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 في المجلة: النشرمنهاج 
  واملنهجية السليمة، ويُراَعى فيه قواعُد السالمة اللغوية.تَّسَم البحث باألصالة واجلِّدة، يأن  -ٔ
 .أن يكون منسًقا َوْفَق ضوابط النشر املعتمدة يف جملة اجملمع -ٕ
 أخرى، أو مقدًَّما هلا.يف جهة  رًامن حبث سابق، أو منشو  اًل أن ال يكون مست -ٖ
إلمالء والرتقيم املتبعة، إال يف اآليات الكرميةة، فُتكتةو َوْفةَق الرسةِم العِّمةا  ، أْن يُراعى يف كتابة البحِث قواعُد ا -ٗ

ِِ فوَن املبالغةةةِة، فةةةال يُوةةةبُط بالشةةةكِ التةةةا   ِسةةةوى الن ةةةوِ  ا ققةةةِة،  ويُراعةةةى فيةةةه مقةةةداُر الاجةةةِة يف التشةةةكي
 واألحافيِث الشريفِة، واألبيات الشعريِة، وحنوِها.

« العةةةةةرق التقليةةةةةدي»(، خبةةةةةط ٕٗ -ٚٔب ةةةةةيغِة وورف، علةةةةةى ورٍِ  ي مقةةةةةاِ   أن يكةةةةةون البحةةةةةث مكتوبًةةةةةا  -٘
«Traditional Arabic » للحاشةةية( للةةنع العةةرق، وخةةط  ٕٔللمةة ، و ٙٔ بةةنط«Times 

New Roman » للحاشية(. ٕٔللم ، و ٗٔللنع اإلجنليزي  بنط 
 املقةةا ُ  وال جيةةاو َ ،  أي مخسةةص صةةفحةً دبعةةاي( اجمللةةة(  ( كلمةةةٍ ٓٓٓٓٔ  آالفِ  عشةةرةَ  البحةةثُ  ال جيةةاو َ أن  -ٙ

 ،  أي عشرين صفحةً دبعاي( اجمللة(.( كلمةٍ ٓٓٓٗ  أربعةَ آالفِ 
 .وإجنليزي( يكون البحث مشفوًعا دبوجز للس(ة الذاتية للباحث، مع ملخَّع ثنائّي اللغة  عرقأن  -ٚ
 .هوٌن بالنظر يف التعديالت املقرتَحة، وقبوهُلا مر للتحكيم العلمي   الوارفةالبحوث  ختوعُ  -ٛ
ٜ-   ِ قائلةةه أو ؤوليته علةةى سةةبالةةّدليِ أو النظةةر يسةةُع اجمللّةةَة قبولُةةه، ومةةا كةةان فون  لةة  فم رأي مقةةرونٍ  كةة

 .ناقله
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 .7 فاتحة العدد 

 القسم األول: البحوث

  ،د. أحمد بن آستؽراُه الـَّْحِويُّ يف كتاِب سقبويِه

 عبد الاله عوض البحبح.
11 

  أحرف الجرر يف أسرالقا الترل:يدر د:اسرة كحويرة

عؾى ضوء كؼوش الحجرا  نرا الؼررأل ا إل  لرى 

اض العويفالرابع،   .د.سلطان بن عوَّ

61 

  َنعرررٍإ ل الَؼق رررّي إا:اّه الـّحوّيرررةر د:اسرررة ابرررُا

د. عبدالمجودددد بدددن ع مدددان إصرررػّقة تحؾقؾّقرررة، 

.
ّ
 الوتومي

109 

  اكػرادات اإلنرا  كرافع الؿردن عرا الؼرراء الع ررة

د.فهدددد بدددن علدددي د:اسرررة يف التو قررره إالدٓلرررة، 

 السديس.

168 

  ِة العانِل بقَا الؼردناِء إالؿحردنقَار نؼوُٓت كظريِّ

د. محمد محمدود محاسدن   ٌة ل اكّقٌة، نؼا:بٌة كؼدي

 .عبد الرحمن مصطفى القضاة ود.

248 

  ،د.مددريع عابددد نصررحؾا الحررد يف كترراب سررقبويه

 الهذلي.
296 
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  شررررا كافقرررة ابرررا الحا رررا الجديرررد لرررداإد

هرررردر د:اسرررة 6611الؼا:صررري، الؿترررو) سرررـة  

إتحؼقرر ، نررا أإل ال رررا حتررى رررول ال ررا:ار 

  د.مشددا ب بددن "فؾررقؽا هررلا عؾررى ُنكررر نـرر "

 عبداهلل الحربي.

322 

  غررويُّ لؼررراءِة عبررد اْ بررا ُنْ ررؾ  بررا التَّو قررُه الؾُّ

.َيَ ا:، 
ّ
 د. ماجد بن حسني الحا ثي

367 

  التغقرات يف بعض آسرتعؿآت الـحويرة يف لغرة

را،  الصحافة؛ صحقػتا الجٍيرة إالريرا  أكؿون ا

 د.يحوى بن عبداهلل بن أحمد الشديدب.
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  د.ياسر بن  ا شفا العؼقؾّير د:اسة لغوية،رراءة

.
ّ
 السلمي

ّ
 عبدالعزيز بن عوض اللبوني
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 513 القسم الثاني: من فتاوى المجمع
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 فاتحة العدد

إلنسمممما   مممما      مممم ،   ا  بممممال   ،    ممممالمممملي    مممم ،األكمممم   سمممم  رّ  اب 
 صحبه وس  .نبينا حممد و  ى آله و  ىوص ى اهلل   

 وب د:
  نيمم ةفهمملجم ة ممم ايفمممد ا  ممددسا السمماد  وال نيمم  ت هممم  بمم  دفّ يهمما 

 ا.أحباث مساٍ     وسّت ثالثو  ف وى  ت ف اوى ايفمد الصادرة  ت جلن ه
 ف ب مموا  مما كمما    ممى  مم   وقممد  ممو حممم ور ايف ممم كغمم ة المم ا ب  ا الننيمم 

ننيمممهل   ممم   –إذ ن  ممملر  مممت ذلمم   –وحنممت  ، وأ  ضممموا  ممما قصهممم   نمممه.ايف ممم
 د وانًا لبحوث ال  بيم ال صينم. –ب و  اهلل  –ث  ه  مبج  ه  اليت س ب ى 

  ا ا ممول  سمم   سممو ال نو ممه مبممت  ممّد ال مم  لك  سهنمما و ه و ممت ليمم   مما  همم
حغ  فيها ف اغ فسيح،  ت ج ّاء ا ظ ، أو ال م   مت ااملاضي  الل ت كا  ل ب

وقد كا  لبالدنا )املم هلمم ال  بيمم ، صيب هبا ال ا اليت أه  "روناو ك"بسبب  ؛ب د
كممم   ممموا ت   ح ًصممما   مممى ؛السمم ود مج جهمممد ق يممم  النظممما ا ا مممد  ممت ان نيمممارجم

و  رتب الوباء اآل  ا احندارجم واحنسارجم إىل   ،اهلل احمل   تو  ي ، أو وافد إىل بي
 . ف  ه ا مد  ت قب  و ت ب د الّصف .

وأ     ممد ل ممم ال مم آ  قمموة  ،سمما    بممادجمبونسمم ا اهلل أ     مما بنمما ليً مما و 
 وسلا الب د األ  . املب و  ة و هلانم، وأ   وف نا ليً ا خلد م ل م ك ابه 

 لي الحربيأ. د. عبد العزيز بن ع
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(1) 
 
 

 االستكراُه النَّْحِويُّ في كتاِب سيبويوِ 

 
 د. أحمد بن عبد الاله عوض البحبح 

 
   أستتتتال الياويتتتات الميتتتا ا فتتتي عرتتت  الياتتت  ال ربيتتت

 جام   عدن. –وآدابها كيي  اآلداب
 فتتي مةمتتل الياتت  ال ربيتت   عضتتو لةنتت  اءفتتتاو الياتتوي

 .عيى اليبك  ال المي 
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 الميخص
ثثث   بفثثثأ   درس البحثثثاال اكرثثثالناو ال حثثث س ب ياثثثأل رثثثفب ه ب يالثثث        
ال ثثثنني  ثثثم ارثثثايهأل رثثثفب ه  لللثثثنو يارثثثايهأل  ل رثثثالناو  لف ثثث    لثثث   ال  ثثثأ 

ففهأ مص لحال اللنِو  ن  ياضحٍة ثأ اٍة ب رصد ص ر اكرالناو يم أئل ب ه  هأز
ثثأ يالثثنِو  ارثثايهألال  شلثثأ َ هال ثثايه    يثثدالباكرثثالناو  ب يثث   اعيل  لثثة  ضل هثثة    ِله 

ثثثأ    ف ثثثأ  ثثثأ ارثثثااليِه  ب يثثث   اليثثثنل اي ام لثثثة ال حثثث هم ييثثث   ا  ثثثن نله  ِله 
النتضث  ارثايهألال 

  فف خثنالج اعيلال يت جفهأهتم   ج  من ال ج و  ل  غ  ال ج  ادل
دائثثثثنب البحثثثثا  يثثثثد سبففثثثث وب يه ثثثثد   ا  ثثثثنال ب دائثثثثنب البحثثثثا ارا صثثثثأ   مثثثثن 

 يت صف   ي فأ  أ.
يقد ق َّم البحاال ص ر  اكرالناِو ال ح س ب ياأل رفب ه   ل  ث ٍث 

 حب ب مأ تضّه ْا  م أئ ال هذو الص ر ال  ثب فلأ ت  ل  ال ح  ا يت:
لة ارالناو يق ع اجل امد الص رب اعيىل: ارالناو سلأل ة اعص : يففهأ م أ -

 الذياتفة ص أٍت.
الص رب ال أ فة: ارالناو الاه ف  ال ح س ادلاللَّف فف : يففهأ م ألة ارالناو  -

اجلهع  م ال  ْهِح يالاَّبِّ ب الد أ ب يم ألة ارالناو اجملأزاب  ثثث)يفف( 
 شنطفة  جأزمة .

للغ س: يففهأ م ألة الص رب ال أل ة: ارالناو ال ج  ال ح س ادلخألف لل اقع ا -
ا للظأهنب يم ألةال ارالناِو مجِع ق   ه ْمِ  ل   الضه ن ت يفد 

ارالناو ت جف  ادل
 مالْ   ٍم  لف  يانٍد.

 : اكرالناوب ال ح ب ياأل رفب ه .الكيمات المفتاحي 
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Abstract 

 

The research has studied the Syntactic Disapproval in 

Sībawayh's Book and devoted to explain the difference 

between Sībawayh's use of the terms Hatred and 

Disapproval in syntax. Accordingly, this study aims to 

investigate clearly and precisely the types and matters of 

the Disapproval, and to distinguish the term Hatred from 

Disapproval in the fact that, while the former is a syntactic 

cause of what is hated to use and which has not yet been 

used, the latter is a distinct judgment for what has been 

used in the words of the Arabs or the examples and the 

guidance provided by syntacticians in a way that is not 

acceptable and should not be used. Thus, after 

distinguishing the term Hatred from Disapproval, the 

latter has been further investigated, elaborated and 

discussed and the former has been excluded from the 

discussion in this study. 

The research has divided the forms of the syntactic 

Disapproval in Sībawayh's Book into three types; that is 

according to what the matters of these three types 

included; they are as follows:  

The first type: the Disapproval to contradict the 

original, in which the Disapproval of using the concrete 

Jāmid (a noun that is having no forms except one) as an 

adjective. 

The second type:the Disapproval of the syntactic 

representation produced with an effort. It includes the 

matter of the Disapproval of using the two expressions 

Alwayhi and Altabi together in a statement of 

supplication, and the matter of the Disapproval of the 

recompense using the word (Kayfa) being apocopative 

and conditional. 
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The third type:the Disapproval of the syntactic aspect 

that contradicts the linguistic reality; it includes the matter 

of the Disapproval of using a pronoun to emphasize an 

explicit noun, and the matter of the Disapproval of using 

two expressions of oath to swear on one thing. 

  

Keywords: Disapproval, Syntax, Sībawayh's Book 
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 مقدم :
احلهثثد ا الثثذس انثث َّ ال فبثثأِت ينثثنَّ  اخلبف ثثأتب يالصثث ب يال ثث    لثث  

ثثاَّ  لثث  فيثث  الثث هال الن هأتب ي لثث  هلثث  يصثثحب  ثهال احبَّأت يتثثنا الثثثالثثذس ن 
 يات.أيالاأ يم ذلم مأ دامت اعرض يال ه

مثثثن اجلثثثذر اللغثثث س ال  ثثثث   امثثثأ  يثثثدال  فثثثر َّ اكرثثثالناو ب اللغثثثة ارثثثا يأل  
)ينو(ب ي"اللثأ  يالثنا  ياذلثأ  اصث   صثحفح  يانثدب هثدلال  لث   ث   النِّضثأ 

اس ا ْين هثث "  ب يه ثثأل: "ارثثالنه   لثث  ال ثث  (ٔ)ياحملبّثثة"
. يارثثالناو اليبثثأرب (ٕ)

ب (ٗ)ب يم ث  "ارثثالناو الل ثثق يتي فثثد ادليثث "(ٖ)ه ثا  مثثن تي الثثف اللثث   يتللال ثث 
ثثثم  لفثثث   يثثثد  هال الن و ثيالثثث ل  ك هلثثث   يفك ب اللثثث   الضثثثيففب غثثث  ا ثثث  ك ػلال

 .(٘)اجل از الباَّة  ب الل  
ل د را  البحاال درارة  اكرالناِو ال ح س ب ياثأل رثفب ه ب يتبثمَّ لث  ا َّ 
َث َّ فنق أ اص  نف أ  م اللثنو ياكرثالناو ب ياثأل رثفب ه   يف  يف  اجملثند )يثنو( 

ع م   جأ  ب ياأل رفب ه  ِله أ يالنِو ارايهألال  شلثأ َ هال ثايه   ب ادلصدر يادلا ن 
 يثدالب ي الثثعَّ  لثث  يناهفثثة ارثثايهأل  تيلثثف   ل يثث  ياجا ثثأل ارثثايهأل  ضلثث  تثثنيهم 
مجثثع ال   ثثأت الثث  ث مااألفثثأٍت ب ت يفثثد ال يثث  ادلاصثث   ثث   ثث  ال ال  ثث ِب   ثث   

ال   ب لل ص   ف هأ ي م      الا يفد ال  فلةب فجأؤيا  ألف زائدب احل  هأ     

                                 
 .ٕٚٔ/٘: ( م أهفس اللغةٔ)
 .ٜٔٛ/ٜ: ( مشس اليل  ٕ)
 .ٜٖ/ٖ: ررأئ  اجلأنق: ( ه ظنٖ)
 .ٖٚ: ا   ال فب ادلا يب يمأ ل  يمأ  لف ( ٗ)
 .ٖٚٔ: ( اك اصأر٘)
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الي ثثثثدَّب ب ال  ثثثث   ثثثث  ِم  ف ثثثثأل ا: "
اْضثثثثن ْث  أ ِّ هثثثثأ   ثثثث بالب يهثثثث  الا يفثثثثد ال  فلثثثثة ادل

ت ضثثثن ْث  أ ِّ ي ْلاضثثثن ْث  أ ِّب فرظلثثثأ احل ثثثت هثثثذو اعلثثثف يناهفثثثة ال   ثثثأتب فثثثأراديا ا  
  يناهفة ه صل ا كلا أئهأ يهأ نذف ا     اجلهفع لل   أت َي ػلذف ا     ال ِّ أ

ا  هلاثثبس ِفْيلالهثثنَّ يِفْيثث ال ال انثثد"
. ييثثذا قثث ل رثثفب ه  ب يثثنههم يقثث ع الثث اي (ٔ)

هذا  أل مأ تال لب فف  ال ايال هأ  ب رأي ة   يد ي ٍنب ييق ع الضهة  يد ي نب: "
ي لك يف ا رل ت يقبلهأ ي نب  فهن  لثك قث ذلم: ادلِْفث ا  يادلِْفيثأدب ييفظلثأ ينهث ا 

ع الفأ  ب ل فٍَّة ير فٍِّد يضل علأب ييهأ هلنه   الضهة  يد  لك يهأ ينه ا ال اي م
الل ثثنب نثثه يف ثث  لثثفس ب اللثث   ا  هل ثثنيا ايل نثثن  يهضثثه ا ال ثثأ ب ضلثث  
فاليِثثث ب يك هلثثث    لثثثك كزم ثثثأ ب غثثث  اعيل اهض ثثثأ يفك ا  هدريثثث  ا  ثثثنال ضلثثث  

"يا لثثثم ا  ال ثثثأ  ك . يضلثثث   لثثثك ق لثثث : (ٕ)ق لثثثك: ف ِخثثثذ ب يهثثثأ تثثثن  ياشثثثبأه "
ب  ي   ثثثثْ تال تلثثثث   ياي ا يالثثثث   ياي ا ب نثثثثن  يانثثثثدب اك تثثثثن  ا ثثثث  لثثثثفس م ثثثث  

الل  ب ينه ا  لك يهأ ينه ا ا  تل   اليم ياي ا يال   ياي  ثأ فثةب فلهثأ يثأ  
ب طنن ا هذا   لك ملنيه أ ب م ضع هل ن فف  الاضيفف ضل  ر د ْدتال يص ه ْهتال

"  .(ٖ)من الل   مبدك 
يمثثأ ت ثنع م ثث ب ف ثثد ارثثايهل   يامثأ ادل هثثد  ثثأذله ب يال ثم يالاثثأ  )ارثثالناو(

رفب ه  ب  فأ  نلٍم     ٍّ هال ص ف     يضال اكرايهأكت اللغ هة اليت يردت 
ب يثث   اليثثنل اي ب ام لثثة ال حثث هم  لثث  غثث  ال جثث  ادل ثثاحب يريدالهثثأ ففثث ب 

                                 
 .ٕٙ٘/ٖ: ( ياأل رفب ه ٔ)
 .ٖٖ٘/ٗ: ( ادلصدر ال أ  ٕ)
 .ٔٓٗ/ٗ: ادلصدر ال أ   (ٖ)
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  ب احللم  ل  ال ج  ال ح س فأرااليِهلْت  ل  ارالناوب ييذا ارايهل  رفب ه
 ادلخألف لل اقع اللغ س ادلايأر   لف .

فهثثثن ام لثثثة ارثثثالناو  يثثثض اكرثثثايهأكت اللغ هثثثة مثثثأ  ثثثعَّ  لفثثث  رثثثفب ه  
ث كب م ثالنه أ"    ل : "يقد هل   ب ال ثين: هثذا  ثأ    طثم  يصالث َّة    
. يشلثأ (ٔ)

هذا  ثأل  م ث  ارثا لنه     ل : "م َّ     ال ح ه   يه  مال الن و  مأ  ث  َّ    رفب ه  
ال ح هّثث   يهثث  قبثثفح ف ضثثي ا اللثث    ففثث   لثث  غثث  مثثأ يضثثيت اليثثنل  ي لثثك 
ب يتب أ لك يي ػْل أ. فجيل ا الاَّبَّ دب  لثة الث  ْهِح يجيلث ا )يهثح (  ق لك: ي ْهح  ل  يت بك
ب ف ضثثثثي ا يثثثثث َّ يانثثثثثد م ههثثثثأ  لثثثثث  غثثثثث  ادل ضثثثثع الثثثثثذس ي ض ثثثثثي ْا   دب  لثثثثة الاَّثثثثثبِّ

" اليثثنلال
. يامثثأ ارثثالناو ال جثث  ال حثث س ادلخثثألف لل اقثثع اللغثث س ف حثث  ق لثث : (ٕ)

يا لثثم ا َّ مثثأ يثثأ  فصثث   ك هالغثث ِّ مثثأ  يثثدو  ثثن نألثث  الثثيت يثثأ   لفهثثأ قبثث  اْ  "
ا ه   ث  ا م ثكب ييثأ   بثدال اِا هث  الظنهثف   ب ي لك ق لك: ن بتال زهد  هالذي ن 

... يقد ز م  أس  ا َّ ه  هأه أ ص ة
ب فلفف هل   ص ة يلفس مثن الثد فأ (ٖ)

غليلهثثأ هأه ثثأ صثث ة للهظهثثناب يلثث  يثثأ   لثثك يثثذلك جلثثأز: مثثنرتال  يبثثِد   ثثن ّ 
" اِا ه    ِ  ب فه  هأه أ مال الن هة  ك هاللم هبأ الينلال
(ٗ). 

فأدللنيو ارايهألال  مأَ هال ايه   ي ثالثمِّ  ففث   لثةال يناهفثِة ارثايهألِ ب يهثد   
   ب ياثأل رثفب ه ب ك هثد   ب   ثأني هثذا البحثا. ب نلم ادل عب يه  ي ث

هال الن و ارثثثثايهألال  فهثثثثأ ارثثثثااليِه    جثثثث  مثثثثن ال جثثثث و  لثثثث  غثثثث  ال جثثثث  ثيامثثثثأ الثثثث
هالنتض  ارثثايهألال ب يهثثد   ب نلثثم ال ثثبح يهثثأ ب ارثثالناو يقثث ع اجل امثثد ثالثث

                                 
 .ٕٗ/ٕ: ياأل رفب ه ( ٔ)
 .ٖٖٗ/ٔ: ( ادلصدر ال أ  ٕ)
 ( هنهد  ألص ة الا يفدب يرفأيت ت صفل  كن  أ ب رفأني درارة ادل ألة.ٖ)
 .ٜٖٓ/ٕ: ياأل رفب ه ( ٗ)
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(  الذياتفة ص أٍتب اي ب نلم     اعيىل يهأ ب ارالناو اجملثأزاب  ثثثث)ي ْفف 
هال الن ِو ارثثثايهألال  قلفلثثثة  ب ياثثثأل رثثثفب ه ب يرثثثاأيت ثشثثثنطفَّة  جأزمثثثة . يام لثثثةال الثثث

 م صَّلة  ب هذا البحا  كطلناطهأ ب رلل  يد  ذلأ ب  ظأم .
: هثثثث  بيقثثثثد اظلثثثثأز اكرثثثثالناو ال حثثثث س ب ياثثثثأل رثثثثفب ه   صثثثث ر ثثثثث ث

هالاللَّف ففثث ب يارثثالناو ثارثثالناو سلأل ثثة اعصثث ب يارثثالناو الاه فثث  ال حثث س الثث
ال جثث  ال حثث س ادلخثثألف لل اقثثع اللغثث س. ييثث  صثث رب مثثن هثثذو الصثث ر الثث  ث 
تث ْ ص ثثثبال ففهثثثأ م ثثثألة  اي م ثثثألاأِ  مثثثن م ثثثأئ  اكرثثثالناو ال حثثث س  يت صثثثفلالهأ 

أ ب ا يت:  ي فأُنال
 

 ىي: ،مخالف  األصل: وفيها مرأل  واحدةالصو ة األولى: استكراه 
 استكراه وعوع الةوامد الذواتي  صفاٍت:

هال ل   اكرمال اجلأمدال   د ال ح هم  ل  اكرم غث  ادل ثا  رث ا   ا مصثدر ا  
يثثأ  ا  غثث   مصثثدرٍ 
ب يمثثن اجلأمثثِد ارثثمال الثثذاِت  يهثث  "اكرثثم الثثذس هلثث   (ٔ)

ثثثث  ا ب  ب م ثثثث  ا ثثثثأ  (ٕ)ال بفيثثثثة"  مثثثثة  ل ثثثث ٍ  ن ثثثث   س شثثثثل  ه ثثثثغ  نفثِّ
اعج أس من يف  أٍ  ضل  رج  يامناب يط  ب يمن نف ا  ضل  ارد يفنسب يمن 
مجأد ضل  نجن يطم يغصن. يي  ارم جأمثد مثن م ث  هثذا يضلث و "لثفس شلثأ 
هال ص ثثف  ثثث ب يلل ثث  جثثث هن هضثثأ  يفلفثثث  مثثأ يثثثأ  م ثث ب فهلثثثذا رلثثن  هثثثذا يمثثثأ 

 .(ٖ)اشبه "
مال هَّأو ي د  اشا أق  من غ وب َ هلثن  يجله دو ياصألا  ب دكلا   ل 

                                 
 .٘ٗ٘/ٔ: ي أ  اص  نأت ال    : ( ه ظنٔ)
 .ٜٕٓ: ( ادلغين اجلدهد ب  لم الصن ٕ)
 .ٚٔٔ/ٕ: ( ياأل رفب ه ٖ)
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لِفال ايه    ب اص  يضي  ص ة  لغ و  ع  "ادلناد  أكرثم اجلأمثد الثذس ك هال بِث ال 
 .(ٔ) ن ص ة م أربةب ففصح يفضأفة احللم يفلفهأ"

فر ا يقيت ا أ  الذيات اجلأمثدب صث أٍت ب  يثض يث   اليثنل ارثااللنِو 
 ف فة  ل  ال صث فة  ع  ارثم الثذات اجلأمثد ففهأ هذا ال ق عال ليد  دكلاهأ احل

"ك هلثثث   صثثث ة الباَّثثثة  يفكَّ مال ثثثالن ه أ"
يك ت ثثث ل: . جثثثأ  ب ياثثثأل رثثثفب ه : "(ٕ)

منرتال خب  ٍّ صال َّاال ب يك   ٍم  أسب ال ب ع  هذا ارثم . يقثد هلث   ب ال ثين: هثذا 
ثثث كب مال ثثثثالن ه أب فثثثأجلن هلثثث   ب: مثثثثنرتال   صثثثحف ٍة طثثثثٍم  ثثثأ    طثثثم  يصالثثثث َّة    

 أسب الهثثثأب  لثثث  هثثثذا ال جثثث . يمثثثن اليثثثنل مثثثن ه ثثث ل: مثثثنرتال   ثثثأٍع   ثثثْنف ٍ  ياللالثثث   
" جث س مصث  ع م ث  . فهذا ال ث ع مثن ال يثت اظلثأز  أ ث  "(ٖ)غليل    يأ   يصف 

ال   الب هال ص ف     لك ال   ال"
ب يال جث    ثد رثفب ه  ا  ه ثأل: هثذا  ثأ   (ٗ)

اي  ثأجلن  أ ضثأفةب فف ثأل: هثذا  ثأ ال طثٍم يصالث َّةال  طف  أ يصال َّة      اب  أل صثبب
ب ييذا "ق لك:  ب اي اجلن دِبن فف أل: هذا  أ   من طٍم يصال َّة  من    ٍّ هذا   ٍّ

ب ي لف  ضِلْ     ْ  أب ييف  شثتت قلثت: راقث دال  ث ٍّ يراقث د  ِمثْن   ث ٍّ ...  راق د      
هثثثذا راقثثث د   ثثث ك يهثثثذو صالثثث َّة  يمثثثن قثثثأل: مثثثنرت  صثثثحف ٍة طثثثٍم  أسبالهثثثأب قثثثأل: 

.. يك هلثث   صثث ة  فف ثثب  اع ثثأ  . ثث ك... يهثثذا قبثثفح  االجثثنِس   لثث  غثث  يجهثث 
اليت ا ذت من ال ي ... فأ ْجنِو يهأ ا ْجن ْيو"
. يضل   لك شلأ هال الن و ففل   (٘)

ثٍد ِشثثّدب  يجالثناب  يفظّلثثأ تنهثد مِ  ثأ ب اللثث   قث ذلم: "مثثنرت  نجثٍ  ا ر   ْثث   ضثيف  أ قبفح 

                                 
 .ٖٕٓ/ٖ: ( ت  فف ادل أمع جبهع اجل امعٔ)
 .ٕ٘/ٕ: ( ياأل رفب ه ٕ)
 .ٕٗ/ٕ: ( ادلصدر ال أ  ٖ)
 .ٜٕٙ/ٕ: ( شنح النض   ل  اللأففةٗ)
 .ٛٔٔ-ٚٔٔ/ٕ: ( ياأل رفب ه ٘)
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أ قأل  ال ح هال  ب شالبِّ    اعِردب يهذا ضيفف  قبفح  ع َّ  ارم  َ غلالْي ْ  ص ة ب ييفظلَّ
بث ثثن ا مثثأ ك هلثث   صثث ة ب يم لثث   ا ِشثثّدب ب يقثثد هلثث        ثث ذلم: مثثنرتال   هثثٍد ا رثثد 

ْثثنب " ثثٍ   ثثأٍر "ال مثثنرتال  ن جال
. فهثثذو اجل امثثدب ييف  ارثثااللنِو ال صثثفال هبثثأب جثثأزت (ٔ)

الضثثيف  لثث  تأيهثث  ادلِْ ِلفَّثثة حبثثذ  مضثثأٍ   اس  لثث  ت ثثدهن    جثث  مثثن يجثث و
لثثْت  لثث  الاأيهثث   أل صثثف ادل ثثا  اي صالثثنِّح  ِم ْثث  اعرثثد يِم ْثث  ال ثثأرب فثثر  "اِل
 أدلِْ ِلفَّثثثة ج َّزهثثثأ رثثثفب ه  ياصثثث  أ قأئلفهثثثأ مثثثن اليثثثنل  أل لثثثة  ف ثثثأل: "يك ت ثثث ل: 

نال  نالو يهأ غل  اخلَّ َّ نثم ه ث ل: مثنرت  نجثٍ  منرت  ذراٍع ط لال ب ي يض الينل غل 
   ٍّ صال َّاال ب يم هم من غلنوب يهم قلف ب يهأ ت  ل: منرت  نجٍ  ارٍد ا  و  يف ا  
اب يمثثثثنرت  نجثثثثٍ  م ثثثثِ  اعرثثثثِد ا ثثثث و  يف ا ي ثثثثت  ي ثثثثت تنهثثثثد ا  ذبيلثثثث  شثثثثدهد 

تال بثِّهال "
يز ثم هث  سال ا ث  . ي    ب  يفىل ه  س ا   َ ه  هي  مثن ث ثةب ف ثأل: "(ٕ)

ْثثنب   عُنثثم قثثد هب ثث   اع ثثأ  َ ه ثثهي   مثثن ث ثثةب يللثث هم ه  لثث  : هثث   ثثأر  "ال
 ل  ادلبادا يك هص    هبأب فألنفع فف  ال ج ب يالنفع فف  ان ن ييف  ي ت تنهد 

. فهثثذو الثثذيات اجل امثثد الثثيت (ٖ)ميثث  ا ثث  مبثثألش ب ال ثثدب  ع ثث  لثثفس   صثثف"
أ يج هنهثأ هال ثالن و اعص  ففهأ  د  ال صف هبأ لدكلاهأ اعصلفة  ل  ج  ه

ارايهأذلالأ ص أٍت دل ص فأٍتب يمأ جأ  م هأ ب ي   الينل ص أٍت "اِل    ل  
ٍب يال ِّثثثم   ثثثندسٍ ب  ت ثثثدهن ادلِْ لفثثثة اي  لثثث  الاأيهثثث   أدل ثثثا ب ففاثثثأيَّل   اخل ثثث َّ  ِل ثثثمِّ

هالج ِّزب لل صث فة. قثأل ثيضل   لك من الاأيه ت الب (ٗ)ياعرد  جبنسٍ  اي شدهدٍ 
ثثث ٍّ صالثثث َّاال ب ي صثثثحف ٍة طثثثٍم  أسب الهثثثأب  ثثث اب: "ال يامثثثأ ق لثثثك: مثثثنرتال   ثثثنٍج   

                                 
 .ٖٗٗ/ٔ: ادلصدر ال أ   (ٔ)
 .ٜٕ-ٕٛ/ٕ: ياأل رفب ه ( ٕ)
 .ٜٕ/ٕ: ( ادلصدر ال أ  ٖ)
 .ٕٜٔٔ-ٕٜٓٔ/ٗ: ارت أ  الضنل: ( ه ظنٗ)
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ثثثأب فر ثثثك يف ا اردت  ن ف ثثثة هثثثذو  ي نجثثثٍ  ِفضَّثثثٍة ِنْلف ثثثةال رثثثفِ  ب ي ثثثداٍر رثثثأٍج  أهبال
مثثنرت  دا َّثثٍة ارثثٍد ا ثث وب يا ثثت تنهثثد  :يهصثث  دب  لثثة اعشثثفأ ب َ غلثث  غثث  النفثثعب

ثثثبالع  ع  هثثثذو جثثثث اهنب  يك غلثثث ز ال يثثثت هبثثثأب ييف  اردت ادلهأثلثثثثة  أعرثثثد ال َّ
ع  م هم ياحله   ل  ادلي  اال ِب ففهأ مأ نالِل    ن الينلب هذا  ثأ    :ف د  اِل

 ٍ ث كب :... ييف ا  ثع مث هم(ٔ)ِطْم ب ربه  )ِطْم(  لث  ط ثمِّ  :ربهث   لث  صالثّ اال    
 . ل فِّ ةٍ 

ثثثثث كب :يقثثثثثد ه ثثثثثأل لل ثثثثث   اللَّثثثثثمِّ  هثثثثث   يثثثثثأُنم قثثثثثأل ا: ل فِّ ثثثثثةب :هنهثثثثثد ا ثثثثث    
ثث ٍّ م :اس ل ثثمِّ   ثثع  مثث هم . ثث     مثثنرت   ثثأٍع   ثثْنف ٍ  ياللالثث ب يمثثنرت  يثثنٍل  :يقثثد  اِل

ب  مثثثنرت   ثثثأٍع ثأ ثثثٍت ياللالثثث  اي م ثثثدٍّ ياللالثثث   ع َّ اليثثثنف  يمي ثثثأو: امجيثثث  ب شثثث ا 
يمجلثثة اعمثثن ا ثث  يف ا جاليِثث   شثث    مثثن هثثذا  .ي  ثث   م يثث تم اي م  ثثنهن امجيثث  

يرالفِثثثع  هبثثأ مثثثأ  يثثدهأب فهثثثن ال حثث هم مثثثن هثثذهب يفىل ا ثثث   ا ثثدهن )ِم ْثثث ( صثث ة  
ف ثث ب ثث ٍّ صالثث َّاال ب يهثثذا مثثذهب  فثثر ا قثثأل: ين ذ  ثثأب يرثثنٍج    مثثنرت  ثثداٍر رثثأٍج  أهبال

ب يهنفثع (ٕ)ادلِبد ب م   هذا ب يم هم من غليث  ارثم اجلث هن ب م ث  هثذا فثأ   
ثأب :فثثر ا قفثث   ث ب ال ثثأج ب ت ثدهن يثفثثٍ  يصثثلٍبب  يجيثث  مثنرت  ثثداٍر رثثأٍج  أهبال

ثثث ٍّ  :فلأ ثثث  قثثثأل يضلثثث وب ثثثأ اي ص ثثثْلٍبب يهالاثثثأيَّل ب    ل ثثثمِّ   :مثثثنرت  ثثثداٍر يثفثثثٍ   أهبال
صال َّاال ب يب ي  ش   م   مأ هلف  دبي أو"
(ٖ) . 

                                 
(. ه ظنٔ)  .ٔ٘ٗ/ٔ: ال لت ب ت    ياأل رفب ه : ( هبدي ا  الص ال )مال مَّ
ثثثناب  يفظّلثثثأ تنهثثثد ِم ْثثث   مثثثنرت ":  ثثث  هثثث  مثثثذهب رثثثفب ه  ب انثثثد ق لفثثث   يف  قثثثأل: ( قلثثثتٕ) ثثثٍد ِشثثثّدب  يجال  نجثثثٍ  ا ر 

 .ٖٗٗ/ٔ: ". ياأل رفب ه  اعردِ 
 .ٔٓٔ-ٓٓٔ/ٙ: ( شنح ياأل رفب ه  لل  ابٖ)
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ف  لك: منرت  نجٍ  ارٍدب يقع ال يتال يادل ي تال ج  ِم اشاالِهن  ففههأ 
ل ِّدَّب ياجلالْنابب فجأز  ل  ارالناو ب غ  ال أئع ارمال اجل ِس ال اقعال  يا أ دبي  ا

ا  هل   يص  أ ارمال الذاِت اجلأمدِب الدالال  ل  ج س من اج أس احلف ا   
ا ين    يلهة )ارد(ب مع ا َّ ن َّ  ا  هل   م ص ف أ  ع   ارم "ج س 

" م ه ر دبي  من ادليأ  هال ص ف    ج س  ه نال
. فأحله ال ب ال ص فة ب (ٔ)

م   هذو اجل امد  ل  مي  ادلِْ لفة  ا دهن ِمْ ِ  اعرِد ِشدَّب ب اي  ل  ادل أهبة 
دبي  هال أ ِ  اعرد  شدب ب اي  ل  مي  اللهألفة ب ق لك: منرت  نجٍ  ارٍد 
ِشدَّب  ي أٍر "الْنب   اس  نجٍ  يأمٍ  ِشدَّب  ييأمٍ  "الْنب  ب اي  ل  الاأيه   أل صف 

رم الذات اجلأمد الدال  ل  ج س صأنب  اي ج هنو ادل ا   اس حبه  ا
 ل  مي  اكرم ادل ا    نه ة الا اف  الدكيل  م اجلأمد يادل ا  دبأ اشاالِهن    
اكرم اجلأمد من ايصأٍ  ماليِبٍَّ   هأ يمالؤيٍَّل هبأ  ألص أت ادل ا ة اليت تلف  

 .(ٕ)هبأ  "فهي   نجٍ  ارٍد  اس جنس ب ي نجٍ  "أٍر  اس  لفد"
نِج هذو اجل امد الذياتفة مثن اكرثالناو ب  يل ي ْهنِس يف َّ هذو الا جفهأِت زبال
ْث ال م ثِ  هثذو اكرثايهأكت  لث   يق  هأ  ثاليال ت أب يهال اد  لث  هثذو الا جفهثأت " 
ثثثذ   ففثثث  اداب ال ثثثب  ييجثثث  ال ثثثب  ب م ثثث  قثثث ذلم: زهثثثد   الا ثثثبف  البلفثثثش الثثثذس ػلال

ثثْذ ال اداِب ال ثثبِ  ييج هالثث  ا لثث  مناتثثب الا ثثبف ارثثد   ين 
ب فثثر  قفثث  يف َّ ضلثث : (ٖ)

ا هأه ثثثأ  زهثثثد  ارثثثد ب هثثث  ب م ثثثأ  ا  بثثثأر يلثثثفس ب م ثثثأ  ال صثثثف  ع  ارثثثد 
يف بأر   ن زهدب فجأز ا  بأر  أجلأمدب قف  يفّ  "اخلثِب  يثت  ب ادليث "
  لثذا (ٗ)

                                 
 .ٜٕ٘/ٕ: ( شنح النض   ل  اللأففةٔ)
 .ٜٕٙ/ٕ: شنح النض   ل  اللأففة( ٕ)
 .ٕٕٔ: سلاصن ادليأ : ( ه ظنٖ)
 .ٔٔٔ/ٖ: ( شنح ادل ص  ك ن هيفشٗ)
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  قثثأ   ب م ثثأ  اخلثثِب ال يثثتال  ألثثذات اجلأمثثدب الدالثثة  لثث  اجلثث سب فلهثثأ جثثأز ا
ت ثث ل: زهثثد  يأعرثثِدب اي زهثثد  ارثثد ب  ثثذين يثثأ  الا ثثبف  اي نثثذفهأ ب مثث طن 

يفظلثثأ هثث  اداب ت ثثبف  يف ا اخلِبهثثةب جثثأز يثثذلك ب مثث طن ال يافثثة  ع  اللثثأ  "
ثثثِذفت  ي  لثثثك: ِففثْ  ثثثأ رجثثث   يأرثثثٍد ب  جثثثن  مثثثأ  يثثثدهأ  لثثث  يف ثثثنال مثثثأ قبلهثثثأنال

 فا هثثأ: فف ثثأ رجثث   ارثثد  يراهثثتال رجثث   يأرثثٍد يمثثنرتال  نجثثٍ  يأرثثٍد. ت ثث ل يف ا ا لْ 
ا يمنرت  نجٍ  ارٍد"  .(ٔ)يراهتال رج   ارد 

ِه  ادلي  ادل ص د  رغلأٍز  أٍل من  ف  ل أ: منرت  نجٍ  ارٍدب ارايهأل  ػل 
الاَّصثِف 

ا ط أل  ع َّ )ارد( دلَّثت ه ثأ  لث  ميث  ال ثجأ ة ياجلثناب يال ثدب ادل
 ة اي اجلثناب اي ال ثدبب اي هبأ النج ال من غ  نأجٍة يفىل ارثايهأل ل ثق ال ثجأ

يفضثثثأفة ادلِْ لفثثثة يفىل اعرثثثدب فأرثثثايهأل )ارثثثد( صثثث ة  للنجثثث  ك  لثثث  الاأيهثثث  اي 
الاه ف ب يفظلأ  ل  رثبف  ادلبألغثة ب ال صثفب  اجثنالد الل ثق مثن دكلاث  احل ثفةب 
ي  ثثثأ  دكلاثثث  ادلي  هثثثة ب رثثثفأني ال يافثثثة. فل ظثثثة )ارثثثد( ب ضلثثث : مثثثنرتال  نجثثثٍ  

ثثنَّدت مثثن مي أهثثأ احل ثث  للحفثث ا  ادل ثثهَّ  هبثثذا اكرثثمب ي  فثثت ففهثثأ  ارثثٍدب ذب 
دكلاالهأ ادلي  هةال ادل  لبةال  يا أ لث)رج ( ب هذا ال فأني  ل نه ثة رلفتهثأ  يثد ل ظثة 
)رجثثث (ب يتبيفَِّاهثثثأ ذلثثثأ ب ال يفثثثب  شلثثثأ جيثثث  دكلاهثثثأ  لثثث  ادلبألغثثثة ب اجلثثثناب 

أ احل ثث  اعصثثل   ع  هثثذا يال ثثجأ ة يال ثثدب  يا ثثأ للنجثث  غألبثثة   لثث  مي أهثث
ال ثث ع مثثن ا ثثأ  اعج ثثأس يا ثثأ  اجلثث اهن ه  حثثأز  ثثن مي ثثأو اعصثثل  اجملثثند يفىل 

اد "ثادليثث  ادلي ثث س الثث  ثث  غثث  ادليثث  ادل ضثث ع لثث  ب اصثث  اللغثثة...  هالاَِّ م  ثث ب فثث ال
ا يف  ثثأ   ياعرثثد هثث  هثثذا احلفثث ا  ادليثثني ب يقثثد  ي  ل ثثأ: زهثثد  ارثثد ب فثثر َّ زهثثد 

                                 
 .ٛٛٔ/ٖ: امأيل ا ن ال جنس( ٔ)
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ثثِدهَّة  اس   بث ْن  ثثأ مثثن هثثذو يفىل هثثذو ل صثثلٍة  ف ههثثأب  جالْ   ثثأ مثثن ا   ثثأ فة يفىل اع ر 
 .(ٔ)يتلك ال صلة ه  ص ة ال جأ ة"

مثنرت  ثأ  يشلأ ارالنه  رفب ه  يهث  دا ث  ب اجل امثد الذياتفثة قث ذلم: "
. (ٕ)  نٍب ا  و ي أ  الي نِب ا  وب يف ا َ هلثن شثفت أ  يف ث ب ذبث ز  لث  ارثالناو"

م نظثثثِة ذبثثث هِ  رثثثفب هِ   لثثث  ارثثثالناٍو يقثثث ع  اكرثثثِم اجلأمثثثِد )ال( م قثثثع  يمثثثع 
ب يف ا َ هلثثثن داك  (ٖ)ادل ثثثا ِّ ادل ثثثدِر  ثثثث)يالٍد(  اس   الثثثِد   ثثثنٍب ي أل الثثثِد الي ثثثنب

  ل  ش    يف    اس َ هلن داك   ل  اٍل  يف  ب َث َّ ت بفهأِ :
ا َّ ب مثثنرت  ثثأ    ثثنٍب ا ثث و ي ثثأ  الي ثثنب ا ثث و نثثْذ   ادل يثث ِت  األول:

ييفقأمثثة ال يثثت م أمثث ب ياعصثث   ثثذين احملثثذي : مثثنرتال  نجثثٍ  ا    ثثنب ا ثث وب 
 .(ٗ)ي يبِد اِا ا  الي نِب ا  و

ا  رثفب ه  فثثنَّني  ثثم ت لثث  اٍل يتينه ثث   أدلضثثأ  يفلفثث ب فثثر  يثثأ   اآلختتر:
ث    ادلضثثأ ال )ال(  لثث  الا لث ب ييف  يثثأ  ادلضثثأ ال يفلفثث   ادلضثأ ال يفلفثث    ثثنب  "اِل

هن قأل: "مثنرت  نجثٍ  ا    ثنٍب الي نب  "اِل   ادلضأ  )ال(  ل  الاينهف  ف
ا ث وب ف ثبَّه     لث : مثنرتال  نجثٍ  ن ثٍن ا ث و  فهث  ه بغث  لث  ا  ه ث ل: مثنرتال 

 .(٘)" يبِد اِا ا  الي نِب ا  و يهأ قأل: منرتال   هٍد احل ِن ا  و
يالذس ج َّز يق ع اجلأمد )ال(  يا أ ا   مؤيَّل   أل صف ادل ا  ارم 

اجأزيا ب منرت  نجٍ  ا    نٍب ا  و ارت أع  )ا  و(  أ  ال أ   )يالد(  لذا "
                                 

 .ٗٚ/ٔ: ( ادل   ال أئنٔ)
 .ٖ٘/ٕ: ( ياأل رفب ه ٕ)
 .ٖٕٓ/ٚ: البحن احملفط: ( ه ظنٖ)
 .ٖٗ/ٕ: ياأل رفب ه : ( ه ظنٗ)
 ( ادلصدر     .٘)
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. ييج  اكرالناو ا َّ ا أ   نب مالاأصِّلة  فف  (ٔ)"  نٍب  ع   ب مي  يالِد   نبٍ 
 يا أ ب م   هذا ال فأني ا  هالنف ع ب مجلة اجله دهةالب ياك افأر ب يق    

ب ففص  ال يتال مجلة ب يغل ز  ل  (ٕ)ال يتب فف أل: منرت  نجٍ  ا     نٍب ا  و
فر ا اجنها   ارالناو ا  ه أل: منرتال  نجٍ  ا    نٍب ا  وب "يلفس  أك افأرب

. غ  (ٗ)منرت  نجٍ  يالِد   نٍب ا  و" :يرفيت ا  وب صأر الاأيه (ٖ) ل  اعيل
دث فف  اللبسال ب اناهأل ي   ادلناد  ا  ال صف  ث)اٍل( ادلضأ  يفىل   نب ػل 

هالحاه   د فث ي   رفب هِ   أش اِط اكَّ هل   شفت أ  يف   ث   ا  أ  يف  ب يهذا اللبس ال
 لِف  ا فم  فف   ل  ارالناٍو يضيٍف الاأيه ال  أل ص فة.

  

 الصو ة الثاني : استكراه التمثيل النحوي المتكيَّف فيو:  
يففهأ م ألاأِ  علأ ارالناو اجلهع  م ال  ْهِح يالاَّبِّ ب الد أ ب يارالناو 

مالاه حَّ    –يهأ رفأيت   –اجملأزاب  ثثث)يفف( شنطفة  جأزمة   يال فأس  لفههأ 
ب ل  ب ال فأس يج  ب غ   مال الن و . قأل ا"د  ن فأرس: "يقد ؽللن ا  هالا  لَّ 

ا َّأ  لنو ال فأس  ادلاه حَّ  ادل ا ْلن و"
يت ضفحال ال  ِل ب تث ْفِ ك ادل ألاِم ب  .(٘)

 ا يت:
 المرأل  األولى: استكراه الةمل بين الَوْيِح والتَّبِّ في الدعاو:

  ثثد رثثفب ه   أ  ثثأ  أص ثثأ ب ياأ ثث ب َ ه ي ثثد ِم ْثل ثث  اي شثثبفه أ لثث    ثثع ففثث  
                                 

 .ٖٕٓ/ٚ: ( البحن احملفطٔ)
 .ٗٓٔ/ٙ: شنح ياأل رفب ه  لل  اب: ( ه ظنٕ)
 ( اس جيلا   يا أ م ند ا لنج .ٖ)
 .ٗٓٔ/ ٙ: ياأل رفب ه  لل  اب  ( شنحٗ)
 .ٕ٘ٚ/ٖ: ( م أهفس اللغة٘)
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 ل  ارالناو ال ح همب ف أل: "هثذا  ثأل  م ث  ارثا لنه  ال ح هّث   يهث  قبثفحب 
" ف ضثثثي ا اللثثث    ففثثث   لثثث  غثثث  مثثثأ يضثثثيِت اليثثثنلال
ب ي ثثثمَّ  ب هثثثذا البثثثأل (ٔ)

ج ْيل هم الاَّبَّ دب  لة ال  ْهِح يال  ْهح  دب  لة الاَّبِّ  اس "مجي ا ب الّد أ   ثم شثفتم 
قأرثثثث ا يثثثث    اليثثثثنِل"ك ذبهثثثثع اليثثثثنلال  ف ههثثثثأب ي 

  يهثثثثذا  ال ثثثثفتأ  اللثثثثذا  (ٕ)
مجيههثثأ ال ح هثث   ب الثثد أ  ب غثث  مثثأ مجيثثِت اليثثنلال علثثأ الثث  ْهحال الثثدالال  لثث  

"ي لثك ق لثك: ي هثح  ال نالمب يالاَّبال الدالال  ل  اخل نا  ياذل ا. قأل رفب ه : 
ب يتب أ لك يي ػْل أ  فجيل ا الاَّبَّ دب  لة ال    ب ل  يت بك ْهِح يجيل ا )ي هْثح ( دب  لثة الاَّثبِّ

. يك  الثدَّ لث  ْهٍح  ف ضي ا ي َّ ياند م ههأ  لث  غث  ادل ضثع الثذس ي ض ثي ْا  اليثنلال
ثث    لفهثثأ   ثثأ يف ا ا االثثِدئ ْت َ غلثثْ  نثثه هثالبثْ ثث    لثث  ت ثثبٍّ  عُنَّ مثع قبحهثثأ مثثن ا  ربالْه 

ْبِحهثثثأ. فثثثِر ا يثثث   ب ييف ا "لا هثثثأ  لثثث  ال صثثثب ي ثثثت  ت ب فهثثثأ  لثثث  شثثث   مثثثع قثال 
ب فثِرّ  ال صثب  ففث  ان : ي هح  ل ب َث احل ا هأ الابَّ  ثنال  ع َّ تب ثأ يف ا  صثبا هأ قلت 

: يتب ثأ لثكب   فه (ب فِرظلَّأ ق  يا هأ من اّيِل الل   يأ  ك قلت  مال ا غ فة   ن )ل ك 
. فأّمثثثفأجنه ي هْثثثٍحب يك أ ال َّح هّثثث   ففجيل ُنثثثأ دب  لثثثة ا هثثثأ  لثثث  مثثثأ اجنهْتثثثأ اليثثثنلال

: تب ثأ لث  ه بهال تال  (ب يك ت  اغين ي ْهح    هثأب فثِر ا قلثت  أ  ع َّ تب أ ت  اغين  ن )ل ك 
الثثثف ال ح هّثثث      صثثثِب الاثثثبِّ يف ا  يي هْثثثح  لثثث ب فثثثألنفعال لثثثفس ففثثث  يثثث   ب يك ؼل 
قلثثثت: ي هثثثح  لثثث  يتب ثثثأ لثثث . فهثثثذا هثثثدّلك  لثثث  ا َّ ال صثثثب    ت ثثثبٍّ ففهثثثأ  ين ثثثثأ 

" ان نال  ع ّ  )ل  ال( َ هث ْيه ْ    الاَّبِّ
(ٖ). 

                                 
 .ٖٖٗ/ٔ: ( ياأل رفب ه ٔ)
 . ٛٓٔ/٘: ( شنح ياأل رفب ه  لل  ابٕ)
 .ٖٖٗ/ٔ: ( ياأل رفب ه ٖ)



 

 

 
27  

يف َّ ل ظثثة )يهثثح( ارثثايهلهأ اليثثنلال ب الثثد أ  غألب ثثأ دالّثثة   لثث  الثث نالم
ب (ٔ)

فا أل "دلن يقع ب   ِلفٍَّة هالنث   ل  يهالد   ل   ألاخلالع م هأ"
ب يمن  لثك ق لث  (ٕ)

 : "ي هْثثثح  -رضثثث  اا   ههثثثأ  –ليهثثثأر  ثثثن هأرثثثن  – لفثثث  الصثثث ب يال ثثث    –
ثثثأٍر ت  الالثثث  ال تثثثةال البأغفثثثةال" ( فأرثثثااليِهل ْت ب الثثثد أ   أخل ثثثنا  (ٖ) هَّ ب يامثثثأ )الاَّثثثبال
. ياجلهثثثع  ثثثم الثثث هح يالاثثثبب ففثثث   ثثث     ثثثم (ٗ)ياذلثثث اب فف ثثثأل: تث ب ثثثأ ل ثثث  ٍ 
 ( ٘)ال ح هم  ل  ث ثة اق ال:

ذب ه و ب اك افأرب يه  قث ل مجهث ر ال حث هم  ع  الي ثف ه ثأ  األول:
   ربف  ادل أيلة. ل

ذبثث ه و مثثع اكرثثا بأحب يهثث  قثث ل رثثفب ه    علثثأل اليثثنل اجلهثثع  الثتتاني:
  ف ههأ.

ثثن اجلنمثث    علثثأل اليثثنل اجلهثثع  ف ههثثأ  الثالتت : م يثث ب يهثث  قثث ل ا   اله 
 من غ  قفأس ه جب ج ازو.

ثثثثح النمثثثثأ  مثثثثذهب ال حثثثث هم  ع  لثثثث  شثثثث اهد ي ثثثث ب ت اضثثثثف ب   يقثثثثد رجَّ
  لث  اعيل ل صثد ادل ثثأيلةب مثن  لثك ق لثث  تيثأىل:  هالثثْدِ  ال  الِ ثف  ففث  ال ثثأ 

                                 
ب ياحمللثثثثثم ياحملثثثثثفط ٚٚ/ٙ: ب يم ثثثثثأهفس اللغثثثثثةٜٕ٘-ٜٕٗ/٘: ب يهتثثثثثذهب اللغثثثثثةٜٖٔ/ٖ: اليثثثثثم: ه ظثثثثثن (ٔ)

 . ٕٕٓ/ٚ: ب يتأج الينيسٕٔٗ-ٕٓٗ/٘ٔ: ب يل أ  الينلٖٛ/ٗ: اع ظم
 .      . ٜٕ٘/٘: ( هتذهب اللغةٕ)
: ب يادل ثثثادرا  لثثث  الصثثثحفحمٗ٘٘/٘ٔ: ب يصثثثحفح ا ثثثن نبثثثأ ٕ٘ٔ/ٕ+ٗ٘ٔ/ٔ: البخثثثأرس صثثثحفح (ٖ)

 . ٕٙٗ/ٕ: ب ياجلهع  م الصحفحمٕٙٔ/ٕ
/ ٕ: اليثثثثنيسب يتثثثثأج ٕٔ-ٔٔ/ٕ: ب يل ثثثثأ  اليثثثثنلٕٙ٘/ٗٔ: ب يهتثثثثذهب اللغثثثثةٓٔٔ/ٛ: اليثثثثم: ( ه ظثثثثنٗ)

٘٘-٘ٙ. 
 .ٛٚٙ-ٚٚٙ/ٕ: شنح ياأل رفب ه  للنمأ  )تح شفبة(: ( ه ظن٘)
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ثأ  ا  أ ا لِفه  ثأ ال ِب ر ْ" اِثثِ  ي الظَّثأِلِهم  ا   ثثدَّ ذل الثْم   ثثذ  م ثن ه   
ب فبالثثيِن  )الظثأدلم(  لثث  (ٔ)

ال ي  )هالدِ  ( ب الي ف  ل  اعيل )م ْن( م أيلة  ل ب يل  االفنِد  للأ  ال ج ال 
أالنفع ب فا  ل:  الظأدل   ا دَّ ااال ذلم  ذا  أ الفه 

(ٕ). 
يمثأ  هثب يفلفث  النمثأ  يجفث  مثن ال أنفثة ال يفبفثة ا  نا فثة الصِّثْن ب غثث  

هلهثثن ب جثثأ بم  انثثدعلأ: اما ثثأع ال ثثهأع  –ب ت ثثدهنس –ا  ت بثثفح رثثفب ه  
الثثذس ه ثثأس  لفثث   يف  َ هال ثثه ع  ثثن اليثثنل اجلهثثع  ف ههثثأب يا  ثثن: الا ثثأقض 

ل ثثثِت الثثث هحال  لثثث  الثثث نالمب يالاثثثبال  لثثث  اذلثثث ا  الثثثدكيل احلأصثثث   ف ههثثثأ يف ا "اِل
 ياخل نا .

ثثثثث  ا اجلهثثثثثع  ثثثثثم "ارثثثثثالنه  ال ح هثثثثث  "يمثثثثثناد قثثثثث ل رثثثثثفب ه :    اس تي َّ
ادلصثثدرهن )الثث  ْهح يالاَّثثب(ب ي"لثث ا اجلهثثع  ف ههثثأ  لثث  ال فثثأس  لثث  الثثنغم مثثن 

 .(ٖ)يفعلأل الينل اجلهع  ف ههأ
و ادل ألة من ال أنفثة ا  نا فثة ا َّ )يهثح( تلث   ال صثب يمجلة ال  ل ب هذ

 ل  ادلصدرهة يف ا اض اهأب فر ا فصلاهأ  ن ا ضأفة جأز ففهأ النفع يال صبب 
فا  ل: يػل أ ل ب ييهح  ل ب يالنفثع اقث   ليثد  فيثٍ  م ثايهٍ  ذلثأب يك  اجلثن مثع 

ذي  للهباثثدا يهثثح. رلنيرهثثأ ب )يهثثح  لثث ( هثثام هبهثثأ اللثث  ال  لايلال ههثثأ خبثثِب زلثث
يامأ الاَّبال فأل ج  فف  ال صب  ل  ادلصدرهة كرايهأل فيل  ب م طن الد أ ب 
فف أل: تبَّْت هداوب يهأ ه أل: تب أ ل ب يال   ب تب أ ل  للابفمب قد هال ثاغ    هثأ 
ثث    صثثبال   لثث  ال يثث ب يأ ثثك قلثثت:  ليثثد  سبثثأ  اللثث   هبثثأب فثثر ا قلثثت: تب ثثأب "اِل

                                 
 ( من ر رب ا   أ .ٖٔ( ا هة )ٔ)
 .ٛٚٙ-ٙٚٙ/ٕ: شنح ياأل رفب ه  للنمأ  )تح شفبة(: ( ه ظنٕ)
 .ٛٚٙ/ٕ: شنح ياأل رفب ه  للنمأ  )تح شفبة(: ( ه ظنٖ)
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ب يتث ب أ ل  يي ػْل أب فهذا يضل و من الد أ ب  :. "يت  ل(ٔ)دالو تب أتبَّْت ه ي ْهح  ل  يت بك
يف ا مجيثث ا  ف ههثثأ غ لَّبثث ا ادلا ثثد ب فألغألثثب  لثث  ت ثثبٍّ ال صثثبب ي لثث  يهثثٍح النفثثع 

 ا رؼلاثثأر ا  ػلهثث  يثث  يانثثد م ههثثأ  لثث  يجهثث  يف ا االفثثنِدب فثث(ٕ)يف ا االفثثنِدياب يس
أب فلم هأت ا خبِب ا  نب ياف هم س  ل  ال صب ليثد  اخلثِب  قأل ا: تث ب أ ل  يي ػْل  

ع  اليثثنل ك ت ثث ل يهثثح  يك يهثث   يفك مثثع  ِبهههثثأ... فثثر     ثثت  يػل ثثأ  لثث  
ت بٍّ  صبا  للي فب يك غل ز رفي  ع   ك  ِب ل ب ييف     ثت تث ب ثأ  لث  يهثٍح 

هأ ب فيلفثثثة  لثثث  ا فثثثة لا ثثثأيهه   ثثثف مجلثثثة فلحألثثث  قبثثث  الي ثثثفب يهلثثث  
ادليثثثث . يقثثثث ل: تث ب ثثثثأ لثثثث  يي هْثثثثح  لثثثث ب فثثثث  هلثثثث   ب يهثثثثٍح يفك النفثثثثع يحألثثثث  قبثثثث  

 .(ٖ)الي ف"
ي الِ ثثث    ثثثن ادلثثثأز 
ا ثثث  ردَّ ام لثثثة اجلهثثثع  ثثثم الاَّثثثبِّ يالثثث هح  دلثثثأ ب هثثثذو (ٗ)

اعم لثثة مثثن اجلهثثع  ثثم الثثد أ  لل ثثخع  ثثأل هح يالثثد أ   لفثث   ألاثثبِّ ب نثثٍم 
يانثثثٍدب يهثثثذا غثثث  ماصثثث َّر ب يثثث   اليثثثنل  عّ  ميثثث  )تب ثثثأ لثثث (:   ثثثنا   لثثث ب 

 نَّج   يضالهم  ل   يمي  )يهح  ل (: ر"ة  ل . غ  ا  اجلهع  م الاَّبِّ يال  ْهحِ 
 يجهم: 
ْثثثن ج   :أحتتتدىما" ا  هلثثث   )يهثثثح  لثثث ( ك هثثثناد  ثثث  الثثثد أ  لثثث ب  ثثث  اال ثثثنِج  سلال

 ي هْثثثثثثثثثثث   هث ْ م تِثثثثثثثثثثثٍذ  الثثثثثثثثثثثد أِ ب يلثثثثثثثثثثثفس مي ثثثثثثثثثثثأو الثثثثثثثثثثثد أ ب يهثثثثثثثثثثثأ يثثثثثثثثثثثأ  ق لثثثثثثثثثثث :

                                 
 .ٙٚٙ/ ٕ: يشنح ياأل رفب ه  للنمأ  )تح شفبة( بٛٓٔ/٘: شنح ياأل رفب ه  لل  اب: ( ه ظنٔ)
 ( احلن  )س( هنم  يفىل رفب ه ب يهذا دال  يض ال ح هم ب ا اصأر  ين ارم رفب ه .ٕ)
 .ٗٙٔ/ٚ: ( الاذهف  يالالهف ٖ)
 .٘ٙٔ/ٚ: ادلصدر ال أ  : ( ه ظنٗ)
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يه  لل     ا   نا  شلن غلثب ا  ه ثأل    نا  ل ب :فأدلي  ب(ٔ) لِْلهالل ذِِّ م  
 .ر"ة  ل  :فف 

ا  هل   )تث ب أ ل ( د أ  ل   ل  ن دِّ: ق أتث ل   ااال مأ اشين وا ف   :الثانيوالوجو 
هل   فف  ت أقضب يهذا يف ا فالِنض  ا َّ ادل أل من ي   الينلب يليل  م أل  من 

 .(ٕ)ام لة ال ح هم"
 المرأل  األخرى: استكراه المةازاة بتتت)َكْيَف( شرطيًَّ  جازمً :

 اأصالثثثثِلهأ ب اكرثثثثا هأ  يفّمثثثثأ  لثثثث  ميثثثث  اكرثثثثا هأ  ا اصَّثثثثْت )يفثثثثف( 
احل ف  ب ضل : يفف زهد ؟ب ييفمأ  ل  غ و شلأ هأيت  صفغة اكرا هأ ب ضل  ق ل  

ْفثثف  ت ْل الثثنالي    ِأللَّثثِ  رثثبحأ  :   ي 
ب يقثثد (ٗ)خبثثنيج اكرثثا هأ  سلثثنج الايجثثب(ٖ)

غثثث  اسِّ اثثثثٍن ب  تثثثأيت ب اجلثثث ا  شثثثنطفة   ايلفثثث  مجلثثثٍة  لثثث  مجلثثثٍة ب ادليثثث  مثثثن
ثث     أ  اهتثثأ اكرثثا هأمفأت ال اقيثثأت شثثنط أب م ثث   ثث    هبثثأ يهثثأ غلال اليهثث ب فثث  غلال

لايهثثفم اعنثث ال...  لاأيالذلثثأ  يلثث  اسِّ نثثثأٍلب مثثه ياهثثن ياّس. يهالثثؤت    لفثثف "
يالثثثدلف   لثثث  ا فاهثثثأ جثثث از اكيا ثثثأ  هبثثثأب مثثثع صثثثحة د  ذلثثثأ  لثثث  اعفيثثثأل. 

ب يقثثثد ت ثثثنِدال شثثثنط أ ب ادليثثث  فح ثثثبب فااليلِّثثث ال  ثثثم ياي ثثثن مثثثأ تلثثث   ارثثثا هأم أ
  لثثذا ارثثالنو (٘)"مجلاثثمب يك تيهثث  شثثفت أ "ثث    لثث  اكرثثا هأمفة  عُنثثأ اصثث   

اخللفثثثث ال ففهثثثثأ   لثثثث    ثثثث  تلهفثثثثذو رثثثثفب ه  ارثثثثايهأل )يفثثثثف( ب اجملثثثثأزاب شثثثثنطفة  
ب ف أل: ه  جأزمة . قأل رفب ه : "يرألتال اخللف    ن ق ل : ي ْفف  ت ص ْع ا ص عْ 

                                 
 ( من ر رب ادلنر ت.٘ٔ( ا هة )ٔ)
 .٘ٙٔ/ٚ: ( الاذهف  يالالهف ٕ)
 ( من ر رب الب نب. ٕٛ( ا هة )ٖ)
 . ٜٛ: ب يالللفأتٖ٘ٔ/ٖ: مغين اللبفب: ( ه ظنٗ)
 . ٓٚ/ٗ: ( شنح الا هف  ك ن مألك٘)
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مال الن هة ب يلف ت من نني  اجل ا ب يسلنجهثأ  لث  اجلث ا   ع  مي أهثأ  لث  
. يقثثثثد  لَّثثثث  ال ح هثثثث   ارثثثثالناو ارثثثثايهأل )يفثثثثف( (ٔ)ا سِّ نثثثثأٍل تلثثثثْن ايثثثثْن"
 ا يت: اعلالهأشنطفة  جأزمة   أيجٍ ب 

 ثثد  ثبثث ت اجملثثأزاب هبثثأ شثثنط أ جأزم ثثأ ب ال ثثهأعب يهثثد   ميهثثأ )يثثم( ب   -1
فل  ارم من ا أ  اكرا هأ  قد ارااليِه  ب هثذا هذو اليلة ال هأ فة  "

يعلثأ قثأ  ِ  مثن نفثا ي قث ي ثأ مال ثا ه ه أ هبهثأ   )يفثفب ييثم( ب يفكَّ (ٕ)البأل
غث  م جثبب فثر ا كجاهأع اديات ال نط ياكرا هأ ب ب ي   مأ  يثدعلأ 

د ثثث  مجفثثثعال ا ثثثأِ  اكرثثثا هأِ  ب ال ثثثثنط  أ  ثثثأ ديُنهثثثأب فأل فثثثأس رثثثثأئش 
يهثثذا قفثثأس ههدمثث  ال ثثهأع  يف  َ ت يثث  اليثثنلال  لثثكب ب ففههثثأب ففثثد   

َي ه جثثثد ذلثثثأ اجلثثث  ال  لفثثثف"
فثثثر ا ارثثثااليِهلْت شثثثنطفة  جأزمثثثة  ب ام لثثثة  .(ٖ)

ألف  عصثث  يضثثيهأ  يثثض ال حثث هم ب ضلثث : يفثثف تصثث ْع اصثث ْعب فهثث  سلثث
 يارايهأذلأ ب ي   الينل الذس َ ه بت فف   لك. 

اقاصثثأر جثث ال )يفثثف(  لثث  ال لثثنب  عُنثثأ رثثؤال  ثثن نثثألب ياحلثثأل ك   -2
تلثث   يفكَّ  لثثنبب فثثر ا قلثثت: يفثثف زهثثد ؟ ه ثثأل: رثث فم  اي صثثحفح  اي ضلثث  
 لثثثك مثثثن اعيصثثثأ  ال لثثثناتب يك ه ثثثأل: ال ثثث فمال اي الصثثثحفحالب خبثثث   

فلهثأ قصثنْت ب "(ٗ)ب اكرا هأ  الل ايت غلأل   هأ  أل لنب يادلينفثة ا  اهتأ
 .(٘) ن نأل ا  اهتأ َ هبلش من ق َّهتأ ا  ذبنس ب اجل ا  رلناهأ"

                                 
 . ٓٙ/ٖ: ( ياأل رفب ه ٔ)
 ( اس ب  أل اجملأزاب. ٕ)
 . ٜٓٔ/ٙ: ( ادل أصد ال أففةٖ)
-ٗٚٔ/ٕ:  ثثثثثةب يالايلفٖٚ/ٓٔ+ٙٔٔ-٘ٔٔب ٖٔٔ-ٕٔٔ/ٔ: شثثثثثنح ياثثثثثأل رثثثثثفب ه  لل ثثثثث اب: ( ه ظثثثثنٗ)

 . ٕ٘ٚ: ب ياحلل  ب يفص ح اخلل ٘ٚٔ
 . ٓٔٔ/ٙ: ( ادل أصد ال أففة٘)



 

 

 

 
32 

قص رهأ  ن ا  اهتأ اكرا هأمفأت ب  د  ا  بأر   هأب ي د    د   -3
م ْنب يمأب يا ّسب يضل هأ ب  ضه  يفلفهأ. فلهأ َ تلن م   ا  اهتأ:

  "ضي ت  ن تصنه هأ ب م اضع  ظأئنهأ من اجملأزابب َي تلن (ٔ) لك
 . (ٕ)) ل  اسِّ نأٍل(تغين   هأ" ضنيرب مض ٍن يفلفهأ ب اجملأزاب  يف  يأ ت

اهن هلْن زهد  هتِ ب ف د   د  م اف ة )يفف( ا  اهتأ ب "ا ك يف ا قلت:  -4
ي   شنطت   ل     ك ا ك ت أيه  ب ملأ  ب يرب  ب زلل ب يهذا م

يفف تلْن ايْنب ف د   :ييف ا قلت شللن  غ ال مالايذٍِّر يق عال ال نِط  لف ب
ضه ت  ا  تل    ن ان ال  يص أت  يلهأب يهذا مالايذِّر  يق  ال ب ي يفد 

 . (ٖ)"ات أني شفتم من مجفع جهأهتهأ ب مجفع ايصأفههأ
)ي فف(  أل اهأ ا  اهتأ ب "ا َّ مي  اديات ال َّْنط تيلف ال فيٍ  ِ  ي ٍ سل  -5 ي 

 ْ يال ل حبأٍل االْ ن    ي الِ ْي  ؽلاللن 
ل     لَّ ت ليّل ت نأل  ال  أِ   ا ي ادل

ال ق  ال   ل ْفِ  لظه رِوب ياحلألال ك  ؽللنال   ِلك ِففه أ خل أئهأ"
. يه اد  ل  (ٗ)

 لك "ا َّ من اعن اِل م أ ك  هد  ال ربت  اِكْ ِاف أر ف    هصحال ا   هاليلَّ   
: يفف  تذهْب ا هْبب فذهب  مالْلنه أ ا ي   ل فثْه   أ ن أل. ا ك تن  ا َّ  ل   قأل 

مغه م أب َ هصّح تللالفال   ِلك ِب ج   ال ال َّْنطب يم  ال   ِلك ل   يأ   
" في   َ هصّح اجملأزاب  ِِ  ي   ْ ِلك: يفْ  مالتَّ مالتال
(٘). 

                                 
 . ٖٙ/ٕ: ادلصدر     ب ياللبأل ب  ل  الب أ  يا  نال: ( ه ظنٔ)
 . ٗٚ/ٓٔ: ( شنح ياأل رفب ه  لل  ابٕ)
 . ٕ٘ٚ: ب يه ظن احلل  ب يفص ح اخلل ٙٔٔ/ٔ: ( ادلصدر ال أ  ٖ)
 . ٕٙ/ٕ: الب أ  يا  نال( اللبأل ب  ل  ٗ)
 . ٖٙ-ٕٙ/ٕ: ( ادلصدر ال أ  ٘)
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فثثثف ميثثث   ي هثثث   مثثثن البصثثنهم اجملثثثأزاب  ل (ٕ)يق ثثثنل (ٔ)يقثثد اجثثثأز الل ففثثث  
ثثأ  لثث  ا  اهتثثأ  جثث از ا م ل  ثثأ مثثن غثث  ارثثالناو  جبثث   ِفْيل ثث  ال ثثنِط يج ا ثث  قفأر 
اكرا هأمفأت اجلأزمأت ب ال ثنطب م ث : مثه ياهثن ياّأ ياّسب يمياهثدهم ب 

 اعلهأ: بهذا الاج ه  ال فأسال  يل ٍ 
م ثثثثثثثثثثثثأهبة يفثثثثثثثثثثثثف ع  اهتثثثثثثثثثثثثأ اكرثثثثثثثثثثثثا هأمفأت ب اجملثثثثثثثثثثثثأزابب "اك تثثثثثثثثثثثثن    -1

رثثثثثثؤال  ثثثثثثن ادللثثثثثثثأ ب  اهثثثثثثثن( (رثثثثثثؤال  ثثثثثثثن احلثثثثثثأل يهثثثثثثأ ا ّ ) )يفثثثثثثف ا 
رؤال  ن ال مأ ب يفىل غ   لثك مثن يلهثأت اجملثأزابب يع  مي أهثأ   ي)مه(

يف هثأ تلثْن ايثْن: ب اسِّ نثأل  يهي  يلهأت اجملأزابب اك تثن  ا  ميث 
ب اسِّ ملثثثأ  تلثثثْن ايثثثْنب  :اه هثثثأ تلثثثْن ايثثثنْ  تلثثثْن ايثثثْنب ييهثثثأ ا  ميثثث 

يذلثثذا قثثأل اخللفثث   ثثن    مثثأ تلثثْن ايثثْن: ب اسِّ يقثثٍت تلثثْن ايثثنْ مثثه يميثث 
ا"ثثثد: سلنجهثثثأ سلثثثنج اجلثثث ا ب ييفْ  َ ه ثثث  يفُنثثثأ مثثثن نثثثني  اجلثثث ا ب فلهثثثأ 

ثأز   يفف شأهبت ثأز   ث  ب اكرثا هأ  يميث  اجملثأزابب يجثب ا  غلال مأ غلال
أز   غ هأ من يلهأت اجملأزاب"  .(ٖ)هبأ يهأ غلال

فة  غثث  جأزمثثة ب ال ثثهأع ال صثثفحب يغألثثب ثبثث ت ارثثايهأل يفثثف شثثنط  -2
امنهأ ب ال ثنط غث  اجلثأز  نثْذ ال ج اهبثأ لثدلف  ادلا ثد   لفهثأب ضلث  ق لث  

ثثثثثأ ال  ْفثثثثثف  ه    تيثثثثثأىل:  هال ِ ثثثثث ال ي 
ْفثثثثثف   :يق لثثثثث  ب(ٗ) ثثثثثه أ  ي  ثثثثث ال ال ِب ال َّ  فث ف ْب ال

                                 
(ب ياللبثثثثثأل ب  لثثثثث  الب ثثثثثأ  ٜٗ: )ادل ثثثثثألة ٔٔ٘: ب يا  صثثثثثأ ٕ٘ٚ: احللثثثثث  ب يفصثثثثث ح اخللثثثثث : ه ظثثثثثن (ٔ)

 . ٛٓٔ/ٙ: ب يادل أصد ال أففةٔٚ/ٗ: ب يشنح الا هف  ك ن مألكٕٙ/ٕ: يا  نال
 . ٓ٘٘/ٕ: ب يعلع اذل امعٖٗٔ/ٖ: اللبفبب يمغين ٜٜٔ/ٕ: شنح مج  ال جأج : ( ه ظنٕ)
 (. ٜٗ: )ادل ألة ٔٔ٘: ( ا  صأ ٖ)
 ( من ر رب ادلأئدب. ٗٙ( ا هة )ٗ)
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ثثثأ ال  ه   
ثثث   الب ييفثثثف ه ثثثأ ال اْ  (ٔ) هال ِ ثثث     يف  ادليثثث : يفثثثف ه ثثثأ ال   ْ ثثث   ال     
. جثثثأ  ب الثثدر ادلصثثث   ب  لثثث   اللاثثأل ادلل ثثث     ثثد ق لثثث  تيثثثأىل: ا   ثث   
ثثأ ال   ْفثثف  ه    ثثأِ  ي  هالص ثث ِّراليالْم ِب اع ْرن 

ثثأ ال : (ٕ) ْفثثف  ه    ب هثثذو  "ق لثث :  ي 
يقثثد جالثث زس هبثثأ ب ل ثثأُنم ب  للجثث اِ ب )يفثثف( ا  :هثثأنال اظه ا هثثة ايجثث   

ثثثث    هبثثثثأب  تلثثثث  ال ايثثثث  الب قثثثث ذِلم: يفثثثثف  ت ْصثثثث  عال اصثثثث عالب ييفثثثثف يفك ا ثثثث  ك غلال
أ زلذي   لدكلِة مأ قبل هأب ييذلك م يث لال  ثأ ت ثدَّ  ا ث  ك  )ه ثأ ( يج اهبال ِله 

: هالثثثثثْذي نال يفك لغنا ثثثثثٍةب ثثثثثِذ  يفثثثثثف ه ثثثثثأ  تصثثثثث هن يم هالصثثثثث ِّراليمب يالا ثثثثثدهنال  ف حال
اعيل  م(ري)هالصثثثث ِّ  لدكلثثثثة م(ريع ثثثث  م يثثثث لال ه ثثثثأ ب ي)هالصثثثث ِّ  )تصثثثث هنيم( 

ت ثثدهنو: ا ثثت ظثثأَ يفْ  فيلثثت   ي ظثث و قثث ذلالم: ا ثثت ظثثأَ يفْ  فيْلثثت    لفثث ب
فثثثثث  ت ثثثثثد   اجلثثثثث ا  ب ال ثثثثثنط الصثثثثثنهح  غل ْي ثثثثث ال  فأ ثثثثثت ظثثثثثأَ. ي  ثثثثثد م ثثثثثْن غلال

ييثثذا قثثأل ا ثث  نفثثأ  ب البحثثن احملثثفط:  (ٖ)ادلا ثثد  هثث  اجلثث ا ". )هصثث ِّريم(
) ي ْفثف  ت لالث  ال   :ْنِط ِب قث ثْ ذلِِمْ ْرثِاْ ه أِ  يِفىل  م ْيث   ال َّث  ن ج   ِِ    ن اك ")ي ْفف 
   ْ  ه داوال م ْب ال ط اأِ  هثالْ ِ  ال ي ْفف  ه  أ ال  :يقأل تيأىل اي  الب

ف    غل الث زال  ب(ٗ)
ثثثأ م ْيثثث   ال ثثثنطب ي اْرتِب ثثثأطال اجلالْهل ثثثِة  ِثثثق  ِففه  ثثث    هال  ثثثأ اْرثثثِاْ ه أم أب ي يِفظلَّ ثثثأ حلال ا ْ  ت لال

ل ث الب  ِأعالْ ن  ب ي ج   الال اجلالْهل ةِ  ب ي ه داللال   ل ْفِ  م ثأ قث بثْ ...ي ْفثف  :تث ْ ثِدهنالوال  زل ْذالي  
ثثأ ال هثالْ ِ ثث ال   لثث  ا  )يفثثف( ب (ٙ). ي ثثع ا ثثن ه ثثأ  ب مغثثين اللبفثثب(٘)"ه   

                                 
 ( من ر رب الني . ٛٗ( ا هة )ٔ)
 ( ا هة ال أدرة من ر رب هل  هنا . ٕ)
 . ٕٗ/ٖ: ( الدر ادلص  ٖ)
 ( من ر رب ادلأئدب. ٗٙ( ا هة )ٗ)
 . ٖٔٗ-ٖٓٗ/ٕ: ( البحن احملفط٘)
 . ٖٗٔ-ٖٖٔ/ٖ: مغين اللبفب: ( ه ظنٙ)



 

 

 
35  

الين فثثثة تثثثأيت  لثثث  يجهثثثم  شثثثنطفٍة يارثثثا هأمفٍةب ياُنثثثأ ب مثثث طن ال ثثثنط 
ضل ْث  ي فثف  تصث عال اصث عالب ت اض  فيلم ما     اللَّْ ِق ي ادلْي   غ  رلث يممب 

ي ك  غلثث ز  أت ثثأنٍي ادلخأل ثثةال الل ظفثثةال يادلي  هثثةال  ثثم فيل ثث  ال ثثنط يج ا ثث ب فثث  
. فر ا ثبت ارايهأل يفف ب ال نط غ  اجلأز   ه أل: ي فف  ذْبِلسال ا هبال
فثث  مثثأ ع    ثثد اجملفثث هن ارثثايهأذلالأ ب اجلثث ا  شثثنطفة  جأزمثثة ب فلهثثأ جثثأز ا  

ثأ  لفث  ا  ه ثأل: يفثف تصث ْع  ه أل: يفف تص عال  اص عالب  ألنفعب جثأز قفأر 
اصثثثث ْعب  ثثثثأجل  . قثثثثأل اليلثثثثِبس ب اللبثثثثأل ب  لثثثث  الب ثثثثأ  يا  ثثثثنال   ثثثثد 
فثثثف   نده ثث  ب اجملثثثأزاب  لفثثثف: "ي اْنثثثا  اْ  ثثثنالي    ِأ  َّثثث ال هصثثثحال ا   هثال  ثثثأل: ي 

ِلك ِب اجلْ ْ  " تص عال اص عال  ِألنَّْفعب ف ل ذ 
(ٔ). 

ف( ميثث  اجلثث ا   حلهلهثثأ  لثث  )اّس( ال ثثنطفة اجلأزمثثةب يقثثد تضثثهالن )يفثث  -3
 ثثثثثع اخللفثثثثث   لثثثثث  ا  ميثثثثث  )يفثثثثثف( ب ال ثثثثثنط ميثثثثث  )اّس(  يف  قثثثثثأل: 

. يقد  الِ    (ٖ) ل  اجل ا  ع  مي أهأ  ل  اسِّ نأٍل تلْن ايْن"(ٕ)يسلنجهأ"
 ثثن ا   لثث  ال أررثث  ا ثث  قثثأل: "يلثث  جالثث زس  لفثثف للثثأ  جثثأئ  اب يادليثث  

 .(ٗ) لف "
دكلة )يفف( ب ال نط اجلأز  ب ضل : يفف تص ْع اصث ْعب  لث  اليهث     -4

اخلثثثأرج سلثثثنج اخلصثثث خ  "ع  ادلخأطثثثب هيلثثثم ا ثثث  ك غلثثث ز يك ؽللثثثن ا  
هل    ل  مجفع ان ال  مثن صثحٍة يرث ٍم ينفثأٍب يمث ٍتب يا ث  يفظلثأ ه ث ط 

                                 
 . ٖٙ/ٕ: ( اللبأل ب  ل  الب أ  يا  نالٔ)
 ( اْس سلنج )يفف(. ٕ)
 . ٓٙ/ٖ: ( ياأل رفب ه ٖ)
 . ٜٓٔ/ٙ: ( ادل أصد ال أففةٗ)
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ا  هلثثث    لثثث  نألثثث  ففهثثثأ ؽللثثثنب يهثثثأ ا  ا   ثثثأ  يف ا ي ثثثد صثثثأنب  ا  
غلفتثث  َث  أقثث   ثثن  لثثك  ثثأئ   مثثن م ثثن اي سلأفثثة  ثثديٍّ اي مثثنض َ هال ثثمَّ 

سلالِْل  أ ل  دو  ع  ي دو يفظلأ يأ  ماليلَّ  أ   نط ال  مة يارت أع ادل ا ع"
(ٔ). 

يقد ا  الِض   ل  هذا الاج ه  ادلبثين  لث  ال فثأس ب جيث  يفثف شثنطفة  
 اعلهأ: بجأزمة ب  أ  اضأتٍ 

ا  اهتثثثأ اكرثثثا هأمفأت اجلأزمثثثأت ب ال ثثثنط قثثثأئم مثثثن اّ  م ثثثأهبة يفثثثف   -1
نفا ادلي  ك من نفا اليه  ال ح س  ع   َ ه بت  أ  أ يقث ع يفثف 
شثثثثثنطفة  جأزمثثثثثة ب ييف  رثثثثثأ   لثثثثثك ب ال فثثثثثأسب غثثثثث  ا ثثثثث  "قفثثثثثأس ههدمثثثثث  

. يالثثذس نالِ ثثق   ثثن اليثثنل ب  يثثض ارثثايهأكهتم رفثثع ال يثث  (ٕ)ال ثثهأع"
 .(ٖ)ن  يد يفف م اضف أ مجلة  ا 

اّ  "ثث  )يفثثف( ب ال ثثنط اجلثثأز  ادل ا ثثن لل ثثهأع  لثث  يريد ارثثايهأذلأ   -2
شثثنطفة غثث  جأزمثثة ب ضلثث : يفثثف تصثث عال اصثث عالب م ثثا ض   ِبثالْيثثد يريد م ثث  
ثثأك  م ْيلال م ثثة   نه ثثٍة  هثثذا اكرثثايهأل  "ي ل ثث  يرد    ثثن ث ثثٍة ف جهالثث  ا َّثث  قصثثد  ن 

ا هصثّح م ثع  الّنفْث ثذ  وب ي ه  ّف هأ   ثد  ثأ سبال ع ك  مثع  اجلْ ثْ    ع َّ ا ثأ   اجلْ ثْ   نلهه 
اْليالهال   يِف ا ج  مْت"
(ٗ). 

اّ  تضثهالن )يفثف( ميث  اجلث ا   حلهلهثأ  لث  )اّس( ال ثنطفة اجلأزمثةب ك   -3
ثثأ  لثث  اجلثث    ثثأسِّ  لل ثثنني الثثدكيل  ثثم ادل ثثفس  هلثث   م ثث  اجلثث    لفثثف قفأر 

                                 
 .  ٕٙٚ-ٕ٘ٚ: ( احلل  ب يفص ح اخلل ٔ)
 . ٜٓٔ/ٙ: ( ادل أصد ال أففةٕ)
 . ٖٔٗ/ٕ: البحن احملفط: ( ه ظنٖ)
 . ٖٙ/ٕ: ( اللبأل ب  ل  الب أ  يا  نالٗ)
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لثث  اسِّ نثثأٍل تلثثْن ايثثْنب )يفثثف( يادل ثثفس  لفثث  )اّس(  يف  "ال ثثنني  ثثم:  
نثه َ غلث  هثذاب يجثأز  اا  اّ  ب )اّس( يفهبأم ثأ  بي م: يفف تلْن ايثنْ 

 .(ٔ)"يلفس يذلك ب: يفف بب ت صفٍ  ػلاأج يفلف  ب اجل ا 
ا  اليثثثثنل ارثثثثاغ  ا  ثثثثن اجلثثثث ا   ثثثثث)يفف(  ثثثثأجل ا   ثثثثث)مأ(  لثثثثد  ل ميثثثث    -4

جأزم ثثثأ ب ضلثثث : مثثثأ )يفثثثف( ربثثثت ميثثث  )مثثثأ( اكرثثثا هأمفة ال اقيثثثة شثثثنط أ 
  ب ي هثثثب  يثثثض ال حثثث هم يفىل ا  اكرثثثاغ أ   ثثثن )يفثثثف( (ٕ)تصثثث ْع اصثثث عْ 

(  عُنثثثثأ تثثثثثأيت دبي أهثثثثأب ي ثثثثثأل اكرثثثثاغ أ  ي ثثثثث   ب  ب اجملثثثثأزاب جثثثثأ   ثثثثثث)اأَّ
 .(ٖ)الين فة

يشلأ ت دَّ  هبدي ا  ْ"  اجملأزاب  ث)يفف( ب ال نط اجلأز   ل  اكرالناو 
ادل ثثاحبب ايىل مثثثن "لثث   لثث  اكرثثالناو احملهثث ل  لثثث  الثثدال  لثث   ثث   

ادل ثثثع  ل جثثثٍ  مثثثن ايجثثث  ال فثثثأس الثثثيت اجثثثأز هبثثثأ اجملفثثث ي  اجملثثثأزاب  ثثثث)يفف(  ع  
قفثثثأس ال ثثثب  مالا ثثثنِّر  ب ا ثثث اع ال فثثثأس
ب يك ت ثثث   ادلثثثة اجملفثثث هن ال فأرثثثفة يفىل (ٗ)

أ هث  دا ث  ب يفد أل )يفف( شنطفة  جأزمة  ب منتبة اجلأئ   ل  ال  ا ب ييفظلث
منتبة     اعيىل  ع  اع ْيىل رلأراب الينل ب ر ن ي مهأ  أرايهأل يفف 
ثثثذ   م هثثثأ جثثث ال ال ثثثنط  ارثثثا هأمفة   لثثث  اعصثثث ب اي شثثثنطفة  غثثث  جأزمثثثٍة ػلال

 لدكلة ادلا د   لف .

                                 
 . ٖٜٙ: ( شنح ياأل رفب ه  للنمأ  )تح الينه  (ٔ)
 . ٓٔٔ/ٙ: ادل أصد ال أففة: ( ه ظنٕ)
 . ٖٔٗ/ٕ: ادلصدر     ب يالبحن احملفط: ( ه ظنٖ)
 .ٚٓٔ: دلع اعدلة: ن( ه ظٗ)
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 الصو ة الثالث : استكراه الوجو النحوي المخالف ليواعل الياوي: 
ا للظثثأهنب ياع ثثن  يففهثثأ م ثثألاأ  ايكعلثثأ  الضثثه ن ت يفثثد 

ارثثالناو ت جفثث  ادل
هأ ب ا يت:  ارالناو مجع ق   ه ْمِ  ل  مالْ   ٍم  لف  يانٍد   فأُنال

 
 المرأل  األولى: استكراه توجيو الُمضَمر توكيًدا ليظاىر:

يضع الينل ب  يض ي مهم  م ادلبادا ياخلِب اي  م مأ ه ث   م أمههثأ 
ال  ارخب ضه  ا هبفتة الضثهأئن ادل  صثلةب  ّثأو البصثنه    شلأ هاصدَّرو  أرخ من

ب يا االثثثث َّ ب (ٕ)ب يه ثثثثهف   يثثثثض اللثثثث ففم د أمثثثثة(ٔ)فصثثثث   يالل ففثثثث    هثثثثأد ا
ت ثهفا  فصث   لِ  ْصثثِل  " ثم ادلباثثدا ياخلثِبب يقفث  ع ثث  فصث   ثثم اخلثِب يال يثثتب 

"ف ص ثثث   اكرثثثم    اس يفّ  ضثثثه  ال صثثث  (ٖ)يقفثثث  ع ثثث  فصثثث   ثثثم اخلثثثِب يالاثثثأ ع"
اخلثِب  م     فة  من  يثٍت يك  ثدٍل يفّك  اعيل  هَّأ  يدو يه     اهأم  ييفْ  َ هب   

ك غ  "
ثد  اكرثم  اعّيل يقث َّاو  اح فث  اخلثِب (ٗ) . يامأ ت ثهفا   هثأد ا فه ث  "  هَّ
ب يقف  "لل    نأفظ أ دلأ  يدوب نه ك ه  ط  ن اخلِبهة يأليهأد ب (٘) يدو"
يف  ب يقف  ع   "هالياه د  لف  ب ال أئدبب (ٙ)احلأفق لل  ف من ال   ط" البفت

                                 
 ٚٙ٘: ب يا  صثثثثثثأ ٚٔٔ/ٜ: لل ثثثثثث ابب يشثثثثثثنح ياثثثثثثأل رثثثثثثفب ه  ٕ٘ٔ/ٕ: اعصثثثثثث ل ب ال حثثثثثث : ( ه ظثثثثثثنٔ)

ب يشثنح مجث  ٓٔٔ-ٜٓٔ/ٖ: ب يشثنح ادل صث ٖٙٛ/ٔ: (ب يالبفأ  ب غنهب يف نال ال نه ٖٓٔ: )ادل ألة
ب ٕٗٔ-ٔٗٔ: ب يادل ثثألع ال ثثيفدبٚٙ: ب يائثثا   ال صثثنبٖٚ٘/ٕ: ب يادل أصثثد ال ثثأففةٖٙ/ٕ: ال جثثأج 
 .ٔٚ٘: يالللفأت

 .ٕٚٔ: يشنح الا هف  للهنادسب ٕٚٛ/ٕ: الاذهف  يالالهف : ( ه ظنٕ)
 .ٔٗٔ: ادل ألع ال يفدب: ب يه ظنٕٚٔ: ( شنح الا هف  للهنادسٖ)
 .ٙٔٔ/ٜ: شنح ياأل رفب ه  لل  اب: ب يه ظنٓٔٔ/ٖ: ( شنح ادل ص  ك ن هيفشٗ)
 .ٓٔٔ/ٖ: ( شنح ادل ص  ك ن هيفش٘)
 .ٙ٘ٗ/ٕ: ( شنح النض   ل  اللأففةٙ)
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 ثث  هابثثمَّ ا  ال ثثأ   ثثِب  ك تثثأ ع "يف  
. ي ّثثأو  يثثض اللثث ففم )د أمثثة(  ع ثث  (ٔ)

هالد  م    الل  ال  اس هال  َّ  يهال بَّت يهالؤيَّد""
(ٕ). 

دو  ثثِب  دلثثثأ ييالظِّثثف  ضثثه ال ال صثثِ  ب تنيفثثِب ارثثايهألِ  لا يفثثِد ا َّ مثثأ  يثث
قبل   غ  ا  يظف ا  الا يفدهة جثأ ت دبي أهثأ اللغث س اليثأ ب ك دب هث   الا يفثد 
اكصث  ن  الثثذس هث   ثث ع مثن ا ثث اع الا ا ثعب يال ثثنني  ف ههثأ  اس  ثثم ضثثه  
ثثد  خلِبهّثثة  ال صثث  يالا يفثثد اكصثث  ن ب ا  ضثثه  ال صثث  مالْلغ ثث  ا  ثثناِل مالؤيِّ

ثد  دلثأ قبلث  تثأ ع  لث  مأ  يدوب يالا يفد اكصث  ن    ِ ث َّْف  الل ظث ِّ يادلي ث سِّ مؤيِّ
ب يهال نَّني  ف ههأ اهض أ دبج   الظأهن يادلضهن قب  ضه  ال ص  (ٖ)ب ا  نال

ا هثث    لثث  ال ثث ا ب يجبثث از د ثث ل ك  الاأيفثثد  لفثث ب فثثر ا قلثثت: )ظ  ثثتال زهثثد 
( ارثاحألت الابيفثة ه ثأ  ع  ا لا يفثد اكصث  ن  ال أجح ب يظ  اال  ذل  ادلا ث ِّني 

ا للظثثثثأهنب يؽلا ثثثثع د ثثثث ل الثثثث    لفثثثث  الاثثثثأ ع ك هلثثثث   ادلضثثثثهنال ففثثثث  ت يفثثثثد 
(ٗ)   

 ف جب ا  هل   الضه ال ب ادل ألِم ال أ  ِم ضه   فصٍ  لفس غ ال.
ييجَّ   يض ال ح هم الضه  ال اقع  م ادلبادا ياخلِب يمأ ه    م أمهأ شلأ 
هال ثثثب    أرثثثم ظثثثأهنب يجَّهثثث و  لثثث  الابيفثثثة  ألا يفثثثد ك  لثثث  ال صثثث   فأرثثثالنو 
ا للظثثثأهنب شلال ثثث ِّ   ذلثثثم دب ثثثأل  لثثث  غثثثنارو ب ادل ثثثب ني  رثثثفب هِ  ج ْيل هثثثم يفهَّثثثأو ت يفثثثد 

ا دبجنير شلثأ َ هثاللم  ث  اليثنل  لِ  فالْ ثِ ط   اه فلث  يقث ع  الضثهِ  ادل  صثِ  ت يفثد 
ل رم الظأهن  يف  انا َّ  لفهم دب أِل: منرتال  يبِد اِا ه    ِ  ب شلأ َ هاللم 

                                 
 .ٕٗٔ: ب يادل ألع ال يفدبٖٙ/ٕ: شنح مج  ال جأج : يه ظنب ٕٚٔ: ( شنح الا هف  للهنادسٔ)
 . ٕٚٛ/ٕ: الاذهف  يالالهف  (ٕ)
 .ٕٖٙ: ب يالدكلة يالا يفد ال ح سٖ٘: ضه ا ال أ  يال ص ب درارة يم أر ة ل أ فة: ( ه ظنٖ)
-ٕٕٖ: ب يالدكلثثثة يالا يفثثثد ال حثثث سٖٕ-ٕٕ/ٗ: ب ياعشثثثبأو يال ظثثثأئنٜٖٔ-ٖٚٛ/ٕ: اللاثثثأل: ( ه ظثثثنٗ)

ٖٕٖ. 
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   الينلب فب    ذلك مذهبالهم  ع   ل  جأز ا  هل   الضه  ب ضلث : يثأ  
ثأ  لفث  ا  ه ثأ ا للظثأهن )زهثد( جلثأز قفأر  ب ت يفد  ل: مثنرتال   هثٍد زهد  ه  الظنهف 

هثثث    ِ ثثث ب يهثثثذا َ ه ثثث   ثثث  انثثثد  مثثثن اليثثثنل. يانثثثا َّ  لثثثفهم رثثثفب ه  اهض ثثثأ 
ب يك غلاهثع   د  ل ك  الا يفد  ل  الضه  ب ضل : يفْ  يأ  زهد  ذلث  الظنهثف 
ت يفداِ  ماصث ِ  ب تنيفبثأت الين فثة  فثدلَّ  لثك  لث  ا  الضثه  فصث   لثفس 

أ يأ  فص   ك هالغ ِّ مأ  يدو  ن نأل  اليت يأ  "يا لم ا َّ مغ ال. قأل رفب ه : 
ا ه     ا م كب ييأ   بدال اِا  ب ي لك ق لك: ن بتال زهد   لفهأ قب  اْ  هالذي ن 
ب يقثأل اا  ثث  يجث :  ي هث ثن   الَّثِذهن  االيتالثث ا اْلِيْلثم  الَّثِذس اال ث ِل  يفِل ْفثثك   هث  الظنهثف 

ِمن رَّ ِّك  هال   احلْ  َّ 
 أس  ا َّ ه  هأه أ ص ةب فلفف هل   ص ة . يقد ز م (ٔ)
ه ثثأ صثث ة للهظهثثناب يلثث  يثثأ   لثثك يثثذلك  غليلهثثأ هثثأ  ك يلثثفس مثثن الثثد فأ  ثثن 

جلثثأز: مثثنرتال  يبثثِد اِا هثث    ِ ثث ب فهثث  هأه ثثأ م ثثالنهة ك هثثاللم هبثثأ اليثثنلال  
ب  يثثأ  زهثثد  ذلثث  الظنهثثف  ع ثث  لثثفس مثثن م اضثثيهأ   ثثدهمب يهثثد    لثثفهم: يف  ْ

 حن الصثثأحلم . فثثألينل ت صثثب هثثذا يال ح هثث   امجيثث  . يلثث  يثثأ  لثثييفْ  يال َّثثأ 
ع ثثثثك ك تالثثثثد لهأ ب  ا ادل ضثثثثع  لثثثث   صثثثث ة  َ غلثثثث  ا  هثثثثد    لفثثثث  الثثثث   

. يك هلثث   هثث  يك ضلثثن هثثأ ه ثثأ  :الصثث ةب فا ثث ل يف  يثثأ  زهثثد  للظنهثثفال  ثثأق  
 .(ٕ)"ص ة يففههأ ال  

 ب ض   مي فأت هذا ال ع اقفال ال ق أت ا تفة:
ا  ضثثثثه  ال صثثثث  ب مثثثثذهب رثثثثفب ه  ك زلثثثث  لثثثث  مثثثثن  الوعفتتتت  األولتتتتى:

ا  نالب يهال ا  فال  لك من ق ل : "يا لم ا َّ مأ يأ  فص   ك هالغث ِّ مثأ  يثدو 

                                 
 ( ا هة ال أدرة من ر رب ربأ . ٔ)
 .ٜٖٔ-ٜٖٓ/ٕ: ( ياأل رفب ه ٕ)
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ب يق لثثث  يثثثذلك ب البثثثأل    ثثث  (ٔ) ثثثن نألثثث  الثثثيت يثثثأ   لفهثثثأ قبثثث  ا  هثثثذين"
يف ا يأ ثت لغث  اب الذس  صَّ  لضه  ال ص : "فصأر ه  يا  اهتأ ه أ دب  لثة مثأ 

ب يهثثثثثثذا مثثثثثثذهب (ٕ)ب اُنثثثثثثأ ك تالغثثثثثث ِّ مثثثثثثأ  يثثثثثثدهأ  ثثثثثثن نألثثثثثث  قبثثثثثث  اْ  تالثثثثثثذي ن"
ب ي ألف الل فف   ب هذو ادل ألة فجيل ا للضه  ب هذا ادل ضع (ٖ)البصنهم

ثث  نالْلثثمال مثثأ  يثثدوب  يف نا  ثثأب يا ال ثث ا ب ت جفهثث ب فثثذهب  يضثثهم يفىل ا َّ نالْله 
ي هثثب ه ثثني  مثث هم يفىل ا َّ نلهثث  نلثثم  ي الِ ثثب  هثثذا ال ثث ل يفىل الل ثثأئ ب

مأ قبل ب ي الِ ب  هذا ال  ل يفىل ال نا ب يانا  اصحأل هذا ال ث ل الثذهن هاليث   
يفظلثأ  : ثأ  قثأل االبحاال  ا جفِههم  ِلهأ ل  من صلة  أرثالناو رثفب ه ب اناجث ا "

يثأ  قل أ: يف َّ نله  نلم مأ قبل  ع ث  ت يفثد دلثأ قبلث ب فا ث َّل م  لثة الث  س يف ا  
اب ثثث ب ت يفثثثد  ثثث  تأ ي ثثثأ ل هثثثٍد ب  ييهثثثأ ا ثثثك يف ا قلثثثت: جثثثأ   زهثثثد     ال يثثثأ     ال

زهثثد هثث  اليأقثث ب غلثثب ا  هلثث   تأ ي ثثأ ب  :يف ا قلثثت يف نا ثث ب فلثثذلك اليهثثأدب
. فأصحأل هذا ادلذهب ػلهل   ضه  ال ص  الذس ه ّه     هأد ا (ٗ)يف نا  "

     م أم .ب مذهبهم  ل  تبيفة الا يفد ب ا  نالب يه فه
 َّ  رفب ه  ب  صث  ادلثذي ر ه   ثأ الا يفثد  صث ة ب ب ق لث :  الوعف  الثاني :

يامثأ ق لث  ب يم ث   لثك جثأ  ب ق لث : "(٘)"يقد ز ثم  ثأس ا  هث  هأه ثأ صث ة"
ا     يج :  يفْ  تث ن ِ  ا  أ اق َّ ِمْ ك  م أك  ي ي ل ثد 
ف ثد تلث   ا ثأ فصث   يصث ة ب (ٙ)

                                 
 .ٜٖٔ-ٜٖٓ/ٕ: ياأل رفب ه  (ٔ)
 .ٜٖٔ/ٕ: ( ادلصدر ال أ  ٕ)
 (.ٖٓٔ: )ادل ألة ٚٙ٘: ا  صأ : ( ه ظنٖ)
 . أ  ( الٗ)
 . أ  ( ال٘)
 ( من ر رب اللهف.ٜٖ( ا هة )ٙ)
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ثثن ا ي ا ْ ظ ثثم  ييثثذلك:  ي م ثثأ تثال  ثثدِّ  فثْ ثثداليوال ِ  ثثد  اللَّثثِ  هالثث      ثثْ ٍ ذبِ  مال ا ِع   الِ ثثلالم مِّثثْن   
ا ْجثثن ا 
يمثثأ  َّثثأو صثث ة  هأه ثثأ ب ضثثه  النفثثع ادل  صثث  ادل افثث  للهاصثث   ب(ٕ)"(ٔ)

قبلثثث  ب الدكلثثثة ارثثثا نَّ   ثثثد مجهثثث ر ال حثثث هم مثثثن  يثثثدو  لثثث  يفد ألثثث  ضثثثهن 
 :(ٖ)ل فا الا يفد الل ظ . قأل ا ن مألك ب ا
 ا يِّْد    يال َّ ضه ٍ اتَّص ْ   ي مالْضه نال النَّفِع الذس قد ا   صْ  

يت ثهفة رثفب ه   أذبثثة مثن  ثثد  ارثا نار ادلصث لح ال حثث س ب زم ث  الثثذس 
ا اثثثث  ففثثثث  ال ح هثثثث    ا نهثثثثن ال  ا ثثثثد يت يفثثثثدهأ اي ثثثثن مثثثثن ا ا ثثثثأئهم  ضثثثثبط 

 ادلص لحأت يسبفف  ي  يانٍد م هأ من غ و.
     يثثثن رثثثفب ه   ثثث    يضثثثهم ب ت جفثثث  ضثثثه  ال صثثث   الثالثتتت :الوعفتتت  

ب ضلثثث : يثثثأ  زهثثثد  هثثث  الظنهثثثف   حبهلهثثثم يفهثثثأو  لثثث  الصثثث ةب يهيثثثين " ألصثثث ة 
 . َي ه ثثثثثمِّ (٘)ه ثثثثثأ صثثثثث ة" يقثثثثثد ز ثثثثثم  ثثثثثأس ا  هثثثثث  هثثثثثأب ف ثثثثثأل: "(ٗ)الا يفثثثثثد"

 ادلخثثأل م ادل  ثث ل يفلثثفهم هثثذا الثث  مب يت ثثنَّد ا ثث  نفثثأ     ثثبة هثثذا ال ثث ل يفىل
يقثثثد رد  .ادلثثثد فمب ف ثثثأل: "يهال ثثثهَّ    ثثثد ادلثثثد فم صثثث ة ب يهي ثثث    ثثث  الا يفثثثد

يفْ  يثثثثأ  زهثثثثد  ذلثثثث   :ي رجثثثثأزب مثثثثنرتال  يبثثثثِد اِا هثثثث    ِ ثثثث ب : لثثثثفهم س  أما ثثثثأع
" ب يقثثد ت ثثنَّد ادلثثد ف    ا ثثهفاهم ضثثه  ال صثث  صثث ة  حب ثثب   ثثبة (ٙ)الظنهثثف 

ب ياشثثللت هثثذو ال  ثثبة  لثث   يثثض داررثث  ادلصثث لح (ٚ)ا  نفثثأ  ذلثثم  لثثك
                                 

 ( من ر رب ادل م .ٕٓ( ا هة )ٔ)
 .ٜٖٓ/ٕ: رفب ه  ( ياألٕ)
 (.ٖٖ٘: )رقم ٖ٘ٔ: ( ال فة ا ن مألك ب ال ح  يالاصنهفٖ)
 .ٜٙٔ/ٔ: ( شنح الا هف  ك ن مألكٗ)
 ( ياأل رفب ه .٘)
 .ٜٔ٘/ٕ: ارت أ  الضنل: . يه ظنٕٚٛ/ٕ: ( الاذهف  يالالهف ٙ)
 .ٖٙٙب ٜٖٗ: اص ل  لم الين فة ب ادلده ة: ( ه ظنٚ)
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ثثأ ففهثثأ مثثن ت ثثنالد. جثثأ  ب ياثثأل م رثث  ة ادلصثث لح ال حثث س مثثن  ال حثث س  ِله 
ال  ثثثثأب يفىل اكرثثثثا نار: "  ثثثثب ا ثثثث  نفثثثثأ  مصثثثث لح الصثثثث ة يفىل قثثثث    ثثثثأهم 

يه ثه    ثد قثأل: )ادلد فمب هذا ادلص لح الذس ه  دبي  ضثه  ال صث ب يف  
   ثثث  الا يفثثثد(ب َي ارثثثا ع مينفثثثة مثثثأ ا ه صثثثد ا ثثث  نفثثثأ  ادلثثثد فم صثثث ة يهي ثثث  

 أدلثثثد فمب يفكَّ ا ثثثين يجثثثدت ادلثثثنادس ه ثثث ل: )ادلا ثثثدمم( ملثثثأ  )ادلثثثد فم(  يف  
فندبثثثأ قصثثد  ثثث  ال حثث هم الثثثذهن ظهثثثنيا ب (ٔ)قثثأل: )ي َّثثثأو  يثثض ادلا ثثثدمم...(

نهن( ال ثثثن م ال ثثثأ  يال ألثثثا. يمثثثن الغنهثثثب ا  ال ثثثف ط  يضثثثع ل ظثثثة )ادلاثثثأ 
. مثثثع الا بفثثث   لثثث  ا  رثثثفب ه  (ٖ)شلثثثأ زاد ب غنا ثثثة الثثث ع" (ٕ)ملثثأ  )ادلا ثثثدمم(

    ب م ضع ه ن ذب ه  اه  ادلده ة يق ع ضه  ال ص   ثم ال لثنب يادلينفثةب 
ا ه   (ب  يد سب فل     ل : مأ اظن اند  ب  أل )ك تل   ه  يا  اهتأ فف  فص  

قثثأل: "يامثثأ اهثث  ادلده ثثة فف  لثث    م ثثكب ثث   م ثثك يمثثأ اجيثث ال رجثث   هثث  ايثثن ال 
 . (ٗ))ه ( هأه أ دب  لا   م ادلينفةب يغليل ُنأ فص   ب هذا ادل ضع"

يَث َّ ت اف     ج  من ال ج و  م ق ل هؤك  ال ح هم الذهن جيلث ا ادلضثهن 
ا( للهظهثثثن يمثثثذهب  يثثثض اللثثث ففم   -يخبأصثثثة مثثث هم ال ثثثنا   –صثثث ة  )ت يفثثثد 

مثثذهِبهم ه   ثثأ  جبيلهثثم ضثثه  ال صثث  الثثذس ه ثثّه     هثثأد ا الثثذهن رثثب  ِ ْيثثنال 
اب يمال ث َّك  م  لثة الث  س يف ا يثأ   نالْلهال  نالْلمال مأ قبل  تأ ي أ ل  ب ا  نال ت يفد 
ا  ففجيل   الضه  ب ضل : زهد  ه  اليأق الب مال  َّك  م  لة ال  س ب ق ذلم:  ت يفد 

 جأ   زهد     ال .
                                 

 .ٕٚٔ: شنح الا هف  للهنادس: ( ه ظنٔ)
 .ٕ٘ٚ/ٔ: علع اذل امع: ( ه ظنٕ)
 .ٛٔٙ-ٚٔٙ/ٕ :اكرا نار يفىل ال  أب من ال ح س ادلص لح م ر  ة( ٖ)
 .ٜٖٙ/ٕ: رفب ه  ياأل( ٗ)
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ْيث    هثؤكِ  الث ا هم  ادلضثهن  الثذس  صثفغة ضثه  النفثع  يارالنو رفب ه  ج 
ا( للهظهثثثنب يا ثثثث ض  لثثثثفهم  ثثث  ث نجثثثث  اصثثثث لفة   ادل  صثثث  صثثثث ة  )ت يفثثثثد 

أ ب ا يت:  ال هأع يال فأس يا مجأعب  فأُنال
ا(  الرماع: - يف       ثن اليثنل جْيلهثم ضثه  النفثع ادل  صث  صث ة  )ت يفثد 

ه ثأ صث ةب فلفثف هلث   صث ة يقد ز م  ثأس  ا  هث  هثأ " للهظهنب ف أل:
فهثثثث  هثثثثأ ه ثثثثأ  يلثثثثفس مثثثثن الثثثثد فأ  ثثثثن  غليلهثثثثأ هثثثثأ ه ثثثثأ صثثثث ة للهظهثثثثن...

م ثالنهة ك هثاللم هبثأ اليثثنل  ع ث  لثفس مثثن م اضثيهأ   ثدهم. يهثثد   
ب ييف  ي ثثثثأ لثثثث حن الصثثثثأحلم ب فثثثثألينل يف  يثثثثأ  زهثثثثد  ذلثثثث  الظنهثثثثف   : لثثثثفهم

لم هبثأ اليثثنل(ب . ف  لثث : )لثفس مثثن الثد فأ  ثن (ب )ك هثثال(ٔ)"ت صثب هثذا
 )فألينل ت صب هذا( ادلة   أ فة .

انا   لفهم رفب ه   أل فأس الثذس ك ه ثا فم ففث  جْيث  ادلضثهن  القياس: -
ا( للهظهنب   جهم: اندعلأ ا  ادلضهن ب ضلث  يثأ  زهثد  هث   ص ة  )ت يفد 
ثثأ ا  ه ثثأل: مثثنرتال   هثثٍد هثث   ا للهظهثثن جلثثأز قفأر  ب لثث  يثثأ  ت يفثثد  الظنهثثف 

ذا َ هاللم    اند من الينل. يا  ن ا  ادلضهن تثد    لفث    ِ  ب يه
ا  ب يلثثثث  يثثثثأ  ادلضثثثثهن ت يفثثثثد  ك  الا يفثثثثدب فف ثثثثأل: يثثثثأ  زهثثثثد  ذلثثثث  الظنهثثثثف 
كجاهع ه  يال  ال ت يفدهِن ماصلِم ب تنيفٍب يانٍدب يهذا شلا ثع ب يث   
ثثأ  ليثثد  جثث ا ثث   ادلضثثهنال  لثث  الصثث ة كما ثثع يثثذلك قفأر  ز اليثثنلب يلثث  "اِل

. قثأل  د  ل ك  الا يفد  لث  الصث ةب فث  ه ثأل: يثأ  زهثد  للظنهثفال  ثأق  
ا  النمأ  ب رفأني شنن   ع رفب ه  الذس ارالنو فف  جْي  ادلضهن ت يفد 
ا ب هذا ادل ضِع  ع  الظأهن ك هالؤيَّثد  للهظهن: "يك غل ز ا  هل   تأيفد 

                                 
 .ٜٖٔ-ٜٖٓ/ٕ: ياأل رفب ه  (ٔ)
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اللِم مثثثثن ادلخأطثثثثِب   دلخأل ثثثثِة ادلضثثثثهِن لثثثث  ب دكلاثثث   لثثثث  ادلثثثث(ٔ) أدلضثثثهن
ا  للثث    لفثث  ف ثثأد  ي ثث   ب ال فثثأسب يمثثأ ك  يالغأئثثِبب يع ثث  لثث  يثثأ  تأيفثثد 

ب منرتال  يبِد اا ه     ِ ب ييف  يثأ  زهثد  ذلالث    فلأ  غل ز: تللم    الينلال
ب ييفْ  ي ثثأ لثث حن الصثثأحلمب يهثثذا يلثث    ثثأ ب ك تللثثمال  ثث  اليثثنلال  الظنهثثف 

ا  َ  هث  ز ب ال فثأِس دلثأ  فَّ ثأب يلث  يثأ ب يك غلث  (ٕ) لث  هثذا ال جث  تأيفثد 
ك ت ثث ل: ل ثثِتنَّ  الثثيت للاأيفثثِدب يف َّ  غلاهثثع مثثع ك  الاأيفثثد يهثثأ ك غلاهثثع مثثع

ا م  ل  ب ا ل ه  ل  ب فاؤ نال ال   يفىل اخلِب" :ييفظلأ ت  لال  زهد  يفّ  زهد 
(ٖ). 

فصث    "ييفظلثأ فايمَّ  ذلك ا  هل   ادلضهن ب ضل  يثأ  زهثد  ذلث  ال أضث    -
 ل  غ  ال صلفة  ي لك ع   تيفَّ ْت ف ْصلفَّاال  ب هذو الص رب كما أع "ل 

اك ادائفثة ففث  سبا ثع ل صثب ال اقثع  يثدوب ييثذا البدلفثة يالاأيفثد  ع  الثث   
ادلذي رب ك ه ص  هبأ  م الاأ ع يادلاب عب ييف ا اما ع ي    مبادا  يتأ ي أ تيمَّ  

... يا مثثثثأ الا يفثثثثد ففثثثث  فهها ثثثثع اهضثثثثأ  ع  الظثثثثأهن ك هؤيثثثثد ي  ثثثث  فصثثثث  
 . (ٗ) ألضه "

صنَّح رفب ه   رمجأع ال حث هم ب ت نهثن مذهبث  ب هثذو ادل ثألةب  اءجماع: -
   ل : "فألينلال ت صب هذا يال ح ه   امجي  "
(٘). 

                                 
ثثد يك  ": اللبفثثب مغثثين ب ه ثثأ  ا ثثن قثثأل( ٔ)  :اللبفثثب مغثثين". قثث سك  ي الظَّثثأِهن ض ثثِيفف   ِع  َّثث ال   أدلضثثهن الظَّثثأِهنال  هثالؤ يَّ

٘/ٖ٘ٚ. 
مجلاأ يف  يأ  زهد  ذل  الظنهفب ييف  ي أ ل حن الصأحلمب صحفحاأ   ييفظلأ اخل أ الذس ك تاللم    : ( ت بف ٕ)

ا.  الينل ي بَّ   لف  النمأ  ه  جي  الضه  )ه ب ضلن( ب اجلهلاِم ا   اِم ت يفد 
 .ٜٖٛ-ٛٛٙ: (الينه   تح) للنمأ  رفب ه  ياأل شنح( ٖ)
 .ٖٚ٘/ٔ: ( سبهفد ال  ا دٗ)
 .1/3/2: رفب ه  ياأل( ٘)
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 المرأل  األخرى: استكراُه جمِل َعَرَمْيِن عيى ُمْقَرٍ  عييو واحٍد:
ثثٍم  لفثث   ع  "ك  ثثد ب يثث  ق ثثٍم  ثث  يمال    ال  ثثم ك ه  ثثع يِفكَّ  ثثم مثثن مال   

ثثثثم  ثثثث  ضلثثثث  ق لثثثث  تيثثثثأىل: (ٔ) لثثثث  م  ثثثثٍم  ِثثثثِ  يم  ثثثثٍم   ل ْفثثثثِ " ال   
ب فثثثثر  تيثثثثدد ادل

ثثثج     ي الضالثثثح   ي اللَّْفثثثِ  يِف  ا ر 
لثثثت الثثث اي ال أ فثثثة  لثثث  الي ثثثف ك  لثثث  (ٕ) "اِل

ت ل ِّفههثثأ دب  ثثٍم  لفثث  يانثثٍد. يلثث  ال  ثثمب "فأشثث يأ ب ميثث  ال  ثثهفةب ففجثث ز 
قالثثثثدِّر  ا  هلثثثث   ال ثثثثأ  اهض ثثثثأ نثثثثن  ق ثثثثٍم  لثثثث   ا  هل  ثثثثأ ق ثثثثهِم م ثثثثا لِم. 

 أا عفيلنَّب تثأا : ي  لك ياعفصح نف تٍذ ا  هال َّ  ي ك م ههأ دب  ٍم  لف ب
لثثت الثث اي مثثأ  يثثد ادل  ثثم  ثث  اعيل  لثث  ال  ثثم ك  لثث  (ٖ)ع ثثنجنَّ" ب فثثر  "اِل

 ف ارااللنِو  لك كجاهأع ق ثهِم اي اي ثن  لث  م  ثم  لفث  يانثد  ع  الي
اليثثثنل ك تثثثأيت دب  ثثثم  ثثث  يفكَّ م ثثثا فف أ ميثثث  م  ثثثم  لفثثث  ب يلثثث  جالِيل ثثثت الثثث اي 
ال أ فة لل  م من قب  اراف أ  ادل  م    اعيل  أدل  م  لف ب "فلأ   ق م  قثد 

 زللثث    لفثث ب يفك ا  د ثث   لثث  ق ثثٍمب يهبيثثد  لثثك...  ع ّثث  ك غلثث ز هثثذا ب
. قأل رفب ه : "قأل (ٗ)"تضم ا  ن يفىل اعّيلب يربلف هبهأ  ل  احملل    لف 

اخللف  ب ق ل     يج :  ي اللَّْفِ  يِف  ا هث ْغ    ي ال ثَّه أِر يِف  ا ذب  لَّ  ي م ثأ   ل ث   الثذَّي ن  
ي اْعال   ثثثث  
الثثثث ايا  اللاثثثثأ   : الثثثث ايا  اع نهثثثثأ  لف ثثثثاأ دب  لثثثثة اعيىلب يلل ههثثثثأ(٘)

تضثهأ  اع ثأ  يفىل اع ثثأ  ب ق لثك: مثنرت   هثثٍد ي هثنٍيب ياعاليىل دب  لثة البثثأ  
يالاثثثأ . اك تثثثن  ا ثثثك ت ثثث ل: ياِا عفيلثثثنَّ يياِا عفيلثثثنَّب فاالثثثدِ   ياي الي ثثثف 

                                 
 .ٖٖٙ/ٕ: ( ادل اضبٔ)
 ( ا هاأ  اعيىل يال أ فة من ر رب الضح .ٕ)
 .ٕٓ/ٕ: ( نأشفة ال فيب  ل  الل أ ٖ)
 .ٕٔٔ/ٖ: ( الا    الب فطٗ)
 ( ا هأت ال  ث اعالي ل من ر رب اللف .٘)
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 لفهثثأ يهثثأ تالثثدِ لهأ  لثث  البثثأ  يالاثثأ . قلثثت للخلفثث : فلِثثم  ك تلثث   اع نهثثأ  
ثثثم هبثثثذو اعشثثثفأ   لثثث  شثثث   يانثثثدب يلثثث  يثثثأ   دب  لثثثة اعيىل؟ ف ثثثأل: يفظلثثثأ ا ق  

ا  ضثثثث  ق ثثثثهال   ثثثثأعيل  لثثثث  شثثثث   جلثثثثأز ا  ه ثثثثايه  ي م ثثثثأ ه ثثثثن  ففلثثثث    
ي  لك:  ثأِا عفيلثنَّ  ثأِا ع ثنجنَّ الفث   ب يك ه ث   ا  ت ث ل: ين ِّثك ينث ِّ 

أ  ع ثث  ك غلثث ز ب يالثث اي ا  ثثنب ياي ق ثثٍمب ك غلثث ز يفكَّ مال ثثالن ه  (ٔ)زهثثٍد عفيلثثنَّ 
هثذا ب زللث ٍ   لفث  يفكَّ ا  تضثم ا  ثن يفىل اعيل يربلثف هبهثأ  لث  احمللث   

. يارثثثادل اخللفثثث   لثثث  ا  الثثث اي ال أ فثثثة للي ثثثف ك لل  ثثثم  أ ثثثك لثثث  (ٕ) لفثثث "
: ينفثثأيت َثالَّ  ا ْنل ْلثثت  )َثالَّ( اليأط ثثة زلثث َّ الثث اي ب ضلثث : ينفثثأيت ينفأتِثثكب ف لثثت 

دليثث  ييأ ثت )َثالَّ( هأه ثثأ دب  لثة الث اي ب الدكلثثة  لث  الابيفثثة نفأتِثك  كرثا أ  ا
 .(ٖ) ألي ف

يغلثثثثثث ز "ْثثثثثث  مثثثثثثأ  يثثثثثثد ادل  ثثثثثثم  ثثثثثث  اعيل  لثثثثثث  يجهثثثثثثم ه ثثثثثثنهنب فلثثثثثث  
ين ِّثثك  :يلثث  قثثأل .ين ِّثثك ينثث ِّ زهثثٍد  لثث  يجثث  ال ِّ ثثفأ  يالغلثثط جثثأز قثثأل:"

" ين ِّثثثكب  لثثث  الا يفثثثد جثثثأزب ييأ ثثثت الثثث ايال ياي  اجلثثثنِّ
هثثث   لثثث   ثثثدل ياحل .(ٗ)

ال  ثثثفأ  يالغلثثثط جثثثأئ    لثثث  الضثثثيفف مثثثن يثثث   اليثثثنل  ع  هثثثذا ال ثثث ع مثثثن 
البدل غ ال جأٍر ب فصفح ي   الينل
. يامثأ احلهث   لث  الا يفثد فه ا ثأ  (٘)

 ألالنار الل ظ  ب ضل : ين ِّك ين ِّكب ففجنس ال أ  رلن  اعيل ب الا يفد 

                                 
ب يمثأ جثن  ب ياثأل رثفب ه  - ث َّ يجث َّ  –غلث ز لليبثد ال  ثم  غث  اا من ادليلث    ألضثنيرب ا ث  ك : ( ت بف ٔ)

ين ِّثك ينث ِّ زهثٍدب ينفأتِثك ينفثأِب زهثٍدب يضلث   لثك  يفظلثثأ : يال حث هم مثن  يثدو مثن ال  ثم  غث  ااب ب ضلث 
ال ا ه د  ل مهم قب  ا ر   لا نهن ال أ دب ال ح هة 

 لفس غ ال.ه  سب ف    ل  مأ جن  ب ل أ  الينل ادل
 .ٔٓ٘/ٖ: ( اللاألٕ)
 ادلصدر     .: ( ه ظنٖ)
 .ٕٓ٘/ٖ: اللاأل (ٗ)
 .ٖ٘: اجله  ب ال ح : ( ه ظن٘)
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َي  ين ِّثك ينث ِّ زهثٍد عفيلثنَّ يثذاب :ف فث  الل ظ ب فر  غالفثِّن  ال أ   ثن اعيلب
ي   ال ايال  أط ة ب اناه  يج ه أ ار ية    :ذبال

ا جلهلة ادل  ثم  ث . يهث  فأرثد  ع ث   :األول" ا  ذبي  )ين ِّ زهٍد( ت يفد 
ا ل ظف أ يك مي  ه أ  يف  لفس ل ق اعيل يك مي أو  .لفس ت يفد 

ا  ذبيلثثث  مايل  ثثثأ دبحثثثذي ب ياجلهلثثثة ت يفثثثد جلهلثثثة ادل  ثثثم  ثثث .  :والثتتتاني
يففثث  تأيفثثد ال ثث   قبثث  ا  هثثامب يك هؤيثثد ال ثث  ب يك ػلهثث   لفثث  شثث   مثثن 
اعشفأ  يفك  يد ارا  ل ب يادلؤيد ه أ ه  مجلة ال  م ياجلث الب فههثأ ب هثذا 

 .ال صد يأدل ند  ألا يفدب ي لك ك غل ز
لاثثثثِم م   ياثثثثِمب للثثثثن ج اهبهثثثثأ يانثثثثدب يهثثثث  ا  ذبيلههثثثثأ مج :والثالتتتت 

ياضثثح ال  ثثأد  يف  يثث  ق ثثم ك  ثثد لثث  مثثن جثث ال عُنهثثأ م   يثثأ ب يف  لثثفس 
ا لهيل  .ال أ  تأيفد 

ا  ت درعلأ مجلامب يلل  يانثد جث الب يفك ا ث  نثذ  جث ال  :والرابل
يك ؼللث  ب هثذا ال جث   .اندعلأب يايَّدت  رنداعلأ اع ن   يد ا ذ اجلث ال

  ذبيثثثث  جثثثث ال اعيل هثثثث  احملثثثثذي ب يالثثثثذس ب الل ثثثثق جثثثث ال ال ثثثثأ ب اي ا
نثذ  اعيل لدكلثة ال ثأ ب يلثفس  :فثر  قثدَّرت اعيل ف فث  مضثي أ  .تيلس

م ثثند اب فر ثث  يأ ضثثهأرب فلثثفس يفك ب ضلثث  ا ثث ال اكشثثاغألب ي أجلهلثثة فهثث  ك 
الاأيفثد مثع  ه بغ   يف  ك ػلذ  ال    نه هل   قثد  اللِثم . يادلضثيف ال ثأ 

احلذ ب يعلأ ما أقضأ . ف د اما ثع ا  تلث   الث اي ه ثأ ياي ق ثم  لث  ال جث و 
ال  ثة من ي  يج ب ي ل  النا ع هضيفب يهل   شأ  اب فلم هب  يفك الي فب 
ال  يذلثثذا النا ثثع ت يثثنَّض اخللفثث ال ا  هثثاللم  لفثث ب يضثثيَّ  ب فاثثد َّنو  عّ  ا  ثثن  ث ثثمِّ

 .(ٔ)ال  أِد"
                                 

 .ٗٔٗ-ٖٔٗ/ٔٔ: ( الاذهف  يالالهف ٔ)
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 الخاتم :
البحثثثا ب اكرثثثالناو ال حثثث س حبثثثا  ب ميفأرهثثثة ال حثثث  اليثثثن  ادلهثثثث يج 
  صثثف اكرثثثايهأكت اللغ هثثثة يام لثثثة ال حثثث هم يت جفهثثثأهتم الثثث اردب  لثثث  غثثث  
ال جثث  ادل ثثاحبب يقثثد طثثنني البحثثاال هثثذا ادل ضثث ع ب ياثثأل رثثفب ه ب ي لثثع 

 يفىل ال اأئ  ا تفة:
ثثثأ    ف ثثثأ ارثثثااليِه   يجثثثد البحثثثاال اكرثثثالناو  ب ياثثثأل رثثثفب ه أواًل:   نله 
 يثثثثثض اكرثثثثثايهأكت اللغ هثثثثثة الثثثثث اردب ب يثثثثث   اليثثثثثنل اي ب ام لثثثثثة ل صثثثثثف 

ال حثثثث هم  لثثثث  غثثثث  ال جثثثث  ادل ثثثثاحبب ييثثثثذا ارثثثثااليِه   للحلثثثثم  لثثثث  ال جثثثث  
 ال ح س ادلخألف لل اقع اللغ س ادلايأر   لف .

ذلهثثأ  يف  فثثنَّني البحثثاال  ثثم اللثثنو ياكرثثالناو ب ارثثايهأل رثثفب ه   ثانيًتتا:
ثثأ يالثثنِو  ارثثايهألال  شلثثأ َ هال ثثايه    يثثدال   فأ  ثثأ تيلفلف ثثأ ب  جثثأ  اللثثنو  لثثة  ضل هثثة  ِله 
ثثثأ  ثثثأ    ف ثثثأ ِله   ثثثد  ارثثثايهأل ب يهثثثد   ب نلثثثم ادل ثثثع. يجثثثأ  اكرثثثالناو نله 
ارااليِه  ب ي   اليثنل اي ام لثة ال حث هم يت جفهثأهتم   جث  مثن ال جث و  لث  

نتض  ا
ال
 رايهألال ب يهد   ب نلم ال بح اي     اعيىل.غ  ال ج  ادل
تابَّثثثع البحثثثاال صثثث ر اكرثثثالناو ال حثثث س ب ياثثثأل رثثثفب ه  درارثثثة   ثالثًتتتا:

ب فأل أهأ ث ث  ص ٍر تاضهَّ الهأ م ألة  اي م ثألاأِ  ب يث  صث رب  لث   يت صف  
 ال ح  ا يت:

ارثالناو الص رب اعيىل: ارالناو سلأل ة اعص : يففهأ م ألة يانثدب  هث   -
 يق ع اجل امد الذياتفة ص أٍت.
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الص رب ال أ فة: ارالناو الاه ف  ال ح س ادلاللَّف فف : يففهأ م ثألاأِ   علثأ  -
ارثثالناو اجلهثثع  ثثم الثث  ْهِح يالاَّثثبِّ ب الثثد أ ب يارثثالناو اجملثثأزاب  ثثثثث)يفف( 

 شنطفة  جأزمة .
لغثثث س: يففهثثثأ الصثثث رب ال أل ثثثة: ارثثثالناو ال جثثث  ال حثثث س ادلخثثثألف لل اقثثثع ال -

ا للظأهنب ياع ن  ارالناو  الضه ن ت يفد 
م ألاأ   ايكعلأ ارالناو ت جف  ادل

 مجع ق   ه ْمِ  ل  مالْ   ٍم  لف  يانٍد.
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 ثَتَبُت المصادِ  والمراجِل:
 .القرآن الكري -ٔ
ب ليبثثد الل فثثف ائتتتالا النصتترة فتتي اختتتالا نحتتاة الكوفتت  والبصتترة-ٕ

هثثث(ب ن  ثث  طثثأرني اجل ثثأ ب ٕٓٛ ثثن ا   لثثن ال ثثنج  ال  فثثدس )ت 
-هثثثثث ٚٓٗٔب ٔط الين فثثثثةب ثثثث يتب  ثثثثأَ اللاثثثثبب ملابثثثثة ال هضثثثثة 

ٜٔٛٚ.  
ب ع  م صثث ر  بثثد ادللثثك  ثثن أبتتو البيتتب المتنبتتي ومتتا لتتو ومتتا عييتتو-ٖ

   ه(ب ال ثثثثثثأهنبب ملابثثثثثثة احل ثثثثثثم الاجأرهثثثثثثةب ٜٕٗزلهثثثثثثد ال يثثثثثثأليب )ت
 .ت( ) ب

ب ع  نفثثثثثثثأ  اع دل ثثثثثثث  ا تيتتتتتتاا الضتتتتتتترب متتتتتتتن لرتتتتتتتان ال تتتتتترب-ٗ
هثثثثث(ب ن  ثثثث  يشثثثثنن  يدررثثثث  رجثثثثب   هثثثثأ  زلهثثثثدب راجيثثثث  ٘ٗٚ)ت

-هثثثثثٛٔٗٔب ٔرمضثثثثأ   بثثثثد الاثثثث الب ال ثثثثأهنبب ملابثثثثة اخلثثثثأصل ب ط
ٜٜٔٛ.  

هثثثث(ب ن  ثثث   بثثثد ٜٔٔب لل ثثثف ط  )تاألشتتتباه والنظتتتائر فتتتي النحتتتو-٘
  .ٖٕٓٓ-هثٖٕٗٔب ٖاليأل رأَ ملن ب ال أهنبب  أَ اللابب ط

ب ليبثثد الثثنزاني  ثثن فثثناج الصثثأ دسب أصتتول عيتت  ال ربيتت  فتتي المدينتت -ٙ
ادلده ثثثثة ادل ثثثث ربب رللثثثثة اجلأميثثثثة ا رثثثث مفةب ال ثثثث ة ال أم ثثثثة يالي ثثثثني ب 

  .ٜٛٛٔ-ٜٚٛٔهب ٛٔٗٔ-ٚٔٗٔب ٙٓٔ-٘ٓٔاليددا  

                                 
()  ت( فأدل ص د ا   من غ  تأرهخ. ي  مصدر يضيتال ل  رم  ) ب 
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هثثث(ب ن  ثث   بثثد احل ثثم ٖٙٔب ك ثثن ال ثثناج )تاألصتتول فتتي النحتتو-ٚ
  .ٜ٘ٛٔ-هث٘ٓٗٔب ٔالنرألةب طال ال ب   يتب مؤر ة 

ب ادل هأب )اخل صة ب ال ح (ب ألفي  ابن مالك في النحو والتصريف-ٛ
ه(ب ن  هثثثأ رثثثلفهأ   ثثثن  بثثثد الي هثثث  اليفثثث  ب ٕٚٙك ثثثن مألثثثك )ت

 النهأضب ملابة دار ادل هأجب ) بت(.
ب ذلبثثثة اا  ثثثن  لثثث   ثثثن زلهثثثد  ثثثن "ثثث ب احل ثثثين أمتتتالي ابتتتن اليتتتةري-ٜ

  يدررث  زلهث د زلهثد ال  ثأن ب ال ثأهنبب هثث(ب ن  ثٕٗ٘اليلث س )ت
  .ٕٜٜٔ-هثٖٔٗٔب ٔملابة اخلأصل ب ط

د ع  اليبأس ا"د  ن زلهد  ن يّك ب االنتصا  لريبويو عيى المبرد-ٓٔ
هثثثثث(ب دررثثثث  ين  ثثثث  زهثثثث   بثثثثد احمل ثثثثن رثثثثل أ ب  ثثثث يتب ٕٖٖ)ت

  .ٜٜٙٔ-هثٙٔٗٔب ٔمؤر ة النرألةب ط
ب ع  لكتتتوفييناءنصتتتاا فتتتي مرتتتائل الختتتالا بتتتين البصتتتريين وا-ٔٔ

هثثثث(ب ن  ثثث  يدررثثث  جثثث دب مثثثِبيا زلهثثثد ٚٚ٘الِبيثثثأت اع بثثثأرس )ت
ب ٔال ثثأهنبب ملابثثة اخلثثأصل ب ط مثثِبياب راجيثث  رمضثثأ   بثثد الاثث الب

ٕٕٓٓ.  
هثث(ب ن  ث  صثدق  ٘ٗٚب ع  نفثأ  اع دل ث  )تالبحر المحيط-ٕٔ

 ه.ٕٓٗٔزلهد مجف ب   يتب دار ال لنب 
الِبيثثثثثثثأت اع بثثثثثثثأرس  ب ع البيتتتتتتتان فتتتتتتتي رريتتتتتتتب  عتتتتتتتراب القتتتتتتترآن-ٖٔ

   ال ثثث أب  هثثث(ب ن  ثثث  طثثث   بثثد احلهفثثثد طثثث ب راجيثث  مصثثثٚٚ٘)ت
  .ٜٓٛٔ-هثٓٓٗٔال أهنبب اذلفتة ادلصنهة اليأمة لللاألب 
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ب لل ثثفد زلهثثد منتضثث  احل ثثفين تتتاا ال تتروس متتن جتتواىر القتتاموس-ٗٔ
 هث(ب الل هتب م بية نل مة الل هت:ٕ٘ٓٔال  فدس )ت

  .ٜٙٙٔ-هثٖٙٛٔ: ن     ل  ه يلب ٕج - 
  .ٜٓٚٔ-هثٜٖٛٔ: ن     بد ال    زلهد هأري ب ٚج -
ب ع  نفأ  اع دل ث  التذييل والتكميل في شرح كتاب الترهيل-٘ٔ

 : ٔهث(ب ن    ن ن ه دايسب ط٘ٗٚ)ت
  .ٜٜٛٔ-هثٜٔٗٔ: دم  ب دار ال لمب ٕج - 
 . ٕٛٓٓ-هثٜٕٗٔ: النهأضب ي  ز يفشبفلفأب ٚج - 
 . ٖٕٔٓ-هثٖٗٗٔ: النهأضب ي  ز يفشبفلفأب ٔٔج - 

ب لبثثثدر تيتتتنيف المرتتتامل بةمتتتل الةوامتتتل لتتتتاا التتتدين الرتتتبكي-ٙٔ
ه(ب دررثث  ين  ثث  رثثفد ٜٗٚالثثدهن زلهثثد  ثثن  بثثد اا ال ري ثث  )ت

 بثثثد الي هثثث  ي بثثثد اا ر فثثثعب ال ثثثأهنبب ملابثثثة قنطبثثثة للبحثثثا اليلهثثث  
  . ٜٜٛٔ-هٛٔٗٔب ٔييفنفأ  ال اث ا ر م ب ط

هثثثثث(ب ٖٚٚب ع   لثثثث  ال أررثثثث  )ت ييقتتتت  عيتتتتى كتتتتتاب ستتتتيبويوالت-ٚٔ
 :ٔن      ض  ن "د ال  زسب ط

  .ٕٜٜٔ-هثٕٔٗٔ: ال أهنبب دار ادليأر ب ٕج - 
ب ع  احل ثثثن  لثثث   ثثثن ا"ثثثد الثثث ادس ال ف ثثثأ  رس التفرتتتير البرتتتيط-ٛٔ

جأميثة ا مثأ  زلهثد  ثن -ه(ب النهأضب  هأدب البحثا اليلهث ٛٙٗ)
  :ٜٕٓٓ-هٖٓٗٔب ٔري د ا ر مفةب ط

 : ن    زلهد  ن  بد الي ه  اخلض س.ٖج -
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ثثد  ثثن ه رثثف احللثثيّب تمهيتتد القواعتتد بيتترح ترتتهيل الفوائتتد-ٜٔ ب حملهَّ
ثثثد ٛٚٚادلصثثثنّسب ادليثثثني    ثثثأظن اجلثثثفش )ت: هثثثث(ب ن  ثثث   لثثث  زلهَّ

ييف ناهفم مجية اليجه  يجأ ن ال فد مبأرا  فأ ن يجأ ن زلهد الِبَّاجة
ثثثث    ي لثثثث  ال   رثثثث  زلهثثثثد يزلهثثثثد راغثثثثب  ثثثث الب ال ثثثثأهنبب دار ال َّ

  . ٕٚٓٓهثب  ٕٛٗٔب ٔلل ِّبأ ة يال َّ نب ط
هثثث(ب ٖٓٚب ع  م صثث ر زلهثثد  ثثن ا"ثثد اعزهثثنس )تتهتتذيب الياتت -ٕٓ

 ت(: مصنب ملابة اخلأصل ب ) ب
 : ن     بد اا دريهش.٘ج -
 ن    هي  ل  بد ال يب.: ٗٔج - 
هثثث(ب ٛٛٗب حملهثثد  ثثن فاثث ح احلهفثثدس )تالةمتتل بتتين الصتتحيحين-ٕٔ

-هثثٖٕٗٔب ٕن     ل  ن م الب الب  ث يتب دار ا ثن نث  ب ط
ٕٕٓٓ.  

هث(ب ن     ل  ٖٓٗب ع  ال أرم ال جأج  )تالةمل في النحو-ٕٕ
  .ٜٜٙٔ-هثٚٔٗٔب ٘ت فف  احلهدب   يتب مؤر ة النرألةب ط

عيتتتتى الكيتتتتاا، المرتتتتمى )فتتتتتوح الايتتتتب فتتتتي حاشتتتتي  البيبتتتتي -ٖٕ
ب ل ن  الدهن احل م  ن  بد اا ال فيب الكيف عن عناع الريب(

ه(ب قثّد  رب ف ث  يفهثثأد زلهثد الغث جب يدررثث  مجفث   ثين   ثثأب ٖٗٚ)ت
ياشثثثن   لثثث  يف ناجثثث  اليلهثثث  زلهثثثد  بثثثد الثثثننفم رثثثل أ  اليلهثثثأ ب 

  .ٖٕٔٓ-هٖٗٗٔب ٔد ب جأئ ب د  الديلفة لل نه  اللن ب ط
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ك ثثثثثن رثثثثثفد  الحيتتتتتل فتتتتتي  صتتتتتالح الخيتتتتتل متتتتتن كتتتتتتاب الةمتتتتتل،-ٕٗ
هثثث(ب ن  ثث  رثثيفد  بثثد اللثثن  رثثي دسب  غثثدادب ٕٔ٘الب لف رثث  )ت
  .ٜٓٛٔدار النشفدب 

ب ع"ثثثد  ثثثن ه رثثثف التتتد  المصتتتون فتتتي عيتتتوك الكتتتتاب المكنتتتون-ٕ٘
هثثثث(ب ن  ثثث  ا"ثثثد زلهثثثد اخلثثثنّاطب ٙ٘ٚادليثثثني   أل ثثثهم احللثثثيب )ت

 ت(. دم  ب دار ال لمب ) ب
ه(ب ٕ٘٘ب ع    هأ   هثني  ثن حبثن اجلثأنق )ت سائل الةاحظ-ٕٙ

ن  ثث  يشثثنن   بثثد ال ثث   زلهثثد هثثأري ب ال ثثأهنبب ملابثثة اخلثثأصل ب 
  .ٜٗٙٔ-هٖٗٛٔ

هث(ب ن     بد الثن"ن ال ثفد ٕٚٙب ك ن مألك )تشرح الترهيل-ٕٚ
-هثثثثثثثثٓٔٗٔب ٔيزلهثثثثثثثد  ثثثثثثثديس ادلخاثثثثثثث  ب ال ثثثثثثثأهنبب دار هجثثثثثثثنب ط

ٜٜٔٓ.  
هثثثث(ب ن  ثثث  ٜٗٚقأرثثثم ادلثثثنادس )ت ب للح ثثثن  ثثثنشتتترح الترتتتهيل-ٕٛ

ب ٔيدرر  زلهد  بد ال يب زلهد ا"د  بفدب مصنب ملابة ا ؽلأ ب ط
  .ٕٙٓٓ-هثٕٚٗٔ

ب ك ثثن  صثث  ر اعشثثبفل  شتترح جمتتل اليجتتاجي )اليتترح الكبيتتر(-ٜٕ
ب ٔهث(ب ن    صأنب ا   ج أحب   يتب  أَ اللابب طٜٙٙ)ت

  .ٜٜٜٔ-هثٜٔٗٔ
ب لنضثثثثث  الثثثثثدهن زلهثثثثثد  ثثثثثن احل ثثثثثن شتتتتترح الرىتتتتتي عيتتتتتى الكافيتتتتت -ٖٓ

هث(ب صثحح  ي لث   لفث  ه رثف ن ثن  هثنب ٙٛٙا ر ا أ س )ت
  .ٜٜٙٔب ٕه  سب ط ر  غأزسب م   رات جأمية قأ
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هثثثث(ب ال ثثثأهنبب ٖٛٙب ع  رثثثيفد ال ثثث اب )تشتتترح كتتتتاب ستتتيبويو-ٖٔ
(ب يدار اللاثثثثثثب يال ثثثثثثثأئ  ٕ-ٔاذلفتثثثثثثة ادلصثثثثثثنهة اليأمثثثثثثة لللاثثثثثثأل )ج

 :ٔ(ب طٓٔ-ٖال  مفة )ج
: ن  ثث  رمضثثأ   بثثد الاثث الب يزلهثث د فههثث  نجثثأزسب يزلهثثد ٔج - 

  .ٜٙٛٔهأشم  بد الدا ب 
  .ٖٕٓٓ-هثٕٗٗٔ: ن    زلهد      بد النؤي ب ٘ج - 
  .ٕٗٓٓ-هثٕٗٗٔ: ن    زلهد      بد النؤي ب ٙج - 
-هثثثٕٚٗٔ: ن  ثث  شثثيبأ  صثث حب ي بثثد الثثن"ن زلهثثد  صثثنب ٜج - 
ٕٓٓٙ .  
-هثثثثثثثٕٚٗٔاسب يمهثثثثثثأ مظلثثثثثث    ضثثثثثثنب : ن  ثثثثثث  صثثثثثث ح ريّ ٓٔج - 
ٕٓٓٙ . 
هثثث(ب ن  ثث  ٖٗٛب ليلثث   ثثن  ف ثث  النمثثأ  )تشتترح كتتتاب ستتيبويو-ٕٖ

رثثفف  ثثن  بثثد الثثن"ن  ثثن  أصثثن الينه ثث ب )ررثثألة دياثث راو(ب جأميثثة 
-هٛٔٗٔا مثثثأ  زلهثثثد  ثثثن رثثثي د ا رثثث مفةب يلفثثثة اللغثثثة الين فثثثةب 

ٜٜٔٛ.  
النمثثثثأ  ب )اجمللثثثثد اعيل(ب ليلثثثث   ثثثثن  ف ثثثث  شتتتترح كتتتتتاب ستتتتيبويو-ٖٖ

هثثثثث(ب ن  ثثثث  يدررثثثث  زلهثثثثد يف ثثثثناهفم ه رثثثثف شثثثثفبةب )ررثثثثألة ٖٗٛ)ت
 هث.٘ٔٗٔ-ٗٔٗٔديا راو(ب جأمية ا  ال ن ب يلفة اللغة الين فةب 

هث(ب ال ثأهنبب يفدارب ٖٗٙب دل ف  الدهن ا ن هيفش )تشرح المفصل-ٖٗ
 ت(. ال بأ ة ادل  هةب ) ب
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 ب ل  ثث ا   ثثن رثثيفدشتتما ال يتتوك ودواو كتتالك ال تترب متتن الكيتتوك-ٖ٘
ه(ب ن    ن م  ن  بد اا اليهثنس يم هثن  ثن ٖٚ٘احله س )ت

ب ٔ ل  ا رهأ ب   يتب دار ال لن ادليأصنب دم  ب دار ال لنب ط
  .ٜٜٜٔ-هٕٓٗٔ

ب ع  نأ  زلهد  ن نبأ   ن صحيح ابن حبان بترتيب ابن بيبان-ٖٙ
هث(ب ن    شيفب اعر ثؤيطب  ث يتب ٖٗ٘ا"د الاهفه  الب يت )ت

  .ٖٜٜٔ-هثٗٔٗٔب ٕلةب طمؤر ة النرأ
ب ع   بثثثد اا صتتحيح البختتا ي، )الةتتتامل الصتتحيح المختصتتر(-ٖٚ

هثثثث(ب ن  ثثث  طثثث   بثثثد ٕٙ٘زلهثثثد  ثثثن يف أ فثثث  البخثثثأرس اجلي ثثث  )ت
  .ٜٜٛٔ-هثٜٔٗٔالنؤي  ريدب مصنب ملابة ا ؽلأ ب 

هثثثث(ب ن  ثثث  مهثثثدس ٘ٚٔب للخلفثثث   ثثثن ا"ثثثد ال ناهفثثثدس )تال تتتين-ٖٛ
 ثثثثثثثث يتب م  ثثثثثثثث رات اع لهثثثثثثثث  ادلخ يمثثثثثثثث ب ييف ثثثثثثثثناهفم ال ثثثثثثثثأمنائ ب 

  .ٜٛٛٔ-هثٛٓٗٔ بٔلله ب  أتب ط
ب ع    ثثن  هثني  ثثن   هثثأ   ثثن ق ثثِب ادلل ثثب رثثفب ه  كتتتاب ستتيبويو-ٜٖ

هثث(ب ن  ث  يشثنن   بثد ال ث   زلهثد هثأري ب  ثث يتب دار ٓٛٔ)ت
  .ٜٛٛٔ-هثٛٓٗٔ بٖاللاب اليلهفةب ال أهنبب ملابة اخلأصل ب ط

ب حملهثثثد  ثثثن  لثثث  الاهثثثأ  س ال ثثثأريق  كيتتتاا اصتتتبالحات الفنتتتون-ٓٗ
)مثثثن ميأصثثثنس ال ثثثن  ال ثثثأ    ثثثن اذلجثثثنس(ب ن  ثثث   لثثث  دنثثثنيجب 

  .ٜٜٙٔب ٔي نّ    بد اا اخلألدسب   يتب ملابة لب أ ب ط
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ب ميجم ب ادلص لحأت يال نيني اللغ هةب ع  الب أ  اه ل الكييات-ٔٗ
هثث(ب  ث يتب مؤر ثة النرثألةب ٜٗٓٔ)ت  ن م رث  احل ثفين الل ث س

  .ٜٜٛٔ-هثٜٔٗٔب ٕط
ب ع  الب ثثثثثثثأ  اليلثثثثثثثِبس اليبتتتتتتتاب فتتتتتتتي عيتتتتتتتل البنتتتتتتتاو واءعتتتتتتتراب-ٕٗ

ب ٔهث(ب   يتب دار ال لن ادليأصنب دم  ب دار ال لنب طٙٔٙ)ت
  :ٜٜ٘ٔ-هثٙٔٗٔ

 : ن     بد ا ل   بهأ .ٕج -
هثثثث(ب ا اثثث   اصثثثحفح  امثثثم ٔٔٚب ك ثثثن م ظثثث ر )تلرتتتان ال تتترب-ٖٗ

هثثثثد  بثثثثد ال هثثثثألب يزلهثثثثد الصثثثثأدني اليبفثثثثدسب  ثثثث يتب مؤر ثثثثة زل
  .ٜٜٚٔ-هثٛٔٗٔ بٕالاأرهخ الين ب ط

هثث(ب ٚٚ٘ب ع  الِبيأت اع بثأرس )تلمل األدل  في أصول النحو-ٗٗ
-هثثثٖٚٚٔن  ثث  رثثيفد اعفغثثأ ب دم ثث ب م بيثثة اجلأميثثة ال ثث رهةب 

ٜٔ٘ٚ.  
اعثث  ب لضثفأ  الثدهن  ثن المثل الرائر فتي أدب الكاتتب واليتاعر-٘ٗ

ب  ث يتب ادللابثثة هثث(ب ن  ث  زلهثثد زلفث  الثثدهن  بثد احلهفثثدٖٚٙ)ت
 ه.ٕٓٗٗٔاليصنهةب 

هثث(ب ن  ث   بثد ٛ٘ٗب ك ثن رثفدو )تالمحك  والمحيط األعظت -ٙٗ
-هثثثثثٕٔٗٔب ٔاحلهفثثثثد ه ثثثثدايسب  ثثثث يتب دار اللاثثثثب اليلهفثثثثةب ط

ٕٓٓٓ.  
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ل ثثثثثثيد الثثثثثثدهن م ثثثثثثي د  ثثثثثثن  هثثثثثثن الا اثثثثثثأزا  ب مختصتتتتتتر الم تتتتتتاني-ٚٗ
 ه. ٔٔٗٔب ٔدار ال لنب طب قمب ه(ٕٜٚ)ت

ب ع   بثثثثد اا زلهثثثثد  ثثثثن  بثثثثد اا المرتتتتتد ا عيتتتتى الصتتتتحيحين-ٛٗ
هثثث(ب ن  ثث  مصثث     بثثد ال ثثأدر   ثثأب ٘ٓٗاحلثثأيم ال ف ثثأ  رس )ت

  .ٜٜٓٔ-هثٔٔٗٔ بٔ  يتب دار اللاب اليلهفةب ط
)الفريتدة فتي ب شنح ال ف ط   ل  ال فا  ادل ثهأب المبالل الر يدة-ٜٗ

هثث(ب ن  ث  يشثنن  ٜٔٔب لل ثف ط  )توالختط(النحو والتصتريف 
  .ٖٜٛٔطأهن رلفهأ  " دبب ا رل درهةب الدار اجلأميفةب 

ب حملهد  ث  نلث ا ب  ث يتب دار الماني الةديد في عي  الصرا-ٓ٘
 ت(. ال نني الين ب ) ب

ك ثثثثثن ه ثثثثثأ  اع صثثثثثأرس  مانتتتتتي اليبيتتتتتب عتتتتتن كتتتتتتب األعا يتتتتتب،-ٔ٘
خل فثبب الل هثتب هث(ب ن    يشثنن   بثد الل فثف زلهثد أٙٚ)ت

  .ٕٓٓٓ-هثٕٔٗٔب ٔاجمللس ال طين لل  أفة يال     ياعدلب ط
ب ع  يفرحأني يف ثناهفم المقاصد اليافي  في شرح خالص  الكافي -ٕ٘

هثثث(ب ملثثة ادللنمثثثةب جأميثثة ا  ال ثثثن ب ٜٓٚ ثثن م رثث  ال ثثثأطيب )ت
  :ٕٚٓٓ-هثٕٛٗٔب ٔط
 : ن    زلهد يف ناهفم البّ أ.ٕج -
  أمش.: ن     بد اجملفد قٙج -
هثثث(ب ن  ثث   بثثد ال ثث   ٜٖ٘ب ع"ثثد  ثثن فثثأرس )تمقتتاييا الياتت -ٖ٘

  .ٜٜٚٔ-هٜٜٖٔزلهد هأري ب دم  ب دار ال لنب 
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هث(ب ن    زلهد  بد اخلأل  ٕ٘ٛب ع  اليبأس ادلِبد )تالمقتضب-ٗ٘
 ت(.  ضفهةب   يتب  أَ اللابب ) ب

ب لف   ثثأ موستتوع  المصتتبيح النحتتوي متتن النيتتأة  لتتى االستتتقرا -٘٘
-هٖٖٗٔب ٔأمسب  ثثثثثثث يتب دار اللاثثثثثثثب اليلهفثثثثثثثةب طمثثثثثثثنزا اخلثثثثثثث
ٕٕٓٔ.  

هثث(ب ٙٚٗب له لثم ال ث اهنس )تالنكت في تفرير كتتاب ستيبويو-ٙ٘
ن  ثثثثثث  زهثثثثثث   بثثثثثثد احمل ثثثثثثن رثثثثثثل أ ب الل هثثثثثثتب م  ثثثثثث رات ميهثثثثثثد 
ب ٔادلخ  طثثثأت الين فثثثةب ادل ظهثثثة الين فثثثة لل  فثثثة يال  أفثثثة ياليلثثث  ب ط

  .ٜٚٛٔ-هثٚٓٗٔ
هثثث(ب ٜٔٔب لل ثثف ط  )تةوامتتلىمتتل الهوامتتل فتتي شتترح جمتتل ال-ٚ٘

 ت(. ن     بد احلهفد ه دايسب مصنب ادللابة الا فف فةب ) ب
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(2) 
 

نقوش  الواردة في أريخالت   اليبالجر في أس أحرف
 ابعل إلى الر  األو   الهجري من القرن الحجاز

 ةدراسة نحوي  

 
 د.سلطان بن عو اض العوفي

 
 أستتتام مرتتار  فتتي لليتتة الليتتة العربي تتة بالجامعتتة 

 .، قسم اللُّيوياتبالمدينة المنو رة اإلسالمي ة
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 ملخ ص البحث
أحكػػ ـ أحػػ ؼ ايفػػّ  ي أاػػ  ري ا معػػدرا يف   م ػػً ا ي  عػػ ض اػػلا ا   ػػ 

ذ ػػع ع ػػو  نػػشص  جػػػشش اقرػػ ز ي ا جػػ ىلف اهر  ػػػ  اهىل يف ىلاػػ  أ ػػ    ػػػ  
 ث ت  ن  نشص ي أا شب ا معدرا  ىلفق ا معجشمي اهلر ي. 

ا   ػػػػ    رػػػػ ف ااػػػػم   يفت حػػػػ ىلؼ ايفػػػػ  ي ا معػػػػدرا يف ىل    ر ػػػػ يف ىلُعػػػػ  
ىلأحك   ػػ يف  عم  ًاػػ   ػػ  ذنػػ ة ا م  ػػ ةيف ىل ج ر ًػػ  ذ ػػع وػػ  ىلرد ي ا م جػػشش  ػػن 
اام   يفتيف ىل مج عػن ذ ػع حنػ  اهحػ ؼ ادعػميف    ي أاػ  ري ا معػدرا يف 

ا جشاعػػ   ىل رػػ ف حػػ يفت ااػػميف ا   يف ىلأحك   ػػ يف  ػػ  ا معشيرػػ  ا    ػػشي هلػػ  ىلفػػق
 ا مع شا .
 

يف درا  يف  ػػػػر ل  ا معػػػػدرا    شا ػػػػ ػػػػشيف ا معػػػػدرا  ىلا مع ا معػػػػ الملمتتتتات الميتاحيتتتتة -
 ح ىلؼ ايف .
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Abstract 

 

The current research describes the rules of 

prepositions used in the styles of linguistic dating, based 

on the texts of al-Hijaz inscriptions during the first four 

centuries, which are the most authentically proven texts 

on these styles according to the Hijri calendar. 

The research is concerned with explaining the uses of 

prepositions in expressing dates of events, their meanings, 

and rulings, reviewing statements of syntax scholars in 

this regard, and comparing that with the uses mentioned in 

the inscriptions. Consequently, the prepositions used in 

the styles of linguistic dating, the cases where they are 

used and their rules were identified and stated, with a 

linguistic substantiation according to the rules of syntax. 
 
Keywords: Dating and syntax, linguistic dating, 

dating formulation, prepositions. 
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  المقدِّمة
ػػػ  ػػػ ريف ع ػػػو ا مع رػػػ  ر ا  ع يف  كػػػش    ىلات ىلاهرض  ػػػ قق  اق ػػػ  ا قػػػ  ق ا عع

ػػ ػػ ر ع ػػو ا  ع ر ا مع ىل كػػش   م و اا ىلاػػ ع  س ىلا ج ػػ  بعػػ  فيف ىل ػػ ع رػػ يف يػػ ي ا  ع
ػػػػمُ اػػػػر     ىل  ر مػػػػ  ع ػػػػو قػػػػ ء اه  رػػػػ  يف  أ ػػػػ     آ ػػػػ  ىل     ػػػػن ع ػػػػ اايف ىلع ػػػػو ع

 أ ع     :  انيف   ني ىل ن ت   م  إحع ف إ  اـش ا    ىلا مع 
ع ػػو اػػ ي أ ػػن ادػػ  مني ع ػػ   ػػن  درا  اهلرػػ يف ػػ  ااػػم   ؿ ا  ػػ ب   معػػ

ىلفػػق  ت ػػ   عػػن اػػلا ا  ػػ ض  طػػ أت أاػػ  ري   شاعػػ -راػػ  اا عمػػ  - باخلطعػػ
درا  ي أىلاػػػػ   ػػػػشرة ي هػػػػش: نم مػػػػ  ف أاػػػػ شب ا معػػػدرا يف ىلامكػػػػشع  مط  ػػػ ت ا معػػػػ
  ٌ ْ ػاؿ  ن ام  ات ع  ةيف  ن ع ة أ ف ظيف فِ ق شف  ن ش   ششع   ثالث  ر ؿٍ 

 ػ  اػ رخ  ػ   ػن  ظُ ْفػ يف مث  َ ْ ػ ػ  ا فِ  عن اق ث اد اد تشثرق تدرهخػ  ىل ػ  امط ع     اُ 
د  ػػػػ  اػػػ رخ  ػػػػ يف ىل  ػػػػ   ػػػػن عػػػػ د  ػػػػ    ظُ ْفػػػىلقػػػت أىل  ر ػػػػ  أىل شػػػػ   أىل اػػػػم يف ىل َ 

هل   خ   يف ىل ني ذ ع ح ىلؼ ي   ف    ض    ا رع  ْ  ررزيف ىلىلَ   ت ا   د ا مع  مط ع 
 ق    هبلا اها شب.    فٍ 

ث  أبػػػ  تػػػ  ي أيػػػزا  اػػػلا اهاػػػ شب ىل كش     ػػػض ثت عػػػنىل  ػػػ  أف  ػػػ ع 
  ي    ادعػػػم اػػػ  ج يف اػػػدا اػػػلا ا   ػػػ     ػػػ ا  عػػػن أحكػػػ ـ حػػػ ىلؼ ايفػػػ   

 درا .ا مع 
ف ػ  ؛ لا ا   ػ   هلػ جشش اقر ز أا ًاػ   ىلرد  ن  نشص ي ىلي  ت 

دنث  فػػمج هبػػميف  ػػ  ىل ػػ  إ رمػػ   ػػن  نػػشص  مجش ػػ  عػػن ا  ػػ ب ا ػػلان ُ ػػ    َ ػػأَ 
فػػق ا    ػػ   ع ػػو ق ػػشؿ  ػػ  اتع ىل   ين اهلرػػ انييفؿ ىلا ثعػػجػػشش ي ا جػػ  ني اهىلع م  ت ػػع ا 
يف رعػػ ك  ادىل   رعػػز   ق شػػ ىلط ايفحمرػػ ج فر ػػ  ا  َِم ج ػػ   نػػشص   شاعػػ  ػػن  فر ػػ ىلرد
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  ا ػػ  اهلرػػ ييف   اعرًػػىلدع م ػػ   مجػػشش  ػػ    ػػ  ذ ػػع ىلو أاػػ ىلز حػػ ىلد ا جػػ ف ا  ع 
يف ىلنػػ   ػػ  أىلردتػػ   ػػن (ٔ)ي ز ػػن ايفحمرػػ ج دة ا    ػػ  أ  ػػ  اهي ػػني فر ػػ  حػػ ع 

اػش اػ  ىلافػق  ػ  ق  ػ يف ع ػو اػ ر   -أي        ا ج ف ا ثعػ ين -ةاد ع  ة جشش ال
 ثرػػ  ن ػػ  اػػش داػػ ف   ػػض ا    ػػ    ػػ   نػػشص   ػػض ادمػػدق ان اػػ دة ي ا مع ا ز  
  . ز   ً 

   ػػ ة  ػػن شػػشاا  عمػػ  تج اػػجػػشش ق ػػ   ػػ  اػػشردة ا م  ازاػػ   ػػن أهرػػ  اػػلة ا م  
درا يف ف ػػ   لم  ػػػن حػػػ ا    لػػػم نمػػي ا م ػػػش عػػػن قشاعػػػ  قشاعػػ  أاػػػ شب ا معػػػ

شاا  ا ػ  اعم ػ ىلا ع ر ػ  ي قشاعػ ام ت ػعيف ىلو  شا  ا  ظ ق   ا  عػدرا  ا مع ا مع 
م يف أقػػف ي ذ ػػع إيف ع ػػو شػػ ا  ىلاحػػ يف و ا ػػ ؼ ق يف ػػ يف ىل  ػػكشؾ ي  ػػ ع 

  ع :ىلاش قشؿ ا  ع 
 (ٕ)َف  ن َرَ َض فشْ  َِثالٍث َق َ   ُقطع الا ا كم ُب ي اشـِ َاْ تٍ 

ػػػػ اػػػػلا ا فػػػػ اغيف ىل مكػػػػشف داع ػػػػ  دػػػػ  ذنػػػػ ة  شاا   معػػػػ ع فرػػػػ  ت اػػػػلة ا  ع
 ػػ  و اػػلن ىلة  ػػن  ارعػػزًة إ  إاػػ ف ً  ػػ  فر ػػ  كػػشف ا ػػ   ػػ يف ىلقػػ  ا    ػػ  يف أىل  شيع 

 أحك ـ.
 ػ ة شاا  ادع شع  ع ن  ػمج هبػم و ا ػ   حػ ا  ا م    ا  ع ىل ع ي ق ع 
درا  مجرػػػػ  أيزايفػػػػ يف ا نػػػػ  ذ ػػػػع  ػػػػ  ع اممػػػػ  ي حػػػػ ىلؼ ايفػػػػ   معػػػػعػػػػن أاػػػػ شب ا
 ػ ة إيف عػن حػ ؼ و ام ػ ث ا م  حر  درا  ي الا ا    يف ادعم     ي ا مع 

                                 
يف ٔٓٔيف ٜٛحعػػػػػػػ فيف ص  يف ىلاه ػػػػػػػشؿيف د. ػػػػػػػ ـٕٕٓ/ ٔ  ي ػػػػػػػ  ا   ػػػػػػػ  ا    رػػػػػػػ     جػػػػػػػ ا ة ي عػػػػػػػاملػػػػػػػ :  (ٔ)

اث ا   يبيف ص ٜٔٔيف ٜٚٔيف ٖٙٔىلايفام   د ىلايفحمر ج        ص  .ٕٖيف ىل ج  فك ة ايفحمر ج ي ا ُّت 
 .ٖٗ٘/ٜيف ىلا معلار  ىلا معك ر  ٓٛ/ٕامل : ش ح ايف   يف ن عنفشر  (ٕ)
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درا  ن ػ  اػردايف دة ي ا معػىلاح  ىلي  شاػ  ىلاحػ   ػن أىليػ  ااػم   يفت  ادم ػ   
ػػػ يف ىلاػػػش  ػػػ  شاا  ا ػػػ  ت نػػػ   ػػػ  ا ىل ػػػ   ػػػن أحكػػػ ـ ىلآرا ىل ػػػ  ذنػػػ ىلة تمجنػػػ  ا  ع

يف ىلن  ذ ع ا ني  ا ي ح  ت ع و أف أن    ي الا ا      إذف اا ت   
ر ط ا     هبلة ا مجشش   اً ايف ف   أ      ىلرد  ن اام   يفت  ع شع  

 ي ا معدرا .
اػ  ع ػو ااػم  اض أنثػ   ػن العػ  آيفؼ  جػهيف أل   ػ  را مرت الة ا    

 يف ىلق رػػػ   م ػػػ   جػػػشش  ج ػػػت إ  إ  ىلقممػػػ  اق اػػػ  نم ػػػ  اػػػ  اػػػش  شيػػػشد ي أ 
ذنػ ة  يف ىلاعم ػ ت ع ػو  ػ ع  ع  أىل ق  عػ  شاق  أق ىيف ف فلت ي  م حف 

رااػػػػ ت  إ  ت ػػػػع ا     شطم ػػػػ  اقرػػػػ زيف مػػػػراًل  نػػػػشف  ػػػػن أفع ا  ػػػػ حثشف ادميفن  
 ن  ي ذ ع اجمل ؿ.ادميفن  
اػ  خ  م ػ  بنػ  ادػ رع  شجش ق ت ب   اا ت    عم  اام  اض ت ع ا م   

ا ع ػػو ادػػم ج ا ش ػػف  ي  رػػ ف رااػػ يف مث درااػػم     م ػػ ً اػػ ق  ي حػػ ىلد ا    
 يف  ىل م قً ػيف م ػاًل ا ىلقشاعػ  درا أحك ـ أح ؼ ايفػ  ادعػميف    ي أاػ شب ا معػ

   ػػ  نػػ ف مًػػ ػػ ة   رػ   ػػ   ج ر ػػ  ت ػػع اهحكػػ ـ ا ػػ  َأِ ػػُ  إ ر ػػ   ػػ   ػػ  ذنػػ ة ا م  
 اهحك ـ ا   و الن ىلا .  نل ع مً ىل  رػ   يف   أىل خم  فً  شافجً 

 أهداف البحث  
درا  ا ػػشاردة ي  جػػشش أحػػ ؼ ايفػػ  ادعػػميف    ي أاػػ  ري ا معػػحنػػ   تتت1

 .يف ىلع ا    نمفً  حعي    ت د فر   ن اام   يفتراا ا    
  ر ف أحك ـ ت ع اهح ؼيف ىل    ر  يف ىلنرفر  اام   هل .ت 2
 ركػشف  ػ   ؛ ػ ةذنػ ة ا م    ج ر      ء ا شقشؼ ع ر   ن أحك ـ  ػ   ػ  ت3
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 ة هلػػػػ يف ىلااػػػػميف ا    ي     اعػػػػ   م ػػػػع ا جشاعػػػػ يف ىلشػػػػشاا    شاعػػػػىلافج ػػػػ  داعً ػػػػ
ير  فر   الن ىل    ن أىلي  ىلأحك ـيف ىلإث  ت ايفام   يفت ىلاهحك ـ ا   ا ُّتع 

 ا . ىل و الن  
: ادج   ػػػ يف ىلفر ػػػ  اقػػػ ا  عػػػن ىلي  ػػػت ا   ػػػ  ي اهقعػػػ ـ ا ترػػػ : أىليًف 

   ت ن   ا  :ىلقطم يف ث  ًر : اد  ح يف ىلي يف ىلأا اف يفىل م ر  أهر  ا    يف
أريخ بمتتتتا دون ل  أحتتتترف الجتتتتر المستتتتتعملة عنتتتتد الت تتتتالمبحتتتتث األو  

 .هرالر  
 أسماء األشهر.  أحرف الجر المستعملة مع المبحث الث اني

 .نةالس  مع   أحرف الجر المستعملة المبحث الث الث
 نة أبرز النتائج. ثم بعد ملك خاتمة البحث متضمِّ   

جػشش ادم ػشرة ي نمػي أىل يػالتيف  معػ   ىلاعم  ت ي ا    ي ع ػو ا م  
 جهيف    اإلح    إ   ن رة.ا  ص ا مع اإلح    إ ر  يف ذان ً 

يف ىلو اعػ ق أف   ػ تيف أ  نم ػ جػشش اػ  ىلقفػت ع رػ  ي ىل كشف   ػض ا م  
ايفطػػػالع ع ر ػػػ    ػػػ  ي  شاقػػػ  ىلىلاػػػ يف  إ ركُّتىل رػػػ  قػػػ  يف اعػػػ   ُ اػػػ  أىل أهنػػػ  

جػػػششيف     نػػػشر ع اػػػت فرػػػ   ػػػشر ت ػػػع ا م    جػػػ رئ ا  زاػػػز فجػػػ  ي  ػػػت    ًجػػػ
ىل رػػ ف  شق  ػػ  أىل  نػػ را يف ىلأحرػػ  إ  ذ ػػع اد  ػػق ي ا   ػػ  عمػػ  اقػػ ا  

 عن ت ع ا مجشش.
هف  ؛ىلعم  ذن   ص ا ػمجه أنم ػ  ىلفػق ا جشاعػ  اإل اليفرػ  اد ػ شرة ا رػـش

  شاػػ يف أ ػػ  قضػػ ا  ا كم  ػػ  ىلهشاػػ  ف رػػ ؿ ا ػػلي ا  مػػ  امػػ  أاػػ  ري ا مػػدرا  ا 
ػػػػا مع  ي أنثػػػػ   ػػػػن  شاػػػػ   ىلا ػػػػ د جه ر ا ػػػػمع لػػػػ  فر ػػػػ  أبػػػػ ث أقػػػػ ىيف ىلقػػػػ  امكع

 ل  فر .  يفقمالؼ ي ؿ ا مع 
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جػػت ي  جرػق  ػػ  أ ػػ ش إ رػػ يف ىلأف ا ػػ رؾ ف  أاػدؿ اا ت ػػ   أف أنػػشف قػػ  ىلُ 
    ػػم ا معػػ ف  ىلا   ػػ  ج  يل فر ػػ  نم ػػتيف ىلأف ا فػػش عػػن ا زع ػػ  ىلاخل ػػ يف ىلأف اػػشف  

 ا   دني. م ع و قن اخل ق أمج نييف ىلاق   ا رب  و اا ىلا ع ا نع حليف ىل  ع 
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أريخ بمتتتتا دون ل  أحتتتترف الجتتتتر المستتتتتعملة عنتتتتد الت تتتتالمبحتتتتث األو  
    هرالر  

 (ـا ػػالع )اػػ :  يفجػػشش ااػػميف اـ ثالثػػ  أحػػ ؼ  ػػن حػػ ىلؼ ايفػػ ىلرد ي ا م  
 ػ  ُتعػػم      ػ  ت ػع اهحػػ ؼ  ىل)ي( ىل) ػن(يف ىلاػشؼ أتمػ ىلؿ أحك   ػػ  ىلفػق

ػػ  يف حرػػ  ي أاػػ شب ا معػػدرا يف  ُتعػػم    حػػ ىلؼ ايفػػ   ػػ  أ فػػ ظ  ػػ  دىلف ا  ع
 ىل   أمس   اهش  يف ىل    فظ ا ععم .

ػػػ   اػػػ  أ ػػػ    ػػػ  ي ىلأ فػػػ ظ ي ا معػػػدرا  ز مًػػػ يف ىلتػػػدا    ػػػ    ػػػ  دىلف ا  ع
رااػػػ  عمػػػ  ىلرد ي  جػػػشش ا    د  ػػػ يف فجػػػ  أحػػػ ؼ يػػػ  ارك ػػػف عم ػػػ  اػػػلا ا

     ن اـش أىل  ر   أىل ىلقت ثالث  أا  رييف ا  ن   ا  :درا  و  دىلف ا  ع ا مع 
 ػػػ ريف ن ػػػ  ي  جػػػه د  ػػػن ا مع درا  ا  ػػػ      شقػػػت ا ػػ ع أف ا مػػػ  ي ا معػػػ تتت1

"... ىلنمي إ  اارم  ن    دتني:إ  اارم  ن  ر شف اها   يف ىلفر  قش       ا  ع 
اؿ اػػم   ب  نػػ   إحػػ ى ع ػػ ة  ضػػت  ػػن شػػشع  ر ػػشف اهاػػ       ػػم ا كمعػػ

 .(ٔ)الس ىلثالثني ىل ئ "
يف ىلاػش  ػ   ػ ث اها  ريش   ي اهدرا يف ىلاش ي ا مع  ا  عر    م تأف  ت2
ا عػن ذ ػع   فػظ ا  ػ د  ً درا     ػعػيف ىلادا ي  ػر ل  ا معػ(ٕ)  ة ي نم  معم  ا م  
محن  ػػن اػػفر ف  ػػن ارض عػػن ع ػػ  ا ػػ ع  مع ُ ػػ"ا  ع   جػػه:اؿ ع ر ػػ يف ىل ػػن ذ ػػع ا ػػ ع 

محن اػلا ا كمػ ب    ػ   رػ ؿ  جػني  ػن ا   دنييف ىلنمػي ع ػ ا  ع  ع  ىل آ ني ربع 
 رف       ضت "دق  ا نع  يف ىل جه:(ٖ)مج دى ا ق ة  ن ام  ات ىلمث  ني"

                                 
 (  ن    ق ا نشر.ٔامل :  شرة رقم )( ٔ)
يف ىلشػػ ح ا ك فرػػ  ٖٚٓ/ٕا  ػػ ا  ي ع ػػم ا    رػػ يف يف ىل ٘ٗٔيف ىلايف ػػ يف ص ٕٔٚاملػػ : أدب ا ك تػػييف ص ( ٕ)

يف ٕٖٔ/ٖيف ىلشػػػػػ ح ا  عاػػػػػ  ع ػػػػػو ا ك فرػػػػػ يف ٓٔٗ/ٕيف ىلشػػػػػ ح ا معػػػػػ ر يف ٜٔٙٔ/ ٖا  ػػػػ فر  يف ػػػػػن    ػػػػػعيف 
 .ٛٚ/ٗيف ىلح شرم  ا نع  ف ع و اهمششينيف ٖٖ٘/ٜىلا ملار  ىلا مك ر يف 

 (  ن    ق ا نشر.ٕامل :  شرة رقم )( ٖ)
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 .   (ٔ) ن ش   ر ر  ا ق  ام  ثممني ىلع  ان ىل ئمني"
  ر ػػػ  ىلهنػػػ رةيف ىل كػػػن رػػػ  امػػػ  ا رػػػـش نػػػ  اًل ادجنػػػشد     ع  ىلاػػػردا  رػػػ ف أفع    

   ري.ر  ع و ا ر  ا مع      ع    عُ 
  ريف ىلذ ع  دف امص ع و  فظ ا رػـش درا  ا        مع أف ا م  ي ا مع  ت3   
الفػػ  إل ػػ اارم  ػػن  مع ُ ػػ"ا  ع  درا يف ىل ػػن ذ ػػع  جػػه: ػػ ر عمػػ  ا معػػا  ػػ  ا مع  جنػػشدً 

 ضػػػت  ػػػن مجػػػ دى اهىل   عػػػم    رػػػ ؿٍ   ا ثالثػػػ    معػػػ  ملػػػشر... ىلنمػػػي اػػػـش 
   ػػػ   ىليلع  "اػػػ  يف ىل جػػػه اػػػ ر  ف  ػػػن ع ػػػ اا ىلفرػػػ :(ٕ)ثػػالث ىلثالثػػػني ىل ئمػػػني"

  ىلنمػػػػي اػػػػ ر  ف  ػػػػن ع ػػػػ اا  ػػػػن اػػػػ رم اػػػػـش ايف  ػػػػ   ثممػػػػني الفػػػػ  يل قطرعػػػػ
  ىلع ػ ان  ػػن ريػػي  ػػن اػػم  ثػػالث ىلثالثػػني ىل ئػػ  اػػم يف ىلاػػش اعػػدؿ اا ايفمعػػ

.. تػػشي اػػـش ايف  ػػ   عػػت ." يف ىل ث  ػػ  شػػ ا  قػػ  ىلرد فرػػ :(ٖ) ر"ا معػػ ىلا ػػشذ  ػػن
"...  يف ىلش ا  ق  ىلرد فر :(ٗ)ق شف  ن ذي اقر  ام  ات ىلأر  ني ىل ئمني"

ػػ   ؾ راػػ  اا عمػػ  اػػـش ايفثمػػني هر ػػ     ػػن أمحػػ   ػػن ا ضعػػتػػشي ع ػػ   ػػن م ع
  جػششىلرد ي  يف ىلهػش ذ ػع(٘)ع  ة ق ت  ن ر ر  ا قػ  اػم  مثػ  ني ىل ئمػني"

 . (ٙ)أق ى
  و اجنػ   ػ  رـش إطالقػ  ا  ػ ـيف ا ػلي ا ػ   أ عػ ظُ َ ػ ْ اه ث   اػُ  ةفف  ال

ا ػػن إ  أتػػو  ػػ  ايف  ػػ  ر  أ ػػ   ػػ ر   اػػ ً  ػػ ريف ىلإ ػػ  قنػػ   ػػ  امػػ  ا مع رػػ  ىلا مع ا  ع 
                                 

 (  ن    ق ا نشر. ٖامل :  شرة رقم )( ٔ)
 .ٖٓٙص يفشا رةا ن  امل : ( ٕ)
 (  ن    ق ا نشر.ٗامل :  شرة رقم )( ٖ)
 .ٖٕٔص يفجشش ي اقر زتطشر ا كم   ت ىلا م  امل : ( ٗ)
 .ٜٓٔص يف ا زا اينيف     ادك ع    ن  كع نم   ت إاال رع امل :  ( ٘)
 ا عع  ق. :امل ( ٙ)
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 يف اشا    ح   د  ىلد ىلاش ا  ر يل ر يف حني أقل ا   د حكم اد  ىلد اد  ع ا  ع 
 أـ يف.

 فرػػ يف ىلقػػ  ىلرد ي نػػي ي نػػ  اه ث ػػ  ع ػػو ا لع ىلا  ػػظ أف  فػػظ ا رػػـش  ُ 
"... ىلذ ػػػع ي اػػػـش  ة بػػػ ؼ ايفػػػ يف ىلاػػػش شػػػ ا  قػػػ  ىلرد فرػػػ : جػػػه ىلاحػػػ  يػػػ   

 . (ٔ)ع  ة ىلثالمث يف "   ق شف  ن مج دى اهىل  ام  اثم ايف    هر 
ا  ػػال   ػػن  يف ىل ػػن أ ث ػػ  ذ ػػع  جػػه درا  ا رػػـش ع شً ػػأف ا مػػ  ي ا معػػ تتت4

"... ىلنمي ا  ال  ن ازا  رمح  اا ي اش ني  جر   ن ش   ر ض ف  ازا يف ىلفر :
 .(ٕ)ام  أر  ني ىل ئ "

ىلع  ي   ريف    ر  أ   رُ ف م  قن     رـش اإلطالؽ ا   ـيف ىلو اجن     ا مع 
 يف  يف ىل ث  الا ا  رؾ    اعم ت فر  ا  ر يل ت  ر ً أحك ـ ا   د  فظ ا رـش ادلنع 

 .  (ٖ)  ر ش    ا ق ي اق    ا ثع ىلا
شر ا ػ  ىلردت   ا ن ػرػا ػ   ثػ  مج -جػششض   ن الة اه ث    ػن ا م  ىلامع 
ح فػػ فيف  ي ذ ػػعادعػػم     ػػن حػػ ىلؼ ايفػػ   أفع  -ا  ػػ   درا  وػػ  دىلفي ا معػػ
 ه :

 ػػ ر ي اق  ػػ  اهىل يف ن ػػ  ي ىلردت  ػػ  ا شقػػت ا ػػ د  ػػن ا مع ىل ـ: ا ػػالع  تتت1
" ن   إح ى ع  ة  ضت  ػن شػشاؿ..."يف ىلىلردت اػ  ج    فػظ ا  ػ د  هش:

ؿ  ر  يف أىل نمي   ر منييف أىل:    ث يف ن   ي هش: نم ت هىلع   ر  ىلا ثع ي اق  مني ا ثع 
 ـش ػػػػػ  اػػػػػػػػػػيف أىل نم ت اـش ايف     ثالث  ضتيف أىل نم ت فنم ت  ثالث  ر ؿٍ 

                                 
يف ىل)اثممػ ( ىلردت  كمش ػ  ي ا ػمعجه  ػ ه فيف ٕٙٗيف ا زعاػ اينيف ص     ادك ع    ن  كع إاال رع نم   ت امل :  ( ٔ)

 ىلا نعشاب    ر   )اثم (يف ىل    ع و ذ ع   ش ة.
 (  ن    ق ا نشر.٘امل :  شرة رقم )( ٕ)
ي ا جػػػ ىلف ع اػػػت ت ػػػع اهاػػػ  ري ي بػػػ  قػػػ ص هبػػػ يف   مػػػشاف: اهىلقػػػ ت ادػػػ رعخ هبػػػ  ي  جػػػشش اقرػػػ ز ( ٖ)

 اهلر اع  ا ثعالث  اهىل  دراا  هشاع .
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 يفام   ؿ.ايف     ثالث  ضتيف ىلالا اش اهنث  ي ا
(  جنػػشدً  تتت2  ػػ ريف ن ػػ  ي هػػش:  ا  ػػ  ا مع )ي(: ىلىلردت اػػ  ج    فػػظ )ا رػػـش

ا  ػػػ    مػػػ ة ا  ػػػ ـيف ن ػػػ  ي:  نم ػػػت ي اػػػـش ايف  ػػػ   ػػػثالث  ضػػػتيف أىل  جنػػػشدً 
 نم ت ي اش ني  جر .

