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  ث

 ةغة العخبيّ ز الجراسة بالم  مخّ مُ 
الحسجهللربالعالسيغ،كالربّلةكالدبلـعمىأشخؼاألنبياءكالسخسميغ،سيجنادمحم،كعمى

آلوكصحبوأجسعيغ،كبعج:

حياف ألبي كالتكسيل التحييل في القخآنية لمذػاىج الشحػية التػجييات الجراسُة ىحه تشاكلْت
األنجلديحتىنيايةالتػابع،حيثجاءْتىحهالجراسةفيمقجمة،كتسييج،كفرميغ،كخاتسة.

كمشيج الجراسة، كأىجاؼ البحث، اختيار كسبب الجراسة أىسية عمى السقجمة اشتسمت كقج
،كالرعػباتالتيكاجيتالباحثة،إضافًةإلىالجراساتالدابقة.الجراسة

شخح في التحييلكالتكسيل ككتابو األنجلدّي، حياف أبي حياة اشتسلعمى فقج التسييج أما
عغ األكؿ الفرل في كتحجثُت كقخاءاتو. الكخيع بالقخآف االستذياد مغ الشحاة كمػقف التدييل،

 لمسدائل القخآنية السبحثالذػاىج مباحث، ثبلثة عمى اشتسل كقج كالتكسيل، التحييل في الشحػية
السبحث السشرػبات، في مدائل الثاني: السبحث كالسخفػعات، الشحػ مقجمات في مدائل األكؿ:

الثالث:مدائلفيالسجخكراتكتػابعالشحػ.

مباحث،ة،فاحتػػعمىأربعفتحجثتعغالسحىبالشحػؼألبيحيافأماالفرلالثاني
:مرصمحاتكالثالثاألكؿ:مػافقاتأبيحيافلمبرخييغ،كالثاني:مػافقاتأبيحيافلمكػفييغ،

:مػقفأبيحيافمغالقخاءاتالقخآنية.كإعخاباتوكمعمغيعجنفدو،كالخابعأبيحياف

السرادركالسخاجع،كممحقبالفيارس.أىعالتػصياتكالشتائج،ثعثبتكخاتسةاشتسمْتعمى




 وأرجػ مغ َّللاَّ التػفيَق والدجاد.
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Abstract 
All praise is to Allah, the Lord of the worlds and peace and blessings on the Prophet 

Mohammed.  

This study discusses the grammatical directives of the Quranic verses in the book of Abi 

Hayyan Andalusi Al-Tathiel Wa Atakmiel till the end of Atawabia. This study consists 

of a preface, an introductory chapter, two chapters, and a conclusion. 

The preface included the importance of the study and the reason for choosing the topic, 

the objectives of the study, the research methodology, and the difficulties the researcher 

faced, as well as the review of literature. 

The introductory chapter included the life of Abi Hayyan Andalusi, and his book Al-

Tathiel Wa Atakmiel fi Sharh Al-Tasheel, and the attitude of grammarians from using 

the Ouranic verses and its different recitation readings for citation. The first chapter 

deals with the Quranic citations for grammatical issues in Al-Tathiel Wa Atakmiel. It 

included three sections, the first section: issues in the introduction to grammar and 

nominatives. The second section discusses issues related to accusatives while the third 

section illustrates issues in genitives. 

The second chapter consists of four sections; the firstis about Abu Hayyan's 

approbations with the grammarians of Basra; the second: Abu Hayyan's approbations 

with grammarians of Kufa, the third; the terms of Abu Hayyan and his syntax and 

inflections, the fourth section is the attitude of Abu Hayyan from the different Quranic 

recitation readings . 

The conclusion contains the most important recommendations and findings, and then 

sources and references, and appendixes and indexes. 
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 اإلىجاء

كنشدجخيػطاألمللشكػفاإلبجاع..،العباراتتتخاقز

كتتخاشبالعقػؿلشخسعأجسلاألمشيات..،تتذابظاأليادؼ

 كيعدؼلحغالتفػؽعمىأكتارالحياة..،يتيادػالصيخفخًحاببيجةالشجاح

 مغاستشذقتمغعبيخىاأمشياتيإليظيانبعالحشافأىجؼ،كعبقأزىارؼ،كجػدؼإلىسخ
..إليظ أمي،أداـهللاعميِظالرحَةكالعافية،كرزقظسعادةالجاريغف،عباراتي

 تخانيعحخكفيأسصخبزعكمساتي،إلىمغيعجدقمسيعغكصفو،سخنجاحي،أدامظ مغ
ارفعرأسظعالياهللاحبً كطمي،حاميشيمغعثخاتالدماف، اليشتييسشًجا أشاؿهللافي، ا
..إليظ أبي كرزقظحدغالختاـ،،كبارؾلَظفيوعسخَؾ

 دمتعليعػنا..الكخاـإلىإخػتي، 

 أخػاتيالفاضبلت،دمتعسخسعادتي..إلى

 ليالخيخ...أحّبائيكصجيقاتيككّلمغدعاإلى

 
 إنٍهى جًٍعًا ... أهدي بحثً هذا
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 وعخفانشكخ 

بهللاُلقجمغ  مغجيابحةعطيسيغغِأستاذيْمشيبإشخاؼِأكخَأفْ،عطيسةيبةٍعمي 
في العخبية اإلسبلميّالمغة ىحاالجامعة إلنجاز عػٍف خيخ كانا فمقج رسالتي، عمى ة

كالسثابخةفيسبيلإخبعمسيسا،كلعيبخبلالبحث .خاجىحهالخسالةكحثيساليعمىالججِّ
تقجيخؼبجايةً كخالز شكخؼ بجديل أتقجـ لفزيمة امتشاني األستاذ ككاسع

لجكتػر: محسػد دمحم العامػديا الدابق، اآلداب كمية بعمسو،عسيج عمي  أسبل فقج
قجّلِالغديخ إرشاداتٍسا مغ ذخًخاكتػجيياتٍمو هللا فأدامو البحث، ىحا إلنجاز قػية

كعػًنالمباحثيغعغالجرالسكشػف.
عخفاني بعطيع كأتقجـ كسا صاحبالججبة إبخاىيع لمجكتػر أحسجكاحتخامي ،

الجعالعمسيّالسكانة كالتػاضع الخفيع،ة، رسالتيلتفز ،كالخمق عمى باإلشخاؼ ،مو
الذكخ كل مشي فمو عمسو، غديخ مغ رسالتي كإثخاء الدجيج كالشرح التػجيو كتقجيسو

كاالمتشاف.


 حشيغ أبػ سسعان  /الباحثة
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   وتقجيخ شكخ
  [.ٚ]إبخاىيع: َّ ِّّٰ ُّ َّ  ُّٱل تعالى: قا

انصبلًقا تعالى، قػلو مغ الكخيسيغ، ألستاذّؼ الذكخ بجديل الجكتػر: أتقجـ
بالجامعة  ورئيذ قدع المغة العخبية ، أستاذ الشحػ والرخفحساد خالج أسامة

عمى، أستاذ الشحػ والرخف بجامعة األقرى. نرخ عبج العالوالجكتػر: ،اإلسالمية
بسشاقذةرسالتيماتفّزبل .بومغالتكـخ

العخبية المغة كلقدع اآلداب، كلكمية اإلسبلمية، لمجامعة مػصػٌؿ كالذكخ
العخجا، جياد د أ. بالحكخ كأخز األجبّلء، كأ.ككأساتحتو البع، دمحم يػسفأ.د د

ك جحجػحأ.رزقة، أبػ خزخ كد. عمػاف، دمحم كد عاشػر، يػسف د. ك با، سعد.
ت،كد.كساؿغشيع،كد.فػزؼفياض،د.إبخاىيعبخيكد.يػسفالكحمػت،ك،البابمي

أفأتقجـبجديلالذكخإلىمػضفيمكتبةالجامعةاإلسبلميةبغدة.ىكساكالأند
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 السقجمة
العػػالسيغ سػػيِجنامحسػػٍج،عمػػىأشػػخِؼاألنبيػػاِءكالسخسػػميغكالرػػبلُةكالدػػبلـُ،الحسػػُجهللربِّ

السياميغ،الرادِؽاألميغ .كمغتبَعُوبإحداٍفإلىيػـِالجيغِ،كصحابِتوالغخِّ
أمابعج:

يعػػػجاإلمػػػاـالفقيػػػوأبػػػػحيػػػافدمحمبػػػغيػسػػػفبػػػغعمػػػيبػػػغيػسػػػفبػػػغحيػػػافاألنجلدػػػي
افػػيمشيجػػوكشخيقػػةاأنجلدػػي ،كقػػجكػػافصػػػفي مػػغأعػػبلـالفقػػوالعػػجكؿالسذػػيػريغىػػػ(٘ٗٚ)ت

 فكخه.
بػػل،اسػػتقخارهفػػياألنػػجلذ"مجيشػػةمػػغحاضػػخةغخناشػػة،كلػػعَيُصػػلِشذػػارخْصَكلػػجفػػي"مَ

ا،كأعمػعمفػتٍالعػخبعمًسػدرأغػنػوإ):،كقجقاؿعشوالػحىبييالقاىخةحتىاستقخفعاشمتشقبلً
 فياألنجلذكفيمرخ(.

،(التػحييلكالتكسيػػلفػيشػخحالتدػػييل)كمػغالكتػبالشحػيػػةالتػيتخكيػااإلمػػاـاألنجلدػي
مػػغ،ك(رتذػػاؼالزػػخبمػػغلدػػافالعػػخبإ)،ك(مػػشيجالدػػالظفػػيالكػػبلـعمػػىألفيػػةابػػغمالػػظك)

 .(األريببسافيالقخآفمغالغخيب،ك)تحفةالسحيط(البحخ)كتبوفيالتفديخ
كيعػػجكتػػػابالتػػحييلكالتكسيػػلفػػيشػػخحالتدػػييلمػسػعػػػةَنْحِػي ػػػًةجسػػػعفييػػاأبػػػحيػػاف

،كلعيقجـلشاىحابيغالشحاةفيتأليفكتابواافخيجًمدائلالشحػكركافجه،بحيثسمظفيومشيجً
الكتابإالبعجأفاشمععمىآراءالشحاةالستقجميغكالستأخخيغ.

كمغىشاكثيخمغالتػجيياتالشحػيةلمذػاىجالقخآنية،عمىقيعالكتابالىحاكقجاحتػػ
التػػػػحييلفػػػيكتػػػػابىػػػػحهالتػجييػػػاتالشحػيػػػػةكدراسػػػتياليػػػػحهالذػػػػاىجالقخآنيػػػػةبػػػجأتفكػػػػخةجسػػػع

.لسكانةأبيحيافالعطيسةفيخجمةالشحػالعخبيألبيحيافاألنجلدي؛كالتكسيل

بتتبػػعىػػحهالذػػػاىجالقخآنيػػةفػػيكتػػابالتػػحييلكالتكسيػػلألبػػيبػػجأيىػػحهالخسػػالةشيجكمػػ
.حيافكدراسةىحهاآلياتالتيلياأكثخمغتػجيونحػؼ

 أوًل: أىسية السػضػع
تكسغأىسيةمػضػعىحهالجراسةفيأمػرعجة،كىي:

أباحيافشيخشخاحاأللفيةكشخاحالتدييلفيالقخفالثامغاليجخؼ.إف –ٔ
،شحػيػػةفػػيكتابػػوالتػػحييلكالتكسيػػلاعتسػػجأبػػػحيػػافعمػػىالذػػػاىجالقخآنيػػةفػػيبشػػاءقػاعػػجهال–ٕ

 كىحايطيخمغكثخةاستذيادهبالقخآفالكخيعكقخاءاتو.
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،كىػػالسػسػعاتالشحػية،كىػعرارةفكػخأبػيحيػافتكسيلمغأكبخإفكتابالتحييلكال–ٖ
.حالحيغجاءكابعجهاعتسجكاعميو،ككلالذخاظأكؿشخحلكتابالتدييلالبغمال

 : سبب اختيار السػضػع ثانًيا
حػيةاعتسجعميوكلمغجاءبعجه.كتابالتحييلكالتكسيلألبيحيافمػسػعةنإف –ٔ
.ستذيادبالقخآفالكخيعكقخاءاتويبيغىحاالبحثمػقفأبيحيافمغاال–ٕ
يداعجىحاالبحثفيإثخاءالسكتبةالعخبية.–ٖ

 : الرعػبات التي واجيت ىحا البحث ثالًثا
.لستعمقةبتخاثأبيحيافاألنجلديقمةالسخاجعا

 : الجراسات الدابقة رابًعا
.دراسةكصفيةتحميمية-األلفيةيأثخأبيحياففيتبلميحهشارح–ٔ

الجامعػػػػػة-د.محسػػػػػػددمحمالعػػػػػامػدؼإشػػػػػخاؼأ.–رسػػػػػالةماجدػػػػػتيخ–أسػػػػػساءخالػػػػػجالعخبيػػػػػج
.ـٕ٘ٔٓ–قٖٙٗٔغدة–اإلسبلمية

.دراسةنحػيةتحميمية-علمديػشيآراءأبيحياففيىسعاليػام–ٕ
الجامعةاإلسػبلمية-دمحمالعامػدؼد.محسػدإشخاؼأ.–رسالةماجدتيخ-عػادعػنيميشج

.ـٕٙٔٓ–قٖٚٗٔغدة–
 أىجاف الجراسة:: اخامدً 

:مايأتيتيجؼىحهالجراسةإلثبات
كتشاكلػػػت،والتػػػحييلكالتكسيػػػلكتابػػػفػػػيأبػػػػحيػػػافالشحػيػػػةالتػػػيذكخىػػػاالسدػػػائلاسػػػتعخاض–ٔ

االستذيادبالقخآفالكخيعكقخاءاتو.
كمخالفتولياأبيحيافليحهاالستذياداتبالقخآفالكخيعكقخاءاتو،تػضيحمػافقة–ٕ
.ستذيادبالقخآفالكخيعكقخاءاتوبيافمػقفأبيحيافمغاال–ٖ
.،كتسكشومغذلظىتػجيوىحهاآلياتبأكثخمغكجوإضيارقجرةأبيحيافعم–ٗ
 .سكتبةالعخبيةبإضاءةبحثيةقيسةإثخاءال–٘

 الجراسة: مشيج اسادسً 
الػحؼالسشيجالػصػفيالتحميمػيافيدراستيةدمظالباحثتلقجاقتزتشبيعةالجراسةأف

.لجراسةيتشاسبمعمػضػعىحها
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 : خصة البحثابعً سا
 :عشػافِكىيب
ػ التَّػْ  ْنَجُلِديِّ اَن يِل َوالتَّْكِسيِل أَلِبي َحيّ اِىِج الُقْخآِنيَِّة ِفي التَّْحيِ ِجيَياُت الشَّْحِػيَُّة ِلمذَّ  اأَل

  ةٌ يَّ يمِ مِ حْ تَ  ةٌ يَّ فِ ْص وَ  ةٌ راسَ دِ 
لمسرػػادِرثبػػتسػػٍةككخاتميغاقتَزػػْتشبيعػػُةالجراسػػِةأْفتشقدػػَعإلػػىمقجمػػٍةكتسييػػٍجكفرػػ

 .كالسخاجعِ
يُجالبحػػػػِثكالجراسػػػػاُتكفييػػػػاسػػػػبُباختيػػػػاِرالجراسػػػػِةكأىسيُتيػػػػاكأىػػػػجاُفياكمػػػػشالسقجمةةةةة :

 .الدابقة
 :كفيوِالتسييج

 .،ككتابو"التحييلكالتكسيل"ق(٘ٗٚتخجسةأبيحيافاألنجلدي)ت-
.ستذيادبالقخآفالكخيعكقخاءاتومػقفالشحاةمغاال-

 الفرل األول
َػاِىُج الُقْخآِنيَُّة لمَسَداِئِل الشَّْحِػيَّةِ   ِفي التَّْحِييِل َوالتَّْكِسيلِ  اِلذَّ

ػَػاِىُجالُقْخآِني ػةَُدْترَيكَِتػال الش ْحِػي ػةُلُائَِدػِذْكػُخالسَيوِفِكَ لت ػْحِييِلَكالت ْكِسيػلِاابِتَػيكِِفػِفييػاالذ 
.ظٍالِمَغِبْالِكَتاِبالت ْدِييلِيبِتِخْتَبَدَحَ

:ِةَمَباِحَث،ِىيَىثبلثَعمََيْذَتِسلُكَ
.دائلفيمقجماتالشحػكالسخفػعاتمالسبحث األول:

.مدائلفيالسشرػباتالسبحث الثةةةاني:
.مدائلفيالسجخكراتكتػابعالشحػالسبحث الثالث:


 الفرل الثاني 

 الَسْحَىُب الشَّْحِػي  أَلِبي َحيَّانَ 
ِىَي:ك،ْذَتِسُلَعَمىخسدِةَمَباِحثََكيَ

.مػافقاتأبيحيافلمبرخييغ: السبحث األول
 .مػافقاتأبيحيافلمكػفييغ: السبحث الثاني
.حيافكإعخاباتوكمعمغيعجنفدومرصمحاتأبي:السبحث الثالث
:مػقفأبيحيافمغالقخاءاتالقخآنية.السبحث الخابع

.كفييانتائجالبحثكتػصياتو: الخاتسة



  



 
 
 

 
 

  التسييج
 وكتابو  حيان األنجلديّ  أبي تخجسة

 التحييل والتكسيل
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 التعخيف بأبي حيان
 اسسو وندبو ولقبو

اإلماـأثيخالجيغأبػحيافدمحمبغيػسفبغعميبغيػسفبغحيافاألنجلديالجياني
عرخهاألصلالغخناشيالشِّْفدؼندبةإلىِنْفدةبكدخالشػفكسكػفالفاءقبيمةمغالبخبخنحػػ

.(ٔ)وكمؤرخوكأديبوكلغػيوكمفدخهكمحجثوكمقخئ
 مػلجه

كلجبَسَصْخذارش،مجيشةمغحاضخةغخناشة،كىيمجيشةمدػرةمغأعساؿغخناشة،في
.(ٕ)خخشػاؿسشةأربعكخسديغكستسائةآ

 نذأتو وثقافتو

نذأبغخناشةكقخأبياالقخاءاتكالشحػكالمغةكجاؿفيببلدالسغخبثعقجـمرخقبلسشة
.(ٖ)ثسانيغكستسائة

القخآفعمىالخصيبعبج ثععمىالخصيبأبيجعفخ،ااكجسعًالحقبغعميإفخادًكقخأ
األنجلذ،ابغالصباع ثععمىالحافعأبيعميبغأبياألحػصبَساَلَقة،كسسعالكثيخبببلد

كإفخيقيةثعقجـاإلسكشجريةفقخأالقخاءاتعمىعبجالشريخبغعميالسخبػشيكبسرخعمىأبي
بياالذيخبياءالجيغابغ،شاىخإسساعيلبغعبجهللاالسميجيخاتسةأصحابأبيالجػد كالـز

.(ٗ)سععميوكثيخامغكتباألدبالشحاسفد
 مكانتو العمسية

سكشجريةكديارةاألنجلذكببلدإفخيقيةكثغخاإلقخأالقخآفبالخكاياتكسسعالحجيثبجديخ
كحرل كالحجاز كغيعمىمرخ كالعخاؽ الذاـ مغ خاإلجازات كشمب كاجتيج كحرلذلظ

                                                           

(ٔ) )جابغ الحىب شحرات الحشبمي، )جٗٗٔ/ٙالعساد الػعاة بغية الديػشي، شبقاتٕٓٛ/ٔ(، الدبكي، ،)
(.ٖٗ٘/ٔالديػشي،حدغالسحاضخة)ج(،ٜٗٔ/ٜالذافعيةالكبخػ)ج

(ٕ) بغية )جالديػشي، )ج(،ٕٓٛ/ٔالػعاة الكبخػ الذافعية شبقات الجرر٘٘ٔ/٘الدبكي، العدقبلني، ،)
(.ٕٖٓ/ٗالكامشة)ج

 (.٘٘ٔ/٘الدبكي،شبقاتالذافعيةالكبخػ)ج(ٖ)
(.ٛ٘/ٙالعدقبلني،الجررالكامشة)ج(ٗ)
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البجيعة السػشحات كلو ،ككتب، لسا محخر يشقمو فيسا ثبت ضابطكىػ بالمغة عارؼ يقػلو
.(ٔ)أللفاضيا

:"لعأرهقطإاليدسعأكيذتغل،أكيكتبأكيشطخفيكتاب؛(قٗٙٚ)تقاؿالرفجؼ
ثبتً الفغككاف ىحا خجـ فييسا، السصمق اإلماـ فيػ كالترخيف الشحػ كأما بالمغة؛ عارفا قيسا ا

أحجفيأقصاراألرضفييساغيخه.أكثخعسخه؛حتىصاراليجركو

اجعالشاسكمعخفةشبقاتيع،خرػًصاالسغاربة،كأقخأكلواليجالصػلىفيالتفديخكالحجيث،كتخ
أال فيحياتو،بار،كصارتتبلمحتوأئسةكأشياًخا،كألحقالرغاربالكالشاسقجيًساكحجيًثا كالتـد

.(ٕ)"مرشفاتوإالفيكتابسيبػيوأكالتدييلأكيقخغأحًجا
 صفاتو وأخالقو

شُكافشيخً مشػرالذيبة،ػااًلا بحسخة، مميحالػجو،ضاىخالمػف،مذخبا حدغالشغسة،
الذعخ مدتخسل المحية،  ،(ٖ)كبيخ يعقج األنجلذ، بمغة فريحة قخيًباعبارتو الكاؼالقاؼ مغ

الببلدمغيعقجحخؼفيىحهكسسعتويقػؿ:ما،عمىأنواليشصقبيافيالقخآفإالفريحة
 .(ٗ)القاؼ

كح نديج كاف في كالحفعجه اإلدراؾ كصحة الحىغ، العخبية،ثقػب بعمع كاالضصبلع
،خمجافع،ككافشجيجالبدط،مييًبا،جيػرًياكالتفديخكشخيقالخكاية،إماـالشحاةفيزمانوغي

،جًجايسلكإفأشاؿ،كأسغّحجيث،ال،مميحالجعابةكالغدؿ،كشخحالدست،شاعًخامكثًخامعال
 .(٘)كانتفعبو

الخ  فاضل":(ٙ)يّشِيْعَقاؿ شيخ كىػ كاالنبداط، الزحظ كثيخ مثمو رأيت عغ،ما بعيج
ذكلسةكافخة،شمقالمداف،فريحالكبلـ،جسيلالسؤاندة،حدغالمقاء،جيجالكبلـ،االنقباض

.(ٚ)"ليذبالصػيلكالبالقريخالتقجيخلوكجومدتجيخكقامتومعتجلة،كىسةفاخخة

                                                           

(.٘ٚٔ/٘الرفجؼ،الػافيبالػفيات)ج(ٔ)
(.ٕٔٛ/ٔالديػشي،بغيةالػعاة)ج(،ٖٖٔ/٘)جالرفجؼ،أعيافالعرخكأعػافالشرخ(ٕ)
 (.ٕٕٛ/ٔالديػشي،بغيةالػعاة)ج(ٖ)
(.ٙٚٗ/ٕالرفجؼ،أعيافالعرخكأعػافالشرخ)ج(ٗ)
 (.ٕٛ/ٖابغالخصيب،اإلحاشةفيأخبارغخناشة)ج(٘)
 (.ٓٙ٘/ٕالصيب)ج،نفحالَسق ِخؼّ،الفقيوالسحجثأبػعبجهللادمحمبغسعيجالخعيشياألنجلدي( 6)

 (.٘ٙ٘/ٕ،نفحالصيب)جالَسق ِخؼّ(ٚ)



ٚ  


 محىبو الجيشي

ثعتسحىبعمىمحىبالذافعية،حيث،اتتحجثكتبالتخجسةأفأباحيافكافضاىخيً
ماؿإلىرضيهللاعشو،كثعإنوتسحىبلمذافعي،يخػرأؼالطاىخيةكافأكاًل:(ٔ)قاؿالرفجؼ
.(ٕ)الخذػعكالبكاءعشجقخاءةالقخآفكثيخطاىخكإلىمحبةعميبغأبيشالب،محىبأىلال

 شيػخو

كالعمساء، الفقياء، مغ عرخه كبار يج عمى كالشحػ كالقخآف المغة عمػـ حياف أبػ تمقى
مائةشخزكخسديغ.كأماالحيغكجسمةالحؼسسعتمشيعنحػمغأربعكالذيػخحيثيقػؿ:"

جًجا كثيخ فعالع إفخيقيةكأجازكني كديار كسبتة غخناشةكماَلَقة أىل كالحجازمغ مرخ ديار
كأماشيػخيالحيغركيتعشيعبالدساعأكالقخاءةفيعكثيخكأذكخاآلفجسمة،(ٖ)كالعخاؽكالذاـ

.(ٗ)مغعػالييع
:كىػعميبغدمحمبغدمحمبغعبجالخحيعالخذشياألبِحؼ،كافنحػًياأبػ الحدغ اأُلّبِحيّ  .ٔ

ذاكًخالمخبلؼفيالشحػ،ِمْغأحفعأىلكقتولخبلفيع،مغأىلالسعخفةبكتابسيبػيو
كحفطو،كقاؿأبػحياففيالشزار:كافِمْغوكالػاقفيغعمىغػامزو،كلعيكغيعخف

 .(٘)ق(ٓٛٙأحفعمغرأيشاهبعمعالعخبية،تػفيسشة)
ي:شّ أبػ الحدغ ابغ حازم القخشاجَ  .ٕ بغدمحمبغحدغبغدمحمبغخمفبغحاـز حاـز

 .(ٙ)ق(ٗٛٙ)األنرارؼالقخشبيالشحػؼ،تػفيسشة
:كىػدمحمبغعميبغيػسفأبػعبجهللارضيالجيغأبػ عبجهللا األنرارّي الذاشبيّ  .ٖ

األنرارّؼالذاشبّي،اإلماـفيعمعالعخبيةكالمغة،كافعالياإلسشادفيالقخآف،كاف
يغإماـعرخهفيالمغة،ترجربالقاىخة،كأخحالشاسعشو،ركػعشوالذيخرضيالج

 .(ٚ)ق(ٗٛٙأثيخالجيغأبػحياف،تػفيسشة)
                                                           

 (.ٙٚٔ/٘الرفجؼ،الػافيبالػفيات)ج(ٔ)
 (.ٕٕٛ/ٔالديػشي،بغيةالػعاة)ج(ٕ)
(.ٕ٘٘/ٕ،نفحالصيب)جالسقخِّؼ(ٖ)
(.ٕٜٔ/ٕالرفجؼ،الػافيبالػفيات)ج(ٗ)
 (.ٜٜٔ/ٕ)جبغيةالػعاةانطخ:الديػشي،(٘)
 (.ٜٔٗ/ٔالديػشي،بغيةالػعاة)جانطخ:(ٙ)
 (.ٜٗٔ/ٔ(،الديػشي،بغيةالػعاة)جٖ٘ٔ/ٗانطخ:الرفجؼ،الػافيبالػفيات)ج(ٚ)



ٛ  

 .(ٔ)ق(ٜٔٙ:أحسجبغيػسفبغعميبغيػسفالفيخؼ،تػفيسشة)الشحػي  ميّ بْ المَ  .ٗ
ابغ الّشحاس الحمبّي الّشْحػيّ  .٘ العبلمة:كىػدمحمبغإبخاىيعبغدمحمبغأبينرخ، اإلماـ

حجةالعخب،بياءالجيغابغالّشحاسالحمبّيالّشْحػّؼ،شيخالعخبيةبالجيارالسرخّية،تػفي
 .(ٕ)ق(ٜٛٙسشة)

:كىػأحسجبغإبخاىيعبغالدبيخبغدمحمبغإبخاىيعبغالدبيخبغأبػ جعفخ الثقفّي الغخناشيّ  .ٙ
ثالحافعالبارع،عالعالحدغبغالحديغالثقفيالعاصسي،اإلماـالعبلمة السقخغالسحجِّ

السشصق، كيعمسشي المغة يحخر كاف حياف: أبػ قاؿ الترانيف، صاحب الشحػّؼ األنجلذ
 .(ٖ)ق(ٛٓٚيعشيالشصق،ككافأفرَحعالٍعرأيُتو،تػفيسشة)
















 

                                                           

 (.ٕٓٗ/ٔانطخ:الديػشي،بغيةالػعاة)ج(ٔ)
(ٕ) الكتبي، انطخ: الػفيات ٜٕٗ/ٖ)جفػات )ج(، الػعاة بغية البمغةٖٔ/ٔكالديػشي، كالفيخكزأبادؼ، ،)

 (.ٕٛٗ)ص
الػافيبالػفيات)ج(ٖ) الرفجؼ، )جٓٗٔ/ٙانطخ: الػعاة بغية الديػشي، ابغالخصيب،ٕٜٕ،ٜٕٔ/ٔ(، ،)

 (.ٖٜ/ٕاإلحاشةفيتاريخغخناشة)ج



ٜ  

 تالميحه

كمشيع:،(ٔ)كافلوإقباؿعمىأذكياءالصمبةيعطسيعكيشػهبقجرىع
القيديالسالكيكلجفيحجكدسشةديفاقُ الدَّ  .ٔ بغأبيالقاسع إبخاىيعبغدمحمبغإبخاىيع :

.(ٕ)ق(ٕٗٚ)ق(،ككانتكفاتوفيثامغعذخذؼالقعجةسشةٜٚٙ)
الجيغخي كْ الحِ  .ٕ بخىاف الذيخ السقخغ خمف بغ يحيى بغ عمي بغ هللا عبج بغ إبخاىيع :

 .(ٖ)ق(ٜٗٚ)فيأكاخخذؼالقعجةسشةالحكخؼ،ماتفيالصاعػفالعاـ
:الحدغبغقاسعبغعبجهللابغعميأبػدمحمبجرالجيغالسعخكؼبابغأـقاسعالسخادي .ٖ

كافإماًمافيالعخبيةكالقخاءات،أخحالعخبيةعغعجدمغالعمساء،مشيعأبػحيافتػفي
 .(ٗ)ق(ٜٗٚ)

الفاضلػي:فُ دْ األُ  .ٗ األديب الفقيو األدفػؼ الفزل، أبػ الجيغ، كساؿ تغمب، بغ جعفخ
 .(٘)ق(ٜٗٚتػفيرحسوهللاتعالىسشة)الذافعي،مػلجهسشةبزعكثسانيغكستسائة،ك

السقخػءالدسيغ الحمبي .٘ الجيغ شياب الحمبي دمحم بغ الجائع عبج بغ يػسف بغ أحسج :
أباحيافإلىأففاؽأق اآلخخةكقيلفيشعبافسشةخانو،ماتفيجسادػالشحػؼ،كالـز

 .(ٙ)ق(ٙ٘ٚ)
:خميلبغأيبظبغعبجهللااألديبصبلحالجيغالرفجؼأبػالرفاءكلجسشةالرفجي .ٙ

 .(ٚ)ق(ٗٙٚ)مائة،كماتسشةستأكسبعكتدعيغكست

                                                           

(.ٛ٘/ٙانطخ:ابغحجخالعدقبلني،الجررالكامشة)ج(ٔ)
 (.ٕٙ-ٔٙ/ٔانطخ:ابغحجخالعدقبلني،الجررالكامشة)ج(ٕ)
الديػشي،بغيةالػعاة)جٖٔ/ٔالجررالكامشة)جانطخ:ابغحجخالعدقبلني،(ٖ) (،كابغالعساد٘ٔٗ/ٔ(،

(.ٕٔٚ/ٛالحشبمي،شحراتالحىب)ج
(،كابغالعسادالحشبمي،ٚٔ٘/ٔ)جبغيةالػعاة(،الديػشي،ٕٕٙ/ٔانطخ:ابغالجدرؼ،غايةالشياية)ج(ٗ)

 (.ٕٕٚ/ٛشحراتالحىب)ج
(.ٗٛ/ٕمشة)ج(،الجررالكاٛٔ/ٗالػافيبالػفيات)ج(٘)
 (.ٖٓٗ-ٕٓٗ/ٔانطخ:ابغحجخالعدقبلنيالجررالكامشة)ج(ٙ)
 (.ٕٚٓ/ٕانطخ:ابغحجخالعدقبلني،الجررالكامشة)ج(ٚ)



ٔٓ  

كىػأحسجبغعميبغعبجالكافيبغعميبغتساـبغيػسفبغبياء الجيغ الدبكّي: .ٚ
أخحعغأبيو، أصػلّي، فقيو، أبػحامج، بياءالجيغ، الذافعّي، الدبكّي، مػسىبغتساـ

 .(ٔ)ق(ٖٚٚكأبيحياف،تػفيسشة)
ىػدمحمبغيػسفبغأحسجبغعبجالجائع،القاضيمحّبالجيغالحمبّيناضخ الجير: .ٛ

.(ٕ)ق(ٛٚٚ،عالعبالعخبية،تػفيسشة)الذافعيّ
دمحمبغأحسجبغعميبغجابخاألنجلدياليػارؼالسالكيأبػ:ابغ جابخ اليػارّي السالكيّ  .ٜ

ّيةعبجهللااألعسىالشحػؼ، .(ٖ)(قٓٛٚ)سشة،ماتشاعخ،أعسىمغأىلالخِّ
 مؤلفاتو

،فيػنحػؼكلغػؼكأديبكمقخغزأبػحيافبدعةعمسوكتبحخهفيامتا كثيخمغالعمـػ
كمفدخ،ككافنتاجذلظثخكةعمسيةضخسةمغالسؤلفاتفيالشحػكالرخؼكالمغةكالقخاءات

 كقج كالحجيث، الرفجؼكالتفديخ أيبظ ابغ تمسيحه عشو سارت(ٗ)قاؿ التي الترانيف "كلو :
 كُدِرَيْت، كُقِخَئْت انتثخت، كما كانتذخت األقجميغ،كشارت كتب أخسمت ُفِدَخْت، كما كُنِدَخْت

غمصبػعكمخصػطكمفقػد،كفيسايأتي،كىيبحلظمابيكأليستالسقيسيغفيمرخكالقادميغ"
 عخضمػجدلبعسمغمؤلفاتو:

فيقخاءةزيجالبحخالسحيطفيالتفديخ،كالشيخالجميأل ففييا:في التفديخ والقخاءات:  .ٔ
فيكالخكضالباسعفيقخاءةحسدة،كالسدفاليامخفيقخاءةابغعامخ،الخمدةبغعمي،ك

ك عاصع، العاليةقخاءة القخآف أسانيج في الحالية الدبعالحمل القخاءات في الآللي كعقج ،
العػالي.

السشياج الفقو وأصػلو: .ٕ مخترخ في الػىاج ، الخشج ابغمدمظ نياية مدائل تجخيج في
 ختراراألحمى،األعبلـبأركافاإلسبلـ.رشيج،األنػراألجمىفيا

الزاد في المغة: .ٖ بيغ الفخؽ في االرتزاء الغخيب، مغ القخآف في بسا األريب إتحاؼ
 .الذحرةاألبياتالػافيةفيعمعالقافية،كالطاء،

                                                           

(،ابغالعسادالحشبمي،ٕٖٗ/ٔ)جالجررالكامشة(،كالعدقبلني،ٕٖٗ/ٔ)جبغيةالػعاةانطخ:الديػشي،(ٔ)
 (.ٕٕٓ/ٙشحراتالحىب)ج

 (.ٕ٘ٚ/ٔ)جبغيةالػعاةانطخ:الديػشي،(ٕ)
 (.ٕٚٙ/ٙ(،ابغالعسادالحشبمي،شحراتالحىب)جٖٗ/ٔ)جبغيةالػعاةانطخ:الديػشي،(ٖ)
 (.ٖٖٔ/٘الرفجؼ،أعيافالعرخ)ج(ٗ)



ٔٔ  

التحييلكالتكسيلفيشخحالتدييل،مشيجالدالظفيالكبلـعمى في الشحػ والترخيف: .ٗ
الذحا،المسحةالبجريةفيعمعالعخبية،رتذاؼالزخبمغلدافالعخبإ،ألفيةابغمالظ
كحا مدألة في غاية، شخح الحداف كالشكت السقخب، كتقخيب سيبػيو، ألحكاـ التجخيج

 اإلحداف،كتحكخةالشحاة.
األفعاؿفيلدافالتخؾ،كنػرالغبرفيلدافالحبر،مشصق:كتب في لغات مختمفة .٘

 .(ٔ)الفخس،كزىػالُسمظفينحػالتخؾالخخسفيلداف
 وفاتو

عغىحهتفيسركحوشاشاءتإرادةهللاأفكبعجىحهالسخحمةالعمسيةالتيخاضياعالس
الدبتالثامغكالعذخيغمغصفخسشةخسذكأربعيغكسبعةعذي-رحسوهللا-الجنيا،فتػفي يـػ

خارجبابالشرخ،كصّميعميوفيالجامع،(ٕ)مائةبسشدلوبطاىخالقاىخةكدفغبسقابخالرػفية
.(ٖ)قصبلةالغائبفيشيخربيعاآلخخاألمػؼبجمذ

.(ٗ)ةبالقاىخةكدفغبتخبتوبالبخقيةكقيل:تػفيسشةخسذكأربعيغكسبعسائ

:(٘)رثاهالرفجؼبقريجةمؤثخةمشيا
 ى رَ الةةةةةةػَ  يخُ َشةةةةةة يغِ الةةةةةةجّ  أثيةةةةةةخُ  اتَ َمةةةةةة

 بخاعْ تَ اْسةةةةةةةةةةةةةةارق وَ َبةةةةةةةةةةةةةةعخ الْ تَ اْسةةةةةةةةةةةةةةفَ   

   
 مةةةةةةةةغ حدةةةةةةةةغ ندةةةةةةةةيع الرةةةةةةةةبا قَّ رَ وَ 

 فةةةةةةي األسةةةةةةحار لسةةةةةةا سةةةةةةخى  واعتةةةةةةلّ   

   
 وصةةةةةةةةادحات األيةةةةةةةةظ فةةةةةةةةي نػحيةةةةةةةةا

 رثتةةةةةو فةةةةةي الدةةةةةجع عمةةةةةى حةةةةةخف را  

   
 يةةةةةةا عةةةةةةيغ جةةةةةةػدي بالةةةةةةجمػع التةةةةةةي

 يةةةةةخوى بيةةةةةا مةةةةةا ضةةةةةسو مةةةةةغ ثةةةةةخى   

   
 فالخصةةةةةب فةةةةةي شةةةةةأنو وأجةةةةةخى دًمةةةةةا

 قةةةةةةةةج اقتزةةةةةةةةى أكثةةةةةةةةخ مسةةةةةةةةا جةةةةةةةةخى   

   
 كةةةةةةةةان فةةةةةةةةي عمسةةةةةةةةو إمةةةةةةةةاممةةةةةةةةات 

 إمامةةةةةةةةةا والةةةةةةةةةػرى مةةةةةةةةةغ ورايةةةةةةةةةخى   

   
 مةةةةةةةةةةى مفةةةةةةةةةةخًداأمدةةةةةةةةةى مشةةةةةةةةةةاًدى لمب

 فزةةةةةةةةسو القبةةةةةةةةخ عمةةةةةةةةى مةةةةةةةةا تةةةةةةةةخى   

   
                                                           

(ٔ) انطخ: الكتبي، الػفيات ٛٚ/ٗ)جفػات بالػفيات الػافي كالرفجؼ، كٗٛٔ/٘)ج(، الدبكي،(،
 الكبخػ الذافعية ٜٕٚ/ٜ)جشبقات كالفيخكزأبادؼ، )ص(، ٕٔ٘البمغة كالعدقبلني، الكامشة(، الجرر

ٓٙ،ٜ٘/ٙ)ج كالديػشي، ،) الػعاة )ج(ٕٕٛ/ٔ)جبغية الصيب نفح كالسقخؼ، ،ٕ/ٕ٘٘ ،) األعبلـكالدركمي،
 (.ٕ٘ٔ/ٚ)ج

 (.ٜٕٚ/ٜالدبكي،شبقاتالذافعيةالكبخػ)ج(ٕ)
 (.ٖٛ٘/ٕغغرغاألنجلذالخشيب)جصيبم،نفحالالسقخؼ(ٖ)
 (.ٚٔٗ/ٕابغالجدرؼ،غايةالشيايةفيشبقاتالقخاء)ج(ٗ)
(.ٕٖٛ/٘أعيافالعرخكأعػافالشرخ)جالرفجؼ،(٘)



ٕٔ  

 كةةةةةةةةان ىةةةةةةةةجًى شةةةةةةةةاىًخا يةةةةةةةةا أسةةةةةةةةًفا

 فعةةةةةةةةةةةةاد فةةةةةةةةةةةةي تخبتةةةةةةةةةةةةو مزةةةةةةةةةةةةسًخا  

   
 وكةةةةةةان جسةةةةةةع الفزةةةةةةل فةةةةةةي عرةةةةةةخه

 صةةةةةةةةةةق فمسةةةةةةةةةةا أن قزةةةةةةةةةةى كدةةةةةةةةةةخا  

   


 كتاب التحييل والتكسيل
 مػضػع كتاب التحييل والتكسيل:  

(.لكتابابغمالظ)تدييلالفػائجكتكسيلالسقاصجاكالتكسيلشخحًيعجكتابالتحييل

رتذاؼالزخب"كلعيؤلففيفيمػضػعوفقجقيلفيوكفيكتابإأضخعكتابكساكيعج
 .(ٔ)العخبيةأعطعمغىحيغالكتابيغكالأجسعكالأحرىلمخبلؼكاألحػاؿ"

 غدارة كالتكسيل التحييل كتاب بو يترف ما أبخز العمسيةكمغ األكجو،السادة كاستقراء
كتتبعكلماقيلفييامعندبةاألقػاؿكالسحاىبإلىأصحابيافيمعطع،الػاردةفيالسدألة

 السػاضع.
 تقديسات الكتاب

فيػيديخعمىخصىابغ،اليختمفمشيجأبيحياففيشخحالتدييلعغمشيجالتدييل
"فأخحت:حيثيقػؿأبػحياف،كلعيددأكيشقزفياألبػابكالفرػؿ،مالظاليقجـكاليؤخخ

اآلففيابتجاءالذخحمغأكؿالكتاب،كانتجبتإليوأحقاالنتجاب،إذكانتعبلئقالخسػؿقج
انقصعت،كعػائقاالكتدابقجارتفعت،فحرلمافيونقعغميل،كبخءعميل،كانذخاحصجر،

في أتاحهللاعمىكارتفاعقجر،بتيديخما ولسقتشعكفاية،كتفديخكتابهللاآيةآية،كذلظبسا
السشرػرية الدمصشة نائب أرغػف الجيغ سيف الديفي العادلي العالسي العالي السقخ يجؼ

 .(ٕ)الشاصخية"

شخحكتابوكانتيىفيشخحو(قٕٚٙت)كذكخأبػحياففيمقجمةشخحوأفابغمالظ
أكدعوالسرشففيالذخحإلى،إلىباب)مرادرغيخالثبلثي( فاستخخجنزالتدييلمسا

اقيسةحخرتبيغيجؼمرشفوكشفقيقخغالكتابحيثانتيى،كجسععمىباقيالكتابندخً
 فيفتحمقفموكيػضحمذكمو.

