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 الحُ صْ اإلِ  لُّ دُ يَ  ذْ ا؛ إِ مَ هُ نْـ مِ  كلٍّ لُ  ةِ يَّ وِ غَ اللُّ  ةِ اللَ ن الدَّ مِ  بِ رَ العَ  نيَ ويّ حْ النَّ  انِ هَ ذْ  أَ ا ِيف هَ ِحمَ َال مَ  هِ ينِ يِ زْ تَـ وَ  ظِ فْ اللَّ  حِ َال صْ إِ  رةُ كْ فِ  دُّ مِ تَ سْ تَ         

ا أنَّ التـَّْزِيَني يَُدلُّ َعَلى َحتِْسْنيِ الشَّْيِء بالزِّينِة؛ مَ كَ . ١اْلَعْيب نمِ  هتِ المَ سَ ى لَ عَ  وْ أَ َفَساِدِه،  بـَْعدَ  ءِ يْ الشَّ  ةِ امَ ى إقَ لَ عَ وَ  ادِ سَ اإلفْ  فِ َال ى خِ لَ عَ 

ا هَ كُ لُ سْ  تَ ِيت الَّ  ةِ يَّ وِ غَ اللُّ  رِ اهِ وَ الظَّ  انِ يدَ ، يف مَ هِ يْ لَ إِ  رِ ظَ النَّ  ةِ ايَ يف �َِ  بُّ صُ ، يَ هِ ينِ زيِ تَ وَ  ظِ فْ اللَّ  حِ َال صْ إِ  ومَ هُ فْ مَ  نَّ أَ  كَ لِ ذَ وَ  ،٢َوِهَي كلُّ َما يُتزيَُّن بِه

 مِ َال الكَ  نيِ سِ يف حتَْ  مُ هِ سْ ا يُ ، ِممَّ ةٍ لَ َال دَ وَ  وٍ حنَْ وَ  فٍ رْ صَ وَ  تٍ وْ ن صَ مِ  ةِ فَ لِ تَ ا املخْ ا�َِ يَ وَ تَـ سْ مبُِ  ةِ غَ اللُّ  يجِ سِ يف نَ  يِّ وِ غَ اللُّ  امِ جَ سِ االنْ  قِ يْ قِ حتَْ  ضِ رَ غَ لِ  ةُ غَ اللُّ 

أَْو ؛ َوِمْن َمثَّ تـَْنَبِغي اِإلَشارَُة ُهَنا ِإَىل أَنَّ َمْفُهوَم ِإْصَالِح اللَّْفِظ َوتـَْزيِيِنِه ال يـَْعِين ُوُجوَد َخطٍَأ هِ يْ لَ عَ  يِّ وِ غَ اللُّ  الِ مَ اجلَ  عِ ابَ طَ  اءِ فَ ضْ إِ وَ  هِ ينِ يِ زْ تَـ وَ 

َا يـَْعِين ِإْجرَاَء تـَْغِيٍري َما َعلَ َعْيٍب يف اللَّْفِظ الَِّذي َقا ى اللَّْفِظ َأْو التـَّرِْكيِب ِمبَا َل النَُّحاُة ِبُوُقوِع ظَاِهرَِة ِإْصَالِح اللَّْفِظ َأْو التـَّْزِيِني ِفيِه، َوِإمنَّ

اِإلْعَالل : َغوِيَِّة الَِّيت ُحتَقُِّق هذا االنِسَجاَم اللَُّغِويِّ املْنُشوَد يف الَكَالمِ َوِمن تِْلَك الظََّواِهِر اللُّ . يـَُؤدِّي ِإَىل َحتِْسِني الَكَالِم َوَجتِْميِلِه َوَمتَاُسِكهِ 

َما ِيف املْمُنوِع َدال احلَرََكاِت اِإلْعرَابِيَِّة كَ َواإلْبَدال َواإلْدَغام والَقْلب املَكاِين واِإلْعرَاب التـَّْقِدْيرِّي واِإلْعرَاب بِاحلُُروِف بََدَال َعِن احلَرََكاِت َوإِبْ 

َوِمْن َمثَّ تـَْنَبِغي اِإلَشارَُة ُهَنا ِإَىل أَنـَُّهْم َال يُرِيُدوَن بِاللَّْفِظ ِعْنَد . ٣ِمن الصَّْرِف، َوبـَْعض َظَواِهر التـََّواُفِق احلَرَِكيِّ َعَلى املْستَـَوى النَّْحِويِّ 

َا ُمرَاُدُهم، ُهَنا، ُهَو الَكَالُم املْلُفوُظ َسوَاءٌ َأَكاَن َكِلَمًة أَْم ُمجَْلة الَكِلَمةَ : اْسِتْعَماِهلِم ُمْصطََلَح ِإْصَالِح اللَّْفظِ    .املْفَرَدَة، َوِإمنَّ

َها َشارَِة ِإَىل َوقَـْبَل الَبْدِء بَِتَتبُِّع َهَذا املوُضوِع يف التـَّْفِكِري النَّْحِويِّ َوَعْرِض ُصَورِِه َوَمظَاِهرِِه، ال بُدَّ ِمن اإلِ         أَنَّ الِفْكرََة الَِّيت تـَُقوُم َعَليـْ

َكَما -اُت َوَهِذِه املْصطََلحَ . ِإْصَالُح اللَّْفِظ، َوتـَْزيِيُن اللَّْفِظ، َوَتْحِسيُن اللَّْفظِ : َهِذِه املُقوَلُة اللَُّغوِيَُّة تـََتَبدَّى ِمبُْصطََلَحاٍت َثَالثٍَة، ِهيَ 

ِإْصَالُح اللَّْفِظ : َالَلُة؛ َفِهَي تـَْنَتِهي ِإَىل اَألْمِر نـَْفِسِه، َوِمْن َمثَّ َقْد ُتْستَـْعَمُل ُمْقَرتِنًَة بِبَـْعِضَها؛ فَـيـَُقالُ ِمن َحيُث الدَّ  ُمتَـَقارِبَةٌ   -ْبُدويَـ 

ْجِل َخْلِق ُصورٍِة ِهلَِذِه املُقوَلِة َوبـََياِن َوِظيَفِتَها يف الِفْكِر َوَحتِْسيُنُه، َأْو َحتِْسُني اللَّْفِظ َوتـَْزيِيُنُه، َفِهَي تـََتَضافَـُر ُجمَْتِمَعًة، يف الَوْقِت نـَْفِسِه، ِمن أَ 

َالَلِة َقْد تـَْنَسِحُب َعَلى النَّْحِويِّ يف تـََعاُمِلِه َمَع اللَُّغِة، َعَلى الرَّْغِم ِممَّا تـَتَِّصُف ِبِه َهِذِه املْصطََلَحاِت ِمن ِجَهٍة أُْخَرى مِ  ن َسَعٍة يف الدَّ

َها َميَداُن الَبَالَغِة الَِّذي ُيْستَـْعَمُل ِفْيِه ُمْصطََلحُ  َمَياِدينَ  َحتِْسُني اللَّْفِظ أْو َحتِْسُني الَكَالِم، َوِمْن َذِلَك َما َذَهَب : ُلَغوِيٍَّة َوأََدبِيٍَّة أُْخَرى، َوِمنـْ

 نيِ سِ حتَْ  ىلَ عَ  ةِ غَ َال البَ  ارَ دَ مَ  نَّ أَ  ىلَ عَ  يلِ لِ الدَّ  نَ مِ وَ : ((ى َحتِْسَني اللَّْفِظ، َقالَ ِمن أَنَّ َمَداَر الَبَالَغِة َعلَ ) هـ ٣٩٥(إِلَْيِه أَبُو ِهَالٍل الَعْسَكرِّي 

 ِيف  اهَ نْـ مِ  ةِ دَ يَّ اجلَ  امَ قَ مَ  ومُ قُ يَـ  اظِ فَ لْ األَ  نَ مِ  ءَ يْ دِ الرَّ  نَّ ِألَ  ط؛قَ فَـ  اِين املعَ  امِ هَ فْـ ِإلِ  تْ لَ مِ عُ  امَ  ةَ قَ ائِ الرَّ  ارَ عَ شْ األَ وَ  ،ةَ عَ ئِ االرَّ  بَ طَ اخلُ  نَّ أَ  ظِ فْ اللَّ 

 هِ يْ انِ بَ مَ  بُ يْ رِ غَ وَ  ،هِ يْ ادِ بَ مَ  عُ يْ دِ بَ وَ  ،هِ عِ اطِ قَ مَ  نُ سْ حُ وَ  ،هِ عِ الِ طَ مَ  ةُ دَ وْ جَ وَ  ،هِ اظِ فَ لْ أَ  قُ نَ وْ رَ وَ  ،هِ تِ عَ نْـ صَ  امُ كَ حْ إِ وَ  ،مِ َال الكَ  نُ سْ حُ  لُّ دُ يَ  امنََّ إِ وَ  ،امِ هَ فْـ اإلِ 

يف ) هـ ٣٩٥ت (يف الدَّالَلِة َعَلى الِكَنايَِة، َقاَل اْبُن َفاِرس ) َحتِْسني اللَّْفظِ (َوِمْن َذِلَك اْسِتْعَماُل  .٤))هِ ئِ شِ نْ مُ  مِ هْ فَـ وَ  ،هِ لِ ائِ قَ  لِ ضْ فَ  ىلَ عَ 

 لَّ جَ  هِ لِ وْ قَ كَ  كَ لِ ذَ وَ  ،ورِ كُ ذْ مَ لْ لِ  اًمارِ كْ إِ  وْ أَ  ظِ فْ لَّ لِ  اينً سِ حتَْ  هِ امسِْ  ْريِ غَ بِ  رَ كَ ذْ يُ فَـ  ءِ يْ الشَّ  نِ عَ  َىن يُكْ  نْ أَ  امهَُ دُ حَ أَ : انِ ابَ بَ  اهلََ  ةُ ايَ نَ كِ الْ : ((بَاِب الِكَنايَةِ 

َنا َشِهْدمتُْ  ملَِ  ِجلُُلوِدِهمْ  َوَقاُلوا﴿: هُ اؤُ نَ ثَـ  : هُ اؤُ نَ ثَـ  لَّ جَ  هُ لُ وْ قَـ  كَ لِ ذَ كَ َو . انِ سَ نْ اإلِ  ابِ آرَ  نعَ  ةٌ ايَ نَ كِ  عِ ضِ املوْ  اذَ هَ  ِيف  ودَ لُ اجلُ  نَّ إِ : واالُ قَ ، ٥﴾َعَليـْ

 اذَ هَ  لُّ كُ . ضِ رْ األَ  نَ مِ  َمِئنٌ طْ مُ : طُ ائِ غَ الْ وَ  ،٧﴾اْلغَاِئطِ  ِمنَ  ِمْنُكمْ  َأَحدٌ  َجاءَ  أَوْ ﴿: كَ لِ ذَ كَ . احُ كَ النِّ  هُ نَّ إِ  ٦﴾ِسر�ا تـُوَاِعُدوُهنَّ  َال  َوَلِكنْ ﴿

ِيت تـَُؤدِّي ِإَىل ُحْسِن السَّجِع؛ َفذََكَر أَنَّ ِمن َهِذِه الشَّرَاِئِط َما َعَلى الشَّرَاِئِط الَّ  ا َوَرَد يف َكَالِم الَعَلِويِّ َوِمن َذِلَك مَ . ٨...)) ظِ فْ للَّ ا نيُ سِ حتَْ 

َعاِين، ِمن َمْعًىن  نـَْفِسكَ  يف َتَصوَّْرتَ  ِإَذا أَنَّكَ  َذِلكَ  َوِمثَالُ : ((يـَْرِجُع ِإَىل التـَّرِْكيِب، َقالَ 
َ
 وَملَْ  َمْسُجوعٍ  بَِلْفظٍ  َتُصوَغهُ  أَنْ  أََرْدتَ  ِإَذا َفِإنَّكَ  امل

َا الزِّيَاَدِة، َوتِْلكَ  النـُّْقَصانِ  َذِلكَ  ِإَىل  َحاَجةٍ  َغْريِ  ِمن ِمْنهُ  نـُْقَصانٍ  َأوْ  اللَّْفظِ  َذِلكَ  يف ِبزِيَاَدةٍ  ِإالَّ  ِبهِ  َقرِْحيَُتكَ  َمسََحتْ  َوَال  َذِلَك، يـَُواِتكَ   َوِإمنَّ

 َويـَْقُبُح، التَّْسِجيعِ  ِمن يَُذمُّ  الَِّذي ُهوَ  َحالُهُ  َهَذا َفَما املْعَىن، َأْجلِ  ِمن ال َجْوَهرِهِ  َوِإْظَهارِ  السَّجعِ  َتْسوِيَةِ  َأْجلِ  ِمن َوالنـُّْقَصانِ  بِالزِّيَاَدةِ  تَْأِيت 
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 َغايَةِ  يف يَْأِيت  َفِإنَّهُ  َتَكلُّفٍ  َغْريِ  ِمن َكانَ  ِإَذا اَفَأمَّ  َعْنُه، املْستَـْغَىن  َوالتـََّعسُّفِ  التََّكلُّفِ  ِمن ِفْيهِ  َوِلَما املْعَىن، ُدْونَ  اللَّْفظِ  ِإْصَالحِ  ِمن ِفْيهِ  ِلَما

َها مبَِ   .٩))اُحلْسنِ  َقِسُم ِإَىل َثَالثَِة َأْضُرٍب َيُكُون الضَّْرُب الثَّاِلُث ِمنـْ  ةِ يَّ ظِ فْ اللَّ  ةِ احَ صَ الفَ ْعزٍِل َعن َكَما ذََكَر الَعَلِويُّ أَنَّ ِعْلَم الَبِدْيِع يـَنـْ

رِِه التـَّْقِدَمي َوالتَّْأِخَري ِيف ، َوَلِكنَُّه يـَُقوُم ِبَوِظيَفِة َحتِْسِني الَكَالِم َوتـَْزيِيِنِه َحنْو الَكَماِل َوُحْسِن البَـَياِن، َوَقْد َجَعَل ِمن ُصوَ ةِ يَّ وِ نَ املعْ  ةِ احَ صَ الفَ وَ 

 نعَ  زلٍ عِ مبَِ  ونُ كُ يَ  امَ  ثُ الِ الثَّ  بُ رْ الضَّ : ((ِه؛ َقاَل َعْن َهَذا الضَّرِب ِمْن ِعْلِم الَبِدْيعِ َعَناِصِر اجلُْمَلِة ِألَْغرِاٍض َبَالِغيٍَّة لَِتْحِسِني الَكَالِم َوتـَْزيِينِ 

 ا،مَ هُ عِ اقِ وَ مَ لِ  اينً يِ زْ تَـ وَ  امَ هلَُ  اينً سِ حتَْ  ونُ كُ يَ وَ  ا،مَ هلَُ  ةِ لَ مِ كْ التَّ وَ  ةِ مَ تِ التَّ  ةَ لَ زِ نْ مَ  لُ زَّ نَـ يُـ  هُ نَّ كِ لَ ، وَ وصِ صُ اخلُ  ىلَ عَ  ةِ يَّ وِ نَ املعْ  ةِ احَ صَ الفَ وَ  ةِ يَّ ظِ فْ اللَّ  ةِ احَ صَ الفَ 

 لُّ قِ تَ سْ تَ  ال ِيت الَّ  افِ صَ وْ األَ  نمِ  كَ لِ ذَ  ْريِ غَ  َىل إِ  يلِ يِ ذْ التَّ وَ  ،ابِ يعَ تِ االسْ وَ  ،يمِ مِ تْ التَّ  وحنَْ وَ  ،انِ يَ البَـ  نِ سْ حُ وَ  ،احِ ضَ يْ اإلِ وَ  ،الِ مَ الكَ  وَ حنَْ  اذَ هَ وَ 

 نمِ  هُ ريُ ظِ نَ وَ  ،ةِ قَ ابِ السَّ  افِ نَ صْ األَ  ِيف  هِ يْ لَ إِ  انَ رْ أشَ  امَ كَ  ةِ ئَ يْ اهلَ  نيِ سِ حتَْ وَ  الِ مَ كْ اإلِ  اةِ اعَ رَ مُ  نمِ  اهُ نَ رْ كَ َذ  امَ  ىلَ عَ  اوهلَُ صُ حُ  ونُ كُ يَ  امنََّ إِ وَ  ا،هَ سِ فْ نَـ بِ 

 َال خَ  ،ةِ يَّ بِ رَ العَ  ْنيِ انِ وَ قَ لِ  اقً ابِ طَ مُ  امً َال كَ  ادَ فَ أَ  دْ قَ  هُ الُ حَ  اذَ هَ  امَ  نَّ إِ فَ  ،لِ اعِ الفَ  ىلَ عَ  ولِ عُ املفْ  ميِ دِ قْ تَـ بِ  و،رٌ مْ عَ  ادً يْ زَ  بَ رَ ضَ  :كَ لُ وْ قَـ  ابِ رَ عْ اإلِ  مِ لْ عِ 

 ىرَ جمَْ  يرِ جيَْ  اذَ هَ فَـ  ،لِ اعِ الفَ  نِ عَ  ارً خِّ أَ تَ مُ  ولُ عُ املفْ وَ  ،لِ عْ الفِ بِ  اقً صِ َال  لُ اعِ الفَ  نِ كُ يَ  ملَْ  ثُ يْ حَ  ،هُ ينَ يِ زْ تَـ وَ  مِ َال الكَ  نيَ سِ حتَْ  الَّ إِ  هُ نْ مِ  دْ فِ يُ  ملَْ  هُ نَّ أَ 

اْسِتْعَماَل الُقْرآِن الَكرِِمي الَوْصَف املْشَتقَّ  )هـ٧٥٦ ت( ِيبِّ لَ احلَ  نيِ مِ السَّ  َوِمْن َذِلَك َوْصفُ . ١٠))ْري غَ  ال ةِ لَ مْ للجُ  الِ مَ كْ اإلِ وَ  نيِ سِ حْ التَّ 

، بِأَنَّه ِجْيَء ِبِه َمْبِني�ا لِْلَمْفُعوِل َحتِْسينًا ﴾الضَّالِّنيَ  َوَال  َعَلْيِهمْ  ْلَمْغُضوبِ ا َغْريِ  َعَلْيِهمْ  أَنْـَعْمتَ  الَِّذينَ  ِصرَاطَ ﴿: ِيف قـَْوِلِه تـََعاَىل ) املْغُضوبِ (

 أل ةِ لَ صِ بِ  ىتَ أَ وَ  ،مْ هلَُ  هِ يقِ قِ حتَْ وَ  هميْ لَ عَ  اهللاِ  امِ عَ نْـ إِ  وتِ بُ ثُـ  ىلَ عَ  ِلكَ ذَ  لَِيُدلَّ : لَ يْ قِ  ياً؟اضِ مَ  الً عْ فِ  ينَ ذِ الَّ  لةِ صِ بِ  ىتَ أَ  ملَِ : لَ يْ قِ  نْ إِ فَ : ((للَّْفِظ، َقالَ 

 ةُ بَ سْ نِ  اِسُبهُ نَ يُـ  َال  هِ يْ لَ إِ  امُ عَ نْـ اإلِ  ُنِسبَ ُة وَ ايَ دَ اهلِ  هُ نْ مِ  تْ طُِلبَ  َمنْ  نَّ ِألَ  ،ظِ فْ لَّ لِ  َحتِْسيناً  ولِ عُ فْ مَ لْ لِ  ايً نِ بْ مَ  هِ بِ  اءَ جَ وَ  اِن،مَ زْ األَ  رَ ائِ سَ  لَ مَ شْ يَ لِ  اامسًْ 

َكَما َوَرَد اْسِتْعَماُل َحتِْسِني اللَّْفِظ . ١١))امِ قَ تِ االنْ  ةِ فَ صِ بِ  مواَجَهُتهُ  ُسنُ حيَْ  َال فَ  انِ سَ حْ اإلِ  بِ لَ طَ لِ  فُّقٍ رَ تَـ وَ  طُّفٍ لَ تَـ  امُ قَ مَ  هُ نَّ ِألَ  ،هِ يْ لَ إِ  بِ ضَ الغَ 

، َأْي بِاملْعَىن اللَُّغِويِّ املتَـَعاَرِف َعَلْيِه، ِعْندَ  ، يف ِسَياٍق  )هـ١٠٥٧ ت( يِّ عِ افِ الشَّ  يِّ ديقِ الصّ  يّ لِ عَ  دمَّ حمَُ  َوتـَْزيِيِنِه َعَلى َحنٍْو َغْريِ اْصِطَالِحيٍّ

َنا لِيَـْقضِ  َماِلكُ  يَا َونَاَدْوا﴿: تـََعاَىل  هِ لِ وْ قَـ آَخَر، َوَذِلَك ِيف َشرِْح َكَالِم اْبِن َعبَّاٍس َعْن ِقرَاَءِة  بِتَـْرِخيِم  ١٢﴾َماِكُثونَ  إِنَُّكمْ  قَالَ  رَبُّكَ  َعَليـْ

: يْ أَ . يمِ خِ رْ التـَّ  نِ عَ  ارِ النَّ  لَ هْ أَ  لَ غَ شْ أَ  امَ : الَ قَ وَ  يماً خِ رْ تَـ  افِ الكَ  فِ ذْ ِحبَ  الِ مَ  ايَ  ةَ اءَ رَ قِ  اسٍ بَّ عَ  نُ ابْ  رَ كَ نْ أَ : ((، ِإْذ َقالَ ١٣يَا َمالِ  :َماِلك، َأيْ 

 ابِ ذَ العَ  ةِ دَّ شِ  نمِ  يمٌ خِ رْ تَـ  هُ نَّ إِ : هُ رُ يْـ غَ  الَ قَ وَ  ،... ،هِ فِ َال ِخبِ  مْ هُ وَ  ،ورِ رُ السُّ وَ  اغِ رَ لفَ ا نِ عَ  أُ شَ نْ يَـ  امنََّ إِ  كَ لِ ذَ وَ  هِ ينِ يِ زْ تَـ وَ  ظِ فْ اللَّ  نيِ سِ حْ تَ لِ  ونُ كُ يَ  امنََّ إِ  هُ نَّ أَ 

  . ١٤))ةِ مَ لِ الكَ  وفِ رُ حُ  امِ متَْ إِ  نْ مِ  مْ هُ تْـ عَ نَـ مَ  اهَ نـَّ إِ وَ 

 هُ نَّ أَ كَ ى، فَ خرَ أُ  ةٍ هَ ن جِ مِ  هِ ينِ يِ زْ تَـ وَ  ظِ فْ اللَّ  نيِ سِ حتَْ وَ  ةٍ هَ ن جِ مِ  ةِ يَّ وِ حْ النَّ  ةِ ادَ يَ الزِّ  ْنيَ بَـ  طُ بِ رْ يَـ  نيَ يِّ وِ حْ النَّ  ضَ عْ بَـ  نَّ ا، أَ نَ ، هُ رِ كْ الذِّ بِ  يرِ دِ اجلَ  نَ مِ وَ       

د الِ خَ  خِ يْ الشَّ  مِ َال ا يف كَ حً اضِ ا وَ ذَ و هَ بدُ يَ ، وَ هُ ينُ يِ زْ تَـ وَ  مِ َال الكَ  نيُ سِ حتَ  وَ هُ  ةِ ادَ يَ الزِّ  هِ ذِ ن هَ مِ  ضَ رَ الغَ  نَّ أَ  يدُ رِ يُ  امنََّ إِ  ةِ ادَ يَ الزِّ بِ  ولُ قُ ا يَـ مَ ندَ عِ 

 النَُّحاةِ  نمِ  ريٌ وَكثِ : ((الَ قَ  ذْ ، إِ ١٥﴾َهلُمْ  لِْنتَ  اللَّهِ  ِمنَ  َرْمحَةٍ  فَِبَما﴿: اَىل عَ تَـ  هِ ولِ يف قَ  ةِ ادَ يَ الزِّ بِ  نيَ يِّ حوِ النَّ  ولِ قَ  يهِ وجِ يف تَ ) ه٩٠٥ت( يّ رِ زهَ األَ 

 ييـُْعطِ  ِألَنَّهُ  ادً ؤكِّ مُ  يَُسمِّيه همْ َوبـَْعضُ  هِ ينِ زيِ تَ وَ  اْلَكَالمِ  نيِ سِ حْ تَ كَ  َصِحيحٍ  َغَرضٍ  لِ نيَ  ِإَىل  ِبهِ  تَـَوصَّلُ يُـ  هِ ونِ كَ لِ  َلةً صِ  الزَّائِدَ  ونَ مُّ سَ يُ  نيَ اْلُمتَـَقدِّمِ 

 ولِ يف قَ  اوِ الوَ  هِ يْ جِ وْ يف تَـ  دَ رَ ا وَ مَ  هِ ينِ يِ زْ تَـ وَ  مِ َال كَ ال نيِ سِ حتَْ وَ  ةِ ادَ يَ الزِّ بِ  لِ وْ القَ  ْنيَ بَـ  طِ بْ الرَّ  رِ وَ صُ  نْ مِ وَ . ١٦))ةيَ وِ قْ التـَّ وَ  التَّْأِكيدِ  َىن عْ مَ  اْلَكَالمَ 

  : ١٧رِ اعِ الشَّ 

ٍة لـَـــــ�َْس ِهبَــــــا ��نــــــ�ُس    وبـَـــــْ�َ
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، هِ نِ يْ يِ زْ تَـ وَ  مِ َال الكَ  نيِ سِ حْ تَ ا لِ هَ نـَّ ا أَ هَ نْـ ؛ مِ ةٍ فَ لِ تَ خمُْ  الٍ وَ قْـ أَ بِ  اوَ الوَ  هِ ذِ وا هَ جَّهُ وَ  ةِ غَ اللُّ  لَ هْ أَ  نَّ أَ  )هـ١٠٩٤ت( يُّ وِ فَ الكَ  اءِ قَ و البَـ بُ أَ  رَ كَ َذ  ذْ إِ         

 أَنْ  ْريِ غَ  نْ مِ  ةٍ يدَ فِ مُ  َلةٍ مجُْ  مِ دُّ قَ تَـ  دَ عْ بَـ  اْلَكَالمُ  أَ دَ تَ بْ يُـ  أَنْ  مهُ ادُ رَ مُ فَ  افِ نَ ئْـ تِ االسْ وَ  اءِ دَ تِ البْ لِ  ونُ كُ تَ  دْ قَ  اْلَواوَ  أَنَّ  نْ مِ  اللَُّغة لُ هْ أَ  رهُ كُ ذْ يَ  َوَما: ((الَ قَ 

مَ  أَنْ  ْريِ غَ  نمِ  اِالبِْتَداءِ  ِيف  َهاُوُقوعُ  امَّ َوأَ . َىل وْ األُ  كُ ارِ شَ تُ  الثَّانَِيةُ  اْجلُْمَلةُ  ونَ كُ تَ  َها يتَـَقدَّ  نيِ سِ حْ تَ لِ  َأوْ  اْلُمَجرََّدةِ  ةِ يَّ ائِ دَ تِ االبْ  ىلَ عَ فَـ  َشْيءٌ  َعَليـْ
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يِد، َوَيُكوُن فَـَقْد َأْوَرَد أَنَّ َهِذِه الَواَو َقْد َتُكوُن ابِْتَدائِيًَّة، َوَقْد َتُكوُن زَائَِدًة زِيَاَدًة ُمْطَلَقًة ال لِلتـَّوْكِ . ١٨))َقةِ لَ اْلُمطْ  لزِّيَاَدةِ لِ  أَوْ  هِ نِ يْ يِ زْ تَـ وَ  اْلَكَالمِ 

 يِّ وِ فَ الكَ  دَ نْ عِ  الِ مَ الكَ وَ  ْنيِ سِ حْ التَّ وَ  ْنيِ يِ زْ التـَّ وَ  ةِ ادَ يَ الزِّ  ْنيَ بَـ  ةِ قَ َال لعَ لِ  مُ هْ ا الفَ ذَ ى هَ لَّ جَ تَ يَـ وَ  .ِسَني الَكَالِم َوتـَْزيِيَنهُ الَغَرُض ِمْن زِيَاَدِ�َا ُهَنا ُهَو حتَْ 

 اْلَمْعىن َوُهوَ  كِ ُمْسَتْدرَ الْ  الزَّائِدِ  ِمبَْعَىن  لُ ْستَـْعمَ تُ  َكَما َوالزِّيَاَدةُ : ((الَ ، قَ ةِ يَّ بِ رَ ا يف العَ هَ فِ ائِ ظَ وَ  وْ أَ  ةِ ادَ يَ الزِّ  دِ ائِ وَ ى فَـ لَ عَ  هِ مِ َال ا يف كَ حً اضِ وَ 

 أَوْ  ةً يَّ وِ نَ عْ مَ  فَائَِدةً  يُِفيدَ  أَنْ  بُدَّ  َال  مهِ َكَالمِ  ِيف  َوالزَّائِدُ  ،اْلَكَمالِ  ْنيِ عَ  ِيف  ِبهِ  لُ مُ كْ يَ وَ  الشَّْيءُ  ]ومُ قُ يَـ [ ِبهِ  ِفيَما لُ ْستَـْعمَ تُ  َكَذِلكَ  اْلَمْشُهورُ 

 اللَّْفظِ  تـَْزِينيُ  ةُ يَّ ظِ فْ اللَّ ، وَ )لَْيسَ ( وَ ) َما( َربِ خَ  ِيف  َواْلَباءِ  ،ةِ يَّ اقِ رَ غْ تِ االسْ ) نمِ ( ِيف  َكَما َىن عْ مَ لْ لِ  تَْأِكيدٌ  ةُ يَّ وِ نَ املعْ ا؛ فَ وً غْ لَ وَ  اَعَبثً  َكانَ  َوِإالَّ  ةً يَّ ظِ فْ لَ 

 ا َعنِإْحَدامهَُ  دُ رِ فَ نْـ تَـ  دْ َوقَ  ،فٍ رْ حَ  ِيف  انِ تَ دَ ائِ الفَ  َجتَْتِمعُ  َوقدْ . َذِلكَ  ْريِ غَ  َأوْ  عٍ جْ سَ  نِ سْ حلُِ  َأوْ  نٍ زْ وَ  ِالْسِتَقاَمةِ  ُمَهيَّأً  َأوْ  ،حَ ْفصَ أَ  ا�َِ ادَ يَ زِ بِ  هُ وََكونُ 

  .١٩))اْألُْخَرى

يـَْقَرتُِب ِفيَها، َعَلى َحنٍو َكِبٍري، ِمن ِفْكرَةِ  َوقـَْفٌة ُلَغوِيّةٌ ) ه٤٢٩ت(ِعْنَد َأِيب َمْنُصوٍر الثـََّعاِليب  ،رُ هَ ظْ َوتَ          ِإصَالِح اللَّْفِظ  ُمِهمَّة ٌ