 ػ ة عم ػ يف ىلاقم فػشا ي  عػد مني  ػن  عػ يف   يف فج    ث ا م   (ـا الع )أ ع  
ىلرد ذ ػػع  ن ػػ  اػػرل  يف ىلنػػ        ضػػ    ػػ اف   ت طػػ ف تعػػ رم  يف ىل  م اػػ يف ىلاه

ىلاش اهش    ن أا  ري ا معدرا  ن   تج عـيف    عم  ر ا  ر يليف عم ام ي ا معدرا 
ـ( أاًضػ  اػ  ذُنػ   ا ػ  اهقػ ى ا نػشر عم  ا م  ػ ة ت د ىلو ااػُم   ت فر ػ  )ا ػالع

  ػت ع رػ يف ف ػ  يف ىليف    اردا  ن  شر ي اام   يفت أق ى فر ػ  اطا  ًج 
 جشش. شر ىلح يفت ث مت  ن ا م  

يف (ٔ)درا شقرػػػتيف أىل ا معػػػو عمػػػ  أنثػػػ  ا    ػػػ   يفـ ا مع عػػػ ع تُ  يفعػػػ ر ففػػػ  ا مع 
درا  يف ىلاػػش أاػػ شب ا معػػ(ـا ػػالع )عػػ ر   م اػػ    باػػ شب ا ػػلي تػػ د فرػػ  ىلاػػلة ا مع 

ق    شقرت ن   ال  يف ىلا  تع ر   عمج   عن    ين يفـ ايف  اهق ىيف ىلا مع 
ػػ ؛اػػم شد  م ػػع اد ػػ ين  ػػ هبػػلا اهاػػ شبيف  كمع    تعػػ ر  تم اػػي اهاػػ شب ههنع
يف  ػلا اقم ػف (ـا ػالع )تفن  عن اد ػ  ادجنػشد  ػن     يفا لي ىلردت فر   كمع 
 ن   ا  :( ع و أقشاؿ  ـا الع )ا يف  ي     ت ع 

ثػالث أهن  و   )   (يف ىلاد   ي هش: نم ت  ثالث ق شفيف أي   ػ   أت 
 . (ٕ)ق شف
 . (ٖ)أهن  و   )عم (يف ىلع ر  أنث  ا       ب ت 

                                 
 .ٖٛٚيف ىلا ك  ر تيف صٓٓ٘يف ٕٚٛامل :     ا   رييف ص ( ٔ)
 .ٜٔ٘امل : أدب ا ك تييف ص ( ٕ)
يف ىلهػ  اهلشا ػ  ٜٚٔيف ٘ٚٔ/ٔٔيف ىلا معػلار  ىلا معك رػ  ٖٕٗيف ىل    ا  ع رييف ص ٕٕٛ/ٕامل : ا معي ( ٖ)

 .ٖٛٙ/ ٕيف ٜٜٛٔ
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هف ا كم  ػػػػ   ػػػػ رت  منػػػػ    ؛ىلردع أ ػػػػش حرػػػػ ف ا جػػػػشؿ  دهنػػػػ  و ػػػػ  )  ػػػػ (
 . (ٔ)ذ ع مُ  ِ فْ الث  ر ؿيف ىلنشهن  و   )   ( يف اػُ    ثع 

ػ ج ت    ف  ػ  نشهنػػ  و ػ  )عمػػ (يف  ع   و ػػ  )ي(يف ىلاػش قػػشؿ أيػ زة ا نعػػأهنع
فرػػػ  ىلي أ ث  ػػػ  و ػػػ  )عمػػػ ( أىل )ي(يف  مجػػػ ا   (ـا ػػػالع ) "ال ػػػ  أفع  قػػػ ؿ: حرػػػ 

 . (ٕ) ض ؼيف أي عم  اامج  ؿيف أىل ي اامج  ؿ أر   ع  ة"
 ف    ضػػػ ؼ  د ػػػ  )ااػػػمج  ؿ( أىل هػػػشة  لػػػ يف ىلاػػػش  ػػػ و  ع ىلي تجػػػ ا  ا نعػػػ

اػػلن ة لػػنة عمػػ  اقػػ ا  عػػن اد ػػ ؛ ىلا ػػلي ال ػػ  أف اجػػ ر   ػػ  )ي( دىلف 
  وػ  جً  فر   م       و    جر  ن امج  ؿ ىلا م    ىلهش ذ عيف  ركشف     ا لع ر ط

 نيف ىلاػػػلا اػػػش ادجنػػػشد و ػػػ  ع رػػػ    ػػػ  ا ػػػزع  دؿع     ػػػ مً دق ػػػت ع رػػػ يف ىل مضػػػ   
ع حني تجشؿ: ه ع  ؛ق ثا  مً  ن  مض   اؿ ع و ا زع فظ ا  ع  فر يف أف اكشف ا  ع ا لع 

حػػػ ىلد ذ ػػػع ا رػػػـش يف فػػػ د   أف ا كم  ػػػ  ىلق ػػػت ي نم ػػػت اػػػـش ايف  ػػػ يف  ػػػثاًل 
يف  كػػ : ااػػمج  ؿيف ر  ػػثاًل    ن تجػػ ا  ادضػػ ؼ هخػػ ج ا  فػػظ عػػن ادػػ اديف  ػػش قُػػاد  ػػـش

ا  ػػ  اإلطػػالؽ ا  ػػ ـ د  ش ػػ ؛ فػػظ  ػػ ادً ىلا م ػػ  يف اػػ  يف داعػػ   مجػػ ا ة إذا نػػ ف ا  ع 
.  ي  هخ إا ف  فميفنرن     ن ذ ع ا   ـش
مج  ؿ يف امم اػػػي  ػػػ   ػػػ  اػػػ ر ع رػػػ  ا  ػػػ ب ي   تجػػػ ا    ػػػ  ايفاػػػىلأاًضػػػ

هلػ يف ىل ػ  ذنػ ة  ػن تجػ ا     يل ت  ً ػ ػ ر ا معػدرا   ن اعم  ر ا  رػ يل اػ  ج يف ىلا مع ا مع 
 اشح    كس ذ ع. 

اػػػ   ايف  ػػػشَر ي تعػػػ رم  يف حرػػػ  مس اػػػ  يفـ ايفقمنػػػ صيف ىلقػػػ  ف ا  ع 

                                 
 .ٜٚٔ/ ٔٔيف ٖٕٔٓمعلار  ىلا معك ر يف امل : ا ( ٔ)
 .ٛٚ/ ٗامل : ح شر  ا نع ع ف ع و اهمششينيف ( ٕ)
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يف (ٔ)منػػ ص أاًضػػ (يف ىلاػػش ايفقـا ػػالع )ىلمح  ػػ  ع ػػو اد ػػ  اه ػػ   ىلاهشػػ   ي 
ادعػػػد   ي  ج  ػػػ  قػػػشؿ ايف  ػػػشر  ةفجش ػػػ  ي ا مععػػػ ر  اػػػش ا جػػػشؿ ا ثعػػػ ين ي اػػػل

 ادمج  ـيف ىلقش   ي اد   ا م  ا جشؿ ا  عا   ي اد  ين إمج يًف.
شقرػػػػػتيف ىل  ػػػػػ  ىلا ػػػػػلي ال ػػػػػ  ري ػػػػػ ف قػػػػػشؿ ايف  ػػػػػشريف ف ػػػػػ  و ػػػػػ  ا مع 

 ش يف ىلش      ر  ي الا ا مع ايفقمن ص ىل   ادا و م ة ن يفام ج ؽ ىلاد ع 
ػػ يف ف مػػ     جػػشؿ: نم ػػت  ػػثالث  رػػ ؿٍ ا اػػ ة ا ع  ق ػػت  ػػن  ر ؽ ىلاد ػػ  ادف ػػـش

ف م  ن ذ ع     ريييف أىل  ثالث  جنييف أىل نمي  ن   ثالث ق تيف يف اُ 
ار ايفقمن ص ىل   تف ع  م  ن   ي هش: اق   ايف ىلاد ؿ    ي يف ىلا  ػ ب   ػ ع 

 اػػ   شقرػػت اػػش ادػػ اديف ا نػػ  ذ ػػع أف تدىلاػػ  ا  ع  فرػػ  ىلا مع ىلهػػش ذ ػػعيف ف  ػػ  ا لع 
ف فرػ يف ىلعػ د  ػ  إ   ػ    د   ايفقمن ص ي الا اها شب تدىلاػ   مك عػ فعِ 

ؿ  ر ػػ   ػػن ا  ػػ  : ُنمػػي   ر ػػ  ق ػػتيف "فرجػػ ؿ ي أىلع  اػػ اة ايف  ػػشريف حػػني قػػ ؿ:
ع ػو  ا  ادفر ة  القمن صيف ا لي اػش أ ػ   يف ىلايفقمنػ ص ا مػ  (ـا الع )ىل

 ػ ف  شقشعػ  فرػ يف هػش: نم مػ    ػ ة نػلايف ثالث  أاػ بيف إ ػ  أف هخػمص ا ف ػ     زع 
أىل هخمص     شقشع     ةيف هػش:   ر ػ  ق ػتيف أىل هخػمص  ػ   شقشعػ  ق  ػ يف هػش: 

 . (ٕ)  ر    جرت"
ػػ شقرػػتيف ف  ػػلي     مع أ ػػ  ي  عػػد   اقػػمالف م ي   م اػػ  عمػػ   ػػن اػػ ى أهنع

ػػ  ػػع هفع اػُّتي  أهنػػ  و ػػ  )ي(؛ ىلذ  فرػػ يف ر ؽ اػػش   ػػ  ا لع اد ػػ  اه عػي   ع 
يف ا نػػ  ذ ػع أف ا    ػػ   أيػػ زىلا أف (ٖ)ىل)ي( اػش اقػػ ؼ اهشػ   ي اػػلا اد ػ 
                                 

 .ٕٖٔ/ٖامل : ش ح ا  عا  ع و ا ك فر يف ( ٔ)
 ا ع  ق. (ٕ)
 .  ٖٓٙ/ٕامل : ه  اهلشا  يف ( ٖ)
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و   )ي(  عم   يف ن   ي قش ػ   (ـا الع )يف ىلي   (ٔ)ؿ  ر  اج ؿ: نم ت ي أىلع 
يف ىلمح  ػػػ  ع ػػػو اػػػلا اد ػػػ  (ٕ)}ىَلَ َضػػػُ  ادػػػَشازِاَن ا ِجْعػػػَط  رَػػػػْشـِ ا ِجَر َ ػػػ   ت ػػػ  :

يف ىلا  ام  داق   ع و ع د  ض ؼ إ   فظ  ر   (ٖ)اُّتي     أ ف ظ ا ل ىلؼ
 ا.  أىل تج ا ً تن  ً 

ىلنمي  ...درا         ن   ي  جه: "ن ا   ػ)ي( عم  ا مع ىلا ا  الا ا مع 
يف ىلن ػ  ي شػ ا  قػ  ىلرد (ٗ)  ي  ف  اػم  تعػ  ىلمثػ  ني ىل ئػ "ع  اا  ن م ع 

حرم اػػلا ا جػػ     ػػ ا  محن  ػػن يػػ   ... ىلنمػػي اػػلا محن ا ػػ ع " عػػم اا ا ػػ ع  :فرػػ 
نػػػ ا  يف ىلنػػػل ع ا مع (٘)ا كمػػػ ب ي مجػػػ دى ا قػػػ ة  ػػػن اػػػم  إحػػػ ى ىلثالثػػػني"

ػ ػػ)ي( عمػ  ا معػػ "... ىلنمػػي  م يف ن ػػ  ي  جػه عث ػػ ف  ػن ىلاػػ اف ىلفرػ :درا     عع
ع ؼ ر  ح  ن حفص  ن ع  م  ن  مع  ُ "ا  ع  يف ىلن   ي  جه:(ٙ)ي ام  مث  ني"
يف (ٚ)حم ىلنمػػي ي اػػم  ثػػالث ىلتعػػ ني"اا ىلا ػػ ع     ػػػ   ىلِ ػػ ب أُ ع ػػ   ػػن اخلطعػػ

"ثجػػػػػ   ػػػػػ ا ىلريػػػػػ ي ىلنمػػػػػي ع  اق رػػػػػ   ػػػػػن اػػػػػ و ي اػػػػػم  إحػػػػػ ى  ىل جػػػػه:
 (ـا ػػالع )عػم    ـيف ىلقػػ  تُ فر ػ  تجػ ع  (ـا ػػالع )يف فػػ)ي( ي نػػ  ذ ػع ومز ػ  (ٛ)ىل ئػ "

ػػػػ (ـا ػػػػالع )اػػػػ  ن ػػػػ  اػػػػردا؛ ف  ػػػػ     ػػػػ  ي ت ػػػػع ادشا     و م اػػػػ  امػػػػ ع ػػػػو أهنع
 أري .

                                 
 .ٕٕٙ/ٖامل : ه  اهلشا  يف ( ٔ)
 .ٚٗاشرة اه  ر  يف ا ا :( ٕ)
 .٘ٚٔ/ٔٔامل : ا ملار  ىلا مك ر  ( ٖ)
 .ٕٚػ  ٛٙامل : نم   ت إاال ر   ن  ك  ادك   يف ا  عاش يف ص( ٗ)
 .ٖٙٔامل : تطشر ا كم   ت ىلا مجشش ي اقر زيف ص( ٘)
 .ٗٙٔيف ٓٙٔامل : نم   ت إاال ر   ن  ك  ادك   يف ا  عاش يف ص( ٙ)
 (  ن    ق ا نشر.ٙامل :  شرة رقم )( ٚ)
 .ٕٔٗيف ٕٓٗامل : ا ن شا رةيف ص( ٛ)
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يف اػ  اػش نػ ا  هبػ  عمػ  ا معػايفاػم يفؿ    مع  اشًح  ىلقشعةىلأنث  ىل  درا   ػ  رـش
جشش ن   ي  جه ا  ػال   ػن ازاػ  ادمجػ ـ يف  كم  ىلرد ي ا م  (ٔ)  ةق ر  عم  ا م  

اش ني  جر   ن ش   ر ض ف ام  "... ىلنمي ا  ال   ن ازا  رمح  اا ي  ىلفر :
درا    عم ػػػػ ر ا  رػػػػ يليف ي اد ػػػػ  يف ف ػػػػلا اهاػػػػ شب ا ثػػػػ    معػػػػ(ٕ)أر  ػػػػني ىل ئػػػػ "

يف ىل ػػش قرػػ  فرػػ : نم مػػ   رػػش ني  ر ل يف فػػإفع ىلا ن ػػ ادجنػػشد هب ػػ  ا  يف ػػ  ع ػػو ا رػػـش
 (ـا ػػالع ) جه ا اػػ  ا جػػشؿ  ػػدفع نػػ ا   ػػػ)ي( ي اػػلا ا ػػمع ايف ف  مع  جرػػ يف  كػػ ف يػػ يفزً 

 و م ا يف د  فر   ن مح  الة اها  ري ا   هل  ل ض ىلاح  ع و     ىلاح . 
ـ ي  جػه درا يف ن ػ  تجػ ع   عم  ذن  ا شقت ي ا مع مُ   ا ي  ذ ع ت رػ  ىلأاضً 

 ب م ا كمع "... ىلنمي إ  اارم  ن  ر شف اها           ر شف اها   يف ىلفر :
؛ فػػػإف (ٖ)ني ىل ئػػػ "اؿ اػػػم  الػػػس ىلثالثػػػ نػػػ   إحػػػ ى ع ػػػ ة  ضػػػت  ػػػن شػػػشع 

 نشهنػ  و ػػ  )ي( امػ يف ىليف  م ػػ  اد ػ ين اهقػػ ى؛ ىلذ ػع  جنػػ  ام ػػنيع  (ـا ػالع )
  مر يف فال ام ا        )   ( أىل )عم ( أىل هش ذ ع.اد ة ا زع 

 اػػ   ػػني ت ػػع اهاػػ  ري ي قش ػػ :ىليف ا ػػك  ع ػػو اػػلا اد ػػ  تف اػػق ا  ع 
هػػش: نم مػػ    ػػ ة نػػلايف أىل هخػػمص  ػػ   "إ ػ  أف هخػػمص ا ف ػػ     ز ػػ ف  شقشعػػ  فرػػ يف

  ر ػػػػ    شقشعػػػػ    ػػػػ ةيف هػػػػش:   ر ػػػػ  ق ػػػػتيف أىل هخػػػػمص  ػػػػ   شقشعػػػػ  ق  ػػػػ يف هػػػػش:
نػػ  أاػػ شب  ػػن ذ ػػع داؿ ع ػػو ز ػػن ىلقػػ  فرػػ  ا ف ػػ يف ىلاػػلا   هفع  ؛(ٗ) جرػػت"

نم م     ة نلايف فمدىلا  : نم م  ي ل ة نلايف أ   هش: نم م    ر    ىلاا  ي هش:
                                 

 .ٖٜ/ٕع و تع ر  ا فشايف يف  ادع ع امل : ( ٔ)
 (  ن    ق ا نشر.٘امل :  شرة رقم )( ٕ)
 (  ن    ق ا نشر.ٔامل :  شرة رقم )( ٖ)
 .ٕٖٔ/ٖش ح ا  عا  ع و ا ك فر يف ( ٗ)
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  دا   ع و ز ن ق   ا  ر ػ  أىل   ػ ا  ىلقػ  فرػ  يف ف   أاضً ق تيف أىل   ر    جرت
 جرػتيف   ر ػ ٍ  ق ت  ن ريييف أىل ي اشـِ   ر  ٍ  ا ف  يف ىلندف اد  : نم م  ي اشـِ 

ق ػػتيف أىل ي  أىل أف اكػػشف ادجنػػشد ا  ر ػػ  ذاكػػ يف فركػػشف اد ػػ : نم مػػ  ي  ر ػػ ٍ 
  جرت.    ر  ٍ 

 ر ػػ   هػػش:  ػػ   شقشعػػ  ق  ػػ يف "أىل هخػػمص  اػػ  ي قش ػػ :ذنػػ ة ا  ع     ػػ ىلأاًضػػ
رػػػ يل ي حعػػػ هبميف "يف يف ام اػػػي  ػػػ  ت ػػػ رؼ ع رػػػ  ا  ػػػ ب  ػػػن تجػػػ مي ا  ع  جرػػػت

ىل جنشدام ام  ا  ر   أىل  ػ    ػ ا   ػن هنػ ريف فػال انػ  تجػ ا  اد ػ  ع ػو أ ػ  
ق ػػ   ر ػػ   جرػػتيف  ركػػشف ا م ػػ ر ا عػػ  ق هلػػ  اػػش ادجنػػشديف ف ػػلا خمػػ  ف  مجػػ مي 

ا  ػ ب   ر ػ  ي ا مػدرا   د ػ  اػ   جػ  أىل اػ  قػال يف  ا  ر يليف فمف اج   ني ىل ف
ىلي    يف فإف   ادام ا  ر   ا ع  ج  ع و ا م  ريف ىل م   ىلقشع اق ث اد رخ    
ي ذ ػػع ا رػػـش  ر ػػ  ىلهنػػ رةيف ىلا ػػلي حػػ ث اػػش أ ػػ  ل ػػي ا  رػػ  ع ػػو ا م ػػ ر ي 

 الا اها شب. 
خم  فػػ   ( فرػػ  ػػ  ايفػػشاب عػػن ا جػػشؿ: إف مح  ػػ  ع ػػو   ػػ  )ي فػػإف قرػػ :

  جشؿ ايف  شريف ي أهن  و   )عم (؟
فػػ يفشاب: أ ػػ  قػػ  اجػػ ؿ إف   ػػ  قػػشؿ ايف  ػػشر  دهنػػ  و ػػ  )عمػػ (  شافػػق 

ا نػػػ  ذ ػػػع أهن ػػػ     جػػػشؿ  دهنػػػ  و ػػػ  )ي(يف ف ػػػش  ػػػن ق رػػػ  اخلػػػالؼ ا  فلػػػ يف
ال ال ػ  قػالؼ ي ا ُّتن ف ي ا  يف   ع و     ا ل فر  ىلإف اقم ف   شًعػ يف فػ

ف ػػم  ػػن نػػالـ ا نػػ  ف فر ػػ  تجػػ ـيف فجػػ  اجػػ ؿ:  رم  ػػ  امػػ يف ىلاػػلا قػػ  اُ  اد ػػ 
يئت اـش ايف   يف أىل ي اـش ايف   يف أىل عم  اـش ايف   يف ىلال    ن ذ ع أف 

 اه ث  . ة)عم ( و   )ي( ي ال
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ف ػػم هف اػػلا اُ  ؛ أف تكػػشف و ػػ  )ي(َ  ىلْ فػػإف ر ػػ   رم  ػػ  قػػالؼ فػػ هَ 
  شهنػػػ  ي ا مػػػدرا   ثػػػ   ػػػ  ي قػػػ ا ة ع  ػػػم  ػػػن قػػػشؿ   ػػػض ا    ػػػ   حرم ػػػ  ج

 يف أي عمػ  يرئػ يف(ٔ)  َقق  ِ َ ػ  َيػ َ َام } َػ  َنػلع ُشا  ِػ ايف  ري ي قش   ت   :
: ُنمِػَي ىل ث : أعطرم     ادؿ  ط   يف أي: عم  ط   يف فكػ  ذ ػع عمػ ام  ثػ 

 .(ٕ)خل س ق شف
 و ػ  )عمػ ( ي ا اػ  ا ػ  (ـا ػالع )  امػ يف فػإف  رم  ػ  ف قًػ ا لي ال ػ  أفع ىل 
يف ىلهػػػ  داق ػػ  ع ػػػو   ػػ  اقػػػ ث اػػػ  و تػػػ ق  ع ػػو  فػػػظ ز ػػ فيف  ػػػ  ىلادثػػ ؿ

 يف خبػػػالؼ دقشهلػػػ  ع ػػػو  فػػػظ يف ف  ػػػ  )عمػػػ ( امػػػ  أاػػػرق ز   ًػػػاجملػػػ   ىلا ط ػػػي
ا ز ػػ ف ي هػػش: يئػػت عمػػ  اػػـش ايف  ػػ يف أىل: عمػػ  ا ضػػ ويف أىل: عمػػ  ادعػػ  يف 

 د  : فػػق ػشفيف  قرػ : نم ػت خل ػس  رػ ؿٍ يف ىلاػش اد  ثػ  دػ  ي ا مػدرا  إذا  ػثاًل 
  ع ػػػو  فػػػظ ا ػػػز ن امعػػػ    تعػػػ ع ىلقمػػػ يف هلػػػهف دقش  ؛ق ػػػشف عمػػػ  الػػػس  رػػػ ؿٍ 

: يئػت عمػ  قرػ ـ خبالؼ دقشهل  ع و ح ث ىلق  ي ز ن م ديف نجش ع  ػثاًل 
زا يف أىل هش ذ عيف فػإف ُقِنػَ  ذ ػع اد ػ  ا ػ قرق فػ أا م   يػشحيف ىليف  ػدس ي 

 ذا ث ت      ر  أف لنة أىل .  خم  ف  ا  أي اد  شر إ
فػإف قرػػ : أيف  كػػن أف اعػم ؿ وػػ  ىلرد ي هػػش  جػه اػػ ر  ف  ػػن ع ػػ اا 

ىليل      الف  يل قطرػ  ىلنمػي اػ ر  ف  ػن ع ػ اا  ػن اػ رم اػـش  "ا  ىلفر :
ايف  ػػ   ثممػػني ىلع ػػ ان  ػػن ريػػي  ػػن اػػم  ثػػالث ىلثالثػػني ىل ئػػ  اػػم يف ىلاػػش 

                                 
 .٘اشرة ؽيف ا ا /  (ٔ)
 .  ٘ٚٔ/ ٔٔيف ىلا معلار  ىلا معك ر يف ٖٕٗيف ىل    ا   رييف ص ٕٕٛ/ٕامل : ا معييف  (ٕ)
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 يف ىل ث ػػػ   ػػ  ىلرد ي شػػ ا  قػػ  نمػػي فرػػػ :(ٔ)ر"اعػػدؿ اا ايفمػػ  ىلا ػػشذ  ػػن ا مػػ 
ق ػػػػػشف  ػػػػػن ذي اقرػػػػػ  اػػػػػم  اػػػػػت ىلأر  ػػػػػني  "... تػػػػػشي اػػػػػـش ايف  ػػػػػ   عػػػػػت  

يف ع و أفع اد   ادجنشد )عم (يف أىل )   (يف ه   ىلرد ا من ا   ػ  رـش (ٕ)ىل ئمني"
يف أ ػ    ػ  ا ػالـ  ػ  ا  ر ػ   ا لي ىلق ت فر  ا كم   يف ف    )ي(  م اي   رػـش

    )   ( أىل )عم ( حرم    ص ع و ا م  ر؟ ف ه عي
ىلاكػػػشف اد ػػػ  ي ذ ػػػع: نمػػػي ي اػػػـش ايف  ػػػ    ػػػ  ثممػػػني ىلع ػػػ ان  ػػػن 
ريي  ن ام  ثالث ىلثالثني ىل ئ  ام يف ىلالا أفضػ   ػن أف اكػشف اد ػ  ي 

ثالث ىلثالثني ذ ع: نم م  ي اـش ايف    ي ثممني ىلع  ان  ن ريي  ن ام  
 ك ار؟ام ؛ د  فر   ن تىل ئ  

 ػػ  ف ػػلا قػػشؿ  كػػن أف اجػػ ؿ   اعػػ ة هلػػلا اد ػػ يف ىل ػػش قرػػ   ػػ  فإ ػػ  يف  ُ 
ا يف ا  ُ صع فر  ع و ا رـش  جنشدً  ن اها  ري ع ر  إيف    ا د ع و الا ا م ش

ي ا مدرا   ػ  ىلرىلدة إيف أ ػ  ق رػ يف ىلاػش ا ػلي اػشغ  ا شب   ا م  ريف ىلالا اه
 اػػ ق اػػش أف فرػػ  محػػاًل  محػػ  ا ػػالـ ع ػػو   ػػ  )  ػػ (يف إيف أف ا ػػلي اػػ ي   ػػ 

ها  ري ا مدرا  ع و     ىلاح  ن   تج ـيف حىت تطػ د اهاػ  ري ع ػو   ػ  
 ىلاح .

   ػػػرس ادجنػػػشد ع ػػػو نػػػ  حػػػ ؿ أف اكػػػشف اد ػػػ  ي هػػػش: نم ػػػػت ىلأاًضػػػ
أف ا كم  ػػ  ىلق ػػت   ػػ  ذ ػػعيف فجػػ  اكػػشف ا شاقػػ  أ ػػ  نمػػي ي  ػػثالث  ضػػتيف 

هف  ؛ا شقػػػػػتيف ف    ػػػػػ  ع ػػػػػو   ػػػػػ  )ي( ا ػػػػػ   مجرػػػػػ  ايفحم ػػػػػ يفت ذ ػػػػػع

                                 
 (  ن    ق ا نشر.ٗامل :  شرة رقم )( ٔ)
 .ٖٕٔامل : تطشر ا كم   ت ىلا م جشش ي اقر زيف ص ( ٕ)
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ادجنػػشد     رػػ  امػػ   ػػرس ا شقػػت ا ػػ ديف ىلإ ػػ  اػػش إطػػالؽ قنػػ   ػػ  ا رػػـش  ر ػػ  
 يف ا ن  ذ ع أفع ا زي ي  ي    ث  ذ ػع  ػن شن إ ر  ا  جً ىلهن رةيف ىلالا    أُ 

"ىل ػرس ي ا    رػ   شاػ  اُػَ  عػُي فرػ  اد  ػ  ع ػو ادػلن   ا م  رييف فجػ ؿ:  ب 
يف فػػػإذا تجػػػ ر أف ادجنػػػشد  م ػػػش: نم مػػػ   ػػػثالث  رػػػ ؿ  ضػػػتيف (ٔ)إيف ي ا معػػدرا "
  ر ػػ  ىلهنػػ رةيف ىل ػػرس ادجنػػشد  ر ػػ  فجػػطيف ىلإ ػػ  عػػ    فػػظ ا  رػػ   ػػن ا رػػـش نػػ  اًل 

  ي اػػلة ادعػػد  يف ىلعػػ ـ  ػػ ب ا م  رػػي ن ػػ  ذنػػ يف ع فمػػ  ىلي اػػ  قػػشؿ ا زيػػ ي
    قشؿ  ن رد قش      م  ري ام يف ىل م م ا ن    ع ىلأ ش حر ف ىللنه   ن 

 يف ىلىلي ا  أف تكشف ا الـ و   )ي(.  (ٕ)ا      
أ ػ  ن ااػػ  ا مكػػ ار إذا قػػ ر و ػ  )ي( ي ادشاػػ نييف إذا قرػػ  إ ػػ  و ػػ :    

ثػػػالث ىلثالثػػػني اػػػم  نم مػػػ  ي اػػػـش ايف  ػػػ  ي ثممػػػني ىلع ػػػ ان  ػػػن ريػػػي  ػػػن 
ؿ  م  ػػق اػػم يف ف ػػرس ي ا مكػػ ار  ػػدسيف يفقػػمالؼ  م  ػػق اقػػ فنييف فػػ هىلع ىل ئػػ  

 ين  م  ق  كشف ع ـيف ف رس اد   ي هش: نم م     ف   ادن ح   يف ىلاق ؼ ا ثع 
 ػػػثالث  ضػػػت ي اػػػم  ع ػػػ انيف أف اكػػػشف: نم مػػػ  ي ثػػػالث  ضػػػت ي اػػػم  

ىلاحػ يف ىلإ ػ  اد ػ : نم مػ  ي ثػالث ع  انيف ىلند   تك ار  ل ؼ  م  ػق بػ ث 
  ضت ن يفم  ي ام  ع  ان.

ىلاػػش    حػ ؼ ايفػػ  )ي( ا ػشارد  ػػ  أ فػ ظ اهىلقػ ت ي اػػلا اهاػ شبيفأ عػ 
درا  و  دىلف ا    يف ن ػ  ي هػش: نم مػ  ي اػـش ايف  ػ   ػثالث ق ػشفيف فػإف ا مع 

يف ىلو ا د إيف  ػ  (ٖ) فر يف ىلاش  ن أش      ين )ي( ي ايفام   ؿاد   فر  ا لع 
                                 

 .٘ٗٔايف  يف ص ( ٔ)
 .ٕٜ/ٕيف ىلادع ع يف ٖٖ٘/ٜيف ىلا ملار  ىلا مك ر يف ٔٔٗ/ٕامل : ش ح ا ن    ع   مع ر يف ( ٕ)
 .ٖٓٙ/ٕيف ىله  اهلشا  يف ٕٛٔامل :     ا   رييف ص ( ٖ)
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(يف ىلفر     ذ ع يشاز  ن   ع و ا ل فر  ن   تج ـ.    فظ )اـش
درا   ػن أ فػ ظ عم    فر  ح ىلؼ ايف  عمػ  ا معػ   تُ  ىلام   عد   ىلا  أفع 
  أف اكػػشف ااػػميف اـ حػػ ؼ ايفػػ  اػػش أحػػ  اهىليػػ  اهىلقػػ ت ع ػػو ىلي ػػنييف إ عػػ

ىليف جػشز  ػ  ذ ػع ىليػ  ايف يفزة ي ا  فظيف أىل أ ػ  ام ػني ااػميف اـ حػ ؼ ايفػ يف 
 آق .

رػػ يليف فرم ػػني ااػػميف اـ حػػ ؼ ايفػػ   ػػ  أ فػػ ظ اهعػػ اد ا ػػ    ػػ ىلدا  ا  ع 
 فػػظ  يف ىلاػػ ي  ػػزىـل ذ ػػع أفع   ن ػػ  تجػػ ـيف أىل )ي( ق ػػراًل ىلتعػػميف ـ ا ػػالـ ل   ًػػ

ا  ػػ د يف اممنػػػي ع ػػػو ا ل فرػػ يف فػػػال  ػػػ   ػػن يػػػ ة وػػػ  افرػػ  اػػػلا اد ػػػ يف ىلاػػػش 
ر يف فف  هش: نم مػ   ػثالث  ضػتيف أىل نم مػ  ح ؼ ايف  ا لي  ن     ر  ا ل ف

ي أىلؿ  ر  يف أىل نم م   رش ني  جر يف أىل نم مػ  ي اػش ني  جرػ يف جػي ي نػ  ذ ػع 
 ااميف اـ ح ؼ ايف     ـ  الحر  ت ع اه ف ظ  شي  ا مني ع و ا ل فر .

 ؼ جػشز أف درا يف ففػ  ا لعػ ؼ ىلأحك ـ ا مع ىلام  ر   ف ؽ ي أحك ـ ا لع 
الث  رػػ ؿيف فرممنػػي  فػػظ ا  ػػ د إلاػػ فم  إ  ا ز ػػ فيف  كػػن ي تجػػشؿ: اػػ ت ثػػ

   ضػػتيف أىل: نم مػػ  ثػػالث  رػػ ؿ درا  يف انػػ  ذ ػػعيف فػػال جػػشز: نم مػػ  ثالثًػػا معػػ
 ضػػتيف  ػػ  ام ػػني: نم مػػ   ػػثالث  ضػػت أىل ي ثػػالث  ضػػتيف ىلاػػ ي ذ ػػع 

جنػػػ   ػػػ   فرػػػ  اُ    ػػػن ي ػػػ  أف اد ػػػ  ي ا لع  ػػػني اهاػػػ ش ني ف قًػػػ فر ػػػ  ال ػػػ  أفع 
ز ػن ادعػن  اد ػ   رػ ف أفع  ـش ا ز نيف ف رم   تجشؿ: ا ت ثالث  ر ؿيف فإفع ع 

اق ث  ن نم    أىل  عػن  درا  ادجنشد  ر ف أفع د ة ثالث  ر ؿيف ىل كن ي ا مع 
اؿ خ   يف ىليف ا ؿ ع و ذ ع إيف ااميف اـ ح ؼ ايف  ا  ع ر   ن ا لي أُ ي ا زع  ىلق 

 ع و ذ ع    ت ع اه ف ظ. 
هػػش: اػػ ت   ػػن ؼ ي ا لعػػ ػػني  ػػ   ن ا فػػ ىلؽ  ػػني اهاػػ ش ني أفع    ػػىلأاًضػػ
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اؿيف ق ػشف  ػن شػ   شػشع  ي ا   د  ن هش: نم م   ػثالث  رػ ؿٍ    يف ىل ثالث  ر ؿٍ 
ف قًػػ  ي ايفاػػم   ؿيف ف ػػ  ُاعػػم    ي ا لعػػ ؼ جػػشز ا معشاػػ  فرػػ     ػػ   منػػش ً  

يف (ٔ)اكػػشف  ف ػػشيًف  ػػ ع ػػو ادف ش رعػػ يف فركػػشف  ثػػ :  ػػ ت ا رػػشـَيف اػػ  جػػشز أف 
 ىلالا يف جشز ي ا معدرا .

: اػ ت  ن هػش  ن ي   ا   ـش ىلاخلنشصيف ىل ن ا ف ىلؽ أاًض     ال  
ر يل       ا  ع  ثالث  ر ؿيف ىلهش: نم م   ثالث  ر ؿ ق شف  ن ش   ششاؿيف فإفع 

فم ػػش:  ىلؼيف  ي أاػػ  ري ا ل ػػ ينيف ىلاػػلا  ػػ  أثػػ  حػػىتع نػػ  ي ا ثعػػؿ ىلخمنع ي اهىلع 
 يف  ػػن  ػػ ت اػػـش ايف  ػػ يف أىل:  ػػ ت ايف  ػػ يف هخم ػػف عػػن هػػش:  ػػ ت اشً ػػ

 فرػػ  ن ػػ  اػػش نػػي ع ػػو ا لع ي ػػ  ايفقمنػػ ص ىلاإلهبػػ ـيف ف ػػ   ػػالحرم      مع 
اق يػػػػػ  إ  تجػػػػػ ا  )ي(  ػػػػػن ي ػػػػػ  اد ػػػػػ  أ ػػػػػـز ىلأر ػػػػػ  ي  يف إيف أفع (ٕ)   ػػػػػـش

 يفمص.اد
 فرػ يف ن ػ  ي هػش ع ػو ا لع  خ    ا  ان  ا منػ    رع   إذا ن ف  فظ    اُ أ ع 

( ا  تج ـيف أىل) ر  ( أىل)ام (يف ن   اردايف فإفع   ث  ذ ػع جػشز  )   ( أىل)اـش
"ىلنمي ...   فر يف أىل ي ة ب ؼ ايف يف فرن  هش:فر  ا شي  فيف  ن   ع و ا لع 

يف ن ػ  تجػ ـ (ٖ)اؿ ام  الس ىلثالثني ىل ئػ " ن   إح ى ع  ة  ضت  ن ششع 
ف اهاػ   يف ىلجػشز أف اجػ ؿ ي هػش ذ ػع: نم مػػ  ي ي  جػه إ ػ اارم  ػن  ر ػش 

    إح ى ع  ة  ضػتيف أىل: نم مػ   ػ   إحػ ى ع ػ ة  ضػتيف أىل:  ػ   
اػػـش ايف  ػػ   ػػثالث  ضػػتيف ىلنػػل ع جػػشز هػػش: نم مػػ  اػػـش ايف  ػػ   ػػثالث  رػػ ؿ 

                                 
 .ٕ٘ٗ/ ٕ   ع   مع ر يف امل : ش ح ا ن ( ٔ)
 .ٜٕٙ/ٖامل : ادج    ا   فر يف ( ٕ)
 (  ن    ق ا نشر.ٔامل :  شرة رقم )( ٖ)



 

 

 
83  

 ضػػػػت  ػػػػن شػػػػشاؿيف أىل نم مػػػػ  ي اػػػػـش ايف  ػػػػ يف ىلنػػػػل ع نم مػػػػ  ي اػػػػم  ثػػػػالث 
ع ػػ انيف أىل نم مػػ   عػػم  ثػػالث ىلع ػػ انيف اػػ  ىلع ػػ انيف أىل نم مػػ  اػػم  ثػػالث ىل 

 اردا.
 ث  الا اها شب ي   ض  شرة ق   م   أنث   ن      ػ   ع و أفع 

 إذا قرػ : اػ ت  ػ   إحػ ى ىلع ػ انيف ف ػلا  م ػ  أف   ض اهف  ؿيف ف ثاًل 
ايفاػػم  اؽ اجنػػ   ػػل ع ا مػػدرا  إذا نػػ ف ا جنػػ   رػػ ف   ااػػ  ادعػػنيف أىل   ػػ  

ا جنػػ  أف ادعػػن ااػػم  ؽ ذ ػػع ا نػػ  حيف  كػػن ام ػػني   ػػ   ا ل فرػػ  إذا نػػ فىل 
ا مدرا     ا الـيف إذا ق ت: ا ت  ن   إح ى ىلع  انيف ىلنل ع    ذن     
ام اػػػػي   ػػػػ  ا مػػػػدرا   ػػػػن شػػػػ   أىل اػػػػم يف إذا ق ػػػػت: اػػػػ ت  نػػػػ   إحػػػػ ى 
ىلع ػػػ ان  ػػػن شػػػ   ريػػػي  ػػػن اػػػم  ثالثػػػنييف ىل ػػػش قرػػػ : اػػػ ت  ػػػ   إحػػػ ى 

ثػػنييف   ػػ د ايفحم ػػ يفف ا عػػ  ج فيف ف ػػلا ىلع ػػ ان  ػػن شػػ   ريػػي  ػػن اػػم  ثال
 اشا  أهر  اام   ؿ ح ؼ ايف  ي الا اها شب.

 كن    هش: نم ت     إح ى ىلع  انيف فإف اد ػ  ا م ػ  اػش   ػ  
اكػػشف ادكمػػشب  ىل  ػػ  أفْ  ؛ هفع   ػػ  ا ف ػػ   ػػ  أثػػ  ي   اػػ  اد ػػ يفدرا ا معػػ

ىل    ايفام  اؽ مم   ع و ا ف؛ هفع     ا كم    قػ  ايف          ر يف 
يف امط ػػػي ااػػػم  اؽ ذ ػػػع ن ػػػ يف ىلنػػػل ع هػػػش: نم مػػػ   ػػػ   إحػػػ ى ىلع ػػػ انيف 

 ػػػ  اػػػ ق ي ادثػػػ ؿ ا عػػػ  قيف إذا قرػػػ : نم مػػػ   نػػػ    ت ػػػع اد ػػػ ين ىلاػػػ ي  أحػػػ 
 إح ى ىلع  انيف ىلهش ذ ع. 

رػػ يف  ػػن هػػش: ىل ثػػ  اػػلا مم ػػ   ػػ  أ فػػ ظ اهىلقػػ ت ىلاهاػػ ـ حػػىت ي ا ل ف
اػػن ع رػػ  اخل ػػرسيف ىلاػػن ع رػػ  اػػـش اخل ػػرسيف فػػ هىلؿ ادجنػػشد  ػػ  ايفاػػم  اؽ 
ىلا م  ػػرميف ىلا ثػػ ين مم ػػ   الاػػم  اؽ ىلا م  ػػرضيف ىلهػػش:  ػػ ت ثالثػػ  أاػػ ـيف يف 
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ان   إيف هح  ا جن انيف ىلهش: كر ت ثالث  رػ ؿيف اػ  انػ     جنػ انيف 
 .(ٔ)ىلد   ا ف   ىلا عر ؽ أث  ي   ا  ن  ذ ع

 
   أسماء األشهر  أحرف الجر المستعملة مع المبحث الث اني

 
ؿ: أف ادا ق       اش يز   م يف  ػن اػـش       اام   يففيف اهىلع  فظ ا  ع 

ػػ نػػ   ػػن أ ث ػػ   ػػت اػػلا   ج يف ىلمجرػػ   ػػ  ذُ ىل ر ػػ يف ىلاػػش  ػػ  تجػػ ـ ي اق  ػػ  ا عع
 ا جعم.

ػػػ اػػػلا ا شيػػػ      يىلامضػػػ   ػػػن ت ػػػع اه ث ػػػ  أف ادعػػػميف ـ  ػػػ  ااػػػم ا  ع
ارض عػػن ع ػػ  ا ػػ محن  ػػن اػػفر ف  ػػن ع ػػ ىل   ػػمع "ا  ع  ) ػػن(يف ىل ػػن ذ ػػع  جػػه:

آ ني رب ا   دنييف ىلنمي ع  ا  محن الا ا كم ب       ر ؿ  جني  ػن مجػ دى 
"دقػػ  ا نػػرف    ػػ   ضػػت  ػػن  يف ىل جػػه:(ٕ)ا قػػ ة  ػػن اػػم  اػػت ىلمثػػ  ني"

  م الف  إل ػ اارم "ا  يف ىل جه:(ٖ)ش   ر ر  ا ق  ام  ثممني ىلع  ان ىل ئمني"
 ػن  ملػشر ... ىلنمػي اػػـش ا ثالثػ    معػ   رػ ؿ  ضػػت  ػن مجػ دى اهىل   عػػم  

يف ىلع ػو اػلا ىلرد مجرػ   ػ  نػ ف ع ػو اػلا ا شيػ  فر ػ  (ٗ)ثالث ىلثالثني ىل ئمني"
 تج ـ  ن أ ث  .

ه   حرم    ص ع و    اش يز   ػن  ؛  رضىلىلاا  أف     ) ن( ا مع   
                                 

 .  ٖٚ/ٖيف ىلش ح   ر  ايفره   مع ر يف ٕ٘ٓ/ ٕامل : ش ح ا ن    ع   مع ر يف ( ٔ)
 (  ن    ق ا نشر.ٕامل :  شرة رقم )( ٕ)
 (  ن    ق ا نشر. ٖامل :  شرة رقم )( ٖ)
 .ٖٓٙا ن شا رةيف صامل : ( ٗ)
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  ػػػرض  ػػػن أشػػػ    ػػػن شػػػ   نػػػلايف ىل  ػػػ  ا مع  ا  ػػػ     اػػػي أف ا ػػػني أف ذ ػػػع
    ين ) ن(.

 ين: أف اكشف ا       ام ا     ي ا مػ را يف ىلاػدا   ػ ة  ػ  اشاػ  ىلا ثع   
ا عػػػم يف ىلا  ػػػظ أف حػػػ ؼ ايفػػػ  ادعػػػميف ـ  ػػػ  ااػػػم ا  ػػػ   اػػػش )ي( فجػػػطيف 

 ىلذ ع ي مجر     ىلرد  ن  جششيف ىل ن ذ ع:
رم اػػػلا ا جػػػ     ػػػ ا  محن  ػػػن حمحن ا ػػػ ع " عػػػم اا ا ػػػ ع  شػػػ ا  قػػػ  ىلفرػػػ :-
 . (ٔ) ب ي مج دى ا ق ة  ن ام  إح ى ىلثالثني"مَ ... ىلنمي الا ا كِ ي   

الفػػ     ػػ اا  ػػن اػػ    ػػن أيب ذ ػػ ب ا م ػػ ي آ ػػني رب   ػػمع "ا  ع   جػػه:-
 . (ٕ)ا   دنييف ىلاش أ   هبلا اجمل س ي مج دى  عم  مث ف ىلمث  ني"

 لشت ىلآ ػن  ػ ا    ػن ر ر ػ     طعػ"نف  ع   جه ع    ن ر ر  يف ىلفر :-
 . (ٖ)حرم ىلنمي ي  ف  ام  ا   ع  ة ىل ئ "محن ا  ع ؤىلؼ ا  ع ا  لرم ا ك مي ا  ع 

"عػػ     ػػن ع ػػ  إ  اا رالػػي ىلنمػػي ي ذي اقرػػ   ػػ ـ اػػػم    جػػه:-
 .  (ٗ)إح ى ىلأر  ني ىل ئ "

ـ اػػم  الػػس ىلاػػمني "ىلنمػػي ي ا ػػ ع   جػػه عػػ     ػػن م ػػ يف ىلفرػػ  ىلرد:-
 .(٘)ىل ئ "
"ع ػػ  اػػلا اجمل ػػس ع ػػ اد ع  ػػن   جػػه  ػػ ىلاف  ػػن ع ػػ  اد ػػعيف ىلفرػػ :- 

 ع  اا  ن أيب ا ش ر  ي مج دى ا ق ة ام  ثالث ىلامني ىل ئ يف ىلنمي   ىلاف 
                                 

 .ٖٙٔامل : تطشر ا كم   ت ىلا مجشش ي اقر زيف ص ( ٔ)
 (  ن    ق ا نشر.ٚامل : ا نشرة رقم )( ٕ)
 (  ن    ق ا نشر.ٛامل :  شرة رقم )( ٖ)
 (  ن    ق ا نشر.ٜامل : ا نشرة رقم )( ٗ)
 . ٕٛٔامل : دراا  ي ا ث ر اد ك ة   د ام  ادمشرةيف ص ( ٘)
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 .(ٔ) ن ع  اد ع"
"ط ري  ن إ ػ اارم شػ   أيف إ ػ  إيف اا ىلنمػي ي ريػي  ػن اػم    جه:

 . (ٕ)ثممني ىلا  ني ىل ئ "
شػ اع  ػ يف ىلنمػي  "يف إ   إيف اا ىلح ة يف م  يف ىلفر :  جه   حل  ن-

 ػػػ حل  ػػػن م ػػػ   ػػػن  ػػػ حل ي شػػػ   ر ضػػػ ف اػػػم  ع ػػػ  ىل ئمػػػني ىلاعػػػدؿ اا 
 .(ٖ)ايفم "
  ي مجػػػ دى ا قػػػ ة  ػػػن اػػػم  ثػػػالث تػػػشي ل اًجػػػ "... شػػػ ا  قػػػ  ىلفرػػػ :-

 .(٘)ىللن ذ ع  ن ا مجششيف (ٗ)ىلأر  ني ىل ئمني"
خ  ػ  ر  ادعػميف ـ  ػ  ااػم ا  ػ   إذا أُ  ف ن الة اه ث   اتض  أف اق ؼ

 فر يف ىليف انػ  محػ  اد ػ  ع ػو اش )ي(يف فجطيف ىل  م ة ي ن  ذ ع ا لع    اا ً 
هف  جنػػشد ادػػ رخ ىلقػػشع اقػػ ث ي اػػلا ا  ػػ  يف  ؛)  ػػ ( ن ػػ   ػػ  ي ا  رػػ يل

نػػ ف ادجنػػػشد أف اكش ػػ  و ػػػ    ىل ػػرس   ػػ ةيف أ ػػػ  أف تكػػشف و ػػػ  )عمػػ (يف فػػػإف
  ىلاح يف ىلإف قنػ   ػػ)عم (   ػ  آقػ  لػن ذ ػع ن ػ  تجػ ـيف فػال ا ل فر  ف د 

 .ان  مح  )ي( ع ر   ي اد   ام يف هف     ا ل فر  اش اه عي     اد
ػػ ػػىلا  ػػظ أ ػػ  و اػػ د ااػػم   ؿ )ي(  ػػ  ااػػم ا  ع  يف ف ػػم اػػ د م   ً ػػ   ىلا عع

  أاًضػهش: نم ت ي ششاؿ ي ام  مث  نييف ىل  ػ  اػ ي ذ ػع ن اارػ  ا مكػ اريف ىل 
 ي       ادجنشديف فركشف هش قشهلم:  ن ام  مث  نييف ػػػػػػػض أ عػػػػػػػو ا م  رػ  م

                                 
 (  ن    ق ا نشر.ٓٔ شرة رقم )امل : ( ٔ)
 (  ن    ق ا نشر.ٔٔامل : ا نشرة رقم )( ٕ)
 (  ن    ق ا نشر.ٕٔامل :  شرة رقم )( ٖ)
 .ٕٕٓامل : تطشر ا كم   ت ىلا مجشش ي اقر زيف ص ( ٗ)
 .ٕٚػ  ٛٙامل : نم   ت إاال رع   ن  كع  ادك ع  يف ا  عاش يف ص ( ٘)



 

 

 
87  

  أ    ن ش شر ت ع ا عم يف ىل رس اد   أين نم م  ي ششاؿ ي ام  مث  نييف   رمً 
   ىلاش اهىلي  ن   ء  ر   .ا أىل خمم فً ع و أف اكشف  م  ق ش   ايف    ىلاح ً 

ػػ ىل ػػن نػػ    ر ؽ ي حػػ ؼ ايفػػ  ادعػػم     ػػ  ااػػم ذ ػػع اتضػػ  تػػدثن ا ع 
   ت ) ػن(     ز   م  ااػمُ  ق اام ا  ع ا     ي أا  ري ا مدرا يف ف م    اُ 

ػػػػايفػػػ رة إلفػػػػ دة   ػػػػ  ا م  ػػػػرضيف ىلعمػػػػ     ُػػػ       شػػػػ ة نػػػػ ف اه عػػػػي  ئ     ع
ىلاػػػش   فرػػ يفعػػ ق  فػػػظ دؿ ع ػػو   ػػ  ا لع ه ػػ  و اُ  ؛عػػم    )ي(  عػػر ؽ أف تُ 

 ي ار ؽ ا مدرا . اهام
 

 نة  الس  مع المستعملة    أحرف الجرِّ المبحث الث الث
 

  فظ )ام (    اام   يفف ن   ىلرد ي اهش   ه  ن   ا  :
م يف  ن ش   ىلاـش ىل ر  يف ىلاػش  ػ  ؿ: أف ادا ق       اش يز   ن ا عع اهىلع 

 ػػ يف ىلادعػػػم    ي اػػػلا    تجػػ ـ ي اقػػػ يفت ا عػػ  ج يف ىلأ ث ػػػ   ػػػ  تجػػ ـ  شا ػػػ
 .ا شي   ن ح ىلؼ ايف  ح ف فيف ) ن( ع و اهنث يف ىلا الـ ق راًل 

 ا  :  ة   فظ ام  ي الا ا شي    ف ن أ ث   اام   ؿ ) ن( ي رع 
محن  ػػػن اػػػفر ف  ػػػن ع ػػػ ىل آ ػػػني رب ارض عػػػن ع ػػػ ا  ع   ػػػمع "ا  ع   جػػػه:-

مجػػ دى ا قػػ ة  محن اػػلا ا كمػػ ب    ػػ   رػػ ؿ  جػػني  ػػنا  ػػ دنييف ىلنمػػي ع ػػ ا  ع 
 .(ٔ) ن ام  ات ىلمث  ني"

"ط رػي  ػن إ ػ اارم شػ   أيف إ ػ  إيف اا   جه ط ري  ػن إ ػ اارم ىلفرػ :-
 .  (ٕ)ىلنمي ي ريي  ن ام  ثممني ىلا  ني ىل ئ "

                                 
 ق ا نشر.(  ن    ٕامل :  شرة رقم )( ٔ)
 (  ن    ق ا نشر.ٔٔامل :  شرة رقم )( ٕ)
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  ىلنمػي ىليل      الف  يل قطرع  "ا   جه ا ر  ف  ن ع  اا ىلفر :-  
ىلع ػػ ان  ػػن ريػػي  ػػن اػػم  اػػ ر  ف  ػػن ع ػػ اا  ػػن اػػ رم اػػـش ايف  ػػ   ثممػػني 
يف ىللػػػن (ٔ) ر"  ىلا ػػػشذ  ػػػن ا معػػػثػػػالث ىلثالثػػػني ىل ئػػػ  اػػػم يف ىلاػػػش اعػػػدؿ اا ايفمعػػػ

 .(ٕ)جششذ ع  ن ا م  
 .(ٖ)  رض ام يف ىلاش  ن    ين ) ن( اد  شرةىلىلاا  أف     ) ن( ا مع 

فػػػػإف قرػػػػ  اػػػػ   كػػػػن أف   ػػػػ  ع ػػػػو   ػػػػ  )ي(  مشافػػػػق  ػػػػ  اػػػػ ق  ػػػػن  
 اام   يفت؟

مح  ) ن( ع و الا اد   ىلإف ن ف  ف  لي ال   ع ـ يشاز ذ ع؛ هفع  
  مح  ػ  ع ػو يف ىلأاًضػ(ٗ)  قػشؿ   يػشح عمػ  ا    ػ  ج  عن ا كشفرنييف  كمع   ُ قشيًف 

تجػػ ا  اد ػػ  اػػركشف ي هػػش:   هفع  امػػ ؛ اػػلا اد ػػ  اػػ دي إ    ػػ  لػػن  ػػ اد
ت ي ريػػي ي اػػم  نم ػػت ي ريػػي  ػػن اػػم  مثػػ  نييف تجػػ ا ة ع ػػو اػػلا: نم ػػ
ريػي  ا جنػ   رػ ف أفع  مث  نييف فمك ار )ي( لػن  جنػشد امػ يف ىلا ػلي ال ػ  أفع 

ػػػر ؽ ىلاهنثػػػ  ىلرىلًدا ي اػػػلا  ػػػن شػػػ شر عػػػ ـ مثػػػ  ني يف ىلاػػػش اد ػػػ  اه عػػػي   ع 
 ا م ش.
}ىَلاْيَمِم ُػشا  ىلإف قر : ا   كن أف تكشف    ر ف ن   ي هش قش   ت   :  

 يف ىلاش        شر فر  ؟(٘) ف ا   ْيَس ِ ن اَهىْلثَ 
                                 

 (  ن    ق ا نشر.ٗامل :  شرة رقم )( ٔ)
ػػػػيف ىل ٕٕٓيف ٖٙٔاملػػػػ : تطػػػػشر ا كم  ػػػػ ت ىلا مجػػػػشش ي اقرػػػػ زيف ص ( ٕ) يف  ػػػػ   ادك ع نم  ػػػػ ت إاػػػػال ر   ػػػػن  كع

 .ٜٓٔا زعا اينيف ص 
 .ٕٕٔ/ٔٔامل : ا معلار  ىلا معك ر يف ( ٖ)
 امل : ا ع  ق.( ٗ)
 .ٖٓاشرة اقجيف ا ا : ( ٘)
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هف ا  ر ف   ت ط   يفمسيف ف ل ع قر   ػ   ؛ف  لي ال   ع ـ يشاز ذ ع
  يػػمس    ػػ  ي أ عػػيػػ   ) ػػن(   رػػ ف ايفػػمسيف ىل ػػ  ا رمػػ  جػػي أف اكػػشف  شافًجػػ

أقصيف ىل فظ )ريي( أىل: )ش   ريػي( ىلإف نػ ف فرػ  ع ػـش عمػ  إطالقػ  إيف 
     ػض ذ ػعيف  ػ  ر       حىت ا رم يف    ا  ع  شافجً   رس )ام  مث  ني(  ثاًل  أفع 
ايف خبػالؼ اهىلثػ ف ي ع ػو ريػي   اػ ً     ش قر : نم ت ام  مثػ  نييف دػ  دؿع أ ع 

 يس ادجنشديف ف د  : ف يمم شا اهىلث ف.  ا  ا    ا ا يف فإهنع 
 ا  : ىل ن أ ث   اام   ؿ ا الـ ي رة   فظ ام  ي الا ا شي    

 ػػ ي آ ػػني رب  ػػم الفػػ     ػػ اا  ػػن اػػ    ػػن أيب ذ ػػ ب ا مع "ا  ع   جػػه:-
 . (ٔ)ا   دنييف ىلاش أ   هبلا اجمل س ي مج دى  عم  مث ف ىلمث  ني"

 جه: "ا  ع ػم الفػ  إل ػ اارم  ػن  ملػشر ... ىلنمػي اػـش ا ثالثػ    معػ  ىل -
 .(ٕ) ر ؿ  ضت  ن مج دى اهىل   عم  ثالث ىلثالثني ىل ئمني"

ـ ـ ن ػ   ػ ثشا عم ػ  فر ػ  تجػ ـ ي ا ػالع ن اػلة ا ػالع  ام  ث ا       عوىل 
ادعػػػميف     ػػػ  ا  رػػػ يل ىلاهاػػػ ـيف ىل كػػػن أف اجػػػ ؿ  ػػػ  قرػػػ  فر ػػػ   ػػػن تعػػػ ر ت 

ػػىل  ػ فيف ىلاػػُّتي  فر ػػ  أهنػ  و ػػ  )ي( امػػ  أاًضػ نػ ا  هبػػ  فر ػػ    ذ ػػع ا مع  يف ا ن 
 ػ  ع ػو   ج ؛ ف    اش ا ث  هل  ي اها شب ن   اش ىلاا   ن اه ث ػ  ا ععػ

     ىلاح  اش ا  اي .
ػم  إذا ُاػ جت  ىلىلاا  ق   الا اها شبيف ىلاػش أف ُتعػم    ا ػالـ  ػ  ا عع
يف ىلاهنث  ن   تج ـ أف ُتعم    ) ن(يف ىلا ي ذ ع أهنػ    لن  ا  ع   أىل ا رـش
اػػ  اه عػػي   عػػر ؽيف ف رم ػػ  ذنػػ  ا  ػػ   أىل ا رػػـش ق  ػػ    اػػي أف اػػلن  أف 

                                 
 (  ن    ق ا نشر.ٛامل : ا نشرة رقم )( ٔ)
 .ٖٓٙامل : ا  اش يف ا نشا رةيف ص ( ٕ)
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 ذ ع  ن ام  نلا.
م  دىلف  را يف برػ  تػلن  ا ععػأف اجمنػ  ع ػو  فػظ )اػم ( ي ا معػ ين: ىلا ثع 

ػػػػ جػػػػششيف ا ي ا م  درا  ىلرىلدً    ق   ػػػ يف ىلاػػػػش أنثػػػػ  أاػػػ  ري ا معػػػػ رػػػ ف   رػػػػـش أىل ا  ع
ىلاهح ؼ ا ػشاردة ي اػلا ايفاػم   ؿ ح فػ فيف هػ  )ي( ىلا ػالـيف ىل ػن أ ث ػ  يػ  

 ا  :   فظ )ام ( ب ؼ ايف  )ي(   
 .(ٔ)"ىلنمي ي ام  مث  ني" افيف ىله    رق ف  جش  : ج   عث  ف  ن ىلا  -
 ب ر ػػ ح  ػػن حفػػص  ػػن ع  ػػم  ػػن ع ػػ   ػػن اخلطعػػ عػػ ي  ػػمع "ا  ع   جػػه:-

 . (ٕ)حم ىلنمي ي ام  ثالث ىلتع ني"اا ىلا  ع  أىل    ػ   
 ن   ا ش   أ   يف إ   إيف "آ ن ع    ن ع  اا  ن ع ىلة  ن ا ز    جه:-

 .(ٖ)  ىلنمي ع   ي ام  ات ىلتع ني"  ىل رمً حر   لشت اا ىلنف     طع 
"ثجػػ   ػػ ا ىلريػػ ي ىلنمػػي ع  اق رػػ   ػػن اػػ و ي اػػم  إحػػ ى   جػػه:-
 . (ٗ)ىل ئ "

ػ    ػن ع ػ   ػن حفػصيف ىلفرػ : جه م ع -    ػن ع ػ  "تػ ب اا ع ػو م ع
 ػػن حفػػص  ػػن ع  ػػم  ػػ  تجػػ ـ  ػػن ذ  ػػ  ىل ػػ  تػػدق  آ ػػني رب  شاػػو ىلاػػ رىلف 

 . (٘)ع  ة ىل ئ "ىلنمي ي ام  أر   
 جػػػه ع  ػػػم  ػػػن ع ػػػ   ػػػن حفػػػص ىلفرػػػ : "... ىلنمػػػي ي اػػػم  إحػػػ ى -

                                 
 .ٗٙٔيف ٓٙٔامل : نم   ت إاال رع   ن  كع  ادك ع  يف ا  عاش يف ص ( ٔ)
  رااػ  (  ػن    ػق ا نػشريف ىلإث ػ ت ا رػ   ي )عػ ي( ث  ػت ي أ ػ  ا ػمجهيف ىلق ػت ٙامل :  شرة رقػم )( ٕ)

  ث  ذ ع ىلتشير   ي ب  ق ص  دحك ـ اهف  ؿ ي ا مجشش.
 (  ن    ق ا نشر.ٖٔامل :  شرة رقم )( ٖ)
 .ٕٔٗػ  ٕٓٗامل : ا ن شا رة ص/( ٗ)
 (  ن    ق ا نشر.ٗٔامل :  شرة رقم )( ٘)
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 . (ٔ)ىلع  ان ىل ئ "
"أ   ع    ن عث  ف أىل      اا ىلا ػ حم ىلنمػي   جه ي ل ا  رىلاىلة:-

 .(ٕ)ي ام  ثالث ىلع  ان ىل ئ "
ع ػػو اػػ ي اجطػػني  ػػن  شاػػو  "...  جػػه اقػػـ  ادكػػ  ا  ػػ افيف ىلفرػػ :-

 . (ٖ)ام  ا   ىلامني ىل ئ " ىلإ  اارم  ن   حل ي
 جػػه "ا   ػػم الفػػ    ػػ   ػػن أيب اػػ ر  ا عػػفر ين ىلنمػػي ي اػػم  تعػػ  -

 . (ٗ)ىلأر  ني ىل ئمني"
  فر .يف   ع و ا لع ىل    )ي( ن   تج ـ ا  ع  

 ا  : ىل ن أ ث   ي   فظ )ام ( ب ؼ ايف  )ا الـ(يف   
    ىلاػ  أ ػن      ػ  اا"اػلا ا ععػ  جه ا     ىلا  را  اا عم  ىلفر :-

 ػم الفػ     ػ  اد  مني    ر  ع   اا  ن  يف   إذف اا  عػم  مثػ ف ىلالعػني ا  ع 
 . (٘)اا    ىلا  أ ن اد  مني"

 . (ٙ)"... ىلنمي  عم  مث  ني ..."  جه ا ش ر   ن     يف ىلفر  قش  : -
اقنني أاػدؿ اا ايفمػ  ىلنمػي  عػم  أر ػ  ىلمثػ  ني   ن "أ   أار   جه: -
 . (ٚ)ىل ئ "

                                 
 (  ن    ق ا نشر.٘ٔامل :  شرة رقم )( ٔ)
 (  ن    ق ا نشر.ٙٔامل :  شرة رقم )( ٕ)
 .ٕٙٓل : تطشر ا كم   ت ىلا مجشش ي اقر زيف ص ام( ٖ)
 .ٓ٘ٔامل : ا ن شا رةيف ص ( ٗ)
 .ٚٙٔامل : تطشر ا كم   ت ىلا مجشش ي اقر زيف ص ( ٘)
 (  ن    ق ا نشر.ٚٔامل :  شرة رقم )( ٙ)
 . ٖ٘ٔامل : دراا  ي ا ث ر اد ك ة   د ام  ادمشرةيف ص ( ٚ)
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 س اتجػػشا ر كػػم ... ىلنمػػي ع ػػ اا  ػػن ع ػػ رة  عػػم   ػػ  ا معػػ"اػػ  أا    جػػه: -
"رب يف تفضػػ  حكػػرم.... ىلنمػػي  أر ػػ  ىلمثػػ  ني"يف ىل جػػه أقرػػ  حكػػرميف ىلفرػػ :
 .(ٔ)حكرم  ن ع  رة  عم  أر   ىلمث  ني ..."

 ف ا حع   ىلاا      أ  ة ىلقػ  ي ػ  اا "ىل ن امشن  ع و اا  جه: - 
ا ىلنمػي أ رػ  ا ػن ع ػ اد ع  عػم  مثػ ف ىلتعػ ني ىلاػش اعػدؿ اا  ك  شػ   قػ رً 

 . (ٕ)ايفم "
 يف ىلا ن  ذ ػع امػ  أ ػ  ي ن  ذ ع و   )ي( ن   ت ي  ا  جً  (ـا الع )ىل 

ااػػػم   ت )ي(  كثػػػ ة فر ػػػ  نػػػ ف ع ػػػو هػػػش اهاػػػ شب  ػػػن ا مػػػدرا     عػػػم  ي 
 اه ث   ا ع  ج يف ىلن   تج ـ مح  ت ع ايفام   يفت ع و     ىلاح  أىل . 

ىلام ؾ ااػم   ؿ آقػ  ي  فػظ )اػم (يف ر ػ   ػن   ػض ا مجػشش ا عػ  ج يف 
اقػ  مني اد ػ ر هل ػ يف ىلاػ  أف    ع ػو ا ل فرػ يف ىلقػ  ىلرد يىلاش أف ادا  منػش ً 

"... تػشي اػـش  اع ق  فظ )ام ( وػ  اػش يػز يف ىل ػن ذ ػع شػ ا  قػ  ىلرد فرػ :
يف أىل أف (ٖ)ايف  ػػػ   عػػػت ق ػػػشف  ػػػن ذي اقرػػػ  اػػػم  اػػػت ىلأر  ػػػني ىل ئمػػػني"

"آ ػػن أ ػػش اػػ     ػػن ع رػػ اا  ػػن ع ػػ اا  ػػن  اعػػم       شػػ ةيف ن ػػ  ي  جػػه:
"ت ب اا ع و ع   اا  ن ع    يف  جه:(ٗ)ع     ا ا  لرميف ىلنمي ام   ئ "

يف (ٙ)جػششيف ىللػن ذ ػع  ػن ا م  (٘) ػن حفػص ىلنمػي اػم  إحػ ى ىلع ػ ان ىل ئػ "
                                 

 .٘٘يف ٕٙادك ع  يف ا  عاش يف ص امل : نم   ت إاال ر   ن  كع  ( ٔ)
 .ٕٙٔامل : ا عع  قيف ص ( ٕ)
 .ٖٕٔامل : تطشر ا كم   ت ىلا م جشش ي اقر زيف ص ( ٖ)
 (  ن    ق ا نشر.ٛٔامل :  شرة رقم )( ٗ)
 (  ن    ق ا نشر.ٜٔامل :  شرة رقم )( ٘)
نم  ػػػػػػ ت يف ىل ٜٗٔيف ٖ٘ٔا رةيف ص يف ىلا ن ػػػػػػش ٕٛٔاملػػػػػػ : درااػػػػػػ  ي ا ثػػػػػػ ر اد كػػػػػػ ة   د امػػػػػػ  ادمػػػػػػشعرةيف ص ( ٙ)

 .ٕٔٔيف ا زعا اينيف ص     ادك ع إاال ر   ن  كع 
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ىل ثػػػ  اػػػلا اهاػػػ شب و تعػػػم    فرػػػ  حػػػ ىلؼ ايفػػػ يف ف ػػػش قػػػ رج حػػػ ىلد اػػػلا 
 ا    .

ة درا    عم ػػػػ ر يػػػػ   ي  فػػػػظ )اػػػػم ( ي ا معػػػػ   دػػػػ  اػػػػ ق: إفع ىلأقػػػػشؿ ت يفرًنػػػػ
ايف ىلي ػ   ػ  ىلرد  ػن أحػ ؼ ؿ: أف ادا  فظ )ام ( يػ ىلرً يف اهىلع نيىلع    ىلي 
درا  ـيف ىل)ي( ىل) ن(يف ع و اقػمالؼ ي ااػم   هل  ىلفػق أاػ شب ا معػثالث : ا الع 

 فرػ يف ىل  ػ    ع ػو ا لع  ين: أف اػدا  فػظ )اػم (  منػش ً ع و هش  ػ  تجػ ـيف ىلا ثعػ
ـ( هبػػػػلا اد ػػػػ   فرػػػػ  اػػػػش ادجنػػػػشد ي ا    ػػػػييف ف ػػػػ ىلؼ ايفػػػػ  )ي( ىل)ا ػػػػالع ا لع 

يف إيف إذا ن ف اق ؼ ادعم    ) ن( فإف ىلنل ع ادمنشب ر فً    ن   اش    ـش
جػػػػشش تعػػػػ ىلا   ي   ػػػػرضيف ىلاػػػػلة اهىليػػػػ  ر ػػػػ   ػػػػن ا م  اد ػػػػ  ادجنػػػػشد اػػػػش ا مع 

    ي ا كث ة اشا .ايفام   ؿيف فك   
عمػػ   ج ر ػػ   ػػ  ىلرد  ػػن ااػػم   يفت ي أاػػ شب ا مػػدرا      ػػ    ػػ   ػػ  ىل 
اام ا      )ش  ( أىل ا  ظ ع ـ اام   ؿ  فظ ا مدرا     عم  فجطيف ىلرد ي

ىل  ػ ع اػ ي ذ ػع أفع اهنثػ   فر ػ  ىلرد  ػن  جػشش؛ درا دىلف ح ؼ ايف  ي ا مع 
ي اػػلا ايفاػػم   ؿ أف اجمنػػ  فرػػ  ع ػػو ااػػم ا  ػػ  يف فرجػػ ؿ: نم مػػ  ي ريػػييف 

يف ىلهػػش ذ ػػعيف ىل ثػػ  ت ػػع اهمسػػ    رعػػت ق   ػػ    معنػػي ع ػػو ا لع فرػػ   ىلي ا ػػـ 
 ػ    ػػض اهف ػػ ؿ ا ػػ  اػػ رخ هلػػ يف فػػال جػػشز: نم مػػ  ري ػػ   ػػن اػػم  العػػنيف ىلإذا 
ااػػميف ـ ق ػػ  ذ ػػع  فػػظ )شػػ  ( ا مػػـز هبػػلا اهشػػ  يف ي هػػش: نم مػػ  ي شػػ   
ر ض فيف   مزً   ب ؼ ايف يف  ػ  أ ػ  يف  ػ     ػن أف اجػ ؿ: نم مػ  شػ   ر ضػ ف 

   ن ػ  تعػ و اهشػ  يف ف رم ػ   ن ام  العنييف أ   ا عمشات ف رعت هل  أمسػ
 اام    فر    فظ )ام ( نث  فر  ا معني ع و ا لع فر     ي ة ب ؼ ايف . 
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 الخاتمة
   ي قم ـ الا ا     أ  ز    ر   يل  ن  م يفجيف فدقشؿ:اط  أُ   
    ج   ػن شػشاا  عػن ا  ػ ب  ة ا  أ     جشش اقر ز ي الة اد ع  ت1

 شاػ يف ىلتػ عم  ػ  ذنػ ة درا  ا    أف ت ػ  ع ر ػ  قشاعػ  ا معػ را   كندي  ر ل  ا مع 
   ة  ن أحك ـ.ا م  

 ػػن أحػػ ؼ ايفػػ  ادعػػم     ي أاػػ  ري ا معػػدرا  ع ػػو  ىلردي ػػ   ػػ   تتت2 
 .ىل)ي( ىل) ن( (ـا الع )ا :  يفثالث  أح ؼ اش   جشش ا   راا 

ادعػم     ػن حػ ىلؼ ايفػ  ا  عػ   فػإفع  درا  وػ  دىلفا معػعمػ  ا  ػ   ي  ت3
 .)ي((يف ىلـا الع ) ه :   ت ع اه ف ظ ح ف ف  ح ف ف ي ذ ع
ـ( ادعػم     ي ا معػدرا  أف تعػػ عو:  تت4 اهشػ   ىلاهريػ  ي تعػػ ر  )ا ػالع
ا   ع و     ا لع فر . و   )ي(يف ىلا  درا شقرتيف أىل ا مع يفـ ا مع   ا  ع

أف اػػػدا  ل األو  ااػػػم   يففيف   هلػػػ ا ي أاػػػ  ري ا معػػػدر  شػػػ  ظ اه  فػػػأ تتتت5
 ػػ  ااػػم ا  ػػ   ي اػػلا  ىلادعػػم   يف  ػػن اػػـش ىل ر ػػ يف   ػػ  اػػش يػػز   م ػػ  ق   ػػ

 .ا م  رض  ا   مىل  ا شي  ) ن(يف
 را يف ىلاػدا   ػ ة  ػ  اشاػ     ي ا معػأف اكػشف ا  ػ     اػم ا  عػ اني والث  

ػػػػ  و ػػػػ م يف ىلا  ػػػػظ أف حػػػػ ؼ ايفػػػػ  ادعػػػػميف ـ  ػػػػ  ااػػػػم ا  ػػػػ   اػػػػش )ي( ا عع
 .ا ل فر 
ثالث  اام   يفت ي أا  ري ا معدرا يف اثم ف ااُم   ت  فظ )ام (     ت6

أف  ل األو  فر ػػ  أحػػ ؼ ايفػػػ يف ىلا ث ع ػػ  و ُتعػػم      ػػػ يف ىلاػػلة اهىليػػ  اػػػ : 
ىلادعم    ي الا ا شي  م يف  ن ش   ىلاـش ىل ر  يف ادا ق       اش يز   ن ا عع 

يف ق ػراًل  (ا ػالـ)ىل ىل  م ة ا مع  رضيف  ن ح ىلؼ ايف  ح ف فيف ) ن( ع و اهنث يف
 .و   )ي(ىلا  
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م  دىلف را يف برػ  تػلن  ا ععػدأف اجمن  ع و  فظ )ام ( ي ا مع  اني والث  
ػػػػ ا ي ا مجػػػػششيف درا  ىلرىلدً    ق   ػػػ يف ىلاػػػػش أنثػػػػ  أاػػػ  ري ا معػػػػ رػػػ ف   رػػػػـش أىل ا  ع

 ىل  مػػػػػ ة ا لع فرػػػػػ يف هحػػػػػ ؼ ا ػػػػػشاردة ي اػػػػػلا ايفاػػػػػم   ؿ ح فػػػػػ فيف هػػػػػ  )ي(ىلا
 .و   )ي(ىلا  يف (ا الـ)ىل

 فرػ يف ىلقػ  ىلرد ي اقػ  مني   ع و ا لع  منش ً   فظ )ام ( أف ادا والث الث 
يف عػم       شػ ةأىل أف اُ  اد  ر هل  يف ىلا  أف اع ق  فظ )اػم ( وػ  اػش يػز يف

 ح ىلد ا     ىلذُن ت    ر ف ىلا مشار .ىلالة  شرة يف ت ق  ي 
ػػ ة    جػػششأهرعػػ ازاػػ   ػػن تتت7 ػػ ا  نػػشر اد ك  شاا   ػػ    ػػ ا ة  ػػن ق ػػ  ا  ع

 شاػ يف ىلو أقػف فر ػ  درا  ا    ج رػ  هحكػ ـ ا معػ ػش عمػ  ا مع ادع شع  ي نمي ا مع 
  ع :أىلردة ا       إيف ع و ش ا  ىلاح يف و ا  ؼ ق يف   ىلاش قشؿ ا  ع 

 َف  ن َرَ َض فشْ  َِثالٍث َق َ             ا كم ُب ي اشـِ َاْ تٍ  ُقطع الا
ىل ػػ  الن ىل ػػ  عمػػ  تجػػ را م ا جشاعػػ  إ ػػ  اػػ  أ ث ػػ   ػػن ىلاػػ  م شػػ ع ااػػم   هل  

  ب.عم  ا كمع 
 اػػػلا ا   ػػػ يف ق  ػػػ     ػػػػ   ىلي اخلمػػػ ـ أاػػػدؿ اا اػػػ      أف امج ػػػ   ػػػػ   

نم   يف ىل ع ف ق ء ش ايف   ىلأ  ر يف يف ىلأف ا فش عن اخلطػد ىلا زع ػ يف فعػ   ف  ػن 
ىل ػ عو اا ىلاػ عم ع ػو   ر مػ  ادنػطفو تف عد    ك  ؿيف ىلتمزعة عن اخلطد ىلا م عر فيف 

اديفمػػ ريف ىلع ػػو آ ػػ  اهط ػػ ريف ىلع ػػو  ػػ   م  اه ػػ اريف ىلآقػػ  دعشا ػػ  أف اق ػػ  ا 
 ا   دني. رب  
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 ملحق صور النقوش
 ادن ر  شرة ا مجه ىلق ا ت  ـ

ٔ 

 
ع ػػو م ػػ  ... ىلنمػػي إ ػػ اارم  "ا   ػػم  ػػ   

ا ن  ر شف اها       م ا كم ب  ن   إحػ ى 
ع  ة  ضت  ن ششاؿ ام  الػس ىلثالثػني ىل  يفػ  

 .رمح  اا"

اػػػلا ا ػػػمجه اػػػ    ػػػ ة 
ي  اهاػػػػػم ذ م ػػػػػ  اد ػػػػػلىلي

حعػػػػػػػػػػػػ   :  ػػػػػػػػػػػػشادر ا ثػػػػػػػػػػػػ ر 
ىلا مجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػششيف ع ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو 
ا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ا ط:

https://twitter.co
m/mohammed93a

thar 
 

ٕ 

 
"ا   م ارض عن ع   ا  محن  ػن اػفر ف  ػن 
ع ػػ ىل آ ػػني رب ا  ػػ دنييف ىلنمػػي ع ػػ ا  محن اػػلا 
ا كمػػ ب    ػػ   رػػ ؿ  جػػني  ػػن مجػػ دى ا قػػ ة  ػػن 

 ام  ات ىلمث  ني".

اػػػلا ا ػػػمجه اػػػ    ػػػ ة 
اد ػػػػػلىلي ي اهاػػػػػم ذ م ػػػػػ  

حعػػػػػػػػػػػػ   :  ػػػػػػػػػػػػشادر ا ثػػػػػػػػػػػػ ر 
ىلا مجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػششيف ع ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو 
ا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ا ط:

https://twitter.co
m/mohammed93a

thar 
 



 

 

 
97  

 
 
ٖ 

 
"دق  ا نرف       ضت  ػن شػ   ر رػ  
ا ق  ام  ثممني ىلع  ان ىل ئمني     عشار  إف 

 ش   ذا ىلح ة ىلذا ىلح ة".

اػػػلا ا ػػػمجه اػػػ    ػػػ ة 
ي  اهاػػػػػم ذ م ػػػػػ  اد ػػػػػلىلي

حعػػػػػػػػػػػػ   :  ػػػػػػػػػػػػشادر ا ثػػػػػػػػػػػػ ر 
ىلا مجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػششيف ع ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو 
ا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ا ط:

https://twitter.co
m/mohammed93a

thar 
 

 
 
ٗ  

ىليل    ػػػػػػػ  الفػػػػػػػ  يل قطرػػػػػػػ  ىلنمػػػػػػػي  "اػػػػػػػ 
اػػ ر  ف  ػػن ع ػػ اا  ػػن اػػ رم اػػـش ايف  ػػ   ثممػػني 
ىلع ػػ ان  ػػن ريػػي  ػػن اػػم  ث ػػ  ىلث ثػػني ىل ػػ يف  

 .ام يف ىلاش اعدؿ اا ايفم  ىلا شذ  ن ا م ر"

اػػػلا ا ػػػمجه اػػػ    ػػػ ة 
أ.د. ع ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ اا  نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   
ا ث ػػػػػػػ يليف ي حعػػػػػػػ    ع ػػػػػػػو 

 تشاُّتيف ا  ا ط:
https://twitter.
com/thoomaly11 

٘ 

 
"  عم اا ا ػ محن ا ػ حرم ... ىلنمػي ا  ػال  
 ن ازا  رمح  اا ي اػش ني  جرػ   ػن شػ   ر ضػ ف 

 ام  أر  ني ىل ئ ".

اػػػلا ا ػػػمجه اػػػ    ػػػ ة 
ي  اهاػػػػػم ذ م ػػػػػ  اد ػػػػػلىلي

حعػػػػػػػػػػػػ   :  ػػػػػػػػػػػػشادر ا ثػػػػػػػػػػػػ ر 
ىلا مجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػششيف ع ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو 
ا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ا ط:
https://twitter.com/
mohammed93athar 
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ٙ 

 
"ا   م ع ي ر  ح  ػن حفػص  ػن ع  ػم  ػن 
ع    ن اخلط ب أىل    ػ  اا ىلا  حم ىلنمػي ي 

 ىلتع ني". ثالث ام 

اػػلا ا ػػمجه اػػ  ىلقفػػت 
ع رػػػػ  يمػػػػشب اد امػػػػ  ادمػػػػشرة 

ي   ػػػػػن  جػػػػػشش لػػػػػ ا  رىلاىلة
اد امػػػػ يف ىل ػػػػ ح    ػػػػن ذراػػػػ  
أ ػػػػػػػػػن ادػػػػػػػػػ  مني ع ػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػن 

 اخلط ب را  اا عم .

 
ٚ 

 
"ا   م الف      اا  ن اػ    ػن أيب ذ ػ ب 
ا م ػػ ي آ ػػني رب ا  ػػ دنييف ىلاػػش أ ػػ  هبػػلا اجمل ػػس 

 .ي مج دى  عم  مثن ىلمثمني"

اػػػلا ا ػػػمجه اػػػ    ػػػ ة 
اهاػػػػػم ذ م ػػػػػ  اد ػػػػػلىلي ي 
حعػػػػػػػػػػػػ   :  ػػػػػػػػػػػػشادر ا ثػػػػػػػػػػػػ ر 

ششيف ع ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو ىلا مجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ا ط:

https://twitter.co
m/mohammed93a

thar 
 

 
ٛ 
 

 
"نفػ  ع ػػ   ػػن ر ر ػ     طػػ لشت ىلآ ػػن  ػػ ا 
ا  لػػرم ا ػػ محن ا ػػ حرم ىلنمػػي ي  ػػف  اػػم  اػػ   

 ع  ة ىل  يف ".

اػػػلا ا ػػػمجه اػػػ    ػػػ ة 
اهاػػػػػم ذ م ػػػػػ  اد ػػػػػلىلي ي 
حعػػػػػػػػػػػػ   :  ػػػػػػػػػػػػشادر ا ثػػػػػػػػػػػػ ر 
ىلا مجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػششيف ع ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو 
ا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ا ط:
https://twitter.com/
mohammed93athar 
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ٜ 

 
"عػػػػػ     ػػػػػن ع ػػػػػ  إ  اا رالػػػػػي ىلنمػػػػػي ي 

 .ذي اقر    ـ ام  إح ى ىلأر  ني ىل  يف "

اػػػلا ا ػػػمجه اػػػ    ػػػ ة 
اهاػػػػػم ذ م ػػػػػ  اد ػػػػػلىلي ي 
حعػػػػػػػػػػػػ   :  ػػػػػػػػػػػػشادر ا ثػػػػػػػػػػػػ ر 
ىلا مجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػششيف ع ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو 
ا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ا ط:

https://twitter.co
m/mohammed93a

thar 
 

ٔٓ 
  

اجمل س ع ػ اد ع  ػن ع ػ اا  ػن "ع   الا 
أيب ا ش رػػػ  ي مجػػػ دى ا قػػػ ة اػػػم  ثػػػالث ىلاػػػمني 

 ىل  يف يف ىلنمي   ىلاف  ن ع  اد ع".

اػػػلا ا ػػػمجه اػػػ    ػػػ ة 
اهاػػػػػم ذ م ػػػػػ  اد ػػػػػلىلي ي 
حعػػػػػػػػػػػػ   :  ػػػػػػػػػػػػشادر ا ثػػػػػػػػػػػػ ر 
ىلا مجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػششيف ع ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو 
ا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ا ط:

https://twitter.co
m/mohammed93a

thar 
 

ٔٔ 
  

أيف إ ػػ  إيف  "ط رػػي  ػػن إ ػػ اارم شػػ    جػػه:
اا ىلنمػػػػػػي ي ريػػػػػػي  ػػػػػػن اػػػػػػم  ثممػػػػػػني ىلاػػػػػػ  ني 

 .ىل ئ "
 

اػػػلا ا ػػػمجه اػػػ    ػػػ ة 
اهاػػػػػم ذ م ػػػػػ  اد ػػػػػلىلي ي 
حعػػػػػػػػػػػػ   :  ػػػػػػػػػػػػشادر ا ثػػػػػػػػػػػػ ر 
ىلا مجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػششيف ع ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو 
ا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ا ط:

https://twitter.co
m/mohammed93a

thar 
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ٕٔ 
  

شػػػ اع  ػػػ يف ىلنمػػػي  "يف إ ػػػ  إيف اا ىلحػػػ ة يف
ر ضػػ ف اػػم   ػػ حل  ػػن م ػػ   ػػن  ػػ حل ي شػػ   

 .ع   ىل ئمني  ىلاعدؿ اا ايفم "

اػػػلا ا ػػػمجه اػػػ    ػػػ ة 
اهاػػػػػم ذ م ػػػػػ  اد ػػػػػلىلي ي 
حعػػػػػػػػػػػػ   :  ػػػػػػػػػػػػشادر ا ثػػػػػػػػػػػػ ر 
ىلا مجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػششيف ع ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو 
ا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ا ط:

https://twitter.co
m/mohammed93a

thar 
 

 
ٖٔ 

 
"آ ػػػن ع ػػػ   ػػػن ع ػػػ اا  ػػػن عػػػ ىلة  ػػػن ا ػػػز ن 

 حرػ    ا ش   أ ػ  يف إ ػ  إيف اا ىلنفػ     طػ لشت
 ىل رم   ىلنمي ع   ي ام  ات ىلتع ني".

اػػػلا ا ػػػمجه اػػػ    ػػػ ة 
اهاػػػػػم ذ م ػػػػػ  اد ػػػػػلىلي ي 
حعػػػػػػػػػػػػ   :  ػػػػػػػػػػػػشادر ا ثػػػػػػػػػػػػ ر 
ىلا مجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػششيف ع ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو 
ا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ا ط:

https://twitter.co
m/mohammed93a

thar 
ىلذنػػػػػػػػػػػػػػػ  أف ا ػػػػػػػػػػػػػػػمجه 
مفػػػػػػػػشظ ي  م ػػػػػػػػف ت نػػػػػػػػ  

 ا   ر  .
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ٔٗ 
 

"تػػػ ب اا ع ػػػو م ػػػ   ػػػن ع ػػػ   ػػػن حفػػػص 
ذ  ػ  ىل ػ  تػدق  آ ػني رب  ن ع  ػم  ػ  تجػ ـ  ػن 

 . شاو ىلا رىلف ىلنمي ي ام  أر   ع  ة ىل ئ "

اػػلا ا ػػمجه اػػ  ىلقفػػت 
ع رػػػػ  يمػػػػشب اد امػػػػ  ادمػػػػشرة 
 ػػػػػن  جػػػػػشش لػػػػػ ا  رىلاىلة ي 
اد امػػػػ يف ىل ػػػػ ح    ػػػػن ذراػػػػ  
أ ػػػػػػػػػن ادػػػػػػػػػ  مني ع ػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػن 

 اخلط ب را  اا عم .
ىل  ػػػػ ة اهاػػػػم ذ م ػػػػ  
اد ػػػػلىلي ي حعػػػػ   :  ػػػػشادر 

 ػػػػػػػػػػػو ا ثػػػػػػػػػػػ ر ىلا مجػػػػػػػػػػػششيف ع
ا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ا ط:

https://twitter.co
m/mohammed93a

thar 
ىلقػػػػػػػػ  ااػػػػػػػػمف ت  ػػػػػػػػن 

 ق ا ت    مجه.
ٔ٘ 

 
"تػػ ب اا ع ػػو ع  ػػم  ػػن ع ػػ   ػػن حفػػص 

 ىلنمي ي ام  إح ى ىلع  ان ىل ئ ".

اػػلا ا ػػمجه اػػ  ىلقفػػت 
ع رػػػػ  يمػػػػشب اد امػػػػ  ادمػػػػشرة 

ي   ػػػػػن  جػػػػػشش لػػػػػ ا  رىلاىلة
اد امػػػػ يف ىل ػػػػ ح    ػػػػن ذراػػػػ  
أ ػػػػػػػػػن ادػػػػػػػػػ  مني ع ػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػن 

 اخلط ب را  اا عم .
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ٔٙ 

 
:"أ   ع   ا ن عث  ف أىل      اا ىلا ػ حم 

 .ىلنمي ي ام  ثالث ىلع  ان ىل ئ "

اػػػلا ا ػػػمجه اػػػ    ػػػ ة 
اهاػػػػػم ذ م ػػػػػ  اد ػػػػػلىلي ي 
حعػػػػػػػػػػػػ   :  ػػػػػػػػػػػػشادر ا ثػػػػػػػػػػػػ ر 
ىلا مجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػششيف ع ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو 
ا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ا ط:

https://twitter.co
m/mohammed93a

thar 
 

ٔٚ 

 
"عفػػ  اا عػػن ا ش رػػ   ػػن    ػػ  ىلنمػػي  عػػم  
 مث  ني ىلاش اعدؿ اا ايفم   زيف ىلاداليفك  راال".

اػػػلا ا ػػػمجه اػػػ    ػػػ ة 
أ.د. ع ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ اا  نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   
ا ث ػػػػػػػ يليف ي حعػػػػػػػ    ع ػػػػػػػو 

 تشاُّتيف ا  ا ط:
https://twitter.
com/thoomaly11 

 
ٔٛ 

 
 ػن ع رػ اا  ػن ع ػ اا  ػػن "آ ػن أ ػش اػ    

 .ا  لرميف ىلنمي ام    يف " ع     ا

اػػلا ا ػػمجه اػػ  ىلقفػػت 
ع رػػػػ  يمػػػػشب اد امػػػػ  ادمػػػػشرة 
 ػػػػػن  جػػػػػشش لػػػػػ ا  رىلاىلة ي 
اد امػػػػ يف ىل ػػػػ ح    ػػػػن ذراػػػػ  
أ ػػػػػػػػػن ادػػػػػػػػػ  مني ع ػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػن 

 اخلط ب را  اا عم .
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ٜٔ 

 
"ت ب اا ع و ع   اا  ن ع    ػن حفػص 

 ىل  يف ". ىلنمي ام  إح ى ىلع  ان

اػػػلا ا ػػػمجه اػػػ    ػػػ ة 
اهاػػػػػم ذ م ػػػػػ  اد ػػػػػلىلي ي 
حعػػػػػػػػػػػػ   :  ػػػػػػػػػػػػشادر ا ثػػػػػػػػػػػػ ر 
ىلا مجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػششيف ع ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو 
ا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ا ط:

https://twitter.co
m/mohammed93a

thar 
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 قائمة المصادر والمراجع
 جرػػق م ػػ   يف ػػن قمر ػػ يف ع ػػ  اا  ػػن  عػػ ميفأدب ا ك تػػييف  -ٔ

 ـ.ٜٜٙٔاػيف ٚٔٗٔايليف   اع  ا  ا   يف ا  ع 
   ىلايفحمرػ ج هبػ  ي رىلاا  ا       يفايفام   د ىلايفحمر ج         -ٕ

ػػػػػػ   ػػػػػػ  اقػػػػػػ ا يفاػػػػػػش  ع ػػػػػػم ا      يف عػػػػػػ و ا كمػػػػػػييف  رػػػػػػ يف م ع
 ـ.ٜٛٛٔ

 اػػػ  إ عػػػمر ش شير    فكػػػ  ا   ػػػشي عمػػػ  ا  ػػػ بيفادر  اه ػػػشؿيف -ٖ
 اػ.ٕٓٗٔ فيف ع و ا كمييف حعع    نمشر  ع ـ 

 عػػػػػػػػػػرشط يف يػػػػػػػػػػالؿ ا ػػػػػػػػػػ ان   ايفقػػػػػػػػػػُّتاح ي أ ػػػػػػػػػػشؿ ا م ػػػػػػػػػػشيف -ٗ
ا  ػػػػػػػػػػػنىلايف ع ػػػػػػػػػػػ ا  محنيف  جرػػػػػػػػػػػق ع ػػػػػػػػػػػ اقكرم عطرػػػػػػػػػػػ يف دار 

 اػ.ٕٚٗٔ
 ن اهثنيف أيب ا ع  دات ي  ا  انيف يف  يفا   ا  ي ع م ا    رع  -٘

 جرق: د.  حل حعػني ا   اػ يف ىلد.فم ػ  أمحػ  ع ػ  ا ػ انيف 
 اػ.ٕٓٗٔيف ٔ ن  ط شع ت ي     أـ ا ج ىيف ط/

 فيف حرعػػػػػػ يبه عػػػػػػ ر يفمػػػػػػ ب ا مع ك رػػػػػػ  ي شػػػػػػ ح نلار  ىلا مع ا معػػػػػػ -ٙ
 جرػػػػػق: د.حعػػػػػن امػػػػػ اىلييف دار ا ج ػػػػػميف ىلنمػػػػػشز  اه   عػػػػػ يف
 . ٔ إش ر ر يف ط

جػػشش ي اقرػػ ز  مػػل فرػػ  اإلاػػالـ حػػىت ر ا كم  ػػ ت ىلا م  تطػػش   -ٚ
  ػػن ف ػػ يف دار ف ػػ يف م ػػ        اهلرػػ ييف ممنػػف ا جػػ ف ا ععػػ

 ـ.ٜٗٛٔاػيف ٘ٓٗٔك   يف 
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محن  ػػػػػػن ا ج اػػػػػػم ع ػػػػػػ ا  ع يػػػػػػ ي يف أ ػػػػػػش  زع   ػػػػػػشيف ايف ػػػػػػ  ي ا مع  -ٛ
 ع   اق  يف   اع  ا  ا   .  إا  ؽيف  جرق

 ف ع و شػ ح اهمشػشين ه فرػ  ا ػن    ػعيف  ط ػشع ح شر  ا نع ع  -ٜ
   فيف م   ع  يف دار ا فك . نع      ش ح اهمششينيف

   ػػػػ ادييف ع ػػػػ      ػػػػ ب  عػػػػ ف ا  ػػػػ بيف قزا ػػػػ  اهدب ىل ػػػػي   -ٓٔ
 رػػػػ   ػػػػ ا  م ػػػػ    رػػػػ  ط افػػػػ يف إ  جرػػػػق:ا جػػػػ در  ػػػػن ع ػػػػ يف 

ـيف ا ط  ػػ  ٜٜٛٔ - ػػنىلت  -ا جػػشبيف دار ا كمػػي ا    رػػ  
 اهىل .

 ػػػن يػػػ يف أ ػػػش ا فػػػم  عث ػػػ فيف  جرػػػق: م ػػػ  يفاخلنػػػ يفصيف  -ٔٔ
 ع   ا مر ريف دار ا كم ب ا   يب.

اشػػ يف اػػ    ػػن   ع   درااػ ت ي ا ثػػ ر اد كػػ ة   د امػػ  ادمػػشرةيف -ٕٔ
 ـ.ٕٓٓٓاػيف ٕٔٗٔ  اع  اقز  يف  يفا  زاز ع 

ط اق اقج  ن ا كشف  إ   ك يف درااػ  ت رهخرػ   درب ز ر ةيف -ٖٔ
 اػ.ٖ٘ٙٔ يفا  زاز اش يف ا    ن ع   ع   ىلحض را  أث ا يف

ػػػػ ػػػػن    ػػػػعيف مجػػػػ ؿ ا ػػػػ   يف عػػػػ ر يفشػػػػ ح ا مع  -ٗٔ  يف  جرػػػػق ان م ع
يف ٔ  عػػػ يف ط/ طع ػػػ ا  محن ا عػػػر  ىلم ػػػ  اديفمػػػشفيف ارػػػ    

 اػ.  ٓٔٗٔ
ادعػػػػػػ و   رػػػػػػ  ا جشاعػػػػػػ    ػػػػػػ ح تعػػػػػػ ر   يفعػػػػػػ ر شػػػػػػ ح ا مع  -٘ٔ
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 اشاػفيف  جرػقم ر  ايفرهيف مػي ا ػ ان م ػ   ػن    فشايف يفا
 م   ا  زازييف دار ا كمي ا    ر .

 ػػػن عنػػػفشريف  جرػػػق:  ػػػ حي أ ػػػش يف شػػػ ح مجػػػ  ا زيػػػ ي يف -ٙٔ
 ـ.ٜٓٛٔاػيف ٓٓٗٔيم حيف دار ا كمي   ط  ع يف 

 جرػػػػق  ان ايفاػػػػُّتا  ذييفاػػػػ يف راػػػػ  ا ػػػػ     ع  شػػػػ ح ا ك فرػػػػ يف  -ٚٔ
اػػش سيف  م ػػ زييف اشاػػف حعػػن ع ػػ يف  م ػػشرات ي   ػػ  قػػ ر 

 ـ.ٜٜٙٔيف ٕط/
ػػ -ٛٔ ػػ ػػن    ػػعيف مجػػ ؿ ا ػػ   يف  فر يفػػػ  شػػ ح ا ك فرػػ  ا  ع  يف ان م ع

 جرػػػػػػق: ع ػػػػػػ  ادػػػػػػم م م ػػػػػػ  ا اػػػػػػ ييف ا ط  ػػػػػػ  اهىل يف   نػػػػػػز 
ا     ا     يف ىلإحر   ا ُّتاث اإلاال  يف ي     أـ ا ج ىيف 

 ـ.ٕٜٛٔ-اػٕٓٗٔاشرا يف دار ادد شف   ُّتاثيف 
  يف ( آث راػػػػػػ  ىل جششػػػػػػ   اإلاػػػػػػال رع ؼ قػػػػػػ  ً  ْ شا رة )ا طعػػػػػػا ن ػػػػػػ -ٜٔ

اػػػػػػيف ٖٓٗٔ  اعػػػػػ   رػػػػػ فيف  يفا  زاز اشػػػػػ يف اػػػػػ    ػػػػػن ع ػػػػػ  ع  
 ـ.ٜٕٓٓ

ػػػػػنم  ػػػػػ ت إاػػػػػال رع  -ٕٓ اشػػػػػ يف اػػػػػ    ػػػػػن   ع    ػػػػػ يف  ادك ع    ػػػػػن  كع
 ـ.ٜٜ٘ٔ كم   اد ع ف   ا شطمر يف  يفا  زاز ع 

ػػػػنم  ػػػػ ت إاػػػػال رع  -ٕٔ ؿ إ   ػػػػ يف  ػػػػن ا جػػػػ ف اهىلع   ادك ع    ػػػػن  كع
  نػػز اد ػػع  محن  ػػن ع ػػ يفع ػػ ا  ع  اػػ اينيف زع   يف    اهلرػػ يا ععػػ
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 اػ.ٕٗٗٔ يف راا ت اإلاال رع فرن      شث ىلا    
 كفػشييف  ا ك ر ت   رم ي ادنط   ت ىلا ف ىلؽ ا   شا يف  -ٕٕ

عػػ   ف درىلاػػهيف م ػػ    شاػػويف  جرػػق:أ ػػش ا  جػػ   أاػػشب  ػػن 
 ـ.ٜٜٛٔاػيف ٜٔٗٔا  ا   يف ادن ييف   اع  

    ج ا ة.ي   ي   ا     ا    ر   -ٖٕ
 ا معػػػي ي ت رػػػػني ىليػػػشة شػػػػشاذ ا جػػػ ا ات ىلاإلاضػػػػ ح عم ػػػػ يف -ٕٗ

رػ ي    ػف  ن ي يف أ ش ا فػم  عث ػ فيف  جرػق: ع ػ  ا مع يف
-اػػػٙٓٗٔيف إاػػم   شؿىلآقػػ ىلفيف ا ط  ػػ  ا ث  رػػ يف دار اػػزننييف 

 ـ.ٜٙٛٔ
ان رشط يف يػػػػػالؿ ا ػػػػػ    ّعػػػػ  ادزاػػػػ  ي ع ػػػػػـش ا   ػػػػ  ىلأ شاع ػػػػػ يف -ٕ٘

دش   عيف ىلم ػ  أ ػش ا فضػ  : م   ي د اع  ا  عمحنيف  جرق
إ ػػػػػ اارميف ىلع ػػػػػ  م ػػػػػ  ا  رػػػػػ ىلييف ادكم ػػػػػ  ا  نػػػػػ ا   ػػػػػر ايف 

 ـ.ٜٚٛٔاػيف ٛٓٗٔ نىلتيف 
انيف  ػػػػن عجرػػػػ يف هبػػػػ   ا ػػػػ   يفادعػػػػ ع  ع ػػػػو تعػػػػ ر  ا فشايفػػػػ يف  -ٕٙ

 جرػػػػق د. م ػػػػ    نػػػػ تيف  ػػػػن  ط شعػػػػ ت ي   ػػػػ  أـ ا جػػػػ ى 
 اػ.٘ٓٗٔ

 يفطرػػػييف ع ػػػ د    جػػػ  فكػػػ ة ايفحمرػػػ ج ي ا ػػػُّتاث ا  ػػػ يبيف -ٕٚ
يف ٔٔ يف بػػػػ   م ػػػػشر ي ي ػػػػ  حش رػػػػ ت ا ػػػػُّتاث ا  ػػػػ د ع ػػػػ

 ـ.ٕٔٔٓ
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ان رشط يف يػالؿ ا ػ    ّعػ  ه  اهلشا ػ  ي شػ ح مجػ  ايفشا ػ يف -ٕٛ
 جرػػق: أمحػػ  مشػػس ا ػػ انيف دار ا كمػػي ا    رػػ يف  محنيفع ػػ ا  ع 
 ـ.ٜٜٛٔاػيف ٛٔٗٔيف ٔط/
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(3) 
 
 

 ابُن َمعزوٍز الَقيسّي وآراؤه الّنحويّة
 دراسة وصفّية تحليلّية

 
 د. عبدالمجيد بن عثمان اليتيميّ 

 
 األستاذ المساعد بقسم الّلغويّات 

في كّلّية الّلغة العربّية بالجامعة 
 .بالمدينة المنوَّرة اإلسالمّية
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 ملّخصال
ّث ػػػل كةػػػ ٌشل ربةشةشٌػػػل اػػػذ    ػػػٌشل    ثغبىٌ ػػػ    يتضػػػٌ ذ  ػػػحث ثراسػػػص ي

ّثئػػا ثرٌ سويػػل ثرػػَ هػى)ىة ػػ  ػ ػػِٓٔ ػػ ل  كبػػويو ػػب  ػػذ وى ػػقكس ثر)ش ػػٌ      (، كآ
ّئش ػل، ث ٌكؿ   ّث ػل ي  ػق يذ  ا ا اىديه ًوذ ثر ة ػ ،، كدينػذ س) ػشذ  ػحد ثردٍّ

ّث ػػله كةػػ ٌشله ربةشةشٌػػله ي ثرتَّ ريػػب  ػػر  ي ٌى ّد، كثة  ػػ  ذ و ػػقكسو كاىػػره غبش سػػا كآآلػػ 
ػِؿ ليتػًا ثر اسػ ن ثؼب  ةػريذ رػا  ًٌ ّ ينػ  رػا ًوػذ  عب شع ثؼب  ئل ثرػَ كى ػد ي هش ػ  
ّثيتد ثرػَ  كيات ػػ   ػحث ثراسػص هش ػػ  يةػ    هػػوثع   ك فبٌػذ  ػ ،   ػػدد، كسػتةٌ ؤ آ

ّن س ػػوي رت ػػويذ ثرتَّ نػػل، كثرػػُّنَّ ا رػػشن  ت ػػويذ، كثؽب ػػقن ي   ؿ(  ثرٌت ػػويذ ثؼبوػػ و
ثرػػػػػ ي رٍّهل رةوةػػػػل، ك  ؿ( ثرػػػػػ ي رٍّهل د سنػػػػوف بد ا ديٌػػػػل، ك وى ػػػػاو ( ي  ىػػػػوؿ 
ّ ػ   ػػػ  آل  ػيف( ي   اػىره، كس)دير ثر   ٌى ثروَّ ار   كد لىرميى ًوذ ثروًردثًف وى او ي( 

( رشن ةوث ن ، ك اة .  ٌكؿي  ىويل ًبِّنٍّ  ىضبىدي ثهللى آل  يفه  ى( ث ذه كرش يف حبرؼو
ّ مو ي ثر سػػو، كبس)ػػ ف  كًوػػذ   ػػرس هتػػ ئث ثراسػػص   ٌف ث ػػذى وى ػػقكسو ةػػ وا 
ّث ػػ   ثرٌ سويٌػػل ي  ػػِي ث هػػدرن  ىك ى ػػ  ي ثَّػػد ي  ي  ػػحث ثر ػػٌذ، ك ةػػوغ ثرٌد
ثر)رهل ثر َّ يس كثر   ع ثؽب ريَّل، كةػ وىاى   ي لرػم وفر ػ   ثر َّ)ػد ثرة،ػوٌم، 

كس ثرناػػع اػػذ  ػػشاويا كلت  ػػا، كث ػػت  ين لعػػعو ًوػػذ ثر ية ػػ ، ًوػػذ كًيهػػ ع ث ػػذ و ػػق 
ّثئا كهى)ًة   ي وفرَّ  هتذ.  آ

   
ّث،،  الكلمااات المفتاّيّااة  ث ػػذ و ػػقكس، ثداػػُّنثه ثر سػػوم، ث هػػدرن، آ

 ثر َّ)د.
 

 



 

 

 
111  

 

Abstract 

 

This research includes a descriptive and analytical 

study on the personality of Abu Al-Hajjaj Yusuf bin 

Ma„zuz Al-Qaisi (who died around year 625 A.H.), and 

his grammatical opinions that were transmitted from him 

by a number of scholars, and this study can be divided 

into two main parts, the first: on the introduction of Ibn 

Ma„zuz and an exposition of his life and works. The 

second: A descriptive and analytical study of all the issues 

on which I found an opinion of him through the books of 

his contemporary grammarians or those came after him, 

and his opinions contained in this research are 

summarized as follows: The well-known types of 

nounation (tanween)  belong to tamkeen nounation, and 

that intonation (tarannum) is not nounation, and that the 

“hamza” in the definite article “Al” (the) is conjunctive 

(al-wasl), and that the definite article “Al” is only used to 

refer to a particular thing („ahdiyyah), and that  Masbouh 

(awake) in the poet‟s saying: (wa la karim min al-wildaan 

masbouh) “and the generous among the children are not 

awake”  is a  predicate (khabar), and that the assumption 

of Al-Faarisi as (Thaabit) in (Awwal qawli annii ahmadu 

Laah thaabitun) “At the beginning of my speech I praise 

Allaah constantly” is wrong, and that („alaa) is a noun not 

a particle. 

Among the most prominent findings of the research: 

That Ibn Ma„zouz has an opinion on grammar, and had 

mastery of this art, and that grammatical studies in 
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Andalusia reached the peak of its glory in the sixth and 

seventh centuries of Hijra, and it was accompanied in this 

by the literature of linguistic criticism, and Ibn Mazouz‟s 

great defense of Sibawayh and his book, and the benefit of 

scholars from his opinions and how they transmitted them 

in their books. 

Key words: (Ibn Ma„zuz, the grammatical objection, 

Andalusia, opinions, criticism). 
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  المقّدمة
ّبٍّ ثر  ؼبل، كثرٌ ِن كثرٌ ِـ اةى   رؼ ث هاش ، كثؼبر ةل،  ثغب د هلل 

 هاٌش   ؿبٌ د، كاةى آرا كةساا ك صب ل، ك  د 
هةذ سقؿ ثعب وي ي ثرٌدّس ثرٌة،وٌم ووةورلن و ح  وثلع هوػهتهت ، كوػ  يػقثؿ 

ػػػدوت   ًٌ ّن   ػػػوًي ذ ي  ، ك ػػػد اية ػػ ، ثر ر شٌػػػل ييوًياػػػوف ي ثؼبنتاػػػل ثر ر شٌػػػل اي ػػػ 
س ٌدي  ةي وؼ ثرٌتهترشب كثرٌت ػ شًب اةػى وىػرٍّ ثر ي ػّو كثر)يػركف، كًوػذ  ػل سةػم 
ثعب ػػػوًي ثرناػػػعًن سةػػػم ثؼب ػػػٌ     ثرػػػَ ث ػػػتٌذ هش ػػػ   ةػػػس ُّ    رٌ )ػػػد كثداػػػُّنثه 
ثرةا،وٌم ا وون   ك ثرٌ سوٌم اةى ك ا ثػب وص، كو  ل ف لثؾ ثر َّ)د كثداُّنثه 

ّ كث  هَّػا حب  ػل ب  بٌد ؿب كرلن ًر دٍّ  ىوثها ث ر َّ)ؤ كثر ىشًا كثػبىةػل كثرقَّرػل ثرػحم 
 بل  ؿو كوقيًد يّسو كحبص.

ػػرى ثر  ػػر ث هدر ػػٌ     ت ػػ ـ لاػػعو ًوػػذ ثر ة ػػ ، ي  ػػٌ  ثر  ػػوف،  ٌى ك ػػد سى
كس ٌواػيف ث ت  وػ هتذ ك  ػػوي ذ ي ثرتٌػهترشب كثرٌت ػ شب، كًوػػذ  ػل سًةػمى ثعب ػػوًي 

ػػػيف ك ػػػ اىيف وىػػػع ّى ى ،   ػػػاًا ثغبػػػركب   ي ػػػويه  ػػػد ثهدى ػػػ ل كثر  ػػػّو سى)ػػػ ييـً ثر ٍّ
، اػػذ آٌػػريذ  ىكياو ػػ   َِّ كثر َّػػوثسؿ كهع ػػ ، كب يىاػػاى و  ػػ  بدَّ وػػ  هػى)ىةىػػاي اية ػػ ،ي  ً ػػ
 ل ًيه ؼ ليتا ذ،  وث،ن  ل ف لرم ثؼب )وؿ ه ًّ  اذ ة واا   ر َّ)ل ًوذ وفرًَّ ػا 

ّكثنه ييوآلىػػاي ثرػػحم لػػ ف وتػػدثكدن ًوش  ػػ    هيً)ػػد،  ـ ًوػػذ ٌػػِؿ ثة ّث، ثرػػَ هػى)ىةى ػػ  
، آٌريذ. َِّ   ً )ة ذ اذ اية  ،  ً 

ػػػ    ػػػ  ي ػػػ ى    ػػػو ثغب َّ ك ػػػد سهتوةػػػيفي ي ثؼب ػػػ يّ ثر ر شٌػػػل كك ػػػد ي اىةى ن
ّيذ لػػػهت  وشٌػػػ ف  ػػػ نو وىوػػػ و يو ػػػب  ػػػذ وى ػػػقكسو ثر)ىش ػػػٌ ( يتنػػػٌرّ اةػػػى  ر ػػػ ل كبي

ّثئػػا، ٌ ػػتث هدر ػػٌ ، كث ػػذ  وػػ ـ، كثؼبػػرثيٌم، كثرٌ ػػشو  ، كهػػع ذ، كث  وث   )ػػل آ
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ػػ،ى ن  رِ ٌػػِع اةش ػػ  ث ِانػػ ك ىك   لػػ ، هةٌ ػػ  هتَّوػػػيفي ي   ىػػعى لرػػم ي هى  ػػ   ى
ػػ  ي ًاػػدًن ثؼب )ػػوي ب  كى ت ػػ   ّ يػػيفي  فَّ ثؼبنتاػػل ثر ر شٌػػل حبعنػػ  اػػذ ليتاػػا ب  ى ػػد  ، ك
ّثئػػػػا كثرٌت ريػػػػب  ػػػػا ي حبػػػػص و ػػػػت)ٌل،  ػػػػ،ى ن  كّىهاىػػػػلن ي صبػػػػع آ  ػػػػحث، هػػػػ سيي ي  ى

ّث ػػل  كثٌػػُّن ي  ّثيتيدي ثر َّسويَّػػل  ي ؽبػػحث ثراسػػص اي وثهنػػ  ك ػػو  ث ػػذ وى ػػقكسو ثر)ىش ػػ ا كآ
ّئش ل  ث ٌكؿ  ي ثرتَّ ريب  ا كاىره  كة ٌشل ربةشةٌشل(، ك د  ٌ  تياي ب   ق يذ 
ّث ػله كةػ ٌشله ربةشةشٌػله عب شػع ثؼب ػ ئل ثرػَ كى ػد ي هش ػ   ػر  ي ٌى ّد، كثة غبش سا كآآل 

ِؿ لي  ًٌ  تًا ثر اس ن ثؼب  ةريذ را  ك فٌبذ   ،   دد. ّ ين  را ًوذ 
ّؾ ي ا ة   حث، ك ف ي  ع  ا اةى ثرو ا ثرحم يير شا    هتؿ ثهللى  ف يا 

  اس ها، كةٌةى ثهلل اةى هاٌش   ؿبٌ د، كاةى آرا كةساا  صب ل.

 األىمية العلمّية للبحث 
ّثئػػػا لػػػهت  وشػػػ ف كث ػػػذ  وػػػ ـ كثؼبػػػرثيم  - ث ت ػػػ ـ لعػػػع وػػػذ ثر ة ػػػ ،  ا

ّ ذ ي ثرتػػػػػهترشب  -كثر ػػػػػشو   كه)ة ػػػػػذ ا ػػػػػا وػػػػػع اةػػػػػو  ػػػػػهتفذ ك ػػػػػد
ّثئا كب ي ت، وث ا   .  ثرٌة،وٌم، ك د سقي يف لتا ذ  ا

ّث ػػػػػل  - ّث، ثر سويػػػػػل كوػػػػػحث ا   كثذب  ػػػػػ   ثر ة ػػػػػ ، كث ػػػػػت ِص ي ثة
ّثئ ػػذ اةػػى ك ػػا ثر  ػػـو وػػذ ثَّػػ د  ثػب ػػال  هنػػر ذ وػػذ ٌػػِؿ آ

ّهاػػػػػيفي   ؼبوػػػػػ ّلل ي  ػػػػػحث ثَّػػػػػػ ؿ  رةاسػػػػػص ي ثرػػػػػدّس ثر سػػػػػوم، ك
ّث، ث ذ و قك   ثر)ش  . س  راسص كثرت )شا كثرنوب اذ آ

هوػػهتن ث ػػذ و ػػقكس ثر)ش ػػ  ي  ش ػػل اة شػػل ٌ ػػال ي  ػػِي ث هػػدرن،  -
سةم ثراش ػل ثرػَ سبشػق   ر ػّو اة ػ ، لاػ ّ كو ػ     هريػدن  ػديرن 

ّث ل  .  راسص كثرد
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 أسباب اختيار البحث 
ّن ي لتا  - ّث، ث ذ و قكس ثر)ش   و عو ّي  صبع ك د  آ ثر س ن، ك 

ّث، كو   وت   ي حبص ؾب وع.   حد ثة

ب  اعػػر اةػػى ليتػػا    ثغبٌ ػػ   ث ػػذ و ػػقكس ثر)ش ػػ  ك ػػ  ي ًاػػدن  -
ّثئا ي حبص و ت)ل. ّي ي صبع آ  ثؼب )وي ًوذ ثرنتا ثرُّنثآلشل، ك 

ّث،    ثغبٌ ػػػ   ث ػػػذ و ػػػقكس ثر)ش ػػػ -    ك  ىػػػػسىصى ب   ػػػد وىػػػذ يىّىس آ
ػػػ ّثئػػػا كثراسػػػص قنث هش ػػ ، هنػػػ ف لرػػػم ؿب ٍّ ّث ػػػل آ يل ر )ػػػد ثر ػػػـق اػػػذ ي

 هش  .

  ة البحثخطّ 
ه ػػ ّس ه شٌػػل، ك  ٌك سبػػل، ،كسب شػػد، كه ػػةل يتنػػٌوف ثراسػػص وػػذ و)ٌدوػػل،

 كس  شل لرم ل   ية  
ّد، ٌك ػػػػل ثراسػػػػػص،  مااااة المقدّ  هش ػػػػ   اشػػػػػل ثؼبو ػػػػوع، ك  ػػػػا ب ثٌتشػػػػػ 
 .كو     هشا

 ثر َّ)د كثداُّنثه ثر َّسوٌم ي ثر)رف ثر َّ  ع ثؽب رم  إجي س. الّتمهيد 
الفصااااو األّوا  )اباااان معاااازوز القيسااااي ّياتااااو وآ اااااره( وفيااااو  ال ااااة 

 مباّث 
ثظبػػا، كوورػػدد كهوػػهتسا، كون هتػػا ثر ة شٌػػل كآل ػػ ،  األوا  المبحااث -

 ثر ة  ، اةشا، ككه سا.
ا الثاني  المبحث -  كسِوشحد.  شٌو
ّد ثر ة ٌشل  الثالث المبحث -  . آآل 
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 (يسااايّ القَ  عاازوزٍ باان مَ اة آلراء تحليليّااوصااافّية )دراسااة الفصااو الثاااني  
 وفيو ستة مباّث 

ّن س ػػػوي رت ػػػويذ ثرتَّ نػػػل   األواالمبحااث  -  هػػػوثع ثرٌت ػػػويذ ثؼبوػػ و
 كثرُّنَّ ا رشن  ت ويذ.

 ثؽب قن ي   ؿ( ثرػ ي رٍّهل رةوةل. المبحث الثاني  -
   ؿ( ثرػ ي رٍّهل د سنوف بد ا ديٌل. المبحث الثالث  -
ػػػػرميى ًوػػػػذ  المبحااااث الراباااا   - ػػػػ ار   كد لى  وى ػػػػاو ( ي  ىػػػػوؿ ثروَّ

اػىره. ٌى  ثروًردثًف وى او ي( 
ّ ػػ   ػػ المبحااث الخااام   -  آل  ػػيف( ي    ٌكؿي  ىػػويل  ػس)ػػدير ثر  

( رشن ةوث ن .  ًبِّنٍّ  ىضبىدي ثهللى آل  يفه
.  اةى( ث ذه كرش يف المبحث السادس  -  حبرؼو

  اةى ثرٌ سو ثةيتك    الفهارس الفنّية 
 آلايف ثؼب  يّ كثؼبرث ع. -
 ه رس ثؼبو وا  . -

 البحث منهج 
ً ػػر ي ي  ػػحث ثراسػػص كهػػاى ثؼبػػ  ث ثروةػػ ٌ  ثرٌتسةشةػػٌ ، كيت عٌػػل لرػػم     

 ي ثرٌ ) ط ثرٌت رشل 
ّث،    ثغب ػػػػ   يو ػػػػب  ػػػػذ  أوًلا  صب ػػػػيف ثؼبػػػػ ٌين ثر ة شٌػػػػل ثرػػػػَ ك ػػػػد  آ

ّسوػ ؼ ثرٌضػرب  و قكس هش   ًوذ ثرنتا ثرَ ه)ةيف ا ػا، ل رتٌػحيشل كثرٌتن شػل كث
   وشػػ ف، كو،ػػل ثرةاشػػا د ػػذ  وػػ ـ، كثعبػػا ثرػػدثِّن رة ػػرثيم، كاػػع ثؽبوثوػػع 

 رة شو  ، كهع  .
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ّث، ثر ة شػػػل ثرػػػَ س  كرػػػيف  انيااااا  ثؼب ػػػ ئل ثةػػػدين وػػػذ ثؼب ػػػ يّ  ه  وػػػيف ثة
ّ يتػا ةػوث ن   ّث، وػ   ثرُّنثآلشل، كستا ت   سو شًّ  ا  ثر)ركف ثؼب تة ل، كٌّ سيف وػذ ثة

 وع ثرٌت ةشل رحرم.

 ّسٌايفي ثر  وؿ كثؼبا وص كثؼب  ئل كها و  س)تضشا  اش ل ثراسص.  الثاا 
ص ك  يفي ثر  وثف ثؼب   ا رة  ػل  ك رة اسػص ًر ػ   ػهتللرد ك حبػ رابعاا 

ّ م ث ذ و قكس ي  دثيل لل و هترل، كةي،تياي  هت ةو  وػو ىقنث،    ّ هشا، ك د ةىدَّ
 كك  تا خبطٍّ اىريضو ـبي ًرب رً،ىعد.

ّث،  ك ه وص زبدـ ثراسص، كه  وت    خامساا  حبعيفي ا    وت  ا وذ آ
كوٌةةت ػػ ، كاٌة)ػػيفي ًاة شًّػػ  اةػػػى ثر)ضػػ ي  كهػػا ثغب  ػػل ككهػػػا وػػ  س)تضػػشا  اش ػػػل 

  ثراسص.  
ّث، ذ وذ ثؼب  يّ ثرٌُّنثآلٌشل ث ةشةل. سادساا   كآلٌ)يفي   وثؿ ثر ة  ، كآ
ثرتقويفي   ِو   ثرٌُّن شذ كثر)وثاد ثإلوِئشػل ثغبديعػل، ك ػا يفي وػ   سابعاا 

 حيت   ب   اط.

 .رة   يّ كثؼبرث ع  عايفو ليٌةيفي ثراسص   امناا 
 
  ابقةراسات السّ الدّ 

ك وثاد ثراسص ثغبديعل وىػذ يىّىس ب   د هش   ث ٌة يف اةشا وذ و  يّ 
ّث،د، ك ػػو  ث س ػػ كؿ آ  ػػش ن  اػػذ    ثغبٌ ػػ   يو ػػب  ػػذ و ػػقكس ثر)ش ػػٌ   ك  وػػدن

ّث ل ا ا.  ثةٌ ق رةاسص هشا كثرٌد
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  الّتمهيد 
 بإيجاز اب  الهجريّ حوي في القرن السّ قد واًلعتراض النَّ النَّ 

ب سنػػذ ثعب ػػوي ثرٌ سويػػل ثؼبويكاػػل ي ثؼب ػػ يّ كثرنيتػػا ؿبػػٌل ثس ػػ ؽو  ػػل 
ّ ػػػل، هتوػػػع ثرٌركثيػػػ   ب   ٌف  ػػػوثلع ثعب ػػػوي ثرٌة،ويػػػل اةػػػى ك ػػػا  ثر ة ػػػ ، كثرٌدث
ثر  ػػـو كثرٌ سويػػل اةػػى ك ػػا ثػب ػػوص ب سى ػػةىذ ًوػػذ ثرٌ )ػػد كثداػػُّنثه،  ػػل بٌف 

ٌٌر  ى ىلى ًبةِ ى ثػبةل كثإل  هل ا ا  و)ًّ  ووركان  را، كفبٌ  يدؿ اةػى لرػم ثؼبتهت
نشػا،  دي  ف حيى و  لىلىرىدي ثؼب سِّنا  )ورا  "بلث   ؿ ثر  رًػذي ثؼبت)دٍّـ  ودن ه ػاشل وىػذ   ػدى

ِن  ى  ف ا اي، كيىؿَّ اةى ثر َّوثًب، ةى ٌى ث رن ي لرم ـبشػَّ   ظري كينوف ثر َّ  كبف ّى ىل هشا 
ث وعةػػل اةػػى لرػػم ثر)ٌ ػػل ، كًوػػذ (ُ " اا ثغبىػػ هشػػاً  اي رىػػ ثؼبػػح ال  ػػ فى  ي ثات)ػػ ي  مٍّ 

ثرٌو عن ثرَ و ػةيف  ػل ااػدثهلل  ػذ    ب ػس ؽ ثغبضػروٌ  كثر ػرسيؽ، كستٌا ػا 
را كه)دد ي  ى ض  ىاًط ثرنىة  ً  ثرَ  ىر)    ي ً  رًًد، كو   حد ثداُّنث    

ّن وذ ةيوًّ ثداُّنثه كادـ ثرتَّ ةشذ رػً   يي) ؿ  ك رًػ   ييو ػع  كثر َّ)دث  بٌد ةو
 .(ِ ًوذ  ىوثادى 

كا ػػػػػد ستاٌػػػػػع ثرػػػػػٌُّنثن ثرٌة،ػػػػػومٍّ قبػػػػػد  ٌف ثداػػػػػُّنثه ثرةا،ػػػػػوٌم رػػػػػا   ػػػػػن ؿ 
ّث ل كثراسص و  ل ف اةى  ىنل ثؼبفرَّ ػ    ك   رشا، كثرحم ي  ش   ي  حد ثردٍّ
ػذ ث ػتدّلوث اةػش ذ،  ك  فَّ  ّ كث  فَّ ثرَ  رَّ ى    ةس ُّ  رةريٍّ اةى اية ػ ، آٌػريذ، 

ِن جيػػا بةػػِوا، كفبٌػػ   يرٍّػػب ًوػػذ لرػػم ي  ػػحث ثَّػػ ؿ  رػػدي  ثدهت ػػ ّ  ذ ٌةػػ
ي د ػػذ كٌدي(، ك ثغبةػػل ي بةػػِ  ثػبةػػل ًوػػذ لتػػا ثعب ػػل ر ػػشاويا اةػػى ثؼبػػ ٍّ 

 .(ّ د ذ ثرٌ شد( كهع   لعع
                                 

 . ِْ/ُ ورا ي  ثرِو     ي رر (ُ)
قثهل ث يب  ٖٗ/ُي رر  ثرو ر كثرو رث،   (ِ)  . ٖٓٗ، كثر )د ثرة،وم ي ثرُّنثن ثر ر   ِّٕ/ُ، ٌك
 .ّٗ  ي رر  ثر )د ثر سوم  ش ا كوض وش ا (ّ)
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ث  ّث ػ   ثرةا،ويػل كةػػودن ب  ثر)ػرف ثرٌ ػ  ع ثؽب ػرٌم، كربديػػدن كا ػد ستاػع ثرد
ّث ػػػ   ثرٌ سويٌػػػل و  ػػػ   ػػػد  ػىةى،ىػػػيٍف  ىك ى ػػػ  ي ثَّػػػد، ي  ػػػِي ث هػػػدرن،  قبػػػد ثرٌد

كةػػ وىاػى ى  ي لرػػم  يضنػػ  وفرَّ ىػػ   ثرٌ )ػػد ثرةا،ػػوٌم، ه  ػػد  ثر ديػػد وػػذ ثؼبفر ػػ   
ه ع اػذ   ثرَ  يرٍّ يف ي  حث ثَّ ؿ،  ل بفَّ   ض   ل هيف  لعر ًي َّل ه  ت يف   ردٍّ

ر ش ػ ، كو  ػ  اةػى  ػاشل ثرت عشػل  لتػ ب و ػٌل، كثداػُّنثه كسو شػا ثر َّ)ػد ؼب  
ق(، ه ػػػحث َٗٔس )ػػػشأل ث راػػػ ب ي  ػػػر  هػػػوثوض ثرنتػػػ ب د ػػػذ ٌػػػركؼ   

ثرنتػػػػ ب كبف لػػػػ ف ظػػػػ  رد ث ت  وػػػػا  وػػػػر  لتػػػػ ب  ػػػػشاويا بد  هَّػػػػا   ػػػػد ثرٌ رػػػػر 
ػػديد اػػذ  ػػشاويا  ّ ػػا ًيهػػ ع ث ػػذ ٌػػركؼ ثروَّ كثإلو ػػ ف هشػػا يٌتضػػأل رػػػً ي  ر ا كيث

ثها  ٌرل، ك د ٌّلػق ث ػذ ٌػركؼ هشػا   هانػ  لاػعنث ذب د ـبي ر شا، وع ث ت  وا جبو 
وػػػذ ثد ت ػػػ ـ ي ثرػػػرٌي اةػػػى ث ك ػػػ ـ كث ٌ ػػػ ، ثرػػػَ ك ىػػػعى هش ػػػ    ػػػضي ثر سػػػ ن  
ّث ػػػت ذ  ّ ػػػ ، كث ػػػذ ثر ػػػرٌث ، كثرق شػػػدم، كهػػػع ذ، ي ي ل ؼبػػػ سِّن، كثؼبػػػ ٌي، كثر  

و ػـو ،  كفب    ، اةى  حث ثؼب  ث  يضن  لت ب ث ذ و قكس ثؼب )ػوي ثؼب(ُ رةنت ب
، ه ػػػحث ي ثؼب ٌ ػػػل كوػػػ  ٌػػػ رىبى هشػػػا  ػػػشاويا ثرتَّ اشػػػا اةػػػى  هػػػِط ثرٌقـبوػػػرمٍّ  ػػػػ  

ّث، ةػػ واا ثرػػَ  ىً)شػػيف ي   ثرنتػػ ب كث ػػأل ثؼب) ػػد ي ثؽبػػدؼ كثر، يػػل، ك تتاػػع آ
ليتػػا ثر سػػ ن قبػػد يه اػػا ثرناػػع اػػذ  ػػشاويا كلت  ػػا، كير ػػر لرػػم ًوػػذ ٌػػِؿ 

ّث ل. ثؼب  ئل ثرت  شةشل ثرَ  هريهتي  ي   ذ   ٌ ص وذ  حد ثرد
ّث، و عوّنث  ّن     ب   ٌف و  ك دسياي د ذ وى قكس ثر)ش   ًوذ ثة كذبدّ ثإل  

ًنذ بصب را ي ثؼب  ئل ثرٌت رشل   ي ثؼب  يّ ديي
ّن س وي رت ويذ ثرتَّ نل كثرُّنَّ ا رشن  ت ويذ. -   هوثع ثرٌت ويذ ثؼبو و

                                 
ّث ل وذ لت ب س )ػشأل ث راػ ب ي  ػر  هػوثوض ثرنتػ ب  ي ر (ُ) ، كثر نػر ثر سػوم ا ػد كبػ ن ٔٔر    ذ ثرد

 . َِْ-ُْٗثؽب ريل  ث هدرن ي ثر)رهل ثر  يس كثر   ع 
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 ثؽب قن ي   ؿ( ثرػ ي رٍّهل رةوةل. -
  رٍّهل د سنوف بد ا ديٌل.   ؿ( ثرػ ي  -
اػىره. - ٌى   وى او ( ي  ىوؿ ثروَّ ار   كد لىرميى ًوذ ثروًردثًف وى او ي( 
( رػػشن  - ّ ػػ   ػػػػ  آل  ػػيف( ي    ٌكؿي  ىػػويل ًبِّنٍّ  ىضبىػػدي ثهللى آل  ػػيفه س)ػػدير ثر  

 ةوث ن . 
- .   اةى( ث ذه كرش يف حبرؼو

ثرعػػ ِّن ًوػػذ ك ػػد  هػػري ي لػػلَّ و ػػهترلو و  ػػ  ي واسػػص و ػػت)ل ي ثر  ػػل 
ّ تي   ك     رتَّ  شل كثرتهتةشل، ك  هلل ثر وف كثرتَّوهشا. وةَّةتي   حث ثراسص، كي

 
 ّياتو وآ اره( يسيّ القَ  عزوزٍ األوا  )ابن مَ  الفصو

ة و ناااااء مكانتااااو العلميّااااو   ونشاااا تو ومولااااده اساااامو المبحااااث األوا  
 ووفاتو  العلماء عليو

 أوًلا  اسُمُو  
ثؼب ػركؼ  ػ  ًذ  ً ػ شبً ػرىثً شذ  ػذ اىاػد ثر قًيػق ثر)ى   ذي  ييو يبي    ً  َّ  و   و ثغبى 

وى ػػقكسو 
ػػاياي  ً رػػػ ىر  ٍّ (ُ  ، كر ػػلَّ ه ػػاتا رة ر ػػٌ  (ِ ، كي   ػػض ثؼب ػػ يّ ي ت ػػ  هى ى

                                 
، ُٓٔ /ٓ  ةلن ةػػػل رنتػػػ   ثؼبوةػػػوؿ كثرٌ ػػػيل كثرتٌ ثرػػػحٌ ، ك ُِِ/ْس رػػر سرصبتػػػا ي  ثرتن ةػػػل د ػػػذ ث  ػػػ ّ   (ُ)

ّن ثرت شل   ّيخ ثإل ِـ  ّٖٗكب   ، ك ،شػل َِّ، كثراة،ػل  ُٗٓ /ِٗ، كثروثي   روهش    َٕٖ /ُّ، كس 
ّيخ ثػبة ػػػػ ،  ِّٔ /ِثرواػػػػ ن   ، كو  ػػػػػذ ِْٓ /ٖ، كث اػػػػػِـ  ِّٖ /ْثإل ػػػػِـ  ، كييػػػػػوثف ِّٕ، كسػػػػػ 
 .ّّٔ /ُّثؼبفر ل  

ّيخ ثإل ػػِـ   (ِ) ، كث اػػِـ  ِّٔ /ِ، ك ،شػػل ثرواػػ ن  ُٗٓ /ِٗ، كثرػػوثي   روهشػػ    َٕٖ /ُّي رػػر  سػػ 
ٖ/ ِْٓ. 
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 .(ُ س وي ؼبدي ل ور شَّل، سةم ثؼبدي ل ثرَ و   هش  
   انياا  مولُدُه ونش تُُو 

 ي  ػِي ث هػدرن  قيرن  ريػب،هوهت ث ذي و قكسو ي  ىقيرن  ىرًيب، كس)ع 
ػػػػ  ػػػػل هرُّػػػػ   اسػػػػر  ػػػػ ؽ، كيتٌ ؿ ثَّػػػػ س ثؼب ػػػػ ى   رقٌ ، ي  كٌ  و اةػػػػى ثراسػػػػر ثروَّ

؛ كيوػ)ا سيػ وّي ة ل؛ ك   ودي ل ة،عن اةش    ي ثررٌ  ن قيػرى ذ  ى    فػر ةػ،ع، كًوػرثبو
ِن ثعبقيػػػػػرن ريػػػػػب ب   ى  ػػػػػل( ثػبضػػػػػرث، شب هشػػػػػل اوػػػػػر وػػػػػش ، كسي ػػػػػرىؼ ثرشػػػػػـو  ػػػػػػػػ   ىري ى
 Tarifa ّؽ، ك شػػل   ػػو ًوػػذ ( كس)ػػع   ػػوب ب ػػا هش ، اةػػى وضػػشا  اػػل  ػػ 

 . (ِ  ى ل ثعبقيرن ثػبضرث،
ّيخ كدين ث ًذ وى قكسو،كب ذبىي  كيىر ر  هَّا  ىدى ى  ٌكؿ سى ةاً ا  د ثؼب  يّ  حلر س 

ػل س ةش ػا هش ػ ،  ػاتل، ك ىل ى ي  قيرن  ىريب رنوها  د كيرد هش ػ ،   ثهت)ػل ب   ى
ػػلى ب   ػػرؽً  ٌ ّىوى ػػ ل ًوػػة  ػػشٌ  ى ي ع هى ػػ ً  ،ث هػػدرن  ى ، ث يىً ػػعن بذ    ثررٌ شػػع  ػػذ  ى

ي)ػػل ثرػػَ ل هػػيف كًوػػذ ثؼب نػػذ  ف ينػػوف  ػػد س ةٌػػذ ثر ةػػـو ثرٌوػػراشل كثر ر شٌػػل   رٌ ر 
 ػػ ئدن ي ث هػػدرن ي لرػػم ثرو ػػيف، سةػػم ثرٌ ري)ػػل ثرػػَ كةػػ      ػػو  نػػر ث ػػذ 

ػةىنوث  ًػًا  ىوعىػلى  -ق( ّْٓثر رٌ       ل   )ورػا  "كةػ ّ ثرٌ ػإا بلث اى)ىػل، ك ى
 ري)لو ؽبذ، اىةَّ ود ًلت بى ثهلًل،  ٌ هى)ةود ب  ث ىيىًب،  ٌ ب  ثؼبو هًٌت،  ٌ ب  ثؼبدٌكهل 

ػا" كيي ت تىث ًوذ لر(ّ - ثر )ا ثؼب رن ٌ ي- ػةىمى ثرٌ ريػاى هػىٍ  ى  م  فَّ ث ذى وى ػقكسو  ى
ػػػػاكثزٌبػػػػ ّي ي ػػػػا كسد ػػػػةىنى    ح ثؼبػػػػ  ىثى لثسىػػػػا، ك ػػػػرل سى ةش ي   رٌ ري)ػػػػل ه  ػػػػ   ثرػػػػَ  ى

 .وي  ةركد
                                 

 .ِّٔ/ِ ،شل ثروا ن  ، ك ِِِ /ْي رر  ثرتن ةل د ذ ث   ّ   (ُ)

 .ُِٕ، كة ل  قيرن ث هدرن  ُّٗ/ُي رر  ثؼب،رب ي وةى ثؼب،رب   (ِ)

 .ّّٖ/ُثرديا   ثؼبح ا     ورا ي (ّ)
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  الثاا  مكانُتُو الِعلمّية و ناُء الُعلماء عليو 
ّ م ي  ثرٌ سو، ك ػد  ػىػرىعى ي  ػحث ثر ػٌذ، ل ف ث ذي وى قكسو ثر)ىش  ا ة وا 

ّيذ رر يػػا، لػػهت  وشٌػػ ف ي  ػػِؿ هى)ػػًل لعػػعو ًوػػذ ثر ية ػػ ، ثؼبوػػ و ًٌ ػػري لرػػم ًوػػذ  يىر ى
ّسو ؼ ثرٌضرب كثرٌتحيشل كثرتن شل، كث ذ  و ـ ي و،ػل ثرةَّاشػا، كثؼبػرثيم ي  ث
ثعبػػػػػػػا ثرػػػػػػػٌدثِّن، كثرٌ ػػػػػػػشو   ي اػػػػػػػع ثؽبوثوػػػػػػػع، كثروػػػػػػػشخ ٌ رػػػػػػػد ث س ػػػػػػػرم ي 

 ، كهع ذ.(ُ ثرت ريأل
ِن    ى ويًّػػكبى  لػػ فى   كفبٌػػذ  آلػػا اةشػػا ث ػػذي ثرػػق ع بل  ػػ ؿ  "  ـً )ػػدا ثرتَّ   ػػلً ذ  ى ًوػػ ،ةػػش

ػػ ى  ،تػػ بةػػذ ثرنً ي اً  ػػ  ػػس ؽى ذ    بً اىػػ لى ر شَّػػثر ى  حى ٌى   ي هن ت ػػػرٍّ كلػػ ف وي  ، شة ٍّ كثر ا
ػػػوى  ،لً ر شَّػػػثر ى  ةػػػذً اً  ػػػ،  ى رً رىػػػثر َّ  ذى  ى  ػػػمَّ  ٌف ثرًنتػػػ ب ، كد (ِ "عػػػعه لى  اػػػ بىه   ػػػاي اى  حى ٌى

ثؼب) ػػوي ي هػػؤٍّ ث ػػًذ ثرػػقا ع لتػػ ب  ػػشاويا؛ رًػػػ   د ػػذ وى ػػقكسو ًوػػذ ث ت ػػ ـو لاػػعو 
ّيكيد اةػػػى ثرٌقـبوػػرم ل هػػػيف هش ػػ  ٌػػ رب هشػػػا  ػػشاويا، كثرٌت اشػػػا  هشػػا، وػػ  بٌف 
اةػػى ث ىهػػِط كث ٌ ػػ ، ثرػػَ كى ىػػعى هش ػػ ، كوػػ  لػػ ف رػػا لثؾ بٌد ًوػػذ ثؼبن هىػػل ثرػػَ 

 هى ًذ لىِـ  شاويا كًلت  ًا.  ػىةى،ى   ي
 

   رابعاا  وفاتُو
ثٌتةب وُّنصبو ث ػذ و ػقكسو ي  ػ ل كه سػا؛ هػهتلعر ثؼب ػ يّ اةػى  هَّػاي سػوي 

ػػػػاى ث ػػػػذي ث  َّػػػػ ّ ب   فَّ كه سػػػػا ي وػػػػدكي  ػػػػ ل ِٓٔي وػػػػدكي  ػػػػ ل   ق(، كلى ى
ِن اػػػػذ ث ػػػػذ وػػػػقٌيذ  ٌف كه سػػػػا  ػػػػ ل  (ّ  ق(َِٔ  ق( ُِٔ، كللػػػػر ثرش ػػػػ ِّن ه)ػػػػ

                                 
ّسوػػػ ؼ ثرٌضػػػرب  ي رػػػر اةػػػى  ػػػاشل ثرت عشػػػل   (ُ) ، ُْٖ، كثعبػػػا ثرػػػٌدثِّن  ْْٖ، كو،ػػػل ثرٌةاشػػػا  ُٕٔ/ ِث

 .ُِٔ/ِ، كاع ثؽبوثوع  ُّٔ/ِ، َّ/ُ، كثرٌت ريأل  ِّٖ/ُ كسو شأل ثؼب) ةد كثؼب  رم 

 .ِّٔ/ِ ورا ي   ،شل ثروا ن   (ِ)

 .ُِِ/ْي رر  ثرتن ةل   (ّ)
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، كللػر ثر اػشو  ا  هٌػا سػوي  يػ ـ ثؼب ت  ػر  ػ هلل، كل هػيف (ُ  طب وف  ػ لكا رد 
ػػػأل وػػػ  (ِ ق(َْٔق( ب   ػػػ ل  ٌِِّٔهػػػل ثؼب ت  ػػػر  ػػػ هلل ًوػػػذ  ػػػ ل   ٍّ ّ ، ك ي

(؛ رنوهػػا ثرػػر م ثر، رػػا، ِٓٔل ػػا برشػػا  لعػػر ثؼبُّنصبػػل اةػػى  ٌف كه سػػا  ػػ ل  
  ػر  ػ هلل، كل ػا كلوف  ػحد ثر ػ ل سوثهػاي بوػدل  ػ وث  وينػذ ثػبةش ػل ثؼب ت

 .(ّ  لعر ذ  يضن   فَّ كه سا ل هيف ي ور ٌشل
 

 المبحث الثاني  شيوخو وتالميذه
 أوًلا  شيوخو 

   ػػػػػو ب ػػػػػس ؽ ب ػػػػػرث شذ  ػػػػػذ ؿب ػػػػػد  ػػػػػذ و ػػػػػحّ  ػػػػػذ وةنػػػػػوف ثغبضػػػػػرو  -
  .(ْ لثر ر شٌ ا ا   ٌحق( ُٖٓ  

ػػػػػػ  ػػػػػػو سيػػػػػػد  -   شة ٌ ااػػػػػػد ثرػػػػػػرضبذ  ػػػػػػذ ااػػػػػػد ثهلل  ػػػػػػذ  ضبػػػػػػد ثػبع  ػػػػػػٌ  ثر ا
 .(ٓ لثر ر شٌ ا ا   ٌحق( ُٖٓ  

ق(  ٌػح َْٔ     و لّ و  ا  ذ ؿب ػد ثػبوػٌل ثعبشػ ِّن ث هدر ػ  -
  .(ٔ ا ا اةذ ثرٌ سو كاةذ ثغبديص

ٌَ وب  ػػػذ ااػػػد ثهلل  ػػػذ  ضبػػػ  ياػػػ و ثر َّػػػ ػػػ  - ػػػا ق( َٗٔ   د ثرً  ػػػرٌم ثر َّ
 (ٕ ثغبديص.  ٌح ا ا اةذ

                                 
ّن ثرت شل   (ُ)  .ّٖٗي رر  ب  

ّيخ ثػبة  ،   (ِ)  .ِّٕ-ِّٓي رر  س 

 .ِْٓ/ٖ، كث اِـ  ِّٔ/ِ ،شل ثروا ن  ، ك ِِِ /ْي رر  ثرتن ةل د ذ ث   ّ   (ّ)

ّيخ ثإل ِـ   (ْ)  .ِّٔ/ِ، ك ،شل ثروا ن  َٕٖ/ُّي رر  س 

ّيخ ثإل ِـ   (ٓ)  .ِّٔ/ِ، ك ،شل ثروا ن  َٕٖ/ُّي رر  س 

ّن ثرت شل   (ٔ)  .ِْٗ/ٕ، كث اِـ  َِّ، كثراة،ل  ّٖٗي رر  ب  

ّيخ ثإل ِـ  ُِِ/ْ  ثرتن ةل د ذ ث   ّ ي رر  (ٕ)  .ُُِ/ُّ، كس 
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 ق(ُِٔ   ذ ييو يػػب ثؼب،شةػػػ  ػػػ ذ  ػػػذ ثر) ً ػػذثر) ً ػػذ ااػػػد ثرػػرَّضب و  ػػ -
 (ُ .لثر ر شٌ ا ا   ٌح

ػػػػػػػةش ى ف  ػػػػػػػذ ويو ػػػػػػػى  ػػػػػػػذ  ػػػػػػػ ب ثغبً  ثررٌ شػػػػػػػع و  ػػػػػػػ - ًاػػػػػػػ ي   ٌ  ػػػػػػػعم ثرنِى
 .(ِ ق(، ك د  ٌح ا ا اةذ ثغبديص كثراِهلّْٔ  

  انياا  تالميذه 
 (ّ ق(.َِٔ    ذ وى ىذ  ذ  ضبدى  ذ يو يبى ثرتا شإٌ  ؿب دي  -
ػػد ثروى  - ػػرىدي ثرٌ ػػشو   وػػ ٌ  ٌ   ػػو ثرورشػػد ييػػوهين  ػػذ ؿب َّ ّيخ ، لىلى كب   تػػًد رتػػ 

  (ْ كه سا.

 الثالث  آ اره العلمّية المبحث
ّث،ىد         ث ذ كثؼب ػػ ًيّ ثرػػَ كى ػػد ي آ ػػر  ليتػػا ثرػػُّنَّ ًوػػذ ٌػػِؿ وػػ  لىلى

   كًلِا  وى )ويه، كا  ل   يهتيتهش  ؛ ك د ي را وفرَّ ىل ثآل ل
هشػػػػػػا  بى ل كوػػػػػػ  ٌػػػػػػ رى ـبوػػػػػػرم ي ثؼب ٌ ػػػػػػهػػػػػػِط ثرقٌ   اشػػػػػػا اةػػػػػػى ثرتَّ األّوا  

 .(ٓ  شاويا
ّ  اآلخر    .(ٔ  ر  ثإليض   رة  

                                 
 .ُِِ/ْ، ٓٓ /ّي رر  ثرتن ةل د ذ ث   ّ   (ُ)

 .ُِِ/ْ ،ََُ/ْثرتن ةل د ذ ث   ّ  ي رر   (ِ)

 .ُٓٔ/ٓي رر  ثرحيل كثرتن ةل رنت   ثؼبوةوؿ كثر ةل   (ّ)

 .ِّٔ/ِ ،شل ثروا ن  ي رر   (ْ)

ّيخ ثإل ػػػػػِـ  ُِِ/ْي رػػػػػر  ثرتن ةػػػػػل د ػػػػػذ ث  ػػػػػ ّ   (ٓ) ، كلوػػػػػب ُّٔ/ِ، كثرت ػػػػػريأل  َٕٖ /ُّ، كسػػػػػ 
ّهل  ُٕٕٔ /ِثرر وف    .ُّٖٕ/ّ    وع ثرورك  كثغبوث  ، ك ّٓٓ /ِ، ك ديل ثر  

ّيخ ثإل ػِـ  ُِِ/ْي رر  ثرتن ةل د ذ ث  ػ ّ   (ٔ) ّهل  َٕٖ /ُّ، كسػ   ػ وع ، ك ّٓٓ /ِ، ك ديػل ثر ػ 
 .ّٔٔ/ُ  ثرورك  كثغبوث  
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كيل ك  ػػل وػػو قن   ػػ  وػػع ثرنتػػ ب ث ٌكؿ؛ رنوهػػا ث  ػػ ر رػػا، كثؼبعاىػػيف رػػا 
ا د  هةا ثؼبُّنصبل را، كبف ل ف  ػحث ثرنتػ بي و )ػوينث ثرشػـو هإهٌػا لػ ف وتػدثكدن 

و ا،  ك هػى)ىػلى ي ثر)ركف ثرٌ   )ل، ك د ث ٌةع اةشا هعي كثًودو ًوذ ثرٌ س ن كث ت  ي 
هػػِط اةػػى  ى  وي شػػده  كىرػػا سى اشػػاه ًو ػػا، ي)ػػوؿ ث ػػذي ث  َّػػ ّ وتسػػٌدآلن  اػػذ ث ػػذ و ػػقكسو  "

ػػػرًٌم ًي ثؼب ٌ ػػػ وى " هوىٍةػػػبي ث ػػػذ ث  ٌػػػ ّ ؽبػػػحث ثرنتػػػ ب  هتهٌػػػا (ُ اةشػػػاً   ػػػيفي  ى ل كى ثرقَّـبى
يػدٌؿ اةػى سدثكرًػا  "اةشػا  ػيفي  ى كى "و شده يدٌؿ اةى  ش تا ثرً ة شٌػل ثرناػعن، ك ورػا  

ّد، كفبٌػػ  يػػدٌؿ اةػػى  ػػشواا كون هتػػا   ، ك يػػشواا كثهتوػػ  ب ثر ةػػًذ آهػػحثؾى ٌِ  ػػل  ػػ
عػػػعو ًوػػػذ ثر ية ػػػ ، ا ػػػا،  ػػػوث،  لػػػ هوث ًوػػػذ و  ةػػػريا  ـ فبٌػػػذ  ػػػ يتكث   ػػػدد،  هػىٍ)ػػػلي لى
ّث،  كًو  ذ    و وٌش ف، كث ذ  و ـ، كثرٌوشخ ٌ رد ث س رم، كثرٌ شو  ، كوػ  ثة

 بد ًوذ ليتا ذ. ثرَ صب تي   را
كيىر ػػر  فَّ  هةػػا هي)ػػوؿ ثر ية ػػ ، اػػذ ث ػػذ و ػػقكسو ًوػػذ  ػػحث ثرًنتػػ ب؛  ٌِّن 
ك د ي  ى ضى وىذ هػى)ىلى ا ا ييوع ب   حث ثرنت ب  ك يية أل  فَّ  حث ثر َّؤ هشا، 
ػػػر بد ا ػػػد وىػػػذ سػػػر ذ رػػػا، كًوػػػذ  ٌى كب   ػػػد وىػػػذ   ػػػ ّ   ر َّ)ػػػل ًوػػػذ ثرنتػػػ ب ثة

 و ػقكسو  ك ػ ؿ ث ػذي هىؤَّ اةشا ثرٌوشخ ٌ رد ث س رٌم  )ورا  "ث ىوعةل اةى لرم و  
  و  ادث س ويذ ثر)وثي ي  ى ةرهن  كسبنش نػ ، -ـبورمثرقَّ  هِطً  ى  ت بً لً   عي كث ً -
ػػػ مى لرًػػػ بى ذ ٌػػػ رى وىػػػ كبفَّ  ، ك ػػػو ي  ػػػحد ثؼب ػػػهترل ي ػػػل "(ِ ِـ  ػػػشاوياب ي  ػػػذ لى

ّ يتػا ةػوث ن  ثرقـبورم ي لت  ا ثؼب  ل، ك د هٌ ػةيف ي  شػ ف  ػحد  ثؼب ػهترل كوػ  
ّث، ثؼبت دين ي ون ها كوو  ا.   هش   ًوذ ثة

                                 
 .ُِِ/ْثرتن ةل   (ُ)

 .ُّٔ/ِثرت ريأل   (ِ)
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ػِؿ وػ   ًٌ كيادك  ٌف  حث ثرنت ب ب ينذ ة،ع ثغب ذ، يىر ػر لرػم ًوػذ 
ّ ىػث ي اً  ق،ن  ب ث ذ و قكسو ك د ة َّ   رىا   و وىشَّ ف  " هشػا اةػى  ث ػتدؿَّ  لن وػريذ ك

    "، هػػػػإف ل هػػػػيف  ػػػػحد ثؼب ػػػػهترل  ػػػػد اى)ىػػػػدى (ُ     ػػػػل ثظبنػػػػد سنػػػػوف ورهنػػػػ (اةػػػػى   فَّ 
ػػػعى هش ػػػ      هش ػػػ  ًاوػػػريذ ةػػػ سل رةػػػرٌي؛ ه،ع ػػػ  ًوػػػذ  ػػػ ب  ك   ف ينػػػوف  ػػػد سػىوى َّ

  كهى َّل.
 

 (يسيّ القَ  عزوزٍ بن مَ اة آلراء تحليليّ وصفّية )دراسة الفصو الثَّاني  
المبحااااث األوا  أنااااواي الّتنااااوين المشااااهورة تعااااود لتنااااوين التَّمكااااين 

 والتَّرنُّم لي  بتنوين
ُِ يُوُساااُز باااُن َمعااازوٍز الَقيسااايُّ أنَّ أناااواي الّتناااوين  اااا )يَااااَرَ أَباااو الَحجَّ

  ُ تتبَاب كملها تعود لتنوين الّتمكين  وأن الّترنّم لي  بِتنوين  وإنّما ىو نُاون  
ااإًل قِ  نااوينُ علااه ىااذا ًل يكااون التّ   و ةِ ا عاان الماادَّ وضاااعِ  ؛راآلِخاا ِّ ا  سااماا وا دا
ٍد عنو(مكينِ التَّ  نوينُ وىو تَ  ِّ   .(ِ   كذا نَاَقَو ذِلَك َغيُر وا

يت ٌشق ثد ذ اذ ثر  ل كثغبرؼ   ِو  ،     ثعبر، كثرت ػويذ، كثر ػدث،، 
كيٌػػػػػوؿ   ؿ( ثؼب ٌرهػػػػػػل، كثإل ػػػػػػ  ي، كي  ش ػػػػػػ  ي  ػػػػػحد ثؼب ػػػػػػهترل وػػػػػػذ  ػػػػػػل سةػػػػػػم 

ُّل، جي   ػػ  ، ك ػػد ايػػرٍّؼ ثرتَّ ػػويذ  ت ري ػػ   اػػٌدن وتوػػ (ّ  ثر ِوػػ     ثرتَّ ػػويذ(
 ،  رنػػرى  يفي عايػػسى ك ،       ػػدى وػػ لي ثد ػػذ، س ً ػػآٌػػر وفه  ػػ ل له سثئػػدنه سةسػػاي  هَّػػاي  هػػ

                                 
 .ُٔٓ/ُُثرتحيشل كثرتن شل   (ُ)

ّسوػػػػ ؼ ثرٌضػػػػرب   (ِ) ، كسو ػػػػشأل ثؼب) ةػػػػد ُْٖ، كثعبػػػػا ثرػػػػٌدثِّن  ْْٖ، كو،ػػػػل ثرٌةاشػػػػا  ُٕٔ /ِي رػػػػر  ث
 .ُِٔ/ِ، كاع ثؽبوثوع  ُّٔ/ِ، َّ/ُ، كثرٌت ريأل  ِّٖ/ُكثؼب  رم  

، ُُِْ/ّ، ك ػػػر  ثرن هشػػػل ثروػػػ هشل  ُّٓ/ٓ، ك ػػػر  ثؼب  ػػػل د ػػػذ ي ػػػش   ِٕٖ/ِي رػػر   ثرنتػػػ ب   (ّ)
ّسو ؼ ثرضرب    .ِٕٓ/ُ، كسو شأل ثؼب) ةد كثؼب  رم  ٕٔٔ/ِكث
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ٌى  )ي كسى   . (ُ ولشدً ،ًع ثرتَّ  ، رً  ًّ طي 
ك ى ىػلى اية ػ ،ي ثرٌ سػو ثرتَّ ػويذى اةػى  ػر ل
  ث ٌكؿ  وػ  خيػتؤ    ظبػػ ،، (ِ 

ّ  ل  هوثع   ك و  
س ػػويذ ث ون شَّػػل كس ػػويذ ثر َّػػرؼ، ك ػػو  ى  ػػ َّ س ػػويذ ثرتَّ نػػل  كيي  األّوا 

ّؼ و  ػ  ( ثرحم يةسا  هةا ث ظب ، ثؼب ر ل ثؼب  رهل ثر نرث  كثؼب ػ  ، لػػػػ  ّى يػلو
   ػػػػحرم رة ػػػػرؽ  ػػػػل ثد ػػػػذ ثؼب ػػػػركؼ كثد ػػػػذ ثؼب  ػػػػوع وػػػػذ ك  سىيػػػػدو(، كظبيٍّػػػػ

 .(ّ ثر َّرؼ
س ػػويذ ثرت نػػع، ك ػػو ثرػػحم يةسػػا   ػػض ث ظبػػ ، ثؼبا شَّػػل؛ رةٌددرػػل  الثاااني 

ّ ػل و ػٌل، ك  ّؼ، لػػ   شاوياو( ر،ع  بيػاو، اةى س نع  ، كرة رؽ  ش    ك ل ثؼب  
، كةى   .(ْ  او كه ؽو

ػع  ػهترب  الثالث  ( فبػ  صبي س ويذ ثؼب)  ةل  ك و ثرحم يةسا كبو  و ػة   و
 .(ٓ  و  و ة ل(كس ، وقيدسل؛ رشي)  ل ثر وف ي كب

س ػػػػويذ ثرتَّ ػػػػويض  ك ثر ًػػػػوىه  ك ػػػػو ثرػػػػحم يةسػػػػا  كثٌػػػػر   ػػػػض  الراباااا  
ثرنة ػػػ  ، ل رنة ػػػ   ثَّ واػػػل ثؼب تةػػػل ثةٌػػػر، فبػػػ  لػػػ ف اةػػػى كسف  هوثاػػػل(؛ 
( ك ةػػػػػة     ّو، كهىػػػػػوث و ػػػػػوث ًاو نػػػػػ  اػػػػػذ ثرشػػػػػ ، ثةحكهػػػػػل ثرػػػػػَ ي آٌػػػػػرد، كبػػػػػو   ى

ّم، كهىوث ػػ (،  ك فبػػ  ويػػحؼ ًوػػذ آٌر ػػ  فبَّػػ ػػوث ػػاىا، كبػػو    ى بلو،   رػػشن فبٌػػ   ى

                                 
 . ِّ/ُ، كثرت ريأل  ْْٗ-ْْٖةذ ثر سو  ، كثغبدكي ي إٔي رر  ثرت ري      (ُ)
 .ُِْ/ّي رر   ر  ثرن هشل ثرو هشل   (ِ)

، ك و يل ث ذ ٖٖ/ُ، ك ر  ثؼب  ل د ذ ي ش   ُٖٕ/ُ، ك ر  ثؼب)دول ثة ال  ِِ/ُي رر  ثرنت ب   (ّ)
 .ِْ/ُ، كثرت ريأل  ِٕٔ/ُ، كسو شأل ثؼب) ةد كثؼب  رم  ُّٖ/ِثغب  ا  

 .ُٕ/ُ، ك ر  ث ذ ا)شل اةى ث ر شل  ُْ/ُك ك أل ثؼب  رم   ُٔٓ/ِي رر   ر ة  ال ثإلارثب   (ْ)

 .ِٓ/ُ، كثرت ريأل  ِٕٕ/ُي رر  سو شأل ثؼب) ةد كثؼب  رم   (ٓ)
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         نت مت زت رت ُّ  (، كو ػػػػػػػا  ورػػػػػػػا س ػػػػػػػ   كيوو ػػػػػػػحو، ك ػػػػػػػ اتىً حو 

 . (ِ ث شله   ، كى يف ثر ٌ لث ثهو)ٌ بً  وـى ه   يى ا   ةة، ك (ُ  َّ ىت

ري ًوذ ثرتَّ ويذ  و  يىوػًُّنؾ هشػا ثد ػذ كهػعد ٌى كثرضَّربي ثة
هػوثع ، كهشػا ث (ّ 

  ثةسشل
ّن األوا    (ْ ل)وؿ ثرو ار س ويذ ثد ً رثّ  ك ثرضَّرك

َِ يَااااااااا َمطَاااااااار  َعَليهااااااااا َُ ا  َساااااااااَل
 

اااالَُ    ولَااايَ  َعَلياااَك يَاااا َمطَاااُر السَّ
ػػػػػػػػرة ػػػػػػػػدث،، كهوٌ  لوا شػػػػػػػػ فػػػػػػػػ   -ث ك -( و ػػػػػػػػره ي     ةػػػػػػػػله  ثروػػػػػػػػ ار   فى

ّث ػػعه ذ   ػػ ؿ   ضػ ك  ن،رةضػركّ  ّن  ػػااه ثرٌضػػ كرنػذٌ  ،ب  س ػويذ ثرت نػػل  ػػو   رك
 .(ٓ  ويذ ثرحم ل ف را  ال ثرا  ،إلظ  ّ ثرتٌ 

ِن  الثااااني  رنوهػػػا ؿبػػػل -س ػػػويذ ثرػػػُّنَّ ا  ك ػػػهتىسيدي  ػػػحث ثر ٌػػػوع  ش هنػػػ  كس  ػػػش
هػػ رُّنَّ ا ر،ػػل  وػػهتٌوله وػػذ  ّى ىى( ك ػػو ثر َّػػو ، يي)ػػ ؿ   -ثراسػػص ي  ػػحد ثؼب ػػهترل

ػػعى ةػػوسىاي، كًوعةيػػا ثرُّنَّ  َّ ّ ػػديرًًد، بلث  ، ك ػػو ي ثدةػػ ِ  (ٔ هػػشذسػىػػرى َّى ثر ٌػػ ئر ي  ى
ر ثر)وثي ثرػ ي ةى)ىل،  ًٌ  آٌر   ورؼ ودٍّ   يثرَثر َّسوم  ثرتَّ ويذ ثرحم يىةسىاي  كث

                                 
ّن ثغب  ل (ُ)  .ُٔثةيل  ، و

، ِٕٔ/ُ، كسو ػشأل ثؼب) ةػد كثؼب ػ رم  ِِْ/ّ، ك ر  ثرن هشل ثرو هشل  ُٓٓ/ٓي رر   ر  ثؼب  ل   (ِ)
 .ُّ/ُك ر  ث مشوِّن  

ّسو ؼ ثرضرب  ُِْ/ّي رر   ر  ثرن هشل ثرو هشل   (ّ)  .ُٕٔ/ِ، كث

، كثعبػػػػا ثرػػػػدثِّن  ُِٔ/ْ، ك ػػػػو وػػػػذ  ػػػوث د  ثؼب)تضػػػػا  ِّٕوػػػذ ثرػػػػوثهر، رهوػػػػوص، ك ػػػو ي ييوثهػػػػا   (ْ)
ُْٕ. 

عبػػػػا ثرػػػػدثِّن  ، كثِٔ، ك ػػػػرثئر ثروػػػػ ر  ُِٗ/ُ، ك ػػػػر  ثرنتػػػػ ب رة ػػػػعثي  ُِٔ/ْي رػػػػر  ثؼب)تضػػػػا   (ٓ)
ُْٕ. 

(ٔ)  ) ّ ّ (  ُّٖٗ/ٓي رر  ثر س       .ِْٓ/ُِ، كر  ف ثر رب   
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ػػاي  ػػحد ثر ٌػػوف وػػ  رػػشن آٌػػرد وػػرؼ (ُ -كثرشػػ ، ،كثرػػوثك ،ث رػػب ك ػػو ، ك ػػد سىةسى
ػػػ ػػػويذ يى ك ػػػحث ثرتَّ ثؼبػػػٌد،  ثؼب)ػػػركف  ػػػػػ ، كهػػػع ( ؿػ   ػػػ ثؼب)ػػػركفذ ثؼبػػػت نٌ  ذػػػػػػػػثد  اي ةسى
ّان ، كثغبرؼ  ، كثر  ل، كثد ذ ثؼبالٌ   ؿ( و  شن  كوض 

 ِ). 
كثٌتة ػػوث ي ثرػػٌُّنٌ ؛ هػػعل   ضػػ ذ   ف ثرػػٌُّنٌ  ب ػػدثؿ ّىًكمٍّ ثر) هشػػل هوهنػػ  ك ػػو 

، كيػػػرل   ضػػػ ذ   ٌف ثرػػػٌُّنٌ  سىػػػرؾي ثر ٌػػػوف، ك شػػػل  جيػػػوس  ف (ّ ثٌتشػػػ ّ ث ػػػذ ي ػػػش 
 .(ْ ك و ثٌتش ّ ث ًذ و رم س)وؿ  س ويذ ثرٌُّنٌ  اةى وحؼ ثؼبض ؼ

هشذ، كلععه ًوذ  ىل  ك  ل ثغب  س يُّنلوف ثر)وثي وي ةى)لن اةى و ؽب   ال ثرُّنَّ
ّثيكث بلثوف، ن ثر ٌ ن ف ثؼبدٌ ادروف وى يي سبشذو     (ٓ ، ل   ي  وؿ ثرٌو ار ٌ ثرُّنَّ   

 ااكَ َسااااااااعَ  وْ ا َعلَّااااااااَك أَ تَااااااااباَ يااااااااا أَ 
 ي)وروف هش      ك اى  لىٍذ(. 

ثر ى َّ  ك ىوؿ 
 ٔ)  

َُ الااااااااادُّموَي الاااااااااذُّرَّ   افَ ياااااااااا صااااااااااِع ماااااااااا َىاااااااااا
 . (ٕ  هىٍذ(ي)وروف هش     ثرحاٌّ  

                                 
 .ُِٗ، ك ر  ثغبدكي ي ثر سو  ٕٔ، كثرت ري     َِْ/ْي رر  ثرنت ب   (ُ)

ّسوػػػػػػ ؼ ثرضػػػػػػرب  ُِٔ/ُ، ك ػػػػػػر  ثرن هشػػػػػػل ثروػػػػػػ هشل  َِْ/ْي رػػػػػػر  ثرنتػػػػػػ ب   (ِ) ، ُٕٔ-ٕٔٔ/ِ، كث
 .ِٔ/ُ، كثرت ريأل  ُِٓ/ِ، كثرنٌ     ِٕٕ/ُكسو شأل ثؼب) ةد كثؼب  رم  

 .ِٔ/ُ، كثرت ريأل  ُٕٓ/ٓي رر   ر  ثؼب  ل   (ّ)

 .ِٔ/ُ، كثرت ريأل  ِْٖ-ِْٕ/ّي رر   ر  ثرن هشل ثرو هشل   (ْ)

، ك ػر  ّٕٖ /ِ، كث ةوؿ ي ثر سػو  َِٕ/ ْوذ ثرر ق، كد يي رؼ   ئةا، ك و وذ  وث د  ثرنت ب   (ٓ)
 .ِْٖ/ ّثرن هشل ثرو هشل  

، ك ػػػػر  ثرن هشػػػػل َِٕ/ْ، ك ػػػػو وػػػػذ  ػػػػوث د  ثرنتػػػػ ب  ُِٗ/ِوػػػػذ ثرر ػػػػق، ك ػػػػو ي ييػػػػوثف ثر  ػػػػ     (ٔ)
 .ِْٖ/ ّثرو هشل  

ّسو ؼ ثرضرب  ِْٖ-ِْٕ/ّي رر   ر  ثرن هشل ثرو هشل   (ٕ)  .َٕٔ/ِ، كث
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ػػػػر ف جيػػػػ األوا   اةػػػػى  ػػػػر ل س ػػػػويذ ثرػػػػُّن ٌ ك  ًٌ ػػػػ  رةا ػػػػ ، ت ٍّ وي   ، ي ثة  ن
ػػ عػػعو ًوػػذ  ىػػل  -، كًوػػذ  ػػوث د لرػػم  ػػوؿ ثوػػر  ثر)ػػشن سفِن رةػػوى وين ٍّ  إهوػػ ًي لى
شذ   (ُ -سبى

ِبيٍب وَمنزِِلنْ  ِقَفا نَبِك ِمن َّ  ِذْكَرَ 
 

 ِبِسْقِط اللَِّوَ بَيَن الدَُّخوِا َفَحْوَمِلنْ  
ػػر؛ ةسػػا ف يى   واآلخاار  ًٌ  شػػع   قثئػػا عبثراشػػيف  ثلت ػػ ؿسيػػ ينن   ػػد  ي ثة

يت ل  ذ ثر  َّ  ي  ٌكرا دب قرل ثػبىٍرـ   (ِ ، كًوذ  وث د لرم  وؿ 
 ُمختَاَرِقنْ اْعمااااااااااااِ  خااااااااااااِوي الاااااااااااوقااااااااااااِتِم األَ 

اااااااااااااااعااااااااااااااااَل ُمشاااااااااااااااَتِبِو األَ    َخَفِقنْ ااِي الاااااااااااااااَِ َلمَّ
 كسفي  ثلت ػػػل ر)ػػػ ؼ  ػػػد   اسيػػػ ينه؛  هٌػػػ( ك ثػب )ػػػذ( ثؼب ػػػُّن ذ   ر وف يهػػػ 

 .(ّ ثراشيف
وػػا رة)ػػوثي ثؼب)شَّػػدن  ٌِ ّن   ػػ  ب   فَّ ثرػػٌُّنٌ  ثر ثرػػَ ب ينػػذ  -كذبػػدّي ثإل ػػ 

ك  ةا ث ٌ     د  هنرد صب ال، و  ذ ثرقَّ   ، كثر ٍّعثي، -آٌر   ورؼ ودٍّ 
ربػػػيف هػػػوع  ديػػػد، كظبٌػػػ د  ثر،ػػػ يل(، كثؼبوػػػ ّو  هَّػػػا هػػػوع  ر  ػػػا و ػػػت)ٌل، و،ػػػ ير 

 .(ْ رت ويذ ثرٌُّنٌ ، كفٌبذ   ةا ربيف س ويذ ثرٌُّنٌ  ث ذي ي ش 

ػػ   يو ػب  ػػذ و ػػقكس ثر)ش ػػ   ػػد  هنػػر  ك  ػد  ػػحث ثرتَّ)ػػدمي؛ هػػإٌف   ػػ  ثغب َّ
                                 

، ك ػػػر  ُُٔ/ِ، ك ػػو وػػػذ  ػػػوث د   ػػػر ةػػػ  ال ثإلاػػػرثب  ٖوػػذ ثر ويػػػل ك ػػػو ي ييػػػوثف ثوػػػر  ثر)ػػػشن   (ُ)
 .ُٖٓ/ٓؼب  ل د ذ ي ش   ث

يت ػػل  ػػذ ثر  ػػ     (ِ) ّع  ّٗ-ّٖ، كاػػ  وػػذ  ػػوث د  ثر)ػػوثي  َُْوػػذ ثرر ػػق، كاػػ  ي ييػػوثف  ، ّٗ، كثراػػ 
 .ُِٕٓ /ّ، كثؼب) ةد ثر سويل  ُٖٓ/ٓك ر  ثؼب  ل د ذ ي ش   

 .ُٖٓ/ٓي رر   ر  ثؼب  ل د ذ ي ش    (ّ)
ّسوػػ ؼ ثرضػػرب  ُُ/ُ، ك ػػر  ثرت ػػ شل  ِْ-ُْي رػػر  ثر)ػػوثي   (ْ) ، ُْٕ، كثعبػػا ثرػػدثِّن  ُٕٔ/ِ، كث

 .ُٖٔ/ِكثؼب  اد  
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ّ  ػػػػل ث ك   و  ػػػػ ،  اػػػػل   ثرت نػػػػل، كثرت نػػػػع،  ىهػػػػوثع ثرٌت ػػػػويذ  رٌوت ػػػػ ، ك فَّ ث 
ّث  ل رت ويذ ثرٌت نل، لحث هػى)ىػل هػع كثوػد  -ا دد-كثؼب)  ةل، كثرً وه( ليةا   

ر  وؿ  شاويا ي ثرحم كظ  ً ا ا، كثوتٌث  هتفَّ  حث  و وح ا  شاويا، ك  ؿ  "
 ػويذ، د سى  نً دَّ  ى ػذ ثرػًوػ ؿو دى  ىػ هػوفي و     ػبٌنػ ا رشن  ت ويذ،  هٌ  ٌ وها  س ويذ ثرُّنٌ ي  ٌ 
ث، ك ػػو س ػػويذ ثرتٌ بد  ً   ػػويذي ةػػى  ػػحث د ينػػوف ثرتَّ ه ى   نػػل كثؼب ػػ ى  ػػ ن  كثوػػدن

 .(ُ "رؼس ويذ ثر ٌ 
ّثد   ٌف ث ػػػػذى وى ػػػػقكسو  ػػػػد  ػػػػ رى  ي ثإلهنػػػػ ّ   ػػػػ ، هػػػػ  هوثع  كثغبػػػػاا ثرػػػػحم  ى
ّ  ػػػل ث ك  ػػػةَّ    رػػػا  فَّ ث  ػػػ  كثر ػػػركؽ  ش  ػػػ ، كبف  ى  وو ػػػوين ك ػػػد  ى ػػػة يفي  ش فى
ّث  ػػل رً ػػوع كثوػػدو، هػػِ ي شػػد لرػػم بد ثإلجيػػ س كثدٌت ػػ ّ، كبف هى َّػػة   ثر)ػػوؿ 
هش   ك ش ف  هوثا  ، لػ ف لرػم   ػ ل ك ىاػرؼ رػدل ثؼبتةٌ)ػ ، ك ٌوػ  وػ  للػرد ًوػذ 
ػػ  را)شػػل ث هػػوثع   فَّ ظػػ ً ر لػػِـ  ػػشاويا  فَّ ثرػػُّن  رػػشن  ت ػػويذ، هػػِ ي ٌػػرًيي وين ن

ّثي ث ػػػذي و ػػػقك  ّ  ػػػل، كبٍف   سو  فَّ  ػػػشاويا ب يػػػحلر  هوثانػػػ  ي ثرٌت ػػػويذ ه شػػػا هرػػػره ث 
ػػػ   ّي هش ػػػ  س ػػػرحين   ك بؼب ون  يضنػػػ ؛  ٌِّن ك ػػػد ي   ضنػػػ  ًوػػػذ هي ػػػوص  ػػػشاويا  ك

  هوثعو ًوذ ثرتَّ ويذ، كًوذ لرم 
ّو( اةػػذه دوػػر ن  "-  ػػوث ػػهتىؿى ثػبةشػػل اػػذ   ى   ةػػيفي  ي ي)ػػوؿ  ػػشاويا   ػػد  ف  ى
بلث   يفي  ، هشعاي و ن ل اً  ً  حث ثرت ويذ  ي    ؛  فَّ هي ةرً  ى ؟   ؿ  ثور نو  ث ذى  اي  ةتي هإف  ى 
 "(مسالمين)ت كناون ذ صارَ إِ  (أذرعات)في  ةُ نوينَ ت التَّ تَ بَ كما  اَ   و ن ل ف اً 

 ، هػػػشيةً أل  ػػػشاويا   ػػػ   ت ػػػويذ ثؼب)  ةػػػل، كسىػػػرثد ي وو ػػػع آٌػػػر ويوػػػ  ًاو ي)ػػػوؿ (ِ 
                                 

ّسوػػػػ ؼ ثرضػػػػػرب   (ُ) ، كسو ػػػػػشأل ُْٖ، كثعبػػػػػا ثرػػػػٌدثِّن  ْْٖ، كي رػػػػر  و،ػػػػػل ثرٌةاشػػػػا  ُٕٔ/ِ ورػػػػا  ي ث
 .ُِٔ/ِ، كاع ثؽبوثوع  ُّٔ/ِ، َّ/ُ، كثرٌت ريأل  ِّٖ/ُثؼب) ةد كثؼب  رم  

 .َُّ/ّثرنت ب   (ِ)
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  (ُ ".وصار التنوين بمنزلة النون"
ّن ب  س ػػػويذ ثرٌت نػػػع  "ك كي)ػػػوؿ ي وو ػػػع آٌػػػر  -  ساػػػذ ثػبةشػػػل   فٌ ب ػػػ 

ّثيكث ثر ٌ  (ةػػػاو  ثرػػػحيذ  ػػػ روث   "، كب يي ًنػػػر اةػػػى ثػبةشػػػل لرًػػػم ك ػػػو فبػػػ  نػػػرنلثؾ  
ّن ي وػػ ؿ ثعبػػر كثررهػػع  (كيػػاً  رى اى  كييػػر ٍّألي سهتيشػػدد رػػا، ك ػػ ؿ  " ي ثؼب رهػػل ون ػػو

ػػ رى  ػػحث اى  كاارة تقااوا وفااي النَّ  ، ػػا هػػع و ػػوَّفكثر َّ  ٌى ّ يػػيفي  ،ري كيػػاو آ كيػػاو  رى اى  ك
ٌى  "رى آ

 ِ). 
ذ هػػإفٌ  مااوانَّ رَ ذا تاَ ا إِ أّمااكيوػػع ي وو ػػع آٌػػر ب  س ػػويذ ثرػػٌُّنٌ   )ورػػا  " -

ػػػػػػوػػػػػػ  يػي  كثرػػػػػػوثكى  كثرشػػػػػػ ،ى  بى )ػػػػػػوف ث رًػػػػػػةسً يي  ػػػػػػف كوػػػػػػ  د يػي وَّ  ػى ّثيكث وػػػػػػدَّ  ؛فوَّ  ػى   فػػػػػػذ  
 .(ّ "و ثر ٌ 

ك وَّػػ  ه ػػحد   ػػض ثر  ػػوًص ثرػػَ سفيػػد ك ػػوي  هػػوثع رةٌت ػػويذ ا ػػد  ػػشاويا، 
ػػ  وػػذ ثرً ػػسَّل هشػػا؛  فَّ  ث؛ هةى ىػػلَّ رػػا ك  ن بًهنػػ ّي ث ػػًذ و ػػقكسو رت ػػويذ ثرػػٌُّنٌ  ربديػػدن
ث ةل ي ثرت ويذ  د يا)ى و ؿ ثرو ب،  وَّ  ثرُّنَّ    ر)وثي هإها   ؽو ي ثروةل 
كثرو ب، كخيتةب وػع ثرٌت ػويذ ثؼب تػ ي ي ثرٌر ػذ كثرٌوػنل، كخيتةػب و ػا ي لػوف 

ّن سػػػدٌل اةػػى ث ظبػػػ ، ه)ػػػط، ك ػػػو يرشػػل اةػػػى ثظبٌشت ػػػ ، كثرػػػٌُّنٌ  ث هػػوثع ثؼب وػػػ و
يدٌل اةى ثد ذ كثر  ل كثغبرؼ، كيٌوؿ ثرٌُّنٌ  اةش   د يػدؿ اةػى ثظبٌشت ػ ، 
هشذ ي بهو ي ثروٍّ ر، ل   هػى ىلى لععه ًوػذ  ػل سبػشذ، كرػػ َّ    كبن  ً  ،  ًا ر، يل ثرُّنَّ

 .(ْ هوان  ًوذ ثرتَّ ويذ، كثهلل  اةذ ل ف ث ور لحرم؛ ويٌا را  دَّ جي ةا
                                 

 .ِّّ/ّثرنت ب   (ُ)

 .َِّ/ّثرنت ب   (ِ)

 .َِْ/ْثرنت ب   (ّ)

 .ُْٗ-ُْٖي رر  ثعبا ثردثِّن   (ْ)
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 المبحث الثاني  الهمزة في )أا( الاُمعرِّفة للوصو
)ياااَر أباااو الحّجاااُا يوساااز بااان معااازوز أّن الهمااازة فاااي )أا(         

 (. (ُ الاُمعرِّفة للوصو  وىذا عنده ىو مذىب الخليو وسيبويو معاا
  ؼبحث ا ثةسشلثٌتةب ثرٌ س ن ي  يثن ثرٌت ريب   ؿ(، كؽبذ ي لرم ث

 يثن ثرٌت ريػػب  ػػ    ؿ(  رٌوت ػػ  ك ػػ  آل  ئشٌػػل ثرو ػػع   ف المااذىب األّوا 
ـٍ ك ٍك(، ك ػػحث  وعػػل   ػػد، ك ػػل( كهػػوع ثؽب ػػقن هش ػػ  رة) ػػع ك ػػ   ةػػةشل ل  ػػقن   
ضبػػػر(،   )ػػػل  ثؼبػػػح ا و )ػػػوؿ اػػػذ ثػبةشػػػل،  ػػػدرشل هتس ػػػ ، ي كبػػػو  ورػػػم   ثدى

 هػيف ووةػػورل رنيً ػرى ؛  ف ثرن ػػر ورلػل اػػقن   ضبػر( ب  ثرػػِـ  اة ػ ، كرػػو ل
كوػ ؿى ؽًبػحث ثؼبػح ا  (ِ  و ث ةل ي ثؼبوةورل، كد سيضػٌذ  ك سي ػتأل بد ر ػ ّه،

ث ذي و رم
 ّ). 

   ٌف  يثن ثرٌت ريب  ػ  ثرػِـ كوػد   ك ػ  آل  ئشٌػل ثرو ػع، الثّاني لمذىبث
ًّ ، ث تيةاػػيف  ِن كثؽب ػػقن هش ػػ  اػػقن سثئػػدن، ك ػػ  رةوةػػل، ر ػػ)و    ي ثرػػدَّ سوةػػ

رة  ا   ر  لذ، كبن    ،  ووةورل رنعرن ث ت   ؽب ؛  ةان  رةت  شػب، ك ػحث 
 .(ْ ثرر م و )وؿ اذ  شاويا

ّن     ب   ٌف  شاويا اػٌ   ل ػ  ه ػل ؿ(   ػػػ اػذ  يثن ثرت ريػب  كذبدّ ثإل  
اةػػى  ك ػد  ػ ،ى ةًػػذ(  دن وػػ  ينػوف اةشػا ثرنى ًاػ  ب ػ هإهػا  ػػ ؿ ي  ، يضنػ  ثػبةشػل

                                 
 .ُِِ/ّي رر  ثرتحيشل كثرتن شل   (ُ)
ّسوػػػػػ ؼ ُّٗ/ُ، ك ػػػػػر  ثرن هشػػػػػل ثروػػػػػ هشل  ِّٓ/ُ، ك ػػػػػر  ثرت ػػػػػ شل  ِّْ/ّي رػػػػػر  ثرنتػػػػػ ب   (ِ) ، كث

 .ُٕٗ/ُ، كثرت ريأل  ٖٓٗ/ِثرضرب  
 .ِْٓ/ُي رر   ر  ثرت  شل   (ّ)
ّسو ؼ ثرضرب   (ْ)  .َُٖ/ُ، كثرت ريأل  ُِٕ/ّ، كثرتحيشل كثرتن شل  ٖٓٗ/ِي رر  ث
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ػلى ل، ك شن    ذ كد ه رهل و  روى  ؼ  ػرٍّ سي  ( ؿ ك(، ك ػ ؿ   ػد     ـ ك ػل ر  لى
 مك ك ػو ووثهػا ؼبػ  ّي ، هى)ل لرم ث ػذي و رػم ك ػ ؿ  "ث ا      هتؿرن  اػٍّ وي  ،(ُ ثد ذ

ػػػا هى اػػػذ ثػبةشػػػل، هةػػػود  هَّػػػ دبوثه)تػػػا   يفي نى سى ػى    ب  ثرقيػػػ ين ي وو ػػػع آٌػػػر رػػػاى  ى
 .(ِ "  ة)ن وي  ثػبةشلى 

ك ػػػػ   يو ييػػػػل   ػػػػ  ثرػػػػِـ كوػػػػد   يثن ثرت ريػػػػب   فَّ  المااااذىب الثّالااااث 
ثرو ع، كوي َّتي ذ  ف ثرِـ وو ُّل رةت ػويذ ثرػحم يػدٌؿ اةػى ثرٌت نػع، ٌك ر ػيف 

؛  ٌف آٌػػر ثرنة ػػل يدٌةػػا ثغبػػحؼ لعػػعنث هت)ػػٌدوىيف، ّىياكث ك  ثرت ػػويذ ك ػػ ،   كدن
ّؾه سػػ  هػػا ؿ(   ا  ػػ   ػػػ  َّ  ي ػكلػػحث ثرػػ  ا  ػػ   ػػ  رب كثرػػِـاػػ َّ اةػػى وػػذ  ؼبػػ   ػػو   

ك ػػػد هػى)ىػػػلى   ػػػو وشػػػ ف  ػػػحث ثؼبػػػح ا اػػػذ ث ػػػذ  ، ػػػا لرػػػم رة تػػػهتٌريذكهي ،  ك 
ِلت  ،   ؼبح ال ث كؿ كثرع ِّن(ّ و رم  .(ْ ، كو ؿى ر

 فَّ  يثن ثرت ريب    ثؽب قن كود  ، كثرِـ سثئدن رة رؽ  المذىب الّراب  
 ش  ػػػ  ك ػػػل اػػػقن ثد ػػػت   ـ، كيرػػػشة ذ ي  ػػػحث  ٌفػػػ   ػػػ ،  ؼب ػػػا  ػػػ ،، ك ىك  

، هػى)ىػلى  ػحث (ٓ ثغبركؼ  حرم وركؼ ثر ةل، كربرليف دوت ػ ع ثد تػدث،   ر ػ لذ
ّ مى اػػػػذ ثؼبػػػػ ٌي كي ثؼب)تىضىػػػػا  (ٕ ٌك رػػػػد ث س ػػػػرم (ٔ ثرػػػػر م ثررَّ ػػػػ  وػػػػ  ييوثهػػػػا 

 .(ٖ  شاويا
                                 

 .َِِ/ْي رر  ثرنت ب   (ُ)
 .ِّٓ/ُ ر  ثرت  شل   (ِ)
ّسو ؼ ثرضرب  ُِٖ/ّي رر  ثرتحيشل كثرتن شل   (ّ)  .ٖٓٗ/ِ، كث
 .ُِٗ/ّي رر  ثرتحيشل كثرتن شل   (ْ)
 .َُٖ-ُٕٗ/ُي رر  ثرت ريأل   (ٓ)
 .ََٓ/ِي رر   ر  ثرن هشل   (ٔ)
 .ُٕٗ/ُي رر  ثرت ريأل   (ٕ)
 .ُِِ/ُي رر  ثؼب)تضا   (ٖ)
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ّ مى لػلٍّ وػذ ثػبىةشػًل  ّث،، ه)د هػى)ىػلى ثرقـبوػرما  ك  د  حث ثر ره    ر ثة
ك ػػشاويا، و ريػػاي لسػػ ؿ لعػػع وػػذ ثر اسػػ ن ثرػػحيذ هٌ ػػةوث ثر)ػػوؿ ي  ػػحد ثؼب ػػهترل، 

هػحىلىرى هىػوع ثؽب ػقن ا ػد لػلٍّ وىػح ا
   يو ػب  ػذ اةشػا لرػم   ػو ثغبٌ ػ يَّ ّى ، ك (ُ 

 ِـى لى   ذى  ً ا هى كرن َّ  ،كةلو   ربي  شاوياح ا ثػبةشل ك      ي وى بنٌ ؿ  "و قكس ك  
  ػذى  ػود هى  ً ه ى  ي ظػ  رد ب ػن دن   فَّ  ؛ و،و   ذى سويل هى ذ ثر َّ  و كهعد وً  ً شاويا
ّ م ث ذ و قكس د ٌػِؼ  ػل ثػبةشػل ك ػشاويا ي لرػم، (ِ "و،ً ثر ٌ  ، بلف اةى 

كهػػعد، سةػػم ثر  ػػوص ثؼب )ورػػل اػػذ ثػبةشػػل،  كثرػػحم يىهػى ىػػاي رةػػرَّي اةػػى ثرقـبوػػرم
ّن ي لتػػػ ب  ػػػشاويا، كًوػػػذ سةػػػم ثر ا ػػػوص ثرػػػَ سػػػدٌؿ اةػػػى سوثهػػػا ثػبةشػػػل  ثؼب عػػػو

     يهتيتك شاويا و
 ػػػػػد ػػػػػػػ  ل  -ؿ(  ي ػػػػػل -  و  ػػػػػورل ساػػػػػذ ثػبةشػػػػػل  ٌفػػػػػ"ك  ػػػػػ ؿ  ػػػػػشاويا   -
ي  بي   ب سنػذ ث رًػهةٌ ػ ،ل ػ  جيش ػ ف رة  ػ ِّن  ،    ػ ،  ؼب ػاكرن ٌ  (،ك وؼ

رؽه  ش  ػػػ  ك ػػػل وػػػ  ي ث ظبػػػ ، ل هػػػيف ي ثد تػػػدث، و تووػػػل؛ هىػػػ   ػػػل كد ي ث ػػػذو هً 
ّ  ي  ى  ػػػ ،ب ثد ػػػت   ـرًػػػكث ه ػػػ ؿ، كةػػػ  ػػػ ،حؼبلث ل هػػػيف  اة ػػػ  د ربي  يف اٍّ  ي

   ثمي( ث رػػب ثرػػَ ي    ػػ   ثروةػػلرً ذ  ى كوعة ػػ  ًوػػؿ  "   ػػ  (... ضبػػر  ػػهترب 
 .(ّ " حث  وؿ ثػبةشلؿ  "ه  

رر ل؟  ىاَّ ا  يضن   هترب   ضبر(؛  آ  ؿ  شاويا  "ك  روث ي ثد ت   ـ   -
 .(ْ "لرث ل  ف ينوف ل ػب ، هشةتان، ه حث  وؿ ثػبةشل

                                 
 .ْْٗي رر  ثؼب  ل   (ُ)
 .ُِِ/ّثرتحيشل كثرتن شل   (ِ)
 .ُْٖ/ْثرنت ب   (ّ)
 .ِّٓ/ّثر   ا   (ْ)
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ؼ  ػػػرٍّ سي  ( ؿ ك"(  ذي ةًػػػوػػػ  ينػػػوف اةشػػػا ثرنى  دنً  ػػػ ب ًاػػػ   ػػػوؿ  ػػػشاويا ي -
 ك حد ث وعةل ثؽب قن هش   رةوةل. (ُ ."( لـو كثررَّ ثر)ى    ثد ذ ي  ورم

 ،ؼ  ػػا ث ظبػػ ، ػػرٍّ ي)ػػوؿ  ػػشاويا  "كسنػػوف ووةػػورل ي ثغبػػرؼ ثرػػحم سي  -
ثر)ػػـو كثرر ػػل    ؼ  ػػا ث ظبػػ ،  ػػو ثغبػػرؼ ثرػػحم ي  ورػػم ػػرٍّ كثغبػػرؼ ثرػػحم سي 

 .(ِ " د ك وؼ" م دب قرل  ور رؼه كبن  ا  وى  (،كثر  س
ّيٍّد رػػر م ثرقـبوػػرم     فَّ ظػػ  ر -هش ػػ  يػػرل-ككى ػاي ثوت ػػ ً  ث ػػًذ وى ػػقكسو ك

ػػِؼ وػػ   -ل ػػ  وػػرٌ -ه ػػوص  ػػشاويا سفلػػد  هَّػػاي ووثهًػػا ؼبػػح ا ثػبةشػػل  ًٌ ك ػػحث 
 هي)ل ا ا وذ ثؼبتهتٌريذ.