                                                           

 (.ٕٕٛ/ٔالديػشي،بغيةالػعاة)ج(ٔ)
(.ٜ/ٔأبػحياف،التحييلكالتكسيل)ج(ٕ)



ٖٔ  

مالظفيالتدييلكشخحابغمالظكتتمخزشخيقتوفيالذخحفيأنوكافيحكخكبلـابغ
ةااآلراءكالسحاىبالشحػيةالسختمفثعيبجأأبػحيافبذخحكبلـابغمالظمفربلفيوذاكخً،عميو

العخب أساليب مغ بكثيخ الخػض،مدتذيجا عغ يبتعج األحياف معطع السدائلكنخاهفي في
 اختبلؼفيالمفعأكتغييخفيالسعشى.يافيالتي
 

فيحكخأبػحيافكبلـابغمالظكابشو،عالثانيالحؼشخحوبجرالجيغابغالسرشفأماالقد
إفكافثسةمجاؿلمسقارنة كلكغابغ،بجرالجيغكيقارفبيشيسا ثعيسزيفيشخحالكتاب،

كىي:بابمازيجتالسيعفيأكلولغيخما،مالظكابشوقجتخكابعساألبػابمغغيخشخح
بابالتدسيةبمفعكائغماتقجـ،بابأسساء بابمشعالرخؼ، األفعاؿ،بابنػنيالتػكيج،

أف  نجج األبػاب ىحه كفي مباشخةكاف، التدييل في مالظ ابغ كبلـ لذخح يتجو حياف ،أبا
 كيسزيفيتفريلالكبلـحيث:

 ".صخحأبػحيافأنوابتجأالذخحمغأكؿالكتاببعجأفأتعتفديخكتابهللا 
 الذخحبعجأفمجلويجالعػفسيفالجيغأرغػفنذكخ ائبالدمصشةأبػحيافأنوابتجأ

 فاستغشىعغشمباالكتدابكتفخغلذخحالتدييل.السشرػريةالشاصخية،
 كمعاصخيو كشيػخو سابقيو كتب عمى لمتدييل شخحو في حياف أبػ تارة،اعتسج ككاف

 شفو.كتارةيغفلذكخهكذكخمر،يرخحباسعالكتاب
 أكثخ التي الكتب سيبػيو(مغ )كتاب الكتب بعشػاف الترخيح مع مشيا كالبديط،الشقل

 لزياءالجيغبغالعمج،كاإلفراحالبغىذاـالخزخاكؼ.
 ابيغنرػصياكنرػصأبيحياففيكثيخمغالسدائلتصابقًبيامغالكتبالتيُكجج

 )شخحالجدكلية(لؤلبحؼ.
 االعتخاضاتعمىالشح االعتخاضاتبالتعشيفتارةكثخة كقجتترفىحه كباليجكءتارة،اة

 أخخػ.
 االعتسادعمىالذػاىجمغخبلؿالقخاءاتكاألمثمةكاألحكاـكاألشعار"(ٔ).

  

                                                           

 .(ٕٔ-ٜ/ٔأبػحياف،التحييلكالتكسيل)جانظر:  (ٔ) 



ٔٗ  

 سبب تأليفو

 حبولسرشفاتابغمالظكباألخزكتاب)التدييل(. .ٔ
باإلجابةآماليع،ليع،كتعمقتتداؤفحيغكثخلو،حيثيقػؿ:"رغبةالعمساءكشبلبالعمع .ٕ

.(ٔ)أسعفتيعفيساشمبػا،كانتجبتلساإليورغبػا"
 مشيج أبي حيان في كتاب )التحييل(

مجسػعةمغاألسذكالتيمغأىسيا:اففيكتابوالتحييلكالتكسيلعمىيعتسجأبػحي
ذكخالشزاألصميلمتدييل:كىيالفقخةاألكلىلكلبابمغاألبػاب.أوًل:

عقجالسقارنةبيغاآلراء.ثانًيا:

إرجاعالسدائلإلىأبػابيا:ككافىحاكاضًحافيشخحو.ثالًثا:

الخبلؼالشحػؼ:يبيغأبػحيافآراءالشحاةفيكلمدألةتعخضإلييا.رابًعا:

كيسكغتقديسياإلىقدسيغ،نحكخبعًزامشيا:،تعجدتمرصمحاتأبيحياففياختياراتو

 لرخيحة:أوًل: السرصمحات ا

كاستخجميا(ٕ)"الرحيح" .ٔ حياف، أبي عشج استعسااًل الرخيحة السرصمحات أكثخ كىي :
 )ليذصحيح(ك)غيخصحيح(،كبريغة)األصح(.بالشفيبػ

)كالحؼأختاره(،)كالحؼأختار(،)كالسختار(،(ٖ)"الحؼنختاره" .ٕ :كاستخجـصيغأخخػمشيا
 كنختاره(.)كىحاالحؼاختخناه(،)كالحؼنحىبإليو

 .(ٗ)"ليذبجيج" .ٖ
 .(٘)"كالحؼيشبغي" .ٗ
 .(ٙ)"اليرح" .٘

 
                                                           

(.ٛ/ٔأبػحياف،التحييلكالتكسيل)ج(ٔ)
 (.ٕٖٔ،ٜٔٔ/ٕ،جٕٛٓ،ٗٔٔ،ٜٛ/ٔالسخجعالدابق)ج(ٕ)
(.ٖ٘ٔ،ٗٔٔ/ٚالسخجعنفدو)ج(ٖ)
(.ٕٔٔ/ٓٔ،ج٘ٔٔ/ٛالسخجعنفدو)ج(ٗ)
(.٘ٚ/ٔٔ،جٖٖٕ/ٔالسخجعنفدو)ج(٘)
(.ٕٓٚ/ٖ،جٜٕٔ/ٔالسخجعنفدو)ج(ٙ)



ٔ٘  

 (ٔ)"باشل" .ٙ
 ،كجاءتبريغأخخػمشيا)األحدغعشجؼ(،ك)التعميلاألكؿأحدغ(.(ٕ)"األحدغ" .ٚ
 .(ٖ)"الخاجح" .ٛ

 ثانًيا: السرصمحات غيخ الرخيحة

 :كىػأكثخالسرصمحاتغيخالرخيحةاستعسااًل.(ٗ)"قاؿأصحابشا" .ٔ
 .(٘)بعسأصحابشا""قاؿ .ٕ
 .(ٙ)"يجػز" .ٖ
 .(ٚ)"الطاىخ" .ٗ
 .(ٛ)"السذيػر" .٘
 .(ٜ)"اليجػز" .ٙ
 .(ٓٔ)"كقجرد" .ٚ
 .(ٔٔ)"أبصموأصحابشا" .ٛ
 .(ٕٔ)"قاؿبعسشيػخشا" .ٜ

 .(ٖٔ)"كالسشعأضيخ" .ٓٔ

                                                           

(.ٗٙ/٘،جٖٕٔ/ٗكالتكسيل)جأبػحياف،التحييل(ٔ)
(.ٕٗ/ٙ،جٗٙٔ/٘السخجعالدابق)ج(ٕ)
(.ٖٕٓ/ٛ)جالسخجعنفدو(ٖ)
 (.ٜٓٔ/ٔٔ،جٜٗٔ/ٜالسخجعنفدو)ج(ٗ)
(.ٖٖٚ،ٖٖٙ/ٔٔالسخجعنفدو)ج(٘)
(.ٖٛٛ/ٔٔ،جٖٗ/ٔالسخجعنفدو)ج(ٙ)
(.ٖٗ/ٚ،جٕٗٛ/ٙالسخجعنفدو)ج(ٚ)
 (.ٜٜٔ/ٜ،جٜٙ/ٛالسخجعنفدو)ج(ٛ)
(.ٛ/ٗ،جٕ٘٘/ٖالسخجعنفدو)ج(ٜ)
(.ٓٛ/ٛ،ج٘ٔ/ٗالسخجعنفدو)ج(ٓٔ)
(.ٖٖٙ/ٜالسخجعنفدو)ج(ٔٔ)
(.ٖٖٚ/ٜالسخجعنفدو)ج(ٕٔ)
(.ٖٛٔ/ٖالسخجعنفدو)ج(ٖٔ)



ٔٙ  

 

 .(1)"لعأقفعميو" .ٔٔ
 .(ٕ)"عملأصحابشا" .ٕٔ
 .(ٖ)"كقجتأكؿبعسأصحابشا" .ٖٔ
 .(ٗ)"محجػج" .ٗٔ





























                                                           

 (.ٕٕٙ/ٔ)جأبػحياف،التحييلكالتكسيل(ٔ)
(.ٓ٘ٔ/٘)جالسخجعالدابق(ٕ)
 (.ٙ٘/ٔٔ،جٖٙٔ/ٙالسخجعنفدو)ج(ٖ)
(.ٔٔٔ/ٗ،ج٘٘/ٖالسخجعنفدو)ج(ٗ)



ٔٚ  

 ستذياد بالقخآن الكخيع وقخاءاتوالشحاة مغ المػقف 

ككبلـ الشبػؼ، كالحجيث الكخيع، القخآف مشيا: سساعية مرادر الشحػية الذػاىج تزع
 العخبفيزمغالفراحة.

كتأصيل القػاعج لبشاء كاالحتجاج لمجاللة كالمغػييغ الشحػييغ عشج بو يدتجؿ فالذاىج
السدائلالشحػيةكبيافأصمياالمغػؼ.

  انشاهد نغت

ياَدةَخبٌخقاشٌعتقػُؿِمْشُو:َشِيَجالخجُلَعَمىَكَحا،َكُرب َساَقاُلػاَشْيَج"يقػؿابغمشطػر: كالذ 
.(ٔ)الخجُل،ِبُدُكػِفاْلَياِءِلمت ْخِفيفِ

   انشاهد اصطالًحا

بسػاصفاٍتمعيشة،دع"ىػجسمٌةمغكبلـالعخِبأكماجخػمجخاه،كالقخآِفالكخيع،تت
ـِالعخبلفطًيا ـٍأكمعشىكغيخهكتقجيٍعكتكػفدليبًلعمىاستخجا لسعشاه،أكندقًافينطٍعأككبل

محدػ ىػ كمسا حرخه يرعب مسا ذلظ كنحػ بشاٍء أك كاشتقاٍؽ ـِكتأخيٍخ، كبل مشاحي في ب
.(ٕ)"العخِبالفرحاء

.(ٖ)السػثػؽبعخبيتيعكقيلىػ:الجدئيمغالتشديلأكمغكبلـالعخب

قاعجةمغالقػاعجالشحػيةاشخاًداأككالذاىجالشحػؼُيؤتىبولمتقعيجكاالحتجاجعمى
.شحكًذا

 انشىاهد انقزآنٍت 

تعالى هللا بكبلـ االستذياد عمى الشحاة كاألصح؛أجسع حجة كاألقػػ األفرح ألنو
]فرمت: َّ زنرن  مم ام يل ىل مل يك ىك مك ٱُّٱفيػكبلـهللاالسشدهعغكلعيب،ركاية

ٕٗ.]  

                                                           

 (.ٜٖٕ/ٖابغمشطػر،لدافالعخب،مادة)شيج(،)ج(ٔ)
(.ٕ٘ٙجبخ،الذاىجالمغػؼ)ص(ٕ)
)جالانطخ:(ٖ)  (.ٕٓٓٔ/ٔتيانػؼ،مػسػعةكذاؼاصصبلحاتالفشػفكالعمـػ



ٔٛ  

فيػالسرجراألكؿلمدساعالحؼُيخجعإليوفيضبطالسدائلالخبلفيةالتيتكػفبيغ
الكخيع القخآف يجعمػا بأف كاٍؼ دليل فيحا العخب بو تكمست ما الكخيع القخآف شسل فقج الشحاة،

مقياًسالتقعيجقػاعجىعكأسديعالشحػية.

مػقفيعمغاالستذيادبشرػصالقخآفالكخيع،الشحاةالقجامىأضيخمجسػعةمغفقج
.(ٔ)فالفخاءيقػؿ:"كالكتابأعخب،كأقػػفيالحجةمغالذعخ"

فيكتابو)السفخداتفيغخيبالقخآف(:"فألفاظ(قٕٓ٘ت)كيقػؿالخاغباألصفياني
ا اعتساد كعمييا ككخائسو، ككاسصتو كُزبجتو العخب كبلـ ُلّب ىي فيالقخآف كالحكساء لفقياء

كعجا عجاىا كما كنثخىع، نطسيع في كالبمغاء الذعخاء ُحّحاؽ مفدع كإلييا كحكسيع، أحكاميع
إلى باإلضافة كالشػػ كالقذػر إلييا باإلضافة ىػ مشيا كالسذتقات عشيا الستفخعات األلفاظ

.(ٕ)أشايبالثسخة"

الديػشي قائبًل(قٜٔٔ)تكيبيغ ":رأيو القخآف جازأما بو قخغ أنو كرد ما فكل
.(ٖ)"،أـشاًذاكافمتػاتًخا،أـآحاًدااالحتجاجبوفيالعخبيةسػاء

الشحاةحخًجا لومثيللحلظلعيجج بالقخآفالكخيعفيسا مغكبلـالعخبفياالستذياد
كفيساالمثيللو.

االستذيادبالقخآفالكخيعفيػكبلـهللاالفريحالبميغبيحالعيختمفأحجمغالعمساءفيف
.[ٕ]يػسف:َّ مب خب حب  جب هئ مئ خئ ُّٱ:فقجأندؿعخبيالقػلوتعالى  

 القخاءات القخآنية

.(ٗ):"عمعبكيفيةأداءكمساتالقخآفكاختبلفيامعدك الشاقمو"ؼّرِدَيعخِّفياابغالجَ

الدركذي مغق(ٜٗٚ)تكيعخفيا "اختبلؼألفاظالػحيفيكتابةالحخكؼأككيفيتيا بأّنيا:
.(٘)تخفيفكتثقيلكغيخىسا"

                                                           

(.ٕٔ/ٔالفخاء،معانيالقخآف)ج(ٔ)
 (.٘٘/ٔالسفخداتفيغخيبالقخآف)جاألصفياني،(ٕ)
(.ٜٖالديػشي،االقتخاحفيأصػؿالشحػ)ص(ٖ)
 (.ٖابغالجدرؼ،مشججالسقخئيغ)ص(ٗ)
 (.ٖٛٔ/ٔالدركذي،البخىاف)ج(٘)



ٜٔ  

فيػكبلـهللاتعالىالسشدهعغكلادبالقخآفمحطخبلؼبيغالعمساء،االستذيغلعيك
كإنساكافالخبلؼفياالستذيادكاالحتجاجبقخاءاتوكلكلفخيقمشيعحججوكدعػاه.،نقز

ىاأصبلمغأصػؿاالستذيادفيقػؿالديػشي:"فسشيعمغ كقجأشبقالشاسعمىعج 
االحتجاجبالقخاءاتالذاذةفيالعخبيةإذالعتخالفقياسامعمػما،بلكلػخالفتويحتجبيافي

لفتومثلذلظالحخؼبعيشو،كإفلعيجدالقياسعميو،كسايحتجبالسجسععمىكركدهكمخا
.(ٔ)،كيأبى"يقاسعميو،نحػ:استحػذ،كالالػاردبعيشوالقياسفيذلظ

:"قجأجسعالشاسجسيعاأفالمغةإذاَكَردتفيالقخآفق(ٖٓٚ)تكيقػؿابغخالػيو
.(ٕ)أفرحمسافيغيخالقخآفالخبلَؼفيذلظ"فيي

قخاءٍةكافقت:"كلابغالجدرؼيجافعبخأيوعغالقخاءاتالقخآنيةفيقػؿكنبلحعأيًزاأفّ
القخاءة فيي سشجىا، كصح احتسااًل كلػ العثسانية السراحف أحج ككافقت بػجو، كلػ العخبية
الرحيحةالتياليجػزردىاكاليحلإنكارىا،بلىيمغاألحخؼالدبعةالتيندؿبياالقخآف

ىعمغككجبعمىالشاسقبػليا،سػاءكانتعغاألئسةالدبعة،أـعغالعذخة،أـعغغيخ
.(ٖ)"األئسةالسقبػليغ

تذجد مجػ فشعمع القخآف قخاءات في كالكػفة البرخة مجرستي محىب ناحية مغ أما
الكػفييغ البرخييغفيقياسيعكضبطقػاعجىعكعجـاحتجاجيعبالقخاءاتالقخآنية،فيحيغأف 

كافمػقفيعمعتسًجاعمىالتػسع.

كمغذلظقػؿخجيجةالحجيثي:

ختمفالشحاةفياألخحبقخاءاتالقخآفالكخيع،فكافالبرخيػفاليعتبخكنياحجة"كلقجا
متػاتخة كانت كلػ القخاءة يخصئػف كانػا إنسا قػاعجىع استشباط في عمييا يعتسجكف ككاف،كال

أحكاميع كيبشػف عميو كيقيدػف بالذاذ حتى كيعتجكف بيا يحتجػف مالظ كابغ الكػفيػف
.(ٗ)كقػاعجىع"

م "كيقػؿ السخدكمي: مييجؼ مرجر كلكغالقخاءات الكػفي، الشحػ مرادر مغ ع
فسا،البرخييغكانػاقجكقفػامػقفيعمغسائخالشرػصالمغػيةكأخزعػىاألصػليعكأقيدتيع

                                                           

(.ٜٖالديػشي،االقتخاحفيأصػؿالشحػ)ص(ٔ)
المغةكأنػاعيا)ج(ٕ) (.ٛٙٔ/ٔالديػشي،السدىخفيعمـػ
 (.ٜ/ٔابغالجدرؼ،الشذخفيالقخاءاتالعذخ)ج(ٖ)
 (.ٚٔٗالحجيثي،أبػحيافالشحػؼ)ص(ٗ)



ٕٓ  

كسا بالذحكذ، ككصفػه بو االحتجاج رفزػا أباىا كما قبمػه بالتأكيل كلػ أصػليع مشيا كافق
.(ٔ)خمغالخكاياتالمغػيةكعجكىاشاذةتحفعكاليقاسعمييا"رفزػااالحتجاجبكثي



:"اّتباعالسرحفإذاكججتلوكجيامغكبلـالعخبكقخاءة(قٕٚٓ)تكيقػؿالفخاء
.(ٕ)القّخاءأحّبإلّىمغخبلفو"

فتقػؿالحجيثي:"أما،كمشيعمغقبلالقخاءةمعمخالفتيالمقياسكلكغاليقاسعمييا
قخاءاتوفمتعجدالقارئيغبياكاختبلفياككثختيا،فقجبحثػافيياكميدكابيشياككضعػاشخكًشالسا

.(ٖ)يحتجبومشيا،كاليجػزاالحتجاجبومشيا،كمايجػزاالحتجاجبوإالأنواليقاسعميو"

                                                           

 (.ٖٗٛالسخدكمي،مجرسةالكػفةكمشيجيافيدراسةالمغةكالشحػ)ص(ٔ)
(.ٕٛٛ/ٕالفخاء،معانيالقخآف)ج(ٕ)
(.ٗٔالحجيثي،مػقفالشحاةفياالحتجاجبالحجيثالذخيف)ص(ٖ)
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ٕٕ  

 باب شزح انكهًت وانكالو ويا ٌتعهق به

 .مدألة: الخالف في ميسا .ٔ

]األعخاؼ:  َّ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ُّٱالى:تع يقػؿ
ٖٕٔ.] 

)ميسا(،كقجىما(اسع،يعػدالزسيخفي)بو(عم:")ميسا(اسع،ك)(ٔ)يقػؿأبػحياف
"  .(ٕ)ذكخناخبلؼبعسالشحػييغفي)ميسا(كزعسوأنياحخؼفيبابعػاملالجـد

 التػضيق والتحميل:

اسسية ليدت إنيا قاؿ مغ فسشيع حخفية، أـ اسسية ىي ىل )ميسا( في الشحاة اختمف
(ٗ)ىػ(ٔٛ٘)تالدييميك(ٖ)ق(ٓ٘ٗ)تدؼارخصابالسكىحامحىب،كتكػفحخًفابسعشى)إف(

:(٘)كاستجلػاعمىذلظبقػؿالذاعخ
 عِ مَ عْ تُ  اسِ فى عمى الشّ خْ اليا تَ خَ  وإنْ            ة  يقَ مِ خَ  غْ مِ  ئ  خِ امْ  جَ شْ عِ  غْ كُ ا تَ يسَ ومَ 

األرجح" عمى جاـز شخط "اسع أنيا قػـ يعػد(ٙ)كذىب ال حيث إلييا، الزسيخ لعػد
فيوضسيخ، الزسيخعمىحخؼ،فخج حأبػحيافاسسيةميسافيالسػضعالحؼيعػدعمييا

فعػدالزسيخالسجخكرفي)بو(عمى)ميسا(يجؿعمىاسسيتيا.

 .مدألة: "الفاعل ل يكػن جسمة" .ٕ
 [.35]يوسف:   َّ خت حت جت  هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ ٱُّٱ:الىتع يقػؿ

كالرحيحأفالفعلاليخبخعشو،كضاىخمااستجلػابواإلخبارعغ:"(ٚ)يقػؿأبػحياف
الجسمةالعغالفعلكحجه".

                                                           

 (.ٛ٘/ٔأبػحياف،التحييلكالتكسيل)ج(ٔ)
 (.ٚ٘/ٔالسخجعالدابق،)ج(ٕ)
(.ٕٔٙانطخ:السخادؼ،الجشىالجاني)ص(ٖ)
 (.ٛٗ٘/ٕانطخ:الديػشي،ىسعاليػامع)ج(ٗ)
(.٘ٔزىيخ،ديػافزىيخ)ص(٘)
ٱ(.ٕٙٙ/ٗ)ج(،انطخ:ابغيعير،شخحالسفرلٖٕالفػزاف،تعجيلالشجػ)ص(ٙ)  

 (.٘٘/ٔأبػحياف،التحييلكالتكسيل)ج(ٚ)



ٕٖ  


ظمغالسرجرالسشدبىفيكػففاعل)بجا(ضسيخايعػدعماألحدغعشجؼأك":(ٔ)كيقػؿأيًزا

(أكعمالسرجرالسفيػـىقػلو:)إالأفيدجغ(،أكعم السرجرالجاؿىمغقػلو:)َلُيْدَجَشغ 
ىحهاالحتساالت:ىفالتقجيخعم[ٖٖ]يػسف:َّ  يف ىف يث ىث نث ُّٱعميوالدجغفيقػلو:

ثعبجاليعمغبعجمارأكااآلياتىػ،أؼ:سجشومقدسيغليدجششو".


 التػضيق والتحميل: 

في الشحاة آراء تعجدت الفاعل أـالىل جسمة البرخييغ؟يكػف جسيػر كعمىفسحىب
 يجػزكالفارسيق(ٕٙٛ)تالسبخدرأسيع ال ىذاـ(ٕ)أنو كأجاز كثعمب(ٖ)ق(ٜٕٓ)ت،

زيجق(ٜٕٔ) قاـ نحػيعجبشي (ٗ)مصمًقا الفخاء "كذىب أفكقػع، إلى الشحػييغ مغ كجساعة
كيكػف،القمػبالجسمةفيمػضعالفاعلاليدػغإالأفيكػففيمػضعفاعلفعلمغأفعاؿ

.(٘)"الفعلإذذاؾعمقعمييا

ألنوجسمةكالفاعلال؛مغالفاعلكالخأؼاألكؿكافقوأبػحياففبليكػف)ليدجششو(بجالً
يكػفجسمة.

 .مدألة: لم البتجاء تػجج مع السدتقبل قميال .ٖ
 جغ مع ٱُّٱ[،ٕٗٔ]الشحل:َّ ٰى ين ىن نن من زن ُّٱٱٱ:يقػؿتعالى
[.ٖٔ]يػسف: َّ  خف حف جف مغ  

:"كليذماردبوصحيًحافياالستجالؿ:ألفمغيقػؿإفالـاالبتجاء(ٙ)يقػؿأبػحياف
تخمزلمحاؿإنساىػإذالعيقتخفبالفعلقخيشوتخمرولبلستقباؿ،كعسموفيالطخؼالسدتقبل،

(إذىػضخؼكىػيػـالقيامةالسشرػببقػلو:)ليحكع(.فكحلظ)ليحكع(لعسموفي)يػـالقيامة

                                                           

(.ٚ٘/ٔ)جالتحييلكالتكسيل،أبػحياف(ٔ)
(.٘٘/ٔ)ج(،انطخ:أبػحياف،التحييلكالتكسيل٘ٚ٘ٔ/ٗ)جانطخ:ناضخالجير،تسييجالقػاعج(ٕ)
  (.ٕٕٙ)صالخرائز،ابغجشي(ٖ)
(.ٜ٘٘)صابغىذاـ،مغشيالمبيب(ٗ)
(.ٙٚ٘ٔ/ٗاعج)جناضخالجير:تسييجالقػ(٘)
(.ٕٜ/ٔأبػحياف،التحييلكالتكسيل)ج(ٙ)



ٕٗ  

فبليتعيغأفيكػف)ليحدنشي(مدتقببًل،إذَّ  خف حف جف مغ  ٱُّٱمدتقبل.كأماقػلوتعالى:
،ؼحااًل،فيكػف)ليحدنشي(حااًليحتسلأفيكػففيالكبلـححؼمزاؼ،كيكػفذلظالسزا

)يحدف(،كتقجيخ بو،فالشيةكالقرجحاؿ،كىػالفاعلبػ :ليحدنشينيتكعأكقرجكعأفتحىبػا
يس ال الحاؿ كفعل حاؿ، ىػ ما رفع حاؿ السدتقبلفيػ السفعػؿ في أفيعسل ححؼتشع ثع ،

يكػفمفعػاًلفيالّمغإعخابوفاعبًلفيالرشاعةأالسزاؼ،أقيعالسزاؼإليومقامو،كاليمـد
بحلظالسححكؼ،كالحيغقالػاإفىحهاألدكاتتخمزلمحاؿإنساىػإذالعتقتخفقخيشةالسعشى

اقتخنتقخيشةتخمرولبلستقباؿفبليقػؿأحجإنو إذا لفطيةأكمعشػيةتخمزلبلستقباؿ،أما
.تخمرولمحاؿ.نزعمىىحاالقيجأصحابشا،كىعالحيغيقػلػفإفىحهتخمزلمحاؿ"

    يل:التػضيق والتحم

كىحاالـاالبتجاءمخمرةلمحاؿعشجأكثخالعمساءإذالعتقتخفبقخيشةتذيجلبلستقباؿ،
الحاجب ابغ لقػؿ الكػفييغ "ٙٗٙ)ترأؼ محىبق(: ىػ لمحاؿ مخمرة البلـ كػف إف

اقتخنت،(ٔ)الكػفييغ" إذا ،قخيشةتخمزالفعللبلستقباؿبياكلكغيجػزأفيخاداالستقباؿبيا
فبليقاؿحيشئحإنوتخمرولمحاؿ.

 األكلىكقج اآلية تخخيج في مالظ ابغ حياف أبػ عمى،كافق داؿ  )ليحكع( فالفعل
فياآلية،االستقباؿمعاقتخانوببلـاالبتجاء كىػعسموفيالطخؼالسدتقبليػـالقيامة،أما

)ليحدنشي( الفعل في مالظ ابغ حياف أبػ فخالف مدت،الثانية كفاعموفيػ مالظ ابغ عشج قبل
كتقجيخه الفاعل كىػ مزاؼ ححؼ تقجيخ عمى لمحاؿ الفعل بأف حياف أبػ كاعتخض الحىاب،

مححكؼ تقجيخ إلى يحتاج ال )ليحدنشي( الفعل أف مالظ ابغ كذىب كنيتكع. ال،قرجكع كما
يحتاجإلىتقجيخأكلىمسايحتاجإلىتقجيخ.

 .ن(إمدألة: )السزارع السشفي بسا و  .ٗ

 مب خب حب جب هئ مئ خئ ٱُّٱك[9]األحقاف: َّ   مليك ىك مك لك اك يق ىق ُّٱيقػؿتعالى:
[.109]األنبياء: َّ  جت هب  

                                                           

(.ٙ/ٔ)جانطخ:ابغالحاجب،اإليزاحفيشخحالسفرل(ٔ)



ٕ٘  

كالحيغقالػاإفىحهاألدكاتتخمزلمحاؿإذالعتقتخفقخيشةلفطيةأك":(ٔ)يقػؿأبػحياف
لبلستقب تخمرو قخيشة اقتخنت إذا أما لبلستقباؿ، تخمز معشػية أحج يقػؿ فبل تخمرواؿ إنو

 ."نزعمىىحاالقيجأصحابشا،كىعالحيغيقػلػفإفىحهتخمزلمحاؿ،لمحاؿ
 التػضيق والتحميل:

أباحيافيقػؿإنياتخمرولبلستقباؿإف الشفيبساكإفيرمحلمحاؿكاالستقباؿ،لكغ 
كججتقخيشةدالةعميو.

مالظ ابغ (ٕ)يقػؿ :" الشفي أف عمى األكثخكف ك)إف( مغةٌقخيش)ما( مانعة لمحاؿ مخمرة
كػنو يستشع كال حااًل، بيا السشفي يكػف أف األكثخ بل ، ببلـز ذلظ كليذ االستقباؿ، إرادة

."مدتقببًل

 بيغ السرجرية والذخشية. (لػ)مدألة:  .٘

 [.96]البقرة:  ٱٱَّ مب زب رب يئ ىئ نئ ُّٱيقػل تعالى:  - أ

معشىالسرجرية،أكثخالشحػييغاليعخفػفذلظ.(لػ):كأثبتالسرشفلػ(ٖ)يقػؿأبػحياف

 التػضيق والتحميل: 

مرجرية عجىا مغ فسشيع )لػ( في الشحاة ،اختمف " فيقػؿ مالظ ابغ رأؼ كعبلمةكىحا
كاحتخزبتقييجىامغلػالجالةعمىامتشاعالمتشاع،فإف(أف)السرجريةأفيحدغفيمػضعيا

عميالفارسيبأنياحخؼمرجرؼبسشدلةكىحارأؼالفخاءكأبي(ٗ)"تمظتؤثخضجماتؤثخىحه
)لػ(شخشيةغالًبا،إلىمحىبالبرخييغ،ك(٘)أفإالأنياالتشرب أف  ٱٱٱٱٱ)لػ(فيكيؤيجكفأف 

أبػحياففيذلظ.كافقيعك،شخشية ٱٱَّ  رب يئ ىئ نئ ُّٱ




                                                           

(.ٜٗ،ٜ٘/ٔأبػحياف،التحييلكالتكسيل)ج(ٔ)
 (.ٖٕ/ٔابغمالظ،شخحالتدييل)ج(ٕ)
 (.ٜٛ/ٔأبػحياف،التحييلكالتكسيل)ج(ٖ)
 (.ٕ٘/ٔابغمالظ،شخحالتدييل)ج(ٗ)
 (.ٕٓٙانطخ:شػقيضيف،السجارسالشحػية)ص(٘)



ٕٙ  

[.61]النحل:  َّ مث جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن ُّٱ: يقػل تعالى -ب
االمتشاعية(لػ)التكػفمرجرية،كالسرشفيدسى(لػ)األصحأف":(ٔ)يقػؿأبػحياف

كرد شخشية، لػكانتشخًشا كإفلعميوبأنيا فجخمتتحتأدكاتالجداء، خمرتولبلستقباؿ،
، كانتاالمتشاعيةصخفتمعشاهإليالسزيكساقاؿ،فميدتشخًشاالفيالمفعألنياالتجـد

قػؿأصحابشافي،االستقباؿىإنسايكػفبالشطخإلفيالسعشىألفالذخطكال ،كال(لػ)كىحا
 ألفالذخطعشجىعاليكػفإالفياالستقباؿ.؛يدسػنياشخًشا

 التػضيق والتحميل:

ال(لػ)،كردأبػحيافعميوبأفامتشاعيةشخشيةكليدتمرجرية(لػ)ذكخابغمالظأف
تكػفمرجرية.

 .انرخاف الفعل السزارع إلى زمغ السزي مدألة: .ٙ
 [.2]الحجر: ٱَّ ين ىن من خن حن جن  يم ىم ٱُّٱيقػؿتعالى:

كخخجوأصحابشاعمىأفيكػفالتقجيخ:ربساكدالحيغكفخكا،جعلفيو":(ٕ)ؿأبػحيافػقي
فجعل لػقػعو، التقخيب كلقرج بو، السػعػد لرجؽ الساضي بسشدلة غيخ-السدتقبل كاف كإف

قجيكػفالفعلبعجىامدتقببًل؛(رب)كأنوكاقعمجاًزا.كاألحدغحسموعمىالقميلمغأف-كاقع
ال أنوعبخبالسدتقبلعغماض،كذلظالساضيىضاىًخا؛إذمآلوإلتخخيجتكمًفاألففيىحا

".مجازعغالسدتقبل
التػضيق والتحميل:

 الغالب،(سابر)تجخل في الساضي الفعل السبخدعمى مشيع الشحاة عشج السذيػر كىحا
:"كأماأفتجخلعمىمدتقبل(ٗ)حيثيقػؿق(ٜٙٙ)تكابغعرفػر(ٖ)ق(ٖٚٚ)تكالفارسي

ألفكدادتيع،(اربس)كيخػابغمالظبأفالفعليأتيمدتقببًلبعج،يجػز"فيالمفعكالسعشىفبل
.كقجتجخلعمىمزارعمشدؿمشدلةالساضيلتحققكقػعوكىػقميل،التكػفإالفياآلخخة

                                                           

 (.٘ٓٔ/ٔأبػحياف،التحييلكالتكسيل)ج(ٔ)
(.ٙٓٔ،ٚٓٔ/ٔ)جالتحييلكالتكسيل،أبػحياف(ٕ)
(.ٖٛٗ/ٕانطخ:الديػشي،ىسعاليػامع)ج(ٖ)
(.ٙٓ٘ابغعرفػر،شخحالجسل)ص(ٗ)



ٕٚ  

،معمػـعشجهللاكالساضيكإنساجازذلظألفالسدتقبل:"(ٔ)ق(ٖٗٛ)تكيقػؿالخماني
".كقيلالتقجيخ:ربساكافيػد،اكقيل:ىػعمىحكايةحاؿماضيةمجازً

مخالًفالساكقجتجخلعمىالسزارع،كاختارأبػحيافأنياتجخلفيالغالبعمىالساضي
اختارهابغمالظبجخػلياعلالسدتقبل.

 مدألة: زمغ الفعل في جػاب )لسَّا(. .ٚ

 .[44]هود:   َّ  زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ  ُّ َّ ٱُّٱيقػؿتعالى:

حيافي أبػ (ٕ)قػؿ القخائغ مغ أف عرفػر بغ الحدغ أبػ األستاذ زعع معشى: الرارفة
ك،خقاـعس،قاؿ:"نحػقػليع:لسايقػـزيجٌالسحتاجةإليالجػاب(لس ا)السزارعإليالسزي

 تعالى: َّ   رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ  ُّ َّ ُّٱكقاؿ أؼ ،" جادلشا كال،
فياآليةاترلبياالساضي،فميدتمصابقةلمسثاؿ(لس ا)عاه؛ألفدليلفيىحهاآليةعمىُمج 

زٌيجقاـعسٌخك،إنساجاءمز يقـػ الجػابالالحؼاترلبمساالحؼذكخهمغقػلو:لسا ،ارًعا
 أخح أك شخعيجادلشا، أؼ: مححكًفا، الجػاب أفيكػف أنويحتسل لجاللةعمى يجادلشا،كححؼ

".السعشىعميوكلصػؿالكبلـ

التػضيق والتحميل:

 مع السزارع الفعل مجيء أف الشحاة بعس لجػاب(الس )زعع السحتاجة بسعشى، يكػف
دليلَ كال الدابقة، باآلية كاستجؿ ماضٍالسزي اآلية في الفعل ألف أفمعشى،فييا كيحتسل

لوالجسيػربالسزّيأؼجادلشا،،"كماجػ ايكػفالجػابمححكفً زهابغعرفػربأنومزارع،أك 
.(ٖ)كالجػابمححكؼأؼ:أقبليجادلشا"

 .)إٌ( بـيسأنت: هم ٌنصزف انًاضً إنى االستقبال بعد انقسى باننفً  .8

 زي  ريٰى ين ىن نن من زن رن مم اميل ىل مل  يك ىك مك لك  ُّٱيقػؿتعالى:

 [.41]فاطر:  َّ يي ىي ني مي

                                                           

(.ٛٓٗابغىذاـ،مغشيالمبيب)ص(ٔ)
 (.ٓٔٔ/ٔأبػحياف،التحييلكالتكسيل)ج(ٕ)
 (.ٕٕٕ/ٕانطخ:الديػشي،ىسعاليػامع)ج(ٖ)



ٕٛ  

السدتقبلبانتفائوىؼالساضيإلانرخاكليذ":(ٔ)ؿأبػحيافػقي )إف(بعجالقدع؛أالبػ
 ترخفو لع قاـ، ما بسعشى: زيٌج، قاـ إف وهللِا قمت: لػ أنظ ىػ(إف)تخػ بل االستقباؿ، إلى

ماٍضلفًطاكمعشى،كإنساانرخؼإلىاالستقباؿفياآليةألنوفيالسعشىمعمٌقعمىمدتقبل،
ا(جػاٌبلمقدعالسححكؼ،كجػابالذخطمححكٌؼلجاللةجػابكىػالذخط،ألف)إفأمدكيس

."القدععميو،كجػابالذخطالسححكؼمدتقبٌلقصًعا،فكحلظمادؿعميو،كىػجػابالقدع

 التػضيق والتحميل:

بػإلىاالستقباؿبعجالقدعبالشفياعتخضأبػحيافعمىابغمالظبانرخاؼالساضي
،أماعمىاالستقباؿكساتقػؿوهللاإفقاـزيج،فالسعشىكالمفعماضٍ)إف(،بأنوالدليلفيو

فياآليةفجؿعمىالسدتقبللكػنوجػابً لمالػارد فيا لمقدع كإفكافجػاًبا ذخطفيالسعشى،
.الرشاعة

 )باب السعخفة والشكخة(

 .مدألة: األلف والالم الجشديتيغ .ٜ
 [.34]يس:  َّ مس  مخ جخ مح جح مج حج ُّٱيقػؿتعالى:

دليلعمىأفالحؼىي":(ٕ)ؿأبػحيافػقي كمثميساذكاأللفكالبلـالجشديتيغ"فبليقـػ
 جح مج حج ُّٱتعالى:بالشكخة،كأماماذكخهمغقػلوفيونكخة،كاليقػـدليلعمىأنياُتشعت

".)ندمخ(جسمٌةحاليةالنعٌتلقػلو:)الميل(جسمةفػ،فبلدليلفيذلظ  َّ مس  مخ جخ مح

التػضيق والتحميل:

،كمغنطخإلىالمفععجىا(امعيشًنكخة)ألنولعيقرجليبًلمغنطخإلىالسعشىعجىا
،فمحلظجػ زكافيالجسمةالػاقعةبعجهالحاليةكالػصفيةباعتبارالسعشىكالمفع،فيقػؿابغمعخفة
:(ٖ)عقيل تعالى:إ" قػلو مشو كجعل بالجسمة الجشدية كالبلـ باأللف السعخؼ نعت يجػز ٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱنو

".َّ  مخ جخ مح جح مج حج ُّٱ

                                                           

(.ٔٔٔ،ٕٔٔ/ٔأبػحياف،التحييلكالتكسيل)ج(ٔ)
(.ٜٓٔ،ٓٔٔ/ٔ)جأبػحياف،التحييلكالتكسيل(ٕ)
(.ٜٙٔ/ٖابغعقيل،شخحابغعقيل)ج(ٖ)



ٕٜ  

كمغمخاعاةالتشكيخباعتبارالسعشىكصفالميلبالجسمةفيقػلو:"(ٔ)كيقػؿابغمالظ
 بسشدلة:َّ  مخ جخ مح جح مج حج ُّٱتعالى: السعشى في مشو؛ألنو ندمخ ليل ليع كآية

نياًرا".