َواِن  رينَ شْ َوَتزييِنه، َوَذلَك يف الَفْصِل السَّاِدِس َوالعِ  ، )ِحْفِظ التـََّواُزن(ِمن َأسراِر الَعرَبّيِة يف َجمَارِي َكَالِم الَعَرِب َوسنِنَها، الَِّذي َجَعَله ِبُعنـْ

: الَ ا قَ مَ كَ َو  ،٢٠﴾الظُُّنونَا بِاللَّهِ  َوَتظُنُّونَ ﴿: اَىل عَ تَـ  الَ ا قَ مَ كَ فَ  ةُ ادَ يَ ا الزِّ مَّ أَ  ،هارًا لَ ثَ يْـ إِ وَ  نِ ازُ وَ لتـَّ ا لِ ظً فْ حِ  فُ ذِ حتَْ وَ  دُ يزِ تَ  بُ رَ العَ : ((َقاَل ِفيه

ِبيَال  َفَأَضلُّونَا﴿ فـَُهو يـََرى أنَّ . ٢٤)) ٢٣﴾اْلُمتَـَعالِ  اْلَكِبريُ ﴿: الَ قَ وَ ، ٢٢﴾َيْسرِ  ِإَذا َواللَّْيلِ ﴿: هُ امسُْ لَّ جَ  الَ ا قَ مَ كَ فَ  ،فُ ذْ وأمَّا احلَ . ٢١﴾السَّ

َوَعَلى الرَّْغِم ِمن أَنَّه َحَصَر الَغايََة ِمن ِمْثِل َهِذِه . ِمن سَنِن الَعَرِب يف َكالِمَها أن َتزِيَد يف اللَّْفِظ أو َحتْذَف ِمنه ِلَغَرِض التـََّواُزِن يف الَكَالمِ 

ُزِن املوِسيِقيِّ يف الَفَواِصِل، ِإالَّ أَنَّ يف َهَذا ِإَشارًَة، ِمن ِجَهٍة أُْخَرى، ِإَىل ِفْكرَِة التـَّْغِيِري يف اَحلْذف أو الزِّيَاَدة، يف َحتِْقيِق التـََّوا: التـَّْغِيريَاتِ 

ا يؤُكُِّد َهَذا أنَّ الرَّاِغَب اَألْصَفَهاينَّ َفِهَم أَنَّ املرَاَد ِمن ِحْفِظ التـَّوَازُ . اللَّْفِظ َوِإْصَالِحه َأْو تـَْزيِيِنهِ  ِن، ُهَنا، ُهو ِإْصالُح اللَّْفِظ، َوِمْن َمثَّ َوممَّ

َواِهَد نـَْفَسَها َعَلى َأَساِسِه؛ فَـَقْد ذََكَر أَنَّ اَألِلَف َقْد تـُزَاُد يف َأَواِخِر الَكِلَماِت الَّ  ِيت تـََقُع فَـَواِصَل فَـَتْجرِي َجمَْرى َأَواِخِر َفسََّر  َهِذِه الشَّ

َا ِإلْصَالِح ا: تَـَها، َحنْواألَبْـَياِت وتـَُعاَمُل ُمَعاَملَ  َها، لَْيَس ِلَغَرِض َحتِْقيِق َمْعًىن َجِديٍد َوِإمنَّ ِبيَال، فَـَقْد زِيَدِت األَِلُف ِفيـْ للَّْفِظ، الظُُّنونَا َوالسَّ

 ،٢٥﴾الظُُّنونَا بِاللَّهِ  َوَتظُنُّونَ ﴿: وحنَْ  ،اتِ يَ بْـ األَ  رِ اخِ وَ أَ  ىرَ جمَْ  ةِ يَ ارِ اجلَ  اتِ اآليَ  رِ اخِ وَ أَ  يف يذِ الَّ وَ : ((َقاَل َعْن َأَحِد َمَواِضِع زِيَاَدِة األَِلفِ 

ِبيَال  َفَأَضلُّونَا﴿   .٢٧))ظِ فْ اللَّ  حِ َال صْ ِإل  كَ لِ ذَ  امنََّ إِ وَ  ،ًىن عْ مَ  تُ بِ ثْ تُـ  ال فَ لِ األَ  هِ ذِ هَ  كنَّ لَ  ،٢٦﴾السَّ

َ ِفْيِه أَنَّ فَـْلَسَفَة الَعَرِب يف )بَاٌب يف ِإْصَالِح اللَّْفظِ : (َخصََّصُه َلهَوَقْد َدَرَس اْبُن ِجينِّ َمْوُضْوَع ِإْصَالِح اللَّْفِظ يف بَاٍب         ، بـَنيَّ

َا ِهَي َأْوِعَيٌة لِْلَمَعاِين َوأَ  َهِذِه األَْلَفاِظ؛ ًال ِمبََعاِين تـَُعوُد ِإَىل اْهِتَماِمَها َأوَّ  ألَْلَفاظِ باِعَنايَِتَها  َها، َوَذِلَك ِألَنَّ األَْلَفاَظ ِإمنَّ َها َوُمْوِصَلٌة إِلَيـْ ِدلٌَّة َعَليـْ

َها ُمْوِصَلٌة، َوَعَلى املرَاِد مِ : ((َقالَ  َها أَِدلَّة َوإِلَيـْ َها َصْدرًا اْعَلْم أَنَُّه ملا َكاَنِت األَْلَفاُظ لِْلَمَعاين أَزِمٌَّة َوَعَليـْ َها ُحمَصَِّلٌة ُعِنيِت الَعَرُب ِ�َا فََأْولَتـْ نـْ

 بَ رَ العَ  أنَّ : ((َوَقْد َأكََّد َهِذِه الِفْكرََة الَِّيت تـَُؤسُِّس ُمْنطََلًقا ِهلَِذِه املُقوَلِة اللَُّغوِيَِّة ِيف َمْوِضٍع آَخَر، قَالَ  .٢٨))ِفَها َوِإْصَالِحَهاْثِقيْ َصاِحلًا ِمْن تَـ 

  .٢٩))اهَ حُ لِ صْ تُ فَـ  اظِ فَ لْ األَ بِ  َىن عْ تُـ  اضُ يْ أَ  كَ لِ ذَ كَ فَ  ا،هَ قُ قِّ حَ تُ فَـ  اِين املعَ بِ  َىن عْ تُـ  امَ كَ 

َواملَسائُِل . ٣٠))هُ لَ  نْ طَّ فَ تَـ فَـ  عٌ اسِ وَ  ريٌ ثِ كَ  ظِ فْ اللَّ  حِ َال صْ إِ  يقُ رِ طَ وَ : ((َوَقْد َوَصَف اْبُن ِجينِّ بَاَب ِإْصَالِح اللَّْفِظ بِأَنَُّه َكِثٌري َواِسٌع، َقالَ       

َها اللَُّغوِيُّوَن َوالنَّْحوِيُّوَن الَعَرُب ِمن  هَ الَِّيت َعدَّ َها َما ُهَو َصْرِيفٌّ، َوِمنـْ َها َما ُهَو َصْوِيتٌّ، َوِمنـْ ا َهَذا الَباِب تـَتَـَوزَُّع َعَلى ُمْستَـَويَاٍت ُخمَْتِلَفٍة؛ ِمنـْ

  .َما ُهَو َحنِْويٌّ 

بَِناُء الِفْعِل املاِضي َعَلى السُُّكوِن ِعْنَد  -َتَداِخَالِن تَْأِثريًاَوُمهَا مُ  -َوِمن أََهمِّ َمَساِئِل ِإْصَالِح اللَّْفِظ ِيف املْستَـَويـَْنيِ الصَّْوِيتِّ َوالصَّْرِيفِّ      

، َكَتْبُت، وََكَتْبَت، وََكَتْبتِ : لنُّْطِق بِِه، َكَما ِيف ِإْسَناِدِه ِإَىل َضَمائِِر الرَّْفِع، طََلًبا لِلتََّجاُنِس الصَّْوِيت َسْعًيا ِإَىل التَّْخِفْيِف َعَلى اللَِّساِن ِعْنَد ا

 اوْ رَ جْ أَ  مهُ نـَّ أَ  كَ لِ ذَ وَ . انَ بْـ رَ ضَ وَ  نَ بْ رَ ضَ وَ  تُ بْ رَ ضَ  :وحنَْ  وعِ فُ املرْ  ريِ مِ الضَّ  مُ لَ عَ  ا�َِ  لَ صَ اتَّ  اذَ إِ  لِ عْ الفِ  مَ َال  مْ هُ ينُـ كِ سْ تَ  كَ لِ ذَ  نْ مِ وَ : ((َقاَل اْبُن ِجينِّ 
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٤ 

 

 تُ بْ رَ ضَ : واالُ قَ فَـ  ظِ فْ لَّ لِ  ًحاَال صْ إِ  ،مَ الالَّ  وانُ كَ سْ أَ فَ . دِ احِ الوَ  يف دُ وجَ يُ  ال يذِ الَّ  اتِ كَ َر احلَ  اعُ مَ تِ اجْ  هَ رِ كُ فَ  لِ عْ الفِ  نمِ  ءٍ زْ جُ  ىرَ جمُْ  انَ هُ  لَ اعِ الفَ 

 ينِّ جِ  نَ ابْ  نَّ و أَ دُ بْ يَـ وَ  .٣١))وبًاجُ وُ  دُّ شَ أَ  ًذاإِ  انُ كَ سْ اإلِ فَ  امَ تُ جْ رَ خَ : وحنَْ  ،اتٍ كَ رِّ حَ تَ مُ  سُ مخَْ  ًضايْ أَ  هِ يْ فِ  عُ مِ تَ جيَْ  انَ كَ  دْ قَ وَ  معَ نَـ . مْ تُ جْ رَ خَ وَ  انَ لْ خَ دَ وَ 

 امِّ العَ  يِّ وِ غَ اللُّ  مِ كْ  احلُ َىل ، إِ ظِ فْ اللَّ  حِ َال صْ إِ  ابِ بَ  نْ مِ إِيَّاُه   َجْعِلهِ ن َمثَّ مِ ، وَ ونِ كُ ى السُّ لَ عَ  ،ةِ الَ احلَ  هِ ذِ هَ  لِ ثْ ، يف مِ لِ عْ الفِ  اءَ نَ بِ  هِ لِ يْ لِ عْ يف تَـ  دَ نَ تَـ اسْ 

 دَ نْ عِ  لِ عْ ى الفِ لَ ي عَ اذِ ابَ رتَ االسْ  يُّ ضِ الرَّ  هُ بـَّقَ طَ  دْ قَ وَ . ٣٢))اتٍ كَ رِّ حَ تَ مُ  عُ بَ رْ أَ  هِ يْ فِ  اَىل وَ تَـ تَـ  مِ َال الكَ  يف فٌ رْ حَ  سَ يْ لَ : ((أنَّه وَ هُ ، وَ يهِ وَ بَـ يْ سِ  هُ رَ رَّ ي قَـ ذِ الَّ 

 اءُ التَّ  انَ كَ  ملا َضرَْبتُ  :وِ حنَْ  مِ َال  نيِ كِ سْ تَ  َىل إِ  ىرَ تَـ  َال أَ  ،ةٍ مَ لِ كَ  يف اتٍ كَ رِّ حَ تَ مُ  عُ بَ رْ أَ  مهِ مِ َال كَ  يف اَىل وَ تَـ يَـ  َال : ((الَ ، قَ عِ فْ الرَّ  رِ ائِ مَ  ضَ َىل إِ  هِ ادِ نَ سْ إِ 

 كَ لْ تِ  هِ يْ لَ عَ  قَ بِ طَ نْ تَـ  نْ ي أَ ضِ تَ قْ ا يَـ ؛ ِممَّ ةٌ دَ احِ وَ  ةٌ مَ لِ كَ   هُ نَّ ى أَ لَ ، عَ رِ ائِ مَ الضَّ بِ  هِ الِ صَ اتِّ  دَ نْ ، عِ لِ عْ  الفِ َىل إِ  ونَ رُ ظُ نْ يَـ  بَ رَ نَّ العَ أَ كَ َو . ٣٣))ةِ مَ لِ الكَ  ءِ زْ جُ كّ 

  . اتٍ كَ َر حَ  عِ بَ رْ  أَ اِيل وَ تَـ  مَ دَ عَ : ِين عْ أَ : ةُ امَّ العَ  ةُ دَ اعِ القَ 

 ابُ بَ وَ  امِ اإلدغَ  ابُ ، بَ ًال بْ قَـ  هِ يْ لَ ا إِ نَ رْ شَ ا أَ ، ِممَّ ِيتِّ وْ الصَّ  امِ جَ سِ االنْ  :انِ وَ نْـ عُ  تَ حتَْ  ونَ ثُ دَ احملْ  هُ سَ رَ ا دَ ، ِممَّ هِ ينِ يِ زْ تَـ وَ  ظِ فْ اللَّ  حِ َال صْ إِ  لِ ائِ سَ ن مَ مِ وَ      

 يف امِ االّدغَ  ابُ بَ  ]ظِ فْ اللَّ  حِ َال صْ إِ بَاِب  لِ ائِ سَ ن مَ مِ : يْ أَ [كَ لِ ذَ  نمِ وَ : ((الَ قَ  ،يبِ رِ قْ التـَّ  ابِ بَ  مِ اسْ  بِ ينِّ جِ  نُ ابْ  هُ نْ عَ  رَ بـَّ ي عَ ذِ ، الَّ الِ دَ بْ اإلِ 

 ابِ بَ  عمجَ وَ  ،انَ دَ ازْ وَ  ،رَ بَـ طَ اصْ  :وحنَْ  ؛يبِ رِ قْ التـَّ  ابِ بَ  يعُ مجَِ  هُ نْ مِ وَ  ،" ولقُ يَـ  نْ مَ " :يف" ولقُ يـَّ مَ " اسِ النَّ  نَ مِ وَ ، وتد يف ود :وحنَْ  بِ ارِ قَ املتَـ 

 قُ يقِ حتَْ ُهَو  هِ الِ ثَ مْ أَ وَ  ريِ يِ غْ ا التـَّ ذَ ن هَ مِ  ضَ رَ الغَ أَنَّ ى لَ عَ ا مَ  ةٍ هَ ن جِ مِ  ةٌ لَ َال ا دَ نَ هُ  يبَ رِ قْ التـَّ  هِ الِ مَ عْ تِ يف اسْ وَ  .٣٤))بابهوَ  ردَ صْ مَ  :وحنَْ  ،ةِ عَ ارَ املضَ 

 َىل إِ  )هـ٦١٠ ت( َطرِّزِىُّ امل ارَ شَ أَ  دْ قَ وَ . قِ طْ النُّ  دَ نْ عِ  انِ سَ ى اللِّ لَ عَ  يفِ فِ خْ التَّ وَ  يِّ ظِ فْ اللَّ  فِ َال تِ االئْ وَ  سِ انُ جَ  التَّ َىل ي إِ دِّ ؤَ ا يُـ  ِممَّ ِيت وْ الصَّ  بِ ارُ قَ التـَّ 

الِ  قَـْبلَ  َوقَـَعتْ  إَذا الصَّادِ  ِمنْ  تـُْبَدلُ ) َوالزَّايُ (: ((الَ ، قَ ظِ فْ اللَّ  نيُ سِ حتَْ  يَ هِ  الِ دَ بْ اإلِ  نَ مِ  عَ وْ ا النـَّ ذَ هَ  لِ ثْ مِ  نْ مِ  ةَ ايَ الغَ  نَّ أَ  : تـَُقولُ  َساِكَنةً  الدَّ

َا: َوَقالَ  اْلَبَدِل، ُحُروفِ  ِيف  يَ َوالزَّا الصَّاَد، اْلَفارِِسيُّ  َعِليٍّ  أَبُو يـَُعدَّ  وَملَْ  اْلَفِصيِد، ِمنْ  ُفِصدَ  ِيف  َلهُ  ُفزِدَ  َمنْ  ُجيَرَّمْ  وَملَْ  َيْصُدُر، ِيف  يـَْزُدرُ   إمنَّ

  .٣٥))لِلَّْفظِ  َحتِْسيًنا اْلَكِلمِ  َهِذهِ  ِيف  أُْبِدلََتا

 ملَ ى، وَ زً عْ مِ ى وَ طً رْ أَ  :وحنَْ  ةِ مَ لِ الكَ  رِ يف آخِ  ونَ كُ يَ  نْ  أَ الَّ إِ  فِ لِ األَ بِ  اقِ حلَْ ن اإلِ عَ  تْ عَ نَـ تَـ امْ  بَ رَ العَ  نَّ أَ  هِ ينِ يِ زْ تَـ وَ  ظِ فْ اللَّ  حِ َال صْ إِ  رِ وَ صُ  نْ مِ وَ      

ا هَ ينُـ وِ نْ تَـ  ونَ كُ يَ لِ ا، وَ هَ افِ رَ صِ انْ ا وَ ا�َِ رَ عْ ى إِ لَ عَ  لَّ دَ أَ وَ  ةِ مَ لِ لكَ ى لِ وَ قْـ أَ  كَ لِ ذَ  ونَ كُ يَ ؛ لِ ظِ فْ لَّ لِ  اطِ يَ تِ االحْ  ابِ بَ  نْ مِ  كَ لِ ذَ ، وَ ةِ مَ لِ الكَ  وِ شْ ا يف حَ وهَ عُ وقِ يُ 

 عَ قَ تَـ  نْ أَ  الَّ إِ  فِ لِ األَ بِ  اقِ حلَْ اإلِ  نمِ  مْ هُ اعُ نَ تِ امْ  كَ لِ ذَ  نمِ وَ : ((ظِ فْ اللَّ  حِ َال صْ إِ  ابِ  يف بَ ينِّ جِ  نُ ابْ  الَ ، قَ هِ ْت بِ ي ُأحلِْقَ ذِ الَّ  لِ صْ ى األَ لَ  عَ ًال يْ لِ دَ 

 لَّ دَ فَ  كٍ رِّ حَ تَ مُ  فٍ رْ حَ  عَ قِ وْ مَ  تْ عَ قَـ وَ  ًفارَ طَ  تْ عَ قَـ وَ  اذَ إِ  اهَ نـَّ أَ  كَ لِ ذَ وَ ، ًدىخْ لَ صَ وَ ، ًرىعْ بَـ زِ وَ ، ًدىنْ رَ سَ وَ ، ًطىنْ بَـ حَ وَ ، ًزىعْ مِ وَ ، ًطىرْ أَ  وحنَْ  رًاآخِ 

 تِ مسَْ  ىلَ عَ  يَ هِ  امبَِ  اهَ اقُـ حلَْ إِ  كَ لِ ذَ بِ  مَ لَ عْ يُـ فَـ  وَ قْ تَـ  مْ لَ فَـ  كَ لِ ذَ لِ  تْ فَ عُ ضَ فَ  نِ اكِ السَّ  عَ قِ وْ مَ  تْ عَ قَـ وَ  وًاشْ حَ  تْ عَ قَـ وَ  اذَ إِ وَ  مهُ دَ نْ عِ  ا�َِ وَّ قُـ  ىلَ عَ  كَ لِ ذَ 

 والُ ابَـ قَ  نْ أَ بِ  ظِ فْ لَّ لِ  وااطُ تَ احْ فَ  ةٌ نَ اكِ سَ  يَ هِ وَ  هِ نِ يْ عَ لِ  ةً لَ ابَـ قَ مٌ  تْ انَ كَ لَ  رفَ عْ ِجبَ  قٌ حَ لْ مُ  امتخَ : تَ لْ قُ فَـ  يةً انِ ثَ  ا�َِ  تَ قْ حلَْ أَ  وْ لَ  كَ نَّ أَ  ىرَ تَـ  َال أَ  ؛هِ كِ رِّ حَ تَ مُ 

 نمِ  لٍ صْ أَ  نِ زْ وَ " ىلَ عَ  هفي يَ هِ  امَ  نِ وْ كَ َو  ًضايْ أَ  اهَ نِ يْ وِ نْ تَـ بِ  مَ لَ عْ يُـ لِ وَ  اهَ نِ كُّ متََ  ةِ دَّ شِ  ىلَ عَ  لَّ دَ أَ وَ  اهلَ  ىوَ قْـ أَ  ونَ كُ يَ لِ  كَ رِّ حَ املتَ  فَ رْ احلَ  هِ يْ فِ  فَ لِ األَ بِ 

" ال" هِ يْ فِ  يذِ الَّ  الَ املثَ  نَّ إِ فَ  ةً نَ وَّ نَـ مُ وَ  ًفارَ طَ  تْ انَ كَ  نْ إِ وَ  اهَ نـَّ ى؛ ِألَ رً طَ غْ بَـ وضَ ، ىرً ثَـ عْ بَـ قَـ  فُ لِ أَ  كَ لِ ذَ كَ  تْ سَ يْ لَ وَ . هِ بِ  اقِ حلَْ إلِ لِ  اهَ نـَّ أَ " هلَ  ولِ صُ األُ 

 ال ثالِ ثَ  مِ لِ الكَ  رِ اخِ وَ أَ  يف دِ ائِ وَ الزَّ  اتِ فَ لِ األَ  نمِ  مٌ سْ قِ  قبعثرى فُ لِ أَ  امنََّ إِ فَ  ًيا،اسِ دَ سُ  اهلََ  لَ صْ أَ  ال هُ نَّ ِألَ  هِ بِ  اذَ هَ  حقيلْ فَ  هِ يْ لَ إِ  ولِ صُ ألُ لِ  مصعد

  . ٣٦))كَ لِ ذَ  فْ رِ اعْ فَ . اقِ حلَْ إلِ لِ  الوَ  يثِ نِ أْ لتَّ لِ 

 اجِ رَّ السَّ  نُ ابْ  الَ ا، قَ هَ وِ شْ يف حَ  وْ أَ  ةِ مَ لِ الكَ  لِ وَّ يف أَ  ةً قَ حَ لْ مُ  عُ قَ  تَـ َال ا، فَ رً  آخِ الَّ إِ  قُ حَ لْ ال تَـ  فَ لِ األَ  نَّ أَ  ةِ يَّ بِ رَ العَ  اءُ مَ لَ عُ  رَ كَ َذ  دْ قَ وَ          

ا فُ رِ عْ تَـ وَ  َعلَقى، :حنو آخرًا تكونَ  أَنْ  إال ًداأَبَ  ةً قَ حَ لْ مُ  فُ لِ األَ  ونُ كُ تَ  َال وَ ): ((ه٣١٦ت(  الَ قَ . ٣٧))ةً نَ وَّ نَـ مُ  اهَ تَـ أَيْـ رَ  اِإذَ  ةٌ قَ حَ لْ مُ  َأ�َّ

ا ذَ يف هَ  بَ بَ ا السَّ ينً بَ مُ ) ه٦٤٦ت( بِ اجِ احلَ  ابنُ  الَ قَ وَ . ٣٨))ىزَ عْ مِ  وحنَْ  يف راً آخِ  الَّ إِ  لإلحلاقِ  عُ قَ تَـ  الوَ ): ((ه٥٣٨ت ( يُّ رِ شَ خمَْ الزَّ 

) ه٧١٥ت ( االسرتاباذيّ  ينِ الدِّ  نُ كْ ُر  حَ رَ د شَ قَ وَ . ٣٩))اهَ يكِ رِ حتَْ  نمِ  مُ ْلزَ يَـ  ملا َحْشًوا اِالْسمِ  ِيف  حلاقِ لإل اْأللفُ  تقعُ  َوَال : ((يِّ وِ غَ اللُّ  مِ كْ احلُ 
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٥ 

 

 مزِ لَ  إلحلاقِ لِ  اوً شْ حَ  عَ قَ وَ  ولَ  هُ نَّ ألَ  ا؛هَ سطِ وَ  يف الوَ ، رٌ اهِ ظَ  وَ هُ وَ  لمةِ الكَ  لِ وَّ أَ  يف لإلحلاقِ  عُ قَ تَـ  ال فَ األلِ  نَّ أَ  مْ لَ عْ اِ : ((الَ ، قَ المَ ا الكَ ذَ هَ 

 ةً عَ ابِ رَ  تانَ كَ  نْ إِ وَ  ،ريِ غِ صْ التَّ  ياءِ  عدَ بَ  ايكهَ رِ حتَْ  بجَ وَ  ثةً الِ ثَ  تْ انَ كَ  نْ إِ وَ  ري،غِ صْ التَّ  يف هايكُ رِ حتَْ  بَ جَ وَ  يةً انِ ثَ  كانتْ  نْ إِ  ا�َّ ألَ  ها؛يكُ رِ حتَْ 

 فذْ حَ  جبُ يَ فَـ ، يماسِ اخلُ بِ  لإلحلاقِ  الَّ إِ  ونُ كُ ال تَ فَ  ،لإلحلاقِ  يَ هِ وَ  ا،وً شْ حَ  ةً عَ ابِ رَ  انتْ كَ  اإذَ  األ�َّ  ؛عِ مْ اجلَ وَ  ريِ غِ صْ التَّ  يف ارً آخِ  انتكَ 

 ما يرُ رِ قْ تَـ  اذَ هَ ، ةكَ رَّ حمَُ  رَ يْـ غَ  اهَ ائِ قَ بَـ  انِ كَ مْ إلِ  ارً آخِ  ّال إِ  إلحلاقِ لِ  فُ لِ األَ  عْ قَ يَـ  مل كَ لِ ذَ كَ  انَ كَ  اذَ إِ وَ  ،رَّ مَ  امَ كَ  هريُ غِ صْ تَ وَ  هعُ مجَْ  مكنَ يُ لِ  اآلخر

  .٤٠))فُ نِّ املصَ  رَ كَ َذ 

الواو : اهَ يْـ تَـ خْ أُ  ونَ ا دُ هَ تِ فَّ خلِِ  مسةِ اخلَ  اتِ نَ بَـ  رِ يف آخِ  ةِ ادَ يَ الزِّ بِ  فَ لِ األَ  تِ صَّ خَ  بَ رَ العَ  نَّ أَ  هِ ينِ سِ حتَْ وَ  ظِ فْ اللَّ  حِ َال صْ إِ  لِ سائِ يف مَ  لُ دخُ ا يَ ِممَّ وَ    

 ةِ ادَ يَ الزِّ بِ  واصُّ خَ  -ةِ عَ بَـ رْ األَ  اتِ نَ بَـ  رِ آخِ  يف واادُ زَ  امَ كَ - مسةِ اخلَ  اتِ نَ بَـ  رِ آخِ  يف ةَ ادَ يَ الزِّ  واعُ ْمجَ أَ  امل مهُ نـَّ أَ  كَ لِ ذَ  نمِ وَ : ((ينِّ جِ  نُ ابْ  الَ والياء، قَ 

 دقَ وَ  الَّ إِ  اهَ رِ آخِ  َىل إِ  يهِ تَ نْ يَـ  ال اوهلَِ طُ لِ  مسةِ اخلَ  اتِ نَ بَـ  نَّ أَ  كَ لِ ذَ وَ . والواو الياء: ايهَ تَ خْ أُ  ونَ دُ  اكَ نَ هُ  فيها ةً بَ غْ رَ وَ  اهلََ  استخفاًفا األلف فيه

 وطفُ رَ ضْ عَ  وحنَْ  يف وًاشْ حَ  اءَ واليَ  اوَ الوَ  والُ عَ جَ وَ ، �ا اوهَ صُّ خَ فَ  -األلفُ  وهي- الثِ الثَّ  فَّ خَ أَ  وابُ لَ طَ  اهَ رِ آخِ  يف ةَ ادَ يَ الزِّ  والُ مَّ حتََ  امَّ لَ فَـ ، ملت

 ذلك لَّ كُ  �ما قِ طْ النُّ  الِ مَ تِ احْ  يف تدَّ كَ َو  امَ هِ مِ شُّ جتََ  يف ةُ فَ لْ الكُ  رتهَ ظَ لَ  اهمَ لِ قْ ثِ  عَ مَ  ينيِ اسِ دَ سُ وَ  ًفارَ طَ  �ما اءواجَ  ولَ  مهُ ألنـَّ  يقلِ فَ عْ جَ وَ 

   .٤١))اللفظ إلصالح

ى لَ ة عَ رَ متَْ  عِ ا يف مجَْ مَ املا، كَ سَ  ثٍ نَّ ؤَ مُ  عَ ا مجَْ هَ عِ مجَْ  دَ نْ عِ  ةِ ثَ نـَّ املؤَ  اءِ ن األمسَْ مِ  يثِ نِ أْ التَّ  اءِ تَ  فُ ذْ حَ  هِ زيينِ تَ وَ  ظِ فْ اللَّ  الحِ صْ إِ  رِ اهِ ظَ ن مَ مِ وَ     

 ،اءً تَ وَ  األفً  هِ آِخرِ  ِيف  زِْدتَ  اْلُمَؤنَّثَ  اِالْسمَ  تَ عْ مجََ  اِإذَ : ((ينِّ جِ  نُ ابْ  الَ احد، قَ وَ  ظٍ فْ يف لَ ) تاءين( :يثٍ نِ أْ  تَ َيت المَ عَ  اعِ مَ تِ اجْ  ةَ اهَ رَ مترات، كَ 

 وََكانَ  قائماتٌ  مةٌ ائِ قَ  عِ مجَْ  َوِيف  ماتٌ سلِ مُ  مةٌ سلِ مُ  عِ مجَْ  ِيف  َتقولُ  عِ مْ اجلَْ  ِيف  اهَ تَـ فْـ ذَ حَ  التَّْأنِيثِ  َهاء اْلُمَؤنَّثِ  اِالْسمِ  ِيف  َكانَ  ، َفِإن...

