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 الولخص0

د اد  اتيا  م رفاة دالالت اهل ااظ دي ي شيدص الدرس الصرفي عناية داىتمامااز بيياريح أل هناو يض ادظ الم تااح اهن اب فاي  
تنادلاات فااي يقسااي   اااماز مااح يينيااة امااادع الالظااة دالبساارة فااي الاااارلح البااريج التااي  ااااث فييااا ال لمااا  ياال ااات نا  ير يح 

دالاياس )ىذا الامع ال ينااس( ، يد )ي ت نى يامع البسرة عح امع الالظة ، ديامع الالظة عح البسرة ، يد بأح يادلدح 
متنا ايح يح  يح الايااس فياو يح ياماع علاى باذا( )مت اادرة المدا اع( ، يد )الاماع غير ذلت(، يد يناو ماح د ادع يمسلاة 

الامدع الارلنية انمازت يالادة دالازالة دال خامة التي تقاات يأل اظيا التي انتظمت في  يا يا ، فمح غيار الئقاة يح 
الينا  الارلني لداددا ضالتيج ، لبنيج نادث إحظ ىذا الامع ا ت ني يو عح امع لخر ! ، إذ إنظيج لد يطالدا التأمث في 

ااادصج ضرل  ﴿متنا ااايح بدناااو  ،  ااايج فاااي م اااردات الت ييااار الارلناااياتي ااادا يىااادا ىج دماااا تشاااتييو ين يعااارص ذطر عط يطيِّاااا غص  ﴾نزاااا عصرص
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In the Quran between rejection and acceptance 
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Abstract: 
   The morphological study has witnessed a great interest and importance since it is 

considered as the perfect scale for words connotations and criteria. This study deals with 

part of plural structures ( Al Qila and Al kithra plural structures) in Holy Quran. In this 

concern, some writers suggest  using Al Kithra instead of Al Qila, and Al Qila instead 

of Al Kithra, or as they suggest (this plural structure cannot be standardized) or (the 

standard plural structure is something else), or in some plural examples (these structures 

have the replaceability of positions), or (the standard structure can be pluralized as 

such).In this way, the writers disregard the fact that plural structures in Holy Quran have 

power and grandeur that appeared in the words and their contexts. According to this, it 

is unacceptable to say that this type of plural structure can be replaced by that! If they 

only look deeper in Al Quran structures, they would find what they need to know; but 

instead they have followed their own justifications and ideas. 
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  :المقدمة
لااو القماادض  ربظ ال ااالميح ، دالصاائة دال اائج علااى يشاارب المر االيح ييااي الاا ااج مقمااد دعلااى ل    

، دنشاااط الل ااة ال رييااة فااي الااارلح البااريج ل ااةس ذات طااايع خاااصفاا ح ل ااةص أل دصااقيو يام اايح يمااا ي اادض 
، فضائز عاح الارلح البريج م تمد مح  مات ل دية دااتماعية متاان ة تؤبظد الم اني الل دية اهدلياة

، نا اب ماح ال ياارة الارلنياةد ع المحَّ الت يير الارلني يختار الل ظ المنا ب في المالم اني الساندية، دا  
، دىااي لم  ااردح علااى درا ااة الااارلح البااريج، فااادمدا لنااا درا ااات م ت يضااةلااذا عبااب علمااا  الل ااة دا

  لطئب ال لج د اصديو يصيقت م يناز  اج مح الدرا ة دالتد ية التيعصارة نتاااتيج على مدذ يعد 
ئح دعاح امادع الالظاة دالبسارة دماح د د ميدت ليذا اليقث يالقديث عح اال ت نا  في الل ة داالصط

سااج عرضاات يمسلااة مااح يينيااة اماادع الالظااة دالبساارة التااي  اااث فييااا ال لمااا  ياال اات نا  ، إذ باااح اهدلااى 
 يالم  ريح يح يتلم دا ال ردة الد ياة ييح ىذه اهينية الارلنية دييقسدا في داده إعاازىا  

 تدفية  يراد يح يبدح  د دفات في ىذا اليقث دمح ا ال
  :التمهيد

 يث الدلدج في اليقث ارتأيت يح يميد لو يالتقدث عح اال ت نا  ل اة داصاطئقاز دباذلت عاح ي اداث 
 ال لما  في امدع الالظة دالبسرة دت ادرىما في الدرس الصرفي 

 االستغناء لغة: 
 مصدر ال  ث ا ت نى ، دىد يدثظ على الاصد دالت ضمظد  

ساا نصااا  أل ير مااا يض تنااى يااو يضااااثغ غنياات يبااذا عااح يااااث فيااو غ ال صنصااا  أل مص ث غ االبت ااا  ، دلاايس عنااده غص
  (ػ)غيره ، إذا ا ت يت يو

 االستغناء في االصطالح:
 ااااث  اااييديوغ " دي ااات ندح يالشاااي  عاااح الشاااي  الاااذر يصااالو فاااي بئمياااج يح ي ااات مث قتاااى يصااايضر 

   (ؼ) ا طا "
غ "  د ي ت نى يالقرب عح    (ؽ)القرب في ي ض اهقاداث إذا بااح فاي م نااه"دمنو ما ذبره االنياررظ

ديادث في مدضع لخرغ "  د ي ت نى يي ض اهل ااظ عاح ي اض ، إذا بااح فاي الماذبدر داللاة علاى 
  (ؾ)المقذدب"

ااااا ىااااد فااااي م ناااااه " أليمااااا ال اااايدطيظ   فيقااااده يادلااااوغ"  ااااد ي اااات ندح يالشااااي  عمظ
  ديااااادث ييضااااازغ " (ؿ)

  (ـ)ت نت ال رب يل ظ عح ل ظ"داال ت نا  ياب دا ع ، فبسير ما ا 
دلمظا باح اال ت نا  مح صنع ال رب ، دذبا   ريقتيج ، فئيضدَّ مح يح يبادح تصارفاز منضايطاز دلايس 

  (ف)مرتائز يد اعتياطياز 
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ديادث ايح انظيغ " دذلت يننا نرذ ال رب  د غيظرت شيقاز ماح بئمياا ماح صادرةش إلاى صادرة ، فيااب 
  (ق)ط و ، ال يح تخيطو دتت  َّ صوض"قينقذ يح تتأتى لذلت دتئ

الم اات نى يااو( مااع يمسلااتيج )ير يشااترط فااي اال اات نا  ال اايدلة دالمئط ااة فضاائز عااح تدافااة الل ااظ 
 الم ت نى عنو( مدافااز  )دصدرىج بما باح المقذدب 

ااحع ياارذ يحَّ ال اارب انتالاات ياال اات نا  مااح باائج فصاايل إلااى باائج يفصاال دييلاا  ديااادد ، يااث  دىنااات مص
يبسر  درة على إيصاث الم نى دتاديده ، لذا فاال ت نا  يض دظ د يلة مح د اقث االختصار درافداز مح 

  (ك)ردافده
دالقة إذا باح ىذا البئج يادز ديصدة على ل ة ال رب فماح غيار الم اادث يح ناادث ياو علاى ل اة 

و الياطث مح ييح يديو دال مح ربظ ال رب دال اج دربظ اهنس دالاح ! ل ة الارلح البريج الذر ال يأتي
 خل و  

 جموع القّمة والكثرة :
يدزاح امدع التب ير ي ضيا يدثظ على الالظة دي ضيا يدثظ على البسارة ، ديينياة الالظاة قصارت يأري اة 

 يينية يما البسرة فيي سمانية دعشردح ينا س  
شرة ، ديحَّ داللة البسرة مح يقد ذىب ي ض علما  ال ريية يحظ داللة الالظة تنقصر ييح السئسة الى ال 

عشر الى ماال نياية د يث إنيا مت اااح ميادي ال غاياة   فالالظاة ماح سئساة الاى عشارة دالبسارة ماح سئساة 
  (غػ)الى ما ال نياية

دل لماقنا ي داث يخر في تقديد عددياة الالظاة دالبسارة هينياة   امادع التب اير    دنقاظ اح صاي  الالظاة 
ي ضاايا مقااث ي ااض دىااذا مااا يسيتااو  ااييديو يادلااو غ " إحَّ هدنااى ال اادد يينتيااو فيااي  دالبساارة  ااد يا ااث

دالااى ، (ػػ)مختصاة يااو دىااي لااو فااي االصاث دريمااا شاارت فييااا االبساار بماا يحَّ اهدنااى شاارت االبساار " 
ىذا الرير ذىب ايح ي يش يادلو غ " إحَّ الامدع  د ياع ي ضيا مدضع ي ض دي ت نى يي ضيا عح 

