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 امللخص: 
العظذذع عمذذف الضذذطا ر هذذ   عمذذف قضذذية أتذذف هيذذب ال ا ذذ  هذذ ا ث ذذ  

م يظذا  أرذر   تعريف العظع والع رة مظب ه  كذمم العذرب،ب وقّدم، القرآن الكريؼ
الذذديل  وجازذذال  لمكذذمم، ههذذؾ اإتصذذار، وجلا تعمذذر ثالضذذطير  ذذار اإتصذذارا 

تزذذا   -الطت ايظذة–اكذذرا  مصتصذرا مايذدا لطؾالذذف الظ ذؾييؽ ول هذؾ  اإتصذار،
القذذرآن الكذذريؼ وقرا،اتذذب، منظيذذا ااظمقذذا مطذذا  ذذ ر إلذذف قضذذية العظذذع عمذذف 

مسذللتيؽ لهطذا الضطير ه  القرآن الكريؼ ودرا تب لغؾيذا وت ميميذا مذؽ إذم  
ُ  وليذذد،قؾلظذذا األولذف ا ذؾأرذر ك يذر هذذ  الكذمم العربذذ    والناايذة ا ذذؾ  : قطذ

  ة الطناليؽ والقيذا  عميهطذا،  وقد أر ُ ال ا    مررت ثػ وليد، :قؾلظا
هذذ   وجعذذا ال ا ذذ  القذذرآن الكذذريؼ هاداذذا لذذب إمهذذا لطذذؽ  بذذؼ ب ظماهطذذا،

وكممذذا جاريذذا عمذذف  ذذظؽ العذذرب،  ،ا تشذذهاد  عمذذف  ذذ ة مذذا ارتذذ   مذذ ه ا
 ولذؼ ،قرآايذة رابتذة زة مؽ ادعف ا تضعاف قرا،ة  وهظد ال    وأ الي هؼ،

ا ه  ثاب  كا  ال      شاعرؼ العظع عمف الضطير الطزرور، اعتدَّ بها شاهد 
ثذلهؼ الظتذا ا التذ  إمذص  إذتؼو ادة لذررا، الذؾاردة هيهذا، مسللة ثطظاقشذة جذ

 .إليها
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 طف على الضمائش يف المشآن الكشيمالع
 دساصة لغىية حتليلية

 تمذيم وتأصيش -أوال
 رظيتذب، إلا العؾد عظاُ ويقا : إليب ، وايلتاات   الّش ،   َل    العظع  لغة :

 النذاا  الظ ذؾألن ه  الطعظف به ا وهؾ إليب، التاُ الاار  إلا عمف وعظاُ
 والعظذذذع ثذذذالعظع التنظيذذذة قذذذدرت ولذذذ لػ إليذذذب ومنظذذذ  األو  عمذذذف ممذذذؾ  

   (1)ثالتنظية.

هؾ ربذ  الكذمم ثعضذب بذ عض  -ثاتح السيؽ و بؾاها– ر  سَ الظَ  عظع  و 
ربظا ازعا الطتلإر متصم ثالطتقذدم، وهذ ا الذرب  ابذؾن بؾا ذظة  ذرف مذؽ 
 روف العظع الطعروهة، ويت ع الطعظؾف   بَؼ الطعظؾف عميب رهعا واص ا 
وجرا، أما إلا كان الطعظؾف عميب ضطيرا مزرورا ه هب أكنذر الظ ذؾييؽ إلذف 

 إي ثإعادة الصاهض مرة أإرى. مظع العظع عميب

،  عظع الظسر: هؾ التاثع الطتؾ ذ  بيظذب وبذيؽ مت ؾعذب أ ذد ال ذروفو 
 :قسطيؽ عمف العظع  روفو 

 وهذذ  و بطذذا لاغذذا عميذذب الطعظذذؾف مذذع الطعظذذؾف اشذذر  مذذا: أ ذذدهطا
 رذؼ ليذد جذا،و  ،وعطذرو ليذد جذا، ا ذؾ ، ورؼ، والاا،، وأو، و تذف وأم الؾاو)

، عطذرو أم عظذد  أليذد، الطشذاة  تذف ال زذاج قذدم ،هعطرو ليد جا،، عطرو
 .عطرو أو ليد جا،

                                        

 .ٙٔٗ/ ٔ  العب ر ، الم اب ه  عما ال ظا، واإلعراب  ٔ)
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 ي إعراثب ه  األو  مع الناا  تشر   إل هق  لاغا اشر  ما: والناا 
 ي ليد وجا، عطرو با ليد قام ما :ا ؾ وه  ) ي، وبا، ولكؽ   بطب ه 

(1) .عطرا لكؽ ليدا تضرب وي عطرو
 

وبعض ه   األ ذرف ا شذر  بذيؽ الطعظذؾف والطعظذؾف عميذب هذ  الماذ  
 مذذذذؽ كذذذذا ه ا تطذذذذا والطعظذذذف، أمذذذذا الماذذذذ  هيعظذذذ  اإلعذذذذراب، وأمذذذذا الطعظذذذف 

 .الطراد لمطعظف الطتعاطايؽ

ؼ والع رة هذ  ثذاب العظذع طمذب الطم،مذة والطزااسذة، هذم ا عظذع اي ذ
ت عظذف ثذالرب  بذيؽ عمف الاعا أو العبس، والعظع مؽ القضااا الطهطة التذ  

الكمطات أو الزطا، لتكؾن بظا،  لغؾيا م  بطذا، هيصذير الطعظذؾف والطعظذؾف 
 عميب جز،ا وا دا مرك ا.

  العطف على الضمري اختصاس فىق اختصاس -
هذذ  السذذيا  المغذذؾ  اإتصذذار هذذؾ  اإتصذذار،  العظذذع عمذذف الضذذطا ر 

كمطة أو جطمة ه   ؾرة ضطير، رؼ عظع كمطة عمذف  الطتكمؼ  ي  اإتصر
هيزطع العظع عمف الضطير بيؽ اإتزا  و  ف  الضطير دون إعادة العاما،

وهذذذؾ  -غال ذذا–، امذذذا ايإتذذزا  ههذذذؾ اإتذذزا  كمطذذذة هذذ   ذذذرف آٍن وا ذذدٍ  هذذ 
، وأما ال  ف ههؾ   ف العاما ه  الطعظؾف ا تغظا،  عظب ثالعاما الضطير

 ه  الطعظؾف عميب.

  

                                        

 ، وغير  مؽ كتب الظ ؾ.ٕٕ٘/ٖابؽ عقيا، شرح ابؽ عقيا  ٔ)
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 :ختزالاال -
ذذ ع. اقذذا   والذذمم  الصذذا، والذذزا أ ذذاو وا ذذدو يذذد   عمذذف اياقظذذا  والضَّ

: ض  ع. ُ  الش َ،: قظعت ب. وااَصَز  ه منو َإَزْل
 (1) 

ر الذ    ذؾر  الضذطيأشذهر الكمم قظع هيب أو اإتصار، ومذؽ  واإتزا 
عمف أقذرب متقذدم عؾد الضطير أن اواأل ا ه   اصتز  ا طا ، ويقؾم مقامب.

ح كؾا م كؾر وقذد اعذؾد الضذطير عمذف أو  متقذدم ، لألقرب بلقريظة دالٍة ترجّ 
ح كؾاب  م كؾر عؾد الضذطير عمذف وقد ا، ألو  متقدم م كؾرلقريظة دالٍة ترجّ 

متلإر،  ذؾا،و أكذان متذلإرا  لاغذا  ورت ذة أم كذان متذلإر ا لاغذا  أم كذان متذلإر ا 
 .ويف رلك خالف ليش حمله هزا البحث، رت ة  

واذذز  بذذ لػ القذذرآن الكذذريؼ، هاذذ  كذذمم العذذرب مذذؽ الضذذطا ر،  ولذذؼ اصذذا
والضذطا ر  عامذة، الطظاصمة ورد ه  العظع عمف الضطا راأل مؾب القرآا  

ل ذيَؽ ،، (2) الطظصؾبة الطتصمة،  هقؾلذب: (3)ومظب قؾلب تعالف: }َجَطْعَظذاك ْؼ َواأْلَوَّ

إعذذادة معظذذؾف عمذذف الضذذطير الطتصذذا )ضذذطير الصظذذاب ، دون ( األولذذيؽ)
أمذذذا  (4) . إطالذذذة الكذذذمم ثعذذذد تؾكيذذذد الضذذذطير، أو  العامذذذا )جطذذذع ، ودون 

ههؾ مع ما اتصذا ثذب جذز، وا ذد، وي الطزرور  أوالطرهؾ  الطتصا الضطير 
وقد جا، هذ  القذرآن الكذريؼ مذا ي ن ذُ  ذ ة اصح العظع عمف جز، الكمطة  
 العظع عمف الضطير الطزرور. 

                                        

  ٚٚٔ/ ٕ)، مادة إز  معزؼ مقاييس المغةابؽ هار ،   ٔ)
 .ٓ٘ٔ/ٕالتصريح عمف التؾضيح   األلهر ، شرح ٕ)
 ٖٛ  الطر مت  ٖ)
 . ٖٓ٘/ ٖ  ابؽ هشام، أوضح الطسالػ ٗ)
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 جبميع لشاءاته: مىلف الىحىيني مه المشآن الكشيم -
رجع اإتماُ مؾالف الظ ؾييؽ مؽ اي تشهاد ثالقرآن الكريؼ هطظهؼ مؽ 

، ن ذذُ مقالتذذبؼ هذذ  ثعذذض الطسذذا ا التذذ  تذذدعؼ  زتذذب، وت  إلذذف القذذرآن الكذذري
ومظهؼ مؽ تذر  اي تشذهاد ثذب و بذؼ عمذف ثعذض األ ذاليب ثالضذ ع عمذف 

الؾا ذذد هذذ  الذذرغؼ مذذؽ وجذذؾد اغيرهذذا هذذ  القذذرآن الكذذريؼ، وقذذد اقذذع الظ ذذؾ  
األمريؽ معا ، هيستشهد ثالقرآن إلر ات رأ ، ويتر  اي تشهاد ثب  يظا آإذر 

 :عمف الرغؼ مؽ وجؾد ما اصالع رأاب ه  القرآن الكريؼ. أما األو  هطظب

، أو: وهذ ا هؾ كنيذر هذ  القذرآن : ه  اكنر مؽ مؾضع قؾ   ي ؾيب -
   (1)الضرب ه  القرآن كنير، ومنا للػ ه  القرآن كنير. 

كيذذد الطضذذار  ثعذذد )إن  الشذذرطية الطدغطذذة هذذ  )مذذا ، أ  ؾ ت وجذذؾب -
ا.وهؾ م هب الزجاج وغير  و زتهؼ: )إّما    ألاب لؼ اقع ه  القرآن إي مؤكد 
إلغذذا، )إلن  إلا قذذدم عميهذذا  ذذرف عظذذع مذذع جذذؾال عطمهذذا، لكذذؽ  -

قذا  ابذؽ مالذػ: وجلغاؤهذا أجذؾد وهذ  لغذة القذرآن التذ  قذرأ بهذا إلغا،ها أجؾد 
َمَهَػ إ يَّ َقم يم  ه  قؾلب تعالف: }َوج ل ا َي َيْمَ ن   (2)الس عة   .(3)ؾَن إ 
لذذؼ » الرضذذ : قذذا تضذذعيع كذذؾن الشذذرا مضذذاعا والزذذؾاب ماضذذيا،  -

 .(4)«الت ه  الكتاب العزيز أن ابؾن الشرا مضارع ا، والزؾاب ماضي ا

                                        

 .ٕٙٔ/ ٖ، ٖٗٔ/ ٖ،  ٜٖ/ٕ، ٜٛ/ ٔيراجع الكتاب لسي ؾيب  ي ؾيب،   ٔ)
 ٖٙ٘ٔ /ٖ شرح الكاهية الشاهية ، ابؽ مالػ  ٕ)
 ٙٚاإل را،   ٖ)
 ٙٓٔ/ ٗشرح الكاهية الرض ،   ٗ)
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ا ذذذتهزان وقذذذؾ  الزطمذذذة اي ذذذطية أو الزطمذذذة الاعميذذذة التذذذ  هعمهذذذا  -
 الزطمذة الاعميذة إي ها هذ  القذرآن الكذريؼلؼ اقع ثعذدمضار  ثعد ) ؾا،   إل 

  .الت  هعمها ماض

ومطذا يذد  عمذف مذا قذا  األإاذش أن مذا «: »ال زذة»قا  أبؾ عم  هذ  
  .(1)«جا، ه  التظزيا مؽ ه ا الظ ؾ جا، عمف منا  الطاض 

  (2) .ير )اا غدا،و ثاتظزيا ليس ه  ال -

 -جا، اغيرها ه  القرآن الكريؼقد مظعهؼ أ اليب ه  المغة -أما الناا  
 :هطظب

 ا الزمصشر  ه  إ ر )أّن  الؾاقعة ثعد )لؾ  أن ابؾن هعم .ااشتر  -
ولظم هطا الاعا وجب ه  أن الؾاقعة ثعد لذؾ أن ابذؾن قا  ه  ماصمب: 
أن ليدا  جا،ا  ألكرمتب وقذا    تعذالف: " ولذؾ أاهذؼ إ رها هعم  كقؾلػ: لؾ 

  (3) .ؾ أن ليدا   اضر  ألكرمتب لؼ اززهعمؾا ما يؾعغؾن ثب " . ولؾ قمُ ل

 وقد جا، ه  القرآن الكريؼ إ رها ا طا ا ؾ قؾلب تعالف: 

وا﴿ ونَ  َوج ْن َاذذْلت  األْ ذذزَاب  َيذذَؾد  ذذْؼ َثذذاد  َاْسذذَلل ؾَن َعذذْؽ ه ذذ  األْعذذَراب   َلذذْؾ َأاَّه 
ْؼ َما َقاَتم ؾا إ ي َقم يم  .(4) ﴾َأْاَ ا  ك ْؼ َوَلْؾ َكاا ؾا ه يب 

                                        

شرح الكاهية الرض ،  .ٕٔٚ/ ٔالاار  ، أبؾ عم ، ال زة لمقرا، الس عة   ٔ)
ٗ/ٗٔٔ 

 . ٛٔابؽ هشام، مغظ  الم يب   ٕ)
 .ٖٗٗالطاصا ه   ظعة اإلعراب  الزمصشر ،   ٖ)
 .ٕٓاأل زاب   ٗ)
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غير  السيؽ ه  جطمة إ ر الط تدأ لدإؾ السهيم   تضعيع -
 وقد جا، للػ ه  كتب   ولؼ اس قب )إن ، ا ؾ، (1) الطس ؾ  بذ )إن 

 :ه   ؾرة الظسا، قؾلب تعالف

يَؽ َآَمظ ؾا  - ٔ ْؽ َتْ ت َها }َوالَّ   ْؼ َجظَّاٍت َتْزر   م  م ه  ال َ ات  َ ظ ْدإ  م ؾا الصَّ َوَعط 
اأْلَْاَهار  

(2)  

يط ا  - ٕ ْؼ َأْجر ا َعغ  ر  أ وَلئ َػ َ ظ ْؤت يه  ظ ؾَن ث اَّللَّ  َواْلَيْؾم  اْْلَإ  }َواْلط ْؤم 
(3) . 