 يّ ارِ بَ نْـ األَ  كاتِ َر و البَـ بُ أَ  ادَ قد زَ وَ . ٤٢))تَْأنِيث اتَ مَ َال عَ  اْلَواِحدِ  اِالْسمِ  ِيف  َجتَْتِمعَ  لَِئالَّ  َىل وْ األُ  التَّاءُ  تِ فَ ذِ حُ فَ  متاتائِ قَ وَ  متاتلِ سْ مُ  اَألْصل

 سلماتمُ  وحنَْ  ةٍ احدَ وَ  مةٍ لِ كَ  يف نيثٍ أْ تَ  يتمَ َال عَ  نيَ بَ  ونَ معُ جيَ  ال مهُ نـَّ أَ  ىرَ تَـ  َال أَ : ((الَ قَ  ذْ يل، إِ لِ عْ هذا التـَّ  يضاحِ يف إِ ) ه٥٧٧ت(

 يث،نِ أْ التَّ  من خرىاألُ  عليه لُّ دُ تَ  ما ىلَ عَ  لُّ دُ تَ  اءينِ التَّ  من واحدةٍ  لَّ كُ  نَّ ألَ  احلتات؛صَ وَ  سلمتاتمُ  فيه األصلُ  انَ كَ  نْ إِ وَ  احلات،صَ وَ 

، هنا، من باب ةُ يَّ بِ رَ ه العَ عُ بِ تَّ ذي تَـ الَّ  يَّ وِ غَ اللُّ  كَ  هذا املسلَ ينِّ جِ  نُ ابْ  دَّ د عَ قَ وَ . ٤٣))هناهَ  كَ لِ ذَ كَ فَ  هما؛نَ يْـ بَـ  واعُ مَ جيَْ  ملَ فَـ  اَمَها،قَ مَ  قومتَ وَ 

 يتمَ َال عَ  الجتماعِ  اكرًانَ تَـ  اءالتَّ  ارَ رَ قْـ إِ  واهُ رِ كَ فَ  ،راتسْ بُ وَ  راتمتَْ : كَ لِ ذَ  وحنَ وَ  ةرَ سْ بُ وَ  ةرَ متَْ  عِ مجَْ  يف مهلُ وْ قَـ  كَ لِ ذَ  نمِ وَ : ((الَ ، قَ ظِ فْ اللَّ  حِ َال صْ إِ 

 ،رَ يْـ غَ  ال ةٌ يَّ وِ نْ مَ  ةرَ دَّ قَ مُ  املعىن يف األ�َّ  ؛ظِ فْ اللَّ  حِ َال صْ إلِ  الَّ إِ  ءٍ يْ شَ لِ  ال - ةالبتَّ  ةادَ رَ مُ - ةِ يَّ النـِّ  يف يَ هِ وَ  فتذِ حُ فَ  ،دٍ احِ وَ  اسمٍ  ظِ فْ لَ  يف نيثٍ أْ تَ 

 حِ َال إصْ بِ  يَ هِ  امنَّ إِ  فِ ذْ احلَ  يف ،إًذا ،ةُ ايَ نَ العِ وَ  . حٌ اضِ وَ  ذاهَ وَ ، ةرَ متَْ  منها ةَ دَ احِ الوَ  نَّ أَ  يف كٌّ شَ  ضْ رتَِ عْ يَـ  مل )مترات( :تَ لْ قُـ  اذَ إِ  تراك َال أَ 

  .٤٤))اهَ عِ وضِ مبَِ  مٌ اكِ حَ  اهلََ  ضٍ تَ قْ مُ  اءِ تَّ البِ  قٌ اطِ نَ  املعىن ذإِ  ؛ظِ فْ اللَّ 

 يدُ فِ ا ال تُ هَ يْـ فِ ) لأَ ( نَّ  أَ َىل إِ  نيَ يِّ وِ حْ النَّ  ضُ عْ بَـ  بَ هَ ذَ  دْ قَ ؛ فَـ ةِ ولَ صُ املوْ  اءِ مسَْ ى األَ لَ عَ  ةُ لَ اخِ الدَّ ) لأَ ( هِ ينِ يِ زْ تَـ وَ  ظِ فْ اللَّ  حِ َال صْ إِ  رِ اهِ ظَ ن مَ مِ وَ      

 سَ يْ لَ وَ  ظِ فْ اللَّ  الحُ صْ إِ  يَ ا هِ هَ يْـ لَ عَ  تْ لَ خَ  دَ ِيت الَّ ) أل( ةَ يفَ ظِ وَ  نَّ إِ فَ  من َمثَّ ا، وَ هَ تِ لَ ن صِ مِ  يفَ عرِ التَّ  بُ سِ تَ كْ تَ  اءَ مسَْ األَ  هِ ذِ هَ  نَّ ألَ  يفَ رِ عْ التـَّ 

 نمِ  بٍ رْ ضَ لِ  امَ هُ تُـ ادَ يَ زِ  انَ كَ  يفَ رِ عْ التـَّ  -ولِ املوصُ  مِ اسْ  ابِ بَ  يف- انَ هُ  انِ يدَ فِ تُ  ال األلف والالم نَّ أَ  تَ بَ ثَـ  اذَ إِ : ((يشعِ يَ  نُ ابْ  الَ قَ . يفرِ عْ التـَّ 

 َال أَ  ،اتٌ رَ كِ نَ  لَ مَ اجلُ  نَّ أَ  كَ لِ ذَ وَ  ،لِ مَ اجلُ بِ  فِ ارِ املعَ  فِ صْ وَ  َىل إِ  ًال صُّ وَ تَـ  لَ خَ دَ  امنَّ إِ  المٌ  هِ يْ فِ  اِممَّ  هِ اتِ وَ خَ أَ وَ  )يذِ الَّ ( نَّ أَ  كَ لِ ذَ وَ  ،ظِ فْ اللَّ  حِ َال صْ إِ 

 امَّ لَ فَـ  ،... ،ةٌ رَ كِ نَ  ةِ رَ كِ النَّ  ةُ فَ صِ وَ  ،وهُ خُ أَ  امَ قَ  مٍ َال غُ  َىل إِ  تُ رْ ظَ نَ وَ  ،دٌ يْ زَ  وهُ بُ أَ  لٍ جُ رَ بِ  تُ رْ رَ مَ : كَ لِ وْ قَـ  وحنَْ  ،اتِ رَ كِ النَّ  ىلَ عَ  اًفاصَ وْ أَ  يرِ جتَْ  اهَ نـَّ أَ  ىرَ تَـ 

 ،ميٌ رِ كَ  وهُ خُ أَ  دٍ يْ زَ بِ  تُ رْ رَ مَ : ولَ قُ تَـ  نْ أَ  غْ سُ يَ  مْ لَ فَـ  ،كَ لِ ذَ  لَ ثْ مِ  فِ ارِ املعَ  يف ونَ كُ تَ  نْ أَ  واادُ رَ أَ  اهَ رِ كُّ نَ تَـ لِ  اتِ رَ كِ النَّ  ىلَ عَ  اًفاصَ وْ أَ  يرِ جتَْ  تْ انَ كَ 

 ىلَ عَ  يفِ رِ عْ لتـَّ الِم ا الُ خَ دْ إِ  نْ كِ ميُْ  ملَ وَ . ةِ فَ رِ عْ لمَ لِ  ًفاصْ وَ  ونُ كُ تَ  ال ةُ رَ كِ النَّ وَ  ،اتٌ رَ كِ نَ  لَ مَ اجلُ  نَّ أَ  تَ بَ ثَـ  دْ قَ  هُ نَّ ألَ  ؛دٍ يْ زَ لِ  تَ عْ النـَّ  يدُ رِ تُ  تَ نْ أَ وَ 
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٦ 

 

َم  هِ ذِ هَ  نَّ ألَ  ؛ةِ لَ مْ اجلُ  ِم ألَ ا ولِ خُ دُ  لَ بْ قَـ  )يذِ الَّ ( ظَ فْ لَ  نَّ أَ  الَّ إِ ، ...، اءِ مسَْ األَ بِ  صُّ تَ ختَْ  ال ةُ لَ مْ اجلُ وَ  ،اءِ مسَْ األَ  اصِّ وَ خَ  نمِ الالَّ  نْ كُ يَ  ملِلِف َوالالَّ

مَ األَِلَف  اهلَِ وَّ أَ  يف واادُ زَ فَـ  فِ ارِ املعَ  افِ صَ وْ أَ  ظِ فْ لَ  ىلَ عَ  . ٤٥))َىن املعْ وَ  ظُ فْ اللَّ  قُ ابَ طَ تَ يَ فَـ  وه،دُ صَ قَ  يذِ الَّ  ةِ فَ رِ املعْ  ظُ فْ لَ  كَ لِ ذَ بِ  مْ هلُ  لَ صُ حْ يَ لِ  َوالالَّ

 لُّ كُ َو : ((الَ ، قَ رِ مْ ا األَ ذَ �َِ  فُ رِ عْ ال يَـ  ةِ يقَ لِ ى السَّ لَ عَ  مُ لَّ كَ تَ يَـ  انَ كَ   ِيبَّ رَ العَ  نَّ أَ وَ  اِيلٌّ يَ خَ  هُ نَّ أَ بِ  يلِ لِ حْ ا التَّ ذَ ى هَ لَ ن عَ سَ اس حَ بَّ عَ  اذُ تَ سْ األُ  قَ لَّ د عَ قَ وَ 

  . ٤٦))هُ دَ حْ وَ  بِ رَ العَ  مُ َال كَ  وَ هُ فَـ  قُّ احلَ  يلُ علِ التَّ  امَّ أَ . ًئايْ شَ  هُ نْ عَ  لِ صْ األَ  ِيبُّ رَ العَ  فُ رِ عْ يَـ  ال ذْ إِ  ،هُ الُ مهَْ إِ  نُ سُ حيَْ  ضٌ حمَْ  اِيلٌّ يَ خَ  مَ دَّ قَ تَـ  امَ 

 َواسم بِ ارِ الضَّ كَ  اْلَفاِعلِ  اْسم :اعٍ وَ نْـ أَ  َثَالثَةُ  َوِهيَ  يلٍ صِ فْ تَـ  ْريِ غَ لِ  ةٍ حيَ رِ صَ  ةٍ فَ ى صِ لَ عَ  ةُ لَ اخِ الدَّ  ةُ ولَ املوصُ ) أل( ةِ لَ أَ املسْ  هِ ذِ �َِ  قُ حَ لْ يَـ وَ      

 ةَ دَ امِ اجلَ  اْألَْمسَاءَ  هُ بِ شْ يُ  فٍ صْ وَ  ىلَ عَ  وْ أَ  لِ جُ َكالرَّ  دٍ امِ جَ  اْسمٍ  َعَلى تْ لَ خَ دَ  اَفِإذَ  ،نِ سَ احلَ كَ  ةهَ بـَّ املشَ  ةفَ َوالصِّ  وبِ رُ املضْ كَ  اْلَمْفُعولِ 

تـَْعرِيف فُ رْ حَ  َفِهيَ  ىلَ عْ األَ وَ  لِ ضَ فْ األَ كَ  التـَّْفِضيلِ  فِ صْ وَ  ىلَ عَ  وْ أَ  بِ احِ الصَّ كَ 
ا هَ تِ لَ َال دَ ا وَ هَ تِ يفَ ظِ يف وَ  يُّ وِ حْ ُري النَّ فكِ التَّ  عَ فَ د دَ قَ ، فَـ ٤٧

 هِ ذِ هَ  )أل( تْ سَ يْ لَ : ((نسَ اس حَ بَّ عَ  اذُ تَ سْ األُ  الَ ، قَ هِ ينِ يِ زْ تَـ وَ  ظِ فْ اللَّ  حِ َال صْ ن إِ مِ  بٍ رْ ضَ ا استُـْعِمَلْت لِ هَ نـَّ أَ  َىل إِ  ابِ هَ الذَّ  َىل إِ  ينيَ وِ حْ َض النَّ عْ بَـ 

 ولِ املوصُ  اءِ مسَْ أَ  نمِ  ريٌ ثِ كَ َو . هِ تِ لَ صِ بِ  فُ رَّ عَ تَـ يَـ  ولِ املوصُ  مَ اسْ  نَّ ألَ  ؛هِ ينِ يِ زْ تَـ وَ  ظِ فْ اللَّ  حِ َال صْ إِ  نمِ  بٍ رْ ضَ لِ  يَ هِ  امنََّ إِ وَ  ،رِ هَ شْ األَ  يف ،يفِ عرِ لتَّ لِ  انَ هُ 

 اذَ إِ  ولِ عُ املفْ وَ  لِ اعِ الفَ  يامسَْ  الِ مَ عْ إِ  نمِ  تْ عَ نِ مُ لَ  يفِ رِ عْ لتـَّ لِ  تْ انَ كَ  ولَ وَ . )أل( نمِ  ال ،هِ تِ لَ صِ  نمِ  اءَ جَ  هُ يفُ رِ عْ تَـ فَـ  ،ةٌ فَ رِ عْ مَ  هنَّ أَ  عَ مَ  )أل( نمِ  دٌ رَّ جمَُ 

 ،اءِ مسَْ األَ  صِ ائِ صَ خَ  نمِ  اهَ نـَّ ألَ  ؛دِ امِ وَ اجلَ  نمِ  امَ هُ بُـ رِّ قَ تُـ وَ  ،لِ عْ الفِ  هِ بَ شَ  نعَ  -ونَ ولُ قُ يَـ  امَ كَ - امهَُ دُ عِ بْ تُـ  ذْ إِ  ،الِ بَ قْ تِ االسْ  وْ أَ  الِ احلَ  َىن عْ مبَِ  اانَ كَ 

  .٤٨))هُ هُ بِ شْ يُ  امَ وَ  لِ عْ الفِ  فِ َال ِخبِ  ،لُ مَ عْ يَـ  ال دُ امِ اجلَ وَ  ،اتِ وَ لذَّ لِ  اهَ عِ ضْ وَ  بِ بَ سَ بِ  ،ودُ مُ اجلُ  اءِ مسَْ األَ  يف لُ صْ األَ وَ 

ا هَ ِمهِّ ن أِ ، مِ هِ ينِ يِ زْ تَـ وَ  ظِ فْ اللَّ  حِ َال صْ ن إِ ا مِ �َّ أَ بِ  ونَ يُّ وِ حْ ا النَّ يهَ فِ  الَ يت قَ الَّ  لِ ن املسائِ مِ  ةً وعَ مَ جمَْ  دُ نجِ سَ فَ  يِّ حوِ ى النَّ وَ  املستَـ َىل ا إِ نَ لْ قَ ا انتَـ ذَ إِ وَ      

ا مَ كَ   انِ سَ ى اللِّ لَ عَ  فَّ خَ أَ  يبُ كِ الرتَّ  ونَ كُ يَ لِ  رَ آخَ  عِ وضِ  مَ َىل ا إِ هَ لِّ ن حمَ ا مِ هَ لِ قْ نَـ وَ  )امَّ أَ ( اةِ دَ األَ  دَ عْ بَـ  طِ رْ الشَّ  وابِ يف جَ  ةِ عَ اقِ الوَ  اءِ الفَ  عِ وقِ مَ  يريُ غْ تَـ 

 نْ كُ ا يَ مَ هْ مَ : وَ م هُ هُ دَ نْ ا عِ اهَ عنَ مَ وَ ) امَّ أَ ( صلَ أَ  نَّ ، ألَ قٌ لِ طَ نْ مُ  دٌ يْ زَ ا فَـ مَّ أَ : يبِ كِ الرتَّ  صلَ أَ  نَّ أَ  ونَ يُّ وِ حْ ى النَّ رَ يَـ  ذْ ، إِ قٌ لِ طَ نْ مُ فَ  يدٌ ا زَ مَّ أَ : وِ يف حنَْ 

َ د بَـ قَ وَ  .٤٩قٌ لِ طَ نْ مُ  دٌ يْ زَ فَـ  ءٍ يْ ن شَ مِ   الَ ها، قَ َـ وه لَ رُ دَّ ي قَ ذِ الَّ  صلِ األَ  وءِ يف ضَ  يهِ  فِ ِيت أْ ي تَ ذِ الَّ  يبِ كِ الرتَّ  ةَ لَ َال دَ وَ ) امَّ أَ ( َىن عْ مَ  ونَ يُّ وِ حْ النَّ  نيَّ

 اذَ إِ فَ . بٌ اهِ ذَ  دٌ يْ زَ : ولُ قُ تَـ . يدٍ كِ ْو تَـ  لَ ضْ فَ  هُ يَ طِ عْ يُـ  نْ أَ  مِ َال الكَ  يف هُ تُ دَ ائِ فَ وَ . اءِ الفَ بِ  ابُ جيَُ  كَ لِ ذَ لِ وَ  ،طِ رْ الشَّ  َىن عْ مَ  يهِ فِ  فٌ رْ حَ  :أَمَّا((: يُّ رِ شَ خمَْ الزَّ 

: هِ ريِ سِ فْ تَـ  يف يهِ وَ يبَـ سِ  الَ قَ  كَ لِ ذَ لِ وَ . بٌ اهِ ذَ فَ  يدٌ زَ  امَّ أَ : تَ لْ قُـ  ،ةٌ ميَ زِ عَ  هُ نْ مِ  هُ نَّ أَ وَ  ابِ هَ الذَّ  دِ دَ صَ بِ  هُ نَّ أَ وَ  بٌ اهِ ذَ  ةَ الَ حمََ  ال هُ نَّ أَ وَ  اكَ ذَ  يدَ كِ ْو تَـ  تَ دْ صَ قَ 

َ د بَـ قَ وَ . ٥٠))طِ رْ الشَّ  َىن عْ مَ  يف هُ نَّ أَ وَ  ،يًداكِ ْو تَـ  هِ نِ وْ كَ  انيَ بَـ : ْنيِ تَـ دَ ائِ فَ لِ  لٌّ دِ مُ  ريُ سِ فْ التـَّ  اذَ هَ وَ . بٌ اهِ ذَ  دٌ يْ زَ فَـ  ءٍ يْ شَ  نمِ  نْ كُ يَ  امَ هْ مَ   ينِّ جِ  ابنُ  نيَّ

 اذَ هَ  يرَ رِ حتَْ  نَّ أَ  ىرَ تَـ  َال أَ  قٌ لِ طَ نْ مُ فَ  دٌ يْ زَ  امَّ أَ : موهلُُ قَ  كَ لِ ذَ  نمِ فَ : ((الَ قَ  ،ظِ فْ اللَّ  حِ َال صْ إِ  ضِ رَ غَ لِ  يريٍ غْ ن تَـ مِ  هُ ابَ صَ ا أَ مَ وَ  يبِ كِ ا الرتَّ ذَ هَ  صلَ أَ 

 يف رطِ الشَّ  ابِ وَ جَ  يف اءَ الفَ  دُ جِ تَ فَـ  قٌ لِ طَ نْ مُ  يدٌ زَ فَـ  ءٍ يْ شَ  نمِ  نْ كُ يَ  امَ هْ مَ : تَ لْ قُـ  كَ نَّ أَ كَ  كَ نَّ أّ  َىل إِ  تَ رْ صِ  يهِ فِ  طِ رْ الشَّ  ظِ فْ لَ بِ  تَ حْ رَّ صَ  اذَ إِ  ولِ القَ 

 امَ كَ  قٌ لِ طَ نْ مُ  يدٌ زَ فَـ  امَّ أَ : ولُ قُ تَـ  َال وَ  ينِ أَ زْ اجلُ  ْنيَ بَـ  ةً طَ اسِ وَ  اءَ الفَ  دُ جتَِ  امنََّ إِ  قٌ لِ طَ نْ مُ فَ  يدٌ زَ  امَّ أَ : كَ ولِ قَ  يف نتَ أَ وَ . اهمَ يْ لَ عَ  ةً مَ دَّ قَ مُ  ينِ أَ زْ اجلُ  رِ دْ صَ 

 نْ إِ وَ  اءَ الفَ  هِ ذِ هَ  نَّ أَ  هِ حِ ِال صْ إِ  هُ جْ وَ وَ  .ظِ فْ اللَّ  حِ َال صْ ِإلِ  كَ لِ ذَ  لَ عَ فَـ  امنََّ إِ وَ . قٌ لِ طَ نْ مُ  يدٌ زَ فَـ  ءٍ يْ شَ  نمِ  نكُ يَ  امَ هْ مَ : اهُ نَ عْ مَ  يف وَ هُ  ايمَ فِ  ولُ قٌ تَـ 

 نمِ  نْ كُ يَ  امَ هْ مَ : ونَ ولُ قُ يَـ  امَ كَ  قٌ لِ طَ نْ مُ  دٌ يْ زَ فَـ  امَّ أَ : واالُ قَ  وْ لَ فَـ  ا�َِ ورَ صُ بِ وَ  ةِ فَ اطِ العَ  ظِ فْ لَ  بِ هَ ذْ مَ  ىلَ عَ  اهَ نـَّ إِ فَ  ةً فَ اطِ عَ  نْ كُ تَ  ملَْ وَ  ابًاوَ جَ  تْ انَ كَ 

. امَّ أَ  وَ هُ وَ ، فٌ رْ حَ  ظِ فْ اللَّ  يف اهَ لَ بْـ قَـ  امنََّ إِ  ،مٌ اسْ  اهَ لَ بْـ قَـ  سَ يْ لَ وَ  مٌ اسْ  اهَ دَ عْ بَـ  فِ طْ العَ  اءِ فَ  ىرَ جمَْ  ةُ يَ ارِ اجلَ  اءُ الفَ  تِ عَ قَـ وَ لَ  قٌ لِ طَ نْ مُ  دٌ يْ زَ فَـ  ءٍ يْ شَ 

 قٌ لِ طَ نْ مُ فَ  دٌ يْ زَ  امَّ أَ : واالُ قَ فَـ  ؛ةِ فَ اطِ العَ  ةِ ورَ صُ  ىلَ عَ  ِيت أْ تَ فَـ  رُ آخَ  اهَ دَ عْ بَـ وَ  مٌ اسْ  اهَ لَ بْـ قَـ  ونَ كُ يَ لِ  نيِ فَ رْ احلَ  ْنيَ بَـ  اوهَ طُ سَّ وَ وَ ، انَ رْ كَ َذ  ملا كَ لِ ذَ  وابُ كَّ نَ تَـ فَـ 

 هُ دَ كَّ ا أَ ا مَ ذَ هَ وَ . ٥١))ابوَ الصَّ  وَ هُ وَ . اَىل عَ تَـ  اهللاُ  هُ ِمحَ رَ  يٍّ لِ عَ  ِيب أَ  ريُ سِ فْ تَـ  اذَ هَ وَ . ورٌ مْ عَ فَـ  يدٌ زَ  امَ قَ  وحنَْ  يف نيِ االمسَْ  نيَ بَ  ةً فَ اطِ عَ  ِيت أْ تَ  امَ كَ 

 اةِ دَ أَ  امَ قَ مَ  مٌ ائِ قَ  هُ نَّ ألَ  ،ءٍ يْ شَ  نمِ  نكُ يَ  امَ هْ مبَِ  لوّ ؤَ مُ  ،طِ رْ الشَّ  َىن عْ مَ  يهِ فِ  ،يطٌ سِ بَ  فٌ رْ حَ : ةِ زَ مْ اهلَ  تحِ فَ أَمَّا بِ : (( الَ قَ  ذْ ، إِ )هـ٧٤٩ت( يُّ ادِ املرَ 

 دٌ يْ زَ  امَّ أَ : تَ لْ قُـ  اذَ إِ فَ . مَ دَّ قَ تَـ  امَ كَ  ،ءٍ يْ شَ  نمِ  نْ كُ يَ  امَ هْ مبَِ  امَّ أَ  ونَ رُ دِّ قَ يُـ  ورُ هُ مْ اجلُ وَ ، ... ،اءِ الفَ بِ  ابُ جيَُ  كَ لِ ذَ لِ وَ . طِ رْ شَّ ال لِ عْ فِ وَ  طِ رْ الشَّ 
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٧ 

 

 دٌ يْ زَ فَـ  امَّ أَ  :يرُ دِ قْ التـَّ  ارَ صَ فَ  ا،مَ هُ امَ قَ مَ  امَّ أَ  تْ يمَ قِ أُ وَ  ،هُ اتُ دَ أَ وَ  طِ رْ الشَّ  لُ عْ فِ  فَ ذِ حُ فَ . قٌ لِ طَ نْ مُ  دٌ يْ زَ فَـ  ءٍ يْ شَ  نمِ  نْ كُ يَ  امَ هْ مَ : يرُ دِ قْ التـَّ فَ  ،قٌ لِ طَ نْ مُ فَ 

َ د بَـ قَ وَ . ٥٢))ظِ فْ اللَّ  حِ َال صْ إِ  نمِ  بٍ رْ ضَ لِ  ،اِين الثَّ  ءِ زْ اجلُ  َىل إِ  اءُ الفَ  تِ رَ خِّ أُ فَ . قٌ لِ طَ نْ مُ   تِ فَ الَ خَ  ةَ يَّ بِ رَ العَ  نَّ أَ  يُّ رِ زهَ األَ  دُ الِ خَ  خُ يْ الشَّ  نيَّ

 وِ حْ ى النَّ لَ عَ ا هَ تْـ لَ مَ عْ تَـ اسْ ، فَ هِ يْ لَ عَ  وفٍ طُ عْ  مَ َال بِ  وفٍ طُ عْ مَ  ةِ ورَ يف صُ  هُ نَّ ألَ  يبِ كِ ْر التـَّ  حِ بْ ن قُـ ا مِ بً رَ ا هَ هَ يبِ كِ ْر تَـ ا وَ مَّ أَ  الِ مَ عْ تِ يف اسْ  رَ دَّ املقَ ل َ صْ األَ 

 الوَ  ،...،ورِ هُ مْ اجلُ  ولُ قَ  وَ هُ  امَ �ِ  رُ دَّ قَ تُـ  )امَّ أَ ( ونُ كَ َو : ((الَ ، قَ وابِ ن اجلَ مِ  ءٍ زْ ِجبُ  اءِ الفَ وَ  )امَّ أَ ( ْنيَ بَـ  لَ صِ فُ  نْ أَ ، بِ مَ وْ اليَـ  بِ رَ العَ  ةِ غَ يف لُ  ودِ هُ املعْ 

 عَ مَ  يَ هِ  امَ كَ  ابِ وَ اجلَ  درِ صَ  يف اءُ الفَ  لعَ جْ تُ فَـ  ،قٌ لِ طَ نْ مُ  دٌ يْ زَ فَـ  امَّ أَ : الَ قَ يُـ  نْ أَ  لُ صْ األَ وَ  ،قٌ لِ طَ نْ مُ فَ  دٌ يْ زَ  امَّ أَ : وحنَْ  ا،هَ يالِ تَ لِ  يةٍ الِ تَ  اءفَ  نمِ  اهلََ  دَّ بُ 

. هِ يْ لَ عَ  وفٍ طُ عْ مَ  َال بِ  وفٍ طُ عْ مَ  ةِ ورَ صُ  يف هِ نِ وْ كَ لِ  هِ حِ بْ قُـ  نمِ  ارًارَ فَـ  )امَّ أَ ( عَ مَ  لُ صْ األَ  اذَ هَ  فَ ولِ خُ  نكِ لَ وَ . طِ رْ الشَّ  اتِ وَ دَ أَ  نمِ  )امَّ أَ ( ريِ غَ 

  .٥٣))ابِ وَ اجلَ  نمِ  ءٍ زْ ِجبُ  اءِ الفَ وَ  )امَّ أَ ( ْنيَ بَـ  والُ صَ فَ فَـ 

 نَّ إِ : ا يفمَ ، كَ َربِ  اخلَ َىل أ إِ دَ تَ املبْ ن مِ  قُ لَ حْ زَ تُـ  ذْ ، إِ )نَّ إِ ( ولِ خُ دُ  دَ نْ عِ  اءِ دَ تِ االبْ  المِ  الِ مَ عْ استِ  ةُ يقَ رِ طَ  هِ يينِ زْ تَـ وَ  ظِ فْ اللَّ  حِ َال صْ إِ  رِ اهِ ظَ ن مَ مِ وَ     

 َال ): ((ه٢٨٥ت( دُ رّ املبَـ  الَ ، قَ َربِ  اخلَ َىل إِ ) نَّ إِ ( لَ بْ ا قَـ هَ لِّ ن حمَ مِ  تْ لَ قِ نُ  ، مثَُّ مٌ ائِ ا قَ دً يْ لَِئنَّ زَ : وَ هُ  نيَ يِّ وِ حْ النَّ  دَ نْ عِ  لَ صْ األَ  نَّ ؛ ألَ مٌ ائِ قَ ا لَ دً يْ زَ 

مَ  ِألَنَّ  ؛قٌ لِ طَ نْ مُ  ادً يْ زَ  لَِئن :ولُ تـَقُ  ارِ  ِيف  نَّ إِ  :تَ لْ فَـقُ  امَ قَ تَـ اسْ وَ  نَ سُ حَ  ِبَشْيءٍ  َماهُ نَـ بـَيْـ  تَ لْ صَ فَ  َفِإنْ  إنَّ  َىن عْ مَ  ِيف  الالَّ َ د بَـ قَ وَ  .٥٤))ادً يْ زَ لَ  الدَّ  نيَّ

، دٍ احِ وَ  عٍ ضِ وْ يف مَ  -يدُ كِ ْو التـَّ  يَ هِ و -  ةً دَ احِ وَ  ةً يَّ لِ َال دَ  ةً يفَ ظِ وَ  انِ يَ دِّ ؤَ يُـ  نيِ فَ رْ حَ  اعِ مَ تِ اجْ  ةُ اهَ رَ كَ   وَ هُ  يِّ وِ غَ اللُّ  كِ لَ ا املسْ ذَ هَ  بَ بَ سَ  نَّ أَ  ونَ يُّ وِ حْ النَّ 

 )نَّ إِ (وَ  يدِ كِ أْ لتَّ لِ  تْ انَ كَ  ملا نْ كِ لَ  ،رَ دْ الصَّ  اهلََ  نَّ ألَ  ؛مِ َال الكَ  لِ وَّ أَ  ىلَ عَ  لَ خُ دْ تَ  نْ أَ  مِ الالَّ  هِ ذِ هَ  قُّ حَ  انَ كَ َو ): ((ه٩٠٠ت( وِينُّ مشُْ األُ  الَ قَ 

ن ا مِ هَ لِ قْ نَـ بِ  مِ الالَّ  عِ ضِ وْ يف مَ  ريَ يِ غْ ا التـَّ ذَ  هَ ينِّ جِ  نُ دَّ ابْ د عَ قَ وَ . ٥٥))َربِ اخلَ  َىل إِ  مَ الالَّ  واقُ لَ حْ زَ فَـ  ،دٍ احِ وَ  َىن ملعْ  نيِ فَ رْ حَ  ْنيَ بَـ  عَ مْ اجلَ  واهُ َكرِ  يدِ كِ أْ لتَّ لِ 

: الَ ، قَ دٍ احِ وَ  عٍ وضِ يف مَ ) نَّ إِ م و الالَّ ( :نِ يْ دَ كِّ َؤ مُ  اعُ مَ تِ اجْ  هُ كُ ُر تْـ ي يَـ ذِ الَّ  اءِ فَ ن اجلَ ا مِ بً رَ هَ  ظِ فْ اللَّ  حِ َال صْ إِ  ابِ ن بَ ا مِ هَ رِ  آخِ َىل إِ  ةِ لَ مْ اجلُ  لِ وَّ أَ 

 ًدايْ زَ  نَّ لَئِ : لوَّ أَ  اهَ يرُ دِ قْ تَـ فَـ  اهَ زُ جِ عَ وَ  اهَ رُ آخِ  ال اهَ رُ دْ صَ وَ  ةِ لَ مْ اجلُ  لُ وَّ أَ  اهَ عُ وضِ مَ وَ  اءِ دَ تِ االبْ  المُ  هِ ذِ هَ فَـ  مٌ ائِ قَ لِ  ًدايْ زَ  نَّ إِ : موهلُُ قَ  كَ لِ ذَ  نمِ وَ ((

