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ََلِئي َعَلى َتْسِهِيِل الَفَواِئِد َوَتْكِميل الَمَقاِصد ِفي كَتابه "َنَتاِئج  َتْذِييُل الدَّ
 َتْحلِيِلية()ِدَراَسة  الَتْحِصيل ِفي َشْرِح ِكَتاب الَتْسِهيل"

 المجد سالمة بخيت. منال أبو

المجمعة، مدينة المجمعة، المملكة جامعة  ،قسم اللغة العربية، كلية التربية
 العربية السعودية.
 m.salama@mu.edu.sa: البريد اإللكتروني

 ملخص البحث :

وتكملةة   الةدئي  للةةت كتةاس يتسةلل  ال وايةدتةييل   دراسةةهددفت الدراسدة ىلددى 
فةةةةةةة  كتائةةةةةةةي يفتةةةةةةةاي  الت  ةةةةةةةل  فةةةةةةة   ةةةةةةةر  كتةةةةةةةاس  ئبةةةةةةة  مالةةةةةةة  يالمقاصةةةةةةةد
ي ةت للليةة  )دراسةةالتسلل ي َي   الةدئي  كةة  ئةاس مة   بةواس الن ةو التةة  ، حلة  

ر ي الةةدئي ، وموق ةةي مةة  ال ةةارحل   ة و خاتمةةة، مبلن ةة نبيةةيَكرهةا ابةة  مالةة  بت
 ن ومن أهم النتدائج  مستعرضة للا ئالب   والت لل .و  للتسلل  السائقل  لي،

 كافة  ئغةر  التسةلل خاتمة الدئي  وتنبللاتي ف  فلاية ك  ئةاس مة   بةواس 
ا لةي،  و  توضةي  ئعةم مةا  ه لةي ابة  مالة  تعلل  ألسلوس اب  مالة ،  و فاقةد 

،  و توضةي  معنةت،  و للةةببيان حد،  و تكمل  فقص إما ئالتقسيم،  و بيةان 
 و لةر  لةر ي  ،اا ةتقاقلي  إلراس،  و بيان لغة،  و بيان  صة  كلمةة و توض

 .بيان ر ي معار  لي،  و َكر خالف لم ينص لليي ه لي اب  مال ،  و 

 ، الدئي ، فتاي  الت  ل ، تسلل  ال وايد.تييل  الكلمات المفتاحية:

  

mailto:m.salama@mu.edu.sa


 

 

1368 

Al-Dalai’s Annotation of "Reaping the Benefits and 

Clarifying the Purposes"  in Al-Dalai’s Book: 

"Conclusions of Assimilation for Explaining the Book 

of Reaping the Benefits" (analytical approach). 

Manal Abu Al-Majd Salama Bekheit 

Department of Arabic Language, College of Education, 

Majmaah University, Kingdom of Saudi Arabia. 

Email: m.salama@mu.edu.sa 

Abstract: 

The present study aims at investigating Al-Dalai’s 

annotation of Reaping the Benefits and Clarifying the 

Purposes by Ibn Malik in Al-Dalai’s book: Conclusions of 

Assimilation for Explaining the Book of Reaping the 

Benefits (analytical approach). Every Grammar chapter 

mentioned by Ibn Malik has been annotated by Al-Dalai 

as he adds concluding remarks explaining his views, his 

position regarding other scholars who have explained Ibn 

Malik’s book, his illustrations and analysis. The most 

important conclusion reached by the present study is that 

Al-Dalai’s concluding remarks at the end of each chapter 

of Ibn Malik’s book aim at explaining or criticizing the 

style of Ibn Malik, clarifying what is overlooked by Ibn 

Malik, or correcting a deficiency. Correction of 

deficiencies is achieved through categorization, stating a 

reason, clarifying a meaning, explaining syntax, 

illuminating language, examining the origin of a word and 

its derivations, reviewing an opinion overlooked by or 

opposing to Ibn Malik, or stating an argument not 

mentioned. 

Keywords: Annotation , Al-Dalai , conclusions of 

assimilation ,Reaping the Benefits.  
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 مقدمة
وال الة والسالم للت سلدفا م مد  ال ال ات،ال مد هلل اليي بنعمتي تتم 

ومةةة  اهتةةةده بلةةةدا  إلةةةت يةةةوم  ،وللةةةت  لةةةي وصةةة بي والمرسةةةلل ،  ةةةرف ال لةةة  
   الدي ، وبعد... 

ةةةةا  ولةةةةيا كرملةةةةا     -فةةةةلن اللغةةةةة العربيةةةةة تلعةةةةدل  سةةةةمت اللغةةةةات قةةةةدر ا، وف ع 
وسةاي  و ر فلا حل  جعللا لغةة كتائةي العز,ةز، و يةا للةا مة   -سب افي وتعالت

إَ تك ةةةة  سةةةةب افي  ،ال  ةةةةب وسةةةةب  ائ تمةةةةاأ مةةةةا لةةةةم يتليةةةةا لغلرهةةةةا مةةةة  اللغةةةةات
ألفلةةا لغتةةي، ومةة  مظةةاهر ح ةةب تلةة     ظلةةا حةةل  تك ةة  ئ  ةةب كتائةةي الكةةر,مئ 

اللغةةة  ن ضةةيم للةةا جملةةة مةة  العلمةةاس  ةةم روا لةة  سةةالد الجةةد، وبةةيلوا الةةن   
لل   لنلا ئعةد والنفي  ف  وضع  صوللا وقوالدها ف   تت فروللا، ودفع ا

فوضةةةعوا للةةةم الن ةةةو رفبةةةة مةةةنلم فةةة  تقةةةو,م اللسةةةان العربةةة ،  ،ر ن  ةةةاك وك لةةة
 .وت لي ي م  رطافة العجمة

وقد كان ألبت األسود الدؤل  وهلر  م  العلمةاس األفةياَ ال  ة  الةوافر فة  
وازدهةر للةت كةرال الزمةان ئلضةافة الالحة  إلةت  ،وترلرك ،بدس الغرس اليي فما
ةةةةة، ومةةةة   ول ةةةة   ،ومةةةةا ابتدلةةةةي ،السةةةةاب  مةةةةا اسةةةةتدركي فةةةةال وا ميةةةةي مَّل ةةةةات جم 

اإلمةام _ رحمةي  _ َلة  هةة 672جماأ الدي  بة  مالة  األفدلسة )ت :العلماس
 لةةا العديةةد مةة  المَّل ةةات، التةة  ل ةةا العلمةةاس مةة  ئعةةد  للللةةا فةةاهلل  مةة  

تالي ي، ومة  هةي  المَّل ةات كتائةيي تسةلل  ال وايةد وتكملة  وحس   ،ميم للمي
ا  ةةا كةةان هةةيا الكتةةاس م ةةري اإليجةةاز، هر,ةة  ائصةة ال ، حا ةةد  القاصةةدي، ولم 

، والتة  يلنوادر المساي ، ل ا لليي العلماس ئال ر  والت  ةل  لمسةايلي و بوائة
ا، مة  هةي  ال ةرو  ت الةدئي  المسةم    ةر  المةرائ بلغ     ر مة  سةتل   ةرح 

يفتةةةاي  الت  ةةةل  فةةة   ةةةر  كتةةةاس التسةةةلل ي الةةةيي هةةةو موضةةةوك الدراسةةةة،  ةةةةةةةةبة
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، ت للليةة يدراسة األوأي الجزس الدئي  للت يتسلل  ال وايد تييل حل  تناول  
وئ  ةة   ن ،  و تنبيةةيكةة  ئةةاس مةة   بةةواس الكتةةاس ئ اتمةةة الةةدئي    حلةة  َي ةة
جةةةديرة ئالدراسةةةة والب ةةة   إَ  فلةةةا تلم ةةة  لبنةةةة جديةةةدة فةةة   التنبللةةةاتم ةةة  هةةةي  

كتائةةي يالتسةةلل ي،   راس ابةة  مالةة  فةة  -الةةدئي  - طر,قةةة تنةةاوأ  ةةار  الكتةةاس
   لموقا الدئي  الن وي م   رايي، وم  ال ارحل  السائقل  لي. ةومجسد

  منهج الدراسة:

 قمةة ، حلةة  المةةنل  الوصةة   الت لللةة  تالتمةةدت فةة  هةةي  الدراسةةة للةة 
 ثةم   ومة  الكتةاس، تنبللات الدئي  وخواتمي فلاية ك  ئاس م   بةواس ئلح اس
 م ةةةال تلم،  و لةةةي، السةةةائقل  للن ةةةاة موافقتةةةي مةةةده لمعرفةةةة وت للللةةةا  دراسةةةتلا
 و هملتلةةةا ضيمتلةةةا لمعرفةةةة  فةةة  تيييالتةةةي الكتةةةاس صةةةاح  مةةةنل  لةةة  والك ةةةا
السةةةائقل  لةةةي، إَ ت ةةةم  كتائةةةي  ، ومعرفةةةة موق ةةةي مةةة   ةةةرا  التسةةةلل العلميةةةة

ةةة  لليةةةي ال ةةةار  مةةة  فخالصةةةة ألهةةةم  ةةةرو  التسةةةلل ،  كةةةان فتيجةةةة لمةةةا ت   
   ال رو  الت  سبقتي.

 :الدراسة أبعاد

 فتةاي ي وكتائةي الكتةاس، ئمَّلا التعر,ف: ي م  تمللد للت الب   ي تم 
ي ال وايةةةةد تسةةةةلل ي  تةةةةاس للةةةةت الةةةةدئي  يالتتةةةةييا  استعرضةةةة  ثةةةةم الت  ةةةةل ،
 ئ اتمةة، َلة  اتبعة  ثةم التسةلل ، بواس  ترتل  حس  مرتبة والت لل  ئالب  
 ثبةةة  ثةةةم الب ةةة ، هةةةيا خةةةالأ مةةة  بلةةةا خرجةةة  التةةة  النتةةةاي   هةةةم فللةةةا سةةةجل 
 بترتلبلةا التزمة  وقةد الب ة ، هةيا فة  للللةا التمةدت الت  والمراجع الم ادر
ياةةةة  و خلةةةةر ا  ئجةةةةدي ا، ترتلب ةةةةا  لل ةةةةواهد  خةةةةرو  القر فيةةةةة، لآليةةةةات ئ لةةةةرس الب ةةةة  َل
 .الب   لموضولات وثال  ال عر,ة،
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  الدراسات السابقة:

 ثةةةر  ةةةر ا  التسةةةلل  فةةة  م  2015: )1رحمةةة  فنةةةي  العةةةامري )دراسةةةة  -1
 الرسةةالة تناولةة الجةةزس األوأ مةة  فتةةاي  الت  ةةل  فةة   ةةر  كتةةاس التسةةلل ، 

التسةةلل    ةرا  مةة  ألربةع الةدئي  موافقةةات :األوأ ال  ة  ضةةم ف ةوأ ثةال 
 التسةةةلل ،  ةةةرا  للةةةت الةةةدئي  لتراضةةةاتا  :ال ةةةاف  ال  ةةة و  الةةةدماملن ، لةةةدا

ومةة   هةةم فتايجلةةا  ن  ةةر    ةةرا  التسةةلل ، تللةة سةةتدرا اتيا :ال الةة  وال  ةة 
 .الدئي  كان خالصة لل رو  الت  سبقتي

 الت  ةل  فتةاي  كتةاس  ت قلة  2015: )2سةالم جمعةة  )للة دراسة  -2
  هةةة 1089 ت) ئال ةةغلر الملقةة  الةةدئي  المةةرائ  لم مةةد التسةةلل   ةةر  فةة 
  .ي ولي ف  الميم ز,دت ماي ئاس فلاية إلتي النداسي ئاس بداية م 

الةةةةةدرس الن ةةةةةوي فةةةةة  فتةةةةةاي    م1013): 3 المسةةةةةي ل  لايةةةةةددراسةةةةةة ) -3
  تةةاس مةةنل  فللةةا تنةةاوأالت  ةةل  فةة   ةةر  كتةةاس التسةةلل  للمةةرائ  الةةدئي ، 

 فةةة  و سةةةاللبلم ،الت ةةةنيف فةةة   صةةة ابلا منةةةاه  فةةةا لر و ةةةروحي، التسةةةلل 
تناولةةةة   ، كمةةةةاالم ةةةةادر هةةةةي  مةةةة  ال ةةةةار  وموقةةةةا العلميةةةةة، المةةةةادة لةةةةر 

                                                           
 ثةةر  ةةر ا  التسةةلل  فةة  الجةةزس األوأ مةة  فتةةاي  الت  ةةل  فةة   ةةر  كتةةاس التسةةلل ،  - 1

 م .2015طروحة)ماجستلر ، كلية اآلداس، جامعة ئاب ، العراق)ارحم  فني  العامري، 
كتاس فتاي  الت  ل  ف   ر  التسلل  لم مد المرائ  الةدئي  الملقة  ئال ةغلر )ت  - 2

س إلت فلايةة ئةاس مةا ز,ةدت المةيم فة   ولةي: دراسةة وت قلة : هة  م  بداية ئاس الندا 1089
طروحة)ماجسةةةةةتلر ، كليةةةةةة اآلداس والعلةةةةةوم، جامعةةةةةة المرقةةةةة ، للبيةةةةةا اللةةةةة  سةةةةةالم جمعةةةةةة، 

  .2015)م
الةةدرس الن ةةوي فةة  فتةةاي  الت  ةةل  فةة   ةةر  كتةةاس التسةةلل  للمةةرائ  الةةدئي ، لايةةد  - 3

 م .1013مَّتة، األردن ) طروحة)دكتورا  ، كلية اآلداس، جامعةاالمسي ل ، 
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 الظةةاهرة مةة  الن ةةو,ل  موقةةاو  الن و,ةةة، األصةةوأو  ،الت  ةةل  فتةةاي  م ةةادر
 فةةة  ال ةةةرو   صةةة اس بةةةل  الن و,ةةة وال الفةةةات المسةةةاي ، ئعةةةم فةةة  الن و,ةةة
، وكةان مة   هةم فتةاي  هةي  الدراسةة  ن  ةر  الةدئي  يفتةاي  وائختيار الترجي 
يلعةةد مراجعةةة لل ةةرو  السةةائقة فةة  المةةنل  واألصةةوأ وائختيةةارات،  يالت  ةةل 

الجةدأ، ومعظةم  تو ن األسلوس اليي التمد  ف  التراضةاتي للن ةو,ل  ينةزك إلة
ا فللا لغلر  م  الن و,ل . تردود  لل  هي  ائلتراضات كان تائع 

منلجيةةةة المةةةرائ  الةةةةدئي    م2012): 1 حمةةةاس طةةةي ميسةةةاسدراسةةةة ) -4
تناولةةة  ، ائست ةةةلادية فةةة  كتائةةةي فتةةةاي  الت  ةةةل  فةةة   ةةةر  كتةةةاس التسةةةلل 

فيةةةة،  القر  والقةةةراساتمنليجيةةةة المةةةرائ  فةةة  ائست ةةةلاد ئةةةالقرن الكةةةر,م، الدراسةةةة 
 ن ال ةةاهد  تإلةة توصةةل  الدراسةةةو وال ةةعر، وال ةةدي  النبةةوي، وكةةالم العةةرس، 

ورد لةةة  العةةةرس  دفاهةةةا، و ن  ةةةواهد  فةةة  فتةةةاي   ومةةةا  كةةةان    رهةةةا، اإللرابةةة
الت  ةةةةل  كافةةةة   ةةةةواهد اسةةةةتدئأ تملةةةةز فةةةة  تو ي لةةةةا فةةةة  مجةةةةائت الةةةةدرس 

 الن وي.

ائفت اف ئب  مال    م2010): 2 لمر فلم  م مد م مددراسة ) -5
يفتاي  الت  ل  فة   ةر  التسةلل ي ألبة  ئ ةر  م   ب  حيان ف  ضوس كتاس

                                                           
منلجيةةةة المةةةرائ  الةةةدئي  ائست ةةةلادية فةةة  كتائةةةي فتةةةاي  الت  ةةةل  فةةة   ةةةر  كتةةةاس  - 1

التسةلل ، ميسةةاس طةي حمةةاس، مجلةة كليةةة التربيةة األساسةةية، الجامعةة المستن ةةر,ة، العةةراق 
 .21، م  92م ، ك2012)
ل  فةةة   ةةةر  ائفت ةةةاف ئبةةة  مالةةة  مةةة   بةةة  حيةةةان فةةة  ضةةةوس كتةةةاس يفتةةةاي  الت  ةةة - 2

طروحة)ماجستلر ، جامعةة االتسلل ي ألب  ئ ر المرائ ، دراسة: م مد م مد فلم  لمر، 
 م .2010األزهر، م ر)
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، ورد ابةةة  مالةةة  فةةة  التسةةةلل  تتناولةةة  التراضةةةات  بةةة  حيةةةان للةةة المةةةرائ ،
 الدئي  للللا.

تعقةةةةة  المةةةةةرائ    م2001): 1 م مةةةةةد لبدال ملةةةةةد صةةةةةب  ) دراسةةةةةة  -6
تناولةة  الدراسةةة التراضةةات لةةدماملن  فةة  الجةةزس األوأ مةة  فتةةاي  الت  ةةل ، ل

 .للللا الدئي  ورد التسلل ، ف  مال  اب  للتالدماملن  

  

                                                           
لةةةةدماملن  فةةةة  الجةةةةزس األوأ مةةةة  فتةةةةاي  الت  ةةةةل ، دراسةةةةة: صةةةةب   لتعقةةةة  المةةةةرائ   - 1

طروحةةةةةة)دكتورا  ، كليةةةةةةة اللغةةةةةة العربيةةةةةةة ئاسةةةةةلوي، جامعةةةةةةة األزهةةةةةةر، البدال ملةةةةةد م مةةةةةةد، 
 م .2001)م ر
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 تمهيد
: الدَلئي حياته ونشأته           أوَلا

 ونسبه:اسمه 

المغربةة  2ال ةةنلاج 1المجةةاط ر بةة  سةةعلد   ةةم مةةد بةة  م مةةد بةة   بةة  ئ
، ات قةة  جميةةع الم ةةادر التةة  ترجمةة  لةةي 3الةةدئي  المةةرائ المةةالك  الق ةةتال  

ا   ألفي كان متق   ا ف  الملةب5، وللق  بةيالمرائ ي4 ن كنلتي ي ةبو لبد ي   زاهةد 
ا  .7ييالق تال  المالك  وبةةة، 6ال غلر الدئي يي بة ف  الدفيا، وللق   ي  

                                                           
 إحده القباي  التائعة ل نلاجة ئالمغرس. -1
ميْلر. -2  قبللة معروفة م  حل
ةةا إحةةده ال ةةرق ال ةةومية التةة   لةةرت فةة  الدولةةة  -3 فسةةبة إلةةت ئالدهةةم الةةدئس، وهةة   ي  

السةةةةةعدية  لمناه ةةةةةة ال سةةةةةاد الةةةةةيي است ةةةةةره  واخةةةةةر الدولةةةةةة السةةةةةعدية  ئسةةةةةب  ضةةةةةع لا، 
 واضم الأ سل افلا.

،اسةةةةمالل  ئا ةةةةا البغةةةةدادي، مَّسسةةةةة التةةةةار,  العربةةةة ، 2/296العةةةةارفل ينظةةةةر: هديةةةةة  -4
، ي: م تبةةةةة 11/121م ، معجةةةةم المةةةةَّل ل 2002، ي: دار العلةةةةم للماليةةةةل )6/59األلةةةةالم

م ، لقةةةةد الجةةةةواهر والةةةةدرر فةةةة   خبةةةةار القةةةةرن 1957هةةةةةة1376الم نةةةةت، دار إحيةةةةاس التةةةةرا )
هةة 1424تبةة اإلر ةاد، األولةت)، م مد ئةاللوي، م تبةة تةر,م ال دي ةة، م 390ال ادي ل ر

، الم بعة الوهبية 4/203م ، خالصة األثر ف   عيان القرن ال ادي ل ر للم ب 2003ة
، ت: 307هة ، ص وة م  افت ر م   خبار صل اس القرن ال ةادي ل ةر لرفرافة  1284)

 ، موسولة 2004لبد المجلد خيال ، ي: مركز الترا  ال قاف  المغرب ، المغرس، األولت)
 م 2008، م مد حج ، الم تبة الوقفية، ال افية)2428لالم المغرس ال اس    
 .11/121، معجم المَّل ل 2428، موسولة  لالم المغرس 307ص وة م  افت ر  -5
 .2/296، هدية العارفل 4/203، خالصة األثر309لقد الجواهر -6
 296/.2، هدية العارفل 4/203، خالصة األثر309لقد الجواهر -7
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 ونشأته:مولده 

ئقبللةةة مجةةاي، إحةةده فةةروك صةةنلاجة  يدئسيبزاو,ةةة  1م 1021ولةةد سةةنة )
ر إلةةةةت  ر  البربةةةر، والتةةةة  للرفةةة  ئال  ةةةةاحة، والبالهةةةةة، ْلةةةمي النازحةةةة مةةةة  حل 

 وإتقافلا للعربية ال   ت. 

ول ةةاس فةة  خدمةةة  ،ومعرفةةة، وصةةال ، وديةة ، وبةةيأف ةةا فةة  بلةة  للةةم، 
التة  توئهةا  الدئييةة الزاو,ةةي للية مةا كافة الدي  والعلم، وف ةر المعرفةة، وهةو 

للةا  والت  كانجد  م مد ب   ب  ئ ر الدئي  اب  مَّسسلا ئالرلاية وال  ب، 
وح  العلةم  لظيم ف  ف ر العلم، وتربية النا  ل  للت ال ل  وال  للة، دور
،  خي العلم ل  والد ، و لمامي، وإخوافي، وهلرهم م  الواردي  للةللم، 2موالتعل  
وقةدم م ةر الم روسةة سةنة ثمةافل   ، ومرا ئار  الكنافةة،البل  ال رام  وح   
اسةةت ادوا منةةي فجباؤهةةا، وجةةره بلنةةي قبةة  ف ةةالؤها لليةةي، و افم ، 1080و لةةا)

ال افع  م ارحات، و س لة منظومة فة   الع ر  حمد الب بي   مةوبل  لال  
                          لةةةةا.تةةةةوف  فلاس، و قةةةةام بلةةةةا إلةةةةت  ن فنةةةةون العربيةةةةة، ثةةةةم رجةةةةع إلةةةةت مدينةةةةة فيةةةة

ةةا فةة  للةةم الن ةةو، م  ةةان: ثقافتدده وعلمدده ا فةة  هلةةر  مةة  رحمةةي   إمام   ةةارك 
ا هم  ال نةةةون كال ةةةعر ةةةا، ، واألدس، واألصةةةوأ، فكةةةان ئاح  ةةةا فاقةةةد  خاتمةةةة ف ةةةاة ام 

والتةةدر, ، فكافةة  مجالسةةي ملتقةةت فجبةةاس  ،وال  ائةةة ،، تةةولت اإلمامةةة3ل ةةر 
 ،ر: )فةةةادرة الةةةدهخالصةةةة األثةةةر ئافةةةيوصةةة ي صةةةاح   ،4وف ةةةاليلمال ةةةالس، 

                                                           
 .2/296ة العارفل هدي -1
ليةةةة    دكتةةةورا  ) طروحةةةة ، ت: م ةةة  ت ال ةةةادق العربةةة ، ي: 1/43فتةةةاي  الت  ةةةل  -2

 .، م راللغة العربية، جامعة األزهر
 .2428موسولة  لالم المغرس  -3
 .390لقد الجواهر -4
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ةةمةة  المغةةرس فةة  هةةيا الع ةةر لةةي  ةةقل ، فلةةو مجْ  وفر,ةةد الع ةةر، لةةم يةةاتل  ع مي
ة ة  كة  لْلةفة  المجةد طو,ة  مديةد، لةي فة تللةد، وبةاك      ال  اي ، لي حسي م لْ م سي

ةةةة م ةةةةل ، وحةةةةيق  لجلةةةة  ةةةةا للةةةةم العربيةةةةة، فلفةةةةي ر س الملدرسل ل  فةةةة  خ وص 
 .1زمافي، وسار َكر  ف  سلر الم   بل   قرافي 

  ، مةةع سةةمْ فةة  ال ةةعر واإلف ةةاسلةةي القلةةم البةةارك ووصةة ي ال اسةة  ئافةةي: ) 
، وسةةند  فةة  العلةةوم، وائفت ةةار   ةةلر مةة  ال ةةم  فةة  وفزاهةةة وهمةةة ومةةروسة

 .3لرف م افتي ف  البالهة طالعي  ْ كبلر ال جم مي لي ديوان ، 2 النلاررائعة 

 ةةةةان الةةةةدئي  َا ثقافةةةةة واسةةةةعة فةةةة  ك لةةةةر مةةةة  العلةةةةوم : مؤلفاتدددده العلميددددة
صةةوأ، وهلرهةةا مةة  واأل ،الن ةةو، واللغةةة، وال ةةرف، واألدس وال نةةون، بةةرك فةة 
، وللت الرهم م  َل  فلن م ةن اتي التة    ةارت إلللةا كتة  العلوم والمعارف

هةةةي  المَّل ةةةات مرتبةةةة وهةةةا  لةةةم تتعةةةد العلةةةوم العربيةةةة واللغو,ةةةة،  هلبلةةةا التةةةراجم 
 اللجايية:حس  ال روف 

 ة التيكرة الب ر,ة ف  ال    الولظية.1

ا.ة 2  الت ر,ر األسم ت ف  إلراس الزكاة اسم 

 ال عر وهراي  العربية.الدرة ال دمية ف  م اس  ة 3

 ة الدئي  الق عية ف  تقر,ر الن   للت المعية.4

 ة رفع اللب  ل  ردود ت ع   ئمعنت فع  .5

                                                           

 .390، لقد الجواهر4/203خالصة األثر1-
 .2428موسولة  لالم المغرس  -2
 .4/203خالصة األثر - 3
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 ة فت  الل يف للبس  والتعر,ف.6

 ة ف   ال  مل  ف  متعل  ال رفل .7

 ة المعارج المرتقيات إلت معال  الورقات.8

 ة فتاي  الت  ل  ف   ر  التسلل .9
، سةةةةةةةنة تسةةةةةةع وثمةةةةةةةافل  و لةةةةةةةا 1ئ ةةةةةةاس جمةةةةةةةادي اآلخةةةةةةرة تةةةةةةةوف : وفاتدددددده

ف  ئالكيغ ادي  داخ  ئاس ال تو   ح2هة 1089)  3 بواس فاس. د، ودل

  

                                                           
 .2/296هدية العارفل  -1
 .4/203، خالصة األثر390،391لقد الجواهر  -2
 .2428موسولة  لالم المغرس  -3
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 ثانياا: كتاب نتائج التحصيل
  ئ ةةر  كتةةاس يتسةةلل  يلعةةد كتةةاس فتةةاي  الت  ةةل   حةةد ال ةةرو  التةة  لنيةة

ال وايدي ئب  مال ، والت  تمتع صاحبي ئسالسة العبةارات، وسةلولة األسةلوس، 
ولم  ال قافة ف   تت فروك اللغة، وقد َكرت ك  كتة  التةراجم التة  ترجمة  

، كما صر  الدئي  ئاسةم الكتةاس فة  لي للدئي  فسبة كتاس يفتاي  الت  ل ي
عةةالت للةة   ئ ةةر  هةيا الكتةةاس، فةةا لرت ميةةي  ةرحي لةةي، فقاأ:)ولقةةد امةت    ت

لليةةةةةةي جميةةةةةةع َلةةةةةة ، فترجمتةةةةةةي لةةةةةةيل  يفتةةةةةةاي   وافتقةةةةةةدت الق ةةةةةةر مةةةةةة  اللبةةةةةةاس،
          1.الت  ل ي 

واليي حدا الدئي  إلت تاليف هيا الكتةاس كمةا َكةر فة  مقدمتةي مةا امتةاز 
 ت الغمةةو ، فقةةاأ:) ولغرائةةة  سةةلوبيئةةي كتةةاس التسةةلل  مةة  إيجةةاز ي  ةة  إلةة

ةةوي  ةةعي ضي ، اق، وتنافسةةوا فةة  تعاطيةةييي ي اق للةةت األْحةةتي ال ل وتسةةارلوا  جةةيال  فجةةيال 
إلت ت  للي، وصبروا للت تقللد  وابد ، وت للد قوالد  صبر ا جميال  
2 . 

ف   رحي منل  اب  مال  ف  ترتل   بواس الكتاس مع  وقد افتل  الدئي 
ةةةةةا  ال ةةةةةر  والت للةةةةة ، ولةةةةةر   قةةةةةواأ الن ةةةةةاة واختالفةةةةةاتلم فةةةةة  الق ةةةةةايا لرض 

، وفسةبة هةي  اآلراس ألصة ابلا، وحجةة كة  ر ي مةع التعللة  والتةرجي   ،م  ال 
لتمد ف   رحي للت كتة  سةائقيي، ومعاصةر,ي، ا للا ف  ئعم األحيان، كما 

     ةةةر النقةةة  منلةةةا: كتةةةاس سةةةلبو,ي، واإلف ةةةا  ئبةةة  ه ةةةام ومةةة  الكتةةة  التةةة
فقةةال   ةةر   بةة   اال  ةةراوي، كمةةا التمةةد للةةت  ةةرو  سةةائقيي للتسةةلل ، و   رهةة

ت هلرهةا ، ئاإلضةافة إلة) المسةالد ، و ةر  ابة  لقلة )التييل  والتكملة   حيان
                                                           

 .1/92فتاي  الت  ل  للدئي  - 1
 .1/90المرجع الساب  - 2
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 ، ال اجةة  ئبةة  الم  ةة   ةةر  فةة  اإلي ةةا ك مةة  الكتةة  التةة  التمةةد للللةةا
 .لكامية للرض  ر  او 

كةةةر  قةةةواأ العلمةةةاس فللةةةا، وبيةةةان معةةةاف  الم ةةةردات   مةةةا اهةةةتم ئال ةةةدود، َو
، واللغةةةات الةةةواردة فةةة  الل ةةةب الواحةةةد، واإل  ةةةار مةةة  األم لةةةة وال ةةةواهد  وإلرابلةةةا

 بلدف توضي  ال كرة.

