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 لغة كسر ياء المتكلم المدغم فيها

 
 د. كامل محمد أبو سنينة 

 األردن -جامعة اإلسراء 
 الملخص

 
يصننننذ  نننحا ايبحننن  لنننئ جملنننة ايمسننناةل اينحوينننة وايل وينننة ايم  لنننذ لي نننا   

 أ صح ل ع مد؟ أم  فسد ل طرح ؟.
ومسننن ية  نننحا ايبحننن  كسنننر يننناء ايمننن كلم ايمننند م لي نننا  و ننند  ملننن   لننن  أن  

ول ايفصننننل لننننئ  ننننحخ ايمسنننن ية  ل لصنننن  اينننن  صننننح  ا لننننئ اي يننننا  أصننننل اينننن  اي نننن
ن كان ايف ح  و األصل  و و أوي  وأحسن.  واالس عمال  وا 

أما لئ اي يا  لللكسر وج ان  ويبعض صورخ ثالثة أوجه  بسط  اي ول  
 لي ا  و كلم   ل  صور م نو ة يكل وجه من ا.

را  اين  جاننق  نراء  وأما لئ االس عمال لو ف   ل   مسة شوا د شعرا ونث 
" لئ اآلية  من سور  ابرا يم  ليه ايسالم  اي ئ طنال كنالم اينحنويين   22"ِبُمْصِرِ ئِّ

وايل ويين  وايمفسرين  لي ا  و ضنارب  أ نواي م لي نا  وكنان اي ح ينت ثبو  نا بناي وا ر 
 . ن رسول ايله 

 وأ يرًا  وم   حخ ايمس ية ايل وية من ج  ئ ايمعن  وايلفظ. 
مننن ج ننة ايمعننن  لرأينن  لي ننا ضننربا مننن اي وكينند  لكسننر ايينناء  كنند لننئ  أمننا 

 ايدالية  ل  ايم كلم من ل ح ا.
وأما من ج ة ايلفظ لفي ا اثراء يه  و ند أسنعف  ايشنا ر لنئ بعنض ايشنوا د  

 اي ئ أثب  ا  لئ ا امة ايوزن  ار   ولئ ا امة اي الية  ار  أ رى.
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 مقدمة

حمند يلننه رق ايعنايمين  وايصننال  وايسنالم  لنن  بسنم ايلننه اينرحمن ايننرحيم  واي 
 رسويه ايكريم األمين  وبعد:

ليد ل  حا ايبح  لئ باق ايمساةل اينحوية وايل وية ايم  لذ لي ا  َأَ ِصنح   
 لُ ع مد وُيصار ايي ا  أم َ ْفُسُد َلُ طَّرح وُينب   ن ا ؟.

َديِّ  و لننئِّ  ومسنن ية  ننحا ايبحنن  كسننُر ينناء ايمنن كلم ايمنند م لي ننا لننئ مثننل: يَنن 
ينن   لُ لبنن  األيننذ لننئ ُكننل. وُأد منن  لننئ ايينناء. ولننئ  يننئِّ  األصننل: ينندى  و لنن   وا  وا 
مثل: ُمْسنِلِمئِّ  وُمَعلِِّمنئِّ  األصنل: مسنلمون ومعلمنون  ومسنلمين ومعلمنين  أسن ط  
ايننننون لي نننا كل نننا يلضنننالة  و لبننن  اينننواو لنننئ ايرلنننِّ وأد مننن  ل لننن : جننناء مسنننلمئِّ 

منننن  لننننئ اينصننننق وايجننننر ل لنننن : رأينننن  مسننننلمئِّ ومعلمننننئِّ  ومننننرر  ومعلمننننئِّ  وأد 
.  بمسلمئِّ ومعلمئِّ

و نننند طننننال كننننالم اينحننننويين  وايل ننننويين  وايمفسننننرين  لننننئ كسننننر ايينننناء مننننن  
" لنئ  وينه  عناي :  وقال  الياانلل لمال قاام اإماا لل اللام وعاد   وعاد ""ُمْصِرِ ئِّ

لنلٍل لال أل دعاوُتُ   فلساتتمت  الحق ووعدُتُ   فأخلفُتُ   ومل  لل لم علا   مل س
مر لنام  فاا   ااخخخ لم فال تلومونم ولوماوا أنفسا   مال أنال مممااخ   ومال أنات  مخُمم 

ح وُمَ طِّن   (1)"ممل أيا تمول مل قماُ  لل الااللمال ل ا  عاأاي ألاا  منا بنين ُمَصنحِّ
لعملنن   لنن  أن أصننل اينن  اي ننول ايفصننل لننئ  ننحا ايحننرذ  ولننئ جملننة كسننر ينناء 

 ايمد م لي ا اي ئ ي ِّ لي ا  حا ايحرذ.ايم كلم 

و د ألد  لئ  حا ايبح  من ك ق اينحو وايصرذ وايل ة  وألد  كثيرًا من  
 ك ق اي راءا  واي فسير. وأس ل ايله اي وليت.

                                                 

 .22ابرا يم   (1)
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  (2)كسر ياء "ُمْصِر ّئ" لنئ اآلينة ايكريمنة  نراء  يحين  بنن وثناق واأل من  
حدى  راء ئ حمز   (3)وحمران بن أ ين  وجما ة من اي ابعين  . (4)وا 

ل ل أه القااءة:  الُمَخنرئو 

نسننق ايفننراء  ننحخ اي ننراء  اينن  ايننو م   ننال: ويعل ننا مننن و ننم اي ننراء مننن طب ننة  
يحي   لإنه  لَّ من سلم من م من ايو م  ويعله ظن أن ايباء لنئ ِبُمْصنِر ّئ  الضنة 

 . (5)يلحرذ كله  وايياء من ايم كلم   ارجة من حيك

فنن : وبل نننا أن األ منن   ننال: بمصننر ئِّ  لكسننرخ. و ننحخ يحننن يننم و ننال األ  
 . (6)نسمِّ ب ا من أحد من ايعرق  وال من أ ل اينحو

                                                 

 –  ايننرازي 8/16ايحجننة  –  ايفارسننئ 2/863ا ننراق اي ننر ن  –  اينحننا  2/57معننانئ اي ننر ن  –( انظننر: ايفننراء 2)
 . 210-18/201روح ايمعانئ  –  األيوسئ 2/211اينشر  –  ابن ايجزري 11/111اي فسير ايكبير 

  بننن وثنناق األسنندي ايكننولئ  مننوي  بنننئ أسنند.  ننابعئ.  ننرأ  اي ننر ن كلننه  لنن   بينند بننن نضننيلة  و ننرأ  ليننه: يحينن
معرلننة اي ننّراء  - ننن. ايننح بئ108األ منن  وطلحننة بننن مصننرذ  وأبننو حصننين األسنندي  وحمننران بننن أ ننين.  ننولئ 

 .67 – 1/62ايكبار 
رأ  لن  يحين  بنن وثناق و ينرخ  و نرأ  لينه حمنز  األ م : أبو محمد سليمان بن م ران األسدي ايكنولئ.  نابعئ.  ن

 . 16-1/11معرلة اي راء ايكبار  – ن. ايح بئ 113ايزيا  و يرخ. كان صاحق سنة.  ولئ 
 .67-1/62اي راء ايكبار 

 .2/211اينشر  –  ابن ايجزري 161-8/160ايفريد لئ ا راق اي ر ن ايمجيد  –انظر: ايمن جق  (8)
بان  كولئ م رئ كبير.  نرأ  لن  يحين  بنن وثناق و ينرخ  و نرأ  لينه حمنز .  نال ابنن حمران بن أ ين موي  بنئ شي

معرلنة  – نن. اينح بئ 180معين: ضعيذ. و ال اينساةئ: يي  بث ة. و ال أبو داود: كان رالضيا.  ولئ لئ حندود 
 .51-1/50اي راء ايكبار 

حمننز  بننن حبيننق ايزيننا   أبننو  مننار   أحنند . 8/16ايحجننة  –  ايفارسننئ 862ايسننبعة لننئ اي ننراءا   –( ابننن مجا نند 1)
 حبينر اي يسنير  – نن. ابنن ايجنزري 176اي راء ايسنبعة. كنولئ.  نولئ بحلنوان لنئ  اللنة أبنئ جعفنر ايمنصنور سننة 

110. 

ايبحننننر ايمحننننيط        –  أبننننا حيننننان 62  ويننننل مشننننكل اي ننننر ن  –. وانظننننر: ابننننن   يبننننة 2/57معننننانئ اي ننننر ن  –ايفننننراء  (7)
 .18/210روح ايمعانئ  –  األيوسئ 7/103

 –  أبننا حيننان 1/81. وانظننر:  فسننير ايب ننوي ب ننام   فسننير اي ننازن 2/857معننانئ اي ننر ن   -األ فنن  األوسننط  (6)
 .18/210روح ايمعانئ   –  األيوسئ 7/103ايبحر ايمحيط 
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و ننال أبننو  بينند اي اسننم بننن سننالم: نننرا م  لطننوا  ظنننوا أن ايبنناء  كسننر يمننا  
 . (9)بعد ا

وح نننننق ايزجنننننا  ايننننن  أن نننننا رديةننننننة مرحوينننننة  نننننند جمينننننِّ اينحنننننويين.  ننننننال:  
 (9)بفنننننننن ح ايينننننننناء  كننننننننحا  ننننننننرأخ اينننننننننا . و ننننننننرأ حمننننننننز  واأل منننننننن   رةنننننننن  ِبُمْصننننننننِر ئّ 

بمصننننر ئِّ  بكسننننر ايينننناء  و ننننحخ اي ننننراء   ننننند جميننننِّ اينحننننويين رديةننننة مرحويننننة  وال 
وجنننننه ي نننننا اال وجنننننه ضنننننعيذ حكنننننرخ بعنننننض اينحنننننويين  وحينننننك أن يننننناء اإلضنننننالة احا 
ينننم يكنننن  بل نننا سننناكن حركننن  ايننن  ايفننن ح    نننول:  نننحا  المنننَئ  ننند جننناء  وحينننك أن 

م ايمضننننمر يمننننا كننننان  لنننن  حننننرذ واحنننند و نننند ُمنننننِّ اإل ننننراق  ُحننننرِّك بننننن  ذ االسنننن
ايحركننننا   كمننننا   ننننول:  ننننَو  نننناةم  بفنننن ح ايننننواو  و  ننننول: َأَنننننا  منننن   ل فنننن ح اينننننون. 
ويجننننوز اسننننكان ايينننناء يث ننننل ايينننناء اي ننننئ  بل ننننا كسننننر . لننننإحا كننننان  بننننل ايينننناء سنننناكن 

كننننن  ايننننن  ايفننننن ح ال  ينننننر  ألن أصنننننل ا أن ُ َحنننننرَّك وال سنننننا حا كنننننان ُحرِّ كن  بل نننننا  وا 
 بل نننننا سننننناكن صنننننار  حرك  نننننا الزمنننننة الي  ننننناء ايسننننناكنين. ومنننننن أجننننناز بمصنننننر ئِّ 

وأجننننناز ايفنننننراء  لننننن   (7)"هااااام َعَماااااللخ أتو اااااأ علا ااااال"بايكسنننننر  يزمنننننه أن ي نننننول: 
 وجه ضعيذ ايكسر  ألن أصل اي  اء ايساكنين ايكسر  وأنشد:

 
                                                 

. أبننو  بينند 18/210روح ايمعننانئ  –  األيوسننئ 7/103ايبحننر ايمحننيط  –انظننر: أبننا حيننان  (5)
اي اسم بن سالم  كان امام  صرخ لئ كل لنن منن ايعلنم. أ نح  نن أبنئ زيند األنصناري   ايل وي

وأبئ  بيد   واألصمعئ  وأبئ محمد اييزيندي  و ينرخ منن ايبصنريين. وأ نح  نن ابنن األ رابنئ  
وأبنئ زينناد ايكالبنئ  واألمننوي  وأبنئ  مننرو ايشنيبانئ  وايكسنناةئ  واألحمنر  وايفننراء.  نولئ بمكننة 

 –  ايسنننيوطئ 28-8/12انبننناخ اينننروا   –. انظنننر: اي فطنننئ 280  و ينننل: 221  أو 228سننننة 
 .271-2/278ب ية ايو ا  

 لئ األصل: واأل ش .  حريذ. (3)
 . ولئ األصل: " حخ  صاي . . ." 13طه اآلية  (1)
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(11) (11) ال  ها   َلا خ  اال تال  فخارامُقلُ   ل

 

 
مر    (11)قلل    لنل   مل   أن    مخللمَااخ

و حا ايشعر مما ال يل ف  اييه  و مل مثل  حا س ل  ويي  يعرذ  اةل  حا ايشنعر 
 . (12)من ايعرق  وال  و مما ُيح ج به لئ ك اق ايله  ز وجل

وحكننر اينحننا  منننا  ايننه ايفننراء واأل فننن  لننئ انكننار  نننحخ اي ننراء  و ننال: ل ننند  
ن كان ايفراء  د ن ض  حا وأنشد: صار  حا بإجماع ال يجوز    وا 

 قلاااا  ل لهااااا  لااااا  ااااال تااااال  فخارااااام
 

اااام  قللاااا   لناااال  ماااال  أناااا  مللمااخ
 

 .(13)وال ينب ئ أن ُيحمل ك اق ايله َجلَّ و زَّ  ل  ايشحوح

و ننال ايواحنندي: واي ننراء  ايصننحيحة لنن ح ايينناء لننئ مصننر ئَّ  و ننو األصننل   
 .(14)اي  ايف ح ال  ير نحو " داَي" ألن ياء اإلضالة احا كان  بل ا ساكن  ُحرِّك 

                                                 

 ( لئ األصل: ثا  بايمثلثة ايفو ية.  حريذ.10)

  ايسنننمين 7/101ايبحنننر ايمحنننيط  –لنننئ: أبنننئ حينننان ( بي نننان منننن ايرجنننز ايمشنننطور. نسنننبا ايننن  األ لنننق ايعجلنننئ 11)
.  ننال ايسننمين ايحلبننئ: حكننر ايشنني  أبننو 18/210روح ايمعننانئ  –  األيوسننئ 11-5/10اينندر ايمصننون  –ايحلبننئ 

 شامة أنه يأل لق ايعجلئ   ال )أبو شامة(: ورأي ه أنا لئ أول ديوانه  وأول  حا ايرجز: 
 َد اْ ِ الِط ايلَّيِل وايَعِشئِّ ِ نْ   َأْ َبَل ِلئ َثْوٍق ُمَعاِلِريِّ 

   5/11ايدر ايمصون 
األ لننق ايعجلننئ:  ننال ايب نندادي:  ننو األ لننق بننن  مننرو بننن  بينند . أرجننز ايرجنناز  وأرصننن م كالمننا  وأصننح م 
معانئ.  ال ابن   يبة لئ ك اق ايشعراء: كان األ لق جا ليا اسالميا  و  ل بن اوند. و نو أول منن أطنال ايرجنز  

ل  بلنه ي نول ايبين  وايبي نين احا لنا ر أو شنا م. و ندخ ابنن األثينر لنئ أسند اي ابنة منن ايصنحابة. انظنر: وكان ايرجن
 .2/281 زانة األدق  –ايب دادي 