 عَ ضِ وْ مَ  نَّ أَ  ىلَ عَ  لُّ دُ يَ وَ ، ...، قٌ لِ طَ ملنْ  ًدايْ زَ  نَّ إِ  ارَ صَ فَ  َربِ اخلَ  َىل إِ  مَ الالَّ  تِ رَ خِّ أُ  -يدُ وكِ التَّ  وَ هُ وَ - دٍ احِ وَ  َىن ملعْ  نيِ فَ رْ حَ  يقِ َال تَ  هَ رِ كُ  امَّ لِ فَ  ،قٌ لِ طَ نْ مُ 

 ولُ زُ يَـ فَـ  )نَّ إِ ( ظُ فْ لَ  ولَ زُ يَـ لِ  اءً هَ  ةَ زَ مْ اهلَ  وابُ لَ قَـ  نيِ فَ رْ احلَ  نِ يْ ذِ هَ  اعُ مَ تِ اجْ  اهَ يْـ لَ عَ  افَ جَ  ملا بَ رَ العَ  نَّ أَ  )نَّ إِ ( لَ بْ قَـ  ةِ لَ مْ اجلُ  لُ وَّ أَ  )نَّ إِ ( َربِ خَ  يف مِ الالَّ 

 هللاِ ( :هُ لَ صْ أَ  نَّ إِ  )كَ نَّ هلَِ ( موهلَُ قَ  نَّ إِ : الَ قَ  نْ مَ  لُ و قَ  امَّ أَ فَ  ،...، مٌ ائِ قَ  كَ ئنَّ لِ  يْ أَ  ؛)مٌ ائِ قَ  كَ هلِنَّ ( واالُ قَ فَـ  كَ لِ ذَ  نمِ  ًهارَ كْ تَ سْ مُ  انَ كَ  امَ  ًضايْ أَ 

 لَ اوَ نَ د تَـ قَ وَ . ٥٦))فسُّ عَ تَـ  يهِ فِ وَ  ،َأَخرةٍ بِ  اهُ وَّ قَـ  انَ كَ  دْ قَ  يٍّ لِ عَ  ابَ أَ  نَّ أَ  ىلَ عَ وَ  ،رَ آخَ  عٍ وضِ مَ  يف يهِ فِ  هِ يْ لَ عَ  امَ  عَ مَ  كَ لِ ذَ  انَ رُ كْ ذِ  مَ دَّ قَ تَـ  دْ قَ فَـ  ،)كَ نَّ إِ 

ن ، مِ )نَّ إِ ( ونَ دُ  مِ الالَّ  ريِ خِ أْ تَ  ةُ لَّ عِ ، وَ ةٍ هَ ن جِ ، مِ مِ الالَّ وَ ) نَّ إِ ( ْنيَ بَـ  عِ مْ اجلَ  مِ دَ عَ  بِ بَ يف سَ  ثَ حَ بَ ؛ فَـ رَ آخَ  عٍ وضِ يف مَ  ةَ لَ أَ املسْ  هِ ذِ  هَ ينِّ جِ  نُ ابْ 

 نَّ إِ : كَ لُ وْ قَـ  كَ لِ ذَ وَ  ،َربِ اخلَ  َىل إِ  مِ الالَّ  ريُ خِ أْ تَ  مُ زَ لْ يَـ فَـ  ؛ةُ قَ قَّ احملَ  ةُ لَ قَّ املثَـ  نَّ إِ  اهلَِ وَّ أَ  يف ِيت الَّ  ةِ لَ مْ اجلُ  ىلَ عَ  مُ الالَّ  هِ ذِ هَ  لُ خُ دْ تَ : ((الَ ى، قَ رَ خْ أُ  ةٍ هَ جِ 

 وَ هُ وَ  ،دٍ احِ وَ  ًىن ملعْ  انِ فَ رْ حَ  عَ مَ تَ اجْ  امَّ لَ فَـ  ؛قٌ لِ طَ نْ مُ  ًدايْ زَ  نَّ ئِ لَ : يرُ دِ قْ التـَّ  ارَ صَ فَ  ؛مَ الالَّ  تِ اءَ جَ  مثَُّ  ،قٌ لِ طَ نْ مُ  ًدايْ زَ  نَّ إِ : اذَ هَ  لُ صْ أَ فَ  ،قٌ لِ طَ ملنْ  ًدايْ زَ 

 انَ كَ  مَ الالَّ  نَّ أَ  تَ بَ ثَـ  دقَ فَـ : لَ يْ قِ  نْ إِ فَ  ،... ،قٌ لِ طَ ملنْ  ًدايْ زَ  نَّ إِ : المُ الكَ  ارَ صَ فَ  ،َربِ اخلَ  َىل إِ  مُ الالَّ  تِ رَ خِّ أُ فَ  ا،مَ هُ اعُ مَ تِ اجْ  هَ رِ كُ  ،يدُ كِ ْو التـَّ وَ  يقُ قِ حْ التَّ 

 ابُ وَ اجلَ ا؟ فَ مَ هُ نَـ يْـ بَـ  لَ صِ فُ  ملَِ وَ  ،دَ كَ ْو أَ  ونُ كُ يَ  كَ لِ ذَ  انَ كَ فَ  )نَّ إِ ( ْنيَ بَـ وَ  اهَ نيْ بَـ  عَ مجُِ  الَّ هَ فَـ  دمته؛قَ  امبَِ  حَّ صَ وَ  ،مِ َال لكَ ا لِ وَّ أَ  يف ونَ كُ تَ  نْ أَ  اهَ يلُ بِ سَ 

 يفُ فِ خْ التَّ  وَ هُ  امنََّ إِ  ؛اِين املعَ  ىلَ عَ  الِّ وَ الدَّ  وفِ رُ احلُ  هَ ذِ هَ  يف ضَ رَ الغَ  نَّ أَ  كَ لِ ذَ  يف ةُ لَّ العِ وَ  ،انِ عَ مِ تَ جمُْ  دٍ احِ وَ  ملعًىن  انِ فَ رْ حَ  مِ َال الكَ  يف سَ يْ لَ  هُ نَّ أَ 

 اءُ نَ غْ تِ االسْ وَ  ارُ صَ تِ االخْ  وَ هُ  امنََّ إِ  ايهَ فِ  ضُ رَ الغَ  انَ كَ  اذَ إِ ، فَ ...ي، فِ نْ أَ  نعَ  وبُ تنُ  )امَ (وَ  مُ هِ فْ تَـ سْ أَ  نعَ  وبُ نُ تَـ  )لْ هَ ( نَّ أَ  ىرَ تَـ  َال أَ  ،ارُ صَ تِ االخْ وَ 

 ضَ قَ تَـ نْـ َال  هُ عَ مَ  عَ مجُِ  وْ لَ وَ  ،هُ نْ عَ  اءٌ نَ غَ وَ  رَ اآلخَ  ِمن ةٌ ايَ فَ كِ  دِ احِ الوَ  يف ذْ إِ  ،دٍ احِ وَ  ًىن ملعْ  نيِ فَ رْ حَ  ْنيَ بَـ  عِ مْ لجَ لِ  هَ جْ وَ  َال فَ  ؛ريِ ثِ الكَ  نعَ  يلِ لِ القَ بِ 

  . ٥٧))ةِ دَ احِ الوَ  ةِ لَ مْ اجلُ  يف اهمَ اعُ مَ تِ اجْ  يزَ جِ تُ اسْ  هُ عَ مَ  ظِ فْ اللَّ  يف عْ مِ تَ جيَْ  ملَْ  ؛هُ نْ عَ  دَ اعَ بَ تَـ  اذَ إِ فَ  ؛هِ تِ ادَ عَ إِ بِ  ارِ ثَ كْ اإلِ وَ  هِ رِ يْ رِ كْ تَ بِ  ضُ رَ الغَ 
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 يهِ بِ شْ التَّ  افِ ن كَ مِ  بُ كَّ َر تَـ ا تَـ هَ نـَّ أَ  نيَ يِّ وِ حْ النَّ  ورُ هُ ى مجُْ رَ يَـ  ذْ ؛ إِ )نَّ أَ كَ ( اةِ دَ األَ  يبُ كِ ْر تَـ  نيَ يِّ وِ حْ النَّ  دَ نْ عِ  هِ ينِ يِ زْ تَـ وَ  ظِ فْ اللَّ  حِ َال صْ إِ  رِ اهِ ظَ ن مَ مِ وَ      

 و، مثَُّ رٍ مْ عَ ا كَ دً يْ زَ  نَّ إِ : ةُ لَ مْ اجلُ  تِ ارَ صَ ، فَ يهِ شبِ التَ  يدِ كِ ْو تَـ لِ ) نَّ إِ (بـ ءَ يْ جِ  و، مثَُّ رٍ مْ عَ كَ   دٌ يْ زَ : وَ هُ  لَ صْ األَ  نَّ ا يْ ، أَ ) نَّ إِ : (لِ عْ الفِ بِ  هِ بَّ املشَ  فِ رْ احلَ وَ 

 اهَ نـَّ أَ  مَ عَ زَ فَـ  نَّ،أَ كَ  نعَ  لَ يْ لِ اخلَ  تُ لْ أَ سَ وَ : ((هِ يْ وَ بَـ يْ سِ  الَ قَ  و؛رٌ مْ ا عَ دً يْ زَ  نَّ أَ كَ : واالُ قَ نَّ، فَـ أَ كَ : اتَ ارَ صَ فَ  ،)يهِ بِ شْ التَّ  افُ كَ َو  نَّ إِ ( انِ اتَ دَ األَ  تِ بَ رُكِّ 

،إِ   اةِ دَ األَ ب ِ يِ كْ بِرتَ  ريَ يِ غْ ا التـَّ ذَ هَ  نيَ يِّ وِ حْ النَّ  ضُ عْ بَـ  عَ جَ رْ أَ  دْ قَ وَ . ٥٨))ةٍ دَ احِ وَ  ةٍ مَ لِ كَ  ةِ لَ زِ نْ مبَِ  نَّ إِ  عَ مَ  تْ ارَ صَ  اهَ نـَّ كِ لَ وَ  ،يهِ بِ شْ لتَّ لِ  افُ الكَ  اهَ تْـ قَ حلَِ  نَّ

) نَّ أَ كَ ( لَ صْ ي أَ ارِ بَ نْـ األَ  اتِ كَ َر و البَـ بُ أَ  حَ ضَّ وَ  دْ قَ ؛ فَـ هِ بِ  ةِ ايَ نَ العِ وَ  يهِ بِ شْ التَّ بِ  امِ مَ تِ  االهْ َىل إِ ) يهِ بِ شْ اف التَّ كَ َو  نَّ إِ ( ْنيِ تَـ ورَ كُ املذْ  نيِ اتَ دَ ن األَ مِ ) نَّ أَ كَ (

َ بَـ ا، وَ هَ يبِ كِ ْر ن تَـ مِ  ةَ ايَ غَ الوَ   َىل إِ  ةِ لَ مْ اجلُ  لِ وَّ ن أَ مِ  اءِ دَ تِ االبْ  مِ َال  حلِّ مَ لِ  لٍ قْ ن نَـ ى مِ رَ ا جَ مبَِ  يهٌ بِ شَ  يبِ كِ ْر التـَّ  يقِ رِ ن طَ عَ  ريٍ يِ غْ ن تَـ ا مِ هَ ابَـ صَ ا أَ مَ  نَّ أَ  نيَّ

 افِ الكَ  يف لُ صْ األَ وَ  ،يهِ بِ شْ لتَّ اُف لِ الكَ  اهَ يْـ لَ إِ  يفَ ضِ أُ  نَّ إِ  اهَ لُ صْ أَ وَ (( :الَ ، قَ ةِ لَ مْ ى اجلُ لَ عَ ) نَّ إِ ( :لِ عْ الفِ بِ  هِ بَّ املشَ  فِ رْ احلَ  ولِ خُ دُ  دَ نْ ا عِ هَ رِ آخِ 

 امَ كَ  ،دِ سَ األَ كَ  ًدايْ زَ  نَّ إِ : يهِ فِ  لُ صْ األَ  انَ كَ  ُد،سَ األَ  ًدايْ زَ  نَّ أَ كَ  :تَ لْ قُـ  اذَ إِ فَ  ؛ةً مَ دَّ قَ مُ  ونَ كُ تَ  نْ أَ  مِ الالَّ  يف لَ صْ األَ  نَّ أَ  امَ كَ  ؛ةً رَ خَّ ؤَ مُ  ونَ كُ تَ  نْ أَ 

 )نَّ إِ ( نعَ  مُ الالَّ  تِ رَ خِّ أُ وَ  ،يهِ بِ شْ التَّ بِ  ةً ايَ نَ عِ  )نَّ إِ ( ىلَ عَ  افُ الكَ  تِ مَ دِّ قُ  هُ نَّ أَ  الَّ إِ  ،مٌ ائِ قَ  ًدايْ زَ  نَّ ئِ لَ : يهِ فِ  صلُ األَ  انَ كَ  ،مٌ ائِ قَ لَ  ًدايْ زَ  نَّ إِ  :تَ لْ قُـ  اذَ إِ 

 هِ بِ  ذَ خَ ا أَ مَ  وَ هُ وَ  .٥٩))هِ وفِ رُ حُ  ضُ عْ بَـ  فَ ذِ حُ  دْ قَ  لٍ عْ فِ  ةِ لَ زِ نْ مبَِ  ا�َّ أَ  ىلَ عَ  لَّ دَ  يفِ فِ خْ التَّ  عَ مَ  ا�َِ  بَ صِ نُ  امَّ لَ فَـ  ،يدٍ كِ أْ تَ  يفَ رْ حَ  ْنيَ بَـ  واعُ مَ جيَْ  الَّ ئَ لِ 

 يُّ ربَِ كْ العُ  اجلََ ني عَ يف حِ . ٦٠))ِبهِ  اامً مَ تِ اهْ  لتَّْشِبيهِ ا فُ رْ حَ  مَ دِّ قُ  مثَُّ  دٍ سَ أَ كَ  ادً يْ زَ  ِإنَّ  ادً سَ أَ  ادً يْ زَ  َكَأنَّ  ِيف  َواْألَْصلُ : ((الَ قَ  ذْ ، إِ امٍ شَ هِ  نُ ابْ 

 َىن عْ مَ وَ ) افُ الكَ (ه يدُ فِ ي تُ ذِ الَّ  يهِ بِ شْ  التَّ َىن عْ مَ  ْنيَ ا بَـ نً ازِ وَ مُ وَ  مِ لِّ كَ املتَ  دِ اصِ قَ  مَ َىل ا إِ يهَ ا فِ رً اظِ ى، نَ رَ خْ أُ  ةٍ يَ اوِ ن زَ مِ  يبِ كِ ْر ا التـَّ ذَ ن هَ مِ  ةَ ايَ الغَ 

 ؛يهِ بِ شْ  التَّ َىل وا إِ ودُ عُ يَـ  مثَُّ  يقِ قِ حْ التَّ  فِ رْ وا ِحبَ ئُ دِ تَ بْ يَـ  نْ ن أَ  مِ َىل وْ أَ  هُ نَّ ألَ  يهِ بِ شْ التَّ  فِ رْ وا ِحبَ ءُ دَ تَ م ابْـ هُ نـَّ  أَ َىل ا إِ يً هِ تَ نْ ، مُ )نَّ إِ (ه يدُ فِ ي تُ ذِ لَّ ا يقِ قِ حْ التَّ 

 او مُ دَّ قَ  مثَُّ  دِ سَ األَ كَ  ادً يْ زَ  نَّ إِ ) دُ سَ األَ  ايدً زَ  نَّ أَ كَ ( ِيف  َواْألَْصلُ : ((الَ ، قَ يهِ بِ شْ ى التَّ لَ عَ  مٌ ائِ قَ  -ذٍ ئِ دَ نْ عِ – ةِ لَ مْ  اجلُ َىن بْـ مَ  نَّ ى أَ لَ عَ  كَ لِ ذَ  لَّ دُ يَ لِ 

.  ٦١))َذِلك دَ عْ بَـ  ِإَلْيهِ  التَّْشِبيهُ  ودَ عُ يَـ  مثَُّ  التَّْحِقيقِ  ظُ فْ لَ  هظُ َلفْ  ِمبَا وائُ دِ تَ بْ يَـ  أَنْ  نمِ  ْوَىل أَ  َوُهوَ  هِ بَّ املشَ بِ  وائُ دِ تَ بْ يَ لِ ) نَّ أَ ( ىلَ عَ  اوهَ لُ خَ دْ أَ فَ ) اْلَكافَ (

 بُّ صُ ا يَ مَ  وَ هُ ، وَ ظِ فْ ح اللَّ َال صْ إِ  يَ هِ  وِ حْ ا النَّ ذَ ى هَ لَ عَ ) يهِ بِ شْ اف التَّ كَ َو  نَّ إِ : (نيِ اتَ دَ األَ  نيِ اتَ هَ  يبِ ركِ ن تَ مِ  ةَ ايَ  الغَ ينِّ جِ  نُ ابْ  لَ عَ يف حني جَ 

 واادُ رَ أَ  مثَُّ  ،ورٍ مْ عَ كَ  دٌ يْ زَ : المِ الكَ  اذَ هَ  لَ صْ أَ  نَّ أَ  مْ لَ عْ اِ . ورٌ مْ عَ  ادً يْ زَ  نَّ أَ كَ : مهلُُ وْ قَـ  ظِ فْ اللَّ  حَال صْ إِ  نمِ وَ : ((الَ قَ  ا،�َِ وَّ قُـ  وَ اِين املعَ  ةِ قَّ يف دِ  هِ رِ و دَ بِ 

 الًماعْ إِ وَ  هِ بِ  ةً ايَ نَ عِ  المِ الكَ  لِ وَّ أَ  َىل إِ  هُ فَ رْ حَ  وامُ دَّ قَ فَـ  يهِ بِ شْ التَّ  يدِ وكِ تَ  يف واغُ الَ بَ  مهُ نـَّ إِ  مثَُّ  ،ورٍ مْ عَ كَ  ًدايْ زَ  نَّ إِ : واالُ قَ فَـ  )نَّ إِ ( يهِ فِ  واادُ زَ فَـ  َربِ اخلَ  يدَ وكِ تَ 

 بَ جَ وَ فَـ  لِ امِ وَ العَ  نمِ  اهَ لَ بْـ قَـ  امَ  اهَ نْـ عَ  عُ طِ قَ نْـ يَـ  اهَ نـَّ ألَ  )نَّ إِ ( رَ اشِ بَ تُـ  نْ أَ  زْ جيَُ  مل ةٌ ارَّ جَ  يَ هِ وَ  افُ الكَ  تِ مَ دَّ قَ تَـ  امَّ لَ فَـ  ،هِ يْ لَ عَ  المِ الكَ  دَ قْ عَ  نَّ أَ 

  .٦٢))ورٌ مْ عَ  ادً يْ زَ  نَّ أَ كَ : واالُ قَ فَـ  اهَ حُ تْ فَـ  كَ لِ ذَ لِ 

؛ هِ يْ لَ عَ  - ةٍ لَ مجُْ  هَ بْ شِ  ونُ كُ ا يَ ا مَ بً الِ ي غَ ذِ الَّ - َربِ اخلَ  ميُ دِ قْ تَـ وَ  ةً رَ كِ نَ  انَ ا كَ ذَ إِ  أِ دَ تَ املبْ  ريُ خِ أْ ، تَ ةِ يَّ بِ رَ ، يف العَ هِ زيينِ تَ وَ  ظِ فْ اللَّ  حِ َال صْ إِ  الِ كَ شْ ن أَ مِ وَ     

 ئدِ تَ بْ يَـ  نْ أَ  ةٌ فَ رِ عْ مَ وَ  ةٌ رَ كِ نَ  عَ مَ تَ اجْ  اذَ إِ  هُ نُ سَ َأحْ وَ  َخبَـٌر، وَ هُ  امنََّ إِ  اءَ دَ تَ االبْـ  نَّ إِ : ((يهِ وَ بَـ يْ سِ  الَ ، قَ هِ بِ  اءُ دَ تِ االبْ  نُ سُ ال حيَْ  ةَ رَ كِ النَّ  أَ دَ تَ املبْ  نَّ ألَ 

 يدُ فِ ال يُ  هُ نَّ أَ  كَ لِ ؛ ذَ َىن املعْ  ثُ يْ ن حَ ًحا مِ بْ قُـ اًء وَ فَ جَ  ةِ رَ كِ النَّ بِ  اءِ دَ تِ يف االبْ  نَّ م أَ هُ دَ نْ عِ  كَ لِ يف ذَ  بُ بَ السَّ وَ . ٦٣))مِ َال الكَ  لُ صْ أَ  وَ هُ وَ  ؛فِ رَ عْ األَ بِ 

 امَ  وْ أَ  ةً فَ رِ عْ مَ  ونَ كُ يَ  نْ أَ  أِ دَ تَ املبْ  قُّ حَ وَ (: (اجِ رَّ السَّ  نُ ابْ  الَ ، قَ ةً صَّ تَ خمُْ  ةً رَ كِ نَ  وْ أَ  ةً فَ رِ عْ مَ  أُ دَ تَ املبْ  ونَ كُ يَ  نْ  أَ َىل وْ األَ  انَ كَ   َمثَّ  نْ مِ ، وَ عِ امِ السَّ  دَ نْ  عِ ًىن عْ مَ 

 َال فَ  يهِ فِ  ةَ دَ ائِ فَ  ال امَ وَ ، يهِ فِ  ةَ دَ ائِ فَ  ال هُ نَّ ألَ  ةِ ضَ احملْ  ةِ دَ رَ املفْ  ةِ رَ كِ النَّ بِ  اءُ دَ تِ االبْ  عَ نَ تَـ امْ  امنََّ إِ وَ  ،... ،ةً اصَّ خَ  ةِ وفَ صُ املوْ  اتِ رَ كِ النَّ  نمِ  ةَ فَ رِ املعْ  بَ ارَ قَ 

 تْ أْ تدَ ابْ  اذَ إِ  كَ نَّ ألَ  رَ بَـ اخلَ  ةُ رَ كِ النَّ  ونَ كُ تَ  نْ أَ وَ  أَ دَ تَ املبْ  يَ هِ  ونَ كُ تَ  نْ أَ  ةِ فَ رِ املعْ  قُّ حَ فَ ، ةٌ رَ كِ نَ وَ  ةٌ فَ رِ عْ مَ  انِ امسَْ  عَ مَ تَ اجْ  اذَ إِ فَ  ،... ،هِ بِ  مِ لُّ كَ لتَّ لِ  َىن عْ مَ 

 ن َمثَّ مِ وَ  .٦٤))هيدُ فِ تَ سْ ويَ  هُ فُ رِ عْ يَـ  الوَ  هُ رُ كِ نْ يُـ  يذِ الَّ  وَ هُ  رُ بَـ اخلَ فَ ، هُ دَ عْ بَـ  رَ بَـ اخلَ  عَ قَّ وَ تَـ يَ لِ  هُ نْ عَ  هُ ثُ دِّ حتَُ  يذِ الَّ  مِ االسْ  رِ كْ ذِ بِ  عِ امِ السَّ  يهُ بِ نْ تَـ  كَ دُ صْ قَ  امنََّ إِ فَ 

 نُ ابْ  الَ ي، قَ قِّ لَ املتَـ  عِ يف مسَْ  عُ قَ ا يَـ مَ  لَ وَّ أَ  ةُ رَ كِ النَّ  ظُ فْ اللَّ  ونَ كُ  ال يَ ىتَّ ، حَ رَ بَـ اخلَ  هِ يْ لَ وا عَ مُ دَّ قَ وَ  أَ دَ تَ وا املبْ رُ خَّ أَ  نْ أَ بِ  ظِ فْ اللَّ  حِ َال صْ  إِ َىل وا إِ هُ د اجتََّ قَ فَـ 

 امَ هُ نْـ عَ  رٌ بَـ خَ  امَ هُ لَ بْـ قَـ  امَ وَ ، آنِ دَ تَ بْ مُ  انَ هُ  ينُ الدَّ وَ  املالُ فَ  ،نٌ يْ دَ  كَ يْ لَ عَ وَ  الٌ مَ  كَ لَ : مهلُُ وْ قَـ  ًضايْ أَ  كَ لِ ذَ  نمِ وَ : ((ظِ فْ اللَّ  حِ َال صْ إِ  ابِ  يف بَ ينِّ جِ 
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 أَ دَ تَ املبْ  وارُ خَّ أَ  ظِ فْ اللَّ  في كَ لِ ذَ  افَ جَ  امَّ لَ فَـ  بِ اجِ الوَ  يف ةِ رَ كِ النَّ بِ  اءِ دَ تِ االبْ  حِ بْ قُ لِ ، زْ جيَُ  ملَْ  امَ هلَُ  رِ دَّ املقَ  انِ املكَ  َىل إِ  امَ هُ ميَ دِ قْ تَـ  تَ مْ رُ  وْ لَ  كَ نَّ أَ  الَّ إِ 

 َربِ اخلَ  عَ وقِ مَ  عَ قَ وَ  رَ خَّ أَ تَ  ملا هنَّ أَ  لِ بَ قِ  نمِ  ًناسَ حْ تَ سْ مُ  هرُ خُّ أَ تَ  انَ كَ  امنََّ إِ وَ . همندَ عِ  دَ سَ فَ  لما ًحاصلِ مُ وَ  هميْ لَ عَ  ًال هْ سَ  كَ لِ ذَ  انَ كَ َو  رَ بَـ اخلَ  وامُ دَّ قَ وَ 

 وِ حنَْ  يف مَ االسْ  عَ فَ رَ  نْ مَ  امَّ أَ فَ . أٌ دَ تَ بْ مُ  َىن املعْ  يف هُ نَّ أَ بِ  ًمالْ عِ  انَ طْ حَ أَ  دقَ  انَّ كُ  نْ إِ وَ  ظُ فْ اللَّ  هِ بِ  لحَ صَ  كَ لِ ذَ لِ فَ ، ةً رَ كِ نَ  ونَ كُ يَ  نْ أَ  َربِ اخلَ  طِ رْ شَ  نمِ وَ 

 هِ ذِ هَ  لِ ثْ يف مِ  ةِ رَ كِ النَّ بِ  اءِ دَ تِ االبْ  غِ وِّ سَ ى مُ لَ عَ  وِينُّ مشُْ األُ  فَ قَ د وَ قَ وَ . ٦٥))هدَ نْ عِ  أً دَ تَ بْ مُ  سَ يْ لَ  هُ نَّ ألَ  ارِ ذَ تِ االعْ  اذَ هَ  ةَ ئونَ مَ  يَ فِ كُ  دْ قَ فَـ  ةِ يَّ فِ رْ الظَّ بِ  اذَ هَ 

َ بَـ فَـ  ؛هِ يْ لَ عَ  ةِ لَ مْ اجلُ  هِ بْ شِ  َربِ اخلَ  ميِ دِ قْ تَـ  يقِ رِ ن طَ عَ  ةِ الَ احلَ   مِ هُّ وَ  تَـ َىل إِ  ودُ عُ يَـ  رُ مْ ا األَ منََّ إِ ، وَ ةِ رَ كِ النَّ بِ  اءِ دَ تِ االبْ  يغِ وِ سْ يف تَ  َربِ اخلَ  ميِ دِ قْ تَـ لِ  خلَ ال دَ  هُ نَّ أَ  نيَّ

  .٦٦))فِ صْ الوَ  مِ هُّ وَ تَـ  نمِ  ريِ خِ أْ التَّ  يف ملا وَ هُ  امنََّ إِ وَ  ،يغِ وِ سْ التَّ  يف ميِ دِ قْ لتـَّ لِ  خلَ دَ  الوَ : ((الَ قَ  ؛أِ دَ تَ املبْ  ريِ خِ أْ ن تَ مِ  جِ اتِ النَّ  فِ صْ الوَ 

 ةَ لَ مْ اجلُ  نَّ أَ  نَ وْ رَ م يَـ هُ نـَّ ، ألَ ةِ لَ مْ اجلُ بِ  فِ رَّ املعَ  مِ االسْ  فِ صْ  وَ َىل إِ  لِ صُّ وَ لتـَّ لِ  ولِ صُ املوْ  مِ االسْ  الُ مَ عْ تِ اسْ  هِ ينِ يِ زْ تَـ وَ  ظِ فْ اللَّ  حِ َال صْ إِ  رِ وَ ن صُ مِ وَ     

 كَ لِ ذَ  نمِ وَ : ((ينِّ جِ  نُ ابْ  الَ ، قَ ةِ فَ رِ املعْ  فِ صْ وَ ا لِ هَ ئُـ يِّ هَ يُـ وَ  ةَ لَ مْ اجلُ  نُ سِّ ي حيَُ ذِ الَّ  ولِ صُ املوْ بِ  جيءِ املِ  يقِ رِ ن طَ  عَ الَّ إِ  ةُ فَ رِ ا املعْ �َِ  فُ وصَ  تُ َال فَ  ةٌ رَ كِ نَ 

 )يذِ الَّ ( الِ خَ دْ إِ بِ  ظَ فْ اللَّ  واحُ لَ صْ أَ  ةً رَ كِ نَ  او�َِ كَ لِ  اهَ يْـ لَ عَ  اوهَ رُ جيُْ  نْ أَ  زْ جيَُ  ملَْ وَ  ،ةَ رَ كِ النَّ  ا�َِ  وافُ صَ وَ  امَ كَ  ةِ لَ مْ اجلُ بِ  ةَ فَ رِ املعْ  وافُ صِ يَ  نْ أَ  واادُ رَ أَ  ملا م�َّ أَ 

 هِ ذِ هَ  َلىعَ ) ه ٤٧١ت( اِينُّ جَ رْ اجلُ  فَ قَ وَ  دْ قَ وَ . ٦٧))وهحنَْ وَ  ،وهخُ أَ  امَ قَ  يذِ الَّ  دٍ يْ زَ بِ  تُ رْ رَ مَ : واالُ قَ فَـ  ةَ فَ رِ املعْ  يفِ رِ عْ التـَّ  فِ رْ حَ  ظِ فْ لَ بِ  رَ اشِ بَ تُ لِ 

 ْصفِ وَ  َىل إِ  ْصَلةً وُ  ونَ كُ يَ لِ  اْجُتِلبَ  )يذِ الَّ ( نَّ إِ ((: الَ قَ  ؛الِ مَ عْ تِ ا االسْ ذَ هَ  تِ َال َال دَ وَ  ولِ صُ املوْ  مِ االسْ  الِ مَ عْ تِ اسْ  بَ بَ ا سَ نً يـِّ بَـ مُ  ةِ لَ أَ املسْ 

