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 يهخص انبحث
اكلِت الجراسُة السالمَح الِبْشَيػّيَة كالتَّْخِكيِبّيَة في ِقَخاءة أبي الَجْػزَاِء تش

ْرِس الُّمَغػيِّ الَحِجيِث؛ كتشبع أىسية السػضػع مغ  ْبِعيِّ في َضْػِء الجَّ الخَّ
القخاءات كركاياتيا كما ليا مغ مشدلِة سامية، حيث إنيا تترُل بأداِء رسػِؿ 

و ،(، كلحا ادتسَج دمييا أىُل المغة في دراسة العخبية الىرحو سػاء  هللِا )ملسو هيلع هللا ىلص
 أكانْت متػاتخًة أـ شاذًة.

كجاء البحث في ثالثة فرػؿ قبميا مقجمة كبعجىا خاتسة، تشاكلت 
 في السقجمِة أىسيَة السػضػع كأسباَب اختياره كالسشيَج الستَّبَع في دراستو.

الجػزاء كمكانُة قخاءِتو بيغ  يأب)ككاف الحجيث في الىرل األكؿ دغ 
 القخاءاتو ،(، كقج اشتسَل دمو مبحثيغ:

  ،السبحث األكؿ: التعخيف بأبي الجػزاء، ببياِف اسِسِو، كمػلِجِه
 كنذأِتِو، كأخالِقِو، كأقػاِؿ العمساِء فيو، كشيػِخِو كتالميِحِه، ككفاِتِو.

 . السبحث الثاني: قخاءُة أبي الجػزاِء كمكانُتيا بيغ القخاءاتِ 

أما الىرل الثاني فكاف دشػانو: السالمح الِبْشيػّية )الرخفّيةو ،( في قخاءِة أبي 
 الجػزاء، كيذتسل دمو ثسانية مباحث:

  .السبحث األكؿ: اختالؼ األبشية في األفعاؿ 
 .السبحث الثاني: اختالؼ األبشية في األسساء 
 .السبحث الثالث: التبادؿ بيغ الىعل كالسرجر 
 جكؿ دغ الحزػر كالتكمع كالغيبة.السبحث الخابع: الع 
 .السبحث الخامذ: اإلفخاد كالجسع 
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 .السبحث الدادس: التخىيف كالتذجيج 
 .السبحث الدابع: السقرػر كالسسجكد 
 .السبحث الثامغ: السبشي لمىادل كالسبشي لمسىعػؿ 

كأما الىرُل الثالث فعشػانو: السالمُح التخكيبّية )الشحػّيةو ،( في قخاءة أبي 
 كيذتسل دمو ثالثة مباحث:الجػزاء ، 

  .السبحث األكؿ: االختالؼ في اإلدخاب 
 .السبحث الثاني: مجيء أفَّ السىتػحة في مػضع السكدػرة 

 السبحث الثالث: بيغ الخبخ كاالستىياـ.

َزْت دشيا  ْمُت البحَث بخاتسٍة ضسَّشتيا أىعَّ الشتائج التي تسخَّ ثع ذيَّ
راسُة، مع جسِع قخاءاِت أبي الجػز  اء في فيخٍس مدتقلٍّ بيا، قبل فيخِس الجِّ

 السرادِر كالسخاجِع.
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The study deals with the structural and structural features 

in the light of the Alrabee  Abi Aljawzaof in the reading 

modern linguistic lesson. The importance of the subject 

stems from the readings and its narratives and its lofty 

status, as they relate to the performance of the Messenger 

of Allah (peace and blessings of Allaah be upon him) 

Whether frequent or abnormal. 
The research came in three chapters preceded by an 

introduction and then a conclusion, which dealt with the 

importance of the topic and the reasons for its selection 

and the methodology used in its study. 

and the  ljawzaAbi AThe hadeeth in the first chapter on 

place of reading it between the readings), and included 

two topics; 
, a statement ljawzaAbi Atopic: the definition of  The first

of his name, birth, and origin, and ethics, and the words of 

scientists, and his elders and disciples, and his death. 

and  ljawzaAbi AThe second topic: reading the father of 

its status between readings. 
The second chapter was entitled: structural features 

, and contains ljawzaAbi A(morphology) in the reading of 

eight questions; 
The first topic: different buildings in the acts.. 

The second topic: different buildings in names.. 
The third topic: exchange between the verb and the 

source.. 
The fourth topic: Refraining from attending, speaking and 

absenteeism.. 
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The fifth topic: individuals and collection.. 

The sixth topic: mitigation and stress.. 

The seventh topic: the restricted and extended.. 

The eighth topic: built for the active and built for effect.. 
As for the third chapter, its title: Synthetic features in the 

;. It includes three sectionsljawzaAbi Areading of  

The first topic: the difference in expression. 

The second topic: the advent of that open in the broken 

position. 
The third topic: between the news and the question. 

Then the research was accompanied by a conclusion that 

included the most important results that emerged from the 

in  ljawzaAbi Astudy, with the collection of readings of 

an independent index, before the index of sources and 

references. 
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 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

الحسُج هلِل السحسػِد بكلِّ لداف، السعخكِؼ بالُجػِد كاإلحداف، العالِع 
بسا ُيْزِسُخ كلُّ إنداف، كالسصَِّمِع دمو الدخِّ مشو كاإلدالف، حسًجا متراًل إلو 
يػـِ الجيغ، كصمػاُتو كتدميساُتو دمو الخسػِؿ الكخيع، سيِج األكليغ 

دغ صحابِتو األخيار، كآِؿ بيِتو األشيار، كالتابعيغ  كاآلخخيغ، كرضَي هللاُ 
 ػػػػا بعػػػػػػػػػج.كتابعي التابعيغ، كدشَّا معيع بكخِمظ يا أكخـَ األكخميغ، أمػَّ 

ديطلُّ القخآُف الكخيُع قبمَة الباحثيغ دمو اختالِؼ ألػاِنِيع ف
ْكخُ كمذارِبِيع،  َخاُط  َفُيَػ "َحْبُل َّللاَِّ اْلَسِتيُغ، َكُىَػ الحِّ اْلَحِكيُع، َكُىَػ الرِّ

اْلُسْدَتِقيُع، َكُىَػ الَِّحي اَل َتِديُغ ِبِو اأْلَْىَػاُء، َكاَل َتْمَتِبُذ ِبِو اأْلَْلِدَشُة، َكاَل َيْذَبُع 
، َكاَل َتْشَقِزي َدَجاِئُبُو، َكىُ  دِّ  َػ الَِّحي َلعْ ػػػِمْشُو اْلُعَمَساُء، َكاَل َيْخَمُق َدْغ َكْثَخِة الخَّ

 چٺ ٺ     ٺ  ڀ  ڀ ڀ ڀ ٺچ ػا: الػقَ  حتَّوْشَتِو اْلِجغُّ ِإْذ َسِسَعْتُو تَ 
َمْغ َقاَؿ ِبِو َصَجَؽ، َكَمْغ َدِسَل ِبِو ُأِجَخ، َكَمْغ َحَكَع ِبِو َدَجَؿ،  ،[ٕ،ٔ :]الجغ

 .و ،(ٔ)َكَمْغ َدَدا ِإَلْيِو ُىِجَي ِإَلو ِصَخاٍط ُمْدَتِقيٍع"

ـِاإلسْ  ألمةِ و ،( ) هللاُ  كقج ساقوُ  ا، يَ ليا شخيقَ  زيءُ نبخاًسا يُ  ليكػفَ  ال
 ڈ ڎ ڎ ڌچ ؛ ألنوالتائيةَ  ، كالعقػؿَ الحائخةَ  القمػبَ  خشجُ كىجايًة تُ 

                                           

و ،( دغ سيجنا رسػِؿ هللا و ،( جدء مغ حجيث شػيل ركاه اإلماـ دمي بغ أبي شالب )ٔ)
( :كىػ في سشغ التخمحي ،)، تح/ بذار دػاد معخكؼ، دار الغخب اإلسالمي ٕٕ/٘و ،

 -مـػ كالحكع، تح/ محىػظ الخحسغ زيغ هللا، مكتبة العٔٚ/ٖبيخكت، كمدشج البدار: 
، تح/ حديغ سميع أسج ٜٕٛٓ/ٗـ، كسشغ الجارمي: ٜٕٓٓ، ٔالسجيشة السشػرة، ط

ىػ/ ٕٔٗٔ، ٔالجاراني، دار السغشي لمشذخ كالتػزيع، السسمكة العخبية الدعػدية، ط
 ـ. ٕٓٓٓ
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ک گ  ک ک ک  ڑ ڑ ژ ژ ڈ

 [.ٙٔ]السائجة/ چڳگ گ گ

كَلسَّا كاف القخآُف الكخيُع بيحه السشدلِة الدامية، كالسختبِة العالية، فقج 
آياتو، كاستخخاِج ما فيو مغ كشػز الحكع، ال  و ،( ىحه األمة لتجبُّخددا هللُا )

و ،(، كالتي ادتسَج سيسا قخاءاتو كركاياتيا التي تترُل بأداِء رسػِؿ هللِا )
 دمييا أىُل المغة في دراسة العخبية الىرحو سػاء  أكانْت متػاتخًة أـ شاذًة.

 ُمتَّىقػف دمو أفَّ  -سمًىا كخمًىا–األمِة  دمساءَ  أفَّ  كججيخ  بالحكخ
و ،(، كبقي اتراُلو إلو ديِج اءاِت القخآِف مشيا مترُل الدشِج بخسػِؿ هللِا )قخ 

ا ما انقصَع سشُجه مغ التجكيغ، كاشتيخ دشجىع باسِع القخاءاِت الستػاتخِة، أمَّ 
ـِ الحيػِع القخاءاِت دشج قارٍئ معيٍغ قبل دْر  ِخ التجكيِغ لدبٍب ما، كعج

ِػ كالمغِة، فسعخكؼ  دشجىع كاالنتذاِر، أك كػنيا مخالىًة لقياِس الشح
 .الذػاذِّ  بالقخاءاتِ 

ـِ كالشػداف متَّ  ىقاف في رفعِة الذأِف، كدمػِّ القجِر، مع استشباِط األحكا
الذخديِة مشيسا، كاالحتجاِج بيسا في المغِة، غيخ أفَّ الشػَع األخيَخ ال ُيقخأ بو 

 في الرالة.

مغ  ىحه القخاءاتِ ػا ، فتشاكلالججِّ  شسَّخ دمساُء المغة دغ سػادجِ  لحاك 
شيًئا مغ  أحػزَ  أفْ  يا، صػتيًة كبشيػيًة كتخكيبيًة كدالليًة، فأردتُّ جػانبِ  جسيعِ 

 تُ يْ ػلَّ مغ السشيِل العحِب الحي كردكه، ف غتخؼكأىحا الذخؼ الحي نالػه، 
قشي هللُا ػفَّ فدغ مكشػنيا المغػي،  بُ نقِّ ، أُ قخاءة مغ القخاءات كجيي شصخَ 

( )، بْ إلو أبي الجػزاء ) -وبسشِّو ككخم-و  ِعيِّ َأْكس ْبغ َدْبجهللا ْبغ َخاِلج الخَّ
ابعيغ و ،( الثبِت الثقِة الرجكِؽ، أحِج كباِر العمساِء، كمغ التَّ ق[ٖٛ]ت 
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مغ بصػف كتب القخاءاِت كالتىديِخ  و الستشاثخةَ األجالء، َفُخْحُت أجسُع قخاءاتِ 
ْت دمو ندبِة القخاءِة إليو.   التي نرَّ

إلو الجػزاء لتكػَف محلَّ دراستي اختياري قخاءَة أبي  بُ اسبكتخجُع أ
 :ما يمي

رمْت قخاءُتو أكاًل: أفَّ أبا الجػزاء أحُج جيل التابعيغ السػثػؽ بيع، كلحا اتَّ 
ـِّ السؤمشيغ دائذة بأئسة الصبقة األكلو مغ صحابِة رسػِؿ هللِا ) و ،(، كأ
بِجهللا بِغ دباس )رضي )رضي هللا دشياو ،(، كحبِخ األمِة كتخجساِف القخآِف د

: أقست َمَع اْبِغ َدبَّاٍس َكَداِئَذَة مىتخًخا بالتمقِّي دشيسا قاؿهللا دشيساو ،(، كقج 
كسا تمقَّو مغ  ،و ،(ٔ)َخَة َسَشًة َلْيَذ ِمَغ اْلُقْخآِف آَية  ِإال َسَأْلُتُيسا َدْشيااْثَشَتْي َدذْ 

 و ،(.، كأبي ىخيخة ))رضي هللا دشيساو ،(دبجهللا بغ دسخك 

ًيا: اتَّرف أبػ الجػزاء برىاٍت كخيسٍة، فقج أجسع دمساُء الجخح كالتعجيل ثان
ا عفَّ المداف، شً  ديِّ رجاًل دمو أنو كاف ثقًة صجكًقا لع يكحْب قط، كسا كاف 

 .ا، شأف كبار التابعيغأحجً  قُ كال يساري كال يتسمَّ  القمب، ال يشافقُ  صجكؽَ 

 يكخهُ  فقج كاف، كالجسادةِ  ةِ شَّ دُّ ال أىلِ  يِ جْ دمو ىَ ثالًثا: كاف أبػ الجػزاء 
 .األىػاء كأصحابَ  السبتجدةَ 

ػا كامَل حياِتِيع في القخِف األكِؿ اليجخيِّ داشُ  غْ رابًعا: ُيعجُّ أبػ الجػزاء مسَّ 
بسا يزسُغ لمغتو الدالمَة كالىراحَة، كالبعَج  -درخ الىراحة كاالحتجاج-

 دغ أي لحغ أك خصأ.

                                           

، دائخة السعارؼ العثسانية، حيجر ٚٔ، ٙٔ/ٕيشطخ: التاريخ الكبيخ لإلماـ البخاري:  و ،(ٔ)
 شبع تحت مخاقبة: دمحم دبج السعيج خاف.  الجكغ، –آباد
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ِعيغ  ال يشَزُب، فيي تتكامُل مع الستػاتخة في مَ  الذاذةُ  خامًدا: القخاءاتُ 
سا مًعا دراستيُ  ا يجعلُ إبخاِز معًشو، أك تػضيِح حكع، أك َدْحِس شبية، مسَّ 

 ُكالا ال يتجدَّأ.

سادًسا: غدارة السادة المغػية في قخاءة أبي الجػزاء باشتساليا دمو قزايا 
ا يجعميا حقاًل لغػية دجة، بجانب شسػليا مدتػيات المغة األربعة، مس

 خرًبا لمجراسات المغػية.

 ةدمو مدتػيات المغة األربع أبي الجػزاء مذتسمةً  قخاءةُ  ا كانْت كلسَّ 
ـِاإل في قخاءةِ  ةِ كالتخكيبي ةِ البشيػي السالمحِ  إضيارَ  فقج أردتُ  ، فكانت ىحه ما
 يا بػالتي دشػنتُ  الجراسةُ 
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الحي سمكُتو فقج حاكلُت أْف أجسَع في دراستي بيغ  ا دغ السشيجِ أمَّ 
السشيجيغ الػصىيِّ كالسقارِف، فبعج ذْكِخ اآليِة القخآنيِة التي تزسَّشت 

الجػزاء كَمْغ معو،  أبجأ بحكخ قخاءة الجسيػر، ُمثشًِّيا بقخاءة أبي -القخاءةَ 
دالقِة كلٍّ  يسا، مع بيافِ كميْ  بتػجيوِ  فيطيُخ بحلظ الىخُؽ بيغ القخاءتيغ، فأبجأُ 

مشيسا باألخخى، مدتعيًشا في ذلظ بكتب القخاءاِت كالتىديِخ كالمغِة كغيخىا، 
 كبياف العالقِة بيغ ىحه القخاءاِت كلغاِت العخب.

 إالَّ  السذيػرةِ  يات غيخِ أبا الجػزاء الخبعي مغ الذخر إفَّ  كحيثُ 
 دمو تخجستو جدء   الػقػؼَ  كبسا أفَّ غ في القخاءات كغيخىا، يالستخرردشج 
، كالعرخ الحي مػلجه كشبيعة شخريتومغ البحث؛ لمػقػؼ دمو  أُ ال يتجدَّ 
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معخفة أي أنػاع الصبقات  بالتاليو دشيع، ك داش فيو، كشيػخو الحيغ تمقَّ 
لتكتسل الىائجة،  أبجأ بتخجسة اإلماـ دميَّ أفلداًما  لحا رأيتُ ، إلييا يشتسي

مع بياف كلئال يحتاج القارئ إلو البحث دغ تخجستو في بصػف الكتب، 
 ثالثةِ في  يكػفَ  اقتزْت شبيعُة البحث أفْ كلحا ، بيغ القخاءاتِ مشدلة شبقتو 

 :بخاتسةٍ  ةبسقجمٍة كمتمػَّ  ةٍ مدبػق ػؿٍ فر

كالسشيَج  ،كأسباَب اختياره ،لسػضػعأما السقجمُة فقج تشاكلُت فييا أىسيَة ا
 بَع في دراستو.الستَّ 

الىرُل األكُؿ جاء دشػانو: )أبػ الجػزاء كمكانُة قخاءِتو بيغ القخاءاتو ،(، كقج 
 اشتسَل دمو مبحثيغ:

  ،السبحث األكؿ: التعخيف بأبي الجػزاء، ببياِف اسِسِو، كمػلِجِه
 ِخِو كتالميِحِه، ككفاِتِو.، كشيػ فيو العمساءِ  كأقػاؿِ  كنذأِتِو، كأخالِقِو،

  :بيغ القخاءاتِ  كانُتياكم أبي الجػزاءِ  قخاءةُ السبحث الثاني . 

كيذتسل ، أبي الجػزاء قخاءةِ )الرخفّيةو ،( في  الِبْشيػّيةُ  السالمحُ : الثانيالىرل 
 مباحث: ثسانيةدمو 

  ُاألبشية في األفعاؿ.  السبحث األكؿ: اختالؼ 
  ُفي األسساء. األبشية السبحث الثاني: اختالؼ 
  ُبيغ الىعل كالسرجر. السبحث الثالث: التبادؿ 
  ُدغ الحزػر كالتكمع كالغيبة. السبحث الخابع: العجكؿ 
  ُكالجسعُ  السبحث الخامذ: اإلفخاد. 
  َّذجيجُ كالتَّ  خىيفُ السبحث الدادس: الت. 



 

 

827 

  :كالسسجكدُ  السقرػرُ السبحث الدابع. 
  :سىعػؿ.لم لمىادل كالسبشيُّ  السبشيُّ السبحث الثامغ 

، أبي الجػزاء  قخاءةةو ،( في شحػيّ التخكيبّية )ال السالمحُ : لثالىرُل الثا
 دمو ثالثة مباحث: كيذتسلُ 

  ُفي اإلدخاب.  السبحث األكؿ: االختالؼ 
  ُالسىتػحة في مػضع السكدػرة. أفَّ  السبحث الثاني: مجيء 
  َالخبخ كاالستىياـ. السبحث الثالث: بيغ 

ْمُت البحَث بخاتسٍة  َزْت دشيا ضسَّشتُ ثع ذيَّ يا أىعَّ الشتائج التي تسخَّ
راسُة، مع جسِع قخاءاِت أبي الجػزاء   -في الجانبيغ البشيػي كالتخكيبي–الجِّ

 .في فيخٍس مدتقلٍّ بيا، قبل فيخِس السرادِر كالسخاجعِ 

في أقػاِلشا كأدساِلشا كأفعاِلشا، كسا أرجػه  و ،( أسأُؿ أف ُيجشِّبشا الدللَ وهللَا )
(أف ي )، بسا بحلُت مغ جيٍج في  القبػَؿ، فيػ كحجه العميعُ  ليحا البحثِ  كتبَ و

نافًعا كاتَبو كقارئيو في  يكػفَ  و ،( أفْ جسعو كترشيىو كدراستو، كسا أددػه )
قجيخ،  و خالًرا لػجيو الكخيع، إنو دمو ما يذاءُ الجنيا كاآلخخة، كأف يجعمَ 
 [، كصلِّ ٓٗ]األنىاؿ:  چۇئ ۇئ وئ وئچ، كىػ كباإلجابة ججيخ  

دمو نبيشا السختار، كدمو صحابِتِو األخيار، كآِؿ بيِتِو األشيار، كسمِّْع  عَّ الميُ 
 تدميًسا كثيًخا.
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ُ
 األول

ُ
 انفصم

 ترمجت أبي الىزاء 
 قراءِته بني انقراءاث

ُ
 ويكاَت

 ًٌشتممُ عهى مبحثني:

  :املبحث األًل 

ببٍانِ امسِوِ، ًوشأتِوِ، ًشٌٍخِوِ ًتالمٍرِهِ،  انتعسٌفِ بأبً اجلٌشاء،

 ًًفاتِوِ.

  :ًاملبحث انثاو 

 . بني انقراءاثِ كاَتُهاوي أبً اجلىزاءِ قراءةُ
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 املبحث األول
 انتعريف بأبي الىزاء

 :ُػوظذأُت ُهوطوضُد ُػادُط

بْ  هللا ْبغِ َدْبجِ  ْبغُ  ىػ َأْكُس  ْغ ِكَباِر ، مِ البرخيُّ  التابعيُّ  ،و ،(ٔ)ِعيُّ َخالج الخَّ
 .و ،(ٕ)الُعَمَساءِ 

                                           

َبِعي، ِبالتَّْحِخيِظ َأْيزا؛  و ،(ٔ) َجةو ،( ِنْدَبة ِإَلو َرْبَعة األزد، َكُيَقاؿ ِفيِو: الخَّ ْبِعيُّ )ِبُدُكػف اْلُسَػحَّ الخَّ
أِلَفَّ ربَعة األزد اْسسو ربيَعة بغ الِغْصخيف اأْلَْصَغخ، كاْسسو اْلَحاِرث، بغ دبجهللا بغ 

خ بغ َصعب بغ دىساف بغ يف اأْلَْكَبخ، كاْسسو َدامخ، بغ بكخ بغ يْذكخ بغ ُمبذِّ الغصخ 
نرخ بغ زىخاف بغ َكْعب بغ اْلَحاِرث بغ َكْعب بغ دبج هللا بغ َمالظ بغ نرخ بغ األزد بغ 
ابػف ُيدكِّ  ثػف يحخكػف اْلُسَػحَجة ِفي الشِّْدَبة، نطًخا ِإَلو ربيَعة، كالشدَّ شػنيا اْلَغْػث، فالُسحجِّ

، َوهللُا أدمُع، يشطخ: تػضيح السذتبو في ضبط أسساء  ِنْدَبًة ِإَلو رْبَعة، َفكل ِمْشُيَسا َصَػاب 
، ٜٕٔ/ٗالخكاة كأندابيع كألقابيع ككشاىع البغ ناصخ الجيغ القيدي الجمذقي الذافعي: 

ـ، كيشطخ: الصبقات ٖٜٜٔ، ٔبيخكت، ط –تح/ دمحم نعيع العخقدػسي، مؤسدة الخسالة
، تح/ د. سييل زكار، دار الىكخ لمصبادة كالشذخ كالتػزيع، ٕٖ٘يىة بغ خياط لخم
، تح/ د. بذار ٕٜٖ/ٖـ، كتيحيب الكساؿ في أسساء الخجاؿ لمسدي: ٖٜٜٔىػ/ ٗٔٗٔ

ـ، كمغاني ٜٓٛٔىػ/ ٓٓٗٔ، ٔبيخكت، ط –دػاد معخكؼ، الشاشخ: مؤسدة الخسالة
، تح/ دمحم حدغ ٛٚ/ٔيغ العيشو: األخيار في شخح أسامي رجاؿ معاني اآلثار لبجر الج

 ـ.ٕٙٓٓىػ/ ٕٚٗٔ، ٔلبشاف، ط –إسساديل، دار الكتب العمسية، بيخكت
، تح/ دمحم دبج القادر دصا، ٙٙٔ/ٚيشطخ في تخجستو: الصبقات الكبخى البغ سعج:  و ،(ٕ)

ـ، كتاريخ ابغ معيغ ليحيو بغ ٜٜٓٔىػ/ ٓٔٗٔ، ٔبيخكت، ط –دار الكتب العمسية
 -. أحسج دمحم نػر، مخكد البحث العمسي كإحياء التخاث اإلسالمي، تح/ دٕٜٔ/ٗمعيغ: 

، كالتاريخ ٕٖ٘ـ، كالصبقات لخميىة بغ خياط: ٜٜٚٔىػ/ ٜٜٖٔ، ٔمكة السكخمة، ط
، ٔ، دار الباز، طٗٚ، كتاريخ الثقات ألبي الحدغ العجمي: ٙٔ/ٕالكبيخ لمبخاري: 

== 
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دْت التخاجع شيًئا دغ نذأتو، كال  لشا كتبُ  ْخ تحكُ  لعْ  مػلجه،  يػـَ حجَّ
جسيًعا دمو  ىقْت اتَّ  ، حيثُ و ،() هللاِ  رسػؿِ  سيجنا كفاةِ  بعجَ  جَ لِ أنو كُ الغالُب ك 
 ابعيغ.التَّ  مغ وُ أنَّ 

 سيػ: اضطضطاِء وأشواُل ُػأخالُش

ركايتو دغ الثقات دشج البخاري  ْت صحَّ  غْ ذكخه الجار قصشي في )مَ 
  حبْ كْ كقاؿ: لع يَ  و ،(الثقات)باف في كتابو حِ  دميو ابغُ  ، كسا نزَّ و ،(ٔ)كمدمعو ،(

                                                                                                
== 

ح/ دبجالخحيع دمحم أحسج ، تٜٚٔ/ٔـ، كالكشو كاألسساء لإلماـ مدمع: ٜٗٛٔىػ/ ٘ٓٗٔ
القذقخي، دسادة البحث العمسي بالجامعة اإلسالمية، السجيشة السشػرة، السسمكة العخبية 

، شبعة ٖ٘ٓ/ٕـ، كالجخح كالتعجيل البغ أبي حاتع: ٜٗٛٔ ىػ/ٗٓٗٔ، ٔالدعػدية، ط
 –مجمذ دائخة السعارؼ العثسانية  بحيجر آباد الجكغ  اليشج، دار إحياء التخاث العخبي

، كزارة السعارؼ لمحكػمة ٕٗ/ٗـ، كالثقات البغ حباف: ٕٜ٘ٔىػ/ ٖٔٚٔ، ٔبيخكت، ط
العالية اليشجية، تحت مخاقبة: الجكتػر دمحم دبج السعيج خاف، الشاشخ: دائخة السعارؼ 

ـ، كِذْكخ أسساء التابعيغ كَمْغ ٖٜٚٔ/  لٖٜٖٔ، ٔالعثسانية بحيجر آباد الجكغ اليشج، ط
، تح/ ٚٚ/ْٔت ركايُتو دغ الثقات دشج البخاري كمدمع، لمجارقصشي: َبْعَجُىع مسَّْغ َصحَّ 

ـ، ٜ٘ٛٔىػ/ ٙٓٗٔ، ٔبيخكت لبشاف، ط -بػراف الزشاكي، مؤسدة الكتب الثقافية
، تح/ أبػ قتيبة دمحم الىاريابي، ٕٗٓكفتح الباب في الُكشو كاأللقاب البغ َمْشَجه العبجي: 

مف الرالحيغ إلسساديل  ـ،ٜٜٙٔىػ/ ٚٔٗٔ، ٔالخياض، ط -مكتبة الكػثخ كِسَيخ الدَّ
، تح/ د. كـخ بغ حمسي بغ فخحات، دار الخاية لمشذخ ٖٓٚبغ دمحم األصبياني: 
 كالتػزيع، الخياض.

ْت ركايتو دغ الثقات دشج البخاري و ،( يشطخ: ٔ) ِذْكُخ أسساِء التابعيغ كَمْغ َبْعَجُىع مسَّْغ صحَّ
 .ٚٚ/ٔكمدمع لمجارقصشي:
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 .و ،(ٖ)قو َأُبػ َحاِتع الخَّاِزيُّ ككثَّ ، و ،(ٕ)ثقة   ئل دشو أبػ زردة فقاؿ: برخي  ، كسُ و ،(ٔ)قطّ 

 قُ القمب، ال يشاف ا عفَّ المداف، صجكؽَ شً  ديِّ ككاف )رحسو هللاو ،( رجاًل 
: َما دشو قػلو ي ك رُ ا، شأف كبار التابعيغ، فقج أحجً  قُ ساري كال يتسمَّ كال يُ 

ا َقطُّ ، َكال َماَرْيُت ا َقطُّ، َكاَل آَذْيُت َأَحجً ا َمْمُعْػنً ا َقطُّ، َكاَل َأَكْمُت َشْيئً َلَعْشُت َشْيئً 
 َأَحًجا َقصُّػ، َكَلْع أْجِمْذ َدَمو َدَكاِكيَغ َقطُّ.

ا دمو جاسات، كحخًص زًا دغ الشَّ ِمْغ َأَشجِّ الشَّاِس تحخُّ  -أيًزا-كَكاَف 
الِة َدَمو ِحَجٍة، َكَثْػب   شيارة ثػبو كبجنو، َحتَّو َكاَف َلُو َثْػَباِف: أحجىسا ِلمرَّ

 َدَمو ِحَجٍة. لمحسَّاـآخخ 

، كأنو كالجسادةِ  ةِ شَّ الدُّ  أىلِ  يِ جْ دمو ىَ  كاف يديخُ و أنَّ  الحىبيُّ  كأكردَ 
 .و ،(ٗ)األىػاء كأصحابَ  بتجدةَ سُ ال يكخهُ 

َأْىُل  فقج ذكخ مع كثخة دبادتو كصػمو،ا َكَكاَف َأُبػ الَجْػزَاِء َقِػيا 
ـَ َكاَف ُيْػاِصُل أنو  التَّاِريخِ  ، َفَيَكاُد ُأْسُبْػدً الريا ابِّ ا, َكَيْقِبُس َدَمو ِذَراِع الذَّ

                                           

 .ٕٗ/ٗ الثقات البغ حباف و ،(ٔ)
 .ٖٗٓ/ٕالجخح كالتعجيل البغ أبي حاتع  و ،(ٕ)
التعجيل كالتجخيح, لسغ خخَّج لو البخاري في الجامع الرحيح ألبي الػليج األنجلدي: و ،( ٖ)
، ٔالخياض، ط -، تح/ د. أبػ لبابة حديغ، الشاشخ: دار المػاء لمشذخ كالتػزيعٖٔٗ/ٔ

 ـ.ٜٙٛٔىػ/ ٙٓٗٔ
، ٕٗٓٔ/ٕ، كتاريخ اإلسالـ لمحىبي: ٖٓٚسيخ الدمف الرالحيغ لألصبياني:  و ،(ٗ)

 ـ.ٖٕٓٓ، ٔتح/ د. بذار دّػاد معخكؼ، دار الغخب اإلسالمي، ط
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 و دليلُ كلعمَّ  ،جةً ا كشكبأسً   قػةً إالَّ  ه الرػـُ ما يديجُ  :)يعشي َيْحِصُسَيا
 .و ،(ٔ)اإلخالصو ،(

 ؼ رظؼم:ذيوخػ اضذين تضػَّ

 بغُ  أبػ الجػزاء مغ دمساء الصبقة الثانية، فقج ذكخه خميىةُ  عجُّ يُ 
 و القخآفَ يَ ، مسا يعشي تمقِّ و ،(ٕ)مغ ُقخاء أىل البرخة الثانيةِ  الصبقةِ  يخياط ف
 الحكيعِ  الحكخِ  ا آياتِ ػْ مغ دمساء الصبقة األكلو الحيغ تمقَّ  مباشخةً  الكخيعَ 
دمو  ، كمغ ىؤالء الرىػة الحيغ تتمسحَ و ،() رسػؿ هللا يا مغ فِ ا شخيا غزا 
 أيجييع: 

 زكجُ ك ، و ،() هللا حبيِب  َحِبيَبةُ  :)رضي هللا دشياو ،( أبً بكس انصّدٌق بنتُ عَائِشَتُ -ٔ
ُـّ و ،()الشَِّبي  كات، مغ َفػؽ سبع سسا أةُ بخَّ السُ  زافُ الخَّ  افُ َر اْلُسؤمِشيَغ، الحَ  ، أ
ُـّ  َدْسخك القخشية،  بغِ  َدامخِ  بغِ  ُدْثَسافَ  دبجهللا بغِ  بشتُ  دبجهللا َداِئَذةُ  أ
َكبشو  ،ِسّت ِسِشيغ قبل اْلِيْجَخة ِبدشَتْيغِ  َكِىي بشتُ  و ،() هللاِ  جَيا َرُسػؿُ تَدكَّ 

 َكَكاَنت أحبَّ  ،دذَخة يَثَسان َكُقبس َدْشَيا َكِىي بشتُ  ،تدعٍ  بَيا َكِىي بشتُ 
سشة َثَساف  َماَتْت  ،ايغ ِلَدانً كأفرحَ  ،اىغ دمسً كأكثخَ  ،او ِإَلْيِو نىدً َأزَكاج
السخاشبات  و ،() ، كىي إحجى نداء الشبيو ،(ٖ)رضَػاف هللا َدَمْيَيا ،َكخسديغ
   ڱ ڱ ڱ  ڳ  گ گ گ گ ڳ  ڳ ڳچ: و ،()بقػؿ هللا 

                                           

، كسيخ ٖٓٚ، كسيخ الدمف الرالحيغ لألصبياني: ٕٗ/ٗالثقات البغ حباف و ،( ٔ)
ـ، كتاريخ ٕٙٓٓىػ/ ٕٚٗٔالقاىخة،  -، دار الحجيثٕٚٔ/٘أدالـ الشبالء لمحىبي: 
 . ٛٚ/ٔمغاني األخيار: ، ك ٕٗٓٔ/ٕاإلسالـ لمحىبي: 

 .ٕٖ٘الصبقات لخميىة بغ خياط: و ،( ٕ)
 .ٕٛٗ/ٖ، سيخ أدالـ الشبالء: ٕٕٚ/ٖ٘يشطخ: تيحيب الكساؿ لمسدي:  و ،(ٖ)
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دمو  ؿُ يتشدَّ  ، بل كاف الػحيُ [34األحزاب: ] چں       ں ڻ ڻ  ڱ
ا ػْ الحيغ تمقَّ  َأُبػ الجػزاء أحجَ ُيَعجُّ كَ  ،و ،(ٔ)كىػ في لحافو معياو ،( )رسػؿ هللا 

دشيا حيث قاؿ: أقست َمَع اْبِغ َدبَّاٍس َكَداِئَذَة اْثَشَتْي َدَذَخَة َسَشًة َلْيَذ ِمَغ 
  .و ،(ٕ)اْلُقْخآِف آَية  ِإال َسَأْلُتُيسا َدْشيا

مشاؼ، َأُبػ اْلَعبَّاس اْلُقَخِشّي  ْبغ َدْبجِ  ْبغ ىاشع عَبْدانهَّو بْه عَبَّاس بْه عَبْد املطهب -ٕ
 .كشي بابشو اْلَعبَّاس، كىػ أكبخ كلجه و ،(،)الياشسي اْبُغ دع َرُسػؿ َّللاَّ 

، القخآفِ  كتخجسافِ  األمةِ  خِ بْ بحَ  ، لدعة دمسو، كيمقبُ و البحخَ دسَّ ككاف يُ 
جت ، كقج أكَّ و ،(ٖ)ي سشة ثساف كستيغ بالصائف، كىػ اْبُغ سبعيغ سشةػفِّ كتُ 

دغ ابغ دباس، كسبق بياف مالزمتو البغ  أبي الجػزاء دمو أخح السرادرُ 
  .و ،(ٗ)دباس اْثَشَتْي َدَذَخَة َسَشًة يشيل مغ قخآنو

                                           

ّـَ َسَمَسَة، اَل ُتْؤِذيِشي ِفي َداِئَذَة، و ،( )في صحيح البخاري أنو  و ،(ٔ) قاؿ ألـ سمسة: "َيا ُأ
ِ َما َنَدَؿ َدَميَّ الَػحْ  ُي َكَأَنا ِفي ِلَحاِؼ اْمَخَأٍة ِمْشُكغَّ َغْيِخَىا" يشطخ: صحيح البخاري: َفِإنَُّو َوَّللاَّ

، تح/ دمحم زىيخ بغ ناصخ الشاصخ، الشاشخ: دار شػؽ الشجاة )مرػرة دغ ٖٓ/٘
 ىػ.ٕٕٗٔ، ٔالدمصانية بإضافة تخقيع دمحم فؤاد دبج الباقيو ،(، ط

 . ٙٔ/ٕيشطخ: التاريخ الكبيخ:  و ،(ٕ)
، كأسج الغابة في معخفة الرحابة البغ األثيخ: ٜٕٚ/ٕبخى: يشطخ: الصبقات الك و ،(ٖ)
، ٔ، تح/ دمي دمحم معػض كدادؿ أحسج دبج السػجػد، دار الكتب العمسية، طٜٕٔ/ٖ

، تح/ د سييل زكار، دار ٕ٘ٛ/ٜٕـ، كتاريخ دمذق البغ القالندي: ٜٜٗٔىػ/ ٘ٔٗٔ
 ـ.ٖٜٛٔىػ/ ٖٓٗٔ، ٔحداف لمصبادة كالشذخ دمذق، ط

، كالجخح كالتعجيل البغ أبي حاتع ٜٚٔ/ٔو كاألسساء لإلماـ مدمع: يشطخ: الكش و ،(ٗ)
، كسيخ الدمف ٕٓٔ/ٔ، كرجاؿ صحيح البخاري: ٕٗ/ٗ، كالثقات البغ حباف: ٖٗٓ/ٕ

 .ٖٓٚالرالحيغ لألصبياني 
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لع يكغ بيشو كبيغ أبيو ِفي الدغ سػى  :عَبداهلل بْه عَمْسً بْه انعاص انقسشً -ٖ
 لعبادة.ا ِفي االعمع، مجتيجً  أسمع قبل أبيو، ككاف غديخَ  ،إحجى دذخة سشة

مشِّي إال  و ،()ا َدْغ َرُسػؿ َّللاَِّ : ما َكاَف أحج  أكثَخ حجيثً و ،() قاؿ َأُبػ ُىَخْيخة
 .ال أكتبُ  ، ككشتُ َدْسخك، فإنو َكاَف يكتبُ  َدبُج َّللاَِّ بغُ 

ال َتْقَخُأُه : َكْيَف َتْقَخُأ اْلُقْخآَف؟ َقاَؿ: َأْقَخَأُه ُكلَّ َلْيَمٍة. َقاَؿ: َأفَ و ،()َسَأَلُو َرُسػِؿ َّللاَِّ 
 .ِفي ُكلِّ َدْذٍخ؟ َقاَؿ: َأَنا َأْقَػى ِمْغ َذِلَظ. َقاَؿ: َفاْقَخْأُه ِفي ُكلِّ ِستٍّ 

ـِ َسَشَة َخْسٍذ َكِستِّيَغ َكُىَػ َيْػَمِئِح اْبُغ اْثَشَتْيِغ َكَسْبِعيَغ َسَشةً  ا  .و ،(ٔ)ُتُػفَِّي ِبالذَّ
الرحابة: قيل:  أْحىعُ ، ك و ،()َّللاَِّ َرُسػؿ  صاحبُ  :ًسً انٍماوًأَبٌُ ىُسٌَْسة اندَّ -ٗ

ْساَلـ َدْبجهللا أك دبجالخحسغ. سِّ و َدْبج شسذ فدُ كاف اسسُ   ي ِفي اإلِْ
َثالَث  و ،()َقاَؿ: َصِحْبُت الشَِّبيَّ و ،( )َدْغ َقْيِذ ْبِغ َأِبي َحاِزـٍ َدْغ َأِبي ُىَخْيَخَة 
َحبَّ ِإَليَّ َأْف َأِدَي َما َيُقػُؿ َرُسػُؿ ِسِشيَغ َما ُكْشُت َسَشَػاٍت َقطُّ َأْدَقَل ِمشِّي َكال أَ 

. و ،()َّللاَِّ   ِمشِّي ِفيِيغَّ
ي َسِسْعُت ِمْشَظ َحِجيًثا َكِثيًخا َفَأْنَداهُ  و ،()َقاَؿ: ُقْمُت ِلَخُسػِؿ َّللاَِّ  َفَقاَؿ: اْبُدْط ، ِإنِّ

َسْسُتُو َفَسا َنِديُت َحِجيًثا َفَبَدْصُتُو َفَغَخَؼ ِبَيِجِه ِفيِو ُثعَّ َقاَؿ: ُضسَُّو. َفَز  ،ِرَداَءؾَ 
 : َوَّللاَِّ ال َيْدَسُع ِبي ُمْؤِمغ  َكال ُمْؤِمَشة  ِإال َأَحبَِّشي.ككاف يقػؿ، َبْعَجهُ 

َكُتُػفَِّي َسَشَة ِتْدٍع َكَخْسِديَغ ، مشيع: أبػ الجػزاء الخبعي كثيخ   أخح دشو خمق  
َكَكاَف َلُو َيْػـَ ُتُػفَِّي َثَساٍف  ،و ،() ِفي آِخِخ ِخالَفِة ُمَعاِكَيَة ْبِغ َأِبي ُسْىَيافَ 

 ،و ،(ٕ) َكَسْبُعػَف َسَشًة.
  

                                           

 .ٜٖ٘/٘ٔ، كتيحيب الكساؿ لمسدي: ٜٚٔ/ٗيشطخ: الصبقات الكبخى البغ سعج:  و ،(ٔ)
 .ٖ٘ٚ/ٖٗ، كتيحيب الكساؿ لمسدي: ٕٕٗ/ٗسعج: يشطخ: الصبقات الكبخى البغ  و ،(ٕ)
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 تالطذتػ:

 مشيع: ،ا دشوػْ الحيغ تمقَّ  هُ ألبي الجػزاء تالميحُ 

ُة َجْعَىُخ بُغ َحيَّاَف الُعَصاِرِديُّ الَبْرِخيُّ  :أَبٌُ األَشْيَبِ انْعُطَازِدِيُّ -ٔ ـُ الُحجَّ ُىَػ اإِلَما
 .ِخْيخُ الَخخَّاُز الزَّ 

بْ  ، َكَأِبي اْلَجْػزَاِء الخَّ ، ركى َدْغ: َأِبي َرَجاٍء اْلُعَصاِرِديِّ ، َكاْلَحَدِغ اْلَبْرِخيِّ ِعيِّ
، َكَشاِئَىٍة.  َكَبْكٍخ اْلُسَدِنيِّ

َكركى َدْشُو: َيْحَيو اْلَقصَّاُف، َكَأُبػ اْلَػِليِج، َكَأُبػ َنْرٍخ التَّسَّاُر، َكَداِصُع ْبُغ 
، َكدَ  كٍخ، َكُمػَسو ْبُغ ِإْسَساِديَل، َكَخْمق  َدِميٍّ ِميُّ ْبُغ اْلَجْعِج، َكَشْيَباُف ْبُغ َفخُّ
 َكثََّقُو اْبُغ َمِعيٍغ، َكَأُبػ َحاِتٍع. ، َكِثيخ  

َمْػِلُجُه َسَشَة َسْبِعيَغ، َفَقْج َأْدَرَؾ ِمْغ َحَياِة َأَنٍذ ِبْزًعا َكِدْذِخيَغ َسَشًة، كقج قخأ 
اِنيُّ  فيسا نقل-القخآف   .َدَمو َأِبي َرَجاٍء اْلُعَصاِرِديِّ  -أبػ دسخ الجَّ

ـٍ ِمْغ َشْعَباَف َسَشَة َخْسٍذ َكِستِّيَغ َكِماَئةٍ   .و ،(ٔ)َماَت ِفي آِخِخ َيْػ
كى َدْغ: َأَنٍذ، َكَأِبي اْلَجْػزَاِء رَ :انعقٍهً انْبَصْرِيّ يٍسرةَ بٍُْ مٌُْذَبُ -ٕ
بْ  ، َكَدْبِجَّللاَِّ ْبِغ الخَّ   .َشِقيٍق، َكَدَصاِء ْبِغ َأِبي َرَباحٍ ِعيِّ

 َكركى َدْشُو: ِإْبَخاِىيُع ْبُغ َشْيَساَف، َكَأَباُف اْلَعصَّاُر، َكَحسَّاُد ْبُغ َزْيٍج، َكَجَساَدة .
ِحيحِ كمائة ُتُػفَِّي َسَشَة َخْسٍذ َكِدْذِخيَغ ، ك َكثََّقُو اْبُغ َمِعيغٍ   .و ،(ٕ)َدَمو الرَّ

                                           

، ٔ٘٘/ٗ، كتاريخ اإلسالـ ٖ٘ٗ/ٔالتعجيل كالتجخيح, ألبي الػليج األنجلدي:  و ،(ٔ)
 .ٜٖٔ/ٔكرجاؿ صحيح البخاري: 

، تح/ مػفق بغ ٘ٙٔ/ٔ، كالسؤتمف كالسختمف لمجارقصشي: ٕٗٔ/ٕالتاريخ الكبيخ: و ،( ٕ)
ـ، ٜٙٛٔىػ/ ٙٓٗٔ، ٔبيخكت، ط –دبجهللا بغ دبجالقادر، دار الغخب اإلسالمي

 .ٖٚٚ/ٖ، كتاريخ اإلسالـ: ٖٔ/ٗكتيحيب الكساؿ: 
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، ، َأُبػ َيْحَيو، َكِقيَل: َأُبػ َماِلظٍ  :اننُّكْرِيُّعًَْرُو بٍُْ يَانِكٍ  -ٖ َبْرِخي  َصُجكؽ 
 َرَكى َدْغ َأِبي اْلَجْػزَاِء.