الجشديةالتكدبالكمسةتعخيًفا،(أؿ)كىحاالخأؼألبيحيافيخالفرأؼالشحاةفيعج
كتبقيوعمىتشكيخه.

 .مدألة: اختالف الشحػييغ في تختيب السعارف .ٓٔ
 [.91]األنعام:   َّ    ٰذيي ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه ين  ىن ٱُّٱيقػؿتعالى:

حيافػقي أبػ (ٕ)ؿ ندخ": بعس في شخحياوثبت التي السػصػؿ؛(ذا)أف بعج األداة
سػاء.يساأحجىا:أنفرارتالسحاىبثبلثة:

.األداة(ذؼ)مغالثاني:أفالسػصػؿأعخؼ

مغالسػصػؿ.األداةأعخؼ(ذا)الثالث:أف

أف ذكخنا، بل برحيح، كليذ بالسداكاة، قائل ال أنو كيداف البغ السرشف مغ تدميع كىػ
حىبأصحابشاىػأفالسػصػؿمغقبيلماعخؼباأللفكالبلـ،كىػمحىباألخفر،فيػم

قدعمغالسعخؼباأللفكالبلـ،فيجػزأفيػصفذكاألداةبالسػصػؿالحؼيجػزأفيػصف
."األداةلتداكييسا(ذؼػ)بو،كيجػزأفيػصفالسػصػؿب

التػضيق والتحميل:

 اختمف تختيب في كالسػصػؿالشحاة األداة )ذا( بيغ السعارؼ أف  الجسيػر فسحىب
(ٖ)سػاءبجليلجػازكصفأحجىساباآلخخكسافياآلية(ذا)السػصػؿك ،كمحىبابغمالظأف 

(ذؼ)السػصػؿأعخؼمغ .(ٗ)األداةأعخؼمغالسػصػؿ(ذا)األداة،كمحىبابغكيدافأف 

األداةكىػؼ(ذػ)السػصػؿمداٍكلبجػازأف عمىابغمالظكابغكيدافأبػحيافكرد 
األداة.(ذؼػ)األداةبالسػصػؿ،كالسػصػؿب(ذك)محىباألخفرفيجػزأفيػصف

                                                           

 (.ٖٕٖ/ٔابغمالظ،شخحالكافيةالذافية)ج(ٔ)
 (.ٕٕٔ/ٕأبػحياف،التحييلكالتكسيل)ج(ٕ)
(.ٗٗٗ/ٔناضخالجير،تسييجالقػاعج)ج(ٖ)
 (.ٛٔٔ/ٔابغمالظ،شخحالتدييل)ج(ٗ)



ٖٓ  

 .)إنسا( بةمدألة: ىل يتعيغ انفرال الزسيخ إن حرخ  .11

 مص خص حص ُّٱ،[66]يوسف: َّ هل مل خل  حل جل مك لك ُّٱ لى:تعا يقػؿ
، [91]النمل:  َّ نئمئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ُّٱ، [46 ]سبأ: َّ حضجض

 [.165]آل عمران:  َّ  حئجئ يي ىي ني ميُّٱ

الزسيخبعجإنساخصأ انفراؿ تعييغ مغ السرشف إليو ذىب ما":(ٔ)فحيا أبػ يقػؿ
قاؿتعال َّ هل مل خل  حل جل مكُّٱ:ىفاحركجيلبمدافالعخب؛ كقاؿ:  خص ُّ،

َّ حضجض مص كقاؿ: َّ نئُّ  َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ُّٱ، كقاؿ:  ني ميُّٱ،
مازععمغتعيغانفراؿالزسيخلكافالتخكيب:إنساى،كلػكافعمَّ  حئجئ يي ىي

يذكػبثيكحدنيإليهللاأنا،كإنسايعطكعبػاحجةأنا،كإنساأمخأفيعبجربىحهالبمجةأنا،
".كإنسايػفيأجػركعأنتع

التػضيق والتحميل:

مالظ ابغ (ٕ)ذىب السحرػر الزسيخ أف إلى انفرالوبػ يتعيغ قػؿ)إنسا( في كسا
:(ٖ)الذاعخ

امُغ الخاِعي عمييع وإّنسا            يمِ ثْ مِ  نا أوْ ع أَ يِ دابِ أحْ  عغْ  عُ جافِ يُ  أنا الزَّ

بوابغمالظ(ٗ)كقاؿالديػشي كزععسيبػيوأفالفرلفيالبيتكنحػه،:"ىحاماجـد
مغالزخكرات".

فاحركخالفو فيكمث لعمىاترا،أبػحياففيخػأفانفرالوخصأ ؿالزسيخكسا
اآلياتالدابقة.

                                                           

(.ٕٕٔ/ٕأبػحياف،التحييلكالتكسيل)ج(ٔ)
 (.ٛٗٔ/ٔابغمالظ،شخحالتدييل)ج(ٕ)
(.ٖٓٗالفخزدؽ)ص(الفخزدؽ،ديػافٖ)
 (.ٕٛٗ/ٔ(الديػشي،ىسعاليػامع)جٗ)



ٖٔ  

 )باب السزسخ(

 ."الزسيخ السخبخ عشو بالسفدخ"  مدألة: .11

 [.34]المؤمنون:  َّ حض جض مص خص حص مس خس  حس جس مخ جخ ٱُّٱيقػؿتعالى:

كلعيحكخأصحابشافيالزسيخالحؼُيفدخهمابعجه،كاليشػؼبالزسيخ":(ٔ)ؿأبػحيافػقي
التأخيخ،أفيكػفُمفدخهالخبخ،كإنساىحاُيفدخهسياؽالكبلـ.

الجنيا)ُمفدخىاىػ(ىي)كأماماذىبإليوالسرشفمغأف الحؼىػالخبخفيػ(حياُتشا
مػصػٌؼبذيء،كافذلظالزسيخعائًجافاسج؛ألنوإذافدخهالخبخ،كالخبخمزاٌؼلذيٍءك

إال الجنيا كافكحلظصارتقجيخالكبلـ:إفحياتشا عمىالخبخبقيجإضافتوكقيجصفتو،كإذا
الجنيا،كاليجػزذلظ،كليذفيكبلـالدمخذخؼمايجؿعمىماذىبإليوالسرشف؛ حياتشا

الحؼىػالخبخ.كقػلو:ألنوقاؿ:"كضعىيمػضعالحياة"،فمعيقل:"مػضعحياتشا الجنيا"
.""ألفالخبخيجؿعميياكيبيشيا"يعشيأفسياؽىحاالكبلـدؿعمىأفالسزسخىػالحياة

التػضيق والتحميل:

فجسيػررد  الجنيا، حياتشا عمى )ىي( الزسيخ يعػد بأف مالظ ابغ عمى حياف أبػ
لفطً متأخخ عمى الزسيخ عػد يجيدكف ال كرتبةًالعمساء قالوا الخبخ يفدخه الحؼ "كالزسيخ ،

 ما ُيعمع ال ضسيخٌ ىحا:"(ٖ)ق(ٖٛ٘)تؼالدمخذخ قاؿ،حيث(ٕ)الدمخذخؼكاختارهابغمالظ"
 الحياة؛ مػضع ىي كضع ثع ،الجنياحياتشا إال الحياة إف: كأصمو بيانو، مغ يتمػه بسا إال بو ىُيعش
."كيبيشيا عمييا يجؿ الخبخ ألف

الزسيخيفدخهسياؽالكبلـ،ليحارّدعمىابغكافقأبػحيافرأؼ جسيػرالشحاة،كأف 
مالظبقػلوفاسج.



                                                           

(.ٜٕٙ/ٕأبػحياف،التحييلكالتكسيل)ج(ٔ)
 (.ٜٙٗ/ٕرتذاؼالزخب)جإأبػحياف،(ٕ)
(.ٚٛٔ/ٖالدمخذخؼ،الكذاؼ)ج(ٖ)



ٖٕ  

  .مدألة: ضسيخ الذأن .11

 [.44]طه:   َّ خن حن جن مم خم حم جم هل مل  خل حل جل مك لك ُّٱيقػؿتعالى:

كلعيحكخأصحابشاىحهالتخجيحاتالتيذكخىاالسرشف،كإنساذكخكاأف":(ٔ)ؿأبػحيافػقي
األمخأكالقرةيجػزأفيأتيبعجىساالسحكخكالسؤنث،فتقػؿ:ىػزيجقائع،ككافزيجضسيخ

قائع،كىيىشجذاىبة،كىػىشجذاىبة.ككحلظ:كانتزيجقائع،ككافزيجقائع،ككافىشجذاىبة،
ككانتىشجذاىبة،كإفكافالسدتحدغالتحكيخمعالتحكيخ،كالتأنيثمعالتأنيث.ىحامحىب

البرخة.أىل

مؤنًثا أك أمخ، ضسيخ فالزسيخ محكًخا كاف إف عشو السخبخ أف فدعسػا الكػفيػف كأما
فالزسيخضسيخقرة،فتقػؿ:كافزيجقائع،ككانتىشجقائسة،لمسذاكمة،كاليجػزعشجىع:

".كانتزيجقائع،كال:كافىشجقائسة

التػضيق والتحميل:

يخكالتأنيثكاألفزلالتحكيخمعالسحكخكالتأنيثضسيخالذأفأكالقرةيجػزفيوالتحك
إفخادالزسيخكتحكيخهإذالعيمو"(ٕ)كرجحذلظأبػحيافخبلًفاالبغمالظ،معالسؤنث الحؼألـد

.التأنيث كيجػز التحكيخ، بو فالسدسػع"،مؤّنث،أكمحّكخشبيوبومؤّنث،أكفعلبعبلمةتأنيث

 )باب السػصػل(

 .بيغ السسية والحخفية (الحي)مدألة:  .11
 [.69]التوبة:  َّ  ميخي حي  جي ٱُّٱيقػؿتعالى:

َزالكػفيػفكالسرشفأفتكػف)الحؼ(مرجرية،فيشدبظمشياكمغ":(ٖ)ؿأبػحيافػقي كَجػ 
ىحا كمع كخػضيع، كخزتع أؼ: ضسيخ، عمييا يعػد ال حخفية كتكػف مرجر، صمتيا

."اآليةاالحتساالتاليتعيغماذكخفي
 

                                                           

(.ٕٛٚ/ٕأبػحياف،التحييلكالتكسيل)ج(ٔ)
 (.ٗٙٔ/ٔانطخ:ابغمالظ،شخحالتدييل)ج(ٕ)
 (.ٜٔ/ٕأبػحياف،التحييلكالتكسيل)ج(ٖ)



ٖٖ  

التػضيق والتحميل:

جػازمجيء)الحؼ(مرجريةمغذىبإليوالكػفيػفكابغمالظعارضأبػحيافما
(ٔ)بقػلو ذلظ": مشع البرخييغ"كالرحيح محىب كىػ ، . يػنذفقج كحلظكق(ٕٛٔ)تذىب

مالظ كابغ (ٕ)الفخاء حأّف مػصػاًل يقع )الحؼ( عميو كخخجػا بالسرجر فيؤكؿ   جي ُّٱخفًيا

َّميخي حي كخػضيع، مرجريةأؼ )الحؼ( مجيء مشع إلى؛كالجسيػر تحتاج ألنيا
صمة.

 .مدألة: نيابة أسساء اإلشارة عغ األسساء السػصػلة .11

 [.14]طه:   َّ نب مب زب  رب يئ ُّٱيقػؿتعالى:

(ٖ)ؿأبػحيافػقي متعمقًكالحجةَ": ألنويتخخجعمىأفيكػف)بيسيشظ( فيفيىحا بسا ا
؛ألفالسعشى:كماالسذارإلييابيسيشظ؟أكحااًلمغالسذارإليو،اإلشارة)تمظ(مغمعشى

ااألستاذأبػأكمتعمًقابفعلمزسخعمىجيةالبياف،كأنوقاؿ:أعشيبيسيشظ.كقاؿشيخش
عجػأعشيبالباء،فيػتقجيخضعيفأعشىبيسيشظ"بعيج،كاليت"الحدغبغالزائع:تقجيخه

ؿعميو،فالحاؿأشبو".عػ يُجًجا،فبليشبغيأف

التػضيق والتحميل:

األسساء بسعشى اإلشارة أسساء تأتي أف يجػز ىل كالكػفة البرخة نحاة اختمف
مػصػالت بػقػعيا اإلشارة أسساء جسيع استعساؿ مجيء الكػفيػف ز فجػ  فيقػؿ،السػصػلة؟

يكقػلو:)ِبَيِسيِشَظ(ف،)ِتْمَظ(ىحهكمعشى"."كالعخبقجتحىببيحاكذاإلىمعشىالحؼ":(ٗ)الفخاء
أفتأتيأسساءالبرخيػف،كمشع(٘)ألفتمظكىحهتػصبلفكساتػصلالحؼ"؛محىبصمةلتمظ

اإلشارةبسعشىاألسساءالسػصػلة.

                                                           

(.ٜٜٙ/ٕأبػحياف،ارتذاؼالزخب)ج(ٔ)
(.ٜٓٚانطخ:ابغىذاـ،مغشيالمبيب)ص(ٕ)
(.ٜٗ/ٖأبػحياف،التحييلكالتكسيل)ج(ٖ)
 (.ٖٛٔ/ٔالفخاء،معانيالقخآف)ج(ٗ)
 (.ٚٚٔ/ٕ)جالتحييلكالتكسيل،أبػحياف(٘)
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؛التكػفبسعشىاألسساءالسػصػلةكافقأبػحيافرأؼالبرخييغفيأفأسساءاإلشارة
 آخخ(تمظ)ألف شيء عمى شيء يحسل ال أف فيشبغي التي، بسعشى كليدت اإلشارة معشاىا
اباألصل.تسدكً

 .مدألة: بشاء )أي( وإعخابيا .11

 [.69]مريم:  رث يت ىت نت مت زت رت  يب ىب نب مب ُّٱ ى:تعال يقػؿ

 بابيا فإف لذيء ااسسً تدتقخ لع التي الجسل بأف الخميل محىب رد:"ك(ٔ)فحيا أبػ يقػؿ
 جاز لذيء ًسااس بشيت إذا لكغ ،"عامخ أـ خامخؼ"ك "قخناىا شاب" في القػؿ بسشدلة الذعخ

."قخناىا شاب" عمى يحسل أف يشبغي فبل الفريح، الكبلـ في "أييع"ك ،"اشخً تأبط" نحػ حكايتيا

التػضيق والتحميل:

جاءتمزسػمة إْف فيرفع)أييع( ىلىيضسةإعخابأكضسةبشاء،،اختمفالشحاة
فعجىاالخميلضسةإعخابعمىأفأييعمبتجأكأشجخبخهكىػعمىالحكاية،كالتقجيخ:لششدعغ
ضسة فعجىا سيبػيو أما استفياـ، ىحا عمى كأي يع أي يع، لو: يقاؿ الحؼ الفخيق شيعة كل مغ

جعمػاىحهالزسةبسشدلةالفتحةفيكأرػقػليع:اضخْبأييعأفزُلعمىأنيع:"(ٕ)فقاؿإعخاب
إلىغٍج" ،كىحاعمىأساسمعاممةخسدَةعذَخ،كبسشدلةالفتحةفياآلَفحيغقالػامغاآلَف

األعبلـ )أي يع(مغباباألعبلـالسحكيةعغالجسلمثل:)تأبطشًخا(،ك)شابقخناىا(إذإف 
أفيزاؼإلييا.السحكيةعغالجسلتجخلعميياعػاملاألسساء،كيجػز

  .السعشىمدألة: )َمغ( باعتبار المفظ و . 11

  خص حص مس خس حس جس  مخ جخ مح جح ُّٱ  :تعالى يقػؿ
 [.13]النساء:   َّ حضجض مص

مػا،كىػالرحيح":(ٖ)ؿأبػحيافػقي أصػؿالبرخييغتقتزيجػازذلظألنيعلعُيفرِّ
؛أالتخػأفَّ حضمص  خص حص مس خس حس جس  ُّ:بجليلقػلوتعالى

                                                           

 (.ٜٓ،ٜٔ/ٖأبػحياف،التحييلكالتكسيل)ج(ٔ)
(.ٓٓٗ/ٕسيبػيو،الكتاب)ج(ٕ)
(.ٗٔٔ/ٖأبػحياف،التحييلكالتكسيل)ج(ٖ)
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سيخ،حاؿمغالزسيخالسحسػؿعمىمعشاه،كالعاملفيالحاؿالفعلالعاملفيالز)خالجيغ(
ألفالعاملفيالحاؿاليكػفإالالعاملفيذؼالحاؿ،كال(غْمَ)غْكاليجػزأفيكػفحااًلمِ

غ(ألنياليذفييامعشىفعل،كالالعاملفي)مغ(؛ألفيجػزأفيكػفالعاملفيالحاؿ)مَ
فيياإنساىػمعشى،كالسعشىالسجخددكفالمفعاليعسلفيالحاؿ،كإنساعسموالخفعالعامل
."ماقالوبعسأصحابشا،خاصة

التػضيق والتحميل:

امفخدكمعشاهيجػزعػدالزسيخعمى)َمغ(باعتبارلفطوأكباعتبارمعشاىاألفلفطي
كيجػزالحسلعمىالمفعثعالسعشىكالعكذجائدأيًزا،كإفكافابغعصيةلعيجّػزه.،جسع

السحيط البحخ في أبػحياف  "(ٔ)يقػؿ أك: اًلكحسل لفع يصع،(غْمَ)عمى قػلو: في
انترابخالجيغعمىالحاؿالسقجرة،ك،فأفخدثعحسلعمىالسعشىفيقػلو:خالجيغ،كيجخمو

،كصاحبالحاؿىػضسيخالسفعػؿفييجخمو".يجخموكالعاملفيو

أفتقجـاإلفخادمخاعاة:كجسعخالجيغعمىمعشىمغبعج(ٕ)ق(ٕٗ٘)ت"قاؿابغعصيةك
.،كعكذىحااليجػز"لمفعمغ

اجتسعالمفعكالسعشىتقجـكيسكغالقػؿ: فإذا السعشى، المفعأكثخمغمخاعاة لكػفمخاعاة
حسبًلَّ حض مص  خص حص مس خس حس جس   ُّٱ:المفععمىالسعشىلقػلو

عمىالمفع،كقاؿ:)خالجيغ(حسبًلعمىالسعشى.

 ( معشى )ما( السرجرية الطخفية.نْ مدألة: ىل تذارك )أَ   .ٛٔ
 [.256]البقرة:   َّ ىئ نئ مئ زئ ُّٱ :تعالى يقػؿ

كمااحتجػابوالدليل،عغضخٍؼاليعخفوأكثخالشحػييغككػنياتشػب":(ٖ)ؿأبػحيافػقي
كىحامعشىصحيحسائغ،كلعيقعدليٌلعمى،تعميٌل،أؼ:ألفآتاههللا  َّ  نئ مئ زئ ُّٱفيوألف

".(ما)ضخفيةمثل(أف)أفتكػف

التػضيق والتحميل:
                                                           

(.ٕٓٓ/ٖأبػحياف،تفديخالبحخالسحيط)ج(ٔ)
(.ٕٓٓ/ٖالسخجعالدابق،)ج(ٕ)
(.ٖ٘ٔ/ٖأبػحياف،التحييلكالتكسيل)ج(ٖ)
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 عغ مالظ ابغ )أفْنقل أف  الدمخذخؼ معشى، الطخفية السرجرية )ما( تذارؾ فقاؿ(
ابغمالظعميوحاجكقتأفآتاههللاالسمظ":"(ٔ)الدمخذخؼ كالحؼذىبإليوغيخجائد:"(ٕ)كرد 

بأنوعمىالدمخذخؼأبػحيافكرد ،فيمػضعالتعميلمجسععميو"(أفْ)ألفاستعساؿ؛عشجؼ
)أفْ (معشاىاالتعميل.الدليلعمىأنياتشػبعغالطخؼ،كأف 

 ( بيغ السرجرية والتفديخية.نْ مدألة: )أَ   .ٜٔ
 [.125]البقرة:  َّ  حف جف مغ جغ مع جع  مظ حط مض ُّٱٱٱ:ٱتعالى يقػؿ

ميبًل،حكىس:كتبتإليوكقاؿبعسأصحابشا:"كتجخلعمىاألمخق":(ٖ)ؿأبػحيافػقي
ككجواالستجالؿأنودخلعميياحخؼ،عمىأنياالسرجريةالالتفديخيةكبيحااستجؿ،بأفقع"

الجخ،كالتفديخيةاليجخلعميياحخؼالجخ.

بفعلاألمخلػجييغ:(فْأَ)كاليقػؼعشجؼكصل

 مغ سبكت إذا أنو األمخك(فْأَ)أحجىسا: معشى فات مرجًرا األمخ السصمػبفعل
بالريغة،ففخؽبيغ:كتبتإليوبالقياـ،ككتبتإليوأفأقع.كالسجلػؿعميو

كالثاني:أنواليػججمغلدافالعخب:يعجبشيأفقع،كال:أحببتأفقع،كال:عجبتمغأف
قع،فكػفذلظمفقػًدافيلدانيعدليلعمىأنياالتػصلبفعلاألمخ،كلػكصمتبفعلاألمخ

ظفيكصميابالساضيكالسزارع،تقػؿ:أعجبشيأفقاـزيٌج،لػججذلظفيلدانيع،كساكججذل
كأحببتأفقاـ،كعجبتمغأفقاـ،كيعجبشيأفيقػـزيٌج،كأحبأفيقػـزيٌج،كعجبتمغأف

".يقػـزيجٌ
التػضيق والتحميل:

بسعشىأنياتأتييةأـمرجرية،فحىبالبرخيػفإلى(ىلتكػفتفديخاختمففي)أفْ
 يب ٱُّٱكذلظقػلوعدكجل:(أؼ)بسشدلة(أفْ):"ماتكػففيو(ٗ)فقاؿسيبػيو،يةأؼالتفديخ

                                                           

 (.ٖٖٖ/ٔالدمخذخؼ،الكذاؼ)ج(ٔ)
(.ٕٕ٘/ٔابغمالظ،شخحالتدييل)ج(ٕ)
(.ٛٗٔ،ٜٗٔ/ٖأبػحياف،التحييلكالتكسيل)ج(ٖ)
(.ٕٙٔ/ٖسيبػيو،الكتاب)ج(ٗ)
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،كاشتخشػالحلظأف"ؼأزععالخميلأنوبسشدلة[ٙ]ص: َّ زثرث يت ىت نت مت زت  رت
)عيجنا(يتزسغمعشىالقػؿألنوبسعشىأمخنا.جسمةفييامعشىالقػؿدكفحخكفوفػتدبقب

.تقعبعجالقػؿكماكاففيمعشاه"كالسفدخة":(ٔ)كقاؿأبػالبقاء

كأجازسيبػيوأيًزابأفتكػفمرجريةكخخجتعغنطائخىافيجػازكصميابجسمة
.(ٕ)((تفديخيةبسعشى)أؼأف)كأنكخالكػفيػفمجيءاألمخ.

ف يخػ مالظ يجخل)أفْأفّابغ ال التفديخية ألف مرجرية أنيا سيبػيو كيخػ تفديخية، )
كإفدخمت،السرجريةيزعفكصميابفعلاألمخيخػبأففعميياحخؼالجخ،أماأبػحياف

.عمىفعلاألمخفحلظقميل

 .مدألة: دللة )ما( وما تصمق عميو .ٕٓ

[.4-5]الشمس:  َّ مئ زئ رئ ّٰ ٱِّ  ُّ َّ ٍّ ٱٌّ ٰى ٰر ٰذ ُّٱ:تعالى يقػؿ
حيافؿػقي (ٖ)أبػ ذلظ": أصحابشا السخالفكأبى بو استجؿ ما لػا كتأك   خص حص  ٱُّٱأما،،
ألفالدجػدلولعيكغمغحيثىػعاقل،؛(ما)ػبػفقاؿالدييمي:"عبخ[٘ٚ]ص:َّجضمص
نوحيغالخمقلعيكغعاقبًل،كإنسانفخفيوالخكحبعجهإغحيثاألمخكالقبمة.كقجيقاؿ:بلم

 خئ  حئ جئ يي ىي ُّٱ:"كإنسانفخفيوالخكحبعجهبسجة"ليذبرحيحبجليلقػلوبسجة"كقػلو
كافبعجالتدػيةكنفخالخكحفيو، ،[ٕٚ]ص:َّ خب حب جب هئ مئ فاألمخبالدجػدإنسا

كعتبإبميذعمىامتشاعومغالدجػدإنساكافبعجاألمخكامتثاؿالسبلئكة،كقبلىحاكافقج
كافبعجماسػؼ،كنفخ َّ جضمص خص حص مس خس حس جس  ٱُّٱ:الىسػؼ،كنفخفيوالخكح،فقػلوتع

 فيوالخكح.

ب ذلظعمىأف)لساخشاىا()كماشحاىا()كماسػاىا(ككأما)كما لػا (ما)مقتبيجؼ(فتأك 
قيل كأنو كخمقيمرجرية، كتدػيتيا كشحػىا كبشائيا تأكيل: لخمقي في السرجر ؿ أك  كقج ،

كالزسيخفي)بشاىا(ك)شحاىا(ك)سػاىا(عائجعمىهللاالسفعػؿ،أؼ:لسخمػقي،كساقالػا:

                                                           

 (.ٖٖٔالدسيغالحمبي،الجرالسرػف)ص(ٔ)
 (.ٖٔالعثيسيغ،مخترخمغشيالمبيب)ص(ٕ)
 (.ٕٖٔ-ٜٕٔ/ٖأبػحياف،التحييلكالتكسيل)ج(ٖ)
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تعالى،كإفلعيتقجـلوذكخ؛ألنوقجعمعأففاعلذلظىػهللا،فعادعمىمايفيعمغسياؽ
الكبلـ.

التقععمىآحادأكليالعمعإالفيمػضعيغ:(ما)كالحؼصححوأصحابشاأف

االسع.أحجىسا:االستثباتعسغيفعلإذالعَتفيع

."كاآلخخ:االستفياـبياعغصفاتمغيعقل

التػضيق والتحميل:

محىبابغمالظب ذلظقميللقػلو:)ما(تقععمأف  فيالغالبلساال(ما)ك"ىالعاقللكغ 
كزععأنو(ٖ)،كمكيبغأبيشالب(ٕ)محىبأبيعبيجة،كالحؼذىبإليوابغمالظىػ(ٔ)يعقل"

عبيجةكابغدرستػيوكمكيبغيقياعمىآحادمغيعقلىػمحىبأبكإشبل"،(ٗ)محىبسيبػيو
س" محىب أنو كزعع خخكؼ، بغ الحدغ أبػ األستاذ أصحابشا متأخخؼ كمغ شالب، ،(٘)أبي

اآليات في كسا ابغمالظ بو استجؿ بسا كسػػكاستجلػا األرض الدساءكشحا بشى الحؼ بأف
لة،كذىبأبػحيافأف الشفذىػهللا فياآلياتالدابقةمتأك  مرجرية)كالدساءكبشاىا)ما(

كتدػيتيا( كنفذ كشحػىا السػضعيغكاألرض في إال يعقل ال ما ذكات عمى تقع )ما( كأف  ،
ذكخىسا.غحيمال

 مدألة: إفادة )لػ( التسشي. .ٕٔ

[.102]الشعراء:   َّ حس جس مخ جخ مح جح مج حج ٱُّٱ:تعالى يقػؿ

الّشىاألمخفيشبغيأبسع(لػ)أفالذمػبيغحكيعغأبيعميكأماما":(ٙ)ؿأبػحيافػقي
ُيحسلعمىضاىخه،كإنسايخيجأبػعميأنياُأشخبتمعشىالتسشي،كالتسشيشمب.

                                                           

 (.ٕٚٔ/ٔابغمالظ،شخحالتدييل)ج(ٔ)
 (.ٖٓٓ/ٕانطخ:أبػعبيجة،مجازالقخآف)ج(ٕ)
 (.ٕٓٛ/ٕانطخ:القيدي،مذكلإعخابالقخآف)ج(ٖ)
(.ٕٕٛ/ٗانطخ،سيبػيو،الكتاب)ج(ٗ)
 (.ٜٕٔ/ٖأبػحياف،التحييلكالتكسيل)ج(٘)
 (.ٔٙٔ،ٕٙٔ/ٖأبػحياف،التحييلكالتكسيل)ج(ٙ)
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الدمخذخؼ قػؿ :كأما أنيا(لػ)إف يعشػف كال الشحػييغ، قػؿ فيػ التسشي معشى في تجيء
ُكضعتدالًةعمىالتسشي،كإنساالسعشىأنياُتذخبمعشىالتسشي،فُتجاببساُتجاببو"ليت"

السزارعبإضسار ُأشخبتمعشىالتسشيفيي(أف)مغالفاءالسشرػببعجىا التي(لػ)،كإذا
كىيالسعبخعشياعشجمعطعالشحػييغبأنياحخؼامتشاعىيحخٌؼلساكافسيقعلػقػعغيخه،

المتشاع،كليدتقدًسامػضػًعالمتسشي،إنساُتذَخُبوعمىسبيلالسجاز.

ىيالسرجريةفبلنعمعأحًجاذىبإلىذلظغيخ  َّ  مح جح مج حج ُّٱوقػلفي(لػ)اهأفكأمادعػ
 ".كجػابيامححكؼىحاالخجل،بلىيعشجىعاالمتشاعيةُأشخبتمعشىالتسشي،

التػضيق والتحميل:

إفادة في الشحاة أنيااختمف الخزخاكؼ الزائعكابغىذاـ "فابغ التسشي، معشى )لػ(
،كابغمالظيخػأنيامرجريةأغشتعغالتسشي،كأنياالذخشية(ٔ)قدعبسفخدىا،فبلجػابليا"

.(ٕ)اكلػمقجرًاالمتشاعيةأشخبتمعشىالتسشيكالبجليامغجداءكالذخط

كيكػفلياجػابفالتقجيخ)لػاختارأبػحيافأف)لػ(لمذخشيةأشخبتمعشىالتسشيك
ثبتكختشا(.

 )باب السبتجأ(

 مدألة: اإلخبار باعتبار المفظ والسعشى.  .ٕٕ

 [.6]البقرة:   َّ حن جن يم  ىم مم خم حم جم يل ُّٱ:تعالى يقػؿ

خبخمقجـ،كالجسمةفيمػضعالسبتجأ.ضاىخكبلـالسرشفأف)سػاء(":(ٖ)ؿأبػحيافػقي
كقجأجازكاالعكذ،كىػأفيكػف)سػاء(مبتجأ،كالجسمةمػضعالخبخ.كالقػالفعغأبيعمي
الفارسي.كقاؿفي"اإلغفاؿ":)سػاء(مبتجأ،كالجسمةخبخه،كلعتحتجلزسيخألنياالسبتجأفي

السعشىكالتأكيل.كبوقاؿالدجاج.

.الفاعلالسغشيعغالخبخكأجازبعسالشحػييغأفيكػف)سػاء(مبتجأ،كالجسمةفيمػضع

                                                           

 (.ٜٕٛانطخ،السخادؼ،الجشىالجاني)ص(ٔ)
(.ٜٕٛالسخجعالدابق،)ص(ٕ)
(.ٕٔ٘/ٖأبػحياف،التحييلكالتكسيل)ج(ٖ)
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التػضيق والتحميل:

ال مػضع في كالجسمة مقجـ، خبخ )سػاء( أف مالظ ابغ حيافاختار أبػ ز كجػ  سبتجأ،
الػجييغ.

جسمة تشحرىع( لع أـ ك)أأنحرتيع باالبتجاء، رفع عمييع( )سػاء في سػاء مػضع"فقػلو في
الفاعلكسجتىحهالجسمةمدجالخبخ،كالتقجيخيدتػؼعشجىعاإلنحاركتخكو،كيجػزأفتكػف

.(ٔ)ىحهالجسمةفيمػضعالسبتجأك)سػاء(خبخمقجـ"

 مدألة: جػاز تخك إبخاز الزسيخ.  .ٖٕ

 [.4]الشعراء:   َّ يي ىي مي خي  حي ٱُّٱ:تعالى يقػؿ

التأكيبلتمتكفمةكافقالسرشفمحىبالكػفييغفيأنوكلساكانتىحه":(ٕ)قػؿأبػحيافي
."اليجبإبخازالزسيخإذالعُيمِبذ

التػضيق والتحميل:

،فأىلالكػفةفيالسذتقستتارالزسيخىشاؾخبلؼبيغنحاةالبرخةكالكػفةحػؿا
أمغالمبذ،أمانحاةالبرخةفبلبجليعمغإبخازالزسيخالزسيخعشجىعإفْيجيدكفاستتار

إنساالسعشى:فطّمػالياخاضعيغ، َّ  ىي مي خي  حي ُّٱ:"(ٖ)سػاءألبذأـلعيمبذ.فقالػا
.ككافأبػزيجاألنرارّؼيقػؿ:اعشاؽتػكيجًفأخبخعشيع،فأقحعاألكالخزػعبّيغفياألعشاؽ،

عشٌقمغالّشاس،كاألكؿقػؿعاّمةالشحػييغ".أعشاقيعجساعاتيع،تقػؿ:أتاني

 َكَأْمَثالو َذِلظ َتْأِكيل البرخيػف كتكمف ىع َأؼ:"(ٗ)قةالداب اآلية تفديخ في الديػشي يقػؿ
ِسيخ تحسل ِفي َخبًخا َكقع ِإذا كحكسو نعًتا َأك َحاالً َكقع ِإذا اْلُسْذَتقّ َكحكع  كَفاًقا كإبخازه كاستتاره الز 

 صفة فجسيميغ ،جسيميغ َأَبَػاهُ حدغ ِبَخُجل َمَخْرت َكِىي َكاِحَجة مدالة ِفي ِإال  :َحي اف َأُبػ َقاؿَ َكِخبَلًفا
ِسيخ يبخز َكلع ِلؤْلََبَػْيغِ بل َلوُ َكَلْيَدت رجل عمى َجاِرَية  كسػغ ىسا جسيميغ :ُيَقاؿ ِبَأف فييَسا الز 

                                                           

(.ٕٔ/ٔالعكبخؼ،التبياففيإعخابالقخآف)ج(ٔ)
(.ٖٕ/ٗأبػحياف،التحييلكالتكسيل)ج(ٕ)
(.٘ٓٔ/ٕالسبخد،الكاملفيالمغةكاألدب)ج(ٖ)
(.ٖٚٙ/ٔالديػشي،ىسعاليػامع)ج(ٗ)



ٗٔ  

 َأَبَػاهُ حدغ ِبَخُجل َمَخْرت :َقاؿَ َكَأن وُ َفَرارَ ،َضِسيخه ِإَلى السزافيغ اأْلََبَػْيغِ عمى َعاِئًجا َكػنو َذِلظ
."َأَبَػاهُ َكَجِسيل

)خاضعيغ(صفةألرباباألعشاؽ،كجختعمىاألعشاؽ،كحكىالفخاءعغالعخبأف"
.(ٔ)"كلعيبخزالزسيخ،فيقػؿ:خاضعيغىع

رأؼالكػفييغحيشسارأػمافيىحهالتأكيبلتمغالتكمفكأبػحيافكافقالسرشفحيث
،كىحاماأميلإليو.عشجالبرخييغ

 .ا لسبتجأمدألة: مجيء جسمة القدع خبخً   .11

 مف خف حف جف ُّٱ،[69]العنكبوت:  َّ   ىيني مي زي ري  ٰى  ُّٱ :تعالى يقػؿ

 زب رب يئ ىئ نئ مئ ٱُّٱ ،[41]النحل:  َّ حلجل مك لك خك  حك جك مق حق

 [.9]العنكبوت:   َّ نب  مب

"(ٕ)افحي أبػ يقػؿ ؼرك: ثعمب القدسيةأعغ بالجسمة السبتجأ عغ اإلخبار مشع كىػ،نو
محجػجبالدساع".

التػضيق والتحميل:

يخجحأبػحيافالقػؿبجػازمجيءجسمةالقدعخبخالمسبتجأ،كالدليلعمىماركاهثعمب
َثْعَمب"" مشعَيا البحخ؛(ٖ)كالقدسية في كقاؿ الدابقة، اآليات في كسا بالدساع عميو رد  ألنو

(ٗ)السحيط عمييا": السقدع الجسمة عمييا الجاؿ السححكفة القدع بجسمة الحيغ عغ اإلخبار كفي
."لثعمباةالقدسيةخبخًالمسبتجأ،خبلفًدليلعمىصحةكقػعالجسم

 جسمة الخبخ.مدألة: روابط   .ٕ٘

  َّ جنيم ىم مم  خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ ى:تعال يقػؿ -أ

 [.234]البقرة: 

                                                           

 (.ٕٕ/ٗأبػحياف،التحييلكالتكسيل)ج(ٔ)
(.ٚٗ/ٗأبػحياف،التحييلكالتكسيل)ج(ٕ)
(.ٖٛٙ/ٔالديػشي،ىسعاليػامع)ج(ٖ)
 (.ٕٓٗ،٘أبػحياف،تفديخالبحخالسحيط)ج(ٗ)



ٕٗ  

 كالخبط بالسعشى، ربط ألنو ىحا عمى اآلية تحسل أف يشبغي "كال:(ٔ)حياف أبػ يقػؿ
يشقاس". ال بالسعشى

التػضيق والتحميل:

كيحرلبوالخبطلقياموقياـضاىخ،قجيكػفالزسيخالحؼفيالجسمةلغيخالسبتجأ
امزافً حيث أزكاجيع(، )يتخبز األصل أف عمى اآلية في كسا السبتجأ، ابغلزسيخ يقػؿ
ِإم االش ػفعمىَأف  َّ جن حم جم يل ىل مل خل ُّٱ:الخابطِفيَقْػلوَتَعاَلى":(ٕ)ىذاـ

 كمسة َكِإم ا ال حيغ َكَأْزَكاج (ىع)اأَلْصل ِىَي مححكفة التجريجمخفػضة عمى ِإَلْيِو أضيف َكَما
َيَتَخب ْرغَ َأؼَأزَكاجيع قبلَيَتَخب ْرَغ ِإم ا بعجه،كتقجيخىسا َقػؿاأْلَْخَفرَكِإم ا َيَتَخب ْرَغ:َأؼ،َكُىَػ

اْلفخاء َقػؿ َكُىَػ َكتَ،بعجىْع اْلكَدائي َكَقاَؿ يتخبز اأَلْصل َمالظ اْبغ ِجيَء،زكاجيعأبعُو ثع 
ِسيخأِلَفالش ػفاَلُتَزاؼلَكػنَياضسيخابالزسيخَمَكافاأْلْزَكاجلتقجـذكخ ،ىغَفاْمتشَعذكخالز 

لمزسيخ" اْلُسَزاؼ الط اِىخ مَقاـ اْلَقاِئع بالزسيخ الخ ْبط َكحرل رأؼ، مالظ ابغ اختار حيث
ذلظ في حياف أبػ كخالفيع أزكاجيع( )يتخبز كالكدائي كالخبط؛األخفر بالسعشى ربط ألنو

عميو.بالسعشىاليقاس


  .[6]فاطر: َّ  منزن رن مم ام يل ىل مل يك  ىكمك لك اك يق ىق يف ىف ٱُّٱ: تعالى يقػؿ-ب

تقجـعميو،كىػ":(ٖ)ؿأبػحيافػقي استجاللوبأفخبخ)أفسغ(مححكؼلجاللةما كرد 
،فكأنوفيَّ يث ىث نث مث  زث رث يت ىت نت متزت رت يب ىب  نب  ُّٱقػلو:

شجيجخيخأـمغآمغكعسلصالًحافموالتقجيخ:}أفسغزيغلوسػءعسموفخآهحدًشافموعحاب
 مغفخةكأجخكبيخ{،فححؼلفيعالسعشى.

