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 أخطاء الوراقين والنقلة وأثر ذلك
 في تشويه النصوص

 الشايب حسن الدكتور فوزي
 جامعة اليرموك    

التصحيف والتحريف آفتان من أخطر اآلفات التي منيت بها النصوص وال تزال، 
: (1)ولممي ي ممل يمممشي مممن دممرهما أحممل، وهمم ا ممما يمصممم  نممح بممول ا ممماي أحمممل بممن حنبممل

يف". ولمميم مممن همملفنا فممي همم ا البحمما التىممر  لهمم ا "ومممن يىممر  مممن الخطمم  والتصممح
الشمممون ممممن التصمممحيف والتحريمممف الممم ، وبمممم فيمممح اف،مممم ، فهممم ا مدمممهور مىمممروف، ولمممح 

، ول ننممما نتنممماول تشممما افخطممماي التمممي وبممم فيهممما الورابمممون والن شممم ، وب يمممت هممم   (2)مظانممح
ًا، و ممملي افخطمماي مودممولم، لمممي يتنبممح حليهممما المح  ممون  شمما المممر ي مممن و ممموحها أحيانمم

بىبارم أخر   ملي اتممابها مميابيًا ممم  وأانمدامها أو ت اّمها مم ما ببشها وما بىلها، 
 ما ببشها وما بىلها.

ونممممول بممممال   ، بمممملي أن نو ممممم أن التصممممحيف والتحريممممف بممممل ي ونممممان ممممماليين 
مىنويين مىًا، بوامهمما تيييمر فمي الصمورم الخطيم  لش شمم  أو الىبمارم، ينبنمي  شيمح تييمر 

لمىنا، وبل ي ون التيير لمظيًا ف ط بتييير حر   ا  راب، أو مىنويًا ف مط، و لما في ا
في  مشي  الن ل أو افخ   ن مردم ما خاص ، فيؤل، موي فهي النابل لىبارم المؤلف، 

 حلا الخروج بح ي مدانب لشصواب، ينمبح خط  حلا المؤلف.
لو مو  ومنهما مما يحتماج ف ما أخطاي الورابين والنماخين فمنهما مما همو فمي  ايم  ا

حلمما بىمم  الت مممل واا مممال الم ممر. فمممما هممو  ايمم  فممي الو ممو  والمممهول ، ممما دمماي فممي 
: "وبمال عىشمب فمي أماليمح: ارتمىمت بمريل فمي المصماح  (3)المزهمر لشمميوطي، وهمو بولمح
 ...". وتضّجع قريش...   ن  نىن  تميي وتشتش  بهراي
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ز لهدممم  بمممريل ممممن  يرهممما، حن هممم ا المممنص بمممل دممميي بمممح فمممي مممميا  حعبمممات تمّيممم
 ول وتموبهممممممما  شيهممممممما باالممممممممتلالل  شممممممما  لممممممما بخشوهممممممما ممممممممن ممتبدمممممممم الشيمممممممات وممممممممر 

آخممممر همممم ا الممممنص يممممن   أولممممح، ومممممن عممممي ينمممماب   الشهدممممات حمممممب وصمممممهي. ول ممممن
نممممممحث فيعبممممت أولممممح تميممممز لهدمممم  بممممريل وارتما همممما فممممي المصمممماح   ممممن  يرهمممما، ول ممممن 

ل مممممريل همممممي  - أو تىمممممابيرهيحممممممب م اييممممممهي  - آخمممممر المممممنص يعبمممممت لهدممممم  مر ولممممم 
الت مممّدم، و شمممما الممممر ي مممممن همممم ا التنمممماب  الوا مممم فمممم ن المح  ممممين لممممي يتنبهمممموا حليممممح، 
ولممممممي يدمممممميروا حلمممممما همممممم ا التحريممممممف المممممم ، أصمممممماب الممممممنص. وبممممممالردو  حلمممممما مدممممممالم 

: "ارتمىممممممت بممممممريل فممممممي المصمممممماح   ممممممن (1) شمممممما النحممممممو اآلتمممممميالممممممنص عىشممممممب ندممممممل 
..." فالت مممممدم  ، وت مممممّدم بممممميم نىنممممم  تمممممميي، و د دممممم  ربيىممممم ، و م مممممم  هممممموازن

ح ن ل مممميم ولممممميم ل مممممريل، ول مممممن النابمممممل أو النامممممم  حمممممرف بيممممممًا حلممممما بمممممريل ف مممممان 
 الخط .

فيمح الىامم "  ومن ه   التحريمات الظاهرم والمهش ، ما ندل  في  تاب "ما تشحن
ّريمممف ب ممممر الحممماي (2). وهمممو بولمممحالمنمممموب حلممما ال مممما،ي : "وت مممول: هممم ا بصمممل حر

مّ ير، ح ا  مان وتدليل الراي. وخم ّنمين،  مما بمالوا: مر ّل عّ يمف، بتدمليل ال ماف. وردمل  ر
ّمير ح ا  ان يدرب الخمر.  ". ل ل وعربيد. هذا كّله على مثال ِفّعيل عير الم ر. وخر

ال ممول بمم ن " ربيممل"  شمما معممال  - وهممو مممن هممو –نمممب همم ا الممنص حلمما ال ممما،ي 
ا،ي، وال  من ن يصلر  من ال مم"فّىيل". ووا م تمامًا أن معل ه ا ال يم ن بحال أ

يىممرف أن  ربيمملًا "فىشيممل" ، فمممن لممح ألنمما مىرفمم  بالصممرف أصمما ر تالميمم  ال ممما،ي
ّريمممل" فدىشهممما وليمممت فّىممم ياًل، ف مممل مممما فمممي افممممر ح ن أن النامممم  بمممل حمممّرف  شمممم  " ر

 ربيمملًا، ومممم و مموحها أي ممًا لممي يدممر مح مم  ال تمماب حلمما همم ا التحريممف الحاصممل، 
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ل تمماب دمماهلم  شمما همم   اآلفمم  التممي منيممت بهمما النصمموص بمممبب فب يممت ماعشمم  فممي ا
 أخطاي الورابين.

واا ا  انت ه   افمعش  من الو و  بم مان، فم ن هنماا أمعشم  أخمر  لشتصمحيف 
والتحريممف تحتمماج حلمما دمميي مممن ح مممال الم ممر والتمملبر والت مممل، ومممن  لمما، الممنص 

ف نمح لمي يؤخم   من ح مر، : "وبالدمش  (1)ال ، أورل  الميوطي في المزهر وداي فيح
بممط، وال  ممن ممم ان البممرار، ممممن  ممان يممم ن أطممراف باللهممي المدمماورم لممما،ر افمممي 

فمم نهي  ممانوا بممالدزيرم مدمماورين لشيونممان. وال  واليييمن... وال مممن تيشممب  المم ين حممولهي
..." فمم ين المميمن مممن الدزيممرم المدمماورم لشيونممان   والمممرم للقييبطرتهي و مممن ب ممر لمدمما
لمرم من ال بط ومصر  وبم ابش  نص المزهر ه ا بالنص نممح الوارل وأين تيشب وا

فممي  تمماب "االبتممرا  فممي أصممول النحممو" لشممميوطي أي ممًا يت ممم تمامممًا أن "النمممر" بممل 
. وبممل امتممل همم ا التحريممف (2)لمما "لش ممبط"حن "لشنممبط" بممل حرفممت أحّرفممت حلمما "المميمن"، و 

الصمممالم فمممي  تابمممح  حلممما بىممم  مؤلممممات ممممن أخممم   مممن المزهمممر، فالمممل تور صمممبحي
"لرامات في ف ح الشي " لي يتنبح حلا التحريف ال ، أصاب ال شم  افولا، فدماي بهما 

،  يممممر أنممممح دمممماي بال شممممم  العانيمممم   شمممما ودههمممما (3) ممممما هممممي فممممي  تابممممح آنممممف المممم  ر
الصحيم. واا ا  ان الل تور صبحي الصالم بل تنبح حلا بى  هم   التحريممات فم ن 

نبهوا حلما أن هنماا تحريممًا، ولمي يظهمر لهمي  ملي االتمما  مح  ي  تاب المزهر لي يت
 و لي الت اّي الميابيين لهاتين ال شمتين.

