مجلة جامعة تكريت للعلوم اإلنسانية
المجلد ()ٔٚ

آب (ٕٓٔٓ)

العدد ()ٛ

ّ
اعرتاضات الفراء النحوية  -يف معاني القرآن  -على الكسائي

أ .م .د .حسن اسعد محمد
معهد إعداد المعلمين /نينوى
بسم اهلل الرمحن الرحيم

ملخص البحث
إ ّن الخالف الحوالالبد الالدأ اً ّ،الالذاً آ الالتاً الالل ال مالالبر ًالحمالالب احالالونذاً مالالبر الحوالالب ً مالالب
ًظهالالذ الجالالدل ًالخالالف اح ال ت عصالالذ أ الالل ا االالبد الالالدؤلل ل،ح ال دالالون رلالاللف دالالدا ل الالذب العهالالد
حفاة الحلل ة العذ لة ًاال صول المًوشذ ولعذب.

ًظهذ الخف ًاضالوو عحالد عًالد ان الي أ الل إاالوور الوتالذال ً لملتنال ب علحال ا الي

عمذ ًأ ل عمذً ي العفء إذ ا مذت لحهم ،ذة ال عللل ًال لوس.

ً و هوء عصذ عًد ان ي أ ل إاوور ً فات دأ عصذ دًني الحوب ًالدأ الل الت

ًنفذعبن
المذحلة علمو واو رد لغ الغونة ًشور ال موم ًالحوبنبن نجمعبن او نذًى عي العذب ّ
علل ًرد أ ت الخف ن حع لي الحووة ح لي ردالول المدراالة الباحالدة ًالمحالولل الخف لالة
الاللي االاللًبن ًالمًالالذد االالي دهالالة ً لح ال ًاال ف ال

االالي دهالالة أ الالذى لالالذ دللالالل عل ال ذل ال  ً .حالالو

ف لي ووة ال،ب ة أنتو ًعد رذاءة اعو ل ال الذآن لل ّفالذاء ًدالدت أ ّن حالو احالولل ف لالة
لح ً لي أا وذ ال،حولل

الفذاء الحوبنة ل اعو ل ال ذآن عل ال،حولل
اع ذاضوت ّ
إ ّن الخالف الحوالالبد الالدأ اً،الالذا آ الالتا الالل ال مالالبر ًالحمالالب احالالونذاً مالالبر الحوالالب ً مالالب
ًظهالالذ الجالالدل ًالخالالف احالالت عصالالذ أ الالل ا االالبد الالالدؤلل ل،ح ال دالالون رلالاللف دالالدا ل الالذب العهالالد
حفاة الحلل ة العذ لة ًاال صول المًوشذ ولعذب.
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الفذاء الحوبنة  -ل اعو ل ال ذآن  -عل ال،حولل
اع ذاضوت ّ
أ .م .د .ححي ااعد اومد
ًظهالذ الخالالف ًاضالوو عحالالد عًالد ان الالي أ الالل إاالوور الوتالالذال ً لملتنال ب علحال الالي
عمذ ًأ ل عمذً ي العفء إذ ا مذت لحهم ،ذة ال عللل ًال لوس.
ً و هوء عصذ عًد ان ي أ ل إاوور ً فات دأ عصذ دًني الحوب ًالدأ الل الت
ًنفذعبن
المذحلة علمو واو رد لغ الغونة ًشور ال موم ًالحوبنبن نجمعبن او نذًى عي العذب ّ
علل ًرد أ ت الخف ن حع لي الحووة ح لي ردالول المدراالة الباحالدة ًالمحالولل الخف لالة
الاللي االاللًبن ًالمًالالذد االالي دهالالة ً لح ال ًاال ف ال
ف

االالي دهالالة أ الالذى لالالذ دللالالل عل ال ذل ال  ً .حالالو

لي ووة ال،ب ة أنتوً ًعد رذاءة اعو ل ال الذآن للف ّالذاء ًدالدت أ ّن حالو احالولل ف لالة

لح ً لي أا وذ ال،حولل دمعت المحولل الل التا الًوالع عحالبانب اع ذاضالوت الف ّالذاء الحوبنالة

– ل اعو ل ال ذآن -عل ال،حولل ًالمحولل لب
(ٔ)

ٔ – إضمور الصفة

أدوز الف ّالذاء إضالمور الصالفة ًلالم نجالك ال،حالولل
(ٖ)

(ٕ)

رالول الف ّالذاء عحالد فحاللذ ربلال عالول

الس عالالي فالالس شالالل و"
"ًا ّال ُالالبا نباالوً ال ُجالالكد فال ٍ
ولهوء ًحد و ًاذة ولصفة لجبز ذل د بل ب ال جكد فس عي فس شل و ً تمذ الصفة ثم
ظهذ و

" و ال رالالد نعالالبد علال اللالالبم ًاللللالالة ذدذ مالالو االالذة

بلب ال جكد ل فس عي فالس شالل وً .دالون ال،حالولل ال نجلالك إضالمور الصالفوت الل

الصفت ًن بلب لب أدكت إضمور الصفة و حو دكتب أ الت الالتد ،لمالت ًأ الو أرنالدب الالتد
،لمالالت لال ًرالالول لالالذ االالي أ الالل الًصالالذةب ال جلالالك الهالالوء ًال ،الالبن ًإ ّمالالو نتالالمذ الالل ا الالل الالتا
المبضع الصفة ..أ شد ل آ ذب
الحفم
رد صًّوت صًّوهو
ُ

احوم
ً،د ولمهو ُ

المعوم
دَحًُّهو
ُ
ل اوعة ُ
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مجلة جامعة تكريت للعلوم اإلنسانية
المجلد ()ٔٚ

آب (ٕٓٔٓ)

العدد ()ٛ

ّن الصالفة الل

وب لهوً .للس ند ل عل ال،حولل او أد الل علال فحال
ًلم ن ل نُ ُّ
تا المبضع ًالهوء ا فق اعحو مالو أال الذى أ الّ البلب ا لال نالبم الخماللس ً الل نالبم الخماللس
الالذى المعحال ًاحالالدا ًإذا رلالالتب دلّم ال دالالون لالالذ دلّمالالت لال

لمالالو ا لال المعحال لالالم نجالالك

إضمور الهوء ا،ون ( ل) ًال إضمور ( ل) ا،ون الهوء"(ٗ).
ر الالول الحو الالوس ع الالد أ ْن أًرد رأد الف ال ّالذاء ًال،ح الالولل "ال الالتد رولال ال ال،ح الالولل ال نل الالكم ّن

الظذً نوت احهو ًال نوت اي لذ و"(٘) ً .حب ثعلب إل ال،حولل البدهلي(.)ٙ
ًع ّد عض الحووة

()ٚ

ت المحالللة االي احالولل الخالف

ن الالبل إ ّن ( ل ال ) حالالت د عالالة ًاحالالدة
المعو ل نححب الوت

()ٛ

ًعحالالد اال ف ال

اللي االلًبن ًاال فال

إ ّن ( ل ال ) حالالت

ول الالدرن

ول درن إل ربم اي الحووة ًإ ّ ابا ق لحلًبن (.)ٜ

حاللًبن
لالالد أ ّال الالل

ًرالالد حالالب الذأنالالون – الوالالت د عالالة ًاحالالدة ً ول الالدرن – إل ال االاللًبن ًاال ف ال
ًدون اال ف

(ٓٔ)

نعحل ،فا حت المفعبل عل الحعة ً تا او حال ح ج االي دفاال رالولب "...

ًدعل ت اال اموء لللبم افعبال دمو بلب رأنت ردف نوالب زنالد ذنالدب نوًال زنالد"(ٔٔ) ً .عال ّد
الك لدد ت المحولة اي احولل الخف

لي الًصذنلي ًال،ب للي(ٕٔ).

ٕ – زنودة ِم َِ ْن ل البادب ًرًل المعذ ة
ذ ب الفذاء عل أ ّن ِ
(اي) ال كاد ل البادب ًرًل المعذ ة الل حاللي أدالوز ال،حالولل
ّ
الفذاء عحد فحلذ ربل عول "ًاو ِاي إل إالّ إل ٍ ًاح ٍد"(ٖٔ) "ال ن،بن ربل ب إل ًاحد
ذل رول ّ
إالّ ر عو ّن المعح ب للس إل إالّ إل ًاحد ذددت االو عالد إالّ علال المعحال أال الذى أ ّن ِ
(االي)
إذا دت اي أًل ال،فم ر عتً .رد رول عض الشعذاءب
ًال ُش ْعًة إالّ ِشًوعٍ حبر و

د لي در ًصوحة
او اي ح ِب ّ
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الفذاء الحوبنة  -ل اعو ل ال ذآن  -عل ال،حولل
اع ذاضوت ّ
أ .م .د .ححي ااعد اومد
ذأنت ال،حولل رد أدوز فت ً ب عد إالّ ًأ كل (إالّ) اع الجوبد
شلء

ًللس ذل

(ٗٔ)

محكلة لذ

ّ ا كل محكلة ربل الشوعذب
ا حل لًلح لح م لد

ً التا دالولك

للحت لهو عُتد
إالّ ند
ْ

ّن الًالوء رالالد ،البن ًارعالة االالع الجوالد دولمعذ الة ًالح،الالذة ل البلب االو أ الالت

ولم ًال ولم ،الذة ًاالو أ الت ل لحالو ًا خ اعذ الة ًال نجالبز أ ْن البلب االو رالوم االي أ لال دمالو
بلب او روم اي ردل"(٘ٔ).
الالذى أ ّن ال،حالالولل أدالالوز فالالض (ال ال ) عل ال الًالالدل االالي لفالالي (االالي ال ال ) ّال نجلالالك زنالالودة

ِ(م َِن) ل البادب( ً .) ٔٙتا رأد العً،ذد أنتوً.
ً الالت االالي احالالولل الخالالف
البادب

() ٜٔ

ًذ ب اال ف

ً حب الحووة

(ٕٔ )

() ٔٚ

الاللي االاللًبن ًاال ف ال

() ٔٛ

هالالل عحالالد االاللًبن ال الالكاد الالل

ات ب ال،حوللب أ ّهو كاد ل البادب ًرًل المعذ ة(ٕٓ ).
التا الالذأد – رأد ال،حالولل – إلال ال،الب للي امل الو ًل،ححالو ًدالد و