كأحدغمغىحاالتخخيجأفيكػفالتقجيخ:أفسغزيغلوسػءعسموفخآهحدًشاكسغىجؼ.كيجؿ
،فيكػفالسححكؼخبخالسبتجأفقط،َّ  منزن رن مم ام يل ىل مل يك  ىك ٱُّٱعمىىحاقػلوبعج:

الخبخكمعادؿالسبتجأالدابقكخبخه.كفيالتخخيجالدابقححؼ
  

                                                           

(.ٖ٘/ٗأبػحياف،التحييلكالتكسيل)ج(ٔ)
(.ٕ٘ٙابغىذاـ،مغشيالمبيب)ص(ٕ)
 (.ٖٗ/ٗأبػحياف،التحييلكالتكسيل)ج(ٖ)



ٖٗ  

التػضيق والتحميل:
"استجؿاألخفربقػلوجػ زاألخفرأفيكػفالخابطفيالجسمةالخبخيةإعادةالسبتجأبمفطو

كمابعجىاخبخفإف  َّ  منزن رن مم ام يل ىل مل يك  ىكمك لك اك يق ىق يف ىف ُّٱتعالى:
كالضسيخفيالجسمةالخبخيةيعػدعمييافيكػفالخابطعشجاألخفرإعادةالسبتجأ،غاألكلىلسَ

 يك ىك ٱُّٱتجؿبواألخفرأيزًاقػلوتعالى:،كمسااسوفإفهللايزم:شاهإذالسعشىعشجهبسع
إناالنزيع[ٖٓ]الكيف: َّ ىن نن من زن رن مم ام يل  ىل مل فقػلو:

كليذفيجسمةالخبخضسيخيعػدعمى،األكلىإلىآخخاآليةجسمةفيمػضعرفعخبخإف
كأجازهأبػ،(ٔ)"اسعإف،فالخابطإعادةالسبتجأبسعشاهإذالتقجيخعشجاألخفرإناالنزيعأجخىع

تقجـعميوػبأرأػك،(ٖ)كمشعسيبػيوجػازذلظ،(ٕ)الحدغ حيافأفالخبخمححكؼلجاللةما
 مػافًقالديبػيو.

 .زائجة أو مرجريةمدألة: )ما( ىل ىي   .11

[.60يوسف: ]  َّ  نئمئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ  ٱُّٱ :تعالى يقػؿ

حيافػقي أبػ (ٗ)ؿ قػلو": في ذلظ تجػيده في كغيخه الدمخذخؼ كىع  ّٰ ِّ ُّ  ٱُّٱ:كقج

)مغقبل(خبخ،أؼ:كمغقبلتفخيصكع)ما(مرجريةفيمػضعالسبتجأ،كجعل،إذَّ  نئ رئ
."السحيط"فيالتفديخمغتأليفشافييػسف،كقجرددناهعميوفي"البحخ

التػضيق والتحميل:

فإذاكانتمديجةفيتعمقالطخؼبالفعلالحؼففي)ما(ىلىيزائجةأـمرجرية؟ختماُ
أكأنيامرجريةفيمحلرفعمبتجأكالخبخالطخؼ)مغقبل()كمغقبلىحافخشتع(،ميياأؼي

)مغقبل(متعمقابػ:ػزأفيكػفقػلوكاليج:"(٘)كإلىىحاذىبالدمخذخؼكابغعصيةيقػؿ
مغقبلتفخيصكعفييػسف".:كإنساتكػفعمىىحامرجريةكالتقجيخ،فخشتع()ما

                                                           

(.ٖ٘ٔ،ٗ٘ٔالشذختي،الخابطكأثخهفيالتخاكيبفيالعخبية)ص(ٔ)
 (.ٖ٘/ٖابغجشي،الخرائز)ج(ٕ)
 (.ٖٙ/ٖسيبػيو،الكتاب)ج(ٖ)
 (.ٕٛ/ٗأبػحياف،التحييلكالتكسيل)ج(ٗ)
 (.ٜٕٙ/ٖابغعصية،السحخرالػجيد)ج(٘)



ٗٗ  

أبػحيافعمىالدمخذخؼبأنوكىعفيجعل)مافخشتع(مغ)كمغقبلمافخشتع(خد ف
ألفالطخؼالسقصػع؛لخبخ،أؼمغقبلتفخيصكعفييػسفابتجاءكمامرجرية،ك)مغقبل(ا

ا.ألنواليفيجكمااليفيجاليقعخبخً؛االيقعخبخً

:(ٔ)يقػؿابغىذاـ َزاِئَجةفسغمَتَعمَقة(َما)" )ِإما مػضعَيا:َفقيل،ةريّجَِإم اَمركَ،(فخشتعبػ
َفاتِصَكاَلصبلتَكاَلاًراأخبَكردِبَأفالغاياتاَلتقع،بلِىَيكصمتيارفعِبااِلْبِتَجاِءَكَخبخهمغق

.َنزعمىَذِلظِسيَبَػْيٍوَكَجَساَعةمغاْلُسَحقِّقيغ"،َكاَلأحػااًل

 .مدألة: تعجد الخبخ لسبتجأ واحج  .11

 [.14]البروج:َّ خس حس جس مخ ٱٱ  جخ مح جح مج ُّٱيقػؿتعالى:

حيغكاحج،ككافذلظفيكقتيغ،فبلفإذالعتخدأفيترفبحلظفي":(ٕ)ؿأبػحيافػقي
".ىػاختيارمغعاصخناهمغالذيػخكىحا،يجػز،نحػ:زيجضاحظراكب

التػضيق والتحميل:

تعجدتأقػاؿالشحاةفيتعجدالخبخلسبتجأكاحج،فسحىبالجسيػرالجػازسػاءاقتخف
ال أك الخبخ(ٖ)بعاشف تعجد جػاز مشع مغ كمشيع مغ،، ككثيخ عرفػر ابغ اختيار كىػ

قاؿ،(ٗ)السغاربة حيث كاحج، معشى في الخبخاف يكػف أف عرفػر ابغ أف(٘)كاشتخط "كاعمع :
السبتجأاليقتزيأزيجمغخبخكاحجإالبالعصف،نحػقػلظ:زيجراكبكضاحظإالأفتخيج
راكب، ضاحظ زيج قػلظ: معشى فيكػف انفخاده عمى مشيسا كاحج كل ال مجسػعيسا الخبخ أف

حيغكاحج،فبلتحتاجإلىعصفألنيساخبخاففيالمفعكبالشطخجامعلمزحظكالخكػبفي
إلىالسعشىخبخكاحج".

كالشعتف السعشى، في لمسبتجأ كصف الخبخ ألف كاحج، لسبتجأ الخبخ تعجد يجػزيجػز
تعجده،كالتعجدنػعاف:

                                                           

(.ٛٔٗابغىذاـ،مغشيالمبيب)ص(ٔ)
 (.ٜٛ/ٗأبػحياف،التحييلكالتكسيل)ج(ٕ)
 (.ٔٓٗ/ٔانطخ:الديػشي،ىسعاليػامع)ج(ٖ)
 .(ٕٓٗ)صىسعاليػامع،ديػشيال(ٗ)
(.ٜٖ٘ابغعرفػر،شخحجسلالدجاجي)ص(٘)



ٗ٘  

كيجػز انفخاده عمى خبخ بكل اإلخبار فيرح اآلية في كسا كمعشى لفطا يتعجد أف األكؿ:
العصف.

نواليتعالسعشىكالاالمعشىفبليرحاإلخباربكلخبخعمىانفخاده،ألالثاني:أفيتعجدلفطً
عجدالخبختجػاز،كتخجحالباحثةألفالسجسػعبسشدلةالخبخالػاحجفيالسعشى؛يجػزالعصف

فيالقخآف.بوالدساعلسبتجأكاحجألنوكرد

 .السبتجأمدألة: زيادة الفاء في خبخ   .18

 من خن حن جن ٱُّٱ،[36]المائدة:   َّ  مه  جه ين ىن ٱُّٱيقػؿتعالى:
  [.2]النور: ٱَّ ىهمه جه ين ىن

كفيكبلـالسرشفنقجمغجيات:":(ٔ)ؿأبػحيافػقي

أختيا،كىػأؿالسػصػلة"كليذ(ما)الذخشيةأك(غمَ)بعجمبتجأكاقعمػقع":أحجىسا:أنوقاؿ
كىػالسبتجأ،بلىػكصمتوىػالسبتجأ،لحلظضيخاإلعخابفيالرمة.(أؿ)

ك "بسدتقبلعاـ"، قاؿ أنو الثاني: مغ استفيج إنسا الػصف في (أؿ)العسػـ كصف فقج (أؿ)،
 معخفة فتػقفت عاـ"، بسدتقبل "السػصػلة معخفة(أؿ)بقػلو كتػقفت ذكخ، بسا كصفيا عمى

 بجخػؿ إال السدتقبل يعخؼ فبل "عاـ"، قػلو: عمى بالعسػـ "مدتقبل" يعخؼ(أؿ)كصف كال ،
(أؿ) مغ السدتفادعسػمو كىػ بالسدتقبلالعاـ، بػصفو أفتتػقف(أؿ)إال مشيسا كبًل فمـد ،

معخفتوعمىمعخفةمايتعخؼبو،كذلظاليرح.

الحؼادعىأفالفاءتجخلفيخبخالثالث:أنوبج بذيءمختمففيو،كلعيحكخهأمغالسبتجأ
أف كذلظ الخبلؼ، عمى يصمع لع أنو عمى فجؿ شخحو، في كال الكتاب نز في ال الخبلؼ

:(أؿ)الشحػييغاختمفػافيدخػؿالفاءفيخبخالسبتجأالحؼدخمتعميو

الدببالسدػغلجخػؿالفاءفيخبخفحىبجسيػرالبرخييغإلىأفذلظاليجػزألف
(التي)ك(الحؼ) عميو دخمت فيسا مػجػد غيخ الرمة(أؿ)كنحػىسا تكػف أف كىػ بسعشاىا،

كأم اماُشخطفيالخبخ،خشخشية،فيحاماُشخطفيالرمةضخًفاأكمجخكًراأكجسمةفعميةغي
فيػأفيكػفمدتحًقابالرمة.

                                                           

 (.ٜٚ/ٗأبػحياف،التحييلكالتكسيل)ج(ٔ)



ٗٙ  

ذلظيجػز،كحسبًلعميوقػلوتعالى: إلىأف  الفخاءكالسبخدكالدجاج ٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱكذىبالكػفيػفكقيل:

فيمعشىالحؼيدنيكالتيتدني.َّ ىه حن جن ٱُّٱألفَّ خن حن جن ُّٱ

ذلظ في ليسا حجة الدانية؛كال عميكع فخض فيسا تقجيخه: مححكؼ، كالدانية الداني خبخ ألف
."كالداني،أؼ:ُحكُسيسا

 التػضيق والتحميل:

األلفكالبلـ()اختمفنحاةالبرخةكالكػفةفيجػازدخػؿالفاءعمىالسػصػؿالسذتخؾ
أؿالسػصػلة،خبخدخػؿالفاءعمىالخبخكاعتبخكىازائجةفيكسيبػيوفسشعجسيػرالبرخة"

باآليتيغكجػ زالكػفيػفكالسبخد (ٔ)"دخػؿالفاءعمىالخبخكاحتجػا أبػحياففي، كعارضيع
أبػحيافماذىبإليوالبرخيػف.كرجح،أؼفيسايتمىعميكع،ألفالخبخمححكؼ؛ذلظ

 .السحكػرل الفاء عمى خبخ مػصػف بالسػصػل مدألة: دخػ  .ٜٕ

 تعالى:  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى  ٰر ٰذ يي ىي مي خي ٱُّٱيقػؿ

  [.60]النور:   َّ نئمئ زئ رئ  ّٰ

ألفاالسع؛قاؿبعسأصحابشا:"الرحيحعشجؼأفذلظاليجػز":(ٕ)ؿأبػحيافػقي
ليذبسذبوالسعشخط؛ألفاسعالذخطاليقعبعجهإال(الحؼػ)كىػالسػصػؼبالسخبخعشو

.ليذكحلظ(الحؼ)الفعلضاىًخاأكمزسًخا،كاالسعالسػصػؼبػ

ِتي(خبخه،كأنوقاؿ:كالقػاعجأفيكػف)اْلَقَػاِعُج(مبتجأ،ككيسكغتأكيلاآليةعمى )البل 
جسمةمختبصة َّ نئ َّ ٍّ ٌّٱُّمغالشداءىغالبلتياليخجػفنكاًحا،كالجسمةمغقػلو:

بالفاءبالجسمةالتيقبميامغالسبتجأكالخبخ.

 يكػف أف ك َّ  ىي مي خي ٱُّٱكيحتسل فيومبتجأ، كالخابط ثانًيا، مبتجأ ِتي( )البل 
الجسمة ألف الفاء كدخمت جشاح، عمييغ فميذ مشيغ نكاًحا يخجػف ال البلتي أؼ: مححكؼ،
عالقػاعج ِتي(،كىػمػصػؿفيوشخطجػازدخػؿالفاءفيخبخه،ككأنوقد  كقعتخبًخاعغ)البل 

                                                           

 (.ٔٗٔٔ/ٖ(،انطخ:أبػحياف،إرتذاؼالزخب)جٖٓٗ/ٔانطخ:الديػشي،ىسعاليػامع)ج(ٔ)
(.ٖٓٔ،ٗٓٔ/ٗأبػحياف،التحييلكالتكسيل)ج(ٕ)



ٗٚ  

ا،فحكععمييغأنوليذعمييغجشاح.كالثانيمامغالشداءإلىقدسيغ:أحجىسااليخجػفنكاحً
."يخجػفنكاًحا،فعمييغالجشاح

التػضيق والتحميل:

ابالسػصػؿ،إليجػازدخػؿالفاءعمىالخبخإذاكافالسبتجأمػصػفً(ٔ)ذىبابغمالظ
السخبخعشوليذ"؛(ٕ)كخالفوأبػحياف الذخطاليقعبشبيًياألفاالسع اسعشخط؛ألفاسع

."ليذكحلظ(البلتي)بعجهإالالفعلضاىًخاأكمزسًخا،كاالسعالسػصػؼبػ

 .مدألة: جػاز دخػل الفاء عمى الخبخ .ٖٓ

 -أ تعالى:  زن  رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك  اك يق ُّٱيقػؿ
[.10]البروج:   َّمن

حيافػقي   أبػ (ٖ)ؿ أَ": لمسرشف خَكَذَفْكالعجب في كلكغ )الخبلؼ كأف  خاصة،(إف 
باقيالشػاسخالخبلؼفيأنوالتجخلالفاءمعيا،كفيذلظتفريلكخبلؼ، فأفيعكبلموأف 

فبلتجخل(ليتأكلعلأككأف )إفدخلعمىالسبتجأالسدتػفيالذخكطناسخفإفكاف":فشقػؿ
ألنيا؛بتجاء،فأجازدخػؿالفاءخبلؼ:مشيعمغألحقيابسااليغيخمعشىاال(لعل)الفاء،كفي

 :(ٗ)قجكصمتبياالسػصػالتفيقػلو

 ىاورُ أزُ  -ػاىات نَ صّ شَ  وإنْ -يعمّ لَ               التي  لَ بَ نطخًة قِ  ي لخام  وإنّ 

كبيغ بيشيا مذتخؾ شيء ذلظ تدميع عمى السػصػؿ بيا كصل ككػنيا البيت. ىحا تؤكؿ كقج
أكلكغ )،فكافيشبغيأفتجخلفيخبخكأفكساتجخلفيخبخ(كأف) أكأف  ،(لعلأكإف 

."دخمتخبلًفاألبيالحدغفيأحجقػليو.كىػمحجػجبدساعذلظ

 التػضيق والتحميل:

ْخطَمْػُصػالًاْخُتِمفِفيَجَػازُدُخػؿبعسالشػاسخعمىاْلُسْبَتَجأِإذاَكاَف ،تزسغمعشىالذ 
كلكغ )فأجازكادخػؿالفاءعمىخبخ ،كأف  كمشعػادخػؿالفاءفيغيخىحهالشػاسخ.(إف 

                                                           

 (.ٕٖٛ/ٔانطخ:ابغمالظ،شخحالتدييل)ج(ٔ)
(.٘ٓٗ/ٔانطخ:الديػشي،ىسعاليػامع)ج(ٕ)
(.ٓٔٔ،ٔٔٔ/ٗاف،التحييلكالتكسيل)جأبػحي(ٖ)
 (.ٖٜٖ)صديػافالفخزدؽ(الفخزدؽ،ٗ)



ٗٛ  

أفالسبتجأالحػيذبواسعالذخطإذادخلعميوناسخ":(ٔ)ق(ٜٖٛٔفيقػؿعباسحدغ)ت
غيخإّف،كأّف،كلكّغفإفالشاسخيسشعدخػؿالفاءعمىخبخه.أماإّف،كأّف،كلكّغ،فبلتسشع؛

كسافياآلية".فيجػزمعيادخػؿالفاء

  [.6]الجمعة:   َّ مظحط مض خض حض جض مص  خص حص ُّٱيقػؿتعالى: -ب

اسع(الَسْػتَ)أفيكػفكخخجتاآليةعمى،كالرحيحأفذلظاليجػز":(ٕ)ؿأبػحيافػقي
جسمةمختبصةبالفاءبالجسمةالتيقبميا،ككجوارتباشيا(َفإن ُوُمبلِقيُكعْ)خبخىا،ك(ال ِحؼ)،ك(إف)

فيلقائو،أفالعخبتعتقجأفمغفخمغش بجؿمغ(ال ِحؼ)كقيل:يءكخاؼمشوكافسبًبا
الحيغيفخكف(إف )}الَسْػَت{،فالشيةبوأفيمي ."،ككأنوقاؿ:قلإف 

التػضيق والتحميل:

 عمى الفاء دخػؿ حياف أبػ إفمشع دخػؿ بعج بالسػصػؿ السػصػؼ "أماالخبخ ،
االبتجاء معشى تغيخ لع فإنيا عاممة كانت كإف ألنيا خبخىا في الفاء دخػؿ فأجاز سيبػيو

.(ٖ)كالخبخ"

 )باب األفعال الخافعة السع الشاصبة الخبخ(

 .مدألة: دخػل القدع عمى ما زال وأخػاتيا  .11

 [.65]يوسف:   َّ جف مغ جغ مع جع ُّٱٱٱيقػؿتعالى:

كاختمفػافيتمقيالقدعبيا،فسشعوبعزيع،فبليقػلػف:وهللامازاؿ":(ٗ)ؿأبػحيافػقي
."كالرحيحجػازهزيجقائًسا

 
  

                                                           

(.ٔٗ٘/ٔعباسحدغ،الشحػالػافي)ج(ٔ)
 (.ٕٔٔ،ٖٔٔ/ٗأبػحياف،التحييلكالتكسيل)ج(ٕ)
 (.ٖٕ٘/ٔانطخ:ابغيعير،شخحالسفرل)ج(ٖ)
(.ٕٚٔ/ٗأبػحياف،التحييلكالتكسيل)ج(ٗ)



ٜٗ  

التػضيق والتحميل:

تمقيالشحاةاختمف في الشحاةبػالقدع جسيػر كجػزه بعزيع، فسشعو  كأخػاتيا( (ٔ))زاؿ
تعالى بقػلو مدتجليغ َّ جف مغ جغ مع  ُّٱ: القدع تمقي حياف أبػ كاختار ، )زاؿبػ

،بححؼحخؼالشفيلػ)زاؿ(معكجػدالقدع.كأخػاتيا(

 دللة )كان( عمى الحجث. مدألة: .ٕٖ

  [.2]يونس:   َّ يم ىم مم ٱُّٱيقػؿتعالى:

كماذىبإليوابغخخكؼكابغعرفػرمغأنيامذتقةمغأحجاثلع":(ٕ)ؿأبػحيافػقي
جاءالسرجرمشياصخيًحا.يشصقبياليذبرحيح،كقج

معالفقخخيخمغكػنظ كػنظمصيًعا إعساؿفعموفيقػؿالعخب: كقججاءالسرجرمعسبًل
."عاصًيامعالغشى

التػضيق والتحميل:

 مغ العمساء مغ الحجث،"ىشاؾ عمى الجاللة سمبت األفعاؿ ىحه أف إلى كتجخدتذىب
كلحاعمقبعزيع،فأجازعسميا،بجاللتياعمىالحجث"كمشيعمغقاؿ،(ٖ)"لمجاللةعمىالدماف
كىحاالخأؼالرػاب.،(ٗ)"لمشاسعجبا(السجخكرفي)أكاف

 .)كان( عمييا إذا كان جسمة مدألة: تقجيع خبخ .ٖٖ
 [.40]سبأ:   َّ جن يم  ىم مم خم  ُّٱيقػؿتعالى:

حيافػقي أبػ (٘)ؿ :" خبخ تقجيع جػاز (كاف)كيحتاج مغ(صار)إلى سساع إلى عمييا
استجؿبعزيع كقج كافزيج. قائًسا فيذلظ،اليكاديػجج: سساًعا نججىعذكخكا كلع العخب،

 تعالى: بقػلو ذلظ جػاز َّ جن يم  ىم مم خم  ُّٱعمى فػ لقػلو:(إياكع)، معسػؿ
                                                           

 (.ٕٚٙانطخ:الفارسي،السدائلالحمبيات)ص(ٔ)
(.ٖ٘ٔ/ٗ(أبػحياف،التحييلكالتكسيل)جٕ)
 (.ٜٛٓٔ/ٖ(ناضخالجير،تسييجالقػاعج)جٖ)
 (.ٜٔٗ/ٔ(الديػشي،ىسعاليػامع)جٗ)

(.ٖٚٔ،ٗٚٔ/ٗ)جأبػحياف،التحييلكالتكسيل(٘)



٘ٓ  

جائًداتقجموعمى(َيْعُبُجكفَ)ؤذفبتقجيعالعامل،فمػلعيكغ،كىػخبخكتقجـالسعسػؿيُ(يعبجكف)
."لعيجدتقجيعمعسػلو(َكاُنػا)

التػضيق والتحميل:

كاسسيا كاف بيغ الخبخ تػسيط الشحاة بعس أجازنحػأجاز كسا زيج(، قائسا )كاف
.بعزيعتقجيعالخبخعمىكافنحػ)قائساكافزيج(

خبلؼبيغالشحاة.(كاف)أماالخبخإذاكافجسمةففيتقجيسوعمى

بعزيعىحافحىب كافجسمة"كعدا الخبخإذا إلىأنواليجػزتقجيع مغالشحاة قـػ
.(ٔ)السحىبلشحاةالبرخييغ"

مشيع بجػازتقجيعخبخ)كاف(إذاكافجسمة.،(ٖ)ابغمالظ(ٕ)كابغجشيكذىبقـػ

كاستجؿأبػحيافبتقجيعىحاالسعسػؿعمىجػازتقجيعخبخكافعميياإذاكافجسمة،ككجو
الجاللةأفتقجيعالسعسػؿمؤذفبتقجيعالعامل.

فيىحهالسدألةعجـالجػازلعجـكركدالدساعمغالعخبكماذكخكهالباحثةوتختاراكالحؼ
ػؿُيؤذفبتقجيعالعاملاليصخد.مغأفتقجيعالسعس

 .(ليذ)مدألة: تقجيع خبخ  .ٖٗ
 [.6]هود:  َّ  مل يك  ىك مك لك اك يقٱُّٱيقػؿتعالى:

كقجاختمففيذلظعمىس،فشدببعزيعإليوالجػازكبعزيعقاؿ:":(ٗ)حيافؿأبػػقي
"ليذفيكبلمومايجؿعمىذلظ".

كاختارهابغعرفػر،كقاؿ:"ىػالحؼيعصيوكبلـسألنوأجازفياالشتغاؿ:أزيًجالدت
مثمو؟بشربزيجبفعلُيفدخهليذ،كالُيفدخفياالشتغاؿإالمايرحلوالعسل".

غأجازذلظبذيئيغ،قاؿ:كاستجؿمَ

                                                           

 (.ٕٓٗ/ٔ(،انطخ:ابغىذاـ،أكضحالسدالظ)جٖٗٔشػقيضيف،السجارسالشحػية)ص:(انطخٔ)
(.ٖٗٛ/ٕ(انطخ،ابغجشي،الخرائز)جٕ)
 (ٖٗ٘/ٔ(ابغمالظ،شخحالتدييل)جٖ)
 (.ٜٚٔ،ٓٛٔ/ٗأبػحياف،التحييلكالتكسيل)ج(ٗ)



٘ٔ  

أنوالخبلؼفيجػازتقجيعخبخىاعمىاسسيا،كلعُيػججالخبخمتقجًماعمىاالسع/أحجىسا
يتقجـ(فكا)عالخبخعمىالعامل؛أالتخػأفكىػغيخضخؼكالمجخكرإالحيثيجػزتقجي

عمىاالسعكعمييا،كأفخبخخ (إف)بخىا اليتقجـ كالكأخػاتيا فمػكانتعمىاسسيا عمييا،
ىاعمىاسسيا،كسافيامتشاعتقجيعخبخىاعميياالمتشعتقجيعخبخ(ما)ك(إف)بسشدلة(ليذ)

كأخػاتيا،فجؿذلظعمىأنويجػزأفيتقجـخبخىاعميياكساجاز(ما)ك(إف)امتشعذلظفي
تقجيعخبخ"كاف"عمىاسسيا.

َيأِتيِيْع{كىػمعسػؿالخبخ،َّ  مل يك  ىك مك لك اك يقٱُّٱقػلوتعالى:/كالثاني ،فقجـ}َيْػـَ
كاليتقجـعمىالشاسخمعسػؿمعسػلوإالحيثيجػزتقجيعمعسػؿالشاسخعميو؛أالتخػأنظ
تقػؿ:يػـالجسعةكافزيجقائًسا،ألنويجػزأفتقػؿ:قائًسايػـالجسعةكافزيج،كاليجػزأف

الجسعةإف ".زيًجاتقػؿ:قاـيـػ

التػضيق والتحميل:

فيذلظىػاختبلؼسببتقجيعخبخ)ليذ(مغالسدائلالخبلفية،ك اختبلؼالشحاة
:"كنقلعغسيبػيوالقػؿ(ٔ)فيقػؿابغىذاـ،اآخخاكبالسشعحيشًالشقلعغسيبػيوبالجػازحيشً

بالجػازكالقػؿبالسشع".

كإليوذىبالسبخدكالدجاجكابغالدخاج،أنواليجػزتقجيعخبخليذعمييافسحىبالكػفييغ
كإليوذىبأبػعميالفارسي،،كذىبالبرخيػفإلىجػازتقجيعخبخليذعمييا(ٕ)كابغمالظ

.كيسيلأبػحيافلخأؼالبرخييغفيجػازتقجيعخبخليذ.(ٖ)كابغبخىاف

 .عمى النقصاع (كان)مدألة: دللة   .ٖ٘

 تعالى:  نت مت  زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ  نئٱُّٱيقػؿ

 [.103]آل عمران:   َّىت

 

                                                           

 (.ٖٖٔابغىذاـ،شخحقصخالشجػ)ص(ٔ)
 (.ٕٛٚ/ٔانطخ:ابغعقيل،شخحابغعقيل)ج(ٕ)
 (.ٖٖٔ/ٔالسخجعالدابق،انطخ:ابغاألنبارؼ،اإلنراؼ)ج(ٖ)



ٕ٘  

كادعاهفيياكفياألفعاؿأفالفعلالساضييجؿ(كاف)كمااختارهفي":(ٔ)ؿأبػحيافػقي
عمىكقػعوفيسامزىمغغيخداللةعمىاالنقصاعليذىػالرحيحعشجأصحابشا.

ىحه،ىلتقتزياالنقصاعأكالتقتزيو؟فأكثخىع(كاف)قاؿأصحابشا:"اختمفالشحاةفي
عمىأنياتقتزياالنقصاع،كأنظإذاقمت:"كافزيجقائًسا"فإفقياـزيجكاففيسامزى،كليذ
اآلفبقائع،كىحاىػالرحيحبجليلأفالعخبإذاتعجبتمغصفةىيمػجػدةفيالستعجب

بتمغالحدغفيسامزى،كىػاآلفليذكحلظ،مشوفيالحاؿقالت:ماأحدغزيًجا!فإذاتعج
".قالت:ماكافأحدغزيًجا!

التػضيق والتحميل:

عو،كقجتجؿمعانقصايسزالأفيجؿبياعمىحرػؿمادخمتعميو(كاف)األصلفي
نيعاختمفػافيداللتياعمىاالستسخار،كاختارأبػحياففيىحهاآليةأفأعمىاالستسخار،إال

تفيجاالنقصاع.)كاف(

 .عمى الستسخار (كان)مدألة: دللة  .ٖٙ
[96]النساء:  َّ يب ىب نب مب زب ربٱُّيقػؿتعالى:   لك اك يق ىق يفىف يث ىث ٱُّٱ،

 [.32]اإلسراء: َّ ىك مك

تجؿعمىالدمافالساضيالسشقصع،(كاف)شاهمغالذيػخأفيكالحؼتمق":(ٕ)ؿأبػحيافػقي
ككحلظسائخاألفعاؿالساضية،كمغتعقلحقيقةالسزيلعيذظفيالجاللةعمىاالنقصاع،

فإنويعمعأف،دؿعمىالساضيالسشقصعكإف، َّ يب ىب نب مب زب ربُّلكغمثلقػلوتعالى:
."المغحيثكضعالمفع،ىحهالرفةثابتةلوفياألزمافكميامغدليلخارج

التػضيق والتحميل:

ابغ اختمفالشحاةفيداللة)كاف(عمىاالستسخار،"أنياتفيجالجكاـكاالستسخاركبوجـد
دلت(ٖ)كالخاغب"يمعص فإذا  االنقصاع، تجؿعمى بل بشفديا، االستسخار عمى تجؿ ال كأنيا ،

                                                           

(.ٕٔٔ/ٗأبػحياف،التحييلكالتكسيل)ج(ٔ)
(.ٕٕٔ/ٗ)جالتحييلكالتكسيل،أبػحياف(ٕ)
القخآف)ج(ٖ)  (.ٕٔٔ،ٕٕٔ/ٗانطخ:الدركذي،البخىاففيعمـػ
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 ليحا ذىب كقج عميو قخيشةدالة فسغ االستسخار عرفػرعمى الدجاجي(ٔ)ابغ القاسع ،(ٕ)كأبػ
 عمىحيث تجؿ آية في السعشى كإنسا االضصخاب عمى يجؿ ال كذلظ حياف أبي آراء تعجدت

،فكافتجؿعمىالساضينيعمىاالنقصاعمغقخيشةأخخػاالستسخارمغقخيشة،كالسعشىالثا
داؿكحلظ.يأؼ:كافكالٱ َّ يب ىب نب مب زب ربٱُّالسشقصعكالسدتسخمثلقػلوتعالى:

 تػسط خبخ)ما(.مدألة:   .11

  [.44]الحاقة:   َّ مل يك ىك مك لك اك يق ُّٱيقػؿتعالى:

إذا(ما)ةالشحػييغأنواليجػزنربخبخكالرحيحالحؼعميوعام:"(ٖ)يقػؿأبػحياف
تػسط،بليجبالخفع،فإفلعيصابقمابعجهكافمبتجأ،ككافمابعجهمخفػًعابوأغشىعغ

".الخبخ،كإفشابقفيجػزىحاالػجو،كيجػزأفيكػفخبًخامقجًما
التػضيق والتحميل:

)ما(مغالحخكؼالتيتعسلعسلليذعشجالحجازييغبذخطأاليتػسطخبخىابيشياكبيغ
(٘)كالسبخد(ٗ)إالأفالشحاةاختمفػافيذلظ،فحىبسيبػيواسسيا، تقجـعمى(إذاما)خبخأف 

متػسًصا تعسل "كقج خبخىا تقجـ إذا ما عسل بقاء إلى مالظ ابغ كذىب عسميا، بصل اسسيا
،حيثاختارأبػحيافإلغاءعسل)ما(إذاتػسطخبخىا.(ٙ)خبخىا"

 .الشافية (إن)مدألة:   .ٖٛ

 خص حص مس خس  حسٱُّٱ[،41]فاطر: َّ   ريٰى ين ىن نن من زن رن مم ام ٱُّٱيقػؿتعالى:

 [.66]يونس: َّمص

":(ٚ)ؿأبػحيافػقي التعسل".(إفْ)كأكثخأصحابشايحىبإلىأف 
                                                           

 (.ٕٔٗانطخ:ابغعرفػر،شخحالجسل)ص(ٔ)
 (.ٙانطخ:الدجاجي،حخكؼالسعاني)ص(ٕ)

 (.ٕٛٙ/ٗأبػحياف،التحييلكالتكسيل)ج(ٖ)
(.ٜ٘/ٔانطخ:سيبػيو،الكتاب)ج(ٗ)
 (.ٜٔٔ/ٗانطخ:السقتزب)ج(٘)
(.ٜٖٙ/ٔابغمالظ،شخحالتدييل)ج(ٙ)
(.ٕٚٚ/ٗأبػحياف،التحييلكالتكسيل)ج(ٚ)
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التػضيق والتحميل:

)إ إعساؿ في الشحاة ليذاختمف عسل الكدائي،ْف( عسميا الفخاء،(ٔ)فأجاز إعساليا كمشع
ك"إفالشافيةالتعسلعسلليذعشج(ٕ)كأكثخالبرخييغ،كسيبػيواليخػفيياإالرفعالخبخ

،كيسيلأبػحيافلخأؼأىلالبرخةفيعجـإعساليا.(ٖ)سيبػيوكأجازهالسبخد"

 .مدألة: عسل )لت(  .ٜٖ

 [.3]ص:  ٱَّ مي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من ٱُّٱيقػؿتعالى:

ألف؛كماذىبإليواألخفرمغالشربعمىإضسارالفعلليذبذيء":(ٗ)أبػحيافؿػقي
اإفالحيغإذاكافمشرػبً:انقػؿاليحفعفيالفعلبيافيمػضعمغالسػاضع،كإنس(الت)

،كإفكافمعشاىااالتعسلشيئً(الت)كاففيمػضعخبخمبتجأمححكؼ،إذاألكلىعشجؼأف
."كساذكخنااليحفعاإلتيافبعجىاباسعكخبخمثبتيغألنيا؛(ال)معشى

التػضيق والتحميل:

تعسلعسلفسحىبالجسيػركسيبػيوأنياال،ىللياعسلأك)الت(اختمفالشحاةفي
الخبخ كتشرب االسع فتخفع "كقاؿ(٘)ليذ األكؿ: قػالف، األخفر عغ كنقل ،  حي جي ٱُّٱ:

كرفع(ِحيغ)ِإال مع(التَ)فاعلكالتكػفكاضسخكافييااسعال(ليَذ)ب(التَ)افذبيػ َّخي
.(ٙ)ضسخالخبخ"أكأنوقاؿ"ليَذَأَحٌج"ك(ليَذ)فجعموفيقػلومثلَّخي حي جي ٱُّٱبعزيع

" الثاني: َشْيئاكالقػؿ تْعسل اَل َخبخه،َأن َيا ححؼ فسبتجأ َمْخُفػع َكليَيا فسفعػؿ،َفِإف َمْشُرػب َأك
.(ٚ)لفعلَمْحُحكؼ"

                                                           

 (.ٗٗٔ/ٖابغالذجخؼ،أماليابغالذجخؼ)ج(ٔ)
 (.ٗٗٔ/ٖالسخجعالدابق،)ج(ٕ)
 (.ٚٔٔالقػجػؼ،شخحقػاعجاإلعخاب)ص(ٖ)
 (.ٖٜٕ/ٗأبػحياف،التحييلكالتكسيل)ج(ٗ)
 (.ٜٖٔ/ٔ(،انطخ،شخحابغعقيل)جٕٚٙ/ٔانطخ:شخحاألشسػني)ج(٘)
(.ٜٖ/ٖاألخفر،معانيالقخآف)ج(ٙ)
(.ٜ٘ٔ(،انطخ:الذاعخ،الكذفعغصاحبالبديط)صٖٖ٘ابغىذاـ،مغشيالمبيب)ص(ٚ)
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التعسلشيئً معشىال،احيثاختارأبػحيافأنيا ،كتخجحالباحثةكإفكافمعشاىا
 دخػؿ بدبب ليذ، عسل تعسل بأنيا الشحاة كجسيػر سيبػيو التأنيثمحىب مغ؛تاء ألنيا

خػاصالفعل،حيثمغعبلماتالفعلالساضيقبػؿتاءالتأنيث.

 ب أفعال السقاربة()با 

 .في الشفي واإلثبات (كاد)مدألة: دللة   .ٓٗ

  [.41]البقرة:   َّ نب مب زب رب يئ ُّٱٱيقػؿتعالى:

(كاد)ألففيوحسل؛لرحيحمحىبالدجاجيقاؿبعسأصحابشا:كا":(ٔ)يقػؿأبػحياف
."عمىسائخاألفعاؿفيأفنفييانفي

التػضيق والتحميل:

عمىالشفيكاإلثبات،فحىبقػـمغالشحػييغمشيع(كاد)تعجدتآراءالشحاةفيداللة
.يخاألفعاؿإثباتياإثباتكنفييانفأنياكدائ(٘)،كالدجاجي(ٗ)،كالدجاج(ٖ)،كالسبخد(ٕ)الفخاء

كإذا الخبخ، نفي عمى دلت أثبتت إذا أن يا إلى جشي ابغ الشاسكمشيع بعس "كذىب
.(ٙ)دلتعمىإثباتالخبخ"نفيت

.(ٚ)"إلىأفنفييايجؿعمىكقػعالفعلبعجبطءابغجشيأبػالفتح"كذىب

كأنياكدائخاألفعاؿيجخؼعمييا،اختارأبػحيافمحىبالجسيػرأفنفييانفيكإثباتياإثبات
مايجخؼعمىاألفعاؿ.

. 

                                                           

 (.ٖٛٙ/ٗالتحييلكالتكسيل)ج(أبػحياف،ٔ)
 (.ٕ٘٘/ٕالفخاء،معانيالقخآف)ج(ٕ)
 (.ٚٗٔ/ٔالسبخد،السقتزب)ج(ٖ)
 (.ٕٔٛ/ٔإعخابالقخآف)جالشحاس،(ٗ)
 (.ٕٕٓ-ٕٔٓ،الجسلفيالشحػ)صدجاجيال(٘)
(،انطخ:أبػٕٓٓ/ٔ(،انطخ:الدسيغالحمبي،الجرالسرػف)جٖٖٗ/ٔأبػحياف،البحخالسحيط)ج(ٙ)

 (.ٖٕ٘ٔ/ٖحياف،ارتذاؼالزخب)ج
 (.ٖٚٙ/ٗأبػحياف،التحييلكالتكسيل)ج(ٚ)
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 .مدألة: زيادة الباء في السبتجأ .ٔٗ
 [.6لم: ]الق  َّ ىي ني مي ُّٱيقػؿتعالى:

حياف أبػ في(ٔ)يقػؿ الباء أف الشحػييغ بعس "زعع فيَّ ىي ني مي ُّٱ: زائجة
السبتجأ،كالتقجيخ:أيكعالسفتػف،كاليشبغيحسموعمىذلظلقمتو".