دىااذا   (ؼػ)"ة أل هحَّ الاليااث داخاث فااي البسيار ايس ذلاات يح ي ات نى يامااع البسارة عااح الالظاي اض     دي
يو ييد اليربات االنياررظ يادلو غ " هحَّ م ن   (ؽػ)"ى الامع مشترت في الاليث دالبسيراهمر صدظ

يا ااث يقااادث اح  دي ااد فاااهدلى يح يت امااث الم  ظاار للااارلح البااريج فااي ضااد  ىااذه الل ااة الماد ااة دال 
 داعاده قابماا عليياا أل هحَّ الااارلح الباريج لاو خصدصااية فاي ا ات ماث اهل ااظ ممااا يادث علاى الاصااد 

 الداضل في الت يير الارلني    
 أمثمة من جموع القّمة و الكثرة التي قالوا فيها باالستغناء:  

ذا ما داد الل ديدح ما يخ الب ىذه الااعدة تأدلدا انقصر النظر إلى الامدع مح زادية الالظة دالبسرة دا 
يادليج غ تادظزاز ، يد تد ظ از يد ا ت نا ز د د خيمظات ىاذه الرؤياة علاى الادرس الل ادر ، ديقبمات قتاى 

 ت ريت إلى يذىاح الم  ريح فت املدا م يا على دفة  داعد الل دييح  
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ة مح تندظع ال ياة ر إفاددفيما يأتي ن رض ي ض ي داث الم  ريح الداقرة في فلت الالظة دالبسرة مح غي
   الارلني

 "  رد  " د " ي را  " غ  -ػ
 [قؼؼ]اليارة غ  ﴾ وَالْوُطَلَّمَاتُ ََحَشَتَّصْيَ تِأًَفُسِهِيَّ ثاَلَثَةَ لُشُوءٍ  ﴿  اث ت الى غ

ادظ دذلات يعضض دالطَّيار ضط  الار  ل ةز غ الد ت يااث للقمى  ر  دلل اقب  صر س دللي يد  صر س دالاصرع  دالاضرع  القص
ج إذا غايت   (ؾػ)يحَّ الاصر  الد ت فاد يبدح للقيض دالطظير ديظح ينو مح ي ريتط النادض

اااز دي  ااريت إذا قاضاات فيااي مااارئ دال داااا  فااي بتاااب ال اايح " تااادث غ  صااريت المااريةض  ضاار از إذا ريت دصمص
  (ؿػ)غ ي ريت إالظ للمرية خاصة ، فأما النا ة ف ذا قملت  يث  رؤت  رد ة "يااث

 ارد ( ا ات نا ز يد )ي ارا ( إلاى )بسير مح علما  الل ة دالم  ريح يحَّ الت يير الارلناي عادث عاح ديرذ 
 ات اعاز ل يج الم نى   

ىاا( يارذ يحَّ  دلاو عازَّ دااثَّ " سئساة  ارد  " ل اة دالايااس " ي ارض " ؿفػت)فالخليث يح يقمد ال راىيدرظ 
( ل ة دالاياس ي ضر  " سئ ) –عزَّ داثَّ  –دذلت في  دلو غ " د اث ا    (ـػ)سة  ضرد ش

" د ضردض  على فض ضادث دي اردس اهخيار عاح اللقيااني ذلت ايح منظدر في م امو  اقئزغديتاي و الرير في 
دضاز  ااااث  غقػت )فاااي يدناااى ال ااادد ، دلاااج ي ااارب  اااييديو  عناااو ي ض ضااادث دفاااي  ا ااات نداىاااا( ي ااارا ز دال يص عااارض

( يراد سئ)التنزيااث  د ش د  بمااا  ااالدا خم ااة بطاائب يضاارصاد ييااا خم ااة مااح البطاائبسئسااة  ضاارض  سااة ي عاارا  مااح  اارض
 ااث ااا  ىاذا علاى غيار  يااس ، دالايااس سئساة  ﴾ثاَلَثَةةَ لُةشُوءٍ    ﴿     د اث االصم ي في  دلو ت االىغ

ؤ دال يادز يح يااث سئسة فصلضادس إنماا يضاااث سطئساة يفلاسض فا ذا بسضارت فياي ال ضلادضس دال ياااث  سصئسصاةض   ي عرض
لضابش ،  ااث يياد قااتج دالنقديادح  االدا  لاةش ، دال ياااث سئساة بطائب إنماا ىاي سئساة يبع نما ىي سئسصاةض رصاع دا 

       (فػ)يراد سئسةز مح الاضرد  " ﴾ثاَلَثَةَ لُشُوءٍ  ﴿  غفي  دلو ت الى
ث سئساة فلادس د ااث دىد ماا ذىاب الياو الطريقايظ  ااقئز " دا ضاافة فياو علاى غيار  يااس هناو ال يااا

د  أل هح ال اادد يضاااب الااى ممياازه ، دىااد مااح  النقدياادح غ ىااد علااى التأديااث دالتااادير سئسااة مااح الاضاارض
سئسة الى عشرة  ليث ، فئ يميز الالياث ياالبسير ، داقتماث الاي ض يح يبادح  اد دضاع يقاد الام ايح 

ة الاى ال شارة ياادز يح يبادح ل يج الم نى دذىب ي ضيج الى يح تميياز السئسا ات اعاز مدضع اآلخر 
امع بسرة مح غير تأديث ، فيااث غ خم ة بئب د اتة عيياد ، دال يااب عناد ىاذا الااقاث يح ياااث غ 

    (قػ)خم ة يبلب ، دال  تة يعيد" 
دلااج يتد ااب اهماار علااى يصااقاب الم امااات فاااط إنمااا يخااذ الم  ااردح يتي اادح يىاادا ىج دمااا تشااتييو 

 ييار الارلناي م ات مليح إياىاا ا ات ماالز مخال ااز للايااس ، ماراقيح ب اة ين  يج في ت  ير م اردات الت
، فتاارة يادلادح  [قؼ]الزمار غ  ) ﴾ لُشْآًةا رشتُةاغ  ةي رٌ رِةىَ      ﴿الاياس على اال ت ماث الارلني متااىليح بدناو 
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بتاياو ، دالاياس اهصل ما يردح ال ما اا  يو ا ت االى فاي ا ت نا  ديخرذ ينو مخالب للاياس ينو
   [ؿكػ]الش را  غ  ﴾تِلِسَاىٍ رَشَتٍٍِّ هُثِنيٍ   ﴿ زيز الذر ينزلو على ر دلو اهعظجال 

د ( اماع بسارة تمييازاز ث )دفيما يلي  أذبر يىاج لرا  الم  اريح فاي تادايييج مااي   سئساة( الاداث ) ضارض
 على الالظة غ 

ؤ دال -ػ اماع البسيار ي عارصا "   دال يعلاج علاى مااذا "الارد  غ امع  ضرع  ، مسث فرع ، دام او الالياث ي عارض
 يفع صاث( دىد ينا  مح يينية صي  الالظة   )ي عرصا ( على دزح )ا تند الي درظ في تداييو هحَّ 

"دىذه الصي ة تباد تبدح ال الية على صي  امدع الالظة ، د د دردت بسياراز فاي الاارلح الباريج ، قتاى 
  ىاذا فضائز عاح (كػ)الظ دفييا ل ظة  اد ام ات علاى ىاذا الادزح" ينو يمبح الادث يأنو ال تداد  درة إ

 سئسة( ىد امع  لة ، فئ ي لج على يرِّ شي  ا تند الي درظ رييو ىذا   )يح ال دد 
"فاا ح  لاات غ لااج اااا  المميااز علااى امااع البساارة ددح الالظااة التااي ىااي اه اارا     لااتغ يت اا دح فااي  -ؼ

 ﴿ غبااح اآلخار الشاترابيا فاي الام ياة ، يال تارذ الاى  دلاوذلت في ت ملدح بث داقاد ماح الام ايح م
د  بانات يبسار ا ات ماالز فاي اماع  ار  اه ارا  ، فاأدسر  (تِأًَفُسِهِيَّ دما ىي اال ن ادس بسيارة ، دل اث الاضارض

    (غؼ)عليو تنزيث الاليث اال ت ماث منزلة الميمث ، فيبدح مسث  دليج غ سئسة ش دع" 
ي تشبث تمييز السئسة يادلو غ  رد  ، دىاي اماع بسارة ددح ي ارا  ، ديارذ  ىا( قؽؿت )فالزمخشررظ 

دؤ على ي عرصا  ، هنيج يت  دح في ذلت دتنزيث الاليث منزلة الميمث   دردَّ  مقماد  رالادبتد ينو ادسر  ضرض
ييد مد ى على الزمخشرر أل إذ ذبر ينو مح الم الطاة يح ياااث فاي الاارلح ذلات أل هح الاارلح الباريج 

