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 )أْفَعَل( توحيد الداللة الصرفيّة للصيغة الفعليّة

 الدكتور خلف عايد إبراهيم الجرادات

 جامعة جرش، قسم اللغة العربّية

 المقّدمة: 

ُ  هثي تّثّدد المّثالي الّثرلّية للّثيعة ال ّلّيثة  المشكلة اّلتي يدرسها هذا البحث
ثثثثَ    َّ يه بأربّثثثثة مّثثثثا    إذ تكثثثثافر  لثثثثي المّثثثثّل ا  اللععّيثثثثة  لبثثثثدأ   لثثثثد سثثثثيبع  )أْل

عالتهثث   لثثد أبثثي حّيثثا  ابلدلسثثّي بأربّثثة  ع شثثري  مّلهثثم  عبلعثث   لثثد هاشثث   ثثه 
 ستةه ع شري  مّلهم.  -م  الدارسي  المحَدفي  -شالش

عقثثثثد تثثثثدام  كفيثثثثر مثثثث  هثثثثذ، المّثثثثالي بّيثثثثها بثثثثبّ   عامتل ثثثث  ليمثثثثا بثثثثي  
لّي بثثثثالمّلم المّثثثثّل ي  بّثثثث  م سثثثثّمياتها  عامثثثثتل  ليهثثثثا المّلثثثثم المّ مثثثثّي عالثثثثدا

 الّرلّي.
عحثي  ردد   اللرثَر لثي هثذ، الّثيعة  عَأَ ْلت ثه لثي مّاليهثا المثذكعرل  تبثّي  لثثي 
أ َّ لها مّلهم ّرليًّا عاحدها ا تّدع،  ذكر، المّّل ع  ليما ذكرعا مث  مّثا    علكثّله  
ثثثا عحيثثثدها  عهثثثع مّلثثثم ّثثثرلّي  ثثثعهرّ  لثثثي الّثثثيعة   ثثثا  مثثث   لثثث  يثثثرع، مّلهثثثم رديسه

الّثثثرلّية ليهثثثا  ردد   كثثث َّ المّثثثالي المثثثذكعرل إليثثثه بيسثثثر عسثثثهعلة  ذلثثث  هثثثع الزيثثثادل 
ّْ  عالتّيير . مّلم  )الَ 

عحثثثثثي  بثثثثثد  ممايثثثثث   الّثثثثثد   لثثثثثم هثثثثثذا ال َثثثثثْر  لثثثثثي ذهلثثثثثي   مثثثثثد   إلثثثثثم 
المّثثّل ا  اللععّيثثة عاللحعّيثثة عالّثثرلّية عتيرهثثا  عتتّبّثث   مثثعا   ذكثثر هثثذ، المّثثالي 

اسثثا  الحديفثثة  علاقشثث  المّثثالي المثثذكعرل مّلهثثم مّلهثثم  بثثد ها بسثثيبعيه عالتهثثا ه بالدر 
رادًّا مثثثا ذ كمثثثر مثثث  مّثثثا   عت ريّثثثا  إلثثثم المّلثثثم الّثثثرلّي ابساسثثثّي  عهثثثع ال ّثثثث  
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عالتّثثثيير  عسثثثر ا  مثثثا ارتايثثث  المّثثثالي المثثثذكعرل لهثثثذا المّلثثثي  عأسثثثلم  قيادهثثثا 
ا إليه.   ع ه

ث َ  َّ ثَ  لثي المّلثم لثي كفيثر  ف  تّرَّي  لي لي أفلثا  البحثُ مشثكلة  اتق ثا  َل َّ عأْل
مثثث  ابلّثثثا   حتثثثم امثثثترَّ هثثثذ، الرثثثاهرل  اد ثثثةا مثثث  الّلمثثثا  بالمّثثثّل ا  المسثثثت ّلة  
لعق     لد هثذ، المسثألة عقعلهثا متأليًّثاذ لثحذا ّثدَّ ترادلهمثا لحلثه سثيل   مثا   دتثه مث  

ثثت مثثا التريثثته بثأذهر  إذ لثث  ي ثثار  المّلثثم الّثثرلّي ا ّم ّلثثذ  رأيتثثه َلثْر   علكّلهثثا لثث  ت 
ثثثَ  هثثثذ، الّثثثيعة   لثثثم الثثثرت  مثثث  ترادلهثثثا مثثث  الفالفثثثيّ  َّ ثثثَ   لثثثي كفيثثثر مثثث  ) لثثثي أْل َّ َل

ااستّما   عقد بّيل  أّ  ابمر يّعد إلم مسألة التعّس  ااستّمالّي المّهثعد لثي َ ْمث  
   َ َّ ا إلم قّعل أْل ّها ع لعحه َ  ب َّ  تعسُّ َّ حّتم المت اربا  عتعحيدها  لأردف ااستّما  أْل

كأّلهما لي مّلهم عاحد  لي كفير مث  ابلّثا  كمثا أشثر   تيثر أّ  الثداد  عا شثارا  
 .ة ععايحة لي الت ري  بيلهما أّاله كال  قعيّ 

ثثثَ  لثثثثي الدراسثثثثا   َّ ل ثثثد تتّبّثثثث  لثثثي هثثثثذا البحثثثُ تكثثثثافر المّثثثالي الّثثثثرلّية بْل
بثث راز، لثثي أفلثثثا  ال ديمثثة عالحديفثثة اّلتثثي سثثب تلي  عحاعلثث  تعحيثثثد المّلثثم الّثثرلّي عا 

ّلمثثثا  ذلثثث   علمثثث  ت ثثثّدملي ال يثثث  لثثثي حّثثثر الشثثثعاهد عابمفلثثثة عت ريثثثت المّثثثالي  عا 
 مثثثدل  هثثثد  أّللثثثي لرثثثر  ليمثثثا علّثثثرعا مثثث  شثثثعاهد عأدلّثثثة  عاسثثثتلب عا مثثث  مّثثثا    
لدرسثثثتها عت حّثثثتها عقارلثثث  ليمثثثا بيلهثثثا سثثثا يها إلثثثم تعحيثثثد المّلثثثم الّثثثرلّي الثثثذ  

عتح ي هثثثثا لهثثثثذا المثثثثراد ل ثثثثد قّسثثثثم   الدراسثثثثة  لثثثثم  ا تهثثثثدعا هثثثث  لثثثثي تّديثثثثد، عتكفيثثثثر، 
ََّ   ف  ألثرد   ََّ   ف  المحدفي  عمّالي أْل المباحُ اآلتية: ال دما  عتكفير مّالي أْل
مم  ليهثا  ََّ   يّملت ه  اد ثة مث  ابلّثا  التثي اسثتّ  ََّ  عأْل مبحفها لاقش  ليه ترادف َل

ثثثَ  بمّلثثثم عاحثثثد  سثثثا يها إلثثثم ل ثثثي ا َّ ثثثَ  عأْل َّ لتثثثرادف المز ثثثع   فثثث  متمثثث  الدراسثثثة َل
ََّ   هثع ال ّث  عالّثيرعرل لثي   بمبحُ  ّل   لعاله: المّلم الّرلي لّيعة )أْل

.  تير 
  يع ثر لثي زّلتثي عالحمثد للثه اسأ   الله  ّز ع ث  أ  يهثدَيلي سثعا  السثبي   عأ

 عآمرها. أعّاه 
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 . القدماء وتكثير معاني أْفَعَل: 1

ّ ثدُّ لهثا مث  المّثالي مثا  ر مّثاليا تكاد ت ف  لم مّّلف يثذك ثَ   إا عي َّ )أْل
ّ ثثّد. عل ثثد لرثثر  لثثي أتلثثت المّثثلَّ ا  اللحعيثثة التثثي عَق َثثْ   لثثم  شثثا  اللثثه لثثه أ  ي
ثثَ   عمّاليهثثا الّثثرلية  بثثد ها بكتثثات سثثيبعيه عالتهثثا ه بالدراسثثا  الحديفثثة   َّ ّثثيعة )أْل

ثثا  لثثم أّ  لهثثذ، الّثثيعة مّثثالَي  ّثثرلّية  ديثثدل  تكفثثر لثثي عع ثدتها قثثد ات  ثث  إ ما ه
 بّ  المّلَّ ا  عت  ُّ لي أمرر.  

   لثثم ابر ثثد   لثثم أربّثثة مّثثا    عبلعثث  117 هثثث 711) ل ثثد عقثثف سثثيبعيه
ع شثري  مّلهثثم  عمثا بثثي   ثثّدل  ةه    أربّثث7444  هثث147)  لثد أبثثي حّيثا  ابلدلسثثيّ 

ادل أ مثر  لكثّله  سيبعيه ع ّدل أبي حّيا  ت اع  اللحال عاللععّيع  لي إفبا  مّا   عزي
ّهثثا لثثي تّديثثد المّثثالي عا   امتل ثثعا لثثي الّثثّدل إلثثم أ  بلعثث  مثثا بلعثث   لثث  يمتل ثثعا  مي

 إليه.

عقثثد كثثاد سثثيبعيه أ  يعقحثثد الدالثثة الّثثرلّية لهثثذ، الّثثيعة حثثي    ثثد بابثثاه لثثي 
َّل  لي ال ّث  للمّلثم  كتابه  عهع َّل  عأْل   عشثر  يّثر  ابمفلثة  7))بات الترا  َل

ََّ   قا : للت ري  ََّ  عأْل "ت ع : َدَمَ  عَمَرج عَ َل  لحذا أمبر  أّ  تير، ّثيَّر،  بي  َل
 . 2)"إلم شي   م  هذا قل : أْمَرَ ه  عأدَمله عأ َلسه

ثَ   الّثرلّي  عهثع المّلثم ابساسثّي  عالح ي ة أ  سيبعيه ر ر هلا بمّلم َّ )أْل
ثثَ    عهثثع المّلثثم الثثذ  الثثذ  تمتثثاز بثثه  ثث  الفالفثثي َّ ا ي ارقهثثا لثثي كثث ق المّثثالي  )َل
عهذا المّلم هع اّلذ  تر مه اللحال اح ها عاست ّر  لم  ابمرر التي ّرلعها إليها.

                                                           

أ ثثثثزا   تح يثثثث   7  لكتااااا ا    117هثثثثث   711)     الرثثثثر: سثثثثيبعيه أبثثثثع بشثثثثر  مثثثثرع بثثثث   فمثثثثا 7)
 .77ر  4   ج7111  ال اهرل  4 بدالسال  هارع   مكتبة المال ي   

   الرر: الساب .2)
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ّلمثثا  مّثث لد التّديثثة أع الل ثث   عا   كالثث  التّديثثة أع الل ثث  ليسثث  مّلهثثم ّثثرليًّا  عا 
 هي لتي ة للمّلم الّرلّي اّلذ  ي  َه  م   بارل سيبعيه الساب ة. 

ثَ  إذا أرد  أّ  تيثر، سثيبعيه أمفلتثه ب علثه: " عقد  ّزز َّ لثأكفر مثا يكثع   لثم َل
لَثث  َّ    عهثثذا هثثع بيثث  ال ّثثيد لثثي مّلثثم 7)"أدملثثه لثثي ذلثث  ي بلثثم ال ّثث  ملثثه  لثثم أْل

ثثثثَ   أع مّاليهثثثثا التثثثثي  ثثثثّددها اللحثثثثال. علّمثثثثا رأر سثثثثيبعيه أّ  التّديثثثثَة قثثثثد تكثثثثع   َّ )أْل
ََّ   أع بدعلثثه  َ  مثث  ي  َثثثرق   بثثي  التّثثديتي ذ إذ لثثّرَ  ت ري هثثثا دقي هثثا بثثي  أ  يكثثثع  بمثثث)أْل

ََّ    لحثع:  ردتثه  ال ّ   متّديها بل سه عهع فالفّي تيثر مزيثد عأ  يكثع  متّثديها بمثث)أْل
عأ ردتثثثه  علتلتثثثه عألتلتثثثه  عحزلتثثثه عأحزلتثثثه  قثثثا : "عأّمثثثا  ردتثثثه للّحيتثثثه  عأ ردتثثثه: 

  حيثُ قلث  لتلتثه عحزلتثه لث  ت ثرمد أ  أّلثيث : "  عل ث   ث  المل 2)" ّلته  ريدها هاربها
  حثثي  قلثث : أدملتثثه أرد   ّلتثثه دامثثاله ت ثثع :  ّلتثثه حزيلهثثا ع ّلتثثه لاتلهثثا كمثثا أّلثث  

كمثثا قلثث  كحلتثثه  أ   علكّلثث  أرد  أ  ت ثثع :  ّلثث  ليثثه حزلهثثا علتلثثةه  ل لثث  لتلتثثه
ثثثثي  أ  ال ثثثثر  بثثثثي  ابلّثثثثا   4)" ّلثثثث  ليثثثثه كحثثثثاله  ّّ   عمثثثث  العايثثثثد لثثثثي هثثثثذي  الل

ثثثَ   عمزيثثثدل  لثثثم فالفّيثثثة  لثثثم -ذكعرلالمثثث َّ ثثثَ   )َل َّ لثثثي  لثثثي التّديثثثةذ لكالهمثثثا  -)أْل
ثثَ   عهثثع مثثا  َّ ّلمثثا ال ثثر   لثثي مّلثثم ال ّثث  عالتّثثيير الّثثذ  داَمثثَ  ّثثيعة أْل متّثثد   عا 
ثثَ   َّ يؤكقثد  لثثد  أّ  هثثذا هثثع مّلاهثا الّثثرلّي لثثي  التّديثثة  عمثا التّديثثة اّلتثثي لثثي أْل

ذل  المّلم الّرلّي  عهي ليس  لتي ة حتمّية  اّمثة لثي كثّ  إ  ألادتها إّا لتي ة ل
ثَ  عتب ثم ازمثة  َّ ابلّا   علكّلها لي بّيثها  ل ثد ت ث  بّث  ابلّثا  لثي ّثيعة أْل
كأسَرَ  عأب أ مفلما ذكر هذا سيبعيه  تير أّ  مّلم ال ّ  عالّيرعرل ا يل ثّ   ث  

. ََّ  مف  هذ، ابلّا  ما  ا ْ   لم أْل

                                                           

أ ثثثثزا   تح يثثثث   7  الكتااااا     117هثثثثث   711)   الرثثثثر: سثثثثيبعيه أبثثثثع بشثثثثر  مثثثثرع بثثثث   فمثثثثا   7)
 .77ر  4   ج7111  ال اهرل  4 بدالسال  هارع   مكتبة المال ي   

 .77ر  4ب  ج  الرر: السا2)

   الساب .4)
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َُ الزيثثادل اّلتثثي هثثي ي ثثزاد  لثثم ذ ثثَ   اردثثة عحادفثثة حثثدع َّ لثث  أّ  التّديثثة لثثي أْل
همثثثزل الّثثثيعة  إّا أّ  الهمثثثزل المزيثثثدل ليسثثث  هثثثي المَسثثثبقت المباشثثثر للتّديثثثة علكثثثّ  
المسبقت للتّدية هع المّلم الّرلّي اّلذ   ا   به هذ، الزيادل  عهع مّلم ال ّ  

لهمزل تّدية إّا إذا عقث  مّلثم ال ّث  عالتّيير كما ذكر . لال يترّتت  لم دمع  ا
عهثثثع مثثثا سثثثّما، ال ثثثدما  الل ثثث  ردي هثثثا لمّلثثثم  لتّثثثيير  لثثثم ال ا ثثث   ع ّلَثثثه م ّثثثعاه عا

  لثثثال ي  يثثثد دمثثثع  الهمثثثزل  لثثثم إ القثثثه تّديثثثةه مثثثا لثثث  يكثثث  م ترلهثثثا بثثثذل   7)التّديثثثة
م المّلثم  يؤّيثثد ذلثث  مثثا ذكثر  مثث  دمثثع  الهمثثزل  لثم ألّثثا  مثث  دع  أ  تثثؤّد  إلثث

ثَ   إ  ألثاد   تّديتها  عكذل  إلادل التّدية م   ر  ّثرلّية أمثرر مفث  ّثيعة َّ )َل
 مّلم ال ّ  أع الل   المشار إليه.

ثَ  هثع ال ّث  عالتّثيير   َّ عمالّة ما ت ّد  أّ  المّلم الّثرلّي ابساسثّي بْل
ثثة كمثثا  ّّ عمثثا التّديثثة إّا مسثثألة لحعّيثثة  ثثا   لتي ثثة لثثذل  المّلثثم لثثي حثثاا  ما

.عيّ   ح  

ثثَ   الرديسثثّي الّثثذ  أعشثث  أ  يرسثثمه )بعلكثثّ  سثثيبعيه لثث  ي ثثف  لثثد المّلثثم  َّ ْل
لر ّيثة عاسثتّماا  للمّلثم  مّالَي أ مر  عهي كما أراها مّثا   ب  است رد ذاكرها لها 

ثثَ   الثثثد ا ذ إذ  ّلة  لمثثث  المّثثالي التثثي ذكرهثثا )بالرديسثثّي ا مّثثا   ّثثرلّية مسثثت َّ ْل

                                                           

ثثلي )المتثثعلم:   7) المنصااف نبااي جنااي، ااار  كتااا       7117هثثث  412أبثثع ال ثثتد  فمثثا  بثث   لثثي المّع
   7174 -هث 7414   ز  عاحد  دار إحيا  التراُ ال دي   ال بّة ابعلم التصريف ألبي عثماي المازني

 7  اار  كتاا  سايبوي      111هثث   471) . عالرر: أبع سثّيد الحسث  بث   بثد اللثه السثيرالي271ر 
  4   ج  2111  بيثثرع   7أ ثزا   تح يثث  أحمثد حسثث  مهثثدلي   لثي سثثيقد  لثثي  دار الكتثت الّلمّيثثة    

 . 447ر 



 

 
 

22 

ته عرّ يته  أ  قل  له: س ا  الله عر ثا  اللثه  أ  أّ  مّلثم قاَ  أس يته  لم س َّي
 ]ال عي [ : 7)أس يته: د ع   له بالس يا  عاستشهد  لم ذل  ب ع  ذ  الرّمة

 عق ثثثثثثثثثثثثث   لثثثثثثثثثثثثثم ربثثثثثثثثثثثثث   لمّيثثثثثثثثثثثثثَة لثثثثثثثثثثثثثاقتي
 عأسثثثثثثثثثثثثثث يه حتثثثثثثثثثثثثثثم كثثثثثثثثثثثثثثاد مّمثثثثثثثثثثثثثثا أبفُّثثثثثثثثثثثثثثثثه

 

 لمثثثثثثثثثا زلثثثثثثثثث  أبكثثثثثثثثثي حعلَثثثثثثثثثه عأما ب ثثثثثثثثثهْ 
 أح ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثار ، عمال بثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثه يتكّلملثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث

 
ثَ   ع لم الرت  م  أ ّ  َّ  بارل سيبعيه تيثر قا ّثة لثي ا تبثار هثذا المّلثم بْل

)أس يه  هلا هع ثإّا أّللي ا أعال ه عا م  تابّه م  اللحال لي أّ  المّلم الّرلّي لم 
أ ّلثثه  -هلثثا -الثثد ا ذ إذ لثث  ي ارقهثثا مّلثثم ال ّثث  عالّثثيرعرلذ بلهثثا تّلثثم ّثثرليًّا

 لة تد ُّ  لم أّ  الس يا كال  د ا ه.مس ّياه د ا ه عتيرُّ ها  تير أ  م مع  الدا

سثثث يته عأسثثث يته  لثثثم قبرتثثثه  سثثثيبعيه ل سثثثه لثثثي ل ثثثرل اح ثثثة حثثثاماله  عقثثثد قثثثا 
  مفث  قبرتثه: دللتثه   2)""عَسَ يته لشرت عأْسَ يته:  ّل  لثه مثا ه عس ثْ يا قا : عأقبرته 

ّْ  كما قّدم .   عأقبرته:  ّل  له قبرها  عهذا هع المّلم الّرلّي  عهع الَ 

ّريثثه بمثثر   لحثثع: َأْقَتلتثثه: أ   رَّيثثته لل تثث    ثثَ  أ  تّ  َّ عذكثثر مثث  مّثثالي أْل
ث  عالّثيرعرل  لأقتلتثه: أ   ّْ عي  ا  ليه ما قي  لي ساب ه  م  أّ  مّلا، الّرلّي ال 

  ّلته مّّرياه لل ت   أع لي سبت مله.