 وهبُ أَ  يذِ الَّ  دٍ يْ زَ بِ  تُ رْ رَ مَ : ولُ قُ تَـ  كَ نَّ أَ  كَ لِ ذَ بِ  ونَ نُ عْ يَـ  ،اسِ نَ جْ األَ  اءِ مسَْ أَ بِ  ْصفِ الوَ  َىل إِ  هِ بِ  َتوصَّلَ يُ لِ  )وذُ ( اجُتِلبَ  امَ كَ  ،لِ اجلُمَ بِ  فِ ارِ املعَ 

 قَ بَ سَ  ةٍ لَ مْ ِجبُ  لُ وصَ تُ  )يذِ الَّ (، ...، هِ ريِْ غَ  ِمنْ  ادً يْ زَ  أَبـَْنتَ  نْ أَ  َىل إِ  )يذِ الَّ ( بـ تَ لْ صَّ وَ تَـ  دقَ  كَ دُ جِ تَ فَـ  ،سِ مْ أَ  انَ دَ نْ عِ  انَ كَ  يذِ الَّ  لِ جُ الرَّ وَ  قٌ لِ طَ نْ مُ 

 ،هَ لَ  َرَفهُ عَ  دْ قَ  رٌ أَمْ وَ  ا،�َِ  مٌ ِعلْ  عِ امِ السَّ  ِمن قَ َسبَ  دْ قَ  المِ الكَ  نمِ  ةٍ لَ مْ ِجبُ  الَّ إِ  )يذِ الَّ ( َتِصلُ  ال كَ نَّ أَ  اذَ هَ  ريُ سِ فْ ، تَـ ...ا، �َِ  مُ لْ العِ  عِ امِ السَّ  نمِ 

 ُحْكمُ  اذَ هَ  ". َر؟الشِّعْ  يـُْنِشُدك سِ مْ األَ بِ  َدكَ نْ عِ  انَ كَ  يذِ الَّ  لُ جُ الرَّ  لَ عَ فَـ  امَ : "َغدٍ  ِمنْ  هُ لَ  ولُ قُ تَـ فَـ  ارً عْ شِ  ِشُدهيـُنْ  ًال جُ رَ  َدهنْ عِ  ىتـَرَ  أَنْ  وَ حنَْ 

 ءَ يْ جِ  هُ نَّ أَ  ،"لِ مَ اجلُ بِ  فِ ارِ املعَ  ْصفِ وَ  َىل إِ  هِ بِ  صَّلَ وَ تَـ يُ لِ  بَ ُتلِ اجْ  هنَّ إِ : "مهلِ وْ قَـ  َىن عْ مَ  انَ كَ فَ . ًئايْ شَ  هِ بِ  ْفتَ صَ وَ  نتَ أَ  اذَ إِ  ،)الذي( بـَْعدَ  ةِ لَ مْ اجلُ 

 اذَ هَ  يُّ ربَِ كْ العُ  زَ جَ وْ د أَ قَ وَ  .٦٨))كلِ ذَ كَ  رُ مْ األَ  ونكُ يَ  ال نْ أَ  ْنيَ بَـ وَ  ،هُ لَ  عُ امِ السَّ  اهَ رَفَـ عَ  دْ قَ  ةٍ لَ مَ ِجبُ  ءِ يْ الشَّ  ذِْكرُ  يُرادَ  نْ أَ  ْنيَ بَـ  لَ لِيَـْفصِ  هِ بِ 

 ِإَىل  صَّلَ وَ يـُتَـ  َأنْ  َويـَْنَبِغي اتِ رَ كِ النَّ بِ  رُ سَّ فَ تُـ  لُ اْجلُمَ  َكاَنتِ  ذْ إِ  لِ اْجلُمَ بِ  فِ ارِ املعَ  فُ صْ وَ  َوالَِّيت  بِالَِّذي انِ يَ تْـ اإلِ  نمِ  ضُ رَ الغَ وَ : ((ولِ القَ بِ  المَ الكَ 

 نَِداءِ  ِإَىل  ةً لَ ُوصْ  )يأَ (وَ  اسِ نَ جْ األَ بِ  فِ صْ الوَ  ِإَىل  َلةً صْ وُ  )ُذو( هملِ عْ جَ كَ  َوَهَذا ةفَ رِ عْ لمَ لِ  لَْيسَ  َما ةِ رَ كِ لنَّ لِ  ونَ كُ يَ  ئّال ل بِاْجلُْمَلةِ  َفةرِ عْ اْلمَ  فِ صْ وَ 

م فُ اْأللِ  ِفيهِ  َما   .٦٩))َوالالَّ

: ا يفمَ ،كَ هِ يْ لَ إِ  افِ املضَ  اءِ يفَ تِ اسْ  لَ بْ قَـ  ْنيِ فَ اطِ عَ ن املتَـ اين مِ الثَّ  مِ يف االسْ  ريِ مِ الضَّ  ارِ هَ ظْ إِ  كُ رْ تَـ  ةِ يَّ بِ رَ يف العَ  ينهِ يِ زْ تَـ وَ  ظِ فْ اللَّ  حِ َال صْ ن إِ مِ وَ       

 ،ارً اهِ ظَ  اامسًْ  اينالثَّ  يهِ لَ إِ  افُ املضَ  لَ ُجعِ  لُ وَّ األَ  يهِ لَ إِ  افُ املضَ  ُحِذفَ  امَّ لَ فَـ ، هُ مُ َال غُ وَ  يٍّ لِ و عَ خُ أَ  اءَ جَ : اهَ لُ صْ  أَ ِيت ، الَّ يٍّ لِ عَ  المُ غُ و وَ خُ أَ  اءَ جَ 

ى قَ بْـ  يَـ الَّ ئَ ه، لِ ا لَ ينً سِ حتَْ وَ  ظِ فْ لَّ ا لِ حً َال صْ إِ ) المهغُ (ن مِ  ريُ مِ الضَّ  فَ ذِ حُ  مثَُّ  ،)يّ لِ عَ ( يرُهدِ قْ تَـ  اوفً ذُ حمَْ  يهِ لَ إِ  افُ املضَ وَ  ،اافً ضَ مُ  )المغُ ( ونكُ يَ فَـ 

 ارَ هَ ظْ إِ  مهُ كُ ْر تَـ  امَّ أَ : لَ يْ قِ : ((ينَّ جِ  نُ ابْ  الَ قَ  ؛٧٠دِ سَ األَ  ةِ هَ بْـ جَ ي وَ اعَ رَ ذِ  ْنيَ بَـ : اءِ مَ دَ القُ  دَ نْ ه عِ الُ ثَ مِ ، وَ ارٍ ون جَ ن دُ مِ ) يلِ عَ ( ورُ رُ ا�ْ  االسمُ 

، هرُ اوِ جيَُ  ظِ فْ اللَّ  يف هلَ  ارَّ جَ  ال ظًافْ لَ  ورُ رُ ا�ْ  يَ قِ بَ لَ  وهلُ عَ فَـ  وْ لَ  مهُ نـَّ إِ فَ ، كلِ ذَ  وحنَْ وَ  دسَ األَ  هِ تِ هَ بْـ جَ وَ  يْ اعَ رَ ذِ  ْنيَ بَـ : واولُ قُ يَـ  نْ أَ وَ ، اينالثَّ  يف ريِ مِ الضَّ 

 سِ فْ نَـ بِ  ورًارُ جمَْ  ةِ يقَ قِ احلَ  يف انَ كَ  نْ إِ وَ ، )ةِ هَ بْـ اجلَ ( سِ فْ نَـ بِ  ورٌ رُ جمَْ  ظِ فْ اللَّ  يف )دسَ األَ ( نَّ أَ كَ  ارَ صَ  دِ سَ األَ  ةِ هَ بْـ جَ وَ  ياعَ رَ ذِ  ْنيَ بَـ : واالُ قَ  ملا مهُ نـَّ كِ لَ 

، ًضايْ أَ  انَّ عَ  طٌ اقِ سَ فَ ، الِ صَ االنفِ  نعَ  هفِ ضعْ لِ  ورًارُ جمَْ  ريِ مِ لضَّ ا فِ ذْ حَ  حُ بْ قُـ  امَّ أَ وَ . ظِ فْ اللَّ  حَ َال صْ إِ  واادُ رَ أَ  امنََّ إِ  كَ لِ ذَ  يف مهُ نـَّ أَ كَ َو . ْنيِ اعَ رَ الذِّ 

 امَّ أَ فَ . هرَّ جَ  امَ  قَ ارِ فَ يُـ  نْ أَ  هِ فِ ضعْ لِ  وهدُ يْ زَ  ىلَ عَ  تُ لْ زَ نَـ وَ ، وكَ دُ يْ زَ بِ  تُ رْ رَ مَ : وحنَْ  ظِ فْ اللَّ  َىل إِ  جَ رَ خَ  َىت مَ  ا�رورِ  ريِ مِ الضَّ  لُ صْ فَ  حُ بُ قْ يَـ  امنَّ إِ  هنَّ أَ  كَ لِ ذَ وَ 

 تْ رَ هَ ظَ  وْ لَ  ةً رَ دَّ قَ مُ  اءَ يَ شْ أَ  انَ هُ  نَّ أَ  ىرَ تَـ  َال أَ ، حُ بُ قْ يَـ  ال هُ نَّ إِ فَ  ظفْ اللَّ  يهِ لَ عَ  هرَ كْ تَ سْ مُ  ْري غَ  سِ فْ النـَّ  يف رٌ دَّ قَ مُ  وَ هُ  امنََّ إِ  انَ كَ َو  ظِ فْ اللَّ  َىل إِ  رْ هَ ظْ يَ  مل اذَ إِ 
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١٠ 

 

 رُ يْـ غَ  وفِ طُ املعْ  يف لَ امِ العَ  نَّ أَ  ىرَ تَـ  َال أَ ، ورٌ مْ عَ وَ  دٌ يْ زَ  مَ صَ تَ اخْ : موهلُ قَ  كَ لِ ذَ  نمِ  ،تْ نَ سُ حَ  امَ  يهِ لَ إِ  ةٍ جَ ارِ خَ  ريُ غَ  اهَ نـَّ ألَ وَ ، تْ حَ بُ قَـ  ظِ فْ اللَّ  َىل إِ 

 وهحنَْ وَ  مَ صَ تَ اخْ  نَّ ألَ  ؛زْ جيَُ  ملَْ  كَ لِ ذَ  تَ لْ قُـ  وْ لَ  تَ نْ أَ وَ ، ورٌ مْ عَ  مَ صَ تَ اخْ وَ  دٌ يْ زَ  مَ صَ تَ اخْ : ىلَ عَ  هِ يرِ دِ قْ تَـ  نمِ  ًذاإِ  بُدَّ  َال فَ ، يهِ لَ عَ  وفِ طُ املعْ  يف لِ امِ العَ 

 ملَْ  يهِ خِ أَ  بَّ رُ وَ : تَ لْ قُـ  وْ لَ وَ ، يهِ خِ أَ وَ  لٍ جُ رَ  ُربَّ : موهلُ قَ  كَ لِ ذَ كَ َو ، ْنيِ نَـ اثْـ  نمِ  لَّ قَ أَ  هُ لُ اعِ فَ  ونُ كُ يَ  ال -عَ رَ طَ اصْ وَ  بّ تَ اسْ وَ  لَ تَ تَ اقْـ  لِ ثْ مِ -  الِ عَ فْـ األَ  نمِ 

  .٧١))ةرَ دَّ قَ مُ وَ  اكَ نَ هُ  ةً ادَ رَ مُ  ُربَّ  تْ انَ كَ  نْ إِ وَ ، زْ جيَُ 

 ةِ لَ مْ اجلُ  لَ صْ أَ  نَّ  أَ َىل إِ  نيَ يِّ وِ حْ النَّ  ضُ عْ بَـ  بَ هَ ذَ  ذْ ، إِ مْ رِ كْ أَ ا فَ دً يْ زَ : ويف حنَْ  اءِ الفَ  الُ مَ عْ تِ ، اسْ ةِ يَّ بِ رَ ، يف العَ هِ ينِ يِ زْ تَـ وَ  ظِ فْ اللَّ  حِ َال صْ إِ  رِ وَ ن صُ مِ وَ       

 مَ دَّ قَ تَـ يَـ  نْ ون أَ ن دُ  مِ ًال وَّ أَ  اءُ الفَ  تِ عَ قَـ وَ ، ن َمثَّ مِ ا، وَ دً يْ زَ  مْ رِ كْ أَ فَ : ةُ لَ مْ اجلُ  تِ يَ قِ بَ ، فَـ )هْ بَّ نَ تَـ ( :لُ وَّ األَ  لُ عْ الفِ  فَ ذِ حُ  مثَُّ  ا،دً يْ زَ  مْ رِ كْ أَ فَ  هْ بَّ نَ تَـ : وَ هُ 

مَ ، فَـ ءٌ يْ ا شَ يهَ لَ عَ   َوإِيَّايَ ): ((ه٧٤٥ت( يّ لسِ دَ نْ ان األَ يَّ و حَ بُ أَ  الَ ، قَ مْ رِ كْ أَ فَ  ادً يْ زَ : واالُ قَ ، فَـ اءِ الفَ  ودِ جُ وُ ا لِ غً وِّ سَ مُ  ونَ كُ يَ لِ  هِ بِ  ولُ عُ املفْ  ُقدِّ

رًا َحمُْذوفٍ  ِبِفْعلٍ  َمْنُصوبٌ : إِيَّايَ . َفاْرَهُبونِ  َلهُ، َوتـَْقِديرُهُ  َعَلْيهِ  بـَْعَدهُ  َما ِلِدَالَلةِ  َوُحِذفَ  اْرَهُبوا، َوإِيَّايَ  الضَِّمِري، ِالْنِفَصالِ  بـَْعَدهُ  ُمَقدَّ  قَـبـْ

ٍر، أَْمرٍ  َجوَابِ  ِيف  َدَخَلتْ  فَاْرَهُبوِن،: قَـْولِهِ  ِيف  َواْلَفاءُ   بـَْعدَ  ِفيَها َظَهرَ  الَِّذي: َأْصَحابَِنا بـَْعضُ  َقالَ  ،...، َفاْرَهُبونِ  تـََنبـَُّهوا: َوالتـَّْقِديرُ  ُمَقدَّ

 اِالْسمَ  َقدَُّموا َصْدرًا اْلَفاءُ  َوقَـَعتِ  فَـَلمَّا. زَْيًدا فَاْضِربْ : َفَصارَ  تـََنبَّهْ  ُحِذفَ  مثَُّ  ًدا،زَيْ  فَاْضِربْ  :تـََنبَّهْ  فَاْضِرْب، زَْيًدا: ِيف  اْألَْصلَ  أَنَّ  اْلَبْحثِ 

َا ،ِللَّْفظِ  ِإْصَالًحا : َوْجَهْنيِ  اْآليَةُ  فَـَتْحَتِملُ  َهَذا رَ تـََقرَّ  َوِإَذا .َكَالِمهِ  ِمنْ  خلُِّصَ  َما انْـتَـَهى اْجلُْمَلتَـْنيِ، َهاتـَْنيِ  لِتَـْرِبطَ  ُهَنا اْلَفاءُ  َدَخَلتِ  َوِإمنَّ

 َواْلَوْجهُ . تـَْقِدميٍ  ِمنْ  ُمَؤخَّرَةً  َولَْيَستْ  اْألَْمِر، َجوَابِ  ِيف  َدَخَلتْ  اْلَفاءُ  فَـَتُكونُ  َفاْرَهُبوِن، تـََنبـَُّهوا اْرَهُبوا، َوإِيَّايَ  التـَّْقِديرُ  َيُكونَ  أَنْ : َأَحُدُمهَا

مَ  مثَُّ  َفاْرَهُبوِن، َوتـَُنبـَُّهوا التـَّْقِديرُ  َيُكونَ  أَنْ  :الثَّاِين  مِ  ِحنيَ  اْلَفاءُ  َوأُخَِّرتِ  فَانْـَفَصَل، اْلَمْفُعولُ  ُقدِّ  تـََنبـَُّهوا ُهوَ  الَِّذي اْألَْمرِ  َوِفْعلُ  اْلَمْفُعولُ  ُقدِّ

مَ  اْلَفاُء، فَـَتَصدََّرتِ  أَْمٍر، َجَوابُ  ِهيَ  الَِّيت  َواْلَفاُء، اْلَعاِطَفةُ  اْلَواوُ : َحْرفَانِ  َحْذِفهِ  بـَْعدَ  َفاْلتَـَقى َحمُْذوٌف،  اْلَفاءُ  َوأُخَِّرتِ  اْلَمْفُعولَ  فَـُقدِّ

 ِلِفْعلٍ  َمْعُموًال  ايَ ِإيَّ  َيُكونُ  َال  اْألَِخريِ  التـَّْقِديرِ  َهَذا َوَعَلى اْلَفاِصَلِة، َولَِتْكِميلِ  التَّْأِكيدِ  َسِبيلِ  َعَلى اْلَمْفُعولُ  أُِعيدَ  مثَُّ  ،ِللَّْفظِ  ِإْصَالًحا

ُعدُ  َوَال  ِبِه، اْلَمْلُفوظِ  اْلِفْعلِ  ِهلََذا َمْعُموًال  َبلْ  َحمُْذوٍف، َفِصلِ  الضَِّمريِ  تَْأِكيدُ  يـَبـْ َفِصلِ  اْلُمتَِّصلُ  أُكِّدَ  َكَما اْلُمتَِّصِل، بِالضَِّمريِ  اْلُمنـْ  ِيف  بِاْلُمنـْ

 يف اءُ الفَ وَ : ((الَ قَ  ؛ظِ فْ اللَّ  حِ َال صْ إِ  ةِ رَ كْ فِ ا بِ ذً ، آخِ المَ ا الكَ ذَ هَ  )هـ٧٥٦ت( ِيبُّ لَ احلَ  نيُ مِ السَّ  د خلَّصَ قَ وَ . ٧٢))إِيَّاكَ  َضرَبْـُتكَ : َحنْوِ 

رٍ قَ مُ  رٍ مْ أَ  ابُ وَ جَ  اهَ نـَّ أَ : اُدمهَ حَ أَ  ،نيَ يِّ وِ حْ لنَّ لِ  النِ وْ قَـ  ايهَ فِ  »ونِ بُ هَ ارْ فَ « : يْ أَ  )بْ رِ اضْ فَ  ًدايْ زَ (: وِهلمقَ  ريُ ظِ نَ  وَ هُ وَ  ،ونِ بُ هَ ارْ فَ  واتـََنبـَّهُ : يرُهدِ قْ تَـ  دَّ

مَ  مثَُّ  ،ادً يْ زَ  اْضِربْ فَ : ارَ صَ فَ  تـََنبَّه: ُحِذفَ  مثَُّ  ،ادً يْ زَ  بْ رِ اضْ فَ  بَّهْ نَ تَـ   اءُ الفَ  َدَخَلتِ  امنََّ إِ وَ  ،ارً دْ صَ  اءُ الفَ  عَ قَ تَـ  الَّ ئَ لِ  ،للَّْفظِ  حاً َال صْ إِ  ولُ عُ املفْ  ُقدِّ

 َىل ى إِ دَّ ا، أَ فً سُّ عَ تَـ ا وَ فً لُّ كَ تَ  يهِ ى فِ رَ يَـ  يهِ جِ وْ ا التـَّ ذَ هَ  لِ ثْ يف مِ  لُ مِّ أَ تَ مُ الْ وَ . ٧٣))ةٌ دَ ائِ زَ  اهَ نـَّ أَ : اءِ الفَ  هِ ذِ هَ  يف اينالثَّ  ولُ القَ وَ  .ْنيِ تَـ لَ مْ اجلُ  نيِ اتَ هَ  ِبطَ رتَ لِ 

، )ادً يْ زَ ( ةِ لَ مْ يف اجلُ  وَ هُ ، وَ هِ بِ  ولِ عُ املفْ  ميِ دِ قْ تَـ بِ  ولِ القَ  ، مثَُّ )هْ بَّ نَ تَـ ( لُ عْ الفِ : وَ هُ ، وَ هِ يْ لَ ا عَ يهَ فِ  ءٌ يْ شَ  لُّ دُ  يَ َال وَ  ةِ لَ مْ يف اجلُ  وفٍ ذُ حمَْ  يرِ دِ قْ تَـ بِ  ولِ القَ 

ال  مِ االسْ بِ  امُ مَ تِ ه االهْ عُ بَـ نْ مَ  ِيلٍّ َال دَ  يٍّ وِ نَ عْ مَ  ضٍ رَ غَ لِ  وَ ا هُ نَ هُ  ميَ دِ قْ التـَّ  نَّ ن أَ مِ  مِ غْ ى الرّ لَ اء، عَ الفَ بِ  ةُ لَ مْ ر اجلُ دَّ صَ تَ ال تَـ  نْ أَ  وَ هُ ، وَ يٍّ ظِ فْ لَ  ضٍ رَ غَ لِ 

  .    ثِ دَ احلَ بَ 

 ِيت الَّ  ةِ يَّ مِ جَ عْ مُ الْ  ةِ يَّ وِ غَ اللُّ  ةِ لَ َال الدَّ  بِ بَ سَ ، بِ ةِ لَ َال الدَّ  ريِ يِ غْ  تَـ َىل ا، إِ ا مَ عً وْ ي، نَـ دِّ ؤَ يُـ  دْ قَ  يرِ دِ قْ ا التـَّ ذَ هَ  لَ ثْ مِ  نَّ  أَ َىل إِ  ةِ ارَ شَ ن اإلِ مِ  دَّ بُ َال وَ        

  . ةِ لَ مْ ى اجلُ لَ عَ ) هْ بَّ نَ تَـ ( رُ دَّ قَ مُ الْ  لُ عْ ا الفِ هَ يْـ فِ ضْ يُ 

  :كالِ مَ  نِ ابْ  ولِ قَ يف  دَ رَ ا وَ ا مَ ذَ ن هَ مِ  يبٌ رِ قَ وَ     

َ  ادً رَ فْ مُ وَ  َ  ِينٍ بْ مَ لِ  اتً عْ ن   لدِ عْ تَ  ع،فَ ارْ  و��  ،َنبْ صِ انْ  و��  ،حْ �َ افْ فَ ...  ِيل ی

 مِ دُّ قْ تَـ  نمِ  عْ نَ متَْ  َال فَ  ،ظِ فْ اللَّ  ينِ سِ حْ تَ لِ  ةٌ دَ ائِ زَ  )حْ تَ افْـ فَ (: يف اءُ الفَ : ((نسَ اس حَ بَّ عَ  اذُ تَ سْ األُ  الَ ، قَ نيِ يِ زْ لتـَّ ا لِ �َِ  ءَ يْ ا جِ ضً يْ ا أَ نَ هُ  اءَ الفَ  نَّ إِ  ذْ إِ 

٧٤))انَ هُ  )ادً رَ فْ مُ (: ةمَ لِ كَ  لثْ مِ  ،هِ يْ لَ عَ  تْ لَ خَ دَ  امَ  ولِ مُ عْ مَ 
.  
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١١ 

 

 اءُ مَ لَ ا عُ هَ دَ دَّ ، حَ بِ رَ العَ  مِ َال ن كَ مِ  ىرَ خْ أُ  عَ اضِ وَ يف مَ  ،هِ ينِ سِ حتَْ  وْ أَ  هِ ينِ يِ زْ تَـ وَ  ظِ فْ اللَّ  حِ َال صْ إِ  ضِ رَ غَ لِ  ًال مَ عْ تَـ سْ مُ ) اءالفَ ( فُ رْ حَ  دَ رَ وَ  دْ قَ وَ         

 مِ اسْ  عَ مَ  اءِ الفَ  الُ مَ عْ تِ اسْ  كَ لِ ذَ ُصَوِر ن مِ وَ  .)ادً ائِ زَ وَ ا، دً اعِ صَ ب، وَ سْ حَ ، وَ طْ قَ ، وَ دْ قَ ( عَ مَ  اءِ الفَ  الُ مَ عْ تِ اسْ  عِ اضِ وَ مَ الْ  كَ لْ ن تِ مِ ، وَ ةِ يَّ بِ رَ العَ 

      :٧٥رِ اعِ الشَّ  ولِ يف قَ  دَ رَ وَ ا مَ  كَ لِ ن ذَ مِ وَ ه، ا لَ حً َال صْ إِ وَ  ظِ فْ لَّ ا لِ ينً يِ زْ تَـ ) دقَ فَـ : (واالُ قَ فَـ  ؛بسْ حَ : َىن عْ مبَِ ) دِ قَ ( لِ عْ الفِ 

 ...  انَ لَ  امُ مَ احلَ  اذَ هَ  امتَ یْ لَ  َال ��  ْت الَ قَ 
�
  دِ قَ فَ  هُ فُ ْص نِ وَ  انَ �ِ امَ َمحَ  َىل ا

: الُ قَ يُـ  امَ كَ  ،ةِ ايَ قَ الوِ  ونِ نُ  ْريِ غَ بِ  مِ لِّ كَ تَ مُ الْ  اءِ يَ  َىل إِ  تْ يفَ ضِ أُ  ب،سْ حَ  َىن عْ مبَِ  مٌ اسْ : دقَ وَ : (()ه٦٨٣ت ( ريّ دَ نْ كَ سْ  االاملنري نُ ابْ  الَ قَ 

 مِ َال كَ  يف ةَ افَ ضَ اإلِ  حُ جِّ رَ يُـ  وَ هُ وَ  ،تِ كْ لسَّ لِ  يهِ فِ  اءُ اهلَ وَ  ،اءَ قَ رْ زَ  مِ َال كَ  يف ةٌ نَ يـِّ عَ تَـ مُ  اهَ نـَّ كِ لَ وَ  ةَ افَ ضَ إِ  َال فَ  ،قٍ َال طْ إِ  فُ رْ حَ  اءَ اليَ  نَّ أَ  لُ مِ تَ حيْ وَ : ِيب سْ حَ 

 .٧٦))هِ تَ انْـ فَ  دَّ احلَ  اذَ هَ  غتلَ بَـ  اذَ إِ : يْ أَ  ،ابِ وَ اجلَ  اءُ فَ  اهَ نـَّ أَ كَ َو  ،هِ تَ انْـ  :َىن عْ مبَِ  امهَُ َال كِ َو  ط،قَ فَـ  اءِ فَ كَ  ظِ فْ اللَّ  ينِ سِ حْ تَ لِ  دةٌ ائِ زَ  يهِ فِ  اءُ الفَ وَ  ،ةِ غَ ابِ النَّ 

 ِلكَ ذَ كَ  انَ كَ  اِإذَ  َأي َحمُْذوٍف، َشْرطٍ  َجزَاءٌ  أَنَّهُ كَ  ،ِللَّْفظِ  اتـَْزيِينً  اءِ الفَ بِ  اريً ثِ كَ  دَّرُ وُيصَ  انْـَتِه، مبَْعَىن  ِفْعلٍ  مُ اسْ : َقط: ((وسِ رُ العَ  اجِ يف تَ  اءَ جَ وَ 

  :كالِ مَ  نِ ابْ  ولِ يف قَ ) طقَ فَـ (ن عَ  يُّ رِ ضَ اخلُ  الَ قَ وَ  .٧٧))اآلَخر َعن انْـَتهِ فَ 

  طْ مَ الن� : هِ �ْ فِ  لْ قُ  ،َت فْ ر� عَ  طٌمَ �َ فَ ...  طْقَ فَ  )مُ الال� (و��  ،یٍف ِر عْ تَ  ُف رْ حَ  )لْ �� (

: يْ أَ  :كَ بُ سْ حَ  ؛او�َِ كَ  الَ حَ : يْ أَ  ،كٍ الِ مَ  نِ ابْ  تِ يْ بَـ  يف مِ الالَّ  نمِ  الٌ حَ  يَ هِ وَ . بسْ حَ  َىن عْ مبَِ  )طقَ (وَ  ،ظِ فْ اللَّ  يينِ زِ لتَ  ةٌ دَ ائِ زَ : اءُ الفَ : ((

 يَ هِ فَ : يْ أَ  طقَ فَـ  ذاهَ  تَ رفْ عَ  نْ إِ : يرُ دِ قْ التـَّ فَ  وفٍ ذُ حملْ  رٌ بَـ خَ  )طقَ (وَ  ،رٍ دَّ قَ مُ  طٍ رْ شَ  ابِ وَ جَ  يف )اءالفَ ( يلَ قِ وَ  ،اهَ ريِْ غَ  بلَ طَ  نعَ  كَ يتُ فِ اكَ 

 ةُ لَ اخِ الدَّ  اءُ الفَ  كَ لِ ن ذَ مِ وَ . ٧٨))اهَ ريِْ غَ  بِ لَ طَ  ىلَ عَ  هِ تَ انْـ فَ : وْ أَ  ،كَ بُ سْ حَ  يَ هِ فَ  كَ لَ  تَ رفْ عَ  اذَ إِ : يْ أَ  ،هِ تَ انْـ : َىن عْ مبَِ  لٍ عْ فِ  مُ اسْ  وْ أَ  ،كَ بُ سْ حَ 

. ٧٩))طقَ فَـ  ةً رَ شْ عَ  تُ ضْ بَ قَـ  :كَ ولِ قَ  يف )طقَ ( ىلَ عَ  لُ خُ دْ تَ  امَ كَ  ظِ فْ لَّ لِ  اينً يِ زْ تَـ  ريِ خِ األَ  يف اءُ الفَ  تِ لَ خَ دَ وَ : ((يُّ رِ هَ زْ األَ  الَ ، قَ )سبحَ (ى لَ عَ 

 الضَّمِّ  ىلَ عَ  اءِ نَ َواْلبِ  إِلَْيهِ  اْلُمَضافِ  فِ ذْ حَ  ِيف  السِّتِّ  اجلَِْهاتِ  ىرَ جمَْ  يَ رِ جْ أُ : بِالسُُّكونِ ) بسْ حَ (وَ : ((الَ قَ  ذْ إِ  ؛يُّ وِ فَ ه الكَ دَ كَّ ا أَ مَ  وَ هُ وَ 

ى لَ عَ  ةُ لَ اخِ الدَّ  اءُ الفَ  هُ نْ مِ وَ . ٨٠))اللَّْفظ ينِ سِ حْ تَ لِ  اْلَفاءُ  لُ خُ دْ تَ  دْ َوقَ  ،بِاْإلَِضاَفةِ  التـَّْعرِيفِ  مِ دَ عَ  ِيف ) ْري غَ (ـب هَ بِّ َوشُ  ،وفِ رُ الظُّ  نمِ  نْ كُ يَ  ملَْ  َوِإنْ 

 ذْ خُ : وحنَْ  ظِ فْ اللَّ  ينِ سِ حْ تَ لَ  ةً دَ ائِ زَ  ءُ يْ جتَِ وَ  ،...،ابِ وَ اجلَ  طِ بْ رَ لِ وَ  يبِ قِ عْ التـَّ  عَ مَ  يبِ تِ رْ لتـَّ لِ  )ءاُ الفَ (وَ : ((فغاِينُّ األَ  يدُ عِ سَ  اذُ تَ سْ األُ  الَ ، قَ )طقَ (