وتلعد سمة ائست راد ه  السةمة الغالبةة فة   ةر  الةدئي ، ئاإلضةافة إلةت 
 ،المناق ةةةةات الن و,ةةةةة، كمةةةةا امتةةةةاز بتايلةةةةد  ئبةةةة  مالةةةة النزلةةةةة ال لسةةةةفية فةةةة  

ا لةي ا لنةي، ومن ة   واإلجائة ل  التراضات  ب  حيان مةدافع 
، مةع ائسةتدرا  1

، حلةة  تعلةةةد الةةدئي  فةةة  لليةةي، والتنبيةةةي للةةت مةةةا  ه لةةي فةةة  ئعةةم المسةةةاي 
 التةةة  َكرهةةةا ابةةة  مالةةة  التسةةةلل  ةةةرحي للتسةةةلل  بتةةةييل  كةةة  ئةةةاس مةةة   بةةةواس 

ا لةةةي،  و   افةةة  ئغةةةر  نبيةةةيئ اتمةةةة  و ت تعللةةة  ألسةةةلوس ابةةة  مالةةة ،  و فاقةةةد 
توضي  ئعم ما  ه لي اب  مال  ببيان حد،  و تكمل  فقص إما ئالتقسيم،  و 

  صة  بيةان  و ،  و توضي  معنت،  و توضي  إلراس،  و بيان لغة،للةبيان 
 ي معةةار  لةةي،  و لةةر  لةةر ي  ه لةةي ابةة  مالةة ،  و بيةةان ر  ،وا ةةتقاقلا  لمةةة

 تةةييل ي  لنةةوان ت ةة  دراسةةتنا موضةةوك وهةةو لليةةي، و َكةةر خةةالف لةةم يةةنص 
 الكتةةاس  مةة  األوأ الجةةزس للةةت اقت ةةرت وقةةد ،يال وايةةد تسةةلل  للةةت الةةدئي 

 .م  الكتاس الم بوك الجزس هو يفأل

  

                                                           
 . 597، 555، 228المرجع الساب   - 1



 

 

1380 

 :والكلمة حد النحو -1
تنبيةةةي: لقةةةد الم ةةةنا ئ ةةةر  الكلمةةةة ئ ئ ةةةدها  ألن حةةةد قةةةاأ الةةةدئي :) 

ال ةة س لسةةلر الوجةةود، وإن ا ةةتركا فةة  ك ةةا الم ةةدود وبيافةةي، وكةةان يجةة  
البداسة  وئ  ئ ر  الن و وبيافي، ثم يْ رلك ف   ر  ما َكر، إَ ئبد للنا ر ف  

، ثةةم يل  عةةرالف مةا احتةةوه لليةةي َلةة  ال ةة  للةم مةة  العلةةوم  وئ  مةة  معرفتةي إجمةةائ 
، وقد ك ةرت م ةن ات العلمةاس فة  ال ة ، ومةات  مةنلم إئ مة   ه ة  حةد    يال 

، وقد  و إئ قلي   .1هم فللا دت للي  جملة م  حدودر ال 

ا  ئعةةد لةةر  الةةدئي  لمقدمةةة ابةة  مالةة  فةة  كتائةةي يتسةةلل  ال وايةةدي  ةةارح 
 : مرانوهما ما  ه لي اب  مال   إياها، َي  مقدمة الكتاس بتنبيي، َكر ميي

:  ن الم ةةنا بةةد  البةةاس ئ ةةر  الكلمةةة، ولةةم يةةيكر ئةةاس حةةد الكلمةةة، األول
ل  ل ب  الم نا م  لدأثلسلر الوجود، وم  معلال  صنيعي ئان حد ال  س 
 ما ي تر  ف  ك ا الم دود وبيافي.)حد  إلت ل ب ) ر  ، وكاله

 ن الم ةةةنا  ةةةرك فةةة   ةةةر  ئةةةاس يالكلمةةةة والكةةةالم ومةةةا يتعلةةة   :الثددداني 
يالن ةةةوي وبيافةةةي، إَ ئبةةةد  تعر,ةةةف للةةةم ينبغةةة  لليةةةي البةةةدس ئ ةةةر بلمةةةاي، وكةةةان 

للنةةةا ر فةةة  للةةةم العلةةةوم  وئ  مةةة  معرفتةةةي للةةةت سةةةبل  اإلجمةةةاأ، ثةةةم ئعةةةد َلةةة  
لليةةةي َلةةة  ال ةةة  للةةةت سةةةبل  الت  ةةةل ، وقةةةد ك ةةةرت  ي يتعةةةر ف للةةةت مةةةا ي تةةةو 

لةتم  و,ل ، م ن ات الن اة ف  هيا ال  ، وما منلم إئ م  يغ ة  حةد  إئ قلةيال  
ئب  مال  هيا ال نيع  في افتل  فة  هةيا فلة  الرللة  األوأ  م ةاأ: سةلبو,ي، 

 والمبرد ف  كتائي يالمقت  ي، واب  جن  ف  كتائي ياللمعي.

                                                           
 .1/139فتاي  الت  ل   - 1
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وقةةد اسةةتعر  الةةدئي  لةةبعم تعر, ةةات الن ةةاة لعلةةم يالن ةةوي للةةت سةةبل   
 التم ل ، فيكر س  تعر, ات، وه :

ل ةةةر َوات الكلةةةم :األول لسةةةان و واخرهةةةا ئالنسةةةبة إلةةةت لغةةةة  ،للةةةم ئاضيسةةةة تيغي
 .1  راوي ئب  ه ام ال العرس، ولزا  

ا وتركلب ا، ولزا  للورق  للم يلب   ميي ل   بنية الكلال  :الثاني م العربية إفراد 
  2.صاح  المباح  الكاملية

افي جع  الت ر,ف للم ا مستقال  بر سةي، ولر فةي ئمةا : ئ3وضع ي الدماملن 
 د ئعلم الن و ما ي م  ال نل .كتائي، فتعل   في لم يرال هو ميكور ف  م لي م  

 وفي للم ا مستقال  بر سي ئ يدفع  موأ اسم الن و لي،  :الدئي  ئان  ورد
فةةةةة  ائسةةةةةتقالأ ال نةةةةل  وكوفةةةةي  حةةةةةد مدلوليةةةةي، وإفمةةةةةا هةةةةةو كاحةةةةد  بةةةةةواس  حةةةةةد 

 ئالم لومية، واخت اصي ئما يلملز  لما ي اركي  و بيافي.   
ا   وضاك كةالم العةرس: معرفة الثالث ةا، واصة ال   ل ةا لم حةد  َات ةا وح م 

 4ئب  األثلر.الدئي  ورسم ا، ولزا  

                                                           
، ت: حسةة  هنةةداوي، ي: 1/141، و,نظةةر: التةةييل  والتكملةة 1/136فتةةاي  الت  ةةل  - 1

 دار القلم، دم  .
المباحةةةة  الكامليةةةةة:  ةةةةر  المقدمةةةةة الجزوليةةةةة، دراسةةةةة وت قلةةةة :  ةةةةعبان لبةةةةدالوهاس،  - 2
 م .1978)رطروحة )دكتورا   جامعة القاهرة، م ا
   .1983، ت: لبدالرحم  م مد، ي: األولت )1/46تعلل  ال رايد - 3
مةةةد، ي: جامعةةةةة  م ح، ت: فت ةةةة   7البةةةديع فةةةة  للةةةم العربيةةةةة ئبةةة  األثلةةةةر الجةةةزري  - 4

 هة .1420القره، األولت)
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سةةةةت رج ئالمقةةةةايي  المسةةةةتنب ة مةةةة  اسةةةةتقراس كةةةةالم العةةةةرس للةةةةم يل  :الرابدددد 
ئبةةة   الةةةدئي  ، ولةةةزا  ْ ةةةلة إلةةةت معرفةةةة  ح ةةةام  جزايةةةي التةةة  تةةةاتلا منلةةةاتالمل 

 1ل  ور ف  المقرس.

ينظر بلا صاحبلا ف   ل اظ العرس م  جلة ما  : صنالة للميةالخامس
، تعةةرف النسةةبة بةةل  صةةيغة الةةنظم وصةةورة المعنةةتتةةالا ئ سةة  اسةةتعماللم، ليل 

ئبةةةة  ال رخةةةةان فةةةة  كتائةةةةي الةةةةدئي  فلتوصةةةة  ئاحةةةةدهما إلةةةةت األخةةةةره، ولةةةةزا  
 2يالمستوف ي.

: للةةم يب ةة  ئاصةةوأ يلعةةرف بلةةا  حةةواأ األل ةةاظ العربيةةة ئ سةة  السدداد 
لةةةة   الةةةةدئي  ألصةةةة  المعنةةةةت، وفقلةةةةييتلةةةةا د، وتاع ئعةةةةمتركلةةةة  ئع ةةةةلا مةةةة

 ، وهو  قرس األقواأ و  مللا.3الدماملن 

 :الكالم وما يتألف منه -2

ةا: فتنبيةي:  قةاأ  بةو ئ ةر الةةدئي :) عةة  وفالة ، وفعة  مةا لةةم المَّتلةا كالم 
ومةةا  ةةبللا،  ياأزي فيةةي ةكةة كةةيل  واسةةمان ليسةةاواسةةمان مبتةةد  وخبةةر، ، يلسةةم فاللةةي

 م  يقةةةةاي اني، واسةةةمان دون حةةةةرف ف ةةةو:دي الزْ,ةةةة  قةةةايم   ي:واسةةةمان مةةةةع حةةةرف ف ةةةةو
اني للت ر ي  ب  ال س ، واسم وحرف للت ميه   ب  للة  فة  النةداس دي الز,ْ 

                                                           
، ت:  حمةةةةةةةةةةد الجةةةةةةةةةةواري، لبةةةةةةةةةةد  الجبةةةةةةةةةةوري، ي: 1/45المقةةةةةةةةةةرس ئبةةةةةةةةةة  ل ةةةةةةةةةة ور - 1

 م .1972األولت)
، ت: م مةةد بةةدوي الم تةةون، ي: دار 111و ئبةة  ال  ةةم ال رخةةان المسةةتوف  فةة  الن ةة - 2

 م .1987ال قافة العربية، القاهرة)
 .1/45تعلل  ال رايد  - 3
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ي ئ ةت  نْ ا  ف ة  مل دي، وحرف وما هو ف  تقدير ائسةم، وهمةاي  م ة: ييا ز,ْ وف   لة  
ي، وزلم اب  خروف  في م  ئاسي  ي   1دي للت قوأ  ب  لل  يا ز,ْ ن 

والكةالم ومةا  الكلمةةفة  ئةاس ي ةر   ابة  مالة  لكةالمئعةد لةر  الةدئي   
بتنبيةةي َكةةر ميةةي مةةا  ه لةةي ابةة  هةةيا البةةاس  َي ةة  ال ةةر  والت للةة ئيتعلةة  بلمةةاي، 

 وجةةو  يةةةمنةةي الكةةالم، فةةيكر ثماف يتةةالا مةةا مالةة  فةة  هةةيا البةةاس، وهةة   وجةةي
 ه :و ، 2للكالم
:  ن يتةالا الكةةالم مةة  فعة  وفالةة ، هةةو اسةم صةةر,  ف ةةو: الوجدده األول 

،  و مَّوأ ئال ر,                                                                                              . امي يي ،  ي: ضل ومي تقل     نْ جبنل عْ ف و: يل  قام ز,د 
ةيف فاللةي :  نالوجده الثداني وقةام الم عةوأ ئةةي ، يتةالا الكةالم مة  فعة  حل

، واألصة :  ل يلة   ح ام، ف و: فلل ي خْلةرل فيال   لي ما كان لل ال  مو ل  ،مقامي
 .  ل يي فاأي ز,د  خْلرل فيا

 - هلةر وصةا - مبتةد الم مة  اسةمان همةا لا الكة:  ن يتةاالوجه الثالدث
ا ف ةةة، سةةةواس خبةةةرو   و مةةةَّوئ  ئال ةةةر,   ربلنةةةا، :  ل وكةةةان المبتةةةد  اسةةةم ا صةةةر,  

ْلر  ليكلْم ف و:  وملوا خي )وي يْن تي ل
  م.، والتقدير: صياملكم خلر  لكل 3

  

                                                           
 .179فتاي  الت  ل   -1
دون ت ةةرف، وزاد  1/43هةةيا التنبيةةي مقتةةب  مةة  كةةالم  بةة  حيةةان ئالتةةييل  والتكملةة   -2

ا، وهةةو  ن يتةةالا الكةةالم مةة  فعةة  واسةةمل ةةا تاسةةع    فةة  مةةيه  جمالةةة مةة  الن ةةو,ل ، وجل 
 ف وي كان ز,د  قايم ا. 

  .184سورة البقرة ) -3
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مةةة  اسةةةم فعةةة  يعمةةة  لمةةة  ال عةةة  الةةةيي :  ن يتةةةالا الكةةةالم الوجددده الرابددد 
ةةزل اأي ئمعنةةت: اْفةةزْ ف ةةو: يفيةة ،ومعمولةةيينةةوس لنةةي  عمي : ئمعنةةت: اْسةةياكمْ أ، ويسي

1 ،
ةة تقةةوأ: ةةالن   اك  مْ سي ةةمةةر ئمعنةةت: اك اسةةم فعةة   ، فسةةمْ ي ةي  ل ع، فاللةةي ضةةملر مْ اسي

  مستتر، والن ي ة م عوأ ئي.
المبتةةةد  ، وهةةةو   مةةةع حةةةرفلاسةةةمالكةةةالم مةةة  :  ن يتةةةالا الوجددده الخدددامس

ةةا لمسةةتغ   ئةةي لةة  ال بةةر، مي ةةم   م  ايل ي قيةة: اسةةم ال الةة  ف ةةو :الواقةةع وصةة  ا رافع 
ي، واسةةم الم عةةوأ ف ةةوي  ملقلةة ةة يم  ز,ةةد  ةةو: اني، وال ةة ة الم ةةبلة ف ةةيْ ال ي    ي  حسي

ة ةي  قل :و ي، والمنسةوس جةةاري مجةره الوصةةا ف ةو خل ، و, ةتري فةة  و ي   بلةةر ل
  ثالثة  روي:  الواقع مبتد الوصا 

ا للةةت اسةةت لام  و ف ةة ، وهةةيا مةةيه  الب ةةر,ل   2األوأ:  ن ي ةةون معتمةةد 
، وهةو  ةاهر مةيه  الةدئي ، حلة  ا ةترطي ئقولةي: )واسةمان مةةع إئ األخ ة 
يهةة   :يجةةوز فةة  ف ةةوال ةةاف :  ن يةةتم الكةةالم ئةةالمرفوك المةةيكور، فةةال ، و حةةرف 
ةةة حاضةةةر   مةةة   ر ئبةةةد لةةةيمبتةةةد   ألن ال ةةةمل يريحاضةةة  ن يلعةةةرس ي ؟للةةةو  لي  خل
،  و ضةةملر ا ون مرفولةةي اسةةم ا  ةةاهر ا كمةةا م ةة  الةةدئي  ن ي ةةال الةة : و  لايةةد،

                                                           
 سةةماس األفعةةاأ سةةماعية، وئ ينقةةاس منلةةا إئ فةةوك واحةةد مةة  اسةةم فعةة  األمةةر، وهةةو مةةا  -1

 اأي م  ك  فع  ثالث  تام مت رف. ان للت وزني فيعْ 
رس ألبةةة  حيةةةان ، ارت ةةةاف ال ةةة1/225،  ةةةر  الم  ةةة 1/74ينظةةةر:  سةةةرار العربيةةةة  -2
، ت: رم ةةةةان لبةةةةد التةةةةواس، ي: م تبةةةةة ال ةةةةافج ، القةةةةاهرة، توضةةةةي  المقاصةةةةد 3/1082

 ، ت: لبدالرحم  لل  سليمان، ي: الكليات األزهر,ة، م ر، الرائعة، 472/ 1للمرادي
، ت: م مةةةةةةةةةد م ةةةةةةةةة  الةةةةةةةةةدي ، ي: دار ال كةةةةةةةةةر، 1/175السةةةةةةةةةعودية،  ةةةةةةةةةر  ابةةةةةةةةة  لقلةةةةةةةةة 

جامعة  م    دكتورا ) اطروحة، ثر,ا إبرا يم، 195/ 1 ، موص  النبل  1985ة1405سور,ا)
 القره.
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خةالف: فةيه   ة  وفة  ال ةملر المن ، يمةا؟تل  فْ  العلةدل  ي حةافب   :ف ةومن  ال  
ه  الكوفلون إلت منعَل  الب ر,ون إلت جواز ة ال ةالف تظلةر ، وثمةر 1ي، َو
 مي تل ون  فْ مل ايل ، وي قي مايتل ان  فْ مي ايل ي قي ، فالكوفلون ئ يجلزون إئ ف  الت نية والجمع

: فلةةةو  ن لجةةةواز  ئالقيةةةاس والسةةةماك،  مةةةا القيةةةاس 2وقةةةد احةةةت  الب ةةةر,ون 
 :المرفةوك بلةا، ف ةوال ةملر  فللةاال  ة إَا جرت للت هلر م  ه  لي بةرز 

ةة هنةةدل  يز,ةةد   جار,ةةة لةة  مةةع  فلةةا ئةةال خةةالف بةةل  الن ةةاة فةة  جةةواز َي وهلةة لابل ارل ضي
 هنةدل  ي ز,ةدل :فتقةوأ ا،لم يبرز ال ملر فللة ا، ولو وقع ال ع  موقعلمجره ال ع 

ف  هيا الموضع مع  في جار  مجرا ، لاي، فكما خالا اسم ال ال  ال ع  ربل يْ  
                 . فكةةةةةيل  ئ يلنكةةةةةر  ن ي ةةةةةالا اسةةةةةم ال الةةةةة  ال عةةةةة  ئاف  ةةةةةاأ ال ةةةةةملر منةةةةةي

 فقوأ ال الر: و ما السماك:

.عل ةةاطةةة قي   ْ ةةةت مي لي ةة  لي ةةا لل ةةةوفي ةةكل ةةتي  مْ ةا لَي إل      ا ةمي ةتل ةي  فْ دل لْ ةعي ةبل  اف  ا وي مي  لل   لل خي 
3 

  

                                                           
، المسةةةةةةالد ئبةةةةةة  3/1080، ارت ةةةةةةاف ال ةةةةةةرس 253/ 3ينظةةةةةةر: التةةةةةةييل  والتكملةةةةةة   -1

، ت: م مةةةةةةةةد كامةةةةةةةة ، ي: دار ال كةةةةةةةةر، بلةةةةةةةةروت، تمللةةةةةةةةد القوالةةةةةةةةد لنةةةةةةةةا ر 1/228لقلةةةةةةة 
، ت: للةةة  فةةةاخر، جةةةابر م مةةةد، ي: دار السةةةالم، م ةةةر، موصةةة  النبلةةة  3/850الجةةةي 
1/192. 
، 472، توضةةةي  المقاصةةةد ا/3/374، ينظةةةر: التةةةييل  والتكملةةة 1/265 ةةةر  التسةةةلل  -2

، ت: م مةةةد م ةةة  الةةةدي ، ي: دار الجلةةة ، بلةةةروت، 1/193 وضةةة  المسةةةال  ئبةةة  ه ةةةام
 .1/176 ،  ر  اب  لقل  1979ة1399ال امسة)

 ةر  البل  م  ال و, ، ومع  لرتي ف  هيا الباس فلو مجلوأ النسبة، وهوم   واهد  -3
، 1/74،  ةةةةةةةةةر  األلفيةةةةةةةةةة ئبةةةةةةةةة  النةةةةةةةةةا م3/255، التةةةةةةةةةييل  والتكملةةةةةةةةة  1/268التسةةةةةةةةةلل 
 .1/192، موص  النبل 3/850، تمللد القوالد1/273،   اس العلل 1/228المسالد
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 : اآلخر وقوأ

افةةع   اس   ةةا بي ةمي ةفي  ةْلةر ا وئ دي َيه           مل  خي ارمل ةةةتل ةةةاسل إئ  يفْ ةن ةةةْ  الة ي  . 1م  أ دي

ي، وي فةةةةةتمي مرفةةةةةوكة فةةةةةةي فتماي مرفةةةةةوك بةةةةة  ، وهمةةةةةاييبةةةةةدافع يئاسةةةةة ي  و بةةةةةة يواف 
يبة ي  فلو لل ةا للةت هةيا الوصةا بةة، ضملران من  الن لم ي ائقا الوصا

  ، و بةةة3، وابةةة  لقلةةة 2وهةةةو مةةةيه  ابةةة  مالةةة  فةةة  التسةةةلل ات ةةة  ال ةةةملر، 
 .5، واألزهري 4حيان

لمةةةيهبلم: ئةةةان هةةةيا الوصةةةا إَا رفةةةع ال الةةة   فقةةةد احتجةةةوا 6 مةةةا الكوفلةةةون 
ين    ميي ال ملر فة   ، وال ع  ئمسد ال بر كان جار, ا مجره ال ع الساد 
 .ينبغ   ن ين    ما جره مجرا  فال وني، ومل ان؟ي، وي يقل ومي ي يقل  :قول 

دون حةةرف، وهةةو المبتةةد    ل ن يتةةالا الكةةالم مةة  اسةةم :الوجدده الخددامس
ا لمستغ   ئي ل  ال بر ف    و اسةت لام،  م  هلر  ن يسبقي الواقع وص  ا رافع 

ةةةةةةةةةةةةةةةةة  ، 7و ي للةةةةةةةةةةةةةةةةةت ر ي  بةةةةةةةةةةةةةةةةة  ال سةةةةةةةةةةةةةةةةة  األخ ةةةةةةةةةةةةةةةةة ف ةةةةةةةةةةةةةةةةةو: يقةةةةةةةةةةةةةةةةةايم   خل

                                                           
، 1/192، المسةةةةالد3/255البلةةةة  مةةةة  ال و,ةةةة  ئةةةةال فسةةةةبة  ةةةةواهد التةةةةييل  والتكملةةةة  - 1

 .7/349، المعجم الم   1/288وموص  النبل  
 .268 ر  التسلل  ا/ - 2
 .1/228المسالد - 3
 .3/254التييل  والتكمل   -4
 .192موص  النبل  ا/ -5
 .3/253التييل  والتكمل   -6
، ت: لبةدالرحم  الع يمةل ، ي: 1/233ينظر: التبلةل  لة  مةياه  الن ةو,ل  للع بةري  -7

الجم  ئبة  ،  ر  1/226 ،  ر  الكامية للرض  1986دار الغرس اإلسالم ، األولت )
، ت: صةةاح   بةةو جنةةا ، م تبةةة م ةة اة اإلسةةالمية،  ةةر  الكاميةةة ال ةةامية 1/341ل ةة ور

== 
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 .1والكوفلل 

للةت واسةتدأ  ،2وفسةبي لسةلبو,ي ابة  مالة  فة   ةرحي للتسةلل ،ت سةني واس
 ص ة ميه  األخ   ئقوأ ال الر: 

 3.تل ةةةةةةر  مي  رل ةةةلْ ةةةا ال ال َي   إل ةةبل ةةةلْ ةةةلل  ةي ةةالي ةةقي ةةمي   ا   ةةل  ةةةغل لْ ةةةمل   ل ةةةةال تي ةة، في  ل ةةةةةو للْ ةةةةةةنل بي  لرل بل خي 

 وبقوأ اآلخر: 

ئي ةةا: يي اأي ةةةقي  سل و  ةة ي   المل الل د  ةةا الَي إل        مْ ةةةكل ةةةنْ ةةةل م اسل ةةةد الن  نْ ةةةلل   ل ةة ْ ةفي  ر  ةةلْ ةةة ي ةةةفي 
4. 

، ويف ةة ي خبةةر ا مقةةدم ا يخلةةري وئ ي ةةون  فالةة ، ويف ةة ي ي مبتةةد ،رخلةةةة ةيف
ةةةْ ي، وهمةةةا ال  ةةة  ئمبتةةةد  بةةةل   فعةةة  الت  ةةةل  ومبتةةةد   ألفةةةي يلةةةزم مةةة  َلةةة   يمل

                                                                                                                         
== 

، ت: للةةةت م مةةةد، ي: دار الكتةةة  العلميةةةة، بلةةةروت، األولةةةت، توضةةةي  1/74ئبةةة  مالةةة 
، 1/176،  ةةر  ابةةة  لقلةةة  1/232، المسةةةالد1/190،  وضةةة  المسةةال 1/472المقاصةةد

 . 195/ 1، موص  النبل  3/863، تمللد القوالد1/273  اس العلل  
، ارت ةةةاف ال ةةةرس 1/226،  ةةةر  الكاميةةةة 1/176،  ةةةر  ابةةة  لقلةةة  1/233التبلةةةل  -1
 .3/272، التييل  والتكمل  3/1083
: لي  ميي  في است س  َل ، ب  ميي  ن 2/127،128 اهر فص سلبو,ي ف  الكتاس  -2

ا.ال لل  استقب  يقايم ز,دي للت  ن ئ ي ون يقايمي خبر ا   مقدم 
البلةة  مةة  ال و,ةة ، ومةةع  ةةلرتي فةة  هةةيا البةةاس فلةةو مجلةةوأ القايةة ، وهةةو مةة   ةةواهد  -3

،  ر  األلفيةة 3/255، التييل  والتكمل  1/74،  ر  الكامية ال امية1/268 ر  التسلل 
،  ةةةة اس 1/177ت: م مةةةةد ئاسةةةة ، ي: دار الكتةةةة ،  ةةةةر  ابةةةة  لقلةةةة  1/74ئبةةةة  النةةةةا م

 .1/192، موص  النبل 3/85، األولت، تمللد القوالد، العلمية، بلروت1/273العلل 
، 1/276البل  م  الوافر، لزهلر ب  مسعود ال ب ، وهةو مة   ةواهد ال وايةد ال ةيايية -4

،  ةة اس 1/74،  ةةر  األلفيةةة ئبةة  النةةا م3/255، التةةييل  والتكملةة  1/268 ةةر  التسةةلل 
 .1/195، موص  النبل 3/850، تمللد القوالد1/273العلل 
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عةة  يف ةة ي  ةةا بةةة م ةةاف وم ةةاف إليةةي، وإَا جل يخلةةري للةةت ال الليةةة لةةم  مرت ع 
 2وإليي َه  اب  النا م. ،1ألن فال  ال  س كجزس منييلزم َل   

 يبنو لل يو ،خبر مقدم يخبلري:) ئان بوحيان ما استدأ ئي اب  مال   ورد
فعلةةة ، و, ةةة   ن  يخبلةةةريمبتةةةد ، وئ ي تةةةاج إلةةةت الم ائقةةةة فةةة  الجمةةةع  ألن 

و مةةا ، ال ةةعر، وئ سةةيما ورود َلةة  فةة  ي بةةر ئةةي لةة  الم ةةرد والم نةةت والجمةةع
وف ةة  مبتةةةد ، وللةةةت مةةةا اخترفةةةا  مةةة   ،، ف لةةةر خبةةةر مقةةةدميف لةةةر ف ةةة يقولةةي: 

ةيميه  الكوفلل :  ن ال بر هو رافع المبتةد ، فالمبتةد  معمةوأ لةي كمةا  ن   ي ْ مل
ةفلم ي    بلنلما ئاجنب ، ولي   فْ  ،الداخلة للت الم    لليي متعلقة ئي   عي

ةي و كم ةاف وم ةاف إليةي  ألفةي لةةو كةان كةيل  لمةا جةاز ال  ة  بلنلمةةا  ي ْ مل
ولو سلمنا  ن المبتد  لي  معمةوئ  ،وبالمجرور ،وبالظرف ،وبال ال  ،ئالتمللز

عرألفي وقع ف    هيا ال    لل بر لما ضر    .   3 ال ا

:  ن يتالا الكالم م  اسم وحرف فايب ا ل  ال ع ، ف و:  الوجه الساد 
للةةت مةةيه   بةة  للةة  ال ارسةة  فةة   ن فاصةة  المنةةاده ف ةة  ييةةاي  دي ييةةا زْ,ةة

فايبةةة لةة   للةةت مةةيه  ال ارسةة  ، فةةةييايلةةدئي اكمةةا َكةةر  لنيابتلةةا لةة  ال عةة 
ةةةا، ولملةةة  ييةةةاي ئ ةةة  النيائةةةة لنةةةي فةةةاده و  ل  ، دلةةةوا :فعةةة  م ةةةمر تقةةةدير   رفع 

