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 د. صكر خلف عواد

 كلية التربية/  جامعة كركوك

 قسم اللغة العربية

 

  بسم اهلل الرمحن الرحيم
 الخالصة

ُِ ٌفػػو الػػُد الي ػػوف ال ػػَّ ُتَم ػ   ٌافػػاس رػػَّ العها أػػ ُزَفػػو  ػػر ا هفػػو غػػر الل ػػوت الَحػػْفُؼ اَػػوبس 
 ُِ ٌد  ر هػػو ،الَح أػػ ٌدي  ر هػػو فػػو ِلَمػػو تم ػػُ  لل ػػِإ ِغػػر اللجػػو  للػػ   ،رهػػو ير ػػُه الػػور ٌر ٌيبػػدٌ افأ يرػػهة 

ٌَلَ ِويَِ َهػو ٌَعػَجوَ ِ َهو ٌاَلػولَِ َهو  ٌنَِ َهػو  لْذ َلَجػ  العػهُب  ،االخ صور ٌ اإليجوز ٌففا لنأَمو يػُدؿ   لػ  ُغُه
ٌاالي يو  ا س ه القوِؿ لذا يوف لل  الَحْفِؼ رَّ   ٌاالخ صور  َيبلِغِهم  ُغْس َػْهِدِر ر رَّ ذلك اإليجوز 

ٌفػػفا الػػدل   كػػد يوػػوف نحويأػػو  لػػ و  أو  اٌ  ،لْذ ال لػػفؼ   ػػدفم لال اػػدل   ،المخوطػػُ   ولمػػو  اػػإ
ٌالجم رحفروا غر يبلغهم لفلك الم ،ف وك أو  دالل و  لول و  اٌ غقول و   اٌ لوت و  اٌ لعوريو    ،يهدات 
ٌالحػػػفؼ رػػػَّ العها ػػػُ يوػػػوف  ،رهو كسػػػ م القصػػػه،ٌالحػػػفؼ   ػػػد الب ػػػون  ر الػػػد كسػػػمَّ اإليجػػػوز

ال ي قص غر الببلاُ ا  لو ظهَه المحفٌُؼ رػَّ ذلػك المقػوـ ل ػزؿ  ،احفؼ  غو ال َيِخ  اولمع   
ـُ  رَّ ف وِكِإ لل  عٍَّ   ُغْس َػَهٍؾ   ٌلصور الوبل  ُغْس َػْهَذٍؿ .كدُر  الوبلـِ  ر  لِو ابلاِ ِإ 

     ُِ ٌرُ رَّ العها ُ َلْفُؼ الص َي ُُ  ،ٌغر اعووؿ الحفؼ المعه ٌيَ اَوُي الم طػ ٌفو اغهس غ وٍؼ للعق  
ٌالمولػوؼ تخص صػو   اػ ْف تػ تَّ للمػدح  ،؛ ألفأ  ال هض غر غجَّ  الصيُ زيودة الوبلـ  توضػ حو  

ٌِدػد لػفرهو رػَّ يػبلـ العػهب  ،رحفرهو َ ْوُس الُمَهاد غػر اإلت ػوِف اهػو ،ٌالرأ و  اٌ الفأـ ٌغػا ذلػك 
ٌرػَّ ال عػص اولجملػُ ،لدل   يَػُدؿ   ل هػو ٌدػدنو افأ الحػفؼ يورػه رػَّ ال عػص اولمصػدر  اغأػو  ،ٌكػد 

ٌاالفم الجوغد رلم نجد ر همو لفرو  يفيه   د اف  الل ُ .  ال عص اوالفم المش ُ 
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ُُ ؛ ألنأػُإ ٌفو اآلخه اغهس ي  ،ٌغر اعووؿ الحفؼ ايضو َلْفُؼ الَموُلوؼِ  ٌيهرضػإ الم طػ اَوُي العقُ  
ٌالق وس ال حويّ  لذ ل س غر المعقوؿ اْف نحفؼ المولوؼ الفي غر ادلإ  ، ل  خبلؼ األل  

ٌرد رػَّ الل ػُ  ،يمػو اْف الق ػوس يػ ا  اْف  تػ تَّ الصػيُ  اػبل غولػوؼ  ،دئ و اولصػيُ لوػْر غػا ذلػك 
ٌاخػػػػه  فػػػػ وك أ  ط  ير ػػػػهة اعضػػػػهو لػػػػ و  أُ  ٌدػػػػدنو  اْف  لػػػػفؼ  ،ُلػػػػفؼ المولػػػػوؼ اشػػػػٌه ٌكػػػػد 

ٌدا  رػَّ العها ػُ  غػر لػفؼ الصػيُ ٌر ٌكػد الػح لػفؼ المولػوؼ لػد  ،المولوؼ ايرػه عػ و و   ٌ
ٌعػػػ و هو ن واػػػُ   ػػػإ ٌدػػػدنو اف لشػػػ وع االفػػػ عموؿ  ،االفػػػ   و    ػػػإ ٌ للػػػبلؿ لػػػي إ غوونػػػإ  ٌكػػػد 

ٌرا  يب ػها   رػَّ لػفؼ الصػيُ  اٌ المولػوؼ ٌدػدنو  افأ ل  ،ٌتخص ص الداللػُ  د قهي ػُ المع ػ  يمػو 
ٌ دغػإ ٌرا  يب ها  رَّ الحفؼ ال حػوّي  ٌرة  -  ػد البحػف رػَّ فػفا الموضػوع   -لػفا نػه    ،د ضػه

غها وة القهائر الس وك  ُ او  اعوولهو  نحويُأ ل و  أُ اٌ ف وك أُ  لول أُ اٌ لعوريُأ اٌ لوت أُ : نبه 
نحويأػُ  لػ و  أُ اح ػُ امعػزؿ  ػر يمو انأػإ غػر الخطػ   اْف يػدرس غوضػوع الحػفؼ درافػُ   ،ٌت   م

ٌٌفوئ  تطورفو .          ٌطهؽ  الِف أَمو  لم داللُ األليوظ    لم الل ُ 

 

َمة  الُمَقدِّ
ٌافلوبس غر افول بهو  ُِ ُِ ال ػَّ تظهػُه  ،الَحْفُؼ: َررٌّ ِغر ر وِف الل  رهو غر الظوافِه الل وي

ُِ الح ُ ٌزي ر هولو أهو ت  ،ِرَّ ير ٍه غَر الل وِت اإلنسون  ٌاه ٌدي  ٌر ٌالل ُ  ،يوٌُت ر مو ا  هو رَّ يرهة 
ٌدي ر هو –يمو نعلم   –العها ُ  ٌر ٌره رَّ يرهة  ٌارهس لف لم يور اأُل ٌافُا البوِب   ،لهو لظٌّ  رهو ررٌّ 

ٌ لمػو   ٌتِػَّ لظػو  غػر اليصػولٍُ  ير ُه المداخ  اع ػد اأَلاػوار غ شػع  الػدأفول ز ال َيْخبهَفػو لال َغػْر ُا
ُِ فػػو ِلَمػػو تم ػػُ  لل ػػِإ غػػر اللجػػوِ  للػػ  اإليجػػوِز  ،غػػر الب ػػوفِ  ٌدي رػػَّ العها ػػ ٌر ٌيبػػدٌ افأ فػػب  يرػػهة 

ٌل ويِ َهػو ٌَعػَجوَ ِ َهو ٌَاَلػولَِ َهو  ٌنَِ َهػو  ٌالَحػْفُؼ   ػد الب ػون  ر  ،ٌاالخ صوِر ٌفػفا لنأَمػو يَػُدؿ   لػ  ُغه
وػوف ر هػو احػفؼ غػو ال يخػ  ٌالحفؼ رَّ العها ُ ي ،رهو كس م القصه ،فو َالُد ِكسمَّ اإليجوزِ 

ال ي ق ا  لو ظهه المحفٌُؼ رَّ ذلك المقوـ ل زؿ كدر الوبلـِ  ر  لِو  ،غر الببلاُ صاولمع   
ِِ لل  عٍَّ  ُغس هٍؾ ُغس هذٍؿ. ـُ رَّ ف وكِإ ٌلصور الوبل  ابلا ِإ 

 ُِ اف اْيُ َ   ر الحفؼ رَّ ال وااا يلهو لور اعد  –رَّ اودئ األغه  –لقد يوف رَّ ال   
ٌافػػػعُ رورتَ َيْػػػُص اف اكسػػػم  دمػػػا ٌدػػػدت انػأَهػػػو ير ػػػهة تشػػػو  درافػػػُ يب ػػػهة ٌ ٌال ظػػػه ر هػػػو  المػػػودة 

ٌطهو لػػفلك اخ صػػهت الدرافػػُ  لػػ  الحػػفؼ رػػَّ  ،الموضػػوع اكسػػوغو  تل ػػُ احجػػم الدرافػػُ ٌعػػه
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ٌٌفػم هو ٌالمولوؼ  ٌالمولػوؼ)اػػ  الصيُ  ٌالقػهائر  ،الحػفؼ رػَّ الصػيُ  اػ ر الصػ و ُ ال حويػُ 
ٌددت افأ الحفَؼ يهاط ا ر  لوـٍ  ،ارافو غهمُ الع واف نواا غر لق قٍُ ٌففا  ،الس وك ُ( فَّ لنػأَ َّ 

ة اٌ انأإ يجما ا ر اال   لـو العها ُ الف أمو  لػم الدأاللػُ  ،ِ د  ٌ لم الل ُ  ٌالببلاُ  َهو ال أحو  ِغ ػْ
 غ إ.

ير ه ٌلفؼ الصيُ اٌ المولوؼ  قبل  ال يجوز ٌفو غر افبوب اللبس رَّ الوبلـ   د  
اي: لزيػػودة الػػد ،غػػر الل ػػوي ر ؛ ذلػػك ألفأ الصػػيُ رضػػلُ دػػََّ  ِاَهػػو ل وضػػ ل الػػد اريػػوف الجملػػُ

ٌتخص صػػو  رحػػفرهو اٌ لػػفؼ غػر دػػو ت ألدلػػإ  وػػس  العمػد اٌ الػػد انػػواع اليضػػبلت ليضػولو  
ٌر إ لبس رَّ الوبلـ ٌاإلطولُ رػَّ الوػبلـ  ،المهاد   ،يمو اف غجَّ  الصيُ رَّ الوبلـ غر اإلط وب 

ٌاالخ صوٌلفر ٌالػد رهو غر اإليجوز  لوػر غػا ذلػك  ،ٌفمو ال يج معوف  قػبل رػَّ اػهض يبلغػَّ 
ٌلػفؼ غولػورهو ايضػو لػدل   يػدؿ  ل هػو ٌدػدنو اف المحػفٌؼ  ،ٌدد رَّ العها ُ لفؼ الصيُ  ٌ

 يظهه ٌ يب ر اٌ يس دؿ  ل إ غر ده  ر:
ٌل : يووف االف دالؿ غر دهُ الصػ و ُ، اي: دهػُ اإل ػهاب ّف الػفي اي: ل ،الجهُ األ

ٌكوان  هو ال َّ َف ػأَهو ال حوة رَّ ل ع هم  .يدؿ  ل  المحفٌؼ فو اإل هاب اٌ الص و ُ ال حويُ 
اي: غػر ا ػه اإل ػهاب ،يووف االف دالؿ  ل  المحفٌؼ غر دهُ المع  :الجهُ الرون ُ

غ هػػو  ،ٌتشػػ هؾ ر ػػإ القػػهائر الحول ػػُ ٌ المقول ػػُ ،ٌيوػػوف اػػول ظه رػػَّ غبلاسػػوت الموكػػف الوبلغػػَّ
ٌا هفوال ٌكهي ُ اإلعورة  ٌاالد مو  ُ  ٌالقهائر العقل ُ  ٌال    م  الِف أَمو ال به   .صوت ُ 

ٌانػػػواع  ٌدرافػػػ  و فػػػفي لنأَمػػػو ٌافػػػبوب لػػػفِرِهَمو  ٌالمولػػػوِؼ   ُِ تبحػػػُف ِرػػػَّ َلػػػْفِؼ الص ػػػَي
ط الحػػفؼ رػػَّ تلػػك األعػػووؿ ٌعػػٌه ٌيػػفلك تبحػػف  ػػر القػػهائر السػػ وك ُ  ،ٌاعػػووؿ يػػ  غ همػػو 

ٌكػد اك ضػص الدرافػُ ف ػو ال عهيػف اولحػفؼ  ،ال َّ غر عػ نهو اف تبػ ر المحػفٌؼاوورُ اعوولهو 
ال  ثم ال عهيف اول وااا ثون و   ثم تب  ر اعووؿ الحفؼ  ،ثم ال عهيف اولصيُ غوضا الدرافُ ثولرو   ،ا

 .ثم االن قوؿ لل  تب  ر ظوفهة الحفؼ رَّ المولوؼ الفي دو ت الصيُ غر ادلإ ،ر هو
ثبػػػوت اف تب ػػػ ر المحػػػفٌؼ لػػػ س غػػػر عػػػ ف الصػػػ و ُ ال حويػػػُ ٌكػػػد دػػػو  احرػػػَّ فػػػفا إل

ٌر يب ػػػه رػػػَّ لػػػ واُ الجمػػػ   رحسػػػ  اػػػ  اف ذلػػػك غػػػر عػػػ ف القػػػهائر السػػػ وك ُ ايضػػػو  لذ لهػػػو د
  .ٌاعوولهو
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ٌاْف يجعلػػإ  ،ٌرػػَّ الخ ػػوـ افػػ ؿ اى تعػػول  اف ي قبػػ   ملػػَّ فػػفا خولصػػو  لودِهػػِإ الوػػهيم
ٌز  ػر تقصػ هي ر ػ ٌاْف ي جػو ٌالومػوُؿ ِى تعػول  غقبوال  غورقػو ،  ُس غػر لػيوِت البشػِه  إ رػول قُص لػي

 .ٌلدي
  

ْمِهْيدُ   التَّ
 ( : ُ ٌغ إ لفرص الشأعه لذا اخفت غ إ)الَحْفُؼ ُلَ   دز  لفقوط :ٌالطبللو   ،اإلفقوط 

ٌالحػػفؼ ظػػوفهة ل ويػػُ اػػورزة رػػَّ الوػػبلـ تشػػ هؾ ر ػػإ االػػ  الل ػػوت (ٔ)( (الوػػبلـ اٌ يلػػإ لػػدل    ،
ٌرػػَّ غ ػػودير عػػ   غ هػػو ال حػػو  ٌافػػاس رػػَّ العها ػػُ تولػػم ر ػػإ  لمو نػػو ير ػػها   اإلنسػػون ُ، ٌفػػو اػػوبس 

ٌاأللػػوؿ ٌ لػػـو الل ػػُ  غمػػو رػػَّ ا هفػػو غػػر  ٌفػػفا البػػوب نجػػدي رػػَّ العها ػػُ ايرػػه فػػعُ ،ٌالببلاػػُ 
ٌطبا الم ولم ر اهو للػ  االخ صػور ؛ الل وت ٌن هػو  ،ذلك ألَنػأَهو تم   اطبعهو  ٌفػفا دل ػ   لػ  غه

 .ٌعجو  هو
الحػػفؼ نػوع غػػر الوػبلـ عػػهيف ال ي علػُ اػػإ لال رهفػوف الببلاػػُ ؛ ألّف  :اػػر األث ػهكػوؿ ا

ٌرب ليظ ير ه  ،ال ظه ر إ لل  المعونَّ ايره غ إ لل  األليوظ رهب ليظ كل   يدؿ  ل  غع   ير ه
رمر ي ظه لل   ،ٌغروؿ ذلك يولجوفهة الوالدة اول سبُ لل  الدأرافم الور هة ،يدؿ  ل  غع   كل  

 ٌغػػػر ي ظػػػه للػػػ  عػػػهؼ المعػػػونَّ يػػػدثه الجػػػوفهة الوالػػػدة ،ألليػػػوظ يػػػدثه الػػػدأرافم اورهتهػػػوطػػػوؿ ا
 –ل س ذلك امطهد رَّ الوبلـ ؛ ألفأ للحػفؼ  ٌغا لحُ ففي العبورة لال انػأَ و نقوؿُ  ،(ٕ)ل يوف هو
ٌاٍع ايضو   –العك  ٌللفيه د ٌاٍع  ٌابلاػُ يسػ د  وف  ػدـ الػفيه ،د ٌرة    ،ٌللحفؼ رػَّ غوضػعإ ضػه
ٌابلاػػُ رػػَّ غوضػػعإ يمػػو افأ  ٌرة  َؼ القػػه ُف (ٖ)ال يسػػ ق م الوػػبلـ لال اػػِإ  ،للػػفيه ضػػه ِّ ٌكػػد ٌظأ  ،

ٌالفيه -الوهيم ففير الي  ر  لو ػأ َػو نقػوؿ يمػو كػوؿ  ،رَّ األغوير الم وفػبُ لهمػو -ا  َّ الحفؼ 
ُُ المسلك لط ُف الم خف  ج ػُ  األغػه عػب إس اولسػحه رإنأػَك تػه   ،الجهدونَّ:الحفؼ))اوبس دك 

ٌالصمص  ر اإلرودة ازيد لرودةا ٌتجػدؾ انطػُ غػو توػوف لذا لػم  ،إ تهؾ الف يه اٌضل غر الف يه، 
 .(ٗ)( (ٌاتم غو تووف ا ونو  لذا لم تُِبر ،ت طُ

ٌال ػأْعُص غر ال ػأَواِااِ   ُُ فو االفم المشورؾ لمو كبلإ  :ٌال واا ،ٌال ػأَواِاُا: دما تواا ،ٌالص َي
ٌالم جد ٌالم جدد( فػو انأػُإ يلمػو ت  ػه  ،ٌل س خبها   ،درَّ ل هااإ الحول   ٌغع   كول و )الحول  

، (٘)ل هاب االفم السواُ اسب  ت  ه ال هاي   ي   ه االفم البللُ اٌ ال واا ا يس ذلػك ال    ػه
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ٌ طف ال سُ ٌ طف الب وف  ٌالبدؿ  ٌال  ي د  ، (ٙ)ٌال وااا   د ال حوي ر خمسُ انواع:فَّ الصيُ 
ٌيضمإ لل  البدؿ، رهَّ   دي اراعُ انواعٌغ هم غر يطهح  طف   .(ٚ)الب وف 

:ُِ  تَػْعهِْيُف الص َي
يػػػ  غػػػو رػػػهأؽ اػػػ ر غولػػػور ر ُغْشػػػَ هي ر رػػػَّ )ا نأهػػػو): هرػػػص الصػػػيُ غػػػر نول ػػػُ اليوئػػػدة

 ،االفم الداؿ  ل  اعػ  الػواؿ الػفات)ٌغر نول ُ المع   اٌ الداللُ ال حويُ فَّ:) ،(ٛ)((الليظ
ٌ) وكػػػ ( ٌ)المػػػُ( ٌ)كػػػوئم( ٌ)كو ػػػد( ٌ)فػػػق م( ٌ)لػػػح ل( )طويػػػ ( ٌ)كصػػػ ه  :ٌذلػػػك نحػػػو

  ٌالصيُ   د ال حوي ر غر نول ُ الداللُ  ل  المسم  خمسُ اكسوـ ،(ٜ) ..(((.)ا َّ  ٌ)رق ه( ٌ
رعػػ  للمولػػوؼ  :الرػػونَّ ،اي: اف توػػوف ر ػػإ اٌ رػػَّ عػػَّ  غػػر فػػببإ،لل ػػُ للمولػػوؼ:األٌؿ:فػػَّ

ال احل ُ ٌلف :الرولف ،يووف اإ رو بل فو اٌ عَّ  غر فببإ ٌلف ي س  :الهااا ،ل س اعم  
ب الولػػػػف اػػػػفي ال ػػػػَّ امع ػػػػ   :الخػػػػوغس ،للػػػػ  اٍب اٌ الػػػػدة اٌ لػػػػ و ُ اٌ ضػػػػهب غػػػػر الضػػػػٌه

  .(ٓٔ)لول 
ٌرػَّ المع ويػُ ٌغر المبللظ اي:  ، ل  ففا ال ص افأ الصيُ تووف رَّ األع وِ  الموِديأُِ 

ٌك :توػػوف رػػَّ األعػػ و  األلػػ لُ الداخلػػُ رػػَّ الػػفات، نحػػو رهػػَّ اعػػ و  داخلػػُ رػػَّ  ،صػػ هطويػػ  
كػػوئم ٌ كو ػػد :نحػػو ،اي: الدخ لػػُ  لػػ  الػػفات،ٌتوػػوف يػػفلك رػػَّ األعػػ و  ا ػػه األلػػ لُ ،الػػفات

