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 املكدوٛ

 كلسػػنف يةجػػ  ال ػػن ـ ةػػجفلالمي  الحمػػد ر رب اللػػنلمجفل الػػؿ اللرةجػػا ل ػػا   نةػػ 
 ال كةلد ثجرن  نل صلى ار علج  كعلى آل  كأصحنة  كسٌلـ  سلجمن اللظجـ

 فإف  راثين اللرةي زا ر ة ثجر مػف الػدرر الثمجيػال ال ػي  ح ػنج إلػى مػف جػي ضي 
ل شػػلرين اليػػدجـل الػػذم  ػػك رريػػن ال يجػػاةػػنر ااجػػنـ عيوػػنل كمػػف ةػػجف دي  ػػنـ الػػزمفل ك ي ري 

ل كقػد ملنيجػ  رجػب  كفوػـ  لكسجلا مف  كسنئؿ  ال شؼ عف كاكه اإلعاػنز اليرآيػي
ل فنل مسػكه نس أيػ  قػنؿإ إذا سػمل مكيي عػف  رجػب اليػرآفركل اايةنرم عف اةف عةػ

ل (ِ) ل  من ركم عي  أي  قنؿإ الشلر دجكاف اللربل ك ك أكؿ ًعلـ اللرةجا(ُ)في الشلر
ػ )المجػا كمف ةجف  ػذه الػدرر الثمجيػا فػي  راثيػن الشػلرمل  لػؾ اليصػجدة المكسػكما ةػ

أت  ميزلا في الشلر كال ي  ةكٌ لل رى ي ى ةنلش   الملٌيب اللرب( لصنحةون الشنعر الملركؼ
لػى مػن إ ر  ػ  ك ل كعينجػا الللمػنب ةوػنل زاحـ ميزلا المللينت مف حجث الشورةاللرةي  ي 

ل  جػر أيوػن لػـ  ل مػد فػي شػور ون   قصػجدة  لػب ةػف ز جػر) ةنيػت سػلند(ار  لت إلجػ
ػا دجيجن مر  زن  دة الشػنعرجال كٍ ن  يصجدة  لبل ةؿ ةل ت مػن ةل  ػ  ة  ػؿ مػن فجوػن مػف اى

ل ككفػػػرة المػػػندة الل كجػػػا ال ػػػي أ ػػػرت الللمػػػنب ةشػػػرحون طرافػػػا المشػػػن د المصػػػٌكرةك 
عراةون ذ ميوػن  ػل فن  ـ ةون  ةلض الللمنب على ا  الؼ طكائ وـ كا ان ن وـل فم(ّ)كا 

فنس شػودكا ةمةجن وػنل  لكاع مػد ن أصػحنب الملامػنت كالل ػااليحنة ةلػض شػكا د ـل 
 .الحدجثكايةرل لشراون ةلض الللمنب في اليدجـ ك 

الزم شػرم ت شػرح قل ك َِٓشركحون شرح  ال طجب ال ةرجزم ت  كمف ةجف 
لػٌد مػف أف ػؿ شػركح  ي  قل ك ػذه الشػركح الثالثػأُٔت  الل ةػرمشرح  قل كّٖٓ

 ماػنالن ل  ػكف   -ةلد ا  جػنر ار  لػنلى -المجا اللرب كأقدمونل فكق  ا  جنرم علجون 
م ذالثالثػػال ف ػػنف  ػػذا الةحػػث الػػ لوػػذه الدراسػػاش ا شػػؼ عػػف اوػػكد  ػػؤالب ااعػػالـ
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)
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كالزم شػػرم كالل ةػػرم فػػي شػػركحوـ لالمجػػا   كجػػا لل ةرجػػزملجحمػػؿ عيػػكاف) الاوػػكد ال
 . اللرب للشي رل دراسا مكازيا(

