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 المقدمة
الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على  سىيد ا رسىوهلل اهلل الصىادم ا،مىين، وعلى  

 آله وأصحابه أجمعين، صالًة وسالمًا دائمين إل  يوم الدين.
 أما بعد:
فقىىد دىىمدت مصىىر فىىا العصىىر الحىىديث  مرىىة علميىىة  بيىىرة، و مىىر فيمىىا علمىىا   

اذ الد  ور)محمىىىد عبىىىد الضىىىالم عرىىىيمة   ثيىىىرون بىىىارزون، ومىىى مم عالم ىىىا الجليىىىهلل ا،سىىى 
ىىىر    فىىىا مجىىىاهلل ال ىىى لي   الىىىذع يعىىىد إمامىىىًا مىىىن أئمىىىة اللصىىىة العربيىىىة فىىىا عصىىىر ا  ىىىذا، ع 
وال حقيىىم والرمرسىىة، وبىىد أبىىدم فىىا  ىىهلل م مىىا إبىىداعًا عىىرل  ال ىىاس بىىه فىىا مض لىى  أب ىىار 

 الو ن العربا.
  صىرفيًا وع ىر    ع ر    الد  ور)محمد عبد الضالم عريمة   حويًا أ ثر مما عر  

) ىريم أحمىد جىىواد ر س   حويىًا فىا رسىالة للباحىث محقلقىًا أ ثىر ممىا ع ىر    مرمرسىًا، و، لىه د  
ال ميمىىىىىىىا  بع ىىىىىىىوان )محمىىىىىىىد عبىىىىىىىد الضىىىىىىىالم عرىىىىىىىيمة وجمىىىىىىىود  ال حويىىىىىىىة  بصىىىىىىىدت فىىىىىىىا 
رسىىال ا)البحث الصىىرفا ع ىىد الدىىيب محمىىد عبىىد الضىىالم عرىىيمة  أن اعىىر  بىىه صىىرفيًا 

 لصرفا.وأبيلن أصوهلل مذ به ا
أنَّ من االسباب ال ىا دفع  ىا الى  ال  ابىة فىا  ىذا المورىوم  ىا برا  ىا لرسىالة  

الباحىىىىث ) ىىىىريم أحمىىىىد جىىىىواد ال ميمىىىىا  المىىىىذ ورة آ رىىىىًا ال ىىىىا أثىىىىارت فىىىىاَّ إعجابىىىىًا دىىىىديدًا 
بدضصىىىىىىية الد  ور)عرىىىىىىيمة  وب ريق ىىىىىىه فىىىىىىا عىىىىىىر  المىىىىىىادة ال حويىىىىىىة، ف دىىىىىىار علىىىىىىاَّ 

أن أدرس مؤللرا ىىه الصىىرفية وسىىاعد ا فىىا الحصىىوهلل الىىد  ور) ريم أحمىىد جىىواد ال ميمىىا  
عل  بع  مؤلرا ه الصرفية وع ىد برا  ىا لمىا وجىدت فيمىا مىا يسى حم الدراسىة والوبىو  

 ع د .
أمىىىىىا أ ىىىىىم الصىىىىىعوبات ال ىىىىىا واجم  ىىىىىا فمىىىىىا عىىىىىدم  م  ىىىىىا مىىىىىن الحصىىىىىوهلل علىىىىى  
ع   اب)دراسىىىات السىىىلوب القىىىرآن ال ىىىريم  وال سىىىيما القسىىىم الثىىىا ا م ىىىه م ىىىذ بىىىد  اض يىىىار 

للمورىىوم، إذ إ ىىه بىىد سىىرم مىىن الم  بىىات ال ىىا  ىىان موجىىودًا فيمىىا ولىىم أعثىىر عليىىه عىىن 
 ريىىم اال  ر يىىت، فوجىىدت صىىعوبة فىىا البحىىث فىىا  ىىذا المورىىوم و ىىدت أ ر ىىه لىىوال مىىن  
اهلل علىىىال و رمىىىه و وفيقىىىه فىىىا عثىىىورع علىىى  القسىىىم الثىىىا ا مىىىن   ىىىاب          )دراسىىىات 

 ىىم مؤلرىىات الديب)عرىىيمة ، إذ وجد ىىه ع ىىد  الىىب السىىلوب القىىرآن ال ىىريم  الىىذع يعىىد أ
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ماجس ير و ان يملك مجلدات ال  اب الثالثة، وبد ساعد  ا فا الحصىوهلل عليىه مدى ورة 
 الد  ورة )ل يرة عبد الرسوهلل .

وبىىىىىىد اب رىىىىىىت  بيعىىىىىىة البحىىىىىىث ان ي ىىىىىىون فىىىىىىا ثالثىىىىىىة فصىىىىىىوهلل، سىىىىىىبقت بمقدلمىىىىىىة      
 لبحث ومراجعه المض لرة.و مميد، و  ل ي ت بضا مة وبعد ا جا  ثبت بمصادر ا

وبىىد اب رىى  أن ي ىىون الرصىىهلل ا،وهلل فىىا أربعىىة مباحىىث، اضىى   المبحىىث ا،وهلل 
ىىيةمة  الصىىرفية، وبىىد حاولىىت فىىا  ىىذا المبحىىث أن أ دىى  عىىن أ ميىىة  ىىذ   بمؤللرات)ع ر 

بمصادر)عرىىيمة  الصىىرفية  المؤللرىىات ومورىىوعا ما و قويممىىا، واضىى   المبحىىث الثىىا ا
ال ا اس ق  م ما مىواد   بىه، واضى   المبحىث الثالىث فىا م مجىه فىا الدراسىة الصىرفية، 

 واض   المبحث الرابع فا موبره من المدرس ين البصرية وال وفية.
وبىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىد اضىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى   الرصىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىهلل الثىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا ا ب دلىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة الصىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى اعة ع ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىد                              

جا   ىذا الرصىهلل فىا مبحثىين  ىان ا،وهلل فىا السىمام  )محمد عبد الضالم عريمة ، وبد
 أما المبحث الثا ا فقد جا  فا القياس.

واض   الرصهلل الثالث فا المسائهلل الضالفية فا ا،سما  وا،فعاهلل، وبد جىا  فىا  
مبحثين، اض   المبحث االوهلل بالمسائهلل الضالفية فا ا،سما ، وبد أورحت فيه ثىالث 

أيىىد فيما)عرىىيمة  المىىذ ب البصىىرع، والثا يىىة: المسىىائهلل  مسىىائهلل، االولىى : المسىىائهلل ال ىىا
ال ىىا أيىىد فيما)عرىىيمة  بعىى  العلمىىا  وضىىال  بعرىىمم االضىىر، والثالثىىة: المسىىائهلل ال ىىا 
 ىىان لىىه فيمىىا رأع ضىىا . واضىى   المبحىىث الثىىا ا بالمسىىائهلل الضالفيىىة فىىا ا،فعىىاهلل وبىىد 

، وا،ضىىىر : دىىىمهلل مسىىى ل ين: ا،ولىىى  المسىىىائهلل ال ىىىا أيىىىد فيما)عرىىىيمة  المىىىذ ب ا لبصىىىرعل
 المسائهلل ال ا أيد فيما)عريمة  بع  العلما  وضال  بعرمم اآلضر. 
 ثم ض مت البحث بضا مة رم  ما أ م ال  ائج ال ا  وصلت أليما.

وبد رجعت فا بحثا  ذا ال   ثيىر مىن المصىادر القديمىة والحديثىة ف  وعىت بىين  
   ب مراجع وبحوث ومجالت ورسائهلل دضصية ورسائهلل جامعية.

 
 
 

 أما بعد:
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ف بدلم وافر دى رع وام  ىا ا الى  أسى اذ ا الرارىلة الىد  ورة               )ل يرىة 
عبىىد الرسىىوهلل  ال ىىا  ررىىلت باالدىىرا  علىى   ىىذا البحىىث ف فىىاد  ا ب وجيما مىىا السىىديدة، 

 ومالح ا ما القيمة، فجزا ا اهلل ع ا ضير الجزا .
دلم لىا   ابىًا، أو أعىا  ا على  وأبدلم د رع ال   هلل من أسىد  الىاَّ  صىيحة، أو بى 

ا مىىىام  ىىىذ  الرسىىىالة، وأضىىى  مىىى مم الىىىد  ور) ريم أحمىىىد جىىىواد ال ميمىىىا  الىىىذع  ىىىان لىىىه 
 الررهلل فا دراس ا لمذا الموروم و ان  ريمًا معا فجزا  اهلل ع ا ضير الجزا .

ارجوا أن أ ىون بىد وفقىت فىا  ىذا المورىوم، وأسىممت بمىذا الجمىد الم وارىع أن 
ن بصىرت فال مىاهلل هلل أورح  ريقىًا آضى ر لمىذا العىالم الرىذ، فىفن وفقىت فىذلك مىا أبصىا، واف

 وحد .
 وآضر دعوا ا أن الحمد هلل ربِّ العالمين 

 
 
 
 
 

 
 
 

 الباحثة
 وجدان برهان عبد الكريم
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 التمهيد
 حياة الشيخ

 ) محمد عبد الخالق عضيمة(

لم يترجم أحد من المؤلفين عن حياة الشيخ) عضيمة( وآثاره العممية ااّل ما كتبه زميمه 
.وقدددد كتبدددم ع ددده مجمدددة  يتددد  اللدددعودية تعريفدددا  (ٔ)الددددكتور) أحمدددد حلدددن كحيددد (  ددد  ت بي ددده

درالام )       لمامية عن كتابه مختترا  ع د  يمه جائزة الممك  يت  العالمية لمدرالام اال
       ، وكتبدددددددددم ع ددددددددده المجمدددددددددة  فلددددددددد ا ع دددددددددد و اتددددددددده  ددددددددد  لددددددددد ة  (ٕ)اللدددددددددموا اليدددددددددرآن الكدددددددددريم(

 .( ٖ)م(ٜٗٛٔهد/ٗٓٗٔ)
أما لائر المتادر الت  وجدم  ي دا حدديثا عدن حيداة الشديخ) عضديمة(   د  الرلدائ  

ابدددن الددددكتور مدددن  كدددما   رالددد م أحمدددد جدددواد التميمددد ( الددد   التددد  وتدددمم الددد) الددددكتور) كدددري
عضيمة وكمية المغة العربية    جامعدة االزهدر، وكميدة المغدة العربيدة  د  جامعدة االمدام محمدد 

 بن لعود االلمامية.
ومدددن المتدددادر االخدددرا الرلدددالتان المتدددان ارلدددم ما الشددديخ ) عضددديمة( الددد) الددددكتور) حددداتم 

يجدددددة الحدددددديث   ددددد  ، والرلدددددالة التددددد  بعدددددا ب دددددا ) عضددددديمة( الددددد) الددددددكتورة خد (ٗ)تدددددالا الضدددددامن(
 م(.ٜٓٛٔل ة)

الدد) أّ  دد  اقتضددبم الحددديا عددن حيدداة الشدديخ) عضدديمة(، الن الباحددا  البددد أن أشددير
 .(٘))كريم أحمد جواد( قد تحدا عن حياته مفتما   ي ا

، و) (ٙ)هددو محمددد عبددد الخددال  عضدديمة، ويميددا بددد) عضدديمة( كمددا  كددر اب دده :اسمممو قلهبممو. 1
ُعَضدْيمة( بضدم العدين و دتا الضدداد ولدكون اليدام مشدتية مدن) الَعْضددم( التد  ل دا معدان كثيددرة، 

تدداا ) ) الفدر  بدين الضدداد والظدام()  العضدم والعظددم)   مدا العظدم د بالظدام د  يدد جدام  د  ك
جمد،، وهدو الكبيدر                معروف وجمعه عظام، وهو قتا المفت ، والعظام ايضا  

 . الجميدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  مددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددن جميدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد، االشدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددديام
 

                                                           
 م(.ٜٗٛٔ-ٖٜٛٔهد/ٗٓٗٔ-ٖٓٗٔ(    ل ة)ٗٔ-ٖٔالم شور    مجمة كمية المغة العربية، العددين)( ٔ)
 (. ٓٔم() )ٖٜٛٔباط/ ا ار)هد( شٖٓٗٔ( جماد  االول))ٔٚت ظر) مجمة الفيت ، العدد) ( ٕ)
 (. ٕٔ-ٔٔ() ص)ٜٗٛٔهد(  يلان)ٗٓٗٔ( ، رجا)٘ٛ فل ا) العدد)( ٖ)
 م(.ٖٜٛٔم(، والثا ية    ل ة) ٜٔٛٔاالول)    ل ة) (ٗ)
 (.ٕٚ-ٛجواد التميم ) )ي ظر) محمد عبد الخال  عضيمة وج وده ال حوية/ رلالة ماجلتير، كريم احمد  ( ٘)
 م(.ٖٜٜٔ/ٕ/ٚٔ) محمد المعتز باهلل(    رلالة بعا ب ا ال) الدكتور ) كريم احمد جواد( بتاريخ) (ٙ)
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) خشددبة  ام أتدداب، والَعْضدُم د بالضدداد د ميددبض اليدوس الدد   ييبضدده الرامد ، والَعْضددمُ 
لوح الفدان ال      رأله الحديدة، والعضم) علديا البعيدر  (ٔ)ُيَ ّرا ب ا الطعام. والَعْضم
.وقددد جددامم هدد ه المعددا    دد  المعجمددام، إ  جددام  دد  للددان (ٕ)وهددو   بدده والجمدد، عضددم 

العرا)  الَعْضم    اليوس) الَمْعِجس، وهدو ميدبض اليدوس، والَعْضدم والعجدس والميدبض 
  ... والَعْضدددم خشددبة  ام أتدداب، تُدددَ ّرا ب ددا الح طدددة بمع دد) واحدددد، والجمدد، عضددام كمدده

، (ٖ)والَعْضدم) خدّط  د  الجبد  يخدالف لدائر لو ده  ... والَعْضم) عليا الفرس أتد    بده
 .(ٗ)و جام    الياموس المحيط)  الَعضوم ال اقة التمبة 

مع ددد)  العضدددم( الددد   يحتمددد  ان يكدددون اقدددرامة( مشدددتية من)يْ َضدددا ن كممدددة) عُ 
 اللمه، هو خط    الجب  يخالف لائر لو ه، كو ه مميزا من غيره من الخطوط.

   و:قالدت. 2
م(  د  قريدة مدن ط طدا هد  ٜٓٔٔ/ٔ/ٓٔولد) محمد عبد الخال  عضيمة(  د ) 

 .(٘)قرية) خّباطة( من محا ظة الغربية بمتر
 :نشأتو قحياتو العلمية. 3

 ددد  كتّددداا اليريدددة  دددتعمم مة( بع ايدددة م ددد  تدددغره، إ  أدخددد  يْ َضدددأحددديط الددددكتور) عُ 
التحد  بالمع دد  اليرامة والكتابة وحفظ اليدرآن الكدريم، وع دد بموغده الثا يدة عشدرة مدن عمدره

االزهر     ط طدا الد   تخدّرن م ده بعدد تلد، لد وام  دا  عمد) اثدر  لدك شد ادة الثا ويدة 
هدد ه  ، و دد (ٙ)االزهريددة بتفددو ، وقددد التحدد  بعدددها بكميددة المغددة العربيددة  دد  جامعددة االزهددر

 المرحمدددددددددددددددددة درس الكثيدددددددددددددددددر مدددددددددددددددددن عمدددددددددددددددددوم المغدددددددددددددددددة واالدا والتفلدددددددددددددددددير والحدددددددددددددددددديا 
 

                                                           
 ظم( والتحيا ما اثبم    ال ص.وردم خط     الكتاا)) والع (ٔ)
، و) ارجوزة    الفر  بين الضداد ٙٗ، وي ظر) االعتماد     ظائر الظام والضاد) ٕٗالفر  بين الضاد والظام)  (ٕ)

 . ٕٔٔ(، ص) ٖ( ، العدد) ٘ٔوالظام( مجمة المورد، المجمد) 
 للان العرا) مادة) عضم(  . (ٖ)
الددددكتورة) لطيفدددة عبدددد الرلدددو ( ان مدددن معدددا   ) عضددديمة( التحددددا ، وقدددد  كدددرم لددد  ٖ٘ٔ/ٗاليددداموس المحددديط) (ٗ)

 واال ح ام، اال ا    لم اجد ه ا المع )    المعجمام الت  اطمعم عمي ا.
م( ٕٜٜٔ/ٗ/ٕٔرلدالة مدن  جمده الدددكتور) محمدد المعتدز بدداهلل( المرلدمة الد) الددكتور) كددريم احمدد جدواد( بتدداريخ)  (٘)

 م(.ٕٜٜٔ/ٖ/ٛلمة ال) الدكتور) كريم احمد جواد( بتاريخ) ورلالة من الدكتور) كحي ( المر 
 م(.ٕٜٜٔ/ٖ/ٛرلالة من الدكتور) كحي ( وتمم ال) الدكتور) كريم احمد جواد( بتاريخ)  (ٙ)
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كما  درالته وااللتحا  بالدرالام العميا) الماجلدتير(  د  لد ة   ) الوالفيه، مما م د له 
، ا  قا ) عضيمة()  تخرجم    كمية المغة العربية، ثدم التحيدم بالدرالدام (ٔ) م(ٖٜ٘ٔ

وقدد كا دم مددة درالدته  د  الماجلدتير خمدس ( ٕ) ( ٖٜ٘ٔالعميا) تختص المادة( لد ة) 
م(،ثم اخ  يعدد اطروحتده لمددكتوراه التد  اتم دا و دوقش ٜٓٗٔل وام،  يد  ال ا    ل ة) 

 .(ٖ)م( وقد حت   ي ا عم) درجة االمتيازٖٜٗٔ ي ا    ل ة) 
عددين الدددكتور) عضدديمة( مدرلددا  دد  كميددة المغددة العربيددة بجامعددة االزهددر، وه دداك 

تور) احمددد حلددن كحيدد ( الدد   ربطتدده بالدكتور)عضدديمة( تددداقة قويددة تعددرف عمدد) الدددك
 م(ٜٗٛٔم( الد) لد ة و اتده)ٖٜٗٔ يد ظ  معه م   حتوله عم) ش ادة الدكتوراه ل ة)

(ٗ).       
م( بعدددددددددا الددددددددددكتور) عضددددددددديمة( الددددددددد) المممكدددددددددة العربيدددددددددة      ٜٙٗٔو ددددددددد  عدددددددددام )

كحيددددد ( واتدددددفا  هددددد ه     اللدددددعودية، وقدددددد أقدددددام  ي دددددا خملدددددة أعدددددوام، قدددددا  ع ددددده الددددددكتور) 
م( بعدا الشديخ عضديمة الد) المممكدة العربيدة اللدعودية  ليددرس ٜٙٗٔالبعثة)    لد ة) 

 ي ددا عمددوم العربيددة  دد  مكددة المكرمددة، وكا ددم هدد ه  رتددة عمددره، إ  تددوّ ر لدده مددن الوقددم 
متل، لي م  معموماته    المغة  عكف    الحرم الشدريف عمد) قدرامة لديبويه ووضد، لده 

تمة، وقرأ كتاا البحدر المحديط وال  در وكماهمدا البد  حيدان، و يد   تدوص   ارس م ف
الملددائ  ال حويددة والتددر ية ابدد  حيددان، ثددم ا تيدد  الدد) كشدداف الزمخشددر  و عدد  بدده مددا 
 ع     البحر المحيط، ثم ا تي  ال) الفتوحام االل ية وظ  يجم، الملدائ  ال حويدة  د  

لدد وام. وكددان هدد ا العمدد  الدداس كتدداا هدد ه المراجدد، وي لددي ا ويرتب ددا عمدد) مدددا لددم 
.ومدن (ٙ) م(ٕٜ٘ٔ، وقدد عداد مدن بعثتده هد ه الد) اليداهرة لد ة     ) (٘)الدرالام اليرآ ية 

                                                           
 (.٘-ٖت ظر اعماله    مرحاة) الماجلتير(    ميدمة كتاا) )   ارس كتاا ليبويه و درالة له( ) ص)  (ٔ)
 .ٖ فله)  (ٕ)
 (. ٗ٘ٚي ه)) ي ظر) تاب (ٖ)
 (.ٛ٘ٚ-ٗ٘ٚ فله) )  (ٗ)
 م(.ٕٜٜٔ/ٖ/ٛرلالة من الدكتور) كحي ( وتمم ال) الدكتور) كرين احمد جواد( بتاريخ) )  (٘)



 التمهيد ...
  6 
.ومن اثاره الت  الف ا  د  اث دام بعثتده االولد) كتابده) درالدام اللدموا اليدران الكدريم(، (ٔ)

 .(ٕ) يد قام ب عداد ه ا الكتاا بجوار بيم اهلل الحرام
ضدديمة( الدد) ليبيددا  دد  بعثددة ثا يددة بعددد  شددره كتدداا) الميتضددا( ارلدد  الدددكتور) ع

وبعد عودته ال) الياهرة ارل   د  بعثدة ثالثدة واخيدرة الد) المممكدة العربيدة     اللدعودية، 
واتددبا ألددتا ا  لمدرالددام العميددا  دد  جامعددة االمددام محمددد بددن لددعود االلددمامية وبيدد   دد  

البعثدددددة بو اتددددده          لددددد ة) هددددد ه الجامعدددددة اكثدددددر مدددددن عشدددددر لددددد وام، وا ت دددددم هددددد ه 
 .(ٖ) م(ٜٗٛٔ

 شددر الدددكتور) عضدديمة(  دد  بعثتدده االخيددرة الكثيددر مددن البحددوا  شددرت ا لدده مجمددة 
 كمية المغة العربية    جامعة االمام محمد بن لعود االلمامية.

( تيدديرا  ٜٔٛٔ ا  الدكتور) عضديمة( جدائزتين تيدديريتين االولد)  ال دا  د  عدام) 
م(  ا  الجائزة الثا ية وهد  جدائزة الممدك ٖٜٛٔماته لمازهر و   عام) لتفاته وجمي  خد

 يتدد  العالميددة لمدرالددام االلددمامية و لددك عددن كتابدده) درالددام اللددموا اليددران الكددريم( 
( عامدا ، وقدد تحييدم رغبدة) عضديمة(  د  اكمالده وطبعده ٖ٘ال   عم  عم) ت ليفه   ) 
 .(ٗ)واخراجه ال) ال اس قب  و اته

 :ومؤلفات. 4

الف الدكتور) عضيمة( مؤّلفام كثيرة، ولم يكن مجالده محتدورا  د  التد ليف  د  
مجا  ال حو والترف، وا ما لج  ال) الف رلة وال) التحييد ،  ويمكدن ايدراد اثداره بحلدا 

 ل   ت ليف ا عم) ال حو االت )
 أ. المغ      تتريف اال عا .
 ا. المباا من تتريف اال عا .

  خائر الطري .ن. هاد  الطري  ال) 
 د. تحيي  الميتضا والتعمي  عميه يي،   ) اربعة اجزام(.

 هد.   ارس كتاا ليبويه ودرالة له.
                                                           

 (.ٙ٘ٚ-٘٘ٚي ظر) ت بي ه) )  (ٔ)
 (.ٙ٘ٚ-٘٘ٚ فله) )  (ٕ)
 (.ٛ٘ٚ-ٚ٘ٚ فله) )  (ٖ)
 (. ٔٔ( ) ص) ٘ٛت ظر) مجمة الفيت ، العدد)  (ٗ)
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 و. درالام اللموا اليرآن الكريم د) أحد عشر جزما (    ثماثة أقلام.
 .(ٔ) ز. تحيي  الم كر والمؤ ا اب  بكر اال بار ) جزمان(

بحلددا ترتيب ددا ، ويمكددن  كرهددا بحثددا   مددا بحوثدده ومياالتدده  تيدد،  دد  خملددة عشددرأ
 ت ) آلالزم      ال حو ا

 .(ٕ)أ. كتاا المو      ال حو الكو  
 .(ٖ)ن الكريمآا. درالام اللموا الير 

 .(ٗ)ن. ال حو بين التجديد والتيميد
 .(٘)د. تتحيحام لكتاا للان العرا

 .(ٙ)هد. لمحام عن درالة اللين ولوف    اليرآن الكريم
 .(ٚ)كتاا ليبويهو. تجربت  م، 

 .(ٛ)ز. ابو حيان وبحره المحيط
 .(ٜ)ح.  ظرام    أب ية اليرآن الكريم

 .(ٓٔ)ط. م، ألاليا اليرآن الكريم
 .(ٔٔ) . االح ف بن قيس

                                                           
 ( وهما لم ي كرا الكتاا الثا  ) المباا من تتريف اال عا ( .٘ٛ( و) ٔٚ ) العددان)مجمة الفيت ت ظر)  (ٔ)
 م(.ٕٜ٘ٔ( ل ة) ٕٚميا   شر    مجمة المجم، العمم  العرب     دمش ، المجمد)  (ٕ)
م(. ٜٓٙٔ(، الجددددزان اللدددداب، والتالدددد، لدددد ة ) ٖٔبحددددا  شددددر  دددد  مجمتددددين االولدددد)) االزهددددر المتددددرية( المجمددددد) (ٖ)

المغددة العربيددة والعمددوم االجتماعيددة  دد  الريدداض، جامعددة االمددام محمددد بددن لددعود االلددمامية،  واالخددرا) مجمددة كميددة
 م(.ٜ٘ٚٔهد/ٜٖ٘ٔالعدد) الخامس(. الل ة) 

 م(.ٜٓٙٔ(، الل ة) ٕٖبحا  شر    مجمة االزهر المترية، المجمد)  (ٗ)
 م(.ٜٜٙٔ-ٜٛٙٔهد/ٖٛٛٔبحا  شر    مجمة االزهر المترية، ل ة)  (٘)
(، الل ة               ) ٖ   كمية المغة العربية    جامعة االمام محمد بن لعود االلمامية، العدد)  بحا  شر (ٙ)

 م(.ٖٜٚٔهد /ٖٜٖٔ) 
(، ٗبحدددا  شددددر  ددد  كميددددة المغدددة العربيددددة  ددد  جامعددددة االمددددام محمدددد بددددن لدددعود االلددددمامية  ددد  الريدددداض، العدددددد) (ٚ)

 م(.ٜٗٚٔهد/ٜٖٗٔ)
 م(.ٜٚٚٔهد/ٜٖٚٔ(، الل ة) ٚالعدد)  بحا  شر    كمية المغة العربية،( ٛ)
 م(.ٜٛٚٔهد/ٜٖٛٔ(، الل ة) ٛبحا  شر    كمية المغة العربية العدد)  (ٜ)
 م(.ٜٜٚٔهد/ٜٜٖٔ(، الل ة) ٜبحا  حو   شر    كمية المغة العربية، العدد)  (ٓٔ)
 م(.ٜٔٛٔهد/ٓٓٗٔ(، الل ة)ٓٔبحا ادب   شر    كمية المغة العربية، العدد) (ٔٔ)
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 .(ٔ)ك. تجربت     تحيي  التراا
 .(ٕ) . لمحام عن درالة العدد    اليرآن الكريم

 .(ٖ)م. جموع التكلير    اليرآن الكريم
 .(ٗ)لتث ام    اليرآن الكريمن.الموا اال

 .(٘)س.   ارس ملائ  ال حو    كتاا معا   اليرآن لمفرام
 ). أسرتو5

بعددد أن عدداد الدددكتور) عضدديمة( مددن بعثتدده االولدد) مددن مكددة طمددا م دده تدددييه 
،أمددا ألددرته  يددد كددان لدده ثماثددة (ٙ) م(ٜٛٗٔالدددكتور) كحيدد ( ان يتددزون،  تددزون  دد  لدد ة) 

 .(ٚ)اوالد وخمس ب ام
تجه احد من اب ائه اتجاها  ادبيا ، إ  جمي، اوالده امت  وا الطدا وقدد عمد  ل دم لم ي

 .(ٛ)الدكتور) عضيمة( ملتشف) بجمي، تختتات م العممية
 اساتذتو قشيقخو:. 6

أ  ) الدكتور) عضيمة( مراح  تعميمه    كمية المغدة العربيدة بجامعدة   االزهدر، 
فضددد  الكبيدددر واالثدددر البدددال   ددد  اتجددداه وكدددان اللدددات ته  ددد  جامعدددة االزهدددر وخارج دددا ال

الدكتور) عضيمة( االتجاه العمم ، والليما اتجاهه  حو عمم) ال حدو والتدرف( ا  تتممد  
 عم) ايدي م  ليكون واحدا  من العممام ال ين ا ادوا العربية بعمم م.

و يمددا يمدد  ابددرز االلددات ة العممددام والشدديوه الدد ين درلددوه  دد  كميددة المغددة العربيددة 
 عة االزهر مرتبين ترتيبا هجائيا عم) ال حو االت )بجام
 

                                                           
 م(.ٜٔٛٔهد/ٔٓٗٔ(، الل ة) ٔٔر    كمية المغة العربية، العدد)بحا  ش (ٔ)
 م(.ٕٜٛٔهد/ٕٓٗٔ(، الل ة)ٕٔبحا  حو   شر    كمية المغة العربية، العدد) (ٕ)
بحا  شر    مجمدة كميدة الشدريعة والدرالدام االلدمامية باالحلدام، العددد الثدا  ، اللد ة الثا يدة                )  (ٖ)

 م(.ٖٜٛٔ-ٕٜٛٔهد/ٖٓٗٔ-هدٕٓٗٔ
 م(.ٜٗٛٔ-ٖٜٛٔهد/ٗٓٗٔ-ٖٓٗٔ( الل ة) ٗٔ،ٖٔبحا  شر    كمية المغة العربية، العددان) (ٗ)
 م(.ٜٗٛٔ-ٖٜٛٔهد/ٗٓٗٔ-ٖٓٗٔ( الل ة)ٗٔ،ٖٔبحا  شر    كمية المغة العربية، العددان)  (٘)
 (.٘٘ٚتابي ه) )  (ٙ)
 م(.ٖٜٜٔ/ٕ/ٚٔاحمد جواد( بتاريخ) رلالة بعا ب ا الدكتور) محمد المعتز باهلل( ال) الدكتور) كريم (ٚ)
 م(.ٖٜٜٔ/ٖ/ٕ٘رلالة بعا ب ا الدكتور) محمد المعتز باهلل( ال) الدكتور) كريم احمد جواد( بتاريخ)  (ٛ)
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 .(ٔ) أ. الشيخ) ابراهيم الحبال (
م( وتدو    د  لد ة          ) ٓٛٛٔا. االلتا ) ابراهيم حمدروش( الد   ولدد  د  لد ة)

   (ٖ) م(ٜٓٙٔو   متدر آخر ُ ِكَر أّ ه تو      ل ة)( ٕ) م(ٜٜ٘ٔ
د اللداب، مدن اليدرن العشدرين، وقدد كدان ن. االلتا ) أحمد يولدف  جدات ( تدو    د  العيد

احد ابرز عممام متر    العترالحديا، وقد عرف بتحيييه كتاا) معا   اليدرآن( 
 .(ٗ) لمفرام د الجزم االو  د باالشتراك م، االلتا ) محمد عم  ال جار(

 .(٘) د. الشيخ) لميمان  وار(
تددو    دد  لدد ة       ) م( و ٖٛٛٔهددد.الدكتور) عبددد الوهدداا عددّزام( الدد   ولددد  دد  لدد ة) 

 .(ٙ) م(ٜٜ٘ٔ
 .(ٚ) م(ٜٜٗٔم( وتو      ل ة) ٜٛٓٔو. االلتا ) عم  الجارم( ال   ولد    ل ة) 

م( وتدو   ٜٓٓٔز. الشيخ االلتا ) محمد محي  الدين عبد الحميد( ال   ولد    ل ة) 
 .(ٛ)م(، وقد اشت ر    اتجاهين هما الت ليف والتحيي ٖٜٚٔهد/ٖٜٖٔ   ل ة) 

 ) دقاؤهاص. 7
عدددرف الددددكتور) عضددديمة( الكثيدددر مدددن االلدددات ة المتدددريين والعدددرا، وقدددد كا دددم 
تربط م به روابط قوية، وكان من اقرا االلات ة اليه الدكتور) أحمد حلن كحيد ( الد   

، ومددددن االلددددات ة الدددد ين جمعددددم بيدددد  م وبددددين الدددددكتور   ) (ٜ)الزمدددده احدددددا واربعددددين لدددد ة
د محمد شاكر( ال   تدر اليلم االو  مدن كتابده) عضيمة( عماقة قوية االلتا ) محمو 

.ومددن االلددات ة العددرا الدد ين تعددرف عمددي م الدددكتور) (ٓٔ) درالددام اللددموا اليددرآن الكددريم(
                                                           

 لم اقف عم) تعريف خاص به. (ٔ)
 ( .ٖي ظر) مجم، المغة العربية    ثماثين عاما د اليلم الثا   د) المجمعيون() ص ) (ٕ)
 (.ٙٛ-٘ٛجم، المغة العربية بالياهرة) م اهج ترقية المغة، ت ظيرا، ومتطمحا ومعجما() ص) ي ظر) اعما  م (ٖ)
 لم اقف عم) تعريف خاص به. (ٗ)
 لم اقف عم) تعريف خاص به.( ٘)
 (.ٕٕٔ-ٕٓٔي ظر) مجم، المغة العربية    ثماثين عاما، اليلم الثا  ، ) المجمعيون() ص) ) ( ٙ)
 (.ٜٕٔ-ٕٛٔي ظر)  فله)  (ٚ)
 (.ٜٚٔ-ٜٙٔي ظر)  فله)  (ٛ)
 (.ٛ٘ٚ-ٗ٘ٚي ظر) تابي ه) )  (ٜ)
 . ٚ٘ٚي ظر) ت بي ه) ( ٓٔ)
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عضدديمة( الدددكتور) حدداتم تددالا الضددامن(، والدددكتورة) خديجددة الحددديث (، إ  عر  ددا عددن 
ؤلفاتددده وبحوثددده، طريددد  مؤلفات دددا،  ارلددد  الي دددا والددد) الددددكتور) حددداتم تدددالا الضدددامن( م

لغرض تيويم ا، وقد عر ه عن قرا الدكتور عبد اهلل الجبور  ال   ل حم له الفرتدة  
لميابمتدددده والبيددددام معدددده لمدددددة ثددددماا لدددد وام، وقددددد كتددددا عددددن حياتدددده  بدددد ة مختتددددرة  دددد  

 .(ٔ)تفحتين
 )ثناء العلماء عليو.ٛ

بيدة عرف الدكتور) عضيمة( عدن طريد  مؤلفاتده  د  أغمدا جامعدام البمددان العر 
مثدد  اللددعودية، والعددرا  ولددوريا وليبيددا،  دداث ) عميدده الكثيددر مددن البدداحثين وقيمددم  يدده ارام 
متعددددة،  يددد تميددز بج ددوده الفكريددة والعمميددة وتددفاته االخماقيددة العاليددة ومددن اهددم االرام 
الت  قيمم  يه ما قا  ع ه االلتا ) محمد أبو الفض  ابراهيم( رئيس لج دة احيدام التدراا 

م(، ع د تحيييه كتاا الميتضا)  وااللتا  محمد عبدد الخدال  عضديمة ٖٜٙٔ   ل ة) 
مددن العممددام الدد ين تختتددوا  دد  درالددة المغددة وال حددو، ولدده االثددر المحمددود  ي ددا تدريلددا  
وتت يفا   ضما  عن لعة اطماعه واحاطته ب تو  العربية و روع ا، وقد ظ ر اثر  لدك 

 .(ٕ) . واضحا   يما قام به من شروح وتعمييام .
وقددا  ع دده االلددتا ) عبددد المدد عم محمددد عمددر( رئدديس لج ددة احيددام التددراا  دد  لدد ة  

م(، بم الددبة تحيييدده المدد كر والمؤ ددا البددن اال بددار )  ومحيدد  هدد ا الكتدداا عمددم ٜٔٛٔ) 
مدن اعدمام الدرالددام ال حويدة  د  متددر والعدالم العربدد ، وهدو االلدتا  الشدديخ محمدد عبددد 

عشددددا  التددددراا العربدددد  محييددددا لكتدددداا الميتضددددا البدددد  الخددددال  عضدددديمة، الدددد   يعر دددده 
العباس المبرد، ال    شدرته لج دة احيدام التدراا، م د  عددة لد وام كمدا ان لده العديدد مدن 

 .(ٖ)المؤلفام ال حوية والمغوية، وم  ا درالته الييمة اللموا اليرآن الكريم 
امددام مددن  وقددا  ع دده الدددكتور) عبددد اهلل الجبددور ( )  محمددد عبددد الخددال  عضدديمة

ائمددة العربيددة  دد  عتددرها الحددديا، وهددو مددن  رلددا  ا الميددامين  دد  عتددورها المختمفددة، 
يكددداد ي عيدددد قدددو  اهددد  العربيدددة ... عمددد) ريادتددده البارعدددة لعمدددوم العربيدددة، بددد  هدددو خاتمدددة 

                                                           
 (.ٔي ظر) ) محمد عبد الخال  عضيمة( بيمم الدكتور) عبد اهلل الجبور () ص ) ( ٔ)
 .  ٗتتدير تحيي  كتاا) الميتضا()  ( ٕ)
 تيديم تحيي  كتاا) الم كر والمؤ ا(. ( ٖ)



 التمهيد ...
  01 

ين... وكان قد مأل اللدم، والبتدر  د  د يدا البحدا والددرس، ومحاضدراته ز عممائ ا المبر 
لمغددة العربيددة  دد  زاهدد  عتددورها ، كددمام متددد   كاللددي ، متحمدد  تدد كرك بمجددالس ائمددة ا

 (ٔ) بالعممية العميية، ودروله ال تم  لطالبي ا... 
 )قفاتو.9

م( بعدد عمدر ٜٗٛٔ/ٔ/ٕٔهد( الموا  )ٗٓٗٔ/ٗ/ٜتو   الدكتور) عضيمة(   )
ي ددداهز الرابعدددة واللدددبعين عامدددا  اثدددر حدددادا مؤلدددف كمدددا  كدددر  لدددك اب ددده الددددكتور      ) 

جددازة  تددف اللددد ة إن والدددده كددان راجعددا  الدد) متدددر  دد  أ   كددر إالمعتددز بدداهلل(،  محمددد
، وهددد ا مددا  كدددره الددددكتور   (ٕ) تدددمته لددديارة وهددو داخددد  لددديارته  تددو   اثدددر  لددك الحدددادا

 أيضا  أما الدكتور ) كحي (  يد أوضدا لدبا و اتده   بيولده)( ٖ) محمود محمد الط اح ()
هددد ا التدددراا الضدددخم ا ت دددم  ددد  العدددالم التدددال  ل يددد    هددد ه الحيددداة المباركدددة التددد  تركدددم

 .(ٗ)الجائزة،  مام  باللكتة اليمبية    اث ام عودته من المممكة العربية اللعودية 
إّن اغمددا الظددن  دد  لددبا و دداة الدددكتور )عضدديمة( أّ دده تعددرض لحددادا ثددم مددام 

بدددال  عمددد)  ددد  الملتشدددف) باللدددكتة اليمبيدددة وقدددد كدددان لو ددداة الددددكتور )عضددديمة( االثدددر ال
قا  ع ده زميمده  أتدقائه ومعار ه والكثير من الباحثين،  يي     و اته اروع ما قي ،  يد

زئدددم المغدددة العربيدددة بفيدددد عمدددم مدددن ر   حمدددد حلدددن كحيددد (  ددد  ت بي ددده)أوتددددييه الدكتور)
ن الكدريم، آ د  خدمدة المغدة واليدر  اعمام المغة العربيدة ظد  زهدام  تدف قدرن يعمد  جاهددا  

الدددرس اليمدد  وال يعددرف راحددة اال  دد  كتدداا يراجعدده وال يجددد متعددة عكددف عمدد) البحددا و 
اال  ددد  شدددوارد يجمع دددا وي ظم دددا ومشدددكما  يحم دددا وتدددعاا يددد لم ا. وكا دددم حياتددده كم دددا 

مام البداحثين وم دد ل دم لدبي  أ ار الطري  أ   لبي  العمم يتعبد    محرابه حت)  ج ادا  
ة ه ا هو الشيخ محمد عبد الخدال  ف من تراا ضخم يثر  المكتبة العربيالبحا بما خمّ 
 .(٘) عضيمة... 

                                                           
 (.ٔضيمة( بيمم الدكتور) عبد اهلل الجبور () التفحة)) محمد عبد الخال  ع( ٔ)
 م(.ٕٜٜٔ/ٖ/ٛرلالة بعا ب ا الدكتور) محمد المعتز باهلل( ال) الدكتور) كريم احمد جواد( بتاريخ) ( ٕ)
 (.ٖٗٔي ظر) مدخ  ال) تاريخ  شر التراا العرب  م، محاضرة عن التتحيف والتحريف) ) ( ٖ)
 م(.ٕٜٜٔ/ٖ/ٛال) الدكتور) كريم احمد جواد( بتاريخ) ) رلالة من الدكتور) كحي (  ( ٗ)
 .ٖ٘ٚتابي ه)  ( ٘)
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و اتده )       وقالم ع ه الرة تحرير مجمة كمية المغة العربية اللعودية بم الدبة 
  جعم كمية المغة العربية خاتة وجامعة االمام عامة بفيد التا  مدن اكبدر الدات ت ا اال 

خدمدة كتدداا اهلل  وهدو االلدتا  الددكتور محمدد عبددد الخدال  عضديمة الد   ا  دد) عمدره  د 
 .(ٔ) ح  اخرن ل ا كتابه المولوم بد) درالام اللموا اليرآن الكريم(.. 

كدددان الشددديخ) عضددديمة( عالمدددا   ددد ا  وباحثدددا  مبددددعا  كدددّرس حياتددده مدددن اجددد  العمدددم 
والتعمدديم  كددان جدد  اهتمامدده خدمددة المغددة واليددران الكددريم،   ددو عددالم جميدد  قدد   ظيددره  دد  

 العتر الحديا.
 
  

                                                           
تابين الرة تحرير مجاة كمية المغة العربية    جامعة االمام محمد بن لعود االلمامية لمدكتور        عضديمة)  ( ٔ)

ٚ٘ٔ . 
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 المبحث االول
 مؤلفات عضيمة الصرفية في وصف عام

إّن الشييي)م مد ديييد خاييييد ال(يييلل  خييييي)دجه خيييللل أل)يييي  ايييرز أ ييييد   ييي  ال يييي ل)  
وال  ق)يي  والر ر ييج الد  وخييج إذ أليي   يي  ال  ييو والويير  ق اييل وا و ييل ودقييل ت د  ييددة 

 لييييذلع  ييييلخر  ادؤلرل ييييي ال يييي  خ يييي   ) ييييل اد ييييل   ،هٔمهييييذ  الدؤلرييييلت اوييييي ت  ييييلاقلً 
 الور   قط و لويح هذ  الدؤلرلت ا  ب  ر )ا ل الزد   وه  خلى ال  و ا   :

 :الكتب.ٔ
 أ.مأاو ال الس الدارد وأ ر     خلول ال را)جه:

هييو أو  دؤلرييلت الشيي)م مخييي)دجه وان لييل )قيين ويير )ًل ا  ييًل إّ  أّ ييي )ييد(   يي  
واء  قل يل دين يدن ا( ويلص  يراأل رأيل  الل؛يج ياذ )يذقر  )يي د يل   وير )ج ق )يرة  ي

ق ييييييب الداييييييّرد أو ديييييين ق ييييييب ي)يييييير ، وهييييييذا الدؤل يييييي   يييييي   ق)ق ييييييي اطرو ييييييج  ييييييل  ا ييييييل 
.ادرأيج        اد )يلز، هٕم هٖٜٗٔمخي)دجهالش لدة ال للد)ج مالدق ورا ه وذلع      ج م

 .هٖموقلن أو  دن  و  خل) ل
   قييلن مخييي)دجه د أاييًل اييللداّرد  اييدأ ادرا ييج ق اييي وأول ييل القلديي  و  ييرس الد ييل

ال  و)ج والل؛و)ج الدوأودة  )ي،  ل درس الدق ييب، وا ي (رج أراء الدايّرد د يي، ووأيد ان 
الداييرد   ييب أراء ق )ييرة الييى  يي)او)ي    قيي  ديين هييذ  ااراء ارأوخييي الييى الق ييلب، وقييلن 

. وقيد ال؛يت وير لت هيذا الق يلب م دل )يًل وأرا ي)ن هٗمخدلي هذا  د )دًا ل  ق)  الدق ييب
 و ال دل جه ور ج.
 :موضوعات الكتاب

ه ييلع شيياي ايي)ن دويييوخلت هييذا الق ييلب ودويييوخلت دقددييج   ق)يي  الدق يييب 
وديي  ل ديين قييل  اييلن مخييي)دجه أ ييرد دقددييج   ق)يي  الدق يييب اق ييلب  ييدل  مأاييو ال اييلس 

                                                           
دلأ  )ر ا  وان مد دد خاد ال(لل  خي)دج وأ ود  ال  و)ج ه  قدل ا ل قر)ل ا دد أواد     ر للجه  ٔم

 ه. ٛٙي ٕٛال د)د :م
 ه.  ٖٔٗهي رقل الر للج مٜٚ) ظر: قل دج  و )  دق ا  لألد ج ا زهرمه  ٕم

 .  ٗ٘ٚ) ظر:  لا) يه ٖم
 ه.  ٗ٘ٚي ٖ٘ٚ) ظر:  ر ي مه ٗم
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الداييرد وأ يير   يي  خلييول ال را)ييجه، ولقيين هييذا ي)يير ويي )ح اذ ه ييلع ا( ال ييلت ق )ييرة ايي)ن 
 :هٔمالدال ث ال   ا  وى خل) ل هذا الق لب  د  لدويوخلت الق لب والدقددج يادل 

 أ. رأدج  )لة الداّرد
 ب.دذهب الداّرد وا ألهل ي .

 ج.ا)ن الداّرد والرّراء .
 د.دذهاي ا)ن الق)لس وال دلع .

 هي. ا لر الداّرد .
 و.ا)لن دل   ب الى الدارد دن آراء د(طوءة و   القلد  دل ) لري ل.

  .  ح.ا)ن ال  و))ن والقّراء
 .  ط.ال  و))ن ا)ن الق)لس وال دلع

ّ دل ا  قرى الق )ير دين  لل )ق  مخي)دجه    درا  ي خن الداّرد خ د آ لر   قط وا 
اوييو  ال  ييو ال  ييل  ) ييل خيين أقييوا  الداييرد دا) ييل ا قييوا  ال يي    ييات ال)ييي و يي  ق اييي دييل 
) لرييييي ل، وقييييد  ييييرص خلييييى ان ) ييييوي ق لاييييي هييييذا الق )يييير ديييين ال وييييوص، اذ ال؛ييييت 

اجم(د ييد ج الييي ه  يييٍص، هيييذا ديييل ذقييير   ييي  ايييدء ق لايييي، إذ قيييل :  وقيييد  رويييت يل)يييج قرا
ال ييرص خلييى ان ا اييت ال وييوص دا) ييل درأ  ييل   ييى الييت دييل  يييد  ي ر ييلل   د  ييل او 

 .هٕمدن  ل()و ل قرااجم(د د ج وال ه  ص 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
-ٕٔٔه ، مٜٓ-٘٘ه ، مٖ٘-ٖٗه ،مٔٗ-ٜٖه ، مٖٚ-ٚخلول ال را)ج : م ) ظر: ااو ال الس الدارد وا ر    ه ٔم

 ه .ٖٗٗ-ٕٖٔه ، مٕٖٔ-ٖٜٕه ، مٕٜٕ-ٜٕٛه ، مٛٚٔ
 ه الدقددج .  ٙ ر ي: مه ٕم
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 :تقويم الكتاب
وارا يي)ن  له وظيي  د(طوطييًل قرااييج ا   يي)نٖٜٗٔق بمخييي)دجه هييذا الدؤليي   يي جم

له، وهييييييو او ييييييا دؤليييييي  ق اييييييي الشيييييي)م مخييييييي)دجه خيييييين    ٜ٘ٛٔ ييييي ج أي   ييييييى  يييييي ج م 
 ، أدل أهل دل )  ب ل ذا الق لب   و دل )   :هٔمالداّرد

. ا  ييوى هييذا الق ييلب خلييى دواز ييلت ايي)ن د ييل   ذقرهييل الداييّرد  يي  أ ييد ق اييي ودييل ذقيير  ٔ
)ن الدايييرد وي)ييير  دييين ال لديييلء  ييي  الد يييل   أ ر ييي ل دا) يييًل دوييييا الشييياي وال(يييال  اييي

 ال لدلء، و  )دل دواز  ي ا)ن الق لب والدق يب.
 . ا ولؤ  لدؤلرلت الداّرد ال   لل  ذقر    ق ب ال راأل.ٕ
. ا  وى الق لب خلى   رس للدراأا ال   أ لد د  ل مخي)دجه   ي  ق لايج دؤلريي هيذا، ٖ

  ، وق ييب وقييد خدييد  يي   ويي )ر ل الييى ق ييب ال ييراأل وا دب، وق ييب ال  ييو والويير 
 القراءات، وق ب ال ر )ر، وق ب الل؛ج.

. ا ييلد ديين هييذا الق ييلب ديين ق ييب خيين الداييّرد ا ييد الش)ممخييي)دجه، اذ اخ دييدت خل)ييي ٗ
اليييدق ورة م(د)أييييج ال يييد)  ه خ ييييد   ل)ر يييل:مالداّرد  يييي)ر ي ودؤلرل ييييه ددييييل )يييد  خلييييى 

 اهد)ج هذا الق لب.
 وددل )دقن ان )ؤ(ذ خل)ي هذا الق لب دل )   :

 (لو دقددج الق لب دن  وي)ح لروو   الق لب ودويوخل ي.. ٔ
. أشلرمخي)دجه الى الدولدر ال   ا لد د  يل  ي  الدي ن، وليل )شير ال) يل  ي  ال يلدش ٕ

اّ  القل)يييي  د  ييييل أشييييلر ال) ييييل  يييي  ال ييييلدش، وهيييي  طر)قييييج د(للرييييج لطر)قييييج ال يييي ل)  
 ال د)ث.

(ييييرى، دييييل خييييدا   ييييرس . (لييييو الق ييييلب ديييين   ييييرس للدويييييوخلت وأ ييييواع الر ييييلرس ا ٖ
 الدولدر والدراأا.

. خليييى الييييريل دييين ق ييييرة ال ويييوص ال يييي   قل ييييل مخيييي)دجه  يييي  هيييذا الق ييييلب والالل؛ييييج ٗ
ه  ييييص ، اّ  أّن دوييييلدر  قل ييييت قل)لييييج اذ لييييل   أييييلوز مال  يييي ج وال(د يييي)نه ٓٓ٘ٔم

 دودرًا.
                                                           

ق ب خن الدارد ق  دن ا دد    )ن القر   وزد)لي خاد ال ر)ظ  ريل  دؤلرل   ت خ وان مالدارد  )ل ي وا لر ه ه ٔم
 ل. ٜٜٓٔ(د)أج ال د)      دؤلر ل م الدارد  )ر ي ودؤلرل يه      ج ل، والدق ورة ٜٔٚٔ     ج 
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 المغنى في تصريف االفعالب. 
) يييد او  دؤلرل يييي ال ييي  هيييو الدؤلييي  ال يييل   دييين دؤّلريييلت الشييي)م م خيييي)دج ه، و 

ا ردهيل للد يل   الوير )ج، الريي  يي  ال قيد ال(يلدس دين القييرن ال شير)ن وقيد طايا طا ييلت 
 .ه ٕمو   درا    ل ذا الق لب اخ ددت خلى الطا ج ال ل )ج  ،هٔمد  ددة

  ييدث الشيي)م  يي  هييذا الق ييلب خيين الد ييل   الد  لقييج ال   ييل  ولييل )(يي  الق ييلب 
قل ييييييت هييييييذ  الد ييييييل   قل)لييييييج اّ  أّ ييييييي يييييييد  ل ق لاييييييي         ديييييين ال ييييييد)ث خيييييين ا  ييييييدلء وان

هذا، ورادل ش ر مخي)دجه ا ّ ي أطل     شر ي للد ل   الور )ج  ي راد أن )( وير ديل 
 ذقر     هذا الق لب   ل  ق لاًل ل ذا ال؛رض و دل  م اللالب دن  ور)  ا   ل ه.

 :موضوعات الكتاب
  ا   يل ه  ديل   ود  ي)ن وير ج ال؛ت خدد ور لت ق لب مالد؛ يى  ي   وير)

ه، قا  ال د)ث خن دال ث هذا الق لب  اد دين ان  يذقر ديل قلليي مخيي)دجه  ي  ٕٛٓم
دقددييج الق ييلب، اذ   ييدث خيين الديي  ع الييذي ا ا ييي  يي   لل)رييي هييذا الق ييلب،  قييل :  وقييد 
 روت يل)ج ال رص خلى أن أذقر دراأا ق  د  لج  ي  ق يلا  إذ أرى أّ يي )أدي  ا يل 

لو  الا ييوث ال لد)ييج ان  قشيي  خيين د لا  ييل و شيي)ر الييى دوييلدرهل. قدييل   أييت  يي    يي
  أيييًل أد)يييدًا هيييو ا ق يييلر دييين ا   شييي لد ايييللقرآن القييير)ل وقراءا يييي الد( لريييج  ييي ّن   ل  يييل 
ال لاق)ن قد ا ي اد اأ يدهل ا   شي لد اللشي ر اي  أيلوز ق )ير دي  ل  يد ،   طيلو  خليى 

 .ه ٖم   ل القراء و  ب ال) ل الل ن    قراءا
 :هٗماّدل الدقددج  قد يدت دال ث ق )رة د  ل

 . ال رق)ر    ويا قواخد ال  و والور  و ااي.ٔ

 . ش)وع الل ن    الدرردات وا  لل)بٕ

 
 . ق)دج ق لب  )او)ي وا ر .ٖ

                                                           
الق لب ي)ر د لودج ، واظن ا  ل  الث طا لت ، اذ ذقرم خي)دجه ق لاي هذا    دراأا    خدد طا لت هٔم

 الدق يب د  ددا خلى الطا ج ال لل ج لي.
 له.ٜ٘٘ٔالدطاوخج      ج مه  ٕم
 . ٖالد؛ ى     ور)  ا   ل : هٖم

 .ٕٔ-ٚٔ،ٔٔ-ٓٔ،ٚٔ-ٜ،ٚ-ٙ،٘،ٖ ر ي: ه ٗم
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 . الدؤلر)ن الذ)ن ا ردوا خلل الور  ا  ل)  د  ق .ٗ

 . الق)دج ال لد)ج ل ور)  الدلز  .٘

   ل  ودل أل   )ي دن ق ب..  ور)  ا ٙ

 :هٔمأدل الدويوخلت الور )ج ال   يد ل الق لب     ق )رة د  ل

 ه الد)زان الور  ٔم

 ه القلب الدقل  ٕم

 ه ا ل ل ٖم

 ه دوايا ز)لدة ا ل  والواو وال)لءٗم

 ه ا   ل  الدز)دة.٘م

 ه الدطلوخجٙم

 ه و)ليج الديلرعٚم

 ه الد؛للاجٛم

 :تقويم الكتاب

د؛ يي   يي   ويير)  ا   ييل ه ادد)ييزات ق )ييرة، ودل(ييذ قل)لييج   قليي  ديين شيي  ي، اد ييلز مال

 - دن د ل  ي دل )   :

 .   ر)ري اللد  ع الد اا    ال  ل)  .ٔ

 .ه ٕم.  د) ي خن دويوع لل )درس  لاقًل، وهو القلب الدقل      القرآن القر)لٕ
                                                           

ه ،         ٖٔٔ-ٓٓٔه ، مٔٚ-ٓٚه ،مٚٙ-ٓ٘ه ، مٚٗ-ٕٖه ، مٖٔ-ٕ٘الد؛       ور)  ا   ل : م هٔم
 ه.ٚٗٔ-٘ٗٔه ، م٘ٗٔ-ٖ٘ٔه ، مٖ٘ٔ-ٖٔٔم

 ه .ٚٗ-ٔٗالد؛       ور)  ا   ل : مه  ٕم
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:  قدل   أت   أًل أد)دًا هيو . اخ داد  اللقرآن القر)ل وقراءا ي، إذ أشلر الى هذا اقوليٖ
ا ق يييلر دييين ا   شييي لد ايييللقران القييير)ل وقراءا يييي الد( لريييج،  يييلن   ل  يييل ال يييلاق)ن قيييد 
ا يي اد اأ ييدهل  ا   شيي لد اللشيي ر، ايي  أييلوز ق )يير ديي  ل  ييد    طييلو  خلييى القييراء 
و  ييب اليي) ل الل يين  يي  قييراءا  ل. ودييل ديين شييع  يي  ان ا   شيي لد اقييراءات القييرآن 

 )ي خيد و  ))د لقواخد ال  و ودخل لشواهدهل، و )ي رد خليى هيذ  الوي) لت القر)ل 
الد قرة ال     ا ث ا)ن ال )ن وال )ن   لدي ال خراض خن درا يج ال  يو والوير  
زاخدييج ان ل؛ييج ال ييرب  يي  ي ييى خدييل شييرع ال  و)ييون ديين قييوا )ن ور ييدوا ديين قواخييد 

 . هٔمواوط  وا دن شواهد 
 . هٕم  ق )ر دن الدوايا. اروز ش(و)ج مخي)دجه  ٗ
 . هٖم. د لا ج أقوا  ال لدلء و و ) ي أقوا    ات وهدًل الى ا ض ال لدلء٘
. ا  ييييوى الق يييييلب خلييييى هيييييوادش ي )يييييج ا  ل)قل ييييي الر )يييييج خلييييى اراء ال لديييييلء، وشييييير ي ٙ

و وييي) ي لدييل ورد  يي  الديي ن ديين ألرييلظ ير)اييج،  يييال خيين ا  وا  ييل خلييى  رأدييج  
 د ن.ق  خللل ورد ا دي    ال

 أدل أهل دل )ؤا(ذ خل)ي الدؤل     هذا الق لب،   و دل )ل  :
. خييدل   ييياج ا ييض ا راء اليييى اوييي لا ل، اذ قييلن )يييرد او )ييي   ا يييض ا راء وهيييو ٔ

  هٗمل)س ارد  و  ا ي )ري، او )  ب رأ)ًل ل ر ي وقد قل  اي ي)ر  دن ال لدلء
 )ش)ر ال) ل    ال لدش . . ذقر ا ض الدولدر ال   قلن ) ق  د  ل    الد ن، و ٕ
 . قلج ا  ش لد  الل د)ث ال اوي الشر)  دواز ج ال  ش لد  اللقران والش ر .ٖ
 .خدل ا لطج ا )لت القرا )ج اقو )ن قا)ر)ن وخدل  (ر)أ ل .ٗ
 . لل )(رج ا  لد)ث ال او)ج الشر)رج دن دظل  ل، ولل )(رج ا ش لر .٘
 ال دن  ل ر الر لرس .. ا  وى الق لب خلى   رس للد  و)لت و(ٙ

                                                           
 . ٖ ر ي: ه  ٔم

 . ٖٚٔه ،ٛٛ-ٚٛ،مٙٛه، ٖٛ-ٖٚ) ظر خلى  ا)  الد ل  : مه  ٕم
 . ٕٗٓ،  ٕٕٓه ، ٕٔ-ٓٔ) ظر خلى  ا)  الد ل  : مه  ٖم

 ه .ٛٛ-ٚٛ، م ٙٛه ، ٜٖ-ٖٚخلى  ا)  الد ل  : مه  ٗم
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 المباب من تصريف االفعال ب. 

أل  الدق ور مخي)دجه هيذا الق يلب ا يد  لل)ريي ق يلب مالد؛ ي   ي   وير)  ا   يل ه  

وقييد أييلء هييذا الق ييلب ا( وييلرا لق ييلب الييذي  يياقي. وقييد طاييا هييذا الق ييلب طا ييلت د  ييددة، 

) ل الش)م مخي)دجه ز)لدات والطا ج ال   اخ ددت خل) ل ه  الطا ج ال(لد ج ال   ايل  ال

ق )رة دن ق لب مالد؛       ور)  ا   ل ه، اذ قل     دقددج ق لاي:   قد ايرت الى هذ  

هيذا ديل ييد ي دقدديج الق يلب  هٔمالطا ج ز)لدات ق )رة دن ق لب الد؛       وير)  ا   يل  

. 

 موضوعات الكتاب 

مالد؛ ي   ي   وير)   دويوخلت هذا الق لب دشلا ج اليى  يد ديل لدوييوخلت ق يلب 

 :هٕما   ل ه ودن دال  ي

 . القلب الدقل  ٔ

 . الز)لدة وا واخ ل وادل  لٕ

 . ا ل ل  وادلر يٖ

 .  ق )ل الر   الى دأرد ودز)دٗ

 . و)ليج الديلرع٘

 . و)ليج ا درٙ

 . الر   الدا   للدأ و ٚ

                                                           
 . ٕاللالب دن  ور)  ا   ل : ه  ٔم

 ه.ٜٓ-ٛٛه ، مٗ٘-ٔ٘ه ، مٔ٘-٘ٗه ، مٜٖه ، مٖٛ-ٖٓه ، مٖٓ-ٕٚه، مٕٙ-ٓٔ ر ي : مه  ٕم
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 تقويم الكتاب: 
   يي  مالد؛ يي   يي  لييل  ( ليي  طر)قييج مخييي)دجه  يي   يي ل)  هييذا الق ييلب خدييل هيي 

 ويير)  ا   ييل ه،  د ل يي ي ود (ييذ     ( ليي  ق )ييرًا ايي)ن الق ييلا)ن،  ديين د ل يي ي، دييل 
:   ( 

ن ليل  قين ٔ . ال ل()ص لدل ألء  ي  مالد؛ ي   ي   وير)  ا   يل ه دين دوييوخلت، وا 
أد)  يييل،  للقيييلرئ للد؛ ييي  ان وأيييد وييي واج  ييي    يييل الدوييييوع  )يييي،  طلليييج شييير ي 

  ل    ماللالبه .)أد    اًل ) )ر الر
 . هٔم. اروز ش(و)ج مخي)دجه    الق )ر دن الدوايوخلتٕ
. ا  وى الق لب خليى  طا)قيلت ق )يرة للد يل   الوير )ج، دديل )ز)يد دين  ل يدة   الق يلب ٖ

. 
 . ا ق لر دن ا   ش لد اللقرآن القر)ل وقراءا ي.ٗ

 أدل أهل دل )ؤا(ذ خل)ي الدؤل     ق لاي هذا،   و دل )   : 
 خدل  (ر)ع ا )لت القرآ )ج، وا  لد)ث ال او)ج الشر)رج دن دظل  ل . .ٔ
. (ييال الق ييلب ديين الر ييلرس، إذ ويي ا لييي   ر ييًل وا ييدًا وهييو   ييرس الد  و)ييلت وأهديي  ٕ

  ل ر الر لرس.
. قلييج دوييلدر هييذا الق ييلب، و) ييود هييذا الييى خييدل ذقيير الدوييلدر ال يي   قيي  د  ييل، اذ ٖ

 ط .ال؛ت م(د ج وخشر)نه دودرًا  ق
 . ذقر ا ض الدولدر ال    ق  د  ل    الد ن، ولل )شر ال) ل    ال لدش.ٗ
 

 هـ(: 011تحقيق المقتضب لممبرد )ج. 
) ييد ق ييلب مالدق يييبه ديين الق ييب ال ر) ييج، اذ )ليي  ق ييلب  يي)او)ي  يي  اهد) ييي،   ييو  

ق ييلب ويي ب الدر قييىي لييذلع  ييلن   ق)يي  د يي  هييذ  الق ييب )  ييلج الييى اطييالع وا ييا وا لطييج 
دلج ا ويييو  ال را)ييج و روخ يييل، وهيييذا دييل  د ليييي الشيي)م مخيييي)دجه اليييذي  دقيين دييين   ق)ييي  شييل

            مالدق ييييييييبه ال يييييييلوب أ)يييييييد اظ ييييييير  )يييييييي اراخ يييييييي  ييييييي  ال  ل)ييييييي  واليييييييراط والدواز يييييييج اييييييي)ن

                                                           
 . ٘ٛ،  ٛٔه ، ٚٔ-ٗٔ) ظر خلى  ا)  الد ل  : مه  ٔم
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ال وييوص، وق ييلب مالدق يييبه )قييا  يي  ارا ييج اأييزاء ييي(دج، وقييد الييت خييدد ويير ل ي 
 دا الدقددج والر لرس . ور ج هٔم م  ًل و  )ن و   د ج وأل ه

وقيد  قيي  مخييي)دجه ق يلب مالدق يييبه ا ييد درا يي ي ليي، اذ ويي اي  يي )ن طو)لييج 
د  ددًا خلى   (ج و )دة، وقد د  ي الى هيذ  الدرا يج اطرو  يي ملليدق ورا ه الدو يودج ايي 
مااييو ال اييلس الداييرد وا يير   يي  خلييول ال را)ييجه   ييذ  ا طرو ييج دخ ييي الييى ان )ييدرس آ ييلر 

 .ه ٕمود  ل مالدق يبه الذي ا   ى اي الى   ق)قيالداّرد، 
 

 موضوعات التحقيق
 -يل   ق)  مالدق يبه دويوخلت ق )رة، )دقن ا)يل  ل ادل )   : 

إذ   ييدث ديين  ،هٖم . ا  يي ح الق ييلب ا وييد)ر اقلييل ا  يي لذ مد دييد ااييو الرييي  ااييراه)لهٔ
 مالدق يبه . ددى اه دلل الش)م مخي)دجه ال لر الدارد ودرا  ي ل ل و  )دل

. دقدديييييج ال  ق)ييييي  ال ييييي  وق يييييت  ييييي  مأ يييييدى و ال ييييي)ن ود يييييجه وييييير ج، وقيييييد شيييييدلت ٕ
وال(ويودج  :  رأدج  )لة اا  ال الس الداّرد وراء الداّردهٗمدويوخلت د  ددة ود  ل

ا) ييي وايي)ن   لييب، و الدذ ييي، والداييّرد والشيي راء الد ييد )ن، وا ييلر الداييرد دييا  رويي)  
الدايرد وا ألهل يي، وا()يرًا أوييح د  أيي  ي  الشيرح ودذهب  ال د)ث خن الدق يب،

 وال  ل) .
 
 
 
 
 

                                                           
ه ٜٗٚه ور ج، الأزء الرااا مٕٜٖه ور ج، الأزء ال للث مٖٔٚه ور ج، الأزء ال ل   مٜٓٗالأزء ا و  مه  ٔم

 ور ج .
 . ٖ/ٔ) ظر :/ دقددج الدق يب : ه  ٕم

 ر )س لأ ج ا )لء ال راث    ذلع الوقت .ه  ٖم
ه،      ٜٙ-ٗ٘ه ، مٓ٘ه ، مٖٗه ، مٖٓ-ٕٙه ، مٕٔ-ٓٔه، مٓٔ-ٜ: م ) ظر : دقددج   ق)  الدق يبه  ٗم

 ه..ٖٔٔ-ٜٔٔه ، مٓٔٔ-٘ٓٔم
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 و)دقن أن  ل(ص د  أي خلى ال  و ا   :
. ا خ  لء اا)لن ولج الدق يب اق لب  ي)او)ي وذليع ا يو   ويوص  ي)او)ي  ي  قي  ٔ

ه ٓ٘٘ٔد يي لج خييرض ل ييل الداييّرد، وقييد الييت خييدد ال وييوص ال يي   يييد  ل ال  ل)يي  م
، إذ قل :  ودل دن شع    أّن     الدق ييب، هٔمرض دن ذلع وًل، وقد اويح ال؛

وق يييلب  ييي)او)ي أقيييدل، وأيييي(ل ديييل ووييي  ال) يييل دييين ق يييب ال  يييو والوييير ،  يييللراط 
ا)  ديل ا دييل هييو   ييأ)  ل(طييوات  شيي ة ال  يو، و درأييي  يي  القيير )ن: ال ييل   وال للييث، 

خل) يييل، خييين د ييلاا الدق ييييب ودويييلدر  ال يي  اخ ديييد  هٖمان ذليييع  )ييي قشييي ٌ  هٕم ييو 
 . هٗموا  دد د  ل قدل ا ي )  ار دخلدج قو)ج    الدرا لت الدقلر ج  

، إذ قيل : ه٘م.   اا دل قلليي الدايّرد  ي  الدق ييب و ي  ي)ير  دديل ) وي  ا يذا الدوييوعٕ
  روييييت خلييييى أن )قييييون   ل)قيييي  خلييييى قييييالل الداييييرد ا ييييد   اييييا قيييي  دييييل قللييييي  يييي  

)ل يًل ق يت أرى قالديي دأدياًل  ي  الدق يب و   ي)ر  ددل ) و  ا ذا الدويوع  ل 
ا ض الدوايا، ودروياًل وايي ًل  ي  دوييا ا(ير  ل دي  الدأدي  خليى الدرّوي   

 .هٚم، و) و  خلى ذلع اد لج هٙم
 .   أ)  ال يلرب ا)ن أقوا  الداّرد .ٖ
.  و )ح دذهب الداّرد و ور) ي، وذلع اذقر اقوا  ق )رة  (لل  دل  ألي الداّرد  ي  ٗ

 )(لل  دل ا ا ي    القلد .الدق يب وا ي ل 
 . ا)لن دل   ب الى الداّرد دن آراء د(طوءة.٘
 
 
 .  (ر)ع القراءات القرآ )ج دا ا)لن  وخ ل.ٙ

                                                           
 . ٜٔٔ) ظر : دقددج الدق يب : ه ٔم

 ا  وح ان )قل  م ياًل خنه ه  ٕم
 لو )ح ان )قل  : مقشرًله    ل ا ل أن  .ه  اٖم

 . ٜٔٔدقددج الدق يب : ه  ٗم
 ه .ٕ٘ٔ-ٕٗٔدقددج الدق يب : مه  ٘م

 ه .ٕ٘ٔ-ٕٗٔ ر ي : مه  ٙم
 . ٖٓٔ،  ٖٓٔه ، ٖٓٔ-ٕٛٔ، م ٕٙٔ، ٕ٘ٔ ر ي :  ه ٚم
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.   يييياج الشيييي ر الييييى قل لييييي، وشييييرح الشييييواهد و (ر)أ ييييل ديييين الييييدواو)ن، والدأدوخييييلت ٚ
 ا دا)ج.

دق ييب هذا دل )  ل  اد  أي    هذا الق لب، وقد ويا مخي)دجه      ل)ج ال 
و   الأزء الرااا د ي   ر ًل  اواب الأزء الرااا دن الدق يب،  ل ا ا  يل ايذقر    يلرس 
 اييواب ودويييوخلت ود ييل   د  ييددة شييدلت اأييزاء الدق يييب ا را ييج، وقييد وييدر هييذ  
الر لرس اقولي:  قلديج  ايد د  يل ، وقيد   يدث خين ال ياب اليذي )أ ي  ال  يو وي اًل، إذ 

 ر ج ق ب ال  و   ر ج دق)قيج ا ديل هي  (طيوة  ي   يا)   ) ي)ر قل :     اخ قلدي ان  
 .هٔمال  و 

وقد ذقر الطر)قج ال   ا ا  ل دن اأ  ويا الر لرس للدق ييب الأزا يي ا را يج 
 . هٕمولد( ل  الد ل   والدويوخلت

وقييد اييدأ هييذ  الر ييلرس اييذقر    ر ييًل  اييواب   ييرس الدويييوخلت والر ييلرس ال يي  
 -:هْ ٖمو   ل

 ااواب الدويوخلت ال  و)ج. .   رسٔ
 . ال رو  وا دوات.ٕ
 . ااواب الور .ٖ
 . الد ل   ال   شر  ل الرلرق .ٗ
 . د ل    قد الداّرد ل )او)ي ورد اان وّ د خل)ي    ا   ولر.٘
 
 
 
 
 . الد ل   ال     ات الى الداّرد و   الدق يب ودل ) ري ل.ٙ

                                                           
 . ٕ/ دقددج الر لرس : ٗ ر ي : ه  ٔم

 ه .ٗ-ٖ/ دقددج الر لرس : مٗالدق يب : ه  ٕم
ه ،         ٕٕٓ-ٕٚٔه ، مٕٙٔه ، مٜٛٔ-ٚٗٔه ، م٘ٗٔ-٘ٔٔه ، مٖٔٔ-ٓٔ/الر لرس : مٗ ر ي : ه  ٖم
ه ، ٖٖٛه ، مٕٖٛه، مٖٕٖ-ٖ٘ٔه ، مٖٗٔ-ٕٗٙه ، مٕٓٙ-ٜٕٗه، مٕ٘ٗ-ٕٕ٘ه ، مٖٕٕ-ٕٕٓم

 ه .ٖٔ٘ه ، مٜٖٗ-ٜٖٖم
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 .   رس ا )لت القرآ )ج.ٚ
 

 ت الل؛و)ج..   رس القلدلٛ
 
 .   رس ا د ل  والش ر.ٜ
 

 .   رس الش راء.ٓٔ
 

 .   رس األخالل.ٔٔ
 

 .   رس الالدان.ٕٔ
 

 . الدراأا.ٖٔ
 

 . ال وو)ب.ٗٔ
الت خدد الوير لت ال ي  ا (يذهل مخيي)دجه للر ر يج م(د يًل و(د ي)ن و ال د يجه 

 ور ج.
 تقويم تحقيق المقتضب 

)م مخييييي)دجه، قيييل  الييييدق ور ان   ق)ييي  الدق ييييب او  ا يييير خييير  ال ييييلس اللشييي 
اليدول ، او  خد  ارز اي الش)م خي)دج الى الدأيل  ال راي   يل  هٔممق ) ه :  قلن هذا

 ألء ييي الر يييل     ييرى دييين قايييلر الد  شييرق)ن  ييي  ألد يييلت ا أل ييرا وهول يييدا وا يييال )ل .. 
ب ودن هذا الوقت  و قت الولج ا) ي وا)ن خلدلء ال؛رب )را لو ي و)را يل ل، وا يذا الق يل

اليذي قيلن  و قت الولج ا) ي وا)ن ا د)يب القا)ير                ا  ي لذ د ديود شيلقر 
 اييييييييي .. د أاييييييييل                                                                      

، وقل  خ ي الدق ور مالط ل  ه خن   ق)  الدق يب:  وهذا الق لب هو الذي خيّر  ه ٕم

                                                           
 )قود ا ذا   ق)  ق لب الدق يب .ه  ٔم

 ه .ٚ٘ٚ لا) ي : مه  ٕم
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و  ييوي يييل)ا، هييو ا  يي لذ الشيي)م ي د دييد خاييد ال(ييلل  خييي)دج ي  ال ييلس ا ييللل أل)يي 
وقييلن ديين قايي  د وار)ييًل، ) ر ييي طلاييج قل)ييج الل؛ييج ال را)ييج اييل زهر و ييدهل،  ييل   ر ييي قلخييج 
الد(طوطيييلت ايييدار الق يييب الدوييير)ج، دقايييًل خليييى ال  يييم والقيييراءة ... وقيييد قشييي  الشييي)م 

 ايي)س وييدر  طييوا  هييذ  خييي)دج  يي    ق)يي  ق ييلب الدق يييب خيين خلييل ال؛ز)يير، ظيي  
ال ييي وات ال ييي   ييياقت طايييا الدق ييييب، ول ييي  أ ريييا ديييل  ييي    ق)ييي  هيييذا الق يييلب أ يييي دّ  
ال ييلس خلييى ق ييلب  يي)او)ي، و يي ح ل ييل دقرلييي، و(ييلض ا ييل ل أييج،  قييد راييط الشيي)م ايي)ن 

راطيييًل د قديييًل، اليييى  وا يييد أ(يييرى   رهيييل الشييي)م  ييي   هٔمد يييل   الدق ييييب ود يييل    ييي)او)ي
 .هٕم واش)ي 
 -هل دل اد لز اي   ق)  الش)م للدق يب، دل )   :أّن أ 

. اخ  ييلؤ  ا قيي   وييوص ال لدييلء للدواز ييج ايي)ن قييو  الداييّرد وأقييوا  ي)يير  ديين   ال لدييلء، ٔ
قييل  الييدق ور مخاييد الديي  ل أ دييد وييللحه:  د دييد خاييد ال(ييلل  خييي)دج قييلل ا  ق)يي  

يييوع )ييذهب الدق يييب للداييّرد، واييذ  أ ييودًا قا)ييرة  يي  ا(راأييي، و ييلو   يي  قيي  دو 
، هٗم ه ٖمال)ي الداّرد ان ) ق  آراء الد  (ر)ن خ ي خلى  ا)  ا ايلت الي ص او الدقلر يج

وا يييييذا )قيييييون مخيييييي)دجه قيييييد (يييييدل الدق ييييييب (دديييييج أل)ليييييج ا وادشيييييي ال؛ )يييييج دييييين 
 ال ووص الد( لرج.

. اروز ش(و)ج مخي)دجه  ي  الق )ير دين الدواييا، إذ إّن ا يض الد يل   قيلن  ) يل ٕ
ود  ييل دييل قييلن  ) ييل د(للرييًل اراء ا ييض ال لدييلء  ه٘ملييرأي خييللل دييل مخييي)دجه دؤ)ييداً 

 .هٚم، ود  ل دل قلن  ) ل د(ط ًل اراء ا ض ال لدلءهٙمودؤ)دًا ا ي ل اا(ر
.  ييوج مخييي)دجه   ق)قييي الدق يييب اويي  ي   ييلرس لييي  يي    ل)ييج الأييزء الرااييا، وهيي  ٖ

مخيي)دجه ديا الا ير الد ي)ط أقار  ل دة أ لد ا ل الدار )ن، و)ايدو أّن  أرايج الشي)م 

                                                           
 الرو)ح ان )قل  : م قد راط الش)م د ل   الدق يب اد ل    )او)يه .ه  ٔم

 ه .ٕٗٔ-ٓٗٔدد(  الى  لر)م  شر ال راث ال را  : مه  ٕم
 ا  وح ان )قل  : الدقلالج .ه  ٖم

 ه .ٖٓ٘-ٜٖٗاان الشأري ود  أي    ال  و : مه  ٗم
 . ٕٕ٘ه /ٖ/ال لدش مٕ، ٚٗٔه /ٔ/ال لدش مٔ) ظر خلى  ا)  الد ل  : الدق يب : ه  ٘م

 . ٕ٘٘ه/ٔ/ال لدش مٕ) ظر خلى  ا)  الد ل  : الدق يب : ه  ٙم
 . ٛٙه /ٜ/ال لدش مٔ) ظر خلى  ا)  الد ل  : الدق يب : ه  ٚم
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ه  ال ي  شيأ  ي خليى وي ا الر يلرس الد( لريج للدق ييب، إذ قيل :  قل يت  أرا ي  
 يي  الا ييير الد ييي)ط دشيييأ ج لييي  خلييى ان اوييي ا لق يييلب مالدق ييييبه للدايييرد   ر يييًل 
دروييياًل خليييى ييييرار ديييل   ل يييي  ييي  الا ييير،  أيييلءت   يييلرس الدق ييييب  ييي  م(د يييج 

أ ييد  يي    ق)يي  الدق يييب، وادييل ويي   ي لييي  وخشيير)نه دلزدييج، وقييلن لدييل اذل ييي ديين
دن الر يلرس ال ي  ) يرت الرأيوع ال)يي ا ير قا)ير  ي  ذ)يوع وشي)وع الدق ييب،  شير  

 .  هٔم ويرب .. 
أدل ه لت ال  ق)  ل ذا الق لب  لل ا ا)ن دل )دقن ان )ؤا(ذ ايي الشي)م مخيي)دجه 

      ق)قي الدق يب،  دل )دقن ان )قل  ) أ  لي   خل)ي.
 :اب سيبويه ودراسة لهفهارس كت
أل  الش)م مخي)دجه هيذا الق يلب ا يد اخأيلب الايل  )ن اللر يلرس ال ي  وي   ل  

للدق يب، وهو دن اأ  اخدللي    دأل  الر ر ج، ظ ر هذا الق لب دطاوخيًل  ي   ي ج 
ه وير ج، وقيد ٕٜٔله    دور، أدل خدد ور لت الق يلب  قيد اليت مٜ٘ٚٔهي/ٜٖ٘ٔم

ه ٕٜٔه      دلزدييج ) مٚ٘:  وقييد شيي؛    ييرس  يي)او)ي مقييل  مخييي)دجه خيين ق لاييي هييذا
ه  يص دين ق يلب  ي)او)ي. وديل أظيّن أن ٗٙٓٙٔور ج .. اش د    رس  )او)ي خلى م

 . هٕمق لاًل    خلل دل ظرر اد   هذ  الر لرس، و  ا لع ال  ل)ج 
، هٖما س مخي)دجه ا ن ق لب  )او)ي ا لأج الى   يلرس  ) ير الرأيوع     ال)يي 

ى هذا ال دي  اخأيلب الق )ير دين الايل  )ن ار ر ي ي الدق ييب، وخين ، وشأ ي خلهٖمال)ي
هييذا قييل  مخييي)دجه:  ولدييل ا(رأييت الدق يييب للداييرد ويي  ت لييي   ر ييل درويياًل ظريير 
الخأيلب ق )يير ديين الايل  )ن، وطلييب د يي  ق )ير ديين ا وييدقلء أن اوي ا لق ييلب  يي)او)ي 

اه ال  ييل، وشييرخت   ر ييًل درويياًل خلييى يييرار   ييرس الدق يييب، ولدييل ادق   يي  الرروييج 
 .هٗم     ق)  هذ  ا د )ج 

                                                           
 ه .ٓ٘الد )ط : م ااو  )لن وا ر ه  ٔم

 ه .ٙٚٔ أر)ا       ق)  ال راث ما ثه: مه  ٕم
 ه .٘) ظر : دقددج   لرس ق لب  )او)ي : مه  ٖم

 . ٙٚٔه ، و) ظر :  أرا        ق)  ال راث ما ثه: ٘ ر ي : مه  ٗم
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 موضوعات الكتاب 
شيييد  الق يييلب دقدديييج  يييوت خليييى درا يييج ديييوأزة لق يييلب  ييي)او)ي، وقيييد 
  دث خي)دج خن  أرا ي دا ق لب  ي)او)ي،    يدث خين   يلء ال لديلء خليى 
الق لب      )او)ي واوطال لت الق لب، ود (ذ وه لت خلى الق يلب و  يدث 

الق يلب، دا) يًل أ ييل ل وهي  طا يج مايو  ه، وق يت درا ي ي ا)يًل خين طا يلت 
،  يل  ليت هيذ  الدرا يج الر يلرس ال ي  اليت خيددهل هٔمه     وير جٕٜهذ     م

 : هٕمارا ج خشر  وخًل دن الر لرس وه 
 أ.   رس د ل   ال  و.

 ب.   رس ال رو  وا دوات.
 ج.   رس د ل   الور .

 ا ا لرلظ الد  دث  ) ل.د.   رس ال؛ر)ب وا دلء ا دق ج وأد)
 هي.   رس الشواهد القرآ )ج.

 و.   رس ا )لت ا ر )ب ال ور.
 ز.   رس ا  لد)ث ال او)ج.

 ح.   رس الش ر ا  ب القوا  .
 ط.   رس قوا   الش راء.

 ي.   رس الشواخر    ق لب  )او)ي.
 
 
 

                                                           
 ه .ٜٛ-ٙدن ص مه  ٔم

ه، ٜٔٚ-ٕٛٙه، مٖٕٙ-ٕٕٙه ، مٖٓٙ-ٕٚٛه، مٕ٘ٛ-ٓٓٔ) ظر :   لرس ق لب  )او)ي ودرا ج لي: مه  ٕم
ه ،        ٜٛٛ-ٖٛٛه، مٔٛٛه، مٓٛٛ-٘ٙٛه، مٗٙٛ-ٗٙٚه، مٖٙٚه ، مٔٙٚ-ٖٛٚه ، مٖٚٚ-ٕٓٚم

 ه .ٜٓٓ-ٜٙٛه ، مٜ٘ٛ-ٖٜٛه ، مٜٛٛ-ٜٓٛم
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 ع.   رس ا خالل والقال   ال   لل  ذقر ل ل ل؛لت.

 ال   ذقرت ل ل ل؛لت.  .   رس القال  
 ل.  رس ا د ل .

 ن.   رس الشواهد ال  ر)ج.
 

 تقويم كتاب )فهارس كتاب سيبويه ودراسة له(
 

 إّن أهل دل اد لز اي هذا الق لب دل )   :
 
 . قشرت الدرا ج ال   قدد ل مخي)دجه خن ادور ق )رة د  ل:ٔ

 أ.   اج ا راء وا قوا  الى او لا ل.
 الدارد دن (ط       اج األقوا  الى  )او)ي. ب. ا)لن دل وقا  )ي

 ج.   أ)  دل اد لز اي الدذهب ال  وي ل )او)ي دن  دلع وق)لس.
. ال ر )ييب والدقييج ال يي  اد ييلزت ا ييل هييذ  الر ييلرس  ييد  خلييى دالزدييج مخييي)دجه لق ييلب ٕ

  )او)ي،  )دل  قلي دن الر لرس د  وخج وشلدلج.
الر ييلرس ال يي  ويي   ل، إذ ا(ييذ   ييرس ا )ييلت . ادل ييج الشيي)م  خييي)دج   )دييل  قلييي ديين ٖ

ا ر )ييب ال ييور ديين   ييرس ا  يي لذ مأ دييد را ييب ال رييلخه قييل  الشيي)م:   ر )ييب ا )ييلت 
 .هٔمخلى  ر )ب ال ور دن   رس ا   لذ را ب ال رلخ 

) د الدق ور مخي)دجه  ل   دن و ا   ر ل (لول اق لب  )او)ي، إذ  اقي  ي  
 لذ مأ ديييد را يييب ال ريييلخه  ييي  ق لايييي م  يييرس شيييواهد وييي ا   يييلرس لق يييلب  ييي)او)ي ا  ييي

له، اديييل ا(ييير الر يييلرس ال ييي  ٜٓٚٔهيييي / ٜٖٛٔ ييي)او)يه، اذ ظ ييير دطاوخيييًل  ييي   ييي ج م
ويييي  ت لق ييييلب  يييي)او)ي   يييي    ييييلرس ا  يييي لذ مخاييييد ال ييييالل هييييلرونه، اذ أ يييي  الأييييزء 

 ال(لدس دن   ق)قي لق لب  )او)ي د( وًل ا ل.

                                                           
 . ٔٙٚ ر ي : ه  ٔم
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مأ دد را ب ال ريلخه و  يرس اليدق ور مخيي)دجه ودن الدقلالج ا)ن   رس ا   لذ  
 ) ا)ن دل )   :

ه  وير ج، ٕٜٔ. ال؛ت ور لت ق لب م  لرس ق لب  ي)او)ي ودرا يج لييه ل يي)دج مٔ
 ه ور ج.٘٘ٔ    )ن ال؛ت ور لت ق لب م  رس شواهد  )او)يه لل رلخ م

لخ، إذ . ا  ييدت دقددييج الشيي)م مخييي)دجه للق ييلب اييللطو  ق)ل ييًل الييى دقددييج ق ييلب ال رييٕ
 ه ور ج، ادل ا (رى  قد وق ت    م ته ور لت .ٕٜوق ت ا ولى    م

وهي    يلرس ي)ير  –.   دث ا   لذ مال رلخه خدن وي ا   يلرس لق يلب  ي)او)ي قاليي ٖ
وهدييييل ا  يييي لذ د دييييد خاييييد الديييي  ل (رييييلأ ، الييييذي ادرج  –د روييييلج اق ييييب د يييي قلج 

ا  يييي لذ خليييي  ال أييييدي   ر يييي ي  يييي  الدأدوخييييج ال يييي   شيييير  ) ييييل م ويييي)ح   لييييبه، و 
 لو ، الذي أ ي    ر يي دل قيًل اق لايي م ي)او)ي اديلل ال  يلةه و  يدث خين الد (يذ 
ال   وأدهل      ر   ل. أديل الشي)م مخيي)دجه  ليل )شير  ي  دقدد يي اليى دين  ياقي 

    و ا الر لرس لق لب  )او)ي .
ديييل  . ا  يييوت دقدديييج ق يييلب مخيييي)دجه خليييى درا يييج ديييوأزة خييين ق يييلب  ييي)او)ي، وهيييذاٗ

   أد     دقددج ق لب مال رلخه .
. الر يييلرس ال ييي  وييي   ل مخيييي)دجه أقدييي  وأد  وأشيييد  دييين الر يييلرس ال ييي  وييي   ل ٘

مال رييييلخهي وذلييييع ألّن مخييييي)دجه ويييي ا ارا ييييج خشيييير  وخييييًل ديييين الر ييييلرس الدييييذقورة 
 لاقًل، ادل مال رلخه  قد و ا  ال يج ا يواع دين الر يلرس لق يلب  ي)او)ي، وهي    يرس 

، و  يييييرس شيييييواهد ال يييييد)ث د  يييييوقج خليييييى هٔمرآن د  يييييوقج خليييييى ال يييييورشيييييواهد القييييي
 .هٖم، و  رس شواهد الش ر د  وقج خلى القوا  هٕمال رو 

ودن الدواز ج اي)ن   يرس اليدق ور مخيي)دجه و  يرس ا  ي لذ              مخايد 
 -ال الل هلرونه ) ا)ن ل ل دل )   :

ه ويير ج  يي   يي)ن وق ييت ٕٜٔ. وق ييت   ر ييج الشيي)م مخييي)دجه لق ييلب  يي)او)ي  يي  مٔ
 ه ور ج .ٖٔٗ  ر ج ا   لذ مخاد ال الل هلرونه    م

                                                           
 ه .ٗ٘-ٖٔ) ظر :   رس شواهد  )او)ي : مه  ٔم

 ه .ٛ٘-ٚ٘) ظر :  ر ي: مه  ٕم
 ه .ٜ٘ٔ-ٔٙ) ظر:  ر ي : مه  ٖم
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 -:هٔم. يدت   لرس ا   لذ مخاد ال الل هلرونه مأرا ج خشره  وخًل، وه ٕ

 أ. شواهد القرآن القر)ل

 ب. ال د)ث

  ج. ا د ل 

 د. ا  لل)ب وال دلذج ال  و)ج

 هي. ا ش لر

   و. ا رألز

   ز. الل؛ج

 لظ الدر رة    ال واش ح. ا لر

 ط. ا خالل

 ي. القال   والطوا   وي)رهل

 ع. الالدان والدوايا و  وهل

  . الدقددج وااواب الق لب

 ل. د ل   ال  و والور  

 
                                                           

ه، ٛٛ-ٗٗ/٘ه ، مٖٗ-ٖ٘/٘ه، مٖٗ-ٖٖ/٘ه مٕٖ/٘ه، مٖٔ-ٚ/٘: ق لب  )او)ي م  ق)  هلرونه : م ) ظره  ٔم
ه ٕٛٓ-ٕٗٓ/٘مه،ٖٕٓ-ٜٚٔ/٘ه، مٓٛٔ-ٕٚٔ/٘ه ، مٓٛٔ-ٕٚٔ/٘ه ، مٕٙٔ-ٖٓٔ/٘ه ، مٕٓٔ-ٜٛ/٘م

 ه.ٖٗٔ-ٜٖٙ/٘ه ، مٖٗٔ-ٜٖٙ/٘ه ، مٜٖ٘-ٕٔٗ/٘ه ، مٕٓٗ-ٜٕٓ/٘، م
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 ن. الدقلالج ا)ن ور لت   (ج او   و  (  ل هذ 

هييذ  الر ييلرس  ( ليي  خيين   ييلرس الشيي)م مخييي)دجه، إذ ان ه ييلع   ييلرس خ ييد 
 ه ي)ر دوأودة خ د ا   لذ مخاد ال الل هلرونه .الش)م مخي)دج

 
 دراسات السموب القرآن الكريم 

ألدح الشي)م مخيي)دجه  ي  دؤلرل يي ال يلاقج خين  ) يي  ي   ي ل)  ق يلب )قيون  ي   
درا ييج أ ييلوب القييرآن القيير)ل، وقييد الرييي الشيي)م ا ييد  لل)رييي ملر ييلرس ق ييلب  يي)او)يه. وقييا 

ا و  د ي أيلء  ي  د يل   ال يرو  وهيو خليى  ال يج  هذا الق لب     ال ج اق لل، الق ل
اأيزاء، والق ييل ال يل   د ييي أيلء  يي  الويير  وهيو خلييى ارا يج اأييزاء، والق يل ال للييث د ييي 

 ألء    ال  و وهو خلى ارا ج اأزاء .
  (ص الل د)ث دن هذا الق لب الق يل ال يل   د يي  قيطي ألّ يي الق يل اليذي خ ي  

 ودل ألء د  ل    القرآن القر)ل. )ي مخي)دجه اللد ل   الور )ج 
الت خدد ور لت الأزء ا و  دن الق ل ال ل   دن هذا الق لب م يالث و(د ي)ن 
و ا د جه وير ج وقيد  يوى هيذا الأيزء  ي  دقدد يي خليى  ويد)ر اقليل اليدق ور مخايد ا  
ان خاد الد  ن ال رقي ه،   يدث  )يي خين طرا ي  الق يل ال يل   ال ي  ليل )ييد ل ق يلب، 

 ر ال) ل ا  لن، ولل )  دث خن أد)  ل وا دل اشلر الى ا ض د  ل.و  اشل
أ اا هذا ال ود)ر ادرا ج د( ورة خن ا ا )ج الور )ج    القران القر)ل د  يد ل  

خ  يييل   يييت خ يييوان م ظيييرت  ييي  أا )يييج القيييرآن القييير)له وييييا هيييذ  الدرا يييج  ييي  ما   ييي)ن 
الرايييلخ ، وال ال ييي  الدز)ييييد، وارا ييي)نه وييير ج   يييدث  ) ييييل خييين اا )يييج ا  يييل ال ال يييي ، و 

والرايييلخ  والدز)يييد، وأا )يييج ا  يييل ال(دل ييي  الدز)يييد، وأوزان الدليييي     ال ال ييي ، والر ييي  
 الرالخ  الدز)د، وأاواب الديلرع ال  ج، وال و؛)ر، وال  ب، وي)رهل دن الدويوخلت.
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أدل دوييوخلت الأيزء ا و    ي  ق )يرة أيدا وقل يل قل ديج خليى ا ويلء 

   الويير   يي  القييران القيير)ل وقراءا ييي الد( لرييج، وديين هييذ         دييل أييلء ديين د ييل

 : هٔمالدويوخلت

وا ل ييييل   يييي  القييييرآن القيييير)ل ، ود ييييل   ويييي)ت زوا ييييد  درا ييييج القلييييب الدقييييل  ،

 ا   ل  لد لت خن درا ج م لخ ه، وق ر  رو  الديلرخج.