  مشننكل 25-2/26ايكشننذ  –. وانظنر: مكننئ بنن أبننئ طاينق 160-8/171معننانئ اي نر ن وا  رابننه  –ايزجنا   (12)
 .7/103 ايبحر ايمحيط –  أبا حيان 1/113ا راق اي ر ن 

 .7/103ايبحر ايمحيط  –. وانظر: أبا حيان 861-2/863ا راق اي ر ن  –اينحا   (18)
لمنن منن  وينه  عناي : " 128". طنه لمن  بِّ  داي لال  وذ  لي م وال  م يحزننونمن  ويه  عاي : " 83ايب ر   (11)

 .8/21ايوسيط  –". وانظر: ايواحدي ا بِّ  داي لال يضل وال يش  
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وحكر ايف ر ايرازي أن من اينحويين من  كلذ بحكر وجه يصحة مثل  حا   
 . (15)اال أن األكثرين  ايوا: انه يحن

وحكر أبو حيان أن جعفرا ايصادت رد  ل  حمز   حخ اي راء  و ال: أ ايفنك  
يحمنل  نراء  حمنز   لن  . وحكر أيضًا أن ايكساةئ  ال: كان ُنصنير اينحنوي (16)لي ا

 . (19)ايلحن  وكان أ ل اينحو يحسبونه من حمز   لطا
. وحكنر ايزم شنري أن نم اس شن دوا (19)وَضعََّذ ايزم شنري وايعكبنري اي نراء  

ي ا ببي  مج ول  و و بي  األ لق ايم  دم  و ال: وك نه َ دَّر ياء اإلضالة ساكنة  
  ويكننننه  ينننر صنننحيح  ألن يننناء لحرك نننا بايكسنننر يمنننا  لينننه أصنننل اي  ننناء ايسننناكنين

  لمنننا باي نننا (17)اإلضنننالة ال  كنننون اال مف وحنننة حيننن   بل نننا أينننذ لنننئ نحنننو " صننناَي"
و بل ا ياء ؟ لنإن  لن : جنر  اييناء األوين  مجنرى ايحنرذ ايصنحيح ألجنل اإلد نام  
لك ن نا يناء و عن  سناكنة بعند حنرذ صنحيح سناكن  لحركن  بايكسنر  لن  األصنل  

االسنننن عمال ايمسنننن فيض ايننننحي  ننننو بمنزيننننة اي بننننر  لنننن :  ننننحا  يننننا  حسننننن  ويكننننن 
 .(21)ايم وا ر    ضاءل اييه اي ياسا 

                                                 

 .11/111 فسير ايكبير اي –ايف ر  (17)
 .  2/786ار شاذ ايضرق  –أبو حيان  (16)

جعفننر ايصننادت: أبننو  بنند ايلننه جعفننر بننن محمنند ايبننا ر بننن  لننئ زيننن ايعابنندين بننن ايحسننين ايسننبط. مننن أجننالء 
 الصنة  –. اي زرجنئ 113اي ابعين  ساد  األةمة االثنئ  شر  نند اإلمامينة. مويندخ بايمديننة  وولا نه ب نا سننة 

 .  1/135حيق ايكمال   ح يق   
 .  2/785ار شاذ ايضرق  –أبو حيان  (15)

ايكساةئ: أبنو ايحسنن  لنئ بنن حمنز  ايكنولئ اينحنوي. أحند اي نراء ايسنبعة.  نولئ لنئ رنبوبنة   رينة منن  نرى اينري  
 .112-111 حبير اي يسير  –. انظر: ابن ايجزري 131حين  وجه اي   راسان مِّ ايرشيد سنة 

بن أبئ نصير ايرازي. كان  المة نحويا. جاي  ايكساةئ  وأ ح  ننه اينحنو  و نرأ  لينه  نصير اينحوي: نصير   
اي ننر ن. ورأى األصننمعئ  وأبننا زينند األنصنناري  وسننمِّ من مننا. يننه مايفننا  حسننان  سننمع ا منننه أبننو اي يننثم ايننرازي  

 .2/816ب ية ايو ا   –  ايسيوطئ 8/815انباخ ايروا   –وروا ا  نه. انظر: اي فطئ 
 .2/565اي بيان  –  ايعكبري 2/851ايكشاذ  –ايزم شري  (13)
 .13طه  (11)
روح   –  األيوسننئ 101-7/103ايبحننر ايمحننيط  –. وانظننر: أبننا حيننان 857-2/851ايكشنناذ  –ايزم شننري  (20)

 .18/210ايمعانئ 
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ووج  نننننا مكنننننئ بنننننن أبنننننئ طاينننننق  لننننن  أن نننننا ي نننننة يبننننننئ يربنننننوع   لننننن  منننننا  
سنننننني  ئ  و ننننننال: لنننننناي راء  بكسننننننر ايينننننناء لي ننننننا بعنننننند مننننننن ج ننننننة االسنننننن عمال  و ننننننئ 
حسننننننننننة  لننننننننن  األصنننننننننول  ويكنننننننننن األصنننننننننل احا طنننننننننرح كنننننننننان اسننننننننن عمايه مكرو نننننننننًا 

 .(21)ابعيد

ُموَل ل ل:   -الُمَمور

 نننننننحخ اي ننننننننراء  اي ننننننننئ نسننننننننب ا ايفننننننننراء ايننننننن  ايننننننننو م  وضننننننننعَّف ا مننننننننن حكرنننننننننا  
وجعل ننننننننا مكننننننننئ بننننننننن أبننننننننئ طايننننننننق مكرو ننننننننة بعينننننننند   وحكننننننننر بعضنننننننن م أن ايفننننننننراء 
اس شننننن د ي نننننا ببيننننن  مج نننننول  رجنننننِّ ايفنننننراء ل جاز نننننا. وايرجنننننز يأل لنننننق ايعجلنننننئ  

ُينشنننننند  وحكننننننر رجننننننز وينننننني  مج ننننننواًل.  ننننننال ايفننننننراء: و نننننند سننننننمع  بعننننننض ايعننننننرق 
األ لننننننق و ننننننال: ل فننننننض ايينننننناء مننننننن ليِّننننننئ  لننننننإن يننننننك حيننننننك صننننننحيحًا  ل ننننننو ممننننننا 
ن كنننننان ينننننه أصنننننل لنننننئ ايفننننن ح   يل  نننننئ منننننن ايسننننناكنين  لنننننُي فض اآلِ نننننُر من منننننا  وا 
أال  ننننننرى أن ننننننم ي ويننننننون: يننننننم أرخ ُمننننننُح اييننننننوم  وُمننننننِح اييننننننوم  وايرلننننننِّ لننننننئ ايننننننحال  ننننننو 

ئِّ   فضنننننن  وي ننننننا أصننننننل ايوجننننننه  واي فننننننض جنننننناةز ؟ لكننننننحيك ايينننننناء مننننننن مصننننننر ِ 
 .(22)لئ اينصق

وحكننر أبننو حيننان أن ايفننراء  ننال: وز ننم اي اسننم بننن معننن أن ننا صننواق  وكننان  
 .(23)ث ة بصيراً 

                                                 

 .1/111مشكل ا راق اي ر ن   –مكئ  (21)
 .2/56معانئ اي ر ن   –ايفراء  (22)
 .  7/101  ايبحر ايمحيط 2/786اذ ايضرق ار ش  –أبو حيان  (28)

اي اسم بن معن بن  بد ايرحمن ابن ايصحابئ  بد ايله بنن مسنعود اينحنوي اي اضنئ ايكنولئ. صننذ: ايننوادر لنئ 
ايل ة  و ريق ايمصنذ  وك با لئ اينحو. أ ح  نه محمد بنن زيناد األ رابنئ ايل نوي ايراوينة. وأ نح  ننه ايلين  بنن 

ب ينة   –  ايسنيوطئ 81-8/80انبناخ اينروا    –. انظر: اي فطئ 133  و يل 157سنة  ايمظفر نحوا وي ة.  ولئ
 .2/268ايو ا  
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  (26)  وابنننننن األنبننننناري(25)  وابنننننن زنجلنننننة(24)وأجننننناز  نننننحخ اي نننننراء  ابنننننن  ايوينننننه
  (31)  واأليوسئ(31)  وايبنا(27)  وابن ايجزري(29)  وأبو حيان(29)وايُمن جق اي محانئ

 . (32)و بل  االء امام اينحو وايل ة واي راء  أبو  مرو بن ايعالء

 وت  ل فم القالس:

 وج    حخ ايل ة ثالثة  وجي ا   و ئ:
: منننا حكنننرخ ايفنننراء و ينننرخ أن نننا ممنننا يل  نننئ منننن ايسننناكنين  لنننُي فض اآلِ نننُر اإو 

 من مننننا  ألن ينننناء ايمنننن كلم حرك  ننننا حركننننة بننننناء ال ا ننننراق  وايعننننرق  كسننننر الي  نننناء
 . (88)ايساكنين كما  ف ح

                                                 

 .886-1/887  ا راق اي راءا  ايسبِّ و لل ا 153ايحجة لئ ا راق اي راءا  ايسبِّ  (21)
 .853-855حجة اي راءا   (27)
 .2/75ايبيان لئ  ريق ا راق اي ر ن  (26)
 .161-8/173ن ايمجيد ايفريد لئ ا راق اي ر  (25)
 .7/101ايبحر ايمحيط  (23)
 .2/213اينشر لئ اي راءا  ايعشر  (21)
 .163-2/165ا حاذ لضالء ايبشر  (80)
 .210-18/201روح ايمعانئ   (81)
 –  أبنا حينان 853حجنة اي نراءا   –  ابنن زنجلنة 1/887ا نراق اي نراءا  ايسنبِّ و لل نا  –انظر: ابن  ايويه  (82)

ا حناذ لضنالء ايبشنر  –  ايبننا 2/213اينشنر  –  ابن ايجزري 7/101  ايبحر ايمحيط 2/786ار شاذ ايضرق 
 . 18/210روح ايمعانئ  –  األيوسئ 2/165

أبننو  مننرو بننن ايعننالء ايبصننري. مننن اي ننراء ايسننبعة. ينني  لي ننا وال لننئ ايعشننر  مننن ايعننرق  يننرخ و يننر ابننن  ننامر. 
 .103-105سير  حبير اي ي –. ابن ايجزري 171 ولئ بايكولة سنة 

  ا نراق اي نراءا  ايسنبِّ 153ايحجنة لنئ اي نراءا  ايسنبِّ  –  ابن  ايويه 2/56معانئ اي ر ن   –( انظر: ايفراء 88)
  1/81   فسنير ايب نوي ب نام   فسنير اي نازن 853-855حجنة اي نراءا    –  ابن زنجلنة 886-1/887و لل ا 

  ا ننراق 2/565اي بيننان لننئ ا ننراق اي ننر ن   –يعكبننري   ا2/75ايبيننان لننئ  ريننق ا ننراق اي ننر ن  –ابننن األنبنناري 
ايجامِّ ألحكنام اي نر ن  –  اي رطبئ 8/173ايفريد لئ ا راق اي ر ن ايمجيد   –  ايمن جق 1/581اي راءا  ايشواح 
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وال وجننه يمننا ح ننق اييننه اينحننا   وايواحنندي  واي رطبننئ  أن ينناء اينننف  لي ننا  
ي  ننان: ايفنن ح واي سننكين احا يننم يكننن  بل ننا سنناكن مثننل:  الِمننَئ  و الِمننْئ  لننإحا كننان 

 . (81) بل ا ساكن لايف ح ال  ير
ايكسننر  وال وجننه يمننا ح ننق اييننه ايزجننا  واينحننا  أن مننن أجنناز بمصننر ّئ ب 

  ل د  رئ ب ا  أثب  حيك أبنو حينان  (87)" هم َعَمللخ أتو أ علا ل "يزمه أن ي ول: 
حا أضنف  ايم صنور  لنن : " صناَي" لنئ األحننوال  و نو م ندم  لنن  منن نفن    ننال: وا 
ايثالثنننة  واييننناء مف وحنننة  و ننند  كسنننر نحنننو " صننناِىِ ". و سنننكين ا بعننند أينننذ ك نننراء  

 .(83)اجراء ايوصل مجرى ايو ذ   من(85)"ومحياْي" لئ ايوصل (86)نالِّ
وال وجه يما ح ق اييه ايزم شري أن  راء  ايكسر لئ بمصنر ئِّ حسننة لنئ  

اي يا   ويكن االس عمال ايمس فيض اينحي  نو بمنزينة اي بنر ايم نوا ر   ضناَءل ايينه 
   لإن ا حسنة لئ اي يا  واالس عمال أيضًا.(81)اي ياسا 
أولئاا  الااأال ايااتاوا "ن  ويننه  عنناي : ومننن اي حريننك بايكسننر الي  نناء ايسنناكني 

 رة  ايواو لئ "اش روا" بايضم  وايكسنر  وايفن ح  واال ن ال    (41)"الااللة ملل دى

                                                                                                                        

  –  األيوسنئ 163-2/165ا حاذ لضالء ايبشنر  –  ايبنا 211-2/213اينشر  –  ابن ايجزري 2/213-211
 .210-18/201روح ايمعانئ 

ايجننننامِّ ألحكننننام اي ننننر ن  –  اي رطبننننئ 8/21ايوسننننيط  –  ايواحنننندي 2/863ا ننننراق اي ننننر ن  –انظننننر: اينحننننا   (81)
1/875. 