يَؽ َآَمظ ذؾا ث ذاَّللَّ  َواْعَتَصذط ؾا ث ذب   - ٖ ْظذب  }َهَلمَّا الَّذ   ْؼ ه ذ  َرْ َطذٍة م  م ه  َهَسذي ْدإ 
 .(4)َوَهْضٍا 

وي اعظ  للذػ أن القذرآن الكذريؼ قذد تضذطؽ كذا األ بذام الظ ؾيذة، ولكذؽ 
ما جا، ه  القرآن كذان  زذة قاطعذة، ومذا لذؼ اقذع ال   اعقمب كّا عرب  أن 

ه  القرآن امتطسب هذ  كذمم العذرب واغيذر هذ ا: األ بذام الشذرعية، إلا جذا، 
القرآن عطا ثب، وجن لؼ يرد ثب اص ه  القرآن امتطسب ه  السظة ال بؼ ه  
 وه  غيرها.

يسذتؾى و ، مؽ لذدن ثعذض الظ ذؾييؽ تم يؽ القرا، األ طة ل ا عظدما ازد
 وهذذؾ مذذا ي يرتضذذيب ال  ذذ   إل عظذدهؼ هذذ  للذذػ القذذرا،ات الطتذذؾاترة وغيرهذا،

ذذ ع هذذؤي، ثشذذعر العذذرب وانذذرهؼ  تذذف غشذذيهؼ مذذؽ ايا ذذراف المغذذؾ  مذذا  ش 

                                        

 . ٜٗاتا ا الاكر   ٔ)
 . ٕٕٔالظسا،   ٕ)
 بؽ   عم ّ   بؽ   الصالر   ع د   بؽ   م ّطد  د. . ويراجع ما لكر  العممة ٕٙٔالظسا،   ٖ)

 .درا ات أل مؾب القرآن الكريؼه  كتاثب  عضيطة
 . ٘ٚٔالظسا،   ٗ)



 

 

46 

هكذااؾا  هؾلاؾا أ اليب القرآن عمف ما تعارهؾا عميب مؽ كمم العرب، ،غشيهؼ
 .قرا،ات ال كر ال بيؼظؾا ثعض ل ّ و  صسريؽ،مؽ الط  

ا وطرير  :ألب   ظياة ه  هقبٍ إل قا  ثعدما اغر الصميا  و د  أرى جد 
  (1) هز  وطرير هز .جّد، وا ؽ ه  

وقذذا  رعمذذب: اشذذتغا أهذذا القذذرآن ثذذالقرآن هاذذالوا، واشذذتغا أهذذا ال ذذدي  
ثال ذذذدي  هاذذذالوا، واشذذذتغا أهذذذا الاقذذذب ثالاقذذذب هاذذذالوا، واشذذذتغمُ أاذذذا بزيذذذد 

 !وعطرو، هيا ليُ شعر  مالا تكؾن  ال  ه  اْلإرة

ومؽ للػ تضعياهؼ العظع عمف الضطير الطزرور دون إعذادة العامذا، 
ذذرأَة ثعذذض الظ ذذؾييؽ وقذذد  جذذا، هذذ  القذذرا،ات مذذا ين ذذُ  ذذ ة للذذػ، ولكذذّؽ ج 

 .طالُ تمػ القرا،ة ثالتضعيع، وهؾ ما  ياصمب ال    ه  وريقاتب
  

                                        

 . ٘ٙ -ٗٙأبؾ الظيب، ع د الؾا د بؽ عم  المغؾ  ال م  ، مراتب الظ ؾييؽ   ٔ)
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 ضمائش  المشآن الكشيم  واالختالف يف العطف عليها  -ثاويا
 العطف على الضمري املشفىع - أ

ضطا ر الرهع الطتصمة هذ  الااعذا أو اا  ذب، والااعذا يذرت   ثاعمذب  إل 
ي اصح أ دهطا دون اْلإر، هم هعا دون هاعا، وي هاعا دون هعا، هكان 
للذذػ مذذدعاة لطزجهطذذا عظذذد المغذذؾييؽ امتذذزاج  ذذروف الكمطذذة الؾا ذذدة، ولهذذب 
ثعضذذهؼ إلذذف عذذدم جذذؾال عظذذع كمطذذة عمذذف ضذذطير الرهذذع الطتصذذا  ألاذذب ي 

 ثالاصا بتلكيد  أوالعظع عمف جزٍ، مؽ الكمطة، إي ثاصا لا  الزز،  اصح

مظمقذذا،  ولهذذب ثعذذضو مذذظهؼ إلذذف جذذؾال للذذػبيظذذب وبذذيؽ الطعظذذؾف ثاا ذذا، 
وتاصذيا مذ اهب الظ ذؾييؽ هذ  وا تد  كاو مظهطا ث اات مؽ القذرآن الكذريؼ. 

 ه   القضية كاْلت :

 الفشيك األول:
الضطير الطتصا الطرهؾ  ثذارلا كذان ل العظع عمف اؾ ي هب إلف عدم ج 

، ومذا ورد مصالاذا لذ لػ هذ  الشذعر أو مستترا إي ثعد تلكيد  أو وجؾد ها ا
 هطؽ ق يا الضرورة.

 وهؾ م هب جطهؾر ال صرييؽ
(1)

. 

                                        

. ٘ٔٔ، ٕٔٔ/ٗ، ٜٕٚ، ٕٓٔ/ٖ. والط رد، الطقتضب ٜٖٚ/ٕ   ي ؾيب، الكتاب ٔ)
. ٜٚ، ٛٚ/ٕ. وابؽ السراج، األ ؾ  ٓٚ/٘والزجاج، معااف القرآن وجعراثب 

. والعب ر ، إمم، ما مّؽ ٚ٘٘، ٛ٘٘/ٕ، ٘٘/ٗ، ٖٕٚ/ٔوالزمصشر ، الكشاف 
شرح . وابؽ عصاؾر، ٚٚ، ٙٚ/ٖ. وابؽ اعيش، شرح الطاصا ٖٚثب الر طؽ ص

. وابؽ هشام، ٜٜٖ/ٔ، والرض ، شرح الكاهية ٖٕٗ، ٕٔٗ/ٔالزطا يبؽ عصاؾر 
 . ٓ٘ٔ/ٕ. واأللهر ، شرح التصريح عمف التؾضيح ٗٛٗ/ٔأوضح الطسالػ 
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وجن  طمذذُ النذذاا  عمذذف اي ذذؼ الطرهذذؾ  الطضذذطر ههذذؾ »قذذا   ذذي ؾيب: 
الهذذب أاذذُ ق ذذيح  ألاذذػ لذذؾ قمذذُ: الهذذب وليذذد، كذذان ق ي ذذا،  تذذف تقذذؾ : 

(1)«وليد
. 

 و زتهؼ ه  للػ، السطا  والقيا :

 أما الضماع:  
 هطا ورد مؽ ه ا الق يا ه  القرآن الكريؼ، لؼ اصا  مؽ تؾكيد أو ها ا. 

َػ اْلَزظَّةَ   قا    تعالف:  َُ َوَلْوج  ْؽ َأا  اْ ب 
(2)

معظذؾف « لوج»هذ ، 

(3)عمذذف الضذذطير الطسذذتكؽ هذذ  ا ذذبؽ الطؤكذذد بذذذ أاذذُ
ؾ   َ ذذَيق :  وقؾلذذب، 

اذذا   الَّذذ يَؽ َأشذذَركؾا َلذذؾ شذذاَ، المَّذذذب  مذذا َأشذذَركظا َوي آثاؤ 
(4)

آثذذا، معظذذؾف »هذذذ  

دون تلكيد  إل قام مقذام « أشركظا»عمف الضطير ال ارل الطتصا الطرهؾ  ه  
التؾكيذذذد هظذذذا )ي ، هاصمُ)الضذذذطير الطرهذذذؾ   وهذذذؾ الطعظذذذؾف عميذذذب عذذذؽ 

 الطعظؾف وهؾ كمطة )آثا، .

هيزذذر  طذذؾ  الكذذمم مزذذرى التلكيذذد  لذذ ا جذذال العظذذع كطذذا هذذ  قؾلذذب  

                                        

 .ٜٖٚ/ٕ   ي ؾيب، الكتاب ٔ)
 .ٖ٘  ال قرة:ٕ)
 .ٕٕٔٓ/ٗ أبؾ  يان، ايرتشاف ٖ)
 .ٛٗٔ  األاعام:ٗ)
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ذذذذَ  ل مَّذذذذذب  َوَمذذذذؽ  اتَّذذذذَ َعؽ    تعذذذذالف: ُ  َوْجه  ذذذذْا َأْ ذذذذَمْط  َهق 
(1)

هاصذذذذا بذذذذيؽ ، 

 الطعظؾف)َمؽ  والطعظؾف عميب )الضطير الطرهؾ  الطتصذا ثالاعذا  ومسذؾ 
 .للػ الاا ا بيظهطا )وجه    العظع بيظهطا

َُ َوَرب ذَػ َهَقذات َم   قؾلب تعالف ومظب  َهاْلَهْب َأاذ
(2)

ثعظذع )رب  عمذف  ، 

َُ  الضذذطير الطسذذتتر هذذ  الاعذذا )الهذذب ، ومنمذذب قؾلذذب  ذذ  ااب:  الَهذذب َأاذذ

 َوَأإؾ َ 
(3)

 . 

ذرَت َوَمذؽ تذاَب َمَعذػَ  : تعالف قؾلبومظب  َها ذَتق ؼ َكطذا أ م 
(4)

هعظذع   ،  

)مؽ  عمف الضطير الطسذتتر هذ  الاعذا )ا ذتقؼ  والطسذؾ  هظذا هذؾ الاا ذا 
َاا ثإطالة الكمم، وأاضا قؾلب تعالف:  ظَّا ت َراث ا َوآَثاؤ  َأإ َلا ك 

(5)
 يذ  عظذع ،  

)آثا،  عمف الضطير الطتصا )ا ؼ كان  والطسؾ  هؾ الاا ا بيظهطذا ثص ذر 
   )كان .

  
                                        

ثإر ات اليا، هقرا،ة ااهع وأب  جعار ه  الؾ ا، ، و)ات عظ   ٕٓ  آ  عطران: آاة ٔ)
ويعقؾب ه  الؾ ا والؾلف، والعرب تاعا للػ كنيرا. أبؾ  يان، ال  ر الط ي  

 .ٕٓٓ/ٔ. والارا،، معاا  القرآن ٕٚٗ/ٕ. ابؽ الززر ، الظشر ٕٔٗ/ٕ
 .ٕٗ  الطا دة:ٕ)
 .ٕٗ طب:ٖ)
 .ٕٔٔ هؾد:ٗ)
 .ٚٙ الظطا:٘)
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 وأما المياس: 
الضذذذطير الطرهذذذؾ  دون تلكيذذذد أو مذذذا اقذذذؾم مقامذذذب ن العظذذذع عمذذذف هذذذإ

 م عترض عميب مؽ وجهيؽ:

األو / أن الضطير الطرهذؾ  ثطظزلذة الزذز، مذؽ الاعذا  لكؾاذب هذاعم، وي 
ازؾل العظع عمف جز، الكمطة  إل العظذع ازعذا الطعظذؾَف ت عذا لمطعظذؾف 
عميذذب، والزذذز، أداذذف مذذؽ الكذذا، هذذم ا سذذؽ أن ابذذؾن القذذؾ  ت عذذا لمضذذعيع 

 ال   ي استقا بظاسب.

النذذاا /أن الضذذطير الطرهذذؾ  الطتصذذا ي اصمذذؾا مذذؽ أن ابذذؾن مقذذدرا  هذذ  
، هكلاب قد عظع «قام وليد»الاعا أو مماؾعا  ثب، هإن كان مقدرا  هيب ا ؾ: 

هالتا، تظز  ثطظزلة « قطُ وليد»ا طا عمف هعا، وجن كان مماؾعا ثب ا ؾ: 
عميذب لكذان أاضذا ثطظزلذة عظذع اي ذؼ الزز، مؽ الاعا، ولؾ جّؾلاا العظذع 

 ، ومعظذذف للذذػ: أن ٔعمذذف الاعذذا، وعظذذع اي ذذؼ عمذذف الاعذذا، غيذذر جذذا ز)
الضذذذطير الطرهذذذؾ  الطسذذذتتر لذذذيس لذذذب وجذذذؾد هذذذ  الغذذذاهر، هذذذالعظع عميذذذب 
كالعظع عمف الطعدوم مطا ازعا العظع متسمظا عمف )الاعا  الطستتر هيذب 

ليا تغير الاعا لدإؾلذب،  يذ  الضطير، أما ال ارل هيصير جز،ا مؽ الاعا بد
(2)اسبؽ آإر ،  هالعظع مؽ ق يا عظع اي ؼ عمف الاعا أاضا

. 