، ك فَّ وػح ا ثػبةشػل  كثرحم ير ر يل  ٌف ك ا ثاُّنثه ث ذ و ػقكس ةػوثبه
ك ػػشاويا كثوػػد، ك ٌف ثؽب ػػقن ي  يثن ثرت ريػػب رةوةػػل، ك ػػو ثرػػر م ثرػػحم و رىػػيف 

رل اذ ثػبةشل ي لت ب  شاويا، كرتهتيشػد  ػحث ه    برشا؛ رر ً ر ثر  وص ثؼب )و 
،  ٌوػ  وػ  للػرد ث ػذ و رػم ي  ػر  (ّ ثررَّ م وػذ    وشػ ف ي ثرتػحيشل كثرتن شػل

ػذى  هتىفَّ ػ   ثرت  شل ًوذ  فَّ  شاويا لىلىرى ي وىوً عو  هتف  سثئدن كرود  ورا  ػحث غبىىنى
ذ ثرػٌ ؤ ثروثوػد  لعػر ًوػ ه ر  وص ثرَ كثهىاى هش    ػشاويًا ثػبةشػلى  ؛ (ْ وتوثه) ف

 ثرحم ونذى  ا  شاويا اةى سي ين ثؽب قن.

                                 
 .ِِٔ/ْ  ثرنت ب (ُ)
 .ُِِ/ّ. كه َّل ي للر ثر  وص   و وش ف ي ثرتحيشل كثرتن شل  ُْٕ/ْثر   ا   (ِ)
(ّ) ّ/ِِِ-ِِٔ. 
 .ِّٓ/ُي رر   ر  ثرت  شل   (ْ)
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 المبحث الثالث  )أا( الاُمعرِّفة ًل تكون إًل عهديّة
ااُا يُوسااُز بان َمعاازوٍز أّن )أا( ًل تكااون إًل َعهديّااة   )ياَر أبااو الَحجَّ

يَناُر خياار  ِماان الاادِّرَىم( فمعناااُه  َىااذا الَّااذي عهدتُااُو  بقلبااي فَااِإذا قلااَت  )الاادِّ
ا  َ للَعهاد أبادا عله َشكِو َكذا َخير  ِمن الَِّذي َعهدتُُو علاه شاكو كاذا  فَاالالَّ

 (.(ُ   كذا نَاَقَو َذِلك َغيُر واٍّد عنوًَل تُاَفارِقوُ 
ست ػػػػػرَّؼ ثرنة ػػػػػل ي ثعب ةػػػػػل ثر ر شٌػػػػػل  هتوػػػػػد   ػػػػػن ؿ، بٌوػػػػػ    ر ىة شٌػػػػػل،  ك 

ّن،  ك ث ػػػت دثـ ثؼبوةػػػوؿ،  ك ب ػػػ هل    ؿ( ثرػػػػ ي رٍّهل اةػػػى ثرٌضػػػ  ئر،  ك ثإل ػػػ 
ثرنة ػػل،  ك   ؼبضػػ ؼ روثوػػدو فبٌػػ   ػػاا، كيىػػرل لعػػعه وػػذ ثرٌ سػػ ن  ٌف   ؿ( ثؼب رٍّهػػل 

  ـبتة ل ث هوثع كث  ن ؿ، ه     

ػػػد وى ػػػسوُّ  حبضػػػوّو و ػػػ ٍّ  ك ًاة ػػػ ، ك ػػػحد  )أا( الَعهديّاااة  - كيي  ى
 اةى  هوثع 

  ثرػػػحٍّلرم،، ك ػػػو ثر  ػػػد يٌةػػػيف اةشػػػا وت)ػػػدون  ر رنػػػ  ثرػػػحم  ف ينػػػوف .أ 
ػػػش ؽ  ـدَّ )ىػػػسػى  ثبل (ِ َّ  حس جس مخ ُّ  ل)ورػػػا س ػػػ    ي ثر ٍّ

 .(ّ َّمحجخ جح مج حج مث  ُّ  اةشا  ورا 
ٌّم،يٌةيف اةشا و  رنث وا ػرنث ثرحم  ف ينوف .ب   ، ك ػو ثر  ػد ثغبضػو

 .  ن ي  ى دَّ ؼبذ  ى  (ر  سي ثر)ً    كبو

                                 
ّسوػػػػ ؼ ثرضػػػػرب   (ُ) ، كس ةشػػػػا ِٖٓ/ِ، كسب شػػػػد ثر)وثاػػػػد  ُِّ/ّ، كثرتػػػػحيشل كثرتن شػػػػل  ٖٓٗ/ِي رػػػػر  ث

ّك  ثؼب  ِّن َّٗ/ُ، كاع ثؽبوثوع  ّٔٓ/ِثر رثئد    .ُٔٓ/ِ ، ك
ّن  ثؼبقول وذ ثةيل   (ِ)  .ُٔ و
ّن  ثؼبقول وذ ثةيل   (ّ)  .ُٓ و
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 ، ك ػو ثر  ػد ثرً ة ػٌ ،ةػذً يٌةػيف اةشػا و  ػرنث ي ثر ً  ثرحم  ف ينوف .ُ 
 جم ُّ   ورػػػا س ػػػ   ك  ،(ُ َّ خت حت جت هب  ُّ )ورػػػا س ػػػ    ل

 .(ِ َّ خن حن جن مم خم حم
كيرل هعي كثودو وذ ثر س ن  هٌا يى ًره رة ى ديٌػل  ف سنػوف رة،ىةىاىػًل  ك رًةى ػأًل 

ػ ،د ػيٌةيف رت ريػب ثر ى ثرٌ  ل.  ٌو  ثرَ رة،ةال ه   ثرَ  يف ثٍر،ىةىاىػل   ػد آلى دى  َّ وى
لتػ ب  ػشاويا؛  هػا ي ػأل  ف يي ةػا اةػى  مٍّ  ، ل)ورػم   ثرنتػ ب( اةػى  لىًرم

لتػػ ب، رنػػذ هىةىػػا ث ػػت   را اةػػى لتػػ ب  ػػشاويا، كل)ورػػم   ثراشػػيف( سريػػد  
 شيف ثهلل ثغبرثـ، ه و ي أل  ف يي ةا اةى  مٍّ  ىشيف، رنذ هىةىا ث ت   را اةى 

 .(ّ ثرن ال ثؼبورهل

ًَ رً    فٌ  ؛ ريػػباةػػى ثد ػػذ رةتٌ  ث تػػدث،ن ب سػػدٌل  ثر ٍّػػ ل  ػػ  ثرػػَ  ػػألً ةى كثرَّػػ
 رًيػب تٌ ثر طى هى ػ)ى  ،ة أل و ا ثروىةب ًهشػاً ر كبن  يٌةيف ،ًي ث ىةل ذه ةى اى  ثد ذى 

اةشػا، ك لعػر  ثر  ديػل ( ؿ  هػدٌةيف ،   وى ةوونػسيرًيدي    ن  ؛  همل ًهشاً شٌ  ة ر ى  
ًّن،  -ل ػػػػ  يػػػػرل ث ػػػػذ  وػػػػ ـ-ك واػػػػا  ي ثؼب )ػػػػوؿ اػػػػذ ثرٌ ػػػػ ل ل)ورػػػػم  وػػػػ 

ك  ً ذ، كوى ىذ، ك د ينػوف ي ثؼب )ػوؿ اػذ ثؼب ػدّ، ل)ورػم  هىضػل،  ك ث ػذ 
اػػل، ل)ورػػم  هي  ػػ ف، كوػػ  ل هػػيف   ؿ( هشػػا رًةى ػػأًل ثر ٍّػػ ًل هإهػػا و)ت ػػر اةػػى 

 .(ْ ة حل(ثؼب  وع، كد ذبوس ب  هل  حث ثر وع اةى  ؿب د، ك 
                                 

ّن  ثرتو ل وذ ثةيل   (ُ)  .َْ و
ّن  ثر  ساػػػػ   (ِ) ّسوػػػػ ؼ ثرضػػػػرب  ِْ، كي رػػػػر  ثرت ػػػػ شل  ُٔثةيػػػػل   ، ػػػػو ، كثرتػػػػحيشل ٖٔٗ-ٖٓٗ/ِ، كث

 .َّٗ/ُ ، كاع ثؽبوثوع ُٓٗ/ُ، كثؼب  اد  ُٕٗ/ُ، ك ك أل ثؼب  رم  ُِّ/ّكثرتن شل  
ّسوػػػ ؼ ثرضػػػرب   (ّ) ، ك ػػػر  ث ػػػذ ا)شػػػل اةػػػى  ر شػػػل ث ػػػذ و رػػػم  َّٗ/ُ، كاػػػع ثؽبوثوػػػع  ٖٔٗ/ِي رػػػر  ث
ُ/ُٖٔ. 
 .ُّٖ/ُي رر   ك أل ثؼب  رم   (ْ)
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ـ رِ ػػػذ ثرػػػَ ب يت)ػػػدٌ كاٌره ػػػ    ػػػو وشٌػػػ ف  )ورػػػا  " ػػػ   )أا( الجنساااّية  -
 ألى ةى كةىػ ...و ةػوـه  ، كد و  ػره ا ػره وي  كد  ػو و  ػره ، ثردثٌةل اةشا ر ػ ه 
 .(ُ  "(لٌ ون ف   ؿ(  لي 

     ؿ( ثعب  شٍّل  ك ادو   ل   يهتيت كةِوشل هش  ل  لل( اذ

و  ي ةأل  ف ينوف ون ف   ؿ( وى)ش)لن، ك   د ت،رثؽ ث هػرثي، كًوػذ  .أ 
 يل ىل ُّ لًرم و  ي أٌل ثد تع  ، ًوذ وى ػسوُّ ، ل)ورػا س ػ    

َّ خم حم جم
 حط ُّكة ا   عب ع ل)ورا س ػ     ي ألٌ و ا و  ك ، (ِ 
َّ جغ مع جع مظ

 ّ). 
ٌى ىػػ ًئؤ   ػػ كى  وػػ  ي ػػةأل  ف ينػػوف ونػػ ف   ؿ( ؾبػػ سنث، .ب  د ػػت،رثؽ 

ػو ،ؾبىػ سنث (لل كً   ثرًََّ زبة     ، ىك ثرحَّـ  ىد ً ػًي ثر ويا ر،لن هرىثي ث ى    كبى
   هػيفى   شػل  ،  ها رو  لي  ًحد ثر ٍّ  ثرن ًولي    ىم ( ة ن اً   لي ثررَّ    هيفى 
ػػّى  لا ليػػ ػػاً  لو  ي ػػ هَّػػ  ر ػػأل اةػػى   ػػل ثَّػػ س؛ اةػػى و ػػا ( ة ن  عى م ث ت ى

ػػ هشػػمى   دثيى ، كد ثاتًػػةػػذً ي ثر ً  مو   رًػػلى   ، ػػ ؿً ذ ثررٍّ ًوػػ ؾى عً ي هىػػ ؽى رى وػػ  ثهتػى
 ىل  ُّ ا  ورػػػا س ػػػ    كًو ػػػ ؿ،  ػػػثرنى  ساػػػلً د اػػػذ ّي  ػػػوًّ )ي رً  ؛ؾى عً هىػػػ ةػػػذً  ً  ً 

َّمم حمخم جم يل
 ْ).  

وػػػػػ  د ي ػػػػػةأل  ف ينػػػػػوف ونػػػػػ ف   ؿ( د و)ش)ػػػػػلن كد ؾبػػػػػ سنث، ك ػػػػػ   .ُ 
 ين  ىن   ُّ رت ريػػػب ثغب)ش)ػػػل كثؼب  شٌػػػل، كوػػػذ لرػػػم  ورػػػا س ػػػ    

                                 
ّسو ؼ ثرضرب   (ُ)  .ٖٔٗ/ِث
ّن  ثر  ر (ِ)  .ِثةيل   ، و
ّن  ثر ّو (ّ)  .ُّثةيل   ، و
ّن  ثرا)رن (ْ)  .ِ ثةيل  ، و



 

 

 

 
140 

َّمي زي ري ٰى
  )ورػملك ، ثؼبػ ، ثؼب ػركؼذ و)ش)ػل  م  وً ، (ُ 

 .(ِ  (ثرعػٍّشى بى  ني راى   ى دكى  ،ثر ٍّ ى ،ى  كىثهلل دى  ىسقٌك ي  
 كوذ  هوثع   ؿ(  يضن  

كسي يهت  بٌو  دسول، ل رَ س اا   ض ث اِـ ثؼبرذبةل  ك ثؼب )ورل   الزائدة  -
ٌِ ، كثر يػػػػػػٌقل، كثةف، كثرػػػػػػحم، كثرػػػػػػَ،  ،لػػػػػػػ  ثرٌ ػػػػػػ و ىؿ ػػػػػػعى، كثرػػػػػػ كثرشى ى

كهركا  ػػ (، هػػإف   ؿ( ي صبشػػع ث وعةػػل ثر ػػ  )ل سثئػػدن هػػع وي رٍّهػػػل؛  ٌف 
ّ ل هع  ث ت  ع س ري ل ي لة ل كثودن فبت ع، كبو   ف سنوف سي يهت  ا 

ّنن اةى  ث ك ر( ي  وؿ ثرٌو ار ٌىةيف  رك   (ّ دسول، ل رَ يى
َاا وَعسااااِقالا وَلَقاااد   َجَنيتُاااَك َأكُمااا

 
 وَلَقاااد نَهيتُاااَك َعااان بَنااااِت اأَلوبَااارِ  
 فَّ    ػػػػػ    ىك ىػػػػػر( اىةىػػػػػذه رً ىػػػػػوعو وػػػػػذ ثرنى ػػػػػهتن، كد ي)اػػػػػل ثرٌت ريػػػػػب رة ةٌػػػػػل  

 .(ْ ثرٌ   )ل
 كسنوف ووةػورل بلث يٌةػيف اةػى ث ػذ ثر  اػل ل)ورػا س ػ    الموصولة  -

 س ػػػػ    ك ث ػػػذ ثؼب  ػػػػوؿ ل)ورػػػا  (ٓ َّخم حم جم  ُّ 
  (ٔ  .َّ مب خب حب جب هئ مئ  ُّ 

                                 
ّن  ث هاش ، ثةيل   (ُ)  .َّ و
ّسو ؼ ثرضرب   (ِ) ، ُُّ، ك ػر    ػر ثر ػدل ك ػل ثر ػدل  ُٕٗ/ُ، ك ك أل ثؼب ػ رم  ٖٔٗ/ِي رر  ث

 .َُّ-َّٗ/ُ، كاع ثؽبوثوع  ُُٖ/ُكثرت ريأل  
، ك ػػػر  ْٖ/ْ، كثؼب)تضػػػا  َِٗ/ِوػػػذ ثرن وػػػل، كب   ػػػد   ئةػػػا، ك ػػػو وػػػذ  ػػػوث د  ثر ػػػل   ا ػػػ)ل(  (ّ)

 .ِّٓ/ُثرن هشل ثرو هشل  
 .ُٖٓ -ُْٖ/ُ، كثرت ريأل  ٕٓ، كو،ل ثرةاشا  ِّٕ/ّي رر  ثرتحيشل كثرتن شل   (ْ)

ّن  ثغبديد (ٓ)  .ُٖثةيل  ، و

ّن  ثر ػػػػػػّو   (ٔ) ، َُِ، ك ػػػػػػر    ػػػػػػر ثر ػػػػػػػدل  ِْٖ/ُ، كي رػػػػػػر  سو ػػػػػػشأل ثؼب) ةػػػػػػد كثؼب ػػػػػػ رم  ٔ-ٓ ػػػػػػو
 .ُُٔ/ُكثرت ريأل  
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ٌك رب ث ػذي و ػقكسو ي  ػحث ثرت ويػع ثرػحم للػرد صب ػوّي ثر اسػ ن؛ ه ػو يػرل 
ّ ىذ( ه   ػػ دي   ٌف   ؿ( د سنػػوف بد اى ديٌػػل،  ي ى ّي ٌػػعه ًوػػذ ثرػػدٍّ هىػػًإلث  ةػػيفى   ثرػػدٍّ

ػػحث ثرَّػػحم اى  ػػعه ًوػػذ ثرَّػػًحم اى دسيػػاي  ً  ى ٌى ػػحث  ػػنًل لى ػػدسيػػاي  )ةػػإ اةػػى  ى   نلً اةػػى  ى
، كيىرل ثردَّو وشلا  فَّ ث ذى و قكس س  ىعى ثر َّن ل َّ ي  حث ثرر محثلى 

 ُ) . 
كهػى)ىػػلى   ػػو وشٌػػ ف  ػػحث ثرػػرَّ م اػػذ ث ػػذ ا ػػ ّو  يضنػػ ، هػػُّنثد ي)ػػوؿ  "هػػإلث 

  نً ي ً ػ  ػده م اى اًػ  ى ـبي  ك ػلى  مى ـ  ش ىػكب يت)ػدٌ  ،لي ثعب  ػشٌ  ،كثؼبػ  بى ثرةٌػ ةػيفى  
ػػ ،مى اةػػى لرًػػ اي هتسشةيػػ ،بثؼبػػ ، كثرةٌػػ ٌى    ى كبنَّ َِّ  بى ث رًػػ ةػػيفى ي   فٌ  م س ةػػذي  هَّػػ ؛ـكثرػػ
ى ث رػػػب  ػػػ ٌ ا ػػػد ا ػػػدم  ف سي كد يى  ، وػػػد  ػػػد لػػػلٌ  ةووػػػ ف اً   ػػػل وى  ػػػحيذ ثعبً 

 ٌِ ح )ػِ، و ةووػل ويػث   ػ س ا ػد ثر ي   ػديتل؛  فَّ ت ف رت ريب ثعبػ ن اى ـ ثرةٌ كثر
 . (ِ "   وين ذ وى  و ً ي هي  فه     س بل ،ثؼب رهلً  ـي )دا  د سى كثر ى  ،ه  و  

كوػػ ؿى هػػ ًظري ثعبػػش  رػػر م ث ػػًذ و ػػقكسو  يضنػػ ، كب يىػػحلر ك ػػاى ووثه)تػػا رػػا  ك 
ّ يىاي  "  .(ّ "وثبكد يا د اذ ثر َّ ًاٌةلى لرم، بل   ؿ   د  ف لىلىرى 

ّث، هش ػ ، سبشػل ه  ػ  ب   ك  د  حث ثر ره ثؼبو ق  هػوثع   ؿ( ك  ػ ر ثة
ػػاى برشػػا ث ػػذ و ػػقكس ي رػػقـك   ٌف   ؿ( ست ػػدي كست ػػوع كد هرث ػػل ي لرػػم، كوػػ  لى ى
  ؿ( رة  ديػػل هشػػا هرػػرك كبف لػػ ف وػػ  ايةٍّػػل  ػػا و)  نػػ  كث ت ػػع  ػػا   ػػضي وىػػذ هػى)ىػػل 

ٌػرل رػػ   ؿ(، ث ا د يتوثهػا وػع ث هػوثع ّ يا، كيتوثها وع   ؿ( ثعبً  ػشَّل، بد  هَّػ
  رر م هشا سضششا كث ع، د  ش   ث ذ و قكس م   ا ت ىال  ثرقثئدن كثؼبوةورل، ه

  فَّ   ؿ(  د س دَّي   هوثا   ل    شَّ يفي    )ن .  

                                 
 .ّٔٓ/ِ، كس ةشا ثر رثئد  ُُٔ/ُي رر  و ت   ثر ةـو   (ُ)

 .ِّّ/ّثرتحيشل كثرتن شل   (ِ)

 .ِٖٓ/ِي رر  سب شد ثر)وثاد   (ّ)
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المبحث الراب   )َمصبوع( في َقوا الشَّاعر  )وًل َكريَم ِمن الوِلداِن 
  َمصبوُع( َخبَار  

ا فاي قَاوِا  ّا ُِ يُوُساُز باُن َمعازوٍز الَقيسايُّ أنَّ َمصاُبو )يََر أَبو الَحجَّا
 الشَّاعر 

 رَّتُهاِإذا اللَّقاااُع غَااَدْت ُمْلقاااه َأِصاا
 

 َوًل َكااااريَم ِماااان الوِلااااداِن َمصاااابوعُ  
خباار   وأنَّ ىااذا رأي ساايبويو  وأجاااز غيااُر واّااٍد أن تكااون )َمصاابوع(  

  .(ُ نَاَقَو ابُن ِىشاٍَ ِذَلَك َعنُو(ِصفةا  والخبر َمحذوف  كذا 
س ػػػػٌدي  ث يكث  ثرٌ   ػػػػ ل رِ تػػػػدث،، كًوػػػػذ  ػػػػل سةػػػػم ثر َّوث ػػػػخ،  ه ػػػػ ؿه 
ّ ل، كظذَّ ك ٌوثهت ، ك وَّ   ،  وَّ  ث ه  ؿ ه    ل ف ك ٌوثهت ، ك ه  ؿ ثؼب)  كويركؼه

، ك هتو ػػر ثغبػػديص   ػػ  اػػذ بٌف (ِ ثغبػػركؼ ه ػػ   وػػ  ك ٌوثهتػػ ، كبفَّ ك ٌوثهتػػ 
 نوف  حد ثؼب هترل ست ةا حبرؼ هش  ؛ ههت وؿ ك  هلل ثرتَّوهشا رك ٌوثهت ؛ 

سىػػػدٌل بفَّ ك ٌوثهتػػػ  اةػػػى ثؼباتػػػد  كثػبػػػ  هت  ػػػخ ثد تػػػدث،، كذب ػػػل ثؼباتػػػد  
ػػػرى ورهوانػػػ ، كس ػػػدَّي   ػػػحد ثغبػػػركؼ  و  ػػػو ن    ػػػد  ف لػػػ ف ورهوانػػػ  كسيا)ػػػ  ثػبىاػى

د ثر َّ هشػػل  -ر ػػلَّ  -رشػػيف -رنػػذَّ  -لػػهتفَّ   – فَّ  –    بفَّ ثر  وةػػل  ػػحث ثر  ػػل ك ػػ
 .(ّ رة  ن(، كي  ش    ونلو  ل  ًوذ  ل سةم ثغبركؼ  د ثر َّ هشل رة  ن(

ػػلى بٌف ك ٌوثهتػػ  هػػإٌفذ  ػػد  بٌف ثرٌ سػػ ن ا ػػدو   ا ةػػوث د ثرٌ  هشػػل رة ػػ ن اى ى
، ك ف ينػػوف  ا ةو ػػ  بلث رب))ػػيف  ػػركطه  ػػا ل  ػػ    ف سنػػوف ه هشػػل د سثئػػدن

                                 
 .ِْْ/ُي رر  زبةشؤ ثرووث د كسة شؤ ثر وثئد   (ُ)

، كاػػػػػع ُِّ /ُ، ك ك ػػػػػأل ثؼب ػػػػػ رم  َّٖ/ُ، ك ػػػػػر  ثرن هشػػػػػل ثروػػػػػ هشل  َُّ /ْي رػػػػػر  ثؼب)تضػػػػػا   (ِ)
 .ّٕٓ /ُثؽبوثوع  

 .َْٕ/ُ، ك ر  ثرن هشل ثرو هشل  ُْي رر  ثرةا ىع ي ثر ر شل   (ّ)
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، ك ف ينػػوف ثعبًػػ ن، ك ف ينػػوف ه شيػػا ه ًّػػ ، ك ٌد يػػدٌل اةش ػػ   ػػ  ثؼب  ػػٌ  ُّػػ ٌّّ 
، ك ف ينػػوف ٌ ي ػػ  هنػػرنن، ك ػػد  ثظب ػػ  هنػػرن، ك ٌد  يي  ىػػل  ش  ػػ  كثرٌ نػػرن ً   ًةػػلو

( ه ي ػػػايف لة ػػػل  هيػػػِـ(  رب))ػػػيف ثروػػػركط ي  ورػػػم   د هيػػػِـى  ػػػ رو و  ػػػره
كّيه يف لة ل  و  ره( ُّ 
 ُ) . 

ّي ثرٌ س ن ربيف د ثرٌ  هشل رة  ن و  ئل اٌدن، كوذ  ٌا ػ    -  ػ -ك د  ك
(، هػػػإف لػػػ ف ثػبػػػ  و ةوونػػػ   و ػػػهترل   وػػػحؼ ٌ  ػػػ  بف لػػػ ف و ةوونػػػ   ك ؾب ػػػودن

َّ ِّ ُّ  ُّ هسحها لعع، كًوذ لرم  ورا س     
     م  ؽبذ، ك ورا س    ( ِ 

َّمب خب حب ُّ 
  م  اةش  . (ّ 

ٌػػػ  د ثرٌ  هشػػػل بف لػػػ ف و ةوونػػػ ، كؽبػػػذ ي ك ػػػد ثٌتيةػػػب ي  ػػػوثس وػػػحؼ 
 لرم ثؼبحث ا ثرت رشل 

ثؼبػػح ا ث ٌكؿ  يػػرل   ػػو سبػػشذ كثر َّػػ ئٌشوف كثر َّ ػػديٌوف  فَّ وػػحؼ ثػبىػػً  بف  
، كب ير ر ثػبػ  ي  ػوث د ذ ك وعةػت ذ، بٌد بف لػ ف ثػبػ   ل ف و ةوون  كثً اه

ّ م  شاويا بل يرل  فَّ  وؽبذ   د ّى يلى، كد  ى ،ى(  ظرهن   ك   ًّّث كؾبركّنث، ك و 
ًوػػػػذ  وعةػػػػل وػػػػحؼ ثػبػػػػ    ػػػػ ، كثعبػػػػ ئق ًوػػػػذ لرػػػػم  وػػػػ   يػػػػًلى رةقوػػػػ ف  ك ثؼبنػػػػ ف 
(، كه)ػػػػل   ػػػػو وشٌػػػػ ف اػػػػذ  ػػػػ ،ى ي سوػػػػ فو ، كد  ى ػػػػلى ي ونػػػػ فو كثرت)ػػػػدير   د ّى ي
و  ةػػريا ًوػػذ  ةػػس  ا سهتكيػػل ظػػ  ر لػػِـ  ػػشاويا  ػػهتٌف ب ػػ  ّ ثػبػػ   ػػ ئقه ي 

ّد ي ر،ل ثغب  سيل ه)طصبشع ثرة،  ،   .(ْ ك وثس بظ  
                                 

 .ّّٔ /ُ، كثرت ريأل  ّٓ/ِ، ك ر  ثرت  شل د ذ و رم  ْْي رر  ثرةا ع ي ثر ر شل   (ُ)

ّن   اهت وذ ثةيل   (ِ)  .ُٓ و

ّن  ثرو رث، وذ ثةيل   (ّ)  .َٓ و

ّسو ؼ ثرضرب  ِٕٓ/ِي رر  ثرنت ب   (ْ)  .ّٔٓ /ُكثرت ريأل  ، ََُّ-ُِٗٗ/ِ، كث
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ثؼبػػػح ا ثرعَّػػػ ِّن  يػػػرل   ػػػل ثغب ػػػ س  ف وػػػحؼ ثػبػػػ  ثؼب ةػػػـو   ػػػ   ػػػ ئق، 
ّد، كيرل   و وش ف  ف  لعر وحؼ ثػبػ    ػ  وػع  بٌد( ل)ػوؿ   د  كجيوس بظ  
بًراى ًبدَّ ثهلل(  م  ي ثرو وي، كيرل ثرقَّـبورم  فَّ لة ل ثرو  ين س ٌول كد وحؼ 

  هش  ؛  فَّ ث ةل   ثهلل برا( واتد  ٌك ،     ،   يثن ثغب ػر، كس)ػٌدـ رة 
ثػب  اةى ثد ذ كّيلٍّا وع  د(
 ُ). 

؛ كى ىػاى ًللػرد؛ رة  ػل  ػا، ل)ػوؽبذ   د  وػدى  ىهػعي  كبف ل ف ثػب ي ؾب ػودن
ػػػدى(؛  فَّ  ػػػحؼ ثػبػػػ  كيا)ػػػى ثرنػػػِـ اةػػػى  د  ىوى ًوػػػذ ثهلًل( هإهػػػا د جيػػػوس  ف حيي

ػػل اةػػى لرػػم  ػػوؿ  رنػػِـ ثراػػ    وش  ػػحو ث ػػ ًوع ؼب رهػػل ثػبػػ ، كضبي رػػذ ييوًةػػل ثر َّ
  (ِ ثرو ار

 رَّتُهاِإذا اللَّقااااُع غَاااَدْت ُمْلقااااه َأِصااا
 

 داِن َمصااااابوعُ وًل َكااااريَم ِماااان الوِلْاااا 
ك ػػد ثٌتة ػػوث ي ثراشػػيف  يضنػػ ؛ ه ػػح ا  ػػشاويا  ف  و ػػاو (   ػػ  ٌػػ ،  

ّ ػػٌ  كث ػػذ  ثر َّػػرثكن  ػػوثس  ف سنػػوف  و ػػاو ( ةػػ ل، كثػبػػ  كيػػرل ثعبروػػٌ  كثر  
، كهٌ ػػل ثرقـبوػػرم ي ثراشػػيف هػػحلر  هػػا حيت ػػل  وػػد  وػػريذ  ث كؿ  (ّ ؿبػػحكؼ

ػػػػػ ًار سػىػػػػػرىؾى   ئشَّتػػػػػا كث ػػػػػت دـ ر،ػػػػػل   ػػػػػل ثغب ػػػػػ س، كثةٌػػػػػر   ف سنػػػػػوف   فَّ ثروَّ
 و ػػاو ( ةػػ ل د ٌػػ نث، ك ػػ  ؿب ورػػل اةػػى ؿبػػلٍّ د كو  شٍّ ػػ ؛  فَّ وو ػػ     

 .(ْ تدث،ثد 
                                 

ّسو ؼ ثرضرب   (ُ) ، ّٔٓ/ُ، كثرت ريأل  ِّْ/ُ، كزبةشؤ ثرووث د كسة شؤ ثر وثئد  ََُّ/ِي رر  ث
ّ م ثرقـبورم ي س  ع ثرنو ؼ    .ْٔٔ/ُك

ػػػ ر كثروػػػ رث،   (ِ) ، كزبةػػػشؤ ثروػػػوث د كسة ػػػشؤ ِّٗ-ِّٖ/ُوػػػذ ثرا ػػػشط، رة َّاشػػػَ، كو  ػػػوب رػػػا ي  ثروٍّ
 .ِّْ/ُثر وثئد  

ّسوػػ ؼ ثرضػػرب  ُِْي رػػر  ثإليضػػ   ثر ضػػدم   (ّ) ، كزبةػػشؤ ثروػػوث د كسة ػػشؤ ثر وثئػػد  ُِٗٗ/ِ، كث
ُ/ِْْ. 

 .ِْٔ-ِّٔ/ُ، ك ر  ثؼب  ل د ذ ي ش   ُٓي رر  ثؼب  ل   (ْ)
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كثٌت ّ   و ثغب    يو ب  ذ و قكس وح ا  شاويا هش ػ ، كيػرل  فَّ وىػذ 
ًّؾ ويػػػرثي  ػػػػشاويا؛    هَّػػػػاي د لػػػػرميى   ثؼبػػػرثي فٌ ٌى رى ػػػا  ػػػػد   هىػػػاى ثر َّػػػػوثب كب ييػػػػد

ب  ثّ ٌػػ ن دٍّ كبلث  يػػ ،رػػدثف ثؼب ػػاوول  ػػ ى ك ػػويى ثروً  ف يى  ثروػػ ًاري  يرً كب ييػػ ،ألي يي ػػاً 
 .(ُ   ثر َّ  طا  فَّ ثػب ى ؿبى  ؛ ل ي)ع اةى ثؼب او ً  ، وًي ذ   اةى ك ي)ع ثر َّ 

ّآد ث ػػػػذ و ػػػػقكس،  ّثد كس  ػػػػ ذ ه  ػػػػ  برشػػػػا ي  ػػػػحد ثؼب ػػػػهترل وػػػػ   كثرػػػػحم  
 كوٌ تا  ويٌل ي لرم، كفبٌ  يفٌلد لرم و  ية  

رشن   وثب و  لىلػرد ثرقـبوػرم كهػعد، ًوػذ  ٌف ثراشػيف غبػ ا ثر ٌػ ئٌ ، ك هَّػا  -
ػ  رػشنى رػا كًه ػاتا   ئٌشتا د سػىرىؾى  ـى ري،ىلى ثغًب  س؛  فَّ ثراىشػيف     ن ، كث تى دى

ٌى هت، كثر َّوثب ًه اتيا  ، يي)ػ ؿ رػا ثر َّاشػَ، شػيفاً ذ  ػل ثر َّ ًوػ لو  ػ  ة ٍّ  ي ررى را 
ٌػػ  ال  ؛ل   ػػيف اىٍ ػػقىّ ش ِّن ا ػػد و كيَّػػ  ،ػػل ثرػػحٌ كثر َّ ك ػػد ث ت ػػع  ػػو كوػػ ا 

 .(ِ ثراشيف ثر َّ  ا ك اةا  شتل ه) ؿ ،كسقكَّ ىٍتاي   اةش ذ  ن ػً يٍف و سه)دَّوى  ،ؽب 
 وؿ وذ يرل  فَّ د كو  ٌش   اػ  ي وو ػع ثؼبرهػوع ك و ػاو ( ةػ ل  هنػرد  -

ّ كث  هٌا د جيوس  ف سنػوف  د( ي وو ػع  رػشن(؛ رػ ِ  ثرٌ عثي كثرٌرو ِّن؛ ك
 . (ّ ينوف ثرٌ  ةا وعل ثررٌثهع

 ةًػػػػًا ًةػػػ لن؛ ر ػػػػدـ ثغب  ػػػػل ب   ى ػػػلي  و ػػػػاو ( ٌػػػ نث  ك  ك هضػػػػل ًوػػػذ  ى  -
ّآد ث ذي و رم ي  ر  ثرت  شل ثؼب)دَّّ، ك و و  
 ْ). 

                                 
 .ِْْ/ُ، كسة شؤ ثرووث د كسة شؤ ثر وثئد  َِْ/ٓي رر  ثرتحيشل كثرتن شل   (ُ)

 .ِّْ/ُةشؤ ثرووث د كسة شؤ ثر وثئد  ، كزبِّٖ/ُي رر  ثرٌو ر كثرٌو رث،   (ِ)

 .ُُْ، ك ر  ثرنت ب رةرو ِّن  ّٔ/ّي رر   ر  ثرنت ب رة عثي   (ّ)

 .ٕٓ/ِي رر   ر  ثرت  شل   (ْ)
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المبحااث الخااام   تقاادير الفارسااي باااا ) اباات( فااي  )أّوُا قَااولي ِإنِّااي 
( لي  صواباا ََ  ابت  َمُد ا  أَّ

ااُا يوسااُز بااُن معاازوٍز الَقيساايُّ أنَّ قَااوَا العاارِب  )إنِّااي  )يااَر أبااو الحجَّ
 )ََ َمااُد ا  فاايلَاايَ  كمااا قاادَّرَُه الفارساايُّ بااااا ) اباات(  -بكساار ىماازة ِإنَّ -أَّ

ََ  ابت   اُ وَّ أَ تقدير  ) َمُد ا ها نَّ ن أجو أَ رت مِ سِ كُ وَأنَّ الهمزَة   ( َقولي ِإنِّي أَّ
غيااار  قاااديرَ ذا التَّ   وياااَر ىاااو وَمااان تَِبعاااو أنَّ ىاااة باااوحكيّااامَ   معمولاااة للقاااوا

ََ  دُ َّمااي أَ نّاا  إِ وِ قولِاا اُ وَّ ي إلااه أن يكااون أَ َدّ يُاا وُ ألنَّاا ؛معقااواٍ   الا ثَ وىااو َماا  ا
وىاذا   غيار موجاودٍ  هُ رَ آِخا أنَّ  طاابِ لياو الخِ ن دَ مِ  مُ فهَ ويُ   وجود  ي مَ نِّ قولو  إِ 

يَّان َذِلَك َعنُو(و  عاقِ  هُ دَ قصِ أن يَ  نُ مكِ ًل يُ  ك  ال شَ بِ  َّ  . (ُ    كذا نَاَقَو أَبو 
ث  وثهت (، كثرػحم ي  ش ػ  ي  ػحد ثؼب ػهترل ربديػدن ًوذ هوثً خ ثد تدث،   بفَّ ك ٌى

  و هترل ل ر اقن بف كهتس  (، ههت وؿ ك  هلل ثرٌتوهشا 
سين ىر اقن بٌف ي ووثً ع ك و ث ةل، كسي تىأل ي ووث ػع  ٌػرل؛ هش ػا  

، كجيا هتسي ػ  بلث و  ورش      كو دٌ ثؼب دّ و دٌ   دٌ  ف يى ل ر   بلث ب جيىيق 
ػػاى  ف يى ػػٌد ثؼب ػػدّ  ، ك ػػد جيػػوس ثرن ػػر كثر ػػتأل، و  ورش ػػ     كو ػػدٌ و ػػدٌ كى ى

 .(ِ كرنلٍّ و رل ًوذ  حد ثغب د  ووث ع اٌدن
 ووث ع ك وب ل ر اقن  بف( بلث ك  يف ي ثد تدث،، ل)ورا س    هً ذ 

َّ مئ خئ ُّ 
ػػتً رػػو هي ؛  ٌفػػ  (ّ  ّ  واتػػد ن يف رى سى ػػ  ػػ  ٌى ثؼب تووػػل  ؛  فَّ  ىو  ػػِ 

                                 
 .َٖ/ٓي رر  ثرتحيشل كثرتن شل   (ُ)

، ٓٔ /ٓ، كثرتػحيشل كثرتن شػل  ِْٖ/ُ، ك ػر  ثرن هشػل ثروػ هشل  ُُِي رر  ثؼب)ٌدول ثعبقكرشل ي ثر سو   (ِ)
 .ََّ/ُكثرت ريأل  

ّن  يو ب وذ ثةيل  (ّ)  .ِ و
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، كوػذ ووث ػع ل ػر    بلث ك  ػيف  ػا ثرنػِـ  ػت)لٌ كثؼب ػري د يى  ،يو  ػرى ي سهتكيل وي 
ث سى  فَّ بً  شػصي وى   ػيفي ةى  ى   د   لة ل  وشص( كبػو    (؛  ٌف  وشػص( د نه  ػ رً يػدن

سض ؼ بٌد ب  ثعب ةل، كهتس   يفٌيم ب  ب  هت   ب  ثؼب ري، كو  ػ   يضنػ   بلث 
َّىف يث ىث نث ُّك  ػػػيف ثؽب ػػػقن ؿبنشٌػػػلن  ػػػ ر)وؿ ل ػػػ  ي  ورػػػا س ػػػ    

؛ (ُ 
 ثؽب ػقن م و    ػ ، هػإف ك  ػيف ك وػ  يػفيٌ  ، صبةلوؿ د ينوف بدَّ   ر)ى  ثةن ٌ   فَّ 

ه ػ    ػ   ،(له ه ً ػ مى هَّ  ى  وؿً   ر)ى  مى  ا ٌي  ى  يف، كبو  سى تً هي  ؛لو شٌ وؿ هع ؿبن  د ثر)ى 
ث ا  ًػسى   فَّ  س)ػوؿي  ى  ككبػو   ،له ه  ً  مى  هَّ رةت ةشل كثؼب ا   دب ػا ك ػ    ػ  ، ؟(له يػدن

 .(ِ ، كهع لرم وذ ثؼبوث عذٍّ ثررَّ 
كًوذ ووث ع ك وب هتأل اقن   ٌف(  بلث ك  يف  ػ  كوػ  يٌةػيف اةشػا ي 

؛  ٌف   ٌف( (ّ  َّمج حج مث هتُّ وو ػػع ثر  اػػل، ل)ورػػا س ػػ    
كوػػػ    ػػػد   ي سهتكيػػػل   بهقثر ػػػ ( ك ػػػو ثر  اػػػل،  ك كى ػى ىػػػيف  ػػػ  كوػػػ    ػػػد   ي 

 خك  حك  جكُّ كبػػػػػو   ،ل  ػػػػ ر)وؿهػػػػع ؿبنشٌػػػػوو ػػػػع ثؼب  ػػػػوؿ ك ػػػػ  
َّلك

ك  يف    كو    د   ي وو ع ثؼباتػد ،  ،  ك م  ب رثلنذ ،(ْ 
َّ جم يل ىل مل خلُّ و   كبػػػػػػػػػ

يتيتيػػػػػػػػػ،   (ٓ  ذ ًوػػػػػػػػػ ث ّهى  مى  م  
 .(ٔ ، كهع لرماً آي سً 

                                 
ّن  ورمي وذ ثةيل   (ُ)  .َّ و

/ ُ، ك ػػر  ث مشػػوِّن اةػػى ث ر شػػل  ِٕٓ /ْ، ك ػػر  ثؼب  ػػل د ػػذ ي ػػش   ُٗ/ِي رػػر   ػػر  ثرت ػػ شل   (ِ)
 .َُّ-ََّ/ُ، كثرت ريأل  ِٗٗ

ّن  ثر  ناو  وذ ثةيل  (ّ)  .ُٓ و

ّن  ث ه  ـ وذ ثةيل  (ْ)  .ُٖ و

 .ّٗن  ه ةيف وذ ثةيل وّ   (ٓ)

ّسوػػػ ؼ ثرضػػػرب   (ٔ) -َِّ/ُ، كثرت ػػػريأل  ِٗٗ/ ُ، ك ػػػر  ث مشػػػوِّن اةػػػى ث ر شػػػل  ُِٓٓ /ّي رػػػر  ث
َّّ. 
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         كًوػػػػذ ثؼبوث ػػػػع ثرػػػػَ جيػػػػوس هش ػػػػ  ل ػػػػر ثؽب ػػػػقن كهتس ػػػػ   بلث كى ػى ىػػػػيف   ػػػػد 
 مب زب رب يئ ىئ نئ مئ  ُّ هػػػػػػػ ، ثعبػػػػػػػػقث،، ل)ورػػػػػػػػا س ػػػػػػػػ    

َّ نب
ػػػتأل (ُ  ، كًوػػػذ ووث ػػػ      ػػػ   بلث كى ػى ىػػػيف (ِ ك ػػػد  يرئػػػيف   رنى ػػػر كثر ى

  (ّ ، كوذ لرم  وؿ ثرٌو ارل  ئشٌ ثر ي  (بلث    د

ا كَ َر زَ أَ  نااتُ وكُ   ادا يِّ َساا يااوَ مااا قِ ياادا
 

 َِ هاااااااازِ فاااااااا واللَّ القَ  بااااااادُ عَ  وُ نَّاااااااذا أَ إِ  
 مض ُّ  ل)ورػػػا س ػػػ    ةشػػػل  ي وو ػػػع ثرتَّ  كوػػػذ ثؼبوث ػػػع  بلث كى ػى ىػػػيف  بفَّ( 

َّ خف حف جف مغ معجغ  جع مظ حط
 يرئػػػيف بٌف ي ثةيػػػل  ، ك ػػػد(ْ 

ػػ ك  ػػيف  بفَّ( ، كو  ػػ   بلث(ٓ   رن ػػر كثر ػػتأل  وؿو )ىػػرنث ا  ػػ   ً اػىػػكـبي  ،وؿو  نث اػػذ  ىػػٌى
ػػػػػكثر) ئًػػػػػ  ، (ٔ (ثهللى  دي ضبىػػػػػ  ى ِّنٍّ  ى    كَّؿي وػػػػػ    ػػػػػوؿ كثوػػػػػد، كبػػػػػو    ؤه ل رة)ػػػػػورل  ى

ّث ل؛ ههت وؿ   ك هتسيد  حث ثؼبو ع هوان  وذ ثرت  شل رنوها ؿبٌل ثراسص كثرٌد
 شػػػا  ػػحث ثؼبعػػػ ؿ ككبػػود ل ػػػر اػػقن  بٌف( كهتس ػػػ ، كثٌتة ػػوث ي سو  جيػػوس ي

   لرم، ك حث اةى ثر َّسو ثةيت
                                 

ّن  ث ه  ـ وذ ثةيل  (ُ)  .ْٓ و

 ر  ػػ  و ػػؤ كث ػػذ اػػ ور  ػػ ر تأل، كثراػػ  وف وػػذ ثر ػػا ل   رن ػػر، كسو شػػا ثر ػػتأل اةػػى ب ػػ  ّ ٌػػ  س)ػػديرد   (ِ)
ّوشذ( ، كثغبيٌ ػل رة)ػرث، ثر ػا ل ِٖٓكوىذ لى ر     ة   ي وو ع ثد تدث،. ي رػر  ثر ػا ل   ، هػىةىاي  ها ه ّو 

    ّ  .ُِّ-ُُّ/ّرة  

، ك ػػػر  ث ػػػذ ثر ٌػػػ ظذ اةػػػى ِٓكثرن هشػػػل ي ثر سػػػو   ،ُْْ/ّوػػػذ ثر ويػػػل، ك ػػػو وػػػذ  ػػػوث د  ثرنتػػػ ب   (ّ)
 .ُُٗث ر شل  

ّن  ثر ّو (ْ)  .ِٖثةيل  ، و

 ر  ػػ  هػػ هع كثرن ػػ ئ   ػػ ر تأل، كثراػػ  وف   رن ػػر، كسو شػػا ثر ػػتأل اةػػى ثرت ةشػػل كثؼب ػػا    هػػا  ػػو ثرػػٌ ...(  (ٓ)
ّ    ، كثغبيٌ ل رة)رث، ثر ا ُّٔكسو شا ثرن ر اةى ثد ت   ؼ. ي رر  ثر ا ل    .ِِٕ/ٔل رة  

ّسو ؼ ثرضرب  ِِ/ِ، ك ر  ثرت  شل  ُّْ/ّي رر  ثرنت ب   (ٔ)  .َّٕ/ُ، كثرت ريأل  ُِٖٓ/ّ، كث
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ّو، كثرتَّ)ػدير    - ػ وػ    ػوؿي  ؿي  كَّ  وثس ثر تأل، كسو شا لرػم   ت)ػدير و ػد  دي ضبى
كثػبػػ  اةػػى  ػػحث  ي وو ػػع ثػبػػ ، (  ضبػػد ثهللى  ِّنٍّ  واتػػد ، ك (ؿ كٌ ػ  ، هػػ(ثهللً 

ّيَّ  (وػػػػ  ك ث،ثرٌت)ػػػػدير ينػػػػوف و ػػػػرين  ، كثٌتة ػػػػوث ي  ػػػػوثًس سى)ػػػػديًر  وػػػػ ( لو ػػػػد
ووةػػورلو،  ك هىنػػرنو ووةػػوهلو دب ػػا   ػػ ،(، كثر  ػػل   ػػد   ةػػةل  ك ةػػ ل؛ 

، كوى ىػػػػعى لرػػػػم هػػػػعي كثوػػػػدو ًوػػػػذ ثر اسػػػػ ن لػػػػ  ذ (ُ هػػػػ  ذ ٌػػػػركؼ جيشػػػػق لرػػػػم
ذ رػػشن ًوػػ (ضبػػد ثهلل، كاٌةةػػوث لرػػم  ػػهتٌف  ورػػم   (ّ ، ك   وشَّػػ ف(ِ ا ػػ ّو
ث هػِ  ػ   ػو ر ػ ؟ كثػبػ  بلث لػ ف و ػرين رً  ثهنشب ي)ع ٌ ن  ،ثؼب)ورلث ر  ظ 

 ،س ػػػعه  كبػػػو  سيػػػده  ، و قرتػػػادن  ػػػقَّ  ك وي  ، ٌػػػوؾ  ف ينػػػوف ثؼباتػػػد  كبػػػو  سيػػػده   ػػػدٌ 
 .(ْ  و قرتادن  قَّ ث ر  ظ كد وي  ؿى رشن  كَّ  (ضبد ثهلل ك

   ٌف -كوػػػ  ذ  ػػػشاويا- ػػػوثس ثرن ػػػر كسو شػػػا لرػػػم ا ػػػد صب ػػػّو ثرٌ سػػػ ن  -
 بٌف( كوػػػػ    ػػػػد   ي وو ػػػػع ثػبػػػػ  رػػػػػػ   ٌكؿ( كثعب ةػػػػل وى)ورىػػػػله، كاةػػػػى  ػػػػحث 

ثرٌت)ػػػدير ينػػػوف ثػبػػػ ي صبةػػػلن د و ػػػرينث
 ٓ) ، ، ك شػػػل  بفَّ ثؼباتػػػد    ػػػوؿ( ويضػػػ ىره

ػػرى ثهلل دي ضبىػػويل  بِّن  ى  ىػػ  ػػوؿي وػػ   ى  ؿ كَّ   ، كس)ػػديرد رػػا كثعب ةػػل و  ورػػل (، ك ىهنى
، كاةَّػػػػػل اةػػػػػى  لرػػػػػم  ػػػػػهتفَّ ثؼب ػػػػػدّ ًوػػػػػذ  ىاشػػػػػل  ػػػػػحث ثرو ػػػػػا ث ػػػػػذي ا ػػػػػ ّو

ػ ر،  ّن ثروٍّ ثؼبوةود ، كب   ّ ثؼبوةوؿ كب )ػ ، ًةػةتا د جيػوس بٌد ي  ػرك
ك شػػل ي سو شػػا ثرن ػػر  بفَّ   ٌكؿ( واتػػد  د حيتػػ   ب  ٌػػ ، ل ػػ   فَّ  ػػوؿ 

                                 
 .ِّّي رر   ر  لت ب  شاويا د ذ ٌركؼ   (ُ)

 .ْٓٔ-ْْٔ/ُي رر   ر  ثعب ل د ذ ا  ّو   (ِ)

ّسو ؼ ثرضرب  ٕٗ/ٓي رر  ثرتحيشل كثرتن شل   (ّ)  .ُِٖٓ/ّ، كث

 .ٕٗ/ٓ، كثرتحيشل كثرتن شل  ْٓٔ-ْْٔ/ُي رر   ر  ثعب ل د ذ ا  ّو   (ْ)

ّسو ؼ ثرضرب  ُّْ/ّي رر  ثرنت ب   (ٓ)  .ُِٖٓ/ّ، كث
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 ثر رب      ًئذه سيده؟(  د  لة ل  سيد( و ٌد ثػب  ك   ه اػل ي ث ةػل
( كثػبػػػ   ، ك شػػػل  بفٌ  رػػػػػ   ػػػ ئذ(   ٌف( كوػػػ    ػػػد   و  ورػػػل رػػػػػ   ٌكؿ وػػػ   ى ػػػوؿي

 .(ُ ؿبحكؼ، ك و  وؿ    اة  ثرٌوةو ل
ّن؛ رنوفػػػ  ي وو ػػػع و  ػػػوؿ ثر)ػػػوؿ ثؼبضػػػ ر،  كبف  ي ةػػػيف  بٌف( ون ػػػو
ػػػػ  وػػػػع  ّيل  ك  ًوػػػػذ س)ػػػػدير   ووةػػػػورل دب ػػػػا  ثرػػػػحم(؛  فَّ هت)ػػػػدير  وػػػػ ( و ػػػػد

  ر ٍّػةل، كرػشن ي   بِّنٍّ  ىضبىػدي ثهللى(  ػ عه ثؼبوةورل  تست   ب    ع ير     
ّى وع و    دى     ؼب دّ، كينوفي ثرتَّ)دير    ٌكؿي  ي وي برش  ، هةذ يااى بدَّ  ف سي)دَّ

ـى و)  (، ك د ويًحؼى ثػبػ ي ك ػ  ّ مي     ىويل ًبِّنٍّ  ىضبىدي ثهللى آل  يفه وىػاي ثر)ىػوؿ، ك ػحث 
ًّ ػػ ٍّ  اةػػ ٌ  ، كثوػػتثَّ  ػػهتفَّ س)ػػدير  آل  ػػيف(  ػػد آلػىاىػػيفى  ، ككثهػى)ىػػاي ث ػػذي (ِ ثر   اي ػػ ّو

رػػشنى  ىػػويل ثةفى بٌِّن  ضبػػدي ثهللى "كث ػػت)رَّ  اػػلى هي ً)ػػًا  ػػػ بِّنٍّ  ىضبىػػدي ثهللى(، لهتهٌػػا  ػػ ؿ  
ـى  اػل  ػحث، كرػشن يريػدي  دسياي،  ػل  كَّؿ  ػويل  بِّنٍّ  ىضبىػدي ثهللى  ػد سػى)ىػدَّ دو ضبًى  هتكًؿ ضبى

(  ػػحث ثرٌة ػػ  ثرػػحم يية ىػػ ي  ػػا ثةف،  ػػل ييريػػد ً ػػ نى  ورًػػا  )ورػػا   بِّنٍّ  ىضبىػػدي ثهللى 
ّ  ٍّ صب اػل (ّ " اس ها كس   -ث ر  ظى ثرَ حيي ىدي ُّ  ثهلل  ، كثاتػىرىهى اةى ثر  

ًوذ ثر اس ًن، و  ذ    و وٌش ف،  ك  و ثرورشد ثروى ًَّوػٌ ، كث ػذ ثر َّػرثكن، كث ػذ وى ػقكس 
ّ م ثر  ّ (ْ ثر)ىش  ٌ  ّ كث  ٌف      رشن   وثبو ًوذ  ىك ا ، ك

ّ ػػػػ  ي  ػػػػحث ثؼبعػػػػ ؿ يػػػػفٌيم ب  س،شػػػػًع وى ػػػػا ثرنػػػػِـ،  األّوا  س)ػػػػدير ثر  
 كثرنىِـي س ٌّ يكف  حث ثرٌت)دير.

                                 
 .ّٖ-ٕٗ/ٓ، كثرتحيشل كثرتن شل  ْٕٔ-ْٓٔ/ُي رر   ر  ثعب ل د ذ ا  ّو   (ُ)

 .ّٗ/ْ، كس ةشا ثر رثئد  ُُّي رر  ثإليض   ثر ضدم   (ِ)

 .ْٔٔ/ُد ذ ا  ّو   ي رر   ر  ثعب ل (ّ)

 .َٖ/ٓي رر  ثرتحيشل كثرتن شل   (ْ)
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ّ ػٌ  هػعي وى )ػوؿ؛  هَّػا يػفٌيم ب   ف ينػوف  الثّاني   حث ثرٌت)ػديري ًوػذ ثر  
، كيي  ػػػػذ ًوػػػػذ يرشػػػػل ثػًب ػػػػ ب  فَّ آٌػػػػرىدي هػػػػع   ٌكؿ  ورػػػػا   بِّنٍّ  ىضبىػػػػدي ثهللى( آل  ًػػػػيفه

، ك حث د يي دٍّ يا ا ً له.  وو ويو كهع آل  يفو
،  الثّالاااث   هٌػػػا ا ػػػدو  هى ىػػػاى  )ورػػػا   ًبِّنٍّ  ىضبىػػػدي ثهللى( اىةًػػػذى  ٌف ث ٌكؿ آل  ًػػػيفه

، كلرم د جيوس؛  هَّا د ه ئدن هشا اػىرى  و ،و و ةـو كينوف اةى  حث  د  ٌى
 ُ) . 

ّ ػ  ك  د  حث ثر ره يٌتضأل  ٌف  ث ذى و ػقكسو  ػد ٌػ رىبى  ػحد ثؼبػرَّن   ػ  اةػٌ  ثر  
هش   يرثد، كب خي ر ا كودد،  ػل سىاًػعى صب اػلن ًوػذ ثر اسػ ن، كثزبػحَّ وػ    ذ، كر ػٌل 
ّآد  ػػػشاويا ًوػػػذ  ٌف سو شػػػا  ّ ػػػٌ ،  ػػػو وػػػ   ثرػػػحم يىهىػػػعى ث ػػػذ و ػػػقكسو ؼب  ر ػػػل ثر  

  رػػػػ   ٌكؿ(، ثرن ػػر لػػ ف   ػػاا  بٌف( كوػػ   ى ػػد   ثرػػَ  ػػ ،  ي وو ػػع ثػبػػ
كثعب ةل وى)ورىله، ك د كى دسياي ي هًع و هترلو يرٌ ألي كيىتاىعي  ػشاويا هش ػ  يػرثد كيي ًنػري 

 ً ودَّنو اةى وىذ خي رً ياي.
كثٌرحم سىرثد ه  ػ  كسى  ػ ذا برشػا ي  ػحد ثؼب ػهترل وػ  لى ىػاى برشػا   ػو وشٌػ ف 

 وى  شل  ًوذ  ٌف رب)شاى ثر)ىوؿ ي  حد ثؼب هترًل يى  ىًةاي اةى
ّيسَّاي هػىتىٍسيفى ثؽب قنى، كثرتَّ)دير    كَّؿي سىنةاً   رب شػدي  األوَّا  ، كبف   ثغبىدىني

 و ريه. ثهلل(، كثػب  وش  حو 
ػػػر ى ثؽب ػػقىنى، كثرت)ػػدير    ىكَّؿ لِوػػػ  بِّنٍّ  الثَّاااني  ّيسَّػػا لى ى ثرػػػ ى)وؿ، كبف  

ثرٌت ضػػػػشل وػػػػذ ً ػػػػ ن وػػػػ   ىضبػػػػدي ثهلل(؛  ٌف   ٌكؿ( ًوػػػػذ  ه ػػػػل ثرٌت ضػػػػشل، ك ه ػػػػل 
ةىلن، كبف ل هيف لحرم؛  ٌى ى ى ا    جب ةل؛  فَّ ثػب   ّ  صبي سيض ؼ برشا، ه  

 و ثرػ ي اػىري ا ا ي ثؼب ا، كاةشا هػػػػ  بفَّ( وىن وّىن
 ِ) . 

                                 
 .ُٖ-َٖ/ٓ، كثرتحيشل كثرتن شل  ْٓٔ/ُي رر   ر  ثعب ل د ذ ا  ّو   (ُ)

 .ّٖ/ٓي رر  ثرتحيشل كثرتن شل   (ِ)
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 المبحث السادس  )عله( اسم  وليست بحرفٍ 
)يااااَر أبااااو الحّجااااُا يوسااااُز بااااُن معاااازوٍز القيساااايُّ أّن )علااااه( اساااام   
َّ قاساام الماارادّي   وليساات ّرفاااا  كااذا نَاَقااَو أبااو ّيّااان األَندلسااي  واباان أ

 . (ُ  وعبدالقادر البغداديُّ ذلك َعنو(
ييػػػػػ ىرا ثد ػػػػذ ي ثر ر شػػػػل  هتوػػػػد آلِآلػػػػل  وػػػػّو   ػػػػ غبركؼ،  ك ثإل ػػػػ هل،  ك 
ثرتَّاىً شَّػل، كثرػػحم ي  ش ػ  ي  ػػحد ثؼب ػهترل ثعبػػر  ػ غبركؼ؛ هػػ غبركؼ ثعبػ َّّن اوػػركف 

و  ػ (، كآلِآلػل ثعبػرا ُّػ   –اػدث  –ورهن ، آلِآلل ي  ػ ب ثد ػتع  ، ك ػ   ٌػِ 
ّ  ػل اوػر ورهنػ    -ا)شػلي ر،ل  ر ل -ي ر،ل  حيل  و  ل ك     لػ (، كث 

 -ب  -وػػذثرا  شػػل ً  ػػ  ف  ث كؿ   ػػا ل  وػػرؼ ذبػػر ثررػػ  ر كثؼبضػػ ر ك ػػ   
(، كثةٌر   ا ل  ورؼ ذبٌر ثررٌ  ر ه)ط ك    ثرِـ -ثرا ، -ي -اةى -اذ
،( كثروػوث د كث وعةػل اةػى وػػ   ثرتَّػ -بَّ ّي  -ثرػػوثك -ثرنػ ؼ -وػ  -وػح -و ػح 

ّن ي    .(ِ لتا ثرٌ س ن اا لععن كو عو
ّث ػل كثراسػص، هػهت وؿ  -ك هتو ر ثرنِـ اذ  اةى(  ف     ؿبػٌل ثرٌد

  ةى( كؽبذ ي لرم ثؼبحث ا ثةسشل  ثٌتةب ثرٌ س ن ي  ا-ك  هلل ثرٌتوهشا
ؾ  ػل ثدظبشٌػل  المذىب األوا  يرل صب ّو ثر س ن  فَّ  اىةى( رى  ه ويوػُّنى

رِظبشػػل بد ي وػػ د   ةشةػػل، و ؽبػػ    كثغبرهشٌػػل، كث ةػػل هش ػػ  ثغبرهشػػل، كد زبػػر 
ػاػى)ىت    ًوػذ(، كو ػح  ػ ر، كاػذ بلث  ى لس ؿ   ض ثغبركؼ وعل  ثرنػ ؼ ي ثروٍّ

ٌىِ اةى ث ذو وىرهوع، كوح بلث يى
كًوذ ؾبى ،  اةى( ك   وىرؼه  ورػا س ػ     (ّ 

                                 
ّسوػػػػ ؼ ثرضػػػػرب   (ُ) قثهػػػػل ّْٕ، كثعبػػػػا ثرػػػػدثِّن  ُٔٓ/ُُ، كثرتػػػػحيشل كثرتن شػػػػل  ُّّٕ /ْي رػػػػر  ث ، ٌك

 .ُْٖ/َُث يب  

ّسوػػػػػ ؼ ثرضػػػػػرب  َُّ/ّ، ك ػػػػػر  ثرت ػػػػػ شل  َٖٕ/ِي رػػػػػر   ػػػػػر  ثرن هشػػػػػل ثروػػػػػ هشل   (ِ) ، ُٓٗٔ/ْ، كث
 .ّّٔ-َّٔ/ُ، كثرت ريأل  ّٖٕ/ِ، كسو شأل ثؼب) ةد كثؼب  رم  ُِٕ/ُكثرة سل ي  ر  ثؼبةسل  

ّسوػػ ؼ ثرضػػرب  ّٗٓ/ُ، كثرةاػػ ب ي اةػػل ثرا ػػ ، كثإلاػػرثب  ُِّ/ْي رػػر  ثرنتػػ ب   (ّ) ، ُِّٕ/ْ، كث
 .ُٔٔ-ٗٓٔ/ُ، كثرت ريأل  ِٗٔ/ِكثؼب  اد  



 

 

 
153  

 َّ يف ىف يث ىث نثُّ 
  (ِ ، ك وؿ ثروَّ ًار(ُ 

 يَّ بَانُاااو ُقَشااايرٍ لَاااِإَذا َرِضاااَيْت عَ 
 

َِ َأعَجَبنااااااااااي ِرَضاااااااااااَىا   َلَعمااااااااااُرو ا
  (ّ كوذ  وث د ؾبش    ثظبن   وؿ ثرو ار 

ىاا َُ ِِْم  َغَدْت ِمن َعَليِو بَعَدما تَامَّ 
 

ٍِ ِبزِياازاءَ    َمْجَهااوِ  َتِصااوُّ وَعاان قَاااْي
  (ْ ك وؿ ثرو ار 

ُِ الطَّوَّ بَاْعَدَما  َغَدْت من َعَلْيِو تَنُف
 

اِجَب الشَّْمِ  رََأْت     اْستَاَوَ فتَاَرفَّعاَّ
ّن ثروٍّ ر  ؤَّ ث ذي ا  وّو ثظبٌشت    ضرك  .(ٓ ٌك

 )ػػػػوؿ يػػػػرل ث ٌ ػػػػ   فػػػػ  ث ػػػػذ كثوػػػػتث اةػػػػى لرػػػػم  المااااذىب الثاااااني 
ػػػػ ثر ػػػػرب   ثؼبت ػػػػل د  ثرضَّػػػػ عً   ػػػػلى هً   فَّ  ثوت   ػػػػاكك ػػػػا  (شػػػػ  آلً   َّ ةىػػػػاى  ييفي وَّ  ى

 يػػػػػػػده سى ؿ   هػػػػػػػِ س)ػػػػػػػو  د     ػػػػػػػا كد  وث ػػػػػػػ ل؛ ،ثؼبت ػػػػػػػل  ػػػػػػػ عد يت ػػػػػػػدل ب 
د ثؼبت ل، ل ب    عً  د س دٌ  ( َّ ةى اى  ييفي وٌ  ى    ي، ك اي   ى هى  بى رى  ى د  سري ،(ا ى رى  ى 

 .(ٔ (و   آلى و ً هى  ييفي وَّ  ى عبوثس    ؛( ثظبن اةى  سنوفهو ا  ف 
يرل ثر رث، كوىػذ كثه)ػا وػذ ثرنيػوهشل  فَّ  اةػى( وػرؼه  المذىب الثالث 

                                 
ّن  ثؼبفو وف (ُ)  .ِِثةيل  ، و

ّ ػػػ (  (ِ) ، ك وػػػ يل ث ػػػذ ثروػػػ رم  ِّٕٓ/ٔوػػػذ ثرػػػوثهر، ر)يسشػػػب ثر ػػػ ورم، ك ػػػو وػػػذ  ػػػوث د  ثر ػػػس     
 . ُُٗ، كو،ل ثرةاشا  ْٕٕ، كثعبا ثردثِّن  َُٔ/ِ

، كثرةاػػ ب ي اةػػل ثرا ػػ ، كثإلاػػرثب  ُٓٗيػػقم  وػػذ ثر ويػػل ؼبػػقثوذ ثر )شةػػ ، ك ػػو وػػذ  ػػوث د  ثرِوػػع ثر ق  (ّ)
 .َّٓ، ك رثئر ثرو ر  ْٖٗ/ْ، ك ر  ثؼب  ل د ذ ي ش   ّٗٓ/ُ

، كثر ػس     اػِ( ْٕ/ّ، كثرن وػل  ّٓ/ّ، ك ػو وػذ  ػوث د  ثؼب)تضػا  شقيػد  ػذ ثر عريػلوذ ثر ويػل ر (ْ)
 .ِٖ /ِ، كس  ع ثروثودم  ِّْٖ /ٔ

 .َّٓي رر   رثئر ثرو ر   (ٓ)

ّسو ؼ ثرضرب   (ٔ)  .ِْٕ، كثعبا ثردثِّن  ُّْٕ-ُّّٕ/ْي رر  ث
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ةػيف اةش ػ   ًوػذ(، كثوت ػوث  ػهتفَّ  ٌى  ًوػذ( سػدٌل اةػى صبشػع وػركؼ ثعبػر كرىو يى
ػػػ  س ػػػد وى  ٌفػػػػ ؛ك ػػػػ س لرػػػم ا ػػػد ذ (،ِـ كثراػػػ ، كيذ كثرٌػػػًوػػػ  بد ثد ػػػػذ  دٌ  ى

ػػػػا ػػػػد ذ سى ( ب ػػػػػػػػػ  ه (يػػػػدو ب  سى  ر ي رىػػػػهى يف   هػػػػإلث  ةػػػػ ،ثَّػػػػرّك ػػػػوى  دا  ي ك ػػػػا   دَّ  ى
 . (ُ د(سي

، ك  ػو اةػ ٍّ  المذىب الراب   ػركؼو ٌى يرل ث ذ ثرٌ رثكن، كث ذي   ً ر، كث ذ 
ػػةو ل ثرراهػػدمٌ  ػػ   -ي  وػػد  ورشػػا-، ك  ػػو ثغبٌ ػػ    ػػذ وى ػػقكسو، ك  ػػو اةػػ ٍّ ثروَّ  فَّ
ث ػػذه 
، كد سنػػوف  اةػػى( ورهنػػ ، كسا ػػوث  فَّ  ػػحث وػػح ا  ػػشاويا؛  هػػا اى)ىػػدى (ِ 

ػػػرى هشػػػا  ى ػػػدى  ف وىعَّػػػل اةػػػى    نػػػ  ظبػػػ د    ػػػ ب ًاػػػٌدن وػػػ  ينػػػوف اةشػػػا ثرنةًػػػذ(  كلىلى
 اةػػػػى(  "ك ػػػػو ث ػػػػذه د يىنػػػػوف بد ظىرهنػػػػ "
ػػػػحًه   (ّ  ، كث ػػػػتدروث  يضنػػػػ  جبػػػػوثًس وى

ًّن ثروٍّ ًر، كوذ لرم  وؿ ثروَّ ار   (ْ كهى ًا و   ى دى   ي  رك
 تَاااِحنُّ فُتبااِدي مااا ِبهااا ِماان َصاابابَةٍ 

 
 وُأخِفااي الَّااذي لَااوًَل اأَلسااه َلَقَ اااِني 
 ر)ضى اة َّ. م   

  (ٓ ك وؿ ثروَّ ار
ْتاَك ناِئَحاة   َّ  ما ُشاََّّ َجياب  َوًَل نا

 
 البِ َوًَل َبَكْتااااَك ِجياااااد  ِعنااااَد َأْساااا 
  م  كد ه وىيف اةشم. 

                                 
 .ِْٕ، كثعبا ثردثِّن  ُّٓ/ ُُي رر  ثرتحيشل كثرتن شل   (ُ)

ّسو ؼ ثرضرب  ِْٗي رر  ثرتو  ل   (ِ)  .ُّّٕ/ْ، كث

 .ُِّ/ْي رر  ثرنت ب   (ّ)

ّم، ك ػػو وػػذ  ػػوث د  ثؼب ػػ ئل ثرا ػػري     (ْ) ، كثةنػػذ    ضػػى(  ُٔٗ/ِوػػذ ثر ويػػل ر ػػركن  ػػذ وػػقثـ ثر ػػح
 .ْٗٗ/ِ، كثؼب) ةد ثر سويل  َْٓ/ُ، كزبةشؤ ثرووث د كسة شؤ ثر وثئد  ِْٖ/ٔ

، ُُّٗ/ّ، كثعب  ػػػرن  ُِٓ/ُوػػػذ ثرا ػػػشط كب   تػػػًد ر) ئةػػػا، ك ػػػو وػػػذ  ػػػوث د  و ػػػ ِّن ثر)ػػػرآف رة ػػػرث،   (ٓ)
 .ُْٔ، ك رثئر ثرو ر  ِْٕ/ْكثؼب  ؤ  
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ّث، ي  اةػػى( هػػإفَّ ه  ػػ  سى  ػػ ذا رة ػػح ا  ك  ػػد  ػػحث ثر ػػره   ػػذ ثة
ّي ثؼبػح ا  ث ٌكؿ، ك و وح ا وىذ  ى ىة   ووُّنلل  ل ثغبرهشل كثدظبشل، كك ا 
ثرع ِّن   فَّ ثرت دم ثؼبحلّو د يىٌ ري ي صبشع ث وعةػل، كبنػ   ػو  وػر ه رػا؛  فَّ 

 مل خل  ُّ ي  ورػا س ػ     ثرٌت دم ثغب ةل ي ثرض ع  ػد  ػ ، ي  ب (
 َّ جم هل

، كب يػػػح ا  وػػػده ب   فَّ  ب ( ث ػػػذه، هػػػِ سنػػػوف سةػػػم (ُ 
، كك ا ثرٌري اةى ثؼبح ا ثرع رص   ٌف  ًوذ( ورؼ (ِ ثرت ديل يدرل اةى ثدظبٌشل

 ػػٌر، كوػػركؼ ثعبػػػر د جيػػوس  ى   ػػػ  اػػذ ثعبػػػر، هة ػػ  ب جيػػػق لرػػم؛ ك ػػػا  ف 
ُّ ، كبف و ل ثعبر ُّ  ي ثغبػركؼ كى ىػا ينوف و    د   وذ ثغبركؼ ؾبركّنث 

هش ػػ  ثدظبشػػل؛  ف ثغبػػرؼ د يي ػػرىب، كوػػ  للػػركد ًوػػذ يٌػػوؿ  ًوػػذ( اةػػى صبشػػع 
ثغبػػركؼ بد وػػ  ث ػػتيعل ه،ػػػع و ػػركؼ اػػذ ثرا ػػػريل، كبف آلػىاىػػيفى لرػػم ه  شػػػع 

ّي ثؼبػػح ا ثررث ػػع(ّ ثغبػػركؼ  ظبػػ ، بد وػػ  ث ػػتع ود و  ػػ   ٌفػػذ ٌٌ ػػود   ، كك ػػا 
ّن ّن د ي )ػ س و  ػ  ثغبنػذ بف ث ٌػرىي ي  ػوث د  ٌػرل    رضَّرك ثروٍّ ريل، كثرٌضػرك

ّن، ك ػد  ػ ؿ  ػشاويا  " ثاةػذ  هػا جيػوس ي ثروػ ر وػ  د جيػوس د سيو د هش ػ   ىػرك
كوػػ  ث ػػتدروث  ػػا ًوػػذ  فَّ  ػػشاويا  ػػد   ة ػػ  ثظبنػػ ، هإهَّػػا ي ثرًنتػػ ب (ْ "ي ثرنػػِـ

ل و رل ؾبش    ظرهن ، كبلث  يا)يف دًبذ. د  ى ىةى   ثظبن  كورهن ، ٌك      دظبشٌ 
 ٓ) 

كاةى  حث هِ ك ا دوت       ثغبٌ     ػذ و ػقكس كوىػذ كثهػى)ىػاي ي ريػقكـً 
  اةى( ثدظبٌشل كثهلل  اةذ.

                                 
ّن  ورمي ثةيل   (ُ)  .ِٓ و

 .ُٓٓ/ُُشل كثرتن شل  ي رر  ثرتحي (ِ)

 .ُْٓ/ُُ  ي رر  ثر   ا (ّ)

 .ِٔ/ُثرنت ب   (ْ)

 .ّْٕ، كثعبا ثردثِّن  ُِّ/ْ، ّٖ/ُي رر  ثرنت ب   (ٓ)
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 الخاتمة
ّثئػػ  ا ثر سويٌػػل ٌة ػػيف   ر تػػ ئث   ػػد  ػػحث ثر ػػره د ػػذ و ػػقكس ثر)ش ػػ  كآ
  ثةسشل
ّ م ي  - ثر سػو، كةػ وا بس)ػ ف ي  ػحث ل ف ث ذي وى قكسو ثر)ىش ٌ  ةػ وا 

ػػِؿ وػػػ  ّيكم ا ػػا، كوػػذ ٌػػػِؿ هى)ػػًل اىػػديو ًوػػػذ  ًٌ ػػري لرػػػم ًوػػذ  ثر ػػٌذ، يىر ى
ّثئا، لػهت  وشٌػ ف، كث ػذ  وػ ـ، كثؼبػرثيم، كثرٌ ػشو  ،  ّيذ ة ثر ية  ، ثؼبو و

 .شخ ٌ رد ث س رمٌ كثروٌ 
ّث ػػ   ثرةا،ويػػل ي  ػػِي ث هػػدرن ي ثر)ػػرف ثرٌ ػػ  ع ثؽب ػػرٌم، -  ا ػػد ستاػػع ثرد

ّث    ثرٌ سويٌل و     د  ػىةى،ىيٍف  ىك ى   ي ثَّد، كة وىاػى ى  ي لرم  قبد ثرٌد
 يضن  وفرَّ ى   ثرٌ )د ثرةا،وٌم، كو    اةى  اشل ثرت عشػل  س )ػشأل ث راػ ب ي 

ق(، كفبػػ   ػػ ، اةػػى  ػػحث َٗٔ  ػػر  هػػوثوض ثرنتػػ ب د ػػذ ٌػػركؼ   
رتَّ اشػػػا اةػػػى  هػػػِط ثؼبػػػ  ث  يضنػػػ  لتػػػ ب ث ػػػذ و ػػػقكس ثؼب )ػػػوي ثؼبو ػػػـو  ػػػػ  ث

 ثرٌقـبورمٍّ ي ثؼب ٌ ل كو  ٌ رىبى هشا  شاويا. 
ّث، ث ذ و قكس ثر)ش   ثرَ  ى)ً  - شيف ي ليتا ثر س ن قبد يه اػا ثرناػع  تتاع آ

اػػذ  ػػشاويا كلت  ػػا، ك ػػحد ظبػػل سورٌػػد  رػػدل ثؼب ت ػػل   رنتػػ ب ي ثر  ػػر 
  ا ثػب وص. ث هدر   ا وون  كثر)رهل ثر  يس كثر   ع ثؽب ريل اةى ك 

ّث، ث ذ و قكس ثرَ صب تي  -   هتيت   ي  حث ثراسص هش   يٌِةل آ
 .ّن س وي رت ويذ ثرتَّ نل كثرُّنَّ ا رشن  ت ويذ   هوثع ثرٌت ويذ ثؼبو و
 .ثؽب قن ي   ؿ( ثرػ ي رٍّهل رةوةل 
  .ؿ( ثرػ ي رٍّهل د سنوف بد ا ديٌل   
  اػىره. وى او ( ي  ىوؿ ثروَّ ار   كد لىرميى ًوذ ٌى  ثروًردثًف وى او ي( 
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  رػشن ) ّ    ػػ  آل  يف( ي    ٌكؿي  ىويل ًبِّنٍّ  ىضبىػدي ثهللى آل  ػيفه س)دير ثر  
 ةوث ن . 

 .   اةى( ث ذه كرش يف حبرؼو
ّث، - ث ٌػػِع هػػًع كثًوػػدو ًوػػذ ثرٌ سػػ ن  ث ػػذ و ػػقكس سر ػػر ثر  ػػوص ثرػػَ ه)ةػػيف آ

ِن ب ٌػ ف اةى و    سا كث ت  يهتذ و ػا، لػ  ذ ث  َّػ ّ ثرػحم ةػرٌ   ػح رم  ػ ئ
ػػػرًٌم  وى ثؼب ٌ ػػػل كى ى ػػػيفي  يوديعػػػا ا ػػػا  "كرػػػا سى اشػػػاه وي شػػػده اةػػػى  ىهػػػِط ثرقَّـبى

، كياػػػدك لػػػحرم  ف ثرنتػػػ ب لػػػ ف وتػػػدثكدن  يضنػػػ  ي ثر)ػػػرف ثر   ػػػر، "اةشػػػاً 
ك  ؿ ث ذ و قكس  )ورا  " شخ ٌ رد ث س رمٌ ثروٌ  ؤٍّ ير ر لرم وذ ٌِؿ هى 

ك ػػػػحث ثرػػػػ ؤ ب   ػػػػدد هػى)ىةىػػػػا ًوػػػػذ "، ...كث ػػػػع لتػػػػ ب  هػػػػِط ثرقـبوػػػػرم
اا رةنت ب.     )شا، كلهتها يوو  اةى ث ٌِ

ير ػػر  ٌف لتػػ ب ث ػػذ و ػػقكس ثؼب ػػ ى  ػػػ  ثرتَّ اشػػا اةػػى  هػػِط ثرٌقـبوػػرمٍّ ي  -
ثؼب ٌ ػػل كوػػ  ٌػػ رىبى هشػػا  ػػشاويا( ب ينػػذ ةػػ،ع ثغب ػػذ، يىر ػػر لرػػم ًوػػذ 

ػػِؿ وػػ    رىػػا   ػػو وىشَّػػ ف  "ك ػػد ةػػ َّب ث ػػذ و ػػقكسو  ػػق،ن  ّ ىػػلن ًٌ ث ي ًاوػػريذ ك
ث ػػػتدؿَّ هشػػػا اةػػػى  فَّ  اةػػػى( د سنػػػوف ورهنػػػ   ػػػل ثظبنػػػ "، هػػػإف ل هػػػيف  ػػػحد 
ثؼب ػػهترل  ػػد اى)ىػػدى هش ػػ  ًاوػػريذ ةػػ سل رةػػرٌي اةػػى ثؼب ػػ ر ل رػػا؛ ه،ع ػػ  ًوػػذ 

 .  ب  ك   ف ينوف  د سػىوى َّعى هش   كهى َّل
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  بت المصادر والمراج 
ّسوػػ ؼ ثرضػػرب وػػذ ر ػػ ف ثر ػػرب     .ُ وشػػ ف ث هدر ػػ ، رب)شػػا  ي. ث

 . ػُُْٖ، ُط ،ثر)  رن ّ ا ؿب د، ونتال ثػب قب ،
ّن ثرت شل ي سرث ذ ثر س ن كثرة،ويل ر ادثرا    ثرش  ِّن، رب)شػا  ي. .ِ  ب  

ّث ػػ   ثإل ػػِوشل،  اادثَّشػػد ييػػ ب، ورلػػق ثؼبةػػم هش ػػل رةاسػػون كثرد
 ق.َُْٔ، ُثرري ه، ط

ااػد ثغب ػل ثر تةػ ، وف  ػل ث ةوؿ ي ثر سو د ذ ثر ػرث ، رب)شػا   .ّ
 .قَُْٓ، ُ عك ، طثرر  رل، 

، ٓط  ػػعك ، يثّ ثر ةػذ رة ِيػل،ؾب واػل ؿبٌ))ػل، ث اػِـ رةقّلةػ ،  .ْ
 ـ.َُٖٗ

اػػػعك ، يثّ  ، يثّ ثعبشػػػل ن وػػػ يل ث ػػػذ ثغب  ػػػا رب)شػػػا  ي. ه ػػػر  ػػػدثّ  .ٓ
 ق.َُْٗ  َّ ف،  ا  ّ 

ل ثػبػ قب ،  و يل ث ذ ثرو رم، رب)شا  ثردلتّو ؿب ػوي ثر  ػ و ، ونتاػ .ٔ
  ػ.ُُّْ، ُثر)  رن، ط

  شػػؿب ػػد ؿب ك ػػأل ثؼب ػػ رم ب   ر شػػل ث ػػذ و رػػم د ػػذ  وػػ ـ، رب)شػػا   .ٕ
 .قُِْٗثؼبنتال ثر  ريل،  عك ، ، ثرديذ اادثغب شد

ّ ػػػػٌ ، رب)شػػػػا  ي. و ػػػػذ هر ػػػػوي، .ٖ  ثإليضػػػػ   ثر ضػػػػدم    اةػػػػ  ثر  
 ق.ُّٖٗ، ُط و ا ل يثّ ثرتهترشب، و ر،

ّع ي ثرة،ل رة)ػ يل، رب)شػا   .ٗ ثر  ػ ف، ونتاػل ثر  ضػل،  ،ػدثي،    ػذ ثرا 
ّن ثر ر شل  ـ.ُٕٓٗ، ُ عك  ط ،يثّ ثغبض 
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رب)شػػػػا  ؿب ػػػػد  ، ،شػػػػل ثرواػػػػ ن ي  ا)ػػػػ   ثرة،ػػػػويل كثر سػػػػ ن رة ػػػػشو   .َُ
  .ُِْْ ،ثؼبنتال ثر  ريل عك ،  ،ب رث شذ

 ؿب د ثؼب رم، رب)شا  ثراة،ل ي سرث ذ  ئ ل ثر سو كثرة،ل رة عكسآ  يم، .ُُ
  ػ.ُُِْ، ُيثّ   د ثرديذ، ط

رب)شا   ضبد ا ػ ّ،  ػعك ، يثّ  ،س   ثرة،ل كةس   ثر ر شل رة و رم .ُِ
  ػ.َُْٕ، ْثر ةذ رة ِيل، ط

ّيخ ثإل ػػػِـ كىكىهشػػػ   ثؼبوػػػ  ع كىث اػػػِـ رةػػػح إ، رب)شػػػا  ثرػػػدلتّو  .ُّ سػػػ 
 ـ. ََِّ، ُ و ّ اٌوثي و ركؼ، يثّ ثر،رب ثإل ِو  ط

ّيخ  .ُْ رب)شػػػػػا  ضبػػػػػدم ثرػػػػػدوريث ، ونتاػػػػػل هػػػػػقثّ  ،ثػبة ػػػػػ ، رة ػػػػػشو  سػػػػػ 
 ق.ُِْٓ، ُو   ى ثرا س، ط

زبةػػػػشؤ ثروػػػػوث د كسة ػػػػشؤ ثر وثئػػػػد د ػػػػذ  وػػػػ ـ، رب)شػػػػا  ي. ااػػػػ س  .ُٓ
  ػ.َُْٔ، ُثر  غب ، يثّ ثرنت ب ثر ر ، ط

ثرتػػػػػحيشل كثرتن شػػػػػل ي  ػػػػػر  لتػػػػػ ب ثرت ػػػػػ شل    وشػػػػػ ف رب)شػػػػػا  ي.  .ُٔ
 .ُ اشةش ، ط  دثكم، يثّ ثر)ةذ، كيثّ ل وس ب

س ػػ شل ثر وثئػػد كسن شػػل ثؼب) ةػػد د ػػذ و رػػم، رب)شػػا  ؿب ػػد  رلػػ  ،  .ُٕ
  ػ.ُّٕٖيثّ ثرنت ب ثر ر ، 

ثرت ريأل =  ر  ثرت ريأل اةى ثرتو شأل  ك ثرت ريأل دبض وف ثرتو شأل  .ُٖ
، ُي ثر سػػػػػػػو رهس ػػػػػػػرم، يثّ ثرنتػػػػػػػا ثر ة شػػػػػػػل،  ػػػػػػػعك ، را ػػػػػػػ ف، ط

   ػ.ُُِْ
، ُ ػػػػػعك ، ط ،ثرنتػػػػػا ثر ة شػػػػػلثرت ري ػػػػػ   رةوػػػػػريب ثعبر ػػػػػ ِّن، يثّ  .ُٗ

  ػ .َُّْ
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، ؿب د ثؼب دل ي.رب)شا  ، ةدو وشلراةى س  شل ثر وثئد  س ةشا ثر رثئد .َِ
ّث  .قَُّْ ،ُ، طدّ  رل يلتو

س  ػػػػع ثرنوػػػػػ ؼ= ثرنوػػػػػ ؼ اػػػػػذ و)ػػػػ ئا هػػػػػوثوض ثرت قيػػػػػل كاشػػػػػوف  .ُِ
ث   كيػػػػل ي ك ػػػػود ثرتهتكيػػػػل رةقـبوػػػػرم،  ػػػػعك ، يثّ ثرنتػػػػ ب ثر ػػػػر ، 

  ػ.َُْٕ، ّط
ثروثوػػدم = ثرو ػػشط ي س  ػػع ثر)ػػرآف ثَّشػػد رةوثوػػدم، رب)شػػا س  ػػع  .ِِ

ٌػػػريذ، يثّ ثرنتػػػا ثر ة شػػػل، آكس ةشػػػا  ثروػػػشخ اػػػ يؿ ااػػػد ثؼبو ػػػوي، ك 
  ػ. ُُْٓ، ُ عك ، را  ف، ط

ثرتن ةل رنت ب ثر ةل د ذ ث   ّ، رب)شا  ثؽبرثس، يثّ ثر نػر، را ػ ف،  .ِّ
 ق. ُُْٓ

ّث ػػل كرب)شػػا   . سب شػػد ثر)وثاػػد  وػػر  س ػػ شل ثر وثئػػد ر ػػ ظر ثعبػػ .ِْ ش ، ي
 ق.ُِْٖ، ُي. اة  ه ٌر كآٌريذ، يثّ ثر ِـ، ثر)  رن، ط

، رب)شػا  ي. مسو شأل ثؼب) ةد كثؼب  رم  ور   ر شل ث ػذ و رػم رة ػرثي .ِٓ
  .ُِْٖ، ُااد ثررضبذ  ةش  ف، ثر)  رن، يثّ ثر نر ثر ر ، ط

ّث ػػػػػل كرب)شػػػػػا  ي. يو ػػػػػب ثؼب ػػػػػوع،  .ِٔ ثرتو  ػػػػػل    اةػػػػػ  ثروػػػػػةو ل، ي
  ق.َُُْ

  ػػو  ، ػػ وع ثروػػرك  كثغبوث ػػ  ر اػػد ثهلل ؿب ػػد ثغباوػػ ، ثَّ ػػع ثرع)ػػ ي .ِٕ
 ق.ُِْٓ ،ظإ

ّوػػقم   ةانػػ ، يثّ ثر ةػػذ رة ِيػػل، صب ػػرن ثرة،ػػل  .ِٖ ّيػػد، رب)شػػا   د ػػذ ي
 ـ.ُٕٖٗ، ُط ، عك 
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ثعبػػا ثرػػػدثِّن ي وػػػركؼ ثؼب ػػػ ِّن رة ػػرثيم، رب)شػػػا   اػػػ كن كآٌػػػريذ، يثّ  .ِٗ
  ػ.ُُّْ، ُط ،ثرنتا ثر ة شل،  عك 

ّم، ثؽبش ػػػػل ثر  وػػػػل روػػػػفكف  .َّ ثعبػػػػشذ    ا ػػػػرك ثروػػػػشا ِّن، رب)شػػػػا  ث  شػػػػ 
  ػ.ُّْٗثر)  رن،  ،ثؼب   ع ث وعيل

ّ ٌ ، رب)شا   دّ ثرديذ   و   كآٌريذ، يثّ  .ُّ ثغب ل رة)رث، ثر ا ل رة  
  ػ.ُُّْ، ِثؼبهتووف رةُّنثن، يووا،  عك  ط

هػػػويل، ثعب و ػػػل حم، رب)شػػػا  قبػػػ ن  َّػػػثغبػػػدكي ي اةػػػذ ثر سػػػو رةا ػػػ ئ  ث ي  .ِّ
ّن، ثر دي    ػ.ُُِْ، ّّ، ثر  ل ُُِثإل ِوشل   ؼبدي ل ثؼب و

كرٌا را ب ر  ف ثر رب رةا،ػدثيم، رب)شػا  ااػد ثر ػِـ ٌقثهل ث يب  .ّّ
ّكف، ونتال ثػب قب ، ثر)  رن، ط   ْ ،ُُْٖ.   

ّم، صب ا كو))ا  ا يؿ  ةش  ف صب ؿ، ونتاػل  .ّْ ييوثف ث ووص ث ه  
 ق.ُُُْ، ِثػب قب ، ثر)  رن، ط

رب)شا   شد ل ركم، يثّ  ثر،قم،ييوثف ثإل ِـ رو ن ثرديذ ث ذ  .ّٓ
 ق.ُُُْ، ُثرنتا ثر ة شل،  عك ، ط

، ُ، طثرت  كهشػػػػل، يووػػػػا ثؼب ا ػػػػلييػػػػوثف ثر  ػػػػ  ، رب)شػػػػا  ثر ػػػػ ة ،  .ّٔ
 .ـُُٕٗ

ّؼ .ّٕ ثر)ػ  رن،  ،ييوثف ثوػر  ثر)ػشن، رب)شػا  ؿب ػد   ػو ثر ضػل، يثّ ثؼب ػ 
  .ٓط
يت ػػػػل  ػػػػذ ثر  ػػػػ  ،  .ّٖ ّي ييػػػػوثف  ثاتػػػػا  ت ػػػػسشسا كسرسشاػػػػا  كرػػػػشذ  ػػػػذ ثرػػػػو

 يثّ ث ذ  تشال، ثرنوييف.  ،ثر ك  
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رة رثلو ، و))ا كاةا اةشا   ثرٌحيل كثرٌتن ةل رنت   ثؼبوةوؿ كثرٌ ةل .ّٗ
، ُي. بو ػػػػػ ف ااػػػػػ س كآٌػػػػػركف، يثّ ثر،ػػػػػرب ثإل ػػػػػِو ، سػػػػػوهن، ط

 ـ.َُِِ
)شػػا  ّك  ثؼب ػػ ِّن ي س  ػػع ثر)ػػرآف ثر رػػشذ كثر ػػاع ثؼبعػػ ِّن رهرو ػػ ، رب .َْ

  ػ.ُُْٓ، ُاة  ا شل، يثّ ثرنتا ثر ة شل،  عك ، ط
ثر ػػػػػػا ل ي ثر)ػػػػػػرث،ث  د ػػػػػػذ ؾب  ػػػػػػد، رب)شػػػػػػا ي.  ػػػػػػو    ػػػػػػشب، يثّ  .ُْ

ّؼ  ـ.ُِٕٗو ر، ، ثؼب  
، ُط ، ػػر ةػػ  ال ثإلاػػرثب د ػػذ  ػػل، يثّ ثرنتػػا ثر ة شػػل،  ػػعك  .ِْ

 ق.ُُِْ
 ػػػر  ث ػػػذ ثر ػػػ ظذ اةػػػى  ر شػػػل ث ػػػذ و رػػػم، رب)شػػػا  ؿب ػػػد    ػػػل اشػػػوف  .ّْ

 ق.َُِْ، ُط  عك ، يثّ ثرنتا ثر ة شل،ثر وي، 
 ػػر  ث ػػذ ا)شػػل اةػػى  ر شػػل ث ػػذ و رػػم رب)شػػا  ؿب ػػد ؿبشػػ  ثرػػديذ، يثّ  .ْْ

  ػ.ََُْ، َِثرُّنثن، ثر)  رن، يثّ و ر، ط
 ػػػعك ،  ، ػػػر  ث مشػػػوِّن اةػػػى  ر شػػػل ث ػػػذ و رػػػم، يثّ ثرنتػػػا ثر ة شػػػل .ْٓ

 ق.ُُْٗ ،ُط
 ػػػػر  ثعب ػػػػل د ػػػػذ ا ػػػػ ّو =  ػػػػر  صبػػػػل ثرق ػػػػ    د ػػػػذ ا ػػػػ ّو  .ْٔ

 ثإل اشة ، رب)شا  ي.   و     .
 ػػػر  ثرن هشػػػل ثروػػػ هشل د ػػػذ و رػػػم، رب)شػػػا  ي. ااػػػد ثؼبػػػ  ذ  ريػػػدم،  .ْٕ

  و ل  ـ ثر)رل، ورلػق ثراسػص ثر ة ػ  كبوشػ ، ثرػُّنثن ثإل ػِو ، يثّ 
  .َُِْ، ُثؼبهتووف رةُّنثن، ط
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 ػػر  ثرن هشػػل رةر ػػ =  ػػر  ثرر ػػ  رن هشػػل ث ػػذ ثغب  ػػا، رب)شػػا  ي.  .ْٖ
، ُ و ػػػػػػل ثإلوػػػػػػ ـ ؿب ػػػػػػد  ػػػػػػذ  ػػػػػػ وي، طحيػػػػػػ، و ػػػػػػرم، ثرريػػػػػػ ه،  

 ق.ُُْٕ
ّ ػ رل   وذ  ػ ب ثر د ػل ب  ف يػل  ػ ب ث ه ػ ؿ( ر  ثرنت ب رةرو ِّن  .ْٗ  

ّثد( ، ثرريػػ ه ،  و ػػل ثإلوػػ ـ ؿب ػػد  ػػذ  ػػ وي، رػػػ   ػػشب ثر ري ػػ  يلتػػو
 ق.ُُْٖ

، رب)شا   ضبد و ذ و ديل، كاة   ػشد اةػ ،  ر  ثرنت ب رة عثي .َٓ
 ـ. ََِٖ ،ُيثّ ثرنتا ثر ة شل،  عك ، ط

يثّ   ػػر  ثؼب  ػػل د ػػذ ي ػػش   ػػدـ رػػا  ثرػػدلتّو بوشػػل  ػػديع ي )ػػوب، .ُٓ
  ػ .ُِِْ، ُثرنتا ثر ة شل،  عك ، ط

رب)شػػا  ٌ رػد ااػػد ثرنػػرمي، ثؼب ا ػػل  ، ػر  ثؼب)دوػػل ثة ػػال د ػذ    وػػ ل .ِٓ
 ـ.ُٕٕٗ، ُثر  ريل، ثرنوييف، ط

كثؼب تػػػوف،   ػػػر،   ػػػر  س ػػػ شل ثر وثئػػػد د ػػػذ و رػػػم، رب)شػػػا  ثر ػػػشد .ّٓ
 قَُُْ، ُط
ثرػديذ،    ر    ر ثر دل ك ل ثر دل د ذ  و ـ، رب)شا  ؿب ػد ؿبشػ .ْٓ

 ق.ُّّٖ، ُُثر)  رن، ط
 ػػر  لتػػ ب  ػػشاويا د ػػذ ٌػػركؼ = س )ػػشأل ث راػػ ب ي  ػػر  هػػوثوض  .ٓٓ

ّث  لةشػػػػػل ثرػػػػػداون  ّث ػػػػػل كرب)شػػػػػا  ٌةش ػػػػػل  ػػػػػديرم، و وػػػػػو ثرنتػػػػػ ب، ي
، ُثإل ػػػػػػِوشل كعب ػػػػػػل ثغب ػػػػػػ ظ اةػػػػػػى ثرػػػػػػُّنثن ثإل ػػػػػػِو ، سػػػػػػوهن، ط

 .قُِْٓ
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د ػػػػػذ  تشاػػػػػل، رب)شػػػػػا   ضبػػػػػد  ػػػػػ لر، يثّ ثغبػػػػػديص،  ثروػػػػػ ر كثروػػػػػ رث، .ٔٓ
  .ُِّْ، ُط ،ثر)  رن

، رب)شػػػا  ثر ػػػشد ب ػػػرث شذ، يثّ ث هػػػدرن،  .ٕٓ  ػػػرثئر ثروػػػ ر د ػػػذ ا ػػػ ّو
 ـ. َُٖٗ، ُط
 ،رة ةشػػػػل، رب)شػػػػا  ثؼب قكوػػػػ  كثر ػػػػ ورثئ ، يثّ كونتاػػػػل ثؽبػػػػِؿثر ػػػػل  .ٖٓ

  عك .
ثر)ػػػػػرهل ثر ػػػػػ يس كثر ػػػػػ  ع ثر سػػػػػوم ا ػػػػػد كبػػػػػ ن ث هػػػػػدرن ي  ثر نػػػػػر .ٗٓ

، ُااػػػػػػػػػػدثرِد، ثر)ػػػػػػػػػ  رن، ونتاػػػػػػػػػػل ثةيثب، ط ثؽب ػػػػػػػػػريل، ي. ٌ رػػػػػػػػػد
 ق.ُّْٓ

ّثسػػػا ثر  ػػػ  ، يثّ ث و هػػػل،  .َٔ ثر)ػػػوثي رهٌ ػػػ  ث ك ػػػط، رب)شػػػا   ضبػػػد 
 ق.ُّْٗ، ُط
ةػ حل ااػد ثر رػشذ، ي. ثرن هشل ي اةذ ثر سو د ذ ثغب  ػا، رب)شػا    .ُٔ

 ـ.ََُِ، ُونتال ثةيثب، ثر)  رن، ط
 ول ي ثرة،ل كث يب رة  ي، رب)شا  ؿب د   و ثر ضل ب رث شذ، يثّ ثرن .ِٔ

 ق.ُُْٕ، ّثر نر ثر ر ، ثر)  رن، ط
ّكف، ونتاػػػػل ثػبػػػػػ قب ، ثر)ػػػػػ  رن، ط .ّٔ ، ّثرنتػػػػ ب ر ػػػػػشاويا، رب)شػػػػا   ػػػػػ 

 .قَُْٖ
 ،لوػػػب ثرر ػػػوف اػػػذ   ػػػ و  ثرنتػػػا كثر  ػػػوف غبػػػ    ٌةش ػػػل،  ،ػػػدثي .ْٔ

 ـ.ُُْٗونتال ثؼبعا، 
ّث ػػػل ثرن ٌػػػ   ي هػػػل ثر سػػػ .ٓٔ و كثر ػػػرؼ ر  ػػػ ي ثرػػػديذ  ػػػذ     وػػػ د، ي

ّي ه ثػبوثـ، ثؼبنتال ثر  ريل،  عك   ـ.َََِ،  كرب)شا  ي. 
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ثرِوع ثر قيقم  ر  ييوثف ثؼبت إ رة  رم، رب)شا  ثؼبوروم، ورلق ثؼبةػم  .ٔٔ
 .ػ ُِْٗ، ُط ثرري ه، هش ل،

ثرةا ب ي اةل ثرا  ، كثإلارثب     ثرا)ػ ، ثر نػ م، رب)شػا  ي. ااػد  .ٕٔ
  ػ.ُُْٔ، ُيووا  يثّ ثر نر، ط ،را ثر ا  فثإل

، يثّ ة يّ،  عك ، ط ر  ف ثر رب .ٖٔ   ػ.ُُْْ، ّد ذ و رّو
ثرة سػػل ي  ػػر  ثؼبةسػػل د ػػذ ثر ػػ ئ ، رب)شػػا  ي. ب ػػرث شذ ثر ػػ ادم،  .ٗٔ

 ق.ُِْْ، ُا  ين ثراسص ثر ة     عب و ل ثإل ِوشل، ط
ػػع ي ثر ر شػػل د ػػذ  ػػل، رب)شػػا  هػػ ئق هػػ ّس .َٕ  ،ثرنتػػا ثرع) هشػػل يثّ، ثرةا ى

  ثرنوييف.
د ػػػػذ  ػػػػشدد، رب)شػػػػا    ػػػػدثكم، يثّ ثرنتػػػػا  ثةنػػػػذ كثةػػػػشط ث ارػػػػذ .ُٕ

  ػ.ُُِْ، ُط ثر ة شل،  عك ،
رب)شا  ٌةشل    ؿ، يثّ بوش ، ثرُّنثن ثر ر ،  ،د ذ  شدد ثؼب  ؤ .ِٕ

  ػ.ُُْٕ، ُ عك ، ط
اةى س  شل ثر وثئد د ذ ا)شل، رب)شا كس ةشا  ؿب د  رل  ،  ثؼب  اد .ّٕ

 ق. ُِِْ، ِ  و ل  ـ ثر)رل، ط
ّ ػػػػ ، رب)شػػػػا  ي. ؿب ػػػػد ثروػػػػ  ر،  اةػػػػ  ثؼب ػػػػ ئل ثرا ػػػػري      .ْٕ ثر  

 ق.َُْٓ، ُط ،و ا ل ثؼبدِّن
و ػػػػ ِّن ثر)ػػػػرآف رة ػػػػرث،، رب)شػػػػا   ضبػػػػد ثر  ػػػػ يت كآٌػػػػريذ، يثّ ثؼب ػػػػريل،  .ٕٓ

 .ُو ر، ط
 ـ.ُٓٗٗ، ُرةس وم، يثّ ة يّ،  عك ، ط و  ذ ثراةدثف .ٕٔ



 

 

 

 
166 

 ،و  ػػػػذ ثؼبػػػػػفر ل رنس رػػػػل، ونتاػػػػػل ثؼبعػػػػػا كيثّ بوشػػػػ ، ثرػػػػػُّنثن ثر ػػػػػر  .ٕٕ
  عك .

،  ػػػعك  ،و  ػػػذ وػػػ  ث ػػػت  ذ رةانػػػرم، رب)شػػػا  ثر ػػػ) ، اػػػ ب ثرنتػػػا .ٖٕ
 .  قَُّْ، ّط
ّؾ  .ٕٗ ّيا د ذ  وػ ـ، رب)شػا  ي. وػ سف ثؼباػ  و،ل ثرةاشا اذ لتا ث ا 

 ـ.ُٖٓٗ، ٔر نر، يووا، طكؿب د ضبدثهلل، يثّ ث
، يثّ ثرنتػا  .َٖ ّسّك و ت   ثر ةػـو رة ػن ل ،  ػا ا كاةػا اةشػا  ه ػشذ س

 ق.َُْٕ، ِثر ة شل،  عك ، ط
رب)شػػػػا  ي. اةػػػػ   ػػػػو وةسػػػػذ،  ،ثؼب  ػػػل ي ةػػػػ  ل ثإلاػػػػرثب رةقـبوػػػػرم .ُٖ

 ـ.ُّٗٗ، ُونتال ثؽبِؿ،  عك ، ط
 رب)شػػا  اةػػ  ،ثؼب) ةػػد ثر سويػػل ي  ػػر   ػػوث د  ػػرك  ث ر شػػل رة شػػل .ِٖ

  ػ.ُُّْ، ُط ،ه ٌر كآٌريذ، يثّ ثر ِـ، ثر)  رن
 ش ل، ا ب ثرنتا،  عك .ضثؼب)تضا رة  ي، رب)شا  ؿب د ا .ّٖ
ثؼب)دوػػل ثعبقكرشػػل ي ثر سػػو رة  ػػػرم ثؼبرثلوػػ ، رب)شػػا  ي.  ػػ ا ف ااػػػد  .ْٖ

 ثرو  ب ؿب د، و ا ل  ـ ثر)رل.
ّن   .ٖٓ  ػػػ ذ ؾبةػػػل ثر )ػػػد ثرة،ػػػوم ي ثرػػػُّنثن ثر ػػػر  رةػػػدلتّو فبػػػدك  ٌ ػػػ 

-قَُّْ، ْ، ثعبػػػػػػق،  ْٖؾب ػػػػػػع ثرة،ػػػػػػل ثر ر شػػػػػػل  دووػػػػػػا  ثَّةػػػػػػد  
 ـ(.ََِٗ

ّث ػػػ    .ٖٔ ثر )ػػػد ثر سػػػوم  ش ػػػا كوضػػػ وش ا،   ػػػ ذ ؾبةػػػل ورلػػػق    ػػػل رةد
 ـ(.َُِٕثإله  هشل، ثَّةد ثر   ع ثر دي ثرع رص 
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ّهل  ظبػػ ، ثؼبػػفر ل كآآلػػ ّ ثؼب ػػ  ل، رةا  ػػ ِّن ثرا،ػػدثيم،  اػػع  .ٕٖ  ديػػل ثر ػػ 
ّؼ    يل كل رل ث  ـ.ُٓٓٗ -ُُٓٗ ،ب ت هاوؿ ،ؼب  

اػػػػع ثؽبوثوػػػػع ي  ػػػػر  صبػػػػع ثعبوثوػػػػع رة ػػػػشو  ، رب)شػػػػا  ااػػػػد ثغب شػػػػد  .ٖٖ
   دثكم، ثؼبنتال ثرتوهش)شل، و ر.

ّهػػ يتكط كسرلػػ  و ػػ  ى،  ،ثرػػوثي   روهشػػ   رة ػػ دم .ٖٗ رب)شػػا   ضبػػد ث 
  ػ.َُِْ عك ،  ،يثّ بوش ، ثرُّنثن ثر ر 

د ػػػػذ ٌةنػػػػ ف، رب)شػػػػا  بو ػػػػ ف كهشػػػػ   ث اشػػػػ ف ك هاػػػػ ،    ػػػػ ، ثرقوػػػػ ف  .َٗ
 .اا س، يثّ ة يّ،  عك 
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انفرادات اإلمام نافع المدني عن القراء العشرة 
 دراسة في التوجيو والداللة

 
 السديس بن عبد اهلل فهد بن علي د.

 
  أستتتتاذ اللستتتانيات المستتتاعد فتتتي عستتت  الل تتتة العربيتتتة

 .جامعة القصي ، وآدابها
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 الملخص
يتناكؿ ىذا البحث القراءات اليت انفرد بقراءهتا قارئ ادلدينة النبوية: نافع 

من بني سائر القراء يف فرش  -أحد القراء العشرة  -بن عبد الرمحن ادلدين
احلركؼ كآثارىا الداللية على معاين اآليات، كاإلضافات اليت تظهر من خبلؿ 

، كادلعاين ادلفيدة كاآلفاؽ اجلديدة اليت تستفاد من دراسة تلك تلك االنفرادات
 االنفرادات.

كدراسة انفرادات القراء كآثارىا الداللية صورة من صور اإلشعاع العلمي 
مل، كركن من أركاف العظمة يف ىذا العلم جيب أف  للقراءات ال ينبغي أف هتي

كالفقو كالعقيدة كاللغة  يسلط الضوء عليو، دلا لو من عظيم األثر يف التفسري
كغريىا، إذ إف ىذه الصور تربز كجببلء أف اختبلؼ القراء كانفراداهتم ليس 

ا فقط يف الظواىر اللغوية كاإلظهار كاإلدغاـ، كالتسهيل كالتحقيق، زلصورن 
كاإلمالة كالفتح، كضلو ذلك شلا ال أثر لو يف ادلعىن، بل إف ذلا أعظم األثر يف 

كآفاؽ بعيدة مل تكن لتظهر من خبلؿ القراءة األخرل، جديدة،  إيراد معافو 
كتسلط الضوء على زكايا كجوانب أخرل مل تتطرؽ ذلا قراءة اجلماعة فيتعدد 

 من خبلذلا ادلعىن كيتسع.
ا من ا حيقق مقصدن كقد تتنوع معاين بعض القراءات فيفيد كل منها حكمن 

ا كائتبلؼ مقاصد الشرع، كمصلحة من مصاحل العباد مع اتساؽ معانيه
مراسيها كانتظامها يف كحدة تشريع زلكمة كاملة ال تعارض بينها كال تضارب 

 فيها.
يهدؼ البحث إىل تسليط الضوء على ادلعاين الداللية ادلستنبطة من 
تلك االنفرادات لئلماـ نافع ادلدين يف سائر القرآف، كبياف آثارىا يف تكثري 
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 ادلعاين كتنوعها كتغايرىا.
ة إىل أف بعض مواضع ىذه االنفرادات غري داخل يف حدكد كذبدر اإلشار 

  ىذا البحث؛ لعدـ كجود أثر داليل فيها فيما يبدك للباحث.

    الداللة. –نافع  -: انفرادات الكلمات المفتاحية
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Abstract 
 

 

This research deals with the recitations that were read 

by the reciter of the Prophet's city: Nafie bin Abdul 

Rahman Al-Madani - one of the ten reciters - among the 

rest of the reciters in the brushes of letters and their 

semantic effects on the meanings of the verses, the 

additions that appear through those uniqueness, the useful 

meanings and new horizons that benefit from studying 

those individualities. 

The study of the reciters ’uniqueness and its semantic 

effects is a form of scientific radiation of recitations that 

should not be neglected, and one of the pillars of greatness 

in this science that should be shed light on, because it has 

a great impact on interpretation, jurisprudence, belief, 

language, etc. This clearly reveals that the reciters’ 

difference and uniqueness is not limited only to linguistic 

phenomena such as showing and compelling, facilitating 

and investigating, tilting and opening, and so on which 

have no effect on meaning, but rather have the greatest 

impact on introducing new meanings, and distant horizons 

that would not appear through another recitation, and shed 

light on other angles and aspects which were not 

discussed by the group, so the meaning is multiplied and 

expanded accordingly. 

The meanings of some of the recitations may vary, so 

that each of them may benefit from a judgment that 

fulfills one of the aims of the Sharia, and an interest from 

the interests of the people, with the consistency of their 

meanings and the coalition of their anchors and their 

regularity in a complete court legislative unit that does not 

have any conflict nor contradiction among them. 
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The research aims to shed light on the semantic 

meanings deduced from those singularities of Imam Nafie 

'al-Madani throughout the entire Qur’an, and to show their 

effects on the multiplication of meanings, their diversity 

and contrast. 

It should be noted that some areas of these 

singularities are not within the limits of this research as 

there is no semantic effect in it as understood by the 

researcher. 

Keywords: singular - useful – connotation.  
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 :المقدمة
احلمػػػػد ذ الػػػػذم نػػػػور بكتابػػػػو القلػػػػوب، كأن لػػػػو يف أحسػػػػن لفػػػػ  كأع ػػػػ  
أسػػلوب، كالصػػػبلة كالسػػػبلـ علػػػى سػػػيد األكلػػػني كاآلخػػػرين سػػػيدنا زلمػػػد، النػػػ  
العػػرا الكػػرذ الػػذم خصػػو اذ جبوامػػع الكلػػم، كآتػػاه احلكمػػة كفصػػل اخلطػػاب، 

 أما بعد:   ،كصحابتو كمن اىتدل ّٔديو إىل يـو احلساب كعلى آلو
فػبل يعػ ب عػن أكيل النهػى كذكم األلبػػاب أف علػم قػراءات القػرآف الكػػرذ 

ا، حيث من أقدـ العلـو الشرعية يف اإلسبلـ نشأة كعهدا، كأشرفها من لة كزلتدن 
إف أكؿ ما تعلمػو الصػحابة الكػراـ رضػي اذ تعػاىل عػنهم مػن علػـو الػدين كػاف 
حف  القرآف كقراءاتو، كال شػك عنػد أربػاب احل ػى أف أشػرؼ مػا يصػرؼ فيػو 
اإلنساف العاقل مهتػو، كأكىل مػا يفػمل ادلكلػه فيػو عمػره، كأحسػن مػا يعمػل فيػو 

ية النافعػة، كاسػتعماذلا فيمػا ادلرء فكره، كيعلػق بػو خػا،ره، ربصػيل العلػـو الشػرع
يرضي الرب جل كعبل، كأىم ذلك كأجلػو كأفضػلو كأحسػنو عالعلػم بكتػاب اذ 
تعػػػاىلل الػػػذم تػػػوىل ربنػػػا حفظػػػو بفضػػػلو، كأع ػػػ  اخلبلئػػػق أف يػػػأتوا دبثلػػػو، قػػػاؿ 

  جي  يه  ىه  مه  جه  ين  ىن  من  خن حن ُّٱ تعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاىل:
  . َّ ٍّ ٌّ  ٰى  ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي

 ٖٖ اإلسراء:
ا كتػػبلكة كمدارسػػة، أمهيػػة العنايػػة بػػالقراءات ادلتػػواترة حفظنػػكمػػن ىنػػا تظهػػر 

ػػػ ػػػا كتفسػػػرين كتوجيهن ا، كإف مػػػن  لػػػة ادلسػػػائل الػػػيت ىػػػي حىرًيٌػػػة ا كاسػػػتنبا،ن ا، كفقهن
بالدراسة يف ىذا الشأف: انفرادات اإلماـ نافع ادلدين رمحو اذ كأثرىا يف الداللة 

دات تضػػػيه إىل ادلعػػػىن ا مػػػن تلػػػك االنفػػػراحيػػػث إف كثػػػرين ، علػػػى ادلعػػػىن كتنوعػػػو
فكلمػػة ، تلػػك القػػراءة ءرا سلتلفػػة مل تكػػن لتظهػػر لػػوال رلػػيا جديػػدة كصػػو أبعػػادن 

قرأ بعدة كجوه يتنوع على أثرىا ادلعىن، تغنػي عن تكرار ىذه اآلية عدة كاحدة تي 
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كثبػوت أحػد اللفظػني . لُعلقراءات ين ؿ من لة تعػدد اآليػات"ا"ألف تعدد  مرات
ادلػػػراد مػػػن نظػػػريه يف القػػػراءة األخػػػرل، أك يثػػػػري معػػػىن غػػػػريه، يف قػػػراءة قػػػد يبػػػني 

، كىػػذا لِعفػػاختبلؼ القػػراءات يف ألفػػاظ القػػرآف يكثػػر ادلعػػاين يف اآليػػة الواحػػدة
 أمر مشاىد يعرفو كل من لو عناية بالقراءات كتوجيهها كتتبع معانيها. 

ػػػ ا كدراسػػػةن أحببػػػن أف أعػػػرج علػػػى ىػػػذه االنفػػػرادات  عنػػػ كذلػػػذا  ،اكتوجيهن
ا لتلك ادلعاين الداللية اليت تسوقها كت جيها تلك االنفرادات للمعىن العاـ، كبيانن 

 كتوظيفها يف إثارة ادلعاين اجلديدة على تفسري تلك اآليات كبياف معناىا.
 :منهج البحث

 فرضن ،بيعة ىذا البحث أف يكوف ادلنهج ادلتبع يف دراستو كاآليت:
 :تيةاخلطوات اآل ، كذلك باتباعالمنهج االستقرائيل ُع

يف فػرش سػور  ؤهكاسػتقرا -رمحو اذ-تتبع انفرادات اإلماـ نافع ادلدين  لُ
 شلا يدخل يف حدكد البحث.  -القرآف الكرذ كامبل 

قمن بتوثيق القراءات ادلتواترة اليت تفرد ّٔا اإلماـ نافع رمحو اذ من  لِ
 مصادر القراءات األصيلة.

                                 
ا مىعى  ل يقوؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية:ُع ا اٍلمىٍعىنى كيلُّهىا حىقّّ كىكيلُّ ًقرىاءىةو ًمنػٍهى "فػىهىًذًه اٍلًقرىاءىاتي الَّيًت يػىتػىغىايػىري ًفيهى

ا كىاتػّْبىاعي مىا تىضىمَّنىٍتوي ًمنى اٍلًقرىاءىًة اأٍليٍخرىل دبىٍن ًلىًة  ديىافي ًّٔىا كيلّْهى بي اإٍلً ".  اآٍليىًة مىعى اآٍليىًة جيًى اٍلمىٍعىنى ًعٍلمنا كىعىمىبلن
صىلَّى اللَّوي عىلىٍيًو  -"كىكيلُّ مىا صىحَّ عىًن النًَّ ّْ  ل، كقاؿ ابن اجل رم يف النشر:ُّٗ/ ُّرلموع الفتاكل ع

ديىافي ًبًو، كىًإفَّ كيلَّوي مينػى َّؿه ًمٍن ذىلً  -كىسىلَّمى  ا ًمنى اأٍليمًَّة رىدُّهي كىلىً ـى اإٍلً  ًمٍن ًعٍنًد كى فػىقىٍد كىجىبى قػىبيوليوي، كىملٍى يىسىٍع أىحىدن
ديىافي ًّٔىا كي  بي اإٍلً ا مىعى اأٍليٍخرىل دبىٍن ًلىًة اآٍليىًة مىعى اآٍليىًة جيًى نىٍتوي ًمنى اللًَّو، ًإٍذ كيلُّ ًقرىاءىةو ًمنػٍهى ا كىاتػّْبىاعي مىا تىضىمَّ لّْهى

". ا امهيىا أًلىٍجًل اأٍليٍخرىل ظىنِّا أىفَّ ذىًلكى تػىعىاريضه ، كىالى جيىيوزي تػىٍرؾي ميوًجًب ًإٍحدى لنشر يف اٍلمىٍعىنى ًعٍلمنا كىعىمىبلن
ير كالتنويرػ ل، كابن عاشور يف التحر ِٕٗ/ُل، كانظر كبلـ السيو،ي يف اإلتقاف عُٓ/ُالقراءات العشر ع

 ل.ٔٓ/صُعج-التونسية
 ل.ْٓ/ ص  ُالطبعة التونسية عج  –ل ينظر التحرير كالتنوير ِع
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 رمحػو اذ نبهن على ادلواضع اليت ىي داخلة يف انفرادات اإلماـ نػافع لّ
 كلكنها ال تدخل يف حدكد ىذا البحث.

 قمن بكتابة اآليات بالرسم العثماين كأسندت كل موضع لسورتو. لْ
قمػػػن بتجػػػريج األحاديػػػث النبويػػػة الشػػػريفة كبيػػػاف درجػػػة صػػػحتها أك  لٓ

 ضعفها كأقواؿ أئمة الشأف يف ذلك.
 لشواىد الشعرية من مصادرىا كمراجعها.قمن بتجريج ا لٔ
ذكرت تػراجم كافيػة لئلمػاـ نػافع ادلػدين كراكييػو: عقػالوف ككرشل، ككػذا  لٕ

ذكػػػرت تػػػػراجم سلتصػػػػرة لكثػػػري شلػػػػن رأيػػػػن أمهيػػػة ال  ػػػػة ذلػػػػم يف ىػػػػذا 
 البحث.

 كذلك عرب ىذه اخلطوات: المنهج التحليليل ِع
 فع رمحو اذ.بياف ادلعاين اليت اشتملن عليها انفرادات اإلماـ نا لُ
اإلشارة إىل البعد اجلديد الذم أضافتو قراءة نافع للمعىن العاـ   لِ

لآلية، كاستجبلص ما فيها من معاف كحملات فريدة مل تظهر يف قراءة 
 .اجلماعة

نقل أقواؿ أئمة الشأف الواردة يف اآليات زلل الدراسة من مصادرىم  لّ
 األصيلة يف التفسري كاللغة كالتوجيو كغريىا.

 ربليل ىذه األقواؿ كاستجبلص ادلعاين ادلتعلقة بالدراسة منها. لْ
 حدود البحث:

عػػىن ىػػذه الدراسػػة دبعاجلػػة ادلواضػػع الػػيت انفػػرد بقراءهتػػا اإلمػػاـ نػػافع ادلػػدين تي 
رمحو اذ عن باقي القراء السبعة، كذلا أثر كاضح يف ادلعىن الػداليل لآليػات الػيت 

د ىذا البحث االنفػرادات الػيت ىػي كردت فيها، كعلى ىذا فبل يدخل يف حدك 
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مػػػن قبيػػػل األصػػػوؿ كظػػػواىر األداء كتسػػػهيل اذلمػػػ ات كإبػػػداذلا كنقػػػل حركتهػػػا، 
كاإلمالػػة كترقيػػق الػػراءات كتغلػػي  البلمػػات، كفػػتح يػػاءات اإلضػػافة كضلػػو ذلػػك،  
كمػػا ال يػػدخل يف حػػدكد ىػػذه الدراسػػة االنفػػرادات الػػيت ال أثػػر ذلػػا علػػى ادلعػػىن 

خػػتبلؼ مػػن قبيػػل اللغػػات الػػيت تعػػود دلعػػىن كاحػػد، كقػػد الػػداليل كػػأف يكػػوف اال
بلغػػن انفػػرادات اإلمػػاـ نػػافع الػػيت ذلػػا أثػػر يف ادلعػػىن الػػداليل عشػػرة مواضػػع مػػن 

كالعاصػػم مػػن ال لػػل ىػػو اذ  -ئوكاسػػتقرا حسػػب تتبػػع الباحػػث -القػػرآف الكػػرذ 
 تعاىل.

 الدراسات السابقة:  لٓ
مػػن الدراسػػات الػػيت ذلػػا صػػلة دبوضػػوع البحػػث مػػا كتبػػو الػػدكتور: السػػيد 
إبراىيم ادلنسي بعنواف: انفرادات اإلماـ نافع كراكييو من ،ريق الشا،بية كآثارىا 

تنػػػػاكؿ فيهػػػػا الفػػػػركؽ الصػػػػوتية ادلتمثلػػػػة يف ظػػػػواىر  لُعالصػػػػوتية يف األداء القػػػػرآين
األداء القػػرآين، كػػبعض أحكػػاـ  التبػػديل الصػػويت كالتغػػري الصػػويت الػػيت ذلػػا أثػػر يف

الت ويد، كتغري موضع الوقه كاالبتداء، كما تناكؿ الفركؽ الصوتية اليت ال أثػر 
ذلػػػػػػا يف األداء القػػػػػػرآين كػػػػػػاالختبلؼ الله ػػػػػػي، كاخػػػػػػتبلؼ الصػػػػػػيغة الصػػػػػػرفية، 
كاختبلؼ اإلعراب، كخيتله ىذا البحث عن الدراسة ادلشار إليها يف أنو يعػىن 

 تعلقة بادلعاين، كمل يتطرؽ جل ئية األداء.بالدراسة الداللية ادل
يف جامعػة إفريقيػا العادليػة بالسػوداف  هكمن الدراسات كذلك رسالة دكتورا

، لِع مػػن القػػراء العشػػرة دراسػػة ضلويػػة صػػرفية بعنػػواف: مػػا انفػػرد بػػو كػػل قػػارئ كراكو 
قسػػػم الباحػػػث دراسػػػتو إىل قسػػػمني: ضلويػػػة كصػػػرفية، فتنػػػاكؿ ادلسػػػائل ادلعربػػػات 

                                 
 ـَُِٕ لعاـ ِٖنشرتو رللة تبياف للدراسات القرآنية بالعدد ل ُع

 ـ.َُِٗالرسالة للباحث: مراد عبد الباسط عبلي، يف كلية اآلداب عاـ : لِع
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بالعبلمػػات األصػػلية يف األوػػاء كاألفعػػاؿ، كاخػػتبلؼ القػػراء يف الفعػػل ادلضػػارع 
بػػني اليػػاء كالتػػاء، كالفعػػل ادلبػػمل للم هػػوؿ، كالضػػبط باحلركػػة كحػػذؼ احلػػرؼ. 
كخيتلػػػه ىػػػذا البحػػػث عػػػن الدراسػػػة ادلػػػذكورة يف عنايتػػػو بػػػادلعىن الػػػداليل، كأثػػػر 

 اإلعراب يف توجيو ادلعىن.  
قراءة اإلماـ نافع، كتاب: قراءة اإلماـ نافع عند كمن أكسع الدراسات يف 
للدكتور: عبد اذلادم محيتو، كىذا البحث  لُع ادلغاربة من ركاية أا سعيد كرش

خيتله عن الدراسة ادلذكورة؛ لكوف ىذا الكتاب رك  على اجلانب التارخيي يف 
 انتشار قراءتو.

شرة لقد قسمن ىذه الدراسة إىل مقدمة كسبهيد كع: خطة البحث لٔ
 مباحث كخاسبة ذكرت فيها أىم النتائج اليت توصل إليها البحث.

 ىي:  ،يشتمل على أربعة مباحثالتمهيد 
 كفاتو.-كنيتو–مولده كنشأتو-التعريه باإلماـ نافع رمحو اذ المبحث األول:
 شيوخ اإلماـ نافع الذين تلقى عنهم القراءة. المبحث الثاني:
 . رمحو اذ التعريه بأشهر ركاة اإلماـ نافع المبحث الثالث:
كال تشملها  رمحو اذ بياف ادلواضع اليت انفرد ّٔا اإلماـ نافع المبحث الرابع:

 حدكد ىذه الدراسة.
 وأما صلب الدراسة فاشتمل على عشرة مباحث ىي:

(  المبحث األول: انفتراد اإلمتام نتافع المتدني رحمتو اهلل بهمت  المتة )الن بِتي 
ا، مفردة أو مجموعة، معرفة أو منكرة، حيث وردت ا اانت أو مصدرً اسمً 

                                 
 ىػُِْْ، ُاإلسبلمية بادلغرب، ط: نشرتو كزارة األكقاؼ كالشؤكف  لُع
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  خف حف جف مغ معجغُّٱٱٱٱٱ ، ضلػػػو قولػػػو تعػػػاىل:فتتتي القتتترآن

 .ُٔالبقرة: َّحكجك مق حق مف
  جضع انفتتراد اإلمتتام نتتافع المتتدني رحمتتو اهلل برفتتع الفعتتل المبحتتث الثتتاني:

 مظ  حط مض خض  حض  جض مصُّٱٱٱٱ ل يف قولػػػػو تعػػػػاىل:حض
 .ُِْالبقرة: َّحق مف خف حف جف مغمعجغ جع

 هلع انفراد اإلمام نافع المدني رحمو اهلل بنصتب لفت : المبحث الثالث:
ٱَّممجن خم حم جم هل مل خلُّٱٱ:ل مػػػػػػػػػػػػػػػن قولػػػػػػػػػػػػػػػو تعػػػػػػػػػػػػػػػاىلجم

 .ُُٗادلائدة:

 انفتتتتراد اإلمتتتتام نتتتتافع المتتتتدني رحمتتتتو اهلل برفتتتتع المتتتتة: المبحتتتتث الرابتتتتع:
  زئ  رئ  ّٰ   ِّ  ُّ  َّ  ٍُّّٱ مػػػػػػػػػػػن قولػػػػػػػػػػػو تعػػػػػػػػػػػاىل: لمئع

 .ِّاألعراؼ: َّ يئىئ  نئ مئ

انفراد اإلمام نافع رحمو اهلل بفتت  اليتاء ودشتديدىا فتي   المبحث الخامس:
  َّ يمىم مم خم حم جم يل ىل مل خلُّٱٱ تعػػػاىل: ل مػػػن قولػػػوملع المتتتة:

 .َُٓاألعراؼ:

انفتتتراد اإلمتتتام نتتتافع المتتتدني رحمتتتو اهلل بكستتتر النتتتون  المبحتتتث الستتتادس:
  يل  ىل مل خلُّٱ :مػػن قولػػو تعػػاىل ليمع مخففتتة متتن الفعتتل
 .ِٕالنحل: َّحنجن يم  ىم  مم خم  حم جم

انفراد اإلمام نافع المدني رحمو اهلل بكسر التراء مخففتة  المبحث السابع:
  حط  مض  خض  حض جض مص ُّٱ :ل يف قولػػػػػػو تعػػػػػػاىلمظع متتتتتتن المتتتتتتة
 .ِٔالنحل: َّ مظ
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بضتت  التتتاء واستتر  رحمتتو اهلل انفتتراد اإلمتتام نتتافع المتتدني المبحتتث الثتتامن:
  ين ىن  نن ُّمػػػػػن قولػػػػػو تعػػػػػاىل:  لٰىع الجتتتتتي  فتتتتتي المتتتتتة:
 .ٕٔادلؤمنوف: َّ ٰى

بالخطاب في الفعل  رحمو اهلل انفراد اإلمام نافع المدني المبحث التاسع:
 .ٔٓادلدثر: َّ نتمت  زت رت يب ىب نبُّٱٱ :من قولو تعاىل( ىب)

ل من جمبرفع كلمة ع رمحو اذ انفراد اإلماـ نافع ادلدين المبحث العاشر:
 .ِِ-ُِالربكج: َّجم هل مل خل حل جل لكمك ُّٱٱ:قولو تعاىل

 
التمهيد: درجمة اإلمام نافع رحمو اهلل وشيوخو وروادو، وما ال يدخل في 

 حدود الدراسة
 وفادو -انيتو   –مولده ونشأدو  -المبحث األول: التعريف باإلمام نافع 

ىو: نافع بن عبد الرمحن بن أا نعيم الليثي، موالىم أبو ركذ ادلقرئ     
، حليه مح ة بن عبد لُعالليثيادلدين، أحد األعبلـ، موىل جعونة بن شعوب 

. كاف أسود اللوف قلِّعت: أك حليه أخيو العباس قلّعت: ادلطلب
 .لّع لِع" حالكا، كأصلو من أصبهاف

 لػػػػػػد نػػػػػػافع رمحػػػػػػو اذ يف خبلفػػػػػػة عبػػػػػػد ادللػػػػػػك بػػػػػػن مػػػػػػركافكي  مولتتتتتتده ونشتتتتتتأدو:
، سنة بضػع كسػبعني، كجػوَّد كتػاب اذ علػى عػٌدة مػن التػابعني، لْعقلٖٔعت:

                                 
  .[ّٕٓ/ ُل جعونة بن شعوب الليثي أخو أا بكر بن شداد لو إدراؾ، ]اإلصابة يف سبيي  الصحابة ُع
 [.َِٔ/ ُل أصبهاف مدينة عظيمة مشهورة من أعبلـ ادلدف كأعياهنا يف أرض فارس ]مع م البلداف ِع
 [ ألا احل اج ادل م.ُِٖ/ ِٗك]هتذيب الكماؿ  ل،ْٔل ينظر معرفة القراء الكبار للذى  عص: ّع
 ل.ُٓٔ/ ص ْل عبد ادللك بن مركاف بن احلكم األموم، من أعاظم اخللفاء. األعبلـ لل ركلي عجْع
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حكػػػى عنػػػو، قػػػاؿ: قػػػػرأت علػػػى سػػػبعني مػػػػن  لُعحبيػػػث إف موسػػػى بػػػن ،ػػػػارؽ 
: قػػد اشػػتهرت تبلكتػػو علػػى - قلْٖٕعت: أم الػػذى  -. قلػػن لِعالتػػابعني 

 -صػاحب أا ىريػرة  - لّعقلُُٕعت: مخسة: عبد الرمحن بن ىرم  األعػرج
 كشػيبة بػن نصػاح -أحػد العشػرة  - لْعقلَُّع كأا جعفر ي يػد بػن القعقػاع

، كي يػػػػػػػػد بػػػػػػػػن لٔعقلَُُعت: ، كمسػػػػػػػػلم بػػػػػػػػن جنػػػػػػػػدب اذلػػػػػػػػذيللٓعقلَُّع
 .لٖع لٕعقل َُّعت:ركماف

يعػمل مدينػػة  -كأخػرج ابػن عسػاكر بسػنده عػن نػػافع قػاؿ: أدركػن بادلدينػة
 عت: قتػػدل ّٔػػم، مػػنهم عبػػد الػػرمحن األعػػرج بػػن ىرمػػ أئمػػة يي  -رسػػوؿ اذ 

، قلَُّت: ع ، كشػيبة بػن نصػاحقلَُّ عت: ، كي يد بػن ركمػافقلُُٕ
                                 

 [.ّْٔ/ ٗل أبو قرة موسى بن ،ارؽ ال بيدم احملدث، اإلماـ، احل ة. ]سري أعبلـ النببلء ُع
ل قاؿ ابن اجل رم يف تر ة نافع: قاؿ أبو قرة موسى بن ،ارؽ: وعتو يقوؿ: قرأت على سبعني من ِع

ل، كقاؿ يف َّّ/ ِالتابعني. قلن: كقد تواتر عندنا عنو: إنو قرأ على اخلمسة األكؿ. غاية النهاية ع
ائل: وعن نافعا تر ة موسى بن ،ارؽ ال بيدم: " كاف أمحد بن حنبل يثمل عليو خريا، قلن: كىو الق

يقوؿ: قرأت على سبعني من التابعني قاؿ الداين: ال أعلم أحدا ركل ىذا اللف  عن نافع غريه. غاية 
 .ّ:األج اء-ىػ ُُّٓل، مكتبة ابن تيمية، األكىل ُّٗ/ ِالنهاية ع

نافع كغريه.  ا عن أا ىريرة كابن عباس، قرأ عليو القرآفل عبد الرمحن بن ىرم  األعرج، أخذ القراءة عرضن ّع
 ل.ُّٖ/ ُل، غاية النهاية عّْمعرفة القراء الكبار عص: 

ي يد بن القعقاع أبو جعفر القارئ أحد العشرة. قرأ القرآف، على عبد اذ بن عياش ادلج كمي. كقرأ "ل ىو: ْع
 ل.ِّٖ/ ِل، كانظر: غاية النهاية عَْعص: . معرفة القراء الكبار"على أا ىريرة كابن عباس

"شيبة بن نصاح بن سرجس ادلدين ادلقرئ. أحد شيوخ نافع يف القراءة، قرأ القرآف على عبد اذ بن  :ل ىوٓع
 ل.ِّٗ/ ُل، كانظر: غاية النهاية عْْعياش بن أا ربيعة". معرفة القراء الكبار عص: 

ج كمي، قرأ عليو قرأ القرآف على عبد اذ بن عياش ادل، مسلم بن جندب أبو عبد اذ ادلدين القارئ"ل ىو: ٔع
 ل.ِٕٗ/ ِل، كانظر: غاية النهاية عْٓنافع اإلماـ". معرفة القراء الكبار عص: 

. معرفة القراء الكبار عص: "قرأ القرآف على عبد اذ بن عياش بن أا ربيعة ،ل ىو: "ي يد بن ركماف ادلدينٕع
 ل.ُّٖ/ ِل، كانظر: غاية النهاية عِْ

 .ِٓـ، األج اء:  ُٖٓٗالذى ، احملقق: األرناؤكط، الرسالة،  [ّّٔ/ ٕل ]سري أعبلـ النببلء ٖع
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، قلَُُ عت: ، كمسػػػػػػلم بػػػػػػن جنػػػػػػدبقلَُّ عت: كأبػػػػػػو جعفػػػػػػر القػػػػػػارئ
كأناس، قاؿ نافع: فنظػرت إىل مػا اجتمػع عليػو اثنػاف مػنهم فأخذتػو، كمػا شػك 

 كأسػػػػػػػند ابػػػػػػػن رلاىػػػػػػػد لُعفيػػػػػػػو كاحػػػػػػػد ف كتػػػػػػػو، حػػػػػػػ  ألفػػػػػػػن ىػػػػػػػذه القػػػػػػػراءة".
قػػػاؿ: قػػػرأت علػػػى نػػػافع بػػػن  لّعقلُِٖعت: عػػػن أا مسػػػهر لِعقلِّْعت:

أا نعيم، كسألتو عن كالئو ف عم أنو موىل جعونة بن شعوب الليثي حليه بمل 
 .لْعىاشم

 لٓعذكرت ادلصادر أف كنيػة اإلمػاـ نػافع ىػي: أبػو ركذ انتية اإلمام نافع:
كيقػاؿ: أبػو احلسػن، كيقػاؿ:  لٔعنسػب إىل جػده كقيل: أبػو عبػد الػرمحن، كقػد يي 

 عت: ، قػػػاؿ الػػػذى  لٕعأبػػػو نعػػػيم، كيقػػػاؿ: أبػػػو زلمػػػد، كيقػػػاؿ: أبػػػو عبػػػد اذ.
 عت:، كقػػػػػػػدـ احلػػػػػػػاف  ادلػػػػػػػ م لٖع .رمحػػػػػػػو اذ: "كأشػػػػػػػهرىا أبػػػػػػػو ركذ" قلْٖٕ
ككػذا  لٗعىذه الكنية فقاؿ: " كنيتو أبػو ركذ، كقيػل أبػو عبػد الػرمحن".قل ِْٕ

 .لَُع"قلّّٖ عت: ابن اجل رم

                                 
 ـ.ُٖٗٗبريكت  –، دار الفكرُ[ البن عساكر، ربقيق علي شريم، ط ّٖٓ/ ٓٔ]تاريخ دمشق  لُع
يٍقرًئي، ميصىنّْهي ًكتىاًب السَّبػٍعىًة، شيخ الصنعة". ينظر: "ل ىو: ِع

ـي، ادل أىبيو بىٍكرو أىمٍحىدي بني ميٍوسىى بًن العىبَّاًس، اإًلمىا
 .لُّٓل، كمعرفة القراء الكبار عص: ِِٕ/ ُٓسري أعبلـ النببلء ع

أيوب بن سبيم كنافع، ركل ل ىو: "عبد األعلى بن مسهر بن عبد األعلى الدمشقي، أخذ القراءة عرضنا عن ّع
 ل.َّٓ/ ُِل، تاريخ بغداد عّٓٓ/ ُ. غاية النهاية ع"القراءة عنو أبو عبيد القاسم

  .بن رلاىد، ربقيق د/ شوقي ضيه، دار ادلعارؼال[ ْٓل ]السبعة يف القراءات ص: ْع
 [ عبد اذ بن زلمد األنصارم.ُّٖ/ ُل ]،بقات احملدثني بأصبهاف ٓع
 [.ٓ/ ٖ[، ك]األعبلـ لل ركلي ُِٖ/ ِٗ ل ]هتذيب الكماؿٔع
 [.ّّٔ/ ٕل ]سري أعبلـ النببلء ٕع
 [.َُٕ/ ُل ]معرفة القراء الكبار ٖع
 [. ُِٖ/ ِٗل ]هتذيب الكماؿ ٗع
 ل.َّّ/ ِغاية النهاية يف ،بقات القراء ع لَُع
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رمحػػػػو اذ عػػػػن: زلمػػػػد بػػػػن إسػػػػحاؽ  قلِّْ عت: كفػػػػػاتو: أسػػػػند ابػػػػن رلاىػػػػد
ا قػػػاؿ لػػػو قػػػاؿ: دلػػػا حضػػػرت الوفػػػاة نافعنػػػ لِععػػػن أبيػػػو لُعقلِّٔ عت: ادلسػػػي 
 جه ين ىنمن خن حن جن يم ُّ : قػػػػاؿ:"أكصػػػػنا" :ابنػػػػاه

، قػػػاؿ: كمػػػات سػػػنة تسػػػع كسػػػتني ُاألنفػػػاؿ: َّجيحي يه  ىه مه
 .لْعقلْٖٕ عت:، ككذا قاؿ الذى لّعمائة.
"مػػػات سػػػنة تسػػػع كسػػػتني كمائػػػة، كقيػػػل:  :قلّّٖ عت: ابػػػن اجلػػػ رم كقػػػاؿ 

سػػػػبعني، كقيػػػػل: سػػػػبع كسػػػػتني، كقيػػػػل: مخسػػػػني، كقيػػػػل: سػػػػبع كمخسػػػػني، رمحػػػػو 
 .لٓعاذ"

 المبحث الثتاني: شيوخ نافع الذين دلقى عنه  القراءة
تذكر كتب ال اجم كالقراءات جهات عدة تلقػى مػن خبلذلػا اإلمػاـ نػافع 

، كتنوع ىػذه ادلصػادر إف دؿ علػى شػيء فيدػا يػدؿ  لن  قراءتو متصلة إىل ا
علػػػى تبحػػػره كسػػػعة علمػػػو، كإتقانػػػو دلػػػا يػػػركم، كضػػػبطو رمحػػػو اذ، كاسػػػتحقاقو 

 .للتصدر يف ال من الفاضل يف مدينة رسوؿ اذ 
 قػػػاؿ ابػػػن رلاىػػػد رمحػػػو اذ: أسػػػاتذة نػػػافع، ككػػػاف عادلػػػا بوجػػػوه القػػػراءات، 
متبعػػا آلثػػار األئمػػة ادلاضػػني ببلػػده، أخػػذ القػػراءة عػػن  اعػػة مػػن التػػابعني مػػنهم 

                                 
و داكد. ل زلمد بن إسحاؽ بن زلمد ادلسي  ادلدين مقرئ مشهور، أخذ عن نافع، ركل عنو مسلم كأبُع

 دار الصحابة[.  -َُِِآّلد الثاين  -]غاية النهاية يف ،بقات القراء
آّلد  –ل إسحاؽ بن زلمد بن ادلج كمي، أبو زلمد ادلدين، إماـ جليل قيم يف قراءة نافع. غاية النهاية ِع

 ل.ِْٔعص -األكؿ
 [.ِْٖ/ ِٗ[ كانظر ]هتذيب الكماؿ ّٔل ]السبعة يف القراءات ص: ّع
 ل.ٔٔر: معرفة القراء الكبار على الطبقات كاألعصار عص: ل ينظْع
 ل.ّّْ/ ِغاية النهاية يف ،بقات القراء ع لٓع
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، ككاف عبد الػرمحن قػد قػرأ علػى أا قلُُٕعت: عبد الرمحن بن ىرم  األعرج
  .لُعرضي اذ تعاىل عنهما" قلٖٔعت: ، كابن عباسقلٕٓعت:  ىريرة

مػػوىل عبػػد اذ بػػن  قلَُّع كقػػاؿ: كمػػنهم أبػػو جعفػػر ي يػػد بػػن القعقػػاع
، ككػاف أبػو جعفػر ال يتقدمػو لِعقلَٕعت: بعػد عياش بن أا ربيعة ادلج كمػي

أحػػد يف عصػػره، أخػػذ القػػراءة عػػن ابػػن عبػػاس، كعػػن أا ىريػػرة رضػػي اذ تعػػاىل 
  .لّععنهما، كعن مواله عبد اذ بن عياش بن أا ربيعة ادلج كمي"
 قلَُّ عت: كقػػاؿ: كمػػػنهم شػػيبة بػػػن نصػػاح بػػػن سػػرجس بػػػن يعقػػػوب

 ، ككػػػاف قػػػد أدرؾ عائشػػػةمػػػوىل أـ سػػػلمة رضػػػي اذ تعػػػاىل عنهػػػا زكج النػػػ  
رضػػي اذ تعػػاىل عنهمػػا". كمػػنهم مسػػلم قل ُٔ عت: كأـ سػػلمة قلٖٓ عت:

كابػػن  قلّٔ عت: ركل عػػن الػػ بري بػن العػػواـ قلَُُعت: بػن جنػػدب اذلػذيل
كمػػنهم  لْع، ككػػاف مػػن فصػػحاء النػػاس ككػػاف يقػػ  بادلدينػػة.قلّٕ عت: عمػػر

  .لٓع، ككاف ي يد من فقهاء أىل ادلدينة"قلَُّ عت:ي يد بن ركماف
: "كرجػػػاؿ نػػػافع الػػػذين وػػػاىم لٔعقلْْْ عت: كقػػػاؿ أبػػػو عمػػػرك الػػػداين

مخسػػة: أبػػو جعفػػر ي يػػد بػػن القعقػػاع القػػارئ، كأبػػو داكد عبػػد الػػرمحن بػػن ىرمػػ  
كأبػػو عبػػػد اذ مسػػػلم بػػن جنػػػدب اذلػػػذيل  األعػػرج، كشػػػيبة بػػن نصػػػاح القاضػػػي،

                                 
 [.ْٓ]السبعة يف القراءات ص:  لُع
، قرأ القرآف على أا ل عبد اذ بن عياش بن أا ربيعة ادلج كمي، القارئ كلد باحلبشة فقيل إنو رأل الن  ِع

 [.ٕٓ/ ُعباس. ]معرفة القراء الكبار بن كعب كوع من عمر كابن 
 [.ٔٓل ]السبعة يف القراءات ص: ّع
  [.ٗٓل ]السبعة يف القراءات ص: ٕع
 [.َٔل ]السبعة يف القراءات ص: ٓع
شيخ مشايخ ادلقرئني، من األئمة يف علم  ،ل عثماف بن سعيد بن عثماف، أبو عمرك الداين اإلماـ احلاف ٔع

 ل.َِٔ/  ْع -ل كاألعبلـ لل ركلي َّٓ/ ُالقرآف، لو أكثر من مئة تصنيه. غاية النهاية ع
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القػػاص، كأبػػو ركح ي يػػد بػػن ركمػػاف. كأخػػذ ىػػؤالء القػػراءة عػػن أ  ىريػػرة، كابػػن 
، قلُٗ عت بعد: بن كعب ربيعة، عن أاٌ  عباس، كعبد اذ بن عياش بن أا

 .لُع"عن الن  
 المبحث الثالث: التعريف بأشهر رواة نافع

ا ذلػػػم يف الصػػػبلة أىػػػل ادلدينػػػة علػػػى ازبػػػاذ قػػػراءة اإلمػػػاـ نػػػافع إمامنػػػ أ ػػػع
"كعىلػػػى قًػػػرىاءىة نىػػػاًفع اٍجتمػػػع النَّػػػاس  :قلِّْ عت: كغريىػػػا، يقػػػوؿ ابػػػن رلاىػػػد

ًدينىًة اٍلعىامَّة ًمنػٍهيم كاخلاصة". كأسند عن اللٍَّيث بػن سػعد  لِعقلُٕٓ عت: بًاٍلمى
ًدينىًة يف اٍلًقػرىاءىة نىػاًفع بػن أا "ح ٍ ن سنة عشر كىًمائىة كىًإمىاـ ا قولو: لنَّاس بًاٍلمى
"قػػراءة  ىػػي السػػنة حػػني قػػاؿ: قلُٕٗ عت: كجعلهػػا اإلمػػاـ مالػػك لّعنعػػيم".

كقػػد نقػػػل قػػراءة نػػػافع  لْعأىػػل ادلدينػػة سػػػنة. قيػػل لػػو: قػػػراءة نػػافع  قػػػاؿ: نعػػم".
 .لٓعكمحلها ركاة كثر، كلهم من أصحاب الفضل كادلعرفة كالبصر بالقراءة

إماماف   -رمحو اذ -ىذا كقد اشتهر بنقل قراءة اإلماـ نافع بن أا نعيم   
كبرياف كراكياف شهرياف، قاما بقراءة نافع خري قياـ، كاشتغبل بنقلها كتعليمها 
لطوائه من األناـ، كلقد غدت قراءة نافع ىي القراءة ادلشهورة السائدة يف 

را كغرب إفريقيا، كادلراك  بلداف كأمصار إسبلمية كاسعة كليبيا كادلغرب الع
اإلسبلمية يف كثري من دكؿ أكربا، كالفضل بعد ذ ع  كجل يف نقل ىذه 

 الركاية كتداكذلا يرجع ذلذين اإلمامني، كمها:
                                 

 [.ُِٖ/ ِٗ[ كانظر ]هتذيب الكماؿ َُٕ/ ُل ]معرفة القراء الكبار ُع
 ل.ِٔل السبعة يف القراءات عص: ِع
 ل.ِٔل ينظر: السبعة يف القراءات عص: ّع
 ل.ْٔمعرفة القراء الكبار على الطبقات كاألعصار عص:  لْع
 ل.ّّْ/ ِغاية النهاية ع ،لْٔمعرفة القراء الكبار عص: ينظر أواء تبلمذتو يف ل ٓع
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أبػو  ىو مقػرئ ادلدينػة، كتلميػذ اإلمػاـ نػافع، :عيسى بن مينا )عالون( لُ
و كىػموسى عيسى بن مينا، موىل بػمل زريػق. يقػاؿ: كػاف ربيػب نػافع، 

ابن اجل رم: قالوف قارئ ادلدينة يقوؿ لقبو بقالوف جلودة قراءتو. الذم 
، كىػو الػذم وػاه انو ربيب نافع، كقػد اخػت  بػو كثػرين كضلويها، يقاؿ إ

قرأ على نافع سػنة  لُعقالوف جلودة قراءتو، فيف قالوف بلغة الركمية جيد
غػػري قػاؿ قػالوف: قػرأت علػى نػافع قراءتػو  -أم بعػد ادلائػة  -مخسػني، 

: قيػػل لقػػالوف كػػم لِعقلُّٓع مػػرة، ككتبتهػػا يف كتػػاا، كقػػاؿ النقػػاش
راغ ال أحصػيو كثػرة، إال أين جالسػتو بعػد الفػ قرأت على نافع  قاؿ ما

عػػػن نػػػافع، قػػػراءة نػػػافع كقػػػراءة أا  اعشػػػرين سػػػنة. أخػػػذ القػػػراءة عرضنػػػ
كتػػػبل  لّعقلَُٔعت: جعفػػػر، كعػػػرض أيضػػػا علػػػى عيسػػػى بػػػن كرداف

 ، كأبػػػػػػػػو نشػػػػػػػػيطلٓعقلَِٓعت: ، كاحللػػػػػػػػواينلْععليػػػػػػػػو: ابنػػػػػػػػو أمحػػػػػػػػد
، كعػػدة. قيػػل: كػػاف شػػديد الصػػمم، فكػػاف ينظػػر إىل شػػفيت قلِٖٓع
 .لٔع"ارئ كيرد. مات سنة عشرين كمائتنيالق

                                 
. انظر ]لساف العرب ُع [، ابن منظور ّْٕ/ ُّل قاؿ غري كاحد من أىىل العلم قاليوف بالركمية معناىا أىصىٍبنى

 ُٓىػ، عدد األج اء:  ُُْْ-بريكت: الثالثة  – اإلفريقي، الناشر: دار صادر
. شىٍيخي القيرَّاًء، ِع عىلىى ىىاريٍكفى األىٍخفًش، قرأى عىلىٍيًو: أىبيو بىٍكرو بني مهرىاف،  تبلى ل أبيو بىٍكرو زليىمَّدي بني احلىسىًن، النػَّقَّاشي

 ل.ّٕٓ/ُٓع -أعبلـ النببلء كىأىبيو الفىرىًج الشَّنىبيوًذمُّ، رىكىل عىٍنوي: اٍبني رليىاًىد. سري 
 [.ِّٔ/ َُل ]سري أعبلـ النببلء ّع
ا قاؿ احلاف  أبو عمرك الداين كىو الذم ل أمحد بن عيسى قالوف بن مينا ادلدين، ركل القراءة عن أبيو عرضن ْع

 ل.ْٗ/ ُ. غاية النهاية يف ،بقات القراء علفو يف القياـ بالقراءة بادلدينةخ
احللواين أبو احلسن ادلقرئ، من كبار احلذاؽ آّودين. قرأ على قالوف، كعلى خله  "أمحد بن ي يد ل ىو:ٓع

 ل.ُِٗالب ار، كعلى ىشاـ بن عمار، ك اعة". معرفة القراء الكبار عص: 
 [.ِّٕ/ َُل ]سري أعبلـ النببلء ٔع
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"عثمػػاف بػػن سػػعيد بػػن عبػػد  ىػػو: :ورش عثمتتان بتتن ستتعيد المصتتري لِ
اذ بن عمػرك القبطػي، شػيخ اإلقػراء بالػديار ادلصػرية، أبػو سػعيد، كلػد 

كمائة، جود ختمات على نافع، كلقبو نافع: بػورش؛ لشػدة سنة عشر 
قػػرأ يػػا اكقيػػل: لقبػػو بطػػائر اوػػو كرشػػاف، ككػػاف نػػافع يقػػوؿ:  ،لُعبياضػػو

كرشػػاف، كىػػات يػػا كرشػػاف، فكػػاف ال يكرىػػو، كيقػػوؿ: نػػافع أسػػتاذم 
اشػتغل بػػالقرآف كالعربيػة كمهػػر فيهمػا، انتهػػن إليػو رئاسػػة  لِعوػاين بػػو.

 ة يف زمانػػو. تػػبل عليػػو: أمحػػد بػػن صػػاحل احلػػاف اإلقػػراء بالػػديار ادلصػػري
، كعبػػػد الصػػػمد بػػػن لّعقلَِْعت: كيوسػػػه األزرؽ ،قلِْٖعت:

، كعػػدد كثػػري. ككػػاف ثقػػة يف لْعقلُِّعت: عبػػد الػػرمحن بػػن القاسػػم
: كاف جيد القػراءة، حسػن قلّْٔعت: احلركؼ، ح ة، قاؿ يونس

سػامعو،  الصوت، إذا قرأ يهمػ  كديػد، كيشػدد كيبػني اإلعػراب، ال ديلػو
مػػػات  .لٓعكيقػػػاؿ: إنػػػو تػػػبل علػػػى نػػػافع أربػػػع ختمػػػات يف شػػػهر كاحػػػد

  .لٔعدبصر، يف سنة سبع كتسعني كمائة"

                                 
"كنافع ىو الذم لقبو بورش لشدة  فقاؿ: يوأشار الذى  إىل أف نافعا ىو أكؿ من أ،لق لقب كرش عل لُع

 ل.َِٓ/ ُل، غاية النهاية عُٗبياضو". معرفة القراء الكبار عص: 
 [.ِٓٗ/ ٗل، ك]سري أعبلـ النببلء ُٗل ينظر: معرفة القراء الكبار على الطبقات كاألعصار عص: ِع
قن عنو األداء، ىو: أبو يعقوب األزرؽ يوسه بن عمرك بن يسار ادلدين، لـ  كرشا مدة ،ويلة، كأت لّع

 ل.َُٔكجلس لئلقراء، قرأ عليو إواعيل بن عبد اذ النحاس". معرفة القراء الكبار عص: 
عبد الصمد بن عبد الرمحن العتقي، أبو األزىر ادلصرم. أحد األئمة األعبلـ كوالده، قرأ القرآف "ل ىو: ْع

 ل.َُٕكجوده على كرش". معرفة القراء الكبار على الطبقات كاألعصار عص: 
 [.ِٔٗ/ ٗ]سري أعبلـ النببلء  لٓع
 [.ُِٓ/ ُ[، كانظر ]معرفة القراء الكبار ِٔٗ/ ٗ]سري أعبلـ النببلء  لٔع



 

 

 
187  

المبحث الرابع: المواضع التي انفرد بها اإلمام نافع وال دشملها حدود 
 ىذه الدراسة، وسبب ذلك

الػيت انفػرد ّٔػا اإلمػاـ نػافع ادلػدين يف ادلطلػب  لقد تتبعن  يع االنفرادات
السػػابق، كالحظػػن أف مػػن بػػني ىػػذه االنفػػرادات مػػا ال يصػػلح للػػدرس يف ىػػذا 

 البحث؛ لعدـ كجود أثر داليل لتلك االنفرادات، كىا ىي تلك ادلواضع:
يف قولػػػو  لىيع انفتتتراد نتتتافع المتتتدني بكستتتر الستتتين متتتن فعتتتل: (1

 َّ َّٰذٰرٰىٌٍّّ يي ىي خيميُّٱٱ:تعػػػػػػػػػػػػػػاىل

 نت مت زت رت يب ىب نب ُّٱ كقولػػػػػػػػػػػػػػػػو: ،ِْٔالبقػػػػػػػػػػػػػػػػرة:
واتتتتتتتذا انفتتتتتتتراده  .لُعِِزلمػػػػػػػد: َّرثزث  ىتيت

 مع جعُّٱٱٱ:ل مػػػػن قولػػػػو تعػػػػاىلجغع :بضتتتت  الستتتتين فتتتتي لفتتتت 
 .َِٖالبقرة: َّمغجغ

 ككػذا لٍّ ٌّع اذا انفراده بضت  اليتاء واستر الت اي فتي الفعتل لِ
 .لِعحيث كرد يف القرآف عدا موضع األنبياء لمضع ككذا لمغع
 ،َّجح مجُّ :واتتتذا انفتتتراده باستتتكان التتتذال متتتن لفتتت  لّ

 .لّعحيث كرد يف القرآف ليقع، لمسع
، كذلػػك بيسػػكاف لمت ختع: واتتذا انفتتراده بتتالتخفيف فتتي الفعتتل لْ

 خت جتحت هب مبُّ ، مػػػػن قولػػػػو تعػػػػاىل:لْعالتػػػػاء كفػػػػتح البػػػػاء
                                 

 ل.ُّّٔ/ٓل، كالنشر عُِّل، كالتيسري عص:ُٖٔل انظر القراءة يف السبعة يف القراءات عص: ُع
 ل.َُٔٔ/ٓع ل، كالنشرِّٕل، كالتيسري عص:ُِٗل انظر السبعة يف القراءات عص: ِع
 ل.ِّٖل، كالتيسري عص:ِْْل انظر القراءة يف السبعة يف القراءات عص: ّع
 ل.ُُّٕ/ٓل، كالنشر عِِٔل، كالتيسري عِٗٗل القراءة يف: السبعة يف القراءات عص: ْع



 

 

 

 
188 

األعػػػػػػػػػػػػػػػػػػراؼ:  َّجخمخ مح جح مج  حج  مث هتمت
 مج حجُّٱ ل مػػػػػػن قولػػػػػػو تعػػػػػػاىل:مجكالفعػػػػػػل: ع ،ُّٗ
 .ِِْالشعراء:  َّ جحمح

مػن قولػو  لحفع: واذا انفراد ورش عن نافع بض  الراء من المتة لٓ
 .لُعٗٗالتوبة:  َّمفخف حف مغجفُّٱٱتعاىل:

 ،لّع لِعفػػػػػاخلبلؼ يف ىػػػػػذه ادلواضػػػػػع كلهػػػػػا راجػػػػػع إىل اخػػػػػتبلؼ اللغػػػػػات
 كاختبلؼ اللغات ىنا ال أثر لو يف ادلعىن الداليل، كيلحق ّٔذه ادلواضع: 

كذلػك بفػتح اليػاء ل، مث :عانفراد نافع المدني بتخفيتف الفعتل لُ
 نت  مت زت رتُّ ، من قولو تعاىل:لْعكإسكاف القاؼ كضم التاء

  نثىث  مث زث رث يت ىت

، إذ إف ادلعػػػػػىن الػػػػػداليل ال ائػػػػػد ىػػػػػو يف ُُْاألعػػػػػراؼ: َّ ىفيث
قراءة اجلماعة كليس يف قراءة نافع، فقراءة التشديد ىي اليت تدؿ على 

الفعػػػل التكريػػر كالتكثػػػري خبػػبلؼ قػػػراءة التجفيػػه الػػػيت تشػػري إىل كقػػػوع 
 .لٓعدكف تعرضها لقلة ذلك الفعل أك كثرتو

                                 
 ل.ُِٕٔ/ٓل، كالنشر عِٗٔل، كالتيسري عُّٕل القراءة يف السبعة يف القراءات عص: ُع
 .لّٖٖ/ ِل، كمعاين القراءات عَّٓ/ ِل، كاحل ة للفارسي عُّٗعص: ل انظر ح ة ابن زصللة ِع
 ل للموضع الثاين.َُّل، احل ة يف القراءات السبع عص: ِّّ/ ُل انظر معاين القراءات لؤلزىرم عّع
 ل.َُٕٗ/ٓل، كالنشر عِٗٓل، كالتيسري عص:ِِٗل القراءة يف: السبعة يف القراءات عص: ْع
 .لّْٓل، كادلوضح للشريازم عص:ّٓ/ِالكشه دلكي ع ل ينظر لتوجيو القراءتنيٓع
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واستر الضتاد ل خك: عاما يلحق بهذا انفتراد نتافع المتدني بتخفيتف لِ
  لك  خك  حك ُّ مػػن قولػػو تعػػاىل: لُعللك: عوفتتت  البتتاء متتن

 .ٗالنور: َّجم هل  مل  خل  حل  جل  مك
      مػػػػن قولػػػػو تعػػػػاىل:  لجهع والفعتتتتل لمنع وانفتتتتراده برفتتتتع الفعتتتتل لّ

  حن جن مم خم حم جم هل مل خل حل جل مك لك ُّٱ

 .ُٓالشورل: َّ  حيجي ٰه مه جه هن من  خن
واذا انفراد نافع بنقل حراتة الهمت ة ىلتى الستاان عبلهتا متع حتذ   لْ

 َّجعخضمضحطمظُّٱ ل مػػػن قولػػػو تعػػػاىل:حطع الهمتتت ة فتتتي
 .ّْالقص :

ل جب هئع واتتذا انفتتراد نتتافع بالتتتاء المضتتمومة وفتتت  الستتين فتتي لٓ
 َّ مب خب حب جب هئ ُّٱ مػػػػن قولػػػػو تعػػػػاىل:لِعلخبع والرفتتتتع فتتتتي

 .ُُالغاشية:
ا شلػػا ال أثػػر لػػو علػػى ادلعػػىن مػػن كجهػػة نظػػر الباحػػث. فػػاخلبلؼ فهػػذا أيضنػػ

بني القراءات يف ىذه ادلواضع خبلؼ إعراا، أك خبلؼ ذل ي ال أثػر لػو علػى 
 . ادلعىن من كجهة نظر الباحث

                                 
 ل.ُِْٖل، كالنشر ع/ّّٔل، كالتيسري عص:ّْٓل القراءة يف السبعة يف القراءات عص: ُع
 ل.ُْٔٗ/ٓل، كالنشر عَْٔل، كالتيسري عص:ُٖٔل القراءة يف السبعة يف القراءات عص: ِع
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صلب الدراسة: المواضع الفرشية التي انفرد بقراءدها اإلمام نافع وأثرىا 
 الداللي على المعنى

 األول: المبحث
 ا، مفردة أك ا كانن أك مصدرن انفراد نافع ادلدين ّٔم  كلمة عالنًَّ ُّل اون 

 ، ضلػػػػو قولػػػػو تعػػػػاىل:لِع، حيػػػػث كردت يف القػػػػرآفلُعرلموعػػػػة، معرفػػػػة أك منكػػػػرة
  حكجك  مق حق مف خف حف جف مغ جغ  معُّ

 مسُّٱكضلػػػػػػػو قولػػػػػػػو تعػػػػػػػاىل: ، ُٔالبقػػػػػػػرة: َّخكلكمكجلحلخل
، ٖٔعمػػػراف: آؿ َّجعمظ حط مض خض حض حصخصمصجض

  مئ   زئ  رئ  ّٰ  ِّ  ُّ  َّ ٍُّّ تعػاىل:كضلو قولو 
، ٕٗآؿ عمػػػػػػػػػراف: َّرت يب  ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ

 .ُُِآؿ عمراف: َّنيمي زي ري ٰىُّٱكضلو قولو تعاىل: 

ل النَّػػ ٌ يػػدكر ادلعػػىن العػػاـ لكلمػػة ع المعنتتى العتتام علتتى عتتراءة الجماعتتة:
حػػػػوؿ ارتفػػػػاع ادلكانػػػػة كعلػػػػو الشػػػػأف كشػػػػرؼ ادلن لػػػػة، فاألنبيػػػػاء علػػػػيهم الصػػػػبلة 

ا؛ كأعبلىػم مكانػة؛ فهػم ا عند اذ، كأعظمهم شػأنن أرفع الناس قدرن كالسبلـ ىم 
كلػػذلك اختػػارىم لنبوتػػو كاصػػطفاىم لرسػػالتو، قػػاؿ  ؛خيػػار مػػن خيػػار مػػن خيػػار

احلػػػػػػػػػج:  َّ نتمت زت رت  يب ىب نب مب ُّٱ تعػػػػػػػػػاىل:
                                 

ل، َُِ بتحقيػػػػػػق د: حػػػػػػا  الضػػػػػػامن عص:ل، كالتيسػػػػػػري للػػػػػػداينُٕٓل ينظػػػػػػر: السػػػػػػبعة يف القػػػػػػراءات عص: ُع
 ل.ِٖٖل، رببري التيسري عص: ُّٗل، اإلقناع يف القراءات السبع عص: ّْٓ/ِكادلصباح ال اىر ع

ا لًلنَّػػً ّْل، كعالى تىػػٍدخيليوا ِع بىػػٍن نػىٍفسىػػهى ل اسػػتثمل مػػن ذلػػك موضػػعاف يف سػػورة األحػػ اب مهػػا: عكىاٍمػػرىأىةن ميٍؤًمنىػػةن ًإٍف كىىى
ػػٍمل يف ركايػػة قػػالوف كحػػده فيقػػرأ فيهمػػا كاجلماعػػة مػػن غػػري مهػػ . ينظػػر: السػػبعة بػيييػػوتى النَّػػ ً ّْ ًإالَّ أىٍف يػيػػٍؤذىفى لىكي
 ل.ّْٓ/ِل، كادلصباح ال اىر عَُِل، كالتيسري للداين عص:ُٕٓعص: 
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، كزاد مػػن علػػو مكػػانتهم كشػػرؼ منػػ لتهم تضػػلعهم دبهمػػة إخبػػار النػػاس لُعٕٓ
العلي الكبري جػل جبللػو، فهػم شػهداء اذ علػى كإببلغهم بأكامر السماء، عن 

 اخللق.

ا ذلػػػك ادلعػػػىن عنػػد بيانػػػو لوجػػػو مقػػررن  لِعقلَّٕ عت: يقػػوؿ ابػػػن خالويػػػو
أف اذلمػ  مسػتثقل يف   :أكذلػا ،"كاحلٌ ة دلن ترؾ من ثبلثة أكجو قراءة ترؾ اذلم :

كأنػػػو كػػػره اذلمػػػ ؛ ألف   لّع: "لسػػػن نػػػ ء اذ"كبلمهػػػم، كالػػػدليل عليػػػو قولػػػو 
ا ال هتم . كالثاين: أنو مأخوذ من الٌنبوة كىي: ما ارتفع من األرض كعبل، قريشن 

ألنو أخرب عن العامل العلوم، كأتػى بػو عػن اذ تعػاىل. كالثالػث: أف العػرب تػدع 
 .لْعاذلم ة من: عالنًَّ ُّل كىو من: أنبأت"

ل مض ٱ:علٔع"كقػػػػػػػػػػد قػػػػػػػػػػاؿ بعضػػػػػػػػػػهم :لٓعقلَُّعت: كقػػػػػػػػػػاؿ الطػػػػػػػػػػربم
ػوىة"، كىػي مثػل "النٍَّ ػوىة"، نئٱكع ل غري مهمػوز، ألهنمػا مػأخوذاف مػن "النَّبػٍ

كىػػػو ادلكػػػاف ادلرتفػػػع، ككػػػاف يقػػػوؿ: إف أصػػػل "النػػػ " الطريػػػق، كيستشػػػهد علػػػى 
 ذلك ببين القطامي:

                                 
 [.ٕٓ]احلج:  لُع
القػراءة عرضنػا كواعنػا عػن "احلسني بن محػدكف بػن خالويػو األسػتاذ أبػو عبػد اذ النحػوم احللػ ، أخػذ  ل ىو:ِع

 ل.َِْ/ ُبن رلاىد كعليو اعتمد". غاية النهاية يف ،بقات القراء ع كرةأا ب
،  أخػػرج احلػػاكم: "عػػن أا األسػػود الػػدؤيل عػػن أا ذر رضػػي اذ عنػػو قػػاؿ: جػػاء أعػػراا إىل رسػػوؿ اذ  لّع

ىػػذا حػػديث "اذ ". قػػاؿ احلػػاكم: : لسػػن بنػ.ء اذ، كلكػػمل نػػ  فقػاؿ: يػػا نػػ.ء اذ. فقػػاؿ رسػػوؿ اذ 
صحيح على شرط الشيجني كمل خيرجاه". قلػن: علػق الػذى  علػى ىػذا بقولػو: " منكػر مل يصػح ". انظػر 

 [.ُِٓ/ ِتعليق الذى  يف ]ادلستدرؾ على الصحيحني للحاكم مع تعليقات الذى  
 ل.ُٖ،َٖل احل ة يف القراءات السبع عص: ْع
ـي، العىلىمي، آّتهدي، عىامًلي العىصر، أىبيو جىٍعفىرو الطَّربىًٌم، "زليىمَّدي بني جىرً  ل ىو:ٓع ًثرٍيو الطَّربىًمُّ اإًلمىا ٍيًر بًن يى ًٍيدى بًن كى

 ل.ِٕٔ/ ُْصىاًحبي التَّصىانًٍيًه البىًديٍػعىة". سري أعبلـ النببلء ط الرسالة ع
 ل.ُُْ/ ِكأنو يريد الكسائي" ع"  عن البحر احمليط:ل قاؿ زلقق الطربم الشيخ أمحد شاكر نقبلن ٔع
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 لُعلما وردن نَِبي ا واسَتَتّب بها ... ُمْسَحْنِفر اخطوط الس ْي  ُمْنَسِحل     
ألنػػػو ظػػاىر مسػػتبني مػػػن "النَّبػػوة". كيقػػػوؿ: مل  ؛ا"الطريػػق "نبيِّػػيقػػوؿ: إدػػا وػػػى 

 .لِعا يهم  "الن "أوع أحدن 
"كالقػوؿ يف ذلػك أنػو ال خيلػو  :لّعقلّٕٕ عت: كقاؿ أبو علي الفارسي

لبػػػن مػػػن أف يكػػػوف مػػػن النبػػػاكة الػػػيت يف قػػػوؿ ابػػػن مهػػػاـ، أك يكػػػوف مػػػن الٌنبػػػأ كقي 
 .لْعاذلم ة، أك يكوف نسبا"

ل ًبغىػػرٍي حق ٱ"كىقػىػػرىأى اٍلبىػػاقيوفى ع رمحػػو اذ: لٓعقلَّْعت: زصللػػةكيقػػوؿ ابػػن 
 من الٌرفٍػعىػة، كالنبػوة ااًلٍرتفىػاع، كىًإدَّىػا قيػل مه  من نبا ينبو ًإذا اٍرتىفع، فىيكوف فعيبلن 

للنًَّ  نىً  الٍرتًفىاع مىٍن ًلىتو كشرفو، تىٍشًبيها لىوي بًاٍلمىكىاًف اٍلميٍرتىفع على مىا حولو"
 .لٔع

مبينػػػا كجػػػو قػػػراءة تػػػرؾ اذلمػػػ : "كاختلػػػه  لٕعقلُٕٔعت: كقػػػاؿ القػػػر، 
، مث سهل اذلم . كمػنهم مىن مهىى ى القائلوف ب ؾ اذلم ، فمنهم من اشتق اشتقاؽ 

مػػن قػػاؿ: ىػػو مشػػتق مػػن: نبػػا ينبػػو إذا ظهػػر، فػػالن  مػػن النبػػوة كىػػو االرتفػػاع، 
  .لٖعفمن لة الن  رفيعة"

                                 
/ َُل، احملكم كاحمليط األعظم عُُّ/ ِل البين للقطامي كىو يف: ال اىر يف معاين كلمات الناس عُع

 ل كغريىا.ِٕٕ/ ْل، كاإلبانة يف اللغة العربية عُٗٓ
 ل.ُِْ/ ِجامع البياف ت شاكر ع لِع
ـي النٍَّحًو، أىبيو عىًليٍّ احلىسىني بني أىمٍحىدى بًن عىٍبًد الغىفَّاًر الفىارًًسيُّ "احلىسىني بني أىمٍحىدى بًن عىٍبًد الغىفَّاًر  ل ىو:ّع ًإمىا

 ل.ّٕٗ/ ُٔ. سري أعبلـ النببلء ط الرسالة ع"الفىسىًومُّ، صىاًحبي التَّصىانًٍيهً 
 ل.ِٗ/ ِاحل ة للقراء السبعة ع لْع
طل  -ت ءاها عح ة القراصنه كتبا من ،تاءابالقر عبد الرمحن بن زلمد، أبو زرعة ابن زصللة: عامل "ل ىو: ٓع

 ل.ِّٓ/ ّحققو األستاذ سعيد األفغاين". األعبلـ لل ركلي ع
 ل.َُٖل، كانظر ادلوضح يف كجوه القراءات كعللها عص:ٗٗل ح ة القراءات عص: ٔع
حل إىل الشرؽ من كبار ادلفسرين. ر  ،، أبو عبد اذ، القر، فػىريحزلمد بن أمحد بن أا بكر بن "ل ىو: ٕع

 ل.ِِّ/ ٓ. األعبلـ لل ركلي ع"اجلامع ألحكاـ القرآف: من كتبو ،كاستقر دبصر
 [.ُّْ/ ُل ]تفسري القر،  ٖع
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يدكر ادلعػىن الػداليل يف قػراءة  :أضافتو عراءة نافعالمعنى الداللي الذي 
نػػافع حػػوؿ ادلهمػػة األساسػػية الػػيت مػػن أجلهػػا أرسػػل اذ الرسػػل علػػيهم الصػػبلة 

عن اذ تعاىل دبا يوجبو سػبحانو علػى  كاإلنباء كالسبلـ، كىي اإلخبار كاإلببلغ
اخللػق مػن توحيػػد كأكامػر كنػواهو كتكليفػػات كعبػادات كضلػو ذلػػك، فهػم الواسػػطة 

ة إعػػبلـ اخللػػق كإخبػػارىم دبػػراد اذ تعػػاىل كبػػني خلقػػو، كمهمػػتهم الرئيسػػبػػني اذ 
تعػػاىل مػػنهم، كىػػدايتهم إليػػو كداللػػتهم عليػػو، كقػػد أخػػذ اذ العهػػد علػػى نفسػػو 

 كأنبيػػاء يبلغػػوهنم دبػػراد اذ مػػنهم، ب النػػاس حػػ  يبعػػث إلػػيهم رسػػبلن بعػػدـ تعػػذي
، ُٓاإلسػػػػػػػراء:  َّ مغ جغ مع جع مظ حط مض ُّٱ فقػػػػػػػاؿ تعػػػػػػػاىل:

فكل ن  من األنبياء جاء قومو بأنباء كأخبار عن اذ تعاىل فيها صبلح ديػنهم 
ٱكدنياىم، أكالىم كأخراىم، كّٔم تقـو احل ة ذ على اخللق  يعا، قػاؿ تعػاىل:

 يث ىث نثمث زث رث يت ىت نت  مت زت رت يب ىب ُّٱ
 .ُٓٔالنساء:   َّ  يف ىف

ا كجو قراءة اذلم  الذم انفرد بو نافع رمحو مبينن  قلُّٕعت: يقوؿ ابن خالويو
 لنئع ، يقرأ باذلم  كتركو، ككذلك َّٱحق  مف ُّ"قولو تعاىل:  اذ:
"أنبأ باحلق" إذا أخرب بو،  ل. فاحلٌ ة دلن مه : أنو أخذه من قولو:ريكع

 .لِع"لُع ُّالبقرة:   َّ زب رب يئ ُّٱ كمنو:
ل حيث مض"فاحل ة دلن مه  ع :قلّٕٕعت: كقاؿ أبو علي الفارسي

مه  أف يقوؿ: ىو أصل الكلمة، كليس مثل عيد، الذم قد ألـ  البدؿ، أال 
                                 

 [.ُّ]البقرة:  لُع
 ل.َٖل احل ة يف القراءات السبع عص: ِع
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ترل أف ناسا من أىل احل از قد حققوا اذلم ة يف الكبلـ، كمل يبدلوىا كما 
كأتى بو قـو يف كبلمهم على أصلو  فعل أكثرىم، فيذا كاف اذلم  أصل الكلمة

 .لُعمل يكن كماضي يدع، كضلوه شلا رفض استعمالو كاٌ،رح"
ل" مضل كعحقا قراءة اذلم  يف:"عموجهن  قلُٕٔعت: كقاؿ القر، 

 ءفاعلػػو منبػػجي. كجيمػػع نػػػ فأمػػا مػػن مهػػ  فهػػو عنػػده مػػن أنبػػأ إذا أخػػرب، كاسػػم 
ديػػدح  لِعأنبيػػاء، كقػػد جػػاء يف  ػػع نػػ  نبػػاء، قػػاؿ العبػػاس بػػن مػػرداس السػػلمي

 :الن  
 (ّ) )يَا خادَ  الن َباِء ىّنك مرَسٌل ... بالحّق ُال  ُىدى الس ِبيل ُىدااا(

  .لْعىذا معىن قراءة اذلم "
ل مض ٱ"ككجو اذلم  ىو أف ع يف ادلوضح: لٓعىػلٓٔٓعت: كقاؿ الشريازم

النبأ كىو اخلرب، كمعناه ادلجرب عن اذ تعاىل، فهو فعيل دبعىن مفعل،  فعيل من 
كأليم يف معىن مؤمل، فاذلم ة إذا أصل الكلمة...، إال أف بعض العرب قد 

 لٔعخفه فيها اذلم ة، كادلجفه يف حكم احملقق".
القػػػراءتني زلػػػل الدراسػػػة اخػػػتبلؼ توجيػػػو ا مػػػن خػػػبلؿ قلػػن: فيظهػػػر جليِّػػػ

دده مػن غػري تضػاد، فػالقراءات يكمػل بعضػها بعضػا، فكلمػة ادلعىن كتنوعو كتعػ
                                 

 ل.ُٗ/ ِاحل ة للقراء السبعة ع لُع
بن رفاعة السلمي، شهد العٌباس بن مرداس  "العباس بن مرداس بن أا عامر بن حارثة بن عبد قيس ل ىو:ِع

 ل.ُّٓ/ ّا". اإلصابة يف سبيي  الصحابة عمع الٌن  صٌلى اللَّو عليو كسلم الفتح كحنينن 
كسرية ابن ىشاـ منسوب لعباس بن مرداس السلمي. انظر ]السرية  ٗٗل البين يف ح ة القراءات ص: ّع

 .[ْٔٔ/ ّبن كثري [ ك ]السرية النبوية الُُّ/ ٓالنبوية البن ىشاـ 
 [.ُّْ/ ُ]تفسري القر،   لْع
أستاذ عارؼ، لو كتاب يف القراءات الثماين واه  "نصر بن علي بن زلمد، يعرؼ بابن أا مرذ، ل ىو:ٓع

 ل.ّّٕ/ ِادلوضح يدؿ على سبكنو يف الفن". غاية النهاية يف ،بقات القراء ع
 [.ُُٖالدر ادلصوف ص: كانظر:  ،لَُٖل ادلوضح يف كجوه القراءات كعللها، عص:ٔع



 

 

 
195  

كاحدة تقرأ بعدة كجوه يتنوع على أثرىا ادلعىن، تغنػي عن تكرار ىذه اآلية عدة 
كثبػوت أحػد اللفظػني  .لُعمرات "ألف تعدد القراءات ين ؿ من لة تعػدد اآليػات"

يف قراءة قد يبػني ادلػراد مػن نظػريه يف القػراءة األخػرل، أك يثػػري معػىن غػػريه، كقػد 
أثػػػارت قػػػراءة اذلمػػػ  ىنػػػا معػػػىن غػػػري ادلعػػػىن الػػػذم يف قػػػراءة اجلماعػػػة، فػػػاختبلؼ 

  .لِع القراءات يف ألفاظ القرآف يكثر ادلعاين يف اآلية الواحدة
إىل معػػػىن يغػػػاير األخػػػرل، فقػػػراءة ل أشػػػارت مضككػػػل قػػػراءة يف لفػػػ : ع

اذلم  أشارت إىل مهمػة األنبيػاء علػيهم الصػبلة كالسػبلـ كىػي اإلنبػاء كاإلعػبلـ 
كالتبليغ عن اذ تعاىل، يف حني أشارت األخرل إىل علو مكانة األنبياء كووىا 
لقيػػػػػامهم بأشػػػػػرؼ مهمػػػػػة علػػػػػى كجػػػػػو األرض كىػػػػػي اإلخبػػػػػار عػػػػػن اذ تعػػػػػاىل، 

 فسبحاف من ىذا كبلمو.
 