 .2/863ا راق اي ر ن  –  اينحا  8/171معانئ اي ر ن وا  رابه  –. وانظر: ايزجا  13طه  (87)
 حبيننر  –. ابننن ايجننزري 161بايمدينننة نننالِّ بننن  بنند ايننرحمن بننن أبننئ نعننيم ايمنندنئ. مننن اي ننراء ايسننبعة.  ننولئ  (86)

 .107اي يسير 

   من  ويه سبحانه: " ل ان صال ئ ونسكئ ومحياي ومما ئ يله رق ايعايمين".162األنعام  (85)
 .7/101. وانظر: ايبحر ايمحيط 2/785ار شاذ ايضرق  –أبو حيان  (83)
 .2/857ايكشاذ  –ايزم شري  (81)
 .16ايب ر    (10)
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و لب ا  مز . كل حيك يل بلغ بايحركة الضطرار ايساكنين ايي ا. ويكل  نراء  منن  نحخ 
 . (41)اي راءا  اي م  وج  ا و صوصي  ا

ا االد الماااق اخناا  "نين  ويننه  عنناي : ومننن اي حريننك بايكسننر الي  نناء ايسنناك 
. لننئ ي طننذ  ننراءا : األوينن : َيْ َطننُذ  ب سننكين اي نناء ولنن ح ايطنناء  (42)"أمماالاه 

ُي ال: َ ِطَذ َيْ َطُذ. وايثانية: َيْ ِطُذ  ب سكين اي ناء وكسنر ايطناء  ُي نال: َ َطنَذ 
بعننة: َيِ طِّننُذ  َيْ ِطننُذ. وايثايثننة: َيَ طِّننُذ  بفنن ح اي نناء و شننديد ايطنناء مكسننور . وايرا

بكسنننر اي ننناء و شنننديد ايطننناء مكسنننور . واي امسنننة: َيْ طِّنننُذ  ب سنننكين اي ننناء و شنننديد 
ايطننناء مكسنننور   بنننايجمِّ بنننين ايسننناكنين. وايسادسنننة: ِيِ طِّنننُذ  بكسنننر اييننناء واي ننناء 

 .(43)و شديد ايطاء مكسور 
واي ننننراءا  األربننننِّ األ يننننر  مننننن: ا  طننننذ ي  طننننذ  بننننوزن: ال عننننل يف عننننل.  
الي  ننناء ايسننناكنين لنننئ  نننراء  ":َيِ طِّنننُذ"  ل ننند سنننكن  اي ننناء لنننئ َيْ َ ِطنننُذ  وايكسنننر 

د ام ننا  ي ننرق م رجننئ ايحننرلين  لكسننر  اي نناء  وسننكن  اي نناء بعنند ابننداي ا طنناء وا 
الي  اء ايسناكنين. و نحا أحند  نوجي ئ  نحخ اي نراء . وأنكنرخ ايفنراء  وح نق لنئ اي وجينه 

أليننذ لننئ ا  طننذ.  ننال: وأمننا مننن كسننر ايثننانئ اينن  أن اي نناء كسننر  طلبننًا يكسننر  ا
اي نننناء لإنننننه طلننننق كسننننر  األيننننذ لننننئ ا  طننننذ واال  طنننناذ. و نننند  ننننال ليننننه بعننننض 
اينحننويين: انمننا كسننر  اي نناء ألن ننا سننكن  وُأسننكن  اي نناء بعنند ا  لنناي    سنناكنان  
ل فضنن  األول. كمننا  ننال: اضننرِق ايّرجننَل  ل فضنن  ايبنناء السنن  باي ا ايننالم. وينني  

                                                 

  –  ايفارسننننئ 117ايسننننبعة لننننئ اي ننننراءا    –  ابننننن مجا نننند 1/31معننننانئ اي ننننر ن وا  رابننننه   –انظننننر: ايزجننننا   (11)
  سننننننر صنننننننا ة اإل ننننننراق 2/885  اي صنننننناة  77-1/71ايمح سننننننق  –  ابننننننن جنننننننئ 288-1/280ايحجننننننة 

 يسان ايعرق: شرى. –  ابن منظور 1/82اي بيان  –  ايعكبري 2/555-553
 .20ايب ر    (12)

معنانئ اي نر ن وا  رابننه  –  ايزجنا  1/70معننانئ اي نر ن  –  األ فن  13-1/15اي نر ن  معنانئ –انظنر: ايفنراء  (18)
   ابن منظور  يسان ايعرق:  طذ.1/17-16
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ألن حيك يو كان كما  ايوا ي اي  ايعرق لنئ َيُمند : َيِمند   ألن ايمنيم ايحي  ايوا بشئء  
: َيِعض    .(11)ساكنة  وسكن  األوي  من ايدايين. وي ايوا لئ َيَعض 

وردَّ ايزجنا  انكننار ايفنراء ايكسننر الي  نناء ايسناكنين   ننال: ومنن  ننال َيِ طِّننُذ   
أن ايكسننننر الي  نننناء كسننننر اي نننناء يسننننكون ا وسننننكون ايطنننناء. وز ننننم بعننننض اينحننننويين 

: َيِعض   ولئ َيُمد :  ايساكنين  ا  نا  ط   وأنه يلزم من  ال  حا أن ي ول لئ َيَعض 
َيِمد . و حا  لط  ير الزم  ألنه يو كسنر  نا  ننا الي نب  منا أصنله َيْفَعنل وَيْفُعنُل بمنا 

  ومنر   لن  أصله َيْفِعُل  وَيِ طُِّذ يني  أصنله  ينر  نحا  وال يكنون منر   لن  َيْفَ ِعنلُ 
  لكسر الي  ناء ايسناكنين لنئ موضنِّ  ينر ملنب   وام ننِّ لنئ ايملنب  منن (17)َيْفِ ِعلُ 

 .(16)ايكسر الي  اء ايساكنين  وُأيزم حركة ايحرق ايحي َأد مه ي دل ايحركة  ليه
َأَفَمل  َا  دخل للى الحاقر "ومن اي حريك بايكسر الي  اء ايساكنين  ويه  عاي :  

ااَدلَأَحااقأ َأل  ُات   اادرل لال َأل ُا   لننئ َيِ نندِّي سننبِّ  ننراءا : األوينن :  (15)"َمااَ  َأم اال ال َا خ
َيْ ننِدي  ب سننكين اي نناء وكسننر اينندال م ففننة. وايثانيننة: َيْ ننْدي  ب سننكين اي نناء واينندال  
بننايجمِّ بننين ايسنناكنين. وايثايثننة: َي َنندِّي  بفنن ح اي نناء وكسننر اينندال مشنندد . وايرابعننة: 

 حة اي اء وكسر ايدال مشندد   واال ن ال   واإل فناء  واإلشنمام  َيَ دِّي  با  ال  ل
و ضننننعيذ ايصننننو   واإلشننننار   واحنننند  و ننننو اإل يننننان بثلثننننئ ايحركننننة وحننننحذ ثلث ننننا 
األ ينننننر. واي امسنننننة: َيْ ننننندِّي  ب سنننننكين اي ننننناء وكسنننننر ايننننندال مشننننندد   بنننننايجمِّ بنننننين 

وايسننابعة: ِيِ نندِّي   ايسناكنين. وايسادسننة: َيِ ندِّي  بكسننر اي نناء و شنديد اينندال مكسنور .
 بكسر ايياء واي اء و شديد ايدال مكسور .

واي راءا  اي م  األ ير  من ا  ندى ي  ندي. وايكسنر الي  ناء ايسناكنين لنئ  
. واي ننول (70)  ويع ننوق(11)  وحفنن  بننن سننليمان(13) ننراء  َيِ نندِّي. و ننئ  ننراء   اصننم

 .(71)لي ا نحوخ لئ  راء  َيِ طُِّذ ايم  دمة
                                                 

 .1/13معانئ اي ر ن   –ايفراء  (11)
 لئ األصل: ينفن نَعَنُل.  حريذ. (17)
 طذ.يسان ايعرق:    –. وانظر: ابن منظور 16-1/17معانئ اي ر ن وا  رابه  –ايزجا   (16)
 .87يون    (15)

. ابننن 123 اصننم بننن أبننئ اينجننود ايكننولئ  أبننو بكننر. مننن اي ننابعين  وأحنند اي ننراء ايسننبعة.  ننولئ بايكولننة سنننة  (13)
 .101 حبير اي يسير   –ايجزري 
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مااااال اناااااااول "ايكسنننننر الي  ننننناء ايسننننناكنين  وينننننه  عننننناي : ومنننننن اي حرينننننك ب 
ااااُمول   مر لننننئ ي صننننمون سنننن   ننننراءا :  (72)"لال ماااااحةح واحاااادةح تأخااااأه  َوُهاااا   َاخخ

األويننننننننننن : َيْ ِصنننننننننننمون  بسنننننننننننكون اي ننننننننننناء وكسنننننننننننر ايصننننننننننناد م ففنننننننننننة. وايثانينننننننننننة: 
ننننننننننمون   ننننننننننمون  بفنننننننننن ح اي نننننننننناء و شننننننننننديد ايصنننننننننناد مكسننننننننننور . وايثايثننننننننننة: َيَ صِّ َيَ صِّ

ننننننمون  ب سننننننكين بننننننا  ال  ل حننننننة اي نننننن اء وكسننننننر ايصنننننناد مشنننننندد . وايرابعننننننة: َيْ صِّ
نننننمون   اي ننننناء وكسنننننر ايصننننناد مشننننندد   بنننننايجمِّ بنننننين ايسننننناكنين. واي امسنننننة: َيِ صِّ
نننننننمون  بكسنننننننر اييننننننناء واي ننننننناء  بكسنننننننر اي ننننننناء وايصننننننناد مشننننننندد . وايسادسنننننننة: ِيِ صِّ

 و شديد ايصاد مكسور .

اء ايسنناكنين واي ننراءا  اي منن  األ يننر  مننن ا  صننم ي  صننم. وايكسننر الي  نن 
نننمون  و نننئ  نننراء  ابنننن  نننامر   و اصنننم  وايكسننناةئ  ويع نننوق. (53)لنننئ  نننراء  َيِ صِّ
 .(54)واي ول لي ا نحوخ لئ  راء ئ: َيِ طُِّذ  وَي دِّي

 ومن اي حريك بايكسر الي  اء ايساكنين  ويه: 
                                                                                                                        

. انظننر: ابننن 130حفنن  بننن سننليمان ايكننولئ  أبننو  مننر  ويعننرذ بُحفنني . راويننة  اصننم ايكننولئ.  ننولئ سنننة  (11)
 .110يسير  حبير اي  –ايجزري 

. انظننر: ابننن 207يع ننوق بننن اسننحات ايحضننرمئ مننوال م  أبننو محمنند. مننن اي ننراء ايعشننر .  ننولئ بايبصننر  سنننة  (70)
 .118 حبير اي يسير  –ايجزري 

  –  ابننن جنننئ 826ايسننبعة لننئ اي ننراءا   –  ابننن مجا نند 20-8/11معننانئ اي ننر ن وا  رابننه  –انظننر: ايزجننا   (71)
  ابننن 2/715ايوسنيط  –  ايواحندي 711-1/713ايكشننذ  –بنن أبنئ طاينق   مكننئ 1/75سنر صننا ة اإل نراق 

يسنان ايعنرق:  ندى  ابنن ايجنزري  –  ابنن منظنور 627-2/628ايموضح لئ وجوخ اي راءا  و لل نا  –أبئ مريم 
 .111-2/101ا حاذ لضالء ايبشر  –  ايبنا 2/238  اينشر 811 حبير اي يسير  –

 .11ي    (72)

اييحصبئ  أبو  مران. شامئ  ابعئ. من اي راء ايسبعة  يي  لي ا وال لنئ ايعشنر   بد ايله بن  امر  (78)
 حبيننر  –. ابننن ايجننزري 113مننن ايعننرق  يننرخ و يننر أبننئ  مننرو  وايبننا ون مننوال.  ننولئ بدمشننت سنننة 

 .103اي يسير 
بننن    مكننئ1/75سننر صنننا ة اإل ننراق  –  ابننن جنننئ 210-1/231معننانئ اي ننر ن وا  رابننه  –انظننر: ايزجننا   (71)

ايموضنح لنئ وجنوخ اي نراءا   –  ابن أبنئ منريم 8/717ايوسيط  –  ايواحدي 213-2/215ايكشذ  –أبئ طايق 
 يسان ايعرق:  صم. –  ابن منظور 1057-8/1051و لل ا 
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    فواللاام لااوال َمك ُاااُ    ماال َسااَمم ُت ُ 
 

ََ مخل  َسامرُ    ُماد ا  دخ  (55)ول ن نم ل  أت 

 

أراد: يننم َأِجننْد  ل سننكن ايجننيم اسنن ث ااًل يلكسننر   واينندال سنناكنة  لحرَّك ننا الي  نناء 
ايسننناكنين  ايفننن ح طلبنننًا يل فنننة  وايكسنننر  لننن  األصنننل لنننئ اي  ننناء ايسننناكنين. وايبيننن  

 . (56)بايرواي ين. وكسر ايدال  ن اي زاز

ومننننن اي حريننننك الي  نننناء ايسنننناكنين ي ننننا  بنننننئ  مننننيم لننننئ   ننننر األمننننر مننننن  
. ا يمضننا ذ  لننإن م م  لفننون لننئ حيننك  لمننن م مننن ُي بننِّ لي ننول: ُمنند   وِلننرِّ  وَ ننضَّ

. ومنننن م منننن يفننن ح لي نننول: ُمننندَّ  وِلنننرَّ   ومنننن م منننن يكسنننر لي نننول: ُمننندِّ  وِلنننرِّ  وَ نننضِّ
نمننا  ننو الي  نناء ايسنناكنين   . واي حريننك لننئ حيننك كلننه ينني  ا رابننًا وال بننناء  وا  وَ ننضَّ

 .(59)ألصل لئ اي  اء ايساكنين  أو يف حون طلبًا يل فةُي بعون  أو يكسرون  ل  ا

ومننن اي حريننك الي  نناء ايسنناكنين اسننم لعننل األمننر "ُأّذ"  لفيننه ثمننانئ ي ننا :  
ُأذِّ  وُأذَّ  وُأذ   وُأذ.  وُألًّننا  وُأذ   وُألِّنن  ممننال  و ننو ايننحي   ننول ليننه ايعامننة ُألِّنن   

ل الي  نناء ايسنناكنين  ييسنن  ا رابننًا وال وُأْذ  فيفننة. وايحركننة لننئ ايل ننا  ايسننبِّ األو 
بننناًء. لمننن كسننر لعلنن  أصننل ايبنناق. ومننن ضننم للل بنناع. ومننن لنن ح للالسنن  فاذ. 