َدْشُو: َحسَّاُد ْبُغ َزْيٍج، َكَجْعَىُخ ْبُغ ُسَمْيَساَف، َكَدبَّاُد ْبُغ َدبَّاٍد، َكُنػُح ْبُغ ركى كَ 
، َكآَخُخكَف،   .و ،(ٔ)كمائة تػفي سشة ثالثيغَقْيٍذ اْلَحّجاِنيُّ

 : َأَحُج اأَلِئسَِّة الثَِّقاِت.يُحًََّذ بٍ جحادة األَودِيّ انكىيف -ٗ

َث َدْغ: َأَنِذ بِغ َماِلٍظ  كدصاء ابغ َأِبي َرَباٍح, َكَرَجاِء بِغ َحْيَػَة, و ،( )َحجَّ
بْ  , َكَأِبي الَجْػزَاِء الخَّ , َكَناِفٍع, َكغيخىعَكالَحَدِغ, َكَبْكٍخ الُسَدِنيِّ َث َدْشُو: ، ك ِعيِّ َحجَّ
 ُشْعَبُة, َكُسْىَياُف بُغ ُدَيْيَشَة, َكَخْمق  كثيخ.

َمَحاءِ  , َكَكاَف ِمَغ الُىَزاَلِء الرُّ  ،َكثََّقُو َأْحَسُج بُغ َحْشَبٍل, َكَأُبػ َحاِتٍع الخَّاِزيُّ
 .و ،(ٕ)ةٍ ُتُػفَِّي: ِبَصِخْيِق َمكََّة ِفي َشْيِخ َرَمَزاَف َسَشَة ِإْحَجى َكَثاَلِثْيَغ َكمائَ 

 َأُبػ بذخ الَبْرِخّي كالج بذخ ْبغ السىزل.  :الحق انرقاشً بٍُ مُادلفضَّ -٘

ركى دغ: أبي الجػزاء، كدجي ْبغ أرشاة، ودمحم بغ سيخيغ، ودمحم ْبغ 
 السشكجر، كمكحػؿ الذامي كأبي حىز.

 ْبغ إبخاىيع، كمعاذُ  ْبغ حياف، كمدمعُ  السبارؾ، كفيجُ  هللا ْبغُ َرَكى َدشو: َدبجُ ك 
 .ْبغ معاذ العشبخي 

 . و ،(ٖ)يحيو ْبغ َمِعيغ، كذكخه ابُغ ِحبَّاف في كتاب "الثقات"كثقو 

                                           

 .ٙٚٗ/ٖ، كتاريخ اإلسالـ: ٕٔٔ/ٕٕتيحيب الكساؿ:  و ،(ٔ)
 .ٜٖٓ/ٙ، كسيخ أدالـ الشبالء: ٘ٚ٘/ٕٗيشطخ: تيحيب الكساؿ لمسدي  و ،(ٕ)
 .ٕ٘ٗ/ٕٛيشطخ: تيحيب الكساؿ لمسدي  و ،(ٖ)
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 وساتػ:

كانت َسَشَة ثالث كثسانيغ، كقيل:  ة أبي الجػزاءحكو البخاري كغيخه أف كفا
 .و ،(ٔ)سشة اثشتيغ كثسانيغ، كاألشيخ األكؿ

  

                                           

، كالصبقات لخميىة بغ ٕ٘ٓبي سميساف الخبعي: تاريخ مػلج العمساء ككفياتيع أل و ،(ٔ)
، ٕٓٔ/ٔ، كرجاؿ صحيح البخاري: ٙٔ/ٕ، كالتاريخ الكبيخ لمبخاري: ٕٖ٘خياط: 

، كرجاؿ ٕٗ/ٗ، كالثقات البغ حباف: ٖٔٗ/ٔكالتعجيل كالتجخيح ألبي الػليج األنجلدي: 
 .ٕٜٖ/ٖ، كتيحيب الكساؿ لمسدي: ٔٚ/ٔصحيح مدمع: 
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 املبحث انثاَي
 
ُ
ها أبي الىزاء  قراءة

ُ
 بني انقراءاثويكاَت

 البشيػيةِ  السالمحِ  كبيافِ  أبي الجػزاءِ  قخاءةِ  في دراسةِ  جخػؿِ ال بلَ ق
القخاءات،  دمو مىيػـِ -بإيجازٍ -ػء الزَّ  إلقاءَ  حاكؿُ أُ ، فييا كالتخكيبيةِ 
 أبي الجػزاء مشيا:   قخاءةِ  ، كمػضعِ دشج العمساءِ  القخاءةِ  صحةِ  كشخكطِ 

: قخأ يقخأ قخاءًة كُقخآًنا، : مرجر  سسادي  لمىعل )قخأو ،(، يقاؿساضػراءُة ضعّظ
- كاْلَقاُؼ َكالخَّاُء َكاْلَحْخُؼ اْلُسْعَتلُّ  ،و ،(ٔ)قخاءًة كقخآًنا الكتابَ  كمشو قػلظ: قخأتُ 
ٍع َكاْجِتَساٍع، ِمْغ َذِلَظ َأْصل  َصِحيح  َيُجؿُّ َدَمو جس" -كسا يقػؿ ابغ فارس

َيْت َقْخَيًة اِلْجِتَساِع الشَّاِس ِفي َيْت اِلْجِتَساِع ، َيااْلَقْخَيُة، ُسسِّ َكاْلِسْقَخاُة: اْلَجْىَشُة، ُسسِّ
ـٍ. ْيِف َدَمْيَيا، َأْك ِلَسا ُجِسَع ِفيَيا ِمْغ َشَعا  الزَّ

ـِ قالػا:  َي ِبَحِلَظ ِلَجْسِعِو َما ِفيِو ِمَغ اأْلَْحَكا َكِمْشُو اْلُقْخآُف، َكَأنَُّو ُسسِّ
ي َىِحِه المىَّطة الجسُع، ككلُّ َشْيٍء َجسْعَتو َفَقَج َكاأْلَْصُل فِ ، و ،(ٕ)َكاْلِقَرِز َكَغْيِخ َذِلظَ 

                                           

تح/ أحسج ، ٘ٙ/ٔ)ؽ ر أو ،(:  كصحاح العخبيةو ،( لمجػىخي )تاج المغة و ،( الرحاح ٔ)
يشطخ: تاج العخكس مغ جػاىخ ك  ،ـٜٜٓٔ، ٗدبجالغىػر دصار، دار العمع لمسالييغ ط

تح/ دبجالكخيع العدباكي كآخخيغ، سمدمة التخاث  ،ٖٗٙ/ٔالقامػس لمدبيجي )ؽ ر أو ،(: 
، ٔالكػيت، طالعخبي مغ إصجار السجمذ الػششي لمثقافة كالىشػف كاآلداب بجكلة 

 ـ .ٕٓٓٓىػ/ ٕٔٗٔ
تح/ دبجالدالـ ىاركف، دار ، ٜٚ، ٛٚ/٘و ،( مقاييذ المغة البغ فارس ) ؽ ر يو ،(: ٕ)

 ـ.ٜٜٚٔىػ/ ٜٜٖٔالىكخ لمصبادة كالشذخ 
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َي الُقخآُف ُقْخآًنا أِلَنَُّو َجَسَع الِقَرَز، كاألْمَخ َكالشَّْيَي، كالْػدَج َكاْلَػِديَج،  َقَخْأَتو، كُسسِّ
َػَر َبْعَزَيا ِإَلو َبْعسٍ   .و ،(ٔ) "كاآلياِت كالدُّ

أي: تمػتو  الكتاب قخاءةً  قخأتُ  بسعشو التالكة فيقاؿ: دتعسل القخاءةُ كسا تُ 
 .و ،(ٕ)تالكةً 

 اضػراءة سؽ االصطالح:أطا تطريُف 

دْت تفقج   ا:يَ العمساء في تعخيف القخاءة قجيًسا كحجيًثا، كىاؾ بعَز  آراءُ  عجَّ

دشج الدركذي: "اْخِتاَلُؼ َأْلَىاِظ اْلَػْحِي اْلَسْحُكػِر ِفي َكَتَبِة اْلُحُخكِؼ َأْك  فالقخاءاتُ 
 .و ،(ٖ)َيا ِمْغ َتْخِىيٍف َكَتْثِقيٍل َكَغْيِخِىَسا"َكْيِىيِّتِ 

يا معدكاا كاختالفِ  القخآفِ  كمساتِ  بكيىية أداءِ  يا: "دمع  الجدري بأنَّ  فيا ابغُ كدخَّ 
 .و ،(ٗ)لشاقمو"

مغ  إليو إماـ   حىبُ يَ  محىب  يا: "الدرقاني بأنَّ العطيع دبجُ  الذيخُ فيا كدخَّ 
 الخكاياتِ  مع اتىاؽِ  ،بالقخآف الكخيع ه في الشصقا بو غيخَ أئسة القخاء مخالىً 

                                           

، تح/ شاىخ أحسج الداكى، ٖٓ/ٗو ،( الشياية في غخيب الحجيث كاألثخ البغ األثيخ: ٔ)
 .ـٜٜٚٔىػ/ ٜٜٖٔكمحسػد دمحم الصشاحي، السكتبة العمسية، بيخكت، 

 ىػ.ٗٔٗٔ، ٖ، دار صادر بيخكت، طٕٛٔ/ٔو ،( لداف العخب البغ مشطػر )ؽ ر أو ،(:ٕ)
، تح/ دمحم أبػ الىزل ٖٛٔ/ٔو ،( البخىاف في دمـػ القخآف لبجر الجيغ الدركذي: ٖ)

ىػ/ ٖٙٚٔ، ٔإبخاىيع، دار إحياء الكتب العخبية ديدو البابو الحمبي كشخكاه، ط
 ـ.ٜٚ٘ٔ
، ٔ، دار الكتب العمسية، طٜخشج الصالبيغ البغ الجدري: مشجج السقخئيغ كم و ،(ٗ)

  ـ.ٜٜٜٔىػ/ ٕٓٗٔ
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 أـ في نصقِ  الحخكؼِ  في نصقِ  أكانت ىحه السخالىةُ  دشو سػاء   كالصخؽِ 
 .و ،(ٔ)"ىيئاتيا

كجػه  ، كىي معخفةُ يا كاحجةً في ىحه التعخيىات يجج غايتَ  كالستأملُ 
بيا في ىيئة  االتىاؽ كاالختالؼ في كيىية نصق الحخكؼ ككتابتيا، كما يتعمقُ 

خىيًىا كتذجيًجا، كححًفا كإثباًتا، ككصاًل كفراًل، كلغًة كإدخاًبا، مع الشصق ت
األدائية ثابتة  االتىاؽ كاالختالؼ، كاختالؼ الصخؽ  مػاضعَ  التأكيج دمو أفَّ 
التػاتخ ك ، مع التأكيج دمو أىسية الدشج و ،()الدشج بخسػؿ هللا  بالتػاتخ، مترمةُ 

في شيٍء مغ حخكؼ القخآف، دمو األْفذو في القخاءة، فػ "أئسُة القخاءِة ال تعسُل 
في المغة، كاألْقيذ في العخبية، بل دمو األثبِت في األثِخ، كاألصحِّ في الشقل، 

ػُّ لغة؛ ألفَّ القخاءَة سّشة  متبعة ، ذُ ىا قياُس دخبية، كال فُ كالخكايُة إذا ثبتْت ال يخدُّ 
 .و ،(ٕ)يمـد قبػُليا كالسريُخ إلييا"

 تكاملٍ ك  تشػعٍ  تعجدُ  -دمو ىحا الشحػ- القخاءاتِ  جدَ تع بالحكخ أفَّ  كججيخ  
ألداء  متكاممةً  القخآنيةُ  القخاءاتُ  ال تعجد تزاد كتشاقس، حيث تتآزرُ  ،كتآزرٍ 

 السعشو السصمػب، كسا سيطيخ مغ خالؿ البحث.
  

                                           

ْرقاني: و ،( ٔ) ، مصبعة ديدو ٕٔٗ/ٔمشاىل العخفاف في دمـػ القخآف لعبجالعطيع الدُّ
 .ٖالبابي الحمبي كشخكاه، ط

 –، جامعة الذارقةٔ٘/ٔجامع البياف في القخاءات الدبع ألبي دسخك الجاني: و ،( ٕ)
شخح شيبة الشذخ في القخاءات العذخ   كيشطخ: ـ،ٕٚٓٓىػ/ ٕٛٗٔ، ٔاإلمارات، ط
، دار الكتب العمسية٘ٔٔ/ٔلمشَُّػْيخي:  ىػ/ ٕٗٗٔ، ٔبيخكت، ط –، تح/ د. مججي باسمـػ
 .ـٖٕٓٓ
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 :طػاييس اضػراءة اضصحيحظ

 ، ىي:القخاءة الرحيحة ثالثة   مقاييَذ  دمو أفَّ  العمساءُ  استقخَّ 

 .و ،() رسػؿ هللاسيجنا  الدشج إلو :  صحةُ اًل أك 

 رسع أحج السراحف العثسانية كلػ احتسااًل. ا: مػافقةُ ثانيً 

 العخبية كلػ بػجو.  ا: مػافقةُ ثالثً 

، صحيحةً  في إحجى القخاءات صارْت  ىحه الذخكطُ  فإذا ما اكتسمتْ 
نيا مغ ىا؛ أل ىا كال إنكارُ ردُّ  ألحجٍ  يا، كال يجػزُ دمو الشاس قبػلُ  ككجبَ 

إليشا دغ شخيق الدبعة  مْت قِ ، سػاء نُ األحخؼ الدبعة التي ندؿ بيا القخآفُ 
 شاذة، حتو لػ كانْت  ركغ مشيا صارْت  أك العذخة أك غيخىع، كحيثسا اختلَّ 
 .و ،(ٔ)مشيع دغ الدبعة أك مغ ىػ أكبخُ 

 الجدري: ابغُ  يقػؿُ 
 ا َٓحِِْٖاحِتِنَاّل َّكَاٌَ ِللسَّضِهِ       فَكُلُّ مَا َّافَلَ َّجَُِ ىَحِِْ 

 اٌُـــــــةُ األَزِكَـــــالثَـــرِِِ الثَّـــفَََ       ا ٍَُْ الِكُسآٌُ َّصَحَّ إضِياّد

ًْ أَثِبِتِ َّحَٔثُنَ عَةِشُرُّذَُِ لَِْ أىَُُّ فِٕ الطَّبِ         ا َٓخِتَلُّ زُكِ
(2)

 

                                           

، السصبعة التجارية الكبخى ]ترػيخ ٜ/ٔالشذخ في القخاءات العذخ البغ الجدري:  و ،(ٔ)
 دار الكتب العمسية[. 

، تح: دمحم تسيع الدغبي، ِٕٖة الشَّْذِخ ِفي اْلِقَخاَءاِت اْلَعْذِخ البغ الجدري: َمْتُغ َشيِّبَ و ،( ٕ)
 ـ.ٜٜٗٔىػ/ ٗٔٗٔ، ٔدار اليجى، ججة، ط
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: لوالقخاءات بقػ مغ  استػفو ىحه الذخكطَ  االجدري م ابغُ  كيػضحُ  
األئسة العذخة التي  ىػ قخاءةُ  الثالثةَ  "كالحي جسع في زمانشا ىحه األركافَ 

كثيخ كأبػ  كابغُ  دمو تمقييا بالقبػؿ كىع: أبػ جعىخ كنافع   أجسع الشاُس 
 ، أخحىا الخمفُ كخمف   كالكدائيُّ  كحسدةُ  دامخ كداصع   كابغُ  دسخك كيعقػبُ 
 .(ٔ)إلو زمانشا" كصمْت  إلو أفْ  دغ الدمفِ 

ا أك ركشً  ىي التي فقجْت  الذاذةَ  القخاءةَ  دمو ما سبق: فإفَّ  اءً كبش
فال يجػز  كدميومغ ىحه األركاف السثبتة دشج األئسة السعتسجيغ،  أكثخَ 
يا، مع تجكيشيا في يا كتعميسُ بيا في الرالة، بيج أنو يجػز تعمسُ  القخاءةُ 
مشيا  دتشبطُ كالسعشو، كسا يُ  كاإلدخابُ  المغةُ  بياف كجييا مغ حيثُ ك الكتب، 
 .(ٕ)الذخديةُ  األحكاـُ 

إف يا "ك أنَّ  -كسا رأى ابغ جشي–جػاز االحتجاج بيا في المغة  ككجوُ 
و ،( فمغ يقُرَخ دغ كجٍو مغ شيء  مشيا دغ بمػغو إلو رسػؿ هللا ) َقُرخَ 

اإلدخاب داٍع إلو الُىدحة كاإلسياب، إال أنشا كإف لع نقخْأ في التالكة بو 
كنتابع َمغ يتبع في القخاءة كل جائد ركاية كدراية، مخافَة االنتذار فيو، 

بتقبُّمو، كأراد  و ،(تعالو)فإنا نعتقج قػَة ىحا الُسدسَّو شاذاا، كأنو مسا أمخ هللُا 
مشا العسَل بسػجبو، كأنو حبيب  إليو، كمخضي  مغ القػؿ لجيو"

فخكاُتيا ، (ٖ)

                                           

 .ٛٔو ،( مشجج السقخئيغ: ٔ)
، دار ٓٔو ،( القخاءات الذاذة كتػجيييا مغ لغة العخب لمذيخ دبجالىتاح القاضي: ٕ)

 ـ.ٜٔٛٔالكتاب العخبي بيخكت، 
، كزارة ٖٖ/ٔتبييغ كجػه شػاذ القخاءات كاإليزاح دشيا البغ جشي: السحتدب في  و ،(ٖ)

 ـ.ٜٜٜٔىػ/ ٕٓٗٔالسجمذ األدمو لمذئػف اإلسالمية القاىخة،  -األكقاؼ
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، كإف لع العخبية ، ُتبشو دمو أقػاليع قػادجُ عْ يُ سالئقُ  فرحاء، سميسة   دخب  
 إلو درجة الستػاتخ. -بالصبع-َتْخَؽ 

لسعخفة  يا العمساءُ مغ خالؿ الذخكط التي كضعَ  -إذف- نحاكؿُ 
 ا مشيا:يَ عَ قخاءة أبي الجػزاء ككْض  مشدلةِ  القخاءة الرحيحة بيافَ 

  ا: )صحظ اضدظد(:أوّض

 دمييع كأخحَ  دغ شيػخ أبي الجػزاء الحيغ تتمسحَ  سبق الحجيثُ 
، مباشخةً و ،( )الخسػؿ  يا مغ فِ ػْ الصبقة األكلو الحيغ تمقَّ  أئسةُ  عكىدشيع، 
مغ أجالء  -إذف-الصبقات مغ أئسة الصبقة الثانية، فيػ  ه دمساءُ كلحا دجَّ 

ُـّ  السؤمشيغ دائذة،  التابعيغ الحيغ أخحكا دغ أجالء الرحابة، كمشيع أ
 ىخيخة ػ، كأبهللا بغ دسخكدباس، كدبجُ  األمة كتخجساف القخآف ابغُ  كحبخُ 

 .)رضي هللا دشيعو ،(

مع غيخه مغ القخاء األثبات  ىا مقخكنةً و تػثيًقا كركدُ قخاءتُ  كسا يديجُ 
كمعاني  ،تىديخ الصبخي ك  ،سعاني القخآف لمىخاءكفي كثيخ مغ السرادر: 

، كجامع لألزىخي  معاني القخاءاتك القخآف لمدجاج، كإدخاب القخآف لمشحاس، 
السحخر الػجيد البغ ك  ،تىديخ البغػي ك  ،مجانيالبياف في القخاءات الدبع ل

، كالجر السرػف، كتىديخ القخشبي، كالبحخ السحيط ،كزاد السديخ ،دصية
 دشج تػثيق قخاءاتو في البحث. احً ػضَّ ذلظ مُ  كسيأتي بيافُ 

شا الشطخ في قخاءة أبي الجػزاء فإنشا سشجج شصًخا مشيا سعنكإذا أ
 .ة، أك العذخةالدبعفي بيا  خئ الستػاتخ، كقُ  يػافق

صحة الدشج في قخاءة أبي الجػزاء،  مغ خالؿ ذلظ تحققُ  يتزحُ 
ألخحه إياىا دغ أئسة الرحابة ككبارىع، مع بياف صجقو كثقتو كدجـ كحبو 
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و بيغ الذػاذ لعجـ قخاءتُ  ْت جَّ بذيادة دمساء الجخح كالتعجيل، كإنسا دُ 
سقبػلة؛ مع في القخاءة ال كصػليا إلو حج التػاتخ كالذيخة، كىػ شخط  

 انقصاع سشجىا فيسا بعج، كفقجاف مغ يحسميا كيؤدييا.  
 ردم أحد اضطصاحف اضطثطاظيظ وضو احتطاال: طواسػُظثاظّيا: 

في معخفة خط السراحف  الحي يبحثُ  الخسع: ىػ العمعُ  دمعُ 
العثسانية كشخيقة كتابتيا كالقػادج الُستَّبعة فييا خالًفا لمخسع القياسي 

تىق أئسُة اإلقخاء دمو لدـك مخسـػ السراحف فيسا تجدػ اإلمالئي، كقج ا
دمو الكمسة السػقػؼ دمييا دمو  الحاجُة إليو اختياًرا كاضصخاًرا، فُيػقفُ 

 .و ،(ٔ)رسسيا في اليجاء كذلظ بادتبار األكاخخ قِ فْ كَ 

الذخط متحققا في  في قخاءة أبي الجػزاء فإنشا سشججُ  ناكإذا نطخْ 
دغ سػاد السرحف  سع السرحف، كلع تخخجْ ىا يتىق مع ر معطسيا، فأكثخُ 
 فقط، ىي:حخؼ أربعة أالعثساني إال في 

 [118النساء: ] چ ڱ ڱ ڱ ڱ ں      ں چ  ٹهللا  قػؿُ  األكؿ:

بىتح الػاك، كالثاء مغ و ،(: ِإال َكَثًشا)كقخأ أبػ الجػزاء:  چںچقخأ الجسيػر: 
 . غيخ ألف

 [ٖٙ]الذعخاء: چڤ ڤ ڤ    ڤ ڦ         ڦ    چ ٹقػؿ هللا الثاني: 

 .بالالـ و ،(ِفْمقٍ )بالخاء، كقخأ أبػ الجػزاء:  چڤچقخأ الجسيػر: 

                                           

 -، دار دسارٜٔٔمقجمات في دمع القخاءات لسحسج أحسج مىمح القزاة كآخخيغ: و ،( ٔ)
 ـ. ٕٔٓٓىػ/ ٕٕٗٔ، ٔدسَّاف )األردفو ،(، ط
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ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ چ  ٹقػؿ هللا الثالث: 

 [.ٜٔ]األحداب: چہۀ

 .كقخأىا بالراد أبػ الجػزاء، بالديغ چڻ چ قخأ الجسيػر: 

 چژ ڑ ڑ ک ک ک  ژڌ ڎ ڎ ڈ ڈچ  ٹقػؿ هللا الخابع: 

 [ٖٔ]اإلنداف: 

 .ارفعً  و ،(كالطالسػف ) :كقخأ أبػ الجػزاء، ر بشرب الطالسيغقخاءة الجسيػ 
  وضو بوجػ: اضطربيِظ ا: طواسػُظثاضّث

كلحا أجاز اشتخط العمساُء لمقخاءة الرحيحة مػافقَتيا لغَة العخب، 
 دتجؿُّ و، كسا يُ كإدخاًبا كمعشً  تعمسيا كتعميسيا، مع بياف كجييا لغةً  العمساءُ 

دمو االحتجاج  ، بل "قج أشبق الشاُس مغ كجػه العخبية بيا دمو كجوٍ 
و ا, بل كلػ خالىتْ ا معمػمً قياسً  بالقخاءات الذاذة في العخبية إذا لع تخالفْ 

دميو.... كما  القياُس  دِ بيا في مثل ذلظ الحخؼ بعيشو, كإف لع يجُ  حتجُّ يُ 
 . و ،(ٔ)ذكختو مغ االحتجاج بالقخاءة الذاذة ال أدمع فيو خالفا بيغ الشحاة"

في  يا ليا كجو  و كمَّ تِ اقخاء نجج أفَّ  أبي الجػزاءقخاءة  كبالشطخ في
 .دغ مقياس العخبيةكاحجة  مشيا  خخجْ تالعخبية، كلع 

مغ  الجػزاءأبي  ما سبق: أف قخاءةَ  نصسئغُّ إليو مغ خالؿكالحي 
يا ليا مشدلتُ تبقو ، كلكغ يا قخآف  بيا دمو أنَّ  قخأُ يُ  ال التي ذاذةال اتقخاءال

                                           

، تح/ د. محسػد فجاؿ، دار القمع، ٛٙالشحػ كججلو لمديػشي: االقتخاح في أصػؿ و ،( ٔ)
 ـ.ٜٜٛٔىػ/ ٜٓٗٔ، ٔدمذق، ط
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بو مغ  حتجُّ ا يُ مسَّ  مغ كثيخٍ أقػى  الذاذةِ  ىا مغ القخاءاتِ يخُ المغػية، فيي كغ
ـِ يا البشيػية مالمحَ  التي تتشاكؿُ  ىحه الجراسةُ  ، كدميو تقػـُ العخبيِّ  الكال

 )الرخفيةو ،( كالتخكيبية )الشحػيةو ،(.
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 متهيذ: 
 تخبطُ  كشيجةً  دالقةً  تَ ثسَّ  جثيغ أفَّ حْ السُ  المغةِ  دشج دمساءِ  ابتِ مغ الثَّ 
فال يسكغ دراسُة بشية الكمسة  الرخفي، يافي الكمسة بجانب الرػتيَّ  الجانبَ 

 ؛ "ألفَّ بالحخكاتِ  الرػامتِ  يا، كدالقةِ قاشعِ يا، كمأصػاتِ  بسعدٍؿ دغ دراسةِ 
ُض لو ىحه البشيُة يشذُأ دغ تىادل دشاصخىا الرػتية في  كلَّ تغييخ تتعخَّ

 .و ،(1)السسارسة الكالمية"

بيغ السدتػى الرخفي لمكمسة كمدتػاىا الرػتي  -إذف- فالعالقةُ 
 ؿ ىشاؾ خمط  أف يؤكج أنو ال يداإلو ا ددا بعس الباحثيغ ، مسَّ بحاؿٍ  ال تشىظُّ 
بيغ مشيج الجرس الرػتي كبيغ الرخؼ، "فإذا كانت دراسُة األصػات  كبيخ  

بحًثا في العشاصخ األكلو البديصة التي تتكػف مشيا المغة، فإف كثيًخا مغ 
السػضػدات التي يجكر حػليا الرخُؼ إنسا تشبشي دمي قػانيَغ صػتيٍة 

تتألُف كيترُل بعُزيا  حيغ ،مخجُعيا ذلظ التأثُخ الستبادُؿ بيغ الحخكؼِ 
 .و ،(2)ببعٍس"

دمو كحجة الرػت أك السقصع،  يعتسجُ  فإذا كاف السدتػى الرػتيُّ 
دمو كحجة الكمسة أك الريغة أك  ىػ الحي يقػـُ  فإف السدتػى الرخفيَّ 

البشية، مغ خالؿ شكل الكمسة كىيئتيا، كحخكاتيا كسكشاتيا، كبياِف حخكِفيا 
                                           

، مصبعة جامعة ٕ٘السشيج الرػتي لمبشية العخبية د. دبجالربػر شاىيغ: ص  و ،(ٔ)
ـ، كيشطخ: قخاءة أبي دبجالخحسغ الدمسي دراسة ٖٕٓٓ، ٔالقاىخة كالكتاب الجامعي، ط

ىػ/ ٕٚٗٔ، ٔ، طٕٜ، د. دبجالتػاب األكخت: لغػية في ضػء دمع المغة الحجيث
 ـ.ٕٙٓٓ
، دار السعخفة ٜ٘ٔالميجات العخبية في القخاءات القخآنية د. دبجه الخاجحي: ص  و ،(ٕ)

 ـ. ٜٜٙٔالجامعية اإلسكشجرية 
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جمياا في قخاءة أبي الجػزاء مغ خالؿ  األصميِة كالدائجِة، كيطيُخ ذلظ
  السباحث اآلتية:     
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 املبحث األول
 
ُ
 يف األفعال األبُيتِ  اختالف

خ السعشو بحلظ، األفعاؿ شػاًل كقرًخا، دكف أف يتأثَّ  بشيةُ  تختمفُ 
، إمَّ  الثالثيُّ  فالىعلُ  ا أف يكػف متعجًيا كإما أف يكػف الزًما، كقج يتعػجى الالـز

ة تتشػع شخقيا، كمغ ىحه الصخؽ: التعجية باليسدة، كالتعجية كىحه التعجي
 بالتزعيف.

 ًىاو ،( أفْ كاألصل في ىحه الديادة الجاخمة دمو الىعل )ىسدًة أك تزعي
 كمديجةً  كلكشا كججنا بعس األفعاؿ مجخدةً  لمىعل، و ججيًجامعشً  زيفَ تُ 

 جدة مشيا:الجػزاء ذلظ في مػاشغ متع يأب قخاءةُ  ، كقج حاكْت كمعشاىسا كاحج  
 ؼ واحد:اِسَطلَّ واِسَطالَّ بططّظ

ٴۇ ۋ ۋ ۅ  ۈۇ ۇ ۆ ۆ  ۈچ :و ،()قػؿ هللا  في

ائ ائ ەئ    ەئ وئ  ۅ ۉ ۉ        ې ې ې ې       ى ى

 [ٚٓٔ/ ٙٓٔ]آؿ دسخاف: چوئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ 

 و ،(.ۋو ،( ك)ەئو ،( ك)ۆو ،( ك)ۇ: )قخأ الجسيػرُ 

و ،( ك)تد ، كابغُ ، كالدىخيُّ كقخأ الحدغُ  و ،( محيرغ، كأبػ الجػزاء: )تبياضُّ ػادُّ
 بألف كمجة فييسا.
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 و ،(كأّما الحيغ ابياّضْت  ،فأّما الحيغ اسػاّدْت )يعسخ:  كقخأ أبػ الجػزاء، كابغُ 
 .و ،(1)بألف كمجة

 ٹ  كابيزاُض الػجػه معشاه: إشخاُقيا كإسىاُرىا، كسا قاؿ هللاُ 

يعشي:  [ٜٖ، ٖٛدبذ: ]  چخت  مت  ىت  يت  جث  مث  ىث  چ
كأمَّا اسػداُدىا ، وِ كرحستِ  هللاِ  ثػابِ ِإليو مغ  ا تريخُ سَ لِ  كاستبذختْ  أسىخْت 
 چيث        حج  مج  جح  مح  ٹٹ چ  ِإليو مغ العحاب، ا تريخُ سَ فمِ 

 .و ،(2) [ٓٗدبذ:]
 

                                           

دبجالخزاؽ السيجي، دار ، تح/ ٖٖٔ/ٔزاد السديخ في دمع التىديخ البغ الجػزي: و ،( ٔ)
، تح/ ٖٜٕ/ٖىػ، كالبحخ السحيط ألبي حياف: ٕٕٗٔ، ٔبيخكت، ط –الكتاب العخبي

ـ، كالجر ٖٜٜٔىػ/ ٖٔٗٔ، ٔالذيخ دادؿ أحسج دبجالسػجػد، دار الكتب العمسية، ط
، تح/ د. أحسج دمحم الخخاط، ٖٓٗ/ٖالسرػف في دمـػ الكتاب السكشػف لمدسيغ الحمبي: 

 الشاشخ: دار القمع، دمذق.
 –تح/ دبجالجميل شمبي، دالع الكتب، ٖ٘ٗ/ٔيشطخ: معاني القخآف كإدخابو لمدجاج:  و ،(ٕ)

ليجاية إلو بمػغ الشياية في دمع معاني القخآف اـ، ك ٜٛٛٔىػ/ ٛٓٗٔ، ٔبيخكت، ط
، تح/ ٜٓٓٔ/ٕكتىديخه كأحكامو، كجسل مغ فشػف دمػمو، لسكي بغ أبي شالب: 
جامعة الذارقة،  -مجسػدة رسائل جامعية بكمية الجراسات العميا كالبحث العمسي

جامعة الذارقة،  -كمية الذخيعة كالجراسات اإلسالمية -حػث الكتاب كالدشةمجسػدة ب
و ،( لإلماـ مىاتيح الغيب= التىديخ الكبيختىديخ الىخخ الخازي )ـ، ك ٕٛٓٓىػ/ ٜٕٗٔ، ٔط

 ىػ.ٕٓٗٔ، ٖبيخكت، ط –دار إحياء التخاث العخبي، ٖٛٔ/ٛ: فخخ الجيغ الخازي 
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كَقاَؿ َأْىُل اْلَسَعاِني: اْبِيَزاُض اْلُػُجػِه: ِإْشَخاُقَيا َكاْسِتْبَذاُرَىا َكُسُخكُرَىا ِبَعَسِمَيا 
ُحْدُنَيا َكَكآَبُتَيا َكُكُدػُفَيا ِبَعَسِمَيا َكِبَعَحاِب َّللاَِّ  و ،(، َكاْسِػَداُدَىا:َكِبَثَػاِب هللا )

()، و ،(ٔ)و. 

ج ، فيسا أكَّ و ،(2)لف لغةاأل )تبياّضو ،( ك )تدػاّدو ،( ب ابُغ دصية أفَّ  ذكخ
فييسا  بألفٍ  و ،(َتبياضُّ كَتدػادُّ )الحمبي دمو أف قخاءة أبي الجػزاء:  الدسيغُ 
، و ،(3)اتراِؼ الذيء بالبياِض مغ ابيسَّ أدؿُّ دمو  و ،(ابياضَّ )عماًل بأفَّ أبمغ؛ مُ 
بألف، ىي  و ،(اسػادَّ كابياضَّ )في مػضع آخخ أف صيغة )افعاؿَّو ،(  كسا ذكخ

ىحا أف يكػف داالا دمو لػف أك  و ،(اْفَعلَّ )أصَل  األقيذ في ىحا الباب؛ ألفَّ 
،ػ ديب حدي ك دمو فجاؿ   و ،(اْفَعلَّ )كأمَّا دخػُؿ األلف في  اْدَػرَّ كاْسَػدَّ كاْحَسخَّ

ُدخكض ذلظ السعشو، كدجُميا داؿ  دمو ثبػِتِو كاستقخارِِه، فإذا قمت: اسػدَّ 
دؿَّ  و ،(اسػادَّ )دؿَّ دمو اترافو بالدػاد مغ غيخ دخكض فيو، كإذا قمت  وُ كجيُ 

)تبياّضو ،(  الريغةَ  الدجاجُ ، ككصف و ،(4)دمو حجكِثِو، ىحا ىػ الغالب

                                           

، تح/ دبجالخزاؽ ٜٓٗ/ٔلقخآفو ،( لمبغػي: تىديخ البغػي )معالع التشديل في تىديخ ا و ،(ٔ)
 ىػ،ٕٓٗٔ، ٔبيخكت، ط–السيجي، دار إحياء التخاث العخبي 

، تح/ ٚٛٗ/ٔالسحخر الػجيد في تىديخ الكتاب العديد البغ دصية األنجلدي:  و ،(ٕ)
 ىػ.ٕٕٗٔ، ٔبيخكت، ط –دبجالدالـ دبجالذافي دمحم، دار الكتب العمسية

، ٖ٘ٗ/٘في دمـػ الكتاب البغ دادؿ الحشبمي: ، كالمباب ٖٓٗ/ٖالجر السرػف:  و ،(ٖ)
بيخكت/  -تح/ الذيخ دادؿ دبجالسػجػد كالذيخ دمي دمحم معػض، دار الكتب العمسية

 ـ.ٜٜٛٔىػ/ ٜٔٗٔ، ٔلبشاف، ط
 .ٖ٘ٗ/ٖالجر السرػف:  و ،(ٗ)
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 القخاءة بيا؛ لكػنيا خالؼَ  في العخبية إال أنو كخه ك)تدػاّدو ،(، بأنيا جيجة  
 .و ،(1)السرحف

ؽ الخضي في شخحو لمذافية بيغ الريغتيغ: فػ )اْفَعلَّو ،( األغمب  كفخَّ
، ك)اْفَعاؿَّو ،( في المػف كالعيب الحدي  كػنو لمَّْػف أك العيب الحدي الالـز

، كال نػافقو فيسا ذىب إليو ال سيسا كقج أكج الدىخي دمو كػنيسا و ،(2)العارض
دمو  باأللف أقػى داللةً  الريغةَ  يجعلُ ا دغ العخب، مسَّ  لغتيغ كاردتيغ

السعشو السخاد، فديادة السبشو تجؿ دمو زيادة السعشو، كىػ ما ارتآه الدسيغ 
 الحمبي كسا سبق.

بالسج  الريغةُ دشج األخىر: ف بػضػحٍ  كتتجمَّو الشدبُة الميجيةُ 
"، يجعمػنو ألىل الحجاز، يقػلػف: "ِاْسػادَّ كجُيُو" ك لغة  كالديادة  "ِاْحسارَّ

" " ،"ِاْفَعاؿَّ"، كسا تقػؿ لألشيب "قِج اْشَيابَّ  .و ،(ٖ)كلألزرؽ "قِج اْزَراؽَّ
 سِطل وأِسَطل:

 [ٓ٘ٔ]األدخاؼ:  چڄ ڄ ڄ ڄچ: و ،()مغ قػؿ هللا 
                                           

، كيشطخ: فتػح الغيب في الكذف دغ قشاع ٗ٘ٗ/ٔمعاني القخآف كإدخابو لمدجاج: و ،( ٔ)
، الشاشخ: جائدة دبي الجكلية ٕٓٔ/ٗيبي دمو الكذاؼو ،( لمصيبي: الخيب )حاشية الص
 ـ.ٖٕٔٓىػ/ ٖٗٗٔ، ٔلمقخآف الكخيع، ط

، تح/ دمحم محيو الجيغ دبجالحسيج ٕٔٔ/ٔشخح شافية ابغ الحاجب لمخضي:  و ،(ٕ)
ـ، كدراسات ألسمػب ٜ٘ٚٔىػ/ ٜٖ٘ٔلبشاف،  –كآخخيغ، دار الكتب العمسية بيخكت
، ترجيخ: محسػد دمحم شاكخ، ٕٕٙ/ٗدبجالخالق دزيسة: القخآف الكخيع لمذيخ/ دمحم 
 الشاشخ: دار الحجيث، القاىخة. 

تح/ ىجى محسػد قخادة، مكتبة الخانجي القاىخة، ، ٜٙٗ/ٕو ،( معاني القخآف لألخىر: ٖ)
 ـ.ٜٜٓٔىػ/ ٔٔٗٔ، ٔط
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 .و ،(1)بزع التاء ككدخ السيع چڄ ڄچقخاءة الجسيػر: 

ة مع فتح محيرغ كحسيج: )فال َتْذَستو ،( بتاء مىتػح دباس كابغُ  كقخأ ابغُ 
 )األدجاُءو ،( بالخفع. كالسيع، 

كأبػ رجاء: )فال َتْذِسْتو ،( بىتح التاء  كأبػ العالية كالزحاؾُ  كقخأ مجاىج  
 ككدخ السيع، )األدجاَءو ،( بالشرب. 

)فال َتْذِسْتو ،(، إال أنيسا رفعا  أبي دبمة مثل ذلظ كقخأ أبػ الجػزاء كابغُ 
 .و ،(2))األدجاُءو ،(

َساَتُة:  ،خُُّىعْ َأْي: اَل َتدُ  چڄ ڄ ڄ ڄچكمعشو  َكالذَّ
ُخكُر ِبَسا ، ك عاديوِ غ يُ فخُح العُجكِّ ببميٍَّة تشدُؿ بس ِمَغ اْلَسَراِئِب ِفي  يأتيوالدُّ
ْنَيا، َكِىيَ  يِغ َكالجُّ َمة  َمْشِيي  َدْشَيا، كاشتقاُقيا ِمْغ شػاِمِت الجابة كىي  الجِّ ُمَحخَّ

                                           

، تح/ ٖٔٔ/ٖٔتىديخ الصبخي )جامع البياف في تأكيل القخآفو ،( البغ جخيخ الصبخي:  و ،(ٔ)
ـ، كالجر السرػف: ٕٓٓٓىػ/ ٕٓٗٔ، ٔ شاكخ، مؤسدة الخسالة، طأحسج دمحم
، ٔدمذق، بيخكت، ط -، دار الكمع الصيبٖٕٛ/ٕ، كفتح القجيخ لمذػكاني: ٜٙٗ/٘

 ىػ.ٗٔٗٔ
، تح/ دمحم دمي الشجار كآخخيغ، دار السرخية ٜٖٗ/ٔيشطخ: معاني القخآف لمىخاء:  و ،(ٕ)

المغة ألبي ، كتيحيب ٕٖٔ/ٖٔ، كتىديخ الصبخي: ٔمرخ، ط –لمتأليف كالتخجسة
تح/ دبجالدالـ ىاركف، الجار السرخية ، ٕٕٙ/ٔٔ)ش ـ تو ،(:  مشرػر األزىخي 
)ش ـ تو ،(:  العخب البغ مشطػر، كلداف ٚ٘ٔ/ٕكزاد السديخ: لمتأليف كالتخجسة، 

 .ٔٛ٘/ٗ، كتاج العخكس )ش ـ تو ،(: ٔ٘/ٕ
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ي حاَلَتي الىخح كالتََّخح كتقمُّب قػائُسيا؛ ألف الذساتَة َتْقِمُب قمَب الحاِسج ف
 .و ،(1)شػامت الجابة

بزع التاء ككدخ  چڄ ڄ ڄ ڄچكقخاءة الجسيػر: 
ربادياا، مغ قػليع: أشست فالف  فالًنا بىالٍف، إذا  و ،(تَ َأْشسَ )ِمْغ  يكى ،السيع

 . و ،(2)مىعػؿ بو و ،(األدجاءَ )سخَّه فيو بسا يكخىو السذست بو، ك

)َشَسَتو ،( الثالثي مىتػح العيغ، أبي الجػزاء فيي مغ  أما قخاءةُ 
أبػ جعىخ الشحاس أالَّ َكْجَو ِلَيِحِه اْلِقَخاَءِة؛ أِلَنَُّو ِإْف َكاَف ِمْغ َشَسَت  كيخى 

، كتبعو و ،(ٖ)َكَجَب َأْف َيُقػَؿ َتْذِسُت، َكِإْف َكاَف ِمْغ َأْشَسَت َكَجَب َأْف َيُقػَؿ ُتْذِستُ 
)بكدخ العيغ في َيْذَسُت  َشِسَت ِبوِ مؤكًجا دمو أف: السرباح  صاحبُ 

 .و ،(ٗ)إَذا َفِخَح ِبُسِريَبٍة َنَدَلْت ِبوِ الساضي كفتحيا في السزارعو ،(: 

دشج  ب المغات، كليا نطائخُ يا مغ تخكُّ دمو أنَّ  كخخَّجيا الكدائيُّ 
أفُخغ، كمغ  العخب يقػلػف: )َفِخغت كَفَخغتو ،(، فسغ قاؿ: )َفَخْغتو ،(، قاؿ: أنا

و ،( غُ قاؿ: )فِخغتو ،(، قاؿ: أنا أفخَ  ، ككحلظ: )رِكشتو ،( )كرَكشتو ،(، ك)شِسميع أمخ 

                                           

خاىيع تح/ د. ميجي السخدكمي، كد. إب، ٕٚٗ/ٙيشطخ: العيغ )ش ـ تو ،(: و ،( ٔ)
تىديخ ، ك ٕ٘٘/ٔ، كالرحاح )ش ـ تو ،(: الدامخائي، سمدمة السعاجع كالىيارس

، ٔتح/ د. دبجهللا بغ دبجالسحدغ التخكي، مؤسدة الخسالة ط، ٜٕٔ/ٚالقخشبي: 
 .ٖٕٛ/ٕ، كفتح القجيخ: ٜٙٗ/٘، كالجر السرػف: ـٕٙٓٓىػ/ ٕٚٗٔ
 .ٖٕٛ/ٕ ، كفتح القجيخ:ٜٙٗ/٘، كالجر السرػف ٖٔٔ/ٖٔتىديخ الصبخي:  و ،(ٕ)
، تح/ دبجالسشعع خميل إبخاىيع، مشذػرات دمحم دمي ٖٚ/ٕإدخاب القخآف لمشحاس:  و ،(ٖ)

 .ٜٕٔ/ٚىػ، كتىديخ القخشبي: ٕٔٗٔ، ٔبيزػف، دار الكتب العمسية، بيخكت، ط
 .ٖٕٛ/ٕ، كفتح القجيخ: ٜٙٗ/٘، كالجر السرػف ٖٔٔ/ٖٔتىديخ الصبخي:  و ،(ٗ)
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كدمو قخاءة أبي الجػزاء )َتْذِسْتو ،( يخفع  ،ك)شَسميعو ،(، في كثيخ مغ الكالـ
 .و ،(1)الىعل ليع لىع )األدجاءو ،( ألفَّ 

و لع يدسْع في الىعل إال )َشِسَت َيْذَسُتو ،( بكدخ كبعج تأكيجه دمو أنَّ 
دغ قخاءة أبي الجػزاء  ىخاءُ قاؿ ال يع في الساضي كفتحيا في السزارع:الس

 .و ،(2))َتْذِسْتو ،( بكدخ السيع في السزارع: "كلعميا لغة  لع ندسْعيا مغ غيخِه"

دمو أف القخاءة التي ال يدتجيد  ج الصبخيُّ القخاءتيغ: أكَّ  ضِ دخْ  كبعجَ 
: بزع التاء األكلو ككدخ چڄ ڄچالقخاءة إال بيا، قخاءُة الجسيػر 
ة جَّ إلجساع الحُ  ؛ستو بوو ،(، كنرِب )األدجاءو ،(السيع مغ: )أشستُّ بو دجكه أش

األمرار دمييا، كشحكذ ما خالىيا مغ القخاءة، ككىو بحلظ شاىًجا  ةِ أَ خَ مغ قَ 
دمو ما خالىيا، ىحا مع إنكار معخفة دامة أىل العمع بكالـ العخب: َشِسَت 
مغ  فالف  فالًنا بىالف، كَشَسَت فالف  بىالف يذِست بو، كإنسا السعخكؼُ 

 -بكدخ السيع-ع إذا أخبخكا دغ شساتة الخجل بعجكِّه: شِست بو كالمي
 .و ،(3)يذَست بو، بىتحيا في االستقباؿ

 سطَّل وأِسَطل:

 چڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱچقػلو تعالو: في 
 [ٕٚ]مخيع:

                                           

، كالتيحيب )ش ـ تو ،(: ٕٖٔ/ٖٔالصبخي:  ، كتىديخٜٖٗ/ٔمعاني القخآف لمىخاء: و ،( ٔ)
 .ٔٛ٘/ٗ، كالتاج )ش ـ تو ،(: ٔ٘/ٕ، كالمداف )ش ـ تو ،(: ٕٕٙ/ٔٔ
، شخح كتعميق/ د. السػافي الخفادي ٘ٛٔ، ٗٛٔص  :لمىخاء كتاب لغات القخآف و ،(ٕ)

 ـ.ٕٙٔٓق/ ٖٚٗٔ، ٔالبيمي، السكتبة العرخية لمشذخ كالتػزيع، ط
 .ٖٔٔ/ٖٔتىديخ الصبخي:  و ،(ٖ)
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 .و ،(1)بزع الشُّػِف األكلو كَفْتِح الثانية َكَتْذِجيِج اْلِجيِع  چڱچَقَخَأ اْلُجْسُيػُر: 

 مخىىة.  و ،(ُنْشجي): ػبُ كيعق كقخأ الكدائيُّ 

كأبػ بحخية كأبػ الجػزاء الخبعي: )رضي هللا دشياو ،(  دائذةُ  كقخأْت 
 .و ،(2))ثع ُيْشِجيو ،( بياء مخفػدة قبل الشػف خىيىة كالجيع مكدػرة

ى ِباْلَيْسَدِة َكالتَّْزِعيِف َفُيَقاؿ  الىعلَ  دمو أفَّ  السعاجِع كأصحابُ  َيَتَعجَّ
ْيُتوُ  غ: السديج باليسدة الىعميْ  كذىب الدسخقشجي إلو أفَّ ، و ،(3)َأْنَجْيُتُو َكَنجَّ

ي ،جو ُيْشِجيكالسزعف بسعًشو فقاؿ: "أنْ   .و ،(4)بسعشو كاحج" :َكَنجَّو ُيشجِّ
 :طََّلوَس َطَلَس

 [ٛٔ]الكيف:  چ  ڳک گ گ گ گچ قػلو تعالو:  -ٔ

كقخأ أبػ الجػزاء كدكخمة: )كَنْقِمُبيعو ،(  چکچ : قخأ الجسيػرُ 
 .و ،(5)القاؼ كتخىيف الالـ السكدػرةبشػف مىتػحة كسكػف 

و ،( ِبِيْع َحْيُث َأْسَشَج التَّْقِميَب كفي كال القخاءتيغ َمِديُج اْدِتَشاِء َّللاَِّ )
 فيو مديَج تكخيعٍ  ، كسا أفَّ و ،(6)ِبالشُّػِف، َكَأنَُّو ُىَػ اْلَىاِدُل َذِلظَ  چکچ ِإَلْيِو 

                                           

 .ٕٚٙ/ٚ، كالجر السرػف: ٜٕٛ/ٚلسحيط: البحخ ا و ،(ٔ)
 .ٗٗٔ/ٖزاد السديخ:  و ،(ٕ)
كيشطخ: الرحاح )ف السكتبة العمسية، بيخكت، ، ٜ٘٘/ٕالسرباح السشيخ )ف ج كو ،(:  و ،(ٖ)

 . ٖٖٚٔ، القامػس السحيط )ف ج كو ،(: ٚ٘٘/ٚ، السحكع )ف ج كو ،(: ٕٔٓ٘/ٙج كو ،(: 
 .ٖٗٛ/ٕمدسخقشجي: تىديخ بحخ العمػـ ل و ،(ٗ)
 .ٔٚ/ٖ :و ،( زاد السديخ٘)
 .ٓٙٗ/ٚ، كالجر السرػف: ٖ٘ٔ/ٚالبحخ السحيط: و ،( ٙ)
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و ،(، حيشسا ندب ىػ )دمو فعل التقميب  ليؤالء الىتية؛ إذ القائعُ  كتذخيفٍ 
 التقميب إلو ذاتو.