    (ػؼ)ي ت مث ل ظاز مقث لخر تد  از  ال
دفيو البسير مح الصقة أل هحَّ ال ياة الارلني ىد الذر يقدصد  يبص اال ات ماث الارلناي ، دلاد لقظناا 

ااو إلااى المطلاااات  ذدات )ال ااياة الااذر دردت فيااو الل ظااة لدااادنا يحَّ الخطاااب فااي اآليااة البريمااة مداظ
 يحَّ عدظة  اال را ( دال يظما يحَّ لبثَّ مطلاة من

ين س( امع  لة ، مع ينيح ن دس بسيرة ، دالارد  امع بسرة ، فلج ذبر امع البسارة ماع )" ل ظة  -ؽ
د  السئسة دىي  ليلة ، دالاداب غ ينيج يت  دح في ذلت في ات ملدح باث داقاد ماح  يح المراد ىذه الاضرض

بانت ابسر ا ت ماالز فاي اماع الام يح مباح اآلخر الشترابيما في م نى الام ية ، يد ل ث الارد  
   (ؼؼ) ر  مح اس را " 

د " على دزح فض ضدث ،  ري الزىررظ غ  ردظ ، يالتشاديد ماح غيار ىماز ، دردر  -ؾ " د ري الاميدر غ " ضرض
ذلت عح نافع ، د ري الق ح غ  رد ي تل الااب د بدح الرا  دداد خ ي اة ، دتداياو الاماع للبسارة فاي 

غ "سئساة ي عارصا " يناو ماح يااب التد اع فاي دضاع يقاد الام ايح مبااح اآلخار ، ىذا المباح ، دلاج يصاأتط 
يعناي غ امااع الالظاة مباااح اماع البساارة ، دال بااس دبماا اااا  يأن  ايح ديح النباااح ياماع الاان س علااى 

يو في مدضاع اآلخار  لإلتياحن دس في البسرة ، د د يبسر ا ت ماث يقد الام يح ، فيبدح ذلت  يياز 
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ح ديياى اآلخر   ريياز مح الميمث ، دذلت نقد غ ش دع يدسر على يش ااع لالاة ا ات ماث يش ااع ، دا 
لج يبح شاذاز هح ش  از ينااس فيو يف اث ، د يث دضع يم نى البسرة ، هح بث مطلاة تتريص سئسة 

د  ، د يث يدسر  رد  على ي را  هح داقدصهض  ( على ) صرع ض( ي تل الااب ، دامع ) ضرض اث( شااذ ، يفع صا)فص عثض
مااح قمياار( ، فاااد يتخاارج )مااح باائب( د )سئسااة باائب( ، علااى إرادة )ديااااز المياارد سئسااة قمياار، د

علااى مااا ياااازه غ سئسااة  اارد  ، ير مااح  اارد  ، دتدايااو تشااديد الااداد ، ىااد ينااو يضياادث مااح اليماازة داداز 
ب ال ادد الاى ا اج ديدغمت داد ف دث فييا دىد ت ييث ااقز منااس ، دتدايو  را ة الق ح يناو يضاا

ذ ا ااج الااانس يطلااة علااى الداقاادط دعلااى الامااع علااى ق ااب مااا تريااد مااح الم نااى ، ددثظ  الااانس ، دا 
    (ؽؼ)ال دد على ينو ال يراد يو الداقد" 

د " يصي ة امدع البسرة        يرذ ييد قياح يحظ عدظة ي ياب يمبح يح تزيث ال مدض في ماي  " ضرض
علااى الالظااة ، منيااا ينااو مااح ياااب التد ااع ، يد ينااو  ااد يبساار ا اات ماث يقااد  سئسااة( الااداث)تميياازاز لل اادد 

الام يح ددح اآلخر يبدح  ريياز مح الميمث ، د يث هحَّ باثَّ مطلااة م المة تتاريص سئساة  ارد  الاى 
د ( ين ب للداللة على البسرة دىد ماا يرقااو )د ت  ياج ال اعة ، دعلى ىذا الم نى تبدح صي ة   ضرض

د " دالااة ديمياث الياا و هنااو الت  ااير اهبساار إ ناعاااز مااح غيااره مااح الت  اايرات التااي ذضبطاارصت فااي ماااي  " ضاارض
علااى اماادع البسضاارة تميياازا للسئسااة الااداث عااث الايااث ، د يااث إحَّ ال اادد يصضاايب إلااى ا ااج الااانس ، دا ااج 

 الانس يطلة على الداقد دالامع يق ب ا تخداج المتبلج  
د  امع البسضرة ، -ؿ ا ت مث في السئسة ، دىي  لة تد ا از ، علاى عااداتيج فاي الامادع فاي ينياا "الاضرض

    (ؾؼ)تتنادب ، فأدسر في اآلية اهخب مع يمح الليس يدادد صريل ال دد" 
د  ، دلااج ياااث سئسااة ي عاارض  علااى امااع الاليااث ، هنااو لمااا باناات بااث مطلاااة -ـ نمااا  اااث غ سئسااة  ضاارض "دا 

فاأتى ييناا  البسارة ، لئ تشا ار ياذلت ، فاالارد  بسيارة إال ينياا سئساة  يلزميا ىذا ، دخلاو م ناى البسارة
 في الا مة   

أل هنااو علااى  ياااس الياااب فااي قمااع ف ااث   البسياار فيااوط يغلااب فااي اال ات ماثيح ينااا -ددااو لخاار     
سة البسير ، فأما الاليث فايا و ، يف ث ددح يف اث فصار يمنزلة ما ال ي تد يو فاا  مائ  دليج غ سئ

 ش دع ، فا ت ني فيو يينا  البسير عح الاليث   
دداو سالث غ يح يذىب مذىب الانس نقد  دليج غ سئسة بئب ي ندح سئسة مح البئب ، إذا يضريج 

    (ؿؼ)رفع ا يياج" 
، دالاارلح ال  اال ات نا فليتو ابت ى يالت  ير اهدث ، لبنو ييى إال يح يضايب الياو الارير السااني دىاد 

ني يل ظة عح اخرذ ، دذلت يح الارلح لاو خصدصاية فاي ا ات ماث اهل ااظ ، فااد اخاتصَّ بسياراز ي ت 
 مح اهل اظ يا ت ماالت خاصة يدثُّ على الاصد الداضل يالت يير   
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د  امع  صرع  دام و الاليث "ي رؤ" دالبسير -ف  ضردض ( دصار ينا  البسير فيو يغلب فاي )يص عرصا ( د )"الاضرض
 يااث سئسة  رد  مسث سئسة ش دع فأ ت ني فيو يينا  البسير عح الاليث   اال ت ماث 

دداو سالث غ يح يذىب مذىب الانس نقد  دليج غ سئسة بئب ي ندح سئسة ماح البائب ، إذا يضرياد 
     (ـؼ)رفع االيياج" 

ال ت نا  ، دالاارلح فليتو ابت ى يالت  ير اهدث ، لبنو ييى إال يح يضيب اليو الرير الساني دىد ا    
 اخاتصهح الاارلح لاو خصدصاية فاي ا ات ماث اهل ااظ ، فااد  ألال ي ت ني يل ظة عح اخارذ ، دذلات

 مح اهل اظ يا ت ماالت خاصة مما يدثُّ على الاصد الداضل يالت يير    بسيراز 
د  امع  صرع  دام و الاليث "ي رؤ" ، دالبسير  -ف د ( دصار ي)يص عرصا ( د )"الاضرض ناا  البسيار فياو يغلاب  صرض

في اال ت ماث يااث سئسة  رد  مسث سئسة ش دع ا ت نى يينا  البسيار عاح يناا  الالياث ، ددااو لخار 
ينااو لمااا باناات بااث مطلاااة يلزميااا ىااذا دخلااو م نااى البساارة فااأتى يينااا  البساارة ل شاا ار يااذلت ، فااالارد  

    (فؼ)بسيرة ، إال ينيا سئسة في سئسة في الا مة" 
ييااانيج علاااى يح الاااار  الد ااات ، فصاااار م ناااى اآلياااة عناااد الامياااع ،  االت ااااةداعلاااج يناااو  اااد د اااع " -ق

، (قؼ)دالمطلاااات يتاارييح يأن  اايح سئسااة يد ااات فيااي علااى ىااذا م  اارة فااي ال اادد ماملااة فااي الم ااددد"
دلاااد تاااذبر ىاااؤال  يح الت ييااار الارلناااي ت ييااار فناااي ماصااادد ، لماااا تااااري يقااادىج علاااى الاااادث ياااأح ىاااذا 

 اات ماث مااح ياااب اال اات نا  ، يد ينااو خاائب الاياااس ، يد يح الاياااس فيااو يد اه اايس منااو بااذا ، اال
عص دض از فنياز ماصدداز ، ديح ىذا الدضع لاج ياتصار علاى  دفاتيج يح بثَّ ل ظة يث بث قرب فيو دضضط