هإن قيا: ل َؼ جذال العظذع عمذف الضذطير الطرهذؾ  الطظاصذا دون تلكيذد  
 مع أاب جز، مؽ عاممب أاضا؟ 

                                        

 .ٚٗٗ/ٕاصاف   أبؾ ال ركات األا ار ، اإل ٔ)
. وابؽ عصاؾر، شرح الزطا ٕٚٚ/ٖ  ااغر بتصرف/ ابؽ اعيش، شرح الطاصا ٕ)

 .ٔ٘ٔ/ٕ. واأللهر ، التصريح ٜٔٗ/ٔ.والرض ، شرح الكاهية صٕٕٗ/ٔ
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قيذذا: الزز يذذة هظذذا ت ؾلذذُ مذذؽ الماذذ  إلذذف الطعظذذف، هالطضذذطر الطظاصذذا 
عميب غير ، وهؾ جز، مذؽ الاعذا هذ  الطعظذف  ثطظزلة الطغهر اعظع ويعظع

هق ، تقؾ : )جا،ا  ليد وأاُ، ودعؾت عطرا وجاا  ، ثصمف الطتصذا ههذؾ 
 جز، مظب، والزز ية هيب قراُ بيؽ الطعظف والما .

(1)
 

 مف ما   ر ي اصح عظدهؼ قطُ وليد.وبظا،  ع

هذذإن كذذان مرهؾعذذا لذذؼ ا عظذذع عميذذب إي ثعذذد »اقذذؾ   ذذا ب الطؾ ذذا:  
(2)«.تلكيد  ثالطظاصا أو ثطز ، ما قام مقامب

  

هالعظع عمف الضطير الطرهؾ  ي اصح إي ثإعادة العاما هتقؾ : )قطُ 
وقام ليد  أو )قطُ أاا وليد ، وأجذرى طذؾ  الكذمم مزذرى التلكيذد  إل اصذح  

َ  ل مَّذب  َوَمؽ  اتََّ َعؽ    العظع كطا ه  قؾلب تعالف: ُ  َوْجه  ْا َأْ َمْط . (3) َهق 
 

 الفشيك الثاوي:
يذ هب إلذذف جذؾال العظذذع عمذذف الضذطير الطرهذذؾ  الطتصذا ثذذارلا كذذان أو 

 مستترا، ه  اإتيار الكمم ثم تؾكيد أو ها ا.

                                        

 .ٗٚ/ٖ  ااغر بتصرف، ابؽ اعيش، شرح الطاصا ٔ)
 .ٖٔٛ/ٖ  السغظاق ،  سام الديؽ، الطؾ ا ٕ)
عار ثإر ات اليا، ه  الؾ ا، ويعقؾب ه   ي  قرأ ااهع وأبؾ ج ٕٓ  آلذ عطران:ٖ)

. ابؽ الززر ، الظشر ٕٔٗ/ٕالؾ ا والؾلف. يظ غر: أبؾ  يان، ال  ر الط ي  
ٕ/ٕٗٚ 
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(1)وهؾ م هب جطهؾر الكؾهييؽ.
  

ا تؾى هؾ وأبؾ ، وي ابادون وأكنر كمم العرب أن اقؾلؾا: »قا  الارا،: 
(2)«اقؾلؾن: ا تؾى وأبؾ ، وهؾ جا ز  ألن ه  الاعا مضطرا

 

 و زتهؼ ه  للػ السطا  والقيا : 

ذذرٍَّة َهاْ ذذَتَؾى  هقؾلذذب تعذذالف:   :أمااا الضااماع َوه ذذَؾ ث ذذاأْل ه ر   ﴾ٙ﴿ ل و م 

 اأْلَْعَمف
(3)

. 

هالؾاو عاطاة، عظاُ الضذطير الطظاصذا )هذؾ  عمذف الضذطير الطتصذا 
(4) وج ريا ثاألهر. الطرهؾ  الطستتر ه  )ا تؾى ، والطعظف ها تؾى دمحم 

 

كظذذذُ وأبذذذؾ ثبذذذر وعطذذذر،  وهعمذذذُ وأبذذذؾ ثبذذذر وعطذذذر، »وهذذذ  ال ذذذدي : 
(5)«وااظمقُ وأبؾ ثبر وعطر

. 

 (6)،«وكظُ وجذار لذ  مذؽ األاصذار»وقؾ  عطر: 
مذا ثعذد  يذ  عظذع  

                                        

. وأبؾ ٜٖٔ/ٔ. والرض ، شرح الكاهية ٗٚٗ/ٕ أبؾ ال ركات األا ار ، اإلاصاف ٔ)
 .ٖٕٓ/ٖ. والطراد ، تؾضيح الطقا د والطسالػ ٖٕٔٓ/ٗ يان، ارتشاف الضرب 

 .ٜ٘/ٖلارا،، معااف القرآن   إ)
 .ٚ، ٙ  الظزؼ: ٖ)
 الشطس َمظمع َوهؾ ث ب ، أ  ر   لطَّا األعمف ثاألهر َوج ريا ه ؾَ  ا تؾى :  قا  الارا،ٗ)

، ٜ٘/ٖ. الارا،، معاا  القرآن ه ؾَ  َعَمْيب   َوَردَّ  ا َتؾى، -ه   اي ؼَ  هلَضطر األعمف،
 .٘ٚٗ/ٕويراجع: أبؾ ال ركات األا ار ، اإلاصاف 

 .ٕٕ/ٚ، ٖٚٚٙ  ال دي  ه  ال صار  مؽ  دي  عمف: كتاب هضا ا الص اثة رقؼ ٘)
 ٗٔٔ/٘، ٕٛٙٗ  ال صار  رقؼ ٙ)
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(1)الؾاو عمف الضطير الطرهؾ  الطتصا دون تؾكيد أو ها ا.
  

 (2)ومظب أاضا قؾ  الشاعر:

َى  توتتتت  ت    قُلِتتتإذ أَ بَقَتلَتتتإ ًَهتتت
 

 كنِعتتتتت لف لَاَلَتتتت   تعتَمتتتتاِ ت  ت  لَتتتت     
 

 (3)وقؾ  اْلإر

 ً تجتتت  ليطَُتتنذ  تت   تتا ه ِ  بٍتتىِ  
 

ِى َتتتتىذ ََِتنت ََتتتت        تتتت  ُ ٍوُتتتت  ًب
 

عمذذف الضذذطير الطرهذذؾ  الطسذذتتر هذذ  « لهذذرو »األو  عظاذذُ هذذالؾاو هذذ  

                                        

 .ٖٕٔ/ٖ  ابؽ مالػ، شرح التسهيا ٔ)
، ٜٓٗ، ٜٛٗ ال يُ مؽ الصايع وهؾ لعطر بؽ أب  ربيعة، مؽ مم ر ديؾااب صٕ)

ال ركات . وأبؾ ٖٙٛ/ٕ. وابؽ جظ ، الصصا ص ٜٖٚ/ٕااغر  ي ؾيب، الكتاب 
.  ابؽ مالػ، شرح ٙٚ/ٖ. وابؽ اعيش، شرح الطاصا ٘ٚٗ/ٕاألا ار ، اإلاصاف 

، ٖٕٛ/ٖ، وشرح ابؽ عقيا صٙٔٔ/ٕ، وشرح األشطؾا  ٖٕٔ/ٖالتسهيا 
 لهر: جطع لهرا،، وه  الطرأة ال سظا، وال يضا،. ،ٗٔٔ/ٖو اشية الص ان 

الطم:  ر الؾ ش.اعاج: جطع اعزة والطراد بها هظا ثق تهادى: تتطايا وتت صتر.
تعساؽ: تعسر عميها الطش  ه  الرما . والشاهد هيب  ي  عظع  الامة الؾا عة.

 «.أق مُ»عمف الضطير الطرهؾ  الطستتر ه  « لهر»
، ااغر أبؾ ال ركات األا ار ، األاصاف ٓٛٗ/ٔ  ال يُ مؽ الكاما وهؾ لزرير ديؾااب ٖ)

. ٔ٘ٔ/ٕ، شرح التصريح . واأللهر  ٖٕٔ/ٖ. وابؽ مالػ، شرح التسهيا ٙٚٗ/ٕ
، و اشية الص ان ٙٔٔ/ٕ، وشرح األشطؾا  ٗٛٗ/ٔوابؽ هشام، أوضح الطسالػ 

 -لصاتب وض ع رأاب وعدم  صاهتب-الطعظف: أن األإظا يرجؾ ويتطظف و  .ٗٔٔ/ٖ
وشاهد : )أب   ي  عظاها  ما ي اطبؽ أن يظالب هؾ وأبؾ  مؽ اْلما  واأل مم.

 د  عمف جؾال  بدون ها ا. عمف الضطير الطرهؾ  ه  ابؽ مطا
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« ُْ عمذذف الضذذطير الطرهذذؾ  الطسذذتتر هذذ  « أب»وهذذ  النذذاا  عظاذذُ « أق َمذذ
(1)وهؾ ا طها وي تلكيد أو ها ا ه  ال يتيؽ« ابؽ»

. 

(2) وقؾلب أاضا:
 

  عتتتتٌ ذيذ ٍتخ لُتتت ذ لَنمَتتت ت بنَّ  تتتتَت بُ
 

  لملَوتقصِّتت ذ ًلخلِتتَ ًت ذ ٍتَ تتوتٌف  ًتََتت 
 

 وأما المياس فمه وجهني: 
األو / كذؾن الضذذطا ر الطتصذمة غيذذر مسذتقمة  ذذؾا، كااذُ مظصذذؾبة أو 

 ؟مرهؾعة أو مزرورة، هم َؼ اار  بيظها ه  العظع

هالضطير الطتصا الطرهذؾ  اشذ ب الضذطير الطتصذا الطظصذؾب هذ  عذدم 
اي تقم ، وكؾاب كالزز، مؽ الاعا  وات ار عمف جؾال العظع عمف الضطير  
الطظصؾب دون تلكيد أو ها ا، مطا ا سؾ  جؾال العظع الطرهؾ  دون تلكيد 

.أو ها ا
(3)

 

النذذذاا / إبذذذدا  اي ذذذؼ الغذذذاهر مذذذؽ الضذذذطير الطتصذذذا الطرهذذذؾ  جذذذا ز  
                                        

 .ٖٕٔ/ٖ  ابؽ مالػ:،شرح التسهيا ٔ)
، شرح ديؾان ٓٛٔ/ٔ  ال يُ مؽ الظؾيا وهؾ لزرير أاضا، ي ظغر: ضرا ر الشعر ٕ)

، ومعاا  القرآن ٙٓٗ/ٔ، وجعراب القرآن لأل  هاا  ٕٕٓ/ٕالطتظ   لمعب ر  
.والزميس الصالح الكاه  واألايس ٜٙٗ/ٔ، والظكُ ه  القرآن الكريؼ ٜ٘/ٖلمارا، 

شرح ديؾان د ، ي ظغر: . وه  روااة: اعتر عؾ ٕٕٗ/ٔ، ٜٙٔ/ٔالصالح الشاه 
، والصرو  مؽ كا ش ، الضعيع، وا ات الصرو  ا ات ٕٕٓ/ ٕالطتظ   لمعب ر  )

ضعيع، والشاهد: أاب عظع عمف الضطير الطستتر ه  )استؾ   دون التؾكيد أو 
 إطالة الكمم.

 .ٚٚٗ/ٕ أبؾ ال ركات األا ار ، اإلاصاف بتصريف ٖ)
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والتؾاثذع ا  طذا ثعضذها عمذف ثعذض، مطذا ازذّؾل عظذع اي ذؼ الغذاهر عمذف 
(1)الضطير الطتصا الطرهؾ   ألن العظع كال د 

. 

 :لضابمةمىالشة اآلساء ا
أن العظذذذع عمذذذف الضذذذطير الطتصذذذا الطرهذذذؾ  جذذذا ز   ال صذذذريؾن يذذذرى 

شريظة التلكيد، أو إازاد ما اقؾم مقامب وهذؾ مذا اسذطف عظذد غيذر  الاا ذا 
 أو طؾ  الكمم.

 رؼ  أّو  ما ا تشهد ثب الطصالاؾن لب أو قا ؾا عميب.

مذذذا َأشذذذذَركظا َوي ها تشذذذهادهؼ عمذذذف  ذذذذ ة مذذذ ه هؼ ثقؾلذذذب تعذذذذالف: 

اا   آثاؤ 
(2)

  

آثذذا، معظذذؾف عمذذف الضذذطير ال ذذارل الطتصذذا »هذذذم  زذذة لهذذؼ هيذذب ألن 
دون تلكيذذذذد  إل قذذذذام مقذذذذام التؾكيذذذذد هظذذذذا )وي ، « أشذذذذركظا»الطرهذذذذؾ  هذذذذ  

هاصمُ)الضذذطير الطرهذذؾ   وهذذؾ الطعظذذؾف عميذذب عذذؽ الطعظذذؾف وهذذؾ كمطذذة 
 )آثا، .

 (3):ابؽ أب  ربيعةوما ورد مؽ ه ا الق يا مصالاا ل لػ كقؾ  

َى  توتتت  ت     قُلِتتإذ أَ بَقَتلَتتإ ًَهتت
 

 كنِعتتتتت لف لَاَلَتتتت   تعتَمتتتتاِ ت  ت  لَتتتت  
 

                                        

 .ٗٔٔ/ٖ   الص ان،  اشية الص ان عمف األشطؾا ٔ)
 .ٛٗٔ  األاعام:ٕ)
 .ٜ  ر تصريزب ه  ص ال يُ   ٖ)
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 هيقا  هيب:

إن التا، الساكظة ه  قؾلب)أق مُ  قد تعد ها ذم كطذا ع ذدت )ي  ها ذم 
هذذ  اْلاذذة الكريطذذة، وي وجذذب  يظئذذ  لم ذذتدي  ثذذب، أو ا  طذذا عمذذف ضذذرورة 

 الشعر.