ومممن همم ا النممو  مممن التحريممف المم ، يحتمماج حلمما ف ممل ت مممل واا مممال لشم ممر ممما 
وبم في "برآن النحو"ث  تاب ميبويح، ولي يتنبح حليح المدرفون  شا الطبى  افميريم  

ف  ممنهي مممن التحممر، وال ممبط وا ت ممان، بحيمما وصمممت  شمما الممر ي مممما هممو مىممرو 
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، ولمممي يتنبممممح حليمممح مح مممم  ال تممماب المرحمممموي (1)طبىمممتهي ب نهممما أصممممم طبىمممات ال تمممماب
 بلالمالي همارون، دمي  مح  مي هم ا الىصمر بمال منماز ، ف مل دماي فمي "بماب أممماي 

يؤنمما ويمم  ر". بممال  "هدممر": "و مم لا (2)افر ممين" مممما ينصممرف وال ينصممرف، بولممح
 زل :المر 

فممممت  بهمممما  مممممنهن أيمممماي  صممممل  بممممل   رر
 

 يممممممممماي  ممممممممممن هدمممممممممراافأيممممممممماي  فمممممممممارم  و 
 

 يا فتا". "ر  نا من ي ول: " دالب التمر حلا هدفه ا أنا. وممى
دممازمين بمم لا  –ل ممل دمماي ممميبويح بهمم ين الدمماهلينث الدممىر، والنعممر،، ليعبممت 

فمي أن  شم  "هدر" تصرف، وتمنم من الصرف، ول ن  شم  "هدر" دايت  -دزماً 
الدمماهلين ممنو مم  مممن الصممرف. وهمم ا ال يتممم  وممميا   ممالي ممميبويح، ف ممل بممال فممي 

حن "هدممر" تؤنمما وتمم  ر، ومدي،ممح بدمماهلين ال بممل أن ي ممون أحمملهما  :بلايمم   المممح
ال  يف نتح    للياًل  شا الت نيا ومنم الصرف، واآلخر  شا الت  ير والصرف، واا

بدماهلين  شما منمم الصممرف  حن  ممن صمل  ل موا  أنمح يم  ر، عمي ممما مىنما ا تيمان
دمماهلًا واحمملًا  ممان ي مممي لمم لا. والمم ، ي طممم الدمما بممالي ين، أن المعممال النعممر، المم ، 
ممممابح مممميبويح حنمممما همممو معمممل  شممما تممم  ير "هدمممر" وصمممرفها، بولمممح بىمممل حيمممرال بيمممت 
المممرزل : "فهمم ا أّنمما". همم   الىبممارم تو ممم لون ألنمما دمما أن المعممال النعممر، المم ، 

بىل ،  ان  شا الت  ير والصرف. حن هم   الىبمارم يمهمي منهما تش ا،يمًا، ممىح وداي بح 
 أن اآلخر  ّ ر "هدر"، ولو لي ي ن افمر   لا ما  ان ل المح "فه ا أّنا" مىنا.

واا ا  مممان افممممر  ممم لا فممم ن مممما أرال  مممميبويح يدمممب أن ي مممون بصمممرف "هدمممر" 
يمما  هجرر   لتمممر حلمما نا مممن ي ممول:  دالممب اوي ممون  المممح  شمما النحممو اآلتممي: "وممممى

". ول ل مممرل  لمما حلمما أن روايمم  همم ا المعممل ىممفتمما". ول ممن الناممم  حّرفهمما حلمما "هدممر 
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بالت نيمما ومنممم الصممرف أ عممر وأدممهر. ف عبممت ال شممم   شمما حمممب ظنممح هممو ال  ممما 
 أرالها ميبويح.

وفي الىبارم ديي آخر، وهو أن بولمح "يما فتما"، دميي بمح بىمل حبممال الحاصمرتين. 
أن "يا فتا" من  الي ميبويح، وليمت مما ممىح ميبويح. والصمحيم أن  وه ا يمهي منح

"يا فتا" هي من دمش  ما ممىح ميبويح، ف ان ينبيمي حلخالهما ببمل حبممال الحاصمرتينث 
 تي بالملليل  شمما  لمما، بمل يممم ل ممما،ل: نممفنهما مممن دمشم  ممما ممممىح مميبويح. وببممل أن 

طبى  المح    بل ردم فيها صاحبها من أين لا أن تح ي بودول تحريف ههنا مم أن ال
. ونديب  ن  لا ب ن ه   المخطوطات  شا تىللها ال (1)حلا ححل   درم مخطوط 

بل أن ت ون بل أخ ت  ن أصل واحل منمي بمالتحريف، حن ورول هم   الىبمارم  شما هم ا 
النحمممو فمممي طبىمممات ال تممماب المختشمممم  المح  ممم  و يمممر المح  ممم ، ال يمممنه  للمممياًل  شممما 

ت امتها،  لا أن الصح  واالمت ام  ال يمتلل  شيهما ب عمرم المورول، وتىملل صحتها وام
نممممما باالتممممما  والت مممماّي، والتممممرابط المىنممممو، بممممين الىبممممارات، بممممال الممممل تور  المممممواطن، واا

: "وبممل ي ممون الممنص مودممولًا فممي  تممب متىممللم،  يممر أنممح من ممول (2)رم ممان  بمملالتواب
 ييني التىلل هنا دي،ًا". فيها  شها  ن  تاب واحل محرف، وحين،  ال
ل. ف مل ول  شم  "هدر" مصروف  فمي هم ا المعمولليشنا  شا صح  ما ن ولح، هو ور 

 - زال  الشح ممواً  –مي  تابي ه ا بامي الميل : "ولي أ(3)داي في بى   الي ابن ردي 
". وبممل أورل الميمملاني همم ا عرر    ، ومهممل، الودممي حلمما هجرر   ف ممون  دالممب التمممر حلمما 

ولممي يمم  ر أن لممح روايمم  أخممر  بصممرف "هدممر".  (4) ممن بمنممم صممرف "هدممر"المعممل، ول
ويمهي من ه ا أن رواي  المعمل بمنمم صمرف "هدمر" همي المدمهورم و عيمرم التملاول  شما 
ألمممن  الىاممم . ول ممن لليشنمما ال مماطم  شمما أن هنمماا تحريمممًا فممي  شممم  "هدممر" بوامممح منممم 
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همممو روايممم  الشممممان ل مممالي  صمممرفها، وأنهممما  انمممت بمممل ممممي ت ممممن ببمممل مممميبويح مصمممروف 
"بال ميبويح: ممىنا من الىرب من ي ول:  دالب التمر حلما : (1) ميبويح، ف ل داي فيح