: َفَصاِعداً : (()هـ١٤٢٣ ت( قرالدّ  ِينّ الغَ  دُ بْ عَ  اذُ تَ سْ األُ  الَ ، قَ )ًال ازِ نَ ا وَ دً اعِ صَ (ى لَ عَ  ةُ لَ اخِ الدَّ  اءُ ا الفَ ضً يْ أَ  كَ لِ ذَ ن مِ وَ  .٨١))طقَ فَـ  ةً عَ بْـ سَ 

: يلَ قِ وِ  ،والتَّعِقيبِ  للتـَّْرتِيبِ  اهَ نـَّ ألَ  اءُ الفَ  تِ َخلَ دَ وَ  َصاِعداً، زِْدتُ  مثَُّ  ٍم،ْرهَ بدِ  َأَخذتُه: التَّقدير ،"َفَصاِعداً  بدْرهمٍ  هذا أَخْذتُ " :تـَُقولُ 

 بَدْرهمٍ  َخْذتُهأَ : ةِ يقَ قِ احلَ  ىلَ عَ  ْرُحهشَ وَ  اَل،االتِّصَ  اهُ نَ َمعْ  نَّ ألَ  ُد،وَ َأجْ  اءَ الفَ  نَّ كِ لَ وَ  ،َجلَازَ  الَفاءِ  لَ بَدَ  )مثَُّ (بـ تَ تـَيْ أَ  وْ لَ وَ  ،ظِ اللَّفْ  ِلتَـْزيينِ  اءُ الفَ 

 مٍ هَ رْ دِ بِ  وُز أَخْذتُهجيَُ  وال ،"اَفزائِدً  مٍ هَ رْ دِ بِ  َأَخْذتُه: "هْ لُ ثْـ مِ وَ  .ايفً فِ ختَْ  الِ احلَ  َوصاِحبُ  الَعاِملُ  َوصاِحبُ  الَعاِملُ  فُحِذفَ  َصاِعداً، الثَّمنُ  فَـزَاد

 َقَصدتَ  مثَُّ  وًَّال أَ  هتَ لْ عَ جَ فَ  نِ الثَّمَ  ْدىنَ أَ بِ  تَ رْ بَـ خْ أَ  نَّكَ كِ لَ وَ  ،ءِ يْ شَ لِ  نٌ مثََ  اِعدٍ صَ  َمعَ  مَ هَ رْ الدِّ  نَّ أَ  ِربَ ختُْ  نْ أَ  يدُ تُرِ  ال نَّكَ ألَ  َوَصاِعٍد، وال َفَصاِعدٍ 

  .٨٢))َشىتَّ  َألمثانٍ  َشْيءٍ  دَ عْ بَـ  ائً يْ شَ 

 ةً بَ الِ ال غَ  ةً بَ اجِ وَ  ةً ادَ يَ ا زِ هَ تُـ ادَ يَ زِ  دُّ عَ  تُـ ِيت ، الَّ )هِ بِ  لْ عِ فْ أَ ( ةِ يَّ اسِ يَ القِ  بِ جُّ عَ التـَّ  ةِ غَ يْـ يف صِ  ةُ دَ ائِ الزَ  اءُ البَ  هِ ينِ يِ زْ تَـ وَ  ظِ فْ اللَّ  حِ َال صْ إِ  رِ اهِ ظَ ن مَ مِ وَ       

 السََّماَواتِ  َغْيبُ  َلهُ  لَِبثُوا ِمبَا أَْعَلمُ  اللَّهُ  ُقلِ ﴿: اَىل عَ تَـ  هِ ولِ يف قَ  ةِ دَ ارِ الوَ  بِ جُّ عَ التـَّ  ةِ يغَ ى صِ لَ عَ  ِيبِّ لَ احلَ  نيِ مِ السَ  مِ َال يف كَ  اءَ د جَ قَ ، وَ ةً ورَ رُ ال ضَ وَ 

 ةُ غَ يْـ صِ : ﴾ِبهِ  أَْبِصرْ ﴿: هولُ قَ : ((الَ ، قَ كَ لِ ذَ  حُ وضِّ ا يُ مَ  ٨٣﴾َأَحًدا ُحْكِمهِ  ِيف  ُيْشرِكُ  َوَال  َوِيلٍّ  ِمنْ  ُدونِهِ  ِمنْ  َهلُمْ  َما َوَأمسِْعْ  هِ بِ  أَْبِصرْ  َواْألَْرضِ 

 ُر،بَـ اخلَ  اهُ نَ عْ مَ وَ  رِ مْ األَ  ظِ فْ لَ بِ  هُ نَّ أَ  حُّ صَ األَ : بَ اهِ ذَ مَ  ثةُ َال ثَ  اذَ هَ  لِ ثْ مِ  يفوَ . اىلعَ تَـ  هللاِ  اءُ اهلَْ وَ  ،ازِ جَ مَ الْ  يلِ بِ سَ  ىلَ عَ  رَه،صَ بْ أَ  امَ  َىن عْ مبَِ  بٍ جُّ عَ تَـ 

 اهَ يـُّ أَ  َأْوِقعْ : يْ أَ  ِب،اطَ خَ مُ الْ  ريُ مِ ضَ  هنَّ أَ : ثُ الِ الثَّ وَ . رِ دَ صْ مَ الْ  ريُ مِ ضَ  لَ اعِ الفَ  نَّ أَ : اينالثَّ وَ . لَّْفظِ لِ  احً َال صْ إِ  لِ اعِ الفَ  يف ةٌ دَ يْ زِ مَ  اءُ البَ وَ 

 رَ آخَ  عٍ وضِ يف مَ  هِ مِ َال ن كَ مِ  مُ هَ فْ يُـ وَ . ٨٤))مِ َال الكَ  نمِ  ومِ هُ املفْ  اهلَُدى ىلَ عَ  ودُ عُ تَـ  اءَ اهلَ  نَّ أَ وَ  ٌب،جُّ عَ تَـ  ال ةً يقَ قِ حَ  رٌ مْ أَ  وَ هُ : يلَ قِ وَ . بُ اطَ املخَ 
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١٢ 

 

 وَ ه هُ عَ مَ  لُ اعِ الفَ وَ  بٍ جُّ عَ تَـ  لَ عْ فِ  ونُ كُ ا يَ مَ دَ نْ عِ ) لعِ فْ أَ ( ْنيَ بَـ  ييزِ مْ التَّ بِ  ظِ فْ اللَّ  حُ َال صْ إِ  وَ ، هُ نيَ يِّ وِ حْ النَّ  دَ نْ ، عِ ةً مَ الزِ  ةً ادَ يَ ا زِ �َِ ادَ يَ زِ  بَ بَ سَ  نَّ أَ 

 ِ�ِمْ  َأمسِْعْ ﴿: اَىل عَ تَـ  هولُ قَ : ((الَ ا؛ قَ وبً جُ وُ  ِرتٌ تَ سْ مُ  ريٌ مِ ضَ  -ذٍ ئِ دَ نْ عِ - هلُ اعِ فَ وَ  ،رٍ مْ أَ  لَ عْ فِ  ونُ كُ ي يَ ذِ الَّ ) لعِ فْ أَ (، وَ ةِ مَ زِ الالَّ  ةِ دَ ائِ الزَّ  اءِ البَ بِ  ورُ رُ ا�ْ 

 ٌة،دَ ائِ زَ  اءُ البَ وَ  اِء،البَ بِ  ورُ رُ ا�ْ  وَ هُ  َلهُ اعِ فَ  نَّ أَ : وِ حْ النَّ  مِ لْ عِ  يف رَّرَ قَ تَـ  امَ كَ  يهِ فِ  يبِ ارِ عَ األَ  َصحُّ أَ وَ  ُب،جُّ عَ التَـ  اهُ نَ عْ مَ وَ  رٌ مْ أَ  ظُهُ فْ لَ  اذَ هَ : ٨٥﴾َوأَْبِصرْ 

 ،... وأنَّ، َأنْ  عَ مَ  الَّ إِ  اءِ البَ  هِ ذِ هَ  َحْذفُ  وزُ جيَُ  َال وَ  ،ارتًِ تَ سْ مُ  اريً مِ ضَ  الَّ إِ  ُلهاعِ فَ  ونُ كُ يَ  ال ارً مْ أَ  أَْفِعلْ  نَّ ألَ  ،ظِ لَّفْ لِ  احً َال صْ إِ  ةٌ مَ الزِ  اتـُهَ ادَ يَ زِ وَ 

َعلِ  يف ريَ مِ ضَ  َال وَ  احمللِّ، وعُ فُ رْ مَ  ورُ رُ ا�ْ فَ   نيَ يِّ وِ حْ النَّ  ورِ هُ مجُْ  يِ أْ ى رَ لَ عَ  بِ جُّ عَ التـَّ  ةَ يغَ ه صِ يلِ لِ ا يف حتَْ ضً يْ أَ  امٍ شَ هِ  ه ابنُ دَ كَّ ا أَ ا مَ ذَ هَ وَ .  ٨٦))أَفـْ

 نَ سَ حْ أَ  اَألْصلَ  ِإنَّ  اْجلُْمُهورِ  َقولِ  ِيف  دٍ يْ زَ بِ  نْ سِ حْ أَ  َحنْو ِيف  : ((الَ قَ  ذْ إِ  ؛رُ بَـ اه اخلَ نَ عْ مَ  رٍ مْ أَ  لُ عْ فِ  ةِ يغَ الصِّ  هِ ذِ يف هَ ) لعِ فْ أَ ( نَّ  أَ َىل وا إِ بُ هَ ذَ  ينَ ذِ الَّ 

  .٨٧))ظِ فْ لَّ لِ  احً َال صْ إِ  اْلَباءُ  تِ يدَ زِ وَ  بِ لَ الطَّ  ِإَىل  اْخلََربِ  ِصيَغةُ  تْ رَ يـِّ غُ  مثَُّ  ،نٍ سْ حُ  َذا َصارَ  :ْعىنمبَِ  دٌ يْ زَ 

  :٨٨رِ اعِ الشَّ  ولِ يف قَ  )انَ كَ ( هِ ينِ يِ زْ تَـ وَ  ظِ فْ اللَّ  حِ َال صْ إِ  رِ اهِ ظَ ن مَ مِ وَ     

  َف �ْ كَ فَ 
�
  امِ رَ كِ  َاكنُوا انَ لَ  انٍ ريَْ �ِ وَ ....  مٍ وْ قَ  ارِ دَ بِ  ُت رْ رَ مَ  اذَ ا

َ د بَـ قَ فَـ         )كان(ـب الضَِّمريُ  لَ صِ وُ  مثَُّ  انَ لَ  مهُ  اَألْصلُ  يلَ َفقِ : ((الَ ، قَ ظِ فْ لَّ ا لِ حً َال صْ إِ  ةٌ دَ ائِ زَ  تِ يْ ا البَـ ذَ يف هَ  )انَ كَ ( نَّ أَ  امٍ شَ هِ  نُ ابْ  نيَّ

َفِصلُ  َمْرُفوعُ الْ  الضَِّمريُ  عَ يـَقَ  لَِئالَّ  ظِ فْ لَّ لِ  احً َال صْ إِ  الزَّائَِدةِ  تَّْحِليَل ِمن َغْريِ ا الذَ ي هَ رِ هَ زْ األَ الشَِّيُخ َخاِلُد  لَ قَ نَـ وَ . ٨٩))اْلِفْعل بِ َجانِ  ِإَىل  اْلُمنـْ

 عَ يـَقَ  لَِئالَّ  ظِ فْ لَّ لِ  احً َال صْ إِ  زَّائَِدةِ ال )كان(ـبِ  الضَِّمريُ  لَ صِ وُ  مثَُّ  انَ لَ  مهُ  اَألْصلُ  يلَ َفقِ : ((الَ قَ  أَْن يـَْعَرتَِض َعَلْيِه، آِخًذا ِبِفْكرَِة ِإْصَالِح اللَّْفِظ،

َفِصلُ  اْلَمْرُفوعُ  الضَِّمريُ  . ٩٠))ركِ ُذ  ملا لَ صِ وُ  مثَُّ  انريَ جلِِ  ةٌ فَ صِ  انَ لَ  أَنَّ  ىلَ عَ  انَ لَ  ِيف  ِرتِ تَ سْ مُ لْ لِ  يدٌ وكِ تَ  الضَِّمريُ  لبَ  يلَ َوقِ  ،اْلِفْعلِ  بِ َجانِ  ِإَىل  اْلُمنـْ

 ُمْبَتدأ رُ بَـ خَ  هأَنَّ : امهَُ دُ َأحَ : قـَْوَلْنيِ  ىلَ عَ  فَ لِ اْختُ  مثَُّ  مٌ دَّ قَ مُ  رٌ بَـ خَ : يلَ قِ  :انَ لَ : ((الَ ، قَ يهَ جِ وْ ا التـَّ ذَ هَ  )هـ١٠٩٣ ت( يُّ ادِ دَ غْ البَـ  حَ رَ شَ  دَ قَ وَ 

َفِصال هُوُقوعُ  َيصحُّ  َال  ِألَنَّهُ  ظِ فْ للَّ  ًحاَال صْ إِ  الضَِّمريُ  لَ صِ وُ  مثَّ  مهُ  َكانَ  انَ لَ  َفَصارَ  بَينهَما َكانَ  تْ يدَ زِ  مثَّ  مهُ  انَ لَ  :َواْألَْصلُ   بِ َجانِ  ِإَىل  ُمنـْ

 ىلَ عَ  َوتـََقدَّمت انريَ جلِِ  ةٌ فَ صِ  ةُ لَ مْ اجلُ فَ  َوَعِليهِ  َوَمجَاَعةٍ  دِ رّ بَـ اْلمُ  َقولُ  َوُهوَ  نَاِقَصة َوأَنـََّها َلَكانَ  رٌ بَـ خَ  هأَنّ : َوالثَّاِين  .ولٍ مُ عْ مبَِ  لٍ غِ تَ شْ مُ  ْريِ غَ  لٍ عْ فِ 

 مَ دِّ قُ  مثَُّ  انَ لَ  مهُ  لُ صْ األَ : ((هَ جْ ا الوَ ذَ ا هَ حً ضِّ وَ مُ  )ه١٢٠٦ت( انُ بَّ الصَّ  الَ قَ وَ . ٩١))ةِ دَ رَ فْ مُ الْ  تـَْقِدميُ  اْلَكَالمِ  ِيف  َواْألَْكثـَرُ  ةدَ رَ فْ مُ الْ  ةِ فَ الصِّ 

  . ٩٢))لِ عْ الفِ  بِ انِ ِجبَ  لُ صِ فَ نْـ مُ الْ  وعُ فُ رْ مَ الْ  ريُ مِ الضَّ  عَ قَ يَـ  الَّ ئَ لِ  ظِ فْ للَّ  ًحاَال صْ إِ  ةِ دَ ائِ الزَّ  انَ كَ بِ  ريُ مِ الضَّ  لَ صِ وُ وَ  رُ بَـ اخلَ 

 الَ ، قَ ٩٣﴾َخِبريٌ  يـَْعَمُلونَ  ِمبَا إِنَّهُ  أَْعَماَهلُمْ  رَبُّكَ  لَيُـَوفـِّيَـنـَُّهمْ  َلمَّا ُكال�  َوِإنَّ ﴿: اَىل عَ تَـ  هِ ولِ يف قَ  )امَ ( ةُ ادَ يَ زِ  هِ ينِ يِ زْ تَـ وَ  ظِ فْ اللَّ  حِ َال صْ ن إِ مِ وَ      

 َللذين الً كُ  إنوَ : يرُ دِ قْ التـَّ وَ  ،ولَ وصُ لمَ لِ  ةٌ لَ صِ  اِبهِ وَ جَ وَ  مِ سَ القَ  ِمن ةُ لَ مْ اجلُ وَ  ،رٍ مَ ضْ مُ  مٍ سَ قَ  ابُ وَ جَ  )مْ وفـِّيَـنـَّهُ يُ لَ ( يف مُ الالَّ وَ (( :ِيبُّ لَ حلَ ا نيُ مِ السَّ 

 اللَّهِ وَ  يقٌ رِ فَ لَ  وْ أَ  خلَْلقٌ  الً كُ  إنوَ : يرُ دِ قْ التـَّ وَ ) امَ (لـ ةٌ فَ صِ  اابـُهَ وَ جَ وَ  ةُ يَّ مِ سَ القَ  ةُ لَ مْ اجلُ وَ  ًة،وفَ صُ وْ مَ  ةً رَ كِ نَ  انَ هُ  ونَ كُ تَ  نْ أَ  وزُ جيَُ وَ . ليوفيَّنهم واللَّه

اوَ  ،َسمِ لقَ لَ  ةُ طِّئَ وَ مُ الْ  يَ هِ  َىل وْ األُ  مُ الالَّ : مهُ ضُ عْ بَـ  الَ قَ وَ  .)إنْ ( لـ رٌ بَـ خَ  ُتهفَ صِ وَ  وفُ وصُ مَ الْ  وْ أَ  ُتهلَ صِ وَ  ولُ وصُ مَ الْ وَ  وفـِّيَـنَّهم،يُ لَ 
َّ
 عَ مَ تَ اجْ  مل

 رُ اهِ ظَ فَ . )تَ أنْ أَ (: وحنَْ  يف ْنيِ تَـ زَ مْ اهلَ  ْنيَ بَـ وَ  ،)َيْضرِبْنانِّ ( يف ْنيِ ونَـ النُّ  ْنيَ بَـ  فِ لِ األَ بِ  ُفِصلَ  امَ كَ ) امَ (بـ امَ هُ نَـ يْـ بَـ  ُفِصلَ  ظِ فْ اللَّ  يف اقَ فَ اتـَّ وَ  ،انِ مَ الالَّ 

وا هُ جَّ د وَ قَ  نيَ يِّ وِ حْ النَّ  ضَ عْ بَـ  نَّ  أَ َىل إِ  ةُ ارَ شَ اإلِ  فيدِ مُ ن الْ مِ وَ   .٩٤...)) ظِ ِللَّفْ  احً َال صْ إِ  لِ صْ للفَ  ا�َِ  ءَ يْ جِ  ةٌ دَ ائِ زَ  انَ هُ  )امَ ( أنَّ  ةِ ارَ بَ العِ  هذِ هَ 

 ِإنَّ  َالمِ  بـَْنيَ  َفاِصَلةً  لَِتُكونَ  َدةٌ زَائِ  َخِفيَفةٌ  )َما(وَ : ((يُّ ربَِ كْ العُ  الَ قَ  ؛نيِ مَ الالَّ  ْنيَ بَـ  لِ صْ لفَ ا لِ �َِ  ءَ يْ جِ  ةٌ دَ ائِ ا زَ هَ نـَّ ى أَ لَ عَ  ةِ ميَ رِ الكَ  ةِ يف اآليَ ) امَ (

 هَ جْ وَ  نَّ أَ ا نَ هُ  نيَ يِّ وِ حْ النَّ  مِ َال ن كَ مِ  حٌ اضِ وَ وَ  .٩٥))َعينِّ  َأْحِسَنانَّ : قَـْوِهلِمْ  ِيف  النُّونَاتِ  بـَْنيِ  بِاْألَِلفِ  َفَصُلوا َكَما تـََوالِيِهَما، َكرَاِهَيةَ  اْلَقَسمِ  َوَالمِ 

، هِ رَ كْ تَ سْ مُ الْ م بِ هُ  وهُ فُ صَ وَ  رٌ مْ أَ  وَ هُ ، وَ ْنيِ مَ الالَّ  اعِ مَ تِ ن اجْ مِ  جِ اتِ النَّ  ِيتِّ وْ الصَّ  لِ قَ ن الثـِّ مِ  صِ لُّ خَ يف التَّ  لُ ثَّ مَ تَ يَـ  ةِ لَ أَ سْ مَ الْ  هِ ذِ يف هَ  ظِ فْ اللَّ  حِ َال صْ إِ 

  . صِّ لنَّ لِ  ةِ يَّ يبِ كِ ْر التـَّ  ةِ لَ َال ى الدَّ لَ عَ  اظِ فَ احلِ  عَ ، مَ هُ ا لَ ينً سِ حتَْ ا وَ مَ �ِ  قِ طْ النُّ  َىل إِ  ًال صُّ وَ تَـ  ةِ دَ ائِ الزَّ ) امَ (ـا بمَ هُ نَـ يْـ بَـ  لِ صْ الفَ  َىل إِ  ةُ غَ اللُّ  تِ أَ جلََ  دْ قَ فَـ  ن َمثَّ مِ وَ 
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١٣ 

 

 ونِ نُ  ْنيَ بَـ  فِ لِ األَ  امُ حَ قْ إِ  وَ هُ وَ  ،ظِ فْ اللَّ  حِ َال صْ إِ  رِ اهِ ظَ ن مَ مِ  رَ آخَ  يٍّ وِ غَ لُ  رٍ هَ ظْ مَ اِإلَشارَُة ِإَىل  ِيبِّ لَ احلَ  نيِ مِ السَّ  مِ َال كَ   صِّ ن نَ مِ  ادُ فَ تَـ سْ يُ وَ      

 كَ لْ ى تِ دَ حْ إِ  فُ ذْ حَ  وزُ ال جيَُ  هُ نَّ ، ألَ اتٍ ونَ نُ  ثُ َال ثَ  عَ مِ تَ  جتَْ الَّ ئَ لِ  فُ لِ األَ  هِ ذِ �َِ  ءَ يْ جِ  دْ قَ ، فَـ انِ نَ بْـ رِ ضْ يَ : و، يف حنَْ لةِ يَ قِ الثَّ  يدِ كِ ْو التـَّ  ونِ نُ وَ  ةِ وَ سْ النِّ 

  .  ةِ وَ سْ النِّ  ونِ  نُ َىل إِ  دِ نَ سْ مُ الْ  ْريِ غَ  عِ اِر ضَ مُ الْ  لِ عْ الفِ بِ  -اهَ فِ ذْ حَ  دَ نْ عِ – هُ بِ تَ شْ تَ  ذْ إِ ، سِ بْ  اللَّ َىل ي إِ دِّ ؤَ يُـ  هُ نَّ ألَ  اتِ ونَ النُّ 

 حجرِ  نِ ابْ  حِ رْ يف شَ  ِه الصُّورَةِ ذِ هَ  ْت اِإلَشارَُة ِإَىل دَ رَ وَ  دْ قَ ، وَ رِ اهِ  الظَّ َىل إِ  ريِ مِ ن الضَّ عَ  ولُ دُ العُ  هِ ينِ يِ زْ تَـ وَ  ظِ فْ اللَّ  حِ َال صْ إِ  رِ وَ ن صُ مِ وَ      

 ِلَقاَءهُ  اللَّهُ  َأَحبَّ  قـَْوِلهِ  َوِيف : ((ِيف َشْرِحهِ  الَ قَ  ذْ إِ  ؛٩٦))ِلَقاَءهُ  اللَّهُ  أََحبَّ  اللَّهِ  ِلَقاءَ  َأَحبَّ  َمنْ : ((يفَ رِ الشَّ  يَّ وِ بَ النَّ  يثَ دِ احلَ  ِينّ َال قَ سْ العَ 

 َفِفيهِ  َواْخلَبَـرُ  اْلُمْبَتَدأُ  الصُّورَةِ  ِيف  يـَتَِّحدَ  لَِئالَّ  اْلَمْوُصولِ  َعَلى الضَِّمريِ  َعْودِ  لِتَـَوهُّمِ  َوَدفـًْعا َوتـَْعِظيًما تـَْفِخيًما الظَّاِهرِ  ِإَىل  الضَِّمريِ  َعنِ  اْلُعُدولُ 

يف  ريِ مِ الضَّ  الَ مَ عْ تِ اسْ  نَّ أَ  مِ َال ا الكَ ذَ  هَ َىن عْ مَ وَ . ٩٧))َقِليل إِلَْيهِ  اْلُمَضاف َعَلى الضَِّمريِ  فَـَعْودُ  َوأَْيًضا اْلَمْعَىن  لَِتْصِحيحِ  اللَّْفظِ  ِإْصَالحُ 

) اءِ قَ اللِّ (ى لَ عَ  عَ جِ رْ يَـ  نَّ أَ  لُ مِ تَ حيَْ ) اءاهلَ ( ريَ مِ الضَّ  نَّ ، ألَ ْنيِ تَـ اللَ دَ  الِ مَ تِ احْ  ِإَىل  يدِّ ؤَ يُـ ) اهللاُ  هُ بَّ حَ أَ  اهللاِ  اءَ قَ لِ  بَّ حَ أَ  نْ مَ : (الَ قَ يُـ  نْ أَ بِ  يثِ دِ احلَ 

. سِ بْ لَّ ا لِ عً فْـ دَ وَ  ظِ فْ لَّ ا لِ حً َال صْ ، إِ )هُ اءَ قَ لِ  اهللاُ  بَّ حَ أَ : (الَ قَ فَـ  رَ اهِ الظَّ  لَ مَ عْ تَـ اسْ  يثَ دِ احلَ  نَّ ، يف حني أَ )دِ بْ العَ (ى لَ عَ  وعَ جُ الرُّ  لُ مِ تَ ا حيَْ مَ كَ 

 ةُ الغَ بَ وَ  ريِ بِ عْ التـَّ  ةُ قَّ دِ  هُ نْ مِ  ضُ رَ الغَ ، وَ ةِ قَ ابِ السَّ  االتِ حلَ ا يف امَ ا، كَ مً ائِ دَ  سَ يْ لَ وَ  ئٌ ارِ طَ  هُ نَّ أَ بِ  ظِ فْ اللَّ  حِ َال صْ ن إِ مِ  وعِ ا النَّ ذَ ف هَ صْ وَ  انَ نُـ كِ ميُْ وِ 

  .  سِ بْ ن اللَّ مِ  هُ تُ مَ َال سَ وَ  هِ تِ لَ َال دَ 

 الَ ، قَ ريِ مِ الضَّ بِ  قِ طْ النُّ  نيِ سِ حتَْ  ضِ رَ غَ لِ  يْ ؛ أَ ظِ فْ اللَّ  نيِ سِ حْ تَ لِ  رِ ائِ مَ الضَّ  عَ مَ  ةً لَ صْ وُ ) ايَّ إِ ( الُ مَ عْ تِ اسْ  هِ ينِ يِ زْ تَـ وَ  ظِ فْ اللَّ  حِ َال صْ إِ  رِ اهِ ظَ ن مَ مِ وَ      

: )ايَّ إِ (وَ  .مُ االسْ  وَ هُ  )افُ الكَ (: مهُ ضُ عْ بَـ  الَ قَ وَ  .دٌ احِ وَ  مٌ اسْ  هُ لُّ كُ  )اكَ يَّ إِ (: نيَ يِّ وِ حْ النَّ  ضُ عْ بَـ  الَ قَ ): ((هـ ٤٠٠ت( اِينُّ هَ فَ صْ األَ  بُ اغِ الرَّ 

 ْنيَ بَـ وَ  هُ نَ يْـ بَـ  لَ صِ فُ  وْ أَ  مَ دِّ قُ  اذَ إِ  لَ صِ تَّ مُ الْ  ريَ مِ الضَّ  نَّ أَ  اكَ ذَ وَ  ،ْنيِ فَ لِ تَ خمُْ  نِ يْ رَ ظَ نَ بِ  كَ لِ ذَ  نَّ ألَ  ،ةِ يقَ قِ احلَ  يف امَ هُ نَـ يْـ بَـ  اِيفَ نَ تَـ  ال انِ ذَ هَ وَ  .هُ لَ  ةٌ لَ صْ وُ 

 رَ بَـ تَ اعْ  امنََّ إِ فَ  ،افُ الكَ  وَ هُ  ريُ مِ الضَّ : الَ قَ  نمَ فَ  .ال� قِ تَ سْ مُ  امً َال كَ  كَ لِ ذَ بِ  ريَ صِ يَ لِ  )ايَّ إِ (: هِ يْ لَ إِ  مَّ ضَ فَ  ،ادً رَ فْ مُ  هِ بِ  قُ طْ النُّ  نُ سُ حيَْ  ال هِ بِ  لِ صِ تَّ مُ الْ 

 ظِ فْ للَّ  ايبً ذِ هْ تَـ  اهَ ضِ عْ بَـ بِ  ونَ تُ أْ يَ  دْ قَ فَـ  ،َىن عْ مَ الْ  ةَ ادَ فَ إِ  ةِ بَ كَّ َر مُ الْ  وفِ رُ احلُ بِ  نَ وْ رَّ حَ تَ يَـ  مهُ نـَّ أَ  امَ كَ  بُ رَ العَ وَ  .ريِ مِ الضَّ  َىل إِ  )ايَّ إِ ( امِ مَ ضِ انْ  دَ عْ بَـ  كَ لِ ذَ بِ 

 ريِ غَ  يف يهِ فِ  مُ َال الكَ  عَ بِ شْ أُ  دْ قَ  كَ لِ ذَ وَ  .امَ �ِِ  هُ وُّ فَ التـَّ  حُ بُ قْ يَـ  الَّ ئَ لِ  ،يبِ كِ يف الرتَّ  نِ يْ رَ افِ نَ تَـ مُ الْ  ْنيِ فَـ رْ احلَْ  ْنيَ بَـ  وفَ رُ احلُ  ماهلُِ خَ دْ إِ  ةِ اللَ دَ بِ  ،هُ لَ  اينً سِ حْ تَ وَ 

 هَ بَّ شَ  دْ قَ وَ . ٩٨))تُ بْ رَ ضَ  هُ وَ  .تُ مْ زَ لْ أَ  ك: الَ قَ يُـ  نْ أَ  نْ سُ حيَْ  ملَْ  ملا مَ دِّ قُ  اذَ إِ  ريِ مِ الضَّ بِ  ظِ فْ لَّ ال ينِ سِ حْ تَ لِ  ةً لَ صْ وُ  لَ عِ جُ : )ايَّ إِ (فـ. ابِ تَ الكِ  اذَ هَ 

: لثْ ، مِ سٍ نْ جِ  مِ اسْ بِ  فِ صْ الوَ  دَ نْ عِ ) يذِ ا وَ ذَ و وَ ذُ ( الِ مَ عْ تِ اسْ ا بِ هَ نْـ مِ  ةُ ايَ الغَ وَ ) ايَّ إِ ( الِ مَ عْ تِ السْ  يَّ وِ غَ اللُّ  يلَ لِ حْ ا التَّ ذَ هَ  اِينُّ هَ فَ صْ األَ  بُ اغِ الرَّ 

 لُ جُ الرَّ  اءَ جَ : لثْ مِ  -اهَ يْـ لَ عَ  مُ َال الكَ  رَّ د مَ قَ وَ - لِ مَ اجلُ بِ  فِ ارِ عَ مَ الْ  فِ صْ  وَ َىل  إِ ًال صُّ وَ تَـ  ةِ ولَ وصُ مَ الْ  اءِ مسَْ األَ  الُ مَ عْ تِ اسْ ، وَ الٍ ي مَ ذِ  لٍ جُ رَ بِ  تُ رْ رَ مَ 