دعااي فيااو الت يياار الارلنااي بلااو ، دباااح اهدلااى يال م  ااريح يح الل ظااة انمااا ت ااداىا الااى ال اادرة ، يااث رض
 يتلم دا ال ردة الد ياة ييح ىذه اهينية ديح ييقسدا في داده إعاازه  

 "سنابل " و " سنبالت " :  -ٕ
ثََْ سَةنَاتِلَ فِةٍ   ًْثَحَةثْ سَة  هَثَلُ الَّزَِيَ َُنفِمُىىَ أَهْىَالَهُنْ فٍِ سَثُِلِ اللَّهِ كَوَثَلِ حَثَّةٍ أًَْثَحَثْ سَةثََْ سَةنَاتِلَ كَوَثَةلِ حَثَّةةٍ أَ      ﴿ اث ت الىغ 

وَلَةاََ الْوَلِة ُ نًِِّةٍ أَسَي      ﴿   د ااث ت االىغ { ؽؾ} الياارة غ ﴾كُلِّ سُنْثُلَةٍ هِائَةُ حَثَّةٍ وَاللَّهُ َُضَارِفُ لِوَيْ ََشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِةَ  رَلِةُن    

     { ؽؾ} يد ب غ (شٍ وَأُخَشَ ََاتِسَاتٍسَثََْ تَمَشَاتٍ سِوَاىٍ ََأْكُلُهُيَّ سَثَْ  رِجَاف  وَسَثََْ سُنْثُالَتٍ خُضْ
   ( كؼ)ال نيث م ردب ام و ال َّنصايطث ، دال َّنصايطث مح اليصرَّ دالش ير دالذُّرة الداقدة  نيلة 

 اانايث ، ) اايع( ، دالم ااددد )ف ااي اآليااات الارلنيااة المااذبدرة ناااد يح ال اادد فااي ال اادرتيح متطاااية ىااد 
ح ، غيار يح التميياز فاي اال ات ماث الارلناي ااا  علاى دزح امااع  انيئت ، ييضاا داقاد فاي ال ادرتي

 البسرة في  درة اليارة ، دعلى صي ة امدع الالظة في  درة يد ب   
في اال ت ماث دت اادر الامادع  االت اعىا( ي  ر ىذا االختئب مح ياب  قؽؿت )دالزمخشررظ     

 للمدا ع فيادث غ 
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وسَةةثََ سُغةةنثُالتٍ   ﴿، علااى قاااو التمييااز يامااع الالظااة ، بمااا  اااث " فاا ح  لاات غ ىصاائظ  يااث غ  اايع  اانيئت 

  {  قؼؼ} اليارة غ (ثالثة لُشًوء (و،  لت ىذا لما  دمت عند  دل{ ؽؾ} يد ب غ ﴾خُضْشٍ
    (غؽ)مح د دع يمسلة الامع مت ادرة مدا  يا" 

" لت يير الارلني  اقئزغمراعيا اىا( على الزمخشررظ دمح ذىب مذىيو  فؼـت )د د ردَّ ال رناطظي     
ح ذلات  إح لية اليارة مينية على ما اعدَّ ل للمن ة فاي  اييلو، د ماا يضااعب لاو ماح ياار إن ا او، دا 

،  ااد ي يااج الزيااادة علااى مااا { ػؿـؼاليااارة غ }﴾واهلل َُضةةارف لِوةةي َشةةاء   ﴿ ينتيااي الااى  ااي ماقة ضاا ب د دلااوغ
    (ػؽ)ر لقظاز لل اية الماصددة" نصظ عليو مح ال صدصدط     فينا  الامدع للتبسي

ىاا( يارذ يح الماااج فاي  ادرة الياارة ماااج مضااع ة دتبسيار فبااح ا ات ماث يناا ز  فؼـت )فال رنااطيظ 
للبسرة ين ب ، دىد ما ال نش ر يو في  درة يد ب هح المااج مت لة يرؤيا ال زيز فائ ماااث للبسارة 

يد اب( ف نماا يناؤىاا علاى إخياار الملات عاح رؤيااه " )لياة " يماا ة دىد ما راقو ال رناطيظ  اقئزغدالالظ 
هنااو إخيااار يرؤيااا ، فدايااو ا تياااح مااح يينيااة الاماادع مااا  ئ طريااة ىنااا للقااظ بساارة دال  لظااةأل اايع فاا

الياااارة( دماااا ي ااادىا ماااا )ينا اااب المرقاااي ، دىاااد  لياااث أل هح ماااا ددح ال شااارة  لياااث ، فلقاااظ فاااي لياااة 
يد اب( ماا يضلقاظ فاافترة الاصاداح ، دااا  باثس علاى ماا )لياة  يتضاعب إليو ىذا ال ادد ، دلايس فاي

  (ؼؽ)ياب دينا ب دا اعلج "
دىااد الاارير الااذر ذىااب إليااو ايااح الااايج إذ ياارذ يح امااع  ااينلة علااى  اانايث داالز علااى البساارة هح     

ج ال  ااانيئت( الدالاااة علاااى الالظاااة يح المااااا)الماااااج فاااي  ااادرة الياااارة ماااااج تبسيااار دتضااا يب ، يماااا فاااي 
  (ؽؽ)ياتضي الالظة

دال ااايب فاااي مااااي  امااادع الالظاااة دالاااة علاااى البسااارة ، دامااادع البسااارة دالاااة علاااى الالاااااظة ، ىاااد يح      
لياو ذىاب د  فاضاث ال اامراقي   ير (ؾؽ)يختص بثظ مح الدزنيح يم نى ال يداد في الدزح اآلخار ، دا 

 يحَّ لبثظ دزح يض داز داللياز ال يتدافر في اآلخر  
 و اسي " و " ر اِسي ات ":. " ر  ٖ

ََعْوَلُةىىَ لَةهُ    ، د دلو ت الى في  در  يأ﴿[ؽ]الرعد غ ﴾وَهُىَ الَّزٌِ هَذَّ األَسْضَ وَجَعَلَ فُِهَا سَوَاسٍَِ وَأًَْهَاسًا  اث ت الى ﴿

 [ؽػ] يأغ﴾هَا ََشَاءُ هِيْ هَحَاسَِةَ وَجَوَاثُِلَ وَجِفَاىٍ كَالْجَىَابِ وَلُذُوسٍ سَاسَُِاتٍ
يصاثض ير ضاد يصالو فاي اهرض دايااثظ رصا ايات رص   صا الشظي  يصرع د رض ضدظاز ديصرع صى سصيصتص ديصرع صاه ىد درص صاا الاص

دا خ داقدتيا رصا ية د درد را يات ال تضنعزصثض عح مبانيا ل ظميا دصا ي مح الاياث السدايتض الرَّ دالرَّ
  (ؿؽ)

ادصر( ، دااا  يل ظاة ت ا)ت اع مارات( فاي )د د ا ت مث الارلح ل ظاو ردا اي  را ايات( مارة داقادة )ع  ع
فااي  اادرة  اايأ ، دباااح للم  ااريح لرا  فااي ىااذيح الينااا يح ، فااايح عاشاادر ياارذ يح امااع را ااية علااى 

فداعااث( اااا  علااى خاائب الاياااس أل هح الاياااس لديااو ال مااا ينزلااو ا دمااا )ردا ااي( ير علااى زنااة )
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ي اااتيج ، فالايااااس لدياااو يح تاماااع ردا اااي اماااع ا ااات ملو الاااارلح إنماااا الايااااس ىاااد ماااا يتماشاااى ماااع ي 
، ديطلااة علااى الايااث راس يمنزلاااة [ؽػ] اايأ غ ﴾وَلُةةذُوسٍ سَاسِةةَُاتٍ   ال اائمة ل ناااث يااادثغ "  اااث ت ااالى ﴿

الدصاااب ال الاااب ، دام اااو علاااى زناااة فداعاااث علاااى خااائب الايااااس ، دىاااد ماااح النااادادر مساااث عاااداذث 
  (ـؽ)دفدارس "

دفداعااث الدصااب ال يطاارظد إال فااي ا ناااث ، إال يحظ امااع التب ااير  دفااي  دلااو " الردا ااي السداياات    
ماااح الماااذبر الاااذر ال ي ااااث ياااارر ماااارذ اماااع ا نااااث ، دييضااااز فااااد غلاااب علاااى الايااااث دصااا يا 
يالردا اااي ، دصاااارت الصااا ة ت ناااي عاااح المدصااادب ، فاماااع اماااع اال اااج بقااااقط دقاااداقط دباىاااث 

  (فؽ)دبداىث "
د د علظث د  فاضث ال امراقي ماي  ردا ي درا ايات فاي الاارلح الباريج إذ يارذ يح ال اياة لماا بااح 