الطظصذذذؾب، هزؾاثذذذب أن الضذذذطير وأمذذذا قذذذؾلهؼ ثال طذذذا عمذذذف الضذذذطير 
الطظصؾب متصا ثالاعا لاغا ي تقديرا أو معظف  ألاب هضمة ه  الكمم كطؽ 

 .أضطر عظب وهؾ الطاعؾ 

 ثصمف الضطير الطرهؾ  ههؾ متصا ثالاعا لاغا ومعظف.

وما ورد مؽ للػ ه  ال ذدي  الشذريف )كظذُ وأبذؾ ثبذر... ال ذدي   ،  
، ي استشذهد ثذب لزذؾال روااذة «صذاروكظُ وجار لذ  مذؽ األا»وقؾ  عطر: 

 ال دي  ثالطعظف.

أن العظذع عمذف الضذطير الطرهذؾ  دون  ويرى الارير اْلإر )الكؾهيؾن 
تلكيد أو ها ا اقؾم مقام التلكيد جا ز هذ  اإتيذار الكذمم وي داعذ  لتلويمذب 

 أو  طمب عمف الضرورة.

مؽ أدلة هه  تن ُ م ه هؼ، ولكؽ ما  الطعارضؾن ل لػ إليب وما لهب 
 ي اقؾى عمف رد م ه ظا. مؽ أدلة الطزيزيؽ أّولؾا ههطب

رٍَّة َهاْ َتَؾى  قؾ    تعالف:  طا له ؾا إليب ه  تاسيره َوه َؾ  ﴾ٙ﴿ ل و م 

 ث اأْل ه ر  اأْلَْعَمف
(1)

:  

                                        

 .ٚ، و  ٙ ؾرة الظزؼ  اْلاة   ٔ)
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الضطير ه  أو  اْلاذة و  عميب السمم، ج ريا   هؾ ضطيرا تؾى )هاعا 
ثذذاألهر األعمذذف، والطذذراد ثذذب: أن ج ريذذا و ذذد  « أ  ج ريذذا»  هذذؾالتاليذذة )

مذر  ا تؾى ثالقؾة ه   الة كؾاب ثاألهر، وقيا ها تؾى عمف  ؾرتب التذ  إ 
) والذذؾاو لم ذذا ، وليسذذُ لمعظذذع  ،عميهذذا  الذذة كؾاذذب ثذذاألهر

 وهذذ  للذذػ ، (1
إل إن الطتلمذذا لطذذا ورد هذذ  السذذؾرة   ،اغظذذ  وضذذؾ ب عذذؽ إاضذذا بتكمذذع 

ازعذا الضذطير الكريطة مؽ آاات ازد السيا  يت دث عؽ الظ ذ  ،، هكيذع 
 دون قريظة مظا  ة. -عميب السمم-لز ريا ه  اْليتيؽ 

–والطعظذذف الذذ   اق مذذب العقذذا هذذؾ مذذا لكذذر  أميذذر الطذذؤمظيؽ هذذ  الظ ذذؾ 
 :-ر طب   -الارا،

 َمظمع َوهؾ ث ب ، أ  ر   لطَّا األعمف ثاألهر َوج ريا ه ؾَ  تؾى ا : قا  الارا،
(2) .ه ؾَ ) َعَمْيب   َوَردَّ  ، ا َتؾى   )ه   اي ؼَ  هلَضطر األعمف، الشطس

 

وأ سذذذؽ مذذذا ا تشذذذهدوا ثذذذب عمذذذف هذذذ ا قذذذؾ  »أمذذذا قذذذؾ  ابذذذؽ مالذذذػ:  
جذؾال روااذة ال ذذدي  »، وللذػ ألن جطهذؾر العمطذا،، اتاقذؾا عمذف (3)…عطذر

(4)«ثالطعظف
 :ه يااب كاْلت ، 

                                        

،  ٚٚٗ/ٕ. وأبؾ ال ركات األا ار ، اإلاصاف ٓٚ/٘  الزجاج، معااف القرآن وجعراثب ٔ)
والزطمة  ا  مؽ هاعا ا تؾى، وقيا هؾ معظؾف عمف هاعا ا تؾى، »قا  العب ر  

 .ٕٗ٘اإلمم، « لقا    ها تؾى هؾ وهؾ. وهؾ ضعيع إل لؾ كان ك لػ
 .ٜ٘/ٖ  الارا،، معاا  القرآن ٕ)
 .ٖٕٔ/ٖ  ابؽ مالػ، شرح التسهيا ٖ)
  مؽ األمؾر الطسمؼ بها أن األلااظ قؾالب لمطعاا ، وجن الطعاا  ه  الطقصؾدة ٗ)

ُ ثال ات ه  ال دي  الظ ؾ   ل ا قد اقا : ي اضراا ثعد للػ اتاقُ األلااظ أو اإتما
 عظد روااة ال دي   ل ا جالت روااة ال دي  ثالطعظف.

== 
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كظذذُ وأبذذؾ ثبذذر وعطذذر،  وهعمذذُ وأبذذؾ ثبذذر وعطذذر، »قذؾ  الظ ذذ  الكذذريؼ: 
(1)«وااظمقذذذذُ وأبذذذذؾ ثبذذذذر وعطذذذذر

وكظذذذذُ وجذذذذار لذذذذ  مذذذذؽ »وقذذذذؾ  عطذذذذر: ، 
( 2)«األاصار

 

زؾالهذذذا عظذذذد ثعذذذض أهذذذا اإلشذذذبا  الؾاقذذذع: ا تطذذذا  الروااذذذة ثذذذالطعظف  ل
 ال دي .

 أمريؽ:  اي تطا  اعظ  إن وه ا الس ب مظقؾض بظاس كمطاتب، إل

 ص كمم الظ   ،.روايتب بظ -

 روايتب ثالطعظف. -

عميذذب  مف   ذذألن أ ذذ اب الظ ذذ    أولذذف ثذذالق ؾ  واي تطذذا  األو  
وال ق ذذة األولذذف مذذؽ التذذاثعيؽ التذذ  اهتطذذُ بتذذدويؽ وروااذذة ال ذذدي  و ذذمؼ، 

                                                                                          
== 

قيا: كمم الظ   وأ  اثب ي إشبا  ه  اي تشهاد ثب ألاهؼ عرب هص ا، وهؼ      
أرباب المسان وأعمؼ الصمر ثالكمم وما األعراب الساثقؾن ثلولف مظهؼ ه  اي تشهاد 

م الطصضرميؽ ثشعرهؼ وكممهؼ مع كارهؼ وهزؾرهؼ  ي  استد  ثبممهؼ وكم
ال دي   شاههؾا العرب لؾ قدراا أاهؼ روواثاتاا ، والتاثعؾن ال يؽ أدركؾا الص اثة و 

ثالطعظف هم إشبا  أاضا ه  اي تزاج ثبممهؼ بدليا اي تشهاد ثشعر جرير 
والارلد  وغيرهؼ، أما تاثعؾ التاثعيؽ هالقؾ  بروااة ال دي  ثالطعظف ثعيد جدا ه  

لػ وهؾ أجمهؼ لؼ ازز روااة ال دي  ثالطعظف ويعضد للػ وجؾد  قهؼ ألن اإلمام ما
الكتاثة والتدويؽ عظد التاثعيؽ. ااغر بتصرف: أبؾ ع د   أب  الظيب الاار  ، 

 .        ٔٚٗ،  ٓٚٗ/ٔهيض اشر اياشراح مؽ روض ط  ايقتراح 
 .ٕٕ/ٚ، ٖٚٚٙ  ال دي  ه  ال صار  مؽ  دي  عمف: كتاب هضا ا الص اثة رقؼ ٔ)
، والشاهد: عظع ما ثعد الؾاو عمف الضطير الطرهؾ  ٗٔٔ/٘، ٕٛٙٗ  ال صار  رقؼ ٕ)

 الطتصا دون تؾكيد أو ها ا.
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إضذاهة   دون الطعظذف، الشريف، كااؾا أشد  ر ا عمف روااة ال ذدي  ثذالما
عصرهؼ عصر ا تزاج و  ،ال يؽ اقمؾا ال دي  هؼ أها هصا ة وبيانإلف أن 

 .وتدويؽ السظة كان ه  بدااة القرن الناا  الهزر   ثاتاا  العمطا،،

 عطف على الضمري اجملشوسال - ب
ي يماذ  ثذب إي متصذم كذالتظؾيؽ، الضطير الطزذرور ثطظزلذة التظذؾيؽ  إل 

يزتطع ضطير الزر والتظؾيؽ ه  أاهطذا عمذف  ذرف كالتظؾيؽ، و  اي ؼَ  ا  كطّ وي  
وي ااصا بيؽ الضطير الطزرور وعاممب ها ا كطا أاب ي ا اصا بيؽ وا د، 

، وي اصح الؾلف عمف ما اتصم ثذب دواهطذا، هالضذطير مذؽ التظؾيؽ وكمطتب
 . ثطظزلة التظؾيؽ مؽ )غممٍ « غممػ » 

زي ذة  إل كيذع تعظذع عمذف جذزٍ، ل ا كان العظع عميب مؽ الطسذا ا الع
لقذذرآن الكذذريؼ مذذا عذذاهر  هذذ ا مذذؽ كمطذذة، دون الزذذز، اْلإذذر، وقذذد ورد هذذ  ا

 العظع ا ؾ:

د  اْلَ َرام  قؾلب تعالف:  ْارو ث ب  َواْلَطْسز    (1)َوك 
ثعظع )الطسزد  عمذف  ،

ذذؾا المَّذذذَب الَّذذ    َتَسذذاَ،ل ؾَن   (2)الضذذطير الطزذذرور، وقذذرا،ة  طذذزة:  ث ذذب  َواتَّق 

                                        

   .ٕٚٔ  ال قرة آاة )ٔ)
  هؾ:   طزة بؽ   يب بؽ عطارة بؽ إ طاعيا،  اإلمام أبؾ عطارة،  الكؾه  مؾلف آ  ٕ)

هذ وأدر  ثعض  ٓٛعبرمة بؽ ربع  التيط  الزيات،  أ د القرا، الس عة،  ولد  ظة 
الص اثة،  وقرأ القرآن عمف األعطش،  وطم ة بؽ مصرف،  وجعار الصاد  

وكان إمام ا  زة قيطا ثبتاب   وغيرهؼ،  وقرأ عميب الكسا   و ميؼ وغيرهؼ،  
تعالف،   اهغ ا لم دي ،  ثصير ا ثالارا ض والعربية .وكان األعطش إلا رأى  طزة 
== 
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 َواأْلَْرَ ذذذام 
عظاذذذا عمذذذف الضذذذطير الطزذذذرور، وقؾلذذذب « األر ذذذام»ثصاذذذض (1)

ؽَّ َوَما ي ْتَمف َعَمْيك ْؼ ه ذ   تعالف:   ْؼ ه يه  َوَيْسَتْات ؾَاَػ ه   الظّ َسا،  ق ا  المَّذب  ا ْات يب 

 ، (2)اْلك َتذذذاب  
هذذذ  مؾضذذذع إاذذذض  ألاذذذب عظذذذع عمذذذف الضذذذطير « مذذذا»هذذذذ  

 «.هيهؽ»الطصاؾض ه  
(3)

  

َوَجَعمظا َلك ؼ هيها َمعاا َش َوَمؽ َلست ؼ َلب   ومظب قؾلب تعالف:  

 (4)﴾ٕٓ﴿ ب رال قيؽَ 
هذ)َمْؽ  ه  م ا إاض ثالعظع عمف الضطير ه  قؾلب  

(5)والطعظف: )وجعمظا لكؼ ومؽ لستؼ لب برالقيؽ هيها معااش . «َلك ْؼ » 
  

 ه ا العظع كانولشدة ايتصا  بيؽ الضطير الطزرور وما اتصا ثب،  
ومؤيد لب أ ،هيب بيؽ معارضٍ  الظ ؾييؽإتمف م عنا يمنارا لمزد  والظقاش و 

 كاْلت : وتاصيا للػما،  لب ثقيدٍ  أو مؤيدٍ  ،ثإطم 
                                                                                          

== 

قا :  ه ا   ر ثالقرآن .وعؽ مظد  قا :  إلا لكر القرا،،  ه س ػ ث طزة مؽ القرا،ة 
والارا ض ومات  ظة  ُ وإطسيؽ وما ة وقيا رطاٍن وإطسيؽ وما ة،  يظغر معرهة 

   ٛٔٔ/ٔالقرا، الك ار 
 ،  األر ام ثالظصب قرا،ة الزطهؾر،  وبالزر قرا،ة  طزة وجبراهيؼ ٔ  الظسا، )ٔ)

الظصع ،  وقتادة واألعطش،  يظغر: ابؽ الززر ،  الظشر مؽ القرا،ات العشر 
 . ٖٔ، وابؽ إالؾيب، مصتصر شؾال القرآن  ٕٚٗ/ٕ

   .ٕٚٔ  الظسا، )ٕ)
 . ٖٙٗ/ٕاصاف  أبؾ ال ركات األا ار ، اإل ٖ)
   .ٕٓ  ال زر )ٗ)
  ٙٛ/ٕ  الارا،، معااف القرآن ٘)
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 الفشيك األول: 
ي هب إلف عدم جؾال العظع عمف الضطير الطزذرور إي ثإعذادة الزذار  

  ؾا، وقع الاا ا أم ي.