ن أراد اي نكير. ومن أمال بناخ  ل  ُلْعنَل   . (59)ومن يم ينون أراد اي عريذ. ومن َنوَّ
                                                 

 نا  ايعنرو : وجند. وايشنطر ايثنانئ دون نسنبة أيضنا  –ايبي  من ايبحر ايطويل. و و دون نسبة لنئ: ايزبيندي  (77)
 .2/888اي صاة   –لئ: ابن جنئ 

 
 

اي ننزاز: أبننو  بنند ايلننه محمنند بننن جعفننر اي ننزاز اي ميمننئ اينحننوي. مننن مصنننفا ه: ايجننامِّ لننئ ايل ننة   (76)
وضنننراةر ايشنننعر  وا  نننراق ايدريدينننة  وايضننناد وايظننناء  وايعشنننرا  لنننئ ايل نننة  ومنننا أ نننح  لننن  ايم نبنننئ  

 – سعين. انظر: ايسيوطئ   ن نحو 112واي عريض واي صريح  وأدق ايسلطان.  ولئ باي يروان سنة 
 .1/51ب ية ايو ا  

 .85-8/86اي صاة   –انظر: ابن جنئ  (75)
 .83-8/85ايسابت  (73)
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ومننننن اي حريننننك الي  نننناء ايسنننناكنين "حيننننُ ِ "  بضننننم ايثنننناء ول ح ننننا وكسننننر ا   
نمننا ُبنينن  ألن ننا  ف  ننر اينن  اإلضننالة لننئ ل ننم معنا ننا  لجننر  وايح ركننة لي ننا بننناء  وا 

مجرى ايحرذ ايحي ال بد يه من  ينرخ. لمنن ضنم ا شنب  ا ب بنُل وبعنُد. ومنن ل ح نا 
 . (57)طلق اي فة. ومن كسر ا لعل  األصل لئ اي  اء ايساكنين

اااخخخ ": أن ننا يمطاب ننة كسننر  انَّ بعنند ا  الثاالنم مر لناام  فااا  مماال وماال أناات  مخُمم 
وي ال أيضًا: اإل باع  واي جان   واي ناسق  واي  ريق. ألنه أراد  "أيا تمول مل قم 

ايوصنننل دون ايو نننذ  للمنننا أراد  نننحا ايمعنننن   كنننان كسنننر اييننناء أدلَّ  لننن   نننحا منننن 
 .(61)ل ح ا

أ ول: وأريند أيضنا مطاب نة كسنر ئ اي ناء واينراء  بل نا  ألن بنين يناء ايمن كلم  
   واي اء وايراء ايمكسور ين  ياء ايجمِّ ايساكنة  و ئ حاجز  ير منيِّ.ايمكسور 

وايمطاب ة لئ ايل ة باق واسِّ  ُيحمنل  لي نا منثال  نراء  لن ح اينواو ايم  دمنة  
ااَتَاوا الاااااللة ملل اادى"لننئ  ويننه  عنناي :   "ل حنن  ايننواو لنننئ:  (61)"أولئاا  الاااأال اي 
َتَاَوا الاااللة اء  بل نا  ويمطاب نة ل ح نئ ايضناد واينالم يمطاب نة ل ح نئ اينراء واي ن "اي 

بعد ا لنئ ايضنالية  ألن ايضناد ايمد منة سناكنة  وايسناكن حناجز  ينر منينِّ. و نحا 
 .(62)ال ُينالئ حمل ابن جنئ وايعكبري ايف ح طلبا يل فة مِّ ث ل ايواو

                                                                                                                        

 
 .50 وجيه ايلمِّ  –ابن اي باز  (71)
روح  –  األيوسننئ 8/160ايفرينند لننئ ا ننراق اي ننر ن ايمجينند  –  ايمن جننق 2/75ايبيننان  –انظننر: ابننن األنبنناري  (60)

 .18/210ايمعانئ 
  1/71ايمح سننق  –  ابننن جنننئ 1/11معننانئ اي ننر ن وا  رابننه  –. وانظننر  ننراء  ايفنن ح لننئ: ايزجننا  16 ننر  ايب  (61)

 .1/82اي بيان  –  ايعكبري 553-2/555  سر صنا ة اإل راق 2/885اي صاة  

 .1/82اي بيان  –  ايعكبري 1/77ايمح سق  –ابن جنئ  (62)
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نننننمون   وُيحمنننننل  لننننن  ايمطاب نننننة أيضنننننا اي نننننراءا : َيِ طِّنننننُذ  وَي ننننندِّي  وَيِ صِّ
ر ايحننرذ ايننحي يسننبت ايحننرذ ايمشنندد لننئ  ننحخ ايكلمننا  ايننثال   ل نند ايم  دمنة  بكسنن

 أ بع  كسر ه كسر  ايحرذ ايمشدد  وأول ايحرلين ايمد مين ساكن  ير منيِّ.

 ومن كسر ايياء ليما   دم  ل د ا بِّ كسر  ا كسر  ما بعد ا. 

  ل ند أ بنِّ كسنر  (63)ومن كان  ي  ه كسر ايياء  و و ما يعرذ ب ل لة ب نراء 
 ذ ايحي بعد ا كسر  ا  وكسر  ايحرذ ايمشدد بعدخ.ايحر 

وُيَ طِّ  ايفراء أن  كون كسنر  ايحنرذ ايثنانئ لنئ  نحخ ايكلمنا   بعن  كسنر   
ايحرذ ايمشدد  ي وجي ه ايم  دم ي راء  َيِ طِّنذ  ل ند ح نق اين  أن كسنر  اي ناء لي نا 

اء  لإننه انما كان يكسر  األيذ لئ ا  طذ واال  طاذ. وكحا من  فض ايياء واي ن
 .(64)أيضًا من طلبه كسر  األيذ  ألن ا كان  لئ اب داء ايحرذ مكسور 

ويي  ايحي  ايه شيةا  و د   ندم لنئ  وجينه اي نراء  رد ايزجنا   لينه. وأيضنا  
لإن طلق كسر  األيذ أمر   يلئ  ويي  ينه دور  ملنئ لنئ نطنت  راء نئ: َيِ طِّنذ 

 وِيِ طِّذ. 

 يناب ة:وُيحمل  ل  ايمطاب ة أيضا  ول ا
  خلاناااااام لخَ ااااااَ  ااااااال ُأَما َمااااااَة َنلمااااااي

 
 (65)ولاااٍ  أقلسااام مناامءخ ال وا ااي  

 

                                                 

يعنننرق اال أ نننل ايحجننناز. وينننم يطلنننت ايفعنننل ايمضنننارع. . وجعنننل سنننيبويه حينننك ي نننة جمينننِّ ا1/31مجننناي  ثعلنننق  (68)
. ويعل نسبة  حخ ايل ة اي  ب نراء السن مرار ا لني م  و لب  نا 118-1/110ايك اق  ح يت  ارون  –انظر: سيبويه 

  لي م  لإن ايعرق بعد اس  رار ايفصح  ونزول اي ر ن  جنحوا اي  ايف ح.
 .1/13معانئ اي ر ن  –ايفراء  (61)
 .1بي   8 صيد   10ايديوان   –ايحبيانئ ايناب ة  (67)
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ل حند  نوجي ئ ايمنننادى أن ل حنة اي ناء لننئ أميمنة يمطاب نة ل ح ننئ ايمنيم وايننون  بل ننا 
 . (66)وبعد ا

و كلننننم سننننيبويه  لنننن  ايمطاب ننننة لننننئ مواضننننِّ كثيننننر  مننننن ايك نننناق  وسننننما ا  
 .(69)اإل باع

كلم ننئ "ابننم"  و "امننرا". ومننا يكننون مننن ا بنناع ايعلننم  منن حيننك مننا يكننون لننئ 
 ير ايمضناذ صنف ه احا كانن  كلمنة ابنن  أو بنن   أو ابننة  مننادى و ينر مننادى. 
 ال:  حا باق ما يكون االسم وايصفة ليه بمنزية اسم واحد  ينضنم لينه  بنل ايحنرذ 

  وينفن ح ايمرلوع حرذ  وينكسر ليه  بل ايحنرذ ايمجنرور اينحي ينضنم  بنل ايمرلنوع
ليه  بل ايمنصوق حيك ايحرذ  و و ابنم وامرا. لإن جرر   ل : لئ ابنٍم وامرٍئ  
ن رلع   ل :  حا ابنٌم وامرٌا. ومثل حيك  وينك: ينا  ن نصب   ل : ابنًما وامرًأ  وا  وا 

 زيَد بَن  مرو  و ال ايراجز و و من بنئ ايِحْرماز:
اخ ملخ الَتلُاود    ال ح َ  مَل الُمن أخ

 
 يعجا :و ال ا

 (69)ال عمَا مَل َمع َمٍا ال ُمن َتَاا  

نما حمل م  ل   حا أن م أنزيوا ايرلعة اي ئ لئ  وينك: زينُد  بمنزينة ايرلعنة   وا 
لننئ راء امننرٌا  وايجننر  بمنزيننة ايكسننر  لننئ ايننراء  واينصننبة كف حننة ايننراء  وجعلننوخ  ابعننًا 

 نحخ  ننُد بننُ   بند ايلنه   البن. أال  را م ي وينون:  نحا زينُد بنُن  بند ايلنه ؟ وي وينون:

                                                 

  ايسنننيرالئ يوسنننذ بنننن أبنننئ 2/82معنننانئ اي نننر ن  –  ايفنننراء 2/205ايك ننناق  ح ينننت  نننارون  –انظنننر: سنننيبويه  (66)
 .1/102بناء ايجملة  –  أبو سنينة 1/213شرح أبيا  سيبويه  –سعيد 

-116  101-1/105  781-8/782  201-2/208  1/186ايك ننناق  ح ينننت  نننارون  –انظنننر: سنننيبويه  (65)
115  151  116. 

 .  15ايبي  من ايرجز ايمشطور. و و يلعجا  لئ ديوانه  (63)
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لننيمن صننرذ ؟ ل ركننوا اي نننوين  ننا  نننا ألن ننم جعلننوخ بمنزيننة اسننم واحنند يمننا كثننر لننئ 
 . (67)كالم م  لكحيك جعلوخ لئ اينداء  ابعا البن

ومن حيك ا باع ايثانئ األول لئ ايفعنل ايمضنعذ.  نال: ا لنم أن منن م منن  
ن كنان مضنمومًا ضنموخ  يحرك اآل ر ك حريك منا  بلنه  لنإن كنان مف وحنًا ل حنو  خ  وا 

ن كان مسكورًا كسروخ  وحيك  ويك: ُرد   وَ نضَّ  وِلنرِّ ينا ل ن . وا شنِعرِّ  واطمنِةنِّ   وا 
واس ِعدِّ  واجَ رَّ  واحَمرَّ  وَضارَّ  ألن  بل ا ل حة وأيفًا  ل نئ أجندر أن  فن ح. وُرد ننا  

نا  وُمد نئ اييك  وال ُيِشلِّ  كموال ُيِشلِّكم ايله  وَ ضَّ  . (91)ك ايله  وييَعضَّ

ومننن حيننك ضننم  مننز  ايوصننل لننئ ايفعلننين ايماضننئ واألمننر.  ننال: وا لننم أن  
األيذ ايموصنوية ليمنا حكرننا لنئ االب نداء مكسنور  أبندًا  اال أن يكنون ايحنرذ ايثاين  
مضمومًا ل ضم ا  وحيك  ويك: ا ُ ل  اسُ ضعذ  اح ُ ر  احُرنجم. وحيك أنك َ رَّب  

موم اح يم يكن بين ما اال ساكن  لكر نوا كسنر  بعند ا ضنمة  وأرادوا األيذ من ايمض
أن يكون ايعمل من وجه واحد  كما لعلنوا حينك لنئ: ُمنُح ايينوم ينا ل ن   و نو لنئ  نحا 
أجدر  ألنه يي  لئ ايكالم حرذ أويه مكسور وايثنانئ مضنموم. وُلعنل  نحا بنه كمنا 

د. وكنننحيك أرادوا أن يكنننون ُلعننل بايمننند م احا أرد  أن  رلننِّ يسنننانك مننن موضنننِّ واحنن
ايعمل من وجه واحد. ود ا م حيك اي  أن  ايوا: أنا أجوُءك  وُأْنُبُاُ ك  و و ُمْنَحُدٌر 

 من ايجبل. أنب نا بحيك اي ليل. و ايوا أيضًا: إلمَِّك. و ايوا: 
 (91)ااايخ السلقالخ لخمأ  هلم   

                                                 

 .201-2/208ايك اق  ح يت  ارون  –سيبويه  (61)
 
-8/86اي صناة   –. وانظر ي ا  بنئ  ميم لئ   ر األمنر منن ايمضنا ذ لنئ: ابنن جننئ 8/782ايسابت  (50)

85. 
ايك ناق  –امه: و نال اضنرق ايسنا ين أمنك  ابنل. و نو دون نسنبة لنئ: سنيبويه شطر بي  من ايطويل  و و ب م (51)

 بلفظ: ايسا يِن ِامِّك. 2/117اي صاة   –  ابن جنئ 1/116 ح يت  ارون 
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 . (92)لكسر ما جميعًا  كما َضمَّ لئ حيك

ء منن َلِعنل لعنال أو اسنما أو صنفة  احا كنان ثانينه حرلنًا ومن حيك كسنر ايفنا 
حل ّيننا. وكننحيك َلعيننل احا كننان ثانيننه كننحيك.  ننال:  ننحا بنناق ايحننروذ ايسنن ة احا كننان 
واحد من ا  ينا  وكان  ايفاء  بل ا مف وحة وكنان َلِعنال. احا كنان ثانينه منن ايحنروذ 

وَلْعنل  وِلْعنل  احا كنان لعنال أو ايس ة لإنَّ ليه أربِّ ي نا   مطنرد لينه: َلِعنل  وِلِعنل  
اسنننما أو صنننفة ل نننو سنننواء. ولنننئ َلعينننل ي  نننان: َلعينننل  وِلِعينننل احا كنننان ايثنننانئ منننن 
ايحنننروذ ايسننن ة. مطنننرد حينننك لي منننا  ال ينكسنننر لنننئ َلِعينننل وال َلِعنننل. احا كنننان كنننحيك 
كسننر  ايفنناء لننئ ي ننة  مننيم  وحيننك  ويننك: ِيةننيم  وِشننِ يد  وِسننِعيد  وِنِحيننذ  وِرِ يننذ  

  وِوِ ننٌم. وكننحيك ِلِعننٌل احا كننان (93)ِبِ يننل  وِبةِنني . وِشننِ ٌد  وِيِعننٌق  وِضننِحٌك  وِنِ ننلٌ و 
صننفة أو لعننال أو اسننما  وحيننك  ويننك: َرُجننٌل ِيِعننٌق  ورجننل ِمِحننٌك  و ننحا ماضننٌغ ِيِ ننٌم  

  (94)و ننحا رجننل ِوِ ننٌك  ورجننل ِجةننٌز  ُي ننال: َجةننَز ايرجننل احا  نن َّ  و ننحا َ ْيننٌر ِنِعننرٌ 
 وِلِ ح.