                                                           

هثثث  247)     عالرثر: أبثع لّثر أحمثد بث  حثات  البثاهليّ 71  71ر   4  الرثر: سثيبعيه  الكتثات ج7)
أ ثزا   تح يث   4  ة، رواية اإلماام أباي العّبااع ثعلا ار  ديواي ذي الرّمة غيالي بي عقب    147

  ر 2ج   7112  بيثثرع   7للشثثر عالتعزيثث      بدال ثثدع  أبثثع ّثثالد  مؤسسثثة ا يمثثا  لل بثث  عا
127. 

 .71ر   4  سيبعيه  الكتات  ج 2)



 

 
 

24 

  الر ث  عذكر م  مّاليها الّيرعرل  لحثع: أْ ثَرَت الر ث  عأْلَحثز عَأَحثا   عأا
ثثثثاحت ادمثثثثة يثثثثا  علمحثثثثاز ّع . عهثثثثذا هثثثثع المّلثثثثم  7)أ  ّثثثثار ّثثثثاحت َ ثثثثَرت  عحم

 الّرلّي ابساسّي لهذ، الّيعة تير أّله   ّلع،  لبها إلم  لت م  مّا   أ َمر.

أْسثثثثَمْل  عأْكَرْمثثثث  لثثثثارب    سثثثثيبعيه  لثثثثم مّلثثثثم الّثثثثيرعرل قثثثثعله :عقثثثد حمثثثث  
بمّلثم ع دتثه  لثم ّث ة   م مسثت اله مّلهث   عهع ما  ّله اللحال بّثد ذلث  2)عأبم 

ثثثا  عمثثثراد سثثثيبعيه أ  أسثثثمل  عأكرمثثث : أ  ّثثثر   ثثثا علديمه أ  ع دتثثثه سثثثميلها عكريمه
ما  عكرا  م  ا ب ذ بّلثه شثّبه ذلث  بثأ رَت الر ث  عألحثز  عمذهبثه هثذا  ّاحت سم

ثثثَر   يمتلثثثف  ّمثثثا  ثثثّد، اللحثثثال  لثثثم مّلثثثم ع دتثثثه  لثثثم ّثثث ة   فثثث  ذكثثثر لحثثثع: ّْ "أ
  عحمله  لثم مّلثم الّثيرعرل الّثذ  ت ثّد   4)"  عأحّد  عأ ّز اللم اللم   عأْمَيغ

لي ابمفلة الساب ة  تيثر أّلثه لّسثر الّثيرعرل لثي مفث  هثذا  لثم أّلثه قثد اسثتحّ  أ  
ثث  بثثه هثثذ، ابشثثيا   عمّمثثا يثثدّ   لثثم أّلثثه لثث  يبتّثثد  ثث  مّلثثم الّثثيرعرل لثثي هثثذ َّ ا ت  

ادمثثثة  عهلثثثا لّسثثثر ااسثثثتح ا  لثثثي  َ : ّثثثار ّثثثاحتالمّلثثثم أّلثثثه ذكثثثر آل ثثثاه أّ  َأا
ثث  بثثه هثثذ، ابشثثيا   كمثثا اسثثتحّ  الر ثث  أ   َّ اللمثث  عالثثزر  ب علثثه: أ  اسثثتحّ  أ  ت  

ثثهم الّثثيرعرل  أع أّ  ااسثثتح ا  هثثع ّثثيرعرل  عهثثع  4)تلعمثثه . لااسثثتح ا  مثث  َأْع  
ثْر   َّ قريت مما  ّله بّ  اللحال ليما بّد دمعاه لي العق : أ  دم  لثي عقث  ال

د  عالدمع  هذا ا يمتلف    الّيرعرل إّا لي الّبارل  أ  ّثار  ع  ّْ الَ ّز  عالَح
 إلم هذ، الحا  أع لي هذ، الحا .

                                                           

 .71ر   4سيبعيه  الكتات  ج   7)

بثث  أع الميثث  لتمّسثثْ  بثثه عاقتلثثه    أ  ع ثثد  سثثميلاه أع كريمثثاه مثث  ا 71ر  4السثثاب   ج    الرثثر:2)
 عأبم : ع د  ّاحباه لديماه. 

 .71ر  4  سيبعيه  الكتات  ج 4)

   الرر: الساب .4)
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)َأْحَمْدت ه   أ  ع دتثه مسثتح ًّا للحمثد  عقد أّكد هذا المّلم عاستحّفه لي قعله :
للمثثث  مّلثثثيذ إذ لّسثثثر ذلثثث  ب علثثثه: إّلمثثثا تريثثثد أّلثثث  اسثثثتبلته محمثثثعدها كمثثثا أّ  أق ثثث  ا

استحّ  ال     عيكع  ابمر  لم ذل  أّ  المّلم الّرلّي ابساسّي هع الّيرعرل 
إلم الحمد  علي  أّل  ع دته  لم هذ، الّث ة هثع اَبْعلثم. ع لثم هثذا لثحّ  سثيبعيه 
يحمثث  هثثذا المّلثثم  لثثم مّلثثم المّثثير علثثي   لثثم مّلثثم  ديثثد كمثثا ذهثثت تثثابّع، 

زلة الحمد  لد   بثدلي  حملثه هثذا المّلثم  لثم اح ها  لكأّ  أْحَمْدت ه: ّار إلم مل
 مّلم أق   اللم  كما ت ّد .

عمّمثا ي ّللثثي م مدلًّثثا إلثثم أّ  مّلثثم الّثثيرعرل كثثا  مت ليًّثثا لثثي ذهثث  سثثيبعيه 
ثَ    َّ ثَ  عأْل َّ أّله لّر  بي  ألّا   ملها: أرابلي عرابلي ت ري ها دقي ها بثي  مّلييهثا  لثم َل

)رابلثثثي :  يرعرل  ثثثا   مثثث  الزيثثثادل  لثثثم حثثثي  أ ّ )أرات  ليثثثه ّثثث إذ ذهثثثت إلثثثم أ ّ 
  ّ  لي ريبةه  عهع مّلم مّ مّي متيّم  لي ال ّ  م  تير أ  يكع  مزيدها.

ثث  لثثي ذهثث  سثثيبعيه أّلثثه حمثث  ّْ  عمّمثثا يثثدّ   لثثم حيثثعر مّلثثم التّثثيير عالَ 
ثَبحلا عأْمَسثثيلا  عأْسثَحرلا   عقثثد لثثّر بّث  اللحثثال ليمثا بّثثد  لثثم  )أْدَلثف   لثثم ّْ )أ

أ    عقثثا  ابثث   اشثثعر: " 7)""دمثث  لثثي الثثدَلفم  ّلثثم الّثثيرعرل ليثثه  قثثا  الريثثّي:م
 . 2)"ّار لي حا  الدلف  عهع را   إلم كع  الهمزل للّيرعرل

                                                           

  اار  اااافية ابااي ال اجاا     7211هثثث  717)   الرثر: ريثثي الثدي  محمثثد بث  الحسثث  ااسثتراباذ 7)
يثد  دار الكتثثت الّلميثثة  ج  تح يث  محمثثد لثعر الحسثث   محمثد الزلثثزاف  محمثثد محيثي الثثدي   بدالحم4

 .11ر   7 . ج 7112بيرع   

)ت ريار  الت ريار والتناوير    7114هث  7414)   الرر: محمد ال اهر ب  محمد ب   اشعر التعلسي2)
 -ج  الثثدار التعلسثثية لللشثثر41  المعنااا السااديد وتنااوير العقاال الجديااد مااي تاسااير الكتااا  المجيااد 

 .744ر   24   ج 7114تعل   
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ََّ : "عقا  سيبعيه ع  ََّ  عأْل َتَ لث : أ  ّثر  تثالاله  عأْتَ لث : هع ي ّر  بي  َل
ثثثل  ت لتثثث  إليثثثه  عا   شثثثد   قلثثث : تَ ثثث   لثثثه  إذا أمبثثثر  أّلثثث  تركثثث  شثثثيدها عّع

ثَ   7)"لا تزأ  بّله    أت لته َّ   عم  البيق  أّله يريد التّدية هلثا لثي الت ريث  بثي  َل
ََّ   علذل  ا ي حَم  قعله  لثم الّثيرعرل الح ي ّيثة أع  "تثالاله "ت ل : أ  ّر   عأْل

ثثَ   مفثث : أ َّ . عابمثثر ت ثث   أ   ّثث  ابمثثر عالشثثي  م ع َثثاله ال ّثث  الّثثذ  هثثع لثثي أْل
ثثرَ ل سثث َّ ثثَر عأب َّ ثثر عمثثا كثثا  بّثثيرها  " ه ي  ثثا  ليمثثا ذكثثر، سثثيبعيه مثث  لثثر  بثثي  َب َّ ب

  لبّثثر لّثث  ذاتثثّي عا   حمثث  مّلثثم  2)"عأبّثثر، إذا أمبثثر بالّثثذ  عقّثث  رؤيتثثه  ليثثه
 الّثثثثثيرعرل أ  ّثثثثثار بّثثثثثيرها  علكّلهثثثثثا  لثثثثثم تيثثثثثر مّلثثثثثم الّثثثثثيرعرل عال ّثثثثث  لثثثثثي

ث  البّثر  ثرها  أع ّع َّ إليثه كمثا لّسثر ذلث  سثيبعيه: )أبَّر : أ  أبّثَر،:  ّلثه مب
رها . ّم  )ّار مب

ثثثَ  المّثثثالي اآلتيثثثة: ال ّثثث    َّ عبلثثا ه  لثثثم مثثثا سثثثب  يكثثثع  سثثثيبعيه قثثد حّمثثث  أْل
 عالد ا   عالتّري   عالّيرعرل.

بيثثثد ال اسثثث  بثثث  سثثثاّل     سثثثيبعيه بثثثالعقعف  لثثثم 141هثثثث   224) عتبثثث  أبثثثع   
ثَ   عبّث  مّاليهثا اّلتثثي  ثا    لثد سثيب َّ عيه  مفث  مّلثم ال ّثث  مّثالي ّثيعة أْل

عالّيرعرل اّلذ  ت ّلم  لد، لي ابمفلة العالرل التثي أعردهثا عأحّثاها  عمفث  مّلثم 
ثا بل سثه عهثع معال ثة الشثي   لثم ّث ة   ََّ . تير أّله أياف مّلهم قادمه التّدية بأْل

َّلَث  الر ث  عتيثر،  إذا ع دتثه كثذل  قا :   عهثع المّلثم الّثذ  أشثار إليثه  4)""بات أْل
 عيه لي مف : أْحَمدته  أ  ع دته مستح ًّا للحمد مّلي. سيب

                                                           

 .77ر  4يه  الكتات ج   سيبع 7)

 .72ر   4ج  :  الساب 2)

   ثثثز ا   تح يثثث : د. محمثثثد الغريااا  المَّصااان ف     141هثثثث  224)     أبثثثع  بيثثثد ال اسثثث  بثثث  سثثثالّ 4)
  2الممتثثثثار الّبيثثثثد   الم مثثثث  التعلسثثثثي لثثثث،دات عالّلثثثثع  عال لثثثثع   دار سثثثثحلع  لللشثثثثر عالتعزيثثثث    

 .717  ر 7   ج 7117تعل  
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أّما مّلم ال ّث  عالّثيرعرل  ليكثاد يكثع  مسثتأفرها ب ميث  ابمفلثة اّلتثي ذكرهثا 
لثع  ّم  ْ ثَ  ال ثع  لهث  م  َّ ثَ  مث   7)"لي بات: "أْل َّ ثَ  مث  ال امثد بأْل َّ   عقثد امثتل  ليثه أْل

َكف ثثثر اللحثث   لثثثده  عالشثثح   عمّلثثثم  تيثثر ال امثثد  لحثثثع: أْلَحثث  ال ثثثع  عأْشثثَحمعا: إذا
الّثثثيرعرل ّثثثرليًّا لثثثي هثثثذا ا يحتثثثاج إلثثثم دليثثث   عمفلثثثه: أْتَمثثثرعا عأْلَبلثثثعا مثثث  اللثثثب  
مثثال ه   عأْتثثَرزعا: َتثثَرز  إبلهثث   عا   الثثت   بّيثثه   بثثارل  عالتمثثر  عأْ َملثثعا َكف ثثَرْ   م

  عالشثثح   لحثث   السثثاب ة عهثثي: كفثثر  لثثده  ال)أبثثي   بيثثد ال اسثث  بثث  سثثالّ  المّثثّلف
ََّ  لي مف  هذا ع ّ  ذل  مّلهم مست اله     هع الدالة  لم الكفرل. 2)بْل

علكّلي أمال ه  لثي أّ  الكفثرل ليسث  مّلهثم ّثرليًّا  علكّلهثا دالثة مسثت ادل مث  
الّيرعرل اّلتي هي المّلم الّرلّي  لكعله  ّارعا أّحاَت لح  عشح  لهثذا يثد ُّ 

ذ لحّلهثثا ّثثرليًّا أسثثما  لثثا لي   علكّلهثثا تثثدّ   لثثم  لثثم الكفثثرل  كمثثا لثثي ابمثث    عتثثاممر 
ت  اللسبة التي قد تؤّد  إلم مّلم الكفرل  للعا كفرل الشي   لد،  عش ْهرته به ما ل سم

  ل سثه أعرد م مع ثة مث   لثد  أّ  أبثا   بيثد ال اسث  بث  سثالّ إليه. عمّمثا يّثّزز هثذا 
لمد له عل دا كيق   عَأَساد عأْسَعَد م  سعاد لع  العلثد  ابلّا   مف : أْكَي  الر   إذا ع 

ثثثثثْهبة عالش ثثثثثْهبة عالَبلَثثثثث  عالَرثثثثثَرف عالَكثثثثثَر   عمثثثثث  البيثثثثثا    ّ ْمثثثثثرل عال عكثثثثثذل  مثثثثث  الح 

                                                           

   تح يثثث : د. محمثثثد  ا   ثثثز الغريااا  المَّصااان ف     141هثثثث  224)   اسثثث  بثثث  سثثثالّ أبثثثع  بيثثثد ال   7)
  2الممتثثثثار الّبيثثثثد   الم مثثثث  التعلسثثثثي لثثثث،دات عالّلثثثثع  عال لثثثثع   دار سثثثثحلع  لللشثثثثر عالتعزيثثثث    

   عما بّدها.717  ر 7ج   7117تعل  

   ثثز  عاحثثد  تح يثث  اتاا أد  الك   111هثثث 217)  اللثثه بثث  مسثثل  ابثث  قتيبثثة  الرثثر: أبثثع محمثثد  بد2)
 . أبثثع إبثثراهي  إسثثحا  بثث  إبثثراهي  ال ثثارابي441محمثثد الثثدالي  مؤسسثثة الرسثثالة  بثثال تثثاري  لشثثر  ر 

  تح ي  أحمد ممتثار  مثر  مرا ّثة إبثراهي  ألثي   مؤسسثة معجم ديواي األد      177هث  471) 
أبثثع حيثثثا  محمثثد بثثث   . 421ر   2   ج 2114دار الشثثّت للّثثحالة عال با ثثثة عاللشثثر  ال ثثثاهرل  

أ زا   تح ي  ّدقي محمد  1  الب ر الم يط في التاسير     7444هث  147يعسف ابلدلسي )  
 .47ر   7هث  ج 7421 مي   دار ال كر  بيرع   
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... لهثثذ، ابمفلثثة عتيرهثثا إّلمثثا ي مّهثثا مّلثثم الّثثيرعرل  عكثثا  ال يثثا  أ   7)أعَيثثدَ 
ذ  ذكرع، ساب ها  علكّلا ي  ا     مّلاها: الّ ة أع اللع  قياسها  لم مّلم الكفرل الّ 

ا ل ثثثد أحثثثدها ذكثثثر هثثثذا المّلثثثم  اكت ثثثا ه بمّلثثثم الّثثثيرعرل الثثثذ  ي  هثثث  دالثثثةه مثثث  
 أمفلته . 

عمثث  ابمفلثثة الكفيثثرل اّلتثثي ذكرهثثا: أعَ ثثُ ال ثثع : أمثثذعا لثثي الع عفثثة  عأْرَ ثثدعا 
ي عأْبَرقثثثعا عأْتَيمثثثعا: أّثثثابه  ر ثثثدا عبثثثر ا عتثثثي ا  عهثثثذا كلّثثثه ّثثثيرعرل: أ  ّثثثارعا لثثث
ثثثارعا لثثثي ر ثثثد  عبثثثر   عتثثثي     عقثثثد أَشثثثّد ال ثثثع  عأَم ّثثثعا عأْلَشثثث عا عأْبَ ثثث عا ؤ ع عفثثثة  ّع

ثثثرا ها  ثثثداداه  عمم الهثثثا علشثثثي ة عق    هثثثا عبم ثثثا ه عسم عأْسثثثَر عا عأْبلَثثثدعا: إذا كالثثث  دعابهثثث  شم
ثف حثي  كثا   عبليدله  عالح ي ة أّ   بارل سثيبعيه لثي مفث  هثذا أدّ ذ بّلثه ذكثر الم   م

ي  ثثا : كالثث  دعابهثث  كثثذا  علكثث  ّثثار    ثث  مّلثثم الّثثيرعرل  لثثابدّ  أاّ  يتحثثّدُ
دعاّبهث  كثذا...  علث  َي  تثه هثثذا لثي مفث : أْكَشثف ال ثثع ذ إذ لّسثر، ب علثه: ّثار  إبل هثث  

 ك ش  ها.
ثثَ  حثثي  ذكثثر أّ  عقثثد لثثّر  ت ري هثثا دقي هثثا يكشثثف  ثث  مّلثثم ال َّ ّثثيررعل لثثي أْل

لثثثعا لهثثث  ما  إذا د"أْشثثثَملعا مثثث  ريثثثد الشقثثث ّم ملثثثعا ليهثثثا  لثثثحذا أراد أّلهثثثا أّثثثابته  قيثثث : ل 
ثَبا َّ لمبثعا: أّثابته  هثذ، الثريد   2)"م ّعلع   عكذل  الَ ل عت عالَدب عر عال لعا ع     َلش ثمم

مّلثثم الّثثيرعرل الّثثذ  لثثي  لثثعا ليهمثثا  علثثي  لثثي هثثذا ال ثثر  إاّ عأْشثثَملعا عأْ َلبثثعا: دم
ََّ   أ  ّارعا لي ريد ال لعت عريد  ت حّثم لثي  أ  الشما . عابمفلة أكفر م أْل

ََّ  الّريحة  لم الّيرعرل.  هذا البات  علي دالة أْل
لثثثي تأكيثثثد مّلثثثم  ه  ا يمتلثثثف  ثثث  سثثثاب  4)فثثث  أردف هثثثذا البثثثات ببثثثات  آمثثثر

ث  عم  ّلثةا  ع ثّ   ّم ََّ  الشثي  لهثع م   ََّ   تير أّله  ّله بْل ال ّ  عالّيرعرل لي أْل
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ثَ  الثال َّ ز  الّثذ  يثدّ   لثم الّثيرعرل  لحثع: أْمَلَحث  اللاقثة لهثي م مثلمد أمفلتثه مث  أْل
إذا دلثثثا لتا هثثثا  عأَماتَثثث  لهثثثي مميثثث  عمميتثثثة إذا مثثثا  علثثثدها  عألاقثثث  لهثثثي م  يثثث  
عم  ي ثثة إذا دّر لبلهثثا  عأْقَربثث  عأتّمثث : دلثثا لتا هثثا  عيميثثي  لثثم هثثذا اللحثثع الّثثذ  