أ ّن الفال ّالذاء ال نجلالالك زنالالودة ِ(م َِن) الالل البادالالب ًرًالالل المعذ الالة ً جالالد أ ّن أ الالو ،الالذ اال ًالالورد – ً الالب
الفذاء ًااللًبن رالول الل لالت عح الذة
علم اي أعفم ال،ب للي – ال نجلك ذل ًذ ب ات ب ّ

(ٕٕ

)ب

أم ل عذ ت الدار عد ب ّ م

ذدم
ل ودر الشعذاءُ اي ا ّ

"ًإ ّمو د ل ِ(م َِن) اع الجود ًاو نتورع االي االاال فهوم ًالجالكاء ًاالو أشالًه  .ال ذا
دالالوءت ا عالالول المو الالة لالالم الالد ل اعهالالو د بل ال ب أدذاالالت ردالالف ًدحالالًت االالوال ًال نجالالبزب
أدذات اي ردل ًدحًت اي اول"(ٖٕ ).
إ ّن زنالالودة ِ(م َِن) الالل البادالالب ًرًالالل المعذ الالة الالول االا وحالالون عحالالد عالالض الحوالالوة
ًرد آ ذًن(ٕ٘ ) .ن بل العً،ذدب "إ ّن ِ
(اي) حذ ًضع ا صورا اي ال صذنح والام أً الفعالل
ّ
(ٕٗ )
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مجلة جامعة تكريت للعلوم اإلنسانية
المجلد ()ٔٚ
الدال عل ذل المعح

آب (ٕٓٔٓ)

العدد ()ٛ

ولهمكة ل ربلحوب أزند عحد ؟ أ حت عي اا فهم ًأ تت اي المول

أدب عت ًاو رصد اال صور ال نجلء زالدا

ّن ذل ع،س الغذض"(.) ٕٙ

ٖ – العم عل اام إ ّن رًل موم الخًذ
إذا دون اام إ ّن لفي ن ًلي ل اإلعذاب ف نجبز ر ع المعمب رًالل مالوم الخًالذ عحالد
الفال ّالذاء الالل حالاللي أدالالوز ال،حالالولل ر ع ال رالالول الفال ّالذاء عحالالد فحالاللذ ربل ال عالالول ب "إ ّن الالالتني آاحُالالبا
ًالصو بن ًالحّصورى"( " ) ٕٚال ّن ر الع (الصالو لي) علال أ ّال عمال علال (الالتني) ً
ًالتني ُ
ودًا ّ
(الالالتني) حالالذ عل ال دهالالة ًاحالالدة

() ٕٛ

الالل ر ع ال ً صالالً ً فت ال

صب (إ ّن) صًو ضعلفوً .ضعف ا ّ ن ع عل االام ًال ن ع عل

لمالالو دالالون إعذا ال ًاحالالدا ًدالالون
ّ
ًذ دوز ر ع الصو ليً .ال

اا وب أ ْن أربلب إ ّن عًد ان ًزند رولمون ل ًلي اإلعذاب ل عًد انً .رد دون ال،حولل نجلك
لتع إ ّنً .رد أ شدً و تا الًلت ر عو ً صًوب
() ٕٜ

و ل ًرلوّرا هو لغذنب

مي ن ُ ااح ولمدنحة رحل

ًرلور للس تا وجة لل،حولل ل إدوز ب إ ّن عمذا ًزند رولمون ّن رلورا رد عم

عل ال ااالالم ا،حّالالل(ٖٓ ) عح ال ًالم،حالالل ال إع الذاب ل ال حالالهل ذل ال

ل ال دمالالو االالهل الالل (الالالتني) إذا

عمفت علل (الصو بن) ً تا أربى ل الجباز اي (الصو بن) الن الم ّ،حل ال ن ًاللي لال الذ الع
ل حول ً(التني) رد ن ولب اللتًن لذ ع ل حولً .أ شد ل عتهم(ٖٔ )ب
ًإالّ وعلمبا إ ّو ًا م

غوة او حللحو ل ش ور

 . ..رالول ال،حالالوللب ار الالع (الصالالو بن) علال ا ًوعال االاالالم الالالتد الل الالودًا ًنجعلال االالي
ربلال ب "إ ّالالو ُ الالد و إللال "(ٕٖ ) ال االالي اللهبدنالالةً .دالالوء ال فحالاللذ غلالالذ ذلال

ّال ًصال الالالتني ااحالالبا

ل با هم ًلم الماي رلالب هم ثالم ذدالذ اللهالبد ًالحصالورى الولب االي آاالي االحهم لال دالتا جعلهالم

نهبدا ً صورى"(ٖٖ ).
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الفذاء الحوبنة  -ل اعو ل ال ذآن  -عل ال،حولل
اع ذاضوت ّ
أ .م .د .ححي ااعد اومد
ً حب ال لحل(ٖٗ ) رأد ال،حولل – إ ّ اعمب عل التملذ ل الودًا – إلال الف ّالذاء
نبدب أ ْن ن،بن الصو بن ًالحصورى نهالبدا ًا ّن العمال

ً ب ً م اح ًرد ُر ّد تا الذأد
عل ال المتالالمذ المذ الالبع رًالالل أن نمدالالد أً نفصالالل لحهمالالو مالالو ن الالبم ا الالوم ال لدلالالد رًالاللح عحالالد عالالض
الحوبنلي(ٖ٘ ).
ًالتني حوًلبا إعذاب ال ذآن ًدهبا اآلنة بدلهوت احد موب أ ْن ن،بن ل اآلنة دنم
ً الالل لذ ًال الالو لب أ ْن جعالالل ربلال عالالول "االالي آاالالي الالون ًاللالالبم اآل الالذ" ًالالذا للصالالولًلي ًالحصالالورى
الدر (للالالتني ااحالالبا ًالالالتني الالودًا) ًالالذا آ الالذ ا الالل الالالتد أظهذ ال للصالالو ليً .ال ولالالعب إ ّن (ا ّن)
ً ال ّ
معح عم ف ،بن عوالة الذا عب ا اعمب عل التملذ ل ( الودًا) ًالخالواسب إ ّمالو ر الع

(الصو بن) ّ دوء عل لغة حل الوورث التني نجعلبن الجمع ولباً عل دل حول ً ب علد
ًال بل الحو عب أن نجعل الحبن حذ اإلعذاب(.) ٖٙ
ً الالت االالي احالالولل الخالالف

الاللي االاللًبن ًاال ف ال

() ٖٚ

الالل حالاللي أدالالوز اال فال

االاللًبن علال ال الالدنم ًال الالل لذ
احولل الخف

،الالل االالو ًرد ا الالل اآلنالالة هالالب عحالالد
الذ الالع علال اال الالداء

() ٖٛ

ً الالل االالي

لي الًصذنلي ًال،الب للي ًااال دل ال،ب لالبن علال دالباز الذ الع ولح الل ًال لالوس

الح ل اآلنة المتدبرة ًشبا د شعذنة ًربل العذبب إ ّال ًزنالد ذا ًالون ًال لالوس علال أ ّال نجالبز
ًرد ا الالي اال ًالالورد الالت الوج ال
العم ال عل ال المبضالالع رًالالل مالالوم الخًالالذ االالع ال الحو لالالة للجالالحس ّ

دملعهالالوً .ردالالح رأد االاللًبن ًاالالي ًعال " حالالو لالالب رلحالالوب إ ّال ًزنالالد ذا ًالالون ًدالالب أ ْن ن،الالبنب زنالالد
اذ بعالالو وال الالداء ًًدالالب أن ن،الالبن عالالواف الالل ًالالذ زنالد ً ،الالبن إ ّن عوالالالة الالل ًالالذ ال،الالو ًرالالد
اد معو ل لفي ًاحد لب رلحوب إ ّ نجبز العم رًل موم الخًذ دى ذل إلال أ ْن نعمالل الل
اام ًاحد عوافن ًذل اوول"(.) ٖٜ
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مجلة جامعة تكريت للعلوم اإلنسانية
المجلد ()ٔٚ

آب (ٕٓٔٓ)

العدد ()ٛ

ٗ – بدلد التملذ والام
رالول الف ّالذاء عحالد

الفذاء بدلد التملذ ولظالو ذ الل حاللي أدالوز ال،حالولل ذلال
لم نجك ّ
فح الاللذ ربلال ال ع الالول "أال إ ّن أًلل الالوء ِ
ان ال الالب ٍ عل الاللهم ًال الالم نوك الالبن ال الالتني آاحُ الالبا ًد الالو ُبا

نالّ بن"(ٓٗ ) "التني ل ابضع ر ع ّ عت دالوء عالد ًالذ إ ّنً ...الحصالب الل دالل ذلال دالولك
عل اال ًوع لفام ا ًل ًعل ،ذنذ إ ّن.
ًإ ّمالالو ر عالالت العالالذب الحعالالبت إذا دالالوءت عالالد ا وعلالالل

(ٔٗ )

الالل (إ ّن) هالالم رأًا الفعالالل

اذ بعو ب مبا أ ّن صوحً اذ بع الل المعحال – هالم لالم نجالدًا الل صالذن المحصالبب ااالمو
(ٕٗ )
احصب و ً عل اذ بع – ذ عبا الحعتً .دالون ال،حالولل ن البلب دعل ال – نعحالل الحعالت  -و عالو
لفام المتمذ ل الفعل ً الب مالل ًلاللس جالولك

ن (الظذنال ) ًاالو أشالًه ااالموء ظالو ذة ًال

ن،بن الظو ذ ع و لم،حل إالّ او دون ا لب فح ًا فحهم ًادمعلي ًدلهم ّن ت إ ّمو ،البن
أطذا الالو ًا الالذ ال،الالفم ال ن الالولب االالذرت الالودمعلي دمالالو ن الالولب االالذرت الالولظذن ًإ ْن شال ت دعلالالت
ربل ب التني آاحبا ًدو با ن بن ر عو"(ٖٗ ).