ٌرق ػه، كػػوؿ ااػر يعػػ   ٌالػد:ٌا ػَّ  ٌال عػػص  ٌكػد ذفػػ  اعضػهم للػػ  افأ ال عػص يوػػوف  ،))الصػيُ 
ٌالصػػيُ توػػوف اوألرعػػوؿ ،اولحل ػػُ ٌكصػػ ه،  ا يقػػوؿ رعلػػ  فػػف ،ضػػورب ٌ خػػورج :نحػػو ،نحػػو طويػػ  

ال يقوؿ لإ غ عوت ٌغ عوت للبورئ فبحونإ غولوؼ   .(ٔٔ)((ٌ ل  األٌؿ فو غولوؼ 
ٌاالعػ قوكَّ رق ػ : لفأ الصػيُ اٌ ) ال عػص فػو ال ػواا ِلَمػو )اغأو غر نول ػُ الحوػم ال حػوي 

ٌالميعػػوؿ ٌالصػػيُ  ،كبلػػإ المشػػ ُ غػػر المصػػدر، اي: الػػداؿ  لػػ  لػػدث لػػولبإ يوفػػمَّ اليو ػػ  
ٌافم ال يض ؿ  ،اٌ األْرَضػ  دو نَّ زيد اليوض  اٌ الَمْيُضػوؿ اٌ الحسػر)   يػ المشبهُ  اٌ الُمػٌد

ٌغو اعبهإ رَّ المع   ي فمو  اإلعورة ا ه الموون ُ ،اإ  ٌالم سوب يػ ،ٌذي امع   لول  ،ٌفو 
غ سػػػوب  :اي (ِدَغْشػػػِقَّّ )اٌ  ،لػػػولبإ :اي (،اٌ )ردػػػ س ُذٌ غػػػوؿٍ  ،اي: الحوضػػػه(،َدػػػوَ  زَيْػػػدس َفػػػَفا)

 .(ٕٔ)((لدغشُ
: ُِ ِرَّ اْلَوبلـِ   رَوِئَدُة الص َي
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رهػَّ لذف تػػ تَّ ل م  ػػز تلػػك  امػو افأ الصػػيُ فػػَّ االفػم الػػداؿ  لػػ  اعػ  الػػواِؿ الػػفات
رهَّ تخلص الػفات غػر االعػ هاؾ ا  هفػو  الفات  ر ا هفو غمر اع هؾ غعهو رَّ االفم اٌ الليظ

ٌات رػَّ االفػم ٌال وضػ ل ،غر الف خصػص االفػم المػهاد رهػَّ ت ،ٌتػ تَّ الػفات ايضػو  لل خصػ ص 
ٌتوضحإ  ٌالػفي تسػوؽ لػإ الصػيُ )) :كوؿ الزغخشهي رَّ ذلػك ،(ٖٔ)رَّ الوبلـ  ر انواع د سإ 

ٌلل وضػػ ل رػػَّ  ،ٌيقػػوؿ: لنػأَهػػو لل خصػػ ص رػػَّ ال وػػهات ،فػػو ال يهكػػُ اػػ ر المشػػ هي ر رػػَّ االفػػم
ٌلل  ي ػػد  ،(ٗٔ)((المعػػورؼ ٌال حق ػػه  ٌالػػفـ  ٌال عظػػ م  ٌغػػر ،(٘ٔ)ٌك ػػ : تػػ تَّ الصػػيُ ايضػػو  للر ػػو    ،

ٌاالخ صػػور رػػَّ العبػػورة:اليوائػػد ال ػػَّ تسػػوؽ لهػػو الصػػيُ رػػَّ الوػػبلـ كػػوؿ ااػػر  ،اإليجػػوز رػػَّ الوػػبلـ 
ٌاالخ صور ٌاإليجوز  ٌلغأو الر و    .(ٙٔ)((يع   رَّ ذلك:))ال هض غر الصيُ لغأو ال خص ص، 

َعُص ِاَهو  :األْعَ وُ  الِ َّ يُػ ػْ
 :ُ اع و  فَّاألع و  ال َّ تصلل لل عص اهو   د ال حوي ر اراع

 ،ٌالمػهاد اػإ: غػو دؿ  لػ  لػدث ٌلػولبإ ،ٌفو غو يوف غ خوذا  غػر ا ػهي :األٌؿ: االفم المش ُ
 .(ٚٔ) (َاْرَض )ٌ )َغْضُهٌب( ٌ ()َضوِرب :نحو

ٌفػػو المشػػػبإ  ،،(ٛٔ)ٌفػػو غػػو لػػػم يُدَخػػف غػػر ا ػػػهي غػػر المصػػدر اٌ اليعػػػ   :االفػػم الجوغػػػد:الرػػونَّ
 :تقػػػوؿ ،ٌافػػػمو  ال سػػػ  ،امع ػػػ  لػػػول للمشػػػ ُ رػػػَّ المع ػػػ  يوفػػػم اإلعػػػورة ٌ)ذي( 

 –يمػػػو غػػػهأ   –؛ألفأ غع وفػػػو  (ِاَهُدػػػٍ  ِدَغْشػػػِقَّ  )ٌ (،ِاَهُدػػػٍ  ِذي َغػػػوؿٍ )ٌ (،َغػػػَهْرُت ِاَزيْػػػٍد َفػػػَفا)
 ٓ (ٜٔ)ٌغ سوب لل  دغشُ  ،ٌلول  غوؿ ،الحوضه

ٌيػُ   فٌالجملُ   د ال حوة لهػو تعػوري :الرولف:الجملُ الواكعُ غوكا الميهد ال ظػه ير ػهة احسػ  زا
الليػػػظ  :-يمػػػو  هرهػػػو ال حػػػوة   -ٌفػػػَّ  ،ٌالػػػفي يهم ػػػو غ هػػػو ف ػػػو الجملػػػُ الخبهيػػػُ ،لل هػػػو

اي:  ،رهَّ الوبلـ القوئم  ل   بلكػُ لفػ وديُ ،(ٕٓ) يُِيدْ  المهي  تهي بو  لف وديو  ارود اـ لم
ٌللدارف ر رػَّ تقسػ م الجملػُ غػفاف  عػ   ٌغس د لل إ  ٌالجملػُ  ،(ٕٔ)غهي  غر غس د 

ؿ اػولميهد  ،الجم  ال َّ لهو غح  غر اإل هابالولي ُ فَّ غر  اي: غر الجم  ال َّ تٌد
ٌفَّ دملُ خبهيُ ت تَّ اعد نوهة  ،اي: يُوَلف اهو يمو يُوَلف اولميهد ،(ٕٕ)ر قا غوكعإ 

ٌيووف ر هو ضم ه يعػود  ل هػو  ،غحضُ اٌ ا ه غحضُ ل خصصهو اٌ تزيد غر تخصصهو 
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لسػػ  غػػو ،(ٕٗ)ولجمػػ  لال ال وػػهات لذف ال يولػػف ا ،(ٖٕ)ٌفػػَّ تواعػػُ لهػػو رػػَّ اإل ػػهاب 
 ٓيه  اال  ال حوة 

ٌر :المصػػػدر الهااػػا: ٌرػػػَّ  ،(ٕ٘)اي: غػػػو يصػػػدر   ػػػإ الشػػػَّ   ،ٌفػػػو رػػػَّ الل ػػػُ افػػػم غوػػوف الصػػػد
ٌالمصػدر غوضػوع  ،فو االفم الفي يدؿ  ل  الحدث الجػوري  لػ  اليعػ  :االلطبلح

ٌالفات  ٌال سبُ  ٌف الزغوف   ٓ( ٕٙ)لمع   الحدث د
ٌال اّغػػو ال و ػػوف  ،رػػونَّ غػػر األعػػ و  ال ػػَّ ي عػػص اهػػو لػػ س ر همػػو لػػفؼرول و ػػوف األٌؿ 

ٌالهااا ،اآلخهاف ٌالمصدر، ري همو لػفؼ :ا  َّ ،اي: الرولف  ٌف يصػ  القػوؿ  ،ال عص اولجملُ 
 ر همو رَّ اآلتَّ:

ط –  ػػد ال حػػػوة  –لل عػػػص اولجملػػُ : الحػػفؼ رػػَّ ال عػػػص اولجملػػُ -ٔ عػػهط رػػػَّ  ،ثبلثػػُ عػػػٌه
ٌغع ػػ   اٌ غع ػػ   ال ليظػػو   الم عػػوت ٌفػػو اف يوػػوف نوػػهة } : كولػػإ تعػػول  :رػػوألٌّؿ نحػػو ،اغأػػو ليظػػو  

ٌالرونَّ ٕٔٛ:ٌَاتػأُقوْا يَػْوَغو  تُػْهَدُعوَف ِر ِإ لَل  اِى {]فورة البقهة   :نحو: كوؿ الشو ه ،[، 
َلَقْد َاُغه  َ َل  اللِئْ ِم َيُسب ِ َّ      ٌَ

  (ٕٛ)ِ َّ َرَمَضْ ُص ثُمأَص كُػْلُص ال يَػْعِ  ْ     ٓ(ٕٚ)
ٌ ل همو غدار األغه ف و:  ٌعهطوف رَّ الم عوت 

اف تووف الجملُ الم عػوت اهػو غشػ ملُ  لػ  ضػم ه يهاطهػو اولمولػوؼ  :الشهط األٌؿ
ٌَاتػأُقوْا يَػْوَغو  تُػْهَدُعوَف ِر ِإ لَل  اِى {] فورة البقػهة  ،لغأو غليوظ اإ رػإفأ  ،[ ٕٔٛنحو كولإ تعول :} 

ٌَاتػأُقوْا يَػْوَغػو  ال :نحو كولإ تعول  ،اٌ ضم ه غقدر ،المولوؼ (لل  )يوغو    وئد ()الهو ( غر )ر إ  {
ٌلل إ اعور اار غولػك  ،(ٜٕ)اي ال تجزي ر إ  ،[ َٛٗتْجِزي نَػْيسس َ ر نػأْيٍس َعْ ئو  { ]فورة البقهة:

  اقولإ:
ٍُ ُغَ َوَها نَػَعُ وْا ِاُجْمَل  (ٖٓ) َهارََ ْ طَْ ُص َغو َاْ طَْ َ ُإ َخبػَ           ٌَ

ٌكػد يحػفؼ للداللػُ  ،لال انأػإ الاُػدأ للجملػُ الواكعػُ لػيُ غػر ضػم ه يهِاطُهػو اولمولػوؼ
  :نحو كوؿ الشو ه الحورث ار يلدة ، ل إ

ـْ َغَوؿس َاَلواُوْا ؟    ٌََغو َاْدِري َاَا ػأَهُفْم تَػَ و ٍ     ٌَُطوُؿ الدأْفِه َا
(ٖٔ)  
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ٌدػ  ،هػو ال قديه: اـ غػوؿ الػواوي ؟ رحػفؼ الشػو ه ال ٌَاتػأُقػوْا :ٌغرػ  ذلػك كولػإ  ػز   {
ال تجػز  ر ػإ( رلػم تػفيه يلمػُ )اي: ،[ ٛٗيَػْوَغو  ال َتْجِزي نَػْيسس َ ر نػأْيٍس َعْ ئو  { ]فػورة البقػهة:

 ٓرَّ الس وؽ القه نَّ لودود القهي ُ الليظ ُ )يوغو ( ال َّ تدؿ  ل هو رَّ نيس الس وؽ (ٕٖ) )ر إ(
لفأ الجملػُ ال ػَّ تقػا لػيُ عػهطهو :يع ػَّ ،جملػُ خبهيػٌُفو اف تووف ال :ٌالشهط الرونَّ

ٌخبهيػػُ يع ػػَّ غح ملػػُ للصػػدؽ  ،(ٖٖ) اف توػػوف خبهيػػُ ؛ ألنػأَهػػو رػػَّ المع ػػ  يػػولخبه  ػػر المولػػوؼ
تقا رَّ غح  نعص لػػ)رَُد ( رػبل  ،زَْيدس َضَهاَإُ  :رجملُ ،َدوَ  رَُد س زَْيدس َضَهاَإُ  :نحو كولك ،ٌالوفب

ٌالوػػفب ،(ٖٗ)َاْضػػهِاُُإ َغػػَهْرُت ِاَهُدػػٍ   :يجػػوز فػػَّ ال ػػَّ  ،ٌفػػفي الجملػػُ الخبهيػػُ المح ملػػُ للصػػدؽ 
 ٓ( ٖ٘)تووف لخبورا  للمب دا ٌلبلت للمولوالت 

ٌالوػػػفب تحػػػهزا  غػػػر الجملػػػُ  ٌعػػػهط ال حػػػوة رػػػَّ الجملػػػُ اف توػػػوف غح ملػػػُ للصػػػدؽ 
ٌاالفػ يهوـ ٌال هَّ  ، ٌ )فػ  (ال تقعػد)، ٌ(ٌ)ال تقػم (،اكعػد)ٌ (،)كػم :نحػو ،اإلنشوئ ُ غر  األغه 

ال لػػػبلت ؛ ألف  (يقػػـو زيػػد؟ ؛ ألف فػػػفي الجمػػ  ال تقػػػا لػػيوت لل وػػػهات يمػػو ال تقػػػا اخبػػورا  
ٌالب ػػوف اػػفيه لػػوؿ ثوا ػػُ للمولػػوؼ يعهرهػػو المخوطػػ  لػػإ ل سػػػص  ال ػػهض غػػر الصػػيُ اإليضػػوح 

ٌاالف يهوـ ل سص ا لواؿ ثوا ػُ للمػفيور يخػ ص اهػو لنأَمػو فػَّ  ،لمشوريإ رَّ افمإ ٌال هَّ  ٌاألغه 
ٌاف عبلـ ال اخ صوص لهػو اشػخص دٌف عػخص ط رػإْف دػو  غػر ذلػك غػو ظػوفهي نعػص  ،(ٖٙ)ل  

ؿ  ل  لضػمور كػوؿ ر ػإ   ػد  –ٌنحػو ذلػك  ،(ٖٚ)اي: لفأ ف ػوؾ كػوال  غػر الوػبلـ غضػمه ر ػإ ،يٌد
 :كوؿ الشو ه –ال حوة 

ٌَاْخ َػَلطْ     ـُ  ٌْا ِاَمْفٍؽ َفْ  رَاَيْ         َل أ  لَذا َدرأ اْلظأبل ْئَ  َكْط ؟ َدوُ   (ٖٛ)َص اْلف 
ٌا الػػبر غخلػػوط اولمػػو  غقػػوؿ   ػػد ر ي ػػإ فػػفا الوػػبلـ  ٌا امػػفؽ  ،(ٜٖ)اي: دػػو  اي: دػػو 

ؿ  لػ  لػفؼ الولػف)ٌفػو) ،، ي ويػُ  ػر لػوف فػفا الَمػْفؽ(غقوؿ ر إ:)ف  رايص الفئ  ؟ ، غػٌد
ٌكػػػػوع الجملػػػػُ  كػػػػوؿ لػػػػول   ػػػدة السػػػػولك: ،(ٓٗ)( (فػػػػ  رايػػػص :غقػػػوؿ ر ػػػػإ :اي ظػػػػوفهي يي ػػػد 

ٌففا الظوفه ا ػه  ،نع و لل وهة ال َّ فَّ كولإ: )َغْفؽ( ،ف  رايص الفئ ؟ :يهوغ ُ ٌفَّ كولإاالف 
 ،ٌففا العوغ  المحفٌؼ فو الفي يقا نع و   ،غهاد ا  دملُ االف يهوـ غيعوؿ اإ كد لفؼ  وغلإ

ٌا امػػفؽ غقػػػوؿ   ػػد ر ي ػػإ :ٌالػػ  الوػػبلـ ٌنقػػ   ػػر ا ػػهي افأ تقػػػديه  ،فػػ  رايػػص الػػػفئ ؟:دػػو 
ٌا امفؽ غر  الفئ  :يووف اقولإالمحفٌؼ  ٌز ػم اف فػفا السػر  ،دو  ف  رايص الػفئ  كػط ؟ 
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ٌرد غصهلو  اإ رَّ كولهم غهرت اهد  غر  األفد، ف  رايص  :غر تقديه القوؿ ؛ ألفأ ففا المقدر 
ٌرد رػػَّ الحػػديف الشػػهيف ٌغرلػػإ غػػو  َفػػْ   ،))... َيبللِْ ػػ س ِغرْػػُ  َعػػْوِؾ السأػػْعَدافِ  (ٔٗ) األفػػد كػػط ؟ 

 .(ٕٗ) ((كَوؿ: رَإنػأَهو ِغْرُ  َعْوِؾ السأْعَداف... ،يْػُ م َعْوَؾ السأْعَداِف ؟ كولوا نَػَعْم يَو َرُفوَؿ اىِ رَاَ 
ٌلذا نع ػوا  ،الحفؼ رَّ ال عص اولمصدر:رَّ  هؼ الل ُ العها ػُ يجػوز ال عػص اولمصػدر

ٌَِرْطهس  ،ٌَِرَضو   ،َفَفا رَُد س َ ْدؿس )) :اولمصدر كولوا ٌرس  ٌاخبه اار غولك  ر ٌلػف العػهب  ،(ٖٗ) ((ٌَُز
 :اولمصدر رَّ الي  ِإ اقولإِ 

َها نَػَعُ وْا ِاَمْصَدٍر َيِر ػْ َها         ٌَ ٌَاْل أْفِي ػْ  (ٗٗ) رَوْل َػَزُغوْا اإلرْػَهاَد 
َغػػَهْرُت ِاَهُدػػٍ  :ٌزاد ااػػر  ق ػػ  ذلػػك توضػػ حو اقولػػإ: يورػػه افػػ عموؿ المصػػدر نع ػػو  نحػػو

ِاَهُدَلْ ِر  دؿٍ  ،َ ْدؿٍ  ٌيلػـز ل  ئػٍف  ،ٌِنَسػوٍ  َ ػْدؿٍ  ،ٌاػوْغَهاَتَػْ ِر َ ػْدؿٍ  ،ٌاػوْغَهَاٍة َ ػْدؿٍ  ،ٌِاهَِدوٍؿ َ ْدؿٍ  ،ٌَ
ٌال في ه لػفلك  ،ٌال عص اإ  ل  خبلؼ األل  ؛ ألنأإ يدؿ  ل  المع   ال  لػ  لػولبإ ،اإلرهاد 

ٌدوي  ٌ ؿ   د ال حوة  ل   ُِ  :يمو رَّ اآلتَّ  ،(٘ٗ)َا
ٌي  اولمش ُفو   د الوور  ر   :الودإ األٌؿ اي: ،اوضا ) دؿ( غوضا  ػودؿ ل  ال  

ٌر ،اي: ردػ  غهضػَّ ،ٌردػ  رضػػو   ،ردػ   ػودؿ اي: ردػػ   ،ٌردػ  رطػه ،اي: ردػػ  زائػه ،ٌردػ  ز
 ٓ (ٙٗ)روطه

ٌيػػ  ا قػػديه غضػػوؼ :الودػػإ الرػػونَّ ٌاأللػػ    ػػدفم غػػهرت  ،فػػو   ػػد البصػػهي ر  لػػ  ال  
ٌلهػػفا ال ػػـز لرػػهادي  ،يػػفا ٌاي: ذ ،(ٚٗ)غقوغػػإ (ٌاكػػ م ) ػػدؿ (ثػػم لػػفؼ )ذي ،اهدػػ  ذي  ػػدؿ

 ٓ( ٛٗ)يمو يل زغوف لو لهح افي   ،ٌتفي هي

ٌيػػ  اولمبول ػػُ اجعػػ  العػػ ر نيػػس المع ػػ  غجػػوزا  اٌ اد ػػو    (ٜٗ) :الودػػإ الرولػػف   لػػ  ال  

ٌلرادة المبول ػُ رػَّ الم عػوت ل ػ  ي نأػإ فػو  ،(ٓ٘) ٌالم عوت  ل  لولهمو  ٌلوللإ لاقو  المصدر 
ٌنيػػس الهضػػو  ٌلػػ ٌ  ،(ٔ٘)نيػػس العػػدؿ  غػػر  كػػد ذفػػ  ااػػر  ق ػػ  للػػ  افأ الحمػػ   لػػ  المبول ػػُ ا

ٌي  رَّ ير ه غر العبورات كد يخهدهو غر غعون هو ال َّ فػ قص لهػو ٌي  ؛ ألفأ ال   ٌذلػك نحػو  ،ال  
ال يصػػل اف يوػػوف ال قػػديه: )رػػإفأ األلػػل ) (،)زَيْػػدس َلػػْوـس  :كول ػػو ذٌ )دعلػػإ نيػػس الصػػـو غبول ػػُ 
رػبل يصػل  ،رقػط (ٕ٘) ((ٌذلك يصدؽ  ل  المػدغر ،غر لوـ يوغو  ؛ ألفأ ففا يصدؽ  ل   (لـو