"ف ولمح: "يما فتما" ممن  مالي الىربمي.  :(2)يما فتما". عمي أرلف صماحب الشممان ي مول هج   
نما بال: "يا فتا" ل،ال ي ف  شا التنوين، و لا فنح لو لي ي ل لح: يا فتا، لشزممح أن  واا

ْر"، فشي ي ن ميبويح يىرف من ه ا أنح مصروف أو  ير  ي ول: " دالب التمر حلا ه د 
مصروف". و شيح، يدب تصحيم الىبارم لت ون  ما أرالها ميبويح ح ي م ، ال  مما ظمن 

 النماخ أنح أرال.
والتدويهات التي منيمت بهما نصموص التمراا أي مًا، مما دماي  ومن ه   التحريمات

ىشماي، لشزدادي، فمي المدشمم الم ،  مي عىشبمًا وابمن  يممان، وهمو في  تاب مدالم ال
"حلعني بى  أصحابنا بال: أخبرنا أبو الحممن بمن  يممان بمال: بمال لمي أبمو : (3)بولح
أبو   ف دبتح بخم  با،ي ورفم افب. ف ال لي:  لىبام:  يف ت ول: مررت بردل با،ي  ا

نل ي اممًا، وتىيبوننا بتمميتح فىاًل و  ليم هو  ب ، ديي ترفىح  ف شت: ب ا،ي. ف ال: أ 
... بممال: في ممف ت ممول: مممررت بردممل أبممو  بمما،يه  ف دبتممح برفىهممما دميىممًا.  لا،مممًا  ف شممت

فترفمم بمح ممؤخرًا  مما رفىمت بمح قائٌم أبيو؟  ف ال لي: فهل تديز أن ت ول: مررت بردمل 
 ...". م لمًا  بشت:  لا  ير دا،ز  نل أحل

و ( في النمخ  المح  م ، لون أن يىشم  المح م   شيهما ه  ا ورلت الدمش  )با،ي أب
أّ، تىشي ، وا تما با حال   شا  تاب افدبا  والنظا،ر لشميوطي، ويبلو أنح لحظ في 
هم   الدمشم  وتر يبهما دمي،ًا  يمر  مال،، ول نمح لمي يدمل مما ي ولمح بدم نها فما تما ب حالم  

يممف و مممو   شمما المردممم ممما فيهمما مممن تحر   ال ممار   شمما  تمماب الممميوطي مش يممًا تبىمم

                                                 

 )هدر(. 1/111( لمان الىرب 1)
 ( المردم الماب  في الم ان نممح.2)
 .244( مدالم الىشماي ص 3)
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اآلخممر، مممم أن الممميا  ي ممال ينطمم  بممما يدممب أن ت ممون  شيممح  شممم  "بمما،ي" فممي الدمشمم  
 افخيرم التي دايت مد ش  خط  بال ي.

وبليًا ن ول:  يف يمتميغ ال ار  الىال، بول ابن  يممان ممن أن: "ممررت بردمل 
مررت "اب   نممها أ، با،يه أبو "  ير دا،ز  نل أحل  و يف ال تدوز، وهي الدمش  الم

بردمل أبمو  بمما،يه" وأنمح لمميم بينهمما مممن فمر  ممو  ت ممليي الخبمر وتمم خير المبتملأ. حن ابممن 
" ير دا،ز  نل أحل" ال ي صل البت  ه   الدمش  التي ورلت في المدالم   يمان ب ولح

وهي "مررت بردل بما،يه أبمو " فنهما دمشم  دما،زم وصمحيح  وال  بمار  شيهما، وال ين رهما 
ل. ول ممن حن ممار ابممن  يمممان هممو لدمشمم  أخممر  حّرفممت حلمما همم   الدمشمم ، عممي حن بممول أحمم

عىشب البن  يمان "فترفم بح مؤخرًا  ما رفىت بح م لمًا" ي ال يمصمم  من الدمشم  التمي 
بصمملها عىشممب وأن رهمما ابممن  يمممان، فالهمماي فممي "بممح"  ا،مملم  شمما الوصممف "بمما،ي" وبولممح 

أبممو  فالوصممف هنمما  مممررت بردممل بمما،ي   افولمما"" ممما رفىممت بممح م مملمًا" "ي صممل الدمشمم  
م لي، و مل  ممل المىمل، فرفمم فما اًل. والم ، أرال  عىشمب ممن بولمح: "فترفمم بمح ممؤخرًا" 
أ، ترفم "افب" بالوصف  شا الما شي  في حال  ت خر الوصمف، ه م ا: "ممررت بردمل 

". هم ا مما بصمل  عىشمب، وهم ا هممو التر يمب الم ، بمال  نمح ابمن   يممان: " يممر أبمو  بما،ي 
دما،ز  نمل أحممل"ث و لما فن المىمل  نممل البصمريين ال يت مملي  شيمح فا شمح، فمم  ا  مان همم ا 
حممال المىممل، فممافمر مممم الوصممف المم ، هممو فممر   شمما المىممل فممي الىمممل هممو مممن بمماب 

 أولا.
فانظر  يف حرفت الدمش   شا ه ا النحو في  تاب مدالم الىشمماي، فا مطرب 

 مان النص ودّو   الي عىشب وابن  ي
ويبممملو أن مح ممم  افدمممبا  والنظممما،ر لمممي يدمممل بدممم ن هممم   الدمشممم  مممما ي ولمممح ف عبتهممما 

ول ن لون  مبط لش شممات  (1)صحيح  من حيا التر يب ه  ا "مررت بردل أبو  با،ي"
فمممي الدمشممم ، ويبممملو أن هنممماا مممم طًا فمممي مخطوطممم  افدمممبا  والنظممما،ر بالنممممب  لشدمشممم  

شمما الممر ي مممن ححالتممح  شمما  تمماب المدممالم امممتلر ح المح مم  مممن مدممالم الىشممماي، و 
                                                 

 .5/19( افدبا  والنظا،ر 1)
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وردو ح حليح فم ن مح م  افدمبا  والنظما،ر مم ت ولمي يىّشم   شما االخمتالف فمي ترتيمب 
 شمات الدمش  المىني  بين مدالم الىشماي وافدبا  والنظا،ر. الخالص  أن  ماًل منهمما 

هممماتين بمممل أحمممال  شممما اآلخمممر، وب يمممت الح ي ممم  بالنممممب  حلممما هممم   الدمشممم   ممما،ى  بمممين 
ا حالتين،  ير أنها تظهر وا ح  دشي  في مردم آخمر تنماول مدمالم الىشمماي، وممن 
 منها مدشم عىشب وابن  يمان وهو  تاب "ت  رم النحام" فبي حيان، حيا ندل فيح 

"  .(1)الدمش  معبت   شا ودهها الصحيم وهو "مررت بردل أبو  با،ي 
نمممما مممن همم ا  شممح يتبمممّين لنمما أن  مشيمم  تح يمم  النصمممو  ص ليمممت  مشيمم  مممهش ، واا

