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د بـ أمحد افُؼرّر   د. أمحد بـ ُُمؿَّ

 ي أداب وافعؾقم اإلكسوكقَّيـؾق، إشتوذ ادشورك بؼسؿ افؾُّغي افعربقَّي

 بودديـي ادـقرة جومعي ضقبي

 

  



 
 586 دراشي كحقيي –آشتعالء يف افعربقي 

 وكدوٛ:

الم ظذ مـ ٓ كبلَّ  الة وافسَّ  وبعد: بعده،احلؿد هلل وحده، وافصَّ

ؾُقعدُّ آشتعالء معـًك مـ ادعوين افتل دّفً ظؾقف بعض إدوات افـَّحقيَّي مـ 

ي ادختؾِػي. قوؿوت افؾُّغقيَّ  خالل افسِّ

  آشتعالء( خمَتصٌّ بحرف اجلرِّ ) وادشفقر ظـد ضوئػٍي مـ افـَّحقيِّغ أنَّ معـك

و أو معـًك(آ) ظذ( افذي يليت بؿعـك)   افبوء( بؿعـك) ، ـوختصوصشتعالء حسًّ

م( بؿعـك)اإلفصوق(، و) يف( ) ادجووزة(، و)  ظـ( بؿعـك) آختصوص(، و) افالَّ

اكتفوء )  إػ( بؿعـك) ابتداء افغويي يف ادؽون(، و)  ِمـ( بؿعـك) افظَّرؾقَّي(، و)  بؿعـك

مون أو ادؽون(.  افغويي يف افزَّ

، بؾ معـوه يف ؽره، ؿول ادراديُّ يف ؽر أنَّ احلرف ٓ خيتصُّ بؿعـًك يف كػِسف

 ُل تدُّ  ـؾؿيٌ  ومـ أحسـفو ؿقل بعضفؿ: احلرُف  ،ـثرةٍ  بحدودٍ  دَّ ؿد ُح "تعريػ احلرف: 

 ."يف ؽرهو، ؾؼط ظذ معـًك 

 ؟يف ؽره ظذ معـًك  احلرف يدلُّ  :قؾ: مو معـك ؿقهلؿؿِ  ؾننْ ": -أيًضو-ثؿ ؿول 

ظذ ذـر  يٌ ػَ متقؿِ  ذ معـوه اإلؾرادّي احلرف ظ ٓفيَ دِ  أنَّ  :ؾوجلقاب: معـك ذفؽ

 يٍ ػَ متقؿِ  ، ؽرُ مـفام ظذ معـوه اإلؾرادّي  ـؾ   دٓفيَ  ؾننَّ  ،ؼف، بخالف آشؿ وافػعؾمتعؾَّ 

َٓ ٍؼ ظذ ذـر متعؾَّ    :ؾًوفق ؿُ  (،عريػافتَّ )  ؿ مـففِ ؾُ  (افغالم)  :ؽ إذا ؿؾً ترى أكَّ ؛ أ

 ن بوٓشؿ أؾود افتعريػ.رِ ؾنذا ؿُ  ،ػفؿ مـف معـًك مل يُ  ةً ػردَ مُ  (أل)

ضوف إػ آشؿ افذي حتك تُ  (اإلفصوق)  ظذ و ٓ تدلُّ ؾنّنَّ  (اجلر بوءُ )  وـذفؽ

"وـذفؽ افؼقل يف شوئر احلروف ،ػردةً ؾ مـفو مُ يتحصَّ  فُ كَّ  إٓ ،بعدهو
(1)

. 

 ٌػ متقؿِّ إكَّام هق  ك احلرفمعـ رَ تصقَّ  أنَّ هذا مو تـبَّف إفقف مجٌع مـ افـَّحقيِّغ، وهق 

اؾع يل يف دراشي معـكظـف ٍج ظذ خور ي، هق )  ، فذفؽ ـون افدَّ آشتعالء( دراشي كحقيَّ
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مغ، ـليب ظبقدَة، وُيقكس بـ حبقى، وأيب احلسـ  أنَّ مجًعو مـ افـَّحقيِّغ ادتؼدِّ

ـِ  ـِ جـِّّل، واب وجّل، وأيب ظع  افػورّد، واب جَّ وج، وافزَّ جَّ اء، وافزَّ إخػش، وافػرَّ

ـِ موفٍؽ ؾورسٍ  ريـ، ـوب جرّي، وـذفؽ مـ افـَّحقيِّغ ادتلخِّ ـِ افشَّ ـِ شقده، واب ، واب

ـِ هشوٍم إكصورّي، وافزرـّق، وـذفؽ مجٌع مـ  إكدفّز، وأيب حّقون إكدفّز، واب

قا مجقًعو ظذ أنَّ معـك يـ، كصُّ   ظذ(، ومـفو)  آشتعالء( جوء يف أدواٍت مـفو)  ادػِّسِّ

م، وظـ، ويف، وِمـ(، وإن ـون معـكافبوء، و) ظذ(، )  آشتعالء( مـ أبرز معوين)  افالَّ

د معـك قوق، ـام ُُيدِّ دهو افسِّ و خترج إػ معوٍن ُأخر ُُيدِّ و هبو؛ ّٕنَّ   ؽر أكَّف فقس خوصًّ

ف ) قوق هق احلَؽُؿ افذي ُيقجِّ آشتعالء( افبورز ؾقفو، ؾؽذفؽ بؼقَّي احلروف ؾننَّ افسِّ

 .معـوهو

اؾع يل يف دراشي معـك ادقاؾؼي( )  آشتعالء( هق مصطؾح)  ـذفؽ ـون افدَّ

ـُ موفٍؽ يف حتديد معوين إدوات، كحق:  افالم( فؾِؿْؾؽ ...، ) "افذي كصَّ ظؾقف اب

"ظذ() ودقاؾؼي...
 (1)

"ظذ() افبوء فإلفصوق...، ودقاؾؼي..."، وكحق: 
 (2)

. 

ـِ هشوٍم إكصورّي    افتوشع: مقاؾؼي"افالم(: )  يف معوين وِمْثؾ ذفؽ ؿقل اب

"ظذ( يف آشتعالء احلؼقؼل...، وادجوزي...)
 (3)

. 

اؾع يل يف دراشي معـك ادرادؾي( افذي )  آشتعالء( هق مصطؾح)  أيًضو ـون افدَّ

ـُ هشوٍم إكصورّي يف معوين بعض إدوات، وهق أنَّ إداة تليت ُمرادؾًي  كصَّ ظؾقف اب

 رى يف ادعـك، وكصَّ ظذ ذفؽ يف أـثر مـ أداٍة.فألداة إخ

ادرادؾي( يغقى معـومهو ظـ إمومغ جؾقؾغ، )  ادقاؾؼي( أو)  ؾفؾ ـون مصطؾح

 ـوبـ موفٍؽ إكدفّز، أو ابـ هشوٍم إكصورّي. 

                                                                        

 .3/111يـظر: ذح افتسفقؾ  - 1

 .3/111يـظر: ذح افتسفقؾ  - 0

 .033،031يـظر: مغـل افؾبقى  - 3



 
 588 دراشي كحقيي –آشتعالء يف افعربقي 

راشُي بـعـقان: آشتعالء يف افَعَربِقَّي دراشي )  مـ أجؾ ذفؽ جوءت هذه افدِّ

ي(.  َكْحقيَّ

ًي ظذ معـكواهلد آشتعالء( يف )  ف مـفو هق رصد إدوات افتل جوءت دافَّ

ُتى افتَّػسر، ومعوين افؼرآن وإظرابف،  ـُ ُتى افـَّحق، وأدوات ادعوين، و ـُ تضوظقػ 

ُتِى ظؾقم افؼرآن، وذوح احلديٌ. ـُ  و

راشي تؼع يف مي ؾؿدخؾ، وتؼػقهو خومتي، ) وافدِّ شبعي( مبوحٌ، تسبؼفو ُمؼدِّ

بعي جوءت ظذ افـحق أيت:وادبوح  ٌ افسَّ

ل: آشتعالء بـ  ظذ() ادبحٌ إوَّ

 .(افبوء) آشتعالء بـادبحٌ افثَّوين: 

م) آشتعالء بـادبحٌ افثَّوفٌ:   .(افالَّ

ابع:   .ظـ() آشتعالء بـادبحٌ افرَّ

 يف(.) ادبحٌ اخلومس: آشتعالء بـ

ودس: () بـ آشتعالء ادبحٌ افسَّ ـْ  .ِم

وبع:   .(إػ) بـ آشتعالءادبحٌ افسَّ

راشي. ًْ إفقفو افدِّ َؾ و اخلومتي ؾذـرت ؾقفو أهؿَّ افـَّتوئٍ افتل تقصَّ  أمَّ

ًُ مبحٌ ٓفي ظذ معـك ) وؿد ؿدم و إصؾ يف افدِّ راشي؛ ّٕنَّ ظذ( يف افدِّ

ؽ ظدد آشتعالء، ُثؿَّ رتَّبً بؼقَّي ادبوحٌ بعدهو وؾؼ حروف ادعجؿ ُمراظًقو يف ذف

 إحرف. 

راشي، ؾؼد مجعً ؾقف بغ ادـفجغ  و ظـ ادـفٍ افذي رست ظؾقف يف هذه افدِّ أمَّ

ة افعؾؿقَّي، وتصـقػفو، ُثؿَّ حتؾقؾفو، وافتَّدفقؾ  افقصػّل وافتحؾقّع، حقٌ ؿؿً بجؿع ادودَّ

قاهد افؼرآكقَّي، وإحوديٌ افـَّبقيَّي، وـالم افعرب.  ظؾقفو بوفشَّ
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أشلُل أن جيعؾ ظؿؾـو هذا خوفًصو فقجفف افؽريؿ، وأن يـػعـو بف يف  وختوًمو: اهلل

ّـَ بؼبقفف، هق مقٓكو كِْعؿ  َّٓ مو َم اريـ، وأن يؽتى فـو ؾقف افؼبقل، ؾنكَّف ٓ يـػُع افعبد إ افدَّ

 ادقػ وكِْعؿ افـَّصر.
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 َوِدَخن:

افتَّضؿغ() ُتعدَّ طوهرة
(1)

بي افتل متقَّزت هبو ُفغتـو مـ افظَّقاهر افؾُّغقيَّي ادتشعِّ  

بً ؾقفو مذاهى افـَّحقيِّغ؛ ٕنَّ هذه افظَّوهرة  افعربقَّي، تػووتً ؾقفو آراء افعؾامء، وتشعَّ

؛ إْذ إنَّ ـؾَّ ؾعٍؾ ُمتعد   ي افػعؾ بحرف اجلرِّ ي، أظـل: تعدِّ ؾي بظوهرة افتعدِّ وثقؼي افصِّ

ى بشؽٍؾ ظوم  بحرِف جر   ى بحرؾغ؛  بحرٍف، إصؾ ؾقف أن يتعدَّ ، وؿؾَّام يتعدَّ ٍ معغَّ

يٍي بغر احلرف ادَعغَّ هلو، ُيثر إصؽوفقًَّي ُمتَّصَؾي بظوهرة   فذفؽ ؾننَّ وجقد أؾعوٍل ُمتعدِّ

 إىل ورِبني:افتَّضؿغ(، ويف ضقء ذفؽ اكؼسؿ افـَّحقيُّقن يف ادسلفي )

ٖٔه: فو مـوب بعٍض، بؾ يرى أصحوُبُف أنَّ حروف اجلرِّ ٓ يـقب بعُض  املرِب األ

إّن ـؾَّ حرٍف فف معـًك خيتصُّ بف دون ؽره، ٓ ُيشورـف يف هذا ادعـك حرٌف آخر، 

م( بؿعـك:) اإلفصوق(، و)  افبوء( بؿعـك:)  ـوختصوص ظـ( ) آختصوص(، و)  افالَّ

ابتداء افغويي يف )  ِمـ( بؿعـك:) افظَّرؾّقي(، و)  يف( بؿعـك:) ادجووزة(، و)  بؿعـك:

مون أو ادؽون(، و)  إػ( بؿعـك:) ؽون(، واد   ظذ( بؿعـك:) اكتفوء افغويي يف افزَّ

و أو معـًك(.)  آشتعالء حسًّ

ى  ـقا افػعؾ معـك ؾعٍؾ آخَر، ؾقتعدَّ فقا فف، وضؿَّ ومو ورد خالف ذفؽ تلوَّ

 افتَّضؿغ( إذا ُأضؾِؼ مـ ؽر تؼققٍد، وتؽقن وطقػُي حرف اجلرِّ ) تعديتف، وهق ادراد بـ

افػعؾ إذا ـون  ؾؿ أنَّ اظْ "ؿوئؿًي ظذ إمتوم معـك افػعؾ يف شقوق افؽالم، ؿول ابـ جـِّّل: 

ى بحرٍف ، وـون أحدُ آخرَ  بؿعـك ؾعؾٍ  سع افعرب ؿد تتَّ  ، ؾننَّ بآخرَ  وأخرُ  مهو يتعدَّ
                                                                        

ـُ هشوٍم إكصورّي، ؾؼول:  - 1 ؾف اب  ك ذفؽوُيسؿَّ  ،عطقكف حؽؿفؾقُ  و معـك فػظٍ بقن فػظً ْؼِ ؿد يُ "ظرَّ

 (.وتضؿقـً)

ؾَِؿَتْغِ ممدَّ  َأن ُتمدِّي ـؾؿيٌ  :َوَؾوئَِدتف ـَ ٌُ إَِػ ) وذفؽ ـؼقفف تعوػ: ،"ى  َؾ َقوِم افرَّ ُأِحؾَّ َفُؽْؿ َفْقَؾَي افصِّ

َؾٌ) ـؿِّ ُض "[، حقٌ 181(]شقرة افبؼرة: كَِسوئُِؽؿْ  َوَؿْد ) ؾ:ثْ مِ  (إػ) ـي بدِّ ؾعُ  (ؾَضوءاإلِ ) :معـك (افرَّ

َؾٌ) وإِكَّاَم أصؾ [،01(]شقرة افـسوء: َأْؾَه َبْعُضُؽْؿ إَِػ َبْعضٍ  ى ب (افرَّ أرؾٌ ) :ُيَؼول (،افَبوء) ـَأن يَتَعدَّ

 [.811.]يـظر: مغـل افؾبقى "(بومرأتف ؾالنٌ 
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ؾؾذفؽ  ؛هذا افػعؾ يف معـك ذفؽ أخر ف إيذاًكو بلنَّ صوحبِ  عَ احلرؾغ مقؿِ  ع أحدَ قؿِ ؾتُ 

"ء معف بوحلرف ادعتود مع مو هق يف معـوهجل
 (1)

. 

ٓ ُيـَْؽش، وٓ  بوب احلؿؾ ظذ ادعـك بحرٌ "ويؼقل ابـ جـِّّل يف مقضٍع آخَر: 

ض ،مبكوٓ يُ  ،ٍثُيػْ  ـَ ، وٓ ُيغضغض ،وٓ ُيَغرَّ ـو احلول إػ ؿقة ؾْ وؿد رأيـو وجفف، وو

 لّول.ظر ومالضػي افتَّ افـَّ 

 ، وهق اتصول افػعؾ بحرٍف ضريٌػ  ،فطقٌػ  ،واشعٌ غي مـ هذه افؾُّ  ومـف بوٌب 

ُأِحؾَّ َفُؽْؿ َفقَْؾَي )  مـ ذفؽ ؿقفف تعوػ: ،ى بفيتعدَّ  ف يف معـك ؾعؾٍ ى بف؛ ٕكَّ و يتعدَّ فقس مَّ 

ٌُ إَِػ كَِسوِئُؽؿْ  َؾ َقوِم افرَّ اه بَدَّ  (،افصِّ "(إػ) ـو ـون يف معـك اإلؾضوء ظدَّ
 (2)

. 