ٌالَمْوُلوؼِ   ُِ ٌالَقَهاِئِر الس َ وِك أُِ  الَحْفُؼ رَّ الص َي ُِ ال أْحوي ُِ   اَػْ َر الص َ وَ 
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اي:لفأ الحمػػػ   لػػػ   ،ٌكػػػد ايأػػػد الػػػدي ور روضػػػ  السػػػوغهائَّ فػػػفا الػػػهاي ،لطبلكػػػإ  لػػػ  يػػػ  لػػػوئم
ٌي  ٌل  غر ال    ٓ(ٖ٘)المبول ُ ا

ٌيبلت فو اف المصدر افم داؿ  ل   ٌالفي يبدٌ لَّ اف الفي درا ال حوة لل  ففي ال  
ٌالم عػوت  ،ففا رَُد س َ ػْدؿس  :رإذا كلص ،داللُ لإ  ل  الفات ال ،غع   الحدث غػا اقػو  ال عػص 

غمػو درػا يػبل  غػر البصػهي ر  ، ل  غع وي األللَّ ي ص كد ٌليص الفات اػولمع   ٌفػفا ال يجػوز
ٌي  لل خلص غر ففا المشو   ٓ (ٗ٘)ٌالوور  ر لل  ال  

 ُِ َر ٌْ ُِ الَمْحُف ُر القهائِر ِرَّ لْيَضوِح الص َي ٌْ  :َد
ٌاك   ٌلاقو  المولوؼ غا نِ أُِ غع وفو اك  عههة  الشوئا   د ال حوي ر افأ لفؼ الصيُ 

ٌلكوغُ الصيُ غقوغإ  : كوؿ اار فشوـ رَّ ذلػك ،(٘٘)ٌدودا  رَّ الل ُ العها ُ غر لفؼ المولوؼ 
ٌيقػػ  لػػفؼ الصػػيُ ال عػػص غػػا العلػػم اػػإ ؛ ألنأػػإ دػػَّ  اػػإ رػػَّ األلػػ  ليوئػػدة لزالػػُ االعػػ هاؾ اٌ ))

، رقػػد  لػػ  ااػػر فشػػوـ رػػَّ يبلغػػِإ فػػفا ِ لػػُ كلػػُ لػػفؼ (ٙ٘) ((مػػـو رحفرػػإ َ ْوػػُس المقصػػودالع
ٌافمهػػو لزالػػُ االعػػ هاؾ  ػػر االفػػم المولػػوؼ غمػػو  ،رولصػػيُ تػػ تَّ رػػَّ الوػػبلـ إلاػػهاض ،الصػػيُ

ٌتخص صإ ،يموثلإ غر د سإ لفلك يوف لػفرهو  وػس المقصػود ؛ألفأ رػَّ  ،ٌيفلك لزالُ العمـو 
ٌرػَّ ألفأ رػَّ لػفِرَهو نَػْيػَّس ل لػك األاػهاض ذيه الصيُ توض ل  ٌيػفلك رػإفأ رػَّ  ،لػفرهو لَػْبسس ؛ 

ٌليجوزس ٌفمو ال يج معوف ٌرَّ لْفِرَهو اخ صورس  ٌلفهوبس  ُِ لط وبس  ٌكد ٌضأَل ذلك اار  ،ذيه الص َي
ٌلغأو  يع   رَّ كولإ:اّغو الصيُ ربل يحسر لفرهو ؛ ألفأ ال هض غر اإلت وف اولصيُ لغأو ال خص ص 

ٌاإلفػهوب رػَّ الوػبلـ ٌيبلفمو غر غقوغوت اإلط ػوب  ٌالمدح  ٌالحػفؼ غػر اػوب اإليجػوز  ،الر و  
ٌالػػد ل ػػدارعهمو  :ٌكػػوؿ ااػػر األث ػػه رػػَّ اػػوب اإليجػػوز ،(ٚ٘)ٌاالخ صػػور رػػبل يج معػػوف رػػَّ فػػ وؽ 

ٌال خصػ ص ٌيبلفمػو ٌلغأػو للمػدح ،ٌالصيُ ت تَّ رَّ الوػبلـ  لػ  ضػها ر، لغػو لل  ي ػد  غػر  ٌالػفـ 
ٌاالخ صػورِ غقوغػوت ا ٌال طويػ  ال ِغػْر غقوغػوِت اإليجػوِز  ٌلذا يػوف األغػه يػفلك لػم يلػػُ  ،إلفػهوب 

ٌال حػػو لػػم يم عػػوا  ،(ٛ٘)الحػػفؼ اػػإ ؛ ألنأػػإ يػػددي للػػ  االل بػػوس ٌفػػو ضػػد الب ػػوف  لوػػر افػػ  الل ػػُ 
ٌالمقولَّ اٌ الص و َّ ال حوي اٌ القهي ػُ  ٌكوع عَّ  غر ذلك رَّ الوبلـ لذا توره الدل   الحولَّ 

ٌكػد لػفرص  :كوؿ افػ  الل ػُ،غػر ذلػك القهي ػُ الحول ػُ ،وردُ  ر الس وؽ ال َّ توضػل المػهادالخ
ٌذلػػك   ػػد كػػوة داللػػُ الحػػوؿ  ل هػػو ٌنػػدرة  ٌكػػد رسأػػَه افػػ  الل ػػُ غػػو لوػػوي  ،(ٜ٘)الصػػيُ  لػػ  كلػػُ 
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َه َ َلْ ِإ لَْ  س َطوي س )ف بويإ  ل  ذلك غر كولإ: ٌاف لم َتْفيه الصيُ َررَػْعصَ  (،ِف ػْ اي: لك  (ٓٙ)كوؿ: 
َه َ َلْ ِإ لَْ  س( اهرا )ل  س(  ل  لرادة لفؼ الصيُ ٌيػوف فػفا لنأَمػو  ،اي: )ل ػ س طويػ س(،اف تقوؿ:)ِف ػْ

ٌذلػك لنأػإ ُيحسػر  ،(ٔٙ)دوز لفؼ الصيُ رَّ غر  ففا الموضا ِلَمو َدؿأ غر الحوؿ  ل  غوضعهو
ٌال ػأْيِخ ْ  ٌال أْطِوْيِل  ٌال ػأْعِظْ ِم غو يقـو غقوـ كولػإ )طويػ س(رَّ يبلـ القوئ  لفلك غر ال أْطهِْيِل   ،(ٕٙ) ِم 

ٌكد اراد اف  الل ُ اهفا الوبلـ اإلعورة لل  الدأل   الصوتَّ ٌفو كهي ُ غقول ُ غهمُ خولػُ اولل ػُ 
ٌادائػػإ الصػػوتَّ للعبػػورة  –اوافػػط هو  –ل ػػف ييهػػم السػػوغا  ،الم طوكػػُ غػػر طهيقػػُ نطػػُ المػػ ولم 

ٌرُ   ٓاع  الع وله المحف
ااػػر د ػػَّ  ػػر الػػدل   الصػػوتَّ اٌ القهي ػػُ الصػػوت ُ المسػػو دة  لػػ  توضػػ ل  ٌكػػد تولػػم

ٌيوف ففا لنأَمو لفرص ر إ الصػيُ ِلَمػو )):المع   المهاد ل ر رسه يبلـ ف بويإ اآلنف الفيه اقولإ
ٌال أْطهِيْ  ٌذلك تحس رَّ يبلـ القوئ  لفلك غر ال أْطِوْيِل   ٌال ػأْيِخػْ مِ  لِ َدؿأ غر الحوؿ  ل  غوضعهو 

 ٓ(ٖٙ) ((طوي س اٌ نحو ذلك :ٌال ػأْعِظْ ِم َغو يقـو غقوـ كولإ
ٌال   ػ م الػفي يُػْعَ َمػُد  ل ػإ رػَّ  ٌتولم اار د َّ رَّ الدل   المقولَّ اٌ الصوتَّ اٌ ال به 

ٌذلػك اف توػوف رػَّ غػدح لنسػوف  ،ٌانص تحس ففا غر نيسك لذا ت غل ػإ)لفؼ الصيُ اقولإ: )
ٌاى ردبل   ٌلِػُ َمو ر غػر تمطػ ط  ٌالر و   ل إ ر قوؿ: يوف  ر زيد غر كوة الليظ اػ)اى( فػفي الولمػُ 

ٌ ل هػو البلـ ٌيػفلك  ،اٌ نحػو ذلػك ،اي: ردػبل  روضػبل  اٌ عػجو و  اٌ يهيمػو   ،ٌلطولُ الصوت اهو 
ٌتيخمػػإ ر سػػ   َّ اػػفلك  ػػر ٌلػػيإ  (ٌتموػػر الصػػوت اػػػ )لنسػػوف ،فػػ ل وي رودػػدنوي لنسػػونو   :تقػػوؿ

 ٓ(ٗٙ) ((اٌ نحو ذلك ،وادا  لنسونو  فمحو  اٌ د :اقولك
اإلعػورة المسػو دة  لػ  :ثم ان ق  اار د ػَّ للػ  الػدل   االعػوري،اٌ كهي ػُ اإلعػورة، اي

ٌيػوف لنسػونو  )توض ل المع   المهاد ل ر كوؿ:) ٌٌلي إ اولض ُ كلص: فػ ل وي   ،ٌيفلك لذا ذغم إ 
ٌتُػَقط َبُإ،ر   َّ ذلك  ر كولك:لنسونو  لئ مو  اٌ  ٌْدَهَك   .(٘ٙ)اٌ نحو ذلك((،لحزا  اٌ ُغْبَخبل  ٌتُػَزٌ ي 

ٌرة ٌضػػوح الػػدل      ٌراػػم غػػو تقػػدـ يديػػد الدارفػػوف رػػَّ اػػوب لػػفؼ الصػػيُ  لػػ  ضػػه
لْف ُ ِهي لفؼ الصػيُ غػر الداللػُ  ل هػو غػر الليػظ اٌ :الحولَّ اٌ المقولَّ  ل هو غر ذلك كولهم

ٌزاد ااػػر د ػػَّ  لػػ  ذلػػك كولػػإ(ٙٙ) غػػر الحػػوؿ رػػوف لػػفرهو ال يجػػوز ٌََرْدنَػػو  :لػػو كلػػص اال تػػهاؾ:، 
ُِ َ َل  رَُد ٍ  ٌنحػوي  ،الَبْصَهَة رَوْد َػْزنَو اِوألُيػأَل اٌ رَاَيْػَ و ُاْس  ونَو ، ٌَفَوصأ لم تيْد افلك عػ ئو  ؛ ألفأ فػفا 
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ٌلنأمػو الم وكػا اْف تصػف غػر ذيػهت اٌ غػو ذيػهت رػإْف لػم تيعػ    ،غمو ال يَػْعَه  ِغْ ُإ ذلػك الموػوف
ٌدور رَّ ال ول ف ، ل إ يليص  لم غو لم ُتَدِل ْ  ٌغر ذلك ايضػو  (ٚٙ) ((ٌففا ل و غر الحديف   ،

 ٓ(ٛٙ) ((رإْف َ هَِيص الحوؿ غر الداللُ لم يجز الحفؼ رو هرإ)كوؿ اار يع  : )
ٌالبللقػػػُ رػػػَّ  ٌالليظ ػػػُ السػػػواقُ  ٌكػػػد ريػػػز ااػػػر األث ػػػه  لػػػ  القػػػهائر السػػػ وك ُ المع ويػػػُ 

ورج الػ ص لػ ر را  اف لػفؼ الصػيُ ال ُيَسػوأُغ الس وؽ الم طوؽ اٌ  ل  القهائر الميسهة غر خػ
 لال رَّ ثبلثُ غواطر:

ُُ َروونَػػْص لذا تقػػدـ الصػػيُ غػػو يػػدؿ  ل هػػو، نحػػو ذلػػك كولػػإ تعػػول :} َاغأػػ :األٌؿ و السأػػِي َ 
ٌَرَ َ ُفػػم غأِلػػُكُِ يَْ ُخػػُف ُيػػ أ ِلمَسػػ ٌََيػػوَف  ٍُ َاْصػػبو { ِو َر يَػْعَملُػػوَف ِرػػَّ اْلَبْحػػِه رَػػَ َردت  َاْف َاِ ْ بَػَهػػو   َفػػِي َ 

ٌيدؿ  ل   ،ي خف ي  في  ُ لولحُ اصبو  :ٌالمع   ،رلم تفيه ف و الصيُ ،[ ٜٚفورة الوهف:]
} رَػػػػَ َردت  َاْف َاِ ْ بَػَهػػػػو { ] فػػػػورة  :الصػػػػيُ ال ػػػػَّ لػػػػم تػػػػفيه القهي ػػػػُ الليظ ػػػػُ السػػػػواقُ كولػػػػإ تعػػػػول 

ٌف [، رػػإفأ تع  بػػإ ليأوَفػػو ال ُيخهِدهػػو  ػػر يونهػػو فػػي  ُ ٜٚالوهػػف: ٌلنأَمػػو المػػ ُخوذ فػػو الصػػح ل د
 ٓغو يدؿ  ل هو  ؛ ألنػأَهو تقدغهووالَمِعْ   رلم تفيه الصيُ فوف 

 :نحو ذلك كوؿ الشو ه يزيد ار الحوم الرقيَّ :لذا ت خه   هو غو يدؿ  ل هو :الرونَّ
َهو يَِئْ مُ  الُعْهسُ         ُيُ  اْغِهٍئ َفَ ِئْ ُم ِغْ إُ  ٌْ ِغ ػْ  ٓ(ٜٙ) َا

ٌجرإنأػػإ ارا لذ دؿ  ل ػػإ غػػو اعػػدي رػػَّ السػػ وؽ القهي ػػُ الليظ ػػُ غػػر كولػػإ: ،د يػػ  اغػػهئ غ ػػز
ٌدػػػُ ،فػػػ ئ م غ ػػػإ اٌ غ هػػػو يئػػػ م ال يئػػػ م فػػػو لال غػػػر ز ٌج  رجػػػو  اعػػػد  ،لذ ال تئػػػ م فػػػَّ لال غػػػر ز

ٌ لوال ذلك َلَمو لػل غع ػ  الب ػص لذ لػ س يػ  اغػهئ يئػ م غػر  ػهس لال  ،المولوؼ غو َدؿأ  ل إ
ٌدو   لذا يوف  ٓ(ٓٚ)غ ز

 ٌنحو ذلك كولإ لل  اى  ل إ ،ٌتحفؼ الصيُ لقهي ُ غقول ُ خوردُ  ر ف وؽ الوبلـ
كػد  لػم  لػ  دػواز  كوؿ اع  اليقهػو  ،(ٔٚ)( (ال لبلة لجور المسجد لال رَّ المسجد)):ٌفلم

لبلة دور المسجد رَّ ا ه المسػجد غػر ا ػه فػفا الحػديف رعلػم ل  ئػف اف المػهاد اػإ اليضػ لُ 
ٌلنأمػػػو  لػػػم غػػػر عػػػَّ  خػػػورج ٌالومػػػوؿ ٌفػػػفا الشػػػَّ   لػػػم يعلػػػم غػػػر نيػػػس الليػػػظ اٌ غػػػر فػػػ وكإ 

لػبلة اليػّف اسػبا  تيضػ  الجمو ػُ لبلة)) :ٌفلم ٌ لإ غر ذلك كولإ لل  اى  ل إ ،(ٕٚ)  همو
ٌفػلم ٌكولػإ ،(ٖٚ) ((ٌ شهير غهة ٌ لػإ  لػبلة الهدػ  رػَّ دمو ػُ تضػعف  لػ  )) :لػل  اى  ل ػإ 
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ٌ شػػهير ٌرػػَّ فػػوكإ خمسػػُ  رلػػو يونػػص لػػبلة الهدػػ  رػػَّ ا  ػػإ  ،(ٗٚ) ضػػعيو...(( لػػبلتإ رػػَّ ا  ػػإ 
ٌا ر لبلة الجمو ُ  ٌ لإ ٌفلم ا  هو    ٓاوطلُ لمو روض  لل  اى  ل إ 

ٌالصح ل اّف رَّ غس لُ دواز الصػبلة رػَّ ا ػه المسػجد خػبلؼ   ػد  لمػو  اليقػإ اػ ر 
ٌ را فػػػػػػم رػػػػػػَّ لػػػػػػبلة المسػػػػػػجد تمرلػػػػػػص رػػػػػػَّ ثبلثػػػػػػُ  ،(٘ٚ)كوئػػػػػػ  اصػػػػػػح هو اٌ  ػػػػػػدـ لػػػػػػح هو

ٌايرػه الػحوب  ،رقط ألٌؿ،فَّ ف ُ غديدةاكواؿ:ا ؼ  ػر الػحوب ااػَّ ل  يػُ  ٌففا فػو المعػٌه
ٌادبػػُ  لػػ  الويويػػُ ٌفػػفا فػػو  ٌايػػُ  ػػر المػػد.الرونَّ:فَّ  ٌر ٌير ػػه غػػر الػػحوب الشػػورعَّ  غولػػك 
ٌكوؿ رػَّ غػفف  المػد.الرولف: فػَّ  ٌكوؿ اع  الحوب غولك،  الُمَهدأل رَّ غفف  الشورعَّ، 

ٌرقهػػو  الحػػديف ٌادبػػُ  لػػ  األ  ػػوف ٌفػػفا فػػو الم ٌا ػػهي غػػر ائمػػُ السػػلف   صػػوص  ػػر المػػد 
ٌف  ٌدعلػػػوا دػػػواز الصػػػبلة رػػػَّ لػػػديف الميوضػػػلُ اآلنػػػف الػػػفيه أللػػػحوب األ ػػػفار د ٌا ػػػهفم 

 .(ٙٚ)األلحو  الحوب القدرة  ل  الصبلة رَّ المسودد
ٌغر ال حوي ر غر يه  اف لفؼ الصيُ رَّ الوبلـ غا ن ُ غع وفو يوره رَّ ف وؽ ال يَّ 

 ،العقػ  اٌ ا  هفػو غػر القػهائر ل ر ي يَّ الم ولم عػ ئو ثوا ػو اقهي ػُ –ل و  ُ ليظ ُ ٌفو كهي ُ  –
ٌلنمػو نيػػَّ الشػَّ  غق ػػدا اصػيُ غخصولػػُ يمػو رػػَّ   ،رهػو رػَّ فػػفي الحولػُ ال يهيػػد ال يػَّ المطلػػُ 

غػػا ثبػػوت فػػفي  ،اٌ لػػ س اإنسػػوف ،اٌ لػػ س اووتػػ  ،كول ػػو رػػَّ ٌلػػف لنسػػوف: لنأػػإ لػػ س اشػػو ه
انػػإ لػػ س  :رولمقصػػود غػػر المػػ ولم تق  ػػد فػػفي الصػػيوت اصػػيوت اخػػه  ،الصػػيوت اٌ غرلهػػو لػػإ

 :ٌغر األغرلػُ  لػ  ذلػك الحػديف ال بػوي الشػهيف ،(ٚٚ)اشو ه غج د اٌ يُع د اإ اٌ ذي اوؿ الخ
اٌ ،(ٜٚ)( (ٌالمػػهاد ال لػػبلة يوغلػػُ اٌ توغػػػُ)،)(ٛٚ)((ال لػػبلة لجػػور المسػػجد لال رػػَّ المسػػجد))

ٌغػػر ذلػػك ايضػػو كولػػإ لػػل  (ٓٛ)روضػػلُ  ٌفػػلم:)،  ٌ لػػإ  ال لػػبلة لمػػر لػػم يقػػها ايوتحػػُ )اى  ل ػػإ 
 ٓاٌ توغُ  ،رقد ُرس َه ففا الحديف   د ير ه غر اليقهو  ابل لبلة يوغلُ ،(ٔٛ)الو وب((

غر ذف   ٌالصح ل اّف رَّ غس لُ كها ة اليوتحُ رَّ الصبلة خبلؼ ا ر اليقهو  رم هم 
ٌدوب كها ة اليوتحُ رَّ الصبلة ٌالشورعَّ ٌ دمهػور ٌانأإ ال ُيْجزِ  لل   ٌلل إ ذف  غولك  ئ ا هفو 

ٌال واع ر رمػر اعػدفم ػَهة ؛ألفأ ال يػَّ   ػدفم رػَّ الحػديف  العلمو  غر الصحواُ  ٌفػو غػفف  الِع ػْ
ٌذفبص الح ي ػُ  المفيور ي ودإ لل  الفات اٌ غو فو اكهب لل  الفات ٌفو الصحُ ال الوموؿ ؛ 

  .(ٕٛ)م كها ة  يُ غر القه فٌطوئيُ كل لُ لل  انأهو ال تج  ا  الواد    دف
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يػهد لػفؼ الصػيُ رػَّ الل ػُ غػا  :ٌالقو دة العوغُ رَّ لفؼ الصيُ، اي: ال عص تقػوؿ 
ن ُ غع وفو رَّ المواضا ال َّ تدؿ ر هو كهي ُ ليظ ُ اٌ لول ُ  ل  اف المولوؼ غق د اٌ غخصص 