تتطشممب ي ظمم  ودهمملًا ووبتممًا  بيممرًا حتمما يتمممنا لنمما حخممراج الممنص صممحيحًا  ممما و ممىح 
صمماحبح، ولمميم  ممما آل حليممح  شمما أيممل، الممورابين والنممماخين أحيانممًا، حتمما تممتي الما،مملم 
ويىمممي النممممم. واا ا  مممان الردمممو  حلممما المصمممالر افماممممي   مممروريًا فمممي مىظمممي افحيمممان 

لخط  ال ، يرل في المصالر العانوي ، ف ن الردو  حلا المصمالر العانويم  بمل لتصحيم ا
ي مون  ممروريًا أحيانممًا لتصممحيم مما ورل فممي بىمم  المصممالر افماممي   ممما هممو الحممال 

 في مدالم الىشماي وت  رم النحام.
مما وبمم فمي دمر  أدمىار الهم ليين  - فمي أ شمب الظمن –ومن ببيمل هم ا التحريمف 

 :(2)ح يم  بن أنم لشم ر، بد ن بيت
 منمممح بدممملبح (4)والمممنمم (3)ندممما ممممالي

 

 ممممممميف وم،مممممممزرا ولممممممي يممممممن  حال دمممممممن  
 

ف مل دمماي بدمم نح: "بخمط أبممي الطيممب" أخمي الدممافىي: بممال مميبويح:   نممح بممال: ندمما 
ولي ين ،  ما ت ول: ت شي ولي يت شي، ح ا  مان  الممح  مىيمًا. ونصمب دممن مميف  شما 

                                                 

 .149( ت  رم النحام ص1)
، وانظمممر الصممماحبي 3/914( نممممبح الدممموهر، وابمممن فمممارم حلممما أبمممي خمممرال الهممم لي. انظمممر الصمممحا  2)

 .111ص
 .3/495هرم ( ويرو : ندا  امر. انظر الدم3)
والمموت ". وفي ت  رم النحمام: 2/115. انظر در  التمهيل "والنمم"( في رواي  ابن مالا "والرو " بلل 4)

 .525. انظر ت  رم النحام ص "والنمم" بلل "منح بدلبح
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الدمماهل، وهمم ا ال ممالي المنممموب حلمما ممميبويح، ال ندممل  . ول ممن همم ا(1)االمممتعناي المن طممم"
لهممما أعممرًا فممي ال تمماب. وبممل  ّشمم  المح مم   شمما همم ا ال ممالي بمم ن الدمماهل "لىشممح ممم ط مممن 

 .(2)ال تاب"
وفممي الح ي مم  أن احتمممال ممم وط همم ا الدمماهل مممن  تمماب ممميبويح احتمممال  ممىيف، 

بي  شا ا طال ، وال نىت ل أن  لا أنح ليم  تابًا  اليًا، حنح أهي  تاب في النحو الىر 
هناا  تابًا حظي بالر اي  واالهتماي بىل  تماب الشمح بمعمل مما حظمي بمح  تماب مميبويح، 

"لمي  :(3)وال  رو في  لما، ف مل  مان فمي أ مين النمام أ ممل  تماب فمي بابمح. بمال المبمرل
يىمممل  تمماب فممي  شممي مممن الىشمموي معممل  تمماب ممميبويحث و لمما أن ال تممب المصممنم  فمممي 

ي م ممطرم حلمما  يرهمما، و تمماب ممميبويح ال يحتمماج مممن فهمممح حلمما  يممر ". ومممن هنمما الىشممو 
. وبل تنابشتح افديال وتىهلتح بالحمظ واللرام  والدر ، (4) انت تمميتح بم "برآن النحو"

بحيممما ي مممون ممممن الصمممىب دممملًا ت بمممل ف مممرم مممم وط دممميي ممممن دمممواهل ، أو بىممم  ممممن 
: (5)، ومىروفم ، ف مليمًا نمص الدرممي بما،الً  باراتح، وال ميما أن دواهل ميبويح مىملولم

"نظمممرت فمممي  تممماب مممميبويح فممم  ا فيمممح ألمممف وخمممممون بيتمممًا. ف مممما افلمممف فىرفمممت أممممماي 
با،شيهمما، وأممما الخممممون فشممي أ ممرف با،شيهمما". وهمم ا الىمملل يتممم  ت ريبممًا مممم آخممر ححصمماي 

يح أن لدواهل ميبويح. ف ل   ر أحمل راتمب النمماخ صماحب أحملا فهرمم  لدمواهل مميبو 
، ب لياي الم رر. وه ا ي ارب ما (6)الدواهل الدىري  بشيت مبى  وأربىين بيتًا وألف بيت

 أعر  ن الدرمي، والخالف بين الىللين يم ن حمشح  شا تدوز الدرمي في التىبير.

                                                 

 .2/551( در  أدىار اله ليين 1)
 .2( المردم الماب  هامل ربي 2)
 .1/311( خزان  افلب 3)
 .115نحويين ص( انظر مراتب ال4)
 .359، 1/11وانظر خزان  افلب  15( طب ات النحويين والشيويين ص5)
 .9( فهرم دواهل ميبويح ص6)



 111 

عمممي حن مممم وط الدممماهل حن  مممان مم نمممًا مت مممباًل، فممم ن مممم وط ف مممرم  امشممم  ممممن دميمممم 
  عر صىوب .النم  بليمًا وحليعًا أمر أ

، واف شمممي الدمممنتمر، فمممي دمممرحح (2)، والمممميرافي(1)عمممي حن دمممرا  الدمممواهل  النحمممام
لدمممواهل ال تممماب المممممما بمممم "تحصممميل  مممين الممم هب ممممن مىممملن دممموهر افلب فمممي  شمممي 
مدازات الىرب"  شا هامل  تاب ميبويح في طبى  بموال ، لمي يدمر أ، ممنهي حلما أن 

شما افبيمات المزيملم، التمي بشيمت أحمل  دمر، هناا م طًا، بل  شا الى م ف مل نبهموا  
 مممما تىمممر  الىشمممماي حلممما  (3)أ عرهممما ممممن حندمممال افخممممل فالممممازني عمممي الدرممممي والمبمممرل

، ول ن لي ي  ر (5)رواي  بى  الدواهل، والح ي  شا بى ها ب نها مصنو   (4)تخط، 
 أحل بط أن هناا م طًا.

ي وبىت يل،  شيها، فشي أدل عي حني بل تتبىت ه ا الداهل في دميم المصالر الت
أحلًا بل   ر أنح من دواهل ميبويح، وال أدار أحل بط حلما أن لمميبويح رأيمًا فمي تخمري  
نصممب "دمممن ممميف" المموارل فممي الدمماهل، فممي الوبممت المم ، حممرص فيممح  عيممر مممنهي  شمما 

، وعىشممب فممي (6)  ممر تخممري  ال ممما،ي والمممراي ويممونم، فممابن بتيبمم  فممي المىمماني ال بيممر
، والدممموهر، فمممي (9)، وابمممن لريمممل فمممي دمهرتمممح(8)، وابمممن الممممراج فمممي أصمممولح(7)مدالممممح
، والزمخدممر، (12)، وابممن ممميل  فممي مح مممح(11)، وابممن فممارم فممي الصمماحبي(10)صممحاحح

                                                 