إ ّن الحووة التني حوًلبا إعذاب ال ذآن رولباب التني ل ابضع صب علال أ ّال الدل االي
أًللوء أً أ احصبب عل ب أعحل(ٗٗ ) أً أ دل اي الهوء ًالملم ل عللهم(٘ٗ ) .رول الحووس
ّن المتالمذ ال

"رول ال،حوللب ن،البن الحعالت و عالو للمتالمذ الل الفعالل .رالول الف ّالذاءب التا مالل
نحعالالت الالولمظهذ ًرالالول عالالد ذل ال نجالالبز أ ْن ن،الالبن ال،حالالولل أراد ا ّن الالتا الالالتد ن،الالبن ع الالو و عالالو
للمتمذ دمو ن بل الًصذنبن الدالً ّن ال،الب للي ال نالل بن م الل الت اللفظالة اعحالل الًالدل"(.) ٗٙ
نذد عللال الف ّالذاء
أربلب لب أراد ال،حولل ولحعت الًدل دمو ن بل الحووس للس اي المع بل أ ْن ّ

ّن إ الالدال الظالو ذ االالي ضالالملذ الغولالالب دالالولك عحالالد الحوالالوة عحالالد أاالالي اللالالًس ّأاالالو ا الالدال الظالالو ذ االالي

ضملذ الم ،لم ًالمخوطب فل

ف

لي الحووة.

٘ – إالّ اع الجود ًاالا فهوم
ال،حولل نجعل إالّ اع الجود ًاالا فهوم محكلة لذ عل ا لب ًعحالد الف ّالذاء لاللس
ل دل المباضالع رالول الف ّالذاء عحالد فحاللذ ربلال عالول "ًاالو أرااللْحو ِاالي رًلِال إالّ ردالوالً" ثالم رالول
" ولًل ِ
ًالكُ ِذ"( " ) ٗٚعد إالّ ًصلة او رًل إالّ ال ل ذ عد إالّ ًذل دولك عل دفالي .مي
حوت ُّ
ّ
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الفذاء الحوبنة  -ل اعو ل ال ذآن  -عل ال،حولل
اع ذاضوت ّ
أ .م .د .ححي ااعد اومد
الون رلالتب االو ضالذب إالّ أ الب

ذل أ ْن بلب او ضذب زندا إالّ أ ب ًاالو االذ كنالد إالّ أ الب
اذ إالّ أ ب كند ّ عل دفالي ذندب او ا ّالذ إالّ أ الب ثالم البلب ا ّالذ كنالد ًا لال
زندا أً او ّ
ربل ا عش ب
الول ول ُ َ
ًللس اجلذا إ ْن أ
َّ
لب دون عل دلمة ًاحدة دون مل

ًال رولف إالّ ب الم علًو

ّن الم علّب اي صلة ال ولل ل َّذُ ً بى دفالي

جوز ذل ً ...رأنت ال،حولل نجعل إالّ اع الجود ًاالا فهوم محكلة لذ لحصب او أشً تا

عل دلمة ًاحدة ًاح

بل الشوعذب

لم ندر إالّ ان او لجت لحو
ًال حجالالة لال الالل ذلال

أ لة ا وء الدنور ًشواهو

الن (االالو) الالل ابضالالع أد لهالالو عالالل اتالالذ علال دفاالالليً .ل،حال

ححي ربل ن بل ان عك ًدل "لب دون لهمو آلهالةٍ إالّ انُ لفحالد و"
إالّ لب دون لهمو آلهة لذ ان لفحد و ًاح

() ٗٛ

الولب ال أدالد المعحال

بل الشوعذب

إالّ ند للحت لهو عُتد

أ حل لًلح لح م لد

ولب لب دون المعح إالّ دون ال،فم وادا ل تا ل ال ارالدر الل التا الًلالت علال

إعودة و ض تملذ ًرد ذ ب و حالو االت ًو"

() ٜٗ

إالّ اع الجوبد محكلة لذ(ٓ٘ ).

ًرالول الل ابضالع آ الذب إ ّن ال،حالولل ا الكل

رالالول المًالالذدب أ ْن رالالول دل ال رالالول ولًلحالالوت ًالك الالذ ًاالالو الجولالالب لهالالت الًالالوء؟ ال ن رلالالتب

دولًهوب أرالحو ً ل اي صل هالل نجالبز أن ،البن صاللة االو رًالل إالّ عالد و؟ ًإذا رلالتب دولًهالو
لالالذ ذل ال مالالو الالب؟ ًأنالالي؟ رالالول عالالض أ الالل العذ لالالة الًالالوء االالي صالاللة أراالاللحو ًرالالولب إالّ الالل الالتا
المبضع ًاع الجود ًاالا فهوم ل دل ابضع معح

– أد عض أ ل العذ لة – لب دو ت إالّ غلذ اعحال
رًل إالّ ال ن در عل إعود عد إال َّ(ٔ٘ ).
االي رًلال

لذ رول الشالوعذب ا حالل لًلحال ً ...ن البل

لالذ لفحالد ال،الفم الن الالتد فالض (الًالوء)

ًرول ال ذطًلب رلل ولًلحوت ا علالق ورااللحو ً الل ال،الفم الدنم ً الل لذ أدب االو أرااللحو
ولًلحالوت ًالك الالذ إالّ ردالوال أد لالذ ردالول ال الّ معحال
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لالذ د بلال ب ال إلال إالّ ان(ٕ٘ ).

مجلة جامعة تكريت للعلوم اإلنسانية
المجلد ()ٔٚ

آب (ٕٓٔٓ)

العدد ()ٛ

الفذاء ،ل رللب م أرالبا رولباب أرالحو م ولًلحوت ًالك ذ ل،البن علال
ًردح أ ب حلون رأد ّ
دفالي(ٖ٘ ).

 – ٙدنم المحصبب عل دباب الشذطب أ ْن ل حل زندا تذب
الفذاء إل أ ّ ال نجالبز الدنم اذ البع أً احصالبب علال دالباب الشالذط الل حاللي
ذب ّ
الفذاء عحد فحلذ ربل عول "ًإ ْن أحال ٍد ِاالي
أدوز ال،حولل دنم المحصبب عل الجباب رول ّ
المش ِذدلي اا جور "(ٗ٘ ) "ً ...اي ذر اللي الجالوزم ًاالو دالكم مذ البع أً احصالبب لالم نفالذر اللي
ُ

دالباب الجالالكاء ً الاللي االو نحصالالب داالالة المحصالبب أً المذ الالبع

الالبلب إ ّن عًالد ان ن الالم أ الالب ًال

نجالالبز أ الالب ن الالم ًال أ ْن جعالالل احصالالب و جالالباب الجالالكاء .خمالالل أ ْن الالبلب إ ْن الالل حل زنالالدا تالالذب
ًدون ال،حولل نجلك داة المحصالبب الل دالباب الجالكاء ًال نجالبز داالة المذ البع ًنوال الل ّن

الفعالالل إذا دالالون لالالفًل عالالود الالل الفعالالل رادالالع ذدالالذ ا ًل لالالم نح ال م إلغالالوء ا ًلً .أدالالوز الالل

الحصالالب الن المحصالالبب لالالم نعالالد ذدالالذ لمالالو صالالً

ًللس ذل دمو رول

الالولب دالالل ّن المحصالالبب لالالم ن،الالي الالل ال،الالفم.

ّن الجكاء ل دباب ولفوء .لن لم نح ًل ولفوء اا ًل جكم ا لال ًلالم

نلق واالم إالّ أ ْن نتالمذ الل ذلال االاالم الفالوء .ال ذا أضالمذت الفالوء ار فالع الجالباب الل احصالبب
االاموء ًاذ بعهو ال لذ ًاح

بل الشوعذ(٘٘ )ب

ًنعذ لهو أنواهو الخلذ ع ب

ًللخلل أنوم مي نصمًذ لهو

جعل الخلذ احصالب و ع الب ًالخلالذ الل التا المبضالع عالت لفنالوم دل ّال رالولب ًنعالذ
لهو أنواهو الصولوة ع ب .لب أراد أ ْن نجعالل الخلالذ احصالب و الال( ع ب) لذ الع ( ع الب) ّال نذنالدب
ولخلذ ع ً "(.) ٘ٙ

ًذ الالب اال فال

صب(.) ٘ٚ

االالت ب ال،حالالولل رالالول أ الالب حلالالونب إ ّن اال فال
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أدالالوزب إ ْن كر الالو لالالذا

الفذاء الحوبنة  -ل اعو ل ال ذآن  -عل ال،حولل
اع ذاضوت ّ
أ .م .د .ححي ااعد اومد

( – ٚاو) ال ل لل عم ً س
نالذى الف ّالذاء أ ّن (االو) ال الل لالل عالم ً ال س ااالم ابصالبل الل اوالل ر الع وعالل الل حالاللي

الفذاء عحد فحلذ ربل عول " ِ حالمو
نذى ال،حولل أ ّهو ،ذة ل اول صب عل ال مللك رول ّ
اش الذًا ِ أ ُفحهم أ ْن نُ ،ف ُالذًا"(" ) ٘ٛأ ْن ن،فالذًا الل ابضالع فالض ًر الع ّلاالو الخفالض الون الذد

ًأاالالو
علال الهالوء ال الل الل ( ال ) علال ال ،ذنالذ علال دفااللي دل ال رلالتب اشال ذًا أ فحالهم الول،فذ ّ
الذ ع ن ن،بن ا،ذًراً أنتوً عل ابضع (او) ال ل لل س ًال نجبز أ ْن ن،بن ر عو عل ربل
ال س الذدالالل عًالالد انً .دالالون ال،حالالولل ن الالبل ذلال ً ..ال نصالاللح أ ْن الالبلل عالالم ً ال س (الالالتد) ًال
(ا ْي) ًال (او) إالّ أ ْن حبد همالو االد فالوء دًن أ ْن نالل ل عالد ذلال ااالم اذ البع االي ذلال ربلال ب
حمو صحعت هت ا ،فلة ًاوء او صحعت ًال نجبزب اوء او صحلع ً .رد أدوز ال،حالولل
ل د و عل

الفذاءب ًال عذ او ده
تا المت ب .رول ّ

ًرولب أرادت العذب أ ْن جعل (او)

محكلة الذدل حذ و واو ثم اضمذًا لصحعت (او) دل ّال رالولب حالمو االو صالحعت هالتا ربلال ًأ الو ال
ادلك "(.) ٜ٘
ال ذا دو الالت (االالو) ،الالذة ولجملالالة ال الالل عالالد و الالل اوالالل صالالب علال الصالالفة ً وعالالل ال س

افحذ مالو ً أ ْن ن،فالذًا الب المخصالبذ التا الب أحالد رالبلل ال،حالولل ًربلال اآل الذب إ ّن (االو)

ابضالالعهو صالالب علال ال مللالالك ًثالالم (االالو) أ الالذى اوتً الالة ابصالالبلة الالل المخصالالبذ ولجملالالة عالالد

الموتً ة صلة لهو ف ابضع لهو االي اإلعالذاب ً أ ْن ن،فالذًا علال
ن،بن ًذ اً دأ اوتً (ٓ.) ٙ

التا ال البل الدل ًنجالبز أ ْن

رول ال لحل "ًرول ال،حولل الهوء ل ال عالبد علال االو المتالمذة ًاالو الظالو ذة ابضالعهو

صب ً ل ،ذة دنذ ب س شل و او اش ذًا "(ٔ.) ٙ
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مجلة جامعة تكريت للعلوم اإلنسانية
المجلد ()ٔٚ

آب (ٕٓٔٓ)

العدد ()ٛ

ًاال الالت ب الفال ال ّالذاء ال الالب دمال الالت ب ا ال الاللًبن (ًٕ ) ٙالمو ال الاللي أدب إ ّن (ا ال الالو) اعذ ال الالة وا ال الالة
(ٖٙ
ًالمخصبذ اوتً ًالفعل صفة لهو ًال دنذب عم الشلء شلء صحعتً .ذ ب اال ف
) ات ب ال،حولل ل أ ّن او ،ذة احصب ة ًل،ي الفعل عد و صفة لهو ًالمخصبذ اوتً .