  ََّ  عاّ راد،. يكشف    أّالة مّلم الّيرعرل لي ّيعة أْل

لت ثه  ع  د باباه آمر بّلعا  َّ ََّ  الشثي  عَل ثَ     7))أْل َّ لث  يتّثّر  ليثه لمّلثم أْل
َّ  متّديها  لحع: ألزل  البدر إذا ذهت ماؤها  ََّ  ازماه  عَل علكّله أراد ما  ا  م  أْل

َّتْ  ا. علكثثّ  عأْلَسثث  ريثثش ال ثثادر... عَلَسثثْلت ه ألثث ه الثثريد علزلتهثا ألثثا  عأْقَشثث  العثثي  عَقَشثث
ثثَ   َّ ثثَ   لمّلثثم الّثثيرعرل لثثي أْل َّ هثثذ، ابمفلثثة تؤّيثثد عتّثثّزز مّلثثم الّثثيرعرل  لثثي أْل
ثثثَ ذ بّ  مّلثثثم ألثثثزف: ّثثثاَر لازلهثثثا   َّ أتلثثثم  ثثث  تّديتثثثه اّلتثثثي احتا هثثثا الفالفثثثّي َل

ّها ث ذا قللثا: ألزلتهثا أع أقشثّ  الثريد  العثيَ   ل ثد  دلثا بمّلثم  2)عأقش : ّثاَر م ْ شم   عا 
َّل  الشثيَ  )ب    ري  التّدية. عيؤّيد ذل  البات الالح  اّلذ   ّلهالّيرعرل   ْل
ثَ  بل سثثه   4)علّلث  بثه  َّ ثَ  بحثثرف ال ثر عتّديثثة أْل َّ ذ إذ ي  ابثث  بثي  تّديثثة الفالفثي َل

ثثَ  لتي ثثة لمّلثثم الّثثيرعرل الّثثرلّي. عمثث  أمفلثثة البثثات  َّ عقثثد ت ثثّد  أ  التّديثثة لثثي أْل
بها عأشثاَلْ  ذَلَبهثا  عذَهْبث   بالشثي  عأْذَهْبتثه  عَمَرْ ث   اّلتي ذكرهثا: شثال  اللاقثة بثَذلَ 

 به عأْمَرْ ت ه. 
ثَ  لهثع الّثذ    ثد لثه بثات َّ َّلث  الر ث  عتيثر، إذا  أّما المّلم اّلذ  زاد، بْل )أْل

  عهثع كمثا أشثر  م  َثاد مث  إشثارل سثيبعيه لثي مفث  أحمدتثه: ع دتثه  4)ع دته كذل  
سثيبعيه ذكثَر، لثي مّلثم الّثيرعرل كمثا عّيثح  ذلث   مسثتح ًّا الحمثد مّلثي  تيثر أ ّ 
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لثثه هثثذا مّلهثثم مسثثت اله  7)سثثاب ها ّْ ثثَ      عَ  َّ اقت ثثم أفثثر، ليثثه كفيثثرا مّمثث  ذكثثرعا مّثثالي أْل
عم  أمفلته  لم هثذا البثات: َعَ ثدلي الر ث  لأْمَل تثه  أ  ع دتثه قثد أمل لثي  عحمث  

 ]الكام [   ليه قع  اب شم:

دار لْيَلةه ثّ َعر عقّثأفْ  داثَلَمَيْ  عأم لي زعَّ   2)لَف م  ق َتْيلَة َمْع م

ْل اه   . 4)أ  عال  ملها م 
ه  إذ مثثا ذكثثر، سثثيبعيه لثثي مفثث  َأْحَمدت ثث عيبثثدع لثثي أّ  اَبْعَ ثثَه لثثي هثثذا المّلثثم

حملثثثه  لثثثم أْقَ ثثثَ  اللمثثث    لأحمدتثثثه: ّثثثار إلثثثم الحمثثثد لاسثثثتبلته  لثثثم ذلثثث . علثثثي 
لف لعا ل ه  لم ذل   لالمّلم الّثرلّي ابساسثّي هثع الشاهد: ّار المع د إلم الم 

ه  الّيرعرل إلم هذ، الّ ة اّلتي عال ته  ليها ا أّل  ع دته  لم تل  الّ ة. عي َع َّ
 ليثثثثه مثثثثثا رعا، ابّثثثثثمّّي: أتيلثثثثثا ابرَ  لَأْحَيْيلاهثثثثثا  قثثثثثا : ع ثثثثثدلاها حّيثثثثثَة اللبثثثثثا م 

ثثَته   عأعحشثثلاها ع ثثدلاها َعْحَشثثةه  ع ثثدلاها قثثد ّثثار  إلثثم    لابّثث  لثثي هثثذا: 4)َتيَّ
الحيال  عقد ّار  إلم العحشة  ععال لاها أع ّادللاها  لثم ذلث   للثع كثا  المثراد 
ع ثثدلاها  لثثم تلثث  الّثث ة اكت ثثعا ب ثثعله  ع ثثدلاها حّيثثةه  عع ثثدلاها معحشثثة  علكثثّ  
ثثَ  مثث  ذلثث  تثثدّ   لثثم مّثثادلتها  لثثم ّثث ة ّثثار  إليهثثا. عممثثا يّثثّزز  َّ ّثثيعة أْل

 ]الر ز[  ا  لم هذا المّلم ب ع  رؤبة:ذل  أّله  استشهدع 
  7)َر ثعأهَيَج  الَمْلّاَ  م  ذا  الب   را  الذَر ثا اّ ّر ح  ثحّتم إذا م
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عهثثثثع بلثثثثد  –لسثثثثيا  الكثثثثال  يثثثثدّ  دالثثثثة عايثثثثحة  لثثثثم أّ  )أهثثثثيَج الَمْلّثثثثاَ   
أ  ّادف أع اسثتبا  أع عالث  الملّثاَ  قثد ّثار  مهي ثةه   - 7)بالدهلا  مّرعف

م رها عحشّية قد تعّير  ليهثا المكثا  عتبثّد   لالهيثاج المثذكعر لث  ب  السي ا  يّف ح 
ّلمثا اسثتبا  أّ  المكثا  قثد ّثار إليهثا  بثدلي   يك  ّ ة فابتة ع د المكا   ليهثا  عا 
اّ ّر اّلتي قبلها  عهي تدّ   لم التحّع  أع الّيرعرل إلم هثذا اللثع   عقثد أّثات 

ه محمثثعدها   لثم َأْقَ ثثَ  اللمثث  بمّلثثم ّثثار إلثثم )اسثثتبلت سثيبعيه حثثي  حمثث  َأْحَمدتثثه
 ا ق ا   أع دم  هذ، المرحلة.

عقثثد تثثعارد كفيثثرا مثث  اللحثثعيي  عاللعثثعيي   لثثم ذكثثر هثثذا المّلثثم مكت ثثي  بأّلثثه 
ع ثثد،  لثثم ّثث ة  أع ّثثادله كثثذل   علثث  يلت تثثعا إلثثم مّلثثم الّثثيرعرل كمثثا الت ثث  

تلثث  الّثثثيرعرل َلمثثا ت  شقثث  هثثثذا سثثيبعيه  علثثعا مّلثثم الّثثثيرعرل أع المّثثادلة  لثثم 
التركيت تير المألعفذ ب  المتبادر لي أهيَج الملّا  أ   ّلهثا هاد ثة  عأملثف 

 مع دها: أ   ّله م مَل اه. 
)أدت الكاتثثثت  بّثثثد سثثثيبعيه عأبثثثي     لثثثي 111هثثثث   217) ع ثثثا  ابثثث  قتيبثثثة

ت ّد   لد سيبعيه   ال اس   لذكر شيدها مّما ذكرعا تير أّله لّر  مّلم الّيرعرل اّلذ 
ا مّلم  ديدها عهع الحيلعلة  ع ّ  مله بات ََّ  الشي  حا  مله ذل   مستمر ه  )أْل

َد الزر    عَأْقَ َف الكر    عأق ف ال ع  : حا  أ  ي   عا  َّ ك عله : َأْرَكَت الم ْهر   عَأْح
عا     عا يم ثثم أ  المّلثثم الّثثرلّي الح ي ثثّي لكثثّ  ذلثث  هثثع الّثثيرعرل   2)كثثرعَمه 

كثثا  بّيثثها ّثثيرعرله زملّيثثةه  أ  الثثدمع  لثثي عقثث  الحّثثاد عال  ثثاف  أع مرحلثثة 
الحّثثاد عمرحلثثة ال  ثثاف  لالحيلعلثثة مّلثثم م  َثثاد مثث  المّلثثم الّثثرلي الّثثيرعرل  

مف : َأْقَ َف ال ثع  : حثا   عالدلي   لم ذل  سادر ابمفلة اّلتي ذكرها لي هذا البات 
إلثم هثذا ابمثر  عمفلثه: حيلعلة  علكّله مّثيره   أ  ي   عا كرعَمه   للي  إق اله 
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هثثا  عابد  ألهثثا  7)  عَأَ ثثّدعا  عَأَتلّثثعاَأْ ثثَزرعا   عمفل ثثه َأْلَتَ ثث  الميثث    قثثا : حثثا  لمَتا  
ه   عالّثحيد أّلهث  ّثارعا  ثح  ّْ َد اللّارر  قثا : حثا  لم َّ ّار  إلم اللمتاج  عَأْل

أتثثم  لثثيه  شثثهر  علثثي  هثثذا حيلعلثثة   قثثا : أع دملثثعا إلثثم لّثثحه   عَأْشثثَهَر ال ثثع   
ّارعا إلم شهر  أع ّارعا ذع  شثهر لثي  ثدق أّيثامه   عمفلثه َأَحثاَ  ال ثع      علكّله

.    2)قا : أتم  ليه  حع ا  عالّحيد ّارعا إلم حع  
ثثَ  الشثثي  : عمثث  المّثثالي اّلتثثي لّر هثثا  لثثم الّثثيرعرل بثثات َّ ّثثار كثثذل   )أْل

بمّلثم الّثيرعرل  ك علثه:  هذا البات مّلم ا ّثابة  عقد مل  لي  4)عأّابه ذل  
دَّ  َّ : ّار  الّّحة لي ماله  عَأْسثَلَ : أّثابته السثَلة  عأقحث  عأيثب  إذا أّثابه َأ

 ال ح  عالي ب ...

ّهثثا عأّلهثثا تثثد ُّ  لثثم  عتيثثر مثثاف  أّلثثه ا لثثر  لثثي المّلثثم الّثثرلّي بيلهثثا  مي
َلها لي بّ  ابمفلة.  الّيرعرل كما أعَّ

ثثثا بثثثاتعمثثث  الم ثثثَ  الشثثثي : أتثثثم  ّثثثالي اّلتثثثي لّر هثثثا  لثثثم الّثثثيرعرل أييه َّ )أْل
: أتثم بمسثي  مث  ال ّث   عَأَذّ : أتثم بمثا  4)بذل   عاّتمثذ ذلث     لحثع: َأَمث َّ الر ث  

ي ثثثثذ ُّ  عَأْقثثثثَبَد أتثثثثم ب بثثثثيد  عَأاَ : أتثثثثم بمثثثثا ي ثثثثال   عكثثثث ُّ مثثثثا ت ثثثثّد  ّثثثثيرعرل  عمّلثثثثم 
 .  الّيرعرل ليها َأْعَ ه  عأْشَم  
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هذا المفا   لثم ااّتمثاذ  علّّلثه  ثّزز،  تمالدها م  الما   عل  يذكر إاّ  عَأْتلَد: اّتمذَ 
: إذا  ّد لي الذهات مذ عرها  لكأّله لمد ليه مّلم ااّتماذ  علكث   ب عله: عَأْهَرَت الر   

 .  7)كّ  ذل  إلم الّيرعرل أقرت   لَأْتَلَد: ّار م ْتلمدها  عَأْهَرَت: ّار إلم الهرت
إلثم مّلثم  دأّ  بّيثه  كثا  ي لمث ال عاللععيع   لثم هثذ، المّثالي إاّ عتعارد اللح

ثثثثَ   كثثثثاب  درسثثثثتعيه َّ    عابثثثث  سثثثثيد، الثثثثذ  ذكثثثثر لثثثثي 2)الّثثثثيرعرل عال ّثثثث  المثثثثالز  بْل
َ  ت سَتَّم  إ  أرد  أّ  تيَر، ّّير، إلم شي  َّ ّّر  أ  أْل   عهذا لرٌّ  لم  4))المم

 لهم أساسّي ليها. مّلم الّيرعرل  لم أّله مّ
ث  عالّثيرعرل 7744هث   741عقد أياف الزممشرّ  ) ّْ     بارله َبيََّلْ  ع ثَه ال 
ثَ    َّ ثثَ : "لثي مّلثثم التّثري  لثثي أْل َّ ث  بسثثبت  ملثثه ب علثثه حثي   ثثّدد مّثالي أْل َّ عأْ  ي  

ت ثثه ّْ ثثا  لحثثع َأْشثثَكْيته عَأ ْ   4)"لحثثع َأْقَتْلت ثثه عَأَب َ مثث  تيثثر أّلثثه أيثثاف مّلثثم السثثلت أييه
ثثَ   أشثثار إليثثه تيثثر  َّ ّ  َمثثة  لثثه  عهثثع مثث  التيثثاّد لثثي أْل الكتثثات إذا أزلثث  الشثثكاية عال
ا   عاحد  لأشكيته:  ّلته شاكيها عأزل   له الشكعر  عأ  مته:  ّلته مَّ مها أ  مبَهمه

تام ا ت معَ  كفير  مث  ابل ثار المتيثاّدل     عت سير هذا التيادّ  7)عأزل    مته
ّسثثر سثثّر هثثذ، الدالثثة المتيثثادل رتثث   ثثع  البحثثُ  عا   كثثا  هثثذا علثث  أر ثثر بمثث  ل

ثثثَ   ثثث  مّلثثثم الّثثثيرعرل الّثثثرلّي علكّلهثثثا ّثثثيرعرل  َسثثثْلت  ا  َّ المّلثثثم ا يمثثثرج بأْل
 إفبا   لأ  مته  ّلته تير ذ     مة  عأشكيته  ّلته تير ذ  شكعر.

                                                           

 .477ر  اب  قتيبة  أدت الكاتت  7)

لة لي مبحُ ل2ّ) ّّ   .  عألّ   ستأتي ا شارل إليه م 

ج  تح يثث : مليثث  71  المخصاا     7177هثثث 471) أبثثع الحسثث   لثثي بثث  إسثثما ي  ابثث  سثثيد، :  الرثثر4)
 . 412ر   4   ج7117  دار إحيا  التراُ الّربي  بيرع   7إبراهي    ا    

ّّ   ج   4)  .771ر   1اب  يّيش  شرح الم 

 م مّ  :ج  تح ي 4  ار  ديواي المتنبي     7271هث  777) الله ب  الحسي  الّكبر أبع الب ا   بد  7)
  ابث  قتيبثة  أدت الكاتثت 777ر   4ج الح ير شثلبي  دار المّرلثة  بيثرع  الس ا  إبراهي  اببيار    بد

معجاام فااي المصااطل ات الكلّيااات    7714هثثث  7114)     أيثثعت بثث  معسثثم الحسثثيلي الك ثثع 474ر
  ابث  774المّثر   مؤسسثة الرسثالة  بيثرع   ر    تح ي   ثدلا  درعيثش  محمثد7ج والاروق اللغوية
 .711ر   4ج  سيد،  الممّر
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ثثثَ   لثثثد ابثثث   ّثثث عر َّ    أحثثثَد  شثثثَر 7211هثثثث  771) عقثثثد بلعثثث  مّثثثالي أْل
ّلهم  ملها ممسة ل  ترد  لد سعا، مّم  ت ّدمه م  اللحال عا   ألمد إليها بّيثه   م

عهثثثذ، المّثثثالي ال ديثثثدل اّلتثثثي ذكرهثثثا ابثثث   ّثثث عر هثثثي: اله ثثثع   عاليثثثيا   عل ثثثي 
ع .  العريزل  عالع عد  عالّع

ّْث   لَبثَدْع     ّْ    ليه   أ  َهَ م   ليه   عأما َ َل عمفا  اله ع  ك عل  َأْ َل
الييا  ك عل  أشرق  الشم : أيا    لأما َشَرق  ل لّث   عل ثي العريثزل  عمفا 

عالع ثعد ك علث  أبّثر،: دلّثه   7)ك عل : َأْسَرَ  عَأْبَ أ  لأّما َ     عَب  ثَؤ لكأّلثه تريثزل.
ع : ر  عالّع َّ ل  ت لتي إليه.   لم ع عد المب  ك عل : أت لته  أ : ّع

ثا  حثي  عهذ، المّالي اّلتي زادها اب   ّ عر مأ ًّّ معذلا م   بارل سثيبعيه ل
كثثا  ي  سقثثر مّثثالي هثثذ، ابلّثثا  عدااتهثثا  علثث  ي ثثرمد سثثيبعيه مثث  ذلثث  ذكثثر مّاليهثثا 
ثثَ  مثثث  حيثثُ ااسثثثتّما  عالدالثثة ا مثثث   َّ ثثثَ  عأْل َّ ّلمثثثا كثثا  ي  َثثثرق  بثثي  َل الّثثرلّية  عا 

   2)ا إذا ه ث حيُ المّلم الّرلّي  عقد عرد لي بّ  المّا   اللععّية: َ َلَ   ليل
ّلمثا هثع مّلثم دالثّي لثي هثذا  ثَ   عا  َّ مّما يّلي أ  مّلم اله ع  لي  مث  ّثيعة أْل
ال ّثثث  مزيثثثدها أع تيثثثر مزيثثثد  زيثثثادله  لثثثم أّلهثثثا لثثث  ت  مثثثد مّلثثثم اله ثثثع  لثثثي تيثثثر هثثثذا 

 المفا . 