أدييل الأييزء ال ييل    قييد وقييا  يي  م يياا و دييل )ن و ييا د جه ويير ج، وديين 

خلت هذا الأزء: ا  ل  الب  ور الدلي  والدييلرع وا دير وديل أيلء دويو 

د  ييييل  يييي  القييييرآن القيييير)ل وقراءا ييييي، ودرا ييييج الر يييي  الد دييييوز، ودرا ييييج الر يييي  

الديييلخ ، ودرا ييج الر يي  ا أييو ، وأوزان ا  ييل الراييلخ  الدأييرد، ودرا ييج 

 الدولدر.

ًل و(د يي)ن أدييل الأييزء ال للييث ديين الق ييل ال ييل    قييد ال؛ييت ويير ل ي م ال يي

: الدوييلدر ال يي  خلييى وزن م م يي ه ودييل  هٕمو يي د جه ويير ج، وديين دويييوخل ي

أيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييلء د  يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييل  ييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي  القيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييران                                                            

                                                           
-ٕٗٗ/ٔه، مٕٓ٘-ٜٖ/ٔه ، مٖٗ-ٗٔ/ٔه، مٗٔ -ٕ/مٔالق ل ال ل  /  ) ظر: درا لت   لوب القران القر)ل:ه  ٔم

 ه.ٜٛٙ-ٕٛٙ/ٔه، مٙٚٗ
 ه.ٕٓٙ-ٕٛ٘/ٖه،مٗٔٗ-ٕٛٗ/ٖه ،مٔٔٗ-ٖٖٙ/ٖه، مٖٖٙ-ٜٖٗ/ٖه مٓٚ-ٖ/ م ٖ ر ي: الق ل ال ل   / ه  ٕم
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القييير)ل وقراءا يييي، والدويييدر الد)دييي ، وا يييل الدقيييلن والزديييلن، ولد يييلت خليييى درا يييج ا يييل 

   .الرلخ ، وا ل الدر و  دن ال ال

أدييييل الأييييزء الرااييييا  قييييد ال؛ييييت ويييير ل ي م ال ييييًل و ال يييي)ن و د د ييييجه ويييير ج، ادييييل 

: لد ييلت خيين ويي)ت الدالل؛يج، وويي)ت الدالل؛ييج ديين ال ال يي ، ودرا ييج هٔمدوييوخل ي  د  ييل

الورج الدشا ج، ودرا ج ا    ال ريي) ، والدديدود، والدقويور، ودرا يج الد  يى، ودرا يج 

ودرا ييج أدييا ال ق يي)ر، وق)ييلل الدرييرد دقييلل الأدييا أدييا الدييذقر، ودرا ييج أدييا الدؤ ييث، 

 وخق ي، وأدا الدودر.

 

أشي رقت ا أييزاء ا را ييج  يي  خيدة ادييور د  ييل: ا  ييواء قي  أييزء خلييى الق )يير ديين 

ال ووص الد قولج الل ص اق ر دن  قل ل اللد  ى، وخدل اق لر  دن ا   شي لد الل يد)ث 

ل، وا ديييل قيييلن ) قييي   ووويييًل   و)يييج ال ايييوي الشييير)  او اقيييالل ال يييرب الد  يييور والد ظيييو 

اش لرًا او اد لً  وقد ا  وت ا أزاء ا را ج خلى   لرس  رو)ل)ج لدويوخلت ق  أيزء 

 وقراءا ي.

 
أ يي  مخييي)دجه الق ييل ال ييل   ديين هييذا الق ييلب  يي  الد ييل   الويير )ج ودييل أييلء 

 يي  القييران ، لييذلع  ييلن هييذا الق ييل ) ييد ا وييلء لدييل أييلء د  ييل  يي  القييرآن القيير)ل وقراءا ييي

                                                           
 هٕٕٛ-ٜٖٔ/ٗم ه،ٜٖٔ-ٕ٘/ٗه،مٚ/ٗه،مٚ-ٖ/ م ٗالق ل ال ل   /  ن القر)ل:آلدرا لت   لوب القر اه ٔم

 ،هٖٖٚٛٛٗ/ٗم، هٖٛٗ-ٖٖٓمه،ٖٖٓ-ٜٕٔ/ٗه،مٜٕٔ-ٕٕٙ/ٗه،مٕٕٙ-ٜٕٕ/ٗم،هٜٕٕ-ٕٕٛ/ٗ،م
 . هٜٜٖ-ٜٖٛ/ٗه،مٖٚٛ/ٗم
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القيير)ل ديين اا )ييج الويير  ودييا أن هييذا الق ييل (وييي مخييي)دجه اللويير ، اّ  أّ ييي درس 
 .  هٔم )ي خددا دن الد ل   ال  و)ج وهذا دل اش رقت  )ي ا أزاء ا را ج

 تقويم الكتاب:
) ييد الشيي)م مخييي)دجه او  ديين أ(ييرج ق لاييل )  ييلو  درا ييج ا ييلوب القييرآن القيير)ل 

راء، إذ لل ) يا    يد دين ال لديلء أن أ ي  درا ي ي قل ديج خليى درا ج    دد خلى ا   ق
ا ييي قراء ديييل ورد  ييي  القيييرآن القييير)ل دييين د يييل    ييي  ال  يييو والوييير  دديييل أ يييلر اخأيييلب 
ال لدييلء والايييل  )ن  يي   وا خليييى خدليييي هييذا ق )يييرًا ديي  ل،  قيييد قيييل  ا  يي لذ مد ديييود د ديييد 

الشي)م د ديد خايد ال(يلل  خيي)دج شلقره خ ي:  وهيذا ال دي  الأل)ي  اليذي  يو   ا ي لذ ل 
.. ا دل هيو أيزء دين خدي  يي(ل ليل ) ياقي ال)يي ا يد، و  اظين ان ا يدًا دين اهي  زدل  يل 
قييلن قييلدرا خل)ييي ادرييرد   ييلن الشيي)م قييد او يي  ألييدًا ووييارًا ود ر ييج وادل ييج  يي  ا طييالع، 

خين ، وهيو   )ر يي  ان )قيل  هٕمودقج    ال  ري ليل اأيدهل د يوا رة لق )ير ددين خر يت 
هذ  الدرا ج ا  ل د أد)جألن  رأ  اخ دلد الد لأل قل ل خلى ال ور وال ر )ب. ادل هيذا 
الق لب  لل ور وال ر )ب دأرد وورة د(ططج )  دد خل) ل. أديل القلخيدة ال ظديى ال ي  
)قييول خل) ييل   يي  د ر ييج وا يي ج د يي وخاج  لدييج لييدقل   خلييل ال  ييو، وخلييل الويير  وخلييل 

 .هٖم)م لل ) رع دألً  لال  دراع خلى خدلي ال ظ)ل ا( ال  ا  لل)ب .. والش
وقييل  الييدق ور مد دييود د دييد الط ييل  ه خيين هييذا الق ييلب:  وديين اخدييل  الشيي)م 
خييي)دج ال ظ)دييج مدرا ييلت   ييلوب القييرآن القيير)له وهييو أأيي  دلخديي   يي    ييو القييرآن 

 .هٗمالقر)ل   ا      ق لاًل وا دًاي د ذ ق ب قل ب الى )ول ال لس هذا 
قيييل  اليييدق ور مخايييد ا  الأايييوريه خييين الشييي)م مخيييي)دجه:  وق لايييي ي درا يييلت و 

  ييلوب القييران القيير)ل ي ق ييلب ال ويير ي ا يي  ي ويي  ي ا ييد طييوا  اللا)ييت ال ييرال، 
 .ه٘م وال يرع الى ا   ا ل ي ان )ل دي ش) ل )(دل ق لب ا    ل لي دل اراد .. 

                                                           
،  ٖٖٓه، والأزء ال للث / ٕٛٙ-ٓٛٙ، والأزء ال ل  / مٕٚٔ، ٕٙٔ) ظر خلى  ا)  الد ل : الأزء ا و  / ه  ٔم

 . ٖٚٔوالأزء الرااا / 
 د دود د دد شلقر: مده . ود)ر ق لب مدرا لت   لوب القران القر)له اقلل ا   لذ: ه  ٕم

  ر ي : مجه و مزه .ه  ٖم
 . ٖٗٔدد(  الى  لر)م  شر ال راث ال را : ه  ٗم

 . ٕمد دد خاد ال(لل  خيدجه اقلل الدق ور مخاد ا  الأاوريه:ه  ٘م
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اراد ايي الشي)م مخيي)دجه أن )) ير هذا الق لب الذي اشلد ايي الق )ير دين ال لديلء 
 ا)  ا   ش لد ايللقرآن القير)ل وقراءا يي ليدارس ال  يو والوير ، هيذا ديل اشيلر ال)يي  ي  

، وقيييد اويييح خريييي ديين ذلييع إذ      قيييل : هٔما  ييي مدرا ييلت   ييلوب القييرآن القيير)له
و  ؟ ان ) ير  د يى اراد هي  د ي  هيذا ا  يلوب وارد  ي  القيران ا هٕم   )  ط)ا مالقيلرئه

واذا قييلن ورد   يي  ورد ق )ييرًا او قليي)اًل ؟ و يي  قييراءات د ييوا رة او ي)يير د ييوا رة. قدييل ا ييي 
)  ط)ا ان )  قل الى ا يلوب القيرآن و)رأيا ال)يي  ي  الدواز يج اي)ن ا راء الد( لريج، قديل 
قيييلن )ر ييي  الويييدر ا و   ييي  ا   قيييلل اليييى قيييالل الروييي لء ودشيييل    ل قاييي  ان )يييدب 

 .هٖم ج الل ن الى ا ل 
 أن اهل دل اد لز اي الق ل ال ل   دن هذا الق لب، دل)   :

. الق لب  ر)يد دين  وخيي  ي  الايي وا( ولويي، لديل ) و)يي دين خليل يز)ير ليدقل   خليل ٔ
 الور     ظ  ا  لوب القرا   الد أز.

. اا قر مخي)دجه      ل)ري الق لب د  أًل أد)دًا أالن خ ي اقولي:  رأ)ت أن أقدل أديلل ٕ
درا ج ق   ر  وورة واي ج دوأزة ل  لوير الدرا يج        ال روي)ل)ج، وا( يرت 

،  دييي  ع مخييي)دجه  ييي  هيييذا الق يييلب هٗمل ييل خ يييوان: ملد يييلت خيين درا يييج .. قيييذاه  
  ل(ص ا رض الدويوع اشق  د( ور  ل ) ا يي ا روي)  للدوييوع وديل ورد د يي 

وع اشق  د( ور   يو قديل    القران القر)ل وقراءا ي، ادل ال؛رض دن  قد)ل الدوي
)يييرى مخيييي)دجه ليييي   قر)يييب هيييذ  الدرا يييج اليييى  ريييوس القيييراء خليييى ا(ييي ال  درأيييل  ل 
ال قل )ييج. و ) ييرهل ل ييل،  ديين شييلء اق رييى ا ييذا القييدر، وديين شييلء رأييا الييى الدرا ييج 

وقيييل  ا)ييييل  قرييي  لييي  هيييذا الدييي  ع  ر)يييج  قييي  ال ويييوص  ييي  الدرا يييج  ه٘مال روييي)ل)ج
ن الا ييوث ال أو)ييج ان لييل  ر قييز خلييى ال وييوص قل ييت ال رويي)ل)ج و يي  اخ قييلدي ا

                                                           
 . ٖٖٚ) ظر: ص ه  ٔم

 ز)لدة )ق ي) ل ال )ل  .ه  ٕم
 . ٖٚٚدرا لت   لوب القرآن القر)ل ما ثه: ه  ٖم

ه، ال  ج ٘ يما ثه دألج قل)ج الل؛ج ال را)ج لألد ج ا دلل د دد ان   ود ا  الد)ج مالر)لض، ال دد م ره  ٗم
 .ٜٛله : ٜ٘ٚٔ –هي ٜٖ٘ٔم

 . ٜٛ ر ي : ه  ٘م
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م  ييي)دجه  ييرص ديين   أييي هييذا خلييى ا ييلدة  هٔمقالدييل ا شييل )ل اأييو    ي ييلء  )ييي 
 القلرئ دن ق لاي هذا .

وهيييو  هٕم. درا ييي ي دوييييوخ)ن  ييي  يل)يييج ا هد)يييج دوييييوع در يييي  ييي  ق لا)يييي ال يييلاق)نٖ
 يي  هيييذا الق ييلب اشيييق  دو يييا مالقلييب الدقيييل    يي  القيييرآن القيير)له اذ اخيييلد درا ييي ي 

والدويوع ال ل   الذي در ي هيو ما ل يل   ي  القيرآن القير)له وقيد اشيلر مخيي)دجه 
الى ذلع اقولي:  و   ق لا  الالن : القلب الدقل                 القيرآن، وا ل يل  

و ييال خين  هٖم   القرآن ولل )طر   د)  ل ي)ري، و  ل ديل وأيود  ي  ي)ير ق يلا  
ويوخ)ن  لن ه لع د ل   د  ددة لل )يد ل ق لب  واهل هذا الق لب  ي  هذ)ن الد

ق دي ال ل   وقد أشلر إلى ا ي ل اليدق ور مخايد ا  اين خايد الد  ين ال رقي ه  ي  
 .هٗم ود)ر  الق ل ال ل   دن هذا الق لب

. وددييييل )  ييييب للشيييي)م ا ييييلواي الد د)ييييز  يييي  الييييرد خلييييى آراء ال لدييييلء، اذ ا يييي قل  يييي  ٗ
 . ه٘م  ددة الى ا  لوب القرآ      الرد خلى اقوا  ال لدلءدويوخلت د

.   يوع دويلدر الق يلب ودراأ يي اي)ن ال  يو، والوير ، والل؛يج، وق يب اخيراب القيرآن، ٘
وق ييييب القييييراءات القرا )ييييج، وي)رهييييل وديييين اهييييل الدوييييلدر ال يييي  اخ دييييد خل) ييييل الشيييي)م 

  )ا ل ال لر)( :مخي)دجه    الق ل ال ل   دن هذا الق لب، ه  د وقج خلى  ر 
 أ. ق لب  )او)ي.

 ب. الدق يب للدارد.
 ج. الد   ب  ان أ  .
 د. القشل  للزد(شري.

                                                           
 ه.ٜٜ-ٜٛ ر ي: مه  ٔم

 ه. ٕٔ-ٓٔه، واللالب دن  ور)  ا   ل : مٛٗ-ٖٖ) ظر: الد؛       ور)  ا   ل : مه  ٕم
ه ٓ٘، و) ظر : ا ث  ظرات    اا )ج القران القر)ل : مٖٗ/ٔلقران القر)ل : الق ل ال ل   درا لت   لوب اه  ٖم

 له. ٜٛٚٔهي/ٜٖٛٔه ال  ج مٛدألج قل)ج الل؛ج ال را)ج األد ج ا دلل د دد ان   ود ا  الد)ج الر)لض ال دد م
 ور خاد ا  خاد ال  ن ال رق  : اقلل الدق ٔ) ظر :  ود)ر درا لت   لوب القران القر)ل : الق ل ال ل   /ه  ٗم

 مأ،به 
ه، ٖ٘٘-ٖٔٛٗ/ٗهو ٖ٘-ٖٓ/مٔ) ظر خلى  ا)  الد ل  : درا لت   لوب القران القر)ل : الق ل ال ل   /ه  ٘م

 ه .٘ٗٙ-ٖٛٙم



 الول ... مؤلفات عضيمة الصرفية ومصادره وطرائق عرضه للمادةالفصل ا
 

21 

 هي. شرح الشل )ج للري .
 و. الا ر الد )ط  ا   )لن.

 ز. ال شر    القراءات ال شر  ان الأزري.
 أدل أهل دل )دقن ان )ؤا(ذ خل)ي الدؤل     ق لاي هذا دل )   :

ال ل   دن هذا الق لب خلى دويوخلت   و)ج، قلن دين الدريروض ا  . ا  وى الق ل ٔ
  درس    هذا الق لي  ن الدؤل  قد (وي اللور  الأزا ي ا را ج.

 .  قرار ا ض الدويوخلت    دوايا د( لرج دن اأزاء الق لب.ٕ
. ه ييلع د ييل   د  ييددة قييلن  ) ييل مخييي)دجه  ييلقال لل وييوص، ديين ي)يير أن )اييدي را)ييي ٖ

 د  ل.   ق )ر 
. خ ييييد  (ر)أييييي ا )ييييلت القرآ )ييييج إذ ) ييييرع ذقيييير ا ييييل ال ييييورة و)ييييذقر اييييد  خ  ييييل رقييييل ٗ

   ل ل ل.
. خيدل ذقيير الدوييلدر  ي  ال ييلدش، وذقرهييل  ي  الديي ن دييل )(يلل  ا ييذا طر)قييج ال يي ل)  ٘

 الد رو ج.
. (لييو الق ييلب ديين   ييرس للدوييلدر والدراأييا ال يي  ورد ذقرهييل  يي  هييذا الق ييلب قييد)دًل ٙ

 دل دن ق لب  وى ا ويلء ليدقل   خليل الوير   ي  ظي  ا  يلوب القرآ ي ، و د) ًل، 
و   أد)ا قراءا يي  يواء الد يوا ر د  يل وي)ير الد يوا ر   يذا الق يلب ) يد دويدرًا د ديًل 

    دخل القواخد الد( لرج لل؛ج. 
 تحقيق كتاب )المذكر والمؤنث( ألبي بكر بن االنباريد. 

والدؤ يييثه  اييين ا  ايييلري ا يييد   ق)قيييي   قييي  اليييدق ور مخيييي)دجه ق يييلب مالديييذقر
لق يييلب الدق ييييب، وهيييذا الق يييلب )قيييا  ييي  أيييزأ)ن ظ ييير الأيييزء ا و  د يييي دطاوخيييًل خييين 

له، أديل الأيزء ال يل    قيد ٜٔٛٔهيي/ٔٓٗٔالدألس ا خلى للشؤون ا  يالد)ج  ي   ي ج م
 .هٔمق)  خ ي: ا ي لل )قد  طا ي    الدألس ا خلى للشؤون ا  الد)ج

   درا    ل ذا الق لب خلى الأزء ا و  د ي  قيط، وقيد اليت خيدد  لذلع أخ ددت
وييير ل ي م(د يييًل و ييي د جه وييير ج دييين القطيييا القا)ييير، وقيييد قدديييي ا  ييي لذ مخايييد الدييي  ل 

                                                           
 ه.ٓٗٔ-ٜٖٔ) ظر: دد(  الى  لر)م  شر ال راث ال را : مه  ٔم
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وقيييد اييي)ن  ييي   قد)ديييي اهد)يييج ق يييلب مالديييذقر والدؤ يييثه  اييين ا  ايييلري  هٔم د ديييد خديييره
مالدييذقر والدؤ ييثه ايي  )  ييى  اووييري ق لاييل   ) ييللع ال ييوا   الل؛و)ييج    ييب  يي  ا)ييلن

اييلل وا   ال  و)ييج وال ويير)ر)ج  يييال خيين ق ييرة شييواهد . وقييد اشييلد اد ققييي مد دييد خاييد 
ال(ييلل  خييي)دجه وا  ق)قييي لق ييلب مالدق يييبه وذقيير ان لأ ييج ا )ييلء ال ييراث قييد راأ ييت 

 .هٕمهذا الق لب ا  ق)  مخي)دجه و ذ ت  )ي دل رأ ي  زل ال ذ 
 

ددييييييج وق ييييييت  يييييي  م  ييييييا وارا يييييي)نه ويييييير ج، وديييييين وقييييييد ل يييييي  هييييييذا ال قييييييد)ل دق
 :هٖمدويوخل  ل
 

 ..  د) ي خن دويوع الدذقر والدؤ ث    ق ب ال  و))ن الد قدد)نٔ
.  د) ي خن الق ب ال   ا ردت للدذقر والدؤ ث اق لب د  ق  ديا  ير )ا ل، ٕ

 .وا)لن ق)دج ق لب الدذقر والدؤ ث  ان ا  الري ا)ن هذ  الق ب
 ل   ال  و)ج والور )ج    ق لب الدذقر والدؤ يث ديا ذقير .  د) ي خن الدٖ

 .دواي  ل
 ..  د) ي خن الدذهب ال  وي  ان ا  الريٗ
 ..  د) ي خن ش)وخ اا  اقر ان ا  الري٘
 .. وو    (ج ق لب الدذقر والدؤ ث  ان ا  الريٙ
 .. وا(ر دل ذقر     دقدد ي د  أي    ال  ل) ٚ

ه دوييييييي ل د  أييييييي:  هييييييذا الق ييييييلب قدييييييج ال ييييييلل)   يييييي  الدييييييذقر   قييييييل  مخييييييي)دج
والدؤ يييييثي ليييييذلع  رويييييت خليييييى ان )قيييييون ال  ل)ييييي  خل)يييييي د  قوييييي)ًل قييييي  دلليييييي ويييييلج 
ادويييوخي  ريي  د ييل   ال ييذق)ر وال ل )ييث شييقت  وييوص الق ييب ا (ييرى  ييواء د  ييل دييل 

)ييييي           قييييدل اايييين ا  اييييلري ال دييييل  ييييل(ر خ يييييي ل) ايييي)ن ل ييييل هيييي  هييييذا ددييييل وقييييا ا  رييييل  خل

                                                           
 له .ٜٔٛٔهي/ٔٓٗٔر )س لأ ج ا )لء ال راث    ذلع الوقت مه  ٔم

 . ٗ) ظر: دقددج   ق)  الدذقر والدؤ ث: ه  ٕم
 .هٜٗه،مٛٗه،مٛٗ-ٔٗه،مٔٗ-ٖ٘ه،مٖٗ-ٕ٘ه،مٛٔ-ٛ/ٔ،م ٚ-٘/ٔ) ظر: دقددج   ق)  الدذقر والدؤ ث: ه  ٖم
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او   .. ادل الد يل   ال  و)يج  قيد د)يزت ال  يو القيو ّ  دين ال  يو الاويرّي،  ي ذا   يدث 
ال يييلن اهييي  القو يييج اشيييرت اليييى ذليييع وا) يييت ديييذهب اهييي  الاويييرة، واذا   يييدث ال يييلن 
الأد)ييا اشييرت الييى ذلييع وشييقت  وييوص ق ييلب  يي)او)ي او الدق يييب وقييد اييذلت اقوييى 

 .هٔموشر ي دل ا  ط ت الى ذلع  ا)اًل الأ د     (ر)ع الش ر و  ا ي 
ذقيير مخييي)دجه  يي   د) ييي ا ييي د)ييز ال  ييو القييو   ديين ال  ييو الاوييري وهييذا دييل 
  ليييي ديييا الد يييل   الوييير )ج، إذ  أيييد  )وييييح ديييذهب الاوييير))ن ان وأيييد ااييين ا  ايييلري 
)  يييدث ال يييلن اهييي  القو يييج ا يييد اشيييلر ي اليييى ذليييع،  قيييد اوييييح الديييذها)ن  ييي  الد يييل   

 لور )ج.ال  و)ج وا
وقيييد وييييا مخيييي)دجه   يييلرس للد يييل   ال  و)يييج والوييير )ج الدوأيييودة  ييي  ق يييلب 

ه ٖٙٔ، وقييلن خييددهل مهٕممالدييذقر والدؤ ييثه وق ييت هييذ  الر ييلرس  يي  م  يياه ويير لت
 د  لج.  

 تقويم كتاب المذكر والمؤنث
إّن طر)قج الش)مم خي)دجه      ق)قي ل ذا الق يلب ليل  ( لي  ق )يرًا خين طر)ق يي  
)  الدق يب، اذ اد لزت هوادشم الدذقر والدؤ يثه ا  ل)قيلت        مخيي)دجه      ق

الطو)لييجي لق ييرة  قلييي ال وييوص، قييل  ا  يي لذ خاييد الديي  ل د دييد خديير خيين هييوادش هييذا 
الق لب:  وقيد ا(يذت اللأ يج خليى خل ق يل دراأ يج ق يلب ااين ا  ايلري ا  ق)ي  هيذا ال يللل 

ر يييي ل،  ييييلأ زأت ا ييييض ال واشيييي  الدطولييييج الأل)يييي   يييي  يييييوء الديييي  ع الييييذي ا( ط ييييي ل 
واق ريت  ي  ا يض ا  )ييلن ال شيلرة اليى الدراأيا الد( لرييج للد ي لج الوا يدة، دين د ييل   

 .هٗمال ق  الدطو  دن هذ  الدراأا  هٖمالق لب دن دون
 ودن د ل ن   ق)  الش)م ل ذا الق لب دل )   :

راأ ييييييييل الشيييييييي)م          .  يييييييييد) ي دقددييييييييج ال  ق)يييييييي    ييييييييلرس د  وخييييييييج  قييييييييد ااييييييييدع  يييييييي  ا(ٔ
 مخي)دجه ددل )د  خلى درا  ي الدق)قج ل ذا الق لب.

                                                           
 . ٜٗدقددج   ق)  الدذقر والدؤ ث: ه  ٔم

 ه .ٖٗ-ٕ٘  الدذقر والدؤ ث:مدقددج   ق)ه  ٕم
 ا  وح ان )قل : م دن دونه . ه ٖم

  قد)ل ا   لذ خاد الد  ل د دد خدر لق لب الدذقر والدؤ ث. ه ٗم
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.  قيييي  الشيييي)مم خييييي)دجه الق )يييير ديييين ال وييييوص ديييين ق ييييب  يييياقت  يييي ل) م الدييييذقر ٕ
والدؤ ييثه وق ييب  ييال ي ل)ايي)ن ا  رييل  او ا (يي ال  ايي)ن اايين ا  اييلري وديين  يياقي او 

 ييييييلل)   يييييي  الدييييييذقر      ل قييييييي، وقييييييد اشييييييلر الييييييى هييييييذا اقولييييييي:  هييييييذا الق ييييييلب قدييييييج ال
والدؤ ييثي لييذلع  روييت خلييى ان )قييون ال  ل)يي  خل)ييي د  قويي)ًل لقيي  دييل لييي وييلج 
ادويييوخي  ريي  د ييل   ال ييذق)ر وال ل )ييث شييقت  وييوص الق ييب ا (ييرى  ييواء د  ييل 

دل  يل(ر خ يي، ل) اي)ن ل يل هي  هيذا دديل وقيا ا  ريل  خل)يي  هٔمدل  قدل اان ا  الري ال
 .هٕماو  

خيييي)دجه هوادشيييي خليييى  قييي   ويييوص ال لديييلء ودقلال  يييل اييي)ن قيييو  ااييين . ليييل )قويييرم ٖ
 .هٖما  الري واقوال ل، وا دل قل ت لي اراء وددا(الت  )دل ) قلي دن هذ  ال ووص

 أدل أهل دل )ؤا(ذ خل)ي      ق)قي ل ذا الق لب   و دل )   : 
ت الق يلب . ذقر مخي)دجه ا واخًل دن الر لرس    دقددج   ق)قي ادل   رس دوييوخلٔ

 قيييد ا(ييير  اليييى   ل)يييج الق يييلب، وليييو أ يييي ا(ييير أد)يييا الر يييلرس او ذقرهيييل  يييو)ج لقيييلن 
   ق)قي ادا اق ر  ر )اًل و  ظ)دًل. 

. أرقلل الوير لت ال ي  ا ا  يلم خيي)دجه خ يد وي  ي الر يلرس  ي  دقدديج   ق)قيي هيذ  ٕ
دين دوييوع ا رقلل    طلا  ارقلل ق لبم الدذقر والدؤ ثه  ا  اقر ا  الري  دل 

اشييلر ال)ييي الشيي)م  يي    ر ييي ي ا  وقييلن د(للرييل لدييل هيييو دوأييود  يي  الق ييلب، ودييين 
اد لج ذلع ذقرم خي)دجه      ر  ي للد ل   ال  و)ج والور )ج ان د للج الوقيو  

ه ا  ان هذ  الد يللج ذقرهيل ااين ٔٙخلى م  ته    القران القر)ل  قا    ور جم 
ذقيير ا)يييل  يي    ر يي ي للد ييل    ر يي ل ان ه و ٗٛٔ-ٕٛٔا  اييلري  يي  ويير ج: م 

ه، ا  ٖٓد يييللجم   يييد)ج ا يييت وا(يييت وراي  ييي)او)ي والريييراء  ) يييله  قيييا  ييي  وييير جم 
 ه، وهقذا  ل ر الر لرس.ٜٔٔوٛٔٔا  ل  قا    ور   م 

 
 :االختالف والتشابه بين تحقيقي الدكتور) عضيمة( والدكتور) طارق الجنابي( لممذكر والمؤنث

                                                           
 ا  وح ان )قل : م او ل دل وأود ال دزة ا د  واءه. ه ٔم

 .ٜٗدقددج ق لب الدذقر والدؤ ث: ه ٕم
 .ٜٓٔه/ٖ، وال لدشمٕٖٖه/ٔه، وال لدشم ٙٚ-٘ٚه/م٘دش م) ظر خلى  ا)  الد ل : الدذقر والدؤ ث/ ال له ٖم
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الدؤ ييييث  ايييين ا  اييييلري  قيييي  ديييير )ن اذ  ققييييي للدييييرة ا ولييييى أن ق ييييلب الدييييذقر و 
له و ققيييييييي  ييييييي  الديييييييرة ال ل )يييييييج       ٜٙٚٔاليييييييدق ورم طيييييييلر  خايييييييد خيييييييون الأ يييييييلا ه  ييييييي جم

له ٜٔٛٔالشيي)ممد دد خاييد ال(ييلل  خييي)دجه   يي  أييزأ)ن ظ يير الأييزء ا و  د ييي  يي جم
الد)ج  ي  دوير أدل الأزء ال ل   د ي  لل )ق د  طا يي  ي  الدأليس ا خليى للشيؤن ا  ي

ددل )ؤقد ان   ق)قي  ال   ق)  الدق ورم طلر  خايد خيون الأ يلا ه. اديل ا (ي ال  اي)ن 
 :هٔمال  ق)ق)ن  )دقن ان )شلر ال)ي ادل )   

. دقدديييج ال  ق)ييي  لليييدق ورم الأ يييلا ه أيييلءت اطيييو  دييين دقدديييج الشييي)م مخيييي)دجه إذ ٔ
 ه ور ج.ٜٗه ور ج، ووق ت ا (رى    مٙٚوق ت ا ولى    م

. ا  ييوت دقددييج الشيي)م مخييي)دجه خلييى   ييرس للد ييل   ال  و)ييج والويير )ج وهييذا دييل ٕ
(لييت د ييي دقددييج الييدق ور الأ ييلا   لييل )يييا   ر ييل  يي  دقدد ييي د لدييل   يي  الشيي)م 

 مخي)دجه.
.   يييدث اليييدق ور مالأ يييلا ه خييين دويييلدر ق يييلب مالديييذقر والدؤ يييثه  ييي  دقدد يييي أديييل ٖ

 دد ي. الش)م مخي)دجه  لل )  دث خ  ل    دق
. اطييل  الشيي)م مخييي)دجه  يي    ل)قل يييي لق ييرة  قلييي لل وييوص  يي  ال ييوادش،  أييلءت ٗ

هوادشييي طو)لييج ددييل أ لييت اللأ ييج القل دييج خلييى  شيير الق ييلب اييلأ زاء ا ييي ل، ودييا 
 ذلع اق)ت هوادش الق لب طو)لج وهذا دل    أد       ق)  الدق ور مالأ لا ه.

ه ٘ٓٙا  ق)يييي  الشيييي)م مخييييي)دجه  يييي  م . ال؛ييييت ويييير لت ق ييييلب مالدييييذقر والدؤ ييييثه٘
ويييير ج ديييين القطييييا القا)يييير،  يييي   يييي)ن ال؛ييييت ويييير لت الق ييييلب ا  ق)يييي  الييييدق ور 

 ه ور ج دن القطا الد و ط.ٜٜٓمالأ لا ه م
 أدل ال شلاي ا)ن ال  ق)ق)ن،  )دقن أن )شلر ال)ي ادل )   :

 ا لر ..  وت دقددج الق لب ا  ق)ق)ي خلى قالل خلى  )لة اان ا  الري و )ر ي و ٔ
 . آ ر قال الد ق)ق)ن  وي)ح ا ض الد ل   الواردة    الق لب.ٕ
.   ييياج ا ا)يييلت الشييي ر)ج ال ييي   يييرع   يييا  ل ااييين ا  ايييلري اليييى قل ل) يييل و (ر)أ يييل دييين ٖ

 دواو)  ل.
 البحوث:. 0

                                                           
 ه. ٓٙ-ٜ٘) ظر : د دد خاد ال(لل  خي)دج وأ ود  ال  و)ج: مه ٔم
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 :دراسات السموب القران الكريما. 
 إذ  شر   : هٔم شر هذا الا ث در )ن

 
 .هٕمدألج ا زهر الدور)ج

.إذ أن هييذا الا ييث وان هٖمدألييج قل)ييج الل؛ييج ال را)ييج وال لييول ا أ دلخ)ييج  يي  الر)ييلض .ٕ
 شر   ت خ وان وا د ا  ا ي ليل )قيرر اي  أ لييم خيي)دجه  ي  أيزا)ني وذليع  ن 

 ه لع اوأي (ال  ا)  دل، وهذا ا ( ال  هو:
أ.  ييي  خيييدد ويييق لت الا يييث  ييي  الدأل ييي)ن، اذ ان خيييدد ويييق لت الا يييث  ييي  الدأليييج 

 ولييييييى الييييييتم ا ييييييدى خشييييييرةه ويييييير ج ادييييييل ويييييير لت الا ييييييث  يييييي  ال ل )ييييييج  ال؛ييييييت    ا
   ور ج. هٗم مخشر)نه

ب. ا (ييي ال  ال يييل   )قدييين  ييي  دوييييوخلت الا يييث  ييي  الدأل ييي)ن، إذ إن دوييييوخلت 
الدألييييج ا ولييييى يييييدت  د )ييييدا  قلييييل  )يييييم خييييي)دجه خلييييى ا ييييلوب القييييرآن القيييير)ل 

لقيران القير)ل، و  يدث خين يل) يي دين وقراءا ي وقوور ال  و))ن    درا يج ا يلوب ا
درا ييييج ا ييييلوب القييييران القيييير)ل، وديييين الدويييييوخلت ال يييي  يييييد ل هييييذا الا ييييث د  ييييل 
ور )ج،   و: لد لت خين دواقيا  يو   ال وق)يد  ي  القيران القير)ل، و وق)يد الدييلرع 
الد رييي ، ودوييييوعم  و يييل ال وق)يييد الشيييد)دة وال(ر)ريييجه . ود  يييل      ال  و)يييج،   يييو: 

 ا     لء.
وقد قل ت الدويوخلت الور )ج ه  ال؛للايج خليى هيذا الا يث. اديل الا يث اليذي 
 شير  ي  الدألييج ال ل )يج  قيد قل ييت دوييوخل ي: اهد)ييج الأل يب ال  يوي  يي  درا يج القييران 
القر)ل، و  دث ا دهل خن ق لايم درا لت   لوب القران القر)له د ذ ان قلن  قرة   يى 

در ي ل دين اأيي  ا أيلز خدليي  يي  هيذا الق ييلب،  ظ يور  دطاوخيل،  يييال خين الق يب ال يي 

                                                           
 . ٛٗ) ظر :  ر ي: ه ٔم

ه. الأزء ال لاا: دقددج ودرا ج خن ٕٗٚ-ٖٙٚم  ه، الأزان ال لاا وال ل ا ي ) ل)ر و لرس ي   جٖٔالدألدم ه ٕم
 ه. ٜٚٛ-ٜٗٛالأزء ال ل ا:  قدلج ال د)ث    ا  لل)ب ال  و)ج: م ه.ٕٗٚ-ٖٙٚا ض ا  لل)ب: م 

 له. ٜ٘ٚٔهي/ٜٖ٘ٔألد ج ا دلل د دد ان   ود ا  الد)ج، ال ددم ال(لدسه ي ال  جم ه ٖم
 ه.ٓٓٔ-ٔٛدن صمه ٗم
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و  دث خن ا  قراء ال  لة للقران القر)ل    أد)ا روا)ل ي، وذقر طر)قج خرييي لق لاييم 
 درا لت   لوب القران القر)له.

 نظرات في ابنية القران الكريم: ب.
  يييدثم خيييي)دجه  ييي  ا  يييي هيييذا خييين د يييل   وييير )ج، إذ إن هيييذا الا يييث  ييي   

، هٕمو شيرت  ي  دأليج قل)يج الل؛يج ال را)يجه  ٔموير )ج الق)يت  ي  الر)يلض  ق)ق ي د لييرة
وقييا هييذا الا ييث  يي م  دييل   و ال يي)نه ويير ج،   ييدث  ) لمخييي)دجه خيين دويييوخلت 
ق )ييييرة، د  ييييل: اا )ييييج ا  ييييل ال ال يييي  والراييييلخ  وال(دل يييي ، وق يييير  ييييرو  الديييييلرخج، 

رهييل ديين الدويييوخلت، ودوييلدر القييران، وأدييا ال ق يي)ر، واليي (لص ديين ال ييلق )ن، وي)
 .هٖم وقد يدن ا  ي هذا ق لايمدرا لت   لوب القرآن القر)له

 جموع التكسير في القران الكريم:ج. 
،وقييد هٗموهييو ا ييث  شيير  يي  دألييج قل)ييج الشيير) ج والدرا ييلت ا  ييالد)ج ال   ييلء 

، ليل )  يدث ه٘م وقا   ما     خشرةه ور ج دا وير ج الدراأيا ال ي  ذقرهيل مخيي)دجه
خيين أد)ييا ويي)ت ال ق يي)ر الييواردة  يي  القييرآن القيير)ل، وا  دييل (ييص اللييذقر خييددًا ديين  )ييي 

الو)ت ال   وقا  ) ل (ال  ا)ن ال لديلء القيددلء او ال ي  قل يت ل يل  ) يل آراء، إذ  أيد  
)ذقر ذلع  ل ) رض  يل   ليع الوي)ت قديل أيلء ا يل القيران القير)ل، اديل دوييوخلت هيذا 

 الا ث     خلى ال  و ا   :
 .هٙمأدوع ال ق )ر    القرآن القر)ل. ٔ
 .هٚم. أدا الدودرٕ
 .هٛم.    )ج ا ل الأدا وأد يٖ

                                                           
 له.  ٜٛٚٔدن  ارا)ره   جم  ٚهيه الدوا  مٜٖٛٔدن ورره   جم  ٜٕا لر)مم ه ٔم

 له. ٜٛٚٔهي/ٜٖٛٔ ال دد ال لدن، ال  جمه ٕم
 ه. ٔ٘-ٖٔ/ م ٔدرا لت   لوب القرآن القر)ل: الق ل ال ل   / ه ٖم

 ه. ٔ٘-٘/ م ٔ ر ي: الق ل ال ل  : / ه ٗم
 له.  ٖٜٛٔ-ٕٜٛٔهي/ٕٓٗٔال دد ال ل  ، ال  ج ال ل )جم ه ٘م

 ه. ٕٖٙ-ٖٔ٘دن صم ه ٙم
 ه. ٖٗ٘-ٖٔ٘دن صم ه ٚم
 ه. ٖٔٙ-ٖٓٙدن صمه ٛم
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ذقرم خيي)دجه  ي  ا  يي هيذا الق يب ال ي  ا يلد د  يل  ي  ا  يي وهيذا ديل ليل )ر ليي 
   الا  )ن ال لاق)ن وقد الت خدد الدراأا ال   ذقرهلم  ال ج خشره درأ يل در ايج  ر )ايًل 

 هأل )ًل.
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 المبحث الثاني
 مصادر )عضيمة( الصرفية

 استقى ) عضيمة( مواد كتبه مف ضربيف مف الموارد، هما:
 . الكتب.1
 . االعالـ.2
. الكتب: اعتمد ) عضيمة( عمػى ممموعػة مػف الكتػب امػاد مي ػا مػ  يقمػه، وام مػة يقمػه 1

 مف الكتب ك يرة وه  عمى ضربيف:
 :  النقل من الكتب من دون ذكر اسم المؤلفأ. 

يقػػؿ ) عضػػيمة( ي و ػػا ك يػػرة كػػاف اييايػػا يكتاػػ  بػػلكر اسػػـ الكتػػاب الػػلي ا ػػل 
 ميه اليص ومف ام مة للؾ:

أ. قاؿ م  موضوع) الاعػؿ المامػد والمت ػرؼ( :  ال ماضػ  لي ػيط، وال يػاط: ال ػياح، 
والمياط والدماع. وم  المساف: ما زاؿ ميل اليـو ي يط هيطا، وما زاؿ م  هػيط ومػيط: 

 .(1)ة، وال ياط والم ايطة ال باح وقد اميت معؿ ال ياط بمأي م  شر وم
ب. وقاؿ عػف ال ػاف مػ  اهػراؽ:  ومػ  ال  ػاوص: ممػو اردت تم يػؿ اهرقػت عمػى لاظػة 
لمػػاز مقمػػت )اهامػػت(، مػػاف اردت تم يمػػه عمػػى ا ػػمه لػػـ يمػػز، مػػف قبػػؿ ايػػؾ تيتػػاج 

ؾ عمػى هػلا الى اف تسػكف مػاف امعمػت، وتوقػل قبم ػا هػاف اهرقػت وهػ  سػاكية، ميمزمػ
اف تممل يشػوا بػيف سػاكييف  ػييييف.. وهػلا عمػى مػا قػدمياه وشػريياه ماسػد  يػر 

 .(2)مستقيـ 
ج. وقاؿ:  م  المقتضب: ومػف قػاؿ: امػرؤ. قػاؿ مػ  مؤي ػه: مػراة ، ومػف قػاؿ: مػرف قػاؿ 

 .(3)م  مؤي ه: مرفة 
ب د. وقاؿ:  م  الم  ص: وال ي غر )عيد(؛ الف ت غيرها لػو  ػغرت ايمػا هػو تقريػ

كما تقوؿ: مويؽ وتييت وه  م  ي اية التقريػب؛نف )عيػد زيػد( ال يكػوف شػ ف اقػرب 

                                                           
 (، وييظر: لساف العرب )مادة هيط(. 161-159المغي  م  ت ريؼ االمعاؿ: ) ( 1)
 .  2/499، وييظر: ال  اوص:  8المباب مف تعريؼ االمعاؿ: ( 2)
 .  2/82، وييظر: المقتضب: (5هامش )  54المؤيث: و الملكر ( 3)
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اليػػه ممػػا عيػػده مممػػا كايػػت موضػػوعة لمػػا يومبػػه الت ػػغير مػػ   يرهػػا مػػف الظػػروؼ ال 
 .(1)ا غرت ػ لـ ت غر 

يعكَ  ـ  وع بعػػادعت    َاَروفع ب ع  ػػيعك  وَيػػوفع هػػػ. قػػاؿ يػػاقال مػػا مػػاف مػػ  الكشػػاؼ عػػف قولػػه تعػػالى: )كعػػالا سع
ػػػػد ًا( ـ  ض  معػػػػي    عع
ػػػػدًا( مػػػػ  مقابمػػػػة )ل ػػػػـ عػػػػزًا( (3)قػػػػاؿ:  ومػػػػ  الكشػػػػاؼ (2) : )عمػػػػي ـ ض 

والمراد: ضد العز، وهو اللؿ وال واف، أي يكويوف عمي ـ ضدا لما ق ػدوه، وارادوه 
كايػػػه قيػػػؿ: ويكويػػػوف عمػػػي ـ لال، ال ل ػػػـ عػػػزًا، او يكويػػػوف عمػػػي ـ عويػػػا. والضػػػد: 

 .(4)أي اعوايكـ  العوف، يقاؿ: مف اضدادكـ:
. اليقػػؿ مػػف الكتػػب مػػل لكػػر اسػػـ المؤلػػؼ: يقػػؿ )عضػػيمة( ي و ػػًا لكػػر مع ػػا اسػػـ 2

 الكتاب واسـ  ايبه، ومف ام مة للؾ:
مالا سقط ال يف م  المبيى لمماعػوؿ بات ػاؿ  (5)أ. قاؿ:  يقوؿ الرض  م  شرح الكامية

وا ػػػالص الضػػػمير المرمػػػوع مػػػاف قامػػػت قرييػػػة مػػػاز لػػػؾ ا ػػػالص الضػػػـ مػػػ  الػػػواوي 
ف لػػـ      تقػػـ، ييػػو:  الكسػػر مػػ  اليػػاو ، ييػػو: َعػػدت يػػا مػػريض، وب عػػت يػػا عبػػد، وا 
بعػػت وعػػدت مػػاالولى ايػػه البػػد لػػؾ مػػ  الػػواوي مػػف ا ػػالص الكسػػر او االشػػماـ، ومػػ  

 .(6)الياو  مف ا الص الضـ او االشماـ لوال يمتبس بالمبيى لمااعؿ 
ى الرضػػػػ  اف زيػػػػادات  ػػػػي  ب. قػػػػاؿ مػػػػ  موضػػػػوع معػػػػاي   ػػػػي  زواوػػػػد االمعػػػػاؿ:  يػػػػر 

االمعاؿ باب ا السماع، مييتاج م  كؿ باب الى سماع اسػتعماؿ الماػظ المعػيف، وكػلا 
،  ػػـ لكػػر يػػص الرضػػ  مػػ  للػػؾ وي ػػه:  وليسػػت (7)اسػػتعماله مػػ  المعيػػى المعػػيف 

هػػػله الزيػػػادات قياسػػػًا مطػػػردًا؛ ممػػػيس لػػػؾ اف تقػػػوؿ مػػػ اًل مػػػ  ظعػػػَرؼ: أظ ػػػرعؼع ، ومػػػ  

                                                           
 .  271( : 3/ هامش )2، وييظر: المقتضب: 4/14/111 ص: المممد /الم ( 1)
 .  82مريـ / ( 2)
 .  524-2/5231الكشاؼ: ( 3)
 . 3/16دراسات السموب القراف الكريـ: القسـ ال اي  /( 4)
 . 2/271شرح الكامية: ( 5)
 .  214المغي  م  ت ريؼ االمعاؿ: ( 6)
 .  39/ 1ـ ال اي / دراسات السموب القرآف الكريـ / االقس( 7)
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ػػرع  يتػػاج مػػ  كػػؿ بػػاب الػػى سػػماع اسػػتعماؿ الماػػظ المعػػيف، وكػػلا بػػؿ ي …ي ػػر: أي  ع
 .(1) اسعماله م  المعيى المعيف.. 

: مامػػا مػػا كػػاف مػػف  يػػر لاػػظ (2)ج. وقػػاؿ مػػ  موضػػل ا ػػر:  مػػ  المػػلكر والمؤيػػث لممبػػرد
مػػػلكره، وللػػػؾ قولػػػؾ: اتػػػاف ويمػػػار ومػػػدي وعيػػػاؽ ور ػػػؿ: االي ػػػى مػػػف اوالد الضػػػاف 

 .(3)اة الملكر معروما يغي  عف العالمة ويمؿ، مقد  ار هلا المؤيث بم ال
:  قػػاؿ ابػػو الاػػتل مػػ  المي ػػؼ: ومعممػػؿ: لكػػر ابػػو (4)د.  وقػػاؿ يػػاقال مػػا قالػػه ابػػف ميػػ 

ع مػػػاف ايػػػه يكػػػوف اسػػػما و ػػػاة ولكػػػر ابػػػو العبػػػاس ايػػػه ايمػػػا مػػػاف هػػػلا الم ػػػاؿ مػػػ  
 .(5)اليعت؛ ييو: ميمرش، وي وس 

 :االعالم. 2
الـ الليف يقؿ عػي ـ مػ  مواضػل ك يػرة مػف  رح الدكتور )عضيمة( باسماف االع

 مؤلااته او الكتب الت  يقق ا، ومف هله المواضل:
أ. قػػاؿ )عضػػيمة( مػػ  يدي ػػه عػػف موضػػل اطػػراد زيػػادة ال مػػزة:  كػػال ف: موضػػل بالب ػػرة 
كػػهي ـ يكموػػوف سػػاي ـ هيػػاؾ أي يياظوي ػػا ػ قػػاؿ سػػيبويه: هػػو مع ػػاؿ مػػف كػػ  مػػال مزة 

الريل عف الساف ويياظ ػا ومػي ـ مػف يمعم ػا معػالف  ا ؿ والمعيى اف الموضل يدمل
 .(6)مال ي رم ا مف كؿ إلا أعيا، ني ا ترمه مي ا الساف كهي ا تكؿ مي ا عف المريف 

 .(6)المريف 
ب. ويمده يقوؿ عف )هار(:  قاؿ ابو يياف: هار ي ور وي ػار وي يػر معػيف هػار تيتمػؿ 

 ي  بقػاض و ػار  اف تكوف واوًا أو ياف ما مه هاير او هاور مقمبت و ي  به ما
 .(7)ميقو ا م ؿ: شاك  السالح 

                                                           
 . 1/84شرح الشامية: (  1)
 .  131الملكر والمؤيث: ( 2)
 .  52(: 3ياسه: ال امش )( 3)
 .  1/31المي ؼ: ( 4)
 .  119مقدمة تيقيؽ كتاب المقتضب: ( 5)
 .  2/321، وييظر: الكتاب: 75المغي  م  ت ريؼ االمعاؿ: ( 6)
 .  88/ 5ير المييط: ، وييظر: الب21المباب مف ت ريؼ االمعاؿ: ( 7)
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ج. وقاؿ:  العظافة، بالظاف الميممة الماتوية والمد دويبػة اكبػر مػف الوز ػة، ويقػاؿ مػ  
الوايػػػد عظايػػػة ايضػػػًا قػػػاؿ االزهػػػري: هػػػ  دويبػػػة ممسػػػاف تشػػػبه سػػػاـ ابػػػرص اال اي ػػػا 

 .(1)ايسف ميه، وال تؤلي وتسمى شيمة االرض 
ضػ :  قيػػاس ايسػاف اييسػيف كسػر ييػػيف مػ  سػرياف، مػزادوا اليػػاف د. وقػاؿ يػاقال قػوؿ الر 

م  الت غير شالا .. ومف قاؿ: ايساف: امعاف مف يس  ماييسػياف قيػاس     عيػده .. 
 .(2)ييساف وكايه ت غير ليالة  1وقالوا م  ت غير ليمة: لييمية بزيادة الياف كما م  

ػفع أع  لعو  آمع ي ػرًا لع َػـ(هػ. قاؿ )عضيمة( عف قوله تعالى: )وع   قػاؿ ابػف(: 3) ه ػَؿ ال ك تعػب  لعكعػافع  ع

وال مشػػاركة بػػيف ايمػػاي ـ وكاػػرهـ مػػ  ال يػػر،  عطيػػة: لاظػػة ) يػػر( امعػػؿ تاضػػيؿ،
 .(4)وايما ماز للؾ كما م  لاظة ) ير( مف الشياع وتشعب الوموه 

 وقد لمه )عضيمة( الى طريقتيف مف طراوؽ اليقؿ وهما: 
 . اليقؿ المباشر.1
 ؿ  ير المباشر.. اليق2
 :. النقل المباشر: وىو نوعان1

 أ. اليقؿ باليص.
 ب. اليقؿ بالمعيى.

 :النقل بالنصأ. 
يقػػؿ )عضػػيمة( ي و ػػا مػػف كتػػب ك يػػرة وهػػله الي ػػوص مي ػػا مػػا كايػػت ميقولػػه 

 ي ا كما قال ا ا ياب ا، ومف االم مة الت  تؤيد يقمه اليرم  ما يهت :
يبويه عبر عف المعيى الغالب مػ  )ماعػؿ( وهػو أ. قاؿ م  موضوع )معاي  ماعؿ( اف س

، ال قاؿ:  اعمـ ايؾ الا قمت ماعمته مقد كاف مف  يرؾ اليؾ م ػؿ مػا كػاف (5)المشاركة

                                                           
 .  133(: 1الملكر والمؤيث: هامش )( 1)
 .  278(: 2/ هامش: )2المقتضب: ( 2)
 . 111اؿ عمراف / ( 3)
 .  191-4/1941دراسات السموب القراف الكريـ: القسـ ال اي /( 4)
 .  111ييظر: المغي  م  ت ريؼ االمعاؿ: ( 5)
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تَػػػػه وعػػػػاز ي   م  ق تَػػػػه وكارع ب َته ومارع م تَػػػػه، وم ػػػػؿ للػػػػؾ ضػػػػارع كػػػػاف ميػػػػؾ اليػػػػه يػػػػيف قمػػػػت ماعع
َته  م  معي  و ا ع َته و ا ع ز   .(1)وعازع

لقمػػب المكػػاي  مػػف اف الب ػػرييف ال يقولػػوف بالقمػػب المكػػاي  ب. ومػػف للػػؾ مػػا لكػػره مػػ  ا
اف ومػػد الم ػػدراف لماعمػػيف  المػػا لمكػػومييف،  ػػـ يػػلكر ي ػػا البػػف ميػػ  يا ػػل ميػػه 

، ال قػػػاؿ:  اعمػػػـ اف كػػػؿ لاظػػػيف ومػػػد مي مػػػا تقػػػديـ وتػػػا ير (2)عػػػف مػػػلهب الب ػػػرييف
س الػػلي مػامكف اف يكويػا مميعػا ا ػميف لػيس ايػدهما مقموبػا عػف  ػايبه م ػو القيػا

ال يمػػوز  يػػره، واف لػػـ يكػػف للػػؾ يكمػػت بػػاف ايػػدهما مقمػػوب عػػف  ػػايبه .. م مػػا 
تركيباه ا الف ال قمب مي ما قول ـ: مػلب ومبػل لػيس ايػدهما مقموبػا عػف  ػايبه، 
وللؾ اي ما مميعا يت رماف ت رمًا وايدًا، ييو: ملب يملب ملبًا م ػو    مػالب، 

 والماعوؿ مملوب.
عػػوؿ ممبػػول، مػػاف معمػػت مػػل هػػلا ايػػدهما ا ػػاًل ل ػػايبه ومبػػل يمبػػل مبػػلًا والما

مسد للؾ، اليؾ لو معمته لـ يكف ايدهما اسعد ب له الياؿ مف اال ر، مالا وقاػت اليػاؿ 
بيي ما ولـ يؤ ر بالمزية ايػدهما ومػب اف يتوازيػا واف يمػ ال ب ػايتي ما معػا، وكػللؾ مػا 

ه كػاف اوسػع ما ت ػرمًا هله سبيمه ماف ق ػر ايػدهما عػف ت ػرؼ  ػايبه كػـ يسػاوه ميػ
 .(3)ا اًل ل ايبه 

ػػيافع (4)ج. لكػػر ي ػػًا لسػػيبويه مبييػػًا رأيػػه مػػ  أشػػياف ، ويػػص سػػيبويه هػػو:  وكػػاف ا ػػؿ أش 
 (5)شيواف، مكرهوا مي ا مل ال مزة م ؿ ماكره مف الواو 

د. تيػػدث )عضػػيمة( عػػف اضػػامة الم ػػدر الػػى الااعػػؿ لاكػػرا مػػا مػػاف مػػ  كتػػب بعػػض 
م  )المقتضب( م  يص المبر د:  وتقػوؿ: اعمبػؾ ضػرب زيػد  اليياة، ومي ا ما ماف

عمػػػرا، الا كػػػاف زيػػػد مػػػاعاًل، وضػػػرب زيػػػد عمػػػر الا كػػػاف زيػػػد ماعػػػواًل، وييػػػوه، وقػػػاؿ 
 الشاعر:

                                                           
 .  1239-2/2381الكتاب: ( 1)
 .  11ب مف ت ريؼ االمعاؿ: ييظر: المبا( 2)
 .  11(، وييظر: المباب مف ت ريؼ االمعاؿ: 72-71/)2ال  اوص: ( 3)
 .  31(: 2/ ال امش )11ييظر: المقتضب: ( 4)
 .  2/379الكتاب: ( 5)
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 أميى تالدي وما ممعت مف يشب              قرع القواقيز أمواه االباريؽ 
 .(1)اف معمت القواقيز ماعال التقدير: اف قرعت القواقيز امواه االباريؽ وتي ب االمواه، 

 النقل بالمعنى:ب. 
م مما كاف )عضيمة( ييقؿ ي و ًا بماظ ا كللؾ كػاف يت ػرؼ بي ػوص ا ػرى 
مال ييقم ا بماظ ا ويمده اييايا يلكر للػؾ بػاف يشػير مػ  ال ػامش الػى ايػه ايػد اك ػر مػف 

 يص بت رؼ، واالم مة الت  تؤيد يقمه لمي وص بالمعيى ك يرة مي ا:
مػػ  موضػػوع )توكيػػد الاعػػؿ( إف  توكيػػد الاعػػؿ بعػػد إف  الشػػرطية المد مػػة مػػ  )مػػا( أ. قػػاؿ 

، ويقػػػوؿ:  ويػػػرى المبػػػر د أف  التهكيػػػد هيػػػا وامػػػب وال (2)الزاوػػػدة يكػػػوف قريبػػػًا مػػػف الوامػػػب
 .(3)يم ف الاعؿ  اليًا مف التوكيد اال م  ضرورة الشعر 

مػػف تمػػيـ، ويقػػوؿ الرضػػى: ب. وقػػاؿ:  لع ػػاؼ: اسػػـ مػػاف بػػيف مكػػة والب ػػرة لبيػػ  يربػػوع 
 .(4) مععاؿ  م  انعالـ، الش  ية مميل الااظ ا مؤي ة .. 

(:  لكر سيبويه اف امعػاؿ اليسػف والقػبل  ج. وقاؿ م  موضوع )المضاعؼ مف باب كـر
، يعا َعػػػؿ، وم ػػػؿ بقبػػػيل، ووسػػػيـ ومميػػػؿ وشػػػقيل ودمػػػيـ، ميايػػػد هػػػلا  تكػػػوف عمػػػى معَعػػػؿع

التم يؿ أف )دـ ( مف باب كعَرـ
(5).   

د. قػػاؿ يػػاقال مػػا مػػاف مػػ  شػػرح الشػػامية عػػف تعريػػؼ االبييػػة:  ماالبييػػة ممػػل بيػػاف، وبيػػاف 
الكممػػػػػػة و ػػػػػػيغت ا ووزي ػػػػػػا بمعيػػػػػػى وايػػػػػػد، وهػػػػػػو عػػػػػػدد يروم ػػػػػػا المرتبػػػػػػة ويركات ػػػػػػا 

 .(6)وسكيات ا 
مػػػاليص الػػػلي ورد مػػػ  شػػػرح الشػػػامية مػػػا يػػػهت :  المػػػراد عػػػف بيػػػاف الكممػػػة ووزي ػػػا 

اف يشػػػػارك ا مي ػػػػا  يرهػػػػا، وهػػػػ  عػػػػدد يروم ػػػػا المرتبػػػػة  التػػػػ  يمكػػػػف و ػػػػيغت ا هيوت ػػػػا 

                                                           
 .  261-3/259، وييظر: دراسات السموب القرآف الكريـ: القسـ ال اي / 1/21المقتضب:  ( 1)
 . 197ريؼ االمعاؿ: ييظر: المغي  م  ت  ( 2)
 .  1/232، وييظر: المقتضب: 197ياسه:  ( 3)
 ، وييظر: شرح الشامية. 1-1(: 1الملكر والمؤيث: ال امش ) ( 4)
 . 2/322، وييظر: الكتاب: 2/255دراسات السموب القرآف الكريـ: القسـ ال اي / ( 5)
 .  1/2دراسات السموب القرآف الكريـ: القسـ ال اي  /  ( 6)
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ويركات ػػا المعييػػة وسػػكوي ا مػػل اعتبػػار اليػػروؼ الزاوػػدة واال ػػمية كػػؿ              مػػ  
 .(1) موضعه.. 

 النقل غير المباشر:ب. 
يممه الك ير مف الباي يف الى هله الطريقة وللؾ السباب ك يػرة تيػوؿ بيػي ـ وبػيف 

 :(2)له االسبابالي وؿ عمى الم ادر وه
 . عدـ الي وؿ عمى الم در او المرمل لسبب مف االسباب.1
 . عدـ الع ور عمى اليص او الموضل م  الم در الرويس.2

أو أف العمػػػـ المػػػلكور لػػػه اك ػػػر مػػػف مؤلػػػؼ ولػػػـ ييػػػدد الػػػيص المػػػه ول بالم ػػػدر 
 المعيف.

 وقد لمه )عضيمة( الى اليقؿ  ير المباشر م  كتبه، ومف ام مة للؾ:
قػػػاؿ مػػػ  يدي ػػػه عػػػف )الاعػػػؿ المضػػػاعؼ(:  ومػػػ  امعػػػاؿ ابػػػف القطػػػاع: ويكػػػى ال ميػػػؿ  أ.

دَممػػت تػػدـَ )بضػػـ العػػيف مي مػػا( ويكػػى ابػػف  الويػػه: عػػزت الياقػػة تعػػز )بضػػـ العػػيف      
 .(3)مي ما(  

ؿ سػية يطرق ػا  ب.وقاؿ:  م  المساف :وقػاؿ االزهري:قػاؿ الكسػاو :إلا لػـ تيمػؿ الياقػة أو 
 .(4)اوؿ؛ مالا لـ تيمؿ السية المقبمة ايضا م   عاوط عوط الايؿ م   عاوط وي

ج.وقػػاؿ: وم   زايػػة االدب :قػػاؿ أبػػو عمػػ : مهمػػا ييػػف ممػػـ يقػػل الييػػا مػػف اليكايػػات عػػف 
سػيبويه مػالـ ي بػػت مػ  كتابػػه اال يكايتػاف او  ػػالث: أيػدهما عػػف ميمػد بػػف يزيػد عػػف 

يػد أي ػه قػاؿ: لقػ  ابػو اب  زيد عيه؛ وه : أف ميمد بف السػري روى عػف ميمػد بػف يز 
زيد سيبويه مقاؿ أبو زيد لسيبويه: إي  سمعت عف العػرب مػف يقوؿ:قريػت، وتوضػيت 
باليػػاف ميبػػدؿ اليػػاف مػػف ال مػػزة، مقػػاؿ: مكيػػؼ تقػػوؿ امعػػؿ ميػػهل قػػاؿ، وييبغػػ  اف تقػػوؿ: 

    (5)  …اقري 

                                                           
 .  1/2شرح الشامية:  ( 1)
 .  73ييظر: ميمد عبد ال الؽ عضيمة وم وده الييوية:  ( 2)
 .  165المغي  م  ت ريؼ االمعاؿ:  ( 3)
 ؛وييظر: لساف العرب/)مادة عوط( . 168(:2الملكر والمؤيث:ال امش:) ( 4)
 ، وييظر :  زاية االداب.166(: 1/ ال امش )1المقتضب:( 5)
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مػ   د. وقاؿ م  موضوع   وموب توكيد المضارع  :أيػه قيػؿ عػف سػيبويه  يػر مػا َسػم ؿ
كتابػػه عػػف ومػػوب توكيػػد المضػػارع إلا كػػاف م بتػػًا مسػػتقباًل واقعػػًا مػػ  مػػواب قسػػـ  يػػر 
ما وؿ مف الـ القسـ باا ؿ، م ػلا مػا يؤكػده سػيبويه مػ  كتابػه، وقػد قيػؿ عيػه  يػر 

،ال قاؿ : م  ابف يعيش:ولهب ابو عم  الى أف  اليوف هيا  ير الزمة ويكػاه ( 1) للؾ
 .(2) عف سيبويه 
مة( ما لكػره ابػف االيبػاري، والاػراف، والمػوهري مػف لسػاف العػرب عػف كممػة هػ. يقؿ)عضي
) ( )الَقماؿع ػرعادع وعال َقماػؿع ـَ الطُّومعافع وعال مع معي    م يعا عع سع م  قوله تعالى: )معهعر 

، إل قػاؿ:  مػ  (3) 
لسػاف العػرب: وقػاؿ ابػف االيبػاري :وايػدت ا قممػة قػاؿ الاػراف: يمػوز اف يكػوف وايػد 

.)وقاؿ(القمػػؿ ق الموهري:أمػػا قممػػة الػػزرع  (4) امػػؿ، م ػػؿ راكػػل وركل:و ػػاوـ و ػػـو
 .(5) َلوي بة تطير كالمراد وممع ا قمؿ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .  741ب القرآف الكريـ )بيث(: ييظر: دراسات السمو ( 1)
 .  133: 7( 5(.)39/)9، ويظر: شرح الما ؿ:741ياسه: ( 2)
 .  133االعراؼ /  ( 3)
 زيادة يقتضي ا السياؽ. (4)
 ، وييظر:لساف العرب/مادة )القمؿ(.  4/524دراسات السموب القرآف الكريـ: القسـ ال اي /( 5)



 الفصل االول ... مؤلفات عضيمة الصرفية ومصادره وطرائق عرضه للمادة
 

 

53 

 
 المبحث الثالث

 منيج )عضيمة( في الدراسة الصرفية
 :موقفو من آراء العمماء.1

يقػػؿ الشػػيض )عضػػيمة( آراًف ك يػػرة لعممػػاف ك ػػر، ويمكػػف تقسػػيـ هػػله االراف بيسػػب 
 -كره ل ا وعمى الييو االت :ل

 :ذكر آراء بعض العمماء من دون تأييد أو مخالفةأ. 
إل كاف )عضيمة( ييقؿ آراف العمماف م  مسالة معيية مف  ير أف يعطػ  رأيػه أو 

 مف  ير أف يرمل أيد هله اآلراف، واالم مة الت  توضل للؾ ك يرة مي ا:
معػؿ( عيػد سػيبويه بػدليؿ مػؾ أ. قاؿ م  موضوع )مواضل زيادة الياف( :  يهمج  : وزيػه )معع 

االد ػػػػاـ؛ ليميػػػػؽ بمعاػػػػر، وقػػػػاؿ الرضػػػػ : االقػػػػوى عيػػػػدي ايػػػػه)يعا ععؿ(، نف) أ ج ج( 
ج ( بكسػػػر  مسػػتعمؿ مػػ  كالم ػػػـ ومػػؾ االد ػػػاـ شػػال. وا ػػػياب اليػػديث يرويػػػه) يػػهم 

كػػػللؾ عمػػػى روايػػػة)يهَمج( بضػػػـ المػػػيـ، متكػػػوف اليػػػاف عمػػػى هػػػلا زاوػػػدة لعػػػدـ اليظيػػػر، و 
 .(1)زاودة لعدـ اليظير) يهمج( موضوع  الميـ

ب. وقاؿ: م  شػرح التسػ يؿ البػ  ييػاف: قػاؿ ابػو بكػر ميمػد بػف يييػى المعػروؼ بػابف 
ال ياط: اقمػت سػييف أسػهؿ عػف وزف) أرعػوى(، ممػـ امػد مػف يعزمػه، ووزيػه، لػه مػرع 

امعمى(، وا ػػؿ، ممػػاز أف يقػػاؿ وزيػػه: ) ام ععمعػػؿ(، يظػػرًا الػػى اال ػػؿ، ولػػو قػػاؿ قاوػػؿ)
(.. ومػ   يظرًا الى الارع لكاف وم ػا واالوؿ اقػيس وقػاؿ ابػو الاػتل: وزي ػا:    ) امعػؿا

 .(2) لساف العرب: وزف ارعوى:) ام ععمعؿ(
ج. وقاؿ يػاقاًل مػا مػاف مػ  كتػاب )اليشػر البػف المػوزي( ا ػتالؼ العممػاف مػ  الموضػوع 

ى الييػػو االتػ :  مػ  اليشػػر الػلي زادوا ميػه التػاف مػػل )اليػيف و)اآلف( و)انواف( وعمػ
البف المزري:واما)الت ييف( ماف تافها ما ولة مػف يػيف مػ  م ػايؼ االم ػار 
السػبعة ، م ػػ  مو ػولة ػ بػال ػ زيػػدت عمي ػػا لتهييػث الماػػظ ،كمػػا زيػدت مػػ  ) رب ػػت 
و م ػػت( وهػػلا هػػو مػػلهب ال ميػػؿ وسػػيبويه والكسػػاو  واومػػة الييػػو والعربيػػة والقػػرافة، 

                                                           
 .  72المغي  م  ت ريؼ االمعاؿ:  (1)
 ( . 9ػ 8المباب مف ت ريؼ االمعاؿ:)  (2)
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التاف او عمى ال اف بدال مي ا كما تقدـ. وقاؿ ابو عبيد القاسػـ  معمى هلا يوقؼ عمى
 بف سالـ: اف التاف ما ولة مف) ال( مو ولة) بييف(.

قػػاؿ مػػالوقؼ عيػػدي عمػػى )ال( واالبتػػداف)بييف(؛ اليػػ  يظرت ػػا مػػ  االمػػاـ )تيػػيف( 
التػػاف مت ػػمة والف تاسػػير ابػػف عبػػاس يػػدؿ عمػػى اي ػػا ا ػػت لػػيس .. قػػاؿ:والعرب تميػػؽ 

ف باسػػػماف الزمػػػاف : يػػػيف، واالف، واواف، متقػػػوؿ: كػػػاف هػػػلا تيػػػيف كػػػاف لػػػؾ، وكػػػللؾ التػػػا
  (2)..    ػػػـ قػػػاؿ:  عمػػػؽ ابػػػو ييػػػاف عمػػػى راي ابػػػ  عبيػػػد( 1)تػػػاواف لاؾ، والهػػػب تػػػاالف 

  .(3)بقوله:  وكيؼ ي يل بقوله: والت ساعة ميدـ، والت اواف
ريـ مػػ  قولػػه تعػػالى: وتػرى الباي ػػة اف ممػػ ف التػػاف مت ػػمة بػػػ )ال( مػػ  القػػرآف الكػػ

) يعػػاص  ػػيفع مع )وعالتع ي 
تعػػد يمػػة اقػػوى مػػف القػػوؿ إي ػػا وردت مسػػموعة عػػف العػػرب واف ( 4)

 اعتد بكالم ـ م  االستش اد.
، أمػػا قػػرافة أبػػ  عبيػػد القاسػػـ (5)إف ا مػػب الييػػاة والقػػر اف قػػالوا بػػالوقؼ عمػػى التػػاف

الم ػػػيؼ المممػػػل    ابػػػف سػػػالـ :) ال تيػػػيف ميػػػاص( مقػػػد قيػػػؿ عي ػػػا إي  ػػػا م الاػػػة ل ػػػط
عميػػػه، إل إف  مػػػف شػػػروط قبػػػوؿ القػػػرافة اف تكػػػوف موامقػػػة ل ػػػط الم ػػػيؼ واف  الاتػػػه ال 

   .(6)تقبؿ
( ممػل تكسػير، وقػاؿ) مياسػير، وميػاقيف(  مػار  م ػر( )َمي  د. وقاؿ :  المبر د ممػل ييػو )َمي 
ممػػل )موسػػر، ومػػوقف(. ويػػرى سػػيبويه بميػػل تكسػػير االو ػػاؼ المبػػدوفة بػػالميـ سػػواف 

  .(7)سـ ماعؿ كايت أـ ماعوؿأ
 
 
 

                                                           
 . 2/151(، وييظر: اليشر م  القرافات العشر:184ػ 183(/)2الملكر والمؤيث :ال امش )( 1)
 ( 184/)2الملكر والمؤيث :(  2)
 (. 384/)7البير المييط: (3)
 .3ص/  (4)

 

 .15/146ايكاـ القراف:(، والمامل و 398ػ  397/)2(، ومعاي  القراف:58ػ  57/)1ييظر : الكتاب :(  5)
 (.623/)2ييظر : مشكؿ اعراب القراف : (6)
 .2/211، وييظر : الكتاب:252(:3/ هامش )2المقتضب :  (7)
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 :تأييده آراء العمماءب.
 ومف االم مة الت  توضل تهييد )عضيمة( القواؿ العمماف مايهت :

أ. قػػػاؿ يػػػاقاًل قػػػوؿ ابػػػف الشػػػمري وبعػػػض ال ػػػرمييف عػػػف وزف ) َتماضػػػر (:   َتماضػػػر: 
الا يقوؿ ابف الشمري: وزي ا ) َمعالؿ( والتاف ا ؿ عيد بعض ال رمييف؛ نف التػاف 

وقعػػت موقػػل اليػػروؼ اال ػػوؿ م ػػ  ا ػػؿ يتػػى يقػػـو دليػػؿ عمػػى زيادت ػػا وبعػػض 
ال رمييف يشتؽ ) َتماضر ( مف المبف ) المضير والماضر ( وهػو اليػامض موزي ػا 

  .(1)) تااعؿ (، وال أرى ب لا القوؿ بهسًا ويقويه أف  اليساف يو ؼ بالبياض
والػػػراي ال ػػػاي ، وللػػػؾ ني ػػػه  وتػػػرى الباي ػػػة أف  الشػػػيض )عضػػػيمة( أيػػػد الػػػرأي االوؿ

عيػػدما لكػػر أف  ابػػف الشػػمري معػػؿ وزف ) َتماضػػر () َمعالػػؿ( يمػػده اعطػػى تعمػػياًل لعػػدـ 
زيػػادة التػػاف هيػػا، وعيػػدما عػػرض الػػرأي ال ػػاي  مػػ  هػػلا الماػػظ استسػػا ة وايػػده ايضػػًا م ػػو 

 يمعؿ وزف )َتماضر (:) َمععالؿ و تَااعؿ(.
عممػػػاف مػػػ  لاػػػظ ) ضػػػيوف(:   امتمػػػل مػػػ  لاظػػػه     ب. وقػػػاؿ مبييػػػًا رأيػػػه ورأي  يػػػره مػػػف ال

 )ضيوف( شلولاف ت رياياف:
ي مػػا ا ػػتص بػػه ال ػػييل؛ كمػػا  أ. مػػافت عمػػى )معي ععػػؿ( وهػػو بيػػاف اليكػػوف مػػ  المعتػػؿ وا 

ؿ( .  ا تص المعتؿ) باعي ع 
ب.امتمعػػت الػػواو واليػػاف وسػػبؽ السػػاكف مكػػاف القيػػاس قمػػب الػػواو يػػاف واد ام ػػا مػػ  اليػػاف 

ف ، وهو السي ور يقل عمى الملكر والمؤيث . قاؿ الاارسػ  وم  الم  ص:  ي وع والضع
ي ػوة يػيف قػالوا:  يعـ ويع ػر  يما هو مف باب معك وعزة ومع ف شال، وا  ي وع و يره مف الييوييف: ضع

ي ػػوة مػػ  الشػػلول ف: معي ععػػػؿ (2)رمػػاف بػػف يع ػػي وع :  وضع  . وقػػػاؿ يػػاقاًل قػػوؿ ابػػف       بػػري 
ي غعـ  ؿ ؛ نف باب ضع   .(3)أك ر مف باب مع  وعرالمعع وع

                                                           
 . 1/43، وييظر : امال  ابف الشمري :84المغي  م  ت ريؼ االمعاؿ: (1)
 .16/118(، وييظر: الم  ص:75(،)5الملكر والمؤيث :ال امش ) (2)
 (.76ػ  75(:)5ال امش) الملكر والمؤيث: (3)
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ي ت إلا قمػت )معاعيػؿ(  مػال يمػوز اال )  ج. قاؿ المبر د:  مهما ما كاف مف الياف م ػؿ: شعػوع
( ماعمـ ولاؾ؛ الف الواو مف ا ؿ الكممة، وقد كاف ياػر الي ػا مػف اليػاف التػ   شواوي 

  .(1)ه  ا ؿ ممما كايت  ابتة لـ يمز أف يتعدى الى  يرها
(، ال قػػاؿ:  معاعيػػؿ مػػف )شػػوي(   وامػػؽ ) عضػػيمة ( ا لمبػػر د ميمػػا قالػػه عػػف) شعػػويع

( تبقػػى الػػواو ال اييػػة وال تقمػػب همػػزة؛ لبعػػدها مػػف الطػػرؼ، كمػػا مػػ  طػػواويس والا  )شػػواوي 
 ااػػت اليػػاف المشػػػددة قمبػػت الػػواو همػػػزة  ػػـ قمبػػت الكسػػػرة متيػػة ، واليػػاف ألاػػػًا،  ػػـ أبػػػدلت 

 . (2) ال مزة واوا مي ير ) شواوي(
 :و آراء بعض العمماءترجيحج. 

كػاف لعضػيمة أك ػر مػف موقػؼ اتمػػاه آراف العممػاف، ومي ػا تػرميل رأي عػالـ عمػػى 
آ ر، واف كاف م اؿ للؾ يكمف م  موضل وايد اال أي ه يعد موقاًا ات ػله )عضػيمة( مػف 
آراف العممػػاف وم الػػه قولػػه:   الا قمػػت: همػػا تاعػػالف يعيػػ  امػػراتيف م ػػؿ ياػػتل الاعػػؿ بتػػاف 

 لممضػػمر عمػػى المظ ػػر ورعيػػًا لممعيػػى او بيػػاف تيتيػػة رعيػػًا لماػػظ، مػػ ف هػػلا موقيػػة يمػػالً 
 الماظ يكوف لمملكريف:

االوؿ: قوؿ ابف اب  العامية تمميل االعمـ وهو الرامل اللي ورد به السػماع، وال ػاي  قػوؿ 
 .(3)ابف البالش 

 :بين تأييده بعض العمماء ومخالفتو بعضيم االخرد. 
يات عف ت ايؼ االسماف ال ال ية و تاريعات ا( وللؾ م  ت ايػؼ أ. قاؿ م  موضوع )لم

ػػؿ( االسػػـ، إل إف  مػػف تاريعاتػػه  تسػػكيف العػػيف ويقػػؿ يركات ػػا الػػى الاػػاف مػػاف مػػ   )معع 
ػدًا،  ػس، يعك  الشوال م  هله الكممات: لمكلب، بكممة )مػ  مميػل القػرآف( الكعم ػـ، لعع بػًا، يعم 

ق كػػـ. يومػػه أبػػو ييػػاف هػػلا التاريػػل  ورع
، إل قػػاؿ أبػػو ييػػاف:  وهػػ  لغػػة م ػػيية م ػػؿ: (4)

                                                           
 .1/147المقتضب : (1)
 .147(:1/ ال امش) 1ياسه:   (2)
 .137المغي  م  تعريؼ االمعاؿ:  (3)
 . 2/585دراسات السموب القرآف الكريـ: القسـ ال اي / (4)
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كعت ػػػؼ وك ت ػػػؼ. ووم ػػػه أيػػػه أتبػػػل مػػػاف الكممػػػة لعيي ػػػا، م قػػػؿ امتمػػػاع كسػػػرتيف، مسػػػكف 
 .(1)العيف 

)مع ػػيمة( لػػـ يوامػػؽ عمػػى مػػا لكػػره أبػػو ييػػاف مػػف ي ػػوؿ االتبػػاع مقػػاؿ:  ويػػردُّ 
 ػػييل اف العػػيف عمػػى أبػػ  ييػػاف ميقػػوؿ: اف االتبػػاع ال يكػػوف اال مػػ  يمقػػ  العػػيف، وال

سكيت  ـ يقمت كسرت ا الى الااف، ويسوغ توميه أبػ  ييػاف مػ  يمقػ  العػيف ييػو )لعبػًا( 
. وهػػػو يػػػلكر أسػػػيادًا لػػػرد ه مػػػا لكػػػره الرضػػػ  مػػػ  شػػػرح الشػػػامية ال قػػػاؿ:  مالػػػلي مػػػف (2) 

ػؿ( المكسػور الاػاف والعػيف، كمػا تقػوؿ مػ       إب ؿ:إب ػؿ،  اليمق  يموز اف يكػوف مػرع )م ع 
اف يكوف يقػؿ يركػة العػيف الػى مػا قبم ػا كراهػة االيتقػاؿ مػف اال ػؼ الػى اال قػؿ، ويموز 

وكػػره يػػلؼ اقػػوى اليػػركتيف أي: الكسػػرة، ميقمػػت الػػى الاػػاف، والػػلي مػػف  يػػر اليمقػػ  ال 
ؿ( باالتباع   .(3)يكوف اال عمى الومه ال اي ، اليه ال يموز ميه )م ع 

ؿ اال م  اليمقػ  العػيف، أمػا مػ  مالشيض أيد الرض  م  قوله إف  االتباع ال يي 
 يػػػػػر اليمقػػػػػ  متيقػػػػػؿ يركػػػػػة العػػػػػيف الػػػػػى مػػػػػا قبم ػػػػػا كراهػػػػػة االيتقػػػػػاؿ مػػػػػف اال ػػػػػؼ الػػػػػى      

 اال قؿ، ولوال تاييده لمرض  لما معمه رد ًا عمى اب  يياف وم الاًا له.
 تخطئتو آراء بعض العمماء:ىـ. 

 ومف االم مة الت  توضل للؾ ما يات :
م ؽ( عمى )أيػالؽ( بابيػات شػعرية، ال قػاؿ أ. عيدما استش د المب ر د والار اف عمى ممل )يع

مقػػاؿ:       (4))عضػػيمة(:  ويقػػد المبػػر د عمػػ  بػػف يمػػزة الب ػػري مػػ  كتابػػه التيبي ػػات
وهكلا رواه مماعة مي ـ الاراف و يػره، وقػد أسػاف أبػو العبػاس مػ  هػلا القػوؿ عمػى ايػه 

ػػؿ( عمػػى )أمعػػاؿ( ماعػػدا  ايمػػا اتبػػل أبػػا بشػػر عمػػرو بػػف ع مػػاف سػػيبويه بػػاف ممػػل )معع 
السػػتة االيػػرؼ التػػ  شػػرط ا وقػػد مػػاف عػػف العػػرب الا ػػياف  يرهػػا. ممػػف للػػؾ ك ػػؼ 
وأك اؼ.. و مج وأ الج.. وقالوا: ش ف زايد عمى كػلا، وزيػد عمػى كػلا،  ػـ ممعػوا زيػدا 
عمػػػى أزيػػػاد.. وقػػػد ممعػػػوا طرمػػػًا عمػػػى أطػػػراؼ.. وممعػػػوا عييػػػًا عمػػػى أعيػػػاف.. وقػػػيف 

                                                           
 . 5/28، 4/447البير المييط:  (1)
 . 2/586دراسات السموب القرآف الكريـ: القسـ ال اي / (2)
 . 1/42شامية: شرح ال (3)
 . 35ييظر: بقية التيبي ات عمى ا الط الرواة:  (4)
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يػػر وأطيػػار، وطيػػور، وسػػير وأسػػيار، وديػػف وأديػػاف، وبيػػت وأبيػػات وسػػيؼ وأقيػػاف، وط
 .(1)وأسياؼ وسيوؼ

الشيض )عضيمة( لـ يوامؽ عمى ما قاله ابف يمزة م  يقده لممبػر د، إل       قػاؿ: 
 وقد أ طه ابف يمزة م  يقده م مط بيف ممل ال ييل العيف ومعمت ا وكػالـ المبػرد ايمػا 

 .(2)م ا ميممل قياسًا م  القمة عمى )أمعاؿ(  هو م   ييل العيف أما معت
د مػػػ  رأيػػػه وللػػؾ عيػػػدما لكػػػر أف مػػف أم مػػػة ال ماسػػػ  الػػػلي  ب. وقػػد  ط ػػػه شػػػي يا المبػػر 

معم ػؿ( وعرش( عمى زيػة )معع  الزيادة ميه )يع  
، أمػا )عضػيمة( مقػد عمػؽ عمػى مػا قالػه (3) 

، مػاف الػواو زاوػدة المبرد بقولػه:  وعػد المبػرد هػله الكممػة مػف ال ماسػ  الممػرد  طػا
 .(4)بيقيف م ي ا ال تكوف يشوا مل  ال ة ا وؿ م اعدا اال زاودة 

 ػػـ لكػػر ي ػػا مػػف المي ػػؼ يؤيػػد مػػا لهػػب اليػػه، ال يقػػوؿ ابػػف ميػػ :  ي ػػورش: 
لػػػػػػيس عيػػػػػػدي مػػػػػػف بيػػػػػػات ال مسػػػػػػة؛ نف ميػػػػػػه واوًا، والػػػػػػواو ال تكػػػػػػوف ا ػػػػػػاًل مػػػػػػ  لوات 

 .  (5)ال مسة 
 مخالفتو آراء بعض العمماء:و. 

 لؼ )عضيمة( آراف بعض العمماف، وام مة للؾ ك يرة يلكر مي ا: ا
أ. قاؿ متيد ا عف ابيية االسـ الرباع  الممػرد:  مػاف م ػاؿ )بعػر  عف( مػ  القػرآف. ز ػرؼ، 
مػػ  اربعػػػة مواضػػػل، وسػػػيدس مػػػ   ال ػػة مواضػػػل. ومػػػف مضػػػاعؼ الربػػػاع  )ال دهػػػد( 

الولػػى اليكػػـ با ػػػالت ا، ومػػاف )سػػيبمة وسػػيابؿ( ويػػرى الزم شػػػري اف اليػػوف زاوػػدة، وا
م ػػو ال يػػرى بػػاف اليػػوف مػػ  )سػػيبمة( زاوػػدة كمػػا  (6)الف اليػػوف ال تػػزاد  اييػػة اال ب بػػت 

يراهػػػا الزم شػػػري وايمػػػا يقػػػوؿ با ػػػالت ا وعمػػػى هػػػلا )معضػػػيمة( يمعػػػؿ وزف )َسػػػي َبؿ( 
َمؿ( أما الزم شري ميراها عمى وزف )َمي عؿ(.  )َمع 

                                                           
 . 332(: 1الملكر والمؤيث: ال امش )( 1)
 .332(: 1ياسه: ال امش ) (2)
 .1/68ييظر: المقتضب:  (3)
 (. 68(: )9/هامش )1المقتضب: ( 4)
 .  1/31المي ؼ: ( 5)
، لػـ اع ػر عمػى رأي الزم شػري مػ  الكشػاؼ وشػرح 496-2/495دراسات السموب القرآف الكريـ: القسػـ ال ػاي  /( 6)

 الما ؿ. 
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ؿ( إل  ػؿ َتمػرى وال ب. و الؼ الاراف م  كممة )كعي  لكر ابف االيباري أف الاراف قاؿ:  كعي 
َتمػػرى، وتػػرؾ أمػػراف كيػػؿ مػػ  الكػػالـ والشػػعر هػػو ال ػػواب وربمػػا اضػػطر الشػػاعر 

 .(1)الى امراوه 
يمد أف الشيض )عضيمة( ال يرتض  ما لكره الاػراف عػف هػله الكممػة إل    يقػوؿ: 

لوسػػط ك ػػلا، يمػػوز  كيػػؼ يكػػوف يرمػػه مػػ  ضػػرورات الشػػعر، وهػػو مؤيػػث  ال ػػ  سػػاكف ا
 .(2)ميه ال رؼ وتركهل  

ج. لكر أبو بكر بف االيباري م  يدي ه عما ميه ألؼ التهييث المق ػورة أيػه:  إلا كايػت 
معػػى(؛ كقولػػؾ: ععط شػػى وسعػػك رى، وعمػػى م ػػاؿ  اليػػاف مػػ  اليعػػت كػػاف عمػػى م ػػاؿ )معع 

ػػيعى  معػػى وَيس  معػػى(، كقولػػؾ: َيب  ػػيع (3))َمع  ى  مػػ  ال ػػامش . قػػاؿ عضػػيمة عػػف كممػػة  َيس 
هػ   م ػػدر، واليمػػوز اف يكػػوف مؤيػػث االيسػػف اسػػـ تاضػػيؿ، اليػػه لػػيس ميػػه )اؿ( 

م و اليعدها مػف ال ػاات كمػا لكػر ابػف االيبػاري كمػا اليميػز كػوف  (4)وال مضاؼ 
  يسيى  مؤيث. 

 :رده عمى مذاىب بعض العمماءز. 
لعػدة  عرض )عضيمة( مػلاهب متعػددة لمعممػاف، وقػد رد قسػمًا مػف هػله المػلاهب

 امور، ومف ام مة للؾ ما يهت :
أ. قػػػاؿ عػػػف مػػػلهب اال اػػػش:  لهػػػب أبػػػو اليسػػػف اال اػػػش الػػػى أف أشػػػياف ممػػػل شػػػ ف 
بالت ايؼ ممل ش ف عمى أمعالف واال ؿ اشيواف  ـ يلمت الالـ؛ لمت ايؼ م ػارت 

 اشياف عمى وزف امعاف ويضعؼ هلا الملهب امور:
 ى ماعوؿ وأمعاؿ.أ. معع ؿ ال يممل عمى أمعالف وايما يكسر عم

 ب. يلؼ ال مزة الت  ه  الـ الكممة مف  ير سبب م و يلؼ شال.
ج. ليس م  كالـ العرب ممل أمعػالف عمػى معػالى مممػل أشػياف عمػى أشػايا وأشػاوى يػرد 

 ملهب اال اش.

                                                           
 .  571الملكر والمؤيث: ( 1)

 .  571(: 1ياسه: ال امش )( 2)
 . 191ياسه: ( 3)
 . 191(: 3ياسه: ال امش ) (4)



 الفصل االول ... مؤلفات عضيمة الصرفية ومصادره وطرائق عرضه للمادة
 

 

65 

د. ت غير أشياف عمى لاظ ا مما يبطؿ أي ا ممل م  اال ػؿ عمػى أمعػالف؛ نف  ػيغة 
يمػا ي ػغر أمعالف مف  ي  ممل التكسػ ير التػ  لمك ػرة وهػ  ال ت ػغر عمػى لاظ ػا وا 

 .(1)ماردها  ـ يممل 
وكػػػػػاف رد الشػػػػػيض  عضػػػػػيمة  موامقػػػػػا الراف العممػػػػػاف القػػػػػدامى الػػػػػليف ضػػػػػعاوا رأي 
اال اػػش، إل يمػػد ابػػف ميػػ  يػػرد  عمػػى اال اػػش وللػػؾ بقولػػه:  وأمػػا قػػوؿ أبػػ  اليسػػف إي ػػا 

ف  ورأهػػا  يػػر م ػػرومة ممػػـ يمعم ػػا  أمعػػالف  م يػػه هػػرب مػػف القمػػب، ممػػـ يمعم ػػا  لاعػػا
 أمعػػاًل  مػػلهب الػػى أي ػػا  أمعػػالف  ميلومػػة الػػالـ، مهمػػا تشػػبي ه ل ػػا  بشػػاعر وشػػعراف  ممػػف 

 .(2)قبؿ اف شيوًا  معع ؿ  وليس يكـ  معع ؿ  اف يممل عمى  أمعالف   
وقػػد رد ابػػف ع ػػاور رأي اال اػػش إل يػػرى أف يػػلؼ ال مػػزة التػػ  هػػ  الـ الاعػػؿ 

  اليقػػاس عمي ػػا، ويػػرى اف القمػػب اوسػػل ميػػه ويػػلكر أف )اشػػياف( لػػو كايػػت مػػف القمػػة التػػ
عمى زية )أمعالف( لكايت مػف أبييػة ممػوع الك ػرة التػ  عيػد ت ػغيرها امػا تػرد الػى ممػوع 
القمة اف كاف لالسـ ممل قمة او ترد الى الماػرد،  ػـ ي ػغر الماػرد ويممػل بػالواو واليػوف 

مؤي ا، اما )اشياف( ماف ت غيرها يكوف عمػى لاظ ػا  اف كاف ملكرا بااللؼ والتاف اف كاف
 .(3) )اشياف(

وبللؾ يمد اف شي يا )عضػيمة( كػاف مامعػا لمػا مػاف بػه العممػاف مػف ردود عمػى مػلهب 
 اال اش.

ف بالتشػػػديد  ب. قػػػاؿ عػػػف مػػػلهب الاػػػر اف:  مػػػلهب الاػػػر اف مػػػف الكػػػومييف أشػػػياف ممػػػل لشػػػ  
 مػػزة لمت ايػػؼ م ػػار )أشػػياف( عمػػى واال ػػؿ أشػػيواف عمػػى وزف )أمعػػالف( ميػػلمت ال

 وزف )أمعاف( ويرد عميه:
ف بالتشػديد ال يقػـو عمي ػا دليػؿ مػاف شػيوًا المشػدد لػـ يمػ ف  أ. دعوى أف أشياف ممل شػ  

 م  كالم ـ كما ماف اال ؿ ك يرًا م  ييو )سيد وميت وهيت( الم ااة. 
لالـ مف  يػر ب. كما يرد عمى ملهب الاراف ماورد عمى ملهب اال اش مف أف يلؼ ا

سبب يقتضيه م و يلؼ شال، وكللؾ ممع ا عمى )أشايا( و )أشاوى( و )أشػياوات(؛ 
                                                           

 (. 38-37المغي  م  ي ريؼ االمعاؿ: )( 1)
 .  2/95المي ؼ: ( 2)
 .  1/31ييظر: المقتضب: . و 515-2/514ييظر: الممتيل مف الت ريؼ: ( 3)
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نف )أمعالف(، التممل عمى هله الممموع. وت غير )أشياف( عمػى لاظ ػا ممػا يػرد بػه 
عمى الار اف ايضًا 
(1). 