ً حو أربال ل (او) أًصلهو الحووة إل عشذة أربال(ٗ .) ٙرول أ ب دعفذ الحووس عد
ً ظلذ او ح ،عي العالذبب حالمو

أ ْن ذدذ عض ت اآلراءب "أ لي ت ا ربال ربل اال ف
كًن ال اهالذ ًدر ال درالو عمالوً .رالبل االلًبن ححالي نجعالل (االو) ًحالد و ااالمو إل هواهالو ًاالًلل
عم ً س أ ّن ال د ف عل اعذ ة إالّ للجحس"(٘.) ٙ

 – ٛحت حذ الجذ اع أ ْن ًإ ّن
عحالد حالالت حالالذ الجالالذ االع أ ْن ًإ ّن ،الالبن أ ْن ًإ ّن ًاالالو عالالد مو الل ابضالالع صالالب عحالالد
الفذاء ًعحد ال،حالولل أ ّهمالو الل ابضالع فالض رالول الف ّالذاء عحالد فحاللذ ربلال عالول " الف ُدحالوح
ّ
عللِهمالالو أ ْن ن ذادعالالو"(" ) ٙٙنذنالالدب الالف دحالالوح عللهمالالو الالل أ ْن ن ذادعالالو أ ْن الالل ابضالالع صالالب ًإذا
كعالالت الصالالفة

() ٙٚ

دل ّال رلالالتب الالف دحالالوح عللهمالالو أ ْن ن ذادعالالو ًدالالون ال،حالالولل ن الالبلب ابضالالع

الفذاءب ال أعذ ذل "(.) ٙٛ
فض .رول ّ

ًرول أنتوً عحد فحلذ ربل عالول "االًوو أ ْن ن،البن لال ًلال ٍد"(" ) ٜٙنصاللح الل أ ْن ِاالي

ًعي ذا أل ل و دو ت (أ ْن) ل ابضالع صالبً .دالون ال،حالولل ن البلب الل الل ابضالع فالض الل
د لذ اي أشًو هو"(ٓ.) ٚ
ًذ ب أ ب الوحي الي دلحالون االت ب الف ّالذاء

(ٔ) ٚ

رالول الحوالوسب أا الول التا الل اوالل

صالالب ثالالم حالالت حالالذ الجالالذ عالالدى الفعالالل ً الالتا اح ال ب أ ْن والالت حالالذً الجالالذ االالع (أ ْن)
لمبل االام(ًٕ .) ٚذدالذ التنالي حوًلبا إعالذاب ال ذآنب أ ّن أشالًو التا احصالبب حالكع الخالو ض
).
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(ٖٚ

الفذاء الحوبنة  -ل اعو ل ال ذآن  -عل ال،حولل
اع ذاضوت ّ
أ .م .د .ححي ااعد اومد
ً الالت االالي احالالولل الخالالف

صالالب ًذ الالب الخللالالل ًاال ف ال

ًاال ف ال

() ٚٙ

الاللي االاللًبن ًاال ف ال

إل ال أ ّال الالل اوالالل دالالذ

ًاضالالمذب ا الالي ع لالالل الالل حالالً اآلراء

(ٗ) ٚ
(٘) ٚ

() ٚٚ

الجذ ل ابضع(ً .)ٚٛأدوز البدهلي ل ابضع آ ذ(.) ٜٚ

ذ الالب االاللًبن ا ال الالل او الالل

ً .ردالالح ا الالي اول ال رأد الخللالالل

ً الالل ال ،الالوب الالذى أ ّن االاللًبن أدالالوز

ًن البل اومالد اولالالل الالدني عًالالد الوملالد " لمالالو رأى االلًبن رحمال ان – ،الو م ا دلالالة

دبز دل ًاحد احهمو"(ٓ.) ٛ
ًأ ّن الحموع ًرد ولبدهلي ًال ًد ل ذدلح احد مو عل اآل ذ ّ

 – ٜالحصب عل المدح
العالالذب ع الالذض صالالفوت الباحالالد إذا موًلالالت ولمالالدح أً الالالتم لذ عالالبن إذا دالالون االاالالم

ر عالالو ًنحصالالًبن عالالض المالالدح ،الالل هم نحالالبًن إ الالذاج المحصالالبب مالالدح اجالالدد لالالذ ا ًالالع ًل

ال،فم تا او ذ ب إلل الف ّالذاء الل حاللي ذ الب ال،حالولل إلال أ ّن الممالدًح ال نحصالب إالّ عحالد
"لِ ،ي الذ ِ
موم ال،فم ًلم نش ذط الفذاء تا الشذط رول الفذاء عحد فحلذ ربل عول ِ
ااال ُخبن
ّ
ّ
ّ
ِ
ِ
ًالمم البن
احهم ًالمماحبن نُماحبن مو أُ ِكل إلل ًاو أُ ِكل اي رًل
ًالم لملي ّ
ل العل ِْم ُ
الصالفة ُ
ُ
ال ّكدوة"(ٔ" ) ٛإ ّن صب الم لملي عل أ ّ عت للذااالخلي مالول ع ال ً صالب علال االو حالذت
الذد علال ربلال ب " مالو ا الكل إللال ًاالو ا الكل
ل ً ...رول ل ال،حولل (ًالم لملي) ابضع فالض ن ّ
االالي رًلال " ًنماحالالبن الالولم لملي الصالالفة الالم ًالمم الالبن الكدالالوة .رالالولب الالب محكلالالة ربلال ب "نُالالماي الالون

ًنُماي للمماحلي"
ا الالي رًلال ال

(ٕ) ٛ

ًدون الحوبنبن ن بلبنب الم لملي اذدًدة عل ب مو ا كل أللال ًاالو ا الكل

– إلال ال الم لم الاللي – ً عت الالهمب ل ،الالي الذاا الالخبن الالل العل الالم ا الالحهم ًا الالي الم لم الاللي

ً عتهمب اي رًل ًاي رًل الم لملي ًإ ّمو اا حع اي ات ب المدح – نعحل ال،حولل – التد

ّال رالالولب ال نحصالالب الممالالدًح إالّ عحالالد مالالوم ال،الالفم ًلالالم ن ال م ال،الالفم الالل االالبرة
حالالذت ل ال
الحح الالوء .أال الالذى أ ّال ال ح الاللي رل الالتب (ل ،الالي الذاا الالخبن الالل العل الالم ا الالحهم) إلال ال ربلال ال ب ًالم لم الاللي
ًالمم بن دل ّال اح ظالذ لخًالذ ً ًالذ الل ربلال ب "أًُل ال االحُم ل ِهم أدالذاً عظلمالو" ًال،الفم أد الذ

عل او ًص ال،حوللً .ل،ي العالذب إذا موًلالت الصالفة دعلالبا ال،الفم الل الحالورل ً الل ال الوم

دولباحد أالّ ذى أ ّهم رولبا ل الشعذب
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مجلة جامعة تكريت للعلوم اإلنسانية
المجلد ()ٔٚ

العدد ()ٛ

ح إذ رملت مب ،م

آب (ٕٓٔٓ)
شًبا
ًرأن م أ حوءدم ّ

الخب
ًرلً م ظهذ المجي لحو ان الل لم العودك
ّ
جعالالل دالالباب (ح ال إذا) الالولباً ًدالالون نحًغالالل أالّ ن،الالبن ل ال ًاً الالود كئ وإل ًالالوع ًال

ًذ عد ذل

ً تا أشد امو ًصفت ل "(ٖ.) ٛ

ًرد ا عد ال لحل رأد ال،حولل "الم لملي اعمب علال مالو ا الكل إللال " الولب "ً الب

علالالد ّال نصالاللذ المعح ال ب نماحالالبن مالالو ا الالكل إلل ال ً الالولم لملي الصالالفةً .إ ّمالالو نجالالبز أ ْن جعالالل
الم لملي الصفة م المفل،ة خًذ عي الذااخلي ل العلم ًعي المالماحلي ً مالو ا الكل ان علال

اومد ًنماحبن ولمفل،ة التني االي صالف هم إرواالة الصالفة ل بلال (ٗ" ) ٛنحالًوبن الللالل ًالحهالور ال

نف ذًن"(٘.) ٛ

ًأًرد ال لحل آراء أ الذى

الول عالد أ ْن ذدالذ رأد ال،حالولل ًأ عالد "ًرلاللب الم لماللي

اعمب عل ال،و ل رًل أدب ًاي رًل الم لملي الصفة ً ب علد ّ عمال ظالو ذ علال
اتمذ اخفبض ًرلل الب اعمالب علال الهالوء ًالماللم الل ( هالم) ًدالف ال البللي لال عمال ظالو ذ

عل ال ات الالمذ اخف الالبضً .رل الاللب الالب عمال ال علال ال (رًالالل) دل ال ال ر الالولب ًرً الالل الم لم الاللي ث الالم ح الالت

المت الالو ًأر الالوم المت الالو إللال ال ا واال ال ً .ا الالي دع الالل الم لم الاللي ص الالب علال ال الم الالدح دع الالل ً الالذ

الذااخلي (نماحالبن) ال ْن دعالل الخًالذ (أًل ال االحم لهم) لالم نجالك صالب الم لماللي علال المالدح

الن المدح ال ن،بن إالّ عد موم ال،فم"(.) ٛٙ

ًاالالي الالتا ح ال ح أ ّن ال لحالالل ذ الالب االالت ب ال،حالالولل الالل أ ّن الحصالالب عل ال المالالدح ال

ن،بن إالّ عد موم ال،فم ل،ح لم نذ ض فض (الم لملي) عل اع ًور ا ال اعمالب علال (االو)
ل ربل ب مو ا كل إلل .