بأ كالتقجيخ: السجخكر، في كالخبخ مبتجأ، مرجًرا السفتػف يكػف أف عمى كعي"كيخخج
.(ٕ)في،كالتقجيخ:فيأيكعالفخيقالسفتػف"فتػف،أكصفة،كالباءبسعشىسال

 التػضيق والتحميل: 

م بعًزا حياف أبػ أبذكخ محىب يؤيج كلع اإلعخاب كجػه زائجةيغ الباء بأف ،عبيجة
.(ٖ)"فقاؿأبػعبيجَةمعسخكقتادُة:ىيزائجٌةكالسعشى:أيكعالسفتػفُ"كأماالباء

 .مدألة: زيادة الباء في فاعل كفى  .ٕٗ
 [.43]الرعد:   َّ   يم  ىم مم خم ُّٱيقػؿتعالى:

:"كقاؿبعسأصحابشا:"كىحااالستجالؿفاسج؛ألفالسػصػالتكميا(ٗ)يقػؿأبػحياف
لئبل عميو؛ ضسيخيعػد السػصػؿ فيصمة يكػف أال عمىىحا يمـد فكاف ليا، تساـ صبلتيا

السػصػؿالبجلوفيصمتويؤدؼإلىأفيكػفبعساالسعمزسخاكبعزومطيخا،فمساكججنا
مغضسيخيعػدعميودؿذلظعمىبصبلفمااستجؿبو".

التػضيق والتحميل:

ىشاؾخبلؼبيغالشحاةعمىالسجخكربحخؼجخأصميفيتعمقوبزسيخالسرجر
جسيػر فسشع كذىبػاالسححكؼ، مصمًقا، إعسالو قبيلالبرخييغ مغ السرجر "أف إلى

الذعخ"،السػصػالت ضخكرة في إال يجػز ال صمتو كإبقاء السػصػؿ محىب(٘)كإضسار أم ا ،

                                                           

 (.ٕٗٓ/ٔٔأبػحياف،التحييلكالتكسيل)ج(ٔ)
 .ٕ٘ٓ/٘التخخيجفيمعانيالقخآفكإعخابو(ٕ)
 (.ٕٔٔ/ٗالثعالبي،الجػاىخالحداففيتفديخالقخآف)ج(ٖ)
(.ٕٕٓ/ٔٔأبػحياف،التحييلكالتكسيل)ج(ٗ)
 (.ٚٙٗ/ٔابغعرفػر،شخحجسلالدجاجي)ج(٘)
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أبػحيافعمىرأ(ٔ)"فجػ زكاإعساؿالسرجرالسححكؼفيالطخؼكغيخهمصمقا"الكػفييغ ؼ،فخد 
بأفتكػفالباءغيخزائجة،ك"فاعل أجازكجًيا مدتتخيعػدضسيخ(كفى)ابغالدخاجعشجما

حالباحثةبأنواستجالؿف(ٕ)عمىاالكتفاء،كالباءمتعمقةبالسزسخ،أؼ:كفىاالكتفاء" اسج،كتخجِّ
.(كفى)زيادةالباءفيفاعل

 











 

                                                           

 (.ٗٗٔ/ٔانطخ:ابغىذاـ،مغشيالمبيب)ج(ٔ)
 (.ٕٙٗ/ٔاألزىخؼ،شخحالترخيح)ج(ٕ)



  

 السبحث الثاني: مدائل في السشرػبات
 )باب األحخف الشاصبة السع الخافعة الخبخ(

( لمعمع بومدألة:  .ٖٗ  .ححف خبخ )إنَّ
 تعالى:  حي جي يه ىه  مه جه ين ىن من خن حن جن ٱُّٱيقػؿ

 َّ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر  ٰذيي ىي مي خي ،[ٕ٘]الحج:
 [.ٔٗ]فرمت:  َّ لك اك يق ىق  يفىف يث ىث نث مث زثُّٱ

:"كالرحيحمغىحهالسحاىبمحىبسلمقياسكالدساع:(ٔ)يقػؿأبػحياف

أماالقياسفإجساعالشحػييغعمىإجازةححؼالخبخإذاعخؼمعشاهفيغيخباب)إف(،
في الخبخ ححؼ العباس: أبػ كقاؿ السعشى. عخؼ إذا )إف( باب في ذلظ يجػز أف فيشبغي

يعمعأنورجل،فيشبغيأفيجػزفيو(إفزيًجا)السعخفةأكلىلسايتعارؼمغأخبارىا،كإفقػلظ
جل(.ماجازفي)ر

 تعالى: فقػلو الدساع  يه ىه  مه جه ين ىن من خن حن جن ٱُّٱكأما

َّ   ٰذيي ىي مي خي حي جي قػلو: لجاللة معحبػف،  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٱُّٱتقجيخه:

َّ  رئ ّٰ ِّ ُّ َّ تعالى: كقػلو   اك يق ىق  يفىف يث ىث نث مث زث ُّٱ،

لعل)،ثعذكخلوحاجة،فقاؿ:(إفذلظ)،كقػؿعسخبغعبجالعديدلخجلذكخهبقخابتومشو:َّ
أراد:إفذلظحق،كلعلحاجتظمقزية".،(ذلظ

التػضيق والتحميل:

كيقػؿالخجلالجػازفيقػؿ:"يبػيو(،فسحىبسلمشحاةمحاىبمتعجدةفيححؼخبخ)إف 
(ٕ)ا،أؼإفلشا".عسخًا،كإف زيجًلمخجل:ىللكعأحٌجإفالشاسأْلٌبعميكع،فيقػؿ:إف 





                                                           

 (.ٜٗ/٘أبػحياف،التحييلكالتكسيل)ج(ٔ)
 (.ٔٗٔ/ٕسيبػيو،الكتاب)ج(ٕ)
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أنواليجػزالححؼإالإذاكافاالسعنكخة،"كنقموعشيععميبغ(ٔ)كمحىبالكػفييغ
.(ٕ)سميسافاألخفر"

جػازححؼخبخسيبػيوالجػاز،كمايطيخلمباحثةتخجيحوكاختارأبػحيافمحىب
إفْ ) مقاليً)إف  الجليل كاف سػاء دليل عميو السقاؿ(ادؿ حاليً،)بجاللة تجؿأك التي )بالقخائغ ا

.عميو(

( ومعسػلييا مغ اإلعخاب بعج )لػ( .ٗٗ  .مدألة: مػقع )أنَّ
 [.ٕٚ]لقساف: َّ  مك لك خك  حك جك مق حق ُّٱيقػؿتعالى:

كذلظأففي،(كمعسػلييافيمػضعرفعباالبتجاء:"كالرحيحأف)أف (ٖ)يقػؿأبػحياف
ألفالعخبالتقػؿ:لػزيجقائعألكخمتظ،كال؛لػ)لػ(عسااستقخفييااكلمغالسحىبيغخخكجً

لوإذاكافثعماألكخمتظ،إنساتححؼالفعلبعجىا،كتجعلمابعجهمعسػاًلتقػؿ:لػقياـزيج
فإذاجعمشاذلظمبتجأكاليحتاجإلىخبخ،قميل،كأفيميياالفعلىػالكثيخيفدخه،كىػمعذلظ

صم في إليو كالسدشج السدشج كافلجخياف عشو ذلظ كإغشاء فيو؛أكلىتيا ليذ الػجو ىحا ألف
 ،كالػجواآلخخيحتاجإلىتكمفححؼ".ححؼ

التػضيق والتحميل:

فيإعخاب كخبخىاالسرجرالسؤكؿاختمفالشحاة (كاسسيا )لػ()أف  عمىقػليغ:بعج
(معمعسػلييافيمحلرفعمبتجأ،كالخبخمححكؼاليجػزإضياره(ٗ)محىبسيبػيو أف)أف 

.(٘)كححفوبعج)لػال(،"كىػقػؿأكثخالبرخييغ"

كمحىبالكػفييغأفالسرجرالسؤكؿبعج)لػ(فاعللفعلمححكؼألف)لػ(الذخشية
(ٙ)مخترةبالفعل.

ختارأبػحيافمحىبسيبػيو.اك

                                                           

 (.ٜٕٗٔ/ٖأبػحياف،ارتذاؼالزخب)ج(ٔ)
 (.ٛٗ/٘أبػحياف،التحييلكالتكسيل)ج(ٕ)
 (.ٙٚ/٘السخجعالدابق،)ج(ٖ)
 (.ٜٖٔ/ٖسيبػيو،الكتاب)ج(ٗ)
 (.٘ٚ/٘أبػحياف،التحييلكالتكسيل)ج(٘)
 (.ٖٗ٘/ٔعزيسة،دراساتألسمػبالقخآفالكخيع)ج(ٙ)



ٙٓ  

 .السسية والفعميةمدألة: )ل جخم( بيغ  .٘ٗ
 [.62]النحل:  َّ جع مظ حط مض خض حض  جض مص خصٱُّٱيقػؿتعالى:

فيمػضعالفاعلبياػ)ف:(ٔ)يقػؿأبػحياف (بعججـخ كالػقفعمى)ال(عشجس،كال،إف 
.) (ألنياليدتنفي)جـخ يجػزأفتػصلبػ)جـخ

(ك بسعشىكدب،قاؿ:كركبت)ال(مع)جـخ ال)صارتبسشدلةكذىبالفخاءإلىأفجـخ
كالتخكيبيحجثمعوأمخلعيكغ.كاليقفعمى)ال(ألنياجدءمسابعجىاك(المحالة)ك(بج

(بسعشىكدبمعخكؼ فيالمغة.)جـخ

قاؿبعسأصحابشا:ىحاالحؼقالوالفخاءحدغجًجا".

(فقاؿ ىب:كلقمةترفحوكبلـسجيلمح(ٕ)كنقلأبػحيافكبلـالسرشفعمى)الجـخ
(كقجذكخناأفمحىب (ككبلـالخميلفييا،كلعيبيغمػضع)أّف(بعج)الجـخ سفي)الجـخ
 سأنيافيمػضعرفععمىالفاعل.كأماعمىمحىبالفخاءفيطيخأفالتقجيخعشجه:الجـخ

مغكحاكساتقػؿ:البجأنظذاىبأؼمغأنظذاىب.

التػضيق والتحميل:

(أنيافعلك)ال(داخمةعميو،حيثقاؿسيبػيو:"محىبسيبػيوكالخميل كأمافي)جـخ
عسمتفيياألن يافعٌل، َّ مض خض حض  جض مص خصٱُّٱقػلوعدكجل: جـخ أفليعفأف  كمعشاىا:لقجحق 

كلقجاستحقأفليعالشار.،الشار

 إن ساتكػفجػابًالساقبميامغالكبلـ،يقػؿالخجلكافكحا(الجـخ)كزععالخميل:أف 
أن يعسيشجمػفأكأن وسيكػفكحاككحا" .(ٖ)ككحا،كفعمػاكحاككحافتقػؿ:الجـخ

اسعال،كىيبسعشى:البج،كالمحالة،كأفعمىتقجيخ" كقاؿالكػفيػف:النافية،كجـخ
مغأفليعالشار.ف عشجالكػفييغاسع"مغ،أؼ:الجـخ .(ٗ)جـخ

رفع مابعججـخ )ال(ليدتنفيكأي جأبػحيافرأؼالفخاءبأف  (.لػبالفاعميةكأف  )جـخ

                                                           

 (.ٜٓ/٘ػحياف،التحييلكالتكسيل)جأب(ٔ)
(.ٕٜ/٘أبػحياف،التحييلكالتكسيل)ج(ٕ)
(.ٖٛٔ/ٖسيبػيو،الكتاب)ج(ٖ)
(.ٗٔٗالسخادؼ،الجشىالجاني)ص(ٗ)



ٙٔ  

 .)إن( بسعشى نععء مدألة: مجي .ٙٗ

 [.63]طه:  َّحف جف مغ جغ ُّٱيقػؿتعالى:

)َنَعْع(إذيحتسللػيكػفدليبًلعمىمخادفة)إف(:"كماذكخكهاليشيسأف(ٔ)يقػؿأبػحياف
أفتكػفىيالعاممة.

التػضيق والتحميل:

(ىلتأتيبسعشى)نعع(حخؼجػاب،أكالتكػفبسعشى)نعع(،اختمفالشحاةفي )إف 
 نعع بسعشى أنيا أثبت مغ شيئافسشيع تعسل كال سيبػيو، كمشيع الشحاة جسيػر محىب (ٕ)كىحا

.(ٖ)كاألخفر

اختيارابغعرفػرك(ٗ)عبيجةيكىحامحىبأب،(نعع)كمشيعمغأنكخمجيئيابسعشى
الشحػييغ":(٘)فقاؿ بيغ خبلؼ ذلظ ،كفي بسعشى أنيا إلى ذىب مغ مغ(نعع)فسشيع كمشيع ،

ألنوقجتقخرأنياتشرب؛ذىبإلىأفاالسعكالخبخمححكفافلفيعالسعشى،كىحاأكلىعشجؼ
االسعكتخفعالخبخكلعيدتقخفيياأفتكػفبسعشىنعع".

 بسعشى ) )إف  استعساؿ حياف أبػ مجي(نعع)أنكخ أف الباحثة كتخجح بسعشىء، )إف(
 س)نعع( تعالى: قػلو ذلظ كمغ ذلظ تثبت قخآنية شػاىج كردت كقج المغة في  مل خل ُّٱائغ

َّ  جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل ٙ]البقخة: )ف[ حخؼجػاببسعشى(إف ػ
.(نعع)





                                                           

(.ٖٓٔ/٘)جأبػحياف،التحييلكالتكسيل(ٔ)
 (.ٕٙٔ/ٗ،ٔ٘ٔ/ٖسيبػيو،الكتاب)ج(ٕ)
 (.ٓٔ٘/ٔالديػشي،ىسعاليػامع)ج(ٖ)
 (.ٜٖٛ(،السخادؼ،الجشىالجاني)صٓٔ٘/ٔالديػشي،ىسعاليػامع)ج(ٗ)
 (.ٗٗٗ/ٔابغعرفػر،شخحالجسل)ج(٘)



ٕٙ  

 .مدألة: القػل في إعسال )إن( مخففة .11

  [.ٔٔٔ]ىػد: َّ مت زت رت يب ىب نب ٱُّٱيقػؿتعالى:

فإذاُخففتجازإعسالياعمىقمة،كحالياإذاأعسمتكحالياكىيمذجدة":(ٔ)ؿأبػحيافػيق
(السخففة،لسذجدة.كمشعالكػفيػفإعساؿ)إفْإالأن ياالتعسلفيالزسيخإالضخكرةبخبلؼا

 رت يب ىب نب ٱُّٱكىعمحجػجػفبخكايةسكاألخفرذلظعغالعخب،كعميوقخاءةنافع:
(إذاخففتىلَيجػزإعسالياأكَّ مت زت ثعقاؿ:فبليشبغيأفيقاؿ:اختمفػافي)إف 

 الجسمة كليتيا إذا أن يا إلى يحىبػف ال الكػفييغ ألف  ىيال؛ البلـ كلدمت الفعمية أك االسسية
كيعشيِبَغَمبةاإلىساؿأنويكثخ بلىيحخِؼثشائيالػضع،كىىنافية. السخففةمغالثقيمة،

اإلعساؿقميل ."فييا،كإذاغمباإلىساؿدؿعمىأف 

التػضيق والتحميل:

خف كإلغاؤىاإذا إعساليا يجػز ) )إف  فت عمى إعساليا البرخييغ فسحىب كاحتج، قمة
الدساعكالقياس،أماالدساعفساحكاهسيبػيوعغثقاتبلبرخيػففيصحةإعساليامخففةا

اَلسشصمٌق.كأىلالسجيشةعسخًكحجثشامغنثقبو،أنوسسعمغالعخبمغيقػؿ:إفْالعخببقػلو:"
.(ٕ)"يخففػفكيشربػف"َّ مت زت رت يب ىب نب ٱُّٱٱكف:"ؤيقخ

(السذجدتيغإنسانربتالذبييسابالفعللفًطافمساححؼكأماالقياسفيػأف (ك)إف  )أف 
" لقػليع: حخكفو، بعس مشو ححؼ كفعل أصبحا بالتخفيف )إف مشيسا أف  فيػ الِقياُس: (كأم ا

ٌةباالسِع،كلعَيْبَق مذبيةبالِفعلفيَلْفِطيا.كاخِتراصياباألسساِءكالُسخففةمغالّثقيمةُمْخَتر 
الت خفيففيالححؼِ ُأبَلكالأدِر،إاّل لعَيُظكلع كقػِلَظ: لمِفْعِل مغالَعَسِل ذلظالَيْسَشُع كمثُل

ُحِحَؼمشوأكُأبجلِتالبّلـفييانػنًا (َتْعَسُلكإذا عميوأّف)لعل  فالحخُؼالُسذب ُوبياكحلظ.يجؿ 
أصلَ الت رخِؼلؤلفعاِؿ،كقجَدَخَلالَحخُؼُىشالمت رخؼَبِقَيعسميامثلعّمظكعّشظ،ىحامعأف 

.(ٖ)كلعَيْسَشِعالَعَسل"

،فإنياإذاخففتبصلشبييابالفعل،فػجبأفيبصلالعسلأيًزا،أمامحىبالكػفييغ
ألفالسذجدةإنساعسمتألنياأشبيِت؛"أماالكػفيػففاحتجػابأفقالػا:إنساقمشاإنياالتعسل

                                                           

(.ٖٖٔ-ٕٖٔ/٘أبػحياف،التحييلكالتكسيل)ج(ٔ)
 (.ٓٗٔ/ٕسيبػيو،الكتاب)ج(ٕ)
 (.ٖٓ٘العكبخؼ،التبييغعغمحاىبالشحػييغ)ص(ٖ)



ٖٙ  

الساضيفيالمفع؛ألنياعمىثبلثةأحخؼكساأنوعمىثبلثةأحخؼ،كإنيامبشّيةعمىالفعل
.(ٔ)الفتحكساأنومبشّيعمىالفتح،فإذاخففتفقجزاؿَشَبُييابو؛فػجبأفيبصلعسميا"

البرخييغ محىب حياف أبػ )إفْاختار إعساؿ يجػز أنو الباحثة كتخػ السخف، مغ( فة
بتخفيف)إف(ك)لسا(كنربكبلكىيَّ مت زت رت يب ىب نب ٱُّٱ:وقػلالثقيمةبجليل

قخاءةصحيحة،كلكغاألشيخىػإىساؿ)إف(السخففةمغالثقيمة،ألنياكانتتعسلبمفطيافإذا
فيومثلذلظ ألفعسموإنساكافلسعشاهاللمفطو.؛خففتزاؿالمفع،أماالفعلفبليمـد

 .السخففة مغ األفعال (إنْ )مدألة: ما يمي  .ٛٗ

 تعالى: [143]البقرة:  َّ يقىق يف  ىف يث ىث نث مث زث رثُّٱيقػؿ  مح جح مجُّ،
 [.102]األعراف:  َّ جس  مخ جخ

حياف أبػ يكػف(ٕ)يقػؿ كقج ماضًيا، يكػف قج بل برحيح، ليذ السزي "كاشتخاط :
 كقػلو: فالساضي ،َّ جس  مخ جخ مح جح مجُّ َّ يق نث مث زث رثُّٱمزارًعا،

 ين ىن نن من ُّٱ[ٙٛٔ]الذعخاء:َّٱ حي جي  يه ىه مه  ُّٱكالسزارعكقػلو

 َّٰى أحجً[ٔ٘]القمع: أعمع كال كمع. الساضي مع ذلظ أجازكا بل كافقو، أصحابشا مغ ا
 السزارع.

التػضيق والتحميل:
(السخففةبقػلو)اشتخاطمزّياألفعاؿبعج)إفْظالحؼاشتخطعارضأبػحيافابغمال

تيماضًياالسخففةيأ(إف)السزيليذبرحيح(،حيثأكردآياتمغالقخآفبأفالفعلبعج

قػلو ذلظ كمغ َّٰى ين ىن نن من ُّٱكَّ يق نث مث زث رثُّٱ:كمزارًعا ]القمع:

٘ٔ.] 

 

                                                           

 (.ٜ٘ٔ/ٔاألنبارؼ،اإلنراؼفيمدائلالخبلؼ)ج(ٔ)
 (.ٓٗٔ/٘أبػحياف،التحييلكالتكسيل)ج(ٕ)



ٙٗ  

 .بالخفع قبل مجيء الخبخ مدألة: العصف عمى اسع إنَّ  .ٜٗ

  َّخص حص مس خس حس  جس مخ جخ مح جح مج حج ُّٱيقػؿتعالى:
  [.69]المائدة: 

بلالعصفبالخفععمىمػضع(ٔ)يقػؿأبػحياف كليذبرحيح، "باإلجساع"، "قػلو :
كالخبخ االبتجاء، عمى ىػ إنسا كالخفع يجػز، ال ذلظ أف كالرحيح خبلؼ، فيو )إف( اسع
مححكؼلجاللةالخبخقبموعميو،ىحاىػالستفيعمغكبلـس،كنزعميوالجخميفي)الفخخ(

،كإليوذىبأصحابشا".

 التػضيق والتحميل:

قبلتساـالخبخ،كاختمفػابعج(إف )ذىبالكػفيػفإلىأنويجػزالعصفعمىمػضع"
ذلظ؛فحىبأبػالحدغعميبغحسدةالكدائيإلىأنويجػزذلظعمىكلحاؿ،سػاءكاف

 عسل فيي كع(إف)يطيخ زيًجا "إف قػلظ: نحػ كذلظ يطيخ، لع كبكٌخسخأك كإنظ قائساف، ك
يحيىبغزيادالفخاءإلىأنواليجػزذ،مشصمقاف" لعيطيخفيوكذىبأبػزكخيا لظإالفيسا
كذىبالبرخيػفإلىأنواليجػزالعصفعمىالسػضعقبلتساـالخبخعمىكل،عسلإف

.(ٕ)حاؿ"

كأي جأبػحيافرأؼسيبػيو.(ٖ)فسحىبسيبػيوأنومخفػعباالبتجاء

مححكؼلجاللةخبخإف فػ التأخيخ)الرابئػف(مخفػعباالبتجاءكخبخه كالشيةبو عميو،
الحيغآمشػاكالحيغىادكامغآمغمشيع...عسافيحيدإفمغاسسياكخبخىا،كالتقجيخ:إف 

إلىآخخهكالرابئػفكحلظ.
  

                                                           

(.ٗٛٔ/٘)جالتحييلكالتكسيل،أبػحياف(ٔ)
 (.ٔ٘ٔ/ٔاألنبارؼ،اإلنراؼفيمدائلالخبلؼ)ج(ٕ)
(.ٗٗٔ/ٕانطخ:سيبػيو،الكتاب)ج(ٖ)



ٙ٘  

 )باب األفعال الجاخمة عمى السبتجأ والخبخ "ضغ وأخػاتيا"(

 السححوف السذار إليو.تقجيخ مدألة:  .ٓ٘
تعالى: ]البقخة: َّ  جغمع جع مظ حط مض  خض حض جض مص خص حص مس خسُّيقػؿ

ٙٛ.] 

:"قاؿبعسأصحابشا:كالرحيحماذىبإليوسكأبػعمي.كمسا(ٔ)يقػؿأبػحياف
بل المفع؛ إلى بالشطخ اثشيغ إلى بو اإلشارة تجػز ال السفخد اإلشارة اسع أف ذلظ يبيغصحة

محسػؿعمىالسعشى،كأنوقاؿ:عػاف  َّ  جغمع جع مظ  خسُّ:إلىالسعشى،فقػلوتعالىبالشطخ
إلىاالسسيغالمحيغىشاخبخكمخبخعشوفي(ذاؾ)كخ،فعمىىحاالتجػزاإلشارةبػبيغماذ

بػ ضششت اكتفاء يجػز ال فكسا الحجيث، ضششت قمت: فكأنظ السعشى؛ إلى بالشطخ إال األصل
بػخادالخبخكالسخبخعشوفيالسعشىكإفكافالس،(ثالحجي) ،(ذاؾ)فكحلظاليجػزاكتفاؤىا
أفّك ضششت جاز: إنسا مشصمٌق أفّزيًجا كانت كلجخيافكإف لمصػؿ  مفخد اسع بتقجيخ كصمتيا

كالفي اإلشارة فياسع كليذشيءمغذلظمػجػًدا الخبخكالسخبخعشوبالحكخفيالرمة،
الحجيث".

يق والتحميل:التػض

إلىأفالسذارإليو(ٕ)،فحىبالفخاءالسححكؼالسذارإليوتقجيختعجدتآراءالشحاةفي
)ذلظ(إلىاثشيغأؼبيغالفارضكالبكخ.بػكحجتيساأفالعخبقجتذيخ،عػالفالسف

السذارإليوىػالسرجر،قاؿأبػعمييكأب(ٖ)كمحىبسيبػيو :(ٗ)عميالفارسيأف 
الفعل،كأنظقمت:ضششتذاؾ"كإذاقمتضششتذاؾكافذاؾإشارةإلىالسرجرالسفيػـمغ

مغالفعلكساتعيجعميوالزسيخ".الطغ" يعشيأفالعخبقجتذيخإلىالسرجرالسفيـػ

يحماذىبإليوسيبػيوكأبػبقػلو:كالرحالفارسيسيبػيوكاختارأبػحيافقػؿحيث
عمي.

                                                           

 (.ٕٓ/ٙأبػحياف،التحييلكالتكسيل)ج(ٔ)
 (.٘ٗ/ٔنطخ:الفخاء،معانيالقخآف)جا(ٕ)
(.٘ٗ/ٔانطخ:سيبػيو،الكتاب)ج(ٖ)
(.ٖٚٔالفارسي،اإليزاح)ص:(ٗ)



ٙٙ  

 .تعجية )اتخح( إلى مفعػليغمدألة:  .ٔ٘
 تعالى:   ري ٰى ين ىننن ُّٱ،[23]الجاثية:  َّجم يل ىل مل خل ٱُّٱيقػؿ

 [.ٕ٘ٔ]الشداء:َّ

:"كالرحيحاألكؿألنانقػؿ:لػكافمشولرحكػفأحجىسامػقًعا(ٔ)يقػؿأبػحياف
باآلخخفعبًل،كاليكػفألنوىػ،كلػكافاالقترارعمىالباقي،كلعيكغ،كماذكخكهححؼ

اختراًرا".

التػضيق والتحميل:

فقط،الفعل كاحج مفعػؿ إلى متعجًيا يجعمو مغ مشيع الشحاة، بيغ خبلؼ فيو )اتخح(
يتعجػ(اتخح)كمشيعمغيجعمومتعجًياإلىاثشيغبسعشىصيخ،فحىبأبػعميإلىأفالفعل

لقػلو لسفعػليغ كيتعجػ "(ٕ)لسفعػؿ أف: أحجىسا: ضخبيغ: عمى التعجؼ في فإنو اّتخحت أما
يتعجػإلىمفعػؿكاحج.كاآلخخ:أفيتعجػإلىمفعػليغ".

كالأعمعاتخحإاليتعجػإلى"كذىبابغبخىافإلىأنياتتعجػإلىاثشيغدائسافقاؿ:
(ٖ)مفعػليغالثانيمشيسابسعشىاألكؿ"

حيث،(ٗ))اكتدب(فإنيسامتعجيافإلىمفعػؿكاحج""كذىبابغمالظأف)اتخح(بسعشى
عمي.ياختارأبػحيافقػؿأب

 .مدألة: إجخاء )رأى( الحمسية مجخى )رأى( العمسية .ٕ٘
   َّ   ريٰى ين ىن نن من زن ٱُّٱيقػؿتعالى:  جخ  مح جح  ُّٱ،[ٖٗ]األنفاؿ:

  [.ٖٙ]يػسف: َّخسحس جس مخ

إلىثبلثةسساًعامدتجاًلالحمسيةتتعجػ(أرػ)ماذىبإليومغأف:"(٘)يقػؿأبػحياف
َّ   ريٰى ين ىن نن من زن ٱُّٱبقػلو أف ثبػت في نازعشاه قج ألنا بجيج؛ (رأػ)ليذ

."َّخسحس جس مخ جخ  ُّٱ:عمست،كبيشاأفاستجاللوعمىذلظبقػلوػالحمسيةتتعجػإلىاثشيغك
                                                           

(.ٖٗ/ٚأبػحياف،التحييلكالتكسيل)ج(ٔ)
(.ٛٙ/ٕالفارسي،الحجةلمقخاءالدبعة)ج(ٕ)
 (.ٔٗ/ٙأبػحياف،التحييلكالتكسيل)ج(ٖ)
 (.ٓ٘٘/ٕابغمالظ،شخحالذافيةالكافية)ج(ٗ)
 (.ٔٚٔ/ٙأبػحياف،التحييلكالتكسيل)ج(٘)
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مساذكخأفيتعجػإلىمفعػليغ،بليكػفذلظمساجاءَّخسحس جس مخ جخ  ُّٱ"أما فبليمـد
فيغيخماتعجػإلىمفعػليغ،نحػفقج،كعجـ،ككججبسعشىأصابالبسعشىعمع،فإنظتقػؿ
فييا:فقجتشي،ككججتشي،كعجمتشي،فكحلظىحا،كيكػف}أَْعِرُخ{فيمػضعنربعمىالحاؿ

.(ٔ)الفيمػضعمفعػؿثاف"
التػضيق والتحميل:

 زن ٱُّٱكاستجؿبقػلو:اعيلالحمسيةتتعجػإلىثبلثةمفذىبابغمالظإلىأف)أرػ(

ك)ىع(َّ   ريٰى ين ىن نن من أكؿ مفعػؿ نرب محل في )يخيكيع( في فالكاؼ
أبػضسيخالغيبةفيمحلنربمفعػؿثاف،ك)قميبًل(فيمحلنربمفعػؿثالث.كنازعو

حيافبحلظ.

 .إلحاق )ضخب( بباب )ضغ(مدألة:  .ٖ٘

 [.13]يس:   َّ  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱيقػؿتعالى:

حياف أبػ (ٕ)يقػؿ أف اآليات ىحه "فطاىخ اثشيغ،(ضخب): إلى تتعجػ صيخ بسعشى
بعجهىػالسفعػؿاألكؿ؛ألفمثبًلنكخةال كيكػف)مثبًل(فيسايطيخىػالسفعػؿالثاني،كما

مدػغليالجػازاالبتجاءبالشكخة،كمابعجهإمامعخفةكإمانكخةليامدػغلبلبتجاءبالشكخة".

التػضيق والتحميل:
ل)ضغ(أـال؟فحىبابغمالظبأنياالتمحقاختمفالشحاةفي)ضخب(ىلتعسلعس

بقػلو مشو تكػف كال الباب "كالر(ٖ)ىحا تعالى:: لقػلو بيا تمحق ال أف  يل ىل ُّٱػاب

السحكػرةلسالعيدعفاعموكاكتفتبسخفػعيا،كال(ضخب)فبشى[،ٖٚ]الحج: َّ خمحم جم
 يفعلذلظبذيءمغأفعاؿىحاالباب".

الْثَشْيِغُمصمًقاَمَعاْلسثلَكَغيخه(ضخب)"َكذىباْبغأبيالّخبيعِإَلىَأف ِبَسْعشىصيخُمَتَعجٍّ
.(ٗ)َنْحػضخبتاْلفزةخمخااًل"

                                                           

 (.٘ٗ/ٙ)جأبػحياف،التحييلكالتكسيل(ٔ)
 (.ٔ٘/ٙ)جالسخجعالدابق(ٕ)
 (.٘ٛ/ٕابغمالظ،شخحالتدييل)ج(ٖ)
 (.ٙٗ٘/ٔالديػشي،ىسعاليػامع)ج(ٗ)
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اختارأبػحيافماذىبإليوابغ .(صيخ)بسعشى(ضخب)أبيالخبيعبأف 

 .مدألة: ُخِمَق بسعشى جعل .ٗ٘
 [.26]النساء:  َّ مي خي حي جي يهٱُّٱيقػؿتعالى:

:"كالأعمعأحًجامغالشحػييغذىبإلىذلظ،بلالحؼذكخالشاسأف(ٔ)يقػؿأبػحياف
تعالى كقػلو كاحج، مفعػؿ إلى فتتعجػ خمق، بسعشى تكػف أف جعل أقداـ  خم  ُّٱ:مغ

العكذفمعيحىبإلىذلظأحجمغالشحػييغفيساعمسشاه.[ٔ]األنعاـ: يم َّىم  مم أما
مغالشحاةالحيغتتبعػاىحهاألفعاؿلعيحكخكاذلظ".كالستأخخكف

التػضيق والتحميل:

لقػلو جعل بسعشى خمق أف  إلى عصية ابغ بسعشى(ٕ)ذىب خمق تكػف أف "كيرح :
مفعػاًلثانًيا".(َضِعيفاً)قػلوجعل،فيكدبياذلظقػةالتعجؼإلىمفعػليغ،كيكػف

.ا(حااًلفجسيػرالشحاةأنكخكاذلظكأعخبػا)ضعيفًخالفأبػحيافماذىبإليوابغعصية،

 )باب تعجي الفعل ولدومو(

 .مدألة: ححف العامل الشاصب لمسفعػل بو جػازا .٘٘

 تعالى: ]النساء: َّ نئمئ زئ رئ ّٰٱُّٱ،[140]النساء:   َّ   مفخف حف جف ٱُّٱيقػؿ

141.] 

حياف أبػ "(ٖ)يقػؿ ف: تقجيخه يحدغ ال بأنو أصحابشا بعس الفخاء عمى  رئ ّٰٱُّٱيرد

ضجالذخقبحالػصفبوألنواسع،كاليشقاسا؛ألنوإفكافخيخً[141]النساء: ٱَّنئمئ زئ
ألنوليذمعومغ،كال؛كإفكافأفعلالتفزيل،فبليحدغمغحيثالمفع،الػصفباألسساء
السعشى حيث التق؛مغ خيخًألف انتياًء انتيػا ذاؾ: إذ فياجيخ يكػف أف فيمـد تخكو، مغ لكع

تخكيعاالنتياءخيخ؛ألفأفعلالتفزيليقتزياالشتخاؾ،كليذكحلظ؛أالتخػأفالشييإنسا

                                                           

 (.ٖ٘/ٚأبػحياف،التحييلكالتكسيل)ج(ٔ)
(.ٜٗ/ٕابغعصية،السحخرالػجيد)ج(ٕ)
 (.ٜٗ/ٚأبػحياف،التحييلكالتكسيل)ج(ٖ)
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،كالكفخالخيخ[141]النساء: َّ  ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ُّٱ:ىػعغالكفخ؛ألنويخادبوماتقجـمغقػلو
 ".فيوأصبًل

التػضيق والتحميل:

 في محاىب ثبلثة )خيخًلمشحاة )خيخا(،ا(نرب نربا أنيسا كالخميل سيبػيو فسحىب
فقاؿالخميل:كَأن ظتحسُموعمىذلظالسعشى،بإضسارفعلدؿعميواألكؿفإنوضجهأكمثمو،"

ْلفيساىػخيٌخلظ،فشربَتوألن ظقجعخفَتأّنظإذاقمتلو:اْنَتِو،أن ظ كَأّنظقمت:اْنَتِوكادخ 
.(ٔ)آَخَخ،فمحلظانَترب"تحسموعمىأمخٍ

اكمحىبالكدائيأنونربألنوخبخلكافالسححكفةكالتقجيخ:انتيػايكغاالنتياءخيخً
لكع.

قاؿ:الكدائييقػؿفييا:فآمشػايكغخيخًا  َّ   مفخف حف جف ٱُّٱ:قػلوتعالىقاؿفي"
.(ٕ)لكع"اكالخميليقػؿ:أضسخافعمػاخيخًلكع.كالفخاءقاؿ:فآمشػاإيسانًاخيخًالكع.

خيخً يكػف أف الفخاء خيخًكمحىب انتياًء انتيػا مححكؼ لسرجر صفة إيسانًا كآمشػا اا،
(ٖ)"اانعتلسرجرمححكؼأؼانتياءخيخً"قاؿالفخاءالكبلـجسمةكاحجةكخيخً:اخيخً

مىمشرػبيجػزاالقترارعكتخػالباحثةأفماذىبإليوالخميلكسيبػيوسائغ،إذ
دليل عميو دؿ إف الفعل السكأف ، السرجر تقجيخ مغ الفخاء إليو ذىب فيوما فائجة ال ححكؼ

لديادةالمفع.

 )باب التشازع(

 .ا واحجً ا معسػًل مدألة: تشازع العامميغ فراعجً  .ٙ٘
]الحاقة:   َّ ري ٰى ين ىن نن  ُّٱ،[96]الكهف:   َّ هش  مش هس مس هث مث  ُّٱيقػؿتعالى:

 [.146]النساء:  َّ خمحم جم يل ىل مل خل ُّٱ ،[19

                                                           

 (ٕٗٛ-ٕٕٛ/ٔ(سيبػيو،الكتاب)جٔ)
 (.ٗٙثعمب،مجالذثعمب)ص:(ٕ)
(.ٕٛٛ)ص:ابغىذاـ،مغشيالمبيب(ٖ)
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 أبػ "(ٔ)حيافيقػؿ مح: أف مغ السرشف ذكخه األكؿكما إعساؿ تخجيح الكػفييغ ىب
بعسزت "حكى نرو: ما قاؿ الشحاس جعفخ أبا أف إال عشيع، نقمو عمى الشرػص افخت

عمىماحكى".الشحػييغأفالكػفييغيختاركفإعساؿاألكؿألفالكبلـبوأتع،كلعأججذلظ
لتػضيق والتحميل:ا

يػج في كالكػفة البرخة نحاة بيغ خبلؼ فيج الثاني كالعامل األكؿ العامل إعساؿ
أييساالسعسػؿالستأخخعشيسافأي جكبلالفخيقيغباألدلةسساًعاكقياًساعمىإعساؿالعامميغلكغ

نحػ"َأْكَخَمِشيكأكخمُتزيًجا،كأكخمُتحىبالكػفيػففيإعساؿالفعميغ،السختاركاألكلىبالعسلفػ
زيجٌ الثانيكأكخمِشي إعساؿالفعل أف إلى البرخيػف أكلى،كذىب األكؿ الفعل إعساؿ أف إلى

أكلى.

الجليلعمىأف بأفقالػا: الكػفيػففاحتجػا كأماكالقياُس.إعساؿالفعلاألكؿأكلىالشقلُأما
.أما(ٕ)كالقياُس"ختيارإعساؿالفعلالثانيالشقلُعمىأفاالالبرخيػففاحتجػابأفقالػا:الجليل

مغالسحىبيغ،كتخػالباحثةبإعساؿالعاملالثانيكفًقالسحىبالبرخييغاأبػحياففمعيخجحأيً
لقخبوكالنفراؿالعاملاألكؿمغالسعسػؿبالعاملالثاني.

 )باب الػاقع مفعػًل مصمًقا مغ مرجر وما جخى مجخاه(

 .مدألة: السفعػل السصمق السححوف عاممو وجػبا .11

 [.4]النساء:   َّ حت جت هب  مب   ُّٱيقػؿتعالى:

قالوأئسةكىػقػؿمخالفلقػؿأئسةالعخبيةسكغيخه،ف":(ٖ)ؿأبػحيافػقي عمىما
 يكػف: َمِخيًئا)العخبية (َىِشيًئا قػلو: غيخ أخخػ جسمة حيث(َفُكُمػهُ)مغ مغ بو لو تعمق كال ،

اإلعخاب،بلمغحيثالسعشى.

ا،أصابخيخًافبلنًأنياحاؿقائسةمقاـالفعلالشاصبليا،فإذاقيل:إف اكجساعالقػؿفيىشيئً
مقامو.اشيئا،فححؼثبت،كأقيعىشيئًفاألصل:ثبتلوذلظىلوذلظافقمت:ىشيئً

 
                                                           

(.ٛٛ/ٚأبػحياف،التحييلكالتكسيل)ج(ٔ)
 (.ٖٚ-ٔٚ/ٔاألنبارؼ،اإلنراؼفيمدائلالخبلؼ)ج(ٕ)
 (.ٖٕٕ،ٕٕٗ/ٚأبػحياف،التحييلكالتكسيل)ج(ٖ)



ٚٔ  

التػضيق والتحميل:

لػ السقجر الفعل في الشحاة سيبػيو)ىشيئًاختمف فحىب  السقجر(ٔ)ا(، الفعل يكػف بأف
فاختدؿالفعللجاللةالكبلـعميو،أكأفيكػفالفعلالسقجر،الشاصبىش أأؼىش أهذلظىشيئا

عرفػر ابغ كذكخ ىشيئا، ذلظ )ثبت( )ىش أ((ٕ)الشاصب لفطيا مغ لػ)ىشيئا( السقجر الفعل أف
الش الفعل يعير ابغ كقجر مؤكجة، حاؿ لقػلوكىي )ثبت( ىػ لػ)ىشيئا( "(ٖ)اصب انتراُبيساك:

الحاؿ" عمى َنْربو حقيقُة فتكػف مخيًئا، ىشيًئا ذلظ لظ َثَبَت تقجيُخه: ر مقج  كذىببفعل ،
أفانترابىشيئامخيئاعمىأنيساصفتافمغىشؤكمخؤكىساكصفلمسرجر(ٗ)الدمخذخؼ

)ُكُمػه(.أكحاؿمغضسيخالسفعػؿفػ،اأكبلىشيئامخيئً

بأنومشرػببإضسارفعلاليجػزإضياره إعخابرد ك،كافقأبػحيافرأؼسيبػيو
 الدمخذخؼ ىشيئًعمى أف مححكؼ لسرجر نعت أا مغ حاؿ ألئسةزسيخالك مخالف بقػلو

العخبية.