وكػاف رد  عضػيمة  اعتمػادا عمػى مػا ورد لػدى عمماويػا عمػى رأي الاػر اف م ػلا أبػف 
ف  ال اعمػػػـ لػػػه داللػػػة تػػػدؿ ميػػػ   يقػػػوؿ:  والػػػلي ادعػػػاه مػػػف أف   شػػػيوا  ميػػػلوؼ مػػػف  شػػػ  

عميه، نيا لـ يسمع ـ قػالوا:  شػ ف  كمػا قػالوا:  هػيف  ولػو كػاف ا ػمه  شػيوا  ليطقػوا بػه؛ 
 .(2)كما قالوا:  هعي ف، وهعي ف   

 أما ابف ع اور مقد أوضل رأيه م  يػلؼ ال مػزة التػ  هػ  الـ الاعػؿ بهي ػه قميػؿ
واليقاس عميه، وايما القمب م و أوسل ميه، ولو كاف وزف )أشػياف( او )أمعػالف( لكػاف مػف 

 .(3)اما )أشياف( مت غر عمى لاظ ا ابيية مموع الك رة الت  ال ت غر عمى لاظ ا
ج. قاؿ ياقاًل ملهب الكساو  واردًا عميه:  مػلهب الكسػاو  مػف الكػومييف: )أشػياف( ممػل 

ػؿ المعتػؿ العػيف يممػل عمػػى لشػ ف الم اػؼ موزي ػا )أمعػ اؿ( ولػيس مي ػا قمػب مكػاي  ومعع 
أمعػػاؿ )كبيػػت وأبيػػات وسػػيؼ وأسػػياؼ( قػػاؿ: والػػلي يػػدؿ عمػػى أف )أشػػياف( ممػػل ولػػيس 
بمارد قول ـ ) ال ة أشياف(؛ نف ال ال ة وما بعدها الى العشرة تضاؼ الػى الممػل ويقػوؿ 

 مراف. ويرد عميه:  ميعت ال رؼ لمتوهـ مشب ت بما م  ا ره همزة التهييث كي
أ. ميل  رم ا يكوف بال عمػة تقتضػيه م ػو شػال وأشػياف وردت مميوعػة مػف ال ػرؼ مػ  
القػػرآف الكػػريـ وكػػالـ العػػرب، ويبعػػد أف يكػػوف للػػؾ الميػػل مػػف ال ػػرؼ مػػاف شػػالًا بػػال 

 عمة سوى التوهـ.
؛ ب. ممع ا عمى أشايا وأشاوى وأشياوات، يبعد اف تكوف )أشياف( عمػى وزف      أمعػاؿ

  .(4)نف) أمعااًل( الممل ال يممل عمى هله المموع
إف  مػػا لهػػب أليػػه الكسػػاو  لػػـ يمػػؽ القبػػوؿ مػػف لػػدف عػػدد مػػف العممػػاف الػػليف سػػبقوا  
)عضػػيمة( مػػ  رده عمػػى الكسػػاو  ومػػف هػػله الػػردود قػػوؿ بعضػػ ـ:  مالػػلي يػػرد بػػه عمػػى 

و)أعبػػػاف(، إل ال الكسػػػاو  ايػػػه لػػػو كاف)أمعػػػااًل(، لكػػػاف م ػػػرومًا كػػػػ )أبيػػػات( و)أممػػػاؿ( 

                                                           
 . 38المغي  م  ت ريؼ االمعاؿ: ( 1)
 (. 97-96/)2المي ؼ: ( 2)
 . 2/514ييظر: الممتيل م  الت ريؼ: ( 3)
 (. 39-38المغي  م  ت ريؼ االمعاؿ)( 4)
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مومب لميل ال رؼ، م ف أيتج بػهي ـ لمػا ممعػوه بػااللؼ والتػاف مقػالوا:  أشػياوات  أشػبه 
 معع ػػػالف  مميػػػل ال ػػػرؼ؛ مػػػالمواب أف   امعػػػااًل  اليممػػػل بػػػااللؼ والتػػػاف. مػػػ لا قػػػد ممعػػػوا 
)أشػػػياف( بػػػااللؼ والتػػػاف مػػػللؾ دليػػػؿ عمػػػى مػػػا ادعػػػى ال ميػػػؿ مػػػف اي ػػػا         )أمعػػػالف(، 

دير اي ا )أمعػاؿ( ممعػت بػااللؼ والتػاف مػاف هػلا القػدر ال يومػب ميػل ال ػرؼ، الف وبتق
  .(1)للؾ لـ يستقر م  العمؿ المايعة لم رؼ

 الرد عمى آراء بعض العمماء بما جاء في القرآن الكريم:ز. 
إل يمػػده يعػػرض آراف العممػػاف مػػ  مسػػهلة مػػا  ػػـ يمػػده يعػػرض هػػله المسػػهلة كمػػا 

يـ ومف للؾ قوله:  يرى سػيبويه اف ت ييػة اسػـ الممػل واسػـ المػيس ومدها م  القرآف الكر 
 .  ػـ يػلكر يػص سػيبويه مػ       للػؾ  واعمػـ (2)الممع  وممع ما موقوؼ عمى السماع

أي ه ليس كػؿ ممػل يممػل، كمػا ايػه لػيس كػؿ م ػدر يممػل .. كمػا اي ػـ ال يممعػوف كػؿ 
ػػر  ػػر وقػػالوا: التُّم   . بعػػد ( 3)اف ولػػـ يقولػػوا       أبػػرارًا اسػػـ يقػػل عمػػى المميػػل ، ييػػو: التام 

لكره لما يراه سيبويه م  ت يية اسـ الممل وممعه يمده         يقوؿ:  مػافت ت ييػة اسػـ 
ععػاف  1الممل مػ  القػرآف الكػريـ مػ  قولػه تعػالى:  م  ـع ال تعقعػى ال مع ـ  يعػو  ػي َك لاػو ا م  يفع تعوع .  )إ فا الاػل 

ـَ الشاػػ لاَ  ػػتعزع ػػا اس  ػػى2. (4) ي طعاف(إ يامع بعي ف      أعي  ع ػػز  ـع أعيُّ ال ي  مع .  )  ل ػػيعع 
. ولكػػر آيػػات (6)(  (5)

ا رى تدؿ عمى للؾ. وقد لكر آيات ك يرة مف القرآف الكريـ تػدؿ عمػى ممػل اسػـ الممػل 
ػػػػػيعاععَكـ( يعػػػػػا أعش  لعقعػػػػػد  أعه معك  مي ػػػػػا قولػػػػػه تعالى:)وع
ػػػػػور  معتعػػػػػ(7)  ـع َيػػػػػي اعَض م ػػػػػ  ال ُّ ه َتوفع ،     و)يعػػػػػو 

أعم وعامًا(
 .(9)، مضاًل عف ايه لكر ايات ا رى تدؿ عمى ممل اسـ الميس الممع (8)

                                                           
 . 2/96(، وييظر : هامش المي ؼ:514-513/)2الممتل م  الت ريؼ:( 1)
 .  361يث (: مموع التكسير م  القراف الكريـ )الب (2)
 .  2/211الكتاب :( 3)
 .  155اؿ عمراف / (4)
 . 12الك ؼ/ (5)
 .  361مموع التكسير م  القراف الكريـ )بيث(:( 6)
 . 51القمر / (7)
 . 18اليبا/ (8)
 . 361ييظر: مموع التكسير م  القرآف الكريـ )بيث(:  (9)
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ب. تيػػدث عػػف ال ػػي  التػػ  ميػػل سػػيبويه تكسػػيرها، إل قػػاؿ:  ميػػل سػػيبويه تكسػػير هػػله 
ال ػػػي  مػػػ  كتابػػػه: مع ػػػاؿ ييػػػو: شػػػر اب وقت ػػػاؿ. َمع ػػػاؿ ييػػػو: َيس ػػػاف وَكػػػر اـ. الا ع يػػػؿ 

ػػر يب وم س ػػيؽ، أ سػػـ الماعػػوؿ مػػف ال ال ػػ  ييػػو: مضػػروب، كػػؿ مػػا كػػاف عمػػى ييو:ش 
ؿ( يريد  يغت  اسـ الماعوؿ واسـ الااعؿ مف الزاوػد عمػى     ال ػة،  )َما ععؿ( او)َما ع 
ػؿ ييػو: سعػي د. هػلا مػا قالػه سػيبويه مػ   َمعاؿ ييو: َزم ؿع وَمب اع. َمعاي ػؿ ييػو: َزماي ػؿ، معي ع 

 ،  ػػـ يػػلكر  )عضػػيمة( (2)ف هػػله ال ػػي  مػػ  كتابػػه،  ػػـ يػػراه يكسػػر ك يػػرًا مػػ( 1)كتابػػه
.وبعػد (3)عددًا مف ال ي  الت  ومدها عيد سيبويه وقد كسرها او أشػار الػى تكسػيرها

.وبعد لكره هله ال ي  يمده يقوؿ:  ايتكمت الػى اسػموب القػرآف مػ  هػلا (3)تكسيرها
 الموضوع متبيف ل  ما يهت :

قرآف الكريـ ولػـ تممػل ممػل هله ال ي  الت  ميل سيبويه مف تكسيرها مافت ك يرًا م  ال
( مػػػادة، 183تكسػػػير مػػػ  موضػػػل مػػػف المواضػػػل ، بػػػؿ ممعػػػت ممػػػل مػػػلكر سػػػالما مػػػ  )

 ، (4)( مػادة ولػوال  ػوؼ االطالػة لػلكرت هػله الممػوع38وممعت ممل مؤيث سالما م  )
 ػػػـ يشػػػير مػػػ  للػػػؾ الػػػى كتابػػػه دراسػػػات السػػػموب القػػػرآف الكػػػريـ القسػػػـ ال ػػػاي  مػػػ  المػػػزف 

ه يقػػػوؿ :  لػػػـ يقػػػل تكسػػػير ل ػػػيغة مػػػف هػػػله ال ػػػي  مػػػ  القػػػراف ال مػػػ  ،  ػػػـ يمػػػد(5)الرابػػػل
السػػبل وال مػػ  العشػػر وال مػػ  المشػػ ود مػػف الشػػوال . ولػػو ايتكميػػا الػػى الػػلوؽ مػػا استسػػاغ 
تكسير هله ال ي  ، ال يستسي  ايد اف يقػوؿ مػ  تكسػير مػدرس: مػدارس او مػ  معمػـ: 

بعػض اليػاس هيػا يقػوؿ مػ  ممػل معالـ او م  مؤد ب: مادب .. او م  م ل ب :م الب. 
مدير: مداور وهلا مف التوهـ كما قالوا م  م ػيبة: م ػاوب ومػ  معيشػة: معػاوش ومػ  

  .(6)ماازة: مااوز وال يقاس عمى هلا التوهـ
إل يمػػده هيػػا اف ) عضػػيمة( يعػػرض مػػا ومػػده مػػ  كتػػاب سػػيبويه مػػف تيػػاقض مػػ  

 رايه م  هله المسالة. آراوه،  ـ ييتكـ الى القرآف الكريـ، كما ومدياه يلكر
                                                           

 . 2/211ييظر: الكتاب: (1)
 . 352ريـ )بيث(:مموع التكسير م  القرآف الك (2)
 (. 353-352ييظر: ياسه:) (3)
 .  354ييظر: ياسه:  (4)
 (. 316-293ص)  (5)
 (. 354مموع التكسير م  القراف الكريـ) بيث(:)  (6)
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ومما يؤ ل عمى الشيض ايه لكر اف ال ي  الت  ميل سػيبويه تكسػيرها ومػدها مػ  
( مػػادة. وممعػػت ممػػل مؤيػػث سػػالما 183القػػراف الكػػريـ ممعػػت ممػػل مػػلكر سػػالمًا مػػ  )

( مػػادة ولػػـ يػػلكر شػػاهدًا وايػػدًا يؤيػػد مػػا قالػػه وايمػػا اكتاػػى بػػالقوؿ:  ولػػوال  ػػوؼ 38مػػ  )
 ، مل ايه لو لكػر شػاهدا وايػدا لكػؿ ممػل مػا كايػت هيػاؾ (1)هله المموع االطالة للكرت

 اية اطالة.
 نقل مسائل الخالف بين سيبويو والمبرد: .2

 عرض) عضيمة( مساوؿ ك يرة ومد مي ا  الما بيف سيبويه والمبرد ومي ا:
 أ. قػػػاؿ سػػػيبويه:  وامػػػا يػػػاس مػػػف العػػػرب مػػػاي ـ معموهػػػا بميزلػػػة واو قػػػاؿ، ممعموهػػػا تابعػػػة
ػَد  ييث كايت ساكية كسكوي ا وكايػت معتمػة مقػالوا: ايتعػد كمػا قػالوا: قيػؿ، وقػالوا: ياتعع 

ػَد، كمػا قػالوا: قػوؿ  .قػاؿ) عضػيمة(:  وقػد عػرض المبػر د (2)كما قالوا: قاؿ وقالوا: َموتعع 
ػػَد( بميزلػػة) قػػاؿ(؛  مػػ  يقػػده لكتػػاب سػػيبويه ل ػػله المسػػهلة قػػاؿ: قػػاؿ ميمػػد: وليس)يػػا تعع 

ؿ( مػػ  موضػػل يركػػة )واو()ياتعػػد( سػػاكية، ولكػػف قمبوهػػا كمػػا قمبػػوا واو ) الف واو )قػػا
 .امػػا ابػف والد مقػػد رد عمػػى مػػا قالػه المبػػرد ورده هػػلا مػػا (3) يامػػؿ( يعو مػؿ( مػػ  قػػول ـ )

لكػػر ) عضػػيمة(، ال قػػاؿ:  ورد عميػػه ابػػف والد بقولػػه : قػػاؿ ميمػػد : قولػػه :اي ػػـ قمبػػوا 
ػَؿ(  ػييل ولػيس م الاػًا لمػا قالػه سػيبويه؛ نيػه واو) ياتعد( الاا كما قمبوهػا مػ  ) ي امع

لكر اي ـ معموا هله الواو تابعة ليركة ما قبم ػا م ػي روها ألاػًا ال ياتػاح اليػرؼ الػلي 
قبم ػػا ممعػػػؿ هػػػله عمػػػة لقبم ػػا مايمػػػا أتػػػى ميمػػػد بمسػػػهلة يظيرهػػا ولػػػـ يػػػات بعمػػػة لقبم ػػػا 

  .(4)واالعتالؿ ل ما مميعًا ما لكره سيبويه
،  ػػػـ   (5)يمة( يػػػديث المبػػػرد عػػػف همػػػز الػػػواو المضػػػمومة ضػػػمة الزمػػػةب. لكػػػر ) عضػػػ

لا ممعػػت) ورقػػاف( اسػػـ ا  سػػيبويه اعتػػرض عمػػى قولػػه: و  قػػاؿ:  والمبػػرد مػػ  يقػػده عمػػى
ولػى مػاوز؛ نارمؿ قمت) ورقاووف( ممـ ت مز. قاؿ ميمد: وال مػز مػ  موضػل الػواو 

                                                           
 (. 354ياسه: )  (1)
 (. 357/)2الكتاب : (2)
 (. 92( )2/ ال امش)1المقتضب : (3)
 (. 264-263ف والد) (، وييظر االيت ار الب92( )2/ ال امش)1المقتضب: (4)
 . 93(:1/ ال امش )1المقتضب: (5)
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يػػػت مػػػ  ال مػػػزة وتركػػػه ي ػػػا واو ايضػػػمت بميزلػػػة واو) أدور( ممػػػل ) دار( مانوللػػػؾ 
بال يػػػار، وهػػػلا قػػػوؿ ابػػػ  ع مػػػاف المػػػازي : الا اردت همػػػزت لمضػػػمة ال اليػػػؾ ا بػػػت 

،  ػـ لكػر رد ابػف والد مػ  هػله المسػالة، إل قػاؿ:  (1)  ال مزة التػ  كايػت مػ  الوايػدة
مػػ  هػػله المسػػالة موابػػاف: ايػػدهما يوامػػؽ ميػػه الػػراد، وهػػو اف يكػػوف قولػػه: لػػـ ت مػػز 

ني ه ليس بابه، وقد لكره م  مواضػل أ ػر؛ والمػواب اال ػر: ايػه  الواو الا ايضمت؛
ف ال مػػز ايمػا تػػرؾ مي ػػا مرقػا بيي ػػا وبػػيف مػا هػػ  ا ػػؿ ناليمػوز همزهػػا عمػى للػػؾ؛ 

  )  او مبدلػػة مػػف اال ػػؿ ك مػػزة) قػػراف(،) رداف(، و) كسػػاف(؛ اليػػؾ تقػػوؿ مػػ  هػػلا

(، واف سػػ ( ،)رداوػػػ   ميت رمػػػال مممعػػػت كسػػافاف( و) ردافاف( ومػػػ  اليسػػب) كسػػػاو  
قمػػػت) كسػػػاؤوف ( بػػػال مز، هػػػلا الومػػػه مي ػػػا. مامػػػا) يمػػػراف(، و       )ورقػػػاف( مايػػػؾ 

هػو مػف  ؛ ني ا زاوػدة لمتهييػث، ومعػؿ للػؾ مرقػا بيي ػا وبػيف مػاتبدؿ مكاف ال مزة واواً 
و عػوض مػف يػرؼ مػف ياػس الكممػة، وايػت الا همزتػه ال اليضػمامه أياس الكممػة، 

ه وب مػػزة اليضػػمامه وايػػدًا، وبطػػؿ مػػا ارادت العػػرب مػػف كػػاف الماػػظ بتركػػه عمػػى يالػػ
( م  اليسب وم  اال ييف: ) يمػراواف( ، ومػ   الارؽ، اال ترى اي ـ يقولوف ) يمراوي 
لا سػػميت رماًل )يمراف( قمػت: يمػراووف كمػا قمػت ) ورقػاووف(   الممل) يمراوات( وا 

(2). 
عػػػػف تكسػػػػير) مقعيسػػػػس( ، إل    ج. وقػػػػاؿ يػػػػاقاًل وبا ت ػػػػار  المػػػػًا بػػػػيف سػػػػيبويه والمبػػػػر د

قػػاؿ:  يمػػد  المػػًا بػػيف سػػيبويه والمبػػر د مػػ  تكسػػير ييػػو:) مقعيسػػس( ، يقػػوؿ سػػيبويه 
 .(3) م  التكسير: مقاعس، ويقوؿ المبر د: قعاسس

 
 توثيقو آراء سيبويو:. 3

ومػػدت )عضػػيمة( ي ػػيل آراف يقمػػت عػػف سػػيبويه وهػػ   يػػر مومػػودة مػػ  كتابػػه، 
يسػػب إليػػه أو يمػػده يػػلكر آراف تعػػود لسػػيبويه ويسػػبت الػػى  وأيمػػا المومػػود هػػو  ػػالؼ مػػا

  يره، ومف ام مة للؾ ما يهت : 
                                                           

 ،وييظر: المي ؼ. 93(:1/ ال امش)1المقتضب:  (1)
 . 93(:1/ ال امش) 1قتضب:م(، وييظر ال215-214البف والد:)  االيت ار (2)
 . 353ف الكريـ )بيث(:آمموع التكسير م  القر  (3)
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أ. قاؿ عيد يدي ه عف) وموب توكيد الاعؿ المضارع( الا كاف موابًا لقسـ م بتًا مسػتقباًل 
، قاؿ:  ومب التوكيد لمارؽ بيف الـ االبتػداف؛ اليػؾ قػد (1)و ير ما وؿ مف الـ القسـ

ال تػػلكر المقسػػـ بػػه ميقػػوؿ: المت ػػدف  يعمػػـ أف هػػله الػػالـ الـ القسػػـ .. تػػلكر االمعػػاؿ و 
ويقػػؿ ابػػػف يعػػػيش أف أبػػػا عمػػػ  يػػػرى أف اليػػػوف هيػػػا  يػػػر الزمػػػة ويكػػػاه ابػػػو عمػػػ  عػػػف 

 ،  ػـ لكػر يػص سػيبويه (2)سيبويه وبالرموع الى كتاب سيبويه يمد ميه ومػوب التوكيػد
ه الـ القسػػـ مػػللؾ التاارقػػه وي ػػه :  ومػػف مواضػػع ا الاعػػؿ الػػلي لػػـ يمػػب الػػلي د متػػ

  .(3)ال اياة وال قيمة لزمه للؾ كما لزمته الالـ م  القسـ
ب. وقػػػػػػاؿ:  وأ ػػػػػػؿ) بيػػػػػػل، َبيػػػػػػل( ماعم ػػػػػػت العػػػػػػيف بيقػػػػػػؿ يركت ػػػػػػا الػػػػػػى الاػػػػػػاف وسػػػػػػممت     

 ،  ػػػـ قػػػاؿ:  هػػػلا مػػػلهب سػػػيبويه كمػػػا هػػػو مسػػػط ر مػػػ  كتابػػػه والعميػػػب اف (4)اليػػػاف
 ،  ػػـ لكػػر قػػوؿ سػػيبويه، وقولػػه: (6)المزولػػ  ييسػػبه الػػى (5)الرضػػ  مػػ  شػػرح الكاميػػة

 .(7) والا قمت: َمع ؿ مف هله االشياف كس رت الااف ويولت عمي ا يركة العيف 
 
 
 
 
 :بيان ما نسب الى المبّرد من آراء مخطوءة .4

 ويتضل هلا عيد تيقيقه كتاب ) المقتضب ( ومف للؾ:
ادة وللػػؾ مػػ  بػػاب معرمػػة أ. بػػيف المبػػر د مػػ  يػػص  ػػريل لػػه أف ال ػػاف مػػف يػػروؼ الزيػػ

، وهلا ما لكره عضيمة إل قاؿ  رح المبر د باف ال اف يرؼ مف (8)الزواود ومواضع ا

                                                           
 . 95، وابو العباس المبرد وا ره م  عمـو العربية:197م  ت ريؼ االمعاؿ:  ييظر : المغي  (1)
 . 197(: 1المغي  م  ت ريؼ االمعاؿ: ال امش )(2)
 . 2/149الكتاب:(3)
 .  212المغي  م  ت ريؼ االمعاؿ:(4)
 .  2/271ييظر : شرح الكامية:(5)
 . 212هامش المغي  م  ت ريؼ االمعاؿ: (6)
  .2/361الكتاب:  (7)
 .1/56ييظر: المقتضب:  (8)
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مف يروؼ الزيادة م  هلا الباب وبػيف مواضػل زيادت ػا  ػـ  ػرح مػرة ا ػرى مػ  بػاب 
 ،  ػػـ يمػػده (1)) يػػروؼ البػػدؿ( الػػلي يمػػ  هػػلا البػػاب، بػػهف ال ػػاف مػػف يػػروؼ الزواوػػد

ال ريل مف المبػر د يقابمػه ا ػرار مػف ك يػر مػف الييػوييف عمػى اف  يقوؿ:  هلا الكالـ
 ، ومػف الي ػوص (2)ييسبوا الى المبرد القوؿ بهيه ا ػرج ال ػاف مػف يػروؼ    الزيػادة 

التػػػػ  لكرهػػػػا ي ػػػػا البػػػػف ميػػػػ  ، إل يقػػػػؿ ) عضػػػػيمة( قولػػػػه مػػػػف كتابػػػػه سػػػػر  ػػػػياعة 
 ، واشػػار الػػى اف (3) االعػػراب ، ال قػػاؿ:  ا ػػرج ابػػو العبػػاس ال ػػاف مػػف يػػروؼ الزيػػادة

 قد قاال بللؾ ايضًا. (5)والرض  ،( 4)ابف يعيش
ب. قػػاؿ المبػػرد ميمػػا مػػاف عمػػى وزف )َمَعػػؿ( مػػف القػػوؿ إي مػػا يكػػوف عمػػى: )قَػػوؿ(؛ وكػػللؾ 

ف(، واال ػػؿ مي مػػا: )قَػػَوؿ(، و)َ ػػَوف( ػػوعاف( ايمػػا يكػػوف عمػػى )َ ػػو  مػػ  ممػػل )  
. ػػـ (6)

دت أف تبػػدؿ مػػف الػػواو همػػزة كػػاف للػػؾ قػػاؿ المبػػرد   مػػ ف موػػت بػػه عمػػى اال ػػؿ مػػهر 
مػػػػاوزًا، اليضػػػػمام ا وقممػػػػا يبمػػػػ  بػػػػه اال ػػػػؿ وهػػػػو مػػػػاوز ولكيػػػػه ممتيػػػػب ل قمػػػػه والف 

. وقػػد (7)ال ػػييل ميػػه يمػػوز ميػػه اسػػكاف المضػػمـو والمكسػػور مػػ  م ػػؿ هػػلا البػػاب 
 استش د بهبيات شعرية مافت عمى اال ؿ.

 ػػييل ييػػو: َمَعػػؿ مػػف قػػاؿ )عضػػيمة( مػػ  هػػلا:  الظػػاهر مػػف كػػالـ المبػػر د اف ت
االمػػوؼ مػػاوز مػػ  الضػػرورة كمػػا تقيػػده هػػله العبػػارة وبػػدليؿ استشػػ اده بالشػػعر عمػػى هػػلا 
وبدليؿ قوله:  لكيه ممتيب ل قمه  وابف يعيش ييسب اليه المواز م   ير الشػعر    قػاؿ: 
واستعماؿ اال ؿ اللي هو الضـ ه يا مف ضػرورات الشػعر عيػد سػيبويه وهػو عيػد ابػ  

وز مػػ   يػػر الشػػعر ، قػػاؿ: مػػاف موػػت بػػه عمػػى اال ػػؿ مػػاردت اف تبػػدؿ مػػف العبػػاس مػػا

                                                           
 (. 1ال امش)56/ 1ياسه:  (1)
 (. 1ال امش )56/ 1ياسه: (2)
 . 2/215(، وييظر : سر  ياعة االعراب :1ال امش)56/ 1ياسه:  (3)
 . 9/143ييظر : شرح الما ؿ: (4)
 . 2/382ييظر : شرح الشامية :  (5)
 . 2/382ييظر : ياسه: (6)
 . 1/113ييظر : المقتضب : (7)
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الػػواو همػػزة كػػاف للػػؾ مػػاوزا ؛ اليضػػمام ا وقممػػا يبمػػ  بػػه اال ػػؿ وهػػو مػػاوز . مقػػد سػػاؽ 
د   .(1)هو م  المقتضب وترؾ قوله: ولكيه ممتيب ل قمه ابف يعيش ي ًا عف المبر 

 يػػػػػر  ػػػػػييل ميمػػػػػا ي ػػػػػص         ج. اوضػػػػػل ) عضػػػػػيمة( مػػػػػا يسػػػػػب الػػػػػى المبػػػػػر د مػػػػػف قػػػػػوؿ 
، إل مػػاف مػػ  (2))َقضػػاة، وَرمػػاة( إل عػػدهما المبػػر د ممعػػًا، وقػػد يسػػب اليػػه  يػػر للػػؾ

المقتضػػب  مػػاف كػػاف ماعػػؿ مػػف لوات الػػواو واليػػاف التػػ  همػػا ميػػه المػػاف كػػاف ممعػػه 
عمى َمععمػة؛ ني ػا ميػه معاقبػة لاعععمػة مػ  ال ػييل وللػؾ قولػؾ: قػاض وقضػاة، و ػاز  

 . (3)اـ  ورماة. والمعتؿ قد ي تص بالبيػاف الػلي اليكػوف مػ  ال ػييل  م مػهو زاة، ور 
وقاؿ م  موضل ا ر:  ممما كاف م  المعتؿ عمى  ػالؼ لاظػه مػ  ال ػييل سػوى 
ما لكرت لؾ قػول ـ مػ  ماعػؿ مػف ال ػييل ) معمػة( ييػو : كاتػب وكتبػة، ويػامظ و 

الوؿ وللػؾ قولػؾ مػ  ياظة، وعالـ وعممة، ويظير هلا مف المعتؿ) معمػة( مضػمـو ا
 . إل يسػػب اليػػه ابػػف يعػػيش (4)قػاض قضػػاة، وراـ و رمػػاة، و ػػاز و ػػزاة، وشػػار  وشػػراة

القوؿ بهي ما مف اسماف الممل، مقاؿ:  وكاف أبػو العبػاس ميمػد بػف يزيػد يػلهب الػى 
 .وقػػػاؿ للػػػؾ (5)اف للػػػؾ لػػػيس بتكسػػػير لااعػػػؿ عمػػػى الضػػػمة أيمػػػا هػػػ  اسػػػماف لمممػػػل

دؿ الكممػة تػعمى معععمة م  المعتؿ الالـ يضـ الااف؛ لتعالرض  م  ي ه:  والا كسر 
بال قؿ م  اول ا وال اة بالقمب م    اال يػر، وقػاؿ الاػراف ا ػمه)َمعاَؿ( بتشػديد العػيف 
ماست قؿ للؾ مابدؿ ال اف مف ايد الم ميف، ولهب المبرد الى ايه اسـ ممػل )كَار ه ػة( 

( وليس بممل، وللؾ لعدـ َمععمة ممعًا    .(6)م   ير هلا اليوعو) عز ي 
 :المبّردتوضيح كالم . 5

أ. قاؿ المبرد م  المقتضب :  ماف قاؿ قاوؿ مما باؿ )يطػه( و)يسػل( يػلمت مي مػا الػواو 
لػى يمػ  ووـر  ػؿ( م ػؿ ) وع وم م مػا ت بػت ميػه الػواو . مايمػا للػؾ اليػه كػاف ) معععػؿ ػ يعا ع 

( ماتيته ال مزة والعيف واال ؿ الكسر م يما يلمت الواو ممػا يمػـز مػ  اال ػؿ اال  يعـر
                                                           

 . 113(:1/ ال امش) 1المقتضب:  (1)
 (. 242-241ييظر : ابو العباس المبرد وا ره م  عمـو العربية: )  (2)
 . 2/183المقتضب: (3)

 . 1/46ياسه:  (4)
 . 5/54شرح الما ؿ:  (5)
 . 2/156شرح الشامية :  (6)
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ػؿ ولكػف متيتػه الغػيف،  ل  السبل ي معَ ( م لا) معععؿ يعا ععؿ( واال ؿ يعا ع  ترى أيؾ تقوؿ ) وع
ػػػػؿ أو يعا َعػػػػؿ ولػػػػوال للػػػػؾ لػػػػـ تقػػػػل معػػػػػؿ  الف يػػػػروؼ اليمػػػػؽ تاػػػػتل مػػػػا كػػػػاف عمػػػػى يعا ع 

ضػػـ العػػيف  .قػػاؿ عضػػيمة:  كتػػب الشػػيض المر ػػا  عمػػى قػػوؿ المبػػر د وياَعػػؿ ب(1)ياعػػؿ
، وقػػد لكػر المر ػا  ي ػا مػف الكتػاب مػا يؤيػػد (2)زيػادة مػف ابػ  العبػاس ليتػه يػلم ا 

رأيػػه أمػػا )عضػػيمة( مقػػد أوضػػل مػػا كػػاف يرمػػ  اليػػه المبػػرد مػػ  ي ػػه السػػابؽ ال قػػاؿ:  
ويبػدو لػ  لػػف مػا ا ػله الشػػيض المر ػا  عمػى المبػػرد ولػيس بػلاؾ مػػالمبرد يريػد بقولػػه: 

ػػؿ ويعا َعػػؿ. أف يػػلكر قاعػػدة يػػروؼ اليمػػؽ الف يػػروؼ اليمػػؽ تاػػتل مػػا كػػا ف عمػػى يعا ع 
ػػؿ(  ػػؿ ومعَعػػؿ سػػواف اكػػاف المضػػارع عمػػى    )يعا ع  وهػػ  اي ػػا تاػػتل العػػيف مػػف مضػػارع معع 
أو) يعا َعػػػؿ( ولػػػيس  رضػػػه أف يقػػػوؿ: إف  الم ػػػاؿ الػػػواوي الاػػػاف يػػػهت  مضػػػارعه عمػػػى ) 

  .(3)يعا َعؿ( يتى يرد عميه بكالـ سيبويه
ال ػػرى توضػػييه كػػالـ المبػػر د عيػػد تيقيقػػه المقتضػػب وم ػػاؿ للػػؾ مػػا ب. ومػػف االم مػػة ا

يػػهت : قػػاؿ المبػػر د:  مامػػا بيػػات ال ال ػػة مػػاف ال مػػزة تميق ػػا اواًل، ميكػػوف الاعػػؿ عمػػى  
. وكػػاف اال ػػؿ  ػػـر ػػرج، وَيك  ـ. ويكػػوف المسػػتقبؿ؛ ييػػو: َي   ػػرع ػػرعج وأك  )أم ععػػؿ(؛ ييػػو: أ  

ػػػؿ(، ميػػػلمت ال مزة م ع  ؛نيػػػه كػػػاف يمزمػػػه إلا ا بػػػر عػػػف ياسػػػه أف اف يكػػػوف وزيػػػه) َيؤع
يممل بيف همزتيف وللػؾ ممتيػل. مممػا كايػت زاوػدة وكايػت تمػـز مػا ال يقػل مػ  الكػالـ 
م مػػه يػػلمت ، واتبعػػت يػػروؼ المضػػارع ال مػػػزة؛ كمػػا مػػريف مػػ  بػػاب وعػػد ممػػػرى 

. مقػد اوضػل ) عضػػيمة( ق ػد المبػر د مػػ  قولػه:  كمػا مػػريف مػ  بػاب وعػػد  (4)اليػاف 
شػػير بػػللؾ الػػى عمػػة يػػلؼ الػػواو مػػف المضػػارع )وعػػد( والعمػػة هػػ  اسػػت قاؿ مقػػاؿ:  ي

ػػد( ميػػلمت) الػػواو(  امتمػػاع اليػػاف مػػل الػػواو مػػ  المضػػارع المبػػدوف باليػػاف، ييػػو: )يعو ع 
ػػَد(، ولػػيس مػػ  المضػػارع المبػػدوف بػػال مزة، أو  لمػػت مص مػػف هػػلا ) ال قػػؿ( مقيػػؿ: )يعع 
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ف، وواو( ولكػػف يممػػػت ال ػػور الػػػ الث بػػاليوف، أو بالتػػاف  قػػػؿ أل لػػـ يمتمػػل ميػػػه) يػػا
  . (1)الت  ال قؿ مي ا عمى ال ورة الت  مي ا  قؿ وه  المضارع م  كؿ  ورة

 الموازنة بين ما ذكره ابن االنباري وما ذكره غيره: .6
يقػػؿ ) عضػػيمة( الك يػػر مػػف الي ػػوص ليػػػوازف بػػيف مػػا يػػلكره ابػػف االيبػػاري ومػػػا  

اسػػػ ا إل يقػػػؿ ي و ػػػا تؤيػػػد مػػػا لهػػػب اليػػػه ابػػػف يػػػلكره  يػػػره مػػػف العممػػػاف مػػػ  المسػػػالة ي
االيباري ويقؿ ي و ػا تضػعؼ رأي ابػف االيبػاري ، وي و ػًا ا ػرى ت ػالؼ رأيػه ومػف 
الي ػػوص التػػ  يقم ػػا وكايػػت مؤيػػدة لمػػا لكػػره ابػػف االيبػػاري مػػا يػػات : قػػاؿ ابػػف االيبػػاري: 

ة، وايمػا يػلهب  واَنَلف لمرمؿ الػلي ي ػدؽ بمػا يسػمل مػلكر.و اآَللف  مػ  اليقيقػة، مؤي ػ
ػي ف  القػـو يػلكر عمػى معيػى  بالتلكير الى معيى الرمؿ، وكللؾ الععي َف وَأَلَف القـو بميزلة عع

، لكػػػػر )عضػػػػيمة( ي و ػػػػًا تؤيػػػد مػػػػا لكػػػػره ابػػػػف االيبػػػاري، إل يقػػػػؿ ي ػػػػا مػػػػف (2)الرمػػػؿ 
الم  ػػص مػػاف ميػػه:  وأمػػا اَنَلف: الرمػػؿ الػػلي ي ػػدؽ بمػػا يسػػمل   ممػػلكر، ويقػػاؿ ميػػه 

ف، واَنلف مػػ  اليقيقػػة مؤي ػػة، وايمػػا يػػلهب بالتػػلكير الػػى معيػػى الرمػػؿ وكػػللؾ أيضػػًا أل
، وألف القـو بميزلة عيف القـو يلكر عمى معيى الرمؿ   .(3)عيف القـو

ومػػف الي ػػوص التػػ  يقم ػػا والتػػ  تضػػعؼ رأي ابػػف االيبػػاري مػػا يػػهت : قػػاؿ ابػػف 
المو وؽ بعمم ػـ، وزعػـ قػـو  االيباري:  والكؼ: مؤي ة، لـ يعرؼ تلكيرها ايد مف العمماف

 ال يو ؽ بعمم ـ ايه يلكر، ويؤيث، وبيوا للؾ عمى بيت االعشى:
باً  ـ الى كعش يي ه كعا ًا َم عضا أعرى رعَماًل مي ـ أسياًا كهيما                   تعضُّ
(4) 

، ومػف االومػه التػ  لكرهػا (5)قاؿ ابو بكر: وهلا  طه مي ـ، وهلا البيت ميه سبعة اومػه 
 .(6)  ومه االت :  ويموز اف يكوف معؿ ) م ضبًا( يعتا لقوله) رماًل(ال

وعمػػػػى هػػػػلا القػػػػوؿ يقػػػػؿ )عضػػػػيمة( رأي ابػػػػف الشػػػػمري الػػػػلي يضػػػػعؼ رأي ابػػػػف 
االيباري هيا، إل قاؿ:  ضعؼ هػلا الومػه ابػف الشػمري مقػاؿ مػ  اماليػه: وامػا امازتػه اف 
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عػاـ يظػره ميػه، اليػؾ الا يكوف و اا لرمؿ مااسد م  المعيػى، وهػو ميمػوؿ عمػى تػرؾ اي
معمػػت للػػؾ ا رمتػػه مػػف ييػػز التشػػبيه والممػػاز، م ػػار و ػػاًا يقيقيػػًا، والشػػاعر لػػـ يػػرد 
للؾ؛ الف الرمؿ اللي عياه لػـ يكػف م ضػبا عمػى اليقيقػة، وايمػا شػب ه بمػف قطعػت يػده 
وضم ا اليه م ضبة بالدـ. مالمعيى: أرى رمػاًل مػي ـ يزييػًا أو شػديد الغضػب كهيػه مػف 

  و ضػػبه عمػػ  وقػػد قطعػػت كاػػه مضػػم ا الػػى  ا ػػرتيه م ضػػبة بػػدم ا، مػػالا بغضػػه لػػ
معمػػػػت) م ضػػػػبا( و ػػػػاا لرمػػػػؿ مالتقػػػػدير : أرى رمػػػػاًل مػػػػي ـ م ضػػػػبًا كهيػػػػه يضػػػػـ الػػػػى 

 .(1)كشييه كاًا، ممعمت الت ضيب يقيقة له، مه رمته مف التشبيه، وليس االمر كللؾ 
مػاف بػه ابػف االيبػاري ومف الي وص الت  يقم ا )عضيمة( الت  هػ  م الاػة لمػا 

 ما يهت :
أ. قػػػاؿ ابػػػف االيبػػػاري:  تقػػػوؿ مػػػ  ممػػػل القمػػػة: قػػػاـ ال يػػػدات، ومػػػ  ممػػػل الك ػػػرة: قامػػػت 

 .(2)ال يود، متلكر الا ع ؿع إلا أردت القمة، وتؤي ه إلا أردت الك رة 
لكػػر )عضػػيمة( ي ػػًا البػػف يعػػيش تعميقػػًا عمػػى مػػا لكػػره ابػػف االيبػػاري، وهػػو:  واعمػػـ أف  

 تمؼ م  للؾ، مما كاف مف الممل مكسرًا مهيت م ير م  تلكير معمه وتهيي ػه؛ المموع ت
ييػػو: قػػاـ الرمػػاؿ، وقامػػت الرمػػاؿ، مػػف  يػػر تػػرميل؛ الف لاػػظ الوايػػد قػػد زاؿ بالتكسػػير، 
و ارت المعاممة مل لاػظ الممػل.. ومػا كػاف ميػه ممموعػا ممػل السػالمة. ممػا كػاف ميػه 

 .(3)لومه تهييث الاعؿ لمؤيث؛ ييو المسممات و ال يدات كاف ا
 :توثيق النصوص. 7

إل كػػاف ك يػػرا مػػا يبػػيف مػػ  تيقيقػػه اف كػػاف الػػيص الػػلي يو قػػه مومػػودًا مػػ  الكتػػب  
 الت  ا لت مي ا أو  ير مومودة، ومف للؾ:

. وعمػػى هػػلا (4)أ. قػاؿ ابػػف االيبػاري:  وقػػاؿ السمسػتاي : العػػرب ال تقػوؿ: عمػػوزة بال ػاف 
 .(5)لسمستاي  مف هلا الكالـ قاؿ ) عضيمة(:   ال م ت ر ا
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ب. قاؿ ابػف االيبػاري يػاقال قػوؿ المبػر د:  وقػاؿ ميمػد بػف يزيػد: لكػر سػيبويه واتبعػه قػـو 
ك يػػر ايػػه لػػو تسػػم  هػػلا رمػػاًل لراعػػًا ل ػػرمه مػػ  المعرمػػة، ويمتػػه ايػػه قػػاؿ: ك ػػرت 

تسػػػػػػػمية الرمػػػػػػػاؿ بػػػػػػػه مكهيػػػػػػػه اسػػػػػػػـ  ػػػػػػػي  لممػػػػػػػلكر. قػػػػػػػاؿ ميمػػػػػػػد بػػػػػػػف يزيػػػػػػػد: قػػػػػػػاؿ         
وبعضػػ ـ ي ػػرؼ كراعػػًا، وتػػرؾ ال ػػرؼ ميػػه امػػود؛ اليػػه لػػـ تك ػػر التسػػمية  سػػيبويه:

بػػه، وقػػد سػػموا بػػه، ممػػف  ػػرؼ ماليمػػة ميػػه مػػف بػػاب اليمػػة مػػ ) لراع( مػػام ـ مػػا 
  .(1)و ات لؾ واقتس عميه اف شاف اهلل

، قػػاؿ:  ولكػػر سػػيبويه واتبعػػه (2)قػػاؿ )عضػػيمة( يػػاقاًل الػػيص مػػف كتػػاب المػػلكر والمؤيػػث
لو سمى رماًل ) لراعًا( ل رمه م  المعرمة ويمتػه ايػه قػاؿ: ك ػرت تسػمية قـو ك ير ايه 

الرمػػاؿ بػػه، مكايػػه اسػػـ  ػػي  لممػػلكر. قػػاؿ: بعضػػ ـ ي ػػرؼ كراعػػًا. وتػػرؾ ال ػػرؼ ميػػه 
امود، اليه لـ يك ر التسمية به، وقد سموا به، ممػف  ػرمه ماليمػة هػ  مػف بػاب اليمػة 

 .(3)م  لراع 
 
 
 
 االيجاز والتمخيص:. 8

عضػػيمة( الػػى االيمػػاز والتم ػػيص مػػ  بعػػض المواضػػل، ممػػ ال كػػاف يػػلكر لمػػه) 
قواعد مف مو وع معيف  ـ يعمد عمى ايمازها او يػلكر بشػكؿ م ت ػر مػا لكرتػه كتػب 

 متعددة، ومف االم مة عمى للؾ ما يهت :
ػػؿ:  عػػرض سػػيبويه و يػػره لتعميػػؿ هػػلا التاريػػل  أ. قػػاؿ مػػ  يدي ػػه عػػف التاريػػل ال الػػث لاعع 

ا يػػات : يػػرؼ اليمػػؽ يياسػػبه الاػػتل مػػ  المضػػارع ولػػـ تاػػتل العػػيف اليمقيػػة يم  ػػه ميمػػ
ػػؿ باعععػػؿ( مممػػا لػػـز العػػيف الكسػػر، ومػػ  كسػػر  هيػػا كراهػػة اف تمتػػبس  ػػيغة ب ػػيغة) معع 
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يػػػرؼ اليمػػػؽ  قػػػؿ عػػػف كسػػػرة  يػػػره اتبعػػػوا الاػػػاف العػػػيف، ليي ػػػؿ يػػػوع مػػػف الت ايػػػؼ 
 .  (1)ة وايدة بال روج مف كسرة الى كسرة؛ نف  المساف يعمؿ م  م 

ب. ل ص م  موضوع) الاعؿ الرباع  الممرد ( عماًل لكرها عمماف عف سبب ايي ار 
معػػػؿ(، مقػػػاؿ مم  ػػػًا لمػػػا قالػػػه العممػػػاف مػػػف دوف أف يػػػلكر  الربػػػاع  الممػػػرد مػػػ  ) معع 
عمم ـ:  الرباع  ا قؿ مف ال ال ػ  مومػب اف يكػوف ميػه سػكوف لي اػؼ    قمػه، واليػه 

ركػػػة كػػػال ال   لػػػـز امتمػػػاع اربعػػػة يركػػػات متواليػػػة مػػػ  لػػػو كايػػػت يرومػػػه كم ػػػا متي
 .  (2)الكممة الوايدة وهلا مما رمض م  كالـ العرب لالست قاؿ 

ج. قػػػػاؿ مػػػػ  ) امػػػػارات االليػػػػاؽ مػػػػ  االسػػػػماف(:  باالعتمػػػػاد عمػػػػى ي ػػػػوص مػػػػف كتػػػػاب 
 سيبويه و يره يستطيل اف يقعد هله القواعد: 

طرد م  امادة معيػى وكايػت موامقػة اليػد . كؿ كممة عمى اربعة ايرؼ ايدها زاود ال ي1
اوزاف االسػػـ الربػػاع  الممػػرد مػػ  يظػػـ يركاتػػه وسػػكياته م ػػ  مميقػػة بػػه اال مػػا مػػاف 
عمػػى وزف لػػو معػػؿ معػػال  ػػالؼ م ػػدره م ػػدر الربػػاع  كػػػ)  ػػاتـ( و     )طػػابؽ( 

 و)َمعاؿ( كػ)َسماـ(.واال ما كايت زيادته يرؼ مد ييو: )كتاب( و)سالح(.
عمػػػى  مسػػػة ايػػػرؼ ومي ػػػا زيػػػادة ) يػػػرؼ او يرمػػػاف ( التطػػػرد مػػػ  امػػػادة . كػػػؿ كممػػػة 2

معيػػى ووامقػػت أيػػد أوزاف االسػػـ ال ماسػػ  الممػػرد مػػ  يركاتػػه وسػػكياته م ػػ  مميقػػة 
به اال إلا كاف الزاود يػرؼ مػد ييو)عػلامر( و) سػرادح(. ولػو لػـ ييظػر الػى مػا قالػه 

 يهت :سيبويه م  ييو: َسماـ نومزيا هاتيف القاعدتيف ميما 
كػػػؿ كممػػػة مي ػػػا زيػػػادة التطػػػرد مػػػ  إمػػػادة معيػػػى، وكايػػػت موامقػػػة لػػػوزف مػػػف أوزاف االسػػػـ 
الممرد ) رباعيًا كاف أـ  ماسيًا( م  يركاته وسكياته م   مميقة ب ػا اال  إلا كايػت هػله 

 الزيادة يرؼ مد. 
مال يقوؿ ب لياؽ )كتاب( )بقمطر(، و)علامر( )بقػلعمؿ(، واف ومػدت المسػاواة مػ  عػدد 

 .(3)اليروؼ واليركات والسكيات؛ الف الزاود يرؼ مد، ويروؼ المد ال تكوف لاللياؽ 

                                                           
 (. 96-95المغي  م  ت ريؼ االمعاؿ:)  (1)
 . 99ياسه: (2)
 (. 57-56المغي  م  ت ريؼ االمعاؿ:)  (3)
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د. وقاؿ:  مم ور الييوييف يروف اف ضمة ماف )َقمت( ايما كايت بعد تيويػؿ الاعػؿ الػى 
 ػػيغة معػػؿ وكسػػر مػػاف ييػػو )ب عػػت( إيمػػا كايػػت بعػػد تيويػػؿ الاعػػؿ الػػى معػػؿ  ػػـ يقمػػت 

.  ػػػـ     قػػػاؿ: (1)اد الػػػى ضػػػماور الرمػػػل المتيركػػػة يركػػػة العػػػيف الػػػى الاػػػاف عيػػػد االسػػػي
  والبف مالؾ طريقة أ رى يم   ا ميما يهت :

بػت(،  اػت( و      )ه  ـع يقمت يركة العيف الػى الاػاف )ك   م  أ. إلا كاف االموؼ مف باب عع
 مكسرة الااف تدؿ عمى يركة العيف ال ب ا تمتاز  ي  االمعاؿ ال ال ية.

ػػَرـ( وهػػو معػػؿ وايػػد عيػػد الب ػػرييف )طػػاؿ( ضػػمف الاػػاف  ب. إلا كػػاف الاعػػؿ مػػف بػػاب )كع
عيػػػد االسػػػياد الػػػى ضػػػماور الرمػػػل المتيركػػػة، وتػػػدؿ هػػػله الضػػػمة عمػػػى يركػػػة عػػػيف 

 الاعؿ.
ج. إلا كاف الاعؿ االموؼ مف باب ي ػر ضػمت الاػاف عيػد االسػياد الػى ضػماور الرمػل 

واو لمػػػا  المتيركػػػة مػػػف  يػػػر تيويػػػؿ؛ لتػػػدؿ هػػػله الضػػػمة عمػػػى اف العػػػيف الميلومػػػة
 تعلرت الداللة عمى يركة العيف ييو: َقمت، َقمف.

د. إلا كػػػاف االمػػػوؼ مػػػف بػػػاب ضػػػرب كسػػػرت الاػػػاف؛ لتػػػدؿ هػػػله الكسػػػرة عمػػػى اف العػػػيف 
 .     (2)الميلومة ياف ييو: )ب عت، ب عف، ب عيا(  

 
 المبحث الرابع

 موقف )عضيمة( من المدرستين البصرية والكوفية
تػػػه مػػػلاهب الب ػػػرييف والكػػػومييف، وعمػػػى الييػػػو يقػػػؿ )عضػػػيمة( مػػػ  ا مػػػب مؤلاا

 اآلت :
 :(3)ذكره مذاىب البصريين والكوفيينأ. 

أ. قػػػػاؿ مػػػػ  موضػػػػوع )ايكػػػػاـ يػػػػوف التوكيػػػػد ال اياػػػػة(:  التقػػػػل ال اياػػػػة بعػػػػد االلػػػػؼ عيػػػػد 
 .(4)الب رييف واماز للؾ الكوميوف 

                                                           
 . 97(: 1/ ال امش )1المقتضب:  (1)
 . 97(: 1/ ال امش )1ياسه:  (2)
 .  354مموع التكسير م  القرآف الكريـ )بيث(:  (3)
 .  199المغي  م  ت ريؼ االمعاؿ:  (4)
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ييف وقػػػاؿ ب. قػػػاؿ:  ت قيػػػؿ عػػػيف )معػػػؿ( اليمقػػػ ، العػػػيف مقػػػيس عيػػػد الكػػػومييف والبغػػػداد
 .(1)الب ريوف: هما لغتاف، وليست ايداهما ماردة عف اال رى 

، مممػػػا  ، وممسػػػت  ج. قػػػاؿ ابػػػف االيبػػػاري:  والكسػػػرة لتػػػاف الم اطبػػػة كقولػػػؾ: قمػػػت  وقعػػػدت 
قػػت هػػله اليركػػات عمػػى هػػله الػػ الث التػػافات بقيػػت تػػاف االي ػػى الغاوبػػة اليػػظ  ل ػػا  َمر 

 .(2)م  اليركات 
يبػػاري اد ػػؿ االلػػؼ والػػالـ عمػػى الػػ الث التػػافات كمػػا لكػػر )عضػػيمة( اف ابػػف اال

هو ملهب الكومييف ال قاؿ:  اد ؿ )اؿ( عمػى المضػاؼ والمضػاؼ اليػه كمػا هػو مػلهب 
الكػػومييف مػػ  تعريػػؼ العػػدد المضػػاؼ، ومػػلهب الب ػػرييف د ول ػػا عمػػى المضػػاؼ اليػػػه 

 .(3)مقط، والمضاؼ يتعرؼ باالضامة الى المعرمة 
ؤكػػد توكيػػدًا وامبػػًا مػػاف ك يػػرًا مػػدًا مػػ  القػػرآف، وهػػله اليالػػة تاػػوؽ د. قػػاؿ:  المضػػارع الم

مميػػل االيػػواؿ ك ػػرة، يتػػى بمػػ  مػػف ك رت ػػا أف ومػػد مي ػػا مػػ  آيػػة وايػػدة سػػتة أمعػػاؿ 
ػػػػيبًا معا َروضػػػػًا( ؾع يع   بعػػػػاد  ػػػػف  ع  ػػػػلعفا م  عتا   قعػػػػاؿع نع مؤكػػػػدة قػػػػاؿ تعػػػػالى: )وع
ـ  (4)  ػػػػماياَ  َض  ، )وعنع

ـ   َمعي يعياَ  م ػؽع الماػه ( وعنع ـ  معمعَيغعي ػَرفا  ع ياَ  َمرع عي ععـ  وعآلع ـ  معمعَيبعت َكفا آلعافع ان  ياَ  َمرع وعآلع
. لػـز المضػارع (5) 

التوكيػػد مػػ  القػػرافات االربػػل عشػػرة. وقػػد ومػػدت قػػرافة وايػػدة تاػػرد بروايت ػػا ابػػو ييػػاف 
ازه الكوميػوف ومػاف مي ا المضارع  يػر مؤكػد .. والب ػريوف ال يميػزوف للػؾ وايمػا امػ

 م مه م  الشعر.
 ذكره مذىب البصريين:ب. 

أ. قػػاؿ مػػ  موضػػوع )الزيػػادة وايواع ػػا(:  وكػػللؾ مضػػعؼ الربػػاع  وهػػو مػػا كايػػت مػػاؤه 
والمه االولى مف ميس وعييه والمه ال ايية مف ميس ا ر ييو: زلزؿ، سمسػـ يرومػه 

 كم ا ا مية عيد الب رييف .

                                                           
 . 219(: 1يث: ال امش )الملكر والمؤ  (1)
 . 219ياسه:  (2)
 (. 219(: )1ياسه: ال امش ) (3)
 (. 739-738، وييظر: دراسات السموب القرآف الكريـ )بيث(: ) 118اليساف /  (4)
 .  28، وييظر: المباب مف تعريؼ االمعاؿ: 49، وييظر: المغي  م  ت ريؼ االمعاؿ:  119اليساف /  (5)
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الماتػوح العػيف، اليمقػ ( مػلهب الب ػرييف، ال قػاؿ:  ب. لكر م  موضػوع )ت ايػؼ معععػؿ
 ػـ لكػر  (1) يرى الب ريوف ايه ال يموز ت ايؼ )معععؿ( الماتوح العػيف، ل اػة الاتيػة 

 ي و ا مف الكتاب ومف المقتضب تؤيد ملهب ـ.  
ج. لكر ابف االيباري ي ًا قاؿ ميػه:  تقػوؿ: قامػت ليمػى، واكرمػت ليمػى، ومػررت بميمػى، 

يمػػا مػػال يويت ػػا يمػػا  ػػارت ال تمػػري؛ نف مي ػػا يػػاف    التهييػػث، وا  ، ني ػػا ال تمػػري وا 
لػػـ يتبػػػيف االعػػراب مي ػػػا، اليػػه كػػػاف يمػػػب اف يكػػوف مػػػ  اليػػاف،  ػػػـ يمعػػؿ اليػػػاف الاػػػا 
الياتػػاح مػػا قبم ػػا، والػػدليؿ عمػػى اي ػػا الػػؼ ايػػؾ إلا أضػػات الػػى ياسػػؾ  م ػػت الاػػا، 

يمػػا  ػػارت مػػ  االمػػرا د يػػاف لامالػػة، وكتبػػت يػػاف لوقوع ػػا مقمػػت: كي اليػػا وَسػػعدايا، وا 
. يمػػػد )عضػػػيمة( يػػػلكر مػػػ  ال ػػػامش مػػػلهب الب ػػػرييف مػػػ  هػػػله (2)رابعػػػة متطرمػػػة 

االلػػػؼ ميقػػػوؿ:  مػػػلهب الب ػػػرييف أف ألػػػؼ التهييػػػث المق ػػػورة ا ػػػم ا الػػػؼ وليسػػػت 
ميقمبػػة عػػف شػػ ف ب ػػالؼ ألػػؼ االليػػاؽ واف االلػػؼ الممػػدودة مػػ  التاييػػث  ػػارت 

 .(3)همزة 
اليباري اف الرواس  سمل:  مررت بَمَيبيفع ، أي: قـو َمَيب. وقػد معػؿ ابػف د. لكر ابف ا

. وكهيػػه م ػػؿ رأي الكػػومييف مػػ  هػػلا الممػػل (4)االيبػػاري هػػلا الممػػل يسػػف لسػػبب يػػلكره
لػػللؾ لكػػر )عضػػيمة( مػػلهب الب ػػرييف مػػ  هػػلا الممػػل مقػػط، مقػػاؿ:  الو ػػؼ الػػلي 

لمًا، ولػو كػاف لمػلكر عاقػؿ عيػد يشترؾ ميه المػلكر والمؤيػث ال يممػل ممػل مػلكرًا سػا
 .(5)الب رييف 

 :ذكره مذىب الكوفيينج. 
داة( ـ  ب ال معوع وفع إ لعي    رُّ أ. قاؿ عف قوله تعالى: )َتس 
:  وقد يموز اف تكوف البػاف زاوػدة عيػد (6) 

داة( ـ  ب ال معوع عيد الكومييف م  )بالمودة( كما قالوا م  قوله تعالى: )َتم َقوفع إ لعي   
 (1)  (2). 

 (2). 
                                                           

 .  2/588آف الكريـ: القسـ ال اي  /دراسات السموب القر  (1)
 . 189الملكر والمؤيث:  (2)
 . 189(: 2ياسه: ال امش ) (3)
 .  321ياسه:  (4)
 .  321(: 3الملكر والمؤيث: ال امش ) (5)
 . 1الممتيية:  (6)
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ب. قاؿ م  موضوع )مواضيل زيادة التاف(: كما تطرد زيادت ا م  م ادر ما كاف عمػى 
وزف )معع ػػػػػؿ( كقعػػػػػداـ وتػػػػػزاد ايضػػػػػا مػػػػػ  م ػػػػػادر ال ال ػػػػػ  الػػػػػلي عمػػػػػى وزف )ت ا ععػػػػػاؿ( 

 .(3))كت ط واؼ( و)ت   يعاـ(، وملهب الكومييف مي ا أي ا م ادر )لاععاؿ(  
الب رييف والكومييف م  اسـ االشػارة )لا( يػرى ج. قاؿ:  م  االي اؼ مسالة اال تالؼ 
 .(4)الكوميوف أف  االسـ هو اللاؿ ويدها 

 

                                                                                                                                                                          
 . 1الممتيية:  (1)
 .  1/99دراسات السموب القرآف الكريـ: القسـ ال اي  / (2)
 .  83المعاؿ: المغي  م  ت ريؼ ا (3)
 ( . 396-391/)1، وييظر: االي اؼ م  مساوؿ ال الؼ: 214(: 1الملكر والمؤيث: ال امش ) (4)
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 المبحث األول
 السمــاع 

، وعوّر      أنهو : (ٔ)السماع لغة: هو اسم ما استمذت االذن من صووت سسون
 .(ٕ)"ما َسمَّْعَت أ  فشاع وُتكمِّم أ "

أموووا السوووماع اصوووط سام: فتوووو " مانأوووت فوووا كووو م مووون  ونووو  أ صوووسات ، فشوووم  
م(، وكو م العور  ك م اهلل تعالى وهو القورنن الكور م، وكو م هأ و  )صوّمى اهلل عم و  وسومّ 

قأوووووو  أعنتوووووو  وفووووووا زمهوووووو  وأعوووووودم، الووووووى أن فسوووووودت ا لسووووووهة أكنوووووور  المولوووووود ن، هظمووووووام        
، وعوور  أنهوو : "هقوو  الكوو م العرأووا ال صوو ل المهقووو  أالهقوو  الصووس ل ال ووارج (ٖ)وهنوورام"

. والسووماع  عهووا عهوود ال م وو  معه وو ن همووا "الهقوو  عوون (ٗ)عوون سوود القمووة الووى سوود الكنوور "
، والمعهووى اال ور "اال وذ عون افوووام العور  ال موص الوذ ن  ونوو  (٘)كر السكو م"القورا  لموذ
 .(ٙ)أ صاستتم"

لمسماع ع قة وط د  أالروا ة، فالراوي  ج  أن  كون قد سمع أه س  ما  رو و  
. (ٛ)، و "السوووماع والروا وووة فوووا المغوووة كم تموووا أ وووذ وهقووو  عمووون    وووذ مهووو "(ٚ)عووون ه ووورم

. وأتوذا تتحول الع قوة (ٜ)  المغو ة من الهواطق ن العور "والروا ة اصط سام "جمع الماد
. و عود السوماع (ٓٔ)أ ن السماع والروا ة فتما مصطمسان  دوران فوا معهوى واسود تقر أوام 

 :(ٔٔ)االص  االو  من اصو  المغة والهسو، وتنتا أهم ت  من أمور ن نة ها

                                                           
 .  ٕٛٔ-ٕٕٔ/ ٕ هظر: تتذ   المغة: )سمع(  (ٔ)
 ( . ٜ٘ٗ-ٛ٘ٗ/)ٔ، و هظر: اساس الأ هة )سمع(: ٘ٙٔ/ٛلسان العر :  (ٕ)
 .  ٗٔاالقتراح فا عمم اصو  الهسو:  (ٖ)
 .  ٔٛٔلمع االدلة فا اصو  الهسو:  (ٗ)
 .  ٙٗالمدارس الهسو ة:  (٘)
 .  ٙٗه س :  (ٙ)
 .  ٖٔٗ هظر: الدراسات المغو ة عهد العر  الى هتا ة القرن النالث:  (ٚ)
 . ٓٔالق اس الهسوي أ ن مدرستا الأصر  والكوف ة:  (ٛ)
 .  ٓٔأالمغة: الروا ة واالستشتاد  (ٜ)
 .  ٓٔ هظر: الق اس الهسوي أ ن مدرستا الأصر  والكوفة:  (ٓٔ)
 .  ٕٔٔ هظر: االصو  دراسة اأ ست مولوج ة لم كر المغوي عهد العر :  (ٔٔ)
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 . الدل   الى القاعد  قأ  است راجتا.ٔ
 عد  أعد ذكرها.. الشاهد عمى صسة القإ
. الطر وو  االقوووم الووى تعوور  طأ عووة المغووة وأ ووان  صاسصووتا وهووو اقوور  سووأ   الووى ٖ

 .(ٔ)حأط العرأ ة ومعرفة المستعم  مهتا من ه رم
 :(ٕ)ومصادر السماع ها

 . القرنن الكر م والقرا ات القرنه ة.ٔ
 . السد ث الهأوي الشر  .ٕ
 . ك م العر  ال صسا  شعرام وهنرام.ٖ
 :آن الكريم والقراءات القرآنيةالقر . 1

قووووا  الزركشووووا عوووون القوووورنن الكوووور م: "القوووورنن هووووو الوووووسا المهووووز  عمووووى مسموووود    
. اما القورا ات فتوا "ا وت   ال واظ الووسا (ٖ))صّمى اهلل عم   وسّمم( لمأ ان واالعجاز"

، وموون (ٗ)الوووسا المووذكور فووا كتأوو  السوورو  او ك   تتووا موون ت   وو  وتنق وو  وه رهمووا"
الكر م تواترم،  قو  الس وطا: "ان ك  ما هوو مون القورنن  جو  ان  كوون سمات القران 

، (٘)متووووواترا فووووا اصووووم  و اجزاسوووو ، فاهكووووار شووووا موووون القوووورنن اذن  وجوووو         الك وووور"
فالقران الكر م  عد مرجع العمما  ودوافعتم الى الأسوث فوا لغوة العور ، شوعرها وهنرهوا، 

لووذلي  عوود القوورنن الكوور م االصوو  االو   فقوود اكنووروا موون استشووتادهم، واعتمووادهم عم وو ،
مووون اصوووو  االستشوووتاد فوووا المغوووة والهسوووو  الن لغوووة القووورنن مووون افصووول لغوووات العووور  

 .(ٙ)واسممتا

                                                           
 . ٖٗٔ هظر: الشاهد واصو  الهسو فا كتا  س أو  :  (ٔ)
 . ٜٛ هظر: االصو  دراسة اأ ست مولوج ة لم كر المغوي عهد العر :  (ٕ)
 .  ٖٛٔ/ ٔالأرهان فا عموم القرنن:  (ٖ)
 .  ٖٛٔ/ ٔه س :  (ٗ)
 .  ٜٚ/ٔاالتقان فا عموم القرنن: (٘)
، و هظور: ٜٕٖ،ٜٙ، و هظور: القورنن الكور م وانورم فوا الدراسوات الهسو وة: ٜٕٕ هظر: مدرسة الأصر  الهسو ة:  (ٙ)

 .  ٕٛفا اصو  الهسو: 
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أما القرا ات القرنه ة فقد تعوددت لتعودد لتجوات العور  اذ كاهوت مسوورا لقورا ات 
اهوو  قووا :  ٓالقورنن الكوور م، فقوود روي عوون الرسووو  الكوور م مسمود )صووّمى اهلل عم وو  وسووّمم(

فوالقرنن هوز  عموى قووم  (ٔ)"ان هذا القورنن هوز  عموى سوأعة أسور  فواقرأوا موا ت سور مهو "
"لغوواتتم م تم ووة والسووهتتم شووتى، و عسوور عمووى اسوودهم االهتقووا  موون لغتوو  الووى ه رهووا أو 
من سور  الوى ا ور .. فموو كم ووا العودو  عون لغوتتم واالهتقوا  عون السوهتتم  لكوان مون 

 .(ٕ)ع"التكم   أما ال ستطا
فووووالقرا ات القرنه ووووة ذات أهم ووووة كأ وووور ، اذ موووون   لتووووا  مكوووون دراسووووة المتجووووات 

، وف توووا تتجموووى  صووواسص المغوووة العرأ وووة لموووا ف توووا مووون ظوووواهر صووووت ة أو (ٖ)العرأ وووة
صوورف ة أو هسو ووة "ومووا موون وجوو  موون وجوووم القوورا ات او اسوومو  موون اسووال   الحووأط 

ن لغووووووة العوووووور  وموووووون القواعوووووود الصوووووووتا او االعراأووووووا االلوووووو  سووووووأ   رتكووووووز عم وووووو  موووووو
، فالقرا ات القرنه ة تعد ذ  ور  لغو وة وهسو وة اذ اّهتوا تعحود قواعود الهسوو، (ٗ)االعراأ ة"

 .(٘)وتدعم شواهدم
أن هووذم القوورا   الناأتووة المتووواتر  أقوووه فووا االستشووتاد موون الشووعر وه وورم، اذ أن 

، فووو "المغووة اذا (ٙ)رالقوورا   ال ت حووع لمحوورور  وال لق ووود الوووزن التووا   حووع لتووا الشووع
 . (ٚ)وردت فا القرنن الكر م فتا افصل مما فا ه ر القرنن"

أموووا القووورا   التوووا  سوووتف و   وووذ أتوووا فوووا: "كووو  قووورا   وافقوووت العرأ وووة ولوووو أوجووو  
ووافقوت اسوود المصوواس  العنماه ووة ولووو استمواالم وصوول اسووهادها فتووا القوورا   الصووس سة 

ها من االسر  السأعة التوا هوز  أتوا القوران التا ال  جوز ردها وال  س  اهكارها، أ  
ووجووو  عموووى الهووواس قأولتوووا سووووا  كاهوووت عووون االسموووة السوووأعة ام العشووور  ام ه ووورهم مووون 

                                                           
 .  ٓٓٔ/ٙصس ل الأ اري:  (ٔ)
 .  ٕٕ/ٔقرا ات العشر: الهنر فا ال (ٕ)
 .  ٔٛ هظر: المتجات العرأ ة فا القرا ات القرنه ة:  (ٖ)
 . ٕٙٔالقواعد الهسو ة:  (ٗ)
 .  ٕ/ ٔدراسات السمو  القرنن الكر م: القسم االو /  (٘)
 .  ٜٕٚالشواهد واالستشتاد فا الهسو:  (ٙ)
 .  ٖٕٔ/ٔالمزهر فا عموم المغة:  (ٚ)
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االسمووة المقأووول ن. ومتووى ا توو  ركوون موون هووذم االركووان الن نووة اطموو  عم تووا حووع  ة او 
 هسووأون مون الهسوا   عوددام . وموع تووافر هوذم الشوروط فوا القورا   هجود (ٔ)شواذ  او أاطموة"

 .(ٕ)الى أعض القّرا  السأعة المسن فا القرا   مع نأوتتا أاالساه د الصس سة
أمووا الأصوور ون فقوود ق وو  عووهتم اّهتووم كوواهوا  ستشووتدون أووالقرا ات المتووواتر  ه وور 

الم ال وووووووووة لمق ووووووووواس، وأموووووووووا القووووووووورا ات الشووووووووواذ  فتوووووووووا ل سوووووووووت اصووووووووو م مووووووووون اصوووووووووو        
القورا ات سجوة اال موا كوان موافقوام لقواعودهم استشتادهم  "الهتم لم  كوهوا  عتأورون مون 

، وق وووووو  عوووووون الأصوووووور  ن اهتووووووم (ٖ)واق سووووووتتم واصووووووولتم المقوووووورر  فووووووان  ال تتووووووا ردوهووووووا"
   دوهتا.    من أاستأعادهم القرا ات من مواطن االستشتاد جا ت دراستتم ه ر شاممة 

أموووووووا الكوف وووووووون ف عووووووودون موازهوووووووة أالأصووووووور  ن أووووووونّهتم اسووووووومم واصووووووول، ورا توووووووم      
و ، س همووا استشووتدوا أووالقرا ت السووأع وأغ رهووا موون القوورا ات، اذ  ج ووزون مووا ورد اصوو

ف تووا ممووا  ووال  الوووارد عوون العوور ، فتووم  ق سووون عمووى القوورا ات الشوواذ  و ن ووذون أتووا، 
 .(ٗ)من مصادر شواهدهم الهسو ة واستهأاط قواعدهم فالقرا ات عهدهم مصدر

 ات وردوهووا ولسهووا     قرا هووا، وقود ق و : أن الأصوور  ن حوع وا عووددام مون القورا
امووا الكوف ووون فمووم  حووع وا منوو  هووذم القوورا ات واهمووا اجازوهووا واستجوووا أتووا وأهوووا عم تووا 

 .(٘)أعض اصولتم
وأالهظر الى كت  الهسا  الأصور  ن والكووف  ن هجود أّن هسوا  الكوفوة ال   تم وون 

سووووا  كمتووووا عوووون هسووووا  الأصوووور  فووووا االستجوووواج أمووووا جوووواره الق وووواس، ورفووووض سوووووام. ان ه
المدرست ن لم   رقوا أ ن ماعد شاذام، وما عد متواترام ستى هتا ة القرن النالث، اذ ظتور 

                                                           
 .  ٕٗ-ٖٕ، و هظر: االأاهة: ٖٔ/ٔعشر: الهشر فا القرا ات ال (ٔ)
 .  ٙٗ هظر: الشاهد واصو  الهسو فا كتا  س أو  :  (ٕ)
 ( . ٕ٘ٔ-ٕٗٔ، و هظر: اأن جها الهسوي: )ٚٗالشاهد واصو  الهسو فا كتا  س أو  ::  (ٖ)
 .  ٜٕٚ هظر: اأو س ان الهسوي:  (ٗ)
واأوون ،  ٛ٘-ٚ٘، وانوور القورا ات فوا الدراسوات الهسو وة: ٜٕٚ، ٖٕٚتاد فوا الهسوو: والشوواهد واالستشو  هظور: (٘)

 .  ٜٖ٘، ٖ٘ٗ، ٖٖٚمدرسة الكوفة: ، ٕٙٓالشجري ومهتج  فا الهسو: 
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هوووو( عهووودها ظتووور موووا سوووما أوووالقرا ات ٕٖٗتصوووه   القووورا ات عموووى  ووود اأووون مجاهووود )
 .(ٔ)السأعة والعشر  والشاذ 

هووذا مووا ق وو  عوون الأصوور  ن والكوووف  ن فووا استشووتادهم أووالقرا ات ولكوون أووالعود  
لى كت  ه ال  الهسا  و اعها هسا  الأصر  والكوفة و هجد     موا ق و  فنسموة الأصور  ا

امنووا  سوو أو   والمأووّرد هجوودهما  ستشووتدون أقوورا ات ه وور سووأع ة وشوواذ ، وموون االمنمووة 
التا توحل ذلي قو  س أأو  : "من : لأ ي  ز د قرا   أعحتم )َوَكوَذِلَي َز َّوَن ِلَكِن وِر ِموَن 

 (ٖ)رفووع الشووركا  عمووى منوو  مووا رفووع عم وو  حووارع (ٕ) َقْتووَ  َأْوالِدِهووْم ُشووَرَكاُ ُهم( اْلُمْشووِرِك نَ 
فسوو أو   ات ووذ موون القوورا   الشوواذ  دلوو    قوو س عم وو  ظوواهر  ا ووره، وقووا  فووا موحووع 

فرفعووو  عموووى وجتووو ن: عموووى شوووا  لوووده   عت ووود،  (ٗ) ا ووور: واموووا )َهوووَذا َموووا لَوووَديَّ َعِت ووود (
فتووو لووم   طووا القوورا ات الم وورد  ولووم   طووا القووار ،  (ٙ()٘) ْ  ام(وعمووى: )َوَهووَذا َأْعِمووا َشوو

 . (ٚ)واهما  ساو  ت ر ف القرا   عمى اسده لغات العر 
أموا المأوّرد فقود لسون عوددام مون القورا ات القرنه وة وان كاهوت سوأع ة ومون االمنموة  

ا الم التووا توحوول ذلووي قولوو : "وامووا قوورا   موون قوورأ )نووم ل قطووع فم هظوور( فووان االسووكان فوو
)فم هظووور( ج ووود وفوووا الم )ل قطوووع( لسووون،  ن نوووم مه صووومة مووون الكمموووة وقووود قووورأ أوووذلي 

، فتذم القرا   التا قا  عهتا المأّرد اّن ف تا لسهام هوا (ٛ) عقو  أن اسسا  السحرما"
هووا موون القوورا ات السووأع، وههوواي امنمووة كن وور  تأوو ن تمسوو ن المأوورد لمقوورا ، وان كوواهوا موون 

كتأو   ستشووتد أقورا ات ه وور سوأع ة وقورا ات شوواذ ، هوا االموور  السوأعة وهجود المأووّرد فوا
الووذي ه ووا عوون الأصوور  ن، وموون امنمووة ذلووي : استشووتادم أقوورا   موون قوورأ )ر ( أالأهووا  

                                                           
 .  ٓٙ هظر: الشاهد واصو  الهسو فا كتا  س أو  :  (ٔ)
 .  ٜٕٕ/ٗ، الأسر المس ط : ٖٚٔاالهعام / (ٕ)
 . ٜٕٓ/ٔالكتا  :  (ٖ)
(ٗ) /  ٕٖ  . 
 . ٓٙ:   اتالقرا، م تصر فا شواذ ٕٚهود / (٘)
 .  ٙٓٔ/ٕالكتا  :  (ٙ)
 .  ٔ٘ هظر : الشاهد فا اصو  الهسو فا كتا  س أو   :  (ٚ)
 ( .ٗٗ-ٖٗاأو العأاس المأرد فا عموم العرأ ة : ) (ٛ)
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، اذ ان (ٔ) عمى الحم عمى ه ة االحافة وذلي فا قول  تعالى )قَواَ  َر ِّ اْسُكوْم أِواْلَسّ (
 . (ٕ)هذم القرا   من القرا ات العشر

د أقرا ات شاذ  مهتا استشتادم أقرا   مون قورأ )هوم الظوالمون( مون قولو  واستشت
. (ٗ)، هووذم القوورا   عوودت موون الشووواذ(ٖ) تعووالى: )َوَمووا َظَمْمووَهُتْم َوَلِكووْن َكوواُهوا ُهووُم الظَِّمِموو َن(

ذام ال َ ْمَأنُووووَن ِ  فَوووَي( عموووى هصووو  المحوووارع أعووود  (٘)واستشوووتد أقووورا   اأووون مسوووعود: )َواِب
 .(ٚ)، فتذم القرا   شاذ (ٙ)أو  أالواو)اذن( المس

ان ش وخ مدرسة الأصر  استشتدوا أقرا ات عشور  وشواذ ، وهوذا  و   موا ق و  
عهتم، صس ل أن موهتم مون لسون عوددام مون القوّرا ، ولكوهتم فوا الوقوت ه سو  استشوتدوا 
أقرا ات ه ور سوأع ة فقود ق و  عوهتم اهتوم لوم  ستجووا سووه أالسوأع وستوى هوذم القورا ات 

 م من جع  ف تا لسن ولم  ن ذ أتا كما فع  المأّرد كما تم االشار  أل  .مهت
رأموووا  عوووود السوووأ  الوووذي جعووو  شووو وخ الأصووور  منووو  المأوووّرد  مسووون قووورا   و ن وووذ 

 ا ره، هو أّن القرا ات صه ت فا زمن الس  لزمه .
أمووا الكوف ووون فقوود ق وو  عووهتم اهتووم ا ووذوا أكوو  القوورا ات فووا سوو ن اههووا هجوود ان 

أسوود شوو وخ المدرسووة الكوف ووة مموون شوواري فووا الطعوون عمووى القووّرا  وهسوو  الوو تم ال وورا  
الوهم، ومن االمنمة التوا توحول ذلوي موا هقو  عون ال ورا  قولو : "ومموا هوره اهتوم وهمووا 

وظهووووووا واهلل اعموووووم ان الجوووووزم فوووووا       (ٛ) ف ووووو  قوووووولتم: ) ُهَولِّوووووِ  َموووووا تَوووووَولَّى َوُهْصوووووِمِ  َجتَوووووهََّم(
، فتووذم القوورا   (ٜ)موحووع هصوو  وقوود اهجووزم ال عوو  أسووقوط ال ووا  مهوو "التووا ، والتووا  فووا 

 سأع ة قرا أتا الأصري وشعأة وسمز .
                                                           

 .   ٖٕٙ/ٗ، المقتح  : ٕٔٔاالهأ ا  / (ٔ)
 . ٕٖ٘/ٕ هظر: الهشر فا القرا ات العشر :  (ٕ)
 . ٘ٓٔ/ٗ، المقتح : ٙٚالز ر / (ٖ)
 . ٖٙٔ هظر: م تصر فا شواذ القران:  (ٗ)
 . ٙٚاالسرا / (٘)
 . ٕٔ/ٕالمقتح :  (ٙ)
 . ٚٚ هظر: م تصر فا شواذ القران:  (ٚ)
 . ٔٛ، ه ث اله ع: ٘ٔٔالهسا /  (ٛ)
 ( .ٖ٘ٓ – ٖٗٓ، و هظر: اأو العأاس المأرد وانرم فا عموم العرأ ة: )ٕٛ٘/ٕ زاهة االد :  (ٜ)
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تووووره الأاسنووووة ان مووووا ق وووو  عوووون المدرسووووت ن كوووو م ه وووور دق وووو   وذلووووي الن موووون 
الأصوور  ن موون استشووتد أقوورا ات ه وور سووأع ة وشوواذ ، واهمووأتم كوواهوا  طعهووون أقوورا ات 

، وه ووورهم وكوووذلي الكوف وووون ال مكووون (ٖ)، واأووون جهوووا(ٕ)ا، والموووازه(ٔ)سوووأع ة منووو  المأووورد
الجزم أاهتم استجوا أالقرا ات السأعة والعشر  والشاذ  ولم  مسهوا ا وة قورا   فوال را  كوان 
واسوودا موون الووذ ن لسهوووا القوورا ات وان كاهووت سووأع ة ولكوون  أوودو أّن الكوووف  ن كوواهوا اقوو  

 المجا  هو ال را .تسام  عمى القرا  اذ اكنر من أرز مهتم فا هذا 
 موقف )عضيمة( من المغات:

أشار الش خ )عح مة( فا الكن ر من المواحوع الوى لغوات العور ، والتوا مهتوا 
 ما هز  أتا القرنن الكر م، ومن االمنمة عمى ذلي ما  نتا:

أ. تسوودث )عحوو مة( عوون سوور  السموو  عهوود الجمتووور قوواس م: "ال تووان ر لسوور  السموو  
و  مهوو  الت   وو  وقوود سصوو  أالسووكون وهووو ا وو  مووون عهوود الجمتووور، الن المطموو

السركة وزعموا ان ال تل الذي روام  وهس فا محارع "كعَّ" مون أوا       التودا  ، 
 ن ماحوو   جووا  موون أوواأا "َمَهووَع" و "َعِمووَم" .. وموون فووتل ف هتووا قوود تتسووري فووا لغووة 

 .(ٗ)اه  السجاز، هسو: لم َ ْكَع وفا َ ْكَععن ات اقام"
سد ن  عن ال ع  الجامد أن من اهواع  ما " لزم ص غة االمر" هسوو: هو   . قا  فا 

 .(٘)وتعمم وهات وتعا  وهمم عهد تم م، اما عهد السجاز  ن فتا اسم فع "
ج. تسدث )عحو مة( عون "تودا   المغوات" وذكور ان "َفِحو  َ  ُحو " و "َرَكوَن َ وْرَكُن" و 

  التووا تقموو  كسوور  عوو ن "سوو   سوو "  جوووز ف تووا "ان تكووون جووا ت عمووى لغووة طوواّ 
 .(ٙ)الماحا فتسة فتقو  فا َأِقى َ ْأَقى من أا  َفِرَح َ ْ َرح: َأَقى َ ْأَقى كَ َتَل َ ْ َتل"

                                                           
 . ٗ٘ٔ/ٖ، ٘٘ٔ/ٙ: الكام :  هظر: عمى سأ   المنا  (ٔ)
 . ٕٓٓ/ٔ هظر: عمى سأ   المنا : المهص :  (ٕ)
 . ٗٚ/ٔ هظر: عمى سأ   المنا : ال صاسص:  (ٖ)
 . ٖٗٔالمغها فا تصر   االفعا :  (ٗ)
 . ٜ٘ٔه س :  (٘)
 . ٔ٘المأا  من تصر   االفعا :  (ٙ)
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د. ذكر )عح مة( ان في المنم ن لغوة عهود اهو  السجواز وهوذم المغوة وردت فوا القورنن 
َهووا َأْتِمووْم َلَهووا ُهوَرَهووا ، مهتووا قولوو  تعووالى: )َ ُقولُوووَن َرأَّ (ٔ)الكوور م وشووواهد هووذم المغووة كن وور 

، وقولوو  تعووالى: )َألَووْم َ ْعَمُموووا َأهَّووُ  َمووْن ُ َسوواِدِد المَّووَ  َوَرُسوووَلُ  فَووَننَّ لَووُ  َهوواَر (ٕ) َواْهِ ووْر َلَهووا(
 .(ٗ) ، وقول  تعالى: )َوَمْن َ ْسِمْ  َعَمْ ِ  َهَحِأى َفَقْد َهَوه((ٖ) َجَتهََّم(

 ن لغووة عهوود تموو م وقوود وردت هووذم المغووة فووا القوورنن هووو. ذكوور )عحوو مة( ان ادهووام المنموو
، وقولو  (ٙ) ، مهتا: قول  تعالى: )َوَمْن ُ َشا ِّ المََّ  َفِإنَّ المَّوَ  َشوِد ُد اْلِعقَوا ((٘)الكر م

، وقولوو  تعووالى: )َوال ُ َحووارَّ َكاتِوو   َوال (ٚ) وقولوو  تعووالى: )ال ُتَحووارَّ َوِلووَد   ِأَولَووِدَها (
 .(ٛ) َشِت د (
 :يمة( من القرآن الكريم وقراءاتوموقف )عض

أكنووور الشووو خ مووون االستجووواج أوووالقرنن الكووور م فوووا م ل اتووو  وموووا كتاأووو  )دراسوووات 
السوومو  القوورنن الكوور م( اال دل وو  عمووى سرصوو  عمووى االسووتدال  أووالقران الكوور م واالمنمووة 

 التا ت  د ذلي كن ر  جدا مهتا:
ران الكووور م الفعووو  التوووا أ. قوووا  فوووا موحووووع )معووواها افعووو (: "وهوووذكر شوووواهد مووون القووو

التمز  لمتعد ة والمعهوى سممتوا عموى ان زاّل.  (ٜ) . )َفَنَزلَُّتَما الشَّْ َطُن َعْهَتا(ٔلمتعد ة: 
 التمز  لمتعد ة و عده أالتحع   ا حام. (ٓٔ) . )َوَأْهَرْقَها نَ  ِفْرَعْوَن(ٕزاّل. 

                                                           
 .ٖٕٙ-ٖٖٕ/ ٕ هظر: دراسات السمو  القران الكر م: القسم الناها / (ٔ)
 . ٛالتسر م /( ٕ)
 . ٖٙالتوأة / ( ٖ)
 . ٔٛط / ( ٗ)
 ( .ٜٖٕ-ٖٕٙ/ )ٕ هظر: دراسات السمو  القران الكر م: القسم الناها /(  ٘)
 . ٗالسشر /( ٙ)
 . ٖٖٕالأقر  / (ٚ)
 . ٕٕٛالأقر  /  (ٛ)
 . ٖٙالأقر  /  (ٜ)
 . ٓ٘الأقر  /  (ٓٔ)
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ِذ اْأَتمَووى ِاْأووَرِهَم َرأبووُ  ِأَكِمَمووِت فَووَنَتمَُّتن(ٖ : االتمووام: االكمووا  والتمووز ، ف وو  لمهقوو  .. (ٔ) . )َواِب
فالشو خ )عحو مة( ههوا  (ٖ): التموز  فوا اعجوز لمتعد وة" (ٕ) . )َوَما َأْهُتْم ِأُمْعِجِز َن(ٗ

 هها استشتد أاكنر من ن ة فا موحوع واسد.
 . والمنا  اال ر الذي اكنر من استشتادم أوالقران فوا موحووع اسوم الجوهس الجمعوا 

س الجمعوووا الوووذي   ووور  أ هووو  وأووو ن واسووودم أالتوووا  ف ووو  لغتوووان: اذ قوووا : " اسوووم الجوووه
التاه ث وهو لغة السجاز، والتوذك ر وهوو لغوة تمو م، وقود جوا ت المغتوان فوا القوران 

ِر( ، و)َسووَسا   (ٗ) الكوور م، كمووا منوو  المأووّرد ههووا وكقولوو  تعووالى: )َوالسَّووَساِ  اْلُمَسوو َّ
َمْرُكوم (
، و)َوِمْهوُ  َشوَجر  ِف وِ     ُتِسو ُموَن((ٙ) (و)ِمَن الشَّوَجِر اْ َْ َحوِر  (٘) 

، هوذا (ٚ) 
هوووذا فوووا التوووذك ر وفوووا التاه وووث قولووو  تعوووالى:                  )َوُ ْهِشوووُا السَّوووَساَ   

 .(ٓٔ)" (ٜ) ، و)ََلِكُموَن ِمْن َشَجِر ِمْن َزقبوِم َفَماِل َن ِمْهَتااْلُأُطوَن((ٛ) النَِّقاَ (
"وقود وعون وجوودم فوا القورنن الكور م، وقرا اتو  قوا :  ج. وفا سد ن  عن القم  المكواها

هظرت فا هذم القرا ات فوجودت قورا ات سوأع ة  تعو ن ف توا القمو     المكواها، وار وى 
تستمووو  القمووو  وه ووورم، ونالنوووة  كوووون ف توووا قمووو  عهووود أعوووض الصووورف  ن، وال كوووون عهووود 

. )َفَمووْن ٔى: اال وور ن وموون امنمووة الهوووع االو  لكممووة )الطوواهوت( جووا ت فووا قولوو  تعووال
. )َوالَّوووِذ َن َكَ وووُروا ٕ. (ٔٔ) َ ْك ُوووْر ِأالطَّووواُهوِت َوُ وووْ ِمْن ِأالمَّوووِ  َفَقوووِد اْسَتْمَسوووَي ِأووواْلُعْرَوِ  اْلوووُوْنَقى(

. )ُ ِر ُدوَن َأْن َ َتَساَكُموا ِالَوى ٗ. (ٔ) ِأاْلِجْأِت َوالطَُّغوِت(. )ُ ْ ِمُهوَن ٖ. (ٕٔ) َأْوِلَ اُ ُهُم الطَُّغوُت(
                                                           

 . ٕٗٔالأقر  /  (ٔ)
 . ٖٗٔاالهعام /  (ٕ)
 ( .ٖٓٔ-ٕٓٔغها فا تصر   االفعا :) الم (ٖ)
 . ٗٙٔالأقر /  (ٗ)
 . ٗٗالطور / (٘)
 . ٓٛ س/  (ٙ)
 . ٓٔالهس  / (ٚ)
 . ٕٔالرعد / (ٛ)
 . ٖ٘-ٕ٘الواقعة /  (ٜ)
 . ٖٙٗ(: ٖ/ التامش )ٖالمقتح :  (ٓٔ)
 .ٕٙ٘الأقر  /  (ٔٔ)
 . ٕٚ٘الأقر  /  (ٕٔ)
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. )َوَجَعوووَ  ِموووْهُتُم ٙ (ٖ) َكَ وووُروا ُ َقِتمُووووَن ِفوووا َسوووِأ ِ  الطَُّغووووت(. )َوالَّوووِذ َن ٘ (ٕ) ُغووووِت(ِالَوووى الطَّ 
. ٛ ( ٘) . )َأِن اْعُأوووُدوا المَّوووَ  َواْجَتِهُأووووا الطَُّغووووَت(ٚ. (ٗ) اْلِقوووَرَدَ  َواْلَ َهووواِز َر َوَعَأوووَد الطَُّغووووَت(

 .(ٚ)" (ٙ) ْعُأُدوَها()َوالَِّذ َن اْجَتَهُأوا الطَُّغوَت َأْن  َ 
ومن االمنمة التا اكت ى )عح مة( ف تا أذكر شاهد قرنها واسد ما   نتا:       أ. 

المعهووى الغالوو  قولوو  عوون )معوواها فاعوو ( ان موون معاه تووا "الداللووة عمووى المشوواركة ، وهووو 
عم ووو ، هسوووو: شووواركت مسموووودا، وقووود  جوووا  فاعووو  أمعهوووى المجووورد، هسوووو: سوووافر أكووور، 

 .(ٜ)" (ٛ) الى: )ِانَّ المََّ  ُ َدِفُع َعِن الَِّذ َن نَمُهوا(ومه  قول  تع
 . تسوودث )عحوو مة( عوون جووواز قموو  الووواو المحوومومة حوومة الزمووة همووز  مستشووتدا 
أاي من الذكر السك م، اذ قا : "ك  واو محومومة حومة الزموة  جووز قمأتوا هموز  

ُسُ  ُأقَِّتْت( َذا الرب   (ٔٔ)"(ٓٔ) ومه  قول  تعالى: )َواِب
. وقووا : "االموور موون )أَمووَر( ان كووان فووا او  الكوو م فووالكن ر سووذ  فاسوو ، هسووو: "موورم" ج

وموِ   واذا كان فا سشو الك م فالكن ر انأات التمز  كقول  تعالى: )َوْأُمْر َأْهَمَي ِأالصَّ
)(ٕٔ)"(ٖٔ). 