 ( انظر "در  أبيات ميبويح" لشنحام.1)
 ( انظر "در  أبيات ميبويح" لشميرافي، أبو محمل يومف بن أبي مىيل الميرافي.2)
 .91( انظر ند م النحو ص3)
 .92( المردم الماب  ص4)
 .95( المردم الماب  ص5)
(6 )2/912. 
(7 )2/455. 
(8 )1/291. 
(9 )3/495. 
(10 )3/914. 
 .111( ص11)
(12 )1/311. 
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. وابمن منظمور فمي (3)، وابن مالا فمي تممهيشح(2)، وابن  صمور في م ّربح(1)في أمامح
بال، في آ، والميروز (6)والبحر المحيط، (5)، وأبو حيان في  ل من: ت  رم النحام(4)لمانح

،  ممل هممؤالي لممي يدمميروا مممن بريممب أو بىيممل حلمما ممميبويح فممي همم ا (7)بصمما،ر  و، التمييممز
الدممماهل، وال فمممي تخريدمممح. وال يى مممل أن ي مممون ممممن دمممواهل مممميبويح وييممممل  نمممح همممؤالي 
ن دميىممًا. واا ا  ممان افمممر  مم لا بممو، االحتمممال  نمملنا ب ممون الدمماهل لييممر ممميبويح، واا 

ال الي المنموب لمميبويح فمي أدمىار الهم ليين لميم لمح أي مًا، وتمردم لملينا فمي الم ابمل 
أن هناا تحريمًا من ببل النماخ حّرف فيح اممي صماحب هم ا ال مالي الح ي مي وهمو ابمن 
المراج حلا ميبويح، ف ل ودلنا الداهل، و المًا دبيهًا به ا ال الي المنموب حلا ميبويح 

 "وبال الدا ر: :(8)في النحو" ال ، داي فيحفي  تابح: "افصول 
 ندممممممما ممممممممالي والمممممممنمم منمممممممح بدممممممملبح

 

 ولممممممي يممممممن  حال دمممممممن ممممممميف وم،مممممممزرا
 

ف ولح: ندا ولي ين    ولا: أفشت ولي يمشت، أ، لي يمشمت حفالتمًا صمحيحًا،   ولما: 
ت شمت ولي أت شي. عي بال: حال دمن ميف وم،زرا.   نمح بمال: ل من دممن مميف وم،مزرا". 

الممممراج بممم لا أنمممح منصممموب  شممما االممممتعناي المن طمممم، فن هممم ا النمممو  ممممن  ي صمممل ابمممن
 .(9)االمتعناي ت ون فيح "حال" بمىنا "ل ن"  نل البصريين، وبمىنا "مو "  نل ال وفيين

                                                 

(1 )1/119. 
(2 )1/151. 
(3 )2/115. 
(4 )15/241. 
 .525( ص5)
 .1/29، 5/211، 1/125( انظر 6)
(7 )5/91. 
(8 )1/291- 292. 
 .1/291( المردم الماب  9)
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 وبل رو، ه ا البيت بنصب "دمن". وبل   مر ابمن مميل  أن ابمن لريمل بمل   مر أنمح
. (1)"وال ألر، ممما صممحتح" :ايمم  ب ولممحح ممي بال مممر، وأن ابممن لريممل  ّشمم   شمما همم   الرو 

ول ننا  نلما ردىنا حلا الدمهرم لي ندمل هم ا الم ، نممب حلما ابمن لريمل، والم ، ودملنا  
"ويرو : ندا  امر، أ، ندا والنمم في دلبح. وز ي يونم أن مىنا : فشي : (2)هو بولح

اا يمن  حال بدمممن ممميف. وبممل نصممب همم ا  شما االمممتعناي". و شمما  ممل فمم  ا صممم أن هنمم
 رواي  بال مر، ف نها تخرج  شا أحل ودهين:

ب اي  مشح  رورم أو د و ًا، و لا  الم ، يمرو   من  افول: ح ف حرف الدر واا
، ومعمممل بمممول (3) مممماا الشمممح : خيررر   رؤبممم  أنمممح  مممان ح ا بيمممل لمممح:  يمممف أصمممبحت  ي مممول

 الدا ر:
  ا بيمممممممممل أ، النمممممممممام دمممممممممر ببيشممممممممم ح

 

 أدمممممممارت  شيمممممممب  بممممممماف ف افصمممممممابم
 

ب ماي  مشمح ال يدموز يريل: حلا   شيب. وبل نص النحويون  شما أن حم ف الدمار واا
فمي مممى  ال مالي حال فممي اممي الشممح تىمالا فممي ال ممي بمممبب  عمرم االمممتىمال، وي مون فممي 

 .(5)، و بارم ابن هداي في الميني تميل دواز  لا ب ش (4) ير  د و اً 
ظ والمىتبمر فمي والودح اآلخر ي ون  شا ا تبا  لشممتعنا منح المحم وف فمي الشمم

ممميف. و ممىف همم ا الودممح آت مممن  جفنن ِ  ال صممل والنيمم ، وت مملير : ولممي يممن  دمميي حال
 ا تبا  لديي م لر،  ير مودول في الشمظ.

وأما النصب ف ل اختشف فمي تخريدمح همو اآلخمرث فممنهي ممن  مل  اممتعناي ممر مًا، 
 المتصل. ومنهي من  ل  امتعناًي من طىًا، ومنهي من خردح  شا أمام االمتعناي

                                                 

 .15/241، وانظر الشمان 1/311حيط اف ظي ( انظر المح ي الم1)
 .3/495( انظر الدمهرم 2)
 .112. وانظر ميني الشبيب ص145( انظر  را،ر الدىر ص3)
 ( الماب  في الم ان نممح.4)
 .112( انظر ميني الشبيب ص5)
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فيممونم  هممب حلمما أن االمممتعناي ممممر  وأن "دمممن ممميف" منصمموب بنممز  الخمماف . 
"خردمممت حلممما البصمممرم فمممي طشمممب الىربيممم ، : (1)دممماي فمممي تممم  رم النحمممام  مممن الممممراي بولمممح

 فدشمت في حش   يونم فداي  ردل فم لح  ن بولح:

 ندممممممما ممممممممالي والمممممممموت منمممممممح بدممممممملبح
 

 ال دمممممممن  ممممممميف وم،مممممممزراحولممممممي يممممممن  
 

. بمممال ومئررر     مممال لمممح يمممونم: بم ممملان الخممماف . أرال: بدممممنر مممميف بمممي نصمممب  ف
الممراي: وأخطمم . وهمم ا االمممتعناي الصممحيم  ممما ت ممول:  هممب مممال زيممل وحدمممح حال مممىيلًا 

. وبممل  هممب (2)و بيمملًا". وبممل   ممر عىشممب همم   ال صمم  فممي مدالمممح بدمميي مممن التصممرف
. وهممم ا وا ممم ممممن بممال،آممم هب يممونم  مممل مممن الدممموهر، وابممن ممميل ، والمدمممل الميروز 

"أ، بدممن : (3)تحشيشهي فمشوب االممتعناي فمي الدمطر العماني ممن البيمت، بمال الدموهر،
"و نل، أنح أرال: ولي ين  حال بدمنر ميف، عي ح ف  :(4)". وبال ابن ميل مئ    ميف و

 "أ، بدمن ميف وبم،زر". :(5)بال،آوأوصل". وبال المدل الميروز 

 مل  هبما حلما أن نصمب "دممن مميف"  شما االممتعناي وأما ال ما،ي وتشمي   الممراي ف
الح ي ي من م لر مح وف، فهو امتعناي ممّر  في الشممظ، ول نمح تماي متصمل ممن حيما 

"و مممان ال مممما،ي ينصمممبح  شممما  :(6)المىنممما وال صمممل والنيممم . دممماي فمممي المىممماني ال بيمممر
أنت تريل ما لمح. واحتمر  منمزل ، و فالناالمتعناي. يريل: ولي ين  ما لح،  ما ت ول: ندا 

 فالن حال بيتين".