( 1).واهقهؼوهؾ م هب ال صرييؽ ومؽ 
 

 وحجتهم يف رلك:
إن ضطير الزر عمف  ذرف :  الضطير الطزرور ثطظزلة التظؾيؽ  إل أوالا 
ماذذ  ثذذب إي متصذذم كذذالتظؾيؽ، وأاهطذذا ابطذذمن ، وي ي  كذذ لػ التظذذؾيؽوا ذذد، و 

اي ذذؼ، وي ااصذذا بيظهطذذا، وي اصذذح الؾلذذف عمذذف مذذا اتصذذم ثذذب دواهطذذا، 
 مؽ )غممو  .ثطظزلة التظؾيؽ « غممػ » هالضطير مؽ 

(2 )
 

                                        

،  والزجاج، معاا  « ٕٖٛ،  ٖٔٛ/ٕ  يظغر رأى ال صرييؽ ه   ي ؾيب، الكتاب ٔ)
،  وأبؾ ال ركات، ٗ/ٕ، وابؽ عظية األادلس ، الط رر الؾجيز ٙ/ٕالقرآن وجعراثب 

والظ ا ،  ٛٛٔ/ٔ،  ومب  القيس ، مشبا إعراب القرآن  ٙٙٗ/ٕاإلاصاف 
، والط رد، الطقتضب ٖ٘ٚ/ٖ، وابؽ مالػ، شرح التسهيا ٖٔٗ/ٔإعراب القرآن 

،  وابؽ الشزر ، األمال  ٜٚ/ٕ، وابؽ السراج، األ ؾ  ه  الظ ؾ ٕ٘ٔ/ٗ
والصيطر ، الت صرة   ٖٕٓ،  ٕٕٓ/ٔ، وابؽ عصاؾر، شرح جطا الزجاج  ٛٓٔ/ٕ

،  والرض ، ٕٓٗ،  ٔٓٗراب ، والكيش ، اإلرشاد إلف عمؼ اإلعٓٗٔ/ٔوالت كرة 
،  ٖٕٗ/ٖ، والطراد ، تؾضيح الطقا د والطسالػ ٖٚ٘/ٕشرح كاهية ابؽ ال اجب 
، وابؽ هشام، شرح ٜٙٚ/ٔ، الظيم ، الصاؾة الصاية ٜٖٚومب ، كشع الطشبا 

 .ٕٙٗ/ٔ، والزمصشر ، الكشاف ٖٙٓ/ٕالمط ة ال درية 
، والزرجاا ، ٕٖٕ/ٖ، وابؽ اعيش، شرح الطاصا ٖٚٛ/ٖ  السغظاق ، الطؾ ا ٕ)

 . ٜٜ٘/ٕالطقتصد ه  شرح اإلاضاح 
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ا
ا
:  الطعظؾف والطعظؾف عميب ا ذا كذا وا ذد مظهطذا م ذا اْلإذر  ثاوي

ألاهطا شريبان ه  ال بؼ، هيزؾل عظع األو  عمف النذاا  إلا جذال عظذع 
الناا  عمف األو ، وضطير الزر غير  الح ل مؾلب م ا مذا اعظذع عميذب، 

  ،  وكذان  ها  ا ؾ: )مررت ثػ وليد  ي اصح أن تقذؾ : )مذررت بزيذد و
 لزاما عميػ إعادة الزار ليصح الكمم هتقؾ : )مررت بزيد وبػ .

(1)
  

: الضطير ه  )ثذػ  و )غممذػ  كذالزز، مطذا ق مذب، والعظذع عمذف ثالثاا 
عذؽ  ذظؽ كذمم العذرب  إل  ذار الزذار والطزذرور  إذروجو هيذب ثعض الكمطذة 

داذا ثطظزلة الشذ ، الؾا ذد، هيبذؾن عظذع اي ذؼ عمذف الضذطير الطزذرور مؤ 
إلف عظع اي ؼ عمف ال ذرف، وهذؾ مذا ي اصذح  إل ي اصذح العظذع عمذف 

(2))الدا   مؽ )ليد  دون ثاق  أ رهب أو عمف التظؾيؽ مظب.
  

  

                                        

. والسيؾط ، الهطع ٜٖٗ/ٕ  ي ظغر: األشطؾا ، شرح األشطؾا  عمف األلاية ٔ)
. وابؽ مالػ،  شرح التسهيا ٔٗٔ، ٓٗٔ/ٔ. والصيطر ، الت صرة والت كرة ٜٛٔ/ٖ
 .ٛٛٔ/ٔ. والقيس ،  مشبا إعراب القرآن ٕٖٕ/ٖ

 . ٙٙٗ/ٕ. وأبؾ ال ركات األا ار ، اإلاصاف ٖ٘ٛ/ٖ يظغر: السغظاق ، الطؾ ا ٕ)
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 : الثاويالفشيك 
يذذ هب إلذذف جذذؾال العظذذع عمذذف الضذذطير الطتصذذا الطزذذرور دون شذذرا  

 إعادة الصاهض. 
(1)وهؾ ما لهب إليب الكؾهيؾن 

.واألإاش ،
(2)

  

(3) وبذذب قذذا  يذذؾاس مذذؽ ال صذذرييؽ، 
 
(4)وقظذذرب 

(5)والقرط ذذ  
 ،
 وأبذذؾ 

(6) يذذذان
 ،

(7)القذذذيؼ وابذذذؽ 
 ،

 ابذذذؽ مالذذذػ ولكذذذؽ  ثقّمذذذب،  وواهقهذذذؼ 
(8) 

وا ذذذتا  
 أ  اب ه ا الط هب ثالسطا  والقيا .

                                        

.  والسيؾط ، ال هزة الطرضية ٖٙٗ/ٕ  ي ظغر: أبؾ ال ركات األا ار  اإلاصاف ٔ)
، والسيؾط ، الهطع ٜٖٗ/ٕ. واألشطؾا ، شرح األشطؾا  عمف األلاية ٚٔٗ

، والطراد ، تؾضيح الطقا د ٖٙٚ/ٖوابؽ مالػ، شرح التسهيا  ، ٜٛٔ/ٖ
 . ٖ٘ٗ/ٔش يم ، ال سي  ،  واإلٖٕٔ/ٖ

،  األشطؾا  ٖٕٗ/ٔ، والارا،، معااف القرآن ٓٚٗ/ٕ  ابؽ عقيا، الطساعد ٕ)
ٕ/ٔٔٚ . 

، وع د ال بيؼ، مؾارد ال صا ر لارا د ٚٔٔ/ٕ  يظغر: األشطؾا ، شرح األشطؾا  ٖ)
 . ٖٕٔٓ/ٗ،  وأبؾ  يان، ايرتشاف ٖٜٕالضرا ر 

لم  ي ؾيب وهؾ مؽ لاتب ثقظرب ، أإ  قظرب هؾ: دمحم بؽ الطستظير أبؾ عمف ي   ٗ)
» هذ ااغر  ٕٙٓت « الطنم  ، والظؾادر »عؽ عيسف بؽ عطرو وكان معتزليا  ولب 

 . ٖٕٔٓ/ٗ،  ايرتشاف ٙ٘ٔ/ٕ. يراجع: ال  ر الط ي   ٖٕٗ، ٕٕٗ/ٔال غية 
 . ٔٚٙٔ،  ٓٚٙٔ/ٕ  القرط  ، الزامع أل بام القرآن ٘)
 . ٖٕٔٓ/ٗايرتشاف ،  ٙ٘ٔ/ٕأبؾ  يان، ال  ر الط ي    ٙ)
 . ٖٙ،  ٖ٘/ٔ  ابؽ القيؼ،  لاد الطعاد ٚ)
 . ٖٔٔ/ٔ،  شرح الكاهية الشاهية ٕٖٕ/ٖ  ابؽ مالػ، شرح التسهيا ٛ)
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د  اْلَ ذَرام  هقؾلب تعالف:  :أما الضماع ْارو ث ب  َواْلَطْسذز    (1)َوك 
ثصاذض ،

ذذؾا المَّذذذَب الَّذذ    َتَسذذاَ،ل ؾَن ث ذذب  َواأْلَْرَ ذذام   طذذزة: وقذذرا،ة«  والطسذذزد» َواتَّق 
 

ا عمف الضطير الطزذرور هذ  ، «األر ام» ثصاض(2) دون إعذادة « ثذب»عظا 
 صاهض.ال

ؽَّ َوَما ي ْتَمف  وقؾلب تعالف:   ْؼ ه يه  َوَيْسَتْات ؾَاَػ ه   الظّ َسا،  ق ا  المَّذب  ا ْات يب 

 ، (3)اْلك َتذذاب  َعَمذذْيك ْؼ ه ذذ  
هذذ  مؾضذذع إاذذض  ألاذذب عظذذع عمذذف « مذذا»هذذذ  

 «.هيهؽ»الضطير الطصاؾض ه  
(4)

  

َوَجَعمظا َلك ؼ هيها َمعاا َش َوَمؽ َلسذت ؼ  ه  قؾلب تعالف:  « ومؽ » ومظب

  (5)﴾ٕٓ﴿ َلذذب  ب ذذرال قيؽَ 
» جذذا، معظؾهذذا عمذذف ضذذطير الطصاطذذب هذذ  قؾلذذب    

 لستؼ لب برالقيؽ هيها معااش .والطعظف: )وجعمظا لكؼ ومؽ «لكؼ 
(6)

  

مذا هيهذا : )ومظذب قذؾلهؼ وقد ورد للػ أاضا عمف لسان العرب  الاصيح،

                                        

   .ٕٚٔ  ال قرة آاة )ٔ)
 ،  األر ام ثالظصب قرا،ة الزطهؾر،  وبالزر قرا،ة  طزة وجبراهيؼ ٔ  الظسا، )ٕ)

الززر ،  الظشر مؽ القرا،ات العشر الظصع ،  وقتادة واألعطش،  يظغر: ابؽ 
 . ٖٔ. وابؽ إالؾيب، مصتصر شؾال القرآن  ٕٚٗ/ٕ

   .ٕٚٔ  الظسا، )ٖ)
 . ٖٙٗ/ٕ  اإلاصاف ٗ)
   .ٕٓ  ال زر )٘)
  ٙٛ/ٕ  الارا،، معااف القرآن ٙ)



 

 

65 

ذذذغيذذذر   مزذذذرورة   ، وهذذذ غيذذذر) هذذذ   الهذذذا،)عمذذذف   هر ذذذب)ثعظذذذع   ب  وهر  
(1) .ثاإلضاهة

 

ا قؾ  الشاعر  ومظب أاض 
(2)

: 

 ف ٌََم قَمب تإ  ووٌات  ً ِتوِاذن      
 

 ف َ هب فا  بك ًليٍم م  ت  عتوتتبِ    
 

ذا عمذف الكذاف الضذطير الطتصذا الطزذرور، دون إعذادة  ثزر األاذام عظا 
 العاما. 

(3)وقؾ  اْلإر: 
   

                                        

،  والسيؾط ، الهطع ٜٖٙ/ٕ،  شرح األشطؾا  ٖٙٚ/ٖ  ابؽ مالػ، شرح التسهيا ٔ)
 . ٖٛ٘/ٔؾجر  القاهر ، شرح ش ور ال هب ، وشطس الديؽ الزٜٛٔ/ٖ

،  يظغر: الط رد، الكاما ٖٖٛ/ٕ  ال يُ مؽ ال سي ، وهؾ ثم اس ة ه  الكتاب ٕ)
،  وابؽ اعيش، شرح الطاصا ٗٙٗ/ٕ،  وأبؾ ال ركات األا ار ، اإلاصاف ٖ٘ٗ/ٕ
، والشؾكاا ، هتح القدير ٜٜٕ/ٔ، والطؾ م ، شرح كاهية ابؽ ال اجب ٛٚ/ٖ
، ٖ/٘ج  ٔ، تاسير القرط    ؾرة الظسا، آاة ٛٔٔ/ٕاألشطؾا   ،  شرحٛٔٗ/ٔ

، ٖٔٗ/ٔ، إعراب القرآن لمظ ا  ٜٔٔ/ٔة ال زة ه  القرا،ات الس عوابؽ إالؾيب، 
الطعظف: ها أاُ اليؾم ، و  ٕٕٛ/ ٕشرح الطاصا يبؽ اعيش ). ٖٙٛ/ٖالطؾ ا 

تػ، وي مؽ تشتطظا وتسّ ظا ثعدما امُ إيراتظا، همؽ استغرب أو اعزب مؽ تصرها
إاض األاام ثالعظع عمف الكاف ه  ثػ  وشاهد :  ي  الزمؽ العزيب بتغّير .
 .والتقدير ثػ وباألاام

،  الطعزؼ ٕٙٚ  ال يُ مؽ الظؾيا،  ولؼ ألف عمف قا مب،  يظغر ت كرة الظزاة ٖ)
،  هتح القدير لمشؾكاا  ٘/٘،  تاسير القرط   ٕٓٓ/ٔالطاصا لشؾاهد العربية 

ال يُ ازر  مزرى األمنا   إل ا قا  لمصا ع: لؼ ازد ه  السطا، ومعظف  ٕٙٙ/ٔ
 .وي األرض ثالزر معظؾها عمف الضطيرمصعدا وي ه  األرض مقعدا، وشاهد : 
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 ًقتْ   لمت ففت  ت لََتتتات َِ فَلَتج  ٍتوتتْ    
 

ًْل فَو  ًال لي ضف  تقِعتْتل   َىذ  تص عت
 

ا عمف الضطير الطتصا الطزرور دون إعادة العاما.   ثزر األرض عظا 

 أما المياس ففي اآلتي: 
الضذذذطير الطزذذذرور وكذذذ لػ ال ذذذد  مظذذذب دون إعذذذادة  جذذذؾال تلكيذذذد:  أوالا 
 العظع عميب دون إعادة الزار.ا زّؾل الزار،  

(1)
 

اااا
ا
جذذذؾال العظذذذع عمذذذف الضذذذطير الطظصذذذؾب دون إعذذذادة عامذذذا :  ثاوي
(2) .الزر عامادون إعادة الضطير الطزرور  ا زّؾل  العظع عمفالظصب، 

 

 الفشيك الثالث: 
يذذ هب إلذذف جذذؾال العظذذع عمذذف الضذذطير الطزذذرور دون إعذذادة الزذذار 

 ثشرا تلكيد  ثالضطير الطظاصا الطرهؾ  ا ؾ: )مررت ثػ أاُ وليد .