 ٓ (ٖٛ)د اح ف لو لم تقدر ليُ للمولوؼ ألد  ذلك لل  خل  اولمع   المقصو  ،اصيُ غع  ُ
 لمو نػػو القػػداغ   –اي:  بلكػػُ المع ػػ  اػػولقهائر السػػ وك ُ  –ٌكػػد ادرؾ فػػفي الحق قػػُ 

ٌف غ هم  :ٌغر األغرلُ  ل  ذلك ،الف أمو الميسه
اُوَفو َ ػػَفااَو   - ٌْ ُغَعػػف  ُِ َا ٍُ ِلال َنْحػػُر ُغْهِلُووَفػػو كَػْبػػَ  يَػػػْوـِ اْلِقَ َمػػ ِلف ِغػػر كَػْهيَػػ ٌَ كولػػإ تعػػول :} 

كػػوؿ اعػػ  افػػ  العلػػم رػػَّ فػػفي  ،[ َٛ٘غْسػػُطورَا  {]فػػورة اإلفػػها : وَف َذلِػػَك ِرػػَّ اْلِو َػػ َعػػِدْيَدا  َيػػ
ٌتقديه الوبلـ ليُ لم اآليُ ٌفػفا ال عػص الػفي  ،ٌلف غػر كهيػُ ظولمػُ لال نحػر غهلووفػو :تفيه، 

لم يفيه دلص  ل إ كهائر ف وك ُ غقول ُ خوردُ  ر ف وؽ الػ ص ٌفػَّ  يػوت غػر ي ػوب اى تعػول  
 :غ هو
ٌََاْفُلَهو ظَِلُموَف { ] فورة القصص:.كولإ تعول :} .ٔ ٌََغو ُي أو ُغْهِلِوَّ اْلُقَه  ِلال  ..ٜ٘ ]ٓ 
ٌََاْفُلَهػػػو اَػػػػػػِيُلوَف {] فػػػورة  .ٕ ٌكولػػػإ تعول :}َذلِػػػَك ِلْف لأػػػْم َيُوػػػر رأاُػػػَك ُغْهِلػػػَك اْلُقػػػَه  ِاظُْلػػػٍم ِلال 

 [. ٖٔٔاالنعوـ:
ٌََغو َيوَف رَا َك :ٌكولإ تعول  .ٖ ٌََاْفُلَهو ُغْصِلُحوَف { ]فورة فود:}   ٓ[ٚٔٔلِ ُػْهِلَك اْلُقَه  ِاظُِلٍم 

اْػ َػهَ  .ٗ ٌََ ػفأ ٌَُرُفِلِإ َرَحوَفبػْ َػَهو ِلَسواَو َعِدْيدا   ٍُ َ َ ْص َ ْر َاْغِه رَاػ َهو  ٌََي َي ر غ ر كّػْهَي و ٌكولإ تعول :} 
ٌالمع  ،اي: ا  الاد اف [، لل  ا ه ذلك غر ال َٛ َفاا و ن ْوها ... {] فورة الطبلؽ: قهائر، 

ٌاويُ غػو رػَّ فػفا القػوؿ اف ف ػو  ٌاهاهم ر حُ  ل هم العفاب،  ٌا اهم  ت فرفم الهف  ر ويه
 -رولقهي ػُ العقل ػػُ تودػػ  القػوؿ اػػ ف رػػَّ اآليػػُ  ،(ٗٛ)نع ػو  لػػم يػػفيه لودػود ادلػػُ تػػدؿ  ل ػػإ 

ٌدبهػػو اإل جػوز القه نػػَّ المطلػػُ  -ال ػَّ رػػَّ فػػورة اإلفػػها  ٌفػػَّ )ظولمػػُ(؛ لػيُ لػػم تػػفيه ا
ٌد ذلػػك فػػلبو   لػػ  الػػ ص القه نػػَّ لذ   ألنأػػإ لْف لػػم نقػػ  اػػ ف ف ػػوؾ لػػيُ لػػم تػػفيه لوػػوف غػػهد
ٌدود  ألد  ذلك لل  القوؿ اعبر ُ  ي ف يعفب اى تعول  كهيُ اٌ القه  ا  ه ظلم ارتوب إ 
ٌلثواػُ المحسػ  ر، يمػو دلػص  ٌال هف   رػَّ ال  زيػ  الشػهيف غػر غعوكبػُ الظػولم ر  ال ها   

 ل  ذلك اآليوت األنيُ الفيه. 
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ٍُ َاْصػػبو  {]فػورة الوهػػف:  - ٌَرَ َ ُفػم غأِلػػُكُِ يَْ ُخػػُف ُيػ أ َفػػِي َ  ٌََيػػوَف  [، كػػوؿ  ٜٚكولػإ تعػػول : } 
ٌف رَّ ففي اآليُ ليُ لم تفيه، اي: ي  في  ُ لولحُ  :ادل   (٘ٛ)الميسه

ٌغوف   ل إ لفأ خهؽ الخضه  ل إ السبلـ اٌ العبد الصولل للسي  ُ ال َّ ري  ر   .ٔ هو فو 
غر اخف الملػك لهػو ؛ألفأ الملػك ال ي خػف السػي  ُ المع بػُ  السبلـ يوف يهيد اهو فبلغ هو

 .(ٙٛ)ال َّ ر هو خهؽ
 (، روف لم نقدر ليُ )لولحُ(ٚٛ)لفأ خهؽ السي  ُ اٌ تع  بهو ال يخهدهو  ر يونهو في  ُ .ٕ

 ٓلوونص غ خوذة رَّ ي  الوالهو 
ُ لوػوف  مػ  الخضػه  ل ػإ السػبلـ اٌ العبػد الصػولل لػيُ للسػي   (لو لػم نقػدر )لػولحُ .ٖ

ٌالسػػي  ُ المع بػػُ  لػػ    برػػو ال نيػػا ر ػػإ ؛ ألفأ الملػػك لذا يػػوف ي خػػف السػػي  ُ الصػػح حُ 
ٌفػو غػو ذفػ  لل ػإ غوفػ   ل ػإ  ،السوا  رل س ف ػوؾ روئػدة غػر خهكهػو روػوف  ملػإ  برػو

ٌ به   إ اقولإ:}...َاَخَهكْػ َػَهو لِ ػُ  ْ ِهَؽ َاْفَلَهو َلَقْد ِدْئَص َعْ ئو  ِلْغها { السبلـ روف د   اضبإ 
رلو  لم غوفػ   ل ػإ السػبلـ غػو  لمػإ العبػد الصػولل لقػدر فػفي  ،[ ٔٚ]فورة الوهف:

 ٓالصيُ ايضو  
...{ ]فػورة اإلفػها :  لَْ َس َلَك َ ِلْ ِهْم ُفْلطَ كولإ تعول :} ِلفأ ِ َبودِ  - ُِ ٌ ػبل  ،[ ُ٘ٙر اػ ر دػ  

 بػػودي الصػػولح ر ال فػػلطوف للشػػ طوف  لػػ هم رولظػػوفه افأ رػػَّ اآليػػُ  رػػَّ فػػفي اآليػػُ الوهيمػػُ افأ 
ٌرُ اغور ،الوهيمُ لفؼ الصيُ المقدرة اػ)الصولح ر(  غ هو: ،ٌيدؿ  ل  ففي الصيُ المحف

ٌتعول  ٌففي اإلضورُ لضورُ تشهيف لهدال  العبود .ٔ ردؿ ذلػك  ،لضورُ العبود لل إ فبحونإ 
 ٓ (ٛٛ) ل  لنهم لولحوف

ٌرػُ ايضػو  يػوت اخػه فػَّ امرواػُ كػهائر فػ وك ُ خوردػُ  ػر  ٌتدؿ  ل  ففي .ٕ الصػيُ المحف
 :الس وؽ تسو د  ل  تقديه المحفٌؼ غ هو

ُهُم اْلُمْخَلِص َر {] فورة ص::كولإ تعول  -ا  ٓ[  ٖٛ} ِلال ِ َبوَدَؾِ غ ػْ
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ٌََ لَػ  رَا   -ب ِهػْم يَػ َػوَيألُػوَف إ ِلنأَمػو كولإ تعول :} ِلنأػُإ لَػْ َس لَػُإ ُفْلطَػػػػرس َ لَػ  الْػِفيَر  اَغ ُػوْا 
ٌَاْلِفيَر ُفم ِاِإ ُغْشهُِيوَف { ]فورة ال ح :  ٓٓٔ - ُٜٜفْلطَػػُ ُإ َ َل  اْلِفيَر يَػ َػَولأْونَإُ 

 ]ٓ 
ُِ { ]فورة  -ج   ٓ[٘ٙاإلفها :ٌكولإ تعول :} ِلفأ ِ َبوِد  لَْ َس َلَك َ ِلْ ِهْم ُفْلطَػػػُر

ٌالووعػػيُ  ن ػػُ الميسػهة للػػ ص القه نػَّالقه  ،(ٜٛ)للػ  ا ػػه ذلػك غػػر اآليػوت ٌالموضػػحُ 
 ٓكدر اٌ لفؼ غر ال هاي   ال حويُ رَّ اآليوت القه ن ُ  لمو
ٌفػلم - ٌ لػإ  ، (ٜٓ)يقػها ايوتحػُ الو ػوب(( ))ال لػبلة لمػر لػم:ٌغر يبلـ الهفوؿ لل  اى  ل ػإ 

ٌرػُ ٌيػدؿ  لػ  المقػد ،يوغلػُ اي: ال لػبلة ،كدرت رَّ ففا الس وؽ ليُ غحف ر اغػور، اٌ توغػُ، 
ٌ لإ ٌفلم :غ هو غر لل  لبلة لم يقها ر هو ا ـ القه ف رهَّ ِخَداج ثبلثػو  )) :كولإ لل  ى  ل إ 

رهػو ال يسػ لـز اطػبلف  ،(ٕٜ)اوسه الخو    د اف  الل ُ غع وي الػ قص:ٌالِخَداجُ  ،(ٜٔ)( (ا ه تموـ
 -ر مػػػو فػػػبُ اَػّ  ػػػوي ٌالمسػػػ لُ ر هػػػو خػػػبلؼ اػػػ ر اليقهػػػو  - (ٖٜ)الصػػػبلة   ػػػد اعػػػ  افػػػ  اليقػػػإ 

 ٓ (ٜٗ)ٌالِخَداُج ليظ غس خدـ للمبول ُ رَّ ال قص 
 :ٌغر يبلـ العهب: كوؿ الشو ه المهك  األيبه -

ُِ الَخَدْيِر ِاْوهٍ       َل ٌَِدْ ُد    ٌَُرَب َاِف ػْ ٍُ َلَهو رَػْهعس   (ٜ٘)ُغَهْيَهَي
ٌد ػػدس طويػػ س  هو كػػوؿ الشػػو ه:ل –  ػػد ال حػػوة  –ٌالشػػوفد ر ػػإ  ،(ٜٙ)اي:لهػػو رػػهعس رػػولمس 

ٌد دس  ٌلفؼ ال عص ،رهعس  ٌد دس طوي س  :ٌال  الوبلـ ،ل ف ذيه الم عوت  رَ غأو  ،لهو رهعس رولمس 
رؤلنأإ  ،ٌاأغأو الدل    ل  افأ المقدر فو خصوص غو ذيهي ،الدل    ل  ال  ال قديه رس فيهي اعد

ٌالمبللػُ رػ هر ،الور ه رَّ يبلـ العهب   د ٌلف ال سو  ٌدػوي الحسػر  هم ير ػها  غػو رػإنأ  ،ٌذيه 
ٌل س غر المعقوؿ اْف يوػوف الشػو ه كػد اراد رػَّ الب ػص الشػوفد غػو  يصيوف اليهع اشدة السواد 

َقػو  ؛ ألفأ  ٌاػَ فأ لػإ فو ظػوفهي غػر ا ػه غبللظػُ غحػفٌؼ ؛ ألنأػك ال تمػدح لنسػونو  اػ فأ لػإ َعػْعَها   ُ  ػْ
ٌلنأػإ  :ر قػوؿ   ػإ تمػدح لنسػونو   ٌل س غع   ففا الظوفه لال يمػو ،دم ا ال وس يفلك لنأػإ لنسػوف، 

ٌ دغَّ ، دغَّ ٌكػد يػدؿ ٓ(ٜٚ) ظ م لم يور لوبلغك غع   غقبوؿ رإْف لم تهْد غع   لنسوف يوغ  
 لػػ  المحػػفٌؼ اٌ المػػهاد غػػر الوػػبلـ طهيقػػُ نطػػُ اٌ ادا  الب ػػص الشػػعهي ا يخػػ م يلم ػػَّ )رػػهع 

ٌاضػػحُ  لػػ  اف المػػهاد اعػػ و  غم ػػزة  تسػػ د َّ ال عجػػ  غ هػػو رػػولم( ٌ)د ػػد( ر وػػوف ر ػػإ داللػػُ 
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ٌكػػػد يصػػػح  ادا  الوػػػبلـ اإلعػػػورة للػػػ  األعػػػ و   ،ألنّهػػػو ل سػػػص يوألعػػػ و  المع ػػػودة   ػػػد ال ػػػوس
ٌطهيقُ ادائهو  . ر ال عص المهاد الم عوتُ ر   َّ اإلعورة 

ُِ ُغَقوَغإ ُُ الص َي ٌلكَوَغ  :َلْفُؼ الَموُلوِؼ 
ٌلكوغُ الصيُ غقوغإ اغه ي اػوي العقػ  ٌ  يهرضػإ الم طػُ ؛ ذلػك ألنأػإ لفأ لفؼ المولوؼ 

ٌاألل  ال حوي ؛ ٌ ألنأإ ل س غر المعقوؿ اْف نحفؼ المولوؼ الفي غر   ل  خبلؼ الق وس 
ٌنبقػَّ رػَّ الوػبلـ غػو دئ ػو اػإ رػَّ الوػبلـ غػر ادلػإ،ادلإ دئ و اولصيُ لفأ الق ػوس  ،رو ف نحفرإ 

ٌغوضػحُ لػإ لغأػػو  هػَّ غوملػُالعقلػَّ لل حػو يػ ا  اْف تػ تَّ لػػيُ اػبل غولػوؼ ؛ ألنػأَهػو غػر لوازغػػإ ر
ٌلغأو تخل صو  غر االع هاؾ ٌلغأػو ،تخص صو  غر العمـو   ٌلغأو ت تَّ للر و   ل  المولوؼ اٌ لمدلػإ 

ال يحػفؼ الػدفمو ،لفغإ ٌد  اْف تووف الصيُ غبلزغػُ للمولػوؼ  لوػر غػا ذلػك ادمػا  ،لفا 
ٌالمقػػولَّ  لػػ   ٌفػػم كػػولوا اػػفلك  ،لفرػػإنحػػوة العها ػػُ  لػػ  دػػواز ذلػػك لذا كػػوـ الػػدل   الحػػولَّ 

ٌدػػود فػػفي  ٌرػػَّ القػػه ف الوػػهيم غػػر عػػوافد تربػػص  افػػ  ودا   لػػ  غػػو دػػو  غػػر ذلػػك رػػَّ يبلغهػػم 
ٌلُ الصيُ اف تصح  المولوؼ لال لذا ظهه اغهي ظهورا  )كوؿ الزغخشهي رَّ ذلك: ) ،الظوفهة

ٌلكوغُ الصيُ غقوغإ ،يس     غعإ  ر ذيهي الصػيُ يجػ  اْف  يع َّ: لفأ  ،(ٜٛ) ((رح  ِئٍف يجوز تهيإ 
ٌظ يػػُ الػػ خلص غػػر االعػػ هاؾ اٌ العمػػـو  تػػ تَّ غصػػولبُ يمػػو   –للمولػػوؼ لذا ال ػػ ا لهػػو ألدا  

رػإذا لػفر و المولػوؼ الػفي زدنػو رػَّ الوػبلـ ألدلػإ توضػ حو   – (ٜٜ)افلي و نقلإ  ر اار فشػوـ 
لوػر غػا ذلػك كػد يوػوف المولػوؼ  ،ٌالمهاد غر الزيودة رػَّ الوػبلـ يوف ذلك خبلؼ المقصود

ٌلكوغػُ الصػػيُ غقوغػإ ٌاالفػػ   و    ػإ  ٌالظهػػور للػ  دردػُ يجػػوز غعهػو تهيػإ  كػوؿ ااػػر  ،غػر الوضػوح 
ٌالمولػػوؼ لمػػو يونػػو يولشػػَّ  الوالػػد غػػر ل ػػف يػػوف )يعػػ   رػػَّ فػػفا الصػػدد: ) ا لػػم لفأ الصػػيُ 

ٌالػد غ همػو ؛ ألفأ لػفؼ  إليضوح لنأَمو يحص  غر غجمو همو يوف الق وس اْف ال يحػفؼ  الب وف 
ٌتهادػا  مػو ا  زغػويالدفم ألنأػإ  ،و نق  لل هض  رولمولػوؼ الق ػوس يػ ا  لفرػإ ِلَمػو ذيهنػوي ؛ 

ٌكػػا احفرػػإ لػػبس لػػم يُػْعلَػػم غػػر ظػػوفه الليػػظ لفأ  ،َغػػَهْرُت ِاَطِويْػػ ٍ  :اال تػػه  انأػػك لذا كلػػص ،رامػػو 
ا كػد لػفروي لذ ٌنحػو ذلػك غمػو كػد يولػف اػولطوؿ؛لال انأهػم اإ لنسوف اٌ رغػل اٌ ثػوب رالممهٌ 

ٌرة ،ٌكويص الداللُ  ل إ لغأو احوؿ اٌ ليظ ظهه اغهي  ،ٌايره غو دو  رػَّ الشػعه؛ ألنأػإ غوضػا ضػه
ٌكد ذف  كبلإ اار د ػَّ فػفا المػفف  لػ ر  ،(ٓٓٔ)يوف لفرإ ااعد رَّ الق وس((  ٌيلأَمو اف بهم
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يْػٍ  ؛ َغػَهْرُت ِاَطوِ  :را  افأ لفؼ المولوؼ كد يددي لل  اللبس رلفلك ال يجػوز   ػدي اْف تقػوؿ
  ػدي لال غ ػ  غػو كػوـ الػدل    ٌلهػفا ال يجػوز الحػفؼ ،ألنأهو ل سص ليُ خولػُ امولػوؼ غعػ ر

 ،ٌيػػه  ااػػر د ػػػَّ يػػفلك  ػػدـ دػػواز الحػػفؼ لذا يونػػص الصػػيُ دملػػػُ ،لػػوؿ  ل ػػإ غػػر ليػػظ اٌ
ـَ َاُخػػويُ :نحػػو ٌَْدَهػػُإ َلِسػػرس  ،َغػػَهْرُت ِاَهُدػػٍ  كَػػو ـَ :لػػصٌكػػوؿ: اال تػػهاؾ لػػو ك ،ٌَلِقْ ػػُص ُابلَغػػو   َغػػَهْرُت ِاَقػػو

ٌَْدَهُإ َلَسرس َلْم َيْحُسر  ٌْ َلِقْ ُص  ط  ،(ٔٓٔ)َاُخوُي َا ألدػ  غػو تقػدـ َعػَهَع الدارفػوف للػ  ٌضػا عػٌه
ٌغ هو دالل ػُ لول ػُ اٌ غع ويػُ ٌغ هو غقول ُ  ف عهضػهو رػَّ  لحفؼ المولوؼ، غ هو ل و  ُ نحويُ 

  :اآلتَّ
 ُعُهٌُط َلْفِؼ الَموُلوِؼ: 

 نحػػو: ،لذا يونػػص الصػػيُ غيػػهدة غ مو ػػُ رػػَّ اواهػػو ا ػػه ُغْلِبَسػػُ يجػػوز لػػفؼ المولػػوؼ .ٔ
َغػػَهْرُت ِاَعوِكػػ ٍ  ،َغػػَهْرُت ِاَهُدػػٍ  َظهِيْػػفٍ  :اي ،َغػػَهْرُت ِاَظهِيْػػفٍ :كول ػػو َ وِكػػٍ   اي:َغَهْرُت ِاَهُدػػ ٍ ،ٌَ

(ٕٔٓ)ٓ 
ر غأػػو لذا يونػػص الصػػيُ ا ػػه  ،يجػػ  اف توػػوف األفػػمو  المولػػوؼ اهػػو دوريػػُ  لػػ  اليعػػ  .ٕ

ٌاُي رَُد ِ ،َغَهْرُت ِاَهُد ٍ :نحو ،اليع  دوريُ  ل  رإنأإ يم  ػا لػفؼ المولػوؼ  ،اي: رَُدٍ  
ٌل س ليظإ غر اليع   ٓ (ٖٓٔ)ٌلكوغُ الصيُ غقوغإ ؛ ألفأ غع وي يوغ  