نما كان  حا لئ  نحخ ايحنروذ  ألن  نحخ ايحنروذ  ند لعلن  لنئ َيْفَعنُل منا و   ا 
حكر  ينك حين  كانن  المنا  منن لن ح ايعنين. وينم  ُفن ح  نئ أنفسن ا  ننا ألننه يني  

  (95)لئ ايكنالم َلَعْينل  وكرا نة أن يل نب  َلِعنل بَفَعنل  لي نر  منن  نحخ ايحنروذ َلَعنل
يفنن ح  وكاننن  مننن ايحننروذ اي ننئ   ننِّ للزم ننا ايكسننر  نننا  وكننان أ ننرق األشننياء اينن  ا

  لكسننر  مننا  بل ننا حينن  يزم ننا ايكسننر. وكننان حيننك (96)ايف حننة  بل ننا يمننا حكننر  يننك

                                                 

 . يريد: كما ضم اينون لئ ايسا ين  واي مز  لئ أمك  أ بِّ األول ايثانئ.115-1/116ايك اق  –سيبويه  (52)
يسنان  –: لسد لئ ايدباغ   فن و  رى. ورجل نِ ٌل وننَ ْنٌل: لاسند اينسنق: ابنن منظنور ن ل األديم ن ال ل و ن ل (58)

 ايعرق: ن ل.
 يسان ايعرق: نعر. – ير نعر: كثير اينعير  أي ايصياح. ابن منظور  (51)
 .2/277لئ األصل لئ ايك اق ب ح يت  ارون لنَعِنل. وكحا لئ طبعة بوالت  (57)
 .1/101 يت  ارون ايك اق  ح –انظر: سيبويه  (56)
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أ ذ  لي م حي  كان  ايكسر   شبه األيذ  ل رادوا أن يكون ايعمل من وجه واحد  
 . (99)كما أن م احا أد موا لإنما أرادوا أن يرلعوا أيسن  م من موضِّ واحد

اينننننون وايبنننناء لننننئ ِنْعننننَم وبِننننْةَ  مننننن أجننننل حرلننننئ ايحلننننت. ومننننن حيننننك كسننننر  
 ننننننال ابننننننن ايسننننننرا : ِنْعننننننَم وبِننننننْةَ  لعننننننالن ماضننننننيان  كننننننان أصننننننل ما َنِعننننننَم وَبنننننننِةَ   
لُكسنننننر  ايفننننناءان منننننن أجنننننل حرلنننننئ ايحلنننننت و منننننا ايعنننننين لنننننئ َنِعنننننَم  واي منننننز  لنننننئ 

انكسننننار  بِنننننِةَ   لصننننارا: ِنِعننننَم وبِننننِة   كمننننا   ننننول: ِشننننِ َد  ل كسننننر ايشننننين مننننن أجننننل
ايعنننننين منننننن ِنِعنننننَم  واي منننننز  منننننن بِنننننةَ   كمنننننا يسنننننكنون  (99)اي ننننناء. ثنننننم أسنننننكنوا ي نننننا

اي ننناء مننننن ِشنننِ َد لي ويننننون: ِشنننْ َد  ل ننننايوا: ِنْعنننَم وبِننننْةَ  . . . لفنننئ ِنْعننننَم أربنننِّ ي ننننا : 
 . (97)َنِعَم  وِنِعَم  وِنْعَم  وَنْعمَ 

 ومن ايمطاب ة يم َيْلَدُخ  ويم َأْجَد  لئ  ول أحد م: 
 أال ُاي   مولاااااود ولااااااس لااااام َأيُ 

 
 (91)ل  َوَلااااااٍد لاااااا  َال ااااااَدُه َأَمااااااوالخ وأ 

 

ألنه أراد: يم َيِلْدُخ  ل سكن ايالم اس ث ااًل يلكسر   وكان  ايدال ساكنة  لحرك ا 
 الي  اء ايساكنين. و ول اآل ر:

 ُ  فواللااامخ لاااوال ُمك ُااااُ   مااال َساااَمم تُ 
 

ال  َسامرُ    ُماد ا  ََ مخ ادخ  (91)ول ن نم لا  أت 

 
                                                 

 .103-1/105ايسابت  (55)
 يعنئ يلكسر . (53)

. ولنننئ األصنننل  حريفنننا  كثينننر . وانظنننر:   رينننرا  ايسنننيرالئ  لننن  1/111األصنننول لنننئ اينحنننو   –ابنننن ايسنننرا   (51)
 .1/800 ام  ايك اق طبعة بوالت 

 جبنن  يمويننود  أنشنندخ . بلفننظ: 1/117ايك نناق  ح يننت  ننارون  –ايبينن  مننن ايبحننر ايطويننل. و ننو لننئ: سننيبويه  (30)
  وليننه: 811-1/813شنرح شننوا د ايم نننئ  –اي لينل يرجننل مننن أزد ايسنرا . و ننو أول ثالثننة أبينا  لننئ: ايسننيوطئ 

 – ال ابن يسعون:  حخ األبيا  يرجل من أزد ايسرا   و يل:  ئ يعمرو ايجنبئ. وايبي  دون نسنبة لنئ: ابنن جننئ 
 .1/168  ايسمين ايحلبئ ايدر ايمصون 1/126شرح ايمفصل  –  ابن يعي  2/888اي صاة  
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 . (92)أي يم أجد  ل سكن ايجيم  وحرك ايدال  ل  ما مض 

ل حرينننك ايننندال لنننئ ايفعلنننين بنننايف ح منننن طلنننق اي فنننة  ومنننن اإل بننناع أيضنننًا   
  بع  ل حة ايدال ل حة حرذ ايمضار ة  وبين ما حاجز  ير منيِّ.

وأورد ابن جنئ أمثلة كثير  يما كان  ايحركنة لينه  ينر الزمنة  أي يلمطاب نة  
  (93)سما ا اإل باع.اي ئ 

و  نندم  ي ننا  ايعننرق لننئ اسننم ايفعننل ايمضننارع ُأّذ  ولننئ َحْينن   اي حريننك  
لئ االثنين الي  اء ايساكنين. وضم ايفاء لئ األول منونا و ير مننون يل بناع. حكنر 

. ولنن ح ايثنناء لننئ ايثننانئ يل  فيننذ. حكننر حيننك ابننن اي بَّنناز  وابننن (94)حيننك ابننن جنننئ
 . (96)شب وخ ب ين. و ال سيبويه: (95) شام

أ ول: ولن ح ايثناء لنئ حين  يل بناع أيضنا   بعن  حركنة ايثناء ل حنة ايحناء   
 وبين ما حاجز  ير منيِّ.

ووضِّ ابن جنئ يمصطلح ايمطاب ة أو اي ناسق مصطلح اإلد ام ايصن ير  
أو األصننن ر  لنننئ م ابنننل اإلد نننام األكبنننر اينننحي  نننو اد نننام ايمثلنننين. واي نننرض منننن 

ن ايصنو . و كلنم  لن  كثينر منن مسناةل اإلد نام ايصن ير كلي ما   ريق ايصو  م
و ال: وجميِّ ما  حخ حايه مما ُ رِّق ليه ايصو  من ايصو   جاٍر مجرى اإلد نام 
نمننا اح طنننا ينه ب ننحخ ايسننمة اي نئ  ننئ اإلد ننام ايصنن ير   ليمنا حكرننناخ مننن اي  رينق. وا 

                                                                                                                        

 (.77  دم بر م ) (31)

  ا  ايعرو : وجد. –  ايزبيدي 2/888اي صاة   –انظر: ابن جنئ  (32)
 
 .886-2/888انظر: اي صاة   (38)

 .83-8/85ايسابت  (31)
 .1/181م نئ ايلبيق  –  ابن  شام 50 وجيه ايلمِّ  –ابن اي باز  (37)
 .8/236ايك اق  ح يت  ارون  (36)



 119 

ايمب نئ لنئ كل نا ألن لئ  نحا اينحانا بن ن اي  رينق شنامل يلموضنعين  وأننه  نو ايمنراد 
 .(99)ايج  ين. لا رذ حيك

و د د   م ايمطاب ة  أو اإل باع  أو ما سماخ ابن جنئ اإلد ام ايص ير أو  
األص ر  ايحي  رضه   ريق ايصو  منن ايصنو   اين  اإل نالل بناإل راق  ومنن 

اادخ للاام اي العااللمال" ننحا  .  ننال ايعكبننري: وُي ننرأ بكسننر اينندال ا با ننًا يكسننر  (99)"ال َحم 
وِرِ يننننذ. و ننننو ضننننعيذ لننننئ اآليننننة  ألن ليننننه ا بنننناع  (97)يننننالم  كمننننا  ننننايوا: ايِمِ يننننر ا

 . (71)اإل راق ايبناء  ولئ حيك ابطال يل راق
 ومن  حا بي  ايك اق:

 (71)]وقل [ اااي السلقال لمر  هلم   
ننك ُكسننرْ  النكسننار مننا  ننك  ابننل  اال أن  مننز  ُأم   ننال ابننن جنننئ: وأصننله: ُأم 

  لصنار: ِام نك  ابنل  ثنم أ بنِّ ايكسنر (72)اء  من  رأ "لِلمِّه ايثلن " بل ا   ل  حد  ر 
ايكسر  ل جم  كسر  اإل باع  ل  ضمة اإل راق  لاب ز  ا موضنع ا  ل نحا شناح ال 
ُي نننا   لينننه  أال  نننراك ال   نننول: ِ نننْدِرك واسنننعة  وال ِ نننْدِيك ث ينننل  وال ِبْن ِنننك    ا لنننة 

  (73)؟
 ن بن بشير:ومن  حا بي  ايك اق أيضا يلنعما

مر ااال فااام هاااواءخ الَتاااور َنللخَماااةح  َُ  (74)وال َ َ َأا الأل فم اإاض  منلويُ  وا خ

                                                 

 .117-2/181اي صاة   –انظر: ابن جنئ  (35)
ايبحنننر ايمحنننيط  –  أبننا حينننان 1/7اي بينننان  –  ايعكبنننرى 2/117اي صننناة   –. وانظنننر: ابنننن جنننئ 2ايفا حننة  (33)

 .1/11  ايسمين ايحلبئ ايدر ايمصون 1/181

 لئ األصل: ايمعير   بايعين ايم ملة.  حريذ. (31)

 .1/7اي بيان  –ايعكبرى  (10)
 (.51م بر م )  د (11)

 .11اينساء  (12)
 .8/111اي صاة   –  ابن جنئ 115-1/116ايك اق  ح يت  ارون  –سيبويه  (18)

. وايبين  مننن ايبحننر ايبسننيط. نسننق اين  اينعمننان بننن بشننير األنصنناري 1/115ايك نناق  ح يننت  ننارون  –سنيبويه  (11)
 حصننيل  ننين ايننح ق بننحيل  –ري   ايشننن م2/252  وطبعننة بننوالت 1/151ايك نناق  ح يننت  ننارون  –لننئ: سننيبويه 

  وطبعننة 2/211ايك نناق  ح يننت  ننارون  –. ونسننق اينن  امننرئ اي نني  لننئ: سننيبويه 2/252ايك نناق طبعننة بننوالت 
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ي  اإل الل   ود   م ايمطاب ة أيضا اي  اجراء ايكالم  ل   ير وج ه  وا 

بحركة اإل راق   ل   با د ايحروذ اي ئ  جرى لي نا.  نال سنيبويه: وممنا جنرى 
ضننق. َ ننِرٍق. لايوجننه ايرلننِّ  و ننو كننالم نع ننا  لنن   يننر وجننه ايكننالم:  ننحا جحننر 

أكثننر ايعننرق وألصننح م  و ننو اي يننا   ألن اي ننرق نعنن  ايجحننر  وايجحننر رلننِّ. 
ويكننن بعننض ايعننرق يجننر خ  وينني  بنعنن  يلضننق  ويكنننه نعنن  يلننحي أضننيذ اينن  
ايضق  لجروخ ألنه نكر  كايضق  وألنه لئ موضنِّ ي نِّ لينه نعن  ايضنق  وألننه 

احنند. أال  ننرى أنننك   ننول:  ننحا َحننق  رمنناٍن  لننإحا صننار  ننو وايضننق بمنزيننة اسننم و 
كان يك  ل :  حا حق  رمانئ؟ ل ضف  ايرمان ايينك ويني  ينك ايرمنان  انمنا ينك 
ايحق. ومثل حيك:  حخ ثالثة أثوابك. لكنحيك ي نِّ  لن  جحنر ضنق منا ي نِّ  لن  
َحقِّ رمان    ول:  حا جحر َضبِّئ  ويي  يك ايضق  انما يك جحنر ضنق  للنم 

يك من أن  ل : جحُر ضبئ  وايجحر وايضق بمنزية اسم مفنرد  لنانجر يمنعك ح
اي رق  ل  ايضق  كما أضف  ايجحر اييك مِّ اضنالة ايضنق. ومنِّ  نحا أن نم 
أ بعوا ايجر ايجر  كما أ بعوا ايكسر ايكسر نحو  نوي م: ِبِ نم  وبنداِرِ م  ومنا أشنبه 

  حا.
 وج ًا من اي فسير. وكال اي فسيرين  فسير اي ليل  وكان كل واحد من ما 

و ال اي ليل رحمه ايله: ال ي ويون اال:  نحان جحنرا ضنق.  ربنان  منن ِ َبنل  
نمنا ي لطنون احا كنان اآلِ نُر بعند  األول  وكنان  أن ايضق واحد  وايجحر جحران  وا 
مننحكرًا مثلننه أو مانثننا. و ننايوا:  ننحخ ِجحننرُ  ضننباٍق  ربننٍة  ألن ايضننباق مانثننة  وألن 

 يعد  واحد   َلَ ِلطوا.ايجحر  مانثة  وا

                                                                                                                        

. و نو لنئ دينوان امنرئ اي ني  1/878 حصيل  ين ايح ق بحيل ايك اق طبعة بوالت  –  ايشن مري 1/878بوالت 
 را يم بن بشير األنصاري. يصذ   ابا  طلق حةبا.  وليه: وي ال: ان ا إلب13من اي صيد  ر م  225  
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و حا  ول اي ليل رحمه ايله وال ُنرى اال  حا واألول سواء  ألنه احا  ال:  
 حا جحُر َضق. ُمَ َ دٍِّم  لفيه من ايبيان أنه يي  بايضق  مثل ما لئ اي ثنية من 

 ايبيان أنه يي  بايضق.

 و ال ايعجا :

َم خ  َج العن مو خ الُما   (75) أل  َنس 

 . (76)  وايعنكبو  أنث لاينسج محكر

. وحكنر أبنو (79): ما ن له جما ة من أ ل ايل نة أن نا ي نة َ نلَّ اسن عماي االثللث
أن ا ي ة لئ بنئ يربنوع  يزيندون  لن  يناء اإلضنالة يناء  وأنشند ي نا  (79) لئ  طرق

 شا دًا بي  األ لق ايم  دم:
 قاااال  ل اااال هاااا  لاااا  ااااال تاااال فاراااام

 
اااامر    (77)قللاااا  لاااام ماااال أناااا  مللمااخ

 

 .(111)بما ححلوا ايياء  لب ي  ايياء ايمشدد  مكسور ور 

                                                 

. ونسننق اييننه لننئ: ايسننيرالئ يوسننذ بننن أبننئ 171-173ايبينن  مننن ايرجننز ايمشننطور. و ننو لننئ ديننوان ايعجننا   (17)
 . وبعدخ: 812-1/811شرح أبيا  سيبويه  –سعيد 

 ُسُبوق َك َّاِن ب يدي ايُ زَِّل   ل  ُحرى ُ الَِّمِه ايُمَ دَِّل 
منننن ال وردخ. ايمرمنننل: ايمنسنننو . اي نننالم: ضنننرق منننن اينبننن   وز منننوا أننننه اينننحي يعنننرذ باي الننننُِلّئ. ايم ننندل: حكنننر       

ايمدي . ُسُبوق: جمِّ ِسّق و و ثوق من ك ان أبيض. شبه ما نسج  ايعنكبنو   لن  أ نايئ  نالم  نحا ايمناء ايمندي   
 بثياق ر ي ة من ك ان أبيض.

 .57-2/51معانئ اي ر ن  –. وانظر: ايفراء 185-1/186ايك اق  ح يت  ارون  –سيبويه  (16)
 .18/210روح ايمعانئ  –  األيوسئ 7/101ايبحر ايمحيط  –أبو حيان  (15)
 طرق: أبو  لنئ محمند بنن ايمسن نير. أ نح اينحنو  نن سنيبويه  و نن جما نة منن ايعلمناء ايبصنريين. ي نال: ان  (13)

انبنناخ  –. اي فطننئ 206ق: دويبننة  نندق وال  ف ننر.  ننولئ سنننة سننيبويه ي بننه  طربننا يمباكر ننه يننه لننئ األسننحار. واي طننر 
 .8/211ايروا  

 (.11  دم بر م ) (11)
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" ثنننال  يننناءا : يننناء ايجمنننِّ  ويننناء اإلضنننالة  ويننناء   لاألصنننل لنننئ "مصنننِر ئِّ
 . (111)زيد  يلمد  ثم ححل  ايياء اي ئ زيد  يلمد  وب ي  ياء اإلضالة مكسور 

ووجننه  ننحخ ايل ننة مننن اي يننا  أن ينناء اإلضننالة ك نناء اإلضننمار لننئ اينصننق  
ا يلح ون اي ناء ايزيناد  لي منا  نار   ويحنحلون ا أ نرى  لكنحيك يفعلنون لنئ وايجر  لكم

.  ننال سننيبويه:  ننحا بنناق ثبننا  ايينناء وايننواو لننئ اي نناء اي ننئ  ننئ (112)ينناء اإلضننمار
  المة اإلضمار وححل ما.