 وهؾ ما لهب إليب الزرم ،
(3)

 واص عمف منمب الارا،. 
(4 )

 

  

                                        

 ا دار القمؼ . ٗٚٔ/٘  الت ييا والتكطيا ألبف  يان ت ر د /  سؽ هظداو  ٔ)
 . ٜٜٕ/ٔ  شرح كاهية ابؽ ال اجب لمطؾ م  ٕ)
 . ٖٕٔٓ/ٗ،  وأبؾ  يان، ايرتشاف ٖٙ٘/ٕالكاهية   الرض ، شرح ٖ)
،  شرح األشطؾا  ٜٓٔ/ٖ، والسيؾط ،  الهطع ٖٕٔٓ/ٗأبؾ  يان، ايرتشاف   ٗ)

ٕ/ٔٔٛ . 
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 اآلساء الضابمة:مىالشة 
عذدم جذؾال  -ومذؽ واهقهذؼ-يرى جطهذؾر ال صذرييؽ  مؽ إم  ما  ر 

العظع عمف الضذطير الطزذرور إي ثإعذادة الزذار  ذؾا، وقذع الاا ذا أم ي، 
  إل إن الضذذذذطير أو الطرهذذذذؾ ف الضذذذذطير الطظصذذذذؾب ورهضذذذذؾا قيا ذذذذب عمذذذذ

  مع عامميهطذا اصتمع عؽ الضطير الطرهؾ  والطظصؾبمع عاممب  الطزرور
ألن الضطير الطزرور ي يظاصذا عذؽ  ذرف الزذر، أمذا الضذطير الطرهذؾ  أو 

  لذذذ ا كذذذان الضذذذطير عذذذؽ العامذذذا هذذذ  اإتيذذذار الكذذذمم الطظصذذذؾب هيظاصذذذمن
الطزذذرور أشذذد اتصذذاي مذذؽ الطرهذذؾ  أو الطظصذذؾب، والعظذذع مذذع الطزذذرور 
كالعظع عمف ثعذض الكمطذة، هؾجذب إمذا تكذرار الزذار وجمذا الظصذب ثإضذطار 

 هعا.
(1)

  

وترتذذب عمذذف قذذؾلهؼ ا تضذذعاف قذذرا،ة  ذذ ي ة، وهذذؾ مذذا ي اصذذح هذذ  
 الظقا، وي اق مب العقا.

ظذتا ه، إلذف ا تضذعاف كذا مذا اصذالع لعطهذؼرأي هذؼ ؽ  ا  ال صرييقد 
ذؾا المَّذذَب الَّذ    َتَسذاَ،ل ؾَن  عؽ للػ رميهؼ قرا،ة الزر ه  قؾلب تعالف:   َواتَّق 

ثالض ع، وأجطعؾا عمذف أاهذا غيذر متؾجهذة وي ا ذا القذرا،ة   ث ب  َواأْلَْرَ ام 

بهذذذا لضذذذعاها وإظئهذذذا هذذذ  العربيذذذة مذذذؽ جهذذذة الماذذذ  والطعظذذذف والقيذذذا  

                                        

 . ٖٚ٘/ٕ،  شرح كاهية ابؽ ال اجب لمرض  ٖٛٛ  شرح ابؽ الظاعؼ ٔ)
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وقذذالؾا: الصذذ يح هيهذذا الظصذذب ثذذالعظع عمذذف لاذذ  الزملذذة   (1)واي ذذتعطا ،
 .الطظصؾب ثعد قؾلب    ااب )واتقؾا 

عذذذدم جذذذؾال ل تذذذة  وال بذذذؼ ثوا تضذذذعاف قذذذرا،ة  ذذذ ي ة غيذذذر مق ذذذؾ  أ
القذذرا،ة بهذذا هيذذب ات ذذا  لمهذذؾى   إل ورد عذذؽ العذذرب مذذا عذذاهر  العظذذع عمذذف 
الضطير الطزرور، والشؾاهد الساثقة إير دليا عمف للػ، إل ا اهؼ مذؽ للذػ 
أاذذب وارد هذذ  المغذذة هذذ  الغذذاهر ومذذؤو  هذذ  ال ذذاطؽ، دون رد لطذذا ورد مذذؽ 

هذ  الزطمذة،   أدلة، وأكنر ما اقا  هيب: قد يذؤو  العظذع عمذف مزذرور آإذر
 وي داع  إلف اتهام األدلة ثالض ع عمف الرغؼ مؽ ر ؾتها.

 قرا،ة  طزة:
 طذذذزة أ ذذذد القذذذرا، السذذذ عة إمذذذاٍم  زذذذٍة قذذذيٍؼ ثبتذذذاب   تعذذذالف،  ذذذاهٍ  
لم دي ،    ر ثالقرآن ثصيٍر ثالارا ض والعربية. وعؽ مظذد  قذا :  إلا لكذر 

(2) القرا،، ه س ػ ث طزة مؽ القرا،ة.
  

اإلمام هصر الديؽ الرال  ه   ذيا  كممذب أرظذا، رد  عمذف الطذااعيؽ قا  
العظَع عمف الضطير الطزرور: "واعمذؼ أن هذ   الؾجذؾ  ليسذُ وجؾه ذا قؾيذة  
هذذ  دهذذع الروااذذات الذذؾاردة هذذ  المغذذات وللذذػ ألن  طذذزة أ ذذد القذذرا، السذذ عة، 

 ،  والغاهر أاب لؼ الت به   القرا،ة مؽ عظد ااسب، با رواهذا عذؽ ر ذؾ  
وللذذػ يؾجذذذب القظذذع ثصذذذ ة هذذ   المغذذذة، والقيذذا  يتضذذذا،  عظذذد السذذذطا  

                                        

يظغر معااف  –والزجاج  – ٛٚ/ٖشرح الطاصا  ابؽ اعيش، يظغر –ثب قا  الط رد   ٔ)
،  والزمصشر  ه  ٛٛٔ،  ٚٛٔ/ٔ،  والشيح مب  ه  الطشبا ٙ/ٕالزجاج 
 . ٗ/ٕ،  وابؽ عظية ه   الط رر الؾجيز ٕٙٗ/ٔالكشاف 

 .  ٛٔٔ/ٔ  يظغر: ال ه   أبؾ ع د  ، معرهة القرا، الك ار ٕ)
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 ي يطا ثطنا ه   األقيسة الت  ه  أوهؽ مؽ إي  العظك ؾت.
(1)

 

مقذذذذدرة أ : « ثذذذذا،»مزذذذذرورة بذذذذذ « األر ذذذذام»وجن ارتضذذذذيظا التلويذذذذا هذذذذذ 
وباألر ذذذام،  و ذذذ هُ لديلذذذة األولذذذف عميهذذذا، وجن كذذذان  ذذذرف الزذذذر عمذذذف 

 مقدرا، الص يح ي اعطا
(2)

 ،أو مزرورة ثالقسؼ 
(3) 

إنَّ  وجذؾاب القسذؼ:   

  (4 )﴾ٔ﴿ المَّذَب َكاَن َعَمْيك ْؼ َرق ي  ا
أو ثالزر عمف اإلضاهة، والتقدير: وقظذَع ، 

(5)األر ام.
    

ومذذا ورد مذذؽ كذذمم العذذرب هذذالؾاو هيذذب لمقسذذؼ ي لمعظذذع أو عمذذف  ذذ ف 
 مضاف، أو   ف ال ا،.
الشذذاعر: )هالهذذب هطذذا ثذذػ واألاذذام مذذؽ عزذذب ،  أن هالتقذذدير هذذ  قذذؾ  
(6) «ورب األاام،  ثاألاام،  وهب ا ه  ال اق » تزعا الؾاو لمقسؼ،  أو 

. 

أمذذذا مظذذذع العظذذذع عمذذذف الضذذذطير الطزذذذرور دون تلكيذذذد  هطذذذردود، قذذذا  
الرضذ   يذ  لكذر قذؾَ  الزرمذ  وقذذا : ولذيس ثشذ ، ألاذب لذؼ اسذطع للذذػ،  

  إذذذمف القيذذذا ،  وجعذذذادة الزذذذار أقذذذرب مذذذع أن تلكيذذذد الطزذذذرور ثذذذالطرهؾ 
(7).وأإع

    

                                        

 .ٓٚٔ/ٜ  الاصر الرال ، مااتيح الغيب ٔ)
 . ٚٙٗ/ٕ  أبؾ ال ركات، اإلاصاف ٕ)
 . ٕٓٗالكيش ، اإلرشاد إلف عمؼ اإلعراب   ٖ)
   .ٔ الظسا، مؽ اْلاة )ٗ)
 ٖٚٛ، ٖٙٛ/ٖ  السغظاق ، الطؾ ا ٘)
، وأبؾ ال ركات اإلاصاف ٔٚٚ/ٕ/ٔ  الظيم ، الصاؾة الصاية ه  شرح الدرة األلاية ٙ)

ٕ/ٕٗٚ . 
 . ٖٙ٘/ٕ  الرض ، شرح الكاهية ٚ)
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 اخلامتة: 
ي قذذر مذذؽ هذذ  اعمذذؼ و عطتذذب تذذتؼ الصذذال ات، وباضذذمب ال طذذد  الذذ   بظ 

األرض والسذذطؾات، ه عذذد أن ااتهيذذُ مذذؽ العظذذع عمذذف الضذذطا ر هذذ  القذذرآن 
 الكريؼ، إمص ال    إلف عدة اتا ا مؽ أهطها اْلت :

كذمم العذرب انذرا  قيا ذا عمذف الطظصؾبةجؾال العظع عمف الضطا ر  -
 القرآن الكريؼ ك لػ. وعمفوشعرا، 

القؾ  ثزذؾال العظذع عمذف الضذطير الطرهذؾ ، دون شذرا الاصذا أو  -
 التؾكيد أولف ثالق ؾ .  

-   ُ وليذذد، ومذذا قذذيس عميذذب، هذذؾ تركيذذب  التركيذذب ال ظيذذؾ  لزطمذذة: قطذذ
 ر ال صرييؽ.  يح وليس ثب إظل، وه ا ما ارت   ال    إمها لرأ  جطهؾ 

اصذذذح أن ابذذذؾن الضذذذطير الطسذذذتترالعا د إلذذذف الظ ذذذ  دمحم ، هذذذاعم  -
رٍَّة َهاْ َتَؾى  لذ)ا تؾى  ه  قؾلب تعالف:   َوه َؾ ث اأْل ه ر  اأْلَْعَمذف ﴾ٙ﴿ ل و م 

(1)
  . عميب السمم  ج رياذ)والضطير الطعظؾف هؾ ل، 

القذذؾ  ثزذذؾال العظذذع عمذذف الضذذطير الطزذذرور، دون شذذرا أولذذف   -
ورد هيطا  ح مؽ القرا،ات القرآاية، وورود  ه  كذمم العذرب ثالق ؾ   ألاب 

ذذا وانذذر ا، وي مذذااع مذذؽ تلويذذا إعراثذذب أرظذذا، الزذذر ثزعذذا الذذؾاو لمقسذذؼ، أو  اغط 
ث ذذ ف الزذذار ) رهذذا كذذان أو مضذذاها ، أو عمذذف وجذذب آإذذر مق ذذؾ  كتلويذذا 

د  اْلَ ذَرام  ه  قؾلب تعذالف: «   يا»عمف  العظع ْاذرو ث ذب  َواْلَطْسذز  ،   (2)َوك 

                                        

 .ٚ، ٙ  الظزؼ: ٔ)
 . ٕٚٔ   ؾرة ال قرة مؽ اْلاة ٕ)
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ر إاب قيا  وقذدروا ال صذريؾن، وردَّ  الطزرور، الضطير عمف معظؾف ألاب ج 
 م ذ وف ثعامذا الطزرور ال رام  وعمقؾا الطسزد عؽ و د   ثب وكارو : )اْلاة
عمذف الضذطير الطزذرور  هقؾلب: )والطسزد   ليس معظؾه ا(1) .الصد عميب د 

والتقذذذدير: )و ذذذد عذذذؽ  ذذذ يا   وعذذذؽ  (2)بذذذا معظؾه ذذذا عمذذذف )َ ذذذ  يا     
الطسزد ال رام    ألن إضاهة الصد عؽ الطسزد أكنر مذؽ إضذاهة الكاذر ثذب 

 إليب. 