ى بحرف جر  ظذ ؽر أصؾف، يرى أصح املرِب الٖجاٌ٘: وُبُف أنَّ افػعؾ إذا تعدَّ

ـًو معـك حرف جر  آخَر، أي: أنّ  افتَّضؿغ( يؽقن يف احلرف ٓ )  يؽقن ؾقف احلرُف مضؿَّ

  تؽقنيف افػعؾ، وهق مو ُيعرف ظـدهؿ: بـقوبي احلروف بعضفو ظـ بعٍض، كحق أن 

(3)چ  جت مب  ىب  يب      چ  ( يف ؿقفف تعوػ:مع)  :بؿعـك (إػ)
، وكحق أن أي: مع اهلل ،

(4) چڌ  ڌ   ڎ  چ  ظـ( يف ؿقفف تعوػ:)  :بؿعـك افبوء()  تؽقن
 ، أي: ظـف خبًرا.

وؿد تـبَّف بعُض افـَّحقيِّغ إػ أنَّ بعض إدوات تدلُّ ظذ أـثر مـ معـك وذفؽ 

قوق افتل ترد ؾقف بال تضؿٍغ فػعٍؾ آخر، أو اشتعامل حرٍف كق وبًي ظـ مـ خالل افسِّ

حرٍف آخر، ومّـَ ذهى إػ افؼقل بلنَّ إداة تليت دعـًك آخر ؽر ادعـك افذي اصتُفرت 

ف فذفؽ ادعـك، ُيقُكس بـ حبقى، ؿول إخػش:  قوق هق ادقجِّ س قكُ وزظؿ يُ "بف، وافسِّ
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( بِفِ )  :يأ (،طِػرُت ظؾقف)  وتؼقل: (،ظؾقف)  :تريد (كزفً يف أبقؽ)  افعرب تؼقل: نَّ أ

ًُ ظؾقف)  و "(َظـْف)  أي: (،رضق
 (1)

. 

  ـام تؼقل افعرب: ،بَِطْرٍف  مثؾ: (َضْرٍف  ِمـ)  نَّ إ س:قكُ ؿول يُ ": -أيًضو-وؿول 

قْػ) قِْػ )  و (،رضبُتف يف افسَّ "(بِوفسَّ
 (2)

. 

  تؽقن"أبق احلسـ إخػش، ؾؼول:  -أيًضو-ومّـَ ذهى إػ افؼقل بذفؽ  -

(3)چ  ىب  يب       جت  مبچ   :كحق (َمعَ )  يف مقضع (إػ)
  يف معـك (ـمِ )  ـام ـوكً، 

(4) چڈ  ژ  ژ      چ  :ظذ( يف ؿقفف)
  يف معـك (افبوء)  ي: ظذ افؼقم، وـام ـوكًأ ،

ہ  ہ  چ :  -وجؾَّ  ظزَّ - ويف ـتوب اهلل(، َمَرْرُت ظؾقف)  و (َمَررُت بِفِ )  :يف ؿقفف (ظذ)

(5) چہ  ہ   
ہ  چ   :كحق (،ظذ)  يف معـك (يف)  وـام ـوكً ،ظذ ديـور :يؼقل، 

(6) چہ  ھ  
"ظذ ُجذوِع افـَْخؾ :يؼقل ،

 (7)
. 

 (إػ)  يف مؽون (افبوء)  وذا ظـدي ــحق مو جيقز مـ"وؿول يف مقضٍع آخر:  -

(8) چں  ں  ڻ   ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  چ   يف ؿقفف تعوػ:
ويف  ،يلَّ إأحسـ : ام هقكّ إو ،

(9) چڭ   ۇ  ۇ  چ  :يف ؿقفف (ظذ)  مؽون
چ   :وؿقفف ،ظذ َؽؿ   ؽامًّ  :ام هقكَّ إ ،
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 593 أمحد بـ ُمؿد بـ أمحد افؼررد. 

(1) چڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ     ڻ     چ 
 ،ـام تؼقل: مررُت بِفِ  ،ظذ ِؿـطورٍ  أي: ،

"ومررت َظَؾْقفِ 
 (2)

. 

وجلُّ إػ أنَّ  - جَّ م( أتً مؽون)  ـذفؽ ذهى افزَّ م) "ظذ(، ؾؼول: )  افالَّ  (افالَّ

(3) چہ    ھ  ھ  ھ   چ: -وجؾَّ  ظزَّ -ؿول اهلل  (،ظذ)  مؽون
وتؼقل  ،ظؾقف :أي ،

"ظذ ؾِقف :أي (قفػِ شؼط فِ )  :افعرب
 (4)

. 

ـُ موفٍؽ  - وذـر اب
 (5)

  افبوء( أتً ُمقاؾِؼًي فـ)  أنَّ أبو ظع  افػورّد ذهى إػ أنَّ  

ِمـ( افتبعقضّقي افثوكقي يف ؿقل افشوظر)
 (6)

: 

ًُ ؾوهو آِخًذا بُؼرُ  َب     ***       وّنوؾؾثؿ  احلَ زِ افـَّ  ُذْ
ِ
ِد موء  ِج ْؼَ يِػ بَِزْ

َب  ـْ يِػ زِ افـَّ  أراد: ُذْ  احلَ بَ ِم
ِ
 ِج.ْؼَ ْرِد موء

ـُ جـِّّل افؼوئؾ بـ - ادحتسى( إػ )  اخلصوئص( يذهى يف)  افتَّضؿغ( يف) واب

ًي ظذ  (مافالَّ )  افؼقل بلنَّ  ڃ  ڃ          چ  ؿقفف تعوػ:( يف ؿراءة ظـد)  :معـكجوءت دافَّ

(7) چڃ  چ   ڃ 
(، و َجوَءُهؿْ دَِ )  وختػقػ ادقؿ: مبؽِّس افالَّ حقٌ ؿرأ اجلحدرّي ، 

، (و َجوَءُهؿدَِ )  معـك"ومل يـّص ابـ جـِّّل ظذ تضؿغ ؾعٍؾ، أو كقوبٍي ظـ حرٍف، ؾؼول: 

ومع ضؾبف،  ،أظطقتف مو شلل فطؾبف، أي: ظـد ضؾبف :وهؿ، ـؼقفؽأي: ظـد جمقئف إيّ 

 ًُ ًٍ ل هذا ٕوَّ  وؾعؾ قن، أي: ؾَ َخ  وريخ: خلؿسٍ ومعف، وـؼقفؽ يف افتَّ  ،، أي: ظـدوؿ
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َدَّو ) ي:ؾرجع ذفؽ ادعـك إػ معـك افؼراءة افعومَّ  ،قنؾَ َخ  قن، أو مع مخسٍ ؾَ َخ  ظـد مخسٍ 

"وهؿإيَّ  ف، أي: وؿً جمقئ(َجوَءُهؿْ 
 (1)

. 

ـُ موفٍؽ يف -   ٕداة تليتذح افتَّسفقؾ( إػ افؼقل بلنَّ ا) افتَّسفقؾ( و)  وذهى اب

ُمقاؾؼًي( ٕداٍة ُأخرى يف ادعـك، وكصَّ ظذ ذفؽ يف أـثَر مـ أداٍة، مـ ذفؽ ظذ شبقؾ )

 ادثول ٓ احلك:

"ِمـ( ٓبتداء افغويي ُمطؾًؼو، ... ودقاؾؼي افبوء، ودقاؾؼي يف، وإػ...) "ؿقفف: 
 (2)

. 

م( فؾِؿؾؽ، ... ودقاؾؼي يف، وظـد، وإػ، وب) "وؿقفف:  "عد، وظذ، وِمـافالَّ
 (3)

. 

(3)
. 

"افبوء( فإلفصوق، ... ودقاؾؼي ظـ، وظذ، وِمـ افتبعقضّقي) "وؿقفف: 
 (4)

. 

"يف( فؾظَّرؾقَّي حؼقؼًي وجموًزا، ... ودقاؾؼي ظذ، وافبوء) "وؿقفف: 
 (5)

. 

"ظـ( فؾؿجووزة، وفؾبدل، وفالشتعالء، ... ودقاؾؼي بعد، ويف) "وؿقفف: 
 (6)

. 

ـُ هشو - ـِ موفٍؽ يف مصطؾحـذفؽ ذهى اب   ٍم إكصورّي إػ متوبعي اب

ادرادؾي( وهق أّن إداة تليت ُمرادؾًي فألداة إخرى يف )  ادقاؾؼي(، وزاد مصطؾح)

 ادعـك، وبغَّ ذفؽ يف أـثر مـ أداٍة، مـ ذفؽ ظذ شبقؾ ادثول:

ابِع"إػ(: )  ؿقفف يف معوين م)  رادؾيمُ  :افرَّ "(افالَّ
 (7)

. 
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 ِمـ( ... ُمرادؾي )  ( ... ُمرادؾي بعد)  رادؾيمُ  :ومساخل"ظـ(:)  معوينوؿقفف يف 

"افبوء( ...)
 (1)

. 

  رادؾيمُ ( ...إػ)  رادؾيمُ ( ...افبوء)  رادؾياخلومس مُ "يف(: )  وؿقفف يف معوين

"( ...ـمِ )
 (2)

. 

ودس مُ  "ِمـ(: )  وؿقفف يف معوين "( ...افبوء)  رادؾيمُ ( ...ظـ)  رادؾيافسَّ
 (3)

. 

ادرادؾي( ظـد )  ادقاؾؼي( ظـد ابـ موفٍؽ؟ ومو مػفقم)  إًذا ؾام مػفقم مصطؾح

 ابـ هشوٍم؟

يػ اجلرجويّن مػفقم ادقاؾؼي، ؾؼول:  ف افؼَّ  ػفؿ مـ افؽالم بطريؼهق مو يُ "ظرَّ

"ادطوبؼي
 (4)

. 

ف مػفقم  "مو ـون معـوه واحًدا وأشامؤه ـثرة": ، ؾؼولادسادفوظرَّ
 (5)

. 

ؾف و مـ ؽر  واحدةً  ػقدان ؾوئدةً ادسادؾون يُ "أبق افبؼوء افؽػقّي، ؾؼول: ظرَّ

"تػووٍت 
 (6)

. 

ـُ هشوم إكصورّي مـ ُمقاؾؼي إداة فألداة  ـُ موفٍؽ، واب وبـوًء ظذ مو ذـره اب

إُخرى وُمطوبؼتفو هلو يف ادعـك، وـذفؽ ترادف إدوات ظذ معـًك واحٍد، جوءت 

راشي فُتجعِّ  آشتعالء يف افعربقَّي( مـ خالل إدوات افتل جوءت )  معـكهذه افدِّ

ٓفي ظذ معـك آشتعالء، واهلل أظؾؿ.) ُمقاؾؼًي فـ   ظذ( يف افدِّ
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 596 دراشي كحقيي –آشتعالء يف افعربقي 

ٖٔه:   :(عمٜ) بـ االضتعالٞاملبخح األ

وهق أصؾ معوكقفو، ومل ُيثبً فف  ،شتعالءآ :ظذ معـك يدلُّ ظذ( )  حرُف اجلرِّ 

و أن ) ذا ادعـك، وتلّوُفقا مو أوهؿ خالؾف، وآشتعالُء بـأـثر افبكيِّغ ؽر ه ظذ( إمَّ

و أن )  يؽقن حؼقؼيً  و(، كحق: ضؾع ؾالٌن ظذ افسؼػ، واشتقى ظذ اجلبؾ، وإمَّ حسًّ

ًُ ظذ ؾالٍن ثقَبُف، ؿول شقبقيف:   (ظذ)  وأمَّ  "يؽقن معـًك، كحق: فف ظعَّ معروٌف، وخرؿ

  ؾوشتعالءُ 
ِ
 وأيًض  ىقطْ ويؽقن أن يُ  ،ظذ طفر اجلبؾ، وهل ظذ رأشفتؼقل: هذا  ،افقء

 ظؾقف.  يدَي  وأمررُت  ،ظؾقف ادوءُ  ـؼقفؽ: مرّ  ،وستعؾقً مُ 

، وظؾقف موٌل  ،ـذفؽ، وظؾقـو أمرٌ  ؛ؾؾجرى هذا ـودثَ  ،ظذ ؾالنٍ  مررُت  :ووأمَّ 

 ،فمروره ظذ مؽوك :ظؾقف، أن يريد ويؽقن: مررُت  ،ف رٌء اظتالهٕكَّ  ؛وهذا ،وأيًض 

 ف اتسع. وفؽـّ 

ـذفؽ يثبً هذا  ،ـام يثبً افقء ظذ ادؽون ،ؾوهذا ـودثَ  ،وتؼقل: ظؾقف موٌل 

"ؾسع هذا يف افؽالم وجيلء ـودثَ ؾؼد يتَّ  ،ظؾقف
 (1)

. 

 ًْ ظذ( ظـ معـك آشتعالء إػ معوٍن ُأخر)  وؿد َخَرَج
 (2)

، ومـ صقاهد 

و، وهق افغوفى ؾقفو)  اشتعامل ڈ  ژ  ژ  چ  ، ؿقفف تعوػ:ظذ( فالشتعالء حسًّ

(3) چڑ  
 : ازيُّ ڃ  ڃ  ڃ     چ  چ   :ـام ؿول (؟،َويِف اْفُػْؾِؽ )  :مِلَ مَلْ َيُؼْؾ "، ؿول افرَّ

(4) چچ  چ  چ  
. 
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ُء افَّذي ُيقَضُع يف افُػؾؽ ـام يصحُّ  ،فالشتعالء (ظذ)  قاُب: أنَّ ـؾؿيواجل ْ ؾوفقَّ

 (ظذ)  يُوِضَع ظؾقف، وَدَّو صّح افقجفون ـوكً فػظ :يصحُّ أن ُيؼول ،ُوِضَع ؾقف :أن ُيؼول

" چڈ  ژ  ژ  ڑ  چ  :أوَػ حتَّك يتؿَّ ادراُد يف ؿقفف
 (1)

.  

(2) چڇ  ڇ  ڇ  ڍ  چ  وِمْثؾف ؿقفف تعوػ: -
ـْ َظَؾْقفو "، ؿول افبقضووّي:  ؾُّ َم  :ـُ

"ؾونٍ  ؼؾغـ افثَّ مِ  أو ،...ـبوترَّ ـ احلققاكوت أو ادـ ظذ إرض مِ مَ 
 (3)

. 

(4)چۅ       ۅ  ۉ  ۉ     ې  چ  ؿقُفف تعوػ: -أيًضو-وِمْثؾف  -
ازّي:  ، ؿول افرَّ

 ظذ افـَّورِ "
ِ
وٕنَّ  ؛أنَّ أهَؾ افـَّوِر َيْسَتْعُؾقَن ادؽوَن افؼريَى مـفو :معـك آشتعالء

"َظَؾْقَفو اْدُصَطؾَِغ هبو إذا أحوُضقا هبو ـوكقا ُمِؼؾِغ
 (5)

. 