 هُ كَ   سَ يْ لَ : ولُ القَ  وزُ الجيَُ  هُ نَّ ، ألَ ءٌ يْ شَ  هِ لِ ثْ مِ كَ   سَ يْ لَ : ويف حنَْ ) افالكَ ( :يهِ بِ شْ التَّ  فِ رْ حَ  عَ مَ ) مثل( ظِ فْ لَ  الُ مَ عْ تِ اسْ ، وَ ةَ يدَ صِ القَ  دَ شَ نْ ي أَ ذِ الَ 

 ملا )يذِ الَّ ( بـ ِيتَ أُ وَ ). الٍ مَ  يذِ  لٍ جُ رَ بِ  تُ رْ رَ مَ (: مهلِ وْ قَـ  وِ حنَْ  يف سِ نْ اجلِ  مِ اسْ بِ  فَ صْ لوَ ا واادُ رَ أَ  ملا )يذِ ( بـ اوْ تَـ أَ  امَ كَ : ((بُ اغِ الرَّ  الَ قَ  ؛ءٌ يْ شَ 

 ىلَ عَ  افِ الكَ  الُ خَ دْ إِ  نْ سُ حيَْ  ملَْ  ملا ءٌ يْ شَ  هلِ ثْ مِ كَ  وحنَْ  يف )افالكَ ( عَ مَ  )لثْ مِ ( ىتَ أَ  كَ لِ ذَ  ىلَ عَ وَ  .لِ مَ اجلُ بِ  ةِ فَ رِ املعْ بِ  فَ وصَ تُ  نْ أَ  يدَ رِ أُ 

  .  ٩٩))وَكهُ  َكَك،: الُ قَ يُـ فَـ  ،ريِ مِ الضَّ 

 مَ الالَّ  هِ ذِ هَ  نيَ يِّ وِ حْ النَّ  ضُ عْ بَـ  هَ جَّ د وَ قَ ، فَـ )كَ ا لَ خَ  أَ َال ، وَ كَ ا لَ بَ  أَ َال : (وحنَْ يف  مِ الالَّ  الُ مَ عْ تِ اسْ  نيَ يِّ وِ حْ النَّ  دَ نْ عِ  ظِ فْ اللَّ  نيِ سِ حتَْ  رِ وَ ن صُ مِ وَ      

 ومِ مُ عُ  ةِ ادَ فَ إلِ  ةً رَ كِ ا نَ هَ امسِْ  ونُ ا كَ هَ لِ مِ عَ  وطِ رُ ن شُ  مِ ِيت الَّ  -سِ نْ للجِ  يةُ افِ َل ال النَّ خُ دْ  ال تَ ىتَّ حَ  ظِ فْ لَّ ا لِ ينً سِ ا حتَْ �َِ  ءَ يْ جِ  ةٌ دَ ائِ ا زَ هَ نـَّ ى أَ لَ عَ 

، ... َلك، غالمي َوَال  َلك يَدي َوَال  َلك َأخا َوَال  َلك أَبَا َال  وأما قـَْوهلم): ((ه ٩١١ت (يُّ وطِ يُ السُّ  الَ ، قَ ةِ افَ ضَ اإلِ بِ  ةٍ فَ رِ عْ ى مَ لَ عَ  - يفْ النـَّ 

َوال َفِفيهِ  مِ  اْلَمْجُرور ِإَىل  ُمَضاَفة َأمسَاء أَنـََّها اْجلُْمُهور َعِليهِ وَ  َأحدَها أَقـْ م بِالالَّ َضاَفة َحمُْذوف َواْخلََرب  تعلق َوَال  �َا اْعِتَداد َال  زَائَِدة َوالالَّ  َواْإلِ

مُ  تِ يدَ زِ وَ  َفة،رِ عْ مَ  ِيف  )َال ( لْ ْعمَ تَـ  مْ فَـلَ  ،نيَّ عَ مُ  َأخ َأو َأب :ِيف  ْقصديُـ  مل ِألَنَّهُ  َوَغْريك؛ مثلك :ِيف  كهي َحمَْضة غري  لَِئالَّ  ظِ فْ للَّ  اينً سِ حْ تَ  الالَّ
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ْعرَابِ  ِيف  اْلُمَضافِ  ُمَعامَلة تْ لَ ومِ عُ  ُمَضاَفةٍ  رُ يْـ غَ  َدةُمْفرَ  َأمسَاءٌ  أَنـََّها الثَّاِين . التـَّْعرِيف هرُ ظَاهِ  َما ىلَ عَ  َال  لَ خُ دْ تَ  مِ  َواْلَمْجُرورُ  ،اْإلِ  ِيف  بِالالَّ

مِ  َواْلَمْجُرورُ  رِ صْ اْلقَ  ُلَغةِ  ىلَ عَ  َجاَءتْ  ُمْفرَدةٌ  أَنـََّها الثَّاِلث .، ... ،َحمُْذوفٌ  اأَْيضً  َواْخلَبَـرُ  ِمبَْحُذوف ُمتَـَعلَقةٌ  َوِهيَ  َهلَا ةِ فَ الصِّ  َموِضعِ   بِالالَّ

َا ،...اْخلََرب،  ُهوَ   َوَال  َلك َأب َال  اْألَْلَفاظِ  َهِذه ِيف  اْلقَياسُ  وََكانَ  اَألْصلِ  فُ َال خِ  َهاوَكلُّ  فِ ذْ احلَ وَ  َدةِ َوالزِّيَا التَّْأِويلِ  نمِ  هِ تِ مَ َال سَ لِ  هُ تُ رْ تَـ اخْ  َوِإمنَّ

 لِ وْ القَ  دِّ  رَ َىل إِ  ةً ارَ شَ إِ  يهِ فِ  نَّ ألَ  ريَ خِ األَ  هَ جْ ا الوَ هَ نْـ مِ  ارَ تَ اخْ وَ  يُّ وطِ يُ ا السُّ هَ رَ كَ  َذ ِيت الَّ  هَ جُ وْ األَ  هِ ذِ ا هَ نَ لْ قَ نَـ  دْ قَ وَ . ١٠٠))َلك  يدين َوَال  َلك َأخ

 ا َال مبَِ  صِّ نَّ ال يلَ وِ أْ تَ  ادَ رَ أَ  يٍّ وِ حنَْ  هٍ جْ وَ بِ  طَ بَ تَـ ا ارْ منََّ ا إِ نَ هُ  ظِ فْ اللَّ  نيَ سِ حتَْ  نَّ  أَ ِين عْ ا يَـ ، ِممَّ لِ صْ األَ  فِ َال ا ِخبِ هَ نـَّ ؛ ألَ ظِ فْ اللَّ  نيِ سِ حتَْ  ةِ جَّ ِحبُ  ةِ ادَ يَ الزِّ بِ 

  .اي� وِ نَ عْ مَ  سَ يْ لَ ا وَ يَّ الِ مَ ا كَ ي� ظِ فْ ا لَ ي� وِ غَ  لُ يًال لِ عْ ا تَـ هَ لُ لِّ عَ يُـ وَ  هِ دِ اعِ وَ قَـ  عَ مَ  ضُ ارَ عَ تَـ يَـ 

 ينُ وِ نْ التـَّ : (()هـ١٣٧٦ ت( ايفصَ  ودُ مُ حمَْ  اذُ تَ سْ األُ  الَ قَ  ؛)ذْ إِ ( قُ حَ لْ ي يَـ ذِ الَّ  ضِ وَ العِ  ينُ وِ نْ تَـ  هِ ينِ يِ زْ تَـ وَ  ظِ فْ اللَّ  نيِ سِ حتَْ  َأْشَكالِ ن مِ وَ        

 و، حنَْ ةِ رَ سْ األُ  هِ ذِ هَ  نمِ  كَ الِ نَ هُ  امَ  رِ آخِ  َىل إِ  نِ رْ القَ وَ  ةِ اعَ السَّ وَ  تِ قْ الوَ كَ  امَ �ِِ رَ مْ زُ  يف امَ وَ  نيِ احلِ  وْ أَ  ومِ اليَ بِ  لُ صِ تَّ تَـ  امَ  دَ نْ عِ  )ذْ إِ ( قُ حَ لْ يَـ  يذِ الَّ 

 اِيل التَّ بِ وَ  فِ رْ الظَّ  دَ عْ بَـ  رَ كَ ذْ تُ  نْ أَ  اهَ قُّ حَ  انَ كَ  ِيت الَّ  ةِ لَ مْ اجلُ  لَّ حمَ  لَّ حَ  هُ نَّ ألَ  ضِ وَ العِ  ينَ وِ نْ تَـ  اةُ حَ النُّ  هِ يْ لَ عَ  قَ لَ طْ أَ  دْ قَ وَ  ،ذٍ ئِ تَ اعَ سَ وَ  ذٍ ئِ نَ يْـ حِ وَ  ذٍ ئِ مَ وْ يَـ 

  .١٠١))ارِ صَ تِ االخْ  بِ انِ جَ  َىل إِ  ظِ فْ اللَّ  ينُ سِ حْ تَ  هُ تُ ايَـ غَ وَ  ادِ الضَّ  ةُ غَ لُ  هِ بِ  تْ رَ ثَـ أْ تَ اسْ  يذِ الَّ  ازِ ْجيَ اإلِ  نمِ  بٌ رْ ضَ  وَ هُ وَ  اهَ يْـ لَ إِ  فُ رْ الظَّ  افُ ضَ يُ 

 ونَ يُّ وِ حْ النَّ  هِ بِ  يدُ رِ يُ  عٌ اسِ وَ  يٌّ وِ غَ لُ  حٌ لَ طَ صْ مُ  هُ نَّ أَ  َىل إِ  ةِ يَّ بِ رَ العَ  ةِ غَ يف اللُّ  هِ ينِ سِ حتَْ وِ  هِ ينِ يِ زْ تَـ وَ  ظِ فْ اللَّ  حِ َال صْ إِ  رِ اهِ ظَ يف مَ  لُ مِّ أَ تَ مُ الْ  صُ لُ خيَْ       

، ةِ يَّ وِ حْ النَّ وَ  ةِ يَّ فِ رْ الصَّ وَ  ةِ يَّ تِ و الصَّ  بِ انِ وَ اجلَ  ضِ عْ يف بَـ  هِ ينِ يِ زْ تَـ وَ  هِ يلِ مِ جتَْ وَ  ظِ فْ اللَّ  نيِ سِ حتَْ  ضِ رَ غَ ا لِ وهَ مُ لِّ كَ تَ مُ  وْ أَ  ةُ غَ اللُّ  اهَ كُ لُ سْ تَ  ِيت الَّ  ةَ يَّ وِ غَ اللُّ  كَ الِ سَ مَ الْ 

 نَّ  أَ َىل إِ ا نَ هُ  ةُ ارَ شَ  اإلِ ِين وتُ فُ ا ال تَـ مَ كَ . َىن عْ مَ الْ  ةِ قَّ دِ وَ  سِ بْ اللَّ  ةِ الَ زَ إِ  َىل إِ ا يً عْ سَ  وْ ، أَ ةً امَّ عِ  يِّ وِ غَ اللُّ وَ  ةً اصَّ خَ  ِيتِّ وْ الصَّ  امِ جَ سِ االنْ  وْ أَ  ةِ فَّ لخِ ا لِ بً لَ طَ 

 ملَْ  نيَ يِّ وِ حْ النَّ  نَّ ألَ  كَ لِ ذَ وَ  ؛ابِ بَ ا الذَ يف هَ  لِ ائِ سَ مَ الْ  كَ لْ تِ  ضِ عْ بَـ  اجِ رِ دْ إِ يف  ًال اعِ فَ  ابً بَ سَ  انَ كَ   لِ يُّ خَ التَّ وَ  يرِ دِ قْ ى التـَّ لَ عَ  مَ ائِ القَ  يَّ وِ حْ النَّ  يلَ وِ أْ التَّ 

، ًال ثَ مَ  كَ لِ ن ذَ مِ ، وَ َخيَّلِ تَ مُ الْ  يِّ وِ حْ النَّ  اضِ رتَِ الفَ ا َىل وا إِ دُ نَ تَـ ا اسْ منََّ إِ وَ  يِّ وِ غَ اللُّ  عِ اقِ ن الوَ مِ ا هَ تِ اجلََ عَ مُ وَ  لِ ائِ سَ مَ الْ  كَ لْ تِ  َىل إِ هم رِ ظَ وا يف نَ قُ لِ طَ نْ يَـ 

 حِ َال صْ إِ بِ  لَ وْ القَ  هِ يْ لَ ا عَ وْ نَـ بَـ  بِ رَ العَ  المِ يف كَ  لٍ مَ عْ تَـ سْ مُ  رَ يْـ  غَ ًال صْ وا أَ ضُ رَ تَـ م افْـ هُ نـَّ ، ألَ قٌ لِ طَ نْ مُ فَ  دٌ يْ ا زَ مَّ أَ : ويف حنَْ  اءِ الفَ  الُ مَ عْ تِ اسْ : ةُ لَ أَ سْ مَ 

 ءٍ يْ ن شَ مِ  نْ كُ ا يَ مَ هْ مَ : بـ يبِ كِ ْر ا التـَّ ذَ هَ  لَ ثْ م مِ هُ ريُ سِ فْ تَـ  كَ لِ  ذَ َىل م إِ هُ عَ فَـ دَ ، لٍ مَ عْ تَـ سْ مُ  رُ يْـ غَ  يبٌ كِ ْر تَـ  وَ هُ ، وَ قٌ لِ طَ نْ مُ  دٌ يْ زَ ا فَـ مَّ أَ : وَ هُ ، وَ ظِ فْ اللَّ 

 ْنيَ بَـ  طِ بْ ن الرَّ ا مِ اِجتً نَ  ظِ فْ اللَّ  حِ َال صْ إِ بِ  ولُ القَ  ونُ كُ يَ  دْ قَ وَ  .اقً ابِ سَ  ةً لَ مَ عْ تَـ سْ مُ  ةً يَّ خيِ ارِ تَ  ةً يَّ وِ غَ لُ  ةً لَ رحَ مَ  سَ يْ لَ  وَ ًىن عْ مَ  ريُ سِ فْ تَـ  وَ هُ وَ ، قٌ لِ طَ نْ مُ  دٌ يْ زَ فَـ 

 الَِّذي قَاَدُهم ِإَىل ) نَّ أَ كَ ( َكَالِمِهم َعَلىا يف  مَ ، كَ يلٌ لِ ا دَ هَ يـَُؤيِّدُ ال  ةٍ لَ يـَّ خَ تَ مُ  ةٍ ضَ رَ تَـ فْ مُ  ةٍ قَ َال عَ بِ ِب رَ العَ  مِ َال يف كَ  ْنيِ لَ مَ عْ تَـ سْ مُ  ْنيِ يبَـ كِ ْر تَـ  وْ أَ  ْنيِ اتَـ دَ أَ 

َها؛ ِإْصَالِح اللَّْفظِ الَقْوِل بِ  ه مُ عَ دْ  يَ َال  ءٌ يْ ا شَ ذَ هَ وَ  .دِ سَ األَ كَ ا  دً يْ زَ  نَّ إِ : ، َعَلى النَّْحو اآلِيت نَّ إِ وَ  يهِ بِ شْ التَّ  افُ كَ   :َوَذِلَك بَِأنَّ َأْصَلَها ُهوَ  ِفيـْ

َكاَن  ى، َحْيثُ رَ خْ األُ  ةِ يَّ وِ غَ اللُّ  لِ ائِ سَ مَ الْ  ضِ عْ يف بَـ  ةً حَ اضِ وَ  هِ يينِ زْ تَـ وَ  ظِ فْ اللَّ  نيِ سِ حتَْ  ةُ ايَ و غَ دُ بْ تَـ ني يف حِ  ،ةِ غَ اللُّ  يخِ ارِ ن تَ مِ  يٌّ مِ لْ عِ وَ  يٌّ وِ غَ لُ  يلٌ لِ دَ 

: ةِ لَ أَ سْ ا يف مَ مَ ، كَ ظَ فْ اللَّ  ِجْيَء ِبِه لِتَـْزِينيِ ا مَ  يٍّ وِ غَ لُ  تٍ وْ ى صَ لَ عَ  ازِ كَ تِ االرْ  يقِ رِ ن طَ ، عَ ةٍ يَّ الِ مجََ  ةٍ يَّ وِ غَ لُ  ةٍ سَ مْ لَ  اءِ فَ ضْ إِ بِ  لُ ثَّ مَ تَ يَـ  حِ َال صْ اإلِ  هُ جْ وَ 

      .كَ لِ ذَ  ريغَ سب، وَ حَ فَ ط، وَ قَ فَـ ، وَ مْ رِ كْ أَ فَ  دٌ يْ زَ 

  

  :ثِ حْ البَ  شُ امِ وَ هَ 

                                                             

/ ٣ :اللغة ، ومقاييس٥٣٩: اللغة ، وجممل٣٨٣/ ١ :العربية وصحاح اللغة تاج ، والصحاح١٤٢/ ٤ :اللغة ، و�ذيب٥٤٢/ ١ :اللغة ، ومجهرة١١٧/ ٣ :العني: ينظر ١

 :الوسيط ، واملعجم٥٤٨-٥٤٧/ ٦ :العروس ، تاج٢٢٩: احمليط ، والقاموس٥١٧/ ٢ :العرب ، ولسان٥٥٤/ ١ :البالغة ، وأساس١٥٢/ ٣ :األعظم واحمليط ، واحملكم٣٠٣

 ).صلح(مادة  .٥٢٠/ ١
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١٥ 

 

 

 -٢٠١/ ١٣ :عربال ، ولسان٤٢٩/ ١ :البالغة وأساس ،٤١/ ٣ :اللغة ، ومقاييس٤٤٦: اللغة وجممل ،١٧٥ - ١٧٤/ ١٣ :اللغة ، و�ذيب٣٨٧/ ٧ :العني: ينظر ٢

 وإجياِدها ُمَزيـََّنة بإْبداِعها يكونُ  قد لألْشياءِ  الّلهِ  وتـَْزينيُ : ((٣٩٠: للراغب القرآن غريب يف املفردات: ويف، ١٦٢ -١٦١/ ٣٥ :العروس وتاج ،١٢٠٤: احمليط والقاموس ،٢٠٢

  ).زين(مادة  .))ِمْنهُ  يرفع ِمبَا ويَْذُكروه َدُحوهميَْ  أنْ  َوُهوَ  بَقْوِهلم، َأو بتَـْزويِقهم للشَّْيء الناسِ  وتـَْزينيُ  ،كذِلكَ 

  .٣٩٢ -٨٥: فدوى حممد حسان. أثر االنسجام الصويت يف البنية اللغوية يف القرآن الكرمي، د: تُنظر هذه الظواهر اللغوية اليت تؤدي إىل االنسجام اللغوي يف ٣

  .يًضاأ ٣٩١، ١٩٥، ٦٩: وينظر فيه .٥٨: والشعر الكتابة: الصناعتني ٤

 .٢١: ، اآليةفصلتسورة  ٥

 .٢٣٥: ، اآليةالبقرةسورة  ٦

 .٤٣: ، اآليةالنساءسورة  ٧

 .٣٠٧/ ٢ :القرآن علوم يف الربهان: ومن استعمال حتسني اللفظ مبعىن الكناية ما ورد يف. ٢٠١-٢٠٠: كالمها يف العرب وسنن ومسائلها العربية اللغة فقه يف الصاحيب ٨

  .١٤/ ٣ :اإلعجاز حقائق وعلوم غةالبال ألسرار الطراز ٩

  .١١٧/ ٣ :املصدر نفسه ١٠

 .٢٢٤/ ١ :الكتاب علوم يف اللباب، و ٣٠١/ ٥: وينظر فيه أيضا .٧٦/ ١ :املصون الدر ١١

  .٧٧ :، اآليةالزخرف سورة ١٢

، ٢٥٧/ ٢ :احملتسب، و ٤٢٠/ ٤ للزجاج وإعرابه قرآنال معاين: ، ينظرواألعمش وحيىي مسعود وابن طالب عليه السالم أيب بن علي تنسب هذه القراءة إىل اإلمام ١٣

 علوم يف اللباب، و ٦٠٧/ ٩ :املصون الدر، و ٣٨٩/ ٩ :احمليط البحر، و ٦٤٤/ ٢٧ :الغيب مفاتيح، و ٨٤/ ٤ :املسري زاد، و ٦٤/ ٥ :الوجيز احملرر، و ٢٦٤/ ٤ :الكشافو 

 .٢٩٤/ ١٧ الكتاب

  .٧٤٤/ ٨ :الصاحلني رياض لطرق الفاحلني دليل ١٤

  .١٥٩: ، اآليةعمران آلة سور  ١٥

 .١٧٢: اإلعراب قواعد إىل الطالب موصل ١٦

  . ١٠/٢٨٤اميل بديع يعقوب . املعجم املفصل يف شواهد اللغة العربية، د: ينظر ،٩٧ :ديوانهيف  ،العود رانجل ١٧

  .٩٢١: الكليات ١٨

  .٤٨٨-٤٨٧: الكليات ١٩

  .١٠: ، اآليةاألحزابسورة  ٢٠

  .٦٧: ، اآليةاألحزابسورة  ٢١

  .٤: ، اآليةالفجرسورة  ٢٢

  .٩: ، اآليةالرعدسورة  ٢٣

  .٢٣١: فقه اللغة وسر العربية ٢٤

 .١٠ :، اآليةاألحزابسورة  ٢٥

  .٦٧ :، اآليةاألحزابسورة  ٢٦

 .١٠٥: القرآن غريب يف املفردات ٢٧

  .٣١٣/ ١ :اخلصائص ٢٨

 .٢٧٧/ ١ :اإلعراب صناعة سر ٢٩

  .٣٢٢/ ١ :اخلصائص ٣٠

  .٣٢٢/ ١ :اخلصائص ٣١
 .٢٨٩/ ٤ لسيبويه الكتاب  ٣٢

  )).شيء منه يكوَن حمذوفاً  أنْ  ِإالَّ  متحركات، أحرف أربعة العرب كالم يف يتواىل وال(( :٣٥-٣٤: الصرف يف املفتاح: ، ويف٤٩/ ١ :احلاجب ابن شافية شرح ٣٣

  .٣٢١/ ١ :اخلصائص ٣٤

  .٥٤٣: املعرب ترتيب يف املغرب ٣٥
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١٦ 

 

 

 .٣٢١-٣٢٠/ ١ :اخلصائص ٣٦

 لرضيل احلاجب ابن شافية شرح، و ٤٢١/ ٤ :املخصص، و ٣٦- ٣٥: جين البن املنصف، و ٢٦٠/ ٢ لسيبويه الكتاب: وينظر. ٣٥٣/ ٣ :النحو يف األصول ٣٧

 .٣٢٣-٣٣٠/ ٢ :األسرتاباذي

 .٥٠٢: اإلعراب صنعة يف املفصل ٣٨

  .٧٠/ ١ :التصريف علم يف الشافية ٣٩

  .٥٧٧/ ٢ :االسرتاباذي الدين ركنل احلاجب ابن شافية شرح ٤٠

  )).قليل وهو ،فعللى مثال على احلرف فيكون التأنيث لغري سادسة األلف وتلحق: ((٣٠٣/ ٤ :الكتاب: ويف. ٣٢١/ ١ :ائصاخلص ٤١

 ٢١: جين البن العربية يف اللمع ٤٢

 التصريح وشرح ،١٨٥ -١/١٨٤ للجوجري الذهب شذور شرح، و ١٨٣/ ٥ :املخصص، و ٢٥٨ ،٦٨: العربية أسرار: ، وينظر١٩/ ١ :اخلالف مسائل يف اإلنصاف ٤٣

  .٥١٣/ ٢ :التوضيح على

  .٣١٥-٣١٤/ ١ :اخلصائص ٤٤

  ).اهلامش(، ٣٤٧/ ١ :الوايف النحو :، وينظر٢٥٥ -٢٥٤/ ٣: شرح املفصل ٤٥

  .٣٤٧/ ١ الوايف النحو ٤٦

النحو  :ويف. ٢٣٩/ ١ مالك ابن لفيةأل األمشوين شرح على الصبان حاشية، و ١٥٠/ ١ :مالك ابن أللفية األمشوين شرح، و ١٠٢: الصدى وبل الندى قطر شرح: ينظر ٤٧

 احلدث على يدالن أل�ما ... خالف املشبهة الصفة ويف اتفاقا املفعول، واسم الفاعل، اسم: الصرحية الصفات: أي، الصرحية باملشقات هنا واملراد((، ٣٥٦/ ١ :الوايف

 )التفضيل أفعل( على الداخلة )أل( كانت مث ومن .اجلامدة األمساء من قريبة الفعل، من عيدةب فهي الثبوت، على فتدل املشتقات وباقي املشبهة الصفة أما. كالفعل والتجدد

  ..)).موصولة وليست للعهد،

  .٣٥٦/ ١ :الوايف النحو ٤٨

   .))ذاهبٌ  فإنَّك شيء من يكن مهما(( :١٣٧/ ٣ :الكتاب: يفجاء  ٤٩

، ٨٢: اللبيب مغين، و ١٩٢/ ١ :احمليط البحرو ، ٧٣/ ١ :التنزيل ، ومدارك٦٣/ ١ :التنزيل ، وأنوار١١٧/ ١: الكشاف :، وينظر٤٤٣: اإلعراب صنعة يف املفصل ٥٠

  .١٨٣: ، والكليات٥٨٠/ ٢: اهلوامع ومهع ،٦٤/ ٢: األقران ومعرتك ،١٩٧/ ٢ :القرآن علوم يف واإلتقان ،٢٤٢/ ٤ :القرآن علوم يف والربهان

  .إىل أيب علي الفارسي ه منسوبًانفسَ  ، ذكر التوجيهَ ٢٧٧/ ١ :اإلعراب صناعة سر: ويف. ٣١٤ -٣١٣/ ١ :اخلصائص ٥١

 .٣٧٠/ ٢ :القرآن علوم يف الربهان، و ١٣٠٥/ ٣ :مالك ابن ألفية بشرح واملسالك املقاصد توضيح: وينظر .٥٢٢: املعاين حروف يف الداين اجلىن ٥٢

 .٤٢٩/ ٢ :التوضيح على التصريح شرح ٥٣

 .٣٤٣/ ٢ :املقتضب ٥٤

 يف األصول، و ٤٢/ ١٢ :الطربي تفسري، و ١٠٧/ ١ :لألخفش القرآن معاين، و ٤٦٦/ ١ :للفراء القرآن معاين، و ١٥٠/ ٣ :الكتاب :وينظر ،٣٠٥/ ١ :األمشوين شرح ٥٥

، ١٣٨/ ١ :الكتاب علوم يف اللباب، و ٢٥/ ١: املصون الدر، و ١٧٣/ ١: اخلالف مسائل يف اإلنصاف، ٩٤٠/ ٣ :للزجاج خطأ نسوبامل القرآن إعراب، و ٢٥٩/ ١ النحو

  .٤١٢/ ١: الصبان حاشية، و ١٣٤-١٣٣/ ٣٦ :العروس وتاج،٣٣٨/ ١٠:األدب خزانة، و ٥٠٩/ ١ :اهلوامع مهع، و ٣٩٣/ ١٣ :العرب لسان، و ٢١٩٧/ ٦ :الصحاحو 

  ، ٣١٨-٣١٥/ ١ :اخلصائص ٥٦

 .٥٢-٤٩/ ٢ :اإلعراب صناعة سر ٥٧

: اللبيب مغين، و ٢٠٦/ ١٠ :اللغة �ذيب، و ٤٧٥/ ١٠:األعظم واحمليط احملكم، و ٢٨١ :لقرآنا مشكل تأويل، و ٢٣٠/ ١ النحو يف األصول: وينظر. ١٥١/ ٣ :الكتاب ٥٨

 .٤٨٧/ ١ :اهلوامع مهع، و ٢٩٤/ ١ :التصريح شرح، و ٣٣/ ١٣ :العرب ، ولسان١٨١٤: الرضي شرح، و ٥٦٨: الداين اجلىن، و ٢٥٢

 .١٦٠/ ١ :اخلالف مسائل يف اإلنصاف ٥٩

 .٢٥٢: اللبيب مغين ٦٠

 .٢٠٥/ ١ :واإلعراب البناء علل يف اللباب ٦١

  .٣١٨/ ١ :اخلصائص ٦٢

 .٣٢٨/ ١ :الكتاب ٦٣

  .٥٩/ ١ :النحو يف األصول ٦٤
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١٧ 

 

 

  .٣١٨/ ١ :اخلصائص ٦٥

  .١٩٢/ ١: األمشوين شرح ٦٦

 .٣٢٢/ ١ :اخلصائص ٦٧

  .٢٠٠/ ١ :اإلعجاز دالئل ٦٨

 .١١٣/ ٢ :واإلعراب البناء علل يف اللباب ٦٩

، ١٧٩/ ٣ :للنحاس القرآن إعراب، و ١٧٧/ ٤ :للزجاج وإعرابه القرآن معاينو  ،٢٢٩/ ٤ :املقتضب، و ٣٢٢/ ٢ :للفراء نالقرآ معاينو  ،١٨٠/ ١ :الكتاب: ينظر ٧٠

 شرح، و ٨٢١/ ٢ :املقاصد توضيح، و ١٠٣٦/ ٢ :القرآن إعراب يف التبيانو  ،١٣٣: اإلعراب صنعة يف املفصل، و ٦٨١/ ٢ :للزجاج خطأ نسوبامل للباقويل القرآن إعرابو 

 .٢١٣/ ٣ :العربية الدروس جامع، و ٤١٤/ ٢:الصبان حاشية، و ١٧٨/ ٢ :األمشوين

 .٤١١/ ٢ :اخلصائص ٧١

  .٢٨٤ -٢٨٣/ ١ :احمليط البحر٧٢

 .٩١/ ١ :وبيانه القرآن إعراب، و ١٢/ ٢ :الكتاب علوم يف اللبابو  ،٦٧/ ١ :البخاري صحيح شرح القاري وعمدة، ٢٢١:اللبيب مغين: ، وينظر٣١٤/ ١:املصون الدر ٧٣

  .٧٧/ ١ :املسالك أوضح إىل السالك ضياء، و ٦٦/ ١ :عقيل ابن شرح، ومنحة اجلليل �امش ١٣٢/ ١: الصبان حاشية: ، وينظر٧٠٤/ ١ الوايف النحو ٧٤

  .٤٢١/ ٢ :اميل بديع يعقوب. املعجم املفصل يف شواهد اللغة العربية، د: ينظر، ٢٤ :هيوانديف  الّذبياين، للنابغة ٧٥

 .٧/ ٣ :الكشاف :، �امش تفسريما تضمنه الكشافاالنتصاف فيحاشية  ٧٦

  .٤٢١: النحوي التطبيقو  ،٧٢: اللبيب مغين خمتصر:وينظر ،٤٦/ ٢٠ :العروس تاج ٧٧

  .١٨٠/ ١ :املسالك أوضح إىل السالك ضياء، و ٤٢٢/ ١ :الوايف النحو: ، وينظر١٨٠/ ١: حاشية اخلضري ٧٨

 .٣٦٣/ ٢ املسالك وضحأ إىل السالك ضياء: ، وينظر٧٢٣/ ١ :التصريح شرح ٧٩

 .٤٢١: النحوي والتطبيق ،٢١٨، ٢١٠/ ٢ :العربية الدروس جامع، و ٤٨-٤٧: الغريبة الكلمات إعراب يف العجيبة الفوائد: ، وينظر٣٩٧: الكليات ٨٠

  .٣٨٩: العربية اللغة قواعد يف املوجز ٨١

  . ٣٢٨ :لدقر عبد الغين ا، ليف النحو والتصريف العربية القواعد معجم ٨٢

 .٢٦: ، اآليةالكهفسورة  ٨٣

  .٤٧/ ٧ :املصون الدر ٨٤

  .٣٨ :، اآليةمرميسورة  ٨٥

 .٦٠٢/ ٧ :املصون الدر ٨٦

  .٥٦٤/ ٥ :وبيانه القرآن إعراب، و ١٣/٦٨، و٤٦٥/ ١٢ :الكتاب علوم يف اللباب: ، وينظر١٤٤: اللبيب مغين ٨٧

 . )كنن( ٣٧٠/ ١٣ :العرب ولسان ،٢٩٠/ ٢ :ديوانهيف  ،للفرزدق ٨٨

  .٣٧٨: للبيبا مغين ٨٩

 .٢٥٤/ ١ :على التوضيح التصريح شرح ٩٠

  .٢٢٠/ ٩ :األدب خزانة ٩١

 .٣٥٣/ ١ :الصبان حاشية ٩٢

  .١١١: ، اآليةهودسورة  ٩٣

  .٥٧٨/ ١٠ :الكتاب علوم يف اللباب: وينظر ،٤٠٠/ ٦: املصون الدر ٩٤

  .٨٧/ ٢:التنزيل ومدارك ،٤٠٥ /١٨: الغيب ، ومفاتيح٤٣٢/ ٢: الكشاف: ، وينظر٧١٦/ ٢ :القرآن إعراب يف التبيان ٩٥

 اهللاُ  َأَحبَّ  اهللاِ  ِلَقاءَ  َأَحبَّ  َمنْ  بَابُ  (، ٢٠٦٥/ ٤ :مسلم صحيحو  ،)٦٥٠٧: رقم احلديث .ِلَقاَءهُ  اللَّهُ  َأَحبَّ  اللَّهِ  ِلَقاءَ  َأَحبَّ  َمنْ : بَابٌ ( ،١٠٦/ ٨ :البخاري صحيح ٩٦

 .) ٢٦٨٣ :رقم احلديث. ِلَقاَءهُ  اهللاُ  َكرِهَ  اهللاِ  ِلَقاءَ  َكرِهَ  َوَمنْ  ِلَقاَءهُ 

  .٢٩٠/ ٥ :املصابيح مشكاة شرح املفاتيح مرعاة: ، وينظر٣٥٨/ ١١:الباري فتح ٩٧

  .٥٨ -٥٧/ ١ :األصفهاين الراغب تفسري ٩٨

 .٥٨/ ١ :األصفهاين الراغب تفسري ٩٩
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 .٥٢٥ -٥٢٤/ ١ :اهلوامع مهع ١٠٠

  .١٠٠/ ٧ القرآن إعراب يف اجلدول ١٠١

  

  

  :مصادر البحث ومراجعه

 هـ١٣٩٤ سنة: للكتاب، ط العامة املصرية إبراهيم، اهليئة الفضل أبو حممد: ، حتقيق)هـ٩١١ت( السيوطي الدين القرآن، جالل علوم يف اإلتقان- 

  .م ١٩٧٤

 ،م ٢٠١١، ١األردن، ط -عامل الكتب احلديث أثر االنسجام الصويت يف البنية اللغوية يف القرآن الكرمي، د فدوى حممد حسان.  