أبي  : فقخاءةُ توزيادالسبالغة في الىعل ك بيغ القخاءتيغ في  كالىخؽُ 
، الىعلِ  دمو أصلِ  مغ السجخد )َقَمَب َيْقِمُبو ،(، كىي لمجاللةِ  و ،(كَنْقِمُبيع)الجػزاء 
 يىيجُ  ، كىحا التزعيفُ مغ )قمََّب ُيَقمُِّبو ،(فيي بالتزعيف  الجسيػرِ  أما قخاءةُ 

التقميب بيغ الىعميغ مغ دجد  الىخؽُ  ، كربسا يكػفُ السبالغة كالتكثيخ 
ِة التَّْقِميِب: العمساء ككيىيتو، فقج اْخَتَمفَ   ِفي ِمْقَجاِر ُمجَّ

 .و ،(1)لمجشب األيدخ لمجشب األيسغ، كمّخةً  فعشج الصبخي: التقميب مّخةً 
ـٍ ساو ،( َأفَّ لَ رضي هللا دشيكَدْغ َأِبي ُىَخْيَخَة كابغ دباس ) ُيْع ِفي ُكلِّ َدا

 . و ،(2)َتْقِميَبَتْيِغ: ستة أشيخ دمو جشب، كستة أشيخ دمو جشٍب آخخ
َكَدْغ ُمَجاِىٍج: َيْسُكُثػَف َدَمو َأْيَساِنِيْع ِتْدَع ِسِشيَغ ُثعَّ ُيْقَمُبػَف َدَمو َشَساِئِمِيْع 

 . و ،(3)َفَيْسُكُثػَف ُرُقػًدا ِتْدَع ِسِشيغَ 
ـِ َداُشػَراءَ َكِقيَل: َلُيْع َتْقِميبَ   . و ،(4)ة  َكاِحَجة  ِفي َيْػ
 .و ،(5)يع: ِإنََّسا ُقمُِّبػا ِفي التِّْدِع اأْلََكاِخِخ، َكَأمَّا ِفي الثَّاَلثِساَئِة َفاَل َكَقاَؿ بعزُ 

                                           

 .ٕٗٙ/ٚٔتىديخ الصبخي:  و ،(ٔ)
تىديخ ، ك ٖٗٗٗ/ٙليجاية لسكي بغ أبي شالب: ا، ك ٕٗٙ/ٚٔالصبخي: و ،( تىديخ ٕ)

 .ٗٓ٘/ٖ، كالسحخر الػجيد: ٖٓٚ/ٓٔ، كتىديخ القخشبي:ٗٗٗ/ٕٔ: الىخخ الخازي 
 .ٖٓٚ/ٓٔقخشبي:، كتىديخ الٗٗٗ/ٕٔتىديخ الىخخ الخازي:  و ،(ٖ)
، تح/ أسعج دمحم الصيب، مكتبة ندار مرصىو ٕٖٕ٘ /ٚ :تىديخ ابغ أبي حاتعو ،( ٗ)
 .ٗٗٗ/ٕٔىػ، كتىديخ الىخخ الخازي: ٜٔٗٔ، ٖالسسمكة العخبية الدعػدية، ط -الباز
، تح/ دبجالسقرػد بغ دبجالخحيع، دار ٕٜٕ/ٖالساكردي )الشكت كالعيػفو ،(: و ،( تىديخ ٘)

، كالسحخر الػجيد: ٖٓٚ/ٓٔلبشاف، كتىديخ القخشبي: بيخكت/ -دار الكتب العمسية
ٖ/٘ٓٗ. 
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التخىيف كالتذجيج في  سبِب  معخفةَ  ندتصيعُ كبشاًء دمو ىحه األقػاؿ 
 الىعل: 

التي ذكخت كثخة التقميب كسا جاء  األقػاؿَ  شاسبُ ت التذجيجُ ب الجسيػرِ  قخاءةُ ف
ما ُذِكَخ مغ  ياالتخىيف فيػافقأبي الجػزاء ب قخاءةُ دشج الصبخي كغيخه، أما 
 إال بعجَ  التقميبات لع تبجأْ  ، أك أفَّ سشيغ مخةً  تدعِ  ، أنيا كلَّ قمة دجد التقميبات
 في آخخ تدع سشػات. كانْت  ابجايتيأفَّ األكلو، ك  سشةٍ  الثَّاَلثِساَئةِ 

 [ ٚٚ]الكيف:  چڄ ڄ ڄچ ٹقػؿ هللا في ك  -ٕ

بزع الياء األكلو ككدخ الزاد  و ،(ُيِزيُىػُىسا)دغ داصع:  ركى السىزلُ 
  ، كىي مغ السديج باليسدة: َأَضاَؼ ُيِزيُف.كتخىيف الياء الثانية

 ىتحب و ،(ِزيُىػُىسايَ ، فقخأ: )األكلو كقخأ أبػ الجػزاء كحلظ، ِإال أنو فتح الياءَ 
، كىي مغ الثالثي السجخد دخ الزاد كتخىيف الياء الثانيةالياء األكلو كك
  )َضاَؼ َيِزيُفو ،(.

بزع الياء كفتح الزاد كتذجيج الياء الثانية  چ ڄچكقخأ الباقػف: 
 .و ،(ُيَزيِّفُ  )ضيَّف، كىي مغ الثالثي السديج بالتزعيف: و ،(1)ككدخىا

)ضيَّفو ،( ك)ضاؼو ،(  قخاءتي الجسيػر كأبي الجػزاءكالسعشو بيغ 
إذا كاف لو ضيًىا، كحقيقتو: ماؿ  : ضافوُ قاؿُ كسا قاؿ الدمخذخي، يُ  متقارب  

                                           

 .ٔٓٔ/ٖزاد السديخ:  و ،(ٔ)
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دغ الغخض، كأضافو كضيَّىو: أندلو كجعمو  إليو، مغ ضاؼ الديعُ 
 .و ،(1)وضيىَ 

ًدا كمديًجا باليسد كالتزعيف: جخَّ بات الىعل مُ كالمغػيػف دمو إثْ 
و أنيا بيشيسا أبػ دبيج اليخكي كذىب إل ؽْ ىخِّ ضاؼ، كضيَّف، كأضاؼ، لع يُ 

أخخى،  و كاحج.... كفيو لغة  ىتو بسعشً تو كضيَّ و كاحج قاؿ: "أضىْ بسعشً  لغات  
ت الخجل ِإذا ىْ ِض  :، كىػ ما رآه القاضي دياض: "ُيَقاؿو ،(2)ضاؼ بغيخ ألف

، و ،(3)و"ىتو ِبَسْعشً كأضىتو أندلتو لمزيافة كضيَّ  ،شمبت ضيافتو َكندلت ِبوِ 
خجُل الخجَل: صار ضيىو؛ كالسعشو متقارب  دشج ابغ القػشية: ضاؼ ال

 .و ،(4)كأضىتو: أندلتو دمو نىدظ
ؽ بيشيسا أبػ دبيجة فيقاؿ: ِضىت أنا، كأضافشي الحي بيشسا فخَّ 

ُيشدلشي. كقاؿ الدجاج: يقاؿ: ِضىُت الخجل: ِإذا ندلت دميو، كأضىتو: إذا 
                                           

، تح/ الذيخ دادؿ أحسج دبجالسػجػد، مكتبة العبيكاف، ٖٚٚ/ٕتىديخ الكذاؼ:  و ،(ٔ)
، كتىديخ ٖٙٓ/ٖـ، كيشطخ: معاني القخآف كإدخابو لمدجاج: ٜٜٛٔىػ/ ٛٔٗٔ، ٔط

، تح/ دمحم دبجالخحسغ السخدذمي، دار ٜٕٛ/ٖلو ،(: البيزاكي )أنػار التشديل كأسخار التأكي
 ىػ.ٛٔٗٔ، ٔبيخكت، ط –إحياء التخاث العخبي

، تح/ أحسج فخيج ٓ٘ٔٔ/ٗالغخيبيغ في القخآف كالحجيث ألبي دبيج اليخكي: و ،( ٕ)
ىػ/ ٜٔٗٔ، ٔالسسمكة العخبية الدعػدية، ط -السديجي، مكتبة ندار مرصىو الباز

 ـ.ٜٜٜٔ
، السكتبة العتيقة كدار ٕٙ/ٕحاح اآلثار لمقاضي دياض : مذارؽ األنػار دمو ص و ،(ٖ)

 التخاث.
، ٕ، تح/ دمي فػده، مكتبة الخانجي بالقاىخة، طٜٓ/ٔاألفعاؿ البغ القػشية:  و ،(ٗ)

، تح/ حديغ دمحم دمحم شخؼ، مؤسدة دار ٜٕٔ/ٕـ، كاألفعاؿ لمدخقدصي: ٖٜٜٔ
 ـ. ٜ٘ٚٔىػ/ ٜٖ٘ٔالذعب لمرحافة كالصبادة كالشذخ، القاىخة، 
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ىت الخجل: ِإذا أندلَتو مشدلة قتيبة: يقاؿ: ضيَّ  أندلتو كقخيتو. كقاؿ ابغُ 
كتبعو ، و ،(1)ؼ، كمشو ىحه اآلية، كأضىتو: أندلتو، كِضىتو: ندلت دميواألضيا

 .و ،(2)المغػييغ في ذلظ جسيخةُ 

 . و ،(3)قاؿ: ألنيا أبمغ چ ڄچحلي قخاءة الجسيػر بالتذجيج كاختار اليُ 

  :َلَسِطل وساَر

 چۀ ڻ ڻ ڻ ںںڻ ڱچ: و ،() هللا قػؿ في
 [ٖٛ]الدخخؼ: 

كأبػ جعىخ: )حتَّو  محيرغ قخأ أبػ الستػكل كأبػ الجػزاء كابغُ 
، كندبيا القخشبي و ،(4)َيْمَقػاو ،( بىتح الياء كالقاؼ كسكػف الالـ مغ غيخ ألف

َسْيىعِ  لُسَجاِىجٍ  ، َكُرِكَيْت َىِحِه اْلِقَخاَءُة َدْغ َأِبي َدْسٍخك مغ و ،(5)َكُحَسْيٍج َكاْبِغ الدَّ

                                           

 .ٜٕٓ/ٖزاد السديخ: ، ك ٖٙٓ/ٖمعاني القخآف لمدجاج:  و ،(ٔ)
، تح/ د. دمحم بجكي السختػف، ٕٛ٘ترحيح الىريح كشخحو البغ ُدُرْسَتَػْيو: و ،( يشطخ: ٕ)

ـ، كاألفعاؿ البغ ٜٜٛٔىػ/ ٜٔٗٔالسجمذ األدمو لمذئػف اإلسالمية ]القاىخة[، 
، كمذارؽ ٖٖٗٗ/ٙ: ، كاليجاية لسكئٜٕ/ٕ، كاألفعاؿ لمدخقدصي ٜٓ/ٔالقػشية 
 .ٕٛٓ/ٜ، كالمداف )ض ي ؼو ،(: ٕٙ/ٕاألنػار: 
، تح/ ٖٜ٘الكامل في القخاءات العذخ كاألربعيغ الدائجة دمييا ألبي القاسع الُيَحلي: و ،( ٖ)

 ـ.ٕٚٓٓىػ/ ٕٛٗٔ، ٔجساؿ الذايب، مؤسدة سسا لمتػزيع كالشذخ، ط
 .٘ٛ/ٗزاد السديخ: و ،( ٗ)
 .ٕٔٔ/ٙٔ :القخشبيتىديخ يشطخ:  و ،(٘)
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بكدخ العيغ  ، كىي مغ الثالثي السجخد )لِقَي يْمَقوو ،(و ،(1)شخيق ُدَبْيِج ْبِغ َدِقيلٍ 
 في الساضي كفتحيا في السزارع.

 غْ فيي مغ الثالثي السديج بحخؼ: مِ  چڻچالجسيػر  قخاءةُ ا أمَّ 
  .و ،(2)باًدا لمسرحف كسا قاؿ اليحلياتَّ  ىي االختيارُ ، ك و ،(و ُيالِقيالقَ )

 ، مساذاركةىادمة كالسُ السُ  دمو و ُيالِقيو ،( دالة  الجسيػر )القَ  صيغةُ ك 
 ىشاؾ مىادمةً  كأفَّ كيرػر أىػاليا، ـ القيامة، الحية ليػ  لرػرةَ يكذف ا
يع، كإنسا سيالقييع لغ يشتطخ مجيئَ  بيغ اليـػ كالكافخيغ بو، فيػ كمذاركةً 

، ، َتخمع قمػبيع، كُتىدع أفئجتيعدطاـٍ  كشجائجَ  كيىاجئيع بسا فيو مغ أىػاؿٍ 
، في كذف الرػرة ، يعشي: أكضحُ و ،(3)أدَخُب  السالقاةَ  أفَّ  حا رأى الىخاءُ كل

  كبياف ما في القيامة مغ الحقائق.

 

  

                                           

 .ٜٗٙ/ٗ، كفتح القجيخ: ٜٖٔ/ٜيشطخ: البحخ السحيط:  و ،(ٔ)
 .ٖٗ/ٙالكامل لميحلي:  و ،(ٕ)
 .ٖٜ/ٖمعاني القخآف لمىخاء:  و ،(ٖ)
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 اختالف حركت عني املاضي واملضارع
 چک گ گ   گ گ ڳ         ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ چ  ٹقػؿ هللا في 

 [٘]الدججة: 

 بىتح الياء كضع الخاء. چگ  چقخأ الجسيػر: 

 .و ،(1)بياء مىتػحة ككدخ الخاء و ،(َيْعِخجُ ) :كقخأ أبػ الستػكل كأبػ الجػزاء

، ذلظ اليـػ مقجاره ألُف َسَشٍة كالسعشو: ثع يع خج األمُخ إليو في يـػ
يقاؿ: دَخج يعُخج بىتح الخاء في الساضي كضسيا في السزارع: ، كفَ مسا تعجُّ 
 .و ،(2)كمشو: السعارج ،صعج كارتقو

بالىتح في الساضي كالكدخ في  و ،(َدَخج َيْعِخج) :كقخاءة أبي الجػزاء
 .و ،(3)السزارع، حكاىا الصبخي في تىديخه

مغ  فسا كافَ ، قياسي   -بالزع كالكدخ–الػجييغ في السزارع ككال 
ك"َيْىُعُل"،  "دمو "َيْىِعلُ  األفعاؿ "َفَعَل" بىتح العيغ، فالسزارع مشو يجيءُ 

ما  أبػ دثساف الدخقدصي، قاؿ: " كقياُس  كىػ ما أكجه، و ،(ٗ)بالكدخ كالزعّ 
                                           

، كالقخاءة بكدخ الخاء لألدسر كأبي حيػة كسا في الجر ٖٛٗ/ٖزاد السديخ:  و ،(ٔ)
 .ٖٙٗ/ٔٔ، كالمباب البغ دادؿ: ٛٗٔ/ٚالسرػف: 
، كالبحخ ٕٗٓ/ٗالقخآف لمدجاج:  معانيك ، ٕٕٛ/ٔيشطخ: العيغ )ع ر جو ،(:  و ،(ٕ)

، دار الكتب ٗٔٙ/ٕ، كمعتخؾ األقخاف في إدجاز القخآف لمديػشي: ٖٔٗ/ٛالسحيط: 
 ـ.ٜٛٛٔىػ/ ٛٓٗٔ، ٔلبشاف، ط –بيخكت -العمسية
 .ٖٚ٘/ٕ، كيشطخ: تىديخ الكذاؼ: ٖٚ/ٚٔتىديخ الصبخي:  و ،(ٖ)
عاؿ كالسرادر البغ ، كيشطخ: أبشية األسساء كاألفٕٙٗ/ٗشخح السىرل البغ يعير:  و ،(ٗ)

، تحقيق كدراسة/ د. أحسج دمحم دبجالجايع، الشاشخ: دار الكتب كالػثائق ٕٖٗالَقصَّاع: 
== 
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كتارة  تارة بالزع، يفسدتقبمو يأت« لَ عَ فَ »دمو  كاف مغ جسيع الثالثي
يعشي: – كقج قاؿ أبػ زيج، لل يجخُ ب، كدخَ ب يزخِ بالكدخ نحػ: ضخَ 

، كما مغ األفعاؿ نحػ: دخل، كضخب السذاىيخَ  تَ : إذا جاكزْ -األنراري 
، كإف شئت «ليىعُ »أشبو ذلظ مغ مذيػر الكالـ، فقل إف شئت: 

 .و ،(ٔ)«"ليىعِ »

ب خكُّ مغ باب )تَ  غ في الىعلِ الػجييْ  لو أفَّ إجشي  ابغُ  ذىبَ ك 
 مغ حيث كانتْ  و ،(يىِعل)دمو  و ،(فَعل)في باب  و ،(يىُعل) سا دخمْت إنَّ "كالمغاتو ،(، 
 ديغِ  حخكةِ  ا آثخكا خالؼَ سَّ كلَ  ،لمىتحة كاحجة مغ الزسة كالكدخة مخالىةً  كلُّ 

لمىتحة خالؼ الكدخة  مخالىةً  السزارع لحخكة ديغ الساضي ككججكا الزسةَ 
ج ل كخخَ ل يجخُ ل كدخَ تُ ل يقليا دجلػا في بعس ذاؾ إلييا فقالػا: قتَ 

مغ  أقيُذ  -بزع العيغ- و ،(يىُعل) أفَّ  -رحسو هللا تعالو–ثع رأى ، و ،(ٕ)"جيخخُ 
، ذو ،(ذ يجمِ جو ،( أقيذ مغ )جمَ ج يقعُ في الالـز ، فػ )قعَ  -بكدخىا– و ،(يىِعل)
في الستعجي، فػ  -يابزسِّ – و ،(يىُعل)مغ  أقيُذ  -بكدخ العيغ- و ،(ليىعِ )ك
 .و ،(ٖ)و ،(لل يقتُ مغ )قتَ  بو ،( أقيُذ ب يزخِ )ضخَ 

                                                                                                
== 

ـ، كالسغشي في ترخيف األفعاؿ لمذيخ/ دمحم دبجالخالق ٜٜٜٔالقاىخة،  –القػمية
 ـ. ٜٜٜٔىػ/ ٕٓٗٔ ،ٕط، دار الحجيث القاىخة، ٛٙٔدزيسة: 
 .ٓٙ/ٔاألفعاؿ لمدخقدصي:  و ،(ٔ)
كيشطخ:  ،، الييئة السرخية العامة لمكتاب، الصبعة الخابعةٖٓٛ/ٔلخرائز: ا و ،(ٕ)

 .ٜٙٔ السغشي في ترخيف األفعاؿ لمذيخ/ دزيسة:
 الدابقاف نىديسا. و ،(ٖ)
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شخًفا كبيًخا مغ األفعاؿ في القخآف الكخيع جاء  بالحكخ أفَّ  كججيخ  
قخاءتي الجسيػر كأبي الجػزاء، كمغ حكايًة لبالػجييغ: الزع كالكدخ، 

 ذلظ:

 چەئ  ەئ  وئ          وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  چ   ٹ قػلو

بكدخ الحجاز كالعخاؽ: )َيْعِخُشػَفو ،(  اءِ قخ  فقخأتو دامةُ ، [138األعراف: ]
ؿ الصبخي: ػق، يو ،(ٔ)و قخأه بزّسياسػى داصع بغ أبي الشجػد، فإنَّ  الخاء،
فإذا كاف  و ،(َدَخش يعِخش كيْعُخش)كىسا لغتاف مذيػرتاف في العخب، يقاؿ: "

يسا معخكفاف ذلظ كحلظ، فبأيتيسا قخأ القارئ فسريب الّتىاؽ َمْعَشيي ذلظ، كأنَّ 
ذا رّدتو إلو االستقباؿ، تزعُّ في "َفَعل" إ العخبُ  ككحلظ تىعلُ  ،مغ كالـ العخب

 .و ،(ٕ)العيغ مشو أحياًنا، كتكدخه أحياًنا

 چٱ  ٻ   ٻ  ٻ     ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀڀ  ٹ چ  قػلوك 

 [137األعراف: ]

بزع « َيْعُكُىػف : »دامخ كثيخ كنافع كأبػ دسخك كداصع كابغُ  قخأ ابغُ 
 .و ،(ٖ): بكدخ الكاؼكالسىزلُ  كالكدائي كقخأ حسدةُ  ،الكاؼ

 چی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ   يئ  جب  حب  خب   مب    ٹ چ كقػلو

 [61يونس: ]

                                           

، ٕمرخ، ط –تح/ شػقي ضيف، دار السعارؼ، ٕٜٕ: البغ مجاىجالدبعة  و ،(ٔ)
 .ٙ٘ٔ/٘، كالبحخ السحيط: ٓ٘ٔ/ٕزاد السديخ: ك  ىػ،ٓٓٗٔ
 .ٓ٘ٔ/ٕ، زاد السديخ: ٜٚ/ٖٔ الصبخي:و ،( تىديخ ٕ)
 .ٔٗٗ/٘الجر السرػف: ك ، ٓ٘ٔ/ٕزاد السديخ:  و ،(ٖ)
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َيْعِدُب" ِبَكْدِخ الدَّاِي َحْيُث َكَقَع، َكَضعَّ اْلَباُقػَف، َكُىَسا ُلَغَتاِف " َكَقَخَأ اْلِكَداِئيُّ 
َفِريَحَتاِف في مزارع َدَدَب، يقاؿ: َدَدب َيْعِدب يكدخ العيغ، كَيْعُدب 

 .و ،(ٔ)يزسيا، أي: غاَب حتو خىب

كالباقػف بكدِخىا،  ،«اْدُتمػه»ديغ دامخ بزعِّ  قخأ نافع  كابُغ كثيخ كابغُ 
الغميُع كالُعُتلُّ:  ،أي: ساَقو بجىاٍء كِغْمَطة وو ،(َدَتمَ )كىسا لغتاف في مزارع 

 .و ،(ٕ)الجافي

 : العمساءِ  أقػاؿِ  إلو أصحابيا مغ خالؿِ  الميجاتِ  ندبةَ  كندتصيعُ 

الحمبي دمو  الدسيغُ  لغتاف: نزَّ  كيعُخُشو ،()يعِخُش  أفَّ  وِ بيانِ  فبعجَ 
، كِبالَزعِّ: ُلَغُة و ،(ٖ)«كىي أفرحُ »الحجاز، كقاؿ اليديجي:  لغةُ  الكدخَ  أفَّ 
، و ،(٘)چگ  چفي لُيَحْيٍل  الحمبيُّ  الدسيغُ  وُ بَ دَ كنَ ، و ،(ٗ)كسا َقاَؿ اْلِكَداِئيُّ ، َتِسيعٍ 
يقػلػف: }َيْقِشُصػَف{ أىُل الحجاِز كبشػ َأَسٍج ف :دمو الشدبة اءُ ج الىخَّ كأكَّ 

 .و ،(ٙ)بالزع بالكدخ، كَتِسيع  كَبْكخ  كبعُس َقْيٍذ: }َيْقُشُصػَف{

                                           

 .ٜٕٕ/ٙالبحخ السحيط: ك ، ٖٙ٘/ٛالقخشبي: كتىديخ ، ٕٖٛيشطخ: الدبعة:  و ،(ٔ)
السحخر الػجيد: ، ك ٛ٘ٚٔ/٘كالرحاح )ع ت ؿو ،(: ، ٖٜ٘، ٕٜ٘يشطخ: الدبعة:  و ،(ٕ)
 .ٕٛٙ/ٜالجر السرػف: ك ، ٚٚ/٘
 .ٔٗٗ/٘ف: الجر السرػ و ،(ٖ)
 .ٕٕٚ/ٚالقخشبي: تىديخ  و ،(ٗ)
 .ٖٙٗ/ٔٔ، كيشطخ: المباب البغ دادؿ: ٛٗٔ/ٚالجر السرػف:  و ،(٘)
 .ٖٚص  :لمىخاء كتاب لغات القخآف و ،(ٙ)
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تسيع  حاكي لغةَ بالزع تُ  چگ  چفي  -إذف-الجسيػر  فقخاءةُ 
 -بكدخ الخاء-)َيْعِخُجو ،( أبي الجػزاء  قخاءةُ  ، بيشسا حاكْت كبكخ كقيذ كىحيل
 الحجاز. أىلِ  لغةَ 
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 املبحث انثاَي
 بُيت يف األمساءاختالف األ

 َسَطل وُسُطل:
 چ ڀ ڀ ٺ ٺ       ٺ ٺ    ٿ ٿ ٿ     پ ڀ ڀ  چ :و ،() هللا قػؿفي 

 [ٔٔٔ]األنعاـ: 
بكدخ القاؼ  و ،(ِقَباًل )دامخ:  كأبػ دسخك كابغُ  كثيخ كنافع   قخأ ابغُ 
 بزع القاؼ كالباء.  چ ڀچ، كالكدائي: ، كحسدةُ كقخأ داصع   ،كفتح الباء
 )َقِبياًلو ،( بػزف َفِعيل.  :كاألدسر مْدعػد غُ كعب كاب بغُ  كقخأ أبيُّ 

 .و ،(1))َقَباًلو ،( بىتح القاؼ مغ غيخ ياء :كقخأ أبػ الجػزاء كأبػ الستػكل
 :چ ڀ ڀ           پ ڀ ڀچ في قخاءة قػلو:  اختمف القخاءُ 
: )ِقَباًلو ،( بكدخ القاؼ كفتح الباء، بسعشو: السجيشةِ  أىلِ  ةُ أَ خَ فقخأتو قَ 

ئل: لقيتو ِقَباًل، أي معايشة كُمجاىخًة، كالسعشو: أك معايشًة، مغ قػؿ القا
 .و ،(2)فييا ، فيخكنو رؤيًة ال شظَّ عايشةً مُ  يأتييع العحابُ 

                                           

، كمعاني ٖٕٛ/ٕ, كمعاني القخآف لمدجاج: ٜٗ، ٛٗ/ٕٔيشطخ: تىديخ الصبخي:  و ،(ٔ)
ة السمظ سعػد، جامع -، مخكد البحػث في كمية اآلدابٖٓٛ/ٔالقخاءات لألزىخي: 

، كزاد ٖٖ٘/ٕـ، كالسحخر الػجيد: ٜٜٔٔىػ/ ٕٔٗٔ، ٔالسسمكة العخبية الدعػدية، ط
، تح/ دمي دمحم البجاكي، ٕٖ٘، كالتبياف في إدخاب القخآف لمعكبخي: ٕٜ/ٖالسديخ: 

 . ٕٕٙ/ٗديدو البابي الحمبي كشخكاه، كالبحخ السحيط: 
، كمعاني ٖٕٛ/ٕقخآف لمدجاج: , كمعاني الٜٗ، ٛٗ/ٕٔيشطخ: تىديخ الصبخي: و ،( ٕ)

، كالتبياف في إدخاب القخآف: ٖٖ٘/ٕ، كالسحخر الػجيد: ٖٓٛ/ٔالقخاءات لألزىخي: 
 .ٕٕٙ/ٗ، كالبحخ السحيط: ٕٖ٘
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بزع القاؼ  چڀچ الكػفييغ كالبرخييغ:  اءقخ  كقخأ ذلظ دامةُ 
 كفي تخخيجيا دجة أكجو: كالباء،

ب جسع قبيل بسعشو كىيل، كَخغيف كُرُغف كقزي« ُقُباًل »أف يكػف األكؿ: 
كُقُزب كَنِريب كُنُرب، كُيقاؿ: َقَبْمُت الخجل َأقَبُمو َقبالة بىتح الباء في 

ْمت بو كالقبيل كالكىيل كالدديع  ،الساضي كالقاؼ في السرجر أي: تكىَّ
 كاأَلِذيغ كالزسيغ كالَحِسيل بسعشو كاحج. 

الثاني: أف يكػف جسع قبيل بسعشو جسادًة جسادًة أك صشًىا صشًىا، 
َذْخنا دمييع كلَّ شيء َفْػًجا فػًجا كنػًدا نػًدا مغ سائخ كالسعشو: كحَ 
 السخمػقات.

بسعشو ِقَباًل كالقخاءة األكلو في أحج كجيييا كىػ « اًل ُقبُ »الثالث: أف يكػف 
آتيظ مغ  أي:« آتيظ ُقُباًل ال ُدُبًخا»السػاجية أي: مػاجيًة كمعايشًة، كمشو 

 .و ،(1) [ٕٙ]يػسف:  چھ  ھ    ہ  ہ         ہ  ہ    ٹ ٹ چِقَبل كجيظ، ك

                                           

, كمعاني ٜٗ، ٛٗ/ٕٔ، كيشطخ: تىديخ الصبخي: ٗٔٔ، ٖٔٔ/٘الجر السرػف:  و ،(ٔ)
لمقخاء الدبعة  ، كالحجةٖٓٛ/ٔ، كمعاني القخاءات لألزىخي: ٖٕٛ/ٕالقخآف لمدجاج: 
بذيخ جػيجابي، دار السأمػف  -بجر الجيغ قيػجيتح/ ، ٖ٘ٔ/٘: ألبي دمي الىارسي
، كالبحخ السحيط: ٖٖ٘/ٕكالسحخر الػجيد: ، ـٖٜٜٔىػ/ ٖٔٗٔ، ٕلمتخاث/ بيخكت، ط

ٗ/ٕٕٙ. 
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، كزاد كخاع و ،(1)لغة كشانةبالزع لغة تسيع، كِقَباًل بالكدخ  چڀ چ ك
السىتػح لغة أيًزا فقاؿ: "كرأيتو ِقَباًل، كَقَباًل، كُقُباًل أي مػاجية؛ ثالث 

 .و ،(2)لغات"

أما قخاءة أبي الجػزاء )َقَباًلو ،( فيي لغة في السزسـػ كالسكدػر، 
ِقَباًل كَقَباًل كُقُباًل كقبياًل كقبمياا كمقابمًة،  افالنً  لقيتُ  "يقػؿ أبػ زيج: يقاؿ:

-ككمو كاحج، كىػ السػاجية. قاؿ أبػ دمي الىارسي: فالسعشو في القخآف 
 ، كافقو الدجاج كنزَّ و ،(3)، كإف اختمىت األلىاظ"كاحج   -دمو ما قالو أبػ زيج

 -بالىتح–كمغ قخأ )َقَباًلو ،( دمو أف ُقُباًل كِقَباًل كَقَباًل: كمو جائد، ثع قاؿ: "
السعاجع فيقاؿ:  ، كتبعيسا أصحابُ و ،(4)"فالسعشو: أك يأتييع العحاب مقاباًل 

 .و ،(5)َرَأْيتو ِقَباًل كُقُباًل كَقَباًل كقَبمياا كَقبياًل: َأي ُمَقابَمًة كدياًنا

                                           

، تح/ صالح الجيغ السشجج، مصبعة ٕٙالمغات في القخآف البغ حدشػف: ص  و ،(ٔ)
 ـ.ٜٙٗٔىػ/ ٖ٘ٙٔ، ٔالخسالة، القاىخة، ط

السشتخب مغ غخيب كالـ العخب لعمي بغ الحدغ الُيشائي األزدي، السمقب بػ )كخاع و ،( ٕ)
، تح/ د. دمحم بغ أحسج العسخي، جامعة أـ القخى )معيج البحػث العمسية ٚٗ٘/ٔالشسلو ،(: 

 ـ.ٜٜٛٔىػ/ ٜٓٗٔ، ٔكإحياء التخاث اإلسالميو ،(، ط
، كتىديخ الشيدابػري ٚٙ/ٕاد السديخ: ، كيشطخ: ز ٖ٘ٔ/٘الحجة لمقخاء الدبعة: و ،( ٖ)

، تح/ الذيخ زكخيا دسيخات، دار الكتب ٚٗٔ/ٖ)غخائب القخآف كرغائب الىخقافو ،(: 
 ىػ.ٙٔٗٔ، ٔبيخكت، ط -العمسية
 .ٕٓٗ/ٔمعاني القخآف لمدجاج: و ،( ٗ)
كالسحكع كالسحيط األدطع البغ سيجه )ؽ ب ، ٜٙٚٔ/٘الرحاح )ؽ ب ؿو ،(: و ،( يشطخ: ٘)
، ٔدبجالحسيج ىشجاكي، دار الكتب العمسية بيخكت لبشاف، ط تح/ د.، ٕٚٗ/ٙؿو ،(: 
خميل إبخاىع جىاؿ، دار تح/ ، ٘ٙٗ/ٖ، كالسخرز البغ سيجه: ـٕٓٓٓىػ/ ٕٔٗٔ

ـ، كأساس البالغة لمدمخذخي ٜٜٙٔىػ/ ٚٔٗٔ، ٔبيخكت، ط –إحياء التخاث العخبي
== 
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  َسَطل وُسَطل:

 [ٜٙ]الكيف:  چيتىت مت  خت حت جت يب ىبچ و ،(:في قػؿ هللا )

َجفاف:  الف ُمَتراِدفاف أي ُمتالِقياف بيششا كبيغ َيأُجػج َجبَ الرَّ
َأي:  ذا تحاَذيا: َصَجفاف لَترادفيساَكُيَقاؿ لَجانب الَجَبميغ إِ ، كَمْأُجػج
، كىي مغ األلىاظ و ،(ٔ)القي َىَحا الجانُب الجانَب اّلحي يالقيويُ  ،َتالقييسا

، َكِإنََّسا  ُيَقاُؿ: َصَجَفاِف ِلاِلْثَشْيِغ؛ أِلَفَّ  السالزمة لمتثشية فاَل ُيَقاُؿ ِلْمَػاِحِج َصَجؼ 
َجَفاِف اْسع  ِلَسْجُسػِع اْلَجاِنَبْيغِ َأَحَجُىَسا ُيَراِدُؼ اآْلَخخَ  اِف  ِمْثل ،، َفالرَّ اْلِسَقرَّ
 .و ،(2)ِلَسا ُيْقَصُع ِبِو الثَّْػُب َكَنْحُػهُ 

 :و ،(3)چختچكاختمف القخاء في قخاءة 

                                                                                                
== 

لبشاف،  –، تح/ دمحم باسل ديػف الدػد، دار الكتب العمسية، بيخكتٜٗ/ٕ)ؽ ب ؿو ،(: 
 .ٖٛ٘/ٔٔـ، كالمداف )ؽ ب ؿو ،(: ٜٜٛٔىػ/ ٜٔٗٔ، ٔط
كالتيحيب )ص د  ،ٗٔٔ/ٛٔ: تىديخ الصبخي ، ك ٕٓٔ/ٚالعيغ )ص د ؼو ،(: و ،( يشطخ: ٔ)
 .ٗٓٔ/ٕٔؼو ،(: 
كالتحخيخ كالتشػيخ ، ٔٙ/ٔٔ: كتىديخ القخشبي، ٖٗ/ٕالسحتدب البغ جشي: و ،( ٕ)

 ىػ.ٜٗٛٔتػنذ،  –، الجار التػندية لمشذخٖٚ/ٙٔلمصاىخ بغ داشػر: 
،  ٛٗٚ/ٕ: الكذاؼ ، كتىديخٗٔٔ/ٛٔ: الصبخي يشطخ في ىحه القخاءات: تىديخ و ،( ٖ)
البحخ ، ك ٔٙ/ٔٔ: القخشبي ، كتىديخٓٔٔ/ٖ: زاد السديخ، ك ٖٗ٘/ٖ: السحخر الػجيدك 

التاج ، ك ٙٙ٘/ٕٔ، كالمباب البغ دادؿ: ٜٗ٘/ٚ: الجر السرػف ، ك ٕٕٚ/ٚ: السحيط
 .ٛ/ٕٗ: )ص د ؼو ،(
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  ُُجَفيغو ،( بزع الراد  دامخ: كثيخ كأبػ دسخك كابغُ  فقخأ ابغ )الرُّ
، كالحجة لسغ قخأه بالزع: أنو و ،(1)كالجاؿ، كىي: لغة قخير كِحْسَيخ

 . و ،(2)أتو بالمىع دمو األصل كأتبع الزعَّ الزعَّ 
  ُْجفيغو ،( بزع الراد  كركى أبػ بكخ كالسىزل دغ داصع: )الرُّ

، ككجو القخاءة بتدكيغ الجاؿ أنو َخفف الزستيغ، و ،(3)كتدكيغ الجاؿ
ُحفُ كسا يقاؿ ْحُف كالرُّ غيخ لغة ، كىي و ،(ٗ)كالخُسلكالُخْسُل  ،: الرُّ
 .و ،(5)، كسا قاؿ الشػيخي كقخير ازالحج

   بىتح الراد  دغ داصع كخمف   كالكدائي كحىز   كحسدةُ  كقخأ نافع
، كىي دشج الصبخي و ،(6)تسيع، كاختارىا ثعمب   كالجاؿ جسيًعا، كىي لغةُ 
لسغ فتحيسا: خّىة الىتح،  ، كالحجةُ و ،(7)المغات كَأِبي ُدَبْيَجَة أشيخُ 

                                           

، ٖٛٗ/ٕ: مشَُّػْيخي ل شخح شيبة الشذخ في القخاءات العذخ، ك ٓٔٔ/ٖ: و ،( زاد السديخٔ)
، تح/ أنذ ٖٖٚإتحاؼ فزالء البذخ في القخاءات األربعة دذخ لمبشا الجمياشي: ك 

 ىػ.ٕٚٗٔـ/ ٕٙٓٓ، ٖلبشاف، ط –ميخة، دار الكتب العمسية
، دارٕٖٕ: و ،( الحجة في القخاءات الدبع البغ خالػيوٕ)  ، تح/ د. دبجالعاؿ سالع مكـخ

 ىػ.ٔٓٗٔ، ٗبيخكت، ط –الذخكؽ 
 .ٔٙ/ٔٔ: تىديخ القخشبي، ك ٓٔٔ/ٖ: زاد السديخ، ك ٗٔٔ/ٛٔ: و ،( تىديخ الصبخي ٖ)
، تح/ سعيج ٖٗٗ: حجة القخاءات ألبي زردة، ك ٕٙٔ/ٕ: و ،( معاني القخاءات لألزىخي ٗ)

 .ٖٖٚ: تحاؼاألفغاني، الشاشخ: دار الخسالة، كاإل 
 .ٖٛٗ/ٕ: شَُّػْيخي مل شخح شيبة الشذخ في القخاءات العذخ و ،(٘)
 .ٓٔٔ/ٖ: و ،( زاد السديخٙ)
 .ٔٙ/ٔٔ: كتىديخ القخشبي، ٗٔٔ/ٛٔ: و ،( تىديخ الصبخي ٚ)
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بَرَجٍؼ مائٍل  خَّ و ،( )مَ كالػاحج دشجه )َصَجؼو ،(. كدليمو: أف الشبي )
 .و ،(1)فأسخعو ،(، الخكاية بالىتح

 ُجفيغو ،( بىتح الراد كرفع  كأبػ رجاء كابغُ  كقخأ أبػ مجمد يعسخ: )الرَّ
 .و ،(2)الجاؿ

  َدْغ  كالجحجري كَقَتاَدُة َكَأَبافُ  كقخأ أبػ الجػزاء كأبػ دسخاف كالدىخي
 . و ،(3)َداِصٍع َكاأْلَْدَسر كالخميل بخفع الراد كفتح الجاؿ

ىحه لغات  في  سا دمو أفَّ ىُ األنباري كغيخُ  كابغُ  ج الصبخيُّ أكَّ 
يا في الشصق ىا كأسيمُ أماـ لغات في الكمسة: أيدخُ  –إذف–فشحغ  ،و ،(4)الكمسة

ٍج، كىػ كاح كجوٍ ؛ إلدساؿ المداف فييسا مغ الراد كالجاؿ ما تتابع فيو ضعُّ 
؛ الجاؿساكشُة  الرادمزسػمُة  -في الديػلة-دميو، ثع تمييا  أيدخُ 

–الجاؿ مىتػحُة  الرادلمتخىيف الحاصل، أما أثقُل الثالثة فيي مزسػمُة 
؛ النتقاؿ المداف مغ الزع إلو الىتح، كما يتبع -كىي قخاءة أبي الجػزاء
 ذلظ مغ جيج دزمي. 