 : بو لل قاأ  وف ب ا،

                                                           
،  وضةة  472، توضةةي  المقاصةةد ا/3/374، التةةييل  والتكملةة 1/265 ةةر  التسةةلل  - 1

 .1/176،  ر  اب  لقل  1/193المسال 
 .1/74 ر  األلفية ئب  النا م -2
 .3/274التييل  والتكمل  -3
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، جةره مجةره ييةا ييةا ز,ةدل ي) اللم  ن النداس خ اس ئال  بلي، فةلَا قلة :  
ال  ةاس، فتقةوأ: للت ل ب  ،  ئ تره  ف  تلعلد إليي ال ملرو يلل وي دْ  ،ا يإي  

 .1و  لل   كيا، كما تقوأ:  دْ لْ فعي  يا ز,دل 

ييةةاي ئلمالةةة ي مي بةةي، واسةةتدأ للةةت 3ابةة  برهةةانو  ،2جنةة بةة  ا مةةيه وهةةو 
فةة   الجةةروصةةللا ئ ةةرف بو ألن اإلمالةةة ت ةةر,ف،  حةةروف المعةةاف  ئ تلمةةاأ و 

  ف و:

األ ةي ا لةةيي  بةة  طي ةةلدي الن  ةةةْ عةةدل ل ل  بي ةة ْ ةة   يل ةة ي ةةنْ ةةيي      ا ةة  اسل  مةةعي ةةومل األيْربل ةلي ةل للرالجي اةةةري
4 

 ورد  اب  مالة  ئجةواز ، 7 والواس  ،6األفباري و ، 5وإليي َه  اب  ال  اس
 

  
                                                           

، ت: كةةةا م ئ ةةةر المرجةةةان، ي: دار الر ةةةلد للن ةةةر، 2/761اإلي ةةةا  ئ ةةةر  المقت ةةةد -1
 .4/2180م ، ائرت اف1982العراق)

 .169اللمع ئ ر  اب  ال باز 2 -
، ت: فةةةةةايز فةةةةةارس، ي: السلسةةةةةة التراثيةةةةةة، األولةةةةةت 272، 1/271 ةةةةةر  اللمةةةةةع ئبةةةةة  برهةةةةةان  -3
(1984  .  
البلةةة  مةةة  البسةةةي  لعبةةةد   بةةة  مسةةةلم بةةة  جنةةةدس اللةةةيل  فةةة   ةةةر    ةةةعار اللةةةيللل   -4
، 475، ت: لبةةةةةد السةةةةةتار  حمةةةةةد م مةةةةةود  ةةةةةا ر، ي: المةةةةةدف ، مجةةةةةال  ثعلةةةةة  2/910

 ت: مجلد طراد، ي: دار الجب ، بلروت، المقت   65ولل ار  ب  حلزة ف  ديوافي ص 
، ي: دار صةةةادر، بلةةةةروت، األولةةةةت، وبةةةال فسةةةةبة فةةةة  13/257، لسةةةان العةةةةرس 256/ 4 

 .1/40، المعجم الم    1/428األصوأ 
 ، ت: لل  صدر، ي: مجمع اللغة العربية، دم  .191،192المرتج  ئب  ال  اس  -5
 ، ت: ف ر صال ، ي: دار الجل ، بلروت.1/207 سرار العربية لألفباري  -6
 ، ت: رج  ل مان، ي: م تبة ال افج ، بلروت.140 ر  اللمع للواس    -7
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ئ فةة  بةةل  العةةو  والمعةةو  منةةي فةة  الةةيكر تجمةةع والعةةرس  حةةيف ال ةةرف،
 1.ال يف

 و  ،يفةةةادل  ن المنةةاده من ةةةوس ئ عةةة  م ةةمر تقةةةدير :  ل  :ومةةيه  سةةةلبو,ي
ةة دْ  وئ الل ةةب ئةةي  ألن ييةةاي قةةد فابةة   ، و ف ةةو َلةة ، وئ يجةةوز إ لةةار َلةة  ،ولل

 عة  المتةرو  )ومما ينت   ف  هلر األمر والنل  للت ال :سلبو,ي قاأ لني،
والنةةداس كلةةي حةةيفوا ال عةة  لك ةةرة اسةةتعماللم هةةيا فةة   ، يييةةا لبةةدإ لةةار قولةة : 

 ،  : لبةةةدل  ر,ةةةدل ، يةةةا ئ  مةةة  الل ةةةب ئال عةةة ، كافةةةي قةةةاأ:ييةةةاي بةةةد وصةةةار الكةةةالم،
لةةم  فةةة   ف ةةيف ي ر,ةةدي وصةةارت ييةةةاي بةةدئ  منلةةا، ألفةة  إَا قلةةة : ييةةا فةةالني، لل

رت بةةدئ  مةة  و ن ييةةاي صةةا ،تر,ةةد ، وممةةا يةةدل  للةةت  فةةي ينت ةة  للةةت ال عةة 
ا   لنةت، ولكةنلم حيفةةوا ا ي، إفما قلة : يةا إي ةالل ب ئال ع ، قوأ العرس: ييا إي  

 .2وي يي بدئ  م  الل ب ئال ع   ،ايوي ي   ،ال ع  وصار يياي

ا  فقد استدأ صاح  الكتاس ئقوأ العرس: ييا إيةا ي، واألصة  ميةيي يةا إياة
 لنةةةةة ، ومعنةةةةةت هةةةةةيا  ن المنةةةةةاده من ةةةةةوس وم اطةةةةة ، فاألصةةةةة   ن يةةةةةَّت 

                                                           
، ت: م مةد لبةدالقادر، طةارق السةلد، ي: دار الكتة  العلميةة، 3/242_  ر  التسةلل   1

نةداوي، ي: الم تبةة التوميقيةة، ، ت: لبةد ال ملةد ه2/22بلروت، األولت، اللمةع للسةلوط  
 م ر.

، ت: لبدال سةل  ال تلة ، ي: 1/240، وبنظر: األصوأ ئب  السراج 1/291الكتاس  -2
، ت: كةا م ئ ةر، 2/754 ، المقت ةد للجرجةاف  1988مَّسسة الرسالة، بلروت، ال ال ة )

، ت: موسةةت ال ةةومل ، ي: 2/1034ي: دار الر ةةلد، العةةراق،  ةةر  األلفيةةة ئبةة  مع ةةت 
، ي: م تبةة المتنبةة ، 1/127م تبةة ال ةافج ، القةاهرة، األولةةت،  ةر  الم  ة  ئبةة  يعةي 

، ت: إيملةة  بةةديع، ي: دار الكتةة  العلميةةة، بلةةروت، 2/312القةةاهرة،  ةةر  الكاميةةة للرضةة 
 .3/141، منل  السال  2/171حا ية ال  ري 
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ا ي إئ  ن ائسةةم الظةاهر قةام مقامةةي، وفابة  ييةاي لةة  ئال ةملر المن ةوسي إياة
ال ع  الناص  لةي، وكافةي جمةع بةل  ييةاي وي لنة   ليجعة  ييةاي دلةيال  لة  كةون 
مار ا المةةتكلم فةة  حةةاأ الةةدلاس، هلةةر  فلةةم اخت ةةروا فاضةةمروا هةةيا ال عةة  إضةة

 ئزم ا، وصارت يياي كالعو  مني.

)المنةاده : ، حل  قاأف  التسلل  واب  مال ، 1   ر الن و,ل  وإليي َه 
 قةةائ ال معرب ةةاإن كةةان  او، ميسةةت   الن ةة  ل ظ ةةم عةةوأ فةة  المعنةةت  ألفةةي مةةدل

هلةةةر قابةةة   معرب ةةا و  مبلن ةةةاإن كةةةان  وتقةةدير ال ركةةة اإللةةةراس كةةةي يةةةا لبةةةد  ي، 
وفاصبي ي فةادهي ئزم اإلضةمار لظلةور معنةا  مةع  ،دي,ْ ا زي ل ركة اإللراس كةي يي 

  ةةةةةرة ائسةةةةةتعماأ وق ةةةةةد اإلف ةةةةةاس، ولجعةةةةة  العةةةةةرس  حةةةةةد ال ةةةةةروف المةةةةةيكورة 

                                                           
 ، بلةةروت، ت: م مةةد لبةةد ال ةةال ، ي: لةةالم الكتةة ،4/202ينظةةر: المقت ةة  للمبةةرد  -1

،  ةةر  1/340، التب ةةرة والتةةيكرة 1/127، الم  ةة  ئ ةةر  ابةة  يعةةي  2/754المقت ةةد 
، اإلر اد إلت للم 1035، 2/1304،  ر   لفية اب  مع ت 2/178الجم  ئب  خروف 
، ت: لبةد  للة ، م سة  سةالم، ي: جامعةة  م القةره، السةعودية، 271اإللراس للكي ة  

، 1/249اإلي ةا  فة   ةر  الم  ة  ئبة  ال اجة   ،1/127 ر  الم    ئبة  يعةي  
، البسةةةةةةةي  ئبةةةةةةة  2/178،  ةةةةةةةر  الجمةةةةةة  ئبةةةةةةة  ل ةةةةةةة ور 4/7 ةةةةةةر  األلفيةةةةةةةة لألفدلسةةةةةةة 

، ت: عبةةةةادة لبةةةةد ال بلتةةةة ، ي: دار الغةةةرس اإلسةةةةالم ، الكةةةةاف  فةةةة  181، 1/162الربيةةةع
، ت: مي ةة  ال ي ةةان، ي: م تبةةة الر ةةلد، الر,ةةا ،  ةةر  3/1145اإلف ةةا  ئبةة  الربيةةع

جامعةةةةةة  م القةةةةةره،   دكتةةةةةورا  ) اطروحةةةةةةت: حمةةةةةاد م مةةةةةد،  ،2/13مةةةةة  ئبةةةةة  ال  ةةةةةار الج
، ت: صةةال  راوي، ي: ال افيةةة،  ةةر  2/130السةةعودية،  ةةر  اللم ةةة البدر,ةةة ألبةة  حيةةان

، ت: لبةةةدالغن  الةةةدقر، ي: ال ةةةركة المت ةةةدة، سةةةور,ا، 1/281 ةةةيور الةةةيه  ئبةةة  ه ةةةام 
 .2/22، اللمع 4/144لنبل  موص  ا 2/258،  ر  اب  لقل  2/480المسالد 

 .2/783 ر  الجم   -1
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اإلضةمار فة  إيجةاس لةزوم   ةاف    العو  مني، وك  واحةد مة  هةي  األسةباس
 . 1 اإلف اسق د  وئسيما

ةاهنا لكةان هام مر ا لو كان ال ع   ئافي:) ال وارزم  يو ئ ل يت ةرق  كالم 
فلت ةةةرق إليةةةي الت ةةةدي   ،منةةةي لةةةي  ئ ةةةالم و ةةة سإليةةةي الت ةةةدي  والتكةةةيي ، 

  .2 والتكيي 

هةة  ئعةةم الن ةةاة ورلدا ، ، وهةةو الق ةةدمعنةةوي  ن الناصةة  للمنةةاده  إلةةت َو
   3.علد م  لوام  الن  ئافي لم يل 

ئةان فاصة  المنةاده فعة  م ةمر     ر الن و,ل و ولت هي  األقواأ: قوأ 
ئ يجةةةوز إ لةةةار   ألن ال عةةة  هةةةو األصةةة  فةةة  العمةةة ، و مةةةا ال ةةةروف فلفمةةةا 

 فةال ،األص  ن   منلا ما  ائي ال ع ، وإَا  م    ن يعم  ال ع  اليي هويل 
 عدأ لني إلت ال رف، وقد  م  .يل 

حةةرف ومةةا هةةو فةة  تقةةدير ائسةةم،   ن يتةةالا الكةةالم مةة  الوجدده السدداب :  
ي ئ ةت  يا  ف ة  منْ ي م ة ف و: ي  لة   ة  ية، فةةن  ، وهةو 4اييحق ة :كلمةة واحةدة ئمعنةت يام 

ي ومعمولللام در وقع م بر ا ئي ل  الم  . در المَّوأ م  ي ن 

ي معتمةةدة للةةت الظةةرف)و مةةا مةة  فةةت  فجعةة  ي قةةاأ ابةة   بةة  الربيةةع:  ،  ن 
يفةة   ي ةةون   لاقةة ، و, ةةون للةةت  حةةد وجلةةل :  ن وكافةةي قةةاأ: فةة  ال ةة   ف ةة

                                                           
 .3/242 ر  التسلل   -1
 .1/326،325الت ملر - 2
 .2/22، اللمع 480/ 2، المسالد 2/13 رج الجم  ئب  ال  ار -3
ةةةاي كلمتةةةان، فةةةاللمزة لالسةةةت لام، و يمةةةاي اسةةةم ئمعنةةةت:  ةةة س، َلةةة   -4 قةةةاأ الةةةدماملن : ي م 

  . 4/41تعلل  ال رايد ال  س: ح ، والمعنت ي حق اي. )
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ةا، وئ تةزوأ لة   ن تكةون حرف ةاي م ة ال  ي حليف ئعد   ألفةي اي  ألن فللةا ت في  
يحق اي، وئ يلستنكر ف  ال رف  الظاهر فللا،  و تكون العرس قد جعلتلا ئمنزلة

ا  ، ن ينتق  إلت ائسم،  ئ تره  ن  يلْ ي  صللا  ن تكون حرف ا وتستعم  اسةم 
ةةة :أو,ةةةدخ  للللةةةا حةةةرف الجةةةر، فتقةةةو  ةةةمل ةةةْ  لي هةةة  حةةةرف فةةة   ايْ ، فكةةةيل  ي م 

األص ، ثم استعمل  اسم ا ف ارت ئمنزلة اسم ا 
1  

هو ميه  ابة  خةروف فة   اليي َكر  صاح  البسي  ولع  الوجي ال اف 
اسةم   من ل ي كما فص الةدئي ، ولليةي ي ةون الكةالم مركة  مة  ا  فْ ف و ي م  
، ولمة  ئ ة  النيائةة حق ا :تقدير اي فاي  ل  اسم م مر ي م   ، وال رفوحرف
ال ارسةةة  فةةة   ن  للةةةت ر ي كمةةةا فابةةة  ييةةةاي لةةة  ال عةةة  فةةة  ئةةةاس النةةةداس لنةةةي

، مةةع  ن ابةة  خةةروف لةةم يةةنص فاصةة  المنةةاده ف ةة  ييةةاي  لنيابتلةةا لةة  ال عةة 
 .2للت َل 

_ وإنْ  : ) ن  كافةةة  فةةة  تقةةةدير م ةةةرد_ فةةةلن فةةة  الكةةةالم  ورد   بوحيةةةان ئةةةان 
ي موقع الم عولل   ا إليي، وتقع ي ن  ا وملسند  مسند 
3  

ي ا إف ةاي، فقةاأ:) وتقةوأ: ي م ةو جاز سلبو,ي كسر همةزة يإني وفت لةا ئعةد ي م ة
ي،  ةةَاهةة   ةة :لةة  َلةة  فقةةاأ: إَا قةةاأ لةة ي، فسةةال  ال للةة  ا  ف ةةي منْ وي م   يا  ف ةة م 

                                                           
 .1/822،821البسي  -1
جامعةة    دكتةورا  )طروحة ا، ت: سلوه م مد، 1/467،468 رج الجم  ئب  خروف -2

  م القره، السعودية.
 .1/43التييل  والتكمل  -3
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ةا  ف ةي منْ ، فلفي من ل    ، وإَا قةاأ:  م ةيجعلي كقولة : حق   لة ، فلفةي ي منْ ا إف ة لة  
 .1اه   ئمنزلة قولي:  ئ، كاف  قل :  ئ إف ي َي 

 :حقيقة اَلسم -3
لةةدأ الم ةةنا لمةةا ئةةي حةةد الجمالةةة ائسةةم مةة  : اتتنبللةة) قةةاأ الةةدئي :

لةةي مةة  حةةد  ئةةامر لةةار   األمةةور الياتيةةة الكاينةةة قبةة  التركلةة  إلةةت مةةا اختةةار 
حالةةةة التركلةةة ، وهةةةو خاصةةةة مةةة  خواصةةةي إَ َا ، ولةةةي   ةةةان ال ةةةدود مةةة  

ل ةةاظ واإلبلةةام، والترديةةد، والمجةةاز، المنةةاف  لل ةةدود التةة  ئ يةةَّت  همةةو  األ
ا للم دود   2.بلا إئ إي اح 

وقةةد اختل ةة  عبةةاراتلم فةة  حةةد ، فقلةة : كةة  مةةا دأ للةةت معنةةت فةة  ف سةةي 
للةت معنةت فة  ف سةي، وقةاأ السةلراف   وقل : ك  ل ةب داأ   ،هلر مقترن بزمان

وجمالة: ك  ل ب دأ للت معنت ف  ف سي هلر مقترن بزمةان م  ة ، وقةاأ 
ةةد ئةةي  ن يقةةاأ: كلمةةة دالةةة ئاف رادهةةا للةةت معنةةت هلةةر   ثلةر الةةدي : و جةةود مةةا حل

 .3متعرضة ببنلتلا للزمان

سةةةم، فقةةةاأ الب ةةةر,ة: مةةة  ال ةةةاف : اختلةةةا  هةةة  الم ةةةر,  فةةة  ا ةةةتقاق ائ
العالمةةةة، والم ةةةيوف لنةةةدهم  :، والكوميةةةة مةةة  السةةةمة   يوالعلةةة : يالسةةةمو  

ا ئافي لالمة للت مل   وأ.ا ، وال  ي  األسمْ فاؤ ، فوزفي لندهم يال ي احتجاج 

                                                           
، 1/467،  ةةةةر  الجمةةةةة  ئبةةةةة  ل ةةةةة ور1/472، و,نظةةةةةر: المقت ةةةةةد 3/122الكتةةةةاس -1

 .1/241النبل ، موص  5/86التييل  والتكمل 
 .1/145هيا التنبيي مقتب  م  كالم  ب  حيان ف  التييل   -2
 المرجع الساب  بت رف يسلر. -3
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سةةةةةم ئ سةةةةةر اللمةةةةةزة، وهةةةةةو   ةةةةةلرها، ال الةةةةة : فةةةةة  ائسةةةةةم خمةةةةة  لغةةةةةات: ال 
ييْ مل سل  ورة  سل   ال كل   ي فل اليل  مل ئاسْ ي    ، قاأ ال الر:وب ملا، وب سر السل 

1، 

 وب ملا قاأ:

مل  رضاس  ةةْ وقل   ل مْ ا الس  ةةبي ت  ي لي يلدْ  ي      مل قدال ا مل بني جي لْ ا  ي ب  ولاضل  يْ سل
2 

ةمت ف دهما ف  ال  ا ، وقةاأ ئال ةم والكسةر ج ةا، وسل ة يهلةدهي، بزفة ميع 
 قاأ:

 .3اةةةارك  ةةة ي ةةةْ يي إةة  بل  ر ي ةة ث          ا   ةة  اركةةبي ةةةت مل مْ ةةةسل  ا ي ةي مةةو   سْ 

 حةةةدهما:  صةةةالة األسةةةماس  :فمةةةا قلةةةدم ائسةةةم للةةةت قسةةةميي لةةةوجلل الرائةةةع: إ
 ،وفرعيةةة هلرهةةا، وتقةةديم األصةة   ولةةت، وال ةةاف : اسةةتغناؤ  لنلمةةا فةة  اإلفةةادة

  4وافتقارهما إليي 

                                                           
ةةةةةْي، وهةةةةةو ئةةةةةال فسةةةةةبة -1 لةةةةةت طيرل,ةةةةة   تعليمل ْت لي دي ري فةةةةة   البلةةةةة  مةةةةة  الرجةةةةةز، وتمامةةةةةي: قيةةةةةْد وي

، ت: حسةةةة  م مةةةةد، ي: دار الكتةةةة  العلميةةةةة، بلةةةةروت، 1/5، اإلف ةةةةاف 1/60المن ةةةةا
، 162/ 1،  ةةةةةةر  الجمةةةةةة  ئبةةةةةة  ال  ةةةةةةار1/24،  ةةةةةةر  ابةةةةةة  يعةةةةةةي 26 سةةةةةةرار العربيةةةةةةة 

 .19/126اللسان
، ت:  حمةد لبةد الغ ةور، ي: دار العلةم للماليةل ، 1/91البل  م  الرجز فة  ال ة ا  -2

، 26،  سةةرار العربيةةة1/5، اإلف ةةاف1/60المن ةةا، 1/229بلةةروت، الرائعةةة، المقت ةة 
 .19/126، اللسان2/66،  مال  ال جري 1/24 ر  اب  يعي 

،  ةر  ابة  26،  سةرار العربيةة 1/5، اإلف ةاف 1/60الرجز، ئال فسبة ف  المن ا - 3
 .126/ 19، اللسان1/162،  ر  الجم  ئب  ال  ار 1/24يعي 

 يبت رفي.1/183فتاي  الت  ل   -4
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   الدئي الت لل  َي  ئال ر  و  لالسم اب  مال  لتعر,فالدئي   ئعد لر 
َكر فللا ما  ه لةي ابة  مالة  فة  حةد ائسةم، وميمةا  ،تنبللاتئاربع  هيا الباس

ا للا  :يل  لرض 
  حد اَلسم:األول:  التنبيه 

 ،ف سةلا ت) كلمةة يلسةند  مةا لمعناهةا إلةم:حد اب  مالة  لالسةتعق  الدئي  
ميةي مة  لمةا  ا ه و وف ل ل   م بأن ما ذكره ليس حًدا لالسم وإن   و فظلرهةا ،

الغمةةةةو  واإلبلةةةةام والتةةةةردد والمجةةةةاز المنةةةةاف  لل ةةةةدود الةةةةيي ئ يلةةةةَّتت بلةةةةا إئ 
ا للم دود، حتت صار ك  قلد فة  حةد  ي تةاج إلةت ال ةر  والتوضةي ،  إي اح 

ا، وإفمةةا  ا، قةةاأ ابةة  السةةيلسةةمت ومةة  ثةةم  ئ يلسةةمت حةةد  )ألن ال ةةد إفمةةا  د:لرسةةم 
 ا  المتكلمةةةةون الجةةةةامعقةةةةوأ وجلةةةةز يسةةةةتغرق الم ةةةةدود و, ةةةةي  ئةةةةي، ولةةةةيل  سةةةةم

سةةةم للةةةت وجةةةي التقر,ةةة  َلةةة  رسةةةم ائ مةةة مق ةةةد ابةةة  مالةةة  ولعةةة   ،1المةةةافع 
سةةم ئ ةةدود ئ دوا ائ، ف ةة2والتم لةة ، و   ةةر الن ةةو,ل  المتقةةدمل  فعلةةوا م ةة  هةةيا

 .3تستغرق  قسامي

 : هي ابن مالك عدة تعريفات لالسم،د تعقبه لحد وقد ذكر الدَلئي بع

، ائسةةةم : كةةة  مةةةا دأ للةةةت معنةةةت فةةة  ف سةةةي هلةةةر مقتةةةرن بزمةةةان األوأ :
دأ للةت معنةت فة  ف سةي  الزم  ري، فقاأ: )ائسم مةا، و 4ال ارس وبليا حد  

                                                           
  .1988، ت: حمزة لبد ، ي: األولت )60  ال ل  ئب  السلد الب ليموس  إصال -1
 .60،59إصال  ال ل    -2
، ت: م مةةةد إبةةةرا يم، ي: دار الر,ةةةا ، إصةةةال  ال لةةة  1/50فتةةةاي  ال كةةةر للسةةةللل   -3
 .60ص
 .1/70اإلي ا  ئ ر  المقت د -4
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             ، 3والع بةةةةةةةةري  ،2وبةةةةةةةةي قةةةةةةةةاأ ابةةةةةةةة  الةةةةةةةةدهان ،1مةةةةةةةة  ائقتةةةةةةةةران  ةدئلةةةةةةةةة مجةةةةةةةةرد
، 8، واليمنةةةةةةة 7، وابةةةةةةة  خةةةةةةةروف6والسةةةةةةةللل  ،5،  والجرجةةةةةةةاف 4وابةةةةةةة  ال اجةةةةةةة 

  .9والرض 

ةةةا:  ن الغبلةةةم:  حةةةدهورلد هةةةيا ال ةةةد ئةةةامر,  بو  ئ يةةةدخ  فةةة  هةةةيا وق وال ل
لدئلتي للت الزمان، وهو م  قبل  األسماس ئائت اق، و جل  لني: ئافي   ال د

ئ يدأ للت زمان مة  األزمنةة ال الثةة، وإفمةا يةدأ للةت الزمةان الةيي هةو  وأ 
اأ، فوجة  دخولةي وائسةتقب ال ةاأالنلار و خر ، وقد قلةدت األزمنةة ئالماضة  و 

 .  ف  ال د

آلخةر: األفعةاأ الم ةارلة ئ دئلةة للةا للةت  حةد الزمةافل ، فلة  ت تمةة  ا
ال ةةةاأ وائسةةةتقباأ، فلةةةدخ  فةةة  حةةةد األسةةةماس، وهةةة   فعةةةاأ ئائت ةةةاق، و جلةةة  

                                                           
ج فةةة  الن ةةةو -1 اآلداس، القةةةاهرة،  ، ت: حسةةةن  لبةةةد الجللةةة ، ي: م تبةةةة22 ةةةر  األفمةةةَو

 ، الم    1/81و,نظر: الت ملر
، ت: موسةةةت بنةةةاي، ي: 31، الم  ةةة  ئ ةةةر  ابةةة  ال اجةةة  1/24،23ابةةة  يعةةةي  ئ ةةةر 

 العاف ، ئغداد.
 .43 ر  الجم  ئب  الدهان  -2
 .1/45اللباس -3
 .1/34الكامية ئ ر  الرض  -4
 .1/70المقت د -5
 .1/123فتاي  ال كر -6
 .1/233خروف ر  الجم  ئب   -7
 .108اإلر اد  -8
 .1/40 ر  الكامية -9
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لنةةةي: ئةةةان ال عةةة  الم ةةةارك يةةةدأ للةةةت  حةةةد الزمةةةافل ، وئ ين ةةة  ئةةةي إئ وهةةةو 
                                                                  1الزمافل .مق ود دئلتي للت  حد 

ال ةةةاف : ائسةةةم: كةةة  ل ةةةب دأ للةةةت معنةةةت فةةة  ف سةةةي هلةةةر مقتةةةرن بةةةزم   
، 3اب  السةراج، وجمالة م  الن و,ل  منلم 2، وفسبي الدئي  للسلراف م   

د  ئي ائسم.، وهو   لر ما 6واب  السلد ،5األفباري و  ،4اب  ال  اس  حل

، ل ال : ك  كلمة دالة ئاف رادها للت معنت هلر متعرضةة ببنلتلةا للزمةانا
، 9، وابةةةةة  ال ةةةةة ار8ابةةةةة  ل ةةةةة ور ، وبةةةةةي قةةةةةاأ7بةةةةة  حيةةةةةانأل الةةةةةدئي ولةةةةةزا  

 .10والسلوط 
 ميهبل  : ق ائسم الدئي  ف  ا تقا َكر  الثاني: اشتقاق اَلسم: التنبيه

                                                           
،  ةةر  الكاميةةة 1/24،  ةةر  الم  ةة  ئبةة  يعةةي 1/63 ةةر  الم  ةة  ئبةة  ال اجةة  -1

 .1/34للرض  
، ت: رم ةةةةان لبةةةةدالتواس، م مةةةةود فلمةةةة ، ي: اللل ةةةةة 1/53 ةةةةر  الكتةةةةاس للسةةةةلراف   -2

م  ةةة  ئبةةةة  ،  ةةةر  ال61 ، و,نظةةةر: إصةةةال  ال لةةةة  1986م ةةةةر ) ،الم ةةةر,ة للكتةةةاس
 .1/24يعي 

،  ةةةةةةر  اللمةةةةةةع 1/123، فتةةةةةةاي  ال كةةةةةر61، و,نظةةةةةةر: إصةةةةةال  ال لةةةةةة  1/39األصةةةةةوأ -3
 ، ت: إبرا يم م مد، ي: جامعة اإلمام، السعودية.186لألص لاف  

 .16 ر  الجم  ئب  ال  اس  -4
 .37 سرار العربية  -5
 .63إصال  ال ل   -6
 .1/145التييل  والتكمل  -7
 .1/90  ل  ور ر  الجم  ئب -8
  .1998، ت: معيم مسالد، ي: األولت )219 ر  الكتاس ئب  ال  ار  -9
 .1/25اللمع -10
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 ي: العلةةةو ، وصةةة     ن ائسةةةم م ةةةت  مةةة  السةةةمو  :1مةةةيه  الب ةةةر,ل 
  الثة  مور:بميهبلم الدئي  

إئ  فلم حيفوا الةواو مة   خةر ، ولوضةوا ، ومل سل  ف  ياسمي:األص   :األوأ
ا وزفةةي ياْفةةعي  ألفةةي قةةد حةةيف منةةي ئمةةي التةة  هةة  اللمةزة فةة   ولةةي، ف ةةار اسةةم  

ئ ال ةاس، ودللة  َلة  الةالم و، فالم يوف منلا يرجع إلةت موضةع الواو ف  سمل 
وت، إئ  فةةي لمةةا وقعةة  الةةواو رائعةةة  قلبةة  مي األصةة  ميةةي:  ْسةةو  ،يتل لْ مي :  ْسةةقةةوللم

   ْ,ةةةزي هْ  ، و ي ْلةةةلي  مةةةا قةةةالوا:  دْ  للةةةت الم ةةةارك، حمةةةال  يةةةاس، وإفمةةةا قلبةةة  يةةةاس 
ي  وقوللم، وتزي هْ وت، و ي لي واألص :  دْ  مي ا وكان األصة  ميةي:  ف  ت غلر  :يسل

ةةمْ  ي لمةةا اجتمعةة  اليةةاس والةةواو، والسةةاب  منلمةةا سةةا    قلبةةوا الةةواو ي إئ  ف ةةولي يسل
ْلةةولتد وملالةةيةةاس، وجعلوهةةا م ةةددة، كمةةا قةةالوا: سةةلال  د ومي ةةْلول ،  ، واألصةة  ميةةي: سي

اوي إئ  فةةي لمةةا وقعةة  مي وكةةان األصةة  ميةةي: ي ْسةة اسي مي وقةةوللم فةة  تكسةةلر : ي ْسةة
ةسي  ل  قالوا:الواو طرف ا، وقبللا  لا زايدة  قلب  همزة، كما  اس  واألصة  مي اس، وسي

او.مي او، وسي سي ميي: كل 
2. 