                                                 

 .525( ت  رم النحام ص 1)
 .2/455( مدالم عىشب 2)
 .3/914( الصحا  3)
 .15/241الشمان . وانظر 1/311( المح ي 4)
 .5/91( بصا،ر  و، التمييز 5)
(6 )2/912. 
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ونصممب الممممتعنا فممي االمممتعناي الممممر   شمما أمممام االمممتعناي مممن ممممتعنا منممح 
"والممراي يديمز النصمب  :(1)م لر، مم هب لشممراي خاصم ، ولش موفيين  امم . بمال الر مي
  شا االمتعناي في الممر  نظرًا حلا الم لر امتلالاًل ب ولح:

 عممممممممممممانين نابممممممممممم يطمممممممممممالبني  ممممممممممممي 
 

 ومممممممممممممالي يمممممممممممما  مممممممممممممراي حال عمانيمممممممممممما"
 

ولمممي يدمممل الر مممي فمممي هممم ا البيمممت للمممياًل باطىمممًا  شممما صمممح  دمممواز النصمممب فمممي 
"ويدموز أن يريمل: حال عمانيم   :(2)االمتعناي الممر  مرا ام لشم لر  ما  همب الممراي، ف مال

بممممح  دممممال. فممممرّخي فممممي  يممممر النمممملاي  ممممرورم". والممملليل ح ا تطممممر  حليممممح االحتمممممال فمممممل
 االمتلالل.

وبل مال النحام المياربم  حلما رأ، الممراي فمي تخمري  نصمب "دممن مميف" فمي بيمت 
: "واالمممي الوابممم بىممل "حال" ال يخشممو مممن أن ي ممون (3)ح يممم  بممن أنممم. بممال ابممن  صمممور

ببشح  امل ممّر  لشىمل فيح أو ال ي ون. ف ن  ان ف ما أن ي ون الىامل الممر  رافىًا أو 
ن  ان  ًا. ف ن  ان رافىًا  مل فيح، و لا نحو بولا: ما باي حالناصبًا أو خاف  زيل. واا

ف ما أن ي ون مىمولح مح وفًا، أو ال ي ون. ف ن لي ي ن لح مىممول  ناصبًا أو خاف ًا،
مح وف،  ان االمي ال ، بىل "حال"  شا حمب  لا، و لا نحو بولا: ما  مربت حال 

ن  ممممان مىم ولممممح محمممم وفًا،  ممممان االمممممي المممم ، بىممممل "حال" زيمممملًا، وممممما مممممررت حال بزيممممل. واا
 منصوبًا  شا االمتعناي. ومن  لا بولح:

 ندممممممما ممممممممالي والمممممممنمم منمممممممح بدممممممملبح
 

 ولممممممي يممممممن  حال دمممممممن ممممممميف وم،مممممممزرا
 

                                                 

 .3/315. وانظر خزان  افلب 2/115( در  ال افي  1)
 ( المردم الماب  في الم ان نممح.2)
 .1/151( الم ّرب 3)
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أ،: ولي ين  ديي حال دمن ميف وم،مزرا". و شيمح، فاالممتعناي تماي متصمل مىنما، 
 ممين ممما بصممل  ابممن  والممممتعنا منممح المحمم وف م ممرر ومودممول فممي النيمم  وال صممل. وهمم ا

"فالظاهر أنح أرال: ولي ين  بديي. فح ف للالل  النمي واالممتعناي بىمل   :(1)مالا ب ولح
 شمممما منمممممي  مممماي لشممممممتعنا و يممممر ". و شيممممح فاالمممممتعناي ممممممر  لمظممممًا، متصممممل مىنمممما، 

نمح لمي يمزل  شما أن لمىنما ال الشممظ. وأمما أبمو حيمان ف واالمتعناي فيح بما،ي  شما أممام ا
"حن االممي بىمل "حال" : (2)ابن  صمور بحروفح ت ريبًا، بال في البحمر المحميط  رر  الي

حما أن يمّر  لح الىامل في ون  شا حمب الىامل نحو: ما باي حال زيل. وما  ربت حال 
زيمملًا، وممما مممررت حال بزيممل، ح ا دىشممت "زيمملًا" و "بزيممل" مىمممواًل لشىامممل ببممل "حال"، أو ال 

ا أن ي ممون الىامممل طالبممًا مرفو ممًا فممال يدمموز حال   ممر  ببممل "حال" يمممر . واا ا لممي يمممّر  ف ممم
عباتمح. فم ن ح فتمح  واا مار  حن  ان مما ي مر، أو منصوبًا أو مدرورًا فيدوز ح فح واا
 ان االمي ال ، بىمل "حال" منصموبًا  شما االممتعناي، فت مول: مما  مربت حال زيملًا، تريمل: 

 ... بال الدا ر: ما  ربت أحلًا حال زيلاً 

 ندممممممما ممممممممالي والمممممممنمم منمممممممح بدممممممملبح
 

 ولممممممي يممممممن  حال دمممممممن ممممممميف وم،مممممممزرا
 

 يريل: ولي ين  بديي حال دمن ميف".

دمراي نظمر، فحممب، فهمما  والخالف بين نصي ابن  صمور وأبي حيمان دم شي واا
يتم مممان  شممما أن "دممممن مممميف" لممميم مىممممواًل مبادمممرًا لشىاممممل ببمممل حال، فمىممممول الىاممممل 

مور، والمممتعنا منمح محم وف  شما رأ، أبمي حيمان الممّر  مح وف  شا رأ، ابمن  صم
نظرًا حلا  ونح ف ش ، ول ن مىمول الىامل المممر  همو المممتعنا منمح، فالنتيدم  واحملم 
هممي أن الممممتعنا منممح محمم وف فممي  شتمما الحممالتين، ول ممن المممؤال المم ، يمممر  نممممح 

مودمول فمي اآلن:  يف يت تا لشمراي ومتابىيح أن يح موا  شا أن هم ا المحم وف م مرر 

                                                 

 .2/115( در  التمهيل 1)
(2 )1/125. 
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النيمم ، أو أنممح  يممر م صممول و يممر منممو،   يممف يتمم تا لنمما االطممال   شمما نّيمم  المممت شي 
وبصممل   حتمما نمممتطيم التمريمم  بممين االمممتعناي الممممر  لمظممًا ومىنمما، واالمممتعناي الممممر  
لمظًا ال مىنا  بين المحم وف لمظمًا ونّيم ، وبمين المحم وف لمظمًا ال نّيم   أّنما لنما  لما  

مممّر  يم من أن يمّل ا فيمح أن المحم وف م صمول فمي النيم ، وممن عمي ال  حن  ل امتعناي
يب ا عم  فر  بن االمتعناي التاي المتصمل والمممّر ، وأ عمر ممن  لما يم من حن مار ودمول 
المممممتعنا المممممر  دمشممم ، لهممم ا  شمممح أن مممر الر مممي  شممما الممممراي تدمممويز  النصمممب مرا مممام 