فداعاااث(، ديح ال اااياة لماااا دثظ علاااى )يااادظث علاااى اال ااامية ام ياااا اماااع تب اااير يصاااي ة اماااع البسااارة 
  (قؽ)القربة دالتادد دتضمح القدث ام يا ام از  الماز 

باااح مااح امااع التب ااير يي ااد دباااح الياااب يح يامااع امااع  دذلاات هح " بااث مااا باااح ي اارب إلااى ال  ااث
  (كؽ)ال ئمة "

 . " ِفْتي ان " و "ِفْتي ة " :ٗ
  د ااث فاي  ادرة البياب [ؼـ]يد اب غ ﴾وَلَاََ لِفِحَُْاًِهِ اجْعَلُىا تِضَارَحَهُنْ فٍِ سِحَةالِهِنْ لَعَلَّهُةنْ ََعْشِفُىًَهَةا     اث ت الى غ ﴿

  [ ؽػ]البيب غ﴾ثَأَهُنْ تِالْحَكِّ نًَِّهُنْ فِحَُْةٌ آهَنُىا تِشَتِّهِنْ وَصِدًَْاهُنْ هُذًيًَحْيُ ًَمُصُّ رَلَُْ َ ًَ ﴿
غ " لط طتعيصانطوط د رر  ل تيتو ، دىما امع فتاى با خدة ديخاداح فاي يخ ، د ف لاة( للالظاة ، )ديادث الزمخشررظ

يح فتيااة امااع  لظااة ، دفتياااح امااع    فالزمخشااررظ يياايح لنااا(غؾ)ف اائح( للبساارة، ير ل لمانااو البياااليح ")د
بسااارة ماااح ددح يح ي  ااار لناااا  ااايب مااااي  ىاااذه الل ظاااة يياااذا اليناااا  ددح اآلخااار ، يد اح يدضااال لناااا 

دايااح عاشاادر الااذر  (ػؾ)ال ااردة الدالليااة ياايح الينااا يح مااح الم ااردة الداقاادة ، دىااد مااا ف لااو الطد ااي
  (ؼؾ)ابت ى يالادثغ " دال تية امع  لة ل تى "

"  اري الامياادر ل تعيتااو ، يادزح ف لااو اماع تب ااير فتااى مساث يخااداح ديخادة ، د ااري قماازة      دفاي  دلااوغ
ل تيانو( يدزح يخداح ، داهدث صاي ة  لاة دالسااني صاي ة بسارة دبئىماا ي ات مث فاي اآلخار ، دعادد )

  (ؽؾ)ال تياح ال يختلب"
  ت نا  إذ يادثغفتية دفتياح( مح ياب اال)دالطير يظ يرذ يح اهختئب في اال ت ماث لا

"  ااري يىااث البدفااة غياار ييااي يباار " ل تيانااو " داليااا دح " ل تيتااو " ،  اااث ييااد علااي ال تيااة امااع فتااى فااي 
ال اادد الاليااث دال تياااح فااي البسياار ، دمسااث فتيااة إخاادة ددلاادة فااي امااع يخ ددلااد    دمسااث فتياااح ير اااح 

اااج الاذر للبسيار دباذلت ياادج البسيار دخرياح في امع يرة دخرب     د اد ياادج اليناا  الاذر للالياث م
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ماااااج الالياااث قياااث ال  لاااب دال إعااائث دذلااات نقاااد يرااااث دي اااداج دير ااااح ، دماااح البسيااار  ااادليج سئساااة 
  (ؾؾ)ش دع"

فيد ديح لج يصرح " يا  ت نا  " لبح بئمو تضمح م نى اال ت نا  هنو يادث د د يادج الاليث مااج 
د بما م ردب لدينا الماصدد يو " اال ت نا  " الاذر ياادث فياو اياح البسير ، دالبسير مااج الاليث ، دى

ي يش " إح الامدع  اد يااع ي ضايا مد اع الاي ض ، دي ات نى ي ضايا عاح ي اض ،     دي ايس ذلات 
  (ؿؾ)ي ت ني يامع البسرة عح الالظة هح الاليث داخث في البسير "
لنااا ال ااردة الدالليااة الد ياااة ياايح الينااا يح يدضاال لنااا د  فاضااث ال ااامراقيظ ال اارة فااي الينااا يح مييناااز 

فطتعيصااة( فااي  اادرة البيااب )د ايب ماااي  بااث م ااردة فااي المدضااع الااذر يختياار ليااا فيااادث غ إحظ صااي ة 
دالاة علاى الالظااة نا ايت ال اياة الارلنااي الاذر دردت فياو هح يبساار ماا  ياث فااي عادتيج  اي ة دسااامنيج 

و( فاادثظ ذلاات علااى ينيااج يبساار مااح عشاارة إذ الشاات يح ل طتيصانطاا)بلااييج ، فااي قاايح  اااث فااي  اادرة يد ااب 
  (ـؾ)عماث ال زيز الذيح ي ملدح الط اج يبسر مح عشرة

 . " أ ْسر ى "  و " ُأس ار ى"٘
هَةا   د اث ت االى ﴿ [ؿق]اليارة غ ﴾وَنِىْ ََأْجُىكُنْ أُسَاسَي جُفَادُوهُنْ وَهُىَ هُحَشَّم  رَلَُْكُنْ نِخْشَاجُهُنْ  اث ت الى غ ﴿

   [فـ]االن اث غ ﴾اىَ لِنَثٍٍِّ أَىْ ََكُىىَ لَهُ أَسْشَي حَحًَّ َُثْخِيَ فٍِ األَسْضِكَ
ااراز دا  ااراز فيااد يص ااير  يص صارص ل ااةز غ شصادَّهض دي ظاارصهض يأ اارضه ي اراز دا  ااارصةز شصاادَّهض يا  اار د يااااث ي صارعت الراااث ي ع

دمصأ ضدر دالامع ي عرذ دي ارذ ديض صرا ط 
  (فؾ)

ف لاى( ياذبر  اييديو  ناائز عاح ي اتاذه )ة إلقاة يد قماث يدزاح يخارذ للادزح المطظارد فاي إحَّ م أل   
الخليااث غ " إنظمااا  ااالدا دمرضااى دىلبااى ، دماادتى ، دقاارذ ديشااياه ذلاات ، هحَّ ذلاات يماار ييتلاادح يااو ، 
ديدخلاادا فيااو دىااج لااو بااارىدح ، ديصااييدا يااو ، فلمااا باااح الم نااى ، م نااى الم  اادث ع َّااره علااى ىااذا 

  (قؾ)لم نى"ا
اادَّ الاادبتدر رماازر ي ليباايظ مسااث ىااذه الظاااىرة تطاادراز خاصاااز يال رييااة يبشااب عااح  اادرتيا علااى      دعص

تدلياااد الصاااي  يدظااااقب يد م ااااحش مقاااددة ، دنزعتياااا إلاااى التد ظاااع ر تطيياااة الم يااادج الصااارفي علاااى 
  (كؾ)اددث التصريب  يا از على يخداتيا ال اميات

ااحع يض لااث دضااع  ف يااث( دالتااي يني ااي يح )رذ( مضاامدج ال ااا  مااع الاماادع التااي م ردىااا يض ااا)دىنااات مص
ف ااالى( )فص صااالى( م تاادح ال ااا  إذ ردَّ الاادبتدر إيااراىيج يناايس فااتل ال ااا  دضااميا مااح الاادزح )تبادح علااى 

إلاااى الظاااداىر اللياياااة اعتمااااداز علاااى الم اماااات ال ريياااة ، دي  ظااار ىاااذه الظااااىرة يأنياااا راا اااة إلاااى 
ي ارذ( على يحَّ يني تميج دي د باندا ينطادح ييا د د فاتل القارب )ربات في نقد االن ااج ييح الق

  (غؿ)اهدث منيا
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يص اارصذ( ، هح اهخياار )اهض ااارذ( امااع نااادر ديح الاياااس فيااو يح امااع علااى )دياارذ ايااح عاشاادر يح 
 اارذ اماع " اهض   ياو اال ات ماث الارلناي إذ ياادثغ ياس  ييديو دىاد اهصال داه ايس لدياو ال ماا ااا

لاى ، ىاذا ماذىب  اييديو هح  ائح بماا قملادا ب ائح علاى ي اير فااالدا غ بصمع ي ير قمئز لو علاى بص ع
 ياااس ام ااو ي اارذ باتلاااى ، د يااث ىااد اماااع نااادر دلاايس مينيااااز علااى قمااث بماااا  ااالدا  اادامى اماااع 

  (ػؿ) ديج"
ف ياث( ) ارذ( اماع ي اير ي)فيرذ خئث تداييو لارا ات ي اض الاضارا  يح ماح  اري  أليما الطير يظ     