                                                           
،  ةةر  الكتةةةاس 1/82،  ةةر  الم  ةة  ئبةةة  يعةةي 1/45، اللبةةةاس15ينظةةر: المرتجةة   -1

،  ةر  الكاميةة فةة  1/7، اإلف ةاف1/233،  ةر  الجمة  ئبةة  خةروف226ئبة  ال ة ار 
جامعة  م القةره، السةعودية،    دكتورا ) طروحةا، ت: ف ار م مد، 100الن و لليمن  ص

 .1/161 ر  الجم  ئب  ال  ار 
 ، 2005، ي: دار السةةةةةةةةةةةالم، م ةةةةةةةةةةةر، األولةةةةةةةةةةةت )53راس لل ر,ةةةةةةةةةةةري مل ةةةةةةةةةةةة اإللةةةةةةةةةةة -2

، 1/7، اإلف ةةةةةةةةةةاف15، ي: الم تبةةةةةةةةةةة العلميةةةةةةةةةةة، بلةةةةةةةةةةروت، المرتجةةةةةةةةةة  2/658ال ةةةةةةةةةة ا 
، ت: لبةةةةةدالرحم  سةةةةةليمان، ي: العبي ةةةةةان،  ةةةةةر  1/132، التبلةةةةةل  للع بةةةةةري 1/45اللبةةةةةاس

ر ،  ةر  الكتةاس ئبة  ال ة ا1/233،  ر  الجم  ئب  خروف1/82الم    ئب  يعي 
 .1/290الم با  المنلر لل لوم   1/44، التييل 100،  ر  الكامية ف  الن و226
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 نا لودةي الم ةيوف إلةت األخلةر، ئ يلةزم منةي  ن ي ةون المي ةيوف  ال اف :
 ما قالوا:  ،م  األخلر، ب  ييجوز  ن ي وني مقلوب ا، وقد جاسي القل ل لنلم ك لر ا

  .ف   خرهاو  لنلا ئالتاس ول ،لكلمةد، حيف  لل  الي وي  :دة، واألص لل 

ملو ن  ال ال : ةفة  اللغةة هةو العللة الس  ةمي و، يقةاأ: سي ةملو،ا، إَا لي ، الي ا ييْسةملو سل
ت، و,ةدأ للةةت سةةم  هةةا، وائسةم ييْعللةةو للةت المل لعلولا   سةماس   السةةماسي  ل ل سةم   :ومنةي

 .1ما ت تي م  المعنت كال ائع للت الدرهم.

، 4واألفبةةةةةةاري ، 3، وابةةةةة  ال  ةةةةةاس2الجةةةةةوهري  وصةةةةة   مةةةةةيه  الب ةةةةةر,ل 
 وو بةةةة ،9، وابةةةة  ال ةةةة ار8واليمنةةةة  ،7رابةةةة  ال  ةةةاو  ،6، وابةةةة  يعةةةةي 5ري بةةةوالع 
 .10حيان
ْسةةةةم  :1مةةةةيه  الكةةةةوفلل و  ْسةةةةم فةةةة  اللغةةةةة هةةةةو   فةةةةي م ةةةةت  مةةةة  الوي ألن الوي

ْسةم  للةت المل  ةالعالمة، وائسةم وي ، إئ  فةي حةيف  مْسةول  :واألصة  فة  اسةم ت،مْ سي
                                                           

، ت: لبةةةدالوهاس م مةةةود، ي: الرسةةةالة، م ةةةر، األولةةةت 11القوالةةةد وال وايةةةد لل مةةةافلن   -1
، فتةةةاي  1/24،23،  ةةةر  الم  ةةة  ئبةةة  يعةةةي 1/136، اللبةةةاس1/7 ، اإلف ةةةاف2003)

 .  113من  ،  ر  الكامية ف  الن و للي1/135ال كر
 .2/658ال  ا  -2
 .15المرتج   -3
 .1/35 سرار العربية  -4
 .1/145اللباس -5
 .1/24،23 ر  الم    -6
 .1/161 ر  الجم  -7
 .113 ر  الكامية  -8
 .226 ر  الكتاس  -9
 .1/44التييل  والتكمل  -10
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ةةةا لةةة  الم ةةةيوفمنةةةي ال ةةةاس التةةة  هةةة  الةةةواو، وز,ةةةدت  ض  وي ، اللمةةةزة فةةة   ولةةةي لل
 .إلْل    ل يف ال اس مني :ووزفي

ْسةم  الدئي  ئةان العةرس تقةوأ: يوضع    لتليي ولةو كةان م ةتق،ا مة  الوي ي ْسةمي
ةةْمتليي :لوجةة   ن تقةةوأ سي ةةْم ل و ْ ، يوي ْسةةمياس:  ي جمعةةيو  ،وسي

ولةةو كةةان م ةةتق،ا مةة   ،2
ةْيم، لوج   ن تقوأ: ْسمل الول  سي ة وْ و  ول ةو وي ام، سي ان ألن الت ةغلر والجمةع يةرد   يم،اسل

  3األ ياس إلت  صوللا.
 إليةةةةي َهةةةة  ومةةةةا والةةةةدئي ، الب ةةةةر,ون  إليةةةةي َهةةةة  مةةةةا و صةةةة  المةةةةيهبل 

ا  ةةةةان وإن الكوفلةةةةون،  جلةةةةةة مةةةة  فاسةةةةد  فةةةةي إئ المعنةةةةت، جلةةةةة مةةةة  صةةةة ي  
 .الت ر,ف

  

                                                                                                                         
== 
،  ةةةةةةةةةةر  الم  ةةةةةةةةةة  ئبةةةةةةةةةة  1/45، اللبةةةةةةةةةةاس1/7، اإلف ةةةةةةةةةةاف15ينظةةةةةةةةةةر: المرتجةةةةةةةةةة   -1

، 1/233،  ةر  الجمة  ئبة  خةروف1/63،  ر  الم    ئبة  ال اجة 1/24،23يعي 
،  ةر  الجمة  ئبة  ال  ةار 226،  ةر  الكتةاس ئبة  ال ة ار 100 ر  الكامية فة  الن ةو

 .1/290، الم با  المنلر1/161
 ةةةةةةةةةةةر  الم  ةةةةةةةةةةة  ئبةةةةةةةةةةة  1/45، اللبةةةةةةةةةةةاس1/7، اإلف ةةةةةةةةةةةاف15ينظةةةةةةةةةةر: المرتجةةةةةةةةةةة   - 2

، 1/233،  ةر  الجمة  ئبة  خةروف1/63،  ر  الم    ئبة  ال اجة 1/24،23يعي 
،  ةةةر  الجمةةة  ئبةةة  100،  ةةةر  الكاميةةةة فةةة  الن ةةةو226 ةةةر  الكتةةةاس ئبةةة  ال ةةة ار ص

 .1/290، الم با  المنلر1/161ال  ار 
،  ر  الم    ئب  1/145، اللباس 1/7، اإلف اف 15، المرتج  2/658ال  ا  -3

 .1/290المنلر، الم با  1/342،  ر  الجم  ئب  خروف1/342ال اج 
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 اللغات الواردة في "اسم": الثالث: التنبيه

ةم  : ال 1ائسم خم  لغاتف   ن للعرس َكر الدئي   ةم ،ْسم، والْسةم، وسل  ،وسل
م ت، وكل و  ةْموسرت اللمزة ف  يال سل ةا لكسةرة سةلني فة : سل   ألفةي األصة ، سمي ليم  

ةةة ةةةا ل ةةةمة سةةةلْ م  اللمةةةزة فةةة  يال وضل ، ني سةةةمي ليم   ةةةْموي  ألفةةةي  صةةة  ثةةةان  ي فةةة  يسل
ةةم ي :ان وهمةةاتةةوالةةيي يةةدأ للةةت َلةة  اللغتةةان األخر, ةةم ي ،يسل فلفلمةةا حةةيف   ،ويسل

سةمي ئ ةم اللمةزة: ووزن يال  ،ل  فاؤهمةا للةت حركتلةا فة  األصةلل ئملما، وبق
ةةةم تي:  ةةةمي: فلةةةع، ووزن يسل ةةةمي: فلةةةع، ووزن يسل ةةة فل الْفةةةع، ووزن يسل ، واسةةةتدأ للةةةت ع 

 :اللغة األخلرة ئقوأ الراجز

ا ْمت ملبيارك   يو   ْسميا ي سل

ب  تكون حركة المةيم حركةة ، جواز  ن ئ ي ون مق ور اهي  اللغة ئورلدت 
 .  2إلراس

ْسةةةة :ئاحتمةةةةاأ  ن ي ةةةةون للةةةةت لغةةةةة مةةةة  قةةةةاأ :وتعقبةةةةي ابةةةة  يعةةةةي     ،مييول
، فلن ص   هي  اللغة م  جلة  خره فمجازهةا  فةي  وف بي  ألفي م عوأ ثان 

  3تمم ائسم ولم ي يف مني  ل  ا.

ةةم ي  ةةم ي ئ سةر السةل ، ويسل ئ ةم وزاد المرادي لغتل  فة  ائسةم همةا: يسل
 4السل .

                                                           
،  ةةةةر  الم  ةةةة  ئبةةةة  1/15، البةةةةاس1/14، اإلف ةةةةاف1/37ينظةةةةر:  سةةةةرار العربيةةةةة -1

 . 1/431، التييل  والتكمل  114،  ر  الكامية لليمن  1/85يعي 
 .1/431، التييل  والتكمل  1/14اإلف اف  -2

 .1/85 ر  الم     3_
 .1/68توضي  المقاصد -4
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علدددة تقدددد م ابدددن مالدددك الكدددالم عدددن اَلسدددم قبدددل الفعدددل  الرابددد : التنبيددده
 : والحرف

قبةة  حدي ةةي لةة  ال عةة   ائسةةمابةة  مالةة  الكةةالم لةة  لتقةةديم  الةةدئي للةة  
، لمةةةةا فةةةة  اإلفةةةةادة، وافتقارهمةةةةا إليةةةةيئةةةةامر, :  حةةةةدهما: اسةةةةتغناؤ  لن وال ةةةةرف

لةة  و وفرعيةةة ال عةة ، وتقةةديم اآلخةةر:  صةةالة األسةةماس، و ةةا األصةة   ولةةت، َو فق 
م ةةةةت  مةةةة   فةةةة   ن ال عةةةة والظةةةةاهر مةةةة  كةةةةالم الةةةةدئي  ، لمةةةةيه  الب ةةةةر,ل 
خالف ةةا لمةةيه  الكةةوفلل  فةة   ن األصةة  فةة  ائ ةةتقاق  ،الم ةةدر، وفةةرك لنةةي

 . والم در م ت  مني وفرك لي ،ال ع 

 ن  واحةةةةت  الب ةةةةر,ون ألصةةةةالة الم ةةةةدر، وفرعيةةةةة ال عةةةة  ئةةةةامور: األوأ:
زمةةان الم ةةدر م لةة ، وزمةةان ال عةةةة  مقلةةد، فكمةةا  ن الم لةة   صةةة  للمقلةةةةد، 

 .فكيل  الم در  ص  لل ع 

:  ن الم در يدأ للت معنت واحد وهو ال ةد ، وال عة  يةدأ للةت ال اف 
معنلةةةةةل : وهمةةةةةا ال ةةةةةد  والزمةةةةةان، وكمةةةةةا  ن الواحةةةةةد  صةةةةة  لالثنةةةةةل ، فكةةةةةيل  

 .الم در  ص  ال ع 

م، وائسةةم يقةةوم بن سةةي و,سةةتغنت لةة  ال عةة ، و مةةا ال الةة :  ن الم ةةدر اسةة
 .السملال ع  فلفي ئ يقوم بن سي و, تقر 

 .الرائع:  ن الم در لي م اأ واحد ف و: ال رس، وال ع  لي  م لة م تل ة

ال ةةام :  ن ال عةة  يةةدأ للةةت مةةا يةةدأ لليةةي الم ةةدر، والم ةةدر ئ يةةدأ 
 .للت يدأ لليي ال ع 

تسةةملتلم لةةي ئالم ةةدر دللةة  للةةت  فةةي قةةد صةةدر لنةةي  ةة س،   ن السةةادس:
ألفةي   ا مة  الم ةدر ، وبليا يت قة  كةون ال عة  م ةتق  بْ در اإلل  ما تقوأ: مْ  
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 –واألصةة  فةة  َلةة  قةةوأ إمةةام الب ةةر,ل ا، ئمنزلةةة الم ةةان الةةيي ي ةةدر لنلةة
)و مةةةا ال عةةة  فام لةةةة  خةةةيت مةةة  ل ةةةب  حةةةدا  األسةةةماس،  حلةةة  قةةةاأ: -سةةةلبو,ي

وإليةةي ،  1ومةةا هةةو كةةاي  لةةم ينق ةةع  ةةت، ولمةةا ي ةةون ولةةم يقةةع، وبنلةة  لمةةا م
عةم وصة  ي ابة  مالة ، واسةتدأ للةت صة تي ئةان ئ، 2َه     ر الن ةو,ل 

لكافةة  هةةي   ا، فلةةو كةةان ال عةة   صةةال  ا وئ تقةةدير  الم ةةادر ئ  فعةةاأ للةةا ئ ل ظ ةة
ل  م اأ ،ئ  صوأ للا االم ادر فرول    . 3َو

 ن ال عةة  يعمةة  فةة   ب الثةةة  وجةةي: األوأ: مةةيهبلمل فةةاحتجوا الكوفلةةون   مةةا
ةةارتبةةة العامةة  قبةة  رتبةةة الم، و الم ةةدر  عمةةوأ، فوجةة   ن ي ةةون الم ةةدر فرل 
  4.تعم  ف  األسماس وليس  ئاص  للا ، ورلد ئان: حروف الجرللت ال ع 

                                                           
 .1/12الكتاس  -1
، 119، 1/113، ال  ايص 356، لل  الن و ئب  الوراق 1/159ينظر: األصوأ  -2

،  ةةةةر  اللمةةةةع ئبةةةة  101 ، اللمةةةةع 1952ت: م مةةةةد النجةةةةار، ي: دار الكتةةةة  الم ةةةةر,ة )
، 143، التبلةةةةل  219، 1/218، اإلف ةةةةاف 133ر,ةةةةزي ب،  ةةةةر  اللمةةةةع للت1/101برهةةةةان 

، ك ةةا 67، فتةةاي  ال كةةر 58،  ةةر  اللمةةع للواسةة   1/109الم  ةة  ئ ةةر  ابةة  يعةةي  
 ،  ةر  الجمة  1984)ئغداد ، ت: هادي ل ية، ي: اإلر اد، 2/431الم    ف  الن و 
،  ةةةر  1/75، البسةةةي  29، 1/28،  ةةةر  الجمةةة  ئبةةة  ل ةةة ور 1/257ئبةةة  خةةةروف 

، المسةةالد 3/1353، ائرت ةةاف 221، 1/220،  ةةر   لفيةةة ابةة  مع ةةت 1/276الكاميةةة 
1/464.  
، و,نظةةةر:  ةةةر  الجمةةة  1/293الكاميةةةة ال ةةةامية ،  ةةةر  108، 2/107 ةةةر  التسةةةلل   -3

 .1/29ئب  ل  ور 
، ت: فةةةايز ديةةةاس، ي: دار السةةةالم، القةةةاهرة، األولةةةت 167توجيةةةي اللمةةةع ئبةةة  ال بةةةاز  -4
(2002.  
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ةد قبة  رتبةة  ةلل عة ، وئ ة   ن رتبة ايكر تا لةد  :  ن الم در يلةال اف  المَّك 
ق  منلةةا ألن التا لةةد إفمةةا طةةر  ئعةةد التركلةة ، وهةةي  األفعةةاأ إفمةةا ا ةةتل   دالمَّكالةة

َلة  فلن الم ادر ئ يلزملا  ن تكون مَّكدة، ب  إفما ي ون  اقب  َل   و ي   
 .1فللا إَا افت ب  ئعد  فعاللا

ةةوْ  ن الم ةةدر ي ةة  ئ ةة ة ال عةة  و,عتةة  ئالتاللةةي، ف ةةو ي ال الةة :   يرلي
ييليول ص   الواو ألفلا ص   ف  فلعلي  ئان الم ةارك ي ة  ئ ة ة  :ورلد   ،ري
ا اسي، ولي   حدهما م تق  اس يلي دي، يوهي ي ل  دي الماض ، و,عت  ئالتاللي كة يصي 

  2م  اآلخر.

فةة   ن الم ةةدر هةةو  والةةدئي  الب ةةر,ون  إليةةي َهةة  امةة :المةةياه   قةةرسو 
ألن ال ةةرك ئبةةد ميةةي مةة  معنةةت األصةة  وز,ةةادة، وال عةة  يةةدأ  الم ةةتقات  صةة  

وئ دئلةةة للةةا للةةت ال ةةد  والزمةةان، وال ةة ة تةةدأ للةةت ال ةةد  والموصةةوف، 
  .للت الزمان المعل

  

                                                           
 .1/28 ر  الجم  ئب  ل  ور  -1
 .167توجيي اللمع  -2
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 :علة جر الممنوع من الصرف المقترن باأللف والالم أو المضاف -4
ةر ئالكسةر فة  هةي  األمةا    لكوفةي تنبللان: ) :قاأ الدئي  مةدخوئ  إفما جل

لمعاقةةة  التنةةةو, ، وائسةةةم مةةةدخوئ  للتنةةةو,  يلجةةةر ئالكسةةةرة، وقلةةة : ألفةةةي دخلةةةي 
ةةة ةةةعا عل خاصةةةة مةةة  خةةةواص األسةةةماس، ف ي ةةةر ئالكسةةةرة، وضل ا  ةةةبي ال عةةة  فجل

ةةةا ،لةةةر وبت ق ،بةةةدخوأ الجةةةار لليةةةي ال ةةةاف : ، 1وفعتةةةي، وهةةة  مةةة  ال ةةةواص  ي  
ر  ئالكسرة فقة ، وبةي صةر  ق ية كالملم:  في حلن ي  ئاق  للت المنع، وإفما جل

الم ةةةةنا فةةةة   ةةةةر  الكاميةةةةة، وفقلةةةةي ابةةةة  ه ةةةةام فةةةة   ةةةةر  هةةةةيا الكتةةةةاس لةةةة  
األ  ةةر, ، وفةة   ةةر  ال الصةةة لةة  الجملةةور، وقةةاأ المبةةرد، والسةةلراف ، وابةة  

 2 السراج، والزجاج، وجمالة: م روف
مةةة  ال ةةةرف لكةةةالم ابةةة  مالةةة  فةةة  إلةةةراس الممنةةةوك الةةةدئي   ئعةةةد ت  ةةةل 
يا  َي  ه لةةي ابةة  مالةة  فةة  هةةيا البةةاس، مةةا  تللةةبتبللةةل  فةةص فللمةةا لةةي و ح امةةي 

، إَا اقترن ئاأللا والالم  و  ضيف الممنوك م  ال رف بيان للة جر :وهما
 وه  هو ئاق  للت للتي ف  منعي م  ال رف، وت  ل  َل  كالتال :

األول: علددة جددر اَلسددم الممنددوع مددن الصددرف ىذا اقتددرن بدداأللف  التنبيدده
 :والالم أو أضيف

ائسةم الممنةوك مة  ال ةرف إَا اقتةرن ئةاأللا  جةرَكر الدئي  ف  تعلل  
 :قولل  ئالكسرة والالم  و  ضيف

:  ن جر  ئالكسرة ف  ال التل   ألفةي دخلةي مةا لاقة  التنةو, ، القوأ األوأ
ةةةر ئالكسةةةرة، وكةةةيل  إَا دخلةةةي مةةةا لاضبةةةي، واأللةةةا  وائسةةةم إَا دخلةةةي التنةةةو,  جل

                                                           
 .1/147النص مقتب  م  التييل  والتكمل  -1
  ي بت رفي.287،286فتاي  الت  ل   -2
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، وهةةو بنةةاس للةةت  ن المن ةةرف هةةو مةةا 1فةةال يجتمعةةانالم يعاضبةةان التنةةو,  والةة
 .فسقوطي بتبعية التنو,  ،و ما الجر ئالكسرة فتائع لي ،وحد  ملنع م  التنو, 

والدلل  للت  ن الجر هلةر مق ةود منعةي  وبليا لل  لي الجرجاف ، فقاأ:
 فلم لما  منوا إل اق التنو,  ئان دخة  ائسةم اإلضةافة  و األلةا والةالم  ،البتة

وئ  ، مولةةةةم يقولةةةةوا: ئاحمةةةةدي  ،مرل كم وبةةةةاألح لةةةةادوا الجةةةةر فقةةةةالوا: مةةةةررت ئاحمةةةةدل 
وا نلةفلو كان م  ق دهم منع الجر للت اف ةراد  لمةا  تةوا ئةي حلة   مل  ،ئاألحمري 

 .2يدخلي الجر مع التنو,  فلنبغ   ن يقاأ:  ن المن رف ما  ،إل اق التنو, 

ئان الكسر يعود ف  حاأ ال رورة مع  واختار  الرض  واستدأ للت َل :
ةا لةي، مةع   ، إَ الةوزن يسةتقيم رفةي ئ حاجةة داعيةة إلةت إلةادة الكسةالتنو,  تائع 

ةا لملنةع ال ةرف كةالتنو, ، لةم يعةد  ئالتنو,  وحةد ، فلةو كةان الكسةر حةيف  ي  
ئال ضرورة إليي، إَ مع ال رورة ئ يلرتك  إئ قدر ال اجة.
3                 

نةةةةع منةةةةي ائسةةةةم ل ةةةةبلي ئال عةةةة  :القةةةةوأ ال ةةةةاف  لكوفةةةةي مةةةة     ن التنةةةةو,  مل
ةا للتنةو, ، فةلَا جةاس  ،خ ايص األسماس والجر بلةي  ال ة ة ف ةار زواللةا تبع 

لة  مةع األلةا نلةموضع ئ يدخلي التنو,  لاد الجر إليي حلة   مل  وا التنةو, ، َو

                                                           
، ت: لةةادأ 114، تر ةةي  العلةة  فة   ةةر  الجمةة  لل ةةوارزم  1/166 ةر  ابةة  يعةةي  -1

،  ةر  351 ،  ر  الكتاس ئب  ال ة ار 1998م س ، ي: جامعة  م القره، السعودية )
، ت: ال ةةةر,ف لبةةةد ، ي: 1/133،  ةةة اس العللةةة  للسلسةةةلل 1/163الجمةةة  ئبةةة  ال  ةةةار
  .1986دية، األولت )جامعة  م القره، السعو 

 .1/114المقت د  -2
 .1/102 ر  الكامية -3
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ةةا1والةالم وبةةي  ،، وهةةو بنةةاس للةةت  ن المن ةةرف هةةو مةا دخلةةي التنةةو,  والجةةر مع 
، وفسةةةةةبي ابةةةةة  ال ةةةةة ار  4ر، وابةةةةة  ل ةةةةة و 3وابةةةةة  يعةةةةةي ، 2للةةةةة  ابةةةةة  جنةةةةة 

                                               .6اج  للزجاج، وفسبي اب  ال 5لسلبو,ي

حْيملد، ف و:  ل دخوأ الجار لليي، وت غلر  م  الدئي  ئما َكر   ر التل و 
يةةدخ  لليةةي حةةرف وفعتةةي، وكللةةا مةة  خةةواص األسةةماس، و جلةة  لنةةي: ئافةةي لةةم 

وبةةةان الت ةةةغلر قةةةد يوجةةةد فةةة   ميةةةي، فلةةةم يلعتةةةد ئةةةي، يالجةةةر إئ ئعةةةد تم ةةة  ال ةةةب
األفعةاأ ف ةو: مةا  لمةْلل ، فلةم يةتم م ألن ي ةون مة  خةواص األسةماس، وبةان 
النعةة  لةةي  ات ةةاأ ئةةالمنعوت كات ةةاأ األلةةا والةةالم واإلضةةافة ، فلةةيل  لةةم 
تلعتبةةر هةةي  مةة  ال ةةواص، والتبةةرت األلةةا والةةالم واإلضةةافة، فعةةاد بلمةةا إلةةت 

 7 صلي م  الجر ئالكسرة.