د. وقوووا  فوووا موحووووع )جمووووع التكسووو ر فوووا القوووران الكووور م(: "جوووا ت )افعوووا ( وصووو ا 
ْهَسَن ِمْن ُهْطَ ِة َأْمَشاِج َهْأَتِم ِ (لمم رد فا قول  .(ٕ)"(ٔ)   تعالى: )ِاهَّا َ َمْقَها اْ ِ

                                                                                                                                                                      
 . ٔ٘الهسا  / (ٔ)
 . ٓٙالهسا  / (ٕ)
 . ٙٚالهسا  /  (ٖ)
 . ٓٙالماسد  / (ٗ)
 . ٖٙالهس / (٘)
 . ٚٔالزمر / (ٙ)
 (.ٖ -ٕ/ ) ٔدراسات السمو  القران الكر م: القسم الناها:  (ٚ)
 . ٖٛالسف / (ٛ)
 . ٔٗالمأا  من تصر   االفعا :  (ٜ)
 . ٔٔالمرس ت / (ٓٔ)
 . ٖٖٓ(: ٕالمذكر والم هث: التامش ) (ٔٔ)
 . ٕٖٔط  /  (ٕٔ)
 . ٜٜ(: ٖ/ التامش )ٕالمقتح :  (ٖٔ)
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هووو. وقووا : " كووون )ت اعوو ( لمطاوعووة فاعوو  هسووو: أاعدتوو  فتأاعوود وتاأعتوو  فتتوواأع، ومهوو  
، تعواطى مطواوع )عواطى( وكونن (ٖ) قول  تعالى: )َفَهاَدْوا َصاِسَأُتْم َفَتَعاَطى َفَعقَوَر(

مة تدافعتا الهاس وعاطاها أعحوتم أعحوا فتعاطاهوا عواقر الهاقوة وتهواو  هذم ال ع
 .(ٗ)العقر أ دم"

 .  (٘)وههاي مواحع ا ره استشتد ف تا )عح مة( أالقرنن الكر م
هذا من هاس ة موق   من القرنن الكر م أما قرا اتو  فهجودم  قوو : "والقورنن الكور م 

واتر  كمووا هووو سجووة فووا الشوور عة فووالقرا   سجوة فووا العرأ ووة أقرا اتوو  المتووواتر  وه وور المتو
الشوواذ  التووا فقوودت شوورط التووواتر التقوو  شوونهام عوون اونوو  مووا هقوو  ال هووا موون ال وواظ المغووة 

 .(ٙ)واسال أتا. وقد اجمع العمما  عمى ان هق  المغة  كت ى ف   أروا ة اَلساد"
وهووو  عتوورض عمووى الهسووا  الووذ ن هسووأوا الووى عوودد موون القووّرا  المسوون، و ووره اهوو  

تجووووووواوز مووووووووهتم، اذ اوحوووووووول أّهووووووو  أكنوووووووور موووووووون االستشوووووووتاد أووووووووالقران الكوووووووور م وقرا اتوووووووو     
، وقوووا : "فوووان هساههوووا السووواأق ن قووود اسوووتأد أجتووودهم االستشوووتاد أالشوووعر أووو  (ٚ)الم تم وووة

، ولتوذا (ٛ)جاوز كن ر مهتم سدم، فتطاو  عمى القرا  وهسو  الو تم المسون فوا قورا اتتم"
هشووا  دراسووة شوواممة السوومو  القوورنن الكوور م فووا فتووو  ووره اهوو  قوود "مسووت الساجووة الووى ا

جم ع روا ات  اذ فا هوذم القورا ات نورو  لغو وة وهسو وة جود ر  أالودرس وف توا دفواع عون 
. وقوود هوواقش )عحوو مة( قحوو ة تمسوو ن القوورا  (ٜ)الهسووو، تعحوود قواعوودم وتوودعم شووواهدم"

                                                                                                                                                                      
 . ٕاالهسان / (ٔ)
 . ٕٖ٘جموع التكس ر فا القران الكر م )أسث(: ( ٕ)
 . ٜٕالقمر / (ٖ)
 .ٗٔٔالمغها فا تصر   االفعا :  (ٗ)
، ٔٗ، والمأوووووا  مووووون تصووووور   االفعوووووا : ٙٔٔ هظووووور عموووووى سوووووأ   المنوووووا : المغهوووووا فوووووا تصووووور   االفعوووووا :  (٘)

(، جموووووووع التكسوووووو ر فووووووا القووووووران الكوووووور م   ٜٜ٘-ٜٛ٘(: )ٖ، والمووووووذكر والم هووووووث: التووووووامش )٘ٛ،٘ٗ،ٗٗ،ٖٗ
 ( .ٜٖ٘-ٖٙ٘)أسث(: )

 .ٕ/ ٔمقدمة دراسات السمو  القرنن الكر م: القسم االو / (ٙ)
 .ٖ هظر: المغها فا تصر   االفعا :  (ٚ)
 . ٖه س :  (ٛ)
 . ٕ/ٔمقدمة دراسات السمو  القرنن الكر م: القسم االو / (ٜ)
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ن جم ووع موو (ٔ)( صوو سة٘ٚوالقوورا ات فووا كتاأوو  )دراسووات السوومو  القوورنن الكوور م( فووا )
، وسوودد الهقوواط التووا أموجأتووا (ٕ)جواهأوو ، وموون ذلووي: سوودد أوود  لتووذم السممووة عمووى القووّرا 

، وقووود اوحووول هصووو   كووو  قوووار  مووون القوووّرا  السوووأعة فوووا تمسووو ن (ٖ)لسووون أعوووض القووورا 
 .     (ٗ)قرا ات 

وقوود عوورض لتووذم القحوو ة ا حووا فووا كتاأوو  )أأووو العأوواس المأووّرد وأنوورم فووا عموووم 
 سة، اذ ذكوور فووا كتاأوو  هووذا مووا ق وو  فووا تمسوو ن عوودد موون القوورا  ( صووٕٓالعرأ ووة( فووا )

وقوود كاهووت لوو  ارا  فووا هووذا الموحوووع اذ هجوودم  قووو : "و أوودو لووا أّن منووار هووذم السممووة 
رهأووة الهسووا  فووا أن تطوورد اق سووتتم وتسووتق م قواعوودهم التووا هوواجموا أتووا واطموواهوا ال تووا 

هم سكمام ترتحوى سكومتو  وال تسومع وجعموا كممتتا ها العم ا استكموا ال تا فكاهت عهد
 .(٘)اال كممت  ه ر هاظر ن الى ال ر  أ ن ك م اهلل وك م ه رم"

كو م )عحو مة( ههوا  عود ّردام عموى الهسووا  الوذ ن لسهووا القوّرا  فوا قوورا اتتم، وان 
كوواهوا موون السووأعة و عحوود رأ وو  أقولوو : "فووالقرنن اسكمووت ن اتوو  وات قووت كمماتوو  وتوجتووت 

لمسافظوة عموى هقمو  هموم الصوساأة والتواأع ن تمقووم عون رسوو  اهلل )صوّمى الى روا ت  وا
اهلل عم ووو  وسوووّمم(  وهوووو أووو ن ظتوووراه تم فحوووأطوم وس ظووووم واتقهووووم أووواذل ن ها وووة التسوووري 
ومهتتووى الدقووة واالماهووة، وقوود سوومت ال وواظ القوورنن عوون أن  تطوواو  ال تووا عأووث التسر وو  

هَّا َلُ  َلَسِ ُظوَن(والتأد   لوعد اهلل القد ر أس ظتا )ِاهَّا  ْلَها الذِّْكَر َواِب فشوتان أو ن  (ٙ) َهْسُن َهزَّ
 أ ن ك م اهلل وك م العر  فوالقران ا تو  الداسموة وسجتو  ال الود  )ال َتْأوِد َ  ِلَكِمَموِت المَّوِ (

 . (ٜ)" (ٛ)  ِد(و)ال َ ْنِت ِ  اْلَأِطُ  ِمْن َأْ ِن َ َدْ ِ  َوال ِمْن َ ْمِ ِ  َتْهِز    ِمْن َسِك ِم َسمِ  (ٚ)
                                                           

 ( .ٕٜ-ٜٔ/)ٔه س :  (ٔ)
 ( .ٕٔ-ٜٔه س : ) (ٕ)
 (.ٕ٘-ٕٕه س : ) (ٖ)
 ( .ٖٗ-ٖٗ/ )ٔ هظر: مقدمة دراسات السمو  القرنن الكر م: القسم االو  /  (ٗ)
 ( .ٜٕٙ-ٜٕ٘اأو العأاس المأرد وانرم فا عموم العرأ ة: ) (٘)
 . ٜالسجر/ (ٙ)
 . ٗٙ وهس / (ٚ)
 . ٕٗفصمت / (ٛ)
 . ٜٕٙاأو العأاس المأرد وانرم فا عموم العرأ ة:  (ٜ)
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هووذا هووو موقوو  )عحوو مة( موون القوورا ات القرنه ووة فتووو  ن ووذ أتووا و ستشووتد أتووا 
متما ا تم ت وال  ع   أ ة قرا  ، أ   عتد أتا جم عتا  ولتوحو ل موق و  هوذا الأود مون 

 تا  د ما  قول  وذلي أذكر عدد من االمنمة التا تأ ن ما  ذه  أل  .
ا م ل ات  أو الكت  المسققة عمى الهسوو  مكن تصه   القرا ات التا وردت ف 
 االتا:

 . استشتادم أالقرا ات السأع ة.ٔ
 . استشتادم أالقرا ات العشر.ٕ
 . استشتادم أالقرا ات الشاذ .ٖ
 
 
 :استشهاده بالقراءات السبعية. ٔ

هوووذم القووورا ات كن ووور  عهووود الشووو خ ، اذ كوووان  شووو ر ال توووا اس اهوووام، واس اهوووام ا وووره 
 أع ة ومن امنمة هذا الهوع من القرا ات ما  نتا:ال ش ر الى اهتا س

أ. استشووتد )عحوو مة( أعوودد موون القوورا ات عمووى مجووا  المحوواع  الوو زم أمغتوو ن لغووة 
الحم أي من أا  )َهَصَر َ ْهُصر( ولغة الكسر أي مون أوا  )َحوَرَ  َ ْحوِر ( ومون 

ووا ُحووِرَ  اْأووُن َمووْرَ مَ  َمووَن م ِاَذا َقْوُمووَي ِمْهووُ   هووذم القوورا ات التووا ذكرهووا قولوو  تعووالى: )َوَلمَّ
قوووا : "قووورأ أأوووو جع ووور واالعووورج واله موووا واأوووو رجوووا  واأووون ونوووا  واأووون  (ٔ)َ ِصووودبوَن(

عوامر وهوافع والكسوواسا )ُ صوُدن( أحووم الصواد، أي:  عرحووون عون السوو ، وقورأ اأوون 
عأووواس واأووون ُجَأْ ووور والسسووون وعكرموووة وأووواقا السوووأعة أكسووورها أي:  صوووأسون وقوووا  

 .(ٕ)را  هما لغتان أمعهى من   عِرشون و عُرشون"الكساسا وال 

                                                           
 . ٕٕٖ،  هظر: السجة فا القرا ات السأع: ٚ٘لز ر / ا (ٔ)
 . ٓ٘ٔالمغها فا تصر   االفعا :  (ٕ)
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ْهَسوووِن  َذا َأْهَعْمَهوووا َعمَوووى اْ ِ  . قوووا  فوووا موحووووع القمووو  المكووواها: "فوووا قولووو  تعوووالى: )َواِب
قرأ اأن عامر: )وها (، وق  : هو مقمو  هاه فمعهوام: أعود  (ٔ) َأْعَرَض َوَها ِأَجاِهِأ (

 .(ٕ)ة"وق   معهام: هتض أجاهأ  وهذم القرا   سأع 
وأالرجوع الوى كتو  القورا ات هجود ان قولو  تعوالى: )َوَهوا ِأَجاِهأِو ( ف توا اكنور مون 
قرا  ، فقد تقرأ أ تل الهون والتمز  دون تن  ر التمز  وقد تقرأ أكسر الهون والتموز  دون 
تووون  ر التموووز  وقووود تقووورأ أ وووتل الهوووون وتووون  ر التموووز  وفتسوووة قأمتوووا، ومعهوووى )هووونه( فوووا 

ى والناه ووة "َأُعووَد" ومعهاهووا فووا القوورا   النالنووة )هووا (: اذا هتووض  نقوو  مط قووام القوورا   االولوو
 .(ٖ)لسمم 

ج. قوووووا  فوووووا ل وووووظ ) ووووواتم(: " ووووواتم أ وووووتل التوووووا  وكسووووورها وقووووود قووووور  أتموووووا فوووووا قولووووو        
 .(٘)أ تل التا " (ٗ) تعالى: ) َوَ اَتَم الهَِّأ ِّ َن(

موووع مقوووام الم ووورد ومهتوووا قولووو  د. ذكووور )عحووو مة( قووورا ات سوووأع ة كن ووور  عووون ق وووام الج
، فقود ورد فوا الهشور: "وا تم ووا (ٙ) تعالى: )َوَعَمى الَِّذ َن ُ ِط ُقوَهُ  ِفْدَ ة  َطَعاُم ِمْسِك ِن(

فووا )مسوواك ن(  فقوورا المووده ان واأوون عووامر عمووى الجمووع. وقوورأ الأوواقون )مسووك ن عمووى 
 .(ٚ)االفراد( "

أوودا  السووماعا جووا  مهوو  فووا السووأع: هووو. قووا  فووا سد نوو  عوون االعوو   واالأوودا : "واال
. وقوور  أالسوو ن (ٛ)قموو  السوو ن صووادا فووا السووراط معرفووام ومهكوورام فووا جم ووع القوورنن

                                                           
 . ٖٛاالسرا /  (ٔ)
 .ٕٓالمأا  فا تصر   االفعا :  (ٕ)
 . ٕٕٓ هظر: السجة فا القرا ات السأع:  (ٖ)
 . ٜٕٓ، السجة فا القرا ات السأع: ٓٗاالسزا /  (ٗ)
 . ٕٙٔ(: ٔ/ التامش: ) ٔالمقتح :  (٘)
 . ٗٛٔالأقر /  (ٙ)
 . ٕٕٙ/ٕالهشر فا القرا ات العشر:  (ٚ)
 . ٕٙ هظر: السجة فا القرا ات السأع:  (ٛ)
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 .." (ٕ). أمسوو طر:      المسوو طرون(ٔ) والصوواد فووا السووأع فووا: ) أسووط: أسووطة(

(ٖ). 
أكنوور )عحوو مة( موون استشووتادم أووالقرا ات السووأعة فووا كتاأوو  )دراسووات السوومو  

القسووم النوواها( و )المغهووا فووا تصوور   االفعووا (، وقوود اكت ووى أتووا فووا  القوورنن الكوور م /
تسق قوو  المقتحوو ، وأمووا فووا تسق قوو  المووذكر والم هووث الأوون االهأوواري فمووم  ستشووتد أوواي 
هوع من القورا ات القرنه وة، وأهموا استشوتد أوالقران فقوط، وفوا أسنو  )جمووع التكسو ر فوا 

 ولكه  استشتد أالعشر والشاذ .القرنن الكر م( لم  ستشتد أالقرا ات السأع، 
 .(ٗ)ههاي مواحع متعدد  استشتد ف تا )عح مة( أالقرا ات السأعة

 :استشهاده بالقراءات العشر. 8
 استشتد )عح مة( أقرا ات عشر ة فا مواحع كن ر  من م ل ات ، مهتا: 

أ. استشووتد )عحوو مة( أقوورا ات عوون اسووم ال اعوو  واسووم الم عووو  موون العشوور وذلووي فووا 
وومَم َلْسووَت ُمْ ِمهووام(قولوو  ت اذ قرسووت هووذم اَل ووة  (٘) عووالى: )َوال َتُقولُوووا ِلَمووْن َأْلقَووى ِالَووْ ُكُم السَّ

الكر مووة أ ووتل الموو م التووا أعوود الووواو )م مهووام( وهووا قوورا   عشوور ة اذ جووا  فووا الهشوور 
وهووو مووا ذكوورم )عحوو مة( اهوو  ورد "عوون ع سووى أوون ورد ان فووتل الموو م أعوود الووواو .. 

 .(ٙ)سا  اأا جع ر ، وكذلي قرأ الأاقون"وكسرها ساسر اص
وقووود استشوووتد قووورا ات كن ووور  مووون العشووور فوووا الموحووووع ه سووو  ومهتوووا قولووو  تعوووالى: 

اذ قرسووت )المسصووهات( أكسوور الصوواد اذ  (ٚ))َواْلُمْسَصووَهُت ِمووَن الهَِّسوواِ  ِاالَّ َمووا َمَمَكووْت َأْ َمووُهُكْم(

                                                           
فووا قولوو  تعووالى: )َوَزاَدُم َأْسووَطةم(،  هظوور:  ٕٚٗفووا قولوو  تعووالى: )َوالمَّووُ  َ ْقووِأُض َوَ ْأُسووُط(، والأقوور :  ٕ٘ٗالأقوور /  (ٔ)

 . ٜٜالسجة فا القرا ات السأع: 
 . ٖٚفا قول  تعالى: )َأْم ُهُم اْلُمَصْ ِطُروَن(،  هظر: السجة فا القرا ات السأع:  ٖٚر/ الطو  (ٕ)
 . ٖٗ: ٔدراسات السمو  القران الكر م / القسم الناها/  (ٖ)
/ التوامش  ٔ، والمقتحو :ٔٗٔ،ٜٗٔ،ٜٕٔ،ٜٚ،ٜٙ هظر عمى سوأ   المنوا : المغهوا فوا تصور   االفعوا :  (ٗ)

، ودراسات السمو  القران ٕٗٚ، دراسات السمو  القران الكر م )أسث(: ٖٗ(: ٔ: التامش ) ٖ، ،ٕٕٗ(: ٔ)
 . ٘ٗٙ: ٗ، و ٖٕٛ/ ٕ، و ٖ٘ٛ، ٕٕٔ، ٙٙٔ، ٜٓ: ٔالكر م / القسم الناها /

 . ٜٗالهسا /  (٘)
 . ٖٖٙ/ٖ، و هظر: دراسات السمو  القرنن الكر م: القسم الناها /ٕٔ٘/ٕالهشر فا القرا ات العشر:  (ٙ)
 . ٕٗ / الهسا (ٚ)
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الكسوواسا أكسوور الصوواد  س ووث  جووا  فووا العشوور: "وا تم وووا فووا المسصووهات ومسصووهات فقوورا
وقع معرفا او مهكرا اال السر  االو  من هذم السور  وهوو المسصوهات مون الهسوا  فاهو  قورام 

 .(ٔ)أ تل الصاد كالجماعة الن معهام: ذوات االزواج"
 . قا  فا سد ن  عن جموع التكس ر فا القرنن الكر م: "جم ع ص غ جمع التكس ر جا ت 

ص غة )ُفَعمة( هسو: ُقحا ، وُدعا ، وُهزا  فمم تقوع هوذم الصو غة فا القرنن الكر م ماعدا 
فا السأع وأهما جا ت فا العشر فا اه ورادم عون اأوا جع ور فوا قولو  تعوالى: )َأَجَعْموُتْم 

. اذ قرسوت "سوقا  أحوم السو ن (ٖ)"(ٕ)ِسَقاَ َة اْلَساجِّ َوِعَماَرَ  اْلَمْسِجِد اْلَسَراِم َكَمْن نَمَن ِأالمَِّ (
ال ووا  أعوود االلوو  .. وعموور  أ ووتل العوو ن وسووذ  االلوو  .. وهووا روا ووة م موهووة  وسووذ 

 (ٗ)والقورسا عن اأا جع ر"
ج. قووا : "هوهووا التوك وود الشوود د  اكنوور موون ال    ووة فووا جم ووع القوورا ات. وقوود قوورأ  عقووو  اسوود 

هَّوووووووَي َتَقمبوووووووُ  الَّوووووووِذ َن َكَ ووووووورُ ٔالقووووووورا  العشووووووور  هوووووووذم اال وووووووات أال    وووووووة:  وا ِفوووووووا                           . )ال َ ُغرَّ
وووا ُهِرَ هَّوووَي َأْعوووَض الَّوووِذي ٖ. (ٙ). )َوال َ ْسوووَتِ  َّهََّي الَّوووِذ َن ال ُ وِقُهووووَن(ٕ. (٘)اْلوووِأ ِد( مَّ . )َواِب
 .(ٛ)" (ٚ)َهِعُدُهْم(

د. ذكوور )عحوو مة( قوورا ات عشوور ة عوون )َفْعوو ( وموون هووذم القوورا ات مووا قوور  فووا قولوو  
، اذ جوووا  فوووا الهشووور عهتوووا: "وا تم ووووا فوووا (ٜ)ِفَصووواُلُ  َنمنُووووَن َشوووْترام(تعوووالى: )َوَسْممُوووُ  وَ 

)وفصوووال ( فقووورا  عقوووو  )وَفْصوووم ( أ وووتل ال وووا  واسوووكان الصووواد مووون ه ووور الووو  وقووورأ 
. ومووون القووورا ات اال وووره التوووا (ٓٔ)الأووواقون أكسووور ال وووا  وفوووتل الصووواد والووو  أعووودها"

                                                           
-ٖٗٙ/      )ٖ، و هظر: دراسات السمو  القرنن الكر م: القسم الناها / ٜٕٗ/ٕالهشر فا القرا ات العشر:  (ٔ)

ٖٙ٘. ) 
 . ٜٔالتوأة/  (ٕ)
 . ٖٔ٘جموع التكس ر فا القرنن الكر م )أسث(:  (ٖ)
 . ٕٛٚ/ ٕالهشر فا القرا ات العشر:  (ٗ)
 .  ٜٚٔا  عمران /  (٘)
 .  ٓٙالروم /  (ٙ)
 .  ٙٗ وهس / (ٚ)
 . ٕٗٚدراسات السمو  القران الكر م )أسث(:  (ٛ)
 .  ٔ٘االسقا  /  (ٜ)
 .  ٔ٘ٚ/ٕ، و هظر: دراسات السمو  القران الكر م: القسم الناها /ٖٖٚ/ٕالهشر فا القرا ات العشر:  (ٓٔ)
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قوا   (ٔ)ي َ ُأوَث ال َ ْ وُرُج ِاالَّ َهِكودام (ذكرها عن )َفْع ( ما ذكرم فا قول  تعالى: )َوالَّذِ 
قوووا  عهتوووا: "قووورأ اأوووو جع ووور: )َهَكووودام( أ وووتل الكوووا  واأووون مس صووون أسوووكوهتا، وهموووا 

، وقووود جوووا  فوووا الهشووور: "وا تم ووووا فوووا )اال هكووودام( فقووورأ اأوووو جع ووور أ وووتل (ٕ)مصووودران"
 .(ٖ)الكا  وقرا الأاقون أكسرها"

قوووورا ات موووون العشوووور وهووووذم وههوووواي مواحووووع ا ووووره استشووووتد ف تووووا )عحوووو مة( أ
 .(ٗ)المواحع جم عتا موجود  فا كتاأ  دراسات السمو  القرنن الكر م

 :استشهاده بالقراءات الشاذة. 8
أكنووور )عحووو مة( مووون استشوووتادم أوووالقرا ات الشووواذ  منمموووا أكنووور مووون استشوووتادم 
 أووالقرا ات السووأعة والعشوور ، اذ كووان  عوود كتاأوو  )دراسووات السوومو  القوورنن الكوور م( مجوواالم 
 لتطأ   هذم القرا ات فا موحوعات الصر ، ومن االمنمة التا تأ ن ذلي ما  نتا:

أ. ذكووور فوووا سد نووو  عوووون ت ر عوووات )َفِعووو ( عووون قولوووو  تعوووالى: )َوِسوووَع ُكْرِسووو بُ  السَّووووَمَوِت 
، اذ جووا  فوووا (ٙ) ذكوور ان هووذم اال ووة قرسوووت أسووكون السوو ن فوووا )وسووع( (٘)َواْ َْرَض(

 .(ٚ)"قر  شاذام )َوْسَع( أسكون الس ن"الم تصر فا شواذ القرنن: 
 . قوووا : " جوووا  افتعووو  أمعهوووى الت اعووو  ف ووود  عموووى التشووواري، هسوووو: اعتوووودوا ، أي: 
تهوواوأوا، واجتووودوا أي: تجوواوروا. ولتووذا لووم تعوو  ع هوو  قوور  شوواذا فووا قولوو   تعووالى: 

ْ ُتوَن َوالربمَّاَن ُمْشَتِأتام َوَهْ َر ُمَتَشِأِ (  .(ٜ)اأتام وهما أمعهى واسد": قر  متش(ٛ))َوالزَّ

                                                           
 .  ٛ٘االعرا  / (ٔ)
 .  ٕ٘ٚ-ٔ٘ٚ/ٕدراسات السمو  القران الكر م: القسم الناها:  (ٕ)
 .  ٕٓٚ/ٕالهشر فا القرا ات العشر:  (ٖ)
:          ٕ/ٗٔٙ،ٖٔٙ: ٔ هظوووووووور: عمووووووووى سووووووووأ   المنووووووووا : دراسووووووووات السوووووووومو  القووووووووران الكوووووووور م : القسووووووووم النوووووووواها / (ٗ)

(ٚ٘ٓ-ٕٚ٘ ،)ٖ٘ٓ ،ٗ٘ٔ/،ٗ :ٖٛ ،ٕٔٛ ،ٕٜٔ ،ٖٔٔ ،ٖٔٗ ،ٕٕٖ  . 
 .  ٕ٘٘الأقر  / (٘)
 .  ٜٗ هظر: المغها فا تصر   االفعا :  (ٙ)
 .  ٙٔفا شواذ القران:  م تصر (ٚ)
 .  ٜٜاالهعام / (ٛ)
 .  ٜٔٔ/ٗ، و هظر الأسر المس ط:ٕٔٔالمغها فا تصر   االفعا :  (ٜ)
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ج. ذكوور )عحووو مة( قووورا ات عد وود  مووون الشوووواذ عوون )فعووو ( ومووون هووذم القووورا ات التوووا 
 .  (ٔ)ذكرها ما أوردم عن قول  تعالى: )ِمْن َأْجِ  َذِلَي َكَتْأَها َعَمى َأِهى ِاْسر   (

قا  عهتا: هذا قو  و قا : فعمت ذلي من اجمي، أ تل التمز  وكسرها وقورأ اأوو 
، وكوذلي ذكور عون قولو  تعوالى: )َوَأَذان  ِموَن (ٕ) ر أالكسر، وهق  سركتتوا الوى الهوون"جع

ذن( أكسوور التمووز  وسووكون  (ٖ) المَّووِ  َوَرُسوووِلِ ( "قوورأ الحووساي وعكرمووة واأووو المتوكوو : )واِب
 .(ٗ)الذا "

د. ذكووور فوووا سد نووو  عووون قووورا ات ت ّعووو  وت اعووو  ان مموووا جوووا  شووواذام موووا قووور  فوووا قولووو  
، اذ قووا  اأوون  الو وو : "تشوود دم لسوون، الهوو  فعوو  (٘) ُلوا ِسووْسَراِن َتَظوواَهَرا(تعووالى: )قَووا

، وقوور  فووا قولوو  (ٙ)موواض واهمووا تشوودد فووا المحووارع. )أظوواهر( طمسووة واالعمووش"
وفوا  (ٛ)")تسوا لون( أتوا ، ال  وا  ف توا، والسو ن مشودد " (ٚ) تعالى: )َعمَّ َ َتَساَ ُلوَن(

جأ وووور ) سووووا لون( أغ وووور تووووا ، وشوووود      وفووووا الأسوووور المسوووو ط: "وقوووور  عأوووود اهلل وأوووون
   (ٜ)الس ن، واصم   تسا لون أتا  ال طا ، فادهم التا  الناه ة فا الس ن"

 .(ٓٔ)وههاي مواحع ا ره استشتد ف تا )عح مة( أالقرا ات الشاذ  
 :الحديث النبوي الشريف. 8

                                                           
 .  ٕٖالماسد /  (ٔ)
 .  ٕٖ، و هظر: م تصر فا شواذ القرنن: ٕ٘/ٖدراسات السمو  القران الكر م: القسم الناها/  (ٕ)
 . ٖالتوأة/  (ٖ)
 .  ٔ٘، و هظر: م تصر فا شواذ القران: ٕٙ/ٖ م: القسم الناها /دراسات السمو  القرنن الكر  (ٗ)
 .  ٛٗالقصص/  (٘)
 .  ٖٕٙ/ٔ، و هظر: دراسات السمو  القرنن الكر م: القسم الناها /ٖٔٔم تصر فا شواذ القرنن:  (ٙ)
 . ٔالهأا/  (ٚ)
 . ٕٚٙم تصر فا شواذ القرنن:  (ٛ)
 .  ٕٕٙ/ٔو  القرنن الكر م: القسم الناها /، و هظر: دراسات السمٔٔٗ/ٛالأسر المس ط:  (ٜ)
: ٖ/ٕ٘ٙ،ٕٔٙ: ٔ هظوووووووور: عمووووووووى سووووووووأ   المنووووووووا : دراسووووووووات السوووووووومو  القووووووووران الكوووووووور م : القسووووووووم النوووووووواها / (ٓٔ)

ٕ٘،ٖٗ،ٙٙ،ٚٗ،ٜٛ( ،ٔٔٓ-ٖٔٔ( ، )ٜٕٔ-ٜٔٗ ، )ٕٗٔ ،ٗٔ٘ /ٗ :ٕٖ،ٕٖٔ ،٘ٙٙ ،ٕ٘ٚ ،
 .  ٕٗٚدراسات السمو  القران الكر م )أسث(: 
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 عد السد ث الهأوي الشر   االص  الناها من اصو  االستشتاد فا الدراسات 
المغو ووة عمومووا والسوود ث هووو : "اسووم موون التسوود ث وهووو اال أووار نووم سووما أوو  قووو  او 

 .(ٔ)فع  او تقر ر هس  الى الهأا عم   الص   والس م"
 .(ٕ)ومهتم من عرف  تعر  ا ا ر اد   ال   ف   اقوا  الصساأة والتاأع ن وأفعالتم

"العرأ وة ال تعور   ان ك م الهأوا )صوّمى اهلل عم و  وسوّمم( لو  اهم وة كأ ور   الن
أعوود القوورنن الكوور م ك مووا  سوواما الكوو م الهأوووي او  دا هوو  فصوواسة مأهووى وأ هووة معهووى 

 .(ٖ)وأراعة ترك   وجما  اسمو  و روعة تنن ر"
ومع ك  هوذا فالهسوا  ا تم ووا ف موا أ وهتم فوا االستجواج أو  عموى مسواس  العرأ وة 

نوو ث طواسو : الطاس ووة االولووى:  وتون و  قواعوودها او تقر ور اصووولتا، فقوود اهقسوموا عمووى
هووو( ٓٛٙمهعووت االستجوواج أالسوود ث الشوور  ، واأوورز رجووا  هووذم الطاس ووة اأوون الحوواسع )

هو( وسجوتتم فوا ذلوي ان السود ث الهأووي الشور   موروي أوالمعهى أي ٘ٗٚواأو س ان )
لووم تنأووت هسووأت  الووى الرسووو  )صووّمى اهلل عم وو  وسووّمم( واهمووا هووو موون ل ووظ الووروا  فهجوود 

لواسوود  التووا سوودنت فووا زمووان الرسووو  )صووّمى اهلل عم وو  وسووّمم( لووم تهتقوو  أتمووي القصووة ا
 .(ٗ)االل اظ جم عتا

والسجة الناه ة: التا استجوا أتا ها أّن اهم  روا  السد ث كاهوا مون االعواجم 
الذ ن   تقرون الى ال صواسة، ولوم  كوهووا عموى قودر مون االطو ع عموى السود ث، فوقوع 

ر عموووووم أوووووذلي، لوووووذلي امتهعووووووا مووووون االستجووووواج أالسووووود ث المسووووون فوووووا ك متوووووم مووووون ه ووووو
 .(٘)الشر  

                                                           
 .  ٕٕٓ/ٕالكم ات:  (ٔ)
 ( . ٚٙٔ-ٙٙٔ، ودراسات فا العرأ ة وتار  تا: )ٙ هظر: تدر   الراوي فا شرح تقر   الهواوي :  (ٕ)
 ( . ٕٔ-ٕٓهظرات فا المغة والهسو: ) (ٖ)
، و هظور: ٖٓٔ، و هظر: السد ث الهأوي الشور   وانورم فوا الدراسوات المغو وة والهسو وة: ٓٓٔ هظر: االصو :  (ٗ)

 ( . ٜٖٓ-ٖٛٓلهسو: )الشواهد واالستشتاد فا ا
(، والشوووووووووووواهد           ٖٙ-ٕٙ، والشووووووووووواهد واصوووووووووووو  الهسوووووووووووو فوووووووووووا كتوووووووووووا  سووووووووووو أو  : )ٓٓٔ هظووووووووووور: االصوووووووووووو :  (٘)

 ( . ٖٓٔ-ٖٛٓواالستشتاد: )
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وقد رد عمى الذ ن قالوا أنن السد ث ال ستشتد أ ، الهو  موروي       أوالمعهى، 
والوورد عمووى ذلووي هووو ان معظووم المسوودن ن وال قتووا  واالصووول  ن قوود تشووددوا فووا الروا ووة 

اع ان  سو ط أج موع دقواس  والحأط، كموا اهتوم لوم  ج وزوا الهقو  أوالمعهى اال لمون اسوتط
عموووم العرأ وووة، وان تكوووون معظوووم االساد ووووث التوووا وردت فوووا كتووو  الصوووساح السووووتة و 
المسووواهد التوووا سوووأقتتا قووود كتأوووت فوووا زمووون االستجووواج، وأن تكوووون قووود جمعوووت اموووا مووون 

 .(ٔ)مدوهات الصساأة واما من مدوهات روت عن الصساأة اه ستم
االعواجم، فتوذا االمور ال  ت و   أما سجتتم الناه ة وها كون السود ث موروي مون

مووع مووا تسقوو  موون هقموو  موون قوودما  المسوودِّن ن وال قتووا  واالصووول  ن الووذ ن انأتوووا صووست  
 .(ٕ)فا كتأتم

والطاس ة الناه ة: ها التوا كاهوت لتوا موقو  وسوط أو ن المواهع ن مون االستجواج 
اطأا أالسوود ث الشوور  ، والمج ووز ن ل ستجوواج أوو ، وموون اأوورز رجووا  هووذم الطاس ووة الشوو

، فقوود جوووز عممووا  هووذم ال سووة واالستجوواج أاالساد ووث (ٖ) هووو(ٜٔٔهووو( والسوو وطا )ٜٓٚ)
 .(ٗ)التا اعتها أهق  ال اظتا

والطاس وووة النالنوووة: هوووا التوووا "جووووزت االستشوووتاد أالسووود ث مطمقوووام، وأكنووورت مووون 
، واأوورز رجووا  هووذم الطاس ووة اأوون (٘)االستشووتاد أوو ، وعدتوو  مصوودرام موون مصووادر الهسووو"

هوو(، واأون ٙٛٙهوو( والرحوا االسوتراأاذي        )ٜٓٙهو(، واأون  ورو  )ٕٚٙمالي )
هو( وه رهم، فمهتم من لم  كت  أاالستشتاد أاالساد وث الهأو وة ٔٙٚهشام االهصاري )

: فووواأن مالوووي (ٙ) واهموووا استجووووا ا حوووام أكووو م اهووو  الأ وووت            )رحوووا اهلل عوووهتم(
هسوو موا سومع،  صوصوام أّن أهو  العموم  ره "ان االص  روا وة السود ث الشور   عموى 

قد شددوا فا حوأط ال اظو  والتسوري فوا   هقمو ، والمج وزون لروا تو  أوالمعهى معترفوون 
                                                           

 . ٕٕٗ هظر: موق  الهسا  من االستجاج أالسد ث الشر  :  (ٔ)
 .  ٕٕٗه س :  (ٕ)
 .  ٗ٘راسات الهسو ة والمغو ة عهد الزم شري: ، والدٖٛٓ-ٖ٘ٓ هظر: الشواهد واالستشتاد فا الهسو:  (ٖ)
 .  ٕٔ/ٔ زاهة االد :  (ٗ)
 .  ٜٗ، و هظر: مكاهة ال م   أن اسمد فا الهسو العرأا: ٖٔٓالشواهد واالستشتاد:  (٘)
 .  ٖٓ هظر: الشواهد واالستشتاد  (ٙ)
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أاهتووا  وو   االولووى، وأتووذا االصوو  تسصوو  همأووة الظوون أووان السوود ث مووروي أم ظووة، 
 .(ٔ)وهذا الظن كا  فا تقر ر االسكام الهسو ة"

االساد وووث مووواها موحووووعة فعووو م  وقووود اعتووورض عموووى رأي هوووذم ال سوووة أووونن مووون
 .(ٕ)ومهتا مشكوي ف  

ان السوووأ  الوووذي اده الوووى تووودو ن السووود ث هوووو كنووور  روا اتووو   وفوووام عم ووو  مووون 
، ولم  دون قأمتا لمهع الرسو  )صّمى اهلل عم   وسوّمم( مون تدو هو  وذلوي فوا (ٖ)الح اع

والسورج،     قول : "ال تكتأوا عها ومن كت  عهوا ه ور القوران فم مسو  وسودنوا عهوا   
، لذلي فالمد وهون لمسد ث كواهوا اشود (ٗ)ومن كذ  عما، .. ، فم تأوأ مقعدم عن الهار"

هووو( ٕٖاشوود السوورص عمووى اهتقووا  الروا ووات الصووس سة فقوود روي عوون اأوون مسووعود )ت 
 . (٘)وهو من الس اظ اه  كان " ق  من الروا ة لمسد ث و تورع فا االل اظ"

س ووووة الناه ووووة، وذلووووي اذ رأه مجمووووع المغووووة أمووووا المسوووودنون فقوووود سووووا روا رأي الطا
، (ٙ)العرأ ة أن االستجاج أاالساد ث الهأو ة  كون عموى وفو  حوواأط واسووا     اصوة

، وهم عمى هذا  ج زون االستجاج أالسد ث الهأووي الشور   "وأتوذا هع ود الوى (ٙ) اصة
الووووى السوووود ث الهأوووووي الشوووور   مكاهتوووو  ورفعتوووو  مهزلتوووو ، وهع وووود االطمسهووووان الووووى ه وووووس 

 .(ٚ)المعتمد ن عم  " المستج ن أ 
وأتووذا اسووتقر رأي المسوودن ن عمووى صووسة االستجوواج أالسوود ث الهأوووي  الشوور    
السووت راج قواعوود الهسووو والصوور  الوووارد  ف وو ، اذ قووا  اسوود      المسوودن ن: "االساد ووث 
الصس سة اهم كن رام فا هظرها فا انها  الأسث المغوي مون الشوعر الجواهما   هتوا مون 

ا  عطا الأاسث المغوي صور  صس سة لروح عصورم، أ و   الشوعر  الهنر  وهو داسم

                                                           
 .  ٜٗالق اس فا الهسو العرأا:  (ٔ)
 . ٜٕ٘ هظر: مدرسة الأصر  الهسو ة:  (ٕ)
 ( . ٗٔ-ٖٔ هظر: الموجز فا عموم السد ث: ) (ٖ)
 . ٜٕٛ/ٗصس ل مسمم:  (ٗ)
 .  ٗٔتذكر  الس اظ:  (٘)
 .  ٜٕ٘ هظر: مدرسة الأصر  الهسو ة:  (ٙ)
 .  ٕٕٗموق  الهسا  من االستجاج أالسد ث الشر  :  (ٚ)
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الهوو   ستوووي عمووى كن وور موون الصوو غ ال ه ووة والعأووارات المتكم ووة التووا تأعوودم عوون تمن وو  
 .(ٔ)الس ا  العاد ة السقة، و تنه   عن الروح الساسد  فا عصرم أدون تكم "

دو واحووسام أمووا موقوو ) عحوو مة( موون ا ستشووتاد أالسوود ث الهأوووي الشوور   ف أوو
موون  وو   استشووتادم أوو  فووا أعووض م ل اتوو ، ولووم  كنوور موون استشووتادم أالسوود ث منممووا 
اكنر من استشوتادم أوالقرنن الكور م وقرا اتو ، أموا االمنموة التوا ت  ود استشوتادم أالسود ث 

 الهأوي الشر   فتا عمى الهسو االتا:
ن جموع، اذ أ. تسدث) عح مة( فا موحوع)اق  الجموع( عون ال و   فوا كوون االنهو 

عرض نرا  عمما  اصو  ال ق  والسد ث فا هوذم المسونلة، وقود ذكور سجوف مون قوا  
أووان االنهوو ن جمووع وموون هووذم السجووف مووا جووا " موون جتووة السووهة: مووا روي عوون الهأووا) 

 .(ٖ(")ٕ)صّمى اهلل عم   وسّمم( اه  قا :" انهان فما فوقتما جماعة"
ى االساد وووث أي   تعمتوووا، وهوووو  . قوووا  فوووا سد نووو  عووون القمووو  المكووواها:" فووو ن  تمهووو

مقمو  من الم ن وهو الكذ ، وفا السود ث الشور  :" موا تغه وت وال شورأت  مورام 
 .(٘(")ٗ)فا جاهم ة"

استشتد) عح مة( أتذا السود ث فوا كتاأو ) المغهوا فوا تصور   االفعوا ( ولوم 
 ستشوووتد أسووووام، وقووود اعووواد استشوووتادم أتوووذا السووود ث فوووا كتاأووو ) المأوووا  مووون تصووور   

 ،واكم  السد ث أو"وال اس م".(ٙ) عا (االف
ج. قووووا  فووووا موحوووووع) اأوووووا  محووووارع ال عوووو  الن نووووا( وذلووووي فووووا سد نوووو  عوووون أووووا  

:ساأقها (ٚ)المغالأة:" فا السد ث الشر   عن عاسشة) رحا اهلل عهتا( اهتا قالت

                                                           
الدرس الصرفا والهسوي عهد  ، و هظر:ٕٙٔ، و هظر: الروا ة واالستشتاد أالمغة: ٕٙٓتار خ المغات السام ة:  (ٔ)

 .  ٕٕٗمكا أن اأا طال  الق سا لعأد اهلل اسمد سمز  الهتاري: 
 .ٕٖٔ/ٔسهن اأن ماجة: (ٕ)
 .ٕٙٚ/ٗدراسات السمو  القران الكر م: القسم الناها/ (ٖ)
 لووم اعنوور عمووى هووذا السوود ث فووا كتوو  السوود ث، وقوود ق وو  لووا اهوو  سوود ث حووع   وقوود مسوو  الووى االمووام عمووا      (ٗ)

 ) رحا اهلل عه (.
 .٘ٗالمغها فا تصر   االفعا : (٘)
 .ٔٔص:(ٙ)
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:ساأقها رسو  اهلل) صّمى اهلل عم   وسوّمم( فسوأقت ، فمأنهوا ستوى اذا ارهقهوا (ٔ)قالت
 .(ٕ)ا"المسم ساأقها فسأقه

د. وقا  مستشتدام أالسود ث الهأووي عموى تنه ث)أحوس ة( او)أحوسا (:" وفوا سوهن أأوا 
:ا أرهوا م هو  أوون سوم م قوا : وهسوون وقوو  موع رسووو  اهلل                ) (ٖ)داود

صّمى اهلل عم   وسّمم( أعرفات قا : " ا أ بتا الهواُس، انَّ عموى كو ِّ أ وت فوا كو  عوام 
 .(ٗ)أحس ة وعت ر "

.أمووا (٘)مواحووع ا ووره استشووتد ف تووا )عحوو مة( أالسوود ث الهأوووي الشوور   ههوواي
فا تسق ق  المقتح  فمم  ستشتد أالسد ث الشر   و فا سد ن  عن المسواس  الصورف ة 
ووو ولووم  ستشووتد أالسوود ث فووا أسن وو ) جموووع التكسوو ر فووا القووران الكوور م( و   ) دراسووات 

  سمو  القرنن الكر م(.
 :ثرًا وشعراً كالم العرب الفصحاء ن. 8

 عوووووود كوووووو م العوووووور  المصوووووودر النالووووووث موووووون مصووووووادر االستشووووووتاد فووووووا المغووووووة 
 ،وك م العر  مه  المهظوم ومه  المهنور.(ٙ)والهسو

 :الشعرأ.
،فقووود كوووان" مقصووودام مووون (ٚ)اعتمووود الهسوووا  فوووا تقر ووور أسكوووام الم وووظ عموووى الشوووعر

،وجعمووم (ٛ)م"مقاصد الهسا   سمعون مه  الهصوص التوا جعموهوا أساسوام لتقع ود قواعوده
شاهدا عمى ما جا  فا القرنن الكر م ه س  من الظواهر لغو ة وهسو وة وصورف ة، وأهووا 

                                                           
، ورول وة السود ث" عون عاسشة)رحوا اهلل عهتوا(، اهتوا كاهوت موع الهأوا) صومى اهلل عم و  ٖٓ/ٖسهن اأا داود:  (ٔ)

 وسمم( فا س ر قالت: فساأقت  فسأقت  عمى رجما، فمما سممت المسم ساأقت  فسأقها".
 .ٛٗفعا :المأا  من تصر   اال (ٕ)
، ورول ة السود ث:"  اا توا الهواس ان عموى كو  أ وت فوا كو  عوام احوس ة وعت ور  اتودرون ٖٜ/ٖسهن اأا داود:  (ٖ)

 ما العت ر  ؟ هذم التا  قو  الهاس الرجأ ة".
 (.ٕ٘ٙ-ٕٗٙ(: )ٖالمذكر والم هث: التامش) (ٗ)
 .ٙ٘ٗ(: ٕ، والتامش)ٖٔٚ(:ٔ هظر: المذكر والم هث: التامش) (٘)
 .ٚٚر: الشاهد واصو  الهسو فا كتا  س أو  : هظ (ٙ)
 (.ٖ٘ هظر:الق اس فا المغة العرأ ة: ) (ٚ)
 (.ٕٔالق اس الهسوي أ ن مدرستا الأصر  والكوفة: ) (ٛ)



 الفصل الثاني ...ادلة الصناعة عند محمد عبد الخالق عضيمة
 
 

181 

   هوو  كووان) عمووم (ٔ)الكن وور موون القواعوود عمووى الشووعر وسوودم موون دون ه وورم موون الشووواهد
.فتو د ووان العور  اذ قوا  عأود اهلل أون عأواس: "اذا (ٕ) قوم لم  كن لتم عمم اصل مه (

، و عوووود (ٖ)موووون القوووورنن فووووارجعوا الووووى الشووووعر فاهوووو  د وووووان العوووور " أشووووك  عموووو كم شووووا 
االستشووتاد أالشووعر العرأووا موون اأوورز اال ت فووات أوو ن مدرسووتا الأصوور  والكوفووة، فقوود 
قسووم المغو ووون الشووعرا  الووذ ن  مكوون ان  ستشووتد أشووعرهم عمووى نوو ث طأقووات، الطأقووة 

ة الناه ووووة هووووم طأقووووة ا ولووووى هووووم طأقووووة الجوووواهم ن ومووووهتم اموووور  القوووو س وزه وووور، والطأقوووو
الم حرم ن ومهتم سسان أن ناأت، ولأ د، والطأقة النالنة هم طأقوة اسسو م  ن، منو  

. "أمووا المسوودنون وهووم المولّوودون، وتأتوود  طأقووتتم أأشووار أوون أوورد (ٗ)ال وورزد  وذي الرمووة
.اكت وووى الأصووور ون أاالستشوووتاد (٘)فووو   سوووتف أشوووا  مووون أشوووعارهم فوووا أسكوووام المسوووان"

،وأعحوتم  وره ان "الج ود هوو االو ، اذ موا أعود (ٙ)لطأقوة ا ولوى والناه وةأشعر شوعرا  ا
.والأصوووووور ون ال  ستشووووووتدون أا أ ووووووات (ٚ)المتقوووووودم ن ال  جوووووووز االستشووووووتاد أك متووووووم"

المجتولووة القاسوو  فووا أهووا  القواعوود، لكوون الهسووا  أوجوودوا طر قووة لتون وو  الشوواهد الووذي ال 
أشوووتتر أالحوووأط واستقوووان  لوووذلي قأمووووا  عووور  قاسمووو ، وذلوووي أووونن  كوووون راوي الأ وووت قووود 

أروا وة سوو أو   واأون السووراج والمأورد وه وورهم. وسوودد الأصور ون القأاسوو  التوا    ووذ مهتووا            
 .(ٛ) وها: ) ق س، واسد، وتم م، وطّا ، وهذ  ، وأعض كهاهة، وأعض الطاس  ن(

                                                           
(، و هظور: اأوو عموا ٘ٓٔ(، والق واس فوا الهسوو العرأوا هشونت  وتطوورم: )ٙٔٗ-ٗ هظر: اأن  عو ش الهسووي: ) (ٔ)

 (.ٖٓٔم(، أتو  عأاس هس م الواسما: )الهسوي صرف ا، )اطروسة دكتورا
 .ٕٗ/ٔطأقات فسو  الشعرا : (ٕ)
 .ٖٖ، و هظر: الشواهد واالستشتاد فا الهسو:ٖٖال اح :  (ٖ)
 (.ٖ٘(، و هظر: الق اس فا المغة العرأ ة: )ٔٛ هظر: الشاهد واصو  الهسو فا كتا  س أو  : ) (ٗ)
 (.ٖ٘الق اس فا المغة العرأ ة: ) (٘)
 .ٔٛاهد واصو  الهسو فا كتا  س أو  : هظر: الش (ٙ)
 .ٛ/ٔ زاهة االد : (ٚ)
 (.ٜ٘-ٜٗ: )فا الهسو ، واالصو ٗٗ هظر: االقتراح: (ٛ)
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عوون  أمووا الكوف ووون فتوسووعوا فووا هووذا المجووا ، فسوومعوا موون قأاسوو  أ ووره فحوو 
القأاسووو  التوووا سووومع مهتوووا الأصووور ون، وقووود كووواهوا اقووو  تشوووددا واكنووور تسوووامسا فوووا مجوووا  

 .(ٔ)االستشتاد أنشعار الطأقات الن ث
اّن السد ث عن االستجاج أك م العر  طو   جدام، وكان مجموع المغوة العرأ وة 
فووا مصوور ن وور موون تكمووم عمووى هووذا الموحوووع، اذ هووص فووا اسووده مساحوور جمسووات  

ا: "العر  الذ ن  ون  أعرأ تتم، و ستشتد أك متم، هم فصسا  ا مصوار عمى ما  نت
 .(ٕ)هتا ة القرن الناها التجري وفصسا  الأاد ة الى ن ر القرن الراأع التجري" الى

 

                                                           
 .ٜٓٔ هظر: الق اس الهسوي أ ن مدرستا الأصر  والكوفة، و هظر: الشاعد واصو  الهسو فا كتا  س أو  : (ٔ)
(، ٖٛٓ( ص)ٕٕو مسحوور الجاسووة)  مساحوور جمسووات مجمووع المغووة العرأ ووة فووا مصرووو دور  االهعقوواد االو ( ٕ)

 .ٖٖٚ/ٗ، واالهاها:ٕٓو هظر: طأقات الشعرا :
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أما موقف الدكتور) عضيمة( من الشعر فهو لم  يتتممف عمن موقمف المعا مرين 
مممن العمممماذ  إث اكنممر مممن اباتشممهاد االشممعر  وكممان ااتشممهادت هممثا اكنممر مممن ااتشممهادت 
االحممديث الوامموش الشممريف  وهممو متمامما اماعممدتم ال مممان والمكممان فممم ااتشممهادت اكمم   

وممموه  الواا ممة  الممثاياوم  وامممرؤ المممي   العممرب  إث ااتشممهد اشممعر الكنيممر مممن الشممعراذ  
وكنير ع ة  وطريف ان تمي   والمطامم  وابتطل  وثو الرمة. وقمد ااتشمهد) عضميمة( 

عضيمة( ااشطار األايمات  وممن )      اأشعار كنيرة من دون ان يثكر قائمها  وااتشهد
 األمنمة التم تؤيد ثلا ما يأتم 

 استشهاده بالشعر مع ذكر قائمو:. 3
عن)ُحممّب( فمممال   ا ممل ُحممّب ) حَاممب( اثممتو العممين نمم  حممول ال )َفُعممل( اضمم   أ. تحممدث

العممين برادة الممممدح والتعامممب ف ممار  )َحُامممَب( نممم  وممممت ضممممة العمممين المم  الثممماذ اعمممد 
حمممثف حركتهممما ف مممار) ُحمممّب(. ويامممو  حمممثف ضممممة العمممين دون وممهممما في مممير)َحّب( 

  (ٔ)ْعدَ اثتو الحاذ ومنل)ُحّب( قول امرئ المي  عم  رواية اُ 
 .(ٕ)واين العثيب ُاْعَدما متأّممم   َقَعْدُت له و حاتم اين ضارج

ب. قممال فممم موضمموع) الممممب المكمماوم( فممم تمممدي  المم   عممم  العممين   راذ مممن را   فممال 
 .(ٖ)كنير ع ة 

 .(ٗ)وكّل تميل راذوم فهَو قاِئٌل              ِمن أاِمِا هثا هامُة اليو  أو غِد    
 ًا عم  ما ثكرت اان أب واارش فم الم ات التم قيمت عن             )همثت(ج. قال تعميم

  (ٙ)  قال)عضيمة(   وقد ااذت)هثش( فم قول ثش الرمة(٘)
 .(ٚ)َفهِثش َطَواها ُاْعَد ِهِثش َوهثت                َطَواَها لهِثش َوْتُدَها واْوِا ُلَها    

                                                           
 مم م  أَ تَ ا مُ مَ  دَ عْ ثيب اُ العُ  نَ يْ واَ        ارجٍ اين ضَ  هُ اام لَ حَ  ْ أَ و  تُ دْ عَ قَ    ورواية الايت  ٚ٘ٔ  ديوان امرئ المي  (ٔ)
 .ٜٚالم وم فم ت ريف ابفعال  (ٕ)
 .ٖ٘ٗديوان كنير   (ٖ)
 .ٔٔالمااب من ت ريف ابفعال   (ٗ)
 .ٔٔالمااب من ت ريف ابفعال   (٘)
 .ٕٚ٘ديوان ثش الرمة  (ٙ)
 .ٕٗٓ(  ٖلمؤوث  الهامش)المثكر وا (ٚ)
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يمممممه تثريمممممل وممممماقً  قمممممول امممممياويه فيمممممه  إث         د. قمممممال فمممممم حدينمممممه عمممممن) َفَعمممممَل( اأومممممه لمممممي  ف
قال   وأما ما توالت فيه الثتحتمان فماوه  ب يامكوون مومه بن الثمتو أتمف عمميه  ممن 

  (ٔ)الض  والكار كما ان األلف أتف من الواو والياذ وايت ابتطل الت مام
 .(ٕ) وما كل ماتاع ولو امف  ثمه        اراال ما قد فاته ارداد شاث ضرورة   

هممم. قممال فممم موضمموع )الممممب المكمماوم( عممن تممأتير الثمماذ عممن العممين   الحممادش فاعممل مممن 
وحد وا مه الواحد  فومل من فاعل ال  عالف فاوممات الواو ياذ  وفم الت ائص 

  (ٖ)ومن  الممموب ايت المطامم
 (ٗ)وها الط ادش ما اعتاَد ُحبُّ ُاميم  حْيَن ُمْعتاٍد                   وب َتمّض  اواقم َدي

  استشهاده بالشعر من دون ذكر قائمو
أ. ااتشممهد) عضمميمة( عممم  إفممادة) أْفَعممل( واممود مثعولممه عممم    ممثة وهممم كووممه فمماعً  

  فمال   ومن الشعر قوله (٘)ب ل الثعل
 (ٙ)ب ُي عب األمر إّب ريث يركاه            وكل شم او  الثحشاذ يأتمر     

 يد الثعل(   التوكيد أقل اعد ل  كموله ب. قال فم موضوع) توك
 يحااه الااهل ما ل  يعمما             شيتًا عم  كراّيه معّمما            

 واعد أداة ا اذ )غير ما( ولي  اعد األداة) ما( ال ائدة كموله 
 (ٚ)من تنمَثْن موه  فمي  اآئب                أادًا وقتل اوم قتياة شافم        

فممممممم تحميمممممممه الممتضممممممب تعميممممممما عممممممم  قممممممول الماممممممرد فممممممم امممممماب ا مالممممممة عممممممن         ج. قممممممال 
   فممممم مممممات ل تممممان  مممممات يممممموت مممممن اممممابَ وَ ممممر َيْوُ ممممر  وهممممثت يمممممال    (ٛ) )مممممات(

فيها  مت  ومتوا )اض  المي ( منل  قال يممول. والم مة الناويمة  ممات يممات ممن اماب 

                                                           
 او رواية الايت   َوَما ُكلُّ م اوٍن ولو َاْمَف َ ْثمُه              اراِاِل َما َقْد فاَتُه ِاِوداِد. ٛديوان ابتطل  (ٔ)
 .ٜٛالم وم فم ت ريف ابفعال  (ٕ)
 وب َتمّض  اوادش َديوها الط ادش.   ورواية الايت  ما اعتاَد ُحبُّ ُاميم  حْيَن ُمْعتاِد      ٛٚديوان المطامم   (ٖ)
 .ٖٙالم وم فم ت ريف ابفعال  (ٗ)
 .٘ٓٔوثاه  (٘)
 .ٙٓٔوثاه  (ٙ)
 .ٙٛالمااب  (ٚ)
 .ٖٗ/ٖيوظر  الممتضب  (ٛ)
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 ( كتمماف يتمماف  وامماذت هممثت فممرح يثممرح وهممثت يمممال فيهمما  مممت  ومتومما )اكاممر المممي
 الم ة فم قول الشاعر 

 ُاَوي تممم ايِّمممدة الاوممات                 
 (ٔ)عيشم  وب َتْأَمْن أن َتماتم                                          

د. قمممال فمممم حدينمممه عمممن افمممادة )أفعمممل( لمتعمممريض   قمممال الوحويمممون ااعتمممه  عرضمممته لمايمممل 
 وأوشدوا 

 ورضيت آبذ الكميت فمن يال               
 فراًا فمي  اوادوا امااع                                       

قالوا  معوات امعرض لمايل ومعو  آبذ الكميت وع  الكميت ح ل وااذت امه ممن 
 .(ٕ)المهالا وعمًا 

 هم. قال فم )تمدي  العين عم  الثاذ(   ويأال ممموب عن ياأل  قال الشاعر 
 إثا قمما  قمممو  يأامون عميك               

 (ٖ)عطاذ َفَدْهماذ الثش أوا اائمه                                         
 :استشهاده بأشطار االبيات. 1

 ااتشهد )عضيمة( ااشطار ابايات فم عدد من المواضل وامنمة ثلا ما يأتم 
 رت لمولمه تعمال   )َوَكَشمَثْت َعمْن َاماَقْيَها(أ. قال فم موضوع )هم  ابلمف وغيرهما( اعمد ثكم

 اتتمثوا فم )اماقيها( و )االامو ( فمم امورة )ص( و )عمم  اموقه( امالثتو  فمرو   (ٗ)
 قوال هم  ابلف والواو  وهم ل ة اام حية الوميرش حيث اوشد 

 (٘)لحب الموقدين ال  مؤ                        
ثعمممل الن نمممم( وثلممما فمممم حدينمممه عمممن تثريعمممات ب. قمممال فمممم موضممموع )ال مممي  الثرعيمممة لم

 )َفِعمممل(  إث إن ممممن تثريعاتمممه )ِفْعمممل( قمممال   وممممن همممثا التثريمممل  ِوْعمممَ  واِمممْئَ   واب مممل 

                                                           
 . ٖٗ(  ٔ/ الهامش )ٖالممتضب   (ٔ)
 . ٖٓٔالم وم فم ت ريف ابفعال   (ٕ)
 . ٕٔالمااب من ت ريف ابفعال   (ٖ)
 . ٗٗالومل/  (ٗ)
 . ٗٔٚ/ٗدرااات باموب المران الكري  / الما  الناوم   (٘)
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 فيهما َوِعَ  وَاِئَ  .. كما قال الراا  

 (ٔ)َوِع  الااعون فم ابمر الماّر                          
ول ُفِعمممل( وتثريعمممه يكمممون اتامممكين العمممين ج. تحمممدث عمممن موضممموع )تثريمممل الماومممم لمماهممم

وشممواهد هممثا التثريممل كنيممرة مممن المممراذات ومممن أمنممال العممرب ومممن الشممعر  وشمماهدت 
 الشعرش قول أام الوا  

 (ٕ)َلْو ُعْ َر ِمْوُه الِمْاُا واْلَااُن أْوَعَ ْر                       
مممم ة الممم  ااتمممماع د. تحمممدث عمممن حمممثف الهمممم ة فمممم مضمممارع )أفعمممل( إث يمممؤدش امممماذ اله

هم تين فم حالة المتكم  المثرد غيمر المعظم  وقمد تمرد الهمم ة فمم مضمارع )افعمل( فمم 
  اث قممممال   وقممممد امممماذت الهممممم ة فممممم ضممممرورة (ٖ) ضممممرورة الشممممعر كممممما قممممال )عضمممميمة(

 الشعر  كموله 
 (ٗ)فإو ه أهٌل ألن يؤكرما                             

عضممميمة( االشمممعر امممواذ كاومممت أمعروفمممة وهوممماا مواضمممل اتمممر  ااتشمممهد فيهممما )
 .(٘)المائل ا  ب

 :النثر. 2
عوم الوحاة اابحتااج اك   العرب المونور منل عومايته  اكم   العمرب المونمور  
إث كممماووا يعتومممون كنيمممرًا االث ممميو وغيمممر الث ممميو ممممن المامممموع فوضمممعوا ضممموااط متمنممممة 

  وقمد حمدد (ٙ)ماائمل التمم اتمثوا موهمااتحديد ال مان والمكمان لمكم   المامموع فممد حمددوا ال
اامممو  يمممد ابو مممارش ممممن ياممممل مممموه  ممممن العمممرب امولمممه   مممما اقمممول قالمممت العمممرب اب اثا 

                                                           
 . ٜ٘الم وم فم ت ريف ابفعال   (ٔ)
 . ٜٛيوظر  وثاه   (ٕ)
 . ٜٗيوظر  المااب من ت ريف ابفعال   (ٖ)
 . ٜٗوثاه   (ٗ)
  و   ٕٔٔ(  ٖ  والمممممثكر والمؤوممممث  الهممممامش )ٖٙيوظممممر عممممم  اممممايل المنممممال  الم وممممم فممممم ت ممممريف ابفعممممال   (٘)

 . ٕٗٚ  واحث  درااات باموب المران الكري   ٜٕٗ(  ٔلهامش )ا
 ( .ٜ٘-ٜٗ  واب ول  )ٗٗيوظر  ابقتراح   (ٙ)
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  فممد كمان (ٔ)امعته من عمر هوا ن .. أو ممن امافمة العاليمة واب لم  اقمل  قالمت العمرب 
امين ل مة    ومن قامه واد أاا عممرو امن العم ذ يثمر  (ٕ)كنير الاماع من ف حاذ العرب

. إث دّون العممممماذ كممم   الماائمممل العرايمممة الضممماراة فمممم وامممط (ٖ)اطمممراف الا يمممرة ووامممطها 
  واتمثوا ممن  الث محاذ ممن (ٗ)الا يرة المثين لم  يتمالطه  ابعماا   ولم  يمدوووا غيمر ثلما

غيممر العممرب ايضمما  ممممن  ممحت امم ئمه   واطمممان العمممماذ المم  قمموة ممكمماته  كالحاممن 
العمماذ ال مان والمكان الثش يوتم  موه ك   العمرب المثش يحمت     وكما حدد(٘)الا رش 

يحت  اه  وضعوا شروطا لواقل الم ة وهم  ان يكون عدًب راً  كان أ  أممراة  حمرًا كمان 
أ  عادًا  كما يشترط فم ومل الحديث عن الوام ) ّم  اهلل عميه وامّم (  ألن اهما معرفمة 

 .(ٙ)ط فم وممه تثايرت وتأويمه  فاشترط فم وممها ما اشتر 
ومممن الوحمماة مممن كممان يشممافه العممرب ويأتممث عمموه  وهمم  كنممر  فواممد اممياويه مممنً  

  وكممممممثلا ابتثممممممش اث         (ٚ)يمممممممول   امممممممعت رامممممممين مممممممن العممممممرب عممممممرايين يممممممموبن 
  والثممممراذ   امممممعت العممممرب تمممممول  هممممثت (ٛ)يمممممول   امممممعوا مممممن العممممرب مممممن يمممممول 

 .(ٜ)رضوعة 
امماج اكمم   العممرب المونممور معرفممة قائمممة  ومممن الشممروط التممم وضممعت ل حت
 .(ٓٔ)ف  ياو  ابحتااج اونر ب يعرف قائمه

                                                           
 .ٖٔٔابقتراح   (ٔ)
 . ٖٔٔيوظر  وثاه    (ٕ)
 . ٗالميا  الوحوش اين مدراتم الا رة والكوفة   (ٖ)
 . ٜ٘يوظر  فم ا ول الوحو   (ٗ)
 . ٕ٘-ٔ٘لم ة والوحو  مدراة الكوفة وموهاها فم درااة ا (٘)
 . ٖٙلمل ابدلة   (ٙ)
 . ٖٗٔ/ٗالكتاب   (ٚ)
 . ٔٔ/ٔمعاوم المرآن   (ٛ)
 . ٗٙالمثكر والمؤوث لمثراذ   (ٜ)
 . ٘٘يوظر  ابقتراح   (ٓٔ)
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التممم                  عوممم الوحمماة ااباتشممهاد اابمنممال  والعاممارات الم مميرة
 كنيممرةابمنممال التممم شمماعت عممم  الامموة العممرب  لممثلا وردت امنممال اممرت ماممر  

 .(ٔ)د اهااعد ان اطماووا ال   حتها  و حة اباتشهاااتشهد اها الوحاة 
أمممما الشممميم )عضممميمة( فممممد ااتشمممهد اكممم   العمممرب الونمممرش فمممم مؤلثاتمممه وفمممم تحميممممه 

 الممتضب  والمثكر والمؤوث بان ابواارش ومن ابمنمة التم تؤيد ثلا ما يأتم 
  إث   قممال  (ٕ)أ. قممال عوممد حدينممه عممن تثريممل الماوممم لمماهممول )ُفْعممل( ويكممون اتاممكين العممين

 .(ٗ)  (ٖ) ْ  ُيْحَر  َمْن ُفْ َد َله( ومن امنال العرب  )لَ 
يضرب هثا المنمل فمم المواعمة االيامير فمم )ُفْ مَد( ا ممها  )ُفِ مَد(      والث ميد   د  
كان ياعل فم مًع  من َفْ ِد عر  الاعير ن  يشو  ويطعممه الضميف فمم اب ممة  يممال  َممْن 

اكين ال اد تتثيثًا  ويمال  فُمْ َد لمه ُفْ َد له الاعير فهو غير محرو   ويمال   من ُفْ َد له  ات
 .(٘)اال اش يضرب فم المواعة االياير 

  قممال   هممّين مممن الهمموان عيوممه واو  وأممما (ٙ) ب. قممال توضمميحًا لكمم   الماممّرد عممن )هممّين(
  ألن العممرب ب تممأمر (ٚ)هممّين امعومم   لممّين فعيوممه يمماذ وموممه المنممل   إثا عممّ  اتمموا َفهُممْن 

 .(ٛ)االهوان 
فم هثا المنل إن معوات   مياارتا  ديما ليات اضي  يركاا موه  فتدتما  وقد قيل

 .(ٜ)الحمية اه  إوما هو حان تم  وتثضل فاثا عاارا فياارت 
اورد )عضممميمة( المنمممل الاممماا   ليمممدلل عمممم  أن )همممّين( لهممما معويمممان  والمعوممم  المممثش 

ممن معوم  المنمل المثش  ااذت اه فم المنل )ُهن( هو المعو  الناوم وهو )المين( وهمثا واضمو
 يمول  إثا عاارا أتوا فكن لّيوًا معه.

                                                           
 . ٕ٘يوظر  مدراة الكوفة   (ٔ)
 . ٜٚيوظر  الم وم فم ت ريف ابفعال   (ٕ)
 . ٖٔٔ/ٕمامل ابمنال   (ٖ)
 . ٜٛيف ابفعال  الم وم فم ت ر  (ٗ)
 . ٖٔٔ/ٕمامل ابمنال   (٘)
 . ٕٗٔ/ٔيوظر  الممتضب   (ٙ)
 . ٕٕٗ/ٔمامل ابمنال   (ٚ)
 . ٕٗٔ(  ٔ/ الهامش )ٔالممتضب   (ٛ)
 . ٕٕٗ/ٔمامل ابمنال   (ٜ)
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ج. ثكمممر اامممن ابوامممارش فمممم كتاامممه )الممممثّكر والمؤّومممث( إّن ممممن ابلثممماظ التمممم تطمممم  عمممم  
المؤوممث مممن الضممااع  أّ  عممامر  وغيرهمما مممن ابلثمماظ وااتشممهد عممم  ثلمما اايممت مممن 

رت شاهدًا من ابمنمال الشعر اضاف )عضيمة( عم  ما ااتشهد اه اان ابواارش اثك
 فمال   من أمنال العرب  أّ  عامر  وتامرش حضمماار  أتمممماا

  نممممم  ثكمممممر معواهمممممما ممممممن ماممممممل ابمنمممممال والممممموص المممممثش ثكمممممرت       (ٕ)  (ٔ)مممممما تحممممماثر     
هو   وكم  المنممين يضمرب لممثش يرتماع ممن كمل شممذ ااومًا  وقيمل  اعمل ممنً  لممن 

ر امايراد الما ذ عميمب الرتماذ نم  يامكن اليهما ممل عرف الدويا فم ومضها عمود ابمو 
 .(ٖ)ما عم  من عادتها كما ت تر الضال امول المائل  تامرش أّ  عامر 
 وضو )عضيمة( معو  المنال الناوم  أما المنال ابول فمعوات 

 .(ٗ) الضال  ويشّاه اها ابحم  
ش امممممممل )عضمممممميمة( هومممممما اممممممين منمممممممين مممممممن امنممممممال العممممممرب )أّ  عممممممامر( )وتممممممامر 

حضممماار(  المثمممظ ابول يطمممم  عمممم  المؤومممث ممممن الضمممااع  والمثمممظ النممماوم يطمممم  عمممم  
 المثكر والمؤوث )حضاار(.

د. قال فم موضوع )الثعل الواقص(   ل  يائ الثعل الواقص ممن اماب َكمُر  أو ممن اماب 
نمم  ثكممر عممدد مممن المممراذات المرآويممة  (٘)َحِاممَب فممم المممرآن وامماذ مممن اباممواب ابتممر  

ْوَامممَن َلَيْطَ مممم  َأْن َرآُت اْامممَتْ َو (وموهممما قو    اث  اتتمممممف عمممن قواممممل (ٙ)لمممه تعممممال   )ِإن  اأْلِ
قمممممممال        (ٚ) فمممممممرو  اامممممممن مااهمممممممد .. عومممممممه )رات( ام مممممممر الهمممممممم ة ممممممممن غيمممممممر المممممممف... 

)عضميمة(   همثا منمل قمول العمرب  لم  اَاِممْه اب مل  لم  اامالم  حمثفت اليماذ لمام   نمم  
 .(ٛ)اكوت ال   اعد ثلا 

                                                           
 (.ٖٕٗ-ٕٕٗ/)ٔمامل ابمنال   (ٔ)
 ( .ٗٛ-ٖٛ(  )ٔالمثكر والمؤوث  الهامش ) (ٕ)
 ( .ٗٛ-ٖٛ(  )ٚوثاه  الهامش ) (ٖ)
 . ٕٕٗ/ٔمامل ابمنال   (ٗ)
 . ٕٗ/ٔدرااات باموب المران الكري   الما  الناوم / (٘)
 ( .ٛ-ٚالعم / ) (ٙ)
 .ٔٓٗ/ٕالوشر فم المراذات العشر  ( ٚ)
 .ٕ٘/ٔدرااات باموب المران الكري   الما  الناوم/ ( ٛ)
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يكنمممممر) عضممممميمة( ممممممن ااتشمممممهادت اكممممم   العمممممرب الموشمممممور  إث ااتشمممممهد فمممممم        لممممم 
)الم وممم فممم ت ممريف ابفعممال( امنممل واحممد وفممم موضممل واحممد  اما)المامماب مممن ت ممريف 
ابفعممممال( فممممم  ياتشممممهد فيممممه امنممممل  وفممممم كتااممممه) دراامممممت باممممموب المممممرآن الكري /المامممم  

وفممم تحميمممه الممتضممب  والمممثكر  النمماوم( فاوممه ااتشممهد امممول لمعممرب فممم موضممل واحممد 
والمؤوث أت  اشاهد واحد فم كل موهما فممط  أمما احنمه دراامات بامموب الممرآن الكمري   
 واحنه ابتر/ اموع التكاير فم المرآن الكري  فم  ياتشهد فيهما اك   العرب الونرش.

 ااتشهد) عضيمة( ام ادر الاماع  الممران الكمري   والحمديث الواموش   الشمريف 
وكممم   العمممرب الموظمممو  والموشمممور. وكمممان اكنمممر ااتشمممهادت امممالمران الكمممري  وقراذاتمممه عمممم  

 اتت ف اوواعها  وياتم ااتشهادت االشعر فم المرتاة الناوية.
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 المبحث الثاني
 القيـــاس

الميمما  ل مممة   المممي   م مممدر ِقْاممُت  والممممي  امو لممة المَمممْدر  وعممود قَمممْيٌ  ا مممال 
. وقيممل  أوممه تمممدير (ٔ)قَممْدُر ا ممال  وِقمم  هممثا اممثلا قيااممًا وَقْياممًا والمميمما  الممممدار أش  

 . (ٕ)الشمذ االشمذ
أما الميا  ا ط حًا  فمد عّرفه الوحاة اتعريثات كنيرة موها مما ثكمرت الاميوطم   

ن لمم  ُيْاممَمل  . وقممال ااممو الاركممات (ٖ)العممرب قممد توطمم  اامممل لمم  يممأت واحممدت فهممم ّتمممدرت وا 
بواارش   اوه تمدير الثرع احك  اب ل  او حمل فمرع عمم  ا مل لعممه  واامراذ اب مل ا

 .  (ٗ)عم  الثرع  وقيل الحا  الثرع ااب ل ااامل 
تاممين مممن هممثت التعريثممات أن  الماممموع ا ممل  واامما  يممما  عميممه ممما ياممد مممن ي

ألثممماظ الم مممة و مممي ها  وقمممد اشمممترا المعوممم  الم ممموش والمعوممم  اب مممط حم لمميممما  فمممم 
.وقممد قيممل  إن  الميمما  إوممما وضممل  ليمحمم  مممن (ٙ).وقيممل  اوممما الوحممو قيمما  يت اممل(٘)التمممدير

 .(ٚ)ي  اث يو ومن هو ف يو لي  من أهل الم ة اأهمها وياتوش من ل
 :أركان القياس

لمميمما  اراعممة اركممان هممم  ) ا ممل وهممو الممممي  عميممه وفممرع وهممو الممممي   وحكمم  
  وثلمما بن الميمما   عمميممة يممت  معهمما الحمما  فممرع اا ممل ألش حكمم  ناممت (ٛ)وعمممة اامعممة 

 .(ٜ)لهما ااامل ايوهما 
                                                           

 (.ٕٚ-ٓٚ/)ٛقي (  (  ولاان العرب)ٜٕٛ-ٕٛٛ/)ٕ  وااا  الا غة) قي ( ٜٛٔ/٘العين  ( ٔ)
 يوظر  ممايي  الم ة) قو (. ( ٕ)
 .ٕٚٓ/ٖابشاات والوظائر   ( ٖ)
 . ٖٜلمل ابدلة  ( ٗ)
 .ٙٛيوظر  الميا  الوحوش اين مدراتم الا راة والكوفة  ( ٘)
 .ٔٗيوظر  ابيضاح فم عمل الوحو  ( ٙ)
 .ٙٗتية عود اان اوم   ويوظر  الدرااات المهاية وال و ٜٕٚ/ٔالمو ف   ( ٚ)
 .ٔٚابقترح   ( ٛ)
 . ٛٛالميا  الوحوش اين مدراتم الا رة والكوفة   ( ٜ)
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  (ٔ)و ابتمقا  الممي  عميه من و وص الم ة اقاامًا  وهم عم  الوح
 . مطرد فم الميا  واباتعمال منل  قا   يد  ويعد هثا الما  ال اية المطمواة.ٔ
. مطرد فم الميا  شاث فم اباتعمال كماضم) يدع( الثش عد قممي  فمم ابامتعمال  ٕ

مل اوا  الميا  عميه  ومناله الناوم تار) عا ( الثش يكون مضارعًا ممروومًا امأّن 
اممماذ ااممممًا  مممريحًا فمممم امنممممة     معمممدودة  فممممالوا فمممم المنمممل   أو مامممردا موهممما  وقمممد
هممثا المنممل   يضممرب لمراممل يمممال لممه  لعممل الشممر  امماذ مممن ( ٕ)عامم  ال مموير ااؤامما 

 .(ٖ)قاما 
. مطرد فم اباتعمال شاث فم الميما  ومنمال ثلما  اامتحوث واات موب  فممد ورد كمل ٖ

  وقيممل عممن هممثا المامم  اوممه ب موهممما عممم  تمم ف الماعممدة الماضممية اممممب واوهمما ألثمماً 
 يتتث ا ً  يما  عميه غيرت   ف  اد من اتااع الامل الوارد فيه وثاه.

. شاث فم الميا  واباتعمال اميعًا  ومنالمه قمول اعمض العمرب  نموب      م موون  ٗ
ومامما مممدووف  وفممر  مممموود. فمنممل هممثت الكممممات الشمماثة تحثممظ عوممد الامهممور وب 

 يما  عميها. 
ترط فمممم المممممي  عميمممه الكنمممرة   فممممد يمممما  عمممم  المميمممل لموافمتمممه لمميممما   ب يشممم

 .(ٗ)ويمتول عم  الكنير لمتالثته له 
 اقسام القياس:

 (٘)يما  اقاا  الميا  ااعتاار) الممي  والممي  عميه( اراعة اقاا 

                                                           
(  وشمرح ابشممووم ٖٚ-ٕٚوابقتمراح  )  ( ٔٔ-ٓٔ/)ٙوشمرح المث مل  ( ٓٓٔ-ٜٚ/) ٔيوظر  الت مائص   ( ٔ)

والميمما  الوحمموش اممين مدراممتم الا ممرة   (ٔٗ-ٜٖوالميمما  فممم الم ممة العرايممة  )  ٙٙٛ/ٖعممم  الثيممة ااممن مالمما  
 . (ٜٛ-ٛٛوالكوفة ) 

 .ٖٔٗ/ٕمامل ابمنال   ( ٕ)
 .ٖٔٗ/ٕوثاه   ( ٖ)
 .ٖٚابقتراح   ( ٗ)
 (.ٜٓ-ٛٛ  والميا  الوحوش اين مدراتم الا رة والكوفة  )ٗٚيوظر  ابقتراح  ( ٘)
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. حمممل فممرع عممم  ا ممل  منممل  اعمم ل الامممل حممم  عممم  المثممرد كميمممة وقممي   وديمممة ٔ
 يام  هثا الميا  قيا  المااوش.ودَي   و 

. حمممل ا ممل عممم  فممرع  ومنالممه  اعمم ل الم ممدر حمممً  عممم  اعمم ل فعمممه  منممل  قمما  ٕ
 قيامًا. ويام  هثا الميا  قيا  ابول .

. حمممممل وظيممممر عممممم  وظيممممر  ويكممممون الوظيممممر  فممممم المثممممظ  منممممل  ) حاشمممما( التممممم تاومممم  ٖ
ل حممممل) غيمممر قمممائ  ال يمممدان( ل اممممية لشممماهها امممم)حاشا( الحرفيمممة. وفمممم المعوممم   منممم

عم  )ما قا  ال يدان(. وفم المثظ والمعو  اميعًا  ومنال ثلا  مول)أفعل( التثضميل 
 من رفل الظاهر  وهثا الووع من الميا  يام  قيا  المااوش.

. حمل ضد عم  ضد  منل  الو مب امم) لم ( حمم  عمم  الام   امم) ان( اامامل الوثمم  ٗ
 ن.وهثا الووع يام  قيا  ابدو 

وقد قا  ااو الاركات ابواارش الميا  ااعتاار الاامل ن نة اقاا           همم  
 .(ٔ). قيا  الطردٖ. قيا  الشاه.  ٕ. قيا  العمة. ٔ

وردت م مطمحات متعممددة تمدور فممم ومطممة ممن ومممط الميما   وهممثت الم ممطمحات 
ميممممل  وابقممممل    والم(ٕ)هممممم  الميمممما   والمطممممرد  وال الممممب  والكنيممممر  والشممممائل  والمتمئممممب

 فالمطرد ب يتتمف  وال الب اكنر ابشياذ ولكوه يتتممف    (ٖ)والوادر  والشاث  والماموع
 .(ٗ)والكنير دووه  والمميل دون الكنير والوادر اقل من المميل 

ن كاوممممممت تممممممدل عممممممم       إن  معومممممم  كممممممل مممممممن هممممممثت الم ممممممطمحات غيممممممر معمممممممو  وا 
د ادقمة  ويمكمن تمامي  همثت الم مطمحات الكمية  ولكن معاوم همثت الم مطمحات لم  يحمد

قامين  الما  ابول يدل امعوات عم  الكنرة  وهم) الميا   والمطرد  والكنيمر  وابكنمر  
 .(٘) والمتمئب(  والما  الناوم يأتم فيه)المميل  وابقل  والشاث  والوادر  والماموع(

                                                           
 (.ٕٜ-ٜٔيوظر  الميا  الوحوش  ) ( ٔ)
 المتمئب  يعوم الماتمر. ( ٕ)
 .٘ٛوحو العرام  يوظر  ا ول ال ( ٖ)
 (. ٘ٛا ول الوحو العرام  ) ( ٗ)
 (.ٙٛيوظر  وثاه  )  ( ٘)
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ورا  يمممرات إن  الميممما  موضمممل تممم ف امممين الوحممماة  فمممما يمممرات اعضمممه  امممماعا محاممم
  فهمو متتمممف فيمه امين مدراممة الا مرة والكوفممة  فاغممب عمممماذ (ٔ)ابتمرون قياامًا اممائ ًا 

  ولكممن ممموه  (ٕ)الا ممرة يمياممون عممم  الكنيممر ويموعممون الميمما  عممم  المميممل الوممادر غالامما
من ياي  الميما  عمم  المميمل منمل المامرد المثش اعمرب عمن موقثمه فمم مراعماة الكنمرة فمم 

ه يمممي  عممم  المميممل  ومممن ثلمما أّوممه أامما  الميمما  عممم  وقمموع امممل الكنممرة قيااممه  اب اومم
تمييممممممممم ًا لمعمممممممممدد المممممممممثش ب يممممممممممل اب اثا كمممممممممان اممممممممممل قممممممممممة  قممممممممما  ثلممممممممما عمممممممممم  قولمممممممممه        

. وكمثلا امياويه كمان احياوممًا يايم  الميما  عممم  (ٖ) تعال  )َيَتَرا ْ مَن ِاَأْوُثِامِهن  َنمنَمَة قُممُروذ(
الا ممريين اوهمم  كمماووا اميعمما ب يمياممون عممم  الشمماث  قممال الماممّرد . وقممد قيممل عممن (ٗ)المميممل

. (٘)عن ثلا   الاماع ال حيو والميا  المطرد ب تعتمرض عميمه الروايمة        الشماثة 
. فالا ممريون ب يمياممون عممم  الشمماث  ويممثهاون فممم منمممه المم  أّن قائمممه وحمما اممه (٘)الشمماثة 

عومممده  عمممم  طريممم  ممممن وحممموًا تممم ف مممما يظهمممر مومممه  ويردوومممه الممم  اب مممل المعمممروف 
  وااممممممن مالمممممما ب يمامممممما المممممم  تأويممممممل الشمممممماث  وب يمممممممي  عميممممممه  اممممممل ي ممممممثه     (ٙ)التأويممممممل 

 .(ٚ)االشثوث  أو يعدت من ااب الضرورة
أما عمماذ الكوفة فاغماه  يمياون عم  المميل والوادر والشماث الم  ااومب قياامه   

 .(ٜ)ويعممون االميا  عميها   فه   يعتدون اما ورد من الكممات الشاثة (ٛ)عم  الكنير
اعتمممد الوحمماة عممم  الميمما  الممثش تحممول عوممده  وب امميما المتمماترون المم  قواعممد 
 مممواعية ااعتامممار الميمممما   اامممموب الوظممممر فمممم الكمممم   بامممتتراج المممممواوين التمممم ياممممرش 

                                                           
(  ويوظممممر  الشممممواهد المراويممممة فممممم الوحممممو عوممممد الماممممرد/ عمممممم محمممممد يواممممف ٜٜٔممدمممممة لممممدر  ل ممممة العممممرب  ) ( ٔ)

 (.ٔٚالمعمورش/راالة ماااتير  )
 . ٖٔيوظر  تاريم العراية   ( ٕ)
 .ٕٕٛالامرة/  ( ٖ)
 . ٛٚٗ ٚٚٗ ٖٔٛ ٖ٘ٗ.ٜٖٖ/ٖاايل المنال  الكتاب  يوظر عم  ( ٗ)
 .ٕٕ/ٔالكامل   ( ٘)
 .ٕٗالميا  فم الم ة والوحو   ( ٙ)
 .ٕٗيوظر  وثاه   ( ٚ)
 (.ٕٕٙ-ٕٕ٘يوظر  الميا  الوحوش  )  ( ٛ)
 . ٔٗالميا  فم الم ة والوحو   ( ٜ)
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عميها  اوما هو محاولة التعاير عمما يشمتمل عمم  امممة الوامائل المتاعمة فمم اامتت ص 
 .(ٔ)لوحوية المواوين ا

 
 موقف )عضيمة( من القياس:

تحمدث) عضمميمة( عمن موضمموع الميما  قممائ   الميما  م ممدر ممن م ممادر الم ممة 
وقد تشعات فيه اوظار الوحويين وط ت مواة الت ف ايوه  عم  كنيمر ممن مامائمه فمما 

.فهمو (ٕ)أكنر ما يتعنر درا  الوحو فم طريمه من اراذ هثا ابتت ف الثش يعتا  ايرت 
اتث الوحاة لكنرة ت فماته  فمم الميما   ويأتمث عمميه  مموعه  لمميما  عمم  .فهو يؤ (ٕ)ايرت 

المميل والميا  عم  الكنير فمط ن  يتتطون حدود ثلا فم مواطن متعمددة  إث قمال   لممد 
كممان مممما قوومموت هممثا اب ممل أوممما يممما  عممم  الكنيممر ب عممم  المميممل. نمم  وممر  ممموه  فممم 

 ممل يتتطممون حممدودت وب يوتهممون المم  معالمممه  مممواطن متعممددة  روح التمممرد عممم  هممثا اب
  (ٖ)فك  ممن كنيمر اتتمثموا فمم الميما  عميمه وممن قميمل اعمموت ا مً  يحتمث  وقيااما يتامل 

 . (ٗ)وقد اعط  امنمة تؤيد ما قاله
ويمممر ) عضممميمة( أّن الممممثهب الكممموفم ُطِعمممَن او مممثه ممممثهاًا يممممي  عمممم  الشممماث 

ب اهمل الا مرة لرايوما ممن راالمه مشماركة ويمول عم  هثا   ولو وظروا مو مثين فمم ممثه
لمكوفيين فم هثا الووع من الميا . اب تمراه  اامعموا عمم  اموا  ت م ير    )افعمل( فمم 

 .(٘)التعاب وهو فعل والت  ير من ت ائص اباماذ 
وقد قد ) عضيمة( لمحمات عمن امهمرة ممن الوحمويين تث مو عمن ممد  اتمت فه  

وقممف اعمممض ابئممممة الممثين يكوومممون فمممم ممممواطن .وهممو يتعامممب ممممن م(ٙ)فممم اممممور الميممما 
. وابمنممة التمم (ٚ)معيوة يمياون عم  الشاث ومواطن اتمر  ب يميامون عميمه وب ياي وومه

                                                           
 ) مو  اليا ( .ٕٔالميا  فم الوحو   ( ٔ)
 .ٕٖٔت فم عمو  العرايةااو العاا  المارد وانر  ( ٕ)
 .ٖ٘ٔااو العاا  المارد وانرت فم عمو  العراية   ( ٖ)
 (.ٖٗٔ-ٕٖٔوثاه  ) ( ٗ)
 . ٖ٘ٔوثاه    ( ٘)
 (.ٖٖٗ-ٖٙٔيوظر  وثاه  ) ( ٙ)
 (.ٖٖ٘-ٖٖٗيوظر  وثاه  ) ( ٚ)
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التم اوردها) عضيمة( كنيرة تدلل عم  اتت ف الوحاة فم امور الميا   وموها مما ثكمرت 
 م عن مظاهر توال اياويه فم الميا   إث واد أن  من مظاهر تواعه ما يأت

 .  (ٔ) . قا  اياويه عم  شومذ فم الواب ال  شووذة  اث هم عودت مواواة) َشَوِئمٌّ(ٔ
 
   (ٕ). قيااه ما كان عم  و ن) َمْثَعمة( لما كنر االمكان كمأادةٕ
. قال اياويه   ومن ن  قالوا) َمْ  و( كما تر  و)عتو( فاعم  وقمالوا  )عتم ( و)م م  ( ٖ

ول  يكن ايوهما ابحمرف اماكن امادل فالوامه  شاهوها حيث كان قامها حرف مضمو 
. فامممياويه هوممما اعمممل ت مممحيو ااممم  (ٖ)فمممم همممثا الوحمممو المممواو وابتمممر  عرايمممة كنيمممرة 

 المثعول من الن نم الواقص الواوش فم وحو) م  و  وعتو( قيااًا.
وهواا أمنمة اتر  كنيرة عرضها) عضيمة( ياين مد  توال امياويه فمم الميما  

 . (ٗ)ه او فم كتب غيرت من الوحاةاواذ ثكرت فم كتاا
 أما مظاهر تشديد اياويه فم الميا   فهم كنيرة وثكر موها 

. ب ياعمممل كمممل ممممن اممممل الاممممل واممممل اامممماذ اباوممما  والم مممادر عمممم  اتمممت ف ٔ
 .(٘)اوواعها قيااًا يتال

 .(ٙ). ل  يم  مام فاعل وفعال امعو  الوابٕ
 .   (ٚ)م منل ظّمت. ل  يم  عم  الحثف فم المضاعف  وثلا فٖ

أممما ابتثممش فمممد قممال عوممه) عضمميمة(    مماحب المممدح المعمّمم  فممم التواممل فممم 
الميا  وار  فيه ا ير عوان حت  كمان مومه أو مه اعمل الكمممة الشماثة والومادرة قيااما يتامل 

                                                           
 . ٓٚ/ٕيوظر  الكتاب   ( ٔ)
 .ٖٚٔ  وااو العاا  المارد ٜٕٗ/ٕيوظر  الكتاب   ( ٕ)
 .ٖٔٛ/ٕ الكتاب ( ٖ)
 .ٕ٘/ٗ ٖٙ/ٙ وشرح المث ل  ٕٙٛ ٜٛٔ ٔٚ ٛٗٔ/ٕيوظر عم  اايل المنال الكافية   ( ٗ)
 .ٕٓٓ/ٕيوظر  الكتاب  ( ٘)
 .ٜٓ/ٕيوظر  وثاه  ( ٙ)
 .ٓٓٗ/ٕيوظر  وثاه  ( ٚ)
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 نمم  يممثكر هممثت المممواطن (ٔ)عممم  حممين وممرات فممم مممواطن قميمممة ضممعيثًا االميمما  متوقثممًا فيممه 
  (ٕ)وموها

ب يتااو  الماموع فيما إثا اكتوف حرفا عمة ااب مامااد فم  يمممب الناويمة همم ة اب . ٔ
 .(ٖ)فيما إثا اكتوف ابلف واوان إث ورد الاماع اه

 
 .(ٗ). اواذ فاعل من العدد المركب امعو  ااعل غير ممي  لعد  الاماعٕ
 . اضمممماف نمممم ث ووحوهمممما المممم  اامممم  الاممممو  وحممممو  ن نممممة أوثمممم  وتاممممعة رهممممط  غيممممرٖ

 .(٘)ممياة
  (ٙ)أما مظاهر تواعه فم الميا   فهم كنيرة  موها

 .(ٚ). امل فم امل هدية  هداوش فاعمها ا ً  يما  عميه ول  ترد او  هثت المثظةٔ
 .(ٚ)المثظة

 . يمي  ابلحا  اتكرير ال   من الن نم بلحاقه االتماام مل عد  الاماع.ٕ
 .(ٛ)اياويه . أاا  الكار فم أل ) اهلل( قيااًا باماعًا  وموعهٖ

وممممن ابمنممممة التمممم ثكرهممما عضممميمة والتمممم تامممين أن  وحممماة الكوفمممة وقمممد وقمممل ايممموه  
 ت ف فم أمور الميا   موها 

 مظاهر توال الكاائم فم الميا   ومن ابمنمة عم  ثلا ما يأتم 
 .(ٜ). ورد فم تنوية وحو  كااذ كاايان  فما  عميه الكاائمٔ
 .(ٓٔ)والمرأة امماها ألثًا.ممي  . تتثيف الهم ة فم وحو  الكمأة ٕ

                                                           
 .ٜٖٔااو العاا  المارد وانرت فم عمو  العراية  ( ٔ)
 .ٜٖٔيوظر  وثاه  ( ٕ)
 .ٖٓٔ/ٖشرح الشافية  يوظر(  ٖ)
 .ٔٚٔ/ٔيوظر  الممتضب  ( ٗ)
 .ٖٗٔ/ٕيوظر شرح الكافية  ( ٘)
 (.ٕٖٔ-ٜٖٔيوظر  ااو العاا  المارد وانرت فم عمو  العراية  ) ( ٙ)
 .ٕٛٔ  ٔٙ/ٖيوظر  شرح الشافية   ( ٚ)
 .ٖٕٙ/ٕ  وشرح الشافية ٛ٘ٔ/ٜيوظر  شرح المث ل  ( ٛ)
 (.ٕٖٗ-ٖٕٖيوظر  ااو العاا  المارد وانرت فم عمو  العراية  ) ( ٜ)
 .ٔٔٔ/ٜيوظر  شرح المث ل  ( ٓٔ)
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 .(ٔ). قا  ت حيو المثعول الن نم اباوف الولوش  وحو  مموولٖ
  (ٕ)ومن مظاهر تشدد الكاائم  ما يأتم

ن كان محرا الواط.ٔ  . تالف الكوفيين فم اوا  ترتي  الن نم وا 
امماعًا  . ) ثو  وثات  وأولو  وأوبت( تم   ابضمافة الم  اام  امو  قياامًا والم  عمم  ٕ

وحو  ثش ي ن  وثش رعين وقااه الثراذ والمتتمار اموا  اضمافتها الم  الضممير كمما 
يثهمم  مممن كمم   ااممم حيممان أن  الامهممور عميممه ت فممًا لمكاممائم فممم موعممه ثلمما اب فممم 

 الشعر ومنمها ال.
  (ٖ)اما الثراذ فمن مظاهر تشددت فم الميا 

 . مول عمل ب عمل لي .ٔ
ن منمه وقما  عميمه يموو  ممن غيمر امماع لمم عشمرون غيمرت . امل اياويه لم عشرو ٕ

 وموعهما الثراذ.
 . اوكر الار االواو مطممًا.ٖ

  (ٗ)ومن مظاهر توال الثراذ فم الميا 
. اممممو   يممممادة أفعممممال الووااممممم وكممممل فعممممل ب   اممممين ممممما وفعممممل التعاممممب اثا لمممم  يممممومص ٔ

 .(٘)المعو 
ا عممممممم  قولممممممه  )َوال ْيممممممِل ِإَثا      . أامممممما  حممممممثف واو الثعممممممل ويائممممممه فممممممم اممممممعة الكمممممم   قيااممممممٕ

 .(ٙ)َيْاِر(
 .(ٚ). ت اد كان امثظ المضارع وت اد آترًا قيااًا عم  أل اذ ظنٖ

هثت ابمنمة توضو أن  من الا ريين ومن الكوفيين من كمان يتوامل فمم الميما   
 فيمي  عم  المميل وعم  الشاث  وموه  من كان يتشدد فم الميا   ف  ياي  الميا  فمم

                                                           
 .ٓ٘ٔ/ٕ  وشرح الشافية ٖٛ٘/ٖيوظر  شرح ابشمووم عم  الثية اان مالا  ( ٔ)
 . ٕٖٗااو العاا  المارد وانرت فم عمو  العراية   ( ٕ)
 .ٕٖ٘ وثاه ( ٖ)
 (.ٕٖٙ-ٕٖ٘وثاه )  ( ٗ)
 .ٕٓٔ/ٔيوظر  همل الهوامل  ( ٘)
 ٕٙٓ/ٕ  همل الهوامل ٗالثار/ ( ٙ)
 .ٕٓٔ/ٔيوظر  وثاه  ( ٚ)
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ما هو اائ  الميا  عود غيرت. وقد عرض) عضيمة( أمنمة كنيرة ادًا لموحاة فضم  عمن 
اياويه  وابتثش  والكاائم  والثراذ  فمد عرض امنمة     لمما وم  ويموو   والارممم  

.واعممد (ٔ)وال امماج  وااممن كياممان  وااممو عمممم الثاراممم  وااممن اوممم وااممن مالمما  وااممو حيممان
يمممول   اب يممدل ممما قدمتممه وهممو غمميض مممن فمميض عممم  ان  عرضممه لهممثت ابمنمممة  واممدت
 الكنير من ماائل الميا  

 .(ٕ)ثهب ابئمة فيه اين              محممر  ومحممممل                 
واممممثلا يتضممممو أن  الميمممما  لمممم  يكممممن موضممممل تمممم ف اممممين وحمممماة الا ممممرة والكوفممممة 

عومد وحموش واحمد  واممثلا فحامب  امل همو متتممف فيممه امين مامألة واتمر  امين الوحمماة أو 
ب واممممتطيل ان ومممممول ان الكمممموفيين كمممماووا يمياممممون عممممم  الشمممماث وووثممممم هممممثا ابمممممر عممممن 

 الا ريين  ألن وحاة المدراتين كاووا يمياون عم  الكنير والمميل والشاث. 
أما رأيه فم التوال االميما  أو عدممه فيتضمو ممن قولمه   فمم رأيمم أن  ب وامتمل 

و ااب الميا  عم  م راعيه  كما بومف فم واه كل متشمدد ال  كل  وت يوادش اثت
امممممل وترافمممممل الممممم  حااتوممممما فوامممممتوحيها ووامممممتمهمها وواترشمممممد اهممممما فمممممم قامممممول همممممثا الممممممول 
وااتحااوه  او رفض ثاا وااتهااوه غير وماظرين الم  ممن قمال امه و مدر عومه اكموفم 

 .(ٖ)ا  ا رش فردا ا  امهورا 
ممدمممة تحميممم  كتمماب) الممتضمممب( عومممد تكممم ) عضممميمة( عممم  الميممما  ايضممًا فمممم 
  وكممممان حدينممممه متت ممممرًا وفيممممه شمممماه (ٗ) حدينممممه عممممن موضمممموع)مثهب الماممممّرد واتااهاتممممه(

لك مممه فممم كتااممه) أاممو العامما  الماممّرد وانممرت فممم عمممو  العرايممة(  وتحممدث عممن الموضمموع 
وثلمما فممم موضمموع )مممثهب اممياويه  وثاممه فممم كتااممه) فهممار  كتمماب اممياويه ودرااممة لممه(

   وكان حدينه متت را تا ا اتوضيو موقف اياويه.( ٘) لميا  والاماع(اين ا

                                                           
 (.ٖٖ٘-ٕٖٔيوظر  ااو العاا  المارد وانرت فم عمو  العراية  ) ( ٔ)
 .ٖٖٗوماه   ( ٕ)
 (.ٖٖ٘يوظر  ااو العاا  المارد وانرت فم عمو  العراية  ) ( ٖ)
 (.ٛٓٔ-٘ٓٔيوظر  ممدمة تحمي  الممتضب  ) ( ٗ)
 (.ٔٗ-ٜٕ  كتاب اياويه ودرااة له  محمد عاد التال  عضيمة  )توظر  فهار  ( ٘)
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اعتممممد) عضممميمة( عمممم  الميممما  فمممم مؤلثاتمممه وفمممم تحميممممه كتممماام) الممتضمممب( و    
)الممممثّكر والمؤّومممث( بامممن ابوامممارش  اث اامممتود الممم  الميممما  ومممما اطمممرد فيمممه  واامممتود الممم  

 ثلا ما يأتم  المميل  وقا  عم  الشاث  ومن ابمنمة التم توضو
 اعتماده عمى القياس وما اطرد فيو:

 إن  من امنمة اعتمادت عم  الميا  ما يأتم  
أ. قمممال فمممم مضمممارع) َفُعمممل(   بيكمممون مضمممارع) َفُعمممل( اب مضممممو  العمممين  وحمممو  )َكمممُرَ  
َيْكممُر (   و)َشممُرَف َيْشممُرف( كممما ب يكممون اب ب مممًا  ولمم  يشممث موممه اب ممما حكممات اممياويه 

دت تكمماد( والميمما ) اكممود( وغيممرت يممرات مممن تممداتل الم ممات وماضمميه مممن امماب   مممن) كمم
 .(ٔ) )َوَ َر  وَعِمَ ( 

ب. قال فم) ااب فَمِرح(   قيما  مضمارع) َفِعمَل( اكامر العمين) َيْثَعمل( اثمتو       العمين  
امين  وحو  ) َفِرَح َيثَرح(  و) َود  َيوّد(  و)َعِم  يعَم (  فان اب ل والميما  أن يتمالف

 .(ٕ)حركتم عين الماضم والمضارع 
ج. قال تعميمًا عم  قول الماّرد فم ت  ير ما كان ممن الاممل المثش قمال فيمه    المامّرد  
 َم مممير وُمْ مممران لماميمممل  نمممم  اقمممول فمممم اممممل الامممممل  م مممارين  فكيمممف أ ممممّ ر 

ابلمف والومون م راوًا؟ فإن  م راوًا ت  يرت ب يكون اب ُمَ ْيراوًا  ألو مه اومما الحمتمه 
 .(ٖ)لمامل  ف  تت ير ع مة الامل 

)فعضيمة( ل  يواف  عم  ما قالمه المامّرد  إث قمال   وكمان قيما  الت م ير أن يمرد 
.وعمممم  همممثا فمممان) عضممميمة( ياعمممل ت ممم ير) ُمْ مممران م (ٗ)الممم  اممممل المممممة نممم  ي ممم ر 

وعومد ت م يرها  ُأَمْي رة  ألن  واحدت م مير( عمم  و ن )فعيمل( واممل المممة فيه)أْمِ مرة(
 ت او) ُأَمْيِ َرة(.