                                                           

  مكتبثثة الممتااا الكبياار فااي التصااريف     7211هثثث  771)     الرثر:  لثثي بثث  مثثؤم  ابثث   ّثث عر7)
 .77ر   4ج    عالرر سيبعيه  الكتات721  721   7117  7لبلا    

ج  تح يثث  1  كتااا  العاايي     117هثثث  711) د الرحم  المليثث  بثث  أحمثثد ال راهيثث  الرثثر: أبثثع  بثثد2)
هثثث  417)   أحمثثد بثث  لثثار 77ر   2مهثثد  الممزعمثثي  إبثثراهي  السثثامرادّي  دار عمكتبثثة الهثثال  ج

  4   ج7111ج  تح يثثثثث   بدالسثثثثثال  هثثثثثارع   دار ال كثثثثثر  7  معجااااام مقااااااييع اللغاااااة    7114
 .471ر
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أّما مّلم الييا  الذ  أمذ، م   بارل سيبعيه: أشرق  الشم  أ  أيا    
ثث َ لثثحّ  سثثيبعيه كثثا  ي   َّ )َشثثَرق : َبثثَد    عَأْشثثَرق : أيثثا    عهثثذا ت سثثيرا   ثثرق  بثثي  َل

داليٌّ  أّمثا المّلثم الّثرلّي لهثع الّثيرعرل  أ  ّثار  ذا  إشثرا  أع دملث  لثي 
 .  7)هذ، الحا   عهع مّلم ّرلّي ا تكاد ت حّم أمفلت ه

إلثثم عّ ههثثا علّثثّ  َتمسُّثث  ابثث   ّثث عر عت يُّثثد، بّبثثارل سثثيبعيه هثثع مثثا  ّلثثه ي
ثَ  لثي  إذ ذالمّلم الّرليّ  َّ ثَ  عأْل َّ ا يبدع م   بارل سيبعيه حثي  كثا  ي  ثّر  بثي  َل

ثث   عأب ثثأ:  الدالثثة أّلثثه كثثا  يّلثثي المّلثثم الّثثرلّي  عذلثث  لحثثع قعلثثه: "َأْسثثَرَ : َ  م
  للّمثثا عقثثف  ليهثثا ابثث   ّثث عر  ّثث   2)"احتثثب   عأّمثثا َسثثر َ  عَب  ثثَؤ لكأّلهمثثا تريثثزل

بسثر  عأب ثثأ ل ثي العريثثزل  م ابث  مثثا ذكثر، سثثيبعيه مث  تريثثزل لثثي: المّلثم الّثثرلّي 
ه َسر   عب  َؤ السثاب تي  بثال ّلي : َسر َ  عَب  َؤ. عمّما يّّزز ذل   لد  أ  سيبعيه شبّ 

َمفَّ عفَ     م  حيُ دالتهما  لم العريزل  عل  َي    أحدا بثأّ  أمثفَّ عأفَ ث  مّلاهمثا 
. لّلم ذل  يكع  َأْسَرَ :  4)م م مّلم الّيرعرل ليهماإذ ا ي ذالّرلّي ل ي العريزل

. عكثثذل  ابمثثر لثثثي  دمثث  لثثي السثثر ة  عأب ثثأ: دمثث  لثثثي الثثب    أع ّثثار ذا بثث   
ع  عالع عد  لال يمرج المّلم الّرلّي    كعله ّيرعرل  عقد سب  تعييد  الّع

 . 4)ذل   لد عقعف سيبعيه  لم هذ، المّالي
ذا مثثثا ّثثثرلا إلثثثم الريثثثّي اا    ل ثثثد، قثثثد قثثثّرر  7211هثثثث  717) سثثثتراباذ عا 

ثثَ   لملهثثا أّلثثه ا بثثّد للزيثثادل مثث  مّلثثم َّ  بّثث  المسثثاد  قبثث  أ  يسثثتّر  مّثثالي أْل
ثثثَ  إّلمثثثا هثثثع  َّ ثثثَ  بمّلثثثم أْل َّ ثثثَ  عسثثثعاها  عذهثثثت إلثثثم أّ  قثثثعله  أحيالثثثاه أّ  َل َّ )لثثثي أْل

                                                           

 م  هذا البحُ. 77  77  74  الرر ر 7)

 .77  4لكتات   سيبعيه  ا2)

ج  تح يثثث  هثثثدر 2  معااااني القااار ي     141هثثثث  277)   الرثثثر: ابم ثثثش ابعسثثث  سثثثّيد بثثث  مسثثثّدل4)
 .444ر   7   ج7111  ال اهرل  7محمعد قرا ة  مكتبة المال ي   

    م  هذا البحُ.27  27  24  الرر: ر4)
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فَىىىىى  كَ ﴿   مفثثثثث  البثثثثثا  لثثثثثي 7)تسثثثثثامد لثثثثثي الّبثثثثثارل ك ثثثثثعله  بزيثثثثثادل بّثثثثث  ابحثثثثثرف

ٍه إاِلَّ ﴿ [ عم  لي44﴾]الر د بِاللَّهِ  لَ   عذهثت إلثم أّ  [72﴾]آ   مثرا اللَّىه   َوَما ِمْن إِ
ََّ   لي مف  هذا  أع عري تها هع التأكيد عالمبالعة  عهذا مّلم  مّلم الهمزل لي )أْل

 ديد ل  يثرد  لثد َمث  سثب ه ليمثا أ لث . عهثع مّلثم ا يلثاق  مثا ذكرلثا، مث  مّلثم 
ثَ   عهثع الّيرعرل  إ َّ ََّ  قّعله عتأكيثداه ليسث  لثي َل ذ يبدع أ  الريي أَحّ  أّ  لي أْل

 َّ ََّ  المترادلا  استّمااه لر  يت ّلم حي  العقعف  لم َل  . 2)َ  عأْل

تلحّثثر الزيثثادل لثثي مّلثثم بثث  ت ثثي   هثثا أّ  ابتلثثت لثثي هثثذ، اببثثعات أاّ عمل
. عهثثثذ، إشثثثارل تلثثثاق  مثثثا قثثثا  هثثثذا البحثثثُ  ليثثثه مثثث   تعحيثثثد لمّلثثثم الزيثثثادل لمّثثثا  

 الّرلّي.

ثثثَ   ثثثا اله  َّ المّلثثم العالثثثت التّديثثثة  عرهثثر  ليًّثثثا لثثثي  فثث  اسثثثتّر  مّثثالي أْل
ثثث  عالّثثثيرعرل  بثثث  إلهثثثا لتي ثثثة لحعّيثثثة  ّْ شثثرحه عأمفلتثثثه أّ  التّديثثثة ا تل ثثثّ   ثثث  الَ 
لهمثثثا  عهمثثثا لثثثي الح ي ثثثة المّلثثثم الّثثثرلّي لثثثي  التّديثثثة  عقثثثد امثثث  الريثثثّي هثثثذ، 

ا  إّ  مّلثثم الهمثثزل ال ّثث  عالتّثثيير: " لثثح  كثثا  ال ّثث  الفالفثثّي تيثثَر اللتي ثثة  ل ثث
  كأذهبتثثثه  عملثثثه إلثثثم عاحثثثد هثثثع م ّثثثع  لمّلثثثم الهمثثثزل متّثثثد  ّثثثار بثثثالهمزل متّثثثديًّا

  عمثثث  أمفلتثثثه لثثثي تأكيثثثد مّلثثثم ال ّثثث :  4)"أ رمتثثثه  أ   ّلتثثثه  ريمثثثاه با ت ثثثاد 
 أح ر  زيداه اللهر  أ   ّلته حالراه له. 

الريّي عاستدر   لم اب  الحا ت قعله اّلذ  تابّه  ليه آل ها  عهثع  عقد  اد
ثثَ  التّديثثة  عقثثا : "أّ  الع َّ "العالثثت لثثي  علثثع قثثا  المّثثلقف مكثثا  قعلثثه:الثثت لثثي أْل

ثثَ  أ  يكثثع  للتّديثثة َّ "العالثثت أ  ي ّثث  الشثثيَ  ذا أّثثله لكثثا  أ ثثّ ذ بّلثثه يثثدم  " أْل
                                                           

 .14ر   7ج    الرر: الريي ااستراباذ   شرح الشالية7)

 م  هذا البحُ. 72  77  71  الرر: ر 2)
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قمثثْدَر،  أ   ّلهثثا ذا  َلَحثثاه  عهثثع اببثثزار  ليثثه مثثا كثثا  أّثثله  امثثدها  لحثثع: َأْلَحثثم 
ثثثثَ  ل ّثثثث   َّ عَأْ ثثثَدا، أ   ّلثثثثه ذا َ ثثثثدهر  عَأْذَهبثثثثه أ   ّلثثثثه ذا َذَهثثثت   عقثثثثد ي ثثثثي  أْل
الشي  ل ث  أّثله إ  كثا  ابّث   امثداه  لحثع: أهثدي  الشثي : أ   ّلتثه هدّيثةه 

 .  7)"أع َهدياه 
ّي أدر  مّلثثثم عا تثثثرا  الريثثثّي  لثثثم ابثثث  الحا ثثثت يثثثدّ   لثثثم أّ   الريثثث

الّيرعرل عال ّ  عامَسه  بث  إ  ت سثير، لمّلثم التّثري  الّثذ  ذكثر، ابث  الحا ثت 
  "عللتّثري إلثم مّلثم ال ّث  عالتّثيير  قثا : "قعلثه: "يدّ   لثم ت ريبثه التّثري  

ا ب  يكع  م ّعاه  الهمزل أّل   ّلَ  ما كا  م ّعاه  أ : ت يد بّ   للفالفّي مّّريه
ق تم   قتلته: أ   ّريته ب  يكع  م تعاه له أع ا  لحع أ م ّعاه  حدُ  سعا  ّارال

ت ثثثه عَأْقَتلتثثثه أ   2)"أع ا ّْ   عأمفلثثثة التّثثثري  ّثثثريحة لثثثي مّلثثثم ال ّثثث  ّثثثرليًّا  لَأَب
ا لهما.    ّلته مّّريه

َّثثَ  لثثي شثثرح مّلثثم الّثثيرعرل الّثثذ  ذكثثر، ابثث   عيؤّيثثد مثثا ت ثثّد  أّ  الريثثّي أْم
ْ ث   عَأْ َسثر: ّثار ذا الحا ت  لَأْلَح  زيد : ّار ذا لح   عَأْ َ ل : ّثار  ذا   م

  ْسر   عَأْ َرَت الر  : ّار ذا إبث  ذا  َ ثَرت   عأاَ  ّثار ّثاحت قثع  يلعمعلثه. 
.   4)عا تر   لم كع  َأَكّت م اع  َكبَّه  عقا : َأَكتَّ  أ  ّار ي َكتُّ

ثَد الثزر   قسث عأّيد ابث  الحا ثت لثي  ثد   ّث  مفث  َّ ماه لثه مّلثم بّيلثه  )َأْح
ّلمثثا هثثع لثثي الح ي ثثة بمّلثثم ّثثار ذا كثثذا  أ  ّثثار ذا  ثثد  عا  َّ بمّلثثم حثثا  أ  ي ح

ثثاد   َّ أ   لثثم مّلثثم  -  عذلثث  بحيلعلثثة حّثثاد،. فثث  حمثث  الريثثّي  لثثم ذلثث  4)َح
لحثثع: أّثثبد  عأمسثثم عأْلَ ثثر  عأْشثثَهر  أ  دمثث  لثثي الّثثباح عالمسثثا   -الّثثيرعرل
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ثثثع  إلثثثم الّثثثدد لحثثثع: أْ َشثثثر  عأْتَسثثث   عال  ثثثر عالشثثثهر  عكثثثذا أْلَ ثثثد عأ ْ  َبثثث   عالّع
ل ميثث  هثثذا بمّلثثم ّثثار ذا كثثذا: أ  ّثثار ذا الّثثبد عذا المسثثا   عذا ال بثث  عذا 

  7)الّشرل.
لكثثّ  الريثثّي تثثاب  ابثث  الحا ثثت م ثثّراه بّثث  المّثثالي  لثثم مثثا هثثي  ليثثه  مفثث : 

ثثَ  بأّلثثه قثثد عمثثت  مّثثالي أ  2)ع دتثثه  لثثم كثثذا أع  لثثم ّثث ة كثثذا  عالسثثلت عالثثد ا . َّ ْل
يأتي لها مّا   تير ما سب  "علي  لهثا يثاب ة كيثعاب  المّثالي المثذكعرل كأبّثر،: 

ث  ك ّ رتثه   4)"أ  رآ،  عأع ز  إليه  أ  ت ّدم  ّّ ثَ  م اع ثاه ل  َّ فّ  قا : "عقثد ي ثي  أْل
 .  4)"لأل ر  عبّشرته لأبشر

ثثَ   لثثم ال ّثث  عال َّ مثث  السثثه  تع يثثه لكثثا   ّثثيرعرلعلثثع عّحثثد ال ثثدما  مّلثثم أْل
 سادر المّالي  ليه.

َ  عتّديدها بأبي حّيا  ابلدلسّي اّلذ   م   َّ عأمت  مذاهت ال دما  لي مّالي أْل
لها إلم أربث  ع شثري  مّلهثم   : عهثيأتلت المّالي التي  ا    لد ساب يه حتم أّع
ّثابة  الشثي  ال ّ   عالتّدية  عالكفثرل  عالّثيرعرل  عا  الثة  عالتّثري   عالسثلت  عا 

ثثيَغ ملثثه  عبلثثعم  ثثدد أع زمثثا  أع مكثثا   عمعال ثثة فالفثثّي أع إتلثثا   لثثه   ّم بمّلثثم مثثا 
ثثثثث   عاله ثثثثثع  عل ثثثثثي العريثثثثثزل عالتسثثثثثمية  عالثثثثثد ا   عااسثثثثثتح ا    ّّ ثثثثثَ  عل َّ عم اع ثثثثثة َل

ع   عااست با   عالم ي  بالشي   عالت رقة.   7)عالّع
ثثا: ااسثثت با   عمثث  المّثثالي التثثي زادهثثا أبثثع حّيثثا  علثث  تت ثثّد   لثثد سثثا ًّّ ب يه ل

عالم ثثي  بالشثثي   عالت رقثثة  عمفثثا  ااسثثت با : أّل تثثه  أ  اسثثت بلته بثثأفق  عأسثث يته: 
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اسثثثت بلته ب علثثث  سثثث ياه لثثث   عمفثثثا  الم ثثثي : أكفثثثر : أ   دثثث  بثثثالكفير  عالت رقثثثة: 
  7)أشرق  الشم  أيا    عشرق :  لّ .

عالّثثيرعرل  عقثثد ت ثثّد   عا يم ثثم أ  كثث  هثثذ، ابمفلثثة مّلاهثثا الّثثرلّي ال ّثث 
تعيثثيد بّيثثها  أمثثا لحثثع: أكفثثر   أ   دثث  بثثالكفير  لثثابقرت أّ  أكفثثر   ّلثث  
الشثثثي  كفيثثثرها أع ّثثثّيرته كفيثثثرها  علكثثث  امتل ثثث   بثثثارل الت سثثثير عالتأعيثثث  لثثثأد  إلثثثم 

 تّديد المّالي  ع عهرها عاحد كما ذكر  مرارها.
ثثثرلّيي  علعثثثعيّ  ثثثّ  مثثثذاهت ال ثثثدما  مثثث  لحثثثال ّع ثثثَ   هثثثذ،    َّ ي  لثثثي مّثثثالي أْل

است ّثثي  المّثثثالي علثثث  أ حثثثرم أّثثثحابها  ثثثدداه  إذ عق ثثث   لثثثد أبثثثرز َمثثث  ذكرعهثثثا 
 عزادعا ليها حتم ّار  إلم ما ّار  إليه. 

 . الم دثوي ومعاني أْفَعَل: 2
إّ  الدراسثثا  الّثثرلّية الحديفثثة اّلتثثي أشثثار  إلثثم مّثثالي زيثثادا  ابلّثثثا  أع 

ّهثا لثي مفث  هثذا تلاعلتها بعق ة م ّعَلة كفير  ل  دًّا  عم  الّّعبة العقعف  ليهثا  مي
ثثَ  مثث  حيثثُ  َّ ثث  ّثثيعة أْل ّّ البحثثُ  تيثثر أّللثثي لثث  أ فثثر  لثثم دراسثثة عاحثثدل امت
ثثّ  هثثذ، الدراسثثا   يثثب  مّاليهثثا  عسثثّ  إلثثم مثثا سثثّي  إليثثه  يثثزاد  لثثم ذلثث  أّ    

لثثم ملاقشثثة حثثذ  حثثذَع ال ثثدما  لثثي ذكثثر المّثثالي ذاتهثثا  عابمفلثثة ذاتهثثا  علثث  تّمثثد إ
ثَ  عألهثا قثد تّثعد إلثم مّلثم ّثرلّي  َّ هذ، المّالي  عل  تّبأ بمسألة تكفير مّثالي أْل

 عاحد  كما هع شألي لي هذا البحُ.
إذ  ذ 2)عمثث  هثثثذ، الدراسثثثا  كتثثات هاشثثث   ثثثه شثثالش )أعزا  ال ّثثث  عمّاليهثثثا 

َّ َ   ّ  كتاَبه كاماله  ما  لي كفيثر   عقد تاب  ال د 4)لمّالي زيادا  ابلّا  عملها أْل
مثا   مث  مّاليهثا  مفريهثا المّثالي بشثعاهد استملّثها مث  المّثادر اللععّيثة عالمّ 
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ع شثثثثري  مّلهثثثثم  ميثثثثثي ها بّثثثث  المّثثثثالي التثثثثثي  ةه عقثثثثد بلعثثثث  المّثثثثالي  لثثثثثد، سثثثثتّ 
استملّها م   بارا  المت دقمي   كمّلم التهيؤ الّثذ  ذكثر،  لحثع: َم َث  الثل   إذا 

عيثثثثثثت  عم ثثثثثث  ال ثثثثثثادر إذا  ثثثثثثار  عأم ثثثثثث  إذا يثثثثثثرت تثثثثثثات  عأْم َثثثثثث  إذا تهّيثثثثثثأ للم
ثَ  ع   2)  عاستلتج المؤّلف هذا المّلثم مث   بثارا  ال ثدما  7)ب لاحيه َّ ت ثري ه  بثي  َل

ثثَ   إاّ  َّ أّ  التهيثثؤ المثثذكعر يّثثعد إلثثم المّلثثم الّثثرلّي: الّثثيرعرل أع المّثثير   عأْل
ال يثرا   هثذا لأم   الثل   بمّلثم: ّثار إلثم المعيثت  عأم ث  ال ثادر: ّثار إلثم 

هثثثع المّلثثثم الّثثثرلّي الّثثثا  عالتهيثثثؤ مّلثثثم دالثثثي مثثثاّر يمفقثثث  هثثثذ، الحثثثاا  لثثثي 
 .أ  ي  َرد مّلهم ّرليًّا مست الًّ ّيرعرتها: المعيت أع ال يرا   لال يست ي  

  لحع: أش يته عهب  له ش ا ه  عهثذا  4))عهت  عم  المّالي التي زادها مّلم
يرعرل كما لاقشه سي لت  عحز  عأحز ذ إذ قا : بعيه لي مف : لت  عأمّلم  ّ  ّع

 َ َّ  :  ّلته حزيلها ع ّلته م  َتلاه. أْل

ثثا   لحثثع: أح ثثر   البدثثَر أ  مّكلثث  مثث   4))الثثتمّك  مثث  الشثثي   عمّمثثا زاد، أييه
ح رها  عأ ر : تمّك  لي   ريه. عقد ت ّد  أّ  مّلثم ال ّث  عالّثيرعرل لثي مفث  

  عمّلثثثم ال ّثثث   7)ال ثثثدما   لثثثم مّلثثثم ا  الثثثةهثثثذا عايثثثد. لالمفثثثا  ابّع  حملثثثه 
 عالّيرعرل عايد  دًّا لي مّلم ا  الة. لأح ر   لاللها البدَر:  ّلته حالرها لها.
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  لحع: أكذبته  أ  حملته  لم الكثذت  عأ  بتثه   7))الحم   عذكر م  المّالي
ثثثثيرعرل  أ   ّلتثثثثه كثثثثذل    لثثثثم الّ ثثثثت  عا أرر ذلثثثث  إّا  ّثثثثاله أ  حملتثثثثه  أع  ّع

 ّّيرته إلم ذل .
ا   لحع: أبأس   أ  أرهر  البأ    2))ا رهار  عم  المّالي التي ذكرها أييه

عا يمتلف هذا    الّيرعرل لي شثي . عذكثر تيثر ذلث  مث  المّثالي التثي إ  دق ث  
 ليها ت دها ا تتّّدر مّلم ال ّ  عالّيرعرل. 