ٓٔ – بدل إعذاب الفعل المتورع عدب اول
عحداو نل ل عالل اتالورع عالد (اولال

أدب معح او احع

() ٛٚ

حو حذ دذ اوتً

او علل

اول،مب

اولحالو )...هالب اومالبل علال المعحال عحالد الف ّالذاء

لد لت (أ ْن) ل اول إذا ًا ق اعحو و اعح المحع ًعحد ال،حوللب

ًال دنذب اول

الفذاء عحد فحلذ ربل عول "ًاولحو أالّ
ل أ ْن رول ّ
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الفذاء الحوبنة  -ل اعو ل ال ذآن  -عل ال،حولل
اع ذاضوت ّ
أ .م .د .ححي ااعد اومد
و الالل"(" ) ٛٛدالالوءت أ ْن الالل ابضالالع ًأا ال مت االالي آ الالذ ...مي ال ال (أ ْن) ول،لمالالة عل ال دهالالة
ًأاو إذا رلل (أ ْن) ّ امو ذ ب إل المعح
العذ لة ال ل ال علة لهو ًالفعل ل ابضع صبّ ...

الالالتد نو مالالل د الالبل (أ ْن) أال الالذى أ ّن ربل ال للذدالاللب اول ال ال صالاللل الالل الجموعالالة؟ معح ال االالو
احع أ ْن صلل ود ل (أ ْن) ل (اول ) إذ ًا ق اعحو و اعح المحع.
حجد إذ أاذُ "( ً ) ٜٛل ابضع
ًالدللل عل ذل ربل ان عك ًدلب "او احع أالّ ُ
آ ذ "اولال أالّ ،البن االع الح ِ
الوددني"(ًٓ... ) ٜرالول ال،حالولل الل إد الول (أن)ب الب محكلالة ربلال
ّ
(اول الل أالّ الو لبا) ًلالب دالون ذلال علال االو رالول لجالوز الل ال،الفم أن البلب اولال أن رمالت
ًاولال أ ّال رالولم ّال الالبلب الل رلواال اوضاللو ًاحال ًف ًذلال لالذ دالولك الن المحالع إ ّمالالو
أ ْن رمت .لتل دوءت ل (اول )

نل ل والا ًول بلب احع أ ْن بم ًال بلب احع
الالل المحال ال ًل ًل الالم الاللت الالل دال الالم(ًٔ ) ٜال ا الالوض الالتل ش الالو د علال ال ا ف الالور اعحال ال اولال ال ًا الالو

احع "(ٕ.) ٜ

الفذاء إل عض الحوبنلي بب ا ّن حو ًاًا اوتً ة ًال دنذب
ً حو رأد آ ذ حً ّ
(ٖ) ٜ
رد تا الذأد أنتوً ً .ذ ب اال ف إل أ ّن (أ ْن) زالدة
اول ً ن ت ب إل فن ًل،ح ّ
ً ل عوالة دمو بلب او أ و ل اي احد وعمل ِ
(اي) ً ل زالدة(ٗ.) ٜ
ًاي الحووة التني ذ ًبا ات ب ال،حولل أدب حو حذ دذ اوتً

اال ًورد(ً٘ ) ٜالمًذد(ً ) ٜٙالعً،ذد(.) ٜٚ

أ ب الًذدوت

ٔٔ – حذدة نوء الم ،لم عحد افرو هو ألفو اهمبزة
الفذاء ح،لي نوء الم ،لم عحد افرو هو ألفو اهمبزة ّأاو ال،حولل ّ آثذ الفال ح
آثذ ّ
() ٜٛ
"ًأاو صب اللالوء االي
عمت علل ُ،م"
الفذاء عحد فحلذ ربل عول "اذ ُد ُذًا ِعمِل ال ل أ ُ
ّ
رول ّ
( عم ل) ّن دل نوء دو ت اي الم ،لم فل لغ ونب اإلراول(ً ) ٜٜالح،بن ًالفال ح ال ذا ل ل هالو
أل ًالم ا ورت العذب اللغة ال ل حذدت لهو اللوء ًدذ با ا الذى الون الالفم االودحة حال ط

الل الالوء عح الالد و لح الال،ب هو واال ال ًوبا أ ْن ن بل الالباب عم الالل ال الالل  ،الالبن دل ّه الالو اخفبض الالة علال ال

ل الالذ

إضالالو ةً ...زعالالم ال،حالالولل أ ّن العالالذب ح ال وب صالالب اللالالوء عحالالد دالالل أل ال اهمالالبزة االالبى ا ل ال
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المجلد ()ٔٚ

آب (ٕٓٔٓ)

العدد ()ٛ

ًالفم ا ل ربل "إ ْن أدذد إالّ عل ان" ً "إ الل أ الو ان" ًلالم أر ذلال عحالد العالذب رأنال هم
نذالبن اللوء ل بلبنب عحدد أ ب ًال ن بلبنب عحدد أ ب
لجعلبا الف وة ل اللوء ل تا ًا ل .

وذنال اللالوء إالّ أ ْن ن ذدالبا الهمالك

هم نحصًبن ل تني ل ل همو ل بلالبن الل

أ با

ًأاو ربل ب لل ألفون ً ل أ با دفلفن
ّ
ًلل ألفون ل ل همو ًال لوس لهمو ًاحد ً لمو رًلهو ًاحد"

(ٓٓٔ )

.

ً وذن اللوء أد ذ ل دفم العذب ًإذا ا،حت حت ت الل وء الحودحلي

أ ب حلون البدهلي ًل ّ،ي ال ّذاء الحًعة ا ف بن عل الف ح(ٕٓٔ ).

(ٔٓٔ )

ًأدوز

رول الحووسب ا دبد ح اللوء الن اللوء اام عحد حال،لحهو جالب واالم علال حالذ

ًاحد اح،ي ً تا إ فل ًحجة اي ا،حهو ا ّن اللوء اع مالد علال االو رًلال ًصالور اعال محكلالة االو
ب اح ًالوذدة ح ل ل الباً ًاللوء لتل أا،حت(ٖٓٔ ).
(ٗٓٔ )

ٕٔ – "رل ب ان احد"

ذ الالب الفال ّالذاء إل ال أ ّن ( الالب) الالل اآلنالالة ضالالملذ احفصالالل الالل اوالالل ر الالع .الالل حالاللي ذ الالب

الفذاء عحد فحلذ اآلنة "اللبا الحًالل صالل ان عللال ًااللمب
ال،حولل إل أ ّ ضملذ الشلن رول ّ
او ر ؟ أنلدل أم نشذب؟ أم اي ذ ب أم اي تالة؟ الل كل ان دالل ًعالك "رُالل الب ان أحال ٍد" ثالم
رولباب مو الب؟ الولب أحال ٍد ً التا االي صالفو ب إ ال ًاحال ٍد أحال ٍد ًإ ْن دالون ،الذة .رالول أ الب عًالد انب
نعحل ل اللفي و اذ بع والا حو د بل ب " تا علل شلخو"(٘ٓٔ ).

ًرالالد ر الالول ال،حالالولل لال ال ر الالبال ال أرا شالالل و ر الالولب الالب عم الالود( ) ٔٓٙا الالل ربل ال "إ ّال ال أ الالو
ان"( ) ٔٓٚجعل (أحد) اذ بعو ون ًدعل ب محكلة الهوء ل ا ّ ًال ن،بن العمود اح ل فو

ح ن،بن رًل إ ّن أً عض أ با هو أً دون أً الظي"(.) ٔٓٛ

ًعال ال ال ّد أ ال الالب حل ال الالون " ال الالب" ال الالل اآلن ال الالة ض ال الالملذ الش ال الاللن ًال ص ال الالة أد إ ّال ال ال ذ ال الالب ا ال الالت ب

ال،حالولل(ً .)ٜٔٓرلالل الل إعالذاب أحالدب إ ّال اذ البع علال اعحال
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الب أحالالد ًرلالل إ ّال الدل االي لفالالي

الفذاء الحوبنة  -ل اعو ل ال ذآن  -عل ال،حولل
اع ذاضوت ّ
أ .م .د .ححي ااعد اومد
الجفلالالة(ٓٔٔ )  .أً الالب ضالالملذ ا االالذ ًالشالاللن اً الالدأ ًالجملالالة عالالد اً الالدأ ً ًالالذ الالل ابضالالع ًالالذ
(ٔٔٔ)
الفذاء أصبب الن ضملذ الشلن ال ن ع ل دانة الجملة ح ن،بن رًلال ًاحالد
ب ً .رأد ّ
اي بااخ اال داء.