 المبحث الثاني
ل يف قولو حض جضرمحو اذ برفع الفعل ع قلُٗٔعت: انفراد نافع ادلدين

 مف خف حف جف  مغجغ مع جع مظ حط مض خض حض جض مص ُّٱ :تعاىل
 .ُِْالبقرة: َّ حق

تشري قػراءة اجلماعػة إىل أف ال ل لػة كالشػدة  المعنى على عراءة الجماعة:
 جعك اعة ادلؤمنني ع ا إىل أف قاؿ الرسوؿ ما زالن بادلؤمنني ابتبلء كامتحانن 

ل مػػن نصػػب فػػادلعىن: حض جض مص ل، يقػػوؿ أبػػو علػػي الفارسػػي: "ع  مغجغ مع
. كما ينتصػب بعػد عحػ ل مػن األفعػاؿ ادلضػارعة  كزل لوا إىل أف قاؿ الرسوؿ

                                 
 ل.ٔٓ/ ص  ُعج  -ل التحرير كالتنوير ػ الطبعة التونسية ُع
 ل.ْٓ/ ص  ُعج  -ل ينظر التحرير كالتنوير ِع
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 ،...علػػى ضػػربني: أحػػدمها: أف يكػػوف دبعػػىن إىل، كىػػو الٌػػذم ربمػػل عليػػو اآليػػة
ل مع ما حدث عنو جضبل عكالوجو األكؿ من النصب قد يكوف الفعل الذم ق

 .(ُ). أال ترل أف األمرين يف اآلية كذلك" اقد مضيا  يعن 
 حض جض"كقػرأ سػائر القػراء: ع :قلَّٕعت: كقاؿ أبػو منصػور األزىػرم

ل جضا، كقػػاؿ الفػػراء: مػػن قػػرأ بالنصػػب فػػؤلف الفعػػل الػػذم قبػػل عل نصػػبن خض
كػػاف يف ، كإف  لجضعشلػػا يتطػػاكؿ، كإذا كػػاف الفعػػل علػػى ىػػذا ادلعػػىن نيًصػػبى بػػػ 

 .لِعا"ادلعمل ماضين 
ل بًالٌنصػػػػػب، حض جض: "كىقػىػػػػػرىأى اٍلبىػػػػػاقيوفى عقلَّْعت: كقػػػػاؿ ابػػػػػن زصللػػػػػة

كح تهم أىنػَّهىا دبىٍعىن ااًلنًٍتظىار، كىىيوى ًحكىايىة حىاؿ، كاٍلمىٍعىن: كزل لوا ًإىلى أىف يػىقيوؿ 
الرَّسيوؿ"
 .لّع

جيعػػػػل : "كاحلٌ ػػػػة دلػػػػن نصػػػػب: أنػػػػو مل قلَّٕعت: كقػػػػاؿ ابػػػػن خالويػػػػو
ل. كمنػػػو قػػػوؿ العػػػرب: قعػػػدت حػػػ  تغيػػػب مص"القػػػوؿ" مػػػن سػػػبب قولػػػو: ع
 .لْعا لغيبوبة الشمس"الشمس، فليس قعودؾ سببن 

يبػني ادلعػىن الػذم أضػافتو قػراءة نػافع  :المعنى الذي أضتافتو عتراءة نتافع
 حض جض"كأمػػػػا قػػػػراءة مػػػػن قػػػػرأ: ع جليػػػػا قػػػػوؿ أا علػػػػي الفارسػػػػي يف ح تػػػػو:

يكػوف إاٌل فعػل  ال ال إذا كاف مضػارعن جضبعد عل بالرفع، فالفعل الواقع خض
، كجيػيء أيضنػ علػى ضػربني أحػدمها: أف يكػوف السػبب الػذم أٌدل الفعػل  احاؿو

                                 
 ل.َّٔ/ ِاحل ة للقراء السبعة ع لُع
 ل.ََِ/ ُمعاين القراءات لؤلزىرم ع لِع
 ل.ُُّح ة القراءات عص:  لّع
 ل.ٔٗاحل ة يف القراءات السبع عص:  لْع
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ل قػػػد مضػػػى، كالفعػػػل ادلسػػػٌبب مل ديػػػض، مثػػػاؿ ذلػػػك قػػػوذلم: جضالػػػذم بعػػػد ع
"مرض ح  ال يرجونو" ك: "شربن اإلبل ح  جييء البعػري جيػٌر بطنػو". كتٌت ػو 

ف الرسػوؿ يقػوؿ إ، كػأف ادلعػىن: كزل لػوا فيمػا مضػى، حػ  على ىػذا الوجػو اآليػة
، كحكين احلػاؿ الػيت كػانوا عليهػا، كمػا حكيػن احلػاؿ  َّ  مغجغ مع جع ُّٱاآلف: 

 زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّٰى ٰر ٰذ يي ىي مي ُّٱيف قولػػػػػػػػػو: 
الكهػػػه:  َّ زنرن مم ام  يل  ُّٱ كيف قولػػػو: ُٓالقصػػػ : َّ مئ
اآلخر من كجهي الرفع: أف يكػوف الفعػبلف  يعػان قػد مضػيا ضلػو:  كالوجو. ُٖ

 .(1)سرت ح  أدخلها، فالدخوؿ متصله بالٌسري ببل فصل بينهما"
قػػراءة الرفػػع، كبػػني أف قػػوؿ  قلّّٖعت: كمػػا رجػػح أبػػو جعفػػر النحػػاس

ل غري منقطع عن كقن ال ل لة فقاؿ يف إعراب   مغجغ مع جعع  الرسوؿ كادلؤمنني:
ىػػذه القػػراءة بػػالرفع، كىػػي أبػػني كأصػػٌح معػػىن، أم: كزل لػػوا حػػ   "فعلػػى القػػرآف:

الرسوؿ يقوؿ، أم: ح  ىذه حالو، ألف القوؿ إدا كاف عن ال ل لة غري منقطع 
 .لِعمنها، كالنصب على الغاية ليس فيو ىذا ادلعىن"

"كمػػن العػػرب مػػن يرفػػع الفعػػل  :قلَّٕعت: كقػػاؿ أبػػو منصػػور األزىػػرم
سيػن عفػىعىػلل يف موضػع  ،ا تضػمن معنيػنيادلستقبل بعد عح ل إذ أحػدمها: أف حيى

. كادلعػىن الثػاين: خض حض جضعيػىٍفعيلل، كقولػو: ع ل معنػاه: حػ  قػاؿ الرسػوؿي
ػػا،  ػػارًم أ ػػعى حػػ ى أدخيلهى تطػػاكؿ الفعػػل الػػذم قبػػل عحػػ ل كقولػػك: سػػرتي نػىهى
دبن لة: سرتي فدخلتيها، فصارت عح ل غػري عاملػة يف الفعػل، كعلػى ىػذا يؤيػدي 

ل" قراءة مىٍن قػىرىأى عيقوؿي
 .لّع

                                 
 ل.َّٕ/ ِاحل ة للقراء السبعة ع لُع
 ل.َُٖ/ ُإعراب القرآف للنحاس ع لِع
 ل.ََِ/ ُمعاين القراءات لؤلزىرم ع لّع
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ل بًػػػالرٍَّفع، خض حض جض"قػىػػػرىأى نىػػػاًفع ع :قلَّْعت: كيقػػػوؿ ابػػػن زصللػػػة
ػػن علػػى اٍلميٍسػػتػىٍقبل، كىًإدَّىػػا  اًضػػي كىلىٍيسى ػػا دبىٍعػػىن قىػػاؿى الرَّسيػػوؿ علػػى اٍلمى كح تػػو أىنػَّهى

ػػافى ميٍسػػتػىٍقببلن  ا اٍلبىػػاب مىػػا كى ػػذى  رئ ّٰ ِّ ُّ ُّٱ  مثػػل قػىٍولػػوينصػػب مػػن ىى
ل  ُّالرعػػػػد:  َّ خئحئ جئ  يي ىي ُّٱ ،ٗٗيػػػػونس: َّ مئ زئ فىرفػػػػع عيػىقيػػػػوؿى

ليعلم أىنو مىاض"
 .لُع

ل بعػػػد عحػػػ ل أنػػػو حضع كخبلصػػػة القػػػوؿ: "أف مػػػن رفػػػع الفعػػػل ادلضػػػارع
 لِعدبعىن: ادلاضي، أم: ح  قاؿ الرسوؿ، كمن نصبو كاف دبعىن: االستقباؿ".

القوؿ، فقراءة فيظهر من خبلؿ ىذا العرض تكامل القراءتني يف بياف زمن 
ل كاف فيما مضى، فهي حكاية حاؿ   مغجغ مع جعتشري إىل أف زماف القوؿ: ع

، ماضية، كأخرل تشري إىل أنو صاحل للمستقبل أيضا، فسبحاف من ىذا كبلمو
كقد أثَّر اإلعراب يف ىاتني القراءتني أعظم تأثري يف ربديد زماف الفعل، كعلى 

 .إثر اختبلؼ اإلعراب تنوع ادلعىن
 الثالث المبحث

ا يػىٍوـيل من قولو تعاىل: ذى  خل ُّٱ انفراد نافع ادلدين رمحو اذ بنصب لف  عىىَٰ
 .ُُٗادلائدة: َّ جنمم خم حم   جم هل مل

ػػػرَّج علػػػى أف  المعنتتتى علتتتى عتتتراءة الجماعتتتة: الرفػػػع يف قػػػراءة اجلماعػػػة خيي
ل، كاجلملػػة زللهػػا النصػػب بػػالقوؿ، كىػػو هلل خػػرب للمبتػػدأ الػػذم ىػػو: عجمع

ل إشػػارة هللفػػ  القػػوؿ، كادلعػػىن: ىػػذا اليػػـو يػػـو ينفػػع، كعزلكػػي ال يعمػػل يف 
                                 

 ل.ُُّح ة القراءات عص:  لُع
 ل.ٔٗاحل ة يف القراءات السبع عص:  لِع
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إىل يػػػـو القيامػػػة الػػػذم جيمػػػع اذ تعػػػاىل فيػػػو األكلػػػني كاآلخػػػرين، يف تفسػػػري أا 
: ع حياف: ل خػربه،   جمل مبتػدأ، كعهلل بًػالرٍَّفًع عىلىػى أىفَّ عجم هل"قػىرىأى اجلٍيٍمهيوري

ٍفعي خلكاجلملة زلكية بػػ ع ا اٍلوىقٍػني خلوًؿ بًػًو لػػ عل، كىًىيى يف مىٍوًضًع اٍلمى ػذى ل: أىٍم ىى
ـي" كىٍقني نػىٍفًع الصَّاًدًقنيى، كىًفيًو ًإشىارىةه ًإىلى ًصٍدًؽ ًعيسىى عىلىٍيًو السَّبلى
 .لُع

ل جعلػػو خػػرب ادلبتػػدأ الػػذم جم"مػػن رفػػع ع :قلّٕٕعت: كقػػاؿ الفارسػػي
ل إىل ينفع، كاجلملة اليت من ادلبتػدأ كخػربه يف موضػع جمل كأضاؼ عهلىو: ع

 .لِعنصب بأنٌو مفعوؿ القوؿ، كما تقوؿ: قاؿ زيد: عمرك أخوؾ"
ل هلل بًػػالرٍَّفع، عجم هل"كىقػىػػرىأى اٍلبىػػاقيوفى ع :قلَّْعت: كقػػاؿ ابػػن زصللػػة

اًء  ػأىؿى  لجمعكى رفع بًااًلبًٍتدى فىعىػة الصَّػاًدقني، فىػًيف سى ا اٍليػىػٍوـ يػىػٍوـ مىنػٍ ػذى خىػربه، أىم: ىى
ػػػٍوـ  : مل أضػػػفن اٍليػى ػػػائل فػىقىػػػاؿى كىاٍلًفٍعػػػل الى يٍدخلػػػوي اجلٍىػػػٌر، كعبلمػػػػة  ،ًإىلى اٍلًفٍعػػػلسى

اإٍلًضىػػافىة سيػػقيوط التػٍَّنػػوًين مػػن يػىػػٍوـ  فىػػاجلٍىوىاب عىنػػوي: أىف ًإضىػػافىة أىوىػػاء ال َّمىػػاف ًإىلى 
ا يػىػػٍوـ نفػػع  ػػذى ٍعػػىن، كىمىٍعنىػػاهي أىنَّػػك تضػػيه ًإىلى ادلصػػادر، كالتػٍَّقػػًدير ىى اأٍلىفٍػعىػػاؿ يف اٍلمى

ًلكى قػىٍولػػػو:الصَّػػاًدق ػػذى ، أىم: يػىػػػٍوـ َُٔآؿ عمػػراف:   َّ مج حج مث ُّٱ ني، كىكى
ابيضاض اٍلويجيوه، كىيػىٍوـ اسوداد اٍلويجيوه، كىًإدَّىا أضفناه ًإىلى ادلصادر"
 .لّع

صػورت قػراءة نػافع رمحػو اذ زمػاف مشػهدو مػن  المعنى علتى عتراءة نتافع:
احلكايػػػة، فعشػػػناه مشػػاىد يػػػـو القيامػػة كقصػػػتو علينػػػا، كجػػاءت بػػػو علػػػى سػػبيل 

 ككأننػػػا نػػػراه رأم العػػػني، فاحملػػػاكرة الػػػيت دارات بػػػني رب العػػػادلني كبػػػني عيسػػػى
                                 

 ل.ُِْ/ ْالبحر احمليط يف التفسري ع لُع
 ل.ِّٖ/ ّاحل ة للقراء السبعة ع لِع
 ل.ِِْالقراءات عص:  ح ة لّع
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حاصلة ككائنة يـو القيامة، كىذا اليـو ىػو الػذم ينفػع الصػادقني فيػو صػدقهم، 
 كجيازيهم رّٔم عليو جبنات ذبرم من ربتها األهنار.

 -ل جنمم خم حم  جم هل مل خلع يقػػػػوؿ أبػػػػو علػػػػي: "كمػػػػن قػػػػرأ:
ل ، تقػديره: قػاؿ خلاحتمل أمرين: أحدمها أف يكػوف مفعػوؿ ع -لنصبيعمل با

ل ، فيػـو ظػرؼ جنمم خم حم  جماذ ىذا القصػ ، أك ىػذا الكػبلـ: ع
  رت يب ىب نب مب ُّٱ ل إشػػػارة إىل مػػػػا تقػػػدـ ذكػػػػره مػػػن قولػػػػو:هلللقػػػوؿ، كع
، كجػػاء علػػى لفػػ  ادلضػػي كإف كػػاف ادلػػراد بػػو اآليت: كمػػا ُُٔادلائػػدة:   َّ زت
، كضلػػػو ذلػػػك، كلػػػيس مػػػا َٓاألعػػػراؼ: َّ جض مص خص حص مس ُّٱ قػػػاؿ:
ل حكايػػة يف ىػػذا الوجػػو، كمػػا كػػاف إياىػػا يف الوجػػو اآلخػػر. كجيػػوز أف خلبعػػد ع

ل أم: ىػػػػذا الػػػػذم حم   جم هل مل خليكػػػػوف ادلعػػػػىن علػػػػى احلكايػػػػة تقػػػػديره: ع
اقتصصػػػنا يقػػػع، أك حيػػػدث يػػػـو ينفػػػع الصػػػادقني، فيػػػـو خػػػرب ادلبتػػػدأ الػػػذم ىػػػو 

ا عػػن األحػػداث، مػػاف تكػػوف أخبػػارن ل ألنٌػػو إشػػارة إىل حػػدث، كظػػركؼ ال  هلع
 .لُعكاجلملة يف موضع نصب بأهٌنا يف موضع مفعوؿ"

ا : "كاحل ػػػة دلػػػن نصػػػب: أنػػػو جعلػػػو ظرفنػػػقلَّٕعت: كقػػاؿ ابػػػن خالويػػػو
ل إشػػارة إىل مػػا تقػػٌدـ مػػن الكػػبلـ. يريػػد: كاذ أعلػػم: ىػػذا هلللفعػػل، كجعػػل ع

ل ىاىنػا مبنيِّػالغفراف كالعذاب يف يـو ينفع الصادقني صدقهم، أك يكوف  ا عاليـو
ألنػو مفعػوؿ فيػو. فػيف قيػل: فاألفعػاؿ  ؛على الفػتح إلضػافتو عإىل أوػاء ال مػافل

ال تضػػػاؼ كال يضػػػػاؼ إليهػػػػا، فقػػػػل: إٌف الفعػػػل كإف أضػػػػيه ىاىنػػػػا إىل أوػػػػاء 
 .لِعال ماف فادلراد بو: ادلصدر دكف الفعل"

                                 
 ل.ِّٖ/ ّاحل ة للقراء السبعة ع لُع
 ل.ُّٔاحل ة يف القراءات السبع عص:  لِع
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ل هلة، كع: "كجيوز أف يكوف ادلعىن على احلكايقلٓٔٓعت: كقاؿ الشريازم 
ل نصب على الظرؼ لعامل مضمر كىو خرب حم جممرفوع باالبتداء، كع

ل إشارة إىل مصدر، هلادلبتدأ، كالتقدير: ىذا كاقع يـو ينفع الصادقني، كع
ا عنو؛ ألف ظركؼ ال ماف جيوز أف تكوف كذلذا جاز أف يكوف ظرؼ ال ماف خربن 

كاقع يـو ينفع، أخبارا عن األحداث، فكأنو قاؿ: ىذا االقتصاص أك اإلخبار 
 .لُعل خربه، كاجلملة حكاية القوؿ"جمل مبتدأ، عهلفػ ع

اؿى إًبٍػرىاًىيمي ٍبني السَّرًمّْ "كق :قلُٕٔعت: كيف تفسري القر، 
: ًىيى لِع

: قاؿ اذ ىذا لعيسى بن مرذ يـو ينفع الصادقني صدقهم، فيـو  جىائً ىةه دبىٍعىنى
ا اٍلقىٍوؿى يف يػىٍوـو هلظرؼ للقوؿ كع : قىاؿى اللَّوي ىىذى ل مىٍفعيوؿي اٍلقىٍوًؿ، كىالتػٍَّقًديري

يػىنػٍفىعي الصَّاًدًقنيى. كىًقيلى: التػٍَّقًديري قىاؿى اللَّوي عى َّ كىجىلَّ ىىًذًه اأٍلىٍشيىاءي تػىنػٍفىعي يػىٍوـى 
ل ىا جم: بمل عقلَِٕعت: كالفراء قلُٖٗعت: القيامة. كقاؿ الكسائي

: مىضىى يػىٍومىًئذو كىأىٍنشىدى ىنا عى  ، كىمىا تػىقيوؿي لىى النٍَّصًب أًلىنَّوي ميضىاؼه ًإىلى غىرٍيً اٍسمو
 اٍلًكسىاًئيُّ:

 .(4()3)"َوعُتْلُت أََلم ا َأْصُ  َوالش ْيُب َوازِعُ ***َعَلى ِحيَن َعادَتْبُت اْلَمِشيَب َعَلى الصَِّبا
ا يف ا كبرين تنوعن  لجمعفقد أحدث تغري اإلعراب يف كلمة كعلى ىذا 

زماف مشهدو من مشاىد  بالنصب -رمحو اذ -فقد صورت قراءة نافعادلعىن، 

                                 
 ل.ِٖٗل ادلوضح يف كجوه القراءات كعللها للشريازم عص:ُع
 ل.ّٖأىبيو ًإٍسحىاؽ ًإبٍػرىاًىيم بن السَّرٌم ال َّجَّاج لىوي كتاب مىعىاين اٍلقيٍرآف. تاريخ العلماء النحويني عص:  لِع
/ ُل، أساس الببلغة عُُّْ/ ّل،  هرة اللغة عُٔٔ/ ِل البين للنابغة كىو يف سر صناعة اإلعراب عّع

 ل كغريىا.ِّٔ
 ل.ُِٗ/ ُل، كانظر إعراب القرآف للنحاس عَّٖ/ ٔل تفسري القر،  عْع



 

 

 

 
202 

يـو القيامة كقصتو علينا، كأخربت بو يف حكاية نسمعها ككأننا نراىا رأم 
 ىل مل خل ُّٱزماهنا  العني، فاحملاكرة اليت دارت بني رب العادلني كبني عيسى 

اليـو الذم ينفع الصادقني ، كىذا ىو َُٗادلائدة:  َّ خم حم جم يل
الذم ىذا اليـو أف  يف حني أف ادلعىن على قراءة اجلماعة بالرفع: فيو صدقهم.

ىو يـو منفعة  الذم جيمع اذ تعاىل فيو األكلني كاآلخرينك  يـو القيامةىو 
الصادقني صدقهم، كيتمثل ىذا النفع يف فوزىم جبنات عرضها السموات 

 . عليهم كاألرض كرضواف الرب 
 المبحث الرابع
 ٍّ  ُّٱمػن قولػو تعػاىل:  لُعلمئانفراد نافع ادلدين رمحو اذ برفع كلمػة ع

 .ِّاألعراؼ: َّ يئىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ
تشػػػػري قػػػػراءة اجلماعػػػػة إىل أف حصػػػػوؿ  :المعنتتتتى علتتتتى عتتتتراءة الجماعتتتتة

ادلػػػؤمنني علػػػى ال ينػػػة كالطيبػػػات مػػػن الػػػرزؽ يف الػػػدنيا غػػػري خالصػػػة مػػػن اذلمػػػـو 
كاألكدار كادلشػقة، كمػن مشػاركة الكفػار ذلػم يف ذلػك، كىػي خالصػة كاألح اف 

 جئ  يي ىي ني ُّٱا لقػوؿ اذ تعػاىل: ذلم يـو القيامة من كػل ذلػك، مصػداقن 
، أسػػػند ابػػػن جريػػػر عػػػن ابػػػن عبػػػاس أنػػػو ٖٔال خػػػرؼ:  َّ هئ مئ خئ حئ
ل، يعمل: يشػارؾ ادلسػلموف ادلشػركني يف زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ "ع قاؿ:

الدنيا، مث خييٍل  اذ الطيبات يف اآلخرة للذين آمنوا، كلػيس الطيبات يف احلياة 
 .(2)للمشركني فيها شيء"

                                 
 لِّّل، كاإلقناع يف القراءات السبع عص: َُٗل، كالتيسري عص: َِٖل القراءة يف: السبعة عص: ُع

 ل.َْٖ/ ِل، كالكن  يف القراءات العشر عُّٕل كرببري التيسري عص: ِٗٔ/ ِكالنشر ع
 ل.ٗٗ/ ُِل جامع البياف ت شاكر عِع
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ل كػاف حػاال شلٌػا يف قولػو: مئ"كمػن نصػب ع قاؿ أبػو علػي يف احل ػة:
ل  َّع ا يعػػػػػػود إىل ادلبتػػػػػػدأ الػػػػػػذم ىػػػػػػو:ل، أال تػػػػػػرل أٌف فيػػػػػػو ذكػػػػػػرن ِّ ُّع
ل حػػػاؿ عػػػن ذلػػػك الػػػذكر، كالعامػػػل يف احلػػػاؿ مػػػا يف الػػػبلـ مػػػن معػػػىن مئفػػػػع

حذكؼ، كفيو الذكر الذم كػاف يكػوف يف احملػذكؼ، كلػو دبالفعل، كىي متعلقة 
 .لُعا باخللوص، كما تعلق بو يف قوؿ من رفع"ذكر كمل حيذؼ، كليس متعلقن 

ـى قىٍد  ؛كىاٍلقىٍطعً "كىقػىرىأى اٍلبىاقيوفى بًالنٍَّصًب عىلىى احلٍىاًؿ  كقاؿ القر، : أًلىفَّ اٍلكىبلى
نٍيا"، ألف مػا بعػده متعلػق  ًذًه اٍلًقػرىاءىًة علػى" الػدُّ  ىَّ ديكنىوي. كىالى جيىيوزي اٍلوىٍقهي عىلىى ىى
بقػػػوؿ" لًلَّػػػًذينى آمىنيػػػوا" حػػػاؿ ًمٍنػػػوي، بًتػىٍقػػػًديًر قيػػػٍل ًىػػػيى ثىابًتىػػػةه لًلَّػػػًذينى آمىنيػػػوا يف احلٍىيىػػػاًة 

نٍػيىا يف  اءً الدُّ بػىري ااًلبٍتًػدى . كىخى "لًلَّػًذينى  حىاًؿ خيليوًصهىا ذلىيٍم يػىٍوـى اٍلًقيىامىًة، قىالىوي أىبيو عىًليٍّ
ـً ًمٍن مىٍعىنى اٍلًفٍعًل يف قػىٍولًًو: "لًلًَّذينى" آمىنيوا". كالعامل يف احلٍىاًؿ مىا يف البلَّ

 .لِع
نػػافع رمحػػو اذ تشػػري قػػراءة  :المعنتتى التتداللي التتذي أضتتافتو عتتراءة نتتافع

ػػػًع مئبػػالرفع يف ع ل  إىل أف ال ينػػػة كادللػػبس احلسػػػن الػػػيت ييت مػػل ًّٔىػػػا يف اجلٍيمى
ٍخوىاًف، كالطيبات من الرزؽ كىي: كل ًد، كىًعٍندى لًقىاًء النَّاًس ك كىاأٍلىٍعيىا مػا مي ىاكىرىًة اإٍلً

ػػ ا، سػػتكوف يف اآلخػػرة خالصػػة للمػػؤمنني، كال ينػػاؿ الكػػافرين ا ككسػػبن ،ػػاب ،عمن
منهػػا شػػيء البتػػة؛ ألهنػػا يف األصػػل رلعولػػة ذلػػم دكف غػػريىم، فهػػي مػػن نعػػيم اذ 
 ذلػػم يف اآلخػػرة، كأمػػا الكفػػار فػػيهنم كإف شػػاركوا ادلػػؤمنني يف ذلػػك يف الػػدنيا فػػيف

يف اآلخػػػػرة، فأصػػػػل خلػػػػق  ُْاألعػػػػراؼ: َّ  جبهئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ُّٱ
ىػػذه األشػػياء النتفػػاع ادلػػؤمنني أصػػالة، كمشػػاركة غػػريىم يف الػػدنيا يف االسػػتمتاع 
 ، ػا اٍلبػىػرُّ كىاٍلفىػاًجري هى نٍػيىا عىػرىضه زائػل كظػل مائػل يىٍأكيػلي ًمنػٍ ّٔذه ادلنافع تبع، أًلىفَّ الػدُّ

                                 
 ل.ُٓ/ ْاحل ة للقراء السبعة ع لُع
 ل.ََِ/ ٕتفسري القر،  ع لِع
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نػػػة ثابتػػػة كادلػػػؤمن كالكػػػافر، كالرفػػػع يف قػػػراءة نػػػافع دليػػػل علػػػى اخلربيػػػة، أم: كال ي
للمػػػػؤمنني كإف شػػػػاركهم غػػػػريىم، كىػػػػي ذلػػػػم حػػػػاؿ خلوصػػػػها يف اآلخػػػػرة؛ ألف 

شك أف االنتفػاع  يػـو القيامػة أكثػر فائػدة كأعػم جػدكل  الكافر مثىَّ حيرمها، كال
 .(1) لدديومتو

كمعػػىن اآليػػة علػػى قػػراءة نػػافع بػػالرفع كمػػا قػػاؿ القػػر، : "أىٍم خييٍلًػػ ي اللَّػػوي 
ػافى ذلىيػٍم يف   ءاآٍلًخرىًة لًلًَّذينى آمىنيوا، كلػيس للمشػركني فيهػا شػيالطَّيّْبىاًت يف  ػا كى كىمى

نٍػيىا  ػا. كىرلىىػازي اآٍليىػًة: قيػٍل ًىػيى لًلَّػًذينى آمىنيػوا ميٍشػ ىًكىةه يف الػدُّ نٍػيىا ًمػنى ااًلٍشػً ىاًؾ ًفيهى الدُّ
ػػٍؤًمًننيى خالصػة يػـو القيامػة. فجالصػػ ػػربىً مىػعى غىػرٍيًًىٍم، كىًىػيى لًٍلمي ة ميٍسػتىٍأنىهه عىلىػى خى

ػًن كىقػىتىػادىةى كىالسُّػدّْمّْ كىابٍػًن  ا قػىػٍوؿي ابٍػًن عىبَّػاسو كىالضَّػحَّاًؾ كىاحلٍىسى ػذى أو ميٍضػمىرو. كىىى ميٍبتىدى
نٍػيىا ًىػػيى  ػػًذًه الطَّيّْبىػػاًت اٍلمىٍوجيػػودىاًت يف الػػدُّ ٍعػػىنى أىفَّ ىى . كىًقيػػلى: اٍلمى

جيػػرىٍيجو كىابٍػػًن زىيٍػػدو
نٍػيىا، كىخيليوصيهىا أىنػَّهيٍم الى يػيعىاقػىبيوفى عىلىيػٍهىا كىالى  خىاًلصىةه  يػىٍوـى اٍلًقيىامىًة، لًٍلميٍؤًمًننيى يف الدُّ

ا ييًشػػػػريي تػىٍفًسػػػػريي ِّل ميتػىعىلّْػػػػقه بًػػػػػعزئ رئ ّٰيػيعىػػػػذَّبيوفى فػىقىٍوليػػػػوي: ع ػػػػذى ل، كىًإىلى ىى
ًعيًد ٍبًن جيبػىرٍيو" سى
 .لِع
ػػ لّعقلّْٕعت: يقػػوؿ مكػػي "كح ػػة مػػن رفػػع أنػػػو  الرفػػػع:ا قػػراءة موجهن

ا للجلػػوص، ل تبييننػػِّ ُّ َّ ٍّا لػػػ "ىػػي" يف قولػػو: عل خػػربن مئجعػػل ع
ا بعػػد خػػرب، كادلعػػىن: قػػل الطيبػػات كال ينػػة خالصػػة للمػػؤمنني يف اآلخػػرة، أك خػػربن 

  .لْعفأما يف الدنيا فقد شركهم فيها الكفار"
                                 

 ل.ُُٗٓ/ّل ينظر شرح اجلعربم عُع
 ل.ََِ/ ٕل تفسري القر،  عِع
ل ىو: مكي بن أا ،الب، أبو زلمد القيسي ادلغرا، القريكاين مث األندلسي القر، ، العبلمة ادلقرئ. معرفة ّع

 ل.َِِالقراء الكبار على الطبقات كاألعصار عص: 
 ل.ْٕ/ِل الكشه عن كجوه القراءات السبع كعللها كح  ها، أبو زلمد مكي بن أا ،الب، عْع
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ادلبتػػػدأ، ح: "بػػػالرفع قرأىػػػا نػػػافع كحػػػده، كالوجػػػو أنػػػو خػػػرب كقػػػاؿ يف ادلوضػػػ
ل كالبلـ متعلقة باخلرب الذم ىو  ِّ ُّ َّ ٍّل اليت يف قولو: عِىيَ كادلبتدأ ع

ا، ل خػربن ِّ ُّا بعد خرب على أف يكػوف عل. كجيوز أف يكوف خربن مئع
 .لُعا آخر، كما تقوؿ: ىذا حلو حامض"ل خربن مئكقولو: ع

ا البعػػد الػػذم تضػػيفو قػػراءة نػػافع للمعػػىن العػػاـ لآليػػة أال كّٔػػذا يظهػػر جليِّػػ
كىػػو أف الطيبػػات كاخلػػريات يف اآلخػػرة خالصػػة خلوصػػا تامػػا للمػػؤمنني، كلػػيس 

فيهػا حبػة خػردؿ؛ ألف  -الذين شػاركوا ادلػؤمنني بػالتنعم ّٔػا يف الػدنيا -للكفار 
اآلخػػػػػػرة دار الكرامػػػػػػة كالنعػػػػػػيم للمػػػػػػؤمنني، كىػػػػػػي دار ادلذلػػػػػػة كالعػػػػػػذاب ادلقػػػػػػيم 

أثر اختبلؼ اإلعػراب يف ، كما يظهر كجببلء للكافرين، كاحلمد ذ رب العادلني
  .القراءتني على تنوع ادلعىن كداللتو

 المبحث الخامس
من  لِعلملانفراد نافع ادلدين رمحو اذ بفتح الياء كتشديدىا يف كلمة: ع

 .َُٓاألعراؼ: َّىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ قولو تعاىل:
ل خلالوجو لقراءة اجلماعة أف ع المعنى العام على عراءة الجماعة:

حري  كل احلرص، متحرٍّ أشد التحرم يف تبليغ احلق، فكل األنبياء دبعىن 
عليهم الصبلة كالسبلـ حريصوف على أف ال يقولوا على اذ إال احلق، كىم 
لذلك أىل، كليس من شأهنم إببلغ اخللق بشيء بعيد عن الصواب، فهم 

ا لقوؿ ربنا ع  مصداقن  -كحاشاىم -متوعدكف بأشد العقوبة إذا فعلوا ذلك
                                 

 ل.ِّٗلشريازم، ادلعركؼ بابن أا مرذ عصلل ادلوضح يف كجوه القراءات كعللها، ُع
ل، كادلبسوط يف َِٕ/ ِل، كالنشر عُُُل، كالتيسري عص: ِٕٖل القراءة يف: السبعة يف القراءات عص: ِع

 ل.ّْٖ/ ِل، كالكن  يف القراءات العشر عُُِالقراءات العشر عص: 
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 يف ىف  يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت زت  رت  ُّٱ كجل:
 .ْٕ – ْْاحلاقة:  َّ يك ىك مك لك اك يق ىق

"فقػػػرأه  اعػػػة مػػػن قػػػراء ادلكيػػػني  رمحػػػو اذ: قلَُّعت: يقػػػوؿ الطػػػربم
ل، ملل، بيرسػػػاؿ اليػػػاء مػػػػن: عجم يل ىل مل خلكادلػػػدنيني كالبصػػػرة كالكوفػػػػة: ع

فوجهوا معػىن: كترؾ تشديدىا، دبعىن: أنا حقيقه بأف ال أقوؿ على اذ إال احلق 
ل إىل معػػىن البػػاء كمػػا يقػػاؿ: "رميػػن بػػالقوس" ك"علػػى القػػوس"، ك"جئػػن ملع

على حاؿ حسنة" ك"حباؿ حسنة، ككاف بعض أىل العلم بكبلـ العرب يقوؿ: 
إذا قػػػػرئ ذلػػػػك كػػػػذلك، فمعنػػػػاه: حػػػػري  علػػػػى أف ال أقػػػػوؿ، أك فحػػػػق أف ال 

 .لُعأقوؿ"
ل جم يل ىل مل خلاٍلبىػػػػػاقيوفى: ع"كىقػىػػػػػرىأى  :قلَّْعت: كيقػػػػػوؿ ابػػػػػن زصللػػػػػة

ا، كىقىػاؿى  ػذى بًالتٍَّجًفيًه مىٍعنىاهي: حقيق بأال أىقيوؿ كىقىٍوًلك: جدير كخليق أىال أفعل كى
: مىٍعنىاهي حىرًي  على أىال أىقيوؿ، كح تهم ًقرىاءىة اٍبن مىٍسعيود قػىرىأى:  حقيق بأال عقـو

ف على حىالىة حىسىنىة كحبالة ، قىاؿى اٍلفراء: اٍلبىاء دبىٍعىن على كىقىٍوؿ الٍ لأقوؿ عىرىب فبلى
حىسىنىة"
 .لِع

ل مل"كالباقوف باألله على أف ع يف اإلرباؼ: قلُُُٕعت: كقاؿ البنا
ل دبعىن الباء أم: حقيق ملاليت ىي حرؼ جر دخلن على أف، كتكوف ع

 .لّعمعىن حري " ( خلبقوؿ احلق ليس إال، أك ييضمَّن ع

                                 
 ل.ُْ/ ُّجامع البياف ت شاكر ع لُع
 ل.ْٗ/ِل، كانظر الكشه عن كجوه القراءات السبع عِٖٗح ة القراءات عص:  لِع
 ل.ُٗٓل، كانظر احل ة يف القراءات السبع عص: ِٖٔل إرباؼ فضبلء البشر عص: ّع
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الوجو لقراءة نافع رمحو اذ أف حرؼ  المعنى الذي أضافتو عراءة نافع:
ل قد دخل على ياء ادلتكلم، فقلبن ألفها ياء مث أدغمن الياء يف ملاجلر ع

ل ىنا جاءت على صيغة خلالياء، كفتحن الياء ألف حقها الفتح، كع
 يل ىل مل خلع لُعل، كمعناه: كاجب كالـز عليَّ ملفعيل، من حق عيدمى بػ ع

 يل ىل مل خلالذم ال جيوز يل ذباكزه: عل، فكأنو قاؿ: من الواجب احملتم جم
 ل، كىذا شأف األنبياء  يعا، صلوات را كسبلمو عليهم أ عني. جم

"ح ػة نػافع يف قولػو عػٌ  كجػٌل:  :قلّٕٕ عت: يقوؿ أبو علي الفارسػي
ل كإيصػالو لػو بػػ ع أحػدمها: أٌف عحػٌقل  ،ل أنٌػو يسػوغ مػن كجهػنيملعحىًقيقه عىلىىَٰ

نىػػػػػػػا قػىػػػػػػػٍوؿي رىبػّْنىػػػػػػػال الػػػػػػػذم ىػػػػػػػو فعػػػػػػػل، قػػػػػػػد تعػػػػػػػٌدل بعلػػػػػػػى، قػػػػػػػ ػػػػػػػقَّ عىلىيػٍ اؿ: عفىحى
ل ]اإلسػػػراء/ُّ]الصػػػافات/ ػػػا اٍلقىػػػٍوؿي هى ػػػقَّ عىلىيػٍ ل خل[، فػػػػ عُٔ[، كقػػػاؿ: عفىحى
ل دبعػػػىن كاجػػػب، خلل مػػػن ىػػػذا الوجػػػو. كالوجػػػو اآلخػػػر: أٌف عمليتصػػػل بػػػػ ع

فكمػػا أٌف كاجػػب يتعػػدل بعلػػى، كػػذلك تعػػدل حقيػػق بػػو إذا أريػػد بػػو مػػا أريػػد 
 .لِعبواجب"

"،  جم يل ىل مل خل"كقرأ ذلك  اعة من أىل ادلدينة: " الطربم: كيقوؿ
 .لّعدبعىن: كاجب عليَّ أف ال أقوؿ، كحق علي أف ال أقوؿ"

اءى يف ل ميشىٌددىة اٍليىاء، كح تو ما جػمل خلكقاؿ ابن زصللة: "قػىرىأى نىاًفع ع
ا عىلػٌي كىاًجػػب،  ػذى ػػا يػىقيػوؿ الرجػل: ىى التػٍَّفًسػري حقيػق عىلػٌي أىم: كىاًجػب عىلػٌي، كىمى

                                 
 ل.ْٗ/ِل ينظر الكشه عن كجوه القراءات السبع عُع
 ل.ُْْ/ ُل، كانظر معاين القراءات لؤلزىرم عٔٓ/ ْاحل ة للقراء السبعة ع لِع
 ل.ُْ/ ُّجامع البياف ت شاكر ع لّع
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فالياء اأٍلىًخريىة يىاء اإٍلًضىافىة كىاأٍلكىلى من نفس اٍلكىًلمىة، فأدغمن األكىل يف الثَّانًيىة 
كىفتحن الثَّانًيىة اللتقاء الساكنني على أىٍصلهىا، كىمثلو لدم كإيل"
 .لُع

ل بًتىٍشػػػًديًد جم يل ىل مل: "كىقػىػػػرىأى نىػػػاًفعه علِعقل ْٕٓعت: كقػػػاؿ أبػػػو حيػػػاف
ًليػػػقه،  ػػػًديره كىخى ًقيػػػقه جى ػػػتىكىلًّْم، كىمىٍعػػػىنى حى اٍليىػػػاًء، جىعىػػػلى عىلػػػى دىاًخلىػػػةن عىلىػػػى يىػػػاًء اٍلمي

بػىره بػىٍعدى خىربىو، ع ، أىٍك خى اأٍلىٍحسىني ًفيًو أىٍف ل جم يل ىلكىاٍرتًفىاعيوي عىلىى أىنَّوي ًصفىةه ًلرىسيوؿو
: أىٍف يىكيػوفى ع ، كىجيىيػوزي ػبي ا كىجيًى ػذى قُّ عىلىػيَّ كى ، كىأىنَّوي ًقيلى: حيًى  يل ىليىكيوفى فىاًعبلن حًبىًقيقو

ـي خلل مبتدأ كعجم أىٍف  ىًعٍندى قػىٍولًًو حىًقيقه كععىلىػل خىبػىريهي، كىقىاؿى قػىٍوـه:  ىَّ اٍلكىبلى
أه كىخىبػىريهي  ل ميٍبتىدى  .لّع"الى أىقيوؿى

كيظهر من خبلؿ القراءتني أف األنبيػاء علػيهم الصػبلة كالسػبلـ حريصػوف  
كل احلرص على أف ال يقولوا على اذ إال حقا، كال يبلغوا عنو إال صدقا، ألف 
ذلك ىو الواجب ادلف ض عليهم، كقد أمػركا بػذلك يف أكثػر مػن آيػة، كمػا يف 

 يت ىت نت متزت رت  يب ىب نب مب زب رب يئ ُّٱ قػػوؿ ربنػػا عػػ  كجػػل:

، فالصدؽ كاألمانة كالتبليػغ مػن أىػم صػفات ٕٔادلائدة: َّ نثمث زث رث
الرسل اليت ال تنفك عنهم حباؿ من األحػواؿ، كضلػن نشػهد ذلػم  يعػا صػلوات 
را كسػػػبلمو علػػػيهم بػػػأهنم قػػػاموا بػػػواجبهم فبلغػػػوا الرسػػػالة حقػػػا، كأدكا األمانػػػة 

 صدقا، كنصحوا األمم ككشفوا الغيمم.

                                 
 ل.ِٖٗح ة القراءات عص:  لُع
أبو حياف األندلسي، اإلماـ احلاف  شيخ العربية كالقراءات مع العدالة ، ل ىو: زلمد بن يوسه بن عليِع

 ل.ِٖٔ/ ِكالثقة، لو التفسري الذم مل يسبق إىل مثلو واه البحر احمليط". غاية النهاية ع
 ل.ُِٕ/ ٓاحمليط يف التفسري ع البحر لّع
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يػاء  يهػاعل ندخلػالػيت ل ملع ريف يف كلمةكما يظهر أثر االختبلؼ الص
ادلتكلم، فقلبػن ألفهػا يػاء مث أدغمػن اليػاء يف اليػاء، كفتحػن اليػاء ألف حقهػا 

 .يف تنوع ادلعىن كإثرائو الفتح

 المبحث السادس
انفػػػػراد نػػػػافع ادلػػػػدين رمحػػػػو اذ بكسػػػػر النػػػػوف سلففػػػػة مػػػػن الفعػػػػل ادلضػػػػارع: 

 خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ مػػػػػن قولػػػػػو تعػػػػػاىل: لُعليمع
 .ِٕالنحل: َّ حنجن يم ىم  مم

أصل ادلشاقة كما يقوؿ الطربم  المعنى اإلجمالي على عراءة الجماعة:
ا فهػػو يشػػاقُّمل، كذلػػك إذا فعػػل كػػٌل كاحػػد منهمػػا "مػػن شػػاققن فبلننػػ رمحػػو اذ:

كادلشػػاقة احلاصػػلة مػػن ادلشػػركني يف قػػراءة اجلماعػػة: . لِعبصػػاحبو مػػا يشػػٌق عليػػو"
ل مشػػػاقة عامػػػة، تشػػػمل مشػػػاقتهم ذ تعػػػاىل كلرسػػػلو كللمػػػؤمنني، جن يمع

فمشاقتهم للرب جل كعبل بالتكذيب بآياتو ككعده ككعيده كجنتو كناره كازباذ 
األنداد من دكنو، كمشاقتهم للرسل كاألنبياء ربصل بييذائهم كقتلهم ك،ػردىم، 

كػػرب علػػيهم كالتكتكػػذيبهم فيمػػا جػػاؤكا بػػو مػػن احلػػق ادلبػػني كالصػػراط ادلسػػتقيم، 
ا يف األرض كمكػػػر السػػػيجي، كمشػػػاقتهم ا كاسػػػتكبارن تعنتنػػػ كعػػػدـ االلتفػػػات إلػػػيهم

 ا كقػػػػتبلن ا ك،ػػػػردن للمػػػػؤمنني تكػػػػوف بالعػػػػدكاف علػػػػيهم بشػػػػ  صػػػػور العػػػػدكاف تعػػػػذيبن 
 لْع، يقػوؿ الواحػدملّع كفعػبلن قا، كسلاصمتهم بكل صػور ادلجاصػمة قػوالن كتضيين 

                                 
 ل.ُِٕٕ/ٓعكالنشر ل، ِٖٗل، كالتيسري عص:ُّٕل القراءة يف السبعة عص:ُع
 ل.ُٓٗ/ ُٕل جامع البياف ت شاكر عِع
 ل.َُِ/ِالنسفي عك  ل،ِِٓ/ٔاٍلميعادىاةي كىاٍلميجىاصىمىةي لًٍلميٍؤًمًننيى" ع "كىاٍلميشىاقَّةي: ل يف البحر احمليط:ّع
ـي ل ىو: أىبيو اْع  حلىسىًن عىًليُّ بني أىمٍحىدى بًن زليىمَّدو الوىاًحًدمُّ، النػٍَّيسىابػيٍورًمُّ، الشَّاًفًعيُّ، صىاًحبي عالتػٍَّفًسرٍيل، كىًإمىا

اًء التأكيل". سري أعبلـ النببلء ط الرسالة ع  ل.ّّٗ/ ُٖعيلىمى
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قػػػػػاؿ  {خم حم جم}" ا قػػػػػراءة الفػػػػػتح كىػػػػػي قػػػػػراءة اجلماعػػػػػة :مفسػػػػػرن 
ال جاج: ىذه حكاية لقوذلم، كاذ ال شريك لو، كادلعىن: أين الذين يف دعواكم 

  مم أهنػػم شػػركائي  أم: أيػػن ىػػم ال حيضػػركنكم فيػػدفعوا عػػنكم العػػذاب  }
 .لُع{زبالفوف ادلسلمني فيهم فتعبدكهنم كىم يعبدكف اذ" حنجن يم ىم

كزباصػػػموف ل تعػػػادكف حنجن يم"ع :لِعقلّٖٓعت: كقػػػاؿ ال سلشػػػرم
 .لّعادلؤمنني يف شأهنم كمعناىم"

ل بفػػػػتح النػػػػوف، يم"كقػػػػرأ البػػػػاقوف ع :قلٓٔٓ عت: كقػػػػاؿ الشػػػػريازم
كالوجػػػو أنػػػو تفػػػاعلوف مػػػن الشػػػقاؽ بغػػػري يػػػاء الضػػػمري فػػػالنوف فيػػػو كاحػػػدة كىػػػي 

ل: تكونػػػػػوف يف جانػػػػػب  يمكقػػػػػاؿ أبػػػػػو علػػػػػي: "كمعػػػػػىن ع. لْععبلمػػػػػة الرفػػػػػع"
ا كاحػدة. كمػن ىػذا قيػل دلػن خػرج يػدن كادلسلموف يف جانب، كال تكونوف معهم 

عن ،اعة اإلماـ كعن  لة  اعة ادلسلمني: شٌق العصا، أم: صار يف جانب 
 .لٓعا معهم يف كلمتهم"ا ذلم، كال رلتمعن عنهم، فلم يكن مبلئمن 
ػػػػٍتًح -ل يم"كىقػىػػػػرىأى اٍلبىًقيَّػػػػةي: ع :لٔعقلُّّٗعت: كعنػػػػد ابػػػػن عاشػػػػور ًبفى

ٍفعيوؿً  -النُّوفً  لًٍلًعٍلًم، أىٍم تػيعىاًنديكفى مىٍن يىٍدعيوكيٍم ًإىلى التػٍَّوًحيًد" كىحىٍذًؼ اٍلمى
 .لٕع

                                 
 ل.َٔ/ ّالتفسري الوسيط للواحدم ع لُع
زلمود بن عمر ال سلشرم جار اذ: كاف إماما يف التفسري كالنحو كاللغة كاألدب، معت يٌل ادلذىب "ل ىو: ِع

 ل.ِٖٖٔ/ ٔا بذلك". إرشاد األريب إىل معرفة األديب عمت اىرن 
 ل.َُِ/ ِل، كانظر تفسري النسفي عَِٔ/ ِالكشاؼ عن حقائق غوامض التن يل ع لّع
 ل.ّْٓعص: ل ادلوضح يف كجوه القراءات كعللهاْع
 ل.ٗٓ/ ٓاحل ة للقراء السبعة ع لٓع
زلمد الطاىر بن عاشور: رئيس ادلفتني ادلالكيني بتونس كشيخ جامع ال يتونة بتونس. عني ععاـ "ل ىو: ٔع

 ل.ُْٕ/ ٔلو مصنفات مطبوعة". األعبلـ لل ركلي ع ،اا لئلسبلـ مالكيِّ ل شيجن ُِّٗ
 ل.ُّٔ/ ُْالتحرير كالتنوير ع لٕع
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يظهػر مػن قػراءة الكسػر أف  المعنى الداللي التذي أضتافتو عتراءة نتافع:
ادلشػػاقة الواقعػػة مػػن ادلشػػركني كانػػن ذ تعػػاىل، كذلػػك بالتكػػذيب بآياتػػو ككعػػده 

كالشػػركاء مػػن دكف اذ ككعيػػده، فهػػي مشػػاقة خاصػػة، كذلػػك أف ازبػػاذ األنػػداد 
فيو معاداة ذ تعػاىل يف ادلقػاـ األكؿ، إذ التوحيػد ىػو حػق اذ تعػاىل علػى  يػع 
العبيد، فصرؼ العبادة دلن ال يسػتحق كدلػن لػيس ذلػا بأىػل مشػاقة كمعػاداة دلػن 
 يسػػتحق كدلػػن ىػػو للعبػػادة أىػػل، يقػػوؿ ابػػن جريػػر الطػػربم مؤكػػدا ذلػػك ادلعػػىن:

 .لُعكثاهنم سلالفتهم إياه يف عبادهتم""ككانن مشاقتهم اذ يف أ
 "كقػػػرأ نػػػافع بكسػػػر النػػػوف أراد تشػػػاقونمل :قلْٖٔعت: كقػػػاؿ الواحػػػدم

...، كادلعػىن: تنػازعونمل فػيهم كتتجػذكهنم أكليػاء مػن دكين، كمعػىن سلػػالفتهم اذ 
 .لِعيف الشركاء: سلالفتهم أمر اذ ألجلها"

ًبكىٍسػػػػػػًر النُّػػػػػػوًف عىلىػػػػػػى ل يم"نىػػػػػػاًفعه" ع :قلُٕٔعت: كعنػػػػػػد القػػػػػػر، 
اإٍلًضىافىًة، أىٍم تػيعىاديكنىمًل ًفيًهٍم"
 .لّع

 يم"قػػػػػاؿ أبػػػػػو منصػػػػػور: مىػػػػػٍن قػىػػػػػرىأى: ع :لْعقلَّٕع كيقػػػػػوؿ األزىػػػػػرم
ًة األكثػػاف، يقػػوؿ ذلػػم يػػـو  -بالكسػػر -لحنجن فينػػو تبكيػػن مػػن اذ تعػػاىل لًعبىػػدى

 -تعػػػادكنىنالقيامػػػة: أيػػػن شػػػركائي بػػػ عمكم الػػػذين كنػػػتم تشػػػاقونمل فػػػيهم، أم: 
 لل مع بينهما، ككسر النوف الباقية لتديؿ على ذفن إحدل النونني استثقاالن فحي 

 .لٓعياء اإلضافة"
                                 

 ل.ُٓٗ/ ُٕبياف ت شاكر عجامع ال لُع
 لَٔ/ ّل التفسري الوسيط للواحدم عِع
 ل.ٖٗ/ َُل تفسري القر،  عّع
زلمػػد بػػن أمحػػد بػػن األزىػػرم اذلػػركم، أحػػد األئمػػة يف اللغػػة كاألدب، غلػػب عليػػو التبحػػر يف العربيػػة، "ل ىػػو: ْع

 ل.ُُّ/ ٓفرحل يف ،لبها كقصد القبائل كتوسع يف أخبارىم". األعبلـ لل ركلي ع
 ل.ّٖٖل، كانظر ح ة القراءات عص: ٕٕ/ ِل معاين القراءات لؤلزىرم عٓع
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ل قرئ: بفتح جن يم"كقولو: ع :لُعقلّْٔعت: كقاؿ ابن الن يبني
النػػػػػػػوف، كادلفعػػػػػػػوؿ زلػػػػػػػذكؼ، أم: تشػػػػػػػاقوفى النػػػػػػػ َّ كادلػػػػػػػؤمنني، أم: تعػػػػػػػادكهنم 

ػرى النػوف كىػو نػافع كزبالفوهنم يف عبػادهتم، أك  تشػاقونمل، بشػهادة قػراءة مىػٍن كىسى
 .لِعادلدين، دبعىن: تشاقونمل، فحذؼ إحدل النونني كىي الثانية"

ل، بكسػر النػوف، دبعػىن: يم: "كقػرئ: عقلّٖٓعت: كقاؿ ال سلشػرم
 .لّعألٌف مشاقة ادلؤمنني كأهنا مشاقة اذ" ؛تشاقونىن

"كقػػػػػػػػرأ اجلمهػػػػػػػػور:  :قلَُِٕعت: كيف ركح ادلعػػػػػػػػاين يقػػػػػػػػوؿ األلوسػػػػػػػػي
ل بفػػتح النػػوف، كنػػافع بكسػػرىا ...، كالكسػػر علػػى حػػذؼ يػػاء ادلػػتكلم يمع

كاالكتفػػاء بػػو أم: تشػػاقونمل، علػػى أف مشػػاقة األنبيػػاء علػػيهم السػػبلـ كأتبػػاعهم  
كمشػاقة اذ تعػػاىل شػػأنو، كلػػوال ذلػػك مل يصػح تعليػػق ادلشػػاقة بػػو سػػبحانو. أمػػا 

اىر أهنػػػم مل خياصػػػموا اذ تعػػػاىل، دبعػػػىن ادلجاصػػػمة فظػػػ -ادلشػػػاقة  –إذا كانػػػن 
 .لْعكأما إذا كانن دبعىن العداكة فؤلهنم ال يعتقدكف أهنم أعداء ذ تعاىل"

ًبكىٍسًر -ل يمرمحو اذ:" كىقػىرىأى نىاًفع: ع قلُّّٗعت: كيقوؿ ابن عاشور
بًًيٍنكىارًًىٍم مىا أىمىرىىيمي عىلىى حىٍذًؼ يىاًء اٍلميتىكىلًّْم، أىٍم تػيعىاًنديكنىمًل، كىذىًلكى  -النُّوفً 

 .لٓع"  اللَّوي عىلىى ًلسىاًف رىسيولًوً 

                                 
اينُّ شىٍيخي القيرَّاءً  ل ىو:ُع ٍيًن بني أىًا الًع ّْ بًن رىًشٍيدو اذلىمىذى ، كىشرح اميًفيدن  ا، صىٌنه لًلشَّاً،ًبيًَّة شىرحن "ميٍنتىً بي الدّْ

 ل.ُِٗ/ ِّعبلـ النببلء ط الرسالة عميفصَّلل فى ىوَّدىهي، كىأىعربى القيٍرآف". سري أػعال
 ل.ُُُ/ ْالكتاب الفريد يف إعراب القرآف آّيد ع لِع
 ل.َِٔ/ ِالكشاؼ عن حقائق غوامض التن يل ع لّع
 ل.ّٖٔ/ ٕل ركح ادلعاين عْع
 ل.ُّٔ/ ُْل التحرير كالتنوير عٓع
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أثػػػر اخػػػتبلؼ اإلعػػػراب يف تنػػػوع ادلعػػػمل  كيظهػػػر مػػػن خػػػبلؿ ىػػػذا العػػػرض
ف قػػراءة اجلماعػػة دلػػن علػػى ادلشػػاقة العامػػة احلاصػػلة مػػن ادلشػػركني إكداللتػػو، إذ 

ذ تعاىل كلرسولو كجلماعة ادلؤمنني، كقراءة نافع أشػارت إىل ادلشػاقة اخلاصػة ذ 
تبػػػارؾ كتعػػػاىل، كذلػػػك بعبػػػادهتم األكثػػػاف مػػػع اذ كسلػػػالفتهم إيػػػاه يف عبػػػادهتم، 

كالتوحيػد لغػريه، كادعػائهم كصرفهم حق اذ تعاىل األصيل كىو اإلفراد بالعبػادة 
 مك لك اك ُّٱأهنػػػم مػػػا يتجػػػذكف ىػػػذه اآلذلػػػة إال ّٔػػػدؼ التقػػػرب ذ تعػػػاىل: 

 سيًلًو.ىيمي اللَّوي بو عىلىى ًلسىاًف ري كإًٍنكىارًًىٍم مىا أىمىرى  ّال مر:  َّ ىل مل يك ىك

 المبحث السابع
 لُعلمظانفراد نافع ادلدين رمحو اذ بكسر الراء سلففػة مػن كلمػة: ع

 .ِٔالنحل: َّ جع مظ حط مض خض حض  جض مص ُّٱ يف قولو تعاىل:
بفػػتح  -تشػػري قػػراءة اجلماعػػة  المعنتتى اإلجمتتالي علتتى عتتراءة الجماعتتة:

ل أف الكفار عليهم لعنة اذ ييع َّل ّٔػم مظإىل أف معىن: ع -الراء سلففة
، كأهنػػػم ِٔالفػػػتح:  َّ خئحئ جئ يي ىي ُّٱإىل النػػػار بػػػبل تبػػػا،ؤ أك تكاسػػػل 

ػػل ّٔػػم  ا، يربحػػوف مكػػاهنم أبػػدن  إليهػػا خيلػػدكف فيهػػا خلػػودا دائمػػا البعػػد أف ييع َّ
لدرجة أهنم يينسىوف فيها، كأهنم ضاعوا، فبل يسأؿ عنهم أحػد ذلػواهنم علػى اذ 

 خن حن  جن مم خم حم ُّٱ ا لقػوؿ اذ تعػاىل:كصغارىم، تصػديقن 
 .ُٓاألعراؼ: َّ  من

ل ففيو قوالف: مظ"كىمىٍن قػىرىأى ع :قلَّٕعت: يقوؿ األزىرم
. كقاؿ غريه: مٍفرى،وف: ميعى َّليوف. فمن لِععن ابن عباس: أهنم م ككوفأحدمها 

                                 
 ل.ُّٕٕ/ٓل، كالنشر عََّل، كالتيسري عص:ّْٕل القراءة يف السبعة عص: ُع
 ل.ّّ"مفر،وف مي كوف بلغة ىذيل". اللغات يف القرآف عص:  ل قاؿ ابن حسنوف السامرم:ِع
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قاؿ: م ككوف. فادلعىن: أهنم تيركوا يف النار. ككذلك من قاؿ: مفرى،وف، أم: 
ميٍنسىٍوف. كمعىن ميعى َّلوف، أم: مقدموف إىل النار"
 .لُع

ا قراءة اجلماعة بفتح موجهن  قلّٕٕ عت: كيقوؿ أبو علي الفارسي
: لِعل بفتح الراء، من أفر،وا فهم مفر،وف، أبو عبيدةمظ الراء: "ع

: فرط لْع، كقاؿ أبو زيدلّعمفر،وف: مع لوف، قاؿ: كقالوا: م ككوف منسٌيوف
الرجل أصحابو، يفر،هم أحسن الفرا،ة، كىو رجل فارط. قاؿ: كالفارط: 

 ل ديكن أفمظالذم يتقدـ الواردة، فيصلح الٌدالء كاألرساف، كقولو: ع
، فكذلك: ع ل، كأهنم مظيكوف من ىذا، كأنو فرط ىو، كأفر،و القـو
 .لٓعأع لوا إىل النار، فهم فيها فرط للذم يدخلوف بعدىم "

ل يقوؿ تعاىل مظ حط: "كقولو عقلَُّعت: كقاؿ الطربم
 .لٔعذكره: كأهنم سليىلَّفوف م ككوف يف النار، منسيوف فيها"

أهنم ميٍع ىليوفى إىل النار مقٌدموف "كقاؿ آخركف: معىن ذلك:  ا:كقاؿ أيضن 
ا يف ،لب ادلاء، إذا قٌدموه إليها، كذىبوا يف ذلك إىل قوؿ العرب: أفر،نا فبلنن 

إلصبلح الدالء كاألرشية، كتسوية ما حيتاجوف إليو عند كركدىم عليو فهو 
                                 

 ل.ُٖ/ ِمعاين القراءات لؤلزىرم ع لُع
 ل.ِِٕ/ ٕمن أئمة العلم باألدب كاللغة.. األعبلـ لل ركلي ع ،ل معمر بن ادلثىن التيميِع
 ل.ُّٔ/ُل ذكر ذلك أبو عبيدة يف كتابو رلاز القرآف، ينظر: عّع
ـي، العىبلَّمىةي، حي َّةي العىرىًب، اٍبًن صىاًحًب رىسيٍوًؿ اًذ "أى ل ىو: ْع أىًا   بيو زىٍيدو األىٍنصىارًمُّ سىًعٍيدي بني أىٍكسو اإًلمىا

 ل.ْْٗ/ ٗزىٍيدو األىٍنصىارًمُّ، البىٍصرًمُّ، النٍَّحًومُّ، صىاًحبي التَّصىانًٍيًه". سري أعبلـ النببلء ع
 ل.ّٕ/ ٓاء السبعة عاحل ة للقر  لٓع
 ل.ِِّ/ ُٕجامع البياف ت شاكر ع لٔع
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ميٍفرىط. فأما ادلتقٌدـ نفسو فهو فارط، يقاؿ: قد فػىرىط فبلف أصحابىو يػىٍفري،هم 
 :لُعا: إذا تقدمهم ك ع فارط: فػيرَّاط كمنو قوؿ القيطاًميٌ ا كفيرك،ن ،ن فػيرٍ 

 (2)اَما دَتَعج ل فُتر اٌط ِلُور ادِ *** واْستَتْعَجُلونا واانُوا ِمْن َصَحابَِتنا 
: "أنػػا فػىػػرى،يكيٍم علػػى احلىػػٍوًض"كمنػػو قػػوؿ النػػٌ  

: أم متقػػدمكم إليػػو لّع
كسابقكم "ح  تىرًديكهي"
 .لْع
ػػػٍتح الػػػرَّاء مظ"كىقػىػػػرىأى اٍلبىػػػاقيوفى ع :قلَّْعت: كقػػػاؿ ابػػػن زصللػػػة ل ًبفى

ا قىػػاؿى ابٍػػن عىبَّػػاس، كىقىػػاؿى ابٍػػن جيبىػػري:  ػػذى ػػا، كى أىم: م ككػػوف يف النَّػػار منسػػيوف ًفيهى
مبعدكف، كىعىن أا عىٍمرك: مع لوف مقدموف يف اٍلعىذىاب"
 .لٓع

ل يقػػػرأ بفػػػتح الػػػراء مظ حط : "عقلَّٕعت: كقػػػاؿ ابػػػن خالويػػػو
 ّٔػم دلػا مل يسػٌم فاعلػو. كمعنػاه: ككسرىا. فاحل ة دلن فػتح: أنػو جعلهػم مفعػوالن 
 .لٔعمنسيوف من الرمحة، كقيل: مقدموف إىل النار"

ل قػػرئ: بفػػتح الػػراء مظ: "عقلّْٔعت: كقػػاؿ ادلنت ػػب اذلمػػذاين
ػػػا، فػػػالفتح علػػػى تػػػرؾ تسػػػمية الفاعػػػل دبعػػػىن: ميقىػػػدَّميوفى إىل النػػػار  ككسػػػرىا سلففن

                                 
ل ىو: عمري بن شيييم بن عمرك التغل  ادللقب بالقطامي: شاعر فحل. كاف من نصارل تغلب يف العراؽ، ُع

 ل.ٖٖ/ ٓكأسلم. كجعلو ابن سبلـ يف الطبقة الثانية من اإلسبلميني". األعبلـ لل ركلي ع
ل، الصحاح تاج اللغة كصحاح العربية ٕٓلو يف إصبلح ادلنطق عص:ل البين للقطامي كىو منسوب ِع

 ل.َْٗ/ ْل، مقاييس اللغة عَُٕٔ/ٓع
ل من حديث ابن مسعود، كيف مسند أمحد ط َّٕٓل برقم عَُُٔ/ ِل احلديث يف سنن ابن ماجو عّع

ل ُِّ/ ّا عزلققن  -ل من حديث ابن عباس، كيف صحيح ابن حباف ِِّٔل برقم عُٖٔ/ ْالرسالة ع
 ل من حديث أا ىريرة.َُْٔبرقم ع

 ل.ِّْ/ ُٕجامع البياف ت شاكر ع لْع
 ل.ُّٗح ة القراءات عص:  لٓع
 ل.ُِِاحل ة يف القراءات السبع عص:  لٔع
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مع لوف إليها، مػن أىفٍػرى،ٍػني القػـو أىفٍػػري،يهيٍم فػىٍر،نػا، إذا سػبقتهم إىل ادلػاء. كقيػل: 
م ككػػوف منسػػيوف، مػػن أفر،تػػو خلفػػي، إذا تركتػػو كنسػػيتو، كمنػػو أىٍمػػره فػىػػٍرطه، أم: 

 .لُعم كؾ"

ػاًبقيوفى ا الوجو الببلغي للقراءة: "كىاٍلميرىادي: أىنػَّهيٍم كيقوؿ ابن عاشور مفسرن  سى
ا اٍلوىٍجًو  ًإىلى النَّاًر ميعى ّْليوفى إًلىيػٍهىا؛ أًلىنػَّهيٍم أىشىدُّ أىٍىًل النَّاًر اٍسًتٍحقىاقنا ذلىىا، كىعىلىى ىىذى

ا اٍلمىٍعىنى اٍسًتعىارىةن  فٍػرىاًط عىلىى ىىذى ؽي اإٍلً يىكيوفي ًإٍ،بلى
تػىهىكًُّميَّةن" لِع

 .لّع
تضػػيه قػػراءة نػػافع ادلػػدين:  نتتافع:المعنتتى التتداللي التتذي أضتتافتو عتتراءة 

ا للمعػػػىن العػػػاـ لآليػػػة، جديػػػدن  ابػيٍعػػػدن  -بكسػػػر الػػػراء سلففػػػة-ل مظ حطع
فهػػي تشػػري إىل أف سػػبب نسػػياف الكػػافرين يف النػػار كإمهػػاذلم فيهػػا كخلػػودىم يف 
العػػذاب، أك التع يػػػل كاإلسػػػراع ّٔػػػم إليهػػػا كػػػاف بسػػػبب تفػػػريطهم كذبػػػاكزىم يف 

يف معصػػػػػية اذ كمعاداتػػػػػو كعػػػػػدـ التوبػػػػػة حػػػػػدكد اذ كإسػػػػػرافهم علػػػػػى أنفسػػػػػهم 
كالرجػػػوع عػػػن ذلػػػك، فمعػػػىن قػػػراءة اجلماعػػػة أهنػػػم مع ػػػل ّٔػػػم إىل النػػػار، كأهنػػػم 
 منسػػيوف فيهػػا بعػػد دخػػوذلم إليهػػا، كىػػذا يثػػري يف نفػػس السػػامع كالقػػارئ تسػػاؤالن 
ئم مفػػاده: كدلػػاذا حيصػػل ذلػػم كػػل ىػػذا  كدبػػاذا اسػػتحقوا كػػل ىػػذا العػػذاب الػػدا

ا من خبلؿ قراءة نػافع بػأف اجلواب كاضحن  يءيتوقه  في  الذم ال ينقطع كال
السػػبب يف حصػػوؿ كػػل ىػػذا ذلػػم أهنػػم كػػانوا يسػػرفوف علػػى أنفسػػهم يف معصػػية 

                                 
 ل.ُِٗ/ ْالكتاب الفريد يف إعراب القرآف آّيد ع لُع
اللغة إىل غريه لغرض". الصناعتني: "االستعارة: نقل العبارة عن موضع استعماذلا يف أصل  ل قاؿ العسكرم:ِع

ل، كقاؿ: "كفضل ىذه االستعارة كما شاكلها على احلقيقة أهنا تفعل يف نفس ِٖٔالكتابة كالشعر عص: 
 ل.ِٗٔالسامع ما ال تفعل احلقيقة". عص: 

 ل.ُّٗ/ ُْالتحرير كالتنوير ع لّع
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اذ، ككػػانوا مت ػػاكزين حلػػدكد اذ منتهكػػني ذلػػا، غػػري مبػػالني دبػػآؿ ذلػػك ككبالػػو 
 عليهم.

بكسر الػراء "كقيل: مىٍن قػىرىأى عميفرً،وفل  يقوؿ األزىرم يف معاين القراءات:
 .لُعفمعناه: أهنم أفر،وا يف ادلعاصي، كأسرفوا على أنفسهم"

ل ًبكىٍسػر الػرَّاء أىم: مسػرفوف مظ حط"قػىرىأى نىػاًفع ع كقاؿ ابن زصللة:
ا، ًإذا ذبىػػػػاكز احلٍىػػػػد  ػػػػذى ف يف كى ػػػػا تىقػػػػوؿ: أفػػػػرط فػػػػبلى مكثػػػػركف مػػػػن اٍلمعاًصػػػػي، كىمى

 .لِعكأسرؼ"
: "كاحل ػػة دلػػن كسػػر: أنػػو جعػػل الفعػػل ذلػػم. كأراد: أهنػػم كقػاؿ ابػػن خالويػػو

فٌر،وا يف الكفر كالعدكاف، فهم مفر،وف. كالعػرب تقػوؿ: أفػرط فػبلف يف األمػر: 
 .لّعإذا قٌصر كإذا جاكز احلد"

: علػػػى البنػػػاء للفاعػػػل، -يعػػػمل قػػػراءة نػػػافع  -كقػػػاؿ ادلنت ػػػب: "كادلكسػػػور
ة مت ػػاكزكف يف ادلعاصػػي، مػػن كإسػػناد الفعػػل إلػػيهم دبعػػىن: مبػػالغوف يف اإلسػػاء

أىفٍػػرىطى فػػبلفه يف كػذا، إذا جػػاكز فيػػو احلػد. فػػادلفتوح دبعػػىن: م ككػوف، مػػن فػىرَّ،ػػو، 
إذا تركػػو، كادلكسػػور دبعػػىن: مقصػػركف، مػػن فػىػػرَّطى يف كػػذا، إذا قٌصػػر فيػػو، كىػػو: 

ُْْت ْ تفريطهم فيما يل مهم من أكامر اذ ع  كجل، كمنو: } أم: قصػر   لْع{فَتتر 
 .لٓعيف أمره"

                                 
 ل.ُٖ/ ِمعاين القراءات لؤلزىرم ع لُع
 ل.ُّٗح ة القراءات عص:  لِع
 ل.ُِِاحل ة يف القراءات السبع عص:  لّع
 ل يعمل قوؿ اذ تعاىل على لساف أخي يوسه األكرب: عكمن قبل ما فر،تم يف يوسهل.ْع
 ل.ُِٗ/ ْالكتاب الفريد يف إعراب القرآف آّيد ع لٓع
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ل بكسػر مظ: "كقرأ نافع كحػده علُعقلِْٓعت: كقاؿ ابن عطية
كشيبة بن نصاح  لِعالراء كخفتها، كىي قراءة ابن مسعود كابن عباس كأا رجاء

 .لّعكأكثر أىل ادلدينة، أم يت اكزكف احلد يف معاصي اذ ع  كجل"
قًػػرىاءىًة نىػػاًفعو فػىهيػػوى : "كىعىلىػػى لْعقلُّّٗعت: كقػػاؿ صػػاحب أضػػواء البيػػاف

اٍسمي فىاًعلو أىفٍػرىطى يف اأٍلىٍمًر: ًإذىا أىٍسرىؼى ًفيًو كىجىاكىزى احلٍىدَّ"
 .لٓع

أثػر اخػتبلؼ الصػيغ مػن اسػم ادلفعػوؿ إىل اسػم الفاعػل  اكّٔذا يظهر جليِّػ
اسػػػػم  – اخػػػػتبلؼ معػػػػىن القػػػػراءتني دبػػػػا يكثػػػػر ادلعػػػػىن كيثريػػػػو، فقػػػػراءة الفػػػػتح يف

مقػػٌدموف إىل النػػار مع لػػوف إليهػػا، مػػن أفر،ػػن فبلنػػا، كفٌر،تػػو  دبعػػىن: -ادلفعػػوؿ
ا يف ،لػػػػب ادلػػػػاء، إذا قدمتػػػػو. أك دبعػػػػىن: منسػػػػيوف م ككػػػػوف، مػػػػن أفر،ػػػػن فبلننػػػػ

دبعػػىن أف ىػػذا ، -اسػػم الفاعػػل -خلفػػي إذا خلفتػػو كنسػػيتو. كادلكسػػور ادلجفػػه
يف الػػػػذنوب كادلعاصػػػػي  ىمكذبػػػاكز  همإفػػػػرا،اجلػػػ اء دبػػػػا كسػػػػبن أيػػػديهم، كسػػػػببو 

 .لٔعيف جنب اذ همفسأنعلى  همكإسراف
شػػيخ نػػافع  -قلَُّعت: كذبػػدر اإلشػػارة ىنػػا إىل أف أبػػا جعفػػر ادلػػدين

ل بكسػػػػر الػػػػراء مػػػػع التشػػػػديد مظانفػػػػرد بقػػػػراءة ع -كأحػػػػد القػػػػراء العشػػػػرة
                                 

ـي احلىػػاًف ي "ل ىػو: ُع ػػافى األندلسػػي، صىػػاًحب التػَّ أىبيػػو بىٍكػػرو غىالًػبي بػػني عىٍبػػًد الػػرَّمٍحىًن بػػن عطيػة  اإًلمىػػا بًػػرٍي. كى ٍفًسػػرٍي الكى
اًفظن  ًدٍيًث عىارًفن  احى  ل.َُْ/ ُْ". سري أعبلـ النببلء عًلميتيونًًو كىمىعىانًيوً  ابًالرّْجىاؿ، ذىاًكرن  الًٍلحى

ا عن ابن عبػاس كتلقػن القػرآف مػن أا أبو رجاء العطاردم عمراف بن تيم البصرم، أخذ القراءة عرضن "ل ىو: ِع
 ل.ُّسى، قرأ عليو القرآف أبو األشهب العطاردم". معرفة القراء الكبار عص:مو 
 ل.ِْٖ/ ٕل، كانظر الدر ادلصوف عَْْ/ ّاحملرر الوجي  يف تفسري الكتاب الع ي  ع لّع
استقر مدرسا يف ادلدينة ، زلمد األمني بن زلمد ادلجتار الشنقيطي: مفسر مدٌرس من علماء شنقيط"ل ىو: ْع

 ل.ْٓ/ٔكتب، منها عأضواء البياف يف تفسري القرآفل". األعبلـ لل ركلي ع  ادلنورة لو
 ل.ّٓٗ/ ِل أضواء البياف يف إيضاح القرآف بالقرآف عٓع
 ل.ُْٔ/ ِل ينظر الكشاؼ عن حقائق غوامض التن يل عٔع
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"مضػٌيعوف مت ػاكزكف دلػا جيػب، كمنػو  :لُعكمعناىا كمػا قػاؿ أبػو جعفػر النحػاس
التشػػػػػػػػػػػػػػديد معػػػػػػػػػػػػػػىن ، كيف َّ  حن جن مم خم حم جم  هل مل خل حلُّ

ا آخػر لنسػياف الكفػار كخلػودىم فهذه القراءة تضيه سػببن . لِعادلبالغة كالتكثري"
يف النػػار إىل جانػػب السػػبب الػػذم جػػاءت بػػو قػػراءة نػػافع كىػػو اإلسػػراؼ علػػى 
الػػنفس يف ادلعاصػػي كاآلثػػاـ، كيتمثػػل ىػػذا السػػبب يف تضػػييع الكفػػار مػػا جيػػب 

ى اقػػ اؼ ادلنػػاىي كاحملرمػػات، فكػػأف علػػيهم مػػن أكامػػر اذ، كالت ػػاكز كاجلػػرأة علػػ
قراءيت نافع كأا جعفر ادلدنيني رمحهما اذ تعليل كبيػاف لسػبب الػ ؾ كالنسػياف 

 يف النار الذم جاءت بو قراءة اجلماعة.
 المبحث الثامن

انفػػراد نػػافع ادلػػدين رمحػػو اذ بضػػم التػػاء ككسػػر اجلػػيم يف الفعػػل ادلضػػارع: 
 َّ ري ٰى ين ىن  نن  ُّٱمػػػػن قولػػػػو سػػػػبحانو كتعػػػػاىل:  لّعلٰىع

 .ٕٔادلؤمنوف:

تػػدكر مػػادة عاذلى ػػرل يف قػػراءة  المعنتتى اإلجمتتالي علتتى عتتراءة الجماعتتة:
حػوؿ الػ ؾ كالبعػد كاجلفػاء،  -بفتح التػاء كضػم اجلػيم  -ل ٰىاجلماعة: ع

يػىٍل ىميػػػك "كاذلىٍ ػػػري كاذًلٍ ػػػراف: تػػػرؾي مػػػا  يقػػػوؿ اخلليػػػل رمحػػػو اذ يف كتػػػاب العػػػني:
ميهاجرينى، ألهٌنم ىى ىركا عشػائًرىىيٍم فتقطٌعػوىم يف ػتػىعىهُّديهي، كمنو اشتػيقٍَّن ى رةي ال

 اذ، قاؿ الشاعر: 

                                 
يو كابن كاف من نظراء نفطو   ،أمحد بن زلمد بن إواعيل ادلرادم، أبو جعفر النحاس: مفسر، أديب"ل ىو: ُع

 ل.َِٖ/ ُ. األعبلـ لل ركلي ع"األنبارم. صنه عتفسري القرآفل كإعراب القرآف
 ل.ِّٓ/ ِإعراب القرآف للنحاس ع لِع
الضامن،  حا .ل بتحقيق دّّّالتيسري للداين عص:ك ل، ْْٔل انظر القراءة يف السبعة البن رلاىد عص:ّع

 ل.ِّٓاإلقناع عص: ك ل، ُّٕل كالعنواف عص: ٔٔ/ ُكالكن  يف القراءات العشر ع
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 لُعَمِلْلُت وما بي من َمالٍل وال َىْجرِ  ***البيِت حّتى اأنّني  َىْجرَ  وُأْاِثرُ 
، َّالفرقػػػاف: َّ مس خس حس جس مخ جخ مح ُّٱكقػػػاؿ تعػػػاىل: 
 .لِعكإياه"أم: يه ركنمل 

كعلى ىذا فػادلعىن العػاـ لقػراءة اجلماعػة الػ ؾ كالبعػد كالت ػايف سػواء كػاف 
أك للقػػرآف العظػػيم، أك اذل ػػر دبعػػىن الكػػبلـ فيمػػا ال    ذلػػك اذل ػػر للرسػػوؿ

يفيػػد، كىػػو مػػا يشػػبو اذلػػذياف كالقػػوؿ بػػبل تفكػػر أك تعقػػل، كذلػػك ضلػػو كصػػفهم 
بأنػو سػاحر كشػاعر ككػاىن، ككصػفهم القػرآف العظػيم بأنػو    الرسػوؿ الكػرذ

سحر أك شعر أك أسا،ري األكلني، كىم يعلموف سبػاـ العلػم أف األمػر لػيس كمػا 
 ي عموف.

ٍعػػىن: أىنكيػػٍم  :قلَّٕعت: يقػػوؿ األزىػػرم ػػٍتح التَّػػاء، كاٍلمى "كىقػىػػرىأى اٍلبىػػاقيوفى ًبفى
لىػى عىلىػٍيكيمكم كآيايت  هت ركف النًَّ   مػن كتػاا، فىشػبو اذ تػىعىػاىلى مػن تػرؾ  ا يػيتػٍ

اٍلقيٍرآف كىاٍلعىمىل بًًو كاذلاجر لرشده"
 .لّع

ل اختلفػػػػػن القػػػػػرٌاء يف ٰى"كقولػػػػػو: ع :قلَُّعت: كقػػػػػاؿ الطػػػػػربم
 ل بفػتح التػاء كضػم اجلػيم. كلقػراءةٰىقراءتو، فقرأتو عامة قرٌاء األمصار: ع

مػػن قػػرأ ذلػػك كػػذلك كجهػػاف مػػن ادلعػػىن: أحػػدمها أف يكػػوف عػػىن أنػػو كصػػفهم 
كرفضو. كاآلخػر: أف يكػوف   باإلعراض عن القرآف أك البين، أك رسوؿ اذ 

ا من القوؿ كما يه ر الرجل يف منامو، كذلك إذا ىذل، عىن أهنم يقولوف شيئن 

                                 
ل، كيف التقفية يف اللغة البن أا اليماف عص: ّّْ/ ِل البين يف غريب احلديث للجطاا من غري نسبة عُع

 ل.ٖٕٓ/ ْل، كيف اإلبانة يف اللغة العربية لسلمة الصحارم عّٓٔ
 ل.ّٕٖ/ ّمحد الفراىيدم عالعني للجليل بن أ لِع
 ل.ُِٗ/ ِمعاين القراءات لؤلزىرم ع لّع
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وؿ، كذلػػك أف فكأنػػو كصػػفهم بػػأهنم يقولػػوف يف القػػرآف مػػا ال معػػىن لػػو مػػن القػػ
 .لُع من القوؿ الذم ال يضره"يقولوا فيو با،بلن 

: "احل ػػػػة دلػػػػن فػػػػتح التػػػػاء: أنػػػػو أراد بػػػػو قلَّٕعت: كقػػػػاؿ ابػػػػن خالويػػػػو
 .لِعى راف ادلصادمة ل كهم واع القرآف كاإلدياف بو"

ل فػػػادلعىن: ٰى: "مػػػن قػػػرأ: عقلّٕٕعت: كقػػػاؿ أبػػػو علػػػي الفارسػػػي
عليكم من كتػاا فػبل تنقػادكف لػو كتكػذبوف أنكم كنتم هت ركف آيايت كما يتلى 

 َّ زن رن مم ام يل ىل  مل يك ىك ُّٱ بػػػػػػػػػػػػػػػو، كقولػػػػػػػػػػػػػػػو:

؛ ألمػنكم فيػو مػع خػوؼ سػائر النػاس     ننع ٔٔادلؤمنوف: ل بالبين كاحلػـر
 ىت نت  مت زت رت يب ىب نب مب ُّٱ يف مػػػػػػػػػػػوا،نهم، كقػػػػػػػػػػػاؿ:

 ٕٔالعنكبوت: َّ رثيت
 .لّع

معػػػػىن اذل ػػػػر يف قػػػػراءة اجلماعػػػػة: موضػػػػحا  قلُٕٔعت: كقػػػػاؿ القػػػػر، 
ػػذىل. كمعنػػاه: يتكلمػػوف "كبًنىٍصػػًب التَّػػاًء ك  ػػرًيضي ًإذىا ىى ػػرى اٍلمى ضىػػمّْ اجٍلًػػيًم ًمػػٍن ىى ى

كىيف اٍلقيٍرآًف"  ّٔوس كسيء ًمنى اٍلقىٍوًؿ يف النًَّ ّْ 
 .لْع

أمػا مػادة عاذلي ػرل يف قػراءة  المعنى التداللي التذي أضتافتو عتراءة نتافع:
القػوؿ كاإلسػاءة، كالت ػاكز يف اللفػ  دبػا نافع رمحو اذ فتدكر حوؿ الفحػش يف 

ال ينبغػػػػي، كسػػػػوء ادلنطػػػػق كالعبػػػػارة، كقالػػػػة السػػػػوء، كالتصػػػػريح دبػػػػا يسػػػػتحيا مػػػػن 
 التصريح بو يف العرؼ كالعادة.

                                 
 ل.ْٓ/ ُٗجامع البياف ت شاكر ع لُع
 لِٖٓاحل ة يف القراءات السبع عص:  لِع
 ل.ِٖٗ/ ٓاحل ة للقراء السبعة ع لّع
 ل.ُّٕ/ ُِتفسري القر،  ع لْع
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قىػاؿى يف غريب احلديث: " قلِِْعت: يقوؿ أبو عبيد القاسم بن سبلـ
ػػػائي : كغىريمهىػػػا: قػػػ قلُِٔعت: بىعضػػػو عىػػػن اأٍلىٍصػػػمىًعيك  قلُٖٗعت: اٍلكسى اؿى

اذلي ػػػر اإلفحػػػػاش يف اٍلمنطػػػػق كاخلنػػػا كىضلىٍػػػػوه، يػيقىػػػػاؿ ًمٍنػػػوي: أىى ػػػػر الرجػػػػل ييه ػػػػر 
 :لُعا، قىاؿى الشماخ ٍبن ضرار الثػٍَّعلىً ٌ إى ارن 

َها ااَلمً *** َاَما ِجَدة األعراق عَاَل اْبن ضرٍة   .لّع"(ِ)ا جاَر ِفيِو وأىجراَعَليتْ
جديػػد مل تتطػػرؽ إليػػو قػػراءة اجلماعػػة، أال كىػػو فقػػراءة نػػافع تشػػري إىل بيعػػدو 

، كأنو مل يسلم من ألسنتهم بالرغم من  كفعبلن قوالن   سوء معاملة الكفار للن 
ى ػػػػرىم لػػػػو، كبعػػػػدىم عنػػػػو، كذبػػػػافيهم عػػػػن رللسػػػػو، فقػػػػد كػػػػانوا يتناكلونػػػػو يف 

، كيتعمػػػػدكف أف يسػػػػمعوه فحشػػػػهم يف لْعرلالسػػػػهم بكػػػػل سػػػػوء كأذل كبػػػػذاءة
                                 

ـ، كاف شاعرن الشماخ بن ضرار بن ًسنىاف، سلضـر أٍدرؾ اجلٍىاًىًليَّة "ل ىو: ُع ٍسبلى ا". ينظر: اإلصابة ا مشهورن كىاإٍلً
 ل.َُّ/ ُٔل كالوايف بالوفيات عِٖٓ/ ّيف سبيي  الصحابة ع

 ل.ُٖٓ/ ِل، كالصحاح تاج اللغة كصحاح العربية عّٕٖ/ ّل البين يف العني للجليل عِع
 لّٔ/ ِغريب احلديث للقاسم بن سبلـ ع لّع
ن العاصي: ما أكثر ما "قاؿ: قلن لعبد اذ بن عمرك ب بن ال بري: ل يف سرية ابن إسحاؽ من ركاية عركةْع

د رأيتهم كقد اجتمع فيما كانن تظهر من عدكانو  فقاؿ لق  أصابن من رسوؿ اذ  ارأين قريشن 
فقالوا: ما رأينا مثل ما صربنا عليو من ىذا الرجل قط:   يف احل ر فقالوا فذكركا رسوؿ اذ  اأشرافهم يومن 

سفو أحبلمنا كشتم آباءنا، كعاب ديننا، كفرؽ  اعاتنا، كسب آذلتنا، كصربنا منو على أمر عظيم، أك كما 
بالبين، فغم كه  ا  استلم الركن، مث مر ّٔم ،ائفن فأقبل ديشي ح  قاؿ؛ فبيناىم يف ذلك ،لع رسوؿ اذ 

، فمضى فلما مر ّٔم الثانية غم كه دبثلها، فعرفتها يف  فعرفن ذلك يف كجو رسوؿ اذ  ببعض القوؿ،
كجهو، فمضى، مث مر الثالثة فغم كه دبثلها فوقه مث قاؿ: أتسمعوف يا معشر قريش أما كالذم نفسي بيده 

لبعض: ذكر  لقد جئتكم بالذبح،... ح  إذا كاف من الغد اجتمعوا يف احل ر كأنا معهم، فقاؿ بعضهم 
ما بلغ منكم كما بلغكم عنو ح  إذا باداكم دبا تكرىوف تركتموه، فبينا ىم على ذلك ،لع رسوؿ اذ صلى 
اذ عليو كسلم، فوثبوا إليو كثبة رجل، كأحا،وا بو يقولوف أنن الذم يقوؿ كذا ككذا، دلا كاف يبلغهم من 

 ا الذم أقوؿ ذلك، فلقد رأين رجبلن سلم: نعم، أنعيب آذلتهم كدينهم، فيقوؿ رسوؿ اذ صلى اذ عليو ك 
منهم أخذ دب امع ردائو، كقاـ أبو بكر الصديق دكنو يبكي كيقوؿ: كيلكم عأىتػىٍقتػيليوفى رىجيبلن أىٍف يػىقيوؿى رىاّْى 

ل، كانظر: دالئل النبوة ألا نعيم األصبهاين عص: َِّاللَّويل  مث انصرفوا عنو". سرية ابن اسحاؽ عص: 
 ل.َِٗ
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ا يف ؛ زيػػادة يف إيذائػػو، كإمعاننػػ-لُعبػػأا ىػػو كأمػػي- كسػػبهم لػػو   شجصػػو
  ا  ػػػػيبلن إحلػػػاؽ الضػػػرر النفسػػػي كاجلسػػػدم بػػػو ، فلػػػػم يكػػػن ى ػػػرىم لػػػو  ى ػػػرن 

يضػمن لػػو عليػػو الصػػبلة كالسػػبلـ سػػبلمة نفسػػو كعرضػػو كوعتػػو مػػن األذل، بػػل  
ا بكػػل صػػنوؼ األذل ادلػػادم كادلعنػػوم، يقػػوؿ ابػػن جريػػر ا مصػػحوبن كػػاف ى ػػرن 

ل بضػػم التػػاء ٰى ين ٱ"كقػػرأ ذلػػك آخػػركف: ع ذلػػك ادلعػػىن:ا الطػػربم مؤكػػدن 
ككسػػػر اجلػػػيم. كشلػػػن قػػػرأ ذلػػػك كػػػذلك مػػػن قػػػرٌاء األمصػػػار: نػػػافع بػػػن أا نعػػػيم، 
دبعػػػػىن: يفحشػػػػوف يف ادلنطػػػػق، كيقولػػػػوف اخلنػػػػا، مػػػػن قػػػػوذلم: أى ػػػػر الرجػػػػل: إذا 

 .لِع" أفحش يف القوؿ. كذيًكرى أهنم كانوا يسيبُّوف رسوؿ اذ
يعمل  –ل ٰى"كىمىٍن قػىرىأى ع :قلَّٕعت: أبو منصور األزىرم كقاؿ

فمعناه: تػيٍفًحشيوف، من أى رت. كاالسم: اذليٍ ري،  -بضم التاء ككسر اجليم 
، مث ذكر أبو منصور لّع ".إذا خىلىٍوا حوؿ البين ليبلن   ككانوا يسٌبوف الن 

عن  لٓعقلَُّعت: عن رلاىد لْعقلَُّعت: بيسناده إىل محيد األعرج
ل يقوؿ: اذل ري يف القوؿ" ٰى ينابن عباس قاؿ: كاف يقرأ: ع

 .لٔع

                                 
ل قلن: لقد أتى ّٔا حساف بن ثابن رضي اذ عنو بيضاء نقية ال شية فيها فقاؿ رليبا عليهم:"عفيٌف أا ُع

ه كًعرضي ... لًعٍرًض زلمد منكم ًكقاءيل. ينظر: ال اىر يف معاين كلمات الناس ع ل، احملكم ّٔ/ ِككالدى
 ل كغريىا كثري.ّٔٗ/ ُكاحمليط األعظم ع

 ل.ُّٕ/ ُِل، كانظر تفسري القر،  عٓٓ/ ُٗل جامع البياف ت شاكر عِع
 ل.ُِٗ/ ِل معاين القراءات لؤلزىرم عّع
ل محيد بن قيس األعرج أبو صفواف ادلكي القارئ، قرأ القرآف على رلاىد ثبلث مرات، كركل عن رلاىد ْع

 ل.ٓٓكعطاء كال ىرم كغريىم". معرفة القراء الكبار على الطبقات كاألعصار عص: 
ل ىو: رلاىد بن جرب اإلماـ أبو احل اج ادلكي ادلقرئ ادلفسر أحد األعبلـ. قرأ على ابن عباس، كركل عن ٓع

 ل.ّٕعائشة كأا ىريرة". معرفة القراء الكبار على الطبقات كاألعصار عص: 
 ل.ُِٗ/ ِمعاين القراءات لؤلزىرم ع لٔع
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"كاحل ة دلن ضم: أنو جعلو مػن قػوذلم:  :قلَّٕعت: كقاؿ ابن خالويو
أى ر ادلريض إذا أتػى دبػا ال يفهػم عنػو، كال ربتػو معػىن حيٌصػل، ألهنػم كػانوا إذا 

اذ عػ  كجػل:  وعوا القرآف لغوا فيو، كتكٌلمػوا بػالفحش، كىػذكا، كسػٌبوا، فقػاؿ
 .(1)ل. قيل: بالقرآف، كقيل: بالبين العتيق"ٰى ين ىن  نن  ٱع

ل ٰى ين"قػىػػػػرىأى نىػػػػاًفع ع يف ح تػػػػو: قلَّْعت: كقػػػػاؿ ابػػػػن زصللػػػػة
ً ركف أىم: هتذكف،  ًبضىم التَّاء كىكسر اجٍلًيم من أىى ر يه ر ًإذا ىذل فىمىٍعىنى  هتي

ػػرًيض ًإذا تكلػػػم دبىػػا الى يفهػػم،كىقىػػاليوا ػػػافى اٍلكفَّػػار ًإذا وعيػػوا قًػػػرىاءىة  : أىى ػػر اٍلمى فىكى
  ننفػىقىػاؿى جػٌل كىعػ : ع  سػبوا النَّػً  تكلميػوا بػالفحش ك   رىسيػوؿ اذ
ل ٰى ينا عل أىم بًػػاٍلقيٍرآًف، أىم حيػػدث لكػػم بتبلكتػػو عىلىػػٍيكيم اسػػتكبارن ىن

يف زًيىػارىة قىاؿى اٍبن عىبَّاس : تأتوف باذل ر كاذلذياف كىمىا الى خري ًفيػًو، كىيف احلىػًديث 
اذٍلىػػػاء للبيػػػن اٍلعىًتيػػػق، ، كىجيػػػوز أىف تكػػػوف لِع ا"الى تىقوليػػػوا ى ػػػرن "زكركىػػػا ك  اٍلقيبيػػػور:
ػػػػار كىػػػػم الَّػػػػذين يتحػػػػدثوف بًاللٍَّيػػػػًل يف السػػػػمر، كالسػػػػمر ظػػػػٌل سػػػػامر ك   عػػػػو وي
اٍلقىمىر"
 .لّع

أف أثػػر ا مػػن خػػبلؿ دراسػػة ادلعػػىن علػػى كلتػػا القػػراءتني قلػػن: كيظهػػر جليِّػػ
ػػػػرل يف قػػػػراءة اجلماعػػػػة، كعأى ػػػػر  ػػػػر يػىٍه ي االخػػػػتبلؼ يف اشػػػػتقاؽ الفعػػػػل عى ى

في يد ادلعىن  تنوعو،يربز ادلعىن ك يػيٍهً رل يف قراءة نافع ادلدين يضفي بظبللو على 
أف الصػػػد كاإلعػػراض كالت ػػايف الواقػػع مػػن الكفػػػار  ا كثػػراء، كيبػػنيبػػذلك اتسػػاعن 

، بػػل كػػاف ا  ػػيبلن للقػػرآف مل يكػػن ى ػػرن للرسػػوؿ عليػػو الصػػبلة كالسػػبلـ كّٓلسػػو ك 
 ا بصنوؼ ش  من األذل احلسي كادلعنوم.مصحوبن 

                                 
 ل.ِٖٓاحل ة يف القراءات السبع عص:  لُع
 .لَُٓ/ُٖل، ينظر: مسند أمحد سلرجا عَُُٔٔسند برقم عل احلديث يف ادلِع
 ل.ْٖٗح ة القراءات عص:  لّع
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 المبحث التاسع
انفراد نافع ادلدين رمحو اذ باخلطاب يف الفعل ادلضارع: عكىمىا يىػٍذكيريكفىل
 لُع

 .ٔٓادلدثر:  َّ نتمت زت رت يب ىب نب ُّٱمن قولو تعاىل: 
 رت يب ىب نباجلماعة: عجاءت قراءة  المعنى على عراءة الجماعة:

 ّٓادلػػػػػدثر: َّ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٌٍُّّّٱا مػػػػػع قولػػػػػو: ل بالغيػػػػػب توافقنػػػػػنتمت زت

قبلها، كادلعىن: كما يذكركف كيتعظوف دب رد مشيئتهم لذلك؛ إذ ال تأثري دلشػيئة 
، كمصػػداؽ ذلػػك يف كتػػاب اذ، لِعلنتمت زت رت يبالعبػػد كإرادتػػو يف أفعالػػو ع

 .ُِٓاألنعاـ: َّ ىممم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ قاؿ تعاىل:
ل يقػوؿ تعػاىل نتمت زت رت يب ىب نب"ع :قلَُّعت: يقوؿ الطػربم

ذكره: كما يػذكركف ىػذا القػرآف فيتعظػوف بػو، كيسػتعملوف مػا فيػو، إال أف يشػاء 
اذ أف يػػذكركه؛ ألنػػو ال أحػػد يقػػدر علػػى شػػيء إال بػػأف يشػػاء اذ يقػػدره عليػػو، 

لّعكيعطيو القدرة عليو"
. 

ػػٍن شػػاءى كفقػػو اذ تعػػاىل لػػذلك ذكػػر  :قلّٖٓعت: كقػػاؿ ابػػن عطيػػة "فىمى
معػاده فعمػػل لػو، مث أخػػرب تعػػاىل أف ذكػر اإلنسػػاف معػػاده كجريػو إىل فبلحػػو إدػػا 

 .لْعىو كلو دبشيئة اذ تعاىل كليس يكوف شيء إاٌل ّٔا"
"كىقػىػػرىأىهي اجلٍيٍمهيػػوري بًتىٍحًتيَّػػةو عىلىػػى اٍلغىٍيبىػػًة،  :قلُّّٗعت: كقػػاؿ ابػػن عاشػػور

ـً الػذٍّْكرىل ًّٔىػًذًه التَّػٍذًكرىًة ًإالَّ أىٍف فىاٍلمىٍعىنى   أىنػَّهيػٍم يػىٍغلًػبي عىلىػٍيًهمي ااًلٍسػًتٍمرىاري عىلىػى عىػدى
ػاءي تػىٍوًفيقىػوي  ػً يًَّة مىػٍن يىشى بنػا يف سى يىشىاءى اللَّوي التػٍَّوًفيقى ذلىيٍم، كىيػىٍلطيهى ًًٍّٔم فػىيىٍجليقى اٍنًقبلى

                                 
 ل.ُِٓٗ/ٓل كالنشر عْْٔل، كالتيسري عص:َٔٔل القراءة يف السبعة عص: ُع
 ل.ُْٗ/ ُٓل ينظر ركح ادلعاين عِع
 ل.ْْ/ ِْجامع البياف ت شاكر ع لّع
 ل.ََْ/ ٓاحملرر الوجي  يف تفسري الكتاب الع ي  ع لْع
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ػػاءى  ػػًذًه اآٍليىػػًة كىمىػػٍن آمىنيػػوا كىاللُّطٍػهى بًػػًو. كىقىػػٍد شى اللَّػػوي ذىلًػػكى فًػػيمىٍن آمىنيػػوا قػىٍبػػلى نػيػػ يكًؿ ىى
بػىٍعدى نػي يكذًلىا"
 .لُع

جػػاءت قػػػراءة نػػافع علػػػى  المعنتتى التتداللي التتتذي أضتتافتو عتتتراءة نتتافع:
االلتفػػات، كىػػو فػػن مػػن الكػػبلـ جػػ ؿ، فيػػو ربريػػك دلشػػاعر السػػامع، كفيػػو نػػوع 

"فػػيف  ىػػو يتحػػدث عػػن ىػػذه الظػػاىرة:ك  قلّٖٓعت: ببلغػػة، يقػػوؿ ال سلشػػرم
قلن: مل عدؿ عن لف  الغيبة إىل لف  اخلطاب  قلن: ىذا يسػمى االلتفػات 
يف علم البياف قد يكوف من الغيبة إىل اخلطاب، كمن اخلطاب إىل الغيبػة، كمػن 
الغيبػػة إىل الػػتكلم، كذلػػك علػػى عػػادة افتنػػاهنم يف الكػػبلـ كتصػػرفهم فيػػو، كألٌف 

سػػػلوب إىل أسػػػلوب، كػػػاف ذلػػػك أحسػػػن تطريػػػة لنشػػػاط الكػػػبلـ إذا نقػػػل مػػػن أ
ا لئلصػػغاء إليػػو مػػن إجرائػػو علػػى أسػػلوب كاحػػد، كقػػد زبػػت  السػػامع، كإيقاظنػػ
 .لِعمواقعو بفوائد"

ـً  كقػػاؿ ابػػن عاشػػور: ػػبلى ـً ااًلٍلًتفىػػاتى كىىيػػوى نػىٍقػػلي اٍلكى ػػبلى "نػىػػرىل ًمػػٍن أىفىػػاًننًي اٍلكى
ػرًَّدًه ًمٍن أىحىًد ،يريًؽ التَّكىلًُّم أىًك  ػا، كىىيػوى دبي ى هى ػرى ًمنػٍ اخلًٍطىاًب أىًك اٍلغىٍيبىػًة ًإىلى ،ىرًيػقو آخى

دي  مىٍعديكده ًمنى اٍلفىصىاحىًة، كىوىَّاهي ابٍػني ًجػملّْ شىػ ىاعىةى اٍلعىرىبًيَّػًة؛ أًلىفَّ ذىلًػكى التػٍَّغيًػريى جييىػدّْ
ػػاًمًع، فىػػًيذىا اٍنضىػػمَّ إًلىٍيػػًو اٍعًتبىػػاره لىطً  ػػاطى السَّ يػػهه يػينىاًسػػبي ااًلنًٍتقىػػاؿى ًإىلى مىػػا انٍػتيًقػػلى نىشى

ػػاًئًس،  ػػافى مىٍعػػديكدنا ًعٍنػػدى بػيلىغىػػاًء اٍلعىػػرىًب ًمػػنى النػَّفى غىػػًة، كىكى إًلىٍيػػًو صىػػارى ًمػػٍن أىفىػػاًننًي اٍلبىبلى
 .لّعًتقىاًؿ"كىقىٍد جىاءى ًمٍنوي يف اٍلقيٍرآًف مىا الى حييٍصىى كىثٍػرىةن مىعى ًدقًَّة اٍلمينىاسىبىًة يف ااًلنٍ 

كيف ىػذا ادلوضػع زلػل الدراسػة أحضػرت قػراءة نػافع ادلػدين ادلجا،ػب بعػػد 
أف كػػػاف غائبػػػػا باالنتقػػػاؿ مػػػػن الغيبػػػة إىل ادلواجهػػػػة باخلطػػػاب، فأنشػػػػأ ذلػػػػك يف 

                                 
 ل.ّّّ/ ِٗل التحرير كالتنوير عُع
 ل.ُْ/ ُالكشاؼ عن حقائق غوامض التن يل ع لِع
 ل.َُٗ/ ُالتحرير كالتنوير ع لّع
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نفوس ىؤالء ك،باعهم ما ال جيدكنو إذا استمر السياؽ على لف  الغيبػة، كىػذا 
صػػػػػنه، يسػػػػػتفتح اآلذاف االفتنػػػػػاف يف احلػػػػػديث كاخلػػػػػركج فيػػػػػو مػػػػػن صػػػػػنه إىل 

كادلعػػىن علػػى ىػػذه القػػراءة: كمػػا  لُعلبلسػػتماع، كيكػػوف أكقػػع يف الػػنفس كأزجػػر.
تذكركف كتتعظوف بو، فتنتفعوف بذلك أيها الكفار إال دبشػيئة اذ تعػاىل لػذلك، 

  .لِع أك تكوف قراءة اخلطاب على تقدير: قل ذلم يا زلمد كما تذكركف إال
: "عكما تذكركفل، قراءة نافع على قلّّٖعت: يقوؿ أبو جعفر النحاس

ا علػػػى مػػػا ل ليكػػػوف مػػػردكدن ىب نبربويػػػل ادلجا،بػػػة، كأكثػػػر النػػػاس يقػػػرأ: ع
 .لّعتقٌدـ"

ل بًاٍليىػػاًء، كىاٍختىػػػارىهي ىب"كىقًػػرىاءىةي اٍلعىامَّػػػًة ع :قلُٕٔعت: كقػػاؿ القػػػر، 
 : كىقػىػػػرىأى نىػػػاًفعه  .ّٓادلػػػدثر:  َّ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٌٍُّّّٱأىبيػػػو عيبػىٍيػػػدو، لًقىٍولًػػػًو تػىعىػػػاىلى

كىيػىٍعقيوبي 
بًالتَّاًء، كىاٍختىارىهي أىبيو حىا ًو  لْع

، أًلىنَّوي أىعىمُّ"لٓع
 .لٔع

                                 
 ل.ٖٗ/ ُل ينظر الكشاؼ عن حقائق غوامض التن يل عُع
 ل.ِٕٗل، كالشامل يف القراءات العشر عص:ْْٕ/ِل ينظر الكشه دلكي عِع
 ل.َٓ/ ٓإعراب القرآف للنحاس ع لّع
 ا لنافع يف ادلتواتر ادلشهور، بل تفرد ّٔا نافع كحده، قاؿ يف النشر:ل مل يقرأ يعقوب باخلطاب كفاقن ْع

النشر يف القراءات العشر  "عكىاٍختػىلىفيوال يف: كىمىا يىٍذكيريكفى فػىقىرىأى نىاًفعه بًاخلًٍطىاًب، كىقػىرىأى اٍلبىاقيوفى بًاٍلغىٍيًب".
ل. كقد صرحن بعض مصادر القراءات بذكر ٖٗٔ/ِءات العشر عل، كانظر: الكن  يف القراّّٗ/ِع

 نب}ا لنافع يف قراءة اخلطاب كابن مهراف يف ادلبسوط حيث قاؿ: "قرأ نافع كيعقوب يعقوب موافقن 
..". ادلبسوط يف .بالياء{ ىب نب}[ بالتاء. كقرأ الباقوف ٔٓ]{ نتمت زت رت يب ىب

ل. كالذم يظهر أف ىذه ّٓٔيف القراءات العشر عص: ل، كانظر الكاملِْٓالقراءات العشر عص:
 القراءة ليعقوب ليسن من الطرؽ ادلعتمدة عند ابن اجل رم يف النشر.

ًد السًّْ ٍستىاينُّ، ادلقرئ، اللغوم، صاحب التصانيه. قػىرىأى القيٍرآفى على "ل ىو: ٓع ـي أىبيو حىا ًو سىٍهلي بني زليىمَّ اإًلمىا
 ل.ٕ/ َُ. سري أعبلـ النببلء ع"، كىتىصىدَّرى ًلئلقرىاًء كىاحلىًدٍيًث كىالعىرىبًيَّةً يػىٍعقيٍوبى احلىٍضرىًميّْ 

 ل.َٗ/ ُٗتفسري القر،  ع لٔع
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رئ: عبل ال زبافوفل بالتاء : "كقي قلّْٔعت: كقاؿ ادلنت ب اذلمذاين
على االنصراؼ ًمنى الغيبة إىل اخلطاب، ككذلك القوؿ يف الياء كالتاء يف قولو: 

 .لُعرئ ّٔما"تذكركفل كقد قي عكما يذكركف كما 
"كالوجو أنو على اخلطاب، كادلعىن: كما  :قلٓٔٓعت: كقاؿ الشريازم

 .لِعتذكركف أيها الكفار إال دبشيئة اذ، كالتذكر ىنا اإلدياف، أم: كما تؤمنوف"
ل َوَما َدْذُاُرونَ "كىقػىرىأى نىاًفعه كىيػىٍعقيوبي ع :قلُّّٗعت: كقاؿ ابن عاشور

 .لّعفػىٍوًقيَّةو عىلىى ااًلٍلًتفىاًت"دبيثػىنَّاةو 
تكامل القراءتني  أثر االلتفات يف قلن: فيظهر من خبلؿ ىذا العرض

معىن كببلغتهما لفظا، حيث اشتملتا على فنوف من الكبلـ كاف ذلا أكرب األثر 
 من خن  حن  ُّٱ ، كصدؽ اذ العظيم إذ يقوؿ:نفس السامع كادلجا،بيف 
 ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي  حي جي يه ىه مه جه ين ىن

 .ٖٖاإلسراء:  َّ ٌّ
 المبحث العاشر
 لك ُّٱ من قولو تعاىل: لْع(جم)انفراد نافع ادلدين بالتنوين كالرفع يف كلمة: 

 .ِِ – ُِالربكج: َّ  حم جم هل مل خل حل جل مك

يثػمل اذ تبػارؾ كتعػاىل علػى كتابػو ككبلمػو الػذم المعنى على عراءة الجماعتة: 
ا منػػو ا كتكػػذيبن ذلػػك ردِّ ، يقػػوؿ َّ حل جل مك لك ُّأن لػػو علػػى رسػػولو فيقػػوؿ: 

                                 
 ل.ِِٕ/ ٔالكتاب الفريد يف إعراب القرآف آّيد ع لُع
 ل.َُٖل ادلوضح للشريازم عص:ِع
 ل.ّّّ/ ِٗل التحرير كالتنوير عّع
 ل.ُّٔٗ/ٓل، كالنشر عْٖٓل، كالتيسري عص:ٖٕٔل القراءة يف: السبعة يف القراءات عص: ْع
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نو سحر كشعر كس ع كأسا،ري األكلػني، فلػيس إجٌل ثناؤه للقائلني عن القرآف 
ػػػاًىنو  ػػا يػىػػػٍ عيمي اٍلميٍشػػرًكيوفى قػىػػٍوؿى كى ذلػػك كػػذلك، "كىاٍلمىٍقصيػػودي أىفَّ اٍلقيػػػٍرآفى لىػػٍيسى كىمى

ًقيونىوي ًمػٍن أىٍخبىػاًر فىًينػَّهيٍم يػىٍ عيميوفى أىفَّ اٍلكىاًىنى يػىتػىلىقَّى ًمػنى اجٍلًػنّْ كىا ػيىاً،نًي مىػا يىٍسػ ى لشَّ
ػٍيطىاننا  ػاًعرو شى ػانيوا يػىٍ عيميػوفى أىفَّ ًلكيػلّْ شى ػاًعرو ًإٍذ كى اًء ًب ىٍعًمًهٍم، كىالى ىيوى قػىػٍوؿي شى السَّمى

ػػػػٍم يػىٍعنيػػػػوفى ًّٔىػػػػا احلًٍكى  ػػػػاً،ريي اأٍلىكَّلًػػػػنيى، أًلىنػَّهي ػػػػوى أىسى ، كىالى ىي ػػػػٍعرى ٍلًػػػػي عىلىٍيػػػػًو الشّْ ايىػػػػاًت ديي
ػا  ا اٍلقيػٍرآفى ميطىػاًبقه ًلمى ػذى اٍلمىٍكذيكبىًة الَّيًت يػىتػىلىهَّى ًّٔىػا أىٍىػلي اأٍلىٍوىػاًر، فػىقىػاؿى اللَّػوي: ًإفَّ ىى

يده شريه مربأ من الػنق  يف نظمػو  .لُعًعٍندى اللًَّو" كىذا الذم كذبوا بو قػيٍرآفه رلًى
 َّ حن  جن يم ىم ُّٱكإع ػػازه، ميٍثبىػػن يف لػػوح زلفػػوظ ككتػػاب مكنػػوف: 

  -يف قػػراءة اجلماعػػة -كقػػد كيًصػػه اللػػوح الػػذم أيكدًع فيػػو القػػرآف ،ٕٗالواقعػػة:
ػاؿه  بأنو زلفوظ أم: "مصوف عىن كيلّْ مىا يػىٍثًلميوي كىيػىنػٍقيصيوي كىالى يىًليقي بًػًو، كىذىلًػكى كىمى

لىػػوي"
كمػػا كصػػه اللػػوح الػػذم أكدع فيػػو القػػرآف يف آيػػة أخػػرل بأنػػو مكنػػوف، . لِع

ٍكنيػػوفي: الَّػػًذم الى  ٖٕالواقعػػة: َّ خم حم جم ُّٱ تعػػاىل: كذلػك يف قولػػو "كىاٍلمى
ػػًتًو" ػػدو؛ كىذىلًػػكى لًٍلجىٍشػػيىًة عىلىٍيػػًو لًنػىفىاسى يػيبىػػاحي تػىنىاكيليػػوي ًلكيػػلّْ أىحى
 ل جم، فقػػراءة علّع

بػػاخلفض تصػػه اللػػوح الػػذم أكدع اذ فيػػو كتابػػو بأنػػو مصػػوف زلىٍفيػػوظه ًعٍنػػدى اللَّػػًو 
تػىعىاىلى ًمٍن كيصيوًؿ الشَّيىاً،نًي إًلىٍيًو 
. كذلك ألف الكفار قد زعموا أف الشيا،ني لْع
، فػػػأخربىم اذ أهنػػػا ال تقػػػدر علػػػى ذلػػػك، كال تن لػػػن بػػػو علػػػى النػػػ  زلمػػػد 
يتن لػػوا ّٔػػذا، كىػػو زل ػػوب عػػنهم فػػبل ديكػػن أف  تسػػتطيعو، كمػػا ينبغػػي ذلػػم أف

                                 
 ل.ّّٓ/ ِٕالتحرير كالتنوير ع لُع
 ل.ِْٓ/ َّالتحرير كالتنوير ع لِع
 ل.ِْٓ/ َّع سابقال لّع
 ل.ِٖٗ/ ُٗل ينظر تفسري القر،  عْع
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 هل ملل كعخم حم جمتتناكلػػػػو أيػػػػديهم، كال أف يعلمػػػػوا مػػػػا فيػػػػو؛ ألنػػػػو ع
 .لُعلجم

: "كاختلفػػػػػػن القػػػػػػرٌاء يف قػػػػػػراءة قولػػػػػػو: قلَُّعت: يقػػػػػػوؿ ابػػػػػػن جريػػػػػػر
 قلَُّعت: فقرأ ذلك مىن قرأه ًمن أىل احل از أبو جعفر القارئ لجمع

 قلُِٖعت: قػػػػرٌاء الكوفػػػػة عاصػػػػم، كمػػػػن قػػػػرأه مػػػػن قلَُِعت: كابػػػػن كثػػػػري
، كمػػػن قلُٖٗعت: كالكسػػػائي لُٔٓعت: كمحػػػ ة قلُْٖعت:  كاألعمػػػش

خفضنػػا علػػى معػػىن أف اللػػوح ىػػو  لجمع قلُْٓعت: البصػػريني أبػػو عمػػرك
ادلنعػػػوت بػػػاحلف . كإذا كػػػاف ذلػػػك كػػػذلك كػػػاف التأكيػػػل: يف لػػػوح زلفػػػوظ مػػػن 

 .لِعال يادة فيو كالنقصاف منو عما أثبتو اذ فيو"
"كقػػرأ البػػاقوف بػػاخلفض، جعلػػوه  يف الكشػػه: قلّْٕعت: مكػػي كقػػاؿ

 .لّعنعتا لػػعاللوحل"
ل جم هل ملع "كقػػػرأ معظػػػم القػػػراء: :قلِْٓعت: كقػػػاؿ ابػػػن عطيػػػة

 .لْعل ادلشهور ّٔذه الصفة"هلباخلفض صفة لػػع
 هل مل"كقػػػػػػػػرأ البػػػػػػػػاقوف ع يف ادلوضػػػػػػػػح: قلٓٔٓعت: كقػػػػػػػػاؿ الشػػػػػػػػريازم

يسمى اللوح احملفػوظ، علػى معػىن ل باجلر، كالوجو أنو صفة للوح؛ ألنو جم
 .لٓعأنو زلفوظ من أف يغري أك يبدؿ ما فيو"

                                 
 ل.ُْٗ/ ِّل ينظر جامع البياف ت شاكر عُع
 .لّْٖ/ ِْشاكر عجامع البياف ت  لِع
 ل.ْٕٔ/ِل الكشه عن كجوه القراءات السبع عّع
 ل.ّْٔ/ ٓاحملرر الوجي  يف تفسري الكتاب الع ي  ع لْع
 ل.ِِٖل ادلوضح يف كجوه القراءات كعللها عص:ٓع



 

 

 
231  

: ع :قلُّّٗعت: كقاؿ ابن عاشور بًاجلٍىرّْ عىلىى  لجم"كىقػىرىأى اجلٍيٍمهيوري
ل كىًحٍف ي اللٍَّوًح الًَّذم ًفيًو اٍلقيٍرآفي ًكنىايىةه عىٍن ًحٍفً  اٍلقيٍرآًف"هلأىنَّوي ًصفىةي ع

 .لُع
فع رمحو اذ جاءت قراءة نا الذي أضافتو عراءة نافع: المعنى الداللي
ا يف قراءة اجلماعة، فيذا  ا ليس موجودن ا كمعىن فريدن جديدن  التضيه للمعىن بيعدن 

كانن قراءة اجلماعة تثبن أف اللوح الذم أكدع فيو القرآف زلفوظ من كصوؿ 
اللوًح احملفوًظ الشيا،ني إليو، فقراءة نافع جاءت لتثبن أف القرآف ادلودع يف 

ا من ال يادة كالنق  كالتحريه كالتبديل، كقد كصه القرآف يف زلفوظه أيضن 
ل "كىرلىىادىتيوي: شىرىفيوي عىلىى سىائًًر اٍلكيتيًب حل جلاآلية اليت قبل ىذه اآلية بأنو ع

 ذىًلكى يف بًًيٍع ىازًًه يف نىٍظًمًو كىًصحًَّة مىعىانًيًو، كىًإٍخبىارًًه بًاٍلميغىيَّبىاًت كىغىرٍيً 
فنتج من رلموع القراءتني أف القرآف العظيم زلفوظ يف ذاتو بسوره  .لِعزلىىاًسًنًو"

كآياتو كحركفو ككلماتو، كما أف اللوح الذم أكدع فيو كبلـ الرب جل كعبل 
زلفوظ من عبث الشيا،ني، فادلودىع زلفوظ، كادلودىع فيو كذلك، كّٔذا يتكامل 

يا من خبلؿ ادلعىن على كبل القراءتني، كتقر احلف  بش  صوره، كيتضح جل
أعني ادلسلمني بأف كتأّم ادلقدس كقرآهنم ادلطهر زلفوظ جبميع صور احلف ، 

 زنرن  مم ام يل ىل مل يك ىك مك ُّٱ كيتحقق فيو قوؿ ربنا تبارؾ كتعاىل:
 .ِْفصلن: َّ ين ىن نن من

 ملع لّع"كقػرأ نػافع كابػن زليصػن :قلّّٖعت: يقوؿ أبػو جعفػر النحػاس
ل بالرفع على أنػو نعػن لقػرآف، أم: بػل ىػو قػرآف رليػد زلفػوظ مػن جم هل

                                 
 ل.ِٓٓ/ َّالتحرير كالتنوير ع لُع
 ل.ْْٕ/ َُالبحر احمليط يف التفسري ع لِع
زليصػػن السػػهمي مػػوالىم ادلكػػي. قػػارئ أىػػل مكػػة، مػػع ابػػن كثػػري كمحيػػد زلمػػد بػػن عبػػد الػػرمحن بػػن "ل ىػػو: ّع

 ل.ٕٓ. معرفة القراء الكبار عص: "األعرج، قرأ القرآف على سعيد بن جبري، كرلاىد كدرباس
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أف يغػػري كيػػ اد فيػػو أك يػػنق  منػػو، قػػد حفظػػو اذ جػػٌل كعػػٌ  مػػن ىػػذه األشػػياء. 
ا بػػالرفع، كذلػػذا قػػاؿ كثػػري مػػن العلمػػاء: مػػن زعػػم أف فقػػد صػػٌحن القػػراءة أيضنػػ

ال القػػػرآف قػػػد بقػػػي شػػػيء منػػػو فهػػػو راٌد علػػػى اذ كػػػافر بػػػذلك، كالػػػن  الػػػذم 
فنظػػػػري ىػػػػذا  ٗاحل ػػػػر: َّ نن من زن رن مم ام يل ُّٱ اخػػػػتبلؼ فيػػػػو

 .لُعبالرفع"ل جمع
"كقرأ ذلك من ادلكّْيني ابن زليىٍيًصػن، كمػن  :قلَُّعت: كقاؿ ابن جرير

رفعنا، ردِّا على القرآف، على أنو من نعتو كصفتو. ككػاف  لجمادلدنيني نافع ع
زلفوظ مػن التغيػري كالتبػديل يف  َّ حل جل مك لك ُّٱمعىن ذلك على قراءهتما: 

ة اءلػػػوح. كالصػػػواب مػػػن القػػػوؿ يف ذلػػػك عنػػػدنا أهنمػػػا قراءتػػػاف معركفتػػػاف يف قػػػر 
 .لِعاألمصار، صحيحتا ادلعىن، فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب"

ل بًػالرٍَّفع، جعلػو جم هل مل: "قػىػرىأى نىػاًفع عقلَّْعت: كقاؿ ابن زصللة
: كىمعػىن حفػ  اٍلقيػٍرآف أىنػو ا لًٍلقيٍرآًف، بل ىيوى قػيٍرآف رليد نعتن  زلىٍفيوظ يف لوحو، قىػاؿى

ييؤمن من ربريفو كتبديلو كتغيريه فىبلى يٍلحقوي يف ذلىك شىٍيء"
 .لّع

ل بًػػػػػػالرٍَّفًع نػىٍعتنػػػػػػا جم هل مل: "كىقػىػػػػػػرىأى نىػػػػػاًفعه: عقلُٕٔع كقػػػػػاؿ القػػػػػػر، 
يده زلىٍفيوظه يف لوح" لًٍلقيٍرآًف، أىٍم: بىٍل ىيوى قػيٍرآفه رلًى
 .لْع

و جعلػو مػن صػفة القػرآف، بػل ىػو : "من رفعػقلَّٕعت: كقاؿ األزىرم
 .لٓعيف اللوح" ظف زلفو آقر 

                                 
 ل.ُِِ/ ٓإعراب القرآف للنحاس ع لُع
 .لّْٖ/ ِْجامع البياف ت شاكر ع لِع
 ل.ّٔٗ/ ٔلسبعة عاحل ة للقراء ا ل، كانظرٕٕٓح ة القراءات عص:  لّع
 ل.ّٕٓ/ ٔل، كانظر الكتاب الفريد يف إعراب القرآف آّيد عِٗٗ/ ُٗتفسري القر،  ع لْع
 ل.َُِٖ/ ِل، كانظر التبياف يف إعراب القرآف عُّٕ/ ّءات لؤلزىرم عمعاين القرا لٓع
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كابػػػن  لُع: "كقػػرأ نػػػافع كحػػده خبػػػبلؼ عنػػوقلِْٓعت: كقػػاؿ ابػػن عطيػػػة
    زن ٱبػػالرفع صػػفة القػػرآف علػػى ضلػػو قولػػو تعػػاىل: ع لجمزليصػػن كاألعػػرج: ع

اخلطػػػػػػػػأ ىػػػػػػػػو زلفػػػػػػػػوظ يف القلػػػػػػػػوب، ال يدركػػػػػػػػو  أم: ،ٗاحل ػػػػػػػػر: لنن من
 .لِعكالتعديل"

، بػػػػػػػػالرفع صػػػػػػػػفة لجمرئ: ع: "كقيػػػػػػػػقلّٖٓعت: كقػػػػػػػػاؿ ال سلشػػػػػػػػرم
 .لّعالقرآف"

قيػػػػل:  -الرفػػػػع -"كادلعػػػػىن عليػػػػو ا:شػػػػارحن  قلَُِٕعت: كقػػػػاؿ األلوسػػػػي
 يلزلفوظ بعد التن يل من التغيري كالتبديل كال يادة كالنق  كما قاؿ سبحانو: ع

كصػػوؿ ل، كقيػػل: زلفػػوظ يف ذلػػك اللػػوح عػػن نن من زن رن مم ام
 .لْعالشيا،ني إليو"

هي ًبرىفٍػػًع ع :قلُّّٗع كقػػاؿ ابػػن عاشػػور عىلىػػى  لجم"كىقػىػػرىأىهي نىػػاًفعه كىٍحػػدى
، كىًحٍفػػػػ ي اٍلقيػػػػٍرآًف لجمل بًػػػػػػػػعهل ملأىنَّػػػػوي ًصػػػػفىةه ثىانًيىػػػػةه لًقيػػػػٍرآفو كىيػىتػىعىلَّػػػػقي قػىٍوليػػػػوي: ع
ػرىـى حىصىػلى ًمػنى اٍلًقػرىاءىتػىنٍيً:يىٍستػىٍلً ـي أىفَّ اللٍَّوحى اٍلميودىعى ىيوى ًفيًو زلىٍفيوظه   أىٍيضنػا، فىػبلى جى

ثػيبيػػوتي احٍلًٍفػػ  لًٍلقيػػٍرآًف كللػػوح. فىأىمَّػػا ًحٍفػػ ي اٍلقيػػٍرآًف فػىهيػػوى ًحٍفظيػػوي ًمػػنى التػٍَّغيًػػرًي كىًمػػٍن 
: ع ػػػػػػػػػػػػيىاً،نًي، قىػػػػػػػػػػػػاؿى تػىعىػػػػػػػػػػػػاىلى  لنن من زن رن مم ام يل ٱتػىلىقُّػػػػػػػػػػػػًه الشَّ

ػًة إًيَّػاهي. أىٍك لٓع"ٗاحٍل ر: ًئكى ، كأما حف  اللٍَّوحي فػىهيوى ًحٍفظيوي عىػٍن تػىنىػاكيًؿ غىػرٍيً اٍلمىبلى
                                 

كتب القراءات تركم ىذه القراءة عن نافع ادلدين رمحو اذ من غري خبلؼ. ينظر: السبعة عص:   ل أكثرُع
 ل.ّٗٗ/ ِل، كالنشر عَِٔل كالعنواف عص: ُِِل، كالتيسري عص: ٖٕٔ

 ل.ّْٔ/ ٓاحملرر الوجي  يف تفسري الكتاب الع ي  ع لِع
 ل.ْْٕ/ َُيط يف التفسري عل، كانظر البحر احملّّٕ/ ْالكشاؼ عن حقائق غوامض التن يل ع لّع
 ل.َّْ/ ُٓركح ادلعاين ع لْع
 ل.ِٓٓ/ َّلالتحرير كالتنوير عٓع
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:   جن يم ىم مم خم حم جم ُّٱٱٱٱًحٍفظيػػػػوي ًكنىايىػػػػةن عىػػػػٍن تػىٍقًديًسػػػػًو كىقىٍولًػػػػًو تػىعىػػػػاىلى
 .ٕٗ – ٖٕالواقعة: َّ حن

كاتسػاعو  تنػوع ادلعػىنىذا األثر الكبري الختبلؼ اإلعػراب يف  كّٔذا يظهر
على كػبل القػراءتني، كقػد أغنػاين كػبلـ ابػن عاشػور األخػري عػن التعقيػب  كمشولو

على ما   نقلو يف ىذا ادلبحث، إذ قد أكضح ادلعػىن علػى كػبل القػراءتني دبػا ال 
 م يد عليو، فللو دره من إماـ، كرمحة اذ على  يع أئمة ادلسلمني.

 
 
 
 
 
 
 
 

 ىليها البحث الخادمة وأبرز النتائج التي دوصل
لقد حاكلن يف ىذا البحػث بيػاف ادلعػاين الدالليػة الػيت أضػافتها القػراءات 
اليت انفرد بقراءهتا اإلماـ نافع بن عبػد الػرمحن ادلػدين رمحػو اذ علػى ادلعػىن العػاـ 
لآليات اليت سبن دراستها، ككاف من أبرز النتائج اليت توصل إليها ىذا البحث 

 ما يلي:
جليلػػة  القػػراء كمػػنهم اإلمػػاـ نػػافع ادلػػدين علػػى معػػافو  تشػػتمل انفػػرادات لُ

 ا.تثرم ادلعىن العاـ لآلية كت يده كضوحن 
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مػن بػػني االنفػرادات مػػا يأخػػذ ادلعػىن ل اكيػػة أخػػرل مل تتعػرض ذلػػا قػػراءة  لِ
اجلماعػػػػة، كىػػػػذا ىػػػػو اخػػػػتبلؼ التنػػػػوع الػػػػذم يعػػػػدد ادلعػػػػاين يف اآليػػػػة 

 كينوّْعها من غري تعارض.
 ا لقراءة اجلماعة.ا كبيانن ا كتفسرين كوف شرحن من بني االنفرادات ما ي لّ
مػػػن بػػػني االنفػػػرادات مػػػا حيػػػاف  علػػػى بقػػػاء اللغػػػات ادلجتلفػػػة للعػػػرب،  لْ

كىذا شلا ال شك يف أمهيتو؛ ألنو ي يػد اللغػة اخلالػدة ثػراءن، حػ  كإف مل 
يكن لذلك أثر يف ادلعىن الداليل، ككفى بػالقرآف الكػرذ كقراءاتػو كعػاء 

 ذل اهتا كظواىرىا األدائية.لصوف اللغة العربية ك 
انفرادات بقيػة القػراء جػديرة بالدراسػة كالتأمػل السػتجراج مػا فيهػا مػن  لٓ

 درر ادلعاين.
القراءات اليت انفرد بقراءهتا نافع تضاىي مػا أ ػع عليػو بقيػة القػراء يف  لٔ

 الصحة كالثبوت كالفصاحة.
 لبلخػػػػتبلؼ اإلعػػػػراا كالصػػػػريف كاالشػػػػتقاقي أثػػػػر كبػػػػري يف تنػػػػوع ادلعػػػػىن لٕ

 كزيادة داللتو.
 .كاحلمد ذ على تيسريه، كصلى اذ على نبينا زلمد 

 ثبت المراجع
ابن أا مرذ، أا عبد اذ نصر بن علي الشريازم، ربقيق عبد الرحيم   لُ

، دار الكتػػػب ُ، طالموضتتت  فتتتي وجتتتوه القتتتراءات وعللهتتتاالطرىػػػوين، 
 ُـ. عدد األج اء:َُٗٗالعلمية، بريكت، 
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ابػػػن إسػػػحاؽ، زلمػػػػد بػػػن إسػػػػحاؽ بػػػن يسػػػار ادلطلػػػػ  بػػػالوالء، ادلػػػػدين  لِ
، ستتتيرة ابتتتن ىستتتحاق )اتتتتاب الستتتير والم تتتازي(ربقيػػػق: سػػػهيل زكػػػار، 

 ـ.ُٖٕٗىػ/ُّٖٗ، دار الفكر، بريكت، ُط
ابػػن البىػػاًذش: أمحػػد بػػن علػػي بػػن أمحػػد بػػن خلػػه األنصػػارم الغرنػػا،ي،  لّ

 ، دار الصحابة لل اث.اإلعناع في القراءات السبع
ابن السكين، أبو يوسػه يعقػوب بػن إسػحاؽ احملقػق: زلمػد مرعػب،  لْ

 ـ.ََِِ-ىػُِّْ، دار إحياء ال اث العرا، ُ، طىصالح المنطق
ابػػن تيميػػة، تقػػي الػػدين أمحػػد بػػن عبػػد احللػػيم بػػن تيميػػة احلػػراين احملقػػق:  لٓ

، رلمػػع ادللػػك فهػػد مجمتتوع الفتتتاوى عبػػد الػػرمحن بػػن زلمػػد بػػن قاسػػم،
 ىػػػػػػػ/ُُْٔادلدينػػػػػػة النبويػػػػػػة، السػػػػػػعودية،  لطباعػػػػػػة ادلصػػػػػػحه الشػػػػػػريه،

 ـ.ُٓٗٗ
بن جرير بن ي يد، أبػو جعفػر الطػربم، ربقيػق ربم، زلمد ابن جرير الط لٔ

ـ، َََِ-ىػػ  َُِْ، الرسػالة، ُ، طجامع البيانأمحد زلمد شاكر، 
  .ِْعدد األج اء:

، ستر صتناعة اإلعترابابن جمل، أبو الفتح عثماف بن جمل ادلوصلي،  لٕ
 ىػ.ُُِْلبناف، -لمية، بريكت، دار الكتب العُط
ابن ح ر العسقبلين، أبو الفضل أمحد بن علي بن زلمد بن أمحد بن  لٖ

اإلصابة في ح ر ربقيق: عادؿ أمحد عبد ادلوجود كعلى زلمد معوض، 
 ىػ. ُُْٓ، دار الكتب العلمية، بريكت، ُ، طدميي  الصحابة
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ابػػن حسػػنوف، عبػػد اذ بػػن احلسػػػني بػػن حسػػنوف، أبػػو أمحػػد السػػػامرم  لٗ
الل ات في بيسناده: إىل ابن عباس حققو كنشره: صبلح الدين ادلن د، 

 ـ. ُْٔٗ -ىػ  ُّٓٔ، مطبعة الرسالة، القاىرة، ُ، طالقرآن
ابن دريد، أبو بكػر زلمػد بػن احلسػن بػن دريػد األزدم احملقػق: رمػ م  لَُ

، دار العلػػػػػػم للمبليػػػػػػني، بػػػػػػريكت، ُ، ط تتتتتتةجمهتتتتتترة اللمنػػػػػػري بعلبكػػػػػػي، 
 ـ.ُٕٖٗ

ابن زصللة، عبد الرمحن بن زلمد أبو زرعة ابن زصللة، زلقق الكتاب:   لُُ
 ، دار الرسالة.حجة القراءاتسعيد األفغاين، 

ابن سيده ادلرسي، أبو احلسن علي بن إواعيل ادلؤله: احملقق: عبػد  لُِ
الكتػػػػػب ، دار ُ، طالمحكتتتتت  والمحتتتتتي  األع تتتتت احلميػػػػػد ىنػػػػػداكم، 
 ـ. َََِ -ىػ  ُُِْالعلمية، بريكت، 

ابػػن عاشػػور التونسػػي، زلمػػد الطػػاىر بػػن زلمػػد بػػن زلمػػد الطػػاىر بػػن  لُّ
دحريتتتتر المعنتتتتى الستتتتديد ودنتتتتوير العقتتتتل »التحريتتتتر والتنتتتتوير عاشػػػػور، 

، الػػدار التونسػػية للنشػػر، تػػونس، «الجديتتد متتن دفستتير الكتتتاب المجيتتد
 ـ.ُْٖٗ

احملقػق: عمػرك بن ىبػة اذ،  ابن عساكر، أبو القاسم علي بن احلسن لُْ
 -ىػػػ  ُُْٓدار الفكػػر للطباعػػة، ، دتتاريد دمشتتقبػػن غرامػػة العمػػركم، 

 .َٖ، عدد األج اء:ـ ُٓٗٗ
ابػن عطيػة، أبػو زلمػد عبػػد احلػق بػن غالػب بػػن عبػد الػرمحن بػن سبػػاـ   لُٓ

بػػػن عطيػػػة األندلسػػػي احملػػػارا احملقػػػق: عبػػػد السػػػبلـ عبػػػد الشػػػايف زلمػػػد، 
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، دار الكتب العلميػة، ُ، ط كتاب الع ي المحرر الوجي  في دفسير ال
 ىػ. ُِِْبريكت، 

ابػػن فػػارس، أمحػػد بػػن فػػارس بػػن زكريػػاء القػػ كيمل الػػرازم، أبػػو احلسػػني  لُٔ
، دار الفكػػر، معجتت  مقتتاييس الل تتةاحملقػػق: عبػػد السػػبلـ زلمػػد ىػػاركف، 

 ـ.ُٕٗٗ-ىػُّٗٗ
كثػػري، أبػػو الفػػداء إواعيػػل بػػن عمػػر بػػن كثػػري القرشػػي الدمشػػقي   ابػػن لُٕ

السيرة النبوية )من البداية والنهاية البتن  ربقيق: مصطفى عبد الواحد، 
-ىػػ ُّٓٗلبنػاف، –، دار ادلعرفة للطباعة كالنشر كالتوزيع، بػريكتاثير(
 ـ. ُٕٔٗ

 -أبػو عبػػد اذ زلمػد بػػن ي يػد القػػ كيمل، شػعيب األرنػػؤكط-ابػن ماجػػة لُٖ
-ىػػ َُّْ، دار الرسالة العادليػة، ُ، ط، سنن ابن ماجو-ادؿ مرشدع

 ـ.ََِٗ
ابػػػػػػن رلاىػػػػػػد، أمحػػػػػػد بػػػػػػن موسػػػػػػى التميمػػػػػػي، أبػػػػػػو بكػػػػػػر بػػػػػػن رلاىػػػػػػد  لُٗ

، ِاحملقػػق: شػػوقي ضػػيه، ط  الستتبعة فتتي القتتراءات قل،ِّْعادلتػػوى
 ىػ.ََُْدار ادلعارؼ، مصر، 

 ابن منظػور اإلفريقػي، زلمػد بػن مكػـر بػن علػى، أبػو الفضػل،  ػاؿ  لَِ
، دار ّ، طلسان العربالدين ابن منظور األنصارم الركيفعى اإلفريقى، 

 ق. ُُْْصادر، بريكت، 
ابػػن ىشػػاـ، عبػػد ادللػػك بػػن ىشػػاـ بػػن أيػػوب احلمػػريم ادلعػػافرم، أبػػو  لُِ

زلمػػػػد،  ػػػػاؿ الػػػػدين ربقيػػػػق: مصػػػػطفى السػػػػقا كإبػػػػراىيم األبيػػػػارم كعبػػػػد 
بػة كمطبعػة ، شػركة مكتِ، طالسيرة النبوية البتن ىشتاماحلفي  الشل ، 

 ـ. ُٓٓٗ -ىػ ُّٕٓمصطفى الباا احلل  كأكالده دبصر، 
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 أبػػػػو البقػػػػاء العكػػػػربم، عبػػػػد اذ بػػػػن احلسػػػػني بػػػػن عبػػػػد اذ العكػػػػربم لِِ
، عيسػى البػاا لتبيتان فتي ىعتراب القترآن، ااحملقق: علي زلمػد الب ػاكم

 احلل  كشركاه.
أبػػػػو البقػػػػاء العكػػػػربم، عبػػػػد اذ بػػػػن احلسػػػػني بػػػػن عبػػػػد اذ العكػػػػربم  لِّ

ىمتتالء متتا متتن بتتو التترحمن متتن ربقيػػق: األسػػتاذ: إبػػراىيم عطػػوة عػػوض، 
 ، دار احلديث بالقاىرة.وجوه اإلعراب والقراءات

أبو احل اج ادل م، يوسه بن عبد الرمحن بن يوسه، أبو احل اج،   لِْ
دهتتذيب  : د. بشػػار عػػواد معػػركؼ، ػػاؿ الػػدين ابػػن ال كػػي ادلػػ م، احملقػػق

ىػػ ََُْ ،مؤسسة الرسػالة، بػريكت، ُ، ط الكمال في أسماء الرجال
 ـ.َُٖٗ –
أبػػو الشػػيخ األصػػبهاين، أبػػو زلمػػد عبػػد اذ بػػن زلمػػد بػػن جعفػػر بػػن  لِٓ

ْبقتات عبد الغفور عبد احلق حسػني البلوشػي،  حياف األنصارم احملقق:
سػػة الرسػػالة،بريكت، ، مؤسِ، طالمحتتدثين بأصتتبهان والتتواردين عليهتتا

 ـ.ُِٗٗ–ُُِْ
السمني احلل ، أبو العباس شهاب الدين، أمحد بن يوسه، احملقػق:  لِٔ

، الدر المصون في علوم الكتاب المكنون الدكتور أمحد زلمد اخلراط،
 دار القلم، دمشق.

ستتتتتر صتتتتتناعة أبػػػػػو الفػػػػػتح ابػػػػػن جػػػػػمل، عثمػػػػػاف بػػػػػن جػػػػػمل ادلوصػػػػػلي،  لِٕ
 ـ.َََِبريكت، ، دار الكتب العلمية، ُ، طاإلعراب
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أبو القاسم الطػرباين، سػليماف بػن أمحػد بػن أيػوب بػن مطػري اللجمػي  لِٖ
الشػامي احملقػق: ،ػػارؽ بػن عػوض اذ بػػن زلمػد، عبػد احملسػػن بػن إبػػراىيم 

 القاىرة. –، دار احلرمني المعج  األوس احلسيمل، 
أبو القاسم اذليذىيل، يوسه بن علي بن جبارة بن زلمد بن عقيل بن  لِٗ

م ادلغػػػرا احملقػػػق:  ػػػاؿ بػػػن السػػػيد بػػػن رفػػػاعي الشػػػايب، سػػػواده اليشػػػكر 
، مؤسسػػػة وػػػا ُ، طالكامتتتل فتتتي القتتتراءات واألربعتتتين ال ائتتتدة عليهتتتا

 ـ. ََِٕ-ىػ ُِْٖللتوزيع كالنشر، 
المصتتتباح أبػػػو الكػػػـر الشػػػهرزكرم، ادلبػػػارؾ بػػػن احلسػػػن الشػػػهرزكرم،  لَّ

، ربقيػػػػق الشػػػػيخ: عبػػػػد الػػػػرحيم ال اىتتتتر فتتتتي القتتتتراءات العشتتتتر البتتتتواىر
 ـ.ََِٖلبناف،  –، دار الكتب العلمية، بريكت ُطرىوين، طال
التقفيتة فتي أبو بشر البند ني ي، اليمػاف بػن أا اليمػاف البىنػدني ي،  لُّ

كزارة  -، احملقػػػػػق: د. خليػػػػػل إبػػػػػراىيم العطيػػػػػة، اجلمهوريػػػػػة العراقيػػػػػة الل تتتتتة
بغػػػػػػػداد،  –مطبعػػػػػػػة العػػػػػػػاين  -مي إحيػػػػػػػاء الػػػػػػػ اث اإلسػػػػػػػبل -األكقػػػػػػػاؼ 
 ـ.ُٕٔٗ

ال اىتر فتي نبارم، زلمد بن القاسم بن زلمػد بػن بشػار، أبو بكر األ لِّ
، مؤسسػػة ُ، احملقػػق: د. حػػا  صػػاحل الضػػامن، طمعتتاني المتتات النتتاس

 ـ.ُِٗٗ-ىػ  ُُِْالرسالة، بريكت، 
ػػاس، أمحػػد بػػن زلمػػد بػػن إواعيػػل بػػن يػػونس ادلػػرادم  لّّ أبػػو جعفػػر النَّحَّ

ليػل : عبػد ادلػنعم خىعراب القرآن وضتع حواشتيو وعلتق عليتوالنحوم، 
، منشػػػػػورات زلمػػػػػد علػػػػػي بيضػػػػػوف، دار الكتػػػػػب العلميػػػػػة، ُإبػػػػػراىيم، ط
 ىػ. ُُِْبريكت، 
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أبػػػو حػػػا  البيسػػػيت، زلمػػػد بػػػن حبػػػاف بػػػن أمحػػػد بػػػن حبػػػاف التميمػػػي،  لّْ
، ترتيػػب: األمػػري عػػبلء الػػدين اإلحستتان فتتي دقريتتب صتتحي  ابتتن حبتتان

علػػػي بػػػن بلبػػػاف الفارسػػػي، حققػػػػو كخػػػرج أحاديثػػػو كعلػػػق عليػػػو: شػػػػعيب 
 ىػ. َُْٖ، مؤسسة الرسالة، بريكت، ُاألرنؤكط، ط

أبػػػػو حيػػػػاف، زلمػػػػد بػػػػن يوسػػػػه بػػػػن حيػػػػاف أثػػػػري الػػػػدين األندلسػػػػي،   لّٓ
، دار الفكػػر، البحتتر المحتتي  فتتي التفستتيراحملقػق: صػػدقي زلمػػد  يػل، 

 ىػ. َُِْبريكت،
أبػػػو سػػػليماف اخلطػػػاا، أبػػػو سػػػليماف محػػػد بػػػن زلمػػػد بػػػن إبػػػراىيم بػػػن  لّٔ

، احملقق: عبد الكرذ الحديثغريب اخلطاب البسيت ادلعركؼ باخلطاا، 
إبراىيم الغرباكم، خرج أحاديثو: عبػد القيػـو عبػد رب النػ ، دار الفكػر، 

 ـ. ُِٖٗ -ىػ  َُِْدمشق، 
أبػػػػو عبػػػػد اذ احلػػػػاكم، زلمػػػػد بػػػػن عبػػػػد اذ بػػػػن زلمػػػػد بػػػػن محدكيػػػػو   لّٕ

، ربقيػػق: المستتتدرع علتتى الصتتحيحينالنيسػػابورم ادلعػػركؼ بػػابن البيػػع، 
ىػ ُُُْ، دار الكتب العلمية، بريكت، ُ، طمصطفى عبد القادر عطا

 ـ.َُٗٗ –
أبػػػو عبػػػد اذ زلمػػػد بػػػن أمحػػػد بػػػن أا بكػػػر القػػػر، ، ربقيػػػق: أمحػػػد   لّٖ

، دار الكتػب ِ، ط الجتامع ألحكتام القترآنالربدكين كإبراىيم أ،فػيش، 
 ـ.ُْٔٗادلصرية، القاىرة، 

أبػػو عبيػػد القاسػػم، أبػػو عيبيػػد القاسػػم بػػن سػػبلـٌ بػػن عبػػد اذ اذلػػركم  لّٗ
، ُ، احملقػػق: د. زلمػػد عبػػد ادلعيػػد خػػاف، طغريتتب الحتتديثالبغػػدادم، 

 -ىػػػػػ  ُّْٖالػػػػدكن،  -مطبعػػػػة دائػػػػرة ادلعػػػػارؼ العثمانيػػػػة، حيػػػػدر آبػػػػاد
 ـ.  ُْٔٗ
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، احملقػق: مجتاز القترآنأبو عبيدة، معمر بن ادلثىن التيمػى البصػرم،   لَْ
 ىػ. ُُّٖزلمد فواد س گني، مكتبة اخلاصلى، القاىرة، 

التيستتير ععثمػػاف بػػن سػػعيدل، احملقػػق: أكتػػو تريػػ ؿ،  أبػػو عمػػرك الػػداين لُْ
 ـ.ُْٖٗ، دار الكتاب العرا، بريكت، ِ، طفي القراءات السبع

التيستتير فتتي القتتراءات  ، عثمػػاف بػػن سػػعيد الػػداين،أبػػو عمػػرك الػػداين لِْ
 -الريػػػػاض- مكتبػػػػة الرشػػػد ،ِط احملقػػػق: حػػػػا  صػػػاحل الضػػػامن، الستتتبع

 .ُـ، عدد األج اء:َُُِالسعودية،
معتتاني أبػػو منصػػور األزىػػرم، زلمػػد بػػن أمحػػد بػػن األزىػػرم اذلػػركم،   لّْ

ب، جامعػػػػة كليػػػػة اآلدا  ، مركػػػػ  البحػػػػوث يفُ، ط القتتتتراءات ليزىتتتتري
 ـ. ُُٗٗ -ىػ  ُُِْادللك سعود، السعودية، 

أبػػػو نعػػػيم األصػػػبهاين، أمحػػػد بػػػن عبػػػد اذ بػػػن أمحػػػد بػػػن إسػػػحاؽ بػػػن  لْْ
مػد ركاس قلعػو جػي، ، حققو: الدكتور زلدالئل النبوةموسى بن مهراف، 
 ـ. ُٖٔٗ -ىػ  َُْٔ، دار النفائس، بريكت، ِعبد الرب عباس، ط

أبػػو ىػػبلؿ العسػػكرم، احلسػػن بػػن عبػػد اذ بػػن سػػهل بػػن سػػعيد بػػن  لْٓ
، احملقػػػق: علػػػي زلمػػػد الب ػػػاكم الصتتتناعتينحيػػػن بػػػن مهػػػراف العسػػػكرم، 

 ىػ. ُُْٗكزلمد أبو الفضل إبراىيم، ادلكتبة العنصرية، بريكت، 
محػػػد، أبػػػو عبػػػد اذ أمحػػػد بػػػن زلمػػػد بػػػن حنبػػػل بػػػن ىػػػبلؿ اإلمػػػاـ أ  لْٔ

عادؿ مرشد، كآخركف، إشػراؼ: د  -الشيباين، احملقق: شعيب األرنؤكط 
، مؤسسة الرسالة، ُ، ط مسند اإلمام أحمد بن حنبل عبد اذ ال كي،

 ـ.ََُِ-ىػ  ُُِْ
األمػػني الشػػنقيطي، زلمػػد األمػػني بػػن زلمػػد ادلجتػػار بػػن عبػػد القػػادر  لْٕ

، دار أضتتتواء البيتتتان فتتتي ىيضتتتاح القتتترآن بتتتالقرآنشػػػنقيطي، اجلكػػػمل ال
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 -ىػػػػػػػػ  ُُْٓلبنػػػػػػػاف،  –، بػػػػػػػريكت الفكػػػػػػػر للطباعػػػػػػػة كالنشػػػػػػػر كالتوزيػػػػػػػع
 ـ.ُٓٗٗ

البنػػا الػػدميا،ي، أمحػػد بػػن زلمػػد بػػن أمحػػد بػػن عبػػد الغػػمل الػػدميا،ٌي،  لْٖ
ىدحتتتا  فضتتتالء البشتتتر فتتتي القتتتراءات شػػػهاب الػػػدين الشػػػهري بالبنػػػاء، 

لبنػػاف، –، دار الكتػػب العلميػػة ّمهػػرة، ط، احملقػػق: أنػػس األربعتتة عشتتر
 ىػ.ُِْٕ-ـََِٔ

التنػػوخي، أبػػو احملاسػػن ادلفضػػل بػػن زلمػػد بػػن مسػػعر التنػػوخي ادلعػػرم،  لْٗ
، ربقيػػػق: دتتتاريد العلمتتتاء النحتتتويين متتتن البصتتتريين والكتتتوفيين وغيتتترى 

، ى ػػر للطباعػػة كالنشػػر كالتوزيػػػع ِالػػدكتور عبػػد الفتػػاح زلمػػد احللػػػو، ط
 ىػ.ُُِْكاإلعبلف، القاىرة، 

شتترح اجلعػػربم، إبػػراىيم بػػن عمػػر اجلعػػربم، ربقيػػق فرغلػػي عربػػاكم،  لَٓ
 ، مكتبة أكالد الشيخ.الجعبري على متن الشاْبية

الصتتحاح اجلػػوىرم، أبػػو نصػػر إواعيػػل بػػن محػػاد اجلػػوىرم الفػػاراا،  لُٓ
، دار ْ، ربقيػق: أمحػد عبػد الغفػور عطػار، طداج الل ة وصحاح العربيتة
 ـ. ُٕٖٗ -  ىػ َُْٕالعلم للمبليني، بريكت، 

،   لِٓ الحجتتة احلسػػني بػػن أمحػػد بػػن خالويػػو، احملقػػق: د. عبػػدالعاؿ مكػػـر
 ىػ.َُُْ، دار الشركؽ، بريكت، ْ، طفي القراءات السبع

خػػري الػػدين ال ركلػػي، خػػري الػػدين بػػن زلمػػود بػػن زلمػػد بػػن علػػي بػػن  لّٓ
 ، دار العلػػػػػػم للمبليػػػػػػني،ُٓ، طاألعتتتتتتالمفػػػػػػارس، ال ركلػػػػػػي الدمشػػػػػػقي، 

 ـ.ََِِمايو
، دار ِ، ط الشامل فتي القتراءات العشترد: عبد القادر منصور،   لْٓ

 ـ.ََِٗالرفاعي للنشر، حلب،
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معرفتتتة القتتتراء الكبتتتار علتتتى الػػػذى ، زلمػػػد بػػػن أمحػػػد بػػػن قىادٍيػػػاز،   لٓٓ
 ـ.ُٕٗٗالعلمية،  ، الكتبُ، ط الطبقات واألعصار

الكشا  ال سلشرم، أبو القاسم زلمود بن عمرك بن أمحد جار اذ،  لٔٓ
، دار الكتػػػػػاب العػػػػػرا، بػػػػػريكت، ّ، طغتتتتتوامن التن يتتتتتلعتتتتتن حقتتتتتائق 

 ىػ. َُْٕ
ال سلشػػرم، أبػػو القاسػػم زلمػػود بػػن عمػػرك بػػن أمحػػد، ال سلشػػرم جػػار  لٕٓ

، دار ُ، ربقيػػػػػق: زلمػػػػػد باسػػػػػل عيػػػػػوف السػػػػػود، طأستتتتتاس البالغتتتتتةاذ، 
 ـ.ُٖٗٗ-ىػ  ُُْٗلبناف،  –الكتب العلمية، بريكت 

السرقسػػػػػطي، أبػػػػػو ،ػػػػػاىر إواعيػػػػػل بػػػػػن خلػػػػػه بػػػػػن سػػػػػعيد ادلقػػػػػرئ  لٖٓ
 -احملقػق: عالػدكتور زىػري زاىػد  العنوان في القراءات السبعاألنصارم، 

جامعػة البصػرةل، عػامل الكتػػب،  -الػدكتور خليػل العطيػةل عكليػػة اآلداب 
 ىػ.َُْٓبريكت 

السػػهيلي، أبػػو القاسػػم عبػػد الػػرمحن بػػن عبػػد اذ بػػن أمحػػد السػػهيلي،  لٗٓ
، احملقػق: عمػر عبػد األنف في شرح السيرة النبوية البن ىشام الروض

 السبلـ السبلمي، دار إحياء ال اث العرا، بريكت.
النشتتر فتتي  ،مشػػس الػػدين ابػػن اجلػػ رم، زلمػػد بػػن زلمػػد بػػن يوسػػه  لَٔ

ل، ػىػَُّٖادلتػوىاحملقق: علػي زلمػد الضػباع ع، ْ، ط القراءات العشر
-ىػػػػ  ُُِْلكتػػػاب العلميػػػة[، ادلطبعػػػة الت اريػػػة الكػػػربل ]تصػػػوير دار ا

 ـ. ُِٗٗ
مشػػػػػػػس الػػػػػػػدين أبػػػػػػػو اخلػػػػػػػري ابػػػػػػػن اجلػػػػػػػ رم، زلمػػػػػػػد بػػػػػػػن زلمػػػػػػػد بػػػػػػػن  لُٔ

، ط: عػػػػمل غايتتتة النهايتتتة فتتتي ْبقتتتات القتتتراء قل،ّّٖيوسػػػهعادلتوى:
 بنشره ألكؿ مرة برجس اسر، مكتبة ابن تيمية.
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مشس الدين أبو اخلري ابن اجل رم، زلمد بن زلمد بن زلمد بػن علػي  لِٔ
، ربقيػق: الػدكتور/ السػامل زلمػد في القراءات العشرالنشر بن يوسه، 

زلمػػود الشػػنقيطي، رلمػػع ادللػػك فهػػد لطباعػػة ادلصػػحه الشػػريه بادلدينػػة 
 النبوية، السعودية.

مشػػػس الػػػدين أبػػػو اخلػػػري ابػػػن اجلػػػ رم، زلمػػػد بػػػن زلمػػػد بػػػن يوسػػػه،   لّٔ
، ادلؤلػػه: احملقػػق: د. أمحػػد زلمػػد دحبيتتر التيستتير فتتي القتتراءات العشتتر

 -ىػػػػػػػػػ ُُِْ، دار الفرقػػػػػػػػاف، األردف / عمػػػػػػػػاف، ُط مفلػػػػػػػػح القضػػػػػػػػاة،
 ـ.َََِ

مشػس الػػدين الػذى ، زلمػػد بػن أمحػػد بػن عثمػػاف بػن قاديػػاز الػػذى ،   لْٔ
 ـ.ُٖٓٗ، الرسالة، ّ، ربقيق شعيب األرناؤط، ط سير أعالم النبالء

روح  شهاب الدين األلوسي، زلمود بن عبد اذ احلسػيمل األلوسػي،  لٓٔ
، احملقػق: علػي عبػد المعاني في دفسير القرآن الع تي  والستبع المثتاني

 ىػ. ُُْٓ، دار الكتب العلمية، بريكت، ُالبارم عطية، ط 
ػػلىمة بػػن ميٍسػػًلم العىػػٍوت  الصيػػحارم،  لٔٔ اإلبانتتة فتتي الل تتة الصيػػحارم، سى

د.  -د. نصػػرت عبػػد الػػرمحن  -، احملقػػق: د. عبػػد الكػػرذ خليفػػة العربيتتة
، ُد. جاسػػػر أبػػػو صػػػفية، ط -د. زلمػػػد حسػػػن عػػػواد  -ار صػػػبلح جػػػر 

 -ىػػػػ  َُِْسػػػلطنة عمػػػاف،  -قط كزارة الػػػ اث القػػػومي كالثقافػػػة، مسػػػ
 ـ.ُٗٗٗ

الصػػػفدم، صػػػبلح الػػػدين خليػػػل بػػػن أيبػػػك بػػػن عبػػػد اذ الصػػػفدم،  لٕٔ
، دار ُ، احملقػػق: أمحػػد األرنػػاؤكط كتركػػي مصػػطفى، طالتتوافي بالوفيتتات

 ـ.َََِ -ىػَُِْإحياء ال اث، بريكت، 
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الحجتتة فتتي علتتل الفارسػػي، أبػػو علػػي احلسػػن بػػن أمحػػد الفارسػػي،   لٖٔ
 ـ.ََِٗ، دار الصحابة لل اث، مصر، ُ، طالقراءات السبع

الفراىيػػدم، أبػػو عبػػد الػػرمحن اخلليػػل بػػن أمحػػد بػػن عمػػرك الفراىيػػدم   لٗٔ
، احملقػػػػػػػق: د مهػػػػػػػدم ادلج كمػػػػػػػي، د إبػػػػػػػراىيم اتتتتتتتتاب العتتتتتتتين  البصػػػػػػػرم،

 السامرائي، مكتبة اذلبلؿ.
الكشتتتف عتتتن يسػػػي، مكػػػي بػػػن أا ،الػػػب بػػػن محػػػوش القيسػػػي، الق لَٕ

، ربقيػػق الشػػيخ عبػػد الػػرحيم وجتتوه القتتراءات الستتبع وعللهتتا وحججهتتا
 ـ.ََِٕالطرىوين، دار احلديث بالقاىرة، مصر، 

ادلنت ػػب اذلمػػذاين، حسػػني بػػن أا العػػ  رشػػيد الػػدين، أبػػو يوسػػه،   لُٕ
مد نظاـ ، حقق نصوصو: زلالكتاب الفريد في ىعراب القرآن المجيد

 -ىػػ  ُِْٕ، دار ال ماف بادلدينة ادلنورة، السعودية، ُالدين الفتيح، ط 
 ـ. ََِٔ

صلم الػدين الواسػطي، أبػو زلمػد، عبػد اذ بػن عبػد ادلػؤمن بػن الوجيػو  لِٕ
بػػن عبػػد اذ بػػن علػػى ابػػن ادلبػػارؾ التٌػػاجر ادلقػػرئ تػػاج الػػدين كيقػػاؿ صلػػم 

، ُالػد ادلشػهداين، ط، احملقػق: د. خالكن  في القتراءات العشترالدين، 
 ىػ.ُِْٓمكتبة الثقافة الدينية، القاىرة، 

النسػػػفي، أبػػػو الربكػػػات عبػػػد اذ بػػػن أمحػػػد بػػػن زلمػػػود حػػػاف  الػػػدين  لّٕ
، حققػػػو دفستتتير النستتتفي )متتتدارع التن يتتتل وحقتتتائق التأويتتتل(النسػػػفي، 

كخرج أحاديثو: يوسه علي بديوم، راجعػو كقػدـ لػو: زليػي الػدين ديػب 
 ـ. ُٖٗٗ -ىػ  ُُْٗالطيب، بريكت، ، دار الكلم ُمستو، ط

الواحػػدم، أبػػو احلسػػن علػػي بػػن أمحػػد بػػن زلمػػد بػػن علػػي الواحػػدم،  لْٕ
، ربقيػػػق الوستتتي  فتتتي دفستتتير القتتترآن المجيتتتدالنيسػػػابورم، الشػػػافعي، 
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كتعليػػق: الشػػيخ عػػادؿ أمحػػد عبػػد ادلوجػػود، الشػػيخ علػػي زلمػػد معػػوض، 
الػدكتور عبػد  الدكتور أمحد زلمد صرية، الدكتور أمحد عبػد الغػمل اجلمػل،

، ُالرمحن عويس، قدمو كقرظو: األستاذ الدكتور عبد احلػي الفرمػاكم، ط
 ـ. ُْٗٗ -ىػ  ُُْٓلبناف،  -دار الكتب العلمية، بريكت 

يػػػاقوت احلمػػػوم، شػػػهاب الػػػدين أبػػػو عبػػػد اذ يػػػاقوت بػػػن عبػػػد اذ  لٕٓ
، احملقػػق: إحسػػاف ىرشتتاد األريتتب ىلتتى معرفتتة األديتتبالركمػػي احلمػػوم، 

 ـ. ُّٗٗ -ىػ  ُُْْار الغرب اإلسبلمي، بريكت، ، دُعباس، ط
ياقوت بن عبد اذ احلموم، شػهاب الػدين أبػو عبػد اذ يػاقوت بػن   لٕٔ

، دار صػػػادر، بػػػريكت، ِ، طمعجتتت  البلتتتدانعبػػػد اذ الركمػػػي احلمػػػوم، 
 ـ. ُٓٗٗ
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(٘) 

 
 

 العامِل بيَن القدماِء والمحدثينَ  ةِ مقوالُت نظري  
 مقاربٌة نقديٌة لسانّيةٌ 

 
 

 مندق  لونو ا المسسسنة  :د. محمد محمود محاسنةة
 العامة للضمان االجتماعي.

  الةحننننو  أسننننتا  :د. عبنننند الننننرىمن مضنننن    القضننننا
 والضرف المساعدا جامعة جازان.
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 الملخص
ِ ع  ِيعععععطع ثٍُ ظععععنع اةععععَع ِ   ععععط  ظعععع  ثُة معععع  ع ثٍُعععع ِب ظرعععع الع مل يَتتبععععلب ثُبمعععع
مل بعععع ا   ظعععع  ظٍ عععع ر ع ث مععععبر اطع  ِث  ا ظترعععععظحَم نيػتعععععَحَممل نيجععععَس ثظتععععةجاع ثامععععتر
ِب إىل حتل نع تلَك  ِثحع غريعهمل نيامَع ثُبم ِع نيثصتعع  ع ث م َس يف ذكِع رأ ع ؿت  ٍّ نيث

ِعضع تتب   ةجاع نيجعععَس ثظتععع ى نيمرععععع ثظترععع الع  ٍععععوع نيحتل لععععو ظترععع الع ثُت مل لععع امل نييفع ظٍععع
ثُة م  ع امَن الى ثمتخ صع ث مسع ثُ لس  اطع ثُيت صععَرنيث اةجع  يف تع ب جعج  

: نيب د ث نيظ ى  ط نيت سري ث.  ظتر الع ثٍُ ظنع
ِثى ِب العى ظرع الع إهع حسع ن ظع  ثُة مع  ع     ظصعف ىمل نيدتع مثقتصَِ ثُبمع

مل ج ٍعععععثنع أنيَل  ؛ثحملععععَحمَ  ِيععععطع ثٍُ ظعععنع مععع  العععلع  أنُي ععععط  يف رجعععرع ظرععع الع مل  َّن 
ِيَ  ثُعثُ ِداى مل اععث اع  أن  دتع ظ ععمبةلع ع  تصعل ب مبمعَحَم ُ ِه أَّنع ِيعط  يع ََح مل   قعع  ثقع

ِيعطع ثٍُ ظنع نيظر اِتع .  أن  حتن  ظل َن مل
 

مل ثُةعمعع  ثٍُععِا مل ثضتِكعع لب الكلمننات الم تاىيننة ِيععطب ثٍُ ظععنع ِثه عععطبمل : مل ثإلا
ِث  ع.ثُتعٍل نب ثُة م     ِيطب ثُر  مل مل
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Abstract 

 

This research traces the arguments of the agent theory 

by a group of classic and modern Arab grammarians, 

according to the inductive approach, making the criteria of 

precedence and novelty the basis for mentioning a 

grammatical opinion and excluding another. The research 

analyzed and criticized those opinions according to the 

analytical approach. In its exposition and analysis of the 

grammarians' opinions, the research derived the 

philosophical foundations -existentially, substantially and 

explanatory, for grammarians. The research was limited to 

the arguments of Ibrahim Mustafa and Tammam Hassan 

among modern grammarians because they had precedence 

in rejecting the arguments of the agent theory, as they 

both are considered the first two. Not to mention the fact 

that Tammam has suggested a theory that he thinks is 

good for replacing the agent theory and its arguments. 

  

Keywords: The grammatical theory, Arabic syntax, 

Inflectional endings, Syntactic explanation, Evidence 

theory. 

 

 

   
 



 

 

 
251  

 مقدمة:
ظ  ثٍُ ظعن -ظترعظحم نيػتعَحم-جتلعت ظشللط ثُبمِ يف ظ ثقف ثُةم   

َثك عع   ِه يف ثُ تةلععريث نيتفب رعع مل إذ إَّنعع  الععى ثت عع قج  الععى ثٍُمععن ثُةمعع   نيأَعع
نيمرينيرِت مل ثختل  ث ام ر  يف ظ ى ط ثٍُمن نيثٍُ ظن نيدتث ِتم  هحم ثُلغط نيثُ ثقلمل 

–ةمعع   ثُععت  ثمبثععس اعععث اعع  أن ىععتث ثاخععت ض هعع ن نيثلععم  يف ثُتٍل ععن ثُ
نير  ا  تص ر ثُةمع   ُلٍمعن ثُةمع   نيثٍُ ظعنمل نيىععض ثُبمعِ ُتتبعلع  -ه ُض

تتبععلع ظ قععف ثُةمعع يحم ظةععومل نيظعع  ي ُتمل ععن ثظت عع ى   نيث رث   ظ جعع م ثٍُ ظععنمل نُي
 .ثُيت ترف ال ج 

ِث   ثُتمل ل مل جٍمع إىل رصع آرث  ثُةم    ثمتٍ ن ثُبمِ ه ظتةجا ثامتر
ِدنيث ق قعف ؿتع   يسعت ب  ثُ قع ض اةععه حتلع    ثظتترعظحم نيثحملععَحم ثُعتي  ت ع

ِلععج مل  نيمرعععثمل ظتخععتث ظعع  ظٍ عع ر  ث مععبر ط نيثصتععع  ظةفلرعع  يف لععب  ثظتعع د  نيا
 ه أني بع  ِ حتعتل  إىل ظةصعف تتبةع -العى تة اجع –ذُك أن ت ب ج ل ثُةمع   

مل جرععع امععع ثُبمععِ إىل تتبععل ك ظععن ث رث  ثُععيت الععلعلت  تتم ظعع همل نيأظعع  ه صتععع  
   يف درس ثٍُ ظن نيجتل تو.ث رص ة    بعيع  ظةفلر  

 مل هغ عط ثُ قعع ض الععى نييف ظٍعِض رصععع ىععته ث رث  امعع إىل حتل لجعع  تب ا عع
ِيععطمل نيظةفلر ِتعع  ثُلغ يععطمل كمعع  أتبععل ثُتمل ععَن ثُةرعع َد ثُععيت ثمتجععى إُ ععو  أصعع عت  ثُةل

ِه يف ثظتسعععلُطمل العععى   ؿتععع  لت عععو ُلةمععع   نيآرث عععو نيثاتبععع ره ثُتععع رمت  نيحضععع رهملععع
ِيعععط ثٍُ ظعععنمل كمععع  ذكعععِ رتلعععط ظععع   ثٍُلمععع مل نيخعععت  ثُبمعععِ هب ععع ن ظ ق عععو ظععع  مل

 ثُةت  امل أاربتج  رتلط ظ  ثُت ص  ل.
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 المبحث األول: العامل: الم هوم والةشأ  والتقسيم
 أوال: م هوم العامل:

 : * العامل لوة
والعامنل يني العربينة منا ": ىعع  ظع  مصعو 577ذكِ صع ح  ثُلسع ن  ل 

أو نضنننو أو جنننرا وقننند عمنننل الشنننيء يننني الشنننيء   منننا يريننن عمنننل عمنننً  
نيس  ل . (ٔ)ا مننن ارعننرا  أىنندف ييننع نوًعنن نيبعع   اةععع صعع ح  تعع   ثٍُعع

 ما عمل عم ا يري  أو نضو أو جرا وقد عمنل يني   أن ثٍُ ظن 7023
 .(ٕ)الشيء: أىدف ييع نوعا من ارعرا  

 مل ختتلععف ثُعاُععط ثٍُ ظععط ُلةععتر "امععن" يف ثظتٍةعع  اعع  ثظتٍعع  ثُةمعع  
ععو ثهعع  ظةلعع ر نيظعع  هٍعععه ثُ ه ععع مل جمعع د  ثصتععتر "امععن" تعععنير  ثُععت  دثر حُ 

ُتُك ا ؾتع كثري ثخت ض هحم ح ل ثُتعهري نيثُتس ري نيثُتمل  نيإؾت ز ثٍُمن؛ 
ثظتٍةم ععحم يف حتعيععع ظ جعع م ثٍُ ظععنمل كمعع  أمةعع  ؾتععع أن ثظتٍعع  ثظتٍةمعع  ُلةععتر 

  امن  يت س ظل ثظتٍ  ثُةم   ثظتصفلم  ُو.
 ا:اص  ىً  * العامل

ِبععع    ل  ِي ععع ل ثصت ىععععع  ثٍُ ظعععَن هلمععععو 674اعععِعض صععع ح  كتعععع   ثُتٍ
 ا(ٖ)كنل  منا أوجنو كننون لكنر الكلمنة علن  وجننع مخضنو  منن ارعننرا "

                                 
ِم  7  مل حتر س: ا ظِ أزتع لسان العر م مل 7177ىع/577ل   ثه  ظةل رمل رت ل ثُعي  ػتمع ه  ظل

 مل ظ د  امن.77مل   0221مل 7ح عرمل دثر ثُلت  ثٍُلم طمل هرينيلمل ط
ِتضى    0  مل حتر س: ابع ثظتةٍ  تاج العروس من جواهر القاموسم مل 7271ىع/ 674ل ثُ ه ع مل ػتمع ظ

مي م ع  ِثى  مل ك  مل ظ د  امن.12مل   73مل م 0225مل 7ػتم دمل دثر ثُلت  ثٍُلم طمل ُبة نمل طخل ن إه
ِب  مل ال  ه  ػتمعمل   1  ِثالعمل ظصِمل طابمل حتر س: كتا  التعري اتثصت مل 7ع ثظتةٍ  ثضتة  مل دثر ثُ

زت  ه  ػتمعمل 746مل ص 7777 ِب  مل ابع ثُ مل العوامل المائة الةحوية يي أصول علم العربيةمل ثصت
ِثنمل دثر ثظتٍ رضمل ظصِمل ط حتر س: ثُبعرثني   .720مل ص 7761مل 7  زى
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عةد الةحا  ما أوجو كون لكر الكلمنة علن  نيب   اةع ثُتج م   ظ  مصعو: "
وجننننع مخضننننو  مننننن ارعننننرا ... ينننن ن العامننننل بسننننببع يحنننندف المعةنننن  

ن لكنننر الكلمنننة علننن  وجنننع مخضنننو  منننن ارعنننرا . ثنننم المقتضننني لكنننو 
العوامل قسمان: ل ظية وهي ما يتل ظ بها ىقيقة أو ىكماا ومعةوية وهني 
مننا ال يكننون لننع أثننر ينني الل ننظ أصنن  ال ىقيقننة وال ىكمنناا كراينن  المبتنندأ 
والخبننر وال عننل المضننار . وقنند ي لنن  العامننل المعةننو  علنن  مننا ال تكننون 

 .(ٔ) "ك م ومة وقع بل باعتبار معة  كارج عةع....عامليتع باعتبار ل ظ ال
  يبحم ج و ظٍ  ثٍُ ظن نيأقسع ظومل إا   نيثج     ظصفلم   قععم ثُتج م   ظ ج ظ  

ِبع   ح ةمع  اعععع ثٍُ ظعن ثُسعم ا  نيثُر  مع  اع ظ     ث نيثحععع  أمعو ثختلعف ظعل ثصت
ه اتبععع ر أَّنمععع  ا ظعععن ُ لععع مل نيثت عععس ك قتععع  العععى أن ثٍُمعععن ظععع  ىععع  إا تغ عععري 

  نيثخِ ثُلل  ظت بب ل ختتلف ثضتِكط ه خت جج .
نييف ظٍِض حعيثجم  ا  ثٍُ ظن ثظتٍة   ثت س ك قت  الى أمو غري ظ ىِ 
ا مفرععع  نيا حلمععع مل إا أن ثُتجععع م   تةبعععو إىل أن ثٍُ ظعععن ثظتٍةععع   قعععع لتعععتض 

ِث هعومل يف حعحمححم يل ن ث ٍع ِبع   مل ي   ُس  ق نيثظتر م ظبش   ح ث ع ل لععأن ثصت
 ثٍُ ظن ثظتٍة   كم  جٍن ثُتج م  .

 
 :نشأ  العامل ويلس تع 

ِ  كثععععري   ث يف لععععب  ثُلعععع ثىِ ثُلغ يععععطمل نيإرب اجعععع  إىل ثبتجععععع ثُةمعععع   ثٍُعععع
ِه ععطمل نيظثلمعع   أصعع ل تةسععة  ظععل ظٍف عع ل ثُلغععط كمعع  تةسععة  ظععل ثُسععل رط ثٍُ

                                 
 مل ظ د  امن.تاج العروس من جواهر القاموسمل ِتضىثُ ه ع مل ػتمع ظ  7 
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ترٍ ع ُلغط ثبتجعنيث كتُك يف تٍل ن ثُل ثىِ ثُلغ يطمل حع  يصعري ثبتجعنيث يف ثُ
نير   ظتل ظ   ثُةم  الم   مل نيظع  ىعتث ثُتصع ر  (ٔ) كل ا الع  لتتع   ُلت سعري ه ُضع

 .(ٕ)ك مت مشل  ثٍُ ظن نيجلس تو
  ِ نيهغععععر ثُةلععععِ اعععع  ثخععععت ض ثٍُلمعععع   حعععع ل قضعععع ط تععععلَِ ثُةمعععع   ثٍُعععع

مل جمع  ظع  العكع (ٗ)هٍلمع  ثُ رعو نيثُلع ممل نيتعلَِ ثُةمع   (ٖ)ه  ؿت   ثُس هرط عتع 
ِ  ثُتٍل عن أظعِ ِب ٍع  يف ثُععرس ثُةمع  مل ذُعك أن ثُةمع  رتلعط  أن نيب د ظع ى
ظععع  ثحمل كمععع ل ثٍُرل عععط ثُعععيت حتتععع   إىل غعععري ت ب عععو حععع  تسعععتر   ظعععل ثُتىة عععط 

ِه ِه ط ظ  بجعطمل نيظعل ثُ ثقعل ثُلغع   ظع  بجعط أخع ِب اع  مشعل  (٘)ثٍُ . نيثضتععي
مل جع ُر ل (ٙ)ظ  ث حع ثل اع  ثضتععيِ اع  ثٍُلعط ثُةم يعط ثٍُ ظن ا ية ك حب ل

ني  ثُتٍل ععن ثُةمعع  مل ج ٍُلععط نيثٍُ ظععن ظت زظعع ن يف  ِه  ظعع  لعع ه ٍُ ظععن  يٍععع لعع
جننناء التعلينننل مل ني"(ٚ)يالعامنننل نتيانننة العلنننة قنننرين القيننناسثُت لعععري ثُةمععع   "

                                 
مل 7767مل 1مل دثر ثُ لِمل ُبة نمل ط الةحو العربيا العلة الةحويةا نشأتها وت ورهاثملِ: ثظتب ركمل ظ زنمل   7 

 .37ص
مل غتلط ب ظٍط عامل يي الةحو العربي ودراسة التركيونظرية الثملِ: ثُس عمل ابع ثضتم ع ظصف ىمل   0 

 .24مل ص 0220  2+1مل ثٍُعد  76دظشسمل م 
َز مل جؤثد حة مل يف أص ل ثُلغط نيثُةم مل دثر ثُلت  هرينيلمل د طمل د لمل ص  1   .717ثُ
ِثى  مل  تع   2  رتط نيثُةشِمل د طمل إىياء الةحوم مل 7740ظصف ىمل إه مل 7715مل ظفبٍط صتةط ثُتلُ ف نيثُ

ِي مل ثُ ذق طمل د لمل د طمل ص أصول الةحو العربيثضتل ث مل ػتمع خريمل  ثملِ:مل ني 17ص مل ب ظٍط تش
 .71ص  – 57مل ص الةحو العربي العلة الةحوية: نشأتها وت ورهانيثملِ: ظ زن ثظتب ركمل ا 717

ِي مل ثُ ذق طمل د لمل د طمل ص أصول الةحو العربيثملِ: ثضتل ث مل ػتمع خريمل   3   717مل ب ظٍط تش
مل 745مل 7مل د نمل طالع مة ارعرابية يي الاملة بين القديم والحديثابع ثُلف فمل ػتمع زت مطمل   4 

َز مل جؤثد حة مل   . 715مل ص مرج  ساب ثُ
َز مل 740مل ص الع مة ارعرابية يي الاملة بين القديم والحديثابع ثُلف فمل ػتمع زت مطمل   5  مل ثُ

 . 715مل ص مرج  ساب جؤثد حة مل 
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ِه أن نيب د ثُتٍل عن أظعِ هععى  يف ثُلغعطمل ذُعك قسيما للقياس والسما   مل نيي
ِيععععمل ج ُسعععم و ا يتةععع نيز أن ث ُسعععم و كععع عن ثظتععع د  ثظتعرنيمعععط كمععع  ىععع  دنين جت

َت ع  ثظتسعم و نيتب يبعو نيجعس لع ثه   ِث مل يف ححم َّنعر ثُر ع س ه ثُةرن نيثامتر
ِ  يف ثإلت عع ن  عع  الععى ظعع  ىعع   نيأحلعع ممل ي يععلت ثُتٍل ععن ُ لععتمس حلمععط ثٍُعع

 .(ٔ) ال و
ثُت سععععععريثل ثُةم يععععععط جتلععععععت أنيل ظعععععع  جتلععععععت جلسعععععع ط ثٍُ ظععععععن يف ترعععععععمي 

ِث نيب ظ مل جةةع ثُ ب ب    ل  ِثه ط رجٍ  نيمصب  نيب ىع  قع 115ُلمِك ل ثإلا
ِ : ثٍُلن ثُتٍل م طمل نيى  ثُيت يت صن  ع  إىل تٍلع  كع م  قس  ثٍُلن َ َط أل
ِ مل ُععتُك  ِ مل نيي سععِ ثُ بعع ب  ح بتةعع  عتعع  هلمةعع  مل مسععمل كععن كعع م ثٍُعع ثٍُعع

ِ قسة  ظ  مةفرو الى ظ  شتٍة ه ظ  ث ٍُ(ٕ). 
َثن ثُةمعع  ث كبععري  تشععلعن ثٍُلععن ثُتٍل م ععط بعع     ذُععك أن ق عع س  ؛ث ظعع  ثُعع

ِ  ُعععه ثإلمسعع ن ِه جعع ن ثٍُلععن  ا(ٖ)ثُةلععري الععى ثُةلععري أظععِ جفعع نيظعع  بجععط أخعع
 ت سرير  مل جم  ى  إا(ٗ)ثُتٍل م ط تلشف ظ قف ظستخعم ثُلغط ظ  ثُلغط ذثِت 

 ث ظ  ثُر ثاع ثُةم يط.كبري     ُتُك ؾتعى  تةتل  كم   ؛يبرعم ظتستخعم ثُلغط
نيثُرسعع ب ثُثعع   ظعع  ثٍُلععنع ثٍُلععنب ثُر  معع طمل نيىعع  ثٍُلععن ثُععيت ت سععِ امععن 

نيو ه ضت قجععع  ه  صععع لمل  مل أظععع  (٘)ثٍُ ثظعععن ه ٍُ ثظعععنمل أ  أَّنععع  ت سعععِ امعععن ثُ ععع
                                 

ِثى   ظصف ىمل   7   .25مل ص مرج  ساب ثُس عمل إه
زت  ه  إمم ق  تع  0  مل اريضاح يي علل الةحوم مل 737ىع/122ثملِ: ثُ ب ب مل أه  ثُر م  ابع ثُ

 42مل ص7757مل  1حتر س: ظ زن ثظتب ركمل دثر ثُة   سمل ط
مل دثر الوص يةاللوة بين المعيارية و مل حس نمل دت ممل 742مل ص مرج  ساب ابع ثُلف فمل ػتمع زت مطمل   1 

ِ مل د طمل   .17مل ص 7762ثُثر جطمل ثظتغ
 17مل ص الساب حس نمل دت ممل   2 
 .42مل ص اريضاح يي علل الةحوثُ ب ب مل  ثملِ:  3 
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ثُت  ا يٍمعن جع  هعع أن يرع س ال عو حع  يلمعس هعو ج ٍمعنمل نيظع  ىةع  ك معت 
 ثٍُلط ثُر  م ط.

ِ  ثُث ُعععِ ظععع  ثٍُلعععنمل ٍعععع ثٍُلعععن ثنيتب  ِيعععط اةعععع ثُ بععع ب  ثُضععع صتعُ عععط ثُةل
مل نيإذث  (ٔ)نيىععع  ثُعععيت ترععع م العععى ثُ لسععع ط نيثُععععنير يف ت سعععري ثٍُلعععن نيرد هٍضعععج 

ك مععت ثٍُلععن ثُتٍل م ععط ختععا ظععتٍل  ثُلغعععط قعع  ىعع  ثظتسععت  ع ث نيل ظةجعع مل جععع ن 
ؽتعع  كتٍععن  ؛الععك ختععا ثُب حععِ ثُلغعع   نيثظتخععتا ثٍُلععن ثُر  معع ط نيثُتٍل ل ععط ا

نيري    ا هععععن أظععععِ   دىععع  ظسعععع  غ  نيب   ُ جعععع  مععععرينير  ثُر ثاععععع ثُةم يععععط نيث ِععععِ ث لعععع
 ثُة ظمط ُتف ر ثُت لري ثُةم   الى ظِ ثٍُص ر.

 

 * أقسام العامل:
تٍععععععدل أقسععععع م ثٍُ ظعععععن هتٍععععععد ثُةلعععععِ إُ عععععومل ججةععععع ك ثٍُ ظعععععن ثُسعععععم ا  
ِد ىععتث  ِيرععومل نيثُل لعع  نيثظتٍةعع   ظعع  ح ععِ نيبعع دهمل نيظعع نيثُر  معع  ظعع  ح ععِ ِ
ِيعععط ثٍُ ظعععنمل نيإَبععع ل ثصتعععتنير ث نيىل عتععع  يف  ثُتٍععععد ىععع  ثٍُمعععن العععى تلصععع ن مل
ِيععى  ظع  ثااتبع رثل غععري  ِد إىل رغبععط ثُةمع   يف جت ِيعط ثُةمع  ثٍُعِامل كمع  يع مل

ِيععط  ثُةم يععطمل ا ِيععط ثٍُ ظععن مل معع م  هٍععع أن تٍ ُععت صعع م ل ثُرعع  لحم هععلن مل
ِيط.   جلس  ط نيذثل صبغط بعُ ط مل

َثك    تةرس  ثٍُ ثظن يف ِه ط ظ  ح ِ نيب دى  يف ثُ ِيط ثُةم يط ثٍُ ثُةل
إىل ُ ل عععط نيظٍة يعععطمل نيثاتمعععع ثُةمععع   يف ىعععتث ثُترسععع   العععى ظجععع ر ثٍُ ظعععن يف 

 مل نيإن  ُ ل  ععثصتملععط ه ُ ٍععنمل أني هعع ُر  ؛ جعع ن ظجععِ ثٍُ ظععن ه ُ ٍععن اععععنيه اعع ظ   
  . ظٍة ي  ظجِ ه ُر   اععنيه ا ظ   

                                 
 . 43مل ص مرج  ساب ثُ ب ب مل  ثملِ:  7 
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هععع ُععو أن يٍمععنمل  ثُل ل ععطمل  ن ثُ ٍععن اٍعععع ث جٍعع ل ظعع  أقعع ه ثٍُ ثظععن تب 
نيتلمعع  قعع   ثُ ٍععن يف أن ظٍم اتععو كثععري  ظتة اععطمل كمعع  أَّنعع  تٍمععن ج معع  ترعععم 

ث  ظعععععع ىِ  مل كمعععععع  تلجعععععِ قععععع   ثُ ٍععععععن يف ك معععععو اععععع ظ   (ٔ)ال جععععع  أني تعععععلخِ اةجععععع 
 .(ٕ)ثنيظضمِ  

نيإذث ظعععع  أمعععععلمة  هعععععلن قععععع   ثُ ٍعععععن ىعععع  قعرتعععععو العععععى ثُتعععععلَري يف ثظتٍمععععع ل 
؛ ج مةعع  مععةةع أن ث جٍعع ل ظت  نيتععط يف قعع   (ٖ)الععى ؿتعع  ؼتصعع صنيثارتبعع ط هععو 

ِجط نيث جٍعععع ل ثُت ظععععط دنين  تلَريىعععع  يف ظٍم اِتعععع مل ج  جٍعععع ل ثصت ظععععع  دنين ثظتتصعععع
ن داال ث جٍ ل عت  دنير يف ق ِت  نيلعٍ ج مل ج ُ ٍعن "نيبعع" إمل هن (ٗ)ثُة قصط

ة : نيبع حم إن ك ن ظ  أجٍ ل ثُ رحم يف ظثن قُ  ػتمعر ثظتسعلَُط  يتٍعه إىل ظ ٍُ 
مل يف حععحم أمععو يرتصععِ الععى ظ ٍعع ل نيثحععع إن كعع ن قٍعع  "اثععِ" يف ظثععن مععجلط  

ةعع : نيبععع  ةعع  نيبععع ػتمعععر لعع َُتومل نييلعع مب إن كعع ن دا الععى "ثضتعع ن" يف ظثععن قُ  قُ 
 .(٘)ػتمعر أ  ح عنَ 

ِد ثؿتف ِجع  اعع  ث جٍع ل أَّنع  تٍمععن  نيتلع  ث شتع  ب ث جٍع َل يف ثٍُمععنمل نيظع
ِهيف هٍر ثظت ثلعل ني  مل اععث اع  ث صعن ج جع  أن ا (ٙ)ا تٍمعن يف ظ ثلعل أخع

مل نيمب  امن هٍضج  ا  ع إىل البجج  ثُ ٍن ظ  (ٚ)تٍمن  َّن  مر ر ث جٍ ل
                                 

. 727مل ص مرج  ساب ثضتل ث مل ػتمع خريمل   7   مل جَلَك أن تر ل: أكلتب ثُت  حَط أني ثُت  حَط أكلتب
ِث مل نيثظت ٍ ل ثظتفلسمل نيثظتصعر ثُة    ا  جٍلو.731ثُس هسمل ص   0   مل ظثن ظ  مبصَ  الى ثُتمتيِ نيثإلغ
 .37ص  مرج  ساب اثُس عمل ابع ثضتم عمل   1 
 .732مل ص مرج  ساب ثضتل ث مل ػتمع خريمل   2 
 .32مل ص مرج  ساب ثملِ: ثُس عمل   3 
ِ مل خل ن أزتعمل   4   .35مل ص العامل الةحو ام ي
 .747مل ص أصول الةحو العربيثضتل ث مل ػتمع خريمل   5 
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ِط (ٔ)ظثن ثظتشتر ل نيثظتص در نيض ظع  ظثعن أشتع   ثُشع مل أني هسب  البجج  ه ضت
ِض ِضمل نيثظتض ض ثُت  ية   ا  ثضت  .(ٕ)ثُيت تتضم  ظٍ  ثضت

ِب ثٍُ ثظن  نيضب أني ث دنيثلنَي ُ ث مل نيقعع نيلعل ثُةمع   ظٍ ع ر  (ٖ)ثُل ل ط ثضت
ِض متععتا  ِيععط ثاختصعع صمل نيظؤدثىعع  أن ثضتعع ِض هةل نيضمل ابعع لتلعع  امععن ثضتعع
و الى ث شت   دنين ث جٍ ل أني ثٍُلس ج مو ا هع أن يٍمنمل نيإن أظلع   هعخُ 

و الى ث شت   نيث جٍ ل ج مو ا يٍمن  .(ٗ)دخُ 
ِغ  ظ  أن ثُةم   ق عنيث نيض ه اختصع صمل إا أن ىعتث  الى ثُ امن ثضتع

نيض ثظتختصعط نيغعري ثظتختصععط  ِدمل جرعع كع ن ىةع ك تعععثخن هعحم ثضتع ثُتر  عع مل يفعع
ِثد  ٍععععن ظةشععععل ىععععتث ثُتعععععثخن يٍعععع د إىل رغبععععط ثُةمعععع يحم الععععى ثِعععع يف ثٍُمععععنمل نُي
ثُر اععععع مل جلعععع ن زت مععععج  مععععبب  يف ىععععتث ثُتعععععثخنمل كمعععع  أن تفعععع عر ث معععع ُ   

نيضمل الععععك ُععععو أَععععِ يف  ثُلغ يععععط ا كمننننا أن االسننننتخدام تغععععريع ثختصعععع ص ثضتعععع
اللوو  لع دور يي ت ور بعض الم رداتا ييتحول بها منن الداللنة ال علينة 

ِض  -نيهشعع –مل جمع  ثظتٍرع ل (٘)إل  الداللة االسمية أن يتفع ر ثمعتخعثم ثضتع
 نيثختص صومل نيى  ث قن َب ت  يف ثامتخعثم ظ  ث جٍ ل.