ثثَ  الّ  َّ تثثي  ثثا    لثثد سثثيبعيه  أّمثثا مدي ثثة الحثثديفي لحثثي  عق ثث   لثثد مّثثالي أْل
  كما أّلها ل  تحّ    4)ع لد بّ  المت ّدمي   ّل  التّدية مرادلة للّيرعرل إلم شي 

المّثثالي التثثي ل لتهثثا  ثث  سثثيبعيهذ إذ  ّلثث  أشثثرق  الشثثم   عأيثثا  كثثالعريزل مثث  أّ  
سيبعيه لّر  ت ري ها دقي ها بي  َشر  عأشرَ   عَيا  عأيا   ع ّل  أدلثف مّمثا اسثت علمي 
بثثه  ثث  الفالفثثّي  مثث  أّ  سثثيبعيه قاسثثه  لثثم أّثثبد مثث  حيثثُ الثثدمع  لثثي الشثثي  أع 

  عذكر  بّبد عأمسم علحعهما مّليي : مّرل يعلي    الفالفي عمّرل  4)المّير إليه
  عالح ي ة أّله للفالي  اّلذ  يثؤع  إلثم الّثيرعرل كمثا أشثر  لثذل   7)الدمع  لي الحي 

 مّالي. لد استّرا  مذهت سيبعيه لي ال
لل ثال الكثعلي    7) يثة ابلّثا  دراسثة لععّيثة قرآلّيثة)أبل أّما الدراسة الفاليثة لهثي

ََّ  اّلتي ذكرها ال دما   عل  تأ م ب ديد ي ذَكر  عل  تستحس   إذ عق    لم مّالي أْل
مّلثثثم الّثثثيرعرل لثثثي مفثثث  أحّثثثد  عذهبثثث  إلثثثم أ  همثثثزل الّثثثيرعرل العالثثثت ليهثثثا 
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عالمسمع  لي همزل ااستح ا  اشت ا  لّلها م  الحثدُ   اشت ا  لّلها م  ال امد 
ثثَ  أ ثثث ُّ مثثث  كثثث ق هثثثذ، المحثثثّددا . 7)مفثث : أ ثثثزَّ اللمثثث    َّ    تيثثثر أّ  الّثثثيرعرل لثثثي أْل

ََّ  م  أّ  المحّ  ي  م  اللحال ل عا ذلث  عأ ثادع، إلثم  عأفبت  مّلم الم اع ة لي أْل
 .  2)الّيرعرل

ثثع  الحثثدُ إلثثم الم ّثث عذكثثر  مّلثثم ع   علّسثثرته  لثثم مثثالف التّديثثة  )ّع
مثث  أّ  رثثاهر  بثثارل سثثيبعيه أّلثثه للتّديثثة  مفثث : ت لثث  عأت لثث . علّرقثث  بثثي  همثثزل 
التّدية عالهمزل لي مف  هذا م  تير ما  اد . عكث ُّ مثا ا تهثد  ليثه مث  مّثا   ا 

 يّدع مّلم الّيرعرل عال ّ  ّرليًّا.
د ال ثثدما  قيثثد ألملثثة  عذلثث  عمثث  الدراسثثا  الحديفثثة مثثا لثث  يت ثثاعز مثثا  ثثا   لثث

اّلتثثي ذكثثر ليهثثا سثثتة  شثثر مّلهثثم   4)لحثثع: )أبليثثة ال ّثث  لثثي شثثالية ابثث  الحا ثثت 
 :ا  ثا   لثد ال ثدما  شثيدها. عمفلهثااستملّها مث  شثالية ابث  الحا ثت  علث  يثزد  مث

 .  4))أبلية ال ّ  دااتها ع القاتها   ببي أع  إبراهي  الشمسا 
 . َفَعَل وأْفَعَل: 3

ثثَ  اسثثتّمااه  َّثثدُّ ي   َّ ثثَ  عأْل َّ مثث  أقثثد  ال يثثايا اللععّيثثة اّلتثثي ل تثث  ألرثثار  تثثرادف َل
   ََّ ََّ  بمّلم َل اللحعّيي  عاللععّيي   إذ ال سمعا ليها لري ي : أحدهما ي رُّ بم ي  أْل

 عالفالي ا يرر ترادلها بيلهما  ملتمسها لرعقها دقي ة بي  الّيعتي .
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ألة المّثثثثّل ا  المسثثثثت ّلة  عَتبمثثثث  المحثثثثدفع  ليهثثثثا عقثثثثد َكف ثثثثر  لثثثثي هثثثثذ، المسثثثث
السثثثثاب ي  مثثثث  حيثثثثُ اامثثثثتالف لثثثثي التثثثثرادف بيلهمثثثثا ع دمثثثثه  عمثثثث  حيثثثثُ إلرادهثثثثا 

 بالتأليف عالبحُ.
علي  تريي العقثعف مليًّثا  لثم هثذ، الرثاهرل علكّلثي سأامسثها مث  ال الثت 

لثثم الت ريثث  بثثي  الّثثذ  تت ثثا   ليثثه مثث  هثثذا البحثثُ  بّللثثي أعالثث  ابتثثدا ه َمثث  ذهثثت إ
ثثَ  لثث   َّ ثثَ ذ إذ إّ  المّلثثم الّثثرلّي الّثثذ  أسثثّم إلثثم يثثب ه لثثي ّثثيعة أْل َّ ثثَ  عأْل َّ َل

ََّ  لثي المّلثم الّثرلّي المثالز  لهثا  عهثع  آلسه لي ََّ  تمالف َل ََّ   الم ّردذ لأْل )َل
 مّلم ال ّ  عالّيرعرل  عهع لر   عهرّ  بي  الّيعتي .

ثَ      دراسة  اد ة م  ابلّا   ا    لثمعقد تبّي  لي هذا ال ر  م  مال َّ )أْل
ثثثَ    عذهثثثت بّيثثثه  إلثثثم أّلهمثثثا سثثثعا  لثثثي المّلثثثم  عذهثثثت آمثثثرع  إلثثثم أّلهمثثثا  َّ ع)َل
ممتل تا  ليه  عقد رّ ح  لي هذا البحُ تمال هما ال عهرّ  عا   ترادلتا بّثد حثي  لثي 

ا لثي المّلثم ااستّما   لامتاللهما لي أّ  المّلم ا يتلاق  م  عرعد اسثتّمالهم
ذاتهذ ب  استّمالهما بثالمّلم ذاتثه مسثألة تثداع  عاسثتّما . عهثذ، مسثألة مّهثعدل لثي 
اللعثثةذ إذ تمتلثثف الكلمثثا  أع الّثثيغ لثثي أّثث  العيثث   علكثثّ  المت اربثثا  قثثد تتعّحثثد 
عتّّم  دالتهما تح  ع أل ااستّما   عقد يحدُ أ  تمتثار بيدثة مث  البيدثا  اللععّيثة 

ث إحداهما عتمتار َّ َ  بيدةا أمرر ابمرر عتشي  ليها  عهع ابمر ل سه الذ   رر لثي َل
ثثَ  المترادلثثثا  اسثثتّمااه  َّ ثثثَ   لثثي بّثثث  ابلّثثثا      إذ امتثثثار  البيدثثثة الح ازيثثةعأْل َّ )َل

ثثَ   ليهثثا كمثثا أشثثار بّثث  الّلمثثا . عامتثثار  تمثثي  َّ عقثثد ي ثثي    قثثا  سثثيبعيه: " 7))أْل
ََّل  المّلثم ليهمثا عاحثد  إّا أّ  اللعتثي  امتل تثا  ز ث  ذلث  المليث  لي ثي  بثه لّل  عأْل

َلثث ... َّ    عقثا  ابثث  درسثثتعيه 2)"قثع   لثثم لّلث  عيلحثث  بثثه قثع  ابلثثف ليبلعلثه  لثثم أْل
َ  بمّلم عاحد  كما ل  يكعلا  لثم بلثا   عاحثد   : "  141هث  441) َّ َ  عأْل َّ عا يكع   َل
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لعة عاحدل لمحا  أ  يمتلثف الل رثا   إّا أ  ي ي  ذل  لي لعتي  ممتل تي   لأّما م 
ّلما سمّعا الّرت تثتكّل   لثم  عالمّلم عاحد  كما ير ُّ كفير م  اللحعّيي  عاللععّيي   عا 
 با ها  عما لي ل عسها م  مّاليهثا الممتل ثة  ع لثم مثا  ثر  بثه  ادات هثا عتّار ل هثا  

لثم عاحثد  عتثأّعلعا  لثثم علث  يّثرف السثامّع  تلث  الّّلثثة ليثه عال ثرع   لرّلثعا أّلهمثثا بمّ
عا لي ل   ذل     الّرت  ل د الّرت هذا التأعي  م  ذا  أل سه   لح  كالعا قد ّدق

عا  لثثثيه  لثثثي تثثثأّعله  ... علثثثي  ي ثثثي  شثثثي ا مثثث  هثثثذا البثثثات إّا  لثثثم لعتثثثي  ؤ أم ثثث
  عاب  درستعيه م  أعاد  الّلما   7)"متبايلتي  كما بّيّلا  أع يكع   لم مّليي  ممتل ي 

ثَ   لثم مّلثم عاحثد مثارج الشثر  المثذكعر  عألثا  لثي الّ  َّ ثَ  عأْل َّ ذي  رليعا تثرادف َل
تّثثحيد ال ّثثيد بثثذكر ال ثثرع  بيلهمثثا لثثي ابزعاج اّلتثثي ذكثثرعا ألهثثا مترادلثثة  بثث  إّلثثه 
ثثَ   َّ ثثا لثثي هثثذ، المسثثألة لثثي تأكيثثد المثثالف عال ثثر  بثثي  َل ًّّ ذكثثر أّلثثه ّثثّلف تّثثلي ها ما

 َ َّ هذا المذهت الريّي ااستراباذ   اّلذ  ذهت إلم أّله ا بّد م    عمّم  ذهبعا  2)عأْل
 . 4)  عتبّه  َم  تبّه  م  ال دما  عالمحَدفي  4)لر   بي  البلادي 
ثَ   إلثم البيدثة التميمّيثة عقد لسثبعا َّ ثَ   إلثم البيدثة الح ازّيثة ع)أْل َّ   علثي   7))َل

ثثة بثثبّ  اب ّّ لّثثا   بّ  إشثثارا  مثث  العايثثد إ  كالثث  هثثذ، رثثاهرل  اّمثثة أ  ما

                                                           

 يثث  محمثثد  تح تصاا يا الاصاايا    141هثثث  441)   اللثثه بثث   ّ ثثر بثث  درسثثتعيه  أبثثع محمثثد  بد7)
التعات  عزارل ابعقثثثاف  الم لثثث  اب لثثثم للشثثثؤع  ا سثثثالمية  بثثثدع  الممتثثثع   مرا ّثثثة رميثثثا   بثثثد

 .11   ر 7111

   الرر: الساب   عالكتات المشار إليه ل  ي َّفر  ليه بّد .2)

 .14  ر 7ج    الرر: شرح الريي  لم الشالية4)

المناهاال الصااافية إلااا كاااف     7727هثثث  7147)   الرثثر: ل ثثف اللثثه بثث  محمثثد العيثثاُ الر يثثر ّ 4)
 .71ر   7 بدالرحم  محمد شاهي   ج :ج  تح ي 2  معاني الاافية

ثبيد ال  تح يث  رميثا   بثثدفعلات وأفعلاات    124هثث  477)   أبثع إسثح  الزّ ثثاج7) تميمثثّي  التعات  ّع
دراسااااة  -يملغاااة تمااااالباقي  )م ّدمثثثة المحّ ثثثث    يثثثاحي  بثثثثد 7   ر7117 مكتبثثثة الف الثثثة الديلّيثثثثة 

أحمد  ل  الدي    477   ر7117لم اب  ابميرّية  ال اهرل  الهيدة الّامة لشؤع  ا  تاريخّية وصاّية
 .727ر  2ج  ال لد   الله ا  الّربية لي التراُ
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  عهثثذ، المسثثالة ا ت ثثّد  لهثثذا البحثثُ شثثيدها تيثثر أّ   7)ال ثثدما  ذكثثر  ال ّثث  لثثتَ  ل ثث 
ثَ  إلثم  لي فلاياهثا إشثارا  أمثرر ذا  أهمّيثة  ملهثا أّ  ااسثتّما  َّ قثد تحثّع   ث  َل

 َ َّ مّيلي:      أبي  مرع ب  الّال  قعله: " 147هث 427) ذ إذ رعر اب  دريدأْل
   2)"عأردف ابثثث  دريثثثد: "عكأّلثثثه أراد أّ  أمّيثثثلي هثثثع المسثثثتَّم  "دي  قثثثد ت ثثثرم كثثثال ا قثثث

ي  ثا : قثد أمّيثلي ال ثرح. قثا : عكثا  َمث  ميثم  عقا  فّلت:ع ا  لي الّحاح: "
  عل   الزممشر     بّيه : "أّ  مثّ  عأمثّ  لعتثا   4)"ي ع  مّيلي بعير ألف

 ع  رؤبة:]الر ز[  يقدتا   عقا  ال ّرا : أمّ  ألّد  عاحتّج ب 

 ". 7)  4)لاْقَلْي لشرُّ ال ع  ما أمّيا

ثَ  كالث  تسثتّم   َّ ذا ما  مّلا هذ، ا شارا  م  ا شارل الساب ة عهثي أّ  َل عا 
 لثثد الح ثثازّيي  زيثثادل  لثثم إشثثارل اللّحثثا  الّاّمثثة  عهثثي أّ  لعثثة الح ثثاز هثثي اللعثثة 

                                                           

زهيثر تثاز   :  تح يث إعارا  القار ي   141هثث  441)   الرر: أحمثد بث  محمثد بث  إسثما ي  اللحثا 7)
  محمثثثد بثثث  مكثثثر  بثثث  417 ر 7   ج  7117  2  ة اللهيثثثة الّربّيثثثة زاهثثثد   ثثثال  الكتثثثت  مكتبثثث

  74ج  هثثثثث7474  بيثثثثرع   4ج  دار ّثثثثادر    77  لساااااي العاااار     7477هثثثثث   177ملرثثثثعر)
 لت  .) 471ر

رمثثز  البّلبكثثّي   :ج  تح يثث 4  جمهاارا اللغااة   147هثث  427)   أبثع بكثثر محمثثد بث  الحسثث  بثث  دريثثد2)
 .741ر   7   ج7111بيرع     7دار الّل  للماليي    

ج  تح يث : 1  الص ا  تاا  اللغاة وصا ا  العربياةهثث  414أبع لّر إسما ي  ب  حماد ال عهر )  4)
. عالرثثر: ابثث  7717ر  4   ج 7111  بيثثرع   4   الع عر   ثثار  دار الّلثث  للماليثثي أحمثثد  بثثد

 .  774ر  درستعيه  تّحيد ال ّيد

ج  ع لثم أبيثا    رؤبة بث  الّّ ثااالّرت  عهع مشتم   لم ديع  ار  الرر: علي  البرعسي  م مع  أش4ّ)
در البي : إْ  كا  ميرا مل م م ستَلّيا.11ر  م ردل ملسعبة إليه    ّع

هثثثث  7471ج  تح يثث : إبثثراهي  العامثثدّ   المملكثثة الّربّيثثة السثثّعدّية  2  ااار  الاصاايا  الزممشثثر   7)
 .472ر  7ج
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ثثلة هثثي أّ  َمثث  امتثثار  7)ال ديمثثة ال ّثثيحة ّّ ثثَ  إّلمثثا سثثل    لثثحّ  المح َّ ثثَ   لثثم َل َّ أْل
هثثذا المسثثل  الت ثثعُّرّ  لحثثادُ مت ثثّدد لثثي سثثم  هثثذ، الّثثيعة  عهثثع مّلثثم ال ّثث  

ثث َ  َّ كمثثا سثثيتبّي  ذلثث  اح هثثا لثثي دراسثثة   2)عالّثثيرعرل الثثذ  يملحهثثا قثثّعل ليسثث  لثثي َل
 ابلّا .

)َمل ثث    عمّمثثا يؤّيثثد مثثا سثثب  أ  الس سثثتالّي ل ثث   ثث  ابّثثمّّي إلكثثار، لل ّثث 
)أملثث    تيثثر أّ  بّثث  الّلمثثا  رّد  لثثم ابّثثمّّي بثثأّ  الفالفثثّي   عيثثد، للمزيثثدعت

ثث َ  يمسثثتّم   مسثثتدّلي  بشثثعاهد شثثّرّية  عا تثثذر الس سثثتال َّ   ثث  ابّثثمّّي بثثأ  أْل
ال يقثثثد الّثثثذ  ا امثثثتالف ليثثثه  تيثثثر أّ  ابّثثثمّّي كثثثا  معلّثثثاه  )أملثثث   هثثثع الع ثثثه

  4)بال يقد المشهعر عييي  ليما سعا،.
)اّلتثثثي  أمثثثرر مفثثث  َيثثثَدْي  عَأْيثثثَدي   عَأْتَ يثثث  عَت َثثثع  ذكثثثر الزممشثثثرّ  ألّثثثااه ع 

ََّ  هي ابلّد.   4) ّدها م  قع  الّاّمة   ادًّا أْل
ثثَ   إّلمثثثا هثثع  لثثثعح لحثثع قّعتهثثثا  َّ عا أسثثتبّد هلثثثا أ   لثثعح ااسثثثتّما  لحع)أْل

ثثَ    المتأتيثثة مثث  مّلثثم ال ّثث  عالّثثيرعرل ليهثثا  لثثي حثثي  أ ّ  َّ تثثد ُّ  لثثم ال ّثث  )َل
 ابتدا ه م ّردها م  أ  دالة ّرلّية زاددل.