 )باب السدتثشى(

 مدألة: مجيء )إل( بسعشى الػاو. .ٛ٘

  [.150]البقرة:   َّ  هئ  مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي  ٱُّٱٱيقػؿتعالى:

"(٘)يقػؿأبػحياف فبلتكػف: قػلو"كالتيبسعشىالػاك" فيمعشىالػاكفي(إال)كأما
محىبالسحققيغمغالشحػييغ؛كقجُتؤكؿمااستجلػابوعمىأنومغاالستثشاءالسشقصع".

  

                                                           

(.ٖٙٔ،ٖٚٔ/ٔانطخ:سيبػيو،الكتاب)ج(ٔ)
 (.ٕٙ٘،ٕٚ٘/ٔانطخ:ابغعرفػر،السقخب)ج(ٕ)
 (.ٖٖٓ/ٔابغيعير،شخحالسفرل)ج(ٖ)
 (.ٔٚٗ/ٔانطخ:الدمخذخؼ،الكذاؼ)ج(ٗ)
(.ٓٙٔ/ٛحياف،التحييلكالتكسيل)جأبػ(٘)
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التػضيق والتحميل:

بسعشىالػاك اختمفالشحاةىل)إال( عمىأصميا، أنيا إأـ بسعمشيعمغقاؿ: شىنيا
.(ٗ)كاألخفر(ٖ)عبيجةكأبي(ٕ)كالفخاء(ٔ)غالػاكالعاشفةكىػقػؿالكػفيي

.(٘)خخأنياالتأتيبسعشىالػاككىحامحىبالبرخييغكالخأؼاآل

اختارأبػحيافمحىبالبرخييغبعجـكقػع)إال(بسعشىالػاك،كتخجحالباحثةماذىب
)إال(التأتيبسعشىالػاكالعاشفةالختبلفيسا )إال(شى،فػسعفيالإليوالبرخيػفكأبػحيافبأف 

حكعلبلستثشاءكىيإخخاجالثانيمغحكعاألكؿ،أماالػاكالعاشفةفيقتزيإشخاؾالثانيفي
األكؿ.

 ء السشقصع.مدألة: الستثشا .ٜ٘

 [.56]الدخان:  ٱَّ حج مث هت  مت خت حت جت ٱُّٱيقػؿتعالى:

الحؼذكخهالسرشفمغأنوإذالعيكغبعسالسدتثشىمشو":(ٙ)ؿأبػحيافػقي كىحا
حقيقةىػالسشقصعىػمحىباألستاذأبيعمي.

تعالى بقػلو أصحابشا بعس   َّ حج مث هت  مت خت حت جت ٱُّٱ:كرده

األكلىىيبعسالسػت،كاالستثشاءمعذلظمشقصع،كاليسكغفيواالتراؿ؛ألفالجشةفالسػتة
المػتفييا،كألفالسػتةاألكلىقجانقزتفيالجنيا،كماانقزىفيالجنيااليسكغأفيكػف

ىػبعيشوفياآلخخة.

سدتثشىمشو،أككالرحيحأفيقاؿ:االستثشاءالسشقصعىػأاليكػفالسدتثشىبعسال
".يكػفبعزوإالأفمعشىالعاملغيخمتػجوعميو



                                                           

 (.ٕٔٚ/ٕانطخ:الديػشي،ىسعاليػامع)ج(ٔ)
(.ٜٛ،ٜٓ/ٔانطخ:الفخاء،معانيالقخآف)ج(ٕ)
 (.ٓٙ/ٔانطخ:أبػعبيجة،مجازالقخآف)ج(ٖ)
(.ٛٔ٘انطخ:السخادؼ،الجشىالجاني)ص(ٗ)
 (.ٕٙٔ/ٔانطخ:األنبارؼ،اإلنراؼفيمدائلالخبلؼ)ج(٘)
 (.ٚٙٔ،ٛٙٔ/ٛأبػحياف،التحييلكالتكسيل)ج(ٙ)



ٖٚ  

التػضيق والتحميل:

 أف  حياف أبػ فاختار مترل؟ أـ مشقصع ىػ ىل اآلية ىحه في االستثشاء في ُاختمف
السػتة أف اآلية معشى ألف  مشو، السدتثشى جشذ مغ األكلى السػتة أف مع مشقصع االستثشاء

فيالجنيا،كأنيعاليحكقػفالسػتفيالجشةأبًجا،مخالًفالساذىبإليوأبػاألكلىقجانقزت
.(ٔ)عميالفارسيإلى"أفاالستثشاءالسشقصعأاليكػفالسدتثشىمغجشذالسدتثشىمشو"

 . متعاشفةمدألة: الستثشاء الستعقب جساًل  .ٓٙ
تعالى:  يل ىل مل يك  ىك مك لك اك يق ىق يف ىف ٱُّٱيقػؿ

 [.5،4]النور:   َّ  جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين  ىن نن منزن رن مم ام

كالحؼنختارهىػأفالجسمةاألخيخةىيالسدتثشىمشيا.":(ٕ)ؿأبػحيافػقي

بالذخكأ االستثشاء السرشف تدػية لذيءطما معسػاًل ليذ الذخط ألف بدجيج؛ فميذ
قبمو،بخبلؼالسدتثشى،فإنومعسػؿلساقبمو،كإفكانػاقجاختمفػافيالعامل،كإذاكافكحلظ

."ضيخالفخؽبيغاالستثشاءكالذخط،فبليمحقبو

التػضيق والتحميل:

"كلعأرمغتكمعفقاؿأبػحياف:ىحهالسدألةمغالسدائلالخبلفيةفيأصػؿالفقو،
السياباذؼ غيخ الشحاة مغ مالظ(ٖ)عمييا كميا،كابغ الجسل إلى يعػد أف مالظ ابغ فاختار

.(ٗ)كالذخط،كاختارالسياباذؼأفيعػدإلىالجسمةاألخيخةكىػالحؼنختاره"

الكبلـهمغجسيعكيخػالسياباذؼاستثشاءذىبالسياباذؼإلىأفاالستثشاءمغالجسمةاألخيخة،
لعامميغمختمفيغ،ألنظلػحسمتوع الجسيعألصبحمىخصأ،"ألنواليجػزأفيكػفمعسػاًل

)فاجمجكىعثسانيغجمجةإالالحيغتابػا،كالتقبمػاليعشيادةإالالحيغتابػا،كأكلئظىع:التقجيخ
،كذىبابغمالظإلىأفاالستثشاءإذاكافقبموجسمتافأكأكثخ(٘)الفاسقػفإالالحيغتابػا("

                                                           

(.ٕٔٔالفارسي،اإليزاحالعزجؼ)ص(ٔ)
 (.ٕٗٙ/ٛ)جالتحييلكالتكسيل،أبػحياف(ٕ)
ق،لؤٚٗأحسجبغعبجهللاالسياباذؼالزخيخ،نحػؼمغتبلميحعبجالقاىخالجخجاني،تػفيبعجسشة(ٖ)

 شخحالمسعالبغجشي.
(.ٖٙٔ/ٙأبػحياف،تفديخالبحخالسحيط)ج(ٗ)
 (.ٕٗٙ/ٛانطخ:أبػحياف،التحييلكالتكسيل)ج(٘)



ٚٗ  

،فيالسعشىرجعإلىالجسيعإفلعيسشعمانعكسافياآليةكالسعسػؿكاحجكاحجغيخكالعامل
فابغمالظالعاملعشجهفيالسدتثشىىػ)إال(الاألفعاؿالدابقةالستدمصةعمىالسدتثشى.

باذؼبأفاالستثشاءعائجعمىالجسمةاألخيخة.اختارأبػحيافرأؼالسيا

 )باب الحال(

 .مدألة: الفرل بيغ الحال وصاحبيا .ٔٙ

 [.46]هود:   َّ     حتجت هب مب خب حب جب هئ ٱُّٱيقػؿتعالى:

حيافػقي أبػ مغ":(ٔ)ؿ العخب مغ أف األكسط في األخفر نقل أصحابشا: بعس كقاؿ
فإف-يعشي)ىغأشيخ(بالشرب-حاؿكصاحبيا،كلعيحكخالقخاءةيفرلبيحهالزسائخبيغال

كافقاشعًاتفقأفيشقلمخرتبديجىػضاحكً ذىبإليو.كعمىأنولعيأخحذلظمغاا بسا
يجيل،فيكػفالخميلكسلعيحفطاالالقخاءةيشبغيأفيحسلكبلمو،ألفمغالعمعبسكاف

ىحهالمغة.

"كقاؿأيًزا: بعجتاختمفػا زيجىػخيخًفيدخػليا عيدى"مشظ:فأجازاساـالكبلـنحػ:ىحا
(ٕ)ق("ٜٗٔ)ت كقخأ ك،بالشرب َّ     حتجت هب مب خب حبُّٱذلظ الخميل عشج لحغ كىحا
."س

التػضيق والتحميل:

بالزسيخكمث مػاالفرلبيغمشيعاألخفركجػ زبعسالشحاة عمىالحاؿكصاحبيا
 العخب بعس أف األخفر "كحكىبالشرب،َّ     حتجت هب مب خب حبُّٱذلظبقخاءةبعزيع

عبعزي قخأ المغة ىحه كعمى اضاحكً ىػ ازيجً ضخبت :فيقػؿ كصاحبيا، الحاؿ بيغ بالفرل يأتي
القخاءة:"(ٗ)أبػحيافيقػؿ،ك(ٖ)أشيخ" بشرب َّ     حتجت هب مب خب حبُّٱ كقجكجيتىحه

                                                           

(.ٜٕ٘/ٕ)جالتحييلكالتكسيل،أبػحياف(ٔ)
ىػأبػعسخكعيدىبغعسخالثقفيالشحػؼالبرخؼ،ندؿفيثقيففشدبإلييع،ككانتبيشوكبيغأبي(ٕ)

 أخح كقج صحبة، العبلء بغ الحدغعسخك كسسع محيرغ، ابغ كعغ إسحاؽ، أبي بغ هللا عبج عغ القخاءة
 البرخؼ،كركػالقخاءاتعشواألصسعيكالخميلبغأحسج،كسيلبغيػسف،كساأخحسيبػيوعشوالشحػ.

 (.ٛٙٔ/ٔابغمالظ،شخحالتدييل)ج(ٖ)
 (.ٜٕٙ/ٕأبػحياف،التحييلكالتكسيل)ج(ٗ)
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يكػ أف كعمى الخبخ ىػ ك)لكع( مبتجأ )ىغ( ف فييا)أشيخ( كالعامل الحاؿ، عمى مشرػب
".معشػؼكىػالسجخكر،كقجتقجمتعمىالعاملالسعشػؼ

كىػبيحايحتجبخأييسا.،كخالفيعأبػحيافكنزعمىأفذلظلحغعشجالخميلكسيبػيو

 .تقجيع الحال عمى عاممومدألة:  .ٕٙ

  .[ٚ]القسخ:  َّ جم يل ىل مل خل ُّٱيقػؿتعالى:

حياف أبػ (ٔ)يقػؿ "كأما تعا: فقػلو لىالدساع ،حاؿاكخذعً َّ  ىل مل خل ُّٱ:
.كذكالحاؿالزسيخفييخخجػف،كالعامليخخجػف،كقجتقجمتالحاؿعميو"

التػضيق والتحميل

سحىبالجسيػرالجػازمصمًقاقياًساعمىفاختمفالشحاةفيتقجيعالحاؿعمىعاممو،
كالطخؼ بو (ٕ)السفعػؿ تقجيع يجيد ال كالجخمي مصمًقا، عامميا عمى األخفر(ٖ)الحاؿ كمشع ،

العاملراكبً عغ لبعجىا جاء، زيج ضاىخً(ٗ)ا كاف إف عميو السخفػع حاؿ تقجـ الكػفيػف كمشع ا،
ازيج"معأنيعيػافقػفأىلالبرخةفيجػازتقجيعا"،فبليجيدكف:"جاءراكبًنحػ:"جاءزيجراكبً

.(٘) َّ  ىل مل خل ُّٱ:حاؿالسخفػعإفكافمزسخاكقػلوتعالى

اختارأبػحيافماذىبإليوالجسيػربجػازتقجيعالحاؿعمىالعامل،كتخجحالباحثة
ماذىبإليوأبػحيافلثبػتوسساًعامغالقخآفالكخيع.



 

                                                           

 (.ٗٛ/ٜيل)جأبػحياف،التحييلكالتكس(ٔ)
 (.ٖٛٓ،ٜٖٓ/ٕالديػشي،ىسعاليػامع)ج(ٕ)
 (.ٜٗ٘/ٔانطخ:األزىخؼ،شخحالترخيحعمىالتػضيح)ج(ٖ)
 (.ٜٖٓ/ٕانطخ:الديػشي،ىسعاليػامع)ج(ٗ)
(.ٛٗٚ/ٕابغمالظ،شخحالكافيةالذافية)ج(٘)
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 وقػع الحال جسمة فعمية مثبتة فعميا ماض بجون )قج(.مدألة:  .ٖٙ
 تعالى: ]الشداء:  َّ هبمب خب حب جب هئ مئ خئ  حئ جئ ُّٱيقػؿ

ٜٓ.] 

كردمشةبغيخ:"كالرحيح(ٔ)يقػؿأبػحياف ،كتأكيلالذيءج(ق)جػازذلظلكثخةما
السقاييذالعخبيةعمىكجػدالكثخة".يالكثيخضعيفججا؛ألناإنسانبش

التػضيق والتحميل:

اختمفالشحاةفيكقػعالجسمةالفعميةالتيفعمياماضمثبتحااًلبجكف)قج(،"فحىب
 بجكنيا"الكػفيػف أك بقج مقتخًنا كاف سػاء حااًل الفعل كقػع جػاز إلى عشج،(ٕ)كاألخفر "أما

 ُّ ٱُّالبرخييغفيجبدخػؿ)قج(عمىالفعلالساضيالػاقعحااًلإماضاىخةكقػلوتعالى:

 ُّٱحػَأكمقجَرةنَ[ٕٙٗ]البقخة: َّ ىبنب مب زب  رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ

(ٖ)"َّ مئ خئ  حئ جئ حياف أبػ كاختار كقػع، بجػاز كاألخفر الكػفييغ محىب
الساضيحااًلبجكفقج،كتخجحالباحثةماذىبإليوأبػحيافمغعجـالتقجيخ،ألفاألصل

التقجيخفيوتكمفكالحاجةإليو.عجـالتقجيخ،ك

 .مدألة: ورود الحال بمفظ غيخ مذتق .ٗٙ
 [.142]األعراف:  َّ  ٰىين ىن نن من زن  ُّٱيقػؿتعالى:

)أربعيغ(عشجهمشرػبعمىالحاؿ.فػ:(ٗ)ؿأبػحيافػقي
عشج )أربعيغ( مغالفاعلكانتراب مشقػؿ أنوتسييد عمى أربعػفؼ فتست كالتقجيخ: ،

  ام يل ىل مل ٱُّٱٱ:،ألفالتقجيخفيقػلوعمىالطخؼلسيقاتربو.كيجػزانترابو
ماكقتوكحجدهلو،كىػ،فتعميقاتربومةكاعجنامػسىالسشاجاةثبلثيغليك،[142]األعراف:   َّ

.ةعيغليممغالسشاجاةفيأرب
  

                                                           

(.ٜٛٔ/ٜأبػحياف،التحييلكالتكسيل)ج(ٔ)
(.ٕٛ/ٕانطخ:ابغيعير،شخحالسفرل)ج(ٕ)
 (.ٜٕٕانطخ:ابغىذاـ،مغشيالمبيب)ص(ٖ)
 (.ٜ،ٓٔ/ٜأبػحياف،التحييلكالتكسيل)ج(ٗ)
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التػضيق والتحميل:

عمى دلت مذتقة( )غيخ حاؿجامجة كىشا حاؿ، أنيا عمى )أربعيغ( مالظ ابغ أعخب
بالغًؼِعيَغَلْيَمًةنربعمىالحاؿأكَأْربَ:"(ٔ)ككافقوالدمخذخؼبقػلوالعجد، ،كقاؿجد"ىحاالعاتع 

عصية "(ٕ)ابغ تكػف(أربعيغك) : أف كيرح ، الحاؿ مػضع في بعجىا كما اآلية ىحه في
مشقػؿمغأماأبػحياففجّػزإعخابياعمىأنياتسييدضخفًامغحيثىيعجدأزمشة"(أربعيغ)

.أكضخؼالفاعميةأؼ:)فتع أربعػفميقاتربو(

 .مدألة: مجيء الحال مغ السزاف إليو والعامل فيو .٘ٙ

 تعالى:  مث زث رث يت ٱُّٱ، [44]الحجر:   َّ  جض مص خص حص مس خس حس ٱُّٱيقػؿ
  [.123]النحل:   َّ  يفىف يث ىث نث

كالحؼنختارهأفالسجخكرباإلضافةإذالعيكغفيمػضعرفعكال":(ٖ)ؿأبػحيافػقي
هأككجدئوأـلعيكغ.كمااستجؿألحاؿمشو،كسػاءأكافالسزاؼجدنرباليجػزكركدا

".عمىالسجحاا(مشرػبًالحتساؿأفيكػف)إخػانًجةفيو؛بوالسرشفالح

التػضيق والتحميل:

 إليو السزاؼ مغ الحاؿ مجيء حػؿ الشحاة الشحاةاختمف (٘)كالقيدي(ٗ)فجسيػر
لَمشعمجيءالحاؿمغالسزاؼإليوكعممػاذلظ"(ٙ)كالعكبخؼ اْلَحاَؿاَلُبج  ،َياِمْغَعاِمٍلِفيَياَأف 

َأْفَيْعَسَلاْلُسَزاُؼِفيِمْثِلَىَحاِفياْلَحاؿِ  (ٚ)"َكاْلَعاِمُلِفيَياُىَػاْلَعاِمُلِفيَصاِحِبَيا،َكاَلَيِرح 
إليوك السزاؼ مغ الحاؿ مجيء جػاز إلى الفارسي عمي كأبػ البرخييغ بعس "ذىب

.(ٔ)مصمقا"
                                                           

 (.ٔ٘ٔ/ٕالدمخذخؼ،تفديخالكذاؼ،)ج(ٔ)
 (.ٜٔ/ٖابغعصية،السحخرالػجيد،)ج(ٕ)

(.ٕٛ/ٜأبػحياف،التحييلكالتكسيل)ج(ٖ)
(.ٕٖٚ/٘انطخ:أبػحياف،تفديخالبحخالسحيط)ج(ٗ)
(.ٕٔٔ/ٔانطخ:القيدي،مذكلإعخابالقخآف)ج(٘)
 (.ٕٓٔ/ٔانطخ:العكبخؼ،التبياففيإعخابالقخآف)ج(ٙ)
 (.ٕٓٔ/ٔ)جسخجعالدابق،ال(ٚ)
 (.ٖ٘ٓ/ٕانطخ:الديػشي،ىسعاليػامع)ج(ٔ)



ٚٛ  

 مالظك(ٔ)الدجاجكذىب (ٕ)ابغ مجيء جػاز السزاؼإلى كاف إذا إليو السزاؼ مغ الحاؿ
أماأبػحياففاختارجػازمجيءالحاؿمغالسزاؼإليوإذاكافلومػضعمغعامبًلفييا

في عامل غيخ السزاؼ كاف إذا إليو السزاؼ مغ الحاؿ مجيء حياف أبػ كمشع اإلعخاب.
السزاؼإليوقبلاإلضافة.

 .بو وإىسالو( مدألة: )إعسال أفعل التفزيل في السفعػل .ٙٙ

 [.114]األنعام:   َّ  مق حق مف خف حف  جف مغ جغ ٱُّٱيقػؿتعالى:

ىحهكىحاالحؼذىبػاإليوباشلمغجيةأفقاؿبعسأصحابشا:":(ٖ)ؿأبػحيافػقي
بالفعل تمحقيا لع السذابيات بو السفعػؿ تشرب ال أنيا بجليل الفعل، مغ مذتقة كانت كإف

الستعجؼ تجخػمجخػ كانت كلػ ب، السفعػؿ لشربت التيذكخكىا لؤلشباه فالرحيحوالفعل ،
خخكإفكافقججػزالػجواآل،،كىػالحػارتزاهالفارسيفيحمبياتوإضسارإذكافأككاف

".نواستزعفوإإال

التػضيق والتحميل:

)أعمع(أفعلالتفزيلفّإلكمسة)أعمع(فيالسفعػؿبوإذعسفيجػازاختمفالشحاة
ألفمذابيةأفعلالتفزيللمفعلضعيفة،كأما؛فجسيػرالبرخييغمشعإعسالوفيالسفعػؿبو

إلىجػازإعساؿأفعلالتفزيلفيالسفعػؿبوكىحاقميل،كأبػحيافيزعففحىبػاالكػفيػف
إعساؿ فإف كعميو الكػفيػف، إليو ذىب بوما السفعػؿ في التفزيل اإلىساؿيقأفعل بيغ ع

كاإلعساؿ.







                                                           

(.ٖٔٔ/ٕ،جٖٕٔ/ٔانطخ:الدجاج،معانيالقخآفكإعخابو)ج(ٔ)
(.ٕٖٗ/ٕانطخ:ابغمالظ،شخحالتدييل)ج(ٕ)
 (.ٖٔٔ/ٜأبػحياف،التحييلكالتكسيل)ج(ٖ)
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 .مدألة: عامل الحال .ٚٙ
]األنبياء:   َّ  جي يه ىه مه جه ين ىن  من خن ُّٱيقػؿتعالى:

92.] 

:"كالحؼنختارهمحىباألكثخيغ،كىػأفالعاملفيالحاؿىػالعامل(ٔ)يقػؿأبػحياف
."فيذؼالحاؿ،كأقػؿ:إفحخؼالتشبيوكاسعاإلشارةاليعسبلففيالحاؿ

التػضيق والتحميل:

كالرفة ال "فالجسيػر صاحبو، في العامل غيخ الحاؿ في يعسل ىل الشحاة اختمف
زهابغمالظ" اسعاإلشارةكأمتكع:"فأمةحاؿكالعاملفييا(ٖ)،فابغمالظيقػؿ(ٕ)كالسػصػؼكجػ 

"،كلكغابغمالظيؤيِّجمحىبالجسيػرفيقػؿ إف  كاألكثخأف":(ٗ)صاحبالحاؿكالعاملفييا
ايكػفالعاملفيالحاؿىػالعاملفيصاحبيا،ألنياكإياهكالرفةكالسػصػؼ،كلكشيساأيًز

.كالسسّيدكالسسيد،ككالخبخكالسخبخعشو"

العاملفيالحاؿىػالعاملفيصاحباختارأبػحياف  محىبالجسيػرفيأف 
الحاؿ.

 )باب نعع وبئذ(

 .بعج نعع وبئذمدألة: الخالف في )ما(  .ٛٙ
 [.90]البقرة:   َّ زئ  رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ُّٱيقػؿتعالى:

إذاكانتما(ما)كلعيبيِّغالسرشفمامػضعالجسمةالفعميةبعج":(٘)يقػؿأبػحياف
معخفًةتام ة؛كالاستػفىالخبلؼفيالسدألة.

فإم اأفيجيءبعجىااسعأكفعل:(ما)كجساعالقػؿفيياأنوإذاجاءتبعجِنعَعكبئَذ

                                                           

 (.ٔ٘ٔ/ٜأبػحياف،التحييلكالتكسيل)ج(ٔ)
(.ٖٗٔ/ٕالديػشي،ىسعاليػامع)ج(ٕ)
 (.ٖٗ٘/ٕابغمالظ،شخحالتدييل)ج(ٖ)
السخجعالدابق.(ٗ)
(.ٜٗ/ٓٔأبػحياف،التحييلكالتكسيل،)ج(٘)



ٛٓ  

إفجاءبعجىااسعنحػ:ِنِعس ازيٌج،كبئَدساعسٌخك،كانتتسييًدانكخةغيخمػصػفة،كتكػفنعَع
تسييًدالو،كالسخفػعبعجىاىػالسخرػصبالسجحأكالحـّ،(ما)كانتكبئَذقجُأضسخفيياما

زيٌج.كالتقجيخ:بئَذشيًئاعسٌخك،كِنعَعشيًئا

أيًزا(ما)كانت ََّّ ٍّ ٌّ ٰى ُّٱ:إفجاءبعجىافعُل،نحػقػلوتعالى
خبػتسييًدانكخةمػصػفةبالفعلال ،كالسخرػصبعجىامحكػرا(م)حؼبعجىا،كفيياضسيخمفد 

".ىبالبرخييغفينقلبعسأصحابشاأكمححكؼلجاللةالسعشىعميو.ىحامح
 التػضيق والتحميل:

)ما(معخفةتامةفاعلاختمفالشحاة فيإعخاب)ما(بعجنععكبئذفقاؿسيبػيو:إف 
)ما(نكخةغيخمػصػفةفيمػضعنرب،كالفاعلمزسخ(ٔ)بالفعل ،كمحىبالبرخييغأف 

نرٍبعمىالتسييِدك،(ٕ)كالسخفػعبعج)ما(ىػالسخرػص فيمحلِّ ذىباألخفُرإلىأنيا
نرٍبكالجسم بعَجىافيمحلِّ لُة ُخهوصفًة ُتَفدِّ ّـِ(ما)،كفاعُلبئذمزسٌخ ،كالسخرػُصبالح

،كبوااشَتخكابوكفُخىع،كالتقجيخ:ِبْئَذىػشيئًألنوفيتأكيِلمرجرٍ(ُفُخكاَْأفَيكْ):ىػقػُلو
،كاختارأبػحيافماذىبإليوالبرخيػف.(ٖ)،كاختارهالدمخذخؼأحِجقػليوقاؿالفارسيفي

 .الفرل بالجار والسجخور بيغ )بئذ( وفاعمومدألة:  .ٜٙ

 [.50]الكهف:   َّ مج حج مث هت   ُّٱيقػؿتعالى:

ففَرل َّ مج حج مث هت   ُّٱ:كالرحيحأنويجػز،قاؿتعالى:"(ٗ)يقػؿأبػحياف
بيغ)بئذ(كتفديخالسزسخبقػلو)لمطالسيغ(".

التػضيق والتحميل:

أما َّ مج حج مث هت   ُّٱ،كساقاؿتعالى:(ازيجنععفيظراغبً)يجػزأفتقػؿ:
عمىأنواليجػزتقجيع اعتساًدا الجسيػر، كمشعو الكدائي، أجازه فقج فيظالخاغبزيج(، )نعع

                                                           

 (ٕٗٗٓ/ٗرتذاؼالزخب،)جأبػحياف،إ(ٔ)
(.ٖٖٚ،ٖٖٛالسخادؼ،الجشىالجاني)ص(ٕ)
 (.ٖٕٗالدسيغالحمبي،الجرالسرػف،)ص(ٖ)

 (.ٗٔٔ/ٓٔأبػحياف،التحييلكالتكسيل)ج(ٗ)



ٛٔ  

الفارسي عمي أبػ قاؿ السػصػؿ. عمى عمى(ٔ)الرمة الرمة تقجيع أجاز الكدائي أضغ "كال :
السػصػؿ" الفرل جػاز عجـ مغ الجسيػر إليو ذىب ما الباحثة كتخجح كفاعمو، بئذ بيغ

 بالجاركالسجخكر.
































  

                                                           

(.ٖٗٛ/ٕالفارسي،السدائلالبرخيات)ج(ٔ)



ٕٛ  

 السبحث الثالث: مدائل في السجخورات وتػابع الشحػ
 )باب السفعػل السدسى ضخًفا ومفعػًل فيو(

 .تجيء ضخفا وغيخ ضخف (إذ)مدألة:  .ٓٚ
 [.26]األنفال:    َّ خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ:يقػؿتعالى

حيافػقي أبػ (ٔ)ؿ :" استعساؿ أف إليو أذىب مغمفعػاًل(إذ)كالحؼ يػجج ال إذ اليجػز؛ بيا
اعتاص لسا اذكخ مع ذلظ ذكخكا كإنسا قجـ، إذ كخىت كال: زيج، قجـ إذ أحببت نحػ: كبلميع

كتخخيجوسيل،كىػأفتكػف كردمغذلظفيالقخآف، ما معسػلةلسححكؼيجؿ(إذ)عمييع
بو،قاؿءبعسذلظمرخحًعميوالسعشى،أؼ:كاذكخكاحالكعأكقرتكعأكأمخكع،كقججا ا

(إذ)،فػ[ٖٓٔ]آؿعسخاف:َّ  زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ  نئٱُّٱتعالى:
ِ{،كىحاأكلىمغإثباتحكعكميبسحتسل  ".بلبسخجػح،ضخؼمعسػؿلقػلو:}ِنْعَسَةَّللا 

والتحميل:التػضيق 

مححكؼ(إذ) ناصبو ضخؼ أنيا عمى تعخب اإلعخاب مغ كجياف ابغ،ليا قػؿ كىحا
قميلكالتقجيخهكاذكخكاحالكعالكائشةأكالثابتةإذأنتع(كاذكخكا)ضخؼلسعسػؿ(إذ):"(ٕ)عصية

".(ذكخػ)ايجػزأفتكػفإذضخفال

وعمىأنومفعػؿبو"ِإْذَأْنُتْعنرب:(ٖ)كعمىأف)إذ(مفعػؿبوكىحاماقالوالدمخذخؼ
أقمةأذلةمدتزعفيغِفياأْلَْرِض"محكػرالضخؼ كقتكػنكع .فحىبأبػحياف:أؼاذكخكا

كالتجػزأفتكػفمفعػاًلبو.إلىأف)إذ(ضخؼ،



                                                           

 (.ٕٜٕ،ٖٜٕ/ٚأبػحياف،التحييلكالتكسيل)ج(ٔ)
(.ٛٙٔ/ٖابغعصية،السحخرالػجيد)ج(ٕ)
(.ٕٔٔ/ٕالدمخذخؼ،الكذاؼ)ج(ٖ)



ٖٛ  

 )باب السفعػل فيو( 

 الححف في الطخف. مدألة: .ٔٚ
ي  حت جت هب  ٱُّ،[16]األعراف:   َّ ىت نت مت  زت رت  ُّٱقػؿتعالى:
 [.5]التوبة:   َّ متخت

حيافػقي أبػ بو،":(ٔ)ؿ السفعػؿ عمى بل الطخؼ، عمى انترابو ليذ أنو كالرحيح
إلى الفعل تعجؼ مغ أكسع التزسيغ كباب اممكػا، كاقعجكا: ألممكغ، ألقعجف تزسيغ عمى

."السختزعمىسبيلالطخفيةبغيخفي

التػضيق والتحميل:

ا(سعشى)أللدمغ،الدمػباختارأبػحيافأف)صخاشظ(مشرػببتزسيغفعل)قعج(
يتعجػلسفعػؿبوكىػالز رٌدبلمعشاهأرصجكىعكلمخصج؛ليذعمىحقيقتوكـ،ما ،كىحا

 في الدجاج "قػؿ ضخؼَّ متخت حت جت هب  ٱُّعمى كل  بأنو،بأف  عميو الفارسي ه كرد 
أيًزاعمىالفخاءالحؼقاؿبإ،كر(ٕ)مختزبالسكافالحؼيخصجفيو" ذلظمغالطخكؼالتيد  ف 

.(ٖ)ححفت)في(مشيا"

 )باب السفعػل معو(

 العصف عمى الزسيخ السجخور.مدألة:  .ٕٚ

 يقػؿ  ىت نت مت زت رت يب ىب  نب مب زب ربُّٱتعالى:
  [.214]البقرة:   َّمثزث رث  يت

                                                           

(.ٔٗ/ٛأبػحياف،التحييلكالتكسيل)ج(ٔ)
(.ٔٛٙالديػشي،مغشيالمبيب)ص(ٕ)
(.ٖٛٗٔ/ٖالزخب)جأبػحياف،إرتذاؼانطخ:(ٖ)



ٛٗ  

فيو،كقجخخجشاةالسرشفمغىحااالستجالؿالحج:كماذىبإليو(ٔ)ؿأبػحيافػقي
امسايجؿعمىجػازذلظفياآليةعمىالعصفعمىالزسيخ،كأكردنامغلدافالعخبكثيخً

(.ابشافيتفديخالقخآفالسدسىبػ)البحخالسحيطكت
التػضيق والتحميل:

وفحىبجسيػرالبرخييغإلىأن،اختمفالشحػيػففيالعصفعمىالزسيخالسجخكر
إالفيضخكرة،كمحىبالكػفييغإلىأنويجػزالعصفعمىإعادةالجاراليجػزإالبػجػب

الزسيخالسجخكرمصمًقا،كتبعأبػالحدغكيػنذكالذمػبيغماذىبالكػفيػفإليو.

لقػلو )بو( الزسيخ عمى السدجج عصف يجػز ال بأنو مالظ ابغ "(ٕ)كذىب ألف:
.ذاأعيجالجار"العصفعمىضسيخالجخاليجػزعشجاألكثخإاّلإ

كأي جمحىبالكػفييغبجليلسساعيكابغمالظالبرخيػفعارضأبػحيافماذىبإليو
مغالقخآف.

 )باب أفعل التفزيل(

 .مدألة: )حيث( ضخف مكان .ٖٚ
 [.124]األنعام:   َّ  جك مق حق مف  خف حف ُّٱيقػؿتعالى:

(البحخالسحيط)كقجخخ جشاهنحغفيكتابشافيالتفديخالسدسىبػ":(ٖ)ؿأبػحيافػقي
 مغالطخكؼالتيلعُيَتَرخ ؼ(حيثُ)عمىأفتكػفحيُثباقيةعمىبابيامغالطخفية؛ألف 

فيوبابتجائي ةكالفاعمي ةكالمفعػلي ة،َفشرُبياعمىالسفعػل يةبفعٍلمححكٍؼُمْخِخٌجلياعغبابيا،
."التخخيُجالحؼخخ جشاهعميوىػك

التػضيق والتحميل:

محىبالشحا إلىالجسلمبشيعمىالزع،ةضافاإلةفي)حيث(أنياضخؼمكافالـز
ملفييافعليجؿعميواكالع،بومغاستذيجبأنياتخخجعغالطخفيةفتكػفمفعػاًلالشحاةكمغ

                                                           

 .(ٖٕٔ/ٛأبػحياف،التحييلكالتكسيل)ج(ٔ)
(.ٕٙ٘/ٕابغمالظ،شخحالتدييل)ج(ٕ)
(.ٜٕ٘/ٓٔ(أبػحياف،التحييلكالتكسيل)جٖ)



ٛ٘  

  َّ  جك مق حق مف  خف حف ُّٱ:(ٔ)كمشيعابغمالظحيثيقػؿ)أعمع(كالتقجيخهللايعمعمكاف،

ىشاليذبطخؼ،كإنساىػمفعػؿبوكناصبوفعلمجلػؿعميوبأعمعكالتقجيخ:وهللاأعمع(حيث)
"ككافقالفارسيكأبػالبقاءالعكبخؼابغمالظ" (ٕ)يعمعمكافجعلرسالتو"، باحثةأفكتخػال،

.عمىاألغمبا)حيث(ضخؼمكافاتفاقً

 )باب الشعت(

 وصف الشكخة بالسعخفة. مدألة: .ٗٚ
تعالى يقػؿ   ٱُّٱ،[2،1]الهمزة: َّ  ٰذ يي ىي مي خي ٱٱحي جي يه ىه مه ُّٱ:

 [.104]المائدة: َّ مص خص حص  مس خس حس جس مخ

كاليجػزشيءمغذلظعشجأحجمغالبرخييغإالماحكيشاهعغ":(ٖ)قػؿأبػحيافي
األخفر.

مغ)ىسدة(،ك)األكلياف(بوالحتساؿأفيكػف)الحؼ(بجاًلكالحجةفيجسيعمااستجؿ
."مغالسزسخفي)يقػماف(مغ)آخخاف(أكبجاًل

 التػضيق والتحميل:

،(ٗ)أجازاألخفرنعتالشكخةإذاخررتبالسعخفةكجعل)األكلياف(صفة)آلخخاف(
قػلو عميو ؿ كتأك  كالحـ  السجح معشى فيو فيسا بالسعخفة الشكخة كصف الكػفييغ بعس كأجاز

مشعػاذلظفقج،أماالبرخيػف(٘) َّ  ٰذ يي ىي مي خي ٱٱحي جي يه ىه مه ُّٱتعالى:
البجلية عمى ك)األكلياف( )الحؼ( أف  لػا في،كأك  التبعية كجػب في ذلظ في حياف أبػ ككافقيع

يخ.التعخيفكالتشك

                                                           

 (.ٜٙ/ٖابغمالظ،شخحالتدييل)ج(ٔ)
 (.ٖٕٕٓ/ٗ(،ناضخالجير،تسييجالقػاعج)جٕٕٔ/ٕانطخ:الديػشي،ىسعاليػامع)ج(ٕ)
 (.ٖٕٛ/ٕٔ)جالتحييلكالتكسيل،حيافأبػ(ٖ)

 (.ٚٛ/ٖانطخ:الرباف،حاشيةالرباف)ج(ٗ)
 (.ٖ٘ٔ/ٔانطخ:ابغاألثيخ،البجيعفيعمعالعخبية)ج(٘)



ٛٙ  

 مدألة: نعت الزسيخ. .٘ٚ

 تعالى:  خن حن ٱ جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱيقػؿ

 [.ٖٙ-ٕٙ]يػنذ:َّ ين ىن من

كالعمةفيامتشاعنعتالسزسخاتأنوإشارةبحخؼكاحجأكحخفيغ:"(ٔ)يقػؿأبػحياف
فإنساإلىالطاىخالستقجـذكخه،كاإلشارةاليشعتإنسايشعتالسذارإليو،فإذاجئتبالسزسخ،

تجيءبوبعجتقجـضاىخيعػدعميو،فإذاأردتالشعت،نعتذلظالطاىخ.
كالحـكالتخحع،قيلاألصلفيحثعقاؿأيًزا:"فإفقيلقجيشعتاالسععمىمعشىالسج

 الشعتالتخريزكالبياف،كخبلفومحسػؿعميو،فامتشعالفخع،المتشاعاألصل".

 التػضيق والتحميل:

:(ٕ)فيجػازنعتالزسيخ،فحىبسيبػيوإلىأفالزسيخاليشعتلقػلواختمفالشحاة 
جثقجعخؼ"كاعمعأفالسزسخاليكػفمػصػًفامغقبلأنظإنساتزسخحيغُتخػأفالُسح

الكدائي أما تعشي"، ذـ مغ أك لسجح الشعت كاف إذا الغائب ضسيخ نعت كتخجح، (ٖ)فأجاز
أنونعتلمزسيخ،فيػالباحثةمحىبسيبػيوبسشعنعت ضاىخه جاءما الزسيخمصمًقا،كإذا

محسػؿعمىالبجؿ.

 )باب حخوف الجخ سػى السدتثشى بيا(

 .مدألة: )ِمغ( لبتجاء الغاية في الدمان .ٙٚ
 جسٱُّ،[106]التوبة:   َّمبزب رب يئ ىئ نئ  مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ُّٱيقػؿتعالى:

 [.4]الروم:  َّ مصخص حص مس خس  حس

حياف أبػ (ٗ)يقػؿ "ككػنيا البرخيػف،: ذلظ مشع فيو: مختمف لمدماف الغاية البتجاء
كأثبتوالكػفيػف،كىػالرحيح،كقجكثخذلظفيلدافالعخبنثخىاكنطسياكثخةتدػغالقياس،

.كتأكيلالبرخييغلحلظمعكثختوليذبذيء"
                                                           

.(ٖ٘ٓ،ٖٓٔ/ٕٔأبػحياف،التحييلكالتكسيل)ج(ٔ)

(.ٔٔ/ٕسيبػيو،الكتاب)ج(ٕ)
 (.ٖٜٔٔ/ٗأبػحياف،ارتذاؼالزخب)ج(ٖ)

(.ٕٓٔ/ٔٔأبػحياف،التحييلكالتكسيل)ج(ٗ)



ٛٚ  

التػضيق والتحميل:

"ذىبالكػفيػفإلىأف)مغ(يجػزاستعساليافيالدمافكالسكافكذىبالبرخيػفإلى
يجػز أنو عمى الجليل قالػا بأف فاحتجػا الكػفيػف أما الدماف، في استعساليا يجػز ال أنو

 ِّ ُّ ُّٱ:قاؿهللاتعالى،كتابهللاتعالىفيالدمافأنوقججاءذلظفي(مغ)استعساؿ

.(ٔ)مغالدماف." َّنئ  مئ ُّٱك[106]التوبة:   َّمبزب رب يئ ىئ نئ  مئ زئ رئ ّٰ

(ٕ)الدجاج".خأؼك"مشيعمغصخحبجػازاستعساليافيالدمافك
حيثاختارأبػحياف، 

حياف أبػ إليو ذىب ما الباحثة كتخجح كالسكاف الدماف في استعساليا بجػاز الكػفييغ محىب
كاليػججمانعيسشعاستعساليافي،لجػازذلظفالذػاىجالقخآنيةدليلسساعيكاؼٍ،كالكػفيػف

الغايةالدمانية.