                                           

و ،( أف الشبي ، كالحجيث في مدشج أحسج دغ أبي ىخيخة )ٕٖٕ: و ،( الحجة البغ خالػيؤ)
( َُمخَّ بججاٍر أك حائٍط مائٍل، فأسخع السذي، فقيل لو في ذلظ فقاؿ: "إني أكخه :)، مػتَ  و 
 –، تح/ أحسج دمحم شاكخ، دار الحجيثٕٖٓ/ٗٔت"، يشطخ: مدشج اإلماـ أحسج: اػَ الىَ 

 ـ.ٜٜ٘ٔىػ/ ٙٔٗٔ، ٔالقاىخة، ط
 .ٓٔٔ/ٖ: و ،( زاد السديخٕ)
 .ٛ/ٕٗ)ص د ؼو ،(:  التاج، ك ٕٕٚ/ٚ: كالبحخ السحيط، ٗٔٔ/ٛٔ: و ،( تىديخ الصبخي ٖ)
: الحجة ألبي دمي الىارسي، ك ٖٗ/ٕ: ، كالسحتدبٗٔٔ/ٛٔ: و ،( تىديخ الصبخي ٗ)
الذيخ دادؿ أحسج دبجالسػجػد ، تح/ ٚٙٔ/ٖ: ، كالتىديخ الػسيط لمػاحجيٚٚٔ/٘

: كزاد السديخ ـ،ٜٜٗٔىػ/ ٘ٔٗٔ، ٔلبشاف، ط –كآخخيغ، دار الكتب العمسية، بيخكت
 .ٙٙ٘/ٕٔ، كالمباب البغ دادؿ: ٜٗ٘/ٚ: الجر السرػف ، ك ٓٔٔ/ٖ
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إسكاف حخكة البشية  تيغ: فإفَّ كأما مغ ناحية الشدبة الميجية لمريغ
كحخكة اإلدخاب مغ خرائز تسيع كمغ جاكرىع كبكخ بغ كائل كمغ َلفَّ 
 .و ،(ٔ)ِلىَّيسا، في حيغ تحتىع ليجاُت الحجاز بالريغ دكف ححؼ أك تغييخ

  ِسْطل وِسْطَضؼ:

 چۇئۇئۆئۆئ ەئوئوئچ ٹقػؿ هللا  في
 [ٔٚ]السؤمشػف: 

أبػ الجػزاء: كأبػ رجاء ك  كعٍب  قخأ ابُغ مدعػد كُأبيُّ بغُ 
 .و ،(2)و ،( بألف فييساۆئع ْكخاىُ ذِ  ۇئۇئ عْ ْكخاىُ بحِ ەئوئ)

ىع، أي: كخُ الحي ىػ ذِ  أي بالكتاِب  چوئچالجسيػر:  قخاءةُ 
 و ،( مشيع، كالقخآفُ ) ع، فالخسػؿُ يُ ع كشخفُ ىُ ع كفخخُ يُ ع أك كصيتُ يُ كدطُ 
ْكخ: الكتاُب الَِّحي ِفيِو َتْىِريلُ ، بمدانيع يغ، ككلُّ كتاٍب مغ كُ  فالحِّ تِب الجِّ
اَلـ)اأْلَْنِبَياء  ، أك بالحكخ الحي كانػا يتسشػنو كيقػلػف: و ،(ٖ)ِذْكخ   و ،(َدَمْيِيع الدَّ

/ ٛٙٔ]الرافات  چہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱچ

                                           

 . ٕٙٗ/ ٔو ،( يشطخ: الميجات العخبية في التخاث: ٔ)
، كتىديخ الىخخ الخازي: ٜٙٔ/ٖ، كيشطخ: تىديخ الكذاؼ: ٕٛٙ/ٖيخ: و ،( زاد السدٕ)
ٕٖ/ٕٛٚ . 
دغ إيجاز البياف ك ، ٔ٘ٔ/ٗالسحخر الػجيد : ، ك ٜٗ/ٓٔيشطخ: التيحيب )ذ ؾ رو ،(: و ،( ٖ)

تح/ د. حشيف بغ حدغ القاسسي، دار الغخب ، ٜٔ٘/ٕ: معاني القخآف لمشيدابػري 
 . ٕٚٛ/ٖٕالخازي: كتىديخ الىخخ ىػ، ٘ٔٗٔ، ٔبيخكت، ط –اإلسالمي
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يعشي شخفيع بمغة  چەئوئوئچدباس:  ،  كقاؿ ابغُ و ،(1)[ٜٙٔ
يتُ  الحكخَ  كيؤيجه أفَّ  ،و ،(2)قخير كقاؿ ، و ،(3)الذخؼُ ك  العالءُ ك  كالثشاءُ  ىػ الرِّ
: َأْي ِبَبَياِف اْلَحقِّ َكِذْكِخ َما َلُيْع ِبِو َحاَجة  ِمْغ َأْمِخ الجيغ، َكَقاَؿ َقَتاَدُة: أيًزا

 .و ،(4)َأْي ِبَسا َلُيْع ِفيِو ِذْكُخ َثَػاِبِيْع َكِدَقاِبِيعْ 

 التحكيخُ  :شاًء دمو كالـ ابغ دباس كقتادة يكػف في معشو الحكخبك 
ليو في أمػر معاشيع كمعادىع، كبيحا إ الشاُس  بالثػاب كالعقاب، كبسا يحتاجُ 

كْ  مع قخاءة )ذكخاىعو ،(، بادتبار أفَّ  حجُ تتَّ  َخى: اسع لمتحكيخ كسا قاؿ الحِّ
ْكخى -، كىسا و ،(5)الخميل ْكُخ كالحِّ ، يقػؿ الىخاء: "َيُكػُف و ،(6): َنِقيُس الشِّْدَيافِ -الحِّ

ْكِخ، َكَيُكػُف ِبَسْعَشو التََّحكُّخِ  ْكَخى ِبَسْعَشو الحِّ ڤ ڦ چ: و ،()ِفي َقْػِلِو  الحِّ

، كسا ذكخ و ،(7)[ ٘٘]الحاريات:  چ ڦ ڦ ڦ ڄ ، ككالىسا مرجر 
 .و ،(8)ذكخ ابُغ سيجه

التي بيئتو  حاكيتُ ريغة األشػؿ )ذكخىو ،( لأبي الجػزاء با كقخاءةُ 
خ بيع البجك سكاف كسط الجديخة كشخقييا، الحيغ تأثَّ  مغالشازحيغ ب خْت تأثَّ 

                                           

، كتىديخ الىخخ الخازي: ٜٔ٘/ٕ، كإيجاز البياف: ٜٙٔ/ٖو ،( تىديخ الكذاؼ: ٔ)
ٕٖ/ٕٛٚ. 
 .ٜٖ٘/ٕ، كالسقاييذ )ذ ؾ رو ،(: ٘ٙٙ/ٕالرحاح )ذ ؾ رو ،(: و ،( ٕ)
 .ٖٛو ،( المغات البغ حدشػف: ٖ)
 .ٔٗٔ/ٕٔو ،( تىديخ القخشبي: ٗ)
 .ٜٗ/ٓٔو ،(: التيحيب )ذ ؾ رك ، ٖٙٗ/٘و ،( العيغ لمخميل بغ أحسج )ذ ؾ رو ،(: ٘)
 .ٖٛٓ/ٗ، كيشطخ: المداف )ذ ؾ رو ،(: ٗٙٙ/ٕو ،( الرحاح )ذ ؾ رو ،(: ٙ)
 .ٖٛٓ/ٗو ،( المداف )ذ ؾ رو ،(: ٚ)
 ,ٖٛٓ/ٗ، كالمداف )ذ ؾ رو ،(: ٜٛٔ/ٖو ،( السحكع )ذ ؾ رو ،(: ٛ)
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ليع حيث سكشاىع  أندبُ  أف السجَّ  كال شظَّ  ،و ،(ٔ)العخاؽ كمشيع أبػ الجػزاء أىلُ 
السقاشع  ذاتُ  الكمساتُ  كػفُ ت، ففييا األصػاتُ  التي تزيعُ  الذاسعةَ  الرحخاءَ 
 .غيخىامغ  في الدسع كأبيغَ  أكضحَ األشػؿ 

  ُسْطل وَسَطل:
ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب    مب ىب چ : و ،() هللا في قػؿ

 [ٔٗ]ص:  چ  يب
 ػف الراد.بزع الشػف كسك چمبچقخأ األكثخكف: 

كأبػ حيػة كيعقػُب كحىز  في  كأبػ الجػزاء يُّ سَ مَ كقخأ أبػ دبجالخحسغ الدُّ 
 .و ،(2): )بَشْربو ،( بىتح الشػف كسكػف الرادركايةٍ 

ُة، ُيِخيجُ ك  ياءُ اإِلدْ أي:  چمب ىبچ كمعشو  َمَخَضُو  :التََّعُب َكاْلَسَذقَّ
مقاتل: بُزخٍّ في َبِجِني،  َكَما َكاَف ُيَقاِسي ِفيِو ِمْغ َأْنَػاِع اْلَػَصِب، كقاؿ

 .و ،(3)َكَدَحاٍب في َماِلي َكَأْىِمي

                                           

 ـ.ٜٜ٘ٔ، ٜمكتبة األنجمػ السرخية، ط، ٔٚو ،( في الميجات العخبية د. أنيذ: ٔ)
، كسا ُندبْت ليعقػب كسا في ٙٚ٘/ٖ: ، كزاد السديخٖٔٛ/ٜيشطخ: الجر السرػف:  و ،(ٕ)
، ٕٔٔ/ٛالثعمبي )الكذف كالبياف دغ تىديخ القخآفو ،( ألبي إسحاؽ الثعمبي: تىديخ في 

، ٔلبشاف، ط –تح/ الذيخ الصاىخ بغ داشػر، دار إحياء التخاث العخبي، بيخكت
، كقاؿ ابغ ٚٓ٘/ٗ، كالسحخر الػجيد: ٖٚ/ٗـ، كتىديخ البغػي: ٕٕٓٓىػ/ ٕٕٗٔ

قخاءة الجحجري كيعقػب، كركيت دغ الحدغ كأبي جعىخ"، كيشطخ: تىديخ دصية: "كىي 
يَّ َكاْبَغ َأِبي ٕٚٓ/٘ٔالقخشبي:  جِّ ، َكاْلَحَدَغ، َكالدُّ ، كزاد أبػ حياف دمييع: َزْيَج ْبَغ َدِميٍّ

 .ٔٙٔ/َٜدْبَمَة، يشطخ: البحخ السحيط: 
ىديخ البغػي: ، كتٕٔٔ/ٛتىديخ الثعمبي: ، ك ٖ٘ٔ/ٚيشطخ: العيغ )ف ص بو ،(:  و ،(ٖ)
دغ سيجنا  إلو ما ُيتَجاكؿُ  هَ ػِّ شَ نُ  ، كججيخ  بالحكخ أفْ ٔٙٔ/ٜ، كالبحخ السحيط: ٖٚ/ٗ

== 
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== 

ىا دغ مخضو ُحِذَيْت بيا كتُب التىديخ كغيخُ  كمػضػداتٍ  و ،( مغ إسخائيمياتٍ أيػب )
كضخه الحي ألعَّ بو، يقػؿ الذيخ دمحم أبػ شيبة )رحسو هللاو ،(: كمغ القرز التي َتديَّج 

اصػف، كأشمقػا فييا لخياليع العشاف: قرةُ  فييا  نا أيػبَ سيجِ  الستديِّجكف، كاستغمَّيا القرَّ
( ْفقج ركك ،)، ركه برػرة ال يخضاىا هللا ) عَ َر ا فييا ما دَ و  و ،(هللُا أنبياءه دشو، كصػَّ

 لخسػٍؿ مغ رسمو.
في  حَ كبعج بيانو )رحسو هللاو ،( ما ذكختو بعُس كتب التىديخ مغ كػنو ُشخِ 

سػى قمبو كلدانو،  مشو سميع   بالُجحاـ في سائخ بجنو، كلع يبقَ  ة، كأنو ُأصيبَ السدبم
و ،(، حتو دافو الجميُذ، كصار مشبػًذا في ناحية مغ البمج، كلع يبق َيْحُكخ بيسا هللا )

 ، حتو صارْت أحج  مغ الشاس يحشػ دميو غيخ زكجتو، كتحسمت في بالئو ما تحسمْت 
 بدبب ذلظ. شعخىا تخجـ الشاس، بل قج بادْت 

ىحا إلو السعرـػ  ندبةَ  قاؿ )رحسو هللاو ،(: كالسحققػف مغ العمساء دمو أفَّ 
( ُاديغ الحيغ ي خكِّبػف األسانيج لمستػف، أك مغ غمط بعس و ،( إما مغ دسل بعس الػضَّ

ا ُأخح بشي إسخائيل كافتخاءاتيع دمو األنبياء، كىي مسَّ  ذلظ مغ إسخائيمياِت  الخكاة، كأفَّ 
اصػف السػلعػف بالغخائب، فدادكا في قرة  دغ أىل الكتاب الحيغ أسمسػا، كجاء القرَّ

اذكف كالستدػلػف كسيمة الستخقاؽ قمػب الشاس،  أيػب كأذادػىا، حتو اتخح مشيا الذحَّ
 كاستجرار العصف دمييع. 
ًرا )رحسو هللاو ،(: كالػاجُب دمو السدمع: أف يكَف دشج كتاب هللا، كال ححِّ ثع قاؿ مُ 
 لقرة كسا َتديَّج زنادقُة أىل الكتاب، كألرقػا باألنبياء ما ال يميق بيع. يتديَُّج في ا

ىحه  إلو حجِّ  بالءه لع يرلْ  مي، كلكغَّ ابتُ  و ،(كالحي يجُب أف نعتقجه: أنو )
و أصبح قخحة، كأنو ُألِقَي دمو كشاسة بشي جدسَ  بالجحاـ، كأفَّ  صيبَ األكاذيب، مغ أنو أُ 

 أك أنو أصيب بسخض الججري.إسخائيل، يخدو في جدجه الجكد، 
ُيمَقو دمو َمْدبمة، كأف يراب بسخض  أفْ  غْ مِ  و ،(دمو هللا ) و ،( أكخـُ كأيػب )

مغ ددػتو، كيقدزىع مشو، كأي فائجة تحرل مغ الخسالة كىػ دمو ىحه  الشاَس  خُ ىِّ شَ يُ 
 الحاؿ الُسدرية التي ال يخضاىا هللا ألنبيائو كرسمو؟.

== 
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كالشُّْرٍب )بزع الشػف كسكػف الرادو ،( َكالشََّرٍب )بىتح الشػف 
َشِج، كالرادو ،( بسعًشو َكاحٍج كسا قاؿ الدجاجُ  ْشج كالخَّ ، كىسا دشجه بسشدلة الخُّ
ْمب ف كاْلَحَدف، كالُبْخل كالَبَخل، كالُعْخب كالَعَخب، كاْلُحدْ  ـِ، كالرُّ ـِ كاْلَعَج كاْلُعْج

َمب  .و ،(ٔ)كالرَّ

كىسا لغتاف دشج العخب، حكاىسا الثعمبي كزاد دمييسا لغتيغ 
بو قاؿ: "كفيو أربع لغات: )ُنُربو ،( بزستيغ كىي  مقخكء   أخخييغ، كالجسيعُ 

قخاءة أبي جعىخ، ك)َنَربو ،( بىتح الشػف كالراد كىي قخاءة يعقػب، 
لراد كىي ركاية ىبيخة دغ حىز دغ ك)َنْربو ،( بىتح الشػف كجـد ا

 .و ،(2)داصع، ك)ُنْربو ،( بزع الشػف كجـد الراد كىي قخاءة الباقيغ"

                                                                                                
== 

أماـ الشقج، كال يؤيجه دقل   تُ بُ ثْ يميل ، ال يَ قرة مُ ثع قاؿ: كالحقُّ أفَّ نْدَج ال
، كأف ما أُ  و ،( مغ السخض إنسا كاف مغ الشػع صيب بو أيػب )سميع ، كال نقل  صحيح 

ىا دمو البذخة، كالخكماتيـد غيخ السشىخ، كال السقدز، كأنو مغ األمخاض التي ال يطيخ أثخُ 
 األرَض  ا أمخه أف يزخبَ و ،( لسَّ ) هللاكأمخاض السىاصل كالعطاـ كنحػىا، كيؤيج ذلظ: أف 

، فاغتدل مشيا كشخب، فبخأ بإذف هللا، كقيل: إنو ضخب األرض ديغُ  بقجمو، فشبعْت 
، فذخب باردة   ديغ   ، فاغتدل مشيا، كضخبيا مخة أخخى، فشبعْت حارة   ديغ   بخجمو فشبعْت 

ىديخ لمذيخ/ مشيا، وهللا أدمع بالرػاب. يشطخ: اإلسخائيميات كالسػضػدات في كتب الت
كما بعجىا بترخؼ كاسع، الشاشخ: مكتبة الدشة، الصبعة  ٕ٘ٚدمحم أبػ ُشيبة: ص 

 الخابعة.
، كإدخاب ٘ٓٗ/ٕ، كيشطخ: معاني القخآف لمىخاء: ٖٖٗ/ٗمعاني القخآف لمدجاج:  و ،(ٔ)

 .ٕٚٓ/٘ٔ، كتىديخ القخشبي: ٕٖٔ/ٖالقخآف لمشحاس: 
 .ٖٔ/٘، كتىديخ البيزاكي: ٕٔٔ/ٛالثعمبي: و ،( تىديخ ٕ)
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ىػ السذقة، كأنو كثيًخا  و كاحجٍ ا بسعشً يَ جسيعَ  األكجوَ  كبعج بيانو أفَّ 
بعس  ابُغ دصية تىخيقَ  أكرد -ما ُيدتعسُل الشرب في مذقة اإلدياء
 :بسعًشو، مغ قػليع أنيا لغات   ػابُ الشاس بيغ ىحه األلىاظ، ثع قاؿ: "كالر
"  .و ،(1)َأْنَرَبشي األمُخ كَنَرَبشي إذا شق دميَّ

َمةً –اْلَىخَّاء: اْلَبَخُل كجاء في البحخ السحيط دغ  أِلََسٍج، َكاْلُبْخُل  -ُمَثقَّ
)يعشي يقػلػف: ُل أِلَْىِل اْلِحَجاِز، َكُيَخىُِّىػَف َأْيًزا ِلَتِسيٍع، َكاْلُبخُ  -َخِىيَىةً –
َفَتِريُخ ُلَغُتُيْع َكُلَغُة َتِسيٍع َكاِحَجًة، َكَبْعُس َبْكِخ بغ كائل بالتدكيغو ،(  لُ ْلُبخْ ا
 .و ،(2)"قػلػف اْلَبْخلَ ي

الجسيػر:  قخاءةَ  بَ أف نشدُ  أبي حياف ندتصيعُ  كاستخشاًدا بشّزِ 
، إلو أىل الحجاز كبشي تسيع، أما بزع الشػف كسكػف الراد چمبچ
فيي لبكخ  )بَشْربو ،( بىتح الشػف كسكػف الرادمعو  غْ أبي الجػزاء كمَ  قخاءةُ 
 بغ كائل.

 

  

                                           

 .ٔٙٔ/ٜ، كالبحخ السحيط: ٚٓ٘/ٗالسحخر الػجيد:  و ،(ٔ)
 .ٖ٘ٙ/ٖ: و ،( البحخ السحيطٕ)
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 املبحث انثانث
 انتبادل بني انفعم واملصذر 

 ۉ ۅۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆچو ،(:في قػلو )

  [ٓٛ]األنبياء: چۉ

 كالكدائي: )ِلُيْحِرَشُكْعو ،( بالياء. كأبػ دسخك كحسدةُ  كثيخ كنافع   قخأ ابغُ 

 بالتاء.  چٴۇچدغ داصع:  دامخ، كحىز   كقخأ ابغُ 

 كركى أبػ بكخ دغ داصع: )ِلُشْحِرَشُكْعو ،( بالشػف خىيىة. 

ِشُكْعو ،( بتاء مىتػحة  بغُ  مدعػد، كأبػ الجػزاء، كحسيجُ  كقخأ ابغُ  قيذ: )ِلَتَحرُّ
 .و ،(1)مع فتح الحاء كتذجيج الراد مع ضسيا

 .و ،(2): ِلُتْحِخَزكع كتسشعكع، )ِمْغ بأسكعو ،( يعشي: الحخبچٴۇچكمعشو 

، كمغ قاؿ: خ  حكَّ مُ  اّلمبػَس فألفَّ ياء فسغ َقاَؿ: )لُيحرشكعو ،( بال
الرشعة، كإف شئت َجَعمتو لتأنيث  تأنيثبالتاء ذىب إلو  چٴۇچ

 ِلُشْحِرَشُكعْ بالشػف يقػؿ:  )ِلُشْحِرَشُكْعو ،(الجركع ألّنيا ىي المبػس، كمغ قخأ: 
 . و ،(3)مغ بأسكع أيًزا نحُغ: َكَدَمو َىَحا السعشو َيجػز )لُيحرشكعو ،( هللاُ 

                                           

 .ٕٗٓ/ٖ، كزاد السديخ: ٖٜ/ٗ، كالسحخر الػجيد: ٖٓٗالدبعة البغ مجاىج: و ،( ٔ)
كالسحخر الػجيد: ، ٖٗٔ/ٗكالتيحيب )ح ص فو ،(: ، ٖٓٗالدبعة البغ مجاىج: و ،( ٕ)
 .ٕٗٓ/ٖ، كزاد السديخ: ٖٜ/ٗ
 .ٖٗٔ/ٗ، كالتيحيب )ح ص فو ،(: ٜٕٓ/ٕقخآف لمىخاء: معاني ال و ،(ٖ)
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: يقخأ بالتاء، كالياء، چٴۇچالػيو :" قػلو تعالو: خ ابغُ  يقػؿُ 
  :كالشػف 

ألف المبػس:  ؛ه دمو )الرشعةو ،( ك)الّمبػسو ،(و ردَّ قخأه بالتاء: أنَّ  لسغْ  فالحجةُ 
 الجرع كىي مؤنثة. 

 ال دمو معشاه.  ،ه دمو لىع )المبػسو ،(و ردَّ قخأه بالياء: أنَّ  لسغْ  كالحجةُ 

غ ال  ؛و ،(بو دغ هللا ) و أخبخقخأه بالشػف: أنَّ  لسغْ  كالحجةُ  ألنو ىػ السحرِّ
 .و ،(1)الّجرع"

فعاًل، أما قخاءة أبي  المىع ىحه األكجو دمو ادتبار كػف  ككلُّ 
ِشُكْعو ،( بتاء مىتػحة مع فتح الحاء كتذجيج الراد مع ضسيا  الجػزاء )ِلَتَحرُّ

غو ،(، كالتذجيُج في المىع مشاسب  لمسعشو ل فعمو ادتبار أنو مرجر   مىعل )تحرَّ
بو  ا أنعع هللاُ مسَّ  يىيج نعسةً  -كسا ذكخ الصبخي –ػد في اآلية، كىػ السقر

دشج العخب: الدالح كمو  دمو داكد، أنو دمسو صشعة المبػس، كالمبػُس 
 .و ،(2)اا أك رمحً ا كاف أك سيىً دردً 

غ  فالتذجيجُ  السخاد  أفَّ  يىيج -كسا في قخاءة أبي الجػزاء–في التحرُّ
مغ  تخجمة في الحخكب، قاؿ قتادة: أكؿُ أنػاع الدالح السد بالمبػس كلُّ 
مغ َصَىاِئح، َفَمسَّا  ُتتَّخحُ  وِ مِ بْ ككانت الجركع مغ قَ  ،و ،() داكد   صشع الجركعَ 

ًقا مَ ا كجعميا حِ ىَ دَ خَ مغ سَ  فيػ أّكؿُ ، دسل ُىَػ الجْرع جسع الخىة كالحرانة

                                           

 .ٕٓ٘الحجة البغ خالػيو: و ،( ٔ)
 .ٕٙٛ/ٙ، كتىديخ الثعمبي: ٓٛٗ/ٛٔتىديخ الصبخي:  و ،(ٕ)
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 ؛لكع سالحٍ  صشعةَ  لتقي السحارب في السعخكة، كالسعشو: كدمَّسشا داكدَ 
 .و ،(1)يحىطكع كيسشعكع مغ القتل إذا لبدتسػهل

  )َسَطل( طصدر أو جطع:

   مئ  جئ حئ    ی ی  ی  ی   ىئ    ىئ   ىئ  ېئچ و ،(:في قػؿ هللا )

 [ٗٔ]سبأ:  چ جبيئ   ىئ

 بتدكيغ الخاء. چ مئ حئ چ: قخأ الجسيػرُ 

َرضو ،( بىتح األَ  كقخأ أبػ الستػكل كأبػ الجػزاء كداصع الجحجري: )دابَّةُ 
 .و ،(2)الخاء

ُة اأْلَْرِض: ىي سػسة العػد كىي األَرضة، كقيل: َلْيَدْت ُسػَسَة كَدابَّ 
ػَسَة َلْيَدْت ِمْغ َدَكابِّ اأْلَْرِض، َبْل َىِحِه َحَيَػاف  ِمَغ اأْلَْرِض  اْلَخَذِب؛ أِلَفَّ الدُّ

 . و ،(3)َشْأُنُو َأْف َيْأُكَل اْلَخَذَب، َكَذِلَظ َمْػُجػد  

 تحتسل كجييغ: -بىتح الخاء-أبي الجػزاء }اأَلَرض{  كقخاءةُ 
  ََّمْرَجَر )َفَعَلو ،(  األكؿ: أنَُّو َمْرَجر  ِلػ )َفَعلو ،( َمْىُتػِح اْلَعْيِغ؛ أِلَف

َكَأَكَمِت  ،ِلِىْعٍل َيُكػُف َدَمو َفَعٍل َنْحِػ: َجَجَع َأْنُىُو َجَجًدا اْلُسَصاِكع

                                           

، كتىديخ الدسعاني: ٕٙٛ/ٙ، كتىديخ الثعمبي: ٔٛٗ/ٛٔتىديخ الصبخي: و ،( ٔ)
 –، تح/ ياسخ بغ إبخاىيع كغشيع بغ دباس بغ غشيع، دار الػشغ، الخياضٜٖٙ/ٖ

 .ٕٖٓ/ٔٔـ، كتىديخ القخشبي: ٜٜٚٔىػ/ ٛٔٗٔ، ٔالدعػدية، ط
، كالقخاءة مشدػبة البغ دباس كالعباس بغ السىزل كسا في ٖٜٗ/ٖزاد السديخ:  و ،(ٕ)

 .ٔٔٗ/ٗالسحخر الػجيد: 
 .ٖٓ٘/ٛ، كالبحخ السحيط: ٕٓٛ/ٗٔ، كتىديخ القخشبي: ٔٔٗ/ٗالسحخر الػجيد:  و ،(ٖ)
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قخاءة ل ، كىي بيحا مػافقة  و ،(1)اأْلَْسَشاُف َأَكاًل، ُمَصاِكُع َأَكْمتُ 
 تِ َض رَ مرجر أَ  -ىشا–ض ػر، قاؿ أبػ حاتع المغػي: اأْلَرَ الجسي
دابة األكل الحي  :إذا أكمتيا األرضة، فكأنو قاؿ كالخذبةُ  األثػابُ 

 .و ،(2)سىػ بتمظ الرػرة دمو جية التدػُّ 
  الثاني: األَرض بالىتح ليذ مرجًرا بل ىػ جسع َأَرَضة، كدمو

ـِّ إل ألفَّ الجابََّة أدعُّ مغ  ؛و الخاّصِ ىحا يكػُف مغ باب إضافِة العا
بيشيا كبيغ قخاءة  ، كتكػف العالقةُ و ،(3) اأَلَرضة كغيِخىا مغ الجكابِّ 

األَرضة، كىي  إذ )األَرضو ،( دمو ذلظ جسعُ  ؛الجسيػر أكضحَ 
 .و ،(ضدابة األرْ ػ )السقرػدة في قخاءة الجسيػر ب
 

  

                                           

، كتىديخ البيزاكي: ٖٚ٘/ٖديخ الكذاؼ: ، كيشطخ: تىٖٓ٘/ٛالبحخ السحيط: و ،( ٔ)
 .ٛٔٙ/٘ لمذيخ دزيسة: ، كدراسات ألسمػب القخآفٕٗٗ/ٗ
 .ٖٓ٘/ٛ، كالبحخ السحيط: ٔٔٗ/ٗالسحخر الػجيد:  و ،(ٕ)
، كدراسات ألسمػب ٔٔٗ/ٗ، كيشطخ: السحخر الػجيد: ٙٙٔ/ٜالجر السرػف:  و ،(ٖ)

 .ٛٔٙ/٘القخآف: 
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 ملبحث انرابعا
 انعذول عٍ الضىر وانتكهى وانغيبت 

  رن اضتصضم إضؼ اضعيبظ: اضطدول

 چھ ھ ہہ ہ ہ ۀچ: و ،() هللا قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي 
 [ٖٔ]اإلسخاء:

 ہ ہ ہچ بالشػف  چۀچقّخاء العخاؽ  كثيخ كدامةُ  كابغُ  قخأ نافع  
 ، كمعشاىا: ُنخخج نحغ لو كتاًبا، فالُسخخج ىػ هللاُ و ،(1)چھ ھ ہ
()، الىعل  ندبةَ  أفَّ  مغ الخبادي السديج باليسدة: َأْخخج، كال شظَّ  ، كالىعلُ و

 و ،(، بحيث يكػف ىػ فادمو يديج الىعل جالاًل كقػة.إلو هللا )

، و ،(2)بتاء مىتػحة كرفع الخاء: )كَتخُخُجو ،( بػ الجػزاء كاألدخجُ كقخأ أ
معشاىا: كَتْخُخُج لو أدساُلو يـػ القيامة ك  كىػ مغ الثالثي السجخد )خخجو ،(،
ۆ  ۆ  ۇڭ ۇ         ڭ ڭچ ، كيؤيجىا قػُؿ هللا تعالو: كتاًبا يعشي: في ىيئة كتاب

ائ        ەئ ەئ    ائ     ىى  ې  ې  ې       ې    ۉ ۅ           ۅ ۋ  ۈ ۈ ٴۇ        ۋ   

إنا كشا الصبخي في معشاىا: "يقػؿ [، 27/ 27الجاثية: ] چوئ           وئ 
، كيقػؿ الساتخيجي: و ،(3)"كع، فتثبتيا في الكتب كتكتبياا أدسالَ شَ تَ طَ ىَ حَ  تكتبُ دْ نَ 
ليع كتبيع  خخجُ تشتع تعسمػف كنثبتو دميكع مغ خيخ أك شخ، فنكتب ما ك"

                                           

 . ٜٜٖ/ٚٔتىديخ الصبخي:  و ،(ٔ)
 . ٗٔ/ٖػثيق القخاءة: زاد السديخ: يشطخ في ت و ،(ٕ)
 .ٗٛ/ٕٕتىديخ الصبخي:  و ،(ٖ)
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دمييع  ، كىي التي كتبْت يع، فكانت دمييع حجةً التي فييا أدسالُ 
 .و ،(1)"الحىطةُ 

كَقَخَأ اْبُغ َدبَّاٍس َكاْلَحَدُغ البرخي َكُمَجاِىج  َكاْبُغ ُمَحْيِرٍغ َكَأُبػ َجْعَىٍخ 
 ي، مغ الثالثالتَّْحِتيَِّة اْلَسْىُتػَحِة َكِبالخَّاِء السزسػمة َكَيْعُقػُب )َكَيْخُخُجو ،( ِباْلُسَثشَّاةِ 
دمو معشو: َكَيْخُخُج لو الصائُخ، ككتاًبا َمْشُرػب  َدَمو  السجخد أيًزا )خخجو ،(
و تأكيل الكالـ إلو: َكَيْخُخُج لو الصائخُ  اْلَحاِؿ، ككأفَّ   مغ قخأ ىحه القخاءة كجَّ

 . و ،(2) قيامة، فيريخ كتاًبا يقخؤه مشذػًرااإلنداف يـػ ال الحي ألدمشاه دشقَ 
  إضؼ اضعيبظ: اضخطاب اضطدول رن 

 [ٜٔ]االنذقاؽ:   چۈ ۈ ۆ ۆ ۇ چ:و ،()في قػؿ هللا 

بىتح التاء  چۇچدامخ:  كأبػ دسخك كابغُ  كنافع   قخأ داصع  
 كمعشاه: لتَخكُبغَّ حااًل بعج حاؿ.  ،لدائخ الشاس كضع الباء، كىػ خصاب  

و ،( بالياء كنرب كقخأ ابغ مدعػد كأ بػ الجػزاء كأبػ األشيب: )لَيْخَكَبغَّ
 .و ،(3)الباء

 

                                           

، دار الكتب العمسيةٕٖٕ/ٜتىديخ الساتخيجي:  و ،(ٔ) بيخكت،  -، تح/ د. مججي باسمـػ
 .ـٕ٘ٓٓىػػ/ ٕٙٗٔ، ٔلبشاف، ط
، كتىديخ الثعمبي: ٛٛ/ٕ، كمعاني القخاءات لألزىخي: ٜٜٖ/ٚٔتىديخ الصبخي:  و ،(ٕ)
، كالسحخر الػجيد: ٕ٘ٙ/ٕ، كتىديخ الكذاؼ: ٜ٘ٔٗ/ٙ، كاليجاية لسكي: ٜٛ/ٙ
 . ٕٗ٘/ٖ، كفتح القجيخ: ٖٗٗ/ٖ
 .ٕٕٗ/ٗزاد السديخ:  و ،(ٖ)
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 :و ،(1)في ىحا الىعل دت القخاءاتُ كقج تعجَّ 

 بخالؼٍ  دباس كدسخُ  كابغُ  دامخ كداصع   كأبػ دسخك كابغُ  فقخأ نافع  
بزع  چۇچجبيخ:  كابغُ  كقتادةُ  كاألدسُر  دشيسا، كأبػ جعىخ كالحدغُ 

الذجائج: السػت كالبعث  لتخكُبغَّ  :الباء دمو مخاشبة الشاس، كالسعشو
مغ الشصىة إلو اليـخ كسا تقػؿ شبقًة  التغيخكالحداب حااًل بعج حاؿ، أك 

بعج شبقة، َكاْخَتاَرُه َأُبػ ُدَبْيٍج َكَأُبػ َحاِتٍع، َقاَؿ: أِلَفَّ اْلَسْعَشو ِبالشَّاِس َأْشَبُو ِمْشُو 
َكَمْغ ُأكِتَي  ،َفَسْغ ُأكِتَي ِكَتاَبُو ِبَيِسيِشوِ  :آْلَيةِ و ،(، ِلَسا ُذِكَخ َقْبَل َىِحِه اِبالشَِّبيِّ )

 ِكَتاَبُو ِبِذَساِلِو. 

َدَمو اأْلَْنِبَياِء،  ْخِتاَلؽِ االَأْك َلَتْخَكُبغَّ ُسشََّة َمْغ َكاَف َقْبَمُكْع ِفي التَّْكِحيِب كَ 
عِّ َدَمو ِخصَ  اِب اْلِجْشِذ، أِلَفَّ الشَِّجاَء َكأكجه الدََّمْخَذِخيُّ بقػلو: َكَلَتْخَكُبغَّ ِبالزَّ

َجاِئَج: اْلَسْػَت َكاْلَبْعَث َكاْلِحَداَب َحااًل َبْعَج َحاٍؿ،  ِلْمِجْشِذ، َفاْلَسْعَشو: َلَتْخَكُبغَّ الذَّ
 . و ،(2)َأْك َيُكػُف اأْلَْحَػاُؿ ِمَغ الشُّْصَىِة ِإَلو اْلِيَخـِ، َكَسا َتُقػُؿ: َشَبَقة  َبْعَج َشَبَقةٍ 

                                           

، كإدخاب القخآف لمشحاس: ٚٚٙيشطخ في ىحه القخاءات: الدبعة البغ مجاىج:  و ،(ٔ)
، كتىديخ الثعالبي )الجػاىخ الحداف في ٖٗٔ/ٖ، كمعاني القخاءات لألزىخي: ٚٔٔ/٘

، تح/ الذيخ دمحم دمي معػض كالذيخ دادؿ أحسج ٜٙ٘/٘تىديخ القخآفو ،(: 
ىػػ، كاليجاية لسكي: ٛٔٗٔ، ٔبيخكت، ط –دبجالسػجػد، دار إحياء التخاث العخبي

، كالبحخ السحيط: ٕٛٚ/ٜٔ، كتىديخ القخشبي: ٛ٘ٗ/٘، كالسحخر الػجيد: ٙٙٔٛ/ٕٔ
 . ٖٚٚ/ٓٔ، كالجر السرػف: ٖٛٗ/ٓٔ
، كالسحخر الػجيد: ٕٚٚ/ٗىديخ الكذاؼ: ، كتٜٙ٘/٘يشطخ: تىديخ الثعالبي:  و ،(ٕ)
، كالجر السرػف: ٖٛٗ/ٓٔ، كالبحخ السحيط: ٕٛٚ/ٜٔ، كتىديخ القخشبي: ٛ٘ٗ/٘
ٔٓ/ٖٚٚ. 
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 الستقجـُ  ىشا اإلندافُ  السقرػدَ  دمو أفَّ  و ،(1)أبي شالب مكي بغُ  جكأكَّ 
 ؛چۇچفي  الزسيخُ  لمجشذ، فعميو يعػدُ  ألنو اسع   ؛ذكخه بسعشو الشاس
[، ٚ]االنذقاؽ:  چچ چ ڇ چ چچ ىع في قػلو: ـ ذكخُ ألنو قج تقجَّ 
[، فال ٕٓ]االنذقاؽ:  چٴۇۋۋۅچخ أيًزا ذكخه في قػلو: كتأخَّ 

 إلو غيخىع إال بجليل. چۇچ يرخؼ الخبخ دشيع في

َكِقيَل: )َدْغو ،( َتِجيُء ِبَسْعَشو )َبْعَجو ،( فيكػف اْلَسْعَشو: َلَتْخَكُبغَّ َىِحِه اأْلَْحَػاَؿ ُأمًَّة 
 . و ،(2)َبْعَج ُأمَّةٍ 

و ،( دمو أنيع غيب  و ،( )الخصاب  بغُ  كقخأ دسخُ  ، كالسعشو دمو أيزا: )لَيْخكُبغَّ
  .و ،(3)ـ مغ التػجيو الدابقنحػ ما تقجَّ 

 كاألسػدُ  مدعػد كمجاىج   كالكدائي كدسخك بغُ  كثيخ كحسدةُ  كقخأ ابغُ 
و ،(  كالذعبي كأبػ العالية كابغُ  جبيخ كمدخكؽ   كابغُ  كثاب كديدو: )لَتْخَكَبغَّ

فقط، كالسعشو:  و ،(فالخصاب لمخسػؿ ) بىتح الباء دمو معشو: أنت يا دمحم،
 . يا دمحم شبًقا مغ أشباؽ الدساء بعج شبق لَتْخَكَبغَّ 
السعشو:  :السعشو: حااًل بعج حاؿ مغ معالجة الكىار، كقاؿ ابغ دباس :كقيل

سساًء بعج سساء في اإلسخاء، كالسعشو: َلَتْخَكَبغَّ َيا ُمَحسَُّج َسَساًء َبْعَج َسَساٍء، 
كقيل: ىػ  ،و ،(َتَعاَلو)َكَدَرَجًة َبْعَج َدَرَجٍة، َكُرْتَبًة َبْعَج ُرْتَبٍة، ِفي اْلُقْخَبِة ِمَغ َّللاَِّ 

                                           

 .ٙٙٔٛ/ٕٔاليجاية لسكي:  و ،(ٔ)
، كتىديخ القخشبي: ٛ٘ٗ/٘، كالسحخر الػجيد: ٕٚٚ/ٗيشطخ: تىديخ الكذاؼ:  و ،(ٕ)
 .ٜٖٗ/ٓٔ، كالبحخ السحيط: ٕٛٚ/ٜٔ
 .ٜ٘ٗ/٘د: السحخر الػجي و ،(ٖ)
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كدج  بالشرخ، أي لَتْخَكَبغَّ العخُب قبياًل بعج قبيل، كفتًحا بعج فتح، كسا كاف 
 . و ،(1)كحرل بعج ذلظ

أبي  كىي قخاءةُ – ساو ،( أيًزارضي هللا دشيدباس ) كابغُ  كقخأ دسخُ 
و ،( ِباْلَياِء ِمْغ َأْسَىل َكَفَتِح اْلَباِء َدَمو ِذْكِخ اْلَغاِئِب -و ،(2)الجػزاء ا ، فإمَّ : )لَيخكَبغَّ

)رضي دباس  و ،( دمو السعاني الستقجمة، كقالو ابغُ نا دمحم )أف ُيخاَد سيجُ 
ِسيُخ اْلَغاِئُب َيُعػُد َدَمو اْلَقَسِخ، أِلَنَُّو يعشي: نبيكع )هللا دشيساو ،(  و ،(، َكِقيَل: الزَّ

)رضي هللا  دباس ، كرأي ابغُ و ،(3)َيَتَغيَُّخ َأْحَػااًل ِمْغ ِإْسَخاٍر َكاْسِتْياَلٍؿ َكِإْبَجارٍ 
بغ كثيخ كحسدة دشيساو ،( األقخب إلو القبػؿ؛ لسػافقتيا القخاءة الستػاتخة ال

 كغيخىع.   كالكدائي
 مغ قخاءة أبي الجػزاء أمخاف: دتىادُ كيُ 

  ُِسيَخ  و ججيًجا ال ُيدتىاد إال مشيا، كىػ أفَّ يا معشً األكؿ: إضافت الزَّ
َفَتح اْلَباِء َيُعػُد َدَمو اْلَقَسِخ؛ اْلَغاِئَب )لَيخكَبغو ،( ِباْلَياِء ِمْغ َأْسَىل كَ 

 أِلَنَُّو َيَتَغيَُّخ حااًل بعج حاؿ ِمْغ ِإْسَخاٍر َكاْسِتْياَلٍؿ َكِإْبَجاٍر.
  ُدباس في  يا السعخاج بشز القخآف الكخيع، قاؿ ابغُ الثاني: إثبات

معشو )لتخكَبغو ،( بالتاء كفتح الباء: لتخكَبغ أنت يا دمحم سساء بعج 
اء، َكَدَرَجًة َبْعَج َدَرَجٍة، َكُرْتَبًة َبْعَج ُرْتَبٍة، ِفي اْلُقْخَبِة سساء في اإلسخ 

قخاءة ابغ ِمَغ َّللاَِّ َتَعاَلو، كقخاءة أبي الجػزاء )لَيخكَبغو ،( ىي 

                                           

، كتىديخ القخشبي: ٜ٘ٗ/٘، كالسحخر الػجيد: ٙٙٔٛ/ٕٔاليجاية لسكي:  و ،(ٔ)
 .ٜٖٗ/ٓٔالبحخ السحيط: ، ك ٕٛٚ/ٜٔ
 .ٕٕٗ/ٗزاد السديخ:  و ،(ٕ)
 .ٖٚٚ/ٓٔ، كالجر السرػف: ٜٖٗ/ٓٔ، كالبحخ السحيط: ٜ٘ٗ/٘السحخر الػجيد:  و ،(ٖ)
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دباس أيزا كتأخح نىذ السعشو، كدميو فيثبت السعخاج بالقخآف 
 مسا يغيخ مغ دقيجة مشكخ السعخاج.

ْسَخاءَ  ا  فَسْغ َأْنَكَخ اإلِْ ؛ لثبػتو نرا ِمْغ َمكََّة إَلو َبْيِت اْلَسْقِجِس َفُيَػ َكاِفخ 
ا َمْغ َأْنَكَخ اْلِسْعَخاَج ِمْغ َبْيِت اْلَسْقِجِس َفَمْيَذ ِبَكاِفٍخ، كإنسا بالقخآف الكخيع، أمَّ 

 ، كلكغَّ و ،(1)لعجـ ثبػتو صخاحة بالقخآف الكخيع -العمساءُ  كسا نزَّ - قُ دَّ ىَ يُ 
مجدسة بالقخاءة الستػاتخة دغ ابغ كثيخ كحسدة –ء )لَيخكَبغو ،( قخاءة أبي الجػزا

السعخاج  مشكخَ  ىحا السىيـػ العقجي، كتجعلُ  غيخُ تُ  -كالكدائي )لتخكَبغو ،( بالتاء
 كافًخا إلنكاره معمػًما مغ الجيغ بالزخكرة.