ي ازؾل: )مذررت ثذػ وليذد، وبذب وليذد ، وي عمف م هب ال صرييؽ  -
الطزرور هيطا لكراا ثطظزلة  )ه ا غممػ وليد ،  والسر ه  ه ا أن الضطير

 .التظؾيؽ
(3)

 ويزؾل عظد غيرهؼ. ،

تلكيذد الضذطير الطزذرور  عظذد العظذع  اشذترا القميذا مذؽ الظ ذؾييؽ -
 .عميب، وليس ثش ، إل ورد ما اصالع للػ انرا وشعرا

مذؽ األمذذؾر الطسذمطة أن األلاذذاظ قؾالذب لمطعذذاا ، وجن الطعذاا  هذذ   -
الطقصذذؾدة ثالذذ ات هذذ  ال ذذدي  الظ ذذؾ   لذذ ا قذذد اقذذا : هذذا اضذذراا ثعذذد للذذػ 

 اتاقُ األلااظ أو اإتماُ عظد روااة ال دي ؟ 

واإلجاثة عؽ للػ أن كمم الظ   وأ  اثب ي إشبا  هذ  اي تشذهاد ثذب 
المسذان وأعمذؼ الصمذر ثذالكمم ومذا األعذراب ألاهؼ عذرب هصذ ا، وهذؼ أربذاب 

الساثقؾن ثلولف مظهؼ ه  اي تشهاد ثشعرهؼ وكممهؼ مع كاذرهؼ وهزذؾرهؼ 

                                        

 .٘٘ٔ/ ٕ  أبؾ  يان، ال  ر الط ي  ٔ)
 . ٕٚٗ،  ٔٚٗ/ٕ  أبؾ ال ركات، اإلاصاف ٕ)
الطعزؼ الطاصا مؽ شؾاهد الظ ؾ الشعرية  ويعقؾب، ، ٖ٘ٛ/  ٖ السغظاق ، الطؾ اٖ)

، ٘/٘،  والقرط  ، الزامع أل بام القرآن ٕٙٚ. أبؾ  يان، ت كرة الظ اة  ٜٗٔ/ٕ
 . ٕٙٙ/ٔوالشؾكاا ، هتح القدير 
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 يذذ  اسذذتد  ثبممهذذؼ وكذذمم الطصضذذرميؽ ثاتاذذا ، والتذذاثعؾن الذذ يؽ أدركذذؾا 
الصذذ اثة وشذذاههؾا العذذرب لذذؾ قذذدراا أاهذذؼ رووا ال ذذدي  ثذذالطعظف هذذم إشذذبا  

مهذذذؼ بذذذدليا اي تشذذذهاد ثشذذذعر جريذذذر والاذذذرلد  أاضذذذا هذذذ  اي تزذذذاج ثبم
وغيذرهؼ، أمذا تذذاثعؾ التذاثعيؽ هذذالقؾ  بروااذة ال ذذدي  ثذالطعظف ثعيذذد جذدا هذذ  
 قهؼ ألن اإلمام مالػ وهذؾ أجمهذؼ لذؼ ازذز روااذة ال ذدي  ثذالطعظف ويعضذد 

 .للػ وجؾد الكتاثة والتدويؽ عظد التاثعيؽ
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 املصادس واملشاجع:ثبت 
 يان األادلسذ  الطتذؾهف  الطؤلع: أبؾ العربارتشاف الضرب مؽ لسان  -

د/ رجذذذذب عنطذذذذان دمحم ، د/ رمضذذذذان ع ذذذذد  الط قذذذذر: ، هذذذذذ٘ٗٚ ذذذذظة 
 .مبت ة الصااز .التؾاب

اإلمام شطس الديؽ دمحم بؽ أ طد بذؽ  الطؤلع: اإلرشاد إلف عمؼ اإلعراب -
د/ ع ذذذد    ، الط قذذر:هذذذٜ٘ٙ، ٘ٔٙع ذذد المظيذذع القرشذذ  الكيشذذ  

 .جامعة أم القرى  .الدكتؾر دمحم  الؼ العطير   ،عم  ال سظ  ال ركات 
   ثبذر دمحم بذؽ  ذها بذؽ السذراج الظ ذؾ  الطؤلع: أبذؾاأل ؾ  ه  الظ ؾ  -

مؤ سذذذة . د. ع ذذذد ال سذذذيؽ الاتمذذذ  ، الط قذذذر:هذذذذ ٖٙٔ)ت  ال غذذذداد
 م.ٜٜٜٔ -هذ ٕٗٔ /ٖا –ت بيرو  –الر ذالة 

بؽ عم  إعراب القرآن لأل  هاا  الطؤلع: إ طاعيا بؽ دمحم بؽ الاضا  -
القرش  الظمي   التيط  األ  هاا ، أبؾ القا ؼ، الطمقذب ثقذؾام السذظة، 

هذ، الط قر: د. هذا زة بظذُ عطذر الطذؤ ، قذدمُ لذب  ٖ٘٘الطتؾهف  ظة 
هذذذذ،  ٘ٔٗٔالريذذذاض –د الؾطظيذذذة وورقذذذُ اصؾ ذذذب، مبت ذذذة الطمذذذػ ههذذذ

 م.ٜٜ٘ٔ
:  أبذؾ جعاذر أ طذد بذؽ دمحم بذؽ إ ذطاعيا الطؤلع إعراب القرآن لمظ ا  -

 /ٖابيذذروت  -عذذالؼ الكتذذب  .لهيذذر غذذال  لاهذذد : د.الط قذذرالظ ذذا ، 
 .مٜٛٛٔ -هذٜٓٗٔ

ابؽ الشزر  ه ة   بؽ عم  بؽ دمحم بذؽ  . الطؤلع:أمال  ابؽ الشزر   -
الذذدكتؾر دمحم   الط قذذر: ، هذذذ ٕ٘٘ -هذذذ ٓ٘ٗ طذذزة ال سذذظ  العمذذؾ  

 مبت ة الصااز  ثالقاهرة. . م طؾد الظظا  
 ال قذذا، والقذذرا،ات. أبذذؾ اإلعذذراب وجذذؾ  مذذؽ الذذر طؽ ثذذب مذذؽ مذذا إمذذم، -
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  ذذظة/ هذذذٖٛ٘ الذذؾيدة العب ذذر ،  ذذظة   ع ذذد بذذؽ ال سذذيؽ بذذؽ  ع ذذد
 -العمطيذذذة عذذذؾض. الطبت ذذذة عظذذذؾ  إبذذذراهيؼ هذذذذ، الط قذذذر:ٙٔٙ الؾهذذذاة

 يهؾر، ثاكستان.
 اإلاصذذذاف هذذذ  مسذذذا ا الصذذذمف بذذذيؽ الظ ذذذؾييؽ ال صذذذرييؽ والكذذذؾهييؽ -

الذذذر طؽ بذذؽ دمحم بذذذؽ أبذذذ   ذذذعيد األا ذذذار  أبذذذؾ ال ركذذذات ع ذذذد الطؤلذذع: 
دار . دمحم م يذذذ  الذذذديؽ ع ذذذد ال طيذذذد ، الط قذذذر:هذذذذٚٚ٘ت:  الظ ذذذؾ  
 هذ.ٕٗٗٔ، والطبت ة العصرية الاكر

ابذذؽ مالذذػ الطؤلذذع جطذذا  الذذديؽ ،  الطؤلذذع: أوضذذح الطسذذالػ إلذذف ألايذذة -
ع د   بؽ يؾ ع بؽ أ طذد بذؽ ع ذد  ابذؽ هشذام األاصذار  الطتذؾهف 

قذذدم لذذب ووضذذع هؾامشذذب وههار ذذب الذذدكتؾر اميذذا بذذداع . هذذذٔٙٚ ذذظة 
 اعقؾب ذذدار الكتب العمطية  ذذ بيروت

الربيذع ع ذد   بذؽ أ طذد  الطؤلذع: أبذؾ ال سي  ه  شرح جطا الزجاج  -
الط قر: د/عياد بؽ   هذ.ٛٛٙ –بؽ ع يد   القرش  اإلش يم  الس ت  

 .  ٜٙٛٔ،  ٚٓٗٔ /ٔدار الغرب اإل مم  ا، عيد الن ت  
ثغيذذة الؾعذذاة هذذ  ط قذذات المغذذؾييؽ والظ ذذاة، الطؤلذذع: جذذم  الذذديؽ ع ذذد  -

الطبت ذة العصذرية  ، الط قر: دمحم أبؾ الاضا إبذراهيؼ، الر طؽ السيؾط 
 . ل ظان –

مذذع  اشذذية الؾهيذذة ثطذذا هذذ  ال هزذذة الطرضذذية مذذؽ ، ال هزذذة الطرضذذية -
 ذذالح دمحم  ، وال اشذذية لذذذ:لسذذيؾط . الطؤلذذع: االظكذذات والرمذذؾل الصايذذة

 م .ٕٓٓٓهذ ذذ ٕٔٗٔ /ٔدار السمم  ا ،  أ طد الغر  
، دمحم بذذؽ عمذذ  بذذؽ إ ذذ ا  الصذذيطر  ذذذذ الت صذذرة والتذذ كرة الطؤلذذع: أبذذؾ  -

ال  ذذ  العمطذذ  ثزامعذذة أم القذذرى مركذذز  د / أ طذذد مصذذظاف ذ الط قذذر:
 م .ٕٜٛٔهذ ، ٕٓٗٔ، ٔا
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 ذذد د/ عايذذع ع ، الط قذذر: يذذان األادلسذذ  ؾأبذذالطؤلذذع:  تذذ كرة الظ ذذاة. -
 .مٜٙٛٔهذ ذ ٙٓٗٔ ٔالر الة بيروت ا. الر طؽ

 األادلسذ ،  يذان  الطؤلع: أبؾالت ييا والتكطيا ه  شرح كتاب التسهيا  -
هذذذذ ذذذذذ ٕٔٗٔ /ٔدار القمذذذؼ دمشذذذر ذذذذذ ا. د/  سذذذؽ هظذذذداو   الط قذذذر:
 م .ٕٓٓٓ

: دمحم بذذؽ يؾ ذذع الشذذهير ثذذلب   يذذان الطؤلذذع تاسذذير ال  ذذر الط ذذي ، -
الشذذي  عمذذ   -عذذاد  أ طذذد ع ذذد الطؾجذذؾد : الشذذي  ، الط قذذراألادلسذذ 

  ٕلكريذا ع ذد الطزيذد الظذؾق     د.ٔدمحم معؾض، شار  هذ  ايلط قذر:
 .بيروت  -دار الكتب العمطية ، أ طد الظزؾل  الزطا د.

الطؤلذع:  تاسير الاصر الرال  الطشتهر ثالتاسير الك يذر وماذاتيح الغيذب -
الذذديؽ عطذذر الطشذذتهر  إلمذذام دمحم الذذرال  هصذذر الذذديؽ ابذذؽ العممذذة ضذذيا،ا

 دار الاكر .، هذٗٓٙذذ  ٗٗ٘ثصظيب الر  ااع   ثب الطسمطيؽ 
لطذراد  الطعذروف ثذابؽ أم قا ذؼ ت تؾضيح الطقا د لمطراد  الطؤلذع: ا -

مبت ذة الكميذات ، ع ذد الذر طؽ عمذ   ذميطان، الط قر والشارح هذ ٜٗٚ
 األلهرية .

أبذذذؾ ع ذذذد  الطؤلذذذع: دمحم بذذذؽ إ ذذذطاعيا  .الزذذذامع الصذذذ يح الطصتصذذذر -
دار ابذؽ كنيذر ا اليطامذة ، ال صار  الزعا ، الط قر:: د. مصظاف ديذب

 .ٜٚٛٔ – ٚٓٗٔ -/ٖا بيروت  -
 ، الط قذر:مذام شذطس الذديؽ القرط ذ الزامع أل بام القرآن الطؤلع: اإل -

 م .ٜٜٛٔهذ ذذ ٜٓٗٔ /ٔدار الغد العرب  ثالقاهرة ا
 الاذذرج أبذذؾ: طؤلذذعالزمذذيس الصذذالح الكذذاه  واألاذذيس الصذذالح الشذذاه  ال -

،  هذذذٜٖٓ: الطتذذؾهف) الظهروااذذ  الزريذذر   ا يذذف بذذؽ لكريذذا بذذؽ الطعذذاهف
 – بيذذروت العمطيذذة، الكتذذب الزظذذد ، دار  ذذام  الكذذريؼ ع ذذد: الط قذذر
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 م. ٕ٘ٓٓ - هذ ٕٙٗٔ /ٔل ظان، ا
دمحم الطؤلذع:   اشية الص ان عمف شرح األشطؾا  عمف ألاية ابؽ مالذػ -

 ، دار الاكذر، شذرح الشذؾاهد لمعيظذ ومعذب )، بؽ عمذ  الصذ ان الشذاهع 
   -/ اعطذذان أمذذذيؽ  ودار الكتذذب العمطيذذة بيذذروت، ديذذؾان جريذذر الط قذذر

 .دار الطعارف

  أ طد هريد الطزيذد، الط قر: إالؾيب  يبؽ ال زة ه  القرا،ات الس ع. -
 بيروت.دار الكتب العمطية  ، 

مذ  : دمحم عالط قذر ، : أبؾ الاتح عنطذان ابذؽ جظذ . الطؤلعالصصا ص -
 .بيروت –عالؼ الكتب  ، الظزار

 ٗٓٗٔ ت) عضذذيطة الصذذالر ع ذذد الكذذريؼ، دمحم القذذرآن أل ذذمؾب درا ذذات -
 .القاهرة ال دي ، شاكر، دار دمحم ، م طؾد هذ

  ذذعد بذذؽ أيذذؾب بذذؽ ثبذذر أبذذ  بذذؽ الع ذذاد، دمحم إيذذر هذذد  هذذ  الطعذذاد لاد -
 الر ذالة، مؤ سذة ، هذذٔ٘ٚ:  الطتذؾهف) الزؾلية قيؼ ابؽ الديؽ شطس
 السذذذذذاثعة:  الكؾيذذذذذُ، الظ عذذذذذة اإل ذذذذذممية، الطظذذذذذار مبت ذذذذذة - بيذذذذذروت

 م.ٜٜٗٔ/ هذ٘ٔٗٔا  والعشرون 
: قاضذذ  القضذذاة بهذذا، ، الطؤلذذعشذذرح ابذذؽ عقيذذا عمذذف ألايذذة ابذذؽ مالذذػ -

: دمحم الط قذذر . الذذديؽ ع ذذد   بذذؽ عقيذذا العقيمذذ  الطصذذر  الهطذذداا 
 . ؾريا –دار الاكر ، م ي  الديؽ ع د ال طيد

: عم  بؽ دمحم بؽ عيسف، . الطؤلع  عمف ألاية ابؽ مالػشرح األشطؾا -
دار الكتذذب ، هذذذ ٜٓٓت:أبذذؾ ال سذذؽ، اذذؾر الذذديؽ األ ْشذذط ؾا  الشذذاهع  

 .مذٜٜٛٔ -هذٜٔٗٔ /ٔا -العمطية بيروت
جطا  الديؽ دمحم  الطؤلع: شرح التسهيا تسهيا الاؾا د وتكطيا الطقا د -

 هذذذذ، ٕٚٙ ذذذظة  بذذذؽ ع ذذذد   ابذذذؽ مالذذذػ الظذذذا   األادلسذذذ  الطتذذذؾهف
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 ./ دمحم ع د القادر عظا ، دار الكتب العمطية بيروتالط قر
شرح التصريح عمف التؾضيح، الطؤلع: لشي  اإلمام العالؼ الهطام إالذد  -

بؽ ع د  األلهذر  عمذف ألايذة ابذؽ مالذػ هذ  الظ ذؾ  دار إ يذا، الكتذب 
 .ٔالعربية ا

ص يح وتعميذر د/ ت ،  تراثال رض  الديؽ اإلالطؤلع:  شرح الكاهية  . -
 .مٜٛٚٔهذ ، ٜٖٛٔجامعة قاريؾاس  ،يؾ ع  سؽ عطر

دمحم ع ذد   جطذا   ؾأبذ :الطؤلذع ،شرح المط ة ال درية ه  عمذؼ العربيذة -
الديؽ بؽ يؾ ع بؽ أ طد ابؽ ع د   بؽ هشام األاصذار  ذذذ الط قذر: 

 .ٕ، اد/ مح روا 
مؾهذر الذديؽ  لشي  العالؼ العممة جامع الاؾا ذدالطؤلع: ا شرح الطاصا -

مبت ذذة  هذذذ ،ٖٗٙاعذذيش ابذذؽ عمذذ  بذذؽ اعذذيش الظ ذذؾ  الطتذذؾهف  ذذظة 
 الطتظ   القاهرة.