  ويننديُ و رجننل. جنناء  (113)ل مننا ايثبننا  ل ويننك: ضننرُب و زيننٌد  و لي ننا مننال 
يمحكر. كما جاء  وبعد ا األيذ لئ ايمان   وحيك اي اء مِّ ما بعد ا  ا  نا لئ ا
  ويك: ضرب ا زيد  و لي ا مال.

لإحا كان  بل اي اء حنرذ ينين  لنإنَّ حنحذ اييناء واينواو لنئ ايوصنل أحسنن   
ألن اي نناء مننن م ننر  األيننذ  واأليننذ  شننبه ايينناء وايننواو   شننب  ما لننئ ايمنند  و ننئ 

أحسن وأكثر. وحيك  ويك:  ليِه  أ   ما  للما اج مع  حروذ م شاب ة ححلوا. و و
وَنز ل َنلُه "يا ل    ويديِه لالن  ورأي  أباُخ  بُل  و حا أبوُخ كما  رى. وأحسن اي راء ين: 

اا   َعَلااامخ َال َ ااث  "و  (114)"تناازاال مخ ااسٍ "  (115)" لخل  َتح  ُه مااثمٍل َمخ  ُخااُأوُه "و  (116)"وَيااَاو 
 .(119)واإل مام  ربئ (119)"َفُكلأوهُ 

                                                                                                                        

  ايكشننننذ 1/111مشننننكل ا ننننراق اي ننننر ن  –  مكننننئ بننننن أبننننئ طايننننق 15-8/16ايحجننننة  –انظننننر: ايفارسننننئ  (100)
ايمن جننق   2/75ايبينان  –  ابننن األنبناري 2/510ايموضنح  –  ابنن أبننئ منريم 8/21ايوسنيط  –  ايواحندي 2/26
روح ايمعنننانئ  –  األيوسنننئ 7/101ايبحنننر ايمحنننيط  –  أبنننا حيننان 1/875ايجنننامِّ  –  اي رطبنننئ 8/173ايفرينند  –

18/210. 
 
 .111-1/113مشكل ا راق اي ر ن  –انظر: مكئ بن أبئ طايق  (101)
ينند ايفر  –  ايمن جننق 1/111مشننكل ا ننراق اي ننر ن  –  مكننئ بننن أبننئ طايننق 8/15ايحجننة  –انظننر: ايفارسننئ  (102)

 .18/210روح ايمعانئ  –  األيوسئ 8/171-160
 باإلماية لئ  لي ا. (108)
 .106اإلسراء   (101)

 .156األ راذ  (107)

 .20يوسذ  (106)

 .80ايحا ة  (105)
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ي يننا  أيضننا أن ينناء اإلضننالة ككنناذ اإلضننمار لننئ اينصننق ووج  ننا مننن ا 
وايجر  لكما يلح نون ايكناذ ايزيناد  لي منا ويحنحلون ا لي وينون:  ليكنا منال  و ليكنئ 
مننننال  وأ طي كنننناخ  وأ طي كيننننه  وي ويننننون:  ليننننَك مننننال  و ليننننِك مننننال  وأ طي َكننننُه  

ميِّننئ  وي ويننون: وأ طي ِكننِه  لكننحيك يفعلننون لننئ ينناء اإلضننالة لي ويننون:  ليِّننئ  ومكر 
 .(117) لئِّ  ومكرمئِّ 

ووج  ا من اي يا  أيضا أن ياء اإلضنالة ك ناء ايمانن   لكمنا يلح نون  ناء  
ايماننننن  ايينننناء صننننلة ويحننننحلون ا  ألن ننننا ك نننناء اإلضننننمار  لكننننحيك يفعلننننون لننننئ ينننناء 

 اإلضالة.  ال ايشا ر:
اَماا ا خ   َاَماا اتخااامخ َفاَأم 

 
َااااااااام     (111)فماااااااال أخنااااااااأ خ فاااااااام الا م 

 

 .(111)و  ول: َرَمْيِ هِ 
                                                                                                                        

. وجاء لئ اينحيل منا مل صنه ب صنرذ  نن ايسنيرالئ أبنئ 1/131ايك اق  ح يت  ارون  –سيبويه  (103)
لإحا كان حنرذ  لنة واوا أو يناء أو أيفنا  لاال  ينار  سعيد: لصل سيبويه لئ اي اء اي ئ  بل ا ساكن 

حا كنان  ينر حنرذ  لنة  لاال  ينار  أن  حرك وال  وصل بحرذ نحو  ليه  وأي    صاخ  و حوخ. وا 
أن  حننرك و وصننل بننواو نحننو: "من ننو  يننا "  وأصنناب  و جاةحننة. وا  ننار أبننو ايعبننا  حننحذ ايصننلة 

ينننرخ. و نننحا  نننو ايصنننحيح  ألن أكثنننر اي نننراء  لنننئ: مننننه  وأصننناب ه  وينننم يفنننرت بنننين حنننرذ ايلنننين و 
 .5وايجم ور  ل : "منه  يا  محكما ".  ل  مران 

 .18/210روح ايمعانئ  –  األيوسئ 160-8/171ايفريد  –  ايمن جق 8/15ايحجة  –انظر: ايفارسئ  (101)
وايثنننانئ   1/168ار شننناذ ايضنننرق  –ايبينن  منننن ايبحنننر اي نننز . و ننو أول بي نننين دون نسنننبة لنننئ: أبننئ حينننان  (110)

  ويه: 
 أ ار كي ما ايظَّْبَيْه  ِبَسْ َمْيِن َمِلْيَحْيِن 

  1/111مشنننكل ا نننراق اي نننر ن  –  مكنننئ بنننن أبنننئ طاينننق 8/15ايحجنننة  –وايبيننن  دون نسنننبة لنننئ: ايفارسنننئ 
 .5/18ايدر ايمصون  –بلفظ: ل ضمي  بايضاد ايمعجمة  ايسمين ايحلبئ  8/160ايفريد  –ايمن جق 

يبيننن  ايشنننا د لنننئ  ينننر ار شننناذ ايضنننرق دون "لنننئ"  لي نننرأ لنننئ  نننحخ ايحاينننة ب طنننِّ  منننز  وايشنننطر ايثنننانئ منننن ا
 ايوصل لئ "ايرمية".

أصننم  ايرميننة: أنفننح ا. وضننما وأضننم  بمعننن  ظلننم.  ننال أبننو منصننور: ك نننه م لننوق ضننام  وكننحيك بضنن  احا 
 أ ام  م لوق باض. ابن منظور يسان ايعرق: صما  ضما.

 لئ بعض ايمراجِّ بلفظ: ل  صد . واي صد: اال  ماد  واي وجه  واألم. وايشطر األول من ايبي  ايشا د
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اي وجي ان األول وايثاي  لئ مطلت ياء ايم كلم ايمد م لي ا. وايثانئ  ا   
لئ مثل: "بمصرِ ئِّ انِّئ"  للي  كل ياء م كلم مد م لي ا يكسر ما بعد ا وما 
 بل ا  لإنك   ول: َ َلئِّ دين  وجاء ُبَنئِّ أم   ورأي  ُبَنئِّ أم   ومرر  ببَنئِّ 

 أم .

   ل فم االستعمل :وت

وشوا د ايحات ياء ايم كلم ايمد م لي ا ياء ايصلة  وححل ا أحيانا واالج نزاء  
"  ويننه  عنناي :  َقاالَ  َ ااَألخَ  َقاالَ  َامأااَ  ُهااو " ن ننا بايكسننر   اينن  جانننق  ننراء  "بمصننر ئِّ

 نئ  نراء  بكسر ايياء من  لنئِّ  و  (112)"َعلمر َهارل  َوَقد  خلقُتَ  مخل قمُ  ول  َتُ  يائل
 . (113)ايحسن ايبصري

 و ول األ لق ايم  دم:
 قاااال  ل اااال هاااا  لاااا  ااااال تاااال فاراااام

 
اااااامر    (114)قللاااااا   لاااااام ماااااال أناااااا  مللمااخ

 
 و ول أمية بن أبئ ايصل :

 اااااااال ُمنارااااااام لن ااااااام ناااااااأاُتَ  للاااااااا 
 

انلح فلمااما  فاادى لاا  خااللم   (115)ااامخ َيااحخ

 

                                                                                                                        

ايفرينند  –  ايمن جننق 1/111مشننكل ا ننراق اي ننر ن  –  مكننئ بننن أبننئ طايننق 8/15ايحجننة  –انظننر: ايفارسننئ  (111)
8/160. 

 .1مريم  (112)

 .2/281ا حاذ لضالء ايبشر  –  ايبنا 6/166ايبحر ايمحيط  –أبو حيان  (118)
 (.11م )  دم بر   (111)

ألمينة  منن  صنيد  طويلنة  1/272 زانة األدق  ح يت  نارون–( ايبي  من ايبحر اي فيذ. و و لئ: ايب دادي 117)
 د  ا  سعة وسبعون بي ا  حكر من ا شيةًا من  ص  األنبياء  لي م ايسالم: داود  وسنليمان  وننوح  وموسن   

سحات  لي ما ايسالم  وأنه  و ايحبيح    و و  ول مش ور يلعلماء.وحكر  صة ابرا يم وا 
  وأثبنن  جامعننه ومح  ننه روايننة ايبنندء واي نناري  يلم دسننئ  وحكننر أن ننا بلفننظ/ أبنننئَّ 111وايبينن  لننئ ديننوان أميننة 

اننئ... سنحيطًا. وحكننر أن ايبين  باي زانننة بلفنظ: ينا ُبَنننّئ اننئ   كننحا ز نم . وحكنر أنننه لنئ  نناري  ايطبنري بلفننظ: 
  منا أثب نه جنامِّ اينديوان منن ايرواينا   كنون مشنكوية لنئ ايبندء واي ناري   أي أبنئَّ اننئ  د. اي فعيلة األوي   ل
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 بي  ايناب ة:وما حكرخ أبو حيان  وايسمين ايحلبئ  واأليوسئ  أن م رووا 

 َعَلاااامر لعماااااو نعمااااة معااااد نعمااااةٍ 
 

 (116)لوالااااااده لاساااااا  مااااااأا  عقاااااالاخيخ  

 

 كلنننم ب نننا لنننئ  . ومنننا حكنننرخ األيوسنننئ أن رسنننول ايلنننه (119)ب فنننض اييننناء منننن َ لَنننئِّ 
حدي  بدء ايوحئ  وشرح حايه  ليه ايصال  وايسالم  يور ة بن نولل 

(119). 
 -الحسل واإحسل فم حا تم الالء:

 نة ايكسنر لنئ "مصنرِ ّئ" وصنحح ا   بنارا   حنوم حنول يبعض من أجاز ي
مس ية ايحسن واألحسن  مثل: ايف ح أ ذ  لي م  و و ايوجه  واال  ينار  واألوين   
واأللصننننننننح  واأللشنننننننن   واي يننننننننا   وايمشنننننننن ور ايمسنننننننن عمل ايفاشننننننننئ  وي  ننننننننه  ننننننننئ 

 .(117)ايفصح 

                                                                                                                        

د ل ننا زحنناذ ايشننكل ايمركننق مننن اي ننبن وايكننذ. ومكفولننة لننئ  زانننة األدق  أي د ل ننا زحنناذ ايكننذ ايمفننرد. 
 ومشكوية وايوزن  ير مس  يم لئ  اري  ايطبري.

ايسحيط بايسين ايم ملة من ًسَحَطه َيْسنَحُطه َسنْحطا.  نال  ايشحيط: ايحبيح. من َشَحَطُه َيْشَحُطه َشْحَطا. وكحيك
 يسان ايعرق: شحط. –ابن سيدخ: وايسين أ ل . ابن منظور 

لننئ ايطنناةذ   بننل أن يسننلم  1أو  3أميننة بننن أبننئ ايصننل : يننم ي  لننذ أصننحاق األ بننار أنننه مننا  كننالرًا سنننة 
 .1/272 زانة األدق  ح يت  ارون  –ايث فيون. ايب دادي 

  بف ح ايياء منن  لنئ. ييسن  بنحا  1بي   8 صيد   11يبي  من ايبحر ايطويل. و و لئ ديوان ايناب ة  ا (116)
   ارق: يي  لي ا مكروخ  ال يكدر ا من وال أحى.

روح ايمعنننانئ  –  األيوسنننئ 5/12ايننندر ايمصنننون  –  ايسنننمين ايحلبنننئ 7/101ايبحنننر ايمحنننيط  –أبنننو حينننان  (115)
18/210. 

 1. يريد ايحندي  ايم فنت  لينه  ولينه: أوم رجنئ  نم ؟ صنحيح ايب ناري  18/210عانئ روح ايم –األيوسئ  (113)
. وضنننبطه 112-181(  160) 272حننندي   58بننناق 1ك ننناق 1  صنننحيح مسنننلم  7-1  8حننندي   1بننناق

 لي ما بف ح ايياء.
  1/886ا   ا نراق اي ننراءا  ايسنبِّ و لل نن153ايحجننة  –  ابنن  ايوينه 2/56معنانئ اي نر ن  –انظر: ايفنراء  (111)

مشنكل ا نراق اي نر ن  –  مكئ بن أبنئ طاينق 8/15ايحجة  –  ايفارسئ 853-855حجة اي راءا   –ابن زنجلة 
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ل و اية كالم م لئ  حا أن كون ي ة أحسن من أ رى  ال يمنِّ من اس عما 
ايل ة ايحسنة.  ال ايفراء: أال  رى أن نم ي وينون: ينم أرخ ُمنُح ايينوم  وُمنِح ايينوم  وايرلنِّ 
لنننئ اينننحال  نننو ايوجنننه  ألننننه أصنننل حركنننة منننح  واي فنننض جننناةز ؟ لكنننحيك اييننناء منننن 

 .(121)مصِر ئِّ   فض  وي ا أصل لئ اينصق
و نال ايفارسننئ  و نند حكننر أن كسنر ايينناء مننن مصننر ئ ي نة لننئ بنننئ يربننوع   

ن كنان وب ين وج  ا من اي يا : لإحا كان   حخ ايكسر  لئ اييناء  لن   نحخ ايل نة  وا 
 ير ا ألش  من ا  و ضدخ من اي يا  ما حكرنا  ينم يجنز ي اةنل أن ي نول ان اي نراء  

 .(121)بحيك يحن  الس فاضة حيك لئ ايسماع واي يا   وما كان كحيك ال يكون يحنا

يوجنننوخ ايثالثنننة لنننئ  نننحخ ايل نننة: ل نننحخ و نننال ايُمْنَ جنننق اي منننحانئ  و ننند حكنننر ا 
حا كان كنحيك  لنال وجنه يمنن ضنعَّذ  ايوجوخ صحيحة لاشية حسنة  ل  األصول  وا 
 نحخ اي ننراء   و ند ا مننن ايلحنن  ويننو ينم يكننن ي نا اال وجننه واحند  وال يحننل يمسننلم أن 