 

  

                                           

، ٖ٘ٔ/ٔمعي الحشىي: تبييغ الحقائق شخح كشد الجقائق لىخخ الجيغ الديو ،( يشطخ: ٔ)
ىػ، كالبحخ الخائق شخح كشد ٖٖٔٔ، ٔبػالؽ، القاىخة، ط -السصبعة الكبخى األميخية

بجكف تاريخ،  -ٕ، دار الكتاب اإلسالمي، طٖٓٚ/ٔالجقائق البغ نجيع السرخي: 
، الشاشخ: ٕٔكاألجػبة الكافية دغ األسئمة الذامية لسحسج بغ يػسف التػندي: ص

 مصبعة الدعادة بسرخ.
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 املبحث اخلايس
 بني اإلفراد والًع )انعذد( 

  أوّضا: وضع اضطغرد طوضع اضجطع:

 [ٕ٘]نػح:  چۋۅۅۉ ۋچو تعالو: في قػل

كقخأ أبػ الجػزاء كالجحجري: )خصيئِتيعو ،( جسًعا،  چۋچقخأ الجسيػر: 
 .و ،(1)مغ غيخ ألف

ك)خصيئتيعو ،( بالتػحيج يخاد بيا الجشذ، فالمىع لىع الػاحج، كالسعشو معشو 
، و ،(3)هكغيخُ  كسا ذىب القخشبيُّ  أك الذخؾُ  الكىخُ  خادَ ، كيجػز أف يُ و ،(2)الجشذ
 شخ، قاؿ هللاُ  كلِّ  جساعُ  أبي الجػزاء باإلفخاد، فالذخؾُ  ي قخاءةَ قػِّ ا يُ كىػ مسَّ 
()، ﮳ ﮲ ۓ ۓ ےے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻچ :و 

َقاَؿ:  و ،() َدْغ َأِبي َبْكَخةَ كفي الحجيث: [، ٛٗ]الشداء:  چ﮶ ﮵ ﮴
ػا: َبَمو َيا َرُسػَؿ َّللاَِّ، : "َأاَل ُأَنبُِّئُكْع ِبَأْكَبِخ الَكَباِئِخ؟" َثاَلًثا، َقالُ و ،()َقاَؿ الشَِّبيُّ 

 ْػؿَأاَل َكقَ  :َذ َكَكاَف ُمتَِّكًئا َفَقاؿَ َكَجمَ  ،َّللَِّ، َكُدُقػُؽ الَػاِلَجْيغِ َقاَؿ: "اإِلْشَخاُؾ ِبا

                                           

، كالقخاءة مشدػبة لْمَجْحَجِريِّ َكَدْسِخك بغ ُدَبْيٍج َكاأْلَْدَسِر َكَأِبي ٖٗٗ/ٗزاد السديخ:  و ،(ٔ)
، كسا في تىديخ القخشبي:  دصية ندبتيا  ، كزاد ابغُ ٖٔٔ/َٛٔحْيَػَة َكَأْشَيَب اْلُعَقْيِميِّ

 .ٖٙٚ/٘لمحدغ البرخي: يشطخ: السحخر الػجيد: 
 .ٛ٘ٙ/ٖٓديخ الخازي: ، كتىٕٓٙ/ٗالكذاؼ: و ،( تىديخ ٕ)
، كتىديخ الخازي: ٕٓٙ/ٗ، كيشطخ: تىديخ الكذاؼ: ٖٔٔ/ٛٔالقخشبي: و ،( تىديخ ٖ)
ٖٓ/ٙ٘ٛ. 
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ُرَىا َحتَّو ُقْمَشا: َلْيَتُو َسَكتَ  كِر"، َقاَؿ: َفَسا زَاَؿ ُيَكخِّ )أي الخصيئةو ،( يا فإنَّ  ،و ،(1)الدُّ
يا َجسعْت كلَّ غيخ أنَّ  -كسا في قخاءة أبي الجػزاء–فخاد بمىع اإل كإف جاءْت 
 معاني الذخ.  

  ثاظّيا: وضع اضجطع طوضع اضطغرد:

 [ٕٔ]سبأ:  چہہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻچ: و ،()في قػلو 

 .و ،(2)باإلفخاد چڻ ڻچ: قخأ الجسيػرُ 

ياَحو ،( دمو الجسعكقخأ الحدغُ  ، كأبػ الستػكل، كأبػ الجػزاء: )الخِّ
 .و ،(3) 

 [ٖٙ]ص: چېې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇچكقػلو تعالو: 

 باإلفخاد. چۋ ۋ ٴۇچ: قخأ الجسيػرُ 

ياَحو ،( دمو  كقتادةُ  كقخأ أبػ الجػزاء كالحدغُ  كأبػ جعىخ كأبػ الستػّكل: )الخِّ
 .و ،(4)الجسع

                                           

، تح/ دمحم زىيخ بغ ناصخ الشاصخ، دار شػؽ الشجاة ٕٚٔ/ٖصحيح البخاري: و ،( ٔ)
ىػ، كصحيح ٕٕٗٔ، ٔ)مرػرة دغ الدمصانية بإضافة تخقيع دمحم فؤاد دبج الباقيو ،(، ط

دمحم فؤاد دبجالباقي، ، تح/ ٜٔ/ٔمع بغ الحجاج القذيخي الشيدابػري: مدمدمع لإلماـ 
 بيخكت. –الشاشخ: دار إحياء التخاث العخبي

 .ٛ٘ٗ، كاإلتحاؼ: ٕٛٛ/ٕ، كمعاني القخاءات: ٕٚ٘الدبعة:  و ،(ٕ)
 .ٕٗٓ/ٖزاد السديخ:  و ،(ٖ)
، كيشطخ: تىديخ اآللػسي )ركح السعاني في تىديخ القخآف ٘ٚ٘/ٖزاد السديخ:  و ،(ٗ)

تح/ دمي دبجالباري ، ٜٗٔ/ٕٔ العطيع كالدبع السثانيو ،( لذياب الجيغ اآللػسي:
 ىػ.٘ٔٗٔ، ٔبيخكت، ط –دصية، دار الكتب العمسية
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مع  قاؿ ابُغ دصية: "كجاءت ]يعشي: الخيح[ في القخآف مجسػدةً 
مع العحاب، إال في يػنذ في قػلو تعالو:  الخحسة مىخدةً 

كقػديا في الكالـ، كفي  [، كىحا أغمبُ ٕٕ]يػنذ:  چڃڃڃڃچ
يا رياًحا كال اجعمْ  ت الخيح يقػؿ: الميعَّ و ،( إذا ىبَّ هللا ) الحجيث: "كاف رسػؿُ 

 يا جدع  كأنَّ  ،األجداء ممتئسةُ  العحاب شجيجة   ريحَ  ؛ كذلظ ألفَّ و ،(1)يا ريًحا"تجعمْ 
 . و ،(2)، كريح الخحسة ليشة متقصعة فمحلظ ىي رياح"كاحج  

في  -في اإلفخاد كالجسع-باختالِؼ القخاِء  الحمبيُّ  ه الدسيغُ كردَّ 
مػاضع كثيخة، كإنسا الحي يقاؿ: إفَّ الجسَع لع يأِت مع العحاِب أصاًل؛ كأمَّا 

يا )  .و ،(3)و ،( في دداِئو بريغِة الجسعِ السىخُد فجاَء فييسا، كلحلظ اخترَّ

الخحسة  باإلفخاد، أما مػاشغُ  مػاشغ العحاب جاءْت  أك يقاؿ: كلُّ 
ه ما جاء َدْغ ُأَبيِّ ْبِغ فييا الجسع، كقج يأتي قمياًل باإلفخاد، كيؤيجُ  فالغالبُ 
َياِح َفِيَي َرْحَسة ، َكُكلُّ َشْيٍء ) َكْعٍب  و ،(، َقاَؿ: ُكلُّ َشْيٍء ِفي اْلُقْخآِف ِمَغ الخِّ

يِح َفُيَػ َدَحاب   ِفي اْلُقْخآِف ِمَغ الخِّ
في قخاءتو ، كىػ ما اختاره أبػ دبيجة و ،(4)

                                           

َماو ،( َقاَؿ: َما َىبَّْت ِريح  َقطُّ ِإالَّ َجَثا الحجيث في مدشج الذافعي َدِغ اْبِغ َدبَّاٍس ) و ،(ٔ)
المَُّيعَّ اْجَعْمَيا َرْحَسًة، َكاَل َتْجَعْمَيا َدَحاًبا، المَُّيعَّ اْجَعْمَيا و ،( َدَمو ُرْكَبَتْيِو َكَقاَؿ: "الشَِّبيُّ )

 –، دار الكتب العمسية، بيخكت ٔٛ/ِٔرَياًحا، َكاَل َتْجَعْمَيا ِريًحا"، يشطخ: مدشج الذافعي: 
 ىػ.ٓٓٗٔلبشاف، 
 .٘ٚ٘/ٖ، كيشطخ: الجر السرػف: ٖٖٕ/ٔالسحخر الػجيد:  و ،(ٕ)
 .٘ٚ٘/ٖ الجر السرػف: و ،(ٖ)
 .ٖٖ/ٕ، كتىديخ الثعمبي: ٕ٘ٚ/ٔتىديخ ابغ أبي حاتع:  و ،(ٗ)
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ا بسا ركى أنذ ) و ،( أنو كاف إذا ىاجت الخيح قاؿ: و ،( دغ الشبيِّ )محتجا
 . و ،(1)"المَُّيعَّ اْجَعْمَيا رياًحا كال تجعميا ريًحا"

يَح َفأِلَنَُّو اْسع  ِلْمِجْشِذ َيُجؿُّ َدَمو الخازي: " الىخخُ  يقػؿُ  َج الخِّ َفَسْغ َكحَّ
َياُح....  اْلَقِميِل َكاْلَكِثيِخ، َكَمْغ َجَسعَ  َفاِلْخِتاَلِؼ اْلِجَياِت الَِّتي َتُيبُّ ِمْشَيا الخِّ

ْحَسِة ُمْىَخَدًة َمَع اْلَعَحاِب... َكَذِلَظ أِلَفَّ ِريَح  َفَجاَءْت ِفي اْلُقْخآِف َمْجُسػَدًة َمَع الخَّ
ْحَسِة َليَِّشة  مُ  ، َكِريُح الخَّ َعة  اْلَعَحاِب شجيجة ممتئسة األجداء كأنيا جدع َكاِحج  َتَقصِّ

 .و ،(2)"َفِمَحِلَظ ِىَي ِرَياح  
 ثاضّثا: اختالف صيغ جطع اضتصدير:

 َسِطل وِسَطال:

 [ٗٙ]اإلسخاء:  چڭۇ ڭڭچ: و ،()في قػؿ هللا 

 .الجسيػر: )كَرْجِمظو ،( ساكشة الجيع قخاءةُ 

كىي بسعشو  بكدخ الجيع چڭۇچكَركى حىز  دغ داصع: 
َمسيابغ دباس كأبي رزيغ كأبي د ، كىي قخاءةُ رُجل  . و ،(3)بجالخحسغ الدُّ

 

                                           

 .ٖٖ/ٕتىديخ الثعمبي:  و ،(ٔ)
 .ٖٚٔ/ٗ، كيشطخ: تىديخ الىخخ الخازي: ٜٜٔ، ٜٛٔ/ٕتىديخ القخشبي:  و ،(ٕ)
، ٛٛ٘/ٔ، كالكامل لميحلي: ٜٙ/ٕ، كمعاني القخاءات لألزىخي: ٖٖٛالدبعة:  و ،(ٖ)

، كتىديخ ٖٚ/ٖ، كزاد السديخ: ٓٚٗ/ٖيد: ، كالسحخر الػجٛٚٙ/ٕكتىديخ الكذاؼ: 
 .ٓٛ/ٚ، كالبحخ السحيط: ٜٕٛ/ٓٔالقخشبي: 
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كقخأ أبػ الستػكل كأبػ الجػزاء كدكخمة: )كِرَجالظو ،( بكدخ الخاء كتخىيف 
 .و ،(1)الجيع مع ألف

كمعشو اآلية: اجسْع دمييع كلَّ ما تقجر دميو مغ مكايِجؾ، كقيل: 
في  و ،( فيي مغ خيل إبميذ، ككل َماشٍ كلُّ خيل يدعو في معرية َّللاَّ )
 .و ،(2)ذمعرية فيػ مغ رجاؿ إبمي
د الدبيجيُّ  مغ اسع الىادل )َراِجلو ،( إلو أف بمغ  الجسعِ  صيغَ  كقج دجَّ

بعزيا مغ خالؼ، كقج  بالجسػع الػاردة فيو دذخيغ جسًعا دمو ما في
  مغ ىحه الجسػع كسا يمي: العجيجَ  القخآنيةُ  اتُ حاكت القخاء

 چٺٺ ڀ ڀ ڀ ڀچِرَجاؿ  بالكدخ، كمشو قػُلو تعالو:  -ٔ
 [ٜٖٕ]البقخة: 
اؿ  كُخمَّاٍف، كمشو ِقخاَءُة ِدْكَخَمَة كأبي ِمْجمٍد:  -ٕ ااًل َأْك ُرْكَباًنا]كُرجَّ   [َفُخجَّ
  [َفُخَجااًل َأْك ُرْكَباًنا]كُرَجاؿ كُغَخاٍب، كمشو ِقخاَءُة ِدْكِخَمَة:  -ٖ
ٍخ، كمشو قخاءة:  -ٗ اًل ]كُرجَّل كُدكَّ   [َفُخجَّ
كمشو  ،الخاء كسكػف الجيع َىْتحِ ب [َفَخْجاًل ]كَرْجل كَقْمٍب، كمشو قخاءة:  -٘

 . و ،(3)چڭۇ ڭڭچ: قخاءة الجسيػر

                                           

، كالكامل لميحلي: ٜٙ/ٕيشطخ في ندبة القخاءات: معاني القخاءات لألزىخي:  و ،(ٔ)
، كزاد السديخ: ٓٚٗ/ٖ، كالسحخر الػجيد: ٛٚٙ/ٕ، كتىديخ الكذاؼ: ٛٛ٘/ٔ
 .ٓٛ/ٚ: ، كالبحخ السحيطٜٕٛ/ٓٔ، كتىديخ القخشبي: ٖٚ/ٖ
 .ٖٔٔ/ٙ، كتىديخ الثعمبي: ٕٓ٘/ٖ، كمعاني القخآف لمدجاج: ٜٔٗ/ٚٔتىديخ الصبخي: و ،( ٕ)
، كيشطخ: أثخ القخاءات القخآنية في الرشادة السعجسية تاج ٖٚ/ٜٕالتاج )ر ج ؿو ،(:  و ،(ٖ)

جامعة  -، رسالة دكتػراه كمية اآلدابٜٕٕالعخكس نسػذًجا لعبجالخزاؽ الرادجي: 
 ـ.ٕٓٔٓىػ/ ٖٔٗٔحمػاف، 
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زَ  أبي الجػزاء )كِرَجاِلظو ،( دمو أنيا َجْسع َراِجل  الدجاُج قخاءةَ  كجػَّ
، و ،(1)أف يكػف إلبميذ خيل  َكِرَجاؿ كِرَجاؿ، مثل: صاحب كِصَحاب، كجائد  

يَ الحخبيُّ  إبخاىيعُ  يقػؿُ  , : "َفَيُجػُز ِرَجاؿ  ِمَغ الذَّ اِشيِغ َكَسا َجاَز ِرَجاؿ  ِمَغ اْلِجغِّ
 چک    ک ک   ک  ڑ       ڑ ژ    ژ  ڈ  ڈ        ڎچ : و ،(َتَعاَلو)َكَسا َقاَؿ َّللاَُّ 
 ڳ ڳ گگ   گ  گ  ک ک چ[، َكَقاَؿ:  ٙ]الجغ: 

 .و ،(2)" [ٙ/ ٘]الشاس:   چڳ

دمو التقارب بيغ القخاءتيغ: فقخاءة حىٍز  الحمبيُّ  ج الدسيغُ كأكَّ 
بسعشو راجل ككالىسا  ،فييا بسعشو َرُجل بالزعبكدخ الجيع  چۇچ

ُيقاؿ: َرِجَل َيْخَجُل إذا صار راِجاًل، فيكػف مثل: َحِحر كَحُحر، كَنِجس كَنُجس، 
، ثع أشار إلو أف )رجاؿو ،( جسع َرِجل بسعشو و ،(3)كىػ مىخد  أريج بو الجسعُ 

 .و ،(4)راِجل، أك جسع راِجل كقائع كقياـ

ىارسي دمو اتحاد السعشو بيغ قخاءة أبي كسا نزَّ أبػ دمي ال
الجػزاء )رجاؿو ،( كقخاءة الجسيػر بالتدكيغ )كَرْجمظو ،( فقاؿ: "مغ أسكغ 
فقاؿ: )كَرْجمظو ،( جعمو جسع راجل، كقالػا: راجل كرْجل، كسا قالػا: تاجخ 
كتْجخ، كراكب كرْكب، كصاحب كصْحب، كقالػا: راِجل كِرَجاؿ، كسا قالػا: 

 چڀڀڀڀٺچكِرَداء، كفي التشديل:  َصاِحب كِصَحاب، كَراعٍ 

                                           

 .ٕٔ/ٔ، كالسحتدب: ٕٓ٘/ٖمعاني القخآف لمدجاج: و ،( ٔ)
، تح د/ سميساف بغ إبخاىيع العايج، دار السجني، ٕٔٗ/ٕغخيب الحجيث لمحخبي:  و ،(ٕ)
 ـ.ٜ٘ٛٔىػ/ ٘ٓٗٔ، ٔط
 .ٕٖٛ/ٚالجر السرػف:  و ،(ٖ)
 الدابق نىدو. و ،(ٗ)
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[ ٕٚ]الحج/  چ  ک   ک  ڑ  ڑ    ژ  چكقاؿ:  ،[ٜٖٕ]البقخة: 
 .و ،(1)"كقالػا: رْجل كرجاؿ

 )كِرَجالظو ،( في السعشو بيغ قخاءة أبي الجػزاء االتحادُ  إذف يتزحُ 
كأكج ، : بتدكيغ الجيع ككدخىاِمظو ،()كَرج كقخاءتي الجسيػر الستػاتختيغ

في الجيع )َرْجمظو ،( لغة الحجاز، أما )َرِجمظو ،(  دكيغَ التَّ أفَّ دمو  الحخبيُّ 
 . و ،(2)بالكدخ فيي لغُة أىل نجج

  ُسطَّال وِسَطال:

 [ٕٕ]نػح:   چۀ ڻ ڻ ڻچو ،(:في قػؿ هللا )

 بزع الكاؼ كتذجيج الباء.  چڻچقخأ الجسيػر: 

 كقخأ أبػ رجاء، كأبػ دسخاف: )ُكَباًراو ،( بخفع الكاؼ، كتخىيف الباء. 

 فيسا ركى دشو كىب بغُ -محيرغ  سخ كأبػ الجػزاء كابغُ كقخأ أبػ يع
 .و ،(3): )ِكَباراو ،( بكدخ الكاؼ مع تخىيف الباء-كاضح
 : أقػاؿ   الُكبَّار السحكػر في اآليةِ  كفي السكخِ 

 و ،(. َتْحِخيُذُيْع َسَىَمَتُيْع َدَمو َقْتِل ُنػٍح ) ىػ َفِقيَل:

                                           

 .ٓٔٔ/٘لىارسي: بي دمي االحجة أل و ،(ٔ)
 .ٜٔٗ/ٕغخيب الحجيث لمحخبي:  و ،(ٕ)
إدخاب ثالثيغ سػرة مغ القخآف الكخيع البغ خالػيو: يشطخ في ندبة القخاءات:  و ،(ٖ)
الكامل لميحلي: ـو ،(، ك ٜٔٗٔىػ/ ٖٓٙٔ، الشاشخ: مصبعة دار الكتب السرخية )ٕٙٔ
 .٘ٛ/٘ٔ، كتىديخ اآللػسي: ٛ٘٘، كاإلتحاؼ: ٖٗٗ/ٗزاد السديخ: ، ك ٕ٘ٙ
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َعَىُة: يُخُىُع الشَّاَس ِبَسا ُأكتُ ْغخ َكِقيَل: ُىَػ تَ  ْنَيا َكاْلَػَلِج، َحتَّو َقاَلِت الزَّ ػا ِمَغ الجُّ
 َلْػاَل َأنَُّيْع َدَمو اْلَحقِّ َلَسا ُأكُتػا َىِحِه الشَِّعَع. 

اِحَبِة َكاْلَػَلِج. َكِقيَل: َمْكُخُىْع ُكْىُخُىعْ  : ُىَػ َما َجَعُمػُه َّللَِّ ِمَغ الرَّ َكَقاَؿ اْلَكْمِبيُّ
 . و ،(1)

سعًشو كاحج، يقػؿ بك)ِكَبارو ،( ك)ُكبَّارو ،( )َكبيخو ،(  ثالثُ ال كالريغُ 
الدجاج: "يقاؿ: مكخ  كبيخ  كُكبَّار  كِكبار  في معًشو كاحٍج"
، كبعُزيا لغات  و ،(2)

كاردة  دغ العخب فػ " فعيل جائد  فيو ثالث لغات: َفِعيل كُفَعاؿ كُفعَّاؿ: رجل 
 . و ،(3)شػيل، فإذا زاد شػلو قمت ُشَػاؿ، فإذا زاد قمت ُشػَّاؿ"

: أمخ  دجيب  كُدَجاب  بالتخىيف، يقػؿ الصبخي: "تقػؿ العخبُ 
، كُجَساؿ  َكُجسَّاؿ  بالتخىيف  اف  اب  بالتذجيج؛ كرجل  ُحَداف  كُحدَّ كُدجَّ

كالتذجيج، ككحلظ كبيخ  كُكبَّار  بالتخىيف كالتذجيج"
 .و ،(4)

ي قخاءة الجسيػر ِبالتَّْذِجيِج َأَشجُّ فِ  المغػييغ دمو أفَّ  كجسيػرُ 
لىع )كبيخو ،( إلو )ُفَعاؿو ،( مخىىة، كيثقمػف ليكػف  اْلُسَباَلَغِة فػ "العخب قج تحّػؿُ 

                                           

، كتىديخ الىخخ ٖٙٓ/ٛٔ، كتىديخ القخشبي: ٗٓٔ، ٖٓٔ/ٙالساكردي: و ،( تىديخ ٔ)
 .ٙ٘ٙ/ٖٓالخازي: 
 .ٖٕٓ/٘معاني القخآف لمدجاج:  و ،(ٕ)
، تح/ فؤاد دمي مشرػر، دار ٚٛ/ٕو ،( السدىخ في دمـػ المغة كأنػاديا لمديػشي: ٖ)

 ـ.ٜٜٛٔىػ/ ٛٔٗٔ، ٔالكتب العمسية بيخكت، ط
 .ٖٛٙ/ٖٕتىديخ الصبخي:  و ،(ٗ)
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، كسا َقاَؿ ِديَدو يسانية   ، كىي بالتذجيج لغة  و ،(1)أشّج، فالُكبَّار أشجُّ مغ الُكَبار"
 .و ،(2)ْبُغ ُدَسخَ 

لتأدية السعشو السصمػب، فقج  -متػاتخًة كشاذةً – القخاءاتُ  كتتآزرُ 
، و ،()ة نػح كخىع كاف كبيًخا، بىخارىع مغ ددػ م بجايةَ و أفَّ السعشيكػف 

كإصخارىع دمو الكىخ، بػضع أصابعيع في آذانيع، كصخفيع كجػىيع دشو 
يع إياه ككصىو بالجشػف كغيخه، باستغذاء ثيابيع، ثع صار إلو الِكَبار بدبِّ 

ُؿ اْلَسَخاِتِب ، يقػؿ الىخخ الخازي: "َفَأكَّ و ،(3)مجاه حيشسا حاكلػا قتمو ثع بمغ السكخُ 
اْلَكِبيُخ، َكاأْلَْكَسُط اْلكَباُر ِبالتَّْخِىيِف، َكالشَِّياَيُة اْلُكبَّاُر ِبالتَّْثِقيِل، َكَنِطيُخُه: َجِسيل  

َكُجَساؿ  َكُجسَّاؿ ، َكَدِطيع  َكُدَطاـ  َكُدطَّاـ ، َكَشِػيل  َكُشَػاؿ  َكُشػَّاؿ "
 .و ،(4)

                                           

 –گيغ، مكتبة الخانجو، تح/ دمحم فػاد سد ٕٔٚ/ٕمجاز القخآف ألبي دبيجة: و ،( ٔ)
، ٖ٘ٚ/٘، كالسحخر الػجيد: ٖٚ/ٗىػ، كيشطخ: تىديخ الكذاؼ: ٖٔٛٔالقاىخة، 

، ٕ٘ٛ/ٓٔ، كالبحخ السحيط: ٖٙٓ/ٛٔ، كتىديخ القخشبي: ٙ٘ٙ/ٖٓكتىديخ الخازي: 
 .ٖٕ/ٚ لمذيخ دزيسة: كدراسات ألسمػب القخآف

ديخ القخشبي: ، كتىٙ٘ٙ/ٖٓ، كتىديخ الخازي: ٖ٘ٚ/٘يشطخ: السحخر الػجيد:  و ،(ٕ)
، كدراسات ألسمػب ٖٚٗ/ٓٔ، كالجر السرػف: ٕ٘ٛ/ٓٔ، كالبحخ السحيط: ٖٙٓ/ٛٔ
 .ٖٕ/ٚالقخآف: 
كرد في التىديخ: َأفَّ َرُجاًل َحَسَل َكَلًجا َصِغيًخا َدَمو َكِتِىِو َفَسخَّ ِبُشػٍح َفَقاَؿ: اْحَحْر َىَحا  و ،(ٖ)

ُو، َفِحيَشِئٍح َغِزَب َكَدَدا َدَمْيِيْع، َفِإنَُّو ُيِزمَُّظ، َفَقاَؿ: َيا َأَبِت َأْنِدلْ  ِشي، َفَأْنَدَلُو َفَخَماُه َفَذجَّ
ُجُل ِمْشُيْع َيْشَصِمُق ِباْبِشِو ِإَلْيِو َكَيُقػُؿ: اْحَحْر ٕٖٔ/ٛٔيشطخ: تىديخ القخشبي:  ، َكَكاَف الخَّ

، َكِإفَّ َأِبي َأْكَصاِني ِبِسْثِل َىِحِه اْلَػِص  ِغيُخ َدَمو َىَحا َفِإنَُّو َكحَّاب  يَِّة، َفَيُسػُت اْلَكِبيُخ َكَيْشَذُأ الرَّ
 .ٜ٘ٙ/َٖٓذِلَظ، يشطخ: تىديخ الخازي: 

 .ٙ٘ٙ/ٖٓتىديخ الخازي: و ،( ٗ)
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 ُسَطل وِسَطل:

 [ٙ]البمج:   چ  ڑ ک ک ک ک چ و ،(:في قػؿ هللا )

كثيًخا في دجاكة دمحم، قاؿ أبػ جساا كالسعشو: يقػؿ أنىقت مااًل 
 دمو بعس، قاؿ ابغُ  وُ بعُز  الكثيخُ  دبيجة: ىػ )ُفَعلو ،( مغ التمبُّج، كىػ الساؿُ 

، قتيبة: كأفَّ الساَؿ بعزو دمو بعس، كقاؿ الدجَّ  اج: كمعشو )ُلَبجو ،( كثيخ 
س، ك)ُفَعلو ،( لمكثخِة، يقاؿ: رجل ُحَصع: إذا كاف كثيَخ بعزو َقْج ُلبَِّج ِبَبعْ 

 .و ،(1)الَحْصع

 الالـ، كفتح الباء مخىىة.بزع  چ  کچ : قخأ الجسيػرُ 

كأبػ الجػزاء: )ِلَبًجاو ،( بكدخ الالـ، كفتح الباء  و ،() أبي شالب بغُ  كقخأ دميُّ 
 .و ،(2)مخىىة

ا قخئ بالزع القخاءتيغ بسعًشو فقاؿ: "ُلَبجً  إلو أفَّ  الدمخذخيُّ  بَ ىَ ذَ 
دمو  ، كنزَّ الصبخيُّ و ،(3)كالكدخ: جسع ُلْبَجٍة َكِلْبَجٍة، َكُىَػ َما َتَمبََّج، ُيِخيُج اْلَكْثَخَة"

 . و ،(4)لغتاف، بكدخ الالـ كضسيا -المِّْبَجة كالمُّْبجة-يسا أنَّ 

                                           

كالتيحيب )ؿ ، ٕٖٛ/٘، كمعاني القخآف لمدجاج: ٖ٘ٗ/ٕٗيشطخ: تىديخ الصبخي:  و ،(ٔ)
 .ٚٗٗ/ٗ، كزاد السديخ: ٕٚٚٛ/ٕٔكاليجاية لسكي: ، ٕٜ/ٗٔب دو ،(: 
، كالسحخر الػجيد: ٕٛٓ/ٓٔ، كتىديخ الثعمبي: ٖٙٗ/ٕٗالصبخي: خ: تىديخ و ،( يشطٕ)
، كالبحخ السحيط: ٗٙ/ٕٓ، كتىديخ القخشبي: ٚٗٗ/ٗ، كزاد السديخ: ٗٛٗ/٘
ٔٓ/ٖٓٔ. 
 .ٗٙ/ٕٓتىديخ القخشبي:  و ،(ٖ)
 .ٙٙٙ/ٕٖتىديخ الصبخي:  و ،(ٗ)
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ـِ نحػ: ُغْخفة كُغَخؼ، كقيل: بل ىػ اسع  مىخد   فالُّمْبَجة بزعِّ الال
نحػ: )ُحَصعو ،(، ك)الِّمْبَجةو ،( بالكدخ نحػ: ِقْخَبة كِقَخب،  صىة  مغ الرىاتِ 

 .و ،(1)كالمِّْبَجة كالمُّْبجة: الذيُء الستمبُِّج أي: الستخاكُب بعُزو دمو بعسٍ 

  

                                           

 .ٜٛٗ/ٓٔالجر السرػف: و ،( ٔ)
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 املبحث انسادس
 انتخفيف وانتشذيذ 

          ې ېۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ   ۉ ې ېچ  ٹقػؿ هللا في 

 [ٕ/ٔ]الكيف:  چ ى
 بىتح القاؼ كتذجيج الياء مكدػرة. چى        چقخاءة الجسيػر: 

كقخأ أبػ رجاء كأبػ الستػكل كأبػ الجػزاء كابغ يعسخ كالشخعي كاألدسر: 
 .و ،(1)بكدخ القاؼ كفتح الياء چہچ

َأْنَدَؿ  و:ْعشَ سَ الك  ،َتْقِجيع  َكَتْأِخيخ   اآلية ُمْدَتِقيًسا، كِفي ُمعتجاًل  ًسا َأْي:كمعشو َقيِّ 
ًسا َكَلْع َيْجَعْل َلُو ِدَػَجاَدَمو َدْبِجِه اْلِكتَ   كَقاَؿ اْبُغ َدبَّاٍس: َدْجاًل. ، اَب َقيِّ

ًقا َلَيا ناسًخا لذخائعيا، شاىًجا  ًسا َدَمو اْلُكُتِب ُكمَِّيا َأْي: ُمَرجِّ َكَقاَؿ اْلَىخَّاُء: َقيِّ
ًسا بسرالح العباد كما البجَّ ليع مشو مغ الذخائع  .و ،(2)برحتيا، كقيل: قيِّ

ع، و ،( دمو العالَ قيامو بأمخ هللا ) :و ،(اأف يكػف معشو )قيِّسً  كيرحُّ 
 .و ،(3)غ َدسَّا العالعكىحا السعشو يؤيجه ما بعجه مغ الشحارة كالبذارة المحيْ 

 : و ،() ىسا مغ كتاب هللاغ شػاىجُ يكلمريغت
 ،ٖٙ]سػرة التػبة:  چېېېچفسغ شػاىج قخاءة الجسيػر: 

: ك  ،ٓٗسػرة يػسف: ك    چ ہہہچو: [. كبقػلٖٓسػرة الخـك
 [.٘]سػرة البيشة: 

                                           

 .ٕٓٚ/ٕؼ: ، كيشطخ: تىديخ الكذاٖٙ/ٖزاد السديخ :  و ،(ٔ)
تىديخ ، ك ٖٜ٘/ٙ السحكع )ؽ ك ـو ،(: ، كيشطخ:ٖٖٔ/ٕمعاني القخآف لمىخاء:  و ،(ٕ)

 .ٕٓٚ/ٕ، كتىديخ الكذاؼ: ٕٚٔ/ٖالبغػي: 
 .ٜ٘ٗ/ٖالسحخر الػجيد:  و ،(ٖ)
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]األنعاـ:  چھھ ھ ہ ہ ہچ كمغ شػاىج قخاءة أبي الجػزاء:
 [ بكدخ القاؼ كفتح الياء كتخىيىيا. ٔٙٔ

األمرار،  ةِ أَ خَ و ،( لغتاف دغ العخب، مذيػرتاف في قَ او ،( ك)ِقَيسً اك)قيِّسً 
المغتيغ  الياء أفرحُ  القاؼ كتذجيجَ  فتحَ  أفَّ  متىقتا السعشو، غيخَ 

 ،َقاَؿ اْلىخاء: ِفي َىِحه اْلَكِمَسة ُلَغات لْمَعَخب َتقػؿ: َىَحا ِقياـ َأىمو ،و ،(1)ىساكأشيخُ 
 .و ،(2)كَقيِّع َأىمو ،كِقَيع َأىمو ،كِقػاـ َأىمو
 : كالتذجيجِ  بيغ الريغتيغ إال في التخىيفِ  كال فخؽَ 

فػ )ِقَيًساو ،(: صىة مذتقة كزنيا )ِفَعلو ،( بكدخ الىاء كفتح العيغ مخىىة مغ 
ج )َقيِّعو ،( بىتح القاؼ ككدخ الياء السذجدة، كفي المىع )َقيِّعو ،( إدالؿ تذجي

اجتسعت الػاك كالياء  -بدكػف الياء كتحخيظ الػاك-بالقمب، أصمو َقْيِػـ 
 فَ فِّ كاألكلو ىي الياء ساكشة قمبت الػاك ياء كأدغست الياءاف معا، ثع خُ 

 إلو )ِقَيعو ،( بكدخ القاؼ كفتح الياء. المىعُ 
 ىػ الكتابُ  القخآفَ  التخىيف تىيج أفَّ  متكاممتاف: فقخاءةُ  كالقخاءتاف
بسخاد هللا اليادي إلو أمخه، أما  الحي ال دػج فيو، الشاشقُ  السدتقيعُ الُسعتجُؿ 

 الحي يشبغي أف تقـػ لو كجػهُ  ىػ الكتابُ  القخآفَ  داللُة قخاءة التذجيج فأفَّ 
سا إال بالقخاءتيغ السػّحجيغ، كىسا كصىاف لمكتاب لع نكغ لشىيع داللتي

 .و ،(3)جسيعا
  

                                           

 .ٕ٘ٔ/ٚ، كتىديخ القخشبي: ٛٚٔ/ٕ، كتىديخ البغػي: ٕٕٛ/ٕٔتىديخ الصبخي:  و ،(ٔ)
 .ٜٕٚحجة القخاءات ألبي زردة :  و ،(ٕ)
القخاءات الستػاتخة كأثخىا في الخسع القخآني كاألحكاـ الذخدية لسحسج حبر:  يشطخ: و ،(ٖ)
 ـ.ٜٜٜٔىػ/ ٜٔٗٔ، ٔدمذق، ط –، دار الىكخٕٓٔ
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 املبحث انسابع
 املقصىر واملًذود

 اسعٍ  أك : ىػ كلُّ ، و ،(1)الزمة   إدخابو ألف   الحي حخؼُ  ىػ االسعُ  :اضطػصوُر
كمثالو : مرصىو، كمختقو، كالىتو،  ،و ،(2)مىخدة   في آخخه ألف   كقعْت 
 كالعرا.

كمثالو: صىاء،  ،و ،(3)ةزائج اتمي ألىً  السع الحي في آخخه ىسدة  ىػ ا :واضططدوُد
 .كحسخاء ،كسساء

 اضطػصور: اضططدود وطدُّ شصُر

بيغ البرخييغ كالكػػفييغ فػي جػػاز قرػخ السسػجكد لمزػخكرة، كسػا  ال خالؼَ 
 مالظ:  يقػؿ ابغُ 

 (4)ا مُجِنَعُ      علُِِٔ، ّالعكظُ خبُلٍِف ٓكعُّقَصِسُ ذِٖ املدِّ اضطسَاّز

                                           

دمحم محيي الجيغ دبجالحسيج، ، تح/ ٜٜ/ ٗو ،( شخح ابغ دقيل دمو ألىية ابغ مالظ: ٔ)
، ٕٓالقاىخة، دار مرخ لمصبادة، سعيج جػدة الدحار كشخكاه، ط -دار التخاث
لشػر الجيغ ـ، كيشطخ : شخح األشسػني دمو ألىية ابغ مالظ ٜٓٛٔىػ/ ٓٓٗٔ

ىػ/ ٜٔٗٔ، ٔلبشاف، ط -دار الكتب العمسية بيخكت، ٙٓٔ: اأُلْشُسػني الذافعي
 ـ.ٜٜٛٔ
، تح/ فائد فارس، دار الكتب الثقافية، الكػيت، ٙٔو ،( المسع في العخبية البغ جشو: ٕ)

تح/ د. دمي بػ ، ٖٕٚاب لمدمخذخي: ـ، كيشطخ : السىرل في صشعة اإلدخ ٕٜٚٔ
 ـ.ٖٜٜٔ، ٔبيخكت، ط –ممحع، مكتبة اليالؿ

 .ٔٓٔ/ ٗو ،( شخح ابغ دقيل: ٖ)
 . ٕٓٔ/ ٗو ،( الدابق: ٗ)
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، كسا أف السج زيػادة و ،(1)كالسج فخع دشو ،في األسساء القرخُ  األصلَ  كذلظ ألفَّ 
فػػػي الكمسػػػة، فػػػإذا اضػػػصخ الذادػػػػخ فقرػػػخ السسػػػجكد، فقػػػج َردَّ الكػػػػالـ إلػػػو 

 ، كمغ ذلظ قػؿ الذادخ: و ،(2)أصمو

 و ،(3)البُدَّ مًِِ صَيِعَا ّإٌِِ طَالَ الطَّفَسِ

إلػػو األصػػل، إذ السقرػػػر أصػػل لمسسػػجكد، كخػػالف  رجػػػع   فالقرػػخُ 
  .و ،(4)بذخط أال يقتزي القياس مجهالىخاء الشحػييغ فأجازه 

السقرػر فاختمىت السجرستاف فػي كقػدػو، فػحىب الكػفيػػف  أما مجُّ 
، كاليػػػو ذىػػػب أبػػػػ الحدػػػغ األخىػػػر مػػػغ مصمًقػػػا خالًفػػػا لمىػػػخاءإلػػػو جػػػػازه 

إلػو غيػخ  مصمًقا؛ ألنػو رد   البرخييغ، فيسا ذىب البرخيػف إلو أنو ال يجػز
جائد دشج البرخييغ ألنو  السقرػر فغيخُ  يقػؿ العكبخي: "كأما مجُّ ، و ،(5)األصل

                                           

 . ٓ٘و ،( األلىاظ السيسػزة كدقػد اليسد: ٔ)
تح/ دبجالحديغ الىتمي، مؤسدة ، ٚٗٗ/ ٖو ،( األصػؿ في الشحػ البغ الدخاج: ٕ)

                             بيخكت. –الخسالة، لبشاف
لمديخافي: ، كشخح كتاب سيبػيو ٜٕٔ/ٕو ،( الخجد بال ندبة في العيغ )ع ك دو ،(: ٖ)
، ـٕٛٓٓ، ٔلبشاف، ط –، تح/ أحسج حدغ ميجلي، دار الكتب العمسية، بيخكتٕٔٔ/ٔ

 .ٕٕٔ/ٛ، كالمداف: ٕٚٗ/ٗ، كالسخرز: ٗٗٗ/ٔكالسحكع: 
في ترخيف األسساء د. كحيل:  ، كيشطخ: التبيافٕٖ٘/ٕو ،( شخح الكافية الذافية: ٗ)
 .ٙ، طٜٓٔ
، السكتبة العرخية، صيجا ٘ٗٚ/ ٕو ،( اإلنراؼ في مدائل الخالؼ البغ األنباري: ٘)

، كالتبياف في ترخيف األسساء ٕٓٔ/ٗـ، كشخح ابغ دقيل: ٜٜٚٔىػ/ ٛٔٗٔبيخكت، 
 .ٙٔٔ -ٗٔٔد. كحيل: 
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زيادة في الكمسة، كلػحلظ لػع َيُدػْغ لمذػادخ أف يديػج أي حػخؼ شػاء، بخػالؼ 
 .و ،(1)قرخ السسجكد فإنو ححؼ الدائج، كاألصل دجـ الديادة"

 ألصل إلػو الىػخع، يقػػؿ:االسقرػر إخخاج  الدخَّاج أف مجَّ  كرأى ابغُ 
ـ إلػػو أصػػمو، كلػػيذ لػػو أف يسػػج "فػػإذا اضػػصخ الذػػادخ فقرػػخ فقػػج رد الكػػػال

السقرػػػر، كسػػا لػػع يكػػغ لػػو أف ال يرػػخؼ مػػا يشرػػخؼ؛ ألنػػو لػػػ فعػػل ذلػػظ 
أف تكػػػف أغمػػب مػػغ الىػػخكع  يألخػػخج األصػػػؿ إلػػو الىػػخكع، كاألصػػػؿ يشبغػػ
 .و ،(2)السقرػر" سجَّ كىػ في الذعخ كثيخ، كلكغ ال يجػز أف يُ 

يسػثالف  صػػرتاف مػغ صػػر الميجػات العخبيػة، فيسػا كالسػجُّ  كالقرخُ 
فػي  أبي الجػزاء ىحه الطػاىخةَ  قخاءةُ  مْت كقج مثَّ ، و ،(3)العخبدغ لغتيغ كاردتيغ 
 ىػ: كاحجٍ  مػضعٍ 

  چ  ک   ک    ک ک گ گ ڑژ ژ ڑچ  و ،(:قػؿ هللا )
 [ٕٖ]اإلسخاء:

مقرػًرا، كقخأ أبػ رزيغ كأبػ الجػزاء كالحدغ:   چ ڑڑچقخأ الجسيػر: 
 .و ،(4))الدِّناءو ،( بالسج

                                           

مختار شميسات، دار  ، تح / غازي ٜٛ/ٕو ،( المباب في دمل البشاء كاإلدخاب لمعكبخي: ٔ)
 ـ .ٜٜ٘ٔ، ٔالىكخ دمذق، ط

 . ٚٗٗو ،( األصػؿ في الشحػ: ٕ)
 /ىػٛٔٗٔ، ٔ، دار السعخاج الجكلية لمشذخ، طٕٚٔو ،( لغة قخير لسختار الغػث: ٖ)

 ـ. ٜٜٚٔ
 .ٖٕ/ٖزاد السديخ:  و ،(ٗ)
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كاألكثخ ، و ،(1)لغتاف المىطة السج كالقرخ في دمو أفَّ المغػييغ  كبعُس 
في  أبػ دبيجة السجَّ  بَ دَ نَ ك  ،و ،(2)كسا رأى العكبخي كغيخه في لىع الدنا القرخ

كأما القرخ  ،و ،(3)، كىي تسثل قخاءة أبي الجػزاء كالحدغإلو أىل نججالكمسة 
كسا رأى مختار  فيي لغة قخير، -كىي قخاءة الجسيػر-في الكمسة 
  .و ،(4)الغػث

 الىخزدؽ: قػؿُ  كمغ شػاىج السجِّ في الكمسة
 (5)صبحِ مُطكَّساأبا حاضٍس مًَِ ٓصٌِِ ُٓعسفِ شِىاؤِ    ّمًَِ ٓشسبِ اخلُسطْو ُٓ

 الشابغة الجعجي: كقػؿُ 
 (6)كاىت فسٓضةَ ما تكْلُ كنا    كاٌَ الصىاءُ فسٓضةَ السَّجِهِ

                                           

 .ٕ٘ٙ/ٖ :فتح القجيخك ، ٖٕ٘/ٓٔ :تىديخ القخشبي و ،(ٔ)
دىي )مجارؾ التشديل كحقائق التأكيلو ،(: ، كتىديخ الشٜٔٛ/ٕالتبياف لمعكبخي: و ،( ٕ)
ىػ/ ٜٔٗٔ، ٔ، تح/ يػسف دمي بجيػي، دار الكمع الصيب، بيخكت، طٕ٘٘/ٕ

 ـ.ٜٜٛٔ
 .ٖٕ/ٖ، كيشطخ: زاد السديخ ٖٚٚمجاز القخآف: و ،( ٖ)
 .ٕٚٔو ،( لغة قخير لسختار الغػث: ٗ)
 البيت مغ الصػيل، كلع أقف دميو في ديػاف الىخزدؽ تح/ أ. دمي فادػر، دار و ،(٘)

ـ، كىػ بال ندبة في الجسيخة: ٜٚٛٔىػ/ ٚٓٗٔ، ٔالكتب العمسية بيخكت لبشاف، ط
: الخسخ.  ٖٕٛٙ/ٙ، كالرحاح: ٔٚٓٔ/ٕ  ، كالخخشـػ
، تح/ د. كاضح ٜٙٔكالبيت مغ الكامل كسا في ديػاف الشابغة الجعجي: ص  و ،(ٙ)

 ـ، كلىطو فيو:ٜٜٛٔ، ٔالرسج، دار صادر بيخكت، ط
ْجعِ  كانت فخيزة ما أتيت كسا      كاَف الدناُء فخيزَة الخَّ
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عمو مرجًرا مغ مغ العخب يج المىطةَ  جُّ سِ أف مغ يُ  اُس حَّ كرأى الشَّ 
 . و ،(1))زَاَنوو ،( ِمْثَل: َقاَتَل ِقَتااًل ألنو ال يكػف إاّل مغ اثشيغ

الحمبي الخأييغ، فبعج بيانو أف المغة الىاشية في  كحكو الدسيغُ 
 الكمسة ىي القرخ نز دمو أف القرخ يحتسل كجييغ:

  .أحُجىسا: أنو لغة  في السقرػر 
 اتل ِقتااًل؛ ألنَّو يكػُف كالثاني: أنو مرجر زاني ُيداني، كقاتل ُيق

 . و ،(2)بيغ اثشيغ

الستأثخة بيئتو حاكي تُ في الكمسة  )الدِّناءو ،( بالسجأبي الجػزاء  قخاءةُ ك 
 خ بيع أىلُ البجك سكاف كسط الجديخة كشخقييا، الحيغ تأثَّ  مغالشازحيغ ب

ليع حيث سكشاىع  أندبُ  السجَّ  أفَّ  كال شظَّ  العخاؽ كمشيع أبػ الجػزاء،
 الكمسات أكضحَ  فييا األصػات، فيكػف مجُّ  التي تزيعُ  ذاسعةَ ال الرحخاءَ 

 مغ القرخ. في الدسع كأبيغَ 

  

                                           

، كالتبياف ٕٔٚ/ٕ، كيشطخ: إدخاب القخآف لمشحاس: ٕٔٚ/ٕمعاني القخآف لمشحاس:  و ،(ٔ)
 .ٜٔٛلمعكبخي: 
 . ٜٕٙ/ٕٔ، كيشطخ: المباب البغ دادؿ: ٖٛٗ/ٚالجر السرػف: و ،( ٕ)
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 املبحث انتاسع 
 املبُي نهفاعم واملبُي نهًفعىل 

 ا: طا رواه أبو اضجوزاء باضغارل ورظد زيره طبظؽ ضضطغطول:أوّض

 چ  گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ گک گ گچ قػؿ هللا تعالو:  -ٔ
 [ٕٛ٘]البقخة: 

 ، دمو البشاء لمسىعػؿ.بزع الباء، ككدخ الياء  چک چ : ػرُ قخأ الجسي

 .و ،(1)كقخأ أبػ الجػزاء، كيحيو بغ يعسخ: فَبُيَت بىتح الباء، كضع الياء

تحيًخا، ُيَقاؿ: ُبِيَت مُ  َكسكتَ  : اْنَقصعَ چک گ گچ كمعشو 
، كال ْعِشو: َبِقَي َمْغُمػًبا ال يجج مقااًل ي و ،(2)كتحيَّخ الخجل ُيبَيت: ِإذا اْنَقصعَ 

 .و ،(3)[ٓٗ]اأْلَْنِبَياِء: چڈ ڈ ڎ ڎچَكُىَػ َكَقْػِلِو:،اػابً لمسدألة ج

، و ،(4)}َبُيَت{ لغتاف دغ العخبدغ الِكَداِئيُّ أف }َبِيَت{ ك كنقل الىخاءُ 
 .و ،(5)ا أف }ُبِيَت{ أجػد كأكثخكنزَّ دمييسا األخىر مبيشً 

 جشي القخاءات في المىع إلو أربع: ابغُ  كأكصلَ 
                                           

 .ٖٖٕ/ٔو ،( كيشطخ في ندبة القخاءة ألبي الجػزاء: زاد السديخ: ٔ)
، كالتيحيب )ب ٕٚٔ/ٔ، كإدخاب القخآف لمشحاس: ٖٔٗ/ٔمدجاج: و ،( معاني القخآف لٕ)

 . ٕٖٔ/ٙىػ تو ،(: 
 .ٕ٘/ٚو ،( تىديخ الىخخ الخازي: ٖ)
 .ٕٓٔ: لمىخاء و ،( كتاب لغات القخآفٗ)
، كالتاج )ب ىػ تو ،(: ٖٔ/ٕ، كالمداف )ب ىػ تو ،(: ٜٚٔ/ٔو ،( معاني القخآف لألخىر: ٘)
ٗ/ٖٗ٘. 
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 َسيَىع:  قخاءة ابغ  بىتح الباء كالياء كالتاء. {فَبَيَت الحي َكَىخَ }الدَّ
  كقخأ ُنعيع بغ ميدخة كأبػ حيػة شخيح بغ يديج: "فَبُيَت" بىتح الباء

 كضع الياء.
  :{َفُبِيتَ }كالقخاءة العامة. 
  {فَبِيتَ }: غيخ مشدػبة ىيكزاد أبػ الحدغ األخىر قخاءة أخخى 

 . و ،(1)بػزف َدِمعَ 

 يا دشجه:، كتخخيجُ ءاتٍ قخا فتمظ أربعُ 

 .أف )ُبِيَتو ،( قخاءة الجسادة، فال نطخ فييا 
 .كأما )َبِيَتو ،( فبسشدلة: َخِخؽ كفِخؽ كبِخؽ 
  تأتي  و ،(فُعل)كأما )َبُيَتو ،( فأقػى لىًطا كمعشو مغ َبِيَت؛ كذلظ أف

لمسبالغة كقػليع: َقُزػ الخجل إذا جاد قزاؤه، كفُقو إذا قػي في 
تقػؿ:  العخبَ  ، كمغ ذلظ قػؿ ثعمب: إفَّ هُ خُ عْ فقيو، كشُعخ إذا جاد ِش 
ضخُبيا، ككحلظ َبُيت: إذا تشاىو في اْلَخَخؽ  َضُخبِت اليُج: إذا جادَ 

َىر، كالريغة بالزع لغة في  بكدخ  و ،(بِيت)كالَبَخؽ كالحيخة كالجَّ
 .و ،(2)الياء 

  )، فقج يسكغ أف يكػف مغ  -بىتح الباء كالياء كالتاء-كأما )َبَيَتو
د كَكلَّ جَ َذَىل كَنَكل كدَ ػ )ك و ،(َفَعلَ )أنو جاء دمو  معشو ما قبمو، إال

متعجٍّ كيحه األفعاؿ، كقج يسكغ أف  ، فيكػف دمو ىحا غيخَ و ،(كَلَغب
                                           

، كالسحخر الػجيد: ٕٕٛ/ٗ: ، كيشطخ: السحكع )ب ىػ تو ،(ٖٗٔ/ٔو ،( السحتدب: ٔ)
 .ٜٕٙ/ٕ، كالبحخ السحيط: ٕٛٛ/ٖ، كتىديخ القخشبي: ٖٙٗ/ٔ
، كتىديخ القخشبي: ٖٙٗ/ٔ، كالسحخر الػجيد: ٕٕٛ/ٗو ،( السحكع )ب ىػ تو ،(: ٕ)
ٖ/ٕٛٛ. 
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يكػف متعجًيا كيكػف مىعػلو مححكًفا؛ أي: فَبَيَت الحي كىخ إبخاىيُع 
()، و ،(1)و. 