اليػنئـ علػى المكازيػا ةػجف آراب  ك نف ميواي في الدراسا  ك الميوج الكص ي 
 على من جليإر  ز المي ك  -مك   الدراسا –اح ر  الش  
  ر من اي رد ة   ؿ كاحد ميوـ.م   جرهل كذً شنرح أك أ ثر  فج   ؽمن ا ٌ ةجنف   -ُ
إف طػػنؿ فػػي الي ػػجا الملرك ػػا للدراسػػال مػػف ك م ػػمكي  أذ ػػر رأم الشػػنرحل   -ِ

ةةجػت الشػي رل ن  ػالـ الشػنرح لنػةً  ٍ ك أ ثر مف ةجت اليصجدةل مي أ الؿ شرح م ردة 
 نـل كذلؾ في أكؿ مرات كركده.ا ملينه اللن مف دجكاي ل ذا رن ان ر   ى ن كمي ين ث  كى مي 

أك  ل  رجج اآلجنت اليرآيجا كااحندجث اليةكجال كااةجنت الشلرجا في  الـ الشػراح -ّ
  الـ  جر ـل  ؿ مف مظني .

ك جػػػر ـ  ةجػػػنف مػػػدل مكافيػػػا أك م نل ػػػا الم يػػػدمجف كالم ػػػم رجف مػػػف الل ػػػكججف  -ْ
 احل كال كفجؽ ةجف آراب  ؤالب كأكلئؾ.ر  للش  

ث عيوػػػن الشػػػراح مػػػف   ػػػب الم يػػػدمجف فػػػي الل ػػػا حػػػدٌ ال ػػػي  ى  مصػػػجؿ الي ػػػنجن   -ٓ
 كالملناـل كمراالا المراا  الحدجثا في ذلؾ.

كاق  ػػػت طةجلػػػا  ػػػذا الةحػػػث أف جػػػم ي فػػػي ميدمػػػا ك موجػػػد كأرةلػػػا مةنحػػػثل 
 ليةومػػػن  ن مػػػال كفوػػػرس للمصػػػندر كالمرااػػػ  ل كآ ػػػر لمك ػػػكعنت الةحػػػثل ف ػػػي 

 -أمػن ال موجػد فليكايػ ) المجػا اللػربل إلج نف ا مجا المك كعل كالدكاعي الميدما ةج
شػراحون( كاػنب فػي قسػمجفإ ااكؿإ )المجػا اللػرب كصػنحةون الشػػي رل(ل  –صػنحةون 

ل كالمةحػػث االكؿ ) كالثػػنييإ ) الشػػراح الثالثػػا كميػػن اوـ فػػي شػػركح المجػػا اللػػرب(
  جػؼ نإ  إ اإلةداؿل كثنيجنػل أكالن كدرست فج  (في شركح المجا اللرب الاوكد الصك جا
فػػي  كالمةحػػث الثػػنيي )الاوػػكد الصػػرفجا  نإ اإلشػػةنعلاإلد ػػنـل كراةلنػػ نإالومػػزل كثنلثنػػ

نإ أةيجػا اافلػنؿ إ أةيجػا ااسػمنب كدالل وػنل ثنيجنػكدرسػت فجػ ل أكالن ( شرح المجا اللػرب
في شركح المجا  الاوكد ال ر جةجا) كالمةحث الثنلث لنإ ال ذ جر كال ميجثكدالل ونل ثنلثن 

إ الكظنئؼ اليحكجا لحركؼ الملنيي كأثر ن في المليى في كدرست فج ل أكالن ل ( اللرب
كالمةحػث الراةػ  ) الاوػكد نإ من ةجف الحانزججف كال مجمجػجفل ثنيجن شركح المجا اللربل 

نإ ال ركؽ إ اللالقنت الداللجال ثنيجن أكالن كدرست فج ل  (لفي شركح المجا اللرب الداللجا



 

 

اجلّٕد المغٕٖٛ لمتربٖشٙ ٔالشخمغزٙ ٔالعهربٙ   
 دراصٛ وٕاسٌٛيف عزٔحّي لالوٗٛ العزب لمغٍفزٝ 

 