د. تحدث) عضيمة( عن التوه  الثش وقل فيه العمرب قمديما فمم اعمض ابلثماظ  إث قمال  
 والتممموه  قمممد وقمممل لمعمممرب قمممديمًا فمممم اعمممض ابلثممماظ  تممموه  اعضمممه   يمممادة يممماذ معيشمممة 

                                                           
 .٘٘ٔالم وم فم ت ريف ابفعال  ( ٔ)
 .ٜٗالمااب من ت ريف ابفعال  ( ٕ)
 .ٜٕٚ/ٕالممتضب   ( ٖ)
 .ٜٕٚ(  ٖ/الهامش )ٕوماه   ( ٗ)
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فامعها عم  معائش وااذ ثلما فمم الشمواث  وتموه  اعضمه   يمادة ألمف مثما ة فامعهما 
مثمممائ  وتممموه  اعضمممه   يمممادة ياذ)ماممميل( فامعمممه عمممم    )ماممم ن(  والميممما )  عمممم 

 .(ٔ) ماايل( 
 ومن امنمة اعتمادت عم  ما اطرد فم الميا   ما يأتم 

أ. قمممال فمممم موضوع)مواضمممل  يمممادة التممماذ(  تممم اد التممماذ قياامممًا وامممماعًا فمممم ال مممدر وفمممم 
 ممممدر فممممم الثعممممل الحشممممو وفممممم الطممممرف   يادتهمممما فممممم ال ممممدر  تطممممرد  يادتهمممما فممممم ال

المضارع وفم  ي  تثّعل) كتامّين( وتثعممل) كتمدحرج( ومما الحم  امه            وحمو  
) تشيطن( و)تاورب( وتثاعل) كتماتل( وفم م ادر هثت ابفعال  كما تطرد  يادتهما 
فممم م ممادر ممما كممان عممم  و ن) َفع ممل( كمممّد  تمممديمًا وتمم اد ايضممًا فممم م ممادر الن نممم 

 .(ٕ)ال كِتْطواف وِتْهيا  التم عم   وة ِتْثعَ 
ب. قال فم)  يادة التاذ(   وت اد التاذ اتمرا اماطراد فمم آتمرًا الثعمل الماضمم المامود الم  

 .(ٖ)مؤوث  وفم اباماذ الدالة عم  التأويث  وحو  فاطمة  شاعرة 
ج. قممال فممم) مواضممل  يممادة الهمماذ(   تطممرد  يممادة الهمماذ فممم الوقممف عممم  ممما اباممتثهامية 

 .(ٗ)وحو  لمه وعم  الثعل المعل احثف آترت  وحو  عه  وقه  المارورة
د. قال تعميمًا عم  قول اب معم الثش وممه اان ابواارش فمم كتاامه) الممثكر والمؤومث(  

ْال اتاكين الااذ  ُال ل ة قي   وتمي  تمول  الض   . (٘) الض 
ومممد تممممي  قمممال) عضممميمة(   تتثيمممف) َفُعمممل  وَفِعمممل( اتامممكين العمممين قيممما  مطمممرد ع

 .(ٙ)فعً  كان أو أامًا 
 اعتماده عمى القميل:

أ. قمال فممم موضموع)  ممي  المطاوعمة(   وقممد يممأتم مطماوع) َفع ممل( عم )أفعمل( وهممو قميممل 
 .(ٔ)كثّطْرته فأفطر  واشرته فأاشر 

                                                           
 .ٖ٘/ٔدرااات باموب المران الكري / الما  الناوم  ( ٔ)
 .ٖٛ الم وم فم ت ريف ابفعال ( ٕ)
 .ٖ٘المااب من ت ريف ابفعال  ( ٖ)
 .ٚٛالم وم فم ت ريف ابفعال  ( ٗ)
 .ٔٛالمثكر والمؤوث  ( ٘)
 .ٔٛ(  ٕوثاه  الهامش )  ( ٙ)
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ب. ثكممممر فممممم) أقامممما  المعتممممل( أن مممممن أقاممممامه المنممممال  وابامممموف والومممماقص  والمثيممممف 
ن  أما ما اعتل فيه فاؤت وعيوه فمد ورد فم الثماظ قميممة ممن المثرو   والمثيف الممرو 

 .(ٕ)اباماذ  وحو  يو   وويو  وويل
ج. قممال فممم موضمموع) الثعممل الماوممم لمماهممول(   ابشممما  وحميمتممه ان توحممو اكاممرة فمماذ 
الثعل وحمو الضممة فتميمل اليماذ الاماكوة اعمدها وحمو المواو قمميً  إث همم تااعمة لحركمة 

 .(ٖ)شما  ف يو وأن كان قميً  ما قامها  واب
د. قممال فممم حدينممه عن)الثعممل المضمماعف الممثش ممما ضمميه عممم  و ن َفِعممل أو َفُعممل اكاممر 
ن كممان الثعممل الماضممم عم )َفَعممل( اثممتو العممين  العممين او ضمممها عوممد اامموادت( قممال   وا 
ن كاوممممت عممممين  فمممممي  فيممممه اب ابتممممما  وحممممو  شممممددت وشممممثَهْمت واب ممممل َهَمْمممممت. وا 

 و فعل ابمر مثتوحة فالحثف قميل فيها قال اان مالا فم الكافية المضارع أ
 (ٗ)وب تم  مثتوح عين وأر                 من قا  ثا الض  حر  أن يعثرا     

 اعتماده عمى الشاذ:
أ. قال فم حدينه عن)م يمد ابام  التماامم(   ويمر  ال مرفيون أن  م يمد التماامم بامد 

ابتمممممر  وحمممممو  تومممممدري   عضمممممرفوط وشمممممث كمممممممة    ان يكمممممون  ائمممممدت حمممممرف ممممممد قامممممل
 (٘) )قرعا وة( لدوياة وهم من اوثرادات كتاب)العين( 

َل  َممْدَيَن َأَتماُهْ  ُشمَعْياًا( وقولمه  (ٙ)ب. قال فم موضوع) َمْثَعل( ابا  عن قوله تعمال  )َواِ 
َين( و)َمممْرَي (  ائممدة واليمماذ  المممي  فم)َمممدْ (  ٚ)تعممال   )َوآَتْيَومما ِعيَامم  اْاممَن َمممْرَيَ  اْلَايَِّوممت(

ا ممل  فو وهمما) َمْثَعممل( ولمم  ومممل ا يممادة اليمماذ وا ممالة المممي  لعممد  واممود      )َفْعَيممل( 
 .(ٛ)فم ك مه   وكان الميا  قمب الياذ فيهما الثا  لكن شث فيهما الت حيو 

                                                                                                                                                                          
 .ٖٗٔالم وم فم ت ريف ابفعال ( ٔ)
 .ٙ٘يوظر  المااب من ت ريف ابفعال  ( ٕ)
 .ٕٕٓالم وم فم ت ريف ابفعال  ( ٖ)
 .ٕ٘٘/ٕويوظر  شرح الكافية   ٓٚٔل الم وم فم ت ريف ابفعا ( ٗ)
 .ٜٓ٘/ٕدرااات باموب المران الكري   الما  الناوم/ ( ٘)
 .٘ٛابعراف/ ( ٙ)
 .ٖٕ٘الامرة/ ( ٚ)
 .ٕٙ٘/ٕدرااات باموب المرآن الكري   الما  الناوم/ ( ٛ)
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ن كاومممممممت العمممممممين يممممممماذ ُأعمّمممممممت مطمممممممممًا دل الثعمممممممل عمممممممم      ج. قمممممممال عمممممممن) اباممممممموف(   وا 
ركة  وحممو  ااتمماعوا امعومم  تاممايعوا  وااممتافوا امعومم   تاممايثوا  أو لمم  يممدل عممم  المشمما

المشممماركة  وحمممو  اكتمممالوا  وارتمممااوا  وامتممماروا  كمممما يامممب اعممم ل الماضمممم فمممم غيمممر 
ال ي  المتمدمة  وحو  قا  وأقا   وأهماب  واومماد  واتتمار  واامتااب  وابعم ل فمم 

وشممث فمم الميما   وحمو قولمه      تعممال     مي تم)أفعل( و)اامتثعل(  االوممل والمممب
 .  (ٕ)  واْغَيم ت الاماذ  وااتوو  الامل (ٔ))اْاَتْحَوَث َعَمْيِهُ  الش ْيَطُن(

د. قممممال فممممم) َضممممْيَون(   الَضممممْيَون  الامممموور الممممثكر  وشممممثوثت مممممن واهممممين  ممممحة الممممواو 
 .  (ٗ)عم  )َفْيَعل( اثتو العين وهو اواذ يتتص اه ال حيو  (ٖ)ومايئه

 العمل:   
تعد العمة الركن الراال من أركان الميا   وهم   ال ثة أو المّي ة التم من اامها 

 .(٘)اعطم الممي  الحك  الثش فم الممي  عميه 
عوممم الوحمماة ابوائممل اماممدأ التعميممل فممم ابحكمما  الوحويممة  وقممد ااممتثحل أمممر العمممل 

ديمممف الحكممم  الوحممموش  ب فمممم الممممروين النالمممث والراامممل الهامممرش  إث  مممار عومممد اعضمممه   ر 
 .(ٙ)تثارقه وب يوا م لها م فم اعتمادت م أن تثارقه كما هو ابمر عود اام العاا  المارد 

 .(ٙ)المارد 
تطمممورت العممممل عومممد الوحممماة وب اممميما فمممم الممممرن الراامممل الهامممرش و مممارت متعمممددة 
فموهمممما التعميميممممة  وموهمممما الميااممممية  وموهمممما الادليممممة الوظريممممة. وقممممد قامممم  ااممممن اوممممم عمممممل 

يين قامين  الما  ابول ما باد موه  وهو بح  اعممل المتكمممين  والمام   النماوم  الوحو 
 .(ٚ)ما يمكن تحممه اب اوه ماتكرت

                                                           
 .ٜٔالماادلة/ ( ٔ)
 .٘ٙالمااب من ت ريف ابفعال  ( ٕ)
 تطا وال واب ان يمال مايؤت.ااذ فم الوص كممة) مايئه(  ( ٖ)
 .ٔٚٔ(  ٖ/ الهامش )ٔالممتضب  ( ٗ)
 .ٖٚٔالشاهد وا ول الوحو فم كتاب اياويه  ( ٘)
 .ٚٙالعمة الوحوية ووشأتها وتطورها  ( ٙ)
 (.ٕٖٛ-ٕٖٙ ويوظر  الشاهد وا ول الوحو فم كتاب اياويه )ٛٛ ٘ٗٔ/ٔيوظر  الت ائص (  ٚ)
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 (ٔ) اتتمف الوحاة فم التعميل وكان ت فه  فيما يأتم 

أ. اتتمثمممموا فممممم تعميممممل المتثمممم  عممممم  وطمممممه وحكمممممه. وهممممو كنيممممر اممممدًا فممممم الوحممممو. وموممممه 
 او رفل التار. ابتت ف فم رفل الماتدأ

ب. اتتمثوا فم تعميل المتث  عم  وطمه  وأد  ت فهم  الم  ابتمت ف فمم حكممه  وممن 
ثلمممما اتممممت فه  فممممم تعميممممل العمممممل فممممم التومممما ع  فممممالمرب اعممممل العمممممل لمنمممماوم عوممممد 

 الا ريين والاا  اعل العمل لألول عود الكوفيين.
أن يوامب الم  قايممة أو اكنمر ج. ابتت ف فم تعميل ما ورد وطمه متتمثًا عن العمرب  ام

وط  متالف لوط  قايمة اتر   ويعمل الوحاة لكل واحدة موهما اما يتمراذ  لهم  ممن 
 العمل...

وقممد رأ  عممدد مممن الوحمماة ال مماذ العمممل النممواوم والنوالممث  منممل  ااممن مضمماذ  وااممم 
ه  ممن حيان  اما المحدنون فموه  من ااا وا ااماذ العمل  ألّوها من ا ول العرايمة  وممو

 .(ٕ)رأ  أن ييار الوحو اأتراج العمل النواوم والنوالث موه
أما) عضيمة( فمد لاأ ال  التعميل  وكان يشمير احياومًا الم  اتمثت لهمثت العممل ممن 

 الااامين  وهواا مواضل كنيرة تنات ثلا  ومن امنمته ما يأتم 
 اشرطين أ. قال فم حثف فاذ المنال   وتحثف فاذ المنال فم المضارع واواًا 

 أ. إثا وقعت الواو اعد الياذ مثتوحة.
ب.أن تكون عين المضارع مكاورة  وحو  وعد   وو ف ي م   ورث يمرث  ونم  ينم  
وعمة عثا الحمثف ان المواو اامعمت اليماذ عمم  وامه لم  يكمن معمه ادغما  احمداهما فمم 

اذ ابتممر  وب امميما مممل عممد  تامماو  حركممة اليمماذ قاممل الممواو وحركممة العممين اعممدها فاليمم
غيرهمما  بوهمما انمممل مممن اليمماذ والنمممل اوممما (ٖ)مثتوحممة والعممين مكاممورة وحممثفت الممواو دون

ح مممل اهممما لكووهممما الناويمممة ولممم  ياممم  حمممثف الكامممرة  بن و ن الكمممممة يعمممرف اهممما وب 
تحممممثف حممممثف اليمممماذ  ألو همممما ع مممممة المضممممارعة نمممم  حممممثفت الممممواو مممممل اميممممة حممممروف 

                                                           
 .ٙٗٔا ول الوحو العرام  ( ٔ)
 (.ٖ٘٘-ٖٓ٘يوظر  الشاهد وا ول الوحو فم كتاب اياويه  )  ( ٕ)
 ابف و ان يمال  من دون. ( ٖ)
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لماممدوذ االيماذ فطممردوا الاماب عممم  وظمما  المضمارعة فممم) وعمد واعممد وتعمد( حممم  عمم  ا
 .(ٔ) واحد 

ب. قممال فممم موضمموع)  ممياغة المضممارع(   وضمم  حممرف المضممارعة فممم الرامماعم  ألّوممه 
لممو فممتو فممم وحممو  ُياممم  مضممارع أاماممه التمما  امضممارع الن نممم)َام ( نمم  حمممل 
عميه كل ما كان ماضيه عم  أراعمة أحمرف امواذ كاومت ا ممية ا  فيهما  ائمد  وحمو  

 .(ٕ) حرج ويكر  ويمّطل ويماتل يد
ج. قممال فممم موضمموع  ) ممياغة المضممارع(   والت مممت العممرب فممم مضممارع افعممل حممثف 
هم ته  فمالوا فمم مضمارع أكمر   وأحامن  وأاممل  ُيكمر  وُيحامن    وُياممل  احمثف 
الهم ة  ودعماه  الم  التم ا  حمثف الهمم ة مما يترتمب عمم  امائهما ممن ااتمماع همم تين 

م  المثممممرد غيمممر المعظمممم   وحممممو  ُأَأكمممر  وُأَأحاممممن وُأَأاممممل  نمممم  حمممممل فمممم حالممممة الممممتك
التطمماب وال ياممة عممم  الممتكم  فحممثفت مممن  ُيْكممِر  وُتْكممِر  لممممتكم  المعظمم  وثاممه  وقممد 

 ااذت الهم ة فم ضرورة الشعر كموله  
 (ٖ) فإو ه أهٌل ألن يؤكرما

ل(هو التثريممل النالث)لَثِعممل( د. قممال ثاكممرًا عمممة الممما  فم)ِفِعممل( المتممتص اممالحممم و)ِفِعمم
وامنممممة همممثا التثريل)َشمممِهَد( و)ِضمممِحا( إث إن  حمممرف الحمممم  يوااممماه الثمممتو... ولممم  تثمممتو 
العين الحممية هوما كراهمة أن تمتما   مي ة ا مي ة)َفِعَل اَثَعمل( فممما لم   العمين الكامر 
وفمممم كامممر حمممرف الحمممم  نممممل عمممن كامممر غيمممرت اتاعممموا الثممماذ العمممين ليح مممل وممموع ممممن 

 .(ٗ) تثيف االتروج من كارة ال  كارة  ألن  الماان يعمل فم اهة واحدة الت
 

 

 

 
 

                                                           
 .ٛٚٔالم وم فم ت ريف ابفعال  ( ٔ)
 (.ٖٙٔ-ٖ٘ٔ  )الم وم فم ت ريف ابفعال ( ٕ)
 (.ٜٗ-ٛٗالمااب من ت ريف ابفعال  ) ( ٖ)
 (.ٜٙ-ٜ٘الم وم فم ت ريف ابفعال  ) ( ٗ)
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 المبحث االول
 المسائل الخالفية في األسماء

 :تأييده مذىب البصريينأ. 
 :وزن منجنيق. ٔ

وزف )منجنيػؽ  مػف ازوزاف اخملف ػؼ ه ي ػ " و نمنجنيػؽن مػف اخ  مػ ت  اخم ّر ػػ " 
إذ ذ ػر اخل يػػؿ  ػػف المػػد اخ،راايػػدا" واخ  مػػ ن مػػف ي ػػد  ان  ػػ  خي،ػػت مػػف ملػػض اخ ر يػػ " 

  ٔ)اػػػػب  ػػػػؿ مػػػػف اخل يػػػػؿ  ػػػػف المػػػػد         اخ،راايػػػػداامػػػػ  اخلػػػػنؼ  ػػػػذ وزن ػػػػ    ػػػػد ذ
اخػػػػَّ ان  ػػػػ  ه ػػػػَّ زنػػػػ    ٘)" وا ػػػػف جنػػػػذ ٗ)" واخم ػػػػّرد ٖ)" وا ػػػػو ه مػػػػ ف اخمػػػػ زنذ ٕ)و،ػػػػي وي 

)َ ْنَ ِ يػػػػؿ   اا اف  اخنػػػػوف زايػػػػدة واخمػػػػيـ ابػػػػ ي "   ػػػػد ذ ػػػػر ،ػػػػي وي  اّن ػػػػ  ا،ػػػػـ ه ػػػػَّ زنػػػػ  
" وقػد الفجػوا  ػذ ذخػؾ  ٙ)َّ مػف اخزوايػد)َ ْنَ ِ يؿ  وذاب اخَّ اف  اخميـ اب ي  واخنوف االوخػ

اف  اخنػػػوف ف،ػػػ ط مػػػف اخ  مػػػ  هنػػػد جم  ػػػ  ه ػػػَّ )مجػػػ نيؽ  و )مجػػػ نؽ  واػػػذا دخيػػػؿ ه ػػػَّ 
زي دف  " ودخيؿ ه َّ اب خ  اخميـ" زّن  ال يجفمع زايداف  ػذ اوؿ اال،ػـ  ػ خنوف  ػذ جمػع 

نيػػ   اخف ،ػػير فػػذاب  مػػ  فػػذاب فػػ ن )هن  ػػوت  هنػػد جم ػػ  ه ػػَّ )هن  ػػب  واخلجػػ  اخ  
اذ اّف اخنوف خو   نت مف اخلرؼ ن،،  خم  وجػب زيػ دة اخمػيـ  ػذ اوخ ػ ا زف اخزيػ دة ال 

   ٚ)ف لؽ اخر  هذ
اػػذا مػػ  ذاػػب اخيػػ  ه مػػ ن اخ بػػرة" امػػ  اخ و يػػوف وال،ػػيم  اخ،ػػران وا ػػو ه يػػدة   ػػد 
ذا ػػػ  اخػػػَّ اّف اخمػػػيـ واخنػػػوف االوخػػػَّ م ػػػ ل زايػػػدف فا الف مػػػف اخ ػػػرب مػػػف ي ػػػوؿ  نجن نػػػ اـن 

 ػػدخيؿ اقػػف  ق ـ اخ،  ػػيف )ُنْجَنػػؽ  و )جن ػػوا    ػػذا دخيػػؿ ه ػػَّ زيػػ دة اخمػػيـ" و ػػذخؾ ي ػػوف و 
   ٛ)وزف )منجنيؽ  )َمْنَ، يؿ 

                                                           
   ٖٕٗ/٘ينظر  اخ يف )منجنيؽ      ٔ)
   ٖ٘ٗ/ٕينظر  اخ ف ب     ٕ)
   ٙٗٔ/ٔينظر  اخمنبؼ     ٖ)
   ٜ٘/ٔر  اخم فضب  ينظ   ٗ)
    ٚٗٔ-ٙٗٔ/)ٔينظر  اخمنبؼ     ٘)
   ٜٖٓو  ٖٜٕ/ ٗينظر  اخ ف ب     ٙ)
    ٚٗٔ-ٙٗٔ/ )ٔوينظر  اخمنبؼ   ٕ٘ٔ/ٜوينظر  قرح اخم،بؿ   ٜٖٓو  ٖٜٕ/ ٗن،،      ٚ)
-ٕٗ٘/)ٔ" واخممفػع  ػذ فبػريؼ  ٚٗٔ/ٔ" واخمنبؼ  ٜٖٓ-ٖٛٓواخم رب   ٖ٘ٔ/ٜينظر  قرح اخم،بؿ     ٛ)

ٕ٘٘    



 فعال سما  لألالفصل الثالث .. المسائل الخالفية في األ
 

 

ٕٔٚ 

نمػػػ  ي ػػػد اػػػذ  اخ  مػػػ  ذات الػػػرؼ  وانػػػ ؾ مػػػف يػػػرا   ػػػدـ زيػػػ دة اخنػػػوف او اخمػػػيـ واا
ابػػػ ي  اػػػذا اػػػو راا اخز يػػػدا" اذ قػػػ ؿ  ناخبػػػواب هنػػػدا اّف لرو ػػػ     ػػػ  ابػػػ ي " زّنػػػ  

جمذ ال ، يؿ  ي  اخػَّ دهػوا االقػف  ؽ وال مػرجع الدهػ ن زيػ دة   ػض اخلػروؼ دوف اه
   ٔ)  ض وال داهذ خذخؾن

وفرا اخ  ل   اّف م ذاب اخي  اخز يدا خيس م ن ػ لا زف  اخ  مػ           ،دا،ػي " 
واخم ػػروؼ اّف اال،ػػـ اخػػذا ف ػػوف لرو ػػ  ابػػ ي  ي ػػوف امػػ   ن ػػذ او ر ػػ هذ او لم ،ػػذ 

ن ؾ   م  ذات ابؿ ،دا،ذ" ام  اخ ػوؿ  ػ ف اخ  مػ  اهجميػ  وال ي ػرؼ اخزايػد وال يوجد ا
 ي ػػ "  ػػاف  اخ  يػػر مػػف اخ  مػػ ت االهجميػػ  دل ػػت اخ ر يػػ  وابػػ ع خ ػػ  وزف م ػػروؼ م ػػؿ 

   ٕ)  م  )َزْنَج يؿ  ه َّ زن  )َ ْ َ  يؿ    د ذ ر ،ي وي  اّن   مف االخ، ظ اخم ّر  ن
"  ٖ)يؿن وقد هدا  اخجػواخي ذ مػف االخ،ػ ظ    اخم ر ػ و  م  ، ، يؿ ه َّ زن  نَ ْ َ  

" وممػػ  جػػ ن مػػف اخ ،ظػػيف  ػػذ اخ ػػرلف اخ ػػريـ قوخػػ  ف ػػ خَّ  )َوُيْ،ػػَ ْوَف ِ ي َػػ  َ ْ ،ػػ ل  ٖ)اخم ر ػػ 
   ٘) " وقوخ  ف  خَّ  )َهْين ل ِ يَ   ُفَ،م َّ َ،ْ َ،ِ ينل  ٗ) َ  َف ِمَزاُجَ   َزْنَجِ ينل 

 برييف" إذ اّيػد ،ػي وي   يمػ  ذاػب اخيػ  ام  )هضيم     د ف  ع  ذ راي  مذاب اخ
مف اّن   ه َّ وزف ) ن  يؿ " إذ ق ؿ  نمنجنيؽ  اخنوف االوخَّ زايدة هند ،ػي وي  خ،ػ وط   
 ػػذ اخجمػػع )مجػػ نيؽ   وزنػػ  ن ن  يػػؿن  وقػػ ؿ نيػػر ،ػػي وي  إف  اخمػػيـ واخنػػوف االوخػػَّ زايػػداف 

 ػػػ خمنجنيؽ" واخبػػػليع  م ػػػ ل" زّف مػػػف اخ ػػػرب مػػػف ي ػػػوؿ  )جن نػػػ اـ  اا  رمينػػػ اـ     
   ٙ)مذاب ،ي وي ن

)  ضيم   ان  ايد مذاب اخ برييف" زّن  وجد  ذ لج  ج ػؿ اخنػوف مػف اخزوايػد 
 اقوا مف لج  مف ق ؿ   ّف اخميـ واخنوف زايدف ف" ول خؼ  ذخؾ م  ذاب اخي  اخ و يوف 

 :وزن صمحمح. ٕ

                                                           
 ف ج اخ روس  )جنؽ      ٔ)
   ٗٚٔ" وينظر  اخم رب  ٜٔ/ٕينظر  اخ ف ب     ٕ)
   ٜٛٔينظر  اخم رب     ٖ)
   ٚٔاالن، ف/   ٗ)
   ٛٔاالن، ف/    ٘)
   ٛٚاخمغنذ  ذ ف ريؼ اال   ؿ     ٙ)
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و  خ ػػ  إذ اػػب خػػـ يف،ػػؽ اخ بػػريوف واخ و يػػوف ه ػػَّ وزف اخلم ،ػػذ اخم ػػرر   نيػػ  
م ػػػرر اخ ػػػيف واخػػػنـ" اا اّف وزن مػػػ   ٜاخ بػػػريوف اخػػػَّ اّف م ػػػؿ )بػػػملمع  و )دم مػػػؾ

)َ َ ْ َ ػػؿ  ولجػػف ـ  ػػذ ذخػػؾ اف  اخظػػ ار ه ػػَّ اخ ،ػػظ ف ريػػر اخ ػػيف واخػػنـ  يجػػب اف ي ػػوف 
اخػػوزف ه ػػَّ )َ َ ْ َ ػػؿ  وذخػػؾ م ػػؿ مػػ   ػػرر  يػػ  اخ ػػيف م ػػؿ )ضػػر ب  و )قف ػػؿ     مػػ  ه ػػَّ 

   ٔ)  و ذخؾ م   ررت  ي  اخنـ م ؿ )المر  واب،ر     م  ه َّ وزف )اْ َ ؿ  وزف )َ   ؿ
" واػػذ مػػف االخ،ػػ ظ اخفػػذ الف ػػؼ  ي ػػ   ٕ)و  مػػ  )بػػملمع  ف نػػذ اخبػػ ب اخقػػديد

اخل يػػػػػؿ و ػػػػػػ قذ ه مػػػػػ ن اخ بػػػػػػرة" إذ هػػػػػد اخل يػػػػػػؿ اخزايػػػػػد اػػػػػػو االوؿ  ػػػػػذ اخلػػػػػػر يف مػػػػػػف 
ايػػت اخلػػر يف ضػػوه،    ج ػػؿ ا نػػيف " امػػ  مػػذاب ،ػػ يوي    ػػد قػػ ؿ  ن ػػاذا ر  ٖ)اخمضػػ هؼ

واػػػذ هنػػػد  ه ػػػَّ زنػػػ    ٗ)من مػػػ  زايػػػديف  مػػػ  فج ػػػؿ الػػػد اال نػػػيف  يمػػػ  ذ ػػػرت خػػػؾ زايػػػدالن
)    ػػؿ  وذاػػب اخم ػػّرد اخػػَّ اّن ػػ  ممػػ   ػػررت  يػػ  اخ ػػيف واخػػنـ" وف   ػػ   ػػذ اػػذا اخمػػ زنذ 

و اخلػرؼ وا ػف جنػذ" وج   ػ  ا ػف هبػ،ور بػ،  ه ػَّ زنػ  )َ َ ْ َ ػؿ  واف  اخزايػد من مػ  اػ
االوؿ مػػف اخمضػػ ؼ واػػو  ػػذخؾ ايػػد اخل يػػؿ  ػػذ رايػػ  ولجفػػ   ػػذ ذخػػؾ اػػو لػػذؼ اخلػػ ن 

   ٘)االوخَّ هند فبغير )بلمع  ه َّ )ُبَمْيليع ا زن   نير اب ي 
اػػذا اػػو مػػذاب اخ بػػرييف اخػػذا ي ضػػذ  ج ػػؿ وزف )بػػملمع  ونظ يراػػ  ه ػػَّ 

   ٙ)وزف )َ ْ َ َ ؿ  واذ هنداـ مف اخ ن ذ اخم لؽ   خر  هذ
ام  اخ و يوف   د هدوا )بػملمع  ونظ يراػ  ه ػَّ وزف )َ َ   ػؿ  ولجػف ـ  ػذ ذخػؾ 
اّف )َبػػػػَمْلَمع  و )َدَمْ َمػػػػؾ  ابػػػػ    )بػػػػمّلع  و )دمّ ػػػػؾ  وخ  ػػػػؿ اخجمػػػػع  ػػػػيف  ػػػػنث 
ل نات او     ت ا دخت اخل ن اخو،ط او اخ  ؼ اخو،ػط ميمػ ل" وقػ اداـ ه ػَّ ذخػؾ قوخػ  

  بػػؿ )    ػػوا  )ُ  اُ ػػوا  زنػػ  مػػف نَ َ ْ ػػُت اخرجػػؿ   ٚ) َواْخَغػػ ُوَف  ف ػػ خَّ  )َ ُ ْ ِ ُ ػػوا ِ ي َػػ  ُاػػـْ 

                                                           
    ٖٜٚ-ٛٛٚ/)ٕينظر  االنب ؼ  ذ م، يؿ اخلنؼ     ٔ)
   ٖٔٚ/ٖينظر  جم رة اخ غ  )بمع      ٕ)
   ٔٔ/ٔينظر  ارفق ؼ اخضرب     ٖ)
    ٕٖٛ-ٕٖٚ/)ٗاخ ف ب     ٗ)
   ٖٚٓ" ٖٙٓ" ٕٖٓ" ٖٕٛ" ٘ٔٔ/ٔينظر  اخممفع  ذ اخفبريؼ     ٘)
" وقػػػرح اخفبػػػريع ه ػػػَّ  ٗٛينظػػػر  اخجمػػػؿ  ػػػذ اخنلػػػو" وايػػػفنؼ اخنبػػػرة  ػػػذ الػػػفنؼ نلػػػ ة اخ و ػػػ  واخ بػػػرة     ٙ)

   ٜٖٗ" وف ريخ اخنلو وابوخ   ٜٖ٘/ٕاخفوضيع  
   ٜٗاخق ران /    ٚ)
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  وقػد ذ ػر هػف اخ،ػران اّنػ  قػ ؿ  ػذ )بػملمع   ٔ)ه َّ وج  ن    دخت اخ  ن اخو،طَّ     ل 
اّنػػػ  ه ػػػَّ وزف )َ َ   ػػػؿ  ولجفػػػ   ػػػذ ذخػػػؾ انػػػ  خػػػو قيػػػؿ اف وزن ػػػ  )َ َ ْ َ ػػػؿ  خ يػػػؿ هػػػف وزف 

" وقد ذ ر هػف  ٕ)اخفض يؼ ال ي وف اال   د  م ؿ  ن   ابوؿ)زخزؿ  َ ْ َ،عا زف  زي دة 
   ٖ)   ب اّف )اخبملمع  او اخقديد مف اخرج ؿ" واّن  ه َّ زن  )َ َ ْ َ ؿ 

ا،فق د اخ و يوف ال   ت راي ـ  م  جػ ن  ػذ اخ ػرلف اخ ػريـ" ومػ  جػ ن  ػذ اخقػ ر" 
  مم  ورد  ذ اخق ر قوؿ االهقَّ 
ْيِؼ َرْقَرْقت  يِ  اخَ ِ يَراوَفْ رُد َ ْرَد ِرَدان اخَ رُ    ٗ)و       س   خب 

ق ِ      ٘)  بؿ  ذ )َرْقَرْقت  و )َرق ْ َت ا زّن  ُالذ مف )اخرا
رد اخ و يوف   ّف ناخمواضع اخفذ ا،فق دوا     ه َّ اال داؿ الجفم ع    االم ػ ؿا 

" امػ  قػوخ ـ   ّنػ   ٙ)  ن ؾ ق ـ اخدخيؿ  ذ رد اخ  م  اخَّ اب   " وذخؾ نير موجود ا انػ ن
  ّنػػػ  خػػػو  ػػػػ ف وزف )بػػػملمع  )َ َ ْ َ ػػػؿ  خ ػػػػ ف وزف )َبْرَبػػػر  و )زخػػػزؿ  و)،ج،ػػػػ ع  
)  ،ػػع    ن ػػ  لجػػ    ط ػػ " ن  ػػو ق نػػ  اف وزنػػ    ،ػػع الدا ذخػػؾ اخػػَّ ا،ػػ  ط المػػ " وذخػػؾ 
اليجػػوز"  لػػنؼ َبػػَمْلَمع و َدَمْ َمػػؾا   نػػ  قػػد وجػػد  يػػ   ن ػػ  الػػرؼ  ػػ ن وهػػيف والـ" 

   ٚ)ذخؾ اخَّ ا،  ط الم    ف ذخؾ ج يزان  م  خـ يؤد 
امػػ  )هضػػيم     ػػد هػػّد )بػػملمع  مػػف االخ،ػػ ظ اخم ػػررة اخ ػػيف واخػػنـ مػػع م  ينػػ  
اخ،ػ ن" إذ قػػ ؿ هػػف اخزيػػ دة وانواه ػػ   ناخزيػػ دة اف يضػػ ؼ اخػػَّ لػػروؼ اخ  مػػ  االبػػ ي  مػػ  

   ٛ)خيس من   مم  ي، ط فل ي  ل او ف ديرال خغير ه   فبري،ي ن
اخزيػػ دة اخفػػذ ذ راػػ  قوخػػ   نف ريػػر اخ ػػيف واخػػنـ مػػع م  ينػػ       اخ،ػػ ن" ومػػف انػػواع 

  خػػـ يفلػػدث )هضػػيم    ػػذ  ٔ)نلػػو  )َهَرْمػػَرـ وَبػػَمْلَمع  وال ي ػػوف ذخػػؾ اال  ػػذ اال،ػػـن
                                                           

    ٜٔٚ-ٛٛٚ/)ٕينظر  االنب ؼ  ذ م، يؿ اخلنؼ     ٔ)
   ٖٙ/ٔينظر  قرح اخق  ي      ٕ)
" وقػػرح فبػػريع اخ ر ػػذ  ٜٔ٘/ٕ" واخ ،ػػ ف )بػػمع   ٖٕٔ" واخجمػػؿ  ػػذ اخنلػػو  ٚٗ/ٔينظػػر  مجػػ خس    ػػب     ٖ)

ٕ/ٖٜ٘   
   ٕٚديواف االهقَّ     ٗ)
    ٖٜٚ-ٛٛٚ/ )ٕاخلنؼ  ينظر  االنب ؼ  ذ م، يؿ    ٘)
   ٕٜٚ/ٕن،،      ٙ)
   ٕٜٚ/ٕن،،      ٚ)
   ٛٗاخمغنذ  ذ فبريؼ اال   ؿ     ٛ)
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هػػف اػػذا اخػػوزف  ػػذ لدي ػػ  هػػف مزيػػد اخ ن ػػذ   ٕ) ف  ػػ  )درا،ػػ ت ال،ػػ وب اخ ػػرلف اخ ػػريـ 
 اخ رلف اخ ريـ  واخر  هذ واخلم ،ذ وم  ج ن من    ذ

ايػػد )هضػػيم    رايػػ  اػػذا مػػذاب اخ بػػرييف" وخ نػػ  خػػـ يوضػػع مػػ  اذا  ػػ ف اخزايػػد 
اخلػػػػػػر يف اخمضػػػػػػ ه،يف اـ اخلػػػػػػرؼ االوؿ مػػػػػػف اخمضػػػػػػ هؼ"   ػػػػػػو  ػػػػػػ ف اخزايػػػػػػد اخلػػػػػػر يف 
اخمضػػػ ه،يف خ ػػػ ف اال،ػػػـ مزيػػػد اخ ن ػػػذ" وخػػػو  ػػػ ف اخزايػػػد اخلػػػرؼ االوؿ مػػػف اخمضػػػ هؼ 

 خ  ف اال،ـ مزيد اخر  هذ 
اخ  ل ػػ  اف  اخ ػػوؿ  ػػ ف  )بػػملمع  ونظ يراػػ  ه ػػَّ وزف )َ َ ْ َ ػػؿ  اقػػوا مػػف وفػػرا 

اخ ػػوؿ إن  ػػ  ه ػػَّ وزف )َ    ػػؿ  " خ ػػدـ وجػػود دخيػػؿ ه ػػَّ اف ابػػؿ )َبػػَمْلَمع  )بػػمل ع  
وابػػػػؿ )َدَمْ َمػػػػؾ  )َدَم  ػػػػؾ    ػػػػوؿ اخ بػػػػرييف  يػػػػ  مػػػػف اخبػػػػل  مػػػػ  خػػػػـ يوجػػػػد  ػػػػذ قػػػػوؿ 

 اخ و ييف   
 :نحوىماوزن سيِّد وميِّت و . ٖ

انػػػػػ ؾ لػػػػػنؼ  ػػػػػذ وزف ،ػػػػػياد ومياػػػػػت ومػػػػػ  جػػػػػ ن ه ػػػػػَّ م  خ مػػػػػ   ػػػػػيف اخ بػػػػػرييف 
   ٖ)واخ و ييف"   خ بريوف يروف  ذ وزن  م  ي فذ

   إن   ه َّ وزف )َ ْيِ ؿ    ،ر اخ يف ٔ
   إن   ه َّ وزف )َ ْيَ ؿ   ،فع اخ يف ٕ

 وي   نو ػػ ف و ػػ ف اخل يػػؿ ي ػػوؿ  ػػ خراا االوؿ اا   ،ػػر هػػيف )َ ْيِ ػػؿ  إذ قػػ ؿ ،ػػي
ف خػـ ي ػػف َ ْيِ ػػؿ  ػػذ نيػػر اخم فػؿا زّن ػػـ قػػد يلبػػوف اخم فػػؿ  اخل يػؿ ي ػػوؿ  ،ػػياد َ ْيِ ػػؿ واا

وقػػد فػػ  ع ،ػػي وي  اخل يػػؿ  ػػذ قوخػػ   ػػ ف   ٗ)  خ نػػ ن ال يلبػػوف  ػػ  نيػػر  مػػف نيػػر اخم فػػؿن
،ػػياد ونظ يراػػ  ه ػػَّ زنػػ  )َ ْيِ ػػؿ  إذ قػػ ؿ  نوقػػوؿ اخل يػػؿ اهجػػب اخػػذا زنػػ  قػػد جػػ ن  ػػذ 

 فؿ  ن ن خػـ يجػف  ػذ نيػر " زّن ػـ قػ خوا  َاي  ػ ف و َفي لػ ف   ػـ ي ،ػروا وقػد قػ ؿ   ػض اخم
 اخ رب  

                                                                                                                                                                          
   ٕٛ" وينظر  اخ   ب مف فبريؼ اال   ؿ  ٜٗاخمغنذ  ذ فبريؼ اال   ؿ     ٔ)
 اخ ،ـ اخ  نذ من      ٕ)
   ٜ٘ٚ/ٕينظر  االنب ؼ  ذ م، يؿ اخلنؼ     ٖ)
  د اخ،نـ ا روف  )ه ٖ٘ٙ/ٗاخ ف ب     ٗ)
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 م    ؿ َهْينذ   خق ِ يب اخَ ي فِ 
 انم  يلمؿ اذا ه َّ االطراد ليث فر وا  م،فول   يم  ذ رت خػؾ" ووجػدت  نػ ن 

 د وجدت ،ػ ينل اخػَّ  ذ اخم فؿ خـ ي ف  ذ نير   وال فلم   ه َّ اخق ذ اخذا ال يطرد"  
"  ٖ)" وا ػػػػػػػف          جنػػػػػػػذ ٕ)" واػػػػػػػذ  اخزنػػػػػػػ  نجػػػػػػػدا  هنػػػػػػػد اخم ػػػػػػػّرد ٔ)اف ي ػػػػػػػوف  َػػػػػػػْيِ نلن

 ونيراـ   ٗ)واخقمنفرا
ام  اخراا اخ  نذ ي وؿ   ف )،ياد  ونظ يرا  ه َّ وزف )َ ْيَ ؿ   ،فع اخ يف"  اّف ا ػ  

مػػرة نيػر من،ػػوب اخػػَّ الػػد" اخ ر ػ ت االن ػػ را ن،ػػ   اخػَّ اخ بػػرييف ااّل اف ،ػػي وي  اورد  
إذ قػػ ؿ   ػػد ذ ػػػر راا اخل يػػؿ  نوقػػد قػػػ ؿ نيػػر   اػػو َ ْيَ ػػػؿ" زّنػػ  خػػيس  ػػػذ نيػػر اخم فػػػؿ 
َ ْيِ ػػؿ  وقػػ خوا  نيػػرت اخلر ػػ ا الف اخلر ػػ  قػػد ف  ػػب إذا نيػػر اال،ػػـ اال فػػرااـ    قػػ خوا  

  ػذخؾ نيػروا لر ػ   برّا" وق خوا  امواُّ " وق خوا  ُاْلٌت" وابػ   اخ،ػفع  وقػ خوا  ُدْاػِرا   
اػػذ  اخزنػػ  ن،ػػ ت اخػػَّ اخمدر،ػػ  اخ غداديػػ " وقػػد قػػ يع ا ػػف جنػػذ  ػػذ ن،ػػ   اػػذ    ٘)َ ْيَ ػػؿن

اخزنػػ  اخػػَّ اخ غػػدادييف هػػدد مػػف اخ  مػػ ن م ػػؿ اخجرجػػ نذ وا ػػف هبػػ،ور وا ػػف ي ػػيش وا ػػذ 
" ون،ػػػب اخم ػػػرا واخ،ػػػيوطذ اػػػذ  اخزنػػػ  اخػػػَّ ا ػػػذ ج ،ػػػر  ٙ)ليػػػ ف واخبػػػ  ف واخلضػػػرا

   ٛ)ت اخَّ اخ،ران ايض ل " ون،  ٚ)اخرؤا،ذ
إّف ن،   اذ  اخزن  اخَّ ا ذ ج ،ر اخرؤا،ذ اقوا مف ن، ف   اخػَّ     اخ غػدادييفا 
زّف اػػػذ  اخزنػػػ  هر ػػػت  ػػػذ زمػػػف ،ػػػي وي    خمدر،ػػػ  اخ غداديػػػ  خػػػـ ف ػػػف م رو ػػػ   ػػػذ ذخػػػؾ 
اخوقت" ام  ا و ج ،ر اخرؤا،ػذ   ػ ف  و يػ ل ه بػر اخل يػؿ ول خ،ػ   ػذ اػذ  اخم،ػ خ  قػ ؿ 

م ،ػور اخ ػيفا  نل  ِ يْ  ػذ قػوؿ اخ ػو ييف اال  َػ ي ػوف هف وزف )،ياد   نوالين غػذ اف ،ي وي 

                                                           
 )ه د اخ،نـ ا روف   ٖٙٙ/ٗاخ ف ب     ٔ)
   ٕ٘ٔ" ٕٗ/ٔينظر  اخم فضب     ٕ)
   ٙ٘ٔ/ٔ" واخلب يص  ٗٚ" واخفبريؼ اخم و ذ  ٙٔ-٘ٔ" ٗٔ/ٕينظر  اخمنبؼ     ٖ)
  ٕٗٓٔ/ٕينظر  اخن ت  ذ ف،،ير  ف ب ،ي وي      ٗ)
  ٖ٘ٙ/ٗاخ ف ب     ٘)
 " واخم،فػػػػ ح  ػػػػذ ٜٓٔ-ٜٛٔ" واخم ػػػػدع  ػػػػذ اخفبػػػػريؼ  )ٜ٘/ٓٔح اخم،بػػػػؿ  " وقػػػػر ٙٔ/ٕينظػػػػر  اخمنبػػػػؼ     ٙ)

  ٖٖٔ/ٗ" و ل قي  اخب  ف  ٗٓٔاخبرؼ  
  ٖٜٖ" وينظر   غي  اخوه ة  ذ ط   ت اخ غوييف واخنل ة  ٔٚٔينظر  ر، خ  اخمني       ٚ)
  ٚٛٔ/ٔ" واخزاار  ذ م  نذ   م ت اخن س  ٘ٛٗينظر  ادب اخ  فب     ٛ)
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"   ػوؿ ،ػي وي  اػذا ي ػيف اّف اخ ػو ييف  ٔ)ملػدود هػف ابػ  نوان   ؿ َ يْ الن ـ يزهموف ان   َ 
يروف اّف وزف )،ياد ومياػت  ) ي ػؿ   ،ػفع اخ ػيف وقػد الػفا مػف قػ ؿ   ػذا اخػوزف اف َ ْيَ ػؿ 
خػػ  نظيػػر  ػػذ اخبػػليع وانمػػ   ،ػػرت اخ ػػيف ليػػ دال هػػف االبػػؿ م  مػػ  قػػ خوا  ػػذ َ ْبػػرّا  

   ٕ)ُاَمِوا  َاَمِوا" واخ ي س  ي   اخ،فع ِ ْبرّا "
وقد ردت اذ  اخلج    ن  خو   ف وزف اذ  االخ، ظ  ،فع اخ يف  ذ ) ي ػؿ  نخ ػ ف 
ين غػػذ اف ي ػػ ؿ  ،ػػي د" واػػي ف ومي ػػت ػ  ػػ خ،فع ػ وخػػـ يفغيػػر اخػػَّ اخ ،ػػر"  مػػ  قػػ خوا  َهػػي ف 

   ٖ) ، د م      ذا فـ اخي نوَفي ل ف" وَاي   ف ػ  ،فع اخ يف ػ      م   ،ر دؿ ه َّ 
ام  قوخ ـ   ّف )َ ْيِ ؿ  ملدود هف اب   م  م  لػدث هنػدم  قػ خوا  ػذ اخن،ػب اخػَّ 
َ ْبػرة  ِ بػرّا ػ   ،ػر اخ ػ ن ػ  ػ ف اػذا انمػ  لبػؿ لن ػ ل خ  يػ س وقػد  ،ػروا اخ ػ ن مػف 
 اخ بػػػرة خلػػػذؼ اخفػػػ ن من ػػػ " واػػػذ  اخ غػػػ  والػػػدة مػػػف  ػػػنث إذ قيػػػؿ  ػػػذ         اخ بػػػرة 
َ ْبرة" وِ ْبػرة" وُ ْبػرة" وامػ  اخن،ػب اخي ػ    ػد قيػؿ                       ي ػ   ِ ْبػرّا" 

   ٗ)وَ ْبرّا" واالوخَّ هدت مف اخقواذ اخذا الي فد   ن
 إف  اخذا ي وا اخراا اخ  يؿ   ف ،ياد و     ه َّ وزف )َ ْيِ ؿ  م  ي فذ 

   ٘)ف   ن ن اخوزف ه َّ اخظ ار اوخَّ   خفم،ؾ    وام ٔ
" و ذ اذا قػ ؿ ا ػف اخقػجرا  نمػ  جػ ن  ٙ)  اذا اخوزف الفص    اخم فؿ مف دوف نير ٕ

جػػػ ن ه ػػػَّ َ ْيِ ػػػؿ ال ي ػػػوف ذخػػػؾ اال  ػػػذ اخم فػػػؿ اخ ػػػيف" نلػػػو  ،ػػػياد" ومياػػػت" وخػػػياف" 
   ٚ)و يافن

  ق  ت اخواو اخمفلر    ذ ،ْيِود اخَّ ي ن" وذخػؾ زّف اخ  مػ  اجفم ػت  ي ػ  اخػواو واخيػ ن ٖ
   ٛ)الداام    خ، وف     ت اخواو ي ن وادنمت اخي ن  ذ اخي ن و،  ت

                                                           
   ٖٜٖ/ٕ ف ب  ينظر  اخ   ٔ)
   ٜ٘/ٓٔ" وقرح اخم،بؿ  ٛٓٔ/ٕينظر  االنب ؼ  ذ م، يؿ اخلنؼ     ٕ)
   ٖٓٛ/ٕاالنب ؼ  ذ م، يؿ اخلنؼ     ٖ)
 ٖٖٔ/٘" وخ، ف اخ رب ) بر   ٗٓٛ" ٖٓٛ/ٕٓينظر  االنب ؼ  ذ م، يؿ اخلنؼ     ٗ)
   ٜٚٚ/ٕينظر  االنب ؼ  ذ م، يؿ اخلنؼ     ٘)
   ٕٖٚ/ٕينظر  اخ ف ب     ٙ)
   ٖٗ" ونظرة  ذ   ض االوزاف اخبر ي   ٖٙٔ/ٕاالم خذ اخقجري      ٚ)
     ٗٗينظر  نظرة  ذ   ض االوزاف اخبر ي       ٛ)
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وممف ايد مذاب اخ برييف ػ اا زن  َ ْيِ ػؿ   ،ػر اخ ػيف ػ مػف اخ ػو ييف اخ ،ػ يذ" 
إذ ن ػػؿ اخمػػػؤّدب نبػػ ل خ  ،ػػػ يذ   ػػ ؿ  نقػػػ ؿ اخ ،ػػ يذ  ،ػػػياد مػػف اخ، ػػػؿ )َ ْيِ ػػؿ  واػػػو  ػػػذ 

ف اخ، ػػؿ"   مػػ  ،ػػ نت اخ ػػ ن ادنمػػت اخػػواو االبػػؿ )،ػػْيِود  اخػػواو  يػػ  ق يمػػ  م ػػ ـ اخ ػػيف مػػ
 ي    ب رت ي ن مقددة وم    قوخػ  ف ػ خَّ هػز                      وجػؿ  )َذِخػَؾ اخػدايُف 

ـُ  اْخَ يا
   ٖ)ن ٕ) " وقوخ  ف  خَّ  )َاْو َ َبياٍب ماَف اخ، َم ن  ٔ) 

ِ يػػؿ    البػػؿ امػػ  ،ػػ ير اخ ػػو ييف  يػػروف اّف وزف )،ػػياد " واػػياف " ومياػػت  اػػو ) َ 
"   ػذ  اخزنػ  خػـ فن،ػب اخػَّ ه مػ  اخ ػو ييف" إذ  ٗ) ذ اػذ  االخ،ػ ظ َ،ػِويد و َاػِويف وَمِويػت

ق ؿ ا ف ي يش  نوذاب   ض اخ و ييف اخَّ اّف ابػ   ػ اا ،ػياد ونظػ ير  ػ َ ِ يػؿ  ػـ ق ػب 
يػرا اف مػ  " ومف اخ و ييف اخذيف ق خوا   ػذ  اخزنػ  اخ،ػران اخػذا قيػؿ هنػ  انػ   ٘)اخَّ َ ْيِ ؿن

 ػػ ف مػػف اػػذ  االخ،ػػ ظ  ػػ ف وزن ػػ  االبػػ ذ اػػو َ ِ يػػؿ" إذ قػػ ؿ ا ػػف ي ػػيش  نوذاػػب اخ،ػػران 
اخػػَّ انػػ    يػػؿ اه ػػت هػػيف اخ، ػػؿ منػػ   ػػذ مػػ ت يمػػوت وبػػ ب يبػػوب  ػػ ف قػػدموا اخيػػ ن 
ػػرت اخ ػػيف  بػػ ر  ي ػػؿ  مػػ  ق ػػفـ  اال اّنػػ  من ػػوؿ ملػػوؿ مػػف َ ِ يػػؿ  ػػـ ق  ػػت  اخزايػػدة وُالا

   ٙ)ا ذخػػؾ خ را ػػ  اخ نػػ ن وانػػ  خػػيس  ػػذ اخبػػليع مػػ  اػػو ه ػػَّ َ ْيِ ػػؿناخػػواو يػػ ن  مػػ  ذ ػػرو 
قػػ هت ن،ػػ   اػػذ  اخزنػػ  اخػػَّ اخ،ػػران هنػػد اخ  يػػر مػػف اخ  مػػ ن" اذ قيػػؿ  نمػػذاب اخ،ػػران  ػػذ 

" وقد ذ ر ا ف االن  را اّف اخ،ران ان ر ه َّ ،ػي وي   ٚ)الفي ر َ ِ ْيؿ قد  ق   ذ اخ و ييفن
   ٛ) ،ي وي  م  ذاب اخي   ذ نلو ،ياد و   

 ام  اخلجا اخفذ ج  ت اخ و ييف ي وخوف   ذا اخوزف   ذ 

                                                           
   ٖٙاخفو  /    ٔ)
   ٜٔاخ  رة/    ٕ)
  ٕٙٙدق يؽ اخفبريؼ     ٖ)
   ٜ٘ٚ/ٕينظر  االنب ؼ  ذ م، يؿ اخلنؼ     ٗ)
   ٜ٘/ٓٔقرح اخم،بؿ     ٘)
  ٜ٘/ٓٔ  ن،،    ٙ)
" وقػػرح اخم،بػػؿ  ٚٛٔ/ٔ" وينظػػر  اخزااػػر  ػػذ م ػػ نذ   مػػ ت اخنػػ س  ٕٙنظػػرة  ػػذ   ػػض االوزاف اخبػػر ي       ٚ)

ٔٓ/ٚٓ   
   ٚٛ/ٔينظر  اخزاار  ذ م  نذ   م ت اخن س     ٛ)
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   ٔ)  إّف َ ِ يؿ خ  نظير  ذ  نـ اخ رب" ام  َ ْيِ ؿ   يس خ  نظير  ذ  نم ـٔ
   ٕ)  إف َ ِ يؿ يجمع ه َّ )ا  نن  إذ قيؿ  اياف وااون نٕ
 نيف   بػػع وزن ػػ    خمػػ   ػػ ف ،ػػياد ابػػ   َ،ػػِوْيد ق  ػػت اخػػواو اخ،ػػ ل ولػػذ ت الخف ػػ ن اخ،ػػ ٖ

َ ْ ؿ" ومف اجؿ اف يمنع اخف  س بيغ  َ ِ ْيؿ  َ،ْ ؿ زيدت اخيػ ن ز مػ ؿ  نػ ن لػروؼ 
   ٖ)اخ  م 

وقد ردت لج  اخ و ييف اخ  ي     ف )َ ِ يؿ  يجمػع ه ػَّ )ا  ػنل  إذ قيػؿ  ػذ جمػع 
ـ نقػػد )اػياف  )ااونػ ن " و)جيػػد  و)اجػودان    ػػذ  خي،ػت   خلجػ  اخ   يػػ  خ  ػوؿ   ػػ  إذ إّن ػ

يجم وف اخقذن ه َّ نيػر    ػ  اال فػرااـ قػ خوا  قػ هر وقػ ران وج اػؿ        وج ػنن" 
نم    نن        يؿ" نلو   رم ن" وخؤم نن    ٗ)واا

امػػػ  قػػػوخ ـ  ػػػ ّف هػػػيف اخ، ػػػؿ اه ػػػت ولػػػدث ف ػػػديـ وفػػػ لير   ػػػد ُرّد ه يػػػ   ػػػ ف اػػػذا 
دـ ه ػػػػَّ اخ ػػػػيف  ػػػػذ اخف ػػػػديـ واخفػػػػ لير خػػػػيس خػػػػ  نظيػػػػر  ػػػػذ اخبػػػػليعا زّف اخيػػػػ ن ال فف ػػػػ

ف قيؿ إّن  الفص  ػ  اخم فػؿ  ػ خ وؿ   لفبػ ص اخم فػؿ   نػ ن م،ػف ؿ اوخػَّ  اخبليع" واا
   ٘)مف ذخؾ

وي د ف ديـ اخي ن ه َّ اخواو نير م  وؿ المور بوفي  فمنع ذخػؾ" واػذ  اّف اخيػ ن 
هنػػد ف ػػديم   ه ػػَّ اخػػواو ف ػػوف مػػدف   نيػػر خينػػ " واػػذ  اخيػػ ن اليم ػػف ادن م ػػ   ػػذ لػػرؼ 

فا زن   ي ن مدي  ذات لر   طوي    واالمر اخ  خث اػو اف اخيػ ن  ػذ اػذ  اخزنػ  ػ اا اخ ي
َ ِ ْيػؿ ػ ف ػد هنمػ  اخزنػ   ػػذ اخبػ،  اخمقػ   " خػذخؾ اليجػػوز ف ػديم   خلػروج اخػوزف هػػف 

   ٙ)اخ ي س
امػػ  قػػوؿ اخ ػػو ييف   ضػػ    اخيػػ ن  ػػذ بػػيغ  َ ْ ػػؿ   ػػد لػػذؼ االخػػؼ من ػػ  مل  ػػ  

ػ اا َ ْ ػػؿ"   ػػد رد ايضػػ ل إذا اف وزف َ،ػػْيد اخمل،ػػؼ  ْيػػؿا زف  االخف ػػ س  بػػيغ  الػػرا

                                                           
" ٜٙ-ٜ٘/ٓٔوقػػػرح اخم،بػػػؿ   ٜٙٚ/ٕ" واالنبػػػ ؼ  ػػػذ م،ػػػ يؿ اخلػػػنؼ  ٕٗٔينظػػػر  اقػػػف  ؽ ا،ػػػم ن ا      ٔ)

   ٕٛ" ونظرة  ذ   ض ازوزاف اخبر ي   ٕٖٔ" واخمدارس اخنلوي   ٔٓ٘/ٕ ذ اخفبريؼ   واخممفع
   ٖٔ" و ي ؿ اـ   يؿ  ٙٚٔ/ٕ" وقرح اخق  ي   ٙٙ/٘ينظر  قرح اخم،بؿ     ٕ)
   ٙٚٔ/ٕ" وقرح اخق  ي   ٜ٘/ٓٔ" وقرح اخم،بؿ  ٜٙٚ/ٕينظر  االنب ؼ  ذ م، يؿ اخلنؼ     ٖ)
   ٙٙ/٘قرح اخم،بؿ     ٗ)
   ٕٓٛ/ٕينظر  االنب ؼ  ذ م، يؿ اخلنؼ     ٘)
   ٓٗينظر  نظرة  ذ   ض االوزاف اخبر ي      ٙ)
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اخيػػػ ن زايػػػدة"  ػػػن يوجػػػد االخف ػػػ س" وقػػػد لر ػػػت اخ،ػػػ ن   خ ،ػػػرا اللف،ػػػ ن اخ،فلػػػ    ػػػد يػػػ ن 
   ٔ)مدي 

هر ػت  ػذ  فػب اخمف ػػدميف  ن ػ  اوزاف خ،ػياد و   ػ  واػػذ )َ ْيِ ػؿ" وَ ْيَ ػؿ" وَ ِ ْيػػؿ  
 ذ هدد مف اخ فػب" خػذخؾ ظ ػرت زنفػيف جديػدفيف امػ   وخ ف اذ  االوزاف وردت ملر   

)  اػػؿ" وَ ْ يِػػؿ "   ػػد لر ػػت )َ ْيِ ػػؿ  اخػػَّ   اػػؿ وذخػػؾ  ػػذ  فػػ ب ف ػػذيب اخ غػػ  خنزاػػرا إذ 
قػػ ؿ  نااػػؿ اخفبػػريؼ  َمّيػػت  ػػ ف فبػػليل  )َمْيػػوت  ه ػػَّ )َ ْيِ ػػؿ   ػػـ ادنمػػوا اخػػواو  ػػذ 

غذ اف ي وف مّيت ه ػَّ َ ْيَ ػؿ"   ػ خوا  اخي ن" ق ؿ   رد ه ي ـ وقيؿ  إف   ف  م  ق فـ  ين 
قػػد ه منػػ  اّف قي ،ػػ  اػػذا" وخ ػػف فر نػػ   يػػ  اخ يػػ س مل  ػػ  االقػػف     رددنػػ   اخػػَّ خ،ػػظ   ػػؿ 

   ٕ)مف ذخؾ اخ ،ظ" زف مّيت ه َّ خ،ظ  ّ ؿ مف ذخؾ اخ ،ظن
  خ  رئ خ ذا اخنص يجد هدـ فػرا ط اخ  ػ رات  يػ    ػذا يػدؿ ه ػَّ اّف انػ ؾ ،ػ ط ل 

وخ ف ي، ـ من  اف ااؿ اخفبريؼ ػ اا اخ برييف ػ يذا وف اخَّ اّف وزف ،ػياد  ذ اخ نـ" 
َ ْيِ ؿ" واّف ان ؾ راي ل للر ق ؿ   ّف وزن   َ ْيَ ؿ" وقد رد ه ي ـ ااػؿ اخفبػريؼ  ػ ف قػ خوا  
نقػد ه منػ  اّف قي ،ػ  اػذا" وخ ػف فر نػ   يػ  اخ يػ س مل  ػ  االقػف     رددنػ   اخػَّ خ،ػظ   ػػؿ 

ف مياػػػػت ه ػػػػَّ خ،ػػػػظ   اػػػػؿ مػػػػف ذخػػػػؾ اخ ،ػػػػظن و ػػػػذ اػػػػذا اخػػػػرد لػػػػدث مػػػػف ذخػػػػؾ اخ ،ػػػػظا ال
اخفبػليؼ" إذ إّف اخ بػػرييف خػـ فػػرد خػدي ـ اػػذ  اخزنػ    خل يػػؿ و،ػي وي  ومػػف جػ ن   ػػداـ 
مػػف اخ بػػرييف يؤ ػػدوف ه ػػَّ مػػذاب اخ بػػرييف اخ  يػػؿ  ػػ خوزف )َ ْيِ ػػؿ  وخػػيس خػػدي ـ وزف 

 ػػ  اخػػَّ   اػػؿ" ويػػرا اال،ػػف ذ ج ،ػػر الػػر ه ػػَّ )  اػػؿ    ػػذا يػػدؿ ه ػػَّ اّف َ ْيِ ػػؿ انػػ  ملر 
   ٖ)ن يؼ ه  ين  اّف اذا اخنص يلفمؿ امريف

   إّف ي وف ) ّ ؿ  ملّرؼ مف َ ْيِ ؿ و ذخؾ ف د ظ ور اذ  اخزن  مف لط  اخن، خ ٔ
  إّف ان ؾ مف يرا   ّف ،يد و     ه َّ وزف   اؿ   خفضػ يؼ للػذيف   خظػ ار اخمجػرد ٕ

 ػػػ ف اخفضػػػ يؼ ابػػػ ذ م ػػػؿ  قطّػػػع و ّ،ػػػر اـ اػػػو مػػػف نيػػػر اف ينف  ػػػوا اخػػػَّ مػػػ  اذا 
 نفيج  خ  ب اخواو ي ن وادن م        وا اذا اخفض يؼ  فض يؼ اخ يف  ذ اخميزاف 

                                                           
   ٖٗينظر  نظرة  ذ   ض االوزاف اخبر ي      ٔ)
   ٕٙٔ/ٗ" وينظر  اخ ، ف )موت   ٕٖٗ/ٗٔف ذيب اخ غ  )موت      ٕ)
    ٖٓ-ٜٕينظر  نظرة  ذ   ض االوزاف اخبر ي   )   ٖ)
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واذا االمر مردود وذخؾ زّن  خـ يرد  ػذ  فػب االقػدميف مػف اخ بػرييف اقػ رة اخػَّ 
اّف )  اػػؿ   اّف انػػ ؾ مػػف ي لػػذ   ػػذا اخػػوزف  ػػػ )  اػػؿ  خػػـ ي ػػؿ  ػػ  الػػد مػػف اخ بػػرييف" ن ػػـ

 نػػػ ن   ػػػر جري نػػػ   ػػػذ اال  ػػػ ؿ وال،ػػػيم   ػػػذ االمػػػر مػػػف  ػػػ ب اخف، يػػػؿ وخػػػـ يػػػرد ه يػػػ   ػػػذ 
   ٔ)اخب، ت يم ف اخ ي س ه ي ن

ام  اخػوزف اخ ػ نذ ػ اا َ ْيَ ػؿ ػ   ػد ورد ملر ػ ل هنػد اخز يػدا اخػَّ )َ ْ يِػؿ  وذخػؾ  ػذ 
)َبػػيات " )َ ْ يِػػؿ ا       قوخػػ   نذاػػب اخ و يػػوف اخػػَّ اّف وزف م ػػؿ  )مياػػت  و )،ػػياد  و  

زّف ابػػػ   )َ،ػػػْيود  و )َمْيػػػوت ا زّف خػػػ  نظيػػػر  ػػػذ  نم ػػػـ" وذاػػػب اخ بػػػريوف اخػػػَّ اّف 
   ٕ)وزن   ذ االبؿ )َ ْ ِيؿ " زّن  او اخظ ار مف وزن " واخفم،ؾ   خظ ار ام ف واوخَّن

   ذا اخنص يلفمؿ امريف 
 ػػػذ ،ػػػياد ومياػػػت وبػػػيات ه ػػػَّ وزف   إّف اخز يػػػدا اراد اف ي ػػػوؿ  إّف مػػػذاب اخ ػػػو ييف ٔ

)َ ْيَ ػػؿ  وخ ػػؿ اخػػذا يػػدؿ ه ػػَّ اػػذا اخػػوزف وخػػيس ه ػػَّ )َ ِ ْيػػؿ  مػػ  ذ ػػر  مػػف ام  ػػ  إذ 
قػػػ ؿ  ،ػػػْيود" ومْيػػػوت  ف ػػػديـ اخيػػػ ن اخزايػػػدة" واخػػػدخيؿ االلػػػر قوخػػػ   نزف خػػػ  نظيػػػرال  ػػػذ 
ا   نم ـن  ،ْيَ ؿ خ  نظير  ػذ اخبػليع م ػؿ  ضػيَغـ" وبػيرؼ" وليػَدر  وه ػَّ اػذ

   خفلريؼ دلؿ ه َّ اخوزف   ط 
  إّف اخز يدا قبد نبػ  اخ،ػ  ؽ اّف اخ ػو ييف يػروف اّف ،ػياد ومياػت وبػياب ه ػَّ وزف ٕ

َ ِ ْيؿ" وه َّ اذا اخراا ي وف اخفلريؼ قد دلؿ ه ػَّ اخػوزف واالم  ػ " وممػ  قػد ي ػوا 
  زف اػػذا اخػػراا اّنػػ  ذ ػػر مػػف  ػػيف االم  ػػ   )بػػيات  إذ إّن ػػ  ملر  ػػ    ػػذ )بػػياب

نمػػ  ذ ػػروا  )بػػيات  م ػػ ؿ نريػػب خػػـ يػػذ ر  اخ  مػػ ن اخػػذيف لػػ خ،وا اػػذا       اخػػراا" واا
" وقػوؿ  ٖ) )بػياب  م،ػفدخيف   وخػ  ف ػ خَّ  )َ َبػياٍب                   ِمػَف اخ، ػَم ن 

اخمل ؽ  ذ اخ  مش  نخ ؿ م  ج ن  ذ االنبػ ؼ اوخػَّ   ػو  يػ  ه ػَّ )َ ِ ْيػؿ  نلػو  
   ٗ))َ،ِوْيد ن

                                                           
   ٜٛٔؼ اخبر ذ  ذ اخ، ظ اخ رلف اخ ريـ  ر، خ  م ج،فير"   طع ج ر ا  ،ط ـ اخدراجذ  اخلن   ٔ)
   ٗٛايفنؼ اخنبرة  ذ الفنؼ نل ة اخ و   واخ برة     ٕ)
   ٜٔاخ  رة/    ٖ)
    ٔ/ اخ  مش )ٗٛايفنؼ اخنبرة  ذ الفنؼ نل ة اخ و   واخ برة     ٗ)
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م  )َ ِ ْيؿ    د ورد ملر  ل اخَّ )َ ْ يِػؿ   ػذ  فػ ب ف ػذيب اخ غػ " إذ جػ ن      يػ   ا
نوق ؿ الروف  إنم    ف مّيت  ذ االبؿ َمْويػت م ػؿ َ،ػّيد َ،ػْيود   دنمنػ  اخيػ ن  ػذ اخػواو 

  قػػ ؿ االزاػػرا اػػذا اخػػنص   ػػد قوخػػ  اخػػراييف  ٔ)و   نػػ      نػػ  مّيػػت  ػػـ ل،ػػؼ   يػػؿ  َمْيػػتن
  ،ػي وي   ػذ  ف  ػ  ػ اا   ػد لدي ػ  هػف َ ْيِ ػؿ" وَ ْيَ ػؿ ػ وقػد ورد  ػذ نػص اخذيف ق ؿ   م

االزاػػرا م ػػ خيف ملػػر يف االوؿ قوخػػ  )َمياػػت  ػػذ االبػػؿ َمْويِػػت  إذ إّف وزن ػػ  ه ػػَّ اػػذا 
 )َ ْ ِيؿ  واو وزف خـ ي ؿ    الد مف اخ برييف او اخ و ييف 
اخ ػيف ػ اا ه ػَّ وزف     َ ْيَ ػؿ واخ  نذ قوخ   م ؿ )،ّيد َ،ْيود   ف ػديـ اخيػ ن ه ػَّ 

ػػ واػػذا مػػ خـ يػػرد  االزاػػرا زّنػػ  قػػد فلػػدث هػف َ ْيِ ػػؿ ،ػػ    ل"  مػػ  ورد  ػػذ اخػػنص اػػو واػػـ 
 مف اخن ،خ واخبليع اف ي  ؿ  ذ اخم  خيف )َمِوْيت" وَ،ِوْيد  ه َّ وزف )َ ِ ْيؿ  

الزاػرا ام  اخد فور ه  ين    د وج  م  جػ ن  ػذ اػذا اخػنص فوجي ػ ل راا  يػ  اّف ا
قبػػد مػػف نبػػ  اخػػراا اخ  يػػؿ  ػػ ّف ،ػػياد ومياػػت ه ػػَّ وزف َ ْيِ ػػؿ" وخ ػػف اخن ،ػػخ واػػـ  ػػذ 
 ف    َمْيِوت   دـ اخواو ه َّ اخي ن   ب لت َمْوِيت دوف قبد من  ػ اا مػف     اخن ،ػخ ػ 

   يراد وزف للر واو )َ ْ يؿ  
م  مػ  ذ ػر  اذا او راا اخد فور ه  ينػ   ػذ نػص االزاػرا" وخ ػف خػو  ػ ف االمػر 

اخػػد فور ه  ينػػ " خمػػػ  فلػػدث االزاػػرا م،ػػػ   ل هػػف اخبػػر ييف اخػػػذيف ي لػػذوف  َ،ْيِ ػػؿ وزنػػػ  
خ،ياد و   ػ " إذ ،ػ ؽ نبػ  لػدي  ل هػف )َ ْيِ ػؿ" وَ ْيَ ػؿ  وخػـ يفلػدث هػف )َ ِ ْيػؿ  ق ػؿ اػذا 
اخػػنص وال   ػػد " واػػذا دخيػػؿ ه ػػَّ اّف االزاػػرا خػػـ ي ػػف ي بػػد اخلػػديث هػػف    ) ْيِ ػػؿ ا 

نم      ف لدي   هف ) ِ ْيؿ  وخ ف اخن ،خ واـ  ذ امريف  واا
 االوؿ  او ا داؿ موضع اخ، وف م  ف اخ ،رة  ذ اخوزف 

 اخ  نذ  اخ  م  اخمق       قدـ  ي   اخي ن ه َّ اخواو 
واخبليع اّف فؤلر اا اّف ي  ؿ  ذ ،يد اف اب    )خ،ِوْيد  ال )َ،ْيود   م  او وارد  ػذ 

 اخنص 
 ّف ن لص اخ وؿ  ذ اوزاف ،ّيقد" وميات م  ي فذ ومم  ، ؽ يم ف ا

  إّف وزف ،ياد و   ػ  هنػد االقػدميف  ن ػ  )َ ْيِ ػؿ" وَ ْيَ ػؿ" وَ ِ ْيػؿ  واخ  يػؿ   ػذ  االوزاف ٔ
 اـ 

                                                           
   ٕٖٗ/ ٗٔف ذيب اخ غ  )موت      ٔ)



 فعال سما  لألالفصل الثالث .. المسائل الخالفية في األ
 

 

ٖٔٛ 

 ا  َ ْيِ ؿ ق ؿ    اخ بريوف" ومن ـ اخل يؿ و،ي وي  
 ب  َ ْيَ ؿ ق ؿ      ض اخ و ييف" ومن ـ ا و ج ،ر اخرؤا،ذ 

 ْيؿ ق ؿ    ان ب اخ و ييف ومن ـ اخ،ّران ج  َ  ِ 
   وزن   هند اخمف لريف ا  ر مف  ن   اوزاف ٕ

   ٔ)ا  وزن   هند ملمد ل،يف لؿ ي ،يف ار     َ ْيِ ؿ" وَ ْيَ ؿ" َ ِ ْيؿ"   اؿ
ب  هنػػد اخػػد فور ه  ينػػ  لم،ػػ   ) ْيِ ػػؿ" وَ ْيَ ػػؿ" وَ ِ ْيػػؿ" وَ ْ يِػػؿ" و  اػػؿ  وقػػد هػػد َ ْ يِػػؿ 

   ٕ)ف اخن ،خ ملور هف َ ْيِ ؿواـ م
امػػ  موقػػؼ اخقػػيخ )هضػػيم   مػػف اػػذ  اخم،ػػ خ   يفضػػع مػػف لػػنؿ قوخػػ   نوذاػػب 
اخ و يػػوف اخػػَّ اّف نلػػو  ،ػػياد" ومياػػت واػػياف )ممػػ  يػػرا اخ بػػريوف اّف وزنػػ  َ ْيِ ػػؿ  ابػػ   

   ػ ف اػذا َ،ِوْيد" وَاِوْيف" وَمِوْيػت ه ػَّ وزف )َ ِ ْيػؿ " زّف خػ  نظيػرال  ػذ  ػنـ اخ ػرب وخمػ
اػو االبػػؿ ارادوا اف ي  ػػوا هػػيف اخ، ػػؿ  مػػ  اه ػػت  ػػذ ،ػػ د ي،ػػود" ومػػ ت يمػػوت   ػػدمت 
ّنمػػ  بػػ ر اػػذا  اخيػػ ن اخ،ػػ  ن  ه ػػَّ اخػػواو   ن   ػػت اخػػواو يػػ ن وادنمػػت اخيػػ ن  ػػذ اخيػػ ن" واا
االهنؿ قي ، ل  ذ اخب،  اخمق    خ ون     خ، ؿ وهم    هم   وق خوا  ذ طِوْيؿ إّن  قػ ذ 

ف بػػ،  خػػـ ي ػػؿ اػػذا االهػػنؿ  َ ِوْيػػؿ و،ػػِوْيؽ  ويػػرد ه ػػي ـ  ػػ ف اػػذا اخف ػػديـ  ػػ ف خػػـ ي ػػ
واخفػػ لير ال نظيػػر خػػ   ػػذ اخبػػليعا زّف يػػ ن َ ِ ْيػػؿ ال فف ػػدـ ه ػػَّ هينػػ   ػػذ قػػذن مػػف 
اخبػػػػليع و يػػػػ  مل خ،ػػػػ  خ ظػػػػ ار اخػػػػذا يقػػػػ د خمػػػػذاب اخ بػػػػرييف   نػػػػ  َ ْيِ ػػػػؿ واػػػػو  نػػػػ ن 

   ٖ)ا ني  ملفب     اليقر    ي   اخبليعنملفص   خم فؿ والنرا    ذ ذخؾ    م فؿ 
   ٗ)وقد ذ ر راي  ن،،   ذ اخ   ب مف فبريؼ اال   ؿ

ام   ػذ  ف  ػ  )درا،ػ ت ال،ػ وب اخ ػرلف اخ ػريـ / اخ ،ػـ اخ ػ نذ    ػد اقػ ر اخػَّ مػ  
   ٘)ج ن مف االخ، ظ اخفذ ه َّ وزف )َ ْيِ ؿ   ذ اخ رلف اخ ريـ" واذ  االخ، ظ اذ

ـْ ِمْف لَيٍ  َ ياَنٍ  ا َ  يان " وقد و  ـْ لَفْيَنُ  ردت  ذ قوخ  ف  خَّ  )َ،ْؿ َ ِنذ ِإْ،رنيَؿ َ 
 (ٙ   

                                                           
   ٖٔينظر   ي ؿ اـ َ ِ ْيؿ     ٔ)
    ٖٗ-ٖٖ " )ٖٔ-ٖٓ" )ٜٕ" ٕٗينظر  نظرة  ذ   ض االوزاف اخبر ي      ٕ)
   ٔٗ-ٓٗاخمغنذ  ذ فبريؼ اال   ؿ     ٖ)
   ٚٔاخ   ب مف فبريؼ اال   ؿ     ٗ)
    ٙٛ-ٕٛ/)ٗينظر  درا، ت ال، وب اخ رلف اخ ريـ  اخ ،ـ اخ  نذ     ٘)
   ٕٔٔاخ  رة/    ٙ)
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   ٔ) ب  َ،ياي  وردت  ذ لي ت   ر من    )َ َ َّ َمْف َ َ،َب َ،ياَي ل َوَاَلَطْت ِ ِ  َلِطيَيُف  
 َدَا  خَػػَدا        اْخَ ػػ ِب " و )َوَاْخَ،َيػػ  َ،ػػيا  ٕ) ج  ،ػػياد ورد  ػػذ قوخػػ  ف ػػ خَّ  )وَ،ػػيادال َوَلُبػػورال 

(ٖ   
   ٗ) د  بياب ورد  ذ قوخ  ف  خَّ  )َاْو َ َبياٍب ِمَف اخ، َم ِن ِ يِ  ُظُ َمٌت َوَرْهٌد َوَ ْرٌؽ  

 اػػػ  ضػػياؽ ورد  ػػذ قوخػػ  ف ػػ خَّ  )َوَمػػْف ُيػػِرْد َاْف ُيِضػػ  ُ  َيْجَ ػػْؿ َبػػْدَرُ  َضػػيا  ل       َلَرجػػ ل 

   ٙ) ال َفُؾ ِ ذ َضْيٍؽ ِمم   َيْمُ ُروَف " وقوخ  ف  خَّ  )وَ  ٘)
   ٚ) و  طياب ورد  ذ لي ت   ر من   قوخ  ف  خَّ  )َلف َّ َيِميَز اْخَلِ يَث ِمَف اخط ياب 

   ٛ) ز  خياف ورد  ذ قوخ  ف  خَّ  )َ ُ وال َخُ  َقْوالل َخيان ل 
   ٜ) َلذ  ِمَف اْخَمياِت ح  ميات ورد  ذ لي ت   ر من   قوخ  ف  خَّ  َ)ُفْلِرُج اخْ 
   ٓٔ) ط  اياف ورد  ذ قوخ  ف  خَّ  )َق َؿ َر َُّؾ ُاَو َهَ ذ  َاياٌف  

خـ ي،بؿ )هضيم   اخلديث هف اذ  اخبيغ  م ف،ي    القػ رة اخػَّ موضػ     ػذ 
 اخ راف اخ ريـ وذا را نبوب  فوضع م نَّ اخ ،ظ 

ت  اّنػ  اّيػد راا اخ بػرييف يفضع مم  اورد  )هضيم   مف لديث هػف )،ػياد ومياػ
 ػػػػػػذ وزف م ػػػػػػؿ اػػػػػػذ  االخ،ػػػػػػ ظ   ػػػػػػد رّد ه ػػػػػػَّ مػػػػػػذاب اخ ػػػػػػو ييف وهػػػػػػد  مػػػػػػذا  ل مل خ،ػػػػػػ ل         

خ ظػػ ار  وينلػػظ اّف )هضػػيم   انػػ  خػػـ يػػذ ر ،ػػوا رايػػيف خ ػػذ  اخم،ػػ خ  مػػف ا ران اخفػػذ 
ه ػػَّ  قي ػػت قػػديم ل ولػػدي  ل م ف،يػػ ل  ػػذ ر مػػ  ذاػػب اخيػػ  اخ بػػريوف مػػف اّف وزف ،ػػياد و   ػػ 

)َ ْيِ ؿ " وم  ذاب اخي  ان ب اخ ػو ييف مػف انػ  ه ػَّ وزف )َ ِ ْيػؿ  وخػـ يػذ ر اخػراا اخػذا 
ذاب اخي  ،ي وي   ذ  ف    واخذا ي ود خ  ض اخ ػو ييف واػو اخػراا اخ  يػؿ ) ،ْيَ ػؿ " وخػـ 

                                                           
   ٔٛاخ  رة/    ٔ)
   ٜٖلؿ همراف/    ٕ)
   ٕ٘يو،ؼ/    ٖ)
   ٜٔاخ  رة/    ٗ)
   ٕ٘ٔاالن  ـ/    ٘)
   ٕٚٔاخنلؿ/    ٙ)
   ٜٚٔاؿ همراف/    ٚ)
   ٗٗط /    ٛ)
   ٕٚاؿ همراف/    ٜ)
   ٜمريـ/    ٓٔ)



 فعال سما  لألالفصل الثالث .. المسائل الخالفية في األ
 

 

ٔٗٓ 

يورد م  إذا فن وؿ اخمف لروف اذ  اخم، خ    خدرا،  وظ ور اخوزنيف   اؿ وَ ْ ِيؿ مف جػران 
اخفلريؼ  و )هضيم    ذ ف ييد  خمذاب اخ برييف ال يذاب اخَّ اخ وؿ   خ  ػب اخم ػ نذ 

  ذ ،ياد وميات 
وفػػػػػػرا اخ  ل ػػػػػػ  اّف مػػػػػػ  ذاػػػػػػب اخيػػػػػػ  اخقػػػػػػيخ )هضػػػػػػيم   مػػػػػػف ف ييػػػػػػد خ  بػػػػػػرييف      

بػػػػليع" زف مػػػػ  جػػػػ ن  ػػػػ  اخ و يػػػػوف مػػػػف لجػػػػا ال  ػػػػ ت راي ػػػػـ  ػػػػ ف ضػػػػ ي، ل   ػػػػد ردت 
ومياػػػػت ق  ػػػػ ل م  نيػػػػ ل وناخ  ػػػػب اخم ػػػػ نذ لػػػػنؼ االبػػػػؿ  جمي  ػػػػ ا الن ػػػػـ ج  ػػػػوا  ػػػػذ ،ػػػػياد

   ٔ)واخ ي سن
امػػػ  قػػػوخ ـ    ػػػػب اخػػػواو  ػػػػذ َ،ػػػِوْيد" وَاػػػػِوْيف" وَمِوْيػػػت اخػػػػَّ اخػػػؼ ومػػػػف  ػػػـ لػػػػذ    
واخف ػػويض هن ػػ   يػػ ن   ػػد اخ ػػيف  ػػن ي،ػػف يـ اخػػوزف   ػػذا اخ ػػنـ" الف )َ،ػػِوْيد  اخػػواو  ي ػػ  

   اخ، ل فب ع )َ،ْ ْيد  يجفمع ،  ن ف و لػذؼ االخػؼ فم ؿ اخ يف واخي ن  ي   زايدة   ند ق  
فبػػػػ ع اخ  مػػػػ  )َ،ػػػػْيد  اا ه ػػػػَّ وزف )َ ْيػػػػؿ  الف االخػػػػؼ اخملذو ػػػػ  فم ػػػػؿ هػػػػيف اخ، ػػػػؿ 
و لذ    فلذؼ اخ يف مػف اخميػزاف" وهنػد اضػ    اخيػ ن مل  ػ  اف ف فػ س اخبػيغ   ػ لرا 

اخػػػػَّ الفجػػػػ ج   ل،ػػػػب قػػػػوخ ـ" واػػػػذ  اخيػػػػ ن اليم ػػػػف اف ف ػػػػوف ،ػػػػ  ن  الف االمػػػػر يػػػػؤدا
،ػػ  نيف  ي ػػوف اخػػوزف )َ ْييِػػؿ  و  دن م مػػ  ي ػػوف اخػػوزف ه ػػَّ )َ ياػػؿ  واػػو وزف   يػػد هػػف 
)َ ِ ْيؿ  اخذا ق ؿ    اخ و يػوف وارادو  وزنػ ل خ،ػياد"   خلجػ  اخفػذ جػ ؤوا   ػ  ف  ػد اف ف ػوف 

 م ؿ اذ  االخ، ظ ه َّ وزف )َ ِ ْيؿ  
ْيؿ  و)َ ْ ؿ  د  ه  ين " إذ اقػر  زيػ دة وقد انف   اخَّ هدـ االخف  س  يف بيغ  )َ  ِ 

   ٕ)اخي ن واّف َ،ْيد اخمل،،  وزن   خيس َ ْ نل  ؿ َ ْينل 
 :وزن انسان. ٗ

 الف ،ت اخمدر،  اخ بري  واخمدر،  اخ و ي   ذ وزف ان، ف مف ن ليفيف 
 االوخَّ  مف ن لي  اخمبدر 

 اخ  ني   مف ن لي  زي دة االخؼ واخنوف 
)إن،ػػػػ ف  ه ػػػػَّ وزف )ِ ْ ػػػػنف " إذ ي ػػػػّروف   بػػػػ خ  اخ مػػػػزة    خ بػػػػريوف يػػػػروف افّ 

"   ػذا ،ػي وي           ي ػوؿ   ٔ)وزي دة االخؼ واخنوف  اذا او مذاب جم ور اخ برييف
                                                           

   ٓٗاخمغنذ  ذ فبريؼ اال   ؿ     ٔ)
   ٖٗ ينظر  نظرة  ذ   ض االوزاف اخبر ي     ٕ)
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"  ٗ)" وا ػف جنػذ ٖ)" واػو راا اخم ػّرد ٕ)ي وؿ  نوي وف ه َّ   نف ا،م ل نلو      إن، فن
ـو  ابػػ   إن،ػػي ف إ  ػػنف  لػػذ ت امػػ  اخجػػواارا   ػػد هػػدا  ه ػػَّ وزف نِ ْ ػػنف    وقػػ ؿ قػػ

" ويػػػرا اخرضػػػذ  ػػػذ وزن ػػػ  ناالوخػػػَّ اّف  ٘)اخيػػػ ن ا،ػػػفل،   ل خ  ػػػرة مػػػ  يجػػػرا ه ػػػَّ اخ،ػػػنف ـ
   ٙ)ي  ؿ  ِ ْ نفن

وي ػػػود قػػػوؿ اخ بػػػرييف   ػػػذا اخػػػوزف اخػػػَّ اّن ػػػـ هػػػدوا ابػػػؿ )إْن،ػػػ ف  مقػػػفؽ مػػػف 
وقػد وردت   مػ  )اإلنس ا زف م نَّ اإلنس  اخظ ػور" م  مػ  ،ػمذ اخجػف جّنػ لا ال،ػفف ر  

 اإلنس  ذ اخ رلف اخ ريـ  م نَّ واال ب ر  ذ قوخ  ف  خَّ  )لَنػَس ِمػْف َج نِػِب اخطُّػوِر َنػ رال 

" وقيػػؿ  ،ػػمذ اإلنػػس إن،ػػ ل زف اػػذا اخجػػنس ي،ػػف نس  ػػ " اا اّنػػ  مقػػفؽ مػػف ازُنػػس  ٚ)
  ضـ اخ مزة" و ذ   ف  اخل خفيف   ف اخ مزة اب ي  واالخؼ واخنوف زايدف ف 

و يػػوف  ان،ػػ ف خػػدي ـ ه ػػَّ وزف )إ  ػػ ف " وقػػد الف ،ػػوا مػػع اخ بػػرييف  ػػذ امػػ  اخ 
ابؿ )إن،ػ ف  إذ اػو هنػداـ مقػفؽ مػف )اخن،ػي ف  اا مػف اخ، ػؿ )َنِ،ػَذ " و ػذخؾ هػدت 
اخ مػػزة زايػػدة" ) ان،ػػ ف  ابػػ    )إْن،ػػَي ف  لػػذ ت من ػػ  اخيػػ ن اخفػػذ اػػذ الـ اخ  مػػ  خ  ػػرة 

   ٛ)اال،ف م ؿ
اخ و يػػوف  ػػذ وزف )إْنَ،ػػ ف  إذ قػػ ؿ  نو،ػػمذ اإلن،ػػ ف وا ػػؽ اخل يػػؿ مػػ  ذاػػب اخيػػ  

" امػػػػ  اخ،ػػػػّران   ػػػػد قػػػػ ؿ  ػػػػ خراييف  ٜ)مػػػػف اخنا،ػػػػي ف    جم هفػػػػ  اَن ِ،ػػػػذُّ وفبػػػػغير  ُاَنْيِ،ػػػػَي فن
اخ بػػرا واخ ػػو ذ" إذ ن ػػفمس رايػػ   ػػذ )إْنَ،ػػ ف  ه ػػَّ وزف )ِ ْ ػػنف  مػػف           قوخػػ   

                                                                                                                                                                          
" وايػفنؼ اخنبػرة  ػذ الػفنؼ نلػ ة اخ و ػ      واخ بػرة  ٕٔٛ-ٜٓٛ/ٕينظر  االنب ؼ  ذ م، يؿ اخلػنؼ     ٔ)

ٛ٘   
   ٜٕ٘/ٗاخ ف ب     ٕ)
   ٖٔ/ٗينظر  اخم فضب     ٖ)
   ٗٙٛ" وينظر  اخ،روؽ  يف اخلروؼ اخلم،   ٖٕٔ/ٔينظر  اخلب يص     ٗ)
   ٘ٙٔاالقف  ؽ     ٘)
   ٜٖٗ/ٕ ي   قرح اخق    ٙ)
  ٜٕاخ بص/    ٚ)
" وايفنؼ اخنبرة  ذ الػفنؼ نلػ ة اخ و ػ      واخ بػرة  ٕٔٛ-ٜٓٛ/ ٕينظر  االنب ؼ  ذ م، يؿ اخلنؼ     ٛ)

ٛ٘   
   ٖٛٓ/ٚاخ يف )ن،ذ      ٜ)
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ف قػػيت ج  فػػ  إن،ػػ ن ل  ػػـ جم فػػ    ٔ) نوقوخػػ  هػػز وجػػؿ  )َوَاَن ِ،ػػذ  َ ِ يػػرال  والػػداـ إْنِ،ػػذ  واا
ن " إذ يقػير اخػَّ االبػؿ اخػذا اقػفؽ منػ  االن،ػ ف" وه ػَّ اػذا  وزنػ  ي ػوف ػ اا  ٕ)ان ،ذ 

 إن، ف ػ ه َّ )ِ ْ نف  وان ،ّذ وزن  )   خيف  
امػػ  اخ ػػوؿ اخ ػػ نذ خ ،ػػّران واخػػذا ذاػػب  يػػ  اخػػَّ مػػ  ذاػػب اخيػػ  اخ و يػػوف"  ػػذخؾ  ػػذ 