مغ صيغتيا التي جاءت  -إذف-أبي الجػزاء قػتيا  قخاءةُ  ْت فقج استسجَّ 
الرىة مغ صاحبيا كأنيا صارت لو  تسكُّغَ  كزف )فُعلو ،(، كالتي تىيجُ دمو 
 دجية أي: الصبيعةُ الما يجؿ دمو فسغ أنػاع األفعاؿ الالزمة ، كممكةً  سجيةً 
دشيا، نحػ: "َجُبغ" ك"َشُجع"  مشىظٍّ  لمحات غيخُ  مالزـ   ، كىي كصف  كالدميقةُ 

 ليا بسا يرجرُ  مغ األفعاؿ الالزمة الرادرة دغ الصبيعة التي ال شعػر
ديغ الىعل لسشاسبة انزساـ الصبيعة إلو الحات، دشج صجكر  مشيا، كضعُّ 

 .و ،(ٕ)ىحه األفعاؿ مشيا
)َبِيَتو ،( بالكدخ،  ذلظ: فبعج بيانو فراحةَ  خالؼَ  بيشسا رأي الكدائيُّ 

 چ )ُبِيَتو ،( أفَرُح مشيسا، كسا قاؿ جّل ثشاؤه:  دمو أفَّ  بالزع، نزَّ  و ،(َبُيتَ )ك

، كال يقاؿ: باِىت  كال َبييت   ألنو چگ گ   ک ، و ،(3)يقاؿ: رجل َمْبيػت 
 .و ،(5)، كالدخقدصيو ،(4)ككافقو اليحلي

                                           

، كالمداف )ب ىػ تو ،(: ٕٕٛ/ٗ، كالسحكع )ب ىػ تو ،(: ٖ٘ٔ، ٖٗٔ/ٔو ،( السحتدب: ٔ)
 .ٖ٘ٗ/ٗ، كالتاج )ب ىػ تو ،(: ٖٔ/ٕ
الترخيح دمو التػضيح أك الترخيح بسزسػف التػضيح في الشحػ لمذيخ  شخحو ،( ٕ)

ىػ/ ٕٔٗٔ ،ٔطلبشاف، -بيخكت-، الشاشخ: دار الكتب العمسية ٗٙٗ/ٔخالج األزىخي: 
 ـ.ٕٓٓٓ
، كالتاج )ب ىػ تو ،(: ٖٔ/ٕ، كالمداف )ب ىػ تو ،(: ٕٗٗ/ٔو ،( الرحاح )ب ىػ تو ،(: ٖ)
ٗ/ٖٗ٘. 
 .ٜٓ٘و ،( الكامل لميحلي: ٗ)
 .ٚٔٔ/ٗدخقدصي: و ،( األفعاؿ لم٘)
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 [ٛٔٔ]التػبة:  چ ٱ ٻ ٻ ٻ چ  ٹ هللا قػؿ -ٕ

كقخأ أبػ بزع الخاء ككدخ الالـ مذجدة،  چٻ چ : قخأ الجسيػرُ 
 و ،(1)بىتح الخاء كالالـ مع تذجيجىا و ،(َخمَّىػا)الجػزاء كأبػ العالية: 

ِبيِع َأِك اْبُغ  كالثالثةُ  الحيغ ُخمِّىػا: ُىْع َكْعُب ْبُغ َماِلٍظ، َكَمَخاَرُة ْبُغ الخَّ
، َكُكمُُّيْع ِمَغ اأْلَْنَرارِ  ، َكِىاَلُؿ ْبُغ ُأَميََّة اْلَػاِقِىيُّ  رضي هللاُ ) َرِبيَعَة اْلَعاِمِخيُّ

 .و ،(2)عو ،(دشي

بزع الخاء كشج الالـ السكدػرة،  چٻ چ الجسيػر  ا قخاءةُ أمَّ 
خكا كُتخؾ أمخُ  ْت دمييع، فكأنيع ىُ فسعشاىا: ُأخِّ ع كلع ُتقبْل مشيع معحرة  كال ُردَّ

: ُخمُِّىػا دغ التػبة، كقيل معشو كقتادةُ  ُخمِّىػا دغ السعتحريغ، كسا قاؿ دكخمةُ 
 ، كىي بالبشاء لمسىعػؿ.و ،(3)ُخمُِّىػا أي: دغ غدكة تبػؾ

 شيخشا فُتْحَسُل دمو كجييغ:  كأما قخاءةُ 

  َتخكػىع كلع ىػا دشيع فيعشي: تخمَّ مَّىػا الغازيغ بالسجيشة، إما خ
 خجػا معيع لمجياد. خْ يَ 

 و ،(ٗ)أك َخمَّىػا بسعشو فدجكا، مأخػذ مغ الخالىة كخمػؼ الىع، 
دغ  وِ إلمداكِ  وِ كرائحتِ  الىِع شعِع خُ تغيُّ  -بزع الخاء- ػؼُ مُ الخُ ك 

                                           

، كالجر السرػف: ٖٛٓ، ٖٚٓ/ٕ، كزاد السديخ: ٘ٙ٘يشطخ: الكامل لميحلي:  و ،(ٔ)
 .ٜٔ٘/٘، كالبحخ السحيط: ٖٙٔ/ٙ
 .ٓٚٗ/ٕ، كفتح القجيخ: ٗٗ٘/ٗٔتىديخ الصبخي:  و ،(ٕ)
 .ٜٗ/ٖ، كالسحخر الػجيد: ٖٓٛٔ/ٗاليجاية لسكي:  و ،(ٖ)
 .ٓٚٗ/ٕفتح القجيخ: ، ك ٗٙٔ/ٙٔ، كتىديخ الخازي: ٖٛٔ/ٕتىديخ الكذاؼ:  و ،(ٗ)
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ـِ  المَّبغُ  فَ َكخمَ ، و ،(ٔ)امػفً خُ  فُ مَ خْ فػه يَ  فَ مَ خَ  :قاؿُ يُ  ،كالذخاِب  الصعا
  .،و ،(ٕ)جو َحتَّو يْىدَ إنقادُ  يلَ شِ ثعَّ أُ  ،ا ِإذا حسسمػفً خُ 

ىػا دغ مَّ ككال السعشييغ متآزراف: فإنيع إذا تخكػا الجياد كالغدك، كتخَ 
  يع باهلل تعالو.ف يقيشُ يع، كضعُ فدج إيسانُ و ،( )الخخكج مع رسػؿ هللا 

 [ٕٗ]القمع:  چحص مس خس حس چ ٹقػؿ هللا  -ٖ

 بزع الياء كفتح الذيغ.  چخسچ: الجسيػرُ قخأ 

بىتح الياء و ،( فُ ِذ كْ )يَ كقخأ ابُغ أبي دبمة كداصُع الجحجرّي كأبػ الجػزاء: 
 .و ،(3)ككدخ الذيغ

و ،( فُ ِذ كْ قخاءة الجسيػر بالبشاء لمسىعػؿ، أما قخاءة أبي الجػزاء )يَ 
 .و ،(4)دغ أىػالو فُ ِذ كْ يَ فىادمو يـػ القيامة الحي 

أراد  يـػ القيامة بسغْ  ىحا َمَثل ، كفيو تذبيوُ  جشي إلو أفَّ  كذىب ابغُ 
 أمًخا كتأىََّب لو، كيف َيْكِذُف دغ ساقو، قاؿ الذادخ:

 كَشَفَتِ لَكُهِ عًَِ ضَاقََِا     َّبَدَا مًَِ الشَّسِّ الصُّسَاح

                                           

، تح/ مدعج دبج الحسيج الدعجني، ٙٔٔالداىخ في غخيب ألىاظ الذافعي لألزىخي:  و ،(ٔ)
 دار الصالئع.

 .ٙٔٙ/ٔالجسيخة:  و ،(ٕ)
، كالبحخ السحيط: ٕٖ٘/٘، كيشطخ: السحخر الػجيد: ٕٖ٘/ٗزاد السديخ:  و ،(ٖ)
ٔٓ/ٕٗٚ. 
بحخ السحيط: ، كالٕٖ٘/٘، كالسحخر الػجيد: ٘ٗٙٚ/ٕٔاليجاية لسكي:  و ،(ٗ)
ٔٓ/ٕٗٚ. 
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 .و ،(1)فأضسخ الحاؿ كالذجة؛ لجاللة السػضع دميو"

، و ،(2)ارة التسثيميةأبي الجػزاء دمو االستع جشي ُيجِخي قخاءةَ  فابغُ 
نارىا،  القيامة بأىػالو كشجتو كفددو بالحخب حيشسا تػقجُ  يػـَ  وَ حيث شبَّ 
 ابغ جشي لالستعارة التسثيمية ألنيا أبمغُ  إيثارَ  دغ ساقيا، كلعلَّ  كذفُ كتَ 

أنػاع االستعارة؛ ألنيا إنسا تكػف في الييئات السشتددة مغ أمػر متعجدة، 
ركية،  غَ دْ كتي حُ فييا إال مغ أُ  حطات، ال يػفقُ االدتبارات كالسال فيي كثيخةُ 
إلو محدػس، فالعخب يقػلػف:  , كسا أنيا ُتخخج السعقػؿَ و ،(3)نطخ جَ عْ كبُ 

كذىْت ليع دغ ساقيا، كىػ َمَثل  يزخب لذجة الحخب، كإنسا أىميا في ذلظ 
الػقت يكذىػف دغ الداؽ، فجعل الىعل ليا، كالسخاد: انكذىت الحخب ليع 

أىميا كاشتجادىا، كقج قيل: الداؽ اسع  لمذجة، كفدخ دميو قػلو  دغ َتَذسُّخ

                                           

، كلدعج بغ ٕ٘٘/ٙ، كالبيت مغ الكامل بال ندبة في السحكع: ٕٖٙ/ٕالسحتدب:  و ،(ٔ)
َمالظ بغ ضبيعة بغ قيذ بغ َثْعَمَبة جج شخَفة بغ الَعْبج كسا في شخح ديػاف الحساسة 

، كفي ٛٙٔ/ٓٔبيخكت، كالمداف:  –، الشاشخ: دار القمعٕٜٔألبي زكخيا التبخيدي: ص 
 .ٔٚٗ/ٕ٘التاج: 
عسل في غيخ ما كضع لو، لعالقة السذابية، مع قخيشة مانعة مغ استُ  ىػ تخكيب   و ،(ٕ)

مغ متعجد،  مشتددةً  مغ السذبو كالسذبو بو ىيئةً  كل   إرادة معشاه الػضعي، بحيث يكػفُ 
كذلظ بأف تذبو إحجى صػرتيغ مشتددتيغ مغ أمخيغ أك أمػر بأخخى، ثع تجخل السذبو 

ا مبالغة في التذبيو، كيدسو باالستعارة التسثيمية، كىي كثيخة في الرػرة السذبو بي
الػركد في األمثاؿ الدائخة، يشطخ: جػاىخ البالغة في السعاني كالبياف كالبجيع ألحسج بغ 

 ، الشاشخ: السكتبة العرخية، بيخكت.ٕ٘ٚإبخاىيع بغ مرصىو الياشسي: 
 خ: السكتبة األزىخية لمتخاث.، الشاشٓٙٔ/ٔالسشياج الػاضح لمبالغة لحامج دػنو:  و ،(ٖ)
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فقيل: السعشو يـػ يكذف دغ شجة، ككحلظ  چحص مس خس حسچتعالو: 
 .و ،(1)كذىت الحخب دغ ساقيا، معشاه أبخزت دغ شجتيا

كما فييا مغ في قخاءة أبي الجػزاء )يـػ َيْكذف دغ ساؽو ،(  فكأفَّ 
 ا يـػ القيامة ككأنو رأي ديغ.ترػيًخا بميًغا ُيِخيشاستعارة تسثيمية 

 ثاظّيا: طا رواه أبو اضجوزاء باضطغطول ورظد زيره طبظؽ ضضغارل: 

 [ٖٕ]القرز:  چڃڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦچ: و ،()قػؿ هللا  -ٔ

مدعػد كأبػ  بىتح الشػف، كقخأ ابغُ  چڄڄچ: قخأ الجسيػرُ 
 .و ،(2)و ،( بخفع الشػف والدسيىع: )ال ُندقَ  الجػزاء كابغ يعسخ كابغُ 

السجخد الثالثي جسيػر بالبشاء لمىادل )َندقيو ،( مغ ال فقخاءةُ 
مبشياا  و ،( مغ )أسقوو ،( السديج باليسدةووو ،(، كقخاءة أبي الجػزاء )ُندقَ قَ )سَ 

]الشحل:  چٹ ڤ ڤ ڤ چ و ،(:، كنطيخه ما جاء في قػلو )لمسىعػؿ
[: قخأ نافع كابغ دامخ كأبػ بكخ دغ داصع كيعقػب )َنْدقيكعو ،( بىتح ٙٙ

 .و ،(3)الشػف  الشػف، كالباقػف ضسػا

  

                                           

 .ٖٛ٘شخح ديػاف الحساسة لمتبخيدي: و ،( ٔ)
، ٖٕٛ/ٗالسحخر الػجيد: ، كىي لصمحة بغ مرخؼ كسا في ٜٖٚ/ٖو ،( زاد السديخ: ٕ)

 .ٖٙٙ/ٛ، كالجر السرػف ٜٕٚ/ٕكالبحخ السحيط: 
، كتىديخ الثعمبي: ٔٛ/ٕ، كمعاني القخاءات لألزىخي: ٖٕٚ/ٚٔالصبخي: و ،( تىديخ ٖ)
ٙ/ٗ٘. 
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ؽ بعُس   المغػييغ بيغ الريغتيغ: كفخَّ

سيبػيو: سقيتو الساء، إذا ناكلتو إياه فذخبو، ك  الخميلُ قاؿ 
ْقي كدمو ىحا يكػف اإِلسقاُء َأْبَمغَ ، و ،(1)كأسقيتو: جعمتو لو ُسقيا ، و ،(2)مغ الدَّ
ا: إذا ا، كأسقيشاىع لبشً خً لعخب تقػؿ: أسقيشاىع َنيككاف الكدائّي يقػؿ: ا

قالػا: سقيشاىع فشحغ  ا، فإذا أرادكا أنيع أدصػه شخبةً ا دائسً ِشْخبً جعمتو 
قي غيخ ، و ،(3)َنْدِقييع بغيخ ألف كالعخب قج ُتجخل األلف فيسا كاف مغ الدَّ

 .و ،(4)دائع، كتشدديا فيسا كاف دائًسا

 و كاحج يقاؿ: سقْيُتويسا لغتاف بسعشً المغػييغ أنَّ  بيشسا رأى جسيػرُ 
 بيغ المغتيغ: اعً سْ يج جَ لب كأسقيتو، كدميو قػؿُ 

 (5)ضَكَى قْمٕ بين مَجٍِد ّأضِكَى      ىُنَِّٔسا ّالكبائلَ مً ٍاللِ

                                           

، كالجر السرػف: ٔٛ/ٕ، كمعاني القخاءات لألزىخي: ٕٛٓ/ٖمعاني القخآف لمدجاج:  و ،(ٔ)
ٔ/ٖٖٛ. 
 .ٖٖٛ/ٔالجر السرػف: و ،( ٕ)
 .٘ٗ/ٙ، كتىديخ الثعمبي: ٖٕٚ/ٚٔتىديخ الصبخي:  و ،(ٖ)
 .ٖٕٚ/ٚٔتىديخ الصبخي:  و ،(ٗ)
 ، كمعانيٜٖٗ، كمجاز القخآف ألبي دبيجة: ٛٓٔ/ٕيشطخ: معاني القخآف لمىخاء:  و ،(٘)

، كمعاني القخاءات لألزىخي: ٕٛٓ/ٖ، كمعاني القخآف لمدجاج: ٖٕٓ/ٕالقخآف لمشحاس: 
، ٖٓ٘/ٕ، كزاد السديخ: ٖٚ٘/ٖ، كالسحخر الػجيد: ٘ٗ/ٙ، كتىديخ الثعمبي: ٔٛ/ٕ

، كالبيت مغ الػافخ لمبيج بغ ربيعة ٖٖٛ/ٔ، كالجر السرػف: ٚٔٗ/ٔكتىديخ القخشبي: 
، ادتشو بو: حسجك ٔٚبغ ربيعة العامخي: ص ديػاف لبيج يشطخ: كسا في ديػانو، 

 ـ.ٕٗٓٓىػ/ ٕ٘ٗٔ، ٔشّساس، دار السعخفة، ط
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بيغ قخاءة الجسيػر بالبشاء  كدمو رأي ىحه الجسيخة فال فخؽَ 
سثالف ليجتيغ كاردتيغ دغ يُ  فيسا، دل، كقخاءة أبي الجػزاء بالسىعػؿلمىا

أبي  ، كأما قخاءةُ َغُة ُقَخْيرٍ لُ  الجسيػر بالثالثي السجخد العخب، فقخاءةُ 
: "َفَىْتُح الشُّػِف القخشبيُّ  ، يقػؿُ ُمَغُة ِحْسَيخَ فباليسدة  السديجِ  الجػزاء بالثالثيِّ 
 .و ،(ٔ)َكَضسَُّيا ُلَغُة ِحْسَيَخ" ،ُلَغُة ُقَخْيرٍ 
  [ٜٙ]الدمخ:  چ ٹ ڤ ڤ ڤ چ : و ،()قػؿ هللا  -ٕ

 َأَضاَءْت.  :ِل، َأيْ َمْبِشياا ِلْمَىادِ  چٹچَقَخَأ اْلُجْسُيػُر: 
 . و ،(2)اْبُغ َدبَّاٍس َكُدَبْيُج ْبُغ دسيخ َكَأُبػ اْلَجْػزَاِء: )ُأْشِخَقْتو ،( َمْبِشياا ِلْمَسْىُعػؿِ قخأ كَ 

أبي الجػزاء بالبشاء لمسىعػؿ  قخاءةَ  إلو أفَّ  ذىب الدمخذخيُّ 
ْػِء َتْذُخُؽ، ِإَذا اْمَتأَلَْت  ْت َكَأْشَخَقَيا َّللاَُّ، )ُأْشِخَقْتو ،( ِمْغ َشَخَقْت ِبالزَّ ِبِو َكاْغَترَّ
  .و ،(3)َكَسا َتُقػُؿ: َمأَلَ اأْلَْرَض َدْجاًل َكَشبََّقَيا َدْجاًل 

بو اْبُغ َدِصيََّة بقػلو: "َكَىَحا ِإنََّسا َيَتَختَُّب َدَمو ِفْعٍل َيَتَعجَّى، َفَيَحا َكتعقَّ 
َخاُج، َفَيُكػُف اْلِىْعُل ُمَجاِكزًا َكَغْيُخ َدَمو َأْف ُيَقاَؿ: َأْشَخَؽ اْلَبْيُت َكَأْشَخَقُو ا لدِّ

 .و ،(4)َكَكَقَف َكَكَقْىُتُو" ،ُمَجاِكٍز، َكَخَجَع َكَرَجْعُتوُ 

                                           

 .ٖٕٔ/ٓٔتىديخ القخشبي:  و ،(ٔ)
، كتىديخ الكذاؼ: ٕٙ٘/ٛ، كيشطخ: تىديخ الثعمبي: ٕٕٕ/ٜالبحخ السحيط:  و ،(ٕ)
، كتىديخ اآللػسي: ٙٗٗ/ٜ، كالجر السرػف: ٕٕٛ/٘ٔ، كتىديخ القخشبي: ٘ٗٔ/ٗ
ٕٔ/ٕٛ٘. 
، كالجر السرػف: ٕٕٕ/ٜ، كيشطخ: البحخ السحيط: ٘ٗٔ/ٗالكذاؼ: ديخ و ،( تىٖ)
 .ٕ٘ٛ/ٕٔ، كتىديخ اآللػسي: ٙٗٗ/ٜ
، ٙٗٗ/ٜ، كالجر السرػف: ٕٕٕ/ٜ، كالبحخ السحيط: ٕٗ٘/ٗالسحخر الػجيد:  و ،(ٗ)

 .ٕ٘ٛ/ٕٔكتىديخ اآللػسي: 
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)رضي هللا  البشاء لمسىعػؿ البغ دباسب قخاءةَ الكندب ابُغ جشي 
بيشيا كبيغ قخاءة الجسيػر: فػ )َشَخَقِت الذسُذو ،(  دمو الىخؽِ  ، كنزَّ دشيساو ،(
: يعشي شمعْت، أما -دباس كأبي الجػزاء )ُأْشِخَقْتو ،( ابغُ  اءةُ التي مشيا قخ –

، ثع ذىب إلو أف و ،(1)فتعشي: أضاءْت كَصَىْت  -كىي قخاءة الجسيػر–َأْشخقْت 
قخاءة الجسيػر أقػى قائاًل: "فتكػف ىحه القخاءُة التي ىي )ُأْشِخَقْتو ،( مشقػلة 

 كإضاءتيا. مغ َشَخَقْت: إذا شمعت، كَأْشخقت أبمغ مشيا؛ لقػة نػرىا

فإنسا زاد  كأضاءْت  و آخخ، كىػ أنيا إذا أشخقْت و ،( معشً ْت قَ خَ شْ كفي )أَ 
-و ،( أي: شمعت فإنيا َشَخَقْت يا ضاىًخا قبل ذلظ، كأما )نػرىا، كقج كاف قخصُ 
فإنو قج أشخؼ دمو األرض مغ شخريا  -السذخقة كإف لع يكغ ليا صىاءُ 

 ،مغ سػاد الميل قبمودقيب ضمسة الميل قبميا ما ىاؿ رائيو كندخ ما كاف 
أضيُخ قجًرا مغ إضاءتيا  -الرتجالو كفجاءة كجو األرض بو-فيحا القجر 

 دقيب ما سبق مغ ضيػر قخصيا، كشبق األرض مغ نػرىا.

مشظ إلييا؛ فتقع  دمو حاجةٍ  دراىعَ  دذخةَ  ظ رجل  عصيَ يُ  كىحا كأفْ 
خي سْ فيي لعَ  -خَ ذَ دَ  جَ حَ أَ  ا آخخ فرارْت مػقعيا، فإف زادؾ ىػ أك غيخه درىسً 

قجر الجرىع السديج دمييا ال يىي بقجر العذخة الػاردة  أكثخ مغ دذخة، إال أفَّ 

                                           

كالدجاج  المغػييغ كأبي دبيج كابغ قتيبة كقاؿ بالىخؽ بيغ السجخد كالسديج جسيخةُ  و ،(ٔ)
كابغ درستػيو كابغ فارس كمكي بغ أبي شالب كغيخىع، يشطخ: غخيب الحجيث ألبي 

، ٕٜ/ٗ، كمعاني القخآف لمدجاج: ٖٙ٘/ٔ، كغخيب الحجيث البغ قتيبة: ٕ٘ٗ/ٖدبيج: 
، كاليجاية ٕٚ٘/ٔ، كالسجسل البغ فارس: ٕ٘ٔكترحيح الىريح البغ درستػيو: 

، ٖٔٔ/ٖ، كبرائخ ذكي التسييد: ٙٛٔ/ٕ ، كاألفعاؿ البغ القصاع:ٜٖٙٔ/ٙلسكي: 
 .ٕ٘ٛ/ٕٔكتىديخ اآللػسي: 
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دمو قػة الحاجة، فذخقت كالعذخة، كأشخقت كاألحج دذخ، فافيع ذلظ مسثال 
 .و ،(1)بإذف هللا"

 [ٓٔ]دبذ:  چڃ ڃ ڃچ ٹقػؿ هللا  -ٖ

ِخُض كالسعشو: ُتعْ بتاء كاحجة، مبشياا لمىادل،  چڃچقخأ الجسيػر 
ْيِء َأْلَيو:  ،َدْشُو ِبَػْجِيَظ َكُتْذَغُل ِبَغْيخِهِ  و، ُيَقاُؿ: َلِييُت َدِغ الذَّ َكَأْصُمُو َتَتَميَّ

ي: التََّغاُفلُ   . و ،(2)دغ الذيء كِنْديانو َأْي َتَذاَغْمُت َدْشُو. َكالتََّميِّ

مرخؼ كأبػ  بغُ  القعقاع كشمحةُ  مدعػد كأبػ جعىخ بغُ  كقخأ ابغُ 
، و ،(3)مزسػمة، دمو البشاء لمسىعػؿُتْمَيوو ،( بتاٍء كاحجة خىيىة الجػزاء: )
مييظ دصية ألبي جعىخ بغ القعقاع: كقاؿ في معشاىا: أي يُ  كندبيا ابغُ 
 .و ،(4)ظ دمو أكلئظ الكىارحخُص 

  

                                           

 .ٔٓٚ/ٗ، كتىديخ الكذاؼ: ٕٓٗ/ٕالسحتدب  و ،(ٔ)
، كتىديخ القخشبي: ٖٚٗ/٘السحخر الػجيد: ، ك ٖٕٗ/ٗيشطخ: السحكع )ؿ ق كو ،(:  و ،(ٕ)
 .ٛٓٗ/ٓٔكالبحخ السحيط: ، ٕٛ٘/٘ٔكلداف العخب )ؿ ق او ،(: ، ٕٗٔ/ٜٔ
، كالبحخ السحيط: ٖٚٗ/٘يشطخ: السحخر الػجيد: ، ك ٔٓٗ/ٗ :زاد السديخ و ،(ٖ)

  .ٜٛٙ/ٓٔ، كالجر السرػف: ٛٓٗ/ٓٔ
 .ٛٓٗ/ٓٔ، كالبحخ السحيط: ٖٚٗ/٘السحخر الػجيد:  و ،(ٗ)
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 انثا
ُ
 نثانفصم

ت )ان
ّ
 املاليح انرتكيبي

ّ
 ت( ُحىي

 أبي الىزاء  قراءةِ يف 
 وٌشتًم عهى ثالثت يباحث:

 االختالف يف اإلعراب.          ادلبحث األول : 

 ٌَّادلفتىحت يف يىضع  ادلبحث انثاًَ: جمًء أ

 ادلكسىرة.

 بني اخلرب واالستفهاو.      ادلبحث انثانث :  
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 متهيذ:
دمو الػحجات األساسية السكػنة  تقػـُ  الرػتيةُ  إذا كانت الجراسةُ 

قػـُ الػحجات الرػتية، كت )الىػنيساتو ،( أك ػلمكمسة، كىي ما يعخؼ ب
الجراسُة الرخفيُة دمو بشية الكمسة كىي )السػرفيساتو ،( أك الػحجات 
الرخفية، فإف الجراسَة التخكيبيَة ىي التي تجكُر حػَؿ التخاكيب، أك 

 الػحجة المغػية التي ىي الجسمة.

مغ مجسػدة مغ األصػات، التي تتجسُع  لغة تتكػفُ  كلَّ  كمعمػـ  أفَّ 
ال يشىرُل  -في معطع المغات–ساُت بجكرىا في شكل كمسات، كىحه الكم

بعُزيا دغ بعٍس في االستعساِؿ المغػي، بل يترُل بعُزيا ببعٍس في 
شكِل مجسػداٍت كالميٍة تؤدي أغخاَض الستكمسيغ، كتعبُخ دغ 
مقاصِجِىع، حتو إفَّ أيَّ تغييٍخ في تختيِب الكمساِت يؤدي بجكره إلو 

 .و ،(1)اختالؼ السعشو

راسة التخكيبية، حيث ُيعجُّ السدتػى الج كمغ ىشا تأتي أىسيةُ 
السدتػيات المغػية، كسا أنو يدتحػُذ دمو  التخكيبي أك الشحػي مغ أىعِّ

الجيج األكبخ لمغػييغ كغيخىع مغ الباحثيغ في العمـػ السترمة بالمغة 
"الػحجة الحقيقية لسا يدسو لغًة  في ذلظ إلو أفَّ  الدببُ  كالكالـ، كيخجعُ 

ػحجُة التخكيبيُة السدساُة بالجسمة، حيث يختبُط حػليا أك كالًما ىي تمظ ال

                                           

، مؤسدة الدىػر لمصبادة، ٓٙٔدمع المغة أسدو كمشاىجو د. دبجهللا ربيع: ص  و ،(ٔ)
 ـ.ٜٜٗٔ، ٔط



 

 

722 

الجرُس العمسيُّ بالػاقع العسمي، كيتعانُق الترػُر الحىشيُّ بالسىيـػ 
 .و ،(1)االصصالحي"

األقجمػف إلو أىسية ىحه الجراسة، كأدركػا خصػرتيا  غَ صِ كقج فَ 
جشي في القخف الخابع  ، فيحا ابغُ المغةِ كسدتػى مغ مدتػياِت دمِع 

و بأنو: "ىػ في خرائرو باًبا لمقػؿ دمو الشحػ فيعخفُ  ليجخي يعقجُ ا
ـِ العخِب في ترخِفو مغ إدخاٍب كغيخه، كالتثشيِة كالجسِع  اْنتحاُء َسْسِت كال
كالتحقيِخ كالتكديِخ كاإلضافِة كالشدِب كالتخكيِب كغيِخ ذلظ، ليمحَق َمْغ 

 بيا كإف لع يكغْ  فيشصقُ ليَذ مغ أىِل المغِة العخبيِة بأىِميا في الىراحِة 
 .و ،(ٕ)مشيع، كإف شحَّ بعُزيع دشيا ُردَّ بو إلييا"

في ىحا الىرل ما كرد في قخاءة أبي الجػزاء مغ  كدميو، سشتشاكؿُ 
، كنرٍب  في اإلدخاب مغ رفعٍ  اختالفاتٍ  اختالفات نحػية، سػاء كانْت 

السىتػحة في مػضع  و ،(أفَّ )مجيء بيغ اإلضافة كالتشػيغ، أك  أك تشاكٍب 
 ، أك التبادؿ بيغ الخبخ كاالستىياـ.السكدػرة

  

                                           

ىػػ/ ٜٔٗٔ، ٛالكتب، ط، دالع ٕ٘أسذ دمع المغة د. أحسج مختار دسخ: ص و ،( ٔ)
، ٕ، طٕٙٔـ، كيشطخ: دمع المداف العاـ د. دمحم دبجالحىيع العخياف: ص ٜٜٛٔ
 ـ.ٕٗٓٓىػ/ ٕ٘ٗٔ
كيشطخ: دمع المداف العاـ د. دمحم دبجالحىيع  ،ٖ٘/ٔالخرائز البغ جشي:  و ،(ٕ)

  .٘ٗٔالعخياف: ص 
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 املبحث األول

 
ُ
 يف اإلعراب االختالف

  بين اضرسع واضظصب:

 چٿٿ ٺ ٺ  ٺ ٺ ڀ ڀ ڀچ ٹ هللا قػؿفي  -ٔ
 [ٕ]الشػر: 

 بالخفع، كقخأ أبػ رزيغ العقيمي كأبػ الجػزاء كابغُ  السذيػرةُ  القخاءةُ 
فائج كأبػ  يعسخ كدسخك بغُ  كيحيو بغُ لثقىي ا دسخ أبي دبمة كديدو بغُ 
 . و ،(ٔ)دمو االشتغاؿ : )الدانيَةو ،( بالشربكُرَكْيذ   جعىخ كشيبةُ 

 أقػى في العخبية، ألفَّ  : كالخفعُ اجُ األكثخيغ، قاؿ الدجَّ  اختيارُ  فالّخفعُ 
كاختار أف يكػف  ، كافقو السبخدُ و ،(ٕ): َمْغ َزَنو فاجمجكه، فتأكيمو االبتجاءمعشاهُ 
القرج ليذ ِإلو كاحٍج بعيشو، فميذ ىػ مثل قػلظ:  باالبتجاء؛ ألفَّ  الخفعُ 

زيًجا فاضخْبو، ِإنسا ىػ كقػلظ: مغ سخؽ فاقصع يجه، كمغ زنو فاْجِمْجه، 
الشحػييغ دمو اختيار  ، كسائخُ و ،(ٖ)بعس البرخييغ كالكػفييغ كىػ محىبُ 

َأْكَجُو ِدْشَج  كالخفعُ  ،و ،(ٗ)بعيشو )زنوو ،( بو شخز   قرجُ ال يُ  الخفع ألنو مبيع  
الخبخ  أفَّ  الخفع دشجه: ِسيَبَػْيِو؛ أِلَنَُّو ِدْشَجُه َكَقْػِلَظ: َزْيًجا اضخب، ككجوُ 

                                           

 .ٕٙٚ، ٕ٘ٚ/ٖزاد السديخ:  و ،(ٔ)
كتىديخ القخشبي: ، ٕٙٚ/ٖزاد السديخ:  ، كيشطخ:ٕٚ/ٗمعاني القخآف لمدجاج:  و ،(ٕ)
ٕٔ/ٜٔ٘. 
 .ٖٔٙ/ٔكما بعجىا، كتىديخ الكذاؼ:  ٔٚٔ/ٕيشطخ: معاني القخآف لمدجاج:  و ،(ٖ)
 .ٙٔٓ٘/ٛاليجاية لسكي بغ أبي شالب:  و ،(ٗ)
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، و ،(ٔ)الدانية كالداني عُ كْ دميكع حُ  تمويُ دمو السبتجأ كتقجيخه: فيسا  مقجـ   مححكؼ  
 ،مبتجأ   چڀ ڀچ ، أفَّ كالسبخدُ  كاألخىُر  ذىب إليو الىخاءُ  ثافٍ  ككجو  

ـ بسعشو َفاْجِمُجكا، كإنسا دخمت الىاء لكػف األلف كالالتقجيخه:  كؼ  كخبخه محح
فاجمجكىسا،  كالحي زنو ، تقجيخه: التي زنْت كتزسيشو معشو الذخط و ،(الحي)

 .و ،(ٕ)كسا تقػؿ: مغ زنو فاجمجكه

دمو معشو:  فجائدة  دمو االشتغاؿ أما قخاءة أبي الجػزاء بالشرب 
ا، أي: بىعل مزسخ أيًز  ىحا مشرػب  جشي: " ، يقػؿ ابغُ و ،(3)اجمجكا الدانية
 ٺ ڀچ، فمسا أضسخ الىعل الشاصب فدخه بقػلو: كالدانيَ  اجمجكا الدانيةَ 

: "الػجو في كالـ قاؿ سيبػيو رحسو هللاُ  ،و ،(4)["ٕ]الشػر:  چٿٿ ٺ ٺ ٺ
يعشي  ،إال الخفع ةُ العامَّ  تِ بَ أَ  ا اضخْبو، كلكغْ العخب الشرب كسا تقػؿ زيجً 

 .و ،(5)"يعمُّ دامة القخاء كجُ 

قاؿ: "فإنو كِإف ثع إلو قخاءة أبي الجػزاء بالشرب  كماؿ الدجاجُ 
ًما ال أُ  أكلو باالتباع، إْذ  الجسادةَ  ألفَّ  ؛أف ُيقخأ بيا حبُّ كاف القارُئ بيا مَقجَّ
  .و ،(6)كانِت القخاَءُة سَشًة"

                                           

 .ٜٖٚ/ٛ، كالجر السرػف: ٓٙٔ، ٜ٘ٔ/ٕٔ، كتىديخ القخشبي: ٖٗٔ/ٔالكتاب:  و ،(ٔ)
 .ٜٖٚ/ٛ، كالجر السرػف: ٓٙٔ/ٕٔشبي: ، كتىديخ القخ ٜٕٓ، ٕٛٓ/ٖالكذاؼ:  و ،(ٕ)
 .ٕٙٚ/ٖزاد السديخ:  و ،(ٖ)
 .ٓٓٔ/ٕ :السحتدبو ،( ٗ)
، كتىديخ القخشبي: ٚٛٔ/ٕ، كالسحخر الػجيد: ٖٔٙ/ٔيشطخ: تىديخ الكذاؼ:  و ،(٘)
ٕٔ/ٜٔ٘. 
 .ٕٚٔ/ٕمعاني القخآف لمدجاج:  و ،(ٙ)
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 [ٕ٘]الشػر:   چ﮲ ۓ ۓ ے ےچ: و ،() وقػلكفي  -ٕ

، كقخأ چۓچلػ  ت  يا نعْ دمو أن بشرب الحق چۓ﮲چ: قخأ الجسيػرُ 
و ،( بخفع القاؼ  مجاىج  كأبػ الجػزاء كحسيُج بُغ قيذ كاألدسُر: )ديَشيع الحقُّ

 .و ،(1)چۓچدمو أنيا نعت لػ 

 .و ،(2)كالسعشو: أي: حداَبيع العجؿ، كقيل: جداَءىع الػاجب

و ،( فقخأتو دامة قّخاء األمرار:  اختمف القّخاءُ  في قخاءة قػلو: )الَحقَّ
و ،( ثػاَب و ،( نرًبا دمو الشعت لمجيغ، كأنو قاؿ: يػفييع هللُا ))ِديَشُيُع اْلَحقَّ 

ا، ثع أدخَل في  األلف كالالـ، فُشرب بسا ُنرب بو  و ،(الحقّ )أدساليع حقا
يقػُؿ الصبخي: "كىػ الرػاُب دمو إتبادو إدخاَب الجيغ؛ إلجساع ، الجيغ

 .و ،(3)الحجة دميو"

فعمو أنو و ،( بخفع )الحقُّ  چالَحقُّ  ۓ ۓ ےچأما قخاءُة شيخشا: 
 ۓ ے ےچ، كفي مرحف ابغ مدعػد كأبي بغ كعب: و ،(4)هلل صىة  

                                           

جاج: ، كمعاني القخآف لمد ٔٗٔ/ٜٔتىديخ الصبخي: ، كيشطخ: ٕٚٛ/ٖزاد السديخ:  و ،(ٔ)
، كىي مشدػبة ألبي حيػة كاْلَعْبِدّي كالسخي دغ اْبغ ٗٚٔ/ٗ، كالسحخر الػجيد: ٖٚ/ٗ

 .َٛٓٙكِثيٍخ في اختياره، كسا في الكامل في القخاءات لميحلي: 
 ..ٕٚٛ/ٖزاد السديخ:   و ،(ٕ)
 .ٖٚ/ٗ، كمعاني القخآف لمدجاج: ٔٗٔ/ٜٔتىديخ الصبخي: و ،( ٖ)
، كمذكل إدخاب القخآف ٖٚ/ٗقخآف لمدجاج: ، كمعاني الٔٗٔ/ٜٔتىديخ الصبخي:  و ،(ٗ)

 .ٜٙٗ/ٕ، كتىديخ الشدىي: ٔٔ٘/ٕلسكي: 
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، و ،(1)و ،(بتقجيع الرىة دمو السػصػؼ كركيت دغ الشبي ) چالَحقُّ ِديَشُيعْ 
 .و ،(2)كىي االختيار دشج اليحلي

ـُ اآلية الكخيسة كما جاء فييا مغ كيقػِّ  ي قخاءَة أبي الجػزاء ختا
[، كجاز ٕ٘]الشػر:  چ﮸  ﮷  ﮶  ﮵  ﮴  ﮳چو ،( بالحق: كصف هللا )
ا في ذلظ مغ السبالغة، حتو كأنو يجعمو ىػ ىػ سَ لِ  و ،( بالحقِّ ) وُ كصىُ 

دمو السبالغة، فيػ كقػلشا: رجل َخْرع، كقـػ َزْكر، كقػلو: َفُيْع ِرضا َكُىْع 
 .و ،(3)[ٖٓ]يػنذ:  چ﮲ۓ ۓ ھےےچو ،(:َدْجؿ، كدميو قػلو )