ي اارذ( علااى ب ااة التنزيااث فااي )يض ااارذ( فيااد ياارال ب ااو مااح  ااري )م  اادث( ي اايس مااح يح ياااري )يم نااى 
إذ يادث غ دداو الادث مح  ري ي رذ ينو امع ي ير ف يث يم نى م  دث نقد  تيث دماتدث يض ارذ(أل )

يض صارصذ()د تلى داريل دارقى ، دىد ي يس مح 
ر يظ يح لبثظ ينا  م نى يختص   د د فات الطي(ؼؿ) 

 يو ددح اآلخر 
د د فرظة الرازرظ ييح الل ظتيح مدضقاز ال ردة الداللياة يينيماا  ااقئغ " فاهض صاارصذ الاذيح فاي دسااة     

داه رصذ الذيح في اليد "
  (ؽؿ)

 يدافة بئج الرازرظ  (ؾؿ)دما اا  في الدر المصندح
 .  " ن ْاس " و " ُأن اس " ٙ

  د ااث عازظ دااث فاي مدضاع [ ق]الياارة غ ﴾وَهِيْ النَّاسِ هَيْ ََمُىَُ آهَنَّا تِاللَّهِ وَتِالَُْىْمِ اِخِشِ وَهَا هُةنْ تِوُةمْهِنِنيَ   ﴿  اث ت الى
    [ غـ]اليارة غ ﴾لَذْ رَلِنَ كُلُّ أًَُاسٍ هَشْشَتَهُنْ كُلُىا وَاشْشَتُىا هِيْ سِصْقِ اللَّهِ لخر في ال درة ن  يا ﴿

ييديو غ " اهصااث فاي الناااس اهضنااس مخ  اااز فا لادا االلااب دالائج عدضاااز عاح اليماازة د اد  ااالدا  ااث  ا
  (ؿؿ)اهضناس " 

د د اا  في الل اح إح يصث الناس اهضناس هح يصلو يضناسس فااهلب فياو يصايلة ساج زيادت علياو     
ما على يضناس صارا ال ج اهضناس الئج التي تزاد مع اهلب للت ريب إيداالز مح اقرب  ليلة فلما زاددى

( يتقريااات الااائج يالضااامة ساااج يدغمااادا الااائج فاااي النااادح )ساااج ا اااتسالدا اليمااازة فتربدىاااا فصاااارت  يصلضنااااسض
( مح الناس)لتقربيما فاالدا النَّاس سج طرقدا االلب دالئج فاالدا    (ـؿ)ناسس

مقاة داسنتايح )ذ درد ل ظة النااس فاي يضناس( ، إ)الناس( د)دفي الارلح ناد يحَّ ا ت الى ا ت مث     
  (فؿ) خم ة مداطح()يناس( في )د ي يح( مدطناز ، داا  يل ظة 

ادض عاح )يضنااس( ىاد يحظ )الناس( يادالز عاح )ديرذ ي ض الم  ريح يح  يب ماي        النااس( عط
ثَّ ال إناس( ، د اد فاات ىاؤال  يح ا عازَّ داا)يضناس( فيد مح ياب الت ديض هنو الايااس فاي اماع )

ادض يخارذ ، إنظماا باث ل ظاة تاائ ل م ناى اختصات ياو ددح الل ظاة ي ت مث ل ظة في  رلنو الباريج عط
دضااز )، دمح ىؤال  الم  ريح  دث ايح عاشدر في ت  يره لمااي  ل ظاة اهخرذ النااس( فاي الاارلح عط
 يضناس( )عح 
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ااايص  الاااذر ىاااد الاماااع  " النااااس ا اااج اماااع إن ااايظ يب ااار اليمااازة دياااا  الن اااب ، فياااد عااادض عاااح يضنا ط
يضناس(    ، دثظ على ىذا الت اديض ظيادر ذلات فاي  ادث )الايا ي  نس ، د د عدضدا عح ينا ي يا

 غاهيرص اه درظ يخاطب يمري الايسعييد يح 
نينا   إح المنايا يصطَّلطعع            حص على اهضناس اآلمط

نااو مااح )د ااد  يااث إح  سااج قااذفدا ىمزتااو تخ ي اااز ، دقااذب اليماازة للتخ يااب شاااقع    ،    ناااس( امااع دا 
قار ، ددزح فض ااث  لياث فاي الامادع فااي  امادع ااا ت علاى دزح فض ااث يضاج ال اا  مساث ظااؤار اماع ظط

يضناس( ديقاادث )ناس( اا ت عدضاز عح )  فيد يرذ مح اال ت ماث الارلني لل ظة (قؿ) بئج ال رب"
الارلناي اليلياا  الم اااز الااذر يااأتي  يح يسيات دايااة نظااره يشاااىد شا رر ، إذ ي ااادر ياايح اال اات ماليح

فيو بث ل ظ لم نى يختص يو ددح غيره ، دييح شاىد شا رر مقبادج فاي يناقاو يااالدزاح دالت  ايئت 
 دالضردرة الش رية 

اِئف "ٚ ح   . " ُصُحف " و " ص 
   [ؽػ]عيس غ ﴾فٍِ صُحُفٍ هُكَشَّهَةٍ  اث ت الى ﴿
      [قػ]اهعلى غ ﴾أُولًَنِىَّ هَزَا لَفٍِ الصُّحُفِ الْ د اث ت الى ﴿

بض ، دالصقاقب على      اقطبض دصضقضب دصضقع قص قضب ل ةز غ الصقي ة التي يبتب فييا دالامع صص صص
نمااا شاايظيده يصاطليااب د ضلضااب ، بااأنيج ام اادا  يايااو دصااقب داخلااو عليااو هح فض ضاائ فااي مسااث ىااذا  ليااث ، دا 

، دالصضقضبص امع الصقي ة مح الندادر دىاد  صق از قيح علمدا يح اليا  ذاىية شييدىا يق رة دقط ار
 يح تامع ف لية على 

اقطب د  اقطح) قص   (كؿ)فض ضث( ديمسلة   ينة د ض ح د يا يا صص
فض ضاث( ديشاار )ف يلة( نقد صقي ة ديمساليا ف حَّ النقااة يدخلدىاا فاي داقارة الايااس ام ااز عاى )ديما    

ف يااث( نقااد غ  ليااب  ضلضااب ، )ف يلااة( يااا)ينيااج شااييدا ف يلااة( علااى فض ضااث( أل ذلاات ) ااييديو إلااى  لظااة امااع 
  (غـ)بأنيج ام دا غ   يح دصقيب قيث علمدا يحَّ اليا  ذاىية

ف يااث( ، دىااذا )دي  اار يقااد المقاادسيح ىااذه الظاااىرة فااي فلاات القمااث علااى النظاااقر ، دذلاات مااح ياااب 
يخااااب علااااييج مااااح  ف يلااااة( ياصااااد التخ يااااب أل هحَّ التااااذبير)ف اااايئ( علااااى )يشااااير إلااااى ينيااااج غلياااادا 

  (ػـ)التأنيث
 ف يلة( مطلااز متخلصاز مح الدصب يالالظة يد الشذدذ )فض ضث( على )في قيح ناد يحَّ ال رظا   اس     

ح شقت ا لت داقدىا  اي ة" ادظ اماع (ؼـ)يادلوغ " دال ضاضب     دا  ف يلاة( علاى )  لبح ايح عضصا در عص
  (ؽـ)فض ضث( شذدذاز )

ااقضب( اااا  مخال اااز للاياااسأل)اال اات ماث الارلنااي لااا د ااد ريذ ايااح عاشاادر يح     هح الاياااس فييااا  صض
اقطب( فياااادث " دالصاااقب اماااع صاااقي ة علاااى غيااار الايااااس)ام ياااا علاااى  اااقص هح  يااااس ام اااو  ألصص
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  علاى الارغج ماح يح اياح عاشادر ياذبر يح (ؾـ)صقاقب ، دلبنو مع بدناو غيار ماايس ىاد اهفصال"
قضب( ىد اهفصل لبنو يارذ يح )امع  ىاذا الاماع غيار ماايس دالايااس ماا اختااره ال ماا ااا  فاي صز

  (ؿـ)اال ت ماث الارلني   إذ يادثغ " دلج يرد في الارلح إال صضقضب "
اٌف " و ٛ  :ُعْجٌف "). " ِعج 
  [ؽؾ]يد ب غ ﴾وَلَاََ الْوَلِ ُ نًٍِِّ أَسَي سَثََْ تَمَشَاتٍ سِوَاىٍ ََأْكُلُهُيَّ سَثَْ  رِجَاف   اث ت الى﴿ 
عصابض ل ةز غ عاب ن  يا عح الط اج قي يا ، دال ضاضدبص ترت الب اج ، دال صاصب غ ذىاب ال ِّمصحط    