عر ؿقل إظشك مقؿقنومـ هذا اف - ـَّقع يف افشِّ
 (6)

: 

ـِ َيْصَطؾِقوِّنو، ...  ٍَٖدٝ ٔاحمٜلُتَشىُّ دَِْؼروَرْي  مُِّلٔباَت َعٜمٜ الٍاِز ال

ٻ  ٻ  ٻ  چ  ظذ( فالشتعالء معـًك، ؿقفف تعوػ:)  ومـ صقاهد اشتعامل

(7)چ  ٻ  پ  پ
 : تقوا أي: مل كجعؾفؿ شقاًء يف افػضقؾي وإن اش "، ؿول افقاحديُّ

شوفي ٺ  ٺ  چ   ، وهق مقشك چ  پ  ڀ  ڀ       ڀچ  ،يف افؼقوم بوفرِّ

يً    ادً ُمؿّ  :يعـل ،چ ٺ " ُأرشؾ إػ افـَّوس ـوؾَّ
 (8)

. 
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(1)چۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  چ  ؿقفف تعوػ: -أيًضو-وِمْثؾف  -
، ؿول 

 : ازيُّ  هؾ يُدلُّ ظذ ، چۈ  ٴۇ  ۋ  چ   :ؿقُل ُمقشك  :فؼوئٍؾ أن يؼقل"افرَّ

كى مـف؟ جقاُبُف: ٓ "ؿ ظعَّ َذْكٌى يف زظؿفؿهل :وادرادُ  ،ُصُدور افذَّ
 (2)

. 

ي ؿقفف - ـَّي افـَّبقيَّ افؾَُّفؿَّ أكً ريبِّ ٓ إفف إٓ أكً، ":   ومـ هذا افـَّقع يف افسُّ

ِٜٛعُتكو ظبُدك أَخَؾْؼَتـِل و َِٔعٔدٜك وا اِضَت َٔ ِّٔدٜك  "... ٔأٌا عمٜ َع
  (3)

. 

عر ؿقُل ومـف يف اف - بـ َتْقَفٍى  رِ افـَّؿِ شِّ
 (4)

: 

ًْ عمٍٗا ِٕٗ  فـو ... ويقٌم ُكَسوُء ويقٌم ُكَِّسّْ  قمٌ ويْ  ٜف

ـُ موفٍؽ  ؿول اب
  (5)

 -ظذ( فالشتعالء معـًك )  أي: اشتعامل-ومـ هذا افـَّقع ": 

َوَجَى فؽ(، وـذا )  َوَجَى ظؾقؽ( مؼوبٌؾ فـ)  َوَجَى( وصبفف؛ ٕنّ )  ظذ( بعد)  وؿقعُ 

َذَب( وصبفف؛ ومـ آشتعالء ادعـقّي وؿقظفو بعد)  ظفو بعدوؿق ُز، وَضُعػ، ) ـَ ـَ

، كحق:) وَظُِّس، وَظُظؿ، مّو ؾقف معـك ـٍ ڄ  ڄ  چ  َثُؼؾ(، وـذفؽ مو دلَّ ظذ معـك متؽُّ

(6)چ  ڄ  ڃ  ڃ
". 
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 599 أمحد بـ ُمؿد بـ أمحد افؼررد. 

 :(الباٞ) االضتعالٞ بـاملبخح الٖجاٌ٘: 

وهق أصؾ معوكقفو، ؿقؾ: وهق ، وقفصاإل :ظذ معـك يدلُّ افبوء( ) حرف اجلرِّ 

ًُ احلبَؾ بقدي، وإّمو أن  معـًك ٓ ُيػورؿفو، واإلفصوق إّمو أن يؽقن حؼقؼقًّو، كحق: أمسؽ

و، كحق: مررُت بزيدٍ  يؽقن جموزيًّ
 (1)

ام إكّ  :اجلرِّ  وبوءُ "، وهلذا اؿتك ظؾقف شقبقيف، ؾؼول: 

 ؛قطف، ورضبتف بوفسَّ هل فإلفزاق وآختالط، وذفؽ ؿقفؽ: خرجً بزيٍد، ودخؾً ب

."ع مـ هذا يف افؽالم ؾفذا أصؾفَس ؾام اتَّ  ،قطأفزؿً رضبؽ إيوه بوفسَّ 
 (2)

 

( دعوٍن ـثرةٍ افبوء) وؿد جوءت
(3)

ٓفي ظذ  ظذ() ُمقاؾؼيُ  فومـ،  يف افدِّ

شتعالءآ
(4)

قاهُد ُتميِّد جملء ، ُي وافشَّ يف  ظذ() ُمقاؾؼًي فـ( افبوء) وؿد جوءت إدفَّ

ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ     ڻ     ڻ  چ  ؿقفف تعوػ: ذفؽصقاهد مـ ، والءشتعآ

(5)چ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ         ے  ے  ۓ  ۓ
، حقٌ ذهى 

يـ ضوئػٌي مـ افـَّحقيِّغ وادػِّسِّ
(6)

بِديـَوٍر(: ) بِؼـَْطوٍر( وؿقفف) افبوء( يف ؿقفف) إػ أنَّ  
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 .112، ومغـل افؾبقى 10، واجلـك افداين 3/190يـظر: ذح افتسفقؾ  - 1

 .19يـظر: شقرة آل ظؿران:  - 9

، وافـؽً وافعققن فؾاموردي 1/313، وجومع افبقون 1/112،001ؼرآن فألخػش يـظر: معوين اف - 6

، 112، ومغـل افؾبقى 10، واجلـك افداين 3/190، وذح افتسفقؾ 1/019، وزاد ادسر 1/120
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 600 دراشي كحقيي –آشتعالء يف افعربقي 

، ـذا ؿول عمٜ قٍٛاٍز، ٔعمٜ دٍٖاٍزء، أي: ظذ( يف آشتعال) جوءت ُمقاؾؼًي فـ

ْٔ) "إخػش، وجعؾ مْثَؾف ؿقهَلؿ:  "(وسزُت ٔب
 (1)

 .عمْٗ، أي: 

ؿؾً: ذهى بعض افـَّحقيِّغ
 (2)

ى بـ) إػ أنَّ إصؾ يف افػعؾ   َأِمـ( أن ُيعدَّ

فقؾ ظذ ذفؽ، ؿقفف تعوػ:) ي هبو ـثًرا، وافدَّ ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  چ  ظذ(، وؿد ُظدِّ

 چۋ
(3)

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ     پ  پ  پ  پ  ڀ    چ  :ؿقفف تعوػو ،

(4)چڀ
ًى بوفبوء ادقاؾؼي فـ) ، وظؾقف جوء افػعؾ  ظذ( يف آشتعالء.) آمـ( معدَّ

ويرى بعض افـَّحقيِّغ -
 (5)

ىئ  ىئ  ىئ    چ  ؿقفف تعوػ:افبوء( يف ) أنَّ  

(6) چی
، مستدفِّغ ظذ ّٗيوٗسٔا عمظذ( يف آشتعالء، أي: ) ، جوءت ُمقاؾؼًي فـ

 چٿ  ٿ   چ  ظذ ذفؽ بؼقفف تعوػ:
(7)

ڇ  ڍ  ڍ    چ  ، وؿقفف تعوػ:

(8)چڌ
َي افػعُؾ  ( بـ) ، حقٌ ُظدِّ ح ذفؽ ؿقل افطَّزّي: ) مرَّ ؿد "ظذ(، وُيقضِّ

، ومررت النٍ ؼول: مررت بػُ ، ـام يُ (افبوء) مؽونَ  (ظذ) ، و(ظذ) مؽونَ  (افبوء) تدخؾ

"ك واحدٍ ، بؿعـً النٍ ظذ ؾُ 
 (9)

. 
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 601 أمحد بـ ُمؿد بـ أمحد افؼررد. 

يـ ذفؽـ - ذهى مْجٌع مـ ادػِّسِّ
 (1)

ې  ى  چ  ؿقفف تعوػ:افبوء( يف ) إػ أنَّ  

(2) چى      
ظذ( يف آشتعالء، وادعـك ادراد مـ أيي هق: إّكام ) ، جوءت ُمقاؾؼًي فـ

 ؛ فتؼرَأُه ظؾقفؿ، وختَزُهؿ بذفؽ؛ فؽل يّتعظقا ؾُقممـقا بف.عمٜ لطاٌكيِّّسكو افؼرآن 

يـ وذهى - بعض افـَّحقيِّغ وادػِّسِّ
 (3)

 ؿقفف تعوػ:( يف هِبِؿُ ) افبوء( يف) إػ أنّ  

(4) چگ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  چ 
 ، جوءت ُمقاؾؼًي فـ

ٕٓٝ عمّٗيظذ( يف آشتعالء، وادعـك: تـّشؼ إرض ) ي وِ رُ "، ؿول افـَّحوس: فُتط

َْرُض ) :ظـ احلسـ يف ؿقفف ْٕ ى هِبُِؿ ا  ػ أنّ إيذهى  ،تـشؼ ؾتسقى ظؾقفؿ :ؿول ،(ُتَسقَّ

"(ظذ) :بؿعـك (افبوء) ؾتؽقن (،عمّٗي) :بّي() وعٍٜ
 (5)

.  

: َْرُض َؾَسوـرَّ حَت  : فقيعـل... "وؿول افثعؾبلُّ ْٕ ـام  َوَظوُدوا إفقفو ،وا ؾِقَفورًِ ا

ى  ،ـفومخرجقا  "حتّك تْعُؾقُهؿ ِفؿْ ظؾقُثؿَّ ُتَسقَّ
 (6)

. 

 ظذ( يف آشتعالء، ؿقفف تعوػ:) افبوء( ُمقاؾؼًي فـ) ظذ جملءومَّو اشُتدلَّ بف  -

(7)چ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژچ 
، (ظذ) هل بؿعـك"، ؿول أبق حّقون: 

ٍُِتِي بْ :أي ٍُٕا عمٜ وِجن وا آَو ُِ آَو ْقنُ فِإ ـَ  ) ، َو
ِ
، ؿد ؿقؾ بف، ومّـَ (ظذ) بؿعـك (افبوء
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 602 دراشي كحقيي –آشتعالء يف افعربقي 

ـُ موفٍؽ، ؿول ذفؽ يف ؿقفف تعو ظذ  :، أي چں  ڻ  ڻ     ڻ     چ  ػ:ؿول بف اب

"ؿـطورٍ 
(1)

. 

ـذفؽ ذهى إخػش -
 (2)

اطٍ ) افبوء( يف ؿقفف:) إػ أنَّ   ( يف ؿقفف بُِؽؾِّ ِسَ

(3) چڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  چ  تعوػ:
، جوءت 

، وبف ؿول "عمٜ ٝكٚن ٔصسإط ُتٕٔعُدُٔ"ظذ( يف آشتعالء، وادعـك: ) ُمقاؾؼًي فـ

اءافَػرَّ 
(4)

ـِ ؿول أبق احل"، ؿول أبق حقَّون:  اءُ  ،س  (ظذ) ؿعـكب (وءباف) :...وافػورِدُّ  ،وافػرَّ

ؾِّ ساطٍ  :أي ، چڱ  ڱ  ں  ں  چ  :يف ؿقفف (ظذ) ـُ "ظذ 
 (5)

. 

 يف ؿقفف تعوػ: (ظذ) ؿعـكجوءت ب (وءباف) إػ أنَّ  -أيًضو-وذهى إخػش  -

(6)چڭ   ۇ  ۇ  چ 
"(مٜ ٜغيٍّا عغ٘ى) :ام هقكّ إ"، ؾؼول: 

 (7)
. 

ٓفي ظذ آشتعالء يف ـالم ) افبوء( ُمقاؾؼًي فـ) ومـ صقاهد جملء - ظذ( يف افدِّ

اُء، ؾؼول:  زوٗت ) (:ظذ) يف مقضع (افبوء) افعرُب جتعؾ"افعرب يف افـَّثر، مو رواه افػرَّ

ٕٛ ج٠ت عمٜ حاٍه) ، و(عمٜ الكٕع، ٔبالكٕع ٕٛ ٔحباٍه ،حطٍ ."( حطٍ
 (8)

 

عر ؿقل راصد بـ ظبد اهلل) قئفو بؿعـكومـ صقاهد جم (:) ظذ( يف افشِّ
 (9)
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 603 أمحد بـ ُمؿد بـ أمحد افؼررد. 

ْٔ ٜأَزٙب ُُ ٔبسأض ًْ ظؾقِف افثَّعوفُى  َهونَ فَؼْد ...  َٖبُٕه الٗجعٝمَبا ـْ بوف  َم

ظذ( يف ) يبقل( ُمقاؾؼًي فـ) برأشف( افقاؿعي بعد افػعؾ) افبوء( يف) حقٌ أتً

آشتعالء
 (1)

:ؾ متومفبدفق، ؿول ابـ هشوٍم إكصورّي، 
 (2)

 

ًْ ظؾقِف افثَّعوفُى  َهونَ فَؼْد  ـْ بوف  َم

ًى بـ) أي: أّن افػعؾ  ظذ(.) بول( وؿع يف افشطر افثوين مـ افبقً معدَّ

ٓفي ) افبوء( جوءت ُمقاؾؼًي فـ) وافذي أؿقل بف يف هذه ادسلفي هق أنَّ  ظذ( يف افدِّ

اق افـَّحقيِّغ، ومجو يـ، وصقاهد ظذ معـك آشتعالء، وهق مذهى ُحذَّ ظٍي مـ ادػِّسِّ

ره.  افؼرآن افؽريؿ، وـالم افعرب ِصعًرا وكثًرا، ُتميِّد ذفؽ وُتؼرِّ
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 604 دراشي كحقيي –آشتعالء يف افعربقي 

 :(المَّاً) االضتعالٞ بـاملبخح الٖجالح: 

بي) جوءت عِّ ة يف ـالم افعرب دعوٍن ـثرٍة ومتشَّ م( اجلورَّ افالَّ
 (1)

، ومـ أصفر 

ادـُز فؾخطقىآختصوص(، كحق: اجلـُّي فؾؿممـغ، و) معوكقفو
 (2)

، ؿول ادرادّي: 

ػورؿفو، وؿد ٓ يُ  وهق معـًك  ،يف إصؾ، هق آختصوص (مافالَّ ) معـك حؼقؼ أنّ افتَّ "

ًْ مِّ مُ وإذا تُ  ،خرأُ  ف معونٍ صحبُ يَ   ،راجعي إػ آختصوص دْت جِ ادعوين ادذـقرة وُ  شوئرُ  ؾ

" ةٌ دَ تعدِّ وأكقاع آختصوص مُ 
 (3)

. 

َد بعُض افـَّ  م( أـثَر مـ ثالثغ معـًك، مـفو ُمقاؾؼيُ ) حقيِّغ فـوؿد ظدَّ ظذ( ) افالَّ

قاهُد ادميِّدة دجلء ُي وافشَّ م) يف آشتعالء، وؿد تضوؾرت إدفَّ  ظذ() ُمقاؾؼًي فـ (افالَّ

ڄ  ڄ   ڄ  ڃ      ڃ      چ  تعوػ: ؿقفف ومـ صقاهد ذفؽ، شتعالءيف آ

(4)چڃ
جوءت  (فأِْلَْذَؿونِ ) :م( يف ؿقففافالَّ ) ػ أنَّ ، حقٌ ذهى بعُض افـَّحقيِّغ إ

ظذ( يف آشتعالء احلؼقؼّل ) ُمقاؾؼًي فـ
 (5)

ٖكعُٕ ٖٔطكُٕٛ عمٜ الٕجٕٓ ، وادعـك: 

(6) ُضٓجّدا
. 
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 605 أمحد بـ ُمؿد بـ أمحد افؼررد. 