ْفُع، ِلَيُكػَف قاؿ أبػ دبيج: َكَلْػاَل َكَخاَىُة ِخاَلِؼ الشَّ  اِس َلَكاَف اْلَػْجَو الخَّ
، َكَذِلَظ َأفَّ َجِخيَخ ْبَغ َحاِزـٍ َقاَؿ: َنْعًتا َّللَِّ ) و ،(، َكَتُكػُف ُمَػاِفَقًة ِلِقَخاَءِة ُأَبيٍّ

 : ، كرد دميو أبػ جعىخ چاْلَحقُّ ِديَشُيعْ  ۓ ےچَرَأْيُت ِفي ُمْرَحِف ُأَبيٍّ
َػاِد الشحاس بأف َىَحا اْلَكاَلـ َغيْ  ؛ أِلَنَُّو اْحَتجاج  ِبَسا ُىَػ ُمَخاِلف  ِلمدَّ ُخ َمْخِضيٍّ

َة َأْيًزا ِفيِو أِلَنَُّو َلْػ َصحَّ َىَحا َأنَُّو ِفي ُمْرَحِف ُأَبيٍّ َكَحا َجاَز  اأْلَْدَطِع، َكاَل ُحجَّ
ِديَشُيْع" َبَجاًل ِمَغ " ُكػفُ قَّ ِديَشُيْع، يَ َأْف َتُكػَف اْلِقَخاَءُة: َيْػَمِئٍح ُيَػفِّيِيُع َّللاَُّ اْلحَ 

َنْعًتا لجيشيع، َكاْلَسْعَشو  و ،(اْلَحقَّ )َيُكػُف  و ،(ِديَشُيُع اْلَحقَّ ). َكَدَمو ِقَخاَءِة و ،(اْلَحقِّ )
، َكَسا َقاَؿ أِلَفَّ َّللاََّ ) ؛َحَدغ   و ،( َذَكَخ اْلُسِديِئيَغ َكَأْدَمَع َأنَُّو ُيَجاِزيِيْع ِباْلَحقِّ
(:)، ؛[ٚٔبأ: ]س چڍ  ڇ  ڇ  ڇچ و ( َِّأِلَفَّ ُمَجازَاَة َّللا ِلْمَكاِفِخ )، و

ْحَداِف َكاْلَىْزلِ   .و ،(4)َكاْلُسِديِء ِباْلَحقِّ َكاْلَعْجِؿ، َكُمَجازَاُتُو ِلْمُسْحِدِشيغ ِباإلِْ
                                           

 .ٜٚٔ/ٗ، كتىديخ الثعالبي: ٗٚٔ/ٗ، كالسحخر الػجيد: ٔٗٔ/ٜٔتىديخ الصبخي:  و ،(ٔ)
 .ٛٓٙالكامل في القخاءات لميحلي:  و ،(ٕ)
 .ٚٓٔ/ٕالسحتدب: و ،( ٖ)
 .ٕٔٔ، ٕٓٔ/ٕٔ، كتىديخ القخشبي: ٕٜ، ٜٔ/ٖإدخاب القخآف لمشحاس: و ،( ٗ)
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  وئ   ەئ وئ     ەئ     ائ   ائ    ى  ى  ې  ې   ېچ  ٹهللا  قػؿِ كفي  -ٖ

 [ٔ٘]الشػر:  چۈئۆئ ۆئ   ۇئ    ۇئ 

كأبػ الجػزاء:  بالشرب، كقخأ الحدغُ  چې ى چقخأ الجسيػر: 
 .و ،(1)بزع الالـ چ ىقػُؿ   ې   ېچ 

لو كْ ُؿ فاألَ إذا تال ]كاف[ اسع  معخفة ، ثع جاء بعج ذلظ السرجُر السؤكَّ 
، إذ يذبو الزسيخ، ُؿ ىػ اسع ]كاف[؛ ألنو أدخؼُ أف يكػف السرجُر السؤكَّ 

ئ بخفع االسع السعخفة كال سبيل إلو تشكيخه، كيجػز العكذ أيًزا، كقج قخ 
 .و ،(2)دمو أف يكػف اسًسا لكاف

األصل، "كَلْيَذ َىَحا دمو شخيق  يالجسيػر بشرب )َقْػَؿو ،( ى فقخاءةُ 
ْخِع َدَمو َمْعَشو َأفَّ اْلُسْؤِمِشيَغ َكَحا َيْشَبِغي َأْف  الخبخ كلكشو َتْعِميُع َأَدِب الذَّ

ۇئ ۇئ  ۆئ چ ْسُسُو ِفي َقْػِلِو َتَعاَلو: َيُكػُنػا، َكَنْرُب اْلَقْػِؿ َدَمو اْلَخَبِخ َكا

َجاَبةِ چ ۈئۆئ َداَء َكَأَشْعَشا ِباإلِْ چ ، كقاؿ الىخاء: "كقػلو: و ،(3)، يعشي َسِسْعَشا الجُّ

َلْيَذ َىَحا بخبخ ماض ُيخبخ َدْشُو، كسا َتُقػُؿ: إنَّسا كشُت  چې ې ې ى 

                                           

، كمشدػبة لَعِميٍّ َكاْبِغ َأِبي ٕٖٓ/ٖ، كزاد السديخ: ٖٚٔ٘/ٛيشطخ: اليجاية لسكي:  و ،(ٔ)
 ٕٛٗ/ٛالجر السرػف: ، ك ٕٙ/ٛ، كالبحخ السحيط: ٘ٔٔ/ِٕإْسَحاَؽ كسا في السحتدب: 

 .ٖ٘/ٗ، كفتح القجيخ: 
 .ٕٗٗ: لمذيخ دزيسة دراسات ألسمػب القخآف و ،(ٕ)
 .ٕٗٗ/ٖالبغػي: و ،( تىديخ ٖ)



 

 

727 

ُدػا أف يقػلػا أف يكػف قػؿ السؤمشيغ إذ دُ  يصبياا، كلكشو: إنَّسا َكاَف يشبغ
 .و ،(1)سسعشا، كىػ أدب  مغ هللا، كحا جاء التىديخ"

ػ و االسسيغ بكػنو اسًسا لكلَ ألّف أَ  ؛أقػى  الشربَ  اؼ أفَّ كفي الكذَّ 
ألنو ال سبيل دميو  ؛أكغُميسا في التعخيف، كأف يقػلػا: أكغل و ،(كاف)

 .و ،(2)لمتشكيخ

و الجسادة مغ ا ما دميأقػى القخاءتيغ إدخابً  جشي دمو أفَّ  ج ابغُ كأكَّ 
 في شخط اسع كاف كخبخىا أف يكػف اسُسيا أدخؼَ  نرب )القػؿو ،(؛ كذلظ أفَّ 
[ أدخَؼ مغ ٔ٘]الشػر:  چۈئۆئ ۆئ ۇئ  ۇئچ و ،(:مغ خبخىا، كقػلو )

قػؿ السؤمشيغ؛ كذلظ لذبو )أْفو ،( كصمتيا بالسزسخ مغ حيث كاف ال يجػز 
؛ كصىيا، كسا ال يجػز كصف السزسخ، كالسزسخ أدخؼ مغ قػؿ السؤمشيغ

 .و ،(3)فمحلظ اختارت الجسادُة أف تكػف )أْفو ،( كصمُتيا اسَع كاف

أما ِسيَبَػْيِو فَشزَّ َدَمو َأفَّ اْسَع َكاَف َكَخَبَخَىا ِإَذا َكاَنَتا َمْعِخَفَتْيِغ َفَأْنَت 
ْخٍط ِباْلِخَياِر ِفي َجْعِل َما ِشْئَت ِمْشُيَسا ااِلْسَع َكاآْلَخَخ اْلَخَبَخ ِمْغ َغْيِخ اْدِتَباِر شَ 

ي كجَو الخفع في قخاءة أبي الجػزاء، فقج قػِّ ، مسا يُ و ،(4)ِفي َذِلَظ َكاَل اْخِتَيارٍ 
ـُ العخبية.  أجازه إما

                                           

 .ٕٖٓ/ٖ، كزاد السديخ: ٕٛ٘/ٕمعاني القخآف لمىخاء:  و ،(ٔ)
، كتىديخ الخازي: ٗٔ٘/ٕ، كيشطخ: تىديخ الشدىي: ٜٕٗ/ٖتىديخ الكذاؼ:  و ،(ٕ)
 .ٕٗٗدراسات ألسمػب القخآف: ، ك ٕٙ/ٛ، كالبحخ السحيط: ٔٔٗ/ٕٗ
 .ٕٗٗ: لمذيخ دزيسة ، كدراسات ألسمػب القخآف٘ٔٔ/ٕالسحتدب:  و ،(ٖ)
 .ٖ٘/ٗ، كفتح القجيخ: ٕٛٗ/ٛالجر السرػف: ، كيشطخ: ٕٙ/ٛالبحخ السحيط:  و ،(ٗ)
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 چڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳچ: و ،() وقػلكفي  -ٗ
 [ٔٚ]غافخ: 

ْفِع، َدْصًىا َدَمو اأْلَْغاَلِؿ.  چڱچقخاءة الجسيػر:   ِبالخَّ

الِسَلو ،( ِبالشَّْرِب َكَقَخَأ اْبُغ َدبَّاٍس َكَأُبػ اْلَجْػزَاِء   َكِدْكِخَمُة َكاْبُغ َمْدُعػٍد: )َكالدَّ
 . و ،(1)، ك)َيْدَحُبػَفو ،( ِبَىْتِح اْلَياءِ مىعػاًل مقجًما

 كفيو ثالثُة أكجٍو: ،بالخفع قخأ الجسيػرُ 

 شػَدْيغ بالجارأحُجىا: أنو معصػؼ  دمو األغالؿ، كأخبخ دغ ال ،
السُل في األ كالتقجيُخ: إذِ  ،فالجارُّ في نية التأخيخ غالُؿ كالدَّ

 أدشاِقيع. 
  .الثاني: أنو مبتجأ ، كخبُخه مححكؼ  لجاللِة خبخ األكِؿ دميو 
  َّالثالث: أنو مبتجأ  أيًزا، كخبُخه الجسمُة ِمْغ قػِلو )ُيْدَحُبػفو ،(، كالُبج

السُل ُيْدَحُبػف بيا، ُحِحَؼ  ِمْغ ِذْكٍخ يعػُد دميو مشيا، كالتقجيُخ: كالدَّ
دميو، َفُيْدَحُبػف مخفػُع السحلِّ دمو ىحا الػجِو، كأمَّا  لقػِة الجاللةِ 

                                           

، كالقخاءة بالشرب مشدػبة ٕٖٖ/٘ٔ، كتىديخ القخشبي: ٕٖٖ/٘ٔالبحخ السحيط: و ،( ٔ)
، كاليجاية ٕٕٛ/ٛ، كتىديخ الثعمبي: ٘ٔٗ/ٕٔالبغ دباس كسا في تىديخ الصبخي: 

لسحتدب: ، كلو كالبغ مدعػد كسا في اٛٚٔ/ٗ، كتىديخ الكذاؼ: ٕٙٗٙ/ٓٔلسكي: 
، كليسا كألبي رزيغ، كأبي مجمد، كالزحاؾ، كابغ ٜٙ٘/ٗ، كالسحخر الػجيد: ٕٗٗ/ٕ

 .ٖٗ/ٗيعسخ، كابغ أبي دبمة كسا في زاد السديخ: 
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ميْ  فيو الشرُب دمو الحاِؿ مغ الزسيخ  غ فيجػزُ في الػجَيْيغ الستقجِّ
، كيجػُز َأْف يكػَف مُ   .و ،(1)دتأنًىاالَسْشِػيِّ في الجارِّ

: يكػف )الدالسَلو ،( مىعػاًل مقجًما، دشج أبي الجػزاء كدمو قخاءة الشرب
جشي:  ، يقػؿ ابغُ و ،(2)َصَف جسمًة فعميًة دمو جسمٍة اسسيةٍ كيكػُف قج دَ 
فيو: إذ األغالُؿ في أدشاقيع كَيدحبػف الدالسَل، فعصف الجسمة  "التقجيخُ 

مغ الىعل كالىادل دمو التي مغ السبتجأ كالخبخ، كسا ُدػدلْت إحجاىسا 
 باألخخى في نحػ قػلو:

ـْ ُتَحّْـ خاِلٍج      َأَقْيَذ بَغ مدعػِد بِغ َقْيِذ بغِ   َأُمػٍؼ بَأْدراِع ابِغ َشْيَبَة َأ

حـ؟ فقابل بالسبتجأ كالخبخ التي مغ الىعل كالسىعػؿ بيا أـ تُ  ػؼٍ مُ  أي: أأنتَ 
 .و ،(3)الجاري مجخى الىادل"

 -كىي قخاءة أبي الجػزاء–دباس لقخاءتو بالشرب  كاحتج ابغُ 
كمَّىػف أف بقػلو: كذلظ ]يعشي: كػنيع َيدحبػَف الدالسَل[ أشجُّ دمييع، يُ 

 ، كأفَّ ذلظ أمعُغ في إيراؿ العحاب ليع، كتأكيجِ و ،(4)َيدحبػىا كال ُيصيقػف 

                                           

، كتىديخ القخشبي: ٕٕٛ/ٛ، كيشطخ: تىديخ الثعمبي: ٜ٘ٗ/ٜالجر السرػف:  و ،(ٔ)
ٔ٘/ٖٖٕ. 
 .ٜ٘ٗ/ٜالجر السرػف:  و ،(ٕ)
الصػيل لخاشج بغ شياب اليذكخي كسا في  ، كالبيت مغٕٗٗ/ٕالسحتدب:  و ،(ٖ)

، تح/ أحسج دمحم شاكخ كدبجالدالـ ىاركف، دار ٜٖٓالسىزميات لمسىزل الزبي: 
 .ٙالقاىخة، ط –السعارؼ
، كاليجاية لسكي: ٕٕٛ/ٛ، كتىديخ الثعمبي: ٖٖٕ/ٙمعاني القخآف لمشحاس:  و ،(ٗ)
 .ٕٖٖ/٘ٔ، كتىديخ القخشبي: ٖٗ/ٗ :، كزاد السديخٕٙٗٙ/ٓٔ
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مع ما كرد مغ ضخامة الدالسل، ككثخة حمقاتيا، قاؿ هللا ال سيسا  ميانتيع،
َقاَؿ َنْػؼ  ، [ 32الحاقة: ] چىب  يب  مب     خب   حب   جب  يئ    ىئچ     ٹ

: ُكلُّ ِذَراٍع َسْبُعػَف َبادً  كَمكََّة، َكَقاَؿ  ا، َكُكلُّ َباٍع َأْبَعُج َما َبْيَغ الكػفةِ البكاليُّ
ُمَقاِتل : َلْػ َأفَّ َحْمَقًة ِمْشَيا ُكِضَعْت َدَمو ِذْرَكِة َجَبٍل َلَحاَب َكَسا َيُحكُب 

َصاُص، َكَقاَؿ َكْعبُ  ْنَيا الخَّ   .و ،(ٔ)األحبار: ِإفَّ َحْمَقًة ِمشيا ِمْثُل َجِسيِع َحِجيِج الجُّ

  چژ ڑ ڑ ک ک  ژڌ ڎ ڎ ڈ ڈچ   و ،(:) هللا قػؿِ في ك  -٘
 [ٖٔ]اإلنداف: 

 . چژ چ  ِب الجسيػر بشْر  قخاءةُ 

 .و ،(2)ارفعً  و ،(َكالطَّاِلُسػفَ ) :أبي دبمة كقخأ أبػ العالية كأبػ الجػزاء كابغُ 

)الطالسيغو ،( بالجػار، كالسعشو: كال ُيجخل  بَ قاؿ أبػ دبيجة: َنَر 
خه ىدِّ ب الطَّاِلِسيَغ بىعٍل يُ نْر  مخذخي أفَّ كرأى الد  ،و ،(3)الطالسيغ في رحستو

                                           

 .ٕٕٚ/ٛٔىديخ القخشبي: ت و ،(ٔ)
، كالقخاءة بالخفع مشدػبة أيًزا البغ الدبيخ كأباف بغ دثساف ٖٔٛ/ٗزاد السديخ:  و ،(ٕ)

، الجر ٖٓٚ/ٓٔ، كالبحخ السحيط: ٘ٔٗ/٘كابغ أبي دبمة، يشطخ: السحخر الػجيد: 
 .ٕٚٗ/٘، كفتح القجيخ: ٕٚٙ/ٓٔالسرػف: 
 .ٖٔٛ/ٗزاد السديخ:  و ،(ٖ)
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ُب الطَّاِلِسيَغ،  ،و ،(1)ذلظ ، نحػ: َأْكَدَج كَكاَفَأ، كما أشبوَ و ،(أدّج ليع) َكَتْقِجيُخُه: َكُيَعحِّ
 .و ،(2)َدَمو ُجْسَمٍة ِفْعِميَّةٍ  ِفْعِميَّةً  ُجْسَمةً  فَ َدصَ َكُىَػ ِمْغ َباِب ااِلْشِتَغاِؿ، 

َكالطَّاِلُسػَف: أبي الجػزاء بالخفع قائاًل: " أبػ حياف قخاءةَ  كاستحدغَ 
" اْسِسيَّةً  َف ُجْسَمةً َدصَ  َدَمو ِفْعِميٍَّة، َكُىَػ َجاِئد  َحَدغ 

جشي  ليا ابغُ  ، كاحتجَّ و ،(3)
ليع دحاًبا  ، كأنو قاؿ: الطالسػف أدجَّ مدتأنىةٍ  جسمةٍ  يا دمو ارتجاؿِ بأنَّ 

 سبق الخفُع إلو مبتجئيا.  أليًسا، ثع إنو دصف الجسمة دمو ما قبميا، كقج

الحي دميو الجسادُة  أفَّ  الجسيػر بقػلو: "غيخَ  كرجَّح قخاءةَ  ثع دادَ 
يذاُء في رحستو كيعحُب  غْ مَ  معشاه: ُيجخلَ  أسبُق، كىػ الشرُب، أال تخى أفَّ 

 أفْ  غْ مِ  ، كىحا أكثخُ چڑڑچخه بقػلو: ا أضسخ ىحا الىعل فدَّ الطالسيغ؟ فمسَّ 
  .و ،(4)ؤتو لو بذاىج"يُ 

 طػابل اضتظوين:   اإلضاسُظ

 [ ٙ]الكيف:   چٹ ٹ ٹ ٿ ٿچ ٹ هللاِ  قػؿِ في  -ٔ

                                           

 .ٙٚٙ/ٗتىديخ الكذاؼ:  و ،(ٔ)
، كالجر السرػف: ٕٔٙٔ/ٕالتبياف لمعكبخي: ، كيشطخ: ٖٓٚ/ٓٔالبحخ السحيط: و ،( ٕ)
ٔٓ/ٕٙٚ. 
 .ٕٔٙٔ/ٕ، كيشطخ: التبياف لمعكبخي: ٖٓٚ/ٓٔالبحخ السحيط:  و ،(ٖ)
 .٘ٔٗ/٘، كيشطخ: السحخر الػجيد: ٕٗٗ/ٕ :السحتدب و ،(ٗ)
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جبيخ كأبػ  بغُ  بالتشػيغ، كقخأ سعيجُ  چٿٹچ: قخأ الجسيػرُ 
 . و ،(1)بكدخ الديغ، دمو اإِلضافة "باخُع نىِدظ": الجػزاء كقتادةُ 

، فيكػف معشو: و ،(2)َغسااًطا أك يْ غَ الشىذ  : َقْتلُ معشاه عُ خْ كالبَ 
كقاتُميا؛ حخًصا دمو ِإسالميع، كفيو  َأي: ميمُكيا چٿٿٹچ

ف؛ نحػ:  ]فاشخ:  چڻڻ ڻ ڻ ں ںچحث  دمو تخؾ التَأسُّ
 .و ،(3)[ٛ

اْسِع اْلَىاِدِل ىشا ىػ اأْلَْصُل؛ ألنو  إدساؿَ  الدََّمْخَذِخيُّ إلو أفَّ  بَ ىَ ذَ 
اْلَعَسَل  ِئيُّ إلو أفَّ ، َكذىب اْلِكَداو ،(4)اْسَتْػَفو ُشُخكَط اْلعسل َفاأْلَْصُل َأْف َيْعَسلَ 

، بيشسا ماؿَ  َضاَفَة َسَػاء  َضاَفَة َأْحَدُغ ِمَغ اْلَعَسلِ  َكاإلِْ  .و ،(5)أبػ حياف ِإَلو َأفَّ اإلِْ

 چڇ            چ  چ   چ   چ    ڃڃ  ڃ   ڃ     ڄ چ و ،(:قػلو ) كفي -ٕ
 .[ٗٗ]السعارج: 

                                           

، كتىديخ البيزاكي: ٗٙ/ٖ، كزاد السديخ: ٗٓٚ/ٕيشطخ: تىديخ الكذاؼ:  و ،(ٔ)
 .ٔٗٗ/ٚ، كالجر السرػف: ٜٖٔ/ٚ، كالبحخ السحيط: ٖٕٚ/ٖ
 .٘/ٛ، كالمداف )ب خ عو ،(: ٕٜٕ/ٔالجسيخة )ب خ عو ،(:  و ،(ٕ)
 .ٜٕٕ/ٕبرائخ ذكي التسييد:  و ،(ٖ)
، كشخكط دسل اسع الىادل ٔٗٗ/ٚ، كالجر السرػف: ٜٖٔ/ٚالبحخ السحيط:  و ،(ٗ)

، ٜٕٛمػضحة في كتب الشحػ: يشطخ: السىرل في صشعة اإلدخاب لمدمخذخي: 
، تح/ ٜٗٛ/ٕكتػضيح السقاصج كالسدالظ بذخح ألىية ابغ مالظ لبجر الجيغ السخادي: 

ـ، كأكضح ٕٛٓٓىػ/ ٕٛٗٔ، ٔدبجالخحسغ دمي سميساف، دار الىكخ العخبي، ط
، تح/ يػسف البقادي، دار الىكخ ٔٛٔ/ٖالسدالظ إلو ألىية ابغ مالظ البغ ىذاـ: 

 لمصبادة كالشذخ كالتػزيع.
 .ٜٖٔ/ٚط: البحخ السحي و ،(٘)
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ًنا چ ڃڃ چَقَخَأ اْلُجْسُيػُر:  : چ چ چ چك ،چڃ    چلػ  و فادل  دمو أنَّ  ُمَشػَّ
. أنو  ، دموِبَخْفِع اْلِسيِع  ُمْبَتَجأ  َكَخَبخ 

ٍد كأبػ الستػكل كأبػ الجػزاء كدسخك بغ ديشار: َكَقَخَأ َدْبجُ  ْحَسِغ ْبُغ َخالَّ الخَّ
 .و ،(1)، كاليػـِ ِبَخْىِس اْلِسيِعو ،(َذِلظَ ))ِذلَُّةو ،( ِبَغْيِخ َتْشِػيٍغ ُمَزاًفا ِإَلو 

 كسل بعزيسا بعًزا:اف يُ كالقخاءتاف متآزرت

ر ىحه  العقلُ  يحىبُ  ، حيثُ العسػـَ  فالتشػيغ في قخاءة الجسيػر يىيجُ  في ترػُّ
 .كلَّ محىٍب  الحلةِ 

غيَخ  حقُ مْ الحلة ليـػ القيامة، كما يَ  ا قخاءُة أبي الجػزاء فىييا إضافةُ أمَّ 
 -كسا ذىب اليحلي– غار كاليػاف، كىي االختيارُ جيغ فيو مغ الرَّ السػحِّ 

رْت بو مغ أىػاؿ ذلظ اليـػ  ، كمصمعُ و ،(2)ليػؿ القيامة الدػرِة نىِديا كما ُصجِّ
 چى ى  ائ     ائ ەئ ەئ وئ چ  و ،(:قػُؿ هللا ) ، كىػذلظ كيقػيو جُ عزِّ يُ 

[: َقاَؿ اْلَحَدُغ: ُىَػ َيْػـُ اْلِقَياَمِة، َكَلِكْغ َيْػـُ اْلِقَياَمِة اَل َنَىاَد َلُو، ٗ]السعارج: 
ْنَيا،  ،ِذْكُخ َمْػِقِىِيْع ِلْمِحَداِب  :َفاْلُسَخادُ  َفُيَػ ِفي َخْسِديَغ َأْلَف َسَشٍة ِمْغ ِسِشي الجُّ

اَرْيِغ.  اَرْيِغ ِفي الجَّ  ُثعَّ ِحيَشِئٍح َيْدَتِقخُّ َأْىُل الجَّ

 . ُكلُّ َمْػِشٍغ َأْلُف َسَشةٍ  ،َكَقاَؿ َيَساُف: ُىَػ َيْػـُ اْلِقَياَمِة، ِفيِو َخْسُدػَف َمْػِشًشا

                                           

، كالبحخ السحيط: ٖٓٗ/ٗ، كزاد السديخ: ٓ٘ٙالكامل في القخاءات لميحلي: و ،( ٔ)
 .ٖٖٕ/ٙ، كدراسات ألسمػب القخآف: ٕٛٚ/ٓٔ
 .ٓ٘ٙالكامل في القخاءات لميحلي:  و ،(ٕ)
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َكَقاَؿ اْبُغ َدبَّاٍس: ُىَػ َيْػـُ اْلِقَياَمِة، َجَعَمُو َّللاَُّ َدَمو اْلَكاِفِخيَغ ِمْقَجاَر َخْسِديَغ 
 .و ،(1)َأْلَف َسَشٍة، ُثعَّ َيْجُخُمػَف الشَّاَر ِلاِلْسِتْقَخارِ 

 [ٕٔ]البخكج:  چ وئ وئ   ۇئ ۇئ چ : و ،()قػؿ هللا ك  -ٖ

أ أبػ العالية كأبػ الجػزاء كقخ بالتشػيغ،  چۇئ ۇئ    چ: قخأ الجسيػرُ 
 .و ،(2)و ،(كأبػ دسخاف كابغ الّدسيىع: )قخآُف مجيٍجو ،( بغيخ تشػيغ كبخىس )مجيجٍ 

أبي  ا قخاءةُ َمْػُصػؼ  َكْصَىة ، أمَّ  چۇئ ۇئ    چَقَخاءة اْلُجْسُيػِر: 
َضاَفِة، كالسعشو َربٍّ  ىػ قخآفُ  :الجػزاء كمغ معو: )ُقْخآُف َمِجيٍجو ،( فعمو اإلِْ

: َمْعَشاُه: َبْل ُىَػ ُقْخآُف َربٍّ َمِجيٍج، َكَسا َقاَؿ  اَؿ اْبغُ ، قَ و ،(3)َمِجيجٍ  اأْلَْنَباِريِّ
اِدُخ:   الذَّ

 َّلَكًَِّ الِغِيَى زَبٌّ غَفُْزُ

 . و ،(4)َمْعَشاُه: َكَلِكغَّ اْلِغَشو ِغَشو َربٍّ َغُىػرٍ 

                                           

 .ٕٕٛ/ٛٔتىديخ القخشبي:  و ،(ٔ)
 .ٕٚٗ/ٗزاد السديخ  و ،(ٕ)
، كاليجاية لسكي: ٘ٚٔ/ٓٔ، كتىديخ الثعمبي: ٜٖٓ/٘معاني القخآف لمدجاج:  و ،(ٖ)
، كالسحخر ٖٖٚ/ٗ، كتىديخ الكذاؼ: ٕٔٓ/ٙ، كتىديخ الدسعاني  ٜٛٔٛ/ٕٔ

 .ٜٜٕ/ٜٔ، كتىديخ القخشبي: ٙٔٔ/ٖٔ، كتىديخ الخازي:  ٖٙٗ/٘الػجيد: 
، تح/ د. حاتع صالح ٘ٙيشطخ: الداىخ في معاني كمسات الشاس البغ األنباري: و ،( ٗ)

ـ، كالجر السرػف: ٕٜٜٔىػ/ ٕٔٗٔ، ٔبيخكت، ط –الزامغ، مؤسدة الخسالة
، كالذصخ مغ الػافخ، كىػ لعخكة بغ الػرد كسا ٚٗٗ/ٓٔ، كالبحخ السحيط: ٜٗٚ/ٓٔ

، شخح/ أسساء أبػ بكخ دمحم، دار الكتب العمسية بيخكت لبشاف، ٜٚفي ديػانو: ص 
 ـ, كصجره: قميل  َدْيُبُو كالعيُب َجع .ٜٜٛٔىػ/ ٛٔٗٔ
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ا رأى أبػ كس–َكَيُجػُز َأْف َيُكػَف ِمْغ َباِب ِإَضاَفِة اْلَسْػُصػِؼ ِلِرَىِتِو 
َكاِحًجا، َكَىَحا َأْكَلو  و ،(َمِجيج  )َفَيُكػُف َمْجُلػُلُو َكَمْجُلػُؿ التَّْشِػيِغ َكَرْفُع  -حياف

  :و ،(1)ِلَتَػاُفِق اْلِقَخاَءَتْيغِ 

َجُه َخُمُقُو ِلَعَطَسِتِو، َقاَؿ ىػ السجيجُ  و ،() فاهللُ  َج بىعالو، كَمجَّ : َتَسجَّ
(:)، و ،(2)[٘ٔ/ ٗٔ]البخكج:   چ ﮵   ﮴  ﮳    ﮲   ے   ے       ۓ ۓ چ و  . 

 لَ سِ كدَ  وُ عَ بِ تَ  غْ ُخ مَ يِّ َر كالقخآف َمِجيج  أي: كخيع  شخيف  كثيُخ الخيخ، يُ 
ِؿ، أك  بسا فيو مجيًجا، أك مجيج  يعشي دطيع  قجره، َمُرػف  َدِغ التََّغيُِّخ َكالتََّبجُّ

 .و ،(3)ُج مغ األمجادُج مشو ما ُيػجَ مجيج  ِلَسا ُيػجَ 
 ابل اإلضاسظ:اضتظوين طػ

 .[ٓٗ]يذ:   چ یىئ ی   ی یچ  ٹفي قػلو 

بالخفع بغيخ تشػيغ، كجخ )الشياِرو ،( دمو اإلضافة،  چی چ : قخأ الجسيػرُ 
و ،(  كقخأ أبػ الستػكل كأبػ الجػزاء كأبػ دسخاف كداصعُ  الجحجري: )ساِبق 

 .و ،(4)بالتشػيغ، ك)الشَّياَرو ،( بالشرب

  

                                           

 .ٜٗٚ/ٓٔالجر السرػف: ، كيشطخ: ٚٗٗ/ٓٔالبحخ السحيط:  و ،(ٔ)
 .ٜٖ٘/ٖ، كالمداف )ـ ج دو ،(: ٜٖ٘/ٓٔالتيحيب )ـ ج دو ،(: و ،(  ٕ)
، كتىديخ البغػي: ٘ٚٔ/ٓٔ، كتىديخ الثعمبي: ٜٓٗ، ٜٛٗ/ٓٔتىديخ الساتخيجي:  و ،(ٖ)
 .ٙٔٔ/ٖٔ، كتىديخ الخازي: ٖٕٚ/٘
 .ٜٖٔ/ٚالبحخ السحيط:  و ،(ٗ)
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 في ىحه اآلية كنحػىا أمخاف:  كالسعيػدُ 

َف اسُع الىادل كيُ يُ  : أفْ كؿُ األ  مثاًل: ىحا ضارب   قاؿُ شرب معسػُلو، كسا يُ شػَّ
 ، كدميو جاءت قخاءُة أبي الجػزاء. و ،(1)كسا ذكخ الدمخذخي  زيًجا، كىػ األصلُ 

معسػُلو باإلضافة، فيقاؿ  خَّ جَ التشػيُغ مغ اسع الىادل كيُ  كالثاني: أف ُيححؼَ 
 الجسيػر ىشا.مثاًل: ىحا ضارُب زيٍج، كدميو قخاءُة 

مع ححؼ التشػيغ: َذَكَخ أبػ  الشََّياَرو ،()خئ بشرب كججيخ  بالحكخ أنو قُ 
ُدسارة بغ دقيل َيْقَخُأ: )َكاَل المَّْيُل  قاؿ: سسعتُ  دِ خِّ بَ جعىخ الشحاس دغ السُ 

 ؛ِػيغَ َفَحَحْفُت التَّشْ  و ،(َساِبق  الشََّيارَ )َساِبُق الشََّياَرو ،( َفُقْمُت َما َىَحا؟ َقاَؿ: َأَرْدُت 
اُس: َيُجػُز َأْف َيُكػَف )الشََّيارو ،( َمْشُرػًبا ِبَغْيِخ َتْشِػيغٍ  . َقاَؿ الشَّحَّ  ،أِلَنَُّو َأَخفُّ

 .و ،(2)اللتقاء الداكشيغ ؼَ حِ التَّْشِػيُغ حُ  َكَيُكػف 

 

  

                                           

 .ٚٔ/ٗتىديخ الكذاؼ:  و ،(ٔ)
، كالسحخر الػجيد: ٖٖ/٘ٔ، كتىديخ القخشبي: ٕٚٙ/ٖإدخاب القخآف لمشحاس:  و ،(ٕ)
 .ٕٔٚ/ٜ، كالجر السرػف: ٜٙ/ٜ، كالبحخ السحيط: ٗ٘ٗ/ٗ
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 املبحث انثاَي
  

ُ
  جميء

َّ
 املفتىحت يف يىضع املكسىرة أٌ

  چ ڎڌ  ڌ  ڍ ڇ  ڍ  ڇچ چ ڇ ڇچ و ،(:في قػلو ) -ٔ
 .[ٖٔ]الحجخات: 

و ،(،  قخأ الجسيػرُ  َمسي كمجاىج  كقخأ أبػ دبجُ بكدخ ىسدة )إفَّ كأبػ  الخحسغ الدُّ
و ،( بىتح اليسدة  . و ،(1)الجػزاء: )أفَّ

جسمة  ألنو ابتجاءُ عمو االستئشاؼ؛ الجسيػر بالكدخ ف أما قخاءةُ 
 ، كقاؿ أبػ بكخ بغُ و ،(2)، كسا قاؿ األخىُر چ ڇڇچدمو  ومْ حسججيجة، كلع يَ 
ـ  چ ڇڇچ ارى: األنب ڇ  ڍ ڍ ڌ چ ثع تدتأنف:  ، ىحا كقف  تا

، چڇڇچلو )تعالوو ،(: ، فيسا جسمتاف: تشتيي أكالىسا دشج قػ و ،(3) چ ڎڌ
و ،(  الجسمة الثانيةبعجىا ، لتبجأ التاـ كبيا يكتسل السعشو فيحدغ الػقف بػ )إفَّ

 .السكدػرة

و ،( فيسا جسمة   أما قخاءةُ ك  ػصل ، بكاحجة   أبي الجػزاء بىتح ىسدة )أفَّ
و ،(، كيكػف السعشو   چ ڇڇچ ىػ  الكخيعَ  : لتعارفػا أفَّ -وهللا أدمع–بػ )أفَّ
: )أفَّ حَ تَ فَ  غْ قخاءة أبي الجػزاء قائاًل: "كمَ ىحا الػجو ل ز الىخاءُ كجػَّ ي، قِ تَّ السُ 

                                           

، كقخاءة فتح اليسدة مشدػبة البغ دباس كسا في تىديخ ٖ٘ٔ/ٗزاد السديخ:  و ،(ٔ)
، كالسحخر ٖ٘ٚ/ٗ :، كتىديخ الكذاؼٕٔٓٚ/ٔٔ، كاليجاية لسكي: ٛٛ/ٜ :الثعمبي
 .ٕٔ/ٓٔػف: ، كالجر السرٖ٘ٔ/٘الػجيد: 
 .ٕٔ٘/ٕ :معاني القخآف لألخىرو ،( ٕ)
 .ٕٙ/ٖمعاني القخاءات لألزىخي:  و ،(ٖ)
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، كلػ َكاَف كحلظ لكانت: أفَّ الكخيَع ىػ الُستَِّقيو ،( فكأنو َقاَؿ: لتعارفػا ڍ
كع بعًزا أف أكخمكع دشج عخِّؼ بعُز ليُ  چ ڇڇچ ز: لتعخفػا أف أكخمكع، كجا

 .و ،(1)هللا أتقاكع"

ؿ الدمخذخيُّ  كأنو قيل:  ،اليسدة دمو تقجيخ سؤاؿ مححكؼ فتحَ  كأكَّ
 .و ،(2)ال أندبكع ،ال ُيتىاخخ باألنداب؟ فقيل: ألّف أكخمكع دشج هللا أتقاكع ِعلِ 

 [ٖٛ]القمع:  چ ىئ ی    ی ی ی چ  و ،(:) هللاِ  قػؿِ كفي  -ٕ

و ،(،  ءةُ قخا كقخأ أبػ الجػزاء كداصع الجسيػر بكدخ ىسدة )إفَّ
الجحجري كأبػ دسخاف: )َأفَّ لكعو ،( بىتح اليسدة، كىحا تقخيع  
 .و ،(3)

[ َأْي: أَلُكْع ِكَتاب   ٖٚ]القمع:  چېئ ىئ   ۈئ ېئ ېئ   چ كسياُؽ اآلية: 
َتْخَتاُركَف أي:  چىئ ی    ی ی ی چ َتِجُجكَف ِفيِو اْلُسِصيَع َكاْلَعاِصي؟ 

: َأفَّ َلُكْع )ِباْلَىْتِحو ،( َكَلِكشَُّو ُكِدَخ -القخشبيُّ  كسا يقػؿُ –َتْذَتُيػَف، َكاْلَسْعَشو كَ 
ـِ، َتُقػُؿ: َدِمْسُت َأنََّظ َداِقل  )ِباْلَىْتِحو ،(، كدمست ِإنََّظ َلَعاِقل   ِلُجُخػِؿ الالَّ

َشو، َكَمَشَعِت ِفي اْلَسعْ  چىئ چ  چ ىئ ی    ی ی ی چ )ِباْلَكْدِخو ،(، َفاْلَعاِمُل ِفي 
 . ـُ ِمْغ َفْتِح ِإفَّ  الالَّ

                                           

، كزاد السديخ: ٖٚ/٘، كيشطخ: معاني القخآف لمدجاج: ٕٚ/ٖمعاني القخآف لمىخاء: و ،( ٔ)
ٗ/ٖٔ٘ . 
 .ٖ٘ٗ/ٙٔ، كتىديخ القخشبي: ٖ٘ٚ/ٗتىديخ الكذاؼ:  و ،(ٕ)
 .ٕٖٗ/ٗزاد السديخ:  و ،(ٖ)
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ـُ ِدْشَج َقْػِلِو:  ُثعَّ اْبَتَجَأ َفَقاَؿ: ِإفَّ َلُكْع ِفيِو  چىئ چ َكِقيَل: َتعَّ اْلَكاَل
َلسا َتَخيَُّخكَف َأْي: ِإفَّ َلُكْع ِفي َىَحا اْلِكَتاِب ِإًذا َما َتَخيَُّخكَف، َأْي َلْيَذ َلُكْع 

 . و ،(1)َذِلظَ 

كاف  ابُغ دصية بقػلو: "ىحا استئشاُؼ قػٍؿ دمو معشو: إفْ  كيؤكجُ 
، أي: چىئ چ خ، كقاؿ آخخكف: ِإفَّ معسػلة لػ يَّ خَ تَ ، فمكع فيو مُ لكع كتاب  

تجرسػف في الكتاب إف لكع ما تختاركف مغ الشعيع، ككدخت األلف مغ ِإفَّ 
 .و ،(2)بىتح األلف و ،(أف)لجخػؿ الالـ في الخبخ، كىي في معشو: 

ا ، فمسَّ ألنو مجركس   ؛بالىتح األصلَ  إلو أفَّ  و ،(3)ىب الدمخذخي بيشسا ذ
ز أف تكػف حكاية لمسجركس كسا ىػ، كقػلو:  جاءت الالـُ  چ كدخت، كجػَّ

 و ،(إفَّ )؛ ألفَّ [ٜٚ/ٛٚ]الرافات:  چ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ پ پ پ پ ڀ
لجخػؿ  دخْت صمة ما قبميا، كإنَّسا كُ  غْ السىتػحة، كىي مِ  و ،(أفّ )في معشو: 
أي:  و ،(تجرسػف )معسػلة لػ  و ،(إفّ )خىا، كالعامة دمو كدخ: الالـ في خب

 .و ،(4)تجرسػف في الكتاب أفَّ لكع ما تختاركنو، فمسا دخمت الالـ كدخت اليسدة

                                           

 .ٕ٘ٙ، ٕٗٙ/ٛٔتىديخ القخشبي:  و ،(ٔ)
 .ٖٔ٘/٘السحخر الػجيد:  و ،(ٕ)
 .ٕٔٙ/ٖٓ، كتىديخ الخازي: ٕٜ٘/ٗتىديخ الكذاؼ:  و ،(ٖ)
، تح/ د. دبجالخحسغ السصخكدي، دار دالع ٘٘ٚ :القصع كاالئتشاؼ لمشحاسو ،( يشطخ: ٗ)
ـ، كمشار اليجى في بياف ٕٜٜٔىػ/ ٖٔٗٔ، ٔالسسمكة العخبية الدعػدية، ط -الكتب

القاىخة،  -، تح/ دبجالخحيع الصخىػني، دار الحجيثٖٛ٘/ٕ الػقف كاالبتجا لألشسػني:
 ـ.ٕٛٓٓ
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بو لػ  مىعػؿ   الجسمةُ  چىئ ی    ی ی ی چ يقػؿ الذيخ دركير: "
لسَّا  لكغْ  ،و ،(ألنيا ىي السجركسة، ككاف الطاىخ فتح ىسدة )إفَّ  ؛چىئ چ

السخترة بالسكدػرة ُكدخت كَدمََّقِت الىعَل دغ العسل في لىع جيء بالالـ 
مغ أفعاؿ القمػب لتزسشو معشو  َس رْ الجَّ  الجسمة كدخمو التعميق، كإفَّ 

 .و ،(1)الحكع"

  

                                           

، دار اإلرشاد لمذئػف ٔٛٔ/ٓٔإدخاب القخآف كبيانو لمذيخ محيي الجيغ دركير:  و ،(ٔ)
 ىػ.٘ٔٗٔ،  ٗسػرية، ط -حسز -الجامعية
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 املبحث انثانث
 بني اخلرب واالستفهاو 

 .[ٔ]التكاثخ:   چ ژ ڑ چ : و ،() هللاِ  قػؿِ  في

و ،( ) فاهللُ ، خبخ  دمو أنو  بجكف مجٍّ  چژ چ الجسيػر:  قخاءةُ 
–ألياىع التكاثخ قج يخبخ دغ كىار قخير كالسكحبيغ بالحداب كالبعث أنيع 

صاركا إلو  إلو أفْ  و ،()شادة هللا  دغْ  -اْلُسَباَىاُة ِبَكْثَخِة اْلَساِؿ َكاْلَعَجدِ كىػ 
َدْغ َشاَدِة  السعشو: َشَغَمُكُع اْلُسَباَىاُة ِبَكْثَخِة اْلَساِؿ َكاْلَعَجدِ ف، السقابخ فجفشػا فييا

و ،(، َحتَّو ِمتُّْع َكُدِفْشُتْع ِفي اْلَسَقاِبِخ، َكِقيَل َأْلياُكُع: َأْنَداُكْع. كالتَّكاُثُخ: َأْي َّللاَِّ )
 . و ،(1)ِمَغ اأْلَْمَػاِؿ َكاأْلَْكاَلِد، َقاَلُو اْبُغ َدبَّاٍس َكاْلَحَدغُ 

الح كقخأ ابُغ دباس كدائذُة كمعاكيُة كأبػ دسخاف الجػني كأبػ ص
ـِ،  و ،(آلياكع)كمالُظ بُغ ديشار كأبػ الجػزاء كجسادة :  ِباْلَسجِّ َدَمو ااِلْسِتْىَيا

ـِ: التَّْػِبيُخ َكالتَّْقِخيُخ َدَمو ُقْبِح ِفْعِمِيعْ    .و ،(2)َكَمْعَشو ااِلْسِتْىَيا

كقخاءُة أبي الجػزاء مػافقة  ِلَسا ُرِكَي َدِغ اْلَكْمِبيِّ َكَيْعُقػَب، َكَدْغ َأِبي 
يِق )بَ  جِّ ْعِبيِّ َكَأِبي  -َأْيًزا–و ،( َكاْبِغ َدبَّاٍس )رضي هللا دشيساو ،( ْكٍخ الرِّ َكالذَّ

اْلَعاِلَيِة َكاْبِغ َأِبي َدْبَمَة َكاْلِكَداِئيِّ ِفي ِرَكاَيٍة: َأَأْلَياُكْع ِبَيْسَدَتْيِغ، َكَمْعَشو 
ـِ: التَّْػِبيُخ َكالتَّْقِخيُخ َدَمو ُقْبِح فِ   .و ،(ٖ)ْعِمِيعْ ااِلْسِتْىَيا

                                           

 .ٛٙٔ/ٕٓتىديخ القخشبي:  و ،(ٔ)
 .ٖٙ٘/ٓٔحيط: البحخ الس، كيشطخ في ندبة القخاءة: ٖ٘ٗ/٘ٔتىديخ اآللػسي:  و ،(ٕ)
 .ٖٙ٘/ٓٔالبحخ السحيط:  و ،(ٖ)
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قخاءة أبي الجػزاء بتدييل  فكال القخاءتيغ دمو االستىياـ، غيخ أفَّ 
-« عْ اكُ يَ آلْ »كمغ قخأ خالػيو: " يقػؿ ابغُ اليسدة الثانية لتكػف حخؼ مج، 

ـِ ا دمو لىعِ تػبيخً  األلفَ  خلَ دْ أَ  -دباس دمو قخاءة ابغِ  ا ، فمسَّ االستىيا
 و ،(:)شػا الثانية؛ كقػلو ليَّ  -صعىسدة التػبيخ كىسدة الق-ىسدتاف  التقْت 
 :مثل ،بيسدتيغ دمو األصل« عاكُ يَ لْ أَ أَ » :دغ الكدائي ي كِ رُ كقج ، )آنحرتيعو ،(

 .و ،(ٔ)["ٙ البقرة:] چپ  چ

 

  

                                           

الشاشخ: مصبعة ، ٘ٙٔ: بغ خالػيوال كتاب إدخاب ثالثيغ سػرة مغ القخآف الكخيع و ،(ٔ)
 .ـٜٔٗٔ /ىػٖٓٙٔدار الكتب السرخية 
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 َتائج انبحث
الحسُج هلِل الحي بشعستو تتعُّ الرالحات، كبىزمو ككخمو ُتخفُع 

رجات، كالرالُة كالدالـُ دمو َمْغ َخَتَع هللُا بو  دغ  الخساالت، كارَض الميعَّ الجَّ
آِلِو كصحِبِو ُأكلو الىْزِل كالكخامات، كدشَّا معيع ما دامِت األرُض 

 كالدسػات، أما بعج ...