مل (ٙ)رف بالاةانا وال تل نظ باللسنان  التي تع أظع  ثٍُ ثظن ثظتٍة يط جج 
التي يظهر أثرها عل  بعض الكلمات يني الامنل وال وجنود لهنا يني " نيى 

                                 
 .745 -747ص مل أصول الةحو العربيثضتل ث مل ػتمع خريمل   7 
 .35ص  العامل الةحو امل نيثملِ: 745ص الساب ا   0 
 1       ِ   .36مل ص العامل الةحو كم  يسم ج  ثُعكت ر خل ن ثٍُم ي
 .732مل ص مرج  ساب ثملِ: ػتمع خري ثضتل ث مل   2 
 .740مل ص أصول الةحو العربيثضتل ث مل ػتمع خريمل   3 
ِب  مل   4   .730مل ص العوامل المائةثصت
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مل نيالععى أن ثُةمعع   ثت رعع ث الععى نيب دىعع  إا أَّنعع  ثختل عع ث يف (ٔ)ظنناهر القننول 
اعععدى مل نيىعع  اةععع رتجعع ر ثُةمعع يحم ثٍُ ظععن يف ثظتبتعععأ نيثطتعع مل نيثٍُ ظععن يف رجععل 

 .(ٕ)ثُ ٍن ثظتض رو
عع َُف هععحم  ِضمل نيىعع  أن متب ِد ثُل ج عع ن هٍ ظععن أشتعع ه ثطتعع ض أني ثُصعع نيثم عع
ِث  ثُثع   ظع  ثضتلع   ِغبعط ثظتعتلل  هع خ ِتبفحم يف ثضتل  ُ لع مل ُ حِكيت ثشتحم ظ
ِض ثضتِكععععععط اعععععع  ثامعععععع  ثُثعععععع   ُ خعععععع ُعف ثامعععععع  ث نيل حِكععععععط  ظٍعععععع مل جتصعععععع

ِد غتم اط ظ  ثُةمع   هعتكِ ا ثظعن ظٍة يعطمل مل ت(ٖ)نيحلم  لعَس ثمتشع رث مل نيقع ثم 
 .(ٗ)هحم ثُةم يحم كب ق  ثٍُ ثظن ثظتٍة يط

ِهحم: شت ا عط  نيىع   ِ  إىل لع نيتةرس  ثٍُ ثظن ظ  ح ِ ثاتب رى  اع  ثٍُع
التنني سننمع  عننن العننر  وال يقنناس ايرهننا عليهنناا كحننروف الاننر ثٍُ ثظععن "

التي سنمع  عنن نيق  م ط  نيى  ثٍُ ثظن "ا (٘)والحروف المشبهة بال عل... 
عليها ايرهاا كار المضاف للمضاف إليع يي )ا م زيد(ا العر  ويقاس 

 .(ٙ)ي نع قاعد  كلية مّ رد  ييقاس عليها 

                                 
ِ مل خل ن أزتعمل   7   .42مل ص العامل الةحو ام ي
ِب  مل  0   .747ص أصول الةحو العربيا مل ثضتل ث مل ػتمع خريمل 114ص العوامل المائةا  ثصت
ِ مل خل ن أزتعمل 756-755ص  أصول الةحو العربياثضتل ث مل ػتمع خريمل   1  العامل الةحو ا مل ام ي

 .40-47ص 
 .752مل ص مرج  ساب ثضتل ث مل ػتمع خريمل   2 
ِب  مل  3   .731ص  العوامل المائةا ثصت
 .731ص ن سعا   4 
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ِب   ت ص      ُلٍ ثظن ثُسعم ا ط نيثُر  مع طمل نيتتبٍجع  حع    ظ ص   قععم ثصت
هلغعععت اةععععه ظلعععط ا ظعععنمل جرسععع  ثٍُ ثظعععن ثُسعععم ا ط إىل ستسعععط أمععع ثو لعععمت 

ِا    .(ٔ)حم ظٍة يحمةج  مبٍط أجِومل نيا ظل مل نيلمت ثُر  م ط ظنيثحعث نيتسٍحم ج
ِب   ُلٍ ثظن ثُسم ا ط كتعع أمعو صععر ج جع  اع   ِيف ثصت إن  ثظتعقس يف تٍ

ِث  دق س إذ إمو أحصى ثٍُ ثظن إحص  مل ُلةو يف ثُ قعت م سعو صععر يف  ؛ثمتر
ِ  تٍ قب ط ُلغطمل إذ مل يرععر أن ثُتف ر ظ  شت ل ثُلغ لمل  ِث  ا  مل ىتث ثامتر
ِدثل تصعععععري يف املجععععع  ظف هرعععععط ُلٍ ثظعععععن  جمععععع  ثظتملععععع  أن تفععععع ر ثُلغعععععط ظ ععععع

    . هع ظ  أن تبلَمَس ىته ثصتعيع  ه ُرعنتط ق  م   ثُسم ا طمل م اتلت  ا
 :(ٕ)المبحث الثاني: موقف الةحويين القدام  من نظرية العامل

يةرسعع  ثُةمعع   يف ىععتث ثظتبمععِ قسععمحم: قسعع   أقععِ ه بعع د ثٍُ ظععن نيأيعععهمل 
ِثىحم نيال ثىع ارل ط  جمِص الى أن لتشع ُو كن ظ  يثبت نيب ده ظ  أدُط نيه

ِ  ثٍُ ظععن نيبعع د   َثك عع  ثُةم يععطمل  ظعع  َي  ني  ؛ثنيمرل ععطمل نيقسعع   رجععر جلعع ِث يف ثُ أَعع
ِأ  ث نيل.  نيقع ص   نيكَعه كتُك ثضت ل يف رتل ث دُط نيثُ ثىحم ثظت ىةط ُل

 أوال: موقف الةحويين المقرِّين بوجود العامل المسيدين لع
 م(:ٙٛٚهن/٘ٚٔالخليل بن أىمد ال راهيدّ  )ت  -ٔ

ِهيب  َثك    ٍع ثطتل ن ظ  أنيث ن ثُةم يحم ثُتي  حتعَ ث ا  ثٍُ ظن نيأَ يف ثُ
عثُلغ يط حتر ر ع ىعع  يف ثُلتع   غعري 762مل نيقعع أنيرد ُعو مع ب يو  ل (ٖ)   نيت ب ج 

                                 
 .731مل ص ن سع  7 
ِيط ثٍُ ظنمل ذُك  ن ثُث َ  0  نيلط يلت   ثُب حِ هٍِض آرث  َ َط الم   ظ  ثُتي  ق ُ ث ه ب د مل ط ثظتٍ

ِيط ثٍُ ظنمل كم  أنع ثُةم   هٍعى  أج دنيث ظةج  نيقلت جتعيعثِت   آرثؤى  ى  ث م س يف ثضتعيِ ا  مل
ِيط ثٍُ ظن.  يف مل

نظرية العامل عةد الةحا  العر ا نحو مةهج بةائي يتوك  الةحو والداللة يي اكتةاه اة مل ابع ثهللمل   1 
 .047مل ص 7775مل 0مل اعد 02ردم طمل م مل غتلط درثم لمل ثصت ظٍط ث الةظام اللوو 
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نير  (ٔ)ظسععلُط حتعععن ج جعع  اعع  ثٍُ ظععن مل نيظثلمعع  ذكععِ ثطتل ععنب ثٍُ ظععَن ج معععو ه ُضعع
 .(ٕ)حتعن ا  ثٍُلن ثظت ببط نيثظت مٍط ُألحل م ثُةم يط

ِ  ظجمعط نيدق رعط حع ل تصع ره ُلٍلعط  نيا قتجع  ه ُرععرثل اِض ثطتل ن جل
ثُتىة ععطمل ج طتل ععن بٍععن ظعع  ثظتتٍ ظععن ظععل ثُةلعع م ثُلغعع    ثظتععتلل ع  ث معع َس يف 
ثُلشععف اعع  ثٍُلععن ثظتت رععط ظععل هة ععط ثُةلعع م ثُلغعع  مل جٍةعععظ  قعع ل  عع ثز تٍعععد 

  قرعععثر ثُسععلفط ثُتىة ععط ثُععيت ختعع علب ثظتععتللَ  ثُتٍلعع  ل ثُةم يععطمل ج مععو أقععِ  لععمة  
ٍلن ثُةم يط نيجعس قعرثتعو ثُتىة عطمل نييف ثُ قعت م سعو ؾتعع ثمتصعثر ث حل م نيثُ

َثك ععع  نيت سعععريى مل جٍةععععظ  قعععع ل أمعععو تةبععععو ظبلعععِ   ث إىل دنير ثُعععتى  يف تلعععع ي  ثُ
إن العننر  ن قنن  بننع علنن  سننايتها وفبعهنناا وعرينن  مواقنن  ك مهنناا "...

أنع  رمل ؾتععععه قعععع قعععِ  وقنننام يننني عقولهنننا عللنننعا وإن لنننم يةقنننل  لننن  عةهنننا... 
ِ  مفرععععت الععععى مععععة تج  ثُلعععع م نيال لععععو ق  معععع ن يف ثُععععتى مل هعععععُ ن أن ثٍُعععع

ع ِثا  يف ذُك أمس  بٍج  دنين أن ت     مع هرط ال جع مل أ  أَّنع  مفرعت صعم م  نِي
ِل ج جعع  ثُلغععط ه ظتسععت ه ثظتةفعع قمل ؿت ي عع نير  ظةععت ثُلملععط ث نيىل ثُععيت ظجعع   ه ُضعع

نيظعع  ك مععت ُتةفععس  ععتث ثُصعع ث  ثُةمعع   إا نيجععس ملعع م ذىعع  ظسععترِمل لتمععن 
ِه طج َثك   ثٍُ َك يب نيثُةل م ثُت سري  ُل  .(ٖ) م  لتمن ثُةل م ثُ

ِيعععط ثٍُ ظعععنمل ظععع ز   ِيعععط قُ  عععط ام رعععط حععع ل مل ث دنيرىععع  يف قعععععم ثطتل عععن مل
َثك عع  ثُةم يععط نيت سععريى مل كمعع  أمعععو بععِعد ظعع  ثُععتى  آُععط  قعع در  الععى  ت ب ععو ثُ
ِيعععط ثٍُ ظعععن ث مععع َس ثٍُرلععع  ثُعععت  ي سعععِ  إؾتععع ز ثُلغعععط نيت سعععريى مل جل معععت مل

                                 
ني ه  اثم ن  ل  7  مل حتر سمل ابع ثُس م 0مل  الكتا م مل 574ىع/762ثملِ ُلتمث نمل م ب يومل ام

 .117مل ص 717مل ص 7777مل 7ى رنينمل دثر ثصت نمل هرينيلمل ط
 .44مل ص اريضاح يي علل الةحوثُ ب ب مل  ثملِ:  0 
 .047مل ص الةحا  العر  نظرية العامل عةداة مل ابع ثهللمل  ثملِ:  1 



 

 

 

 
262 

ِثك   صم مط ؿت ي   ؛ثُر اع  ثُةم يط   ظتر يس ل   نيجر  نيظ  ي تسج  يف هة   ت
 ظةسةمط ظل ظرتض  ل ثٍُ ظن نيثٍُلط.

 هن(:ٓٛٔأبو بشر عمرو بن عثمان بن قةبر )سيبويع( )ت  -ٕ
ِيععععع ععععى جت أكثععععِ ظعععع  أمععععت ذه  ي  ثمععععتف و معععع ب يو أن يةمععععى ه ٍُ ظععععن ظةم 

ِيعط ثٍُ ظعن نيأرمعى دا  مجع  مل إا أمعو (ٔ)ثطتل نمل جٍلى أن ثطتل ن ى  ظ  جتعس مل
ِيعع   مع اع ث ظثلمع  جٍعن تلم عته مع ب يو؛ نيؽتع  ث نيت سعري  مل يبت  ُو أن يتٍمس    جت

ِيع يف ثُر  س نيثُتٍل ن ثِ اعو العى  م ب يو ُل ص ل إىل ىتث ثظتست ه ظ  ثُتة
ِهط ثطتل ن  هص رِت  ثُةج   ط. ك ظن جت

َثك ع  مل يلع  خع ر  ثإلِع ر  ِيع يف ه  ن أَِ ثٍُ ظن يف ثُ ُل  ىتث ثُتة
ِيعععط ثٍُ ظعععنمل جرعععع ظعععن ه ععع ن أَعععِ ثٍُ ظعععن ظععععثر  ثٍُععع م ثُعععت  ثختفعععو ثطتل عععن ُةل

ِثه ععط ظجعع ر  ثُبمعِ اةععع معع  يف ث نيتبععععا   ب يومل إا أمععو امععع إىل رهع  ثٍُ ظععط ثإلا
ِيط ثٍُ ظن َثك   هةل  .(ٕ)ثُ
مبرتبسط ثُسعع هرط رؤيتَععو نيججمععو ثطتعع ص ُلٍ ظععنمل جةةعععه عقعععم معع ب يو يف ثُعع

َك عع مل   ُععو يف ثُ ِثه ععط نيتبعععععت  نيجععس تبعع يرععِع أن ثٍُ ظععن أمعع س نيبعع د ثضتِكععط ثإلا
ث ثُبة  مل ه ال رتو إىل أَّن  ا تتعلَِ ه ٍُ ظعن نيبع د  كم  أمو ح جو الى حع حِكط 

  .نياعظ  
إىل أهٍععع ظعع  أن يلعع ن ثٍُ ظععن لعع ه  ثضتِكععط  -رزتععو ثهلل -ذىعع  معع ب يو

ِثه ععط جمسعع مل هععن إمععو اععع ثٍُ ظععن ثُضعع ه  ٍُة صععِ ثُةلعع م ثُلغعع  مل جرععع  ثإلا
                                 

مل 7دثر ثُلت   ثُثر يفمل إرهعمل ط نظرية العامل يي الةحو العربي عرضا ونقدااث مص ر مل نُي ع ا ِفمل   7 
 .25مل ص 0221

 .71مل ص 7مل  الكتا م ب يومل  ثملِ:  0 
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ِثد ثُر اع  يف ثُلغط  نيب ج  نيبع يف ثٍُ ظن مبب   ِع ثُتةع ظِ هعحم ث ظع  ظتخت   (ٔ)  ا
ععع ِ  ثامعععتٍم لمل نيثظتٍععع  أمس  ِثاععع   مععع  ق ثضتععع لمل نيكثععع   أقععع م ال جععع  ثُبععع هحممل نيظ

 .(ٕ)ظةجةو يف ثُتٍل ن ثُةم  
ِتحم:  ِيعط ثٍُ ظعنمل ح عِ إمعو ثمعت  د ظع ِ  ظتل ظلط ح ل مل قععم م ب يو مل
  ِ ِثد ثُلع ى ِعع ِ  يف تلك عع ث ِثه ط نيه ع ن ظسعبب ِت مل نيظع ِ  يف ت سري ثضتِك ل ثإلا ظ

  يط نيثمسة ظج  ظل ثُ لِ ثُةم   ثُت  ثمفلس ظةو.ثُةم
نيقعععع معععبس مععع ب يو غعععريه ظععع  ثٍُلمععع   إىل ثُلشعععف اععع  ظ قعععل ثظتعععتلل  يف 

ِيط ثٍُ ظن ِه أن ثٍُ ظن ا ية ك ا  ثظتتلل  نيب د   ؛مل  مل جع ظتتلل  ث نياععظ  إذ ي
                                 

يي نظرية التعليل مل ثظتلخمل حس  ست سمل  041مل ص نظرية العامل عةد الةحا  العر اة مل ابع ثهللمل   7 
ِث  ث جٍ ل ثظتض راط 21ص الةحو العربي بين القدماء والمحدثينا   مل نيقع ق ل م ب يو حتت ه   إا

اعلم أن هذه األيعال لها ىروف تعمل ييها يتةضبها ال تعمل يي األسماءا كما أن ": ُألشت  
ظ   إن ثُل ىِ(ا ٘ا  ٖا الكتا ا جم ب يوىروف األسماء التي تةضبها ال تعمل يي األيعال  )

ِيص   ِص  ىته ثظترتبسط أن م ب يو ك ن ح ِيس ثصتتر  هحم ثٍُ ثظنمل ح ِ    الى ثُت  ِثد ثُل ى ِع   ظةو الى ث
ِثه طمل نيم        ُلن ظ  لتتمن أن يشةِ هحم أ  ه   ؿت   نيآخِ.ثإلا

ِدد ثظتة ده هحم ثُبة   21مل ص نظرية التعليلثظتلخمل حس  ست سمل   0  مل نيظ  ه   ثُةلري يف ثُلت  مل ت
نيض   ظل ب ثز ثإلل جط ج جم .   ِث مل إذ إمو ق س ثُةص  يف ثظتة ده الى ثُةص  يف ثُل  ثملِ:نيثإلا

 مل نيظ  27مل ص نظرية التعليل مل نيثملِ  ثظتلخمل حس  ست سمل 777مل ص 761مل ص 0مل  الكتا   
ِ  ثامتٍم ل ظ  أنيرده يف ه   ثُتٍل  ل ثُيت أق ظج  م ب يو ظ  يةتص  الى إلم ر ثُ ٍن   الى كث

لتمث ن ير ل رزتو ثهلل نيك إظج ره ثمتغة   اةو"مل نُي  ومن  ل  قولهم شأَن  والحج ا كأنع قال:  :ثظت
مل نيظ  ثُتٍل  ل ثُيت ق ظت اةعه الى أم س ثظتٍ  جت ي ه دخ ل ج   ثصت ث  علي  شأن  م  الحج 

ِط نييف ذُك ير ل" الى غري ب ث  وإنما جاز  ل  ألن قولع: الذ  يأتيةي يلع درهما يي معة   ثُش
]الذيَن  :الازاءا يدكل  ال اء يي كبره كما تدكل يي كبر الازاءا ومن  ل  قولع عز  وجل

َعليِهم وال ُهْم ا وَع نِيًة يَلُهم أجُرُهم ِعةَد ربِِّهم وال كوٌف واَلُهم باللِّيِل والة هاِر سر  يُةِ ُقوَن َأم
 مل نيثملِ  ثظتلخمل حس  ست سمل 722مل  717مل ص الكتا ثملِ    إَٗٚيحَزنوَن[  سور  البقر ا 

   . 21مل ص المرج  الساب 
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ِ  ثُل م نيجعس معة  ذىع مل نينيجعس ظٍع ن  يرصعع إُ جع  يف مع  ق ل  ى  ثُت  كت
 .(ٔ)ط أني ظ َلطُغ يط ظٍ ة

 هن(:ٕٜٖأبو ال تح عثمان بن جةي )ت  -ٖ
ِيعععط ثٍُ ظعععن هٍ عععع  اععع  ظتةععع نيل ثهععع  بععع مل جرعععع كععع ن ُعععو رأيعععو  مل تلععع  مل
  ِ ثطت ص يف ت سري ثٍُ ظن نيحتعيع ظ ى تعومل كمع  كع ن ُعو ظ ق عو ثطتع ص ظع  جلع

... ثٍُ ظععن يف ثُةمعع  ثٍُععِامل جرععع ثالععتجِ اةععو رهعع  ثٍُ ظععن هعع ظتتلل مل يرعع ل: "
ومحضننول الحننديثا يالعمننل مننن الرينن  والةضننو والاننر والاننزم إنمننا هننو 

ِثحط هعلن (ٕ)للمتكلم ن سع ال لشيء ايره مل إا أمو ثت س ظل ثُةم يحم نيأقِ  ص
ِ  ج جع  ِث  إفت  ى  هع خت ض ثٍُ ثظعن ثظتعَؤ يبععني يف ا (ٖ) ثخت ض حِك ل ثإلا

تلل  ىع  ثٍُ ظعن يف ثُل ىِ أن ثه  ب  قع نيقل يف تة قر هعحمع مل اةععظ  اعع  ثظتع
ِث  عثُعع ععو ثُةمعع   ظعع  أن ثخععت ض حِكعع ل ثإلاعع مبرتبَسط ث نيىلمل ي قعع ل قعع  يرُ 

ِث مل إذن  يل ن هع خت ض ثٍُ ثظعنمل أ  أن ثٍُ ظعن يتٍععد هتٍععد حِكع ل ثإلاع
س هععحم قُ  ععو ثُسعع هرحم  نيأيجمعع  ث بعععر جعععظعع  ثٍُ ظععن اةععع ثهعع  بعع   نيك ععف م  

 ثتعب او 
ِيعععط ثٍُ ظعععن ظععع  ظةلععع ري  أحععععقت  ب  ععع  نيث خعععِ  ملعععِ ثهععع  بععع  إىل مل
ِثه عط تتبعل ثٍُ ثظعن يف  ِثره أن ثٍُ ظع ل ثإلا ِتعو ثصت   عط إقع ق يلمل جصععر اع  مل

                                 
 -ىع7213مل7مل د.نمل طنظرية العامل يي الةحو العربي تقعيد وت بي ثملِ: ثطت ثممل ري ض ه  حس مل   7 

 .76ممل  ص 0272
مل حتر سمل ػتمع ال  ثُةة رمل دثر ثعتعه الخضائصم مل 7227ىع/ 170ثه  ب مل أه  ثُ ت  اثم ن  ل   0 

 .772مل د.لمل ص 0ُلفب اط نيثُةشِمل ُبة نمل ط
ِثى   ظصف ىمل ابع ثهلل ث ظحممل ظفبٍط ظصف ى المةضف شرح كتا  التضريفثه  ب مل   1  مل حتر سمل إه

 .2ممل ص7732مل 7ثُب ا ثضتليبمل ظصِمل ط
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 ِ ِد ُ لعط تعَؤ ِ  ثُلل ط أن ثٍُ ظن أك  ظ  أن يلع ن غتع مل نيصعر ا  ثُةل ثُتغريع
ِتحم قعععظجم  ثهعع  يف ُ لععط دنين ملعع م معع هس لتلمجمعع مل ؽتعع  يٍعع  أمةعع  أظعع م م لعع

َك ع مل نيق ظعت ثُث م عط  ب مل ق ظت ث نيىل ظ  أبن حتعيعع نيظ  عط ثٍُ ظعن يف ثُ
 ُتمعد ظ ى ط ثٍُ ظن نيحر رتو.

ثمتف و ثه  ب   تث ثُت ما ثظتتل  ُلٍ ظن أن متِ  ا  ظعلُ ض كع م 
َك عع مل هععن  ثُةمعع   حعع ل ثٍُ ظععنمل جلعع  يلتععفع ه ضتعععيِ اعع  أَععِ ثٍُ ظععن يف ثُ

ِه إىل ِيععس هععحم أَععِ ثٍُ ظععن نيثٍُ ظععن م سععومل نيظعع  ىةعع  مسععتف ل أن ىعععثه جلعع  ثُت 
ِ  ثُعععت  هععععث يف ثُععع مبرتبس ل ثُسععع هرطمل عمععععجل اععع  ثهععع  بععع  ثُتٍععع رض ثُلععع ى

َك ععع  ا يتٍععع رض ظعععل ثُلشعععف اععع  ظ ى عععط  ج ُلشعععف اععع  أَعععِ ثٍُ ظعععن يف ثُ
ةةع  ثضتر ر  ُلغط أا نيى  ثظتتلل 

ب
 .(ٔ) ثٍُ ظن م سومل نيلتعده ه ظت

ِغ  مل (ٕ)ظ  أمو نيثجس ثُةم   يف ثُترس   ثُل ل  نيثظتٍة   ُلٍ ثظن نيالى ثُ
معععو صععععر اععع  جلعععِ ُغععع   دق عععس نيالععع ظن اةععععظ  بٍعععن ثظتعععتلل  ىععع  ثٍُ ظعععن ج 

"ثظتتلل " ك مت  ثضتر ر مل نيك ن يرصع ظ  ير لمل نيظ  ظ  الكع أن حعنيد ُ لط
ِ  يف ذى  ثه  بع  اةععظ  صعِعح  ع مل جمع  كع ن ُ غ ع  اع  ثهع  بع  أن  ح ل

 .(ٗ()ٖ)تٍم مج  "ثظتتلل " يؤد  إىل حعنين ج لى يف ثُلغط
                                 

 .043مل ص مرج  ساب  مل ابع ثهللمل اة  7 
 750-757مل ص الع مة ارعرابية يي الاملة بين القديم والحديثابع ثُلف فمل ػتمع زت مطمل   0 
ِ مل خل ن أزتعمل   1   .45مل ص العامل الةحو  بين مسيديع ومعارضيع ودوره يي التحليل اللوو ام ي
ِ  ثظتتلل  اةع ثه  ب  نيى :   2  َح ابع ثهلل اة  رتلط ظ  ثحملعدثل ُ ل إَّن  تةفبس الى ثظتتلل   -7ير

ِ  ثطتلعا  لةو يصعر ا  جلِ نيظللط ُغ يط تةل   -0ثظتث يل ظ  ثٍُ إن ثظتتلل  ا يةفس ثاتب ِ  نُي
ر  ثُل ظةط نييتمثلو ثظتتلل  ثإلؾت ز نيجس ظٍ يري دثخل ط تل ن ُلةل م ثُلغ   ظٍ  رث حتلم   يسترِ يف ثُرع

إن ىته ثٍُب ر  ا تتٍ رض ظل ك ن ثُل و ى  ثٍُ ظنمل  مو إذث ك ن ثظتتلل  ا ظ  -1نيإن مل يصِح هو. 
ِبل ه ٍُ ثظنمل نُي  غ عبت  دل إىل  ِبل ظٍ  ر  لتتل  إُ ومل نيدتثن ىتث ثظت يف ث صنمل ج مو يٍمن دنين ظ

ِث  ثُةل م.   .044مل ص  مرج  ساب  اة مل ابع ثهللمل  ثلف
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 ثانيا: موقف الةحويين المةكرين لةظرية العامل:
ِيععط ثٍُ ظععن  ِ  ثُةمعع   ثُععتي  أهعععنيث ظ حلعع ل الععى مل ِغ  ظعع  كثعع الععى ثُعع

 كععع ن عتمععع  رأ  ؼتتلعععف اععع  هععع ق  ثٍُلمععع   حمن ذتعععط اععع ظتجععع مل (ٔ) جلسععع ط نيتفب ر ععع
  صعمط اع ظةجم  إىل أدُط ارل عط نيمرل عط تعع ثمتةع كنثُةم  مل نييف ثُ قت م سو 

 ظ  ذى  إُ و.
 م(:ٕٔٛهن/ ٕٙٓمحمد بن المستةير ُقْ ُر  )ت -ٔ

ِثه عطمل ظةفلر ع ِ  صع ت ط ي سعِ ج جع  تغعريع ثضتِكع ل ثإلا ِ  ملع   ظع  قععم قف
ِ  تٍمعععع إىل تغ عععري ثضتِكععع ل ِلب ععع ِ  ظؤدثىععع  أن ثٍُععع ط يف ثُةفعععسمل جلععع   ُلسعععجُ 

ال قط يف ث دث جرعع ثمتبعو ا (ٕ)  ثُلغ  مل ق  يةسة  ظل ِب ٍط ثٍُعِا نيمعل رتونيثُ
إىل دنير ثضتِكععع ل يف تسعععج ن  (ٖ) -إن صعععمت مسعععبتج  إُ عععو -يف ىعععته ثُل تعععط 

ِثه عط  ثُةفس نيحتر س ذاقتو نيخ تومل إا أمو مل ي جس يف حصِ دنير ثٍُ ظ ل ثإلا
ِثه ط عت  ق متج  ثُةم يط ثُتم   يطمل ثُعيت يعت   يف ىتث ثصت م  جر مل ج ضتِك ل ثإلا

حتعيعع ثظتٍع   ثُةم يعط يف لع   نيبع د  ظع  َي  ني  ؛ق ببج  دت  ع  ث حلع م ثُةم يعط
 ضتِك ل.تلك ث

ِثه عععط نيجرععع  ُتغعععريع ثظتٍععع   مل جةٍعععن (ٗ)نيم عععى أن يلععع ن تغعععريع ثضتِكععع ل ثإلا
ِه عععع ِثه ععععطمل إا أن قف   قععععع خلعععع  هععععحم ثظتٍعععع   ػت يععععع  يف ا قتجعععع  ه ضتِكعععع ل ثإلا

                                 
ِل    7  م ثُعكت ر حس  ثظتلخ ا ِيط ثٍُ ظن نيثٍُلن ثُةم يطمل كم  امع إىل قعع   جملمن آرث  ثُةم يحم ثظتةترعي  ُةل

ِد ال ج  ظ  أظلةو ذُكمل نيؿت ن ال ج   ن ثجمل ل ىة  ا يتسل ٍُِض ث رث  نيظة قشتج مل  ت ة ع آرث ج  نيثُ
ِِيبمل أني نيرث   ِ .  جةلج  م  ِ نيرث  ثه  ظض   ثُر مل ص نظرية التعليلثظتلخمل حس  ست سمل  ثملِ:قف

  .027ص-775
 .  57مل 52ص  مرج  ساب ا ثُ ب ب مل  0 
ِ مل خل ن أزتعمل  ثملِ:مل ني 044مل صمرج  ساب ابع ثُلف فمل ػتمع زت مطمل   1   .43ص مرج  ساب اام ي
 .52ص مرج  ساب اثُ ب ب مل   2 
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َثك ع مل  َثك  مل نيثظتٍ   ثُعاُ ط ُتثل ثُ ِهحم ظ  ثظتٍ  : ثظتٍ   ثُةم يط ُل ل
ِ  مل يرصع ثظتٍ   ثُةم يط نيى   َثك   نُي ست ثظتٍ   جرف ثظتٍ   ثُةلم ط ُل

 .(ٔ)ثُعاُ ط
ِه عع ِثب  أن قف نيق هععحم ثظتٍعع   ثظتتلت ععط ظعع  نيثُعع   مل يستمضععِ يف ذىةععو ثُ عع

َك ععع مل نيهعععحم ثظتٍععع   ثُعاُ عععط ثظتتلت عععط ظععع   ثٍُ قععع ل ثُةم يعععط هعععحم ظل مععع ل ثُ
َك ععع مل ج اتبععع ره  إن زيعععع   ث زيعععع  ث أخععع ك مل ني كعععلنع ثظتل مععع ل ثُعاُ عععط ُعععتثل ثُ

أخع ك مل ؼتتل تعع ن يف ثظتٍعع  ثاتبعع ر غععري دق ععسمل ذُععك أن اةصععِ ثخععت ض ثظتٍعع  
َك بعععحممل جلدتععع  إىل ثخعععت ض ثظتٍععع   ىععع  أدث  ثُةصععع  ثُعععيت دخلعععت العععى كععع  ثُ

َك بحم َك بحممل أظ  ثظتٍ  ثُةم   جرع ظن م سو يف ثُ  .(ٕ)ثُعايل ُل
ِيععط ثٍُ ظععن إا أ ِهعع  ثبتجععع يف تبل ععت مل مععو مل يرعععم هعععي  نيالععى أنع قف

ِثه عععطمل ا مععع م  يف ث جٍععع ل ثطتمسعععط  الم ععع  ظةجة ععع  ي سعععِ تععع ثتِ ثضتِكععع ل ثإلا
ِض ِتععو ثُصعع ت ط يف  (ٖ)نيث شتعع   ثُسععتطمل نيثظتمةعع و ظعع  ثُصعع ِثد مل ِععع ٍععن اعععم ث مل نُي

ِيعط  ك ظن أه ث  ثُةم  دُ عن العى قصع رى  نياععم صع ح تج  إلُغع   ثُرع ل هةل
 ثٍُ ظن.

 هن(:ٕٜ٘ابن مضاء القرفبي )ت  -ٕ
ِيعععط  ِِيب هععع ُ لِ ثُةمعع   ثُسعع هس ُعععومل ؽتعع  ى عععل ُععو مل تععلَِ ثهعع  ظضععع   ثُرعع
ِ مل نيأتع   ُعو  ِن ثُسع دس ثعتةع َثن ثُةم  مل جرع ا ش يف أنيثخعِ ثُرع قُ  ط ُل

                                 
 045ص مرج  ساب ا ابع ثُلف فمل ػتمع زت مطمل   7 
َك بحم ظتف هسمل  َّنم  يتل م ن ظ  "زيعث" 045مل ص المرج  الساب   0  مل نيثُر ل أن ثظتٍ  ثُةم   ُل

َك بحم. ِجل يف ثُ َك بحممل ني"أخ ك" نيحلمو ثُ  نيحلمو ثُةص  يف ثُ
 .057ص المرج  الساب ا  1 
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ِ مل  َثن ثٍُِا هشلن كبريمل اعث أمعو مشعل يف ه لعط الم عط ظ دىع ثاِ و الى ثُ
ِه ععط ِثل ث ظععط ثٍُ ِ  ظعع  ح لعع ؛ ُععتُك ؾتعععم  مفمععل  إىل ثُرعع ل هتععلَِ (ٔ)نيح لعع

ِه ط نيالى رأمج  ثهع  بع   ِتعو  -رزتعو ثهلل-ثه  ظض   هٍلم   ثٍُ يف تُ  عف جل
ِثحطمل يرع ل إمل هن (ٕ)ا  ثٍُ ظن  :-رزتعو ثهلل-ن ثهع  ظضع   أالع ر إىل ذُعك صع

مل جع ه  ظضع   (ٖ) ..."وقد صّرح بخن ف  لن  أبنو ال نتح ابنن جةني واينره"
اةعععظ  مسعع  ثٍُمععن ُلمععتلل  نيثحععع  ظعع  حةةععو يتخععت ظعع  كعع م ثهعع  بعع  

 ثُةرل ط ُت ىحم كلمط ثُةم   يف ثٍُ ظن.
ِثحط ِيععط ثٍُ ظععن ظعع  ثُةمعع   ثٍُععِا صعع مل (ٗ)داعع  ثهعع  ظضعع   إىل إُغعع   مل

ِدعنيه  ِأ  ثُعت  بعع   هععو ثهع  ظضعع  مل جعع ِد الععى ىعتث ثُعع نيقعع ثاتلععف ثُةم يع ن ُلعع
ِد  ِدنيث ُو ص م ل يف ظُؤ  ِت  ُل ال ومل تلرعف ثُةم   كع م رتلط نيت ص  مل نيأج

ِيعط ثُعيت  ِيعس اعِض ك ظعو نيكشعف اع  ث معس ثُ ل ِِيب ىعتثمل ج ثه  ظض   ثُر
ِ  اةعع ثهع  ظضع   اةععظ   أق م ال ج  ثه  ظض   رأيعومل نيكشعف اع  ثطتفعل ثُ لع

 ه ُفبلمل نيغ   اع  ثهع  ظضع    ه إلرثد  نيج ا   بٍن ثُ  ان أحع ثَةحم: ج ا   
ِ  تععنير يف ث ذىع نمل ا دتعت  أن ثُ  ان ثُةم   ظع  ىع  إا كع م ظةفع ق نيجلع

 .(٘)إىل ثُ ثقل هصلط
                                 

زت  ثه  ظض  مل  ثملِ:  7  ِِيبمل أزتع ه  ابع ثُ مل دثر ثظتٍ رضمل مل حتر س ال ق  ل فالرد عل  الةحا ثُر
العلة الةحوية: نشأتها  الةحو العربيثظتب ركمل ظ زنمل  ثملِ:مل ني 77 - 76مل د لمل ص 0ظصِمل ط
اة مل ابع ثهللمل  ثملِ:مل ني 752ص مرج  ساب ا مل ابع ثُلف فمل ػتمع زت مطمل 727مل صوت ورها

 . 046ص  مرج  ساب ا
ِ مل خل ن أزتعمل   0    046ص ا مرج  ساب ا ابع ثهللا مل اة 52مل ص مرج  ساب ام ي
ِِيبمل ثه  ظض  مل   1   .55مل ص الرد عل  الةحا ثُر
ِِيبمل ثه  ظض  مل  ثملِ:  2   .55 -54مل ص الرد عل  الةحا ثُر
ِ مل خل ن أزتعمل  ثملِ:  3   .52مل ص مرج  ساب ام ي
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نيظ  ثُةمع   ظع  ردع خفعله إىل ت قتعو هعلن ثٍُلعط ثُةم يعط ىع  العط حر رعطمل 
ِجعع ض الم  عع مل نيىةعع ك (ٔ)   نيظةجة  ععنيظعع  دثم مرعععه يرعع م الععى ثُتعع ى  ججعع  مرععع ظ

تلععك    ظع  غريىع  نيظع  هٍعرث أقعن أده عظع  مع عو رأ  ثهع  ظضع   نيرد ال عو ردنيد  
ِدنيد  :(ٕ) ثُ

ِِيب يف أرهٍط ػتع نير: ث نيل  ط ثه  ظض   ثُر أرتن ػتمع خري ثضتل ث  ػت نُي
ِه   ثٍُ ظلععط هعع إلرثد  أني  ظ ثزمععط ثهعع  ظضعع   هععحم ثٍُ ظععن ثُةمعع   نيثٍُ ثظععن ث خعع
ِ  حسعع ط جلسعع  طمل نيثُث ُععِ ثمترععع ثهعع   هعع ُفبل مل نيثُثعع   أمععو ملععِ إىل ثٍُ ظععن ملعع

ِيعط ثٍُ ظعع ِ  اع  رتبتععو ثُب غ ععط ظضع   ثُغ يععط ظعع  مل ن نيرأه أَّنعع  حتع  كعع م ثٍُعع
ِثل ا لتتععع   ثُلععع م إُ جعع مل نيث خعععري رأه أَّنععع    َّنعع  تضعععفِ ثُةمععع   إىل ترعععي

م م  ج م  ي امو ثُةم   ظ  ثٍُ ثظعن ثحملتنيجعط يف أهع ث  كثعري    ت سع ثُب غط ا
ِثهعل نتلع  ردعه (ٖ)ك ُتة زو نيثاالتغ ل نيثظتة ده إىل ثحملع ر مل نيأحسع  أن ثحملع ر ثُ

  ٍُعععقت  ػتع ري  ثُث ُِ جل قت  يتمعن ا  ثٍُ ظن نيه ُب غعط نيا أبعع ظسع غ  
 ظة صلحم.

ِيععععط ثٍُ ظععععن ظبٍععععِ  ِ  ظؤدثىعععع  أن مل ِ  ال ةعععع  ه لعععع ُلعععع  ثهعععع  ظضعععع   خعععع
ِث  ثُلغععع   يف ظسعععت ه ث دث مل كمععع  نيبعععع ج جععع  معععبب     ُلم  لعععلط هعععحم ُ لعععف

ِه أن ىعععته ثظت  لعععلط غعععري بععع  ِجر ظععع  ثُ بععع ه ثُلغ يعععطمل نييععع    مل نيث بععععر أن مععع
ِ  يةفلعس ج جع  ظةفلر ع ا(ٗ)يس غج  نيكت  ى  ِج    ُغ ي عيؤمس ثه  ظض   ُ لع  مل   صع

                                 
ِه ط ثُسٍ ديطمل طدراسات يي ارعرا ثُ ضل مل ابع ثعت د مل  ثملِ:  7  مل 7مل دثر ِت ظطمل ثظتمللط ثٍُ

 .33-32مل ص 7762
  .752ص  مرج  ساب اابع ثُلف فمل ػتمع زت مطمل   0 
 .073 -072ص  أصول الةحو العربياثضتل ث مل ػتمع خريمل  ثملِ:  1 
ِِيبمل ثه  ظض  مل  2   .56مل ص الرد عل  الةحا  ثُر
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ِه ظعع  ثٍُ ظععن ثُسععب  يف ت ضعع ن تِك عع  الععى آخععِمل ج ٍُ ظععن ىعع   ذُععك أمععو يعع
ِه ثهع  ظضع    ثُت  يٍعع ُغط أكلع   ثُ ثغ عِ ُغعط أقعن جصع حط ظع  غريىع مل نييع

ِثذلأن ثُلغط ك ظلط يف ذثِت  ا ت ِثك بج  نيا ت  .(ٔ)  لن يف ت
ِ  ظر رهعععط ُغ يعععط ظةسعععةمط م اععع  ظععع  ظعععل  نيقعععععم ثهععع  ظضععع   يف ىعععته ثُ لععع
ِه ععط ثُععيت تفمعع  إىل ثُلشععف نيثُتلك ععع الععى ك ظل ععط ثُةلعع م ثُلغعع    ثُتىة ععط ثٍُ
ِه ععطمل ُلةععو ب مععَ  ثُصعع ث  اةعععظ  اعععع ثٍُ ظععن ظسععل ا اعع  جصعع حط تِك عع   ُلٍ

ِه ععط  ِى دنين آخععِمل ج ٍُ ظععن يف ثٍُ َثك عع مل هععن ي سعع مل نيإفتعع  صععةل (ٕ)ا يصععةل ثُ
َثك ععع   َثك ععع  ظةععع ط ه ُعععتى مل نيهرععععر  ثظتعععتلل  العععى ثإلهععععثو يف تصعععم   ثُ ثُ

 ث جص  ظ  غريى .
ِ  بعيعع  ُلةمع  ثٍُعِا قٍع ل اع   ِِيب أن يرعم ملع ح نيل ثه  ظض   ثُر

ِيتععععومل جعععع ظتةجا يرتضعععع  ت رعععععمي ثٍُ ثظعععنمل إا أمععععو ثجترععععِ إىل ثظتةجة ععععط يف هةعععع   مل
تعو ِج ضمل نيىعتث ظع  جع ل ثهع  ظضع   يف ػت نُي مل نيأيع  كع ن أظعِ (ٖ)ثُبعين ُلرعمي ثظت

ِأيععععو يف  ثهعععع  ظضعععع  مل جرععععع ثبتجععععع يف رتععععل ث دُععععط ثٍُرل ععععط نيثُةرل ععععط ُ متصعععع ر ُ
ِثدي  ال ععععو تسعععع  جو  ِحمل ججععععتث ا يبعععع   ُلعععع ثٍُ ظععععنمل نيإن مل ي جععععس يف ىععععتث ثُفعععع

ع عط بع د  ح نُي ت أن ت  عع ؽتع  ىع  ظتع ح عتع  نيثُترل ن ظ  اللمومل جرعع ك معت ػت نُي
ر ج ل ظتة اط  .(ٗ)ظ  ظٍ رض نيجلس  ل نَي

 
                                 

 .072ص اٜٜٚٔ ملأصول الةحو العربيثضتل ث مل ػتمع خريمل  ثملِ:  7 
 .55 مل صمرج  ساب ثطت ثممل   0 
 .022مل ص نظرية التعليلثظتلخمل حس  ست سمل   1 
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 المبحث الثالث: موقف الةحا  المحدثين من نظرية العامل:
ثمترلعععت ظشعععللط ثٍُ ظعععن ظععع  ثُةمععع   ثُرععععثظى إىل ثُةمععع   ثحملععععَحممل ُلععع  
ثُعععترث ل ُعععععه ثحملععععَحم تٍعععععدلمل نيثُت سععععريثل ثُعععيت ثمتجة ىعععع  تب يةععععتمل إا أن 

إىل جتعيع ثُةم  ثٍُِا نيت سريه ى  ثُبة ط ثُلع ه ثُعيت ثمتلمعت بجع د ثُعا   
ِيعععط ثٍُ ظعععنمل نيكمععع  ىععع  حععع ل ثُةمععع يحم  ثُةمععع يحم ثحملععععَحم يف تٍععع ظلج  ظعععل مل
ِثح ُلٍ ظعنمل كع ن ىعتث حع ل ثُةمع   ثحملععَحممل جمعةج   ِعع ثُرعثظى ظع  تثب عت  أني ث

ِ  نيتفب رعع مل نيظععةج  ظعع  معع ده رثجٍعع  صعع تو ِيععط  ظعع  أَبععت ثٍُ ظععن جلعع ه ُغعع   مل
ِيِ ثُةم  ظ  رهرتج .  ثٍُ ظنمل نيحت

ِ  نيتفب رععع  ُععع س  نين ُلٍ ظعععن جلععع إنع حصعععِ ثُةمععع   ثحملععععَحم ثُعععتي  يةتصععع
ِ مل إذ إمععو ُعع  يٍعععني أن يلعع ن إاعع د  مرععن ظت قععف  ِت  ثُلعع َ هعع  ظِ ثُ سععري ُلثعع

ِه ثُب حععِ (ٔ)ثُةمعع   ثُرعععثظى ظعع  ظثععن معع ب يو نيثهعع  بعع  نيغععريى  مل ُععتُك يعع
ِيععععط أجضععععل ط ثامترعععع  ل إىل اععععِض آرث  أالععععجِ ثُةمعععع يحم ثحملعععععَحم ثظتٍ رلععععحم ُةل

 ثٍُ ظن يف ثُةم  ثٍُِا.
ِيععط ثٍُ ظعن قسعمحم ر  سعحم: الععلل   تةرسع  ػتع نيال ثُةمع   ثظتةترععي  مل
ِيعط ظع  خع ل إاع د   نيظضم  مل أظ  أصم   ثاجت ه ثُشعلل  جرعع حع رنيث ثُةل

ِىع مل  ع   إىل ب ى   ظعةج  أن ػتع نياِت  ظة عثُةلِ يف ظصعفلم ِت  جرع مل دنين ثُُ 
ىعع  ػتعع نيال جتعيعيععطمل نيقععع ظثعععن ىععتث ثُرسعع  ظجععع  ثظتخ نيظعع  نيجخععِ ثُعععي  
قبعع ني  نيابعع س حسعع مل أظعع  أصععم   ثاجتعع ه ثظتضععم  مل جرععع ثبتجعععنيث يف مرععر 

ِيععط نيظرُ  ععط ُترعععمي هعععينمل نينتأصعع ل ثُةل ِثى   ثععتجعع مل ظععل ػت نُي ن ىععتث ثُرسعع  إهعع
ِثى   نيدت م حس ن.  أم س نيظصف ى إه

                                 
ِ مل ثملِ  ثظتلخمل   7  جصعن ثُعكت ر حس  ثظتلخ ظ ثقف كثري ظ  ثحملعَحم نيصة ج  نيجس ثاجت ى ل ثُلغ يط ثظتٍ ص

  . 030 -072مل ص  مرج  ساب حس  ست سمل 
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 أوال: االتااه الشكلي:
 مهد  المخزومي: -ٔ

ِه ثظتخ نيظععع    ِيعععط ثٍُ ظعععن نيظتٍلر ِتععع  جلسععع ط ارل عععط ا 7771يععع   أن مل
ِه أن ثابتج د يف ت سعري ثُلع ثىِ ثُلغ يعط تللععف  دتت ُلةم  نيثُلغط هصلطمل نيي

 .(ٔ)نيدتمن أده ه ُةم  إىل ثصتم د ثُت  نيص و هو
ِتعععو يف ردع ثٍُ ظعععن العععى َ َعععط أمعععس تر هعععن ث معععس  أرمعععى ثظتخ نيظععع  جل

ِيعط ثٍُ ظعن-ثُث َط  مل نيأنيل أمسعو -ثُيت ثجَض أن ثُةمع   ثجَلع ى  يف هةع   مل
ِه ععط يف ثُ صعع ل إىل  عنند  الحركننات عننوارة لوويننة عربيننة ثقتضعع ى  أمععل   ثٍُ

ِه عط ثٍُضع  مل نُي سعت آَع  رث ُلٍ ثظعن  ثُغِض ظع  ثُت ع ى مل نيثقتضع ى  تِك ع  ثٍُ
ِر ثُةم    ِه–كم  ق مل ؼت ُ ع  هعتُك ليس يي الةحو عاململ نَي م ج  أمو -يف مل

ِره–ق ل ثُةم    ن ن  أن يكنون قيناس أن ثٍُ ظن قةُ ط ثٍُلعطمل نَي ُثجع   -كم  ق
مل نيإفتعع  ثظتةفلععس ق عع س ثُشععبومل الععى خعع ض ثُةمعع   ثُععتي  العلننة مة لنن  دراسننتع

 .(ٕ)ثُلغط نيثمترص  ج  بٍل ث ق  س ثٍُلط نيم لط ثمت ٍ   ظس  ن
ِد الععى  كتعع ثظتععقس يف كع م ثظتخ نيظعع  أمعو يةفع   العى تةعع قر يل ع  ُلع
ِيععط ثٍُ ظععنمل جعع ُةلِ إىل ثضتِكععع ل الععى أَّنعع  اعع ثرض ُغ يععط نيجعععس  ظر اتععو يف مل
ِثه عط  ِه ط يف ثُت  ى مل يرتضع  هةع   ىةعمع   ظرصع دثمل ج ضتِكع ل ثإلا أمل   ثٍُ

ِه ععععط ذثِتعععع مل أ  أَّنعععع  ُ سععععت اعععع ثرض ختضععععل  مععععل   ثُ -ث نيتبععععععا  نيبعععع د  - ٍ
ثاتب ِ عطمل نيإفتع  اعع ثرض تلشعف اعع  ملع م ظسععتل  ج جع مل يتمثععن  ع مل نُي سععت 

 ى  ى .
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ِث  ثُععععت  تعععععل ال ععععو  -ث مععععل   اةعععععه–ج ُةلعععع م   ىعععع  مععععِ صععععة اط ثإلاعععع
ِيععط ثٍُ ظععنمل جمعع  جتعع نيز املععو  الععى –ثضتِكعع لمل نيإذث كعع ن ثظتخ نيظعع  ي ععِ  ظعع  مل

َثح -ثُةمععع  ثُعععت  أمعععل ة  ِه عععط–ظصععععفل  جضععع  ض  ثقععع يلعععع ن  -أمعععل   ثٍُ
غتم اععط ثٍُة صععِ ثٍُ ظععن ج ععو ثظتلعع ن ث معع سمل ذُععك أن ث مععل   يعععل الععى 

ِث ثل ثظتت ِ  نيثُتٍبري اةج .بٍنيثإلب  ط يف هة   ثُ ل
أمععو ُع س يف ثُةمعع   ر  اةعععظ  قعِع نييسعتمِ ىعتث ثُتةعع قر حع  يصععري صع رخ  

َثح ث جلعع رمل  ث عتععتث ث معع سمل نيظعع ا ظععنمل دنين أن يرعععم ُةعع  ت سععري   ثُسععجن ثقعع
ل  ُ  تصري أمس     إا هٍع ثإلَب ل ثٍُلم  ثظت لع ا مل نيثظتخ نيظع  مل يرععم نُي

عط  ِثح ظرُ  ِتعو تلعكمل نيكمع  ىع  ظٍلع م جع ن ثُععا   إىل ثِع أ  دُ ن هحم يع  جل
  ِ ِ  ػتلعع مل نيإا مععتلن ػتععر جلعع نيتبعع  غريىعع  ا هععع أن يسععتةع إىل ظجعع د ملعع

ِد  ظ  ثُبٍع ثٍُلم .  غت
أظٍ  يف ثُتة قر حعحم رد ق ع س ثٍُلعطمل ظلت  ع  هر ع س ثُشعبومل ذُعك نيقع 

مل نيظع  رده ق ع س ثٍُلعن إا (ٔ) أمو امع إىل ثُتٍل ن ثُةم   يف اعد ظ  ثظتس  ن
اللن ظ  ثضتةِ العى ثُةمع   يف تٍل عن أحل ظعو ثُةم يعطمل ج اكت ع   هع ضتل  

ِث قرعثر ظ  ى  ظص در  ُل لِ ثُةم  .(ٕ)  ثُةم   دنين تٍل لو ُ س ت س
ِيععععط  َحجعععع  ثظتخ نيظعععع  اعععع ض مل نيكتععععع ثظتعععععقس يف ث مععععس ثُث َععععط ثُععععيت ثق
ِيععععط ثٍُ ظععععنمل نيإفتععع  ظةفلرعععع ل يف تٍلععععع  ثُةمعععع   ثٍُ ظعععنمل أَّنعععع  ُ سععععت هععععث ن ُةل
نيتٍل مععععو ثتلععععلل الععععى ججمععععو ثطتععععع ص ُلةمعععع مل إذ متتعععع ل ثُةمعععع  يف ثظتسعععععت ه 

نير  صععع  غط ثظتسعععت ه ثُ(ٖ)ثُتٍل مععع  جرععع  سعععة  ـتتلعععف ظٍعععو يف لععع تٍل مععع  مل نُي
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هلهسعع  ظعع  نتلعع  كعع  يسععجن ث ظعععِ الععى ثُعععثرسمل ُلعع  كعع ن يةبغعع  ال عععو أن 
ِق هعععحم ظسعععت ي ل تٍلععع  ثُةمععع  نيتٍل معععومل نيهعععحم ظععع د  كعععن ظةجمععع مل ذُعععك أن  ي ععع
ِيعط  ِي تعومل متتع ل يف حِك تعو مل ِث  ظ  ى  إا ثُ بو ثُلع ىِ ظع  ثُةمع  نيمل ثإلا

 ثُةم مل نيا نتثلج  إا يف ثظتست ه ثُتٍل م  جر . 
 يخر الدين قباو : -ٕ

ِيط ثٍُ ظنمل نيامع إىل رتعل ىعته  ثبتجع جخِ ثُعي  يف تلِري ظر ال مل
مل كمععع  امعععع إىل ثُلشعععف اععع  أهٍ دىععع  ثُ لسععع  ط اةعععع ؿتععع   جععع نيتب يب ثظترععع ال

ِه ععطمل نيقععع هعععث ذُععك بل  عع   يف خعع  مععريه يف كت هععو  ظشععللط ثٍُ ظععن ثُةمعع   ثٍُ
ِر ظةعت ثُلملعط ث نيىل ِيط ثاقتض   مل إذ ق  أن ثٍُ ظعن ثُةمع   ظشعللط معتا نيمل

 اةج  ثُلثري ظ  ثظتشل ل ثُلغ يط.
ِه عط قععنت   ِغ  ظ  خع ض المع   ثٍُ ِيعط ثٍُ ظعن:   نيحععيث  الى ثُ   حع ل مل

 مل إا أن ىععتث ا كتٍععن ظةجعع  ظشععللطمل قرعععثر ظعع  كتٍععن ث نيتفب ر عع  نيتةلععري  ظ ج ظ عع
إن ثظتشللط ك معت    ا نتل  جت نيزه يف ثُتمل ن ثُةم  مل نينتل  ثُر لظةج  ركة  

 اةع ثظتتٍ ظلحم ظٍج مل نُي س ى  ثظتشللط.
عل  ِيعط ثٍُ ظعن أمعو ظُ  َثح هععين ُةل ط جخِ ثُععي  يف ثقع كتع ثظتعقس يف ػت نُي

مل نيإفت  مٍ و يف (ٔ)ه ُترس   نيثُتب ي مل إذ قس  ثٍُمن ثُةم   إىل ستسط أقس م
عععو ثُةمععع   العععى ظعععِ ثٍُصععع ر  ىععته ثُرسعععمط ُلععع  يصععع   ثظتصعععفل  ثُعععت  تعثنُي
ع س ثٍُمعن ثُةمع  مل  ِثا نُي  ثٍُمن ثُةمع   مل نيثُصع ث  اةععه ىع  ثٍُمعن ثإلاع
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ِي ج  مل  ذُععك أن ثُةمعع  ظصععفل  يتسععل  حعع ثل ثُلعع م نيأحعع ثل ثُللمععط  تصعع
 .(ٔ)نيثٍُمن ا يل ن إا يف ثُل م

ِره حعع ل ظصععفل  ثٍُمععن  ِب ثُعععي  م َسععو ظعع  ظة قضععط ظعع  قعع مل يبسععلع  جخعع
ِثامل ذُععك أمععو معع قر م سععومل نيمرعع ر ظصععفلمو يف أنيل حعيثععو اعع  ثُةعع و ثإلاعع

َك عع  مل إذ أالعع ر إىل أن ثمععتخعثم العع  ثُةمعع   ِث  ثُ ِث   إاعع ثُثعع   ظعع  ثإلاعع
َحومل إذ أالع ر  ِث مل هن أظٍ  يف مرر ظر ى  ثمتخعثم غت ز  ير هن ال  ثإلا
ِضمل ا  ِضمل أ  أمعععععو أقعععععِ هعععععلن ثُةمععععع  قسععععع   ثُصععععع إىل أمعععععو ير هلعععععو الععععع  ثُصععععع

َثحو(ٕ)يتضمةو َثح ا يتصن حبر رعط  مل نيال و؛ إن ثق ِثا ثق ظصفل  ثٍُمن ثإلا
ِيط ثٍُ ظن نيكةجج .  ثُةم  نيا هةل

ثمتمِ جخِ ثُعي  يف تب ي  ظةفلرع ل ثُةمع   نيردىع  إىل أصع ل م ظمعطمل 
ِيع لمل نيمعٍى ظع  ىعتث  ِيط ثٍُ ظن إىل ذت   مل ِه ط يف مل إذ رد ظر ال ؿت   ثٍُ

ِيععط ثٍُ ظعع ِه أن ظرعع ال (ٖ)نثُتب يعع  رتععل ت سععريثل ثُةمعع   ظترعع ال مل مل إذ يعع
ِ  اع  نيثحعع  ظع  ث هع ث  ثُثم م عط ثُعيت رتٍجع مل نيثمتجعى إىل  ثُةم   كلعجع  ا ختع

ِيععععط ثٍُ ظععععن -ثُععععيت نيقععععف ال جعععع –أنع ك ظععععَن ظرعععع ال ثُةمعععع    هٍععععع أن  -يف مل
ِيتحم: ثُصع ت ط نيثطت ج عط ِ ر نياع ب   اع  حعن  -أمر  ثُةلع ظشعللط ثٍُمعن ق صع

                                 
ِث  11-10مل ص العامل الةحو  ونظرية االقتضاءمشكلة  ثملِ:  7  ِث  ثُتٍبري مل إا مل نيى : ثإلا

ِث  ثُص ت. ِث  ثُتمل ل مل ثإلا ِث  ثُبة طمل ثإلا َك  مل إا  ثُ
 .24مل ص المرج  الساب  ثملِ:  0 
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ِثا ِ  ثإلمل ججععع  غعععري قععع در  العععى ثإلاعع ِث مل نيت سعععريى  ت سعععري  ثمعععت ٍ   ظععع ى ث اععع
 .(ٔ)   م بم  الم   

صععععر جخعععِ ثُععععي  يف ىعععته ثطت صعععط اععع  قة اتعععو ثظتسعععبرط يف أن ثٍُمعععن 
ِ مل نيإفتع   ثُةم   ظشللط حبع ذثتومل نييبعني أمو ج تو أن ثظتشللط ُ ست يف ثُلع ى

ِث    -ه ت عع ق أني ثخععت ض ثُةمعع   ال ععو–ثظتشععللط يف ظعع  يتٍ ظععن ظٍجعع مل جعع إلا
ِد إىل تٍععد ث ملع ر ج عومل  ظ ب د ه ُر   نيه ُ ٍنمل ُل  ثاخت ض يف ت سعريه يع

ِيس الى ثامتعال ظت  ذى  إُ و.  نيقعر  كن ج
ِيععط ثٍُ ظععن ثُةمعع  مل  ِيععط ثاقتضعع   ظر هععن مل َثحععو مل أظعع  ج معع  يتٍلععس ه ق
الى ثاتب ر أن ث نيىل ى  ثضتن ثُةج    ظتشعللط ثٍُ ظعن ثُةمع  مل ج معو مل يرععم 

ِثدجع  هعي  ِيعط ثٍُ ظعنمل هعن إمعو مل يٍععب أن ثمعتخعم ظصعفلم  ظ ِيع  اع  مل  ب ى
ظتصفل  ثٍُ ظن ا غريمل نيقع ربدع ىتث ثادا   أمت رد نيأدقو
(ٕ). 

 عباس ىسن: -ٖ
قعم اب س حس  ظ ق حم ظتب يةحم يف ثٍُ ظن نيظر اتعومل جةةععه يف ظ ق عو 

ب  م ععطمل اعععث ث نيل رثجضعع  ُلٍ ظععنمل حبةععط أمععو ظٍرععع ُلةمعع مل ظ سععع ُألمعع ُ   ثُ
ِغ  ظ  أن ظع   ِث لمل جٍلى ثُ ا  أمو يتمل  هرس   يف أم ُ   ثُر ل ث دا ثُ
صععةل ثُةمعع   إا أَّنعع  أَبتعع ث ُععو مععلفط نيقعمعع ط ظعع  ثمععتف ا ث كععب  رت حجعع  نيإن 
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ميمل نيثضتععيِ ثُصعم  مل نيثحملعتا هعو ظع  كع م  ِآن ثُلع تٍ رلت ظر اتعو ظعل ثُرع
 ِ  .(ٔ)ثٍُ

ِيعط  ِه ابع س حسع  أن مل ثٍُ ظعن مشعلل نيجعس أمعس ارعيعط حبتعطمل إذ نيي
ِععع نيا ؼتلعع ق دنين خعع ُسمل ج ضتِكععط  ِمل جعع  أَععِ دنين ظَؤ إَّنعع  جتسعع ع ُألَععِ نيثظتععَؤ

ِثه ععط نيبعع د   ثمل نيرهعع  ثُتٍل ععن ثُةمعع   ث نيتغععري   ىعع  أَععِ ثٍُ ظععن نيبعع د  ث نيتبععععا  ثإلا
ِيعععط ثٍُ ظعععن رهف ععع مل كمععع  ؾتععععه قعععع ثاتععع  أن ثٍُ ظعععن ثضتر رععع  ىععع  (ٕ)ث  ظب العععِ  هةل

  ُغ يععع ل   أني ظٍة ي عععتلل  م سعععومل يف حعععحم ا نتععع مل ظععع  ثاتبععع ر ثٍُ ظعععن ُ ل  عععثظتععع
ِك  ِه عععععطمل نيظسعععععتخعظ ج مل إذ إن تععععع تٍل م عععععطمل ُلععععع  يضعععععب  أُسععععع  ظتٍلمععععع  ثٍُ

ِث  ُلمتلل  م سو ا الك ي سع ثظتٍ    .(ٖ)ثإلا
ِيجع مل ذُعك  ِيعط ثٍُ ظعن نيظبتل نييف ٍُة  يف ظ ق و ثُث   هر ل نيرلع  اع  مل

ِىع  نيت ثِعل ال جع مل إذ أغةعت ثظتعتٍل  اع  كثعري ظع  أَّن  تعل الى  ذكع   ظع  ثهتل
َه يعط  ِيط ثٍُ ظن ت ثجس أجضعن ث معس ثُ ِه أن مل ثُل م ثُ ث ع ا  ح بتومل نيي
ِه أن  ثضتعيثعععععط يف تٍلععععع  ثُلغعععععطمل نييف لعععععب  ق ثاععععععى مل نيت سعععععري ثمعععععتٍم عت مل نييععععع

ِثه عععط دنيثلع ثُ العععى ثظتٍععع   ثُةم يعععط ثصعععفل  ال جععع  ثُةمععع  مل كمععع   ٍ ظععع ل ثإلا
نيرثل نيثجمل نيظ ل  ِج ا ل نيثظتةص ه ل نيثجمل َن هو  ثظت  .(ٗ)ثصفلم ث الى ظ  تر

كتع ثظتر رن هحم رأي  حس  اب س أن ثٍُلط ثُتٍل م ط ترف نيرث  كن رأ مل 
ِأ  ث نيل    يف   ر  س عبٍن ظع  تٍر عع ثٍُمل عط ثُتٍل م عط معبب   -كم  ملف–ج ُ

                                 
مل 7744مل 7مل دثر ثظتٍ رضمل ظصِمل طاللوة والةحو بين القديم والحديثحس مل اب سمل  ثملِ:  7 

 .023مل 022مل 772مل 764ص
 .765-764مل ص المرج  الساب  ثملِ:  0 
 .777-772مل ص المرج  الساب  ثملِ:  1 
 .52-51مل ص 7مل ظا 7744مل 1مل دثر ثظتٍ رضمل ظصِمل طالةحو الواييحس مل اب سمل  ثملِ:  2 



 

 

 

 
278 

ِيعععط ثٍُ ظععععنمل إذ إَّنععع  ِت جععععت جلسععع   ا دثاعععع  ُعععومل مرععع ِ  ثُلغعععط اعععع  متععععر مل
ِيعط  ِأ  ثُثع   جع ن مل ومل نيأظع  يف ثُع ِب ٍتج  نيثظتتٍل  ا  ىعجومل نيثٍُل  ا  أصُ 
ِيط يف ثُتمل عن ثُلغع  مل  ِثه ط  تٍ  ا  ابر ثٍُ ظن نيآَ رى   تة و ثٍُ ظ ل ثإلا

س مة  ثُلغطمل نيالى ؿتع  ا نيتتس  هرعر  ا ُ ط الى لب  ث دث ثل ثُلغ يط نيج
و.  يلع ذى  ثظتتٍل مل نيا متِ  ه ٍُل  ا  أصُ 

ِيعععط ثٍُ ظعععن نيدا تعععو إىل تِكجععع   ِغ  ظععع  ثمترععع ده مل مل يرععععم  ج معععونيالعععى ثُععع
 عع  اةجعع مل إذ داعع  إىل ثُععتخلا ظعع  آَ رىعع   ثُتٍل ععن ثُةمعع   مل الععى  حر ر  هععي   

ِيعععط ثٍُ ظعععن ِبعععع حمل إذ إن مل نيىعععتث (ٔ)ثاتبععع ر أن ثُتٍل عععن ىععع  م سعععو مل ثاتبععع ر ظ
ِي  ثُر  س. ِث  ق ِو ثإلا ِيط ثٍُ ظنمل جج  ج  ثُتٍل ن أحع ث نيبو ثحملتملط ُةل

ِأيحممل نتلعع  أن مرعع ل أمععو قععع اعععل  نيهعع ُةلِ إىل ث مععبر ط ثُ ظ م ععط هععحم ثُعع
ِيط ثٍُ ظعنمل ذُعك أن رأيعو ثُثع   قعع بع   ت ُ ع مل إذ معا العى  ا  رأيو يف رد مل

ِثحط ٍععن ىععتث يسععت(ٕ)ذُععك صعع ِد رب اععو اعع  رأيععو يٍععع ردث مل نُي لمس هععومل جعع ن غتعع
 الى ظ  ب   هو.

 
  ا: االتااه المضموني:ثانيً 

ِيعععط ثٍُ ظعععنمل إا أمةععع  ؾتعععع  ِثح مل ِع العععى تٍععععد ثُةمععع   ثحملععععَحم ثظتةععع دي  هععع 
ِ  هعع ُ ق ض اةعععى مل ذُععك أَّنعع  قعععظت آرث  ظسععتةع  إىل ملععِ  َ َععط فتعع ذ  بعععي
ِثى    ِهعععط إهععع ِثى   ظصعععف ىمل جتة ِهعععط إهععع المععع  نيقععع ل يف ثُتمل عععنمل جل معععت جت

ِهط دت م حس ن.   أم سمل ي جت
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 :م(ٕٜٙٔ ترأ  إبراهيم مض    )  -ٔ
ِيط ثٍُ ظن ِثى   ظصف ى أن يرعم مرعث الم   ُةل مل ذُك هٍعع (ٔ)ح نيل إه

ِتععو تععة  اعع  رغبععط يف  ِيععط ثٍُ ظععن نيجلسعع تج مل نيك مععت جل أن اععِض ت سععريثتو ُةل
ِثى    جتعيععععع ثُةمعععع  ثٍُععععِامل نيإن ك مععععت الععععى حسعععع   ركعععع  ظعععع  أرك مععععومل جعععع ه

ِ  جتعيعيعععطظصعععف ى معععٍى ب ىعععع    ث إىل ترععع ير ثُت سعععريثل ثُةم يعععط نيجعععس ملععع
ِه أن مععِ نيبعع د ثضتِكعع ل  ِث ؛ إذ يعع ظبعععؤى  تغ ععري ت سععري نيبعع د حِكعع ل ثإلاعع

تعععَ ل يف ظٍة ععحم: ثإلمعععة دع  ا(ٕ)ُلعاُععط الععى ثظتٍععع   ثظتختل ععط ِه ععط ختب ِه أن ثٍُ نييععع
ِثى   ا (ٖ) نيثإلل جطمل نيأخِ  ثُ تمط ظ  أن تلع ن ا ظعط العى الع   نيحشعع إهع
ُصععععع ت ط ي سعععععِ ج جععععع  ظصعععععف ى يف َة يععععع  كت هعععععو أدُعععععط  كثعععععري  ظععععع  ثُت ب جععععع ل ث

ِ  ُل تمط نيت ض لج  ح  الى ثُسل ن يف ثامتخعثم  .(ٗ)ثمتخ  ض ثٍُ
ِد تلر ععع ِثى   ظصعععف ىمل نيامععععنيث إىل ثُععع ف ثُةمععع   ثحملععععَ ن ظععع  بععع   هعععو إهععع

ِثه عععععطمل نيثقتصععععع رى  العععععى ثظتٍععععع  مل  ال عععععومل نيت ة عععععع ظ ثامعععععو حععععع ل ثضتِكععععع ل ثإلا
ٍععن رد  ِيعععى  ظعع  أ  هٍععع ؿتعع   ُ لعع  أني ظٍةعع  ؛ نُي ثُعععكت ر ابععع ثعتعع د  نيجت

ِثى   ظصف ى ِح م إه ِدنيد ثُيت جةععل ظ ثا  ثظت  .(٘)ثُ ضل  ظ  أنيىف ثُ
                                 

 .43مل ص دراسات يي ارعرا ثُ ضل مل ابع ثعت د مل   7 
ِثى  مل   0   .27ص إىياء الةحوا ظصف ىمل إه
 .56مل ص الساب   1 
 .56مل ص الساب   2 
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ِثى   ظصعف ى ثُرع ل هعلن  ِدنيد العى إهع نيؽت  نتل  أن يةض ض إىل رتلعط ثُع
ِى  يف ظٍة ععحم تلععن تعععنير  ِ  ك ظععن ظتةعع م  يصععٍ  حصعع ثُلغععط قعع  ىعع  ملعع م جلعع
ِ  ظع  العلَّن  أن حتعع ظع  إهععثو ثُلغعط نيتف رىع مل  ح عتم مل هن إن ظثعن ىعته ثُ لع

ِى مل ج معو ظع  ث ِه عط هلمع ط قلع ن جل  كع ن ثإلمعة د نيثإللع جط قتع  ظةع ط ثٍُ ُسعجُ 
ِيطمل ذُعك أن ثظتٍع   ثإلمسع م ط أكثعِ ظع   ِه ط نيلم ُتج  ثُ ل أن ؿتل  ه رِ ثٍُ

  ثُةم يععطمل جمععع  ثظتٍععع   ثُةم يعععط إا صععع ر   ختتصععِ يف ظٍة عععحممل نيظثلجععع  ثظتٍعععأن 
 ُغ يط ُلمٍ   ثإلمس م ط.

ِج اعع ل إىل  ِثد ُر ثاعععه امععع إىل رد ثظت ِععع تععو ُتمر ععس ثا نييف ظٍععِض ػت نُي
نيق ثُعق رعط ثُعيت لتملجع  كعن ظصعفل  ه    ثظتسةع إُ ومل إا أمو  تث تة مى ثُ ع

نير  تِك بع   ِجع ومل متتلعف ه ُضع ؿت   ت ثلعل ثُةمع   ال عومل جرع ل ثُةمع   ج اعن ظ
ِد يف هر عط ث هع ث مل ج ُ ظعع  ف  ِجع ومل نيىععتث ث ظعِ يفعع نيظٍع  اع  قع عت  ظبتععأ ظ

ثمل نيإن ثمعععرب  ا تتفعع هس أهععع  ثُةم يععط نيثُعاُ ععط ُل  اععن نيثظتبتعععأ غععري ظتف هرععط ني 
حتعععت ثصعععف ح ثظتسعععةع إُ عععو يف الععع م ثُب غعععطمل نيإا معععةةع أم سعععة  أظععع م نيثقعععل 

 ُغ   يتس  ه ٍُبث ط.
ِه أن ثُر ل ه ب د ج ان نيظبتعأ نيم    اع   ِثى   ظصف ى ي نيإذث ك ن إه
ِ  ظععع  ثٍُبعععِ ثُلغععع  مل ذُعععك أن ىعععته ثُترسععع م ل ت يعععع ثُةمععع   ثُ  اعععنمل لععع

ثُصعع ث مل ج بعع د ظثععن ىععته ثُترسعع م ل ثُعق رععط يف ثُلغععط تٍر عععثمل جرععع ب معع  
نيق يف  دُ ععن الععى دقععط ثُةلععِ ج جعع مل نيدُ ععن الععى إدرثك ثظتشععتغلحم  عع  أدق ثُ عع

 ظب م ج  نيظٍ م ج .
ِد  ظععع  أ  داُعععط العععى أ  ظٍععع مل نيإفتععع  ىععع  حِكعععط  عععو إن ثُ تمعععط غتععع نيقُ 

طمل ججععتث قعع ل غععري دق ععسمل ج ُةعع ظِ يف آ ِثغعع  يف ثُتخ  ععف نيثُسععجُ  ِآن ثُ   ثُرعع
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ميمل أني ثُشععٍِ نيثُةثععِ ثٍُععِامل معع ةع فتعع ذ  كثععري  ترعععظت ج جعع  ثظتةصعع ه ل  ثُلعع
و تٍع ىل وَلَقند َجناءْت " :ُتل ن ى  ػت ر ثصتملط نيأم س تل يةج مل ج   ظثن قُ 
َأنْ جنناَء ِبعاننٍل  ثَ بِننُرُسننُلةا ِإبننَراهِيَم بالُبشننَرُ قَنناُلوا َسنن ًماا قَنناَل َسنن ٌم َيمننا لَ 

ِغبعط يف ثُتخ  ععف مل ظع  غع(ٔ)"ىَةينذٍ  ِد ثُ ري ثظتٍرع ل أمعو مصع  مع ظ  ث نيىل جملع
نيأن ثُةصععع  ىةععع  ا لتمععععن أ  ظٍععع  دايلمل جرععععع أنيرد ثُلغ يععع ن ت سععععريثل ا 
ِيععععس هععععحم مصعععع  ث نيىل نيرجععععل ثُث م ععععطمل غتمٍععععحم الععععى أن  خت ععععى الععععى أحععععع ُلت 
ع  كع ن ث ظعِ ِجل يف ثُث م عطمل نُي   ثُةص  يف ث نيىل ب   لتمن ظٍ  متتلف ا  ثُ
ِجعلمل نيقعس ال جع    ِثى   ظصعف ى ضتعس أن تتسع نيي  يف ثُةصع  أني ثُ ِه إهع كم  يع

 كن ظ  يشبجج .
 م(:ٜٚٚٔت رأ  إبراهيم أنيس )  -0

ِه أن ثضتِكععع ل يف أنيثخعععِ ثُل مععع ل ا تٍععععني أن تلععع ن ُصعععلط ثُلععع م ليعع
هٍضو هبٍرمل نيذى  إىل أهٍع ظ  ىتثمل إذ م عى أن تلع ن ثضتِكع ل دثُعط العى 

ؿت يععطمل نيقععع حشععع ِ   ععط ظعع  ث دُععط يسععتعل  عع  الععى صععمط ظعع  ذىعع   ظٍعع ن  
 :مل نيثُثع  الوقنف أصنل يني الكن م :ث نيل ملإُ ومل نيتعتلخا أدُتعو يف ظةفلرعحم

الننننتخلص مننننن التقنننناء السنننناكةين بننننين الم ننننردتين هننننو الموجننننو لتحرينننن  
تو إلَب ل صمط ظةفلر ومل امع إىل ثإلج د  ظع  ظرع ال (ٕ)الحرف مل نييف ػت نُي
ِ  لغععط ثُتعع رمت مل نيظعع  العع  ث صعع ثل ثضتعععيِمل معع ا   العع  ثُ   إىل ترعع ير جلعع

ِث  ت رمت      . مل ي ص ت   ثإلا
                                 

 .47م ر  ى دمل ث يط   7 
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ِل يف ارعع ظر رمعط ت رمت عط هعحم  أظ  إج دتو ظ  ال  ثُلغعط ثُتع رمت مل ج ؿتصع
ِه ععط نيأخ ثِتعع مل ظتخععت   ِقحم ظجمعع   ثٍُ ث يعع ى  هععو ثختصعع ص ث ظعع  حتلعع  ل ثظتستشعع

ِثامل  ِه ععععط ه ُةلعععع م ثإلاعععع ِي م ط نيث رثظ ععععط ختلعععع ثن ظعععع  ثٍُ نيقععععع أالعععع ر إىل أن ثُسعععع
ِث  دت ظ  ثإل ِثه عط ا  مل يف ححم أن ثٍُ يط نيثضتبشع ط ثحت لعت هعبٍر ثظت ظع  ثإلا

ِقحم قععع معلل ث ظسع ر  (ٔ)ثنييف ظع ثِ  قل لعط بععع   ِه أن ثظتستشع ععمل نييع   يف ث ظٍل م 
ِه ععط أقعععم ث ِث  يف ثُلغعع ل ثُسعع ظ طمل ج اتبعع رى  أن ثٍُ ِ  ثإلاعع ُلغعع ل تتبععل ظعع ى

ِىععع  ح ل ععع ِىععع  دجٍجععع  ُتثُسععع ظ ط نيأكث ِث  يف ثُلغععع ل ب عععت  ُل ثى ِ  ثإلاععع ل ظععع ى
  يف ثامتشععععج د  مل أ  أن ثُصعععع ثثُسعععع ظ طمل نيث ظععععِ اةعععععه الععععس ذُععععك دت ظ عععع

ِث  ِ  ثإلاعععع ِه ععععط نيأخ ثِتعععع   ُلعععع ى كتعععع  أن يبعععععأ ظعععع   - ث نياعععععظ  نيبعععع د  -يف ثٍُ
ِث  يف ثُلغ ل  ثُس ظ طمل أني قلط ظج رى  أقعظج مل جرع ثات  غ    حِك ل ثإلا

ِه طمل ظٍت     نيب ج  مبب    .(ٕ)ث أَّن  ظ  صةل ثُةم    يف إا د  ت سري ظج رى  يف ثٍُ
ِثى   أمععع س ىعععتث ثظتةفلعععسمل ذُعععك أن ثضتععععيِ حععع ل أصععع ُط  ا يسعععل  إلهععع
ععع ن   ِه عععطمل ثؿتصعععِ يف َ َعععط ظعععتثى : ظعععتى   م ععع ه هععع ظتفلسمل نَي ِث  يف ثٍُ ثإلاععع

ِه الععى ثُلغععط ث ده ععط ثظت َكطمل نيم عع ه اعع  معع  ِ ثُلجةعع لمل ظععتى   قعع ل ثقتصعع شعع
ِي ه ب ده أص ُطمل نيى  ث كثِ ثمتش ر   مل أ  أن (ٖ) ث نيث الجِ هحم ثٍُلم   ثظتٍ ص

ِقحم  ثظتتى  ثُث ُِ ى  ثظتٍتمع نيثظترعم يف ثاحتة  مل نيقع أال ر هٍر ثظتستش
ِثحط  .(ٗ) إىل ذُك ص

                                 
ِثى  مل  ثملِ:  7   .777مل ص من أسرار العربيةأم سمل إه
 .022ص ثُس هسمل ثملِ:  0 
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ِثى   أم س ظتعتى  دنين غعريه ا يٍع  أن  غعريه ظع  ثظتعتثى  إن ثخت  ر إه
ِقحم  ِهع  نيظستشع ِ  ظع  ثحملععَحم ا ه ِن ا لتعتا هعومل هعن إمعو خع ُف ثُلثعِ ثُلع َ
ج معع  ذىعع  إُ ععومل نيظرتضععى ثُةلععِ ثٍُلمعع  يسععت ب  اعععم هةعع   ث حلعع م الععى 
ِث ى   ِك ث ا  ث غل مل نيإذ كع ن قعع أخعت العى ثُةمع   ثمعتر ثُرل ن ثُة درمل نيت

ِث  أم رعامل  معو ظعتى  ثُرلعط ثُةع در مل جع  ثُة قامل ج ن ظ  امع إُ و ىع  ثمعتر
 يِك  إُ ومل نيظ  غري ثظتةفر  نيا ثُ ثقٍ  أن يب  ال و.

نيتلخصععععت إج دتععععو ظعععع  ظرعععع ال الععععى ث صعععع ثل ثضتعععععيِ يف أن ثُب ةععععط 
نيض  ِجر تع ثيل ثضتع ِيك يف ظ ثِ  ظٍة طمل  َّن  ت ِه ط تستعا  ثُتم ثظترفٍ ط ثٍُ

ُترععع   حبِكعععط ظٍ ةعععطمل نييضعععل مل ُعععتث ا هعععع ظععع  ثُعععتخلا ظععع  ىعععتث ثا(ٔ)ثُسععع كةط
إيثار بعض الحروف لحركة معيةنةا ل هفحم ُتمعيع حِكط ثُتخلعا ثظتة مبط: 
 .(ٕ)الميل إل  تاانس الحركات المتااور 

ِثه عط ظع   ِثى   أم س أمو ثمفلس يف ت سري ثضتِكع ل ثإلا كتع ثظتتتبل  رث  إه
ِ مل إذ ثقتصعِ -ث نيتبععا  نيبع د  -ثُة ح ط ثُص ت ط  نيب دىع  نيتبععععت   ظع  رأ  قفع

ِه ِد هععو الععى  ؛ُ صععن ثُلعع م هٍضععو هععبٍرمل دنين أ  داُععط أخعع ُععتث جعع ن ظعع  يعع
ِثى   أم س. ِد هو الى ظر ال إه ِ  ي  ظر ال قف

ِب م عععط نيذنيق عععطمل  كتعععع ثظتععععقس يف حةةعععو ثُلغ يعععط نيثُصععع ت ط أَّنععع  حةعععا ت
نيض ضتِكعط  ِ  إيث ر هٍر ثضت نيض ثضتلر ط نيثُ تمط حتت جل جٍةعظ  ره  هحم ثضت
ِض حلرعع   ظٍ ةععط غعع   اةععو أمععو ظعع  ثظتملعع  نيهشععع  أن تةتجعع  ثُللمععط هغععري حعع

                                 
ِثى  مل  ثملِ:  7   .017مل ص العربيةمن أسرار أم سمل إه
 .716-715مل ص 12ص ثُس هسمل  ثملِ:  0 
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ِ مل تبٍععع  ظت لعععٍج  ثُةمععع   عععومل (ٔ)نيتلمرجععع  ثُضعععمط أني ثُلسععع مل جععع ن معععلمة  هرُ 
ِض حلرعع  ػتِعكعع  ه ُ تمععطمل يف  نير ظةتج عع  حبعع ِجعع و أني غتعع ج ةعع  أن يلعع ن كععن ظ

ِض غععري حلرعع مل جلععك أن حتِعكجعع  ك ععف الععل تمل حععحم أن ثُللمععط إن ثمتجععت حبعع
ِ  ظ  ثٍُبعِ ا كتع ز العى ثُلغعط  نيثُ تمط قع تل ن ظت حط أيض مل نييف ىتث ل

 .(ٕ)نيا الى ظستخعظج 
ِ  يف ت سعععري ظجععع ر ثضتِكععع ل  ِثى   أمععع س يف تبة عععو رأ  قفععع مل ي جعععس إهععع

ِثه عععط العععى أنيثخعععِ ثُللععع  ثٍُعععِامل ا ِى  ه ظ  عععط صععع ت ط  ثإلا مععع م  اةععععظ  حصععع
ِه قعععععع ترععععع م  ععععع مل ػتضعععععط  نيصعععععن ثُلععععع م  دنين ثاُت ععععع ل إىل نيظععععع   ف أخععععع

ِثه ععط تضععفلل قجمتععحم يف معع  قج  ثُةمعع  مل نيصععن ثُلعع م هٍضععو  ج ضتِكعع ل ثإلا
ِثه ط  ا ني  -هبٍرمل نيثُعاُط الى ثظتٍ   ثُةم يطمل ج مل  ثاتب ر ثضتِك ل ثإلا

ِثاع   أن ثُ ظ  عط ثُةم يعط ج جع   -الى حتر س نيظ  ط ثُ صن ؽت  ثل  ؿت يطمل ظل ظ
 .(ٖ)ُيت تر م   أمبس ظ  نيظ  ط ثُ صن ث

 م(:ٕٔٔٓ ترأ  تّمام ىّسان ) -ٖ
ِيط ثٍُ ظن ظ  ثُةم  ثٍُعِا  ِتو ه مر ط مل نيقعععم ا (ٗ)هعأ دت م حس ن جل

: هععععي    ِث   اةععععه َععع نر ِث   ثُلغ يعععطمل نيثُرععع ِ  ثُرععع ِيعععط ثٍُ ظعععن طتعصعععو يف جلععع  ُةل
                                 

زت مل     ثُعي مل  ثملِ:  7  مل الموازنة بين نظرية العامل ونظرية تضاير القرائن يي الدرس الةحو ابع ثُ
 .435د نمل د طمل د لمل ص

 .127-075ص علم األصوات الةحو ا ثمت ت طمل شتريمل  ثملِ:  0 
 ُل قف الى ثظتٍ   ثُةم يط نيثُعاُ ط نيثُتعثنُي ط  ك ظ   ارع جص   مل نيقع 062ص  ملثُس هس ثملِ:  1 

ِثه ط  .176-151ص  ملُلمِك ل ثإلا
 .025مل ص اللوة بين المعيارية والوص يةحس نمل دت ممل   2 
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ِث    ِيةعط إىل قع ِث   ثُتٍل سمل نيؾتععه يرسع  كعن ق ِث   ثٍُرل ط نيق ِث   ثظت ديط نيثُر ثُر
ِث   ثُتٍل س ثظتر ُ عط نيىع   ِث   يف ىتث ثُبمِ ق ِهمل نيظ  يجمة  ظ  ثُر ِا ط صغ ج

نيتضععععع  ثإلمعععععة د نيثُتخصععععع ا نيثُةسعععععبط نيثُتبٍ عععععط  معةوينننننةاةععععععه َةتععععع ن: ث نيىل 
ِث   ل ظينننةنيثظتخ ُ عععطمل نيثُث م عععط  ِه  نيتضععع  ثإلاععع ِتبعععط نيثُصععع غط نيثظتف هرعععط نيثُععع نيثُ

 .(ٔ)نيثُتض م نيث دث  نيثُتةغ  
ِثه امل  ع ِيعط ثٍُ ظعن يع  مل نيكع ن   نيالم  عثبتجع دت م حس ن ُترععمي هععين ُةل

ِيط ثٍُ ظن  كم  ىع    -ظعثرب ثطت ض ه ةو نيهحم ثُةم يحم ح  امع إىل إُغ   مل
َثك ععع –نيثلععع  يف َة يععع  ك ظعععو  ِه أن ا (ٕ) حتعيعععع ثظتٍععع   ثُ ظ   عععط ُل ججععع  يععع

ِه أن ثُةمع    ثُر ل ه ٍُ ظن ا ي ل  ُة  ثظتٍ   ثُةم يط ثُ ظ   عط ُلغعطمل كمع  يع
ِثه ط  نيىع  أقعن ظع  أن  -قع  ىع  ا ظعط ُتمعيعع ثظتٍع    -ثالتغل ث ه ضتِكط ثإلا

ِث      .(ٖ)حتلى هلن ىته ثٍُة يط الى حس   ه ق  ثُر
َثك   بٍلعو يغ عن جلسع ط ثٍُ ظعن نيمعِع  إن اة يط دت م  ه ظتٍ   ثُ ظ   ط ُل

ِى   ِثه ععط أني ي سعع مل إن ت سععري ث آُ  عع نيبعع دهمل ج ٍُ ظععن مل ي بععع ُ معععن حِكععط إا
                                 

مل نُي س ىعض ثُبمِ ثُت ص ن ج ج مل نيقع ب  ل 772ص  اللوة العربية معةاها ومبةاهااحس نمل دت ممل   7 
ِيط  ثملِ:   -777مل صاللوة العربية معةاها ومبةاهاظ صلط ظش  اط ه  ظثلط اةع ص ح  ثُةل

  .022ص
 .767مل ص المرج  الساب حس نمل دت ممل   0 
زت مل     ثُعي مل  ثملِ: ثملِ:مل ني 023مل ص المرج  الساب حس نمل دت ممل   1  بين نظرية  الموازنةابع ثُ

ِدنيد ثٍُلم ط 452ص العامل ونظرية تضاير القرائن يي الدرس الةحو ا  مل نيقعع مبو إىل رتلط ظ  ثُ
ِب  مل نيمل ي د الى أمو  ِ  ثُتٍل س اةع ثصت الى ظر ال دت م حس نمل إذ أال ر إىل تب  دت م حس ن ُ ل

ِحج  نينيلمج   ص    . 451ال
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نيح يف ثصتسعععمل ا يصعع   حععع ه يف الععلن أني يف ظ قععل  َثك عع  كعع ُ ثٍُ ظععن يف ثُ
َك ععع  حععع  يٍععععع تِك ب ععع ِدثل  هعععع ُعععو ظععع  ظل   اظٍعععحممل ج ُ ِه  ظ ععع  مععع ل صعععغ

تلتلف يف مل  ظٍحم نيجس امن ؿت   ُةمصن يف ثُةت ةط الى تِك   صعم   
َك ع مل  ِىع  يف هةع   ثُ ِج ط نيأَ ؿت ث نيظٍ مل ُتثمل ج ن إغ  ُو ثظتٍ   ثظتٍةم ط نيثُص

ِيتو -ثظت َلط -نيهة   ظٍ م و  . (ٔ)يٍع ظ  ثظتعثخن ثظتجمط الى مل
َثك عع مل جعع ن غتعع ل ثُلشععف نيإذث كعع ن دتعع مر يِكعع  الععى ثظتٍعع   ثُ  ظ   ععط ُل

ا  ثظتٍ   نيثُ ظ  ف ى  ال  ثظتٍ  مل نُي س ال  ثُةم مل ذُعك أن الع  ثُةمع  
انتحننناء سنننم  كننن م العنننر ا يننني تضنننريع منننن إعنننرا  واينننرها  " ظعع  ىععع  إا

كالتثةية والام  والتحقير والتكسير وارضاية والةسو والتركيوا ليلحن  
ِض اع   ا(ٕ) ضناىة يية ن  بهنا من لنيس منن أهنل اللونة بأهنل يني ال ع نيمل يٍب

ِ  رهفععت   ِيععط ثُةمعع  نيثظتٍعع   ثُةم يععطمل إا أن ثٍُعع ِ  أَّنعع  خلفعع ث هععحم مل ثٍُعع
ِث  نيثظتٍعععع مل يرعععع ل ثهعععع  بعععع : " هننننو اربانننننة عننننن المعنننناني كثععععريث هععععحم ثإلاعععع

باألل ننننناظ... ولنننننو كنننننان الكننننن م شنننننرجا واىننننندا السنننننتبهم أىننننندهما منننننن 
ِيععط ا (ٖ)صنناىبع  ِيععط ثُةمعع  قعع  ىعع  مل ِق هععحم مل ُععتُك كعع ن الععى دتععع م  أن ي عع

ِه عععط ِتععععض  َثك ععع  ثٍُ إىل لعععب  ث حلععع م ثُةم يعععط  -ج مععع  ِتععععض-حتلععع  ثُ
ِث  قععع  ىععع  ا ظعععط العععى ثظتٍععع    نيتب يبجععع  نيجعععس ملعععِ ُغععع   حبعععتمل نيهعععحم ثإلاععع

                                 
 الاديد البديل يي القرائن قراء  وتضاير العامل ياعلية بين ارعرا  نظريةثملِ: قت  مل ابع ثُةيبمل   7 

مل ثظتِك  ثٍُِا ُألحب ن نيدرثمط ثُس  م لمل قفِمل اعدلتمام ىّسان مل ص 0272مل 72/1مل غتلط تبحمع
701-705. 

 .12ص  مل7  الخضائصا  ثه  ب مل أه  ثُ ت  اثم نمل  0 
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مل جل سععت نيظ  ععط ثُةمعع  ت لعع   ثظتٍعع   هرعععر ظعع  ىعع  (ٔ)ثظترصعع د  ظعع  ثُلعع م
ِده يف أه ثهو. ترٍ ع  ثُل م ثٍُِا نِي

ِث   اةععع ثمٍعععثم ثضت بعععط  حتعععن دتععع مر اعع  إظلعع ن ثُتخلعع  اعع  هٍععر ثُرعع
مل  نييف نيثقل ثضت ل مل ي جس دتع مر يف ىتث ثُت ب و (ٕ)ثُلبس أبظع َ م م  إن  إُ ج مل ا

ِثه ععطمل نياةععع  أن دتع ظعع  قععع  َخا يف ثٍُ ظععط ثإلا خ صععط اةعععظ  حتعععن اعع  ثُعع
ُتُك ؾتعه ير ل ه امعتغة   اع   تعارة القرائن ن يسمى "ج تو أظِ يصل  أ

ِث   إن   ثُلبس. أبظع َ ثُر
ِيةت ن يف تِك ع  نيثحععمل ؽتع   ِث   أن تتٍ رض ق ِ  تٍ رض ثُر نيثظترص د ه ل
ِيةعط  َك ع مل نيال عو يعت  تٍف عن ثُر ِيةعط ثظتٍع  ثظت بععو ثُ ح عع ُل يعجٍة  إىل بٍن ق

ِيةععط ثظتٍة يععطمل نيقعع ع ثمتشععجع عتععته ثظتسععلُط هديعع ل اعععع  ظعع  ثُل ل ععط ثكت عع    ه ُر
مي ِآن ثُلعع ِيةععط ثُسععب  يف ثخععت ض ثضتِكععط (ٖ)ثُرعع ِ   كتٍععن ظعع  ثُر مل نييف كععن ظعع

ِثه عععط ِيط (ٗ)ثإلا مل ُلعععع  ث يعععع ل ثُععععيت ثمتشععععجع  ععع  نيغريىعععع  ظعععع  ثُشعععع ثىع ثُشععععٍ
ِيط ك مت ظث ر ت ب ج ل ؿت يط اعيع مل نيقع أرتل ثُةمع   العى صعمط بعنع  نيثُةث

أ  أن ىععته ثُشعع ثىع دخععن إُ جعع  ثاحتمعع لمل نيظعع  بعع ز ج ععو تلععك ثُت ب جعع لمل 
 ثاحتم ل هفن هو ثامتعال.

                                 
زت مل     ثُعي مل  ثملِ:  7  مل الموازنة بين نظرية العامل ونظرية تضاير القرائن يي الدرس الةحو ابع ثُ

 .454-453ص 
 .011مل ص اللوة العربيةحس نمل دت ممل   0 
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ِث   ثُيت تغ   كم  أن دت ظ  حتعن ا  أمب   غري ُغ يط نياععى  قةُ ط ثُر
و  ِثه ط نيب ثز ثامتغة   اةج مل ج   ظٍِض حعيثو ا  قُ  ا  ذكِ ثٍُ ظط ثإلا

... وهننو إعننرا  " :ثهلل "مل يرعع ل رزتععوعنناليهم ثيننا  سننةدس كضننر": تٍعع ىل
تننندعو إلينننع أسنننبا  جمالينننة كالضنننة ال صنننلة بيةهنننا وبنننين م لنننو المعةننن  

عو تٍع ىلا (ٔ)الوظي ي ومثلع إن هذان لسناىران  إن اهلل ": نييف حعيثعو اع  قُ 
يار المع وف عل  قراء  وهو إتبنا  ": ير ل بر ء من المشركين ورسوَلع 

 .(ٕ)يي الموسيق  الل ظية ال يي المعة  
ِث   غري ُغ يطمل ح   ِث ةعو ثُل ل عط إحتعن دتع مر ا  ق ِى  لم  ق مو مل يتك

أني ثظتٍة يطمل جمعيثو ا  ث مب   ثصتم ُ ط ا يص   ن يل ن معبب  يف ثإلتبع و 
يف ثصتِمل ذُك أمو ُع  أمعلمة  هعتُك ُصع  ُةع  أن مرع ل إن أ  إتبع و أني ؼت ُ عط 

 ظعع  مل يضععب  ُةعع  ث مععب   معع م  أن دتع  هععحم ثضتِكعع ل كعع ن  مععب   رت ُ ععطمل ا
ِى .  ثصتم ُ ط هلَو أمو مل يتك

ععو "إتبعع و ظ معع ر "مل نيكلمععو غعع   اةععو أن  ا  ِثجععط اعع  قُ  نيا يرععن ىععتث ِ
َك ععع مل  ِض ه ضتِكعععط ثُةم يعععطمل ج ضتِكعععط ثُةم يعععط ظلعععك ثُ أحعععَع نتلعععك حعععس ثُتصععع
ِبع ح ظع  بجعط  نُي ست ظلك ثُة ِس   مل يبععت  ك ف يشع  مل كمع  أن ك ظعو ظ

ِه  –ا ة  أمو ُ  رث ِددمع  ضتلعط يف لعب  ثُع م يف  -كم  ي ثإلتب و ثظت م ر  ظتع  ت
و" ه ُض  ظفلر  إتب ا  ظت م ر  ثُ ثني قبلج .  "رمُ 

ِث    إن ثظت حو ظ  ثاقتب م ل ثُس هرط أن دت ظ  قع ال   يف تسل فو ثُرع
ِث  مل نيأَبت صمط ظ  ثمتج ة   ِى مل إىل أن نيصن إىل ظ  أشت ة ه تٍ رض ثُر نيتض ج

                                 
 .012مل ص مبةاهااللوة العربية معةاها و حس نمل دت ممل   7 
 .013مل ص المرج  الساب حس نمل دت ممل   0 
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ِث  نيأَعععِ إُ ععع ِيعععط ثإلاععع ِيعععط ثُةمععع  نيدنير ثٍُ ظعععن ج جععع مل نيمل و  أمعععو خلععع  هعععحم مل
ِثه ط .  ثٍُ ظن يف ثضتِك ل ثإلا

ِث   الى رتلط ظ  ثظتصفلم ل ثُلغ يطمل جرع ثمتخعم  ِيط ثُر جرع أق م مل
ِث   ثُتٍل ععسمل نيؾتعععه يرسعع  كععن  ِث   ثٍُرل ععط نيقعع ِث   ثظت ديععط نيثُرعع ظصععفلم ل ثُرعع

ِا عععط صعععغِ  ِث   ج ِيةعععط إىل قععع ِث   ق ِث   يف ىعععتث ثُبمعععِ قععع همل نيظععع  يجمةععع  ظععع  ثُرععع
نيتضعع  ثإلمععة د نيثُتخصعع ا  معةويننةثُتٍل ععس ثظتر ُ ععط نيىعع  اةعععه َةتعع ن: ث نيىل 

ِتبععععط نيثُصعععع غط  ل ظيننننةنيثُةسععععبط نيثُتبٍ ععععط نيثظتخ ُ ععععطمل نيثُث م ععععط  ِث  نيثُ نيتضعععع  ثإلاعععع
ِه  نيثُتض م نيث دث  نيثُتةغ  .  نيثظتف هرط نيثُ
َّن  ظصفلم ل حعثَ طمل قصعع  ع  دتع م كتع ثُة ظِ يف ىته ثظتصفلم ل أ

لعع  يف حر رععط ث ظععِ ظععن  إىل ثُتٍبععري اعع  ثُتةعيععع ثُةمعع   ثُععت  أتععى هععومل نُي
 مل نيمل يفعععععن ثظتضعععععم نمل ججعععععته ثظتصعععععفلم ل ظععععع  ىععععع  إا   ػتض عععععجتعيعععععو العععععلل   

ِثدجععع ل ظصعععفلم ط ظتععع  ثمعععتخعظو ثُةمععع   ثظتترععععظ ن يف ُغعععتج  ثُ ثصععع ط ُلغعععط  ظ
 ن ث ظععِ كععتُكمل جلعع  يٍعععب دتعع م حسعع ن أن أُععبس مل نيإذث كعع(ٔ)ث  نيت سععري  ت لعع م  

ِيط ثٍُ ظن َ ه    .  ظٍج  رتلط نيت ص      ظت ر    حعثَ   مل
 
 
 
 

                                 
زت مل     ثُعي مل  ثملِ:  7  مل الموازنة بين نظرية العامل ونظرية تضاير القرائن يي الدرس الةحو ابع ثُ

 .456ص 
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 الخ صة:
العامنننل نسننن  يكنننر  واٍ  مسنننتكن يننني النننذهن خلعععا ثُبمعععِ إىل أن 

مل ججع  مسعس الامعيا يتمثلنع ال نرد المنتكلم لحظنة إنانازه الحندف اللونو 
  اعع  ظع  ثُصع ث  يف نيي جِ ُلمعتلل  نيب ى عذى  يةتل  ثُل م الى ؿت  ظ مل 

عع َثك عع مل الم  ث هتصعع ي  ثُلعع م أني ختفلتععومل ج ٍُ ظععن   هلمععو ُعع س ظرتصععِ  هةعع   ثُ
َك عع  الععى ؿتعع  ؼتصعع صمل ججعع  يف  مسععس ذىعع  ظبثعع ن يف ك ظععن ظل معع ل ثُ
ِث  ثُ صععس ظعع  قفععل ثطتشعع مل ذُععك أن قفععل ثطتشعع  تلععن  ععط ثُغعع َك عع  قةُ  ثُ

ِ  إىل أن كتمٍج  ذ ِث  ثُ صعس العى ؿتع  ظتة َ ؼتصع صمل جتصعري كع  ذث ُعك ثُغع
َك ع مل حع  لع مسس ظٍحم دث ِدثل يف ثُ مل نيىلتث ثٍُ ظنمل ج مو يةعتل  ك ظعن ثظت ع

ِدثل تلن الى غري نيبو يةتلمج  إىل  تصري يف مسس ؼتص ص ظٍحم دثلمل ج ظت 
أن يرصع ظستخعم ثُلغعط إىل ملمجع  العى نيبعو ؼتصع صمل ج بٍمععن ج جع  ك  يتعو 

ُتصرَي نيحع  ك ظ ط ظتة مسعط ُ لع  نيظٍع مل ختضعل ُةلع م ذ  معرينير  ثُلغ يطمل 
ِثد ظةرفٍ  ثُةلري. ِع  نيث

ِه ثُبمعععِ أن ثٍُ ظعععن ىععع   البةينننة الذهةينننة الامعينننة المسنننتكّةة يننني نييععع
ِ  قعع مفرعت العى أ هان الاماعة اللووية مل ج طتل عن اةععظ  أالع ر إىل أن ثٍُع

ِ   –هععلن ثٍُ ظععن مععة تج مل نيأن ثٍُلععن ق  مععط يف أذى َّنعع مل ج مععو أقععِع  قعع  ىعع  لعع
 ظ ب د يف ثُتىة ط ثصتمٍ ط. -ظ  ثُتٍل ن

ِ  ثٍُ ظعن ظع  أن  ِر مل   أن ثُلغط كبة   أحلع  هةع ؤهمل ج معو أخع نياةعظ  ق
 مل إذن   أني ظلم ظ ع  ظل  ظ عث ُغ ي  يل ن أم س هة   ثُلغط نيلبفج  ه ص و نيب د  

نيظع  ي  ؛يف ثُ ثقل ثظتةفع ق ج ٍُ ظن نيب د ذى  م هس الى ثُلغط لتل  دتثع ِت 
 يبحم ت سريثِت  نيلتلمج .
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 الةتائج والتوصيات:
 :خلا ثُبمِ إىل رتلط ظ  ثُةت  امل أقتج 

ِيععععط ظتل ظلععععط ثُبةعععع   ت سععععِ ُةعععع   -7 ِ  أن يرعععععظ ث مل ثمععععتف و ثُةمعععع   ثٍُعععع
ِيط ثٍُ ظن.  ثُةل م ثُةم   ثٍُِامل أشت ى  مل

ِيط ثٍُ ظعنمل كمع  املع ث  -0 العى بٍلجع  أكثعِ امن ثُةم   الى تف يِ مل
ِيع    م م  الى يع م ب يو. ث نيذىة ط اجت

العععى أن غ ُب عععط ثُةمععع   ثُغ ُبعععط ثت رعععت العععى نيبععع د ثٍُ ظعععنمل إا أَّنععع   -1
 ثختل  ث يف ت سري ثٍُ ظنمل نييف حتعيع ظ ى تو.

ِيعط ثٍُ ظعن هتريٍعط  -2 مل متنب تع ريخ ثُةمع  ظع  ػتع نيال ُلعتخلا ظع  مل
 ت سري ثُةم .

ِيعععط مل يرععععم أ  ظععع  ثُعععتي   -3 حععع نُي ث ثُتةعيعععع هععععي  الم ععع  يسعععر  مل
 ثٍُ ظن أني كت ريج .
 ش ل هعرثمط تر م ق  يل :يب   ظ  مل نيم لن ىت ثُبمِ ظةر ص  

ِثى   ظصف ى درثمط ظتلم ط دق رطمل نيثٍُمن الى تتبعل  -7 درثمط ظ قف إه
 ال ثىعه يف كت  ثُةم  ث ص ل.

ِث   اةع دت م حس نمل نيثٍُمن الى تتبل جلِ  -0 ِيط ثُر   تٍ رض درثمط مل
ِث  .  ثُر

ِيط ثٍُ ظن. -1  ثمتة   ك ظن آرث  ثحملعَحم: ثظتؤيعي  نيثظتٍ رلحم ُةل
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 ثَنَب  المضادر والمراج :
َز مل جؤثد حةع مل  -7 مل دثر ثُلتع  هعرينيلمل د يني أصنول اللونة والةحنوثُ

 طمل د ل.
زت  ه  ػتمعمل  -0 ِب  مل ابع ثُ العوامل المائنة الةحوينة يني أصنول ثصت

ِثنمل دثر ثظتٍععع رضمل ظصعععِمل ط مل حتر عععس: علنننم العربينننة مل 7ثُبععععرثني  زىععع
7761. 

ِبععع  مل الععع  هععع  ػتمععععمل  -1 بعععع ثظتعععةٍ  امل حتر عععس: كتنننا  التعري ننناتثصت
ِثالعمل ظصِمل ط  .7777مل 7ثضتة  مل دثر ثُ

مل حتر سمل ػتمع ال  ثُةةع رمل الخضائصثه  ب مل أه  ثُ ت  اثم نمل  -2
 مل د.ل.0ط دثر ثعتعه ُلفب اط نيثُةشِمل ُبة نمل

ِثى   ظصعععف ىمل شنننرح كتنننا  التضنننريف المةضنننفععععععععععععمل  -3 مل حتر عععسمل إهععع
 م.7732مل 7ابع ثهلل ث ظحممل ظصف ى ثُب ا ثضتليبمل ظصِمل ط

مل دثر ثظتٍع رضمل اللونة والةحنو بنين القنديم والحنديثحس مل اب سمل  -4
 .7744مل 7ظصِمل ط

مل 1مل دثر ثظتٍععععععععع رضمل ظصعععععععععِمل ط________ا الةحنننننننننو النننننننننوايي -5
7744. 

ِ مل د والوص يةاللوة بين المعيارية حس نمل دت ممل  -6 مل دثر ثُثر جعطمل ثظتغع
 .7762طمل 

ِ مل د طمل اللونننننة العربينننننة معةاهنننننا ومبةاهننننناعععععععععععععمل  -7 مل دثر ثُثر جعععععطمل ثظتغععععع
0227. 
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ِي مل أصنننننول الةحنننننو العربنننننيثضتلعععع ث مل ػتمعععععع خعععععريمل  -72 مل ب ظٍعععععط تشععععع
 ثُ ذق طمل د لمل د ط.

نظريننة العامننل ينني الةحننو العربنني تقعينند ثطتعع ثممل ريعع ض هعع  حسعع مل  -77
 م0272 -ىع7213مل7مل د.نمل طوت بي 

مل حتر عسمل ابعع ثُسع م ىع رنينمل دثر ثصت عنمل هعرينيلمل الكتا م ب يومل  -70
 .7777مل 7ط
ِتضععععىمل  -71 مل تنننناج العننننروس مننننن جننننواهر القنننناموسثُ ه ععععع مل ػتمععععع ظ

مي معععع ع ػتمعععع دمل دثر ثُلتعععع   ِثى  مل كعععع حتر ععععس: ابععععع ثظتععععةٍ  خل ععععن إهعععع
 .0225مل 7ثٍُلم طمل ُبة نمل ط

مل حتر ععس: ظعع زن لةحننواريضنناح ينني علننل اثُ بعع ب مل أهعع  ثُر معع مل  -72
 .7757مل  1ثظتب ركمل دثر ثُة   سمل ط

الع مننة ارعرابيننة ينني الاملننة بننين ابععع ثُلف ععفمل ػتمععع زت مععطمل  -73
 .7761مل 7مل د نمل طالقديم والحديث

ِ مل خل ععععن أزتعععععمل  -74 العامننننل الةحننننو  بننننين مسيديننننع ومعارضننننيع امعععع ي
 مل د ل.7مل ب ظٍط ثُريظ كمل طودوره يي التحليل اللوو 

مل دثر ِت ظعطمل ثظتمللعط دراسات يي ارعنرا ثُ ضل مل ابع ثعت د مل  -75
ِه ط ثُسٍ ديطمل ط  .7762مل 7ثٍُ

مل دثر مشكلة العامل الةحو  ونظرية االقتضاء قب ني مل جخِ ثُعي مل -76
 .0221مل 7ثُ لِمل هرينيلمل ط

ِِيبمل ثه  ظضع  مل  -77 مل حتر عس الع ق  لع فمل دثر النرد علن  الةحنا ثُر
 مل د ل.0ط ثظتٍ رضمل ظصِمل
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مل الةحننو العربننيا العلننة الةحويننةا نشننأتها وت ورهنناظعع زنمل  ثظتبعع ركمل -02
 .7767مل 1دثر ثُ لِمل ُبة نمل ط 

ِثى  مل  -07 رتعععط إىيننناء الةحنننوظصعععف ىمل إهععع مل ظفبٍعععط صتةعععط ثُتعععلُ ف نيثُ
 .7715نيثُةشِمل د طمل 

نظرية التعليل يي الةحو العربي بين القدماء ثظتلخمل حس  ست سمل  -00
نيقمل ام نمل طوالمحدثين  .0222مل 7مل دثر ثُش

مل دثر ال نننر  يننني الةحنننو العربنننيو نظرينننة األصنننل ععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععمل  -01
نيقمل ط  .0227مل  7ثُش

ِممل  -02 مل حتر ععس: لسننان العننر ثهعع  ظةلعع رمل رتعع ل ثُعععي  ػتمععع هعع  ظلعع
 .0221مل 7ا ظِ أزتع ح عرمل دثر ثُلت  ثٍُلم طمل هرينيلمل ط

نظريننة العامنل ينني الةحنو العربنني عرضننا ث مصع ر مل نُي عع اعع ِفمل  -03
 .0221مل 7دثر ثُلت   ثُثر يفمل إرهعمل ط ونقداا
 * الدوريات:

نظرينننة العامنننل يننني الةحنننو العربننني ثُسععع عمل ابعععع ثضتم عععع ظصعععف ىمل  -7
  2+1مل ثٍُععععععد  76مل غتلعععععط ب ظٍعععععط دظشعععععسمل م ودراسنننننة التركينننننو

0220. 
العامننننل الةحننننو  بننننين ابننننن مضنننناء القرفبنننني العععع لمل أمعععع  رثكعععع نمل  -0

ِيععت ُلٍلعع م ثإلمسعع م طمل محنندثينوالم مل 7مل اعععد07مل غتلععط ب ظٍععط تل
 م.0272
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نظرية العامل عةد الةحا  العر ا نحو منةهج بةنائي  اة مل ابع ثهللمل -1
مل غتلععط درثمعع لمل يتننوك  الةحننو والداللننة ينني اكتةنناه الةظننام اللوننو 

 .7775مل 0مل اعد 02ثصت ظٍط ث ردم طمل م 
 وتضناير العامنل علينةيا ارعنرا  بنين نظرينةقتع  مل ابعع ثُةعيبمل  -2

مل ثظتِكع  لتمنام ىّسنان الاديند البنديل يني القنرائن قنراء  مل غتلعط تبعحمع
 .0272مل 72/1قفِمل اعد ثٍُِا ُألحب ن نيدرثمط ثُس  م لمل
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 مصطلح الحد في كتاب سيبويه

 
 د. مريم عابد الهذلي   

 األستاذ المشارك بجامعة شقراء.  
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 الملخص
يتناال ه ااالب ب )ماال  احلاايف ك ببااي و هتاالف ظااس)عيال    اال  بظاات  له 

دال تهال و هال   ام، اهتًاهًيب ه ا  االل ب يال ا  اا   ببي و ب كتلف، ا)سًنل 
هتالف ظااس)عيا ه هااا،  ل اا  ب )مال ا   س ااالب بالظاات  له  ااا ا بد اال  و 
ب كتاالف  اااو ب عوااا،  بالاال،  ب لساال،،  ب يل ااس، وساال يااع د ظااس)عيا ااالل 
با  ل  ات لط  ،  بلً ل ُّل شسًئل  بوًيب،   ا دال    ل ى بالغس ،  ااو الال، 

 ى، ه اا   س ااالل ب  االال باللاايفالوس  غااأ واا دال ااا   لااعه دالال اال    ااااَ 
 ب  يعي  ه   ب تً)سا.

 
 .هتلف ظس)عيا  -ب حليف ك ب نمعي  -ببي : الكلمات المفتاحية
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Abstract 

 

This research (the term hadd in the book of Sibawayh) 

deals with the terms using the hadd in the book, indicating 

their significance in each term, citing this indication from the 

book of Sibawayh himself. These expressions are sympathetic, 

describing one thing, and it has another rhetorical connotation, 

which is a proverb or a course, and there is a purely lexical 

connotation, However, these idiomatic meanings are not 

abstracted from the origins of their linguistic connotations on 

the analogy. 

  

Keywords: al had-grammatical term-book Sibawayh. 
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 :المقدمة
 ، ب هااالع ه اا  ه)سناال ع ااي،  ه اا    ااا ، ب حلااالالبب ااي ر  ف ب  اال  ، 

 : لم)ا  مج  ،  ب ي
ل  ا    بد ب نرا   ساا،  ب ت اال و لساع  ب هالبً  ال يزبه هتلف ظس)عيا ااع دً 

ل هي   س ته ع لاع   وسنً  ،ل يتا بجل س  ،  ه  ل  هي  ق بءال ب كتلف وسنً 
ت ااا ر اااا بد  ل و ب كتااالف، بكلااا ال ب لااا بءالظاااس)عيا  ااااع ي   اااد اهااال د  د  بًااا

 ط يلتاا،  ،)ا   اد  ظا عبال هل حلار ،  تُ ل لالاتً ظس)عيا  س ل هلس  اد اهاتي لً 
  ه ها حييثد   هت تل  .

ب كتاالف هلا ال بظاات  له ظاس)عيا  حلاايف ك ببااي،  ال ثنالء قاا بءو  ممال   ق اا  
و دال ااا  تنيفاااى دبمتاااعى واااعي  اااسا ااااع احلااايف ك بباااي ب  ااا  ر  لااا .  قاااي 

و د بظاااا  تتت)ااااع ااااالب بالظاااات  له و  ،مشاااال ااااالل ب  كاااا ال د  اااا  إ ااااد ا   ّ 
ب اا  احلالبسك ل وييايً  تكًف ا بد ظس)عيا انا،   دبل  هل   احل)لوً ، ب كتلف

 ب كتلف. 
 ت وع  مهس  الب ب عضعع ا   س بالظت لدال ا  ب كتلف،   ي هتلف ت يت 

 . (1)ب ي ا     ب لحلعد بل حليف مل  ب عب دال  سا
حل  هل ال،   س ل صخا  د بظا  االب   ت ب كتلف ال ربُ  ب ي بظل  ب يت تنل

ااااااا  ب ي بظاااااال  ب اااااايت تنل  اااااات   بالظاااااات  له    قااااااف ه اااااا  د بظاااااا  وع ااااااا، 
 احليف مل  ب كتلف:

و ا  و هتلف ظس)عيا، حمل اي ه)اي ب عاالف شاملت ، احليف ك ب تعام  -ٔ
 ع.ٕٕٓٓ ،ا هز ب عثلئى  ب ي بظل  بإلههلهس 

                                 
 .٘٘ٔب حليف ك ب  يعي ب   يب ا  ب )نلء ا  ب عويال  بالظتل ب ، ص  لٔ 
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، ضااعء ه اام ب حلاايف ك و د بظاا  ظااس)عيا هتاالف و ب  ااى كاحلاايف  -ٕ
 ع.ٕٙٓٓ حل)مو اب باسم ب  لو، و   ه عع ب  ي ، 

،    تاااعم ع اااعد ب تاااعم هاااع  ظاااس)عيا هتااالف و بخل اااف احلااايف ك -ٖ
 ع.ٕٗٔٓ ،وع سل  بآلدبف  ب   عع بالوت لهس و لز، 

و اا  هنااي ظااس)عيا،   اايهتع ال وحلاا  زيااي ب  شااعد، احلاايف ك بإلضاا ل   -ٗ
 ع.ٕٚٔٓل،   دبُّ ولا    ع ب ل ى    عع ب  يل 

ظاالا  ع ااي ا ب  اا ف، قسهاا   و   ثاا ل ظااس)عيا ب  اا)ا هنااي احلاايف ك -٘
 ،ظ هاااا   و ب ي بظاااال  بادبساااا   ب  يعياااا   س ع ااااعووهيفساااا ،  ظاااا سم
 ع.ٜٕٔٓ

 ممل تنل ه ب حليف ك هني ظس)عيا.  غأال 
لب ب )ماااال  ُ ِق ااااُت ه اااا  انًااااع  ب نااااعبس  ب )اااال   با    ب ااااي تلااااي  ااااا

  مااي د ب نمعياا ل   )لواال ه)ااي بب سااي  قاالر  ب اايهتع  اباا باسم ب )ااس، و اا  
ولا   تً ي    ي بظل   ب )معث ب    س ، ظ ه   بآلدبف  ب   عع بإلههلهس ، 

ع. اال  س ااااالب ب )ماااال ٕٚٓٓبَّ ااااي ب تلظااااع  ب  ًاااا  س، ب  اااايد ب لاااالال    اااالع 
لهع    يتناااال ه  بباااايل احلاااايف ًمل،  ا اااال تناااال ه هًاااا ال ببااااي د  ب ت  ي اااال  ب اااا

 ب حلاايف مل  ب نمعياا ، هل ت  ااس  بباا ر  بالظااتينلء ااالاًل، اًااأًب ا  هاايع 
بظتل ب ال و   ه ببل)  ب نمعي  ب   بس ،  اّ  بلقتضلف ه   ب ض ا الال بباي 

عيا،  د بظتا احلايف ًمل، ظس)عيا، غأ قللي ا  تت)ع   م  ببيل هني ظس) يهن
ب،  اس   ياله  ظاس)عيا   ام بباي و  هلدًّب هل ش ح    ت  يف و ب كتالف وايًّ
إ اااد ب ت  ياااف  ظلًظااال، هلع اااا:  واااي ب تحلااايأل هناااي قاااعه ظاااس)عيا:  به ااام  س 
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، (1)ب تحليأ ا ل اع و ب كالع ه   ثالث   ال ا  ه ا    سال،    س ال،    س سال 
ظااس)عيا:  ب يلااسم واالر   بلاا  ب ك  اال  ب  اا دال   وااي ب يلااسمل هنااي قااعه 

، ب اايت   يحلاا ح ظااس)عيا ب  اام ببااي (3)،  غأااال مماال إهاا  ااا  ببااي د(2)زب سً اال 
  سهل. 

 خطة البحث:
 :ه   ب نمع بآليت ت كسد الب ب عضعع هلس
 ل. بليفالوً  ا هعع ببي  ي ً  :أوًل 
 . دالال ل بظت  لال  ببي هني ظس)عيا ا:ثانيً 
 دال   الب بالظت  له.ق بئ  تكًف  ا:ثالثً 

 منهج البحث:
مج ت  قاعبه ظاس)عيا و االب بالظات  له،  لان تهل وهاس    لعهال، ااع 
هاا   هحلااعص ظااس)عيا و ااالب بالظاات  له  سًاال ه  ب لاال و بظااتر ب  ب  هااعع 
ب يالم د س  س  بت و ب يال   دبل ال يهتيفسع ب لل و ببكم ه   لام  االل 

يال اا  ب يال ا ،    هااياهل،  لت ات ااال عها  م ااا  ب ايالال  دباال ي ياي ااالل ب 
ااا  هااالع ظااس)عيا ه هااا. هاال إ ااد و اطاال  هتاالف ظااس)عيا  اإ ب ياا   هًااف 

 دال   الب بالظت  له هنيل.  

                                 
 .٘ٔٗ/ٖ، ل ب كتلفٔ 
 .ٜٖٕ/ٕ، هلبىل ب ٕ 
 .٘ٓٔ ص،      مي د ب نمعي ب )ل   با لٖ 
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 :اواصطالحً  الحد لغةً 
 اائال صخاات    واايمهل    ببااي: ب  حلاال باا  ب ًااسئ  :  د و  هاالس ب  اا ف

    ئال يت يى  ويمهل ه   بآلل ،  مج ا وي د.   حلل ال با  هال  ،بلآلل 
 ،: واايل،  انااا:  وااي وااي د با ضاا ءشااوشااسئ : وااي بسنه اال.  انتهاا  هاال 

  كااال واااي  ، واااي د ببااا ع،  و بباااييل و لااا   ب لااا  س:  كااال وااا ر واااي
 .(1): ويل ءشوايف ع، قسل:   بد  كل انته  هنلي .  انته  هل 

 .(2) هع  قعٌه دبه ه   الاس  ب ًوء ل  ال ببي بليفالوً 
 ببااي و هتااس ب نمااعي  قااعه ياايه ه اا  الاساا  ب ًااوء ب اايت ذب  ااا يت سااز 

 قله هناا ، (4) لي قله هنا ب زولوو اع ب يبه ه   ولسل  ب ًوء (3)ه  غأل
اااع ااال  : ه  ااا ب  االههو بلع ااا، (5)ب  كاا ي اااع ب كلشااف هاا  ولسلاا  بحملااي د

 .(7)(6) ميسز ب ًوء ه ل هيبل
 ،مجساااع ااااالل ب ت  ي اااال  تًااااي  و  س بباااي ي حلاااال باااا  ب ًااااوء  غااااأل  
  ميسزل.

                                 
 د دل.  ح هلس ب   ف  لٔ 
 .ٖٛص ،ل ب ت  ي ل ٕ 
 .ٕٔٔ، ص ب تحلع  ب نمعي ق بءال و ب  هعع  ب حليف ك  ببي  ب ت  يف لٖ 
 . ٙٗ، ص ل بإليضلح و ه ل ب نمعٗ 
 .ٚٗ/ٔ،ل اهلئل لال س  و ب نمع٘ 
 .ٜٗ، ص ببي د و ب نمعل ش ح هتلف ٙ 
 . ٕٔٔ، ص ب تحلع  ب نمعي ق بءال و ب  هعع  ب حليف ك  ببي  ب ت  يف لٚ 
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تًا   و  ، قي  هل  ظس)عيا ا  بظت  له ببي و ب كتلف ب   ل  خمت  ا 
 ااااسا اااااع ب لحلااااعد ب ًاااااهع  و  ،بل وييااااايً ب وعيًّاااا س  هااااس)عيا الحلاااايً   هل ااااال

 احليف ك ببي ب    ر.
 :ودللتها استعمالت الحد عند سيبويه

ل ال  هًاا ،ل اضاال ً  ،ل باا هبظاات  ل ظااس)عيا ااالب ب  هااعع بحلااع  خمت  اا  ا   ًاا
 ااال يااي   و ب كتاالف ااا  ااالب بالظاات  له   ، غااأ الاا  س ،دبحلاايف مل   لاا ى

 .ل ا    م  ل اضل ً  لوي ، لببي ، لوي هالع ب   ف ، لوي ب كالع 
 :/ حد الكالم١

 انال   ،ب عبضاع ب ايت   د  سهالال صخت ف ا هعع الب بالظات  له و مجساع 
هحلااعص ات اايدال  هااس)عيا تنعهاات  سهاال اعبقااع ااالب ب  هااعع ت اا  وت  اا  ه اا  

 ت وسك دال   الب ب  هعع.
 :به اإلخبار-١

بإلل)ل  ب س ب حلسي  ااو واي ب كاالع ممال يهات  س ب )مال ها  ب لحلاعد 
  به ام  هاا اإب  قاع حبي ب كالع ب لي ي او ا سا،   ل  باا ظاس)عيا انال، يلاعه: 

اهااااا واااااي   ب    اااا  لهاااالس و ااااالب ب )اااالف هكاااا ال  ا   اااا   ل اااالي تًااااايل بااااا 
  ا ال  ،(2) اال  س ب نحلس اع ب لي صختال  اهنال  ااع واي ب كاالع  ،(1)ب كالع 

اس ب يل اس ب االي ااع واي ب كااالع و    ب اعب  ،بوت  ات ب   ال و بنال  ب ساالء
 . (3) ل لهب  ِ  و غأ ب  تل  ل    َ  

                                 
 .ٚٗ/ ٔ، ب كتلف لٔ 
 .ٕٓٔ/ ٔهلبى، ب  لٕ 
 .ٜٗ٘/ ٖ هلبى، ب لٖ 
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  ل ًيل بل     ،  ب نحلس،  ب ِ  له او وي ب كالع. 
 :اإلخبار عنه -٢

مماااال  لااااا  بااااا هااااا  واااااي ب كااااالع ب عبقاااااع،  بباااالال  بإله ببسااااا ، هل  ت)ااااا ، 
  ا اال هاالس  ،(1)وااي ب كااالع  س تاا ل  ب   اال   س   ال تاا ى بإلث)اال ، يلااعه: 
  ااا س  ،(2)اس واااي ب كاااالع تلاااي  ب   ااال   ب نحلاااس ، ب نهاااو ،ب عواااا و بااااا 

ل ب  س    ال ب ايب  هالس واي ب كاالع  س يكاعس  اال ب ايب  هعهت  ل ت: يل ظل قً 
  اإب   يك  و بجل   مي ب كالع  س يكعس ب نللس  ،(3)ل ه   ظل ق انحلعبً 

 ماي ب كاالع  ، دبا  ت لال   لال باا ،دبا  سبا    اا   باا :  تلاعه ،(4)ب با ا)ي ءً 
  إ ااد  ،(5)اهااا   اال ال يحلاال اال حباا ر بإلضاال      س تل)اات ب )االء و بآللاا 
   اال وااي ب كااالع اهناال ااال شاا هد  ،ب ااال شاا هد  ه اا ً  ،بقع ااد: ااال  ااد  زياايً 

 . (6) ش س ه    
  ضك ال ين)يو  س يكعس ه سا وي ب كالع و هل ول  .

 : نفي الوصف بأنه حد الكالم -٣
ممل ي  ت ب نر  انل  س ب عبضع ب يت  ل هل ب هنل خمل    بي هالع ب   ف، 
او اعبضع  ولزال،  ا ل  ل هل بل ض ف،     هنل  سهت ااو ب عواا، يلاعه: 
  ا  قله: االب ب ضال ف ب  وال   يلال: ه )ات  اا اا  ب ضا ف ب  وال  اس 

                                 
 .ٕٙٔ/ ٔ، ب كتلف لٔ 
 .ٗٗٔ/ ٔهلبى، ب  لٕ 
 .ٙٚٔ/ ٔهلبى، ب  لٖ 
 .ٔٛٔ/ ٔهلبى، ب  لٗ 
 .ٕٛ/ ٖهلبى، ب  ل٘ 
 .ٖٚٓ/ ٔهلبى، ب  لٙ 
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هااا  ب ضاال ف ب  وااال اًاا)ه  بلبهااا  ب عوااا  اهاااا  لااف  الظااام ه اال  س بب
  قااي زااعز  س تلااعه: دباا  سباا    ،(1) لااف،   ااسا اااع حبااي ب كااالع اااع إ ااد 

  ساا  ،  اسا حباي ب كاالع ، باا ، ه   ا  تنزه  هزه اإب   د  ا ى ه سا ، ا ل
  اسا  ، هاع  الال ،   دب  ت لال   لال ،   س ق ت: دب  سب    ا   ،(2)ض ف 

  قاي زاعز و  (4) ال  وهاا  ،  اسا حباي ب كاالع ،  هالب زاعز ،(3)حبي ب كالع 
 .(5)  سا حبي هالع ب   ف  ، ب لسل، مخه  هً  ا  ب  يعع   س  

 دال اااا  ااااالب بالظاااات  له  اااااع  وااااي ب كااااالعل اااااو ب هااااتل ى ااااا  هااااالع 
 ب   ف، ب هلئ  ه سا هالاهم.

 :/ الحد٢
يا هلااالب ب  هاااعع ه ااا  ب نماااع بإله ببسااا  و بظااات  له ظاااس)ع  ب عبقاااع بلت  ااات

 :يتبآل
 :اإلخبار بأنه الحد -١

  اا إب بنساات بالظاام  ،(6) ب عوااا  ،ب تاالء و مجسااع ااالب ببااي   تاا  يلااعه: 
  .(8)ب  ه ل هلس ببي ض ف زيي ه  ً  (7) اع ببي  ،به سا ق ت: ض بت زييً 

                                 
 .ٖٜٔ/ ٔ، ب كتلف لٔ 
 .ٔٛ/ ٖ هلبى،ب  لٕ 
 .ٕٛ/ٖهلبى، ل ب ٖ 
 .ٕٜ/ ٖهلبى، ب  لٗ 
 .ٗٙ٘/ٖ هلبى،ب  ل٘ 
 .ٖ٘/ ٔهلبى، ب  لٙ 
 .ٓٛ/ ٔهلبى، ب  لٚ 
 . ٓٛ/ ٔهلبى، ب  لٛ 
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 دال ااا  اااالب بالظااات  له انااال ب لسااال،،    ب ت اااى ااااع ب هاااتن)  اااا  هاااالع 
 ب   ف.
 :اإلخبار عن الحد -٢

بظت  له ببي ا   ًل يعوو ب س  اا دال ا  الحلاعدال،    عايدال ب سنهال هناي 
 ببااي  سااا  س  ،(1) اس ببااي  س يكااعس ب   اال ا)تااي  اإب ه اال ظااس)عيا، يلااعه: 

 اااأ هلهاات با ااف  :ببااي  ااع ق اات هاالس    اال   ،(2)ل يكااعس بالبتاايبء  سااا الااياً 
 ل ااسا  ببااي  س رب  ااا ه اا   س و  ،  ب عوااا ،(3) كاال د ب ساالء  ،اااو ب زبئاايال

  ببااي  سهاال  س ذباا ي  ،(5) ببااي ااال ق اات  ااد   ه ااا ال  ،  ب عوااا ،(4)ب اضاا ل ً 
 .(7)  ا ل هلس ببي قسعبع  ديعب  ، (6)إ د بَّ ى 

 دال ااا  اااالب بالظااات  له انااال ب لسااال،،    ب ت اااى ااااع ب هاااتن)  اااا  هاااالع 
 ب   ف.
 : ااستعماله مجرورً  -٣
 هل  اعبضع    د الب بالظت  له ه   بإلطالق دبرت ف لسغ  ي بجل  يُ 

ب ا  الل ب حلسي  قع ا:   ه   الب ببي تلعه: الب بالظت  له،  ممل   د و   ً 
،   ا س  وهتاا ه ا  اضا ل  شاوء قاي إها   ه ا  (8)ض بت  ض ب  ه)اَي بر 

                                 
 .ٕٓٔ/ ٔ، ب كتلف لٔ 
 .ٕٚٔ/ ٕهلبى، ب  لٕ 
 .ٖٖٔ/ ٗهلبى، ب  لٖ 
 .ٚٗٔ/ ٔهلبى، ب  لٗ 
 .ٖٗٔ/ ٖهلبى، ب  ل٘ 
 .ٕٕ٘/ ٖهلبى، ب  لٙ 
 .ٖٚٙ/ ٗهلبى، ب  لٚ 
 .ٛٚ/ ٔهلبى، ب  لٛ 
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 ،   قااي زااعز(2)ل ،   اس  لاا تا ه اا  ااالب ببااي هاالس هحلاا)ً (1)إ ااد ببااي واالز 
  ،   ا اال بلتااأ ب نحلااس(3)ه اا  ااالب ببااي  س تلااعه: ااا    ب واال وهاا   بااعل 

   اال لاا  عل هاا   ، وااي ب كااالع  س تلااعه: ااال  تستناال  ماايثتنل ،اس ب عوااا اهناال
، (4) م  ااعل ه اا  بالظاام  لت َاا َ  اَ  ا   لل َ اايَ  ضاا ف  س يضاا عب  ،ااالب ببااي

  .(5)إ د ب عوا بآلل    ه ل  س يل )هل ه   ،    بد ب  س يل )عال ا  الب ببي
  دال   الب بالظت  له انل او ب عوا.

 :ااستعماله منصوبً -٤
 ،ب تها س   لال اس  بالظت  له ب عوسي ب نحلعف ا  الل ب حلسي  قع اا:  

  بآللا  ،اضالر  وايمهل  : بمسالس    وال يكاعس  س بامسالء ه ساا  قاع  ب الي
  ااع  ب كنسا  ،بالظام  إ اد ، آللا  ً ل لا  ويمهل  يكعس ،اضلر    ،ا  د
   اسا  .  وايهال ،ب تها س   لال  هالب ،زيايٌ  ه ا ٍ    باع ،ه ا  ٍ   باع زيايٌ   : قع اد
 با لالف  وا  ب    ال ،ا  دبس بمسلس    ول يكعس  س هنيام ب ته س   لل ا 
 ه ا   مسالء هلهات اإب بلا لالف  امب     ز  اعب  س  ا  بد ب ،ب تها س   لال ه ا 
 . (6)  ببي إ د زل ز ب  ال ،ته ستهم  لل

  دال   الب بالظت  له انل او ب لسل، ب لي اع بالل ب عضعع.
                                 

 .ٕٕ٘/ ٔ ،ب كتلف لٔ 
 .ٖٕٔ/ ٔهلبى، ب  لٕ 
 .ٜٕ/ ٕهلبى، ب  لٖ 
 .ٖٔ/ ٖ هلبى،ب  لٗ 
 .ٕٔٔ/ ٗهلبى، ب  ل٘ 
 .ٜٕٙ/ ٖهلبى، ب  لٙ 
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 :/ حد٣
 و ب كتاااالف  صخت اااف اااال يضاااالر ا ساااا ااااا   هلااا  ب عوااااعل بظااات  لاًل  اااالب

ل،  قاي ه ا ا  ب ب مج  ،   هل     دل و   ً  ، غأ ا  ر ، ا  د ا  ر ،ض أ
 ي د با ه ل،  با  ا ل.

  :إلى المفرد المعرف اإلضافة -١
ا سهااال هلع اااا:  واااي ب تهااا س ل،  واااي  لواااي انااال     ااال   ضااالر   ااام 

ب تلنساا ل،  وااي ب   اامل،  وااي بإلهاا بفل،  وااي ب  لهاالل،  وااي ب حلاا  ل،  وااي 
اع  لوي ب كالعا  ب هتلىل،  وي بالث ل،   هل  ال  ضلر ا سا اع ب كالع،  

   ا.  شه  ت هسس اضلر و ببي،  قي ظ)ى تنل ، هل 
 مخه  هً  زيٍي  ل ات: يلعه:   ب ي  سل ه   إ د  ه د  ع مسست  واًل  

، (1)اس  ب ضلر ا  وي ب تها س     اا الب مخه  هً  زيٍي، تيأ ه ل تيأ
 س حلاال باا  ب تلنساا   بجل ااع ب االي ه اا  وااي ب تلنساا ،  يكااعس و  ب    يكاا   ب ً 
 سُاْ حَلل ب  ب تلنس   بجل ع ب لي ه   وّي كَهْ  ل ال ق) هل،    يُ بجلّ  يلء ا تعوً 

ب تلنسا  بلْتهال زبئايتلس: با   انه ال وا ر   اإب مج اَت ه ا  وايٍّ ،  (2) ب تلنسا 
 هحلااا)هل ظاااعبٌء،  وااا   ،،   ال تااا ى  س وااا  ب تااالء(3) ،  ب للهسااا  هاااعس  اااب اااي  ب 
 س  هحلاا)هم ظااعبء.  هاالب يلاا ٍّف  ، ب لالثاا  ب االي  ااام ه اا  وااي ب تلنساا  بالثناا ،

،   إ ااد قع ااد: َضااَ َف (4)ب تاالء  ب ااعب   ب نااعس ادد ب  اايد  اهااا  ب ااى ب لااى 

                                 
 .ٖٖٓ/ ٖ، ب كتلف لٔ 
 .ٚٔ/ ٔهلبى، ب  لٕ 
 .ٛٔ/ ٔهلبى، ب  لٖ 
 .ٕٜٗ/ ٖهلبى، ب  لٗ 
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ل   د  با ُا ّل ً  بزييً  ايَل ه)ُي بر  اّهد ا   ًال،    تُا د  س تًَ ب ال   د  با الي 
َ  ا  َّ  هالس واّي ب   ام  س يكاعس   و ب   ام بب   ل ب   َه اناا  اْس هالس اا ل ً 

،   ااِ س بضاايفُّ  شاالهٌ   َلااّيع بالظااَم  قااي   قااع ب   اال ه اا  شااوء (1)ل   سااا الااي اً 
،   تلعه:  َبكسُت قعَاد ب َضهم (2)ب ن حلسَ  ظ))ا   يك  ويه بإِله بف اال   ا 

ه ااا  ب اااض،  َوز هاااُت قعَااااد ب َضاااهم ه ااا  ب اااض،  َ و ياااَت اااالب ه ااا  واااّي 
ب ُضاااهم ب  لهاال اإب ق اات: َبكاا  قعُااااد ب ُضااهم ه اا  ب اااض،   َواازِس قعُاااد 

،  ا    ب لعيد قالئَ ْ ،  ل للئ الس انال (3)ه   ب ض ،  ل عوا انل ب نحلس 
،  مس ناالل مماا  ي  يااا هاا  ب  اا ف ب عثااعق (4)هحلااس ه اا  وااي ب حلاا   و ب نكاا ال 

اااااا    اناااااا باااااياًل  س يكاااااعس باااااياًل  ُّااااام، ه باسااااا   س ز  اااااعب اااااال وااااايه ب هاااااتلى
الع ه اا  وااي قع ااد: ب سااعع   ا اال   ق اات ب  اا ف بالثناا  و ب كاا ،(5)ب هااتلى 

ال والء ب  يعالس  ب سعع مخه  هً  ا  ب ًه .  ب لي  ولء ب ُّل  لال عب:  ثنالٌء ا  
م قل عب: ب سعع بالث    .(6)ُّل ه   وي بالث  ه هن 

 دال   بَّ    با  ه  ل انل اع الل،  ال  وي ب   مل،   وي بإله بفل، 
 ب لسل،.  وي ب هتلىل،   وي ب ته س ل  هع دب ى 

 : اإلضافة إلى المفرد غير المعرف -٢
ممااال   د اناااا قع اااا:  واااي تكهاااأ ل،  واااي ه  اااال،  واااي قع ااادل،  واااي 

                                 
 .ٖٗ/ ٔ ،ب كتلف لٔ 
 .ٜٛ/ ٔهلبى، ب  لٕ 
 .ٚ٘ٔ/ ٔ هلبى،ب  لٖ 
 .ٜ/ ٕهلبى، ب  لٗ 
 .ٖٖٙ/ ٕهلبى، ل ب ٘ 
 .ٖٜٖ/ ٖهلبى، ب  لٙ 
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 و بلل،  وي تنعي  ب  لهلل،  وي يرنال،  واي قع اال،  واي  هاع ي ل، يلاعه:
ااا ل ههااا تا    باااا  ال بًاااوء هااالس  لااا ً  ،  اإب مسسااات  وااااًل  ل، َّ   د   س تكهٍّ

،   ه تاااا:  س اااال ه ااال و (1) اااع هااالس ه ااا  ب لسااال،  ه ااا  واااّي تكهاااأ  ايّااالل
ه ل  س اال ي  ال   ،بامسلء   ي  ل و الل با  له ه   وي ه  ا و بامسلء

،   تلااعه:  هاات  هاات، (2)   ززاهاال ال ي  اال و بامساالء  ،و با  االه  سنحلاا)هل
تك  ااااال، ه اااال تلااااعه    واااال  هاااات  تهااااكت، ه اااا  وااااي قع ااااد: قااااله ب ناااال، 

ه: ه )ت ا  ايللع  هسلبا  عق ب ض، ه   وي قع د:   ق ات ،  تلع (3)زيي 
،   تلااعه و ب نحلااس ه اا  وااي قع ااد: ااا  د ٍس (4) هسلبااا ب ضااهل  ااعق ب ااض 
 ،    اع مسّسات  وااًل (5)، ه ل تلعه مينً   شا اً  ل ل  ً  ل ا   الٍع: و هت  الاً 

ق اات: ،   اإب (6) االه، وااع وااالٍه،  ل اات:  و  اا ، ه اا  وااي قع ااد  و بااٌ  ب ُ 
بجلاااّ  ه ااا  قع اااد: د  اااُت ب نااالَ، ب َضاااهم  َ   اااُت بوت اااَت ا سهااال،  وااا ى و

بااا) ٍض.  اس و  ااات ب نااالَ،  ااالِه َ  ق ااات: ه )اااُت اااا  د اااِع ب نااالِ، ب ِضاااهم 
ب   ع، ه ل و ى  ع  با  ه ه ا  وا بل  و بل و ويّ ه    بجل ّ  ، و ى ولب ضً 
،   ال تهااااتيفسع  س (7) لب ن حلااااس،  اااااع قع ااااد: د ااااَع ب ناااالُ، ب ُضااااهم ب ًضاااا و

تيِلل با ف  ب االع ه ا  شاوء انهال ه ال  دل اَت إ اد ه ا  ببها  ب عواا، 

                                 
 .ٕٓٗ/ ٖ،  ب كتلف لٔ 
 .ٓٔ/ ٖهلبى، ب  لٕ 
 .ٖٓٙ/ ٕ ،هلبىب  لٖ 
 .ٗ٘ٔ/ٔهلبى، ب  لٗ 
 .ٜٕٔ/ ٖهلبى، ب  ل٘ 
 .ٗٓٗ/ ٖهلبى، ب  لٙ 
 .ٗ٘ٔ/ ٔهلبى، ب  لٚ 
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 ال تنااااعس ااااال تنااااعس انااااا ه اااا  وااااي تنااااعي  ب  لهاااال  تكااااعس بلخلساااال  و ول ااااا 
،   مماال يل)اات هالااا  ب ضااَ  ي  ب نحلااعب  اهناال  هااا ال حيهاا  ادلااله (1) ت هااا 

 ،ه   وي يرنا  له ً ، ه هوع     ،ير  ه ها  له   :.  ع ق تهنلب ن ا ا
  عنا   ُس ازَو ااالب اا  إب   ُزاازو ه ال  وااز   ا كاَت ه هااد ها   ا كتَااد، 

،   ظاا  تا ااال زااعز: ه اال  هااد اهناال ه اا  وااي قع ااا: ه اال (2)بااا هنااا   لظااُتي 
 :،   ااا  قااله(3))تااي  ُّاال و هاال اعضااع ال يُ  لاس    هاات الاناال،  لااله: ال  اس 

،   تلاعه: (4) ه عال ب  بغسل ق ت ه   وّي قع ا: ا  ُ  ب واٍل  هاع َْي   باعبل 
ا    ب ول  هعَ   بلؤل، ه هد تك  ت با ه   وي  هع ِيَ   اس   يُتكّ م با،  

 ا ضاا   هااا  ُ اال ُّاام،   االء ب بااا ه اا  الااله   اااعت ،، ه اال تعمهااعب و َا كاا 
 .(5)ال ُاِع     ، ال ُا   ،ُاِ د : قت  ،  ال يلله ،َو و 

  ا ى الب بالظت  له انل و ى،    الل.
 :اإلضافة إلى الضمير -٣

االب  دبنز ا      اسا    د انا قع اا:  وايلل،  وايا ل،  وايالل، يلاعه:
تك م ضاا  ،  ا اال واايل  س يُاااس ااالب ال يُل َااُس  ال يُ   قع ااد وهااٌ   وااَا با 

ظا َف اناد ا   باا  هاد   ق ات ِ ْ ااًل     هكا اًل،  ال تْ ا  ،با و با ف  ب االع
 وااايهل  ،   إ ااد قع اااد: ااالب ضااال ُف ه)ااِي بر   لسااا.  واااُا ب كااالع،(6) وااي 

                                 
 .ٕ٘/ ٕ، ب كتلف لٔ 
 .ٖٚٙ/ ٕهلبى، ب  لٕ 
 .٘ٗٔ/ ٖ ،هلبىب  لٖ 
 .ٔٗ/ ٕهلبى، ب  لٗ 
 .ٕٗ/ ٕهلبى، ب  ل٘ 
 .٘ٔٔ/ ٔهلبى، ب  لٙ 
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، اه اا  اسا اعضا ً  ا ال  وهاا هنايام  س يكاعس  ،   س ب هاتلى(1)  تناعي   لبجل ه
 و،انااا  اس بالظاتلنلء ا ال وايل  س َتيب ََهااا ب اي اال تن اا  ال يكاعس ا)اَياًل  ،باياًل 

مح ااعل ه اا   وااا قااي زااعز اإب  ّلاا َ    تُ)ِي ااا،    اال   يكاا   وااا ب كااالع ااالب،
 هااا  وااايل اااا  ب  هااال ه ااال وااالء ب اااله  ،  بااالف اااال وااالء ا اااي اًل (2) ب هاااتلى
 هاا  واايل وااع:  هااى،   كااع،  ه اا ،  ز اا   ااالب ب االه  هرااأ إ ااد ا ااي اًل 
  بلع،  لاله: ااع دبنز ا   ، ثالث ، الى ، ثنلء ،،   ظ  تا ه   ولد(3)ب  هل 

 ااي   هاا   وهااا، ب،  بثناا  بثناا ،   االء عااي دً ب بواايً  ب لاا ، ا اال واايهل  بواايً 
  لا ا،     اعب  لا ل هامل  اال هالس  ،   هلب ه ا ا ي ٌه ه   وهاا،(4)ل  ا 
 وااالب    شااا)لاه ل هااا   اه اااا ا اااي ه هااا   لااا ا، ه ااال هااايه: هرااال ،      ااال

 اس   لاال ب تهاا س   ب االي   (5)ب  بواايً  واايا ،  ه هاا  ا هاال،     ااعب باالُّ   
 قع ه ساا بامسالء،  س يكاعس    وال بمسالس:  وايمهل اضالر،  بآللا  ا ا د    

 آللاا    إ ااد بالظاام  ب كنساا ،  اااع قع ااد:  لاضاالر،  يكااعس  واايمهل  لاا ً 
،   تلاعه و (6) وايهال  ،زيٌي  باع ه ا ٍ ،   باع ه ا ٍ  زياٌي،  هالب  لال ب تها س 

اهن  ثاالث  ب ب  دبنز ا  اال إها     ت: الب اكلس العيٌّ  ساا  عٍه ا  قعي
،   تلاااعه و    اااعٍه اااا  (7) اااد اااا     اااعٍه اااا  غاااز  ،  ا ااال وااايال الاااع ٌّ 

                                 
 .ٔٚٔ/ ٔ ،ب كتلف لٔ 
 .ٖٖ٘/ ٕهلبى، ب  لٕ 
 .ٕٓٚ/ ٖهلبى، ب  لٖ 
 .ٕٕ٘/ ٖهلبى، ب  لٗ 
 .ٕٗٚ/ ٖهلبى، ب  ل٘ 
 .ٜٕ٘/ ٖهلبى، ب  لٙ 
 .ٚٓٗ/ ٗهلبى، ب  لٚ 
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، طساااوّ ،  ا ااال وااايال  قاااي ق )اااعب ب اااعب ي : ي طاااع   ، طعيااات: شاااع يٌ  شاااعيت،
 . (1)  شسوّ 
  احليف ك وي انل دب ى ب لسل،. 

 :جملةموصول باإلضافة إلى ال -٤
    قع ا:  ه   وي ال و  تل،  ه   وي اال  علعه جممل  ضل ا ا  ب 

هلهتل،  ه   وي ال دل تل،  ه   وي ا  و  ال،  ه   وي ا  قالهل، 
 ه   وي ال   يهت  لل،  ه   وي ال تكها  ه ساال،  ه ا  واي اال ي ا دل، 

  واااع إب و هالاهااام.  ال تااا بام قااال عب: االااااك  اًااالبا   سااالٍه،   ااالء  يلاااعه:
، (2)مج ااا ه اا  واايٍّ ااال   يهاات  ل و ب كااالع، ال يلع ااعس: ا  ماا   ال  ااسالال 

   ا ال مس ساُت  هّنسات    ال دل ْتهال ب )االُء ه ا  واّي اال دل اْت و هّ  اُت، تلااعه 
َّ تلعه هّ  تا بزياي،  هاع ظاعى إ اد ب  اى،    ال تَايلل و مس سات  بهّ  ُتا زييً 

،   ه اا  إ اااد َد  ااُت ب نااالَ، (3)تااا بزياااي  هن ساات ه اا  واااّي ااال دل اااْت و هّ  ُ 
.  دلااعُه ب )االء اهناال لب َضااهم باا) ٍض، ه اا  قع ااد: َد َااَع ب ناالُ، ب ُضااهم ب ًضاا

ب ت لسل:  َْد َاْ ُت، ه ل  هَد تلعه: إا)َت  دبنز   قع د:   زاُت، ه ه د ق ت و
 ل واااَت باااا ا اااد.    َإا)تَاااا اااا  هنااايهل،   ل وتَاااا  ا اااد  باااا  اااا  هنااايهل 

س اازُ  اتلَهااد ب َضااا ااا  ب ااٍض،   َ لاا ُت ب لااعَع ب َضااهم ا  ب ااٍض،  هاال د اَ 
 لاال  قع ااا ا  ب ااض  ااا   ،ق) ااا ي ه اا  وااّي ااال َو  ااَت ب اال    تَااا ا  ااعاًل 

                                 
 .ٛٓٗ/ ٗ، ب كتلف لٔ 
 .ٕ٘ٚ/ ٖهلبى، ب  لٕ 
 .ٖٛ/ ٔهلبى، ب  لٖ 
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 ،،    ااال اباا باسم،  امسلهساال،  اظااملق(1)اعضااع ا  ااعٍه انحلااعٍف  ب ااض، و
ال   تلاع   ي لعف،  ا ااز،   اأ ز،  قال  س،    هاعس،   شا)لل االل بامسالء   هن 

،  به ام  ه اد اإب (2)و هالاهم اال ا   ا  ه ا  واي اال هلهات و هاالع ب   ام 
مج ت بظم  ول   هت بلخلسل : اس شئت  بلتاا ب اعب   ب ناعس و ب   اع،  ب سالء 

اا  ه سااا  ب ناعس و بجلاا   ب نحلااس،  اس شاائت ههاا تا     ا ع ه اا  وااي ااال تكه 
 اإب مج اات بظاام بااا  ال   هاات بلخلساال  اس شاائت مج تااا بل تاالء،  بامساالء     ااع.

،   إ د قع د: (3) اس شئت هه  تا ه   وي ال تكه   ه سا بامسلء     ع 
ا  ُ  ب وٍل وهٍ   بعبل،   وهٌ   بَعبل،   لل ٌ  قعُاد.  حلل  الب انز ا  قاله 

وي اا  قاله: قعااد وهانعس اإب  لا  ب،  سحلاأ االب   بعب   قله قعُاد، ه  
،   ب ضاهم ينحلاس ه ا  ب )اايه.  اس (4)دبنز ا   إبااٌس  باعب ،   انيف ِاٌى قعُاااد 

ب ه ا  واي اا  و  اا لا     نكا ال ل، ه ها لل  لا ً شئت هلس دبنز     يُتا قلئ ً 
،   ظاا  ت يااعها هاا  ربلااأ ثالثاا   لااله: ث لسااعس    (5)ه اا  با وااا ب لالثاا  

ي اا د  هاات  ل ا اا دال ه اا  وااّي ااالتُ  ال لاس  ثالثًاا  لاال، شاا) ههل بااعب  و ااعالءيل
ي اا د ثااالث ااا  ثالثاا  ه اال ب  ًاا  ااا   ع يااٌف،  ا اال ثالثااعس دبنز اا  هًاا ي  ال

 .(6)هً ي  
                                 

 .ٖ٘ٔ/ ٔ، ب كتلف لٔ 
 .ٖٕ٘/ ٖهلبى، ب  لٕ 
 .ٜٖ٘/ ٖهلبى، ب  لٖ 
 .ٖٙ/ ٕ، هلبىب  لٗ 
 .ٔٔ/ ٕهلبى، ب  ل٘ 
 .ٕٗٗ/ ٖهلبى، ب  لٙ 
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  دال   الب بالظت  له انل و ى    الل.
 :دللة هذا الستعمالقرائن تكشف 

ي ماام  س ظااس)عيا يهاات  ل  ب كتاالفااا  لاااله تت)ااع ااالب بالظاات  له و 
ب اااض ب حلااايف مل  ا يفع اااا  ه ااا  ااااالب بالظااات  له،    ا يفع ًاااال ه سهااال ااااالب 

  ل ا  س يكعس  ، اس  وي ب كالعبالظت  له،  انهل بالل،  ب عوا، يلعه: 
 ببااااّي  س   ب عوااااا،"، (2)  واااايهال ،  هاااالب  لاااال ب تهاااا س ، (1)    واااالاًل  ،لع  ًاااا

 ،  ب عواا، (4)  بباي  ال   ع  ساا ب عواا،،  (3)ب اضا ل ً  ل سا  رَبِْ َ ا ه   َ ّس و
 .(6)  وي ب كالع  س تلعه ، اس ب عوا اهنل  (5)  ببي ال ق ت  د   ه ا الٍ 

 ا  ب حليف مل  ب ايت بظات   هل ااع بباي ب يل اس،  علاف ب يل اس ب هاا 
و غاااأ  ل ااا  َ  اَ   اس  ب يل اااس ب ااالي ااااع وااايه ب كاااالع و واااي ب كاااالع، يلاااعه: 

 .(7)ل  لهب  ِ  ب  تل 
 اإب تت) نااال اااالي  ب حلااايف م  و ب كتااالف  مهااال ب عواااا،  بالااال  وااايهل 

  بجل  و غي ال اع ظس)عيا ي يفف ه سه ل احليف ًمل  ل   اع ب لسل،، يلعه: 
ه اااال  د ب ااااال زيااااٌي اال   ،ب لساااال،  ا بالاااال  ا   وااااع ، (8)  ب لساااال، ،ب عوااااا

                                 
 .ٖٗٓ/ٖ، ب كتلف لٔ 
 .ٜٕ٘/ٖ هلبى،ب  لٕ 
 .ٚٗٔ/ٔ هلبى،ب  لٖ 
 .ٜٕ/ٕهلبى، ب  لٗ 
 .ٖٗٔ/ٖ هلبى،ب  ل٘ 
 .ٖٔ/ٖ هلبى،ب  لٙ 
 .ٜٗ٘/ٖ ،ب هلبى لٚ 
 .ٕٓٔ/ٔ هلبى،ب  لٛ 
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، (2)  بالااال ،  ب لسااال،ا  ااال   ع يااا ّدل ، (1)  ،  ب لسااالا   ،بالااال ا انيف اااٌى 
  ااع ،ببكلي  باّ ه إ د و  ب عوا ، (3)" بإلضل    ب لسل، الب و  لالل 

 ،ب لسال،  ااع ، (5) ول اا ه ا  تلا ّل  س  ب عواا ب لسال،  ا سّ  ، (4) ب لسال،
 الل اكلس ب عب  ي)ي عب  س  ًّباهت  لقسلظً  هالاهم ا  هلس    ل،  (6)  بالل
، (7)     بالظام و هلهات اإب ب اعب  لال   هلل اًل بظتللل بامسلء الل و بهل زال

    ل هالاهم قسلًظل. 
 قسل، ا    ددتا  و ل ب لسل، اع ب يل س ب كلأ و هالع ب   ف، يلعه: 

 . (8)  ب   ف هالع و ب يل س  ا  ل   َ 
 بالال،  ب لسال،،  الل ب حليف مل     ب ايالال  با باع  ااو ب عواا، 

 ب يل س تيبدر و ب كتلف ه ل اض  و ب نحلعص ب هلبل   وسل اهنل تا  ه 
ا  ا وااع  بوااي،  يهااتريع ظااس)عيا  واايال واا  تكااعس دال تااا  قاا ف،     ، 

 . (9)  دق و ب هسلق
ب االي ي د ااا  وسلهًاال - اااو        قااع ااال  ويتااا ي هاا  بااا بظاات  له ببااي

  ب عوا ب لي إه   هالل اع    ل  الب بالظت  له. ه   -ا هل
                                 

 .ٔٓٗ/ٕ ،ب كتلف لٔ 
 .ٗٔٗ/ٕ هلبى،ب  لٕ 
 .ٖٖٓ/ٖ هلبى،ب  لٖ 
 .ٜٕٖ/ٖ هلبى،ب  لٗ 
 .ٖٔ٘/ٖ هلبى،ب  ل٘ 
 .ٖٜ٘/ٖ هلبى،ب  لٙ 
 .ٜٖٗ/ٖهلبى، ل ب ٚ 
 .ٖٔٗ/ٖهلبى، ل ب ٛ 
 .ٕٗٔ، ٕٔٔ ص، ب نمعي و هتلف ظس)عيال و ه  ب حليف ك ٜ 
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 ي ماااام  يًضاااال  س ظااااس)عيا هاااا  ب   اااال  ااااالب بالظاااات  له  اااااع ببااااي و 
اعبضع، َّ بظت  ل    لعًل  ل ى و اكلس الب بالظت  له و اعبضع  لا ى، 

 تكهٍّ ل  س   د  َّ ،ل ل ً  هلس بًوء با  ال    ، واًل  مسّست  اإب  اع قع ا: 
 هّه تا قي لبمسً  هلس   س،  ب لسل، ه   هلس  ع ايّلل تكهأ  ويّ  ه   هّه تا
  اع اي لاال هتكهاأام هّها   قاي لا   والء  اإب...  إ اد ذبال ز   ب  ا ف
 تكهأ هٍّ هُ  اه ا  ب تكهأ إ د ه   هّه تا  وال ُّل مسّست َّ ،لبمسً  هلهت
  .(1)" ذبل زه ا  ال ،بامسلء

 ،يلل ا ه ا  لقعًاا ذب اع  س   د   اع  هّاد إ اد ه ا   ب اي  سل  يلاعه: 
  واًل  مسّست   عه ل ق ت: ب نلإ ال،  ب هل )   ل ت: ببعبمت،  بخلعب ي...    ولمت
 .(2)"  و ب  :قع د ويّ  ه   ، و    :  ل ت والهٍ  وع،  لهب ُ 

بجل  ه   وي و بل و ب   اع ه ال وا ى و با ه ه ا    و ى و يلعه: 
 .(3) و بل و ب نحلس

 لع ا  ه   ويل بظُت   ت و اعض هل هلر ب تً)سا دب ى الل  وا ى، 
 ااا  ه اا  واايل دب ااى الاال    واا ى،  اااع  لااف ب سااغ،  بالغااو، وساال و اال 
ب  لث اا  ايفلبلاا  ه اال يعقااف ه اا  ببااي د، ال تيفااسق هنهاال،  ااالل دقاا  ظااس)عيا 

 ب  هعدال.
ه ااا      ااال بلتسااال  اااالب بالظااات  له  ااااع بباااي يااا يت اااا  وااا ص ظاااس)عيا

ب هااالا  ب  يعيااا ،  بجلهااي بااااا  ب ااالي ال يكاال و  س ال تًاااعُّل شااالئ)   اس 
                                 

 .ٗٓٗ/ٖ ،ب كتلف لٔ 
 .ٗٓٗ/ٖ هلبى،ب  لٕ 
 .ٗ٘ٔ/ٔ هلبى،ب  لٖ 
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بظات  له ااا بدر ب سناا و اعضااع يكًااف ها  ولواا  ب هاسلق ا  ااالب ب   اام 
 . (1)خبحلعلا

، (2) احلايف مل  ظااس)عيا تاا د دب نلااال باللايفالوو  تاا د دب نلااال ب    ااو
 بئما  ب  اى ب  ياعي،  ا إب ق نال ه   ب تً)سا،  ل  ى بالليفالوو ال يتنل  اع 

الاًل:  ببيل دب ى ب ت ى اع ب هتل ى،   ها يكعس قي و ل ب هتل ى و وي، 
ه ااااا  ب تًااااا)سا، اااااال لااااا   هااااا  اااااالب بباااااي  اااااسا اناااااا،  اكااااالب بلسااااا  ب  ااااالال 

  بر  ه م. . بالليفالوس 
 

 
  

                                 
 .ٕٗٔ، ص ل و ه  ب حليف ك ب نمعي و هتلف ظس)عيأ 
 .ٕٕ، ص ل تًكل ب حليف ك ب )هس  و هتلف ظس)عيإ 
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 :الخاتمة
 بهتهاا  ا   تناال ه ب )ماال بظاات  له ببااي هنااي ظااس)عيا ب   لعااا ب رت  اا ،

 س اناااال  دالال  بلاااايفالوس  هلاااالب بالظاااات  له، اتنعهاااا  وهااااس ب هااااسلقل ، 
 ااااااااو ب عواااااااا،  ب لسااااااال،،  بالااااااال،  ب يل اااااااس، ه ااااااا   س اااااااالل ب ااااااايالال  

 بالليفالوس   سهت ل ًعب ا  ا لهسهل ب  يعي  ه   ال ا .
  د    س ظس)عيا يلحلي الل ب يالال  ب لهع ال و ت هأ الب بالظت  له 

س)عيا ااااالب بالظاااات  له و ب كتاااالف بلظاااات  لال  وعياااا   لاااا ى، اااااو قاااا س ظاااا
 ب   ل   يعي   ل ى، اضل   ا  احيلء ب هسلق ه هاا ُّالل ب ايالال  ب الهع ال، 

  بر  ه م.
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 :المصادر
، ربلسااااى ب اااايهتع  وب للظاااام ب زواااالو بإليضااالح و ه اااال ب نمااااع، ايب -ٔ

-ااااا ٜٜٖٔباااأ  ، ب يف) ااا  ب لل لااا ، اااالزس ب )ااال  ، دب  ب ن ااالئا، 
 ع.ٜٜٚٔ

ب )ااااال   با     ماااااي د ب نمعيااااا ،   )لوااااال ه)اااااي بب ساااااي  قاااااالر،  -ٕ
 ب ااايهتع  ابااا باسم ب )اااس، و ااا  ولا ااا  تًااا ي    ي بظااال   ب )ماااعث 
ب    س ، ظ ه   بآلدبف  ب   عع بإلههلهس ، بَّ ي ب تلظع  ب  ًا  س، 

 ع. ٕٚٓٓب  يد ب للال    لع 
هتاااالف ظااااس)عيا باااا  ب  ااااى ب    ااااو   و)هااااس  تًااااكل ب حلاااايف ك ب  -ٖ

،  هااااالع باااازي محاااازال، و اااا  ب    ساااا ، ب  اااايد و ب  ااااى باللاااايفالو
 ع.ٕٗٓٓب  ً  س، 

ب تحلااع  ب نمااعي قاا بءال و ب  هااعع  ب حلاايف ك  ببااي  ب ت  يااف،  ناالح  -ٗ
يااعها بخلااع ي، و اا  ب االبه ال، ب  اايد با ه، بَّ ااي ب تلظااع، ولا اا  

 ع.ٕٕٔٓزبئ ، قلليي ا بلح   ق  ، بجل
، دب  ب كتااس ب    ساا ، بااأ  ، باا  ع ااي بجل واالال وب ت  ي اال ،    اا -٘

 ع.ٖٜٛٔ-اا ٖٓٗٔ ،ب يف)   با  
و هاا  ب حلاايف ك ب نمااعي و هتاالف ظااس)عيا،  هااالع باازي محاازال، و اا   -ٙ

 ع.ٕٛٓٓب    س ، 
شا ح هتالف بباي د و ب نماع،   )ااي بر با   محاي ب  الههو، ربلسااى:  -ٚ

ب لاااالا ال ب يف) اااا   ،د. ب تااااعم  اضاااالس  محااااي ب ااااياأي، اكت)اااا   ا)اااا 
 ع.ٖٜٜٔ-اا ٗٔٗٔب للهس ، 
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ب كتااالف،    ااا   بااا  هل ااالس بااا  قنااا  ب  لاااس ظاااس)عيا، ربلساااى: ه)اااي  -ٛ
، ب يف) اااا  ب لل لاااا  ،، ب لاااالا الوب هااااالع ع ااااي ااااال  س، اكت)اااا  بخلاااالج

 ع.ٜٛٛٔ-اا  ٛٓٗٔ
 هااالس ب  ااا ف، حمل اااي بااا  اكااا ع ببااا  انراااع ، دب  لااالد ، باااأ  ،  -ٜ

 ااا.ٗٔٗٔب يف)   ب لل ل ، 
اهاالئل لال ساا  و ب نمااع ب   ااف،   )ااي بر باا  ببهاا  ب  كاا ي،  -ٓٔ

ب يف) اااا   ،، بااااأ  ، دب  ب ًاااا ق ب  ااا يبربلساااى: ع ااااي لاااأ بب ااااعبال
 ع.ٕٜٜٔاا ٕٔٗٔبا  ، 

ا  ب )نلء ا  ب عويال  بالظتل ب ،  حليف    ب حليف ك ب  يعي ب   يب -ٔٔ
 ع.ٜٜٛٔطلا  ببسلد ال، ولا   ب أاع ، با دس،  ظل   دهتع بل، 
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 الملخص
إف خدمػػا ااػػااث اااػػطو ا وحتػػقه، كنشرشػػم، كعظػػطأل، مػػ  أ  ػػ  ا مػػق  
ااػػحي صػػطي   رلػػح اا ػػحة قف خدمػػا ا ا ػػ  كأه ػػم، كةػػيعاع هػػ أل ا  رػػا ك ا ػػ  
قػػد هح إ ا نػػحف اا اػػحب اشػػة  ا أ رػػا لحالػػاا ك ذػػا  اػػ  نػػحف هػػ ا اا  ػػ  

،  ا ػػ  ااػػ م  ياػػح لا شرػػة  ػػطح مػػ   ػػطكح اا حالرػػا ا اا  ػػق  لػػ  ا حذػػ 
اا اػػحب ااػػ م ناػػ  ا اػػم ااش ػػقؿ كا عاظػػح  لػػط ةػػوب ااا ػػ  قحة ػػا، كهػػ ا 
ااظػػطح ااػػ م أعػػح لرػػدع إخطاذػػم هػػق  ػػطح نحالرػػا الػػ  ا حذػػ  ا د ػػد ا اػػحدل 

ح اػػرب لحاحتق ػػا ح ماقسػػحتن  ػػطةن  الشػػد  ػػطةلح، - محػػم ا-ا افػػ   عاكع ااشح  ػػ 
ا ػػق  لاػػدا إ  لشػػ  ة ػػرب ا مػػا ك  لحاشرػػخ ا وػػاه ك ف هػػ ا ااظػػطح دل  ػػط ا

 ا م م ا ه ا اا   ه اا ا ةأ ت أف أخطج ذيءن ا  ا حت س ط  دعن 
 

 ااشح   ، اا حالرا، ا س ، ا اطبه: الكلمات المفتاحية
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Abstract 

 

The service, realization and dissemination of the 

Manuscript Arab Heritage is one of the greatest 

things that researchers are keen on in the service of 

science and its people, and this importance is 

greatest if the book achieved is of great importance; 

For this reason, this research, which is concerned 

with achieving an explanation of the sufficient 

explanations in the grammar of the bin alhajib , that 

book to which God wrote acceptance and spread 

among the students of science as a whole, and this 

explanation that I am going to produce is an 

explanation sufficient bin alhajib the new for the 

artful world Daoud al-Qarsi - May God rest his soul - 

He did well in explaining it, since he explained it in 

an average way, not by the long, boring or the short. 

Because this explanation has not yet seen the light 

of day. 

 
  

Keywords: Karis, adequate, The name, arabic. 
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 المقدمة
 ا مد  ك  ى ا كس     ى ع ر ح حممد كمى  كا أل، أمح لاد:

 ن ػخناالإف ناحب اا حالرا ا اا  ق  ل  ا حذ  ناحب م ح ؾ عفع ا لػم  
ااا مػػحء لحاظػػطح كااا ظػػػرا، كمػػ  هػػ  ء ااا مػػػحء ااػػ     ػػطةقا اا حالرػػػا ة حكاػػم 

اااوما ا اف   عاكع ااشح   ، الشد  طةلح  طةنح ماقسحتنح ارب لحاحتق ا ا مػا 
ك  لحاشرػػخ ا وػػا، كهػػ ا ااظػػطح دل  ػػط اا ػػق  لاػػدا إ  لشػػ  ة ػػرب ا  ا ػػحت 

 ػػح ا ػػاما   رػػم  م ػػم ا هػػ ا اا  ػػ ا (ُ)سػػ ط  ػػدعنا الح ةأ ػػت أف أخػػطج ذػػيءنا
اا احب م  قرما   مرا  أظلط الرلح   ح ا الحئشا ل ػوـ الػ  ا حذػ ، كاا حكاػم 
ا  ػػطةم لاػػػر ااظػػػطكح اارػػػحلشا اظػػطةم لحا شػػػد كا سػػػاد اؾ، نظػػػطح ا ػػػحم  
ا رػػػمى لحافقائػػػد اا،ػػػرحئرا، ك ػػػطح اااومػػػا اة ػػػدم   ػػػى اا حالرػػػا، كدمػػػح ع ػػػح  

و ػػما الشػػد  ػػٌم   ػػطةم القائػػد لو رػػا أ ،نػػح إذل نشرشػػم ةفػػ   م افػػم كسػػاا اة
سػػػلمت ا لرػػػحف نػػػوـ الػػػ  ا حذػػػ ، ك ف م ػػػا ا  ػػػحث هػػػ أل ةياػػػد خدمػػػان أ

 ا ا   كةولم، كإثطاءن ا م ا ا اا  ق ا خح ا كا  ا ا اااطلرا  حماه
لاػػد اا  ػػ ، كاااشرّْػػ ، كمطاسػػ ا ا لػػحت ا وارػػا ااػػحي ةػيٍاػػحى لػػحاااث ك 

ا   ػػػقث كااد اسػػػحت اإلسػػػومرا لحاط ػػػح ، اإلسػػػوم ا نمطنػػػي ا  ػػػ  الررػػػا 
كمطنػػػػي ااػػػػا ا حذػػػػد ا  شحالػػػػا كااػػػػااث لػػػػدو، كا حماػػػػحت ا ا م  ػػػػا اااطلرػػػػا 
ا ااراقع ا، كااطذقع إذل ا قاقع اخلح ا لحاطسحئا ااا مرا، ةػى ػىٌط  ػدـ نشرػة هػ 

 هامكع اس ااظطح
 فرػػر رااكقػد اعا مػػت خحتػا اا  ػػ  ا مشدمػا كالرػػد كلػحلط كاللػػح   ة

 :كلرحهنح   ى اا  ق اآليت
                                 

 اااـي ماشقع   ى نشرشم نحمون إف  حء اه( ُ)
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كالرلػػػػح لرػػػػحف أ رػػػػا ا ق ػػػػقع، كأسػػػػ حب اخارػػػػح أل، كااد اسػػػػحت  المقدمتتتتة:
 هاارحلشا، كخحتا اا   ، كا  لج ا اَّ ع ا ااا شرة

 )عاكع ااشح   ، ةرحةم كأخ ح أل(ه التم يد:
 م حة : أ لااااد اسا، كالرلح  الباب األول:

عرػ ا اا اػحب إذل م افػم، كنشرػة اوػم، كم ل ػم ا  المبحث األول:
 هااظطح

   ح ام لآ اء ااا محءه المبحث الثاني:
 قرمام ااا مرا، كالرم محت  حف: المبحث الثالث:
 ااشرما ااا مراه المطلب األول:
 ا آخ  ااا مراه المطلب الثاني:

 ك ف اا روا اخلحترا ا ظطح مع  ق ة امه :رابعالمبحث ال
  ه)اا صُّ اشَّة( :نيالباب الثا

 مث اافلح  ، كةفرر لح نحآليت:
 هاللط  اآل حت ااشطآعرا -ُ
 اللط  ا  اح ه -ِ
 ا رحع  كا طاذعه اللط  -ّ

 من ج البحث والتحقيق
 اة ات ا  لج ا ااح ؼ   رم   د أها ااظأف ا ااا شرةا كهق نحآليت:

 هظطحا  قةردةا  امحع ا ااا شرة   ى اا روا اا -ُ
كالػػػػة ااشقا ػػػػد اإلموئرػػػػا ا د  ػػػػا مػػػػع مطا ػػػػحة  ومػػػػحت  ااظػػػػطح عرػػػػ  -ِ

 اااقر ، ك  ط ا ظ ا م  اا  محته
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إنمحؿ اارشط ا اا روا م  اا ا  ا اامدة ا ه ا ااف ، كك ام  -ّ
 لط ماشقالط ه  ا ] [ ا ا نت مع اإل ح ة إذل  ا  ا ا ح راه

 ه[  ا د اا   ى هنح ا اا قةا / ك ع ماشقالط ه  ا ] -ْ
لط نوـ ال  ا حذ  كنوـ ااشح    لأٍف ذا ػت نػوـ الػ  الر ت  -ٓ

 ا حذ  لط ققسطه
 يك اآل حت ااشطآعرا ل نط سق هح كأ قحملح، كناحلالح لحاطسػ  ااا مػح ،  -ٔ

 كةقثرة ااشطاءات م  نا لح ا اامدةه
عر ا ااظقاهد ااظاط ا إذل قحئ رلح، كةقثرشلح م  عكاك ػ  أ ػ حّٔح، أك  -ٕ

 ة، مع  نط اا  طهم  ا رحع  ا اامد
 ةقثرة ا م حؿ كا ققاؿ م  مرحع هحه -ٖ
 ةطاا مقذيةه  خ ا ظلق   ااااا األ وـ  -ٗ

 نط ا اخلحتاه ي  ة  را ااطسحاا لفلح   ةفرر را كالة مح -َُ
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 التم يد
 (6) )داود القارصي، حياتو وأخباره(

 اسمو ونسبو ووالدتو:
كااشح  ػػػ  عرػػػ ا إذل مد  ػػػا عاكع لػػػ  حممػػػد لػػػ  أمحػػػد ااشح  ػػػ  ا  فػػػ ه 

قػػػػح ي ااقاقاػػػػا تػػػػحؿ  ػػػػطؽ ةطنرػػػػح ااػػػػحي كياػػػػد الرلػػػػحه كا  فػػػػ  عرػػػػ ا إذل م ه ػػػػم 
 اافشل ه  

مػػ  ةػػطذ  اػػم  نػػط أف  (ِ)كدل نػػدع ا رػػحع  ةػػح    ك عةػػم،  ػػخ أفَّ لاػػر
، ك  دم أف ه ا  خ عقرة  ف عاكع اػم هػػػََُُ-هػػ ََُٗلط مقادأل نحف 

مػػػػػ  ةػػػػػطذ  اػػػػػم أف ك عة   مػػػػػحف نحعػػػػػت سػػػػػ ا كاػػػػػد اوػػػػػم   مػػػػػحف كقػػػػػد  نػػػػػط 
ه ك ياػػػػػطؼ أ ،نػػػػػح لػػػػػػ عاكع (ّ)هػػػػػػََُُ ، الر شػػػػػى ند ػػػػػد ةػػػػػح    ك عةػػػػػم بلػػػػػق ن
 ه (ْ)أال دم 

                                 
 والمسمممو  كآّمػػقع ا ا ظػػلقع، ّّٔ/ُ، كهد ػػا اااػػح الط، ُِْ/ْة  ػػط ةطااػػم ا ما ػػ  ا ػػ افط، ( ُ)

، ك سػػحئا اإلمػػحـ عاكع لػػ  حممػػد ااشح  ػػ  ا  فػػ ، نشرػػة: ّّْ/ِأ، كا  ػػوـ ا ي ن ػػ ،  َٕخمحتػػقه ك قػػا 
خحاػػد حممػػد   ػػدأله هػػ ا مػػح اػػص ا رػػحع  اااطلرػػاا أمػػح ا  ػػخ اااطلرػػا الشػػد كذػػدت  سػػحاا محذرػػاخ لحا لػػا 

اا ت مبػػػ   االػػػح إذل اااطلرػػػا  الرػػػد م لػػػح ه ػػػح ا ماطالػػػا ااانرػػػا نػػػدثت  ػػػ  عاكع ااشح  ػػػ  كأخ ػػػح أل، الحسػػػ
 سػحاا محذرػػاخ  "داود القارصتي، حياتتتو و هتاره، وكتابتو شتترح الةوامت" الجديتد"أخ ػح أله كااطسػحاا   قاهنػح 

مشدما م    محز أكزعمخ  الد ااا ـق ا ذامح را، قر  ااا ـق اإلسومرا ا سحسرا، اا لا اااطلرا كلو الح، 
 ـ، ك  قاهنح لحاانرا: ُٖٗٗا مطمطة لإسحت  قؿ،  حـ جبحما

Davud el-Karsî, hayatı, eserleri ve "Şerhu'l-Avâmil'i-Cedîd" adlı 

eseri Yılmaz Özdemir 

 هْ، ي عاكع ااشح   ، ةرحةم كآثح أل، كناحلم  طح اااقاما ا د د   ط: ( ِ)

 هٗٓٔ/ُ   ط: هد ا اااح الط، ( ّ)

 أه َٕا ا ظلقع كا رمقع،  حنف زاعأل خمحتقه ك قا    ط: آّمقع ( ْ)
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 :(ُ)نشأتو الةلمية وعطاؤه الةلمي
ة ٌشػػى اااػػحدل عاكع ةا رمػػم ا  ػػلطأل ا ل دةػػم قػػح ي، كقػػد ةا مػػ  الرلػػح   ػػى 

الحعة ن خة، مث اعاشا لاػد  اػ  ما   اا  دة ذق ؽ أال دم، كقد أالحع م م عاكع إ
إذل إسػػحت  قؿ ار مػػا مطة اػػم اااا رمرػػا، كأيذرػػي الرلػػح ا اػػد  ب، لاػػد أف اذاػػحز 
ا ما حف اا م  يًشد ام، كقػد ة ػى مػح ذػطل اػم ا هػ ا ا ما ػحف ا  سػحاام 

   سحاا ا ةفررا مح ةرا م  اار اؿ كا قاب ا ا ما حف ه
دل ةػػ نط ا ػػح ا رػػحع  مػػح مشػػدا  ااػػيم  مث اعاشػػا إذل مرػػط كأقػػحـ الرلػػح مػػدة، ك 

 اا م ق،حأل ه حؾ؟ كقد ا ايلط الرلح ك يًطؼ، كعٌ   كأٌافه
مث  حع لاد  ا  إذل إسحت  قؿ كأنما ةد  رم ه ػحؾ، كأاَّػف نا نػح الرلػح، مث 

م ااػ م ق نحف  دٌ   الرلح اإلمػحـ ااكنػةطنرا  كه  مد  ا اعاشا إذل مد  ا لطن ، 
اا لػا اااطلرػػا كأعّٔػػح  لػدأ  ػػدٌ   ا ذػػحمع لطنػ  اا  ػػخك  ،ةػأثط لػػم ااشح  ػ  ن ػػخنا

أ ،نػػػػح أاٌػػػػف ك  كا  ػػػػحظطة،كااافرػػػػخ كا ػػػػد   كاا ػػػػوـ كا  حتػػػػة كآعاب اا  ػػػػ  
كةػػػآارف ااشح  ػػػ  ا ااػػػدعة ا وا فػػػا ةػػػدؿ   ػػػى أعػػػم  ػػػحدل  ما ػػػ  نا ػػػم الرلػػػح،
 مقسق ٌ  ماف  ه

ا ا ااػدعرح ماط نػح   لػح ػح ا رػ ا، ، كنػحف ما(ِ)كاشد نحف مػع  اػ  زاهػدن  ّْمن
 محم - د د اإلع ح    ى اارقالرا كلد ل ، ك فم  حنف زاعأل لشقام:  نحف 

مار  نح ا  شردة أها اار ا، م  طنا   ى اارقالرا  -ا
 ه(ّ)

كاشػػد ةػػأثط ااشح  ػػ  لظػػروم ااكنػػقم ن ػػخناا  ػػدؿ   ػػى  اػػ  اعاشحاػػم ا   ػػدة 
                                 

 هُِ-ْ، ي عاكع ااشح   ، ةرحةم كآثح أل، كناحلم  طح اااقاما ا د د   ط: ( ُ)

 هُِ -ْي  اارحلة،   ط: ( ِ)

 أه َٕ   ط: آّمقع ا ا ظلقع كا رمقع،  حنف زاعأل خمحتقه ك قا ( ّ)
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ف  يػدال  ا ل ػدة ااحي الرلح  روم، كةد  رم ا ا   ػروم، كذػحء أعػم أك ػى لػأ
 ه(ُ) روم كجبقا  قكأل

اااشرػػػدة  ػػػأعم  ػػػأف   مػػػحء ل ػػػدأل،   ػػػط  اػػػ  ك  رػػػم  (ِ)كهػػػق محةط ػػػدم
اهامحمم لظػطح ا اػقف ااػحي  ي رػت لاشط ػط مػ ه  ا حةط د ػا نظػطةم  ػنت  آم ػت 
لػػػح ، ك ػػػطةم اشرػػػردة لػػػدء ا مػػػػحرل ا اااشحئػػػد اػػػػ   ػػػ  اافط ػػػح  ا ك ػػػػ ، 

 اا قعرا، كه أل ن لح ا ا اشحع ا حةط د اهك طةم اشرردة خ،ط ل  
 :(ّ)أوالده

نحف اداكع ااشح    ال ػحف،  مػط ك  مػحفا الأمػح ال ػم  مػط ال ررػت ه ػحؾ 
الشػد كياػد  (ْ)ما قمحت ن ػخة   ػم، إ  أعػم مػدالقف ذحعػ  ألرػمه كأمػح ال ػم   مػحف

 هػػػػهُُٖٖس ا  -ةشط  نح -ق، كةيقا ََُُس ا 
 مؤلفاتو:

ػػػح إذل ةاػػػدع م افػػػحت ااشح  ػػػ  كة ق لػػػح الشػػػد ت ػػػت  سػػػ ة أف أ ػػػطت آعفن
ال قعنػػح مااػػدعة، كقػػد ة ق ػػت م افحةػػم مػػح لػػط  سػػحاا ك ػػطح ا اػػحب، كقػػد أاٌػػف 
لا،ػػلح لحا لػػا اااطلرػػا كلا،ػػلح لحا لػػا ااانرػػا، كالرمػػح  ػػأيت سػػطع   افحةػػم لحا لػػا 

 اااطلرا:
مي عيػق ي اا َّػ، كه   سحاا ا ةفرخ آ ا  ة ااشدسراحااطسحاا اا ق  ا كا ظ  -ُ

                                 
 هُِ-ْ، ي لم  طح اااقاما ا د دعاكع ااشح   ، ةرحةم كآثح أل، كناح   ط: ( ُ)

( ا حةط د ػا: الطقػا نومرػا، ةي رػػ  إذل أو م رػق  ا حةط ػدم، قحمػت   ػػى اسػاوداـ ااكاهػط كااػد ئا اااش رػػا ِ)
 إلث حت ةشػحئة ااػد   كاااشرػدة اإلسػومراه اك خه  ،كاا ومرا ا حمحذ ا خرقملح، م  ا ااياا كا لمرا

 هٓٗ/ُاوساياعة    ط: ا قسق ا ا ررطة ا ا ع حف كا  اه  كا ةياب ا اح طة، 

 هُِ-ْ، ي عاكع ااشح   ، ةرحةم كآثح أل، كناحلم  طح اااقاما ا د د   ط: ( ّ)

 هٗٓٔ/ُ   ط: هد ا اااح الط، ( ْ)
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 ، كقد ةيششت كعيظطت لحا لا اااطلرااارَّمىحكىاًت كىاٍ ىٍ  ً 
 ه(ُ)

، كهػػػ   سػػػحاا ا لرػػػحف نرفرػػػا عحتػػػة اافا رػػػا ا لرػػػحف اا،ػػػحع ااشحتارػػػا -ِ
ةػػػػػطؼ اا،ػػػػػحع، كهػػػػػ  محت ق ػػػػػا  ػػػػػم  بمػػػػػقع  سػػػػػحئا اإلمػػػػػحـ عاكع 

 ه(ِ)ااشح   
اااشط ػػػػػػطات ااا ر ػػػػػػا كااا ط ػػػػػػطات االط  ػػػػػػا   ػػػػػػى اا رػػػػػػم ا كا مداػػػػػػا  -ّ

ا ، خمحتػػػػقه ةقذػػػػد م ػػػػم عرػػػػوا كاةػػػػدة ا م ا ػػػػا لػػػػطاط، ك ةوكاارػػػػ
 ه(ّ)م م، كقد أاَّف ه أل ااطسحاا ا مرط ا  ا ا اار رمحعرا عرواحف

، أ اع أف  شػػطب ناػػحب  ػػروم احتػػوب  ػػطح أ ػػقؿ ا ػػد   ا كنػػقم -ْ
 ه(ْ)ااا  ، كهق محت قع

، كهػػػق  ػػػطح اشرػػػردة خ،ػػػط لػػػ  ا اااشرػػػدة  ػػػطح ااشرػػػردة اا قعرػػػا -ٓ
كقػػد ناػػ    رلػػح  ػػطةط لحا لػػا اااطلرػػا كااانرػػا، كقػػد  ك  ػػ  اا ػػوـ،

 ه(ٓ)أٌافم ا  لطن   ااانراه كقد ة ع ه ا ااظطح
 ػػطح اشرػػردة  ا مػػحرل  ا اااشحئػػد كهػػق   ػػطح قرػػردة لػػدء ا مػػحرل: -ٔ

كهػػػ  خمحتقةػػػا ا  ،اا ػػػ  لػػػ    مػػػحف سػػػطاج ااػػػد   اافىٍط ػػػح  ا ك ػػػ 
 ه(ٔ)م ا ا ذحماا إسحت  قؿ

 شرػػ  ا كؿ مػػ  ناػػحب اهػػق  ػػطح : ك   ا  حتػػةا ػػقذي ا  ػػطح  ػػ   -ٕ
                                 

 هogr.uysiشرة كعظط: اداكع ااشح   ، ن   ط: نشرة كن را ااطسحاا اا ق  ا كا ظ حة ااشدسرا ( ُ)
    ط:  سحئا اإلمحـ عاكع ااشح   ، ع اسا كنشرة خحاد حممد   دأله( ِ)

 هُِ-ْي (    ط: عاكع ااشح   ، ةرحةم كآثح أل، كناحلم  طح اااقاما ا د د، ّ)

 ، نشرة إارح  ق وفه طح أ قؿ ا د   ا كنقم   ط: ( ْ)

 قعرا، مع ةح را ا  حرل،   ح ا خ را أال دمه   ط:  طح عاكع ااشح      ى ااشرردة اا ( ٓ)

 هُِ-ْي (    ط: عاكع ااشح   ، ةرحةم كآثح أل، كناحلم  طح اااقاما ا د د، ٔ)
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، كقػػد أافػػم ا مرػػط، كةقذػػد م ػػم   ػػ    ا  حتػػة كاا ػػوـ  ا افاػػحزا 
 ه(ُ)ِّٓعروا خبط ا  اف ا م ا ا نقلطكاق ا إسحت  قؿ لطق  

 ا ا  حتػػة اإلسػػح قذ  ػػنت هػػق  ػػطح ك   ػػطح اإلسػػح قذ  ا ا  حتػػة: -ٖ
ا م ا ا  ة خبط ا  اف ،  كةقذد م م عروا كاةد ثخ ااد   ا ّٔطم

 ه(ِ) ُِّلطق   نقلطكاق
مػػػنت ذد ػػػػد ا ا  حتػػػة أافػػػػم ا  اإل رػػػح قذ  ا د ػػػد كااػػػػد  اافط ػػػد: -ٗ

سػػػ ر  آ ػػػح  جا م ا ػػػا ا ػػػح عرػػػوا  قػػػكي، كهػػػق خمحتػػػقه ةقذػػػد م ػػػم
 ه(ّ)ُُ/ُِّٕعروا كاةدة 

ا ىٍم  ػػػا ًا : كهػػػق  ػػػطح ا اػػػحب  ػػػطح ا م  ػػػا ا وا فػػػا ا اارػػػطؼ -َُ
يٍوا فىػػاي ك أاارَّػػٍطًؼ 

   ػيٍاػػطىؼي مي ىاّْفيػػمي،  ىػػٍ نيطي  ، كهػػ ا اا اػػحب ا ىٍمً  ػػاي ا 
ػػػق عحً ػػػػطه، ك اؾى  ، عىٍرػػػػطنا، اللي ،  ػىٍ ريػػػطي : عىرىػػػطى ً مػػػحًت، رٍمػػػػقي ةىرػػػح ً فى اا ى

، كهػػػػ ا ااظػػػػطح أافػػػػم لػػػػحا لاط مىٍ رػػػػق ه، دلٍى  ػىٍ ريػػػػٍط،  َّػػػػح  ػىٍ ريػػػػٍط، كه ػػػػ ا
اااطلرػػػػا عظػػػػطةم ا  ا ػػػػا ا  فرػػػػا  اااطلرػػػػا كااانرػػػػا، كهػػػػق محت ػػػػقع لحا لػػػػا

 ه(ْ)لإسحت  قؿ
 ػػػػػطح ا اػػػػػحب  اااقامػػػػػا  ا اا  ػػػػػق ا مػػػػػحـ : كهػػػػػق  ػػػػػطح اااقامػػػػػا -ُُ

، كقد ةيشّْة ا  سحاا   مراااكنقم
 ه(ٓ)

                                 
عاكع ااشح  ػػػ ، ةرحةػػػم كآثػػػح أل، ، ك أ َٕ(    ػػػط: آّمػػػقع ا ا ظػػػلقع كا رػػػمقع،  ػػػحنف زاعأل خمحتػػػقه ك قػػػا ُ)

 هُِ-ْي كناحلم  طح اااقاما ا د د، 

عاكع ااشح  ػػػ ، ةرحةػػػم كآثػػػح أل، ، ك أ َٕآّمػػػقع ا ا ظػػػلقع كا رػػػمقع،  ػػػحنف زاعأل خمحتػػػقه ك قػػػا    ػػػط: ( ِ)
 هُِ-ْي كناحلم  طح اااقاما ا د د، 

 هُِ-ْػي عاكع ااشح   ، ةرحةم كآثح أل، كناحلم  طح اااقاما ا د د،     ط:( ّ)

    ط: ا رد  اارحلةه( ْ)

    ط: ا رد  اارحلةه( ٓ)
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 ػػػطح ا اػػػحب إظلػػػح  ا سػػػطا  ا مػػػحـ كهػػػق   ػػػطح إظلػػػح  ا سػػػطا : -ُِ
، كقد ةيشّْة ا  سحاا   مراااكنقم

 ه(ُ)
 ػػػطح ا اػػػحب  اا حالرػػػا   و ق كهػػػ  ػػػطح اا حالرػػػا  لػػػ  ا حذػػػ : -ُّ

، كسػػػرأيت مي ػػػد لرػػػحف  ػػػ  هػػػ ا  مػػػطك   مػػػحف لػػػ   مػػػط لػػػ  ا حذػػػ 
 اا احبه

كهق اخارح  ا احب خماح  اارػ حح ا ػطازم،  خماح  خماحً  اار حح: -ُْ
 ه(ِ)ُْٖٓا ا ا ف ااك حتح  ةقذد م م عروا كاةدة 

ه ا اا احب  طح خمارط كهق   طح ااطسحاا ا عداررا ا اااطك : -ُٓ
ا اااػػػػػطك ،  ا طسػػػػػحاا ا عدارػػػػػرا  و ا ػػػػػرس ا عرػػػػػح م ا عدارػػػػػ 

 ه(ّ) ٔ/ّْٗٓلطق  ا ا  ا ا اار رمحعرا ةقذد م م عروا كاةدة 
 وفاتو:
الػػػػ  عي ك ا مد  ػػػػا لطنػػػػ ه هػػػػػ  ُُٗٔا هنح ػػػػا سػػػػ ا عاكع ااشح  ػػػػ  قا ةيػػػػ

 ه (ْ)نمح نحعت ك رام  ،جبحع  اإلمحـ ااكنقم
أف ااشح  ػ  نػحف ا اارػػ ار حت مػ   مػطأل ةر مػػح  كقػد  نػط  ػػحنف زاعأل

 ه(ٓ)قاةي 
 

 
                                 

   ػػػػػط:  ػػػػػطح إظلػػػػػح  ا سػػػػػطا  اػػػػػداكع ااشح  ػػػػػ ، ع اسػػػػػا كنشرػػػػػة نقنوػػػػػحف ث ػػػػػحيت إ ظػػػػػشط، مالػػػػػد ااا ػػػػػـق  (ُ)
 ـهَََِا ذامح را مبطمطة، 

 هُِ-ْي عاكع ااشح   ، ةرحةم كآثح أل، كناحلم  طح اااقاما ا د د،     ط:( ِ)

 هُِ-ْا رد  اارحلة، ي     ط:( ّ)

 هأ َٕ حنف زاعأل خمحتقه ك قا  آّمقع ا ا ظلقع كا رمقع،   ط: ( ْ)

 هُِ-ْػ عاكع ااشح   ، ةرحةم كآثح أل، كناحلم  طح اااقاما ا د د، ي   ط: ( ٓ)
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 مباحث: أربةةالباب األول: الدراسة، وفي ا 
المبحتتتتتث األول: نستتتتتبة الكتتتتتتاب إلتتتتتى مؤلفتتتتتو، وتحقيتتتتتق استتتتتمو، 

 .ومن جو في الشرح
 المبحث الثاني: عنايتو بآراء الةلماء.