اب ىي اليزلى التي ال لقج علييا دال شقج اص داليضزصاثض ، دال ط
    (ــ)

ااب( ، قمائز )ذىب علماا  الل اة دالم  اردح إلاى يح الت ييار الارلناي عادث عاح      اص اب( إلاى عط عضاع
النايض ، دىد ما  ااث ياو الزمخشاررظ دتاي او يبسار ماح ااا  ي اده إذ ياادث غ " دال ايب  للنايض على

اااب ام اااز ل اع ااا  ، د اص لضااوض علااى  ااماح ، )فص عاائ ( ال يام اااح علااى )يفع صااث( د)فااي د اادع عط فط صاااث( قمع
  (فـ)هنو نايضو ، دمح داييج قمث النظير على النظير ، دالنايض على النايض"

م اااز علااى ف اااث )ىااا(  اااقئز غ لاايس فااي باائج ال اارب ـغـت )الاارازرظ د ااد تي ااو      يفع صااث( دفص عاائ ( اض
ماح فاالدا غ  ماح دعااب ، هنيما نايضااح ،  ب دعااب ، دىي شاذة ، قملدىا على  ط غير يعاع

  (قـ)دمح ديييج قمث النظير على النظير ، دالنايض على النايض"
 اماح( هنياج  اد )﴾ قملياا علاى سَةثَْ  رِجَةاف     دفاي  دلاو ت االى ﴿ ددافاو عليو ال يدطي يادلو غ "    

  (كـ)يقملدح النايض على النايض ، بما يقملدح النظير على النظير"
بض فيادث" "  يع      اب امع عا ا  دالاياس فييا عضاع اص دتاي يج في ذلت ييد ال  دد في  دلو إح عط

بس أل هح ف ئ  ديف ث ال يامع على ف اث ، دلبح يارات عااب ، دىي امع عصاع صا  ، دالاياس عض  اع
  (غف) عدث عح الاياس ، قمئز هقد النايضيح على اآلخر (

غ" دالايااس فااي ح هاااث المزادااة دالمنا اية فيااادثفارال يح ىاذا ال ااددث ينماا باا أليماا اياح عاشاادر   
اابس لبناو صااي  ىنااا ياادزح ف صااث هاااث المزاداااة لماارناة   دايااح (ػف)، دىااد  ااماح " اماع عصا صااا  غ عضاع

ااب ام ااز  عاشدر يت  يره ىذا ردظ على مح  اث يقمث النايض على النايض في ت  يرىج مااي  عضاع
ااب( غ " ىاد اماع )عصاع صا ( ، د د ت اضد رير ايح عاشدر مع رير مقمد رشيد الاذر  ااث فاي )لا اص عط

فااااتمع فااي ىااذا الاانصَّ مااح ت ااادر   (ؼف)  ااماح(")عا ااا   ااماعاز ، ال  يا اااز دق اانو ىنااا منا اايتو لااا
ال داصااث الااذر يضضاا ي لدناااز مااح االيااااع الم ناادر دالصاادتي علااى الينااا  الارلنااي ديااؤدر الااى إصاا ا  

ال امع دمح سجظ تأسره دىذا ما يؤبده يصقاب النظرية ال يا ية
  (ؽف)

ظااار فاااي الاااارلح ح الل ظاااة يد الم اااردة الارلنياااة فاااي  ااايا يا ال ياااادج ماامياااا  اااداىا فماااح يندالقاااة ي   
 ديتديره ياد مح االعااز دااليداع ما ال تقده قددد  
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ٔٗ 
 

 الخاتمة والنتائج :
 غ يما يأتي د ىذه الادلة المياربة في اهينية الارلنية تدصث اليقث إلى     
إحَّ الت يير الارلني ت يير فني ماصدد مح لدح ا  يقانو دت الى دلد د صرص ىذا اهمر في ن دس     
خائب )ياأحظ ىاذا اال ات ماث ماح يااب اال ات نا ( يد يناو )مح الم  ريح لماا تااريدا علاى الاادث بسير 

نماا ت ادظاىا الااى )اه ايس مناو باذا( يد )الايااس( يد  علاى التد اع( ديحَّ ىااذا لاج ياتصار علاى الل ظاة دا 
 ال درة يث ردعي في الت يير الارلني بلظو  

 اااردة الد يااااة يااايح اهينياااة الارلنياااة ، دييقسااادا فاااي دااااده دبااااح اهدلاااى يالم  اااريح يح يتلم ااادا ال    
مدضااع )إعااازه فاائ ا ات نا  فااي الااارلح الباريج ، فبااث اماع مااح امدعااو الاداردة فااي اآلياات البريمااة 

اليقث( التي د  نا علييا ىي ماصددة  صداز يبيداز دماح ياادث ياال ات نا  فاناو ياذىب يامااث الل ظاة 
 زَّ داثَّ في بتايو البريج  ديرداقيا الذر يرادىا ا ع

دبذلت عدج تد يايج في ال ياة الارلناي الاذر ين اتل علاى يي ااد داللياة ، ال تنقصار فاي مقايط الالظاة 
 دالبسرة ، إنما تشير إلى م احش تظير مح الد ة دالاصدية في اال ت ماث ما يتنا ب دبئج الخالة  
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ٔ٘ 
 

   الهوامش:
 ( غنى)ل اح ال رب ، مادة  (ػ)
   ؿؼ/ػالبتاب غ  (ؼ)
   ؿقؾ/ؼاالنصاب غ  (ؽ)
   ؽك/ػن  و غ  (ؾ)
   قف/ػاالشياه دالنظاقر غ  (ؿ)
   ـف/ػن  و غ  (ـ)
 ينظرغ اال ت نا  في النقد ال ريي ، د  عيد ا يقمد ااد ، يقث على النت   (ف)
    غفؾ/ؼالخصاقص  (ق)
 ينظر اال ت نا  في النقد ال ريي د  عيد ا اقمد ااد  (ك)
  فؼـ/ؾدينظر غ النقد الدافي  ؼفؽينظر غ الامث للزااج / (غػ)
  ػؾػ/ؼالبتاب  (ػػ)
  ػػ/ؿشرح الم صث  (ؼػ)
  قؿؽي رار ال ريية / (ؽػ)
  قؼػ/ػ ري( )ينظر ل اح ال رب غ مادة  (ؾػ)
  ؿغؼ/ ؿ ري (  )ال يح غ مادة  (ؿػ)
    ؿغؼ/ ؿ ري (  )المصدر ن  و غ مادة  (ـػ)
    قؼػ/ػ ري( ، )ل اح ال رب غ مادة  (فػ)
    ػؾؼ/غؼػمامع اليقريح غ الطريقيظ ،  (قػ)
     ؿـؼ/ػ الج التنزيث غ الي درظ ، م (كػ)
    ؿؽيينية امدع الالة في الارلح البريج غ خدلة مقمدد فيصث ،  (غؼ)
     كؼؼ-قؼؼينظرغ اليئغة الارلنية في ت  ير الزمخشرر /،  (ػؼ)
    غؼؽ/ؽم اتيل ال يب غ فخر الديح الرازرظ ،  (ؼؼ)
    كقؽ/ؼاليقر المقيط غ ييد قياح االندل ظي ،  (ؽؼ)
   كػؽ/ؼ، هيح عاشدر ،  التقرير دالتندير (ؾؼ)
 المصدر ن  و   (ؿؼ)
    كؽؼ/ؼاليياح في ت  ير الارلح ،  (ـؼ)
    قؿ/ؼت  ير مامع اليياح غ الطير ي ،  (فؼ)
    ؿػؽ/ػفتل الادير غ للشدبانظي ،  (قؼ)
 المصدر ن  و    (كؼ)
   ػؽؼ/ػالبشاب غ للزمخشررظ ،  (غؽ)
   ؿفؼ/ػخ،( ، فؼـت)مئت التأديث غ ال رناطيظ  (ػؽ)
   ـفؼ/ػالمصدر ن  و غ  (ؼؽ)
   كؿؼ/ػظرغ الت  ير الايج غ هيح الايج ، ين (ؽؽ)
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   كؽػينظرغ م اني اهينية غ د  فاضث ال امراقي ،  (ؾؽ)
   ػؼؽ/ؾػر ا( ، )ينظرغ ل اح ال رب غ مادة  (ؿؽ)
   ؾؼ/قالتقرير دالتندير غ  (ـؽ)
   غق/فينظرغ المصدر ن  و غ  (فؽ)
   ـؾػينظر غ م اني اهينية غ  (قؽ)
   ؿؾػ/ؾؾػينظرغ المصدر ن  و غ  (كؽ)
   غكػ/ؽالبشاب غ  (غؾ)
   كؿػ/ـالتيياح في ت  ير الارلح غ  (ػؾ)
   قؽؽ/قالتقرير دالتندير غ  (ؼؾ)
   ققؼ/فالمصدر ن  و غ  (ؽؾ)
   ؾفؽ/ؿت  ير مامع اليياح غ  (ؾؾ)
   ػػ/ؿشرح الم صث غ  (ؿؾ)
   فؽػ-ـؽػينظرغ م اني اهينية غ  (ـؾ)
   كػ/ؾي ر( غ )ينظرغ ل اح ال رب غ مادة  (فؾ)
   قؾـ/ؽالبتاب غ  (قؾ)
   ؽػػينظرغ فاو الل ة الماارح غ  (كؾ)
   فقظرغ في اللياات ال ريية غ ين (غؿ)
   كـؽ/ػالتقرير دالتندير غ  (ػؿ)
   ؿـؼ-ؾـؼ/ػت  ير مامع اليياح غ  (ؼؿ)
   ـغؼ/ؼالت  ير البيير غ  (ؽؿ)
   ؽفؽ-ؼفؽ/ػينظرغ الدر المصدح غ  (ؾؿ)
   ؾفؼ/ؽالبتاب غ  (ؿؿ)
   غػ/ـينظرغ ل اح ال رب غ  (ـؿ)
 [  ـؿأل دالنمث غ  ػفأل اه را  غ  غـػ،  ؼقأل داهعراب غ  غـ]اليارة غ  (فؿ)
   غغػ/ػالتقرير دالتندير غ  (قؿ)
   ـقػ/كصقب( ، غينظرغ ل اح ال رب غ مادة  (كؿ)
   غػـ/ؽينظرغ البتاب ،  (غـ)
   ؼػػينظر غ ظاىرة الشذدذ في الصرب ال ريي غ  (ػـ)
   كؿػ/ؽم اني الارلح غ  (ؼـ)
   فكؾينظرغ الماظرب غ  (ؽـ)
   قؼؼ/ـػالتقرير دالتندير غ  (ؾـ)
   ؽغػ/ـػالمصدر ن  و غ  (ؿـ)
   ؽؼؼ/كاب( ، ع)ينظرغ ل اح ال رب غ مادة  (ــ)
   ؽؼؽ/ؼالبشاب غ  (فـ)
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   فؾػ/فػالت  ير البيير غ  (قـ)
   غكػ/ػاهشياه دالنظاقر غ  (كـ)
   قكؽ/ؽإرشاد ال اث ال ليج غ  (غف)
   غقؼ/ؼػالتقرير دالتندير غ  (ػف)
   فػؽ/ؼػالمنار غ  (ؼف)
   ػقؼينظر غ الداللة ال يا ية عند الل دييح غ  (ؽف)