ـَ َاُخويُ  :نحو ،ال يجوز لفؼ المولوؼ لذا يونص الصيُ دملُ .ٖ َلِقْ ُص  ،َغَهْرُت ِاَهُدٍ  كَو ٌَ
ٌَْدُهُإ َلَسػرس  لػم يجػز لػفؼ المولػوؼ ر ػإ ايضػو  ؛ ألنأػإ ال يحسػر لكوغػُ الصػيُ  ،ُابلَغو  

ـَ َاُخويُ  :غقوـ المولوؼ ر إ، اال تهاؾ لو كلص ٌَْدَهُإ َلَسرس َلْم َيْجْز  ،َغَهْرُت ِاَقو اٌَ َلِقْ ُص 
ٌغو اكلإ ٌرامو دو  عَّ  غر ذلك    ٓ (ٗٓٔ) ؟ 

 إ ل  ئِػػػٍف ال يوػػػوفال يجػػػوز لػػػفؼ المولػػػوؼ لذا يونػػػص الصػػػيُ عػػػبإ دملػػػُ ظهرػػػو  ؛ ألنأػػػ .ٗ
 ٓ (٘ٓٔ)لولحو  لمبوعهة العوغ 

لػوئ  :نحػو: كول ػو ،اف تووف الصيُ خولُ يعلم ثبوتهو لفلك المولػوؼ اع  ػإ ال ل  ػهي .٘
ٌطولُ ٌغر ذلك كولإ تعول : }...اْعَ دأْت اِػِإ  ،(ٙٓٔ)رهَّ ليوت خولُ اولمهاة  ٌطوغف 

ٌفكػػػو ،[ٛٔالْػػػه يُل ِرػػػَّ يَػػػػْوـٍ َ وِلػػػٍف.. { ] فػػػورة لاػػػهاف م: رػػػَّ يػػػـو ريػػػل :اي،ؿ الميسػػػه
 ٓ؛ ألّف العصف غر ليوت الهيل  (ٚٓٔ) ولف
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ٌالقوضػػَّ :نحػػو ،لدػػها  الصػػيُ غجػػه  األفػػمو  .ٙ يع ػػَّ اف توػػوف الصػػيُ كػػد  ،(ٛٓٔ)اليق ػػإ 
ٌالهفػوؿ  ال  اف عمولهو غيهدة ٌال قػَّ  ٌالجوفػ   ٌالعػولم  ٌاليػوده   ل  المولوؼ يولبه 

ٌنحػػو ذلػػك غمػػو الػػ  افػػ عموؿ الصػػيُ ر ػػإ غجػػ رػػبل يوػػود  ،هدة  ػػر المولػػوؼٌال بػػَّ، 
لفأ اْلُيجأوَر ّلِيَّ َدِح ٍم :يقولإ تعول   ،يجَّ  ذيه المولوؼ غعهو ٌَ }ِلفأ األَاْػَهاَر َلِيَّ نَِع ٍمإ 

 ٓ (ٜٓٔ)[  ٗٔ-ٖٔ{] فورة االنيطور:
نحػو  ،تقدـ ذيه الم عوت رَّ السػ وؽ ،ٌغر ففي القهائر ،ٌيجوز لفؼ الم عوت لقهي ُ .ٚ

ٌلو اورد:غو اف شهد اإ اف  ال حو ٌغر ذلك ايضو   ،(ٓٔٔ)ٌلو امو  اورد  :اي،ائ  َّ امو  
اي: رػَّ  ،[ٛٔكولإ تعول :}...اْعَ دأْت ِاِإ اْله يُل ِرَّ يَػػْوـٍ َ وِلػٍف...{ ] فػورة لاػهاف م: 

 .(ٔٔٔ)رحفؼ المولوؼ الهيل ل قدـ ذيهي رَّ الس وؽ القه نَّ ،يـو ريل  ولف

اي: لذا لولب إ كهي ػُ فػ وك ُ تُػَع ػ  ُػُإ فػواقُ   ،ٌيجوز لفؼ الم عوت لذا لولبإ غو يُػَع ػ ُ إُ  .ٛ
ٌَاَلَ أػو لَػػُإ الْ :ٌنحػو ذلػػك كولػإ تعػول  ،يونػص اٌ اللقػُ          ٍص...{َحِديػَد إ َاِف اْ َمػْ  َفػػػِب َ }...

ٌع فػػػوا وت ٌفػػػو المولػػػوؼ  :رػػػولمهاد رػػػَّ فػػػفا السػػػ وؽ ،(ٕٔٔ)[  ٔٔ -ٓٔ] فػػػب : در
ٌفالمحفٌؼ غر السػ وؽ يمػو ذفػ  للػ  ذلػك الم ٌالػفي  ػ أر المحػفٌؼ القهي ػُ  ،يسػه

ٌع تصػ ا غ هػو ٌيػفلك القهي ػُ السػ وك ُ البللقػُ  ،الس وك ُ السواقُ )الحديػد( ؛ ألفأ الػدر
ٌع ،)فوا وت( ٌف ا نػأَهو ليُ لدر ٌالسأْبُح   د اف  الل ُ فو  ،(ٖٔٔ)ال َّ كوؿ   هو الميسه

ٌا هي ٌدرع  ٌغر ثوب  اي:  ،ليوت الدرع ٌفو غر ،ي  عَّ  طوؿ لل  األرض غر ععه 
ٌافعوت  ٌع يواغ   ٌع اولقهي ػُ  ،(ٗٔٔ)در رإذف ليُ السبح ليُ  وغُ خصصص ف ػو للػدر

 ٓالس وك ُ السواقُ)الحديد( ؛ ألنأهو تص ا غ إ 

ٌَال :نحػػػػػػو ،ٌيحػػػػػػفؼ المولػػػػػػوؼ لذا كصػػػػػػد اػػػػػػإ العمػػػػػػـو .ٜ كولػػػػػػإ تعػػػػػػول :}..ٌَال َرطْػػػػػػٍ  
 ٓ (٘ٔٔ)[ ٜ٘يِوِاٍس..{]فورة األنعوـ:

ٌاِفػر الَيوِفػُ ،ععه الس وؽ اول عل  ٌيحفؼ المولوؼ لذا ا .ٓٔ  ،نحو كولػك:اْيهِـ العػولم 
َُ ِلِيْسِقِإ  ٌاِفر الَهُدَ  الَيوِف  ٓ (ٙٔٔ)اي: اْيهِـ الَهُدَ  الَعولَم ِلِعْلِمِإ 

ٌََلػَحْبُ َك  ،نحػو: َدَلْسػُص َكهِيْػبَػو  ِغْ ػكَ  ،ٌيحفؼ المولوؼ لذا ُارِيْػَد اػإ زغػوف اٌ غوػوف .ٔٔ
 ٓوونو  كهيبو  غ ك ٌلحب ك زغونو  طويبل  اي: دلسص غ،(ٚٔٔ)َطِوْيبل  
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نحػػو  ،ٌيجػػوز لػػفؼ المولػػوؼ لذا يونػػص الصػػيُ اعػػ  افػػم غقػػدـ غخيػػوض اػػػ )غػػر( .ٕٔ
ـَ  ٌَِغ أػػو َاكَػػو ـَ  :اي ،كػولهم: ِغ أػػو َضػػَعَر  ُس َاكَػػو ٌَِغ أػػو َرهِيْػػ ُس َظَعػَر  ٌغػػر ذلػػك ايضػػو كولػػإ  ،ِغ أػػو َرهِيْػػ

ٌَف َذلِػَك ُي أػو  ٌَِغ أػو ُد َُ تعػول : }... ٌفِٔٔكػَددا  { ]فػورة الجػر: َطَهائِػ رػَّ غوضػػا  ([ رػػ )د
ٌف ذلك،الصيُ لمولوؼ لم يفيه ٌغ و كـو د ٌََغو ِغ أآ :ٌغ إ ايضو كولإ تعول  ،(ٛٔٔ) اي:  {

ُِ { ]فػورة الصػوروت: ُِ غأْعُلوـُ ـُ رقػد ذفػ  ير ػه غػر الميسػهير للػ  افأ  ،[ِٜٜلال ِلُإ َغَقو
ٌاك مػػص الصػػيُ غقوغػػ ٌال قػديهر هػو غولػػوؼ لػػم يػػفيه  ـس غعلػػوـس :إ،   غػػو غ أػػو اَلػػدس لال لػػإ غقػػو

ٌلم يعدي غػر اػوب لػفؼ المولػوؼ ،(ٜٔٔ)  (ٕٓٔ) ٌرد ففا األخ ه ااو ل وف رَّ تيس هي 
ٓ 
ٌنحو ذلك كوؿ الشو ه   :اٌ تووف الصيُ اع  افم غقدـ غخيوض اػ )رَّ(، 

ٌَِغْ َسِم  يَػْيِضُلَهو ِرَّ َلَس ٍ         َلْو كُػْلَص َغو ِرَّ كَػْوِغَهو َلْم تِْ َرمِ 
(ٕٔٔ) 

ٌيسػه  ،اللإ:لو كلص غو رَّ كوغهو الدس ييضلهو لم تَ ََثم  رحفؼ المولوؼ ٌفو الد 
ٌكػدـ دػواب لػو رولػبل  اػ ر الخبػه  ،ل  وف  الوسػهة،ٌاادؿ الهمزة يو ،لهؼ المضور ُ غر ت ثم

ٌالمب دا المدخه ٌفو )الد( المحفٌؼ  ،المقدـ ٌر  ٌالمجه  ٓ (ٕٕٔ)ٌفو الجور 
 فأ لػفؼ الم عػوت رػَّ الل ػُ العها ػُ يجػوز لذا دؿأ  ل ػإ دل ػ  ليظػَّغر ذلػك نخػهج اػ 

غقولَّ اٌ دل ػ  لػولَّ يس شػف غػر غبلاسػوت الموكػف اٌ دل ػ  لػوتَّ يس شػف غػر طهيقػُ نطػُ 
 ٓاٌ دل   لعوري يس يود غر طهيقُ ادا  الوبلـ  ،الوبلـ

 كوؿ اار غولك رَّ لفؼ المولوؼ رَّ الي  إ:
ٌَال ػأ  ُعوِت  ٌَِرَّ ال ػأْعِص يَِق         ْعُص ُ ِق ٌََغو ِغر الَم ػْ  َيُجوُز َلْفرُُإ 

ٌلكوغُ ال عص غقوغػإ لذا دؿأ  ل ػإ دل ػ   ٌفػفا الػدل    ،(ٖٕٔ)اي: يجوز لفؼ الم عوت 
ٌلذا لػم ي ػواره فػفا  لغأو ل و َّ نحوي اٌ ف وكَّ لػولَّ اٌ لػوتَّ اٌ لعػوري –يمو كدغ و  نيو   –

ألدػػ  ذلػػك كُػػػب َل   ػػد فػػ بويإ غػػربل  لػػفؼ  ،وػػبلـالػػدل   يوػػوف لػػفؼ المولػػوؼ كب حػػو  رػػَّ ال
ٌلكوغػُ ال عػػص غقوغػإ لذا لػم يوػػر رػَّ الوػبلـ غػػو يػدؿ  ل ػإ رَػُقػػب َل   ػدي غػربل  اْف تقػػوؿ:    الم عػوت 

كُػب َل  ٌلهفا ،غو يدؿ  ل إ لذ ال يودد رَّ الوبلـ ،؛ألفأ الم عوت ا ه غعلـو( ٕٗٔ)) ت ك اج د؟( 
 .(ٕ٘ٔ) (ِدْرَفٍم َدْ ٍد؟ تِْ َك اِ )غر  ذلك ل   تقوؿ:
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ال يدخف  ل  لطبلكػإ ؛ ألفأ المع ػ  غوكػوؼ  لػ  نػوع القهي ػُ  –يمو يبدٌ ل و   -ٌففا  
 ،اػإ رإذا يوف غربل اػ ر الشخصػ ر الم خػوطب ر فػبُ اتيػوؽ  لػ  الشػَّ  الػفي فػ  تَّ ،الموضحُ

، رإذا كوؿ ( د؟ ت ك اج) :اي: لذا يوف الشَّ  الفي يُدَت  اإ غعلـو   د المخوط  ر جوز القوؿ
ٌائ  َّ ا مه رد  غربل ا مػه  :اي ،ات  ػك اج ػد: لػإ كػوؿ ،رفف  رػإذا دػو  اػإ ،لهد   خه اذف  

 ،ٌغرػوؿ فػفا رػَّ العها ػُ ير ػه ،د د َرَحُسػر ف ػو لػفؼ المولػوؼ ؛ ألنأػإ غعلػـو لػد  المخوطػ 
ٌايرهي اف عموال  االف يهوـ يػر  لػَّ ؟ نجػوب رع ػدغو نسػ ؿ غػربل ا ،ر حفؼ ؛ ألنأإ غعلػـو ،ٌاكهاإ 

 ،رحفؼ  لَّ ؛ ألنأإ غعلػـو لػد  المخوطػ  ،اٌ  لَّ ذف  ،ذف   لَّ : ل  ذلك افف ، اي
 .ٌغر  ففا لدث رَّ لفؼ المولوؼ رَّ المروؿ اآلنف الفيه

ائ  ػػَّ ا مػػه يػػوف  :ٌلػػو كلػػص ،يػػوف كب حػػو    ،ائ  ػػَّ ابػػورد :ٌلػػو كلػػص)ٌكػػوؿ فػػ بويإ ايضػػو :)
رولصػيُ   ػد فػ بويإ يُػْقػَبل اْف  ،(ٕٙٔ) ((صػيُ غوضػا االفػماال ته  ي ػف كُػػب َل اْف تضػا ال ،لس و  

ٌلْف لػػم يو ػػف المخوطػػ  زدت غػػر  ٌلنأمػػو لػػُ الوػػبلـ اف تب ػػدئ ،توضػػا غوضػػا االفػػم اوالفػػم 
ٌنقػػوؿ: لفأ الػػفي اعػػور لل ػػإ فػػ بويإ فػػو األلػػ  رػػَّ نظػػوـ  ،الوػػبلـ غػػو يُػػػَزاُد اػػإ المخوطػػ  غعهرػػُ

فم رإْف لم يو ف المخوط  زدت غر الوبلـ غو يُػزاد اػإ الوبلـ ؛ ألفأ لُ الوبلـ اف تب دئ اوال
الِفػػػ أَمو لذا  لوػػر فػػفا األلػػ  ،المخوطػػ  غعهرػػُ ال يُدخػػف اػػإ رػػَّ ير ػػه غػػر األلػػواؿ الوبلغ ػػُ 

ٌغػر المعلػـو اف الم ولمػ ر يم لػوف رػَّ ير ػه غػر المقوغػوت  ،توارهت القهائر الس وك ُ الموضػحُ
ٌاإليجػػػوز ٌالمهمػػػُ رػػػَّ الحػػػوارات ٌفػػػو الػػػد ر ػػػوف  ،للػػػ  االخ صػػػور  ٌفػػػوئلإ المشػػػهورة  الوػػػبلـ ٌ

ٌاالخ صػورات الييهمهػو لال افػ   ال وغ ُ، ل ػ  لنأ ػو ل سػما رػَّ ل وت ػو ال وغ ػُ ير ػه غػر العبػورات 
لفلك نقوؿ افأ غروؿ ف بويإ اآلنف الفيه  ،الصحبُ الفير تحوؿ الوبلـ ا  هم لل  نوع غر الشيهة

ٌل ي هض غربل اف عخصو دخ  للػ   –يمو افلي و   –لقهي ُ ا  فو غهفوف او ال يدخف  ل  لطبلكإ
 ،ف    دؾ تمه ؟ ر دواإ لول  الم جه ا عم   دي انػواع  ػدة غػر ال مػه :غ جه رقوؿ لصولبإ

ٌغ هػػو ا ػػه البػػورد نوف ػػك  ػػر الػػ ورهو اال  ، ت ػػَّ ابػػورد:رقػػوؿ لػػإ المشػػ هي اعػػد ذلػػك ،غ هػػو البػػورد 
ٌرة ٌضػحص المػهاد ٌغيهوغػو  ؛ ألفأ فػ وؽ  يووف ذلػك لسػ و   ٌالقػهائر السػ وك ُ رػَّ المحػو الحػوؿ 

ٌلػم  ،توض حو  يور و   ا  لػو كػوؿ لػإ المشػ هي رػَّ المرػوؿ اآلنػف الػفيه ائ  ػَّ ا مػه لػم يوػر لسػ و  
ٌيػوف ذلػك غػد وة للػ  فػداؿ ال ػوده اعػد ذلػك غػر اي  ،يور غوضحو  ؛ ألفأ رَّ طلبإ ففا  مػـو

ٌل ػػػو اف ني ػػػػهض ايضػػػو اف المشػػػ   ،هي اعػػػػور ا ػػػدي للػػػ  نػػػػوع ال مػػػه الػػػفي يهيػػػػدينػػػوع ا ط ػػػك ؟ 
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ٌالوػػبلـ لسػػ و  امسػػو دة كهي ػػُ اإلعػػػورة ،رقػػوؿ:ائ  َّ ابػػورد ٌاضػػحو   لذف  ،ر وػػوف   ػػدفو المػػهاد 
ٌالقػػػػهائر  ٌروت فػػػػو غبلاسػػػػوت الموكػػػػف الوبلغػػػػَّ  ٌتقػػػػديه المحػػػػف الي صػػػػ  رػػػػَّ غعهرػػػػُ المع ػػػػ  

ٌالحول أػػُ الحق قػػُ لػػ ر كػػهر انػػإ لذا يػػوف رػػَّ  ٌفػػ بويإ نيسػػإ اعػػور للػػ  فػػفي ،المصػػولبُ المقول أػػُ 
ٌلكوغػػػُ ال عػػص غقوغػػػإ ٌا ،الوػػبلـ غػػػو يشػػػ ه للػػػ  الم عػػوت ر جػػػوز   ػػػدي لفرػػػإ   نحػػػو كولػػػك: فػػػور

ٌيدا   ٌيدا   :اي،ر ٌا  ف ها  ر ٌاكػوغوا ال عػص غقوغػإ اد ػزا   امػو رػَّ لػدر الوػبلـ  ،فور لفروا المصدر 
ٌا ٌيدا  :ٌغرلإ كولهم (غر ذيهفم )فور ٌيد :اي،ضعإ ر  .(ٕٚٔ) ا  ٌضعو  ر

ٌغػر األغرلػُ  لػػ  ا  مػود القػػهائر الحول ػُ يػػبلـ فػ بويإ  ػػر لحػوؽ يػػوؼ الخطػوب لػػػ    
ٌيػػد( رػػَّ كولػػإ ٌيػػد( تقػػا للوالػػد )) :)ر ٌيػػدا  ل بػػ ر المخصػػوص؛ ألفأ )ر ٌفػػفي الوػػوؼ لنأَمػػو لحػػُ ر

ٌاألنرػػ  رإنأمػػو ُاْدِخػػَ  الوػػوُؼ لػػ ر خػػوؼ ال بػػوس غػػر يُػْع َػػ  ِاَمػػر ال يُػعْ  ٌالػػفيه  ٌِلنأَمػػو  ، َػػ ٌالجمػػا 
رػػونظه ي ػػف خػػهج المػػ ولم رػػَّ فػػفي  ،((لػػفرهو... افػػ   و  اعلػػم المخوطػػ  انأػػإ ال يع ػػ  ا ػػهي

ٌال ظوـ الوبلغَّ ا  مودا   ل  القهائر الس وك ُ ل   يوف ر هو تقديه  ،األغرلُ  ر الص و ُ ال حويُ 
ٌاضػػحو  دػػدا   ـ غ صػػ  رػػَّ ٌفػػفا الوضػػوح غ حصػػ  غػػر فػػ وؽ الوػػبلـ ؛ ألفأ الوػػبل ،المحػػفٌؼ 

ٌرػػَّ  ،روػػوف غػػر البػػديهَّ تقػػديه غػػو كػػدر ٌفػػو المصػػدر )فػػ ها ( ،المرػػوؿ األٌؿ  لػػ  غع ػػ  السػػ ه
نقدر غصدرا  غر اليعػ   روف حسر افْ  الوضا المروؿ الرونَّ يفلك رولوبلـ يوف غ صبو   ل  غع  

ٌل س غر ا هي ؛ ألنأ و لو كدرنو غصدرا  غر ا ه اليع  المفيور لووف الوبل  .ـ روفدا  المفيور 
ٌغخ ليُ فوا  يوف ذلك  ٌالي ص  ر مو تقدـ القوؿ ا فأ افبوب الحفؼ اٌ الفيه ير هة 
ٌذيػه الليظػُ  ٌلسػر االخ  ػور  ٌيلهو تهدا لل  غها وة المقوـ  رَّ الصيُ اٌ المولوؼ اٌ ا هفمو 