ذا قػػ خوا  )َاَن ِ،ػػذ  َ ِ يػػرال   ل،،ػػوا اخيػػ ن ا،ػػ طوا اخيػػ ن اخفػػذ ف ػػوف  يمػػ   ػػيف هػػيف قوخػػ   نواا 
"  ػػوزف ان ،ػػّذ انػػ  )َاَ  ِهْيػػؿ  و ػػذخؾ هػػد اخ مػػزة زايػػدة" و ػػذخؾ  انػػ  مقػػفؽ  ٖ)اخ، ػػؿ والمػػ ن

مف اخ، ؿ )َنِ،َذ  و ج ؿ إن، ف والد )ان ،ػّذ   وزنػ  ه ػَّ اػذا )إْ َ ػ ف  واػو مػ  قػ ؿ  ػ  
  اخ و يوف

 الفا اخ و يوف   ف ق خوا  إّف إْن، ف ه َّ وزف )إ   ف   م  ي فذ مف اخلجا 
  إّف إْن،ػػ ف ابػػ    )ِإْن،ػػَي ف  ولػػذ ت اخيػػ ن خ  ػػرة اال،ػػف م ؿ" واخلػػذؼ   يػػر  ػػذ  ػػنـ ٔ

اخ ػػػػرب ومػػػػف ام  ػػػػ  ذخػػػػؾ قػػػػوخ ـ  )ايػػػػش   ػػػػذ اا قػػػػذن )وهػػػػـ بػػػػ  ل ل   ػػػػذ )اْنِ ػػػػـ 
ـ    ػذ نيػ  ا  ُام   " واخػذا يؤ ػد وجػود اخيػ ن  ػذ ن)إْنَ،ػ ف   ٗ)َنػ   ليػرنب  ل ل  و )اخ  ػ

ق ؿ لذ    فبغيرا  ه َّ )ُاَنْي،ي ف ا زف اخفبغير يػرد االقػي ن اخػَّ      ابػوخ  " 
 ػػنـ اخ  مػػ  هػػ دت  ػػذ اخفبػػغير ممػػ  يؤ ػػد انػػ  الػػذ مػػف اخ، ػػؿ )َنِ،ػػَذ  ووزنػػ  ه ػػَّ 

   ٘)اذا )ِإْ َ  ف 
ـْ    ا،ػفدخوا خ ػػوخ ـ  مػ  جػػ ن  ػذ اخ ػػرلفٕ ـَ ِمػْف َقْ ػػُؿ َ َنِ،ػَذ َوخَػػ اخ ػريـ  )َوَخ َػػْد َهِ ػْدَن  ِإخَػػَّ لَد

وهػف اػذا قػ ؿ ه ػد ا   ػف ه ػ س )رضػذ ا  هن مػ   نانمػ  ،ػمذ   ٙ) َنِجْد َخُ  َهْزمػ ل 
   ٚ)إن، ن لا زن  ه د اخي   َنِ،َذن

وقػػد رجلػػت ط ي،ػػ  مػػف اخم،،ػػريف مػػ  ذاػػب اخيػػ  اخ و يػػوف م،ػػفدخيف  مػػ  جػػ ن  ػػذ 
   ٔ)رلف اخ ريـ" و  وؿ اخر،وؿ )بّ َّ ا  ه ي  و،ّ ـ   نَنِ،ََّ لدـ  ن،يت ذريف ناخ 

                                                           
   ٜٗاخ،رق ف/    ٔ)
   ٖٚٓ/ٚ" وينظر  خ، ف اخ رب )انس   ٜٕٙ/ٕم  نذ اخ راف     ٕ)
   ٛٛٗ/ٔ" وينظر  اخزاار  ذ م  نذ   م ت اخن س  ٕ٘ٓ" وينظر  ا ف االن  را  ٜٕٙ/ٕم  نذ اخ راف     ٖ)
   ٖ٘ٔواخرم نذ اخنلوا   ٜٖٗ/ ٕ" وقرح اخق  ي   ٔٔٛ-ٜٓٛ/ٕينظر  االنب ؼ  ذ م، يؿ اخلنؼ     ٗ)
   ٔٔٛ/ٕينظر  االنب ؼ  ذ م، يؿ اخلنؼ     ٘)
   ٕٓط /    ٙ)
   ٕٗٚ/ٔ" وقرح اخق  ي    ٖٚٓ/ٚ ف اخ رب )انس   " وينظر  خ،ٜٜٗادب اخ  فب     ٚ)
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 خ د ردت اخلجا اخفذ افَّ     اخ و يوف ال   ت راي ـ  م  ي فذ 
  قوخ ـ   ّف اخي ن ملذو    ذ إن، ف خ  رة اال،ف م ؿ ال ي ـو ه َّ دخيؿ" زن  خػـ يػؤت ٔ

   ٕ) ذ اخضرورة   ه َّ االبؿ ال  ذ ل خ  االلفي ر وال 
  امػػ  قػػوخ ـ  وجػػود اخيػػ ن هنػػد فبػػغير )إن،ػػ ف  ه ػػَّ )ُاَنْي،ػػي ف "  ػػاّف ذخػػؾ جػػ ن ه ػػَّ ٕ

لػػػنؼ اخ يػػػ س وهػػػد قػػػ ذال م ػػػؿ قػػػذوذ اخفبػػػغير  ػػػذ خي ػػػ  ه ػػػَّ )ُخَيْيِ َيػػػ   وفبػػػغير 
)هقػػّي   ه ػػَّ )ُهَقْيقػػي  " وفبػػغير )رجػػؿ  ه ػػَّ )ُرَوْيجػػؿ    ػػد هػػد اػػذا اخفبػػغير 

   ٖ)ا    ال ي د لج  يؤلذ    مف اخقواذ"  م  ق خو 
  ام  ا،فدالخ ـ  م  ج ن  ذ اخ رلف اخ ريـ   د رد  ا ف ،يد    د اف ذ ػر رايػ   ػذ وزف ٖ

)إْنَ،ػػ ف    وخػػ   نوقػػد ذاػػب   ضػػ ـ اخػػَّ اّنػػ  )إْ َ ػػنف  مػػف َنِ،ػػَذ" خ وخػػ     ف ػػ خَّ  
ـَ ِمػْف َقْ ػُؿ َ َنِ،ػَذ   )َوَخَ ْد َهِ ْدَن  ِإخَػَّ لَد
 ػذخؾ" خ ػ ف إن،ػي ن ل وخػـ فلػذؼ  وخػو  ػ ف  ٗ) 
   ٘)اخي ن من  زّن  خيس ان ؾ م  ي، ط  ن

امػػ  )هضػػيم     ػػد ج ػػؿ )إْنَ،ػػ ف  ه ػػَّ وزف )ِ ْ ػػنف  وذخػػؾ  ػػذ قوخػػ   )ِإْنَ،ػػ ف   
  وذ ر ليػ  ه ػَّ مجػذن )إْنَ،ػ ف   ػذ اخ ػرلف  ٙ)ِ ْ نف" مقفؽ مف اَزنس ه َّ اخبليعن

ـ  ػذ  ف  ػ  درا،ػ ت ال،ػ وب اخ ػرلف        اخ ػريـ" اخ ريـ هند لدي   هف )ِ ْ ػنف  اال،ػ
ْنَ،ُف َضػِ ي، ل   ػـ قػ ؿ  نإْنَ،ػ ف  ِ ْ ػنف هنػد اخ بػري    ٚ) وذخؾ  ذ قوخ  ف  خَّ  )َوُلِ َؽ اإْلِ

   ٛ)مف ازنسن
و  ػػذا ايػػد )هضػػيم   مػػذاب اخ بػػرييف" وخ نػػ  خػػـ يوضػػع مػػ  إذا  ػػ ف )إن،ػػػ ف  

 م نػَّ اخظ ػور" اـ اّنػ  مقػفؽ مػف     ازُنػس ػ  مقفؽ مف اإلنس ػ   ،ر اخ مػزة ػ  ي ػوف

                                                                                                                                                                          
   ٖٜٔ/ٕو  ٚٗ/ٔينظر  اخج مع الل  ـ اخ راف     ٔ)
   ٕٔٛ/ٕينظر  االنب ؼ  ذ م، يؿ اخلنؼ     ٕ)
   ٕ٘ٚ/ٔ" وقرح اخق  ي   ٕٔٛ/ٕينظر  ن،،      ٖ)
   ٘ٔٔط /    ٗ)
    ٔش ) / اخ  مٕ٘ٚ-ٕٗٚ/)ٔ" وينظر  قرح اخق  ي   ٙٔ/ٔاخملبص     ٘)
   ٕٔاخ   ب مف فبريؼ اال   ؿ     ٙ)
   ٕٛاخن، ن/   ٚ)
  ٛٙ٘/ٔدرا، ت ال، وب اخ راف اخ ريـ  اخ ،ـ اخ  نذ/   ٛ)
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 ضػػػـ اخ مػػػزة ػ  ي ػػػوف  م نػػػَّ اخمؤان،ػػػ  و ػػػن اخم نيػػػيف اجػػػ ز  اخ بػػػريوف  ػػػذ م نػػػَّ 
 )اإلْنَ، ف                                                                                               

 :خطايا. ٘
انات بػػوفي  وبػػر ي  لفػػَّ ظ ػػرت  ػػذ قػػ     طػػرات ه ػػَّ خ،ظػػ  )لط يػػ   اجػػر 

اذا" واذ  اخفغيرات ملف ػؼ  ي ػ  و  خفػ خذ   ػد الف ػؼ  ػذ وزن ػ "   خ بػريوف يػروف اّن ػ  
ه ػػَّ وزف )   يػػؿ  ولجػػف ـ  ػػذ ذخػػؾ اف )لطييػػ   ه ػػَّ وزف )َ ِ ي ػػ   و )َ ِ ي ػػ   فجمػػع 

ديػ  زايػدة  ػذ ه َّ )   يؿ " وابؿ )لط ي   هنداـ )لطػ يف  ق  ػت اخيػ ن امػزةا زن ػ  م
اخم،ػػػػرد واػػػػذا م ػػػػؿ ا ػػػػداؿ اخيػػػػ ن  ػػػػذ نبػػػػلي، ن هنػػػػد جم  ػػػػ  ه ػػػػَّ نبػػػػل يؼنا  بػػػػ ر 
)لطػػ يف  ق  ػػت اخ مػػزة اخ  نيػػ  يػػ نل" خفطر  ػػ    ػػد  ،ػػر  بػػ رت )لطػػ ِيذ   نلظػػوا اف 
 ػػذ اخ  مػػ    ػػؿ    ػػدخوا مػػف اخ ،ػػرة  فلػػ   بػػ رت اخ  مػػ  )لطػػ َنا   ػػـ ق  ػػت اخيػػ ن اخ،ػػ ل 

 ا خف ػػوف ه ػػَّ )لطػػ َنا   وق ػػت اخ مػػزة  ػػيف اخ،ػػيف" واخ مػػزة فقػػ   خفطر  ػػ  و،ػػ       خ،فلػػ
االخػػؼ" وخ ،ػػرار مػػف اجفمػػ ع قػػ    ػػنث اخ،ػػ ت  ػػذ اخ ،ػػظ ق  ػػت اخ مػػزة يػػ نل" خف ػػوف  ػػذ 
بػػورف   اخن  ييػػ  )لط يػػ   ه ػػَّ وزف )   يػػؿ  وقػػد قػػ  وا مػػ  لػػدث  ػػذ اػػذا اخ ،ػػظ  مػػ  

،ػػظ مػف اػػذ  االخ،ػ ظ م،رداػػ  ه ػػَّ لػدث  ػػذ )مط يػ   و )اػػداي   و )اػراوا " إذ إّف  ػػؿ خ
وزف )  ي ػػػ   وهنػػػد جم  ػػػ  ه ػػػَّ )   يػػػؿ  لػػػد ت  ي ػػػ  اجػػػرانات  ف ػػػؾ اخفػػػذ لػػػد ت  ػػػذ 

" نجد اػذا اخمػذاب واضػل ل هنػد ه مػ ن مدر،ػ  اخ بػرة مػ  هػدا اخل يػؿ"   ػذا  ٔ))لط ي  
،ي وي  ي وؿ  نوام  لط ي   ليث   نت امزف   ف رض  ذ اخجمع اجريت مجرا مط يػ " 

" وقػػد ،ػػ ر ه ػػَّ مػػذاب ،ػػي وي   ٕ)اف يػػ ن    يػػؿ ا ػػدال م مػػوزة ال ف ػػوف اال  ػػذخؾن واه ػػـ
اخ  يػػػر مػػػف اخ  مػػػ ن اخػػػذيف وجػػػدوا  ػػػذ مذا ػػػ  الراجػػػ ل م ي،ػػػ ل خ ػػػذ  اخجمػػػوع" ومػػػف اػػػؤالن 

   ٙ)" وا ف هب،ور ٘)" وا ف جنذ ٗ)" واخزج ج ٖ)اخ  م ن اخم ّرد

                                                           
" وايػػفنؼ اخنبػػرة  ػػذ الػػفنؼ ٕٔ/ٖ" وقػػرح اخقػػ  ي   ٜٓٛ-٘ٓٛ/ٕينظػػر  االنبػػ ؼ  ػػذ م،ػػ يؿ اخلػػنؼ     ٔ)

   ٖٚٓ/ٗ" ول قي  اخب  ف  ٘ٛنل ة اخ و   واخ برة  
   ٖٛٚ/ٕاخ ف ب     ٕ)
    ٔٗٔ-ٜٔٔ/)ٔينظر  اخم فضب     ٖ)
   ٜٖٔ/ٔينظر  م  نذ اخ راف خ زج ج     ٗ)
    ٛ-ٚ/)ٖينظر  اخلب يص     ٘)
   ٔٔ٘/ٕينظر  اخممفنع  ذ اخفبريؼ     ٙ)
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 ػَّ وزف )  ي ػ     ػو ه ػَّ ام  مذاب اخ و ييف  ذ )لط يػ   ونظ يراػ  ممػ  اػو ه
وزف )  ػػػ خَّ  واػػػو  نػػػ ن م ػػػيس هنػػػداـ  ػػػذ  ػػػؿ خ،ػػػظ ي ػػػوف ه ػػػَّ )  ي ػػػ   اخم ف ػػػ  اخػػػنـ 
  خواو واخي ن او اخم موزة اخنـ" امػ  بػليل  اخػنـ ممػ  اػو ه ػَّ )َ ِ ي ػ    جم ػ  هنػداـ 
ه ػػَّ )   يػػؿ " ) لطييػػ   جم ػػت هنػػداـ ه ػػَّ فػػرؾ اخ مػػزة وقػػد الفجػػوا  ػػ ف قػػ خوا إّنمػػ  

   إّنػػ  ه ػػَّ وزف )  ػػ خَّ ا الف نظػػ ير  مػػف ذوات اخػػواو                واخيػػ ن" نلػػو  ق نػػ
وبّي  ولقّي  فجمع ه َّ    خَّ وخو جم ت ه َّ )   يؿ  اللفؿ اخ ػنـ وقػؿ"   يػؿ  ػذ 
جمػػػع )وبػػػّي    )وبػػػ ي   و ػػػذ )لقػػػي     )لقػػػ ي   امػػػ  اخلجػػػ  االلػػػرا اخفػػػذ قػػػ ؿ   ػػػ  

الػفص   نػ ن ال ،ػ يؿ خ بػػليع  ي ػ " واػذا م ػؿ ف ،ػػير اخ و يػوف   ػذ اّف اخم فػؿ اخػػنـ 
)  هػػػؿ  م فػػػؿ اخػػػنـ ه ػػػَّ )ُ َ  َػػػ   ومنػػػ  )ق ضػػػذ  ُقضػػػ ة  وف ،ػػػير بػػػليع اخػػػنـ ه ػػػَّ 

" و ػػػػذخؾ ف ػػػػوف )لط يػػػػ   ه ػػػػَّ اػػػػذا اخمػػػػذاب ه ػػػػَّ وزف  ٔ))َ َ  َػػػػ   ومنػػػػ  )ق فػػػػؿ  َقَف َػػػػ  
 )   خَّ  مف نير اف ي وف  ي   ق ب م  نذ 

و مػػػػػ  قػػػػػ ؿ  ػػػػػ  اخل يػػػػػؿ واػػػػػو اّف )لط يػػػػػ   ه ػػػػػَّ وزف   امػػػػػ  اخمػػػػػذاب اخ  خػػػػػث   ػػػػػ
)  ػػ خَّ " إذ قػػ ؿ  نولط يػػ  ابػػ    لطػػ يف  ،ػػروا   ػػ  اخػػَّ يفػػ مَّ و راػػوا اف يفػػرؾ ه ػػَّ 
الدا اخ مزفيف  ي وف م ؿ )ج يف " الف ف ؾ اخ مزة زايدة" واذ  ابػ ي " ووجػدوا خػ   ػذ 

  ػػ خَّ م ػػؿ )طػػ ار  و اال،ػػم ن اخبػػليل  نظيػػرا  ،ػػروا من ػػ  اخػػَّ ذخػػؾ" وذا ػػوا  ػػ  اخػػَّ 
     ٕ))ط ارة  و )ط  را  واخوالدة لطيي ن

إذ لمػػػػػػػػؿ اخل يػػػػػػػػؿ )لط يػػػػػػػػ   ه ػػػػػػػػَّ اخ  ػػػػػػػػب اخم ػػػػػػػػ نذ" واػػػػػػػػذا مػػػػػػػػ  اقػػػػػػػػ ر اخيػػػػػػػػ        
"   خل يؿ قػ   )لط يػ    ػػ )يفػ مَّ  م فمػدال ه ػَّ اخظػ ار  قػ ؿ           يػر"  ٖ)،ي وي 

نـ ه ػػػَّ        اخيػػػ ن" ) لط يػػ   هنػػػد  ابػػػ    )لطػػ يف  ه ػػػَّ وزف )   يػػػؿ    ػػدمت اخػػػ
وم،ػػوغ ذخػػؾ هنػػد  خ ،ػػرار مػػف اجفمػػ ع امػػزفيف  ي ػػ ؿ  )لطػػ ِيف ا زف اخيػػ ن ف  ػػب  ي ػػ  
امػػػزة زّن ػػػ  مػػػدة زايػػػدة  ػػػذ اخم،ػػػرد"    ػػػد اخ  ػػػب بػػػ رت )لطػػػ ِيذ  ه ػػػَّ وزف )  ػػػ خذ  
  جفم ت  ذ اخ ،ػظ اخ مػزة اخم ،ػورة مػع اخيػ ن ممػ  الػدث   ػنل  ػذ        اخ ،ػظ"     ػت 

                                                           
" واوضػع اخم،ػ خؾ ٔٙٔ/ٔ" وارفق ؼ اخضرب مف خ، ف اخ رب  ٙٓٛ/ٕينظر  االنب ؼ  ذ م، يؿ اخلنؼ     ٔ)

   ٖٖٛ/ٗخَّ اخ،ي  ا ف م خؾ  ا
   ٕٜٕ/ٗاخ يف     ٕ)
   ٜٖٚ-ٖٛٚ/)ٕينظر  اخ ف ب     ٖ)
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رة  فلػػ   بػػ رت )لطػػ َنا  وق  ػػت اخيػػ ن اخ،ػػ لا خفلر  ػػ  وان،فػػ ح مػػ  ق   ػػ "  بػػ رت اخ ،ػػ
   ٔ))لط نا " والجفم ع ق    نث اخ، ت ق  ت اخ مزة ي ن"  ب رت )لط ي  

مػػف اخواضػػع اّف انػػ ؾ  ن ػػ  مػػذااب  ػػذ )لط يػػ   مػػع اّف ا ػػ  اخ ر ػػ ت االن ػػ را 
خَّ اخ و ييف اوالل واخػَّ اخل يػؿ      نيػ ل" ذ ر مذاب اخ برييف ومذاب اخل يؿ ن ،  ل إي   ا

وقػد اقػ ر ا ػو اخ ر ػ ت االن ػ را هنػد لدي ػ  هػف مػذاب اخ ػو ييف ػ واػو مػذاب اخل يػؿ ػ 
اخػػَّ اّف مػػن ـ مػػف يػػرا  يػػ  رايػػ ل للػػر" إذ قػػ ؿ  نومػػن ـ مػػف قػػ ؿ  إّنػػ  ه ػػَّ   ػػ خَّا زّف 

منزخػ    ي ػ  مػف لطيي  جم ت ه َّ فػرؾ اخ مػزا زّف فػرؾ اخ مػز ي  ػر  ي ػ "  بػ رت  
ذوات اخػػواو واخيػػ ن" و ػػؿ   ي ػػ  مػػف ذوات اخػػواو واخيػػ ن" نلػػو  وبػػّي  ولقػػّي   اّنػػ  يجمػػع 
ه َّ    خَّ مف دوف    يؿا زن  خو جمع ه َّ    يؿ اللفػؿ اخ ػنـ وقػؿ"  جم ػت ه ػَّ 

   ٕ)   خَّ"    خوا  َوَب َي " وَلَق َي      دؿ ه َّ اف لط ي  ه َّ وزف َ َ  خَّن
" إذ جػػػ ن  ػػػذ ل قػػػي   ٖ)ذ ػػػر من،ػػػو  ل اخػػػَّ اخ ػػػو ييف  ػػػذ  فػػػب اخنلػػػو  ػػػذا اخ ػػػوؿ 

اخبػػػ  ف  ػػػذ اخلػػػديث هػػػف )مط يػػػ   و )اػػػداي    نمػػػذاب اخ ػػػو ييف اّف اػػػذ  اخجمػػػوع    ػػػ  
ه ػػػَّ وزف )  ػػػ خَّ  بػػػػلت اخػػػواو  ػػػػذ )اػػػراوا   مػػػ  بػػػػلت  ػػػذ اخم،ػػػػرد" واه ػػػت  ػػػػذ 

ط يػػ    جػػ ن ه ػػَّ )مط يػػ    مػػ  اه ػػت  ػػذ اخم،ػػرد و )اػػداي   ه ػػَّ وزف االبػػؿا وامػػ  )ل
)َلطّي     ال داؿ    وام  م  ن ؿ هف اخل يؿ مف اّف )لط ي   وزن   )  ػ خَّ    ػيس   ػوؿ 
اخ ػػو ييف" زّف ازخػػؼ هنػػداـ خ ف نيػػث" وهنػػد   ػػدؿ مػػف اخمػػدة اخمػػؤلرةا وذخػػؾ زّنػػ  ي ػػوؿ  

 مػزة إف مدة اخوالدة ال ف دؿ  ذ اذا امزةا خين ي ـز اجفم ع امزفيف"  ػؿ ف  ػب  ف ػديـ اخ
" واخػػذا يػػدؿ  ػػ ف مػػذاب اخ ػػو ييف  ٗ)ه ػػَّ اخيػػ ن"  يبػػير )لطػػ يذ   ػػـ ي ػػؿ  مػػ  ف ػػدـن

يلف ؼ هف مذاب اخل يؿ م  ن ؿ هف اخ،ران اخذا اػو ه ػـ مػف اهػنـ اخمدر،ػ  اخ و يػ " 

                                                           
" وقرح ٕٙ/ٖ" وقرح اخق  ي   ٚٔٔ/ٜ" وقرح اخم،بؿ  ٙ٘/ٕ" واخمنبؼ  ٔٗٔ-ٓٗٔ/ٔينظر  اخم فضب     ٔ)

   ٜٖٓ/ٕاخب  ف  
   ٙٓٛ/ٕاالنب ؼ  ذ م، يؿ اخلنؼ     ٕ)
" ول قػػي  ٖٖٛ/ٗ" واوضػػع اخم،ػػ خؾ اخػػَّ اخ،يػػ  ا ػػف م خػػؾ  ٔٙٔ/ٔاخ ػػرب  ينظػػر  ارفقػػ ؼ اخضػػرب مػػف خ،ػػ ف    ٖ)

    ٖٜٕ/ٗاخب  ف  
   ٖٜٕ/ٗل قي  اخب  ف     ٗ)
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إذ جػػ ن  ػػذ مقػػ ؿ اهػػراب اخ ػػرلف  نقػػ ؿ اخ،ػػران  لط يػػ  َجْمػػُع لطّيػػ   غيػػر امػػز   ديػػػ  
   ٔ)واداي ن

خل يػػػؿ  ػػػ ّف اخ  ػػػب اخم ػػػ نذ  ػػػذ )لط يػػػ   مػػػ   ػػػ ف خيلػػػدث" زف خ ػػػد رد مػػػذاب ا
اجفم ع اخ مزفيف يذا   ق ب اخ مزة اخ  نيػ  يػ ن وجو ػ لا الن ،ػ ر مػ  ق   ػ   ػذ )لطػ ِيف " 
 لم ػػ  ه ػػَّ اخ يػػ س اوخػػَّ مػػف لم ػػ  ه ػػَّ اخ  ػػب اخم ػػ نذا زف ناخ  ػػب اخم ػػ نذ لػػنؼ 

خ ـ إّف )لط يػػ   فجمػػع ه ػػَّ فػػرؾ " وقػػد رد مػػذاب اخ ػػو ييف  ػػ ف قػػو  ٕ)االبػػؿ واخ يػػ سن
اخ مػػػز"  ػػػاف اػػػذا لػػػنؼ االبػػػؿ" امػػػ  فقػػػ ي     ػػػذوات اخػػػواو واخيػػػ ن ممػػػ  اػػػو ه ػػػَّ وزف 
)  ي    اخفذ فجمػع ه ػَّ )  ػ خَّ   ػاف االبػؿ  ي ػ  اف فجمػع )  ي ػ   ه ػَّ )   يػؿ  اا 
 اف ابؿ )لق ي   )لق يذ   ـ ا دخت اخ ،رة  فلػ  واخيػ ن اخ،ػ ل"  بػ رت )لقػ َنا  وخ ػوع

   ٖ)اخ مزة  يف اخ،يف ق  ت ي ن واذا م  لدث  ذ )لط ي  
ام  اخملد وف مف اخبر ييف   د ايدوا اخمذاب اخ و ذ إذ اذ هنػداـ مػف اخن ليػ  
اخبػػوفي  اليجػػػوز اال ػػداؿ  ػػػيف اخ مػػػزة ولػػروؼ اخمػػػد" الف اخيػػػ ن بػػوت بػػػ يت واخ مػػػزة 

را  ف وف   يػدة هػف بوت ب مت" ومف ن لي  اخجمع  اّف جم    ه َّ )َ َ  خَّ  ) َ ذا
اال فراض ت  ف وف جم  ل )خلطّي  " ام  مف ن لي  االجرانات اخفذ فطػرا ه ي ػ   ػ ف ق ػب 
اخ ،ػػرة  فلػػ   ػػذ )لطػػ يذ  يف ػػ رض مػػع اخفن ،ػػب  ػػيف اخ ،ػػرة     واخيػػ ن" اذ خجػػؤوا اخػػَّ 

   ٗ)اذا اخ  ب خيب وا اخَّ ق ب اخي ن اخ، ل 
اخبػػػليع و  يػػػدال هػػػف اخف ويػػػؿ   ػػػوزف )لط يػػػ   هنػػػداـ )  ػػػ خَّ  لمػػػنل خ ػػػ  ه ػػػَّ

 واال فراض 
ام  اخقيخ )هضيم     د ذ ر راي ل والدال مػف ا ران اخفػذ قي ػت  ػذ )لط يػ   واػو 
راا اخل يػؿ" إذ قػ ؿ  نيػرا اخل يػؿ  ػف المػد اّف اخ  ػب اخم ػ نذ م ػيس مطػرد  ػذ  ػؿ مػ  

خػػػنـ يػػؤدا فر ػػ  اخػػَّ اجفمػػ ع امػػزفيف" وذخػػؾ  ػػػذ ا،ػػـ اخ، هػػؿ مػػف االجػػوؼ اخم مػػوز ا
اخ ن ػػذ" نلػػو  َجػػ َن وَ،ػػ َن" و ػػذ جم ػػ  ه ػػَّ  واهػػؿ" نلػػو  جػػواٍن و،ػػواٍن جم ػػذ ج ييػػ  

                                                           
   ٜٙ/ٔمق ؿ اهراب اخ رلف     ٔ)
   ٔ/ٔدرا، ت ال، وب اخ رلف اخ ريـ  اخ ،ـ اخ  نذ /   ٕ)
    ٜٓٛ-ٛٓٛ/)ٕينظر  االنب ؼ  ذ م، يؿ اخلنؼ     ٖ)
   ٔٗ"ٓٗ" وقض ي  بر ي   ٔٛٔ" ٖٚٔ ا اخبوفذ خ  ني  اخ ر ي   ينظر  اخمن   ٗ)
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و،ػ يي " و ػذ اخجمػع االقبػػَّ خم،ػرد المػ  امػػزة ق   ػ  لػرؼ مػد" نلػػو  لط يػ   ػذ جمػػع 
" وقػػد قػػ ؿ قػػ رل ل راا اخل يػػؿ  ػػذ )لط يػػ   نلط يػػ  االبػػؿ )لطػػ يف    ػػدمت  ٔ)لطييػػ ن

د اخل يؿ لو  ل مػف اجفمػ ع امػزفيف  بػ ر )لطػ ِيذ   ػـ ق  ػت اخنـ ه َّ اخي ن اخزايدة هن
اخ ،رة"  فل  واخي ن اخ، ل  بػ ر )لطػ نا   ػـ ق  ػت اخ مػزة يػ ن  بػ رت لط يػ  ه ػَّ وزف 

" وقػػد ذ ػػر )هضػػيم   اال،ػػ  ب اخفػػذ د  ػػت اخل يػػؿ اخػػَّ اخ ػػوؿ   خ  ػػب اخم ػػ نذ  ٕ)  ػػ خَّن
ي،ػػػر مػػػف وجػػػود امػػػزة  ػػػذ   ػػػض  ػػػذ جػػػ ن ونلػػػو " ومن ػػػ  اّف اخل يػػػؿ راا اّف مػػػن ـ مػػػف 

اخمواضع خذخؾ راا اّن  مف اخواجب اخ،رار مف اجفمػ ع امػزفيف   خ  ػب اخم ػ نذ" واخ،ػ ب 
االلر اخذا ذ ر  )هضيم   او اّف اخ  ب اخم  نذ ادا اخَّ اجفمػ ع اهنخػيف  ػذ اخ  مػ  

نؼ " وقد رد ه ي  )هضيم     وخ   نويرد ه ػَّ اخل يػؿ  ػ ف اخ  ػب اخم ػ نذ لػ ٖ)اخوالدة
االبػػؿ واخ يػػ س" واذا  ػػ ف اخلمػػؿ ه ػػَّ االبػػؿ يػػؤدا اخػػَّ اف يجفمػػع امزفػػ ف  ػػـ يػػزوؿ 
اجفم ه مػػ  ه ػػَّ اخ يػػ س  ػػ ف لم ػػ  اوخػػَّ مػػف لم ػػ  ه ػػَّ اخف ػػديـ واخفػػ لير   نمػػ  يلفػػرز 
هػػػف مر ػػػو  اذا   ػػػت وا،ػػػفمر" امػػػ  اذا ادا االمػػػر اخػػػَّ م ػػػرو  وانػػػ ؾ ،ػػػ ب خزواخػػػ "  ػػػن 

 م  اف ن ؿ لر   واو م وؿ اخَّ م  ق    " واف   ف مؤديػ  يجب االلفراز مف االدان اخي  
   ٗ)اخَّ اجفم ع اخ،  نيف خـ يجفنب خم    ف ان ؾ ، ب مزيؿ خ  واو لذؼ اوخ م ن

إف رد )هضػػػيم   اػػػذا ه ػػػَّ اخل يػػػؿ اػػػو مػػػ  رد  ػػػ  ا ػػػو اخ ر ػػػ ت االن ػػػ را ه ػػػَّ 
ؼ ه ػَّ     قوخػ   اخل يؿ واخموضع ،    ل" و  ّن  اه د بي ن  مػ  ذ ػر  االن ػ را" واضػ 

نام  إذا ادا االمر اخَّ م رو ن اخَّ ن  ي  اخنص" اذا م  ذ ر   ػذ )اخمغنػذ  ػذ فبػريؼ 
" امػػػػ   ػػػػذ  ف  ػػػػ  )درا،ػػػػ ت  ٘)اال  ػػػػ ؿ  واهػػػػ د ذ ػػػػر   ػػػػذ )اخ  ػػػػ ب مػػػػف فبػػػػريؼ اخ ػػػػرلف 

ال، وب اخ رلف اخ ريـ    د ذ ر نلط يػ ن  ػذ ضػمف االخ،ػ ظ اخفػذ ه ػَّ زنػ  )   يػؿ    ػد 
   يػػؿ   نف ػػوف جم ػ ل خم،ػػرد مؤنػػث   خ ػػ  لػرؼ مػػد م فرنػػ ل   خفػػ ن او مجػػردال اف قػ ؿ هػػف )

" وقػػد ا ف،ػػَّ  ػػ يراد مػػ  جػػ ن مػػف االخ،ػػ ظ اخفػػذ  ٙ)من ػػ  جػػ ن جم ػػ ل خ، ي ػػ    يػػرال  ػػذ اخ ػػرلفن
                                                           

   ٜٖاخمغنذ  ذ فبريؼ اال   ؿ     ٔ)
   ٜٖ   ٔن،،   اخ  مش )   ٕ)
  ٓٗينظر  اخمغنذ  ذ فبريؼ اال   ؿ     ٖ)
   ٓٗن،،      ٗ)
    ٚٔ-ٙٔينظر  اخ   ب مف فبريؼ اال   ؿ  )   ٘)
   ٖٚٚ/ٗاخ ،ـ اخ  نذ / درا، ت ال، وب اخ راف اخ ريـ    ٙ)
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جم ت ه َّ )   يؿ  وقد وردت  ذ اخ رلف اخ ريـ مػف نيػر اف يػذ ر االيػ ت اخفػذ وردت 
           ٔ) ي   اذ  االخ، ظ

يفضع مم  ذ ر اّف اخقيخ )هضيم   ايػد مػذاب اخ بػرييف إذ ذ ػر )لط يػ    ػذ 
ضمف االخ، ظ اخفذ ه َّ وزف )   يؿ  واو اخوزف اخذا ج    اخ بػريوف وزنػ ل )خلط يػ  " 
ونجػػػد  لػػػ خؼ اخبػػػر ييف اخملػػػد يف اخػػػذيف يػػػروف اف )  ػػػ خَّ  اػػػذ اخػػػوزف اال  ػػػر دقػػػ  خػػػػ 

 )لط ي   ونظ يرا  
قػػػ ؿ  ػػػ  اخ و يػػػوف ومػػػ  قػػػ ؿ  ػػػ  اخبػػػر يوف اخملػػػد وف اػػػو  وفػػػرا اخ  ل ػػػ  اف مػػػ 

اخمػػػػرجع ه ػػػػَّ مػػػػذاب اخ بػػػػرييف واخػػػػذا ذاػػػػب اخيػػػػ  )هضػػػػيم   ومػػػػذاب اخل يػػػػؿ" الف 
)لط ي   م،رداػ  )لطييػ    ػ خ مزة انػ  خػـ ف ػؽ ه ػَّ ل خ ػ " زّن ػ  ق  ػت يػ ن م ػؿ  م ػرّوة 

ّف اخػػػواو واخيػػػ ن انػػػ  ابػػػ    م ػػػرونة نزّنػػػ  ال ي ػػػدر ه ػػػَّ اخ ػػػ ن لر ػػػ  اخ مػػػزة ه ي مػػػ ا ز
مزيػػػػدف ف خ مػػػػد   قػػػػ  ف  ازخػػػػؼا خ،ػػػػ ون م  و ػػػػوف لر ػػػػ  مػػػػ  ق   ػػػػ  مػػػػف جن،ػػػػ م  وان مػػػػ  
قػػري ف ف  ػػذ اخمػػد"   راػػوا اخلر ػػ   ي مػػ  خػػذخؾ" وزف فلري  مػػ  يلػػؿ   خم بػػود     مػػ " 
زف فلريػػؾ لػػرؼ اخمػػد يبػػر   هنػػد اخمػػد وخػػـ فج ػػؿ اخ مػػزة انػػ   ػػيف  ػػيفا زف  ػػذ ذخػػؾ 

مف اخ،  ف وق     ،  ف    نت اخواو واخي ن فدنم ف ويدنـ  ي مػ   بػ رف  اخػَّ  ف ري  ل خ  
" ) لِطْيَيػ   خػـ ف ػؽ ه ػَّ ل خ ػ  وانمػ  بػ رت )لطّيػ   و ػذخؾ يبػع  ٕ)ذخؾ" زّن  الػؼن

جم  ػ  ه ػَّ )  ػ خَّ  مػف نيػػر ق ػب م ػ نذ" زّف اخ مػزة اخفػػذ فم ػؿ الـ اخ، ػؿ ق  ػت يػػ ن 
 يػ     يػدال هػف اخف  ػؼ واال فراضػ ت واخفػ وينت اخفػذ  ذ اخم،رد" و ػذخؾ ي ػوف وزف )لط

 ال يفط     االمر ط خم  ان ؾ م،   ل للر ال يلفمؿ  ي  اخوزف ه َّ اخف ويؿ واال فراض 
 :تأييده بعض العلماء ومخالفتو بعضيم اآلخرب. 

 :أّميات. ٙ
الف ػػؼ اخ  مػػ ن  ػػذ وزف )اّم ػػ ت   مػػن ـ مػػف ي ػػوؿ  زيػػ دة اخ ػػ ن  ػػذ اػػذا اخ ،ػػظ 
ومن ـ مف ي وؿ   ب خ  اخ  ن  ي "  جم ور اخ  م ن ي وخوف  زي دة اخ  ن  ذ   )اّم ػ ت " 

وقػػد   ٖ)ومػػن ـ اخم ػػّرد اخػػذا قػػ ؿ  ن  مػػ  اّم ػػ ت   خ ػػ ن زايػػدةا زن ػػ  مػػف لػػروؼ اخزوايػػدن

                                                           
   ٖٛٚ/ٗينظر  ن،،   اخ ،ـ اخ  نذ/    ٔ)
   ٛٓٔ/ٜقرح اخم،بؿ     ٕ)
   ٜٙٔ/ٖاخم فضب     ٖ)
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" واػذ هنػد  ػ اا اخ ػ ن ػ زايػدة  ػذ اّم ػ ت ووزن ػ   ٔ)ن،ب اخي  ا ف جنذ نيػر اػذا اخ ػوؿ
" وا ػػػف  ٗ)"واخزملقػػػرا ٖ)" واػػػذا اخػػػراا ذاػػػب اخيػػػ  ا ػػػو ه ػػػذ      اخ، ر،ػػػذ ٕ))ُ ْ   ػػػ ت 

   ٚ)و، ير اخمف لريف  ٙ)واخرضذ  ٘)ي يش
يػػرا ابػػل ب اػػذا اخمػػذاب اف اخ ػػ ن زايػػػدة  ػػذ )اّم ػػ ت ا زّن ػػ  هنػػداـ  م نػػػَّ 

   ٛ))اـ  والدا  )ام     زي دة اخ  ن إذ ورد  ذ قوؿ قبذ  ف  نب  ف مرة
 واْخَي ُس َاِ ذ ُام َ فذ ِلْندؼٌ 

ـّ  )ُ ْ ػػػػؿ  ووزف )ام  ػػػػ   )ُ ْ   ػػػػ   وقػػػػد ه ػػػػؿ اخ غويػػػػوف زيػػػػ دة اخ ػػػػ ن  ػػػػذ   ػػػػوزف )ا
ـّ   فدؿ ه ػَّ  )اّم   ا خ دالخ  ه َّ م  َيْ ِ ؿ وجم    )ُاّم  ت  ه َّ وزف )ُ ْ َ   ت  ام  )ُا

واخجمػػع  مػػ  ال ي  ػػؿ إذ ف،ػػف مؿ  ػػذ اخ  ػػ يـ وجم  ػػ  )اّمػػ ت " اا ان  ػػـ  رقػػوا  ػػيف اخم،ػػرد
ـّ  و )اّم ػػ   ابػػنل   ػػذ اػػذ  االخ،ػػ ظ اال ان ػػـ خػػـ ي،رقػػوا  ػػذ اخػػوزف   ػػـ يج  ػػوا  ػػنل مػػف )ا

 وخ ؿ خ،ظ وزف 
وقػػػػد ن ضػػػػت اػػػػذ  اخ  ػػػػ   ػػػػ ّف )اّم ػػػػ ت  وردت خمػػػػ  ال ي  ػػػػؿ" إذ جػػػػ ن  ػػػػذ قػػػػوؿ 

 اخق هر 
 إذا اُزم   ُت َقَ ْلَف اخُوُجو َ 

 اخظ َنـ  ُ م  ِفَ   َ َرْجتَ                                    
" وج نت )اّم  ت  خم  الي  ؿ وذخػؾ  ػذ قػوؿ  ٜ) ج نت )اّم ت  خم  ي  ؿ" لن  ل خ غ خب

 قوؿ اخق هر 

                                                           
   ٗٙ٘/ٕينظر  ،ربن ه  االهراب     ٔ)
   ٗٙ٘/ٕن،،      ٕ)
   ٓٙ٘ينظر  اخف م       ٖ)
   ٕٕ٘/ٔينظر  قرح اخم،بؿ     ٗ)
    ٘-ٖ/)ٓٔينظر  ن،،      ٘)
   ٖٗٛ/ٕظر  قرح اخق  ي   ين   ٙ)
" واخم،فػػ ح  ػػذ ٖٛٓ/ٖ" واوضػػع اخم،ػػ خؾ ه ػػَّ اخ،يػػ  ا ػػف م خػػؾ  ٜٕٔ-ٕٚٔ/ٔينظػػر  اخممفػػع  ػػذ اخفبػػريؼ     ٚ)

" ٚٓٔ-ٙٓٔ/ٔ" وارفقػػ ؼ اخضػػرب مػػف خ،ػػ ف اخ ػػرب  ٖٔ" ونزاػػ  اخطػػرؼ  ػػذ  ػػف اخبػػرؼ  ٜٛاخبػػرؼ  
   ٜٙٔ/ٔواخو،ي   االد ي   

  ٚٚٔ" واخواضع  ذ اخنلو واخبرؼ  ٜٗينظر  دروس  ذ اخفبريؼ  " و ٛ٘/ٓٔينظر  قرح اخم،بؿ     ٛ)
   ٖ/ٓٔ" وقرح اخم،بؿ  ٖٖٛ/ٕينظر  قرح اخق  ي     ٜ)
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 َقو اُؿ َمْ ُروٍؼ َوَ ّ  ُخ ُ 
  ٔ)َهّ  ُر َمْ َنَّ ُاّم  ِت اخرا  عْ                                       

ا مػػذا  ـ اخ  يػػؿ  زيػػ دة اخ ػػ ن  ػػذ   ػػذا يػػدؿ ه ػػَّ ضػػ ؼ اػػذ  اخلجػػ " وممػػ  ي ػػو 
ـّ  ّينػػ  ازمومػػ  " و   ػػب مػػف اخػػرواة اخ  ػػ ة  )اّم ػػ ت  م ل ػػ      ػػب هػػف قػػوؿ اخ ػػرب  )ا
ـّ  وزن ػػ  )ُ ْ ػػؿ  ونظيراػػ   اخػػذا ي فمػػد ه يػػ "  ػػدخيؿ اخن ػػؿ اػػذا يؤيػػد اف اخ ػػ ن زايػػدة واف )ا

اخ ػػ ن  ػذ اخمبػػدر  )ُدّر  و )ُلػّب   ي ػػوف هينػ  والمػػ  مػف موضػػع والػد"  مػػ  اف ان ػداـ
 )ازموم   يدؿ ه َّ زي دف    ذ اخم،رد واخجمع 

امػػػػ  مػػػػف ن ليػػػػ  اخ يػػػػ س  ػػػػ ف اخ ػػػػوؿ  زيػػػػ دة اخ ػػػػ ن اوخػػػػَّ مػػػػف اخ ػػػػوؿ  لػػػػذ     ػػػػذ     
ـّ ا زّف اخ ػػ ن هػػدت مػػف لػػروؼ اخزيػػ دة" واػػذ  اخلػػروؼ ،ػػميت   خزايػػدةا زّف االن ػػب  )ا

مػػؿ  يػػ  اخزيػػ دة او اخلػػذؼ يل ػػـ ه ي ػػ  اف فػػزاد ال اف فلػػذؼ  ػػاذا وردت  ػػذ موضػػع فلف
   ٕ)ه ي     خزي دة

ـ  َيػؤـّ  إذا قبػد" وخػـ يج   ػ  الػد  ـّ  مقف   مػف )َا ام  مف ن لي  االقف  ؽ   ف )ا
مػػف اخ  مػػ ن مقػػف   مػػف )اِمػػَ  ا خػػيل ـ   بػػ خ  اخ ػػ ن" وقػػد قيػػؿ  ػػذ ،ػػ ب ف،ػػمي  )اُزـّ  

 ؿ قػذن" و ػذ اػذا االقػف  ؽ دخيػؿ )  زـّ ا زف وخدا  يؤم   ويف    " وقيؿ  ان   ابؿ 
   ٖ)ه َّ زي دة اخ  ن  ذ )اّم    و )ُاّم  ت 

امػػػ  اخمػػػذاب اخ  يػػػؿ   بػػػ خ  اخ ػػػ ن  ػػػذ )اّم ػػػ   و )ُاّم ػػػ ت    ػػػد ن،ػػػب اخػػػَّ ا ػػػف 
اخ،ػػراج مل خ،فػػ  خ مػػذاب االوؿ واػػو مػػذاب جم ػػور اخ  مػػ ن   ػػد ن،ػػب اخيػػ  اّنػػ  يػػرا اف 

ّن ػػػػ  فم ػػػػؿ الـ اخ، ػػػػؿ  ػػػػوزف )اّم ػػػػ   )ُ    ػػػػ   اخ ػػػػ ن  ػػػػذ )اّم ػػػػ   و )اّم ػػػػ ت  ابػػػػ ي ا ز
ـّ  ) ُػػػػّع  ووزف )اّم ػػػػ ت  )ُ   ػػػػنت  ووزف  ونظيراػػػػ   ػػػػذ ذخػػػػؾ )ُفر اػػػػ   و )ا   ػػػػ   ووزف )ُا
)ُاّم ت  )ُ ّ  ت  وقد اهفمػد ا ػف اخ،ػراج ه ػَّ اػذا اخ ػوؿ ه ػَّ روايػ  االل،ػش ه ػَّ ج ػ  

ن  ذ  ف ب اخ ػيف مػف اف   ػض " و ذخؾ م  ج  ٗ)اخقذوذ مف اف اخ رب مف ي وؿ  ُاّم  
                                                           

" واخلػنؼ اخبػر ذ  ػذ اخ ر يػ " ر،ػ خ  ٕٖٓ/ٗ" وقرح قوااد اخرضذ ه َّ اخق  ي  ٗ/ٓٔينظر  قرح اخم،بؿ   ٔ)
   ٖ٘ٚ-ٖٗٚم ج،فير" ن بر ، يد ن بر اخ يقذ  )

   ٜٕٔ-ٕٚٔ/ )ٔ" وينظر  اخممفع  ذ اخفبريؼ  ٘/ٓٔقرح اخم،بؿ   ينظر    ٕ)
" ٜٓٔ/ٕ" وقػػػرح اخ   يػػػ   ٜٕٔ-ٕٚٔ/ٔ " واخممفػػػع  ػػػذ اخفبػػػريؼ  ٖٛٔ-ٙٚٔينظػػػر  اخم،ػػػ يؿ واالجو ػػػ   )   ٖ)

  ٖٔٔ/ٕواالق    واخنظ ير  
   ٖٖٙ/ٖينظر  االبوؿ  ذ اخنلو     ٗ)
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" و نابػػؿ ازـ يجػػوز اف ي ػػوف  ٔ)  ػػض  بػػل ن اخ ػػرب ن ػػؿ هنػػ  قوخػػ   )ف ّم ػػت اّمػػ ل 
   ٕ)اّم    لذؼ اخ  ن اخفذ اذ الـ وقدر ف ن اخف ن ذ"  م   ذ قدر ون رن

اػػػػذا اخػػػػراا اخػػػػذا ن،ػػػػب اخػػػػَّ ا ػػػػف ،ػػػػراج  يػػػػ  نظػػػػرا الف ا ػػػػف اخ،ػػػػراج قػػػػ ؿ  ػػػػذ 
ـّ       االبػػػػػػػوؿ  ن  مػػػػػػػ  )ُاّم ػػػػػػػ ت   وزن ػػػػػػػ   )ُ ْ َ  ػػػػػػػ ت  يػػػػػػػدخؾ ه ػػػػػػػَّ ذخػػػػػػػؾ اّن ػػػػػػػـ ي وخػػػػػػػوف  ُا

وُاّم ػػػ ت"  يجيػػػؤف  ػػػذ اخجمػػػع  مػػػ  خػػػـ ي ػػػف  ػػػذ اخوالػػػد" وقػػػد ل ػػػَّ االل،ػػػش ه ػػػَّ ج ػػػ  
   ٖ)اخقذوذ اّف مف اخ رب مف ي وؿ  )ُاّم     اف   ف اذا بليل ل  ان  ج     )ُ ّ    ن

  ع ابػػل ب اخمػػػذاب  نجػػد  يجيػػز اف ف ػػػوف اخ ػػ ن زايػػدة  ػػػذ )ُاّم ػػ ت  و ػػذخؾ فػػػ
اخ  يػػػؿ  زي دف ػػػ " واجػػػ ز اف ف ػػػوف اخ ػػػ ن ابػػػ ي  واف )ُاّم ػػػ   ه ػػػَّ وزف )ُ ّ  َػػػ  " واػػػذيف 

"   ـ ف ػد اخ ػ ن زايػدة  ػذ )اّم ػ  ا وذخػؾ الف اخم،ػرد ي ػد  ٗ)اخراييف ق ؿ   م  ا ف اخل جب
ن مػف ابنل خ جمع وورودا   ذ اخم،رد يؤيد ابػ خف  " وخػـ ي ػؿ ا ػف اخ،ػراج  ن بػ ف اخ ػ 

ـّ  و )ُاّم  ت    )ُا
   ٘)وقد ن ض اذا اخمذاب مف هدة وجو  من  

  إّف  فػػ ب اخ ػػيف مط ػػوف  يػػ " إذ هػػرؼ   ضػػطرا   ول  ػػ   ػػ   ر اخ  مػػ ن ال ي لػػذوف ٔ
 م  ين،رد   "   خرواي  اخػواردة  ػذ اخ ػيف هػف قػوؿ اخ ػرب  ف ّم ػت" ال ف ػد دخػينل ه ػَّ 

 اب خ  اخ  ن   
 ػ   ػ اا  ػذ اخم،ػػرد ػ مػف اخقػواذ"  روايػ  االل،ػش خ ػذا اخ ،ػػظ   مجػذن اخ ػ ن  ػذ )امّ ٕ

   نت ه َّ ج   اخقذوذ  
ـّ  ّينػػػػػػػػ        ٖ   إّف اخ ػػػػػػػػوؿ   بػػػػػػػػ خ  اخ ػػػػػػػػ ن  ػػػػػػػػذ )اّم ػػػػػػػػ   يف ػػػػػػػػ رض مػػػػػػػػع روايػػػػػػػػ     ػػػػػػػػب )ا

ازُمومػػػػػػػػ  ا زف )امومػػػػػػػػ   وزن ػػػػػػػػ  )  وخػػػػػػػػ    ػػػػػػػػن لػػػػػػػػنؼ"  ػػػػػػػػاف قيػػػػػػػػؿ  إّف وزن ػػػػػػػػ      
ـ"  ػ ف اػذا اليجػوزا الف االمػر ي فضػذ ج ػؿ )  وه  "  لذؼ اخ  ن اخفػذ اػذ اخػن

 ابؿ )اموم   )ُاموم    ه َّ وزف )ُ ُ وخ    واو وزف نير موجود 
                                                           

  ٖٗٛ/ٕ  " وينظر  قرح اخق  ي ٖٗٛ/ٕينظر  اخ يف     ٔ)
  ٜٕٙ/ٗ" وينظر  ل قي  اخب  ف  ٖٗٛ/ٕينظر  قرح اخق  ي      ٕ)
  ٖٖٙ/ٖاالبوؿ     ٖ)
   ٖٖٛ-ٕٖٛ/)ٕينظر  قرح اخق  ي      ٗ)
" وقػػرح اخقػػ  ي   ٖٖٓ"ٕٖٓ/ٗ" وقػػرح قػػوااد اخرضػػذ ه ػػَّ اخقػػ  ي   ٛٙ٘/ٕينظػػر  ،ػػر بػػن ه  االهػػراب     ٘)

ٕ/ٖٛٗ  
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ـّ  و )ُاّم ػ   ابػنف م فمػديف  ػذ راي ػـ  ام  اخمذاب اخ  خث  ي ر   ف  ػن مػف )ُا
اذا ه َّ م  ورد  ذ اخ غػ  مػف اخ،ػ ظ اف، ػت لرو  ػ  وف  ر ػت م  ني ػ " وذخػؾ      نلػو  

" و ػػذ  ٔ)وِدَم ػػر" و ُػػر ة وَ ْر ػػ ٍر" وُخؤخُػػؤ وزؿ" ورد اػػذا اخمػػذاب  ػػذ قػػرح   اخقػػ  ي دمػػث 
   ٕ)اخب  ف  قي ل

وقد ن ض اذا اخراا اخرضذ وذخؾ   وخ   نَدَمػث وِدَم ْػر وخؤخػؤ وزؿ مػف اخقػ ذ اخنػ در" 
   ٖ)واخمفن زع  ي  اليلمؿ ه َّ اخق ذن

ـّ  و )اُ  ّم ػػ   واػػو مػػ  ذاػػب اخ ػػذ ا ػػف إيػػ ز وانػػ ؾ مػػف يػػذاب مػػذا  ل را  ػػ ل  ػػذ وزف )ا
ـّ  و)ُاّم ػػػ   قػػذن والػػػد" وقػػػد ف  ق ػػت  ي مػػػ  المػػػ ف  ػػذ خ،ػػػظ )ُاّم ػػػ    وزن ػػػ   مػػف اّف خ،ظػػػ  )ُا
 ل،ػب اػػذا اخ ػػوؿ )ُ ْ   ػ  "   ػػذ هنػػد  م ػؿ )ِاْ َ ػػع  يرااػػ  اخجم ػور ه ػػَّ وزف )ِ ْ ِ ػػؿ "  ج ػػؿ 

   ٗ)ـ اخ، ؿ هند  اذ اخ يفجميع لرو    اب ي " ويراا  اخل يؿ ه َّ وزف )َاْ،َ ؿ  وال
ـّ  لػػػػذؼ الػػػػد  ي، ػػػػـ مػػػػف ذخػػػػؾ اف وزف )ُاّم ػػػػ   هنػػػػد ا ػػػػف إيػػػػ ز )ُ ْ   ػػػػ   و ػػػػذ )ُا
اخنمػػػيف" و ػػػذخؾ لم  ػػػ  ه ػػػَّ مػػػ  لػػػدث  ػػػذ ِدْمػػػث وِدَم ْػػػر" و  ػػػذا ي ػػػوف اػػػذا اخمػػػذاب 

 مردودالا زف م ؿ اذ  االخ، ظ ق ذة" واخمفن زع اليلمؿ ه َّ اخق ذ 
ـّ   ن ييػػ  اخموضػػع وابػػ لت )اّم ػػ    زيػػ دة وذاػػب  رج،فرا،ػػر اخػػَّ اف خ ،ظػػ  )ُا

اخ  ن  ي  ا الجؿ جم    جمع مؤنث ، خم ل و ذخؾ هدت اخ  ن هنم  الرا خ ػذا اخجمػع 
)  ّم ػػػػ ت  اجفم ػػػػت  ي ػػػػ  اخ نمفػػػػ ف وم  خ ػػػػ   ػػػػذ اخجمػػػػع )ِهَضػػػػ  ِهَضػػػػ  ت  و )َ،ػػػػَن  

   ٘)َ،َن  ت 
ي   ػذ اخ ر يػ " واخفػذ خػيس خ ػ  إف قوؿ  رج،فرا،ر ي فمد ه َّ وجود االخ، ظ اخ  ن
ـّ   ن ي  اخموضع  م  او وزن   إذف؟  وجود  اف   نت )ُا

ام  اخد فور ا راايـ اخ،ػ مرايذ  يػرا اّف اخ ػ ن  ػذ )اّم ػ   و )ُاّم ػ ت  انمػ  وردت 
 ػػػذ اخ ،ػػػظا خف ػػػوف اخ  مػػػ   ن يػػػ " اا اف ابػػػؿ )اّم ػػػ   )ُاِمػػػَ   خ ػػػف اخ ػػػواـ نط ػػػت   ػػػذا 

                                                           
  ٖٖٛ/ٕينظر  قرح اخق  ي      ٔ)
   ٜٕٙ/ٗاخب  ف   ي ق لينظر     ٕ)
   ٖٖٛ/ٕقرح اخق  ي      ٖ)
" واخواضػػع  ػػذ اخنلػػو واخبػػرؼ" ق،ػػـ ٖٛٓ/ٗ" وقػػرح قػػوااد اخرضػػذ ه ػػَّ اخقػػ  ي   ٖٗينظػػر  قػػرح اخف ريػػؼ     ٗ)

  ٚٚٔاخبرؼ  
   ٕٔٔ-ٔٔٔينظر  اخفطور اخنلوا  )   ٘)
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وذخػػػؾ  فضػػػ يؼ اخمػػػيـ"  طػػػوت   يػػػدة مجػػػذن اخ ػػػ ن وا ػػػ دت مػػػف  اخ ،ػػػظ  طري ػػػ  الػػػرا"
   ٔ)اخفض يؼ خ لبوؿ ه َّ اخ ن ذ

ـّ   ـّ   ن ييػػػ  اخ ،ػػػظ" وخف ػػػوف  ن يػػػ    ضػػػ    اخ ػػػ ن ي نػػػذ اف ابػػػؿ )ا إف ج ػػػؿ )ُا
ـّ " وامػػ  اخ ػػوؿ  ػػ ف اخ ػػواـ  )َاِمػػَ   واػػذا اخ ،ػػظ خػػـ ي ػػؿ  ػػ  الػػد ممػػف ف  مػػوا  ػػذ اقػػف  ؽ )ا

يؼ اخمػػيـ وطػػوت   يػػدة اخ ػػ ن  ػػاّف اػػذا اخ ػػوؿ اليفم قػػَّ مػػع مجػػذن نط ػػت  ػػ خ ،ظ  فضػػ 
ـّ  مض ،  اخميـ  ذ اخ رلف اخ ريـ اخذا او ا بع نص  ذ اخ ر ي    )ا

ـّ  و )اّم ػػ ت " نيػػر اف اخمػػذااب اخمقػػ ورة  ػػذ اػػذا  اػػذا ان ػػب مػػ  قيػػؿ هػػف )ا
اخ ػ ن"           اخ ،ظ" اذ اخمذاب اخ  يؿ  زي دة اخ  ن" واخمذاب اخ  نذ اخ  يؿ   بػ خ  

ـّ  و )اّم    ابنل   واخمذاب اخ  خث اخ  يؿ   ف  نل مف )ا
ام  اخقيخ )هضيم     د ايد  ذ راي  مذاب جم ور اخ  مػ ن اخػذا يػرا اّف اخ ػ ن 
زايدة  ذ )ُاّم    و )ُاّم  ت  إذ ق ؿ  ذ اخمغنػذ   ػد اف ذ ػر راا اخم ػّرد  ػذ زيػ دة اخ ػ ن 

ـّ   ػػذ )ُاّم ػػ ت   نوزيػػدت اخ ػػ  ـّ  ه ػػَّ اخبػػليع  ػػوزف )ا ن ،ػػم ه ل  ػػذ )اّم ػػ ت  جمػػع )ُا
ـّ  ّينػ  ازمومػ    و )اّمومػ    )ُ ْ ؿ  و )ُاّم  ت  )ُ ْ    ت " ويق د خزي دة اخ ػ ن قػوخ ـ  )ا
  وخػ   ػن لػنؼ" واجػ ز ا ػو   ػر اف ف ػػوف اخ ػ ن  ػذ )ُاّم ػ ت  ابػنل  وزن ػ  )ُ   ػػنت  

 ّم ػػت امػػ ل " ويضػػ ،  اّف اػػذا اخن ػػؿ ان،ػػرد  ػػذ ر   فػػ ب خ ػػوخ ـ  ػػذ اخوالػػد  )ُاّم ػػ   و )ف
اخ ػػيف و يػػ    يػػر مػػف االضػػطراب واخل ػػؿ اخبػػر ذ" ممػػ  د ػػع   يػػرال مػػف اخ  مػػ ن اخػػَّ اف 

   ٕ)ين ر ن،   اذا اخ ف ب اخَّ اخل يؿ  ف المدن
نجػػد اّف )هضػػيم   خػػـ يػػذ ر  ػػذ اػػذ  اخم،ػػ خ  ،ػػوا مػػذا يف مػػف اخمػػذااب اخفػػذ 

واوضػػػع مػػػف نبػػػ  انػػػ  يؤيػػػد مػػػف قػػػ ؿ  زيػػػ دة اخ ػػػ ن  ػػػذ )اّم ػػػ ت  قي ػػػت  ػػػذ )اّم ػػػ ت ا 
ـّ  ّينػ  ازمومػ  " ون رانػ  ه ػَّ ا ػف اخ،ػراج فجػويز  اف ف ػوف اخ ػ ن  م،فدالل   وؿ    ػب )ا

 اب ي   ذ )اّم    و )ُاّم  ت  
امػػ   ػػذ ) ف  ػػ  اخ  ػػ ب مػػف فبػػريؼ اال  ػػ ؿ "   ػػـ يػػذ ر  يػػ  هػػف اػػذ  اخم،ػػ خ  

مذاب زي دة اخ  ن  ذ )اّم   " إذ ذ را   ذ موضػوع نزيػ دة اخ ػ ن ،وا مذا  ل والدال او 

                                                           
    ٕٖ-ٖٔينظر  درا، ت  ذ اخ غفيف اخ،ري ني  واخ ر ي  )   ٔ)
  ٚٛمغنذ  ذ فبريؼ اال   ؿ  اخ   ٕ)
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ـّ    ػؿ  ـّ  ه َّ اخفبػليع  ػوزف )ُا   وخ   نوزيدت اخ  ن ،م ه ل  ذ خ،ظ )ُاّم  ت  جمع )ا
     ٔ)ووزف )ُاّم  ت  )ُ ْ    ت ن

ام   ذ ) ف    درا، ت ال، وب اخ رلف اخ ريـ" اخ ،ـ اخ  نذ  من    ـ يفلػدث هػف 
ضػػوع" وا ف،ػػَّ  ػػذ ر مػػ   ػػ ف مػػف اال،ػػم ن ه ػػَّ وزف )ُ ْ ػػؿ   ػػذ اخ ػػرلف اخ ػػريـ اػػذا اخمو 

ُـّ اْخِ َفِب     ٕ)  ذ ر قوخ  ف  خَّ  )ُاف  ُا
وفرا اخ  ل   اف اخمػذاب االوؿ واػو  ػوف اخ ػ ن مػف اخزوايػد  ػذ خ،ظػ  )ُاّم ػ   و 

ع واخ يػ س )ُاّم  ت  اقوا مف ، ير اخمذااب" الهفم دا  ه َّ م  ي وا راي ػ  ه ػَّ اخ،ػم 
 واالقف  ؽ واذا م خـ يفع خ مذااب االلرا اخفذ قي ت  ذ )اّم  ت  

 :جمع المصدر .ٚ
 إّف م لص لران اخ  م ن  ذ جواز جمع اخمبدر يم ف ايراد   م  ي فذ 

   ان ؾ مف يرا جواز اخجمع واليج ؿ ذخؾ قي ، ل ٔ
   ان ؾ مف يرا جواز اخجمع إذا الف ،ت اجن س اخمبدر ٕ
 ف يرا جواز ويج    قي ، ل   ان ؾ مٖ

ف اخمبػدر ال يجمػع   يػ س واطػػراد" اذ قػ ؿ  نواه ػـ انػ  خػيس  ػػؿ اوي   ي،ػويػرا 
جمػػع يجمػػع  مػػ  انػػ  خػػيس  ػػؿ مبػػدر يجمػػع   القػػغ ؿ واخ  ػػوؿ واخل ػػـو واالخ ػػ ب" اال 

   ٖ)فرا اّنؾ الفجمع اخ، ر واخ  ـ واخنظرن
ب اخػػػراا اخ ػػػ نذ اخػػػذيف يػػػروف اّف اخمبػػػدر يجػػػوز جم ػػػ  إذا الف ،ػػػت بػػػل اامػػػ  

اجن ،ػػ "  مػػن ـ ا ػػف جنػػذ" وذخػػؾ  ػػذ قوخػػ   ن  مػػ  اخف نيػػ  واخجمػػع  ػػذ نلػػو قوخػػؾ  قمػػت 
قيػػ ميف" وانط  ػػت انطنقػػيف" وهنػػد اخ ػػـو ا  ػػ ـ" وه ػػي ـ اقػػغ ؿ   ػػـ يػػ ف قػػذن مػػف ذخػػؾ 

"  ػػ  ف جنػػذ يػػرا اف  ٗ) ػػ  اخنػػوعنواليجمػػع وخػػـ يػػرد" واػػو مػػراد  ػػ  اخجػػنس" خ ػػف اخمػػراد 
اخمبدر اف ج ن مؤ دا خ ، ؿ ف  يدال ملض ل خـ يجز ف نيف  وجم   نمػ داـ اخمػراد منػ  اػو 
اخم نػػَّ اخمجػػرد" النػػ  مػػ  ـ خػػـ ي بػػد  ػػ  اخ،ػػرؽ  ػػيف االنػػواع    و،ػػ ب امفنػػ ع جم ػػ  او 

                                                           
  ٖٙاخ   ب مف فبريؼ اال   ؿ     ٔ)
   ٚلؿ همراف/    ٕ)
   ٕٓٓ/ٕاخ ف ب     ٖ)
   ٕٛ/ٔاخملف،ب     ٗ)
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ٔ٘ٙ 

واخ  يػػر"    ف نيفػػ  انػػ  قبػػد  ػػ  م نػػَّ اخجػػنس )ال از ػػراد    ػػو يػػدؿ  ن،،ػػ  ه ػػَّ اخ  يػػؿ  
" امػػػ  إذا الف ،ػػت اجن ،ػػػ  وجػػ ن م ينػػػ ل خ نػػػوع  ٔ)وخ ػػذا ال   يػػػدة  ػػذ جم ػػػ  وال  ػػذ ف نيفػػػ ن

واخ ػػدد  يجػػوز جم ػػ " وقػػد ن ػػؿ هػػف ا ػػذ اخ، ر،ػػذ انػػ  يجيػػز جمػػع اخمبػػدر إذا الف ،ػػت 
 ايض ل   ٖ)وقد الذ   ذا اخراا م ذ  ف ا ذ ط خب  ٕ)مف    ف 

ران اخػػػذا يػػػرا اف اخمبػػػدر يجػػػرا جم ػػػ  امػػػ  ابػػػل ب اخػػػراا اخ  خػػػث  مػػػن ـ اخ،ػػػ
  ٗ)   يػػػ س واطػػػراد" اذ قػػػ ؿ  نوقوخػػػ  ) م،ػػػ زاف ـ  جمػػػع" وقػػػد قػػػرا ااػػػؿ اخمدينػػػ  ) م،ػػػ زاف ـ 

" وارف،ػع اخبػوت      خفوليد و ؿ بواب  ف وؿ  ذ اخ نـ  قد ف يف امر اخ ػـو وامػور اخ ػـو
" وخػػـ  ٘) َخَبػػْوُت   اْخَلِميػػِر  واالبػػوات" وم نػػ   والػػد  قػػ ؿ ف ػػ خَّ  )ِإف  َاْنَ ػػَر اْزَْبػػَوتِ 

   ٙ)ي ؿ ابوات و ؿ بوابن
 

امػػ  اخقػػيخ )هضػػيم     ػػد فلػػدث هػػف جمػػع اخمبػػدر مػػرفيف" االوخػػَّ هنػػد لدي ػػ  
هف جمع اخف ،ير" وقػد ذ ػر ا ران اخفػذ قي ػت  ػذ جمػع اخمبػدر نػ قنل اخنبػوص اخفػذ 

جنذ" ام      رايػ "   ػـ  فؤيد قوخ ـ" إذ ذ ر راا ،ي وي  واخ،ران وا ذ ه ذ اخ، ر،ذ وا ف
ي  ف هن  برال  اال اّن  ذ ر م  جػ ن  ػذ اخ ػرلف اخ ػريـ مػف ليػ ت جمػع  ي ػ  اخمبػدر" 

" وقػد فلػدث مػرة الػرا هػف جمػع اخمبػدر ذا ػرال مػ  ورد  ٚ)إذ   غت ا نفيف وهقريف ليػ 
منػػػ   ػػػذ اخ ػػػرلف اخ ػػػريـ ذا ػػػرال مػػػع  ػػػؿ ليػػػ  نبوبػػػ ل مػػػف  فػػػب اخ غػػػ  فوضػػػيل ل خ مبػػػدر 

ع  ذ ا ي  وقد اه د ق،م ل مف ا ي ت اخفػذ ذ راػ  ،ػ    ل  ػذ جمػع اخف ،ػير و ػ ف اخمجمو 
" وممػ   ٛ)هدد اذ  االي ت  ذ اخموضع اخ  نذ ا نفيف وار  يف اي  اه د من ػ  هقػروف ايػ 

ومم  ذ ر  مم  وجد   ػذ اخ ػرلف اخ ػريـ مػف جمػع خ مبػدر ومػ  يػ فذ  قوخػ  ف ػ خَّ  )َوِخػََّ 

                                                           
  ٕٕٛاخ،يبؿ  ذ اخواف اخجموع     ٔ)
   ٖٚٗ/ٚينظر  اخ لر اخمليط     ٕ)
   ٜٙٗ/ٕينظر  مق ؿ اهراب اخ راف     ٖ)
   ٖٖٙ/ٕذ اخ رانات اخ قر  " ينظر  اخنقر  ٔٙاخزمر/    ٗ)
   ٜٔخ م ف/    ٘)
   ٕٗٗ/ٕم  نذ اخ راف     ٙ)
   ٖٔ٘-ٖٛٗ/ ٗينظر  درا، ت ال، وب اخ راف اخ ريـ  اخ ،ـ اخ  نذ /   ٚ)
   ٚٓٗ-ٓٓٗ/ ٗينظر  ن،،   اخ ،ـ اخ  نذ /   ٛ)
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"  ػػػػ خظنوف جم ػػػػت  ٕ) " وقوخػػػػ  ف ػػػػ خَّ  )َوَفُظنُّػػػػوَف ِ  خ  ػػػػِ  اخظُُّنوَنػػػػ   ٔ) ِ ي َػػػػ  َمػػػػخِرُب ُاْلػػػػَرا 
" وقوخػػػ  ف ػػػ خَّ   ٖ) اللػػػفنؼ مف    فػػػ " وقوخػػػ  ف ػػػ خَّ  )َايُّ َػػػ  اخ ػػػِذيَف لَمُنػػػوا َاْو ُػػػوا  ِػػػ ْخُ ُ وِد 

"   خمن ،ػؾ جمػع خ مبػدر من،ػؾ وجمػعا زف اخمػراد  ػ  اهمػ ؿ اخلػا  ٗ) )َوَاِرَن  َمَن ِ،ػَ َن  
" وقوخػػ  ف ػػ خَّ  )َقػػ ِ رال  ٙ) " وقوخػػ  ف ػػ خَّ  )َ َ ،َػػَرْت  ِػػَ ْنُ ـِ      اخ  ػػِ   ٘) ػػ خطواؼ واخ،ػػ ذ

" واخن م  ان  اريد     اخجنس وف نذ اخ  يؿ واخ  ير" وقوخػ  ف ػ خَّ  )َوال َفف ِ ُ ػوا  ٚ) َزَْنُ ِمِ  
وا    ػؿ ان،ػ ف اػولا نيػر اػوا "  ػ اوان جمػع اػ ٛ) َفف ِ ُ وا َاْاَواَن َقْوـٍ َقْد َض ُّوا ِمػْف َقْ ػُؿ 

 ا لر خذخؾ جمع اللفن   
وقػػد ذ ػػر )هضػػيم   اػػذ  اخقػػوااد اخ رلنيػػ  خيػػدخؿ ه ػػَّ اف اخمبػػدر يجمػػع   يػػ س 
واطراد" الف وجود اخمبدر  ذ اخ رلف مجموه ل و   رة ين،ػذ اخ ػوؿ  ػ ف اخمبػدر اليجمػع 

نس  انػػ  اليجمػػعا زف   يػػ س واطػػراد" وين،ػػذ اخ ػػوؿ  ػػ ف اخمبػػدر اذا  ػػ ف داالل ه ػػَّ اخجػػ
)اخن مػػ    ػػذ ا يػػ  اخ،ػػ     اريػػد   ػػ  اخجػػنس وقػػد جم ػػت  ػػ خرنـ مػػف لم  ػػ  م نػػَّ اخ  يػػؿ 
واخ  ير" إذ إّف م  ج ن  ذ اخ رلف اخ ريـ مف قوااد فؤ د ه َّ اف اخمبدر يجمع   يػ س 

خفػػذ واطػػراد واػػو اخػػراا اخػػذا ق خػػ  اخ،ػػران وايػػد  اخقػػيخ )هضػػيم    ػػ يراد اخقػػوااد اخ رلنيػػ  ا
ف  ػػت ذخػػؾ" وقػػد لػػ خؼ  ػػذخؾ ،ػػي وي  وا ػػف جنػػذ وا ػػ  ه ػػذ اخ، ر،ػػذ ونيػػراـ ممػػف اف  ػػوا 

 ابل ب اخراا االوؿ واخ  نذ      
 :قيام المفرد مقام الجمع. ٛ

وردت ا،ػػم ن   يػػرة م،ػػردة يػػراد   ػػ  اخجمػػع" وقػػد جػػ نت  ػػذ اخ ػػرلف       اخ ػػريـ"  
 مػػػ ن لران قي ػػػت  ػػػذ قيػػػ ـ اخم،ػػػرد م ػػػ ـ و ػػػذ قرانافػػػ  اخ،ػػػ    اخمفػػػوافرة" و ػػػذ اخقػػػ ر" وخ  

اخجمع"  ،ي وي  يرا اّف قي ـ اخم،رد م  ـ اخجمع إنم  ي وف  ػذ ضػرورة اخقػ ر" إذ قػ ؿ ن 

                                                           
   ٛٔط  /    ٔ)
   ٓٔااللزاب /   ٕ)
   ٔاخم يدة /    ٖ)
   ٕٛٔاخ  رة /   ٗ)
   ٙٓٗ/ٗينظر  درا، ت ال، وب اخ رلف اخ ريـ  اخ ،ـ اخ  نذ/    ٘)
   ٕٔٔاخنلؿ /    ٙ)
   ٕٔٔاخنلؿ/    ٚ)
   ٚٚاخم يدة /    ٛ)
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وخػػػيس  م،ػػػفن ر  ػػػذ  نم ػػػـ اف ي ػػػوف اخ ،ػػػظ والػػػدال واخم نػػػَّ       جميػػػع" لفػػػَّ قػػػػ ؿ 
ّرد" إذ يػرا واػذا مػ  يػرا  اخم ػ ٔ)  ض ـ  ذ اخق ر مف ذخؾ مػ  ال ي،ػف مؿ  ػذ اخ ػنـ   ن

اف اخم،رد يجوز اف ي فذ  ذ اخق ر مراد    اخجم هػ  قػرط اف ي ػوف  ػذ اخ ػنـ مػ  يػدؿ 
ـْ ِطْ،نل  ـ  ُنْلِرُجُ  ه َّ اخجمع" وقد هد م  ج ن  ذ قوخ  ف  خَّ  )ُ 
  وقوخ  ف ػ خَّ  ) َػِاْف  ٕ)

ـْ َهػػػْف َقػػػٍَّْن ِمْنػػػُ  َنْ،،ػػػ ل  ) َػػػِاْف ِطػػػْ َف َخُ ػػػ
و)اخػػػن،س   ػػػذ   يػػػرا اخم ػػػّرد اف       )اخط،ػػػؿ  ٖ)

اػػ فيف االيفػػيف انمػػ  جػػ نت م،ػػردة واريػػد   ػػ  اخجمػػعا زف ملرج ػػ  ملػػرج اخفمييػػز" وم ػػؿ 
   ٗ) خذخؾ  ػ) زيد ال،ف اخن س  و  ل" وا ر  اخن س   مر   ل 

امػػ  اخػػراا االلػػر اخػػذا قػػ ؿ  ػػ  اخ  مػػ ن   ػػو جػػواز قيػػ ـ اخم،ػػرد م ػػ ـ اخجمػػع" وال 
د ابػػػل ب اػػػذا اخػػػراا ه ػػػَّ مػػػ  جػػػ ن  ػػػذ ي فبػػػر ذخػػػؾ ه ػػػَّ ضػػػرورة اخقػػػ ر" وقػػػد اهفمػػػ

ـْ  ـ  ُنْلػػِرُجُ  اخ ػػرلف اخ ػػريـ وقرانافػػ  اخفػػذ فؤيػػد راي ػػـ" إذ يػػرا اخزجػػ ج  ػػذ قوخػػ  ف ػػ خَّ  ) ُػػ
" و ػػذ قوخػػ         ف ػػ خَّ  )َواخ ػػِذيَف  ٙ) " اف)ِطْ،نلػػػ خ م،ػػرد ػ  ػػذ م نػػَّ اط،ػػ ؿ   ٘) ِطْ،ػػنل 

ـُ اخط ُغوُت  َ َ،ُروا َاْوِخَي ُؤُا
را اخزج ج اّف اخط نوت ج ن م،ردال واريد  ػ  اخجمػع" واػو ي  " ٚ)

" و ػذ قوخػ  ف  خَّ )ِإن ػ  ُ ػَرنؤُا  ٛ)واو ج يز  ذ اخ غ  ا زف  ذ اخ نـ م  يدؿ ه َّ اخجمع
ـْ َوِمم   َفْ ُ ػُدوَف  ُ َرنؤُا ِمْنُ 
ن ػؿ هػف اخ،ػران انػ  يػرا اف )َ ػران  جػ ن   ،ػظ اخوالػد واريػد   " ٜ)

مؤيػدال ايػ     وخػ   نوَ ػران  ػذ االبػؿ مبػدر   ػو ي ػع     اخجمػع" واػذا اخػراا ذ ػر  م ػذ
" و ػػػذ قوخػػػ   ٓٔ)خ والػػػد واخجمػػػع   ،ػػػظ والػػػد وفل ي ػػػ   إّننػػػذ ذو  ػػػران اا  ذو  ػػػرؤ مػػػن ـن

و ػ قذ اخ،ػ      خفوليػد" قػ ؿ م ػذ  ػف   ٔ)" قػرا نػ  ع  ػ خجمع ٔٔ)ف  خَّ )ِ ذ َنَيَ ِت اْخُجػّب 

                                                           
   ٛٓٔ-ٚٓٔاخ ف ب  )  ٔ)
  ٚٙن  ر/  ٕ)
  ٗاخن، ن/  ٖ)
   ٖٚٔ-ٔٚٔ/)ٕينظر  اخم فضب    ٗ)
  ٚٙن  ر/  ٘)
  ٕٔٗ/ٖم  نذ اخ راف واهرا     ٙ)
  ٕٚ٘اخ  رة/  ٚ)
  ٖٓٗ/ٔينظر  م  نذ اخ راف واهرا     ٛ)
  ٗاخممفلن /  ٜ)
  ٕٛٚ/ٕاخمق ؿ  ذ اهراب اخ راف   ٓٔ)
  ٓٔيو،ؼ/  ٔٔ)
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د يػػدؿ ه ػػَّ اخجمػػع  فف،ػػؽ اخ رانفػػ ف ا ػػذ ط خػػب هػػف اخ ػػرانفيف  نويجػػوز اف ي ػػوف اخوالػػ
   ٕ)ايض ل" واخفوليد االلفي ر خرجوع اخ رانة   خجمع اخػَّ      م نػ  ا والف ه يػ  اخجم هػ ن

 ومم  ورد  ذ اخق ر مف اخ، ظ م،ردة اريد       اخجمع" قوؿ اخق هر 
ذ َم  َفْ ذخيَف َزِاْيدُ     َ َنْغَنَّ َ َم  ُ ّن  َنُ وُف وَاْنفـُ  َبِدْيؽ واا

  خبػػديؽ ورد  ػػػذ اخ يػػػت  م نػػَّ اخل يػػػب" وقػػػد جػػ نت   ،ػػػظ اخم،ػػػرد واريػػد   ػػػ  م نػػػَّ 
   ٖ)اخجمع

امػ ) هضػػيم     ػد فلػػدث هػف) قيػػ ـ اخم،ػػرد م ػ ـ اخجمػػع   ذا ػرال راا ،ػػي وي  واخم ػػّرد" 
 ػػـ ذ ػػر رايػػ  مل خ،ػػ ل إي امػػ ا زف  ػػنل من مػػ  يريػػ ف اف إيػػراد اخم،ػػرد مػػراد  ػػ  اخجمػػع يػػ فذ  ػػذ 

 ر   ط" ام ) هضيم     د هّ ب ه َّ نب م    وخ   نوقد ف ّيف خذ اف اخم،ػرد قػ ـ ضرورة اخق
" ومف  ٗ)م  ـ اخجمع   يرال  ذ اخ رانات اخ،    اخمفوافرة  ذ نيرا  ايض ل مف اخ رانات اخ،  ي ن

   ٘)اخ رانات اخ رلني  اخفذ ذ را 
قرااػػػػ  ا ػػػػف هػػػػ مر ول،ػػػػص ولمػػػػزة  " ٙ)  قوخػػػػ  ف  خَّ ) َػػػػ ْنُظْر ِإخَػػػػَّ ل َػػػػِر َرْلَمػػػػِت اخ  ػػػػِ  ٔ

   ٚ)واخ ، يذ ول ؼ)ل  ر " وقراا  اخ  قوف   خفوليد
"  ذ ُجُدر قرانف ف   د نالف ،وا  ذ )ُجُدر    را ا ػف  ٛ)  قوخ  ف  خَّ )َاْو ِمْف َوَراِن ُجُدٍر ٕ

  ير وا و همرو )ِجَدار    ،ر اخجيـ و فع اخػداؿ" واخػؼ   ػدا  ه ػَّ اخفوليػد   وقػرا 
   ٜ)  ضـ اخجيـ واخداؿ مف نير اخؼ ه َّ اخجمعناخ  قوف 

ػٍ  ٖ ـْ ُ،ػُ ، ل ِمػْف ِ ض    قوخ  ف ػ خَّ  )َخَجَ ْ َنػ  ِخَمػْف َيْ ،ُػُر  ِػ خر ْلَمِف ِخُ ُيػوِفِ 
" قريػت )َ،ػْ ، ل   ٓٔ)

   ٔٔ) ،فع اخ،يف وا،  ف اخ  ؼ" وقراا  اخ  قوف  ضم  
                                                                                                                                                                          

  ٕٕٚينظر  اخف برة  ذ اخ رانات   ٔ)
  ٘/ٕاخ قؼ هف وجو  اخ رانات اخ، ع وه     ولجج     ٕ)
  ٕٕٚينظر  اخ،يبؿ  ذ اخواف اخجموع   ٖ)
  ٜٖٙ/ٗ ريـ  اخ ،ـ اخ  نذ /درا، ت ال، وب اخ راف اخ  ٗ)
   ٙٗٙ-ٖٛٙ/) ٗينظر  درا، ت ال، وب اخ راف اخ ريـ  اخ ،ـ اخ  نذ /  ٘)
(ٙ  /   ٓ٘اخرـو
  ٖ٘ٗ/ٕينظر  اخنقر  ذ اخ رانات اخ قر    ٚ)
  ٗٔاخلقر/  ٛ)
  ٖٙٛ/ٕاخنقر  ذ اخ رانات اخ قر    ٜ)
  ٖٖاخزلرؼ/  ٓٔ)
  ٜٖٙ/ٕينظر  اخنقر  ذ اخ رانات اخ قر    ٔٔ)
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ورد  ػذ          اخنقػر    ٔ)ْ ُمػُروا َمَ،ػِجَد اخ  ػِ    قوخ  ف ػ خَّ  )َمػ  َ ػ َف ِخْ ُمْقػِرِ يَف َاْف يَ ٗ
نوالف ،وا  ذ )اف ي مروا م، جد ا     را اخ بري ف وا ف   يػر         )م،ػجد ا   
ه ػػَّ اخفوليػػػد  وقػػػرا اخ ػػػ قوف  ػػػ خجمع" واف، ػػػوا ه ػػػَّ اخجمػػػع  ػػػذ اخلػػػرؼ اخ ػػػ نذ) انمػػػ  

   ٕ) ّي مر م، جد ا  ا زن  يريد جميع اخم، جدن
" قػػػرا )  ػػػ ير اال ػػػـ  لمػػػزة  ٖ)  قوخػػػ  ف ػػػ خَّ  )َواخ ػػػِذيَف َيْجَفِنُ ػػػوَف َ َ يِػػػَر اْزِ ْػػػـِ َواْخ،َػػػَوِلَش ٘

واخ ،ػػػ يذ ول ػػػؼ )  يػػػر    ،ػػػر اخ ػػػ ن مػػػف نيػػػر اخػػػؼ وال امػػػزة ه ػػػَّ اخفوليػػػد  ػػػذ 
اخموضػػػػ يف    وقػػػػرا اخ ػػػػ قوف  ،ػػػػفع اخ ػػػػ ن واخػػػػؼ" وامػػػػزة م ،ػػػػورة ه ػػػػَّ اخجمػػػػع  ػػػػذ 

   ٗ)اخموض يف
هضػػيم   لػػ خؼ ،ػػي وي  واخم ػػّرد خمػػ  وجػػد   ػػذ اخ ػػرلف مػػ  ذ ػػر اف اخقيخ)ي، ػػـ م

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    اخ ػػريـ مػػف قػػرانات جػػ ن  ي ػػ  اخم،ػػرد مػػرادال  ػػ  اخجمػػع واػػو  ػػذخؾ ايػػد اخ  مػػ ن اخػػذيف  راوا                                            
اخم،ػػػرد ورد  ػػػذ اخ ػػػرلف اخ ػػػريـ وقرانافػػػ  مػػػراد  ػػػ  اخجمػػػع ومػػػن ـ اخزجػػػ ج وم ػػػذ ا ػػػف ا ػػػذ 

اخ ػريـا خيػرا إف  ػ ف مػ  قػ ؿ  ػ  ،ػي وي  واخم ػّرد ط خب " )   ضيم   الػف ـ اخػَّ اخ ػرلف 
 بليل ل  وجد اف  ذ اخ رلف اخ ريـ مف قرانات م  يرد    ه َّ قوخ م  

فػػرا اخ  ل ػػ  اف اخقػػيخ) هضػػيم    ػػ ف ي،فػػرض  ػػ  اف يػػذ ر مػػ  جػػ ن  ػػذ اخ ػػرلف  
 اخ ػػػريـ مػػػف اخ،ػػػ ظ م،ػػػردة ق مػػػت م ػػػ ـ اخجمػػػع اوالل  ػػػـ يػػػذ ر مػػػ  جػػػ ن من ػػػ   ػػػذ اخ ػػػرانات

 رلنيػ " إذ إف انػػ ؾ اخ، ظػ ل   يػػرة م،ػػردة ق مػت م ػػ ـ اخجمػع  ػػذ اخ ػػرلف اخ ػريـ من ػػ  قوخػػ  اخ
ـْ َيْظ َػُروا  ٘)ف  خَّ  )ِإْف َفَرِف َاَن  َاَقػؿ  ِمْنػَؾ َمػ الل َوَوخَػدال  " وقوخػ  ف ػ خَّ  )َاِو اخطاْ،ػِؿ اخ ػِذيَف خَػ

ـ  ُيلْ  ٙ) َهَ َّ َهْوَراِت اخناَ، ِن  ـْ ِطْ،نل " وقوخ  ف  خَّ  )ُ  ِرُجُ 
ـْ  ٚ) "وقوخ      ف ػ خَّ  )َمػ  َاْنػُف

ـْ ِإال  َ َقٌر ِمْ ُ َن   َاْنُف
ـْ َهُدّوا  ٛ) " وقوخ  ف  خَّ  )ِإف  اْخَ ِ،ِريَف َ  ُنوا َخُ 

(ٜ   
                                                           

  ٚٔاخفو  /  ٔ)
  ٕٛٚ/ٕاخنقر  ذ اخ رانات اخ قر    ٕ)
  ٕٚاخقورا/  ٖ)
  ٖٚٙ/ٕينظر  اخنقر  ذ اخ رانات اخ قر    ٗ)
   ٜٖاخ  ؼ/    ٘)
   ٖٔاخنور /  ٙ)
  ٚٙن  ر/  ٚ)
   ٘ٔيس/   ٛ)
   ٔٓٔاخن، ن/   ٜ)
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 :آراؤه الخاصةج.
 :التاء في ُأْخت وِبْنت. ٜ

  الف ػػؼ اخ  مػػ ن  ػػذ ل ي ػػ  اخفػػ ن  ذ)ُاْلػػت  و)ِ ْنػػت   مػػن ـ مػػف ذاػػب  ي ػػ    ن ػػ 
 ػػػدؿ مػػػف اخػػػواو اخملذو ػػػ   ذ)ُاْلػػػت  و)ِ ْنػػػت  ومػػػن ـ مػػػف ذاػػػب اخػػػَّ ان ػػػ  فػػػ ن ف نيػػػث او 

 خي،ت  دؿ او هوض ل هف لرؼ ملذوؼ 
يػػرا ،ػػي وي  اف اخفػػ ن  ذ)ُاْلػػت  و)ِ ْنػػت  خي،ػػت خ ف نيػػث وانمػػ  اػػذ خنخلػػ ؽ" إذ  

 ػ  وخػو   نػت إن  يرا ان    نيت  ذ اال،ـ" خف لؽ   ن ن اخ ن   ن مػ  اخل ػوا ،ػن ف    الر 
"  ٔ)  خ ػػػ ن  مػػػ  ا،ػػػ نوا اخلػػػرؼ اخػػػذا ق   ػػػ    نمػػػ  اػػػذ  اخفػػػ ن  ي ػػػ   فػػػ ن        ه،ريػػػتن

 وه َّ راا ،ي وي    ف اخف ن  ي م   دؿ مف الـ اخ  م  او هوض ل هن    
 
 

                                                           
   ٖ/ٕاخ ف ب   ٔ)
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 أما المبّرد فيرى أف التاء بدال مػف الػواو فل ػؿ خُأْ(ػتخ خأ(ػٌوخ زنػ  وزف  خَفَ ػؿخ

، الػػذي يػػرى أفخِبْ ػػتخ خٗخوالحريػػا  خٖخوابػػف ي ػػ  خٕخ، وهػػذا مػػا يػػراع ابػػو زنػػ  ال ار ػػ خٔخ
زدؿ فيها زف خَبَ تخخَفَ ػؿخ ب ػتا االوؿ والنػا  ، لػظن يظػف اف التػاء فيهػا لنتل يػث، إذ إف 

َ وةخ فحذفت الواو م ها ف ارتخَبَ ةخ وحذفت م ها الهاء وزػوض زػف الػواو أ ؿخِبْ تخخبَ 
المحذوفػة تػاء، واػذا خُأْ(ػتخ ا ػنها خَأَ(ػَوةخ حػذفت م هػا الػواو والهػاء وزػوض زػف الػواو 

. خٛخ، وال ػبافخٚخوالرضػ ،خٙخ، وابػف ي ػيش،خ٘ختاء ف ارتخُأْ(تخ وهذا ما يػراع ابػف  ػيدع
لنلحػػػاؽ ا هػػػا و  ػػػت فػػػ   ب ػػػاء المؤ ػػػث دوف المػػػذار زػػػدت التػػػاء ف خُأْ(ػػػتخ وخِبْ ػػػتخ 

 خٜخف ار الب اء لما ا(تص به المؤ ث بم زلة ما فيه زنمة التل يث".
أما الرأي النا   فقد  اؿ به ال ّراء وهو اف التاء ف خُأْ(ػتخ وخِبْ ػتخ لنتل يػث وهػ   

م ػه الػذي  ز دع زن  وزفخُفْ ُتخ فالتاء فيهما لي ػت زوضػًا زػف حػرؼ محػذوؼ او بػدالً 
هػػو الػػواو، و ػػد حراػػت فػػاء الانمػػة بالضػػمة ف خُأْ(ػػتخا لتػػدؿ زنػػ  الػػنـ المحذوفػػة وهػػ  
الػػواو، وحراػػت فػػاء الانمػػة بالا ػػرة ف خِبْ ػػتخ لتػػدؿ زنػػ  الػػنـ المحذوفػػة وهػػ  اليػػاء الف 

 ، أما حية ال ّراء ف  زد هذع التاء لنتل يث فقد  قؿ ز ه بلفخِبْ ػٌت وُأْ(ػُتخخٓٔخا نها ُبَ ّية
م(ال تػػػػاف لِ ْ ريػػػػتا اّف الِ ْ ريػػػػت تقػػػػوؿ فػػػػ  ت ػػػػتيرعث ُزَ ْيريػػػػت، فتيػػػػد التػػػػاء نابتػػػػة فػػػػ  
ت ػػتيرع، وتقػػوؿ فػػ  ت ػػتير اال(ػػت والب ػػتث ُبَ ّيػػه وُأَ(ّيػػه، فتيػػد التػػاء ت ػػير هػػاء فػػ  

                                                           
 .ٕٗٔي ظرث ميالس ال نماءث خٔخ
 .ٖٜٚ/ٕي ظرث الم اظؿ الب رياتث خٕخ
 . ٜ٘/ٔي ظرث الم  ؼث  خٖخ
 .ٙٙالمقت د ف  شرح التامنةث  خٗخ
 .ٜٙٔ/ٖٔي ظرث الم( صث  خ٘خ
 خ.ٕٕٔ-ٕٔٔ/خ٘ي ظرث شرح الم  ؿث خٙخ
 .ٛٙ/ٕرح الشافيةثي ظرث ش خٚخ
 .ٖٕٗ/ٖي ظرث حاشية ال بافث خٛخ
 .ٜٙٔ/ٖٔالم( صث خٜخ
 .ٕٖٔ/ٕي ظرث ازراب القراف لن حاسث خٓٔخ
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،و د تابع ابو براػات اال بػاري ال ػّراء فػ  رايػه خٔخالت تير فهذا يدلؾ زن  فرؽ ما بي هما"
 .خٕخرايه هذا

الشيخخزضػػػػيمةخ فقػػػػد ذاػػػػر رأيػػػػه فيمػػػػا اذا اا ػػػػت التػػػػاء ف خْأْ(ػػػػتخ وخِبْ ػػػػتخ أمػػػػا 
لنلحاؽ أـ لنتل يث ب د أف ذار رأي  يبويه، نـ ذار مػف تب ػه فػ  رأيػه مػف    ال نمػاء، 

 نـ ذار رأيه بقولهث "ول ت ا ت يغ اف تاوف لنلحاؽ المريفث
 ف  غير هاتيف الانمتيف.... إّف الحاؽ ننن  بننن  لـ يقؿ به أحد، وما و  ت زنيه ٔ
. التاء ف  ِبْ ت وأْ(ت تدؿ زن  م   ، وهو التل يث، وأف اا ت غيػر متم(ضػة   لػه، ٕ

 والانمتاف مف غير التاء ال تدالف زن  التل يث.
ذا اا وا م  وا اف تقػع حػروؼ المػد لنلحػاؽا ا هػا تػدؿ زنػ  م  ػ  وهػو المػد،  وا 

ذا اػػػاف ابػػػف ييمػػػع زنػػػ  اب ػػػاء، امػػػا يمػػػع  فػػػن ا ػػػؿ مػػػف م ػػػع تػػػاء ِبْ ػػػت وُأْ(ػػػت اػػػذلؾ، وا 
ضرس زن  أضراس، فماالذي أفادته تػاء االلحػاؽ، وااللحػاؽ أ مػا يهػدؼ الػ  اف ت امػؿ 

، إّفخزضيمةخ برأيه هػذا أيػد خٖخالانمة المنحقة م امنة المنحؽ به ف  الت تير والتا ير"
ت لنلحػػػاؽ، اال أّف أيػػػد ال ػػػّراء وأبػػػا باػػػر اال بػػػاري فػػػ  أّف التػػػاء ف خُأْ(ػػػتخ وخِبْ ػػػتخ لي ػػػ

خزضيمةخ ذار ا باب زدـ ت ويته مي ء التاء لنلحاؽ وهذع اال باب لـ يقؿ بها أحػد 
مػػػف ال نمػػػاء مػػػف  بػػػؿ وذلػػػؾ فػػػ  حػػػدود مػػػا اطن ػػػت زنيػػػه مػػػف اتػػػب النتػػػة، لػػػذلؾ فػػػاف 
 الشيخخزضيمةخ ااف له رأيه ال(اص ف  زدـ مي ء التاء ف خُأْ(تخ وخِبْ تخ لنلحاؽ. 