 عبداملكصٕد ٌٖٕط د/ حمىٕد عبداهلل
 

كفجوػػن  لثػػـ اػػنبت ال ن مػػا نإ  للجػػؿ ال سػػمجالدالليل راةلنػػنإ ال طػػكر الػػالل كجػػال ثنلثنػػ
كآ ػػر لمك ػػكعنت ل ص للةحػػث كاسػػ  الص اةػػرز ي نئاػػ ل ثػػـ فوػػرس المصػػندرلٌ ػػمي 

 الةحث.
ن فػي سػةجؿ أف ج ػرج كلػـ أد ػر كسػلن  لكأ جرا فوذا ةحثي قد ةذلت فج  اوػدم 

الػػذم أيلػػـ  ل فوػػك مػػف ار  لػػنلىالمر ػػجال فػػإذا  ػػنف ال كفجػػؽ حلج ػػيعلػػى الطرجيػػا 
ف  نيػػت اا ػػرل فحسػػةي المحنكلػػا كالسػػجر علػػى الػػدربل كمػػف ار  لػػنلى ك  ٌ ػػ ؿل كا 

اللػػكف كال كفجػػؽ كالسػػدادل كصػػلى ار كسػػلـ علػػى سػػجدين محمػػد كعلػػى آلػػ  كصػػحة  
 ا.ن  ثجرن ـ  سلجمن كسلٌ 
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 التوهيد
 حها(اشر -صاحثها  -) الهية العرب 

 الغٍفزٝ: صاحبّاالوٗٛ العزب ٔ :الكضي األٔه 
 الوٗٛ العزب -أٔال
قػنؿ عيوػن ل (ُ)مػف أاػكد أشػلنر اللػربالمجػا اللػرب ةنة ة الشي رل المسمٌ قصجد

صػن ون الشػي رل علػى  ل (ِ)نت ًفي اٍلحسف كال صنحا كالطػكؿً يى مف اٍلمييدم إالينلي
 للمػػن حك ػػ  مػػف ملػػنف ازلػػا شك ػػي مػػف أي ػػس قصػػنئد الشػػلر اللرةػػيل الطكجػػؿةحػػر 

ال ػي  ره مف حجػنة الصػلل اكلمن  صكٌ  شكصكر ةال جا  رائلا  لصجلاكم ردات ل كجا أ
صػػنحةونش كلوػػذا ايةػػرل لشػػرحون  ةػػنر علمػػنب اللرةجػػا مػػف أمثػػنؿ ال ةرجػػزمل  عنشػػون

كالزم شرم كالل ةرم ك جر ـل  من  ينقلون أصحنب الم  نرات الشلرجا مف أمثنؿ اةػف 
ل كمٌثلػت المجػا اللػرب حجػنة (ّ)كاةػف الشػارم لطج كرل كأةي علي اليػنليل كال نلػدججف

ةصػكرة  ر عػف مشػنعره كأحنسجسػ الصلل ا ال ي عنشون الشي رل أصدؽ  مثجػؿل  لٌةػ
  (ْ).ل ك مٌجزت  ةثراب ل كم كيحكم  في م ردا ون ك را جةونصندقا م جيا 

 لػؾ ال شػكيا الل ظجػا ال ػي   ا اللػربكمف أ ص من جمجػز الشػي رل فػي المجػ 
ػػلػػؾ اليػػكة ال لةجرجػػا ال ػػي  الػػؿ أسػػلكة  أسػػلكةن  مثػػؿ الل ػػا الةدكجػػا ل ثػػـ   ن ال ن مح من

ل  ذا إلى انيب من جم نز ة  مف صدؽ ال صكجر كالصػراحا فػي الييػؿ عػف  نكة فج ر 
ك ػػػي  صػػػكجر رائػػػ  للحجػػػنة اللرةجػػػا فػػػي اللصػػػر الاػػػن ليل ك ػػػي يشػػػجد  ل (ٓ)الحجػػػنة