 الممتعنا م اي الم لر في ا  راب". "وما أداز  مرلول لودوب بياي :(1)لشم لر ف ال

وهنممممممممماا نمممممممممو  آخمممممممممر ممممممممممن التحريمممممممممف يم مممممممممن أن نممممممممممميح التحريمممممممممف المىنمممممممممو، 
لشنصممموص، وهممممو افعممممر النادممممن  مممن ممممموي فهممممي النابممممل ل صمممل المؤلممممف، افمممممر المممم ، 
يمممممؤل، حلممممما حصممممملار أح ممممماي، واممممممتخالص نتممممما،  فامممممملم، مدانبممممم  لشصمممممواب، ينممممممبها 

اي. فمممممن  لمممما ممممما نمممممبح الممممل تور أحمممممل بممممار  الممممنص خطمممم  حلمممما أنممممام هممممي منهمممما بممممر 
...   شممممي المممملين الدنممممل، حلمممما ال ممممما،ي وهدمممماي مممممن أنهممممما بممممرآ: بممممول ومممممو  وممممموي

أ، بمممممممممممرايم هممممممممممم   اففىمممممممممممال المبنيممممممممممم  لشممىمممممممممممول بممممممممممم خالص ال مممممممممممي  بمممممممممممال بهممممممممممم ا 
ح ا  –"فالمىمممممل العالعمممممي الممممم ، ان شمممممب  مممممين فىشمممممح ألممممممًا فمممممي الما مممممي  :(2)الخصممممموص

صممممممييتح  نممممممل ال با،ممممممل الىربيمممممم ، ف ممممممريل ومممممممن نممممممرا  يختشممممممف فممممممي  - بنممممممي لشممىممممممول
داورهمممما مممممن بنممممي  نانمممم  آعممممرت اليمممماي فممممي  ينممممح   ممممولهي: "بيممممل"، بينممممما ببا،ممممل بمممميم 

ت ولمممممممون فيهممممممما: "بمممممممول" بمممممممالواو.  مممممممما  زيمممممممو  يممممممل وممممممممن دممممممماورهي، و امممممممم  أممممممممل ي 
الصمممميي  الواويمممم  حلمممما بنممممي لبيممممر وف ىممممم. وبممممل بممممرأ بهمممما نممممافم وابممممن  ممممامر وال ممممما،ي 

أن ال ممممما،ي وهدممممامًا بممممرآ فممممي: بيممممل و ممممي  وحيممممل ودمممميي  (3)حممممر ممممما دمممماي فممممي الب

                                                 

 .2/115( در  ال افي  1)
 .419-1/411( الشهدات الىربي  في التراا 2)
 ي صل: البحر المحيط. (3)
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ويم ممممن أن نممممر   "... :(1)ومممممي  بممممالواو". و ممممرر همممم ا ال ممممالي فممممي ممممموطن آخممممر ف ممممال
دمممممماهل  لمممممما فممممممي بممممممرايم ال ممممممما،ي وهدمممممماي: وبممممممول يمممممما أر  ابشىممممممي، ومممممممو  المممممم ين 

 ات وا، وموي بهي".
 وبول الدا ر:

 وبول ال أهل لح وال مال

 وبول اآلخر:

 ابًا بو  فادتريت".ليت دب

وهمم ا ال ممالي ينطممو، فممي الح ي مم   شمما ميالطممات  عيممرمث منهمما: الممز ي بمم ن بيمممًا 
وا ا "بمممول" بمممالواو  والصمممحيم أنهمممي بمممرأو أو  مممياًل وممممن دممماورهي و امممم  بنمممي أممممل بمممر 

با دممماي ال بمم خالص ال ممي، ومنهمما ممما نمممبح حلمما صمماحب البحممر المحمميط مممن أنممح 
... والصمحيم أن أبما حيمان لمي  بمالواو فمي بيمل و مي   ر أن هدامًا وال ما،ي بمرآ 

ي مممل  لممما البتممم ، وأن ال مممما،ي وهدمممامًا وال أحمممل ممممن ال مممراي بمممرأ بمممالواو أ، بممم خالص 
ال ي. واليريب أن الل تور الدنل، بمل ن مل نصمح افول حرفيمًا  من البحمر المحميط، 

رأ بهمما وبممل نممص البحممر المحمميط فممي آخممر الم ممرم  شمما أن بممرايم حخممالص ال ممي لممي ي مم
أحل، ومم النص الصريم  شا هم ا، يخمرج الباحما ال مريي ب ح ماي ونتما،   ايم  فمي 

"المىل العالعي الم ،  (2) البىل واليراب ، ولنت مل  بارم البحر المحيط، بال أبو حيان:
ان شب  ين فىشح ألمًا في الما ي ح ا بني لشممىول أخشص  ممر أولمح ومم نت  ينمح 

رهي مممن بنممي  نانمم ، و ممي أولهمما  نممل  عيممر مممن بمميم يمماي فممي ليمم  بممريل، ومممن دمماو 
و  يمممل وممممن دممماورهي و امممم  بنمممي أممممل. وبهممم   الشيممم  بمممرأ ال مممما،ي وهدممماي فمممي بيمممل 
و مممي  وحيمممل ومممميي وممممي،ت ودممميي وممممي ، واف مممح نمممافم وابمممن   ممموان فمممي مممميي 

                                                 

 .2/511( الشهدات الىربي  في التراا 1)
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وفييي ذلييك . وبالشيمم  افولمما بممرأ بممابي ال ممراي. (1)ومممي،ت، زال ابممن   مموان حيممل ومممي 
، وهمي ليم  ولم يقرأ بهياوهي حخالص  ي فاي ال شم  وم ون  ينح واوًا. ة لغة ثالث

 له يل وبني لبير".
ه ا هو نص البحر المحيط ال ، اممتخشص منمح الباحما ال مريي أح اممح المماب  . 
ووا ممم تمامممًا مممن بممول أبممي حيممان:  ممّي أولهمما، أ،  ممي أول فمماي ال شممم ، فممماي ال شممم  

هو ما يىبر  نح با دماي، وهي الشي  العاني  التي بمر  محر   ح ًا بحر   مزلود ، أو 
بهممما فمممي ال مممرآن ال مممريي بىمممل لهدممم  حخمممالص ال ممممر، وأنمممح بهممم   الشيممم ، أ، ا دمممماي بمممرأ 

 شيح  تب  م، و يرهما في بى ها. وه ا ما نصتال ما،ي وهداي في ال شمات الم  ور 
ايات الىدممر، بممال ابمممن ال ممرايات  شهمما، ولن خمم  معممااًل  شمما  لمما  تمماب الندممر فممي ال ممر 

"واختشمممموا فممممي: بيمممل و مممي  ودمممميي وحيمممل وممممي  وممممميي وممممي،ت، ف ممممرأ  :(2)الدمممزر،
ال ما،ي وهداي ورويم ب دماي ال ي  مر أوا،شهن". وهل هناا ما هو ألل  شا خط  
ممما   ممر  الباحمما ال ممريي مممن نممص أبممي حيممان  شمما أن لهدمم  حخممالص ال ممي وممم ون 

 لا  شمما أنهما ليم  لهم يل ولبيمر، ولميم ل ميم و  يممل الىمين واوًا لمي ي مرأ بهما  ونصمح  م
 ومن داورهي و ام  بني أمل .