بعُض افـَّحقيِّغذهى  ـذفؽ -
 (1)

ـيادػِّسِّ و 
 (2)

يف  فِْؾَجبِِغ() م( يفافالَّ ) إػ أنّ  

 چٱ  ٻ  ٻ  ٻ     چ  ؿقفف تعوػ:
(3)

يف آشتعالء  ظذ() فـ ، جوءت ُمقاؾؼيً 

ـُ يؼقل معـك أيي: يف ، واحلؼقؼّل  ظذ إرض ْ عمٜ جبٍْٗعَجأِض :وسٍ ظبَّ  اب
 (4)

، 

(5) ٔضع جبٍْٗ عمٜ تنٍّطرب: وؿول ؿُ 
ـُ  ، ؾصور صسعْ عمٜ جبٍْٗ: ؿتقبيَ  ، وؿول اب

جبقـقف ظذ إرض أحد
 (6)

ـُ وؿو ، ُْ عمٜ أي: (: فِْؾَجبِغِ  َوَتؾَّفُ ) معـك ": ـثرٍ  ل اب صسَع

ُْ وَ قفآُ ."أهقن ظؾقف فقؽقنَ  ؛وجفف ظـد ذبحف هدَ و، وٓ ُيشٔجّْ لٗرحٜب
 (7)

 

ويرى بعُض افـَّحقيِّغ -
 (8)

ـيادػِّسِّ و 
 (9)

 ؿقفف تعوػ:يف  جِلَـْبِِف() م( يفافالَّ ) أنَّ  

(10) چں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  چ  تعوػ:
ًْ ُمقاؾؼيً   فـ ، أَت

ٜٛٔجّعا عمٜ :أي(: َدَظوَكو جِلَـْبِفِ ) ومعـكيف آشتعالء احلؼقؼّل،  (ظذ) ْٔ ُوِض ٍِٔب  .َج
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 606 دراشي كحقيي –آشتعالء يف افعربقي 

تُى افتَّػسر - ـُ ٹ  ٹ  چ  ؿقفف تعوػ:يف فِْؾُؽُتِى( ) م( يفافالَّ ) أنَّ  وجوء يف 

(1)چ  ڤ  ڤ          ڤ  ڤ
يف آشتعالء ظذ() فـ ، جوءْت ُمقاؾؼيً 

 (2)
، ؿول 

٘ٚ امءَ : يقم كطقي افسَّ ام معـوهُ إكَّ ": ؿول ابـ جريٍر افطَّزّي  عمٜ وا فْٗ وَ  جِنالٚط كٛ

"(ظذ) :بؿعـك (فؾؽتوب) :يف ؿقفف (مافالَّ ) و ...، الكتاب
 (3)

. 

ـُ ـثٍر، ؾؼول:   ؛ ٕكَّف ادعروُف ... نَّ افسجؾَّ هل افصحقػيُ إ "وجُيعِّ هذا ادعـك اب

ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ٹ چ  يف افؾُّغي، ؾعذ هذا يؽقن معـك افؽالم:

ٱ  ٻ  ٻ  چ  ، بؿعـك ادؽتقب، ـؼقفف:عمٜ ِرا الكتابأي:  ،چ ڤ

" افؾُّغييف ، وفف كظوئرُ عمٜ اجلبني، أي:  چٻ
 (4)

. 

م( ُمقاؾؼًي فـ) ومـ صقاهد جملء - ٓفي ظذ معـك آشتعالء، ) افالَّ ظذ( يف افدِّ

(5)چ  ھ  ے  ے  ۓۓ  ﮲  ﮳  ﮴چ  ؿقفف تعوػ:
(6) ّاٗمعف، أي: 

 ،

ـُ هشوٍم إكصورّي  ًْ ُمقاؾؼيً ( َؾَؾَفو) فم( يف ؿقفافالَّ ) أنَّ إػ  حقٌ ذهى اب  ظذ() فـ أَت

يف آشتعالء ادجوزّي 
 (7)

. 
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 607 أمحد بـ ُمؿد بـ أمحد افؼررد. 

رـقُّ  ويرى افزَّ
 (1)

م( يف ؿقفف:) أنَّ   َّا) افالَّ َّا() ( مبعٍٜ:ٜفٜم ِٗ ٜٖٛطُٖ الأل"؛ فَعٜم ٠ٚٗ 

(2) چ  ەئ  وئ چ  بدفقؾ ؿقفف تعوػ:، اإلٌطاُ ال لْ عمٜ
مت  ىت  يت   چ  :فِ وؿقفِ ، 

(3)چ  جثمث  ىث  يث  حج
. 

ي ظذ جملء افَّ قاهُد افدَّ م( ُمقاؾؼًي فـ) وافشَّ ظذ( يف معـك آشتعالء يف ) افالَّ

 ـتوب اهلل ـثرٌة، مـ ذفؽ:

(4) چڌ  ڎ    ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  چ  ؿقُفُف تعوػ: -
وا كاُ ، أي: 

 .عمٜ املػسكني

(5) چں  ں    ڱ  ڱ  ڱچ  وؿقُفُف تعوػ: -
ًْ عمٗك، أي:   .فطال

(6) چڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  چ  وؿقُفُف تعوػ: -
 .عمٜ الكافسَٖ، أي: 

(7) چۆ  ۈ  ۈ      ٴۇ  ۋ  ۋ      چ  وؿقُفُف تعوػ: -
 .عمّٗي المعٍٛ، أي: 

(8) چڭ  ڭ  ۇ  ۇ            ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ     چ  وؿقُفُف تعوػ: -
عمٜ ، أي: 

م) "ون: ، ؿول أبق حقّ عمٜ الكافسَٖ ُدُه (ظذ) :بؿعـك (افالَّ ، ؿوَفُف بعُض افـُّحوِة، وُيميِّ

ََ) ٔقساٞٚٝ ٝأَبٍّ٘: "(َعٜمٜ اٞلٜكأفِسٖ
 (9)

.
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 608 دراشي كحقيي –آشتعالء يف افعربقي 

م( ُمقاؾؼًي فـ) ومـ صقاهد جملء - ظذ( يف معـك آشتعالء يف احلديٌ ) افالَّ

يػ،  يَ "ريض اهلل ظـفو(: ) فعوئشي  رشقل اهلل ؿقلافـَّبقّي افؼَّ ْظتِِؼقَفو أو وَ اْصَسِ

َٞ َٕٜلا ُُّي اٞل ـْ َأْظَتَؼ  َٔاِغَتِسٔط٘ ٜل َ
َء دِ َٓ "َؾنِنَّ اْفَق

 (1)
. 

ـُ هشوٍم إكصورّي  جوءت  :(هلُُؿ افقٓء) فم( يف ؿقفافالَّ ) أنَّ إػ  حقٌ ذهى اب

يف آشتعالء ادجوزّي  ظذ() فـ ُمقاؾؼيً 
 (2)

. 

اِغَتِسٔط٘ ) :قٕٝلْ :فؿول بعُض ؾؼ ،اختؾُػقا يف تلويؾفو"ؿول اإلموم افـَّقوّي: 

ُِّي ھ  چ  :وؿول تعوػ ،عمّٗي: بؿعـك چۈ  ۈ      چ  :ـام ؿول تعوػ ،عمّٗي :أٙ (،ٜل

َّا :أي ،چ  ے  ے  ۓۓ  ﮲  ﮳  ﮴ ِٗ وؾعلِّ  ،فَعٜم وهذا مـُؼقٌل ظـ افشَّ

"مهو أيًضووؿوفف ؽرُ  ،وادزينِّ 
 (3)

. 

م( ُمقاؾؼًي فـ) ومـ صقاهد جملء - ٓفي ظذ آشتعالء يف ـالم ظذ) افالَّ ( يف افدِّ

(ٔفْٗضكط ٔل) :افعرب ؿقُل افعرب يف افـَّثر، 
 (4)

ضكط ) ، وؿقهُلؿ:عمٜ فْٗ :أي ،

(5) عمٜ ٔجّْ(، أي: السجن لٕجّْ
. 

عر، ) ومـ صقاهد جمقئفو ُمقاؾؼًي فـ وظر لقؿظذ( يف آشتعالء يف افشِّ افشَّ
 (6)

: 

ْمِح  فُ ـووفَ تَ  َٔٔلٞمٜفِي ٜفخٓس...  ثّؿ َثـَك ففُ بِوفرُّ  َِ ِٖ ََٗد  َصِسّٖعا ٔلٞم
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 609 أمحد بـ ُمؿد بـ أمحد افؼررد. 

م( ُمقاؾؼًي فـ) ، حقٌ جوءتالفيعمٜ عمٜ الٗدَٖ ٔفخٓس صسّٖعا  راد:أ  افالَّ

ظذ( يف آشتعالء احلؼقؼّل )
 (1)

. 

وح يف افـَّوؿي وِمْثُؾف ؿقُل افطِِّرمَّ
 (2)

: 

اهو ظذ َثِػـوِِتو ُس مَخٍْس  ... ـلنَّ خُمَقَّ ََِٔقََّعِت ُمَعرَّ  لمَجٍأج

م( ُمقاؾؼًي فـ) ، حقٌ جوءتعمٜ اجٜلٍأجَ َعِتَٔقَّ راد:أ ظذ( يف ) افالَّ

 آشتعالء.

وِمْثُؾف ؿقُل أخر
 (3)

: 

ٍِٗاودو أْن َتقاَؿْػـو ؿؾقاًل ....  ٍَا لمٜكالٔكِن فاِزمت  أخٞن

ٍَا عمٜ الٜكالٔكِنراد: أ م( ُمقاؾؼًي فـ) ؾوْرمتْقـو، حقٌ جوءت أخٞن ( يف ظذ) افالَّ

 آشتعالء.

حقح أنَّ  م( أتً ُمقاؾؼًي فـ) وافذي أؿقل بف يف هذه ادسلفي وهق افصَّ ظذ( ) افالَّ

يـ، وصقاهد  ٓفي ظذ معـك آشتعالء، وهق مذهى مجفرة افـَّحقيِّغ، وادػِّسِّ يف افدِّ

يػ، وـالم افعرب كثًرا وِصعًرا، ُتميِّد ذ فؽ افؼرآن افؽريؿ، واحلديٌ افـَّبقّي افؼَّ

ره.  وُتؼرِّ
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 610 دراشي كحقيي –آشتعالء يف افعربقي 

 :عَ() االضتعالٞ بـاملبخح الٖسابع: 

ظـ( يف ادجووزة أـثَر مـ اشتعامهلو يف ؽره) ُتستَْعَؿؾ
 (1)

، وهق أصفر معوكقفو، 

فؿ ظـ افؼقس، وشوؾرُت ظـ افبؾد،  ًُ افسَّ وفذفؽ مل يذـر افبكيِّقن شقاه، كحق: رمق

ًُ ظـ ؾالٍن، ؿول شقبقيف:  ، وذفؽ ؿقفؽ: أضعؿف ا افقءَ دَ  ظَ اَم ؾؾِ  (ظـ) ووأمَّ  "واحتجب

ـً ؾً ظـ جقٍع، جعؾ اجلقع مـِك  ، قؿيوؿول: ؿد شؼوه ظـ افعَ ؛ و فف ؿد جووزهو تور

ًُ  ،بـقؿي: صفقة افؾّ افعَ و ًُ  ،أبو زيدٍ  ؿول أبق ظؿرو: شؿع .. ظـ افؼقس. يؼقل: رمق

ًُ  ؛، جعؾفام ؿد تراخقو ظـفيرْ وه ظـ افعُ سوـ شفؿف  ف هبو ؿذفٕكّ  ؛ظـ افؼقس ورمق

وجعؾف يف ادؽون  ،و ظـ بدكفوتؼقل: جؾس ظـ يؿقـف، ؾجعؾف مساخقً  ،اهوظـفو وظدّ 

ف أكّ  :ام تريدظـف، إكّ  ُف كَكِ أَ ظـف، و ًُ ْض ظرَ ظـف، وأَ  ًُ رضبْ وتؼقل: أَ  ،افذي بحقول يؿقـف

ٌٌ  ا مـف إيلّ دَ ظَ  :و، أيظـف حديثً  وتؼقل: أخذُت  ،تراخك ظـف وجووزه إػ ؽره "حدي
(2)

. 

ظـ( ِظّدَة معونٍ ) ـر افـَّحقيُّقن فـوؿد ذ
 (3)

، وؿد شتعالءاشتعامهُلو فـال فومـ، 

د ذفؽ ادعـك، ومـفو ؿقفف تعوػ: ِـّ قاهد ُتم ک     ک  ک  ک    گ  گ  چ  جوءت افشَّ

(4)چگ  
() :( يف ؿقففظـ) ، حقٌ ذهى ابـ هشوٍم إكصورّي إػ أنَّ  ِر َريبِّ ـْ ـْ ِذ  َظ

."قدَٓوُتْ عمْٗأي:  ": جوءت فالشتعالء، وادعـك
 (5)
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ون - ـذفؽ ذهى ادػِّسِّ
 (1)

ائ  ائ   ەئ  چ  ؿقفف تعوػ:يف  (ـظ) إػ أنَّ  

(2)چ  ەئ  وئ  وئ
 : ْٔ :أي"، اشتُعِؿؾً فالشتعالء، ؿول افُؼرضبلُّ ٌَٞفٔط  :، أيعمٜ 

"يؿـُعفو إْجَر وافثَّقاَب 
 (3)

. 

 : ى رضر ُبخؾِف إػ ؽ"ويف ذفؽ يؼقل إفقدُّ َبِخؾً : رهو، ُيؼولؾال يتعدَّ

ظؾقف، وَبِخؾً ظـف؛ ٕنَّ افبُخؾ ؾقف معـك ادـع، ومعـك افتضققؼ ظذ مـ َمـَع ظـف 

ى بـ ل، وبـ) ادعروف واإلرضار، ؾـَوَشى أن ُيعدَّ ُٖ ظذ( فؾثَّوين، ) ظـ( فألوَّ ٔظاِْس أ

"، ؾال ؾرق بغ افؾَّػظغ يف احلوصؾوَ وٍع املعسٔف عَ ٌفطْ فإضسازٓ عمّٗا
 (4)

. 

ى بـ) إػ أنَّ افػعؾ وذهى ابـ موفٍؽ   ظذ(، ؾُقؼول:) َبِخَؾ( إصؾ ؾقف أن يتعدَّ

ًُ ظؾقف(، وإن ؿقؾ:) ًُ ظـف( ؾفل فالشتعالء، ؾؼول: ) َبِخؾ عَ( ) ٔٔوَ اضتعىاه"َبِخؾ

؛ ّٕن افذي ُيسلُل ؾقبخؾ، َبٔخن عٍك(، ٔاألصن: َبٔخن عمٗك) لالضتعالٞ، قٕهلي:

ؾ افّسوئَؾ ثِ  َثُؼؾ(، ؾؽون ) َبِخؾ( معـك) ؼؾ اخلقبي، مضوًؾو إػ ثِؼؾ احلوجي، ؾػلُُيؿِّ

ف يف افتعديي بـ ـَ َٙ بـظذ(، ) َحِؼقًؼو بلن ُيشور ُِ ُعٚد  عَ( كاُ وعٍاِا وعٍٜ) فإ

 عمٜ(.)