ٖٔ – الخف

ل بدل لفظة ( ل،بن) ل ربلال عالول ب "إ ّمالو ربلُحالو لشاللء إذا أرد الو ُ أ ْن

بل ل ُدي ل،ب ُن"(ٕٔٔ ) عل العم أً االا حو ب

أدالالوز الفال ّالذاء صالالب(ٖٔٔ ) ًر الالع (ن،الالبن) ًال،حالالولل ال نجلالالك الذ الالع رالالول الف ال ّذاء عحالالد
"ً...أاو ال ل ل الحول – نعحل اآلنالة الل أعالف – ّهالو صالب ًدالتل ال الل الل
فحلذ لآلنةب
ّ

(نس) ّهو اذدًدة(ٗٔٔ ) عل عل رد صب ال(أ ْن) ًأد ذ ال ّذاء عل ر عهموً .الذ ع صالباب
ًذل أن جعل ال،فم ا ،فلو عحد ربل ب (إذا أرد و أ ّن بل ل دي) الد الم ال،الفم ثالم رالولب
إلل ً إ ْن دون ال،حولل ال نجلك الذ ع لهمو ًنت ب
حل،بن او أراد ان ًإ ّ حب البدهلي ّ
إل الححق"(٘ٔٔ ).
رول ال لحلب الحصب ل رذاءة ا ي عواذ ًال،حولل عل أ ّهو اعمب ة عل (أن البل)
ًًصال رالالذاءة الحصالالب ولوحالاليً .االالي ر الالع ول الالدنذب هالالب ن،الالبن ًاالالو عالالد الفالالوء نح ال ل

ًأاالالو
ّ

الحصب عل الجباب فل عد الن لفظ لفالي ا االذ ًاعحالو اإل ًالور عالي رالدرة ان إذ لاللس ث َّالم
الابر ًللس لاذ ًنًعد أنتالوً حالو لالب رلحالوب إ ْن خالذج خالذج ًإ ْن الم

البم لالم ن،الي لال اعحال

ال فور الفعللي ًالفوعللي ًدتل (دي) ل،بن لمو ا فق لفي الفعللي ًالفوعفن ًاحد لم نوحي
أ ّن ن،بن ( ل،بن) دبا الو لالفًل ًالحصالب علال الجالباب إ ّمالو نجالبز علال عالد علال ال شالًل الل
(دي) و اذ الصولح ًعل ال شًل ولفعللي المخ لفلي ً تا علد لفحود المعح (.) ٔٔٙ

711
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المجلد ()ٔٚ

ٗٔ – الخف

آب (ٕٓٔٓ)

العدد ()ٛ

فث ع ْبرات ل،م"() ٔٔٚب
ل بدل لفي (ثفث) ل ربل عول ب "ث ُ

آثذ الف ّالذاء ر الع (ثالفث) الل اآلنالة ّأاالو ال،حالولل ،الون ن الذأ ولحصالب

عحد فحلذ لآلنة " صالًهو عوصالم ًا عمال

() ٔٔٛ

رالول الف ّالذاء

الب إل ّاللً .دالتا
ًر الع لذ مالوً .الذ الع الل العذ لالة أح ُ

ارذأً .ال،حولل ن ذأ ولحصالب ّال رالد حالذ و الل المالذات ً لمالو عالد و ،ذ الت أ ْن ،الذ ثول الة
ًا ذت الذ ع الن المعح – ًان اعلم – ت الخصول ًرت العبرات للس علل،م ًال عللهم

دحالالوح عالالد ي .معهالالو ضالالملذ نذ الالع ال ال فث دل ّال رلالالتب الالت ثالالفث صالالول دمالالو رالالول "االالبرةٍ
(ٕٓٔ )
أ كلْحو و"( ) ٜٔٔت ابرة"...
الالولذ ع عح الالد الف ال ّالذاء علال ال أ ّال ال

ً الالذ لمً الالدأ او الالتً

ال،حالالولل الالل ّن الذ الالع عحالالد اال الالداء ًالخًالالذ عحالالد االالو عالالد

ً ح الالب الحو الالوس ًال ذطً الالل إلال ال

(ٕٔٔ )

وال داء(ٕٕٔ ).

ًلالالم ن الالل ولعولالالد ًرالالول صالالو

رالالول ال لحالاللب االالي صالالب ثفثالالو دعل ال الالدال االالي ربل ال (ثالالفث ا الذات) ً(ثالالفث ا الذات)

صالالب علال المصالالدر ًرلالالل ّال الالل ابضالالع المصالالدر ًلالاللس مصالالدر علال الو ل الالة ًرلالاللب الالب
ظ ذ ً دنذ ب ثفثة أًروت .ذا دو الت ظذ الو أ الدلت احهالو ثالفث عالبرات علال رالذاءة االي صالب
(ثالالفث عالالبرات) ًال نصالالح الالتا الًالالدل ح ال ن الالدر اوالالتً و اتالالو و الالدنذ أًرالالوت ثالالفث عالالبرات
ًالالدل أًرالالوت ثالالفث عالالبرات االالي (ثالالفث ا الذات) ًدف مالالو ظالالذ

ًالالدل ظذ الالو االالي ظالالذ

الفث عالبرات) الولذ ع و ال دعلال
المعح ًاإلعذابّ .لاو االي رالذأ (ث ُ
الالت ثالالفث عالالبرات أدب الالت أًرالالوت ثالالفث عالالبرات ثالالم حالالت المتالالو ا حالالوعو"(ٖٕٔ )ً .أدالالور
العً،ذد ل حولة الحصب أن ن،بن احصب و عل إضمور اعحل(ٕٗٔ ).
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ًالذ ا الداء اوالتً

لصالالح

الدنذ ب

الفذاء الحوبنة  -ل اعو ل ال ذآن  -عل ال،حولل
اع ذاضوت ّ
أ .م .د .ححي ااعد اومد

المصادر
ٔ .ال ال ف الحصالالذة الالل ا ال ف

والالوة ال،ب الالة ًالًصالالذة عًالالد اللمل ال

الالي أ الالل ،الالذ الشالالذدل

الك لالالدد تٕٓ ٛال الالحب د .طالالورر الجحالالو ل عالالولم ال ،الالب لالالذًت طٔ  ٔٗٓٚال ال-

 ٜٔٛٚم.

ٕ .ار شالالو التالالذب االالي لحالالون العالالذب أ الالب حلالالون ا دلحالالل ت٘ٗ ٚال ال الالح ً عللالالقب د.
اصمف احمد الحموس امًعة المد ل ال و ذة طٔ جٔ ٗٓٗٔ ال ٜٔٛٗ-م جٕ

 ٔٗٓٛال ٜٔٛٚ-م جٖ  ٜٔٗٓال ٜٜٔٛ -م.
ٖ .إعالذاب ال الذآن أ الب دعفالذ احمالد الي اومالد إاالموعلل الحوالوس ت ٖٖٛال الحب د .ز لالالذ
وزد زا د امًعة العو ل غداد  ٖٜٔٚال ٜٔٚٚ-م.

ٗ .إعذاب ال ذآن المححبب إل الكدوج تٖٔٔ ال ح ًدرااالة إ الذا لم ا لالورد المماحالة
المصذنة العواة لل للل ًال ذدمة ًالمًوعة ًالحشذ ال و ذة ٕ ٖٔٛال ٜٖٔٙ -م.

٘ .إاالفء االو ا ّالي ال الالذحمي االي ًدالالب اإلعالذاب ًال الذاءات أ الالب الً الوء العً،الذد ت ٙٔٙال
حب إ ذا لم عمبة طٕ الولًل-اصذ ٜٜٔٙم.
 .ٙاإلنتالالوح العتالالدد أ الالب الوحالالي الالي احمالالد الحوالالبد ت ٖٚٚال ال الالحب د.ححالالي شالالوذلل
ذ بد امًعة دار ال للل -اصذ طٔ ٖ ٖٔٛال ٜٜٔٙ -م.

 .ٚاإلنتوح الل شالذح المفصالل أ الب عمالذً ع مالون الي عمالذ المعالذً

الو ي الوودالب الحوالبد

ت ٙٗٙال ح ً دنذب ابا حود العلللل امًعة العو ل -غداد ٕٜٔٛم.

 .ٛالًوذ المولط أ ب حلون ا دلحل ت٘ٗ ٚال طٔ امًعة الحعودة-اصذ.
 .ٜالًلون ل ذنب إعذاب ال ذآن أ ب الًذدوت عًد الذحمي ي اومد ي أ ل اعلد اال ًورد

ت ٘ٚٚال ال الالحب د.ط ال عًالالد الوملالالد ط ال دار ال ،الالوب العذ الالل للمًوعالالة ًالحشالالذ-ال الالو ذة
ٜٜٔٙ-ٖٜٔٛم.

ٓٔ .دواع الًلون ل فحلذ ال ذآن أ ب دعفذ اومد ي دذنذ المًالذد تٖٓٔ ال طٕ دار
المعذ ة -لذًت ٕ.ٜٔٚ
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المجلد ()ٔٚ

آب (ٕٓٔٓ)

العدد ()ٛ

ٔٔ .الجواع الصغلذ ل الحوب أ ب اومد عًالد ان دمالول الالدني الي نباال

شالوم ا صالورد

تٔ ٚٙال ال الالح ً عللالالقب احمالالد اومالالبد الهذالالالل اً ،الالة الخالالو جل-ال الالو ذة ٓٓٗٔ ال ال-
ٜٓٔٛم.

ٕٔ .الجالالواع ح،الالوم ال الالذآن أ الالب عًالالد ان اومالالد الالي احمالالد ا صالالورد ال ذطًالالل تٔ ٙٚال ال
طٖ صوو ب أ ب إاوور إ ذا لم اطفل

ًآ ذًن دار ال لم  ٜٔٙٚم.

ٖٔ .الجح الدا ل ل حذً المعو ل ححي ي روام المذادد ت ٜٚٗال حب ط اوحي
اماحة دار ال ،ب للمًوعة ًالحشذ-دواعة المبصل طٔ  ٖٜٔٙالٜٔٚٙ -م.
ٗٔ .حوشلة الصًون علال شالذح االشالمب ل علال ألفلالة ا الي اولال

أ الب العذ الون اومالد الي علالل

ت ٕٔٓٙال دار إحلوء ال ،ب العذ لة علح الًو ل الولًل ًشذدو .
٘ٔ .كا الالة ا دب ًلالالب لحالالون العالالذب عمالالذ عًالالد ال الالودر الًغالالدادد ت ٖ ٜٔٓال الالحب عًالالد
الحفم اومد ورًن اً ،ة الخو جل-ال و ذة طٕ  ٜٔٗٓالٜٜٔٛ-م.
 .ٔٙدنالالبان شالالذ الالي أ الالل الالوزم االاالالدد الالحب د.عالالكة ححالالي احشالالبرات ًزارة ال و الالة-داشالالق
ٕ ٖٜٔال ٜٕٔٚ-م.
 .ٔٚشذح ا ي ع لل عل ألفلة ا ي اول
 .ٔٛشالالذح االشالالمب ل عل ال ألفلالالة ا الالي اول ال

امًعة الحعودة-اصذ طٗٔ ٜ٘ٔٙم.
امًالالبع االالع حوشالاللة الصالالًون دار إحلالالوء ال ،الالب

العذ لة اصمف الًو ل الولًل ًشذدو .
 .ٜٔشذح ال صذنح عل ال بضلح عل ألفلة ا ي اولال

ولالد عًالد ان ا ز الذد ت٘ٓ ٜال

دار إحلوء ال ،ب العذ لة علح الًو ل الولًل ًشذدو .
ٕٓ .شذح دمل الكدودل ا ي عصفبر االشًللل ت ٜٙٙال حب د.صوحب أ ب دحوح ًزارة
ا ًرو ًالشمًن الدنحلة طٔ ٓ ٜٔٛم.
ٕٔ .شذح دنبان عح ذة ي شداد