ويبلو أن الباحا ال ريي بمل فهمي ممن بمول أبمي حيمان: "و مي أولهما  نمل  عيمر ممن 
..." أنح ي صل لهد  حخالص ال ي، ولو أنح ت نا بشياًل حتا نهاي  النص لىرف  بيم

 مريي البتم ،  مما نمص أبمو حيمان  شما  لما فمي أن ه   الشهد  لمي ي مرأ بهما فمي ال مرآن ال
 مممل بمممّين أبمممو حيمممان فمممي نصمممح هممم ا أن هنممماا عمممالا ليمممات فمممي المبنمممي فنهايممم  المممنص. 

لشممىمممول ممممن اففىمممال الدممموف المىّشممم  همممي: حخمممالص ال ممممر وهمممي الشهدممم  المصمممحا، 
ولهد  ا دماي، وهي فصيح  أي ًا بلالل  أنح بر  بها في ال مرآن ال مريي، ول نهما لون 

ن  مان بشمياًل. وح ي م  هم ا  :(3)لشي  افولما. بمال الر ميا "وأمما ا دمماي فهمو فصميم، واا
                                                 

 ( في المطبو : ما  وهو تحريف.1)
 .2/211( الندر في ال رايات الىدر 2)
 .4/131( در  ال افي  3)
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ا دماي أن تنحو ب مرم فاي المىل نحو ال م ، فتميمل اليماي المما ن  بىملها نحمو المواو 
بشمممياًل ح  همممي تابىممم  لحر ممم  مممما ببشهممما. هممم ا همممو ممممرال ال مممراي والنحمممام با دمممماي فمممي هممم ا 

فصممماح   (1)عمم  وافخيممرم هممي حخمممالص ال ممي، وهممي أبممّل الشيمماتالمو ممم". والشيمم  العال
وقييد يجييوز فييي  ييير " :(2)وامممتىمااًل، ولمم ا لممي ي ممرأ بهمما فممي ال ممرآن ال ممريي. بممال الزدمماج

ن وأفصممم الشيممات: "بيممل" و" ممي " و"مممي  المم ين ات مموا ربهممي"القيير:نق قييد قييول ذاك  . واا
هم ا  لي يمي فا شح ال ي فمي ماوا،ل   وم ي ، تروي في ما،ر أمرمميل و   د،ت بشت: ب مرمممي

"وممن الىمرب ممن ي مول فمي معمل: بيمل وبيمم، بمول وبمو . وال  :(3)الباب". وبمال الى بمر،
لمممي تعبمممت بمممح روايممم ". ولمممي تممم  ر  تمممب ال مممرايات، ممممواي أ انمممت لش مممرايات  ي مممرأ بممم لا مممما

 الصحيح  أي الدا م أن أحلًا برأ به   الشهد .

إتحيا  فضي ء همو  تماب:  (4)دار حلا مردم آخره ا، و ان الباحا ال ريي بل أ
 مصلر آخر له   افح اي التي داي بها. ول من هم ا البشر في القراءات األربع عشر 

المردم د نح د ن البحر المحميط والمرادمم افخمر ، لمي يم  ر بمط أن ال مما،ي وهدمامًا 
و ممم ا  "وبمممرأ هدممماي وال مممما،ي :(5)بمممرآ بممم خالص ال مممي، ولنت ممممل نمممص  تممماب ا تحممماف

  لا في اففىال الممبى  وهمو ليم  بميم و  يمل وممن دماورهي، واف همي باإلشمام رويم 
وكيفييية اللفيي  بييه أن تلفيي  بييبول الفعييل بحركيية تاميية مركبيية ميين الحمممن والدممنبو ،. 

حفرازًا ال ديو ًا، فدزي ال م  م لي وهو افبل، ويشيح دزي ال مرم وهو اف عر، حركتين 
ابون ب خالص ال مرم". ه ا ما داي فمي ا تحماف، ولميم فيمح والبولذا تمخضت الياء. 

 أ، حدارم حلا أن أحلًا بل برأ ب خالص ال ي.

                                                 

 .4/131( در  ال افي  1)
 .53 -1/52( مىاني ال رآن واا رابح 2)
 .1/21آن ( التبيان في ح راب ال ر 3)
 .1هامل ربي  2/511( الشهدات الىربي  في التراا 4)
 .129( حتحاف ف الي البدر ص 5)



 111 

ومن ه ا أي ًا، ما ظنح الل تور الدنل، تناب ًا في أبوال أبي حّيان بين أح امح 
"عالا  ورات" وبد ن "رو ات" ممن  :(1)ات بد ن " ورات" من بولح تىالاي شا ال را

منمموا و مشمموا الصممالحات فممي رو ممات الدنممات" ف ممل بممال أبممو آ"والمم ين : (2)بولممح تىممالا
"ورو،  من ابمن  بمام تحريما واو  مورات بمالمتم. والمدمهور  (3)حيان بد ن " ورات":

في  تب النحو أن تحريا الواو والياي في معمل هم ا الدممم همو ليم  هم يل بمن ملر م ". 
واو فممي رو ممات. وليمم  همم يل بممن "والشيمم  ال عيممرم تممم ين المم (4)وبممال بدمم ن "رو ممات":

م نات. ولي ي رأ أحل ممن  شمنا   ملر   فتم الواو حدراي لشمىتل مدر  الصحيم نحو: د 
بشيممتهي". وبممل فهممي الممل تور الدنممل، مممن  بممارم أبممي حيممان افخيممرم أنممح لممي ي ممرأ أحممل بشيمم  

يمم  همم يل فممي ال ممرآن  شممح  مممم أنممح  ممان بممل ح ممي ببممل  بمم ن " ممورات" بممل بممر  بهمما  شمما ل
ه يل. مما حمشح  شا التىدب واالمتيراب من صنيم أبي حيان ال ، بلا لح متناب مًا 

"وله ا أ دب من أبي حيان  لا ال ، ي  ر ب ن برايم برآني  دايت  شا لي   :(5)ف ال
ي ممول نممممح فممي م ممان آخممر مممن تممممير  "والمم ين آمنمموا و مشمموا الصممالحات فممي  –همم يل 

لر   فتم الواو ولي ي مرأ أحمل مممن  شمنما  بشيمتهي". ولي  ه يل بن م :رو ات الدنات"
والصحيم أن أبا حيان لي يناب  نممح، وأن  المح صحيم مشيي ول من الباحما ال مريي 
أممماي فهممي  ممالي أبممي حيممان. فمم بو حيممان لممي يح ممي فممي  المممح  شمما "رو ممات" بمم ن ليمم  

أنمح لمي ي مرأ  - وهمو  شما حم  –"ه يل لي ي رأ بهما أحمل فمي ال مرآن ال مريي"، ول نمح ح مي 
" مورات". ف مول أبمي حيمان:    "رو ات"  شا ليم  هم يل  مما بر،متأحل من ال راي  شم

"ولممي ي ممرأ أحممل ممممن  شمنمما  بشيممتهي" خمماص ب شممم  "رو ممات" ف ممط. فشممي ي ممن أبممو حيممان 
 متناب ًا، وليم في  المح ما يل و حلا الىدب واللهد  واالمتيراب.

                                                 

 .51( مورم النور آي  1)
 .22( مورم الدور  آي  2)
 .5/449( البحر المحيط 3)
 .1/515( البحر المحيط 4)
 .2/545( الشهدات الىربي  في التراا 5)
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