ٌي ػػودي المقػػوـ  ل هػػو ر شػػورؾ رػػَّ ا ػػو  الوػػبلـ ٌادمػػ  اػػ الح رػػَّ الوضػػا الػػفي يق ضػػ هو    تعب ػػه 
 .(ٕٛٔ)لورة

    االْفِ ْ َ وُ  َ ِر الَموُلوِؼ الَب أُ:
كد ُيْحَفُؼ الَمْوُلوُؼ رػَّ اعػ  السػ وكوت الوبلغ ػُ ر حػ  غحلػإ الصػيُ ر وػوف ذلػك 
َغْ ُلورو    د الُمَ َوِلِم َر ل   يُػ َػَعوَرؼ  ل هو  ل  لنػأَهو افم د س ر ش ا تلك الصيُ   دفم غووف 

ٌا خص ص الداللُ ل   يس     غعهو  ر المولوؼ الَب أُالمولوؼ اش وع االف عموؿ الل و   ،ي 
َيػػهَِدة اعػػد ذلػػك ال تُر ػػه َاهااػػُ ال َتسػػ د َّ  رػإذا اْفػػُ ْخِدَغص الصػػيُ   ػػدفم ُغ ػْ   ػػد الُمسػػ خِدغ ر 
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ٌاضػػػحُ الداللػػػُ  لػػػ  المػػػهاد ٌاولبػػػو  غػػػو يوػػػوف ذلػػػك رػػػَّ  ،تقػػػديه غحػػػفٌؼ رػػػَّ الوػػػبلـ ؛ ألنأهػػػو 
َخصأػػص لػػيُ غع  ػػُ اشػػَّ  غعػػ ر ر شػػ ا ذلػػك االفػػ خداـ ل ػػ  اي: لػػ ر تُ  ،األٌلػػوؼ الخولػػُ

ٌكػد تولػم  ػر ذلػك افػ  الل ػُ غػ هم  ،تصبل لإ افػمو  رَػُ ْسػ َػْ َ   غعهػو  ػر ذيػِه المولػوؼ الَب أػُ
ٌِكَعػػص غواكػػا األفػػمو  ل ػػ  )) :فػػ بويإ رػػَّ كولػػإ ٌُا ٌافػػ عملص  ٌالصػػيُ رُاأَمػػو َيرُػػػَهت رػػَّ يبلغهػػم 

ٌلنأَمػو فػو لػوفس ُيْس َػْ ُ وا اهو  ر األفم ٌكػوؿ  ،(ٜٕٔ) ((و  يمو يقولوف األَاْػَ ف رهو ليُ ُدِعَ  افػمو  
ٌُ ِهؼ غوضعإ رَػُ ْسػ َػْ َ    ػر ذيػهي الَب أػُ )اار يع   رَّ ففا الصدد: ) ٌرُاأَمو ظهه اْغُه المولوؼ 

ٌتصػ ه الصػيُ يوفػم الجػ س الػداؿ  لػ  غع ػ  المولػوؼ ثػم  ،(ٖٓٔ)( (ٌتقا الُمَعوغلُ غا الصيُ 
ٌ لأػػػ  فػػػب  عػػػ وع افػػػ خداـ الصػػػيُ اػػػدؿ المولػػػوؼ اقولػػػإضػػػهب  :  ااػػػر يعػػػ   اغرلػػػُ لػػػفلك 

)َغَوػوفس  :يقػوؿ ،روأَلْدَهُع غووفس َفْه س ُغْس ٍو ال ي بػص (،األَْاَطلُ )ٌ (اأَلْدَهعُ )ٌذلك نحو كولهم: ))
ُس )ٌ (َاْدَهعس  لذ  (،)اأَلْدَهعُ  :رق  ، هٌلف لم يُْفيَ  ،ثم اع هه المووف افلك رَػُعِلَم غوونإ (،َدْهَ و س  َرْغَل

ٌالػػػلإ اف  ،ٌغرلػػػإ البطحػػػو  ،رولموػػػوف الُمَ ِسػػػاُ  (األَْاطَػػػلُ )ٌاغأػػػو  ،ال يولػػػف اػػػفلك لال الموػػػوف
ثػم ضػهب ااػر يعػ   اغرلػُ  ،(ٖٔٔ)( (ثُمأ َاَلَبص الصيُ ٌلورت يوفم الج س (َغَووفس اَْاَطلس )يقوؿ:

ٌالهاي  ال  ذلك يلإ ٌغرلإ الي)) :اخه  لو أهو خولُ ا فمو  األعخوص اقولإ ٌالصول   ورس 
ٌلنأَمو َاَلَبص رصورت يوفم الج س ٌروارس ٌلػول   :ٌلفلك يجما دمعإ ر قوؿ ،الصيُ  رورس 

ٌاي  ٌراي  ٌ ر ٌيوافػ   ،ٌلوال   ٌالهايػ  ،يمو يُػَقػوؿ: يوفػ    روليػورس رايػ  اليػهس خولػُ 
ؼ ،راي  الجم  خولُ ٌالصول  غعٌه األلواف ايضو  كوؿ  ٌيقا ذلك رَّ ،(ٕٖٔ)( (ال يقوؿ ل  هي 

ٌلنأمو فو لػوف)) :ف بويإ ٌغرػ  )) :ٌزاد ااػر يعػ   ،(ٖٖٔ)( (يقولوف األ اْػَ ف رهو ليُ ُدِع  افمو  
َرُؽ الُمْ بَػه  اللوف يلوف الهأغود ٌْ ٌاأَلْطَلُس روأَل َرُؽ  ٌْ ٌركػو  للونهػو ،ذلك اأَل ٌاألطلػس اف  ،ٌالحموغػُ 

ٌالػفئ  للونػإ الصػيُ ثػم ظهػه اغُهَفػو رصػور المولػوؼ نسػ و  غ سػػ و   ر لػُلُهَمو ،يضػهب للػ  ال بػهة 
ٌففي ال صوص كد لملص رَّ ط وتهو اإلعورة لل  افبوب فوغُ اٌ طهؽ  ،(ٖٗٔ)((يولج س   رصور

الفػػػ أَمو ٌَاَلَب ِػػػِإ لشػػػٍَّ  غخصػػػوٍص ٌ  فوغػػػُ غػػػر طهائػػػُ تطػػػور داللػػػُ األليػػػوظ  عػػػ وع االفػػػ خداـ 
ؼ رػػَّ  لػػػم الداللػػُ ا ٌاضػػحو  لعلموئِ َػػػو تخصػػ ص الداللػػُ يمػػو فػػػو غعػػٌه لحػػديف غمػػو يُػَعػػػُد فػػبقو  

ٌففي الطهؽ الربلث تُػَعػد  ال ػـو رػَّ  لػم الداللػُ الحػديف غػر َاَفػم الطػهؽ اٌ األفػبوب  ،اأَلِدبل 
 ٓ (ٖ٘ٔ) رَّ تطور داللُ األليوظ
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ُِ الَمْعَ   ِرَّ الَحْفِؼ ال أْحِوي ُر َكهِيْػَ  ٌْ  : َد
ٌَغػُإ الُمػَ َولِ  ُِ الم طوكػُ رَػُ ْحػَفُؼ كد يُدثُه المع   الػفي يَػُه ُم ِرػَّ َيبلِغػإ  لػ  نظػوـِ الُجْملَػ

ٌلغأػػػو رضػػػلُ   ػػػد الوػػػبلـ ٌال ػػػهُض غػػػر ذلػػػك رػػػَّ الل ػػػُ فػػػو ال خي ػػػف  ،اعػػػ  اريونهػػػو لغأػػػو  مػػػدة 
ٌغر فػفا القب ػ   ،ٌاإليجوز ثم اعد ذلك تووف افبوب اٌ ااهاض اخه  خولُ اولص و ُ ال حويُ

رػإْف يػوف ال عػص المقطػوع يُػػَهاد اِػِإ  :اقولػإ ،تعػدد ال عػوتغو كولإ اار فشوـ رَّ غعهض يبلغإ  ػر 
ٌدػػ  لػػفؼ المب ػػدا اٌ اليعػػ  غػػر الجملػػُ غجػػهد المػػدح اٌ الػػفـ  :غػػر ذلػػك كػػولهم ،اٌ ال ػػهلم 

رػ )الَحِمْ ُد( خبهس للمب دا المحفٌؼ )فػو(  ،(ٖٙٔ)تقها اولهرا اإضمور )فو(  ،)الَحْمُد ِى الَحِمْ ُد(
 .رَّ دملُ الولف

 عػػػػػػص المقطػػػػػػوع للهرػػػػػػا كولػػػػػػإ تعول :}الَحْمػػػػػػُد ِى َرب  الَعَلِمػػػػػػْ َر { ]فػػػػػػورة ٌغػػػػػػر ال  
ٌكػػد  ،الهرػػُا  لػػ  لنػأَهػػو خبػػهس لمب ػػدا غحػػفٌؼ تقػػديهي )فػػو( (َرب  )ل ػػف يجػػوز رػػَّ ،[ٕاليوتحػػُ:

ِة االتصوؿ اولم عوت اٌ لئلعػعور اإنشػو  المػدح اٌ  ال زغوا رَّ ففا لفؼ المب دا لل  ب إ  ل  ِعدأ
َُ اْلَحَطِ  { :ٌغر ذلك ايضو  كولإ تعول  ،(ٖٚٔ)ال أهلم ال َّ يُي ُدفو ال ػأْعُص  الفأـ اٌ ٌَاْغَهاَتُُإ َلمأوَل  {

ٌلْف يػوف ل  ػه ذلػك ،(ٖٛٔ)تقها اول ص  اإضمور )اذـ(  ،[ ٗ]فورة المسد: اي: ،كػوؿ ااػر فشػوـ 
ٌذيػػهي ر قػػوؿ: )َغػػَهْرُت ِاَزيْػػٍد  ،اي: المب ػػدا اٌ اليعػػ  ،ل  ػػه المػػدح اٌ الػػفأـ اٌ ال أػػهلم دػػوز لفرػػإ 

ٌدػػإ الربلثػػُ اي: لَػػَك َاْف تقػػها ال ػػودِه اػػولجه ،ال أػػوِدِه( )ُفػػَو :ٌلَػػَك َاَف تقػػهاي اولضػػم اػػَ ْف تَػُقػػوؿَ  ،اوأل
 .(ٜٖٔ))َاْ ِ َّ ال أوِدَه(  :ٌََلَك اْف تقهاي اول أْصِ  اََ ْف تَػُقوؿَ  ،ال أوِدُه(

صولػػ ُ  لػػ  لػػفؼ اليو ػػ  رهػػو افػػه  ٌِلَحػػْفِؼ الُمب ػػدا المولػػوؼ   ػػد ال حػػوة خ  
ُهم َغػوَت ل أػ  رَاَيْػ َػُإ رػَّ )) :ٌِغْ ُإ غػو لوػوي فػ بويإ  ػر اعػ  العػهب الموثػوؽ اهػم ،  دفم غػو ِغػ ػْ

ٌيػػفا ٌَاِلػػدس َغػػوتَ  ،لػػوِؿ يػػفا  ُهم  ٌالػػد((ٓٗٔ)( (ٌلنأَمػػو يُهِيْػػُد: َغػػو ِغػػ ػْ  ،ٌفػػو المولػػوؼ ،، رحػػفؼ )
ـَ َاُخػويُ ٌففا الحػفؼ رػَّ المب ػدا افػه  غ ػإ غػا اليو  : لػ  لرَاَدة ( ػ  ر مػو لػو كلػص: )َدػوَ ِنَّ كَػو

ـَ َاُخػػويُ  ٌكػػد َ لأػػَ  ااػػر يعػػ   فػػب   ،(ٔٗٔ)لػػم ُيْحِسػػْر َذلِػػَك ُلْسػػ إ رػػَّ المب ػػدا  ()َدػػوَ ِنَّ رَُدػػ س كَػػو
 ،ألفأ المب ػػدا كَػػْد ال يوػػوف افػػمو  غحضػػو  )) :خصولػػ ُ لػػفؼ المب ػػدا  لػػ  لػػفؼ اليو ػػ  اقولػػإ

 .                              (ٕٗٔ) ((ٌالُمَهاُد َفَموُ َك اولمع دي خ هس ِغْر ُرْ يَِ إِ  ،خ هس غر َاْف تَػَهاينحو: تسما اولمع دّي 
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 ُُ  :الَخوتَِم
ٌات تم  ػُز الػفأات المولػورُ  ػر ا هفػو ت ِتَّ الصػيُ رػَّ الوػبلـ ليوائػٍد افُمَهػو   غػر الػفأ
ٌلل وضػػػػ لٌتػػػػ  ،غعهػػػػو رػػػػَّ االفػػػم اٌ الليػػػػظ المشػػػ هيُ  توػػػػوف غػػػػو ٌاولبػػػو   ،تَّ ايضػػػو  لل خصػػػػ ص 

ٌلل وضػػ ل رػػَّ المعػػورؼ ـِ  ،لل خصػػ ص رػػَّ ال وػػهات  ٌالػػفأ ٌال ػأْعِظػػْ ِم   ٌال أْحِقْ ػػهِ  ٌتػػ تَّ ايضػػو  للر ػػو  
ٌاالخ صػػوُر رػػَّ العبػػورة ٌغػػر ااهاضػػهو ،ٌال أ ِيْ ػػدِ  ٌلفْ  ،اإليجػػوُز   دػػوَ ْت ليوائػػٍد ِ ػػدأةٍ  ٌفػػفي الصػػيُ 

ُُ ؛ ذلػك ألفأ  َفؼُ َلِو ػأَهو كد ُتحْ  ٌي اَػوُي الَمْ ِطػ ٌلْف يػوف َلػْفرُػَهو اْغػهس ُغ َػوِرَّ للعقػ   رَّ يػبلـ العػهب 
ٌالمولػوؼ تخص صػو   ال هض غر غجَّ  الصيُ فو زيودة الوػبلـ ٌروائػد اخػه  اَػ ػأ أوفػو  ،توضػ حو  

ٌِدَد َلفْ  ،ِاَهو لفا يوف َلْفرُػَهو َ ْوُس الُمَهاِد غر اإلت وفِ   نيو    رُػَهو رَّ يبلـ العهب لدل  ٌغا ذلك 
ٌرػػَّ ال عػػص اولجملػػُ ،يَػِدُؿ  ل هػػو ٌدػػدنو اْف َلػػْفرُػَهو يورػػه رػػَّ ال عػص اولمصػػدر  اغأػػو ال عػػص  ،ٌكػػد 

ٌاالفم الجوغد رلم نجد ر همو لفؼ يفيه   د اف  العها ُ  .اوالفم المش ُ 
ٌيػَ    ُُ ؛ ألنأػُإ  لػ  ٌَلْفُؼ الَمْوُلوِؼ فو اآلخه َاْغػهس ُغْسػ َػْ َهبس يَ َاَػوُي العقػُ   ْهِرُضػُإ الَمْ ِطػ

ٌالق وس ال أحوي  لذ ل س غر المعقوؿ اْف نحفؼ المولوؼ الفي غر ادلإ دئ و ،خبلؼ األل  
ُُ ابل غولوؼ  ،اولصيُ ٌددنو رَّ العها ُ لفؼ  ،يمو افأ الق وس ي ا  اْف ت تَّ الصي لِوْر غا ذلك 

ٍط ير ػهٍة غِ  َهػو نحويأػُالمولوؼ لو ػأَهم يُوِكُعونَُإ ر هػو اشػٌه ٌغ هػو ِفػَ وِك أُ َلولِ أػُ اٌ  لػ و  أُ  ػْ َغَقول أػُ 
ٌت   م ٌددنو افأ  ،لَعورِيُأ اٌ َلوتِ أُ: نَػْبه  ٌدا   لفؼ ٌكد  ٌر رَّ العها ُ غر  المولوؼ ايره ع و و  ٌ

 االفػػ   و    ػػإ ٌعػػ وع َلػػدأ  رػػَّ اعػػ  االفػػ خداغوت ٌكػػد الػػح لػػفُؼ المولػػوؼ ،لػػفؼ الصػػيُ
ٌرس يب ػهس رػَّ لػفِؼ الصػيُِ  ٌددنو ايضو  افأ لش وعٌ  ،غوونإ لي إ ٌتخصػ ص الداللػُ د  االفػ عموؿ 

ٌ دغإ ،اٌ المولوؼ ٌرس يب هس رَّ الحفؼ ال حوي   ٌددنو ايضو  افأ لقهي ُ المع   د ٌغر األغوِر  ،ٌ
ُِ ال َّ يج  اْف تُػَهاَ     د البحف غها ػوة القػهائر  لفؼ الصػيُ اٌ لػفؼ المولػوؼ رَّ المهم

ٌلفأ لقهي ػُ الحػوؿ  ،لػ و  أُ يونػص اٌ فػ وك أُ غهتبطػُ اػول ص اٌ غ يصػلُ   ػإ اعوولهو نحويُأاُو   
ٌتوم   ال صوص رَّ تقديه  ٌر يب ه رَّ ليضوح المع    ٌت   م د ٌكهي ُ الصوت نبه  ٌكهي ُ اإلعورة 

ٌروت ئر اٌ ٌلفأ غػر الخطػ  درافػُ الحػفؼ درافػُ نحويأػُ لػ و  أُ اح ػُ امعػزؿ  ػر القػها ،المحػف
الفّ مو  لم الداللُ  .   امعزؿ  ر  لم الل ُ 
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 فواغ  البحف: 
_____________________ 

 الزريشَّ . ،ٖ٘ٔ/ٕ( البهفوف رَّ  لـو القه ف : ٔ) 
ٌالشو ه: ٕ)  الار األث ه . ،ٛٙ/ٕ( ي ظه االمر  السوئه رَّ ادب الووت  
 . كصَّ فولم  لواف ،ٕٚٔ( ي ظه  لم المعونَّ : ٖ)
 الجهدونَّ .  ،ٜ٘( دالئ  اإل جوز : ٗ)

غحمػػػد غحػػػَّ الػػػدير  بػػػد  ،ٜٜٕ/ٖ( ي ظػػػه:  ػػػدة السػػػولك للػػػ  تحق ػػػُ اٌضػػػل المسػػػولك : ٘)
 الحم د . 