  

                                                           
،  ةةةةر  114، تر ةةةةي  العلةةةة 222،  ةةةةر  اللمةةةةع لألصةةةة لاف 1/166 ةةةةر  ابةةةة  يعةةةةي  -1

 .1/180،  ر  الكامية351الكتاس ئب  ال  ار 
 .222اللمع ئ ر  األص لاف   -2
 .1/166 ر  الم     -3
 .1/135 ر  الجم  -4
 .352 ر  الكتاس  -5
 .1/124اإلي ا  ف   ر  الم     -6
، ت: رم ةةةان لبةةةدالتواس، م مةةةود فلمةةة ، ي: 2/378،377 ةةةر  الكتةةةاس للسةةةلراف   -7

،  ةر  الجمة  ئبة  175،174 ، للة  الن ةو ئبة  الةوراق1986اللل ة الم ر,ة للكتةاس )
 .1/147، التييل 1/136ل  ور
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بعدد ىضدافته  علتدهعلدى  : هدل اَلسدم ريدر المنصدرف بداق  الثاني التنبيه
 ودخول األلف والالم:

من ةةا ال ةةالف مبنةة  للةةت ائخةةتالف فةة  سةةب  تسةةملتي من ةةرف ا وهلةةر و 
وقد َكر الدئي  ف  سما  منجر ا،  لموبع  ،سما  من رف ا لممن رف ا، مبع 
 َل  ثالثة  قواأ:

األلةةةةا والةةةةالم  و اإلضةةةةافة من ةةةةرف إَا دخلتةةةةي الهلةةةةر  ن  :القةةةةوأ األوأ
، وهةيا القةوأ مبنة  للةت  ن حةد المن ةرف يسمت منجر ا، فلو ئاق  للت منعةي

 ،1فسقوطي بتبعية التنةو,  ،و ما الجر ئالكسرة فتائع لي ،ما دخلي التنو,  وحد 
) مةائ : ابة  مالة  قةاأ وقد فسبي الدئي  ئب  مال  ف   ر  الكامية ال امية،

ئ يلنةون، فةلن  لضةيف  و دخلة  لليةي األلةا والةالم ين رف هةو ائسةم الةيي 
وفسةةةبي الةةةدئي  فقةةةال لةةة  ابةةة  ه ةةةام أل  ةةةر  ،2الت ةةة  ئالمن ةةةرف فةةة  الجةةةر 

الن ةةاة فةة   ةةرحي للتسةةةلل ، ولةة  الجملةةور فةة  كتائةةةي ي وضةة  المسةةال  إلةةةت 
 .3 لفية اب  مال ي

  ،6والع بةةةةةةةةةةةةةةةةةةةري  ،5وابةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  خةةةةةةةةةةةةةةةةةةةروف ،4ي َهةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  ال ارسةةةةةةةةةةةةةةةةةةة إليةةةةةةةةةةةةةةةةةةةو 
  

                                                           
، مةةةةةنل  3/119، توضةةةةةي  المقاصةةةةةد 1/58،  ةةةةةر  الم  ةةةةة  164 لينظةةةةةر: التبلةةةةة -1

 ، ي: دار إحياس الكت  العربية.3/228، حا ية ال بان 3/228السال  
 .1/179 ر  الكامية ال امية -2

 لم ينص اب  ه ام للت ما فقلي الدئي . - 33
 اإلي ا  ئ ر  المقت د. -4
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 ئامور: ، واحتجوا لميهبلم4، و بوحيان3ال باز واب  ،2والرض  ،1واب  يعي 

ةةةةرا  فةةةةة  األوأ  ةةةة ر إلةةةةةت صةةةةرف مةةةةا ئ ين ةةةةةرف جي :  ن ال ةةةةالر إَا اضل
لة   ،موضع الجر ولو كان م  ال رف لما  تت ئةي مة  هلةر ضةرورة إليةي  َو

والةوزن يقةوم ئةي سةواس كسةر مةا  ، ن التنو,  دلة  ال ةرورة إليةي إلقامةة الةوزن 
لم  في لي  م  ال رف  ألن المافع م  ر حل  فل سل فلم ا كل  ، و فت ي قبلي ون لل

ميجة   ،لةت إقامةة الةوزن وموضع الم الا لليا المافع ال اجةة إ ،ال رف قايم
 .5 ن ي تص ئي

:  ن ال ةةالر إَا اضةة ر إلةةت تنةةو,  المرفةةوك والمن ةةوس قلةة : قةةد ال ةةاف  
رف لل ر   .6وئ جر فللما ،ورةصل

وبيافي:  ن ال ةرف ف  اللغةة  ،ئ تةقاق اسم ال رف:  في م اب  ل ال ا 
والنون السا نة ف   خر الكلمة صوت ضةعيف ميةي  ، ،ال عيفهو ال وت 

فلةةم ي ةةة   ،ألفةةي حركةةةة ا لةةي فامةةا الجةةر فلةةةي  صةةوتي م ةةةبل   ،ة القلةةةمة كغن ةةهن ةة
 ، ئ تةةره  ن ال ةةمة وال ت ةةة فةة   خةةر الكلمةةة حركةةة ،ا كسةةاير ال ركةةاتصةةرف  
  7ف ا.صر  سمتوئ تل 

                                                           
 .1/58 ر  الم     -1
 .1/88 ر  الكامية  -2
 404توجيي اللمع -3
 .3/351 ر  اللم ة البدر,ة -4
، حا ةةةةةةية ال ةةةةةةبان 1/88،  ةةةةةةر  الكاميةةةةةةة 1/73، اللبةةةةةةاس 165  لينظةةةةةةر: التبلةةةةةة -10
3/228. 
 .3/228، حا ية ال بان 4/58،  ر  الم    1/72اللباس  -11
 .1/72، اللباس 164ل  لالتب -12 
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:  ن مةةا ميةةي األلةةا والةةالم  و  ضةةيف يلكسةةر فةة  موضةةع الجةةر مةةع الرائةةع
ةةة ،وجةةةود المةةةافع مةةةة  ال ةةةرف لةةة  يةةةةدأ للةةةت  ن الجةةةر يسةةةةق  تبع  ا لسةةةةقوي َو

فلنبغة   ،والتنةو,  سةق  هنةا لعلةة  خةره  ،التنو, ، ئسةب  م ةابلة ائسةم لل عة 
 1ا لي. ن يظلر الكسر اليي هو تبع لزواأ ما كان سقوطي تائع  

 ن هلةةةر المن ةةةرف إَا دخلتةةةي األلةةةا والةةةالم  و اإلضةةةافة  :القةةةوأ ال ةةةاف 
يسةةمت من ةةرف ا، وهةةيا القةةوأ مبنةة  للةةت  ن حةةد المن ةةرف مةةا دخلةةي التنةةو,  

ةةةا، يمنةةةع مةةة  ال ةةةرف إَا مةةةا  ةةةائي  وللةةة  الةةةدئي  لةةةي ئةةةان ائسةةةم والكسةةةر مع 
ال عةةةة ،  مةةةةا إَا  ضةةةةي    و دخةةةة  لليةةةةي األلةةةةا والةةةةالم اسةةةةت   مةةةةا يسةةةةت قي 

 وكالهمةةةةا مةةةة  خ ةةةةايص األسةةةةماس، وفسةةةةبي ،المن ةةةةرف مةةةة  التنةةةةو,  والجةةةةر
 مةةنلم: ، وجمالةةة مةة  الن ةةو,ل 5، والزجةةاج4وابةة  السةةراج ،3والسةةلراف  ،2للمبةةرد

                                                           
،  ةةر  الكاميةةة 1/45،  ةةر  التسةةلل  1/72، اللبةةاس 165، التبلةةل  1/114المقت ةةد  -13
1/88. 
 .3/309المقت   -1
 .2/377 ر  الكتاس -3
 .1/46األصوأ -4
، ت: هده م مود، ي: المجل  األللت لل ةَّون 3ما ين رف ومائ ين رف للزجاج  -5

  .1971اإلسالمية، م ر )
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  ،4وال ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةيمري  ،3الزم  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةري و  ،2وابةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  جنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  ،1سةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةلبو,ي
 .9، واب  ه ام8واب  ل  ور ،7واب  ال اج  ،6والواس   ،5األفباري و 

فلفلمةةةةا مةةةة  خ ةةةةايص  ،هةةةةيا القةةةةوأ ئةةةةاأللا والةةةةالم و ئ ةةةة  ابةةةة  ال بةةةةاز
ولمةا كةان األصة  فة  األسةماس ال ةرف لةم يجةز  ،األسماس وليسا م  ال ةرف

 .تركي إئ ئمافع  ألفي ئ يجوز م ال ة األص  م  هلر حاجة داعية إلللا

ورد  الع بري ئان: تقل  الكلمة ف  اإللةراس لةو كةان مة  ال ةرف لوجة  
ا، وكةةيل  تقلةة  ال عةة  ئائ ةةتقاق واإللةةراس ئ  ن ي ةةون الرفةةع والن ةة  صةةرف  

 . 10ا وت ر,  اسمت ت رف  وإفما يل  ،يسمت صرف ا

ألفةةي لةةي  مةة    وبافةةي: لةةو صةة  مةةا َكةةرو  لةةم ي ةة  التنةةو,  مةة  ال ةةرف
 11وجو  تقلل  الكلمة ب  هو تائع لما هو تقلل .

                                                           
  .23، 1/22الكتاس  -1
 .53اللمع  -2
 .1/56الم    ئ ر  اب  يعي   -3
 .2/539التب رة والتيكرة  -4
 .1/372 سرار العربية  -5
 .197 ر  اللمع للواس    -6
 .1/87الكامية ئ ر  الرض   -7
 .2/327 ر  الجم   -8
 .1/299 وض  المسال  -9
 .166التبلل   -10
 .1/73اللباس -11
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، حل  ف لوا بل   ن تزوأ  حةد للتيةي ئاإلضةافة، الت  ل : القوأ ال ال 
ئبةةة   ، وفسةةةبي الةةةدئي ئ و  و,سةةةمت منجةةةر ا  و ي أي كمةةةا فةةة  العلةةةم ميل ةةةرف

قةةاأ ابةة  مال :)فةةلَا  ضةةيف  و دخلةةي األلةةا والةةالم افجةةر  مالةة  فةة  الت  ةةة،
اف ةةةةرف، إئ إَا كافةةةة  األلةةةةا والةةةةالم تسةةةةل  لنةةةةي  حةةةةد  ئالكسةةةةرة، وئ تقةةةةوأ:

الالم األلا م ال  ف  قول :  قام األحمدل األوأل  م ال اف ، فلن   األحمد الموافع
،  1ف ةة   ن يقةةاأ م ةةروف ا  لنةةي العلميةةة التةة  كافةة  إحةةده العلتةةل ، زالةة  
ا وفسبي ، وابة  ال بةاز فة   ةر  3، وصةاح  البسةي 2المةرادي بة  قاسةمئ  ي  

   لفية اب  مع .

 ةةرف مةةا دخلةةي التنةةو,  دون الجةةر  ألن الجةةر منوالةةيي  را  صةةوائ ا:  ن ال
فال يمنع اليي ئ ين رف ما ف  ال ع   ،ف  األسماس فظلر الجزم ف  األفعاأ

ثةم يتبةع الجةر التنةو,  فة  الةزواأ   ،وإفما الم ةيوف منةي التنةو,  وحةد  ،فظلر 
ةاسةم والجةر خاصةة لةي ئائألن التنو,  خاصة   ،فتتبةع ال اصةة ال اصةة ، ي  

و,ةةدأ للةةت َلةة   ن المرفةةوك والمن ةةوس ئ يةةدخ  للجةةر ميةةي إفمةةا يةةيه  منةةي 
 التنو,  ئ هلر.

  

                                                           
 .118الت  ة فقد وتعلل  للت كامية اب  ال اج   -1
 .1/344توضي  المقاصد -2
 .1/121البسي  ئب   ب  الربيع  -3
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 عالمات اإلعراب والبناء -5
لةةم ي ةةرق فةة  التعبلةةر فةة  جةةافب  اإللةةراس والبنةةاس،  قةةاأ الةةدئي : )خاتمةةة:

لةةةة  األوأ  فعبةةةةر ئةةةةاألفواك فةةةة  الموضةةةةعل ، وقةةةةد فةةةةرق ابةةةة  ال اجةةةة ، فعبةةةةر
لةةةم يلسةةم حركةةةات البنةةةاس  :، ووجلةةةي ئعةةم ئافةةةيئةةاألفواك، وفةةة  ال ةةاف  ئاأللقةةةاس

ا  امال  للا فظر ا إلت األص   فوال ا والوقا   .1 ل قد ما ي ون جنس 

س يإلةةةراس ائسةةةم ال ةةة ي  اآلخةةةري ئ اتمةةةة تعقةةة  فللةةةا اختةةةتم الةةةدئي  ئةةةا
دون الت ر,ةة  بلنلمةةا،  ئةةاألفواكاإللةةراس والبنةةاس  لالمةةات لةة ابةة  مالةة   تعبلةةر

أ فةة  ا، وقةة2و فةةوك اإللةةراس : رفةةع، وف ةة ، وجةةر، وجةةزم  (قةةاأ ابةة  مالةة :
ومةةا جةة س ئةةي لبيةةان مقت ةةت العامةة  مةة   ةةبي اإللةةراس، فلةةو  )موضةةع  خةةر:

لالمةةات اإللةةراس  لةة ، فعبةةر 3بنةةاس، و فوالةةي: ضةةم، وفةةت ، وكسةةر، ووقةةا 
لة  خالف ةا لمةا فقلةي الةدئي   ئاألفواك، كما لبر ل  لالمات البناس ئةاألفواك، َو

اب  ال اج  م  الت ر,  بل  لالمات اإللةراس و لالمةات البنةاس، حلة   ل 
فةة  لةة  األوأ ئةةاألفواك، ولبةةر لةة  ال ةةاف  ئاأللقةةاس، قةةاأ ابةة  ال اجةة  لبةةر 

، وف ةةة ، فوالةةةي: رفةةةعاإللةةةراس مةةةا اختلةةةا  خةةةر  ئةةةي، و )  :تعر,ةةةف المعةةةرس
، وقةةةاأ فةةة  تعر,ةةةف المبنةةة : )مةةةا فاسةةة  مبنةةة  األصةةة ،  و وقةةةع هلةةةر 4وجةةةر 
 .5، ووقا رو لقائي: ضم، وفت ، وكسمرك ، 

                                                           
 .1/329فتاي  الت  ل  - 1
 .1/42 ر  التسلل  - 2
 .57المرجع الساب / - 3
 1/69الكامية ئ ر  الرض  - 4
 .2/398_ المرجع الساب  5
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، وفقلةةي 1بلنلمةةا كمةةا فسةةرها الرضةة ووجةةي فظةةر ابةة  ال اجةة  فةة  الت ر,ةة  
ةةا  ل قةةد مةةا  لنةةي الةةدئي  دون  ن ينسةةبي إليةةي  ن حركةةات البنةةاس ئ تلسةةمت  فوال 

ا  امال  للا فظر ا إلت األص ،   ة سإَ األص  اف  ار البناس فة   ي ون جنس 
، إلطبةةاقلم  ن األصةة  فةة  البنةةاس السةة ون، فلمةةا كةةان مةة  واحةةد، وهةةو السةة ون 
اسةةم ي هةةي  األ ةةياس فظةةر ا إلةةت األصةة ، لةةم يل لةة  لليةةي حةة  البنةةاس لةةدم  ةةمول

  .األفواك  رلاية لجاف  األص 

لقةةوأ ابةة  ال اجةة   لتعبلةةر ابةة  مالةة  موافقتةةيالةةدئي  تعقةة   والظةةاهر مةة 
وال ةةةاف   ئةةةاألفواك،فةة  الت ر,ةةة  بةةةل  لالمةةات اإللةةةراس والبنةةةاس، وتسةةمية األوأ 

، فتعقةة  الةةدئي  ئبةة  مالةة  منةةيوإن كةةان الت ر,ةة  بلنلمةةا ئ جةةدوه ، ئاأللقةةاس
سةةةةواس   افةةةةا  لقةةةةاس  كالهمةةةةا صةةةةواسو فةةةة  لةةةةدم الت ر,ةةةة  بلنلمةةةةا ميةةةةي مغةةةةائة، 
 .اإللراس والبناس  م  فواك اإللراس والبناس

  

                                                           
 .2/399،398 ر  الكامية - 1
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 :حقيقة كال وكلتا -6

وكلتةةاي، فقةةاأ الب ةةر,ة:  ختللةةا فةة  ي ةةالنبللةةان: األوأ: اقةةاأ الةةدئي :) ت
ا بلزوم األلةا مةع الظةاهر فة  لغةة :زوجة يم ردان ل ظ ا م نيان معنت ك   تمس  

ا بو ، وقةةاأ الكوميةةةالم نةةتالجملةةور وئ كةةيل   جودهمةةا : م نيةةان حقيقةةة  تمسةة  
ةةة ئةةةاأللا :  ن قلةةة   ل للمةةةا مةةةع جةةةاس الب ةةةر,ةو  ف ةةةب ا وجةةةر ا،  وباليةةةاس ،ارفع 

تي  لمالزمةةةة اإلضةةةافة، وات ةةةاأ ولليةةة ه،ت يلةةةدي  للةةةالم ةةةمر ئ لعامةةة  حمةةةال  
ال ةاف : و ، 1خبار ئالم نت لنلماوباإل ،ي,ل  ال لل  و سلبو ، كما مر ال ملر
ل  واو  ل لرورتلا تاس  :، و ل لا قل يملعيتة يك فلعي  الي لند الب ر,ة:وزن ي ل 

ةةمل  لعةةادت يةةاس، و مةةا  ة  بلةةا م نةةافةة  كلتةةا، وقلةة : لةة  يةةاس  لقةةوأ سةةلبو,ي لوسل
ْكريه ة يك يفلْعليتة يتاي في لْ  ، فال لا للتافل ، والتاس بدأ ئم الكلمة، إما واو وهةو يَل

التةاس، اختيار  بة  ال ةت ،  و يةاس وهةو اختيةار  بة  للة ، وزلةم الجرمة  ز,ةادة 
عا بوقوللا ح و ا،  و    .2ئعد سا   هلر  لا وضل

فةةص فللمةةا  ، لتنبللةةَكةةر  ومةةا  ل ةة  ئةةي لم نةةتا لبةةاس الةةدئي  ئعةةد  ةةر 
و كلتةاي، ووزفلمةةا،  ي ةال ببيةةان حقيقةة فة  هةيا البةاس للةت مةا  ه لةي ابة  مالةة 
 وبيان َل  كالتال :

  

                                                           
 ت رفي.يدون  1/256،255النص مقتب  م  التييل  والتكمل  -1
 يبت رفي. 1/379،378فتاي  الت  ل   -2
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  ي:كال وكلتااألول: حقيقة " التنبيه

ةةة  الي قةةةة ي لةةةفةةة  حقي 1القةةةوأ فةةة  خةةةالف الب ةةةر,ل  والكةةةوفلل  الةةةدئي   ف  
ه  هما م ردان ف  الل ب م نيان ف  المعنت،  م هما م نيان ف  الل ب  ،ايتي لْ وكل 

 دون  ن يرج   حدهما. لميه  الكوفلل  وم ع  ا ،معلال  للميهبل والمعنت، 

ن ف جتلم للت إفراد ل ظلما وت نلتلما ف  الل ب والمعنت كما و  ما الب ر,
 :فص الدئي   مر, 

 ن األلةةةا فةةة  ي ةةةال وكلتةةةاي لةةةو كافةةة  للت نيةةةة ئفقلبةةة  فةةة  حالةةةة  : حةةةدهما
ألن األصةةة  المظلةةةر، الجةةةر والن ةةة  يةةةاس  إَا  ضةةةي   إلةةةت ائسةةةم الظةةةاهر  

 ، وكةةيل  ,لةةور يةة  كةةال  خوي  ، ,لةة  كةةال  خوي فل تقةةوأ: جةةاسي  والم ةةمر فةةرك لنةةي،
 ، ولةةةو كافةةة  يلةةةئ لتةةةا  ختي  ومةةةررتل  ، يلةةةا  ختي تيةةةلْ   كل نل تقةةةوأ فةةة  المَّفةةة : جةةةاستْ 

فلمةةا لةم تنقلةة   ،للت نيةة لوجة   ن تنقلةة  مةع المظلةةر كمةا تنقلة  مةةع الم ةمر
، وئ يلم   دلوه  فلما وردا للت 2 للت نيةدأ للت  فلا  لا مق ورة وليس  

اللغة ال ارثية  و هلرها مم  يلزم األلا م لق ا  ئستعماأ لامة العرس إياهةا 
ئ  هة   ةان للةت تلة  اللغةة لةم يةتكلم ئةي إ م افل  إلت الم مر ئاأللا، فلةو

 .تل  اللغة
                                                           

،  ةةر  اللمةةع للواسةة   1/54،  ةةر  الم  ةة  ئبةة  يعةةي  1/392ينظةةر: اإلف ةةاف  -1
، 2/558، ائرت ةةةاف 1/255، التةةةييل  والتكملةةة  1/763،  ةةةر   لفيةةةة ابةةة  مع ةةةت 109

، ت: م مةةد 174، هلةة  الن ةةع 1/152 اللمةةع، 65، ت لةةيص ال ةةواهد55ايةةتالف الن ةةرة 
 لبد القادر، ي: دار الكت  العلمية.

،  سةرار العربيةة 1/399، اإلف ةاف 130، 1/126، كتةاس ال ةعر 143ينظر: اللمع  -2
، التةييل  25،  ر  الجم  ئبة  ل ة ور 1/54الم    ،  ر  1/298، اللباس 1/256

 .1/255والتكمل  
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ن تيْل ل  إخبار العرس لنلما إخبار الم رد، ف و قولي تعالتي كلْلتيا: واآلخر اْلجي
ا ئةالم رد،  ئ تةره  ولم يق  ي تتاي، ولو كافا م نلل  لةم ي بةر لنلمةا 1ي تيْ   ل لليلي

  أ ال الر:و وق ،ان قامي والز,دي  ، ان قامْ  دي اللنْ   ف  ئ تقوأ:

ةة ل ةة ا ةةةةةةْومي ةةةةةال يي ةة ل  ةةاتيةةةْاتةل  ليةةةةمْ  نْ إل وي        ْدق  ْومل صي ةةةييةة ةي ةةةةةامي ةةمي ةةامةةةيا إلئ   ةةلي للةةمي
2 

 أ ال الر:وقو 

اةةةلةةامل ةةي ا و يمةةلةةةْل ل ةةةةل خي ةةةافةة ي ةةي ْولت المةةةي م      ف ي ل ةةي سةةة ْ ةة ل تي ةةةلةةي ْرجةةة ي ةةال الةةةةديت كل ةةةغي ةةةةفي 
3 

 وقوأ ال الر:

كل ةةةليعي ةةْد  يقْ ةةةا      قي ةةمي ةةلل ةةني ةةلةْريل بي ةةي د  الجةةة ي جي ةْ لل ةةميا حل ةةاليهل ةة ل  لةةالي  يفْ ةةةا وي تةةةل ابا ري ةةمي ةةلل ةةْ  ي
4 

  

                                                           
   .33سورة الكلا ) -1
م ، 1986، ي: دار بلةةروت لل بالةةة والن ةةر)442الةةوافر لجر,ةةر فةة  ديوافةةي البلةة  مةة  -2

 .13/107، لسان العرس ي الي1/54،  ر  الم   1/357اإلف اف
، ي: دار صةةةةةادر، بلةةةةةروت، 173البلةةةةة  مةةةةة  الكامةةةةة  للبلةةةةةد بةةةةة  ربيعةةةةةة فةةةةة  ديوافةةةةةي  -3

،  ةةةةةر  1/357، اإلف ةةةةةاف1/166،  مةةةةةال  ابةةةةة  ال ةةةةةجري 4/341، 3/102المقت ةةةةة 
، ي: دار الكت  العلميةة، بلةروت 7/142، المعجم الم   1/255، التييل 1/54الم   

 م .1996)
، ت: م مةد لبةد القةةادر، ي: دار 453البلة  مة  البسةي  لل ةةرزدق فة  فةوادر  بةت ز,ةةد  -4

،  سةةرار 1/42، المقت ةةد 2/242، ال  ةةايص 1/128ال ةةروق، األولةةت، كتةةاس ال ةةعر 
، ت: 66، تل ةةةةةيص ال ةةةةةواهد 1/54م  ةةةةة  ،  ةةةةةر  ال1/398، اإلف ةةةةةاف 255العربيةةةةةة 

،  ةةةر   ةةةواهد اإلي ةةةا  2/552ال لبةةة ، ي: دار الكتةةةاس العربةةة ،  ةةةر   ةةةواهد المغنةةةت 
  . 1985، 1405، ت: للد م    ، م مد ملده ي: )171
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وئ ، 1للةةةت الل ةةةب تي حمةةةال   للةةةت المعنةةةت، وقةةةاأ يرابلةةةعةةةاي حمةةةال  فقةةةاأ: ي قلي 
لنلما إخبار الم نت  ألن  كما َكر الدئي  ئافلما قد  لخبرللت هيا  يلعتر 

 مةةة  للةةةت كةةة  مةةة  الل ةةةب يل لل ةةةب الم نةةةت فةةة  المعنةةةت يجةةةوز  ن الم ةةةرد فةةة  ا
 والمعنت، وقد جمع بلنلما ال الر ف  قولي:  

.يادل وي ةةةي ان سةةةةبي ةةةةْرقل ةةةي ةي يي ةةةنل ةة  المي  ل ةوةةيةل     ا    ةةةمي ةةالهل ةةةوفي كل ةةةتل ةةةي وال ل ةةل  ةةةل نةةإن  المي 
2 

 فلمةةا ي ةةافان إلةةت ضةةملر الت نيةةة  وكلتةةايواسةةتدأ المبةةرد للةةت يإفةةراد كةةال 
ةرماي كما ي افان إلت الم نت الظاهي الهماي وي لتاه : قول    اسفل ، فتقةوأ: جي
لةة ال ي ةةون قةةد   ولةةو كافةةا م نلةةل  لةةم تجةةز إضةةافتلما إلةةت اثنةةل  ،ل لل جل ال الةةرا  لةة

تةاي  لْ يو يالي لة كةون  ، وإفمةا سةو  َلة مسةو إلت ف سي م  هلر  س ال  ضيف 
فةة  الل ةةب ومةةا ئعةةدهما م نةةت، فلمةةا خال ةةا مةةا ئعةةدهما بلةةيا القةةدر مةة  م ةةردي  

 . 3الم ال ة ساه  اإلضافة

                                                           
، ت: م مةود ال نةاج ، ي: 1/128البل  لألسود ب  يع ر ف   ر  األبيات الم ة لة  -1

، اإلف ةةاف 1/228 ،  ةةر  اللمةةع ئبةة  برهةةان 1988م تبةةة ال ةةافج ، م ةةر، األولةةت )
،  ةةةةر  اللمةةةةع 1/54،  ةةةةر  الم  ةةةة  1/298، اللبةةةةاس 1/255،  سةةةةرار العربيةةةةة 1/393

، 1/76،  ةةةر   لفيةةةة ابةةة  مع ةةةت 1/245،  ةةةر  الجمةةة  ئبةةة  ل ةةة ور 110للواسةةة   
 .1/78، منل  السال  1/254، التييل  والتكمل  1/251البسي  

،  ةر  1/255،  سرار العربية1/357د ب  يع ر ف  اإلف افالبل  م  الكام  لألسو  -2
 .1/255، التييل 1/54الم   

،  سةةرار العربيةةة 1/393، اإلف ةةاف1/128، و,نظةةر: كتةةاس ال ةةعر3/241المقت ةة   -3
، 1/245،  ةةةر  الجمةةة  ئبةةة  ل ةةة ور 1/54،  ةةةر  الم  ةةة  1/298، اللبةةةاس 1/256

 .2/349، المعجم الم    1/79 ر  الكامية 
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واسةةتدأ  ،، واألفبةةاري 3وابةة  ال  ةةاس ،2ابةة  برهةةانو  ،1ال ارسةة  وإليةةي َهةة 
نةةي از إمالتلةةا كقةةراسةللةةت  ن األلةةا فللمةةا ليسةة  للت نيةةة ئجةةو  ةةا ييةةْبللغي   لل دي ي إم 

هلميا  دل ا  يوْ اْلكلبيري  يحي ا ي لْلتياوقاأ تعالت  ،4ي لاليهلمي ن تيْل ل  تيْ   ل لليلي ي، قر هةا حمةزة اْلجي
، ولةةةو كافةةة  األلةةةا فللمةةةا للت نيةةةة لمةةةا 5وخلةةةا ئلمالةةةة األلةةةا فللمةةةا والكسةةةاي 

 ،7ي واختةةةةةةار  الع بةةةةةةر ، 6جةةةةةازت إمالتلةةةةةةا  ألن  لةةةةةا الت نيةةةةةةة ئ تجةةةةةةوز إمالتلةةةةةا
واسةةةتدأ للةةةت  فلمةةةا م ةةةردان فةةة  ، روابةةة  ل ةةة و  ،9وابةةة  يعةةةي  ،8 والواسةةة 
 .10عال م  ئاس الم نتجْ لما لم يل الل ب ئاف

 ، 14، وابةةة  ه ةةةام13و بةةةو حيةةةان ،12، وابةةة   بةةةت الربيةةةع11وصةةة  ي الرضةةة 
  

                                                           
 .1/130ر  األبيات الم  لة  -1
 . 2/228 ر  اللمع ئب  برهان  -7
 .67المرتج   -8
 .  23)سورة اإلسراس  -4
 .172، 171هل  الن ع  -5
 . 1/399اإلف اف  -6
 .299، 1/298اللباس  -7
  .109 ر  اللمع للواس    -8
 .1/54 ر  الم    ئب  يعي   -9
 .1/244 ر  الجم  ئب  ل  ور  -10
 . 1/80 ر  الكامية  -11
 .1/251البسي   -12
 .1/254التييل  والتكمل   -13
 .1/65، ت ليص ال واهد 1/227المغنت  -14
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 .3ال ا ل و ، 2ي ، واب  قاسم الغز 1والزبلدي

ي ف     الالم،  ا ، و ص  كال ي ل م نيان حقيقةي ال وكلتاي  فة :الكوفلون   ما
تةاي للتافلة ، واأللةا فللمةا كةاأللا للت نيةة، وز,ةدت التةاس فة  ي لْ وز,دت األلةا 
 .             ن الت نيةةةةةةةةةة للزوملمةةةةةةةةةا فةةةةةةةةة  اإلضةةةةةةةةةافةولةةةةةةةةةزم حةةةةةةةةةيف فةةةةةةةةةو  ،انيفةةةةةةةةة  يالز,ةةةةةةةةةدي 
ومعنةةت ئالنقةة  والقيةةاس كمةةا  تةةاي ل ظ ةةاالي و ي لْ ن للةةت ت نيةةة ي لةةواسةةتدأ الكوفلةةو 

ا ف  قوليف  اية البغداديون لكلتا  : ما النق ، الدئي فص   :م رد 
دة   اليميت وياحل ة         فل  كلْل ي رلْجليللاي سل  لْلتياهلْما ميْقروفية  بلزيايلدي

4 
نةت، واأللةا فللمةا زايةدة عم نةت ل ظ ةا وماي تيةلْ للةت  ن ي ل  دللة ي  ي لْ ي ل  فلفراد
 .للت نية

ئةةان: البلةة  ئ حجةةة ميةةي  ألن األصةة   ن يقةةوأ:  الب ةةر,ون و جةةاس لنةةي 
كمةا ، ل ةرورة ال ةعر  إئ  في حيفلا اجتزاس  ئال ت ة ل  األلا ،ي لتاي ئاأللا
  قاأ رؤبة:

نلت ص  اجل مليميا وي وصاف  العيج 
5 

                                                           
 .256ايتالف الن رة  -1
، ت: م مةةةةةد المبةةةةةرو . ي: األولةةةةةت 82فيةةةةةة ابةةةةة  مالةةةةة  لفةةةةةت  الةةةةةرس المالةةةةة  ئ ةةةةةر    -2
  .م1991 –هة 1401)
 الكت  العلمية، بلروت.، ت: م مود ف ار. ي: دار 57ال وا ي الجنية  -3
، 255،  سةرار العربيةة 1/392، اإلف ةاف 172البل  م  الرجز ئال فسبة فة  اللمةع  -4

، لسةةان العةةرس 55، ايةةتالف الن ةةرة 1/138،  ةة اس العللةة 1/76 ةةر   لفيةةة ابةة  مع ةةت 
 .1/129،133، خزافة األدس 13/107
ئبةةة  ل ةةة ور  ،  ةةةر  الجمةةة 1/299، اللبةةةاس 1/339الرجةةةز لرؤبةةةة فةةة  اإلف ةةةاف  -5
 .1/152، اللمع 1/258، التييل  والتكمل  1/244
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  وهيا ك لر ف    عارهم ، راد: ميما وصاف 
تنقل  إلت اليةاس فة   فقالوا الدلل  للت  فلا  لا الت نية  فلا :و ما القياس 