  مننِّ صننحة م رجننه  ي نندم  لنن  ايطعننن لننئ شننئء ثب نن  رواي ننه  ننن رسننول ايلننه 
يراد  ل  رسول ايله وايراّد  ليه كا

(122) . 
و ننننال اي رطبننننئ  و نننند حكننننر  ضننننعيذ ايفننننراء وايزجننننا  ي ننننحخ اي ننننراء   وحكننننر  

 صحيح  طرق ي ا  وأن ا ي نة لنئ بننئ يربنوع: اي شنيري: واينحي ي ننئ  نن  نحا  أن 
  لننال يجننوز ليننه  ننو  طنن   أو  بننيح  أو رديٌء  بننل مننا يثبنن  بنناي وا ر  ننن اينبننئ 
ما  و ألصح منه  للعل  االء أرادوا أن  ير  حا اينحي  و لئ اي ر ن لصيح  وليه 

 .(123) رأ به حمز  ألصح

                                                                                                                        

ا ننننراق اي ننننراءا  ايشننننواح  –  ايعكبننننري 511-2/510  ابننننن أبننننئ مننننريم ايموضننننح 25-2/26  ايكشننننذ 1/113
 .1/875ايجامِّ  –  اي رطبئ 8/160ايفريد  –  ايمن جق 1/581

 .2/56انئ اي ر ن مع –ايفراء  (120)
 .8/160ايفريد  –. وانظر: ايمن جق 8/15ايحجة  –ايفارسئ  (121)
 .8/160ايفريد  –ايمن جق  (122)
 .1/875ايجامِّ  –اي رطبئ  (128)
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و ال ايبنا: و ئ م وا ر  صحيحة  وايطا ن لي ا  ايط  اصر  ونف  اينالئ  
 .(124)يسما  ا ال يدل  ل   دم ا  لمن سمع ا م دم  ليه  اح  و مثب 

يل نننة وكنننون ي نننة أحسنننن منننن أ نننرى كثينننر لنننئ كنننالم ايعنننرق  وينننم  مننننع م ا 
أولئااا  الاااأال "األحسنننن منننن اسننن عمال ايل نننة ايحسننننة. لضنننم اينننواو لنننئ  وينننه  عننناي : 

  وحكننر (129)  و ننئ  ننراء  ايسننبعة(126)مجمننِّ  لي ننا (125)"ايااتاوا الااااللة ملل اادى
   ويم يمنع م حيك من  راءا  ا األ رى.(129)ايعكبري لئ  وجي  ا  مسة أوجه

نمو   ن  صنحيح جينند بنايغ  لن  مننا ولن ح ايثنانئ منن َيَ طِّننذ  وَي َندِّي  ويَ صِّ
  ألنه من  بيل اي ناء ل حنة (131)  وأجود اي راء (131). و و اال  يار(127)حكر ايزجا 

 نناء االل عننال  لنن  مننا  بل نننا بعنند اإلبنندال واإلد ننام. وينننم يمنننع م  ننحا مننن اي نننراءا  
 األ رى لئ  حخ ايحروذ.

ى وأكثننر مننن  ننحا  أن ايفصننيح مننن ايعننرق   نند يعمنند اينن  ي ننة   ير ننا أ ننو  
 ندخ لئ اي يا  من ا.  ال ابن جنئ: ويديك  ل  أن ايفصيح من ايعرق   ند ين كلم 
بايل نة  ير نا أ نوى لنئ اي نيننا   نننندخ من نا  منا حدثنننا بنه أبنو  لنئ رحمنه ايلنه  نال: 

وال اللاا  سالمُق "كان ي نرأ  (134)  أن  مار (133)   ن أبئ ايعبا (132) ن أبئ بكر
                                                 

 .2/163ا حاذ لضالء ايبشر  –ايبنا  (121)
 .16ايب ر   (127)

 .1/31معانئ اي ر ن وا  رابه  –ايزجا   (126)
 .117 ايسبعة لئ اي راءا  –ابن مجا د  (125)
 .1/82اي بيان  –ايعكبري  (123)
 .1/210. وانظر: 8/11معانئ اي ر ن وا  رابه  (121)
 .2/213ايكشذ  –مكئ بن أبئ طايق  (180)
 .8/717ايوسيط  –ايواحدي  (181)
 أبو بكر بن ايسرا . (182)
 أبو ايعبا  ايمبرد. (188)
ا م  ندما لصنيحا  وكنان ايمبنرد  مار  بن   يل بن بالل بن جرينر بنن  طينة اي طفنئ  أبنو   ينل. كنان شنا ر  (181)

ي ننول:   منن   ايفصنناحة  لننئ شننعر ايمحنندثين بعمننار  بننن   يننل. كننان نحننا  ايبصننر  ي  ننحون  نننه ايل ننة.  ننولئ 
 .22/272ايوالئ بايوليا   –. انظر: ايصفدي 281
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َسالمخق   ايعبنا : ل لن  ينه: منا أرد ؟ ل نال: أرد : "باينصق   نال أبنو  (135)"الن َ لاَ 
"   ال: ل ل  يه: َلَ اّل  ل ه؟ ل ال: يو  ل ه يكان أوزن. ل ويه: أوزن  أي أ وى الن َ لاَ 

  (136)وأمكن لئ اينف . ألال  راخ جنح اي  ي ة و ير ا أ وى لئ نفسه من ا؟
ثالثنة أ نراض  و ال لئ موضِّ   ر و د أورد اي صة: لفئ  حخ ايحكاية ينا 

 (139)مس نبطة من ا: أحد ا:  صحيح  وينا: ان أصنل كنحا كنحا. واآل نر:  ويننا: ان نا
لعل  كحا يكحا  أال  راخ انما طلق اي فة ؟ يدل  ليه  ويه: يكان أوزن  أي أث ل لئ 
اينف  وأ وى  من  وي م:  حا در م وازن  أي ث يل ينه وزن. وايثاين : أن نا  ند  نطنت 

. اح يوال حيك يكنان األ نوى (139)نفس ا أ وى منه  إليثار ا اي  فيذبايشئء  يرخ لئ أ
أحننت وأحننرى  كمننا أن ننم ال يسنن عملون ايمجنناز اال يضننرق مننن ايمباي ننة  اح يننوال حيننك 

 .(137)يكان  ايح ي ة أوي  من ايمسامحة
ان كسنننر يننناء ايمننن كلم ايمننند م لي نننا  يمكنننن أن يننند ل ليمنننا سنننماخ ايننندك ور  

  ل د ام د   حخ (141)م ايل وي يلظوا ر ايمندثر  لئ ايل ة"رمضان  بد اي واق "ايركا
ايظنا ر  ايل ويننة  لنن  األينام  ل نند حكننر أبنو حيننان أن ننا ي نة با يننة لننئ ألنواخ كثيننر مننن 

. و نولئ أبنو حينان (141)اينا  اي  اييوم  ي ول اي اةل: ما ِلئِّ ألعل كحا  بكسر اييناء
عة لننئ ألننواخ أكثننر اينننا  اينن  . و ننال ابننن ايجننزري: و ننحخ ايل ننة با يننة شنناة517سنننة 

اييننوم  ي ويننون: مننا لننئِّ ألعننل كننحا  ويطل ون ننا لننئ كننل ينناءا  اإلضننالة ايمنند م لي ننا 
. وبعضنن م يبنننايغ لنننئ كسننر  ا ح ننن   صنننير  لي ويننون: منننا  لنننئِّ منننك  وال أمنننرك اينننئِّ

                                                 

 .10ي   (187)

 .1/127اي صاة   –ابن جنئ  (186)

 أي ايعرق. )ايمح ت  محمد  لئ اينجار(. (185)

 .1/211 اي صاة  (183)
 .1/258ايسابت  (181)
 .126لصول لئ ل ه ايعربية  – بد اي واق  (110)
 .7/101ايبحر ايمحيط  –أبو حيان  (111)
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. وحكننر األيوسننئ أن ننا ي ننة أ ننل ايموصننل  388. و ننولئ ابننن ايجننزري سنننة (142)ينناء
 .1250. و ولئ األيوسئ سنة (143)اييوموكثير من اينا  

أ نننول: كسنننر يننناء ايمننن كلم ايمننند م لي نننا  ي نننة شننناةعة ايننن  يومننننا  نننحا  اي نننرن  
اي ام   شر اي جري  و د يبايغ بعض م لئ ايكسر  ح    صير ياء  نحو ما حكر 
ابننن ايجننزري  لي ننول: ِذِ يِّننئ  َوَ َليِّننئ  و لنن  اي صننو  احا و عنن  لننئ االسنن ف ام 

  حا لا  لئ ي ة كثير من أ ل اي ليل لئ للسطين.لئ ايو ذ. و 
 -الخلتمة:

ي ة كسر ياء ايم كلم ايمد م لي نا صنحيحة لنئ اي ينا  واالسن عمال. أمنا لنئ 
اي يا  لل ا وج نان مطنردان: أحند مان أن نا ممنا يل  نئ منن ايسناكنين. وايثنانئن أن نا 

ا لننئ اآليننة ي ننة لننئ بنننئ يربننوع. ويننبعض صننور ا وجننه ثاينن  و ننو ايمطاب ننة   لنن  منن
ايثانيننة وايعشننرين مننن سننور  ابننرا يم  ليننه ايسننالم  و لنن  مننا لننئ بي ننئ أميننة بننن أبننئ 

 ايصل   وايناب ة ايحبيانئ.و د بسط  ايكالم  ل   حخ ايوجوخ ايثالثة.

وأما لئ االس عمال لو ف   ل  س ة شوا د: اثنين من اي نر ن ايكنريم  وواحند 
 من ايحدي  ايشريذ  وثالثة من ايشعر.

 ننة ايكسننر  لنن  صننح  ا  ظننل لر ننًا  لنن  ي ننة ايفنن ح األصننل  وأربعننة مننن وي
ايشننوا د ايسنن ة اي ننئ و فنن   لي ننا ورد  بننايل  ين. وبينن  أميننة  ورجننز األ لننق   مننا 

 ايلحان وردا بل ة ايكسر حسق.

 وي ة ايكسر  ل  كون ا لر ًا  ي ا  صوصي  ا لئ ايمعن  وايلفظ.

                                                 

 .2/211اينشر  –ابن ايجزري  (112)
 .18/210روح ايمعانئ  –األيوسئ  (118)
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ايم كلم منن ايفن ح  ألن نا منن جنن   أما لئ ايمعن  ل ئ  كد لئ ايدالية  ل 
ايينناء ايدايننة  ليننه  ل ننئ شننبه  كريننر يلينناء. لننإحا زينند  ينناء  لنن  ينناء اإلضننالة زاد  

 ايدالية  وصار  من  بيل ايزياد  لئ ايمبن   ايداية  ل  زياد  لئ ايمعن .

 وأما لئ ايلفظ ل ئ اثراء يه  ل د أ ام  ايوزن لئ بي  أمية:
ُتَ  للاااااااااا  اااااااااال ُمَنارااااااااام لنرااااااااام َناااااااااَأا 

 
مخا   انلح فلم   (144)فخدىح ل   خللمامخ َيحخ

 وأ ام  اي الية لئ رجز األ لق:
اراااام َخ  َقاااالَ  َلَ اااال هاااا   َلاااا خ ااااال تَاااال  خ

 
ااااامر    (145)َقلَلااااا   َلاااااُم مااااال أن اااااَ  مخلل َما اخ

 
 وايحمد يله أوال و  را. 

                                                 

 (.117  دم بر م ) (111)

 (.11  دم بر م ) (117)



 131 

 المملدا والماات 
(: 380=  217األ فنننن  األوسننننط  أبننننو ايحسننننن سننننعيد بننننن مسننننعد  )   -1

 .1131=  1101  2معانئ اي ر ن.  ح يت: د. لاةز لار   ط
(: 1371=  1250محمنود )   ايسيداأليوسئ  أبو ايفضل ش اق ايدين  -2

روح ايمعننانئ لننئ  فسننير اي ننر ن ايعظننيم وايسننبِّ ايمثننانئ. دار احينناء اي ننرا  
 ايعربئ ببيرو .

جمننننِّ  (: ايننننديوان.681أو  680=  1أو  3أميننننة بننننن أبننننئ ايصننننل  )   -8
 .1155  2و ح يت ودراسة: د.  بد ايحفيظ ايسطلئ  ط

 755ابن األنباري  كمنال ايندين أبنو ايبركنا   بند اينرحمن بنن محمند )   -1
(: ايبيننان لننئ  ريننق ا ننراق اي ننر ن.  ح يننت: د. طننه  بنند ايحمينند 1132= 

 .1100=  1130طه  اي يةة ايمصرية ايعامة يلك اق  
(: صننحيح 350=  276منند بننن اسننما يل )  ايب نناري  أبننو  بنند ايلننه مح -7

ايب نناري.  ح يننت: د. مصننطف  ديننق ايب ننا  نشننر و وزيننِّ دار اي لننم بدمشننت 
 وبيرو   دار اإلمام ايب اري بدمشت.

(:  زانننننة األدق 1632=  1018ايب نننندادي   بنننند اي ننننادر بننننن  مننننر )   -6
ويننننق يبنننناق يسننننان ايعننننرق.  ح ينننننت:  بنننند ايسننننالم محمنننند  ننننارون  مك بنننننة 

 باي ا ر . اي انجئ
(:  فسير ايب وي 1122-716ايب وي  أبو محمد ايحسين بن مسعود )   -5

=  1811ايمعنننروذ بمعنننايم اي نزينننل  ب نننام   فسنننير اي نننازن  دار ايفكنننر  
1151. 

(: ا حنناذ لضنننالء ايبشنننر 1507=  1115ايبنننا  أحمننند بننن ايحسنننين )   -3
   ننايم 1ط بنناي راءا  األربعننة  شننر.  ح يننت: د. شننعبان محمنند اسننما يل 

 .1105=  1135ايك ق ببيرو   مك بة ايكليا  األز رية باي ا ر   



 131 

(: مجنناي  ثعلننق. 101=  211ثعلننق  أبننو ايعبننا  أحمنند بننن يحينن  )   -1
شنننرح و ح ينننت:  بننند ايسنننالم محمننند  نننارون  دار ايمعنننارذ بمصنننر  اي سنننم 

 .2  اي سم ايثانئ ط8األول ط
 (:1180=  388)  ابن ايجزري  شم  ايدين محمد بن محمد  -10
 حبينننر اي يسنننير لنننئ اي نننراءا  ايعشنننر.  ح ينننت: د. أحمننند محمننند مفلنننح  -أ 

=  1121  دار ايفر ننننننننان يلنشننننننننر واي وزيننننننننِّ بنننننننناألردن  1اي ضننننننننا   ط
2000. 

اينشر لئ اي راءا  ايعشر.  ح يت:  لئ محمد ايضباع  دار ايك ق  -ق 
 ايعلمية ببيرو .