ثَ  اسثتّمااه  علّسثر ابث   لثيّ  َّ ثَ  عأْل َّ ثث َ  تثثرادف َل َّ ثَ  مل علثة  ث  َل َّ   لثثم أ  أْل
ذمف مّها  قا : " )أ  تّدية لها  تير أ ّ  َّ   لكأّلها مل علة الم ّع  به ح  عأّما أْم

َّ    كأّلثه ل َسثهما أع أ سثاَمهما مث  عر  ال ّلثة  يمّث ا  أ -عاللثه أ لث  -   َم

                                                           

زهير تثاز   :ج  تح ي 7  إعرا  القر ي   141هث  441) اللّحا   الرر: أبع  ّ ر أحمد ب  محمد 7)
 .474ر  4   ج 7117  2زاهد   ال  الكتت عمكتبة اللهية الّربّية   

 71)الرثر ر   لّّ  هذا مثا لمسثه الريثي لثي شثرح الشثالية ل ّث  التأكيثد عالمبالعثة مث  مّثالي ألّث 2)
  .م  هذا البحُ

 .14  ر تفعلت وأفعل  الرر: الس ستالّي  4)

 .471  474ر  7ج    الرر: الزممشرّ   شرح ال ّيد4)
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ثثذمف الم ّثثع   لثثم  ثثادل حذلثثه لثثي كفيثثر مثث  المعايثث  )ألَبثثَ   مثث     عأّع  7)"فثثّ  ح 
 ]ال عي [  قع  زهير:

يلا لَ   ْ ثْعَ  ب ي عتمهم ثا م حَ ثرأْيَ  ذع  الحا    2)م إذا أْلَبَ  الَبْ    ثه ْ  حتثَق م

   4): حتثثم أْلَبثثَ  الب ثث   فمثثَر،لثثي أحثثد ع عهثثه أ  يكثثع  محثثذعف الم ّثثع   أ 
ثثثَ ذ َّ بّ  التّديثثثة كمثثثا  عمثثثذهت ابثثث   لثثثّي هثثثذا يؤّيثثثد ال ّثثث  عالّثثثيرعرل اّلتثثثي لثثثي أْل

 لتي ة لمّلم ال ّ  عالّيرعرل.  أشر  ما هي إاّ 
 : طا اة مي األفعال اّلتي استَّعِمل فيها َفَعَل وأْفَعَل بمعنا وا د:1. 3

 لثثد اللعثثعّيي  عاللحثثعّيي  بمّلثثم عاحثثد  هثثذ،  اد ثثة مثث  ابلّثثا  اّلتثثي  ثثا   
عسثثثثأدر  هلثثثثا إ  كالثثثث  كمثثثثا ز مثثثثعا  أ  أّ  لكثثثث   ملهثثثثا مّلهثثثثم عأّ  اتق اقهثثثثا مسثثثثألة 

 استّما .
ثّ  ا شثارا  بدأ وأبادأ -7 : لث  أ فثر  لثم َمث  لثّر  بيلهمثا لثي المّلثم بث  إّ    

يبثثدؤه  بثثد اه  عأبثثدأه  إليهمثثا  لثثم أّلهمثثا لعتثثا  بمّلثثم  قثثا  الزّ ثثاج: "بثثدأ اللثثه  الملثثَ  
  عيبثثدع لثثي أّ  بثثدأ: ألشثثأ ابتثثدا ه  عأبثثدأ: ي ّثث  لثثه بثثد اه  عمثث  هلثثا لعالبهثثا مثثا  4)"إبثثدا ه 

  عقد تّّزز  لد  ذل  م  استّرا  اآليثا  التثي  ثا  ليهثا هثذا   7)ت تر  أبدأ بأ اد
ِِ  يَْبىَدأ  اْلَخْلىَق َوه ى[  ﴿1]السث دل: ﴾ْنَساِن ِمْن ِطىينٍ َوبََدأَ َخْلَق اإل﴿ ال ّال   ملها: َو الَّى

وا َكْيىىىىىَا بَىىىىىَدأَ اْلَخْلىىىىىَق ث ىىىىىعَّ [  ﴿21﴾]الثثثثرع :ث ىىىىىعَّ ي ِعيىىىىىد     َ  النَّْاىىىىى َ َ فَىىىىىاْنا ر  اللَّىىىىىه  ي ْنِاىىىىى

                                                           

الم َتسااا  فاااي تبيااايي وجاااوا ااااواّذ القاااراءات    7117هثثثث  412)     أبثثثع ال ثثثتد  فمثثثا  بثثث   لثثثيّ 7)
ال تاح شثثلبي  الم لثث   لثثي الل ثثد  لاّثثف   بثثدالحلي  اللّ ثثار   بثثد :ج  تح يثث 2  واإليضااا  عنهااا

 .247ر   7  ج 7114رل  شؤع  ا سالمّية  ال اهاب لم لل

لمثثر الثثدي  قبثثاعل   :تح يثث   ااار  اااعر زهياار بااي أبااي ساالما   114هثثث  217) أبثثع الّّبثثا  فّلثثت  2)
 .12   ر 2111دمش   سعريا    4    مكتبة هارع  الرشيد

 .11ر  2  الرر اب   لّي  المحَتَست  ج4)

 .744ر  ل   عالرر: الس ستالّي  لّل  عأل77ّر    الزّ اج  لّل  عألّل 4)

 .221ر   21ج    الرر: اب   اشعر  التحرير عالتلعير7)
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َل َخْلٍق ن ِعيد    [  ﴿21﴾]الّلكبع :ِخَر َ اآل ُ  [  ﴿714﴾]ابلبيثا :َكَما بََدأْنَا أَوَّ إِنَّه  ه َو ي ْبىِد

 ي[  لعيثثر مثثاف  أّ  دالثثة بثثدأ لثثي اآليثثا : ألشثثأ اللشثثأل ابعلثثم. لثث74﴾]البثثرعج:َوي ِعيىىد  
 حي  أّ  أبدأ:  ّ  له بداية  علذل  تالبها ما ت تر  بأ اد  قا  َ بميدا: ]الر ز[

  7)ّيد  ثعَ  ا ي بدم  عا ي  ثلالي دا ثلمه َ بيث  أهثأقَ ر م

  ]ال عي [ عقا  الشل رر:

  2)ا أبدأ   عاللي   ألي   ثد   كمثع       إلدله ثمعالاه عأيتثلأّيم   ل س

  ّع وأ ّع:  -2

حثثثثثّ : إذا امثثثثث  بحعاّسثثثثثه  عأحثثثثثّ : إذا ّثثثثثار ذا إحسثثثثثا   أع ّثثثثثار إلثثثثثم 
ثثثا مثثثا ذكثثثر، سثثثيبعيه حثثثي  حَمثثث  َأْدَلثثثف  لثثثم أّثثثبد  ا حسثثثا   عهثثثي ت ثثثاب  تمامه

ْسث   للحثع لأّمثا َحسم أع ّثار ذا َدَلثف   قثا  الراتثت: "عأمسم  أ  ّار إلم الثَدَلف 
َ لمْم   عَلهمْم    علك  ا ي  ا  ذل  إّا ليمثا كثا  مث   هثة الحاّسثة... عأّمثا َأْحَسْسثت ه  

يَسىى  ِمىىْنك ع  اْلك ْفىىرَ ﴿: لح ي تثه: أدركتثثه بحاّسثتي...  عقعلثثه تّثالم َِ  َِّ ىىا أََحىى ]آ    ﴾فَلَمَّ
  عقثد  4)" هث  ث  ال   للحثّ  ليثاله أمثله  الك ثر رهثعرها بث[ لتلبيثه أّلثه رهثر 72 مرا :

       ال ر بثثثثي  عل ثثثث    4)ألمثثثثد أبثثثثع حّيثثثثا  لثثثثي البحثثثثر إلثثثثم أ  حثثثثّ  قثثثثد يكثثثثع  للمت ّسثثثثد
                                                           

شثثرح   ديااواي عبيااد بااي األباار ) ثثعد   عالرثثر:  717  ر4ج    ابثث  لثثار   مّ ثث  م ثثايي  اللعثثة7)
 .  72   ر7114  بيرع   7أشرف أحمد  درل  دار الكتات اللبلالّي   

بيد  )2)   تا  العروع مي جواهر القااموع    7111ث  ه7217  محّمد ب  محّمد الملّ ت بمرتيم الزَّ
   7177السثثتار أحمثثد لثثّراج عم مع ثثة مثث  المحّ  ثثي   م بّثثة حكعمثثة الكعيثث    بد :ج  تح يثث 41

ديااواي )الرثثر:  أ  ابكفثثر  لثثم أّلثثه للشثثل رر   عل سثثت البيثث  لتثثأب  شثثراه  إاّ 271ر  47)أيثث   ج
   7117  بيثثرع   2لكتثثات الّربثثّي   إميثث  بثثدي  يّ ثثعت  دار ا    مثث  عشثثرح عتح يثث :الااانار 

  .11ر 

  المااردات فاي غريا  القار ي    7711هثث  712)   أبع ال اس  الحسي  ب  محمثد الراتثت ابّث هاليّ 4)
 هثثث  ر7472بيثثرع     الثثدار الشثثامية  دمشثث   7ّثث عا   ثثدلا  الثثداعد   دار ال لثث     :تح يثث 
 حس  .) 242

 .717  4    البحر المحي 4)
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مّلثثثثثم أحثثثثثّ :  ثثثثثرف  عأّثثثثث  ذلثثثثث  ع ثثثثثعد الشثثثثثي  بالحاّسثثثثثة   ثثثثث  أبثثثثثي  بيثثثثثدل: "
ذا كالثث  كثثذل  لثثح  أحثثّ  تالبهثثا مثثا ي سثثتمَد  لعيثثر  7)"عا حسثثا  الّلثث  بالشثثي    عا 

ىىا﴿: المت ّسثثد ك علثثه تّثثالم ع  اْلك ْفىىرَ  فَلَمَّ يَسىى  ِمىىْنك  َِ  َِّ [  قثثا  72]آ   مثثرا : ﴾أََحىى
   2)بثثالحعاّ " للّمثثا  لثث  مثثله  الك ثثر  لمثثاه ا شثثبهَة ليثثه كّلثث  مثثا ي ثثدَر " الزممشثثرّ :

عهثثع يؤيقثثد مّلثثم الّثثيرعرل لثثي أحثثّ   إذا ّثثار ذا حثثّ  لهثثذا ابمثثر  كمثث  يحسُّثثه 
 قع  أع  ب  َحَ ر: ]ال عي [  بحعاّسه عيلمسه. عي حَم   ليه الم از اّلذ  عرد لي

  4)َد ريد  لأ  الث ا   ل ثب أحّ   رارل  ثعلّياه كلمْهي قَ ثعأمَلَ  ّ

-ريي اللثه  لثه -علي شرح اللععّ   لم مسل   لد عقعله  لم حديُ أل 
  قا  "للّما َحّ  اللبّي ّلم الله  ليه عسّل  ألَّا ملَ ه  ّ  يت ّعز لي الّالل..." :

)أَحثثّ   بثثابلف  عهثثذا  عي ثث  لثثي  ثثر  بّثث  اللسثث  : "  7211  هثثث717) اللثثعع ّ 
  عيبثدع لثي  4)"هع ال ّيد اّلذ   ا  به ال رآ   عأّما حّ  بحذف ابلف للعثة قليلثة

 )حثثّ   لثثي مفثث  هثثذا المّلثثم إّلمثثا هثثع ارتبا هثثا بالحاسثثة مباشثثرله  عارتبثثا  أّ  قلّثثة
   عهثثع أمثثر يؤيقثثد مّلثثم )أحثثّ   بمثثا يترتّثثت  لثثم الحاّسثثة مثث  شثثّعر ع لثث  بالشثثي

 الّيرعرل كما ت ّد .

                                                           

  تاسير القرطباي) الجاما أل كام القر ي   7212هثث  717الله محمد ب  أحمد ال ر بي )  بدأبع    7)
بثثراهي  أ  ثثيش  دار الكتثثت المّثثرية     :تح يثث  ج 21   4   ج7174  ال ثثاهرل  2أحمثثد البردعلثثي عا 
 .  11ر 

 .477  7    الكّشاف2)

   ر 7111  بيثرع   4 عشثرح محمثد يعسثف ل ث   دار ّثادر    :  تح ي ديواي أوع بي  جر  4)
14. 

المنها  ار  ص يا مسلم باي      7211  هث717)   أبع زكريا محيي الدي  يحيم ب  شرف اللعع 4)
الحثثثديُ رقثثث    274ر   1هثثثث  ج7412  بيثثثرع   2ج  دار إحيثثثا  التثثثراُ الّربثثثي   71  ال جاااا 
7714. 
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 ضاء وأضاء:  -3
أيثثا    عقثثا  ابثث   اشثثعر: " 7)ذكثثر الزّ ثثاج أ  يثثا  عأيثثا  مّلاهمثثا عاحثثد

ي ي  متّديها  عهع ابّ ذ ب  م ّرد، يا   لتكع  حيلدثذ  همزتثه للتّديثة  ك ثع  
 ]ال عي [  أبي ال ّحا  ال يلّي:

  2) م اللي م حّتم لّرَ  ال زَ  فاقب هد   أيا   له  أحساب ه  عع عه ه 

عي ي  قاّراه بمّلثم يثا   لهمزتثه للّثيرعرل  أ  ّثار ذا يثع    ليسثاع  
 ]ال عي [  يا  ك ع  امرئ ال ي  يّف البر :

  4)"الذ با  الم ّت م ثاَ  السلي  بثأم ت  ثابيد  راهثييي   سلا،  أع مّ

به كفير م  اللععّيي  عالم ّسري   عحملع، عالح ي ة ّأّ  بيلهما لرقها دقي ها ل  يأبه 
ثثَ  ابثث   اشثثعر الّثثذ  لّسثثر المّلثثم ت سثثيرها دقي هثثا  لكّلثثه  َّ  لثثم المّلثثم العاسثث  كمثثا َل

ميثيدها  ساعر بي  يا  عأيثا   ليثا  ابتثدا ه  عأيثا : ّثار ذا يثيا  أع ّثار 
لمثثثرأل إذا أل ثثث  عهثثثع مفثثث  َسثثثَ ر عَأْسثثثَ ر  عَشثثثَرَ  عأْشثثثَرَ   قثثثا  ابثثث  درسثثثتعيه: "َسثثثَ َر  ا
  لالّالقثثة  4)"ممارهثثا  ثث  ع ههثثا  عقثثد أسثث ر ع ههثثا إذا أيثثا   عكثثذل  أْسثثَ ر الّثثبد

يثثا ل   بثي  ال ّلثي  أّ  َسثَ ر ابتثدا ه: َكَشثَف  عأْسثَ ر الع ثه عالّثبد: ّثار ذا سث عر عا 
ثثبد ت ثثع قثثا  الراتثثت: " ّّ عا بال أ : دملثث  ليثثه  لحثثع:  ْؤَ رعا  مثث  قثثعله : َأْسثثَ ْر   َأْسثث مر 

                                                           

ماا     7747هثث  741) ال ثعالي ي  أبع ملّعر معهثعت بث  أحمثد 17ر    الرر: الزّ اج  لّل  عألّل 7)
 . 72   ر 7112  تح ي : ما د الذهبّي  دار ال كر  جاء علا فعلت وأفعلت بمعنا وا د

  271   ر7111    بيرع 2   مؤسسة الرسالة  قصا د جاهلية نادرا  الرر: يحيم ال بعر   2)
 عي لَست إلم ل ي  ب  زرارل لي بّ  المّادر.

ااار  هثثث   217)   عالرثثر: أبثثع سثثّيد السثثّكر ّ 411  ر7ج  حريثثر عالتلثثعير  الرثثر: ابثث   اشثثعر  الت4)
ألثعر أبثع سثعيل   محمثد الشثعابكة  إّثدار مركثز  :ج  دراسثة عتح يث 4  ديواي امرئ القيع ومل قات 

 . 211  ر 7ج   2111  دعلة ا مارا   7اري    زايد للتراُ عالت

 .721ر    اب  درستعيه  تّحيد ال ّيد4)
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َبح  ّْ   عقد ت ثّد  أّ  الثدمع  لثي مفث  أّثبد عأمسثم مث  أع ثه الّثيرعرل  عقثا   7)"أ
ثَ ْ    َّ اب  درستعيه    )َشَر  : "َشَرق  الشم  إذا  لّ   عأْشَرق : إذا أيثا   ع

  عقثا  ابث   2)"عمّلا، ّار  ذا  إشرا  عييا ذ بّ  هذ، ابلف ت ي  لهذا المّلثم
البس   الشم  عأيا  : قي  أشرق ... لأشثرق   لحذا"   :7727هث  477) ال ّبا 

ي  ثثا  يثثا  الشثثي   ييثثع  عي يثثي   عهثثذ، اللعثثة   عقثثا  الزّ ثثاج: " 4)"أبلثثغ مثث  شثثرق 
ثَ   عابمفلثة قريبثة   4)"الفالية هي الممتثارل َّ عكث ُّ هثذا يثدّ   لثم مّلثم الّثيرعرل لثي أْل
عقثثد أحسثث  مثث  لأيثثا : أ  ّثثار ذا يثثيا   عيثثا  لمثثَ  ابتثثدا ه   مثث  يثثا  عأيثثا  

  بّ  مّلم الّيرعرل عايد لي أرلث   عي ثا   لثم ذلث   7)قا : إّ  أيا  يد أرل 
 أيا .

 سقا وأسقا:  -4

 ا    بارل سيبعيه ّريحة لي اللر  لم مّلم ال ّث  لثي أسث م  ع لثم 
عت ثع  سث يته لشثرت  عأسث يته:  ّلث  لثه " أسا  ذل  لّر  بي  سث م عأسث م  قثا :

 يته مفثث  كسثثعته  عأسثث يته مفثث  ألبسثثته  عمفلثثه: شثث يته عأشثث يته  مثثا ه عسثث يها....  لسثث
  لأسثثث يته:  ّلتثثثه مسثثث يًّا دع  مباشثثثرل  7)"لشثثث يته: أبرأتثثثه  عأشثثث يته عهبثثث  لثثثه شثثث ا ه 

السثث ي  مفثث  أشثث يته:  ّلتثثه شثثاليها أع م ْشثثَ م بثثأ  عهبثث  لثثه مثثا ي شثث يه دع  مباشثثرل 

                                                           

 س ر .) 472ر  7ت ابّ هالي  الم ردا  لي تريت ال رآ   ج  الرات7)

 .727  اب  درستعيه  تّحيد ال ّيد ر 2)

ال بار  ّ ثر تح يث :  بثد  ار  الاصايا فاي اللغاة    7727هث  477)     أبع ملّعر اب  ال ّبا 4)
 .744ر   7117  بعداد 7  إبراهي  العادلّي  دار الشؤع  الف الية الّامة  :ال زاز  ت دي 

عرابا      124هثث  477  أبع إسحا  إبراهي  ب  السر  ب  سثه  الز ثاج )  4) ج  7  معااني القار ي وار
 .17ر  7ج   7111  بيرع   7ال لي   بد، شلبي   ال  الكتت    بد :تح ي 

 :ج  تح يثث 2  إيضااا  اااواهد اإليضااا     72هثث    7اللثثه ال يسثثي )    الرثر: أبثثع  لثي الحسثث  بث   بد7)
 .741  ر7. ج  7111  بيرع   7ب  حمعد الد  الي  دار العرت ا سالمي    محمد

 .71ر  4  سيبعيه  الكتات ج7)
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بي  حزلته عأحزلته  لثال ر    7)لرييّ َ َم  ا برا   عهذا التحلي  هع ذاته ما لمحه ا
ََّ  . دقي  يتمّف  لي مّلم ال ّ  لي  )أْل

ىىىىىا فِىىىىى  ب ط ونِىىىىىهِ ﴿: عقعلثثثثثهّكثثثثثد المّلثثثثثم ذاتثثثثثه ال ثثثثثّرا   قثثثثثا : "عأ              ﴾ن ْسىىىىىِميك ْع ِممَّ
[  الّثثثرت ت ثثثع  لكثثثّ  مثثا كثثثا  مثثث  ب ثثثع  ابلّثثا  عمثثث  السثثثما  أع لهثثثر 77]اللحثث  

: أسثث ي   لثثحذا أ سثث ا  الر ثث   مثثا ه لشثث ت  قثثالعا سثث ا،  علثث  ي علثثعا أسثث ا،  ي ثثر  ل ثثع  
ىىوُرا﴿ :كمثثا قثثا  اللثثه  ثثّز ع ثث ّ  ىىْع َاىىَرابُا َطك  : [  عقثثا 27]ا لسثثا   ﴾َوَسىىمَاه ْع َربُك 

نِ  َويَْسِمينِ ﴿ ِِ  ه َو ي ْطِعم   .  2)"[11]الشّرا   ﴾َوالَّ
ممال اسثثثتّمااه عهثثثذا الت ريثثث  ا ي كمثثثا أشثثثر  لهثثثذ، عاحثثثداه  ملثثث  مثثث  أّلهمثثثا اسثثثتّ 

عرّبما قالعا لما لي ب ثع  ابلّثا  علمثا  داية هذا المبحُ  قا  ال ّرا : "المسألة لي ب
 ]عالر[  السما  س م عأس م  كما قا  لبيد:

  4)"  هال م ثباد  مثل ميراه عال  لي م د  عأس مثعمي بثس م ق

 يلاه  لبلها: إذا أس يلاه  لهرها عأس   الكسادّي أّ  الّرَت ت ع : " عل   ال بر ّ 
 ّلته شربها دادمها  لحذا أرادعا أّله  أ  ع، شربةه قثالعا: سث يلاه   لثلح  لسث يه  بعيثر 

عالّرت قد ت دم  ابلف م  المّليي  لي ااستّما  قا : "  فّ  أشار إلم تدا 4)"ألف

                                                           

 .11ر   7  الرر: شرح الريي  لم الشالية ج7)

بيرع     4ج   ال  الكتت    4  معاني القر ي    122هث  211)  أبع زكريا يحيم ب  زياد ال ّرا   2)
 .711ر  2   ج7114

إحسثا   ّبثا   التثراُ الّربثي  سلسثلة  :  تح يث ار  ديواي لبيد بي ربيعة العامريّ ب   عالرر:   السا4)
 . 14ر   7172  1رق  رل ا رشاد عابلبا  لي الكعي   تّدرها عزا

ج   24  جااااما البيااااي فاااي تآويااال القااار ي     122هثثث  471)   أبثثع  ّ ثثثر محمثثثد بثثث   ريثثثر ال بثثثر 4)
 . 241ر  71   ج2111  7سسة الرسالة   أحمد محمد شاكر  مؤ  :تح ي 
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ثثا  عا   كثثا  أشثثهر الكالمثثي   ليمثا كثثا  مثث  السثث ي تيثثر دادثث  عتلز هثا ليمثثا كثثا  دادمه
 . 7)"ها ما قا  الكسادي لد