لةةةة  ف ةةةةو، ي ا إلةةةةت الم ةةةةمرإَا  ضةةةةالن ةةةة  والجةةةةر  ةةةةَو ، همةةةةايالي كل   اسفل : يجي
ةةو  ،لمةةايلتلْ لمةةا وكل للْ ئ ل  يمةةررْت لمةةاي، ولتلْ لمةةا وكل للْ كل  ، وير يةة ل تاهمةةاي  كلْ استنل يجي
ةةةة اني دأ للةةةةت  ن ا افقلبةةةة  األلةةةةا فللمةةةةا افقةةةةالس  لةةةةا الت نيةةةةة فةةةة  يالز,ةةةةدي فلما

 ومعنو,ة.ت نلتلما ل ظية 

  باوفل  ار  ولجل  ،فعا ئاأللام نلل  لرل لو كافا  ئافلما :الب ر,ون و جاس لني 
لةة  ئ ي ةةون إئ إَا  ضةةي ا إلةةت الم ةةمر ،ئاليةةاس فةة  كةة  حةةاأ فةةلن  ضةةي ا  ،َو

ةة  لةةت المظلةةر كافةةا ئةةاأللا فةة  كةة  حةةاأإ  ائسةةمر ألفلمةةا لزمتةةا اإلضةةافة وجل
تي ئ تقلة  ليةلي ت، و ه، وإليةوكمةا  ن يلةدي ، يتلي ت، ولي لي ه، وإل ئعدهما  فا بلتا ي لدي 

وتقلة  مةع  ،لمةرو وللةت، ولةده ئ ةر   ،يإلةت ز,ةد  : ف ةو المظلةر، ل لا ياس مع 
تةاي ئ تقلة   ل لمةا يةاس لْ ي ل ي والي  ، فكيل  ي لة ، ولليْ  ، وإليْ الم مر ف و: لديْ 

  1) الم مر.وتقل  مع  ،رمع المظل

، حل  فص لليي الدئي  2ف   ر  التسلل  واختار اب  مال  مي ب ا ثال  ا
لةةدأ لةة  كةةال الةةر يل _ الب ةةر,ل  والكةةوفلل _  خةةي ا مةة  كةة  منلمةةا ئ ةةرف، 
فةةةةيه  إلةةةةت  فلمةةةةا م ةةةةردان فةةةة  الل ةةةةب م نيةةةةان مةةةة  حلةةةة  المعنةةةةت كمةةةةا قةةةةاأ 

                                                           
،  ةةةةر  56/،  ةةةةر  اللمةةةةع للواسةةةة   1، اللبةةةةاس 1/400ينظةةةةر: اإلف ةةةةاف  -1

، التةييل  1/251، البسةي  1/248،  ر  الجمة  ئبة  ل ة ور 1/54الم    
 .1/258والتكمل  

 .70 ر  التسلل   - 2
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ا مةةع كوفلمةةا م ةةردي  فةة  الل ةةب  للربةةا إلةةراس الم نةةت حةةل  لب ةةر,ون، و فلمةةا
                                                      وهيا ئ يرا  الب ر,ون. ، لضيف إلت الم رد

ئافلما لو كافا  لربا إلراس الم نت للزم  :و ئ    بوحيان ميه  اب  مال  
ةلي يإلت الواو كما تنقل   لةا  يال ل يقل   ل لما حالة الت نية، فتنقل   لا  ، اي ي

اهمةا، وي ان كلْ الز,ةدي  ، فكن  تقةوأ: قةامي يه ري كْ َل يكما تنقل   لا  ياتي لْ  ل يوتنقل   لا 
اهمةةا، يْ تي ان كلْ دي اللْنة لمةا، وقامةْ  ,ْ وي ي  كلْ ئالز,ةدل  لمةا، ومةررتل ,ْ وي ي  كلْ الز,ةدل  ور ية ل 
 .1ي  كلتللمادل ئاللنْ  لما، ومررتل للْ تي ي  كلْ دل اللنْ  ور ي ل 

 تا":لْ " و"كِ اَل وزن "كِ  الثاني: التنبيه

 يالي ي لةةة فةةةة ،تةةةايلْ  و كل الي فةةة  وزن ي لةةة مةةةيه  الب ةةةر,ل  للةةةت  فةةةص الةةةدئي 
ْكةريه ي ة: فلْعليت كي وزفلاتالْ كل  ويتي، يمعي  وزفي: فلعي  كة لندهم ، والتةاس بةدأ مة  يَل

 في كان ينبغ   ن ل ، و للتاف يتالْ  ل ي، وه  واو، و لا يالي  ل يئم الكلمة الت  ف  
ي إَا  ضيف إلت  عي تنقل   لا يمل ئ تنقل  األلا فللما مع الم مر، كما لم 

ئ ين  الن م  اإلضافة، ف ارلا حروف الجر  يتالْ  ل يو يال ل يالم مر، لك  
مةةع الظةةاهر  لةةت، وهةة   إو  ،ولةةده ،للةةت :ف ةةو ،التةة  ئ تن  ةة  مةة  اإلضةةافة

ألفلمةةةةا ئ   مجةةةةراه    يتةةةةالْ  ل يو يال لةةةةيئةةةةاأللا، ومةةةةع الم ةةةةمر ئاليةةةةاس، فةةةةاجري 
ين  ةةالن مةة  اإلضةةافة، ف ةةرق بلنلمةةا وبةةل  مةةا ين  ةة  مةة  اإلضةةافة، وكةةان 

 ، قاأ سلبو,ي:ال رق ف  الم مر  ولت ألفي فرك

 ، ثةم ال  خو,لةئ لة  ، ومةررتل ال  خو,لةكلة ) وسال  ال لل  لم  قاأ: ر ي ل  
فةة  الجةةر  ي للْيةةي للمةةا، فقةةاأ: جعلوهةةا ئمنزلةةةلْ كل  مةةا، ور يةة ل للل لْ ئ ل  قةةاأ: مةةررتل 

عةة  فةة  الكةةالم مجةةرور,  ومن ةةوبل ، فج والن ةة   ألفلمةةا  رفةةان يسةةتعمالن
                                                           

 1/258التييل  والتكمل   - 1
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الي فة  ي لة حل  صار ف  موضع الجةر والن ة ، وإفمةا  ةبلوا ئمنزلتلما يالي  ل ي
ليتي ةاإلضافة ب   لك رتلما ف  كالملم، وألفلما ئ ي لوان م  اإلضافة، وقةد يلي
 .1 وإن كان لي  م لي ف  جميع األ ياس ئال  س سال  ي بي 

تةةاي لْ واسةةتدأ لةة  كةةون ئم ي ل مةةا فةةص الةةدئي ، كوهةةو اختيةةار ابةة  جنةة   
وإليةي َهة  ، 2الي فع ، وئمةي معتلةةالي، وي ل معتلة، ئقوأ العرس ف  ميكر : ي ل 

 .5 ، والرض4، واب  ل  ور3اب  يعي 

مةع ل ارس  ل ولزا  الدئي ، يالي  ل ي التاس بدأ م  ئم الكلمة الت  ف  :وقل 
، وفسةةةةبي 6 ن  ةةةاهر ف ةةةي فةةةة   ةةةر  األبيةةةةات الم ةةة لة  فلةةةا منقلبةةةةة لةةة  واو

 .7الرض  للسلراف 

 ي وضةع   ،8ْعتة يووزفلةا: يفل  ،للتافلة  تةاي زايةدةلْ الجرمة   ن تةاس ي ل  وفق  ل 
بوقوللا ح و ا،  و ئعد سا   هلر  لا الدئي 

وبنةدرة هةيا الةوزن فة  كةالم  ،9
 .10العرس

                                                           
 .3/413الكتاس -1
 .1/151سر صنالة اإللراس -2
 .1/160 ر  الم    -3
 ، ت: ف رالدي  ضباوة، ي: دار المعرفة بلروت1/385الممتع -4
 .1/80 ر  الكامية -5
 .1/129،130 ر  األبيات الم  لة لل ارس   -6
 .1/80 ر  الكامية -7
 .1/151سر صنالة اإللراس - 8
 .1/160يعي ،  ر  الم    ئب  1/385الممتع -9
 .1/80،  ر  الكامية1/160 ر  الم    -10
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  ، ولةزم حةيف فوفللمةالندهم  لا ت نيةة يتالْ  ل يو يال ل يفالا  :ون  ما الكوفل
، ف  ةةةا ئ ةةةيف لرحاطةةةةي الم لةةةد  ا ، وقةةةالوا:  صةةةللما ي لةةةإلضةةةافةاللزوملمةةةا 

حاطةةة فةة  اإلعةةرف  ن المق ةةود: حتةةت يل   لةةا الت نيةةة تحةةده الالمةةل ، وز,ةةدإ
للةةت مةةيهبلم، ولعةة  سةةب  َلةة   ، ولةةم يةةنص الةةدئي 1الجمةةعالم نةةت، ئ فةة  

، يال لةةيالتةة  فةة     فةة   ن التةةاس بةةدأ مةة  ئم الكلمةةةموافقتةةي لمةةيه  الب ةةر,ل
 للتافل ، ومما يَّ,د َل  ت عي ي لميه  الجرم . يتالْ  ل يوه  واو، و لا 

  

                                                           
 .1/258، التييل  والتكمل 1/80 ر  الكامية للرض  -1
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 أعرف المعارف-7
:) خاتمة:  لرف الم مرات لند  صة ابنا المغاربةة: المةتكلم، قاأ الدئي 

ثةةةةم الم اطةةةة ، ثةةةةم الغايةةةة ، و لةةةةرف األلةةةةالم:  سةةةةماس األمةةةةا  ، ثةةةةم  سةةةةماس 
ثةةم   ةةان للقر,ةة ، األفاسةة ، ثةةم  سةةماس األجنةةاس، و لةةرف  سةةماس اإل ةةارات: مةةا

 ةةةةان ميةةةةي لل  ةةةةور، ثةةةةم للعلةةةةد  َي األداة: مةةةةاالوسةةةة ، ثةةةةم البعلةةةةد، و لةةةةرف 
األجنةاس ئ يلعةرف تعر, لةا مة  تنكر,لةا إئ ئائسةتقراس، و مةا  سسما و الجنس ، 

لةةدخوأ   ري فةةزلم سةةلبو,ي تعر, لةةا  ئمتنةةاك صةةرفي، والمبةةرد تنكلةةر بيةةات  وْ نيةةيبي 
 .1األداة لليي 

ر ي اب  مال  ف  ترتل  المعارف الستة، وه : ضملر  استعر  الدئي 
المتكلم، ثم ضملر الم اط ، ثم العلم، ثم ضملر الغاي  السالم مة  اإلبلةام، 
ثةةم اسةةم اإل ةةارة، ثةةم ائسةةم الموصةةوأ، ثةةم المعةةرف ئةةاأ، وبعةةد َلةة  اسةةتعر  

فة   للةت األوأ منلمةا اب  مالة  راس الن اة الم ال ل  لي، وهما ميهبل  فص 
 :2للتسلل   رحي

 لةةةةرف المعةةةةارف اسةةةةم اإل ةةةةارة، ثةةةةم العلةةةةم، وهةةةةو مةةةةيه   :المةةةةيه  األوأ
مةةة  الكةةةوفلل ، وابةةة   4كمةةةا فةةةص ابةةة  مالةةة ، وفسةةةبي الةةةدئي  لل ةةةراس 3الكةةةوفلل 

                                                           
فص الدئي  مقتب  م  كالم  ب  حيان ف  التييل  ) يبت رفي1/525فتاي  الت  ل  -1

 . يبت رف يسلري 2/126والتكمل  
 .114 ر  التسلل   - 2
، التةةةةييل  والتكملةةةة  69للةةةة ، ايةةةةتالف الن ةةةةرة ،  ةةةة اس الع2/215و,نظةةةةر: اإلف ةةةةاف  -3
2/113. 
، 2/154، و,نظةةةةةةةةةةةر:  ةةةةةةةةةةةرج الجمةةةةةةةةةةة  ئبةةةةةةةةةةة  ل ةةةةةةةةةةة ور1/524فتةةةةةةةةةةةاي  الت  ةةةةةةةةةةةل  - 4

 .1/179، المسالد2/908ائرت اف
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)والمعرفةة خمسةة   ةياس:  : يسان واب  السراج م  الب ر,ل ، قاأ اب  السراج
، ومةةا  ضةةيف إلةةلل   ، ومةةا ميةةي األلةةا والةةالم ،والعلةةم ،والمةةبلم  ،ائسةةم الم نةة
 ،يا ييهيةة :و مةةا المةةبلم فن ةةو ،يا ي ويإي ةة ي وي ْفةة ،يون ةةو قولةة : يهلةةفامةةا الم نةةت ف

 .2، واختار   بو البركات األفباري 1 ي  ل وي ولي  ، يويتلْ 

 ، ثةةةم اسةةةم اإل ةةةارة، ولةةةزا  الةةةدئي  لةةةرف المعةةةارف العلةةةم :المةةةيه  ال ةةةاف 
فقةةةال  لةةة  ال ارسةةة ، كمةةةا فسةةةبة للكةةةوفلل  فقةةةال  لةةة   3ئبةةة  السةةةراج، وسةةةلبو,ي

، وإن كةةان هةةيا المةةيه  هةةو  قةةرس 5بةة  جنةة ئ ، وفسةةبي ابةة  ال بةةاز4الرضةة 
ا، وبةةاق  المعةةارف األقةةواأ إلةةت ال ةةواس  إَ  ن العلةةم  جزيةة  اسةةتعمائ  ووضةةع 

، للةةت سةةبل  الم ةةاأ: ال ةةملر  ا جزييةةات اسةةتعمائ  ع المةةتكلم وضةة ليةةات وضةةع 
 ولم ي اركي  حد ميما  سند إليي.، استلعم  صار جزي إَا متكلم، منلا لك  

وبعد لر  الدئي  مياه  الن اة ف  ترتلة  المعةارف وحجةة كة  فر,ة ، 
ئ اتمةة فةص  ئةاس يالنكةرة والمعرفةةيَي ة   ،الةواردة للةت كة  ر ي اتلتراضئوا

إلت الت  ل ، ، حل  َهبوا ترتل  المعارففللا للت ر ي ئعم المغاربة ف  
                                                           

،  ر  الم    1/302،  سرار العربية 2/215، و,نظر: اإلف اف 1/149األصوأ - 1
، 2/908، ائرت ةاف 2/633،  ر   لفيةة ابة  مع ةت 132،  ر  اللمع للواس   5/87

 2/517، فتاي  الت  ل  2/113التييل  والتكمل  
 .2/215اإلف اف - 2
،  سةةةرار العربيةةةة 1/178لةةةم  جةةةد ف ةةةا لسةةةلبو,ي فةةة  َلةةة ، و,نظةةةر ر يةةةي فةةة : الجمةةة   - 3
، التةةةييل  2/784، 1/632،  ةةةر   لفيةةةة     ابةةة  مع ةةةت 5/87،  ةةةر  الم  ةةة  1/302

 .2/517، فتاي  الت  ل  1/219 ، اللمع2/113والتكمل  
لةةةم  جةةةد هةةةي  النسةةةبة فةةة  كتائةةةي  ةةةر  الكاميةةةة، وفسةةةبي للكةةةوفلل  ابةةة  يعةةةي  فةةة   ةةةر   - 4

 .5/87الم   
 .314توجيي اللمع  - 5
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: المةةةةتكلم، ثةةةةم الم اطةةةة ، ثةةةةم الغايةةةة ، و لةةةةرف دهمفةةةةالرف الم ةةةةمرات لنةةةة
األلةةالم:  سةةماس األمةةا  ، ثةةم  سةةماس األفاسةة ، ثةةم  سةةماس األجنةةاس، و لةةرف 

 ان للقر, ، ثم الوس ، ثم البعلد، و لرف َي األداة: ما   سماس اإل ارات: ما
 سةماس األجنةاس ئ يلعةرف تعر, لةا   ما  ان  ميي لل  ور، ثم للعلد الجنس ،

، فممةا هةو معرفةة: ابة   ولي، وابة  قلْتةريةم  تنكر,لةا إئ ئائسةتقراس
، وممةا هةو 1

فكةةرة: اْبةة  ليبلةةون  
، وابةة  مي ةةا   2

، وممةةا يسةةتوي ميةةي التعر,ةةف والتنكلةةر: اْبةة  3
ْرس ْرس  4لل ْقبل  ، فتقوأ: هيا اْب ل لل ، وهيا مل ْقبل  ْرس  لاْب ل ال     مل

5. 

ئمتنالةةي مةة  ال ةةرف، ألفةةي لةةو  يْوبيةةري فمعرفةةة لنةةد سةةلبو,ي   بنةةات مةةا ي 
لةةت ياْبةة   ةةان فكةةرة ئف ةةرف، وجةةاز دخةةوأ  أ التعر,ةةف للللةةا كمةةا دخلةة  ل

ا ي، و ياْب  الل   وإَا قالوا: بينيات  يْوبر، فكةافلم قةالوا: ) وني، قاأ سلبو,ي:بل المي ي
اة، وم ة  َلة : اْبة   ولي، كافةي ْمةالكي  مة هيا ال رس الةيي مة   مةر  كةيا وكةيا 

قاأ: هيا ال رس اليي سمعتي،  و ر يتي م  السباك، فلو ضرس م  السباك، 
يي هلةةر اة، و,ةدأ للةت  ن معرفةة  ن ي ول ْمةري ضةرس مةة  الكي ات  وْبة مةا  ن يبنية

 6م روف ولي  ئ  ة 

وليسةةة  معرفةةةة  كمةةةا فةةةص الةةةدئي ، ري فكةةرةات  وْبةةةالمبةةةرد فةةةةة يبنيةةة لنةةةد مةةا 
  أ التعر,ف لليي، ف  ف و قوأ ال الر:دخوأ  :خالف ا لقوأ سلبو,ي، وحجتي

                                                           
 فوك م  ال يات. - 1
 ولد الناقة. - 2
 ال  ل  اليي ليقل ي   مي. - 3
 اسم حلوان ي بي ال ار. - 4
 ص ات، وبعد المعارف  حواأ. للت التبار  ن ئعد النكرات - 5
 يبت رف.2/95الكتاس  - 6
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رل ةةةبي وْ األي  اتل ةةني ةةبي   ْ ةة  لي ةةتل ةةةلْ ةةلي ةةفي  دْ ةةقةةةلي ال      وي ةةةاقل ةسي ةةةلي َّ ا وي ةةل مةةةة ْ    ي ةةل تلْ ةةني ةةجي  دْ ةةقةةلي وي 
1   

نيةْلتةةةل   يْ ةةمةةةةلَّ ا  :يقوأ:)فامةةا قولةةيوك لكتائةةي المقت ةة  وجدتةةي وبةةالرج ليقةةةْد جي وي
ةةةةةْ  بةةةةنياتل األيْوبيةةةةةرل  ةةْلةتلةةةةة  لي لةةقةةةةةْد فلي ةةةةاقلال   وي ةةسي فةةةلن دخةةةوأ الةةةالم مةةة  وجلةةةل :  ويلي
 ، والعب ةاس للةت مةا وصة    حدهما:  ن ي ون دخوللما كدخوللما فة  ال ْ ة

ةرْ ري فعة  فكةرة فة  األصة ، واآلخةر: ْوبةألن ي   ل  س  للةت قولة : هةيا ابة  لل
   2. خر، تجعلي فكرة 

ي للةةم جةةن ، و أ فللةةا إمةةا لتعر,ةةف ربةةات  وْ يبنيةة كةةالم المبةةرد   نفظةةاهر 
ي فقةةد لسةةلبو,ي للةةت المبةةرد يائفت ةةار  مةةا فةة  كتةةاسالنكةةرة  و للمةة  األصةة ، 

بةةري، واختةةار ر ي األصةةمع  فةة  سةةلبو,ي فةة  اسةةتدئلي لعلميةةة ي وْ  المبةةرد فةةاق 
فامةةةةةةا :) ابةةةةةة  وئد قةةةةةةاأ، زايةةةةةةدة ز,ةةةةةةدت لل ةةةةةةرورة ال ةةةةةةعر,ة ن  أ فةةةةةة  البلةةةةةة  

هة  إلةت م ة  مةا  األصةمع  : فةزلم  فلةم  دخلةوا األلةا والةالم م ة ر,  ، َو
ميةي بتةر  ئ دلل   يبرات األوْ بني يقالي سلبو,ي  في معرفة، لكنلم اض روا، فاما 

لةةيي هةةو صةة ة، وهةةو ئ ين ةةرف فةة  معرفةةة وئ عةة  ابةةري  فْ ال ةةرف  ألن ي وْ 
للةت  فةي معرفةة بتةر  ال ةرف،  يربةات  وْ بنيةيفكرة، فلم ينسبي إلت سةلبو,ي فة  

ولكنةةي وجةةد  فةة  كةةالم العةةرس ال  ةة اس ئغلةةر األلةةا والةةالم، وإفمةةا دخلةة  ميةةي 
ا م  األلا والالم فة  معظةم كالملةم،  األلا والالم ف  ال عر، فلما ر   ممتنع 

فنةةةره المبةةةرد يقةةةوأ بز,ادتلةةةا فةةة   ،3  ةةة اس مةةةنلم ح ةةةم ئافةةةي معرفةةةةوكةةةالم ال 
                                                           

، ت: زهلةةر 132، ائفت ةةار 4/48البلة  مةة  الكامةة  ئةةال فسةةبة فةة   ةةواهد المقت ةة  - 1
، 1/181 ،  ةةةر  ابةةة  لقلةةة 1996لبدالم سةةة ، ي: مَّسسةةةة الرسةةةالة، بلةةةروت، األولةةةت )

 .3/449، المعجم الم    2/125التييل  والتكمل 
 .4/49،48المقت    - 2
 . 133ائفت ار لسلبو,ي للت المبرد ئب  وئد  - 3
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بةري، فلة   وْ  نةاتل يةة يبي البل  للت ر ي األصمع ، و, ر  فة  المقت ة  ئعلم
ثم قاأ ئعلملتي ف  فكرة كما فق  لني الدئي ،  اف  فقد  لسلبو,ي يره  فل  ان

 المقت  .

ف  مرات  المعارف واخةتالف الن ةاة فللةا قةد خةالا فة   وما َكر  الدئي 
َل   بو م مد اب  حزم الظاهري، حلة  زلةم  ن المعةارف كللةا متسةاو,ة، وئ 

 ت اض  بلنلا ف  التعر,ف.  

راد الن اة ومق دهم م  ت اوت لم ي لم مل : يورد الدئي  قوأ الظاهري ئاف
إليةةي  قةة  مةة  ت رقةةي  مراتةة  المعةةارف، فمةةرادهم فةة  َلةة   ن ت ةةرق ائحتمةةاأ

إلت اآلخر، فالبةد مة  تقسةيملا إلةت مةا يت ةرق إليةي ائحتمةاأ، ومةائ يت ةرق، 
وب ةةةد كةةة  واحةةةد منلمةةةا تتملةةةز ما يةةةة كةةة  واحةةةد منلةةةا، و,ظلةةةر ت اوتلةةةا فةةة  

 التعر,ف.
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 الفصل: ضمير  فوائد -8
قةةةةاأ الةةةةدئي :) خاتمةةةةة: قةةةةد  يْوريد لليةةةة  فوايةةةةد ال  ةةةة  ئ سةةةة  اخةةةةتالف 

ي ةان ز,ةدل : القةوم، وقةاأ السةللل : إفمةا فايدتةي ائخت ةاص، فةلَا قلة مقةائت 
ا  ميةي،  و قلة :  ةاركة هلةر  إياةدي ئالقيام، واحتم  ميز,ْ  القايمي، كان إخبار ا ل 

افل ي ي  إلن  ي  فاد اخت اصي ئي دون هلر ، ولليي، القايمل هو     ي: 1ياأْليْبتيرل  هلوي   ي
  2.الم تص ئالبتر دوف  

ئعد لر  الدئي  لكالم اب  مال  ف  ئاس الم مر، وما يتعل  ئي م   
ي ةة  هةةيا البةةاس َي  و ح ةةام ضةةملر ال  ةة ، واخةةتالف تسةةميي الن ةةاة لةةي،  ح ةةام،

ف ايةةةدة ضةةةملر ال  ةةة  لنةةةد ئ اتمةةةة فةةةص فللةةةا للةةةت فوايةةةد ضةةةملر ال  ةةة ، 
للةت هو إلالم السامع  ن ما ئعد  ئ ي ون فعت ا مع التوكلد  جملور الن و,ل 

ف ال   ألفي ف ة   3، حل  سما  الب ر,ون اختالف مقائتلم ف  للة تسملتي
ةة  ئةةي بةةل  ال بةةر  بةةل  المبتةةد  وال بةةر، ف ةةو: ز,ةةد  هةةو القةةايمل، وقلةة : ألفةةي فل ال

ةوالتائع، فاإلتيان    ، واألوأ  ولةتا لمةا قبلةيئي يوض  كةون ال ةاف  خبةر ا ئ تائع 
 .لعموم التعلل ، إَ ف  التعلل  ال اف  حم  ئعم الباس للت ئعم

ل   ف 4و,سميي الكوفلون   ا  ألفي يلعتمد لليي ف  ال ايدة، َو يلبل   ن  يلماد 
 ن ال اف  لي  بتائع لألوأ، فلو حةافب لمةا ئعةد  حتةت ئ يسةق  فة  ال بر,ةة، 

                                                           
  .3) سورة الكوثر - 1
 بت رف يسلر . 2/303)النص مقتب  م  التييل  1/666فتاي  الت  ل  - 2
، ت: م مةةةود ال نةةةاج ، ي: المةةةدف ، األولةةةت،  ةةةر  1/162ينظةةةر: األمةةةال  ال ةةةجر,ة  3

، 2/128، تعللةة  ال رايةةد2/285، التةةييل  والتكملةة 2/456،  ةةر  الكاميةةة2/329الم  ةة 
 . 1/118موص  النبل  

 المرجع الساب . - 4
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فة   كةوفلل __ الب ةر,ل  وال العماد ف  البل ، وللت اختالف مقائت الن ةاة
تلةم فال ايةدة منةي هةو إلةالم السةامع  ن مةا ئعةد  ئ ولال   ضةملر ال  ة  تسميي

ا.   ي ون تائع 
حلةة  َهةة  إلةةت  ن فايةةدة ضةةملر ال  ةة   1وخةةال لم فةة  َلةة  السةةلللت  

فةةلَا قلةة : كةةان ز,ةةدل  بةةل  المبتةةد  وال بةةر هةة  ائخت ةةاص كمةةا فةةص الةةدئي ،
،  فدت اإلخبار ل  يز,دي ئالقيام، و, تم   ن ي ون هلر  قد  اركي ميي، القايمي 

فلَا قل : كان ز,د  هو القايمل،  فدت اخت اصي ئالقيام دون هلةر ، وللةت هةيا 
ةةةةافل ي ي  إلن  }قولةةةةي تعةةةةالت ،  ي: الم ةةةةتص ئةةةةالبتر دون هلةةةةر  يةةةةا {اأْليْبتيةةةةرل  هلةةةةوي   ي

ةةا2دم مةة عةة  منةةي  ي    هلةةوي   يف ةةيل و  * وي يْئكيةةت    يْضةة ي ي  هلةةوي  وي يف ةةيل } قولةةي تعةةالت :، وجل
ةْعريه   ريس   هلوي  وي يف يل  * وي يْقنيت    يْهنيت   هلوي  وي يف يل } ، وقولي3{وي يْحييا  يمياتي  ، فةاخبر 4{ال ال

ا للت م  ادلةت  فةي يلب ة   سب افي وتعالت ل  ف سي ئافي الم تص بيل ، راد 
 ، و في هو رس ال عره.و,لقن ,لغن  و و,ل ل  و,لمل ، و,ل   ، 

ورد الةةدئي  مةةا  ْوريد  لةة  السةةللل  ئمةةا فقلةةي لةة   بةة  حيةةان فةة  التةةييل  
،  مةا مةا لتكمل  دون  ن ينسبي إليي ئان: وا هي  اآليات ليس  يهوي فللا ف ال 

ةة ةةافل ي ي  إلن  } اجةةاس ئعةةد  فعةة  فظةةاهر، و ما ةةْعريه   ريس   هلةةوي  وي يف ةةيل }، {اأْليْبتيةةرل  هلةةوي   ي  ال ال

                                                           
، ت: مجدي من ور، ي: دار 2/180الرو  األفا ف   ر  هر,  السلر للسللل  - 1

 الكت  العلمية، بلروت.
،  ي: المن ةةرد ئةةالبتر الم  ةةوص  - 2 قةاأ  بوحيةةان: )واألحسةة  واأللةةرف  ن ي ةةون ف ةةال 

، ت: لةةادأ  حمةةد، للةة  م مةةد، ي: دار الكتةة  8/521لم ةةي ئةةي ئ رسةةوأ    الب ةةر ا
 م .1993العلمية، بلروت، األولت )

  .45،44النجم ) - 3
  .49،48النجم ) - 4
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، و,جةةوز  ن ي ةةون هلةةر ف ةة  ف ةة   {اأْليْبتيةةرل  هلةةوي } فلفةةي يجةةوز  ن ي ةةون ف ةةال 
ةةةةافل ي ي  خبةةةةر  ياألبتةةةةري، والجملةةةةة خبةةةةر يمبتةةةةد ، يهوييجةةةةوز  ن ي ةةةةون  وهةةةةو  ،ي  ي