و ،( لي باستخالصيا، مغ تمظ فيحه بعُس الشتائِج التي أِذَف هللُا )         
 أبي الجػزاء:شيخشا الُسعايذِة الثخيِة مع 

بحخ  ال ساحَل ك ال يشَزُب،  القخاءاِت الذاذَة َمِعيغ   دمو أفَّ  البحثُ  جَ أكاًل: أكَّ 
في السدتػييغ البشيػي  لغػية   دشج إمامشا أبي الجػزاء ضػاىخُ  فقج كثختلو، 

ج دمو غدارة السادة المغػية في قخاءة أبي الجػزاء بسا كالتخكيبي، مسا يؤكِّ 
: حػتو مغ قزايا لغػية دجة، بجانب شسػليا مدتػيات المغة األربعة

 الرػتية كالرخفية كالشحػية كالجاللية.

فيي تتكامُل  ،دمو االىتساـ بالقخاءات الذاذة التأكيجَ  ثانًيا: كسا زاد البحثُ 
 مع الستػاتخة في إبخاِز معًشو، أك تػضيِح حكع، أك َدْحِس شبية، مسا يجعلُ 

 دراستيسا مًعا ُكالا ال يتجدَّأ.

العخاقية كاضًحا جمياا في قخاءتو،  بيئتولأبي الجػزاء  محاكاةُ ا: بجا ثالثً 
مأًكى لكثيخ مغ الشازحيغ كمشيع البجك سكاف كسط  فالبيئُة العخاقيُة كانْت 

العخاؽ كمشيع أبػ الجػزاء، فػججنا  خ بيع أىلُ الجديخة كشخقييا، الحيغ تأثَّ 
 :في قخاءتو
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  :و ،( صيغ األفعاؿ الصػيمة، كسا حجث في قخاءتو و ،( ك)تدػادُّ )تبياضُّ
، دػًضا دسا جاء في بألف كمجة فييا و ،(اسػاّدْت ك) و ،(ْت ابياّض ك)

 و ،(.ۋو ،( ك)ەئو ،( ك)ۆو ،( ك)ۇ)قخاءة الجسيػر: 
 كسا في مجه )الدناءو ،( مج السقرػر.  
 لريغة األشػؿ )ِذْكَخىو ،( دػًضا دغ )ِذْكخو ،(ا.  

 الرحخاءِ  ىع فيكجػدُ حيث  ؛كال شظَّ أف السجَّ أندُب لدكاف تمظ البيئة
 األشػؿِ  صػات، فتكػف الكمساُت ذاُت السقاشعِ فييا األ التي تزيعُ  الذاسعةِ 

 أكضَح في الدسع كأبيَغ مغ غيخىا.

األمػر العقجية، كتأكيجىا دمو ثبػت  أبي الجػزاء بعَس  جْت قخاءةُ ا: أكَّ رابعً 
دباس  قاؿ ابغُ ، [ٜٔ]االنذقاؽ:  چۆۆۈلَيْخَكَبغَّ چالسعخاج في قخاءة 
سساًء بعج  َبغ أنت يا محسجُ خكَبغو ،( بالتاء كفتح الباء: لتخكفي معشو )لتَ 
في اإلسخاء، َكَدَرَجًة َبْعَج َدَرَجٍة، َكُرْتَبًة َبْعَج ُرْتَبٍة، ِفي اْلُقْخَبِة ِمَغ َّللاَِّ  سساءٍ 
()، كقخاءة أبي الجػزاء )لَيخكَبغو ،( ىي قخاءة ابغ دباس أيزا كتأخح و ،

 نىذ السعشو، كدميو فيثبت السعخاج بالقخآف مسا يغيخ مغ دقيجة مشكخ
 السعخاج.

و ،(  مجدسة بالقخاءة الستػاتخة دغ ابغ كثيخ –فقخاءة أبي الجػزاء )لَيخكَبغَّ
تغيخ ىحا السىيـػ العقجي، كتجعل مشكخ  -كحسدة كالكدائي )لتخكَبغو ،( بالتاء

 السعخاج كافًخا إلنكاره معمػًما مغ الجيغ بالزخكرة.

سا ي القخاءات، كاأللػاف البالغية ف أبي الجػزاء بعَس  قخاءةُ  ا: أبخزْت خامدً 
قخاءتو )يـػ َيْكِذُف دغ ساؽو ،( بىتح الياء، فيكػف فادمو يـػ القيامة في 

القيامة  و يػـَ ، حيث شبَّ تسثيمية   الحي يكذف دغ أىػالو، كفيو استعارة  
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دغ ساقيا، كىي  نارىا، كتكذفُ  ػقجُ بأىػالو كشجتو كفددو بالحخب حيشسا تُ 
في الييئات السشتددة مغ أمػر  ػفُ أنػاع االستعارة؛ ألنيا إنسا تك أبمغُ 

السعقػؿ إلو محدػس، فكأف في قخاءة أبي  خخجُ متعجدة، كسا أنيا تُ 
 و رأيُ الجػزاء )يـػ َيْكذف دغ ساؽو ،( ترػيًخا بميًغا يخيشا يـػ القيامة ككأنَّ 

 ديغ.
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 فهرس قراءاث أبي الىزاء
 انبُيىي وانرتكيبي( ستىيني)يف امل

 سػرة البقخة

 ظورؼا شراءة أبؽ اضجوزاء طؼارش  اآليظ م.

فَبُيَت بىتح الباء،  ٕٛ٘ چک گ گچ  ٔ
 كضع الياء

 شاذة

 سػرة آؿ دسخاف

 ۆ ۇ ۇ چ ٕ
 چۈۈ  ۆ

و ،(  ٙٓٔ و ،( ك)تدػادُّ )تبياضُّ
 بألف 

 شاذة

  چۋ ۋ ٴۇ چ ٖ

     چەئ ائ ائ چ

اسػاّدت كابياّضت  ٚٓٔ/ٙٓٔ
 بألف

 شاذة

 سػرة األنعاـ

 شاذة َقَبال: بىتحتيغ ٔٔٔ چپ ڀ ڀ           ڀ ڀ چ  ٗ

 سػرة األدخاؼ

 شاذة َتْذِست: بىتح التاء  ٓ٘ٔ چڄ ڄ ڄ ڄچ ٘
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 سػرة التػبة

ٱ ٻ ٻ چ  ٙ

 چٻ 

َخمَّىػا بىتح الخاء  ٛٔٔ
 كالالـ

 شاذة

 سػرة اإلسخاء

 ہہ ہ ہ ۀچ ٚ
 چھ ھ

كَتخُخُج بتاء  ٖٔ
 مىتػحة كرفع الخاء

 شاذة

 شاذة )الدِّناءو ،( بالسج ٕٖ   چ  ڑژ ژ ڑچ  ٛ

 شاذة كِرَجالظ  ٗٙ  چڭڭڭۇچ ٜ

 سػرة الكيف

بكدخ )ِقَيًساو ،(  ٕ  چ ى           ې ېۉ   ۉ ې ېچ  ٓٔ
 القاؼ كفتح الياء

 شاذة

باخُع نىِدظ  ٙ چٿٿٹچ ٔٔ
 باإِلضافة

 شاذة

ک گ گ گ چ  ٕٔ

  چ  ڳگ

كَنْقِمُبيع بشػف  ٛٔ
مىتػحة كسكػف 

 القاؼ 

 شاذة
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بزع  :ُيِزيُىػُىسا ٚٚ چڄ ڄ ڄچ ٖٔ
الياء األكلو 
 ككدخ الزاد 

 شاذة

َجفيغ: بزع  ٜٙ چخت حت جت يب ىبچ ٗٔ الرُّ
 كفتح الجاؿ الراد

سبعية 
في 
 ركاية

 سػرة مخيع

 ں ڱ ڱ ڱچ ٘ٔ
 ڻ ڻ ں
 چڻ

بياء مخفػدة  :ُيْشِجي ٕٚ
جيع نػف خىيىة ك ك 

 مكدػرة

 شاذة

 سػرة األنبياء

ِشُكْعو ،( مرجر ٓٛ چۅٴۇۋۋچ ٙٔ  شاذة )ِلَتَحرُّ

 مشػف سػرة السؤ 

 ەئوئوئچ ٚٔ
 چۇئۇئۆئۆئ

 و ،( ك)بحْكخاىع ٔٚ
بألف  و ،(ذْكخاىع)
 فييسا

 شاذة
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 سػرة الشػر

 ٺ ڀ ڀ ڀچ ٛٔ
 چٿٿ ٺ ٺ  ٺ

 شاذة )الدانيَةو ،( بالشرب ٕ

 ۓ ۓ ے ےچ ٜٔ
 چ﮲

و ،( بخفع  ٕ٘ )ديَشيع الحقُّ
 القاؼ

سبعية في 
 وايةر

قػُؿ السؤمشيغ بزع  ٔ٘ چې ې ې ى چ  ٕٓ
 الالـ

 شاذة

 سػرة القرز

 ڄ ڄ ڄ ڦچ ٕٔ
 چڃ ڄ

)ال ُندقيو ،( بخفع  ٖٕ
 الشػف 

 شاذة

 سػرة الدججة

ک گ گ   گ گ ڳ         چ  ٕٕ

 چڳ ڳ ڳ 

 شاذة كدخ الخاءب :َيْعِخجُ  ٘

 سػرة سبأ

 شاذة دمو الجسع و ،(ياحَ الخِّ ) ٕٔ چڻ ڻ چ  ٖٕ

 شاذة بىتح الخاء و ،(دابَّة األَرض) ٗٔ چی ی ی ی جئ حئ مئچ ٕٗ
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 سػرة يذ

بالتشػيغ  و ،(ساِبق  ) ٓٗ   چ یىئ ی   ی یچ  ٕ٘
 بالشرب و ،(الشَّيارَ )ك

 شاذة

 سػرة ص

 دذخية دمو الجسع و ،(ياحَ الخِّ ) ٖٙ چٴۇ ۋ ۋ چ  ٕٙ

جب حب خب    مب چ  ٕٚ

 چىب

بَشْرب بىتح الشػف  ٔٗ
 كسكػف الراد

 دذخية

 سػرة الدمخ

ٹ ڤ ڤ چ  ٕٛ

 چڤ 

)ُأْشِخَقْتو ،( َمْبِشياا  ٜٙ
 ِلْمَسْىُعػؿِ 

 شاذة

 سػرة غافخ

ڳ ڳ ڳ ڳ چ  ٜٕ

 چڱ ڱ 

الِسلَ ) ٔٚ ِبالشَّْرِب،  و ،(َكالدَّ
ِبَىْتِح  و ،(َيْدَحُبػفَ )ك
 اْلَياءِ 

 شاذة

 سػرة الدخخؼ

سبعية في بىتح  و ،(حتَّو َيْمَقػا) ٖٛڱ ں ں چ  ٖٓ
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ڻ ڻ ڻ       ڻ 

 چۀ 

الياء كالقاؼ 
كسكػف الالـ مغ 
 غيخ ألف

 ركاية

 سػرة الحجخات

ڇ  ڍ ڍ ڌ چ  ٖٔ

  چ  ڎڌ

 اذةش بىتح اليسدة و ،(أفَّ ) ٖٔ

 سػرة القمع

بىتح  و ،(لكع فَّ أَ ) ٖٛ  چ ىئ ی    ی ی ی چ  ٕٖ
 اليسدة

 شاذة

بىتح الياء ككدخ  ٕٗ چحس خس مس حص چ  ٖٖ
 الذيغ

 شاذة

 سػرة السعارج

  چ  چ  چ ڃ ڃ  ڃ   چ ٖٗ

   چچ            ڇ

، باإلضافة)ِذلَُّةو ،(  ٗٗ
  بالجخ و ،(اليػـِ)ك

 شاذة

 سػرة نػح

بكدخ الكاؼ  :اراِكبَ  ٕٕ  چ ڻ ڻ ڻ چ  ٖ٘
 تخىيف الباءك 

 شاذة
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ۋ  ۋ ۅ چ  ٖٙ

 چۅ ۉ 

 شاذة باإلفخاد و ،(خصيئِتيع) ٕ٘

 سػرة اإلنداف

ژ ڑ ڑ ک چ  ٖٚ

 چک 

 شاذة رفعا و ،(كالطالسػف ) ٖٔ

 سػرة دبذ

بتاٍء كاحجة  و ،(وُتْميَ ) ٓٔ  چ  ڃ ڃ ڃ چچ  ٖٛ
 مخفػدة

 دذخية

 سػرة االنذقاؽ

بالياء  و ،(َبغَّ كَ خْ ليَ ) ٜٔ  چ ۇ ۆ ۆ ۈ چ  ٜٖ
 كنرب الباء

 شاذة

 سػرة البخكج

 شاذة باإلضافة و ،(قخآُف مجيجٍ ) ٕٔ  چ  وئ وئ   ۇئ ۇئ ۆئچ  ٓٗ

 سػرة البمج

 بكدخ الالـ :اِلَبجً  ٙ  چ ڑ ک ک ک چ  ٔٗ
 كفتح الباء 

 شاذة
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 سػرة التكاثخ

بالسج دمو  و ،(آلياكع) ٔ  چ  ژ ڑ ڑچ  ٕٗ
 االستىياـ

 شاذة
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 أهى املصادر واملراجع
 قخآف الكخيع. ال 
  ُاألسساء كاألفعاؿ كالسرادر البغ الَقصَّاع، تحقيق كدراسة/ د.  أبشية

القاىخة،  –أحسج دمحم دبجالجايع، الشاشخ: دار الكتب كالػثائق القػمية
 ـ.ٜٜٜٔ

  ،إتحاؼ فزالء البذخ في القخاءات األربعة دذخ لمبشا الجمياشي
ىػ/ ٕٚٗٔ، ٖلبشاف، ط –تح/ أنذ ميخة، دار الكتب العمسية

 ـ.ٕٙٓٓ
  أثخ القخاءات القخآنية في الرشادة السعجسية تاج العخكس نسػذًجا

جامعة حمػاف،  -لعبجالخزاؽ الرادجي، رسالة دكتػراه كمية اآلداب
 ـ.ٕٓٔٓىػ/ ٖٔٗٔ

  أساس البالغة لمدمخذخي، تح/ دمحم باسل ديػف الدػد، دار الكتب
 ـ.ٜٜٛٔىػ/ ٜٔٗٔ، ٔلبشاف، ط –العمسية، بيخكت

 لغابة في معخفة الرحابة البغ األثيخ، تح/ دمي دمحم معػض أسج ا
 ـ.ٜٜٗٔىػ/ ٘ٔٗٔ، ٔالسػجػد، دار الكتب العمسية، طدبجكدادؿ 

  اإلسخائيميات كالسػضػدات في كتب التىديخ لمذيخ/ دمحم أبػ
 .ُٗشيبة، الشاشخ: مكتبة الدشة، ط

 ٛأسذ دمع المغة د. أحسج مختار دسخ، دالع الكتب، ط ،
 ـ. ٜٜٛٔىػػ/ ٜٔٗٔ

  ،تح/ دبجالحديغ الىتمي، مؤسدة األصػؿ في الشحػ البغ الدخاج
                             بيخكت. –الخسالة، لبشاف
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  إدخاب القخآف لمشحاس، تح/ دبجالسشعع خميل إبخاىيع، مشذػرات دمحم
 ىػ.ٕٔٗٔ، ٔدمي بيزػف، دار الكتب العمسية، بيخكت، ط

 ي الجيغ دركير، دار اإلرشاد محي /إدخاب القخآف كبيانو لمذيخ
 ىػ.٘ٔٗٔ،  ٗسػرية، ط -حسز -لمذئػف الجامعية

  إدخاب ثالثيغ سػرة مغ القخآف الكخيع البغ خالػيو، الشاشخ: مصبعة
 ـ.ٜٔٗٔىػ/ ٖٓٙٔدار الكتب السرخية 

  ،األفعاؿ البغ القػشية، تح/ دمي فػده، مكتبة الخانجي بالقاىخة
 ـ. ٖٜٜٔ، ٕط

 حديغ دمحم دمحم شخؼ، مؤسدة دار األفعاؿ لمدخقدصي، تح /
 ـ. ٜ٘ٚٔىػ/ ٜٖ٘ٔالذعب لمرحافة كالصبادة كالشذخ، القاىخة، 

  ،االقتخاح في أصػؿ الشحػ كججلو لمديػشي، تح/ د. محسػد فجاؿ
 ـ.ٜٜٛٔىػ/ ٜٓٗٔ، ٔدار القمع، دمذق، ط

  ،اإلنراؼ في مدائل الخالؼ البغ األنباري، السكتبة العرخية
 ـ.ٜٜٚٔ ىػ/ٛٔٗٔصيجا بيخكت، 

  أكضح السدالظ إلو ألىية ابغ مالظ البغ ىذاـ، تح/ يػسف الذيخ
 دمحم البقادي، دار الىكخ لمصبادة كالشذخ كالتػزيع.

  تح/ د. حشيف بغ ، دغ معاني القخآف لمشيدابػري إيجاز البياف
  ىػ.٘ٔٗٔ، ٔبيخكت، ط –حدغ القاسسي، دار الغخب اإلسالمي

 خ دادؿ أحسج دبجالسػجػد، البحخ السحيط ألبي حياف، تح/ الذي
 ـ.ٖٜٜٔىػ/ ٖٔٗٔ، ٔدار الكتب العمسية، ط

  البخىاف في دمـػ القخآف لبجر الجيغ الدركذي، تح/ دمحم أبػ الىزل
إبخاىيع، دار إحياء الكتب العخبية ديدو البابو الحمبي كشخكاه، 

 ـ.ٜٚ٘ٔىػ/ ٖٙٚٔ، ٔط
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  ،تح/ دبجالكخيع تاج العخكس مغ جػاىخ القامػس لمدبيجي
عدباكي كآخخيغ، سمدمة التخاث العخبي مغ إصجار السجمذ ال

ىػ/ ٕٔٗٔ، ٔالػششي لمثقافة كالىشػف كاآلداب بجكلة الكػيت، ط
 ـ.ٕٓٓٓ

  ،تح/ أحسج دبجالغىػر دصار، تاج المغة كصحاح العخبية لمجػىخي
 ـ.ٜٜٓٔ، ٗدار العمع لمسالييغ ط

 خكد تاريخ ابغ معيغ ليحيو بغ معيغ، تح/ د. أحسج دمحم نػر، م
، ٔمكة السكخمة، ط -البحث العمسي كإحياء التخاث اإلسالمي

 ـ.ٜٜٚٔىػ/ ٜٜٖٔ
  تاريخ اإلسالـ لمحىبي، تح/ د. بذار دّػاد معخكؼ، دار الغخب

 ـ.ٖٕٓٓ، ٔاإلسالمي، ط
 ىػ/ ٘ٓٗٔ، ٔتاريخ الثقات ألبي الحدغ العجمي، دار الباز، ط

 ـ.ٜٗٛٔ
  ؼ العثسانية، حيجر التاريخ الكبيخ لإلماـ البخاري، دائخة السعار

 الجكغ، شبع تحت مخاقبة: دمحم دبج السعيج خاف. –آباد
  تاريخ دمذق البغ القالندي، تح/ د سييل زكار، دار حداف

 ـ.ٖٜٛٔىػ/ ٖٓٗٔ، ٔدمذق، ط ،لمصبادة كالشذخ
  التبياف في إدخاب القخآف لمعكبخي، تح/ دمي دمحم البجاكي، ديدو

 البابي الحمبي كشخكاه.
 ٙخيف األسساء د. أحسج حدغ كحيل، طالتبياف في تر. 
  لمصاىخ بغ داشػر، الجار التػندية لمشذخالتحخيخ كالتشػيخ– 

 ىػ.ٜٗٛٔتػنذ، 
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  ترحيح الىريح كشخحو البغ ُدُرْسَتَػْيو، تح/ د. دمحم بجكي
ىػ/ ٜٔٗٔالسختػف، السجمذ األدمو لمذئػف اإلسالمية ]القاىخة[، 

 ـ.ٜٜٛٔ
 البخاري في الجامع الرحيح ألبي  التعجيل كالتجخيح, لسغ خخَّج لو

الػليج األنجلدي، تح/ د. أبػ لبابة حديغ، دار المػاء لمشذخ 
 ـ.ٜٙٛٔىػ/ ٙٓٗٔ، ٔالخياض، ط -كالتػزيع

  تىديخ ابغ أبي حاتع، تح/ أسعج دمحم الصيب، مكتبة ندار مرصىو
 ىػ.ٜٔٗٔ، ٖالسسمكة العخبية الدعػدية، ط -الباز

 ي تىديخ القخآف العطيع كالدبع تىديخ اآللػسي )ركح السعاني ف
تح/ دمي دبجالباري دصية، دار ، السثانيو ،( لذياب الجيغ اآللػسي

 ىػ.٘ٔٗٔ، ٔبيخكت، ط –الكتب العمسية
  /تىديخ البغػي )معالع التشديل في تىديخ القخآفو ،( لمبغػي، تح

، ٔبيخكت، ط–دبجالخزاؽ السيجي، دار إحياء التخاث العخبي 
 ىػ.ٕٓٗٔ

 ( تح/ دمحم تىديخ البيزاكي ،)، أنػار التشديل كأسخار التأكيلو
، ٔبيخكت، ط –دبجالخحسغ السخدذمي، دار إحياء التخاث العخبي

 ىػ.ٛٔٗٔ
  /الذيخ تىديخ الثعالبي )الجػاىخ الحداف في تىديخ القخآفو ،(، تح

، ٔبيخكت، ط –دبجالسػجػد، دار إحياء التخاث العخبي دادؿ
 ىػ.ٛٔٗٔ

  تىديخ القخآفو ،(، تح/ الذيخ الثعمبي )الكذف كالبياف دغ تىديخ
، ٔلبشاف، ط –الصاىخ بغ داشػر، دار إحياء التخاث العخبي، بيخكت

 ـ. ٕٕٓٓىػ/ ٕٕٗٔ
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  تىديخ الدسعاني، تح/ ياسخ بغ إبخاىيع كغشيع بغ دباس بغ
 ـ.ٜٜٚٔىػ/ ٛٔٗٔ، ٔالدعػدية، ط –غشيع، دار الػشغ، الخياض

  جخيخ الصبخي، تىديخ الصبخي )جامع البياف في تأكيل القخآفو ،( البغ
 ـ.ٕٓٓٓىػ/ ٕٓٗٔ، ٔتح/ أحسج دمحم شاكخ، مؤسدة الخسالة، ط

 ( لإلماـ فخخ مىاتيح الغيب= التىديخ الكبيختىديخ الىخخ الخازي )، و
 ىػ.ٕٓٗٔ، ٖبيخكت، ط –دار إحياء التخاث العخبيالجيغ الخازي، 

  تح/ د. دبجهللا بغ القخشبي )الجامع ألحكاـ القخآفو ،(، تىديخ
 .ـٕٙٓٓىػ/ ٕٚٗٔ،  ٔكي، مؤسدة الخسالة طدبجالسحدغ التخ 

  تىديخ الكذاؼ لمدمخذخي، تح/ الذيخ دادؿ دبجالسػجػد، مكتبة
 ـ.ٜٜٛٔىػ/ ٛٔٗٔ، ٔالعبيكاف، ط

  الساكردي )الشكت كالعيػفو ،(، تح/ دبجالسقرػد بغ تىديخ
 بيخكت/ لبشاف. -دبجالخحيع، دار الكتب العمسية

 كيلو ،(، تح/ يػسف دمي تىديخ الشدىي )مجارؾ التشديل كحقائق التأ
 ـ.ٜٜٛٔىػ/ ٜٔٗٔ، ٔبجيػي، دار الكمع الصيب، بيخكت، ط

  تىديخ الشيدابػري )غخائب القخآف كرغائب الىخقافو ،(، تح/ الذيخ
 ىػ.ٙٔٗٔ، ٔبيخكت، ط -زكخيا دسيخات، دار الكتب العمسية

  /الذيخ دادؿ دبجالسػجػد كآخخيغ، التىديخ الػسيط لمػاحجي، تح
 ـ.ٜٜٗٔىػ/ ٘ٔٗٔ، ٔلبشاف، ط –بيخكتدار الكتب العمسية، 

  تيحيب الكساؿ في أسساء الخجاؿ لمسدي، تح/ د. بذار دػاد
ىػ/ ٓٓٗٔ، ٔبيخكت، ط –معخكؼ، الشاشخ: مؤسدة الخسالة 

 ـ.ٜٓٛٔ
  تح/ دبجالدالـ ىاركف، الجار ، المغة ألبي مشرػر األزىخي تيحيب

 السرخية لمتأليف كالتخجسة.
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 لخكاة كأندابيع كألقابيع ككشاىع تػضيح السذتبو في ضبط أسساء ا
البغ ناصخ الجيغ القيدي الجمذقي الذافعي، تح/ دمحم نعيع 

 ـ.ٖٜٜٔ، ٔبيخكت، ط –العخقدػسي، مؤسدة الخسالة
  تػضيح السقاصج كالسدالظ بذخح ألىية ابغ مالظ لبجر الجيغ

، ٔالسخادي، تح/ دبجالخحسغ دمي سميساف، دار الىكخ العخبي، ط
 ـٕٛٓٓىػ/ ٕٛٗٔ

 ليشجية، تحت ثقات البغ حباف، كزارة السعارؼ لمحكػمة العالية اال
السعيج خاف، الشاشخ: دائخة السعارؼ العثسانية مخاقبة: د. دمحم دبج

 ـ.ٖٜٚٔ/  لٖٜٖٔ، ٔبحيجر آباد الجكغ اليشج، ط
  جامع البياف في القخاءات الدبع ألبي دسخك الجاني، جامعة

 ـ.ٕٚٓٓىػ/ ٕٛٗٔ، ٔاإلمارات، ط –الذارقة
  الجخح كالتعجيل البغ أبي حاتع، شبعة مجمذ دائخة السعارؼ

 –العثسانية بحيجر آباد الجكغ اليشج، دار إحياء التخاث العخبي
 ـ.ٕٜ٘ٔىػ/ ٕٔٚٔ، ٔبيخكت، ط

  ،جػاىخ البالغة في السعاني كالبياف كالبجيع ألحسج الياشسي
 الشاشخ: السكتبة العرخية، بيخكت.

 سعيج األفغاني، الشاشخ: دار ، تح/ حجة القخاءات ألبي زردة
 الخسالة.

 تح/ د. دبجالعاؿ سالع الحجة في القخاءات الدبع البغ خالػيو ،
، دار الذخكؽ   ىػ.ٔٓٗٔ، ٗبيخكت، ط –مكـخ

  بجر الجيغ قيػجيتح/ ، ألبي دمي الىارسيالحجة لمقخاء الدبعة- 
ىػ/ ٖٔٗٔ، ٕبذيخ جػيجابي، دار السأمػف لمتخاث/ بيخكت، ط

 .ـٖٜٜٔ



 

 

761 

 الييئة السرخية العامة لمكتاب، الصبعة  ز البغ جشي،الخرائ
 .الخابعة

  .الجر السرػف في دمـػ الكتاب السكشػف لمدسيغ الحمبي، تح/ د
 أحسج دمحم الخخاط، الشاشخ: دار القمع، دمذق.

  ،دراسات ألسمػب القخآف الكخيع لمذيخ/ دمحم دبجالخالق دزيسة
 ث، القاىخة. ترجيخ: محسػد دمحم شاكخ، الشاشخ: دار الحجي

  ديػاف الىخزدؽ تح/ أ. دمي فادػر، دار الكتب العمسية بيخكت
 ـ.ٜٚٛٔىػ/ ٚٓٗٔ، ٔلبشاف، ط

  ،ديػاف الشابغة الجعجي، تح/ د. كاضح الرسج، دار صادر بيخكت
 ـ. ٜٜٛٔ، ٔط

  ديػاف دخكة بغ الػرد، شخح/ أسساء أبػ بكخ دمحم، دار الكتب
 ـ. ٜٜٛٔىػ/ ٛٔٗٔالعمسية بيخكت لبشاف، 

  ديػاف لبيج بغ ربيعة العامخي، ادتشو بو: حسجك شّساس، دار
 ـ. ٕٗٓٓىػ/ ٕ٘ٗٔ، ٔالسعخفة، ط

  دبجالخزاؽ السيجي، ، تح/ زاد السديخ في دمع التىديخ البغ الجػزي
 ىػ.ٕٕٗٔ، ٔبيخكت، ط –دار الكتاب العخبي

  الداىخ في معاني كمسات الشاس البغ األنباري، تح/ د. حاتع صالح
 ـ.ٕٜٜٔىػ/ ٕٔٗٔ، ٔبيخكت، ط –ة الخسالةالزامغ، مؤسد

 مرخ،  –الدبعة البغ مجاىج، تح/ شػقي ضيف، دار السعارؼ
 ىػ.ٓٓٗٔ، ٕط

  سشغ التخمحي، تح/ بذار دػاد معخكؼ، دار الغخب اإلسالمي
 بيخكت.
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  سشغ الجارمي، تح/ حديغ سميع أسج الجاراني، دار السغشي لمشذخ
 ـ. ٕٓٓٓىػ/ ٕٔٗٔ، ٔكالتػزيع، السسمكة العخبية الدعػدية، ط

 ىػ/ ٕٚٗٔالقاىخة،  -سيخ أدالـ الشبالء لمحىبي، دار الحجيث
 ـ. ٕٙٓٓ

  مف الرالحيغ إلسساديل بغ دمحم األصبياني، تح/ د. كـخ ِسَيخ الدَّ
 بغ حمسي بغ فخحات، دار الخاية لمشذخ كالتػزيع، الخياض.

  /دمحم محيي الجيغ شخح ابغ دقيل دمو ألىية ابغ مالظ، تح
القاىخة، دار مرخ لمصبادة، سعيج جػدة  -يج، دار التخاثدبجالحس

 ـ. ٜٓٛٔىػ/ ٓٓٗٔ، ٕٓالدحار كشخكاه، ط
  لشػر الجيغ اأُلْشُسػني شخح األشسػني دمو ألىية ابغ مالظ

ىػ/ ٜٔٗٔ، ٔلبشاف، ط -دار الكتب العمسية بيخكت، الذافعي
 ـ.ٜٜٛٔ

  شخح الترخيح دمو التػضيح أك الترخيح بسزسػف التػضيح في
 -بيخكت -الشحػ لمذيخ خالج األزىخي، الشاشخ: دار الكتب العمسية

 ـ.ٕٓٓٓىػ/ ٕٔٗٔ، ٔلبشاف، ط
  ،قجـ لو: الجكتػر إميل بجيع يعقػب، دار شخح السىرل البغ يعير

 .ـٕٔٓٓىػ/ ٕٕٗٔ، ٔلبشاف، ط –الكتب العمسية، بيخكت
 شخح ديػاف الحساسة ألبي زكخيا التبخيدي، الشاشخ: دار القمع– 

 .بيخكت
  شخح شافية ابغ الحاجب لمخضي، تح/ دمحم محيو الجيغ دبجالحسيج

 ـ.ٜ٘ٚٔىػ/ ٜٖ٘ٔلبشاف،  –كآخخيغ، دار الكتب العمسية بيخكت
  شخح شيبة الشذخ في القخاءات العذخ لمشَُّػْيخي، تح/ د. مججي

، دار الكتب العمسية  .ـٖٕٓٓىػ/ ٕٗٗٔ، ٔبيخكت، ط –باسمـػ
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  أحسج حدغ ميجلي، دار الكتب لمديخافي، تح/ شخح كتاب سيبػيو
 .ـٕٛٓٓ، ٔلبشاف، ط –العمسية، بيخكت

  صحيح البخاري، تح/ دمحم زىيخ بغ ناصخ الشاصخ، دار شػؽ الشجاة
، ٔ)مرػرة دغ الدمصانية بإضافة تخقيع دمحم فؤاد دبج الباقيو ،(، ط

 ىػ.ٕٕٗٔ
  تح/ مدمع بغ الحجاج القذيخي الشيدابػري صحيح مدمع لإلماـ ،

 بيخكت. –الباقي، الشاشخ: دار إحياء التخاث العخبيدمحم فؤاد دبج
  الصبقات الكبخى البغ سعج، تح/ دمحم دبجالقادر دصا، دار الكتب

 ـ.ٜٜٓٔىػ/ ٓٔٗٔ، ٔبيخكت، ط –العمسية
  الصبقات لخميىة بغ خياط، تح/ د. سييل زكار، دار الىكخ لمصبادة

 ـ.ٖٜٜٔىػ/ ٗٔٗٔكالشذخ كالتػزيع، 
 ق/ ٕ٘ٗٔ، ٕ دبجالحىيع العخياف، طدمع المداف العاـ د. دمحم

 ـ.ٕٗٓٓ
  دمع المغة أسدو كمشاىجو د. دبجهللا ربيع محسػد، مؤسدة الدىػر

 ـ.ٜٜٗٔ، ٔلمصبادة، ط
  العيغ لمخميل بغ أحسج، تح/ د. ميجي السخدكمي، كد. إبخاىيع

 الدامخائي، سمدمة السعاجع كالىيارس.
 ح/ أحسج فخيج الغخيبيغ في القخآف كالحجيث ألبي دبيج اليخكي، ت

السسمكة العخبية الدعػدية،  -السديجي، مكتبة ندار مرصىو الباز
 ـ.ٜٜٜٔىػ/ ٜٔٗٔ، ٔط

  فتح الباب في الُكشو كاأللقاب البغ َمْشَجه العبجي، تح/ أبػ قتيبة دمحم
 ـ.ٜٜٙٔىػ/ ٚٔٗٔ، ٔالخياض، ط -الىاريابي، مكتبة الكػثخ
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 ٔبيخكت، طدمذق،  -فتح القجيخ لمذػكاني، دار الكمع الصيب ،
 ىػ.ٗٔٗٔ

  فتػح الغيب في الكذف دغ قشاع الخيب )حاشية الصيبي دمو
، ٔالكذاؼو ،( لمصيبي، الشاشخ: جائدة دبي الجكلية لمقخآف الكخيع، ط

 ـ.ٖٕٔٓىػ/ ٖٗٗٔ
  ،مكتبة األنجمػ السرخية، في الميجات العخبية د. إبخاىيع أنيذ
 ـ.ٜٜ٘ٔ، ٜط

 مذيخ دبجالىتاح القخاءات الذاذة كتػجيييا مغ لغة العخب ل
 ـ.ٜٔٛٔالقاضي، دار الكتاب العخبي بيخكت، 

  قخاءة أبي دبجالخحسغ الدمسي دراسة لغػية في ضػء دمع المغة
 ـ.ٕٙٓٓىػ/ ٕٚٗٔ، ٔالحجيث، د. دبجالتػاب األكخت، ط

  القصع كاالئتشاؼ لمشحاس، تح/ د. دبجالخحسغ السصخكدي، دار دالع
 ـ. ٕٜٜٔىػ/ ٖٔٗٔ، ٔالسسمكة العخبية الدعػدية، ط -الكتب

  الكامل في القخاءات العذخ كاألربعيغ الدائجة دمييا ألبي القاسع
، ٔالُيَحلي، تح/ جساؿ الذايب، مؤسدة سسا لمتػزيع كالشذخ، ط

 ـ.ٕٚٓٓىػ/ ٕٛٗٔ
  ،الكشو كاألسساء لإلماـ مدمع، تح/ دبجالخحيع دمحم أحسج القذقخي

السشػرة، السسمكة  دسادة البحث العمسي بالجامعة اإلسالمية، السجيشة
 ـ.ٜٗٛٔىػ/ ٗٓٗٔ، ٔالعخبية الدعػدية، ط

  المباب في دمل البشاء كاإلدخاب لمعكبخي، تح/ غازي مختار
 ـ.ٜٜ٘ٔ، ٔشميسات، دار الىكخ دمذق، ط
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  المباب في دمـػ الكتاب البغ دادؿ الحشبمي، تح/ الذيخ دادؿ
/ ىػٜٔٗٔ، ٔبيخكت / لبشاف، ط -، دار الكتب العمسيةدبجالسػجػد
 ـ.ٜٜٛٔ

  ىػ.ٗٔٗٔ، ٖدار صادر بيخكت، ط، العخب البغ مشطػرلداف 
  المغات في القخآف البغ حدشػف، تح/ صالح الجيغ السشجج، مصبعة

 ـ.ٜٙٗٔىػ/ ٖ٘ٙٔ، ٔالخسالة، القاىخة، ط
 ٔلغة قخير لسختار الغػث، دار السعخاج الجكلية لمشذخ، ط ،

 ـ.ٜٜٚٔىػ، ٛٔٗٔ
 ائد فارس، دار الكتب الثقافية، المسع في العخبية البغ جشو، تح/ ف

 ـ.ٕٜٚٔالكػيت، 
  الميجات العخبية في القخاءات القخآنية د. دبجه الخاجحي، دار

 ـ.ٜٜٙٔالسعخفة الجامعية اإلسكشجرية 
  َبِة الشَّْذِخ ِفي اْلِقَخاَءاِت اْلَعْذِخ البغ الجدري، تح: دمحم تسيع َمْتُغ َشيِّ

 ـ.ٜٜٗٔىػ/ ٗٔٗٔ، ٔالدغبي، دار اليجى، ججة، ط
 مجاز القخآف ألبي دبيجة، تح/ دمحم فػاد سدگيغ، مكتبة الخانجو– 

 ىػ.ٖٔٛٔالقاىخة، 
  السحتدب في تبييغ كجػه شػاذ القخاءات كاإليزاح دشيا البغ

السجمذ األدمو لمذئػف اإلسالمية القاىخة،  -جشي، كزارة األكقاؼ
 ـ. ٜٜٜٔىػ/ ٕٓٗٔ

 دصية األنجلدي،  السحخر الػجيد في تىديخ الكتاب العديد البغ
، ٔبيخكت، ط –تح/ دبجالدالـ دبجالذافي دمحم، دار الكتب العمسية

 ىػ.ٕٕٗٔ
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  ،تح/ د. دبجالحسيج ىشجاكي، السحكع كالسحيط األدطع البغ سيجه
 .ـٕٓٓٓىػ/ ٕٔٗٔ، ٔدار الكتب العمسية بيخكت لبشاف، ط

  ،خميل إبخاىع جىاؿ، دار إحياء التخاث تح/ السخرز البغ سيجه
 ـ.ٜٜٙٔىػ/ ٚٔٗٔ، ٔبيخكت، ط –العخبي

  ،السدىخ في دمـػ المغة كأنػاديا لمديػشي، تح/ فؤاد دمي مشرػر
 ـ.ٜٜٛٔىػ/ ٛٔٗٔ، ٔدار الكتب العمسية بيخكت، ط

 القاىخة،  –مدشج اإلماـ أحسج، تح/ أحسج دمحم شاكخ، دار الحجيث
 ـ.ٜٜ٘ٔىػ/ ٙٔٗٔ، ٔط

 عمـػ كالحكعمدشج البدار، تح/ محىػظ الخحسغ زيغ هللا، مكتبة ال- 
 ـ.ٜٕٓٓ، ٔالسجيشة السشػرة، ط

  ىػ.ٓٓٗٔلبشاف،  –مدشج الذافعي، دار الكتب العمسية، بيخكت 
  مذارؽ األنػار دمو صحاح اآلثار لمقاضي دياض، السكتبة

 العتيقة كدار التخاث.
  ،السكتبة العمسية، بيخكتالسرباح السشيخ لمىيػمي . 
 جامعة  -كمية اآلداب معاني القخاءات لألزىخي، مخكد البحػث في

 ـ. ٜٜٔٔىػ/ ٕٔٗٔ، ٔالسمظ سعػد، السسمكة العخبية الدعػدية، ط
  ،تح/ ىجى محسػد قخادة، مكتبة الخانجي معاني القخآف لألخىر

 ـ.ٜٜٓٔىػ/ ٔٔٗٔ، ٔالقاىخة، ط
  معاني القخآف لمىخاء، تح/ دمحم دمي الشجار كآخخيغ، الجار السرخية

 .ٔمرخ، ط –لمتأليف كالتخجسة
 ي القخآف كإدخابو لمدجاج، تح/ دبجالجميل شمبي، دالع الكتبمعان– 

 ـ.ٜٛٛٔىػ/ ٛٓٗٔ، ٔبيخكت، ط
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 معتخؾ األقخاف في إدجاز القخآف لمديػشي، دار الكتب العمسية- 
 ـ.ٜٛٛٔىػ/ ٛٓٗٔ، ٔلبشاف، ط –بيخكت

  مغاني األخيار في شخح أسامي رجاؿ معاني اآلثار لبجر الجيغ
 –يل، دار الكتب العمسية، بيخكتالعيشي، تح/ دمحم حدغ إسساد

 ـ.ٕٙٓٓىػ/ ٕٚٗٔ، ٔلبشاف، ط
  السغشي في ترخيف األفعاؿ لمذيخ/ دمحم دبجالخالق دزيسة، دار

 ـ. ٜٜٜٔىػ/ ٕٓٗٔالحجيث القاىخة، الصبعة الثانية 
  ،تح/ د. دمي بػ ممحع، السىرل في صشعة اإلدخاب لمدمخذخي

 ـ.ٖٜٜٔ، ٔبيخكت، ط –مكتبة اليالؿ
 مسىزل الزبي، تح/ أحسج دمحم شاكخ كدبجالدالـ السىزميات ل

 . ٙالقاىخة، ط –ىاركف، دار السعارؼ
 تح/ دبجالدالـ ىاركف، دار الىكخ ، مقاييذ المغة البغ فارس

 ـ.ٜٜٚٔىػ/ ٜٜٖٔلمصبادة كالشذخ 
  مقجمات في دمع القخاءات لسحسج أحسج مىمح القزاة كآخخيغ، دار

 ـ. ٕٔٓٓىػ/ ٕٕٗٔ، ٔدسَّاف )األردفو ،(، ط -دسار
  مشار اليجى في بياف الػقف كاالبتجا لألشسػني، تح/ دبجالخحيع

 ـ.ٕٛٓٓالقاىخة، مرخ،  -الصخىػني، دار الحجيث
  ْرقاني، مصبعة ديدو مشاىل العخفاف في دمـػ القخآف لعبجالعطيع الدُّ

 .ٖالبابي الحمبي كشخكاه، ط
  ،السشتخب مغ غخيب كالـ العخب لعمي بغ الحدغ الُيشائي األزدي

السمقب بػ )كخاع الشسلو ،(، تح/ د. دمحم بغ أحسج العسخي، جامعة أـ 
، ٔالقخى )معيج البحػث العمسية كإحياء التخاث اإلسالميو ،(، ط

 ـ.ٜٜٛٔىػ/ ٜٓٗٔ
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  ،مشجج السقخئيغ كمخشج الصالبيغ البغ الجدري، دار الكتب العمسية
  ـ.ٜٜٜٔىػ/ ٕٓٗٔ، ٔط

  :السكتبة األزىخية السشياج الػاضح لمبالغة لحامج دػنو، الشاشخ
 لمتخاث.

  السشيج الرػتي لمبشية العخبية د. دبجالربػر شاىيغ، مصبعة
 ـ.ٖٕٓٓ، ٔجامعة القاىخة كالكتاب الجامعي، ط

  الشذخ في القخاءات العذخ البغ الجدري، السصبعة التجارية الكبخى
 ]ترػيخ دار الكتاب العمسية[. 

 ح/ شاىخ أحسج الشياية في غخيب الحجيث كاألثخ البغ األثيخ، ت
ىػ/ ٜٜٖٔالداكى، كمحسػد دمحم الصشاحي، السكتبة العمسية، بيخكت، 

 .ـٜٜٚٔ
 ليجاية إلو بمػغ الشياية في دمع معاني القخآف كتىديخه كأحكامو، ا

كجسل مغ فشػف دمػمو، لسكي بغ أبي شالب، تح/ مجسػدة رسائل 
 جامعة الذارقة، -جامعية بكمية الجراسات العميا كالبحث العمسي

 ـ.ٕٛٓٓىػ/ ٜٕٗٔ، ٔمجسػدة بحػث الكتاب كالدشة، ط

 
 