عمثا ت ثّد  يؤّيثد مّلثم ال ّث  عالّثثيرعرل لثي أسث م  عا يع ثد هثذا المّلثم لثثي 
سثث مذ بّ  سثث م: لاعلثثه مثثا ه ليشثثرت   لثثم حثثي  أّ  أسثث م:  ّلهثث  مسثث ّيي   لثثم 

.  الدعا   أع ّارعا ذع  سْ ي 
 . 2)اب )س م عأس م  لي ال رآ  الكري  لأقّر ال ر  الس عقد تتّب  أحد الدارسي 

 كّي وأكّي:  -5
ثاَ   عأكثّ : أم ثا،  ي ّر  أه  اللعة بي  ك َّ عأكّ   لم أّ  كّ  ستر بشثي  ّع

  عهثع ت ريث  يؤّيثد مّلثم الّثيرعرل  4)لي ل سه  لأكلل  كأيمر   عكلل  كسثتر 
ثثث َ  َّ ثثثا   عكثثثا  لثثثي المحسعسثثثا   عال ّثثث  لثثثي أْل )أكثثثّ  ذ بّ  كثثثّ  ح ثثثر ابتثثثدا ه ّع

ْع ل ْلل ىىلك َمْكن ىىونك ﴿: المعالمادّيثثا   ك علثثه تّثث [ عأكثثّ : ّثثّير، إلثثم 24]ال ثثعر  ﴾َكىى َنَّك 
أَْو أَْكنَْنىت ْع ﴿: الح ر عالّع  عا م ا   لحع: أكلل  الحديُ لثي ل سثي  قثا  تّثالم

ه ْع َوَمىىا ﴿: [ عقثا   ثّ  فلثثاؤ،247﴾ ]الب ثثرل فِى  أَْنف ِسىك عْ  ىد ور  ََ يَْعلَىىع  َمىا ت ِكىىُن ص  َوَربُى

[  علّثثّ  الت ثثا  المّلثثم مثث  المحسعسثثا  إلثثم المّلعّيثثثا  71]ال ّثثر  ﴾ي ْعِلن ىىونَ 
ََّ  لمّلم الّيرعرل ليهثا  لكثأّ  َسثَتر الحثديُ  كحديُ الل   عتير، لاسبه ّيعة أْل

ثثيَّر، ذا َكثث   عذا حم ثث َّ أكللثث  ر   ل ثث  الزممشثثرّ   ثث  ال ثثّرا : "لثثي الثثل   عمثثا شثثابه: 
  عل  تسل  هاتثا   4)"َل ه إذا  ّله لي تالفالشي  إذا  ّلته لي كم ق  كما ي  ا  أتْ 

الّيعتا  م  التعس  ااستّمالّي اّلذ   ّلهما لثي مّلثم عاحثد لثي بّث  البيدثا  

                                                           

 . 241ر  71  ججاما البياي في تآويل القر يال بر     7)

  7  دار ابثث  ال ثثثعزّ    الخاااالف التصاارياّي وأثااارا فاااي القاار ي الكاااريم  الرثثر: لريثثد الزامثثث  السثثلي   2)
 .714  712رهث  7421المملكة الّربية السّعدّية  

  الزممشثر   شثرح 744ر  2ج    اب   لثّي  المحَتَسثت12ر  ّل   الرر: الس ستالي  لّل  عأل4)
 .471ر  7ج  ال ّيد

 .471ر  7ج    الزممشر   شرح ال ّيد4)
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أهثث  ل ثثد ي علثثع : أكللثث  سثثتالي أّلثثه سثثم  أبثثا زيثثد  ي ثثع : "اللععّيثثة  إذ أشثثار الس 
سث  لثي اللعثا  اللؤلؤل عال ارية لهي م كلَّة  عكللث  الحثديُ  عكث ٌّ ّثعات  عكثاَ  ي تَّ 

 . 7)"حتم رّبما  ا  بالشي  اليّيف لي ر  ذل  م رر ال ع ّ 
 سر  وأسر :  -6

  قثثا  اللثثه  ثثّز  2)ذكثثر بّثث  اللعثثعّيي  أّ  سثثري  بثثال ع  عأسثثري  بهثث  لعتثثا 
ب    ابلف  عقد ّع  بّيثه  ابلثف  علثي  [11﴾ ] ه ْن أَْسِر بِِعبَاِد أَ ﴿: ع  ّ 

بثثال امثثتالف لثثي  [7﴾ ]ا سثثرا  عَْبىىِدِ  لَىىْي ُ ِِ  أَْسىىَرب بِ س ىىْبَحاَن الَّىى﴿: قعلثثه  ثثّز ع ثث ّ 
 ]ال عي [  ال را ا   عقا  امرؤ ال ي :

ياد  مثعحتم ال  َّ َم يُّه ث  حتم تكثسَرْي  به   4)ا ي َ ْد  بَأْرسا م ث م
 ]البسي [  عقا  اللابعة:
َ  ال  َد اْلَبَردم ا   َ َلْيهم ثز ي الّشمثت عزا  ساريةثَأَسَرْ  َ َلْيهم مم   4)َ امم

ََّ  ليهثا  اعباستفلا  آية ا سرا  لح  ب ّية الشعاهد يّّت ل ي ترادف َلّ َ  عأْل
اّ  عهثثثثثع تثثثثثرادف لابّثثثثث  أ  أسثثثثثرر ليهثثثثثا  ّثثثثث   كمثثثثثا ذكثثثثثر  مثثثثثرارها اسثثثثثتّمالّي  عا 

ثَ  السثرر  مفث  ذهثت عال لث   عأسثرر: ّثار ذا س ثرر   َّ يرعرل  لسرر: باشر َل ّع
 ت به  ثاحبة  مف  ذهثه  أكفر ما ت ستَّم  للمّيؤّيد ذل  أّ  )سرر ب

ع ثثا  بثثه  لثثي حثثي  أ  )أسثثرر بثثه  ليهثثا مّلثثم ال ّثث  عالّثثيرعرل  عا يلثثز  ملهثثا 
المّاحبة  لهي  لم مّلم:  ّله يسر  كما لي اآلية  عقد سثاعر أبثع حّيثا  بثي  

                                                           

 .12ر    الس ستالي  لّل  عألّل 7)

 .14    الرر: الساب 2)

   كذا البي  لي كفير م  المراّ   ع ّدر، لي الديعا : 417ر  2  ج  ديعا  امرئ ال ي 4)
 به  حّتم تك َّ َتزات ه . م ع       

  دار 2    72)سلسثثثلة ذمثثثادر الّثثثرت  محمثثثد أبثثثع ال يثثث  إبثثثراهي  :  ديثثثعا  اللابعثثثة الثثثذبيالي  تح يثثث 4)
 .71المّارف بمّر  ر
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ثثثا لثثثزع   سثثرر عأسثثثرر لثثثي آيثثة ا سثثثرا   عل ثثثم أ  تكثثع  الهمثثثزل للتّديثثثة  عل ثثم أييه
 .  7)المشاركة م  تّديته بالبا   قا  عالمّلم:  ّله يسر 

عقثثثد التهثثثم أبثثثع حيثثثا  كمثثثا تثثثرر إلثثثم مثثثا ذكرتثثثه قبثثث  قليثثث  مثثث  مّلثثثم ال ّثثث  
ََّ  التي هي هلا أسرر.  عالّيرعرل لي أْل

 عال، أعال:  -7
ذكثثر   اد ثثة مثث   لمثثا  الّربيثثة مثثله  ابثث  اب رابثثّي عالكسثثادي عأبثثع  مثثرع 

  عقثثد تثثثعارد  2)ت ثثثع :  ثثا  يّثثع   عأ ثثثا  يّيثث   أ  كف ثثر  يالثثثه الثثدعرّ  أّ  الّثثرت
ليمثا تّلثي الت ثر   يكفير م  اللحال  لم أ  أ ا : كف ر  يالثه دع   ثا  التثي تّلث

عأّمثا  ثا  بمّلثم كف ثر كع   ا  بمّلثم كفثر  يالثه  قثا : "عقد ألكر الشعكالّي أ  ت
  عذكثر  4)م مّلثم كفثر  يالثه  عذكر أكفر الّلمثا  أّ  أ ثا   لث 4)" ياله لال يّدُّ 

ال اهر ب   اشعر أّ  مّلم كفر  ياله لي  ثا  لثي  ّثريحاه  بّلثه ا ي  ثا   ثا  
ّلمثثا ي  ثثا  أ ثثا    علثثّر  الراتثثت بيلهمثثا بثثأّ   ثثا : الت ثثر   7)بمّلثثم كفثثر   يالثثه  عا 

 . 7)عأّما أ ا  إذا كفر   ياله
فثر   يالثه ا عمالّة ما سثب  أّ  مّلثم الّثيرعرل لثي أ ثا   لثم مّلثم ك

ّثث  فثثّ  أمثثذ   عهثثذا اب 1)يحتثثاج إلثثم دليثث . لأ ثثا : ّثثار ذا  يثثا   قالثثه ابم ثثش

                                                           

 .1ر  1ج    أبع حّيا   البحر المحي 7)

 .711ر  4ج    الرر الساب 2)

  دار ابثثث  كفيثثثر  دار الكلثثث  ج7 فاااتا القااادير    7144هثثثث  7271محمثثثد بثثث   لثثثي الشثثثعكالي )    4)
 .414ر   7ج  هث7474    دمش   بيرع 7ال يت   

  أبثثثثع 471ر  7  الزممشثثثثر   الكّشثثثثاف ج417ر  7ج    الرثثثثر مثثثثفاله: ابم ثثثثش  مّثثثثالي ال ثثثثرآ 4)
  .77ر  4ج   حّيا   البحر المحي 

 .221ر  4ج    اب   اشعر  التحرير عالتلعير7)

 ) ي  . 711ر    الراتت ابّ هالّي  الم ردا 7)

 .7111ر  7  ال عهرّ   الّحاح  ج1)
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   عمثثثا ذكثثثر، بّيثثثه  مثثث  تثثثرادف ) ثثثا   بمّلثثثم الت ثثثر مثثث مّلثثثم الكفثثثرل اسثثثتّمااه 
  ا  م  رب ه  بي  ال  ر عكفرل الّيا . )أ ا   بمّلم كفر  ياله استّمااه 

 صا  وأصا :  -8
  علثّر  الس سثتالي  7)"لسه  عأّات إذا عق  لثي الرمّيثةّات ا" قا  الزّ اج:

   2)بيلهما بأّ  ّات: تدّلم  ليه م  لع   عأّثات: قّثد حتثم ّثار لثي الهثدف
ّثثثثات الم ثثثثر   عقثثثثا  ال بثثثثرّ : " 4)عذكثثثثر ابثثثث  دريثثثثد أّ  ّثثثثات إذا  ثثثثا  مثثثث   ثثثث   

 يّعت ّعبها  إذا الحدر علز   كما قا  الشا ر: 

  4)"عق السما  يّعت  ث   ثَتَلّز  م   لمأل   ثللس    لسي  علك

لثثع  إلثثم س ثث        عقثثا  ابثث    ّيثثة 7)عملثثه قيثث  للم ثثر ّثثيقت إذا الحثثّ  مثث    
 . 7)"عيشبه أ  يكع  أّات م ّّدر ّات يّعت"   :7741هث  742)

شثثارل ابثث    ّيثثة السثثاب ة ت سقثثر عتؤيقثثد مّلثثم ال ّثث  عالّثثيرعرل لثثي أّثثات   عا 
أّات ل ّله م لح َّا عقاّدها  عمله  ثا  مّلثم ا ّثابة   لّات الح َّ عتدّلم أّما

 أّما ترادلهما لهع استّمالّي لي  تير   ك ع  بشر ب  حاز : 
                                                           

 )ّعت .777ر   7ج    عالرر ال عهرّ   الّحاح14ر     الزّ اج  لّل  عألّل 7)

 .727ر  الس ستالّي  لّل  عألّل   2)

 .7272ر  4  اب  دريد   مهرل اللعة  ج4)

سثثثثّد   م لثثثثة مّهثثثثد . عالرثثثثر: عليثثثثد السثثثثراقبي  شثثثثّر أبثثثثي ع ثثثثزل ال474ر  7  ت سثثثثير ال بثثثثرّ  ج4)
  44)الملرمثثة الّربيثة للتربيثة عالف الثة عالّلثع   مثثج  المم ع ثا  الّربيثة  مّهثد المم ع ثا  الّربيثة

ت لعير، لي بّ  المّادر.12   ر7111/ يلاير 2  7ال ز ا      عل سم

الم ارر الاوجيز فاي تاساير الكتاا       7741هثث  742الح  بث  تالثت ابث    ّيثة )  أبع محمثد  بثد7)
  7هثث  ج7422  بيثرع   7الكتت الّلمية   الشالي محمد  دار    بدالسالج  تح ي :  بد7  لعزيزا

 .717ر

 .717ر  4  ت سير اب    ّية ج7)



 

 
 

77 

  7)ّل  بأ َّ السهَ  ّابات   ثعل لهت  ثها بثت ؤمق  أ  أؤعت ل

 . 2)عا   لّسر، اب  دريد بأّله أراد تدّلم عالحّ   ليه م    م 
:)أْفعَ ا. المعنا الصرفّي لِ 5  َل  هو الجْعل والصيرورا ليع غيرَّ

ث   ّْ ََّ  هع ال  يتبّي  مّما سب  أّ  المّلم الّرلّي ابساسّي العحيد لّيعة أْل
عالّيرعرل  كما بّيل  م  مال  ملاقشة مذاهت ال دما  عالمحَدفي  ليما سب   عهثع 

ثثَ   علكثثّله  لثث  ي ّلثثع، مّلهثثم رديسثث َّ اه عحيثثدها مّلثثم لثث  ي ع لثثه َمثث  أشثثار إلثثم مّثثالي أْل
للّثثيعة  بثث   ّلثثع، عمّثثالَي أ مثثر مشثثتّ ة ملثثه سثثعا   عقثثد بثثالععا لثثي تّديثثد المّثثالي 

 عتكفيرها  عكّلها لي الح ي ة إلم هذا المّلم.
عقثثثد ت ثثثّد  أّ  بّثثث  اللحثثثال مفثثث  سثثثيبعيه عالريثثثّي كثثثا  يلمثثث  هثثثذا المّلثثثم 

ثثَ   ليثثه  عل َّ ثثعا ابساسثثّي بعيثثعح  عأّلثثه أدار كفيثثرها مثث  اسثثتّماا  أْل ّّ كثثّله  لثث  يل
ََّ  تير،  ب   ّلعا مّه مّالَي أ مر.   لم أّله مّلم أساسيٌّ ا تؤّد  أْل

عقثثد بثثدر  إشثثارا  مثث  بّثث  الّلمثثا  إلثثم الّثثلة العفي ثثة بثثي  هثثذ، الّثثيعة 
ثثَ  عهثثذا  َّ عمّلثثم ال ّثث  عالّثثيرعرل  كحشثثارل ابثث  درسثثتعيه الّثثذ  ربثث  بثثي  همثثزل أْل

 ا يشير إلم أّله المّلم العحيد.  تير أّ  راهر  بارته  4)المّلم
ثَ  لثي بّث  ابلّثا   َّ ثَ  عأْل َّ عاللارر لي لّر اب  درستعيه عهع ي ثرق  بثي  َل

ثثَ : "ي ثثد، أّلثثه أقثثا  ت ري ثثه  لثثم مّلثثم ال ّثث َّ عأّمثثا قعلثثه:   عالّثثيرعرل الّثثذ  لثثي أْل
َدْدت ه أتل ثث  البثثات  لهثثع م علَثث   عأق لتثثه لهثثع م  َ ثث  لثثحّ  قعلثثه: أتل ثث  لثثحّ  مّلثثا، َشثث

ّهثثا  بثثالَعل   عأعف تثثه عأرت تثثه  عأّمثثا أق لثث  لمّلثثا، أعف تثثه بال  ْ ثث   عالّاّمثثة ت علهمثثا  مي

                                                           

  ثّزل حسث   م بع ثا  مديريثة إحيثا  التثراُ ال ثدي   عزارل :  ديعا  بشر ب  أبثي مثاز  ابسثدّ   تح يث 7)
 .27   ر7171الف الة السعرية  دمش  

 .7272ر  2: اب  دريد   مهرل اللعة  جرر  ال2)

 .  727ر    الرر: اب  درستعيه  تّحيد ال ّيد4)
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ثثثثَ  بّلثثثثه بمّلثثثثم أعف ثثثث   عأحكمثثثث   َّ ّلمثثثثا كثثثثا   لثثثثم أْل بعيثثثثر ألثثثثف عهثثثثع م ثثثثأ... عا 
د  عأرت    أ   ّل   ليه الَعَل  عال  ْ    عمّلاهما را   إلثم قثعله : َتلمث   عأّع

 . 7)" اه  عأتلَ ه تير ، إتالقهاالشي   يعَل  تلَ 
باللبث   عمفلثه مث  ّثار  إلثم الزيلثه " : 2))َأْزَيَلثْ   عقا  ابث   ّلثي لثي قثرا ل

ثَ  أ : ّثار إلثثم كثذا َّ ْهثثَر ّثار إلثم ا  ثثذا   أحّثد الزر ...ّثثار  ،أْل أْ ثَذ  الم 
ثثثَ  للّثثثيرعرل  بمّلثثثم تحثثثّع  لا لثثثه  عقثثثا  السلسثثثيلّي: " 4)"إلثثثم الحّثثثاد َّ  عهمثثثزل أْل

ْس   تاّ   كالمّلم لي  ّاحت كذا  لأّ : أحسم  بزيد: أحَس  زيدا  أ  ّار ذا ح 
َأَزفَّ الرلثثي  ...   علثثي ا تحثثاف: " 4)"قثثعله : أتثثرت الر ثث  إذا ّثثار ذا مثثا  كثثالترات

"مثثث   الكّشثثثاف:  علثثثي  7)"دمثثث  لثثثي الزليثثثف عهثثثع ا سثثثرا   لثثثالهمزل ليسثثث  للتّديثثثة
أيثا  الر ث   يّلثي قا  الزممشرّ  لي مّّلف آمثر: "ع     7)"أمَذله: إذا  ّله ممذعاه 

ّ سثثثر  عهثثثذا قيثثثا ا مسثثثَتتمتٌّ عا تبثثثار  ّثثثار إلثثثم اليثثثي   عكثثثذل  أْ َسثثثَر ّثثثار إلثثثم ال
"قرأ   بيثد    علي البحر: 1)"مّ رد  ي علع : أ ب  الر   إذا ّار إلم ال ب  عأسه ...