 ذذدر  الطؤلذذع: شذذرح الطاصذذا هذذ   ذذظعة اإلعذذراب الطؾ ذذؾم ثذذالتصطير. -
 الط قذذر: ،هذذذ ٚٔٙ -٘٘٘األهاضذذا القا ذذؼ بذذؽ ال سذذيؽ الصذذؾارلم  

 .دار الغرب اإل مم . د/ع د الر طؽ بؽ  ميطان العنيطيؽ
د/  ، الط قذر:عصذاؾر الزجاج  يبؽ عصاؾر الطؤلع: ابذؽ شرح جطا -

هذذذذ ذذذذذ ٜٔٗٔ،  ٔهذذذؾال الشذذذعار ذذذذذ دار الكتذذذب العمطيذذذة بيذذذروت ل ظذذذان ا
 م.ٜٜٛٔ

 ال سذيؽ بذؽ   ع ذد ال قذا، أبذؾ: الطؤلذع شرح ديؾان الطتظ ذ  لمعب ذر   -
 السقا، مصظاف: هذ، الط قرٙٔٙ: ت الديؽ م ب العب ر     ع د بؽ

 الطعرهة، بيروت. شم  ، دار ال اي  ر ، وع داألبيا وجبراهيؼ
شرح ش ور ال هب ه  معرهة كمم العرب الطؤلع: شطس الديؽ دمحم بؽ  -

، هذذذ ٜٛٛع ذذد الطذذظعؼ بذذؽ دمحم الَزذذؾَجر  القذذاهر  الشذذاهع  )الطتذذؾهف: 
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عطذذذادة ال  ذذذ  العمطذذذ ، الطديظذذذة ، الط قذذذر: اذذذؾاف بذذذؽ جذذذزا، ال ذذذارر 
السذذذعؾداة )أ ذذا الكتذذاب: ر ذذالة ماجسذذذتير الطظذذؾرة، الططمكذذة العربيذذة 

 .مٕٗٓٓهذ/ٖٕٗٔ /ٔ، المط قر 
ع ذذد العزيذذز بذذؽ جطعذذة الطؾ ذذم  الطؤلذذع:  شذذرح كاهيذذة ابذذؽ ال اجذذب -

دار الكظذذذد  لمظشذذذر والتؾليذذذع ، دار األمذذذا ، الط قذذذر: د/عمذذذ  الشذذذؾيم 
 م .   ٕٓٓٓهذ ذذ ٕٔٗٔلمظشر والتؾليع  

تقذ  الذديؽ إبذراهيؼ بذؽ لذع: الطؤ  الصاؾة الصاية ه  شرح الذدرة األلايذة -
ال سذذؽ الطعذذروف ثذذالظيم  مذذؽ عمطذذا، القذذرن السذذاثع الهزذذر  الط قذذر: 

 ا جامعة أم القرى .  .بؽ  الؼ العطير   م سؽ د/
تقذ  الذديؽ إبذراهيؼ بذؽ الطؤلذع:  الصاؾة الصاية ه  شرح الذدرة األلايذة -

ال سذذؽ الطعذذروف ثذذالظيم  مذذؽ عمطذذا، القذذرن السذذاثع الهزذذر  الط قذذر: 
 ا جامعة أم القرى .  .بؽ  الؼ العطير   سؽ م د/

 اإلشذذ يم ، الَ ْضذَرم  دمحم، بذؽ مذذؤمؽ بذؽ عمذ : ضذرا ر الشذعر الطؤلذذع -
: ، الط قذذر هذذذٜٙٙ: الطتذذؾهف) عصذذاؾر ثذذابؽ الطعذذروف ال سذذؽ أبذذؾ
 م ٜٓٛٔ األولف،: الظ عة األادلس دمحم، دار إبراهيؼ السيد

عمذؼ التاسذير لط طذد بذؽ هتح القذدير الزذامع لاظذ  الروااذة والدرااذة مذؽ  -
 . ٖٜٛٔهذ ذذ ٖٓٗٔعم  الشؾكاا  ذذ دار الاكر 

 الطؤلذذع: الط ذذدث أبذذؾ .هذذيض اشذذر اياشذذراح مذذؽ روض طذذ  ايقتذذراح -
وه  أعم  ايقتراح  ٓٚٔٔٔ -ٓٔٔٔع د   دمحم بؽ الظيب الاار   

ه  أ ؾ  الظ ذؾ وجدلذب الطؤلذع: ع ذد الذر طؽ بذؽ أبذ  ثبذر السذيؾط   
الط قذذذذذر: د. م طذذذذذؾد يؾ ذذذذذع هزذذذذذا ،  دار ال  ذذذذذؾث  ٜٔٔالطتذذذذذؾهف 

لمدرا ذذذات اإل ذذذممية وج يذذذا، التذذذراث دبذذذ   مسذذذمة الدرا ذذذات العربيذذذة 
 م.ٕٕٓٓ -هذ ٖٕٗٔ
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الط قذذذر: د/ع ذذذد ال طيذذذد  ، لط ذذذردالطؤلذذذع: ا هذذذ  المغذذذة واألدب الكامذذذا -
 م .ٜٜٜٔ، ٜٓٗٔ، ٔهظداو  دار الكتب العمطية بيروت ا

الط قر: وشرح  ، عطرو بؽ عنطان بؽ قظ ر ب الطؤلع: أبؾكتاب  ي ؾي -
 دار الزيا بيروت . ، ع د السمم دمحم هارون 

. جؾ  التلويذاالكشاف عؽ  قا ر غؾامض التظزيا وعيؾن األقاويا ه  و  -
الط قذذر: األ ذذتال/ مصذذظاف  سذذيؽ أ طذذد ذذذذ دار ، لزمصشذذر  الطؤلذذع: ا

 م.ٜٚٛٔهذ ذذٚٓٗٔ، ٖدار الكتاب العرب  بيروت ا -الريان لمتراث 

 ال سذذذيؽ بذذذؽ   ع ذذذد ال قذذذا، واإلعذذذراب، أبذذذؾ ال ظذذذا، عمذذذا هذذذ  الم ذذذاب -
 اإللذب ع ذد.  د ، ت قيذرٙٔٙ الؾهذاة  ذظة/ ٖٛ٘ الؾيدة العب ر ،  ظة

 م.ٜٜ٘ٔ هذٙٔٗٔ الاكر، دمشر،  ظ هان، دارال
الط رر الؾجيز ه  تاسير الكتاب العزيذز، الطؤلذع: أبذؾ دمحم ع ذد ال ذر  -

 ،الط قر: ع ذد السذمم ع ذد الشذاه  دمحم ، بؽ غالب بؽ عظية األادلس
 .مٖٜٜٔ -هذٖٔٗٔ -دار الكتب العمطية 

مبت ذذة ، ابذذؽ إالؾيذذبمذذؽ كتذذاب ال ذذداع الطؤلذذع: مصتصذذر شذذؾال القذذرآن  -
 القاهرة. -الطتظ  

، الظيذب، ع ذد الؾا ذد بذؽ عمذ  المغذؾ  ال م ذ ،  ألبذ  ،مراتب الظ ؾييؽ -
 ت قير: دمحم أبؾ الاضا إبراهيؼ، مبت ة اهضة مصر.

الطسذذاعد عمذذف تسذذهيا الاؾا ذذد، الطؤلذذع بهذذا، الذذديؽ بذذؽ عقيذذا، ت دمحم  -
 .ٔا ٕٜٛٔكاما بركات، جامعة أم القرى 

. مبذ  بذؽ أبذ  طالذب القيسذ  أبذؾ دمحمع: الطؤلذمشبا إعذراب القذرآن    -
ة، مؤ سذذذذة الر ذذذذال، الط قذذذذر: د.  ذذذذاتؼ  ذذذذالح الضذذذذامؽ، ٖٚٗ ت:

 هذ.٘ٓٗٔ
معاا  الزجاج، الطؤلع: أبؾ إ  ا  إبراهيؼ السر  بؽ  ها، الطعروف  -
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هذذذذذ، ٛٓٗٔ/ ٔا -بيذذذروت–هذذذذ، عذذذالؼ الكتذذذب  ٖٔٔبذذذذ )الزجذذذاج  ت 
 م.ٜٛٛٔ

يؾ ذذع ازذذات  ،  ط قذذر: أ طذذدال، لاذذرا،الطؤلذذع: ا معذذاا  القذذرآن لماذذرا، -
دمحم عم  الظزار )الزز، النذاا   ، ع ذد  الزز، األو   ،دمحم عم  الظزار )
دار الكتب الطصذرية ، الزز، النال  عم  الظزد  اا ع )الاتاح شم   و 

 م .ٕٙٓٓهذ ذذ ٕٕٗٔذ 

لكريذا،  بذؽ هار  بؽ أ طد ال سيؽ أبؾ:  المغة، الطؤلع مقاييس معزؼ -
 مٜٜٚٔ، دار الاكر هارون  دمحم السمم ع د:  الط قر

الطؤلذذع: د إميذذا بذذذداع  -الطعزذذؼ الطاصذذا هذذ  شذذؾاهد المغذذة العربيذذة  -
 بيروت. –اعقؾب، الكتب العمطية 

الطؤلع: دمحم بؽ أ طد بذؽ  .معرهة القرا، الك ار عمف الظ قات واألعصار -
الط قر: ثشار عؾاد معروف ا  ، عنطان بؽ قااطال ال ه   أبؾ ع د  

بيذروت  -مؤ سذة الر ذالة ،  يب األراذاؤوا ا مهذد  ع ذا   ذالحشع
 .هذٗٓٗٔ /ٔا

 بذذؽ ع ذذد  دمحم أبذذؾ الذذديؽ األعاريذذب، جطذذا  كتذذب عذذؽ الم يذذب مغظذذ  -
، ت قيذر: مذالن ع ذد  ، دمحم عمذ  ٔٙٚاألاصذار    هشذام بؽ يؾ ع

 م.ٜ٘ٛٔالاكر، بيروت،   طد ، دار

 أ طذد، بذؽ عطذرو بذؽ م طذؾد القا ذؼ أبذؾ اإلعذراب،  ذظعة ه  الطاصا -
ت قيذذر: د عمذذ  بذذؾ مم ذذؼ ،   هذذذٖٛ٘:  الطتذذؾهف)   جذذار الزمصشذذر  

 ٖٜٜٔ -بيروت–مبت ة الهم  
الط قذر: دمحم ع ذد  ، الع ا  دمحم بؽ يزيد الط رد ؾالطقتضب الطؤلع: أب -

 .بيروت –عالؼ الكتب.   الصالر عغيطة.

هذذذذ،  ٓٔٚالطؾ ذذذا هذذذ  شذذذرح الطاصذذذا، ل سذذذام الذذذديؽ السذذذغظاق  ت  -
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أطرو ة دكتؾرا ، ت قير أ طد بؽ  سؽ بؽ أ طد بذؽ اصذر، جامعذة أم 
 القرى.

 بؽ  ميؼ بؽ  سيؽ بذؽ ع ذد الطؤلع: دمحم مؾارد ال صا ر لارا د الضرا ر -
 ٔاألردن ا ،دار عطذذذذار. الط قذذذذر: د/  ذذذذالم  ذذذذعيد يذذذذؾاس ، ال بذذذذيؼ
 م .ٕٓٓٓهذ ذذ ٕٓٗٔ

َهيا، أبؾ الظَّ ؾ ه  الاكر اتا ا -  بذؽ   ع د بؽ الر طؽ ع د القا ؼ لمس 
بيذذذروت،  – العمطيذذذة الكتذذذب ، دار هذذذذٔٛ٘: الطتذذذؾهف) السذذذهيم  أ طذذذد
 م ٕٜٜٔ - ٕٔٗٔ

الط قذر: عمذ  دمحم ، ابذؽ الزذزر  الطؤلذع:  الظشر هذ  القذرا،ات العشذر -
 .دار الكتب العمطية بيروت، الض ا  شي  الطقارئ ثالداار الطصرية ذ

ذذا  بذذؽ عمذذ : ؤلذذعالظكذُ هذذ  القذذرآن الكذذريؼ الط -  غالذذب بذذؽ عمذذ  بذذؽ َهضَّ
ذذع   . د: ، الط قذذر هذذذٜٚٗ: الطتذذؾهف) ال سذذؽ أبذذؾ القيروااذذ ، الط َزاش 

 /ٔبيذذذذروت ا - العمطيذذذذة الكتذذذذب الظؾيذذذذا، دار القذذذذادر ع ذذذذد   ع ذذذذد
 م. ٕٚٓٓ - هذٕٛٗٔ

، جم  الديؽ السيؾط  ذذذالطؤلع:  هطع الهؾامع ه  شرح جطع الزؾامع -
 الطبت ة التؾهيقية ثالقاهرة.، ال طيد هظداو  الط قر: د/ ع د 
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