 ػنفا إلػى ظلػـل كةنإلالصحراب كالحرجال كالي س اللرةجػا الحػرة ااةٌجػا ال ػي ال  يةػؿ ال
 (ٔ)المجا اللرب قد ام ألت ةنلملنيي السنمجا كالح ـ ال ثجرة.اكدة الل ا كقك ون فإف 

 ػذكا ميوػن شػكا د ـل مةالمجػا اللػربل ف الملامػنتاليحػنة كأصػحنب كقد ا  ـ  
ن مػف المجػػا ةج نػ عشػر ف اليحػنة  اس شػػودكا ةػنثييأذ ػر  ػنركف  عةدالسػالـفناسػ نذ 
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فػػي المح سػػب كالميصػػؼل  كاةػػف جلػػجش فػػي شػػرح الم صػػؿل  ايػػياللػػربل مثػػؿ اةػػف 
كا ػػ ـ ةوػػن أصػػحنب الملامػػنتل ل (ُ)كااشػػمكيي فػػي شػػرح  علػػى اال جػػال ك جػػر ـ

 (ِ)كاس شودكا ة ثجر مف أةجن ون.
ا  منـ المس شػرقجفل ف رامك ػن إلػى ل ػنت م  ل ػال كحنزت المجا اللرب على  

سػػػنجسل كالمس شػػػرؽ ركسل  مػػػن  ف راموػػػن إلػػػى ال ريسػػػجا  ال ريسػػػي سل سػػػ ر دم
 عػػنـ راموػػن إلػػى االيالجزجػػا المس شػػرؽ رجػػد  ػػكسل كطةلوػػن فػػي المالػػا اآلسػػجكجا 

كطةلوػػػػن فػػػػي  ػػػػنيكفر عػػػػنـ  لـل ك راموػػػػن إلػػػػى االمنيجػػػػا اػػػػكرج اػػػػن كبُُٖٖ
 (ّ).ـُِّٗ

كقد ذاع صجت المجا اللرب كاش ورت شػورة كاسػلال كحظجػت ةشػرح  ثجػر مػف 
شرح المجا اللرب الميسكب  للمةرد  مف شركحونإفل حدجثفي اليدجـ كالعلمنب الل ا 

قل كقػػػد يشػػػر فػػػي مطةلػػػا الاكائػػػب ةنليسػػػطيطجيجال كالػػػراا  أيػػػ  لثللػػػب ِٖٔت
شرح أةي ة ر ةػف ل ك ُِْْ/ِيس ا في آص جا  حت رقـ  لبل كلشرح ثلقُِٗت

شػػػرح ال ةرجػػػزم ت ك   لَٖٕٔل كلػػػ  يسػػػ ا فػػػي ةػػػرلجف  حػػػت رقػػػـ قُِّدرجػػػد ت 
قل كسجم ي الحػدجث ّٖٓشرح الزم شرم تك ل جد مف ال الـقل كسي ص  ةمز َِٓ
قل ُٔٔشػػرح الل ةػػرم ت ل ك قِْٓشػػرح المجػػا اللػػرب الةػػف الشػػارم ت ك ل عيػػ 

 المجا اللػرب الةػف أةػي طػي الياػنر المي  ب في شرحل ك كسي ص  ةمزجد مف اللينجا
شػرح المجػا اللػرب الةػف ل ك ُّْ ثػنف لايرااسػ كر م طكؾ في قل كجكاد ل  َّٔت

كيشره في مالا انملػا  لمحمكد محمد اللنمكدم  قل كقد قنـ ة حيجئِٕت  منلؾ
ايي ت شػػػرح المؤجػػػد اليياػػػك ل ك ـَََِل سػػػياِل اللػػػددُْالياػػػنح الكطيجػػػا المالػػػد

شل المالد اللنمكدمل كيشره في مالا انملا ار  محمكد محمد  قل كقد حيي ِٖٗ
قل َُّٗ ػػدادم تشػػرح المجػػا اللػػرب للةػػداليندر الةـل ك ُٗٗٗسػػيا  لِل اللػػدد ّ