ّف داللػػة التػػاء زنػػ  التل يػػث ف خُأْ(ػػتخ وخِبْ ػػتخ يم ػػع القػػوؿ بل هػػا وتػػرى الباحنػػة أ 
لنلحػػاؽا اف مػػف شػػروط االلحػػاؽ اال تطػػرد الزيػػادة فػػ  افػػادة م  ػػ ، فالتػػاء ف خُأْ(ػػتخ 
ف اا ػػت زوضػػًا أو بػػداًل مػػف الـ الانمػػة الػػذي هوخالػػواوخ، ف ّ هػػا ابػػدلت لتػػدؿ  وخِبْ ػػتخ وا 

البػػػػػػػػداؿ الـ الانمػػػػػػػػة ي لػػػػػػػػذلؾ أرى أف رأي زنػػػػػػػػ  م  ػػػػػػػػ  التل يػػػػػػػػث، واال فمػػػػػػػػا الػػػػػػػػداز  
 الشيخخزضيمةخ مرّيا زن  غيرع مف اآلراء.

 
 :  الياء في ثمانية وعالنية. 21

                                                           
 .ٛٔٔالمذار والمؤ ث الب  بار اال باريث خٔخ
 .ٚٔٔي ظرث    هث خٕخ
 خ.ٕٓ-ٜٔ/خٔدرا ات ال نوب القراف الاريـث الق ـ النا   / خٖخ
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يرى ال نماء أف ياءخ نما يةخ وخزن يةخ لنحاؽ، وم هـ  يبويه الػذي      يقػوؿث   
ء "واليػػػػاء ال تاػػػػوف فػػػػ  أ(ػػػػر اال ػػػػـ زيػػػػادة اال وهػػػػ  تنحػػػػؽ ب ػػػػاًء بب ػػػػاء ولػػػػو حػػػػذفت الهػػػػا

مفخَنماِ َيةخ وخَزنِ َيةخ ليرت ميرى ياءخيواريخ و ػارت اليػاء بم زلػة مػا هػو مػف   ػس 
الحرؼ و ارت االؼ اللؼخيواريخ... فالياء ف  ا(ر اال ماء أبدًا بم زلة مػا هػو مػف 

، و ػد ذاػر الرضػ  خٕخ. وهذا ما ذهػب اليػه المبػردخٔخ  س الحرؼا ال ها تنحؽ ب اء بب اء"
ايػػاع بقولػػهث "وفػػ  نما يػػة وَزنِ يػػة وُزَ اريػػة ريػػا  ػػيبويه حػػذؼ االلػػؼ  رأي  ػػيبويه مؤيػػداً 

لض  ها و وة الياء ولاوف الياء ف  مقاـ الحرؼ اال ػن  فػ   حػوث خمنظاػةخ وخُزػذافرةخ 
فهػػػػ  لنحػػػػاؽ دوف االلػػػػؼا  ػػػػاؿث وب ػػػػض ال ػػػػرب         يقػػػػوؿث خ نَُمي  ػػػػةخ وخوُزَ ي ػػػػرةخا 

 .خٖخي هو محؿ التتيير"بحذؼ اال(يرا لاو ه ف  الطرؼ الذ
أماخزضػػػػػػػػػيمةخ فقػػػػػػػػػد زػػػػػػػػػارض هػػػػػػػػػذا الػػػػػػػػػرأي، إذ رأى أّف اليػػػػػػػػػاء فػػػػػػػػػ خ َنماِ يػػػػػػػػػةخ           

وخَزنِ يػػةخ لي ػػت لنلحػػاؽ، وذلػػؾ بقولػػهث "ول ػػت ادري ايػػؼ تاػػوف يػػاء َنماِ يػػة وَزنِ يػػة 
لنحػػاؽ، والم ػػروؼ أّف ب ػػاء خَفَ اِلػػؿخ وخ َفَ اِلنػػةخ م(ػػتص بػػاليمعا فػػن ياػػوف مننػػه فػػ  

، نػـ يقػوؿث خٗخالم ردات. فنيس ل ا ف  م ردات النتة ب اء ينحؽ بػه  حػوث َنماِ يػة وَزنِ يػة"
  وص انيرة  ريحة ف  أّ ه البػد فػ  االلحػاؽ مػف ويػود ب ػاء  ،خ٘خ"ف  اتب ال رفييف

ذا لػػػـ يويػػػد هػػػذا الب ػػػاء اا ػػػت الزيػػػادة لتانيػػػر حػػػروؼ      الانمػػػة، ولي ػػػت  ينحػػػؽ بػػػه، وا 
أحدًا ي ت يغ مف الحاؽ الم رد باليمع، وما فاظػدة االحػاؽ حي ظػذ ي لنحاؽ .. وما أظف 

 .خٙخَنماِ ية وَزنِ ية مف االل اظ القرآ ية الت  ذارت ف  ارب ة مواضع"
ي هػػػػـ مػػػػف انـخزضػػػػيمةخ أّف يػػػػاءخ َنماِ يػػػػةخ وخ َزنِ يػػػػةخ هػػػػ  فػػػػ  مقػػػػاـ الحػػػػرؼ 

مػػػة، امػػػا أّ ػػػه ذاػػػر أف اال ػػػن  ااّل أ هػػػا لي ػػػت لنحػػػاؽ، وا  مػػػا هػػػ  لتانيػػػر حػػػروؼ الان
 الن ظتيف ذارتا ف  القرآف الاريـ ف  ارب ة مواضع ولـ يذارها.

                                                           
 .ٙٔٔ/ٕالاتابث  خٔخ
 .ٕ٘٘/ٕتضبثي ظرث المق خٕخ
 .ٕٚ٘/ٔشرح الشافيةث  خٖخ
 .ٕٔ/ٔدرا ات ال نوب القرآف الاريـث الق ـ النا  / خٗخ
 .ٚٗٔ/ٜخ، وشرح الم  ؿثٖ٘-ٖٗ/خٔي ظرث الم  ؼث خ٘خ
 .ٕٔ/ٔدرا ات ال نوب القرآف الاريـث الق ـ النا  / خٙخ
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ترى الباحنة أّف زدـ ذار ال نماء الب اء الذي لحؽ بهخ نما يػةخ وخ زن يػةخ يؤاػد  
 أّف الياء ف  الن ظتيف لتانير حروؼ الانمة ولي ت لنلحاؽ.

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المبحث الثاني
 لخالفية في االفعالالمسائل ا

 ثتأييده مذىب البصريين
 ثعمة حذف الواو من) يِعُد( ونحوه. ٔ
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إف االف اؿ الت  تاوف فاءاتها واوًا ا نية لها حػاالت نػنث" حػاؿ ت ػا    فيػه، 
. فالحالػػة االولػػ  لنػػواو تتحقػػؽ ز ػػد ا  ػػداـ مػػا يويػػب خٔخوحػػاؿ ت ػػقط فيػػه، وحػػاؿ تقنػػب"

َوَزَف، أمػػا الحالػػة النا يػػة التػػػ  تويػػب  ػػقوط الػػواو مػػػف التتييػػر أو الحػػذؼ منػػؿث َوَزػػػَد، و 
 خٕخ ال  ؿ فياوف ذلؾ ف  مضارع االف اؿ االتيةث

 .َفَ َؿ ػ َيْ َ ؿ ػ بال تا ف  االوؿ والا ر ف  النا  ،  حوث َوَزَد ػ َيِ ُد.ٔ
 .َفِ َؿ ػ َيْ ِ ؿ ػ بالا ر ف  االوؿ والنا  ،  حوث َوِرَث َيِرُث َوِمَؽ َيِمُؽ.ٕ

د ا(تنؼ ال نماء ف  زنة حذؼ الواو ف  منؿ هػذع االف ػاؿ، فالب ػريوف يػروف و  
أّف زنػة حػذؼ الػواو ه ػا هػ ا لو وزهػا ػ أي الػواو ػ بػيف اليػاء والا ػرة فػ  منػؿخ َيْوِزػدخ 

 .خٖخمما يحدث نقًن ف  الانمة، لذلؾ حذفت الواو طنبًا لن( ة
اء أو الا ػرة    ال ػت( اؼا أما ال بب الذي أدى ال  حذؼ الواو ولـ يحذفوا اليػ 

اّف اليػػػاء الييػػػوز حػػػذفها"ا اّ ػػػه حػػػرؼ المضػػػارزة وحذفػػػه ا(ػػػنؿ مػػػع اراهيػػػة االبتػػػداء 
بػػالواو، ولػػـ ييػػز حػػذؼ الا ػػرةا اّ ػػه بهػػا ي ػػرؼ وزف الانمػػة فنػػـ يبػػؽ اال الػػواو فحػػذفت، 
 واػػاف حػػذفها ابنػػغ فػػ  الت( يػػؼ لاو هػػا انقػػؿ مػػف اليػػاء والا ػػرة مػػع ا هػػا  ػػاا ة ضػػ ي ة

 .خٗخفقوي  بب حذفها"
ويرى ال(نيؿ أّف  ػبب حػذؼ الػواو فػ  منؿخَيِ ػُدخ وخَيِ ػُؿخ                أّ هػاث  

"(ريت  اا ة و(ن تها الضمة، وال رب تاػرع الا ػرة ب ػد الضػمة اال فيمػا لػـ ي ػـ فازنػه 
، إذ زػػزا ال(نيػػؿ حػػذؼ الػػواو الػػ  تحريػػؾ الػػواو خ٘خ فا ػػقطوها اراهيػػة ضػػمة ب ػػدها ا ػػرة"

الضمة فا با ال  ؿخَيُوِزػدخ فتنػت الضػمة الا ػرة، وهػو امػر     ماػروع، وال يحػدث اال ب
 ف  ب اء االف اؿ لنميهوؿ فحذفت الواو لذلؾ.

أمػػا  ػػيبويه فيػػرى أّف الػػواو  ػػقطتا لو وزهػػا بػػيف اليػػاء والا ػػرة، إذ أدى ايتمػػاع  
 .خٔخمف َيِ د و حوع ، وهذا ما يراع المبرد ف  زنة حذؼ الواوخٙخالنقنء ال  حذؼ الواو

                                                           
 .ٜ٘/ٓٔشرح الم  ؿث خٔخ
 .ٜٚٔالت ريؼث ، وي ظرث شرح المراح ف ٜ٘/ٓٔي ظرث شرح الم  ؿث خٕخ
 خ .ٚٛٚ-ٕٛٚ/خٕ، واال  اؼ ف  م اظؿ ال(نؼث ٜٕٔ/ٔخ، وشرح الشافيةثٖٖٕ-ٕٖٕخٕي ظرث الاتابث  خٖخ
 .ٜ٘/ٓٔشرح الم  ؿث  خٗخ
 .ٕٕٔد اظؽ الت ريؼث خ٘خ
 .ٕٛخ، و زهة الطرؼ ف  م ف ال رؼثٖٖٕ-ٕٖٕ/خٕالاتابث  خٙخ
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أماخَيْوَيػػؿخ فنػػـ تحػػذؼ فيهػػا الػػواو ز ػػد الب ػػرييف، وذلػػؾ ل ػػدـ ايتمػػاع الػػواو مػػع  
اليػػػاء والا ػػػرةا اّف ال ػػػيف فػػػ  مضػػػارعخَوِيَؿخ م توحػػػة أي أّ هػػػا زنػػػ  وزف خَيْ َ ػػػؿخ و ػػػد 

 ،خٕخوردت ف خَيْوَيؿخ لتات أ(رى وه  خَيْييؿخ الذي يػرى فيهػا                   ػيبويه
، والنتػة النا يػػةخِيْيَيؿخ خٗخ، أ هػا  يػػاس ب يػد، ويػػرى فيهػا المبػّرد أ هػػا لتػة رديظػػةخٖخوالمػاز  

 .خ٘خوه  لتة شاذة و نينة
أما ما ياء مف هذع االف اؿ مضارزها م توح ال ػيف و ػد حػذفت م هػا      الػواو،  

َيَضػػػُعخ وذلػػػؾ فػػػ  منؿخَيَضػػػُعخ وخَيَ ػػػُعخ، فػػػ ف أ ػػػؿ هػػػذع االف ػػػاؿ با ػػػر ال ػػػيف فل ػػػؿ خ
خَيْوِضػػعخ وأ ؿخَيَ ُعخخَيْوِ ػػعخ، ولاػػف زػػيف ال  ػػؿ يػػاءت م توحػػة لم ا ػػبة حػػرؼ الحنػػؽ 

، هػػػػػػذا مػػػػػػػا احػػػػػػتل بػػػػػػػه الب ػػػػػػػريوف فػػػػػػ  منػػػػػػػؿ هػػػػػػذع االف ػػػػػػػاؿ إذ ي نػػػػػػػوا خٙخوهػػػػػػو ال ػػػػػػػيف
ا نهاخَفِ َؿثَيْ ِ ؿخ منؿخَحِ َبث َيْحِ ُبخ، و د فتحت ال يف مف ايؿ حػرؼ الحنػؽ فياػوف 

، خٚخعخ وخَيَطػػلخ فتحػػًا زارضػػًا. هػػذا مػػا ذهػػب اليػػه ال(نيػػؿ والمبػػّردفػػتا ال ػػيف فػػ  منؿخَيَ ػػ
 .خٛخواشار اليه الماز  

 

  
، الػػػػ  اف الػػػػواو حػػػػذفت فػػػػ  منػػػػؿ هػػػػذع خٓٔخ، والت تػػػػازا  خٜخو ػػػػد ذهػػػػب اليريػػػػا  

 االف اؿ شذوذًا، اّف اال ؿ فيها ال تا.

                                                                                                                                                                          
 . ٘ٛ/ٔخ، والاامؿثٛٛ-ٕٚ/خٔي ظرث المقتضبث خٔخ
 .ٔٔٔ/ٗث الاتابثي ظر خٕخ
 .ٕٕٓ/ٔي ظرث الم  ؼث خٖخ
 .ٜٓ/ٔي ظرث المقتضبث خٗخ
 .ٕٕٙي ظرث د اظؽ الت ريؼث  خ٘خ
 .ٕٕٔخ، ود اظؽ الت ريؼثٖٖٕ-ٕٖٕ/خٕي ظرث الاتابث خٙخ
 .ٕٙٔ/ٕي ظرث الاامؿث  خٚخ
 .ٕٚٓ/ٔي ظرث الم  ؼث خٛخ
 .ٕ٘ي ظرث ف  الت ريؼث خٜخ
 .ٕٔٔال رؼثي ظرث شرح م(ت ر ت ريؼ ال زي ف  فف  خٓٔخ
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، وذلػػؾ فػػ  أمػػا ال  ػػؿ المضػػارع المبػػدوء بتػػاء أو  ػػوف أو همػػزة مػػف المنػػاؿ الػػواوي 
منؿخت د، و  د، وأزدخ فاف الػواو  ػقطت غيهػا ز ػد الب ػرييف حمػًن زنػ   ػيتةخي  ؿخ 

 .خٔخفحذفوا الواو م ها م  ًا لن(تنؼ ف  ب اء المضارع
أمػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػا اػػػػػػػػػػػػاف مضػػػػػػػػػػػػمـو ال ػػػػػػػػػػػػيف فػػػػػػػػػػػػ  الماضػػػػػػػػػػػػ  فقػػػػػػػػػػػػد  ػػػػػػػػػػػػاؿ  ػػػػػػػػػػػػيبويه                              

َيْوُضػػُع فػػلتموا مػػا اػػاف زنػػ  َفُ ػػَؿ امػػا أتمػػوا مػػا  ز هػػاث "و ػػالواث َوُضػػَؤث َيْوُضػػُؤ، وَوُضػػَعث
ااف زن  َفِ َؿا اّ هـ لـ ييدوا ف  َفُ َؿ م رفًا ال  َيْ ِ ُؿ اما ويدوع فػ  بػاب     َفَ ػؿ، 
 حو َضَرَب وَ َتَؿ وَحِ َب فنما لـ ياف يد(نه هذع االشياء، ويرى زن  مناؿ واحد  ػنموع 

 .خٕخ(تنؼ َيْ َ ؿ م ه فللزموع الت نيـ لذلؾ"وارهوا الحذؼا لظن يد(ؿ ف  باب ما ي
أما ما ااف مضػمـو ال ػيف فػ  المضػارع و ػد حػذفت فيػه الػواو،  حػوث خَيُيػُدخ فقػد  

 زد لتة ض ي ة، إذ إّ ها لتة ب   زامر، وف  هذع النتة  اؿ الشازرث
َواِدي ال َيُيْدفَ   َلْو ِشْظِت َ ْد َ َقَع الُ َؤاُد ِبَشْربٍة    خٖخَغنَين َتَدُع ال َّ

و ػػد ياػػوف اال ػػؿ فػػ  ييػػد ا ػػر زػػيف ال  ػػؿ نػػـ  نبػػت الا ػػرة ضػػمة ب ػػد حػػذؼ 
الػواو، و ػد ياػوف ال  ػؿ مضػمـو فػ  اال ػؿ ػ أي مضػمـو ال ػيف ػ فحػذفت      الػواوا 
الف زػيف ال  ػؿ يػاءت ب ػدها مضػمومة وفػ  هػذا نقػؿ اانػر مػف ايتمازهػا ػ أي الػواو ػ 

 .خٗخا ذارع الرض  ف  شرح الشافيةمع الا رة، لذلؾ حذفت الواو، هذا م
أف مػػػػا ذهػػػػب اليػػػػه الرضػػػػ  مػػػػف اف ال  ػػػػؿ" ييػػػػوز اف ياػػػػوف ايضػػػػًا فػػػػ  اال ػػػػؿ  

َـّ ب ػػد حػػذؼ الػػواو" أظ ػػه  ػػببًا ال تدزمػػه أيػػة حيػػةا   خ٘خما ػػور ال ػػيف اا(واتػػه، نػػـ ُضػػ
ا ه لو حمؿ زن  ما حدث ف  منؿخَيَضُعخ وخَيَ ُعخ فياػوف  ػبب حػذؼ الػواو مفخَيُيػُدخ   

طًنا اف  ػػػبب حػػػذؼ الػػػواو مػػػع فػػػتا زػػػيف ال  ػػػؿ فػػػ  منؿخَيَ ػػػُعخ هػػػو اليػػػؿ م ا ػػػبة بػػػا

                                                           
،                    ٗٛٔ/ٔخ والم  ػػػػػػػػػػػػػػػػػؼث ٖٚ-ٕٚ/خٔخ، وم ػػػػػػػػػػػػػػػػػا   القػػػػػػػػػػػػػػػػػراف وازرابػػػػػػػػػػػػػػػػػهثٖ٘-ٕ٘/خٗي ظػػػػػػػػػػػػػػػػػرث الاتػػػػػػػػػػػػػػػػػابث  خٔخ

 .ٕٛٚ/ٕواال  اؼث 
 .ٗٛٔ/ٔ، وي ظرث الم  ؼث ٖٖٕ/ٕالاتابث  خٕخ
، ٖ٘ٗريػرث  ب الرضػ  فػ  شػرح الشػافية هػذا البيػت الػ  لبيػد بػف ربي ػة ال ػامري وهػو ليريػر، ديػواف         ي خٖخ

 ورواية البيتث        لو شظت  د  قع ال ؤاد بمشرب       َيَدُع الَحوِاظـ الَيُيْدَف َغنَين
 . ٜٔ/ ٖي ظرث شرح الشافيةث  خٗخ
 .ٜٔ/ٖشرح الشافيةث  خ٘خ
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حرؼ الحنؽ، أما ف خَيُيُدخ فػن تويػد م ا ػبة لضػـ زػيف ال  ػؿا لػذلؾ ُزػدَّت مػف النتػات 
 الض ي ة.
هػػػذا مػػػا ذهػػػب اليػػػه الب ػػػريوف و ػػػد تػػػاب هـ فػػػ  ذلػػػؾ ن نػػػب مػػػف الاػػػوفييف، أمػػػا  

تػػػػابع مػػػػذهب الب ػػػػرييف، إذ ذاػػػػر أبػػػػو باػػػػر ذلػػػػؾ      الا ػػػػاظ  فقػػػػد ذاػػػػرت اتػػػػب النتػػػػة أّ ػػػػه
بقولػػػهث " ػػػاؿ الا ػػػاظ ث حػػػذفت الػػػواو فر ػػػًا بػػػيف الوا ػػػع وغيػػػر الوا ػػػع، فػػػالوا ع  ولػػػؾث َيػػػِزف 

، و ػػاؿ ز ػػه أبػػو القا ػػـ خٔخاالمػػواؿ، وَيِنػػد االوالد، وغيػػر وا ػػعث َوِيػػؿ َيْوَيػػؿ، وَوِحػػَؿ َيْوَحػػؿ"
مد زنيػه هػو  ػوؿ ال(نيػؿ بػف      احمػد، رحمػه المؤّدبث " اؿ الا اظ ث والقوؿ الذي ي ت

اهلل، وهو أف الواو  قطت لنا رة الت  ب ػدها، اّ ػ  لػـ أيػد شػيظًا مػف ال ػرب يػلت  زنيػه 
 .خٕخبال قص واالف اد"

أمػػا مػػذهب الاػػوفييف فقػػد  ػػاؿ بػػه ال ػػراء الػػذي يػػرى أف الػػواو إ مػػا حػػذفت مػػف ب ػػاء المضػػارع  
، فالاوفيوف زدوا ال  ؿ المحػذوؼ ال ػاء المناؿ الواويخَيْ ِ ؿخ لنت ر ة ب يف ال  ؿ المت دي وال  ؿ النـز

 .خٖخف  المناؿ الواوي ف ًن مت ديًا، وال  ؿ الذي لـ ت قط م ه ال اء ف ًن الزماً 
، و ػػد رد المبػػّرد   زنػػ  هػػذا أماخَيْوَيػػؿخ فػػرأي ال ػػّراء فيػػه أف الػػواو نبتػػت فيػػها ا ػػه ف ػػؿ الـز

 اظؿث إ ما هػذا، اّف ال  ػؿ المت ػدي تحػذؼ م ػه  الػواو، فػ ف اػاف الرأي بقولهث "ف ف  اؿ 
غيػػر متّ ػػٍد نبػػت، فقػػد  ػػاؿ أ ػػبا  ػػوؿا اف الت ػػدي أو غيػػر الت ػػدي اليحػػدث فػػ  أ  ػػس 

 ، فالمبّرد يرى أف الت دي أو النزـو ال يويب الحذؼ مف ال  ؿ.خٗخااف اؿ شيظًا"
الػػػواو إّ مػػػا حػػػذفت مفخَيِ ػػػُدخ يػػػرى الاوفيػػػوف أّف مػػػا ذهػػػب اليػػػه الب ػػػريوف مػػػف أّف  

وخَيِزُفخ و حوهما، لو وزهما بيف الياء والا ػرة، أّف هػذع ال نػة ت ارضػها زنػة نبػوت الػواو 
فػػػ  مضػػػارع بػػػاب االف ػػػاؿ خُيْ ِ ػػػؿخ منؿثخُيْوِزػػػدخ وخُيػػػْوِزفخ وخُيػػػْوِرثخ إذا ايتمػػػع فػػػ  هػػػذع 

ؼ الػػواو فػػ  خَيِ ػػدخا االل ػػاظ اليػػاء والضػػمة والػػواو والا ػػرة، وفػػ  هػػذا نقػػؿ، فنػػو اػػاف حػػذ
ايؿ الت( يؼ فااف مف االول  حذفها مف خُيْوِزدخ اّف فيه مف النقؿ ما يويب الحػذؼ، 

                                                           
 .ٕٚٛشرح الق اظد ال بعث خٔخ
 .ٕٕٕد اظؽ الت ريؼث خٕخ
، والممتػػع فػػ  ٕٛٚ/ٕ  ػػاؼ فػػ  م ػػاظؿ ال(ػػنؼث، واالٖٓٙ/ٕ، وميػػالس ن نػػبثٓ٘ٔ/ٕي ظػػرث م ػػا   ال ػػراءث  خٖخ

 . ٖٖٔ، واظتنؼ ال  رة ف  ا(تنؼ  حاة الاوفة والب رةث ٕٙٔ/ٕالت ريؼث 
خ، وشػػرح ٕٖ٘-ٕٖٗ/ خٕ، وال( ػػاظصثٛٛٔ/ٔ، والم  ػػؼثٜٛ، ٖٛ/ٔ، وي ظػػرث المقتضػػبثٕ٘ٛ/ٔالاامػػؿث  خٗخ

 خ.ٜٗ-ٛٛخٖالشافيةث
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واالمر اال(ر الذي أ ارع الاوفيوف زن  الب رييف ه  أف ه اؾ أف ااًل و  ت فيهػا الػواو 
ْوَيػؿخ بػيف اليػاء وال تحػة و ػد حػذفت م هػا الػواو، واػاف القيػاس فيهػا أف تنبػت الػواو منؿخيَ 

ومػػػف هػػػذع االف اؿخَيَ ػػػُعخ وخَيَضػػػُعخ، وخَيَطػػػُلخ وخَينَػػػُعخ وخَيهَػػػُبخ وخَيػػػَدُعخ وخَيػػػَزُعخ وخَيقَػػػُعخ 
 .خٔخ وخَيَنُغخ وخَيَذُرخ

 ثخٕخرّد الب ريوف زن   وؿ الاوفييف بما يلت  
. إّف الواو لـ تحذؼ مف مضارع باب اإلف ػاؿ، وذلػؾ فػ   حوثخُيْوِزػدخ      وخُيػْوِزفخا ٔ

ف هػػػذع االف ػػػاؿ حػػػذفت م هػػػا همػػػزة االف ػػػاؿ  بػػػؿ اف تاػػػوف زنػػػ  هػػػذع     الهيظػػػة، ا
فاال ػػؿ فػػ  هػػذع االف ػػاؿ خُيَؤْوِزػػدخ وخُيػػَؤْوِزفخ فحػػذفت الهمػػزة مػػف منػػؿ هػػذع اال ػػاظ 

 طنبًا لن( ة ولـ يحدث فيه حذؼ آ(ر ح اظًا زن  وز ه.
ة و د حذفت م هػا    الػواو، . أما  وؿ الاوفييف أّف ه اؾ أف ااًل و  ت بيف الياء وال تحٕ

 حوخَيَ ُع، وَيَضُعخ فاف هذا ال يت ؽ مع القػوؿ بػلّف الػواو تحػذؼا لو وزهػا بػيف اليػاء 
والا ػػرة، و ػػد رّد الب ػػريوف هػػذا القػػوؿ بػػلّف حػػذؼ الػػواو فػػ  منػػؿ هػػذع ااف ػػاؿ إّ مػػا 
حػػدث، اّف أ ػػؿ حراػػة ال ػػيف الا ػػر، أي زنػػ  وزف خَيْ ِ ػػؿخ وفتحػػت اليػػؿ حػػرؼ 

 ، أماخَيَذرخ فقد فتحت حمًن زن خَيَدعخ.الحنؽ
. إّف الت دي النزـو ال ي د  ببًا لنت ر ة بيف ما حذفت م ه الواو وما لـ تحذؼ م ه مػف ٖ

ااف ػػاؿا اّف ه ػػاؾ أف ػػااًل الزمػػة حػػذفت م هػػا الػػواو،  حػػوث خَوَأَؿث َيظِػػؿث إذا    يػػا، 
لّ ػاُر َتِقػُد، وَو َػعث َيقَػُع، و     َوَيػدث وَوَبَؿث َيِبُؿ، وَوَضعث َيَضػُعث فػ  الّ ػير، وو ػدت ا

ـُ.  َيِيد، وَوَاَؼث َيِاُؼ، وَوَ ـ الذبابث َيِ 
هذا ما  اؿ به الب ريوف والاوفيوف، وه اؾ آراء آ(رى ذارها أبو القا ـ المؤّدب 
ولػػػـ ي  ػػػبها الػػػ  أحػػػد مػػػف ال نمػػػاء أو الػػػ  مػػػذهب مػػػف المػػػذاهب، إذ  ػػػاؿ ب ػػػد أف ذاػػػر 

اؿ غيػرهـ  قضػوا الػواو مػف هػذا اليػ سا اف الػواو (ريػت  ػاا ة مذهب الب رييفث "و ػ
والحػػرؼ ال ػػااف الػػ  الا ػػر مػػا هػػو اّ ػػه إذا ُحػػَرؾ تحػػرؾ الػػ  الا ػػر وال ػػيف ما ػػورة، 

                                                           
 .ٕٛٚ/ٕ، واال  اؼ ف  م اظؿ ال(نؼثٖٓٙ/ٕ، ميالس ن نبث ٓ٘ٔ/ٕي ظرث م ا   القرافث  خٔخ
، ٖٕٙ/ٕ، وازػػػػػػػػػػػػػػراب القػػػػػػػػػػػػػػرافث ٕٙٚ/ٖخ، واال ػػػػػػػػػػػػػػوؿث ٙٛ-٘ٛ/خٔ، والاامػػػػػػػػػػػػػػؿثٖ٘/ٗي ظػػػػػػػػػػػػػػرث الاتػػػػػػػػػػػػػػابث  خٕخ

، واال  ػػاؼ فػػ  م ػػاظؿ ٕ٘ٚ/ٖ، واالشػػباع وال ظػػاظرث ٖٕ، وشػػرح المنػػوا  فػػ  الت ػػريؼثٖٙ٘/ٖوال( ػػاظصث
 .ٜ٘ٗ/ٕال(نؼث
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فارهػوا ايتمػاع الا ػرتيف فػ  هػػذا الموضػع ف قضػوا الػواو، اال تػػرى أ هػـ لػـ يحػذفوا الػػواو 
، و ػػػػد زػػػػارض خٔخة منػػػػؿ خَيْوُضػػػػُعخ"فيمػػػػا اا ػػػػت فيػػػػه م توحػػػػة منؿخَيْوَيػػػػُؿخ، أو مضػػػػموم

الا اظ  هذا الرأي بقولهث "زارضت مف احتل بهذا فقنتث هّن أنبتوا الواو فػ  خَيهَػُبخ و 
. والػػػرأي النػػػا     ػػػبه أبػػػو القا ػػػـ المػػػؤّدب الػػػ   ػػػاظنيف مػػػف خٕخأشػػباهها ال  تػػػاح ال ػػػيف ي"

لػواو  ػقطتا اّ هػا و  ػت ال حوييف، ورأيهـ فيما  قطت م ه الواو ف خَيِ دخ وخَيػِزفخ أّف ا
بيف ا ػرتيفا اّف اليػاء (نقتهػا الا ػرة وال ػيف ف خَيِ ػدخ والػزاي ف خَيػِزفخ ما ػورتاف، أي 
أّف أ ػػؿ هػػذع االل ػػاظ خِيْوِزػػدخ وخيِػػْوِزفخ فػػلدى ذلػػؾ الػػ  حػػذفها، و ػػد زػػورض هػػذا القػػوؿ 

و ػػد أيػػاب مػػف  ػػاؿ  ،خٖخبَلِزػػُد، وَ ِ ػػُد، وَتِ ػػُد، فػػالواو التقػػع بػػيف ا ػػرتيف فػػ  هػػذع ااف ػػاؿ
بهػػذا الػػرأي زنػػ  مػػف زارضػػه بػػلف "هػػذع االحػػرؼ تتبػػع اليػػاء فػػ  الم ػػتل ؼ فػػ  ا  تاحهػػا 
وا ضػػػمامها وا ا ػػػارها فتب تهػػػا فػػػ  هػػػذع المواضػػػع ايضػػػًا اال تػػػراهـ  ػػػالواث ُيػػػوِرُد، وتُػػػوِرُد، 

 خٗخوُ وِرُد، وُأوِرُد".

ّف الػػواو فػػ  خَيْوِزػػدخ أمػػا اليػػاربردي ف  ػػه يػػرى أف الػػواو حػػذفت مػػف ال  ػػؿ َيِ ػػُدا ا
تقّدر بضمتيف و ػد و  ػت ب ػدها ا ػرة التػ  هػ  مػف يػ س اليػاء التػ   بنهػا، فػلدى ذلػؾ 

 .خ٘خال  حدوث نقؿ ف  الن ظ. ويب ال رار م ه بحذؼ الواو
رأي اليػاربردي مقػارب لػرأي الب ػرييف الػذيف يػروف أف النقػؿ هػو الػذي أدى الػػ  

 حذؼ الواو مف ال  ؿ المناؿ الواوي.
مػػػا المحػػػدنوف فقػػػد ات قػػػوا مػػػع الب ػػػرييف زنػػػ  أّف حػػػذؼ الػػػواو إّ مػػػا حػػػدث طنبػػػًا أ

لن( ػػة، ولػػيس لاػػوف ال  ػػؿ الزمػػًا أو مت ػػديًا اال أّ هػػـ أ(ػػذوا زنػػ  الب ػػرييف الاي يػػة التػػ  
حػػذفت فيهػػا الػػواوا اّ هػػـ يػػروف أّف الب ػػرييف لػػـ يشػػترطوا فػػ  ي ػػؿ اليػػاء ال ػػابقة لنػػواو 

ِزدخ و حوع بم زلة ضػمة   ػيرة م ػبو ة ب تحػة فتوالػت حراتػاف م توحةا الف الواو ف خَيوْ 
م ػػتارهتاف فػػػ  المقطػػػعخي ػَ وخ فحػػػذفت الػػػواو ت(ن ػػػًا مػػف تػػػوال  شػػػبه الحػػػراتيف فػػػ  

                                                           
 .ٕٕٔد اظؽ الت ريؼثخ ٔخ
 .ٕٕٔ   هثخ ٕخ
 خ.ٖٕٕ-ٕٕٕد اظؽ الت ريؼثخ   ي ظرثخ ٖخ
 .ٖٕٕ   هثخ ٗخ
 .ٕٕٚ/ٔي ظرث ميموزة الشافيةث خ ٘خ



 الفصل الثالث ... المسائل الخالفية في األسماء واألفعال 
 
 

283 

، غيػػر أف الب ػػرييف اشػػترطوا أف تاػػوف اليػػاء التػػ  ت ػػبؽ الػػواو م توحػػة حتػػ  خٔخالمقطػػع
ة الحػػرؼ الػػذي ب ػػد الػػواو، . و ػػد اهمػػؿ المحػػدنوف حراػػخٕخز ػػدما، اذ  ػػاؿ بهػػذا ابػػف ي ػػ 

وهػػػ  الا ػػػرة التػػػ  ت ػػػد  ػػػببًا فػػػ  حػػػذؼ الػػػواو مػػػف ال  ػػػؿ، فهػػػـ ي نػػػوا و ػػػوع الػػػواو بػػػيف 
حػراتيف م ػتارهتيف ػ ال تحػة والضػػمة ػ هػػو الػذي أدى الػػ    حػذفها، ولػػـ تاػف لنحراػػة 

 الت  ب د الواو أي أنر ف  حذفها.
فيهػػػػا الػػػػواو  ػػػػاا ة  إّف  ػػػػوؿ المحػػػػدنيف هػػػػذا فيػػػػه  ظػػػػرا الف ه ػػػػاؾ أل اظػػػػًا وردت

ـَ لػػـ  وم ػػبو ة ب تحػػة ولػػـ تحػػذؼا لتتػػابع حػػراتيف م ػػتارهتيف، فنػػو اػػاف هػػذا  ػػحيحًا فِنػػ
تحذؼ الواو مف خَيْوَيؿخ وما هو نباتهػا واػذلؾ خَيْوَحػؿخ، فمػا ذهػب اليػه الب ػريوف اانػر 
د ة ممػا تو ػؿ الهػ  المحػدنوف، ممػا يػريا مػا هػذب اليػه الب ػريوف بػدليؿ زػودة الػواو 

وممػػا يؤيػػد مػػذهب الب ػػرييف ميػػؿ ال ػػرب الػػ   ،خٖخزواؿ الا ػػرة فػػ  منػػؿخ لػػـ ُيْوَزػػدخب ػػد 
ال( ػػة واال(ت ػػار فػػ  اليهػػد ال ضػػن  فميػػ ء الا ػػرة ب ػػد اليػػاء ب ػػد حػػذؼ الػػواو فيػػه 
ا(ت ػػار لنيهػػد ال ضػػن  وتحقػػؽ اال  ػػياـ ال ػػوت ، وهػػذا مػػا يميػػؿ اليػػه اال  ػػاف مػػف 

 .خٗخغير ت مد
اؿ الواوي، أما مضارع المناؿ اليػاظ  فػن تحػذؼ م ػه هذا ما  يؿ ف  مضارع المن

الياء، و د ذار ال هين  زنػة  ػقوط الػواو مػف المضػارع المنػاؿ واوضػا زنػة نبػات اليػاء 
فػػػػ  منؿخَيْي ػػػػر وَيْي ػػػػعخ إذ  ػػػػاؿث "إ مػػػػا حػػػػذفوا الػػػػواو مػػػػف خَيْوِزػػػػدخ ولػػػػـ تحػػػػذؼ ف خَيْي ػػػػعخ 

اء أ(ػػؼ فػػن ينػػـز مػػف حػػذؼ مػػا هػػو وخَيْي ػػرخ الويػػه نننػػةث أحػػدهما أّف الػػواو أنقػػؿ واليػػ
نقيػؿ حػذؼ مػا هػو ( يػؼ، واال(ػر أّف و ػوع الػواو ػ فػ  هػذا الموضػع ػ أانػر مػف و ػوع 
الياء فن ينـز مف حذؼ ما َانُػر حػذؼ ما ػّؿ، واا(يػرث إّف الحػذؼ فػ  الػواو    اليػؤدي 
ال  لبس وف  الياء يؤدي ال  النػبس وهػو لػبس  ػيتة الماضػ  بالمضػارع ولػيس اػذلؾ 

 .خ٘خ  الواوا ا ها ال تاوف حرؼ مضارزة"ف
                                                           

 . ٕٛٓ، والحذؼ ف  النتة ال ربية، ر الة ماي تير، بتوؿ زباس   يـ الواظن ث ٘ٛٔي ظرث الم هل ال وت ث خ ٔخ
ر ػالة ماي ػتير، اػاطع يػار اهلل  ، وي ظر ال(نؼ ال رف  ف  ال ػاظ القػراف الاػريـ/ٖٙ٘/ٖي ظرث ال( اظصث خ ٕخ

 خ.ٕٖٔ-ٕٖٓ طاـ الدراي ث خ
 .ٖٓٙ/ٕي ظرث شرح م(ت ر الت ريؼثخ ٖخ
 .ٕٙٚ/ٔي ظرث النهيات ال ربية ف  التراثثخ ٗخ
 .ٕٓٗاالمال  ال حويةثخ  ٘خ



 الفصل الثالث ... المسائل الخالفية في األسماء واألفعال 
 
 

284 

أمػػػػا الشيخخزضػػػػيمةخ فقػػػػد تحػػػػدث زػػػػف المنػػػػاؿ مػػػػرتيف ف خالمت ػػػػ  فػػػػ  ت ػػػػريؼ 
االف ػػػاؿخ إذ تحػػػدث زػػػف مضػػػارع المنػػػاؿ اليػػػاظ  ويػػػرى أّ ػػػهث "ال يحػػػذؼ م ػػػه شػػػ ء فػػػ  

، وهػذع الانمػةخَيِظَس ػ َيػِظُسخ، وأمػا حػذؼ خٔخ المضػارع اال فػ  انمػة واحػدة رواهػا  ػيبويه"
لواو مف مضارع المناؿ الواوي فقد  اؿ ز هاث "وتحذؼ فػاء المنػاؿ الػواوي فػ  المضػارع ا

 ويوبًا بشرطيفث
 أ. إذا و  ت الواو ب د ياء م توحة.

ب. أّف تاػػوف زػػيف المضػػارع ما ػػورة،  حػػوث َوَزػػدث َيِ ػػد، وَوَ ػػؼث َيِ ػػُؼ، َوِرَث َيػػِرُث، 
يػاء زنػ  ويػه لػـ يماػف م ػه ادغػاـ َوِنَؽث َيِنُؽ وزنة هػذا الحػذؼ اف الػواو يام ػت ال

احداهما ف  اال(رى، وال  يما مع زدـ تيا س حراػة اليػاء  بػؿ الػواو وحراػة ال ػيف 
ب ػػدها فاليػػاء م توحػػة وال ػػيف ما ػػورة وحػػذفت الػػواو دوف    غيرهػػاا ا هػػا أنقػػؿ مػػف 
الياء والنقؿ إ مػا ح ػؿ بهػا لاو هػا النا يػة ولػـ ييػز حػذؼ الا ػرةا اف وزف الانمػة 

رؼ بها وال حذؼ الياءا ا ها زنمة المضارزة نػـ حػذفت الػواو مػع بقيػة حػروؼ ي 
المضػػارزة ف خَ ِ ػػُدخ وخَأِزػػُدخ وخَتِ ػػُدخ حمػػًن زنػػ  المبػػدوء باليػػاء فطػػردوا البػػاب زنػػ  
 ظػػاـ واحػػد. وحػػذفت ال ػػاء فػػ   حػػوث َيَضػػع وَيهَػػُب وَيػػَدُع وَينَػػُغ، لاػػوف ال ػػيف ما ػػورة 

ؼ الحنػػؽ وخَيػػَذرخ محمػػوؿ زن خَيػػَدعخ فػػ  الحػػذؼ، فػػ  اال ػػؿ نػػـ فتحػػت اليػػؿ حػػر 
أماخَوِ َعث َيَ ع، وَوِطَئث َيَطُلخ فقد بيف ل ا بحذؼ الػواو اف زي همػا اا ػت ما ػورة نػـ 

منػاؿ فقػد  خٕخ]و   [فتحت اليؿ حرؼ الحنؽ. أف فقد أحد الشػرطيف ويػب بقػاء الػواو
اؿ فقػػد الشػرط النػا  ث َوُضػػَؤث الشػرط االوؿث ُيْوِزػد، وُيْوِ ػؿ مػػف ُأْوِزػد وُأْوِ ػؿ. ومنػ

َيْوُضػػؤ، َوِيػػؿث َيْوَيػػؿ، و   َوْحػػَؿث َيْوَحػػؿ هػػذع هػػ  النتػػة المشػػهورة فػػ  مضػػارع َفِ ػػؿ 
، نػـ تحػدث زػف النتػات التػ  خٖخمف المناؿ الواوي، اف الواو لـ تقع بيف ياء وا ػرة"

  ينت زف خَيْوَيؿخ وه  النتات    ها المذاورة  ابقًا.

                                                           
 . ٖٖٕ/ٕ، وي ظرث الاتابث ٚٚٔالمت   ف  ت ريؼ االف اؿث خ  ٔخ
 زيادة يقتضيها ال ياؽ.خ  ٕخ
 خ.ٜٚٔ-ٛٚٔ  ت ريؼ االف اؿث خالمت   فخ ٖخ



 الفصل الثالث ... المسائل الخالفية في األسماء واألفعال 
 
 

285 

أ(رى زف المناؿ الواوي الياظ  وذلؾ ز د حدينه زمػا يطػرد  تحدثخزضيمةخ مرة 
فيػػه خَفَ ػػؿ ػ َيْ ِ ػػؿخ وذاػػر فيهػػا ال نػػة التػػ  تم ػػع ضػػـ زػػيف المضػػارع فػػ  هػػذا ال ػػوع مػػف 

 . خٔخاالف اؿ، وتحدث زف ميئ ال يف م توحة إذا اا ت ال يف أو النـ حرفًا حنقياً 
رع فػػ  المت ػػ  مػػف حػػديث أمػػا ف خالنبػػاب مػػف ت ػػريؼ االف ػػاؿخ فقػػد أزػػاد مػػا ذاػػ

 .خٕخزف المناؿ وحاـ مضارزه
أما ف  اتابهخدرا ػات ال ػنوب القػرآف الاػريـخ ف يػدع يػذار إف اػاف ال  ػؿ المنػاؿ 

.ال  ػػؿ المنػػاؿ الػػواوي ال ػػاء هػػو الانيػػر فػػ  ٔالػػواوي  ػػد ويػػد فػػ  القػػرآف الاػػريـ، إذ  ػػاؿث "
 ػػتيلس،  ي ػػر ا، ي  ػػرؾ، القػػرآف، ويػػاء اليػػاظ  ال ػػاء فػػ  هػػذع المواضػػعث يػػظس، ييػػلس، أ

 تي ر، ا تي ر، تيمموا، يو  وف،  نبت الياء واوًا ل او ها ب د ضـ.
ـَ فػ  ف ػؿ واحػػد ٕ . الانيػر فػ  المنػػاؿ الػواوي مييػؤع مػػف بػاب ضػرب، يػػاء مػف بػاب َزِنػػ

ذاػػػػػػػػػػر مضػػػػػػػػػػارزه َوِينػػػػػػػػػػت، َتْوَيػػػػػػػػػػؿ، وفػػػػػػػػػػ  ف ػػػػػػػػػػؿ آ(ػػػػػػػػػػر لػػػػػػػػػػـ يػػػػػػػػػػذار مضػػػػػػػػػػارزه             
لـ يػذار ماضػيهخَيَطُلخ ويػاء بػاب َحِ ػَبث َيْحِ ػُب فػ   والأمرعث َوِ َعا وف  ف ؿ واحد

 ف ؿ واحدث َوِرَثث َيِرُث.
. ياءت االف اؿ الحنقية مف المناؿ مف باب فػتا، وانهػا محذوفػة ال ػاء ممػا يػدؿ زنػ  ٖ

أ ها اا ت ما ورة ال يف نـ فتحت ايؿ حرؼ الحنؽ، وه ث َوَدع، َتَذر حمػؿ زنػ  
َيَطػُل، َو َػعث َيقَػُع، َوَهػَبث َيهَػُب، و ػرئ فػ     الشػواذث خوال  َوَدع، َوَضعث َيَضػع، َوَطػَلث

َتَه واخ ب ػتا الهػاء، وبهػذع القػراءة ال ياػوف فػ  القػرآف ف ػؿ حنقػ  ال ػيف أو الػنـ مػف 
 المناؿ الواوي اال ياء مف باب فتا محذوؼ ال اء مازدا خوزدخ.

و ػرئ فػ        الشػواذث  . ا تت ت ال ػرب، بال  ػؿ تػرؾ زػف الماضػ  مػف َيػَدع وَيػَذر،ٗ
 خما وَدَزؾخ م(  ًا.

، وهػ  لتػة فػ  مضػارع ف ػؿ مػف خٖخ .  رئ ف  الشػواذ فػ  مضػارع خَوِيػَؿخث خال تايػؿخ٘
، نػػػـ ا(ػػذ يػػػذار مػػػا يػػػاء فػػ  القػػػرآف الاػػػريـ مػػف ال  ػػػؿ المنػػػاؿ فػػػ  خٗخالمنػػاؿ الػػػواوي"

                                                           
 خ.ٜٗٔ-ٛٗٔي ظرث    هث خخ ٔخ
 خ.ٖٙ-ٕٙي ظرث النباب مف ت ريؼ االف اؿث خخ ٕخ
 .ٖ٘، الحير/ٗٚي ظرث م(ت ر ف  شواذ القرافثخ ٖخ
 .ٕٔٙ/ٕدرا ات ال نوب القراف الاريـث الق ـ النا  ثخ ٗخ
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الماضػػػػػ  والمضػػػػػارع واامػػػػػر، ومػػػػػف اآليػػػػػات التػػػػػ  ذارهاخزضػػػػػيمةخ مػػػػػف مضػػػػػارع 
ـْ َأْف َتِرنُػػػوا خٕخ،  ولػػػه ت ػػػال ث خ َػػػاُلوا ال َتْوَيػػػْؿخخٔخمنػػػاؿال ، و ولػػػه ت ػػػال ث خال َيِحػػػؿأ َلُاػػػ

، و ولػػػػه    ت ػػػػال ث خٗخ، و ولػػػه ت ػػػػال ث خَوال تَػػػػِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر ُأْ(ػػػَرىخخٖخال  َ ػػػاَء َاْرهػػػػًاخ
ـُ اْلُحْ ػػػَ  خ ـُ اْلَاػػػِذَب َأفَّ َلهُػػ ، خٙخلػػه ت ػػال ث خَفْلِتَ ػػػا ِبَمػػا َتِ ػػػُدَ اخ، و و خ٘خخَوَتِ ػػُؼ َأْلِ ػػَ ُتُه

 .خٚخو وله ت ال ث خَوال َيْدُ(ُنوَف اْلَي ََّة َحتَّ  َيِنَل اْلَيَمُؿ ِف  َ ـ  اْلِ(َياِطخ
إف الشيخخزضيمةخ ف  زرضه هذا الموضوع أيد ما ذهػب اليػه      الب ػريوف، 

، ذاػػر مػػذهبًا م(ال ػػًا خٛخوالػػذي يؤيػػد ذلػػؾ أ ػػه ذاػػر فػػ  هػػامشخالمت  خ أف ابػػف اال بػػاري
لنب ػػرييف وهػػو مػػذهب الاػػوفييف القاظػػؿ بػػلّف حػػذؼ الػػواو فػػ   حػػو َيِ ػػد لن ػػرؽ بػػيف الػػنـز 

، فنػو اػافخ خٜخوالمت دي، نـ ذار أف هذا المذهب ضّ  ه ابف اال باري وي ؿ رّدع أبنػغ َرد  
اػػافخ زضػػيمةخ يؤيػػػد مػػا ذهػػػب اليػػه الاوفيػػػوف لمػػا ذاػػرع فػػػ  الهػػامش وذاػػػر ا ػػه مػػػذهب 

د، وهػػػػػػػو ايضػػػػػػػًا ال يؤيػػػػػػػد مػػػػػػػا ذهػػػػػػػب اليػػػػػػػه المحػػػػػػػدنوفا اّف مػػػػػػػف الشػػػػػػػروط التػػػػػػػ  مػػػػػػػردو 
وض هاخزضػػػػػيمةخ لحػػػػػذؼ الػػػػػواو أف تاػػػػػوف زػػػػػيف المضػػػػػارع ما ػػػػػورة، وهػػػػػذا مػػػػػا أهمػػػػػؿ 

 المحدنوف االشارة ال  أنرع ف  حذؼ الواو. 
وترى الباحنػة أّف مػا ذهػب اليػه الب ػريوف والػذي أيػدع الشيخخزضػيمةخ أ ػوى مػف 

راء الت   ينت ف  حػذؼ الػواو مػف مضػارع المنػاؿا اّف الحيػل التػ   اظر المذاهب واآل
ت ضدع أانر مف الت  تض  ه، وحتػ  هػذع الحيػل التػ  تضػّ ؼ رأيهػـ منػؿ حػذؼ الػواو 
مف غير أف تقع بيف ياء وا رة ف خَأِزُدخ وخَيِ ُدخ وخَتِ ُدخ وخَيَطُلخ وخَيَ ُعخ فناػؿ مػف هػذع 

وهػػذا زاػػس مػػا يػػاءت بػػه  ػػاظر المػػذاهب ف  هػػا إمػػا  االل ػػاظ ويػػدوا م(ريػػًا مقبػػواًل لهػػا،

                                                           
 خ.ٜٕٙ-ٖٕٙي ظرث    هث خخ ٔخ
 .ٖ٘الحير/خ ٕخ
 .ٜٔال  اء/خ ٖخ
 .ٗٙٔاال  اـ/ خٗخ
 .ٕٙال حؿ/ خ ٘خ
 .ٓٚاالزراؼ/خ ٙخ
 .ٓٗاالزراؼ/خ ٚخ
 .ٕٛٚ/ٕي ظرث اال  اؼ ف  م اظؿ ال(نؼثخ ٛخ
 .ٖٛٚ/ٕ، وي ظرث اال  اؼ ف  م اظؿ ال(نؼث ٛٚٔخ/ ٕي ظرث المت   ف  ت ريؼ االف اؿث الهامش خخ ٜخ
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تاػػوف مػػردودة وذلػػؾ فػػ  مػػذهب الاػػوفييف أو تاػػوف غيػػر د يقػػة و ظػػاـ الحػػذؼ فيهػػا غيػػر 
 محدود مما يي نه مذهبًا ض ي ًا.

 كسر حرف المضارعة:. 3
إّف ا ػػػر حػػػرؼ المضػػػارزة لتػػػة ز ػػػد يميػػػع ال ػػػرب اال أهػػػؿ الحيػػػاز، إذ ييػػػوز 

إذا ااف الماض  مف هػذع االف ػاؿ زنػ  وزفخَفِ ػَؿخ با ػر ز دهـ ا ر حرؼ المضارزة 
، وهػذا ممػا ال (ػنؼ فيػه بػيف الب ػرييف خٔخال يف، وذلؾ ف   حوث أ ػا إْزنَػـ، و حػف ِ ْ نَػـ

والاػوفييف ا مػػا يامػف (نفهػػـ فػ  ا ػػر اليػاء مػػف دوف غيرهػا مػػف حػروؼ المضػػارزة فػػػث 
ا اػػاف يػػاء منّ ػػاة مػػف تحػػت، "مػػذهب الب ػػرييف أّ ػػه ال ييػػوز ا ػػر حػػرؼ المضػػارزة، اذ

 حػػوث ُيحػػّب، وشػػبهه، امػػا يػػاز فػػ  غيػػرع مػػف حػػروؼ        المضػػارزة، وذلػػؾ  حػػػوث 
، فا ػر اليػاء ال يرتضػيه الب ػريوف ، ف ػيبويه يػرى أّف خٕخُيحّب، وُي(اؼ، ف  لتػة  ػيس"

  ا ر الياء أمر م تارعا لنقؿ ال طؽ بالياء ما ورة اال إذا ااف فاء ال  ؿ واوًا، وذلؾ ف
 حوث يييؿ، إذ ا رت الياء ه ا لقنب الواو يػاء ف خَيْوَيػؿخا ا هػـ ا ػتنقنوا ميػ ء الػواو 

، و ػػد ذاػػر ابػػف ي ػػ  ذلػػؾ فػػ   ولػػهث "وأمػػا  ػػولهـ فػػ  َيْوَيػػؿ، وَيْوَحػػؿ خٖخب ػػد يػػاء م توحػػة
و حوهما ِييِيؿ وِييِحؿ با ر الياء فا ما احتمؿ ذلؾ ه اؾ مف  بػؿ أ هػـ أرادوا  نػب الػواو 

، فػابف ي ػ  يػرى أّف خٗخبًا مف نقؿ الواوا اف الياء زن  اؿ حاؿ أ(ؼ مػف الػواو"ياء هر 
أّف اليػػػاء ُاِ ػػػَرت لقنػػػب الػػػواو يػػػاًء طنبػػػًا لن( ػػػة، ومننهػػػا فػػػ  ذلػػػؾ ويػػػع ِيييػػػع وهػػػ  لهيػػػة 

، ومننمػػا خٚخ، و  ػػبت الػػ  تمػػيـ أيضػػاً خٙخ، و يػػؿ إّ هػػا لتػػة لػػب ض ب ػػ         انػػبخ٘خأ ػػد
نػػ  يػػواز ا ػػر اليػػاء فػػ  يييػػؿ ات قػػوا زنػػ  يػػواز ا ػػر ات ػػؽ ال ػػرب اال أهػػؿ الحيػػاز ز

اليػػاء فػػ  مضػػارع أبػػ ، فػػلب  م تػػوح ال ػػيف فنػػـ ييػػز فيػػه أف تا ػػر حػػرؼ المضػػارزة اال 
أّ هػػـ شػػذوا فيػػه فا ػػروا حػػرؼ المضػػارزة غيػػر اليػػاء، وهػػو االلػػؼ وال ػػوف والتػػاء، فيػػرأهـ 

                                                           
 .ٔٗٔ/ٔي ظرث شرح الشافيةثخ ٔخ
 .ٖٙٔالب رةثاظتنؼ ال  رة ف   حاة الاوفة و خ ٕخ
 خ.٘ٛ-ٗٛ، وشرح المراح ف  الت حياث خٔٗٔ/ٔخ، وشرح الشافيةثٕٚ٘-ٕٙ٘/خٕي ظرث الاتابثخ ٖخ
 خ. ٖٕٓ-ٕٕٓ/خٔ، والم  ؼثٜٛٔ/ٔالمحت بث خ ٗخ
 خ.ٖٓٔ-ٕٓٔي ظرث ليس ف  انـ ال ربث خخ ٘خ
 .ٖٖٗ/ٚي ظرث البحر المحيطثخ ٙخ
 .ٕٕ٘ي ظرث د اظؽ الت ريؼثخ ٚخ
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وغ اآل(ػر لا ػر هذا الشػذوذ زنػ  ا ػر اليػاء فػ  يػلب  فح ػؿ بػذلؾ شػذوذ آ(ػر، والم ػ
ياء المضارزة ف خيلب خ هو مف أيؿ ت( يؼ الهمػزة وذلػؾ بقنبهػا يػاًءا اّ هػا  ػاا ة ب ػد 
ا ر في ير خِييَب خ، وبذلؾ ياػوف أ(ػؼ مػف خِيظبػ خا اّف حػرؼ ال نػة أ(ػؼ مػف غيػرع، 
خ فهػػو غيػػر يػػاظز و ػػد زػػد شػػاذًا، إذ  ػػاؿ  ػػيبويهث  أمػػا ا ػػر حػػرؼ المضػػارزة ف خَحػػبَّ

ف  "و الوا ف  حرؼ شاذ ِإحبأ وِتحبأ وِيحبأ شبهوع بقوله ِمْ ِتٌف وا مػا يػاءت زنػ  َفَ ػَؿ وا 
لـ يقولوا َحَبْبُت و الوا ِيِحبأ اما  الوا ِيْظَب  فنما ياء شاذًا زف بابه زن  َيْ َ ؿ (ولػؼ بػه 

" اَ ػزَّ          ، فحبَّ َيِحبأ مف الشواذخٔخاما  الوا يا أهلل و الوا ليس ولـ يقولوا الَس فاذلؾ ِيحبأ
، وشػذوذع يػلت  مػف أّف خَحَبػَبخ زنػ  وزف خَفَ ػَؿخ و ػد ورد مضػاز ًا مت ػديًا فحقػه اف  َيِ زأ
ياػػوف مضػػارزه مضػػمـو ال ػػيف، فَيِحػػبَّ ما ػػور ال ػػيف شػػاذ، فيػػرأهـ مػػا فيػػه مػػف شػػذوذ 

، و ػد تبػع ابػف ي ػ   ػيبويه خٕخزن  شذوذ آ(ر فا روا أواظؿ مضارزه يػاء اػاف أو غيػرع
 .خٖخيه ف  زدـ يواز ا ر الياءف  رأ

و ػػػػػػػػػػد ذهػػػػػػػػػػب الاوفيػػػػػػػػػػوف الػػػػػػػػػػ  أف اليػػػػػػػػػػاء ييػػػػػػػػػػوز ا ػػػػػػػػػػرها ا ػػػػػػػػػػاظر حػػػػػػػػػػروؼ        
، واظػػف أّف هػػذا المػػذهب هػػو مػػا أشػػار اليػػه الرضػػ  فػػ   ولػػهث "و ػػاؿ غيػػر خٗخالمضػػارزة

 ،  ػػيبويهث إف إحػػبأ وِ ِحػػبأ وِيِحػػبأ وِتِحػػبأ با ػػر حػػروؼ المضػػارزة مضػػارزات    َأَحػػبَّ
، امػػا  ػػالوا فػػ  الُمِتيػػر الِمِتيػػرة، واػػذا الِمْ ػػَحؼ والِمْطػػَرؼ فػػ   وشػػذوذع لا ػػر المضػػمـو

 .خ٘خالُمْ َحؼ والُمْطَرؼ"
أماخزضيمةخ فقد تحدث زفخا ر حروؼ المضارزةخ ذاارًا المواضع الت  اياز  

فيها ال رب اال أهؿ الحياز ا ر حروؼ المضارزة ما زدا اليػاء، وهػ  نننػة مواضػعث 
مضػػارع النننػػ  المب ػػ  لن ازػػؿ وياػػوف ماضػػيه زنػػ  خَفِ ػػؿخ، والنػػا  ث االوؿث تا ػػر فػػ  

تا ػػػػر فيمػػػػا أولػػػػه همػػػػزة و ػػػػؿ ما ػػػػورة،  حػػػػوث أ ػػػػَت             ِت ػػػػتت ر، وِتحػػػػر يـ، 
والنالثث تا ر فيما أوله تاء زاظدة، وذلؾ ف   حوث ِتتانـ و ِتت نـ، و ػد تحػدث زػف ا ػر 

 الت  تا ر فيها وه  نننة مواضع ايضًا.الياء مع حروؼ المضارزة ، ذاارًا المواضع 
                                                           

 . ٕٙ٘/ٕالاتابث خ ٔخ
 .ٕٗٔي ظرث شرح الشافيةث     /خ ٕخ
 .ٜٛٔ/ٔي ظرث المحت بثخ ٖخ
 .ٖٚٔي ظرث اظتنؼ ال  رة ف  ا(تنؼ  حاة الاوفة والب رةثخ ٗخ
 .ٕٗٔشرح الشافيةث      /خ ٘خ
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االوؿث تا ر ف  المناؿ الواوي الذي ماضيه زن  وزفخَفِ ؿخ،  حػوث َوِيػَؿ ػ ِييَيػؿ با ػر 
اليػػاء، وَوِحػػؿ ػ ِييَحػػؿ، وأ مػػا ا ػػرت اليػػاء، ال ػػتنقاؿ الػػواو ب ػػد اليػػاء الم توحػػة، 

 ولقنب الواو ياًء ويب ا ر ما  بنها لذلؾ حرات الياء بالا ر.
لنا  ث تا ر ف  مضارع أب  يلب ، اّف مضارزه شاذ، فيراهـ الشذوذ زن  ا ر ياظػه ا

 ليح ؿ بذلؾ شذوذًا آ(ر فيه.
، فَحػبَّ َيِحػبأ  أما النالثث فهو ا ر حروؼ المضارزة مع الياء ف  مضارع َحػبَّ
، وشذوذع يامف ف  أّف اؿ ف ؿ ياء زن  خَفَ ػَؿخ واػاف مضػاز اً   شاذ واذلؾ َأحبَّ ُيِحبأ
مت ػػديًا يػػاء مضػػارزه مضػػمـو ال ػػيف، لػػذلؾ فَيِحػػبأ شػػاذا ا َّػػه ما ػػور     ال ػػيف، وهػػذا 
الشذوذ ي ؿ م وغًا لشذوذ آ(ر وهو ا ر ياء و اظر حػروؼ المضػارزة فػ  أواظػؿ هػذا 
 ، خ رأيًا آ(ر وهو أّف ِإِحبأ وِ ِحبأ وِتِحبأ وِيِحػبأ مضػارزات َأَحػبَّ ال  ؿ، و يؿ ف  خِيِحبأ

ذ لا ػػر حػػرؼ المضػػارزة فيػػه المضػػمـو فػػ  اال ػػؿ، و ػػد وردت  ػػراءات  رآ يػػة وهػػو شػػا
، م هػا  ولػه ت ػال ث خَيػْوـَ َتْبػَيضأ خٔخانيرة ف  غير ال ب ة ا رت فيها حػروؼ المضػارزة

ـَ َأْف  َػػػػْد خٕخُوُيػػػػوٌع َوَتْ ػػػػَودأ ُوُيػػػػوٌعخ ،  رظػػػػتخِتْبَيضأ وِتْ ػػػػَودأخ بالا ػػػػر، و ولػػػػه ت ػػػػال ث خَوَ ْ نَػػػػ
 ،  رأها االزمشخوِ ِ َنـخ.خٖخَتَ اخَ َد ْ 

إفخزضيمةخ ف  حدينه زفخا ر حروؼ المضارزةخ زػرض رأي الب ػرييف فػ   
ا ر هذع الحروؼ مع الياء فما ذارع هو ما  اؿ به  يبويه وما ف رع الرض  ف  شػرحه 
الشػػػافية، وال  ػػػيما زػػػف ا ػػػر اليػػػاء فػػػ  مضػػػارعخويؿ يييػػػؿخ ومضػػػارع   خأبػػػ  يػػػلب خ 

خ وزػػرض الػػرأي اآل(ػػر الػػذي لػػـ يقػػؿ بػػه  ػػيبويه فػػ   ومضػػارعخَحبَّ  ، وَأحػػبَّ ُيِحػػبأ َيِحػػبأ
خ.  ا ر مضارعخَأَحبَّ

أزادخزضػػيمةخ حدينػػه زػػفخ ا ػػر حػػروؼ المضػػارزةخ فػػ  خالنبػػاب مػػف ت ػػريؼ  
بشػػاؿ م(ت ػػر، أمػػا فػػ  اتابهخدرا ػػات ال ػػنوب القػػرآف الاػػريـخ فقػػد تحػػدث  خٗخاالف ػػاؿخ

ؿ المضارع، ويرى أّف الياء ال ييوز ا رها، إذ  ػاؿث زف هذا الموضوع ز د درا ته ال  

                                                           
 خ.ٓٗٔ-ٖٚٔي ظرث المت   ف  ت ريؼ االف اؿث خخ ٔخ
 .ٕٕ، ي ظرث م(ت ر ف  شواذ القرافثٙٓٔاؿ زمراف/خ ٕخ
 .ٖٙي ظرث م(ت ر ف  شواذ القرآفث ،ٖٔٔالماظدة/خ ٖخ
 .ٚٗي ظرث النباب مف ت ريؼ االف اؿثخ ٗخ
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، م تشػػهدًا زنػػ   ولػػه ب  ػػ   ػػيبويه خٔخ"ال تا ػػر يػػاء المضػػارزةا لنقػػؿ الا ػػر زنيهػػا"
وابػػف ي ػػ ، و ػػد تحػػدث فػػ  موضػػع آ(ػػر زػػف ا ػػر حػػروؼ المضػػارزة، ذااػػرًا مػػا يػػاء 

ا ػر اليػاء، وهػذع ، و ػد أورد مػا يػاء مػف هػذع القػراءات فػ  خٕخم ها ف  القراءات القرآ يػة
ـْ َيػػْلَلُموَف َاَمػػا تَػػْلَلُموَفخٔالقػػراءات هػػ ث  .  ولػػه ت ػػال ث خفَػػِ  َُّه

،  رظػػت با ػػر اليػػاء فػػ  خٖخ
، خ٘خ.  ولػػػه ت ػػال ث خَربََّ ػػا ِلُيِضػػػنأوا َزػػْف َ ػػػِبيِنَؾخٕ. خٗخ خيػػللموفخ وا ػػر التػػػاء ف ختػػللموفخ

 .خٙخ  رأها الش ب  با ر الياء ف خلِيِضنأواخ
اػػػنـ الشيخخزضػػػيمةخ أّ ػػػه ال ييػػػوز ا ػػػر اليػػػاء، إال إذا اػػػاف ماضػػػيه  ي هػػػـ مػػػف 

زن خَفِ َؿخ، وهػو بهػذا أيػد المػذهب الب ػري، مػع أّ ػه ذاػر  ػراءتيف مػف الشػواذ فػ  ا ػر 
اليػػاء، مشػػيرًا إلػػ  أّف ه ػػاؾ مػػف يييػػز ا ػػر اليػػاء، وهػػذا مػػا أشػػار أليػػه فػػ خ المت ػػ  فػػ  

ؿخ، وهػو المػذهب الاػوف  امػا أوردع زبػد ت ريؼ ااف اؿخ وخالنباب مف ت ريؼ ااف ػا
، ولػػـ ايػػد شػػيظًا فػػ  اتػػب النتػػة التػػ  اطن ػػت زنيهػػا يشػػير الػػ  أ ػػه خٚخالنطيػػؼ الزبيػػدي

مػػذهب اػػوف ، أو ي طػػ  رأي أحػػد زنمػػاء الاوفػػة فػػ  هػػذع الم ػػللة  ػػوى مػػا ذاػػرع زبػػد 
 النطيؼ الزبيدي.

، لػذلؾ   ػبت الػ  وترى الباحنة أف ا ر الياء لتة شازت بيف ال ديد مف القباظػؿ 
ف اا ػػػت القػػػراءة مػػػف        الشػػػواذ،  أانػػػر مػػػف  بينػػػة، و ػػػرئ بهػػػا فػػػ  القػػػرآف الاػػػريـ، وا 
فقػػػدخأطبؽ ال ػػػاس زنػػػػ  االحتيػػػاج بػػػالقراءات الشػػػػاذة فػػػ  ال ربيػػػة إذا لػػػػـ ت(ػػػالؼ  يا ػػػػًا 
م روفًا، بؿ ولو (ال ته يحتل بها"، فالقوؿ بل ه ال ييوز ا ر يػاء المضػارزة فيػه تشػديد 

، لذلؾ أظف أّف مػف االفضػؿ القػوؿ بيػواز ا ػر اليػاء وزػدها لتػة مننمػا زػدت فػ  وتقييد
 ا ر  اظر حروؼ المضارزة.

 :تأييده بعض العمماء ومخالفتو بعضيم االخر

                                                           
 .ٙٙٙ/ٔي ظرث درا ات ال نوب القراف الاريـث الق ـ النا  /خ ٔخ
 خ.ٜٛٙ-ٕٛٙ/خٔي ظرث    هث الق ـ النا  /خ ٕخ
 .ٗٓٔال  اء/خ ٖخ
 .ٖٕٗ/ٖي ظرث البحر المحيطث خ ٗخ
 .ٛٛيو س/خ ٘خ
 خ.ٚٛٔ-ٙٛٔ/ خ٘ي ظرث البحر المحيطث خ ٙخ
 .ٖٚٔي ظرث اظتنؼ ال  رة ف  ا(تنؼ  حاة الاوفة والب رةثخ ٚخ
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 :أبى يأبى.4
ورد هذا ال  ؿ ف  بابخ َفَ ؿ ػ َيْ َ ؿخ وهو باب مشروط فيه أف تاوف زيف ال  ػؿ  

هػػذا الشػػرط ال يطػػرد فػػ  يميػػع االف ػػاؿ، اذ وردت أو المػػه حرفػػا حنقيػػا، بػػالرغـ مػػف اف 
اف ػػاال زي هػػا او المهػػا مػػف حػػروؼ الحنػػؽ ولػػـ ت ػػتا ال ػػيف فيهػػا فػػ  الماضػػ  والمضػػارع 
ومف هذع االف ػاؿ التػ  وردت فػ  القػراف الاػريـ  ولػه ت ػال ث خَو َػاُلوا لَػْف َيػْدُ(َؿ اْلَي َّػَة ِإالَّ 

ـْ َزنَػ  ، و ولخٔخَمْف َااَف ُهودًا َأْو َ َ َرىخ فَّ َاِنيرًا ِمػَف اْلُ(َنَطػاِء َلَيْبِتػ  َبْ ُضػُه ه ت ال ث خَواِ 
، و ػػد وردت أف ػػاؿ مضػػارزها زن خَيْ َ ػػؿخ ولػػـ تاػػف ال ػػيف أو الػػنـ فيهػػا حرفػػًا خٕخَبْ ػػٍضخ

حنقيػػػًا فمػػػف هػػػذع ااف ػػػاؿ فػػػ  ال ػػػحياث  َػػػَ طث َيْقػػػَ ط، وَرَاػػػَف      َيػػػْرَاف، و ػػػد زػػػد ابػػػف 
، أما ابػف ي ػ  فقػد زػد هػذع االل ػاظ مػف تػدا(ؿ خٖخف باب الشذوذز  ور هذع ااف اؿ م

 . خٗخالنتات
أما الم تؿ النـ مف االف اؿ الم توحة ال يف مف غير أف تاوف ال يف حرفًا حنقيػًا  

فذلؾ ف   حوث َأَب  ػ َيَلَب ، وَ َن  ػ َيْقنَػ ، وَيَبػ  ػ َيْيَبػ ، أمػا َأَبػ  َيػْلَب  ف ّ ػه م(تنػؼ فيػه 
اء ف يبويه يرى فيهػا ويهػيف، االوؿ مييؤهػا زنػ  َفَ ػؿ َيْ َ ػؿ وشػبيهها مػف هػذا بيف ال نم

البػػابخَ َرأ ػ َيْقػػَرُأخ إذ فتحػػت ال ػػيف ف خ َػػَرَأ ػ َيْقػػَرُأخ اليػػؿ همػػزة الػػنـا ال هػػا حػػرؼ حنقػػ  
والحراػة الم ا ػبة لهػا هػ  ال تحػة، واػذلؾخَأَب  ػ َيػْلَب خ فتحػت زي ػه لهمػزة ال ػاء، والويػه 

الذي أ رع  يبويه فيػه هػو أّ ػه مػف بػاب     خَفِ ػؿ ػ َيْ ِ ػؿخ، أي أّ ػه منػؿث خَحِ ػَبث  النا  
 .خ٘خَيْحِ بخ فل نهخَأِبَ ث ّيلِب خ اال اف ال يف فتحت فيه طنبًا لن( ة

أمػػػا المبػػػّرد فنػػػه رأي آ(ػػػرا اّ ػػػه زػػػد االلػػػؼ مػػػف حػػػروؼ الحنػػػؽ وأّف ال ػػػيف إ مػػػا  
، اذ يػػرى فػػ  االلػػؼ أّ هػػاث "مػػف حػػروؼ الحنػػؽ فتحػػتا اليػػؿ م ا ػػبة الػػنـ ولػػيس ال ػػاء
، و ػاؿ ز هػػا فػػ  المقتضػب" ال تاػػوف اال بػػداًل خٙخولاػف لػػـ  ػػذارها، ال هػا ال تاػػوف ا ػػًن"

                                                           
 .ٔٔٔالبقرة/خ ٔخ
 .ٕٗص/خ ٕخ
 .ٛٚٔ/ٔي ظرث الممتع ف  الت ريؼثخ ٖخ
 .ٕ٘ٔ/ٔ، وي ظرث شرح الشافيةثٖٔٛ/ٔي ظرث ال( اظصثخ ٗخ
 . ٕٗ٘/ٕي ظرث الاتابثخ ٘خ
 .ٕ٘ٔ/ٕالاامؿثخ ٙخ



 الفصل الثالث ... المسائل الخالفية في األسماء واألفعال 
 
 

292 

، و ػػػد ازنػػػف خٔخأو زاظػػػدة. وا  مػػػا هػػػ  هػػػواء فػػػ  الحنػػػؽ ي ػػػميها ال حويػػػوف الحػػػرؼ الهػػػاوي"
 ػتا إ مػا حػدث فػ  زػيف  راحة أ ه ي(الؼ ما ذهب اليه  يبويها اّف المبّرد يػرى أّف ال

ال  ػػػػػػؿ الماضػػػػػػ  والمضػػػػػػارعا اليػػػػػػؿ م ا ػػػػػػبة االلػػػػػػؼ التػػػػػػ  هػػػػػػ  ز ػػػػػػدع مػػػػػػف حػػػػػػروؼ 
،وزنػ  هػذا فػػاف المبػرد ا(ػرج هػػذا ال  ػؿ مػف بابخَفَ ػػؿ ػ َيْ َ ػػؿخ ولػـ يي نػه مػػف خٕخالحنػؽ

 بابخَفِ َؿ ػ َيْ ِ ُؿخ.
 ػنية (الؼ ابو زن  ال ار   المبػّرد فػ  رأيػها ا هػا ز ػدع ػ أي االلػؼ ػ لي ػت ا 

وا مػػػػػػا م قنبػػػػػػة زػػػػػػف ياءخَأَبْيػػػػػػتخ، ويػػػػػػرى أبػػػػػػو زنػػػػػػ  ال ار ػػػػػػ  أّف حقهػػػػػػا اف تاػػػػػػوف فػػػػػػ  
المضارعخَيْلِب خ، وزدع حرفًا  ادرًا، وذلؾ بقولهث "وهذا الحرؼ حػرؼ  ػادر وذاؾ أّ ػه يػاء 
زنػ  ف ػؿ ي  ػؿ ولػيس زي ػػه وال المػه حػرؼ مػف حػػروؼ الحنػؽ اػػخَيَبه ػ َيْيَبػه، وَ نَػع ػ 

َيْشػػَهؽخ، فيػػاء هػػذا الحػػرؼ م(ال ػػًا لمػػا زنيػػه اليمهػػور   والانػػرة، ومننػػه  َيْقنَػػع، وَشػػَهؽ ػ
 .خٖخأيضًا َيَب  َيْيَب  إذا يمع الماء ف  الحوض وَ َن  َيْقَن "

أما ال ّراء وابػف ال ػايت ون نػب فيػروف أّف فػتا ال ػيف ف خَأَبػ  ػ َيػْلَب خ      شػاذ،  
 .خٗخ ؿخأَت ث َيْلِت خوأف القياس فيه أف يقاؿ ثخَأَب  ث َيْلِب خ من

إّف هذا الرأي ال يت ا ب مع ما ورد فػ  القػرآف الاػريـ، اف ال  ػؿ        خَأَبػ ث  
َـّ ُ ػػػوَرُعخ ، خ٘خَيػػْلَب خ ورد فػػ  القػػرآف الاػػريـ، وذلػػؾ فػػػ   ولػػه ت ػػال ث خَوَيػػْلَب  النَّػػُه ِإالَّ َأْف ُيػػِت

ا لتػة م ػموزة ي بتػ  ا(ػػذ فمييؤهػا فػ  القػرآف الاػريـ ي  ػػ  و ػ ه بالشػذوذ، ا هػا أف ػػ
 النتة م ها والقياس زنيها.

والرأي اآل(ر الذي  يؿ هوما ذارع ابف ي   وابف  يدة وغيرهما مف ال نماء وهػو  
أّف خَأَب ث َيْلَب خ مف تدا(ؿ النتات، فياػوف الماضػ  مػل(وذ مػف بػاب، والمضػارع مػل(وذ 

                                                           
 .ٗ٘/ٔالمقتضبثخ ٔخ
 خ.ٕٙٔ-ٕ٘ٔ/خٕلاامؿث ي ظرث اخ ٕخ
 .ٙ٘ٔالم اظؿ ال ضدياتثخ ٖخ
، وتهػػذيب ٖ/ٛٔ، ول ػػاف ال ربخابػػ خث ٖٔٔ/ٕ، وم ػػا   القػػراف وازرابػػه لنزيػػاجث ٕٚٔي ظرثا ػػنح الم طػػؽثخ  ٗخ

 .ٕٖ، وشرح ت ريؼ ال زي ف  فف ال رؼثٗٓٙ/٘ٔالنتة خَأَب خث
 .ٕٖالتوبة/خ ٘خ
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، أمػا ابػف ي ػ  خٔخ  ػ َيػْلَب خ لتػةمف باب آ(ر، م ها لتة نالنة، إذ يػرى ابػف  ػيدة أّف خَأَبػ
 فقد ذار أف م هـ مف  اؿث خَأَب ث َيْلَب خ اَضَرب َيْضِرُب ومف ذلؾ  وؿ الشازرث

 خٕخَماُء َرَواٌء وَ ِ  ٌّ َحْوِلَيهْ                    يا إِبن  َماَذاُمُه فَتْلِبَيهْ 
خ، ومػػا حاػػاع وبػػذلؾ ياػػوفث "مػػا حاػػاع ابػػف  ػػيدة مػػف مي ءخَأَبػػ خ مػػف بػػاب خَزِنػػـَ 

ابف ي   مف مييظه مف بابخَضَربخ ييػوز أف ياػوف  ػولهـث َأَبػ  َيػْلَب  ػ بػال تا  فيهمػا ػ 
، فمػػػػا اػػػػاف مػػػػف هػػػػذع االف ػػػػاؿ م تػػػػوح ال ػػػػيف فػػػػ  الماضػػػػ  خٖخمػػػػف بػػػػاب تػػػػدا(ؿ النتتػػػػيف"

والمضػػارع مػػف غيػػر اف تاػػوف ال ػػيف حرفػػًا حنقيػػًا حاػػـ زنيػػه بتػػدا(ؿ     النتػػات، ومنػػؿ 
 ، َيَب ث َيْيَب ، وَرَاَفث َيْرَاف، وَ َ َطث َيْقَ ط.َأَب ث َيْلَب 
ومف اآلراء اا(رى الت   ينتث إّف زػيف خَيػْلَب خ فتحػت زنػ   ػبيؿ       التنػط،  

، خٗخ اّ هػػـ توهمػػوا أّف ماضػػ  هػػذا ال  ػػؿ زن خَفِ ػػؿخ فيػػاء مضػػارزه زن خَيػػْلَب خ خَيْ َ ػػؿخ
ف  ػه يحتمػؿ أف ياػوف زنػ  خَيْ ِ ػؿخ ايضػًا  مع أّف هذا ال  ؿ اذا ااف ماضيه زن  خَفِ َؿخ

 وهذا ما  اؿ به  يبويه.
وه ػػاؾ مػػف يقػػوؿث إف خَأَبػػ خ فتحػػت زي ػػه حمػػًن زنػػ   ظيػػرع خَمَ ػػَعخ، مننمػػا حمػػؿ  

ف لػػـ ياػػف ف خَيػػَذرخ حػػرؼ حنقػػ ، فمننمػػا فتحػػت  خَيػػَذرخ زنػػ  خَيػػَدعخ فػػ  فػػتا ال ػػيف، وا 
 .خ٘خ ال يف ف خَمَ عخ فتحت ال يف ف خَأَب خ

تحدث الشيخخزضيمةخ زف فتا ال يف فػ  الماضػ  والمضػارع الػذي ياػوف زي ػه  
أو المه حرفًا حنقيًا ز د حدينه زف باب خَفَ ؿ ث َيْ َ ؿخ، إذ  ػاؿث "َفَ ػؿ َيْ َ ػؿ ب ػتا ال ػيف 
ف  الماض  والمضارع البد أف تاوف زي ه او المه حرفًا مػف حػروؼ الحنػؽ     ال ػتةث 

حاء والتػيف وال(ػاء، وفػتا ال ػيف فػ  المضػارع ا مػا اػاف لم ا ػبة الهمزة والهاء وال يف وال
حرؼ الحنؽ... وال تلنير لحروؼ الحنؽ اف و  ت فاء لن  ؿ ل اوف ال اء فػ  المضػارع 
في(ػػؼ الن ػػظ امػػا ال تػػلنير لهػػا فػػ  اػػؿ مػػا ينزمػػه وزف واحػػد مطػػرد امضػػارع َفِ ػػؿ با ػػر 

                                                           
 .ٗ يرثخ، والم باح المٕٔٔ-ٜٕٓ/خٗٔي ظرث الم( صثخ  ٔخ
 .ٕٔٔ/ٗٔ، وي ظرث الم( صثٖٖٛ، ٖٙٚ، ٖٖٖ/ٔي ظرث ال( اظصثخ  ٕخ
 .ٖٕٔ/ٔخثٔشرح الشافية الهامش خخ  ٖخ
 .ٖٔٔ، والتوهـ ف  النتة وال حوثٖٛٔ/ٔي ظرث االمال  الشيريةثخ ٗخ
 .ٖٛٔ/ٔي ظرث االمال  الشيريةثخ  ٘خ
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، أمػا مػا اػاف مػف االف ػاؿ خٔخوأ ػتبرا" ال يف أو َفُ ؿ بضمها أو مضارع المزيد،  حوث أبرأ
لي ت زي ه او المه حرفًا مف حػروؼ      الحنػؽ، منػؿث خَ نَػ  َيْقنَػ ، وَ ػَن َيْ ػَن، وَأَبػ  

، وفػػ  حدينػػه زػػف تػػدا(ؿ خٕخ َيػػْلَب ، وَرَاػػف َيػػْرَافخ فهػػو مػػف تػػدا(ؿ النتػػات ز دخزضػػيمةخ
ـَ َيْ نَػـخ فل(ػذ النتات ذار أف خَرَاَفخ ُرا َب مف بابيف هما بػاب خَ َ ػ ر َيْ ُ ػرخ وبػاب خَزِنػ

خ فتاو ػػت لتػػة نالنػػة هػػ خَرَاَف  ـَ الماضػػ  م ػػه مػػف بػػاب خَ َ ػػرخ ومضػػارزه مػػف بػػابخَزِن
َيْرَافخ ب تا ال يف فػ  الماضػ     والمضػارع، أمػا خ َػَ طخ فقػد  ػاؿ ز هػاث " ػ ط يػاء مػف 

ـَ ورابػت لتػة أ(ػرى ب ػتا زػيف ال ، خٖخماضػ  والمضػارع"أبواب نننةث َضَرب وَ َ ػر وَزِنػ
خ فرابػت لتػة نالنػة ب ػتا زػيف  ـَ و ن، ويب ، وغ ػا فقػد يػاءت مػف بػابيف خَ َ ػرخ وخَزِنػ
الماضػ        والمضػػارع، و ػد تاػػوف هػذع ااف ػػاؿ النننػػة يػاءت زنػػ  لتػة طػػّ ء وهػػ  

لتػػة تقنػػب ا ػػرة زػػيف الماضػػ  فتحػػة فمػػا اػػاف مػػف بػػاب فَػػِرَح َيْ ػػَرح تي نػػه مػػف بػػاب فَػػَتا      
، إذ لػـ يػلت بيديػد فػ  خ٘خ . وهذا ما ذارع ف  اتابػهخالنباب مػف ت ػريؼ ااف ػاؿخخٗخْ َتايَ 

 هذا الموضوع. 
ذارخزضػػيمةخ أف ال تػػلنير لحػػرؼ الحنػػؽ إف و ػػع فػػاء لن  ػػؿا ل ػػاوف ال ػػاء فػػ   

المضػػػػارع، في(ػػػػؼ الن ػػػػظ وال يحتػػػػاج إلػػػػ  فػػػػتا زػػػػيف ال  ػػػػؿ، وهػػػػذا مػػػػا  ػػػػاؿ بػػػػه ال نمػػػػاء 
بهػػػذا ال يػػػذهب إلػػػ  مػػػا ذهػػػب إليػػػه  ػػػيبويه مػػػف أف اليػػػاء فػػػ     ، وخزضػػػيمةخخٙخالقػػػدام 

خأَب ث َيْلَب خ إ ما فتحتا لم ا بة حرؼ الحنؽ وهو الهمػزة، فػالهمزة واف اا ػت حنقيػة إال 
أ ها و  ت فاء ال  ؿ، فتاوف الهمزة  اا ة ف  المضػارع خَيػلَب خ فتاػوف ضػ ي ة  التػؤنر 

ع خَأَب خ، ويماف توييه القوؿ بػلف الهمػزة فػ  ف  فتا الباء، هذا التوييه ياوف ف  مضار 
خَأَب خ التلنر زن  حراة ال يفا "اف فتحة ال ػيف إذف تب ػد مػف ال ػاءا الف ال تحػة تاػوف 

 . خٚخب د ال يف الت  ب د ال اء"

                                                           
 .ٔ٘ٔالمت   ف  ت ريؼ االف اؿثخ  ٔخ
 .ٖ٘ٔي ظرث   هثخ  ٕخ
 .ٙ٘ٔ  هث خ  ٖخ
 .ٚ٘ٔي ظرث المت   ف  ت ريؼ االف اؿثخ ٗخ
 خ.ٔ٘-ٓ٘ي ظرثالنباب مف ت ريؼ االف اؿث خخ ٘خ
 .ٛٔٔ/ٔخ، وشرح الشافيةث ٗ٘ٔ-ٖ٘ٔ/خٚي ظرثشرح الم  ؿث خ ٙخ
 .ٜٔٔ/ٔشرح الشافيةثخ ٚخ
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إفخزضػػيمةخ لػػـ ي نػػف  ػػراحة أّ ػػه ي(ػػالؼ رأي  ػػيبويه إال أّ ػػه ي هػػـ مػػف (ػػنؿ  
ب إلػػ  مػػا ذهػػب إليػػه  ػػيبويه، واغنػػب الظػػف أّ ػػه   حدينػػه زػػف هػػذا الموضػػوع ا ػػه ال يػػذه

اليؤيد ما ذهب اليه المبّرد، ا ه ال ي د االلؼ حرفًا حنقيػًا، إذ ذاػر االحػرؼ الحنقيػة فػ  
  ه ال ابؽ ولـ يي ؿ االلػؼ م هػا، ربمػا ي ػود ال ػبب فػ  زػدـ ذاػر الشػيخ خزضػيمةخ 

َب  َيْلَب خ وتوييه زنة ال ػتا لهذع المذاهب وتلييدع لها هو اف هذع المذاهب تحدنت زفخأَ 
فيهػػا مػػف غيػػر اف يويهػػوا زنػػة ال ػػتا فػػ   ػػاظر االف ػػاؿ التػػ  يػػاءت م توحػػة ال ػػيف مػػف 
غيػػر أف تاػػػوف فيهػػػا حرفػػػًا حنقيػػػًا منػػػؿث  َػػَ طث َيْقػػػَ ط، وَرَاػػػفث َيػػػْرَاف، َيَبػػػ ث َيْيَبػػػ ، َ ػػػَنث 

ه ي ػػؿ مػػا حػػدث لهػػذع َيْ ػػَن، لػػذلؾ ا(تػػار اف تاػػوف ال نػػة يام ػػة لهػػذع االف ػػاؿ وذلػػؾ با ػػ
االف اؿ ا ما هو مف تدا(ؿ النتات وهو بهذا الرأي أيػد مػف  ػاؿ بػلف هػذع االف ػاؿ أ(ػذت 
ماضيها مف لتةا ومضارزها مػف لتػة ا(ػرى فترابػت بي همػا نالنػة، و ػد   ػب هػذا الػرأي 

، اال اف ابف ال راج تابع  يبويه ف  رأيه، إذ يرى فيها الػويهيفث خٔخال  محمد بف ال ري
 .خٕخوؿ اليؿ م ا بة الهمزة، واال(رث أ ها منؿ َحِ َب َيْحِ ُب ُفَتَحا اما ُاِ َرااال

لػػػـ يرخزضػػػيمةخ مػػػا رآع ال ػػػّراء ون نػػػب وابػػػف ال ػػػايت فػػػ  أّف هػػػذع االف ػػػاؿ شػػػاذة  
يػاءت م(ال ػػة لنقيػػاسا ا ػػه ويػػدها فػػ  القػػرآف الاػػريـ، اذ ذاػػر مػػا يػػاء م هػػا فػػ  القػػرآف 

،  ولػػه   ت ػػال ث خٖخذاػػرع فػػ  ماضػػ خَأَب خ ومضػػارزه الاػػريـ مػػف مػػاض ومضػػارع، وممػػا
ـْ َوتَػػػػػػْلَب  خٗخخَفَ ػػػػػػَيُدوا ِإالَّ ِإْبِنػػػػػػيَس َأَبػػػػػػ  َواْ ػػػػػػَتْاَبَرخ ـْ بِػػػػػػَلْفَوِهِه ، و ولػػػػػػه ت ػػػػػػال ث خُيْرُضػػػػػػوَ ُا

خ ـْ ُ ُنوُبُه
، و ولػه ت ػال ث خَوُهػَو الَّػِذي خٙخ ، ومما ذارع ف  ماض  ومضارعخَ َ َطخ وخَرَاػَفخخ٘خ

، و ولػػػػه      خٛخ، وخال َتْقَ طُػػػػوا ِمػػػػْف َرْحَمػػػػِة النَّػػػػهخخٚخاْلَتْيػػػػَث ِمػػػػْف َبْ ػػػػِد َمػػػػا َ َ طُػػػػوا وخ الَّػػػػِذي ُيَ ػػػػز ؿُ 
خخٜخت ال ث خَوال َتْرَاُ وا ِإَل  الَِّذيَف َظَنُموا خ ـْ  .خٔخ، وخَلَقْد ِاْدَت َتْرَاُف ِإَلْيِه

                                                           
 .ٗ٘ٔ/ٚي ظرث شرح الم  ؿثخ ٔخ
 .ٜٕٖ/ٕي ظرث المحت بثخ ٕخ
 خ.ٜٙٔ-ٛٙٔ/خٕريـث الق ـ النا  /ي ظرث درا ات ال نوب القراف الاخ ٖخ
 .ٖٗالبقرة/خ ٗخ
 .ٛالتوبة/خ ٘خ
 خ.ٜٙٔ-ٛٙٔ/خ ٕي ظرث درا ات ال نوب القراف الاريـث الق ـ النا   /خ ٙخ
 .ٕٛالشورى/خ ٚخ
 .ٖ٘الزمر/خ ٛخ
 .ٖٔٔهود/خ ٜخ
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الف ػاؿ ومن(ص القوؿ أّف الشيخخزضػيمةخ أيػد المػذهب القاظػؿ بػلف مػا يػاء مػف ا 
مف بػاب خفَػَتاث َيْ ػَتاخ م تػوح ال ػيف ولػـ تاػف زي ػه أو المػه حرفػًا حنقيػًا فلّ ػه يحمػؿ زنػ  
تدا(ؿ النتات، ولـ يذار غيػرع مػف المػذاهب ولػـ يؤيػد أيػًا م هػا، وي ػود ال ػبب فػ  ظ ػ  

أّ ػػػػػػه ويػػػػػػد فػػػػػػ  المػػػػػػذهب الػػػػػػذي ذاػػػػػػرع أّ ػػػػػػه يشػػػػػػمؿ يميػػػػػػع االف ػػػػػػاؿ الم(ال ػػػػػػة لنقازػػػػػػدة       
ذا مػػػا لػػػـ ييػػػدع فػػػ   ػػػاظر المػػػذاهب التػػػ  زننػػػت ميػػػ ء اليػػػاء م توحػػػة فػػػ      ال ػػػابقة، وهػػػ

خَأَبػػ ث َيػػْلَب خ مت ا ػػبة ت نيػػؿ بقيػػة االف ػػاؿ ال ػػحيحة والم تنػػةا الف م هػػا مػػا لػػيس فيهػػا 
همػػزة، وم هػػا مػػا لػػيس فيػػه الػػؼ، وم هػػا مػػا ال تحمػػؿ م  ػػ  االمت ػػاع، لتحمػػؿ زنػػ  ال  ػػؿ 

 م ع مننما  يؿ زفخَأَب خ.
ؤ(ػػذ زنػػ  الشػػيخ خزضػػيمةخ أّ ػػه ذاػػر أّفخَأَبػػ ث َيػػْلَب خ مػػف تػػدا(ؿ النتػػات وممػػا ي 

وأشػػػػار الػػػػ  أّ ػػػػه  ػػػػيحدث ز هػػػػا وزمػػػػا يشػػػػبهها مػػػػف االف ػػػػاؿ ز ػػػػد حدينػػػػه زػػػػف تػػػػدا(ؿ   
النتات، اال أّ ه تحدث زف يميع االف اؿ الت  تاو ػت مػف تػدا(ؿ النتػات فيهػا مػف غيػر 

 ت الت  تراب م ها هذا ال  ؿ.أف يشير ال  ال  ؿخَأبَ ث َيْلَب خ أو النتا
 ثأْسطاع وأْىراق. 5
انػػػر ال(ػػػنؼ فػػػ  أ ػػػؿ هػػػذيف ال  نػػػيف وال ػػػورة التػػػ  ا تهيػػػا اليهػػػا، خفل ػػػطاعخ   

أ(تنػػػؼ فيهػػػا و يػػػؿ فيهػػػا ال ديػػػد مػػػف اآلراء، ف ػػػيبويه يػػػرى أّف ال ػػػيف إ مػػػا زيػػػدتا لتاػػػوف 
َوعخ فيػػاءت زوضػػًا زػػف حراػػة ال ػػيف، إذ زيػػدت زن خَأَطػػاَعخ الػػذي هػػو فػػ  اال ػػؿخَأطْ 

الطاء  اا ة والواو متحراػة، ولمػا اػاف ال ػحيا اولػ  بالحراػة مػف الم تػؿ  قنػت حراػة 
الػػػػواو الػػػػ  الطػػػػاء، و نبػػػػت الػػػػواو أل ػػػػًا، ال  تاحهػػػػا  ػػػػابقًا و ػػػػبقها بال تحػػػػة اآلف فا ػػػػبا 
الن ظخَأَطاعخ فزيػدت ال ػيف زنيهػاا لتاػوف زوضػًا زػف حراػة الػواو، أمػا الهمػزة فا هػا إمػا 

مقطوزػة حمػًن زنػ  أ ػؿ ال  ػؿ، أو أف تو ػؿ، حمػًن زنػ  ال  ػؿ ب ػد زيػادة أف تاوف 
ال ػػيف فياػػوف مػػف بػػاب االفت ػػاؿ واال   ػػاؿ، إذ تاػػوف الهمػػزة فيػػه لنو ػػؿ، هػػذا مػػا ذهػػب 

، خٔخ، وابػػف        ز ػػ ورخٖخ، وأيػػدع فريػػؽ مػػف ال نمػػاء ومػػ هـ ابػػف ي ػػ خٕخاليػػه  ػػيبويه
 .خٕخوابف ي يش

                                                                                                                                                                          
 .ٗٚاال راء/خ ٔخ
 خزبد ال نـ هاروفخ. ٕٓٛ،ٖٕٛ/ٗبوالؽخ، و ٜٕٗ/خٕي ظرث الاتابثخ ٕخ
 .ٔٙ، وشرح م(ت ر ت ريؼ ال زيثٕ٘ث الت ريؼ المنوا ثي ظرخ ٖخ
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ؿ هو رأي المبّرد، الذي زد ال يف زاظدة، ف خأْ طاعخ وهػ  والرأي النا   الذي  ي 
لي ت زوضًا مف حذؼ حراة زيف ال  ػؿا اّف الحراػة لػـ تحػذؼ، وا  مػا  قنػت الػ  فػاء 
ال  ػػػؿ، ولػػػو ي نػػػت ال ػػػيف زاظػػػدة زوضػػػًا زػػػف ذهػػػاب حراػػػة ال ػػػيفا اليتمػػػع فػػػ  الانمػػػة 

                ال ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوض والم ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوض م ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه، وهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذا ال ييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوز ومػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء م ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه              
، هػػذا هػػو مػػذهب المبػػّرد خٖخ ػػادر،  حػػوث خالنهػػـ ، ويمػػا  خ وال ييػػوز الحمػػؿ زنػػ  ال ػػادر

الذي ف ر مذهب  يبويه ت  يرًا م(طوءًا، إذ  ػاؿ ابػف ي ػيش زػف الػذي ذاػرع المبػّرد مػف 
رد زن  مذهب  يبويهث "وهذا ال يقػدح فيمػا ذهػب اليػه  ػيبويها اّف الت ػويض إّ مػا و ػع 

اب حراػة زػيف ال  ػؿ مػف ال ػيف ال مػف ذهػاب الحراػة البتػة وذلػؾ أّ هػـ لمػا  قنػوا مػف ذهػ
الحراة مف ال ػيف الػ  ال ػاء ال ػاا ة و نبػوا ال ػيف أل ػًا لحػؽ ال ػيف تػوهيف وت ييػر و ػار 
م رضًا لنحذؼ إذا  اف ما ب ػدع،  حػوث َأِطػْع فػ  االمػر، ف ػوض ال ػيف مػف هػذا القػدر 

 .خٗخمف التوهيف وهذا ت ويض ويوب"
أمػػػػػػػا الػػػػػػػرأي النالػػػػػػػث فهػػػػػػػو مػػػػػػػا  ػػػػػػػاؿ بػػػػػػػه ال ػػػػػػػّراء الػػػػػػػذي يػػػػػػػرى أّفخأْ ػػػػػػػطاعخ فػػػػػػػ   

اال ؿخاْ ػػػتطاعخ مػػػف بػػػاب اال ػػػت  اؿ، فحػػػذفت التػػػاء وذلػػػؾ لت ػػػذر ادغامهػػػا مػػػع الطػػػاء 
المتقاربػة م هػا فػ  الم(ػرج، فنػو  قػؿ حراػػة التػاء الػ  مػا  بنهػا، لتحراػت ال ػيف التػػ  ال 

ذع الن ظػة، حػذفت التػاء طنبػا لن( ػة، مننمػا حػدث حظ لها ف  الحراة، ولانرة ا ت ماؿ ه
، و ػػد رد خٚخ، واا( ػػشخٙخ، و ػػاؿ بػػه ابػف الحايػػبخ٘خفػ  َظْنػػُت، نػػـ  ط ػػت الهمػزة وفتحػػت

هذا المذهب بلّ ه لػو اا ػت خَأْ ػَطْ ُتخ زنػ  وزف خأْفَ ْنػُتخ ب ػد حػذؼ التػاء بقطػع الهمػزة 
 .خٛخ لما ا رت الهمزة وي نت لنو ؿ ف خاْ َطاعخ

                                                                                                                                                                          
 .ٕٕٙ/ٔي ظرث الممتع ف  الت ريؼثخ ٔخ
 .ٙ/ٔشرح الم  ؿثخ ٕخ
 .ٙ/ٓٔ، وشرح الم  ؿثٕٚٓ، وشرح المنوا  ف  الت ريؼثٕٕٗ/ٔي ظرث الممتع ف  الت ريؼثخ ٖخ
 .ٙ/ٓٔشرح الم  ؿثخ ٗخ
 .ٙٓٔ/ٔي ظرث ارتشاؼ الضرب مف ل اف ال ربثخ ٘خ
 .ٕٜٕ/ٖ ظرث شرح الشافيةثيخ ٙخ
 .ٔٚٔ/ٔ، والممتع ف  الت ريؼثٜٜٖ/ٕي ظرث م ا   القراف لن( شث خ ٚخ
 .ٖٓٛ/ٕي ظرث شرح الشافيةثخ ٛخ
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أبػػو زنػػ  ال ار ػػ ، فقػػد  ػػاؿث "وزيػػدت ال ػػيف فػػ  اْ ػػَتْ َ ؿ وفػػ  أْ ػػَطاع امػػا أمػػا  
، اذ ي ػػؿ ال ػػيف زاظػػدة مػػف غيػػر أف يشػػير الػػ  مػػا إذا اا ػػت زاظػػدة خٔخزيػػدت فػػ  أهػػراؽ"

 زوضًا مف حراة أو أ ها  يف اال ت  اؿ.
هػػػػػػػػذع اآلراء التػػػػػػػػ   ينػػػػػػػػت فػػػػػػػػ  خأْ ػػػػػػػػَطاعخ  ػػػػػػػػديمًا، أمػػػػػػػػا الػػػػػػػػداتور هاشػػػػػػػػـ طػػػػػػػػه          
، ف يػػدع يػػذار رأي  ػػيبويه فػػ  خَأْ ػػطاعخ ومػػف أيػػدع ولػػـ يؤيػػدع، وا  مػػا أيػػد الػػرأي شػػنش

القاظػػػػػػؿ بػػػػػػلف ال ػػػػػػيف هػػػػػػ   ػػػػػػيف اال ػػػػػػت  اؿ، إذ  ػػػػػػاؿث "والػػػػػػذي يػػػػػػراع   ػػػػػػـ مػػػػػػف ريػػػػػػاؿ          
النتػػػػػػػػػة ػ وهػػػػػػػػػو ال ػػػػػػػػػواب  ز ػػػػػػػػػد ا ػ أّف أْ ػػػػػػػػػطاع أ ػػػػػػػػػنها اْ ػػػػػػػػػَتطاع                          

التػػػػػػػػػػػػاء  لنت( يػػػػػػػػػػػػؼ .. والػػػػػػػػػػػػذي يؤيػػػػػػػػػػػػد                         وهمزتهػػػػػػػػػػػػا همػػػػػػػػػػػػزة  و ػػػػػػػػػػػػؿ فحػػػػػػػػػػػػذفت م هػػػػػػػػػػػػا
مػػػػػػػػػػػػػػػػػا  ػػػػػػػػػػػػػػػػػذهب اليػػػػػػػػػػػػػػػػػه أّف  ال  ؿخاْ ػػػػػػػػػػػػػػػػػَطاعخ ز ػػػػػػػػػػػػػػػػػد ا ػػػػػػػػػػػػػػػػػت ماله فػػػػػػػػػػػػػػػػػ  الشػػػػػػػػػػػػػػػػػ ر                           

وال نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر ي طػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  م  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتطاع .. وأّف وزف خا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت  ؿخ وزف                              
لػ  الم طػؽ مػف ازتبػار ال ػيف   زاظػدة، واف ال  ػؿ مشهور، فاحاله هػذا ال  ػؿ الػ  هػذا الػوزف أ ػرب ا

 .خٕخمف الشواذ"
 فالداتور هاشـ طه شنش أيد ما ذهب اليه ال ّراء ومف تاب ه ف  هذع الم للة.