  عقثثثا   1)"   أ  ي ّلكثثث )ي مثثثذلك   مثثث  َأْمثثثَذ  ربا ّيثثثاه  عالهمثثثزل ليثثثه لل ّثثث بثثث    ميثثثر
 ال عالي ي  لد ذكر، لبي  الممّب  السّدّ : 

                                                           

 .771   رالرر: اب  درستعيه  تّحيد ال ّيد  7)

 .477ر  7ج    هي قرا ل اب رج علّر اب   اّ  ع ما ة  الرر: المحتست2)

 .477ر  7ج    اب   لّي  المحتَست4)

ج  4  ااااء العليال فاي إيضاا  التساهيل   7471هثث  111)   السلسثيليالله محمد ب   يسثم   أبع  بد4)
. 712  ر2ج  ، 7117  مّكة المكّرمثة  7الله  لي الحسيلي البركاتي  المكتبة ال يّلّية    بد :تح ي 

ار ذا ما  كالترات: كلاية    العلم  عكفرل الما    ع ا  لي بّ  المّادر: أترت: بمّلم الت ر.  ّع

  تح ي : شّبا  إت اف فضالء البار بالقراءات األربعة عار    7117هث  7771) محمد البّلاأحمد ب    7)
 .472  ر2   ج7111  ال اهرل  7محمد إسما ي    ال  الكتت  بيرع   مكتبة الكلّيا  ابزهرّية   

 .444ر  7ج    الزممشر   الكّشاف7)

 .414ر  7ج     الزممشر   شرح ال ّيد للزممشر 1)

 .472  477  ر4ج  بع حّيا   البحر المحي   أ1)
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ّ  عأ قهمراثسم ح  ثلأم عَد  ذا  هثّلم ح ّي ا أ  يسثتم   7)ّْي ا قد أ ذم

 . 2)""... عيرعر: قد أَذ َّ عَأْقَهرا  أ  ّار إلم الذ ق عالَ ْهر
ل ّث  عالّثيرعرل لثي لك ُّ اللّعر المت ّدمة ت بيق  أّ  ال دما  امسعا مّلم ا

عا  ليه كما ت ثّد   علكثّله  لث  يّثّدع، مّلهثم أساسثّيا عحيثدها لهثذ،  ّّ ََّ   عقد ل ّيعة أْل
الّيعة  عمل ع، بمّا   لحعّيثة كالتّديثة اّلتثي هثي لتي ثة لثه  أع لّر ثعا ملثه مّثالي 
أ َمثثر هثثي لثثي ح ي تهثثا تثثؤع  إلثثم الّثثيرعرل عال ّثث   كالثثدمع  لثثي الزمثثا  عالمكثثا  

 ا مما بيل .عتيره
ثَ  عمّلثم  َّ عقد آلَ  بّ  المستشرقي  هذا المّلم  لرب عا بي  الهمزل لي أْل

  عملهثثا الّربّيثثثة  عا يم ثثثم مثثثا بثثي  السثثثببّية اّلتثثثي ذكرعهثثثا  4)السثثببّية لثثثي السثثثامّيا 
 عال ّ  عالّيرعرل م   القة.

                                                           

   7114  الرر: حات  اليام   )الممّب  السّد  حياته عما تبّ ثم مث  شثّر،   م لثة المثعرد  الّثرا   7)
 .   727  ر7   دد2الم ّلد 

د   تح يث :  يبثة حمثاار  أد  الكاتا     7747هثث  741)   أبع ملّعر معهعت ب  أحمد ال عالي ي2)
 .271    ر7117  7 امّة الكعي     بعد   م بع ا 

مادخل إلاا ن او اللغاات   الرر: سباتيلع معسكاتي  ادلارد أعللدعرف  أل ع  شيتلر  للرا  لع  زعد   4)
  بيثرع   7ل ّبار المّ لبّي   ال  الكتت   امهد  الممزعمي   بد :تر مه عقّد  لهالسامّية المقاري، 

 .274  274   ر7114
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 قا مة المصادر والمراجا

 

    7  دار المثثدلي   تهااا وعالقاتهاااأبنيااة الاعاال دنن أبثثع أع  إبثثراهي  الشمسثثا  
  .7111 ّدل  

   ( الب ار الم ايط فاي     7444هث  147أبع حيا  محمد ب  يعسف ابلدلسي
 هث.7421ّدقي محمد  مي   دار ال كر  بيرع    :ج  تح ي 1  التاسير

  ّج  تح يث : 2  الغريا  المَّصان ف    141هثث  224)   أبع  بيد ال اس  ب  سثال
ر الّبيد   الم م  التعلسي ل،دات عالّلع  عال لع   دار سحلع  د. محمد الممتا

 . 7117 تعل    2لللشر عالتعزي    

 إت ااف فضاالء الباار باالقراءات     7117هثث  7771)   أحمد ب  محمد البّلثا
  تح يثث : شثثّبا  محمثثثد إسثثما ي    ثثال  الكتثثثت  بيثثرع   مكتبثثثة األربعااة عاااار

  .7111    ال اهرل7الكلّيا  ابزهرّية   

    الثثدار الّربّيثثة للكتثثات  اللهجااات العربيااة فااي التااراثأحمثثد  لثث  الثثدي  ال لثثد  
7114.  

 ج  2  معاااني القاار ي    141هثثث  277)   ابم ثثش ابعسثث  سثثّيد بثث  مسثثّدل
  .7111  ال اهرل  7هدر محمعد قرا ة  مكتبة المال ي    :تح ي 

   (  اار  دياواي ذي الرّماة     147هثث  247الباهلّي  أبع لّر أحمد بث  حثات
ال ثدع  أبثع  بد :ج  تح يث 4  غيالي بي عقبة، رواية اإلمام أبي العّباع ثعل 

  .7112  بيرع   7ّالد  مؤسسة ا يما  لل ب  عاللشر   
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   ( ااااار      7727هثثثثث  477ابثثثث  ال ّبثثثثا   أبثثثثع ملّثثثثعر محمثثثثد بثثثث   لثثثثي
إبراهي  العادلّي  دار ال بار  ّ ر ال زاز  ت دي  تح ي :  بد  الاصيا في اللغة

  .7117  بعداد 7  الشؤع  الف الية الّامة 

   (  الم َتسااا  فاااي تبيااايي     7117هثثثث  412ابثثث   لثثثّي  أبثثثع ال ثثثتد  فمثثثا
 لثثي الل ثثد  لاّثثف   :ج  تح يثث 2  وجااوا اااواّذ القااراءات واإليضااا  عنهااا

ال تاح شثثثثلبي  الم لثثثث  اب لثثثثم للشثثثثؤع  ا سثثثثالمّية   بثثثثد الحلي  اللّ ثثثثار  بثثثثد
  .7114ال اهرل  

 دار 7  جالمنصف نبي جني، اار  كتاا  التصاريف ألباي عثمااي الماازني  
  .  7174 -هث7414إحيا  التراُ ال دي   ال بّة ابعلم 

  ج  4  جمهرا اللغاة   147هث  427)   اب  دريد  أبع بكر محمد ب  الحس
  .7111بيرع     7تح ي  رمز  البّلبكّي  دار الّل  للماليي     

   ( تصاا يا     141هثثث  441ابثث  درسثثتعيه  أبثثع محمثثد  بثثد اللثثه بثث   ّ ثثر
التعات  عزارل رميثثا   بثثد :بثثدع  الممتثثع   مرا ّثثة محمثثد :  تح يثث الاصاايا

  .7111ابعقاف  الم ل  اب لم للشؤع  ا سالمية  

   (  المخصا     7177هثث 471اب  سيد،  أبع الحسث   لثي بث  إسثما ي  
  دار إحيثثا  التثثراُ الّربثثي  بيثثرع   7هي    ثثا    ج  تح يثث : مليثث  إبثثرا71

7117.  

 7114هثثثثث  7414)   ابثثثث   اشثثثثعر  محمثثثثد ال ثثثثاهر بثثثث  محمثثثثد التعلسثثثثي    
)ت رياار المعنااا السااديد وتنااوير العقاال الجديااد مااي تاسااير  الت رياار والتنااوير
  .7114تعل    -ج  الدار التعلسية لللشر41  الكتا  المجيد 
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  الممتاااا الكبيااار فاااي     7211هثثثث  771)   ابثثث   ّثثث عر   لثثثي بثثث  مثثثؤم
  .7117  7  مكتبة لبلا    التصريف

 7741هثثث  742الح  بثث  تالثثت )  بثث    ّيثثة ابلدلسثثي  أبثثع محمثثد  بثثدا    
الشالي ج  تح ي :  بدالسال   بد7  الم رر الوجيز في تاسير الكتا  العزيز

 هث.7422  بيرع   7محمد  دار الكتت الّلمية   

 ج  تح يث 7  معجم مقاييع اللغة    7114هثث  417حمد )  اب  لار   أ: 
  .7111السال  هارع   دار ال كر   بد

 7  جأد  الكاتا    111هثث 217اللثه بث  مسثل  ) اب  قتيبة  أبع محمد  بد  
 محمد الدالي  مؤسسة الرسالة  بال تاري  لشر. :تح ي 

   (  ج  دار 77  لساي العار    7477هث  177اب  ملرعر  محمد ب  مكر
 هث.7474  بيرع   4ّادر   

   ( ااااار      7247  ثهثثثث744ابثثثث  يّثثثثيش  معلّثثثث  الثثثثدي  يّثثثثيش بثثثث   لثثثثي
 ج   ال  الكتت  بيرع .71  الماّصل

   ( اار  ااعر    114هثث  217فّلت  أبع الّّبا  أحمد ب  يحيثم الشثيبالي
  4لمثر الثثدي  قبثثاعل  مكتبثثة هثثارع  الرشثثيد    :تح يثث   زهياار بااي أبااي ساالما

  .2111   سعريا  دمش

  ( ااار  أد      7747هثثث  741ال ثثعالي ي  أبثثع ملّثثعر معهثثعت بثث  أحمثثد
  .7117  7  تح ي :  يبة حمد بعد   م بع ا   امّة الكعي    الكات 

 تح يث : ما ثد الثذهبّي  دار ال كثر  ما جاء علاا فعلات وأْفَعلات بمعناا وا اد  
7112.  
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   ( الصاا ا  تااا     7112ث هث414ال ثعهر   أبثع لّثثر إسثما ي  بث  حمثثاد
الع عر   ثثثثار  دار الّلثثثث  ج  تح يثثثث : أحمثثثثد  بثثثثد1 اللغااااة وصاااا ا  العربيااااة

  .7111  بيرع   4للماليي   

 معجاااام البلااااداياللثثثثه   الحمثثثثع   شثثثثهات الثثثثدي  أبثثثثع  بداللثثثثه يثثثثاقع  بثثثث   بد    
  .7111م لدا   دار ّادر  بيرع   7

   ا  مكتبثة اللهيثة     ملشثعر أبنية الصرف فاي كتاا  سايبوي مدي ة الحديفي
  .7177بعداد    7 

 ميمثع  بث  قثي   شثرح عتّليث : محمثد حسثي   مكتبثة دياواي األعااا الكبيار  
 اآلدات.

 4محمثد يعسثف ل ث   دار ّثادر     :  تح يث  عشثرحديواي أوع بي  جار  
  .7111بيرع   

  إمي  بدي  يّ ثعت  دار الكتثات الّربثّي      م  عشرح عتح ي :ديواي الانار
 . 7117يرع     ب2 

  7شثرح أشثرف أحمثد  ثدرل  دار الكتثات اللبلثالّي     ديواي عبيد بي األبر  
 . 7114بيرع   

   ( 7711هثثثث  712الراتثثثت ابّثثث هالّي  أبثثثع ال اسثثث  الحسثثثي  بثثث  محمثثثد    
  تح يثثث  ّثثث عا   ثثثدلا  الثثثداعد   دار ال لثثث   المااااردات فاااي غريااا  القااار ي

 هث.7472 الدار الشامية  دمش   بيرع   7 

   ( بيثثثد   محّمثثثد بثثث  محّمثثثد المل ّثثثت بمرتيثثثم تاااا      7111هثثثث  7217الزَّ
 بدالستار أحمد لّراج عم مع ة  :ج  تح ي 41 العروع مي جواهر القاموع

  .7177م  المحّ  ي   م بّة حكعمة الكعي   
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   (  معااني     124هثث  477الز اج  أبع إسحا  إبراهي  ب  السر  ب  سثه
عرابااا    7ال لي   بثثثد، شثثثلبي   ثثثال  الكتثثثت    بثثثد :ج  تح يثثث 7  القااار ي وار

  .7111بيرع   

 ثثبيد التميمثثّي  مكتبثثة الف الثثة رميثثا   بثثد :  تح يثث فعلاات وأْفَعلاات التعات  ّع
  .7117 الديلّية 

   ( أسااااع     7744هثثثث  741الزممشثثثر   أبثثثع ال اسثثث  محمثثثعد بثثث   مثثثرع
  7الّلميثثة    محمثثد باسثث   يثثع  السثثعد  دار الكتثثت :  تح يثث 2  جالبالغااة
 بيرع .

 ج  تح يثثث : إبثثثراهي  العامثثثدّ   المملكثثثة الّربّيثثثة السثثثّعدّية  2  اااار  الاصااايا
 هث.7471

 4ج  دار الكتثثثات الّربثثثي    4  الكّاااااف عاااي  قاااا ق غاااوامت التنزيااال  
 .هث7414بيرع   

   (  اااار      7211هثثثث  717ااسثثثتراباذ   ريثثثي الثثثدي  محمثثثد بثثث  الحسثثث
  محمثد الزلثزاف  محمثد محمثد لثعر الحسث  : يث ج  تح4  اافية ابي ال اج 
  .7112الحميد  دار الكتت الّلمية  بيرع   محيي الدي   بد

   ( فعلاات وأْفَعلاات    171هثثث  277الس سثثتالّي  أبثثع حثثات  سثثه  بثث  محمثثد  
  .7117بيرع     2إبراهي  ملي  الّ ية  دار ّادر    :تح ي 

  ار  ديواي امرئ القيع هث   217)   السّكرّ   أبع سّيد الحس  ب  الحسي
ألثثثعر أبثثثع سثثثعيل   محمثثثد الشثثثعابكة  إّثثثدار  :ج  دراسثثثة عتح يثثث 4  ومل قاتااا 

  .2111  دعلة ا مارا   7مركز زايد للتراُ عالتاري    
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 ااااء العليال    7471هثث  111اللثه محمثد بث   يسثم )  السلسيلي  أبع  بد
ي البركثاتي  المكتبثة اللثه  لثي الحسثيل بد :ج  تح يث 4  في إيضاا  التساهيل

  .7117  مّكة المكّرمة  7ال يّلّية   

  ج  7  الكتاااا     117هثثثث   711)   سثثثيبعيه  أبثثثع بشثثثر  مثثثرع بثثث   فمثثثا
  .  7111  ال اهرل  4السال  هارع   مكتبة المال ي    بد :تح ي 

 ااار  كتااا      111هثثث   471اللثثه )  السثثيرالي  أبثثع سثثّيد الحسثث  بثث   بد
أحمثثثثد حسثثثث  مهثثثثدلي   لثثثثي سثثثثيقد  لثثثثي  دار الكتثثثثت  :يثثثث ج  تح 7  ساااايبوي 

 . 2111  بيرع   7الّلمّية   

  ّإحسثا   ّبثا   التثراُ الّربثي   :  تح يث ار  ديواي لبياد باي ربيعاة العاامري
  .7172  1سلسلة تّدرها عزارل ا رشاد عابلبا  لي الكعي   رق  

   ( ج  دار اب  7  فتا القدير   7144هث  7271الشعكالي  محمد ب   لي
 هث.7474  دمش   بيرع  7كفير  دار الكل  ال يت   

 الهيدثثة الّامثثة لشثثؤع    لغااة تماايم دراسااة تاريخّيااة وصاااّيةالباقي  يثثاحي  بثثد
  .7117الم اب  ابميرّية  ال اهرل  

 جاااما البياااي فااي     122هثثث  471)   ال بثر   أبثثع  ّ ثثر محمثثد بثث   ريثثر
           د شثثثثثثثاكر  مؤسسثثثثثثثة الرسثثثثثثثالة  أحمثثثثثثثد محمثثثثثثث :تح يثثثثثثث ج  24 تآويااااااال القااااااار ي

  7  2111.  

    دراسااات لسااانّية  -أبنيااة الاعاال فااي اااافية ابااي ال اجاا   ّثثا  لثثعر الثثدي
  .7111  بيرع   7  دار ال كر اللبلالّي   ولغوّية
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 اار  دياواي      7271هثث  777)   الله ب  الحسي الّكبر   أبع الب ا   بد
الح ير شثثلبي  ا  إبثثراهي  اببيثثار    بثثد م السثث مّثث  :ج  تح يثث 4  المتنبااي

 دار المّرلة  بيرع .

 المناهل الصافية     7727هث  7147الله ب  محمد ) العياُ الر يرّ   ل ف
 الرحم  محمد شاهي . بد :ج  تح ي 2  إلا كاف معاني الاافية

  (  معجاام ديااواي     177هثثث  471ال ثثارابي  أبثثع إبثثراهي  إسثثحا  بثث  إبثثراهي
أحمد ممتار  مر  مرا ّة إبراهي  ألي   مؤسسة دار الشثّت  :ي   تح األد 

  .2114للّحالة عال با ة عاللشر  ال اهرل  

  ( ج  4  معاااني القاار ي   122هثثث   211ال ثثّرا   أبثثع زكريثثا يحيثثم بثث  زيثثاد
  .7114بيرع     4 ال  الكتت   

 كتااااا      117هثثثثث  711الرحم  المليثثثث  بثثثث  أحمثثثثد )  ال راهيثثثثد   أبثثثثع  بثثثثد
مهثثثثثد  الممزعمثثثثثي  إبثثثثثراهي  السثثثثثامرادّي  دار عمكتبثثثثثة  :ج  تح يثثثثث 1  العااااايي
 الهال .

    دار ابثثث  الخاااالف التصااارياّي وأثااارا فاااي القااار ي الكاااريملريثثثد الزامثثث  السثثثلي  
 هث.7421المملكة الّربية السّعدّية    7ال عزّ    

 الجاااما أل كااام    7212هثثث  717اللثثه محمثثد بثث  أحمثثد ) ال ر بثثي  أبثثع  بد
بثراهي  أ  ثيش  دار  :تح ي  ج 21  تاسير القرطبي) ر يالق أحمثد البردعلثي عا 

  .7174  ال اهرل  2الكتت المّرية   

 إيضاااا  ااااواهد     72هثثثث    7اللثثثه )  ال يسثثثي  أبثثثع  لثثثي الحسثثث  بثثث   بد
محمثثد بثث  حمثثعد الثثد  الي  دار العثثرت ا سثثالمي   :ج  تح يثث 2  اإليضااا 

  .7111  بيرع   7 
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  الكلّيات معجم في    7714هث  7114ب  معسم الحسيلي )  الك ع   أيعت
 ثدلا  درعيثش  محمثد المّثر    :ج  تح ي 7 المصطل ات والاروق اللغوية

 مؤسسة الرسالة  بيرع .

 مادخل   ادلارد أعللدعرف  أل ثع  شثيتلر  للثرا  لثع  زعد   معسكاتي  سباتيلع
د  الممزعمثثثي  مهثثث :تر مثثثه عقثثثّد  لثثثهإلاااا ن اااو اللغاااات الساااامّية المقااااري، 

  .7114  بيرع   7ال بار المّ لبّي   ال  الكتت    بد

   دار الف الثة لللشثر عالتعزيث   أبنية األفعاال دراساة لغوّياة قر نّياةل ال الكثعلي  
7111.  

   (  إعاارا  القاار ي   141هثثث  441اللحثثا   أحمثثد بثث  محمثثد بثث  إسثثما ي  
  2  ة الّربّيثثثثثة زهيثثثثثر تثثثثثاز  زاهثثثثثد   ثثثثثال  الكتثثثثثت  مكتبثثثثثة اللهيثثثثث :تح يثثثثث 
7117.  

   ( 7211هثثثثث  717اللثثثثعع   أبثثثثع زكريثثثثا محيثثثثي الثثثثدي  يحيثثثثم بثثثث  شثثثثرف    
ج  دار إحيثا  التثراُ الّربثثي  71  المنهاا  اار  صا يا مسالم باي ال جاا 

 هث.7412  بيرع   2 

   م بّثثة اآلدات  الل ثثف ابشثثرف  أوزاي الاعاال ومعانيهاااهاشثث   ثثه شثثالش  
7117.  

 عهثع مجمو  أااعار العار     7111هثث  7421)   علي  ب  العرد البرعسي  
  رؤبة ب  الّّ اج  ع لم أبيا  م ردل ملسعبة إليه  دار اب  امشتم   لم ديع 

 الكعي . قتيبة 

    7111  بيرع  2   مؤسسة الرسالة  قصا د جاهلية نادرايحيم ال بعر.  
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