دنم ً عللقب ال الالدني ال،و الب ًاحمالد عصالوم ال،و الب

دار اً ،ة الولوة -لذًت ٔٓٗٔ ال ٜٔٛٔ-م.
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الفذاء الحوبنة  -ل اعو ل ال ذآن  -عل ال،حولل
اع ذاضوت ّ
أ .م .د .ححي ااعد اومد
ٕٕ .شذح الذضل عل ال،و لة رضل الدني اومد ي الوحي االاال ذا وذد ت ٙٛٙال دار
ال ،ب العلملة -لذًت.
ٖٕ .شذح ال صولد ال حع المشهبرات أ ب دعفذ احمد الي اومالد الحوالوس ت ٖٖٛال الحب
احمد موب دار الوذنة للمًوعة -غداد ٕ ٖٜٔال ٜٖٔٚ-م.
ٕٗ .شذح ال صولد الحًع المالبال الجو للالوت أ الب ،الذ اومالد الي ال واالم اال ًالورد تٖٕٛ
ال حب عًد الحفم اومد ورًن دار المعور -اصذ ٖ ٜٔٙم.
ٕ٘ .شذح ال،و لة الشو لة أ ب عًد ان اومد ي عًد ان ي اول

تٕ ٙٚال حب د.عًالد

المحعم احمد ذندد دار الملابن-الحعبدنة طٔ ٕٓٗٔ الٜٕٔٛ-م.
 .ٕٙالفبالد التلوللة شالذح دو لالة ا الي الوودالب البر الالدني عًالد الالذحمي الجالوال ت ٜٛٛال
ال الالح ًدراا ال الالةب د.أا ال الالواة طال ال ال الذ ال الالوعل ًزارة ا ًر ال الالو ًالش ال الالمًن الدنحل ال الالة -غ ال الالداد طٔ

ٖٓٗٔ الٜٖٔٛ-م.
 .ٕٚال ،وب أ ب شذ عمذً ي ع مالون الي رحًالذ تٓ ٔٛال الح ًشالذحب عًالد الحالفم اومالد
ورًن دار المعور -اصذ طٕ ٜٓٔٙم.
 .ٕٛاجولس ثعلب أ ب العًوس احمد الي نولال

تٔ ٕٜال الح ًشالذحب عًالد الحالفم اومالد

ورًن دار المعور -اصذ طٕ ٜٓٔٙم.
 .ٕٜالمحولل المش،لة المعذً ة ولًغدادنوت أ ب علل الوحي ي احمد الحوبد ت ٖٚٚال
ح ًدرااةب صفح الدني عًد ان الحح،وًد امًعة العو ل غداد.
ٖٓ .اشالال،ل إعالذاب ال الالذآن ا،الالل الالي أ الالل طولالالب ال لحالالل ت ٖٗٚال الالحب د .حالالو م صالالولح
التواي ًزارة اإلعفم /غداد ٘ ٜٔٚم.
الفذاء ت ٕٓٚال حب اومد علل الحجور ًاحمد
ٖٔ .اعو ل ال ذآن أ ب زدذنو نول ي زنود ّ
نبا جو ل عولم ال ،ب -لذًت ٗ ٖٔٚالٜٔ٘٘-م.
ٕٖ .اعو ل ال ذآن اعلد الي احالعدة (اال فال ) الًلخالل المجوشالعل تٕٕٔ ال الحب د .الولك
ورس الممًعة المصذنة ال،بنت طٔ ٓٓٗٔ الٜٜٔٚ-م.
711

مجلة جامعة تكريت للعلوم اإلنسانية
المجلد ()ٔٚ

العدد ()ٛ

آب (ٕٓٔٓ)

ٖٖ .اعالالو ل ال الالذآن االالعلد الالي احالالعدة (اال ف ال ) الًلخالالل المجوشالالعل تٕٕٔ ال ال و لالالقب
د.عًد ا الذ اومد أالي البرد عولم ال ،ب -لذًت طٔ ٘ٓٗٔ الٜٔٛ٘-م.

الممًبعوت عل اآللة ال،و ًة
ٔ .الخ الالف

الاللي ا الاللًبن ًاال فال ال

دراا الالة وبن الالة حح الالي اا الالعد اوم الالد أطذًح الالة دد الالبرا

ش الالذا ب أ.د .اول الالل ال الالدني ب ل الالق إ الالذا لم ا دا الالة إلال ال اجل الالس دلل الالة اآلداب دواع الالة

المبصل  ٔٗٔٛالٜٜٔٛ-م.
ٕ .اللًوب ل علل الًحوء ًاإلعذاب أ ب الً وء العً،ذد ت ٙٔٙال درااة ً الحب للالل حلالون
الوح الالبن أطذًح الالة دد الالبرا ش الالذا ب أ.د .الح الاللد نع الالبب  ،الالذ ً أ.د .اوم الالبد همال الالل
الوجوزد ا داة إل دللة اآلداب /دواعة ال و ذة  ٖٜٔٙالٜٔٚٙ-م.
ٖ .المصالالملح الحوالالبد عحالالد الفال ّالذاء الالل اعالالو ل ال الالذآن ححالالي ااالالعد اومالالد راالالولة اودح ال لذ
شالالذا ب أ.د .طولالالب عًالالد الالالذحمي ا داالالة إل ال اجلالالس دللالالة اآلداب -دواعالالة المبصالالل
ٕٔٗٔ الٜٜٕٔ-م.

هوامش البحث
_____________________
الفذاء ل اعو ل ال ذآنب .ٙٛ
(ٔ) نعحل ولصفة حذ الجذ نحظذب المصملح الحوبد عحد ّ
(ٕ) نحظذب إعذاب ال ذآنب ٔ ً ٔٚٔ/فحلذ ال ذطًلب ٔ.ٖٚٚ/
(ٖ) الً ذةب .ٗٛ

(ٗ) اعو ل ال ذآنب ٔ.ٖٕ-ٖٔ/
(٘) إعذاب ال ذآنب ٔ.ٔٚٔ/

( )ٙنحظذب اجولس ثعلبب ٖٓٗ.

اي الذحميب ًٕ ٔٙٗ/شذح ال صذنح عل
( )ٚنحظذب اإلنتوح العتددب ً٘ ٔٛإافء او ّ
ال بضلحب ًٔ ٔٗٛ/حوشلة الصًونب ٖ.ٕٙ/
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اع ذاضوت ّ
أ .م .د .ححي ااعد اومد
( )ٛنحظذب ال ،وبب ٔ.ٖٛٙ/

( )ٜنحظذب اعو ل ال ذآنب ٔ.ٕٙٓ-ٕ٘ٛ/

(ٓٔ) نحظذب فحلذ ال ذطًلب ًٔ ٖٚٚ/الًوذ المولطب ٔ.ٜٔٓ/
(ٔٔ) اعو ل ال ذآنب ٔ.ٕٜ٘/

(ٕٔ) نحظذب ال ف الحصذة ل ا ف
(ٖٔ) المولدةب ٖ.ٚ

ووة ال،ب ة ًالًصذةب ٖ.ٛ

الفذاء ل اعو ل ال ذآنب ٕٗٔ.
(ٗٔ) نعحل ولجود الحفل نحظذب المصملح الحوبد عي ّ
(٘ٔ) اعو ل ال ذآنب ٖٔٔٛ-ٖٔٚ/
( )ٔٙنحظذب اش،ل اعذاب ال ذآنب ًٔ ٕٖ٘/الًوذ المولطب ٔ.ٖٖٙ/
( )ٔٚنحظذب اافء او اي الذحميب ٔ.ٕٕٖ/
( )ٔٛنحظذب الخف

لي الًبن ًاال ف

( )ٜٔنحظذب ال ،وبب ٗ.ٖٛ/ٔ ٕٕ٘/

درااة وبنةب ٕ.ٔٚ

(ٕٓ) نحظذب اعو ل ال ذآنب ٔ.ٗٙٗ/ٕ ٕٕٚ/

(ٕٔ) نحظذب شذح الذضل علال ال،و لالةب ًٕ ٖٕٕ/شالذح دمالل الكدالودلب ًٔ ٗٗٛ/الجالواع
الصغلذب ٖ٘ٔ ًالفبالد التلوللةب ٕ.ٖٕٔ/

(ٕٕ) نحظذب شذح دنبان عح ذةب ٖٔٛ

(ٖٕ) شذح ال صولد الحًع المبالب .ٕٜٙ

(ٕٗ) نحظالالذب إع الذاب ال الالذآن المححالالبب إل ال الكدالالوجب ً٘ ٜٗٔ/الًغالالدادنوتب ٖٗ٘ ًشالالذح
ال،و لة الشو لةب ًٕ ٜٚٛ/الجح الدا لب ٕٖٔ.

(ٕ٘) نحظذب اإلنتوح ل شذح المفصلب ًٕ ٔٗٗ/شذح الذضل عل ال،و لةب ٕ.ٖٕٖ/
( )ٕٙاللًوبب .ٕٜٓ-ٕٜٛ
( )ٕٚالمولدةب .ٜٙ

الفذاءب ٖ.ٚ
( )ٕٛأد ا اًحل نحظذب المصملح الحوبد عحد ّ
( )ٕٜضو ب ي حورث الًذدمل نحظذب الخكا ةب ٗ.ٖٕٖ/
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المجلد ()ٔٚ

العدد ()ٛ

آب (ٕٓٔٓ)

الفذاءب .ٚٛ
(ٖٓ ) نذند ولم،حلب التملذ نحظذب المصملح الحوبد عحد ّ
(ٖٔ) ال ولل ب شذ ي أ ل وزم نحظذب الدنبانب ٘.ٔٙ
(ٕٖ) ا عذا ب ٔ٘ٙ

(ٖٖ) اعو ل ال ذآنب ٔ.ٖٕٔ-ٖٔٓ/

(ٖٗ) نحظذب اش،ل إعذاب ال ذآنب ٔ.ٕٖٕ/

اي الذحميب ًٔ ٕٕٕ/الًلونب ٔ.ٖٓٓ/
(ٖ٘) نحظذب فح ب ًٔ ٕٖٕ/إافء او ّ
اي
( )ٖٙنحظذب إعذاب ال ذآنب ًٔ ٘ٔٓ-ٜ٘ٓ/اش،ل إعذاب ال ذآنب ًٔ ٕٖٕ/إافء او ّ
الذحميب ٔ ً ٕٕٕ/فحلذ ال ذطًلب ً ٕٗٙ/ٙالًوذ المولطب ٖ.ٖ٘ٔ/

( )ٖٚنحظذب ال ،وبب ٕ.ٔ٘ٙ-ٔ٘٘/
( )ٖٛنحظذب اعو ل ال ذآنب ٕ.ٗٚٗ/
( )ٖٜاإل صو ب ٔ.ٔٛٚ/
(ٓٗ) نب سب ٕ.ٖٙ-ٙ

(ٔٗ) نذند ولفعل ًا وعللب ًذ إ ّن نحظذب المصملح الحوبدب .٘ٛ
(ٕٗ) أدب بدلدا.
(ٖٗ) اعو ل ال ذآنب ٔ.ٗٚٔ-ٗٚٓ/

(ٗٗ) نحظالالذب إع الذاب ال الالذآنب ًٕ ٗٔٙ/اشالال،ل إع الذاب ال الالذآنب ًٔ ٖٗٛ/إاالالفء االالو اال ّالي ال
الذحميب ٕ.ٖٓ/
(٘ٗ) نحظذب إافء او اي الذحميب ٕ.ٖٓ/
( )ٗٙإعذاب ال ذآنب ٕ.ٙٙ/
( )ٗٚالحولب ٖٗ.ٗٗ-
( )ٗٛا ًلوءب ٕٕ.