          ٌٖاٌضل المسولك لل  الي ػُ ااػر غولػك :  ،الار يع  ،ٕٛٔ/ٕ( ي ظه : عهح الميص  :  ٙ)
 الار فشوـ .،ٜٜٕ/

  بدي الهادحَّ . ،ٖٜٖ( ي ظه : ال طب ُ ال حوي : ٚ)

 الار السهاج .،ٖٕ/ٕ( األلوؿ رَّ ال حو : ٛ)
 الزغخشهي . ،ٜٗٔ/ٔ( الميص  رَّ ل عُ اإل هاب : ٜ)

 . ٕٗ/ٕ( ي ظه :األلوؿ رَّ ال حو : ٓٔ)

 . ٕٖٕ/ٕ(  عهح الميص  :  ٔٔ)
ٌد ال حويُ :  ٕٔ)  اليويهَّ . ،ٜٔٔ( عهح الحد

 الار د َّ .،ٖٛٙ/ٕ( ي ظه :الخصوئص:  ٖٔ)
 . ٕٛٙ/ٕئص :( الخصو ٗٔ)

 .ٕٖٕ/ٌٕي ظه :عهح الميص : ،ٜٗٔ/ٔ( الميص  : ٘ٔ)
 . ٕٚ٘/ٕ( عهح الميص  :  ٙٔ)

  ٓ   ٖٚٓ/ٌٖاٌضل المسولك : ،ٕٖٕ/ٕ( ي ظه: عهح الميص  :  ٚٔ)

 ٓاف وذ رادَّ األفمه  ،ٌٕٓٓ ٖٔٔ( ي ظه :المعجم الميص  رَّ  لم الصهؼ :  ٛٔ)

  ٓ   ٖٚٓ/ٖ( ي ظه :اٌضل المسولك :  ٜٔ)

 د.غحمد لموفُ . ،ٖٚ: رَّ ا و  الجملُ العها ُ : ( ي ظه ٕٓ)
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ٌلُ دي ورايٕٗ - ٙ( ي ظه: الجملُ االف ئ ور ُ رَّ القه ف الوهيم : ٕٔ)  ٓلوه خلف ،،اطه

ٌاعػبوي الجمػ  : ٕٕ) ٌةٜٖٕ( ي ظه: ل هاب الجمػ   ٌال طب ػُ ال حػوي :  ،، د. رخػه الػدير كبػو
ٖٕٜ  ٓ 

ٌاعبوي الجم  : ٖٕ)  ٓ  ٌٜٖٖال طب ُ ال حوي:  ٓ ٜٖٕ( ي ظه: ل هاب الجم  

 ٓ  ٕٔٗ/ ٕ( ي ظه: عهح الميص  :  ٕٗ)

 ٓ، بد الجبور ال ويلُٕٓٔ  - ٜٔٔ( ي ظه:الصهؼ الواضل: ٕ٘)

 ٓ ٕٖٚ( ي ظه:المعجم الميص  رَّ  لم الصهؼ: ٕٙ)

ٌي َّ .ٖٙٔ/ٌٔاإليضوح رَّ  لـو الببلاُ : ،ٖٚٓ/ ٖ( ي ظه:اٌضل المسولك : ٕٚ)  ، للقز

ٌلػػ  ٕٗ/ٖ ػػَّ فػػلوؿ، ي ظه:ي ػػوب فػػ بويإ:( الب ػػص ي سػػ  لهدػػ  غػػر ا ٕٛ) ٌخزانػػُ األدب   ،
 ٓلعبد القودر الب دادي،ٖٛٗ -ٖٚٗ/ٔلبوب لسوف العهب:

 ٓ ٖٛٓ/ٖ( ي ظه:اٌضل المسولك : ٜٕ)

 ٓ ٜ٘ٔ/ٖ( عهح اار  ق  : ٖٓ)

ٌايػػُ ٖٔ) رمػػو ( اػػدؿ        )( فػػفا الب ػػص الػػد عػػوافد فػػ بويإ رػػَّ ي واػػإ نسػػبإ للحػػورث اػػر يلػػدة اه
ٌاي لول  الحموفػُ  ،ٛٛ/ٔالدفه( ي ظه:ي وب ف بويإ : )د( ادؿٌ)العه ،ٌغو ( ) ٌر

ٌتٌه  ل  بلف ار فلمُ الرقيَّ ،البصهيُ رَّ كص دة غر  دة اا وت ي ظه:  ،لو إ كوؿ : 
 لصدر الدير البصهي .،ٙٙ/ٕالحموفُ البصهيُ : 

 ٓ  ٜٛٔ  - ٜٚٔ/ ٕ( ي ظه عهح اار  ق   :  ٕٖ)

 ٓ ٜ٘/ٕ( ي ظه: خزانُ األدب : ٖٖ)

 ٓ ٖٓٔ -ٜٖٓ/ٖي ظه: اٌضل المسولك :(  ٖٗ)

 ٓ ٕٔٗ/ٕ( ي ظه: عهح الميص  :  ٖ٘)

 ٓ ٕٕٗ/ٕ( ي ظه: عهح الميص  :  ٖٙ)

ٌ ػػػدة السػػػولك :ٖٓٔ – ٜٖٓ/ٖ( ي ظه:اٌضػػػل المسػػػولك : ٖٚ) ٌخزانػػػُ األدب  ،ٖٓٔ/ٖ، 
:ٕ/ٜ٘ ٓ 
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ٌلم ي سبإ الػد غػر الػه  ٖٛ) ٌايُ ففا الب ص ٌفو غر الهدز  ٌايُ المشهورة رَّ ر ٌاة ( ففي فَّ اله

ي اػػػ)ل   لذا   ،ٖٓٔ/  ٌٕك ػػ : كوئلػػإ :العجػػوج، ي ظه:خزانػػُ األدب :  ،للػػ  كوئػػ  ٌٌر
ٌال ب ػػ ر : ٌا  ،،للجػػولظ ٖٔ٘/ٔيػػود الظػػبلـ ي وشػػط ( ي ظػػه : الب ػػوف  ي اػػػ) دػػو  ٌٌر

 ٓ ٜٙ/ٕي ظه : خزانُ األدب :  ،اض ل (

 ٓ ٖٓٔ/ٖ، ٌ  دة السولك : ٖٓٔ- ٜٖٓ/ ٖ( ي ظه :اٌضل المسولك:  ٜٖ)

 ٓالس وطَّ  ،ٚٗٔ/ ٖا الهواغا رَّ عهح دما الجواغا:( فم ٓٗ)

 ٓ ٖٔٔ – ٖٓٔ/ ٖ( ي ظه  دة السولك : ٔٗ)

ٌاي اإلغوـ البخوري رػَّ لػح حإ: ٕٗ) ٌاإلغػوـ غسػلم   ،ٕٗٓٚ/ٙ( ففا دز  غر لديف طوي  ر
 ٓ ٘ٙٔ/ٔرَّ  لح حإ :

 ٓ  ٕٖٔ/ٖ( اٌضل المسولك: ٖٗ)

 ٓ  ٖٔٓ/ ٕ( عهح اار  ق   : ٗٗ)

 ٓ  ٕٖٔ/ٖ( اٌضل المسولك: ٘ٗ)

 ٓ   ٕٔٓ – ٕٓٓ/ٕ( ي ظه: عهح اار  ق   : ٙٗ)

 ٓ   ٕٔٓ – ٕٓٓ/ٌٕعهح اار  ق   : ، ٖٓٔ/ٖ( ي ظه: اٌضل المسولك : ٚٗ)

 ٓ  ٖٖٔ/ٖ( ي ظه: اٌضل المسولك : ٛٗ)

 ٓ( لم ادد ر مو اطلعص  ل إ غر ي   نسب إ لل  غدرفُ غع  ُ اٌ عخص غع ر   ٜٗ)

 ٓ  ٕٔٓ/ ٕ( ي ظه : عهح اار  ق   :  ٓ٘)

 ٓ ٖٖٔ/ٖ( ي ظه : دة السولك : ٔ٘)

 ٓالار  ق   ،ٕٕٙ/ٔ( المسو د  ل  تسه   اليوائد : ٕ٘)

ٌاكسوغهو :  ٖ٘)  د. روض  السوغهائَّ. ،ٜٗ( ي ظه : الجملُ العها ُ ت ل يهو 

 ٓ ٕٖٔ/ٖ( ي ظه :  دة السولك : ٗ٘)

 ة. طوفه لمود،ٕٕٓظوفهة الحفؼ رَّ الدرس الل وي : ،ٜٙ/ٕ( ي ظه : المر  السوئه :  ٘٘)

 ٓ ٚ٘ٔ/ٖ( فما الهواغا :  ٙ٘)
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ٌالمرػػػ  السػػػوئه :  ،ٖٛٙ/ٌٕي ظػػػه : الخصػػػوئص :  ،ٕٚ٘/ ٕ( ي ظػػػه عػػػهح الميصػػػ  :  ٚ٘)

ٕ/ٜ٘  ٓ 

 ٓ ٖٛٙ/ ٌٕي ظه: الخصوئص :  ،ٜ٘/ٕ( ي ظه : المر  السوئه : ٛ٘)

 ٓلس بويإ ،ٕٕٓ/ٔ( ي ظه : ي وب ف بواإ : ٜ٘)

 ٓ ٕٚ٘/ٌٕعهح الميص  : ،ٕٕٓ/ٔ( ي ظه : ي وب ف بواإ : ٓٙ)

ٌالمحػػػػ ط األ ظػػػػم :  ٔٙ) ٌي ظه:لسػػػػوف العػػػػهب:  ،الاػػػػر فػػػػ دة،ٜٖٙ/ٓٔ( ي ظػػػػه : المحوػػػػم 
 الار غ ظور .،ٚٓٙ/ٔٔ

 – ٕٖٚ/ٌٕالخصػػػػػوئص:،ٕٚ٘/ٌٕالمرػػػػ  السػػػػوئه: ،ٕٚ٘/ٕ( ي ظػػػػه :عػػػػهح الميصػػػػ : ٕٙ)
ٖٖٚ. 

 ٓ ٖٖٚ - ٕٖٚ/ٕ( الخصوئص: ٖٙ)

 ٓ ٖٖٚ - ٕٖٚ/ٕ( الخصوئص: ٗٙ)

 ٓ ٖٖٚ/ ٕ( الخصوئص: ٘ٙ)

 ٓ ٜٙ/ٌٕي ظه: المر  السوئه: ،ٖٖٚ/ ٕئص:( الخصو ٙٙ)

 ٓ ٖٖٚ/ ٕ( الخصوئص: ٚٙ)

 ٓ ٕٚ٘/ٕ( عهح الميص : ٛٙ)

ألاَّ ،٘ٗ/ٕي ظه:ديواف الحموفُ: ،( ففا الب ص نسبإ ال بهيزي لل  يزيد ار الحوم الرقيَّ ٜٙ)
 ٓزيهيو ال بهيزي

 ٓ ٜٚ – ٜٙ/ٕ( ي ظه :المر  السوئه: ٓٚ)

ٌفػػػػ ر الب هقػػػػَّ ،لمحمػػػػد ال  سواوري ،ٖٖٚ/ٔ( ي ظػػػػه : المسػػػػ درؾ  لػػػػ  الصػػػػح ح ر :  ٔٚ)
ضػػػػع ف(  )ٌالحػػػػديف،ٕٓٓٗ/ٌٔفػػػػ ر الػػػػدار كط ػػػػَّ:،ٖٚٔ/ٌٖ ٔٔٔ/ٖالوبػػػػه  :

ٌفلسػػلُ  ،، الاػػر لجػػه العسػػقبلنَّٜٖٗ/ٔي ظػػه:ر ل البػػوري عػػهح لػػح ل البخػػوري:
ٌاثهفػػػػػو السػػػػػَّ  رػػػػػَّ األغػػػػػُ :المجلػػػػػد األٌؿ ركػػػػػم  ٌالموضػػػػػو ُ  األلوديػػػػػف الضػػػػػع يُ 

 ر األلبونَّ.،لمحمد نوله الديٖٛٔالحديف:
 ٓ ٜٚ – ٜٙ/ٕ( ي ظه :المر  السوئه: ٕٚ)



ٌالَمْوُلوؼِ   ُِ ٌالَقَهاِئِر الس َ وِك أُِ  الَحْفُؼ رَّ الص َي ُِ ال أْحوي ُِ   اَػْ َر الص َ وَ 
 د. لوه خلف  واد 

393 

 
 ٓ ٕٓٗ/ٌٔلح ل غسلم : ،ٖٕٔ/ٔ( لح ل البخوري : ٖٚ)

 ٓ  ٖٕٔ/ٔ( لح ل البخوري : ٗٚ)

ٌر وٌ  اار ت م ُ: ٘ٚ) ٌرفوئ    ٓالار ت م ُ الحّهانَّّ ،ٕٔٗ/ٖٕ( ي ظه:ي   

 ٓم ُ الحّهانَّّ الار ت  ،ٕٕٔ-ٗٔٔ/ٔ( ي ظه:الي وٌ  الوبه  لش خ اإلفبلـ اار ت م ُ: ٙٚ)

 ٓ  ٕٕٓ( ي ظه :ظوفهة الحفؼ رَّ الدرس الل وي :  ٚٚ)

 ٔٔٔ/ٌٖفػػػػ ر الب هقػػػػَّ الوبػػػػه  : ،ٖٖٚ/ٔ( ي ظػػػػه : المسػػػػ درؾ  لػػػػ  الصػػػػح ح ر :  ٛٚ)
ضع ف( ي ظه:ر ل البوري عهح  )ٌالحديف ، ٕٓٗ/ٌٔف ر الدار كط َّ: ،ٖٚٔ/ٌٖ

الضػػػػع يُ  ٌفلسػػػػلُ األلوديػػػف ،، الاػػػػر لجػػػه العسػػػقبلنَّٜٖٗ/ٔلػػػح ل البخػػػوري:
ٌاثهفو السَّ  رَّ األغُ :المجلد األٌؿ ركم الحديف: ،لمحمد نوله ٌٖٛٔالموضو ُ 

 الدير األلبونَّ.

 ٓ ٕٚ٘/ٕ( ي ظه : عهح الميص  : ٜٚ)

 ٓ ٖٗٚ/ٕ( ي ظه : الخصوئص : ٓٛ)

 ٓ ٜٕ٘/ٌٔلح ل غسلم :  ،ٖٗٚ/ٙ( لح ل البخوري : ٔٛ)

ٌطػػػور غػػػر الوديػػػف فػػػ د األخ ػػػور عػػػهح غ   ٕٛ) ، ٖٕٔ-ٜٕٕ/ٕقػػػ  األخبػػػور:( ي ظه:ن ػػػ  األ
  ٓللشويونَّ 

  ٓ ٕٚٔ( ي ظه: ظوفهة الحفؼ رَّ الدرس الل وي : ٖٛ)

 للش ق طَّ . ،ٗٙٔ – ٖٙٔ/ٖ( ي ظه: اضوا  الب وف رَّ ليضوح القه ف اولقه ف:  ٗٛ)

  ٓ   ٗٙٔ – ٖٙٔ/ٖ( ي ظه: اضوا  الب وف :  ٘ٛ)

  ٓ   ٗٙٔ – ٖٙٔ/ٖ( ي ظه: اضوا  الب وف :  ٙٛ)

 للس وطَّ .  ،ٚٙٔ/ٕوف رَّ  لـو القه ف :( ي ظه: اإلتق ٚٛ)

  ٓ ٔٚٔ/ٖ( ي ظه: اضوا  الب وف :  ٛٛ)

 ٓ ٗٙٔ – ٖٙٔ/ٖ( ي ظه: اضوا  الب وف :  ٜٛ)
 ٓ ٜٕ٘/ٌٔلح ل غسلم : ،ٕٓٗٚ/ٙ( لح ل البخوري : ٜٓ)
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 ٖٙٔ/ٌٔفػ ر ال سػوئَّ : ،ٗ٘/ٌٖي ظػه :لػح ل ااػر لبػوف: ،ٜٕٙ/ٔ( لح ل غسلم : ٜٔ)

ٓ 

ٌز اودي . ،ٖٕٚ/ٔ:( ي ظه القوغوس المح ط  ٕٜ)  للي ه

ٌطور غر الوديف ف د األخ ور عهح غ  ق  األخبػور: ٖٜ)  ،ٖٕٗ/ٌٕ  ٕٕٙ/ٕ( ي ظه :ن   األ
 للشويونَّ .

ٌالسبا المرونَّ : ٜٗ) ٌح المعونَّ رَّ تيس ه القه ف العظ م   ٓلآللوفَّ،ٕٔٔ/ٜٔ( ي ظه: ر

ٌايػػُ الب ػػص ،( الب ػػص رػػَّ األاػػونَّ ي سػػ  للمػػهك  األيبػػه غػػر كصػػ دة لػػإ ٜ٘) غ عمػػُ(       )ف ػػوؾ ٌر
للميضػػػ  ،ٕٕٗ/ٌٔالميضػػػل وت: ،،لؤللػػػيهونَّٔٗٔ/ٙادؿ)غهيهيػػػُ(،ي ظه:األاونَّ:

 الضبَّ .

 ٓ ٕٖٙ/ٖ( ي ظه : اٌضل المسولك : ٜٙ)

 ٓ ٕٖٙ/ٖ( ي ظه :  دة السولك : ٜٚ)

 ٓ ٕ٘ٔ/ٔ( الميص  : ٜٛ)

 ٓ ٚ٘ٔ/ٖ( ي ظه : فما الهواغا : ٜٜ)

 ٓ ٖٖ٘/ٕ( عهح الميص  :  ٓٓٔ)

 ٓ ٖٛٙ/ٕئص: ( ي ظه : الخصو ٔٓٔ)

 ٓ ٖٕ٘/ٕ( ي ظه : عهح الميص  : ٕٓٔ)

 ٓ ٕٗ٘ – ٖٕ٘/ٕ( ي ظه : عهح الميص  : ٖٓٔ)

 ٓ ٖٛٙ/ٕ( ي ظه : الخصوئص :  ٗٓٔ)

 ٓ ٜٖٔ/ٌٖاٌضل المسولك : ،ٙ٘ٔ/ٖ( ي ظه : فما الهواغا:  ٘ٓٔ)

 ٓالار الق م ،ٕٚ – ٕٙ/ٖ( ي ظه : ادائا اليوائد: ٙٓٔ)

ٌلغػػػبل  غػػػو غػػػر اػػػإ الػػػهلمر  ،للعوبػػػهي ،ٙٙٚ/ٕ( ي ظػػػه : ال ب ػػػوف رػػػَّ ل ػػػهاب القػػػه ف : ٚٓٔ)
ٌح المعونَّ: ،الار ل وف ،٘ٓٗ/ٌ٘البحه المح ط: ،للعوبهي،ٚٙ/ٕ:   ٕٗٓ/ٌٖٔر

 ٓ ٙ٘ٔ/ٖ( ي ظه :فما الهواغا : ٛٓٔ)

 ٓ  ٕٚ  - ٕٙ/ٖ( ي ظه :ادائا اليوائد: ٜٓٔ)
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 ٓ  ٙ٘ٔ/ٖ( ي ظه :فما الهواغا : ٓٔٔ)

ٌح المعونَّ : ٔٔٔ)  ٓ ٕٗٓ/ٖٔ( ي ظه :ر

 ٓ  ٙ٘ٔ/ٖالهواغا :( ي ظه :فما  ٕٔٔ)

ٌالدرايػُ غػػر  ،ٕٚٙ/ٗٔ( ي ظػه :تيسػ ه القهطبػَّ: ٖٔٔ) ٌايػُ  ٌرػ ل القػديه الجػػوغا اػ ر ر ػَّ اله
 لل حوس . ،ٜٖٙ/ٌ٘غعونَّ القه ف: ،للشويونَّ ،ٕٙٔ – ٕ٘ٔ/ٗ لم ال يس ه:

ٌالمحػػػ ط األ ظػػػم : ،لليهاف ػػػدي،ٜٖٚ/ٗ( ي ظػػػه :العػػػ ر: ٗٔٔ) ٌلسػػػوف  ،ٖٙٗ/ٌ٘المحوػػػم 
 ٓ ٕٖٗ/ٛالعهب :

 ٓ ٙ٘ٔ/ٖظه :فما الهواغا:( ي  ٘ٔٔ)

 ٓ ٙ٘ٔ/ٖ( ي ظه :فما الهواغا: ٙٔٔ)

 ٓ ٙ٘ٔ/ٖ( ي ظه :فما الهواغا: ٚٔٔ)

 ٓ ٖٛٗ/ٗ( ي ظه :تيس ه الرعولبَّ: ٛٔٔ)

،للزغخشهي ٛٙ/ٌٗالوشوؼ:،ٖٔ/ٌ٘تيس ه الب ضوٌي:،ٖٓ/ٗ( ي ظه :تيس ه ال سيَّ: ٜٔٔ)
  . 