أمػػػػا الشػػػػيخ خزضػػػػيمةخ فيػػػػرى فػػػػ  خَأْ ػػػػطاعخ مػػػػا يػػػػراع  ػػػػيبويه، إذ ذاػػػػر مػػػػذهب    
ّ ؼ مػػذهب ال ػػّراء أّف ، بقولػػهث "ويضػػخٖخ ػػيبويه، ومػػذهب ال ػػّراء، وضػػّ ؼ مػػذهب ال ػػّراء

، و ػػػػد ي ػػػػؿ خٗخالنتػػػػة المشػػػػهورة إذا حػػػػذفت التػػػػاء مػػػػف ا ػػػػتطاع بقيػػػػت الهمػػػػزة ما ػػػػورة"
خزضػػػػػيمةخ خأْ ػػػػػطاعخ مػػػػػف الانمػػػػػات التػػػػػ  يت ػػػػػذر وز هػػػػػا ز ػػػػػد  ػػػػػيبويه ازتمػػػػػادًا زنػػػػػ     

مذهبػػه، و ػػد أيػػدع بػػذلؾ ايضػػًا، إذ  ػػاؿث "مػػف الانمػػات مػػا يت ػػذر وز ػػه، وذلػػؾ فػػ  َأْ ػػَطاع 
 د  يبويه، فال يف ف  َأْ طاع زاظػدة ز ػدع زوضػًا مػف تحػرؾ         ال ػيف... وَأْهَراؽ ز

واال ؿ َأْطَوع، واذلؾ الهاء ف  أهراؽ، فنو طبق ا  ظاـ الميزاف اليتمع ف  ل ظ الميػزاف 
 .  خ٘خ اا اف يت ذر ال طؽ بهما"

                                                           
 .ٕٕٗالتامنةثخ ٔخ
 خ.ٔٚٔ-ٓٚٔاوزاف ال  ؿ وم ا يهاث خخ ٕخ
 خ.ٖٙ-ٖ٘، وي ظرث النباب مف ت ريؼ االف اؿث خٙٛي ظرث المت   ف  ت ريؼ االف اؿثخ ٖخ
 .ٙٛمت   ف  ت ريؼ االف اؿثالخ ٗخ
 .ٖٓ   هثخ ٘خ
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إّف مػػػػا  ػػػػاؿ بػػػػه خزضػػػػيمةخ مػػػػف تضػػػػ يؼ لمػػػػذهب ال ػػػػّراء،  ػػػػاؿ بػػػػه ال نمػػػػاء مػػػػف   
، أما  وله باف خَأْ َطاعخ مف الانمات الت  ليس لهػا وزف ز ػد  ػيبويه. فهػذا القػوؿ خٔخ بؿ

فهمػػه خزضػػيمةخ مػػف مذهبػػه ولػػـ يػػذارع  ػػيبويه فػػ  اتابػػه، الف  ػػيبويه لػػـ يي ػػؿ ال ػػيف 
 يف اال ت  اؿ، فه  ز ػدع زاظػدة فػ  بابخاإلف ػاؿخ، وهػذا ي  ػ  أّ هػا زاظػدة زنػ  خأْفَ ػؿخ 

البد أف تاوف ال يف  اا ةا اّ ها ال حظ لها ف  الحراػة فييتمػع  وزف خَأْطَوعخ وبزيادتها
فػػػػ  الن ػػػػظ  ػػػػاا اف يت ػػػػذر ال طػػػػؽ بهمػػػػاا الف وز همػػػػا ياػػػػوف خَأْ ػػػػْ َ ؿخ وهػػػػذا مػػػػا   ػػػػدع 

 .خٕخالشيخخزضيمةخ ز د  ولهث " يت ذر وزف َأْ طاع زن  ما هو مذهب  يبويه"
لاػػػػريـ فػػػػ  اتابػػػػه لػػػػـ يتحػػػػدث الشػػػػيخ خزضػػػػيمةخ ز ػػػػد درا ػػػػته ال ػػػػنوب القػػػػرآف ا 

خدرا ات ال نوب القرآف الاريـ/الق ـ النا  خ زػف خأْ ػطاعخ ومييظهػا فػ  القػرآف الاػريـ، 
، وهػذا خٖخو د اات   بذار ال  ؿ خاْ تطاعخ فػ  القػرآف الاػريـ وزػدع زنػ  وزف  خاْ ػَتْ َ ؿخ

 يؤاػػد أّ ػػه لػػـ يل(ػػذ بػػرأي مػػف  ػػاؿ بػػلّف ال ػػيف فػػ  خَأْ ػػطاعخ هػػ   ػػيف خاال ػػت  اؿخ وأفّ 
 أ ؿ خأْ طاعخ خاْ َتطاعخ.

أما خأْهراؽخ فقد ا(تنػؼ فػ  هاظػه مننمػا ا(تنػؼ فػ   ػيف خَأْ ػطاعخ ف ػيبويه يػرى  
فيها أّ ها أما ه  ػ أي الهاء ػ مبدلة مف الهمزة، أو زاظدة زوضًا مف ذهاب حراة ال ػيف، 

هاًء، اّ ػه  أما او ها مبدلة في    هذا أف ا نها خأراؽخ زن  وزف خَأْفَ ؿخ فلبدلت الهمزة
أ(ؼ مف الهمزة خفلراؽخ تمانؿخهراؽخ ف  الوزف، أما اوف الهاء زاظدة زوضًا مػف ذهػاب 
حراة ال يف فهذاا اّف ال  ؿ ا نه خروؽخ، وباضافة الهمزة زنيه ا ػبا خأَروؽخ ف قنػت 
حراػة ال ػػيف الػػ  ال ػػاء و نبػػت الػػواو أل ػػًا فل ػػبا خأَراؽخ فزيػػدت الهػػاء زوضػػًا مػػف ذهػػاب 

، وهػػذا مػػا  ػػاؿ بػػه ابػػف ي ػػيش وابػػف الحايػػب خٗخ  ػػيف مننمػػا حػػدث فػػ  خأْ ػػطاعخحراػػة ال
 خ٘خ والرض ، وغيرهـ مف النتوييف.

                                                           
 .ٕٕٙ/ٔي ظرث الممتع ف  الت ريؼثخ ٔخ
 .ٙٛالمت   ف  ت ريؼ االف اؿثخ ٕخ
 .ٕٗٙ/ٔي ظرث درا ات ال نوب القراف الاريـث الق ـ النا  ث خ ٖخ
 .ٖٖٖ/ٕي ظرث الاتابثخ ٗخ
خ، وشػػػػػػػرح ٜٖٛ-ٖٛٛ،خٖٙٙ/ٕ، وااليضػػػػػػػاح فػػػػػػػ  شػػػػػػػرح الم  ػػػػػػػؿث ٘/ٓٔ، وٕٙٔ/ٙي ظػػػػػػػر شػػػػػػػرح الم  ػػػػػػػؿثخ ٘خ

 .ٕٕ، واال ي ة ال  نية المهيورةثٚٓٔ/ٔ، وارتشاؼ الضرب مف ل اف ال ربث ٖ٘ٛ/ٕالشافيةث
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أمػػا أبػػو زنػػ  ال ار ػػ  وزبػػد القػػاهر اليريػػا   فقػػد زػػّدا الهػػاء زاظػػدة مػػف غيػػر أف  
، وهذا ما ذهب اليه الميدا   الذي  اؿ زػف الهػاءث "تػزاد  أواًل، خٔختاوف زوضًا مف ش ء

 .خٕخث هراؽ" حو
أما ال ي   فقد ي ؿ زيػادة الهػاء فػ  خأهػراؽخ شػاذًا، إذ  ػاؿث "وأمػا ُيْهريػؽ فل ػنه  

، ويػرى الػػداتور هاشػػـ طػػه خٖخُيريػؽ وهػػو مػػف الربػاز  فزيػػدت الهػػاء زنػ  (ػػنؼ القيػػاس"
شػنش أف الهػاء مبدلػة مػف الهمػزة وز ػدما فشػ  ا ػت مالها بالهػاء تػوهـ ال ػاس ا ػالتها، 

 .خٗخهمزة أ(رى ل يرورة ال  ؿ ربازيًا فل بحت أهراؽواد(نت زنيها 
أمػػا الشيخخزضػػيمةخ فقػػػد  ػػاؿ ز هػػا مػػػا  ػػاؿ بػػه  ػػػيبويه، إذ ا ػػتهؿ حدينػػه ز هػػػا  

بقولػػػػػػهث "أهػػػػػػراؽث الهػػػػػػاء زاظػػػػػػدة زوضػػػػػػًا زػػػػػػف تحريػػػػػػؾ ال ػػػػػػيف ز ػػػػػػد  ػػػػػػيبويه امػػػػػػا فػػػػػػ       
هورة فيهػا  ػولهـث ، و د فّ ؿ الحديث زف أهراؽ، ويرى فيها أّف النتػة المشػخ٘خ خَأْ َطاعخ"

  ولهـث أراؽ الماء يريقه، و د ذار فيهاخزضيمةخ لتتيف.
االولػػ ث َهػػراؽ المػػاء بابػػػداؿ الهمػػزة هػػاء، فمضػػارعخأراَؽخ خيؤريػػػؽخ، فابػػدلت الهمػػزة هػػػاًء 
لتي ب ايتماع همزتيف ف  المضارع ف  خأهريؽخ فحدث ف  ال  ؿ مننما حػدث 

هَػػػػػرؽ فهػػػػػو        ُمَهريػػػػػؽ، ف خُيْاػػػػػِرـخ، و ػػػػػاظر ت ػػػػػاري هث ُيَهريػػػػػؽ، َهػػػػػِرؽ، التَ 
وُمهَػػػػراؽ، والم ػػػػدر ِهَرا ػػػػة، وممػػػػا يػػػػاء مػػػػف ت ػػػػاري ه فػػػػ  الشػػػػ ر  ػػػػوؿ امػػػػرئ 

 ثخٙخالقيس
ؿِ  ّف ِشَ اظ  َزْبَرٌة ُمَهرا ة                 َفَهؿ ِزْ د َرْ ـٍ دارٍس ِمف ُم وَّ  وا 

 وياوف وزفخهراؽخ خه  ؿخ.
هاخَأْرَوؽخ أوخَأْرَيؽخ  قنت حراػة اال(رىث أْهَراؽ، وهذع النتة ف  خأراؽخا اف أ ن

ال ػػػػيف الػػػػ  ال ػػػػاء وزػػػػوض زػػػػف ذهػػػػاب حراػػػػة ال ػػػػيف                          بالهػػػػاء، 

                                                           
 .ٜٛ، والم تاح ف  ال رؼثٓٙ٘التامنةث ي ظر خٔخ
 .ٖٔ زهة الطرؼ ف  فف ال رؼثخ ٕخ
 .ٖٛشرح المراح ف  الت ريؼثخ ٖخ
 .ٙٚٔي ظرث اوزاف ال  ؿ وم ا يهاثخ ٗخ
 .ٛٛاالف اؿثالمت   ف  ت ريؼ خ ٘خ
 .ٗٗٔديواف امرى القيسثخ ٙخ
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ومضػػارع خأْهػػَراؽخ خُيْهريػػؽخ ومػػف ت ػػاري ه ُمْهِريػػؽ، وُمْهػػراؽ، أْهػػرؽ    التْهػػرؽ، إْهػػَراؽ 
 فالهاء ف  يميع هذع الت اريؼ  اا ة،  اؿ الشازرث

 لػػػذي فػػػ   ػػػقاظهفا ػػػُت َاُمْهريػػػؽ ا
 

 لر ػػػػػػػػػػػراؽ آؿ فػػػػػػػػػػػوؽ رابيػػػػػػػػػػػة  ػػػػػػػػػػػػند 
 

 فل ػػبحت اػػالمْهريؽ فضػػنة ماظػػه
 

 لضػػػػػػػػاح   ػػػػػػػػراب بػػػػػػػػالمن يتر ػػػػػػػػرؽِ  
 

ذا ااف مف المماف وزف خهػراؽخ فػن يماػف وزفخأهػراؽخ ز ػد       خزضػيمةخا  وا 
اليتمػػػػاع ال ػػػػاا يف فػػػػ  ل ػػػػظ الميػػػػزاف خفػػػػلْرَوؽخ زنػػػػ  وزف خَأْفَ ػػػػؿخ وز ػػػػد إضػػػػافة الهػػػػاء 

 .خٔخوز ها خَأْهْ َ ؿخ وهذا ما يت ذر ال طؽ به ال اا ة ي با
إف الشيخ خزضيمةخ فػ  حدينػه زفخأْ ػَطاعخ وخأْهػراؽخ أيػد مػذهب  ػيبويه وأ(ػذ  

به، ولـ يؤيد مذهب ال ّراء ف  خأ طاعخا ا ه ويد أّف ال واب أف يقاؿ فيها إّ ها لي ػت 
اا ػػػػػػػت فػػػػػػػ   متشػػػػػػػ بة مػػػػػػػف خاْ ػػػػػػػتطاعخ، وهػػػػػػػذع مػػػػػػػا تػػػػػػػراع الباحنػػػػػػػةا اف خأْ ػػػػػػػطاعخ لػػػػػػػو

اا ؿخا ػػػػػتطاعخ وحػػػػػذفت م هػػػػػا التػػػػػاء ل ػػػػػدـ اإلدغػػػػػاـ لاػػػػػاف هػػػػػذا الحػػػػػذؼ يقابنهػػػػػا فػػػػػ       
الوزف، اف وز هاخاْ َت  ؿخ وبحذؼ التاء م ها تاوف زن  وزف خأْ ْ َ ؿخ ب د  طػع الهمػزة 

 وهذا الوزف لـ يقؿ به أحد، اليتماع ال اا يف.
ال ػػػػػػوض زػػػػػػف ذهػػػػػػاب      أمػػػػػػا خأهػػػػػػراؽخ فقػػػػػػد يوزخزضػػػػػػيمةخ لتػػػػػػة اإلبػػػػػػداؿ ولتػػػػػػة  

الحراػػة، هػػو مػػذهب  ػػيبويه فيهػػا، وينحػػظ أف خزضػػيمةخ زػػّد وزف خهػػراؽخ خَهْ َ ػػؿخ أمػػا 
 ال نماء القدماء فقد ي نوا وز هاخَأْفَ ؿخ. 

 ثاطمأن. 6
أ ؿ اْطَمَلفَّ مف غير زيػادة خَطْمػَلَفخ و ػد  يػؿ فػ  أ ػنه آراء مت ػددة، م هػا رأي 

ه وأيػػػدع فػػػ  رأيػػػه، والػػػرأي الػػػذي ات قػػػا زنيػػػه هػػػو أّف ال(نيػػػؿ الػػػذي  قنػػػه  ػػػيبويه فػػػ  اتابػػػ
خطملفخ مقنوب مف خَطْلَمفخ، إذ  اؿ  يبويه ب د حدينػه زػف القنػب الماػا   ف خأشػياءخث 
"ومنػػؿ هػػذا فػػ  القنػػب َطػػْلَمف واْطَمػػَلفَّ ف  مػػا حمػػؿ هػػذع االشػػياء زنػػ  القنػػب حيػػث اػػاف 

 ػت  نبتػه ذلػؾ الن ػظ ف ػار هػذا م  اها م    ما ال يطرد ذلػؾ فيػه واػاف الن ػظ فيػه إذا أ
بم زلة ما ياوف فيه الحػرؼ مػف حػروؼ الزواظػد نػـ يشػتؽ مػف ل ظػه فػ  م  ػاع مػا يػذهب 

، خٕخ، وابف ي ػ خٔخ، أيد هذا القوؿ  المبّردخٕخفيه الحرؼ الزاظد... ويميع هذا  وؿ ال(نيؿ"
                                                           

 .ٖٙخ، والنباب مف ت ريؼ االف اؿثٜٛ-ٛٛي ظرث المت   ف  ت ريؼ االف اؿث خخ ٔخ
 . ٖٓٛ/ٕالاتابثخ ٕخ
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، أمػػػا ت  ػػػير  ػػػوؿ  ػػػيبويه فهػػػو بح ػػػب مػػػا ذاػػػرع ابػػػف خٗخ، والرضػػػ خٖخ، وال ػػػهين خٕخي ػػػ 
خ فحدث فيػه زيػادة، فا ػابه ي  خ ا نه خَطْلَمَفخ ا ش ب م ه ال  ؿ خاْطَلَمفَّ   أّف خاْطَمَلفَّ

ضػػ ؼ و ػػرزاف مػػا حػػدث فيػػه ضػػ ؼ آ(ػػر وذلػػؾ بحػػدوث القنػػب الماػػا   فيػػه فتقػػدمت 
خ زنػ  وزف  خ فل ػبا ب ػد القنبخاْطَمػَلفَّ خ زنػ  وزف خاْفَ نَػؿَّ النـ زن  ال ػيف فػ  خاْطػَلَمفَّ

خ فم خ مف ض ؼ شبيه بما حدث ف  خَحِ ي ةخ مف ض ؼ ز ػد خاْفَن ؿَّ ا حدث ف  خاْطَمَلفَّ
 .خ٘خ اضافة ياء ال  ب اليها، إذ حذفت ياؤها ب د حذفهـ تاءها فقالواثخَحَ ِ ّ خ

خ لي ػت  أما الرأي النا   فقد   ب الػ  أبػ  زمػر اليرمػ  الػذي يػرى اف خاْطَمػَلفَّ
ّ ماخَطْمػػػػػػػلَفخ أ ػػػػػػػؿ حػػػػػػػدث فيهػػػػػػػا  نػػػػػػػب ماػػػػػػػا   فا ػػػػػػػبحت       مقنوبػػػػػػػة مػػػػػػػف خَطػػػػػػػْلَمفخ، وا 

خَطػػػػػْلَمَفخ، والػػػػػدليؿ زنػػػػػ  اف خَطْمػػػػػَلَفخ أ ػػػػػؿ خَطػػػػػْلَمَفخ م شػػػػػ ب م ػػػػػع  ػػػػػماع م ػػػػػدرع 
خالطمل ي ػػػػةخ وزػػػػدـ  ػػػػماع خالطلم ي ػػػػةخ وهػػػػذا منػػػػؿ خاضػػػػمحؿخ وخامضػػػػحؿخ، فاال ػػػػؿ 

، و ػد ريػا هػذا الػرأي بػف خٙخ هوخاضمحؿخا ل دـ مي  الم در م ه زن خاالمضػحنؿخ
 .  خٚخز  ور

أمػػػا الػػػرأي النالػػػث فهػػػو ل ريػػػؽ مػػػف ال نمػػػاء، ويامػػػف هػػػذا الػػػرأي فػػػ  أف اػػػن  مػػػف 
خَطْمػػػػػػػػػػَلَفخ وخَطػػػػػػػػػػْلَمَفخ ا ػػػػػػػػػػؿ  ػػػػػػػػػػاظـ بذاتػػػػػػػػػػه، والػػػػػػػػػػدليؿ زنػػػػػػػػػػ  هػػػػػػػػػػذا  ػػػػػػػػػػماع م ػػػػػػػػػػدر             

ال  نيفث خاالطمظ اف والطلم ةخ، وهذا منؿ خيذبخ وخيبذخ أ ػنيف  ػاظميف با   ػهما ز ػد 
 .خٛخ ليذب واليبذخالب رييف لمي ء الم در م هماخا

خ  أما الرأي الرايا فهو ي(تنؼ زف اآلراء التػ   ينػت  ػابقًاا اّ ػه ال ي ػد خاْطَمػَلفَّ
خ وال اا(ير مقنوب مف االوؿ، وال َيِ دأ انهما      ا ػًن، وا  مػا هػو  مقنوبًا مف خاْطَلَمفَّ

                                                                                                                                                                          
 .ٕ٘٘/ٕي ظرث الاامؿ ف  النتة واالدبثخ ٔخ
 .ٗٓٔ/ٕخ، والم  ؼثٚٚ-ٙٚ/خٕي ظرث ال( اظصث خ ٕخ
 .ٖٓٚ/ٕنيه حديث ال يرة ال بويةثي ظرث الروض اال ؼ ف  ت  ير ما اشتمؿ زخ ٖخ
 .ٕٕ/ٔي ظرث شرح الشافيةثخ ٗخ
 خ.ٚٚ-ٙٚ/خ ٕي ظرث ال( اظصث خ ٘خ
 .ٙٚ/ٕي ظرث ال( اظصثخ ٙخ
 .ٚٔٙ/ٕي ظرث الممتع ف  الت ريؼثخ ٚخ
 .ٗٚ/ٕي ظرث ال( اظصثخ ٛخ
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خ مف غير همزة، وهذا منؿخاْحمَ  اّرخ وخاْ ػَوادَّخ همػزت ػ أي خاْطَمَلّفخ ػ ف  اال ؿ خاْطَمافَّ
 .خٔخااللؼ، لن رار مف التقاء ال اا يف

نمػػة شػػػواهد تؤيػػػد هػػػذا الػػػرأي إذ وردت خاحمػػارخ مهمػػػوزة فػػػ  الشػػػ ر، تي بػػػًا مػػػف  
 ثخٕخالتقاء ال اا يف، م ها  وؿ انير

 َواِمؿُ وأْ َت ابُف َلْيَن  َ(ْيُر َ ْوِمَؾ َمْشَهَدًا          أَذا َما اْحَمَلرَّْت بالَ ْبيط ال َ 
، لا ػػػػػػػػػػػػه                      خٖخإّف خَطَمػػػػػػػػػػػػَفخ مويػػػػػػػػػػػػودة فػػػػػػػػػػػػ  النتػػػػػػػػػػػػة ال بريػػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػػف دوف همػػػػػػػػػػػػز

، أي أّ ها غير م ت منة ف  انـ ال رب، مما يض ؼ هػذا خٗخ "غير م ت مؿ ف  الانـ"
 هذا الرأي.

أمػػػػػػا الشػػػػػػيخ خزضػػػػػػيمةخ فقػػػػػػد تحػػػػػػدث زػػػػػػف هػػػػػػذع الم ػػػػػػللة فػػػػػػ  موضػػػػػػوع القنػػػػػػب      
  خاطمػلفخ الػرأي ااوؿث هػو أّف خَطْمػَلَفخ مقنػوب مػف خَطػْلَمَفخ الماا  ، إذ ذار رأيػيف فػ

و  ػػبه الػػ   ػػيبويه والمبػػّرد، والػػرأي اآل(ػػر هػػو أّف خَطْمػػلَفخ ا ػػًن لػػػخَطْلَمَفخ و  ػػبه الػػ  
خ فقػاؿث "والػذي أراع فػ  هػذا أف  ي ػؿ اػن  خ٘خأب  زمر اليرم  ، نـ ذار رأيه ف خاْطَمَلفَّ

برأ ػه، ولػيس أحػدهما مقنوبػًا زػف  ػاحبه، إذ  ػمع الم ػدراف  مف الانمتيف أ ًن  اظماً 
خ خاْطِمْظَ ا ػػًاخ     ايضػػًا" ، إّف رأيػػه هػػذا خٙخخَطْمػػَلَفخ خَطْمَلَ ػػةخ وخَطػػْلَمَفخ خَطْلَمَ ػػةخ وخاْطَمػػَلفَّ

خ، لػػذلؾ خف ضػػيمةخ ه ػػا (ػػالؼ مػػذهب  هػػو مػػا  ػػاؿ بػػه فريػػؽ مػػف ال نمػػاء  بنػػه ف خاْطَمػػَلفَّ
الؼ مػػذهب اليرمػػ ، و(ػػالؼ مػػذهب ب ػػض المتػػل(ريف الػػذيف يػػروف  ػػيبويه والمبػػّرد، و(ػػ

خ ا ػػنها  خ، وأيػػد مػػف  ػػاؿ  بنػػه مػػف ال نمػػاء فػػ  أّف خاْطَمػػَلفَّ خ أ ػػنه خاْطَمػػافَّ أّف خاْطَمػػَلفَّ
 خَطْمَلَفخ وه  ا ؿ وخَطْلَمَفخ أ ؿ آ(ر، ل ماع م دريهما.

مػف ت ػريؼ  هذا ما تحدث به ف خالمت   ف  ت ريؼ االف اؿخ أمػا فػ  خالنبػاب 
 االف ػػاؿخ فنػػـ يشػػر الػػ  هػػذا الموضػػوع، وفػػ  اتابهخدرا ػػات ال ػػنوب القػػرآف      الاػػريـخ

                                                           
 .ٖٛٚي ظرث الم باح الم يرخطمفخثخ ٔخ
 .ٜٚديواف انيرثخ ٕخ
 خ.ٚٔ-ٙٔال ربيةث خ ي ظرث منما مف تارخ النتةخ ٖخ
 .ٖٛٔ/ٚٔل اف ال رب خطمافخثخ ٗخ
 .ٗٗي ظرث المت   ف  ت ريؼ االف اؿثخ ٘خ
 .٘ٗي ظرث    هثخ ٙخ
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خ وويودهػػػػػػا فػػػػػػ  القػػػػػرآف الاػػػػػػريـ، إذ ذاػػػػػر  ػػػػػػبع آيػػػػػػات وردت خٔخ ، أشػػػػػار الػػػػػػ  خاْطَمػػػػػَلفَّ
خ، م هػػػاث  ولػػػه ت ػػػال ث خفَػػػِ ْف َأَ ػػػاَبُه َ(ْيػػػٌر اْطَمػػػَلفَّ بِػػػِهخ ـْ ، وخفَػػػِ َذا اطْ خٕخفيهاخاْطَمػػػَلفَّ َمػػػْلَ ْ ُت

ػػػػنوةخ ، وخِإالَّ َمػػػػْف ُأْاػػػػِرَع َوَ ْنُبػػػػُه خٗخ، وخَوَرُضػػػػوا بِػػػػاْلَحَيوِة الػػػػدأْ َيا َواْطَمػػػػَل أوا ِبهَػػػػاخخٖخفَػػػػَلِ يُموا ال َّ
يَمفخ ، و ػػد اات  خزضػػيمةخ فػػ  هػػذا الموضػػع ب قػػؿ   ػػوص مػػف اتػػاب خ٘خُمْطَمػػِظفٌّ بِػػاْاِ

خ وا ت ػارع لػه،  يبويه تبيف رأيه و قؿ  وؿ ابف ي   ف  شرحه ا نـ  يبويه ف  خاْطَمػَلفَّ
و قؿ رأي اليرمػ  وتػرييا ابػف ز ػ ور لػه، مػف غيػر أف يػذار  ػاظر اآلراء التػ   ينػت 
خ ولـ يذار رأيه أو الػرأي الػذي يريحػه منامػا ف ػؿ فػ  خالمت ػ  فػ  ت ػريؼ  ف  خاْطَمَلفَّ

 االف اؿخ.
خ و  خٙختحػػدث الباحػػث اػػاطع يػػار اهلل  ػػطاـ  ذاػػر مػػا  يػػؿ فيهػػا مػػف زػػف خاْطَمػػَلفَّ

خ أ ػػنف، و  ػػبة الػػ  الشػػيخ خزضػػيمةخ  آراء، وم هػػا الػػرأي القاظػػؿ بلفخَطػػْلَمَفخ وخاْطَمػػَلفَّ
رادًا زنيػػه م(طظػػًا إيػػاع فػػ  رأيػػه، إذ ا ػػتدؿ بقػػوؿ الب ػػرييف زنػػ  أّف الم ػػدر ي ػػتدؿ بػػه 
ع لم رفػػة القنػػب الماػػا   فػػ  إحػػدى ل ظتػػيف تماننتػػا فػػ  الم  ػػ  والػػوزف وزػػدد الحػػروؼ مػػ

، في ػػؿ فػػ  مػػذهب خزضػػيمةخ (ػػروج زػػف هػػذا اال ػػتدالؿ ل ػػدـ خٚخا(ػػتنؼ فػػ  ترتيبهػػا
خ ، وا ػػتدؿ زنػػ  ضػػ ؼ مذهبخزضػػيمةخ زنػػ   قػػض خٛخ الوفػػاؽ بػػيف خَطػػْلَمَفخ وخاْطَمػػَلفَّ

الاوفييف الب رييف ف  اال تدالؿ بالم ػدر زنػ  ا ػالة اػؿ مػف خَيػَذَب وَيَبػَذخ فقػد زػد 
ْبػػذخ م شػػ ب م ػػه، لانػػرة ا ػػت ماؿ االوؿ و نػػة ا ػػت ماؿ الاوفيػػوف خاليػػْذَبخ ا ػػن وخالي

، فقػػػػػػاؿث "ولمػػػػػػا لػػػػػػـ ي ػػػػػػنـ دليػػػػػػؿ الب ػػػػػػرييف المبػػػػػػيف فػػػػػػ  االمننػػػػػػة المتشػػػػػػابهة        خٜخاال(ػػػػػػر

                                                           
 خ.ٜ-ٛ/خٔالق ـ النا  ثخ ٔخ
 .ٔٔالحل/خ ٕخ
 .ٖٓٔال  اء/خ ٖخ
 .ٚيو س/خ ٗخ
 .ٙٓٔال حؿ/خ ٘خ
لدراي /ر ػالة                 داتػوراعث ي ظرث ال(نؼ ال رف  فػ  ال ػاظ القػراف الاػريـث اػاطع يػار اهلل  ػطاـ اخ ٙخ

 خ.ٕٛٚ-ٕٙٚخ
 خ.ٕٛٚ-ٕٚٚ، وال(نؼ ال رف  ف  ال اظ القراف الاريـث خٚٚ/ٕي ظرث ال( اظصثخ ٚخ
 .ٕٛٚي ظرث ال(نؼ ف  ال اظ القراف الاريـثخ ٛخ
 .ٚٚ/ٕي ظرث ال( اظصثخ ٜخ
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خَيػػػػػػَذَب وَيَبػػػػػػَذخ مػػػػػػف الػػػػػػ قض ي بتػػػػػػ  اف ال ي ػػػػػػنـ هػػػػػػذا الػػػػػػدليؿ فػػػػػػ  االمننػػػػػػة الم(تن ػػػػػػة             
خ"  .خٔخ خَطْلَمَف واْطَمَلفَّ

ع يػػػػػػػار اهلل  ػػػػػػػطاـ فػػػػػػػ  فهػػػػػػػـ اػػػػػػػنـ الشيخخزضػػػػػػػيمةخ، اف لقػػػػػػػد أ(طػػػػػػػل اػػػػػػػاط 
خ وخَطْلَمَفخ ويي ؿ ان  م همػا أ ػًن  اظمػًا  الشيخخزضيمةخ لـ يرد أّف ييمع بيف خاْطَمَلفَّ
خ وهوخَطْمػػػَلَفخ وخَطػػػْلَمَفخ  ّ مػػػا   ػػػد فػػػ  حدينػػػه أف ييمػػػع بػػػيف أ ػػػؿ خاْطَمػػػَلفَّ برأ ػػػه، وا 

َفخ اال أّف اػػًن م همػػا أ ػػؿ  ػػاظـ برأ ػػه فػػن يويػػد خفَطْمػػَلَفخ ز ػػدع لػػيس مقنوبػػًا مػػف خَطػػْلمَ 
ا(تنؼ ف  االمننة، خفَطْمػَلَفخ وخَطػْلَمفخ متوافقػاف ز ػة وحروفػًا، أمػا القػوؿ بػلف الاػوفييف 
 قضػػوا  ػػوؿ الب ػػرييف فػػ  ي ػػؿ اػػؿ مػػف خَيػػَذَب وَيَبػػَذخ أ ػػًن ل ػػماع م ػػدريهما، فػػاف 

لب ػػرييف أ ػػوى ممػػا  ػػاؿ بػػه هػػذع حيػػة مػػردودة لػػ قض رأي الشػػيخ خزضػػيمةخ اف حيػػة ا
ز د الب رييف، وذلؾ أ هما يمي ًا يت رفاف ت ػرفًا  نفوفيوف، خفَيَذَبخ وخَيَبَذخ أ الا

واحدًا  حوث َيَذَب َيْيِذب َيػْذَبًا فهػو يػاذب، والم  ػوؿ        َمْيػُذوب، وَيَبػَذ َيْيبِػذ َيْبػَذًا 
ل ػاحبه ف ػد ذلػؾ، ا ػؾ  فهو يابذ والم  وؿ ميبوذ فاف ي نػت مػع هػذا احػدهما أ ػنً 

لو ف نته لـ ياف أحدهما أ  د بهذع الحػاؿ مػف     اآل(ػر، فػاذا و  ػت الحػاؿ بي همػا ولػـ 
يػػؤنر بالمزيةاحػػدهما ويػػب اف يتوازيػػا وأف يمػػنن ب ػػ تيهما م ػػًا، واػػذلؾ مػػا هػػذع  ػػبينه 
فػػػ ف َ ُ ػػػَر أحػػػدهما زػػػف ت ػػػرؼ  ػػػاحبه ولػػػـ ي ػػػاوع فيػػػه اػػػاف أو ػػػ هما ت ػػػرفًا ا ػػػًن 

، فحمؿخَطْملَفخ وخَطْلَمَفخ زن خَيَذَب وَيَبَذخ حمػًن  ػحيحًا ال (نػؿ فيػه امػا خٕخه"ل احب
 اما يدز  الباحث ااطع يار اهلل  طاـ.

تػػرى الباحنػػة أف رأي الشػػيخ خزضػػيمةخ، الػػذي  ػػاؿ بػػه ال نمػػاء مػػف  بنػػه فيػػه مػػف  
خا اف القوؿ بلّف خاْطمَ  خ حدث فيهػا الد ة أانر مف  اظر اآلراء الت   ينت ف  خاْطَمَلفَّ َلفَّ

، فمػف االفضػؿ خٖخ  نب ماا   فيه ض ؼ الف خ القنب الماا   (نؼ اال ؿ والقياسخ
خ زنػػػ  القنػػػب الماػػػا   طالمػػػا يماػػػف حمنػػػه زنػػػ  اال ػػػؿ  االفضػػػؿ اف ال يحمػػػؿ خاْطَمػػػَلفَّ
خ فا ػػه مػػردود ل ػػدـ ميػػ   خ أ ػػنه خاْطَمػػافَّ والقيػػاس، امػػا الػػراي الػػذي يقػػوؿ بػػاف خاْطَمػػَلفَّ

ـ ال رب، والقوؿ بػلف االػؼ فيهػا همػزت فػرارًا مػف التقػاء ال ػاا يف وذلػؾ خَطَمَفخ ف  ان

                                                           
 .ٕٛٚال(نؼ ال رف  ف  ال اظ القراف الاريـثخ ٔخ
 .ٖٕٙوي ظرثاال تضاب ف  شرح ادب الاتابث، ٕٚ/ٕال( اظصثخ ٕخ
 .ٓٗالمت   ف  ت ريؼ االف اؿثخ ٖخ
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ف وردت منػػػؿ هػػػذع االل ػػػاظ  منؿخاْحَمػػػاّرخ وخا ػػػواّدخ فػػػلف هػػػذا القػػػوؿ غيػػػر د يػػػؽا اّ ػػػه وا 
خ لـ يرد أ نها خاطمػاّفخ فػ  الشػ ر وال نػر، أي  مهموزة ف  الش ر وال نر اال أّف خاْطَمَلفَّ

خ وخ ػػوادَّخ ولػػو اػػاف م ػػت مًن لاا ػػت حيػػة هػػذا المػػذهب لػػـ ي ػػت مؿ ا ػػنها منؿخاحمػػ ارَّ
 مقبولة.
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 مصادر البحث ومراجعه
 كانت مصادر البحث ومراجعه عمى أربعة أقسام هي:

 أ. الكتب المطبوعة.
 ب. البحوث والمقاالت والمجالت.

 ج. الرسائل الشخصية.
 د. الرسائل الجامعية.

 
 -الكتب المطبوعة:

 القرآن الكريم. -
 )) أ ((

بن أبيي بكير الشيرجي ائتالف النصرة في اختالف نحاة الكوفة والبصرة: عبد المطيف  -
  عيييييييييييالم الكتيييييييييييب  1هيييييييييييي(  تحقيييييييييييي : د. طيييييييييييار  الجنيييييييييييابي  ط802الزبييييييييييييد   )ت 

 م.1987هي/1407
اإلبانيية عيين معيياني القييرا ات: مكييي بيين أبييي طالييب القيسييي  تحقييي : د. محيييي الييدين  -

 م.1979 ي دمش   1رمضان  ط
 م.1969هي/ 1389ابن جني النحو : د. فاضل السامرائي  دار النذير لمطباعة   -
ابن الشجر  ومنهجه في النحو: عبد المنعم أحمد صيال  التكريتيي  مطبعية الجامعية   -

 م.1974بغداد  
  مكتبيية 1أبييو العبيياس المبيير د وأ ييرم فييي عمييوم العربييية: محمييد عبييد الخييال  عضيييمة  ط -

 هي.1405الرشد  الرياض  
بيو الضضيل ابيراهيم  االتقيان فيي عميوم القيرآن: جيالل اليدين السييوطي  تحقيي : محميد أ -

 م.1988بيروت  
 أ ر القرا ات في الدراسات النحوية: د. عبد العال سالم مكرم  المطبعة العصرية. -
  مطبعيييية 4أدب الكاتييييب: ابيييين قتيبيييية  تحقييييي : محمييييد محيييييي الييييدين عبييييد الحميييييد  ط -

 م.1963هي/1382السعادة  مصر  
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تحقيي : د. مصيطضى أحميد  أرتشاف الضرب من لسان العرب: أبيو حييان االندلسيي   -
 م. 1984هي/ 1404  مطبعة النسر الذهبي  1النماس  ط

أساس البالغة: جار اهلل أبيو القاسيم محميود بين عمير الزمخشير   مطبعية دار الكتيب  -
 م.1923هي/1341المصرية بالقاهرة  

 االشبام والنظائر في النحو: السيوطي  راجعه وقدم ليه: د. فيائز ترحينيي  دار الكتياب -
 م.1984العربي  بيروت  

 م.1980االشتقا : د. فؤاد حن ا ترز   مطبعة دار الكتب  بيروت   -
اشييييتقا  اسييييما  اهلل: أبييييو القاسييييم عبييييد الييييرحمن بيييين اسييييحا  الزجيييياجي   تحقييييي : عبييييد  -

 م.1986هي/1406  مؤسسة الرسالة  بيروت  2الحسين المبارك  ط
بين اسيحا (  تحقيي : احميد شياكر  اصالح المنط : ابن السكيت )أبو يوسف يعقيوب -

 م.1956  دار المعارف  مصر  2وعبد السالم محمد هارون  ط
االصول دراسة ابيستيمولوجية لمضكر المغو  عند العرب: د. تمام حسان  دار الشيؤون  -

 م.1988بغداد   –ال قافية العامة 
عبييييد  االصييييول فييييي النحييييو: ابيييين السييييراج )أبييييو بكيييير محمييييد بيييين السيييير (  تحقييييي : د. -

 م.1987  مؤسسة الرسالة  بيروت  2الحسين الضتمي  ط
 م.1979أصول النحو العربي: د. محمد خي ر الحمواني  جامعة تشرين )سورية(   -
االعتمييياد فيييي نظيييائر الضيييا  والضييياد: ابييين ماليييك  تحقيييي  د. حييياتم صيييال  الضيييامن   -

 م.1985  مؤسسة الرسالة  بيروت  3ط
جعضييير احمييد بييين اسيييماعيل(  تحقيييي : د. زهيييير غييياز    اعييراب القيييرآن: النحييياس )أبيييو -

 م.1988  مطبعة النهضة العربية  بيروت  2ط
أعمال مجمع المغية العربيية بالقياهرة منياهق ترقيية المغية تنظييراح ومصيطمحاح   ومعجمياح:  -

 م.1988  مطبعة دار المغرب االسالمي  1د. محمد رشاد الحمزاو   ط
ني )عمييي بيين الحسييين(  وزارة ال قافيية واالرشيياد القييومي  االغيياني: أبييو الضييرج االصييبها -

 المؤسسة المصرية العامة.
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االقتراح في عمم أصول النحو: جالل الدين عبد الرحمن بن أبيي بكير السييوطي  قيدم  -
لييه وضييبطه وصييححه وشييرحه وعميي  حواشيييه وفهرسييه: د. أحمييد سييميم الجمعييي و د. 

 م.1988  جروس برس  1محمد أحمد قاسم  ط
االقتضييياب فيييي شيييرح أدب الكتييياب: ابييين السيييي د البطميوسيييي  تحقيييي : مصيييطضى السيييقا  -

 م.1990  دار الشؤون ال قافية العامة  بغداد  2وحامد عبد المجيد  ط
  دار 1األقيسة الضعمية المهجورة دراسة لغوية تأصيمية: د. اسماعيل أحميد عميايرة  ط -

 م.1988هي / 1408االردن   –المالمي لمنشر والتوزيع  أربد 
األميييالي الشيييجرية: ضييييا  اليييدين أبيييي السيييعادات هبييية اهلل بييين عميييي بييين حميييزة العميييو   -

 لبنان. –الحسني المعروف بابن الشجر   دار المعرفة لمطباعة والنشر  بيروت 
االنتصار لسيبويه عمى المبر د: أبو العباس احمد بن محميد بين والد  التميميي النحيو    -

  مؤسسيييية الرسييييالة بيييييروت  1هييييير عبييييد المحسيييين سييييمطان  طدراسيييية وتحقييييي : د. ز 
 م.1996هي/1416

االنصيياف فييي مسييائل الخييالف بييين النحييويين البصييريين والكييوفيين: كمييال الييدين أبييي  -
البركيييييات عبيييييد اليييييرحمن بييييين محميييييد بييييين أبيييييي سيييييعيد االنبيييييار  النحيييييو  ومعيييييه كتييييياب 

 م.1982االنتصاف من االنصاف: محمد محيي الدين عبد الحميد  
 م.1971أوزان الضعل ومعانيها: هاشم طه شالش  مطبعة اآلداب ي النجف األشرف   -
أوضيي  المسييالك إلييى ألضييية ابيين مالييك: ابيين هشييام أبييي محمييد عبييد اهلل بيين يوسييف بيين  -

  دار الضكييييير 6احمييييد بيييين عبييييد اهلل   تحقييييي : محميييييد محيييييي الييييدين عبييييد الحميييييد  ط
 م.1966لمطباعة  القاهرة  

المضصييل: ابيين الحاجييب النحييو  أبييي عمييرو ع مييان بيين عميير بيين  اإليضيياح فييي شييرح -
 م.1982ابي بكر  تحقي : د. موسى بنا  العميمي  مطبعة العاني  بغداد  

 م.1929اإليضاح في عمل النحو: الزجاجي  تحقي : د. مازن المبارك  القاهرة   -
 
 
 

 )) ب ((
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بيييين يوسييييف االندلسييييي(  البحييير المحيييييط: أبييييو حيييييان)أ ير الييييدين أبيييو عبييييد اهلل محمييييد  -
 هي.1328مطبعة السعادة  

البرهيييييييان فيييييييي عميييييييوم القيييييييرآن: الزركشيييييييي  تحقيييييييي : محميييييييد أبيييييييو الضضيييييييل ابيييييييراهيم   -
 م.1972بيروت 

بغييية الوعيياة فييي طبقييات المغييويين والنحيياة: السيييوطي  عنييي بتصييحيحه: محمييد أمييين  -
ادة  القيياهرة  الخيانجي بقرا اتيه عمييى الشييد احميد بيين األميين الشينقيطي  مطبعيية السيع

 هي.1326
 )) ت ((

تيياج العييروس ميين جييواهر القيياموس: الزبيييد )محب الييدين محمييد مرتضييى الحسيييني(   -
 تحقي  لجنة من األساتذة.

 م.1929تاريد المغات السامية: اسرائيل ولضنسون  القاهرة   -
النحييييويين البصييييرة والكوفيييية: د. عبييييد الحميييييد السيييييد طمييييب   -تيييياريد النحييييو وأصييييوله  -

 ر. مص
التبصييييرة فيييييي القييييرا ات: مكيييييي بيييين أبيييييي طالييييب القيسيييييي  تحقييييي : د. محييييييي اليييييدين  -

 م.1985  الكويت 1رمضان  ط
تدريب الراو  في شرح تقريب النواو : السيوطي  تحقي : عبيد الوهياب عبيد المطييف   -

 م.1959  المكتبة العممية بالمدينة المنورة  1ط
  دار احييييا  التيييراث العربيييي  4اليييذهبي  ط تيييذكرة الحضييياظ: أبيييو عبيييد اهلل شيييمس اليييدين -

 بيروت.
التصييريف الممييوكي: أبييو الضييت  ع مييان بيين جنييي  تحقييي : محمييد سييعيد بيين مصييطضى  -

 م.1970هي/1390  دار المعارف لمطباعة  2النعسان  ط
التطور النحو  لمغة العربيية: برجشتراسير  صيححه: د. رمضيان عبيد التيواب  مطبعية  -

 م.1982هي/1402المجد  
 
التكممييية: أبيييو عميييي الضارسيييي  تحقيييي  ودراسييية: د. كييياظم بحييير المرجيييان  دار الكتيييب   -

 م.1981هي/1401جامعة الموصل  
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تهيييذيب المغييية: أبيييو منصيييور محميييد بييين أحميييد االزهييير   حققيييه وقيييدم ليييه: عبيييد السيييالم  -
محميييييييييد هيييييييييارون  راجعيييييييييه محميييييييييد عميييييييييي النجيييييييييار  المؤسسييييييييية المصيييييييييرية العامييييييييية  

 م.1964هي/1384
 )) ج ((

الجامع ألحكام القرآن: القرطبي )أبو عبد اهلل محمد بن أحميد االنصيار (  دار احييا   -
 م.1965التراث العربي  بيروت  لبنان  

الجميييل فيييي النحيييو: أبيييو القاسيييم الزجييياجي  تحقيييي : د. عميييي توفيييي  الحميييد  مؤسسييية  -
 م.1988الرسالة  األردن  

سن األزد  البصير (  مؤسسية الحمبيي جمهرة المغة: ابن دريد )أبو بكر محمد بن الح -
 لمنشر والتوزيع.

 )) ح ((
حاشية الصبان عمى شرح االشموني عمى ألضيية ابين ماليك: الصيب ان )أحميد بين محميد  -

 بن عمي(  دار احيا  الكتب العربية  عيسى البابي الحمبي.
م  الحجيية فييي القييرا ات السييبع: ابيين خالوييية  تحقييي  وشييرح: د. عبييد العييال سييالم مكيير  -

 م.2000هي/1421  مؤسسة الرسالة  1ط
الحييييديث النبييييو  الشييييريف وأ ييييرم فييييي الدراسييييات المغوييييية والنحوييييية: د. محمييييد ضييييار   -

 م.1982  العرا   1حماد   ط
 )) خ ((

خزانة األدب ولب لباب لسان العرب: عبد القيادر بين عمير البغيداد   تحقيي  وشيرح:  -
 م.1989هي/1409ي بالقاهرة   مكتبة الخانج3عبد السالم محمد هارون  ط

  دار 4الخصييييائص: أبييييو الضييييت  ع مييييان بيييين جنييييي  تحقييييي  محمييييد عمييييي النجييييار  ط -
 م.1990الشؤون ال قافية العامة 

 
 )) د ((

 دراسات في المغتين السريانية والعربية: ابراهيم السامرائي  بيروت. -
 الحديث.دراسات السموب القرآن الكريم: محمد عبد الخال  عضيمة  وزارة  -



 مصادر البحث ومراجعه .. 
 

 

022 

الدراسات المغوية عند العرب الى نهاية القرن ال الث: د. محميد حسيين            ال  -
 م.1980هي/1400  مطبعة دار الحياة  بيروت  1ياسين  ط

 م.1980الدراسات المهجية والصوتية عند ابن جني: د. حسام النعيمي  بغداد  -
 م.1971ضل السامرائي  بغداد الدراسات النحوية والمغوية عند الزمخشر : د. فا -
  مطبعة السيعادة  مصير  3دروس في التصريف: محمد محيي الدين عبد الحميد  ط -

 م.1958
دقائ  التصريف: القاسم بين محميد سيعيد الميؤدتب  تحقيي : د. أحميد نياجي القيسيي و  -

د. حييييياتم صيييييال  الضيييييامن ود. حسيييييين تييييييورال  مطبعييييية المجميييييع العمميييييي العراقييييييي  
 م.1987هي/1407

ديوان االعشى الكبير: ميمون بن قيس  شرح وتعمي : د. محمد حسيين  دار النهضية  -
 م.1974العربية لمطباعة والنشر  

ديوان جرير بن عطيية بين حذيضية الممقيب بيالخطضي  بشيرح: محميد بين حبييب  تحقيي   -
 م.1971د. نعمان محمد امين طه  دار المعارف  مصر  

بييي عبييد اهلل محمييد بيين العبيياس اليزيييد  عيين أبييي سييعيد ديييوان شييعر االخطييل: رواييية أ -
السيييكر  عييين محميييد بييين حبييييب عييين أبيييي االعرابيييي  طبيييع بمطيييابع الدوحييية ي قطييير  

 م.1962هي/1381
ديييوان شييعر ذ  الرميية: غيييالن بيين عقبيية العييدو   عنييي بتصييحيحه وتنقيحييه: كييارلين  -

 م.1919هي / 1337هنر  هيس كارتني  
  دار ال قافيييية  1. ابييييراهيم السييييامرائي واحمييييد مطمييييوب  طديييييوان القطييييامي  تحقييييي : د -

 م.1960بيروت  
 م.1971ديوان ك ير  تحقي : احسان عباس  بيروت  -

 
 

 )) ر ((
رسالة المالئكة: أبو العال  المعر   تحقي : محميد سيميم الجنيد   المطبعية التجاريية   -

 بيروت.
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  مطبعيية 21زن المبييارك  طالرميياني النحييو   فييي ضييو  شييرحه لكتيياب سيييبويه: د. مييا -
 م.1963هي/1383جامعة دمش   

 م.1972الرواية واالستشهاد بالمغة: د. محمد عبدة  عالم الكتب القاهرة  -
الروض االنف في تضسير ما اشتمل عمييه حيديث السييرة النبويية: ابين هشيام السيهيمي   -

 تحقي : عبد الرحمن الوكيل  نشر دار النصر لمطباعة.
 )) ز ((

اهر في معاني كممات الناس: ابن االنبار  )أبو بكر محمد بن القاسيم(  تحقيي  د. الز  -
 م.1979  دار الرشيد لمنشر  بغداد  1حاتم صال  الضامن  ط

 )) س ((
  دار العميييييم  1سييييير صيييييناعة االعيييييراب: ابييييين جنيييييي  تحقيييييي : د. حسييييين هنيييييداو   ط -

 م.1985دمش  
القزوينييي ابيين ماجيية  حقيي  نصوصييه  سيينن ابيين ماجيية: أبييو عبييد اهلل محمييد بيين يزيييد  -

ورقيم كتبييه وابوابييه  واحادي ييه  وعميي  عميييه: محميد فييؤاد عبييد البيياقي  دار احيييا  الكتييب 
 م.1952هي/1372العربية  عيسى البابي الحمبي 

سييييينن أبيييييي داود: أبيييييو داود سيييييميمان بييييين االشيييييعث السجسيييييتاني االزد   دار الجييييييل   -
 م.1988هي/1408بيروت  

 )) ش ((
هد وأصيييييول النحيييييو فيييييي كتييييياب سييييييبويه: خديجييييية الحيييييدي ي  مطبوعيييييات جامعييييية الشيييييا -

 م.1974هي/1394الكويت 
 شرح االشموني عمى ألضية ابن مالك: مصطضى البابي الحمبي  القاهرة. -
 
 
 
ة التجاريية الكبير   بيعبيد اهلل   المكت بين خاليدشرح التصري  عمى التوضي : االزهر   -

 م.1953مصر  
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فيييي ضيييرورة التصيييريف: ابييين إيييياز  تحقيييي : د. هييياد  نهييير  وهيييالل شيييرح التعرييييف  -
 م.1998-1997ناجي  كتاب مخطوط  

   مطبعة االستقامة بالقاهرة.5شرح ديوان امرئ القيس: حسن السند   ط -
شيرح شييافية ابين الحاجييب: الرضييي االسيتراباذ    تحقييي : محمييد نيور الحسيين ومحمييد  -

  مطبعييييييية حجييييييياز  بالقييييييياهرة  1ف  طمحييييييييي اليييييييدين عبيييييييد الحمييييييييد ومحميييييييد الزفيييييييزا
 م.1929هي/1358

شرح شواهد الشافية: عبد القادر البغيداد   تحقيي : محميد نيور الحسين      واخيرين   -
 م.1975دار الكتب العممية  بيروت 

شيييرح القصيييائد السيييبع الطيييوال: ابييين االنبيييار   تحقيييي : عبيييد السيييالم هيييارون  القييياهرة   -
 م.1973

 هي.1305دين االستراباد   القاهرة شرح الكافية: رضي ال -
سييعيد الييدين مسييعود بيين  شييرح مختصيير تصييريف العييز  فييي فيين الصييرف: التضتييازاني) -

 م.1983  الكويت  1(  شرح وتحقي : د. عبد العال سالم مكرم طعمر
  حققه وعم  عمييه: د. ين محمود بن أحمد العينيشرح المراح في التصريف: بدر الد -

 بد الستار جواد  مطبعة الرشيد.ع
  عيييالم الكتيييب  شيييرح المضصيييل: موفييي  اليييدين بييين يعييييش بييين عميييي بييين يعييييش النحيييو  -

 بيروت.
  المكتبية 1شرح المموكي في التصيريف: ابين يعييش  تحقيي : د. فخير اليدين قبياوة  ط -

 م.1973العربية  حمب  
 م.1976ن  مطبعة الزهرا   بغداد  الشواهد واالستشهاد في النحو: عبد الجبار عموا -
 

 
 

 )) ص ((
صييحي  البخييار : أبييو عبييد اهلل محمييد بيين اسييماعيل بيين ابييراهيم بيين المغيييرة بيين بردزبيية  -

 البخار  الجعضي  دار الطباعة العامرة باستانبول.
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  تحقييييي : محمييييد فييييؤاد عبييييد حجيييياج الضشييييير  النيسييييابور صييييحي  مسييييمم: مسييييمم بيييين ال -
 احيا  التراث العربي  بيروت.الباقي  دار 

 )) ط ((
   دار المعارف.4طبقات الشعرا : ابن المعتز  تحقي : عبد الستار أحمد فراج  ط -
طبقيييات فحيييول الشيييعرا : ابييين سيييالم  تحقيييي : محميييود محميييد شييياكر  القييياهرة  مطبعييية  -

 م.1974المدني 
 )) ع ((

  دار 2العم يييييييييييييييييييية النحوييييييييييييييييييييية نشييييييييييييييييييييأتها وتطورهييييييييييييييييييييا: د. مييييييييييييييييييييازن المبييييييييييييييييييييارك  ط -
 م(.1971هي/1391الضكر)

تحقييي : د. مهييد  المخزومييي   الييرحمن الخميييل بيين أحمييد الضراهيييد العييين: أبييو عبييد  -
 م.1982ود. ابراهيم السامرائي  دار الرشيد لمنشر/

 )) ف ((
 م.1956الضاضل: أبو العباس المبر د  تحقي : عبد العزيز الميمني  القاهرة  -
  تحقييي  ودراسيية: د. د والظييا : أبييو القاسييم سييعد بيين عمييي الزنجييانيالضيير  بييين الضييا -

 م.1983موسى بن ا  عموان العميمي  مطبعة االوقاف والشؤون الدينية  بغداد 
الضرو  بين الحروف الخمسة: ابين السييد البمطوسيي  تحقيي : د. عميي زويين  مطبعية  -

 م.1976العاني  بغداد  
  مطبعيييية 1سيييية لييييه: د. محمييييد عبييييد الخييييال  عضيييييمة طفهييييارس كتيييياب سيييييبويه ودرا -

 م.1975هي/1395السعادة  القاهرة  
فهييرس شييواهد سيبويه)شييواهد القييرآن ي شييواهد الحييديث ي شييواهد الشييعر(: أحمييد راتييب  -

 م.1970هي/1389  دار االرشاد  دار االمانة  1النضاخ  ط
لعمييييير   مكيييية فييييي التصييييريف: عبييييد القيييياهر الجرجيييياني  تحقييييي : د. محسيييين سييييالم ا -

 م.1988المكرمة  
 م.1971الضيصل في الوان الجموع: عباس أبو السعود  دار المعارف بمصر   -

))   (( 
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قائمييية تو يييي  مكتبيييي لجامعييية االزهييير لمرسيييائل الجامعيييية التيييي أجييييزت لنييييل درجيييات  -
الدراسيييات العمييييا بكمييييات اصيييول اليييدين  الشيييريعة  المغييية العربيييية فيييي جامعييية االزهييير  

الو ييائ  والبحييوث االسييالمية  الهيئيية العاميية لشييؤون المطييابع االميرييية  القيياهرة   مركييز
 م.1967

القاموس المحيط: مجد الدين الضيروزآباد  أبي طاهر محمد بن يعقيوب بين محميد بين  -
 م.1978  دار الضكر  بيروت  ابراهيم بن عمر الشيراز 

  الكويييت  2ة: د. عبييد العييال سييالم مكييرم طالقييرآن الكييريم وأ ييرم فييي الدراسييات النحوييي -
 م.1978

قضييييايا صييييرفية: د. أحمييييد عبييييد العظيييييم عبييييد الغنييييي  دار ال قافيييية والنشيييير والتوزيييييع   -
 م.1990القاهرة  

القواعيييييد النحويييييية مادتهيييييا وطريقتهيييييا: عبيييييد الحمييييييد حسييييين  مطبعييييية العميييييوم  القييييياهرة   -
 م.1953

 م.1983  2ين  طالقياس في المغة العربية: محمد الخضر حس -
  دار الشيرو  لمنشير 1القياس في النحو العربي نشأته وتطيورم: د. جاسيم الزبييد   ط -

 م.1997والتوزيع  عمان ي االردن  
  اليييدار 1القيييياس النحيييو  بيييين مدرسيييتي البصيييرة والكوفييية: محميييد عاشيييور السيييوي   ط -

 م.1986الجماهيرية لمنشر والتوزيع واالعالن  مصرانه ي طرابمس وليبيا  
 

 )) ك ((
الكامل: أبو العبياس محميد بين يزييد المبير د  عارضيه بأصيوله وعمي  عمييه: محميد أبيو  -

 الضضل ابراهيم والسيد شحاتة  مطبعة نهضة مصر.
  واألخير  تحقيي : الميريية ببيوال  المصيريةطبعتان: األوليى الطبعية ا الكتاب: سيبويه -

ارون  الهيئة المصرية العامة لمكتاب والخانجي  القياهرة  االستاذ عبد السالم محمد ه
 م.1966هي/1385
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الكشيياف عيين حقييائ  التنزيييل وعيييون األقاويييل فييي وجييوم التأويييل: أبييو القاسييم جييار اهلل  -
بييروت       الخيوارزمي  دار المعرفية لمطباعية والنشير  حمود بن عمر الزمخشير  م

 ي لبنان.
ات السييبع وعممهييا وحججهييا: مكيييي بيين أبييي طالييب القيسيييي  الكشييف عيين وجييوم القيييرا  -

 م.1974تحقي : د. محيي الدين رمضان  دمش   
الكميييييات  معجييييم فييييي المصييييطمحات والضييييرو  المغوييييية: أبييييو البقييييا  أيييييوب بيييين موسييييى  -

قابمييه عمييى نسييخة خطييية وأعييدم لمطبييع ووضييع فهرسييه: د. عييدنان   الحسيييني الكييوفي
  منشييييورات وزارة ال قافييية واالرشيييياد القييييومي  دمشيييي   2  طدروييييش ومحمييييد المصيييير 

 م.1983
 

 )) ل ((
  مطبعييية السيييعادة 5المبييياب مييين تصيييريف األفعيييال: محميييد عبيييد الخيييال  عضييييمة  ط -

 م.1971هي/1391بمصر  
الييدار المصييرية لسييان العييرب: ابيين منظييور) جمييال الييدين محمييد بيين مكييرم االنصييار   -

   المؤسسة المصرية العامة.لمتأليف والترجمة
لمييع االدليية فييي أصييول النحييو: أبييو البركييات كمييال الييدين االنبييار   تحقييي : د. عطييية  -

 م.1963عامر  المطبعة الكا وليكية  بيروت  
المهجات العربية في التراث: د. أحمد عمم الدين الجنيد   اليدار العربيية لمكتياب  ليبييا  -

 م.1978ي تونس  
يييية فيييي القيييرا ات القرآنيييية: د. عبيييدم الراجحيييي  دار المعيييارف بمصييير  المهجيييات العرب -

 م.1968
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 )) م ((
المبدع في التصريف: أبو حيان االندلسي  تحقي : د. عبد الحميد سييد طميب  مكتبية  -

 دار العروبة  بيروت.
المبر د حياته وآ ارم: أحمد حسينين القرنيي وعبيد الحيافظ فرغميي عميي  الهيئية المصيرية  -

 م.1971(  المطبعة ال قافية  94امة لمتأليف والنشر  سمسمة اعالم العرب)الع
  دار الشيييييؤون ال قافيييييية العامييييية  1المبييييير د سييييييرته ومؤل ضاتيييييه: د. خديجييييية الحيييييدي ي  ط -

 م.1990هي/1410بغداد 
 م.1964مجالس  عمب  تحقي  عبد السالم هارون  دار المعارف بمصر   -
قييييي : عبييييد السييييالم محمييييد هييييارون  مطبعيييية حكوميييية مجييييالس العممييييا : الزجيييياجي  تح -

 م.1962الكويت  
د بييييين أحميييييد بييييين ابيييييراهيم مجميييييع االم يييييال: المييييييداني) أبيييييو الضضيييييل أحميييييد بييييين محمييييي -

(  تحقييييي : محمييييد محيييييي الييييدين عبييييد الحميييييد  مطبعيييية السيييينة المحمدييييية  النيسييييابور 
 م.1955

ني)المجمعيون(: د. محميييد مهيييد  مجميييع المغييية العربيييية فيييي  ال يييين عامييياح  القسيييم ال يييا -
 م.1966هي/ 1386عال م  الهيئة العامة لشؤون المطابع االميرية  القاهرة  

مجموعيية الشييافية ميين عممييي الصييرف والخييط بشييرح الجيياربرد  وحاشييية ابيين جماعيية  -
 الكناني عمى الشرح  عالم الكتب  بيروت.

نعقييييييييياد االول  محاضييييييييير جمسيييييييييات مجميييييييييع المغييييييييية العربيييييييييية فيييييييييي القييييييييياهرة: دور اال -
 م.1936م  المطبعة االميرية)بوال (  القاهرة  18/3/1934 -30/1/1934

المحتسب في تبيين وجوم شواذ القرا ات وااليضاح عنها: أبو الضت  ع ميان بين جنيي   -
تحقييييي : عمييييي النجييييد  ناصييييف ود. عبييييد الحميييييم النجييييار ود. عبييييد الضتيييياح اسييييماعيل 

 هي.1386شمبي  القاهرة  
شييواذ القييرآن ميين كتيياب البييديع: ابيين خالوييية  عنييي بنشييرم: برجشتراسيير  مختصيير فييي  -

 دار الهجرة.
  المخصص: أبو الحسن عمي اسماعيل النحو  المغو  االندلسي المعروف ابن سييدم -

 دار الضكر.
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   دار المعارف بمصر.2المدارس النحوية: د. شوقي ضبف  ط -
ميييع محاضيييرة عييين التصيييحيف والتحرييييف: د. ميييدخل اليييى تييياريد نشييير التيييراث العربيييي  -

 م.1984هي/1405  مطبعة المدني  مصر)القاهرة(  1محمود محمد الطناحي  ط
  دار المعييارف 1مدرسيية البصييرة النحوييية نشييأتها وتطورهييا: د. عبييد الييرحمن السيييد  ط -

 م.1968بمصر  
الرائيييد  مدرسييية الكوفييية ومنهجهيييا فيييي دراسييية المغييية والنحيييو: د. مهيييد  المخزوميييي  دار -

 م.1986العربي  بيروت)لبنان(  
  تحقيي : د. طيار  عبيد عيون الجنيابي  وزارة االوقياف المذكر والمؤنث: ابين االنبيار  -

 م.1978العراقية  بغداد  
  تحقييي : د. محميييود عبييد الخييال  عضييييمة  المييذكر والمؤنييث: أبييو بكييير بيين االنبييار  -

مية  القييييييييياهرة  لجنييييييييية احييييييييييا  التيييييييييراث    المجميييييييييس االعميييييييييى لمشيييييييييؤون االسيييييييييال1ط
 م.1981هي/1401

المييييذكر والمؤنييييث: المبيييير د   تحقييييي : رمضييييان عبييييد التييييواب وصييييالح الييييدين الهيييياد    -
 م.1970مطبعة دار الكتب  الجمهورية العربية المتحدة  

المزهر في عموم المغة وأنواعها: عبد الرحمن جالل اليدين السييوطي  شيرحه وضيبطه  -
ن موضييوعاته وعميي  حواشيييه: محمييد أحمييد جيياد المييولى وعمييي محمييد وصييححه وعنييو 

 البجاو  ومحمد أبو الضضل ابراهيم  دار الجيل  بيروت  دار الضكر.
المسائل البصريات: أبو عمي النحو   تحقي  ودراسة: د. محمد الشاطر أحميد محميد  -

 م.1985  مطبعة المدني  المؤسسة السعودية بمصر  1أحمد  ط
  عيالم 1العضديات: أبو عمي النحو   تحقيي : د. عميي جيابر المنصيور  طالمسائل  -

 م.1986الكتب   مكتبة النهضة العربية  بيروت  
مشكل اعراب القرآن: أبو محمد مكي بن أبي طالب القيسي  تحقي : د. حياتم صيال   -

 هي.1395الضامن  دار الحرية لمطباعة  بغداد  
  المكتبية لكبير: الضيومي أحمد بين محميد بين عمييالمصباح المنير في غريب الشرح ا -

 العممية بيروت.
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ة الجماشيييعي البمخيييي معييياني القيييرآن: االخضيييش االوسيييط )أبيييو الحسييين سيييعيد بييين مسيييعد -
 م.1981  الكويت 2(  تحقي : فائز فارس طالبصر 

 .1980روت    عالم الكتب  بي2(  طي القرآن: الضر ا  )يحيى بن زيادمعان -
  1معاني القرآن واعرابه: أبو اسحا  الزجاج  تحقي : د. عبد الجميل عبيدة شيمبي  ط -

 م.1988هي 1408عالم الكتب  بيروت  
المعجييم السييبئي: بسييتون والتيير  محمييد العييول  جيياك ريكمييانز  مكتبيية لبنييان  بيييروت   -

 م.1982دار نشر بيترز  لوفان الجديدة 
عجمييي: أبييو منصييور الجييواليقي  تحقييي  وشييرح: أحمييد محمييد المعيير ب ميين الكييالم اال -

 م.1969  القاهرة 2شاكر ط
تحقيي : أحميد عبيد السيتار الجيوار    المقر ب: عمي بن مؤمن المعروف بابن عصضور -

 وعبد اهلل الجبور   مطبعة العاني  بغداد.
هيد الجدييد   مطبعية الع2المغني في تصريف األفعال: محمد عبد الخال  عضييمة  ط -

 لصاحبها كامل مصباح.
  1المضتيييياح فييييي الصييييرف: عبييييد القيييياهر الجرجيييياني  تحقييييي : عمييييي توفييييي  الحمييييد  ط -

 م.1987مؤسسة الرسالة  
اهر بييين عبيييد اليييرحمن بييين المقتصيييد فيييي شيييرح التكممييية: الجرجييياني )أبيييو بكييير عبيييد القييي -

فيييي مكتبييية  (  وهيييو مخطيييوط موجيييود فيييي مكتبييية االسيييكوربال  ومصيييورم موجيييودمحميييد
 لغة. 61/1مجمع المغة العراقي برقم

 المقتضب: المبر د  تحقي : محمد عبد الخال  عضيمة  عالم الكتب. -
   المطبعة العصرية  القاهرة.1مقدمة لدرس لغة العرب: الشيد عبد اهلل العاليمي  ط -
كيير مكانيية الخميييل بيين أحمييد فييي النحييو العربييي: د. جعضيير نييايف عباينيية  نشيير دار الض -

 لمنشر.
مالميييي  ميييين تيييياريد المغيييية العربييييية: د. أحمييييد نصيييييف الجنييييابي  دار الرشيييييد لمنشيييير   -

 م.1981العرا  
  دار القميييم 2الممتييع فييي التصييريف: ابيين عصييضور  تحقييي : د. فخيير الييدين قبيياوة  ط -

 م.1973العربي  حمب  
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لجنيية المنصف)شيرح تصيريف الميازني(: أبيو الضيت  ع ميان بين جنيي النحيو   تحقيي :  -
  مكتبة ومطبعة مصيطضى البيابي 1من االستاذين ابراهيم مصطضى وعبد اهلل امين  ط

 م.1954هي/1373الحمبي بمصر 
المييينهق الصييييوتي لمبينييية العربييييية: عبييييد الصيييبور شيييياهين  مؤسسييية الرسييييالة  بيييييروت   -

 م.1980
  المييوجز فييي عمييوم الحييديث: د. مسيياعد مسييمم ال جعضيير  دار الرسييالة لمطباعيية بغييداد -

 م.1979
 م.1981موقف النحاة من االحتجاج بالحديث الشريف: د. خديجة الحدي ي  بغداد   -

 )) ن ((
نزهييية الطيييرف فيييي عميييم الصيييرف ومعيييه كتييياب االنميييوذج فيييي النحيييو لمزمخشييير  ويمييييه  -

 م.1981  دار االفا  الجديدة  بيروت  1مجمع االم ال لمميداني  ط
 ر   دار الضكر  بيروت.النشر في القرا ات العشر: ابن الجز  -
 م.1962  االهمية  بيروت  1نظرات في المغة والنحو: طه الراو   ط -
(  مر  )أبيو الحجياج يوسيف ابين سيميمانالنكت في تضسير كتاب سيبويه: األعمم الشنت -

  المنظميية العربييية لمتربييية وال قافيية والعمييوم  1تحقييي : زهييير عبييد المحسيين سييمطان  ط
 م.1987الكويت  

 
 )) هي ((

همييع الهوامييع مييع شييرح جمييع الجوامييع فييي عمييم العربييية: جييالل الييدين السيييوطي  دار  -
 المعرفة  بيروت.

 )) و ((
  دار الميأمون 2الواض  في النحو والصرف  قسم الصرف: محمد خي ير الحميواني  ط -

 م. 1978هي/1398لمتراث  دمش   
العزيييز الدسييوقي  الهيئيية المصييرية الوسيييمة االدبييية: حسييين المرصييضي  تحقييي : عبييد  -

 م.1982العامة لمكتاب  
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 البحوث والمقاالت والمجالت:
أبييو حيييان وبحييرم المحيط)بحييث(: د. محمييد عبييد الخييال  عضيييمة  مجميية كمييية المغيية  -

(  7العربيييية فيييي جامعييية االميييام محميييد بييين سيييعود االسيييالمية ي الريييياض ي العيييدد)
 م.1977هي/1397

د. محمد عبد الخال  عضيمة  مجمة كمية المغة العربية فيي  األحنف بن قيس)بحث(: -
 م.1980هي/1400(  10جامعة االمام محمد بن سعود االسالمية ي الرياض ي العدد)

اسموب االست نا  في القرآن الكريم)بحث(: د. محمد عبد الخال  عضيمة  مجمة كميية  -
-13ي الريياض ي العيددان)المغة العربية في جامعية االميام محميد بين سيعود االسيالمية 

 م.1984-1983هي/1403-1404(  14
تييأبين المرحييوم الدكتور)محمييد عبييد الخيييال  عضيييمة(: د. أحمييد حسيين كحيييل  مجمييية  -

كميييية المغييية العربيييية فيييي جامعييية االميييام محميييد بييين سيييعود االسيييالمية ي الريييياض ي 
 م.1984-1983هي/1404-1403(  14-13العددان)

حمييد عبييد الخيييال  عضيييمة: أسييرة تحريييير مجميية كمييية المغييية تييأبين المرحييوم اليييدكتور م -
-13العربيية فيي جامعية االميام محميد بين سيعود االسيالمية ي الريياض ي فيي العيددين)

 م.1984-1983هي/1403-1404(  14
تجربتييي فييي تحقييي  التراث)بحييث(: د. محمييد عبييد الخييال  عضيييمة  مجميية كمييية المغيية  -

(  11عود االسيييالمية ي الريييياض ي العيييدد)العربيييية فيييي جامعييية االميييام محميييد بييين سييي
 م.1981هي/1401

تجربتييي مييع كتيياب سيييبويه)بحث(: د. محمييد عبييد الخييال  عضيييمة  مجميية كمييية المغيية  -
(  4العربيييية فيييي جامعييية االميييام محميييد بييين سيييعود االسيييالمية ي الريييياض ي العيييدد)

 م.1974هي/1393
عبيييييد الخيييييال   تصيييييحيحات لكتييييياب لسيييييان العيييييرب فيييييي طبيعتييييييه )بحيييييث(: د. محميييييد -

عضيييييييييييمة )في أربييييييييييع مقيييييييييياالت(  مجميييييييييية االزهيييييييييير المصييييييييييرية  السيييييييييينة االربعييييييييييون 
 م.1969-1968هي/1388
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جمييوع التكسييير فييي القييرآن الكريم)بحييث(: د. محمييد عبييد الخييال  عضيييمة  مجميية كمييية  -
-1402(  السنة ال انيية 2الشريعة والدراسات االسالمية باالحسا )السعودية(  العدد)

 م.1983-1982هي/ 1403
دراسات السيموب القيرآن الكريم)بحيث(: د. محميد عبيد الخيال  عضييمة  مجمية االزهير  -

م  1960المصييرية  المجمييد الحيياد  وال ال ييون  الجييز  السييابع والتاسييع)يناير ومييارس( 
ومجمييية كميييية المغييية العربيييية والعميييوم االجتماعيييية فيييي جامعييية االميييام محميييد بييين سيييعود 

م  فهيارس مسيائل النحيو فيي كتياب 1975هيي/1395(  5االسالمية ي الريياض ي العيدد)
معاني القران لمضرا )بحث(: محمد عبد الخال  عضيمة  مجمية كميية المغية العربيية فيي 

-1403(14-13جامعيية االمييام محمييد بيين سييعود االسييالمية ي الرييياض ي العييددان)
 م.1984م ي1983هي/1404

ه وتقييويم تحقيقييه: محمييد عبييد كتيياب المييوفي فييي النحييو الكوفي)مقييال( فييي نقييدم وتقويميي -
 م.1952( سنة27الخال  عضيمة  مجمة المجمع العممي العربي في دمش   المجمد)

لمحيييات عييين دراسييية السيييين وسيييوف فيييي القيييرآن الكريم)بحيييث(: د. محميييد عبيييد الخيييال   -
عضيييمة  مجميية كمييية المغيية العربييية فييي جامعيية االمييام محمييد بيين سييعود االسييالمية ي 

 م.1973هي/1393 ( 3الرياض ي العدد)
لمحييات عيين دراسيية العييدد فييي القييرآن الكريم)بحييث(: د. محمييد عبييد الخييال  عضيييمة   -

مجميية كمييية المغيية العربييية فييي جامعيية االمييام محمييد بيين سييعود االسييالمية ي الرييياض ي 
 م.1982هي/1402(  12العدد)

محمييييييد عبييييييد الخييييييال  عضيييييييمة)مقال مخطييييييوط بصييييييضحتين(: د. عبييييييد اهلل الجبييييييور   -
 م(.26/2/1993في)

هيييي السييينة السادسييية 1403( جمييياد  االوليييى 71مجمييية الضيصل)السيييعودية(: )أ( العيييدد) -
م.)نبييييذة مختصييييرة عيييين حييييياة الييييدكتور عضيييييمة 1983شييييباط)فبراير(/ آذار)مييييارس( 

م عين 1983بمناسبة نيمه جائزة المميك فيصيل العالميية لمدراسيات االسيالمية فيي سينة 
ي السينة ال امنية  1404( رجيب 85ريم ي )ب( العدد)كتابه ي دراسات السموب القرآن الك

م.) نبييذة مختصييرة عيين حييياة الييدكتور عضيييمة بمناسييبة وفاتييه 1984ييي نيسييان)ابريل( 
 في هذم السنة(.
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م  )نظييرة فييي بعييض 1984هييي/1404(  22-21مجميية المغيية العربييية االردنييي  العييدد) -
 االوزان الصرفية(.

م  )فيعييل ام 1984هييي/1404(  22-21لعييدد)مجميية مجمييع المغيية العربييية االردنييي  ا -
 فعيل ؟( الشيد محمد حسن آل ياسين.

النحيييو بيييين التجدييييد والتقمييييد )بحيييث(: د. محميييد عبيييد الخيييال  عضييييمة  مجمييية االزهييير  -
 م.1960( سنة 32المصرية في أربع مقاالت المجمد)

رييياض ي ومجميية كمييية المغيية العربييية فييي جامعيية االمييام محمييد بيين سييعود االسييالمية ي ال
 م.1976هي/1396(  6العدد)

نظييرات فييي أبنيييية القييرآن الكريم)بحييث(: د. محميييد عبييد الخييال  عضييييمة  مجميية كميييية  -
(  8المغيية العربييية فييي جامعيية االمييام محمييد بيين سييعود االسييالمية ي الرييياض ي العييدد)

 م.1978هي/1398
 

 :الرسائل الشخصية
( الييى الييدكتور)حاتم صييال  رسييالة شخصييية ميين الدكتور)محمييد عبييد الخييال  عضيييمة -

 م(.18/4/1981الضامن( بتاريد)
رسييالة شخصييية ميين الدكتور)محمييد عبييد الخييال  عضيييمة( الييى الييدكتور)حاتم صييال   -

 م(.15/11/1983الضامن( بتاريد)
رسييييالة شخصييييية ميييين الدكتور)محمييييد المعتييييز بيييياهلل( نجييييل د. عضيييييمة وصييييمت الييييى  -

 م(.8/3/1992الباحث)كريم أحمد جواد التميمي( بتاريد)
رسالة شخصية من الدكتور)محمد المعتز باهلل( وصمت اليى الباحيث)كريم أحميد جيواد  -

 م(.12/4/1992التميمي( بتاريد)
رسالة شخصية من الدكتور)محمد المعتز باهلل( وصمت اليى الباحيث)كريم أحميد جيواد  -

 م(.17/2/1993التميمي( بتاريد)
باهلل( وصمت اليى الباحيث)كريم أحميد جيواد رسالة شخصية من الدكتور)محمد المعتز  -

 م(.25/3/1993التميمي( بتاريد)
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رسالة شخصية من الدكتور)محمد المعتز باهلل( وصمت اليى الباحيث)كريم أحميد جيواد  -
 م(.8/3/1992التميمي( بتاريد)

 
 :الرسائل الجامعية

ميية التربيية ي أبو عمي النحو  صرفياح )اطروحة دكتيورام(: بتيول عبياس نسييم اليوائمي  ك -
 م.2001هي/1427ابن رشد/ جامعة بغداد  

التيييييوهم فيييييي المغييييية والنحيييييو) رسيييييالة ماجسيييييتير(: بتيييييول عبييييياس نسييييييم اليييييوائمي  كميييييية  -
 م.1996هي/1417التربية/جامعة بغداد  

الحييذف فيييي المغييية العربيييية )اطروحييية دكتيييورام(: عبييد العزييييز داخيييل عبيييد الكيييريم  كميييية  -
 م.1997هي/1417التربية/ابن رشد  

الخييالف الصييرفي فييي ألضيياظ القييرآن الكريم)اطروحيية دكتييورام(: كيياطع جييار اهلل سييط ام  -
 م.2000هي/ 1420الدراجي  كمية التربية/ جامعة بغداد  

الدرس الصرفي والنحو  عند مكي بن ابي طالب القيسيي)اطروحة دكتيورام(: عبيد اهلل  -
 م.1998هي/1419رية احمد حمزة النهار   كمية التربية/ جامعة المستنص

الشييواهد القرآنييية فييي النحييو عنييد المبر د)رسييالة ماجسييتير(: عمييي محمييد يوسييف خميييل  -
 م.1988هي/1409بنيان الحسون  كمية التربية/ جامعة بغداد 

محميييد عبييييد الخيييال  عضيييييمة وجهييييودم النحوية)رسيييالة ماجسييييتير(: كيييريم أحمييييد جييييواد  -
 م.1993/هي1414التميمي  كمية االداب/ جامعة بغداد

-هيييي444المسيييائل واالجوبييية ألبيييي محميييد عبيييد اهلل بييين محميييد بييين السييييد البطمبوسيييي) -
هي( دراسة وتحقي )اطروحة دكتورام(: محمد سعيد الحافظ  كايية االداب/ جامعية 521

 م.1977هي/1397القاهرة 
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Summary 
 In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. Praise be to 

Allah, the Lord of the worlds. Allah’s blessing peace be on his 

prophet, his relatives and his friends.  

 Dr. Mohammad Abid AL-Kahlik Adima was one of the 

scientists who was well – known in Egypt in moder times. He was 

considered as a great figuare in Arabic Language in this time. He was 

known in the course of authorship, in vestigation and Index. Dr. 

Adima was famous in each one of them and that was clear all over the 

Arab Homeland. 

 Dr. Adima was known as grammarian more than as linguist and 

as investigator; than as indexer. He had been studied grammatically in 

research paper for the Researcher Karim Ahmed Jwad which carried 

the title of “Mohammad Abid AL-Khalik and his grammatical efforts I 

intend in my paper, the grammatical Research for al-Shaikh 

Mohammad Abid AL-Khalik Adima. My aim is to introduce him 

grammatically and his grammatical principles to be clear. 

 The nature of the research is needed to be in there chapters. It’s 

preceeded by the Introduction, preface, followed by the conclusion 

then the materials and different references are written.  

 The first chapter is in four section. The first section specializes 

in Adima’s grammatical books. I tried in this section to relieve the 

importance of these books, comprise subjects and make them clear. 

The second section specializes in his grammatical references which he 

took from them the material of his books The third section specializes 

in his way of the grammatical study. The fourth it is his situation of  

Basrah and Kufa schools. The second chapter specializes in his 

industerial evidences to Dr. Adima. This chapter comes in to two 

sections in hearing and measurement. 

 The second chapter specializes in opposed matters in Nouns and 

verbs. This comes in to two sections. The first one specializes in 

opposed matters in nouns which Adima advocated some scientist and 

opposed others. The third, matters in which he has his ownopinion. 

The second section specializes in matters that he advocated AL-Basri 

principles and the other, Matter that he advocated in it some scientists 

and opposed others. I and the research by a conclusion which includes 

the important results that I came up with.  
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