 ن ي ةون  توحسني  بو حيان، فقاأ: ) واألحس  واأللةرف فة  المعنة األ لر،
، واختةةةار   1ئةةةي، ئ رسةةةوأ   ،  ي: هةةةو المن ةةةرد ئةةةالبتر الم  ةةةوص ف ةةةال  
 .2األلوس 

ا لل ةةملر المن ةةوس اسةةم إن    كمةةا فةةص  بوالبقةةاس  و,جةةوز  ن ي ةةون توكلةةد 
 ، وهو مردود ألن المظلر ئ يَّكد ئالم مر. 3الع بري 

  

                                                           
 ، ت: صدق  جمل ، ي: دار ال كر، بلروت.10/557الب ر الم ي - 1
 ، ت: ماهر حبوش، ي: مَّسسة الرسالة.369/ 29رو  المعاف - 2
، ت: للة  البجةاوي، ي: عةي  ال لبة ، و,نظةر: 2/1306القر ن التبيان ف  إلراس   - 3

، ت:  حمةةةد ال ةةةراي، ي: دار القلةةةم، 11/126، الةةةدر الم ةةةون 2/285التةةةييل  والتكملةةة  
 دم  .
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 :1"دتىعراب " َكددديْ -9
ْلة يقاأ الةدئي : )خاتمةة: م ة  ي ي ا  لكوفةي كنايةة   ي الن ة  وإن كةان م ةرد 

ْلةةْلةة: كةةان مةة  األمةةر كي قلةة إَا  لةة  م ةةرد، قةةاأ  بةةولل :  ، فكةةان  ةةافية   وكي
لْ م بر ا لنلا ئ لْ  ي لْ  و   ي ون اسملا ي يلْ    لنيابتي ل  الجملة، وئ  وكي  ي، كي

م مةةا  تةةم فظةةر ، قةةاأ: : هلل در هةةيا اإلمةةا2 مةةا ئ ي ةةون جملةةة، قةةاأ ابةة  ه ةةام
: ئةةم  يتعلةة  يمةة  األمةةري حلةة   ةةافية؟، بةة  كيةةف ي ةةون اسةةملا سةةاي  وسةةالن 

الظةاهر  فةي ئةالن   :، فقلة ال ةان ت افي ا، و,تعل  بلا مجةرور ا؟، وتةَّدي معنة
مقةةدر ا، وفةة   ةةر  الةةدماملن : و فةة  خبلةةر  فةةي يلةةزم للةةت مةةا قالةةي ال ارسةة 
3، 

ر ال ان ئغلر جملة مل ر  ئجزيللااب  ه ام ت سلر ضمل يواست سن
قل : ، 4

ْلةةة  ي مةةةع إفةةةراد  كنايةةةة لةةة  جملةةةة، ومةةة  ادلةةةت كوفلةةةا فةةة  إفمةةةا َلةةة  لكةةةون ي ي
م ةةة ، وحلن ةةةي  فلةةةي  اسةةةتنكار  ت سةةةلر ضةةةملر ال ةةةان بلةةةا لكوفلةةةا هلةةةر جملةةةة 
مل ةر  ئجزييةي ئةاولت مة  اسةتنكار دلةوه الم ليةة للةا، فةلقرار  حةدهما، ورفةع 

 5اآلخر ت  م م م 

                                                           
ْلةةةةة  ي مةةةةة  األسةةةةةماس المسةةةةةتعملة كنايةةةةةة لةةةةة  ال ةةةةةدي  وال بةةةةةر هلةةةةةر المعلةةةةةوم لنةةةةةد  - 1 كي

 الم اط ، وتستعم  ئالع ا وهلر الع ا.
 كالم اب  ه ام ف  مَّل اتي. لم  ل ر للت - 2
، ت: م مةد ال ةاطر، ي: 1/629، المسةاي  الب ةر,ات402ينظر: المساي  الم  لة  - 3

  .1985المدف ، األوأ )
الةةةةةنص مقتةةةةةب  مةةةةة  كةةةةةالم الةةةةةدماملن  فةةةةة  تعللةةةةة  ال رايةةةةةد ) 1/700فتةةةةةاي  الت  ةةةةةل   -4
 . بدون ت رف 1/173،172
 .المرجع الساب  - 5
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، كنايةةةات ال ةةةدي  لةةة  ال ةةةدي فةةة  ئةةةاس يالعلةةةمي إلةةةت ابةةة  مالةةة   ت ةةةرق  
ْلةةة ومنلةةةا: ْلةةةكي وتنةةةاوأ الةةةدئي   ، واللغةةةات الةةةواردة فللةةةا،فةةةيكر معناهةةةا ،   وكي
وهةو  ،لةي ابة  مالة ه    بةيكر مةا اختةتم هةيا البةاس، ثةم ئال ةر  والت للة  المي 
 و قواأ الن اة ف  َل . ،م   ي يل  ي م  اإللراس بيان

ا فكيلاة  للةت مي بةي  لة  لكوفلةةا   فةة  م ة  ف ة  وإن كةان ل ظةةي م ةرد  َو
ْلة ناية ل  جملة ئ م  ْلة  للا م  اإللراس، ف ةو: فةالن كي  ،  ي: ز,ةد    وكي

، وه  ف  موضع ف  ، وبي قاأ اب  لقل  قايم ، م ال 
ة1 ال لة  ال ارسة  ، وفقي

ْلةة ن قولةة : كةةان مةة  األمةةر كْلةة ْلةة : ةةافية، خبةةر   ، كةةان فةة  الجملةةة  وكي   كي
لْ  ْلة  ألفي فاي  ل  الجملة، وئ يجوز  ن يلعةرس ي يْلة وكي ا لكةان    وكي  ي اسةم 

مةةةةةري فمتعلةةةةة  ألن اسةةةةةم كةةةةةان ئ يقةةةةةع جملةةةةةة،  مةةةةةا الجةةةةةار والمجةةةةةرور يمةةةةة  األ
 كما َكر اب  ه ام.ئم يوف تقدير :  لن  

يلزملمةةةا ت سةةةلر  :ئافةةةي   لقلةةة  كةةةالم ال ارسةةة ، وابةةة  ه ةةةاموالتةةةر  ابةةة
الةةةدئي  لةةة  الةةةدماملن ، ي ئجزيللةةةا، وفقلةةةن ئغلةةةر جملةةةة م ةةةر  ضةةةملر ال ةةةا
 ئةةةان لةةةي  اسةةةتنكارهما ت سةةةلر ضةةةملر بلةةةا لكوفلةةةا هلةةةر جملةةةة :و جةةةاس لنةةةي

م ةر  ئجزيللةةا ئةةاولت مة  اسةةتنكار دلةةوه الم ليةةة للةا، فةةلقرار  حةةدهما ورفةةع 
 اآلخر ت  م م م.

ْلةة ؤ   ألفةةي األصةة ،  ي، وهةةو بنةةاوقةةد سةةل  ابةة  يعةةي  مسةةلك ا  خةةر ا فةة  ي كي
ْلةةفقةةاأ:) وفةة ْيةةيو ي،  ي كي ثةةال  لغةةات: ال ةةت  والكسةةر وال ةةم، و صةةلي  ن   يَي

ي ةةون سةةا   اآلخةةر للةةت  صةة  البنةةاس، وت ر, ةةي ئلتقةةاس السةةا نل ، فمةة  فةةت  

                                                           
 .700فتاي  الت  ل  -1
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ْبة   ا ئقي ف لب ا لل  ة، وم  كسر فعلت  ص  التقةاس السةا نل ، ومة  ضةم فت ةبلل 
وبيْعد 
1 

ْلةة :وإليةةي َهةة  الرضةة ، وللةة  لمي بةةي ئةةان واقعةةة موقةةع  واحةةدة ي كلمةةة ي ي
الكةةةةالم، والجملةةةةة ئ تسةةةةت   إلرائ ةةةةا وئ بنةةةةاس   ألفلةةةةا مةةةة  لةةةةوار  الكلمةةةةة ئ 

ْلةةالكةةالم، فقةةاأ: ْيةة) و مةةا ي كي َي  ي فلفمةةا بلنيةةا  ألن كةة  واحةةدة منلمةةا كلمةةة   و 
واقعة موقع الكالم، والجملة م  حل  ه  ه  ئ تست   إلرائ ا وئ بناس ، كمةا 

الجمةة  يجةةوز خلوهةةا مةة  اإللةةراس والبنةةاس  ألفلمةةا  مةةر  فةة  المركبةةات، كمةةا  ن
الم ةةرد لنلمةةا، فلمةةا وقةةع مةة  صةة ات الم ةةردات مةة  األسةةماس، وئ يجةةوز خلةةو 

الم ةةرد موقةةع مةةائ إلةةراس لةةي فةة  األصةة  وئ بنةةاس، ولةةم يجةةز  ن ي لةةو منلمةةا 
م لي، ئق  للت األصة  الةيي ينبغة   ن تكةون الكلمةات لليةي، وهةو البنةاس  إَ 

ي لةة  سةةب  اإللةةراس، ت وهةةو ال ةةال  لةة  التركلةة  ي فيةةي لر,اةةئعةةم المبنيةةا
 2لدم العلة :للة العدم  :ي ل  سب  اإللراس سب  البناس، كما قل فعر,ا 

وهةةو  ةةاهر قةةوأ  بةة  حيةةان فةة  ائرت ةةاف  ل ةةبللا ال ةةرف فةة  ائفتقةةار، 
فقاأ:) وبلنلة  ئفتقارهمةا إلةت جملةة، يلكنةت بلةا لنلمةا، فاجر,ةا مجةره ال ةرف 

 .، وهو الميه  األولت3معنا  ف  هلر  اليي 

  

                                                           
 .3/183_  ر  الم    ئب  يعي  1
 .1/700، فتاي  الت  ل  3/172، المسالد1/152_  ر  الكامية 2
 .2/797_ارت اف ال رس3
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 تقد م معمول الصلة على اَلسم الموصول -10

ي ْني للللةةةةةا،   جةةةةةاز ال ةةةةراس تقةةةةةديم معمةةةةوأ صةةةةةلة خاتمةةةةة:قةةةةاأ الةةةةةدئي : )
 ز,ةدل  قةامي ة يي، كة ْ ي ية تقديم معموأ صةلة :، والكساي  ْن ت رسي   ي س  العنل بي  الجي 
، وال عة  فة  امتنةاك وح ةم الم ةدر المنت ة  ل ةرف م ةدري  ،ييعلمي  ك ْ  العلمي 

 ف الم دري، فاما قولي:   س م  معموئتي لليي ح م ال ر 

لةةلةةلةةةة ل ةةةةة            ةةةةةلْ ةةدي الجي ةةنْ ةةمل لةةةلْ ةةمل ال ل ةةعْ ةةوبي  لي ةةيال َْ  .1انل ةةةةةةل إل

   ي:وقول

اةةةْربل ةةْ   ل ةةةل  ر       ةةة ل امْ ةةةنةةكو رل ةةمْ ةةةي  ي ال ةةل  ي لل ةةحي   2 ل ةةةاهل ةة ل  ي ةةغةةفل   ل  لي

رال  ن، لةاي إَْ  لليلةل  ان  لي ج للت حيف العام  مدلوئ  لليي ئالميكور،  ي: إَْ ف ل
 3بلا.  رْ  ل ْ  ر  م غوأ  امْ   ل وكنْ 

اس م  ال لة للت الموصوأ سو    ستقديم  امتناك  اهر كالم اب  مال 
 م اسةةم ا  ألن ال ةةلة كجةةزس مةة  ائسةةم، وتقةةديم ئعةةم  حرف ةةا  ةةان الموصةةوأ 

لة   نةا  التاو,ةبجةاس خةالف َلة  فم ومةا ممتنةع، ي جزاس ائسةم للةت ئع ة ، َو

                                                           
البل  م  ئ ر اللزج لسل  ب   لبان الزماف  ف   ر  ديوان ال ماسة للمرزوقة  ص  -1
 ، 1991، ت:  حمةةةةد  مةةةةل ، لبدالسةةةةالم هةةةةارون، ي: دار الجلةةةة ، بلةةةةروت، األولةةةةت )38
 .1/792، تمللد القوالد 3/179تييل  والتكمل ال
، 3/179، التييل  والتكمل 122،258مرئ القي  ف  ديوافي البل  م  ئ ر السر,ع ئ -2

 .1/792تمللد القوالد 
ي بت ةرف 3/180،179)النص مقتب  م  التييل  والتكملة   1/854فتاي  الت  ل   -3

 يسلر .
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ي ي ي ةةدل ةة ي الز اهل ةةافلوا مليةةيل مل كي ف ةةو قولةةي تعةةالت يوي
فالجةةار والمجةةرور متعلةة  ئاسةةم  ،1

مة  الزاهةدي ، م يوف يدأ لليي ائسم الظةاهر، والتقةدير: وكةافوا زاهةدي  ميةي 
داخةال  لليةي إَا كةان قبة  األلةا والةالم  ف   ر  التسةلل  وخص جواز التقديم

ةةةي  ،عار ا ئةةةان الم ةةةيوف ئعةةةم المةةةيكور,   ألن فةةة  َلةةة  إ ةةة2التبعي ةةةية ي ْ مل
   األص  ف  َل  قوأ اب  السراج:و  ميقوه الدئلة لليي،

لةة    ف ةةةو )ال ةةلة ئ يجةةوز  ن تلقةةةدم للةةت الموصةةوأ  ألفلةةةا كبع ةةي، َو
ي الةيي لنةدي ميةي  ن  ي ْني، يالييي و صلة ي ي ةدل ة ي الز اهل ةافلوا مليةيل مل كي فامةا قولةي يوي
 نةةي ئقولةةي يمةة ْ وبل   وكةةافوا ميةةي زاهةةدي  مةة  الزاهةةدي ، ف ةةيف يزاهةةدي ي، :التاو,ةة 

الزاهدي ي، وهو قوأ الكساي ، ولم يل سر هيا الت سلر 
3. 

 ،6، وفسةةبي للمبةةردالةةدئي ووافقلةةم  ،5وابةة  ل ةة ور ،4وبةةي قةةاأ ابةة  جنةة  
ل  خالف ا لم  خرجي للت ال ظةروف والمجةرورات، ميجةوز فللمةا وسع ف  التَو

، وخالف ةا لمة  َهة  7اس ئ تجوز ف  هلرهما، وفسبي الدئي  ئب  ال ايعي  

                                                           
  .20سورة يوسا ) -1
 .1/231التسلل  ر   -2
 .1/224،223األصوأ -3
 ، 1954، ي: دار إحيةةةةةاس التةةةةةرا ، م ةةةةةر، األولةةةةةت )130ئبةةةةة  جنةةةةة / 1المن ةةةةةا -4

 .1/854فتاي  الت  ل ، 3/177و,نظر: التييل  والتكمل 
 .1/187 ر  الجم  -5
 .3/177، و,نظر: التييل 1/854فتاي  الت  ل  -6
 .1/792للد القوالد، تم3/176وفلس  إليي ف : التييل  والتكمل  -7
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ي أي ليسةةة  موصةةةولة، وإفمةةةا هةةة  للتعر,ةةةف بةةةدلل  قولةةة :ي فعةةةم القةةةايمل  إلةةةت  ن
ي، وهو ميه  المازف   .3، والزجاج 2، واختار  المبردما فص الدئي ك 1ز,د 

ةةةةةا، وهةةةةةو  ن الجةةةةةار والمجةةةةةرور متعلةةةةة    ةةةةةا رائع  وفقةةةةة  لةةةةة  المبةةةةةرد ت ر,ج 
 فةة ي  أيفةةة ولليةةي، ييمةة  الزاهةةدي  ئم ةةيوف، تقةةدير :  لنةة ، وخبةةر ي ةةاني قولةةي

 .4، ح ا  المبرد ل  الجرم للديةي الزاهدي ي قولي

ةا، وهةو  ن ي أي  ةبللة  ال اجة  فة   ماليةي وفق  ل  اب    ةا خامس  ت ر,ج 
ئالمعرفة، والجار والمجرور متعل  ئال لة، قاأ اب  ال اج  مملي ا للت قولي 

ل ي  ا ليمل ي الن اصل ل تعالت) إلفال  ليكلمي
) الظةاهر فة  يلكمةاي فة  م ة  هةيا وف ةو  : 5
ألن المعنت لليةي، وئ يلرتةاس فة   ن المعنةت:    ن متعل  بةيالناص ل ي وف و 

بلةةةةا لت  ةةةيص معنةةةةت الن ةةةة   جةةة سإفةةة  مةةةة  الناصةةة ل  لكمةةةةا، و ن الةةةةالم 
األ  ةةرون لمةةا فلمةةوا مةة   ن صةةلة الموصةةوأ ئ تعمةة   ق للم ةةاطبل ، وإفمةةا فةةر  

ميمةةا قبةة  الموصةةوأ، وال ةةرق لنةةدفا  ن األلةةا والةةالم لمةةا كافةة  فةة  صةةورتلا 
مةة  الكلمةةةة صةةارت كغلرهةةا مةة  األجةةزاس التةةة  ئ  نةةزأ جةةزس  صةةورة ال ةةرف المل 

بلنلمةا ئائت ةاق فة   قل تمنع التقدم، ف لرالق بلنلا وبل  الموصوئت ليل ، كما فلر  
جعةة  هةةي  ال ةةلة اسةةم فالةة   و م عةةوأ، لتكةةون مةةع ال ةةرف كائسةةم الواحةةد، 

                                                           
 ، 1985، ت: مةازن المبةةار ، ي: دار ال كةر، دم ةة ، ال افيةةة )57الالمةات للزجةةاج   -1

، ت: م مةةةةد  بوال  ةةةة ، ي: دار ال كةةةةر العربةةةة ، 1/34الكامةةةة  فةةةة  اللغةةةةة واألدس للمبةةةةرد 
  .1/7، تمللد القوالد3/177 ، التييل 1997م ر، ال ال ة )

 .1/34الكام  - 2
 .57الالمات - 3
  .1/794، تمللد القوالد3/177المرجع الساب ، و,نظر: التييل -4
  .21سورة األلراف ) -5
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َلةة  فللةةا، وهةةيا واضةة  وئ حاجةةة ر توصةة  ئالجملةةة ائسةةمية لتعةةيولةةيل  لةةم 
 .1 للتعسا

بة  مالة  فة  تقةديم معمةوأ الموصةوأ لليةي لر  الدئي  لميه  اوبعد 
اختةتم جةاس خةالف َلة ،  ما  ئال ر  والت لل ، ولر   قواأ الن اة ف  ت ر,

مةة   قةةواأ الن ةةاة مالةة  مةةا  ه لةةي ابةة   للةةتئةةاس الموصةةوأ ئ اتمةةة فةةص فللةةا 
، ال ةر, الم ةدر  جواز تقةديم معمةوأ ال ةلة للللةا، وح ةمالم ال ل  لي ف  

 وت  ل  َل  كالتال 

 : حلةة   :ألة جددواز تقددد م معمددول الصددلة عليددهآراء النحدداة فددي مسدد أوَلا
 :فص الدئي  للت قولل 

الم ةدر,ة  يئجةواز تقةديم معمةوأ صةلة ي نْ  2: وهو قوأ ال ةراسالقول األول
.نل بي ، فاجاز:  لجي للللا    العس ي  ْن ت رسي
ي ة ي الم ةدر,ة ئجةواز تقةديم معمةوأ  3: وهةو قةوأ الكسةاي القول الثاني 

 مي.ل  ع: جاس ز,دل العلمي ك  يتللللا، فاجاز

ةة  لم ةةان تقةةدير بنةةدرة الةةوارد منةةي، و بمةةا َ بةةا إليةةي ال ةةراس والكسةةاي  عا وضل
 .4الميكور ف  الكالم المَّوألام  م مر قبلي يدأ لليي الم در 

  
                                                           

، تي ف ةةةةر الةةةةدي  قةةةةدارة، ي: دار الجلةةةة ، 283  138 مةةةةال  ابةةةة  ال اجةةةة ،  مليةةةةة ) -1
  .1489بلروت )

  .1/794، تمللد القوالد3/177لم  جد فص ال راس ف  كتائي، و,نظر: التييل   -2
 .1/794تمللد القوالد، 3/177التييل  -3
 .1/794تمللد القوالد  -4
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 حكم تقد م معمول المصدر الصريح عليه:: ثانياا

  ة سح ةم الم ةدر ال ةر,  فة  لةدم جةواز تقةديم الدئي  للت  ن فص 
، ومةا ورد خةالف َ  فمبنةا  التاو,ة ، 1م  صلتي لليي ح م ال رف الم دري 

ل  ال الر:  ف و قوأ بتقدير اسم م يوف، َو

لةةةلةةةةةةةةة ل لةةةةةةةة       ةةةةة       ةةلْ ةةةةدي الجي ةةةنْ ةةْلمل لةةمل ال ل ةةةعةةوبي  لي ةةةيال َْ .ةةةةةةل إل  انل

ةاني، واألصة  ميةةي  لي َْ لةةةلي للةت الم ةدري إل حلة  تقةدم معمةوأ الم ةدري لليال
لةةدم التقةةديم  ألن الم ةةدر ضةةعيف فةة  العمةة  فةةال يعمةة  ميمةةا قبلةةي، واألولةة  

 ن الجار والمجرور معموأ لم در الم يوف دأ لليةي  ميي كما َكر الدئي 
ا قوأ ال الر:، الم در الميكور، والتقدير: إَلان لليلة إَلان  وم   ي  

ْمرل  ل  ي لل ي ال ي اهل ل و حي غ ل  ي ا فل   ل  كن ل امر               لْ   ْربللي

فة   ، للت  ن العامة لا  غ   اه   امر   م غوئ  ل   ربل   ل والتقدير: وكنْ 
 المجرور م يوف ي سر  الم در الميكور.

  

                                                           
 المرجع الساب . -1
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 علة بناء أسماء اإلشارة-11
الت  سلبو,ي لبنةاس  سةماس اإل ةارة ئ ةدة توهللةا فة  خاتمة: قاأ الدئي : )

   سْ ي تبعي ية م لق ا، و ي ف ارل  بيل  ال روف، بدلل   ن يمل اإلبلام، 
ةةْ ي، كمةةا يل ةةار بةةيل  إلةةت كةة   ئةةي َلةة   تلةة  بةةة ردت ئةةي َلةة   وابةة  موجةةود، يمل
 لةةم تةةر   ن يَاي ئ تقةةع إئ حةةاأ اإل ةةارة  ائفتقةةار للةةت مسةةماها،ال ةةراوة: ئعةةدم 

ي، و بلةزوم لامةة ال ة ات  لعةدم إطةالق  :ي لمروي، ورلد   هلر ئزمة لزوم يز,د 
ي م ال  للت م  ات ا ئي إئ مادام مت  1   ا ئي يضارس 

 ةاهر كةةالم ابة  مالةة   ن  سةماس اإل ةةارة كللةا مبنيةةة مالةدا يَْيةة ي ويتيةةْل ي 
ان، خالف ا لم  َه   ن  سماس اإل ارة كللا مبنية، كما هو ميه  تفلما معرب

 اب  ال اج ، حل  قاأ:

اإل ةةةةارة كاحتيةةةةاج  ت)وهةةةة  مبنيةةةةة كللةةةةا لنةةةةد الم ققةةةةل   ئحتيةةةةاج معنةةةة 
  2. الناس:  ن الم نت معرس الم مر إلت المتكلم وال  اس، وقاأ ئعم

)وبلنة  اسةم اإل ةارة  لت ةةم   :وللة  ابة  مالة  لبنةاس  سةماس اإل ةارة ئقولةي
ا، وافتقةار ا  معناها،  و ل ةبي ال ةرف وضةع 
لة   ن اسةم اإل ةارة معنةت مة  3 ، َو

، والت ةةبيي، والن ةة ، تنبيةةي، وائسةةت تا ، والترجةة المعةةاف  المةةَّداة ئةةال روف كال
والتمن ، وهلرها م  المعاف ، فكان حقلا  ن يوضةع للةا حةرف يةدأ لليةي، إَ 

 و الكلمةة يلوضةع لةي فة  الغالة  حةرف يةدأ لليةي،   ن ك  معنت يدخ  الكالم

                                                           
فص الدئي  مقتب  م  كالم  ب  حيان ف  التييل  والتكملة  ) 1/900فتاي  الت  ل  -1
 . يبت رف يسلري 1/216،215
 .1/479اإلي ا  ف   ر  الم    ئب  ال اج   -2
 .1/244 ر  التسلل  -3
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فلمةةةا ت ةةةم  اسةةةم اإل ةةةارة معنةةةت ال ةةةرف الةةةيي كةةةان ينبغةةة   ن يلوضةةةع بلنةةة  
لت مني معنت ال رف الملتوهم
1 . 

او مةةةا  ةةةبي ال ضةةةع منلةةةا للةةةت حةةةرفل  ف ةةةو  ةةةرف وضةةةع  َي  فلةةةو مةةةا ول  اي وي
وحملة  البةواق  لليةي  ألفلةا فةروك للةا، ، يي، و  بل  ال رف بةيل ، فبلنلة َل ي

َي  و كال روك، ف و يهناي و خواتلا، إَ قد يلستغنت ل يي.نلا بةي   اي، ويَل

 و مةةا  ةةبي ال ةةرف افتقةةار ا  فألفلةةا ت تةةاج فةة  إئافةةة مسةةما  إلةةت قر,نةةة رافعةةة
 ،  و الوصا، ف و: هيا الرج . سيةإلبلاملا، سواس كاف  القر,نة اإل ارة ال

َي ة  ئةاس وبعد لر  الدئي  لعلة بناس  سةماس اإل ةارة ئال ةر  والت للة ، 
للةة بنايلةا،   راس الن ةاة الم ةال ل  لةي فة  اسم اإل ارة ئ اتمة فص فللةا للةت

 فيكر ر يل : 

بو,ي ئةان  سةماس اإل ةارة مبنيةة ل ةدة توهللةا فة  وهو قوأ سل الر ي األوأ:
ي ةار بلةا لكة   ة س، وئ اإلبلام، فا ةبل  ال ةروف  ألفلةا وضةع  للةت  ن 

ةةْ ي متةةت  ردت تبعةةيم  ي  ةة س  ت ةةص  ةةل  ا دون  ةة س، ف ةةارت ئمنزلةةة يمل
، وبالرجوك لكتاس سلبو,ي وجدتةي يقوأ:)هةيا ئةاس تغللةر األسةماس  دخلتلا لليي

َي المبلمةةةة إَا صةةةةارت  لةةةة :  ي، فلةةةي  األسةةةةماس لمةةةةا لالمةةةات خاصةةةةة، َو ا، وَل
، وك رت ف  كالملم خال وا بلا ما سواها مة    س اف  مبلمة تقع للت ك  

فقوليي صارت ئمنزلة  ،2ف ي وف وهما ياألسماس، وصارت لندهم ئمنزلةي ئي و

                                                           
 1/218، المسالد3/215، التييل  2/472،471ينظر:  ر  الكامية  -1
، ت: لةةو  حمةةد القةةوزي، 3/90يبت ةةرفي، و,نظةةر: التعليقةةة لل ارسةة 3/280الكتةةاس -2

، 1/71 ،  ةةر  الكتةةاس للسةةلراف 1994ةةةة-1414جامعةةة الملةة  سةةعود، الر,ةةا ، األولةةت )
 . 3/215، التييل 1/205 ر  الكتاس ئب  ال  ار
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ي يعنةة   ن هةةي  المبلمةةات، وإن كافةة   سةةماس ئمنزلةةة ال ةةروف فةة  فةة وييئي، 
ا  فلةةا مبن ا واحةةد  يةةة، كمةةا  ن ال ةةروف مبنيةةة، وإفمةةا بلنلةة   ألفلةةا لزمةة  موضةةع 

ا. ا واحد   ما لزم  ال روف موضع 
1   

النظةةر ميمةةا للةة  ئةةي سةةلبو,ي لبنةةاس  سةةماس اإل ةةارة لوجةةدفا  لةةي    معنةةاولةو 
يةةزوأ ئمةةا يةةتمم معنةةا  ئعةةد ،  ال ةة سببعلةةد لمةةا فةةص لليةةي ابةة  مالةة ، فلبلةةام 

لكلمةةة لمةةا يلةةتم معناهةةا احتيةةاج ا وهةةو مةةا يت قةة  فةة  معنةةت ائفتقةةار الةةيي هةةو
  احتياج ال رف إلت متعلقي. و, ملي

 تقةارال فلعةدم االر ي ال اف : وهو قوأ ابة  ال ةراوة ئةان  سةماس اإل ةارة مبنيةة 
لةةةة   ن يَاي ئ يقةةةةع إئ فةةةة  حةةةةاأ اإل ةةةةارة، وئ يلةةةةزم لةةةةزوم يز,ةةةةدي  ملسةةةةم اها، َو

 ويلمروي اليي لي  موضول ا لمعنت، فلزوأ بزوالي.