 ٓ ٖٙ/ٚ( ي ظه :البحه المح ط: ٕٓٔ)

فػ بويإ  لحوػػ م اػر غع ػػُ الهاعػػَّ غػر ا ػػَّ را عػُ ٌفػػو رادػػز ( فػفا الب ػػص غػر الهدػػز نسػػبإ  ٕٔٔ)
ٌلم د األركط ي ظه :خزانُ األدب:  ٓ  ٖٙ/٘لفبلغَّ يوف رَّ زغر العجوج 

 ٓ  ٕٖٔ/ٖ( ي ظه :اٌضل المسولك : ٕٕٔ)

 .          ٕ٘ٓ/ٕ( ي ظه : عهح اار  ق   : ٖٕٔ)

 ٓ   ٕٕٚ/ٔ( ي ظه : ي وب ف بويإ : ٕٗٔ)

 ٓ   ٕٕٚ/ٔ( ي ظه : ي وب ف بويإ : ٕ٘ٔ)

 ٓ   ٕٓٚ/ٔ( ي ظه : ي وب ف بويإ : ٕٙٔ)

 ٓ   ٖٗٔ/ٌٔي ظه:األلوؿ رَّ ال حو: ،ٕٗٗ/ٔ( ي ظه : ي وب ف بويإ:  ٕٚٔ)

 ، د. روض  السوغهائَّ .   ٙٙٔ( ي ظه : ال عب ه القه نَّ : ٕٛٔ)

 ٓ    ٕٕٓ – ٕٔٓ/ٖ( ي وب ف بويإ :  ٜٕٔ)
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 ٓ   ٕٙ٘/ٕ( عهح الميص  : ٖٓٔ)

 ٓ ٕٕٓ/ٖ: ي وب ف بويإ : ٌي ظه ،  ٕٙ٘/ٕ( عهح الميص  : ٖٔٔ)

 ٓ ٕٙ٘/ٕ( عهح الميص  : ٕٖٔ)

 ٓ ٕٕٓ - ٕٔٓ/ٖ( ي وب ف بويإ : ٖٖٔ)

 .  ٖٛٗ/ٌٖ ٕٕٓ/ٌٖي ظه: ي وب ف بويإ : ، ٕٚ٘ – ٕٙ٘/ٕ( عهح الميص  :  ٖٗٔ)

 لوه خلف .    ،ٕٛ -ٕٗدرافُ دالل ُ: ،( ي ظه:األضداد رَّ القه ف الوهيم ٖ٘ٔ)

 ٓ  ٖٛٔ/ ٖ( ي ظه اٌضل المسولك : ٖٙٔ)

 .ٌٕٖٚي ظه :رَّ ا و  الجملُ العها ُ :،ٕٕٓ/ٔ( ي ظه :لوع ُ الصبوف  ل  األعمونَّ: ٖٚٔ)

 .  ٖٛٔ/ ٖ( ي ظه اٌضل المسولك : ٖٛٔ)

 .  ٖٛٔ/ ٖ( ي ظه اٌضل المسولك : ٜٖٔ)

   ٖ٘ٗ/ٕ( ي وب ف بويإ : ٓٗٔ)
 .  ٖ٘ٗ/ٕ(  ي وب ف بويإ : ٔٗٔ)

                               ٕ٘٘/ٕ(  عهح الميص : ٕٗٔ)
                        

ٌغهادعإ   غصودر البحف 

 الو   المطبو ُ :
 –لب ػػػػوف  ،دار اليوػػػػه ،لجػػػبلؿ الػػػػدير  بػػػد الػػػػهلمر السػػػ وطَّ ،اإلتقػػػوف رػػػػَّ  لػػػـو القػػػػه ف -

ت،فػ ٌل  ،ـٜٜٙٔ – ٙٔٗٔا ٌه  تحق ُ: فعد الم دٌب . ،الطبعُ األ
ت –وف لب ،غدفسُ الهفولُ ،ألاَّ اوه غحمد ار فه  ار السهاج ،األلوؿ رَّ ال حو -  ،ا ػٌه

 تحق ُ:د. بد الحس ر الي لَّ . ،الطبعُ الهااعُ،ـٜٜٔٔ – ٕٓٗٔفػ
دار ،لمحمػػػػد األغػػػػ ر اػػػػر المخ ػػػػور الشػػػػ ق طَّ ،اضػػػػوا  الب ػػػػوف رػػػػَّ ليضػػػػوح القػػػػه ف اػػػػولقه ف -

ت –لب وف ،اليوه ٌالدرافوت . ،ـ  ٜٜ٘ٔ –فػ  ٘ٔٗٔ ،ا ٌه  تحق ُ : غو   البحوث 

ٌاعػػػػػبوي الجمػػػػػ  - ٌةد.رخػػػػػه الػػػػػدير  ،ل ػػػػػهاب الجمػػػػػ    –لب وف ،دار اآلرػػػػػوؽ الجديػػػػػدة ،كبػػػػػو
ت  الطبعُ الرولرُ . ،ـٜٔٛٔ –فػ ٔٓٗٔ،ا ٌه
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ت –لب ػوف  ،دار اليوه ،ألاَّ اليهج األلبهونَّ ،األاونَّ - )د.ط(، تحق ػُ: لَّ ،د. ت()،ا ػٌه

 ٌفم ه دواه . ،غه و

ٌي َّ،اإليضوح رَّ  لـو الببلاُ - ت –لب وف ،دار لل و  العلـو،للخط   القز  –فػ ٜٔٗٔ ،ا ٌه
 تحق ُ:الش خ اه ا ازاٌي . ،الطبعُ الهااعُ،ـٜٜٛٔ

 ،غوػُ الموهغػُ ،غو بُ نزار غصطي  البػوز ،لمحمد ار ااَّ اوه ايوب الزر َّ ،ادائا اليوائد -
ٌل  ،ـٜٜٙٔ –فػ ٙٔٗٔ ٌ ودؿ  بػد الحم ػد  ،تحق ُ: فشوـ  بد العزيز  طو ،الطبعُ األ
 ٌاعهؼ المد . ،العدٌي

ت  –لب ػػػوف  ،دار المعهرػػػُ ،اهػػػودر الزريشػػػَّلمحمػػػد اػػػر  ،البهفػػػوف رػػػَّ  لػػػـو القػػػه ف -   ،ا ػػػٌه
 تحق ُ:غحمد ااو اليض  لاهاف م . ،فػٜٖٔٔ

ت –لب وف ،دار ال هضُ ،د. بدي الهادحَّ ،ال طب ُ ال حوي - ٌل   ،ـٜٜٚٔ ،ا ٌه  الطبعُ األ

 –فػػػػػ ٕٛٗٔ ،األردف – مػػػػوف  ،دار  مػػػػور ،د.روضػػػػ  لػػػػولل السػػػػوغهائَّ ،ال عب ػػػػه القه نػػػػَّ -
 وغسُ .الطبعُ الخ ،ـ ٕٚٓٓ

ٌاكسوغهو ،الجملػػػػػػُ العها ػػػػػػُ - دار الو ػػػػػػ  للطبو ػػػػػػُ ،د.روضػػػػػػ  لػػػػػػولل السػػػػػػوغهائَّ،ت ل يهػػػػػػو 
ٌل  .،ـٜٜٛٔ –فػ ٜٔٗٔ ،ا داد،ٌال شه  الطبعُ األ

 )د،ط( .،)د،ت(،القوفهة ،دار لل و  الو   العها ُ ،لوع ُ الصبوف  ل  األعمونَّ -

 –لب ػػػػػػوف ،   ػػػػػػولم الو ،لصػػػػػػدر الػػػػػػدير  لػػػػػػَّ اػػػػػػر الحسػػػػػػ ر البصػػػػػػهي،الحموفػػػػػػُ البصهيُ -
ت  تحق ُ :غخ ور الدير المد .،ـٖٜٛٔ –فػ ٖٓٗٔ،ا ٌه

ٌل  لبوب لسوف العهب -  ،دار الو ػ  العلم ػُ ،لعبد القودر ار  مه الب دادي ،خزانُ األدب 
ت –لب وف  ٌل  ،ـٜٜٛٔ ،ا ٌه ٌاغ   اديا ال عقػوب  ،تحق ُ:غحمد نب   طهييَّ ،الطبعُ األ

. 

ٌف الرقور ػػػػػػػُ العوغػػػػػػػُ  دار ،ألاَّ اليػػػػػػػ ل  رمػػػػػػػوف اػػػػػػػر د ػػػػػػػَّ،الخصػػػػػػػوئص -  ،ا ػػػػػػػداد –الشػػػػػػػد
 تحق ُ:غحمد  لَّ ال جور . ،الطبعُ الهااعُ،ـٜٜٓٔ

ت –لب ػوف ،دار الو ػوب العهاَّ ،لعبد القوفه الجهدػونَّ ،دالئ  اإل جوز -  -فػػ  ٘ٔٗٔ ،ا ػٌه
ٌل  ،ـٜٜ٘ٔ  تحق ُ:د.ال  جَّ .  ،الطبعُ األ
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ت – لب وف ،دار القلم ،ألاَّ زيهيو يح   ال بهيزي ،ديواف الحموفُ -  د.ت(،)د.ط( .)،ا ٌه

ٌالسػبا المرػونَّ - ٌح المعونَّ رػَّ تيسػ ه القػه ف العظػ م  ألاػَّ عػهوب الػدير السػ د غحمػود  ،ر
ت –لب وف  ،دار لل و  ال هاث العهاَّ ،اآللوفَّ  )د.ت(،)د،ط( . ،ا ٌه

ٌالموضػػػو ُ - لمحمػػػد نولػػػه الػػػدير  ،ٌاثهفػػػو السػػػَّ  رػػػَّ األغػػػُ ،فلسػػػلُ األلوديػػػف الضػػػع يُ 
 الطبعُ الرولرُ . ، ٙٓٗٔ ،األردف – موف  ،اإلفبلغ ُاأللبونَّ،المو بُ 

 ،المدي ػُ الم ػورة ،غو بػُ الػدار ،أللمد ار الحس ر ار  لَّ الب هقَّ ،ف ر الب هقَّ الص ه  -
ٌل  ،ـٜٜٛٔ –فػ ٓٔٗٔ  تحق ُ:د.غحمد ض و  الهلمر األ ظمَّ. ،الطبعُ األ

 –لب ػوف  ،دار المعهرػُ ،لعلَّ ار ااَّ  مه ااَّ الحسر الداركط َّ الب ػدادي ،ف ر الداركط َّ -
ت  تحق ُ:الس د  بد اى فوعم المدنَّ . ،ـٜٙٙٔ –فػ ٖٙٛٔ،ا ٌه

دار  ،أللمػػد اػػر عػػع   ااػػَّ  بػػد الػػهلمر ال سػػوئَّ ،السػػ ر الوبػػه  ،فػػ ر ال سػػوئَّ الوبػػه  -
ت –لب ػػػوف  ،الو ػػػ  العلم ػػػُ ٌلػػػ  ،ـٜٜٔٔ –فػػػػ ٔٔٗٔ ،ا ػػػٌه تحق ُ:د. بػػػد  ،الطبعػػػُ األ

 ال يور فل موف الب داري.

 ،فػوريو ،دار اليوػه ،لبهػو  الػدير  بػد اى  اػر  ق ػ  ،اار  ق    لػ  الي ػُ ااػر غولػك عهح -
 تحق ُ:غحمد غح َّ الدير  بد الحم د . ،ـٜ٘ٛٔ –فػ ٘ٓٗٔ

ٌد ال حويُ - ٌال شه،دوغعُ  ،لعبد اى ار المد  لَّ اليويهَّ،عهح الحد دار الو   للطبو ُ  
ٌتحق ُ:د.زيَّ رهمَّ اآل ،العهاؽ –المول    )د.ت( ٌ)د.ط( .،لوفَّدرافُ 

دار الو ػ   ،لمورػُ الػدير ااػَّ البقػو  يعػ   اػر  لػَّ اػر اعػ   ،عهح الميص  للزغخشهي -
ت –لب ػػػػوف  ،العلم ػػػػُ ٌل ٕٔٓٓ –فػػػػػ ٕٕٗٔ،ا ػػػػٌه ٌٌضػػػػا رهورفػػػػإ ،ـ الطبعػػػػُ األ كػػػػدـ لػػػػإ 

 د. اغ   اديا يعقوب . ،ٌلواع إ

ٌال شػه غديهيػُ دار الو ػ  لل ،لعبػد الجبػور  لػواف ال ويلػُ ،الصهؼ الواضػل - دوغعػُ  –طبو ػُ 
ٌل  .،ـٜٛٛٔ –فػ ٛٓٗٔ ،العهاؽ –المول    الطبعُ األ

 ،غدفسػُ الهفػولُ ،لمحمػد اػر لبػوف اػر المػد البسػ َّ ،لح ل اار لبوف ا هت   اار البػوف -
ت –لب وف  ط . ،الطبعُ الرون ُ ،ـٖٜٜٔ –فػ ٗٔٗٔ ،ا ٌه  تحق ُ:عع   األرنٌد
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 ،دار ااػر ير ػه،اػر لفػمو    البخػوري لمحمػد ،الجوغا الصح ل المخ صه،لح ل البخوري -

ت –ال موغُ   تحق ُ: د. غصطي  دي  الب و .،الطبعُ الرولرُ ،ـٜٚٛٔ –فػ ٚٓٗٔ ،ا ٌه

دار لل ػػو  ال ػػهاث  ،لمسػػلم اػػر لجػػوج ااػػَّ الحسػػر القشػػ هي ال  سػػواوري ،لػػح ل غسػػلم -
ت –العهاَّ   تحق ُ:غحمد رداد  بد البوكَّ . ،د.ط()،)د. ت(،ا ٌه

 ،اإلفػػو دريُ ،الػػدار الجوغع ػػُ ،لطػػوفه فػػل موف لمػػودة،لػػدرس الل ويظػػوفهة الحػػفؼ رػػَّ ا -
 غصه،)د.ت(،)د.ط( .

 ،دار اليوػه ،لمحمػد غح ػَّ الػدير  بػد الحم ػد ، دة السولك لل  تحق ُ اٌضػل المسػولك -
ت –ل دا  ،غ شورات المو بُ العصهيُ  د.ط( .)د.ت(،)،ا ٌه

ٌل  . ،ـٜٗٛٔ ،دوغعُ البصهة ،د.كصَّ فولم  لواف ، لم المعونَّ -  الطبعُ األ

ٌغو بػػػػُ الهػػػػبلؿ،للخل ػػػػ  اػػػػر المػػػػد اليهاف ػػػػدي،الع ر - ٌغػػػػَّ ،دار  ٌ   ،تحق ُ:غهػػػػدي المخز
 )د.ت(،)د.ط( .،د.لاهاف م السوغهائَّ

 ،دار المعهرػػػُ ،لشػػ خ اإلفػػبلـ المػػد اػػر  بػػد الحلػػ م ااػػر ت م ػػُ الحّهانػػَّّ ،الي ػػوٌ  الوبه  -
ت   .تقديم:لس  ر غحمد غخلوؼ  ،د.ط()،)د.ت(،لب وف –ا ٌه

  ،دار المعهرػػُ ،أللمػػد اػػر  لػػَّ اػػر لجػػه العسػػقبلنَّ  ،رػػ ل البػػوري عػػهح لػػح ل البخػػوري -
ت   تحق ُ: غح  الدير الخط   . ،د.ط( )،د.ت()،لب وف –ا ٌه

ٌالدرايػُ غػر  لػم ال يسػ ه - ٌايػُ  لمحمػد اػر  لػَّ اػر غحمػد  ،ر ل القديه الجوغا ا ر ر ػَّ اله
ت –لب وف  ،الشويونَّ  د.ط( .)،د.ت()،ا ٌه

 –فػػ ٕٓٗٔ ،الوويػص ،دار القلػم ،د.غحمػد لموفػُ  بػد اللط ػف ،الجملُ العها ُ رَّ ا و  -
ٌل  . ،ـٕٜٛٔ  الطبعُ األ

ٌز اػػػػػػودي ،القػػػػػػوغوس المحػػػػػػ ط - ت  ،غدفسػػػػػػُ الهفػػػػػػولُ ،لمحمػػػػػػد اػػػػػػر يعقػػػػػػوب الي ه   –ا ػػػػػػٌه
 د.ت(،)د.ط( .)،لب وف

ت –لب ػػوف  ،دار الج ػػ  ،ألاػػَّ اشػػه  مػػٌه اػػر  رمػػوف فػػ بويإ ،ي ػػوب فػػ بويإ -  ،د.ت()،ا ػػٌه
ٌل  ٌف . ،الطبعُ األ  تحق ُ:  بد السبلـ فور
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ٌر وٌ  ع خ اإلفبلـ اار ت م ػُ - ٌرفوئ    ،أللمػد اػر  بػد الحلػ م اػر ت م ػُ  الحّهانػَّّ  ،ي   

 تحق ُ: بد الهلمر ار غحمد العولمَّّ . ،الطبعُ الرون ُ ،د.ت()،غو بُ اار ت م ُ

تا ػػ –لب ػػوف  ،دار لػػودر ،لمحمػػد اػػر غوػػـه اػػر غ ظػػور ،لسػػوف العػػهب - الطبعػػُ  ،د.ت()،ٌه
ٌل    األ

ٌالشػو ه - ألاػَّ اليػ ل ضػ و  الػدير نصػه اى اػر غحمػد ااػر  ،المر  السػوئه رػَّ ادب الووتػ  
ٌال شه ،األث ه ت –لب وف  ،المو بُ العصهيُ للطبو ُ  تحق ػُ: غحمػد  ،)د.ط(،ـٜٜ٘ٔ،ا ػٌه

 غح َّ الدير  بد الحم د . 

ٌالمح ط األ ظم -   ،دار الو    العلم ُ ،  ار ف دةألاَّ الحسر  لَّ ار لفمو   ،المحوم 
ت  ٌل  ،ـٕٓٓٓ ،لب وف –ا ٌه  تحق ُ: بد الحم د ف داٌي . ،الطبعُ األ

 -فػػػػػػٓٓٗٔ،دغشػػػػػُ –دار اليوػػػػػه، فػػػػػوريُ ،ألار  ق ػػػػػ ،المسػػػػػو د  لػػػػػ  تسػػػػػه   اليوائػػػػػد -
 تحق ُ:غحمد يوغ  اهيوت .،د.ط()،ـٜٓٛٔ

 –لب ػوف  ،الو ػ  العلم ػُدار  ،لمحمد ار  بد اى ال  سػواوري ،المس درؾ  ل  الصح ح ر -
ت ٌل  ،ـٜٜٓٔ –فػ ٔٔٗٔ ،ا ٌه  تحق ُ:غصطي   بد القودر  طو . ،الطبعُ األ

الطبعػػػُ  ،فػػػػٜٓٗٔ ،غوػػػُ الموهغػػػُ،ال وعػػػه دوغعػػػُ اـ القه ،لل حوس،غعػػػونَّ القػػػه ف الوهيم -
ٌل   تحق ُ: غحمد  لَّ الصواونَّ . ،األ

لب وف  ،دار الو   العلم ُ ،ا داد األف وذ رادَّ األفمه ،المعجم الميص  رَّ  لم الصهؼ -
ت –  ـ .ٜٜٚٔ –فػ ٛٔٗٔ ،ا ٌه

 ،دار الطبلئػا ،ألاَّ غحمد  بداى دموؿ الدير ار فشػوـ ،غ  َّ اللب    ر ي   األ وري  -
 تحق ُ: غحمد غح َّ الدير  بد الحم د. ،)د.ط(،ـٕ٘ٓٓ ،القوفهة -غصه

  ،ُ   الهػػبلؿغو بػػ ،ألاػػَّ القوفػػم غحمػػود اػػر  مػػه الزغخشػػهي،الميصػػ  رػػَّ لػػ عُ اإل هاب -
ت –لب وف  ٌل ٖٜٜٔ ،ا ٌه  تحق ُ:د.  لَّ  او  غلحم . ،ـ الطبعُ األ

ت –لب ػػػوف  ،الميضػػػل وت، للميضػػػ  اػػػر يعلػػػَّ الضػػػبَّ - تحق ُ:المػػػد غحمػػػد  ،د.ط()،ا ػػػٌه
ٌف . ،عويه  ٌ بد السبلـ غحمد فور
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ٌطػػور غػػر الوديػػف فػػ د األخ ػػور عػػهح غ  قػػ  األخبػػور - لمحمػػد اػػر  لػػَّ اػػر غحمػػد  ،ن ػػ  األ

ت –لب وف  ،دار الج   ،َّالشويون  د.ط(.)،ـٖٜٚٔ ،ا ٌه

المو بػػػُ  ،لجػػػبلؿ الػػػدير  بػػػد الػػػهلمر السػػػ وطَّ ،فمػػػا الهواغػػػا رػػػَّ عػػػهح دمػػػا الجواغػػػا -
 تحق ُ: د. بد الحم د ف داٌي . ،د.ط()،د.ت()،القوفهة -غصه  ،ال ور ق ُ

 
 
 
 

ٌاألطوريل الجوغع ُ :          الهفوئ  

 ،رفػولُ غودسػ  ه ،لػوه خلػف  ػواد الشػعبونَّ ،ل ػُدرافػُ دال ،األضداد رػَّ القػه ف الوػهيم -
اإعػػهاؼ.د. فػػونَّ  ،ـٕٔٓٓ -فػػػٕٔٗٔ،كسػػم الل ػػُ العها ػػُ ،يل ػػُ ال ها ػػُ  ،دوغعػػُ المولػػ 

 لبهي  لَّ .

ٌلُ دي وراي، دوغعػُ  ،لوه خلف  واد الشعبونَّ ،الجملُ االف ئ ور ُ رَّ القه ف الوهيم - اطه
اإعػػػهاؼ .ا.د.  بػػػد  ،ـٕٙٓٓ -فػػػػ ٕٚٗٔ،كسػػػم الل ػػػُ العها ػػػُ ،يل ػػػُ اآلداب  ،المولػػػ 

ٌانَّ .                  الوفوب غحمد  لَّ العد
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ABSTRACT 

Ellipsis is an important topic in Arabic it is one of the 

techniques that clistinquish it from other live languages . it is widely 

used and this may be due to the fact that Arabic tends to preciseness 

which is a proof on its originality and flexibility Arab speakers used 

to ellipt in their speech it the receiver knows the ellipted part . 

However they do not ellipt unless with indications which might be 

grammatical semantic or phonological . besides ellipsis should 

apply on the part that does not affect meaning and which on the 

contrary if men honed the sentenu would be unacceptable .  
There are different types of ellipsis in Arabic one of these 

types in ellipsis of the epithet which is something imperceivable 

since epithets are used to increase the clarity of meaning .   
An other type of ellipsis is to omit the modified head noun in 

a noun phrase . i.e . the noun which is post modified by an epithet 

this is also something marked since it is imperceivable to omit the 

noun modified by an epilket .Ellipsis of the noun modified by an 

epithet is more common that ellipsis of the epithet itself . it is found 

out that the familiarity of use has a major role in this type of ellipsis. 
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for that reason it is necessary to consider the contextual factors 

whether grammatical semantic or phonological when dealing with 

such a topic . besides it is not recommended that ellipsis is studied 

from the grammatical viewpoint only . we should also account for 

semantic and phonological factors .   