( بؿعـك:) َصّح( و) ؾننّ  -أيًضو-و ـّ ظذ( ) َبِخؾ(، وتعديُتفام يف افغوفى بـ) َض

ّٓ أنَّ َبِخؾ( أ) ظـ(، ؾؽوكً) ٓ بـ ، ؾُعّديً بـ) حؼُّ بذفؽ، إ ًٓ ظـ( ) َبِخؾ( أـثُر اشتعام

َي هبو افػعؾ) ظذ(؛ ّّٕنو أخػُّ مـفو، وفصالحقّي) كقوبًي ظـ  ظـ( فالشتعالء ُظدِّ
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ـٍ ظؾقف؛ وّٕن ) ريض(، وإصُؾ تعديُتف بـ) ظذ(؛ ّٕن ؾوظَؾف ُمؼبٌِؾ ظذ ادعؾَّؼ بف، وُمث

يودة اشتعالٌء، ؾجلء بـ رضقً ظـف( معـك: رضقتُف) يف ظـ( ) وزدُت ظذ رضوه، وافزِّ

 شِخط( ؾعّدوا) ؽِضى( و) ظذ( أحؼُّ مـفو، فؽـّفؿ ؿصدوا خموفػي) داّفًي ظؾقف، وـوكً

"ظـ(؛ فصالحقتفو فالشتعالء ـام تؼّرر) ريض( بـ)
 (1)

. 

ًي ظذ معـك آشتعالء يف ـالم افعرب، ) ومـ صقاهد جملء -  يل ذقؿظـ( دافَّ

ْدواينْصبع افعُ اإل
 (2)

: 

َؽ  ـُ ظؿِّ ٍٚ٘ ... ٜلا ٜأٞفَضٞمَت ٔف٘ َحَطٕبِٓه اب ًَ َديَّوين ؾَتْخزوين ع َٓ أك  َو

ٖ٘أراد: " "، أي: مل يعُؾ حسُبؽ ظذ َحَسبلال أفضمت يف حطٕب عم
 (3)

. 

ى بـ) ظـ( فالشتعالء، ؿقفف:) وافذي دلَّ ظذ أنَّ  ( افذي يتعدَّ ًَ ظذ(، ) َأْؾَضْؾ

ـُ  ُٖكاه:"هشوٍم إكصورّي:  ؿول اب ُٖ املعسٔف أُ  "ٜأٞفَضٞمُت عمْٗ() أل
 (4)

. 

وِمْثُؾف ؿقُل ؿقس بـ اخلطقؿ -
 (5)

: 

َْٔعَ ٔذٙ َض َجَسدِحَت ... ِضـو ؾقق بقْ ل حـظاًل ؼِ ُتؾْ  َؽ اكَّ  َفقَ   ٔبكاِزتامل أو

قا يف احلْرِب حتَّك فق وؿع َحـَْظٌؾ ظذ رؤوشفؿ ظذ امِّ أّنَّ "أراد:  الشف ؿ َتراصُّ

 أجزائف مل يـزل إػ إرض
ِ
"واشتقاء

 (6)
( وِمفِ َظـ ِذي َش  َج رَ دْح تَ ) ظـ( يف ؿقفف) ، ؾـ

ْٔ :أيظذ(، ) فالشتعالء، بؿعـك:  .عمٜ ذٙ َضأو
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حقح يف ادسلفي هق أنَّ  ًي ظذ آشتعالء، وهق ) تليت بؿعـك( ظـ) وافصَّ ظذ( دافَّ

يـ، وكصقص افؼرآن مذهُى بعض افـَّحقيِّغ، وتوبعفؿ يف ذفؽ مجْ  ٌع مـ ادػِّسِّ

قاهد ُتميِّد مو ذهبقا إفقف.  افؽريؿ، وـالم افعرب، وشقوق افشَّ
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 يف(:) املبخح اخلاوظ: االضتعالٞ بـ

 ، وهق مذهى شقبقيفِ اي حؼقؼًي أو جموزً رؾقَّ ظذ معـك افظَّ  يف() حرف اجلرِّ  يدلُّ 

ؼغ مـ أهؾ افبكة وادحؼِّ
 (1)

قا ظذ أنَّ  ، َّٓ  (يف) حرفحقٌ كصُّ ي رؾقَّ  فؾظَّ ٓ يؽقن إ

(2)چ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پچ  حؼقؼًي، كحق ؿقفف تعوػ:
ا، كحق أو جموزً  ،

(3) چڭ  ڭ  ڭ  ۇ   چ  ؿقفف تعوػ:
بوفتلويؾ إفقف،  ، ومو أوهؿ خالف ذفؽ ُردَّ 

يف( ؾفل فؾقظوء، تؼقل: هق يف اجِلراب، ويف افؽقس، وهق يف بطـ ) ووأمَّ  ":ؿول شقبقيفِ 

ي، ف جعؾف إْذ أدخؾف ؾقف ـوفقظوء فف، وـذفؽ: هق يف افُؼبَّ ف، وـذفؽ: هق يف افُغّؾ؛ ٕكَّ مِّ أُ 

ام تؽقن ـودَثؾ جُيوُء بف ُيؼوِرُب سعً يف افؽالم ؾفل ظذ هذا، وإكَّ ار. وإن اتَّ ويف افدَّ 

"افقَء وفقس ِمْثَؾفُ 
 (4)

. 

يف( دعوٍن ـثرةٍ ) وؿد جوءت
 (5)

، وؿد شتعالءآيف  ظذ() ُمقاؾؼيُ  فومـ ،

قاهُد ادميِّدة دجلء ُي وافشَّ ومـ ، شتعالءيف آ ظذ() ُمقاؾؼًي فـ يف() تضوؾرت إدفَّ

 چہ  ہ  ہ  ھ  چ  تعوػ: ؿقفف صقاهد ذفؽ
(6)

ؼقن  ، حقٌ ذهى ادحؼِّ
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 .11اجلـك افداين و

 .023يـظر: شقرة افبؼرة:  -0

 . 111يـظر: شقرة افبؼرة:  - 3

 .1/006يـظر: افؽتوب  - 1

، وإػ، ومـ، وـقّنو زائدة بؿعـك افبوء، وادؼويسي، وافتعؾقؾمـ تؾؽ ادعوين: افظرؾقي، وادصوحبي، و - 9

 ،192 ورصػ ادبوين، 3/199 وذح افتسفقؾ ،8/01 ، وذح ادػصؾ061يـظر: إزهقي فؾتعقيض. 
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 .11شقرة ضف: يـظر:  - 6



 
 615 أمحد بـ ُمؿد بـ أمحد افؼررد. 

غحقيِّ مـ افـَّ 
 (1)

يـ  وادػِّسِّ
 (2)

جوءت ُمقاؾؼًي  چہ  ہ  ھ  چ  ؿقفف: يف( يف) إػ أنَّ  

ٍٖادعـك:  إذِ  ( يف آشتعالء؛ظذ) فـ ٍٖأٝلصٔمب  .خنكي عمٜ جرٔع ال

ظذ( ) فق ـوكً" :ظذ( يف هذه أيي، ؾؼول) يف( و) اصساك وججَّ افزَّ وؿد أجوز 

خؾ: ـون مستؼقاًم، ؽؿ ظذ جذوع افـَّ ؽ فق ؿؾً: ُٕصؾِبـَّ ت هذه افػوئدة؛ ٕكَّ هفـو ٕدَّ 

، وأصؾيف( إكَّ ) وأصؾ
ِ
، (ؿر يف اجلرابافتَّ ) افقء، ـؼقفؽ: مع( دَِو ظذ) ام هق فؾقظوء

ہ  ہ  چ  ، مل يصؾح يف هذا ادعـك، وفؽـ جوَز:(ؿر ظذ اجلرابافتَّ ) وفق ؿؾً:

ف ؿد أخذه مـ أؿطوره، وفق ؾقب؛ ٕكَّ صاجلْذَع يشتؿؾ ظذ اد ؛ ٕنَّ چہ  ھ  

، ؾعذ هذا يدٍ اجلبؾ ؿد اصتؿؾ ظذ ز ظذ اجلبؾ، ويف اجلبؾ، يصؾح؛ ٕنَّ  ؿؾً: زيدٌ 

"جموز هذه احلروف
 (3)

. 

ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  چ  يف ؿقفف تعوػ:( يف) ـ إػ أنَّ يادػِّسِّ بعض ذهى ـذفؽ  -

(4)چ  ڈ
 ٖطتىعُٕ عمْٗيف آشتعالء، وادعـك: أم هلؿ ُشّؾٌؿ  ظذ() فـ ، جوءت ُمقاؾؼيً 

افقحل
 (5)

. 
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"ؾقف(: بف، وظؾقف) جموز"ؿول أبق ظبقدة: 
 (1)

ازّي  ؾَُّؿ ": ، وؿول افرَّ ُِٖطَتَىُع افسُّ ٜلا 

ْٔ اَم ٔفٗ ْٔ، َوإِكَّ ِٗ : ُِٖطَتَىُع َعٜم ـْ َوْجَفْغِ  ، َؾاَم اجْلََقاُب؟ َكُؼقُل ِم

ـَ ؾِقفِ  يُّ َأنَّ اْدَُراَد َيْسَتِؿُعقَن َصوِظِدي خَمَْؼِ َرُه افزَّ ـَ و: َمو َذ  .َأَحُدمُهَ

َرُه افَقاِحِديُّ َأنَّ  ـَ اَم يِف َؿْقفِِف َتَعوَػ:(َظَذ ) بَِؿْعـَك (يِف ) َوَثوكِقِفاَم: َمو َذ ـَ  ، 

"ُجُذوِع افـَّْخؾِ ظذ  :َأْي  چہ  ہ  ہ  ھ  چ
 (2)

. 

حئ    مئ  ىئ  چ  ظذ( ؿقفف تعوػ:) يف( بؿعـك) ومـ صقاهد جملء -

(3)چ يئ
ظذ() أيي بؿعـك: ( يفيف) ن إػ أنَّ وذهى ادػِّسِّ ، ؾؼد 

 (4)
َثُؼَؾ ، وادعـك: 

 .ٔاألزض ن الٖطىٕاتعمٜ أِِظؾُؿفو 

ى يف إصؾ بحرف اجلرِّ ) وؿد ذـر أبق حقَّون بلنَّ افػعؾ ظذ(، ) َثُؼؾ( يتعدَّ

ى بتأن ي :أصُؾفُ "ؾؼول:  َظك أنَّ ... َثُؼَؾ ظعَّ هذا إمُر، :تؼقل (،ذظ) ـعدَّ و أن ُيدَّ  ؾنمَّ

"... چہ  ہ  ہ  ھ  چ :ـام ؿول بعضفؿ يف ؿقفف (ظذ) :عـكؿب (يف)
 (5)

. 

ىئ  ىئ  ىئ  ی    چ  ؿقفف تعوػ:( يف يف) أنَّ ـذفؽ ذهى أبق حقَّون إػ  -

(6)چ  ی  ی
(7) فاخُتٔمف عمْٗأي: ، ظذ() ، بؿعـك:

. 
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، 6/021، وتػسر ابـ ـثر 0/181، وافؽشوف 0/089، وافـؽً وافعققن 0/133 يفؾقاحد

، افدر ادـثقر 3/321، وإرصود افعؼؾ افسؾقؿ 3/11، وأكقار افتـزيؾ 1/339واجلومع ٕحؽوم افؼرآن 

 . 9/13افبقون  ، وؾتح3/601

 .9/038يـظر: افبحر ادحقط  - 9

 .112يـظر: شقرة هقد:  - 6

، 3/021، وادحرر افقجقز 0/160، ويـظر: تػسر افؼرآن فؾسؿعوين 6/016يـظر: افبحر ادحقط  - 1

= 



 
 617 أمحد بـ ُمؿد بـ أمحد افؼررد. 

رـّق إػ أنَّ  - (1) چڦ  ڄ  ڄ        ڄ  ڄ       چ  يف( يف ؿقفف تعوػ:) وذهى افزَّ
 ،

 چٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ    پ  پ    چ  بدفقؾ ؿقفف:(... ظذ) بؿعـك"
(2)

دو يف ...  

"افؽالم مـ معـك آشتعالء
 (3)

. 

ـُ اجلقزّي أنَّ  - ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ         چ  يف ؿقفف تعوػ: فو(ؾق) ويرى اب

(4) چۆ  ۆ  ۈ  ۈ  
ٌِٜفَل ظذ قفو(، وادعـك: ظؾ) بؿعـك،  ٍٖعمٜ وا ٜأ (5) تْج

. 

(6) چڄ  ڄ  ڃ  ڃ  چ  يف( يف ؿقفف تعوػ:) وذهى افثَّعؾبلُّ إػ أنَّ  -
 بؿعـك، 

"وَ عمٜ الٖطىاٞأمـتؿ أ :معـوه"(، ؾؼول: ظذ)
 (7)

. 

قـويّن أكَّف ؿقؾ: مـ معوين - ہ  ہ  ہ  ہ  چ  ( يف ؿقفف تعوػ:يف) وذـر افشَّ

(8) چھ       ھ  ھ       ھے  ے     ۓ  ۓ    
عمٜ هق افؼودر وادعـك: ، (ظذ) معـك، 

(9) الٖطىاٞ ٔاألزض
. 

                                                                        
= 

 .3/321، وافؽشػ وافبقون 12/919وافؾبوب يف ظؾقم افؽتوب 

 . 00يـظر: شقرة يقكس:  - 1

 .08مـقن: يـظر: شقرة ادم - 0

 .8/301، ويـظر: اجلومع ٕحؽوم افؼرآن 1/323يـظر: افزهون فؾزرـق  - 3

 .10يـظر: شقرة افؽفػ:  - 1

، 12/121، واجلومع ٕحؽوم افؼرآن 6/110، ويـظر: افؽشػ وافبقون 3/86يـظر: زاد ادسر  - 9

 .3/906واجلقاهر احلسون 

 .16يـظر: شقرة ادؾؽ:  - 6

، وافؾبوب يف ظؾقم افؽتوب 18/019، ويـظر: اجلومع ٕحؽوم افؼرآن 1/391فبقون يـظر: افؽشػ وا - 1

 .1/132، وافتؿفقد ٓبـ ظبد افز 11/011

 .81يـظر: شقرة افزخرف:  - 8

 .1/611يـظر: ؾتح افؼدير  - 1



 
 618 دراشي كحقيي –آشتعالء يف افعربقي 

ې  ې   ې  چ  ظذ( ؿقفف تعوػ:) ( بؿعـكيف) ـذفؽ مـ صقاهد جملء -

 چى  
(1)

ازيُّ إػ أنَّ مػفقم أيي هق:  ، مـ ظودة افـَّودم أن ُيطلضِئ ..."ذهى افرَّ

ظذ هقئٍي  وتورًة يضعفو حتً ذؿـف وصْطٍر مـ وجفٍ  ،رأشف ويضعف ظذ يده معتؿًدا ظؾقف

ًْ يُدُه فسؼط ظذ وجف ؼقط ؾقفو ؛ؾقفو وؾؽوكً افقد مسؼقضً  ،فق ُكِزظ ـ افسُّ  ،فتؿؽُّ

 ـؼقفف: ،ُضٔكٜط عمٜ أٖدّٖي :بؿعـك چې   ې  ى  چ  :ويؽقُن ؿقفف

"أظؾؿ واهلل ،ظؾقفو :أي ، چہ  ہ  ہ  ھ  چ
 (2)

. 