 
 :المصادر

 القرآن الكريم -
ح البااريج غ د  خدلااة مقمااد فيصااث ، مالااة اام ااة تبرياات لل لاادج ا ن ااانية ، المالااد يينيااة اماادع الالظااة فااي الااارل  ػ
 ( فغغؼ)( ، لب ف)( ، ال دد ؾػ)
   ؿـكػ،  ػيينية الصرب في بتاب  ييديو غ د  خدياة القديسي ، ي داد ، ط  ؼ
   فؿكػ، ي رار ال ريية غ ايد يربات االنيارر ، تقايةغ مقمد يياة الييطار ، مطي ة التر ي ، دمشة   ؽ
 ىا قؼؽػ، مطي ة ال  ادة ، مصر ،  ػاليقر المقيط غ هيي قياح ، ط  ؾ
التيياااح فااي ت  ااير الااارلح غ هيااي ا  اار مقمااد يااح الق ااح الطد ااي ، تقايااة دتصااقيلغ يقمااد قييااب  صااير   ؿ

 ال املي ، بتاي ردشي إ ئمية ، طيراح  
 د ت( )نشر ، تدنس ، التقرير دالتندير غ مقمد الطاىر يح عاشدر ، الدار التدن ية لل  ـ
 ج  ؽفكػىا/ـقؽػالت  ير الايج غ اليح الايج ، امعغ مقمد يديس النددرظ ، مطي ة ال نة المقمدية ،   ف
 د ط( )د ت(،)الت  ير البيير ، ل خر الديح الرازرظ ، المطي ة الييية ، مصر ،   ق
 ح  ت  ير مامع اليياح في ت  ير الارلح غ الطير ي ، بتاي ردشي إ ئمية ، طيرا  ك

 ج  ققكػ ؾالامث غ هيي الاا ج الزااايظ ، تقايةغ علي تدفية القمد ، مؤ  ة الر الة ، ط  غػ
 د ط( )الدر المصدح غ لل ميح القليي ، مطي ة الخاناي ، مصر ، _د ت( ،   ػػ
 –شرح اهشمدني على ال ية ايح مالت غ تقايةغ مقمد مقيي الديح عيد القميد ، دار البتاب ال ريي ، ييردت   ؼػ
 ج  ؿؿكػ،  ػح ، طلينا
 د ت( )شرح الم صث غ للشيخ مدفة الديح يح ي يش ، عالج البتب ، ييردت ،   ؽػ
 د ط( )د ت(، )ال يح ، للخليث يح يقمد ال راىيدرظ ، دار الر الة ، البديت ،   ؾػ
 ػفتل الادير غ لمقمد يح علي يح مقمد يح عيد ا الشدبانيظ ، مطي ة مصاط ى الياايي القلياي ، مصار ، ط  ؿػ
 ج  قؾكػىا/ػـؽػ، 
 ج  ؽقكػ،  ؽليناح ، ط –فاو الل ة الماارح غ د  إيراىيج ال امراقيظ ، دار ال لج للمئييح ، ييردت   ـػ
 ج  ؽغغؼد ط(، )في اللياات ال ريية ، د  إيراىيج ينيس ، مبتية االنالد المصرية ، الااىرة ،   فػ
 ( د ط)د ت( ، )ىا( ، مبتية الخاناي ، مصر غقػت)البتاب غ ل ييديو   قػ
البشاب عح قااقة التنزيث دعيدح اال اديث في داده التأديث غ لاار ا الزمخشرر ، مطي ة المصط ى الياايي   كػ

 ج قؾكػىا/فـؽػالقليي دادالده ، مصر ، 
 د ط( )د ت(، )ل اح ال رب غ اليح منظدر ايي ال ضث اماث الديح مقمد يح مبرج المصرر ، طي ة يدالة ،   غؼ
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ٔٛ 
 

 ج  ققكػ،  ػال تل عسماح يح اني ، تقايةغ فاقز فارس ، االردح ، ط اللمع في ال ريية غ هيي  ػؼ
 ىا ؿـؽػ،  ؼمامع اليقريح دمطلع النيريح غ فخر الديح الطريقيظ ، مبتية المرتضدر ، طيراح ، ايراح ، ط  ؼؼ
خ(، تقاياة دشارحغ مقماد عياد ا النمار دعسمااح ـػؿت)م الج التنزيث غييد مقمد الق يح يح م ا دد الي ادر   ؽؼ
 ج  فككػىا/فػؾػ،  ؾ ة ضميرية ،  ليماح م لج القرش ، دار طيية ، طام
 د ط( )د ت(، )م اني اهينية في ال ريية غ د  فاضث ال امراقيظ ، اام ة البديت ، بلية اآلداب ،   ؾؼ
 –ىا(، تقايةغ يقمد يد ب نااتي دمقمد علاي النااار ، عاالج البتاب ، يياردت فغؼت)م اني الارلح ، لل رظا    ؿؼ

 ج  ؽقكػ،  ؽ، طليناح 
ىا(، تقايةغ عادث يقمد عيد المدادد دعلاي مقماد م ادظض ، دار البتاب ال لمياة كــ)الماصرظب ، ايح عص در   ـؼ

 ج  قككػ،  ػليناح ، ط –، ييردت 
مئت التأديث الااطع يذدر االلقاد دالت طيث في تدايو المتشايو  الل اظ ماح ير التنزياث غ هياي ا  ار اقماد ياح   فؼ

ي ، تقاياااااااةغ د  مقمااااااادد باماااااااث اقماااااااد ، دار النيضاااااااة ال ريياااااااة للطياعاااااااة دالنشااااااار ، يياااااااردت ، الزييااااااار ال رنااااااااط
 ج  ؿقكػىا/ؿغؾػ

   ؽؿكػ، ييردت ،  ؼالمنار غ مقمد رشيد رضا ، دار الم رفة للطياعة دالنشر ، ط  قؼ
،  ينااات الشااااطئ( ، اام اااة يياااردت ال ريياااة)ماااح ي ااارار ال ريياااة فاااي الييااااح الارلناااي ، د  عاقشاااة عياااد الااارقمح   كؼ

 ج  ؼفكػ
 
 
 