األول: المبحتتث الثالتتث: قيمتتتو الةلميتتة، وفيتتو مطلبتتان: المطلتتب 
 القيمة الةلمية. المطلب الثاني: المآخذ الةلمية.

 : وصف النسخة الخطية للشرح مع صورة لو.رابعالمبحث ال
 

 
ومن جتتو فتتي ، وتحقيتتق استتمو، لمبحتتث األول: نستتبة الكتتتاب إلتتى مؤلفتتوا

 :الشرح
 ػػم ثحلػػت اا رػػ ا اػػم دل ةيًظػػط ا رػػحع  ااػػحي ةطاػػت ا م اػػف ةػػ ا اا اػػحب، كا 

 :اآلةرااألعاا 
ا مػػػد  أعػػػم ذػػػحء اسػػػ  ا  اػػػف  ػػػطصنح ا مشدمػػػا ااظػػػطح،  شػػػقؿ:   -ُ

اا م ذاا اااطلرا مفاحح اا وـ، ك ٌخهح مطقحة ااشط ط  شحئد اإلسوـ، 
كاارػػػوة كاارػػػوـ   ػػػى  سػػػقا ح حممػػػد خػػػخ ا عػػػحـ، ك  ػػػى آاػػػم ااا ػػػحـ، 

 :كلاد، كأ  حلم اا طاـ
لػػ  حممػػد ااشح  ػػ  ا  فػػ   حم ػػم الرشػػقؿ ااا ػػد اافشػػخ إذل ا االػػ  عاكع 

ا ل حتفػػم ا  ػػ  كاخلفػػ   ػػح  أ ػػت أف   ػػ  اا  ػػق مػػ  أ ػػطؼ ااا ػػـق اااطلرػػا، 
كمػػ  أةرػػ  ااف ػػقف ا علرػػا، كأف اا حالرػػا ااػػحي أافلػػح اػػحؿ اااػػطب ااظػػر  الػػ  
ا حذػػ   محػػػم ا نحالرػػا ا لرػػػحف ققا ػػدأل ااوزمػػػا، كالحئشػػا ا إ ،ػػػحح  ػػػقالحتم 
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ا أ عت أف هههاالحا ا  ه(ُ) أ طةلح  طةنح خمارطنا مفردن
إن ػػػح أل مػػػ  اا شػػػا  ػػػ   ػػػروم ااكنػػػقم، كقػػػد  نػػػطتي ا ةطااػػػم  ػػػدة  -ِ

 ه(ِ)إ  حلم لظروم
  ذا ه ا ن م أ ل ث قت عر ا ه ا ااظطح اداكع ااشح   ه

الشػػد  نػػط ا مشدمػػا  ػػطةم لأعػػم سررػػمرم  ااظػػطح  وأمتتا تستتمية الكتتتاب
كأورػػم لاػد أف أاّْمػػم  ا د ػد   ػى نحالرػػا الػ  ا حذػػ    شػقؿ ا ا شدمػا:  ههه
ا، كألط الرم لار ققا دأل ااوزما  ه(ّ) إف  حء ا  طةنح ذد دن

 الأخلرم ا اا شحه اآلةرا: وأما من جو في الشرح
 ال  ا حذ  ك طةمهذحء  طةم ميذرِّحا اللق مييج لط نوـ  هأ 
ااظػػطح ا بم ػػم قػػحئ    ػػى ا خارػػح ا  عػػم  أل أف ةػػوب ااا ػػ  ا  هب 

 رطأل  ش،قف كقانح ةق ون مع  طح نحالرا ال  ا حذ  ا  حم  مع مػح 
الرػػػم مػػػ  اسػػػاحتطاع كةػػػقؿ، الػػػأ اع أف   اػػػف هػػػ ا ااظػػػطح اررػػػا ف  لػػػم 

 ه-نمح  طل  -ةوب ااا  ، كائو ة،رع أكقح   الرمح   ةحئا ك اءأل 
 ػػػح  أ ػػػت أف   ػػػ  اا  ػػػق مػػػ  أ ػػػطؼ  شػػػقؿ ااظػػػح ح ا مشدمػػػا  ػػػطةم:  

ااا ـق اااطلرا، كم  أةر  ااف قف ا علرا، كأف اا حالرا ااحي أافلح اػحؿ اااػطب 
نحالرػػػا ا لرػػػحف ققا ػػػدأل ااوزمػػػا، كالحئشػػػا ا   - محػػػم ا -ااظػػػر  الػػػ  ا حذػػػ 

ماطالالػػح ا ا م ػػا  لاػػد إ ،ػػحح  ػػقالحتم االحا ػػا، كأف ة  ػػا زمحع ػػح  ػػحال قف   لػػح
كعػػػػم  شر لػػػػح لأ ػػػػحث ؤ اػػػػي مل  أهنػػػػح   ةػيػػػػاػٍشى ي إ  لشػػػػطاءة ا ػػػػحم  لاػػػػدهح، الرشط 

                                 
 م  ه ا ااا شرةه ُٔي ( ُ)

 م  ه ا ااا شرةه ٕ   ط: ي ػ( ِ)

 م  ه ا ااا شرةه ُٔي ( ّ)
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 رػػػػحمرَّا، كهػػػػ  حعحت الق ػػػػا  رػػػػ  ةلرػػػػ  الرلػػػػح اا حالرػػػػا ال،ػػػػون  ػػػػ  إةشحهنػػػػح، 
ا، الرػيٍفطًةيقف، لػا هػ   ػيفىطّْةيػقف، الر رػ قف  الري،راقف أ مح ه  الرم س اط الرح دن

ت    ف  ػػقف، أ عت أف أ ػػطةلح  ػػطةنح خمارػػطنا أهنػػ  صرػػ قف، هرلػػحت هرلػػح
 ه(ُ) مفردنا
 ة ق ت مرحع أل ك قاهدأله هج 
   ر  نا  أم إذل  حة مه هع 
  ػيٍاً ع  أ م أك اخارح أل لح  ا كااداراه هق 
 دمح اطذم    حما ااظطحه -أةرحعنح- راحتطع  هك 
  ٌم    م ن خنا م  مرحت  حت     ا  حتةه هع 
  راودـ  مقزنا اوخارح ه هغ 

 :الثاني: عنايتو بآراء الةلماءالمبحث 
أظلط ااشح      ح ا لحالػا لػآ اء ااا مػحءا  ػدؿ   ػى  اػ  ن ػطة مػح أك عأل 
مػػػ  آ اء ةػػػ ، كإ ػػػطاعأل آل ائلػػػ  إمػػػح ااشق ػػػا  أ ػػػم، أك ا ا  رػػػم   ػػػى خحتػػػئل  الرمػػػح 
قحاقألا الم  ااا محء اا    أك ع ااشح    آ اءهػ  ااشق ػا  أ ػم اا ر،ػحكم ا فرػط، 

 ااكنقمهكاايخمظطم، كال  ا حذ ، كااراد ااافاحزا ، ك 
كمػػ  ااا مػػحء ااػػ     نػػطه  ااشح  ػػ  ا ا  رػػم   ػػى أخحتػػحئل  مػػو ذػػحم ا 

  ى مح كقػع الرػم مػ  خحتػأ  -ا االحا  –الشد أن ط ااشح    م   نطأل ا ا  رم 
 ه(ِ)ةر   أم ااشح   

كقػػد  ػػق ع ااشح  ػػ   أم اااػػحدل عكف  نػػط اوػػم ك  افػػ  لػػ نط ك ػػف اػػم  
 نشقؿ:  قحؿ لار اششط ه

                                 
 م  ه ا ااا شرةه ُٕي ػ( ُ)

 م  ه ا اا   ه ُٕ   ط   ى س را ا  حؿ ي ػػػ( ِ)
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 :الث: قيمتو الةلميةالمبحث الث 
 المطلب األول: مزاياه الةلمية:
 ظػػػػطكح، كالرمػػػػح  ػػػػأيتمػػػػ  أ رػػػػا اا اػػػػحب ا  ظػػػػطحة ظػػػػأ ااشرمػػػػا ااا مرػػػػا ا 

 ةر را  ه  ا يا ح ااا مرا ة ا ااظطح:
 اإلالحعة م  لار ااظطكح اارحلشا كااي حعة   رلحه -ُ
ااقققؼ مع نا ن مػا مػ  نػوـ الػ  ا حذػ  كةفرػخ مرػحت  حةم  -ِ

 الق ِّح كا حتوةرِّحه
 اةاقاؤأل   ى عشد ا ار  طكح اا حالرا اارحلشاه -ّ
  ػػػى أ رػػػا ا هامػػػحـ  –ا  ػػػخ مػػػطة مػػػ  ناحلػػػم  –ةأنرػػػد ا  اػػػف  -ْ

ل ػػػػوـ الػػػػ  ا حذػػػػ ، ك ال،ػػػػم اوسػػػػاحتطاع ااػػػػ م   اػػػػدـ  ػػػػطح 
 اا احبه

 ة قع مرحع  ا  افه -ٓ
 المطلب الثاني: المآخذ عليو:

 رػ   مػ  مآخػ ، كقػد ظلػط رل مػ   نا  ما مل  أةش  الرػم  ػحة م  
 لار ا آخ : ظطحااا خوؿ نشرة ه 

 هإن ح  ا  اف ا اساامحؿ ا رحت  حت ا  حتشرا -ُ
 هالروطج    مق قع ااظطح -أةرحعنح–اساحتطاعأل  -ِ
 ها أافحظم ا  افةدة  -ّ

 :: وصف النسخة الخطية للشرح مع صورة لورابعالمبحث ال
نػػػت  قػػػ   انرػػػح  لكرل ااػػػد  حمفقظػػػا ا م ا ػػػا  اافط ػػػدة هػػػ أل اا رػػػوا 

، ا نػػػا سػػػحتط  ػػػح   سػػػحتطنا ِٖ اقةػػػااقةػػػا كا نػػػا  ُُْكهػػػ   (،ِٕٔٗ)
 ردهذ عر ، خبط ن محت ةشط  نح
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 صورة اللوحة األولى من المخطوط
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 صورة اللوحة األخيرة من المخطوط
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 الباب الثاني: النص المحقق
 بسا اهلل الرحمن الرحيا

هح مطقػحة ااشط ػط  شحئػد  ا مد  اا م ذاا اااطلرػا مفاػحح اا ػوـ، ك ػخَّ
اإلسوـ، كاارػوة كاارػوـ   ػى  سػقا ح حممػد خػخ ا عػحـ، ك  ػى آاػم ااا ػحـ، 

 كأ  حلم اا طاـه
ا  فػػ   الرشػػقؿ ااا ػػد اافشػػخ إذل ا االػػ  عاكع لػػ  حممػػد ااشح  ػػ ا كلاػػد

 حم ػػم ا ل حتفػػم ا  ػػػ  كاخلفػػ :  ػػح  أ ػػػت أف   ػػ  اا  ػػق مػػػ  أ ػػطؼ ااا ػػػـق 
أةرػػػ  ااف ػػػقف ا علرػػػا، كأف اا حالرػػػا ااػػػحي أافلػػػح اػػػحؿ اااػػػطب   اااطلرػػػا، كمػػػ 

ا  ا لرػػحف ققا ػػدأل ااوزمػػا، كالحئشػػاه  نحالرػػاه   - محػػم ا- (ُ)ااظػػر  الػػ  ا حذػػ 
/أ[ لاػػد ماطالالػػح ا ِإ ،ػػحح  ػػقالحتم االحا ػػا، كأف ة  ػػا زمحع ػػح  ػػحال قف   لػػح ]

ا م ػػػا اػػػي مل  أهنػػػح   ةػيػػػاػٍشى ي إ  لشػػػطاءة ا ػػػحم 
كعػػػم  شر لػػػح ؤ لاػػػدهح، الرشط  (ِ)

لأ حث  رحمرَّا، كه  حعحت الق ا  ر  ةلر  الرلح اا حالرا ال،ون    إةشحهنح، 
ا، اقف أ مح ه  الرم س اط الرح الري،رّْ  الرػيٍفطًةيقف، لا ه   ػيفىطّْةيقف، الر ر قف  دن

أهنػػ  صرػػ قف، هرلػػحت هرلػػحت    ف  ػػقف، أ عت أف أ ػػطةلح  ػػطةنح خمارػػطنا 
ا، كألط الرم لاػر ققا ػدأل  ا، كأورم لاد أف أاّْمم إف  حء ا  طةنح ذد دن مفردن

                                 
ػػػحف لػػػ   مػػػط لػػػ  أو ل ػػػط لػػػ   يػػػقعيب اػػػحؿ ااػػػٌد   أىليػػػق  ىٍمػػػطكهػػػق ( ُ)  ػػػحة  ااارػػػحعرف  الػػػ  ا حذػػػ ،  يٍ مى

هػػػه ةي  ط ةطاام ا للرا ااق ػحة، ْٔٔ، م  أ لطهح اا حالرا ا اا  ق كااظحالرا ا اارطؼ، ةقا س ا ا  ش ا
 هُّٓ/ِ

اػػم  ػػطح   ػػى نحالرػػا الػػ  ا حذػػ  ا رػػمَّى:  د  ،هػػق   ػػدااطمح  لػػ  أمحػػد لػػ  حممػػد ا ػػحم    شػػ  ل ػػق  ااػػ( ِ)
 هِٔٗ/ّاافقائد اا،رحئرا، ك ياطؼ لظطح مو ذحم ه    ط ا  وـ، 
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  ااوزما، كأ ط   مح  نطأل ا ػحم  ك ػخأل مػ  زكائػدأل اافح  ػا، الػإف اخلػطكج  ػ
لرػػحف ا رػػحئا ااػػقا عة كا  ػػالحؿ لػػ نط ااػػد ئا اا ػػح عة دمػػح  ػياىػػدُّ    نػػح، كة،ػػررع 
 مػػط عفػػرب   ػػد اااشػػوء اا حم ػػاا  هنمػػح دمػػح  ظػػقل أ هػػحف ااحت  ػػا ااشح ػػطة، 

 كا أ ذق أف  ا م خخ  دَّة ك احع، أااع لم  ـق ااا حعه
 (بسا اهلل الرحمن الرحيا)

ح القائػػػػػد  رػػػػػا ، كا مداػػػػػا  شر لػػػػػح ثحعرنػػػػػأك ن ا  ػػػػػ  أف ا  نػػػػػط اا رػػػػػم ا 
  رمػػػا: ةػػػكؾ ل ومػػػط  ػػػط فط، كاقاػػػداء لأسػػػ قب اا اػػػحب آّرػػػد، كاما ػػػحؿ 

/ب[   رم اإلاحع، كأعاء ا ار ةشػقؽ ِ، ك ما مبح كقع ](ُ) د    ا لاداء
مػػح اسػػالطقم مػػ   ػػطكب اإلةرػػحف ااػػحي مػػ  ا الػػح اااقالرػػة   ػػا هػػ ا ااارػػ رف 

ح، كدل   اػ   نػط ا مػد أ ،نػ (2)الا ى ه ا ]ااظ[ أف ]ا ص[  ااا ر  ااظحف،
عشظم نمػح ناػ  عشػس اا رػم ا اونافػحء لػ شس اا رػم ا، كا سػطاع ا عخػقؿ 
ا شرقع، كا  ح ة إذل أف اارػ ا:  نط ػح، كناحلػا اا رػم ا اشقاػم   رػم اارػوـ: 

ا قأل ا لرػػػ  ا ااػػػػطمح  ااػػػػطةر  مفاػػػحح نػػػػا ناػػػػحب، الػػػإ ا نا ػػػػا  ناحلنػػػػح، الػػػػحن»
أعػػم ا ل،ػػ  كااا شػػخ ا فرػػم كا احلػػم نمػػح    (ْ)ه   نمػػح ز ػػ  ا ػػحم (ّ)«أكاػػم

                                 
ةػػد   أو هط ػػطة، قػحؿ: قػػحؿ  سػػقؿ ا  ػػ ى ا   رػػم كسػ  :   نػػا نػػوـ، أك أمػػط  م لػػحؿ   اا ػم  ط ػػد ( ُ)

، كقػد ة ػ    رػم ااظػر  أمحػد ِّٗ/ُْا رػ د    كاأل أمحػد ا أك قحؿ: أقحتع  - فاح ل نط ا، اللق ألا 
  حنط حمشة اا احب لأعم ةد    ارفه

 ه أل اخارح ات ا م اف  راام لح الػ ]ااظ[ ةا  اا حهط، ك]ا ص[ ةا  ا ر ف، كهق ال  ا حذ ه( 2)

، كقػػػد ة ػػػ    رػػػم ا ا ػػػح  ا س رػػػ ا ا ةحع ػػػ  ا ق ػػػق ا كاا،ػػػارفا ِْٔ/ُ كاأل اخلحترػػػ  ا ا ػػػحمع، ( ّ)
اه ِِٔ/ْكأثطهح ااررئ ا ا ما،   لأعم ةد    ارف ذدِّ

 هِٓ   ط: اافقائد اا،رحئرا كهق  طح مو ذحم  ا حالرا ال  ا حذ ، ي  (ْ)
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 )التتترحمن(افػػػى، الما ػػػحأل: لحسػػػااحعا نػػػا اسػػػ   الشػػػط أؤاػػػف هػػػ ا اا اػػػحب 
أم  )التتتترحمن(أم اا حلػػػػت ا ااطةرمرػػػػا، أك  )التتتترحيا(اا حلػػػػت ا ااطمححعرػػػػا، 

أم ا اػػػح ط، الر ػػػقف ااػػػطةر    ػػػى اااشػػػد ط   ا اأنرػػػد، أك  )التتترحيا(ا اػػػح ط، 
ا مػػػػ م ط الشػػػػط ا اآلخػػػػطة، أك  )التتتترحيا(أم ا  ػػػػح  ا ااػػػػدعرح، ك )التتتترحمن(

ااػػػطمح ا أم:  وئػػػا ااػػػ ا  ا ااػػػدا   ، ك)ااػػػطةر ( أم: ارػػػلحئطهح ا ااػػػدعرح، 
سػػااحعا ، الػػػ )اا ػػحء( او(ُ)الػػحاطةر    ػػى اااشػػد ط   ا اأسػػرب نػػ ا لر ػػم اا ر،ػػحكم

/أ[   ػح الرػم مػ  قػقة ا اػح، كهػ  ّ] (ِ)ا مش قارا اافاا نمح اخاح أل اا ر،حكم
ةا ػػر  ا كأوحئػػم، ك ػػدـ ة  ػػف اا فػػظ   ا ةرػػقام نمػػح  اػػقه ، الإعػػم لػػح 

 (ْ)كلا ق  ػم أ ،نػح   ػد ا حةط د ػا (ّ)ظحهط أك لاا ة إ اعةم كقد ةم   د ا  ػح طة
أك اعافػػحء ااقاذػػ ، أك ا ػػف ا ا ػػقؿ  ػػ    اػػم  ةشرشػػا، كإ    ػػـي قػػدـ اااػػحدل،

 :أعػم ا مرػحة ا، كة  ػف ا ةقذرللػح لشقاػم: أم (ٔ)، كز   اايخمظػطم(ٓ)اااحما
ػػػػح لػػػػم أقػػػػطأه مػػػػع  ػػػػاف ا اػػػػح لحا رػػػػ ا إذل ا سػػػػااحعا، كماا ػػػػة   اػػػػف ؤ ماكنن

                                 
 هِٕ/ُ   ط: أعقا  ااا ي ا كأسطا  اااأك ا، ( ُ)

 هِٔ/ُ   ط: ا رد  اارحلة، ( ِ)

 هٖٖ/ُا اح طة،    ط: ا قسق ا ا ررطة ا ا ع حف كا  اه  كا ةياب ( ّ)

 هَُِ/ُ   ط: ا رد  اارحلة، ( ْ)

اإلخػطاج مػ  اااػدـ إذل  فا ااا ق   م  اارفحت ااحي ا ايلط ّٔػح ا حةط د ػا كهػ   ػفا قحئمػا   ػى م ػدأ:  ( ٓ)
  ااقذػػػػقع، ك ػػػػفحت ا الاػػػػحؿ  اذاػػػػا إارػػػػم، كهػػػػق   ػػػػح ة  ػػػػ  اإل ػػػػحع، كاااو رػػػػة كاااز ػػػػة، كاإلةرػػػػحء كاإلمحةػػػػا

اارفحت اافا رػا ن لػح مػ  ماا شػحت ااا ػق   كاررػت  ػفحت   طكف أفحةط د ا  فا أزارا، ك الحاا ق     د ا 
قسػػػق ا اافػػػطؽ ا  ارػػػ ا      ػػػط: ماةشرشرػػػا، كإ  اػػػـي قرػػػحـ ا ػػػقاعث لػػػح ةاػػػحذل، أك اػػػـي ة  ػػػخ ااشػػػدمحء ذػػػدِّ 

 هّْٖ/ِ ،ا سوـ

 هْ/ُ   ط: اا ظحؼ، ( ٔ)
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م خطنا
ا  عم   لد م  ماا ة الاا، أك ما حأل أك  ػ لم، كنػا ميرػ   ا الاػداء (ُ)

 اا  يشدّْ أل م  عق مه ال
كا اااػأخخ ثوثػا القائػػد: ةا ػر ، كةػكؾ، كاخارػػحيه ك)ا سػ ( مػػأخق  
 (ِ)م  اارمق مباح ااا ق   د اا رط ا، كم  ااقس  مباػح اااومػا   ػد اا قالرػا

ك يٍطالنح: اا فظ ا ق قع كاق الاون أك ةطالنح أك مطن نح ةحمِّح أك عحقرنحه الا
 ه(ّ)

اا  ػػحة: ن مػػا عاػػت   ػػى ماػػح ا عفرػػلح  ػػخ مشػػاف كا ػػحتوةنح   ػػد   
ك انح لأةد ا زم ا اا وثا
 ه(ٓ)ه كا س   خ ا رمَّى الرلح لداها(ْ)

                                 
 هلحسااحعا نا اس   الشط أؤاف ه ا اا احبماا ة لحافاا أؤاف   ى ةشد طأل اارحلة اا م  نطأل كهق: ( ُ)

 هُِ-ٖ/ُ   ط: اإلعرحؼ ا مرحئا اخلوؼ، ( ِ)

كا س  اا فظ ا ق قع   ى ا قهط أك اااط  اافرا لػم لا،ػم مػ    :ِْٔ/ٖقحؿ ال  سردأل ا ا  ، ( ّ)
  هلار

 هِٓ-ْٖا ا اا  ق ا ا كم، ي    ط: مرحئا خوالر( ْ)

( ه أل ا رأاا م  ا رحئا ا حعثا ااحي دل  اطاللح اار ف ا كائا م  اار حلا كاااحلاط، كدل   شػا  ػ ل  أهنػ  ٓ)
كقػػد  هػػ  ا لمرػػا  ؟ ػػخألاسػػ  ااظػػ ء، أهػػق هػػق أـ هػػق ، ك ػػدك  اا  ػػ  ا هػػ أل ا رػػأاا   ػػى خح ػػقا الرلػػح

  إذل ااشػػقؿ لػحاافط ة لػػط ا سػػ  كا رػػمىا ا ػػ    رػػطكا مػػ ه ل  ااشحئػػا كا ااياػا كمىػػ  لاػػده  دمػػ  رمػػح رمػػقه
كمػػح نػػحف اللػػ  إ ا الطَّقػػقا لػػط ا سػػ  كا رػػمى سػػحغ ةػػ  ااشػػقؿ لػػأف أوػػحء ا  ػػخ اا  اأوػػحء ا خم ققػػا لػػأف

 مػػ  كةح ػػح   ػػط ن ػػخ:  َُِ/ُ شػػقؿ الػػ  أو اااػػي ا  فػػ  ا  ػػطح اااشرػػدة ااحت حك ػػا ه  ػػخأل اللػػق خم ػػقؽ
ى ةػح ة، ك ػطاع لػم اا فػظ ااػداؿ   رػم أخػطل، الػإ ا اا ح  ا  ا ، كذل قا اارقاب الرم: الح س   ػطاع لػم ا رػمَّ 

ى عفرػم، كإ ا ق ػت: ا اسػ  اللػ ا ا ػطاع لػم ا رػمَّ  -ق ت: قحؿ ا ن ا، أك وػع ا  ػ  محػدأل، كرمػق  اػ  
ى، ك   شػػحؿ الح سػػ  هحه ػػح ا مرػػمَّ  -رمػػق  اػػ  - ك ػػطو، كااػػطمح  اسػػ   ػػطو، كااػػطمح  مػػ  أوػػحء ا ةاػػحذل

  ػد لح لػح طة أف اا فػظ  ػخ ا اػح ال ػة، كإف أ  ػد أف ا سػ  حعم   خأل،  ح ا افظ االخ مػ  اإلاػحؿ، الػإف أي 
نحف ك  اس  ام، ةىت خ ة ا فرم أوحء، أك ةىت وحأل خ شم لأوحء مػ   ػ ال : اللػ ا مػ  أ  ػ  اا،ػوؿ 

 ه كأها اار ا   دمح  شقاقف لأف ا س  هق ا رمى    ا ػقف لػأف اا فػظ ا  اَّػف أوحء ا ةاحذلكاإل حع ا 
م  ا طكؼ هق عفرم ااظوص ا رمَّى لما الا دمح ةشقؿ  ح ز د الأعت   ة حعم اا فظ لا ة ػحعم ااظػوص 

، كا قسػػق ا ُٖٓ/ٔا، ا رػػمى ّٔػػ ا اا فػػظه كاوسػػاياعة ا هػػ ا ا ق ػػقع    ػػط: بمػػقع اافاػػحكل  لػػ  ةرمرػػ
 هْْٓ-ُْْ/ُاااشد ا ا رشحؼ، 
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: إف أ  ػػد لح سػػ  اا فػػظ، اللػػخ ا رػػمى، كإف أ  ػػد لػػم  ات (ُ)كقػػحؿ اا ر،ػػحكم
 :/ب[ اارػػػفا أمّااظػػػ ء الار ػػػم ا ػػػ  دل  ظػػػالط ّٔػػػ ا ا اػػػح، كإف أ  ػػػد لػػػم ]

شرشرَّػػا، الػػو  ر ػػم ك   ػػخأل   ػػد ااظػػر  ا  ػػاطما أم     فػػ    ػػم، اا اةرػػا ا 
اةػػم ك ر ػػم   ػػد ا  مػػحء كا ااياػػا أم اررػػت زائػػدة   ػػى  اةػػم، لػػا هػػق ةػػ  ل 

إخل، ك خأل: أم م ح  ا ام، كإف دل ة ف    م   ػد الػق  ا ا  مػط، كأ  ػد نػا 

 چ  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻچ كاةػػػػػد مػػػػػ  ا اػػػػػح  اا وثػػػػػا ا ققاػػػػػم ةاػػػػػحذل: 
 ، كإ حالام  مرا اسالطاقراه (ِ)ا أم اوم، أك  اةم، أك  فام [ُ]ا   ى:

 :(ّ)كاف ا )ا( الرلح ثوثا م اه  خماح ة
 ى ىػػ ه  ورػػ ّّ اػػم ةاػػحذل الاػػداء   ػػد ا ملػػق ، الػػو   ػػقف مظػػاشِّح األول: 

ه  م    ء أ ون
كاااشد ط ػا      ورػ  اػم ةاػحذل لحال  ػا ااا شرشرَّػا لػدكف ااػوـ، الثاني: 

 لحاوـ   د ا كع كاخل راه
ا  ػػم م  رػػط ا الػػطع كاةػػد ما ػػحأل  ،اسػػ ي ذػػ بو  فلػػـق ن ّْػػ والثالتتث: 

كاذػ  ااقذػػقب، أك ا ا ػقع لػػح ة   ػد اا رػػحئ ، الأ ػ م   ػػى اااشػد ط ا إاػػم 
 مباح ما قع، أك ًك أل مباح ما خَّ الرم، أك  أل مباح ا  ةفحعه

                                 
 هِٔ/ُ   ط: ةفرخ اا ر،حكم، ( ُ)

كااا شرػػة أعػػم اػػرب لرػػ ا لػػا أمػػط ا لارػػ رح اوػػم  :  ُٗٗ/ٔقػػحؿ  ػػر  اإلسػػوـ الػػ  ةرمرػػا ا اافاػػحكل، ( ِ)
ط إمنح  ر ح اوم نمح أمط ل نط اومه كا شرقع لار ر م ك نطأل هق ةر رح ا رمى ك نطأل الإف ا ر ح كاا ان

ك  نط اوما الرشقؿ: س  حف  و ا   ى اللق عحتة ل فظ  و ا   ى كا طاع هػق ا رػمى ّٔػ ا اا فػظ الارػ رح 
  ها س  هق ةر رح ا رمى

، كسػػػػػفط ّْ-ُْ/ُ، ك ػػػػػطح ا فٌرػػػػػا  لػػػػػ   اػػػػػرس، ِٖ-ِّ   ػػػػػط: ا ػػػػػاشحؽ أوػػػػػحء ا ا رػػػػػح، ي ( ّ)
 هُِ-ٕ/ُااراحعة كسفخ اإلالحعة، 
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ػػػػ   ػػػػفاحف م)والتتتترحمن التتتترحيا(  ظػػػػ لاحف مػػػػ   ةػػػػ  لاػػػػد عش ػػػػم إذل  ىةي
 ه(ُ)ا م حالا، أك م حالاح  اة 

/أ[ ةػدؿ   ػى ز ػحعة ْكا كؿ أل غ ا اااشد ط   ظػحهطناا  ف ز ػحعة ا  ػح ]
نمػح ا ا ا رػط ا كاػط، أك اا رػف،   ا اح  حا نح، كا ل لرا إمح  رػ  اا ػ ،

 نمح ا ا ا رط ا خخ  ه
كنرفرالػػح بلقاػػا ا ةشػػم ةاػػحذل قحتانػػح   ػػد اارػػ ف كااطمحػػا ث ق ػػح ما قمػػا 

كحممقاا   ى ماح   رح نحالح ا، كه  اإلةرػحف،   ػى أهنػح الػا  قػا ااش ػ  
ظ ِّػح   ػد اخل ػف، كنػ ا نػا  ػػفا  رػا را ظحهطهػح ا ةشػم ةاػحذل، الػو خمحافػػا 

 ه (ِ)لر لمح ةشرشا، نمح   افى
ثوثػػا أ ػػرحء ق ػػا  كا  ػػ  أعػػم  ػػح نػػحف ااوئػػة ا ػػا ةحاػػ    ػػ  أف  اػػطؼ
ك   ػا، كدل  ،كاررػي ،ااظطكع الرم: ةاط فم، كمق ام، ك ط ما ار قف   ى لرػخة

م ػا مق ػػق م لػدأ لااط ػف مق ػػق م، مث    ػ  اااط فػم ك ط ػم ةفح ػػرا كأقرػحـ
مث ا    أف مق ق م هق اا  ما ااقاقاا ا اا وـ )الكلمة(: لاشررمم، الشحؿ: 

، ك  (ّ)اا  مػػػػا كاا ػػػػوـ نمػػػػح ةق ػػػػم ا ػػػػحم مػػػػ  ةرػػػػ  اإل ػػػػطاب كاا  ػػػػحء،   
، نمح ةق م اا ار اآلخطا اا  ما محت شنح، نمح ةق م اا ار، ك  اا وـ أ ون 

ك اػػػػ   عػػػػم      ػػػػ  ا اا  ػػػػق أ ػػػػحاا إ   ػػػػ  أةػػػػقاؿ اا  مػػػػا ااقاقاػػػػا ا 
 ه (ْ)اا وـ، نمح   افى   ى ا  رف اا حما

                                 
 هِٖ-ِّ، ي   ط: ا اشحؽ أوحء ا ا رح(  ُ)

،  ػػطح اااشرػػدة ااقاسػػحترا  لػػ    رمػػط، َِٔي  ،خمارػػط اارػػقا ة ا طسػػ ا   ػػى ا لمرػػا كا احت ػػا   ػػط:  (ِ)
 هَِٓ/ُ

 هِٔ   ط: اافقائد اا،رحئرا، ي ( ّ)

نػػ  ا فرػػدا  عػػم كاا  ق ػػقف  د سػػقف اا ػػوـ اااػػطو ا ط  ،ْٓ، ي  ػػطح ا ػػدكع ا اا  ػػق ا فػػحنل :    ػػط (ْ)
هػق ااػػ م ةيحتى َّػػة   رػػم أة ػػحـ اا  ػػق اااػػطوه كمػػح  ػػداأل مػ  اا ػػوـ  ػػخ ا فرػػد الػػو  ا ػػقف لػػما  عػػم   ة حت ػػة 

   رم أة حـ اا  ق اااطوه



 

 

 

 
346 

/ب[ ا ْاا  مػا ااقاقاػا ] : هػق   ػ     ػ  الرػم  ػ  أةػقاؿتةريفوكأف 
 ه (ُ)اا وـ م  ةر  اإل طاب كاا  حء

 لخػط ا  خحتػحء ػطاب كاا  ػحءا اوةػااز  ػ  ا هق ماطالا اإلوأن غرضو: 
 ه(ِ)ا ااا    لحا وـ اااطو

ا  ػػ ب كا شرشػػا مػػ  ةرػػ  هػػ  هػػ ا  )الكلمتتة(مث ا  ػػ  أف )ااػػوـ( ا 
كا شرشػػػػا مػػػػ  ةرػػػػ  هػػػػ  أف  ف ااػػػػوـ ا ا اطالػػػػحت     ػػػػقف إ  ا  ػػػػ ب، 

ااااط ػػف ةػػح   األالػػطاع ك  ا ً رىػػص، كمػػ   ػػا ظلػػط  ػػاف، لػػا لحتػػوف قػػقؿ 
عػػم مي ػػ  مح لػػح   ػػى ااالػػد اخلػػح ذ  لػػإ اعة اا  مػػا ا ػػ نق ة   ػػى إ: (ّ)ا ػػحم 

أارػػػ ا اا  ػػػحة، كسػػػر  ء ةفرػػػرا )ااػػػوـ( كا ػػػ اه  الرػػػم ا حم ػػػم إف  ػػػحء ا 
ا اا  را ااوزما  شرشا اا  ما، م ا اااحء ا ةاحذله ك)ةحؤهح( ا قةدة ااظورر

)اا  مػػا(   ا قةػػدة اا ق رػػا ناػػحء ) ػػطلا(، ك)اسػػاوطاذا(   ػػى اةامػػحؿ نمػػح 
  ػػح ة  قه  ػػنمػػح ا ااػػدـ ث قةػػم ا م  ػػم، ك  ا قةػػدة ا  رػػرا،  (ْ)ز مػػم اة ػػدم

، نمح   افى، ك  ا قةدة ااظوررا ا يئرػا   حالحةػم  ا حم ا اادـ ث قةم أ ون
ا  رػػرا، ك  ا فح قػػا ناػػحء )اػػطة( ك) ػػطلا( لاػػحء )مػػطة(ا  عافػػحء ةشرشػػا اا  مػػا 
لحعافػػحء اااػػحء الا ػػ  أف ااقةػػدة ثوثػػا:  ورػػرا ما ششػػا مػػ   ػػوص، كعق رػػا  

 حف:  زما، كمفح قا، ػػػػػػػ/أ[ قرمٓا ]ػػػػػػااظورر ا ، مث ػػػػػا نػػػػػػ ، كذ ررػػن ا
                                 

 هّٓ-ُٓ   ط:  طح ا دكع ا اا  ق ا فحنل ، ي ( ُ)

 هْٓي  ، طح ا دكع ا اا  ق ا فحنل    ط: ( ِ)

 هِٖ، ي اا،رحئرا(    ط: اافقائد ّ)

اػػم  ،َّٖ/ْ ،تػػب ااػػد   لػػ   مػػط ااػػياكرل، اادكاػػا آلػػحعم، اة ػػدمه ة  ػػط ةطااػػم ا ما ػػ  ا ػػ افطهػػق ( ْ)
  ع لحس  ا احالرا ا  طح اا حالرا لا شرة هدل  وح   رده طح اا حالرا كقد ةي 
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 ه(ُ)الا رط، كا ا قالة
 ، ٍ ػػػ)كاا  مػػػا( الػػػا ك طالنػػػح: اا فػػػظ ا ق ػػػقع نح سػػػ ، كمظػػػاشا مػػػ  اا ى 
، (ِ)لرػػ قف )ااػػوـ( مباػػح ا ػػطحا ااأثخهػػح ا اا فػػق  ناػػأثخ ا ػػطح ا ا لػػداف

، كا ػػػحتوةنح: (ّ)مػػػ  اافػػػ كا ػػػحتوةنح: )افػػػظ(: كهػػػق الػػػا ااطمػػػ  محت شنػػػح، أك 
ا   ػػى ا وػطج : (ٓ)، كقػػقؿ ا ػػحم (ْ) ػقت مػػ   ػأعم أف اػػطج مػ  اافػػ  ماامػدن

كا مػع لػط ا شرشػا كآّػحز،  ك ،  ػامحام ااػدإعم مح  ا فظ لم اإلعرػحف الحسػدا 
ك  بػػحؿ  ف  شػػحؿ: أ  ػػد مبػػح ا ااااط ػػف ما ػػحأل اا لػػقم، نمػػح   افػػى، كا  ػػ  

ا  ف ا شرػػقع مػػ  (ٔ)ق،ػػرا مح رػػا،  ػػق ة   ةشرشػػا ()الكلمتتة لفتت أف ققاػػم: 
                                 

الػإف قرػا: قػحؿ:   ، ػحالأذػحب جبػقاب صرػ  عش ػم ه ٖ-ٕ/ُ ط  ااط   ةػ أل ا رػأاا ا  ػطةم ا  حالرػا، ( ُ)
اد اا ا  ب  االرم ا   ب الرا حق،حف ح، نامطة كاط، كااوـف ن ما كن من   اف اااحء ا افظ اا  ما ا قةدةإ

ا لػػحب   ءا  ػػ ب ك  ا الػػد، نمػػح  ػػ تالػػح قاب: أف ااػػوـ ا م  ػػم اررػػ   ػػى اا  ػػطة ا  حق،ػػا ا قةػػدةه
 ػػطلطه أةػػد ح: اسػػالطاؽ ا ػػ ب، كهػػق ااػػ م صرػػ  الرػػم كاػػئ  سػػ م ح  اػػ ، ق  ػػح: إف ا ػػ ب   ػػى   اطالػػا،ا

عرػػػػحف، كإ  دل  ػػػػي إلعرػػػػحف افػػػػ  خرػػػػط، إ  ااػػػػ    آم ػػػػقا  ، أم نػػػػا ااف ػػػػا   نػػػػا  نشقاػػػػم ةاػػػػحذل:  إف اإل
   ػد ا ملػػق  مػ  اا  ػػحة اػطج مػػح اػػق أل اقذػ  عخقاػػم نػت ا رػػا ح م ػم، كهػػ ا ا سػػالطاؽ  عػػم اا سػا  حء

كاا ػػح : محهرػػا ا ػػ ب مػػ   ػػخ ع اػػا اا فػػظ   ػػى ااش ػػا ك  اا  ػػطة، لػػا  اؾ  ااقةػػدةهمفرػػد ا   ػػطة الر ػػحقر 
 نمػػػح ا ققاػػػم ةاػػػحذل:  اػػػئ  أن ػػػم ااػػػ ئ  ، كدل   ػػػ  ه ػػػحؾ  ئػػػ  مالػػػقع، كدل  ػػػطع اسػػػالطاؽ اةامػػػحؿ  ش ػػػ ،

     ػػػحقر كم  ػػػم ققاػػ : اعخػػػا اارػػػقؽ، كا ػػا اا  ػػػ ، كنػػػا اخل ػػي، اللػػػ ا اا ػػػقع مػػ  ا ػػػ ب، حا ػػ ب أ ،نػػػ
كا شرػقع ا هػ ا ا ق ػع هػق اا ػح ، أم محهرػا ا ػ ب مػ  ةرػ  هػ  ، إ    ع اا الرم   ى اا  طةا ااقةدة
  ه،   ا رحف اسالطاقم ءإمنح   نط ا رحف محهرا ااظ ف ا د  اه 

 هُْٖ-ُْٕ/َُ   ط:      اا لا، ]ؾ ؿ ـ[، ( ِ)

 هُُٔ/ٖ   ط: اااط ]ؿ ؼ ظ[، ( ّ)

 هُٕ، ي  اا  ق ا فحنل  طح ا دكع ا   ط: ( ْ)

 ه ِٗ   ط: اافقائد اا،رحئرا، ي ( ٓ)

الػإف نػحف ا  ػ  الرلػح ، ققؿ صاما ااردؽ كاا  ب ه ا م  ا رحت  حت ا  حتشرا، الحاش،را ا م را ه :( ٔ)
 كا ـق لػم حممػق ن  حل  قت   ء اظ ء أك عفرم   م ال م را مقذ ا أك سحا ا، ك رمى ا ـق   رم مق ق ن 

 هُْْ-ُّْه    ط  طح ااال    ا ا  حتة، ي كااداؿ   ى اا ر ا  الحتا
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محا اا فظ   ى اا  مػا ةرػق  ا ق ػقع لا ػقاف امػقؿ   لرػحف ث قةػم اػما  ف 
 امقؿ ماطؼ، كا ق قع ماطؼ، ك  ة   ةشرشا لر لمح، الو ةلفاه

ه كا حتوةنح: قرمحف: ك ع (ُ)ااق ع الا ذاا ااظ ء ا ةرّْي)وضع( 
: ةارػط  ػ ء اظػ ء  رػ  مػىت أع ؾ (ِ)مشرَّد لحا ف  ، الح كَّؿمحت ة، كك ع 

 ه(ّ)ا كؿ الل  اا ح  ا احدل لم، كاق للخأل، نمح ا ك ع ا طؼ
: قرػػػمحف أ ،نػػػح:  ورػػػ  كعػػػق  ّّ، الػػػح كؿ ةارػػػط افػػػظ ماػػػط (ْ)كاا ػػػح 

/ب[  اح أم: ةارط محعة  ورػرا  اػح ن ّْػ ، أك ذيئػ ، كاا ػح : ٓل فرم ]
رئػػػا عق رػػػا إالطاع ػػػا، أك ةطنر رػػػا  اػػػح ن ّْػػػ  كا ا ػػػحع  هػػػق ا كؿ ا  طةػػػػم ةارػػػط ه

، كا ساامحؿ  نط اا فظ ا ق قع ارفل  ما حأل، أك م حسػ م، (ٓ)كأ حاام كةشدمم
 ه(ٔ)نػػػ ا ا ا ما ػػػحف اللػػػق الػػػطع ااق ػػػع، ك ػػػحما ا  شرشػػػا، كآّػػػحز كاا  ح ػػػا،
ق ػػع   حتنػػح، كمشا،ػػرحت كخػػطج ّٔػػ ا ااشرػػد ثوثػػا: ا لمػػوت، كاطالػػحت  ػػ  اا

 ااحتَّ عه
، أك حم م أك زمحعػم، ك طالنػح ا أم حاػما أم: ا (ٕ)كهق الا ااشرد)لمةنى( 

مشحل ػػػا اا فػػػظ اارػػػق ة ا ح ػػػ ا ا ااػػػ ه  مػػػ  اا فػػػظ ا ق ػػػقع ن رِّػػػح أك ذيئرِّػػػح 
مفطعنا أك مطن ِّح، ك شحؿ ام: ا فلـق كا داقؿ، كا ق قع ام كا رمى، كااوـ   ا 

                                 
 هّٗٗ/ٖ   ط: ارحف اااطب ]ك   ع[، ( ُ)

 أم: ااق ع ا حت ةه( ِ)

 هِّٓ   ط: ااااط فحت ا  طذح ، ي ( ّ)

 أم: ااق ع ا شرَّده( ْ)

اء لًػًإز  فػظذاػا اا لأعػم:   ، كقػد  طالػمُُٖا رػرقة ، ي  ما   مشحارػد ااا ػـق ا ا ػدكع كااطسػـق   ط: ( ٓ)
  هح أك ن اا 

 ِّ   ط: اما حف ا  نرحء  طح اا   ا  ر،حكم   افم ااكنقم، خمحتقه أ/ػ( ٔ)

 هَِِ، ي(    ط: ااااط فحت ا  طذح ٕ)
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م ر ػػا ا مق ػػقع اػػم   ةا ر رػػا م  رػػا الػػط  ااق ػػع، كخػػطج لػػم  ػػرئحف: ااق ػػع ك 
ةػػطكؼ اة ػػحء ا ق ػػق ا الػػط  ااانرػػ ، كةػػطكؼ ااي ػػحعة ا ق ػػق ا الػػط  

ا اػػػح لاػػػد ااق ػػػع مػػػع نقعػػػم  زمنػػػح  فلقمػػػم، نمػػػح   افػػػى    طي ٍنػػػاااأنرػػػد، ك ً 
 ػػ  ااايامنػػح ل ػػحءن   ػػى أعػػم قرػػد  ي  مبػػح ةرػػط حه  (ُ)عاخػػون الرػػم، نمػػح ةق ػػم ا ػػحم 

/أ[ لحاد اػا ٔإالحعةم  ػطصنح اي ػحعة اإل ،ػحح لحا رػ ا إذل ا  اػدئط، كدل   اػف ]
 ،  (ِ)خلفحئلػػح، كاػػ ا قػػحاقا: ااد اػػا اإلايامرػػا مل ػػق ة ا ااااط فػػحت اا اايامرػػا

 ، أك   ى اااأنرد نمح ز مم اا اره(ّ)  ى ااا ط د نمح ز مم ا حم  م  ّّ 
 بطك   فاا  اح كهق )الا(: مباح ا افطع، كا راشا ا عفرمه فرد( )م

، سػقاء دل   ػػ  ا فػػظ (ْ)ك) طالنػح( مػػح    ػدؿ ذػػيء اف ػػم   ػى ذػػيء ما ػػحأل
  ذػػػػيء نلمػػػػية ا سػػػػافلحـ، أك نػػػػحف اػػػػم ذػػػػيء، كا ػػػػ  دل   ػػػػ  اػػػػم ماػػػػح أ ػػػػون 

كن مػػػػا نحإلعرػػػحف، أك ةػػػػح ن نػػػػح  وـ ا ،ػػػػحالا، رمػػػق:   ػػػػد ا، الإعػػػػم مفػػػػطع، 
ػح، نمػح ةق ػم ا ػحم  ةشرشا   ، كمػ  ة اػم، (ٓ)مطن ، كن ماط ةحؿ نقعم   من

أل   ػػى ذػػيء ؤ مػػح    ػػدؿ ذػػي  (ٕ)(ح)، كهػػق (ٔ)ك ػػقز ذا ػػم مطالق نػػح  ػػفا ا فػػظ
 مػ   قز ذا م م رقلنح، كإف دل  رػح دأل اخلػط ةػح ن ه ك ما حأل، كهق ثوثا أ ،نح

                                 
 هّّ   ط: اافقائد اا،رحئرا، ي ( ُ)

، ك ىاًػ ى ااٍ :   ى هػع اا ا ااياـ ً ( ِ) ، الىًاٍ ػدى الػىٍلػً  مىػٍدايقًؿ اا ٍَّفػًظ أىٍف  ى يػقفى اا ٍَّفػظي اىػمي مىٍاػحن ػح ًجو ًزـه ًمػٍ  خى ٍاػحى اىػمي  ى مى
ا ا عًٍاشىػػحًؿ ااػػ ّْهٍ  ػػ ى ـي هى ً   ىػػدى زًًمػػًم، كىاىػػٍق قيػػدّْ ٍه ي ًمػػٍ  مىػػٍدايقًؿ اا ٍَّفػػًظ ًإذلى  ى ػػح نػػحفى  ىاًػػ ى ًمػػ ى اا ٍَّفػػًظ  ػىٍ اىًشػػاي ااػػ ّْ ً ّْ اىمى

ًزـي مىٍفليقمنح  هُٓ/ُأ قؿ ا ة حـ اآلمدم،   ه اإلة حـ اااوَّ

 هّّ   ط: اافقائد اا،رحئرا، ي ( ّ)

 هٓ/ُ ،   ط:  طح اا حالرا ا ط  ( ْ)

 هّّ، ي (    ط: اافقائد اا،رحئرآ)

 : اا  ما افظه مفطعهه  قف ا اح ةر ئ و ( ٔ)

 (ه مي  ط د لم ن ما )ةر ئ و ( ٕ)



 

 

 

 
350 

 ػػػػ ء كاةػػػػد، كهػػػػق  (ّ)شرػػػػد، كخػػػػطج ّٔػػػػ ا اا(ِ)، أك مػػػػ   ػػػػمخ ك ػػػػع(ُ)ا اػػػػح
ةحما أك عحقرا، كاااحما خك ا، أك إعظحئرا، كاا حقرا ةشررد ا أك  خ  (ْ)ا طن حت
 ةشررد اه

أف ةحء اااأعر  إف نحعت محتطعة ا ااد اا   ى ماح مع ذػقاز  (ٓ)كا   
، ال  مػػا، كإ  )ن  مػػا، (ٔ)اعايا لػػح مػػع لشػػحء اا  مػػا نمػػح ا  حاػػ  اارػػفحت

/ب[ ٔع قل ]ػ)ن مػػػػػا، كأافػػػػػح اااأعرػػػػػ  ذػػػػػيآف ا ا وػػػػػحء نػػػػػكن مػػػػػا( ال ػػػػػيء  
، كأمح ا اارفحت رمق: )ال، ى، كمحطاء( الفرلمح اةامحؿ  ةّْطاع ح، (ك  طاء

ك ػػػدـ ذػػػقاز اعايا لمػػػح مػػػع لشػػػحء اا  مػػػا ا اارػػػق ة، كأ ػػػا ا اػػػح، كةػػػطكؼ 
ا ،ػػػح  ا اادااػػػا   ػػػى أةػػػقاؿ اافح ػػػا م  لمػػػح، ك ػػػحء اا رػػػ ا أ ،نػػػح م  لمػػػح إف 
 خت كإ  ال  ما اوةطاع، كا عاياع كااا ق  ، ك ـ ااااط ف ن ماحف  ذ لمح، 
كأمػػػح ةػػػطكؼ اإل ػػػطاب، الفػػػ  ااا  رػػػا كا مػػػع ن مػػػحت  ذ لمػػػح كالرمػػػح  ػػػدا ح 
أذػػػػياءا  عافحئلمػػػػح، كقػػػػحؿ لا،ػػػػل : هػػػػ أل ا ػػػػ نق ات ن لػػػػح ن مػػػػحت، كقػػػػحؿ 

، ك  (ٕ)ما ػػحفلا،ػػل : هػػ أل ن لػػح أذػػياء، كا ػػة مػػح ق  ػػحا  ػػح مػػط، نػػ ا ا ا 
 م  اااحتق ا، كاااارُّفه (ٖ)افى   ر  مح ا نوـ ا حم 

                                 
 مفطعاه   قف ا اح ةر ئ : اا  ما افظ ك ع  اح ةحؿ نقعم( ُ)

 : اا  ما افظ ك ع مفطعا  احهاااحئد   ى اا فظ، ك  قف ا اح ةر ئ و  (كيً ع)ةحؿ م  اا،مخ ا ( ِ)
 

  شرد قرد  مفطع ه( ّ)

 هٓ/ُاا فظ ا طن  هق اا م  دؿ ذيؤأل   ى ذيء ما حأل،    ط  طح اا حالرا ا ط   ( ْ)

 مػػ      ػػى الػػ  ا حذػػ  أف  شػػقؿ  اف ػػا  لػػد ن نػأف ااظػػح ح لػػإ طاعأل هػػ ا  ػػطع   ػػى مػػ  قػػحؿ لأعػػم نػحف  ػػ( ٓ)
 هٖ/ُافظ اروطج اا  ماط كاا  محته    ط:  طح اا حالرا ا ط  ، 

 م ا: قحئ  كقحئماه( ٔ)

 هّْا كنقم، أ/ اما حف ا  نرحء    ط:( ٕ)

 هّٔ   ط: اافقائد اا،رحئرا، ي ( ٖ)
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أف ااػػػقاك  حةفػػػا  حت ػػػة ا مػػػع، أم  مػػػع ا احتػػػقالط ا  (ااػػػظ))وىتتتي( 
ا أم:   لظػػطه  ػػ ء، أم سػػقاء حااػػ ات، أك ا ا  ػػ ، أك ا اا  ػػقت محت شنػػ

اا  ػػػقت،  كذػػػد اااةرػػػ  كااااشرػػػ  كااااخػػػ  كااًشػػػطاف، أك  ، كه ػػػح ا  مػػػع ا
شػد ، كاارػ اؿ ا كصاما أهنح اسائ حالرا، كاقاا ا أكؿ ا ا هػ  ذػقاب اارػ اؿ 

 رمق:  (ُ)ا شد  إمح    اار   ا حت ة ا    
 ]اخلفرف[ ه(ِ)سلط عائ  كةيف ةق ا          را قحؿ رل: نرف أعت ق ت 

 ، رمق:(ّ)كإمح    اار   اخلحي ا    
ي ﴿  بَّرُِئ َنۡفِسٓ

ُ
ِِٓٓ  ۞َوَوآ أ و ۢ بِٱلسُّ اَرةُ وَّ

َ
  [ّٓ] قسػف: (ْ)﴾إِنَّ ٱنلَّۡفَس ََل

، كاار اؿ ه ح     خ ح، رمق:  ه  ن ؟  أك  كمح أقرحملح ، كصاما [/أ ٕ]
ػح   ػى ارػقؽ مػح لاػدهح  ػح ق  لػح ل ػحء   ػى أف اااشرػر   أهنح زائدة أةى ّٔح ة  رلن
 اشػػػ  ااااط ػػػف  حا نػػػح، كاا،ػػػمخ  اذػػػع ا   مػػػا، كا ػػػطاع ّٔػػػح مػػػح  ػػػدؽ   رػػػم 

قملػػح، الإهنػػح  ػػق ة مفلقملػػح   اف لػػح، الإعػػم اسػػ    الاػػا، ك  ةػػطؼ، ك  مفل

                                 
ك حا ػح   ػدأ لػػ )مػح(    ػط: اإل ،ػحح هق سػ اؿ  ػ  سػ    ػخ ما ػـق ك ػخ حمػدع،  اار اؿ    س   محت ة( ُ)

 هَُِ/ّا   ـق اا و ا، 

، كااظػػحهد الرػػم ققاػػم: سػػلط عائػػ  كةػػيف ُٖٓاا رػػت  ػػخ م رػػقب ارػػحة م، كهػػق ا ع ئػػا اإل  ػػحز، ي ( ِ)
ةق اه ككذم ا ساظلحع: ةر  ذحءت ا ا  سلط عائ هه  ذقالنح ار اؿ مشد     س   محت ة كاااشد ط: 

 مح س     ا ؟
 هِّْ/ُ، كةح را ااظلحب   ى ةفرخ اا ر،حكم، ُٖٓ، ي ع ئا اإل  حزط:        

   ػط:  ه(هػاح   ػدأ لػػ )، ك حا نػمظػ قؾ الرػم أك مػاٌعع الرػم هػق سػ اؿ  ػ  سػ   اارػ   اخلػحي( اار اؿ    ّ)
 هُُِ/ّ ،اإل ،حح ا   ـق اا و ا

 إف ااػػػػ فب  :ا ساظػػػػلحع: ةرػػػػ  ذػػػػحء ققاػػػػمااظػػػػحهد ا اآل ػػػػا ققاػػػػم: إف ااػػػػ فب  مػػػػح ة لحارػػػػقء، ككذػػػػم ( ْ)
   ػط: اإل ،ػحح ا    ذقالنح ار اؿ مشػد   ػ  سػ   خػحي، كاااشػد ط: هػا ااػ فب أٌمػح ة لحارػقء؟هه مح ةهه

 هُُِ/ّ ،  ـق اا و ا
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  ه را   اس  ك  الاا ك  ةطؼ، كقب   رم أم حامه
كااػػقاك عاخػػا   ػػى ا يئػػ ،     ػػى ا ػػيءا  ف )استتا، وفةتت"، وحتتر ( 

ا    ق ػا موة ػا اااحتػف   لاػدألا إ     رػح محػا اا وثػا   ػى اا  مػا،  
نمػػح  رػػح ا ققاػػ : ا ا ػػقف  رػػا كخػػا كوػػ ، الػػإف ااػػقاك الرػػم عاخػػا   ػػى 

ءا ا ػػػػقف ا  ػػػػ  لاػػػػد موة ػػػػا اااحتػػػػفا ك اػػػػ   ف اااشرػػػػر  قرػػػػمحف، ا ػػػػي 
ةشرػػػر  اا  ػػػ  إذل ا يئرػػػحت، كةشرػػػر  اا  ػػػ  إذل ا ذػػػياء، كا كَّؿ  ػػػ  قرػػػقع 
ما ح  ػػا، أك مالػػح طة إذل ا فلػػـق اا  ػػ  كااػػقاك الرلػػح عاخػػا   ػػى ا يئػػ ا  مػػا 

ػػ    ػػى نػػا كاةػػد مػػ  أقرػػحمم،     ػػى بمق لػػح، كاا ػػح : ن  رػػا اا ػػا ا شرَّ
كةفرر م إذل أذيائم، كااقاك الرلح عاخا   ػى ا ػيء ااػدـ محػا ا شرػ    ػى نػا 

 ه(ُ)/ب[ آّمقعٕكاةد م  ا قرحـ، لا   ى ]
ق،را مح را  ق ة أ ،نح   ػد اششػطا  (كا    أ ،نح أف ققام: )كه  اس 

إ    محػػا ك  ة ػػ  ةشرشػػا لػػط ا شرػػ  كااشرػػ  أ ،نػػح، كقرػػا: ق،ػػرا ةشرشػػا 
مػ  اارػ قت  (ااػظ)ةشرشا، الو ةلفا أ ،نح، مث  حكة من  ى أف لر لمح محون   

 ا مشحـ اااشرر  )ااظ( م م ا رط هق ا رط أم الشط ةطنم ا لق أله
ااػػوـ ةا ر رػػا  ػػق  ا ماا شػػا لح عشرػػحـ، أك ا رمرػػح  ا فلػػقمط )ألن تتا( 

أك لف ػػػػقل اا ػػػػػوـ، أك ا شػػػػد    ا ع ػػػػػ  اا ػػػػػوـا أم هػػػػ  م شرػػػػػ  إارلػػػػػح، 
ع اػػػػاا أك  ف  اتأم إمػػػػح عااػػػػا، أك  )إمتتتتا أن تتتتتدل( م  رػػػػطة الرلػػػػحا  هنػػػػح 

 ػفالح ع اػا اررػػح ا مػا، الػػإف  ػطه  ػػ ام ا نػحع اخلػػح ذ  ك ػطه إالحعةػػم 
 ه(ِ)ااالح ط اا ه 

                                 
 هِٓ-ْٖ   ط:  طح      ا  حتة، ي ( ُ)

 هِٓ-ْٖ، ي اارحلة   ط: ( ِ)
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لػػأف ةػػدؿ   رػػم لػػدكف اع،ػػمحـ ن مػػا )فتتي نفستت ا( نػػحئ  )علتتى مةنتتى( 
 أخطل إارلحا  ساشوام لح فلقمرا م لحه

لػػا   ػػى ماػػح ا  خهػػح، كناػػحج ا ااد اػػا   رػػم إذل اع،ػػمحملح )أو ال( 
  ا  م لح، ك خ مراشا لح فلقمرا م لحهإارلح ا قف  ا  ا اح ةح ون 

ؼطى كهػػق الػػا ااحتَّػػ)الثتتاني الحتتر ( 
ػػ (ُ)   لػػما اققق ػػم ا ةػػطؼ مشحلػػا وي

 احتطؼ ا س  كاافاا، ةر     شع  مدة خبواللمحه
اقػػااف أك  ػػفام اقػػااف أم  كأم مشػػاف أك  أن يقتتترن(  إمتتا (ِ))واألول

 /أ[ ٖك انحه ]
أم لداؿّْ أةد ح، كهق اةرئا اادااػا   ػى  أو ال( )بأحد األزمنة الثالهة  

أةدهح، أك لد اػا أةػدهح، أك لفلػ  أةػدهح، كهػ ا ةح ػا مػح قرػا: أم ةػط 
  فل   ا  ا اح   لح  فل  أةد ا زم ا أ ،نح مشح عنحه

ح: اا فػػػظ ا ق ػػػقع، مظػػاة مػػػ  اارػػػمق كهػػػق الػػػا ك طالنػػ)الثتتاني االستتتا(  
أخق ػػم،  رػػ     ػػى مباػػح ااا ػػق، أك مػػ  ااقسػػ  مباػػح اااومػػا، ويّْػػ  لػػما اا ػػقأل

  ان  م م اا وـ عكهنمح، كا قعم  وما  رمحأله
 كهق الا ا دث وًي ى لما اا،م م ا دثه )واألول الفة"(  
 أم مبح  نط م  عارا ا عشرحـ أك ا رطه )وقد علا بذلك(   
أم ةاط ػف نػا مػ  اا وثػا، نمػح   افػى   ػى  )حد ك" واحد من تا(  
 اا ن ه 

                                 
 هُْ/ٗ   ط: ارحف اااطب ]ح   ؼ[، ( ُ)

 اافااه أم:( ِ)



 

 

 

 
354 

كا طاع لح ػدّْ  حا نػح ااااط ػف ا ػحمع، نمػح هػق ا ػحتوح   مػحء اااطلرػا
(ُ) ،

 ه (ِ)  ا طن  م  اا اةرحت، نمح هق ا حتوح،   محء اااش را
ك ح الػطغ مػ  ةاط ػف اا  مػا كأقرػحملح ا كارػا، كنحعػت مظػطكةا لققق لػح 

 ا اا وـ  طع ا ةاط فم الشحؿ: 
مػح (ّ)  ب نحا  ماا ا قعم ماطالنػح أ ،نػح، كهػق الػا  ااوـ الرم ا)الكالم( 

  ا    لم ق رون نحف أك ن خنا، كا حتوةنح   ى مح اخاح أل ا صه
أم )تضتتتتمن( ا طنػػػػ  ااػػػػ م /ب[ ٖأم افػػػػظ مطنػػػػ  أك اا فػػػػظ ])متتتتا( 

ػػػحا أم نػػػا كاةػػػدة م لمػػػحا  ف ا ا،ػػػم  )كلمتتتتين( ا ػػػاما  ةشرشػػػان أك ة من
بمق لمح، كا ا،م  نا كاةدة م ل  م  ق را ة،م  اا ا ا  يء، كاا  مػا 

 أ   م  ا  م ، نمح ا اا،مخ ا راا ا  م ه
 ه(ْ)أم لر  م، أك مام، كهق الا:      ء اظ ء محت شنح)باإلسناد( 

:  ػػ   (ٓ)كا ا  ػػحتوح   ػػى مػػح اخاػػح أل اافح ػػا ااكنػػقم ا ا ما ػػحف
ن ما ةشرشا أك ة منح أك أن ط إذل أخطل م  لح، أك أن ط  ر   فرد اارحمع 
الحئدة ةحما، كه  ااحي  رح اار قت   رلح، كاا،ػ  مرػد  م ػ  ا مفاػقؿ   

ا ةشرشػا   ن مػ ػاافح اا  عم  فا ا ر د ا ا  ػحتوح، كقػحئ  لػم، الم ػحؿ 
قُۡل ﴿ا  ما ةشرشا:  ز د قحئ  ، كم حؿ    أن ط م  ن ما  ن ط م  ن ما: 

ُل ٱۡمَعَٰبِِديَي  وَّ
َ
ًَا۠ أ

َ
، كم حؿ    [ُٖ]اايُّخطيؼ:﴾٨١إِن ََكَن لِنرَِّنَٰمۡح َوََلٞ فَأ

                                 
 هْٗ   ط:  طح ناحب ا دكع ا اا  ق، ي ( ُ)

 هُٓ-َٓ   ط: ا رد  اارحلة، ي ( ِ)

 هِِٓ/ُِ   ط: ارحف اااطب ]ؾ ؿ ـ[، ( ّ)

 هَِِ/ّ ،[  ف ع(    ط: ارحف اااطب ]ْ)

 ػْْ   ط: اما حف ا  نرحء، أ/( ٓ)
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قأل قػحئ  ، كم ػػحؿ  ػػ  ن مػػا  ن ػػط مػػ  ن مػػا: ألػػأن ػط مػػ  ن مػػا ا  مػػا:  ز ػػد 
ػػػح ا  مػػػا ةشرشػػػا:  ا لمػػػا ء ذػػػح ا ، كم ػػػحؿ  ػػػ  ن مػػػا ة من   ااشػػػـق إ  ز ػػػدن

 مهم   ري ع ي ، كم حؿ   رً 
أم مػ  )إال فتي استمين( أم اا ػوـ )ذلك( أم   صرا )وال يتأتى( 

ا إارم، كا طؼ     قف  رئنح )أو فة" واسا( اوط،  إ  اافاا     قف مر دن
ح مػ  /أ[  ن نػٗ، كا ػطؼ قػد   ػقف ]م لمح، أم أق م  ا ا إ  أن طأل   ةد اػم

ا، الإف ققام ةاػحذل:  قُوۡل إِن ﴿أن طأل، الإعم قد   قف م  ثوث ن محت الرح دن
ُل ٱۡمَعَٰبِِديَي  وَّ

َ
ًَا۠ أ

َ
نوـ مطنػ  مػ  [ُٖ]اايُّخطيؼ:﴾٨١ََكَن لِنرَِّنَٰمۡح َوََلٞ فَأ

أن ػػػط مػػػ   ظػػػط ن مػػػحت، كا ػػػطؼ  نػػػ  مػػػ  أن ػػػطأل ا هػػػ ا اا ػػػوـ، نػػػ ا ا 
ه ػػػػح القائػػػػد أ لاػػػػا: ا كذل: لرػػػػحف اافػػػػطؽ لػػػػط اا ػػػػوـ حكا  ػػػػ  أف هه حفا ما ػػػػ

كا م ػػا، كاا حعرػػا: لرػػحف أقرػػحـ ا م ػػا، كاا حا ػػا: لرػػحف أذػػياء ا م ػػاه كااطالاػػا: 
 لرحف أقرحـ اإلس حعه

:   الػػػطؽ لر لمػػػح، لػػػا (ُ)كأمػػػح اافػػػطؽ لر لمػػػح الا ػػػد اايخمظػػػطم كمػػػ  ة اػػػم
ام إس حع ا ا حؿ، أك ا ا  ا  ه  ا لر لمح مرحكاةا  عم  طاللمح مبطن  

، كن ػخ مػ  اششػط (ِ)ا حؿ، ك  د ال  ا حذ    ى مح لطَّ ا  ػطح ا فرػا
، الػػحا وـ مطنػػ  اػػم اإلسػػ حع ا ا ػػحؿ، أك (ّ)أف اا ػػوـ خػػحي، كا م ػػا  ػػحـ

 ا ا  ا  ه  ا ا حؿه

                                 
 هِّ   ط: ا فٌرا ا   اا اإل طاب، ي ( ُ)

 هُْ/ُ طح ا فرا،    ط: اإل ،حح ا ( ِ)

 هٕ/ٓ نط ال  هظحـ ا مل  اا  ر  أف اا وـ أخص م  ا م ا، كأعم   ةطاعؼ لر لمح، ( ّ)
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  ػد ااػ ار: اورػا  كأمح أقرحـ ا م ا الحث حف   د ااػ ار اورػا كالا رػا، كثوثػا
 ه (ُ)كالا را كظطالرا، كأ لاا   د اا ار: اورا كالا را كظطالرا ك طةرا

ؼ اا طالرػػا كخػػخه : أكسػػحتل ، ا لػػق  عخػػقؿ ااظػػطةرا ا اافا رػػا خبػػو
/ب[ إذل ٗةرػػػ  اسػػػاشط  حمػػػا اا ػػػطؼ الرػػػم، كاعاشػػػا  ػػػمخأل إارػػػم، كاةاػػػحج ]

 ا  امحعه
 رلػح نػحف ذػيءنا م لػح، نمػح ةققف  ػد  ا م ػا   كأمح أذياء ا م ا، الإفٍ 

ا ر د إارػم ا  :كا ا قحؿ اششقف اا سا  حء، كإ  الو حا ا م ا ااحي كقع الرل
اه   ااشـق إ ء ققا ح: ذح ا بمقع ققا ح: ااشـق إ هق ز دن    ااشـق الشطه، ز دن

، الل  قرػمحف: أك ن إعظػحئ  كإخ ػح م، كاإلخ ػح م (ِ)كأمح أقرحـ اإلس حع
 ثوثا: مح  ، كاةرحرل، كاعفرحرله ال ر فظ ه أل اافقائد، الإهنح عفرراه 
لػػػػحاااط ف  ك ػػػح أ اع ا هامػػػحـ ا اا رػػػحف ك  ح ػػػا ةػػػحؿ ا  اػػػدئ دل   اػػػفً 

)االستتا(  الشػػحؿ: اا،ػػم  اوسػػ  ا لرػػحف أقرػػحـ اا  مػػا، كأ اع ةاط فػػم مرػػاشوِّ 
أم ن ما أك اا  ما )ما( اا فظ ا ق قع محت شنح، نمح مط، كا حتوةنح كهق الا 

)فتي نفستو( نػحئ  على مةنتى( أم عات، كااا نخ لح ا ح  اا فظ ))دل( ااحي 
أم ا عفػػػب مػػػح عؿَّ لػػػأف  ػػػدؿ   رػػػم ل فرػػػم، لػػػو اع،ػػػمحـ ن مػػػا أخػػػطل إارػػػم 

طذػػع إذل : اا،ػػمخ  (ّ) سػػاشوام لح فلقمرػػا م ػػم، كقػػحؿ ا ػػص ا  ػػطح ا فرػػا
نمػػح     (ْ)ا اػػحا أم: هػػق مرػػاشا لح فلقمرػػا م ػػم، كا ػػآؿ كاةػػد، كا كؿ )ظ(

                                 
كىزىاع اايَّخمىٍظىطًٌم كى ىخأل ا ٍيٍم ىا ااٌظػطًةرَّا كىاارَّػقىاب  هههاعشرحـ ا ٍيٍم ىا اذل اورا كالا را كظطالرا  قحؿ ال  هظحـ:( ُ)

 هُْ-ُّ/ٓ ه مل  اا  ر ، أىعػَّلىح م  ق را اافا را

 هٓٔ/ُ   ط: اإل ،حح ا   ـق اا و ا ا شيك  ، ( ِ)

 هُٗ/ُ ،(    ط: اإل ،حح ا  طح ا فراّ)

 م  اخارح ات ااظح ح ك ط د لم: اا حهطه( ْ)
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افػػػى، كسػػػطُّ نػػػقف ماػػػح ا سػػػ  كاافاػػػا ا عفرػػػم عكف ماػػػح ا ػػػطؼ أف ماػػػح 
ا كأ ػػػحاا لػػػو ة ارػػػا  فلػػػـق َُا كَّاػػػط كاػػػق ة،ػػػمر نح ] ػػػح قرػػػدن /أ[  وةػػػظ عائمن

ماػػح ا ػػطؼ، الإعػػم  وةػػػظ آخػػط، كلػػو ا ا ػػح أل ا  ػػم  ماػػح آخػػػط خبػػوؼ 
ح لا ارا مفلـق آخط ا ا ا ح   م  ماح آخط، نمح   افى   ى ا اأما  عائمن

ال،ػػون  ػػ   (ُ)اااػػح ؼ لح اػػح  اا كقرػػا، ال شػػد ة  ػػف كةارػػف كاػػ ط ا ػػحم 
 ةقا رم ه ح ا قد  ك ؽ م  اااظدقحت اا لق ا، كاااامشحت ااشقاراه

 ػػمخ عؿ، كقرػػا  ػػفا،  اػػح اؿ ةػػحؿ مػػ  أم  اػػ  ااػػدٌ )غيتتر مقتتترن( 
 لاد  فاه

أم لػػػداؿ أةػػػدهح، أك لد اػػػا أةػػػدهح أك لفلػػػ  )بأحتتتد األزمنتتتة الثالهتتتة( 
خبػػػوؼ  ك اػػػ  ااػػػدـ ك ػػػع هرئاػػػم ا د اػػػا   ػػػى أةػػػد ا زم ػػػا اا وثػػػا اأةػػػدهح

:   لػػد مػػ  قرػػد ك ػػانحا ارػػدخا أوػػحء ا الاػػحؿ (ِ)اافاػػا، كقػػحؿ لاػػر اششػػط
يٍ ر وا    اايَّمحف  طالنػح 

ا شاعا لأةد ا زم ا  طالنح   ك انح، كاروطج ا الاحؿ ا 
  ك انح نأالاحؿ ا شح لا كاا حقرػا كا ػدح كااػ ـ، الوػطج لحاد اػا   ػى ماػح ا 

نا اس   خ مػح    فاا، كا    أفاعفرم ا طؼ، لح قااف لأةد ا زم ا اا وثا 
كأمػػح  رػػ  اااشػػا  ،  رػػ  ااق ػػع ػػع ا يمػػحف    ػػدؿ   ػػى اايمػػحف أ ػػون كي 
/ب[ كا سػػػاامحؿ الرػػػدؿ   ػػػى زمػػػحف ا ػػػحؿا إ  نػػػا اسػػػ   رػػػ  اااشػػػا َُ]

كا ساامحؿ ةشرشا ا ا اح اا حئ  ا ا حؿ، كبحز نق  ا ا اح اا ػحئ  ا 
 هػػ ا ااطذػػا ةشرشػػا ا رػػاش ا مػػ ون ا ح ػػ ، كبػػحز أكرل ا ا اػػح اا ػػحئ  ا ا 

ااطذػػػا ةحاػػػا ااػػػا  ُّ ، كبػػػحز نػػػق  ا ا رػػػت، كبػػػحز أكرل ا اارػػػ ، نػػػ ا ا 
                                 

 هّْ   ط: اافقائد اا،رحئرا، ي ( ُ)

 ػػ ّ   ط:  طح اا حالرا ا ل دم، خمحتقه ب/( ِ)
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، ال ر   ه ا   ى  نط م  ، الإعم   فا  ن خنا، ك ح نحف ا د أم (ُ)ا ما حف
ااااط ػف لحاػ اةرحت أ ػػطؼ كأقػدـ قدمػػم، كنػحف ااطسػػ  أم ااااط ػف لحااط ػػرحت 

لا خرق نػػح لحا رػػ ا إذل ا  اػػدئط أ اع ةاط فػػم لحاطسػػ كاخلػػقاي أك ػػح كأسػػ
(ِ) 

أم  ـ ااااط ف )ومن خواصو دخول الالم( اي حعة اإل ،حح كااارلرا الشحؿ: 
 رػػػػ  ا سػػػػاشطاء    ػػػػخ، نمػػػػح   افػػػػى أم عخػػػػقؿ بمػػػػقع هػػػػ أل ا  ػػػػرحء 

، كهػ ا اخلمرا لار خقا ما  ف م لح مح دل   نط هل ح ا قعم م ادأ، كالح ون 
   ػػى أف ا  ػػ  لاػػد موة ػػا اااحتػػف كااػػقاك عاخػػا   ػػى ا ػػيء     ػػى م ػػ 

خػك مشػدـ ا قعػم مشرػقعنا لحإلالػحعة  )ومن خواصتو(ا ا ارر،  )من(ا يئ ، ك
م  أكؿ ا مط لو ةحذا إذل اااأك ا، ك قز ذاا )ًم ( مباح اا ار   ػى أعػم 

ا ث ػػط،  ك ػػقز ذاػػا ا  ػػ  ق ػػا موة ػػا اااحتػػف ا ،م اػػدأا ا قعػػم اونػػح ح
كخح ػػػا ااظػػػ ء مػػػح اػػػاص لػػػم، ك   قذػػػد ا  ػػػخأل سػػػقاء ت ػػػت جبمرػػػع أالػػػطاعأل  

نحا احلػا لحافاػا اػم، كا ػطاع ه ػح اا ػح ، كا  ػ  ،    نحا احلا لحاشقة ا عرػحف أك
  اةمػية، نمػح  (ّ)أف ا واح  ا ةطؼ ااااط ف هػق ااػوـ، نمػح اخاػح أل سػر ق م

، كا ااػػػػػوـ أ ،نػػػػػح ثوثػػػػػا (ْ)اخاػػػػػح أل ا ػػػػػكع، ك  آّمػػػػػقع، نمػػػػػح اخاػػػػػح أل اخل رػػػػػا
 م اه : 

كلاػػػػػػػػر اششػػػػػػػػط نرػػػػػػػػحة  ااا وػػػػػػػػرص  (ٓ)ا كؿ: مػػػػػػػػ ه  ا ملػػػػػػػػق 

                                 
 هْٓا  نرحء، ب/   ط: اما حف ( ُ)

 هُُٗةاط ف لح  ب كاخلح اه    ط: ا  حتة، مد ا  فط، ي حاطس  ااااط ف ل( ِ)

 هِّْ/ّ   ط اا احب، ( ّ)

 هِّْ/ّ   ط  أم اخل را ا اا احب، ( ْ)

 هُّٖ-ُّْ/ُ   ط: مل  اا  ر ، ( ٓ)
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أ لاػػا: ااالػػد اخلػػح ذ ، كااالػػد  كهػػق أعػػم افػػظ مظػػاؾ لػػط ماػػحفو  (ُ)كاااق ػػرح
 لم إذل مالقع خح ذ  لط ا ا     خاا ه ، كا سالطاؽ، كا  با  عم إف أي 

ػػح، ال  الػػد اخلػػح ذ    كا وحةػػ  لرػػ   ةشػػدـ  نػػطأل  ػػطاةا أك  ػػم نح أك ة من
 چۇ ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋچ نشقاػػػػػػػػػم ةاػػػػػػػػػحذل: 

، كإف أي  [،ُٔ]ا يمػػا:  ػػخ لػػم إذل مالػػقع  هػػ  لر لمػػح لاػػدـ ةشػػدـ  نػػطأل أ ػػون

ۆئ   ۆئ  ۈئ     چ لػػػػػا  ا قمراػػػػػم ةمػػػػػح، ال  الػػػػػد ااػػػػػ ه  نشقاػػػػػم ةاػػػػػحذل: 

 ػػػػػخ لػػػػػم إذل ارػػػػػع ا الػػػػػطاع أك إذل نػػػػػا الػػػػػطع، كإف أي [ُّ] قسػػػػػف: چۈئ 
ۡۡجَُعوَٓن ﴿/ب[  ُُال وسػالطاؽ نشقاػم ةاػحذل: ]

َ
فََسَجَد ٱلَۡىَلَٰٓئَِكُة ُُكُُّهۡه أ

 ػػخ إذل ا فلػػـق عفرػػم، ال   ػػ ب نشقاػػ : ا رػػقاف كإف أي ، [َّ]اً  ػػط: ﴾٣٠
 ذ ب، كاإلعرحف عقعه

كاافح ػػػػػػػػا (ّ) (ِ)مػػػػػػػػ ه  لاػػػػػػػػر اششػػػػػػػػط نحارػػػػػػػػاد  كا ػػػػػػػػ ه  اا ػػػػػػػػح :   
، كهػػق أعػػم افػػظ مظػػاؾ لػط ا ا رػػط ااالػػد اخلػػح ذ ، كا ػػ با  عػػم (ْ)ااكنػقم

إف أ خ لم إذل ةرا مار ا م  ا  با أم م  مفلـق مح عخ م ااوـ مالػقعة 
 ػػػػخ إذل ا ػػػػ ب ا اخلػػػػح ج لر لمػػػػح لرػػػػ   مػػػػح  نػػػػط ال  الػػػػد اخلػػػػح ذ ، كإف أي 

                                 
 ،ػػػحح اا وػػػرص ا فاػػػححه كهػػػ ا هػػػق اخلحترػػػ  ااشػػػيك  ا ال ػػػم ناحلػػػحف ا اا و ػػػا  ػػػح ة وػػػرص ا فاػػػحح، كاإل( ُ)

-ٖٔ/ُاا اػػحب  ػػطح ا  اػػحب ا كؿ، ك   ػػط نومػػم  ػػ  ماػػح ااػػوـ ا للرػػا اإل ،ػػحح اا وػػرص ا فاػػحح، 
 هٕٖ

  ح ساد ااد   ااافاحزا  كااررد ا طذح ه( ِ)

 هِِٓ-ِِْ   ط: ا حتقؿ ا  طح ة ورص ا فاحح ا افاحزا ، ي ( ّ)

 هُُٔ ق، ي    ط: إظلح  ا سطا  ا اا ( ْ)
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  ػػ ب، كهػػق  افػػطع إذل ثوثػػاا  عػػم إف أ  ػػد لػػم ا ػػ ب مػػ  ةرػػ  كا فلػػـق ال 
كذقعأل ا  م  لار ا الطاع، ال  الد اا ه ، كإف أ  د لم ا ػ ب مػ  ةرػ  
كذػػقعأل ا  ػػم  اا ػػا، ال وسػػالطاؽ، كإف أ  ػػد لػػم ا ػػ ب مػػ  ةرػػ  هػػق هػػق 
ال    ب، كا شرشا كااحت راا، كه ا م     ى أف ا    أم امػقؿ    ػت أك ن 
اق ػػػػػػف ا ق ػػػػػػقع، مث  ااػػػػػػدل م ػػػػػػم إذل  اةػػػػػػم ا ااالػػػػػػد اخلػػػػػػح ذ  كااػػػػػػ ه  

 ا، ك  افى مح الرم م  ااا  فحتهاكا سالطاؽ عكف ا  ب كا شرشا كااحت ر
كا ػػػ ه  اا حاػػػ : مػػػ ه  لاػػػر اا  ػػػحة، كهػػػق أعػػػم افػػػظ خػػػحي ما ػػػحأل 

 ػػ ب الشػػط، ك افػػطع إذل أ لاػػاا اكهػػق ااااط ػػف ك  (ُ)/أ[ ااػػ مُِكاةػػد، كهػػق ]
إف أ خ لم إذل عفب ا فلـق م  ةر  هػق هػق ال   ػ ب، كإف مػ  ةرػ    عم

كذػػػقعأل ا  ػػػم  الػػػطع مالػػػقع ا اخلػػػح ج، ال  الػػػد اخلػػػح ذ ، كإف مػػػ  ةرػػػ  
كذقعأل ا  م  الطع مالقع ا اا ه ، ال  الد اا ه ، كإف م  ةر  كذقعأل 

 نط م  هال ر   ه ا   ى  ي ه ا  م  اا ا ال وسالطاؽ، كا أ   
 

 
 
 
 
 
 

                                 
 هُّٖ-ُّْ/ُ   ط مل  اا  ر ، ( ُ)
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 المصادر والمراجع
 ، نشرػػػةااػػػد     ػػػ  اآلمػػػدم فسػػػر، اإلة ػػػحـ ا أ ػػػقؿ ا ة ػػػحـ -ُ

 ها  ا  اإلسوم ، لخكت ،   د ااطزاؽ  فرف

 نشرة اايذحذ ،   د ااطمح  ل  إس حؽ ،ا اشحؽ أوحء ا ا رح -ِ
 ههػَُْٔااحت اا اا حعرا، ، م سرا ااطسحاا،   د ا رط ا  ح ؾ

حممػػػػػد لػػػػػ  لػػػػػخ ااكنػػػػػقم، نشرػػػػػة أعػػػػػق  ، إظلػػػػػح  ا سػػػػػطا  ا اا  ػػػػػق -ّ
 هػػهَُّْااظرو ، عا  ا  لحج، ااحت اا ا كذل، 

خػػػػخ ااػػػػد   لػػػػ  حممػػػػقع لػػػػ  حممػػػػد لػػػػ    ػػػػ  لػػػػ  الػػػػح  ، ، ا  ػػػػوـ -ْ
 هـََِِ، ةااحت اا اخلحمرا  ظط ، عا  ااا   ا مو ط، ااي ن  

خمحتػػقه حمفػػقظ ا م ا ػػا ، حممػػد لػػ  لػػخ ااكنػػقم، اما ػػحف ا  نرػػحء -ٓ
 هُّساقع لطق   حـ  ذحماا ا   

ألػق ، اا رط ط كاا قالرط إلعرحؼ ا مرحئا اخلوؼ لط اا  ق طا -ٔ
 ،ااحت اػػػػا ا كذل، ا  ا ػػػػا ااارػػػػط ا، ااكنػػػػحت، نمػػػػحؿ ااػػػػد   ا ع ػػػػح م

 ػػههُِْْ
ا ل   مػط لػ  حممػد  ااد     دح ط ، عأعقا  ااا ي ا كأسطا  اااأك ا -ٕ

إةرػػحء  ا ط ظػػ  ، عا حممػػد   ػػد ااػػطمح  ، نشرػػة ااظػػخازم اا ر،ػػحكم
 ػػههػُُْٖ، ااحت اا ا كذل، ااااث اااطو

  مػػػحف لػػػ   مػػػط الػػػ  ا حذػػػ ، نشرػػػة  اإل ،ػػػحح ا  ػػػطح ا فرػػػا -ٖ
 هػػهُِْٓإلطاهر    دا، عا  ساد ااد  ، ااحت اا ا كذل، 

، نشرػػػة ذػػوؿ ااػػػد   ااشػػيك   ،اإل ،ػػحح ا   ػػػـق اا و ػػا ا شػػػيك   -ٗ
 هااحت اا اا حا ا، لخكت ، راا عا  ،  ا  خفحذ حممد   د ا
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م ا ػػػا ،   ػػػد ا ااػػػحؿ اارػػػاردم، للرػػػا اإل ،ػػػحح اا وػػػرص ا فاػػػحح -َُ
 هػػهُِْٔة، اارحلاا  ظط  ااحت اا، اآلعاب

ااػطمح  لػ  أو ل ػط،  ا ة شحت اا لق ط كاا  حة،   د للرا ااق حة -ُُ
 ا ػػػا ا  ،حممػػػد ألػػػق ااف،ػػػا إلػػػطاهر  ، نشرػػػةذػػػوؿ ااػػػد   اارػػػرقة 

 هااارط ا
عا   ،  ػػ  لػػ  حممػػد لػػ    ػػ  ااػػي   ااظػػط ف ا طذػػح  ،ااااط فػػحت -ُِ

 ههػَُّْ ،ا كذل ااحت اا، اا ا  ااا مرا
اشػة: حممػد  حممػد لػ  أمحػد لػ  ا زهػطم اةػطكم،،      اا لػا  -ُّ

 هـََُِا كذل،  ااحت اا، عا  إةرحء ااااث اااطو ، ق  مط  
ألق ل ط أمحد ل      لػ  ، اارحمعا حمع  خوؽ ااطاكم كآعاب  -ُْ

 ،حممقع ااحت ػحف ، نشرةثحلت ل  أمحد ل  ملدم اخلحتر  اا لداعم
 هم ا ا ا اح ؼ

،   دااشحهط ا طذح ، نشرة حممقع  حنط، محت اػا ع ئا اإل  حز -ُٓ
 هػهُُْْا د ، ااحت اا اا حا ا، 

 سحئا اإلمحـ عاكع ل  حممػد ااشح  ػ  ا  فػ ، نشرػة خحاػد حممػد  -ُٔ
 قهُّْْأل، م ا ا ال  ااشر ،   د

    ل  حممد     ااد   اارػوحكم ، سفط ااراحعة كسفخ اإلالحعة -ُٕ
 هػهُُْْ، عا   حع ، ااحت اا اا حعرا، حممد اادارل نشرة

ألػق  ا،س ر ا ا ةحع   اا،ارفا كا ق ق ا كأثطهح ااررئ ا ا مػ -ُٖ
 ،عا  اا ظػػػػط عا  ا اػػػػح ؼا ا ػػػػح ،    ػػػػد ااػػػػطمح  حممػػػػد عح ػػػػط ااػػػػد  

 ههػ ُُِْااحت اا ا كذل، 



 

 

 
363  

ط ػػػػ  ا حالرػػػػا الػػػػ  ا حذػػػػ ،   ػػػػ  ااػػػػد   اإلسػػػػاالح م،  ػػػػطح اا -ُٗ
نشرة ةر  ا ف  ، ذحماا اإلمحـ حممد ل  سػاقع، ااحت اػا ا كذل، 

 هػػهُُْْ
اح ا  اااي، حممد ل   وء ااد   ال  أو ، طح اااشردة ااحت حك ا -َِ

، ـ ا حت ح ػػػػاعا  اارػػػػو، مػػػػ  ااا مػػػػحء، اػػػػط ج: عح ػػػػط ااػػػػد   ا ا ػػػػح 
 هقُِْٔا كذل،  ااحت اا

عا  ال  ا قزم ، حممد ل   ححل ااا رمط،  طح اااشردة ااقاسحترا  -ُِ
 ههػ ُُِْاارحعسا،  ااحت اا

، خمحتػػػقه  ػػػدما اا  ػػػق،  ػػػلحب ااػػػد   ااػػػياكرل اة  ػػػطح اا حالرػػػا -ِِ
، ك قػػ  خػػحي َُْحمفػػقظ ا م ا ػػا ذحماػػا ا  ػػ  سػػاقع لػػطق   ػػحـ 

 ه4ُُْْٗ
إمرا لد ع  اشقب  ، نشرة ارس ل      ل   ارس ، طح ا فٌرا -ِّ

 هػهُِِْااحت اا ا كذل، ، عا  اا ا  ااا مرا
،   ػػػدا  ػػػيعم، م ا ػػػا اا ظػػػطل، لحنرػػػاحف،  ػػػطح  ػػػ    ا  حتػػػة -ِْ

 هػػهُِْْااحت اا ا كذل، 
، نشرػة   ػد ا لػ  أمحػد اافػحنل  ، طح ناحب ا ػدكع ا اا  ػق -ِٓ

  كه ػػػػػػػا، ااحت اػػػػػػػا اا حعرػػػػػػػا، ، عاعه ا اػػػػػػػقرل  م،ػػػػػػػحف أمحػػػػػػػد ااػػػػػػػدمخم
 هػػهُُْْ

 ػػػػلحب ،  ى ىػػػػى ةفرػػػػًخ اا ىر،ىػػػػحكم ااطا ػػػػ كًنفىح ػػػػاي  ااشح ػػػػ ح ػػػػاي    -ِٔ
  ه، لخكت، عا   حع اخلفحذ  ،ااد  

 ملػػػػػدم ا ويكمػػػػػ  ، نشرػػػػػةاخل رػػػػػا لػػػػػ  أمحػػػػػد اافطاهرػػػػػدم، اااػػػػػط -ِٕ
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 ه عا  كم ا ا اةوؿ، إلطاهر  اارحمطائ ك 
ا حذػػ ، عػػق  ااػػد     ػػدااطمح   ػػطح نحالرػػا الػػ  اافقائػػد اا،ػػرحئرا  -ِٖ

ا ػػػحم ، نشرػػػة إارػػػح  قػػػ وف، عا  اا اػػػ  ااا مرػػػا، ااحت اػػػا ا كذل، 
 هػهُّْٓ

  ػػد  ، نشرػػة مػػطك لػػ    مػػحف لػػ  ق ػػك ا  شػػ  سػػر ق م، اا اػػحب  -ِٗ
 هػهَُْٖااحت اا اا حا ا، ، م ا ا اخلحذم ، ااشحهطة، ااروـ هح كف

مػطك لػ  أمحػد، حممقع لػ    ،اا ظحؼ    ةشحئة  قامر ااا ي ا -َّ
 هػهَُْٕ ،اا حا ا ااحت اا، عا  اا احب اااطو، اايخمظطم

، عا   ػحع ، ااحت اػا اا حا ػا، احؿ ااد   ال  م  ػق ، ارحف اااطب -ُّ
 هػػهُُْْ

ةشػػ  ااػػد   ألػػق ااا ػػح  أمحػػد لػػ    ػػد ا  ػػر  لػػ  ، بمػػقع اافاػػحكل -ِّ
بمػػػع ا  ػػػ  اللػػػد ،   ػػػد ااػػػطمح  لػػػ  حممػػػد لػػػ  قحسػػػ  ، نشرػػػةةرمرػػػا

 هػهُُْٔ، ا ر ف ااظط فاحت ح ا 
 ،   دااطةر   حنف زاعألهآّمقع ا ا ظلقع كا رمقع -ّّ
  ػػد  ، نشرػػة  ػػ  لػػ  إوح رػػا لػػ  سػػردألكاػػرط ا   ػػ ، ا ػػ   -ّْ

 ػػههػُُِْااحت اا ا كذل، ، عا  اا ا  ااا مرا، ا مرد ه داكم
حممػػد لػػ  حممػػد ، خمارػػط اارػػقا ة ا طسػػ ا   ػػى ا لمرػػا كا احت ػػا  -ّٓ

عا  ا ػد  ، ، سػرد إلػطاهر ، نشرػة اا طمي ل    قاف اا ا  ل    د 
 ػههػُِِْااحت اا ا كذل، 

ألػػػق اا شػػػحء  ،مرػػػحئا خوالرػػػا ا اا  ػػػق، مرػػػحئا خوالرػػػا ا اا  ػػػق -ّٔ
حممد خخ ، نشرة   د ا ل  ا رط ل    د ا ااا كم اا لداعم
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 ػههػُُِْااحت اا ا كذل، ، عا  ااظطؽ اااطو، ا  قا 
، نشرػة ألػق   ػد ا أمحػد لػ  حممػد لػ  ة  ػا، اإلمحـ أمحد مر د -ّٕ

 ػػػهه ُُْٔااحت اا ا كذل، ، عا  ا د   ط،أمحد حممد  حن
، سػػػادااد   ااافاػػػحزا ، نشرػػػة ا حتػػػقؿ ا  ػػػطح ة وػػػرص ا فاػػػحح  -ّٖ

 هػػهُّْْ  دا مرد ه داكم، عا  اا ا  ااا مرا، ااحت اا اا حا ا، 
 هم ا ا ا  ح،  مط   ح ن حاا، ما   ا  افط -ّٗ
 لػ  أو ل ػط   ػد ااػطمح ، ما   مشحارد ااا ـق ا ا ػدكع كااطسػـق -َْ

ااحت اػا ا كذل، ، م ا ا اآلعابعة، حممد إلطاهر    ح، نشرة ااررقة 
 ػههػُِْْ

 ػػػػ  ناػػػػ  ا  ح  ػػػػ ، الػػػػ  هظػػػػحـ ا عرػػػػح م، نشرػػػػة ملػػػػ  اا  رػػػػ   -
اػػػػػا   ػػػػػداا حترف اخلحترػػػػػ ، آّ ػػػػػب ااػػػػػقة  ا  شحالػػػػػا، اا ق ػػػػػت، ااحت 

 هػهُُِْا كذل، 
، مقع ل   مطك لػ  أمحػد، اايخمظػطم، حما فرا ا   اا اإل طاب -ُْ

 ـهُّٗٗااحت اا ا كذل، ، م ا ا اةوؿ ،    لق م    نشرة
 ، عا  ااااح ؼ ا محت ق حتهحممد   ح م فط ،ا  حتة -ِْ
 ى ػػقم لػػ    ػػد  بمق ػػا مػػ  اا ػػحة ط لإ ػػطاؼ، ا قسػػق ا اااشد ػػا -ّْ

 هػهُّّْااد   اار را، ، مققع ااشحع  اارشحؼ
اا ػدكة ، ا قسق ا ا ررػطة ا ا ع ػحف كا ػ اه  كا ةػياب ا اح ػطة -ْْ

إ ػػطاؼ كاحتػػرط كمطاذاػػا: عه مػػحعع لػػ  ، اااح رػػا ا ظػػ حب اإلسػػوم 
ااحت اػػػػا ع، عا  اا ػػػػدكة اااح رػػػػا ا حت ح ػػػػا كاا ظػػػػط كاااقز ػػػػ، محػػػػحع ا لػػػػ 

 ههػ َُِْااطالاا، 
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إوح رػػا لػػ  حممػػد ، كآثػػح  ا رػػ فطهد ػػا اااػػح الط أوػػحء ا ػػ افط  -ْٓ
 هعا  إةرحء ااااث اااطو، أمط ل  مخ س ر  اا حلح  اا لداعم

 المرجع بالل ة التركية:
Davud el-Karsî, hayatı, eserleri ve "Şerhu'l-

Avâmil'i-Cedîd" adlı eseri 

Yılmaz Özdemir . 
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(8) 
 
 

 التَّوجيُو اللُّغويُّ 
 لقراءِة عبد اهلل بن ُمْسلم بن َيَسار

 
 د. ماجد بن حسني الحارثيّ    

 
 فاي لّليّاا الّلغاا  األستاذ المساعد بقسم الّلغويّاات

 .بالمدينا المنوَّرة العربّيا بالجامعا اإلسالمّيا
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 ملّخص البحث

ػت  هتدؼ هذه الدراسة إىل توجيه قراءة عةد اهلل بن مسػم  بػن اسػتر توجي ن
لغواًّػػػتي كاي ػػػدا عةػػػد اهلل بػػػن مسػػػم  ألػػػد قػػػرٌاء الٌرعيػػػ  ا كؿ  ليػػػ  عػػػتش عمػػػ  
أغمػػا ال ػػن ن ادل األػػ  ا اػػر مػػن الوػػرف ا كؿي كبدااػػة الوػػرف ال ػػت ي كهػػذه 

 إلدل أبرز مرال  منٌو عألر الوراءات الورآنية كازدهترهت. ادلرلمة تي دٌ 
كقػػػد لتكلػػػا ن هػػػذا الة ػػػ  الوقػػػوؼ عمػػػ  بيػػػ  قػػػراءات عةػػػد اهلل بػػػن 
مسػػم ي مػػن اػػتؿ مػػت تػػوٌنر لػػدمم مػػن مألػػتدر كمراجػػ ي   ػػت لتكلػػا موترنا ػػت 

 بوراءة ال شرةي مث توجيه الوراءتني توجي ت لغواًّتي كنق م  ج مٌاة .
ي حتػدتا نيػه عػن الا راػ  ادت يػدن  -  ػت جػتء ن اهاػه -كحيوم الة  

باوجيػه الوػػراءاتي   ػػت ف ػػرت نيػه تربػػة ل ةػػد اهلل بػػن مسػم  بػػن اسػػتري كأكجػػه 
 االااتؼ بني قراءته كقراءة ال شرة.

مث جتء الة   ن عشػرة مةتلػ ي نأٌلػما ني ػت قراءتػه مرتةػة كنػق ترتيػا 
سػور  اسسػراءي الف ػ ي ادلأل   الشرا ي كرل   هذه الوراءات آاػتت مػن 

 طػػهي ال وري الش راءي لو تفي ا لزابي ادلمكي ادل ترجي الزلزلة.
توجيػػهي قػػراءةي عةػػد اهللي مسػػم ي اسػػتري ال شػػرةي  الملمااات الماتاحيّااا 

 الشتفة.
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Abstract 
 

The study aims to rationalize the [Qur‘anic] reading 

of Abdullāh bin Muslim bin Yasār linguistically, and 

Abdullāh bin Muslim is regarded among the readers of the 

first generation, since he lived –based on the preponderant 

assumption- in the last half of the first century and the 

beginning of the second century [of hijra], and this stage 

is deemed one of the most outstanding stages in the 

development and progress of the era of Qur‘anic readings . 
In this research, I have attempted at finding all the 

readings of Abdullāh bin Muslim through the available 

sources and references, and I also attempted at comparing 

them with the Ten [Orthodox] Readings, and rationalizing 

both readings linguistically, based on the extant 

methodology. 
As found in its outline, the research contains an 

introduction where I discussed the definition of the 

rationalization of [Qur‘anic] readings, and I also 

mentioned there the biography of Abdullāh bin Muslim 

bin Yasār, and the points of difference between his 

reading and the Ten Readings. 
Then the research is made up of ten topics, where I 

expatiated his reading arranged in order of the Qur’anic 

arrangement, and the totality of these readings are found 

in the Chapters of: Al-Isrā, Al-Kahf, Tāhā, Ash-Shu‘arā, 

Luqmān, Al-Aḥzāb, Al-Mulk, Al-Ma‘ārij, Az-Zilzilah. 
Keywords: (Rationalizing, Qur‘anic reading, 
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Abdullāh, Muslim, Yasār, The Ten, Unconventional.) 
Keywords: Rationalizing, Qur‘anic reading, 

Abdullāh, Muslim, Yasār, The Ten, Unconventional. 
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 المقدما
احل د هلل رب ال تدلنيي كالألػتة كالسػتـ عمػ  اػتن الٌ ةيٌػنيي نةي ػت زل ػدي 

 كص ةهي كمن تة    بإلستف إىل اـو الدٍّاني أمت ب د  كعم  آله
 من زن رن مم ام يلُّٱنيوػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوؿ اهلل تةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػترؾ كت ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتىل  

ي كمػن لظػػهلل اهلل ت ػػتىل لفاتبػػه الفػػرق ت ػػدد الوػػراءات  ليػػ    (ُ)َّنن
اشػػق عمػػ  هػػذه ا ٌمػػة بوػػراءة كالػػدة نا امػػ  ن  اتُّػػت   ػػت ااامظػػا ا مػػ  

 الستبوة ن  اة  .
الوػػراءات م ػػذ ه ػػوره بفاػػتب اهلل نػػةهنتي كنهونػػتي كه ػػر كقػػد ارتػػةم عمػػ  

عم تء   ركف ا  وف بتلوراءات ادلاواترة أك الشتفة ادمة لفاتب اهللي كمػن ه ػت 
صػػػٌ   ال م ػػػتء ني ػػػت تألػػػتني  حلظػػػهلل هػػػذه الوػػػراءاتي كنػػػق نػػػوابم زلػػػدكدةي 

 كتوسي تت نرادة.
نفتنػػػا ذلػػػ   كعمػػ  مػػػٌر ال ألػػػور صلػػػد عػػػددنا  ةػػػرنا مػػن الوػػػراء الػػػذان بػػػرزكا

 قراءات بمغ ب ض ت لٌد الاواتري كب ض ت بمغ الشذكف.
كمػػػن هػػػقالء الوػػػراء الػػػذان كقػػػ  ااايػػػترم عمػػػي   عةػػػد اهلل بػػػن مسػػػم  بػػػن 
اسػػػػتري كهػػػػو ألػػػػد قػػػػرٌاء الٌرعيػػػػ  ا كؿ  ليػػػػ  عػػػػتش عمػػػػ  أغمػػػػا ال ػػػػن ن 
ادل األػػػ  ا اػػػر مػػػن الوػػػرف ا كؿي كبدااػػػة الوػػػرف ال ػػػت ي كهػػػذه ادلرلمػػػة تي ػػػٌد 

 أبرز مرال  منٌو عألر الوراءات الورآنية كازدهترهت. إلدل
ػػت لغواًّػػتي كقػػد اجا ػػدت ن  كهتػػدؼ هػػذه الدراسػػة إىل توجيػػه قراءتػػه توجي ن
الوقوؼ عم  بي  قراءاته من اػتؿ مػت تػوٌنر لػدمم مػن مألػتدر كمراجػ ي   ػت 

                                 
 .ٗ ري اآلاةسورة احلج(ُ) 
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ج لتكلػا موترنا ػػت بوػػراءة ال شػػرةي مث توجيػػه الوػراءتني توجي ػػت لغواًّػػتي كنػػق مػػ  
 مٌاة .

 كأسأؿ اهلل ت تىل أف اةترؾ ن هذا اجل دي كأف ا ظ  بهي إنه جواد  رق.
 أىميا الموضوع، وأسباب اختياره 

 تف ن أمهية هذا ادلونوعي كأسةتب ااايتره ن ال وتط اآلتية 
 ارتةتط هذه الدراسة بفاتب اهلل ت تىلي كهو أج  ال مـو كأشرن ت. .ُ
ال ربيػة كاسسػتميةي مػن اػتؿ ادمػة عمػ  اسس تـ ن إتراء ادلفاةػة  .ِ

 الوراءات.
ـي احلوةة الزم يٌػة الػع عتشػ ت عةػد اهلل بػن مسػم  بػن اسػتري ليػ   .ّ ًقد

عتش عم  أغما ال ن ن ادل األ  ا ار من الورف ا كؿي كبدااة 
 الورف ال ت .

ي ب ػد الة ػ  -لسػا عم ػ -عدـ كجود دراسة ن هذا ادلونوع  .ْ
 كالسقاؿ.

 خطا البحث 
تدتػةي كن ػترسي اافوف الة ػ  مػن مودمػةي كدت يػدي كعشػرة مةتلػ ي كا

  كتظألي  فلك   ت اأيت
ني ت أمهية ادلونوعي كأسةتب ااايترهي كاهػة الة ػ ي كادلػ  ج  المقدما 

 ادلٌاة  نيه.
كنيػػػػػه مهمةػػػػػتف  ادلهمػػػػػا ا كؿ  الا راػػػػػ  باوجيػػػػػه الوػػػػػراءات.  التمهياااااد 

سػػتري كأكجػػه االاػػاتؼ بػػني قراءتػػه كادلهمػػا ال ػػت   عةػػد اهلل بػػن مسػػم  بػػن ا
 كقراءة ال شرة.
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 قراءة عةد اهلل بن مسم  ن سورة اسسراء.   المبحث األول
  قراءة عةد اهلل بن مسم  ن سورة الف  .  المبحث الثاني
  قراءة عةد اهلل بن مسم  ن سورة طػػه.  المبحث الثالث
   ور.قراءة عةد اهلل بن مسم  ن سورة الالمبحث الرابع  

 قراءة عةد اهلل بن مسم  ن سورة الش راء. المبحث الخامس  
 قراءة عةد اهلل بن مسم  ن سورة لو تف. المبحث السادس  
  قراءة عةد اهلل بن مسم  ن سورة ا لزاب.المبحث السابع  

  قراءة عةد اهلل بن مسم  ن سورة ادلمك.المبحث الثامن  
 قراءة عةد اهلل بن مسم  ن سورة ادل ترج. المبحث التاسع  
 قراءة عةد اهلل بن مسم  ن سورة الزلزلة. المبحث العاشر  

 الخاااتاامااا. 
 ثبت المصادر والمراجع.

 .فهرس الموضوعات
 منهج البحث 

اقاضػػػػا طةي ػػػػة الة ػػػػ  أف أسػػػػر نيػػػػه كنػػػػق ادلػػػػ  ج الوصػػػػظ  الا ميمػػػػ ي 
 كاا    فلك ن ال وتط اآلتية 

قػػػراءات عةػػػد اهلل بػػػن مسػػػم  بػػػن اسػػػتر مػػػن  اػػػا الوػػػراءاتي ب ػػػا  .ُ
 ك اا الاظسر الودمية كاحلدا ة.

 رتٌةا قراءات عةد اهلل بن مسم  بن استر كنق ترتيا ادلأل  . .ِ
 ج ما    قراءة من قراءات عةد اهلل بن مسم  ن مة  و مساوٌ .  .ّ
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صٌدرت    مة   بذ ر اآلاة الع كردت ني ت الوراءة  تممة بتلرس   .ْ
 ال   ت .

 عرنا قراءة عةد اهلل بن مسم  بن استري م  ف ر من كانوه ني ت. .ٓ
عرنا قراءة ال شرة   ف قراءة ب ض    تنا تاوانق م  قػراءة عةػد  .ٔ

اهلل بػػن مسػػم  بػػن اسػػتري كدلػػت بػػني عألػػر عةػػد اهلل بػػن مسػػم  كعألػػر 
 الوراء ال شرة من توترب ن الزمن.

 ت. اٌرجا بي  الوراءات من م تهنت كمألتدره .ٕ
 كٌج ا قراءة عةد اهلل بن مسم  بن استر توجي نت لغواًّت. .ٖ
 كٌج ا قراءة ال شرة توجي نت لغواًّت سلاألرنا. .ٗ

ب ػػػػػا شػػػػػي نت شلػػػػػت وػػػػػدـ الة ػػػػػ  مػػػػػن أقػػػػػواؿي كآراءي كنوتشػػػػػتتي  .َُ
 كرٌج ا مت رأااه م تسةنت.
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 التمهيد
  التعريف بتوجيو القراءات المطلب األول 
 القراءات باعتبار اإلفراد أوًلا  تعريف توجيو 

ػػػػه( الاوجيػػه  مألػػدر )كىجم
ي اوػػوؿ ابػػن نػػترس   كٌج ػػا الشػػ ء  ج ماػػه (ُ)

 .(ّ)هو إاراد الفتـ زلا تن لوج ني سلامظني. ك (ِ)عم  ج ة 
كبضػػػػٌ   كالوػػػػراءات  بػػػػ  قػػػػراءةي اوػػػػتؿ  قػىػػػػرىأىي اٍوػػػػرأيي قًػػػػراءةي ن ػػػػو قػػػػترئي

ٌػػػػ)الوػػػتؼ( ت ػػػ، اجل ػػػ ي ك  . (ْ) نػػػػه ا ػػػ  السػػػور كاضػػػػٌ  ت  ت  الوػػػرآف قرآننػػػسي
 .(ٓ)كالويراء  ادلا ٌسفوفي كقد افوف ب  قترئ

 ثانياا  تعريف توجيو القراءات باعتبار الترليب 
ف ػػػر ال م ػػػتء ت راظػػػتت   ػػػرة ل مػػػ  الوػػػراءات أك توجيػػػه الوػػػراءاتي كمػػػن 

 أبرزهت 
ااػػػػاتؼ ألظػػػػتظ الػػػػول  ادلػػػػذ ور ن  ىاىةػػػػة احلػػػػركؼي أك  يظٌيا ػػػػت مػػػػن  .ُ

 .(ٔ)كت وي  كغرمهتختظي  
 .(ٕ)عم  بفيظٌية أداء  م تت الورآف كاااتن ت ب زك ال تقمة .ِ

                                 
 .ٔٓٓ /ُّ يا  ر  لستف ال رب (ُ)
 .ٖٗ/ٔ يموتايس المغة (ِ)
 .ٗٔ ي صا  ر  الا راظتت (ّ)
 .َٖٕ/ّ يا  ر  اسبتنة ن المغة ال ربية (ْ)
 .ِْٗ/ُ يا  ر  سلاتر الأل تح (ٓ)
 .ُّٖ/ُ يا  ر  الربهتف ن عمـو الورآف لمزر ش  (ٔ)
 .ٗ ي صا  ر  م جد ادلورئني كمرشد الهتلةني (ٕ)
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عم  اي ىن بتلفش  عن كجوه الوراءاتي كعمم تي كلجج ػتي كبيتهنػتي  .ّ
 .(ُ)كإاضتل ت

عمػػ  غتااػػه بيػػتف كجػػوه الوػػراءات الورآنيػػةي كاتظتق ػػت مػػ  قواعػػد ال  ػػو  .ْ
كالمغػػػةي كم رنػػػة مسػػػا دهت المغػػػومي حتويونػػػت لشػػػرط موانوػػػة ال ربيػػػة كلػػػو 

 .(ِ)بوجهو 
عبد اهلل بن مسلم بن يسار، وأوجو اًلختالف بين قراءتو  المطلب الثاني 
 وقراءة العشرة 

 ن يسار أوًلا  ترجما موجزة لعبد اهلل بن مسلم ب
مػػن ادلألػػتدري  عمػػ  تربػػة كانيػة ني ػػت اساوألػػياه شلػػت تػونر لػػدمم  لػػه  أع ػر 
 ب ض   بإاتز. إال مت ترج  له

كشلػت ف ػػركا ن ترباػػه  أنػػه عةػػد اهلل بػػن مسػػم  بػػن اسػػتري مػػوىل طم ػػة بػػن 
 .ة، أيمٌيةلموىل    نه  تف الةألرمٌ  عةيد اهلل الٌاي ٌ ي اوتؿ له

   أدرؾ اػػةي اِّػػدٍّثي الظويػػهي مسػػم  بػػن اسػػتري كقػػد كهػػو ابػػن الاػػتب  ي الراك 
ركل ع ػػػػه كعػػػػتش ن الةألػػػػرةي ك ي -رنػػػػ  اهلل ع ػػػػه- بػػػػن متلػػػػك أنػػػػسى  عةػػػػدي اهلل

  ت.أهمي 
ك  تذ ر ادلألتدر الع تربا له س ة كالدته كال س ة كنتتهي كأغما الٌ ٌن 
أنه عػتش ن أكااػر الوػرف ا كؿي كتيػون ن الوػرف ال ػت   كقػد ب يػا فلػك عمػ  

بتسنػتنة إال أنػه  ي-رنػ  اهلل ع ػه- بػن متلػك أنػسى أمراني ألػدمهت  أنػه أدرؾ 
مػت بػني  ي-رنػ  اهلل ع ػه-أنػسه قد ركل عن كالػده مسػم  بػن اسػتري كقػد تيػون 

                                 
 .ِّ ي صا  ر  الاوجيه الةتغ  لموراءات الورآنية (ُ)
 .َُِ ي صا  ر  مودمتت ن عم  الوراءات (ِ)
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ق( عمػػ  ااػػاتؼ الركااػػػتتي   ػػت تيػػون مسػػػم  بػػن اسػػتر سػػػ ة ّٗق( ك)َٗ)
 ق( عم  الراجح.ََُ)

ادلةػترؾ ا مر اآلار  اعا ػتدنا عمػ  تػتراف كنػتة ب ػر مػن ركل ع ػهي م ػ  
 ق(.ُٕٖي س ة )ادل ا ر بن سمي تفق(ي ك ُْٔي الذم تيون س ة )بن نضتلة

 كاة لم دا ي نود ركل عن أبيهي كعن غره.ك تف عةد اهلل بن مسم  را
بػػن عػػوفي ي كاادل ا ػػر بػػن سػػمي تفي ك نضػػتلة  ػػت ركل ع ػػه   ػػرهي كمػػ     

ك ىٍ  ىسي كادلةترؾ بن نضتلةي كاذلي   بن قيس ال تئش 
(ُ). 

ثانيااااا  أوجاااو اًلخاااتالف باااين قاااراءة عباااد اهلل بااان مسااالم بااان يساااار وقاااراءة 
 العشرة 

-كقػػ  ااػػاتؼ   ػػر بػػني الوػػراء ن ا صػػوؿ كاحلػػركؼي ك ػػتف رسػػوؿ اهلل 
اوػػػرئ أصػػػ تبه بوػػػراءات سلامظػػػة  لػػػ  ال حيػػػرٌج عمػػػ   -صػػػم  اهلل عميػػػه كسػػػم 

أماػػػهي كليوٌسػػػ  عمػػػي  ي كهنػػػته  إىل جتنػػػا فلػػػك عػػػن الظرقػػػة كاالاػػػػاتؼ ن  
ميػػه ع- اػػتب اهلل ت ػػتىلي كقػػد ريكم ع ػػه ألتداػػ    ػػرة ن فلػػكي كم  ػػت  قولػػه 

نػت دتػػتركا ن الوػرآف نػإف ادلػػراء  ينػزؿ عمػػ  سػة ة ألػرؼإف الوػرآف أي    -السػتـ
 .(ِ) نيه  ظر

                                 
الاتراف  د عهتي ك ي با ويق  زلُٖٕ/ٕبا ويق  شتدم آؿ ن  تفي ك ِّٗ/ٕ يالهةوتت الفربلا  ر   (ُ)

اجلرح كالا دا  ي ك ِّٖ/ِ يتتراف ابن أيب اي  ةي ك ِّْ ي صالبن قايةة ادل ترؼي ك ُُٗ/ٓ يالفةر
ي َِِ/ٖ يإ  تؿ هتذاا الف تؿ ن أستء الرجتؿي ك َٔ/ٓ يلمدارم ال وتت ي ك ُٓٔ/ٓ يلمرازم

 .ُّٔ/ٔ يال وتت شلن   او  ن الفاا الساةك 
 .ّٖ/ُ ي. ا  ر  جتم  الةيتفص يحبإس تد ي ركاه ابن جرار(ِ) 
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كمػػػن كجػػػوه االاػػػاتؼ بػػػني قػػػراءة عةػػػد اهلل بػػػن مسػػػم  بػػػن اسػػػتر كقػػػراءة 
 مت ام   (ُ)-عم  سةي  اساتز-ال شرة 

 أوًلا  في النحو 
 ىك مك لك اك يق ىق يف ىف ُّٱٱٱن قولػػه ت ػػتىل 
. (ِ)َّين  ىن نن زن رن مم ام ملىليل يك

ي بػػػتلا وان. كأمػػػت قػػػراءة ال شػػػرة كغػػػره  َّمكٱٱُّقػػػرأ عةػػػد اهلل بػػػن مسػػػم   
 ادل دكد إىل  َّمكٱٱُّٱاس  ال دد إنتنة  من َّىك مكُّٱن    

 .َّ ىك ُّٱ
 زث  رث يت ىت نت مت زت رت يبُّٱٱٱكن قولػػػػػػػػػه ت ػػػػػػػػػتىل 

  )تػػػػيػػػػظػٍػػًجػػػػر(ي كهػ  مضػترع َّىت ُّٱ. قرأ عةد اهلل بن مسم   (ّ)ٱٱٱَّمث
ػػػر( ال تت  بي  ت قراءة ال شرة ه  (يأىٍنجىرى )  .مضترع )نػىػػجى

 ثانياا  في الدًللا 
 لك اك يق يفىق يثىف نثىث ُّٱٱٱن قولػػػػػه ت ػػػػػتىل 

َّيلام ىل مل ىك مك
  َّىثُّقرأ عةد اهلل بن مسم    .(ْ)

ػػػمٍّػػػػػػ ( بتلاضػػ ي ي بي  ػػت جػػتءت ن قػػراءة ال شػػرة بػػتلا ظي . كمػػن داللػػة  )اػػػيػػػسى
 .الاف رالاض ي  ادلةتلغة ك 

                                 
 سأحتدث عن فلك باوٌس  ن مةتل  هذه الدراسة. (ُ)
 .ْ ي اآلاةال ورسورة  (ِ)
 .َٗ ي اآلاةسورة اسسراء(ّ) 
 .ِِ ي اآلاةسورة لو تف (ْ)
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 ثالثاا  في البالغا 
 مينيىييي ريزي ٰى ين ىن نن منُّٱن قوله ت تىل 

َّحئخئ
(ي عمػػػػػػػ  فػػمػػػػػػػػػػويو اػىػت  )َّخئُّٱ. قػػػػػػػرأ عةػػػػػػػد اهلل بػػػػػػػن مسػػػػػػػم   (ُ)

 االلاظتت من الغيةة إىل اخلهتبي كقرأ ال شرة بتليتء عم  الغيةة.
 

 قراءة عبد اهلل بن مسلم في سورة اإلسراء   المبحث األول
 زث  رث يت ىت نت مت زت رت يبُّٱٱٱقػػػػػػػػػتؿ اهلل ت ػػػػػػػػػػتىل 

 . (ِ)ٱٱَّمث

  )تػػػػيػػػػظػٍػػًجػػػػر(َّىت ُّٱقرأ عةد اهلل بن مسم  قولػه ت ػتىل  
ي ككانوػه (ّ)

 .(ْ)ن هذه الوراءة ا ع ش
 قراءة العشرة 

لموػػػراء ال شػػػرة ن اآلاػػػة قراءتػػػتف  ليػػػ  قػػػرأ صػػػزةي كالفسػػػتئ ي كعتصػػػ ي 
ػػػر(. كقرأ  ابن   ري كابن عتمري كأبو ع ػركي كنػتن ي كا ووبي كام   )تػػػػىػػػػظػٍػػجي

ػػػر( كأبو ج ظر  )تػػػػيػػػػظػىػػجٍّ
(ٓ). 

                                 
 .ُُ-َُ ي اآلااتفسورة الش راء (ُ)
 .َٗ ي اآلاةاسسراء ةسور (ِ) 
م ج  الوراءات ي ك ُٖٔ/ُٓ يركح ادل ت ي ك ُْٖ/ْ يي كالدر ادلألوفَُُ/ٔ يا  ر  الة ر اِّيم (ّ)

 .ُُٕ/ٓ يي كم ج  الوراءات لم هيإٓ/ّ ي صد سلاتر كعةد ال تؿ ست  الورآنية
 .ٕٓ/ّ ي صد سلاتر كعةد ال تؿ ست  م ج  الوراءات الورآنيةا  ر   (ْ)
 يي كم ج  الوراءات لم هيإٓ/ّ يد ال تؿ ست  صد سلاتر كعة م ج  الوراءات الورآنيةا  ر   (ٓ)
ٓ/ُُٕ. 
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 توجيو قراءة عبد اهلل بن مسلم 
ي كلاوجيػػػه هػػػذه (ُ)قػػػراءة عةػػػد اهلل بػػػن مسػػػم  هػػػ  مػػػن الوػػػراءات الشػػػتفة

 الوراءة الا تالف 
ػػػػرى أف مػػػػتدة  )تػػػػيػػػػظػٍػػًجػػػػػػػر( هػػػػ  مضػػػػترع ) األول  ؿ ن  (ي   ػػػػت توػػػػو أىٍنجى

ػػػر( ال تتيػػػةي كهػػػ   ٍػػػرًج(. كأصػػػ  الظ ػػػ   )نىجى ػػػ ( )اػيٍرًسػػػ (ي ك)أىٍاػػػرىج( )وي )أىٍرسى
 .(ِ)مزادة حبرؼو 

ػػػػػرى كالػػػػػذم ا  ػػػػػر أف ) ػػػػػرى ( هػػػػػ  لغػػػػػة ن )أىٍنجى كهػػػػػ  تػػػػػدؿ عمػػػػػ   .(ّ)(نىجم
ػر الرمجػ ي إفا ي   ت تدؿ عم  الزاتدة كالاف ر كادلةتلغة  ن وػوؿ  (ْ)الألركرة أٍنجى

ػري ي بتدلتؿ الف ػر  جتء بتلظىجىري أم ػري إفا زوي كأٍنجى ػري إفا  ػذبي كأٍنجى كأٍنجى
. كأٍنجىر الي ةػوع   إفا  ىظىري كأٍنجىري إفا عىألى  بظىٍرجهي كأٍنجىري إفا متؿى عن احلقٍّ

أىارىجىه  أنٍػةىهىهيي أم
 .(ٔ)مب ىن دا  ن الظجرالوقاي كأٍنجىر ي (ٓ)

ػػػػػػػر (ي   ػػػػػػػت ن )أف ا صػػػػػػ  ن مضػػػػػػػترع )نػى مػػػػػػػ ( )اػيظى ٍّػػػػػػػ الثااااااااني  ( نىجم
ػػػػػر( با   لفػػن الػػذم ا  ػػر   ه  ػػت هػػو لػػذؼ ادلضػػ     ال ػػنييضػػ )اػػػػيػػػػظػىػػجٍّ

لما ظي    ف ال رب تسا و  الاض ي ي ن ذنوا ختظيظنت كاسا ستننت. كلي  ػت 
لـز إسفتف نتء الفم ة )اػػػػيػػػػظػٍػػًجػػػر(  اوننت من توا  تتث لر تتي كعم  هذا 

 عةد اهلل بن مسم  )تػػػػيػػػػظػٍػػًجػػػر(ي كاهلل أعم . جتءت قراءة
                                 

 .ِّٖ ي صا  ر  شواف الوراءات لمفرمت  (ُ)
 .ْْ ي صادلظاتح ن الألرؼا  ر   (ِ)
 .َُُ/ٔ يا  ر  الة ر اِّيم (ّ)
 .ُِِ/ّ يا  ر  ال  و الوان (ْ)
 .َِّ/ُّ يا  ر  تتج ال ركس (ٓ)
 .ُِّ/ّ يا  ر  م ت  ال  و (ٔ)
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كحلذؼ الاض ي  شذكفنا شواهد   رة ن الوراءاتي كم  ت  قراءة حيىي 
 زت رت يب ىب  نب ُّٱٱن قوله ت تىل  (ُ)بن ا  ري كأيب ال تلية

 يلُّٱٱن قوله ت تىل  (ّ)ي كقراءة أيب ليوةَّ مت ُّٱي با ظي   (ِ)َّمت
 ني مي زي ري ٰى ين ىن نن  من  زن رن مم ام
 ي با ظي  (ْ)َّىي

ن قوله  (ٓ)ي كقراءة ابن   ري كاليزادمَّميُّٱ
ي كقراءة الربي  بن َّخيُّي با ظي   (ٔ)َّخي حي جي ُّٱت تىل  

ي با ظي   (ٖ)َّجن يم ىمُّٱن قوله ت تىل   (ٕ)اي  ي كرلتهد
 ي كغرهت.َّجنُّٱ

 توجيو قراءة العشرة 
ػػػػػر(  ي عمػػ  كزف  كنػػ  اجلػػي بظػػاح الاػػتءي كسػػفوف الظػػتءي قػػراءة )تػػػػىػػػػظػٍػػجي

ػػػػػر( ال تتػػ  مضػػترع تعمػػ  أهنػػي (َُ)ي كهػػ  سلٌظظػػة(ٗ))تػىٍوايػػ ( )نػىػػجى
ي كليسػػا (ُُ)

ػػػر(   .مض   ال نيمضترع )نػػىػػجم
                                 

 .ٗٔ/ُ يا  ر  اِّاسا (ُ)
 .ُٖٗ ي اآلاةسورة ا عراؼ(ِ) 
 .ُُّ ي صا  ر  سلاألر ن شواف الورآف (ّ)
 .ِّ ي اآلاةسورة ص (ْ)
 .ِِِ/ّ يا  ر  الفشتؼ (ٓ)
 .ْ ي اآلاةسورة الافوار (ٔ)
 .َِٔ ي صا  ر  شواف الوراءات لمفرمت  (ٕ)
 .ّ ي اآلاةسورة االنظهتر (ٖ)
 .ِِٗ/ّ ين تأصي  كب  الوراءاتنرادة الدهر ا  ر  (ٗ) 
 .ِِِ ي صكحترر ادلفرر ن مت تواتر من الوراءات السة ا  ر   (َُ)
 .ِْٖ/ُ يالوراءات كأترهت ن عمـو ال ربيةي ك ٖٕٗ/ُ يا  ر  إعراب الوراءات الشواف(ُُ) 
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ػػػػر(   بضػ  الاػتءي كنػاح الظػتءي ك سػر اجلػي  مشػددةي كأمت قراءة  )تػػػػيػػػػظػىػػجٍّ
ػػػػػر( مضػػترع تعمػػ  أهنػػ )نػػىػػجم

عميػػه  -كفلػػك أهنػػ  سػػألوا ال ػػيمضػػ   ال ػػنيي  ي(ُ)
ػػ )الاػمٍظجػػر(   ػػرة  -الألػػتة كالسػػتـ شػػداد عمػػ  طمػػا دت ال ػػني ليػػدؿ الاٌ دٌ نشي

 .(ِ)تفرار الظ  
د صمػػػه عمػػػ  ادل ػػػىني مػػػن شػػػدم . ك (ْ)ي ال لما داػػػة(ّ)كالاضػػػ ي  لم ةتلغػػػة

كادل  يػػتف ي (ٓ)  صمػػه عمػػ  المظػػهللكفلػػك أهنػػ  سػػألوه   ػػرة االنظجػػتري كمػػن اظمػػ
 .(ٔ)ماوتربتف

ت ػػػػدد  تفػػػػرر ال ةػػػػ ي أك ن إمػػػػت نكعمػػػػ  فلػػػػك تفػػػػوف قػػػػراءة الاضػػػػ ي  
 .(ٕ)عيونه

 

 قراءة عبد اهلل بن مسلم في سورة المهف   المبحث الثاني
 حق مف  خف حف جف مغ جغ مع جع ٱُّٱٱٱقػػػػػػػػتؿ اهلل ت ػػػػػػػػتىل 

 جم هل مل خل حل جل مك  لك خك حك جك مق

 .(ٖ)َّجن مم خم حم

                                 
ي ِٕٔ ي صي كسراج الوترئ ادلةادئَُُ/ٔ يي كالة ر اِّيمِّٖ/ِ يا  ر  إعراب الورآف لم  تس (ُ)
 .ُّٔ ي صإحتتؼ نضتء الةشرك 
 .ِْٖ/ُ يالوراءات كأترهت ن عمـو ال ربيةا  ر  (ِ) 
 .ْٕٔ/ِ يا  ر  ادل ج  الوسيم (ّ)
 .َُُ/ٔ يا  ر  الة ر اِّيم (ْ)
 .َٓ/ِ يالفش  عن كجوه الوراءات كعمم تي ك َِِي صاحلجة ن الوراءات السة ا  ر   (ٓ)
 .َّٗ ي صشرح اذلدااةي ك ّْْ ي صلسة الايسر ن الوراءات اا  ر   (ٔ)
 .ِْٔ/ِ يشرح طيةة ال شر ن الوراءات ال شرا  ر   (ٕ)
 .ُٔ-َٔ ي اآلااتفسورة الف   (ٖ)
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)مػػىػٍجػػً ػػػػػػػ ى(  َّ حق ُّٱقولػػػػه ت ػػػػتىل   (ُ)قػػػػرأ عةػػػػد اهلل بػػػػن مسػػػػم 
ي (ِ)

 .(ّ)ككانوه ن هذه الوراءة الض تؾ
 قراءة العشرة  

عم  )مىػػٍظػػػ ىػػػ ( َّ حق ُّٱ
(ْ). 

 توجيو قراءة عبد اهلل بن مسلم 
 قراءة عةد اهلل بن مسم   )مػػىػٍجػػً ػػػ ( ذلت الا تالت 

ي  (ٓ)أف ادلراد ُّػت كقػا اجا ػتع  ي كعمػ  هػذا تفػوف اسػ  زمػتف األول 
  ت اوتؿ  أىتىا ال تقةي عم  مىٍضرُّتي أم  زمن ًنراُّت
(ٔ) . 

أف ادلراد ُّت اس  ادلفتفي كاقاده قػراءة الفسػتئ  ن قولػه ت ػتىل   الثاني 
ي كاػػػػراد ُّػػػػت (ٖ)( ػػػػػػػمً ػػػهٍ ػػمى ي ليػػػػ  قرأهػػػػت  )(ٕ)َّىل مل يك ىك مكُّٱ

 مفتف طموع الظجر.
نػػػاح ادلػػػي   كالػػػذم ا  ػػػر أف قػػػراءة )مػػىػٍجػػً ػػػػػػ ( بتلفسػػػر شػػػتفةي كالويػػػتس 

                                 
هذه الوراءة إىل  . كنسا ابن اتلواهُِٗ ي صت ابن ع ري ا  ر  شواف الوراءات لمفرمت كقرأ ُّت أاضن (ُ) 

 .ِٖ ي صعةد اهلل بن عةيد بن مسم  بن استري ا  ر  سلاألر ن شواف الورآف
م ج  الوراءات ي ك ُٖٔ/ُٓ يركح ادل ت ي ك ُْٖ/ْ يي كالدر ادلألوفُٕٗ/ٔ يا  ر  الة ر اِّيم (ِ)

 .ُُٕ/ٓ يي كم ج  الوراءات لم هيإُُ/ّ ي صد سلاتر كعةد ال تؿ ست  الورآنية
 .ُُٕ/ّ ي صد سلاتر كعةد ال تؿ ست  م ج  الوراءات الورآنيةر  ا   (ّ)
 صد سلاتر كعةد ال تؿ  م ج  الوراءات الورآنيةي ك ُٕٗ/ٔ يي كالة ر اِّيمُّٕ/ِ يا  ر  الفشتؼ (ْ)

 .ُُٕ/ٓ يي كم ج  الوراءات لم هيإُُ/ّ يست 
 .ُُْ/ّ يي كا صوؿ ن ال  وٖٖ/ْ يا  ر  الفاتب (ٓ)
 .ٖٖ/ْ ي  الفاتبا  ر(ٔ) 
 .ٓ ي اآلاةسورة الودر (ٕ)
 .ُّٖ/ْ يا  ر  ادل ألص (ٖ)



 

 

 

 
384 

 .(ُ) وراءة اجل  ور
 (ي ىػػػػ ظٍ اػى ) (نػى ىػػػ )ادلألػػػػدر مػػػن  كاقاٌػػػد فلػػػك مػػػت قتلػػػػه ابػػػن جػػػ،   ...ي

  أم مػػٍذهىةنتي ةػػاي هى فى    وولػػك بػػتلظاحي (مىٍظ ىػػ )كالزمػػتف  م ػػن عمػػ   يكادلفػػتف
كي فهتبًػػ مػػتفى زى   أمي ككهػػذا مػػذهةي  .نيػػه ذهاي ايػػت مفتننػػ  أم تيةن هى ذٍ كمىػػ. تهتبنػػفى 

ػػػ ك ػػػذلك   ي  ىػػػةػٍ اػى   ى  ىػػػكزمػػػتفي كبػى  يكمفػػػتف ين ػػػو مألػػػدر يؿ مىٍسػػػأالن أى ٍسػػػاى  ؿى أى سى
 .(ِ) كزمتفي كمفتف يكهو مألدر يمىةػٍ ى نت

ي (ّ)أهنػػت جػػتءت مػػن قةيػػ  ت تقػػا احلر ػػتت بػػني الظػػاح كالفسػػر الثالااث 
َّ يي ىي ُّٱٱت ػػتىل كاف ػػر فلػػك ن لغػػتت ال ػػربي كمػػن فلػػك قولػػه 

(ْ) .
بفسػػػر الػػػواك عمػػػ  لغػػػة احلجػػػتزي كنا  ػػػت عمػػػ  لغػػػة  َّييُّٱليػػػ  قيرئػػػا  

 .(ٓ)صلد
ي كأف ا صػ  أف اػأيت م ػه  ىػ ظٍ اػى كزعػ  الظػراء أف الفسػر ن ) ( اػأيت قمػيتن

االس  كادلألدر عم  )مػىػػٍظػػ ىػػ (
(ٔ). 

كمػتؿ ابػػن جػػ، إىل صمػػه عمػػ  ال  ػػر مػػن )ادلشػػرًؽي كادلغػػًربي كادلهمًػػ (ي 
 ػػتي إال أنػػه قػػد جػػتء مةػٍ ىػػ ي اجليػػوشي هػػو زمػػتف ب  ً   كم ػػهليػػ  اوػػوؿ   ...ي 

ادلشػػػرًؽي كادلغػػػًربي كادل ًسػػػكي   م ػػػه بفسػػػر ال ػػػني مونػػػ  ادلظاػػػوحي ( ي ػ ًػػػػظٍ  ى ػال)
 شػريؽي كاغػريبي كا سيػكي كاهميػ .ي ا(اػىٍظ يػ )كادلهًم . كبتبه نػاح عي ػه  نػه مػن 

                                 
 ُٕٗ/ٔ يا  ر  الة ر اِّيم (ُ)
 .َّ/ِ ياِّاسا(ِ) 
 .ِٕٗ ي صا  ر  ا صوات ن الوراءات الورآنية الشتفة (ّ)
 .ّ ي اآلاةسورة الظجر (ْ)
 .ّٓٗ/ُ يا  ر  ب رة المغة(ٓ) 
 .ٓٗ ي صا  ر  إصتح ادل هق (ٔ)
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مػػن  -  ػػت تػػرل-كهػػو مفػػتف الة ػػران(ي  ى ػػًػػ ػٍ جػى م) ن مػػ  ضلػػو مػػن هػػذا افػػوف
 .(ُ) لوال مت ف رنت من احل   عم  ن ره(   ػىػ ػٍ جػى م)  ي نويتسه ى اىٍ   ى بىى 

( لغاتف مػن لغػتت ال ػربي كالظػاح ني  ػت رلىًٍ  (ي ك) ػىػ ػٍ جػى مأف ) الرابع 
 .(ِ)أنألحي كقد قيرئ ُّ ت
 توجيو قراءة العشرة 

ػػػ (ي ذلت الا تالت    قراءة ال شرة )مػػىػٍجػػ ى
من قوذل   بىى ى اىٍ ى مي  ٌّ  مألدره أنه  األول 

(ّ). 
أنػػه اسػػ  مفػػتفي كاػػدؿ عميػػه مػػت جػػتء ع ػػد أ  ػػر ادلظسػػران بػػأف  الثاااني 
 .(ْ)نترسي كالرـكادلوألود به حبر 
أنػػػػه اسػػػػ  زمػػػػتفي أم  كقػػػا اجا ػػػػتع الة ػػػػراني   ػػػػت ن قولػػػػه  الثالاااث 

 ي أم  كقا طموع الظجر.(ٓ)َّىل مل يك ىك مكٱُّٱت تىل  
 

 قراءة عبد اهلل بن مسلم في سورة طااو   المبحث الثالث
 ىث نث مث زث رث يت ىت نت  متُّٱٱٱقػػػػػػػػتؿ اهلل ت ػػػػػػػػتىل 

ٱ. (ٔ)ٱَّىك مك لك اك  يق ىق ىف يث

                                 
 .َّ/ِ ياِّاسا (ُ)
 .ُٕٗ/ٔ يي كالة ر اِّيمُّٕ/ِ يا  ر  الفشتؼ (ِ)
 .َّٖ/ُٓ يا  ر  جتم  الةيتف (ّ)
ي ُِٕ/ُٓ يي كجتم  الةيتفِّٔ/ْ يم ت  الورآف لم  تسك ي ُْٓ/ِ يا  ر  م ت  الورآف لمظراء (ْ)

 ي كغرهت.َُٕ/ٓ يكتظسر ابن   ر
 .ٓ ي اآلاةسورة الودر (ٓ)
 .ُٖ اآلاةي سورة طػػه(ٔ) 
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  )نػىػػػػيػيػػػ ػًػػػػػ م(َّ ىثٱٱٱُّقػػرأ عةػػد اهلل بػػن مسػػم  قولػػه ت ػػتىل  
ي ككانوػػه (ُ)

 .(ِ)ن هذه الوراءة قاتدةي كابن كتتبي كا ع ش
 قراءة العشرة 

قرأ الفستئ   )نػىػػػػيػىػػػ ػيػػػ م(
ٱَّ ىث ُّٱٱي كقرأ الةتقوف (ّ)

(ْ). 
 توجيو قراءة عبد اهلل بن مسلم 

(  م ػػػػ ً ػػػيى ػػػػنى )نػىػػػػيػيػػػ ػًػػػػ م( تاظػق مػ  قػراءة ال شػرة  ) مسػم قراءة عةد اهلل بن 
ن الداللػػػة عمػػػ  كجػػػوب ال ػػػذاب كاسػػػا وتقهي هػػػذا ني ػػػت لػػػو سػػػٌم  ت مبػػػت ف ػػػره 

 ب ر المغواني كادلظسران ن أتر هذه الوراءة عم  الداللة.
مسم  كا  ر   أاضنت أف من كجوه االااتؼ هو أف قراءة عةد اهلل بن 

ػػ م(ي بي  ت قراءة الفستئ  كالةػتقني هػ  مػن  ه  من الظ   ادلضترع الربتع  )أىلى
ػػ م( ال تت ي كمضترع ت  )اػىػػػ ػًػػػ ا( ك )اػىػػػ ػيػػػ ا(.  )لى

أهنت ختام  أاضنػت مػ  قػراءة اجل  ػور كقػراءة  -كاهلل أعم -  ت ا  ر   
 لوػػػػػراءتني قولػػػػػه ت ػػػػػتىل الفسػػػػػتئ  مػػػػػن ليػػػػػ  تر يػػػػػا اجل مػػػػػة  نتلظتعػػػػػ  ن ا

ي بي  ت الظتع  ن قراءة عةد اهلل بن مسم  نػ ر مسػاي ا ػود عمػ  َّىفُّٱ
 يعمػػ  هػػذه الوػػراءة تفػػوف مظ ػػوالن بػػه َّىفُّٱ)الهغيػػتف(ي كأمػػت قولػػه ت ػػتىل  

 كاهلل أعم .
                                 

م ج  الوراءات ي ك ُٖٔ/ُٓ يركح ادل ت ي ك ُْٖ/ْ يي كالدر ادلألوفَُُ/ٔ يا  ر  الة ر اِّيم (ُ)
 .ُُٕ/ٓ يي كم ج  الوراءات لم هياِِّ/ّ ي صد سلاتر كعةد ال تؿ ست  الورآنية

 .ِِّ/ّ ي صد سلاتر كعةد ال تؿ ست  م ج  الوراءات الورآنيةا  ر   (ِ)
 ينرادة الدهر ن تأصي  كب  الوراءاتي ك َِٗ ي صسراج الوترئ ادلةادم كتذ تر ادلورئ ادل ا  ا  ر   (ّ)
ّ/ّْٗ. 
 .ُٖ ي اآلاةسورة طػػه(ْ) 
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  توجيو قراءة العشرة 
ي كتة ػػػػه (ُ)لموػػػػراء ال شػػػػرة ن اآلاػػػػة قراءتػػػػتف  ا كىل انظػػػػرد ُّػػػػت الفسػػػػتئ 

(ي  م ػػػػػ ً ػػػيى ػػػػنى (ي بضػػ  احلػػتءي كقػػرأ الةػػتقوف  ) م ػػػػػ ي ػػػيى ػػػػنى ي كهػػ  قػػراءة  )(ِ) ػػشا ع
 .(ّ)كالفونة يكالةألرةي كادلدا ة يعتمة قرٌاء احلجتزبفسر احلتءي كه  قراءة 

  كميفػن تم ػيص (ْ)كلاغٌر الة ية ن هػتتني الوػراءتني أتػر ن ت ػوٌع الداللػة
 مت كرد من أقواؿ ال م تء ن هذه ادلسألة ني ت ام   

. (ٓ)كلٌ  بػه ال ػذاب إفا نزؿ (ي ا ػػػػػي  ػػػػى اي  م ػػػػلى من ) ( م ػػػ ي ػػػيى ػػػػنى أف قراءة  )
عميػػػػػه ال ػػػػػذاب  إفا كجػػػػػا (ي ا ػًػػػػػػػػػ ػػػػى اي  م ػػػػػػػػػلى ( ن ػػػػػن ) م ػػػػػػػػ ً ػػػيى ػػػػنى كأمػػػػػت قػػػػػراءة  )

 .(ٔ)كاسا ٌوه
ن  ػػػت الوػػػراءتني كادل  يػػػتف . (ٕ)أهن ػػػت لغاػػػتف لظ ػػػ  كالػػػدكالػػػذم ا  ػػػر 

 ٰر ُّٱقولػه ت ػػتىل  عمػ   (ٗ) هنػ  قػػد أب ػوا  (ٖ)ىلى كٍ ماوتربػتف إال أف الفسػر أى 
  .(َُ)ٍَّّ  ٌّ ٰى ٰر

                                 
 .ّٓٗ ي صغي  ال ظ  ن الوراءات السة ي ك ٗٓٓ/ِ يالف ز ن الوراءات ال شرا  ر   (ُ)
 .ّْٔ/ٕ يا  ر  الة ر اِّيم (ِ)
 .ُِٓ/ُٔ يجتم  الةيتف(ّ) 
تتج  أتر الوراءات الورآنية ن الأل تعة ادل ج ية ي ك ّْٖ/ُ يالوراءات كأترهت ن عمـو ال ربيةا  ر   (ْ)

 .َِّ ي ص تال ركس منوفجن 
 .ْٗ/ّ ياذلتدم شرح طيةة ال شر ن الوراءات ال شرا  ر  (ٓ) 
 . َِّ/ُُ ياجلتم   لفتـ الورآفا  ر   (ٔ)
 .ُِٓ/ُٔ يا  ر  جتم  الةيتف(ٕ) 
 .ِٕٓ ي صالبن اجلزرم شرح طيةة ال شر ن الوراءاتي ك ُِّ/ُُ يجتم  ا لفتـا  ر   (ٖ)
 .ُِّ ي صالوان ن شرح الشتطةية ن الوراءات السة ا  ر  (ٗ) 
 . ّٗ ي اآلاةسورة هود (َُ)
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كالألػػػواب مػػػن الوػػػوؿ ن فلػػػك كعٌوػػػا الهػػػربم عمػػػ  الوػػػراءتني بوولػػػه   
 .(ُ) قد قرأ بف  كالدة م   ت عم تء من الورٌاء يأهن ت قراءتتف مش ورتتف

 
 قراءة عبد اهلل بن مسلم في سورة النور   المبحث الرابع
ٱقتؿ اهلل ت تىل   مك لك اك يق ىق يف ىف ُّٱٱ

  ىن نن زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك
 .(ِ)َّين

ي ككانوػػػه (ّ)  بػػتلا وانَّمكٱٱُّقػػرأ عةػػد اهلل بػػػن مسػػم  قولػػه ت ػػػتىل  
 .(ٓ)جراجي كابن (ْ)ني ت أبو زرعة

 قراءة العشرة 
 ي بتسنتنة.(ٔ)َّىك مكُّٱاجل  ور قوله ت تىل   قرأ

 توجيو قراءة عبد اهلل بن مسلم 
ي إال أف ابن ج، عٌدهت نألي ةي (ٕ)بتلا وان شتفة َّمكُّٱقراءة   

هػذا نألي ةي ب  رٌج  ت عم  قراءة اجل  ػوري كعمػ  عمػ  فلػك بوولػه   ...ي 
                                 

 .ُِٓ/ُٔ يجتم  الةيتف(ُ) 
 .ْ ي اآلاةال ورسورة  (ِ)
م ج  الوراءات ي ك ُٖٔ/ُٓ يركح ادل ت ي ك ُْٖ/ْ يي كالدر ادلألوفَُُ/ٔ يا  ر  الة ر اِّيم (ّ)

 .ُُٕ/ٓ يي كم ج  الوراءات لم هيإٓ/ّ ي صد سلاتر كعةد ال تؿ ست  الورآنية
 .ّٕٓ/ّ ي صد سلاتر كعةد ال تؿ ست  م ج  الوراءات الورآنيةا  ر   (ْ)
 .ُْٔ/ْ يا  ر  اِّرر الوجيز (ٓ)
ي كدراستت َُ/ْ يي كناح الودارُٖٕ/ُِ ياجلتم   لفتـ الورآفي ك ُْٔ/ْ يا  ر  اِّرر الوجيز (ٔ)

 .ُِ/ْ يي كالا ميق عم  تظسر الورطيِِْ/َُ ي ص سموب الورآف الفرق
 .ُّٕ/ِ يا  ر  إعراب الوراءات الشواف(ٕ) 



 

 

 
389  

ال شػػرة ال تضػػتؼ إىل لسػػن ن م  ػػته  كفلػػك أف أسػػتء ال ػػدد مػػن ال تتػػة إىل 
إال ن نػػػركرة إىل إقتمػػػة الألػػػظة  يع ػػػدم تتتػػػة هػػػراظني  كال اوػػػتؿ ا كصػػػتؼي

 .سن كن  االس  ه تؾكليس فلك ن لي  موتـ ادلوصوؼي
  َّىك مكُّٱٱ ك ػػػػذلك قولػػػػه. كالوجػػػػه ع ػػػػدم تتتػػػػة هراظػػػػوف

 .(ُ) كصظت  ن ذا هذا َّمكُّٱ  عم  َّ ىك ُّٱٱٱٱاجرمل
ف ت ػػوان ال ػدد كتػػرؾ بػأسػيةواه كمػت ف ػره ابػػن جػ، ادن ػه مػػت فهػا إليػػه 

 .(ِ)إنتناه إمنت اوز ن الش ر
كاساظألػػػح ال ػػػتسي هػػػذه كقػػػد ت ٌوػػػا السػػػ نيي احلمػػػي ابػػػنى جػػػ، بوولػػػه   

  قػتؿ ينظضمم ت عمػ  قػراءة ال تممػةً  ج،ي الوراءة ل  جتكزى ب ضي   احلدمي  تبن
ع ػػػدم   توػػػوؿ. صػػػظةن نػػػت جودي اًستةػػػتعي دكفى اًسنػػػتنة فم ادل ػػػدكدى مػػػ   ػػػتف )

 .(ّ)(تتتةي نتربوفي كاىٍض ي ي تتتةي نتربني

لف  ػػػػػت  الػػػػع جػػػػرت رلػػػػرل ا سػػػػتًء ت هػػػػ   ف الألػػػػظة  غمػػػػمه  كهػػػػذا
قػتؿ . من فلك  نإنه   ر لذؼ موصونه َّىكُّٱك نيضتؼ إلي ت ال ددي

كتوػػػػػػوؿ  ي (ٓ)َّىث نثُّٱي (ْ)َّيف ىف يث ىث ُّٱ  ت ػػػػػػتىل
ٱ.(ٔ) تتتةي أىٍعةيدوي ك  ا فلك صظةه ن ا ص ع دم 

                                 
 .َُُ/ِي اِّاسا(ُ) 
 .ٔٔٓ/ّ يا  ر  الفاتب (ِ)
 .َُُ/ِ ياِّاسا(ّ) 
 .ُْ ي اآلاةسورة ال ستء (ْ)
 .ِِٖ ي اآلاةسورة الةورة (ٓ)
 .ُّٖ/ٖ يالدر ادلألوف (ٔ)
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  (ُ)مخسة أكجه َّ ىك ُّٱكجتء ن إعراب  
بأف ادل يز من ال تتة إىل ال شرة اضتؼ إليه  كريدم ن زل  نألا دتييزي  .ُ

 ال دد.

بػػػأف احلػػػتؿ ال اػػػأيت مػػػن ال فػػػرة غػػػر  كريدم ن زلػػػ  نألػػػا عمػػػ  احلػػػتؿي  .ِ
 ادل ألألة.

 رب ػػةي ك  ا ألػػرؼ لوجػػود ألػػ  الاأنيػػ  ن زلػػ  جػػرى عمػػ  أنػػه ن ػػا  .ّ
 نيه.

 ن زل  نألا عم  ادلظ وليةي كادلراد    حيضركا أرب ة ش داء. .ْ

 قي  إنه بدؿ. .ٓ
 توجيو قراءة العشرة 

 هػػػػ  مػػػػن َّىك مكُّٱقػػػػراءة ال شػػػػرة كغػػػػره  ن قولػػػػه ت ػػػػتىل  
 .َّ ىك ُّٱ ادل دكد إىل  َّمكٱٱُّٱاس  ال دد إنتنة 

نأمػت كجػه قػراءة كالبن جػ، توجيػه ن هػذه الوػراءةي ليػ  اوػوؿ   ...ي 
سػػتغ فلػػك  هنػػ  قػػد اسػػا  موا  نإمنػػت بتسنػػتنة َّىك مكُّٱٱ اجل تعػػة

ا الشػػ يد صػػمٌ  نى نًػػإفا دي   كفلػػك  وػػوذل  اسػػا  تؿ ا سػػتء  َّ ىك ُّٱػػػػ  الػ
 ػد اهلل نفػتنوا  ػذا ك ػذاي كم زلػة الشػ يد ع الشػ داء اوم ػذو  دم عميه ادلتئفةي كعيػ

 مفي ة.
نم ػػت اتسػػػ  فلػػك عػػػ    جػػػرل ع ػػده  رلػػػرل االسػػ   ن سػػػ ا إنػػػتنة 

 .(ِ) ت من فلكإىل االس  الألراح أك قراةن  اس  ال دد إليه لس  ت إفا أني 
                                 

ي كدراستت  سموب َُ/ْ يي كناح الودارُْٔ/ْ يي كاِّرر الوجيزُّ/ْ يلمزجتج م ت  الورآفا  ر  (ُ) 
 .َٖٓ/ِ يمشف  إعراب الورآفي ك ُْٗ/َُ يالورآف الفرق

 .َُُ/ِ ياِّاسا (ِ)
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 قراءة عبد اهلل بن مسلم في سورة الشعراء   المبحث الخامس
 ني مي ريزي ٰى ين ىن نن منُّٱقػػػػػػػػػػػػػػتؿ اهلل ت ػػػػػػػػػػػػػػتىل  

َّحئخئ ىييي
(ُ) . 

ي كن (ِ)(وفػػيػػػػػوػػمػػػاػػػىػػػػت  )َّخئُّٱقػػػرأ عةػػػد اهلل بػػػن مسػػػم  قولػػػه ت ػػػتىل  
( كانوػػػه ني ػػػت  ػػػ ٌّ مػػػن وفػػيػػػػػوػػمػػػاػػػىػػػػت. كقػػػراءة )(ّ)(وفػػيػػػػػوػػٍػػػاػػػىػػػػتركااػػػة أاػػػرل قرأهػػػت  )

ي كعةيد بن ع ركأبو ًقتبة شويق بن سم ةي كصتد بن سم ةي  .(ْ)ي كأبو لتـز
 العشرة قراءة 

 .َّخئُّٱقراءة ال شرة  
 توجيو قراءة عبد اهلل بن مسلم 

  (ٓ)( هػ  عمػ  طراوػة االلاظػتت مػن الغيةػة إىل اخلهػتبوفػػيػػوػػمػػػاػػػىػػػػتقراءة )
كهو أف افوف سيتؽ الفتـ عم  ن ر الغيةػة مث اا ػوؿ إىل نػ ر اخلهػتبي 

بمغا اآلاتت الع جتءت كهذا ا سموب كرد   رنا ن  اتب اهلل ت تىلي لي  
 .(ٔ)( آاةْْشواهد عم  فلك لوا  )

 ىهيه مهُّٱكمػػػػػػػػػػػن فلػػػػػػػػػػػػك مػػػػػػػػػػػػت جػػػػػػػػػػػػتء ن قولػػػػػػػػػػػػه ت ػػػػػػػػػػػػتىل  

                                 
 .ُُ-َُ ي اآلااتفسورة الش راء (ُ)
 يي كالة ر اِّيمُٔٔ/ِ يي كإمتء مت من به الرصنُٓٓ/ُٕ يي كجتم  الةيتفُِٕ/ِ يا  ر  اِّاسا (ِ)
ٖ/ُِْ. 
 .َُٖ ي صا  ر  سلاألر ن شواف الورآف (ّ)
 صد سلاتر  م ج  الوراءات الورآنيةي ك ُِْ/ٖ يي كالة ر اِّيمُٔٔ/ِ يا  ر  إمتء مت من به الرصن (ْ)

 .ِْٔ/ّ يكعةد ال تؿ ست 
 .ْ/ِ يادل   الستئري ك ٖٗ/ِ ياساضتح ن عمـو الةتغةي ك َُّ/ّ يالفشتؼا  ر   (ٓ)
 .ُُٕ ي صا  ر  أسموب االلاظتت ن الةتغة الورآنية (ٔ)
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ف احل ػػػد دكف    دؿ نيػػػه مػػػن الغيةػػػة إىل اخلهػػػتبعيػػػ ي ليػػػ (ُ)َّجي
لاوسهه م  الغيةة ن   ال ةتدةي نم ت  تنا احلتؿ  ذلك اسا    لظهلل )احل د(

 .(ّ)لك( ك  او  )احل دي (ِ)َّخم حمُّٱ  نوتؿ ياخلرب
  (ْ)الضميٍّ  عةد اهلل بن ع  ةكشلت جتء م ه أاضنت ن الش ر ال ريبي قوؿ 

 ن نػيظيوًس  ي  امت ًإٍف تػىرىل السٍّيدي زىٍادن 
 

 وبي ػػػػػوزو كمىٍرهي ػػػػراهي ب يو  ي ػػػػ  ت تى  
 هي ػػقم ستئًمى ػػػػى ًم احلػػٍسأىلوا احلىقم نػي ٍ ػًإٍف تى  

 
 كالسمي ي مىٍوريكبي  كالدٍّرٍعي زليٍوىةىةه  

 نيه. االلاظتتي كقد جتء ب، زاد ( ا ود إىلتسألوا)  الض ر نك  
 م  ت  يك سموب االلاظتت ن هذه الوراءة نوائد

ن ت نتئدة هذا  مت ف ره الزسلشرمي لي  اووؿ   ...ي نإف قما  أوًلا 
االلاظػػػػتتي كاخلهػػػػتب مػػػػ  موسػػػػ  عميػػػػه الألػػػػتة كالسػػػػتـ ن كقػػػػا ادل تجػػػػتةي 

جػػراء فلػػك ن تفمػػي  ادلرسػػ  إلػػي   قمػػا  إ كادلماظػػا إلػػي   غيػػا ال اشػػ ركف 
  يػه كنتشػره بػني  نػه مةمغػه كمي   مسػتم    ن م ىن إجرائه حبضرهت  كإلوتئه إىل

نزلػا ن شػأف ال تسي كلػه نيػه لهػ  كلػ  عمػ  زاػتدة الاوػولي ك ػ  مػن آاػة أي 
 .(ٓ) ا مبوردهتاةترن ا ذلت كاعالفتنران كني ت أكنر نأليا لم قم نيي تدبرن 

 .كالغضا عمي   ياسنفترقد افوف من بتب  ثانياا 
    ل م   ااووف. كالٌامه  ُّم تص ا    أف الغرض م ه هو ثالثاا 

                                 
 .ٓ ي اآلاةسورة الظتحتة (ُ)
 .ِ ي اآلاةسورة الظتحتة (ِ)
 .ْ/ِ يادل   الستئرا  ر   (ّ)
 .َُْ/ُ ياضتحبغيه اسي ك ِِٕ ي صداواف احل تسة لماربازمي ا  ر  شرح الةسيم الةيا من (ْ)
 .َُّ/ّ يالفشتؼ (ٓ)
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هػو ع ػدنت عمػ  إنػ تر كالووؿ ن هذه اآلاة مضػ ري اوػوؿ ابػن جػ،   
 ميني ريزي ٰى ين ىن نن منُّٱ  هي كإاضػػػػػػػػػػتلي   الوػػػػػػػػػػوؿ نيػػػػػػػػػػه

 .(ُ) أال تاووف  كقد   ر لذؼ الووؿ ع     نو  ذل  َّىييي
. كجػػػػتء ن جػػػػذر (ِ)(ي نوػػػػد ف رهػػػػت ابػػػػن اتلواػػػػهوفػػيػػػػػػوػػٍػػػاػػػىػػػػتكأمػػػػت قػػػػراءة )

 ...ي تػيونػػػػ  كتىًويمػػػػةن كتًوػػػػتءني)كقػػػػ (   كاتػموىٍيػػػػاي الشػػػػ ءي كتػىوىٍيايػػػػه  أتمًويػػػػهي كأٍتًويػػػػهي 
ٍزاػػػػت تػىٍويػػػػتي قمةػػػػوه لمظػػػػرؽ بػػػػني ا  أصػػػػمه الاػمٍوػػػػولي  كاالسػػػػ  السػػػػ  كالألػػػػظةي   ى
 . كعم  هذا جتءت الوراءة بتلا ظي ي كذلت س د لغوم.(ّ) كصىٍدات

 توجيو قراءة العشرة 
أال بتليػػػػػتء عمػػػػػ  الغيةػػػػػةي اوػػػػػوؿ الهػػػػػربم   ) َّخئُّٱجػػػػػتءت قػػػػػراءة  

أال   )كم ػػىن الفػػتـ قػػـو نرعػػوف نوػػ  ذلػػ  عوػػتب اهلل عمػػ   ظػػره  بػػهي (اػىاػمويػػوف
ػت قيػ . لداللػة الفػتـ عميػه  نوػ  ذلػ  . كترؾ ًإه ػتر (اػىاػمويوفى   (أال اػىاػمويػوفى   )كإمنم

 ىف الام زاػػػػ   ػػػػتف قةػػػػ  اخلهػػػػتبي كلػػػػو   بتلامػػػػتء (أال تػىاػمويػػػػوفى )  بتليػػػػتءي ك  اوػػػػ 
 .(ْ) جتءت الوراءة ني ت بتلامتء  تف صوابنت

 

 قراءة عبد اهلل بن مسلم في سورة لقمان    المبحث السادس
 لك اك يق يفىق يثىف نثىث ُّٱٱٱقتؿ اهلل ت ػتىل 

 .(ٓ)َّام يل ىل مل ىك مك

                                 
 .ُِٕ/ِ ياِّاسا (ُ)
 .َُٖ ي صسلاألر ن شواف الورآف(ِ) 
 .ّْْ/ُ يا  ر  الوتموس اِّيم (ّ)
 .ُٓٓ/ُٕ يجتم  الةيتف(ْ) 
 .ِِ يسورة لو تف (ٓ)
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ػػػمٍّػػػػػػ (َّٱىث ُّٱقػػرأ عةػػد اهلل بػػن مسػػم  قولػػه ت ػػتىل     )اػػػيػػػسى
ي ككانوػػه (ُ)

عةػػػػد الػػػػرصن  وأبػػػػي كا ع ػػػشي ك -رنػػػػ  اهلل ع ػػػػه-ني ػػػت عمػػػػ  بػػػػن أيب طتلػػػا 
 .(ِ)السم  

 قراءة العشرة 
 .َّٱىث ُّٱقرأهت ال شرة  

 توجيو قراءة عبد اهلل بن مسلم 
ػػػمٍّػػػػػػػػػ ( بتلاضػػػػػ ي ي مضػػػػػترع الظ ػػػػػ   قػػػػػراءة عةػػػػػد اهلل بػػػػػن مسػػػػػم   )اػػػيػػػسى

ػػممػػػػػ ى( )سى
 .(ْ)أمرؾ إىل اهلل  ٍ مٍّ   أمرؾ كسى مً سٍ أى اوتؿ   (ّ)

كالذم ا  ر   أف االااتؼ بني قػراءة عةػد اهلل بػن مسػم  كمػن كانوػه 
 كقراءة اجل  ور هو نتشئ عن أص  االشاوتؽ ن سا.

ن داللػػة ادل ػىن ال ػػتـ  نفماتمهػػت تػدالف عمػػ  الاسػػمي  كالوراءتػتف مٌاظواػػتف 
 هلل سة تنه كت تىلي اوتؿ  أىٍسًم  أمرؾ هللي كسىمٍّ  أمرؾ هلل.

ػػػمٍّػػػػػػ (  لفػن الظػترؽ بي   ػت هػو مػػن نتليػة الداللػة المظ يٌػةي نوػراءة  )اػػػيػػػسى
اللػػػة  ي كمػػػن ادل مػػػـو أاضنػػػت أف مػػػن د(ٓ)الاف ػػػرادلةتلغػػػة ك  عمػػػ بتلاضػػػ ي  تػػػدٌؿ 

)سىمم ى( الٌدن ي اوتؿ سىممٍ ا  ذا ك ذاي أم  دن اي  ذا ك ذاي كعم  هذا تػأيت 
                                 

 .ْْٖ ي صإحتتؼ نضتء الةشرا  ر   (ُ)
 ي صي كسلاألر ن شواف الورآفُٔٗ/ّ يي كإعراب الورآف لم  تسِّٗ/ِ يا  ر  م ت  الورآف لمظراء (ِ)

ي ّٖٕ ي صي كشواف الوراءات لمفرمت َِٗ/ِ يي كإعراب الوراءات الشوافََٓ/ّ يي كالفشتؼُُٖ
 .ِٖٕ/ْ يي كناح الودارْْٖ ي صإحتتؼ نضتء الةشري ك ُْٖ/ٖ يكالة ر اِّيم

 .ْٓٓ/ُٓ يتب ن عمـو الفاتبالمةا  ر   (ّ)
 .َّّ/ُِ يلتشية الهيي عم  الفشتؼي ك ِّٗ/ِ يا  ر  م ت  الورآف لمظراء(ْ) 
 .ِْٓ /ْ يا  ر  دراستت  سموب الورآف الفرق (ٓ)
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ػػػادلةتلغػػػة كالاف ػػػر  مب ػػػىن   هلل ت ػػػتىل ماػػػو تن عميػػػهي مظٌوننػػػت أمػػػره   نظسػػػه مم أنػػػه سى
 .(ُ)إليه

 توجيو قراءة العشرة 
ي كعم  هػذا جػتءت قػراءة ال شػرةي كأمػت (ِ) (أىٍسمى ى )   مضترعَّٱىث ُّٱ

قػػراءة عةػػد اهلل بػػن مسػػم  رغػػ  إنتدهتػػت لم  ػػىن الةتغػػ  إال أهنػػت ت ػػ  دكف قػػراءة 
ي اووؿ ال  تس   ت قتؿ جٌ   ن هذا أعرؼي(  مً سٍ اي    ...ي )(ّ)اجل  ور قةوالن

 .(ْ) َّرن مم يلامُّٱ  كعزٌ 
 

 قراءة عبد اهلل بن مسلم في سورة األحزاب    المبحث السابع
 خت حت جت هب مب خب حب جب هئ ُّٱٱٱقػػػػػتؿ اهلل ت ػػػػػتىل 

َّ مت
(ٓ). 

ـى(َّ حت جت ُّٱقػػرأ عةػػد اهلل بػػن مسػػم  قولػػه ت ػػتىل     )ال مىػػوىػػػػت
ي ك  (ٔ)

تفػػن هػػذه الوػػراءة ل ةػػد اهلل بػػن مسػػم  كلػػدهي بػػ  كانوػػه ني ػػت   ػػر مػػن الوػػراء 
ع ركي كابن عتمري كصزةي كالفستئ ي  كأيب ال شرة كغره ي  تبن   ري كنتن ي

                                 
 .َّّ/ُِ يلتشية الهيي عم  الفشتؼي ك ُٔٗ/ّ يا  ر  إعراب الورآف لم  تس (ُ)
 .ُْٖ/ٖ يا  ر  الة ر اِّيم (ِ)
 .ُٔٗ/ّ يإعراب الورآف لم  تس(ّ) 
 .َِ ي اآلاةسورة آؿ ع راف (ْ)
 .ُّ ي اآلاةسورة ا لزاب (ٓ)
م ج  الوراءات ي ك ُٕٓ/ُُي ركح ادل ت ي ك ََُ/ٗ يي كالدر ادلألوفَُُ/ٔ يا  ر  الة ر اِّيم (ٔ)

 .ُُٕ/ٓ يي كم ج  الوراءات لم هيإٓ/ّ ي صد سلاتر كعةد ال تؿ ست  الورآنية
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رجػػػػػػتءي كاحلسػػػػػػني كقاػػػػػػتدةي كال   ػػػػػػ ي كطم ػػػػػػػةي  ج ظػػػػػػري كشػػػػػػيةةي كأيب كأيب
 .(ُ)كا ووبي كام 

 قراءة )بقيا( العشرة 
َّ حت جت ُّٱقػػرأ عتصػػػ  ن ركااػػػة لظػػػص بضػػٌ  ادلػػػي   

ي   ػػػت قرأهػػػت (ِ)
ـى(ي كقرأهػػػػت الةػػػػتقوف  ػػػػذلك  (ّ)ي بظػػػػاح ادلػػػػي ن ركااػػػػة أيب بفػػػػرأاضنػػػػت  )ال مىػػوىػػػػػػت
 بتلظاح. 

 توجيو قراءة عبد اهلل بن مسلم 
ـى قىػػ  )بظػػاح ادلػػي ي اسػػ  مفػػتف مػػنكقػػراءة عةػػد اهلل بػػن مسػػم     ال تتػػ ( ت

ـى قى   )من امألدرن  كاألح أف تفوفلف ي  ال مفتف قيتـو   أم ال   أم  ال تتػ ( ت
ـى   .(ْ)لف  قيت

. كقػد نأٌلػ  أبػو عمػ  الظترسػ  الوػوؿ ن (ٓ)ىنكالوراءتتف مٌاظواػتف ن ادل ػ
ـى   )اعمػػػػػػ  أهنػػػػػػ  قػػػػػػد قػػػػػػتلواهػػػػػػذه ادلسػػػػػػألةي ليػػػػػػ  قػػػػػػتؿ    ـى قىػػػػػػكأى  يوـي ويػػػػػػاػى  قػػػػػػت  ت

كفلك  ي(  ى ظٍ مى   )عم  ( ي  ي ظٍ اػى ) ( ى  ى نػى )ت من كادلألدر كاس  ادلون  بي ن  ي(ي ي وً اي 
ػػالك  )ك ػذل.  ػتمي اػى وٍ ي كهػذا مى (تن اى ٍوػمى   ي ايػوٍ اػى   ى اى قػى   )ضلو ي اسػاوي  أف افػوف (وتـػ ى
 كاساوي  أف افوف اس  ادلون .ي ت لم ألدراسن 

                                 
ي كالةدكر الزاهرة َٗٔ ي صي كادلة ج ن الوراءات ال  تفِٖٗ ي ص  احلجة ن الوراءات السة ا  ر(ُ) 

 .ِْٓ ي صلموتن 
 .ََُ/ٗ يي كالدر ادلألوفَُُ/ٔ يي كالة ر اِّيمَِٓ/ٓ يا  ر  احلجة لموراء السة ة(ِ) 
 يي كادلسا ر ن الوراءات ال شرَِٓ/ٓ يي كاحلجة لموراء السة ةُُْ ي صالسة ة ن الوراءاتا  ر   (ّ)
ِ/ّّٕ. 
 .ُّْ/ّ ياذلتدم شرح طيةة ال شر ن الوراءاتا  ر   (ْ)
 .ُٓٗ/ِ يا  ر  الفش  عن كجوه الوراءات السة  (ٓ)
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ـى قى أى )كأمت  ي ك ػذلك مػت (وػتـمي )نتدلألدر كادلون  اي ػتف م ػه عمػ   (ي ي وً اي  ت
ػػػالػػػػ  )ن زاد مػػن ا ن ػػتؿ عمػػ  تتتػػة ألػػرؼ حبػػرؼ زائػػد أك لػػرؼ أصػػ ي  (وتـػ ي

 يتوػػتـ أاضنػػكمفػػتف اسقتمػػة مي  ي(ةن تمىػػقى إً  اي ٍ ػػقى أى   )األػػمح أف افػػوف اسقتمػػة ناوػػوؿ
كقػػد  كإرسػػتؤهتي   إجراؤهػػتتوػػداره كمرسػػتهتيبسػػ  اهلل رلراهػػت   كعمػػ  هػػذا قولػػه

ػػػػػػال)افػػػػػوف  ػػػػػػال)نيػػػػػهي ن ػػػػػذا هػػػػػو ا صػػػػػ   ي ي ًوػػػػػادلفػػػػػتف الػػػػػذم تي ـ(  وتػ ي  (يوتـػ ي
 .(ُ)( وتـػ ى ػال)ك

 توجيو قراءة العشرة 
ككانوه ادلي ي  ي بض ٌ َّ حت جت ُّٱانظرد عتص  من بني ال شرة بوراءة   

 .(ِ)كلظص يكالي ت  يكا عرج يتلسم  ن هذه الوراءة ب ر الوراء  
ـى قىػػ  )أى اسػػ  مفػػتف مػػنهػػ   َّ حت جت ُّٱٱك ال مفػػتف   أم ( الربػػتع  ت
ـى قىػػ  )أى مػػن امألػػدرن  ي كاألػػح أف تفػػوف(ّ)كال م ػػزؿ لفػػ لفػػ ي  إقتمػػةو    ال تتػػ ( ت
 . (ْ)ال إقتمة لس ة لف   أم

ي مون  إقتمة لف  الكف ر أبو عم  أف )الػ يػوتـ( حيا   أمران  ا كؿ  
 .(ٓ)تووموف نيهلف  مون  كال ت   ال 

  (ٔ)كم ه قوؿ ال ةتس بن مرداس
 تػػػػػػػراهػػػػػػًة ال اى ػػػػػتمى ػػػوػػػ ػػ الىلإ نًسيقى   رًّاػػػػػػػك  تف شى ػػػػػػت كأىاا ػػػػػ  مػػػػأىاٍّ ػػنى 

 
 
 

                                 
 .َِٓ/ٓ ياحلجة لموراء السة ة(ُ) 
 .َُُ/ٔ يا  ر  الة ر اِّيم(ِ) 
 .ِٓٔ/ْ يا  ر  تظسر الس  ت  (ّ)
 .ُّْ/ّ ياذلتدم شرح طيةة ال شر ن الوراءاتي ك َْٕ يا  ر  ادلسا ر ن الوراءات ال شر (ْ)
 .ُْٕ/ٓ يا  ر  احلجة لموراء السة ة(ٓ) 
ي كازانة ِْ/ُٗ يي كجتم  الةيتفّٗٗ/ُ ي. كا  ر  الفاتبُّٔالةيا من الوانري كهو ن داوانهي ص (ٔ) 

 .ّٕٔ/ْ يكازانة ا دب
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 قراءة عبد اهلل بن مسلم في سورة الملك   الثامنالمبحث 

 ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱٱٱقػػػػػػػػتؿ اهلل ت ػػػػػػػػتىل 

َّ خن حن جن  يم
(ُ). 