يػ، مو رواه ) يف( ُمقاؾؼًي فـ) ومـ صقاهد جملء - ظذ( يف احلديٌ افـَّبقّي افؼَّ

ـُ   ،يؽ بـ شؿحوءبُؼ  () ظـد افـَّبل هالل بـ ُأمقَّي ؿذف امرأتف أنَّ  (:) ظبَّوسٍ  اب

ٛٝ": () ؾؼول افـَّبل ٍٚٗ كو ظذ يو رشقل اهلل إذا رأى َأحدُ  :ؾؼول ،يف ظّسك أٔ حٙد الب

ٛٝ :ؾجعؾ يؼقل ، يـطؾؼ يؾتؿس افبقِّـيامرأتف رجاًل  ٍٚٗ ؾذـر  ،يف ظّسك ٔإٜلا حٙد الب

 ."حديٌ افّؾعون

 :  :ـام يف ؿقفف تعوػ ،عمٜ ظّسك: أي(،ظذ) بؿعـك (يف) ؾؿيـ"ؿول افعقـلُّ

"ظؾقفو :أي ، چہ  ہ  ہ  ھ  چ
 (3)

. 

مِّسوٍق، ؿول: َشَلْفـَو ظذ( حديٌ ) يف( ُمقاؾؼًي فـ) ـذفؽ مـ صقاهد جملء -

َيِي: ْٔ ـْ َهِذِه ا گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ  ڱ  ڱڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  چ  َظْبَد اهللِ َظ

(4) چڻ  
ٍِٗس ُخِضٍس"ـْ َذفَِؽ، َؾَؼوَل: َؿوَل: َأَمو إِكَّو َؿْد َشَلْفـَو ظَ  ، ِٕٔف ٜط ُِّي ٔف٘ َج َٔاُح ، ٜأِز

                                                                        

 .111يـظر: شقرة إظراف  - 1

، ومدارك افتـزيؾ 0/031تـزيؾ، ومعومل اف0/111، وافقشقط فؾقاحدي 1/089يـظر: افؽشػ وافبقون  - 0

، وافؾبوب يف ظؾقم افؽتوب 3/116، وتػسر ابـ ـثر 9/118، وافبحر ادحقط 1/626افتـزيؾ 

1/311. 

ف أن يؾتِؿس افبقِّـي ؾؾ دَّظك أو َؿَذَف ابوب إِذا ) ،13/092يـظر: ظؿدة افؼوري ذح صحقح افبخوري  - 3

 .ويـطؾؼ فطؾى افبقِّـي(

 .161يـظر: شقرة آل ظؿران:  - 1



 
 619 أمحد بـ ُمؿد بـ أمحد افؼررد. 

ٌُ َصوَءْت، ُثؿَّ َتْلِوي إَِػ تِْؾَؽ  ـَ اجْلَـَِّي َحقْ ُح ِم َؼٌي بِوْفَعْرِش، َتِّْسَ هَلَو َؿـَوِديُؾ ُمَعؾَّ

 ."...اْفَؼـَوِديؾِ 

 : ققضلُّ  :وادعـك (،ظذ) بؿعـك (يف) عؾبلن جُي  ٌؾ لويؾ ُمتؿَ افتَّ  "ؿول افسُّ

"ٍسِضُخ طرٍي أزٔاحّي عمٜ جٕٔف
 (1)

.  

-  ٌُ ـِ َظْبِد  وِمْثُؾُف حدي ـَ ُظَؿرَ  اهللمَحَْزَة ْب ـِ ُظَؿَر َأنَّ اْب ًُ َرُشقَل  ،ْب  اهللَؿوَل: َشِؿْع

()  :َؿوَل" ًُ ْب ـٍ َؾَؼِ ًُ بَِؼَدِح َفَب َِٖخُسُجَبْقـَو َأَكو َكوِئٌؿ ُأتِق  ٖٙ ٌٚ٘ أٜلَزٝ الٚس ٔف٘  َحٖتٜ ِإ

ـَ اخْلَطَّوِب ٜأٞظٜفاِزٙ ًُ َؾْضِع ُظَؿَر ْب ْفَتُف َيو َرُشقَل  ،، ُثؿَّ َأْظَطْق ؟ ؿول: اهللَؿوُفقا: َؾاَم َأوَّ

"افعؾؿَ 
 (2)

. 

ويؽقن  (،ظذ) بؿعـك (يف) ؾ أن تؽقنحتؿَ ، ؾقُ (يف أطػوري) "ؿول افؼسطاليّن: 

"عمٜ أظفازٙ جسخي :ادعـك
 (3)

. 

ظذ( يف ـالم افعرب يف افـَّثر مو كؼؾف ) قاؾؼًي فـيف( مُ ) ومـ صقاهد جملء -

 :تريد (،ٌصلت يف أبٗك) افعرب تؼقل: نَّ أس قكُ زظؿ يُ "إخػش، ظـ ُيقُكس، ؾؼول: 

"عمْٗ
 (4)

ص(، ؾؼول: ) ، وـذفؽ مو ذـره ابـ شقده يف  نال ٖدخ) :تؼقل"ادخصَّ

"عمٜ إصبع٘ :أي (،اخلامت يف إصبع٘
 (5)

. 

ون بـ ثوبً) يف( بؿعـك) ومـ صقاهد جملء عر ؿقل حسَّ  ظذ( يف افشِّ
 (6)

: 

َِ الصَٓمٗبَبـُق إَْوِس افَغَطوِرف  ٍٖٖجاز يف الدٖٔٓ ٍُٕ ال  آشزِتّا ... َب

                                                                        

 .1/181يـظر: افديبوج ظذ صحقح مسؾؿ  - 1
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 620 دراشي كحقيي –آشتعالء يف افعربقي 

ور أ ظذ( يف ) يف( ُمقاؾؼًي فـ) ، حقٌ جوءتعمٜ الٚدَٖراد: آزَرِْتو بـق افـَّجَّ

 آشتعالء.

رّي وِمْثُؾف ؿقل شقيد بـ أيب ـوهؾ افقَشؽُ  -
 (1)

: 

ٕٛ ٌَِخٜم ٖٙ ٔف٘ ٔجِرِع  ُِِي َصٜمُبٕا الَعِبٔد َّٓ بَِلْجَدَظو َٔ ًْ َصْقَبوُن إِ  ... َؾاَل َظَطَس

ٕٛراد: أ  ظذ( يف آشتعالء.) يف( ُمقاؾؼًي فـ) ، حقٌ جوءتعمٜ جرع خنم

وِمْثُؾف ؿقل ظـسة -
 (2)

: 

ٕٛ ُْ ٔف٘ َضِسَح َٗاَب ُٖ ٔث ْٜٛن ٜكٜأ ًِ َفقَْس بَِتْقَأمِ  كَِعوَل  ي... ُُيْذِ  َب بْ  افسِّ

ٕٛراد: أ  ظذ( يف آشتعالء.) يف( ُمقاؾؼًي فـ) ، حقٌ جوءتعمٜ َضِسح

قاهد مـ افؼرآن افؽريؿ، وـالِم  -وافذي أمقؾ إفقف يف هذه ادسلفي  وُتميِّده افشَّ

ظذ( يف ) يف( جتلء ُمقاؾؼًي فـ) هق أنَّ  –، وـالم افعرب ِصعًرا وكثًرا --ادصطػك 

اح افدِّ  يـ، وُذَّ ٓفي ظذ معـك آشتعالء، وهق مذهى مجوظٍي مـ افـَّحقيِّغ، وادػِّسِّ

 احلديٌ. 
  

                                                                        

، ومغـل 191، ورصػ ادبوين1/038، وادخصص 068، وهق مـ صقاهد إزهقي 19يـظر ديقاكف:  - 1

 . 1/111، وذح صقاهد ادغـل 183افؾبقى 

، 3/191، وذح افتسفقؾ 1/038، وادخصص 061، وهق مـ صقاهد إزهقي 010يـظر ديقاكف:  - 0

 .1/111، وذح صقاهد ادغـل 183، ومغـل افؾبقى 191 ، ورصػ ادبوين8/01وذح ادػصؾ 



 
 621 أمحد بـ ُمؿد بـ أمحد افؼررد. 

َِ() بـ االضتعالٞاملبخح الٖطادع:   :ٔو

َّٓ ) غ إػ أنَّ ذهى مجفقر افبكيِّ  ( ٓ تليت إ ـْ ؾفل   ٓبتداء افغويي يف ادؽون،ِم

، إفقف معوكقفو راجعيٌ  شوئرَ  أنَّ  ظك مجوظيٌ حتك ادَّ مون، يف دٓفتفو ظذ افزَّ  ُمذ() بؿـزفي

(1) چپ  پ  پ     پ     ڀ  ڀ  چ  ؿقفف تعوػ: كحق
 ووأمَّ " :ؿول شقبقيفِ ، 

ـْ ) ( ؾتؽقن ٓبتداء افغويي يف إموــ، وذفؽ ؿقفؽ: مـ مؽون ـذا وـذا إػ مؽون ِم

ًَ  ،ـذا وـذا شقى إموــ  ؾفذه إشامء، إػ ؾالنٍ  و: مـ ؾالنٍ ـتوبً  وتؼقل إذا ـتب

"بؿـزفتفو
 (2)

.
  
 

د ذفؽ  ّـَ و"بؼقفف:  -أيًضو-وأ وِم وإحقون،) وأمَّ ـام  ُمْذ( ؾتؽقن ابتداَء ؽويِي إيَّ

ـْ ) ـوكً مو : ؾقام ذـرُت فؽ، وٓ َتدُخُؾ واحدٌة مـفام ظذ صوحبتفو، وذفؽ ؿقُفؽ( ِم

وظي،  ومو فؼقُتف ُمذ افققِم إػ شوظتؽ فؼقُتف ُمذ يقِم اجلؿعي إػ افققم، وُمذ ُؽْدوَة إػ افسَّ

َل ؽويتؽ ؾُلجريً يف بوهبو، ـام جرت ـْ ) هذه، ؾجعؾً افققم أوَّ مـ : حقٌ ؿؾً( ِم

أخذُتف : مو رأيُتف ُمذ يقمغ، ؾجعؾتَفو ؽويًي، ـام ؿؾً: مؽون ـذا إػ مؽون ـذا، وتؼقل

"مـ ذفؽ ادؽون، ؾجعؾَتف ؽويًي ومل ُترد ُمـتفًك 
 (3)

. 

مونِ تليت ٓبتداء افغويي يف افزَّ ِمـ( ) قن ؾؼد ذهبقا إػ أنَّ و افؽقؾقُّ وأمَّ 
 (4)

 ،

وواؾؼفؿ يف ذفؽ إخػُش 
 (5)

ـُ درشتقيفِ  ، واب
 (6)

دُ  ، وادزِّ
 (7)

. 
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 622 دراشي كحقيي –آشتعالء يف افعربقي 

(1)چ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ    ڃ  ڃ  ڃ  چ  چچ  بدفقؾ ؿقفف تعوػ:
. 

ـُ موفٍؽ:  ـْ ) جملءُ "ؿول اب ظؾقف....، وجمقُئفو  ٓبتداء افغويِي يف ادؽون جُمَؿعٌ ( ِم

مون خُمتَؾٌػ ؾقف، ؾبعُض افـَّحقيِّغ مـعف، وبعٌض أجوزه، وؿقُل َمـ أجوَز  ٓبتداء ؽويِي افزَّ

حقُح ادقاؾُِؼ ٓشتعامل افعرب  . "ذفؽ هق افصَّ

و اشتعامُل ": -أيًضو-وؿول حقُح ) وأمَّ مون ؾؿـُْعُف ؽُر صحقٍح، بؾ افصَّ ( يف افزَّ ـْ ِم

حقحي، وإصعور افػصقحيجقاُزُه؛ فثبقت ذف "ؽ يف افؼرآن، وإحوديٌ افصَّ
 (2)

. 

( ِظّدَة معونٍ ) وؿد أورد افـَّحقيُّقن فـ ـْ ِم
 (3)

ظذ( يف آشتعالء، ) ، مـفو ُمراَدؾيُ 

قاهد  يـ، مـ تؾؽ افشَّ واشتشفدوا ظذ ذفؽ بشقاهد واؾؼفؿ ؾقفو ضوئػي مـ ادػِّسِّ

(4)چ  ڈ  ژ  ژ      ڑ  ڑ       کچ  ؿقفف تعوػ:
، ؾؼد ذهى بعض افـَّحقيِّغ

(5)
 

افـَّحقيِّغ
(5)

ـَ اْفَؼْقمِ ) :( يف ؿقففِمـ) إػ أنَّ   ، وهق عمٜ الكًٕ: أيظذ(، ) (، بؿعـك:ِم

تُى افتَّػسر ُظَبْقَدةَ  يبمـسقٌب ٕ ـُ يف 
 (6)

يف  (َٔو) "، وـذفؽ ؿول أبق احلسـ إخػش: 

"عمٜ الكًٕ: أي، چ ڈ  ژ  ژ      چ  :يف ؿقففعمٜ( ) :يف وعٍٜ
 (7)

ـُ  ، ؿول اب

                                                                        

 .128يـظر: شقرة افتقبي:  - 1
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 623 أمحد بـ ُمؿد بـ أمحد افؼررد. 

"ٔوَ() ٔإلْٗ أغست بركس االضتعالٞ يف وعاٌ٘"موفٍؽ: 
 (1)

ُد هذا ادعـك ؿراءُة  ، وُيميِّ

(2)چ  ڈ  ژ  ژ      ڑ  ڑ       کچ  ُأيّب بـ ـعٍى:
ـُ  ، ٕجؾ ذفؽ جعؾ اب

ٟٛ لـِمـ( يف أيي ) هشومٍ  (3) عمٜ( يف االضتعالٞ) ُوسأدف
. 

 ظذ( يف آشتعالء، ؿقفف تعوػ:) فـُمراَدؾًي ( ِمـ) ـذفؽ مـ صقاهد جملء -

(4)چ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ    ٹ  ٹچ
 ِمـ( يف أيي بؿعـك) ، حقٌ جوءت

ى بـ) ظذ(؛ ٕنَّ إصؾ يف افػعؾِ ) ِمـ(، ُيؼول: آَػ ُؾالٌن ظذ ) ظذ( ٓ بـ) آَػ( أكَّف يتعدَّ

امرأتف، أي: حؾػ ُؾالٌن ظذ امرأتف
 (5)

أن ٓ  ّٟيحيمفُٕ عمٜ ٌطا، ومعـك أيي: 

ّـَ  جُيومعقه
(6)

ـُ إكبورّي:  ي: آػ مـ امرأتف، "، وؿول اب ُيؼول: آَػ ظذ امرأتف، وؿقل افعومَّ

"امرأتف، ؽؾطٌ 
 (7)

. 

ى بـ) ُيْمُفقَن(، و) :ِمـ( يتعؾَُّؼ بؼقفف) "ؿول أبق حّقون:  ِمـ(، ) آَػ( ٓ يتعدَّ

ْذِف ُمضوٍف، يف(، ويؽقُن ذفؽ ظذ ح) بؿعـك: ظذ(، وؿقؾ) :ِمـ(، بؿعـك) :ؾؼقؾ

ٞٔ ٌطاّٟي: أي  كسوئفؿعمٜ تِسٔك ٔٞط
ِ
"، أو يف تْرِك وْطء

 (8)
. 