 .مدألة: دللة )إلى( عمى انتياء الغاية .ٚٚ
[52]آل عمران:   َّجكمق حق مف خف حف  ٱُّٱيقػؿتعالى:  مب زب رب يئ ىئٱُّٱ،كقػلُو

 [.2]النساء:   َّ  ىبنب

حياف أبػ الت(ٖ)يقػؿ إلى ىحا في الكػفيػف "ذىب شيػخشا: بعس "قاؿ كىػ: زسيغ،
 فتبقى يعشي: إلىى(إل)الرحيح". أمػاليع تزسػا ال أؼ: الغاية، انتياء مغ حكسيا عمى

ىأمػالكع،فيكػفسببًاألكميا،لساكافالسخادأاليخمطماؿاليتيعبسالو،كأفيبخزه،محافطةعم
.("مع)ػفمعليجؿعمىىحاالسعشى،كىحهفائجةالتك(إلى)أفيشسىكاليتعجػفيوأتىبػ

التػضيق والتحميل:

انتي عمى )إلى( داللة في الشحاة األاختمف السحىب محىبيغ: عمى الغاية اء أف  كؿ:
حكاهابغ(مع)بسعشى(إلى)كػف)إلى(قجتخخجمغمعشىاالنتياءإلىمعشىالسراحبة"ك

(ٗ)عغالكػفييغ.كحكاهابغىذاـعشيع،كعغكثيخمغالبرخييغ."عرفػ

                                                           

 (.ٖٓٚ/ٔنراؼفيمدائلالخبلؼ)جاألنبارؼ،اإل(ٔ)
 (.ٛٚٗ/ٕالدجاج،معانيالقخآفكإعخابو)جانطخ:(ٕ)
(.ٗٙٔ/ٔٔأبػحياف،التحييلكالتكسيل)ج(ٖ)
(.ٖٙٛ/ٔالسخادؼ،الجشىالجاني)ج(ٗ)
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تابعيع كمغ الكػفيػف الكخيعكاستجؿ الفخاءبالقخآف (ٔ)فقاؿ كقػلو:  حق مف خف   ُّٱ"
خكفيقػلػف:مغأنرارؼمعهللا،كىػكجوحدغ.كإنسايجػزأف [52]آل عمران:  َّجكمق السفدِّ

تجعل)إلى(مػضع)مع(إذاضسستالذيءإلىالذيءمسالعيكغمعو".

)إلى(التخخج عغمعشىاالنتياءكىحامحىبسيبػيوالسحىبالثاني:أف 

(ٕ)فسشتييالبتجاءالغاية،تقػؿ:مغكحاإلىكحا."ى(إل)حيثيقػؿ:"كأما

انتياءالغاية،فاألكلىأف تفيج فيأنيا باقيةعمىحكسيا )إلى( فاختارأبػحيافأف 
بإمكانشافيعالسعشىتبقىىحهالحخكؼعمىأصمياكالحاجةلشاباستحجاثمعافججيجةماداـ

معبقائياعمىأصميا.

 .مدألة: مجيء )ِمغ( لبيان الجشذ .ٛٚ
  َّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ُّٱ،[30]الحج:   َّ  جغ مع جع مظ  حطُّٱيقػؿتعالى:

 [43لنور: ا] َّ هي مي خي حي جي ٰه مه جه هن من خن حن  ُّٱٱ،[55]النور: 

السعشى،كال:"كقجأنكخذلظأكثخأصحابشا،كزعسػاأنيالعتخدليحا(ٖ)يقػؿأبػحياف
."قاـدليلعمىذلظمغلدافالعخب

التػضيق والتحميل:

أثبتوجسيػرالشحػييغ ما عجدمغالسعانيمشيا ليا الجارة لبياف،)ِمغ( كىػمجيئيا
،كاحتجابغ(٘)،كمشيعمغأنكخمجيئيالبيافالجشذكعداهبعزيعإلىأكثخالسغاربة(ٗ)الجشذ

)ِمغ(أنيالمجشذ.أماأبػحياففيخػعجـلػكبارالشحػييغلعيحكخبأفسيبػيوك(ٙ)أبيالخبيع

                                                           

(.ٜٙٔ/ٔالفخاء،معانيالقخآف)ج(ٔ)
 (.ٖٕٔ/ٗسيبػيو،الكتاب)ج(ٕ)
 (.ٕٗٔ/ٔٔأبػحياف،التحييلكالتكسيل)ج(ٖ)
(،ابغمالظ،ٕٓٗ(،ابغىذاـ،مغشيالمبيب)صٕٙٔ/ٔانطخ:ابغفارس،الراحبيفيفقوالمغة)ج(ٗ)

 (.ٜٜٚ/ٕشخحالكافيةالذافية)ج
القٖٓٔالسخادؼ،الجشىالجاني)ص(٘) (.ٛٔٗ/ٗخآف)ج(،انطخ:الدركذي،البخىاففيعمـػ
 (.ٙٗٛانطخ:الدجاجي،البديطفيشخحالجسل)ص(ٙ)
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ا بياف )ِمغ( معاني مغ أف الباحثة كتخػ الجشذ، لبياف كممجيئيا غلجشذ مشيع فقػلوأنكخه
.يتأكيميعمغجيةالمفعكالسعشىتكمفكتعدفففيومخدكدلسا

 .مدألة: دللة )ِمغ( عمى التبعيس .ٜٚ

 ىهمه جه ين ىن من خن ُّٱ[،ٖٕ٘]البقخة:َّ ممخم حم جم يل ىل مل  ٱُّٱيقػؿتعالى:

 [.٘ٗ]الشػر: َّٰى ٰر ٰذ  يي ىي مي خي حي جي يه

عميو،(مغ):"كماذكخهالسرشفمغأف(ٔ)يقػؿأبػحياف تأتيلمتبعيسليذمتفقًا
ال أنيا السبخدكاألخفرالرغيخكابغالدخاجكشائفةمغالححاؽكالدييميمغأصحابشا زعع
تكػفإالالبتجاءالغاية؛كأفسائخالسعانيالتيذكخكىاراجعإلىىحاالسعشى؛أالتخػأنظإذا

فانف جدء، عمى األكل أكقعت إنسا الخغيف، مغ أكمت فآؿقمت: الجسمة، مغ الجدء ذلظ رل
معشىالكبلـإلىابتجاءالغاية".

التػضيق والتحميل:

اختمفالشحػيػففيداللة)ِمغ(عمىالتبعيسعمىمحىبيغ:

)ِمغ(تجؿعمىالتبعيسكىػمحىبجسيػرالشحاةكعمىرأسيعسيبػيو ،(ٕ)السحىباألكؿ:أف 
لمتبعيستقػؿ:ىحامغالثػب،كىحامشيع،كأنظقمت:بعزو".ا"كتكػفأيًز

"كتكػفلمتبعيس".(ٖ)الفارسيقاؿك

االبتجاء تفيج كإنسا التبعيس تفيج ال )ِمغ( أف  الثاني: أحج،السحىب في السبخد محىب كىحا
.(٘)كابغالدخاج(ٗ)قػليو

كتخجح التبعيس، تفيج ال )ِمغ( أف  كىػ الدخاج كابغ السبخد محىب حياف أبػ اختار
تفيجالتبعيسبجليلسساعيمغالقخآف  من زن رن مم ُّٱالباحثةالسحىباألكؿفيأنيا

                                                           

(.ٕٕٔ/ٔٔأبػحياف،التحييلكالتكسيل)ج(ٔ)
 (.ٕٕ٘/ٗسيبػيو،الكتاب)ج(ٕ)
 (.ٕٔ٘الفارسي،االيزاحالعزجؼ)ص(ٖ)
 (.ٗٗ/ٔالسبخد،السقتزب)ج(ٗ)
 (.ٜٓٗ/ٔابغالدخاج،األصػؿفيالشحػ)ج(٘)



ٜٓ  

امغأمػاليعفمػلعيكغالسعشىكحلظلكافاإلنفاؽكالرجقةأؼبعًز[.ٖٓٔ]التػبة: َّ نن
 السقرػد.كىحاليذ،مغالساؿكمو

 .مدألة: حكع ما بعج )إلى( في الجخػل في السعشى .ٓٛ

 [.164]البقرة:  َّ  يتىت نت  مت زت رت يبٱُّيقػؿتعالى:

:"كالرحيحالسحىباألكؿ؛ألفاألكثخفيكبلميعإذااقتخنتقخيشة(ٔ)يقػؿأبػحياف
إليظ،فبلتأاليجخلمابعجىافيحكعماقبميا،تقػؿ:ذىبتإلىزيج،كدخمتإلىبكخ،كقس

فيالفعلالحؼقبميافيشيءمغذلظكالفيأمثالو،كقجيكػفبخبلؼيكػفمابعجىاداخبًل
.غالقخيشةكجبالحسلعمىاألكثخ"ذلظ،فإذاعخؼع

التػضيق والتحميل:

ماقبمياأكاليجخل؟فياختمفالشحاةفيحكعمابعج)إلى(أيجخل

حدب عمى كاف عشو خارج أك قبميا فيسا داخل أنو عمى تجؿ قخيشة بو اقتخنت "فإف
فالصخؼداخلفيالذخاء.(اشتخيتالذقةإلىشخفيا):نحػالقخيشةكذلظ

بيغالشحػييغ،فسشيعمغذىبف إكإفلعتقتخفبوقخيشةف أفماإلىفيذلظخبلًفا
ىأفمابعجىاغيخداخلفيساقبميا.بعجىاداخلفيساقبميا،كمشيعمغذىبإل

فإذالعيترػرأفيكػفمابعجىاداخبلفيساقبمياإالمجاًزاكجبأفيحسلعمىأنو
(ٕ)غيخداخلفيساقبمياألفالكبلـاليحسلعمىالسجازماأمكشتالحقيقة".

أبػحيافاختار قبميا،كتخجحالباحثةأف  ما فيحكع بعجىا )إلى(التجخلما أف 
معشاىاىػانتياءالغاية،فسابعج)إلى(غيخداخلفيساقبميا،كالغايةالتيتفيجىافياألصل

 كقػلو: فالدمانية كمكانية، كقػلو:كَّ  يتىت نت  مت زت رت يبٱُّزمانية   مم ٱُّٱالسكانية

 .[6]المائدة: َّ حن جن يم ىم
 

 

 

                                                           

(.ٕٙٔ/ٔٔأبػحياف،التحييلكالتكسيل)ج(ٔ)
(.ٜٜٗ/ٔ)جابغعرفػر،شخحالجسل(ٕ)



ٜٔ  

 

 

 



  

 

 

  الفرل الثاني
 السحىب الشحػي ألبي حيان
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 السبحث األول
 مػافقات أبي حيان لمبرخييغ

كيغتخؼمغمعيشوالحؼيبػيوكافأبػحيافبرخؼالشدعةفيالشحػ،يحىبمحىبس
الخاجحةفيكيكبخىعكيخػآراءىعكأصػليعىياليشزب،كيشيجنيجالبرخييغكيقتفيأثخىع،

)كذلظاليجػز:أفيقػؿبكثيخمغاألحياف،كيكفيلجاللتوعمىرجحافمحىبأىلالبرخة
أفيقػؿبأك)ىحاىػالخاجح(كإفأرادأفيصعغفيسغيخالفالبرخييغيكفي،عشجالبرخييغ(

.(ٔ))كىحهندعةكػفية(

هيتعبجلديبػيوكجسيػركدائسانخا":فقاؿ،بأنويتعبجلمبرخييغشػقيضيفوكقجكصف
الكػفييغ،البرخييغ متابعة مغ لشفدو انتيجو كما مالظ البغ مقابل صف في يقف جعمو ما

عمىنحػمامخبشاآنفا.كليذمعشىذلظأنورفسجسيعآراءالكػفييغ،فقج،كثيخافيآرائيع
(ٕ)"كافيختارمغحيغإلىحيغبعسآرائيع.

كتبالشحػيقػؿ: ،كيؤخحذلظمغعمعالشحػ"كافأبػحيافيعجكتابسيبػيوأجل 
أبيبذخعسخكبغعثسافبغقَ رحسوهللا-(خسيبػيوبَشْكأحدغمػضػعفيوكأجموكتاب)

)أحسجبغإبخاىيعبغالدبيخأستاذنااألكحجالعبلمةأبيجعفخكقجأخحتىحاالفغعغ،تعالى
(ٖ)."الثقفي(فيكتابسيبػيوكغيخه

كبلـالعخب.غكيعتبخرأؼسيبػيوىػالرحيحمغبيغالسحاىبأكىػالسدسػعمش"

 أبػ فييا كافق التي السػاضع حرخ الديل مغ مغكليذ عمى رد أك سيبػيو حياف
إذيكفيفيكلمدألةأفيقػؿ)كمحىبسكحا(أك)نز،يخصئوأكدافععشوأكرجحآراءه

سكحا(أك)قاؿسكحا(.

كيكفيشاداللةعمىكثخةاعتسادهعميوأكأخحهبآرائوأفيخمدإليوبحخؼ)س(فيكتابوالتحييل
،)لعيحفعس(،)نزس(،)رأػس(،فيقػؿ)قاؿس(سسولكثخةتكخارهكالتكسيلاختراًراال
)كماذىبإليوس(.

                                                           

(.ٕ٘ٛالحجيثي،أبػحيافالشحػؼ)ص(ٔ)
(.ٖٖٕػقيضيف،السجارسالشحػية)صش(ٕ)
 (.ٙٓٔ/ٔأبػحياف،تفديخالبحخالسحيط)ج(ٖ)
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كىحهداللةكاضحةعمىاىتساـأبيحيافبيحاالخجلكاعتسادهعميواعتساًداكبيًخا،فقج
يدمعنحػؼمغالتأثخبو عمىاختبلؼمحاىبيعكاتجاىاتيع،كلع دستػرالشحاة كاف)الكتاب(

.(ٔ)"كاألخحعشو

مػقفأبيحيافمغالبرخييغكىػمػقفيػحيبأنوكافمتابًعاليعفيكلماىحا
تجقيق غيخ مغ آرائيع بجسيع يأخح أك أعسى تقميًجا يقمجىع ال ذلظ مع كلكشو إليو، ذىبػا
كتسحيز،فقجخالفيعفيبعسالسدائلكرجحآراءالكػفييغفيبعساألحياف،مدتذيجاليع

 ،كمغأمثمةمػافقةأبيحيافلمبرخييغ:الرحيحكالكبلـالسػثػؽبولذعخاكبالقخآفالكخيع

 رأؼالبرخييغفيأفالفاعلاليكػفجسمةكافق(ٕ). 
 يعخفػفكافق ال الشحػييغ "كأكثخ لقػلو: مرجرية غيخ شخشية )لػ( بأف البرخييغ رأؼ

 .(ٖ)ذلظ"
 رأؼالبرخييغفيأفأسساءاإلشارةالتكػفبسعشىاألسساءالسػصػلةكافق(ٗ). 
 س رأؼ حياف أبػ ىحهيبػيوكافق مغ )كالرحيح بقػلو بو لمعمع ) )إف  خبخ ححؼ بجػاز

 .(٘)السحاىبمحىبس(
 س رأؼ حياف أبػ كمعسػيبػيوكافق أف  مػقع في أف  مغ لػ بعج اإلعخاب مغ (لييا )أف 

 .(ٙ)"رفعمبتجأ،كالخبخمححكؼكمعسػلييافيمحل
 فيعمحجػجػف،(السخففةكإفخالفيعالكػفيػففْإمغجػازإعساؿ)كافقرأؼالبرخييغ

 .(ٚ)بالدساعالثابتمغالقخآف،بقػلو:"فإذاُخففتجازإعسالياعمىقمة"
 كبوألنواألفرح،الثانيذىبأبػحيافإلىماذىبإليوالبرخيػفمغإعساؿالعامل

 .لحالعيخدفيالقخآف،القخآف،أماإعساؿاألكؿفيػقميلجاء
 

                                                           

(.ٜٕٗ-ٕٜٕالحجيثي،أبػحيافالشحػؼ)ص(ٔ)
(.ٕٕ)صانطخ:متغالخسالة(ٕ)
(.ٕ٘)صانطخ:متغالخسالة(ٖ)
 (.ٖٖ)صانطخ:متغالخسالة(ٗ)
 (.ٛ٘)صانطخ:متغالخسالة(٘)
(.ٜ٘)صانطخ:متغالخسالة(ٙ)
 (.ٕٙ)صانطخ:متغالخسالة(ٚ)
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ألفالكبلـبوأتع،كلع،لقػلو:"حكىبعسالشحػييغأفالكػفييغيختاركفإعساؿاألكؿ
 .(ٔ)أججذلظعمىماحكى"

 مشرػببفعلمححكؼاليجػزإضياره(ىشيًئامخيًئا)محىبسيبػيوعمىأفكافق(ٕ). 
  معشىاختار في إال تكػف "فبل لقػلو: الػاك بسعشى )إال( كقػع بعجـ البرخييغ محىب

 .(ٖ)الػاك("

































                                                           

 (.ٜٙانطخ:متغالخسالة)ص(ٔ)
(.ٓٚانطخ:متغالخسالة)ص(ٕ)
 (.ٔٚانطخ:متغالخسالة)ص(ٖ)
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 السبحث الثاني
 مػافقات أبي حيان لمكػفييغ



كثيخمغبأقػاليعكيعتسجآراءىعفيكافيشيجنيجالبرخييغكيأخحأباحيافكإفْإف 
كتابوبلنخاهيرخحفيمػاضعمغ،فإنوليذمقمًجاليعيحكيآراءىعكأقػاليعفقط،سدائلال

السحيطتفديخ أكث":البحخ نقمو ما عمى العخب لغة تقرخ ماكلع عمى كال ، البرخييغ خ
.(ٔ)،بلإذاصحالشقلكجبالسريخإليو"اختاركه

قجخالفيع مػقفومغالكػفييغفشججه فيأكثخالسدائلالشحػيةككافقيعفيالقميلأما
،كالدببفيذلظأفالكػفييغاعتسجكافيبشاءقػاعجىععمىالدساعالقميل،كسااعتجكامشيا

كأشع العخببأقػاؿ مغ الستحزخيغ عمىككحلظ،ار سسعػىا التي الذاذة كاألقػاؿ باألشعار
ألدشةالفرحاءكقاسػاعمييا.

ػفيػفلػسسعػابيًتاكاحًجافيوجػازشيءمخالفلؤلصػؿ،جعمػهالك"قاؿالديػشي:
بػاعميوبخبلؼالبرخييغ عادةالكػفييغإذاسسعػالفًطا"كنقلأيًزاقػؿبعزيع:(ٕ)"أصبًلكبػ 

.(ٖ)"نادركبلـ،جعمػهباًباأكفربًلفيشعخأك

دائ السعارض مػقف يقف ال حياف أبػ يػافقيع بل الكػفي السحىب مغ بعسسا في
فيحتجبالقخاءاتكبحلظيخالفمحىبالبرخييغالحيغال،السدائلالتييخػفيياأنيععمىحق

امغمرادراالحتجاج،كيخالفالكػفييغفيقبػليعلجسيعالقخاءاتكقبػليعيعتبخكنيامرجرً
ماشحمشياكماخالف.

مشيا،السجرستيغابيغفشخاهيقفمػقًفاكسصً جافعكي،فيحتجبساتػاتخمغالقخاءاتكماصح 
 ،كمغأمثمةمػافقةأبيحيافلمكػفييغ:عغالقخاءكيخدعمىمخصئييع

 فيأنواليجبإبخازالزسيخإذالعيمبذيغىبالكػفيمحكافق(ٗ). 


                                                           

 (.ٙٗ/ٕأبػحياف،البحخالسحيط)ج(ٔ)
 (.ٜٖ٘الديػشي،االقتخاحفيأصػؿالشحػكججلو)ص(ٕ)
 (.٘ٗ/ٔالديػشي،ىسعاليػامع)ج(ٖ)
(.ٓٗ)صانطخ:متغالخسالة(ٗ)



ٜٚ  

 
 أي ج) )ال(ليدتنفيلػ)جـخ (رفعبالفاعميةكأف   .(ٔ)رأؼالفخاءبأفمابعج)جـخ
 (قج)محىبالكػفييغبجػازكقػعالساضيحااًلبجكفكافق(ٕ). 
 الجار العصفعمىالزسيخالسجخكرفيمدألة)أجازالكػفيػفالعصفمغغيخإعادة

الجار إعادة غيخ الكػفييمغ رأؼ حياف أبػ  ح كرج  غ( ، إعادةبيشسا البرخيػف  اشتخط
 .(ٖ)الجار

 محىبالكػفييغبجػازاستعساؿ)مغ(فيالدمافكالسكافكافق(ٗ). 

 


























                                                           

(.ٓٙصانطخ:متغالخسالة)(ٔ)
 (.ٙٚصانطخ:متغالخسالة)(ٕ)
 (.ٖٛصانطخ:متغالخسالة)(ٖ)
 (.ٙٛصانطخ:متغالخسالة)(ٗ)



ٜٛ  



 السبحث الثالث
 مرصمحات أبي حيان وإعخاباتو ومع مغ يعج نفدو



(ٔ)السرصمحالشحػؼ:"ىػاتفاؽالشحاةعمىألفاظمعيشةلتؤدؼمعانيمعيشة"

أبيحيافمغالسرصمحالشحػؼيسيللمسرصمحالبرخؼفياألععكاألغمب،كافمػقف
كنحكخبعًزامغمرصمحاتوالتياستخجميافيكتابوالتحييلكالتكسيل،كمغذلظ:

السزسخ:مرصمحبرخؼقاؿفيكتابوالتحييلكالتكسيل"يعشيأفسياؽىحاالكبلـدؿ .ٔ
 .(ٕ)عمىأفالسزسخىػالحياة"

 .(ٖ)"كىحاباشلعشجناألفضسيخالذأفاليفدخإالبجسمة"ضسيخالذأف: .ٕ
أفيكػف .ٖ " قاعائجً(ُىػَ)البجؿ: تعالى:عمى)أحج(مغ َأَحُجُىعْ)ػلو ك(َيَػد  (َأفُيَعس خَ)،

 .(ٗ)"(ُىػَ)أكبجؿمغ(مدحدحو)فاعلبػ
باألسساء، .ٗ اختز الحؼ اإلعخاب فعسمت باألسساء، اخترت الجخ "كحخكؼ كىػالجخ:

.(٘)"الجخ
.(ٙ)التػكيج:"كقدعأصحابشاالتػكيجإلىلفطيكمعشػؼ" .٘
كيميوالعمع،كيميوكالحؼتمقشاهمغالذيػخأفأعخؼالسعارؼىػالسزسخ،اسعاإلشارة:" .ٙ

 .(ٚ)"اسعاإلشارة

ىحهالسرصمحاتالتيكردتفيكتابوالتحييلكالتكسيلتبيغأنياكانتفيأغمبيامرصمحات
،ألنويسيللمسحىبالبرخؼ،إالأنولعُيسشعمغاستخجاماتمرصمحاتكػفيةنحكخبرخية

بعًزامشيا:

                                                           

 (.ٕٛٓدراسةفيالشحػالكػفي،)ص(ٔ)
(.ٕٓٚ/ٕأبػحياف،التحييلكالتكسيل)ج(ٕ)
(.ٓٚٔ/ٗالسخجعالدابق)ج(ٖ)
(.ٖٖٔ/ٗالدابقنفدو)ج(ٗ)
 (.ٗٔٔ/ٔٔالدابقنفدو)ج(٘)
(.ٚٗٔ/ٚالدابقنفدو)ج(ٙ)
(.ٖٔٔ/ٕالدابقنفدو)ج(ٚ)



ٜٜ  

ٔ. " أحدغالخفس: الخفس كاف السزي بو قرج إذا السرجر أف الشحػييغ بعس ذكخ
خفسحسبًلبػجوماعمىاسعالفاعل،كالسشػففياالستقباؿأحدغمشوفيالسزي،ك

 .(ٔ)"عمىذلظالسفعػؿأحدغمغالفاعلحسبًل
حجىحاالسفعػؿالحؼلعيدعفاعموىػحجالفاعل،إالأنوالسفعػؿالحؼلعيدعفاعمو:" .ٕ

 .(ٕ)"يقػؿمكاف"غيخمرػغلمسفعػؿ":مرػغلمسفعػؿ
 .(ٖ)"اإلتباعيذسلالشعتكالتأكيجكالبجؿكالعصفالشعت:" .ٖ
 .(ٗ)"لعيػضعالعسادألفيجخلبيغالسبتجأكالخبخالعساد:" .ٗ






















  

                                                           

(.ٓٛ/ٔٔ)جأبػحياف،التحييلكالتكسيل(ٔ)
(.ٕٕ٘/ٙ)جسخجعالدابقال(ٕ)
 (.ٕٜ/ٔٔالدابقنفدو)ج(ٖ)
 (.ٕٛٛ/ٕالدابقنفدو)ج(ٗ)



ٔٓٓ  

 السبحث الخابع
 مػقف أبي حيان مغ القخاءات القخآنية



 القػاعج في الكخيع القخآف عمى حياف أبػ ليقبلاعتسج يكغ كلع كتثبيتيا، بأفالشحػية
يدتذيجبكلقخاءةكصمتإليو،إنساكافيعتسجعمىصحةالخكايةكتػاتخىا،فيخػأفالقخاءات
يجب إنسا جسيًعا، بيا يؤخح أف يجػز ال كلكغ كشاذىا، متػاتخىا العخب لغة عمى جاءت

 لحلظ ضبًصا، عجاًل كاف إف ركايتيا في الدشج صح إذا بيا القخاءكافاالحتجاج بقخاءة يأخح
لدبعةكيعتسجعمييا.ا

بيا أخح التي الدبع كالقخاءات الدبعة، عميو أجسعت ما كأصحيا القخاءات "كأعمى
السدمسػفاعتبخكىاأصحالقخاءاتىي:قخاءةنافعكابغكثيخكأبيعسخكبغالعبلءكابغعامخ

ساًداكبيًخاكدافعكعاصعكحسدةكالكدائي،كقجاىتعأبػحيافبقخاءةىؤالءالقخاءكاعتسجعمييااعت
أبعزياالشحاة.عغقخاءاتيعالتيخص 

كلعيكغاعتسادأبيحياففيالقخاءاتعمىالقخاءالدبعةفحدب،بلكافيأخحعغ
.(ٔ)ىعمغالقخاءالحيغصحتركايتيع"غيخ

أب ركاتيا،ػكأخح ككثق سشجىا صح متػاتخة قخاءتيع ألف الدبعة، القخاء بقخاءة حياف
في قخغ "ما حياف: أبػ قاؿ الرحابة، عغ القخاءة أكثخىع تمق ى عجكؿ أقحاح العخب كىؤالء

.(ٕ)الدبعةاليخدكاليػصفبزعفكالبقمة"

ألف؛ليعكقػاعجىعأقيدةالبرخييغكأصػتباعمغيخػأبػحيافأفالقخاءةأحقباال"ك
القخاءةسشةمتبعة،كيعتسجعمىالسدسػعالسخكؼمشيا،كليذالدساعأكالشقلمحرػًراعمى

جكإنساالكػفيػفقجنقمػاكحفطػاكرككاقخاءاتمتػاتخةيرحاالعتسادعميياكالخخك،البرخييغ
.(ٖ)بياعغأقيدةالبرخييغكنحػىع"

  

                                                           

(.ٛٔٗ،ٜٔٗالحجيثي،أبػحيافالشحػؼ)(ٔ)
(.ٖٛ٘/ٕالديػشي،ىسعاليػامع)ج(ٕ)
(.ٕٛٗالحجيثي،أبػحيافالشحػؼ)(ٖ)



ٔٓٔ  

 الستػاتخةمػقف أبي حيان مغ القخاءات 

عمىالقخاءةاألخخػ،اتمغالقخاءااعتسجأبػحيافعمىالقخاءاتالستػاتخة،فبليخجحأيً
قخاءةمتػاتخةأكضعفيا فبليجػزردبعسالقخاءاتأكالصعغفييا،فيػيترجػلكلمغرد 

التخاجيحأكقملمغشأنيا،فيقػؿأبػحياف:"كقجتقّجـأ مغىحه كميا؛نيالأرػشيئًا ألنيا
.(ٔ)مشقػلةمتػاتخةقخآنًا،فبلتخجيحفيإحجػالقخاءتيغعمىاألخخػ"

"كقفأبػحيافمغالقخاءكالقخاءاتمػقفًك العديدالجليسي: ُيحَسجايقػؿالجكتػرعبج
عميو،كبَعثفيقمػبشااإلجبلؿكاإلكبار،ككافمػقفويتمخ زفيدفاعوعغالقخاءكالقخاءات؛

 تعالى: قػلو  َّ مص  خص حص مس خس حس  جس مخ ُّٱففي
 السرجرٖٚٔ]األنعاـ: بيغ ففَرل )شخكائيع(، كجخِّ )أكالَدىع(، بشرب عامخ ابغ قخأ ،]

الد ىا عميوأبػحيافبقػلو:كأعجبلعجسيالسزاؼإلىالفاعلبالسفعػؿ،فخد  مخذخؼ،كرد 
ضعيففيالشحػيخدعمىعخبيصخيحَمحسقخاءةمتػاتخة...كأعجبلدػءضغىحاالخجل

 .(ٕ)بالقخ اءاألئسةالحيغتخي خْتيعاألمةلشْقلكتابهللاشخًقاكغخًبا"

كمياحقككلقخاءةمشيامعفيحهالقخاءاتالتييتغايخفيياالسعشى"كيقػؿابغتيسية:
ماتزسشتومغالسعشىعمًساآليةيجباإليسافبياكمياكاتباعالقخاءةاألخخػبسشدلةاآليةمعا

.(ٖ)"كعسبًلاليجػزتخؾُمػجبإحجاىساألجلاألخخػ

 مػقف أبي حيان مغ القخاءات الذاذة

 حياف أبػ يخصكاف كال  الذاذة القخاءات قاعجة،ئيدتعخض عمييا يبشي كال قارئيا
كاعتبخىامغقبيلالتفديخككافيػجيياعمىالسعانيالتفديخية.

كنادًراماكافيحكععمىقخاءةمغالقخاءاتبأنيا"كيقػؿالجكتػرعبجالعديدأيًزا:
كَيشفخد َعِدخة، القخاءات بعس بأف حياف أبػ كيعتخؼ أخخػ، عمى قخاءة ل ُيفزِّ أك ضعيفة،
عمييا َيبشي ال كلكشو الدسيفع، ابغ لقخاءة كتخخيجو غيخه، لعُيخخِّجيا التي القخاءات بتخخيج

تخخيجشحكذ،يقػؿ:كىحاالتػجيوضعيفأيًزا،كىػتػجيوقاعجة،كقجُيخخِّجالقخاءاتالذاذة
.(ٗ)شحكذ"

                                                           

 (.ٖٓ٘/ٕأبػحياف،تفديخالبحخالسحيط)ج(ٔ)
 (.٘ٛكالمغػيةفيالبحخالسحيط؛لمجكتػرعبجالعديدالجليسي،)صالجراساتالشحػية (2)

(.ٜٖٔ/ٖٔابغتيسية،مجسػعالفتاكؼ)ج(ٖ)
 (.ٙٛالجراساتالشحػيةكالمغػيةفيالبحخالسحيط؛لمجكتػرعبجالعديدالجليسي،)ص(ٗ)



ٕٔٓ  

)شخح كتاب أكليسا: مرجراف، )التحييل( في بيا السحتج القخآنية لمقخاءات كاف لقج
القخاءات أما مالظ، ابغ عمييا نز التي القخاءات جسيع أكرد أنو ذلظ مالظ، البغ التدييل(

(ٔ)فدو.األخخػفييمسااحتجبوأبػحيافن
ألبيحياففياستذيادهبالقخاءاتمشيجاف،فقجيشقمياعغابغمالظفيسياؽنز
يذخحفيوبعًزامغكبلـابغمالظفيػردىاكساىيمشدػبةأكغيخمشدػبة،كمغذلظأفأبا

بحثححؼنػفالػقايةقػلوحيافنقلنراشػيبلعغشخحالتدييلالبغمالظ،كذلظفيم
] َّ مج حج  مث  هت مت ٱُّٱتعالى: فيقخاءةمغححؼالشػف.كقجعمقأبػحياف[ٓٛاألنعاـ:

ختيار"كقجاختمففيالسححكفًة،فقيل:ىينػفالخفع،كىػمحىب،كا(ٕ)عمىىحهالقخاءةفقاؿ
نياقجتححؼدكفسببمععجـمبلقاتيالشػفالػقاية،كالأالسرشف،كرجحذلظفيشخحو

السترمًةبفعلمحسغيخمخفػعبالشػف،كححؼماعيجأكلىمغححؼماتححؼنػفالػقايًة
ٱتالزسةتخفيًفافيالفعلفينحػلعيعيجححفو،كأيًزافشػفالخفعنائبًةعغالزسًة،كقجححف

ٱٱٱٱَّمث زث  رث ٱُّٱ،كفياالسعنحػالخاءفيقخاءةمغسكغ[ٚٙ]البقخة:َّ مح جح  مج  ُّٱ
 [ٓٛ]الدخخؼ: مغ قخاءة كليؤمغفي األصل، عمى الفخع تفزيل بحلظ كليؤمغ البلـ، سكغ

أيًزاححؼنػفالػقاية،إذاليعخضلياسببآخخيجعػإلىححفيا،كححؼنػفالػقايةأكاًل
كالشرب،كألفنػفالػقايةلػكانتالسححكؼالحتيج اليؤمغمعوححؼنػفالخفععشجالجـد

،كإذاححفتنػفالخفعلعيحتجإلىتغييخثاٍف".إلىكدخنػفالخفعبعجالػاككالياء
 هب مب ُّٱكساسعىأبػحيافإلىتػجيوبعسالقخاءاتكسانخػفيتػجييوقخاءة

(مبتجأك)لكع(الخبخ،ك)أشيخ(مشرػبعمىالحاؿكالعاملفييامعشػيا حت َّجت عمىأف)ىغ 
 (ٖ)كىػالسجخكر.

فإفالػاكإما[، ٙ٘]األحداب: َّ  ىئنئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ٱُّٱقػلوتعالى:كفي
خبخ عغ بخبخه مدتغشى كحجه السعصػؼ عمى أك عميو كالسعصػؼ السعصػؼ عمى عائجة

 السعصػؼعميو،فيحامستشعألنومغباباالستجالؿبالثاني.

وأبػحيافرأيوفيقػؿكىػضعيف،كإنساالجيج   ٱُّٱ:االستجالؿباألكؿ،كقػلوتعالىكج 

،كصػفالقخآفعغالػجػهالزعيفةكاجب،[ٖ٘ألحداب:ا] َّ  هت مت  خت

                                                           

(.ٖٓٗ-ٚٔٗالحجيثي،أبػحيافالشحػؼ)ص(ٔ)
(.ٕٜٔ-ٜٔٔ/ٔأبػحياف،التحييلكالتكسيل)ج(ٕ)
(.ٜٕٙ/ٕالسخجعالدابق)ج(ٔ)



ٖٔٓ  

السدتجؿبوكالسدتجؿ تخالف ىشا استعسالو مغ لسشع ضعفو مع الػجو ىحا استعساؿ سمع كلػ
ال كذلظ السعشي، في إلعميو الػاك عػد فتعيغ بإجساع، عميو،ىيجػز السعصػؼكالسعصػؼ

(ٔ)السصمػبعغحقيقتيغمختمفتيغكىػابياككػفالربلةمعبخً
.

كقجيتخكيامغدكفأؼتعميقأكتعميل،فيشقمياعغابغمالظدكفأفيشدبياإلىقارغ
البقخة:] َّ مقحق مف خف حف  جف مغ  ٱُّٱمعيغمغذلظ"مثاؿذلظفيالدعةقخاءةمغقخأ

 ،كىحهقخاءةشاذةنزعميياابغجشيفيالسحتدب.(ٕ)بدكػفالػاك"[.ٖٕٚ

)لجف(أكثخمغعجمو،كنقلعغلحاؽنػفالػقايةلمطخؼكاحتجابغمالظعمىأف
يحسيبػيوجعموعجـلحاقيامغالزخكرات.كاستجؿابغمالظعمىجػازعجـلحاقيافيفر

(ٖ)بتخفيفالشػفكضعالجاؿ.[ٙٚ:الكيف] َّ يي  ىي مي خي  ٱُّٱالكبلـكفيالدعةبقخاءةنافع
 

"رفعالحخؼالرحيحكجخه:الخفعكالجخقػلوكنقلعغابغمالظاستذيادهعمىتقجيخ
بإسكافالتاء،[ٕٕٛالبقخة:]َّ اك يق ىقُّٱمثاؿتقجيخالخفعفيوقخاءةمدمسةبغمحارب

أبػعسخكىبإسكافالبلـ،كحك[ٓٛالدخخؼ:]َّ ىث نث مث زث  رث يت ُّٱأبػزيجىكحك
 مم ام  ٱُّٱأفلغةتسيعتدكيغالسخفػعمغ"يعمسيع"كنحػه.كتدكيغالسجخكركقخاءةأبيعسخك

(ٗ)".[ٗ٘البقخة:]َّ رن
 

[ٚٔاألحقاؼ:] َّ  ىن نن من  ُّٱتذيجبوأبػحيافبقخاءةمغقخأكمغذلظمااس
 فييقخاءةشاذة.(٘)بفتحالشػف

 نافع بقخاءة مالظ ابغ استذيج )أنا( ] َّ ىتنت مت زت رت ُّٱكالزسيخ [ٕٛ٘البقخة:
أما،(ٔ)ىػاألصل،كىيلغةبشيتسيعاككصبًلعمىرأؼالكػفييغأف)أنا(بثبػتاأللفكقفً

 كاأللفلئلشباع.،يخكفأفالزسيخىػاليسدةكالشػففالبرخيػف

أباحيافكافمغخيخإكخبلصةالقػؿ: السجافعيغعغالقخاءاتالقخآنية،كاستصاعةف 
عمىالصاعشيغر ًداعمىأقػاليعبالحجةكالجليل.ابعمسوالغديخالجفاعكاليجـػ

                                                           

(.ٖٕٔ،ٖٕٓ/ٔأبػحياف،التحييلكالتكسيل)ج(ٔ)
 (.ٕ٘ٔ/ٔ)جأبػحياف،التحييلكالتكسيل(ٕ)
(.ٕٛٔ/ٕ)جالسخجعالدابق(ٖ)
(.ٕٙٔ،ٕ٘ٔ/ٔالسخجعنفدو)ج(ٗ)
(.ٜٛٔ/ٔالسخجعنفدو)ج(٘)
(.ٜ٘ٔ/ٕالسخجعنفدو)ج(ٔ)
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 الخاتسة
يشبغيلجبلؿ كسا مبارًكا كثيًخا الحسجهللحسًجا الحسجهللالحؼبشعستوتتعالرالحات،

كجيوكعطيعسمصانو،حسًجاحتىيبمغالحسجمشتياه.