 ي ككانوػػه(ِ)(وفى ػػػػػػعي دٍ ػػػتى   )َّخن ُّقػػرأ عةػػد اهلل بػػن مسػػم  قولػػه ت ػػتىل  
ني ػػػػػت عػػػػػدده مػػػػػن الوػػػػػرٌاءي كمػػػػػ     نػػػػػتن ي كا صػػػػػ   ي كشػػػػػ ةةي كأبػػػػػو رجػػػػػتءي 
كالضػػػ تؾي كاحلسػػػني كقاػػػتدةي كسػػػٌتـي كا وػػػوبي كابػػػن أيب عةمػػػةي كأبػػػو زاػػػدي 

 .(ّ)كعأل ةي كابن أيب إس تؽي كغره 
 قراءة العشرة 

 .(ْ)َّخن ُّ(ي كالةتقوف  وفى ػػػػعي دٍ ػػػتى قرأ نتن ي كا ووب  )
 بن مسلم توجيو قراءة عبد اهلل 

( بإسػػػفتف )الػػػٌداؿ( عمػػػ  كزف  )تػىٍظ يػػػوف(ي كهػػػ  مػػػن الػػػداعتءي وفى ػػػػػػػعي دٍ ػػػتى )
كمضػػترع ت  )دعػػػػت(ي كاقٌ ػػد هػػذه الوػػراءة مػػت ريكم مػػن أف الفظػػتر  ػػتنوا اػػدعوف 

 .(ٓ)كأص تبه بتذلتؾ -صم  اهلل عميه كسم -عم  الرسوؿ 
ي كهػػػػو اوانػػػػق ادل ػػػػػىن (تهمةػػػػوف( أاضنػػػػػت  )وفى ػػػػػػػػعي دٍ ػػػتى كشلػػػػت قيػػػػ  ن م ػػػػىن )

                                 
 .ِٕ ي اآلاةسورة ادلمك (ُ)
 . َِّ ي صبن اجلزرمال شرح طيةة ال شر ن الوراءاتي ك ِِٗ/َُ يا  ر  الة ر اِّيم(ِ) 
ي كرل   الةيتف ِّٓ/ِ يي كاِّاسأُّ/ِّ يي كجتم  الةيتفْٔٓ/ِ يا  ر  م ت  الورآف لألاظش (ّ)

ي ِِٗ/َُ يي كالة ر اِّيمٕٗٓ/ّ يي كمظتتيح الغيآّٖ/ْ يؼتي كالفشَٔ/َُ ين تظسر الورآف
 .ُٕٔ/ٓ ي صد سلاتر كعةد ال تؿ ست  م ج  الوراءات الورآنيةي ك ُٓٓ يإحتتؼ نضتء الةشرك 
م ج  ي ك ٖٔٓ ي صحتةر الايسري ك َِّ ي صبن اجلزرمال شرح طيةة ال شر ن الوراءاتا  ر  (ْ) 

 . ُٕٔ/ٓ  ي صد سلاتر كعةد ال تؿ ست  الوراءات الورآنية
 .ِِٗ/َُ يا  ر  الة ر اِّيم (ٓ)
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 .(ُ)الستبق   ف الدعتء نوع من أنواع الهما
صػم  اهلل -كهذه الوراءة ت تسا لتؿ الفظتر ادل تندان ن زمن الرسػوؿ 

ليػػػػ   ػػػػتنوا اػػػػػدعوف بتل ػػػػذاب عمػػػػ  أنظسػػػػ   كعمػػػػ  غػػػػػره   -عميػػػػه كسػػػػم 
صػم  اهلل عميػه كسػم ي   ػت كصػ  -اسا ظتننت كتفذاةنت دلػت جػتء بػه رسػوؿ اهلل 

 حس جس مخ جخ  مح جح مج حج مث هت ُّٱالوػػػػػػػػػػػرآف   لػػػػػػػػػػتذل 
َّ مض خض حض جض  مص خص حص مس خس

كقولػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه ٱ.(ِ)
َّ جت هب مب خب ُّٱت ػػػتىل  

كادلػػػراد  هػػػذا الػػػذم   ػػػا  تػػػدعوف  ي(ّ)
 .(ْ)به اهلل

كهػػػو م ػػػ  كالػػػذم ا  ػػػر أف الوػػػراءتني مػػػن ليػػػ  الداللػػػة مب ػػػىن كالػػػد  
 . (ٓ)(تىدمًاركف( ك)تىٍداىركف)ك(ي تىذمٌ ركف)ي ك(تىٍذ يركف  )قوله

  (ٔ)  ت ا  ر أاضنػت أف أصػوب الوػراءتني كأجودمهػت مػت  ػتف بتلاضػ ي 
 .(ٕ)دلت عميه عتٌمة قراء ا مألتري كسبتع احلجة من الوراء عميه

 توجيو قراءة العشرة 
 بتلاض ي  جتء ن م  تهت تتتة أقواؿ  َّخن ُّقراءة  
ي (ٖ)أهنػػػػػػػت مب ػػػػػػػىن  تهمةػػػػػػػوفي كتسػػػػػػػا جموفي كهػػػػػػػو مػػػػػػػن الػػػػػػػدعتء األول 
   )دعػػت(.كمضترع ت

                                 
 .ْٕٖ/ُ يالوراءات كأترهت ن عمـو ال ربيةا  ر   (ُ)
 .ِّ ي اآلاةسورة ا نظتؿ (ِ)
 .ُ يسورة ادل ترج (ّ)
 .ِِٗ/َُ يي كالة ر اِّيمَٔ/َُ يي كرل   الةيتف ن تظسر الورآفِّٓ/ِ يا  ر  اِّاسا (ْ)
 .ٕٗٓ/ّ يي كمظتتيح الغيإُُ/ّ يا  ر  م ت  الورآف لمظراء (ٓ)
 .ْٔٓ/ِ يم ت  الورآف لألاظش ا  ر (ٔ) 
 .ُّٔ/ِّ يا  ر  جتم  الةيتف (ٕ)
 .ِِٗ/َُ يا  ر  الة ر اِّيم (ٖ)
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عوف أنه ال ج ة كال تدم  ي أم (ُ)(دٍّعتءاال( أك )عولالدٌ أهنت من ) الثاني 
ي أك مب ػىن  هػذا الػذم   ػا  تيةهمونػهي أم  تػٌدعوف أنػه بتطػ  ال اػأتيف ي (ِ)نتر
 أنف  ال تة  وف. عوفهذا الذم   ا  بسةةه تدٌ  أك

كهػػذا الػػرأم رٌده ب ػػر ال م ػػتءي كلجػػا   ن فلػػك أف )تػػٌدعوف( مب ػػىن  
تاػػػداعوف بوقوعػػػهي كلػػػيس م  ػػػته مػػػن اٌدعػػػتء احلوػػػوؽي ن ػػػو مػػػن الػػػٌدعتء ال مػػػن 

 . (ّ)الٌدعول
أهنػػػت جػػػتءت عمػػػ  سػػػةي  االسػػػاظ تـ اسنفػػػترم  كادل ػػػىن  أهػػػذا  الثالاااث 

 .(ْ)الذم )تٌدعوف(ي الي ب    ا  تٌدعوف عدمه
 

 قراءة عبد اهلل بن مسلم في سورة المعارج   التاسعالمبحث 
 مل خل هن من مل مك لك هش مش هس ُّٱٱٱقػػتؿ اهلل ت ػػتىل 

 .(ٓ)َّمم خم حم جم يل ىل
  )ادلٍشػػػػرًًؽ َّ مك لك ُّٱقػػػرأ عةػػػػد اهلل بػػػػن مسػػػػم  قولػػػػه ت ػػػػتىل  

 .(ٕ)ي ككانوه ني ت ابن زليألني كاجل درمي كأبو ليوةي كصيد(ٔ)كادلٍغًرًب(

                                 
 .ٕٗٓ/ّ يا  ر  مظتتيح الغيا(ُ) 
 .ْٕٖ/ُ يالوراءات كأترهت ن عمـو ال ربيةي ك ِِٗ/َُ يي الة ر اِّيمُّٔ/ِّ يا  ر  جتم  الةيتف (ِ)
 .ِِٗ/َُ يي كالة ر اِّيمَٔ/َُ ين تظسر الورآفي كرل   الةيتف ِّٓ/ِ يا  ر  اِّاسا(ّ) 
 .ٕٗٓ/ّ يا  ر  مظتتيح الغيا (ْ)
 .ُْ-َْ ي اآلااتفسورة ادل ترج (ٓ)
إحتتؼ ي ك ِٕٕ/َُ يي كالة ر اِّيمِٓٗ/ُٖ ياجلتم   لفتـ الورآفي ك ُْٔ/ْ يا  ر  الفشتؼ (ٔ)

 .ٕٓٓ ي صنضتء الةشر
اجلػػػػػتم   لفػػػػػتـ ي ك َٕٓ/ٓ يسلاألػػػػػر الاةيػػػػػنيي ك ُْٔ/ْ يي كالفشػػػػػتؼِْ/َُ يا  ػػػػر  تظسػػػػػر ال  مػػػػػي(ٕ) 

إحتػتؼ نضػتء ي ك ِٕ/ُٔ يلتشػية الهيػي عمػ  الفشػتؼي ك ِٕٕ/َُ يي كالة ر اِّيمِٓٗ/ُٖ يالورآف
 .َُِ/ٓ  ي صد سلاتر كعةد ال تؿ ست  م ج  الوراءات الورآنيةي ك ٕٓٓ ي صالةشر
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 قراءة العشرة 
 ي كه  قراءة اجل  ور.َّ مك لك ُّٱ قراءة ال شرة 

 توجيو قراءة عبد اهلل بن مسلم 
جتء ف ر ه  عم  اسنرادي ك  قراءة عةد اهلل بن مسم   )ادلٍشرًًؽ كادلٍغًرًب(

ي كقػػػد فهػػػا ال م ػػػتء كادلظسػػػركف ن (ُ)ادلشػػػرؽ كادلغػػػرب ن سػػػا آاػػػتت قرآنيػػػة
 إىل مذاها ش ي اهوؿ ف رهت ه تي كشلت ف ركا  تأكا  فلك

عةػػػترة عػػػن  ن ػػػوادلشػػػرؽ كادلغػػػرب  كردمػػػت مػػػ  زعػػػ  ب ضػػػ   أنػػػه  األول 
 .(ِ)كمون  الغركب جب ماه يمون  الشركؽ
عػػٌدهت أبػػو ع ػػرك الػػدا  شلػػت ليػػذنا م ػػه ا لػػ  اااألػػترناي نػػإف  الثاااني 

احلذؼ الواق  ن رس  ادلأل   تتتػة أنػواع  ألػدهت  لػذؼ إشػترة  كهػو مػت 
ءة نيػه. كتتني ػت  لػذؼ اقاألػتر  كهػو ليذؼ م ػه لػرؼ  جػ  ااػاتؼ الوػرا

لػػػذؼ ا لػػػ  ن اجل ػػػوعي كم ػػػه قػػػراءة عةػػػد اهلل بػػػن مسػػػم ي كتتل  ػػػت  لػػػذؼ 
ذؼ أل  من  م ة كالدة ب ي  ت  . (ّ)اااألتر  حبي  حيي

أف ادلػػػراد بتدلشػػػرؽ كادلغػػػرب ادلألػػػدر ادلي ػػػ ي أم  رب ادلشػػػرؽ  الثالاااث 
كنػػػ  ي كزكاؿي كادلغػػػرب كمػػػت بي   ػػػت مػػػن شػػػظقي كنجػػػري كإسػػػظتري كشػػػركؽي 

 .(ْ)كعألري كاصظراري كهتـ
                                 

ي كن سورة ِٖكن سورة الش راءي اآلاة ي ِٖٓي ُٕٕي ُِْي ك ُُٓ ي اآلاتتكردت ن سورة الةورة(ُ) 
 .ٗادلزم ي اآلاة 

 يي كصظوة الاظتسرُُِ/ُٗ يي كالا رار كالا وارُّٕ/ٓ يي كاِّرر الوجيزْْٗ/ِ يا  ر  جتم  الةيتف (ِ)
ُ/ٕٗ. 
 .َُٕ( من الألظ ة ُ. كا  ر  احلتشية رق   )َِٖي ك َُٕ يا  ر  ادلو   (ّ)
 .ُُِ/ُٗ يا  ر  الا رار كالا وار (ْ)
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بتدلشػػػػرؽ  ادلػػػػرادنػػػػه ميفػػػن أف افػػػػوف ن الوػػػػراءتني   ت ػػػػتقرى ال  الراباااع 
 .(ُ)كمغرب يلف  مشرؽ كادلغرب اس  اجل س ال تـ

دلػػت   م تسػػا لاظػػرد اهلل سػػة تنه كت ػػتىل  نإنػػه لظػػهلل اسنػػرادأف  الخااامس 
ادلشػػػػػرؽ كادلغػػػػػرب  تفػػػػػوفنتسػػػػػا أف  انياػػػػػه ػػػػػتف ادلوألػػػػػود ف ػػػػػر ربوبياػػػػػه ككلد

 ٰى ُّٱ  لظرعػػػوف لػػػني سػػػأله -عميػػػه السػػػتـ- ك ػػػذلك قػػػتؿ موسػػػ ي (ِ)مظػػػردة
ٌّ ٍّ َّ ُّ َّ

 مم يل يكملىل ىك مكُّٱ نوػػتؿي (ّ)
 .(ْ)َّزن رن

كبذلك ااةني أنه ال ت ترض من ج ة ادل ىن بني رل ء هذه ا لظػتظ تػترة 
 .(ٓ)مظردةي كتترة بأليغة ادل ىني كتترة بأليغة اجل  

 توجيو قراءة العشرة 
هػػػػػ  مهػػػػػتل  كادلشػػػػػترؽ كادلغػػػػػترب  يَّ مك لك ُّٱقػػػػػرأ ال شػػػػػرة  

لػػػػػػػذلك   ك (ٔ) ن أاػػػػػػػتـ السػػػػػػػ ة  م ػػػػػػػت كسػػػػػػػتئر الفوا ػػػػػػػا يكالو ػػػػػػػر يالشػػػػػػػ س
 .(ٖ)ن سورة ادل ترج كهو االاايتر ي(ٕ) بي 

                                 
ي دن  إا تـ االنهراب عن آاتت الفاتبي ك َّٓ/ٔ يي كأنواء الةيتفُٖٕ/ِ يا  ر  االناألتر لمورآف(ُ) 
 .َّ ص

 .ْٔٓ/ُٕ يا  ر  جتم  الةيتف (ِ)
 .ِّ ي اآلاةسورة الش راء (ّ)
 .ِٖ ي اآلاةسورة الش راء (ْ)
 .َُٔ/ُٓ يا  ر  الاظسر الوسيم (ٓ)
 .ُٕٗ/ِ يا  ر  االناألتر لمورآف (ٔ)
 .ُّٕ/ٓ يا  ر  اِّرر الوجيز (ٕ)
 .ُٓٔ/ُ يا  ر  الفتم  ن الوراءات (ٖ)
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كال شك أف اآلاة ن م ػرض قسػ  مػن اهلل ت ػتىلي كت  ػي  لذاتػه ال ميٌػةي 
بألػػيغة اجل ػػ  ت تسػػا  َّ مك لك ُّٱكبيػػتف لودرتػػه عمػػ   ػػ  شػػ ءي ك

 فلك  مه.
 

 قراءة عبد اهلل بن مسلم في سورة الزلزلا   المبحث العاشر
 هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي ُّٱٱٱقػػػػػػػػػػػػػتؿ اهلل ت ػػػػػػػػػػػػػتىل 

 . (ُ)َّهب مب خب حب جب

  )اػػػػيػػػػرىه(َّحئ ُّٱقرأ عةد اهلل بن مسم  قوله ت تىل  
(ِ). 

 قراءة العشرة 
لموػػراء ال شػػرة قػػراءات ما ػػددة ن هػػذه اآلاػػةي كرمٌبػػت  ػػتف  لػػده  أ  ػػر 

  (ّ)من قراءة من ركااتت سلامظةي كمن هذه الوراءات
قرأهػػػػت ابػػػػن   ػػػػري كابػػػػن عػػػػتمري كعتصػػػػ  بركااػػػػة لظػػػػصي كصػػػػزةي  أوًلا 

                                 
 .ٖي ٕ ي اآلااتفسورة الزلزلة(ُ) 
 صد  م ج  الوراءات الورآنيةي ك ّّٗ/َُ يي كالاةيتف ن تظسر الورآفَِٓ/ٖ يا  ر  كالة ر اِّيم (ِ)

 .ّٓٓ/َُ يي كم ج  الوراءات لم هيآِْ/ٓ يسلاتر كعةد ال تؿ ست 
ي ُٖٓ/ّ يي كم ت  الوراءاتْٗٔ ي صالسة ة ن الوراءاتي ك ِْٖ/ّ يا  ر  م ت  الورآف لمظراء(ّ) 

 يي كاحلجة لموراء السة ةّٕٓ ي صاحلجة ن الوراءات السة ي ك ُٕٕ ي صكسلاألر ن شواف الورآف
ي كادلسا ر ن ّّٗ/َُ يي كالاةيتف ن تظسر الورآفٕٗٔ ي صزصلمة ي كلجة الوراءات البنِْٗ/ٔ

ي َِٓ ي صي كشواف الوراءات لمفرمت ّْٕ/ِ يي كإعراب الوراءات الشوافَْٓ/ِ يالوراءات ال شر
 ي صحترار ال شرك ي ْٗٓ ي صإحتتؼ نضتء الةشري ك ُٔٔ ي صحتةر الايسري ك َِٓ/ٖ يكالة ر اِّيم

 يالدهر ن تأصي  كب  الوراءات نرادةي ك ُٓٔ/ُ ياذلتدم شرح طيةة ال شر ن الوراءات ال شرك  يِّْ
ي كم ج  الوراءات ِْٓ/ٓ ي ص صد سلاتر كعةد ال تؿ ست  م ج  الوراءات الورآنيةي ك ٕٕٔ/ْ

 .ّٓٓ/َُ يلم هيا



 

 

 

 
404 

بتذلػػتءي ككانو ػػ  ن فلػػك هشػػتـي  َّحئُّٱكالفسػػتئ ي كنػػتن  بركااػػة احلمػػوا   
 ي كأبو ليوةي كادلغرةي كحيىي بن آدـي كغره .كابن كردافي كش ةة

قرأهػػػت أبػػػو ج ظػػػري كا وػػػوب بػػػػػػ  )ااػػػاتس احلر ػػػة(ي ككانو ػػػ  ن  ثانيااااا 
فلك ابن كردافي كالزهرمي كاجل درمي كشيةةي كركح بن عةد ادلقمني كركاػسي 

 كاحلموا ي كغره .
ٍه(ي ككانوػػػه ن قرأهػػػت الفسػػػتئ  بركااػػػة صػػػزةي بإسػػػفتف اذلػػػتء  )اػػػىػػػػػػرى  ثالثااااا 

 فلك هشتـي كأكقيةي كابن كرداف كغره .
قرأهت عتص ي كالفستئ   )اػػػيػػػرىه(ي كه  قراءة عةد اهلل بػن مسػم ي رابعاا  

ككانو ػ  ني ػػت ابػػن عةػتسي كاحلسػػني بػػن عمػ ي كأبػػتفي كزاػػد بػن عمػػ ي كالفمػػيي 
ي كأبو ليوةي كاميد بن نشيمي كعيس  بن ع ري كالسم  ي كعم  بن احلسػني

 كاجل درم.
ااااا  قرأهػػػػت نػػػػتن ي كابػػػػن   ػػػػري كصػػػػزةي كالفسػػػػتئ  بػػػػػػإشةتع ا كىل   خامسا

   )اػػػىػػػرىٍه(.ٱ)اػػػػػرهو(ي كسفوف ال تنية
قرأ ابن   ػري كابػن عػتمري كصػزةي كالفسػتئ ي كعتصػ ي كنػتن ي  سادساا 

 ن فلك الدكرمي كشجتعي كغرمهت. بإشةتع احلر ة ني  تي )اػػىػػػرىهيو(ي ككانو  
 توجيو قراءة عبد اهلل بن مسلم 

الظ ػػ  )اػػػػيػػػػػػرىه( مةػػ، دلػػت   اسػػٌ  نتعمػػهي مب ػػىن ايراػػه غػػرهي كلػػيس هػػو مػػن 
اي إفا (ُ)ارل فلػك ب ظسػه (ي توػوؿ  رأاػا زاػدن ي كهػو م وػوؿ مػن الظ ػ   )رىأىاٍػاي

 أدر اه بةألرؾي كأىرىاٍػػػػػايه ع رنا.

                                 
 .ّّٗ/َُ يا  ر  الاةيتف ن تظسر الورآف (ُ)
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الظ ػػ  )اػػػػيػػػػػػرىه( لم ج ػػوؿ لػػ م ألػػد ادلظ ػػولني زلػػٌ  الظتعػػ ي كع ػػد ب ػػتء 
 .(ُ)كاذلتء مظ وؿ به تتف

-كال نػػرؽ بػػني ادل  يػػني ن الوػػراءتنيي كم  تمهػػت  أف مػػن ا  ػػ  أم ع ػػ و 
 كإف  تف م وتؿ فرٌة ارى جزاءه. -ارنا أك شرًّا

 توجيو قراءة العشرة 
 ٱَّحئُّٱنود ج   الظ   ما ٌدانت إىل مظ وؿ كالدي ك َّحئ ُّٱمن قرأ 

 لذنا ا ل  م  ت  هنت رلزكمة  ن   جواب الشرط.
كأمػػت لجػػة مػػن قػػرأ بػػتالااتس نوػػد ا اظػػ  بتلضػػ ة عوننػػت عػػن الػػواك  

 .(ِ) هنت ت ةئ ع  ت
كلجة من قرأ بتسشةتع )اػػىػػػرىهيو(ي أنػه دلػت ليػذنا ا لػ  لمجػـز جػتء مػت 

 .(ّ) نتي كإفا جتءت الفم ة  ذلك نإهنت تيشة  ع د اجل ي قة  اذلتء ما ر 
كمػػػن قػػػرأ بإسػػػفتف اذلػػػتء نوػػػد قػػػرأ عمػػػ  لغػػػة مػػػن لغػػػتت ال ػػػربي كزعػػػ  

ي كهػػ  لغػػة (ٓ)لغػػة عيوىيػػ  كبػػ،  ػػتبي كقيػػ   (ْ)ا اظػػش أهنػػت لغػػة أهػػ  السػػراة
 .(ٔ)ردا ةي كليسا مش ورة

                                 
 .ُّٖٗ/ّ يي كادلونح ن كجوه الوراءات كعمم تِْٗ/ ٔ يا  ر  احلجة لموراء السة ة(ُ) 
 .ٕٗٔ ي صزصلمة ا  ر  لجة الوراءات البن (ِ)
 .ٕٗٔ ي صزصلمة ي كلجة الوراءات البنِْٗ/ ٔ يا  ر  احلجة لموراء السة ة (ّ)
 .ِٖ/ُ يا  ر  م ت  الورآف لألاظش (ْ)
 .ِّٖ/ٔ يا  ر  الدر ادلألوف (ٓ)
 .ُّٖٖ/ّ يي كادلونح ن كجوه الوراءات كعمم تِّٗ/َُ يا  ر  الاةيتف ن تظسر الورآف(ٔ) 
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  (ُ)كجتء م ه قوؿ الشتعر
 تفً ػػػػقأىرً  هٍ ػػػتف لى ػػػتقػػاػػشٍ ػػوامى مي ػػػهٍ ػػكمً   ال ىًايًق أيرًاغيهي نىً ماي لدىل الةيًا 

ليػػػ  سػػػٌفن اذلػػػتء ن  )لػػػػػػٍه(ي كعمٌػػػ  ب ضػػػ   أف هػػػذا الاسػػػفني سػػػةةه 
 .(ِ)لذؼ الألمة لمضركرةي ل  افوف قد أيجرم رلرل الوق  إجراء  تمتن 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 .ِٕٓ/ٓ يي كازانة ا دبْْٕ/ُٓ ياياام  ن قتئ  الةيا. ا  ر  لستف ال رب (ُ)
ي كمػػت اػػوز لمشػػتعر ّٕٓ/ ِي ي كسػػٌر صػػ تعة اسعػػرابُِٖ/ُ يي كاخلألػػتئصِٕٔ/ُ يا  ػػر  ادلواضػػا(ِ) 

 .ُِْ يي كنرائر الش رِْٓ ي صن الضركرة
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 الخاتما
كٌنوػػػ، سدتػػػتـ هػػػذا الة ػػػ ي كأسػػػأله احل ػػػد هللي كالشػػػفر لػػػه سػػػة تنه أف 

ت ػػػتىل ا جػػػر كادل وبػػػةي كن هنتاػػػة هػػػذا الة ػػػ  أقػػػ  عمػػػ  ب ػػػر ال اػػػتئج الػػػع 
 توٌصما إلي تي كم  ت 

نػية  ب ػد أف  تنػاالفش  عن قراءات عةد اهلل بن مسم  بػن اسػتر  .ُ
 من الزمن بني ت ٌيتت الفاا.

ب ضػ ت    ليػ  جػتءعةػد اهلل بػن مسػم  بػن اسػترت وٌع كجوه قػراءات  .ِ
 ن ال  وي كب ض ت ن الداللةي كب ض ت ن الةتغة.

ن ب ػػر ا ليػػتف موانوػػة  عةػػد اهلل بػػن مسػػم  بػػن اسػػترجػػتءت قػػراءة  .ّ
لوػراءة ب ػر الألػ تبة كالاػتب نيي م ػ   عمػ  بػن أيب طتلػاي كاحلسػن 

 بن عم ي كالٌضٌ تؾي كا ع شي كغره .
تف موانوػػة ن ب ػػر ا ليػػ عةػػد اهلل بػػن مسػػم  بػػن اسػػترجػػتءت قػػراءة  .ْ

 لوراءة ب ر الورٌاء ال شرة.
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 المراجعو  ثبت المصادر
ػػػمى ة بػػػن ميٍسػػػًم  ال ىػػػٍوتيي حتويػػػق  د. عةػػػد  .ُ اسبتنػػػة ن المغػػػة ال ربيػػػةي لسى

الفرق اميظةي كآاركفي كزارة الػياث الوػوم  كال وتنػةي سػمه ة ع ػتفي 
 ق.َُِْا كىلي  الهة ة

ادلسػ   بػػ  )حتراػر ال شػر(ي احتتؼ الربرة مبت سػفا ع ػه نشػر ال شػرةي  .ِ
دلألػػهظ  بػػن عةػػد الػػرصن بػػن زل ػػد ا زمػػرمي دراسػػة كحتويػػق  اتلػػد 

 هػ.ُِْٖا كىلي  الهة ةلسن أبو اجلودي دار أنواء السم ي 
إحتػػػتؼ نضػػػتء الةشػػػر ن الوػػػراءات ا رب ػػػة عشػػػري  صػػػد بػػػن زل ػػػد  .ّ

 الهة ػػػةالػػػدميتطٌ ي حتويػػػق  أنػػػس م ػػػرةي دار الفاػػػا ال م يػػػةي لة ػػػتفي 
 ـ.ََِٔال تل ةي 

ػػػػ .ْ تي أتػػػػر الوػػػػراءات الورآنيػػػػة ن الألػػػػ تعة ادل ج يػػػػة تػػػػتج ال ػػػػركس منوفجن
لمػػػػد اور عةػػػػد الػػػػرازؽ بػػػػن صػػػػودة الوتدكسػػػػ ي  ميػػػػة اآلدابي جتم ػػػػة 

 هػ.ُُّْلموافي 
أسموب االلاظتت ن الةتغة الورآنيةي حلسن طةػ ي دار الظفػر ال ػريبي  .ٓ

 ـ. ُٖٗٗ
إصتح ادل هػقي البػن السػفياي حتويػق  زل ػد مرعػاي إليػتء الػياث  .ٔ

 هػ.ُِّْا كىلي  الهة ةال ريبي 
ا صوات ن الوراءات الورآنية الشتفةي أ.د. نواؿ ب ا إبراهي  احلمػوةي  .ٕ

 هػ.ُّْٖا كىلي  الهة ةدار   وز ادل رنة لم شر كالاوزا ي عٌ تفي 
رم ادل ػركؼ بػتبن السػراجي ا صوؿ ن ال  وي  يب بفر زل د بػن السػ .ٖ

 حتويق  عةد احلسني الظام ي مقسسة الرستلةي لة تفي بركت.
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أنواء الةيتف ن إاضػتح الوػرآف بػتلورآفي ِّ ػد ا مػني الشػ ويه ي دار  .ٗ
 ق.ُُْٓالظفر لمهةتعةي كال شر كالاوزا ي بركتي لة تفي 

إعػػػػراب الوػػػػراءات الشػػػػوافي لم فػػػػربمي حتويػػػػق  زل ػػػػد السػػػػيد أصػػػػد  .َُ
 ق.ُُْٕا كىلي  الهة ةي عت  الفااي عزكز

ػػػتسي كنػػػ  لواشػػػيه كعمػػػق عميػػػه   .ُُ إعػػػراب الوػػػرآفي  يب ج ظػػػر ال م م
عةػد ادلػ    اميػ  إبػراهي ي م شػورات زل ػد عمػ  بيضػوفي دار الفاػا 

 ق.ُُِْا كىلي  الهة ةال م يةي بركتي 
إ  ػػػػػتؿ هتػػػػػذاا الف ػػػػػتؿ ن أسػػػػػتء الرجػػػػػتؿي دلغمهػػػػػتم بػػػػػن قمػػػػػيج  .ُِ

ق  عػػػتدؿ بػػػن زل ػػػدي كأسػػػتمة بػػػن إبػػػراهي ي الظػػػتركؽ الةفجػػػرمي حتويػػػ
 ق.ُِِْا كىلي  الهة ةاحلدا ة لمهةتعةي كال شري 

مػػػػػػن كجػػػػػػوه اسعػػػػػػراب كالوػػػػػػراءات ن  إمػػػػػػتء مػػػػػػت مػػػػػػن بػػػػػػه الػػػػػػرصن .ُّ
ال فػػربمي  احلسػػني بػػن عةػػد اهلل الوػػرآفي  يب الةوػػتء عةػػد اهلل بػػن بيػػ 

 لة تف. يبركت يدار الفاا ال م ية
الةتغػػةي ِّ ػػد بػن عةػػد الػػرصن الوػػزكا،ي حتويػػق  اساضػتح ن عمػػـو  .ُْ

 ال تل ة. الهة ةزل د عةد ادل    اظتج ي دار اجلي ي بركتي 
الةػػػػدكر الزاهػػػػرة ن الوػػػػراءات ال شػػػػر ادلاػػػػواترة مػػػػن طراوػػػػ  الشػػػػتطةية  .ُٓ

كالػػػدارةي )الوػػػراءاتي الشػػػتفةي كتوجي  ػػػت مػػػن لغػػػة ال ػػػرب(ي ل ةػػػد الظاػػػتح 
 بركت.الوتن ي دار الفاتب ال ريبي 

الربهتف ن عمـو الورآفي  يب عةد اهلل بدر الػدان الزر شػ ي حتويػق   .ُٔ
زل ػػػد أبػػػو الظضػػػ  إبػػػراهي ي دار إليػػػتء الفاػػػا ال ربيػػػة عيسػػػ  الةػػػت  

 هػ.ُّٕٔا كىلي  الهة ةاحلمي كشر تئهي 
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بغيػػػػة اساضػػػػتح لام ػػػػيص ادلظاػػػػتح ن عمػػػػـو الةتغػػػػةي ل ةػػػػد ادلا ػػػػتؿ  .ُٕ
 هػ.ُِْٔي ةالستب ة عشر  ةالهة الأل يدمي مفاةة اآلدابي 

الاػتراف الفةػػري ِّ ػػد بػػن إسػتع الة ػػترمي دائػػرة ادل ػػترؼ ال   تنيػػةي  .ُٖ
 ة  حتا مراقةة  زل د عةد ادل يد اتف.ليدر آبتدي الد ني طي 

الاةيتف ن تظسر الورآفي  يب ج ظر الهوس ي حتويق  أصد لةيا  .ُٗ
 تف.قألر ال تمم ي دار إليتء الياث اسستم ي بركتي لة 

حتةػػػػر الايسػػػػر ن الوػػػػراءات ال شػػػػري  ػػػػػس الػػػػدان أبػػػػو اخلػػػػر ابػػػػػن  .َِ
اجلػػزرمي حتويػػق  د. أصػػد زل ػػد مظمػػح الوضػػتةي دار الظرقػػتفي ا ردفي 

 هػ.ُُِْا كىلي  الهة ة
حتةػػػػر الايسػػػػر ن الوػػػػراءات ال شػػػػري لشػػػػ س الػػػػدان بػػػػن اجلػػػػزرمي  .ُِ

ا كىلي  الهة ػػةحتويػػق  د. أصػػد زل ػػد الوضػػتةي دار الظرقػػتفي ع ػػتفي 
 هػ.ُُِْ

الا راػػػر كالا ػػػواري )حتراػػػر ادل ػػػىن السػػػداد كت ػػػوار ال وػػػ  اجلداػػػد مػػػن  .ِِ
تظسػػػر الفاػػػػتب اَّيػػػد(ي ِّ ػػػػد الهػػػتهر بػػػػن عتشػػػور الاونسػػػػ ي الػػػػدار 

 ق.ُْٖٗالاونسية لم شري تونسي 
الا راظػػتتي ل مػػ  بػػن زل ػػد اجلرجػػت ي حتويػػق  بتعػػة مػػن ال م ػػتءي  .ِّ

 هػ.َُّْ يا كىل  ةالهةدار الفاا ال م يةي بركتي 
 يب ليػتف ا ندلسػ ي حتويػق  د. عةػد الػرزاؽ  تظسر الة ر اِّيمي .ِْ

 ادل دمي دار إليتء الياث ال ريبي بركتي لة تف.
تظسػػػػر ال  مػػػػيي )الفشػػػػ  كالةيػػػػتف عػػػػن تظسػػػػر الوػػػػرآف(ي لم  مػػػػيي  .ِٓ

حتويػػػق  ابػػػن عتشػػػوري مراج ػػػة كتػػػدقيق  ن ػػػر السػػػتعدمي دار إليػػػتء 
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 ق.ُِِْا كىلي  الهة ةبركتي الياث ال ريبي 
تظسػػػػر الوػػػػرآفي دل ألػػػػور بػػػػن زل ػػػػد السػػػػ  ت ي حتويػػػػق  اتسػػػػر بػػػػن  .ِٔ

 إبػػػراهي ي كغ ػػػي  بػػػن عةػػػتسي دار الػػػوطني الراػػػتضي السػػػ وداةي الهة ػػػة
 هػ.ُُْٖا كىلي 

الاظسػػػر الوسػػػيم لموػػػرآف الفػػػرقي ِّ ػػػد سػػػيد ط هػػػتكمي دار هنضػػػة  .ِٕ
ا كىلي  الهة ػػػػةي الوػػػػتهرةي مألػػػػر لمهةتعػػػػة كال شػػػػر كالاوزاػػػػ ي الظجتلػػػػة

 ـ.ُٕٗٗ
الاوجي ػػػتت ال  واػػػة لموػػػراءات الشػػػتفة ن الػػػدر ادلألػػػوفي لمسػػػػ ني  .ِٖ

ي كم تقشة(ي أ.د. إبراهي  بن ست  الألتعدمي احلمي )عرننتي كتأصيتن 
 هػ.ُُّْا كىلي  الهة ةمهة ة اجلتم ة اسستمية بتدلدا ة ادل ورةي 

كتػػو أسػ يد الػدا ي حتويػق  الايسػر ن الوػراءات السػة ي ع  ػتف بػػن  .ِٗ
 هػ.َُْْال تنيةي  الهة ةترازؿي دار الفاتب ال ريبي بركتي 

ال وتت شلن   او  ن الفاػا السػاةي  يب الظػداء زاػن الػدان قتسػ   .َّ
ػٍوديٍكً ي دراسػة كحتويػق  شػتدم بػن زل ػد بػن سػت  آؿ  بن قيٍهميٍوبػىغىت السا

مية كحتويػػق الػػياث ن  ػػتفي مر ػػز ال   ػػتف لمة ػػوث كالدراسػػتت اسسػػت
 ق.ُِّْا كىلي  ي الهة ةكاليبة ص  تءي الي ن

ال وتتي ِّ د بن لةػتف الػدارم ي الةيسػعي كزارة ادل ػترؼ لم فومػة  .ُّ
 الهة ػػةال تليػػة اذل داػػة حتػػا مراقةػػة  الػػد اور زل ػػد عةػػد ادل يػػد اػػتفي 

 ق.ُّّٗا كىلي 
مي حتويق  جتم  الةيتف عن تأكا  آم الورآفي ِّ د بن جرار الهرب  .ِّ

د. عةد اهلل بن عةد اِّسن الي  ي دار هجر لمهةتعة كال شر كالاوزاػ  
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 ق.ُِِْا كىلي  الهة ةكاسعتفي 
اجلػػػتم   لفػػػتـ الوػػػرآف )تظسػػػر الوػػػرطي(  يب عةػػػد اهلل زل ػػػد بػػػن  .ّّ

أصػػد الوػػػرطيي حتويػػػق  أصػػػد الػػربدك  كإبػػػراهي  أطظػػػيشي دار الفاػػػا 
 ق.ُّْٖتنيةي ال  الهة ةادلألراةي الوتهرةي 

ادلقلػػػػ    يب زل ػػػػد عةػػػػد الػػػػرصني رلمػػػػس دائػػػػرة  ياجلػػػػرح كالا ػػػػدا  .ّْ
ادل ترؼ ال   تنيةي حبيدر آبتد الد ني اذل دي دار إليتء الياث ال ريبي 

  ـ. ُِٓٗهػ  ُُِٕا كىلي  الهة ةبركتي 
لتشػػػػػية الهيػػػػػي عمػػػػػ  الفشػػػػػتؼي ادلسػػػػػ   بػػػػػػػ  )ناػػػػػوح الغيػػػػػا ن  .ّٓ

الػػدان احلسػػني بػػن زل ػػد بػػن عةػػد  الفشػػ  عػػن ق ػػتع الراػػا(ي لشػػرؼ
 هػ.ُّْْلووه رل وعة من اِّوونيي  اهلل الهييي

حتويػػػػػق  سػػػػػ يد ا نغػػػػػت ي مقسسػػػػػة  يلجػػػػػة الوػػػػػراءات البػػػػػن زصلمػػػػػة .ّٔ
 هػ.ُُْٖي الهة ة اخلتمسةالرستلةي 

احلجػػة ن الوػػراءات السػػة  البػػن اتلواػػهي حتويػػق  عةػػد ال ػػتؿ سػػت   .ّٕ
ي دار الشركؽي   ق.ُّٗٗال تل ةي  الهة ةمفـر

احلجة لموراء السة ةي  صػد بػن عةػد الغظػتر الظترسػٌ ي حتويػق  بػدر  .ّٖ
الػػػدان ق ػػػوج ي كبشػػػر جواػػػتيبي راج ػػػه كدقوػػػه  عةػػػد ال زاػػػز ربػػػتحي 

 الهة ػػةكأصػػد اوسػػ  الػػدقتؽي دار ادلػػأموف لمػػياثي دمشػػقي بػػركتي 
 ق.ُُّْال تنيةي 

بػػػػن ع ػػػػر  ازانػػػػة ا دب كلػػػػا لةػػػػتب لسػػػػتف ال ػػػػربي ل ةػػػػد الوػػػػتدر .ّٗ
الةغدادمي حتويق  عةد الستـ زل د هتركفي مفاةة اخلتصل ي الوػتهرةي 

 ق.ُُْٖالراب ةي الهة ة 



 

 

 
413  

اخلألػػػتئصي  يب الظػػػاح ابػػػن جػػػ،ي اذلي ػػػة ادلألػػػراة ال تمػػػة لمفاػػػتبي  .َْ
 الراب ة. الهة ة

الػػػػػدر ادلألػػػػػوف ن عمػػػػػـو الفاػػػػػتب ادلف ػػػػػوفي  يب ال ةػػػػػتس السػػػػػ ني  .ُْ
 دار الوم ي دمشق.احلميي حتويق  د. أصد اخلراطي 

دراسػػتت  سػػموب الوػػرآف الفػػرقي ِّ ػػد عةػػد اخلػػتلق عضػػي ةي دار  .ِْ
 احلدا ي الوتهرة.

دن  إا تـ االنهراب عن آاتت الفاتبي ِّ د ا مني الشػ ويه ي  .ّْ
ا كىلي  الهة ػةمفاةػة ابػن تي يػةي الوػتهرةي توزاػ  مفاةػة اخلػرازي جػدةي 

 هػ.ُُْٕ
حيػػػػػىي اجلةػػػػػورمي مقسسػػػػػة داػػػػػواف ال ةػػػػػتس بػػػػػن مػػػػػرداسي حتويػػػػػق  د.  .ْْ

 ق.ُُِْا كىلي  الهة ةالرستلةي 
ركح ادل ت  ن تظسر الورآف ال  ػي  كالسػة  ادل ػت ي لشػ تب الػدان  .ْٓ

زل ػػػود بػػػن عةػػػد اهلل ا لوسػػػ ي حتويػػػق  عمػػػ  عةػػػد الةػػػترم عهيػػػةي دار 
 ق.ُُْٓا كىلي  الهة ةالفاا ال م يةي بركتي 

ل م يػػػةي بػػػركتي سػػػر صػػػ تعة اسعػػػرابي البػػػن جػػػ،ي دار الفاػػػا ا .ْٔ
 هػ.ُُِْا كىلي  الهة ة

سراج الوترئ ادلةادم كتذ تر ادلوػرئ ادل ا ػ ي  يب الوتسػ  عمػ  بػن  .ْٕ
ع  ػػػتف ادلوػػػرئي راج ػػػه شػػػيف ادلوػػػترئ ادلألػػػراة  عمػػػ  الضػػػةتعي مهة ػػػة 

 ق.ُّّٕال تل ةي  الهة ةمألهظ  الةتيب احلميي مألري 
مفاةػػػػة  شػػػػرح اذلدااػػػػةي  صػػػػد ادل ػػػػدكمي حتويػػػػق  د. لػػػػتـز ليػػػػدري .ْٖ

 الرشدي الراتض.
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شػػرح داػػواف احل تسػػةي لي ػػىي بػػن عمػػ  بػػن زل ػػد الشػػيةتٌ  الارباػػزمي  .ْٗ
 دار الوم ي بركت.

شػػرح شػػتنية ابػػن احلتجػػاي ِّ ػػد بػػن احلسػػن الرنػػ  اسسػػيابتفمي  .َٓ
ني دار الفاػػػا ال م يػػػةي بػػػػركتي احتويػػػق  زل ػػػد نػػػور احلسػػػػني كآاػػػر 

 ق.ُّٓٗ
 ػػد ب ال ػاػػوىٍارمي حتويػػق  شػػرح طيةػػة ال شػػر ن الوػػراءات ال شػػري ِّ .ُٓ

ي دار الفاػػػػا ال م يػػػػةي  الػػػػد اور رلػػػػدم زل ػػػػد سػػػػركري كسػػػػ د بتسػػػػمـو
 ق.ُِْْا كىلي الهة ة بركتي 

شرح طيةة ال شر ن الوراءاتي لش س الدان أبو اخلر ابن اجلزرمي  .ِٓ
زل د بن زل د بن اوس ي نةهه كعمق عميه  الشيف أنس م رةي دار 

 هػ.َُِْال تنيةي   ةالهةالفاا ال م يةي بركتي 
شػػػػػواف الوػػػػػراءات لمفرمػػػػػت ي حتويػػػػػق  د.  ػػػػػراف ال جمػػػػػ ي مقسسػػػػػة  .ّٓ

 لة تف. يالةتغي بركت
كال شر  صظوة الاظتسري ِّ د عم  الألتبو ي دار الألتبو  لمهةتعة .ْٓ

 ق.ُُْٕا كىلي  الهة ةكالاوزا ي الوتهرةي 
نػػػػرائر الشػػػػ ر البػػػػن عألػػػػظوري حتويػػػػق  السػػػػيد إبػػػػراهي  زل ػػػػدي دار  .ٓٓ

 ـ.َُٖٗي الهة ة ا كىلا ندلسي 
الهةوتت الفربلي  يب عةد اهلل زل دي ادل ركؼ بتبن س دي حتويق   .ٔٓ

 ـ.ُٖٔٗا كىلي  الهة ةإلستف عةتسي دار صتدري بركتي 
ق  الهةوتت الفربلي  يب عةد اهلل زل دي ادل ركؼ بتبن س دي حتوي .ٕٓ

ا كىلي  الهة ػػةزل ػػد عةػػد الوػػتدر عهػػتي دار الفاػػا ال م يػػةي بػػركتي 
 ـ.َُٗٗ
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غيػػ  ال ظػػ  ن الوػػراءات السػػة ي ل مػػ  بػػن زل ػػد بػػن سػػت ي حتويػػق   .ٖٓ
ا كىلي الهة ة أصد زل ود عةد الس ي ي دار الفاا ال م يةي بركتي 

 ق.ُِْٓ
دار  نػػاح الوػػػداري ِّ ػػد بػػػن عمػػ  الشػػػو ت  الي ػػ،ي دار ابػػػن   ػػػري .ٗٓ

 ق.ُُْْا كىلي  الهة ةالفم  الهياي دمشقي 
نرادة الدهر ن تأصػي  كبػ  الوػراءاتي ِّ ػد إبػراهي  زل ػد سػت ي  .َٔ

 ق.ُِْْا كىلي  الهة ةي الوتهرةي دار الةيتف ال ريب
ي حتويػق  مالوتموس اِّيمي َّد الدان زل د بن ا ووب الظركزآبػتد .ُٔ

مفاػػػػػا حتويػػػػػق الػػػػػياث ن مقسسػػػػػة الرسػػػػػتلة بإشػػػػػراؼ  زل ػػػػػد ن ػػػػػي  
ال رقسيوسػػػػ ي مقسسػػػػة الرسػػػػتلة لمهةتعػػػػةي كال شػػػػر كالاوزاػػػػ ي بػػػػركتي 

 ق.ُِْٔال تم ةي  الهة ة
الوػػراءات كأترهػػت ن عمػػـو ال ربيػػةي ِّ ػػد زل ػػد زل ػػد سػػت  زليسػػني  .ِٔ

 ق.َُْْا كىلي  الهة ةمفاةة الفميتت ا زهراةي الوتهرةي 
الوػػراءاتي ركاااػػت كرش كلظػػص دراسػػة حتميميػػة موترنػػةي لمي ػػةي دار  .ّٔ

 ق.ُّْٓا كىلي  الهة ةالوانحي اسمتراتي 
الفتمػػػػ  ن الوػػػػراءات كا رب ػػػػني الزائػػػػدة عمي ػػػػتي ليوسػػػػ  بػػػػن عمػػػػ   .ْٔ

اليشػػػفرمي حتويػػػق  بػػػتؿ بػػػن السػػػيد الشػػػتااي مقسسػػػة سػػػت لماوزاػػػ  
 هػ.ُِْٖا كىلي  الهة ةكال شري 

 ة ن الوػراءاتي  صػد بػن موسػ  بػن ال ةػتسي حتويػق   اػتب السػة .ٓٔ
 هػ.ََُْال تنيةي  الهة ةني  ال تشري دار ادل ترؼي مألري 

الفاػػػتبي لسػػػيةواه ع ػػػرك بػػػن ع  ػػػتفي حتويػػػق  عةػػػد السػػػتـ زل ػػػد  .ٔٔ
 ق.َُْٖال تل ةي  الهة ةهتركفي مفاةة اخلتصل ي الوتهرةي 
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الفشػػػػػػتؼ عػػػػػػن لوػػػػػػتئق غػػػػػػوامر الا زاػػػػػػ ي  يب الوتسػػػػػػ  زل ػػػػػػود  .ٕٔ
 ق.َُْٕال تل ةي  الهة ةالزسلشرمي دار الفاتب ال ريبي بركتي 

الفشػ  عػػن كجػػوه الوػػراءات السػة  كعمم ػػت كلجج ػػتي  يب زل ػػد  .ٖٔ
  الػػػػدان رمضػػػػتفي مقسسػػػػة الرسػػػػتلةي يػػػػمفػػػ  الويسػػػػ ي حتويػػػػق  د. زل

 ق.َُْْال تل ةي  الهة ة
ت ال شػػػري ل ةػػػد اهلل بػػػن عةػػػد ادلػػػقمني حتويػػػق  د. الف ػػػز ن الوػػػراءا .ٗٔ

ا كىلي  الهة ػػػػػةاتلػػػػػد ادلشػػػػػ دا ي مفاةػػػػػة ال وتنػػػػػة الدا يػػػػػةي الوػػػػػتهرةي 
 ق.ُِْٓ

المةػػتب ن عمػػـو الفاػػتبي ل  ػػر بػػن عمػػ  ال   ػػت ي حتويػػق  الشػػيف  .َٕ
عػػتدؿ أصػػد عةػػد ادلوجػػودي كالشػػػيف عمػػ  زل ػػد م ػػوضي دار الفاػػػا 

 ق.ُُْٗي ا كىل الهة ةال م يةي لة تفي 
لسػػػتف ال ػػػربي ِّ ػػػد بػػػن مفػػػـر ابػػػن م  ػػػوري دار صػػػتدري بػػػركتي  .ُٕ

 ق.ُُْْال تل ةي  الهة ة
مت اوز لمشتعر ن الضركرةي ِّ ػد بػن ج ظػر الوػركا ي حتويػق  د.  .ِٕ

 رمضتف عةد الاوابي د. صتح الدان اذلتدمي دار ال ركبةي الفواا.
يألػني كااايػتر ادلة ج ن الوػراءات ال  ػتف كقػراءة ا ع ػشي كابػن زل .ّٕ

امػػػ  كاليزاػػػدمي  يب زل ػػػد عةػػػد اهلل بػػػن عمػػػ ي حتويػػػق  عةػػػد ال زاػػػز 
 ق.َُْْالسربي 

ادل ػػػ  السػػػتئر ن أدب الفتتػػػا كالشػػػتعري ل ألػػػر اهلل بػػػن زل ػػػد ابػػػن  .ْٕ
  الدان عةد احل يدي ادلفاةة ال ألراة لمهةتعة يا تري حتويق  زل د زل

 ق.َُِْكال شري بركتي 
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لوػػرآفي  يب عمػػ  الهربسػػ ي دار ادلرتضػػ ي رل ػػ  الةيػػتف ن تظسػػر ا .ٕٓ
 ق.ُِْٕا كىلي  الهة ةبركتي 

اِّاسا ن تةيني كجوه شواف الوراءات كاساضتح ع  تي  يب الظػاح  .ٕٔ
ابن ج، ادلوصم ي كزارة ا كقتؼي اَّمس ا عم  لمشػ وف اسسػتميةي 

 ق.َُِْ الهة ة ا كىلي
زل ػد عةػد احلػق  ن عهيػةالبػاِّرر الوجيز ن تظسر الفاتب ال زازي  .ٕٕ

بػػػن غتلػػػا اِّػػػتريبي حتويػػػق  عةػػػد السػػػتـ عةػػػد الشػػػتني دار الفاػػػا 
 ق.ُِِْا كىلي  الهة ةال م يةي بركتي 

الػػػرازمي حتويػػػق  اوسػػػ  الشػػػيف زل ػػػدي بفػػػر سلاػػػتر الألػػػ تحي  يب  .ٖٕ
اخلتمسػػػػػػػةي  الهة ػػػػػػػةادلفاةػػػػػػػة ال ألػػػػػػػراةي الػػػػػػػدار ال  وفجيػػػػػػػةي بػػػػػػػركتي 

 ق.َُِْ
الا زاػػػ ي لسػػػمي تف بػػػن صلػػػتح ا مػػػومي رل ػػػ  سلاألػػػر الاةيػػػني ذلجػػػتء  .ٕٗ

 هػ.ُِّْادلمك ن دي ادلدا ة ادل ورةي 
  يي حتويػػػػق  اميػػػػ  إبػػػػراههادل ألػػػػصي  يب احلسػػػػن عمػػػػ  بػػػػن سػػػػيد .َٖ

 هػ.ُُْٕا كىلي  الهة ةجظتؿي دار إليتء الياث ال ريبي بركتي 
ادلسػػا ر ن الوػػراءات ال شػػري  يب الهػػتهر أصػػد بػػن عمػػ  بػػن عةيػػد  .ُٖ

اهلل بػػن ع ػػر بػػن سػػوار الةغػػدادمي حتويػػق  د. ع ػػتر أمػػني الػػددكي دار 
ا كىلي  الهة ػػػػػػػةالة ػػػػػػػوث لمدراسػػػػػػػتت اسسػػػػػػػتمية كإليػػػػػػػتء الػػػػػػػياثي 

 ـ. ََِٓ
مشػػف  إعػػػراب الوػػرآفي  يب زل ػػػد مفػػ  بػػػن أيب طتلػػا الوػػػرطيي  .ِٖ

 الهة ػػػةحل الضػػػتمني مقسسػػػة الرسػػػتلةي بػػػركتي حتويػػػق  د. لػػػتن صػػػت
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 ق.َُْٓال تنيةي 
ادل ترؼي  يب زل د عةد اهلل بػن مسػم  بػن قايةػة الػدا ورمي حتويػق   .ّٖ

ال تنيػةي  الهة ػةتركت عفتشةي اذلي ة ادلألراة ال تمػة لمفاػتبي الوػتهرةي 
 ـ. ُِٗٗ

م ػػت  الوػػراءاتي ِّ ػػد بػػن أصػػد ا زهػػرمي مر ػػز الة ػػوث ن  ميػػة  .ْٖ
 ق.ُُِْا كىلي  الهة ةاآلدابي جتم ة ادلمك س ودي الس وداةي 

الوػػػػرآفي  يب احلسػػػػن ا اظػػػػشي حتويػػػػق  د. هػػػػدل زل ػػػػود  م ػػػػت  .ٖٓ
 ق.ُُُْا كىلي  الهة ةي ةقراعةي مفاةة اخلتصل ي الوتهر 

ءي حتويػق  أصػد اوسػ  ال جػتيتي م ت  الورآفي لي ىي بن زاتد الظرا .ٖٔ
زل د عم  ال جتري عةػد الظاػتح إستعيػ  الشػميي دار ادلألػراة لماػألي  

 ا كىل. الهة ةكاليبةي مألري 
زل ػػػػد عمػػػػ  ي حتويػػػػق  ج ظػػػػر ال  ػػػػتسالفػػػػرقي  يب  م ػػػػت  الوػػػػرآف .ٕٖ

 هػ.َُْٗا كىلي  ي الهة ةرمةفمفة ادلي جتم ة أـ الورلي الألتبو 
رابػػػهي سبػػػراهي  بػػػن السػػػرم الزجػػػتجي حتويػػػق  عةػػػد م ػػػت  الوػػػرآف كإع .ٖٖ

 ق.َُْٖا كىلي  الهة ة اجلمي  عةده شميي عت  الفااي بركتي
م ػػػػت  ال  ػػػػوي د. نتنػػػػ  صػػػػتحل السػػػػتمرائ ي دار الظفػػػػر لمهةتعػػػػة  .ٖٗ

 ق.َُِْا كىلي  الهة ةكال شر كالاوزا ي ا ردفي 
وػػػراءي م جػػػ  الوػػػراءات الورآنيػػػة مػػػ  مودمػػػة ن الوػػػراءات كأشػػػ ر ال .َٗ

ي عػػػت  الفاػػػاي مألػػػري   صػػػد سلاػػػتر ع ػػػر كد. عةػػػدال تؿ سػػػت  مفػػػـر
 ـ.ُٕٗٗي الهة ة ال تل ة

م جػػ  الوػػراءات لمػػد اور  عةػػدالمهي  اخلهيػػاي دار سػػ د الػػداني  .ُٗ
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 ق.ُِِْي الهة ة ا كىلدمشقي 
ني دار الػػدعوةي كرل ػػ  اادل جػػ  الوسػػيمي سبػػراهي  مألػػهظ ي كآاػػر  .ِٗ

 المغة ال ربيةي الوتهرة.
مظتتيح الغياي )الاظسر الفةر(ي ِّ د بن ع ر الدان الػرازمي دار  .ّٗ

 هػ.َُِْال تل ةي الهة ةإليتء الياث ال ريبي بركتي 
ادلظاػػتح ن الألػػرؼي ل ةػػد الوػػتهر اجلرجػػت ي حتويػػق  د. عمػػ  تونيػػق  .ْٗ

 ق.َُْٕا كىلي  الهة ةاحل دي مقسسة الرستلةي بركتي 
ويق  عةد الستـ زل ػد هػتركفي موتايس المغةي  صد بن نترسي حت .ٓٗ

 هػ.ُّٗٗدار الظفري 
ني اموػػدمتت ن عمػػ  الوػػراءاتي ِّ ػػد أصػػد مظمػػح الوضػػتةي كآاػػر  .ٔٗ

 ق.ُِِْا كىلي  الهة ةدار ع تري ع تفي ا ردفي 
ادلفرر ن مت تواتر من الوراءات السة  كحترري كاميه موجز ن اتءات  .ٕٗ

 ػود عةػد السػ ي ي اسنتنة بتلسػوري ل  ػر بػن قتسػ ي حتويػق  أصػد زل
 ق.ُِِْا كىلي  الهة ةدار الفاا ال م يةي بركتي 

اخلػػػػػر ابػػػػػن  م جػػػػػد ادلوػػػػػرئني كمرشػػػػػد الهػػػػػتلةنيي لشػػػػػ س الػػػػػدان أيب .ٖٗ
 هػ.َُِْا كىلي  الهة ةاجلزرمي دار الفاا ال م يةي 

ادلونح ن كجػوه الوػراءات كعمم ػتي البػن أيب مػرقي نألػر بػن عمػ ي  .ٗٗ
حتويػػػق  د. ع ػػػر صػػػداف الفةيسػػػ ي اجل تعػػػة اخلراػػػة لا ظػػػيهلل الوػػػرآف 

 ق.ُُْْا كىلي  الهة ةالفرقي جدةي 
 اخلتمسة عشرة. الهة ةال  و الواني ل ةتس لسني دار ادل ترؼي  .ََُ
 ػػػد زل ػػػد زل ػػػد اذلػػػتدم شػػػرح طيةػػػة ال شػػػر ن الوػػػراءات ال شػػػري ِّ .َُُ
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 ق.ُُْٕا كىلي  الهة ةست  زليسني دار اجلي ي بركتي 
الػػوان ن شػػرح الشػػتطةية ن الوػػراءات السػػة ي ل ةػػد الظاػػتح بػػن عةػػد  .َُِ

الراب ػػػةي  الهة ػػػةالغػػػ، بػػػن زل ػػػد الوتنػػػ ي مفاةػػػة السػػػوادم لماوزاػػػ ي 
 ق.ُُِْ
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التغيرات في بعض االستعماالت النحوية في لغة 
 االصحافة؛ صحيفتا الجزيرة والرياض أنموذج  

 
 د.يحيى بن عبداهلل بن أحمد الشديدي   

 

 وزارة التعليم السعودية في معلم. 
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 الملخص
البحث يدرس اللغة العربية املعاصرة يف الصحافة السعودية صحيفيت   

اجلزيرة كالرياض أمنوذجنا؛ إذ إف دراسة العربية املعاصرة دراسة علمية أىم ما 
يقدمو الدرس اللغوم، فاخلطوة األكىل خلدمة اللغة العربية تبدأ من دراستها يف 

فها. كقد دىرىس البحث أيامنا ىذه دراسة علمية تكشف عن أكجو قوهتا كضع
لغة الصحافة دراسة رموية، فيذكر الكلمة املتغَتة استعماهلا، يليها العبارة 
الصحفية اليت كردت فيها الكلمة، مث يستظهر آراء اللغويُت متقدمُت كحمدثُت 
يف املسألة، كيعقيب ذلك كلو توجيو الباحث كرأيو يف املسألة، كقد استعاف 

املنهج التارخيي يف بكصف التغَت الًتكييب للكلمة، ك  البحث باملنهج الوصفي يف
 تتبع آراء اللغويُت املتقدمُت كاحملدثُت.

 
 .الصحافة ،لغة ، رمو،: التغَتاتالكلمات المفتاحية
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Abstract 

 

The research studies the contemporary Arabic 

language in the Saudi press. The Al-Jazeera and Al-

Riyadh newspapers as a model. The study of 

contemporary Arabic is a scientific study, the most 

important thing that the linguistic lesson offers. The first 

step to serving the Arabic language begins with studying 

it today, as a scientific study that reveals its strengths and 

weaknesses. The research has studied the language of the 

press as a grammatical study, mentioning the changing 

word in its use, followed by the press phrase in which the 

word appears, and then memorizing the opinions of 

advanced and modern linguists on the issue, and all of this 

is followed by the researcher’s guidance and opinion on 

the issue, and the research used the descriptive method in 

describing the structural change of the word, And the 

historical approach in tracking the views of advanced and 

modern linguists. 

  

Keywords: Changes, grammar, language, press. 
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 :مقدمة
يقػػػف البحػػػث علػػػا  التغػػػٌَتات يف بعػػػح اةسػػػتعماةت النحويػػػة يف لغػػػة 

ػػا(؛ (ُ الصِّػػحافة فػػالنحويوف حػػددكا  السػػعودية؛ صػػحيفتا اجلزيػػرة كالريػػاض أمنوذجن
مػن  كمواضع استعماهلا مستنبطُت قوانينها الكلمات، لبعح الوظائف اإلعرابية

كالبحػػث يفػػًتض كجػػود تغػػَتات يف اسػػتعماؿ بعػػح الكلمػػات يف لغػػة العػػرب، 
لغػػة الصػػحافة السػػعودية، كيهػػدؼ إىل مراجعػػة لغػػة الصػػحافة مسػػتعيننا باملعيػػار 
النحوم، مث يهدؼ إىل استظهار نصػو  اللغػويُت املتقػدمُت كاحملػدثُت يف ىػذا 

 كما يهدؼ الباحث إىل توجيو كل مسألة توجيهنا علميًّا.التغَت،  
كقد هنج البحث املنهج الوصفي يف كصف التغَتات، مث استعاف بػاملنهج  

: ينالعػػػددالتػػػارخيي يف تتبػػػع آراء اللغػػػويُت متقػػػدمُت كحمػػػدثُت. كجعػػػل البحػػػث 
 كالرياض أمنوذجُت للتطبيق.  اجلزيرةمن صحيفيت  َُّٓٗك ُُٕٕٔ

ىػػذا البحػػث يف دراسػػة لغػػة الصػػحافة السػػعودية، أ هػػا كسػػبقد دراسػػاته 
لغة الصحافة، دراسة يف املستول الصوايب مع التطبيق علا أىػم رسالة عنواهنا: 

، دكتػوراهالصحف السعودية، إعداد: عبدالعزيز بن عبدالرمحن املقحػم،  رسػالة 
مػاف دائرة اللغة العربية، معهػد ْتػوث كدراسػات العػاس اإلسػجمي، جامعػة أـ در 

، كأفػػػػاد البحػػػػث مػػػػن الرسػػػػالة يف ـ(ََِٕ-ىػػػػػُِْٕاإلسػػػػجمية، السػػػػوداف، 
تبد دراسات يف لغة كي مسألة كاحدة، أما بقية املسائل فلم تتطرؽ الرسالة هلا، ك 

                                 
( يشػػػػػػػيع يف اللغػػػػػػػة احملكيػػػػػػػة فػػػػػػػتر الصػػػػػػػاد يف  الصِّػػػػػػػحافة(، كاملصػػػػػػػادر الدالػػػػػػػة علػػػػػػػا حرفػػػػػػػة تيكسػػػػػػػر فاؤىػػػػػػػا ُ 

افىة(. كرأل ابػػػن عصػػػفور ااػػػراد ىػػػذا ااكػػػم، فتقػػػوؿ: ًٕتىػػػارة، كً يىااىػػػة...إ .  انظػػػر: كتػػػاب   ًفعىالىة/ًصػػػحى
: عبػػد السػػجـ حممػد ىػػاركف، مكتبػػة ٖتقيػقسػيبويو، عمػػرك بػن ع مػػاف بػػن قنػر، أبػػو بشػػر، امللقػب سػػيبويو، 

، كاملقػػػػػػرب، ابػػػػػػن عصػػػػػػفور، ٖتقيػػػػػػق: أمحػػػػػػد ُِٖ/ِ ،ـ ُٖٖٗ-ىػػػػػػػ  َُْٖ، ّاخلػػػػػػاذمي، القػػػػػػاىرة،   
 (.ُُّ/ِ ،ـُُٕٗبغداد، -مطبعة العاين ،نيعبدالستار اجلوارم كآ ر 
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، كلكػػن س أجػػد منهػػا مػػا سػػار علػػا املػػنهج نفسػػو غػػَت ىػػذه الرسػػالة الصػػحافة
يف  إفادةأثبد كل الذم سارت عليو ىذه الدراسة، غَت أف البحث أفاد منها ك 

 مظاهنا.
كبعػػػػػػد فحػػػػػػل اةسػػػػػػتعماؿ النحػػػػػػوم للكلمػػػػػػات املفتقػػػػػػرة إىل غَتىػػػػػػا يف  

 املدكنتُت الصحفيتُت انقسم البحث إىل ستة أقساـ:
: يتحػػػدث عػػػن التغػػػَت النحػػػوم يف اسػػػتعماؿ الصػػػحافة السػػػعودية األول 

التغػػػَت النحػػػوم يف اسػػػتعماؿ الصػػػحافة السػػػعودية : يقػػػف مػػػع والثاااانيلػػػػ أم(، 
لتغػػػَت النحػػػوم يف اسػػػتعماؿ الصػػػحافة السػػػعودية : يعػػػرض لوالثالااا ، (غػػػَت لػػػػ
التغػػػػَت النحػػػوم يف اسػػػتعماؿ الصػػػحافة السػػػػعودية : عػػػن والرابااا ، (الكػػػاؼ ػلػػػ
التغػػػػَت النحػػػػوم يف اسػػػػتعماؿ الصػػػػحافة السػػػػعودية : يف والخااااام ، (كافػػػػة ػلػػػػ
 التغػػَت النحػػوم يف اسػػتعماؿ الصػػحافة السػػعودية: يوضػػر والسااادس، (نفػػ  ػلػػ
 . (الواك ػل

اقتصػػػر البحػػػث علػػػا التغػػػَتات الػػػيت كقعػػػد علػػػا األ ػػػاء كااػػػركؼ  كقػػػد
املفتقرة إىل غَتىا؛ إذ إف بعػح األ ػاء هبػااد ااػركؼ يف افتقارىػا إىل غَتىػا 
كاحتياجهػػا إىل مػػا يكمػػل معناىػػا، ككقػػف البحػػث علػػا سػػد كلمػػات يف لغػػة 

لنحػػوم، كتناكلتهػػا كتػػب الصػػحافة؛ أربعػػة أ ػػاء كحػػرفُت اثنػػُت تغػػَت اسػػتعماهلا ا
التصػػحير بالػػدرس كالتػػدقيق، فػػأظهر البحػػث آراء اللغػػويُت املتقػػدمُت كاحملػػدثُت 

 يف املسألة، مث عقَّب علا كل مسألة ٔتا ترجَّر. 
 :  :)أي(لاالتغير النحوي في استعمال الصحافة السعودية أوال 

التاليتُت دكف استعملد الصحافة السعودية  أيًّا( صفة لنكرة يف العبارتُت 
 ذكر موصوفها، فقالوا:
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 "بناء ٖتالفات إقليمية حياؿ أمِّ مشركعاًت استقطاب" ُ). 
 حيث استيعملد  أٌم( صفة لنكرة، كاملراد: مشركعاتو أمِّ مشركعات.

 كقالوا:
 "حماكةت للوصوؿ ملرمػا العػوي  كٓتاصػة  أمَّ  س يًتؾ املنتخب اليمٍت

 .(ِ "يف الشو  األكؿ
 أم( ىنػػػػػػػا صػػػػػػػفة لنكػػػػػػػرة، كالتقػػػػػػػدير: حمػػػػػػػاكةتو أمَّ حيػػػػػػػث اسػػػػػػػتيعملد 

 حماكةت.
علػػا أف  أيًّػػا( ة تقػػع يف النصػػو   (ّ كقػػد نػػل غػػَت كاحػػد مػػن النحػػويُت

 الفصيحة إة ملعافو أربعة؛ ىي:
                                 

/ ُٔىػػػػ، ُِْْذك القعػػػدة،  ٔيػػػدة يوميػػػة تصػػػدر عػػػن م سسػػػة اليمامػػػة الصػػػحفية، األربعػػػاء ( الريػػػاض جر ُ 
 .ُ،   ، السنة ال امنة كاخلمسوفَُّٓٗـ، العدد َُِِيونيو، 

ق، تصػػدرىا م سسػػة اجلزيػػرة للصػػحافة كالطباعػػة ُّٕٗ( اجلزيػػرة صػػحيفة يوميػػة أسسػػها عبػػدا  بػػن  ػػي ، ِ 
، ُُٕٕٔق، العػػػدد: َُِِيونيػػػو،  حزيػػػراف(،  ٔق، ُِْْهبػػػواؿمػػػن  ِٓكالنشػػػر، الريػػػاض، األحػػػد 

 ُٔ. 
حسػػػن ىنػػػداكم، دار ٖتقيػػػق: ( انظػػػر: التػػػذييل كالتكميػػػل يف هبػػػرح كتػػػاب التسػػػهيل، أبػػػو حيػػػاف األندلسػػػي، ّ 

 - ُُْٖالطبعػػػػة األكىل،  ،الريػػػاض، (، كبػػػاقي األجػػػػزاء: دار كنػػػوز إهبػػػػبيليآإىل  ُدمشػػػق  مػػػػن  ،القلػػػم
، ك٘تهيػػػد القواعػػػد بشػػرح تسػػػهيل الفوائػػػد، حممػػد بػػػن يوسػػػف ُِْ/ ّ ،ـ َُِّ - ُٕٗٗىػػػ/  ُّْْ

ن، دار السػػجـ للطباعػػة كالنشػػر كالتوزيػػع يراسػػة كٖتقيػػق: علػػي حممػػد فػػا ر كآ ػػر املعػػركؼ بنػػاظر اجلػػي ، د
، كهبػػػػرح ألفيػػػػة ابػػػػن مالػػػػك للشػػػػاايب  املقاصػػػػد ِٕٓ/ ِىػػػػػ:  ُِْٖالطبعػػػػة األكىل،   ،كالًتمجػػػػة، القػػػػاىرة
د الشػػافية يف هبػػػرح اخلجصػػة الكافيػػػة  هبػػػرح ألفيػػة ابػػػن مالػػك(، أبػػػو إسػػحق إبػػػراىيم بػػػن الشػػافية(، املقاصػػػ

معهػد ، عبػد اييػد قطػام ، ك حممد إبراىيم البنا :اجلزء الرابع ، حققموسا الشاايب، جمموعة من احملققُت
 -ىػػػ  ُِْٖمكػػة املكرمػػة، الطبعػػة األكىل،  ،البحػػوث العلميػػة كإحيػػاء الػػًتاث اإلسػػجمي ّتامعػػة أـ القػػرل

 .ُُٗ/ ْ ،ـ ََِٕ
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 (ُ قوؿ الشاعر:معٌت الشر ، كذلك رمو -ُ
 يجى لً  ى   ذين فاٗتَّ   ن اخلَتً مً  تى ػ ... ئما هبً  يب تلقى  لم  تي  حُتو  م  أى 
ػػػػق  معػػػػٌت اةسػػػػتفهاـ، كذلػػػػك رمػػػػو قولػػػػو تعػػػػاىل:  -ِ  ػػػػرًيقىٍُتً أىحى فىػػػػأىم  اٍلفى
 .(ِ {بًاأٍلىٍمنً 
 (ّ قوؿ الشاعر:، كذلك كصفة لنكرة-ّ 

، فىأجابىًٍت   كمىٍوًئج مىجذنا كإيٌاهي  ... ككيٍندي  دىعىٍوتي اٍمرىأن أمَّ اٍمرًئو
 (ْ قوؿ اآل ر:، كذلك كحاؿ ملعرفة-ْ 

ًفيًّ فىأىكمىأتي  ا فىىت...  اًىبًتىو  اإدياءن  ى  كلًلًَّو عىينا حىبًتىو أىدي 
كالعبارتػػػػاف الصػػػػحفيتاف علػػػػا معػػػػٌت الصػػػػفة النكػػػػرة احملػػػػذكؼ موصػػػػوفها؛ 
، (ٓ فالعبػػػارة األكىل "بنػػػػاء ٖتالفػػػػات إقليميػػػػة حيػػػػاؿ أمِّ مشػػػػركعاًت اسػػػػتقطاب"

 ملنتخػب اليمػٍتس يػًتؾ اكالتقػدير: مشػركعاتو أمِّ مشػركعات. كالعبػارة ال انيػة "

                                 
، كيف  ػػع اهلوامػػع يف َِِ/ُ، ( البيػػد مػػن البحػػر اخلفيػػف، كرد بػػج نسػػبة، يف هبػػرح التسػػهيل ةبػػن مالػػكُ 

عبد ااميد ىنداكم، املكتبة  ٖتقيق:هبرح مجع اجلوامع، عبد الرمحن بن أيب بكر، ججؿ الدين السيواي، 
 .ِٗ/ ُ ،مصر ،التوفيقية

 .ُٖ ، اآلية( سورة األنعاـِ 
 .ِٗ/ ُ ،، كيف اهلمعُِِ/ُ ،( البيد من البحر الطويل، بج نسبة، يف هبرح التسهيل ةبن مالكّ 
، كيف هبػػػرح األ ػػػوين كهبػػػرح َُٖ/ِ، ( البيػػػد مػػػن البحػػػر الطويػػػل، كىػػػو للراعػػػي النمػػػَتم، كرد يف الكتػػػابْ 

لبنػػػاف،  ،بػػَتكت ،نػػور الػػدين األي ػػػوين، دار الكتػػب العلميػػةاأل ػػوين علػػا ألفيػػة ابػػن مالػػػك، أبػػو ااسػػن، 
. انظر: املعجم املفصل لشواىد النحػو الشػعرية، إميػل بػديع ٖٕ/ ُـ، ُٖٗٗ -ىػُُْٗ ،األكىل الطبعة

 .َُِٔ/ِ ،ـُٗٗٗ، ِ يعقوب، دار الكتب العلمية، لبناف،  
يونيػو،  ُٔىػػ، ُِْْذك القعػدة،  ٔاء ( الرياض جريدة يومية تصدر عن م سسة اليمامة الصحفية، األربعٓ 

 .ُ،   ، السنة ال امنة كاخلمسوفَُّٓٗـ، العدد َُِِ



 

 

 

 
428 

، كالتقػػدير: (ُ "حمػػاكةت للوصػػوؿ ملرمػػا العػػوي  كٓتاصػػة يف الشػػو  األكؿ أمَّ 
 حماكةتو أمَّ حماكةت.
ا اػذؼ موصػوؼ الصػفة النكػرة  أٌم(، كىػو  (ِ كقد ذكر النحويوف هباىدن

 (ّ قوؿ الفرزدؽ:
 يػىٍقطىعي إذا حارىبى ااىٌجاجي أمَّ ميناًفقو ... عىجهي ًبسىٍيفو كيلَّما ىيزَّ 

 أم: منافقنا أمَّ منافق. 
قالوا: فارقد أم سائر الصفات يف أنو ة  ،الندكر يف غايةكىذا الشاىد "

كذلك ألف  ؛جيوز حذؼ املوصوؼ كإقامتها مقامو، ة تقوؿ: مررت بأم رجل
 .(ْ ذلك" حاملقصود بالوصف بػأم إمنا ىو التعظيم كالتأكيد، كااذؼ يناق

يف القاىرة فأجاز اةستعماؿ الصحفي كمػا هبػااو؛  أما جممع اللغة العربية
ػا بػبعح الشػواىد الفصػيحة  (ٓ إذ أضاؼ إىل معاين  أٌم( معػٌت اإلاػاـ مستأنسن

القليلػػة، فيكػػوف معػػٌت  أم( يف العبػػارة الصػػحفية "بنػػاء ٖتالفػػات إقليميػػة حيػػاؿ 
، معػػػٌت اإلاػػػاـ كالتعمػػػيم؛ أم: مشػػػركعات غػػػَت (ٔ أم مشػػػركعات اسػػػتقطاب"

                                 
ق، تصػػدرىا م سسػػة اجلزيػػرة للصػػحافة كالطباعػػة ُّٕٗ( اجلزيػػرة صػػحيفة يوميػػة أسسػػها عبػػدا  بػػن  ػػي ، ُ 

، ُُٕٕٔق، العػػػػدد َُِِيونيػػػػو،  حزيػػػػراف(،  ٔق، ُِْْمػػػػن هبػػػػواؿ ِٓكالنشػػػػر، الريػػػػاض، األحػػػػد 
 ُٔ. 

/ ِ، ك٘تهيػػد القواعػػد بشػػرح تسػػهيل الفوائػػد: ُِْ/ ّ ،انظػػر: التػػذييل كالتكميػػل يف هبػػرح كتػػاب التسػػهيل (ِ 
 .ُُٗ/ ْ ،، كهبرح ألفية ابن مالك للشاايبِٕٓ

 .ّٗ/ُ ،، كاهلمعُِِ/ُ ،البيد من البحر الطويل، كىو للفرزدؽ، كرد يف هبرح التسهيل ةبن مالك (ّ 
 .ُِْ/ ّ ،التذييل كالتكميل يف هبرح كتاب التسهيل (ْ 
، ، امل لف: جممع اللغة العربية بالقاىرة، اهليئة العامػة لشػئوف املطػابع األمَتيػةِانظر: كتاب يف أصوؿ اللغة/ (ٓ 

 .ُٗٗ/ ِ ،ـُّٖٗ، األمَتية
 /ُٔىػػػػ، ُِْْذك القعػػػدة،  ٔالريػػػاض جريػػػدة يوميػػػة تصػػػدر عػػػن م سسػػػة اليمامػػػة الصػػػحفية، األربعػػػاء  (ٔ 

 .ُ،   ، السنة ال امنة كاخلمسوفَُّٓٗـ، العدد َُِِيونيو، 
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س يػػًتؾ املنتخػػب اليمػػٍت أم حمػػاكةت للوصػػوؿ ملرمػػا ككػػذلك قػػوهلم: " حمػػددة.
. كالتقػػػػدير: حمػػػػاكةت أيًّػػػػا كانػػػػد ىػػػػذه (ُ "العػػػػوي  كٓتاصػػػػة يف الشػػػػو  األكؿ

 احملاكةت.
 :(غير)لاالتغير النحوي في استعمال الصحافة السعودية ثاني ا: 

تلػػػػػك املنصػػػػػات تسػػػػػاىم يف كردت يف لغػػػػػة الصػػػػػحافة السػػػػػعودية عبػػػػػارة "
، كقػػد جػػاءت  غػػَت( يف ىػػذه العبػػارة (ِ "تشػػكيل أسػػلوام يف التعامػػل مػػع الغػػَت

 معرفة بػ أؿ(، كة تدؿ علا معٌت اةست ناء.
 : (ّ كقد كرد معنياف لغَت عند أك ر النحويُت 

 األكؿ: معٌت اةست ناء يف رمو قوهلم: جاءين القـو غَت زيد.
 درىم غَتي جيد.ال اين: معٌت الوصف، كذلك يف رمو قوهلم: عندم 

معػػػٌت ثال نػػػا، كىػػػو معػػػٌت  ال ػػػد(، كىػػػذا املعػػػٌت ىػػػو  (ْ  كأضػػػاؼ بع ػػػهم 
 املعٌت املستعمل يف العبارة الصحفية كما سيت ر يف األسطر القادمة. 

                                 
ق، تصػػدرىا م سسػػة اجلزيػػرة للصػػحافة كالطباعػػة ُّٕٗاجلزيػػرة صػػحيفة يوميػػة أسسػػها عبػػدا  بػػن  ػػي ،  (ُ 

،   ُُٕٕٔق، العػػدد َُِِيونيػػو،  حزيػراف(،  ٔق، ُِْْمػن هبػواؿ ِٓكالنشػر، الريػاض، األحػػد 
ُٔ. 

 .ُٔ  ، َُّٓٗـ، العدد َُِِ/ يونيو، ُٔىػ، ُِْْذك القعدة،  ٔالرياض، األربعاء  (ِ 
 ،يمة، عػػػاس الكتػػػب ػػػق: حممػػػد عبػػػد اخلػػػالق عٖتقيػػػانظػػػر: املقت ػػػب، حممػػػد بػػػن يزيػػػد، أبػػػو العبػػػاس املػػػرد،  (ّ 

، كهبػػػرح ّّٗ/ ّ ،، كهبػػرح ألفيػػػة ابػػن مالػػػك للشػػاايبِٔٗ/ ٖ ،، كالتػػذييل كالتكميػػػلِِْ/ْ ،بػػَتكت
 .ّّٗ/ّ ،األ وين علا ألفية ابن مالك

، ٔٔانظػػػر: هتػػػذيب األ ػػػاء كاللغػػػات، أبػػػو زكريػػػا حميػػػي الػػػدين النػػػوكم، دار الكتػػػب العلميػػػة، بػػػَتكت،   ( ْ 
أمحػد  ،«(درة الغوا  كهبرحها كحواهبيها كتكملتهػا»هبرح درة الغوا  يف أكىاـ اخلوا   مطبوع ضمن ك 

الطبعػػة ، لبنػػاف ،دار اجليػػل، بػػَتكت، : عبػػد اافػػيغ فرغلػػي علػػي قػػرينٖتقيػػق، بػػن حممػػد اخلفػػاجي املصػػرم
، ككقفتػػػاف يف التصػػػحير اللغػػػوم مػػػع  الكػػػل كالػػػبعح( ك الغػػػَت(، ٗٔ،   ـُٔٗٗ -ىػػػػ ُُْٕاألكىل، 

 .ُِـ،   َُِِحولية كلية اآلداب، جامعة تعز، العدد ال اين، مايو 
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دينعػػػوف د ػػػوؿ أؿ  (ُ أمػػػا تعريػػػف غػػػَت كتنكَتىػػػا فػػػأك ر متقػػػدمي النحػػػاة 
: "يقولوف فعل الغػَت، فيػد لوف علػا غػَت آلػة (ِ التعريف عليها؛ يقوؿ ااريرم 

 التعريف، كاحملققوف من النحويُت دينعوف من إد اؿ األلف كالجـ عليو". 
لتعريػػف  غػػَت(، أمػػا املػػانعوف  (ْ كجميػػز (ّ  كاللغويػػوف احملػػدثوف مػػا بػػُت مػػانع

فيمنعػػػوف د ػػػوؿ  أؿ( علػػػا غػػػَت خلػػػركج ىػػػذا األسػػػلوب عػػػن أسػػػاليب العػػػرب 
وعػػػة، يػػػزكف فيجيػػػزكف د ػػػوؿ  أؿ( علػػػا غػػػَت ملسػػػوغات متنالفصػػػيحة. كأمػػػا اي

 :سنعرض كنناق  أ ها فيما يأيت
د ػػػػوؿ  أؿ( التعريػػػػف علػػػػا  غػػػػَت( يف كػػػػجـ  (ٓ جييػػػػز ايمػػػػع القػػػػاىرم  

 احملدثُت ملسوغُت:
: أف  أؿ( التعريف تساكؽ اإلضافة، ك غَت( تقبل اإلضػافة، فمػا األول  

 .د وؿ  أؿ( عليها حينئذو  دامد غَت تقبل اإلضافة فج مانع من
                                 

، كحاهبػػػػػػية الصػػػػػػباف، َْٓ/ ِ ، ػػػػػػع اهلوامػػػػػػعك  ،ّْانظػػػػػػر: هبػػػػػػرح درة الغػػػػػػوا  يف أكىػػػػػػاـ اخلػػػػػػوا ،   ( ُ 
 .َِ، ُٗ،   مع  الكل كالبعح( ك الغَت( ، ككقفتاف يف التصحير اللغومّٕٔ/ِ

مػػع  الكػػل كالػػبعح(  ، كانظػػر: كقفتػػاف يف التصػػحير اللغػػومّْهبػػرح درة الغػػوا  يف أكىػػاـ اخلػػوا ،   ( ِ 
 .ُٗ،   ك الغَت(

، كمػازف املبػارؾ، َُٗ،  ِطاء الشائعة، لبناف، مكتبة لبنػاف،  ( منع تعريف  غَت( حممد العدناين، األ ّ 
، كعبػدالعزيز مطػر، ت قيػف اللسػاف العػريب ُٗٗ،   ـُٕٗٗرمو كعي لغوم، بَتكت، م سسة الرسالة، 

 ،، كأمحد عبد الداًن، من أكىاـ امل قفػُت، الناهبػرُ ،  ـُُٗٗ، الطبعة األكىل ْتوث لغوية(، الدكحة، 
 .ّٗ   ،ُٔٗٗ األكىل، ، الطبعةدار األمُت

هبػػػوقي ك . ُِٖ -ُِٕ/ ِ ،يف أصػػػوؿ اللغػػة أجػػاز د ػػوؿ  أؿ( علػػػا غػػَت جممػػػع اللغػػة العربيػػػة يف القػػاىرة( ْ 
، كإميػػل يعقػػوب، معجػػم اخلطػػأ كالصػػواب يف اللغػػة، دار ُِٓ ،  ضػػيف، تيسػػَتات لغويػػة، دار املعػػارؼ

مػػع  ، ككقفتػػاف يف التصػػحير اللغػػومَِٕ ،  ـُٖٔٗ ، الطبعػػة ال انيػػة،لبنػػاف ،بػػَتكت ،العلػػم للمجيػػُت
 .َِ،    الكل كالبعح( ك الغَت(

 .  ُِٖ -ُِٕ/ ِ ،( انظر: يف أصوؿ اللغةٓ 
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: أف  أؿ( الدا لػػػة علػػػا غػػػَت ىػػػي  أؿ( العهديػػػة، كإذا الثااااني والمساااو 
د لد علا غَت فج تفيد مطلػق املغػايرة، كإمنػا  الغػَت( الػذم تػدؿ عليهػا قرينػة 
معهػػػػودة، كذلػػػػك يف اسػػػػتعماؿ الصػػػػحافة عبػػػػارة  ىػػػػ ةء الغػػػػَت( للدةلػػػػة علػػػػا 

 ؼ أ اؤىم. اآل رين( من اخلصـو الذين ة تيعر 
غػػَت مسػػوغ يسػػوغ د ػػوؿ  أؿ( علػػا  (ُ كأضػػاؼ أحػػد اللغػػويُت احملػػدثُت 
 ، ىي:(ِ غَت فيما هبابو اةستعماؿ الصحفي 

: كرد هبػاىد فصػير علػا د ػوؿ أؿ علػا غػَت، كىػو قػوؿ المسو  األول
 :(ّ الشاعر

ليوي إٍف ميدَّ  بػٍ  غيػٍري مىًتُتاىىا ا ي مىٍن ة يػىنػٍفىعي اٍلويد  ًعٍندىهي ... كىمىٍن حى
ا أٍسبابى كيلِّ قىرين غىَتي الكمىٍن ىيوى إٍف ٖتىًٍدٍث لوي   نىٍظرىةن ... يػيقى ٍِّب هلى

بركايػػة أ ػػرل ة  (ْ ككرد البيػػد ال ػػاين يف غػػَت مصػػدر مػػن مصػػادر األدب 
 هباىد فيها:

ا أٍسبابى كيلِّ قىري اٍلعىٍُتي كمىٍن ىيوى إٍف ٖتىًٍدٍث لوي   ننىٍظرىةن ... يػيقى ٍِّب هلى
 كىذه الركاية ألصق باملعٌت الذم يريده الشاعر. 

                                 
 .ُِ ،  مع  الكل كالبعح( ك الغَت( انظر: كقفتاف يف التصحير اللغوم (ُ 
دة، ذك القعػػػػ ٔلريػػػػاض، األربعػػػػاء ، ا( "تلػػػػك املنصػػػػات تسػػػػاىم يف تشػػػػكيل أسػػػػلوام يف التعامػػػػل مػػػػع الغػػػػَت"ِ 

 .ُٔ  ، َُّٓٗـ، العدد َُِِيونيو،  ُٔىػ، ُِْْ
ككرد البيػد البيتاف من الطويل، نيسبا جلميل ب ينة، كجدت األكؿ يف ديوانو كس أجد ال اين موضع الشػاىد  ( ّ 

، دار الكتػػػػب العلميػػػػة ،ىػػػػػ(ِٕٔعبػػػػد ا  بػػػػن مسػػػػلم بػػػػن قتيبػػػػة الػػػػدينورم  ت  ،ال ػػػػاين يف عيػػػػوف األ بػػػػار
 ىػ. د.ت.  ُُْٖ ،النشرتاريخ ، بَتكت

ي الػػدين يػىػػ(، حممػػد حمّْٓ( انظػر: ركضػة العقػػجء كنزىػة الف ػجء، حممػػد بػن حبػاف الػػدارمي، البيسػيت  ت ْ 
، كهبرح ديواف ااماسة  ديواف ااماسػة: ا تػاره أبػو ٘تػاـ َُْ ،بَتكت ،عبد ااميد، دار الكتب العلمية

 . ُُٗ ،  بَتكت ،ىػ(، دار القلمَِٓ ت ىػ(، كحيِت بن علي التريزم  ُِّحبيب بن أكس ت 
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غػَت معرفػة بػػ أؿ(، كمػن  اللغويُت كاألدباء: استعماؿ كبار المسو  الثاني
اللغػػػويُت سػػػيبويو إذ كرد اسػػػتعماؿ غػػػَت معرفػػػة بػػػأؿ يف كتابػػػو...، كمػػػن األدبػػػاء 

 اجلاحغ. 
 : أف  غػػَتنا( قػػد ٕتػػيء يف اسػػتعماؿ احملػػدثُت علػػا معػػٌتالمسااو  الثالاا 

تلػػػػك املنصػػػػات تسػػػػاىم يف اآل ػػػػر أك ال ػػػػد، كمػػػػا يف اةسػػػػتعماؿ الصػػػػحفي "
"؛ إذ لػػػػو حػػػػذفدى  الغػػػػَت( ككضػػػػعد تشػػػػكيل أسػػػػلوام يف التعامػػػػل مػػػػع الغػػػػَت

  اآل رين( س خيتلف املعٌت. 
 ، كىو آكػد(ُ  كاملسوغ ال الث كرد عند غَت كاحد من اللغويُت املعاصرين 

املسػػػػوغات كأثبتهػػػػا يف تسػػػػويص العبػػػػارة الصػػػػحفية؛ إذ إف املسػػػػوغ األكؿ احػػػػتج 
أمػػا املسػػوغ ال ػػاين  .(ِ بشػػاىد كاحػػد فصػػير الشػػك يف ثبوتػػو أعلػػا مػػن اليقػػُت 

، كمػػا كيرم كبػػار اللغػػويُت كاألدبػػاء بعػػد عصػػور اةحتجػػاج  عػػنا كرد فػػاحتج ٔتػػ
للغػػػوم لػػػو زمػػػاف جػػػة، فاةحتجػػػاج اْتلػػػي    ػػػارج اإلاػػػارين الزمػػػاين كاملكػػػاين

أمػا محػل غػَت علػا معػٌت  كمكاف معلوماف، كما  رج عن إاار ا فج حيػتج بػو.
فهػو التسػويص املناسػب للعبػارة الصػحفية كالجئػق  -كىو املسػوغ ال الػث-ال د 

تلػػػػػك املنصػػػػات تسػػػػػاىم يف تشػػػػػكيل اػػػػا، فمعػػػػػٌت غػػػػَت يف العبػػػػػارة الصػػػػحفية "
د أك اآل رين، كناسب أف تأ ذ ىو معٌت ال  (ّ "أسلوام يف التعامل مع الغَت

 حكمها يف التعريف.
                                 

، مػػع  الكػػل كالػػبعح( ك الغػػَت( كقفتػػاف يف التصػػحير اللغػػوم، ك ُِٖ-ُِٕ/ ِانظػػر: يف أصػػوؿ اللغػػة:  (ُ 
  ُِ. 

 .ٗىذا البحث،   انظر:  (ِ 
 .ُٔ  ، َُّٓٗـ، العدد َُِِ/ يونيو، ُٔىػ، ُِْْذك القعدة،  ٔالرياض، األربعاء  (ّ 



 

 

 
433  

 :(للكافالتغير النحوي في استعمال الصحافة السعودية )ثالث ا: 
يف قػػػػػوهلم: "م هبػػػػػر الغابػػػػػات  (ُ أقحمػػػػػد الصػػػػػحافة السػػػػػعودية الكػػػػػاؼ 

عػدـ حػدكث  م هبػرم م جودة األراضي باإلضافة إىلالذم يقيِّ كاألرض كالًتبة 
فػرعيُت مػػن م هبػرات الغابػػات  كم هبػػرين في ػانات كإدارة النًتكجػػُت املسػتدامة

، كالكاؼ يف العبػارة الصػحفية س تسػتوؼ معػٌت التشػبيو؛ إذ (ِ كاألرض كالًتبة"
إهنػا ة تعػٍت تشػبيو م هبػرم عػدـ حػدكث في ػانات...إ  بامل هبػرين الفػػرعيُت، 

 دارة النًتكجػػػػُت املسػػػػتدامةعػػػػدـ حػػػػدكث في ػػػػانات كإ بػػػػل تعػػػػٍت: ... م هبػػػػرم
  بوصفها( م هبرين فرعيُت، كىذا استعماؿ للكاؼ حمدث.  

كقػوهلم: زيػػد كاألسػػد.   (ّ كللكػاؼ يف لغػػة العػرب معػػافو أحػدىا التشػػبيو، 
كزيادهتا يف كجـ العرب غَت قليلة؛ حكػا الفػراء أنػو كاستعملتها العرب زائدة، "

فػػػػػزاد  ،ىيننػػػػػايريػػػػػد:  ؛قيػػػػػل لبع ػػػػػهم: كيػػػػػف تصػػػػػنعوف األقػػػػػ   فقػػػػػاؿ: كهػػػػػُت
 .(ْ "الكاؼ

                                 
لغػػة الصػػحافة، دراسػػة يف املسػػتول الصػػوايب مػػع التطبيػػق عماؿ عبػػدالعزيز املقحػػم يف رسػػالتو دينػػع ىػػذا اةسػػت (ُ 

، دائػػػػرة اللغػػػػة العربيػػػػة، معهػػػػد ْتػػػػوث كدراسػػػػات العػػػػاس هعلػػػػا أىػػػػم الصػػػػحف السػػػػعودية،  رسػػػػالة دكتػػػػورا
 ـ(.ََِٕ-ىػُِْٕاإلسجمي، جامعة أـ درماف اإلسجمية، السوداف، 

 .ُ،   ُُٕٕٔق، العدد: َُِِيونيو،  ٔق، ُِْْمن هبواؿ ِٓاجلزيرة، األحد  (ِ 
: علػػػي توفيػػػق ٖتقيػػػقانظػػػر: حػػػركؼ املعػػػاين كالصػػػفات، عبػػػد الػػػرمحن بػػػن إسػػػحاؽ الزجػػػاجي، أبػػػو القاسػػػم،  (ّ 

، كاجلٌت الداين يف حركؼ املعػاين، أبػو َْ ،  ـُْٖٗبَتكت، الطبعة األكىل،  ،اامد، م سسة الرسالة
: فخػػػر الػػػدين قبػػػاكة، حممػػػد نػػػدًن فاضػػػل، دار الكتػػػب ٖتقيػػػقدر الػػػدين حسػػػن بػػػن قاسػػػم املػػػرادم، حممػػػد بػػػ

 .ٖٕ ،  ـ ُِٗٗ -ىػ  ُُّْلبناف، الطبعة األكىل،  ،العلمية، بَتكت
 .ٖٕ ،  اجلٌت الداين يف ااركؼ كاملعاين (ْ 
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فأجػػاز ىػػذا اةسػػتعماؿ احملػػدث للكػػاؼ  (ُ أمػػا ايمػػع اللغػػوم القػػاىرم   
من كجهُت، كذلك يف رمو قوهلم: أنا كباحث أقرر...؛ أم: أنا بوصػفي باح نػا 

 أقرر...، كالوجهاف  ا:
: أف تعػػػد الكػػػاؼ للتشػػػبيو كاملشػػػبو حمػػػذكؼ، كىػػػذا ك ػػػَت يف كػػػجـ األول
 كيكوف ظاىر العبارة  أنا كشخل باحث أقرر...(. العرب،

: أف تعػػػد الكػػػاؼ زائػػػدة، كيكػػػوف  باحػػػث(  ػػػرنا أكؿ، كاجلملػػػة والثااااني
 الفعلية  ر ثاف.  

الػػػذم كإذا عػػػدنا إىل التعبػػػَت الصػػػحفي "م هبػػػر الغابػػػات كاألرض كالًتبػػػة 
عػػػػدـ حػػػػدكث في ػػػػانات كإدارة  م هبػػػػرم م جػػػػودة األراضػػػػي باإلضػػػػافة إىليقػػػػيٌ 

الغابػػػػػات كاألرض  (ِ فػػػػػرعيُت مػػػػػن م هبػػػػػرات  كم هبػػػػػرين النًتكجػػػػػُت املسػػػػػتدامة
أعٍت القػوؿ بزيػادة -كالًتبة"، سنلحغ أف التخريج ال اين أقرب يف ٖتليل العبارة 

فتكػػػوف  كم هبػػػرين( عطػػػف بيػػػاف مػػػن  م هبػػػرم( األكىل، كيسػػػتقيم  -الكػػػاؼ
 املعٌت.

نػػػػو أف تقػػػػدر صػػػػفة حمذكفػػػػة رمػػػػو  كعػػػػاملُت أمػػػػا التخػػػػريج األكؿ فيلػػػػـز م
حشو يف الكجـ؛ إذ اجلملة اليت  -كما يظهر  -م هبرين فرعيُت(، كىذا التقدير

                                 
ن الكتابػػة الصػػػحيحة، دار ، كتػػابع ايمػػػع يف اإلجػػازة حممػػػود سػػليماف، فػػػُِِ/ّ ،انظػػر: يف أصػػوؿ اللغػػػة (ُ 

، يف الصػػواب اللغػػػوم، عػػػاس الكتػػػب، القػػػاىرة، عمػػػر ، كأمحػػػد خمتػػػارِِّ،   ـََِّاملعرفػػة اجلامعيػػػة، 
. بل حٌث أسعد داغر علا استعماؿ الكاؼ بدة من استعماؿ  بوصفو( كما ُْٔ/ُـ: ََِٖ، ُ /

سػاليب الفصػيحة. انظػر: تػذكرة هبااها  كلعلػو س يتنبػو إىل  ػركج معػٌت الكػاؼ يف ىػذا األسػلوب عػن األ
 .  ّّ ،  ـُٓٗٗالكاتب، أسعد داغر، دار العرب، 

الػػنل األصػػلي يف الصػػحيفة  م هبػػػر الغابػػات...( بػػقفراد م هبػػر، كقػػػد غػػَتت يف الػػنل األصػػلي فجمعػػػد  (ِ 
  م هبر/م هبرات(؛ ليت ر املعٌت.
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قاس عليها ايمع  أنا كباحث أقرر ... ( مجلة ا ية من مبتدأ ك ر ة حشػو 
فيهػا، فسػػاغ التقػػدير، كلكػػن العبػػارة الصػػحفية عبػػارة م قلػػة بالزكائػػد كالف ػػجت 

 ا رجر كسوغ هلا التخريج ال اين. اللفظية دم
 :(كاّفة)االتغير النحوي في استعمال الصحافة السعودية لرابع ا: 

أكػد استعملد الصحافة السعودية  كافة( جمركرة ْتػرؼ تػارة يف قػوهلم: "
، كم ػػػافنا إليهػػػا تػػػارة أ ػػػػرل يف (ِ "فريػػػق العمػػػل لكافػػػة (ُ  أف اجلػػػائزة األف ػػػل

، كقػػػػد جػػػػـز ابػػػػن (ّ ٔتركػػػػز سػػػػيطرة كٖتكػػػػم أمػػػػٍت"املطػػػػارات  كافػػػػةً قػػػػوهلم: "ربػػػػ   
، كة أعلػم مػن  ػرج  (ْ مالك بأف  كافة( ة تيستعمل يف كجـ العرب إة حػاةن

بػ كافة( عن ااالية من النحويُت استعماةن كحكمنا غَت الزخمشرم؛ إذ استعمل 
اإلعػػػراب حمػػػي   كتػػػاب يف"  كافػػػة( جمػػػركرة ْتػػػرؼ يف  طبػػػة مفصػػػًلًو يف قولػػػو:

كىمىػا ، أما حكمو علا  كافة( بغػَت اااليػة ففػي قولػو تعاىل: (ٓ "األبواببكافة 
ػػػػٍلنىاؾى ًإةَّ كىافَّػػػػةن لِّلنَّػػػػاًس بىًشػػػػَتنا كىنىػػػػًذيرنا صػػػػفة  (كافػػػػة  ؛ إذ ذىػػػػب إىل أف(ٔ {أىٍرسى

                                 
ا قبلػػػػو يف التأنيػػػػث  اجلػػػػائزة ىكػػػػذا كردت يف الصػػػػحيفة، كالقيػػػػاس مطابقػػػػة أفعػػػػل التف ػػػػيل املقػػػػًتف بػػػػأؿ مػػػػ (ُ 

 . الف لا(
  .ٔ،   ُُٕٕٔق، العدد: َُِِيونيو،  ٔق، ُِْْمن هبواؿ ِٓاجلزيرة، األحد  (ِ 
، السػػػػػػنة ال امنػػػػػػة َُّٓٗـ، العػػػػػػدد َُِِ/ يونيػػػػػػو، ُٔىػػػػػػػ، ُِْْذك القعػػػػػػدة،  ٔالريػػػػػػاض، األربعػػػػػػاء  (ّ 

  .ْ،   كاخلمسوف
 .ِٕ/ ٗ ،، كانظر: التذييل كالتكميل يف هبرح كتاب التسهيلّّٕ/ ِ ،انظر: هبرح التسهيل ةبن مالك (ْ 
بػَتكت،  ،: علػي بػو ملحػم، مكتبػة اهلػجؿٖتقيػقاملفصل يف صنعة اإلعراب، أبو القاسم حممػود الزخمشػرم،  (ٓ 

 .َِ، ُٗ ،ُّٗٗالطبعة األكىل، 
 .ِٖ ، اآليةسورة سبأ (ٔ 
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  كافػة( كأقيمػد الصػفة  إرسػالة( ذؼ املوصػوؼفحي  -مصدر أرسل-إلرسالة 
 .(ُ مقامو

ا  (ِ كقد قرر ايمع اللغوم يف القاىرة  جواز  ركج كافة عن ااالية مستندن
قد جعلد آلؿ بٍت  أنو قاؿ: " -رضي ا  عنو -علا السماع؛ إذ أيثر عن عمر

فاسػػتيعملد   ،"اكافػػة املسػػلمُت لكػػل عػػاـ مئػػيت م قػػاؿ ذىبػػا إبريػػزن  كاكلػػة علػػا 
 ْترؼ اجلر  علا(.كافة ٔتعناىا املعجمي الداؿ علا مجيع ككل، كسيبقد 

ػػػو عليػػػو  كىػػػذا ااكػػػم ااػػػديث الػػػذم قػػػرره ايمػػػع لػػػػ كافة( ديكػػػن أف ييوجَّ
، كجػواز فريػق العمػل لكافػةأكد أف اجلائزة األف ػل التعبَت الصحفي يف قوهلم: 

 كافػة ركجها عن ااالية يف كجـ العرب يسػوغ إضػافتها كمػا يف قػوهلم: "ربػ   
كاملعػٌت يف التعبػَتين الصػحفيُت ىػو املعػٌت املطارات ٔتركز سيطرة كٖتكػم أمػٍت"، 

، أمػػا الوظيفػػة النحويػػة فتغػػػَتت يف  املعجمػػي عينػػو الػػداؿ علػػا اجلميػػػع كالعمػػـو
العبارتُت الصحفيتُت إىل ايركر ْترؼ يف العبارة األكىل كإىل جمركر باإلضافة يف 

 العبارة ال انية.

                                 
ل، مػػع الكتػػاب حاهبػػية  اةنتصػػاؼ فيمػػا ت ػػمنو انظػػر: الكشػػاؼ، الكشػػاؼ عػػن حقػػائق غػػوامح التنزيػػ (ُ 

الكشػػاؼ( ةبػػن املنػػَت اإلسػػكندرم، كٗتػػريج أحاديػػث الكشػػاؼ لأمػػاـ الزيلعػػي، أبػػو القاسػػم حممػػود بػػػن 
، ّٖٓ/ّ ػػػػػ،ى َُْٕ ،بػػَتكت، الطبعػة ال ال ػة ،عمػرك بػن أمحػد، الزخمشػػرم جػار ا ، دار الكتػاب العػريب

 . ُٕ/ٗ، كالتذييل كالتكميل
ـ، جممع اللغة العربية بالقاىرة، اهليئة ُٕٖٗ - ُّْٗالقرارات ايمعية يف األلفاظ كاألساليب من  انظر: (ِ 

ايمػػعى يف القػػوؿ بػػاجلواز يف  عمػػر ، كتػػابع أمحػػد خمتػػارِٕٔ ،  ـُٖٗٗ ،العامػػة لشػػئوف املطػػابع األمَتيػػة
ماؿ  كافة( علا غَت . كمنع العدناين يف األ طاء الشائعة استعُْٔ، ُُٓ/ُ ،معجم الصواب اللغوم

، ، كإميػل يعقػوب يف معجػم الصػواب كاخلطػأُُْ ،  ، كأسعد داغر، تػذكرة الكاتػبُِٖ ،  ااالية
. كااػػػػػق أف احتجػػػػػاج ايمػػػػػع بالسػػػػػماع احتجػػػػػاج يقػػػػػوض القػػػػػوؿ بػػػػػاملنع املطلػػػػػق، كإف س يقػػػػػ  ِِّ  

النحويػػػػوف علػػػػا هبػػػػواىد اسػػػػتعماؿ  كافػػػػة( يف غػػػػَت اااليػػػػة لنػػػػدكرىا، فػػػػيمكن أف حيػػػػتج اػػػػا علػػػػا صػػػػحة 
 اةستعماؿ كإف س يكن ىذا اةستعماؿ األفصر الذم توافرت عليو الشواىد.
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 :(نف )لاالتغير النحوي في استعمال الصحافة السعودية خامس ا: 
ػػد يف قػػوهلم:  اسػػتعملد الصػػحافة لفػػغ التوكيػػد  نفػػ ( مقػػدمنا علػػا امل كَّ

، كيف ىػػذا (ُ "نػػاؿ اجلػػائزة الذىبيػػة ضػػمن نفػػ  الفئػػة علػػا التطبيػػق اإللكػػًتكين"
كمعلػـو أف التػابع ة يتقػدـ علػا املتبػوع، فػج يتقػدـ تقدًن للتابع علا املتبوع، "

أف الشيء ة تصر إضافتو إىل نفسو،  في كد (ّ ، أما ابن يعي (ِ "عليو معمولو
فػالغرض مػن اإلضػػافة التعريػف كالتخصػػيل، كالشػيء ة ييعػػرؼ بنفسػو، كلكنػػو 

ػػػػدات إىل ألفػػػػاظ توكيػػػػدىا يف "قػػػػوهلم:  ، ككػػػػل اسػػػػت ٌت إضػػػػافة امل كَّ مجيػػػػع القػػػػـو
الػػدراىم، كعػػُت الشػػيء، كنفسػػو؛ فعلػػا تنزيػػل األكؿ مػػن ال ػػاين منزلػػة األجنػػيب، 

معػػػٌت الػػػجـ كمػػػن، فػػػػجميع ككػػػل ا ػػػاف ألجػػػزاء الشػػػيء، كإضػػػافتو راجعػػػة إىل 
كنفسػػػو كعينػػػو منػػػزةف عنػػػدىم منزلػػػة األجنػػػيب ٔتعػػػٌت  ػػػالل الشػػػيء كحقيقتػػػو، 
فيقولػػوف: نفػػػ  الشػػػيء، كعينػػو، فتكػػػوف منزلتػػػو مػػػن الشػػيء منزلػػػة الػػػبعح مػػػن 

 .(ْ "الكل، كال اين منو لي  باألكؿ
غ توكيػده يف رمػو: نفػػ  كأجػاز جممػع اللغػة القػػاىرم إضػافة امل كَّػد إىل لفػػ

كتػػػػابع ايمػػػػع يف القػػػػوؿ بػػػػاجلواز معجػػػػم الصػػػػواب ، (ٓ  الشػػػػيء، كعػػػػُت املسػػػػألة
 كأمحػػػد، (ٗ أسػػػعد داغػػػركمنػػػع  (ٖ ميػػػل يعقػػػوبكإ ،(ٕ عبػػػدالعزيز مطػػػر، ك (ٔ اللغػػػوم

                                 
 .ٕ   ،ُُٕٕٔق، العدد: َُِِيونيو،  ٔق، ُِْْمن هبواؿ ِٓاجلزيرة، الرياض، األحد  (ُ 
 . ِٖٖ/ ّ ،انظر: هبرح التسهيل ةبن مالك (ِ 
انظػػػر: هبػػػرح املفصػػػل للزخمشػػػرم، يعػػػي  بػػػن علػػػي بػػػن يعػػػي ، قػػػدـ لػػػو: الػػػدكتور إميػػػل بػػػديع يعقػػػوب، دار  (ّ 

 .ُٓٔ/ ِ ،ـ ََُِ -ىػ  ُِِْلبناف، الطبعة األكىل،  ،الكتب العلمية، بَتكت
 .ُٔٔ/ ِ ،هبرح املفصل ةبن يعي  (ْ 
 .ُُٗ/ِ ،انظر: يف أصوؿ اللغة (ٓ 
 . ْٕٔ/ ُ ،انظر: معجم الصواب اللغوم (ٔ 
 .ِّٗ ،  ( انظر: ت قيف اللساف العريبٕ 
 .  ِٕٗ، ِٔٗ ،  ( انظر: معجم الصواب كاخلطأٖ 
 . ْٗ ،  ( انظر: تذكرة الكاتبٗ 
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 .(ُ  عبدالداًن
ي كد كركد تقدًن امل كِّػد علػا امل كَّػد، فػقف كػاف قلػيجن ة ييقػاس  (ِ كالسماع

عليو فقف كركده ة جييز منع ىذا اةستعماؿ املسموع، كإمنا يكوف أقل فصاحة 
 دما استفاض علا ألسنة العرب كقامد القاعدة عليو، كىو صحير مقبوؿ. 

 :(للواوالتغير النحوي في استعمال الصحافة السعودية )سادس ا: 
ا يف موضػػػع كاك العطػػػف حػػػذفتها الصػػػحافة السػػػعودية يف موضػػػع، كزادهتػػػ

 :   آ ر، كتفصيلها فيما يأيت
 حذف واو العطف: -أ

كرد حػػػػػػذؼ حػػػػػػرؼ العطػػػػػػف الػػػػػػواك يف الصػػػػػػحافة السػػػػػػعودية يف قػػػػػػوهلم: 
، كأصػػػل العبػػػارة قبػػػل (ّ "الكػػػوييت-اةجتمػػػاع األكؿ يلػػػ  التنسػػػيق السػػػعودم"

للدةلة علا اةهبًتاؾ يف ااكػم، كحيػذفد الػواك ااذؼ  السعودم كالكوييت( 
 (.-  كأيهبَت إىل معناىا بعجمة الًتقيم الشراة
إىل أف ااػػػػذؼ يف بعػػػػح النصػػػػو   (ْ  كيف ىػػػػذا البػػػػاب أهبػػػػار ابػػػػن جػػػػٍت

دينػع حػذؼ  (ٓ الفصيحة قليل فييقصر علػا السػماع كة ييقػاس عليػو، كالسػهيلي
حػػػركؼ العطػػػف البتػػػة؛ ألف هلػػػا معػػػاينى يف نفػػػ  املػػػتكلم ة يفصػػػر عػػػن ىػػػذه 

                                 
 . ْٓ،   امل قفُت الكتابية ( انظر: من أكىاـُ 
 .ُٔٔ/ ِ ،ا من اةستعماةت يف ىذا الباب، انظر: هبرح املفصل ةبن يعي ( أكرد ابن يعي  عددن ِ 
 .ُ،   ُُٕٕٔق، العدد َُِِيونيو،  ٔق، ُِْْمن هبواؿ ِٓ( انظر: اجلزيرة، األحد ّ 
 الطبعػػػة الرابعػػػة،ة العامػػػة للكتػػػاب، ( انظػػػر: اخلصػػػائل، أبػػػو الفػػػتر ع مػػػاف بػػػن جػػػٍت املوصػػػلي، اهليئػػػة املصػػػريْ 

ِ/ِٕٓ. 
انظػػػر: نتػػػائج الفكػػػر يف النَّحػػػو، أبػػػو القاسػػػم عبػػػد الػػػرمحن بػػػن عبػػػد ا  بػػػن أمحػػػد السػػػهيلي،  دار الكتػػػب  (ٓ 

 .َِٕ ،  ـ ُِٗٗ - ُُِْ ،بَتكت، الطبعة األكىل ،العلمية
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ػػػرَّ علػػػا هبػػػواىد اييػػػزين للحػػػذؼ كأكَّهلػػػا تػػػأكيجت  املعػػػاين إة إظهارىػػػا، كقػػػد كى
 تف ي إىل معافو غَت معاين اإلضمار.

قػػد أمػػا ابػػن مالػػك فأجػػاز ااػػذؼ بػػػ قد( الػػيت تفيػػد التقليػػل يف قولػػو: "  
تػدؿ  (ِ ، ككرد علا حذؼ الواك غَت هبػاىد(ُ "مع معطوفها كدكنو ذؼ الواكٖتي 

  (ّ علا ااذؼ يف كجـ العرب، كمن ذلك قوؿ الشاعر: 
 كىٍيفى أٍصبىٍحدى كىٍيفى أٍمسىٍيدى دمٌا ... يػىٍزرىعي الويدَّ يف في اًد الكىرًنً 

، فيجػػوز ااػػذؼ عنػػد األزىػػرم إذا أراد: كيػػف أصػػبحد ككيػػف أمسػػيد
 .(ْ  أمن اللب 

"اةجتمػػػػػػػػػاع األكؿ يلػػػػػػػػػ  التنسػػػػػػػػػيق كااػػػػػػػػػذؼ يف العبػػػػػػػػػارة الصػػػػػػػػػحفية 
( -، ة لػب  فيػو مطلقنػا؛ إذ دلػد عجمػة الًتقػيم الشػراة  الكوييت"-السعودم

و كىػػو اةجتمػػاع، كااػػذؼ يف مػػا ىػػذا هبػػأنو جػػائز كتقا ػػااكػػم علػػا تشػػارؾ 
 .(ٓ عند أك ر النحويُت

حػػػذؼ حػػػرؼ العطػػػف يف  ؛ إذ أجػػػاز(ٔ كىػػػذا مػػػا قػػػرره ايمػػػع القػػػاىرم 
 .(ٕ اةستعماةت املعاصرة لل ركرة، كتابعو أمحد خمتار عمر يف القوؿ باجلواز 

                                 
 .ّٖٕ/ ّ ،انظر: هبرح التسهيل ةبن مالك (ُ 
 .ّٗٗ/ ِ ،أللفية ابن مالك انظر: هبرح األ وىن (ِ 
 .َّٖ/ّ ،، كيف هبرح التسهيل ةبن مالكَِٕ ،البيد من البحر اخلفيف، بج نسبة، يف نتائج الفكر (ّ 
انظر: هبرح التصرير علا التوضػير أك التصػرير ٔت ػموف التوضػير يف النحػو،  الػد بػن عبػد ا  بػن حممػد  (ْ 

 .ُٗٓ/ ِ ،ـَََِ -ىػُُِْ ،الطبعة األكىللبناف، ، بَتكت، األزىرم، دار الكتب العلمية
 س أقف علا مانع للحذؼ سول السهيلي كابن جٍت. (ٓ 
 .ٓٓٔ-ِٓٔ، كِْٔ/ ْ ،( انظر: يف أصوؿ اللغةٔ 
 .ّٓٗ/ ِ ،( انظر: معجم الصواب اللغومٕ 
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 زيادة واو العطف:-ب
كمػػا سػػيتم عػػرض كردت زيػػادة الػػواك يف الصػػحافة السػػعودية يف قػػوهلم: "

، كيف ىػػذه (ُ "ََِّتتػػواءـ مػػع رؤيػػة اململكػػة  كالػػيتذىا يػػاملشػػاريع اجلػػارم تنف
أف الػػواك السػػابقة لجسػػم املوصػػوؿ زائػػدة، كديكػػن أف يػػتم الكػػجـ العبػػارة يظهػػر 

دكهنا دكف أف يتغَت املعٌت. كزيادة الواك يف كتب النحويُت علا كجهُت: زيادهتا 
كػػػجـ يف الكػػػجـ عامػػػة، كزيادهتػػػا بػػػُت الصػػػفة كموصػػػوفها  اصػػػة، كتفصػػػيل ال

 :يت ر يف املسألتُت اآلتيتُت
: زيادة الواو في الكالم عم  وم ا:أوال 

 (ِ دينع متقدمو النحويُت زيادة الواك يف الكجـ عمومنا؛ إذ ينقل ابن مالك

كنػا عن األ ف  أنو كاف ة يرل اٌاراد زيادة الواك إة يف باب كاف، مػن رمػو:  
فينقل عن مجهور البصػريُت مػنعهم زيػادة الػواك، كإف   (ّ أما املردكمن يأتنا نأتو، 

دينػع زيػادة الػواك كحػذفها؛ إذ ة  (ْ ابن جٍتكاف خيالفهم، كيتأكؿ هبواىدىم. ك 
تػػأيت عنػػده ىػػذه ااػػركؼ إة ملعػػٌت، كينقػػل عػػن هبػػيخو أيب علػػي الفارسػػي ىػػذا 
ااكػػػم؛ كذلػػػك ألف ااػػػركؼ جػػػاءت ة تصػػػار الكػػػجـ، كا تصػػػار املختصػػػر 

 إجحاؼ. 
فيجيػػز زيادهتػػا بصػػيغة التقليػػل  -مػػن متػػأ رم النحػػويُت-أمػػا ابػػن مالػػك 
كقػد تػزاد الػواك كالفػاء، فصيحة زيدت فيهػا الػواك، يقػوؿ: " قد(، لوركد هبواىد 

                                 
 .ْ  ، ُُٕٕٔق، العدد َُِِيونيو،  حزيراف(،  ٔق، ُِْْمن هبواؿ ِٓ( انظر: اجلزيرة، األحد ُ 
 .ّٓٓ/ ّ ،انظر: هبرح التسهيل ةبن مالك (ِ 
 .َٖ/ ِ ،( انظر: املقت بّ 
 .ِٕٓ/ ِ ،( انظر: اخلصائلْ 
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ػػا{ الػػواك قولػو تعػػاىل: زيػػادة  فمػن  ػا كىقىػػاؿى هلىيػػٍم  ىزىنػىتػيهى ػػٍد أىبٍػوىابػيهى أم: ... (ُ  كىفيًتحى
 .(ِ "قاؿ هلم  زنتها

جػػػواز زيادهتػػػا يف الكػػػجـ؛ لػػػوركد هبػػػواىد  كيقػػػرر ايمػػػع اللغػػػوم القػػػاىرم
 . (ّ فصيحة زيدت فيها الواك 

 ثاني ا: زيادة الواو بين الصفة والموصوف:
زيػػادة الػػػواك بػػػُت الصػػػفة كالػػػذات املوصػػوفة يفسػػػد املعػػػٌت، فػػػج يقػػػاؿ: زيػػػد 
، كيف  كالفقيػػو، كة عمػػرك كالكػػرًن  إذا أيريػػد كصػػف زيػػد بالفقػػو، كعمػػرك بػػالكـر
ىذا يقوؿ ابن جٍت: "كس تيعطف الصفة علا املوصوؼ من حيث كاف الشػيء 

 . (ْ نفسو لفساده"ة ييعطف علا 
سػػػػيتم عػػػػرض املشػػػػاريع اجلػػػػارم كالػػػػذم يت ػػػػر ا يف العبػػػػارة الصػػػػحفية "

، أف إقحػاـ الػواك قبػل اةسػم (ٓ "ََِّذىا كالػيت تتػواءـ مػع رؤيػة اململكػة يتنف
املوصػوؿ، ىػو مػن بػػاب عطػف الصػفة علػػا املوصػوؼ؛ إذ إف اةسػم املوصػػوؿ 

                                 
 .ّٕسورة الزمر، اآلية ( ُ 
 .ّٓٓ/ ّ ،( انظر: هبرح التسهيل ةبن مالكِ 
ايمػع يف القػػوؿ باإلجػػازة،  يتػػابع أمحػػد خمتػار عمػػرك  كمػػا بعػدىا. ِٕٔ، كِٗٔ/ْ ،( انظػر: يف أصػػوؿ اللغػةّ 

فػػػن الكتابػػػة ، ك ّْٗ/ ِ ،معجػػػم الصػػػواب اللغػػػوم.  انظػػػر: كدينػػػع مػػػن اللغػػػويُت احملػػػدثُت حممػػػود سػػػليماف
 .(ّْٗ ،  الصحيحة

كزارة ، أبػػػػو الفػػػػتر ع مػػػػاف بػػػػن جػػػػٍت املوصػػػػلي ،( احملتسػػػػب يف تبيػػػػُت كجػػػػوه هبػػػػواذ القػػػػراءات كاإلي ػػػػاح عنهػػػػاْ 
كاك الػذم ك  .َُُ/ِ، ـُٗٗٗ -ىػػَُِْ ال انيػة، الطبعػة، ايل  األعلا للشػئوف اإلسػجمية، األكقاؼ

كالػػيت كفركعهمػػا املقحمػػة بػػُت الصػػػفة كموصػػوفها، أمحػػد البحػػبر، موقػػع جممػػػع اللغػػة العربيػػة علػػا الشػػػبكة 
-https://www.m-aـ، رابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ : َُِٕ/ أكتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوبر/ ِّالعامليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة، تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاريخ النشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر: 

arabia.com/site/21872.html. 
 .ْ  ، ُُٕٕٔ ق، العددَُِِيونيو،  حزيراف(،  ٔق، ُِْْمن هبواؿ ِٓانظر: اجلزيرة، األحد  (ٓ 
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ا املوصػػوؼ إف كػػاف  الػػيت( صػػفة ةسػػم الػػذات املشػػاريع، كعطػػف الصػػفة علػػ
 اسم ذات ة يستقيم لفساد املعٌت كما تقرر. 

إىل أف هبػػػيوع إقحػػػاـ الػػػواك علػػػا املوصػػػوؿ يف  (ُ كيػػػذىب أحػػػد البػػػاح ُت 
اسػػػػتعماؿ املعاصػػػػرين لعػػػػدـ التفريػػػػق بػػػػُت الػػػػواك العاافػػػػة بػػػػُت صػػػػفات متغػػػػايرة 

 ملوصوؼ كاحد، كبُت الواك العاافة بُت الصفة كاملوصوؼ.
ُت صػػػفات متغػػػايرة رمػػػو قػػػوهلم: أعجبػػػٍت حممػػػد الػػػذم فػػػالواك العاافػػػة بػػػ 

جيتهد يف دراستو، كالذم يتعلم من هبػيو و، كالػذم يتواضػع لزمجئػو، فػالعطف 
ىنػػا بػػُت صػػفات متغػػايرة ملوصػػوؼ كاحػػد كة لػػب  فيػػو. أمػػا الػػواك العاافػػة بػػُت 
الػػذات املوصػػوفة كصػػفتها فميٍلًبسػػة تفسػػد املعػػٌت، كقولنػػا: زيػػد جيتهػػد يف دركسػػو 

 .(ِ م يتعلم من أساتذتو  إلفادة الواك معٌت املغايرة كالذ
 

 
 
 
 
 

                                 
 .كاك الذم كاليت كفركعهما املقحمة بُت الصفة كموصوفها، أمحد البحبرانظر:   (ُ 
التحريػػػر ، ُّٗ، َّٗعطػػػف الػػػذات املوصػػػوفة علػػػا الصػػػفة يقت ػػػي املغػػػايرة. انظػػػر: البحػػػر احملػػػي ،    (ِ 

حممد الطػاىر بػن حممػد بػن ، «يد من تفسَت الكتاب اييدٖترير املعٌت السديد كتنوير العقل اجلد»كالتنوير 
كاك الػػػذم ، ك ُِٔ/ُّػ، ىػػػػ ُْٖٗ، تػػػون  ،الػػدار التونسػػػية للنشػػػر، حممػػد الطػػػاىر بػػػن عاهبػػػور التونسػػػي

 أمحد البحبر. ،كاليت كفركعهما املقحمة بُت الصفة كموصوفها
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 :خاتمةال
ػػػػػف للبحػػػػػث بعػػػػػد الوقػػػػػوؼ علػػػػػا التغػػػػػَتات النحويػػػػػة يف اسػػػػػتعماؿ  تكشَّ

ة ٗتػل بػاملعٌت، كتفصػيلها كمػا الصحافة لألدكات أف ىذه التغػَتات يف اجلملػة 
 :يأيت

 اسػػتعملد الصػػحافة  أم( مػػن غػػَت موصػػوفها، كىػػذا التغػػَت ة خيػػل -ُ
باملعٌت أك ي دم إىل اللب ، كىذا ما جعل ايمع القاىرم يسوغ ىذا 

 اةستعماؿ.
عرَّفػػد الصػػحافة اةسػػم املوغػػل يف اإلاػػاـ  غػػَت(، كانقسػػم اللغويػػوف  -ِ

 احملدثوف إىل جميز كمانع، كىذا اةستعماؿ سائص من أك ر من كجو.
استعملد الصػحافة الكػاؼ ملعػٌت جديػد؛ أحسػن ايمػع يف ٗترجيػو،  -ّ

 تابعو اللغويوف احملدثوف يف تسويص ىذا اةستعماؿ.ك 
 رجػػػػد  كافػػػػة( عػػػػن اااليػػػػة يف لغػػػػة الصػػػػحافة، كىػػػػذا اةسػػػػتعماؿ  -ْ

 مسموع عن العرب كما ذكر ايمع القاىرم.
اسػػػتعملد الصػػػحافة التػػػابع  نفػػػ ( متقػػػدما علػػػا متبوعػػػو، كانقسػػػم  -ٓ

ػػد اللغويػػوف احملػػدثوف إىل مػػانع كجميػػز، كالسػػماع ي كػػد جػػواز تقػػدًن امل  كِّ
 علا امل كَّد.

حػػذفد الصػػحافة حػػرؼ العطػػف الػػواك، كحذفػػو يف ذاؾ املوضػػع ة  -ٔ
 لب  فيو، كىو سائص عند ك َت من اللغويُت.

زادت الصػػػحافة الػػػواك قبػػػل اةسػػػم املوصػػػوؿ، كىػػػذه الزيػػػادة دمنوعػػػة؛  -ٕ
الصػػفة كالػػذات املوصػػوفة، كالزيػػادة يف ىػػذا البػػاب تفسػػد  بػػُت لوقوعهػػا
 املعٌت. 
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ليوصػػػي باإلفػػػادة مػػػن مػػػػنهج الػػػدكتور أمحػػػد خمتػػػار عمػػػػر يف كإف البحػػػث 
معجمػػو معجػػم الصػػواب اللغػػوم؛ إذ جعػػل الصػػواب علػػا درجػػات: فصػػيحة، 
صحيحة، مقبولة، فصيحة مهملة، فقد ٗترج العبارة عن القياس كلكنها كردت 
يف النصػػو  الفصػػيحة، فػػج يصػػر منعهػػا كمػػا تفعػػل بعػػح كتػػب التصػػحير، 

يكػػػوف يف درجػػػة أقػػػل مػػػن الفصػػػير املسػػػتفيح؛ كهلػػػذا فاملسػػػموع القليػػػل ييقبػػػل ك 
 يوصي البحث بالتدرج يف األحكاـ اللغوية صحة كصوابنا، كا  كا التوفيق.
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 قائمة المصادر والمراج 
: الكتب:  أوال 

 .القرآف الكرًن 
 .ِ، حممد العدناين، لبناف، مكتبة لبناف،   األ طاء الشائعة -ُ
العػػػريب  ْتػػػوث لغويػػػة(، عبػػػدالعزيز مطػػػر، الدكحػػػػة،  ت قيػػػف اللسػػػاف -ِ

 ـ.ُُٗٗ، ُ 
 ـ.ُٓٗٗتذكرة الكاتب، أسعد داغر، دار العرب،  -ّ
ٖترير املعٌت السديد كتنوير العقل اجلديد من تفسػَت "التحرير كالتنوير  -ْ

، حممد الطاىر بن حممد بن حممد الطاىر بن عاهبور "الكتاب اييد
 ػ.ىػُْٖٗتون ،  ،التونسي، الدار التونسية للنشر

، أبػػو حيػػاف األندلسػػػي، التػػذييل كالتكميػػل يف هبػػرح كتػػاب التسػػهيل -ٓ
(، كبػػاقي ٓإىل  ُدمشػػق  مػػن  ،دار القلػػم، ق: حسػػن ىنػػداكمٖتقيػػ

- ُُْٖالطبعػػػػػة األكىل، ، الريػػػػػاض ،األجػػػػػزاء: دار كنػػػػػوز إهبػػػػػبيليا
 .ـَُِّ- ُٕٗٗىػ/  ُّْْ

: عػػوض بػػن التعليقػػة علػػا كتػػاب سػػيبويو، أبػػو علػػي الفارسػػي، ٖتقيػػق -ٔ
 .ـَُٗٗ، ُ ،  محد القوزم

حممػػػد بػػػن يوسػػػف املعػػػركؼ ، ٘تهيػػػد القواعػػػد بشػػػرح تسػػػهيل الفوائػػػد -ٕ
دار ، نيراسػػػػة كٖتقيػػػػق: علػػػػي حممػػػػد فػػػػا ر كآ ػػػػر ، دبنػػػػاظر اجلػػػػي 

مجهوريػػػة مصػػػر  ،السػػػجـ للطباعػػػة كالنشػػػر كالتوزيػػػع كالًتمجػػػة، القػػػاىرة
 .ىػ ُِْٖ، ُ ،  العربية

يػا حميػي الػدين النػوكم، دار الكتػب هتذيب األ اء كاللغػات، أبػو زكر  -ٖ
  .ٔٔ   العلمية، بَتكت،
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 .الناهبر: دار املعارؼ هبوقي ضيف، تيسَتات لغوية، -ٗ
أبػػو حممػػد بػػدر الػػدين حسػػن بػػن ، اجلػػٌت الػػداين يف حػػركؼ املعػػاين -َُ

دار ، حممػػد نػػدًن فاضػػل ،فخػػر الػػدين قبػػاكة :، ٖتقيػػققاسػػم املػػرادم
 ـ.ُِٗٗ، ُ ،  لبناف ،الكتب العلمية، بَتكت

عبػد الػرمحن بػن إسػحاؽ الزجػاجي، أبػو ، حركؼ املعاين كالصفات -ُُ
،   بػػَتكت، م سسػػة الرسػػالة، ق: علػػي توفيػػق اامػػد، ٖتقيػػالقاسػػم

 .ـُْٖٗ، ُ
اهليئػػػة املصػػػرية ، أبػػػو الفػػػتر ع مػػػاف بػػػن جػػػٍت املوصػػػلي ،اخلصػػػائل -ُِ

 .ْ،   العامة للكتاب
املقاصػػػػػد  (،املقاصػػػػػد الشػػػػػافية هبػػػػػرح ألفيػػػػػة ابػػػػػن مالػػػػػك للشػػػػػاايب  -ُّ

أبػػػو ، ية يف هبػػػرح اخلجصػػػة الكافيػػػة  هبػػػرح ألفيػػػة ابػػػن مالػػػك(الشػػػاف
اجلزء  ققُت كىم:احمل من جمموعة، إسحق إبراىيم بن موسا الشاايب

اجلزء ال اين/ حممد إبػراىيم  ،األكؿ/ عبد الرمحن بن سليماف الع يمُت
اجلزء الرابػع/ حممػد إبػراىيم ، اجلزء ال الث/ عياد بن عيد ال بييت، البنا

، اجلػػػزء اخلػػػام / عبػػػد اييػػػد قطػػػام ، ك اييػػػد قطػػػام  البنػػػا/ عبػػػد
اجلػػزء السػػابع/ حممػػد إبػػراىيم ، ك عبػػد اييػػد قطػػام  اجلػزء السػػادس/ك 

اجلػػزء ال ػػامن/ حممػػد ، البنػػا/ سػػليماف بػػن إبػػراىيم العايػػد/ السػػيد تقػػي
معهػػػد البحػػػوث ، اجلػػػزء التاسػػػع/ حممػػػد إبػػػراىيم البنػػػا، ك إبػػػراىيم البنػػػا

 ،  مكة املكرمة ،اإلسجمي ّتامعة أـ القرلالعلمية كإحياء الًتاث 
 .ـََِٕ -ىػ  ُِْٖ، ُ
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هبػػػرح التصػػػرير علػػػا التوضػػػير أك التصػػػرير ٔت ػػػموف التوضػػػير يف  -ُْ
، دار الكتػب العلميػة،  الػد بػن عبػد ا  بػن حممػد األزىػرم، النحػو
 .ـَََِ ،ُ ،  لبناف، بَتكت

درة الغػػوا  "هبػػرح درة الغػػوا  يف أكىػػاـ اخلػػوا   مطبػػوع ضػػمن  -ُٓ
 (، أمحػد بػن حممػد اخلفػاجي املصػرم،"كهبرحها كحواهبيها كتكملتها

لبنػػاف،  ،: عبػػد اافػػيغ فرغلػػي علػػي قػػرين، دار اجليػػل، بػػَتكتٖتقيػػق
 .ـُٔٗٗ-ىػ  ُُْٕالطبعة األكىل، 

ق: أمحػػػد حسػػػن ، ٖتقيػػػأبػػػو سػػػعيد السػػػَتايف، هبػػػرح كتػػػاب سػػػيبويو -ُٔ
 ،  لبنػػػاف ،دار الكتػػب العلميػػة، بػػَتكت، مهػػدا، علػػي سػػيد علػػػي

 . ـََِٖ ،ُ
ـ لػػػو: قػػػدَّ ، يعػػػي  بػػػن علػػػي بػػػن يعػػػي ، هبػػػرح املفصػػػل للزخمشػػػرم -ُٕ

 ،  لبنػاف ،دار الكتب العلمية، بػَتكت، الدكتور إميل بديع يعقوب
 .ـََُِ- ػىػُِِْ، ُ
ب كتػػػػاب سػػػػيبويو، عمػػػػرك بػػػػن ع مػػػػاف بػػػػن قنػػػػر، أبػػػػو بشػػػػر، امللقَّػػػػ -ُٖ

: عبد السجـ حممد ىاركف، مكتبة اخلػاذمي، القػاىرة، ٖتقيقسيبويو، 
 .ـ ُٖٖٗ، ّ  
اهليئة العامة ، جممع اللغة العربية بالقاىرة ،ِكتاب يف أصوؿ اللغة/ -ُٗ

 .ـُّٖٗ، لشئوف املطابع األمَتية
، حممػػػػود سػػػػليماف، دار املعرفػػػػة اجلامعيػػػػة، فػػػػن الكتابػػػػة الصػػػػحيحة -َِ

 ـ.ََِّ
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 ،ـُٕٖٗ- ُّْٗالقػػرارات ايمعيػػة يف األلفػػاظ كاألسػػاليب مػػن  -ُِ
 ،مَتيػػةاهليئػػة العامػػة لشػػئوف املطػػابع األ، جممػػع اللغػػة العربيػػة بالقػػاىرة

 .ـُٖٗٗ
مػػػػػع الكتػػػػػاب حاهبػػػػػية ، الكشػػػػػاؼ عػػػػػن حقػػػػػائق غػػػػػوامح التنزيػػػػػل -ِِ

 اةنتصاؼ فيما ت منو الكشاؼ( ةبن املنَت اإلسكندرم، كٗتريج 
أبو القاسم حممود بػن عمػرك بػن ي، أحاديث الكشاؼ لأماـ الزيلع
 ،ّ ،  كتبػػػػَت  ،دار الكتػػػػاب العػػػػريب، أمحػػػػد، الزخمشػػػػرم جػػػػار ا 

 .ق َُْٕ
دراسػػة يف املسػػتول الصػػوايب مػػع التطبيػػق علػػا أىػػم  :لغػػة الصػػحافة -ِّ

الصػػػػحف السػػػػػعودية، إعػػػػػداد: عبػػػػػدالعزيز بػػػػػن عبػػػػػدالرمحن املقحػػػػػم، 
، دائػػرة اللغػػة العربيػػة، معهػػد ْتػػوث كدراسػػات العػػاس ه رسػػالة دكتػػورا

-ىػػػػػُِْٕاإلسػػػػجمي، جامعػػػػة أـ درمػػػػاف اإلسػػػػجمية، السػػػػوداف، 
 ـ(.ََِٕ

احملتسب يف تبيُت كجوه هبواذ القراءات كاإلي اح عنها، أبػو الفػتر  -ِْ
ايلػػ  األعلػػا للشػػئوف ، ع مػػاف بػػن جػػٍت املوصػػلي، كزارة األكقػػاؼ

 .ـُٗٗٗ-ىػَُِْ ال انية، اإلسجمية، الطبعة
معجػػػػػػم اخلطػػػػػػأ كالصػػػػػػواب يف اللغػػػػػػة، إميػػػػػػل يعقػػػػػػوب، دار العلػػػػػػم  -ِٓ

 .ـُٖٔٗ ،ِ   ،لبناف ،بَتكت ،للمجيُت
اب اللغػػػوم دليػػػل امل قػػػف العػػػريب، أمحػػػد خمتػػػار عمػػػر، معجػػػم الصػػػو  -ِٔ

 ـ. ََِٖ، ُعاس الكتب، القاىرة،   
املعجػػم املفصػػل لشػػواىد النحػػو الشػػعرية، إميػػل بػػديع يعقػػوب، دار  -ِٕ

 ـ.ُٗٗٗ، ِالكتب العلمية، لبناف،  
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م، امل لف: أبو القاسػم حممػود الزخمشػر ، املفصل يف صنعة اإلعراب -ِٖ
، ُ،  /بػػػػَتكت ،: مكتبػػػػة اهلػػػػجؿالناهبػػػػر، احملقػػػػق: علػػػػي بػػػػو ملحػػػػم

 ـ.ُّٗٗ
احملقػػق: حممػػد عبػػد ، املػػرد أبػػو العبػػاس ،حممػػد بػػن يزيػػداملقت ػػب،  -ِٗ

 .بَتكت، الناهبر: عاس الكتب، يمة اخلالق ع
ٖتقيػػػق: أمحػػػد عبدالسػػػتار اجلػػػوارم كآ ػػػر،  املقػػػرب، ابػػػن عصػػػفور، -َّ

 .ـُُٕٗبغداد، -مطبعة العاين
، ُ   ،الناهبػر: دار األمػػُتأمحػد عبػد الػػداًن، مػن أكىػاـ امل قفػػُت،  -ُّ

 .ـُٔٗٗ
امل لػػف: أبػػو القاسػػم عبػػد الػػرمحن بػػن عبػػد ، نتػػائج الفكػػر يف النَّحػػو -ِّ

 ،ُ،  /بػَتكت، الناهبر: دار الكتب العلمية، ا  بن أمحد السهيلي
 .ـُِٗٗ

بػػػػػػَتكت، م سسػػػػػػة الرسػػػػػػالة،  مػػػػػػازف املبػػػػػػارؾ، رمػػػػػػو كعػػػػػػي لغػػػػػػوم، -ّّ
 .ـُٕٗٗ

: عبػػػد الػػػرمحن بػػػن أيب امل لػػػف،  ػػػع اهلوامػػػع يف هبػػػرح مجػػػع اجلوامػػػع -ّْ
املكتبػة ، : عبػد ااميػد ىنػداكم، ٖتقيقبكر، ججؿ الدين السيواي

 .مصر، التوفيقية
 ثاني ا: المجالت العلمية:

كقفتػػاف يف التصػػحير اللغػػوم مػػع  الكػػل كالػػبعح( ك الغػػَت(، حوليػػة   -ُ
 .ـَُِِكلية اآلداب، جامعة تعز، العدد ال اين، مايو 
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 ثالث ا: الصحف:
ق، تصػػدر ُّٕٗصػػحيفة يوميػػة أسسػػها عبػػدا  بػػن  ػػي ، اجلزيػػرة  -ُ

 عن م سسة اجلزيرة للصحافة كالطباعة كالنشر، مدينة الرياض.
الرياض، جريدة يومية تصدر عن م سسة اليمامة الصحفية، تأسسد  -ِ

 ىػ، الرياض.ُّّٖعاـ 
 رابع ا: الشبكة العالمية )اإلنترنت(:

أمحػػػػد  كموصػػػػوفها،ة كاك الػػػػذم كالػػػػيت كفركعهمػػػػا املقحمػػػػة بػػػػُت الصػػػػف -ُ
البحبر، موقع جممع اللغة العربية علػا الشػبكة العامليػة، تػاريخ النشػر: 

 راب : ـ،َُِٕ/ أكتوبر/ ِّ
https://www.m-a-arabia.com/site/21872.html. 
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(01) 
 
 
 دراسة لغوي ة ،قراءة األشهب الُعَقيلي  

 
 

 د. ياسر بن عبد العزيز بن عوض اللبيني  السلمي  
 

 أستاذ اللغويات المساعد بجامعة الملك عبد العزيز. 
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 الملخ ص

، وقد أحصى الباحث دراسة لغوية لقراءة األشهب الُعَقيليّ  دراسةىذه 
ادلواضع اليت ذكرت لنا كتب القراءات والتفسري واللغة لألشهب العقيلي فيها 
قراءة، وقد درست ىذه ادلواضع من حيث اللغة، ُب أصواهتا، وأبنيتها، 

اءة، وبيان مدى وتراكيبها، ودالالهتا، والظواىر اللغويّة اليت ظهرت ُب ىذه القر 
تأثرىا بلغة بين ُعَقيل، وكشفت الدراسة عن بعض الظواىر اللغويّة اليت ذكرهتا  
كتب اللغة عن ىذه القبيلة ُب قراءة األشهب؛ كاإلدغام، وادلعاقبة بني بعض 
احلروف، واالختالس، واإلسكان، ووافقت قراءة األشهب العقيلّي لغة بين متيم 

لغة ىذيل ُب موضع، ووافقت القبائل القيسّية ُب عدد من ادلواضع، ووافقت 
الذين منهم بنو ُعقيل ُب ضّم عني ادلضارع واألمر ُب مثل: "فاجُنح ذلا"، 
وبعض الظواىر اليت تشملهم وتشمل غريىم؛ ضلو: كسر حرف ادلضارعة، 

وقد جاءت بعض ادلواضع ُب قراءة األشهب العقيلّي واإلسكان واالختالس، 
صرف على لغة حكاىا الكسائي واألخفش والزجاجّي بصرف ادلمنوع من ال

وقد خالفت عن بعض العرب ُب النظم والنثر مطلًقا؛ كما ُب "يغوثًا ويعوقًا" 
 الرسم العثماين ُب بعض ادلواضع.
 لغة.-قراءة-العقيلي-الكلمات ادلفتاحية: األشهب
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ABSTRACT 

This is a study to read Alashhab  Aloqili linguistic 

study, and the researcher counted what is places 

mentioned to us the books of readings, interpretation and 

language of Alashhab  Aloqili in which reading, and I 

studied these positions in terms of language, in their 

voices, buildings, and track The study revealed some of 

the linguistic phenomena mentioned in the language 

books about this tribe in reading, such as the ings, 

punishment between certain letters, embezzlement and 

housing. 

The reading of the Alashhab Aloqili  agreed to the 

language of Bani Tamim in a number of places, and the 

language of Hehl agreed in a position, and the Qaisi 

tribes, including The Sons of Oqile, agreed to include the 

 eye of the subject and the order in the likes of " 

Faganh for it", and some phenomena that include them 

and others: breaking the letter of the match, housing and 

embezzlement, and has violated Ottoman painting in some 

places. 

Keywords: Alashhab- Aloqili- read- language. 
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 المقدمة
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

بالنعم، علم اإلنسان ما مل علينا  ذي الفضل والكرم، أغد  احلمد هلل
  يعلم، وصلى اهلل على النيب األكرم وعلى آلو وصحبو وسّلم.

 أما بعد؛ 
فهذه دراسة لقراءة األشهب الُعقيلّي رمحو اهلل، دراسًة لغويّة، حتاول 

من  الكشف عن الظواىر اللغويّة ُب ىذه القراءة؛ إذ مل أجد فيما وقفت عليو
فهي قراءٌة ؛ أحباث َمن درس ىذه القراءة دراسة لغويّة، وىي جديرة بذلك

لقارئ يغلب على الظّن أنو من أتباع التابعني؛ فشيخو الذي ذكرت لنا بعض 
ادلصادر أنّو قرأ عليو ىو أبو رجاء عمران بن ملحان العطاردّي، وىو تابعّي 

 .(ٔ)أسلم ُب عصر النيب صلى اهلل عليو وسّلم ومل يره
ويضاف إىل ذلك أنو ينتسب إىل بين ُعقيل، إحدى قبائل قيس عيالن، 

 وىي من القبائل اليت يستشهد ُّا ُب اللغة كما ىو معلوم.
 وػلاول البحث أن غليب عن األسئلة اآلتية:
 ما ادلواضع اليت نسب لألشهب فيها قراءة؟ 

 وما توجيهها من حيث اللغة؟ وىل للغة ُعقيل أثر ُب قراءتو؟ 
 القراءة على النحو اآلٌب: هُب دراسة ىذ ومنهجي

سأذكر اآلية اليت نّص العلماُء أّن لألشهب فيها قراءًة، مرتبًة حسب  -
 ورودىا ُب ادلصحف.

سأخرجها من كتب التفسريري والقريراءات، فريكن كانريت مريذكورة ُب غريىريا   -
                                 

 .ٗٓٙ/ٔينظر: غاية النهاية ُب طبقات القراء (ٔ)
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 ككتب اللغة خرجتها منها.
هريريريريا مريريريريرين كتريريريريريب القريريريريريراءات سريريريريأذكر القريريريريريراءات الريريريريريواردة ُب اآليريريريريرية، وأخّرج -
 والتفسري.
سأبنّي انفراد األشهب ُب قراءتريو إن انفريرد أو موافقتريو لغريريه مرين القريرّاء،  -

وأدرسريريها مريريرين حيريريريث اللغريريرية، سريريريواء كريريريان ذلريريريك مريريرين حيريريريث البنريريرياء أو ال كيريريريب أو 
 وأسأل اهلل التوفيق والسداد.، الداللة

 ي  المبحث األول: القراءات القرآني ة ومنزلتها في الفكر اللغو 
 .مفهوم القراءة 

حريرياول أن أوجريريز أىريريم الكريريالم ُب القريريراءات كريريالم متشريريّعب طويريريل، ولكريريين أ
 :أٌبالنقاط فيما ي

 تعريف القراءات: -
تنّوعت عبارات العلمرياء ُب تعريريف القريراءة وبيريان ادلريراد ُّريا عنريد إطالقهريا، 
فمريرينهم مريرين نظريرير إىل مادهتريريا ومريرينهم مريرين نظريرير إىل نسريريبتها إىل أىلهريريا، ومريرينهم مريرين 

 بني ذلك.مجع 
فمن أمجع ما قيل ُب تعريف علم القراءات وبيان ادلراد منها مريا ذكريره ابرين 
اجلزري بعبارة موجزة إذ قال: "ىريو علريم بكيفيرية أداء كلمريات القريرآن واختالفهريا 

 .(ٔ)معزوا لناقلو"
وبعبريريارة أمجريريع وأوسريريع قريريال الريريدمياطّي: "ىريريو ِعْلريريٌم يرُيْعلريريُم منريريو اتفريريا  النريرياقلني 

واخريريريريتالفهم ُب احلريريريريذف واإلثبريريريريات والتحريريريريريك والتسريريريريكني،  لكتريريريرياب اهلل تعريريريرياىل،

                                 
 .ٚٙ/ٔ، النشر ُب القراءات العشر (ٔ)
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والفصريريريل والوصريريريل، وغريريريري ذلريريريك مريريرين ىيئريريرية النطريريريق واإلبريريريدال وغريريريريه، مريريرين حيريريريث 
 .(ٔ)السماع"

ويفهم من ىذين التعريفني أّن القراءة: ىي اختيار قارئ من األئمة لكيفّية 
ىريذه القريراءة معينة ُب نطق ألفاظ القرآن الكرمي، وؼلالفو فيها غريه مرين القريرّاء، و 

ال بريريريد فيهريريريا مريريرين اإلسريريريناد، حريريريذ تكريريريون معتريريريةة؛ إذ العبريريريارة ادلشريريريهورة عنريريريد أىريريريل 
 العلم: القراءة سنة متبعة، يأخذىا اخللف عن السلف.

 أنواع القراءات: 
 والقراءات نوعان: متواترة وشاذة.

أمريريا ادلتريريواترة فهريريي مريريا رواه مجريريٌع عريرين مجريريع إىل النريرييّب عليريريو الصريريالة والسريريالم 
تواطريريمىم علريريى الكريريذب، ووافقريريت رسريريم ادلصريريحف العثمريرياين، ووافقريريت يسريريتحيل 

 وجًها من وجوه العربّية.
، وأما الشاذة فهي ما اختل فيها شرط أو أكثر من شروط القراءة ادلتواترة

 .(ٕ)وىي موافقة الرسم العثماين، وموافقة وجو من العربّية، واتصال السند
 :تواترة والشاذ ةموقف اللغويين من القراءات القرآني ة الم •

القرآن الكرمي مصدر رئيس من مصادر االحتجاج واالستشهاد ُب اللغة، 
سواٌء أكانت القراءات متواترة، أم آحاًدا، أم شاّذة، واالستشهاد بو زللُّ إمجاع 

 .(ٖ)من اللغويني والنحاة

                                 
 .ٙ، ص إحتاف فضالء البشر ُب القراءات األربعة عشر (ٔ)
 .ٕٖ، ص طّيبة النشر ُب القراءات العشرينظر:  (ٕ)
 .ٚٙ ، صاالق اح (ٖ)
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والقريريراءات الشريرياّذُة حّجريريٌة ُب اللغريرية، وإن مل غلريريز أىريريل العلريريم القريريراءة ُّريريا ُب 
ة؛ ألاهريريريريريريا كريريريريريريالم فصريريريريريرييٌح اجتمعريريريريريريت فيريريريريريريو أركريريريريريريان الفصريريريريريرياحة، وىريريريريريريي أوىل الصريريريريريريال

باالستشهاد من روايريات الشريعر، وقريد اعتمريدىا اللغويريون والنحرياة ُب تقعيريدىم، 
 وإن اع ض بعضهم على بعض األحرف لدى بعض القرّاء ُب ادلتواتر والشاذ.

"وقريريد أطبريريق النريرياس علريريى االحتجريرياج بريريالقراءات الشريرياذة ُب  قريريال السريرييوطّي:
لعربيريريرية إذا مل فريريريالف قياسريريريا معلومريريريا، بريريريل ولريريريو خالفتريريريو ػلريريريت  ُّريريريا ُب مثريريريل ذلريريريك ا

احلرف بعينو، وإن مل غلز القياس عليو، كمريا ػلريت  برياَّمع علريى وروده وسلالفتريو 
 القياس ُب ذلك الوارد بعينو، وال يقاس عليو، ضلو: استحوذ، ويأىب.
فا بريني النحرياة، وما ذكرتو من االحتجاج بالقراءة الشاذة ال أعلم فيو خال

 وإن اخُتِلف ُب االحتجاج ُّا ُب الفقو.
ومريرين ٍَبّ احريريُتّ  علريريى جريريواز إدخريريال الم األمريرير علريريى ادلضريريارع ادلبريريدوء بتريرياء 

، كمريريا احريريُتّ  علريريى إدخاذلريريا علريريى ادلبريريدوء (ٔ)اخلطريرياب بقريريراءة )فبريريذلك فْلتفرحريريوا(
 .(ٕ)بالنون بالقراءة ادلتواترة: )وْلنحمل خطاياكم(

قريريول مريرين قريريال: إن )اهلل( أصريريلو )اله( اريريا قريريرئ شريرياذا  واحريريُتّ  علريريى صريريحة
 .(ٖ)}وىو الذي ُب السماء الٌه وُب األرض الٌه{"

وقريريريد فّجريريريرت القريريريراءات القرآنيريريرية ادلتريريريواترة والشريريرياّذة مريريرين ادلعريريريارف وادلسريريريائل 
                                 

(، وىي قراءة ٜٖٔٛسند حسن، احلديث )ىي قراءة النيب صلى اهلل عليو وسلم كما ُب سنن أيب داوود ب (ٔ)
عشريّة أيًضا قراءة يعقوب احلضرمي برواية رويس عنو، فعلى ىذا ليست شاذة إال عند من ؼلرج ما زاد 

(، ٜٖٓٛعن السبعة من ادلتواتر، وكذلك ىي قراءة أيب بن كعب كما ُب سنن أيب داود ُب احلديث )
 .ٖٖٔ/ٔ، ينظر: احملتسب ونسبت إىل عثمان بن عفان رضي اهلل عنو وغريه.

 .ٜٖٓ/ٗ، ىي قراءة اجلمهور، وقرأ عيسى بن عمر بكسر الالم. ينظر: احملرر الوجيز (ٕ)
 .ٛٙ، صاالق اح (ٖ)
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الشيء الكثريري، واشريتغل علمرياء اللغرية بتوجيريو القريراءات وفرغلهريا ونسريبة حروفهريا 
 إىل لغات العرب.

فهريريريذا أبريريريو احلسريريرين ابريريرين خالويريريريو يملريريريف كتابريريريو احلجريريرية ُب القريريريراءات السريريريبع 
 ويتناول فيو القراءات السبع ادلتواترة بالتخري  والتحليل والتعليل اللغوّي.

وىريريريذا أبريريريو علريريريّي الفارسريريريّي يملريريريف كتابريريريو احلجريريرية للقريريريراء السريريريبعة، فهريريريو يريريريريد 
ه القريراءات الرييت االحتجاج ذلذه القراءات كما ىو ظاىر من عنوانو، ويبنّيُ وجريو 

 قرأ ُّا ىمالء األئمة.
وىذا أبو الفتح ابن جين يملف كتابريو احملتسريب، وؼلريص القريراءات الشرياّذة 
بالتحليريريريل، والتعليريريريل دلريريريا خالفريريريت فيريريريو ادلتريريريواتر، والوجريريريوه اللغويريريرية ذلريريريذا الشريريريذوذ، 
فسماه: "احملتسب ُب تبيني وجوه شواذ القريراءات واإليضرياح عنهريا"، ويتبرينّيُ مرين 

نو ال يريد وضع ادلعيريار وادلثريال األعلريى ُب التقعيريد، لكنريو يريريد الوصريف العنوان أ
 والتعليل وفري  ىذه القراءات الشاّذة وتوجيو ىذه القراءات وفق كالم العرب.
ىريريريريريذا؛ فضريريريريرياًل عريريريريرين كتريريريريريب إعريريريريريراب القريريريريريرآن ومعانيريريريريريو الريريريريرييت حفلريريريريريت ُّريريريريريذه 

 التوجيهات للقراءات.
واإلسريريريناد ُب القريريريراءة، مريريريع وقريريريد كريريريان علمريريرياء اللغريريرية مريريريدركني ألعليريريرية الروايريريرية 

 توجيههم للقراءات وذكر ما غلوز لغًة ال قراءة. 
فهريريريذا أبريريريو منصريريريور األزىريريريرّي ُب كتابريريريو معريريرياين القريريريراءات الريريريذي تنريريرياول فيريريريو 
القراءات يقول ُب قراءة: "وىي أجود ىذه الوجريوه. وال ينبغريي أن يُقريرأ اريا غلريوز 

 .(ٔ)ري من القراء"ُب اللغات إال أن تثبت رواية صحيحة، أو يَقرأ بو كب

                                 
 .٘ٔٔ/ٔ، معاين القراءات (ٔ)
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وىي فكرة مقررة عندىم، أن القريراءة سرينة متبعرية، ومريا جرياز لغرية فريال  ريوز 
 القراءة بو إال بوجود الرواية واإلسناد.
اريا قريرئ بريو  ل: "لوال أن ليس يل أن أقرأ إاَل فهذا أبو عمرو بن العالء يقو 
 .(ٔ)لقرأت كذا، كذا وكذا، وذكر حروفًا"
 القريريريريرآن، فقريريريريد ذكريريريرير الزجريريريرياج ُب قولريريريريو تعريريريرياىل:وكريريريريذلك مريريريرين ُعنريريريريوا بريريريريكعراب 

أنو غلوز لغًة من )يرتدٍّ( باإلدغام وكسرير  {ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ}
 .(ٕ)الدال، ولكن ال غلوز أن يقرأ ُّا ألنو مل يُرَو أنّو قرئ ُّا

وال يريريريريزال العلمريريريرياء والبريريريرياحثون غلريريريريدون ُب ىريريريريذه القريريريريراءات ميريريريريدانًا للبحريريريريث 
ادلبريريريار  ال تفريريريب عجائبريريريو وال ؼللريريريق علريريريى  والدراسريريرية، وال عجريريريب؛ فهريريريذا الكتريريرياب 

كثريريريرة الريريريرد، وال تزيريريريده األيريريريام إال ثريريريراًء وسريريريعًة، فسريريريبحان مريريرين أنريريريزل علريريريى عبريريريده 
 .(ٖ)الكتاب ادلبار 

 

 : ترجمة األشهب العقيلي  المبحث الثاني
اجتهدت كثريًا ُب البحث عن ترمجة األشهب العقيلّي، ومكثت ما يزيد 

ال اجم العامة وادلختصة بالقراءة، ومل أظفر عن عام أقّلب النظر ُب كتب 
 بشيء من ذلك.

                                 
 .ٜٕٓ/ٔ، غاية النهاية ُب طبقات القراء (ٔ)

 .ٕٛٔ/ٕ، ، وينظر: معاين القرآن وإعرابو للزجاجٗ٘ :ىي ُب سورة ادلائدة (ٕ)
 ، حملمد زلمد زليسن.ينظر مثالً كتاب: القراءات وأثرىا ُب علوم العربية (ٖ)
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والذي وجدتو مصّرًحا بو ُب كتب القراءات أنو أخذ القراءة عن أيب 
 ؛ فعلى ىذا ىو من التابعني أو من أتباع(ٔ)َرَجاء عمرَان بن مْلَحان العطاردي

 التابعني.
ا أنو ىو وقد وجدت زلقَقي كتاب احملتسب أليب الفتح ابن جين قد ذكر 

مسكني بن عبد العزيز بن داود بن إبراىيم أبو عمرو ادلصري ادلعروف بأشهب 
 . (ٕ)صاحب اإلمام مالك، وأنو روى القراءة مساًعا عن نافع بن نعيم

ا؛ فلم يُذَكر أّن أشهب صاحَب مالك ُعقيليٌّ؛ بل  وىذا أمٌر بعيٌد جدًّ
عنو اشتغالو بالفقو،  ، وقد عرف(ٖ)ىو قيسيٌّ عامريٌّ من بين جعدة بن كعب

ومل يمثر عنو اختيار ُب القراءة، وال اشتغال ُّا، وادلواضع اليت لألشهب 
متعددة شلا يدلُّ على أنّو مشتغٌل بالقراءة، ويضاف إىل  العقيلّي فيها قراءة

 ذلك االختالف بني اختيارات األشهب العقيلّي، وقراءة نافع ادلدين.
 يعثر على ترمجة لألشهب العقيلّي، وذكر الدكتور حاًب الضامن أنو مل

 .(ٗ)على كثرة ما يروى عنو ُب كتب التفسري والقراءات
وكدت  وىذا األمر من األمور اليت جعلتين أتردد ُب كتابة ىذا البحث،

                                 
، وفيو: أبو األشهب، وىذا يرد ُب كتب التفسري، ٖٕٔ، صينظر: حتبري التيسري ُب القراءات العشر (ٔ)

أبو رجاء والكثري أن يقال: األشهب العقيلّي، وتارًة يقال: أبو األشهب، وأظنها زيادًة من الناسخ. و 
العطاردّي التميمّي، ىو عمران بن ِمْلحان، وقيل عمران بن تيم، وقيل عطارد بن برز، من التابعني، 

سنة ورثاه الفرزد ، ينظر: غاية النهاية  ٕٓٔىري عن  ٘ٓٔمشهور بكنيتو. سلضرم ثقة. معمر مات سنة 
 ، ٖٕ٘/ٗ، ، سري أعالم النبالءٗٓٙ/ٔ، ُب طبقات القراء

 .ٜٕٙ/ٕ، ، وتنظر ىذه ال مجة ألشهب ُب غاية النهاية ُب طبقات القراءٔٓٔ/ٔ، احملتسب (ٕ)
 .ٖٖٖ/ٔ، ، مجهرة تراجم الفقهاء ادلالكّيةٕٕٙ/ٖ، تنظر ترمجة أشهب ُب: ترتيب ادلدار  (ٖ)
 .ٖٗٗ/ٔ، ينظر: الزاىر ُب معاين كلمات الناس (ٗ)
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أصرف النظر عن ىذا ادلوضوع، لكين رأيت أّن ىذا ليس مانًعا من دراسة 
شهب العقيلّي ترمجًة ُب كتاب ىذه القراءة، فلعّل باحثًا يأٌب بعدي وغلد لأل

 سلطوط أو مطبوع.
وقريريريريريد حصريريريريريل يل شريريريريرييء مريريريريرين ىريريريريريذا ُب رسريريريريريالة الريريريريريدكتوراه، فقريريريريريد أعيريريريريرياين ُب 
ادلخطوط اسٌم ألحد القراء، فما كنت أدري أىذا اسٌم لو أم لقريب؟ وذلريك أن 

يرُيْرتريريريع"، : "-كريريريذا-: وقريريريرأ )قريريريرىب( -وىريريريو ناقريريريل عريريرين العبريريرياب-ادلطبريريريوع ُب التريريرياج 
ْسريِر الترياِء. وقريال زلققريو الترياج: ىريو لقريب ألحريد القريراء مل اهتريِد إىل ِبَضمٍّ اليرياِء وكَ 

 ترمجتو. 
من ىذا، ولكين حيَنها ال أملريُك مريا ينقضريو، حريذ وقفريت  وكنت ُب شك  

بَأَخرة على ذكر ألحد قرّاء محص امسو ُقرين بن أيوب، فعرفت أنو ِطْلَبيت الذي 
كنت أحبث عنو، وأّن احملقق مل يتبنّي لو الرسم ادلشِكل الذي مل يتبنّي يل أيًضا 

 . (ٔ)حذ وقفت على ىذا ُب كتاب مجال الُقرّاء
أن ييسريرير َمريرين يريريذكر لنريريا شريرييًئا عريرين ترمجريرية األشريريهب الُعقيلريريّي رمحريريو فلعريريل اهلل 

 اهلل.
وقبيلريرية ُعَقيريريل مريرين القبائريريل القيسريريّية الريرييت أخريريذ اللغويريريون والنحريرياة اللغريرية عريرين 
أىلهريريريريريا، وعلريريريريرييهم ادلعتمريريريريريد ُب بيريريريريريان تفسريريريريريري الغريريريريريريب، وبيريريريريريان أوجريريريريريو التصريريريريريريف 

 واإلعراب.
 لغويرّيريريرية،وقريريريريد ذكريريريرير العلمريريريرياء اختصريريريرياص ىريريريريذه القبيلريريريرية بريريريريبعض اخلصريريريريائص ال

وانفريريرادىم عريرين العريريرب ُب بعريريض األمريريور، ومشريرياركتهم لريريبعض القبائريريل ُب سلالفريرية 
 فمن ذلك:  مجهور العرب.

                                 
 .ٗٗ٘، ص مجال القراء وكمال اإلقراء (ٔ)
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وأنشريريدوا  ،اجلريرير بلعريريّل، فقريريد حكريريى أبريريو زيريريد أّن اجلريرير ُّريريا لغريريُة بريريين ُعقيريريل -
 .(ٔ)على ذلك بعض الشواىد

ومل أجريد فيمريا  ،(ٕ)إسكان ميم "اجلْمعة"، وقد روي أنو قريراءة األعمريش -
 وقفت عليو من مواضع أّن األشهب الُعقيلَي قرأ ُّا.

ومريريريرين لغريريريريتهم اسريريريريتعمال كلمريريريرية "َىلريريريريّم" بلفريريريري  واحريريريريد مريريريريع ادلفريريريريرد وادلثريريريريب  -
 .(ٖ)واجلمع

استعمال "َلَمق" اعب: كتب، وُب لغة عامة العريرب ضريّد ذلريك؛ دلقريت  -
 .(ٗ)الكتاب: زلوتو

لريريريريواو ومل ػلريريريذفوىا ُب مثريريريريل: سلالفريريرية القيريريرياس ُب ادلثريريريريال الريريريواوّي؛ فريريريأثبتوا ا -
 .(٘)وِىل"وِلغ، ويوِحل، ويَ ولِو، ويَ وِغر، ويَ "يَ 

، ُب مثريريل قريريول (ٙ)اإلسريريكان واالخريريتالس، فيمريريا حكريرياه الكسريريائّي عريرينهم -
 :(ٚ)الشاعر
 َساَل َواِديَهاُعُيونَْو َماَء َما يب ضَلَْوُه َعَطٌش ... ِإاَل أِلََن ريَوَأْشَرُب ال

قومريريو ُب قراءتريريو؟ ومريريا ىريريي ىريريذه اآلثريريار؟ وكيريريف فهريريل تريريأثّر األشريريهب بلغريرية 
 توجو؟

                                 
 .ٗٛ٘، ص ، اجلب الداينٙٛٔ/ٖ، ، شرح التسهيلٜٚ/ٔ، ينظر: احملكم واحمليط األعظم (ٔ)
 .ٜٖٙ/ٕ، ادلصباح ادلنري (ٕ)
 .ٜٖٙ/ٕ، صادلصباح ادلنري (ٖ)
 .ٗٛ٘/ٔ، ادلنتخب من كالم العرب (ٗ)
 .ٕٗٛ/ٗ، شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك (٘)
 .ٚٚٗ/٘ٔ)ىا(  ،لسان العرب (ٙ)
 .ٙٔٚ/ٔ، ادلنتخب من كالم العرب (ٚ)
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 دراسة لغوي ة ،المبحث الثالث: قراءة األشهب
{ چڇ چ چ } قولو تعاىل:الموضع األول: 

(ٔ).  

)بريريريني اْلِمريريريْرِء وزوجريريريو(  قريريريراءة العامريريرية بفريريريتح ادلريريرييم، وقريريريريرَأَ اأْلَْشريريريَهُب اْلُعَقْيلريريرييُّ:
َعِن احلََْسِن البصريّ ِبَكْسِر ادلِيِم َواذْلَْمِز، َوُرِوَيْت 

(ٕ). 
 :دراسة القراءة 

َمرء، نسريبها بعريض ريجاء ُب كلمة: ادلرء لغات عن العرب، وىذه لغرية ُب الري
 . (ٖ)العلماء ذلذيل كما سيأٌب، وذكر الفريوزيُّ أاها مثّلثُة ادليم

وذىريريب السريريمنُي إىل أّن الضريريَم لغريريٌة زَلِْكيريريٌة، وتريريرّدد ُب الكسريرير، فقريريال: إنريريو 
، وػَلَْتِمريريُل َأْن يكريريوَن ذلريريك لِ،تبريرياع، وذلريريك أَن ُب اَأْن يكريريوَن لغريريًة مطلًقريري"ػَلتِمريريُل 

فُِتَحريْت وإْن   فريِتحَ لغًة، وىي أَن فرياَءه تريْتبريُع الَمريو فريكْن ُضريَم ُضريَمْت وإْن « َمْرءريال»
بفتحهريا، « َمْرءَ ريرأيريت الري»بضريم ادلرييم، و« ُمْرءُ ريمريا قريام الري»ُكِسريَر ُكِسريَرْت. تقريول: 

 .(ٗ)بكسرِىا"« ِمْرءِ ريمررت بال»و
لكريريريرين جريريريرياء ُب اللسريريريريان والتريريريرياج أّن أبريريريريا سريريريريعيد السريريريريّكرّي ُب شريريريريرح أشريريريريعار 

ِمرء(، وروى بيت أيب خراش رياذلذليني ينسب الكسر إىل ىذيل، وأن لغتهم: )ال
 اذلذيّل، ُب قولو:                                   

َفُذ ال امَجَعَت أُُمورً   (٘)َمْعُروِف واحَلَسِب الَضْخمِ رياحلِْلِم والِمْرَء بريْعُضها   ِمَن رييرُينريْ
                                 

 .ٕٓٔ: سورة البقرة (ٔ)
 .ٕٖ٘/ٔ، ، البحر احمليطٛٛٔ/ٔ، احملرر الوجيز، ٔٓٔ/ٔاحملتسب،  (ٕ)
 .ٕ٘ص  القاموس)مرأ( (ٖ)
 .ٓٗ/ٕالدر ادلصون (ٗ)
 .ٜٕٗ/ٔ، )مرأ( التاج ،ٙ٘ٔ/ٔ اللسان)مرأ(، (٘)
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بكسر ادليم؛ لكيّن مل أجده صرّح بذلك ُب ادلطبوعة، وقد ضريبطها احملقريق 
َمّر(، وجرياء بعريد البيريت ُب الشريرح ريعبدالستار فرّاج بفتح ادليم وتشديد الريراء: )الري

 (. ٔ)َمرَء، يا ىذا..."ريمّر( لغتهم، يريد الريقولو: ")ال

وذلريك  ،إىل لغة الكسر ُب نسخة أخرى مرين شريرح السريكريّ وأشار احملقق 
 ل بن خويلد:عقِ ُب قول مَ 

 ُعَصيٌم وعبُد اهلل والريَِمريرءُ جابٌر        وُحّدي حداٍد شَر أجنحِة الَرْخمِ 
 .(ٕ)"فضبطها بالفتح والكسر، وقال إاها كذا ُب نسخة وكتب فوقها "معا

{ ڀ ڀ ڀ  } قولو تعاىل: الموضع الثاني:
(ٖ). 

 ُب اآلية قراءات:
 )رُبوة( بضم الراء وُّا قرأ ابن كثري ومحزة والكسائي ونافع وأبو عمرو.

 )رَبوة( بفتح الراء وُّا قرأ عاصم وابن عامر.
 )رِبوة( بكسر الراء وُّا قرأ ابن عباس فيما حكي عنو.

 .(ٗ))رَباوة( بفتح الراء والباء وألف بعدىا، وُّا قرأ أبو جعفر ادلدينّ 
 : ِبرِبريريرياَوٍة، َعلريريريى َوْزنِ (ٙ)موافًقريريريا ابريريرين أيب إسريريريحا  (٘)اأْلَْشريريريَهُب اْلُعَقْيلريريرييُّ وقريريريرأ 
 رَِساَلٍة.

                                 
 .ٕٕ٘ٔ/ٖ، شرح أشعار اذلذليني للسكري (ٔ)
 .ٕٕ٘ٔ/ٖ، السابق (ٕ)
 .ٕ٘ٙ: سورة البقرة (ٖ)
، وتنظر القراءات ادلتواترة فيو وُب: حتبري التيسري ُب ٜٖ٘/ٔ، تنظر القراءات السابقة ُب: احملرر الوجيز (ٗ)

 .ٖٓٔ، ص القراءات العشر
 .ٖٗٗ/ٔ، الزاىر ُب معاين كلمات الناس (٘)
 .ٕٔ، ص الشوارد للصغاين (ٙ)
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 :دراسة القراءة 
 .(ٔ)الرّْبوة: ىي ما ارتفع من األرض، والراء فيها مثّلثة: رَبوة، ورُبوة، ورِبوة

 .(ٕ)وزاد اخلليل ُب وصفها بأاها األرض ادلرتفعة الطيبة
 .(ٖ)، بفتح الراء وكسرىا كما ُب احملكمواعناىا: الرباوة
  (.ٗ)أاها مثّلثة -ووافقو الفريوزيُّ -وذكر الصغاينُّ 

 :                     (٘)ُمثريقٍّب الَعْبدّي يصف ظعائنريقَاَل ال
 َعَلْوَن رَبَاَوًة وَىَبْطَن َغْيًبا   ... فريَلْم يريْرِجْعَن قَاِئَمًة حِلِنيِ 

    :(ٙ)وقال الشاعر
 وبنيُت َعْرَصَة منزٍل برَباوٍة ... بنَي النخيِل إىل بقيِع الَغْرَقدِ 

وقد يستعار اللف  للمنزلة وادلكانة، فيقال: ىو ُب رَباوة قومو، أي: ُب 
 أشرافهم وساداهتم.

، بلغة (ٚ))َوآَويريَناعُلَا ِإىَل رَبريَوٍة( :وقرأ األشهب العقيلّي ُب سورة ادلممنون
 .(ٛ)الفتح: إىل رَباوة

                                 
 .ٜٙٔ/٘ٔ، ، هتذيب اللغةٖٖٗ/ٔ، ُب معاين كلمات الناس، الزاىر ٖٖٓ/ٔ، ينظر: اجلمهرة (ٔ)
، ٜٔ٘/ٕ، ، والسمني ُب الدر ادلصونٖ٘ٔ/ٖ ،مل أجده ُب العني، لكين وجدت القرطيب ُب تفسريه (ٕ)

 ينسبان ذلك إليو.
 .ٕٖٚ/ٓٔ، احملكم (ٖ)
 .ٕٙٛٔ)ربو(،  ، القاموسٕٔ، ص الشوارد (ٗ)
 .ٖٙٓ/ٗٔ)ربو(،  ، لسان العربٜٕٛادلفضليات   (٘)
 بال عزو فيهما. ٕٜٕ، ص ، وادلقصور وادلمدود للقايلٖٗٗ/ٔ، الزاىر ُب معاين كلمات الناس (ٙ)
 .ٓ٘: سورة ادلممنون (ٚ)
 .٘ٗٔ/ٗ، ص احملرر الوجيز (ٛ)
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 ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ } قولريريريريريريريريريو تعريريريريريريريريرياىل: الموضعععععععععع الثالعععععععععث:

{ڻ
(ٔ). 

قرأ األشريهُب الُعقيلرييُّ موافًقريا قريراءة ابريِن مسريعود، وػلريث برين َوثرَياٍب: )َمريْن إن 
 .(ٕ)تِيَمْنُو( بَِتاٍء َمْكُسورٍَة َويَاٍء َساِكَنٍة بريْعَدَىا

 :دراسة القراءة 
 ُب ىذه القراءة أمران:

 كسر حرف ادلضارعة. -ٔ
 اذلمزة ياًء.قلب  -ٕ

فأما حرف ادلضارعة فكّن لغة أىل احلجاز فتُح حرف ادلضريارعة، إذا كريان 
ادلاضريريي ثالثيًّريريا أو ًّاسريرييًّا أو سداسريرييًّا، وضريريمُّ حريريرف ادلضريريارعة إذا كريريان ادلاضريريي 
  رباعيًّا، وُّا قرأ عاّمُة الُقرّاء، وىو القياس وما عليو العمل ُب التعليم والتقعيد.

عة فقد ذكر سيبويو أنو لغة مجيريع العريرب إال أىريل وأما كسر حرف ادلضار 
، وىذا أعّم من نسبة بعض العلماء ىذه اللغة إىل قبائل مرين العريرب، (ٖ)احلجاز

، ونسريبها ابرين جريين (ٗ)فقد ذكر القرطيبُّ أّن من يكسرىا ىم بنو مترييم وبنريو بكرير
 .(٘)وأبو عمرو الَداينُّ إىل مَتِيمٍ 

 شائعة ُب كثري من قبائل العرب.ويبدو من كالم سيبويو أاها لغة 
                                 

 .  ٘ٚ :سورة آل عمران (ٔ)
 .ٖٖٓ/٘، ، واللبابٕٔٙ/ٖ، ، الدر ادلصونٕٕٔ/ٖالبحر احمليط، ( ٕ)
 .ٓٔٔ/ٗ، الكتاب (ٖ)
 .٘ٔٔ/ٗ، تفسري القرطيبّ  (ٗ)
 .ٕٕٔ/ٖ، ، البحر احمليطٖٖٓ/ٔ ،احملتسب (٘)
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  قريريال سريرييبويو: "ىريريذا بريرياب مريريا تكسريرير فيريريو أوائريريل األفعريريال ادلضريريارعة لألمسريرياء
كما كسرت ثاين احلرف حني قلت: َفِعل، وذلك ُب لغة مجيع العرب إال أىريل 
احلجريريرياز، وذلريريريك قريريريوذلم: أنريريريت تِْعلريريريم ذا ، وأنريريريا إعلريريريم، وىريريريي تِْعلريريريم، وضلريريرين نعلريريريم 

ل مرين بنريات اليرياء والريواو الرييت اليرياء والريواو فرييهن ذلك، وكذلك كل شيء فيو َفعِ 
الم أو عريريني، وادلضريرياعف، وذلريريك قريريوذلم: شريريقيت فأنريريت ِتْشريريَقى، وخشريرييُت فأنريريا 

 .(ٔ)إخشى، وِخلنا فنحن طِلاُل، وَعضْضُُتَ فأنَُت تِْعَضْضَن وأنت تَِعضٍّني"
بريَد  ويظهر من نّص سيبويو أّن كسَر حرف ادلضارعة ُب لغة مرين كسريره ال

 من أمرين:  فيو
 أن يكون حرف ادلضارعة ألًفا أو تاًء أو نونًا. -ٔ
 .(ٕ)أن يكون ُب مضارع َفِعل مكسور العني -ٕ

وقد توافر األمران ُب قراءة األشهب ىنا؛ فجاءت قراءة األشهب موافقة 
 للغة مجهور العرب، فالفعل )تِيَمن( ماضيو: )أَِمن(.

القراءة وىو قلُب  وكسُر حرف ادلضارعة دعا إىل األمر اآلخر ُب ىذه
َلَها َكَما أَْبَدُلوا ُب بِْئٍر"  . (ٖ)اذلمزة ياًء "ِلَكْسرَِة َما قريبريْ

 :(ٗ)ومن ىذه اللغة قول الراجز
 ُب قومها مل تِيَثِم       يفُضُلها ُب َحَسٍب وِميَسمِ  لو قُلَت ما

                                 
 .ٓٔٔ/ٗ، الكتاب (ٔ)
 ٜٔٔالعدد  ،رللة اجلامعة اإلسالمية بادلدينة ادلنورة ،ينظر: حركة حرف ادلضارعة للدكتور عبد اهلل القرينّ  (ٕ)

 .ٓٙٗ/ٔ ىريٖٕٗٔ - ٖ٘السنة  -
 .ٕٕٔ/ٖ، البحر احمليط (ٖ)
 :بدون نسبة، ونسبو ابن يعيش إىل أيب األسود احلماين، انظر ٖٓٚ/ٕ ،، واخلصائصٖ٘ٗ/ٕ ،الكتاب (ٗ)

 .ٖٔٔ/ٕ ،اخلزانة :انظر ،إىل حكيم بن ُمَعَية ، ونسبو البغداديّ ٔٙ/ٖ ،شرح ادلفصل
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{ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ} قولو تعاىل: الموضع الرابع:
(ٔ). 

)َكريريريريأَيٍّن( بكريريريرياف مفتوحريريريرية وعلريريريريزة مفتوحريريريرية ويريريريرياٍء مشريريريريددة قرأىريريريريا اجلمهريريريريور: 
 . (ٕ)وقرأ ابن كثري: )وكائن( على وزن فاعل مكسورة،

َوقريريريريريرَأَ اأْلَْشريريريريَهُب اْلُعَقيلريريريرييُّ: )وَكريريريريْأِين( بكريريريرياف مفتوحريريريرية وعلريريريريزة سريريريرياكنة ويريريريرياء 
، وذكريريرير ابريريريُن جريريريين أاهريريريا قريريريراءة ابريريرين (ٖ)مكسريريريورة غريريريري مشريريريددة علريريريى وزن )َكْعريريرينِي(

 .(٘)أّن القرطيّب حكى لو وجًها آخر ىو: )وََكئن(، غري (ٗ)زليصن
 :دراسة القراءة 

من ادلعلوم أّن ىذه الكلمة من ألفاظ الكنايات اليت يراد ُّا التكثري، وىريي 
ِاَْعريريريَب َكريريريْم االسريريريتفهامّية إن أريريريريد ُّريريريا االسريريريتفهام، علريريريى الريريريراجح، كقريريريول أيّب بريريرين  

تريْقريريرَأُ سريريورَة األْحريريزاِب آيريريًة؟ قريريال: كعريريب رضريريي اهلل عنريريو لريريزر بريرين حبريرييش: "كريريأَيٍّْن 
. واعريريب كريريم اخلةيريرية إن أريريريد ُّريريا التكثريريري، وىريريو الغالريريب علريريى (ٙ)ثالثريرياً وسريريبعنَي"

 اسريريريتعماذلا كهريريريذه اآليريريرية ومريريريا يريريريأٌب مريريرين شريريريواىد، وقريريريد جريريرياء عريريرين العريريريرب ُب ىريريريذه
 الكلمة ًّس لغات:

                                 
 .ٙٗٔ: سورة آل عمران (ٔ)
 .ٕٕٛ-ٕٕٚ/ٗ، ، تفسري القرطيبٛٔ٘/ٔ، ، احملرر الوجيزٕٙٔ، ص السبعة ُب القراءات (ٕ)
 .ٓٚٔ/ٔ، احملتسب (ٖ)
، وىو زلّمد بن عبد الرمحن بن زليصن السهمي بالوالء، ادلكي، أبو حفص، قارئ أىل ٓٚٔ/ٔ، السابق (ٗ)

ىري. ينظر: ٖٕٔمكة مع ابن كثري، ىو صاحب القراءة الشاذة، ثقة، عامل بالعربية والقراءات، توُب سنة 
 .ٙ٘، ص معرفة القراء الكبار

 .ٕٕٛ/ٗ، قرطيبتفسري ال (٘)
، وُب ٕٖٓ، ص ، وكذا ُب فضائل القرآن أليب عبيد القاسم بن سالمٖٙٗ/ٔ، مسند أيب داود الطيالسيّ  (ٙ)

، ٕ٘ٓ/ٔ، بعض كتب التفسري واللغة أنو سأل عبد اهلل بن مسعود رضي اهلل عنو. ينظر: مغين اللبيب
 .ٕٙ/ٚ، ، روح ادلعاينٜٕٕٔ، ص القاموس احمليط )كان(
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، وعليهريريا قريريراءة اجلمهريريور، وىريريي األصريريل ُب ىريريذ -ٔ ه َكريريأَيٍّن، علريريى زنريرية َكَعريرينيٍّ
اللفظريريرية، وقريريريال اخلليريريريل وسريريرييبويِو إاّهريريريا مركبريريرية مريريرين: كريريرياف التشريريريبيو وأّي، 
وصريريارت مبنيريريًة بعريريد ال كيريريب، وزال عنهريريا معريريب التشريريبيو الريريذي بقريريي ُب 
الكرياف بعريريد تركبهريريا مريريع )أّن( ُب )كريأّن(، ورمسريريت بريريالنون ُب ادلصريريحف 
لتغريريريرّي معناىريريريا، ولكثريريريرة اسريريريتعمال ىريريريذه الكلمريريرية تصريريريّرفت فيهريريريا العريريريريرُب 

  .(ٔ)إلبدال واحلذف الذي نت  عنو لغات أخر كما سيأٌببالقلب وا
كائن، على زنة فاِعل، وىي قراءة ابن كثري، وىذه لغة كثرية ُب أشعار  -ٕ

 :(ٕ)الشعراء، كقول زىري
 وكائن ترى ِمن صامٍت لك معجِب ... زيادتُو أو نقُصو ُب الّتكّلمِ 

، وقريريريد (ٖ)الشريريريعراءوذكريرير ابريريريُن عطيريرية أاهريريريا أكثريريرير اللغريريات اسريريريتعماال ُب شريريعر 
 .(ٗ)حصل ُب األصل )كأّين( قلب وإبدال وحذف

وُرّد قريوُل يريونس برين حبيريب وادلريةد إاهريا اسريم فاعريل مرين الكريون، بأاّهريا مبنيرية 
 .(٘)ومل يعرُّا أحد من العرب، فلو كانت اسم فاعل من الكون ألعربت

قريريريرأ ابريريرين زليصريريرين ُب وجريريريٍو لريريريو، وىريريريي مريريرين )كريريريائن( حريريريذفت  َكريريريِئْن، وُّريريريا -ٖ
 ألفها.

 .(ٙ)يِئن، كأنّو سلفف من كّيئن مقلوب: َكأَيٍّنكَ  -ٗ
                                 

 .ٕٕٛ/ٗ، ، تفسري القرطيبٖٛٔ/ٔ، ينظر: إعراب القران للنحاس (ٔ)
 .ٔ٘ٔ، ص شرح ادلعلقات السبع للزوزين (ٕ)
 .ٛٔ٘/ٔ، احملرر الوجيز (ٖ)
 .ٔٚٔ/ٔ، ينظر: احملتسب (ٗ)
 .ٜٔ٘/ٔ، احملرر الوجيز، ٕ٘ٗ/ٔإعراب القران للنحاس، ، ٔٚٔ/ٔ، السابق (٘)
 .ٕٛٛ/ٗ، تفسري القرطيب (ٙ)
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َكْأِين، على وزن: )َكْعنِي( وىي قراءة األشهب وابن زليصن ُب وجريٍو،  -٘
 فيحتمل وجهني:

، وأرى ىريذا التوجيريو (ٔ)أن يكون مقلوب َكْيِئن ادلخفف من كريأّين  -ٔ
 بعيًدا، لتكّلف التخري .

ألجريريريريريل أن يكريريريريريون علريريريريريى األصريريريريريل )كريريريريريأّين(، لكنريريريريريو أسريريريريريكن اذلمريريريريريزة  -ٕ
ال كيب، كما سكنت الريواو ُب: فريْهريو، وذَلرْيَو، وحريذف اليرياء الثانيرية 

، وىريريريريريذا مْهيريريريريريٌع (ٕ)ففيًفريريريريريا، وحريريريريريّر  اليريريريريرياء األوىل اللتقريريريريرياء السريريريريرياكنني
 معروٌف ُب كالمهم.

{ڌ ڌ } قولو تعاىل:الموضع الخامس: 
(ٖ). 

: واألعريريريرج ىريريريذه قريريريراءة العاّمريريرية، وقريريريرأ األشريريريهب الُعقيلريريريي وابريريريُن أيب إسريريريحا 
 . (ٗ)يرُيَرّؤون الناَس""

 :دراسة القراءة 
، والفعريل ُب قريراءة -نعوذ باهلل مرين حرياذلم-ىذه اآلية ُب صفات ادلنافقني 

، علريريى العاّمرية علريريى زنرية )يفريرياُعون(، ففيريو إعريريالل باحلريذف، وأصريريل الفعريل يرائِيريريون
زنة: )يفاِعلون(، واستثقلت الضمة على الياء فأعّلت الياُء بالتسكني، وحرٍّكت 
اذلمريريزة حبركتهريريا الضريريمة، واجتمريريع السريرياكنان اليريرياء والريريواو، فحريريذف األول فلصريريا 

                                 
، ، احملرر الوجيزٓٚٔ/ٔ، ذلذه الكلمة وىذه اللغات ُب: احملتسبوتفسريىا ات ري ينظر تعليل التغي (ٔ)

 .ٜٕٛ/ُٔب إعراب القرآن، ، التبيان ٕٛٛ/ٗ، ، تفسري القرطيبٜٔ٘/ٔ
 .ٜٕٛ/ٔ، ينظر: التبيان ُب إعراب القرآن (ٕ)
 .ٕٗٔ: سورة النساء (ٖ)
 .ٕٕٓ/ٔ، احملتسب (ٗ)
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، وىريو الغالريب (ٔ)وىريذا الريوزن )فاَعريل( مرين معانيريو ادلشرياركة، من التقاء الساكنني
 عليو، مثل: ضارب زيٌد عمرًا.

معب قراءة العاّمة علريى ىريذا: أَن ادلرائريَي يرُيريهم عبادتريو وعملريو وىريم فيكون 
 .(ٕ)يرُيُرْونو الرضا واالستحسانَ 

، فيريريأٌب فاَعريريل اعريريب فّعريريل، مثريريل: ناَعمريريو (ٖ)ومريرين معانيريريو التضريريعيف والتكثريريري
 اهلل، ونّعمو، اعًب.

واسريريريتدّل الزسلشريريريريُّ بقريريريراءة ابريريرين أيب إسريريريحا  واألشريريريهب العقيلريريريّي: )يريريريرّؤون 
 .(ٗ)ووافقو السمني احلليبّ  لناَس( على ىذه ادلعب،ا

أعريين قريراءة -وزاد ابُن عطّية ففّضل ىذه القراءة على قراءة العاّمة، ونسريبها
. وحكريريى النحريرياس أاهريريا إىل مجهريريور النريرياس -ابريرين أيب إسريريحا  واألشريريهب العقيلريرييّ 

 .(٘)لغة سفلى مضر
راُؤوَن؛ ألّن وقال: "وىي تعدية رأى بالتضعيف وىي أقوى ُب ادلعب مرين يرُي

معناىريريا ػلملريريون النريرياَس علريريى أن يريريروىم، ويتظريرياىرون ذلريريم بالصريريالة وىريريم يبطنريريون 
 .(ٙ)النفا "

ويبدو أنرّيو أخريذ ىريذا مرين ابرين جريين؛ إذ قريال ُب احملتسريب: "معنرياه يُبصٍّريرون 
النريرياَس، وػلملريريواهم علريريى أن يريريروىم يفعلريريون مريريا يتعاطونريريو، وىريريي أقريريوى معريريب مريرين 

                                 
 .ٜٙ/ٔ، ، شرح الشافية للرضيٜٗ، ص ، ادلفتاح ُب الصرفٛٙ/ٗ، ينظر: الكتاب (ٔ)
 .ٓٛ٘/ٔ، ينظر: الكشاف (ٕ)
 .ٜٙ/ٔ، ، شرح الشافية للرضيٜٗ، ص ادلفتاح ُب الصرفٛٙ/ٗ، ينظر: الكتاب (ٖ)
 .ٕٙ/ٗ، الدر ادلصون، ٓٛ٘/ٔ، ينظر: الكشاف (ٗ)
 .ٕ٘ٗ/ٔينظر: إعراب القران للنحاس،  (٘)
 .ٕٚ/ٕ، احملرر الوجيز (ٙ)
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لون؛ ألن معريريريريب "يريريريريراءواهم" يتعرضريريريريون ألن يريريريريروىم، "يرُيريريريراُءون" بادلريريريريد علريريريريى يفريريريرياعِ 
 .(ٔ)و"يرُيَرءُّواهم" ػلملواهم على أن يروىم"

وىريريريذا غريريريري صريريريحيح؛ ألّن القريريريراءة ادلتريريريواترة أوىل بالتقريريريدمي مريريرين غريىريريريا، وىريريريي 
قريراءَة  -وإن جعلتهريا  أفصح إن جعلت معريب قريراءة العامرية ادلشرياركة علريى باُّريا.

كمريريا سريريبق، فريريال وجريريو للتفضريرييل؛ -ن اعريريًب اعريريب التضريريعيف؛ فالقراءتريريا -العاّمريرية
 .ألن ادلعب واحد

قريريريراءة األشريريريهب قريريريوذلم: "رَّأت ادلريريريرأُة ادلريريريرأَة علريريريى  دلّ وروى أبريريريو زيريريريد مريريريا يريريري
  .(ٕ)الرجَل"، إذا أمسكْتها ل ى وجهو

وُب كريريالم ابريرين جريريين إشريريارٌة إىل لطيفريريٍة ُب قريريراءة األشريريهب، ىريريي أّن ىريريمالء 
؛ وفيو إشارة إىل (ٖ)يروىم على ما يتجَملون بوادلنافقني ُيكرىوَن الناس على أن 

 ثقلهم وحبهم للثناء ولو كان ىمالء الناس ال ػلبواهم.
{ ڱں ڱ  } قولو تعاىل: الموضع السادس:

(ٗ).  