( )ٜٗاعو ل ال ذآنب ٕ.ٔٓٔ-ٔٓٓ/
(ٓ٘) نحظذب فح ب ٔ.ٖٔٚ/

(ٔ٘) نحظذب فحلذ المًذدب ٗٔ.ٚ٘/
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(ٕ٘) نحظذب فحلذ ال ذطًلب ٓٔ.ٔٓٛ/
(ٖ٘) نحظذب الًوذ المولطب ٘.ٜٗٗ/
(ٗ٘) ال ب ةب .ٙ

(٘٘) ب طفلل الغحبد نحظذب الخكا ةب ٖ.ٕٙٗ/
( )٘ٙاعو ل ال ذآنب ٔ.ٖٖٗ-ٕٕٗ/
( )٘ٚنحظذب االر شو ب ٕ.٘٘ٚ/
( )٘ٛالً ذةب ٓ.ٜ

( )ٜ٘اعو ل ال ذآنب ٔ.٘ٚ-٘ٙ/

(ٓ )ٙنحظذب الًوذ المولطب ٔ.ٖٓ٘/

(ٔ )ٙاش،ل إعذاب ال ذآنب ٔ.ٔٓٗ/

(ٕ )ٙنحظذب ال ،وبب ٖ.ٔٛٙ/

(ٖ )ٙنحظذب اعو ل ال ذآنب ٔ.ٖٕٕ/

(ٗ )ٙنحظذب االر شو ب ًٖ ٔٛ-ٔٚ/الًوذ المولطب ًٔ ٖٓ٘-ٖٓٗ/شذح االشمب لب
ٖ.ٖٙ-ٖ٘/

(٘ )ٙإعذاب ال ذآنب ٔ.ٜٔٚ/
( )ٙٙالً ذةب ٖٕٓ.

( )ٙٚنعحل ولحكعب الوت

الفذاءب ٕ٘.
نحظذب المصملح الحوبد عحد ّ

( )ٙٛاعو ل ال ذآنب ٔ.ٔٗٛ/
( )ٜٙالححوءب ٔ.ٔٚ

(ٓ )ٚاعو ل ال ذآنب ٔ.ٕٜٙ/

(ٔ )ٚنحظذب شذح ال صولد ال حع المشهبراتب ٔ.ٜٗٗ/
(ٕ )ٚنحظذب فح ب ٕ.ٖٙٓ/

(ٖ )ٚنحظذب الًلونب ًٔ ٕٛٓ/اش،ل إعذاب ال ذآنبٔ.ٕٔ٘/
(ٗ )ٚنحظذب الخف

لي الًبن ًاال ف ب .ٜٛ
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(٘ )ٚنحظذب شذح ال،و لة الشو لةب ٖ.ٖٙٗ/
( )ٚٙنحظذب فح ب ٕ.ٖٙٗ/

( )ٚٚنحظذب شذح ا ي ع للب ٔ.٘ٗٓ/
( )ٚٛنحظذب ال ،وبب ٖ.ٕٜ/
( )ٜٚنحظذب فح ب ٖ.ٕٔٛ/

(ٓ )ٛاحوة الجلللب ٔ ٘ٔٗ/الهوا
(ٔ )ٛالححوءب ٕ.ٔٙ

ررم (ٕ).

(ٕ )ٛال ب ةب ٔ.ٙ

(ٖ )ٛاعو ل ال ذآنب ٔ.ٔٓٚ-ٔٓٙ/
(ٗ )ٛا ًلوءب ٖٓ.

(٘ )ٛاش،ل إعذاب ال ذآنب ٔ.ٕٕٔ/
( )ٛٙفح ب ٔ.ٖٕٔ/

( )ٛٚنحظذب إعذاب ال ذآنب ٔ ً ٕٚٚ/فحلذ ال ذطًلب ٖ.ٕٗٗ/
( )ٛٛالً ذةب .ٕٗٙ

( )ٜٛا عذا ب ٕٔ.
(ٓ )ٜالوجذب ٕٖ.

الفذاءب ٗ.ٛ
(ٔ )ٜنعحل ولدالمب اام الفوعل نحظذب المصملح الحوبد عحد ّ
(ٕ )ٜاعو ل ال ذآنب ٔ.ٔٙ٘-ٖٔٙ/
(ٖ )ٜنحظذب فح ب ٔ.ٔٙ٘/

(ٗ )ٜاعو ل ال ذآنب ٔ.ٖٚٚ/
(٘ )ٜنحظذب الًلونب ٔ.ٔٙ٘/

( )ٜٙنحظذب فحلذ المًذدب ٕ.ٖٚٙ/

( )ٜٚنحظذب إافء او اي الذحميب ٔ.ٖٔٓ/
( )ٜٛالً ذةب ٓٗ.
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الفذاءب ٓ٘ٔ.
( )ٜٜنعحل وإلراولب إطفر اللوء ً ح،لحهو نحظذب المصملح الحوبد عحد ّ
(ٓٓٔ) اعو ل ال ذآنب ٔ.ٖٓ-ٕٜ/

(ٔٓٔ) نحظذب إعذاب ال ذآنب ٔ.ٔٙٚ/

(ٕٓٔ) نحظذب الًوذ المولطب ٔ.ٔٚٗ/

(ٖٓٔ) نحظذب شذح ال صولد ال حع المشهبراتب ٕ.ٕٕ٘/
(ٗٓٔ) اإل فذب ٔ.
(٘ٓٔ) بدب ٖ.ٚ

الفذاءبٓ.ٛ
( )ٔٓٙأد ضملذ الشلن نحظذب المصملح الحوبد عحد ّ
( )ٔٓٚالحملب .ٜ

( )ٔٓٛاعو ل ال ذآنب ٖ.ٕٜٜ/

( )ٜٔٓنحظذب االر شو ب ٔ.ٗ٘ٛ/

(ٓٔٔ) نحظذب فحلذ ال ذطًلب ًٕٓ ٕٗٗ/الًوذ المولطب .ٕ٘ٛ/ٛ
(ٔٔٔ) نحظذب الًوذ المولطب .ٕ٘ٛ/ٛ
(ٕٔٔ) الحولب ٓٗ.

(ٖٔٔ) الحصب رذاءة ا ي عواذ ًال،حولل ًا ي اولصي ًا ي عًوس نحظذب ال،ش ب
ٔ.ٕٙٓ/

(ٗٔٔ) نعحل ولذدب العم

الفذاءب .ٜٛ
نحظذب المصملح الحوبد عحد ّ

(٘ٔٔ) اعو ل ال ذآنب ٔ.ٚ٘/

( )ٔٔٙنحظذب اش،ل إعذاب ال ذآنب .ٜٗٔ-ٗٔٛ
( )ٔٔٚالحبرب .٘ٛ

( )ٔٔٛرذأ أ ب ،ذ ًحمكة ًال،حولل ولحصب عل الًدل ًرذأ الًوربن ولذ ع نحظذب ال،ش ب
ٕ.ٖٔٗ/

( )ٜٔٔالحبرب ٔ.

(ٕٓٔ) اعو ل ال ذآنب ٕ.ٕٙٓ/
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مجلة جامعة تكريت للعلوم اإلنسانية
)ٕٓٔٓ( آب

)ٛ( العدد

)ٔٚ( المجلد

.ٕٔ٘/ٔٛ ٖ٘ٗ ً فحلذ ال ذطًلب/ٕ (ٕٔٔ) نحظذب إعذاب ال ذآنب
.ٖٗ٘/ٕ (ٕٕٔ) نحظذب إعذاب ال ذآنب

.٘ٔٙ-٘ٔ٘/ٕ ل إعذاب ال ذآنب،(ٖٕٔ) اش
.ٜٔ٘/ٕ (ٕٗٔ) نحظذب إافء او اي الذحميب

Al – Farra's Syntactic Oppositions against Al-Kasae
in Meaning of the Quran
Hassan Assad Mohamad
Teacher's Training Institute –Nineveh
The syntactic opposition started early in deep way
together with the development of syntax Controversy and
opposition appeared since the age of Abil Aswad Al-Duali, the
Arab linguist though it was not so big for it was the age of the
clear instinct of Arabic language and the direct contact with the
Arab.
The clear opposition appeared clearly between Abdullah
Bin Abi Isac Al-Hadrami and his students: Isa Bin Omar and
Abi Amr Bin Al-Ala depending on explanation and
measurement.
After the end of Abdullah Bin Abi Isac's age and his
students, a period of writing syntax science. The grammarians
a greed of what is saiud by the Arabs and studied the details.
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حولل، عل ال-  ل اعو ل ال ذآن- الفذاء الحوبنة
ّ اع ذاضوت
 ححي ااعد اومد. د. م.أ
This opposition was deep ended among them even in one
school as we see between sebawieh and Al-Mubrid and
between him and Al-Akhfash which are good examples.
There are also oppositions among the Kufi meaning of
Quran by Al-Farah, some oppositions between him and his
master Al-Kasae.

711