ىحهالخسالةكفقالخصةالسحكػرةفيالسقجمةتػصمتالباحثةكبعجاالنتياءمغإعجاد
لبعسالشتائجكالتػصياتعمىالشحػاآلتي:

 أوًل: الشتائج
بل،كافأبػحيافيسيللمسحىبالبرخؼ،كلعيكغمتعرًباآلرائيعفيجسيعالسدائل -ٔ

 يةالتيتػافقالجليل.خالفيعبسقتزىالجليل،كأخحببعسالسدائلالكػف
سببتأليفولكتابالتحييلكالتكسيلحبولسرشفاتابغمالظ،كرغبةشبلبالعمعفي -ٕ إف 

 ذلظ.
كاألبػاب -ٖ الفرػؿ تقديع في مالظ ابغ مشيج عمى حياف أبػ يشقز،سار أك يدد فمع

 شيئا.
لػاردةفييا،كندبةتسيدكتابالتحييلكالتكسيلبغدارةمادتوالعمسية،كاستقراءاألكجوا -ٗ

 األقػاؿكالسحاىبإلىأصحابيا.
كثخةالذػاىجالقخآنيةكالذعخية،فسامغمدألةإالكيأتيبالجليل،فيػالسفدخلكتابهللا، -٘

 كصاحبالعقميةالسػسػعيةالستعسقة.
 تسيدالكتاببسدجولمشحػكالرخؼ،كىحهشخيقةالقجاميكديبػيوكالسبخدكابغالدخاج. -ٙ
جعمىاألدلةالشحػيةمغسساعكقياس،كابتعجعغالتأكيبلتكالعملالشحػيةغيخاعتس -ٚ

 العمسيةكغيخالسججية.
 فيشخحولمسدائلكافيعقجمػازنةبيغاآلراء،كيخجحمايخاهمشاسباكيعمقعمييا. -ٛ
الشحػية، -ٜ القػاعج كمخاعاة مجيًجا، دفاًعا عشيا كدافع القخآنية بالقخاءات حياف أبػ اعتج

ماأجسععميوالشحاة،كحسلاألدلةعمىأحدغالػجػه،كالبعجعغالتكمف.  كاحتـخ
لفطيأك؛كقفأبػحيافمغالخبلؼالشحػؼمػقفالخافس -ٓٔ ألنواليبشىعميوحكع

 يًشافييا.معشػؼ،كاختارمحىًبامع
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ابغمالظيشيج -ٔٔ اختمفمعابغمالظفيبعسمغالقزايا،كيخجعالدببفيذلظأف 
 مشيجالكػفييغ.

 التػصياتثانًيا: 
أجداؤهكتخػالشػر،فساأكصيالباحثيغكالجارسيغبتحقيقكتابالتحييلكالتكسيللتكتسل -ٔ

 مغأجدائومخصػًشالعيتعتحقيقوبعج.زاؿبعس
كت -ٕ مميءمػضػعات كتاب فيػ لمجراسيغ بحػًثا تكػف بأف ترمح كالتكسيل التحييل اب

 بالسػضػعاتالعمسيةالجس ة.
دراسةبقيةالسدائلكاالختياراتالشحػيةالتيلعتتصخؽإليياالباحثة. -ٖ

 



  

 

 
 
 

 
 جعالسرادر والسخا
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.البديطفيشخحجسلالدجاجيـ(.ٜٙٛٔأبيالخبيع،عبيجهللابغأحسجبغعبيجهللا.)ابغ
)د.ـ(:دارالغخباإلسبلمي.تحقيق:عيادبغعيجالثبيتي)د.ط(.

 .بيخكت:دارالكتبالعمسية.ٔ.طالجيػافـ(.ٜٛٛٔأبيسمسى،زىيخ.)ابغ

بغدمحمبغدمحمبغدمحمابغعبجالكخيعالذيبانيمججالجيغأبػالدعاداتالسبارؾ،األثيخابغ
مكة.)د.ط(.تحقيق:فتحيأحسجعميالجيغ.البجيعفيعمعالعخبية.)د.ت(.الجدرؼ
:جامعةأـالقخػ.السكخمة

.القاىخة:مكتبةالخانجي.ٔ.طمعانيالقخآفـ(.ٜٜٓٔاألخفر،أبػالحدغالسجاشعي.)

عبجهللا خالج ٕٓٓٓ).األزىخؼ، بسزسػفـ(. الترخيح أك التػضيح عمى الترخيح شخح
ط(.بيخكت:دارالكتبالعمسية.)د.التػضيحفيالشحػ.

عيدىاألشسػني، بغ دمحم بغ ـٜٜٛٔ).عمي ا(. مالظشخح ابغ ألفية عمى طألشسػني .ٔ.
.مسيةلبشاف:دارالكتبالع

السفخداتفيغخيبالقخآف.)د.ط(.تحقيق:األصفياني،أبػالقاسعالحديغبغدمحم.)د.ت(.
 صفػافعجنافالجاكدؼ.)د.ـ(:دارالقمع.

)ابغ دمحم. بغ الخحسغ عبج ٖٕٓٓاألنبارؼ، الشحػييغـ(. بيغ الخبلؼ مدائل في اإلنراؼ
السكتبةالعرخية.:ـ(.)د.ٔ.طالبرخييغكالكػفييغ

.بيخكت:ٔ.طاصصبلحاتالفشػفكالعمػـمػسػعةكذاؼـ(.ٜٜٙٔالتيانػؼ،دمحمبغعمي.)
مكتبةلبشاف.

مجسػعالفتاكػ.(.ـٕ٘ٓٓابغتيسية،تقيالجيغأحسجبغعبجالحميعبغتيسيةالحخاني.)
)د.ـ(:دارالػفاء..ٖتحقيق:أنػرالباز.ط

.القخآفالجػاىخالحداففيتفديخ.)د.ت(.أبػزيجعبجالخحسغبغدمحمبغمخمػؼالثعالبي،
)د.ط(.)د.ـ(:)د.ف(.

.)د.ط(.)د.ـ(:مجالذثعمب.)د.ت(.أحسجبغيحيىبغزيجبغسيارالذيبانيثعمب،
)د.ف(.

.ٕ٘ٙ(،ٙ)ٕ.مجمةالشجاحلؤلبحاث.الذاىجالمغػؼـ(.ٕٜٜٔجبخ،يحيىعبجالخؤكؼ.)

)ابغ يػسف. بغ دمحم الجيغ شسذ ٕٜٛٔالجدرؼ، الشيايةـ(. القخاءغاية شبقات طفي .ٖ.
بيخكت:دارالكتبالعمسية.
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.تحقيق:عميدمحمالشذخفيالقخاءاتالعذخ)د.ت(.دمحمبغدمحمبغيػسف.الجدرؼ،ابغ
الزباع.)د.ط(.)د.ـ(:دارالكتابالعمسية.

(.)د.ـ(:الييئةالسرخيةالعامةلمكتاب.ٗ)طالخرائزجشي،أبػالفتحعثساف.ابغ
.)د.ط(.اإليزاحفيشخحالسفرل(.ٕٜٛٔابغالحاجب،أبػعسخعثسافبغعسخ.)

بغجاد:كزارةاألكقاؼكالذؤكفالجيشية.

.بغجاد:دارالشيزة.ٔ.طأبػحيافالشحػؼـ(.ٜٙٙٔالحجيثي،خجيجة.)

ط(.العخاؽ:.)د.مػقفالشحاةفياالحتجاجبالحجيثالذخيفـ(.ٜٔٛٔالحجيثي،خجيجة.)
 دارالخشيج.

( العساد. ابغ دمحم بغ أحسج بغ الحي عبج الفبلح أبػ ٜٜٛٔالحشبمي، فيـ(. الحىب شحرات
.دمذق:دارابغكثيخ.ٔ.تحقيق:محسػداألرناؤكط.طأخبارمغذىب

 أبػ بغ دمحم األنجلدي، )يػسفحياف .ٜٜٔٛ العخبـ(. لداف مغ الزخب طإرتذاؼ .ٔ.
.القاىخة:مكتبةالخانجي.تحقيق:رجبدمحم

ط(..)د.التحييلكالتكسيلفيشخحكتابالتدييل.)د.ت(.يػسفحيافاألنجلدي،دمحمبغأبػ
 :حدغىشجاكؼ.دمذق:دارالقمع.تحقيق

)أبػ )تفديخالبحخالسحيطق(.ٕٓٗٔحيافاألنجلدي،دمحمبغيػسف. دارٔط. بيخكت: .)
.الكتبالعمسية

.تحقيق:دمحمعبجهللأ.طاإلحاشةفيأخبارغخناشةـ(.ٜ٘ٚٔالخصيب،لدافالجيغ.)ابغ
عشاف.القاىخة:مكتبةالخانجي.

الجراساتالشحػيةكالمغػيةفيالبحخالسحيطـ(.ٕٜٜٔالجليسي،عبجالعديدعميمصمظ.)
)رسالةدكتػراة(.العخاؽ:بغجاد.

.ٔ.طفيالشحػالكػفيمغخبلؿمعانيالقخآفلمفخاءدراسةـ(.ٖٜٜٔديخة،أحسجديخة.)
شخابمذ:دارقتيبة.

.)د.ط(.بيخكت:عالعمعانيالقخآفكإعخابوـ(.ٜٛٛٔالدجاج،إبخاىيعبغالدخؼبغسيل.)
الكتب.

تحقيق:عمي.كتابحخكؼالسعانيـ(.ٜٗٛٔ.)أبػالقاسععبجالخحسغبغإسحاؽ،الدجاجي
ت:مؤسدةالخسالة..بيخكتػفيقالحسج
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الدركذي،بجرالجيغدمحمبغعبجهللابغبيادر.)د.ت(.البخىاففيعمعالقخآف.تحقيق:محج
أبػالفزلإبخاىيع.)د.ط(.بيخكت:دارالسعخفة.

( الجيغ. خيخ ٜٓٛٔالدركمي، تخاجعاألعبلــ(. العخبقامػس مغ كالشداء الخجاؿ ألشيخ
.بيخكت:دارالعمعلمسبلييغ.٘ط.كالسدتذخقيغالسدتعخبيغ

الكذاؼعغحقائقالتشديلكعيػف(.قٚٓٗٔأبػالقاسعمحسػدبغعسخ.)الدمخذخؼ،
العخبي.الكتاب)د.ط(.بيخكت:دار.األقاكيلفيكجػهالتأكيل

.تحقيق:ٔ.طشبقاتالذافعيةالكبخػـ(.ٜٜٜٔالدبكي،تاجالجيغأبينرخعبجالػىاب.)
القادرعصا.بيخكت:دارالكتبالعمسية.مرصفىعبج

ق:يحقت.األصػؿفيالشحػ.)د.ت(.أبػبكخدمحمبغالدخؼبغسيلالشحػؼالدخاج،ابغ
بيخكت:مؤسدةالخسالة...)د.ط(.عبجالحديغالفتمي

ط(..)د.الجررالسرػففيعمػـالكتابالسكشػفالدسيغالحمبي،أحسجبغيػسف.)د.ت(.
تحقيق:أحسجالخخاط.دمذق:دارالقمع.

ط(.تحقيق:عبجالدبلـىاركف.بيخكت:عالع.)د.الكتابسيبػيو،عسخبغعثساف.)د.ت(.
الكتب.

عبجالحكيع.تحقيق:االقتخاحفيأصػؿالشحػـ(.ٕٙٓٓ.)عبجالخحسغبغأبيبكخالديػشي،
.بيخكتي:دارال.دمذقٕط.عصية

ط(.)د.بغيةالػعاةفيشبقاتالمغػييغكالشحاة.الديػشي،جبلؿالجيغعبجالخحسغ.)د.ت(.
تحقيق:دمحمأبػالفزلإبخاىيع.بيخكت:السكتبةالعرخية.

عبجالحسيج.تحقيق:ىسعاليػامعفيشخحجسعالجػامع.عبجالخحسغبغأبيبكخالديػشي،
.الػقفيةالسكتبة:مرخ.)د.ط(.ىشجاكؼ

تحقيق:فؤاد.السدىخفيعمػـالمغةكأنػاعياـ(.ٜٜٛٔ)عبجالخحسغبغأبيبكخ.الديػشي،
.بيخكت:دارالكتبالعمسية.ٔعميمشرػر.ط

السجيشة.ٕٓ.طالكذفعغصاحبالبديطفيالشحػ(.ٜٛٛٔ.)حدغمػسىالذاعخ،
.سبلميةالجامعةاإل:السشػرة
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.أماليابغالّذجخؼّـ(.ٜٜٔٔ.)الدعاداتىبةهللابغعميبغحسدةضياءالجيغأبػ،الذجخؼ
 .مكتبةالخانجي:القاىخة.ٔقيق:محسػددمحمالصشاحي.طتح

.ٔطحاشيةالربافعمىشخحاألشسػنيكألفيةابغمالظ.ـ(.ٜٜٚٔالرباف،دمحمبغعمي.)
بيخكت:دارالكتبالعمسية.

( الرفجؼ. أيبظ بغ الجيغ صبلح ٕٓٓٓالرفجؼ، بالػفياتـ(. أحسجالػافي تحقيق: .
 .لبشاف:دارإحياءالتخاثالعخبي.ٔاألرناؤكط.ط

.تحقيق:عميأبػزيجٔ.طأعيافالعرخكأعػافالشرخـ(.ٜٜٛٔالرفجؼ،صبلحالجيغ.)
كآخخكف.بيخكت:دارالفكخالسعاصخ.دمذق:دارالفكخ.

.مرخ:دارالسعارؼ.ٚ.طالسجارسالشحػيةت(.شػقي.)د.ضيف،

 .)د.ـ(:دارالسعارؼ.٘ٔ.طالشحػالػافيعباسحدغ.)د.ت(.

.)د.ط(.دمحمفػادسدگيغ.تحقيق:مجازالقخآف.)د.ت(.معسخبغالسثشى،عبيجةأبػ
ي.مكتبةالخانج:القاىخة

.ٔ.طمخترخمغشيالمبيبعغكتاباألعاريبالعثيسيغ،دمحمبغصالحبغدمحم.)د.ت(.
)د.ـ(:مكتبةالخشيج.

ط(.بيخكت:.)د.الجررالكامشةفيأعيافالسائةالثامشةالعدقبلني،أحسجبغعمي.)د.ت(.
دارالجيل.

.)د.ط(.تحقيق:صاحبأبػجشاح.شخحجسلالدجاجي)د.ت(.عميبغمؤمغعرفػر،ابغ
)د.ـ(:)د.ف(.

.)د.ط(.القاىخة:داردراساتألسمػبالقخآفالكخيعـ(.ٕٜٚٔعزيسة،دمحمعبجالخالق.)
الحجيثالذخيف.

السحخرالػجيدفيتفديخـ(.ٖٜٜٔ.)أبػدمحمعبجالحقبغغالب،عصيةاألنجلديابغ
.دارالكتبالعمسية:لبشاف.ٔطتحقيق:عبجالدبلـعبجالذافيدمحم..الكتابالعديد

دمحم:تحقيق.شخحابغعقيل.(ـٜ٘ٛٔبياءالجيغعبجهللابغعقيلالعقيمي.) عقيل،ابغ
.دمذق:دارالفكخ.ٕ.طمحييالجيغعبجالحسيج
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التبييغعغمحاىبالشحػييغـ(.ٜٙٛٔ.)أبػالبقاءعبجهللابغالحديغبغعبجهللاالعكبخؼ،
.دارالغخباإلسبلميد.ـ(:.)ٔ.طالعثيسيغق:عبجالخحسغيحقت.البرخييغكالكػفييغ

الراحبيفيفقوالمغةـ(.ٜٜٚٔ.)أحسجبغفارسبغزكخياءالقدكيشيالخازؼ،فارسابغ
.دمحمعميبيزػف.)د.ـ(:ٔط.العخبيةكمدائمياكسشغالعخبفيكبلميا

.)د.ـ(:ٔط.ق:حدغشاذليفخىػديحقت.اإليزاحالعزجؼـ(.ٜٜٙٔ.)أبػعميالفارسي،
)د.ف(.

.ٔج.طدمحمالذاشخأحسجدمحمأحسق:يحقت.السدائلالبرخياتـ(.ٜ٘ٛٔالفارسي،أبػعمي.)
)د.ـ(:مصبعةالسجني.

.دمذق:دارٔ.تحقيق:حدغىشجاكؼ.طالسدائلالحمبياتـ(.ٜٚٛٔالفارسي،أبػعمي.)
القمع.

ق:بجرالجيغيحقت.الحجةلمقخاءالدبعةـ(.ٖٜٜٔ.)الحدغبغأحسجبغعبجالغفارالفارسي،
.دارالسأمػفلمتخاث.دمذق:ٕكآخخكف.طقيػجي

.بيخكت:دارإحياءٔ.تحقيق:فائقالمبػف.طمعانيالقخآفـ(.ٖٕٓٓالفخاء،يحيىبغزياد.)
 التخاثالعخبي.

بيخكت:.ٔ.طقباكة.فخخالجيغالجسلفيالشحػـ(.ٜ٘ٛٔ،الخميلبغأحسج.)الفخاىيجؼ
مؤسدةالخسالة.

( صعرعة. بغ ىساـ ٜٜٙٔالفخزدؽ، الفخزدؽـ(. طديػاف األعمسئ. مؤسدة لبشاف: .
لمسصبػعات.

.)د.ط(.)د.ـ(:)د.تعجيلالشجػبذخحقصخالشجػالفػزاف،عبجهللابغصالح.)د.ت(.
ف(.

.تحقيق:البمغةفيتخاجعأئسةالشحػكالمغةـ(.ٕٓٓٓالفيخكزآبادؼ،مججالجيغدمحمبغيعقػب.)
 .مرخ:دارسعجالجيغ.ٔدمحمالسرخؼ.ط

.تحقيق:إسساعيلشخحقػاعجاإلعخابالبغىذاــ(.ٜٜ٘ٔالقػجػؼ،دمحمبغمرصفى.)
.دمذق:دارالفكخ.ٔمخكة.ط
.الزامغتحقيق:حاتعصالح.مذكلإعخابالقخآفق(.٘ٓٗٔ.)مكيبغأبيشالبالقيدي،

 .بيخكت:مؤسدةالخسالة.ٕط



ٕٔٔ  

عبجالخحسغالديجتحقيق:.شخحتدييلالفػائج(.ـٜٜٓٔدمحمبغعبجهللا.) مالظ،ابغ
.)د.ـ(:ىجخلمصباعةكالشذخ.ٔكآخخكف.ط

ةالدعػدية:.السسمكةالعخبئ.طشخحالكافيةالذافيةـ(.ٕٜٛٔمالظ،دمحمجساؿالجيغ.)ابغ
لمتخاث.دارالسأمػف

 الثسالالسبخد، األكبخ عبج بغ يديج بغ األزدؼيدمحم ت(. )د. تحقيالسقتزب. عبج. دمحم ق:
.بيخكت:عالعالكتب.الخالقعطيسة

دمحمأبػالفزلالكاملفيالمغةكاألدب.تحقيق:(.ـٜٜٚٔالسبخد،دمحمبغيديجالسبخد.)
 .القاىخة:دارالفكخالعخبي.ٖإبخاىيع.ط

.)د.ط(.مجرسةالكػفةكمشيجيافيدراسةالمغةكالشحػـ(.ٜٛ٘ٔالسخدكمي،ميجؼ.)
القاىخة:مصبعةمرصفىالبابيالحمبيكأكالده.

السخادؼ ( قاسع. بغ حدغ الجيغ بجر ،ٜٜٕٔ السعانيـ(. حخكؼ في الجاني طالجشى .ٔ.
فخخقباكة.بيخكت:دارالكتبالعمسية.تحقيق:

.نفحالصيبمغغرغاألنجلذالخشيبـ(.ٜٓٓٔالسقخؼ،أحسجبغالسقخؼالتمسداني.)
.بيخكت:دارصادر.ٔتحقيق:إحدافعباس.ط

.بيخكت:دارٔ.تحقيق:عامخحيجر.طلدافالعخبـ(.ٖٕٓٓمشطػر،جساؿالجيغ.)ابغ
 الكتبالعمسية.

.تحقيق:الفػائجتسييجالقػاعجبذخحتدييلق(.ٜٕٗٔدمحمبغيػسفبغأحسج.)ناضخالجير،
مرخ:دارالدبلـ.. ٔعميدمحمفاخخكآخخكف.ط

.تحقيق:زىيخغازؼزاىج.إعخابالقخآفـ(.ٜٛٛٔالشحاس،أحسجبغدمحمبغإسساعيل.)
 )د.ط(.بيخكت:عالعالكتب.

السجيشة.ٚٔط.العخبيةالخابطكأثخهفيالتخاكيبفي(.ـٜ٘ٛٔ.)حسدةعبجهللاي،الشذخت
.الجامعةاالسبلمية:السشػرة

شخحقصخالشجػـ(.ٖٖٛٔ.)عبجهللابغيػسفبغأحسجبغعبجهللاابغيػسفىذاـ،ابغ
:)د.ف(.القاىخة.ٔٔط.ق:دمحممحيىالجيغعبجالحسيجتحق.كبلالرجػ

مغشيالمبيبعغق(.ٜ٘ٛٔ) عبجهللابغيػسفبغأحسجبغعبجهللاابغيػسف.ىذاـ،ابغ
.دمذق:دارالفكخ.ٙ.طكتباألعاريب



ٖٔٔ  

أكضحالسدالظإلى.)د.ت(.عبجهللابغيػسفبغأحسجبغعبجهللاابغيػسف،ىذاـابغ
.دارالفكخ.)د.ط(.)د.ـ(:ق:يػسفالذيخدمحمالبقاعييحقت.ألفيةابغمالظ

شخحالسفرل.(ـٕٔٓٓ)الدخايادمحمبغعمي.يعيربغعميبغيعيرابغأبي يعير،ابغ
.بيخكت:دارالكتبالعمسية.ٔ.طلمدمخذخؼ































 الفيارس الفشية








ٔٔٗ  

















 فيخس اآليات القخآنيةأوًل: 

 رقع الرفحة رقع اآلية اآليةشخف  م

 بقخةسػرة ال

   َّ  جن يم  ىم مم خم حم جم يل ُّٱ  .ٔ
ٙ ٖٜ

ٕٓٔ ٗ٘ٱَّ رن مم ام  ُّٱ  .ٕ

ٔٓٔ ٚٙٱَّ مح جح  مج  ُّٱ  .ٖ

 جع مظ حط مض  خض حض جض مص خص حص مس خسُّ  .ٗ
   َّ  جغمع

ٙٛ ٙ٘ 

٘٘ ٔٚ    َّ مب زب رب يئ ُّٱ   .٘

ٜٚ ٜٓ   َّ زئ  رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ُّٱ  .ٙ

ٕ٘ ٜٙ  َّ مب زب رب يئ ىئ نئ ُّٱ  .ٚ

ٖٙ ٕ٘ٔٱَّ  جف مغ جغ مع جع  مظ حط مض ُّٱ  .ٛ

ٖٙ ٖٗٔٱ  َّ يقىق يف  ىف يث ىث نث مث زث رثُّٱ  .ٜ



ٔٔ٘  

 رقع الرفحة رقع اآلية اآليةشخف  م

ٔٚ ٓ٘ٔ    َّ  هئ  مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي  ٱُّٱ  .ٓٔ

ٜٓ ٚٛٔ   َّ  يتىت نت  مت زت رت يبٱُّ  .ٔٔ

 مت زت رت يب ىب  نب مب زب ربُّٱ  .ٕٔ
   َّمثزث رث  يت ىت نت

ٕٔٚ ٖٛ

ٕٓٔ ٕٕٛٱَّ اك يق ىقُّٱ  .ٖٔ

 مم  خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ  .ٗٔ

   َّ جنيم ىم

ٕٖٗ ٗٔ

ٕٓٔ ٖٕٚٱَّ مقحق مف خف حف  جف مغ  ٱُّٱ  .٘ٔ

ٔٙ.  
 زب  رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ٱُّ

ٱَّ ىبنب مب

ٕٗٙ ٚٙ

ٖ٘ ٕٛ٘  َّ ىئ نئ مئ زئ ُّٱ  .ٚٔ

ٕٓٔ ٕٛ٘ٱٱٱٱَّ ىتنت مت زت رت ُّٱ  .ٛٔ

ٜٛ ٖٕ٘ َّ ممخم حم جم يل ىل مل  ُّٱ  .ٜٔ

 آل عسخانسػرة 

 ٕٚٛ٘  َّجكمق حق مف خف حف  ُّٱ  .ٕٓ

ٕٔ.  
  زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ  نئٱُّٱ

    َّىت نت مت

ٖٔٓ٘ٔ،ٕٛ

  َّ  حئجئ يي ىي ني ميُّٱ  .ٕٕ

 

ٖٔٛ٘ٓ

 سػرة الشداء



ٔٔٙ  

 رقع الرفحة رقع اآلية اآليةشخف  م

ٕٚٛ   َّ  ىبنب مب زب رب يئ ىئٱُّٱ  .ٖٕ

 ٓٚ ٗ  َّ جت هب  مب   ُّٱ  .ٕٗ

ٱَّ  خي حي جي يهُّٱ  .ٕ٘  ٕٛٙٛ

 مس خس حس جس  مخ جخ مح جح ُّٱ  .ٕٙ
  َّ حضجض مص  خص حص

ٖٖٔٗ

 هبمب خب حب جب هئ مئ خئ  حئ جئ ُّٱ  .ٕٚ
َّ   

ٜٓٚٙ

 ٕ٘ ٜٙ  َّ  ىب نب مب زب ربُّ  .ٕٛ

 ٙٙ ٕ٘ٔ َّ ري ٰى ين ىن نن ُّٱ  .ٜٕ

ٛٙ،ٜٙٓٚٔٱ  َّ   مفخف حف جف ُّٱ  .ٖٓ

ٜٙٔٚٔٱٱٱٱٱَّ  ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ُّٱ  .ٖٔ

 ٛٙ ٔٚٔ  َّ نئمئ زئ رئ ُّّٰٱ  .ٕٖ

ٜٙٙٚٔ َّ خمحم جم يل ىل مل خل ُّٱ  .ٖٖ

 سػرة السائجة

 ٜٓٙٱَّ حن جن يم ىم  مم ٱُّٱ  .ٖٗ

 ٘ٗ ٖٛ  َّ  مه  جه ين ىن ُّٱ  .ٖ٘

 خس حس  جس مخ جخ مح جح مج حج ُّٱ  .ٖٙ

َّخص حص مس  
ٜٙٙٗ

٘ٛٚٓٔ  َّ مص خص حص  مس خس حس جس مخ  ُّٱ  .ٖٚ

سػرة األنعام



ٔٔٚ  

 رقع الرفحة رقع اآلية اآليةشخف  م

َّيمىم  مم خم  ُّٱ  .ٖٛ  ٔٙٛ

ٔٓٔٓٛٱَّ مج حج  مث  هت مت ٱُّٱ  .ٜٖ

    ٰذيي ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه ين  ٱُّٱ  .ٓٗ
ٱ  َّ

ٜٕٜٔ

ٛٚٚٔٔ َّ  مق حق مف خف حف  جف مغ جغ ٱُّٱ  .ٔٗ

ٕٗٛٗٔ  َّ  جك مق حق مف  خف حف ُّٱ  .ٕٗ

  خص حص مس خس حس  جس مخ ُّٱ  .ٖٗ

ٱ  َّ مص

ٖٔٚٔٓٓ

 سػرة األعخاف

 ٖٛٙٓٔٱ َّ  نت مت  زت رت  ُّٱ  .ٗٗ

 ٖٕٙٓٔ َّ  مخ جخ مح جح مجُّ  .٘ٗ

 رئ ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ُّٱ  .ٙٗ
   َّزئ

ٖٕٔ ٕٕ 

ٱٱَّ  ام يل ىل مل ُّٱ  .ٚٗ  ٕٔٗٚٙ

َّ  ٰىين ىن نن من زن  ُّٱ  .ٛٗ  ٕٔٗٚٙ

 األنفال

ٕٕٛٙٱ  َّ خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ  .ٜٗ

ٖٙٙٗ َّ   ريٰى ين ىن نن من زن ُّٱ  .ٓ٘



ٔٔٛ  

 رقع الرفحة رقع اآلية اآليةشخف  م

 سػرة التػبة

 ٖٛ ٘  َّ متخت حت جت هب  ُّ  .ٔ٘

 ٕٖ ٜٙ  َّ  ميخي حي  جي ُّٱ  .ٕ٘

 ٜٖٛٓٔٱَّ نن من زن رن مم ُّٱ  .ٖ٘

ٙٛٛٓٔ  َّمبزب رب يئ ىئ نئ  مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ُّٱ  .ٗ٘

 حض جضمص خص  حص مس خس حس جس ُّٱٱ  .٘٘
َّ مغ جغ مع جع  مظ حط مض خض  

 ج ٘ٓٔ

 سػرة يػنذ

 ٜٗ ٕ  َّ يم ىم مم ُّٱ  .ٙ٘

 جنحن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ  .ٚ٘

َّ ين ىن من خن  

ٖٙٛٙ 

٘ٛ.  
ٱ َّمص خص حص مس خس  حسُّٱ

ٖٙٛ٘

 ىػدسػرة 

 ٓ٘ٛ َّ  مل يك  ىك مك لك اك يقٱُّٱ  .ٜ٘

 ٕٚ ٗٚ   َّ   رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ  ُّ َّ ٱُّٱ  .ٓٙ

  َّ     حتجت هب مب خب حب جب هئ ُّٱ  .ٔٙ

 

ٚٛٚٗ

َّ مت زت رت يب ىب نب ُّٱ  .ٕٙ  ٕٔٔٔٙ

 يػسفسػرة 

ٕٛٔٱَّ خب حب  جب هئ مئ خئ ُّٱ  .ٖٙ



ٜٔٔ  

 رقع الرفحة رقع اآلية اآليةشخف  م

 ٖٕ ٖٔ  َّ  خف حف جف مغ جغ مع ٱُّٱ  .ٗٙ

 ٕٕٖ٘  َّ  حت جت  هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ ُّٱ  .٘ٙ

 ٙٙ ٖٙ  َّخسحس جس مخ جخ  مح جح  ُّٱ  .ٙٙ

  َّ  نئمئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ  ٱُّٱ  .ٚٙ
ٛٓ ٖٗ 

  َّ جف مغ جغ مع جع ُّٱ  .ٛٙ
ٛ٘ٗٛ 

  َّ هل مل خل  حل جل مك لك ُّٱ  .ٜٙ
ٖٛٙٓ 

 الخعجسػرة 

 ٙ٘ ٖٗ  َّ   يم  ىم مم خم ُّٱ  .ٓٚ

 سػرة إبخاىيع

 دٚ  َّ ِّّٰ ُّ َّ  ُّٱ  .ٔٚ

 حجخسػرة ال

ٕٕٙ   َّٱ  ىن من خن حن جن  يم ىم ٱُّٱ  .ٕٚ

 ٚٚ ٚٗ    َّ  جض مص خص حص مس خس حس ُّٱ  .ٖٚ

 لشحلسػرة ا

 مك لك خك  حك جك مق حق مف خف حف جف ُّٱ  .ٗٚ

  َّ حلجل

ٗٔٗٔ

 ٕٙ ٔٙ   َّ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن ُّٱ  .٘ٚ

َّ  مظ حط مض خض حض  جض مص خصٱُّٱ  .ٙٚ  ٕٙٙٓ

ٖٕٚٚٔ   َّ  يفىف يث ىث نث مث زث رث يت ٱُّٱ  .ٚٚ



ٕٔٓ  

 رقع الرفحة رقع اآلية اآليةشخف  م

ٕٕٕٗٔ َّ ٰى ين ىن نن من زن ُّٱ  .ٛٚ

 سخاءسػرة اإل

 ٕ٘ ٕٖٔ َّ  مك  لك اك يق ىق يفىف يث ىث ُّٱ  .ٜٚ

 سػرة الكيف

 من زن رن مم ام يل  ىل مل يك ىك ٱُّٱ  .ٓٛ
َّ ىن نن  

ٖٖٓٗ

ٓٛٓ٘   َّ  حج مث هت   ُّٱ  .ٔٛ

َّ   ىي مي خي  ُّٱ  .ٕٛ  ٕٚٙٔٓ

ٜٜٙٙ  َّ   مش هس مس هث مث  ُّٱ  .ٖٛ

 مخيعسػرة 

 ٖٗ ٜٙ َّ يت ىت نت مت زت رت  يب ىب نب مب ُّٱ  .ٗٛ

 شوسػرة 

ٖٖٚٔ  َّ  مب زب  رب يئ ُّٱ  .٘ٛ

 ٔٙ ٖٙ   َّحف جف مغ جغ ُّٱ  .ٙٛ

ٕٖٗٚ   َّ  حن جن مم خم حم جم هل مل  خل حل جل مك لك ُّٱ  .ٚٛ

 سػرة األنبياء

 ىه مه جه ين ىن  من خن ُّٱ  .ٛٛ
   َّ يه

ٜٕٜٚ

ٕٜٗٓٔ َّ   هب مب خب حب جب هئ مئ خئ ُّٱ  .ٜٛ

 لحجسػرة ا



ٕٔٔ  

 رقع الرفحة رقع اآلية اآليةشخف  م

 ىه  مه جه ين ىن من خن حن جن ُّٱ  .ٜٓ
 ٌّ ٰى ٰر  ٰذيي ىي مي خي حي جي يه
  َّ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ

ٕ٘ ٘ٛ 

ٜٖٛٓ   َّ  جغ مع جع مظ  حطُّٱ  .ٜٔ

ٖٚٙٚٱ  َّ خمحم جم يل ىل ُّٱ  .ٕٜ

 سؤمشػن سػرة ال

 ٖٔ ٖٚ َّ جض مص خص حص مس خس  حس جس مخ جخ ُّٱ  .ٖٜ

 شػرسػرة ال

ٕ٘ٗ َّٱ ىهمه جه ين ىن من خن حن جن ُّٱ  .ٜٗ

 يك  ىك مك لك اك يق ىق يف ىف ُّٱ  .ٜ٘
 ري ٰى ين  ىن نن منزن رن مم ام يل ىل مل
ٱ َّ  جئ يي ىي ني مي زي

٘ٚٗ

 ٜٛ ٖٗ  َّ هي مي خي حي جي ٰه مه جه هن من خن حن  ُّٱ  .ٜٙ

  يي ىي مي خي حي جي يه ىهمه جه ين ىن من خن ُّٱ  .ٜٚ

   َّٰى ٰر ٰذ

ٜٗ٘ٓ

ٜٛ٘٘     َّ   َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ُّٱ  .ٜٛ

 ٍّ ٌّ ٰى  ٰر ٰذ يي ىي مي خي ُّٱ  .ٜٜ

   َّ نئمئ زئ رئ  ّٰ ِّ ُّ َّ

ٙٓٗٙ

 ذعخاءلسػرة ا

 ٓٗ ٗ  َّ ىي مي خي  حي ُّٱ  .ٓٓٔ



ٕٕٔ  

 رقع الرفحة رقع اآلية اآليةشخف  م

 ٖٛ ٕٓٔ  َّ  جس مخ جخ مح جح مج حج ٱُّٱ  .ٔٓٔ

 ٖٙٙٛٔٱ ٱٱٱَّٱ  جي  يه ىه مه  ُّٱ  .ٕٓٔ

 شسلسػرة ال

 زئ رئ ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ُّٱ  .ٖٓٔ
   َّٱنئمئ

ٜٔ ٖٓ 

 عشكبػتسػرة ال

 ٔٗ ٜ   َّ  مب زب رب يئ ىئ نئ مئ ٱُّٱ  .ٗٓٔ

ٜٔٗٙ  َّ   ىيني مي زي ري  ٰى  ُّٱ  .٘ٓٔ

 الخومسػرة 

 ٙٛ ٗ  َّ مصخص حص مس خس  حس جسُّ  .ٙٓٔ

 سػرة لقسان

ٜٕ٘ٚ  َّ  مك لك خك  حك جك مق حق ُّٱ  .ٚٓٔ

 سػرة األحداب

َّ  هت مت  خت  ٱُّٱ  .ٛٓٔ  ٖ٘ٔٓٔ

َّ  ىئنئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ٱُّٱ  .ٜٓٔ  ٘ٙٔٓٔ

 سػرة سبأ

 ٜٗ ٓٗ َّ يم  ىم مم خم  ُّٱ  .ٓٔٔ

ٖٓٙٗ َّ حضجض مص خص حص ُّٱ  .ٔٔٔ

 سػرة فاشخ

ٕٗٛ مم ام يل ىل مل يك  ىكمك لك اك يق ىق يف ىف ُّٱ  .ٕٔٔ



ٕٖٔ  
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   َّ  منزن رن

 زن رن مم اميل ىل مل  يك ىك مك لك  ُّٱ  .ٖٔٔ

  َّ يي ىي ني مي زي  ريٰى ين ىن نن من

ٕٗٔٚ

ٖ٘ٔٗ  َّ   ريٰى ين ىن نن من زن رن مم ام ُّٱ  .ٗٔٔ

 سػرة يذ

ٖٚٙٔٱ َّ   مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ  .٘ٔٔ

ٕٖٛٚ   َّ   مخ جخ مح جح مج حج ُّٱ  .ٙٔٔ

 سػرة ص

ٖٗ٘ٱَّٱ خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من ُّٱ  .ٚٔٔ

ٖٚٙٱَّ زثرث يت ىت نت مت زت  رت يب ُّٱ  .ٛٔٔ

ٖٕٚٚٱَّ  حب جب هئ مئ خئ  حئ جئ يي ىي ُّٱ  .ٜٔٔ

َّ جضمص خص حص مس خس حس جس   ُّٱٱ  .ٕٓٔ  ٖٚ٘ٚ

 سػرة فرمت

ٛ٘ٔٗٱ َّ  اك يق ىق  يفىف يث ىث نث مث زث ُّٱ  .ٕٔٔ

ٕٚٔٗٱَّ زنرن  مم ام يل ىل مل يك ىك مك ُّٱ  .ٕٕٔ

 سػرة الدخخف

ٔٓٔ،ٕٓٔٓٛٱَّ ىث نث مث زث  رث يت ُّٱ  .ٖٕٔ

 سػرة الجخان

َّ حج مث هت  مت خت حت جت ُّٱ  .ٕٗٔ  ٕ٘ٙٚ

 سػرة الجاثية

ٖٕٙٙٱ  َّجم يل ىل مل خل ُّٱ  .ٕ٘ٔ



ٕٔٗ  
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 سػرة األحقاف

ٕٜٗ َّ   مليك ىك مك لك اك يق ىق ٱُّٱ  .ٕٙٔ

ٕٓٔٚٔٱَّ  ىن نن من  ُّٱ  .ٕٚٔ

 سػرة القسخ

٘ٛٚٱ َّ جم يل ىل مل خل ُّٱ  .ٕٛٔ

 سػرة الجسعة

ٛٗٛ  َّ مظحط مض خض حض جض مص  خص حص ُّٱ  .ٜٕٔ

 سػرة الحاقة

ٜٜٙٔ   َّ ٰى ين ىن نن  ُّٱ  .ٖٓٔ

ٖ٘ٚٗٱ َّ  يك ىك مك لك اك يق ُّٱ  .ٖٔٔ

 سػرة القمع

ٙ٘ٙ  َّ  ني مي ُّٱ  .ٕٖٔ

َّٰى ين ىن نن من ُّٱ  .ٖٖٔ  ٖ٘ٔٙ

 سػرة البخوج

 مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك  اك يق ُّٱ  .ٖٗٔ
ٱ َّ  من زن  رن

ٔٓٗٚ

ٗٗ٘ٔ  َّ خس حس جس مخ ٱٱ  جخ مح جح مج ُّٱ  .ٖ٘ٔ

 سػرة الذسذ

 زئ رئ ّٰ ٱِّ  ُّ َّ ٍّ ٱٌّ ٰى ٰر ٰذ ُّٱ  .ٖٙٔ
  َّ مئ

٘-ٖٚٚ

 سػرة اليسدة



ٕٔ٘  
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ٕ٘ٛٱَّ  ٰذ يي ىي مي خي ٱٱحي جي يه ىه مه ُّٱ  .ٖٚٔ









 
 
 
 

 فيخس األبيات الذعخيةثانًيا: 


 الرفحة القائل البيت الذعخي 

 مةةةةةةةةةات أثيةةةةةةةةةخ الةةةةةةةةةجيغ شةةةةةةةةةيخ الةةةةةةةةةػرى 
  

 البةةةةةةةةةةارق واسةةةةةةةةةةتعبخافاسةةةةةةةةةةتعخ 
 

وإن خاليةةةةا تخفةةةةى عمةةةةى الشةةةةاس  وميسا تكغ عشج امخئ مغ خميقة
 تعمع

 

 الرفجي

 

 زىيخ

ٔٔ 

 

ٕٕ 

 أنةةةا الزةةةامغ الخاعةةةي عمةةةييع وإنسةةةا

 
يةةةةةةجافع عةةةةةةغ أحدةةةةةةابيع أنةةةةةةا أو  

 مثمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي

   

   

 ٖٓ الفخزدق

 وإن شةصةةت نةػاىةةةا أزورىةةةةةا                                   وإني لخام نطخة قبل التي لعمي
 

 ٚٗ الفخزدق



ٕٔٙ  