قريرَأَ اأْلَْشَهُب اْلُعَقْيِليُّ بِاجلَْْزِم ُب )َيَذْرَ (
(٘). 

ُب ىريريريذه الكلمريريرية ُب ىريريريذه اآليريريرية ثريريريالث قريريريراءات: قريريريراءة العاّمريريرية بالنصريريريب: 
)ويريريريريريذَر (، وقريريريريريريرأ احلسريريريريرين البصريريريريريريريُّ ُب وجريريريريريٍو لريريريريريريو، ونعريريريريرييُم بريريريريريريُن ميسريريريريريرة بريريريريريريالرفع: 

                                 
 .ٕٕٓ/ٔ، احملتسب (ٔ)
 .ٓٛ٘/ٔ، ينظر: الكشاف (ٕ)

 .ٕٕٓ/ٔ، ينظر: احملتسب (ٖ)
 .ٕٚٔ: سورة األعراف (ٗ)
 .ٖٕٗ/٘، ، الدر ادلصونٖٗٔ/٘، ، البحر احمليطٕٔٙ/ٚ، ، تفسري القرطيبٔٗٗ/ٕ، احملرر الوجيز (٘)
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 .(ٕ)، وقرأ احلسُن البصريُّ ُب روايٍة عنو باجلزم كاألشهب(ٔ))ويذُر (
 :دراسة القراءة 
 :بتوجيهنيوجهها أىل العلم قراءة األشهب باجلزم زلتملة   
« يرُيْفسريدوا»أحدعلا: أنو جزم ذلك عطًفا على ادلعب، كأنريو تريوَىم َجريْزَم  -

ُب جريريواب االسريريتفهام فعطريريف عليريريو بريرياجلزم كقولريريو: }فأَصريريَد  وأكريريْن{ 
. والعطريريف علريريى التريريوىم بريرياب واسريريع ُب كريريالم العريريرب، (ٖ)«وأكريرين»جبريزم 

 وآثريرير بعريريض العلمريرياء كالسريرييوطّي أن يعريريّة عمريريا ورد ُب القريريرآن بريريالعطف
 .(ٗ)على ادلعب ال على التوّىم تأّدبًا

الثاين: أاها مرين قبيريل االخريتالس والتخفيريف؛ كقريراءِة أيب عمريرو ُب مثريل  -
و"بريريريارئكم" و"ِإَن اللريريريَو يريريريْأُمرُْكم"، واالخريريريتالس ىريريريو ادلختريريريار « يريْنُصريريريرْكم»

؛  واالخريريريتالس فيريريريو (٘)عنريريريد أيب عمريريريرو ُب القريريريراءة عنريريريد تتريريريابع احلركريريريات
 . (ٙ)ة عند النطق ُّاإسراع وإضعاف للحرك

ونُِقريريل أّن سريرييبويِو ذىريريب إىل أّن االخريريتالس غريريري اإلسريريكان، وأّن أبريريا عمريريرو 
مل يكن يسكٍُّن شيئا من ىذا، وإظلا كان ؼلتلس احلركة، "فريى من مسعو أنو قد 

                                 
ونعيم ْبن ميسَرة ادلروزّي ، ٖٕٗ/٘، ، الدر ادلصونٖٗٔ/٘، ، البحر احمليطٔٗٗ/ٕ، احملرر الوجيز (ٔ)

الَنْحِوّي اْلُكوُِب، قرأ على عاصم القراءة، سكن الّرّي َوقدم مرو َفكتب َعْنُو أىل ادلصرين َماَت سنة 
 .ٖٚٔ/ٕ ،، بغية الوعاةٔ٘، ص ىري. ينظر: معرفة القراء الكبارٗٚٔ

 .ٖٕٗ/٘، ، الدر ادلصونٖٗٔ/٘، ، البحر احمليطٔٗٗ/ٕ، احملرر الوجيز (ٕ)
 .ٖٕٗ/٘، الدر ادلصون، ٖٗٔ/٘البحر احمليط،  (ٖ)

 .ٖٕٔ/ٖ، علع اذلوامع (ٗ)
 .ٔٔٔ/ٖ، ينظر: معاين القراءات (٘)
 .ٜٚٔ، ص ، اجلوانب الصوتّية ُب كتب االحتجاج للقراءاتٖٕٛ/ٔ، ينظر: اإلقناع ُب القراءات السبع (ٙ)
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 .(ٔ)أسكن ومل يكن يسكن"
و}فريُتوبرُيريريريوا ِإىَل وقريريريريّوى ابريريريريُن جريريريرييّن ىريريريريذا، وقريريريريال: "وأمريريريريا }ِإَن اللريريريريَو يريريريريْأُمرُُكْم{ 

بريريارِِئُكْم{ فرواىريريا القريريراء عريرين أيب عمريريرو باإلسريريكان، ورواىريريا سريرييبويو بريرياالختالس، 
وإن مل يكريريرين كريريريان أزكريريريى فقريريريريد كريريريان أذكريريريى، وال كريريريريان حبمريريريد اهلل ُمزَنرّيريريا برِيبريريريرية وال 

 .(ٕ)مغموزًا ُب رواية"
 { رن  مم  ام }وقريريريريريال أيًضريريريريريا: "وكريريريريريذلك قولريريريريريو عريريريريريز وجريريريريريل: 

ري شلكن كسرير اذلمريزة، حريذ دعريا ذلريك مرين لطريف عليريو حتصرييل اللفري  سلتلًسا غ
إىل أن ادعريريريى أن أبريريريا عمريريريرو كريريريان يسريريريكن اذلمريريريزة والريريريذي رواه صريريرياحب الكتريريرياب 
اختالس ىذه احلركة ال حذفها ألبتة، وىو أضبط ذلذا األمر من غريه من القراء 

نريرية، ُب ذلريريك مريرين ضريريعف أما ]يعريريين القريريرّاء [الريريذين رووه سريرياكًنا. ومل يريريمت القريريوم
 .(ٖ)لكن أتوا من ضعف دراية"

وىريريريريذا القريريريريول زلريريريريّل خريريريريالف؛ فقريريريريد كريريريريان القريريريريرّاء أصريريريريحاب روايريريريريٍة ودرايريريريرية، 
وجهريريريدىم ُب ضريريريبط اللفريريري  أكثريريرير مريريرين غريريريريىم، وقريريريد صريريريّرحوا باإلسريريريكان، وىريريريم 

                                 
اجلر والرفع، قال: "فأما الذين يشبعون مل يذكر ىذا النص، وكالمو عن اإلشباع ُب  ٕٕٓ/ٗ، ُب الكتاب (ٔ)

 فيمططون، وعالمتها واٌو وياٌء، وىذا حتكمو لك ادلشافهة. وذلك قولك: يضرُّا، ومن مأمنك.
، وذلك قولك: يضرُّا، ومن مأمنك، يسرعون اللف . ومن ٍب الذين ال يشبعون فيختلسون اختالسً وأما ا

تحركة قوذلم: من مأمنك، فيبينون النون، فلو كانت قال أبو عمرو: "إىل بارئكم". ويدلك على أاها م
 ساكنة مل حتقق النون.

وال يكون ىذا ُب النصب، ألن الفتح أخف عليهم، كما مل ػلذفوا األلف حيث حذفوا الياءات، وزنة 
احلركة ثابتة، كما تثبت ُب اذلمزة حيث صارت بني بني". والنقل ادلذكور أعاله ُب أن اإلسكان غري 

 .ٕٖٗ/ٕ، ، وابن جين ُب اخلصائصٙ٘ٔ-٘٘ٔ، صتاذكره ابن رلاىد ُب السبعة ُب القراءاالختالس 
 .ٕٖٗ/ٕ، اخلصائص (ٕ)
 .ٗٚ/ٔ، اخلصائص (ٖ)
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 يفّرقون بني االختالس واإلسكان. قال الشاطيبُّ:
 ْم أَْيًضا َوتَْأُمرُُىْم َتالَوِإْسَكاُن بَارِِئُكْم َويَْأُمرُُكْم لَُو ... َويَْأُمرُىُ 

 َويريْنُصرُُكْم أَْيًضا َوُيْشِعرُُكْم وََكْم ... َجِليٍل َعِن الدُّورِيٍّ سُلَْتِلًسا َجال
وشلريريريرين ذكريريريرير إخريريريريالَص اإلسريريريريكان: الفريريريريرّاُء، وعريريريريزاه إىل متريريريرييم وأسريريريريد وبعريريريريض 

 .(ٔ)النجدّيني
و عمريرو وقد دافريع عرين روايرية اإلسريكان عريدٌد مرين القريرّاء واللغريوّيني مرينهم أبري

الدايّن؛ إذ قال: "واإلسكان أصّح ُب النقل وأكثر ُب األداء، وىو الذي أختاره 
وآخريريذ بريريو". ٍبَ قريريال: "وأئمريرية الُقريريرَاء ال تعمريريل ُب شريرييء مريرين حريريروف القريريرآن علريريى 
األفشريريريى ُب اللُّغريريرية واألقريريرييس ُب العربيريريرية، بريريريل علريريريى األثبريريريت ُب األثريريرير واألصريريريح ُب 

يردىا قياُس عربية وال فشوُّ لغة، ألّن القراءة  النقل، والرواية إذا ثبتت عندىم مل
 .(ٕ)سنة متبعة يلزم قبوذلا وادلصري إليها"

األشريهب مرين بريين ُعقيريل، وىريم فوأيًّا ما كان، أكان اختالًسريا أم إسريكانًا؛ 
، ومل يسمٍّ الفرّاء بعض النجديني الذين يسريّكنون ففيًفريا، (ٖ)من القبائل القيسّية

أّن بين كالب وبين ُعقيل شلن يسّكنون ُب الوصل،  غري أّن الكسائّي قد حكى
 . (ٗ)ومِسع أعرابًا من بين ُعقيل وبين كالب يقولون: "لربٍّْو لكنود"

؛ واإلسكان واالختالس الوارد عن بعض العريرب يكريون ُب الضريم والكسرير
 (:٘)نقل عنهم حذف الضمة ُب مثلو، قال الشاعر قدف

                                 
 .ٕٖٙ، ص ينظر: إبراز ادلعاين من حرز األماينّ  (ٔ)
 .ٓٔ/ٔ، النشر ُب القراءات العشر (ٕ)
 .ٕٛٗ، ص ينظر: مجهرة أنساب العرب البن حزم (ٖ)
 .ٚٚٗ/٘ٔ(، لسان العرب )ىا (ٗ)
 .ٙٔٚ/ٔ، ادلنتخب من كالم العرب (٘)
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َياتُ   فريُقْلُت َوالريَمْرءُ َقْد ُفِْطْئُو َمِنَيُتُو ... أَْدََن َعِطَيِتِو إيَاَي ِمئريْ
 فحذف الضمة.

 فكذا قيل: إّن ىذا لضرورة الشعر، وللشاعر ما ليس لغريه.
قيل: إذا كان ىذا للضرورة؛ فقد مسريع الكسريائيُّ اإلسريكان عرين بريين ُعقيريل 

 . (ٔ) ُب النثر، وىو زلل السعة
ب عريريرين ىريريريذا بريريريأّن احلركريريرية احملذوفريريرية ُب قريريريراءة األشريريريهب ىريريريي الفتحريريرية، وغلريريريا

والفتحة خفيفة، ومل ينقل عنهم حريذفها؛ فقريد برينّي سرييبويو ُب برياب اإلشريباع أن 
الذين ؼلتلسون احلركة ؼلتلسون الضمة والكسرة، وال يفعلون ذلك مع الفتحة؛ 

 .(ٕ)ألن الفتح أخّف عليهم
 ى الضمة والكسرة؟!فهل محل األشهب ومن وافقو الفتحة عل

 أضعف ما قرأ بو األشهب العقيلّي. -فيما يظهر  –فهذه القراءة 
{ ىئيئ مئ حئ جئ ی ی ی ی }قولو تعاىل: الموضع السابع 

(3).  

 .(ٗ)يِليُّ ِبَضمٍّ النُّوِن: )فاجُنح(قَ قراءة العامة بالفتح، َوقريرَأَ اأْلَْشَهُب اْلعُ 
 :دراسة القراءة 

القيريريرياس ُب حركريريرية عريريريني فعريريريل األمريريرير أن تكريريريون  مريريرين ادلقريريريرر ُب التصريريريريف أن 
كحركريرية عريريني مضريريارعو، ومريرين ادلقريريرر أيًضريريا أّن مريريا كريريان مفتريريوح العريريني ُب ادلاضريريي 

 وادلضارع غلب أن يكون حلقّي العني أو الالم.

                                 
 .ٚٚٗ/٘ٔ، ينظر: لسان العرب )ىا( (ٔ)
 .ٕٕٓ/ٗينظر: الكتاب،  (ٕ)
 .ٕٙ: سورة األنفال (ٖ)
 .ٙٛٗ/ٔ، ، ادلذكر وادلمنث البن األنباريّ ٖٖٕ/ٕ، ، الكشافٕٓٛ/ٔ ،احملتسب (ٗ)
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لكريرين؛ ىريريل غلريريب ُب كريريل مريريا كريريان حلقريريّي العريريني أو الريريالم أن يكريريون مفتريريوح 
 العني ُب ادلاضي وادلضارع؟

 سّيما إذا كان الفعل الزًما.  الفاجلواب: ال يلزم ذلك، 
وىذا الفعل شلا جاء ُب مضارعو الوجهان: الفتُح والضمُّ، نّص على ذلك 

 .(ٔ)أبو جعفر الَلْبلّي ُب بغية اآلمال
وقريريد جريرياءت قريريراءة األشريريهب علريريى لغريرية فصريرييحة، حكاىريريا سريرييبويو: جريريَنح 

 . (ٕ)غلُنح
. َوِىريريريَي لُغريريريُة (ٖ)وقريريريال عنهريريريا أبريريريو بكريريرير ابريريرين األنبريريريارّي: "وىريريريي لغريريريٌة معروفريريرية"

. َواجلُْْمُهوُر ِبَفْتِح النون، َوِىَي لَُغُة مَتِيمٍ (ٗ)قريْيسٍ 
(٘) . 

يرى اْبُن ِجينٍّّ أّن ضّم العني ىو اْلِقَياُس ُب ِفْعِل الاَلزِِم ُب اْلُمَضارِِع َوِىَي و 
 .(ٙ)أَقريَيُس ِمْن يريْفِعُل بِاْلَكْسرِ 

{ڃ ڃ } قولو تعاىل: الموضع الثامن:
(ٚ). 

: َلَواَلْوا إِلَْيوِ  قرأىا  .(ٛ)اأْلَْشَهُب اْلُعَقْيِليُّ
 :دراسة القراءة 

قريراءة العامريرية )َلَولريوا( اعريريب اإلسريريراع والتتريابع، أي: لريريو غلريد ىريريمالء ادلنريريافقون 
                                 

 .ٕٚ، ص ينظر: بغية اآلمال (ٔ)
 .ٕٓٔ/ٗ، الكتاب (ٕ)
 .ٙٛٗ/ٔالبن األنبارّي،  ادلذكر وادلمّنث (ٖ)
 .ٚ٘٘/ٜ، ، اللبابٖٙٗ/٘، ، البحر احمليطٜٖ/ٛ، تفسري القرطيب (ٗ)
 ادلصادر السابقة. (٘)
 .ٖٙٗ/٘، البحر احمليط (ٙ)
 .ٚ٘: التوبة (ٚ)
 .ٜٔٔ/ٓٔ،، اللبابٓٚ/ٙ، ، الدر ادلصونٙٗ/ٖ، احملرر الوجيز (ٛ)
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 ملجأ أو مكانًا يفرون إليو منكم ألسرعوا إليو.
وتبعريو ابرين ، (ٔ)وقراءة األشهب ذكر ابرين جريين أاّهريا دلعاويرية برين قرمريل احملرياريبّ 

 .(ٕ)عطّية
، وعريده ابرين حجرير (ٖ)وروي أّن امسو معاوية بن نوفريل الريديليُّ رضريي اهلل عنريو

وُب  .(ٗ)ُب الصحابة، وأخرج لو الطةاينُّ حديثًا عن النيب صريلى اهلل عليريو وسريلم
 ىذه القراءة أمران:

 ىل ؼلتلف وّلوا عن والوا أو وألوا؟ -ٕ ىل ىي مهموزة أو ال؟ -ٔ
  :فريريريريكذا كانريريريريت مهمريريريريوزة فهريريريريي مريريريرين "َوَأل"، ومضريريريريارعها: يَئريريريريل، وادلصريريريريدر

 .(٘)ادلوئل، وىو ادللجأ
اعريب التجريأ. أي:  ومعب ىذه القراءة وقراءة العامرية علريى ىريذا واحريد؛ فريريَوَألَ 

"اللتجأوا إليو غَلَْمُحريوَن يسريرعون إسريراعا ال يريرّدىم شرييء، مرين الفريرس اجلمريوح، 
 .(ٙ)وىو الذي إذا محل مل يرّده اللجام"

ونصريرير ىريريذا سريريعيد بريرين مسريريلم، وقريريال: "أظنهريريا "َلَوأَلريريوا" ُّمريريزة مفتوحريرية بعريريد 
 .(ٚ)الواو ِمْن َوَأَل، أي: التجأ"

                                 
، وجاء ُب ٕٛٓ٘/٘، بعضهم ُب الصحابة. ينظر: معرفة الصحابة أليب نعيم، عده ٜٕٛ/ٔ، احملتسب (ٔ)

 .ٕ٘ٔ/ٙ، اإلصابة أنو قدم ادلدينة ُب خالفة عمر ولذا يعد من التابعني، ينظر: اإلصابة
 .ٙٗ/ٖ، احملرر الوجيز (ٕ)
 .ٓٚ/ٙ، الدر ادلصون (ٖ)
ينظر: العذب النمري من رلالس  ،، وجاء ذكر معاوية بن نوفل ُب غزوة الطائفٕٚٓ/٘ ،أسد الغابة (ٗ)

 .ٖ٘ٚ/٘، الشنقيطّي ُب التفسري
 .ٖٛٛٔ/٘)وأل(،  ينظر: الصحاح (٘)
 .ٕٔٛ/ٕ، الكشاف (ٙ)
، وىو سعيد بن مسلم بن قتيبة بن مسلم الباىلّي مسع من عبد اهلل بن عون وطبقتو، ٓٚ/ٙ، الدر ادلصون (ٚ)

 .ٓٗٔ/٘ٔ، الواُب بالوفياتىري، ينظر: ٕٚٔروى عنو زلمد بن زياد األعرايّب، توُب 
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  ادلريريريواالة والتتريريريابع، ِمريريرين واىل يريريريوايل، وإن كانريريريت غريريريري مهمريريريوزة فهريريريي مريريرين
 .لعاّمة، فيكون وىّل وواىَل اعًب ومعناىا قريب من قراءة ا

قال أبو الفضِل الرَازِيُّ: "َوَىَذا شلَا َجاَء ِفيِو فَاَعَل َوفريَعَل ِاَْعًب َواِحريٍد، َوِمثريلريُو 
 .(ٔ)َضاَعَف َوَضَعَف"

 .(ٕ)ُب كالم العرب َمْهيٌع معروف ورليء فّعل وفاَعل اعب
{ژڑ ژ} قولو تعاىل: الموضع التاسع:

(ٖ). 

، وقريرأ ُّريذه القريراءة أيبُّ بريُن كعريب، «فصريةًا مجريياًل »قرأ األشريهب العقيلريي: 
، وذُِكر أّن ذلك الرسم ُب مصحف أنس برين مالريك (ٗ)وعيسى بن عمر الثقفي

 .(٘)ومصحف أيّب رضي اهلل عنهما
 :دراسة القراءة 

بالرفع، وىو الوجو القوّي ادلختار عند سرييبويو، وضريّعف قراءة عامة القراء 
 .(ٙ)القراءة بالنصب -رمحو اهلل-

بالرفع أوىل من النصريب؛ ألن ادلعريب: فالريذي « فصة مجيل"»وقال ادلةّد: 
عندي صرية مجيريل، قريال: وإظلريا النصريب االختيريار ُب األمرير كمريا قريال جريّل وعريّز: 

 .(ٚ)"(  مع جع مظ)
                                 

، وىو َعْبُد الَرمْحَِن بن َأمْحََد العجلّي الرازّي، مقرئ عامل بالنحو واألدب، لو عدد ٖٛٗ/٘، البحر احمليط (ٔ)
 .٘ٚ/ٕ، ىري بنيسابور. ينظر: بغية الوعاةٗ٘ٗمن التصانيف منها: فضائل القرآن وتالوتو، توُب 

 .ٜٗ، ص لصرف، ادلفتاح ُب اٛٙ/ٗ، انظر: الكتاب (ٕ)
 .ٛٔ: سورة يوسف (ٖ)
 .ٕٔ٘/ٕ، ، البحر احمليطٕٕٚ/ٖ، ينظر: احملرر الوجيز (ٗ)
 .ٔ٘ٔ/ٜ ،، وتفسري القرطيبٜٖ/ٕ ،ينظر: ادلصادر السابقة، ومعاين القرآن للفراء (٘)
 .ٕٔ٘/ٕ، ، والبحر احمليطٕٕٚ/ٖ، ، واحملرر الوجيزٕٖٔ/ٔ، ينظر: الكتاب (ٙ)

 .ٜ٘ٔ/ٕ، إعراب القرآن للنحاس (ٚ)
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)صة( جاء ىهنا موصريوفًا  النصب بأّن ادلصدروعّلل أبو عبيدة تضعيف 
موضع: اصة،  ُبألنو  ؛ا)مجيل(؛ "ولو كان الصة وحده لنصبوه كقولك: صةً 

 .(ٔ)وإذا وصفوه رفعوه واستغنوا عن موضع: اصة"
 :أوجو تضعيف النصب ُب قراءة األشهب 

 : سلالفة رسم ادلصحف اإلمام.أواًل  -
 سلالفة عامة القرّاء. -
التقريريريديرات؛ ففريريريي قريريريراءة النصريريريب تقريريريدير مجلريريرية، فعريريريل وفاعريريريل: كثريريريرة  -

"فأصة" أو "فاصرية"، والقاعريدة ادلقريررة ُب أصريول النحريو أّن الوجريو 
الريريريذي يكريريريون خاليريريريا مريريرين التقريريريدير، أو كريريريان التقريريريدير فيريريريو أقريريريل، ىريريريو 
ادلقريريريّدم علريريريى مريريريا كثريريرير فيريريريو التقريريريدير، وأن ادلقريريريّدر ينبغريريريي تقليلريريريو لتقريريريّل 

 .(ٕ)سلالفة األصل
وي الرفريريع؛ ألن السريرييا  سريرييا  إخبريريار؛ فهريريو يريريريد أن ؼلريرية ادلعريريب يقريري -

 أّن شأنو وأمره وصةه صة مجيل.
  :وادلعب على قراءة النصب ػلتمل أوجًها 

أنريريريريو يريريريريريريد: فسأصريريريريرية صريريريريريةًا مجريريريريريياًل، وُب ىريريريريذا مريريريريريا فيريريريريريو مريريريريرين كثريريريريريرة  -ٔ
 التقديرات، شلا غلعل وجو الرفع أقوى.

تفريريا ، قريريال أنريريو يكريريون آمريريرًا لنفسريريو، والنصريريب علريريى األمريرير جريريائز با -ٕ
رًا مَجياًل" يكون كاآلمر لنفسو بالصة جلاز.  الفرّاء: "ولو َكاَن: "َفَصبريْ

ياًل( كذلك على النصب باأللف" رًا مجَِ وىي ُب قراءة ُأيَبّ )َفَصبريْ
(ٖ). 

                                 
 .ٖٖٓ/ٔ، رلاز القرآن (ٔ)
 .ٕٓٚ/ٕ، ينظر: مغين اللبيب (ٕ)
 .ٜٖ/ٕ، معاين القرآن للفراء (ٖ)
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فريارزقين يريا رب صريةًا مجريياًل،  -ومل أجد مرين أشريار إليريو-أنو يريد:  -ٖ
؛ ألنو خرج سلرج -على كثرة ادلقّدر-وعلى ىذا يكون النصب جائزًا

الطلريريريب والريريريدعاء، وسريريرييبويو رمحريريريو اهلل يضريريريّعف النصريريريب إال ُب سريريرييا  
قريريويٌّ، والسريرييا   -أعريريين معريريب الريريدعاء والطلريريب-األمريرير. وىريريذا ادلعريريب 

ػلتملو، فلو سلمت القراءة شلا سبق ذكره من سلالفة رسم ادلصحف 
 .-فيما أحسب-وسلالفة قراءة العاّمة لكانت ُّذا التوجيو مقبولة 

{ ٺ ٺ ٺ } قولو تعاىل: الموضع العاشر:
(0). 

: بريْعَد ِإَمٍة ِبَكْسِر اذْلَْمزَةِ   . (ٕ)قريرَأَ اأْلَْشَهُب اْلُعَقْيِليُّ
وقريرأ ابرين  بضم اذلمزة وتشريديد ادلرييم وترياء منونرية.« بعد أَُمة»وقراءة العاَمة 

وففيريف بفريتح اذلمريزة « أََمريوٍ »عباس وزيد بن علي وقتريادة والضريحا  وأبريو رجرياء 
 .(ٖ)بسكون ادليم« بعد أَْموٍ »وقرأ رلاىد وعكرمة:  ادليم وىاء منونة.

 :دراسة القراءة 
عندنا أربع كلمات: أُّمة، ُب قراءة العامة، وإّمة ُب قراءة األشريهب، وأََمريٍو، 

 ُب قراءة ابن عباس، وأْمٍو ُب قراءة رلاىد.
، َأْي: بريْعَد نِْعَمريٍة، ىريي (ٗ)أّما قراءة األشهب: )بعد إّمة(؛ فاإلّمُة: النريٍّْعمةف

 .(٘)الَنَجاُة ِمَن اْلَقْتلِ 
                                 

 .٘ٗ: سورة يوسف (ٔ)
 .ٛٓ٘/ٙ، ، الدر ادلصونٕٕٓ/ٜ ،تفسري القرطيب (ٕ)
 ادلصدران السابقان. (ٖ)
 .ٗٙٛٔ/٘، )أمم( الصحاح (ٗ)
 .ٖٗٗ/ٔ، ينظر: احملتسب (٘)
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وذلريريا شريريواىد مريرين القريريراءات والشريريعر؛ فقريريد فّسريرير ابريرين األنبريريارّي قريريراءة رلاىريريد 
  .(ٔ)وعمر بن عبد العزيز: )إنّا وجدنا آباءنا على إّمة( بذلك

     :(ٕ)ومنها قول زىري
 األياُم َوْىَي كما ِىياأال ال أرى ذا إّمٍة أصبحْت لو ... فت ُكُو 

 أي ذا نعمة.
 :(ٖ)وقول القطاميّ 

 لعّلِك يوًما أْن تريين بكَمٍة ... وُيكثُر ريب ِمرَيٌب ولقاحيا
 أي بنعمٍة.

 چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ}قولريريريريريو تعريريريريرياىل:  الموضعععععع الحعععععادي عشعععععر:

{چ
(ٗ). 

قرأ األشهب العقيليُّ: "ومن يقريُنط" بالضريم. وقريرأ ُّريا احلسريُن، واأَلْعَمريُش، 
 .(٘)بن عليّ  وزيد

 وقريرَأَ أَبُو َعْمرو َواْلكَساِئّي ويعقوب احلضرمّي ِبَكْسر النُّون )يقِنط(.
 . (ٙ)اْلَباُقوَن ِبَفْتح النُّون: )يقَنُط( أوقر 
 :دراسة القراءة 

جريرياء ُب ىريريذا الفعريريل أربريريع صريريور: قريريَنط يقريريِنط، وقريريَنط يقريريُنط، ىريريذه اللغريريات 
                                 

 .ٔ٘ٔ/ٔ، الزاىر ُب معاين كلمات الناس (ٔ)
 .ٖٜٗ/ٛ، ، وخزانة األدبٔ٘ٔ/ٔ، ، والزاىر ُب معاين كلمات الناسٚٚ، صُب ديوانو (ٕ)
 مع بيت زىري. ٔ٘ٔ/ٔ، الربيعّي، وىو ُب الزاىر دد. زلمو مل أجده ُب ديوانو بتحقيق  (ٖ)

 .ٙ٘: سورة احلجر (ٗ)
 .ٙٛٗ/ٙ، ، البحر احمليطٖٙٙ/ٖ، احملرر الوجيز (٘)
 .ٙٛٗ/ٙ، ، البحر احمليطٖٙٙ/ٖ، زاحملرر الوجي، ٔٚ/ٕ، ، معاين القراءاتٖٖٛ، ص حجة القراءات (ٙ)
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، (ٕ)يقريريَنط، نا ريرية مريرين اجلمريريع بريريني اللغتريريني، وقريريِنط يقريريِنط، وقريريَنط (ٔ)ادلشريريهورة فيهريريا
والغالريريريريريب ُب األفعريريريريريال الثالثيريريريريرية ادلخالفريريريريرية ُب حركريريريريرية عريريريريريني الفعريريريريريل بريريريريريني ادلاضريريريريريي 

 وادلضارع، إال ما كان حلقَي العني أو الالم كما مّر ُب "جنح".
 :(ٖ)وعّد فيها صاحب القاموس سَت صور

َنط، قريِنط يقريِنط. قَنط يقُنط، قَنط يقِنط، قِنط يقَنط، قُنط يقُنط، قريَنط يقري
 واألخريتان على اجلمع بني اللغتني.

واللغريرية العاليريرية ىريريي قريريَنط يقريريِنط، مثريريل: جلريريس غللريريس، واختارىريريا أبريريو عمريريرو 
 .(ٗ)والكسائيّ 

وذىب اللغويّون ُب حركة عريني الفعريل إىل أّن ادلخالفرية ىريي القيرياس إال مريا  
، أو (٘)ذوذكريان حلقريّي العريني أو الريريالم، ومريا ورد سلالًفريا إمريريا أن ػلمريل علريى الشريري

ػلمريريريريل علريريريريى أنريريريريو مجريريريريع بريريريريني اللغريريريريات ُب اللفريريريري  الواحريريريريد، وىريريريريذا بريريريرياب واسريريريريع ُب 
 .(ٙ)العربية

وقريريال السريريمني احللريرييّب: "ولريريوال أَن القريريراءة ُسريريَنٌة متبعريريٌة لكريريان قيريرياُس َمريريْن قريريرأ 
"يريْقريريَنُط" بريريالفتح أن يقريريرأَ ماضريريَيو "قريريِنَط" بالكسريرير، لكريرينهم َأمْجعريريوا علريريى فتِحريريو ُب 

والفريريتُح ُب ادلاضريريي ىريريو األكثريرير ولريريذلك  { ۉ ۉ ۅ ۅ } :ولريريوقولريريو تعريرياىل ُب ق
                                 

 .ٕ٘ٔ/ٔ، ، شرح الرضي على الشافيةٛٚٗ، ص أدب الكاتب (ٔ)
 .٘ٛ، ص ينظر: العباب الزاخر )قنط(، وحتفة اَّد الصريح (ٕ)
 .ٗٛٙ، ص )قنط( القاموس (ٖ)
 .ٔٚ/ٕ، معاين القراءات (ٗ)
 .ٗٗ/ٕ، ، وادلزىرٕٕٔ، ادلمتع الكبري (٘)
، ، وأمايل ابن الشجريٖٙٚ/ٔ، ، وينظر اخلصائصٙٚ/ٕ، ، وادلخصصٗٗٗ/ٜ ،ينظر: احملكم (ٙ)

ٔ/ٕٔٓ. 
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َع عليو"  .(ٔ)ُأمجِْ
وقد وقفت على رواية عن أيب عمرو ذكرىريا السرقسريطّي ُب الريدالئل تفيريد 

 أّن أبا عمرو كان يقّدم قراءة الضم على الفتح، بل ويلحٍُّن قراءة الفتح.
َىريرياُروُن: قريريريرَأَ أَبرُيريو فقريريد سريريا  السرقسريريطّي بسريرينده عريرين أيب حريرياًب قريريال: "قريرياَل 

ِبَكْسِر النُّريوِن، َوقرياَل: َوأَلْن أَقريوَل يريْقريُنُط َأَحريبُّ ِإيَلَ ِمريْن َأْن أَقريوَل « يريْقِنطُ »َعْمرٍو 
 (.ٕ)يريْقَنُط"

وذكريريرير قّصريريريًة عريريرين بريريريالل بريريرين أيب بريريريردة أنريريريو اسريريريتحّب أن ػلضريريرير عيسريريريى بريريرين 
بريريالٌل آيريرية الزمريرير: عمريرير، وأبريريو عمريريرو، وابريرين أيب إسريريحا  خطبتريريو، فحضريريروا فقريريرأ 

بريريريريالفتح، فلمريريريريا قضريريريريى سريريريريأذلم عريريريرين اخلطبريريريرية فريَقريريريريال  ،{  مبخب حب  جب هئ مئ}
َعْمرٍو: حَلَْنَت ُب آيَِة َكَذا  ْنَت اخْلُْطَبَة، فريَقاَل أَبُوعيسى وابن أيب إسحا : َأْحسَ 

وََكريريَذا، قريريال بريريالل: َمريريا تريُقريريوُل يريريا ِعيَسريريى؟ قريرياَل: َكريريَذَب، ِإظَلرَيريا قريريريَنَط يريْقريريِنُط أَْو قريريِنَط 
 يريْقَنُط.

وعّلق أَبُو َحاًبٍِ على القصة قائاًل: "أَبُو َعْمرو أَْرَجُح ِمْن ِعيَسى ِمرَارًا، ِإاَل 
َأَن َىاترينْيِ لَُغَتاِن، َفاَل يرُيَردُّ قريْولريُو ِإْذ َزَعريَم أَنرَيُهَمريا ِمريْن َكرياَلِم  ذََكرَ  ]يعين عيسى [أَنَوُ 

اْلَعَرِب، َوِإظَلَا َحَكى وملَْ يَِقْس"
 (ٖ.) 

واخلالصُة أّن قراءَة األشهب جاءت وفَق القياس ُب العربّية، وىي لغة بين 
 ، وال يبُعد أن تكون لغة ُعقيل.(ٗ) متيم

                                 
. ينظر: إكمال ُب ادلاضي وادلضارع ، وذكر ابن مالك أن ىذا الفعَل مثّلُث العنيٚٙٔ/ٚ، الدر ادلصون (ٔ)

 .ٕٙ/ٔ،األعالم بتثليث الكالم
 .ٜٔٛ/ٖ، الدالئل ُب غريب احلديث (ٕ)
 .ٕٜٛ/ٖ، تنظر القصة ُب: الدالئل ُب غريب احلديث (ٖ)
 .ٖٙٙ/ٖ، ينظر: احملرر الوجيز (ٗ)
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ىذه اآلية ىنا يقال ُب قراءة األشريهب: "وال ترُكنريوا إىل الريذين وما قيل ُب 
، وىريريو متيمريريّي األرومريرية (ٕ)، بالضريريم، وقريريد رويريريت عريرين أيب عمريريرو أيًضريريا(ٔ)ظلمريريوا"

 .(ٖ)على الصحيح
{ کک ڑ ڑ ژ ژ} قولو تعاىل: الموضع الثاني عشر:

(ٗ).  

قريريريريرأ األشريريريريهب العقيلريريريريي )ِجريريريريْباَل( بكسريريريرير اجلريريريرييم وإسريريريريكان البريريريرياء وففيريريريريف 
 . (٘)الالم

( بكسر اجليم والباء وتشديد الالم.    وقرأ نافع وأبو جعفر وعاصم: )ِجِبالًّ
( بضمهما وتشديد الالم.  وقرأ احلسن وابن أيب إسحا  وعيسى )ُجُبالًّ

 وقرأ ابن كثري والكسائي ومحزة )ُجُبال( بضمهما وففيف الالم.
البريرياء وففيريريف وقريريرأ أبريريو عمريريرو وابريرين عريريامر )ُجريريْبال( بضريريم اجلريرييم وإسريريكان 

 .الالم
، نسبها السمني إىل علّي بن أيب طالب رضي (ٙ)وفيها قراءة بالياء: ِجياًل 

 .(ٚ)اهلل عنو
 :دراسة القراءة 

كريريريريل ىريريريريذه القريريريريراءات لغريريريريات ُب الكلمريريريرية وادلعريريريريب واحريريريريد؛ فمعناىريريريريا: اخلَْلريريريريق 
                                 

 .ٜٕٖ/ٔ، ، وينظر: احملتسبٖٔٔ: سورة ىود (ٔ)
 .ٜٕٖ/ٔ، احملتسب (ٕ)
 .ٕٛٛ/ٔ، ينظر: غاية النهاية ُب طبقات القراء (ٖ)
 .ٕٙ: سورة يس (ٗ)
 .ٚٗ/٘ٔ، ، تفسري القرطيبٕٕٚ/ٖ، إعراب القرآن للنحاس (٘)
 ادلصدران السابقان. (ٙ)
 .ٕٕٛ/ٜ، ادلصدران السابقان (ٚ)
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، وكريريريريذلك األخريريريريرية فاجلِيريريريريُل: الصريريريرينف أو اجلماعريريريرية مريريريرين (ٔ)واجلماعريريريرية مريريريرين النريريريرياس
 . (ٕ)الناس

وقريريريّوى النحريريرياس اللغريريريَة األوىل وىريريريي قريريريراءة أىريريريل ادلدينريريرية وعاصريريريم: )ِجريريريِباّل(، 
واستدّل على ذلك باالشتقا ، وأّن )ِجِبّل( مجريع ِجِبلرية، وقريد أمجريع القريرّاء علريى 

 .(ٖ)(  جم يل ىل مل خلالكسر ُب قولو تعاىل: )
وأمريا قريراءة األشريهب فيقريال للجماعرية العظيمريِة: اجلِْبريُل، تشريبيًها ذلريا باجلَبريريل 

 .(٘). وَحيٌّ ِجْبٌل: كثريٌ (ٗ)الِعَظم ُب
 :      (ٙ)وقد روي بيُت أيب ذؤيب بالفتح والكسر ُب قولو

 ْبلِ ريريَمنايَا يرُيَقرٍّْبن احلُتوَف ألىِلها ... ِجهارا وَيْسَتْمِتْعَن باألََنِس اجلريِ 
وذكريرير احملقريريق عبريريد السريريتار فريريرّاج أاهريريا ُب ادلخطوطريرية بفريريتح اجلريرييم وبكسريريرىا، 

 .(ٚ)"وعليها "مًعا
{ڻ ڻ } قولو تعاىل:الموضع الثالث عشر: 

(ٛ). 

قراءة العاّمة بضم الصاد، وقرأ اأْلَْشَهُب اْلُعَقْيِليُّ: "ِصَورَُكْم" ِبَكْسِر الَصاِد. 
                                 

 .ٗٙٔ/ٕ، ينظر: رلاز القرآن (ٔ)
 ، ٜٜٗ/ٔ، ينظر: مقاييس اللغة (ٕ)
 .ٗٛٔ :سورة الشعراء (ٖ)
 .٘ٛٔ، ينظر: ادلفردات ُب غريب القرآن (ٗ)
 .ٜٛ/ٔٔ، لسان العرب )جبل( (٘)
 العرب، ولسان ٕٕٓ، ص ، وجاء البيت ُب الزاىر ُب معاين كلمات الناسٕٜ/ٔ، شرح أشعار اذلذليني (ٙ)

 بالكسر. ٜٛ/ٔٔ، )جبل(
 بالكسر. ٕٕٓ/ٔ، وضبطها الدكتور حاًب الضامن ُب الزاىرٕٜ/ٔ، شرح أشعار اذلذليني (ٚ)
 .ٗٙ :سورة غافر (ٛ)
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 .(ٔ)وكذا أبو َرزين الُعقيليّ 
 :دراسة القراءة 

ادلعب ُب قراءة العامة وىذه القراءة واحد؛ ُصَور وِصَور مجع صورة، وىي 
 : (ٕ)قليلة فيها، وعليها قول الشاعرلغة 

 َأْشبريْهَن ِمن بريَقِر اخلَْلصاِء أعيَنها ... وىَن أْحَسُن من ِصريااها ِصَورا
وذكرىريريا ابريرين السريريكيت ُب إصريريالح ادلنطريريق فيمريريا يضريريم ويكسريرير مريرين أبريريواب 

 .(ٖ)سلتلفة، مثل: ِسوى وُسوى، وُفْسطَاط وِفْسطاط، وُأضحّية وإضحّية
الُعقيلريريريّي لألشريريريهب ُتشريريريري إىل أاهريريريا قريريريد تكريريريون لغريريريًة لبريريريين َرزِيريريرين  أيب ةوموافقريريري

 ُعقيل. 
{ ڤ ڤ} قولو تعاىل:الموضع الرابع عشر: 

(ٗ). 

قريريراءة اجلمهريريور بريريالرفع، وقريريرأ محريريزة والكسريريائّي وأبريريو جعفريرير بريرياخلفض: "وحريريوٍر 
، وقرأىريريريريا األشريريريريهُب الُعَقيلريريريريّي موافًقريريريريا أيّب بريريريرين كعريريريريب، رضريريريريي اهلل عنريريريريو، (٘)عريريريرينٍي"

 .(ٙ)الَنَخِعَي َوِعيَسى ْبَن ُعَمَر الثريَقِفَي: "وحورًا عيًنا"وإبراىيم 

                                 
ط بن عامر بن ادلنتفق. َلُو صحبة ووفادة َعَلى َرُسول الَلو َصَلى الَلُو ، وامسو لقيٕٖٛ/٘ٔ، تفسري القرطيبّ  (ٔ)

 .ٜٔٗ/ٗ، َعَلْيِو َوَسَلَم. ينظر: أسد الغابة
)صور(،  ، تاج العروسٙٔٚ/ٕ)صور(،  ، الصحاحٖ٘ٗ/ٖ، مل ينسب إىل قائل ُب: ديوان األدب  (ٕ)

ٕٔ/ٖ٘ٛ. 
 .ٗٓٔ-ٖٓٔ، ص ينظر: إصالح ادلنطق (ٖ)
 .ٕٕ: سورة الواقعة (ٗ)
 .ٕ٘ٓ/ٚٔ، ، تفسري القرطيبٖٚ٘، ص حتبري التيسري ُب القراءات العشر (٘)
، ، تفسري الثعليبٕ٘ٓ/ٚٔ ،، تفسري القرطيبٜٖٓ/ٕ، ، احملتسبٕٗٔ/ٖ، معاين القرآن للفراء (ٙ)

 .ٜٖٛ/ٖٔ ،، اللبابٖٚٗ/٘، ، تفسري السمعاينٕ٘ٓ/ٜ
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 :دراسة القراءة 
ىريريريذه القريريريراءة جريريرياءت سلالفريريرية للمصريريريحف اإلمريريريام؛ فلريريريذا ال يقريريريرأ ُّريريريا، لكريريريّن 

 وجيهات:تالعلماء وجهوا ىذه القراءة ب
األول: أن يكريريريون منصريريريوبًا بفعريريريل مضريريريمر؛ "َكأَنرَيريريُو قريريرياَل: َويرُيَزَوُجريريريوَن  -

 .(ٔ)يًنا"ُحورًا عِ 
طريريون ىريريذه الثريرياين: احلمريريل ُب النصريريب علريريى ادلعريريب؛ "ألن ادلعريريب: يُع -

 .(ٕ)ِعيًنا" ااألشياء ويُعَطون ُحورً 
وكريريال التريريوجيهني َحَسريريٌن ػلتملريريو ادلعريريب واإلعريريراب، غريريري أين أميريريل إىل األول؛ 
لريورود آيريات أخريرير ُب القريرآن فيهريريا التصريريح بالعامريل؛ كقولريريو تعرياىل ُب موضريريعني: 

، واألوىل ُب التوجيريريو أن غلمريريع بريريني النصريريوص إذا كريريان (ٖ)"  خئ حئ جئ"
 اجلمع شلكًنا، فيحمل النظري على نظريه.

{ۓ ۓ ے ے } قوله تعالى:الموضع الخامس عشر: 
(ٗ). 

قريريريراءة العامريريرية انريريريع ىريريريذه األعريريريالم مريريرين الصريريريرف، َوقريريريريرَأَ اأْلَْعَمريريريُش واألشريريريهُب 
 .(٘)الُعَقيلّي: "َواَل يريُغوثًا َويريُعوقًا" بِالَصْرفِ 

 :دراسة القراءة 
ىريريذه القريريراءة مشريريكلة مريرين حيريريث اإلعريريراب؛ فقريريد اجتمريريع ُب ىريريذه األعريريالم 

                                 
 .ٕ٘ٓ/ٚٔ، تفسري القرطيب (ٔ)
 .ٕٕٔ/ٗ، زاد ادلسري (ٕ)
 .ٕٓ: ، وسورة الطورٗ٘: سورة الدخان (ٖ)
 .ٖٕ: سورة نوح (ٗ)
 .ٕٙٛ/ٓٔ، ، البحر احمليطٜٔٙ/ٗ، ، الكشافٙٗ/ٓٔ ،تفسري الثعليب (٘)
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ثريريالث مريرين علريريل منريريع الصريريرف، ىريريي: العلميريرية ووزن الفعريريل والعجمريرية، فريريكن كريريان 
االمسان عربيني، فريادلنع للعلميرية ووزن الفعريل، وإن كانريا أعجميريني فريادلنع للعلميرية 

 والعجمة.
فقد جاء ىذان العلمان على وزن ادلضارع ُب حركاتو وسكناتو، فهما  

مثل: يقول ويصول وغلول، وَمْنُع ىذه األعالم من الصرف ىو األصل؛ ألن 
ىذه األعالم أشبهت الفعل ادلضارع ُب حركاتو وسكناتو، والفعل ال يدخلو 

 التنوين الذي ىو من خصائص األمساء.
ىل وجود العلتني ادلانعتني من الصرف، نظر إ -وىو األصل-فمن منعو  

 علا: العلمّية ووزن الفعل، أو العلمّية والعجمة.
وقد وصف ابُن عطّية من قرأ بالصرف بأّن ذلك وىٌم؛ الجتماع العلمّية 

 .(ٔ)مع وزن الفعل
 وقد وّجو العلماء الصرَف ُب ىذه القراءة بتوجيهات:

-ألعريريالم ادلنّونريرية معهريريا: َودًّاأّن صريريرَف ىريرياتني الكلمتريريني َّاورهتريريا ل األول: -
، فكريان مرين ادلناسريب تنوينهمريا. ولريذلك نظريائر ُب التنزيريل،  (ٕ)نسرًا-سواًعا

فقريريريريريد قريريريريريرأ نريريريريريافع  .{ی ی ی ی ىئ} كقولريريريريريو تعريريريريرياىل:
وىشريريريريريام وشريريريريريعبة والكسريريريريريائي وأبريريريريريو جعفريريريريرير بريريريريريالتنوين، وقريريريريريرأ البريريريريرياقون انريريريريريع 

 .(ٖ)الصرف
                                 

 .ٖٙٚ/٘، احملرر الوجيز (ٔ)
 . ٜٔٙ/ٗ، ينظر: الكشاف (ٕ)
 .ٜٖٗ/ٕ، ، وينظر: النشر ُب القراءات العشرٗ :سورة اإلنسان (ٖ)
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أّن ذلك لغة قوٍم من العرب؛ إذ يصرفون ادلمنريوع مرين الصريرف ُب  الثاني: -
، والكسريائيُّ وقريرأ (ٖ)، والزجرياجيّ (ٕ)، حكاىريا األخفريش(ٔ)نثر ونظم مطلًقا

 ُّا ُب بعض اآليات كما مّر.
وقريريد جريرياء صريريرف ادلمنريريوع مريرين الصريريرف ُب عريريدد مريرين الشريريواىد، منهريريا قريريول 

 :(ٗ)األخطل
 يَنَعنَي ِفتياَن َضْرِس الَدىِر َواخلُُطبِ     َكَلمِع أَيدي َمثاكيٍل ُمَسلٍَّبةٍ 

فصرف مثاكيل لغريري ضريرورة، ولريو منعهريا مرين الصريرف: مثاكيريَل، دلريا اختريّل 
 .(٘)الوزن
أّن ىريريذين الَعَلمريريني مل يأتيريريريا علريريى وزن الفعريريل، بريريريل علريريا علريريى زنريريرية  الثالععث: -

 .(ٙ)"فريُعول"، ولذلك ُصرِفَا
ني ادلادتني )يعق( وىذا القول مردود من جهة االشتقا ؛ ألن ىات

و)يغث( مهملتان ُب كالم العرب، فال معب ذلذين الوصفني اللذين جاءا على 
 زنة أمثلة ادلبالغة إذا كان ادلراد ُّما ادلبالغة، فلذلك ال يصح ىذه التوجيو.

                                 
 .٘ٚٗ/ٓٔ، ، الدر ادلصونٕٕٗ، ص ينظر: تسهيل الفوائد (ٔ)
 .ٕٕٚٔ/ٖ، ، توضيح ادلقاصد وادلسالك ُب شرح ألفية ابن مالكٕ٘، ص ضرائر الشعر (ٕ)
 .ٕ٘، ص ضرائر الشعر (ٖ)
 .ٕٕٔ/٘، احملكم (ٗ)
الشر  وغريىا من الشواىد ينظر: صرف ادلمنوع من الصرف، صاحل ادلذىان، رسالة ماجستري ُب جامعة  (٘)

م، وقد وصل الباحث إىل أّن غالب الشعراء الذين صرفوا ادلمنوع من الصرف ينتمون إىل ٕٓٔٓاألوسط
قبائل من صلد ووسط اجلزيرة. ومل يذكر شواىد لشعراء من بين ُعقيل، ولكن ذلك ال ينفي أن يكون ذلك 

 لغة ذلم؛ فهم من قبائل وسط اجلزيرة.
 .٘ٚٗ/ٓٔ، الدر ادلصون (ٙ)
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{ٴۇ ۈ} :تعاىل قولو الموضع السادس عشر:
(ٔ).  

وأبريريريريو السريريريريمال قريريريريراءة العامريريريرية: علريريريريى فريريريريك اإلدغريريريريام، وقريريريريرأ احلسريريريرين البصريريريريرّي 
 . (ٕ)ووافقهم األشهب الُعَقيلي باإلدغام: وال متنّ 

 :دراسة القراءة 
َمّن، فيكون اعب العطاء ريادلشهور أّن الفعل )متُنن( ُب اآلية مأخوذ من ال

 ىئ ىئ ىئ ېئ ېئېئ ۈئ ۈئ ۆئ}، مثل قولو تعاىل: (ٖ)بالعطاء نٍّ ادلأو 

{ يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی یی
(ٗ) . 

 .(٘)َحْبٌل َمِننٌي، أي: ضعيفٌ وقيل: إنو مأخوذ من قوذلم: 
وىذا الفعل من الثالثّي ادلضّعف، وىو الذي عينو مثل المو؛ ضلو: شّد 
ومّد ورّد، والقاعدة الصرفّية ُب الثالثي ادلضّعف إذا كان ساكن الالم، وكان 
 السكون للجزم، ضلو: ال متنْن، أو كان للوقف، ضلو: يشُدد، جاز فيو وجهان:

 لغة احلجازيني، وىي القياس.  ( جواز الفّك، وىئ
 ( جواز اإلدغام، وىي لغة التميميني. ٕ

 .(ٙ)ولكل  منهما شواىد من القرآن الكرمي وكالم العرب الفصحاء
                                 

 .ٙ: ادلدثرسورة  (ٔ)
 .ٜٜٗ/ٜٔ، اللباب (ٕ)
 .ٕٚٗ/ٕ، ينظر: التسهيل ُب علوم التنزيل (ٖ)
 .ٙ: سورة احلجرات (ٗ)
 .ٕٕٚٓ/ٙ، )منن( الصحاح (٘)
، ص ، وينظر التفصيل ُب ادلسألة ُب: إغلاز التعريف ُب علم التصريفٕٛٓ/ٕ ،ينظر: احملرر الوجيز (ٙ)

 . ٕٕٚ/ٕ، اذلوامع، وعلع ٜٕٔ/ٗ، ، شرح الكافية الشافيةٜٕٓ
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وذكر ابن مالك ُب شرح الكافية الشريافية أّن الفريّك ىريو الغالريب علريى لغرية 
{ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ}، ضلو قولو تعاىل: (ٔ)القرآن

، ومل يُنقل أنو قرئ (ٕ)
 باإلدغام ُب ىذه اآلية. 
{ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ}:وأمريريريريا ُب قولريريريريو تعريريريريرياىل

، فقريريريريد قريريريريريرأ (ٖ)
 .(ٗ)نافع وابن عامر وأبو جعفر بفكٍّ اإلدغام "يرتِدْد"، وقرأ الباقون باإلدغام

وذكريرير أبريريو إسريريحا  الزّجريرياج أّن مثريريل ىريريذا احلريريرف ُب العربيريرية غلريريوز فيريريو ثالثريرية 
 : -يعين: الفعل الثالثي ادلضّعف اَّزوم-أوجو
 فّك اإلدغام: يرتدد.  (ٔ
 اإلدغام وفتح الثاين: يرتَد.  (ٕ
اإلدغام وكسر الثاين: يرتدٍّ، لكن ال غلوز أن يقرأ بالكسر ألنو مل يُرَو  (ٖ

 .(٘)أنو قرأ ُّا أحدٌ 
وتوجيريريو فريريكٍّ اإلدغريريام ُب ضلريريو ىريريذا الفعريريل، أّن احلريريرف ادلريريدغم ال يكريريون إال 
سريريريرياكًنا، وُب حريريريريريال اجلريريريريريزم يكريريريريريون احلريريريريريرف ادلريريريريريدغُم فيريريريريريو سريريريريرياكًنا؛ فيجتمريريريريريع ذلريريريريريذا 
سريريرياكنان، "والتقريريرياء السريريرياكنني ُب الوصريريريل مريريرين ىريريريذا النحريريريو لريريرييس مريريرين كالمهريريريم، 

 .(ٙ)فلهذا أظهر من أظهر، وىو لغة أىل احلجاز"

                                 
 .ٜٕٔ/ٗ، شرح الكافية الشافية (ٔ)
 .ٕٚٔ: سورة البقرة (ٕ)
 .ٗ٘: سورة ادلائدة (ٖ)
 .ٜٕٚ/ٗ، ، البحر احمليطٜٕٔ/ٙ ،ينظر: تفسري القرطيب (ٗ)
 .ٕٛٔ/ٕ، معاين القرآن وإعرابو للزجاج (٘)
 .ٖٖٕ/ٖ، احلجة أليب علي الفارسي (ٙ)
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م فكن من أدغم قد فّلص مرين التقرياء السرياكنني بتحريريك وأما توجيو اإلدغا
الثاين؛ إما بالفتح وإما بالكسر، وىي حركة عارضة ليست إعرابًا أوجبها التقاء 
السريريريرياكنني؛ "فكريريريريريأّن التميميريريريريريني اعتريريريريريةوا ىريريريريذه احلركريريريريرية العارضريريريريرية، واحلجريريريريريازيني مل 

 .(ٔ)يريْعتةوىا"
ة مترييم، وبنريو ُعَقيريل فقد جاءت قريراءة األشريهب الُعقيلريّي باإلدغريام، علريى لغري

رلريرياورون ذلريريم ُب شريرير  صلريريد فريريال يبعريريد أن تتشريريابو اللغتريريان، وقريريد جريرياء اإلدغريريام ُب 
 :       (ٕ)بعض أشعارىم، كما ُب بيت مزاحم الُعقيليّ 

 ا ... على َضوِء برٍ  آِخَر الّليل ناصبُمتريَيمً  َىتُِّعنيُ فدَْع ذا ولكْن 
 يريد: ىل تُِعنُي؟

{ڑ ژ ژ ڈ}قوله تعالى: الموضع السابع عشر: 
(ٖ). 

اْلُعَقْيلريرييُّ: )أمل غلريريد  يتيًمريريريا  راءة العامريرية: )فريري وى( رباعيًّريريا، وقريريريرأ اأْلَْشريريَهبُ قريري
 .(ٗ)فََأَوى( ُثاَلثِيًّا

 :دراسة القراءة 
قراءة العاّمة على أّن الفعل رباعّي )آوى(؛ فأصلو: )أَْأوى( التقت علزتان 

 األوىل.فسهلت الثانية حرف مد من جنس حركة 
وادلعب فيها من اإليواء والرعاية، أي: جعل لك مأوى تريأوي إليريو، وذلريك 

 .(٘)بأن َضّمك إىل جد  عبد الطلب، ٍب عّمك أيب طالب
                                 

 .ٖٚٓ/ٗ، الدر ادلصون (ٔ)
 .ٜ٘ٗ/ٗ، الكتاب (ٕ)

 .ٙ :سورة الضحى (ٖ)
 .ٜٖ/ٔٔ، ، الدر ادلصونٜٚٗ/ٓٔ، ، البحر احمليطٕٕٙ/ٓٔ، تفسري الثعليب (ٗ)
 .ٜٙ/ٕٓ، ينظر: تفسري القرطيب (٘)
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 وأما قراءة األشهب )فََأَوى( فالفعل فيها ثالثيٌّ ِاَْعَب َرِحَم ورَأف.
 تريُقوُل: أَِويُت لُِفاَلٍن: َأْي َرمِحَْتُو ورأفت بو.

تريريزال مسريريتعملة ُب ذلجريريات بعريريض قبائريريل احلجريرياز، مثريريل: ذلجريرية ُسريريليم،  وال
 وذلجة مطري.

      :(ٔ)قال ذو الرّمة
  استأويُتو ما أوى لياينُيشِوين َضرُّ أمرِه ... ولو أنّ على أمِر َمن مل 

فقولو: لريو اسريتأويتو مريا أوى يل، أي: لريو اسري محتو واسري أفتو مريا رمحريين وال 
 رأف يب.

"أََويريريريت لفريريريالٍن آوي أويريريريًة وأيرّيريريًة ومأويريريريًة ومريريريأواًة إذا رمحتريريريو وجريريرياء ُب العريريريني: 
 فهي اعب الرمحة والرٍّّقة والرَْأفة. ،(ٕ)ورثيت لو"

وجاء على ذلك قول الصحابة ُب وصف سجوده عليو الصالة والسالم: 
 . أي: نرثريي لريو وُنشريفق َعَلْيريِو ِمرين(ٖ)نريا نريْأوي لريُو"اَن غُلاُب ُب ُسجوده َحَذ كُ "كَ 

 .(ٗ)شّدة إقاللِو َبْطَنو َعن اأَلْرض ومّده َضبريَعيو َعن َجْنبيو

اَل ترير ُّ لريُو َأْي اَل تريْرَحُم َزْوَجَهريا و ، ِمْنُو َحِديُث اْلُمِغريَِة "اَل تَْأِوي ِمْن قَلة"و 
 .(٘)ِعْنَد فقره وقلة ذات يده

وؽلكن اجلمع بني ادلعنيني ُب قريراءة العاّمرية وقريراءة األشريهب بريأن يقريال: إّن 

                                 
 .ٖٚ٘ ، صُب ديوانو (ٔ)
 .ٖٛٗ/ٛ، العني (ٕ)
 .ٚٗ/ٔ، غريب احلديث البن اجلوزي (ٖ)
 .ٚٙٗ/٘ٔ، ينظر: هتذيب اللغة (ٗ)
 .ٕٛ/ٔ، ثرينظر: النهاية ُب غريب احلديث واأل (٘)



 

 

 
495  

 اإليواء ال ؼللو من رمحة ورأفة من ادلمِوي بادلمَوى.
{ڳ ڳ ڳ ڳ} قولو تعاىل:الموضع الثامن عشر: 

(ٔ). 

بالقريريرياف مريريرين الغلبريريرية، وقريريريرأ ابريريرين مسريريريعود، والشريريريعيب، « تريْقَهريريرير»قريريريرأ العامريريرية: 
، ونريّص الفريرّاء علريى (ٕ)بالكرياف« تكهرير»العقيلريي، وإبراىيم النخعريي واألشريهب 

 .(ٖ)أنو مسعها من أعرايّب من بين أسد قرأ ىذه اآلية عليو بالكاف
 :دراسة القراءة 

 على تغلبو ال: أي" تقهر ال" ومعب واضحة، العامة قراءة ُب الفعل داللة
 كثريرية القهرير ووجريوه. مصرياحلو مرين بريادلنع تقهريره ال أو ضريعفو، ألجريل وحقو مالو

 .(ٗ)مجيعها يعمّ  والنهي
وأمريريريا ُب قريريريراءة األشريريريهب الُعَقيلريريريريّي فريريريكن كانريريريت بالكريريريرياف كمريريريا نريريريّص عليريريريريو 

، وكريريريريريذا نريريريريريّص صريريريريرياحب (٘)القريريريريريرطيّب وأاهريريريريريا بالكريريريريرياف ُب مصريريريريريحف ابريريريريرين مسريريريريريعود
 احتماالت: ةففيها ثالث ،(ٙ)اللباب

أن يكريريون مريرين َكَهريرير ُب وجهريريو: أي عريريبس، وفريريالن ذو كهريريرة، أي:  األول:  -
وىريريريريي اعريريريريب الزجريريريرير  (.ٚ)عريريريريابس الوجريريريريو، وبريريريريذلك فّسريريريرير اخلليريريريريُل ىريريريريذه القريريريريراءة

 والغلظة ُب القول.
                                 

 .ٜ: سورة الضحى (ٔ)
 .ٜٛٗ/ٓٔ، ، البحر احمليطٓٓٔ/ٕٓ، ، تفسري القرطيبٜٕٕ/ٓٔ، تفسري الثعليب (ٕ)
 .ٕٗٚ/ٖ، معاين القرآن للفراء (ٖ)
 .ٜٔٗ/ٕ، التسهيل ُب علوم التنزيل (ٗ)
 .ٓٓٔ/ٕٓ، تفسري القرطيب (٘)
 .ٕٜٖ/ٕٓ، اللباب (ٙ)
 .ٖٙٚ/ٖ، العني (ٚ)
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يريْعريرييِن َرُسريريوَل اللريريِو َصريريَلى اللريريُو -بريرين احلكريريم  ومريرين شريريواىد ىريريذا قريريول معاويريرية
"فَِبأيب ُىَو وأمٍّي فواهلل مريا   الصالة: حني مّشت معاويُة العاطَس ُب-َعَلْيِو َوَسَلَم 
 .(ٔ)كهرين"

أن يكريون مرين ادلعاقبرية بريني القرياف والكرياف، وادلعريب واحريد، كمريريا  الثعاني:  -
 (.ٗ)، والعرب تعاقب بينهما(ٖ)، واألخفش(ٕ)نص عليو الكسائي

ة وجعل األخفش من ىذا قوَل األعرايّب: "وقاكم اهلل سطوة القادر، وملك
 .(٘)الكاىر"

خطريريريريريأ النحريريريريرياُس ىريريريريريذا، وقريريريريريال: "ِإظَلرَيريريريريا يرُيَقريريريريرياُل َكَهريريريريريرَُه: ِإَذا اْشريريريريريَتَد َعَلْيريريريريريِو وقريريريريريد 
 .(ٙ)َوَغُلَ "

واستبعد أبريو حرياًب ىريذا التوجيريو أيًضريا، وأن تكريون مرين ادلعاقبرية بريني القرياف 
ل: والكريرياف، وقريريّوى الوجريريو السريريابق؛ ألن األعريريرايّب الريريذي بريريال ُب ادلسريريجد قريريد قريريا

 .(ٚ)عرايب اعب االنتهار"ما كهرين"، وىي ُب قول األ
ني غلريد يريويظهر يل أّن القول بادلعاقبة وجيو؛ فادلتأّمل ُب بعض شريعر الُعَقيل

، (ٛ)بعض الشواىد علريى ادلعاقبرية بريني بعريض احلريروف؛ كادلعاقبرية بريني البرياء والفرياء
                                 

 (.ٖٚ٘صحيح مسلم، رقم احلديث ) (ٔ)
 .ٔٔٛ/ٕ، )كهر( الصحاح (ٕ)
 ٜ٘ٗ/٘، احملرر الوجيز (ٖ)
 .ٓٓٔ/ٕٓ، تفسري القرطيب (ٗ)
 .ٜ٘ٗ/٘، احملرر الوجيز (٘)
 .ٓٓٔ/ٕٓ، تفسري القرطيب (ٙ)
 .ٜ٘ٗ/٘، احملرر الوجيز (ٚ)
 .ٕٓٔ/ٔ، هتذيب اللغة (ٛ)
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 .(ٔ)وادلعاقبة بني الزاي والتاء
 أال يكريريريون بالكريريرياف اخلالصريريرية، وأن -علريريريى ضريريريعف فيريريو-ػلتمريريريل  الثالععث: -

يكريريون صريريوتًا فرعيًّريريا عريرين القريرياف، شلريريا عريريّده اللغويريريون مريرين اللغريريات ادلذمومريرية 
ادلخالفة لألفصح من كالم العرب، وىذا الصوت ظرياىر ُب بريين مترييم كمريا 

فيقولريون:  اقاف بالَلهاة َحَذ تريْغل  جريدًّ قال ابن فارس؛ "فكاهم يُلحقون ال
عليهريريا قريريول و . (ٕ)"القريريوم" فيكريريون بريريرينْيَ الكريرياف والقريرياف، وىريريذه لغريرية فريرييهم"

 :                 (ٖ)الشاعر
 وال أقوُل لِقدِر القوم َقْد نضجت ... وال أقوُل لباِب الَدار َمقفولُ 

وكريريريريان يرسريريريريم علريريريريى صريريريريورة كريريريرياف فوقهريريريريا خريريريريط، كهيئريريريرية الكريريريرياف الفارسريريريريّية، 
صريريارت تكتريريب بكريرياف خالصريرية، وىريريو مريريا أوقريريع ُب اخلطريريأ ُب قراءهتريريا؛ فليسريريت  ف

، وىريريو الصريريوت (ٗ)والكريرياف كمريريا ذكريرير أىريريل اللغريريةكافريريا، بريريل صريريوت بريريني القريرياف 
الذي ينطق بو القاف ُب كثريري مرين اللهجريات العاميرية اليريوم، وىريذه الكلمرية ُّريذا 

  الصوت مشهورة معروفة مستعملة كما كانت بالقاف اخلالصة )تقهر(.

                                 
 .ٕٚٔ/ٔ، الصحاح )لتب( (ٔ)
 .ٖٓ،الصاحيب (ٕ)
 .ٕٗ/ٔ، وكذلك ُب اجلمهرةٖٓبال نسبة ُب الصاحيب (ٖ)
 .ٖٓ،الصاحيب (ٗ)
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 الخاتمة
بعد ىذا التطواف على قراءة األشهب العقيلريّي ومريا تضريّمنتو مرين مباحريث 

 ىم النتائ  اليت خرجت ُّا من ىذه الدراسة:لغويّة، أوجز أ
القراءات مصدٌر مهريم مرين ادلصريادر اللغويرّية الرييت ال غريب للباحريث ُب اللغرية  -

عنها؛ فهي مادة غزيرة للدارسريني، تزيريل الغمريوض عرين بعريض ادلشريكالت، 
ومادة صاحلة لالحتجاج النحوّي، وتفّسر لك بعض الظواىر اللغويّة اليت 

 الناس اليوم. ال تزال موجودة ُب كالم
نقلت كتب اللغة والتفسري مواضع متعددة لألشهب العقيلريّي فيهريا قريراءة،  -

 وبعضها انفرد بو، وأكثرىا وافق فيو األشهب غريه من القراء.
بنريو ُعَقيريريل مرين القبائريريل القيسريريّية ادلشريهود ذلريريا بالفصريرياحة، وىريي مريرين القبائريريل  -

 اليت أخذ عنها اللغويون والنحاة اللغة.
شريريهب العقيلريريّي لغريرية بريريين متريرييم ُب عريريدد مريرين ادلواضريريع، وقريريد وافقريريت قريريراءة األ -

يفّسر ىذا التقارب بتجاور القبيلتني؛ فتميم ُب صلد، وبنو ُعَقيل ُب شرير  
 صلد ِقَبل البحرين.

وجدت بعض الظريواىر اللغويرّية ادلنسريوبة لبريين ُعقيريل ُب بعريض ادلواضريع مرين  -
عاقبرية بريني بعريض قراءة األشريهب؛ كاإلدغريام ُب قولريو تعرياىل: "وال متريّن"، وادل

احلروف ُب "فال تكهر"، ومريا فريتص بريو القبائريل القيسريّية الريذين مرينهم بنريو 
ُعقيل؛ كضّم عني ادلضارع واألمر ُب: "فاجُنح ذلا"، وبعريض الظريواىر الرييت 
تشريريريريملهم وتشريريريريمل غريريريريريىم؛ ضلريريريريو: كسريريريرير حريريريريرف ادلضريريريريارعة، ُب: "تِيمنريريريريو"، 

 واإلسكان واالختالس ُب ضلو: "ويذْر ".
 قيلّي لغة ىذيل ُب: "الريِمرء" بكسر ادليم.وافق األشهب الع -
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انفرد األشهب العقيلّي ُب ًّسة مواضع: )فاجُنح(، بضريم النريون، و)بعريد  -
إّمة( بكسر اذلمزة، و)ِجْباًل( بكسر اجلرييم وسريكون البرياء، و)فريَأوى(، ومريا 
ىريريريريو كريريريرياالنفراد: )ِصريريريريَوركم(؛ دلوافقتريريريريو أبريريريريا رزيريريريرين الُعقيلريريريريّي فهمريريريريا مريريريرين قبيلريريريرية 

 لغة ذلم.واحدة، فلعل ذلك 
خالف األشريهُب العقيلريّي رسريم ادلصريحف ُب مواضريع، وكريان لريو سريلف ُب  -

ادلخالفة؛ فقد خالف ُب: "وحريورًا عينريا"، وىريي قريراءة أيّب برين كعريب رضريي 
اهلل عنو، وعيسى برين عمرير، وخريالف ُب: "فصريةًا مجريياًل"، وذُِكرير أّن ذلريك 

 الرسم ُب مصحف أنس بن مالك ومصحف أيّب رضي اهلل عنهما.
رد األشهب ُب بعض الكلمات؛ فقد يأٌب باللف  على لغٍة، وينطق مل يطّ  -

 بو على لغٍة أخرى ُب موضع آخر؛ كما ُب ربوة ورِباوة ورَباوة.
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 المصادر والمراجع
إبراز ادلعاين من حرز األماين، شريهاب الريدين عبريد الريرمحن برين إمساعيريل  -ٔ

ىريري(، ٘ٙٙ)ادلتريوَب: بن إبراىيم ادلقدسي الدمشقي ادلعروف بأيب شريامة 
 دار الكتب العلمية.

إحتريرياف فضريريالء البشريرير ُب القريريراءات األربعريرية عشريرير، أمحريريد بريرين زلمريريد بريرين  -ٕ
أمحد بن عبريد الغريين الريدمياطّي، شريهاب الريدين الشريهري بالبنرياء )ادلتريوَب: 

ىريريريري(، احملقريريريق: أنريريريس مهريريريرة، دار الكتريريريب العلميريريرية، الطبعريريرية الثالثريريرية ٚٔٔٔ
 ىري.ٕٚٗٔ

ة، علي بن أيب الكرم زلمد بن زلمريد برين أسد الغابة ُب معرفة الصحاب -ٖ
ىريري(، ٖٓٙعبد الكرمي الشيباين اجلريزري، عريز الريدين ابرين األثريري )ادلتريوَب: 

عريريادل أمحريريد عبريريد ادلوجريريود، دار الكتريريب  -احملقريريق: علريريي زلمريريد معريريوض 
 ىري.٘ٔٗٔالعلمية، الطبعة األوىل 

اإلصريريريابة ُب متييريريريز الصريريريحابة، أمحريريريد بريريرين علريريريي بريريرين زلمريريريد بريريرين أمحريريريد بريريرين  -ٗ
قيريق: عريادل أمحريد عبريد ادلوجريود ىري(، حتٕ٘ٛالين )ادلتوَب: حجر العسق

 ىري.٘ٔٗٔ -ب العلمية، الطبعة األوىل زلمد معوض، دار الكت يوعل
إصريريريريالح ادلنطريريريريق، أبريريريريو يوسريريريريف يعقريريريريوب بريريريرين إسريريريريحا ، ادلعريريريريروف بريريريريابن  -٘

ىري(، احملقريق: زلمريد مرعريب، دار إحيرياء الري اث ٕٗٗالسكيت )ادلتوَب: 
 ىري. ٖٕٗٔالعريب، الطبعة األوىل 

إعريريراب القريريرآن، أبريريو جعفريرير الَنَحريرياس أمحريريد بريرين زلمريريد بريرين إمساعيريريل بريرين  -ٙ
ىريري(، وضريع حواشرييو وعلريق عليريو: ٖٖٛيونس ادلرادي النحوي )ادلتريوَب: 

 عبد ادلنعم خليل إبراىيم، منشورات زلمد علي بيضون.
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االقريريري اح ُب أصريريريول النحريريريو، عبريريريد الريريريرمحن بريريرين أيب بكريريرير، جريريريالل الريريريدين  -ٚ
قريريريو وشريريريرحو: د. زلمريريريود فجريريريال، دار ىريريريري(، حقٜٔٔالسريريرييوطي )ادلتريريريوَب: 

 ىريٜٓٗٔالقلم، دمشق، الطبعة األوىل، 
إكمال األعالم بتثليث الكالم، زلمد بن عبد اهلل، ابن مالك الطريائي  -ٛ

ىري(، احملقق: سعد بن محريدان الغامريدي، جامعرية ٕٚٙاجلياين، )ادلتوَب: 
 ىري.ٗٓٗٔأم القرى، الطبعة األوىل، 

د بريريريرين عبريريريريد اهلل، ابريريريرين مالريريريريك إغلريريريرياز التعريريريريريف ُب علريريريريم التصريريريريريف، زلمريريريري -ٜ
ىريريري(، احملقريريق: زلمريريد ادلهريريدي عبريريد احلريريي ٕٚٙالطريريائي اجليريرياين، )ادلتريريوَب: 

عمار سامل، عمادة البحث العلمي باجلامعة اإلسالمية، ادلدينة ادلنورة، 
 ىري.ٕٕٗٔالطبعة األوىل، 

البحرير احملرييط، أبريو حيريريان زلمريد برين يوسريف بريرين علريي برين يوسريف بريرين  -ٓٔ
ىريريري(، حتقيريق: صريريدقي زلمريريد ٘ٗٚ)ادلتريريوَب: حيريان أثريريري الريريدين األندلسريي 

 ىري. ٕٓٗٔبريوت،  –مجيل، دار الفكر 
بغيريرية اآلمريريال ُب معرفريرية النطريريق جبميريريع مسريريتقالت األفعريريال، أمحريريد بريرين  -ٔٔ

ىريريريري(، حتقيريريريق: سريريريليمان العايريريريد، ٜٔٙيوسريريريف بريريرين علريريريي اللبلريريريّي )ادلتريريريوَب 
 ىري.ٔٔٗٔجامعة أم القرى، الطبعة األوىل

ُب طبقريات اللغريويني والنحرياة، عبريد الريرمحن برين أيب بكرير،  بغية الوعرياة -ٕٔ
ىريريري(، احملقريريق: زلمريريد أبريريو الفضريريل ٜٔٔجريريالل الريريدين السريرييوطي )ادلتريريوَب: 

 إبراىيم، ادلكتبة العصرية.
تريرياج العريريروس مريرين جريريواىر القريرياموس، زلّمريريد بريرين زلّمريريد بريرين عبريريد الريريرزّا   -ٖٔ

ىريري(، ٕ٘ٓٔاحلسرييين، أبريو الفرييض، ادللّقريب ارتضريى، الزَبيريدي )ادلتريوَب: 
 رلموعة من احملققني، دار اذلداية.
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التبيان ُب إعراب القرآن، أبو البقاء عبد اهلل بن احلسني بن عبد اهلل  -ٗٔ
ىريريري(، حتقيريريق: علريريي زلمريريد البجريرياوي، الناشريرير: ٙٔٙالعكريريةي )ادلتريريوَب : 
 عيسى البايب احلليب.

حتبري التيسري ُب القراءات العشر، مشس الدين أبو اخلري ابن اجلزري،  -٘ٔ
ىريريريري(، احملقريريق: أمحريريريد زلمريريد مفلريريريح القضريرياة، دار الفرقريريريان، َٖٖٛب: )ادلتريريو 

 ىري.ٕٔٗٔالطبعة األوىل، 
حتفة اَّد الصريح ُب شرح كترياب الفصرييح )السريفر األول(، شريهاب  -ٙٔ

ىريريري(، احملقريريق: ٜٔٙالريريدين أمْحريريد بريرين يُوُسريريف بريرين علريريي الَلْبلريرييُّ، )ادلتريريوَب: 
 ىري. ٛٔٗٔعبد ادللك بن عيضة الثبييت، جامعة أم القرى 

ترتيريريب ادلريريدار  وتقريريريب ادلسريريالك، أبريريو الفضريريل القاضريريي عيريرياض بريرين  -ٚٔ
ىريريريريري(، احملقريريريريق: ابريريريرين تاويريريريريت الطنجريريريريي ٗٗ٘موسريريريريى اليحصريريريرييب )ادلتريريريريوَب: 

احملمديريريريريرية، ادلغريريريريريرب، الطبعريريريريرية  -م، مطبعريريريريرية فضريريريريريالة  ٜ٘ٙٔوآخريريريريريرون، 
 األوىل.

تسريريريهيل الفوائريريريد وتكميريريريل ادلقاصريريريد، زلمريريريد بريريرين عبريريريد اهلل، ابريريرين مالريريريك  -ٛٔ
ىريريري(، احملقريريق: زلمريريد كامريريل بركريريات، دار ٕٚٙ: الطريريائي اجليريرياين، )ادلتريريوَب

 ىري.ٖٚٛٔالكتاب العريب للطباعة والنشر، سنة النشر: 
التسريريهيل لعلريريوم التنزيريريل، زلمريريد بريرين أمحريريد بريرين زلمريريد بريرين عبريريد اهلل، ابريرين  -ٜٔ

ىريريري(، احملقريريق: عبريريد اهلل اخلالريريدي، ٔٗٚجريريزي الكلريرييب الغرنريرياطي )ادلتريريوَب: 
 ىري. ٙٔٗٔ -دار األرقم بن أيب األرقم، الطبعة األوىل 

هتريريريذيب اللغريريرية، زلمريريريد بريريرين أمحريريريد بريريرين األزىريريريري اذلريريريروي، أبريريريو منصريريريور  -ٕٓ
ىريريريري(، احملقريريريق زلمريريريد عريريريوض مرعريريريب، دار إحيريريرياء الريريري اث ٖٓٚ)ادلتريريريوَب: 
 م.ٕٔٓٓبريوت، الطبعة األوىل،  –العريب 



 

 

 
503  

توضيح ادلقاصد وادلسالك بشرح ألفية ابن مالك، بدر الدين حسن  -ٕٔ
، شريريريريرح وحتقيريريريريق: عبريريريريد ىريريريريري(ٜٗٚبريريريرين قاسريريريريم ادلريريريريرادي ادلريريريريالكي )ادلتريريريريوَب: 

 ىري.ٕٛٗٔالرمحن علي سليمان، دار الفكر العريب، الطبعة األوىل 
اجلريريامع ألحكريريام القريريريرآن ا تفسريريري القريريريرطيب، أبريريو عبريريريد اهلل زلمريريد بريريرين  -ٕٕ

أمحريريد بريرين أيب بكريرير بريرين فريريرح األنصريرياري اخلزرجريريي مشريريس الريريدين القريريرطيب 
ىريريريريريري(، حتقيريريريريريق: أمحريريريريريد الريريريريريةدوين وإبريريريريريراىيم أطفريريريريرييش، دار ٔٚٙ)ادلتريريريريريوَب: 

 م. ٜٗٙٔ -ىري ٖٗٛٔتب ادلصرية، الطبعة الثانية، الك
مجال القراء وكمال اإلقراء، علي بن زلمد بن عبد الصريمد اذلمريداين  -ٖٕ

ادلصريريريريريري الشريريريريريافعي، أبريريريريريو احلسريريريريرين، علريريريريريم الريريريريريدين السريريريريريخاوي )ادلتريريريريريوَب: 
د. زلسريرين خرابريرية، دار ادلريريأمون  -ىريريري(، حتقيريريق: د. مريريروان العطيريرية ٖٗٙ
 م. ٜٜٚٔ -ىري  ٛٔٗٔوىل بريوت، الطبعة األ –دمشق  -لل اث 

مجهريريرة اللغريرية، أبريريو بكريرير زلمريريد بريرين احلسريرين بريرين دريريريد األزدي )ادلتريريوَب:  -ٕٗ
بريريوت،  –ىري(، احملقق: رمزي منريري بعلبكريي، دار العلريم للماليريني ٕٖٔ

 م.ٜٚٛٔالطبعة األوىل، 
مجهرة أنساب العرب، علريي برين أمحريد برين سريعيد برين حريزم األندلسريي  -ٕ٘

قيريريريق: جلنريرية مريريرين العلمريريرياء، دار ىريريريري(، حتٙ٘ٗالقريريرطيب الظريريرياىري )ادلتريريوَب: 
 ىري.ٖٓٗٔبريوت، الطبعة األوىل،  –الكتب العلمية 

مجهريريريريرة تريريريريراجم الفقهريريريرياء ادلالكيريريريرية، قاسريريريريم علريريريريي سريريريريعد، دار البحريريريريوث  -ٕٙ
 ىري. ٖٕٗٔللدراسات اإلسالمية وإحياء ال اث، ديب، الطبعة األوىل، 

حجة القراءات، عبد الرمحن بن زلمد، أبو زرعة ابن زصللرية )ادلتريوَب:  -ٕٚ
 ىري(، حتقيق: سعيد األفغاين، دار الرسالة.ٖٓٗايل حو 
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احلجريرية ُب القريريراءات السريريبع، احلسريريني بريرين أمحريريد بريرين خالويريريو، أبريريو عبريريد  -ٕٛ
 –ىري(، احملقريق: عبريدالعال سريامل مكريرم، دار الشريرو  ٖٓٚاهلل )ادلتوَب: 

 ىري. ٔٓٗٔبريوت، الطبعة الرابعة، 
الفارسريريريّي احلجريريرية للقريريريراء السريريريبعة، احلسريريرين بريريرين أمحريريريد بريريرين عبريريريد الغفريريريار  -ٜٕ

 -احملقريريق: بريريدر الريريدين قهريريوجي  ،ىريريري(ٖٚٚاألصريريل، أبريريو علريريي )ادلتريريوَب: 
دمشريريريريريق / بريريريريريريوت،  -بشريريريريريري جوغلريريريريريايب، الناشريريريريرير: دار ادلريريريريريأمون للريريريريري اث 

 م.ٖٜٜٔ -ىري  ٖٔٗٔالطبعة الثانية، 
حركريريرية حريريريروف ادلضريريريارعة، عبريريريد اهلل بريريرين ناصريريرير القريريريرين، رللريريرية اجلامعريريرية  -ٖٓ

 ىري.ٖٕٗٔ - ٖ٘السنة  - ٜٔٔاإلسالمية بادلدينة ادلنورة، العدد 
خزانريريريرية األدب ولريريريريب لبريريريرياب لسريريريريان العريريريريرب، عبريريريريد القريريريريادر بريريريرين عمريريريرير  -ٖٔ

ىريريريريريري(، حتقيريريريريريق وشريريريريريرح: عبدالسريريريريريالم زلمريريريريريد ٖٜٓٔالبغريريريريريدادي )ادلتريريريريريوَب: 
 -ىريريريريريريري  ٛٔٗٔالطبعريريريريريرية الرابعريريريريريرية،  ىريريريريريريارون، مكتبريريريريريرية اخلريريريريريرياصلي، القريريريريريرياىرة،

 م.ٜٜٚٔ
ىريري(، ٕٜٖاخلصائص، أبو الفريتح عثمريان برين جريين ادلوصريلي )ادلتريوَب:  -ٕٖ

زلمريريريد علريريريي النجريريريار، الناشريريرير اذليئريريرية ادلصريريريرية العامريريرية للكتريريريرياب، حتقيريريريق: 
 الطبعة الرابعة.

الريريدر ادلصريريون ُب علريريوم الكتريرياب ادلكنريريون، شريريهاب الريريدين، أمحريريد بريرين  -ٖٖ
ىريريري(، ٙ٘ٚيوسريريف بريرين عبريريد الريريدائم ادلعريريروف بالسريريمني احللريرييب )ادلتريريوَب: 

 احملقق: أمحد زلمد اخلراط، دار القلم، دمشق.
م بريريريريرين ثابريريريريريت بريريريريرين حريريريريريزم العريريريريريوُب الريريريريريدالئل ُب غريريريريريريب احلريريريريريديث، قاسريريريريري -ٖٗ

ىريريري(، حتقيريريق:  زلمريريد بريرين عبريريداهلل ٕٖٓالسرقسريريطي، أبريريو زلمريريد )ادلتريريوَب: 
 ىري.ٕٕٗٔان، الرياض، الطبعة األوىل، القناص، مكتبة العبيك
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 ىري.ٙٓٗٔديوان جرير، دار بريوت للطباعة والنشر،  -ٖ٘
ديوان ذي الرمة، مراجعة: زىريري فريتح اهلل، دار صريادر، الطبعرية الثالثرية  -ٖٙ

 م.ٜٕٓٓ
ديريريوان زىريريري بريرين أيب سريريلمى، اعتريريب بريريو: محريريدو طمريرياس، دار بريريريوت،  -ٖٚ

 ىري.ٕٙٗٔ
روح ادلعريرياين ُب تفسريريري القريريرآن العظريرييم والسريريبع ادلثريرياين، شريريهاب الريريدين  -ٖٛ

ىريريريري(، احملقريريريق: ٕٓٚٔزلمريريريود بريريرين عبريريريد اهلل احلسريريرييين األلوسريريريي )ادلتريريريوَب: 
علريريريريريريريي عبريريريريريريريد البريريريريريريرياري عطيريريريريريريرية، دار الكتريريريريريريريب العلميريريريريريريرية، الطبعريريريريريريرية األوىل، 

 ىري.٘ٔٗٔ
ر ُب معريريرياين كلمريريريات النريريرياس، زلمريريريد بريريرين القاسريريريم بريريرين زلمريريريد بريريرين الزاىريريري -ٜٖ

ىريريريريري(، احملقريريريريق: حريريريرياًب صريريريرياحل ٕٖٛبشريريريريار، أبريريريريو بكريريريرير األنبريريريرياري )ادلتريريريريوَب: 
 ىري. ٕٔٗٔبريوت، الطبعة األوىل،  –الضامن، ممسسة الرسالة 

السبعة ُب القراءات، أمحد بن موسى بن العباس التميمريي، أبريو بكرير  -ٓٗ
ري(، احملقريريريق: شريريريوقي ضريريرييف، دار ىريريريٕٖٗبريريرين رلاىريريريد البغريريريدادي )ادلتريريريوَب: 

 ىريٓٓٗٔمصر، الطبعة الثانية،  –ادلعارف 
سريريريريريريرينن أيب داود، سريريريريريريريليمان بريريريريريريرين األشريريريريريريريعث السٍِّجْسريريريريريريريتاين )ادلتريريريريريريريريوَب:  -ٔٗ

ىريريريريريري(، احملقريريريريريق: شريريريريريَعيب األرنريريريريريموط، دار الرسريريريريريالة، الطبعريريريريرية األوىل، ٕ٘ٚ
 م. ٜٕٓٓ -ىري  ٖٓٗٔ

شريريريرح أشريريريعار اذلريريريذليني، أبريريريو سريريريعيد السريريريكري، حتقيريريريق: عبريريريد السريريريتار  -ٕٗ
 ، مطبعة ادلديّن.فراج
شريريرح الكافيريرية الشريريافية، مجريريال الريريدين أبريريو عبريريد اهلل زلمريريد بريرين عبريريد اهلل  -ٖٗ

بن مالك الطائي اجلياين، حتقيق: عبد ادلرينعم أمحريد ىريريدي، جامعرية أم 
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القريريرى مركريريز البحريريث العلمريريي وإحيريريرياء الريري اث اإلسريريالمي كليريرية الشريريريريعة 
 ري.ى ٕٓٗٔوالدراسات اإلسالمية مكة ادلكرمة، الطبعة األوىل، 

شريريريرح ادلعلقريريريريات السريريريريبع، احلسريريريريني بريريريرين أمحريريريريد الريريريريزوزيّن، حتقيريريريريق: بريريريريالل  -ٗٗ
 ىري.ٜٖٗٔاخلليلّي وأمحد عبد احلميد، خزانة األدب، الطبعة األوىل 

شرح ادلفصريل للزسلشريري، يعرييش برين علريي برين يعرييش ابرين أيب السريرايا  -٘ٗ
زلمريريد بريرين علريريي، أبريريو البقريرياء، موفريريق الريريدين األسريريدي ادلوصريريلي، ادلعريريروف 

ىري(، تقدمي: إميل بديع يعقوب، دار الكتب ٖٗٙ: بابن يعيش )ادلتوَب
 م. ٕٔٓٓ -ىري  ٕٕٗٔلبنان، الطبعة األوىل،  –العلمية، بريوت 

شريريرح شريريافية ابريرين احلاجريريب، زلمريريد بريرين احلسريرين الرضريريي اإلسريري اباذي،  -ٙٗ
ىري(، حتقيق: زلمريد نريور احلسرين وآخريرون، دار ٙٛٙصلم الدين )ادلتوَب: 

 ىري. ٜٖ٘ٔلبنان،  –الكتب العلمية بريوت 
الشريريريوارد، احلسريريرين بريريرين زلمريريريد بريريرين احلسريريرين القرشريريريي الصريريريغاين )ادلتريريريوَب:  -ٚٗ

ىريريريري(، حتقيريريريق وتقريريريريدمي: مصريريريطفى حجريريريازي، اذليئريريريرية العامريريرية لشريريريريئون ٓ٘ٙ
 ىري. ٖٓٗٔالقاىرة، الطبعة األوىل،  –ادلطابع األمريية 

الصريرياحيب ُب فقريريو اللغريرية العربيريرية ومسريريائلها وسريرينن العريريرب ُب كالمهريريا،  -ٛٗ
ىريري(، الناشرير: ٜٖ٘الريرازي )ادلتريوَب:  أمحد برين فريارس برين زكريرياء القريزويين
 ىري.ٛٔٗٔزلمد علي بيضون، الطبعة األوىل 

الصريريحاح تريرياج اللغريرية وصريريحاح العربيريرية، أبريريو نصريرير إمساعيريريل بريرين محريرياد  -ٜٗ
ىريري(، حتقيريق: أمحريد عبريد الغفريور عطريار، ٖٜٖاجلوىري الفارايب )ادلتوَب: 

 . ىري ٚٓٗٔدار العلم للماليني، الطبعة الرابعة 
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احلجرياج أبريو احلسرين القشريريي النيسريابوري صحيح مسلم، مسلم بن  -ٓ٘
ىريريري(، احملقريريق: زلمريريد فريريماد عبريريدالباقي، دار إحيريرياء الريري اث ٕٔٙ)ادلتريريوَب: 
 العريب.

صرف ادلمنوع من الصرف، صرياحل فلرييح ادلريذىان، رسريالة ماجسريتري،  -ٔ٘
إشراف: زلمد مسري صليب، جامعرية الشرير  األوسريط للدراسريات العليريا، 

 م.ٕٓٔٓ
ريريريريْعر، علريريريريي بريريريرين مريريريريمم -ٕ٘ ن بريريريرين زلمريريريريد، احَلْضريريريريَرمي اإلشريريريريبيلي، ضريريريريرائر الشٍّ

ىريريريريري(، احملقريريريريق: السريريريرييد إبريريريريراىيم ٜٙٙادلعريريريريروف بريريريريابن عصريريريريفور )ادلتريريريريوَب: 
 م.ٜٓٛٔزلمد، دار األندلس، الطبعة األوىل،

الَعريريْذُب الَنِمريريرُي ِمريريْن رَلريرياِلِس الَشريريْنِقيِطيٍّ ُب التريْفِسريريرِي، زلمريريد األمريريني بريرين  -ٖ٘
ىريري(، ٖٜٖٔي )ادلتريوَب: زلمد ادلختريار برين عبريد القريادر اجلكريين الشرينقيط

احملقق: خالد بن عثمان السريبت، إشريراف: بكرير برين عبريد اهلل أبريو زيريد، 
ة، دار عريريريريريامل الفوائريريريريريد للنشريريريريرير والتوزيريريريريريع، مكريريريريرية ادلكرمريريريريرية، الطبعريريريريرية الثانيريريريريري

 ىري.ٕٙٗٔ
العريريريريني، اخلليريريريريل بريريريرين أمحريريريريد بريريريرين عمريريريريرو بريريريرين متريريريرييم الفراىيريريريريدي البصريريريريري  -ٗ٘

السريامرائي، دار ىريري(، احملقريق: مهريدي ادلخزومريي، إبريراىيم ٓٚٔ)ادلتوَب: 
 ومكتبة اذلالل.

غايريرية النهايريرية ُب طبقريريات القريريراء، مشريريس الريريدين أبريريو اخلريريري ابريرين اجلريريزري،  -٘٘
ىريري(، مكتبرية ابرين تيميرية، عريين ٖٖٛزلمد بن زلمد بن يوسريف )ادلتريوَب: 

 ىري ج. برجس اسر.ٖٔ٘ٔبنشره ألول مرة عام 
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غريريريب احلريريديث، مجريريال الريريدين أبريريو الفريريرج عبريريد الريريرمحن بريرين علريريي بريرين  -ٙ٘
ىريري(، احملقريق: عبريد ادلعطريي أمريني القلعجريي، ٜٚ٘زي )ادلتوَب: زلمد اجلو 

 ىري.٘ٓٗٔلبنان، الطبعة األوىل،  –بريوت  -دار الكتب العلمية 
غريريريريريب القريريريريرآن، عبريريريريد اهلل بريريريرين مسريريريريلم بريريريرين قتيبريريريرية الريريريريدينوري )ادلتريريريريوَب:  -ٚ٘

ىريريريري(، احملقريريريق: أمحريريريد صريريريقر، الناشريريرير: دار الكتريريريب العلميريريرية، السريريرينة ٕٙٚ
 ىري. ٜٖٛٔ

واحلريريريريديث، أبريريريريو عبيريريريريد أمحريريريريد بريريريرين زلمريريريريد اذلريريريريروي  الغريريريريريبني ُب القريريريريرآن -ٛ٘
ىريريريري(، حتقيريريريق ودراسريريرية: أمحريريريد فريريريريد ادلزيريريريدي، مكتبريريرية نريريريزار  ٔٓٗ)ادلتريريريوَب 

 ىري ٜٔٗٔادلملكة العربية السعودية، الطبعة األوىل،  -مصطفى الباز 
القريريريريريرياموس احملريريريريريريرييط، رلريريريريريريريد الريريريريريريريدين أبريريريريريريريو طريريريريريريرياىر زلمريريريريريريريد بريريريريريريرين يعقريريريريريريريوب  -ٜ٘

حتقيريريريريق الريريريري اث ُب ىريريريريري(، حتقيريريريريق: مكتريريريريب ٚٔٛالفريوزآبريريريريادى )ادلتريريريريوَب: 
ممسسريرية الرسريريالة، بكشريريراف: زلمريريد نعريرييم العرقُسوسريريي، الطبعريرية الثامنريرية، 

 ىري ٕٙٗٔ
القريريراءات وأثرىريريريا ُب علريريريوم العربيريرية، زلمريريريد زلمريريريد زلمريريد سريريريامل زليسريريرين  -ٓٙ

القريريريرياىرة، الطبعريريريرية  –ىريريريريري(، مكتبريريريرية الكليريريريريات األزىريريريريرية ٕٕٗٔ)ادلتريريريريوَب: 
 ىري. ٗٓٗٔاألوىل، 

ة احلريريريارثي بريريريالوالء، أبريريريو الكتريرياب لسريريرييبويو، عمريريريرو بريرين عثمريريريان بريريرين قنريري -ٔٙ
ىريريري(، احملقريريق: عبريريد السريريالم زلمريريد ٓٛٔبشريرير، ادللقريريب سريرييبويو )ادلتريريوَب: 

 ىري. ٛٓٗٔىارون، مكتبة اخلاصلي، القاىرة، الطبعة الثالثة، 
الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، أبو القاسم زلمريود برين عمريرو  -ٕٙ

ة ىريريريري(، دار الكتريريرياب العريريريريب، الطبعريريريٖٛ٘بريريرين أمحريريريد الزسلشريريريري )ادلتريريريوَب: 
 ىري. ٚٓٗٔ -الثالثة 



 

 

 
509  

الكشريريريف والبيريريريان عريريرين تفسريريريري القريريريرآن، أمحريريريد بريريرين زلمريريريد بريريرين إبريريريراىيم  -ٖٙ
ىريريري(، حتقيريريق: الطريرياىر بريرين عاشريريور، ٕٚٗالثعلريرييب، أبريريو إسريريحا  )ادلتريريوَب: 

مراجعريرية وتريريدقيق: األسريريتاذ نظريريري السريرياعدي، دار إحيريرياء الريري اث العريريريب، 
 ىري. ٕٕٗٔبريوت، الطبعة األوىل 

حفص سراج الدين عمر بن علريي برين اللباب ُب علوم الكتاب، أبو  -ٗٙ
ىريريريري(، حتقيريريريق: عريريريادل ٘ٚٚعريريادل احلنبلريريريي الدمشريريريقي النعمريريرياين )ادلتريريريوَب: 

أمحريريد عبريريد ادلوجريريود وعلريريي زلمريريد معريريوض، دار الكتريريب العلميريرية، الطبعريرية 
 ىري. ٜٔٗٔاألوىل، 

لسريريريان العريريريرب، زلمريريريد بريريرين مكريريريرم بريريرين علريريريي، ابريريرين منظريريريور األنصريريرياري  -٘ٙ
بريريريوت، الطبعريرية  –ىريريري(، دار صريريادر ٔٔٚ)ادلتريريوَب:  الرويفعريريى اإلفريقريريى

 ىري. ٗٔٗٔ -الثالثة 
رلريرياز القريريرآن، أبريريريو عبيريريدة معمريريرير بريرين ادلثريريب التيمريريريى البصريريري )ادلتريريريوَب:  -ٙٙ

القريريريرياىرة،  –ىريريريريري(، احملقريريريريق: زلمريريريريد فريريريريواد سريريريريز ني، مكتبريريريرية اخلريريريرياصلى ٜٕٓ
 ىري. ٖٔٛٔ

احملتسب ُب تبيني وجريوه شريواذ القريراءات واإليضرياح عنهريا، أبريو الفريتح  -ٚٙ
-ىريري(، الناشرير: وزارة األوقريافٕٜٖان بن جريين ادلوصريلي )ادلتريوَب: عثم

 م.ٜٜٜٔ -ىريٕٓٗٔاَّلس األعلى للشئون اإلسالمية، 
احملرر الوجيز ُب تفسري الكتاب العزيز، عبد احلق بن غالب بن عبد  -ٛٙ

ىريريري(، احملقريريق: عبريريد ٕٗ٘الريرمحن بريرين متريريام بريرين عطيريرية األندلسريريي، )ادلتريريوَب: 
بريريريريوت، الطبعريريرية  –ر الكتريريريب العلميريريرية السريريريالم عبريريريد الشريريرياُب زلمريريريد، دا

 ىري. ٕٕٗٔاألوىل، 
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احملكريريريم واحملريريرييط األعظريريريم، أبريريريو احلسريريرين علريريريي بريريرين إمساعيريريريل بريريرين سريريرييده  -ٜٙ
ىريريريريري(، احملقريريريريق: عبريريريريد احلميريريريريد ىنريريريريداوي، دار الكتريريريريب ٛ٘ٗادلرسريريريريي )ت: 

 ىري. ٕٔٗٔبريوت، الطبعة األوىل،  –العلمية 
 َٕٖٛب: ادلذكر وادلمنث، زلمد بن القاسم بن زلمد األنبرياري )ادلتريو  -ٓٚ

ىريريريريري(، احملقريريريريق: زلمريريريريد عبريريريريد اخلريريريريالق عضريريريرييمة، اَّلريريريريس األعلريريريريى للشريريريريمون 
 م. ٜٔٛٔ -ىري  ٔٓٗٔجلنة إحياء ال اث  -اإلسالمية 

مسريريند أيب داود الطيالسريريّي، سريريليمان بريرين داود بريرين اجلريريارود الطيالسريريي  -ٔٚ
ىري(، احملقق: زلمد برين عبريد احملسرين ال كريي، دار ٕٗٓالبصرى )ادلتوَب: 

 م. ٜٜٜٔ -ىري  ٜٔٗٔألوىل، مصر، الطبعة ا –ىجر 
معريرياين القريريراءات، زلمريريد بريرين أمحريريد بريرين األزىريريري اذلريريروي، أبريريو منصريريور  -ٕٚ

جامعريريرية ادللريريريك  -ىريريريري(، مركريريريز البحريريريوث ُب كليريريرية اآلداب ٖٓٚ)ادلتريريريوَب: 
 ىري. ٕٔٗٔسعود، الطبعة األوىل، 

معريرياين القريريرآن وإعرابريريو، إبريريراىيم بريرين السريريري بريرين سريريهل، أبريريو إسريريحا   -ٖٚ
قريريريريق: عبريريريريداجلليل عبريريريريده شريريريريليب، عريريريريامل ىريريريريري(، احملٖٔٔالزجريريريرياج )ادلتريريريريوَب: 

 ىري. ٛٓٗٔالكتب، الطبعة األوىل 
معريريريرياين القريريريريرآن، أبريريريريو زكريريريريريا ػلريريريريث بريريريرين زيريريريرياد بريريريرين عبريريريريد اهلل بريريريرين منظريريريريور  -ٗٚ

ىريريريري(، احملقريريريق: أمحريريريد يوسريريريف النجريريرياٌب / ٕٚٓالريريريديلمي الفريريريراء )ادلتريريريوَب: 
زلمد علي النجار / عبد الفتاح إمساعيل الشليب، دار ادلصريرية للتريأليف 

 مصر، الطبعة األوىل. –وال مجة 
معرفريرية الصريريحابة، أبريريو نعريرييم أمحريريد بريرين عبريريد اهلل بريرين أمحريريد بريرين إسريريحا   -٘ٚ

ىريريري(، حتقيريريق: عريريادل بريرين يوسريريف ٖٓٗبريرين موسريريى األصريريبهاين )ادلتريريوَب: 
 ىري ٜٔٗٔالعزازي، دار الوطن للنشر، الرياض، الطبعة األوىل 
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معرفريرية القريريراء الكبريريار علريريى الطبقريريات واألعصريريار، زلمريريد بريرين أمحريريد بريرين  -ٙٚ
ىريريريريري(، دار الكتريريريريب العلميريريريرية، ٛٗٚن قَاؽْلريريريرياز الريريريريذىيب )ادلتريريريريوَب: عثمريريريريان بريريريري

 ىريري. ٚٔٗٔالطبعة األوىل 
ادلفتاح ُب الصرف، عبريد القرياىر برين عبريد الريرمحن برين زلمريد اجلرجرياين  -ٚٚ

ىريريريريري(، حققريريريريو وقريريريريدم لريريريريو: علريريريريي توفيريريريريق احَلَمريريريريد، ممسسريريريرية ٔٚٗ)ادلتريريريريوَب: 
 م(.ٜٚٛٔ -ىري  ٚٓٗٔالرسالة، الطبعة األوىل )

لقريريرآن، أبريريو القاسريريم احلسريريني بريرين زلمريريد ادلعريريروف ادلفريريردات ُب غريريريب ا -ٛٚ
ىريريريريريري(، احملقريريريريريق: صريريريريريفوان عريريريريريدنان ٕٓ٘بالراغريريريريريب األصريريريريريفهاَن )ادلتريريريريريوَب: 

 ىري.ٕٔٗٔ -الداودي، دار القلم، الدار الشامية، الطبعة األوىل 
ادلفضريريليات، ادلفضريريل بريرين زلمريريد بريرين يعلريريى بريرين سريريامل الضريرييب )ادلتريريوَب:  -ٜٚ

د السريريالم زلمريريد ىريريري(، حتقيريريق وشريريرح: أمحريريد زلمريريد شريرياكر وعبريريٛٙٔضلريريو 
 القاىرة، الطبعة السادسة. –ىارون، دار ادلعارف 

مقريريريرياييس اللغريريريرية، أمحريريريريد بريريريرين فريريريريارس بريريريرين زكريريريريرياء القريريريريزويين الريريريريرازي، أبريريريريو  -ٓٛ
ىريريريريري(، احملقريريريريق: عبدالسريريريريالم زلمريريريريد ىريريريريارون، دار ٜٖ٘احلسريريريريني )ادلتريريريريوَب: 

 م.ٜٜٚٔ -ىري ٜٜٖٔالفكر، 
 -ىري  ٕٓٛادلقصور وادلمدود، أبو علي القايل إمساعيل بن القاسم ) -ٔٛ

 –ىريريريريري(، احملقريريريريق: د. أمحريريريريد عبداَّيريريريريد ىريريريريريدي، مكتبريريريرية اخلريريريرياصلي  ٖٙ٘
 م. ٜٜٜٔ -ىري  ٜٔٗٔالقاىرة، الطبعة األوىل، 

النشر ُب القراءات العشر، مشس الدين أبو اخلري ابن اجلريزري، زلمريد  -ٕٛ
ىريريري(، حتقيريريق: علريريي زلمريريد الضريريباع  ٖٖٛبرين زلمريريد بريرين يوسريريف )ادلتريريوَب: 

 ارية الكةى.ىري(، ادلطبعة التج ٖٓٛٔ)ادلتوَب 
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النهاية ُب غريريب احلريديث واألثرير، رلريد الريدين أبريو السريعادات ادلبريار   -ٖٛ
بن زلمد بن زلمد بن زلمد بن عبد الكرمي الشيباين اجلزري ابن األثري 

م، ٜٜٚٔ -ىريري ٜٜٖٔبريريوت،  -ىري(، ادلكتبرية العلميرية ٙٓٙ)ادلتوَب: 
 زلمود زلمد الطناحي. -حتقيق: طاىر أمحد الزاوى 

ُب شرح مجع اجلوامع، عبريد الريرمحن برين أيب بكرير، جريالل  علع اذلوامع -ٗٛ
ىريريريريري(، احملقريريريريق: عبداحلميريريريريد ىنريريريريداوي، ٜٔٔالريريريريدين السريريريرييوطي )ادلتريريريريوَب: 

 مصر. –ادلكتبة التوفيقية 
 
 

 



 :الثانيالقسم 

 من فتاوى اجملمع
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ِِعِ مِ جِ ىِالمِ تاوِ فِ ِنِ مِ 
ِجديدةِكلماتِالستحداثِإمكانيةِهنالكِهل(:1333ِ)ِالفتوى-1

ِالعربية؟ِاللغةِمنِلتكون
ِ  من لتكوف جديدة كلمات الستحداث إمكانية ىنالك ىلالسؤال:

ِ.أمثلة ذكر العربية؟ مع اللغة
 أفعاذلا من فعل فكل اشتقاقية، لغة العربية ألف ذلك؛ ميكن نعم :الفتوى

 الفعل من وزُلًْصى كُمْحصٍ  مفعوؿ واسم فاعل اسم منو نشتق أف ميكن
 العرب كالـ على ِقيس فما وادلصادر، القياسية ادلشتقات من وغَتمها َأْحَصى،

 وحوسب، واستأسد تنمَّر مثل األعياف من يُشتق وقد كالمهم، من فهو
 كالبٍت األلواف على الدالة الصفات من كثَت وضع األمساء إذل بالنسب وميكن

 ادللح، من كادللحي والطعـو العنرب، من كالعنربي والروائح النب، من
 العربية أمساء نضاعف أف ميكن وبالتصغَت البيضة، من كالبيضي واألشكاؿ

 كَسْعَودَ  األمساء من أفعاؿ وضع ميكن وباإلحلاؽ ُشَجَْتة، وىذه ُجبَػْيل فهذا
 مثل األلفاظ وتعريب غَتىا من لالقًتاض قابلة والعربية. السعودية من

 مثل ادلختلفة ادلصطلحات لوضع للنحت وقابلة تشيطن، منو ُأخذ الشيطاف
 .األلفاظ لوضع عظيمة طاقة فللعربية وادلاء، الرب من برمائي

ِ:بالفتوىِالمعنيةِاللجنة
 (اجملمع عضو)الشمساف  أوس أبو. د.أ :المجيب

 (اجملمع رئيس نائب)بودرع  الرضبن عبد. د.أ :راجعه
 (اجملمع رئيس)احلريب  علي بن العزيز عبد. د.أ :اللجنةِرئيس
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ِ:الماضيِالفعلِبناءِعلة(:1335ِ)ِالفتوى-2
 .السكوف على مبٍت: ذىبت ىي .الفتح على مبٍت: ذىب ىوالسؤال:ِ

 من يتحوؿ أنو رغم ادلاضي الفعل بناء علة ما .الضم على مبٍت: ذىبوا ىم
ِادلضارع؟ الفعل مثل حالة إذل حالة

 على وليس الفتح على مبٍت( ذىَبتْ  ىي) قولك يف الفعل بداية :الفتوى
 .بالسؤاؿ ورد كما السكوف
 أواخر اختالؼ: وَحدُّه العامل، آثار من أثرٌ  اإلعرابَ  أف ادلعلـو من

 دل) أو( يفعلَ  لن) نقوؿ فعندما تقديرًا؛ أو لفظًا العوامل باختالؼ الكلم
 العالمات فهذه ،(دل – لن) العامل اختالؼ بسبب الفعل آخر تغَت( يفعلْ 

 إذا -الفرعية العالمات من وضلوىا -(والسكوف والكسرة والفتحة الضمة)
 بسبب ال ُوجدت وإف إعراب، عالمات فهي العامل اختالؼ بسبب ُوِجدت

 .بناء عالمات فهي العامل اختالؼ
 التصالو بل العامل بسبب الفعل أواخر زبتلف دل ادلاضي الفعل ويف
 بَنوا إمنا فهم ضلوية، ال صوتية صرفية علة وتلك متحرؾ، أو ساكن رفع بضمَت
 – فعْلتُ ) ضلو متحرؾ رفع بضمَت اتصالو عند السكوف على ادلاضي الفعل
 يف الواحدة، الكلمة يشبو فيما متحركات أربعة تتواذل ال لكي( فعْلنَ  – فعْلنا
 النتفاء( فعُلوا – فعاَل ) ضلو يف الساكنة الضمائر مع الفعل آخر حرَّكوا حُت
 فمن اجلماعة واو مع والضم االثنُت ألف مع الفتح على بناؤه أما العلة، ىذه
 .الصوتية ادلوافقة أجل
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ِ:بالفتوىِالمعنيةِاللجنة
 بكلية دار والعروض والصرؼ النحو بُرّيك )أستاذ زلروس. د.أِ:المجيب

ِالقاىرة( جامعة العلـو
أستاذ اللغويات ادلشارؾ بقسم اللغة العربية )البحبح  أضبد. دِ:راجعه

ِ(وآداهبا بكلية اآلداب جامعة عدف
ِ(اجملمع رئيس)احلريب  علي بن العزيز عبد. د.أِ:اللجنةِرئيس

ِ
ِبينهِالفرقِوماِالبياني؟ِباالستئنافِالمقصودِما(:1336ِ)ِالفتوى-3

ِالنحوي؟ِاالستئنافِوبين
 االستئناؼ وبُت بينو الفرؽ وما البياين؟ باالستئناؼ ادلقصود ماالسؤال:ِ

ِالنحو؟ يف
 إمنا ابتداًء؛ الكالـ صدر يف يكوف ال عمومو يف االستئناؼ إفَّ  :الفتوى

 اجلملة وتسمية سابٍق، كالـ بعد الكالـ أثناء يف جديًدا استئنافًا بو يُؤَتى
 أثناء يف جديد كالـٍ  ابتداءُ  هبا يُقَصد باالبتدائية النحويُت بعض عند ادلستأنفة
 ما واالستئنافية أوَّلو، يف الكالـُ  هبا ابُتِدئ ما االبتدائية أف والتحقيق الكالـ،
 يف غالًبا فوروُده البياين االستئناؼ أما. الكالـ أوَّؿ غَت يف الكالـ هبا استُئِنف

 ادلستأنَفةِ  اجلملةِ  انقطاعُ  بو ويُقَصدُ  والفصل، الوصل مباحث يف البالغة كتب
 من وسابِقها ادلستأنفة اجلملة بُت معنويةٍ  صلةٍ  بقاء مع إعرابًا قبلها عمَّا

 ُمتوقَّعٍ  مقدَّرٍ  لسؤاؿ جوابٍ  تقدير يف للتعليل مسوقةً  غالًبا فتكوف الكالـ،
ُهمْ : }سبحانو قولو ذلك ومثاؿ السابق؛ الكالـ معٌت عن ناشئٍ   َعن َونَػبِّئػْ
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 احلجر{ ]َوِجُلوفَ  ِمنُكمْ  إِنَّا قَاؿَ  َسالًما فَػَقاُلواْ  َعَلْيوِ  َدَخُلواْ  ِإذْ  إِْبراَِىيمَ  َضْيفِ 
 ماذا: مقدَّرٍ  لسؤاؿٍ  جوابٌ ( َوِجُلوفَ  ِمنُكمْ  إِنَّا قَاؿَ ) صبلة إف إذ ؛[ٕ٘ -ٔ٘:

 انفصاذِلا مع معنويًّا قبلها دبا اتصاذَلا مبينةً  اجلملةُ  ىذه فجاءت ذلم؟ قاؿ
 :سباـ أيب قوؿُ  الشعر يف ذلك وضلو إعرابيًّا،

 واللعبِ  اجلدّ  بُت احلدُّ  هحدِّ  يف          الكتب من إنباءً  أصدؽ السيف
 الشطر يف األوذل اجلملة عن ناشئٍ  مقدَّرٍ  لسؤاؿ جوابٌ  الثاين فالشطر

 الكتب؟ من أنباءً  أصدؽ السيف كاف دلاذا: السؤاؿ وتقدير األوؿ،
 معًٌت  قبلها عمَّا ادلستأنفة اجلملة انفصاؿ فهو النحوي االستئناؼ أما
 َوالَ :}تعاذل قولو ومثالو سابقو، عن ُمستِقل   جديدٌ  كالـٌ  هبا فُيستأَنفُ  وإعرابًا؛
يًعا لِّلوِ  اْلِعزَّةَ  ِإفَّ  قَػْوذُلُمْ  ََيْزُنكَ   صبيًعا،  العزة إفَّ : فجملة[ ٘ٙ:يونس{]صبَِ

 بالواو ُتسبق وقد ادلعٌت، لفسد اتصلت ولو وإعرابًا، معًٌت  قبلها عمَّا منقطعةٌ 
َ : }سبحانو قولو ضلو االستئنافيتُِت، الفاء أو  ما اأْلَْرَحاـِ  يف  َونُِقرُّ  َلُكمْ  لِنُبَػُتِّ

 يف قبلها عمَّا انقطعت( َنَشاءُ  ما اأْلَْرَحاـِ  يف  نُِقرُّ ) فجملة ؛[٘:احلج{]َنَشاءُ 
 بالفعل متصل غَت جديد كالـ الستئناؼ بيانًا( نقرُّ ) الفعل ورُِفع ،ادلعٌت

 .قبلو ادلنصوب
 – الكالـِ  أثناء يف - صبلةٍ  ابتداءُ  عمومو يف االستئناؼَ  أف القوؿِ  ورلملُ 

 لسؤاؿ جوابٍ  بتقدير قبلها دبا معًٌت  اتصلت فإف قبلها، عمَّا إعرابًا منفصلةٍ 
 كانت وإعرابًا معًٌت  قبلها عمَّا انفصلت وإف بيانيًّا، استئنافًا كانت مقدر

 مباحث إذل أقرب البياين االستئناؼ أف على التنبيو مع ضلويًّا، استئنافًا
ِ.ادلعاين علم يف البالغيُت
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ِ:بالفتوىِالمعنيةِاللجنة
العربية  أستاذ اللغويات ادلشارؾ بقسم اللغة)البحبح  أضبد. دِ:المجيب

ِ(وآداهبا بكلية اآلداب جامعة عدف
 اللغة بكلية مساعد )أستاذ)يرضبو ا( الباقي  عبد زلمد وليد. دِ:راجعه

 القصيم( جبامعة االجتماعية والدراسات العربية
ِ(اجملمع احلريب )رئيس علي بن العزيز عبد. د.أِ:اللجنةِرئيس

ِ
ِالفصحى؟ِالعربيةِ ِاللغةِ ِالطفلِ ِيكتسبِكيف(:1341ِ)ِالفتوى-4

 اليت للصغار ادلعاجم أىم وما الفصحى؟ على ابٍت أريب كيفالسؤال:ِ
 ادلعرِّفة أو األشياء مسميات كتب أىم العربية؟ وما يتقنوا حىت عليهم تُقرأ

بالفصيح؟  وادلعارؼ الكلمات يتعلموا حىت ٙ-ٖ سن للصغار بالفصحى
 الثياب معٌت مثل للصغار، للثعاليب اللغة فقو كتب من ُيستفاد أف ينفع وىل

 أجزائو إذل مشَتة أسُهًما وأخرج الثوب صورة فيها بطاقة يف أضعها حيث
ِبالفصحى؟ بأمسائها

 عن وال ادلعاجم كتب طريق عن يكوف ال للغة الطفل اكتسابِ:الفتوى
 يكوف وال السماع، خالؿ من اللغة الطفل يكتسب بل النحو؛ كتب طريق
 ونثر؛ وشعر قرآف من العمرية ادلرحلة تلك تالئم اليت النصوص بانتقاء إال ذلك

 َيفظو القرآف من وِْرًدا لطفلكِ  ذبعلي أف الكرمية السائلة أيتها فعليكِ 
 حليم بشيخ فأحلقيو منها، ينفر وال اللغة ىذه على يقبل كي حبفظو ويستمتع

 األطفاؿ ديواف ضلو يالئمو ما األطفاؿ شعر من لو وانتقي القرآف، يقرئو
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 حبيبة وديواف لألطفاؿ، شوقي أضبد وشعر ،(أمهها وىو) العيسى لسليماف
 من لو واختاري سويلم، ألضبد العريب الطفل وديواف شوشة، لفاروؽ والقمر

 ستة يف الصادرة احليواف قصص سلسلة معو فاقرئي عمره يناسب ما القصص
 العادلية احليواف قصص من رلموعة وىي دبصر، للًتصبة القومي ادلركز عن أجزاء

 معانيها بعض يشرح من إذل ربتاج لكنها رائقة بلغة تُرصبت لألطفاؿ ادلعروفة
 .للطفل

 الناطقة األطفاؿ قنوات ضلو اللغة الكتساب أخرى وسائل ىناؾ أف كما
 فضاًل  ،وضلوىا لألطفاؿ اجلزيرة وقناة براعم وقناة جيم كقناة الفصحى بالعربية

 قصص) مسلسل ضلو بالعربية الناطقة الكرتونية األطفاؿ مسلسالت بعض عن
 .وضلوه( القرآف يف احليواف

 تلك مثل يف اللعب خالؿ من اللغة اكتساب أف – ا رعاؾِ – واعلمي
 على فاحرصي واإلكراه، التلقُت طريق عن اكتساهبا من وأنفع أجدى السن
 .اب إقباؿ اللغة على الطفل يُقبل كي ذلك

 بربط تقومي أف أو رةمصوَّ  دبعاجم تستعيٍت أف بالطبع ادلمكن ومن
 وليست الطفل بيئة من الصور تكوف أف على عنها، ادلعربة بالصورة الكلمة

 .ورلتمعو بيئتو وعن عنو غريبة
ِ:بالفتوىِالمعنيةِاللجنة

 بكلية دار والعروض والصرؼ النحو بُرّيك )أستاذ زلروس. د.أِ:المجيب
ِالقاىرة( جامعة العلـو

 (اجملمع رئيس نائب)بودرع  الرضبن عبد. د.أ :راجعه
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ِ(اجملمع رئيس)احلريب  علي بن العزيز عبد. د.أِ:اللجنةِرئيس

ِ
ِ:السياقِلمناسبةِالنفيِعلى(ِال)ِداللة(:1345ِ)ِالفتوى-5

 :الشاعر قوؿ يف زائد( ال) النفي حرؼ ىلالسؤال:ِ
ِ؟الَليالِيا أَُعدُّ  ال َدىرًا ِعشتُ  َقدو  ... لَيَلةٍ  بَعدَ  لَيَلةً  الَليارل أَُعدُّ 
 يف عمػػػػػلٌ  ذلػػػػػا لػػػػػيس ادلضػػػػػارع للفعػػػػػل نافيػػػػػة البيػػػػػت يف( ال) :الفتووووووىِِِِ

 وأف مثبػػػػٌت، بعػػػػدىا الفعػػػػل أف تعػػػػٍت الزيػػػػادة ألف زائػػػػدة؛ غػػػػَت وىػػػػي اإلعػػػػراب،
 يتػذكر اليت القصيدة سياؽ يناسب ال وىذا األوؿ، للشطر تكرار الثاين الشطر

 سياؽ النفي فناسب اخلوارَل، والسنُتَ  ليلى زلبوبتو ادللوح بن قيس الشاعر فيها
 الليػارل يعػدُّ  صػار أنػو البيػت مطلػع يف الشػاعرُ  ذكػرَ  إذ البيت؛ وسياؽ القصيدة

 خالًيا حالُو كاف أف بعد جاء ادلؤرِّؽ التحوؿ ىذا وأف ليلٍة، بعد ليلةً  فراقها بعد
 الػػزمن حبسػب العػػدِّ  حاليػةِ  فنفػػيُ . الليػارل فيػػو يعػد ال دىػػرًا فيػو عػػاش اذلمػـو مػن

 منسػجمةٌ  مقابلػةٌ  البيػت ويف. األحبػة فػراؽ ذكػر من خالًيا قبلُ  من عاشو الذي
، الشػاعر علػى تكالبػت دلَّػا األوؿ شػطره يف الليػارل عدِّ  إثبات بُت  وُخلػوِّ  اذلمػـو

 .ادلؤرِّقة اذلمـو من خللوِّه الليارل عدِّ  من ماضٍ  دىرٍ 
ِ:بالفتوىِالمعنيةِاللجنة

)أستاذ اللغويات ادلشارؾ بقسم اللغة العربية البحبح  أضبد. دِ:المجيب
ِوآداهبا بكلية اآلداب جامعة عدف(

 (اجملمع زلمد صباؿ صقر )عضو. د.أ :راجعه



 
522 

 
 

 
 

 

 
 

ِ(اجملمع رئيس)احلريب  علي بن العزيز عبد. د.أِ:اللجنةِرئيس

ِ
ِوأ م نِبهِلالهتمامِالثانيِالمفعولِتقديمِجواز(:1346ِ)ِالفتوى-6

ِ:اللبسِ 
 يف كما األوؿ بو ادلفعوؿ على الثاين بو ادلفعوؿ تقدمي جيوز مىتالسؤال:ِ

ِ.اجلن بنصب ؟{اجلِْنَّ  ُشرََكاءَ  لِلَّوِ  َوَجَعُلوا} :تعاذل قولو
 التقدـ امتناع حاالت؛ ثالث لو األوؿ على الثاين ادلفعوؿِ  تقدُّـ :الفتوى

 حالة لكل واحدة بصورة أكتفي متعددٌة، صورٌ  حالة كل ويف وجوازه، ووجوبو
 :التقدمي جواز يف السؤاؿ أصل عن للجواب وتوطئةً  للتمثيل اختصارًا
سلَّمُ  كاف إذا ابَنك، سلَّْمُتك: ضلو اللبس يُؤمن دل إذا التقدـ امتناع-ٔ

ُ
 ادل

سلَّمُ  ادلخاطب، ىو اآلخذُ 
ُ
 ادلفعوؿ تقدمي ميتنع فهنا االبن، ىو ادلأخوذ وادل

 .لبسٍ  من فيو ِلَما الثاين
 يعود ضمَتٌ  األوؿ ادلفعوؿ يف كاف إذا الثاين ادلفعوؿ تقدـ وجوب-ٕ

 ادلفعوؿ تقدمي فامتنع صاحَبو؛ الكتابَ  أعطِ  زلمدُ  يا: ضلو الثاين، ادلفعوؿ على
 بو وأعٍت ورتبًة؛ لفظًا متأخرٍ  على بو ادلتصل الضمَت يعود ال لكي األوؿ

 .الثاينَ  ادلفعوؿَ 
 أعطيتُ : ضلو اللبُس، أُِمنَ  إذا بو لالىتماـ الثاين ادلفعوؿ تقدمي جواز-ٖ

عَطى ىو ألنو أوؿ مفعوؿ فسعيد سعيًدا، الكتابَ 
ُ
 مفعوؿ والكتاب اآلخُذ، ادل

عَطى ىو ألنو ثافٍ 
ُ
 ومنو اللبس؛ ألمن األوؿ على الثاين تقدمي وجاز ادلأخوذ، ادل

 ثاف مفعوؿ فشركاء{ اجلنَّ  شركاءَ  ِ  وجعلوا} السؤاؿ يف آنًفا ادلذكورةْ  اآليةُ 
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وا: وادلعٌت التصيَت، أفعاؿ من جعل والفعل أوؿ، مفعوؿ واجلن  اجلنَّ   صَتَّ
ـَ  شركاَء، –  الشريك إنكار يف بو االىتماـ زلل ألنو الثاين ادلفعوؿ وُقدِّ
 أف على التنبيو مع. شريًكا أحدٌ  اِ  مع يُػتََّخذَ  أف والستعظاـ –وتعاذل سبحانو

 إعراب وكتب التفاسَت يف مفصلةً  ذُِكرت أخرى إعرابيةٌ  أوجوٌ  فيها اآلية ىذه
 .السؤاؿ جوىر عن واخلروجِ  اإلطالةِ  خشيةَ  لذكرىا ادلقاـُ  يتسع ال القرآف

ِ:بالفتوىِالمعنيةِاللجنة
اللغويات ادلشارؾ بقسم اللغة العربية د. أضبد البحبح )أستاذ ِ:المجيب

ِ جامعة عدف( وآداهبا بكلية اآلداب
 داربكلية  والعروض والصرؼ النحو أستاذ) بُرّيك زلروس. د.أِ:راجعه

 (القاىرة جامعة العلـو
ِ(اجملمع رئيس) احلريب علي بن العزيز عبد. د.أِ:اللجنةِرئيس

 
ِتحليلِآلياتِخاللِمنِالداللةِتوجيهِكيفية(:1348ِ)ِالفتوى-7

ِ:الشعريِالخطاب
 ربليل آليات خالؿ من الداللة توجيو بكيفية تفيدوين أف أرجو السؤال:
 .الشعري اخلطاب
 عن يسأؿ كمن إال ىذا سؤالك يف أراؾ وال عظيم، عن سألت لقد :الفتوى
 برجلك واضرب الكيفية هبذه يديك ُمدّ  أف لو شرحنا إف فهل السباحة، كيفية
 إف: نقوؿ ذلك من الرغم وعلى! السباحة؟ تعلم قد حينئذٍ  أتراه الكيفية، هبذه

 دلّا أنو: أحدمها متالزمُت أمرين يتطلب الداللة توجيو أو الدالرل البحث
 لك بد ال كاف متباينة متشعبة الشعري للنص الدالرل التأويل مناىج كانت
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 للنص مالءمة أشد تراه وما زبصصك، مع يتوافق ما بينها من زبتار أف من
 النص لتذوؽ فطري استعداد لديك يكوف أف: واآلخر. ربليلو تبغي الذي

. الشاعر إلبداع موازٍ  إبداع التأويل إذ ؛التأويل عملية يف تبدع كي الشعري؛
 ما يوجو حسبو وعلى الناقد عنو يصدر ثقايف امتالء أمر ذلك بعد واألمر
 .التوجيهات اختلفت الثقافات اختلفت وإذا ،يؤوؿ
 ومبادئها؛ ادلناىج تلك بياف يف الصفحات عشرات ىنا ننفق أف يغنيك ولن

 لك َعنَّ  وإف فيو، ناهبًا باجملاؿ عارفًا أستاًذا والزـْ  وثابر واقرأ بنفسك فاطّلع
 ا. شاء إف عليو أجبناؾ ذلك بعد جزئيّ  سؤاؿ

ِ:بالفتوىِالمعنيةِاللجنة
 بكلية دار والعروض والصرؼ النحو بُرّيك )أستاذ زلروس. د.أِ:المجيب

ِالقاىرة( جامعة العلـو
 (اجملمع عضو)صقر  صباؿ زلمد. د.أِ:راجعه

ِ(اجملمع رئيس)احلريب  علي بن العزيز عبد. د.أِ:اللجنةِرئيس

 
ِ:المعدولةِاألعدادِإعرابِفيِقول(:1349ِ)ِالفتوى-8

 للرجل" :اجلملة ىذه يف" مثٌت" لكلمة اإلعرايب ادلوقع يف حرت لقد السؤال:
 ووجدت البحث ببعض قمت لقد ".رباع أو ثالث أو مثٌت يتزوج أف ادلسلم

 يف تُعرب" إخل...مربع رباع مثلث، ثالث مثٌت، ثناء: "ادلعدولة األعداد أف
 ادلتعدي الفعل بعد وقعت ألهنا بو؛ مفعواًل  تكوف ال دلَ  ولكن" حاؿ" الغالب

 الفعل؟ عدد ألهنا ادلطلق ادلفعوؿ عن نائًبا تكوف ال أيًضا ودلَ  ؟"يتزوج"
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 أعدادىا أصوؿ عن معدولة صفات" ورباع وثالث وثناء أحاد" :الفتوى
 وثالثة اثنُت، واثنُت واحًدا، واحًدا: "ازدواجها على لتدؿ منها، ادلفهومة

 أف من السابق، النحو على ووصفيتها عدذلا منعها وقد ".أربعة وأربعة ثالثة،
 يف كما أحوااًل، أو توابع ادلعدودات صبوع بعد ُتستعمل بل أصوذلا، مواقع تقع
 َما فَاْنِكُحوا اْلَيَتاَمى يف  تُػْقِسطُوا َأالَّ  ِخْفُتمْ  َوِإفْ : }وتعاذل سبحانو احلق قوؿ

 َما أَوْ  فَػَواِحَدةً  تَػْعِدُلوا َأالَّ  ِخْفُتمْ  فَِإفْ  َورُبَاعَ  َوُثاَلثَ  َمثْػٌَت  النَِّساءِ  ِمنَ  َلُكمْ  طَابَ 
 فيو" مثٌت" أُعربت الذي ،(ٖ/ النساء{)تَػُعوُلوا َأالَّ  أَْدنَ  َذِلكَ  أمَْيَاُنُكمْ  َمَلَكتْ 

 فَاِطرِ  لِلَّوِ  احلَْْمدُ : }وتعاذل سبحانو وقولو ،"النساء" من حااًل  أو" ما" من بداًل 
 ۚ   َورُبَاعَ  َوُثاَلثَ  مَّثْػٌَتى  َأْجِنَحةٍ  أُورل  ُرُساًل  اْلَماَلِئَكةِ  َجاِعلِ  َواأْلَْرضِ  السََّماَواتِ 

 الذي ،(ٔ/  فاطر{ ) َقِديرٌ  َشْيءٍ  ُكلِّ  َعَلىى  اللَّوَ  ِإفَّ  ۚ  َيَشاءُ  َما اخْلَْلقِ  يف  يَزِيدُ 
 ".أجنحة"لػ نعًتا فيو" مثٌت" أُعربت

 لن ألهنا ادلفعوالت؛ من ذكرتو شلا أيًّا جعلها إذل سبياًل  ذبد لن مث ومن
: قولك يف ىذا على" مثٌت"فػ عليو؛ وتنبٍت قبلها يُذكر أف ينبغي ما مسد تسد

 ،"اثنُت اثنُت يتزوج أف للرجل" فيو ادلعٌت إذ خطأ؛ ،"مثٌت يتزوج أف للرجل"
ِ".اثنُت يتزوج أف للرجل: "تقوؿ أف والصواب مستقيم، غَت وىو

ِ:بالفتوىِالمعنيةِاللجنة
ِ(اجملمع عضو)صقر  صباؿ زلمد. د.أِ:المجيب

اللغويات ادلشارؾ بقسم اللغة العربية د. أضبد البحبح )أستاذ ِ:راجعه
 (اآلداب جامعة عدفوآداهبا بكلية 

ِ(اجملمع رئيس)احلريب  علي بن العزيز عبد. د.أِ:اللجنةِرئيس
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ِالم زارة؟ِأمِالم زورةِالمدارس:ِأصحِأيهما(:1353ِ)ِالفتوى-9
 خطاباهتم يف يستخدموف الًتبويُت ادلشرفُت بعض أف الحظت السؤال:
 لغويًّا؟ أصح فأيهما( ادلزارة) من بداًل ( ادلزورة ادلدارس) مصطلح
: بعضهم قوؿ ىو الصحيح التعبَت أف -فيك ا بارؾ– اعلم :الفتوى

ُزورة ادلدارس"
َ
زَارة" أما ،"ادل

ُ
 ادلفعوؿ اسم ألف وذلك صحيحة؛ فليست" ادل

 الثالثي من ادلفعوؿ واسم ،"زِيرَ " للمجهوؿ ادلبٍت الثالثي الفعل من ىنا مصوغ
: ضلو واًوا عينو كانت إف مث ادلفعوؿ، اسم واو حبذؼ يكوف األجوؼ ادلعتل

 الواو حركة فُنِقَلت وَمْقُووؿ، َمْزُوور،: ىو منو ادلفعوؿ اسم أصل فإف وقاؿ، زار
 سكوهنا– الساكنُت اللتقاء الواو ُحِذَفت مث قبلها، الصحيح الساكن إذل

 ؛وَمُقوؿ َمُزور،: ىو ادلفعوؿ اسم فصار ،-بعدىا ادلفعوؿ اسم واو وسكوف
ِ.ُمزَارَة ال َمُزورة فادلدارس عليو وبناء

ِ:بالفتوىِالمعنيةِاللجنة
 بكلية مساعد )أستاذ)يرضبو ا(  الباقي عبد زلمد وليد. دِ:المجيب

ِ(القصيم جبامعة االجتماعية والدراسات العربية اللغة
 دار بكلية والعروض والصرؼ النحو أستاذ) بُرّيك زلروس. د.أِ:راجعه

 (القاىرة جامعة العلـو
ِ(اجملمع رئيس)احلريب  علي بن العزيز عبد. د.أِ:اللجنةِرئيس

 
ِ:السياقِضوءِفيِاإلعرابِلطائفِمن(:1355ِ)ِالفتوى-13
 الظرؼ يُعرب أـ الزماف ظرؼ إذل اإلشارة اسم ُيضاؼ ىل- ٔ السؤال:

 طبعة يف" الليلة" وجدت فقد ؟"الليلة تلك ضبة يضرَّه دل: "...ضلو يف منو بداًل 
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 .بالفتحة أخرى ويف بالكسرة
 قراءة فهل نظرًا؛ القرءاف قراءةَ  احلفظ أسباب من أف" العلـو أجبد" يف ذُكر- ٕ

 عن واستذكاره قراءتو من أفضلُ  نظرًا وغَته ادلصحف من واستذكاره افوظ
 قلب؟ ظهر

 بنا خيرج رجل من: "وسلم عليو ا صلى النيب قوؿ يف" رجل" إعراب ما- ٖ
 ؟"عليهم بنا مير ال طريق من كثب من القـو على

 نصب زلل يف إشارة اسم" تلك" فلفظ األوؿ السؤاؿ جواب أما- :الفتوى
 ُتضاؼ وال اإلشارة، اسم من بدؿ بالنصب" الليلة"و زماف، ظرؼ فيو مفعوؿ
 فال التنكَت فيها يُتصور ال الضمائر مثل فهي معارؼ ألهنا اإلشارة؛ أمساء

 .ُتضاؼ
 ربزيب" كتايب يف فصلتو وقد تفصيل، إذل فيحتاج الثاين السؤاؿ جواب وأما-

 حبسب يتفاوت األفضل أف ىناؾ ذكرتو ما وخالصة ،ٕٕٕ ص يف" القرآف
 فهو قلب ظهر عن القراءة التدبر يف لو األنفع كاف فمن قارئ، كل حاؿ

 .لو األفضل
 ليس فهو ادلعٌت يتم ال خربًا( رجل) جعلنا فإف الثالث السؤاؿ جواب وأما-

 أف أرى لذلك رجل؟ َمنْ : قلنا لو ادلعٌت يتم وال ادلعٌت بو يتم اخلرب ألف خربًا؛
 زلل يف( خيرج) وصبلة مبتدأ االستفهاـ واسم االستفهاـ، اسم من بدؿ رجاًل 
ِخيرج؟ رجل ىل: قيل كأنو خربه، رفع

ِ:بالفتوىِالمعنيةِاللجنة
ِ(اجملمع رئيس) احلريب علي بن العزيز عبد. د.أِ:المجيب
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 (اجملمع عضو)الرضبن  عبد الدين هباء. د.أِ:راجعه
ِ(اجملمع رئيس)احلريب  علي بن العزيز عبد. د.أِ:اللجنةِرئيس

 
ِ:{اللَّهِ ِإ ل ىِل يو ق رِّب ون اِإ الِنو ع ب د ه مِ ِم ا}:ِفيِالحصر(:1356ِ)ِالفتوى-11

 اللَّوِ  ِإذَل  لِيُػَقرِّبُونَا ِإال نَػْعُبُدُىمْ  َما}: تعاذل قولو يف احلصر نوع ما السؤال:
 ؟القرينة ذكر مع حقيقي، أـ إضايف ىو ىل ؟{زُْلَفى

 علم يف عليو ادلصطلح اللفظ ىو والقصر كالقصر، احلصر :الفتوى
 شاعر فيها يكن دل إذا زيٌد، إال ادلدرسة يف شاعر ال: حقيقيًّا ويكوف ادلعاين،

 فهو شعراء، ليسوا لو بالنسبة وكأهنم أشعرىم، ولكنو غَته فيها كاف فإف غَته،
 باعتبار غَته إذل باإلضافة أنو: اإلضايف ومعٌت. اّدعائي أو إضايف، قصر

 .ُأَخر باعتبارات يكوف وقد وسبيزه، إجادتو
 وقد ادلشركُت، دعوى عن إخبار وىي: اآلية يف النظر يكوف ىذا وعلى

 ألف إضايف؛ قصر وىو ا، إذل تقريبهم ابتغاء على لألصناـ عبادهتم قصروا
 أهنم بداللة ا، دوف من يعبدوهنا اليت معبوداهتم من مراداهتم أكرب ىو ىذا

 إذا الوجود عزيز احلقيقي القصر أفّ  واعلم .والضرّ  النفع منها يرجوف كانوا
 .التعميم سياؽ يف كاف

ِ:بالفتوىِالمعنيةِاللجنة
ِ(اجملمع رئيس) احلريب علي بن العزيز عبد. د.أِ:المجيب
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اللغويات ادلشارؾ بقسم اللغة العربية د. أضبد البحبح )أستاذ ِ:راجعه
 (وآداهبا بكلية اآلداب جامعة عدف

ِ(اجملمع رئيس)احلريب  علي بن العزيز عبد. د.أِ:اللجنةِرئيس

 
ِ؟(لغةًِ)و(ِعرفًا)و(ِشرًعا)ِالتاليِاليومِيبدأِمتى(:1361ِ)ِالفتوى-12

( عرفًا)و( شرًعا) يكوف مىت التارل اليـو دخوؿ بداية حوؿ سؤاؿ السؤال:
 اليـو بداية أف يف العلم أىل بُت -ا مكمسلَّ - اختالؼ ىناؾ ؟ ىل(لغةً )و

 حوؿ تفصيل من ىل ادلغرب؟ وكذا صالة وقت دخوؿ من يكوف التارل
 البعض اعتماد يف رأيكم ؟ وما(لغةً ( )عرفًا)و( شرًعا) التارل اليـو وقت دخوؿ
 لياًل؟ عشرة الثانية الساعة بعد من يبدأ اليـو أف وىي الغريب، النظاـ لطريقة

 يوَلدُ  اجَلديدَ  اليوـَ  أفّ  ادلواقيت وبعلم بالشرع العلم أىل عند ادلشهورُ  :الفتوى
 وألفّ  الليل، من اليـو ومبدأ النهاَر، يسبقُ  الليل ألفّ  الشمس؛ ُغروب بعد

 ما ىذا. الشمس غروب بعد اذلالؿ برؤية يثبتُ  ادلسلمُتَ  عند الشهر دخوؿَ 
 الناس أعراؼُ  أّما التشريع، نصوص من استنباطًا العلم أىل عند ثابت ىو

 على ُمعوَّذَلا ألفّ  باألياـ فتحسبُ  ذلك، يف زُبالف والَعَجم. فتختلفُ 
 َوَواَعْدنَا}: تعاذل لقولو َتفسَته سياؽ يف الُقرطيبّ  قوؿ حدّ  على الشمس،

َلةً  َثاَلِثُتَ  ُموَسىى  عافري العريب ابنُ  الفقيو وقاؿ. {لَيػْ
َ
 وحسابُ : ادلالكي ادل

 اآليةَ  أفّ  القرطيب ذكر وَقد. للمناسك القمر وحساب للَمنافع، الشمس
َلةً  َثاَلِثُتَ  ُموَسىى  َوَواَعْدنَا}  دوف بالليارل يكوف التأريخ أف على دلت {لَيػْ

ِ.الشهور أوائلُ  الليارلَ  ألف األياـ؛
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ِ:بالفتوىِالمعنيةِاللجنة
ِ(اجملمع رئيسنائب ) الرضبن بودرع عبد. د.أِ:المجيب

 (اجملمع عضو) احلميد النوري عبد. د.أِ:راجعه
ِ(اجملمع رئيس)احلريب  علي بن العزيز عبد. د.أِ:اللجنةِرئيس

 
ِوتأويلها:"ِفقط"ِلكلمةِاإلعرابيِالتوجيه(:1363ِ)ِالفتوى-13
 باألماين رُبَقَّق اآلماؿ ليتما: "اجلملة ىذه يف" فقط" كلمة إعراب ما السؤال:

 ،"حسب" بكلمة تأويلها أساس على نعًتا عربتُ  إهنا يقوؿ ؟ البعض"فقط
 فعل اسم كانت إذا ولكن. مضارع أو أمر فعل اسم إهنا يقوؿ اآلخر والبعض

  ؟"ىي" أـ" ىو" تقديره مستًت ضمَت فاعلها تأويل يكوف فهل مضارع أو أمر
 ذكر وقد فحسب،: دبعٌت" فقط" أف -فيك ا بارؾ– اعلم :الفتوى

 اللفظ، لتزيُت وىي الزائدة الفاء جزأين؛ من مكونة أهنا حاشيتو يف اخلضري
 عدة على فقط إعراب توجيو يف العلماء اختلف وقد .حسب: دبعٌت" قط"و

 :آراء
 ،منفرد دبعٌت وصف تأويل يف مبٍت اسم( قط)و ،للتزيُت زائدة الفاء أف: األوؿ

 منفرد، رجل أي فقط، رجل جاء: مثل صفة كاف نكرة بو ادود كاف فإف
 أف: الثاين .منفرًدا أي فقط زيد جاء: مثل حااًل  كاف معرفة ادود كاف وإف

 إف: أي انتوِ  دبعٌت أمر فعل اسم( قط)و زلذوؼ شرط جواب يف واقعة الفاء
 ماض فعل اسم( قط)و عاطفة الفاء أف: الثالث .سواه عما فانتوِ  ذلك علمت

 .يكفي دبعٌت مضارع فعل اسم أو كفى، دبعٌت
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 إعراب فيجوز" فقط باألماين رُبَقَّق اآلماؿ ليتما" :ذكرتَو الذي التعبَت يف وأما
 ليتما: ىو اجلملة يف وتأويلها نصب، زلل يف السكوف على مبنيًّا حااًل " فقط"

 الفاء: يتاآل النحو على إعراهبا وجيوز وحَدىا، أو منفردةً  باألماين رُبَقَّق اآلماؿ
 أو مضارع فعل اسم" قط"و اإلعراب، من لو زلل ال مبٍت للتزيُت زائد حرؼ

 مضارع فعل اسم كوهنا إذل ذىب من فثمة ؛-النحاة بُت خالؼ على- أمر
 وابن اينالرُّم أف إال انتِو،: دبعٌت أمر فعل باسم رىافسَّ  من وشبة يكفي،: دبعٌت

 اسم" قط" فإف حاؿ أية وعلى. كفى: دبعٌت ماض فعل باسم فّسراىا السِّيد
 وتقدير اإلعراب؛ من لو زلل ال السكوف على مبٍت مضارع أو أمر فعل

 اآلماؿ ليتما: أو غَتىا، طلب عن فانَتوِ  باألماين رُبقَّق اآلماؿ ليتما: اجلملة
ِ.ربقيقها فيكفيك باألماين رُبقَّق

ِ:بالفتوىِالمعنيةِاللجنة
 بكلية مساعد أستاذ) )يرضبو ا( الباقي عبد زلمد وليد. دِ:المجيب

ِ(القصيم جبامعة االجتماعية والدراسات العربية اللغة
 (اجملمع عضو) هباء الدين عبد الرضبن. د.أِ:راجعه

ِ(اجملمع رئيس)احلريب  علي بن العزيز عبد. د.أِ:اللجنةِرئيس

 
ِعظيًما:ِطبيًباِالرازي:ِإعراب(:1365ِ)ِالفتوى-14

؟ "عظيًما طبيًبا الرازي"الكتاب  ىذا لعنواف الصحيح اإلعراب ىو ما السؤال:
 من وىناؾ خاطًئا، العنواف يرى من فهناؾ العنواف؛ ىذا حوؿ اجلداؿ فقد كثر

 منصوبًا بو مفعواًل  طبيًبا: أو اذوفة، لكاف خرب طبيًبا: سبييزًا، أو طبيًبا يرى
 .االختصاص على
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 امسًا إال التمييز يكوف ال إذ سبييزًا؛ ليست مثالك يف( طبيًبا) كلمة  :الفتوى
 يًتجح وال(. َطبَّ ) الفعل من( فعيل) زنة على مشتقة طبيب وكلمة جامًدا،

 إذ العنواف؛ ىذا مثل من ادلؤلف مراد مع ذلك يتوافق ال إذ لكاف؛ خربًا كوهنا
 وال. طبيًبا كاف الرازي أف القارئ خيرب أف العنواف ىذا مثل من ادلتكلم يريد ال

 على ادلنصوب االسم شروط من إذ االختصاص؛ على منصوبة تكوف أف جيوز
 أو( أيها) يسبقو أف أو الغالب، يف متكلم ضمَت يسبقو أف االختصاص

 .ادلثاؿ ىذا يف يتحقق ال ما وذلك ،(أيتها)
 عنواف من ادلراد ادلعٌت مع يتوافق وىذا منصوبة؛ حااًل ( طبيًبا) تُعرب أف ذَل وْ واألَ 

 الرازي عن كتابًا القارئ يدي بُت يضع أف حينئذٍ  ادلؤلف مقصد إذ كهذا؛
 (.ىذا) تقديره زلذوؼ دلبتدأ فخرب( الرازي) كلمة أما. طبيًبا كونو حاؿ

ِ:بالفتوىِالمعنيةِاللجنة
 بكلية والعروض والصرؼ النحو بُريِّك )أستاذ زلروس. د.أ :المجيب

 القاىرة( جامعة العلـو دار
 اللغة بكلية مساعد )أستاذ)يرضبو ا(  الباقي عبد زلمد وليد. د :راجعه

 القصيم( جبامعة االجتماعية العربية والدراسات
(اجملمع احلريب )رئيس علي بن العزيز عبد. د.أ :اللجنةِرئيس

 
ِتعددِحالِفيِبهِالمتعلِّقِتحددِالداللة(:1366ِ)ِالفتوى-15

ِ:العوامل
 خبمس اإلماـ دخوؿ قبل ادلسجد دخلت: "قورل يف خبمس يتعلق مب السؤال:

ِ؟"دقائق
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ٌٌ  بفعلٍ  ومشبَّوٌ ( دخلَ ) ىو عاملٌ  فعلٌ  اجلملة يف :الفتوى  ىو عمَلو عامٍل
 دخل بالفعل( دقائق خبمس) اجلملة شبو تتعلق أف فاحتمل ،(دخوؿ) ادلصدر

 غَت ،(دخوؿ) ادلصدر ىو بو للتعلق األقرب أف يُظنُّ  وقد ،(دخوؿ) بشبهو أو
 داللة فيو ألف دخل؛ بالفعل متصل( دقائق خبمس) اجلملة شبو تعلق معٌت أف

 تقييد التعلق فأفاد دقائق، خبمس اإلماـ قبل ادلتكلم دخوؿ توقيت ربديد
 على كذلك يدؿ وشلا دقائق، خبمس اإلماـ دخوؿ قبل احلاصل الزمٍت الوقت

 حذفنا لو أننا ىو دخوؿ، بادلصدر ال دخل بالفعل متعلقة اجلملة شبو أف
 دقائق، خبمس اإلماـ قبل ادلسجد دخلت: فنقوؿ ادلعٌت، الستقاـ ادلصدر

 يف زيادةً  بو جيء وإمنا سواء، وحذفو ادلصدر ذكر أف على أيًضا ذلك ودؿَّ 
ِ.اإلماـ دخوؿ تأكيد

ِ:بالفتوىِالمعنيةِاللجنة
العربية اللغويات ادلشارؾ بقسم اللغة د. أضبد البحبح )أستاذ  :المجيب

 (وآداهبا بكلية اآلداب جامعة عدف
 اللغة بكلية مساعد )أستاذ)يرضبو ا( الباقي  عبد زلمد وليد. د :راجعه

 القصيم( جبامعة االجتماعية العربية والدراسات
(اجملمع احلريب )رئيس علي بن العزيز عبد. د.أ :اللجنةِرئيس

 
ِاإلعرابِعلىِالحكاية:(:1367ِ)ِالفتوى-16

  :منها متنوعة العلماء صبهور عند اإلعراب أنواع أف ادلعروؼ منالسؤال:ِ
 اإلعراب-ٗ .الى اإلعراب-ٖ .ادلقدر اإلعراب-ٕ .الظاىر اإلعراب-ٔ

 العلم مثل احلكاية على تُعرب والعبارات ادلفردات بعض وىناؾ .اإلعارة على
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 ،(الصديق بكر أبو مدرسة: )مثاًل  نقوؿ وعندما إسناديًّا، مركًبا يكوف عندما
 أنواع من نوًعا احلكاية على اإلعراب نعد فهل( شرًّا تأبط) إعراب ومثل

 اإلعراب؟
 على الغالب أنو تدعي كأنك فيو أنك احلكاية على اإلعراب سر إف :الفتوى

 عليو، العبارة تثّبت فأنت غَته؛ من اتضاًحا أسرع وأنو العبارة، تصريفات
 يلزمها من لغة على مثاًل، الستة األمساء بإعراب تفعل مثلما اإلعراب، وتقدر

 .ادلقدَّر اإلعراب من وجو احلكاية على اإلعراب أف لك يتبُت مث األلف؛ ومن
 إعراب يف النحويُت بعض عند تفصيل على أنبوِ:البحبحِأحمد.دِتعليق
 اإلعراب ضمن يف ادلفرد اكي فيجعلوف اجلملة، واكي ادلفرد اكي

 العلمُ  كتبتُ : قولنا ضلو الي، اإلعراب ضمن يف اجلملة واكي التقديري،
 .النصبُ  زللُّها زلكية صبلة( نور العلم) فجملة نوٌر،

ِ:بالفتوىِالمعنيةِاللجنة
 أ.د. زلمد صباؿ صقر )عضو اجملمع( :المجيب

اللغويات ادلشارؾ بقسم اللغة العربية د. أضبد البحبح )أستاذ  :راجعه
 (اآلداب جامعة عدفوآداهبا بكلية 

(اجملمع احلريب )رئيس علي بن العزيز عبد. د.أ :اللجنةِرئيس

 
ِوالتأريخ:ِالتاريخِبينِالفرق(:1368ِ)الفتوىِ-17

ِتأريخ؟ أـ تاريخ: كتابة أصح أيهماالسؤال:ِ
 واألمكَنة واألزمَنة بالوفيات للِعْلم اسم مهز غَت من بادلد التاريخ :الفتوى
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 ابن وتاريخ بغداد تاريخ مثل مصدر على َعَلًما ويُطَلقُ .. واألحداث واألياـ
 فهو الساكن باذلمز التأريخ أما .خلدوف ابن وتاريخ الطربي وتاريخ عساكر
 مكاف أو زماف عن تقييًدا ودوَّفَ  تارخيًا َكَتبَ  أي تأرخيًا يؤرِّخُ  أرَّخَ  من ادلصدرُ 

ِإخل. ...أعالـ ترصبة أو حدث أو
ِ:بالفتوىِالمعنيةِاللجنة

 أ.د. عبد الرضبن بودرع )نائب رئيس اجملمع( :المجيب
ِ(اجملمع عضو) عبد احلميد النوري. د.أ :راجعه

 (اجملمع احلريب )رئيس علي بن العزيز عبد. د.أ :اللجنةِرئيس

 
ِاألدب:ِفيِوالفكريةِالفنيةِاالتجاهات(:1374ِ)الفتوىِ-18

ِ  أرى ما فكثَتًا العريب؟ األدب يف" فكري اذباه" مصطلح معٌت ماالسؤال:
 أو مقاؿ قراءة بعد" للكاتب؟ الفكري االذباه ىو ما: "مثل أسئلة وأمسع

 أي) تفصيلها ىو وما االذباىات تلك ىي ما أفهم ال ولكٍت كتاب،
 أي) ادلعاصر العريب األدب بكلمة مصحوبة تكوف عندما وخاصة ،(أنواعها

ِ.(العشرين القرف بداية منذ
 األوؿ؛ ادلقاـ يف فنية اذباىات عن نتحدث أف األدب يف اأَلْوذَل  من :الفتوى

 وكل فكرية، جذور ذلا فنّية ذبلياتٌ  وضلَوىا والقصة والرواية الشعرَ  أفَّ  ذلك
 مثّ  ومن ووظيفتو؛ لألدب مغايرة ورؤى أفكار عن يصدر فٍت اذباه

 اذباىات وغَتىا احلداثة بعد وما واحلداثة والواقعية والرومانسية فالكالسيكية
 أصحاهبا هبا يؤمن اليت والقيم ادلبادئ من عدد فيو يتجلى فٍت اذباه وكل فنية،
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 يُػَعدّ  ادلثاؿ سبيل فعلى. وادلضموف الشكل مستوى على والُكّتاب الشعراء من
 فهو الكالسيكي، االذباه عن يعرب شعره ألف كالسيكيًّا؛ شاعرًا شوقي أضبد
 اجلزالة، إذل مييل الشعري ومعجمو قصائده، يف والقافية الوزف بوحدة يلتـز

 من ذلك وضلو والكناية والتشبيو االستعارة على منها كبَت شق يف تقـو وصوره
 ونازؾ السياب شاكر بدر من كل   يُػَعدّ  حُت يف. القدمية العربية البالغة ظواىر

 غالبية يف منهم كل يلتـز ال إذ حداثّيُت؛ شعراء الصبور عبد وصالح ادلالئكة
 استخداـ إذل ومييلوف ،(أضبد بن اخلليل إذل نسبة) اخلليلي باإليقاع شعره

 فيوظفوف والعادلي، واإلسالمي العريب الًتاث ويستلهموف اليومية، احلياة معجم
 وتقنيات احلواس وتراسل واألساطَت القدمية التارخيية الشخصيات قصائدىم يف

ِ.سبقتهم اليت الشعرية االذباىات يف معهوًدا يكن دل شلا ذلك وضلو الدراما
ِ:بالفتوىِالمعنيةِاللجنة

 بكلية والعروض والصرؼ النحو بُريِّك )أستاذ زلروس. د.أ :المجيب
 القاىرة( جامعة العلـو دار

ِ(اجملمع عضو) زلمد صباؿ صقر. د.أ :راجعه
(اجملمع احلريب )رئيس علي بن العزيز عبد. د.أ :اللجنةِرئيس

 
ِالقرآنية:ِاآليِفواصلِألفِفيِفائدة(:1375ِ)الفتوىِ-19
ِ؟{الظُُّنونَا بِاللَّوِ  َوَتظُنُّوفَ }: تعاذل قولو يف األلف زيادة يف الفائدة ماالسؤال:ِ

 عاصم عن حفص رواية على والوقف الوصل يف تُثبت األلف ىذه :الفتوى
 ،(األحزاب سورة) نفسها السورة يف( السبيال)و( الرسوال) ألف ومثلها الكويف،
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 اللفظي، أما .معنوي واآلخر لفظي أحدمها: وجهاف األلف ىذه زيادة ويف
 وأّما باأللف، سلتومة فواصلها األحزاب سورة ألف اآلي؛ رءوس مناسبة فهو

 أهنا جيد الثالثة األلفاظ ىذه فيها ذُكرت اليت احلاؿ يف ادلتأّمل فإفَّ  ادلعنوي
 ما لك يظهر أوذلا من اآلية واقرأ واحلسرة، والقلق اخلوؼ مقاـ يف ذُكرت
 زَاَغتْ  َوِإذْ  ِمنُكمْ  َأْسَفلَ  َوِمنْ  فَػْوِقُكمْ  مِّن َجاُؤوُكم ِإذْ : }تعاذل قولو وىي ذكرتو،

 ،[ٓٔ: األحزاب{]الظُُّنونَا بِاللَّوِ  َوَتظُنُّوفَ  احْلََناِجرَ  اْلُقُلوبُ  َوبَػَلَغتِ  األَْبَصارُ 
 لَْيتَػَنا يَا يَػُقولُوفَ  النَّارِ  يف  ُوُجوُىُهمْ  تُػَقلَّبُ  يَػْوـَ : }السورة آخر يف جاء ما وكذلك

 فََأَضلُّونَا وَُكبَػرَاءنَا َساَدتَػَنا َأَطْعَنا إِنَّا رَبػََّنا َوقَاُلوا*الرَُّسوالَ  َوَأَطْعَنا اللَّوَ  َأَطْعَنا
ِ.بو ينادي ودبا يقوؿ دبا صوتو ميدّ  أف ادلستغيث عادة ومن ،{السَِّبيالَ 

ِ:بالفتوىِالمعنيةِاللجنة
 (اجملمع احلريب )رئيس علي بن العزيز عبد. د.أ :المجيب

ِ(اجملمع عضو) أبو أوس الشمساف. د.أ :راجعه
 (اجملمع احلريب )رئيس علي بن العزيز عبد. د.أ :اللجنةِرئيس

 
ِالجنس:ِاسمِبابِمصطلحاتِمن(:1376ِ)الفتوىِ-23

 صبعي، جنس اسم جنس، اسم: االسم هبذا األمساء ىذه مُسِّيت دلاذاالسؤال:ِ
ِ؟أحادي جنس اسم إفرادي، جنس اسم

 غَت من نفسها يف الشيء ماىية على للداللة" اجلنس اسم" تسمية :الفتوى
 فلتمييز ،"اجلمعي اجلنس اسم" تسمية وأما .والواقع الذىن يف تعينها إذل نظر

 مفرده سبر مثل مفرده يف التاء إال مفرده وبُت بينو فرؽ وال اجلمع على يدؿ ما
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 ،"اإلفرادي اجلنس اسم" تسمية وأما .رومي   مفرده رـو مثل الياء أو سبرة
 تسمية وأما ".تراب"و ،"ماء" مثل والكثَت، القليل على يُطلق ما على فللداللة

 عند حتًما ادلتمثلة الشيء ماىية على فللداللة ،"األحادي اجلنس اسم"
ِ.للثعلب" ثُعالة"و لألسد" أسامة" مثل أفرادىا، من فرد يف ورودىا،

ِ:بالفتوىِالمعنيةِاللجنة
 (اجملمع عضو) زلمد صباؿ صقر. د.أ :المجيب

اللغويات ادلشارؾ بقسم اللغة العربية د. أضبد البحبح )أستاذ  :راجعه
ِ(وآداهبا بكلية اآلداب جامعة عدف

 (اجملمع احلريب )رئيس علي بن العزيز عبد. د.أ :اللجنةِرئيس

 
ِالنحوي:ِالعاملِبابِتفصيالتِمن(:1377ِ)ِالفتوى-21
ِ  من سلصوص وجو على الكلمة آخر أوجب ما: العامل تعريفالسؤال:
 عدّ يُ  وىل هبذا، مررت: ضلو ادلبٍت على دخل إذا عاماًل  يعترب فهل اإلعراب،

ِعنو؟ النائب( سبحاف)لػ عاماًل ( أسبح) فعل
 الذي اإلعراب ادلفيدة اجلملة كلمات أواخر حركات يف األصل :الفتوى
 حكم يف دخل مبنيًّا بعضها فيها وقع ما فإذا. داللتها ذلا ويضمن ييسرىا
 يف كاف كما -"هبذا مررت" صبلتك ومنو- زلليًّا فيو أثره للعامل فاستمر غَته،
 فليس ،"ا سبحاف" يف" سبحاف" أما ".بصديقٍ  مررت: "ومنو لفظيًّا، غَته

 ومنها- أشبهها وما الدعاء عبارات يف حذفو التـز ولكنو فعلو، عن بنائب
 يف مثاًل " بَػتَّارْ  ِبُكلِّ  َضْربًا" فمثل مرادؾ أما. ادلثل رلرى جلريها -"ا سبحاف"
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 من وليس". اْضرِبُوا" عن" َضْربًا" فيو ناب وقد ادلشهور، عتبة بنت ىند رجز
 وعالمة باألمر منصوب مصدر: نقوؿ أف بل فيو، نُعملو نظل أف احلكمة

ِ.الظاىرة الفتحة نصبو
ِ:بالفتوىِالمعنيةِاللجنة

 (اجملمع زلمد صباؿ صقر )عضو. د.أ :المجيب
 بكلية والعروض والصرؼ النحو أستاذ) بُريِّك زلروس. د.أ :راجعه

ِ(القاىرة جامعة العلـو دار
 (اجملمع احلريب )رئيس علي بن العزيز عبد. د.أ :اللجنةِرئيس

 
ِالتعبير:ِباختالفِالداللةِاختالف(:1383ِ)ِالفتوى-22

 أو: أربدث .أصدقائي مع سلتلفة مواضيع حوؿ أربدث :أصح أيهماالسؤال:ِ
ِ؟أصدقائي مع سلتلفة مواضيع يف

 معنيهما داللة لكن وصحيحاف، جائزاف التعبَتين أف أخي اعلم :الفتوى
 حبيث زلاوره، عن معلومات ذبميع تعٍت موضوع حوؿ القراءة إف إذ سلتلفة؛

 ويدلك عليها، يُػْبٌت اليت وعناصره أقسامو لو واحًدا، موضوًعا بلورهتا ميكن
 ؛"بالشيء َييط ما: "على يدؿ فهو اللغة؛ يف( حوؿ) الظرؼ داللة ىذا على
 توافر تعٍت فإهنا موضوع يف القراءة أما .نفسو الشيء يعٍت ال فهو مث ومن

 جزئياتو، وتَػَتبُّعَ  واألفكار، العناصر زلدد موضوع قراءة على القارئ جهد
ِ.واستقراءىا
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ِ:بالفتوىِالمعنيةِاللجنة
 بكلية مساعد )أستاذ)يرضبو ا(  الباقي عبد زلمد وليد. د :المجيب

 (القصيم جبامعة االجتماعية والدراسات العربية اللغة
 (اجملمع عضو) الرضبن السليماف عبد. د.أ :راجعه

 (اجملمع احلريب )رئيس علي بن العزيز عبد. د.أ :اللجنةِرئيس

 
ِالجر:ِبحروفِاألفعالِتعدية(:1383ِ)ِالفتوى-23

ِ  حباجة مسألة ىذه- (:َيتاج) الفعل-ٔ:دبثالُت السؤاؿ سأوضحالسؤال:
 ربتاج مسألة ىذه - .التوضيح إذل ربتاج مسألة ىذه - .التوضيح( لػ) (إذل)

 .توضيًحا ربتاج مسألة ىذه - .للتوضيح
 يف ركب مث - .السيارة على ركب مث - .السيارة ركب مث- (:يركب) الفعل-ٕ

 .السيارة
 ادلستعملة؟ اجلر حروؼ بتغَت ادلعٌت يتغَت وىل اجلمل؟ تلك بُت الفرؽ ىو ما

 األفعاؿ؟ مع استعماذلا وجيب جيوز اليت احلروؼ لتحديد قواعد من وىل
 .حاجةٌ  إليك رل ليسَ : تقوؿُ  ،...إذل حاجةٍ  يف ادلسألةُ  ىذه-ٔ :الفتوى

 .إيضاحٍ  إذل حاجةٍ  يف ادلسألة وىذه -
 .إيضاحٍ  إذل حاجةٍ  يف مسألةٌ  وىذه -
 .إيضاحٍ  إذل ربتاجُ  ادلسألةُ  وىذه -
 .إيضاحٍ  إذل رَبتاجُ  مسألةٌ  وىذه -
 واحلمػػػػػػَتَ  والبغػػػػػػاؿَ  واخليػػػػػػلَ ﴿ ظهرِىػػػػػػا َعلػػػػػػى َعػػػػػػال: والّدابّػػػػػػةَ  السػػػػػػيارَةَ  ركػػػػػػبَ -ٕ
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 .﴾لًتَْكبوىا
 ىاىنا الفعلُ  يَتعدى وال بإذل، تتعدى كلها وَأْحَوَج، وحاجَ  احتاجَ  الفعلُ  -

 لتعدية َمكاف وال غَْته، إذل فالنًا ُفالفٌ  وَأْحَوجَ  غَته ِإذل احتاجَ : فتقوؿ بنفِسو؛
 .بنفسو يَتعدى ال الفعلَ  ألف بالالـ[ حاجة] ادلصدر

 دَخل الّسفيَنةِ  أو الّسّيارَة يف رَكبَ ": يف" اجَلرّ  وحبرؼ بنفسو يتعّدى ركبَ  -
 َمْعٌت ىنا الرُّكوبُ  ُضمِّنَ  وَقد﴾ َخَرَقها الّسفيَنة يف رَِكبا إذا حىت﴿ فيها

 .السيارَة يف وَدخل السفيَنة يف َدَخلَ : قاؿ كأنّو رَلازّي، رُكوب ألنّو الدُّخوؿ؛
 الَعرب كالـ يف تُلَتَمسُ  األفعاؿُ  هبا تَػَتعدى اليت اجلر حروؼ ربديد قواعد

ِ.عْقاًل  تُقاسُ  وال وشواىدىا
ِ:بالفتوىِالمعنيةِاللجنة

ِ(اجملمع نائب رئيس) بودرع الرضبن عبد. د.أ :المجيب
 (اجملمع عضو) احلميد النوري عبد. د.أ :راجعه

 (اجملمع احلريب )رئيس علي بن العزيز عبد. د.أ :اللجنةِرئيس

 
ِالجملة:ِوشبهِالمصدريةِأنِمعِالمجهولِالفعل(:1384ِ)ِالفتوى-24

ِ  بعدىا للمجهوؿ ادلبٍت ادلضارع والفعل" أف" تكوف أف جيوز ىلالسؤال:
؟  مبنيًّا" أف" بعد ادلضارع الفعل يكوف أف ُيشًتط أنو أـ مؤواًل، مصدرًا للمعلـو

". فقط الطيبة بالكلمة إليو يُدعى أف يكفي ال ادلثاؿ وىذا: "اجلملة ىذه ففي
 للفعل فاعل رفع زلل يف مؤواًل  مصدرًا" يُدعى أف" إعراب سيكوف ىل

ِ؟"إليو" اجلملة شبو ىو" يُدعى" للفعل الفاعل نائب سيكوف وىل ؟"يكفي"
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 ىي فتُػَؤوَّؿ للمجهوؿ ادلبٍت الفعل على ادلصدرية أف تدخل أف جيوز :الفتوى
 قولو منو اللغة، فصيح يف شائع وىذا صريح، دبصدر للمجهوؿ ادلبٍت والفعل

 من ادلؤوؿ وادلصدر﴾  امسُوُ  فيَها َويُذَكرَ  تُرَفعَ  َأفْ  اللَّوُ  أَِذفَ  بُيوتٍ  يف: ﴿سبحانو
 ادلثاؿ يف وكذا. بو مفعوؿ صريح مصدر تأويل يف اآلية يف اجملهوؿ والفعل أف

 للمجهوؿ ادلبٍت والفعل أف من ادلؤوؿ فادلصدر ادلباركة، السائلة ذكرتو الذي
 وتقدير الدعوُة، تقديرُه يكفي للفعل فاعل صريح مصدر تأويل يف( يُدَعى)

 .إليو الدعوةُ  يكفي ال ادلثاؿُ  وىذا: اجلملة
 قولو ومنو واجملرور، اجلار اجلملة شبو من يقع أف فيجوز الفاعل نائب أما
 اجلملة شبو وقع السائلة مثاؿ يف وكذا ،﴾أَيديِهم يف ُسِقطَ  َوَلّما: ﴿سبحانو

 يُعرب أف-ٔ :إعرابو يف ثالثًا صورًا للنحويُت أف غَت للفاعل، نائًبا( إليو)
      .للفاعل نائًبا زلالًّ  مرفوًعا اجلر حبرؼ لفظًا رلرورًا اجلر حرؼ بعد االسم

 اجلملة شبو تُعرب أف-ٖ .اذوؼ الفاعل بنائب اجلملة شبو تتعلق أف-ٕ
ِ.فاعل نائب رفع زلل يف

ِ:بالفتوىِالمعنيةِاللجنة
اللغويات ادلشارؾ بقسم اللغة العربية د. أضبد البحبح )أستاذ  :المجيب

ِ(وآداهبا بكلية اآلداب جامعة عدف
 اللغة بكلية مساعد )أستاذ)يرضبو ا(  الباقي عبد زلمد وليد. د :راجعه

 القصيم( جبامعة االجتماعية والدراسات العربية
 (اجملمع احلريب )رئيس علي بن العزيز عبد. د.أ :اللجنةِرئيس

 
ِ
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ِوإعرابه:"ِرغم"ِالمصدرِاستعمال(:1386ِ)ِالفتوى-25
 اإلفالس يعلنوف ذبارًا نرى: "ادلثاؿ ىذا يف" رغم" كلمة إعراب ماالسؤال:ِ

 إف يقوؿ البعض ".وتوثيق رىن من األمواؿ ألصحاب قدموه ما كل رغم
 يقوؿ والبعض ألجلو، مفعواًل  تُعرب فإهنا ومضافة نكرة تكوف عندما" رغم"

 أصابتٍت ذلك كل وبُت حاؿ، إهنا يقوؿ اآلخر والبعض مطلق، مفعوؿ إهنا
 عندما أي) احلالة ىذه يف الصحيح إعراهبا يف ينتفيدو  أف منكم فأرجو احلَتة،
ِ(.ومضافة نكرة تكوف

 باب من" َرَغمَ " الثالثي للفعل مصدرٌ  وفتحها الراء بضم" رْغم" :الفتوى
 عن كناية ىو" أنِفو رْغمَ : "وقوذلم ،"َتِعبَ " باب من" َرِغمَ " لغةٍ  ويف ،"َنَصرَ "

،  فعلَ : قوذلم االستعماؿ يف وادلطرد الًتاب، وىو بالرَّغاـ األنف وإلصاؽ الذُّؿِّ
 على: أي عنو، ورغًما أنفو، رغم وعلى منو، الرغمِ  وعلى رغمو، على الشيءَ 

 األصح أف بيد جائز، قبلو جر   حرؼ بغَت استعمالو أف يتضح سبق وشلا. كره
 .جر حبرؼ ُيسبق أف ىو استعمالو يف واألفصح

 أف نصبو توجيو يف وجيوز يُنَصُب، فإنو يسبقو، جر حرؼ بغَت رليئو حاؿ ويف
 قبلو، اخلافض نزع على نصبو وجيوز اذوؼ، فعلو من مطلًقا مفعواًل  يكوف

 مع- فإنو ُمْرَغًما، فعلو: وادلراد دبشتق، تأويلو على احلالية على نصبو جواز وأما
 وبناء تأويل؛ إذل َيتاج شلا أَْوذَل  تأويل إذل َيتاج ال ما إف إذ نظر؛ فيو -جوازه
ِأرجح. مطلًقا مفعواًل  فكونو عليو

ِ:بالفتوىِالمعنيةِاللجنة
 بكلية مساعد )أستاذ)يرضبو ا(  الباقي عبد زلمد وليد. د :المجيب

 القصيم( جبامعة االجتماعية والدراسات العربية اللغة
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)أستاذ اللغويات ادلشارؾ بقسم اللغة العربية البحبح  أضبد. د :راجعه
ِ(وآداهبا بكلية اآلداب جامعة عدف

 (اجملمع احلريب )رئيس علي بن العزيز عبد. د.أ :اللجنةِرئيس

 
ِ:(لكن)بوِالمقترنةِبالواوِالعطف(:1389ِ)ِالفتوى-26

ِ  وىذه" :اجلملة ىذه يف" تتجسد أف" ادلؤوؿ ادلصدر إعراب ماالسؤال:
 يف الواو". وأخالقك أفعالك يف تتجسد أف ولكن تقوذلا أف يكفي ال النصائح

 يف حرت ولكٍت وابتداء، استدراؾ حرؼ ىي" لكن"و ،عاطفة اجلملة ىذه
 ادلصدر على معطوفًا إعرابو سيكوف فهل ،"لكن" بعد ادلؤوؿ ادلصدر إعراب
ِ؟"تقوذلا أف يكفي ال" اخلرب على معطوفًا أـ" تقوذلا أف" ادلؤوؿ

 حرؼ حينئذٍ  والواو ابتداء، حرؼ تُعدّ  فإهنا بالواو( لكنْ ) اقًتنت إذا :الفتوى
 مبتدأ،( تتجسَّد أف) ادلؤوؿ فادلصدر مثَّ  ومن صبلة؛ على صبلة يعطف عطف
 ال النصائح وىذه: )الكالـ وتقدير ،(كاؼٍ ) أو( أَْوذَل ) تقديره زلذوؼ وخربه
 يف ذبّسُدىا) وصبلة ،(أَْوذَل  وأخالقك أفعالك يف ذبّسُدىا ولكن قوذُلا يكفي

 ال( قوذُلا يكفي ال النصائح ىذه) صبلة على معطوفة( أَْوذَل  وأخالقك أفعالك
ِ.اإلعراب من ذلا زلل ال ابتدائية األوذل اجلملة ألف اإلعراب؛ من ذلا زلل

ِ:بالفتوىِالمعنيةِاللجنة
 بكلية دار والعروض والصرؼ النحو بُرّيك )أستاذ زلروس. د.أ :المجيب

ِالقاىرة( جامعة العلـو
ِ(اجملمع زلمد صباؿ صقر )عضو. د.أ :راجعه
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 (اجملمع احلريب )رئيس علي بن العزيز عبد. د.أ :اللجنةِرئيس

 
ِضعيفة؟ِلغةِالقرآنِفيِتوجدِهل(:1396ِ)ِالفتوى-27

( أبتِ  يا) يقوؿ من مسعت ألين ضعيفة؟ لغة القرءاف يف يوجد ىلالسؤال:ِ
ِضعيفة؟ لغة بأهنا

 مشهور، وال بفاشٍ  ليس ما فيها ولكن ضعيفة، لغة القرآف يف ليس :الفتوى
 اشتهارىا، لضعف ضعيفة؛ والتفسَت النحو علماء بعض عليها فأطلق

 اجتهاًدا الصحيحة، القراءات بعض يف طعن من النحويُت ومن وأفصحّيتها،
 فيو طُعن ما صبعتُ  وقد ذلك، على ردود واللغة والتوجيو التفسَت ولعلماء. منو
 مسّيُتو كتاب يف وإنكاره ذلك ردِّ  يف العلماء كتبو ما وذكرتُ  القراءات، من

 ما فيو عرضتُ ( وإعرابًا وتفسَتًا لغةً  الفرشية العشرية القراءات مشكل توجيو)
 أحدُ  ىو القراءات من فيو طُعن وما القرآف، ترتيب على القراءات من أشكل

ِ.منها أشكل ما أنواع
ِ:بالفتوىِالمعنيةِاللجنة

ِ(اجملمع احلريب )رئيس علي بن العزيز عبد. د.أ :المجيب
ِ(اجملمع الرضبن بودرع )نائب رئيس عبد. د.أ :راجعه

 (اجملمع احلريب )رئيس علي بن العزيز عبد. د.أ :اللجنةِرئيس

 
ِ
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ِالعربية:ِفيِالمساعدةِاألفعال(:1397ِ)ِالفتوى-28
 وميكن يوجد: مثل ادلساعدة األفعاؿ مقاـ العربية يف يقـو الذي ماالسؤال:ِ

 نقوؿ أف جيوز فهل أخرى إذل لغة من خيتلف ىذا األخرى؟ اللغات يف ويصبح
عمرؾ؟  كم: بالتقدير؟ ادلثاؿ وإمنا ظاىرة غَت العربية يف ادلساعدة األفعاؿ إف

 ما: الفرنسية يف كما عمرؾ؟ أـ( يكوف) كم: اإلصلليزية يف كما تقديره ىل
ِ؟(سبلكو الذي) عمرؾ

 اذلندية اللغات عن العربية ومنها( السامية) اجلزيرية اللغات زبتلف :الفتوى
 ادلسند صبلةٌ  اجلملة من نوعاف فيها األوذل أف يف والفرنسية كاإلصلليزية األوربية

 اإلصلليزية يف كما فعلي رابط إذل ربتاج ال اسم فيها ادلسند وصبلة فعل فيها
 األفعاؿ من يُعدّ  أف ميكن ما العربية يف ولكن عمرؾ؟ كم: صبلة يف تقدير فال

 اجلدار كاد: مثل. وأخواهتا كاد أي والشروع الرجاء أفعاؿ وىي ادلساعدة
 أف القلب كرب. الضاؿ يهدي أف ا عسى. يغلي أف القدر أوشك. يسقط
 يرحب ادلضيف طفق: ومثل. ميطر أف السحاب اخلولق. ادلفاجأة من يذوب

 يشرح ادلعلم جعل. درسو يكتب الطالب شرع. خيطب اإلماـ بدأ. بالزائرين
 ومنها. مفيًدا الكتاب كاف: مثل وأخواهتا كاف ادلساعدة األفعاؿ ومن. ادلسألة

ِ.سهاًل  االختبار الطالب ظن: مثل وأخواهتا ظن
ِ:بالفتوىِالمعنيةِاللجنة

ِ(اجملمع عضو) أبو أوس الشمساف. د.أ :المجيب
 اللغة بكلية مساعد )أستاذ)يرضبو ا( الباقي  عبد زلمد وليد. د :راجعه

ِ(القصيم جبامعة االجتماعية والدراسات العربية
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 (اجملمع احلريب )رئيس علي بن العزيز عبد. د.أ :اللجنةِرئيس

 
ِالالمِبكسرِ(عال مين)ِبينِالجمعيِالفرق(:1398ِ)ِالفتوى-29

ِالالم:ِبفتحِ(عال مين)و
 فعادلوفَ  عادلوف، أو أَرضوف مثل الّسادلِ  ادلذّكرِ  جبمعِ  استثنائي   ُملَحقٌ السؤال:ِ

. عادلٌ  فتصَتُ  والنوف الواو عن ذبريدىا عند وَتْسَلمُ  لفظها، من واحدٌ  ذلا كلمةٌ 
 ؟(علماء) الّتكسَت بدؿَ  األصلُ  ىو ىذا يكوفُ  ال دلاذا: والسؤاؿ
 :اآليت يف أُبيػُِّنو الالـ، بفتح (عادلٍَ )و الالـ بكسر (عادلٍِ ) بُت فرؽٌ  مَثَّ  :الفتوى

 ،(عاِلمة) بالتاء سلتـو مؤنثو مذكر، دلفرد فاعل اسم الالـ بكسر( عادلِ )-ٔ
 شروط عليو تنطبق مشتق وصف فهو لو،وحصَّ  العلم اكتسب من على يدؿ
ا، مذكرٍ  صبعَ  صبعو

ً
 واجلر، النصب يف وعاِلمُتَ  الرفع، يف عاِلموفَ  فيقاؿ سادل

 وصاحل ،وُشعراء شاعر مثل ُعلماء، فيقاؿ فُػَعالء، على تكسَت صبع صبُعو ومسُِعَ 
 صبوع من ذلا فاِعل صيغة أف على التنبيو مع وُعقالء، وعاقل ،وُصلحاء
 .صيغةً  ثالثُت على يربو ما التكسَت

 طلقويُ  لفظو، من لو مفرد ال فاَعل، وزف على صبع اسم الالـ بفتح( عادلَ )-ٕ
 عقالَء، غَتَ  أـ كانوا عقالءَ  سواء ادلخلوقات، من ادلتمايزة اجملموعة على

 فيو تتحقق وال ذلك، وضلو احليواف وعادلَ  النبات وعادلَ  اإلنساف عادلَ  فيقاؿ
 على داللتو ولعدـ ادلشتقة، الوصفية من خللوِّه السادل؛ ادلذكر صبع شروط
ا مذكرٍ  صبعَ  فجمُعو بالتاء، سلتوـٍ  لو مؤنثٍ  ولعدـ مفرد،

ً
 اإلحلاؽ على ىو سادل

 العاَلموفَ  قيل فإذا. العاقل غَت مع للعاقل تغليًبا والقياس؛ األصل على ال
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 ادلخلوقات صبيع على للداللة فهو واجلر، بالنصب والعاَلمُتَ  بالرفع
ِ.الُعقالء ضمنها ومن والكائنات،

ِ:بالفتوىِالمعنيةِاللجنة
ادلشارؾ بقسم اللغة العربية اللغويات د. أضبد البحبح )أستاذ  :المجيب

ِ(وآداهبا بكلية اآلداب جامعة عدف
 والعروض بكلية دار والصرؼ النحو بُرّيك )أستاذ زلروس. د.أ :راجعه

ِالقاىرة( جامعة العلـو
 (اجملمع احلريب )رئيس علي بن العزيز عبد. د.أ :اللجنةِرئيس

 
ِمعربتان؟ِ(ماما)وِ(بابا)ِهل(:1399ِ)ِالفتوى-33

ِ  قوؿ إذل مستنًدا( ماما)و( بابا) كلميت بعربية يقوؿ من ىناؾالسؤال:
: كقوذلم األطفاؿ أفواه يف يتهيأ ما أوؿ والباء ادليم" :والتبيُت البياف يف اجلاحظ

 ".الشفتُت بالتقاء يظهراف وأهنما اللساف عمل من خارجاف ألهنما وبابا؛ ماما
 لو قاؿ: بو بأبأ أو الولد، أو األب بأبأ: ضلو ادلعاجم بعض يف ورد دبا ويستدؿ

 ."بابا"
 استعماؿ يف وردتا أـ فصيحتاف، عربيتاف الكلمتاف ىاتاف ىل: ىو ىنا وسؤارل
 على يدؿ ما اجلاحظ نص يف أجد دل للتعريب؟ فأنا تعرضهما بعد العرب
 .التعريب من الكلمتُت سالمة

 ويف بالنطق، يبدأ ما أوؿ يف الطفل ينطقهما لفظاف (ماما)و (بابا) :الفتوى
 يعلمانو أبويو لكن األـ لنداء (ماما)و األب لنداء (بابا) أف يُعرؼ ال البداية
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 كتاب يف اللفظاف ىذاف ورد وقد دباما، األـ خيص وأف ببابا األب خيص أف
 ىذين حكاية من الفعل أف على ونص مصدر، أقدـ وىو زيد أليب النوادر

 ويعٍت بابا، البنو قاؿ األب أف يعٍت بأبأ الفعل أف وذكر ومأمأ، بأبأ اللفظُت
 العرب أف على يدؿ وىذا لألـ، امام وكذلك بابا ألبيو قاؿ الطفل أف

 أطفاذلم أف خيربوا أف أرادوا إذا كانوا وأهنم لألطفاؿ، وماما بابا لفظ استعملوا
 .ومأمؤوا بأبؤوا: عنهم قالوا اللفظُت ىذين نطقوا

 يعٍت ال قريبة بداللة أو الداللة بنفس أخرى لغات يف اللفظُت ىذين ووجود
 العادل أطفاؿ ألسنة على جيرياف ألهنما أعجميُت؛ أو معربُت اللفظُت ىذين أف

 .كلو
ِ:الشمسانِأوسِأبو.ِد.أِتعليق

 شرؽ جنوب يف شائع فهو اآلسيوي، اللغوي ادلشًتؾ من اللفظاف ىذاف
 االمتزاج أثناءيف  ُعرؼ أنو ويبدوف الكبَت، الرجل على( بابا) ويطلق آسيا،

 اجلاحظ، ذكرىا ىنا ومن باذلند، وادلتصلة للفرس اجملاورة ادلدف يف احلضاري
 يف يشاركهما أو يقارهبما وما القدمية اللغوية ادلعاجم يف ذكر للفظُت وليس

 النهضة قبل العربية اجلزيرة بيئات يف يُعرفا دل واللفظاف مصادفة، فهو األصوات
 أهنما والراجح ادلصري، اإلعالـ وأثر ومصر الشاـ أىل من كثَت ووفود احلديثة

 بقوذلم الكالـ تعلمهم بداية يف صغارنا تلفظ من الرغم فعلى ،عربيُت ليسا
 جدًّا، حديثًا إال واألـ األب على للداللة ُيستعمال دل اللفظُت فإف ماما بابا

ِ.معربتاف أهنما واخلالصة. نبطي شعر أي يف ذبدمها ال أنك والدليل
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ِ:بالفتوىِالمعنيةِاللجنة
 (اجملمع عضو)الرضبن  عبد الدين هباء. د.أ :المجيب
ِ(اجملمع عضو)الشمساف  أوس أبو. د.أ :راجعه

 (اجملمع احلريب )رئيس علي بن العزيز عبد. د.أ :اللجنةِرئيس

              