 

 (:1002=  812ئ )  ابن جنئ  أبو ايف ح  ثمان بن جن -11
اي صننناة .  ح ينننت: محمننند  لنننئ اينجنننار  دار اي ننندى يلطبا نننة  -أ 

 واينشر ببيرو .
  1سر صنا ة اإل راق. دراسنة و ح يننت: د. حسنن  نننداوي  ط -ق 

 .1137=  1107دار اي لم بدمشت  
ايمح سننننق لننننئ  بينننننين وجننننوخ شننننواح اي نننننراءا  واإليضنننناح  ن نننننا.  -  

صنننذ  د.  بننند ايحلنننيم اينجنننار  د.  بننند  ح ينننت:  لنننئ اينجننندي نا
 .1111=  1117ايف اح اسما يل شلبئ  اي ا ر   

 (:1811=  517أبو حيان األنديسئ  محمد بن يوسذ )   -12
ايبحننر ايمحننيط.  ح يننت: ايشنني   ننادل أحمنند  بنند ايموجننود   لننئ  -أ 

 محمد معوض  دار ايك ق ايعلمية ببيرو .
.  ح يننت: د. مصننطف  أحمنند ار شنناذ ايضننرق مننن يسننان ايعننرق -ق 

مطبعنننة ايمننندنئ  2  مطبعنننة اينسنننر اينننح بئ.  1   1اينمنننا   ط
 .1131=  1101مطبعة ايمدنئ  8.  1135=  1103
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 (:131=  850ابن  ايويه  أبو  بد ايله ايحسين بن أحمد )   -18
ا نننننراق اي نننننراءا  ايسنننننبِّ و لل نننننا.  ح ينننننت: د.  بننننند اينننننرحمن بنننننن  -أ 

مطبعنننننة ايمننننندنئ باي نننننا ر   نشنننننر مك بنننننة   1سنننننليمان ايعثيمنننننين  ط
 .1112=  1118اي انجئ باي ا ر  

ايحجة لئ اي راءا  ايسنبِّ.  ح ينت:  بند ايعنال سنايم مكنرم  دار  -ق 
 .1151ايشروت ببيرو  

(: 1212أو  1210=  681أو  685ابننن اي بنناز  أحمنند بننن ايحسننين )   -11
  دار ايسنالم 1ط  وجيه ايلمِّ. دراسة و ح يت: أ.د. لايز زكئ محمند ديناق 

 .2002=  1128يلطبا ة واينشر واي وزيِّ واي رجمة باي ا ر   
(: 175= بعنند  128اي زرجننئ  صننفئ اينندين أحمنند بننن  بنند ايلننه )  بعنند  -17

 الصة  ح يق   نحيق ايكمنال لنئ أسنماء ايرجنال.  ح ينت: مجندي منصنور 
 دار ايك ق ايعلمية ببيرو . –ايشورى 

(: 1815=  513و  بنند ايلننه محمنند بننن أحمنند )  ايننح بئ  شننم  اينندين أبنن -16
معرلة اي راء ايكبار  ل  ايطب ا  واأل صار.  ح يت: بشار  نواد معنروذ  

  ماسسنننة ايرسننناية ببينننرو   1شنننعيق األرننننااوط  صنننايح م ننندي  بنننا   ط
1101  =1131. 

 

(:  ا  ايعرو . دار 1510=  1207ايزبيدي  ايسيد محمد مر ض  )   -15
 ي وزيِّ ببن ازي.ييبيا يلنشر وا

(: معنانئ اي نر ن 121=  811ايزجا   أبو اسحات ابرا يم بن ايسري )   -13
   ننايم ايك ننق ببيننرو   1وا  رابننه.  ح يننت: د.  بنند ايجليننل  بنندخ شننلبئ  ط

1133  =1103. 
(: 1111=  783ايزم شننري  أبننو اي اسننم جننار ايلننه محمننود بننن  مننر )   -11

أل اويل لئ وجوخ اي  ويل. دار ايمعرلة ايكشاذ  ن ح اةت اي نزيل و يون ا
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 يلطبا ة واينشر ببيرو .
ابن زنجلنة  أبنو زر نة  بند اينرحمن بنن محمند )منن رجنال ايماةنة ايرابعنة =  -20

  2حجنننة اي نننراءا .  ح ينننت: سنننعيد األل نننانئ  طاي نننرن ايعاشنننر ايمنننيالدي(: 
 .1151=  1811ماسسة ايرساية ببيرو   

(: األصننول لننئ 123=  816منند بننن سنن ل )  ابننن ايسننرا   أبننو بكننر مح -21
  ماسسننننة ايرسنننناية ببيننننرو   1اينحننننو.  ح يننننت:  بنننند "ايحسننننين" ايف لننننئ  ط

1107  =1137. 
(: ايننندر ايمصنننون 1877=  576ايسنننمين ايحلبنننئ  أحمننند بنننن يوسنننذ )   -22

  دار اي لنم 1لئ  لوم ايك اق ايمكنون.  ح يت: د. أحمد محمند اي نراط  ط
 .1136=  1106زيِّ بدمشت وبيرو   يلطبا ة واينشر واي و 

أبو سنينة  د. كامل محمد: بناء ايجملة ايعربية لئ شعر حسان بن ثاب .  -28
رساية دك وراخ  اشراذ: أ.د. محمود ل مئ حجازي  د.  بد ايحميد  نوض 

=  1102ايسننننيوري  جامعننننة اي ننننا ر   كليننننة اآلداق   سننننم ايل ننننة ايعربيننننة  
1132. 

 (: ايك اق.513=  130مرو بن  نبر )  سيبويه  أبو بشر   -21
 .1815  2   1816  1   1طبعة بوالت  ط -أ 
 حن يت وشرح:  بد ايسالم محمد  ارون  نشر مك بة اي نانجئ  -ق 

يننننم  ننننحكر  8.  1133=  1103  8  ط2+   1باي ننننا ر .  
  2  ط7.  1132=  1102  2ط 1ايطبعننننننننة وال سننننننننن  ا.  

1108  =1138. 
(:   ريننننرا  151=  863أبننننو سننننعيد ايحسننننن بننننن  بنننند ايلننننه )  ايسننننيرالئ   -27

  2   1816  1ايسنننننيرالئ  لننننن   نننننام  ايك ننننناق طبعنننننة بنننننوالت األويننننن    
1815. 

(: شننننرح 117=  837ايسننننيرالئ  أبننننو محمنننند يوسننننذ بننننن أبننننئ سننننعيد )   -26
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أبيا  سيبويه.  ح يت: د. محمد  لئ ايريح  اشم  مك بة ايكليا  األز رية 
 .1817=  1157ايفكر يلطبا ة واينشر واي وزيِّ باي ا ر   باي ا ر   دار 

 

 (:1707=  111ايسيوطئ  جالل ايدين  بد ايرحمن بن أبئ بكر )   -25
ب يننة ايو نننا  لنننئ طب نننا  ايل نننويين واينحننا .  ح ينننت: محمننند أبنننو ايفضنننل  -أ 

 ابرا يم  ايمك بة ايعصرية يلطبا ة واينشر واي وزيِّ ببيرو .
د ايم نئ.  ح يت: ايشي  محمد محمود بن اي الميح اي ركزي شرح شوا  -ق 

 ايشن يطئ  طبِّ ونشر يجنة اي را  ايعربئ.
(:  حصنيل  نين ايننح ق 1031=  156ايشنن مري  يوسنذ بنن سننليمان )   -23

منن معنندن جنو ر األدق لننئ  لننم مجنازا  ايعننرق. حيننل ايك ناق طبعننة بننوالت 
 .1815  2   1816  1األوي    

(: اينننننوالئ 1868=  561الح ايننننندين  لينننننل بنننننن أيبنننننك )  ايصنننننفدي  صننننن -21
بايوليننننا .  ح يننننت: أحمنننند األرنننننااوط   ركننننئ مصننننطف   دار احينننناء اي ننننرا  

 ايعربئ ببيرو .
  مك بننة اي ننانجئ 2 بنند اي ننواق  أ.د. رمضننان: لصننول لننئ ل ننه ايعربيننة. ط -80

 .1138=  1101باي ا ر   دار ايرلا ئ بايرياض  
(: ايديوان.  ح ينت: د.  نز  حسنن  مك بنة 501=  10  ايعجا  بن رابة ) -81

 دار ايشرت ببيرو .
 (:1211=  616ايعكبري  أبو ايب اء  بد ايله بن ايحسين )   -82
  1ا راق اي راءا  ايشواح. دراسة و ح يت: محمد ايسيد أحمد  زوز  ط -أ 

 .1116=  1115 ايم ايك ق يلطبا ة واينشر ببيرو   
  دار 2لنننئ ا نننراق اي نننر ن.  ح ينننت:  لنننئ محمننند ايبجننناوي  طاي بينننان  -ق 

 .1135=  1105ايجيل ببيرو   
(: ايحجننننة يل ننننراء 133=  855ايفارسننننئ  أبننننو  لننننئ ايحسننننن بننننن أحمنننند )   -88

  دار ايك ق ايعلمية ببيرو   1ايسبعة.  ح يت: كامل مصطف  اي نداوي  ط
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1121  =2001. 
=  606لننننه محمنننند بننننن  مننننر )  ايف ننننر ايننننرازي  ل ننننر اينننندين أبننننو  بنننند اي -81

   دار احياء اي را  ايعربئ ببيرو .8(: اي فسير ايكبير. ط1210
  1(: معنننانئ اي نننر ن.  328=  205ايفنننراء  أبنننو زكرينننا يحيننن  بنننن زيننناد )   -87

  اي يةنننة ايمصنننرية 2 ح ينننت: أحمننند يوسنننذ نجنننا ئ  محمننند  لنننئ اينجنننار  ط
جننار  اينندار ايمصننرية    ح يننت: محمنند  لننئ اين2.  1130ايعامننة يلك نناق  

   ح ينت:  بند ايف ناح اسنما يل شنلبئ   لنئ 8.  1166يل  ييذ واي رجمة  
 .1152اينجدي ناصذ  اي يةة ايمصرية ايعامة يلك اق  

 

(:   وينل مشنكل 310=  256ابن   يبة  أبو محمد  بد ايله بن مسنلم )   -86
=  1158   دار اي نننرا  باي نننا ر  2اي نننر ن.  ح ينننت: ايسنننيد أحمننند صننن ر  ط

1818. 
(: ايجننننامِّ 1258=  651اي رطبنننئ  أبننننو  بنننند ايلننننه محمننند بننننن أحمنننند )   -85

 ألحكام اي ر ن. دار احياء اي را  ايعربئ ببيرو .
(: انبنناخ 607=  621اي فطنئ  جمنال ايندين أبنو ايحسنن  لنئ بنن يوسنذ )   -83

يفكننر   دار ا1ايننروا   لنن  أنبنناخ اينحننا .  ح يننت: محمنند أبننو ايفضننل ابننرا يم  ط
 .1136=  1106ايعربئ باي ا ر   ماسسة ايك ق ايث الية ببيرو   

(: ايسنننبعة لنننئ 186=  821ابنننن مجا ننند  أبنننو بكنننر أحمننند بنننن موسننن  )   -81
   دار ايمعارذ بمصر.2اي راءا .  ح يت: د. شو ئ ضيذ  ط

(: ايننديوان.  ح يننت: محمنند 711ت. ننن. =  30امننرا اي نني  بننن حجننر )   -10
   دار ايمعارذ بمصر.8 يم  طأبو ايفضل ابرا

(: ايموضح لئ 1150= بعد  767ابن أبئ مريم  نصر بن  لئ )  بعد  -11
  1وجنننوخ اي نننراءا  و لل نننا.  ح ينننت ودراسنننة د.  منننر حمننندان ايكبيسننننئ  ط

 .1118=  1111ايجما ة اي يرية ي حفيظ اي ر ن ايكريم بجد   
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صنننننحيح مسنننننلم. (: 357=  261مسنننننلم بنننننن ايحجنننننا   أبنننننو ايحسنننننين )   -12
  ح يت: محمد لااد  بد ايبا ئ  دار احياء اي را  ايعربئ.

 (:1016=  185مكئ بن أبئ طايق  أبو محمد )   -18
ايكشننذ  ننن وجننوخ اي ننراءا  ايسننبِّ و لل ننا وحجج ننا.  ح يننت: د. محيننئ  -أ 

=  1811اينننندين رمضننننان  مطبو ننننا  مجمنننننِّ ايل ننننة ايعربيننننة بدمشنننننت  
1151. 

ي ننننر ن.  ح يننننت: ياسننننين محمنننند ايسننننوا   مطبو ننننا  مشننننكل ا ننننراق ا -ق 
 .1811=  1151مجمِّ ايل ة ايعربية بدمشت  

(: ايفريند لنئ ا نراق اي نر ن 1216=  618ايُمْنَ جق حسين بن أبئ ايعز )   -11
  دار 1ايمجينننند.  ح يننننت: د. ل مننننئ حسننننن اينمننننر  د. لننننااد  لننننئ م يمننننر  ط

 .1111=  1111ايث الة بايدوحة ب طر  
(: 1811=  511ظور  أبو ايفضنل جمنال ايندين محمند بنن مكنرم )  ابن من -17

 يسان ايعرق. دار صادر ببيرو .
(: مجمنِّ األمثنال. 1121=  713ايميدانئ  أبو ايفضل أحمند بنن محمند )   -16

=  1851 ح يننت: محمنند محيننئ اينندين  بنند ايحمينند  مك بننة ايسنننة ايمحمديننة  
1177. 

(: ايننننديوان. 607= نحننننو  13ويننننة )  نحننننو ايناب ننننة ايننننحبيانئ  زينننناد بننننن معا -15
   دار ايمعارذ بمصر.72 ح يت: محمد أبو ايفضل ابرا يم  ح اةر ايعرق 

(: ا نننننراق 170=  883اينحنننننا   أبنننننو جعفنننننر محمننننند بنننننن اسنننننما يل )   -13
   ننننايم ايك ننننق  مك بننننة اين ضننننة 2اي ننننر ن.  ح يننننت: ز يننننر  ننننازي زا نننند  ط

 .1107=  1137ايعربية  
 (:1860=  561أبو محمد  بد ايله جمال ايدين بنن يوسنذ )  ابن  شام   -11

م نئ ايلبيق  ن ك ق األ اريق.  ح يت: محمد محيئ ايدين  بد ايحميند  
مطبعنننة ايمننندنئ باي نننا ر   نشنننر مك بنننة ومطبعنننة محمننند  لنننئ صنننبيح وأوالدخ 
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 بميدان األز ر باي ا ر .
(: 1056=  163ايواحننندي اينيسنننابوري  أبنننو ايحسنننن  لنننئ بنننن أحمننند )   -70

ايوسيط لئ  فسير اي ر ن ايمجيد.  ح يت:  ادل أحمد  بد ايموجود  ايشني  
 لننئ محمنند معننوض  د. أحمنند محمنند صننير   د. أحمنند  بنند اي نننئ ايجمننل  

=  1111  دار ايك نننننق ايعلمينننننة ببينننننرو   1د.  بننننند اينننننرحمن  نننننوي   ط
1117. 

(: شنننننرح 1216=  618ابنننننن يعننننني   يعننننني  بنننننن  لنننننئ بنننننن يعننننني  )   -71
 مفصل.  ايم ايك ق ببيرو   مك بة ايمثن  باي ا ر .اي

 