ُتُى ) ِمـ( ُمراَدؾًي فـ) ومـ صقاهد جملء - ـُ ظذ( يف آشتعالء، مو روْتُف 

ـِ ، ظع   ؿراءةيف  افتَّػسر ـِ ، وَظبَّوسٍ  واب  افعوفقي، وأيب وافؽؾبّل، وأيب ،وظؽرميَ ، ظؿرَ  اب

                                                                        

 .3/131يـظر: ذح افتسفقؾ  - 1

 .13/911افؾبوب يف ظؾقم افؽتوب  :، ويـظر00/163 فغقىيـظر: مػوتقح ا - 0
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 624 دراشي كحقيي –آشتعالء يف افعربقي 

(1) چٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ            ڤ     چ  هلل تعوػ:فؼقل ا ظؿرو اجلقينّ 
 ،

َِ ٝكٚن اِوِسٍئ) ؿرؤوهو: كي، وبقصؾ افالَّ بعدهو مهزة مؽسقرة مُ  ،اءبؽِّس افرَّ  (،ٔو م ـقَّ

مـ ؽر مهزٍ 
 (2)

يـ إػ أنَّ  ، َِ ٝكٚن اِوِسٍئ) ؿرآة( يف ِمـ) ؾؼد ذهى بعض ادػِّسِّ  (،ٔو

الم() الئؽيدؾقفو مع ا () زيؾزل جـي، أي: ظذ() بؿعـك ، ؾُقسؾِّؿقن ظؾقفؿ افسَّ

ُمسؾؿٍ  عمٜ ٝكٚن اِوسٍئ
 (3)

. 

( بؿعـك) ومـ صقاهد جملء - ـْ ًي ظذ آشتعالء يف ـالم افعرب، ) ِم ظذ( دافَّ

بـ مؼبؾا متقؿؿقل 
 (4)

: 

ـَ بِـَو َذورى ... َشَقاِمَد  ََ الٗضُجَأُؿقُل َوَؿْد َؿَطْع ََ ٔو ِٖ َٕ  ِٕعَٔاِضَت

 : ُجقعِ ) معـك ؿقفِفِ "ؿول افطَّزيُّ ـَ افضُّ ـَ ِم ـَ ظذ افطَّريؼ  (اْشَتَقْي ظـدي: اشتقْي

ُجقِع خورجوٍت  ـَ افضُّ "ِم
 (5)

. 

حقح يف ادسلفي هق أنَّ  ظذ( يف آشتعالء، وهق ) تليت ُمراَدؾًي فـ( ِمـ) وافصَّ

يـ، وكصقص افؼرآن مذهُى ضوئػٍي مـ افـَّحقيِّغ، وواؾؼفؿ يف ذفؽ بعُض ادػِّسِّ 

 افؽريؿ ُتميِّد مو ذهبقا إفقف.
  

                                                                        

 .1 :شقرة افؼدريـظر:  - 1

، وافؽشوف 0/368، وادحتسى 3/119، وإظراب افؼرآن فؾـحوس 01/931يـظر: جومع افبقون  - 0

1/013. 

، وؾتح افبقون 9/919، وؾتح افؼدير 02/133، واجلومع ٕحؽوم افؼرآن 1/161زاد ادسر يـظر:  - 3

19/301. 

 .131: يـظر ديقاكف - 1

 .199، 1/108يـظر: جومع افبقون  - 9



 
 625 أمحد بـ ُمؿد بـ أمحد افؼررد. 

 :(إىل) بـ االضتعالٞاملبخح الٖطابع: 

موكّقي أو ادؽوكّقي، ؾوكتفوء افغويي  ظذ معـك (إػ) اجلرِّ  حرُف  يدلُّ  اكتفوء افغويي افزَّ

موكّقي، كحق: (1)چ  ڇ     ڇ  ڍ   ڍ  ڌچ  افزَّ
پ  چ  ، واكتفوء افغويي ادؽوكّقي، كحق:

(2) چپ  پ     پ     ڀ  ڀ  
، وهذا ادعـك هق أصُؾ معوكقفو، ؿول شقبقيف: 

 ّغ ، وؿد بُ (كحتَّ ) وـذفؽ ،ٓبتداء افغويي، تؼقل: مـ ـذا إػ ـذا ًك ؾؿـتف (إػ) ووأمَّ "

ام إكّ  :ام أكو إفقؽ، أيجؾ: إكّ ويؼقل افرَّ  (،إػ) فـهو يف بوهبو، وهلو يف افػعؾ كحٌق فقس أمرُ 

يف  وهل أظؿُّ  ،سعًاتَّ  وإنِ  فُ وأصؾُ  (إػ) رُ ؾفذا أمْ  ؛ك هفـووٓ تؽقن حتَّ أكً ؽويتل، 

مـ مؽوكؽ، وٓ تؼقل:  مـتفوكَ  فُ ، تؼقل: ؿؿً إفقف، ؾجعؾتَ (كحتَّ ) افؽالم مـ

"وهحتّ 
(3)

. 

إػ( ِظّدَة معونٍ ) وؿد أورد افـَّحقيُّقن حلرف اجلرِّ 
 (4)

، فقس مـ تؾؽ ادعوين جمقُئفو 

و تليت فالشتعالء، ومـ صقاهد بؿعـك آشتعالء ًُ ظذ صقاهَد تدلُّ ظذ أّنَّ ، وؿد وؿػ

(5)چ  ۈئ  ۈئ  ېئ        ېئ  ېئ  ىئ  ىئچ  ذفؽ ؿقُفُف تعوػ:
، ؾؼد جوء يف 

ُتى افتَّػسر أنَّ  (6) اضتٕٝ عمٜ الطىاٞظذ(، أي: ) إػ( يف أيي بؿعـك:) ـُ
، ؿول 
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 626 دراشي كحقيي –آشتعالء يف افعربقي 

 :  :چ ۈئ  ۈئ  ېئ        ېئ  ېئچ : -هُ وؤُ ثـ جؾَّ - ادعوين بؼقل اهلل أْوَػ "افطَّزيُّ

َٖ عال ّـَ ٔازتفع عمّٗ ّـَ  ، ؾدبره "شبع شؿقات بؼدرتف، وخؾؼف
 (1)

. 

اضتٕٝ  :، أي(ظذ) :ؿعـكب (إػ) ؽقنتأن "ويف ادعـك كػِسِف يؼقل أبق حقَّون: 

َد  :، أيعمٜ الٖطىاٞ "جيعؾفو ـوٕرض ِمْؾًؽو خلَْؾِؼفِ  ؿؾؽفو وملبتػرَّ
 (2)

. 

ح افؼُ   شتقاُء يف افؾُّغي:ٓا"آشتقاء( يف افؾُّغي، ؾؼول: ) رضبلُّ معـكوُيقضِّ

ٞٔالا ِ٘ ٕٗ عمٜ الٖػ (3)چٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ    پ  پ    چ  تعوػ: اهلل، ؿول زتفاُع ٔالُعٝم
، 

 چڤ  ڤ  ڤ   چ  :وؿول
(4)

ْؿُس ظذ َرْأِد ...  :بؿعـك ، ...واْشتََقِت افشَّ

"َظاَل 
(5)

. 

ًي ظذ معـك آشتعالء يف احلديٌ افـَّبقّي إػ( ) ومـ صقاهد جملء - دافَّ

يػ، مو رواه  ـُ افؼَّ يَ  () اهللَخَرَج َرُشقُل "َؿوَل:  () َظبَّوسٍ  اب ـَ اْدَِديـَِي إَِػ َمؽَّ  ،ِم

َْٔؾَصوَم َحتَّك َبَؾَغ ُظْسَػوَن،  ِٖ ََٖد ُْ ِإٜلٜ  ٕٞ ٜفَسٜفَع َيُف افـَّوَس  ؛ُثٖي َدَعا ٔبَىا َر َحتَّك َؿِدَم َؾَلْؾطَ  ،فُِرِ

ـُ َظبَّوسٍ  َي، َوَذفَِؽ يِف َرَمَضوَن، َؾَؽوَن اْب َوَأْؾَطَر،  () اهللَيُؼقُل: َؿْد َصوَم َرُشقُل  ،َمؽَّ

ـْ َصوَء َأْؾَطرَ  ـْ َصوَء َصوَم َوَم "َؾَؿ
 (6)

. 

ظذ( يف آشتعالء، وادعـك: ) إػ يديف( ُمقاؾؼًي فـ) إػ( يف ؿقفف:) ؾؼد جوءت

 
ٍ
ُٔٚت "، ؿول افؼسطاليّن:فسفعْ عمٜ ٖدْٖ دظو بامء يف زٔاٖٛ األكجسَٖ  (إىل) ه لفعٛؤ

"لٗطتكٗي الكالً (؛عمٜ) مبعٍٜ
 (7)

. 
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 627 أمحد بـ ُمؿد بـ أمحد افؼررد. 

َأْؿبََؾ  " :َؿوَل  () ُهَرْيَرةَ  أيب( يف احلديٌ ادروّي ظـ ) فُ ؿقفُ ْثُؾ ذفؽ ومِ  -

َي،  () اهللَرُشقُل  ُْٜفٜأٞقَبَن ِإٜلٜ اٞلَخَجِس ٜفاِضَتَؾَدَخَؾ َمؽَّ ، ُثؿَّ َأَتك ٜمَى
ًِ ، ُثؿَّ َضوَف بِوْفَبْق

ُر  ـُ ، َؾَرَؾَع َيَدْيِف، َؾَجَعَؾ َيْذ ًِ َػو، َؾَعاَلُه َحتَّك َيـُْظَر إَِػ اْفَبقْ "َمو َصوَء َوَيْدُظق اهللافصَّ
 (1)

. 

إػ احلجر( ) إػ( يف ؿقفف:) ، حقٌ جوءتأقبن عمٜ احلجس فاضتمىْ أراد:

 شتعالء.ظذ( يف آ) ُمقاؾؼًي فـ

ظذ( يف آشتعالء، ) تليت ُمقاؾؼًي فـ( إػ) وافذي أؿقل بف يف هذه ادسلفي هق أنَّ 

اح احلديٌ، وكصقص افؼرآن افؽريؿ،  يـ، وُذَّ وهق مذهُى مجوظٍي مـ ادػِّسِّ

يػ ُتميِّد ذفؽ.  واحلديٌ افـَّبقّي افؼَّ
  

                                                                        

 بوب دخقل مؽي وافطقاف(.) 9/1181 مرؿوة ادػوتقح ذح مشؽوة ادصوبقحر: يـظ - 1



 
 628 دراشي كحقيي –آشتعالء يف افعربقي 

 اخلامتٛ:

الم ظذ َمـ ٓ الة وافسَّ  كبلَّ بعده، وبعد: احلؿد هلل وحده، وافصَّ

، مـفو: ٍَ راشُي إػ كتوئ ًْ هذه افدِّ ؾ  ؾؼد تقصَّ

ظذ( هل إصؾ يف أدوات آشتعالء، وهل أمُّ افبوب يف ذفؽ ) ُتعدُّ  :أٔاٟل

 آشتعالء( مـ أبرز معوكقفو.) بوتػوق افـَّحقيِّغ، وأنَّ معـك

ّٗا: افبوء، ) ي، هل:معـك آشتعالء( ظدٌد مـ إدوات افـَّحقيِّ ) دلَّ ظذ ثاٌ

م، وظـ، ويف، وِمـ، وإػ(.  وافالَّ

راشي إػ أنَّ  ثالّجا: ؾً افدِّ إػ( جوءت بؿعـك آشتعالء، وهق معـًك مل ) تقصَّ

تُى افـَّحق، وأدوات ادعوين ؾقام وؿػً ظؾقف مـ مصودر. ـُ  تذـره 

م( و) ُتعدُّ  زابّعا:  الء بعديف( مـ أـثر إدوات ِدٓفي ظذ معـك آشتع) افالَّ

 ظذ(.)

معـك آشتعالء( فقس ظذ إضالؿف، وإكَّام ) ِدٓفي هذه إدوات ظذ خاوّطا:

قوق افؾُّغقّي افذي وردت ؾقف.  ذفؽ مـ خالل افسِّ

 وآخر دظقاكو أِن احلؿد هلل رّب افعودغ.
  



 
 629 أمحد بـ ُمؿد بـ أمحد افؼررد. 

 قاٟىٛ املصادز ٔاملساجع

جعي مصطػك افؼصوص، اإلتؼون يف ظؾقم افؼرآن فؾسققضّل، تؼديؿ ُمؿد ذيػ شؽر، ومرا .1

 هـ، افريوض، مؽتبي ادعورف.1121، 1ط

ارتشوف افرضب مـ فسون افعرب ٕيب حّقون إكدفّز، حتؼقؼ ودراشي رجى ظثامن ُمؿد،  .0

 هـ، افؼوهرة، مؽتبي اخلوكجل.1118، 1ط

ه، مك، ادطبعي افؽزى 1303، 1إرصود افسوري فؼح صحقح افبخوري، فؾؼسطالين، ط .3

 إمريي. 

د افعؼؾ افسؾقؿ إػ مزايو افؽتوب افؽريؿ، ٕيب افسعقد افعامدي، بروت، دار إحقوء إرصو .1

 افساث افعريب.

ه، دمشؼ، 1113، 0إزهقي يف ظؾؿ احلروف، فؾفروي، حتؼقؼ: ظبد ادعغ ادؾقحل، ط .9

 مطبقظوت جمؿع افؾغي افعربقي.

هـ، بروت، ممشسي 1129، 1إصقل يف افـحق ٓبـ افِّساج، حتؼقؼ ظبد احلسغ افػتع، ط .6

 افرشوفي.

هـ، بغداد، مطبعي 1311إظراب افؼرآن، ٕيب جعػر افـّحوس، حتؼقؼ زهر ؽوزي زاهد،  .1

 افعوين. 

، 1أكقار افتـزيؾ وأرسار افتلويؾ، ٕيب شعقد افبقضووي، حتؼقؼ: ُمؿد ظبد افرمحـ ادرظشع، ط .8

 ، بروت، دار إحقوء افساث افعريب.ـه1118

، 1افؾقٌ كك بـ ُمؿد افسؿرؿـدي، حتؼقؼ: ظع ُمؿد معّقض، وآخريـ، ط بحر افعؾقم، ٕيب .1

 ، بروت، دار افؽتى افعؾؿقي. ـه1113

ه، 1102، 1افبحر ادحقط يف افتػسر، ٕيب حقون إكدفز، حتؼقؼ: صدؿل ُمؿد مجقؾ، ط .12

 بروت، دار افػؽر.

د ظبد اهلل افؼرر رشالن، افبحر ادديد يف تػسر افؼرآن ادجقد، ٓبـ ظجقبي، حتؼقؼ: أمح .11

 ، افؼوهرة.1111

 بدائع افػقائد، ٓبـ افؼقؿ اجلقزّيي، بروت، دار افؽتوب افعريب. .10

، 1افزهون يف ظؾقم افؼرآن، ٕيب ظبد اهلل افزرـق، حتؼقؼ: ُمؿد أبق افػضؾ إبراهقؿ،ط .13

 ه، بروت، دار إحقوء افؽتى افعربقي.1316
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افزـوت ابـ إكبورّي، حتؼقؼ ضف ظبد احلؿقد ضف، افبقون يف ؽريى إظراب افؼرآن، ٕيب  .11

 هـ، اهلقئي ادكّيي افعومي فؾؽتوب. 1122

ه، 1106، 1تلويالت أهؾ افسـي، ٕيب مـصقر ادوتريدي، حتؼقؼ: د/ جمدي بوشؾقم، ط .19

 بروت، دار افؽتى افعؾؿقي.