 العلمية الكتب دار، السود عيون باسل حممد: حتقيق،  )هـ٥٣٨ت( اهللا جار الزخمشري أمحد، بن عمرو بن حممود القاسم أبوالبالغة،  أساس- 

  .م ١٩٩٨ - هـ ١٤١٩ ،١، طبريوت

 ١، طاألرقم أيب بن رقماأل دار، )هـ٥٧٧ت( األنباري الدين كمال الربكات، أبو األنصاري، اهللا عبيد بن حممد بن الرمحن عبد، العربية أسرار ،

  . م١٩٩٩ -هـ١٤٢٠

 الرسالة مؤسسة، الفتلي احلسني عبد: ، تح)هـ٣١٦ت( السراج بابن املعروف النحوي سهل بن السري بن حممد بكر أبو النحو، يف األصول- 

  .بريوت

 هـ٥٤٣ حنوت ( الباقويل اَألْصفهاين مالعلو  جامع الدين نور احلسن أبو علي، بن احلسني بن علي لزجاج،اىل ا خطأ املنسوب القرآن إعراب( ،

  هـ ١٤٢٠ ،٤، طبريوت ،القاهرة - بريوت - اللبنانية الكتب ودار القاهرة - املصري الكتاب دار، اإلبياري إبراهيم: ودراسة حتقيق

 عبد: عليه وعلق حواشيه ضعو ، )هـ٣٣٨ت( النحوي املرادي يونس بن إمساعيل بن حممد بن أمحد النَّحَّاس جعفر أبوللنحاس،  القرآن إعراب 

  .هـ ١٤٢١ ،١، طبريوت العلمية، الكتب دار بيضون، علي حممد منشورات، إبراهيم خليل املنعم

 اليمامة دار( ، سورية - محص - اجلامعية ونؤ للش اإلرشاد دار، )هـ١٤٠٣ ت( درويش مصطفى أمحد بن الدين حميي  وبيانه، القرآن إعراب  - 

  هـ ١٤١٥ ،٤، ط)بريوت - دمشق - كثري بنا دار(  ،) بريوت - دمشق

 الدين كمال الربكات، أبو األنصاري، اهللا عبيد بن حممد بن الرمحن عبد ، والكوفيني البصريني: النحويني بني اخلالف مسائل يف اإلنصاف 

  م٢٠٠٣ -هـ١٤٢٤ ، ١، طالعصرية املكتبة، )هـ٥٧٧ت( األنباري

 الرمحن عبد حممد: ، حتقيق)هـ٦٨٥ت( البيضاوي الشريازي حممد بن عمر بن اهللا عبد سعيد أبو نالدي التأويل، ناصر وأسرار التنزيل أنوار 

  .هـ  ١٤١٨، ١: بريوت، ط – العريب الرتاث إحياء املرعشلي، دار

 هـ ١٤٢٠سنة :بريوت، ط –الفكر مجيل، دار حممد صدقي: ، تح)هـ٧٤٥ت( األندلسي يوسف بن حممد حيان التفسري، أبو يف احمليط البحر 

 الكتب إحياء إبراهيم، دار الفضل أبو حممد: ، حتقيق)هـ٧٩٤ت( الزركشي اهللا عبد بن حممد الدين بدر اهللا عبد القرآن، أبو علوم يف الربهان 

  .م ١٩٥٧ - هـ ١٣٧٦ ،١: وشركائه، ط احلليب الباىب عيسى العربية

 من ، جمموعة)هـ١٢٠٥ت( الزَّبيدي مبرتضى، امللّقب الفيض، أبو حلسيين،ا الرزّاق عبد بن حمّمد بن القاموس، حمّمد جواهر من العروس تاج 

  . اهلداية احملققني، دار

 بريوت العلمية، الكتب الدين، دار مشس إبراهيم: ، حتقيق)هـ٢٧٦ت( الدينوري قتيبة بن مسلم بن اهللا عبد حممد القرآن، أبو مشكل تأويل – 

  . لبنان
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 احلليب البايب البجاوي، عيسى حممد علي:  ، حتقيق)هـ٦١٦ ت( العكربي اهللا عبد بن احلسني بن اهللا عبد قاءالب القرآن، أبو إعراب يف التبيان 

  .وشركاه

 م١٩٩٩ هـ١٤٢٠، ١، طوالتوزيع للنشر املعارف مكتبة، الراجحي عبده الدكتور النحوي، التطبيق.  

 والبقرة، حتقيق الفاحتة وتفسري املقدمة: ١ ، جزء)هـ٥٠٢ت( األصفهاىن غببالرا املعروف حممد بن احلسني القاسم األصفهاين، أبو الراغب تفسري 

 بن عادل. د: ودراسة حتقيق: ٣ ،٢ م، جزء ١٩٩٩ - هـ ١٤٢٠ ،١: طنطا، ط جامعة - اآلداب بسيوين، كلية العزيز عبد حممد. د: ودراسة

 سردار، كلية زاهد بن حممد بنت هند. د: ودراسة حتقيق: ٥ ،٤ م، جزء ٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٤ ،١: الرياض، ط – الوطن الشِِّدي، دار علي

  .م ٢٠٠١ - هـ ١٤٢٢، ١: القرى، ط أم جامعة - الدين وأصول الدعوة

 الرسالة، ط شاكر، مؤسسة حممد أمحد: ، حتقيق)هـ٣١٠ت( الطربي جرير بن حممد جعفر ، أبو»تفسري الطربي«القرآن  تأويل يف البيان جامع :

  .م ٢٠٠٠ - هـ ١٤٢٠ ،١

 ١، طبريوت – العريب الرتاث إحياء دار، مرعب عوض حممد، )هـ٣٧٠ت( منصور أبو اهلروي، األزهري بن أمحد بن حممد اللغة، �ذيب، 

  . م٢٠٠١

 هـ٧٤٩ ت( املالكي املصري املرادي عليّ  بن اهللا عبد بن قاسم بن حسن الدين بدر حممد أبو مالك، ابن ألفية بشرح واملسالك املقاصد توضيح(  

 م٢٠٠٨ - هـ١٤٢٨ ، ١، طالعريب الفكر دار سليمان، علي الرمحن عبد:  وحتقيق شرح .  

 م ١٩٩٣ - هـ ١٤١٤ ،٢٨، طبريوت – صيدا العصرية، املكتبة، )هـ١٣٦٤ت( الغالييىن سليم حممد بن مصطفى العربية، الدروس جامع.  

 هـ ١٤١٨ ،٤، طبريوت اإلميان، مؤسسة - دمشق الرشيد، ارد، )هـ١٣٧٦ت( صايف الرحيم عبد بن حممود، الكرمي القرآن إعراب يف اجلدول.  

 م١٩٨٧ ،١، طبريوت – للماليني العلم دار، بعلبكي منري رمزي. د: ، تح)هـ٣٢١ت( األزدي دريد بن احلسن بن حممد بكر أبو اللغة، مجهرة.  

 فخر .د: ،  تح)هـ٧٤٩ت( املالكي املصري املرادي يّ عل بن اهللا عبد بن قاسم بن حسن الدين بدر حممد أبو  املعاين، حروف يف الداين اجلىن 

  .م ١٩٩٢ - هـ ١٤١٣ ،١، طلبنان – بريوت العلمية، الكتب دار، فاضل ندمي حممد األستاذو  قباوة الدين

 ٣، طبريوت – العريب الكتاب دار، ) ٦٨٣ ت( اإلسكندري املنري البن  الكشاف، ، �امش تفسريحاشية االنتصاف فيما تضمنه الكشاف، 

  .هـ ١٤٠٧

 م٢٠٠٥، ٢ط بريوت،  -، دار الكتب العلمية تركي فرحان املصطفى: حاشية اخلضري على شرح ابن عقيل، اخلضري، تح.  

 بريوت -العلمية الكتب دار، )هـ١٢٠٦ت( الشافعي الصبان علي بن حممد العرفان أبو، مالك ابن أللفية األمشوىن شرح على الصبان حاشية ،

  .م١٩٩٧- هـ ١٤١٧ ، ١ط

 القاهرة -اخلاجني مكتبة، هارون حممد السالم عبد: تح، )هـ١٠٩٣ت( البغدادي عمر بن القادر عبد ،العرب لسان لباب ولب األدب خزانة ،

  .م ١٩٩٧ - هـ ١٤١٨ ،٤ط

 ،٤، طللكتاب العامة املصرية اهليئةجمحمد علي النجار، : ، تح)هـ٣٩٢ت( املوصلي جين بن عثمان الفتح أبو اخلصائص.  

 بالقاهرة املدين مطبعة، فهر أبو شاكر حممد حممود: ، تح)هـ٤٧١ت( اجلرجاين حممد بن الرمحن عبد بن القاهر عبد بكر أبو ،اإلعجاز لدالئ  - 

  .م١٩٩٢ - هـ١٤١٣ ، ٣، طجبدة املدين دار

 مأمون خليل: �ا اعتىن، )هـ١٠٥٧ت( الشافعي الصديقي البكري إبراهيم بن عالن بن حممد بن علي حممد الصاحلني، رياض لطرق الفاحلني دليل 

  .م ٢٠٠٤ - هـ ١٤٢٥ ،٤، طبريوت -والتوزيع والنشر للطباعة املعرفة دار، شيحا

 عالم نوري محودي القيسي، منشورات وزارة الثقافة واإل. د: صنعة أيب جعفر حممد بن حبيب، رواية السكري، تح ،النمريي العود جران ديوان- 

 ).  ٢٨٤/  ١٠: اميل بديع يعقوب. املعجم املفصل يف شواهد اللغة العربية، د: عن . (م١٩٨٢، ١العراق، ط
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 اميل بديع يعقوب، . املعجم املفصل يف شواهد اللغة العربية، د: عن. (م١٩٧٧صر، م - حممد أبو الفضل إبراهيم، دار املعارف : ديوان النابغة الذبياين، تح

٤٢١/ ٢.(  

 الكتاب املهدي، دار الرزاق عبد:، حتقيق)هـ٥٩٧ت( اجلوزي حممد بن علي بن الرمحن عبد الفرج أبو ينالد التفسري، مجال علم يف املسري زاد 

  .هـ  ١٤٢٢ ،١بريوت، ط – العريب

 م٢٠٠٠ -هـ١٤٢١ ،١،  طبريوت -العلمية الكتب دار، )هـ٣٩٢ت( املوصلي جين بن عثمان الفتح أبو  اإلعراب، صناعة سر.  

 مجال عمرو أبو يونس، بن بكر أيب بن عمر بن عثمان ،)١٢ القرن يف املتوىف - للنيساري الشافية نظم الوافية اومعه( التصريف علم يف الشافية 

  .م١٩٩٥ هـ١٤١٥ ،١، طمكة – املكية املكتبة، العثمان أمحد حسن: ، تح)هـ٦٤٦ت( املالكي الكردي احلاجب ابن الدين

 العلمية الكتب دار، )هـ٩٠٠ت( الشافعي اُألْمشُوين الدين نور احلسن، أبو سى،عي بن حممد بن علي، مالك ابن ألفية على األمشوين شرح - 

  .م١٩٩٨ - هـ١٤١٩ ،١، طبريوت

 الدين زين األزهري، اجلرجاويّ  حممد بن بكر أيب بن اهللا عبد بن خالد، النحو يف التوضيح مبضمون التصريح أو التوضيح على التصريح شرح 

  .م٢٠٠٠ -هـ١٤٢١ ،١، طبريوت– العلمية الكتب دار، )هـ٩٠٥ت( بالوقاد يعرف وكان املصري،

 ٢٠١٣، ١دمشق، ط -ابراهيم حممد عبد اهللا، دار سعد الدين: ، تح)هـ ٦٤٦ت(املفصل البن يعيش  شرح .    

 املقصود عبد حممد املقصود عبد. د: ، تح)هـ٧١٥ت( الدين ركن األسرتاباذي، احلسيين شاه شرف بن حممد بن حسن، احلاجب ابن شافية شرح ،

  .م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥ ، ١، طالدينية الثقافة مكتبة

 الدين جنم اإلسرتاباذي، الرضي احلسن بن حممد، )ه ١٠٩٣ ت( البغدادي القادر عبد اجلليل للعامل شواهده شرح مع، احلاجب ابن شافية شرح 

 . م ١٩٧٥ - هـ ١٣٩٥، بريوت -العلمية لكتبا دار ،احلميد عبد الدين حمىي حممدو  الزفزاف حممدو  احلسن نور حممد :، تح)هـ٦٨٦ت(

 بن نواف: ، تح)هـ٨٨٩ت( الشافعي القاهري اَجلوَجري حممد بن املنعم عبد بن حممد الدين مشس، العرب كالم معرفة يف الذهب شذور شرح 

  .م٢٠٠٤-هـ١٤٢٣ ،١، طاملنورة املدينة -اإلسالمية باجلامعة العلمي البحث عمادة، احلارثي جزاء

 حممد: ، تح)هـ٧٦١ت( هشام ابن الدين، مجال حممد، أبو يوسف، ابن اهللا عبد بن أمحد بن يوسف بن اهللا عبد الصدى، وبل الندى قطر شرح 

  .ه١٣٨٣ ،١١، طالقاهرة، احلميد عبد الدين حمىي

 هـ١٤١٨ ،١، طبيضون علي دحمم: ، تح)هـ٣٩٥ت( الرازي فارس بن أمحد، كالمها يف العرب وسنن ومسائلها العربية اللغة فقه يف الصاحيب-

  .م١٩٩٧

 للماليني العلم دار، عطار الغفور عبد أمحد: تح، )هـ٣٩٣ت( الفارايب اجلوهري محاد بن إمساعيل نصر أبو، العربية وصحاح اللغة تاج الصحاح- 

  .م ١٩٨٧ -  هـ ١٤٠٧ ، ٤، طبريوت

 عبداهللا أبو إمساعيل بن حممد ، البخاري صحيح=  وأيامه وسننه وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول أمور من املختصر الصحيح املسند اجلامع 

  .هـ١٤٢٢ ،١، طالنجاة طوق دار، الناصر ناصر بن زهري حممد: ، تحاجلعفي البخاري

 حممد علي: ، تح)هـ٣٩٥ حنوت ( العسكري مهران بن حيىي بن سعيد بن سهل بن اهللا عبد بن احلسن هالل أبو والشعر، الكتابة الصناعتني 

  .هـ ١٤١٩، بريوت -صريةالع املكتبة، إبراهيم الفضل أبو وحممد بجاويال

 م٢٠٠١ - هـ١٤٢٢ ،١، طالرسالة مؤسسة، النجار العزيز عبد حممد املسالك، أوضح إىل السالك ضياء.  

 املكتبة، )هـ٧٤٥ت( باللَّه باملؤيد لقبامل الطاليب العلويّ  احلسيين إبراهيم، بن علي بن محزة بن حيىي  اإلعجاز، حقائق وعلوم البالغة ألسرار الطراز 

  . هـ ١٤٢٣ ،١، طبريوت – صريةالع

 العنيبريوت -العريب الرتاث إحياء دار، )هـ٨٥٥ت( العيىن الدين بدر أمحد بن حممود حممد أبو، البخاري صحيح شرح القاري عمدة ،.  
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 املعرفة دار، اخلطيب الدين حمب: طبعه على أشرف، الشافعي العسقالين الفضل أبو حجر بن علي بن أمحد، البخاري صحيح شرح الباري فتح- 

  .ه١٣٧٩ بريوت،

 ١، طالعريب الرتاث إحياء، املهدي الرزاق عبد: ، تح)هـ٤٢٩ت( الثعاليب منصور أبو إمساعيل بن حممد بن امللك عبد ،فقه اللغة وسر العربية، 

  .م٢٠٠٢ - هـ١٤٢٢

 حامت. د، )هـ١٢٥٢ت( احلنفي الدمشقي عابدين العزيز عبد بن عمر بن أمني حممد عابدين، ابن الغريبة، الكلمات إعراب يف العجيبة الفوائد 

  . م١٩٩٠ - هـ١٤١٠ ،١، ط بريوت -العريب الرائد دار، الضامن صاحل

 حممد: بإشراف ،الرسالة مؤسسة يف الرتاث حتقيق مكتب: تح، )هـ٨١٧ت( الفريوزآبادى يعقوب بن حممد طاهر أبو الدين جمد احمليط، القاموس 

  . م ٢٠٠٥ - هـ ١٤٢٦ ،٨، طبريوت -الرسالة مؤسسة، العرقُسوسي نعيم

 ،القاهرة - اخلاجني مكتبة، هارون حممد السالم عبد: ، تح)هـ١٨٠ت( سيبويه امللقب بشر، أبو بالوالء، احلارثي قنرب بن عثمان بن عمرو الكتاب ،  

 م ١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨ ،٣ط .  

 ٣، طبريوت -العريب الكتاب دار، )هـ٥٣٨ت( اهللا جار الزخمشري أمحد، بن عمرو بن حممود القاسم أبو، نزيلالت غوامض حقائق عن الكشاف، 

  .هـ ١٤٠٧

 درويش عدنان: ح، ت)هـ١٠٩٤ ت( احلنفي البقاء أبو الكفوي، القرميي احلسيين موسى بن أيوب، اللغوية والفروق املصطلحات يف معجم الكليات 

  .ط.ت، د. ، دبريوت – سالةالر  مؤسسة، املصري حممدو 

 النبهان اإلله عبد. د: ، تح)هـ٦١٦ت( الدين حمب البغدادي العكربي اهللا عبد بن احلسني بن اهللا عبد البقاء أبو  واإلعراب، البناء علل يف للبابا  

 م١٩٩٥ هـ١٤١٦ ،١، طدمشق – الفكر دار.  

 عبد أمحد عادل الشيخ:، تح)هـ٧٧٥ت( النعماين الدمشقي احلنبلي لعاد بن علي بن عمر الدين سراج حفص الكتاب، أبو علوم يف اللباب 

 .م١٩٩٨- هـ ١٤١٩ ،١: بريوت، ط -العلمية الكتب معوض، دار حممد علي والشيخ املوجود

 هـ ٣،١٤١٤، طبريوت -صادر دار، )هـ٧١١ت( األنصاري منظور ابن الدين مجال الفضل، أبو على، بن مكرم بن حممد العرب، لسان.  

 ط.ت، د. ، دالكويت – الثقافية الكتب دار، فارس فائز: ، تح)هـ٣٩٢ت( املوصلي جين بن عثمان الفتح أبو العربية، يف اللمع.  

 للمطبوع موافق غري آليا مرقم الكتاب[ )هـ٢٩١ت( بثعلب املعروف العباس، أبو بالوالء، الشيباين سيار بن زيد بن حيىي بن أمحد  ثعلب، جمالس[  

 ٢، طبريوت –الرسالة مؤسسة، سلطان احملسن عبد زهري: تح، )هـ٣٩٥ت( احلسني أبو الرازي، القزويين زكرياء بن فارس بن أمحد ،اللغة جممل، 

  .م ١٩٨٦ - هـ ١٤٠٦

 ونؤ للش األعلى ا�لس-األوقاف وزارة، )هـ٣٩٢ت( املوصلي جين بن عثمان الفتح أبو، عنها واإليضاح القراءات شواذ وجوه تبيني يف احملتسب 

  .م١٩٩٩ -هـ١٤٢٠، إلسالميةا

 عبد :، تح)هـ٥٤٢ت( احملاريب األندلسي عطية بن متام بن الرمحن عبد بن غالب بن احلق عبد حممد العزيز، أبو الكتاب تفسري يف الوجيز احملرر 

  .هـ  ١٤٢٢ ،١بريوت، ط –العلمية الكتب حممد، دار الشايف عبد السالم

 بريوت -العلمية الكتب دار، هنداوي احلميد عبد: ، تح)هـ٤٥٨: ت( املرسي سيده بن إمساعيل بن علي احلسن أبو األعظم، واحمليط احملكم ،

  .م ٢٠٠٠ - هـ ١٤٢١ ،١ط

 هـ١٤٢٧ ،١، طالرشد مكتبة، )هـ١٤٢١ت( العثيمني حممد بن صاحل بن حممد، األعاريب كتاب عن اللبيب مغين خمتصر.  

 ،١، طبريوت -العريب الرتاث إحياء دار، جفال إبراهم خليل: ، تح)هـ٤٥٨ت( رسيامل سيده بن إمساعيل بن علي احلسن أبو  املخصص، 

  .م١٩٩٦ هـ١٤١٧
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 علي يوسف: تح، )هـ٧١٠ت( النسفي الدين حافظ حممود بن أمحد بن اهللا عبد الربكات ، أبو»النسفي تفسري«التأويل  وحقائق التنزيل مدارك 

 . م ١٩٩٨ - هـ ١٤١٩ ،١بريوت، ط -الطيب الكلم ، داربديوي

 املباركفوري الرمحاين الدين حسام بن اهللا أمان بن حممد خان بن السالم عبد حممد بن اهللا عبيد احلسن أبو املصابيح، مشكاة شرح املفاتيح مرعاة 

  .م ١٩٨٤ هـ، ١٤٠٤ ،٣، طاهلند بنارس -  السلفية اجلامعة - واإلفتاء والدعوة العلمية البحوث إدارة، )هـ١٤١٤ت(

 قراعة، مكتبة حممود هدى الدكتورة: ، تح)هـ٢١٥ت( األوسط باألخفش املعروف البصري، مث البلخي بالوالء، ا�اشعي احلسن ن، أبوالقرآ معاين 

  .م ١٩٩٠ - هـ ١٤١١ ،١القاهرة، ط -اخلاجني

 الفتاح وعبد النجار علي لنجايت وحممدا يوسف أمحد :، تح)هـ٢٠٧ت( الفراء الديلمي منظور بن اهللا عبد بن زياد بن حيىي زكريا القرآن، أبو معاين 

  .١مصر، ط – والرتمجة للتأليف املصرية الشليب، دار إمساعيل

 م ١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨ ،١ :بريوت، ط – الكتب ، عامل)هـ٣١١ت( الزجاج إسحاق أبو سهل، بن السري بن وإعرابه، إبراهيم القرآن معاين .  

 هـ ١٤٠٨ ،١، طبريوت -العلمية الكتب ، دار)هـ٩١١ت( السيوطي الدين جالل بكر، أيب بن الرمحن عبد القرآن، إعجاز يف األقران معرتك  - 

 .م ١٩٨٨

 ١٩٨٦ -١٤٠٦، ١طدمشق،  -دار القلم عبد الغين الدقر،: ، األستاذالعربية يف النحو والتصريف القواعد معجم. 

 م١٩٩٦ -ه١٤١٧ ،١بريوت، ط -علميةأميل بديع يعقوب ، دار الكتب ال. املعجم املفصل يف شواهد اللغة العربية، د.  

 ط.القاهرة، د -الدعوة دار، )النجار حممدو  القادر عبد حامدو  الزيات أمحدو  مصطفى إبراهيم(، بالقاهرة العربية اللغة جممع الوسيط، املعجم ،

  .ت.د

 طَرِّزِىّ  وارزمياخل الدين برهان الفتح، أبو على، ابن املكارم أىب السيد عبد بن ناصر املعرب، ترتيب يف املغرب
ُ
، العريب الكتاب دار، )هـ٦١٠ت( امل

  .ت.، دط.د

 مازن. د، )هـ٧٦١ت( هشام ابن الدين، مجال حممد، أبو يوسف، ابن اهللا عبد بن أمحد بن يوسف بن اهللا عبد، األعاريب كتب عن اللبيب مغين 

  . م١٩٨٥ ،٦، طدمشق -الفكر دار، اهللا محد علي حممدو  املبارك

 الرازي الدين بفخر امللقب الرازي التيمي احلسني بن احلسن بن عمر بن حممد اهللا عبد ، أبو»الكبري تفسري الرازي أو التفسري« الغيب مفاتيح 

 .هـ ١٤٢٠ ، ٣بريوت، ط –العريب الرتاث إحياء ، دار)هـ٦٠٦ت( الري خطيب

 اَحلَمد، توفيق علي .د: ، تح)هـ٤٧١ت( الدار اجلرجاين األصل، الفارسي حممد بن الرمحن عبد بن القاهر عبد بكر أبو الصرف، يف املفتاح 

  .م١٩٨٧ - هـ ١٤٠٧، ١، طبريوت – الرسالة مؤسسة

 الدار القلم، الداودي، دار عدنان صفوان :، تح)هـ٥٠٢ت( األصفهاىن بالراغب املعروف حممد بن احلسني القاسم القرآن، أبو غريب يف املفردات 

  .هـ ١٤١٢ ، ١بريوت، ط دمشق - الشامية

 بريوت - اهلالل مكتبة، ملحم بو علي. د: ، تح)هـ٥٣٨ت( اهللا جار الزخمشري أمحد، بن عمرو بن حممود القاسم أبو اإلعراب، صنعة يف املفصل ،

  . م١٩٩٣ ،١ط

 هـ١٣٩٩، الفكر دار، هارون حممد السالم عبد: ، تح)هـ٣٩٥ت( احلسني أبو الرازي، القزويين زكرياء بن فارس بن أمحد اللغة، مقاييس - 

  .م١٩٧٩

 ،الكتب عامل، عظيمة اخلالق عبد حممد: ، تح)هـ٢٨٥ت( باملربد املعروف العباس، أبو األزدي، الثماىل األكرب عبد بن يزيد بن حممد املقتضب- 

  . بريوت

 حمليي الدين عبد احلميدعقيل،  ابن منحة اجلليل �امش شرح.  
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 هـ١٣٧٣ ،١، طالقدمي الرتاث إحياء دار، )هـ٣٩٢ت( املوصلي جين بن عثمان الفتح أبو، املازين عثمان أليب التصريف كتاب شرح املنصف - 

  .م١٩٥٤

 م٢٠٠٣ - هـ١٤٢٤، بريوت -الفكر دار، )هـ١٤١٧ت( األفغاين أمحد بن حممد بن سعيد العربية، اللغة قواعد يف املوجز.  

 بالوقاد يعرف وكان املصري، الدين زين األزهري، اجلرجاويّ  حممد بن بكر أيب بن اهللا عبد بن خالد اإلعراب، قواعد إىل الطالب موصل 

  .م١٩٩٦ هـ١٤١٥ ،١، طبريوت – الرسالة، مؤسسة جماهد الكرمي عبد: ، تح)هـ٩٠٥ت(

 ١٥القاهرة، ط -املعارف دار، )هـ١٣٩٨ت( حسن عباس الوايف، النحو.  

 التوفيقية املكتبة، هنداوي احلميد عبد: ، تح)هـ٩١١ت( لسيوطيا الدين جالل بكر، أيب بن الرمحن عبد، اجلوامع مجع شرح يف اهلوامع مهع – 

  .ت.، دط.، دمصر
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