تلبنت ال  ات  جمع    نْ  ئافي يلزم للت قولي ورد  الدئي وهو مردود ئما 
ةةةةا للةةةةت مةةةة  ات ةةةةا ئةةةةي إئ مةةةةا دام موصةةةةوف ا ئةةةةي  ألن ضةةةةارب ا ئ ي ةةةةون م لق 

ا ميي َل  الوصا، وبليا ضع ي  بوحيان  .2موجود 

  

                                                           
 .3/90التعليقة  -1
 .3/216التييل  -2



 

 

1445 

 خاتمة
، وبعةةةد هةةةي  المسةةةلرة الماتعةةةة فةةة  دراسةةةة يتةةةييل  ال مةةةد هلل للةةةت توميقةةةي   
للةةةةت تسةةةةلل  ال وايةةةةدي فةةةة  كتائةةةةي يفتةةةةاي  الت  ةةةةل  فةةةة   ةةةةر  كتةةةةاأ  الةةةةدئي 

 التسلل ي خرج  الدراسة ئعدة فتاي ،  هملا:                                        

، بلةةةةد لةةةةدد ل ةةةةرة مسةةةةالة ف و,ةةةةة ا ةةةةتم  الب ةةةة  للةةةةت دراسةةةةة سةةةة  -1
 .اتماتالتنبللات ل ر تنبللات، وس  خ

تسةةلل  ئبةة  مالةة  مةة   وفةةت عةةد كتةةاس فتةةاي  الت  ةةل  فةة   ةةر  اليل  -2
 ال رو  و وسعلا، جمع فللا الدئي   راس الن اة المتقدمل  والمتاخر, .

تاثر الدئي  ئ ةر ا  التسةلل  السةائقل  لةي، كةاب  حيةان، وابة  لقلة ،  -3
 والدماملن ، وفا ر الجي .

حيةان، فاهلة  تنبللةات الةدئي  وخاتمتةي  النق  ل   بة   ار    ر ال  -4
 .مل  بت رف يسلر ف  النص  حيان ف  التييل  والتكمقتبسة م  فص  ب

لة  ابة   _ ي ةا _لم يقت ر الدئي  ئالنق  ل   ب  حيةان، بة  فقة  -5
 ي ْل ي م  اإللراس.لقل  ف  موضع م  الدراسة، وهو: م   

لة   ةرا  التسةلل  السةائقل   ف ةرد بلةا ان للةدئي  إضةافات ف و,ةة ا -6
ةةةا دون  ، كتعليقةةةي للةةةت ابةةة  مالةةة  بتسةةةمية لالمةةةاتلةةةي اإللةةةراس والبنةةةاس  فوال 

 ت ر, .

عةةةد تةةةييل  الةةةدئي  لكةةة  ئةةةاس مةةة   بةةةواس التسةةةلل  ئ اتمةةةة  و تنبيةةةي يل  -7
إضةةةافة لمةةةا َكةةةر  ابةةة  مالةةة  فةةة  كتابيةةةي التسةةةلل ، فت ةةةمن  فوايةةةد كبلةةةرة فةةة  

 الدرس الن وي.
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وبياف ا لما  ه لي  تييل  الدئي  للت تسلل  ال وايد كان متنوك ال ايدة، -8
 للت الن و التال :  كتابيي التسلل ،اب  مال  ف  

 ، وحد ائسم.والكلمة بيان حد م  حدود الن و، ف و: حد الن و -

 تكمل  فقص ئالتقسيم، ف و: بيان  وجي ما يتالا م  الكالم. -

   معنت، ف و: فايدة ضملر ال   .يتوض -

 توض  إلراس، ف و: م   ي ْل ي م  اإللراس. -

 الواردة ف  ياسمي.بيان لغة، ف و: اللغات  -

بيةةان للةةة، ف ةةو: للةةة جةةر ائسةةم الممنةةوك مةة  ال ةةرف إَا  ضةةيف  و  -
 اقترن ئاأللا والالم.

 بيان  ص  كلمة وا تقاقلا، ف و: ال الف ف   ص  )اسم  وا تقاقلا. -

 بيان ر ي  ه لي اب  مال ، ف و: تقديم معموأ ال لة للت الموصوأ. -

اس  سةةةةةماس اإل ةةةةةارة، و لةةةةةرف بيةةةةةان ر ي معةةةةةار  لةةةةةي، ف ةةةةةو: للةةةةةة بنةةةةة -
 المعارف.

ي ةال،  َكر خالف لم ينص لليي ابة  مالة ، ف ةو: ال ةالف فة  حقيقةة -
  وكلتاي ووزفللما، وال الف ف  

 ا تقاق ائسم ووزفي.   

كةان تعلةيال  لم يقت ر تييل  الدئي  لة  بيةان مةا  ه لةي ابة  مالة  بة   -
 علللي لعدم بد  ئاس ألسلوبي، ف و: ت
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ال دي  ل  ائسم قب   م بتعر,ف حد الن و، وتعلللي لتقديموالكلالكالم    
 ال ع  وال رف.

لةي  ا لةي فة  ئعةم األحيةان، ف ةو: تعقبةيكان تييللي للت الكتاس فاقد    -
 ف  حد ائسم، وتسمية لالمات اإللراس والبناس  فوال ا دون الت ر,  بلنلما.

ئ   ةية مسةتقلة فة  لرضةي آلراس الن ةاة، فاحياف ةا يَّ,ةد  تمتع الةدئي  -
راطلم فةةة  الوصةةةا الرافةةةع ئعةةةم اآلراس كموافقتةةةي لمةةةيه  الب ةةةر,ل  فةةة  ا ةةةت

ا ةةتقاق لةة  ال بةةر التمةةاد  للةةت ف ةة  و ةةبلي، وموافقتةةي للةةم فةة   لمسةةتغ   ئةةي
ف فة  حقيقةةي ال، و حياف ا يستعر  اآلراس دون  ن يرج   حةدهما، كةال ائسم
  لتاي.ي، وي ال
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 ثبت المصادر والمراج 
  ةةةر  فةةة  الت  ةةل  فتةةةاي  مةة  األوأ الجةةةزس فةةة  التسةةلل   ةةةر ا   ثةةر -1
 اآلداس،  ليةةةةة ، ماجسةةةةتلر)طروحةةةةةا العةةةةامري، فنةةةةي  رحمةةةة  التسةةةةلل ،  تةةةةاس
  .   م2015)العراق ئاب ، جامعة

ارت ةةاف ال ةةرس ألبةة  حيةةان، ت: رم ةةان لبةةد التةةواس، ي: م تبةةة  -2
 ال افج ، القاهرة.

اإلر ةاد إلةةت للةةم اإللةةراس للكي ةة ، ت: لبةةد  للةة ، م سةة  سةةالم،  -3
 .ي: جامعة  م القره، السعودية

  سرار العربية لألفباري، ت: ف ر صال ، ي: دار الجل ، بلروت. -4

إصةةةةةال  ال لةةةةة  ئبةةةةة  السةةةةةلد الب ليموسةةةةة ، ت: حمةةةةةزة لبةةةةةد ، ي:  -5
  .1988) األولت

ي: مَّسسةة الرسةالة،  األصوأ ئب  السةراج، ت: لبدال سةل  ال تلة ، -6
 . 1988) بلروت، ال ال ة

  .2002) دار العلم للماليل  ، ي:للزركل  األلالم -7

  مةةال  ابةة  ال اجةة ، ت: ف ةةر الةةدي  قةةدارة، ي: دار الجلةة ، بلةةروت -8
(1489.  

، ت: م مةةود ال نةةاج ، ي: المةةدف ، ئبةة  ال ةةجري  األمةةال  ال ةةجر,ة -9
 األولت.

لبدالم سةة ،  د، ت: زهلةةرائفت ةةار لسةةلبو,ي للةةت المبةةرد ئبةة  وئ -10
  .1996مَّسسة الرسالة، بلروت، األولت ) ي:
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 فتةةةةاي ي  تةةةةاس ضةةةةوس فةةةة  حيةةةةان  بةةةة  مةةةة  مالةةةة  ئبةةةة  ائفت ةةةةاف -11
 فلمةة  م مةةد م مةةد: دراسةةة المةةرائ ، ئ ةةر ألبةة ي التسةةلل   ةةر  فةة  الت  ةةل 
  .م2010)م ر األزهر، جامعة ، ماجستلر)طروحةا لمر،

فباري، ت: حس  م مةد، ي: دار ألل ف  مساي  ال الف اإلف اف -12
 الكت  العلمية، بلروت.

 وضةةةة  المسةةةةال  ئبةةةة  ه ةةةةام، ت: م مةةةةد م ةةةة  الةةةةدي ، ي: دار  -13
 .الجل ، بلروت

 ا م ئ ر المرجان، ي: دار الر لد  اإلي ا  ئ ر  المقت د، ت: -14
 .م 1982للن ر، العراق)

الب ةةةةر الم ةةةةي  ألبةةةة  حيةةةةان األفدلسةةةة ، ت: لةةةةادأ  حمةةةةد، للةةةةة   -15
 م .1993الكت  العلمية، بلروت، األولت ) م مد، ي: دار

مةد، ي: حالبديع ف  للم العربيةة ئبة  األثلةر الجةزري، ت: فت ة    -16
 هة .1420جامعة  م القره. األولت)

دار الغةةرس  البسةةي  ئبةة   بةة  الربيةةع، ت: عبةةادة لبةةد ال بلتةة ، ي: -17
 اإلسالم .

التبيةةان فةة  إلةةراس القةةر ن للع بةةري، ت: للةة  البجةةاوي، ي: عةةي   -18
 ال لب .

 العبي ان. التبلل  للع بري، ت: لبدالرحم  سليمان، ي: -19

تر ةةي  العلةة  فةة   ةةر  الجمةة  لل ةةوارزم ، ت: لةةادأ م سةة ، ي:  -20
  .1998) جامعة  م القره، السعودية
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لبةدال تا  ئ لةري، ي:  الت ر,  ئم مون التوضي  لألزهةري، ت: -21
  الزهراس لرلالم العرب ، األولت.

 الت  ةةةل ، فتةةةاي  مةةة  األوأ الجةةةزس فةةة  لةةةدماملن ل المةةةرائ  تعقةةة  -22
 العربيةةةةة اللغةةةةة  ليةةةةة ، دكتةةةةورا  )طروحةةةةةا م مةةةةد، لبدال ملةةةةد صةةةةب  : دراسةةةةة
  .م2001)م ر األزهر، جامعة ئاسلوي،

 لبةةةةةةدالرحم  م مةةةةةةد، ي: األولةةةةةةت تعللةةةةةة  ال رايةةةةةةد للةةةةةةدماملن ، ت: -23
(1983.   

التعليقةةة لل ارسةة ، ت: لةةو  حمةةد القةةوزي، جامعةةة الملةة  سةةعود،  -24
 .م 1994-هة1414األولت ) الر,ا ،

للةةة  فةةةاخر، جةةةابر م مةةةد، ي:  تمللةةةد القوالةةةد لنةةةا ر الجةةةي ، ت: -25
 دار السالم، م ر.

فةةةةةايز ديةةةةةاس، ي: دار السةةةةةةالم،  توجيةةةةةي اللمةةةةةع ئبةةةةة  ال بةةةةةاز، ت: -26
  .2002) القاهرة، األولت

لبةةةةةدالرحم  للةةةةة  سةةةةةليمان، ي:  توضةةةةةي  المقاصةةةةةد للمةةةةةرادي، ت: -27
 الكليات األزهر,ة، م ر، الرائعة.

دار إحيةةةةةاس الكتةةةةة ،  حا ةةةةةية ال  ةةةةةري، ت: م مةةةةةود ف ةةةةةار، ي: -28
 م ر.

 ، ي: دار إحياس الكت  العربية.لأل موف  حا ية ال بان -29

خالصةةة األثةةر فةة   عيةةان القةةرن ال ةةادي ل ةةر للم بةة ، الم بعةةة  -30
 هة .1284الوهبية )
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الةةدر الم ةةون للسةةمل  ال لبةة ، ت:  حمةةد ال ةةراي، ي: دار القلةةم،  -31
 دم  .

 للمرائ  التسلل   تاس  ر  ف  الت  ل  فتاي  ف  الن وي  الدرس -32
 مَّتةةةةة، جامعةةةةة اآلداس،  ليةةةةة  دكتةةةةورا  ) طروحةةةةة المسةةةةي ل ، لايةةةةد الةةةةدئي ،
  .م1013) األردن

 –ديةةةةةةوان ال ةةةةةةار  بةةةةةة  حلةةةةةةزة، ت: مجلةةةةةةد طةةةةةةراد. ي: دار الجبةةةةةة   -33
 .بلروت

  .1986) ديوان جر,ر، ي: دار بلروت لل بالة والن ر  -34

 دار صادر، بلروت.ديوان لبلد ب  ربيعة، ي:  -35

 رو  المعاف  لأللوس ، ت: ماهر حبوش، ي: مَّسسة الرسالة. -36

الةةةةةرو  األفةةةةةا فةةةةة   ةةةةةر  هر,ةةةةة  السةةةةةلر للسةةةةةللل ، ت: مجةةةةةدي  -37
 من ور، ي: دار الكت  العلمية، بلروت.

 ةةةةةةةر  ابةةةةةةة  لقلةةةةةةة ، ت: م مةةةةةةةد م ةةةةةةة  الةةةةةةةدي ، ي: دار ال كةةةةةةةر،  -38
  .1985ة1405سور,ا)

ال نةةاج ، ي: م تبةةة  ةةر  األبيةةات الم ةة لة لل ارسةة ، ت: م مةةود  -39
  .1988ال افج ، م ر، األولت )

 ةةر    ةةعار اللةةيللل ، ت: لبةةةد السةةتار  حمةةد م مةةود  ةةةا ر، ي:  -40
 المدف . 

 ةةةةةةر  األلفيةةةةةةة ئبةةةةةة  مع ةةةةةةت، ت: موسةةةةةةت ال ةةةةةةومل ، ي: م تبةةةةةةة  -41
 ال افج ، القاهرة، األولت.
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 ةةةةةةر  األلفيةةةةةةة ئبةةةةةة  النةةةةةةا م، ت: م مةةةةةةد ئاسةةةةةة ، ي: دار الكتةةةةةة   -42
 ولت.العلمية، بلروت، األ

ج ف  الن و للزم  ةري، ت: حسةن  لبةد الجللة ، ي:  -43  ر  األفمَو
 م تبة اآلداس، القاهرة.

 ر  التسلل  ئب  مال ، ت: م مةد لبةدالقادر، طةارق السةلد، ي:  -44
 .دار الكت  العلمية، بلروت، األولت

،   دكتةةورا  طروحةةة ) ةةر  الجمةة  ئبةة  خةةروف، ت: سةةلوه م مةةد،  -45
 جامعة  م القره، السعودية.

الجم  ئب  ل ة ور، ت: صةاح   بةو جنةا ، م تبةة م ة اة   ر  -46
 اإلسالمية.

،  دكتةةةورا   طروحةةةة ) ةةر  الجمةةة  ئبةة  ال  ةةةار، ت: حمةةةاد م مةةد،  -47
 جامعة  م القره، السعودية.

 ةةةةةر  ديةةةةةوان ال ماسةةةةةة للمرزوقةةةةة ، ت:  حمةةةةةد  مةةةةةل ، لبدالسةةةةةالم  -48
  .1991هارون، ي: دار الجل ، بلروت، األولت )

 ةةر   ةةيور الةةيه  ئبةة  ه ةةام، ت: لبةةدالغن  الةةدقر، ي: ال ةةركة  -49
 المت دة، سور,ا. 

 ر   واهد اإلي ا  ئب  بري، ت: للةد م ة   ، م مةد ملةده  -50
  .1985، 1405ي: )

 ةةةر  الكاميةةةة للرضةةة ، ت: إيملةةة  بةةةديع، ي: دار الكتةةة  العلميةةةة،  -51
 بلروت.
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 اطروحةةةةةة ةةةةةر  الكاميةةةةةة فةةةةة  الن ةةةةةو لليمنةةةةة ، ت: ف ةةةةةار م مةةةةةد،  -52
 ، جامعة  م القره، السعودية. كتورا  د)

 ةر  الكاميةةة ال ةةامية ئبةة  مالة ، ت: للةةت م مةةد، ي: دار الكتةة   -53
  .2000العلمية، بلروت، األولت )

 ةةةةةر  الكتةةةةةاس ئبةةةةة  ال ةةةةة ار، ت: معةةةةةيم مسةةةةةالد، ي: األولةةةةةت  -54
(1998 .  

 ر  الكتاس للسلراف ، ت: رم ان لبدالتواس، م مود فلم ، ي:  -55
 . 1986للكتاس )اللل ة الم ر,ة 

  ر  اللم ة البدر,ة ألب  حيان، ت: صال  راوي، ي: ال افية. -56

 ةةةر  اللمةةةع لألصةةة لاف ، ت: إبةةةرا يم م مةةةد، ي: جامعةةةة اإلمةةةةام،  -57
 السعودية.

 ةةةةر  اللمةةةةع ئبةةةة  برهةةةةان، ت: فةةةةايز فةةةةارس، ي: السلسةةةةة التراثيةةةةة،  -58
 . 1984األولت )

،  ةةةةر  اللمةةةةع للواسةةةة  ، ت: رجةةةة  ل مةةةةان، ي: م تبةةةةة ال ةةةةافج  -59
 بلروت.

  ر  الم    ئب  يعي ، ي: م تبة المتنب ، القاهرة.  -60

  اس العلل  للسلسلل ، ت: ال ةر,ف لبةد ، ي: جامعةة  م القةره،  -61
  .1986السعودية، األولت )

ال  ا  للجوهري، ت:  حمد لبد الغ ور، ي: دار العلم للماليل ،  -62
 بلروت، الرائعة.
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لرفرافة ،  ال ةادي ل ةرص وة م  افت ر م   خبار صل اس القةرن  -63
ت: لبةد المجلةةد خيةال ، ي: مركةةز التةرا  ال قةةاف  المغربة ، المغةةرس، األولةةت 

(2004.  

لقةةةةةد الجةةةةةواهر والةةةةةدرر فةةةةة   خبةةةةةار القةةةةةرن ال ةةةةةادي ل ةةةةةر، م مةةةةةد  -64
 م .2003هة ة1424ئاللوي، م تبة تر,م ال دي ة، م تبة اإلر اد، األولت )

, ، ي: م تبةةةة ت: م مةةةد جاسةةةم الةةةدرو للةةة  الن ةةةو ئبةةة  الةةةوراق،  -65
 م .1999هة 1420، األولت )الر د، الر,ا 

هل  الن ع ف  القراسات السبع لل  اقس ، ت: م مةد لبةد القةادر،  -66
 ي: دار الكت  العلمية.

ت:  فةةةت  الةةةرس المالةةة  ئ ةةةر   لفيةةةة ابةةة  مالةةة  ئبةةة  قاسةةةم العةةةزي، -67
 م .1991 –هة 1401)1يم مد المبرو ، 

ار. ي: دار الكتةةةةةة  ال وا ةةةةةةي الجنيةةةةةةة لل ةةةةةةا ل ، ت: م مةةةةةةود ف ةةةةةة -68
 العلمية، بلروت.

، ت:لبةةةةدالوهاس م مةةةةود، ي: الرسةةةةالة، القوالةةةةد وال وايةةةةد لل مةةةةافلن  -69
  .2003م ر، األولت )

، ت: مي ةةة  ال ي ةةةان، ي: الربيةةةع الكةةةاف  فةةة  اإلف ةةةا  ئبةةة   بةةة  -70
 م تبة الر لد، الر,ا .

بلةروت،  -الكتاس لسةلبو,ي، ت: لبدالسةالم هةارون، ي: دار الجلة  -71
  .1991-1411األولت )
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  ةا الم ةة   فةة  الن ةةو لليمنةة ، ت: هةةادي ل يةةة، ي: اإلر ةةاد،  -72
  .1984) ئغداد

دار ال كةةةةر، دم ةةةة ،  الالمةةةةات للزجةةةةاج ، ت: مةةةةازن المبةةةةار ، ي: -73
  .985) ال افية

 لسان العرس ئب  منظور، ي: دار صادر، بلروت، األولت. -74

 مةةةةةةا ين ةةةةةةرف ومةةةةةةائ ين ةةةةةةرف للزجةةةةةةاج، ت: هةةةةةةده م مةةةةةةود، ي: -75
  .1971)م ر  ،المجل  األللت لل َّون اإلسالمية

المرتج  ئب  ال  اس، ت: لل  صدر، ي: مجمع اللغةة العربيةة،  -76
 دم  .

 المسالد ئب  لقل ، ت: م مد كام ، ي: دار ال كر، بلروت. -77

، ت: م مةةةةةد بةةةةةدوي المسةةةةةتوف  فةةةةة  الن ةةةةةو ئبةةةةة  ال  ةةةةةم ال رخةةةةةان -78
 م 1987) ال قافة العربية، القاهرةالم تون، ي: دار 

 الم با  المنلر لل لوم ، ي: الم تبة العلمية، بلروت. -79

 ، ي: م تبةةةةة الم نةةةةت، دار إحيةةةةاس التةةةةرا 11/121معجةةةةم المةةةةَّل ل  -80
 م 1975)

المعجةةم الم  ةة  فةة   ةةواهد اللغةةة العربيةةة، إيملةة  يعقةةوس، ي: دار  -81
 م .1996الكت  العلمية، بلروت )

 العراق.دار الر لد،  المقت د للجرجاف ، ت: كا م ئ ر، ي: -82

 المقت   للمبرد، ت: م مد لبد ال ال ، ي: لالم الكت . -83
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المقةةرس ئبةة  ل ةة ور، ت:  حمةةد الجةةواري، لبةةد  الجبةةوري، ي:  -84
 م .1972) األولت

 مل ةةةةةةةةة اإللةةةةةةةةراس لل ر,ةةةةةةةةري، ي: دار السةةةةةةةةالم، م ةةةةةةةةر، األولةةةةةةةةت -85
(2005.  

الممتع فة  الت ةر,ف ئبة  ل ة ور، ت: ف رالةدي  ضبةاوة، ي: دار  -86
 تالمعرفة بلرو 

 المن ةةةةةا ئبةةةةة  جنةةةةة ، ي: دار إحيةةةةةاس التةةةةةرا ، م ةةةةةر، األولةةةةةت -87
(1954.  

مةةةةنل  السةةةةةال  إلةةةةةت  لفيةةةةةة ابةةةة  مالةةةةة  لأل ةةةةةموف ، ي: دار إحيةةةةةاس  -88
 الترا ، األولت.

 فة  الت  ل  فتاي   تائي ف  ائست لادية الدئي  المرائ  منلجية -89
 األساسةةةةية، التربيةةةةة  ليةةةةة مجلةةةةة حمةةةةاس، طةةةةي ميسةةةةاس التسةةةةلل ،  تةةةةاس  ةةةةر 
 . 21 م  ،92ك ، م2012) العراق المستن ر,ة، الجامعة

موسةةةولة  لةةةالم المغةةةرس ال اسةةة ، م مةةةد حجةةة ، الم تبةةةة الوقفيةةةة،  -90
 م 2008) ال افية

، جامعةةة  م القةةره،   دكتةةورا ) اطروحةةةموصةة  النبلةة  ثر,ةةا إبةةرا يم،  -91
 السعودية.

 اطروحةةفتاي  الت  ةل  للةدئي ، ت: م ة  ت ال ةادق العربة ،  -92
 كلية اللغة العربية، القاهرة، جامعة األزهر.،  دكتورا  )
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 الملقة  الةدئي  المةرائ  لم مةد التسةلل   ةر  فة  الت  ل  فتاي   -93
 المةيم ز,ةدت مةا ئاس فلاية إلت النداس ئاس بداية م   هة 1089 ت) ئال غلر

 اآلداس  ليةة ، ماجستلر)طروحةا جمعة، سالم لل : وت قل  دراسة:  ولي ف 
  .2015م) للبيا المرق ، جامعة والعلوم،

لبةةد القةةادر ي: النةةوادر فةة  اللغةةة ألبةةت ز,ةةد األف ةةاري، ت: م مةةد  -94
  دار ال روق، األولت.

 هدية العارفل ، اسمالل  ئا ا البغدادي، مَّسسة التار,  العرب . -95

همةةةةع اللوامةةةةع للسةةةةلوط ، ت: لبةةةةد ال ملةةةةد هنةةةةداوي، ي: الم تبةةةةة  -96
 التوميقية، م ر.
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 الفهار 

 :  اآل ات القرآنيةفهر  أوَلا

 رقم اآل ة اسم السورة اآل ة

 ْْلر  ليكلم وملوا خي  184 البقرة وي يْن تي ل

 ا  يْو هلمي دل ندي ي اْلكلبيري  يحي إم ا ييْبللغي   لل
 23 سراساإل  لاليهلميا

ا  لْلتيا ن تيْل ل  تيْ   ل لليلي  33 الكلا اْلجي

 يف يل هلوي و  * ف يل هلوي  يْض ي ي وي يْئكيت  وي ي 
  يمياتي وي يْحييا

 -43 النجم
44 

 وي يف يل هلوي ريس   *  يف يل هلوي  يْهنيت  وي يْقنيتو
ْعريه    ال ال

 النجم
48 – 
49 

 افل ي ي هلوي اأْليْبتيرل  3 الكوثر إلن   ي
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 فهر  الشواهد الشعريةثانياا: 
 القائل البحر البيت
ةةاسل  مةة ا  األ لةلليةومل األيْربلةةعي  ييةةا لةيلرالجي

بةةةا  ةة   يلةةْ ةةدل ل ل  بيةةعةةْةدي الن لةة  طيةةري  ييةةْنةة ي
لبد   ب   البسي 

 مسلم الليل 
ةةا  ةةمي ةةةد  الجةيةْريل بيةلةةنيةةلل ةةللْة ي جي   لةةاليهلةةميا حل

كلةةةالي   ةةةا وي ةةا ريابةةةلت قيةةةْد  يْقةةليعي ةةمي لةْةلل   يْفةة ي
 لل رزدق البسي 

دة   اليميت وياحل  في  كلْل ي رلْجليللاي سل
ة     لْلتياهلْما ميْقروفية  بلزيايلدي

 مجلوأ القاي  الرجز

ةةةا          ةةتلةةةوفي كلةةةالهلةةمي ةةنةلةةل ةةةي وال ل  إن  المي
ةةنلةةةي ةي ييةةةْرقلةةةةبيةةةةان سةةةيويادلي.   يةلةةوة ل  المي

األسود ب   الكام 
 يع ر

ةاقلةةةال          ةةةسي ةةنيةةْلتةةل   يْ ةةةةمةةلَّ ا ويلي ليةةقةةْد جي  وي
ةةْ  بيةةنيةةاتل األيْوبيةةةرل   ةةْلةةةتلةة  لي ليةةةقةةْد فيةةلي  وي

 مجلوأ القاي  الكام 

ةةةل ةةا      ةةةْلغل ، فيةةال تيةةةة ل مل بللرل بينلةةةةو لْلةةةةة ل  خي
 . ةةةةةةر تل ةةةْلةةةرل مي َيا ال ال ةةاليةةةي للةةةْلةةةبلةة  إل ةةقي  مي

 مجلوأ القاي  ال و, 

ةا         ي  ْفةتلةمي ةْلدل لللل   ميا وياف  بلةعي  خي
ةةليت مي   ا لةْم تيةةكلةةوفيةةةا للةة  لي َي  ةةةْ   قيةةةاطةةعل إل

 مجلوأ القاي  ال و, 

ةةةبيةةاركةة ا             ةةةْمت مل  و   ْسةةمةيا ي سل
ةةةا .    ثةةر ي   بلةةي إيةةةْ يةةةارك 

 مجلوأ القاي  الرجز

ةةةْند الن ةةةاسل مةةةلْنةةةكلةةةْم         ةةةْلةةر  فيةْ ةة ل لل  فيةةة ي
الل      َيا الةةد  : ييةةائي إل سل قيةةةاأي  المل يةةو 

 زهلر ال ب  الوافر

ةل  ي للة ي ال ةةيْمةةرل وكةةنة ل اْمةةةر           حي
ةة ل  اهل ةغةة ل  ي ا فل   ل ةةْربلةلي  لةةةْ   ل

 إمرئ القي  السر,ع
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ْدق              ةةةةةةي ييةةةةةْومل صي ةةةةامي ةةةةة ا  لمي   لةةةةةال ييةةةةةْومي
ةةامةةةيا  ةةا إلئ  للةةمي  ويإلْن ليةةةةْم تيةةةْاتةلةةلي

 جر,ر الوافر

ةةةْرجةةيلةةة ل تيةةْ ةةةسةةي ل  ف ي     ةةةال الةة ي ةةةةديت كل  فيةةةةغي
ةةلةةةا  ةةةلةةا و يمةةيامل ةةةْل ل ةةافةةةةل خي  مةةةيْولت المةةي ي

 لبلد ب  ربيعة الكام 

ملي       بنيا ملقدال  ولاضلب ا  يْلجي
مليْ   ْم ل وقلةْةرضاس  سل  يلْدليت  يبيةةا الس 

 مجلوأ القاي  الرجز

ْي    مل ورة  سل  ئاْسمل اليلي فل  كل ال سل
لت طيرل,   تعليمليْ    ْت لي ريدي  قيْد وي

 مجلوأ القاي  الرجز

افةةع   يَيه    ةْلةر ا وئ دي ةا بيةةاس   خي  فيةمي
ارمل   ةةْ  الةن ةةةاسل إئ  يْفةةةتلةةم  أ دي  مل

 مجلوأ القاي  ال و, 

ةةةةْلةةةةةةة       ةةْلمل لةةْنةةةدي الجي  وبيةةعةةةمل ال ل
ةةةةةانل   لي َْ لةةةةل إل  ةةةةةةةةةةةةةة ل لةةةلةةةيال

سل  ب   اللزج
  لبان الزماف 

 