ي، بروت، دار إحقوء افتبقون يف إظراب افؼرآن، ٕيب افبؼوء افعؽزي، حتؼقؼ: ظع ُمؿد افبجوو .16

 افؽتى افعربقي.

، 1181حترير ادعـك افسديد وتـقير افعؼؾ اجلديد مـ تػسر افؽتوب ادجقد، ٓبـ ظوصقر ، .11

 تقكس، افدار افتقكسقي فؾـؼ.

ه، 1116، 1ظبد اهلل اخلوفدي، ط د. افتسفقؾ فعؾقم افتـزيؾ، ٓبـ جزي افغركوضل، حتؼقؼ: .18

 إرؿؿ.بروت، ذـي دار إرؿؿ بـ أيب 

 ، بروت، دار افؽتى افعؾؿقي.ـه1123، 1افتعريػوت، فؾؼيػ اجلرجوين، ط .11

، 1تػسر افؼرآن، ٕيب ادظػر افسؿعوين، حتؼقؼ: يورس بـ إبراهقؿ، وؽـقؿ بـ ظبوس بـ ؽـقؿ، ط .02

 ، افريوض دار افقضـ.ـه1118

ادديـي  ،ـه1102، 0ط تػسر افؼرآن افعظقؿ، ٓبـ ـثر، حتؼقؼ: شومل بـ ُمؿد شالمي، .01

 ادـقرة، دار ضقبي فؾـؼ وافتقزيع.

افتؿفقد دو يف ادقضل مـ ادعوين وإشوكقد، ٓبـ ظبد افز، حتؼقؼ: مصطػك بـ أمحد افعؾقي ،  .00

 ، ادغرب، وزارة ظؿقم إوؿوف وافشمون اإلشالمقي. ـه1381وُمؿد ظبد افؽبر افبؽري، 

هـ، 1102، 1ي، حتؼقؼ: أمحد ُمؿد صوـر، طجومع افبقون يف تلويؾ افؼرآن، ٕيب جعػر افطز .03

 بروت، ممشسي افرشوفي.

، 0اجلومع ٕحؽوم افؼرآن، ٕيب ظبد اهلل افؼرضبل، حتؼقؼ: أمحد افزدوين، وإبراهقؿ أضػقش، ط .01

 ، افؼوهرة، دار افؽتى ادكيي.ـه1381

، 1ديؿ، طاجلـك افداين يف حروف ادعوين فؾؿرادّي، حتؼقؼ د. ؾخري افديـ ؿبووة وُمؿد ك .09

 هـ، بروت، دار افؽتى افعؾؿقي،.1113

، 1جقاهر إدب يف معرؾي ـالم افعرب فعالء افديـ اإلربّع، صـعي د. إمقؾ بديع يعؼقب، ط .06

 هـ، بروت، دار افـػوئس.1110

اجلقاهر احلسون يف تػسر افؼرآن، ٕيب زيد افثعوفبل، حتؼقؼ: افشقخ ُمؿد ظع معقض وافشقخ  .01

 ، بروت، دار إحقوء افساث افعريب.ـه1118، 1قجقد، طظودل أمحد ظبد اد
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هـ، بروت، ممشسي 1126، 0حروف ادعوين، فؾزجوجّل، حتؼقؼ ظذ تقؾقؼ احلؿد، ط .08

 افرشوفي.

 هـ، بروت، ظومل افؽتى. 1123، 3اخلصوئص، ٓبـ جـّل، حتؼقؼ: ُمؿد ظع افـجور، ط .01

هـ، 1126، 1ّل، حتؼقؼ أمحد اخلراط، طافدر ادصقن يف ظؾقم افؽتوب ادؽـقن، فؾسؿغ احلؾب .32

 دمشؼ، دار افؼؾؿ.

 افدر ادـثقر يف افتػسر بودلثقر، فؾسققضل، بروت، دار افػؽر. .31

، 1افديبوج ظذ صحقح مسؾؿ بـ احلجوج، فؾسققضل، حتؼقؼ: أبق إشحوق احلقيـل إثري، ط .30

 ، اخلز، دار ابـ ظػون فؾـؼ وافتقزيع. ـه1116

بروت، ممشسي  ،1183، 1تعؾقؼ ُمؿد بـ ُمؿد حسغ ، ط ديقان إظشك، ذح و .33

 افرشوفي.

 ، بروت، دار افؼق افعريب.1116ديقان متقؿ بـ مؼبؾ، حتؼقؼ د. ظزت حسـ،  .31

م، افؼوهرة، دار 1111ديقان حسون بـ ثوبً إكصوري، حتؼقؼ: د. شقد حـػل حسـغ،  .39

 ادعورف.

م، افبكة، دار افطبوظي 1110، 1ط  ديقان شقيد افقشؽري، مجع وحتؼقؼ صوـر افعوصقر، .36

 اجلديثي.

 م، دمشؼ.1168ديقان افطرموح، حتؼقؼ: ظزت حسـ،  .31

م، بروت، ادؽتى 1183، 0ديقان ظـسة بـ صداد، حتؼقؼ ودراشي: ُمؿد شعقد مقفقي، ط .38

 اإلشالمل.

 م، بروت، دار صودر.1161، 0ديقان ؿقس بـ اخلطقؿ، حتؼقؼ: كوس افديـ إشد، ط .31

 صعراء إشالمّققن(.) ؿر بـ تقفى =ديقان افـ .12

هـ، 1129، 0رصػ ادبوين يف ذح حروف ادعوين فؾامفؼّل، حتؼقؼ: د. أمحد ُمؿد اخلراط، ط .11

 دمشؼ، دار افؼؾؿ.

روح ادعوين يف تػسر افؼرآن افعظقؿ وافسبع ادثوين، فشفوب افديـ إفقد، حتؼقؼ: ظع ظبد  .10

 ؽتى افعؾؿقي.، بروت، دار افـه1119، 1افبوري ظطقي، ط

ه، بروت، 1100، 1زاد ادسر يف ظؾؿ افتػسر، ٓبـ اجلقزي، حتؼقؼ: ظبد افرزاق ادفدي، ط .13

 دار افؽتوب افعريب.

 ه، دمشؼ، دار افؼؾؿ.1،1129رس صـوظي اإلظراب، ٓبـ جـل، حتؼقؼ: د.حسـ هـداوي، ط .11
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، 1دختقن، طذح افتسفقؾ ٓبـ موفؽ، حتؼقؼ د. ظبد افرمحـ افسقد ود. ُمؿد بدوي ا .19

 هـ، هجر فؾطبوظي وافـؼ.1112

 ذح صقاهد ادغـّك، فؾسققضل، بروت، دار مؽتبي احلقوة. .16

 هـ، بروت، دار افؽتى افعؾؿقي.1120، 3ذح افؽوؾقي فريّض افديـ آشسابوذّي، ط .11

 ذح ادػصؾ ٓبـ يعقش افـّحقّي، بروت، ظومل افؽتى. .18

 ح مسؾؿ بـ احلجوج.ذح افـقوي ظذ مسؾؿ = ادـفوج ذح صحق .11

 م، بروت، ظومل افؽتى. 1181، 0صعراء إشالمقّقن، حتؼقؼ كقري محقدي افؼقز، ط  .92

افصوحبل يف ؾؼف افؾغي، ٕيب حسغ ابـ ؾورس، حتؼقؼ افسقد أمحد صؼر، افؼوهرة، مطبعي ظقسك  .91

 احلؾبّل.

 ظؿدة افؼوري ذح صحقح افبخوري، فؾعقـل، بروت، دار إحقوء افساث افعريب.  .90

ؾتح افبوري ذح صحقح افبخوري، ٓبـ حجر افعسؼالين، أخرجف وصححف: ُمى افديـ  .93

 ، بروت دار ادعرؾي.ـه1311اخلطقى، 

ه، بروت، ادؽتبي 1110ؾتح افبقون يف مؼوصد افؼرآن، ٕيب افطقى ُمؿد صديؼ افِؼـَّقجل، .91

ي فؾطبوظي وافـّؼ.  افعكيَّ

 ، بروت، دار افؽؾؿ افطقى.ـه1111، 1ؾتح افؼدير، دحؿد بـ ظع افشقـوين، ط .99

 هـ، افؼوهرة، مؽتبي اخلوكجل.1123، 0افؽتوب، فسقبقيف، حتؼقؼ ظبد افسالم هورون، ط .96

، بروت، دار ـه1121، 3افؽشوف ظـ حؼوئؼ ؽقامض افتـزيؾ، ٕيب افؼوشؿ افزخمؼي، ط .91

 افؽتوب افعريب.

اإلموم أيب ُمؿد بـ ظوصقر،  ٕيب إشحوق افثعؾبل، حتؼقؼ: افؽشػ وافبقون ظـ تػسر افؼرآن، .98

 ، بروت، دار إحقوء افساث افعريب.ـه1100، 1ط

افؽؾقوت، ٕيب افبؼوء افؽػقي، حتؼقؼ: ظدكون درويش، ُمؿد ادكي، بروت، ممشسي  .91

 افرشوفي.

فبوب افتلويؾ يف معوين افتـزيؾ، ٕيب احلسـ، ادعروف بوخلوزن، تصحقح: ُمؿد ظع صوهغ،  .62

 دار افؽتى افعؾؿقي. ، بروت،ـه1119، 1ط

افؾبوب يف ظؾقم افؽتوب، ٕيب حػص رساج افديـ افـعامين، حتؼقؼ: افشقخ ظودل أمحد ظبد  .61

 ، بروت، دار افؽتى افعؾؿقي.ـه1111، 1ادقجقد وافشقخ ظع ُمؿد معقض، ط

 فسون افعرب ٓبـ مـظقر، بروت، دار صودر. .60
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، افؼوهرة، مؽتبي 1381ؿد ؾماد شزـغ، جموز افؼرآن، ٕيب ظبقدة معؿر بـ ادثـك، حتؼقؼ: ُم .63

 اخلوكجل.

ادحتسى يف تبقغ وجقه صقاذ افؼراءات واإليضوح ظـفو، ٓبـ جـّل، حّؼؼف كخبي مـ افعؾامء،  .61

 ، دار شزـغ فؾطبوظي وافـؼ.ـه1102، 0ط

ادحرر افقجقز يف تػسر افؽتوب افعزيز، ٓبـ ظطقي إكدفز، حتؼقؼ: ظبد افسالم ظبد افشويف  .69

 ، بروت، دار افؽتى افعؾؿقي.ـه1100، 1ُمؿد، ط

، بروت، دار إحقوء ـه1111، 1ادخصص، ٓبـ شقدة، حتؼقؼ: خؾقؾ إبراهقؿ جػول، ط .66

 افساث افعريب.

مدارك افتـزيؾ وحؼوئؼ افتلويؾ، ٕيب افزـوت ظبد اهلل بـ أمحد افـسػل، حتؼقؼ: يقشػ ظع  .61

 قى.، بروت، دار افؽؾؿ افطـه1111، 1بديقي، ط

، بروت، دار ـه1100، 1مرؿوة ادػوتقح ذح مشؽوة ادصوبقح، فؾؿال اهلروي افؼوري، ط .68

 افػؽر.

معومل افتـزيؾ يف تػسر افؼرآن، ٕيب ُمؿد احلسغ بـ مسعقد افبغقي، حتؼقؼ: ظبد افرزاق  .61

 ، بروت، دار إحقوء افساث افعريب.ـه1102، 1ادفدي، ط

 هـ، بروت، ظومل افؽتى.1129، 1إمر ُمؿد أمغ، ط معوين افؼرآن، فألخػش، حتؼقؼ ظبد .12

 هـ، ظومل افؽتى، بروت.1123، 3معوين افؼرآن، فؾػراء، ط .11

، مؽي ادؽرمي، جومعي أم ـه1121، 1معوين افؼرآن، فؾـحوس، حتؼقؼ: ُمؿد ظع افصوبقين، ط .10

 افؼرى.

، ـه1128، 1صؾبل، ط معوين افؼرآن وإظرابف، ٕيب إشحوق افزجوج ، حتؼقؼ: ظبد اجلؾقؾ ظبده .13

 بروت، ظومل افؽتى.

، 1ط مغـل افؾبقى، ٓبـ هشوم إكصورّي، حتؼقؼ موزن ادبورك، وُمؿد ظع محد اهلل، .11

 هـ، ٓهقر، دار كؼ افؽتى اإلشالمقي.1311

، بروت، ـه1102افتػسر افؽبر(، ٕيب ظبد اهلل ُمؿد بـ ظؿر افرازي، ط،)  مػوتقح افغقى .19

 افعريب. دار إحقوء افساث 

هـ، افؼوهرة، مطوبع 1311، 0ادؼتضى ٕيب افعبوس ادزد، حتؼقؼ ُمؿد ظبد اخلوفؼ ظضقؿي، ط .16

 إهرام افتجوريي.
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، بروت، دار إحقوء افساث ـه1310، 0ادـفوج ذح صحقح مسؾؿ بـ احلجوج، فؾـقوي، ط .11

 افعريب.

ؼ: افسقد ظبد ادؼصقد بـ افـؽً وافعققن، ٕيب احلسـ ظع بـ ُمؿد افشفر بودووردي، حتؼق .18

 ظبد افرحقؿ، بروت، دار افؽتى افعؾؿقي.

، 1مهع اهلقامع ذح مجع اجلقامع، فؾسققضّل، ُظـل بتصحقحف ُمؿد بدر افديـ افـعسويّن، ط .11

 هـ، افؼوهرة، مؽتبي افؽؾّقوت إزهرّيي. 1301

، 1ن داوودي، طافقجقز يف تػسر افؽتوب افعزيز، ٕيب احلسـ افقاحدي، حتؼقؼ: صػقان ظدكو .82

 ،بروت، دار افؼؾؿ.ـه1119

افقشقط يف تػسر افؼرآن ادجقد، ٕيب احلسـ افقاحدي، حتؼقؼ وتعؾقؼ: افشقخ ظودل أمحد ظبد  .18

  ، بروت، دار افؽتى افعؾؿقي.ـه1119، 1ادقجقد، وآخريـ، ط



 
 635 أمحد بـ ُمؿد بـ أمحد افؼررد. 

 فّسع املٕضٕعات

 

 افصػحي ادقضقع

 986 مؼدمي.

 912 مدخؾ.

ل: آشتعالء بـ )ظذ( ادبحٌ  916 إوَّ

 911 ادبحٌ افثَّوين: آشتعالء بـ )افبوء(.

م(.  621 ادبحٌ افثَّوفٌ: آشتعالء بـ )افالَّ

ابع: آشتعالء بـ )ظـ(.  612 ادبحٌ افرَّ

 611 ادبحٌ اخلومس: آشتعالء بـ )يف(.

.) ـْ ودس: آشتعالء بـ )ِم  601 ادبحٌ افسَّ

وبع: آشتعالء بـ )إػ(.ادبحٌ اف  609 سَّ

 608 اخلومتي.

 601 ؿوئؿي ادصودر وادراجع.

 639 ؾفرس ادقضقظوت.

 

  



 
 636 دراشي كحقيي –آشتعالء يف افعربقي 

 


