممم    امممملح  

 

 ؟ ممممض  بم ل مممم   كوم ممممو تدوريممممدط  

و  و وج م  ممممم   مممممممو رّيمممممهب جموم  ممممم 

 

 قممممممض  بّو     و وذكممممممأ    مممممم  ت  أ  ّك    

 وّة   ممممو وّةمممما   نيم ممممو بممممم  )) 

 

ي     نيممممهب    نممم   ((رمممه وّةممما  ّهممم  بمم 

م   مدممملط ةموهمممو  نمممي  بمـأقممموظ رومممم

 

ني    مـ   أقممموظ كمممف ت قمممأل رقمممو  بمممممم 

ه  رومم ممممو ّم ممممهب      مممم بو  عمممم  تلمممم 

 

ه خفممم   بّجمممد       مماذب م مممو خفـتممم 

  عمممممومأط  مدمممممل   
 بمممممم كو   وملممممم كو  

 

ع      وعضب مممممم ط ومضب مممممم ط ت    ممممممم 

 بمممم كو ي ويض   مممو يمممضم  بمممم كو مدمممل   

 

 رمممم ه ح  مممم   وعجمممم   
  ه   ا  مـوتنمممملح

م   أح   سممم 
و ر ممم أ و   جعلمممضب م مممو يض مممم

 

 بم قعقممممل رومي ممموظ بّكممممم   وهمممف  

 و مم      ةأجممأ  علممأل بّ ممضب  ةلممضط ت 

 

 كوم مممم  د  ّو كمعممممع   ممممو ح سل مممم    
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أأ  تمممممهرأل م مممممو بمعلعمممممو   إ  ّظ تممممم 

 

لم ت كل امممممممم       ذب   بمجمممممممممو  وور 

أ  مت ـممممأ    وب رهسمممممو  بم يرمممم   وبنمممموو 

 

 كجممممعحح ج ـمممم    ّسمممممو ح  رمئممممو    

مكممف تنمموو    ضب بممعمموجأ  عمم  وو     اأ رهسمم

 

ـ ممم    مممممو 
   بمجعممموو ّو بم  ممموم بمم 

م    مممأ   ممموق   بمممم
عأب    ونضبرممما  بم ممم 

 

 بم عممموظ بّ مممض   م ف مممو   ممم  ّهممم   

لح رمامممممل  قمممممدولم ت ة   رمممممأ       لممممم 

 

 بمـع مممم     و سمممملع   ّم  مممم   خضممممأب    

لح وةضمممممورلح    ت ظممممم ة رعيمممممل  عمممممي 

 

 أك بمعلممفت  ممض   بالسمم م وبم مم   

ه   رلمممد     بم ممم م و ممم  يامممد    دونممم 

 

 بمنـمض  ونمور  ةمأ ح ت مفلف ا  سل 

أ قمممم     بمت جعمممم ي    مممموو ة  :ملمعلمممم 

 

 عن ممممو م  مممملم   تعممممد   و يأتضممممج   

 دور يأوهنمممموبم مممة   مممو ذنممما ّ ئممممدل   

 

    ممم  ت ة ممو  بمج    سممأ  بمف   رعمم    

أ    و إظ بممعلممممم   ةمممممع  ي مممممدو عور مممممم

 

 علأل بمـ بو بممنجلمف بم جو    يض    

ل     ت بمقلممممض  تم  لممممهب   وإذب بمم  مممم 

 

 جممو  بّ  مم    ع  إمممأل بمن   ممف بم مم   

  وت  بمن مممممض ّ  ممممموظط  ممممماظ ّشمممممأر   

 

هب  وإ  تمممم         ر  وممممم    بمقلممممض   نممممم 

 ه  بالعمممممممأب  ت كلموتممممممم  ضقممممممم   ت   

 

    بمجلممممفكتنقمممم   بّوتممممور رممممومل   

م ةمم ول   بم ممدعأ   يممو ّي ممو بمفـمم      بممم

 

أ  بمجمعممم  رنفقممم  بمم سممم     
 مالممم 

 ـع مممملط ّنممممهب ة ذبك بمفـمممم    يممممو ّم   

 

 مجعمممم ح  ق مممم    رمممم  ّنممممهب   درسمممملط  

 ّجمممممضكح  مممممو عمممممي  ّقمممممضبمط رعمممممي   

 

 بمت و ممما رومل ممموظ بممعتلمممف د  قممم      
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م  اممموظونمممل ت    وممممأ  بمأ    ّنمممي  بمممم

 

  عمممه علمممأل بمن  مممف  بممأسممم    مقمممأ ظ   

 وّ ممممملح  ب  مممممأ رمممممدين  وبمل ممممموظ   

 

  (لممممفنت  ر  ) ونممممل  ّو  أبكمممما   رومأ   

ل ّظ ت مممممد   ةمممممن  م    و ممممم  بم لعممممم 

 

ل ةن مممم    د ّو شمممم  روم مممم    ب ر  مممم  دم    

 بمجمممو   كت ممهب   عمم  ق ممو د  ذب    

 

 وممممممأ ّتدمممممي     رمممممفرمممممّأب رممممم  ك  

  ممم م  م   عممم    عأ  ومقمممد رّيمممهب بم مممة  

 

 يممممممدنض إمممممممف  رضج ممممممه بممتمممممم م     

م   وإذب  ل ممهب  بم ممعأ عنممد سممضبك يعمم

 

 ل بممتممممدم    ع   مممم  م ممممعنف ويم ممممف     

هب   لمممممو   ع مممممهب  عونع ممممو ووقمممم 

 

 بمج مممم      و رعو      هب ر ممممور  وقمممم   

 سمممممأ  رقو  مممممو  لمممممععلم   بم لممممم    

 

هممممو  ممممض  بم ممممة    موك بّعممممي   وعلض 

 الوووو    رـضممممل و كمممم    ومع مممم دظ   

 

 ووظ تـضممم     رومـضممم    الووو    رمممع    
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