انملػػػػا ااز ػػػػر ة ػػػػزةل سلسػػػػلا الللػػػػـك كحييػػػػ  محمػػػػكد محمػػػػد اللػػػػنمكدمل مالػػػػا 
عيػػكاف اادب ةشػػرح المجػػا اللػػرب ل ك  (a) ُل اللػػدد ُّق المالػػد ُُُْاإليسػػنيجا

                                                 

)

)

)
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حييػ  محمػكد محمػد اللػنمكدم كيشػرهل  ـل كقدَُُُاةي اإل الص ال جكمي ت ةلد
ةػػف زا ػػكر الم رةػػي ال المجػػا اللػػرب   ػػرجج ال ػػرب عػػف قلػػكب أ ػػؿ اارب فػػي ملرفػػاك 

الثنيي عشرل كقد طة  الشرح علػى ي يػا  اليرفقل ك ك أحد أعالـ  ُُُِالم كفى 
ل  كقػد قُِّٖل الطةلػا ااكلػى كأ جػ أحمد يناي الامػنؿل كمحمػد أمػجف ال ػنياي 
يونجػػا اارب فػػي شػػرح المجػػا اللػػرب ك  ل حييػػ  محمػػكد محمػػد اللػػنمكدم كأعػػند يشػػره

قل كطةػػ  علػػى ي يػػا أحمػػد يػػناي ُُٖٖأحمػػد المصػػرم الم ػػكفى  للطػػنب ار ةػػف
الامػػػنؿل كمحمػػػد أمػػػجف ال ػػػنياي كأ جػػػ ل مطةلػػػا محمػػػد مطػػػر ةػػػنلحمزاكم مصػػػر 

كيشػػره فػػي حكلجػػنت  لجػػا  رح الػػد  كر عةػػدار ال زالػػي قل كقػػنـ ة حيجػػؽ الشػػُِّٖ
 -ُُٗٗق ُُّْ -ُُِْجػػػػػػا عشػػػػػػرة اآلداب انملػػػػػػا ال كجػػػػػػتل الحكلجػػػػػػا الثني

لػػد  كر عةػػد الحلػػجـ ح يػػيل م  ةػػا لح كدراسػػا المجػػا اللػػرب للشػػي رل شػػر ـل ك ُِٗٗ
 (ُ).ـََِٖ -قُِْٗاآلداب ةنلين رة الطةلا ااكلى 

لػػى انيػػب  ػػذه الشػػركح ياػػد أصػػحنب اال  جػػنرات ةلػػد اليػػرف الثنلػػث الو اػػرم كا 
ل كم  ػػنرات اةػػف (ِ)جليػػكف ةوػػنل فوػػي ممػػن ا  ػػنره ال نلػػدجنف فػػي ااشػػةنه كاليظػػنئر

 (ٓ)ك جر ـل (ْ)دب للة دادم ك زايا اا ل(ّ)الشارم
 :ثاٌٗا: الغٍفزٝ صاحب الوٗٛ العزب

 ل كقجؿإ عمرك (ٔ) ا  لؼ في اسم ل فمف قنئؿ إ إي  عمرك ةف منلؾ اازدم 
 (ٕ).ك لية أةف ةراؽل أك ثنةت ةف انةرل كقجؿ الشي رل اسم ل 

ف مػػف كممػػن اػػنب مػػف أ ةػػنره مػػن ذ ػػره أةػػك ال ػػرج ااصػػ ونيي أف الشػػي رل  ػػن
أسػػر   ةيػػك شػػةنةا ةػػف فوػػـ ةػػف  لااكاس ةػػف الحاػػر ةػػف الويػػك ةػػف اازد ةػػف ال ػػكث

                                                 

)

)

)

)

)

)

)
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ل ك ػػك شػػنعر اػػن لي قحطػػنيي مػػف ةيػػي الحػػنرث ةػػف (ُ)عمػػرك ةػػف قػػجس ةػػف عػػجالف
 (ِ).رةجلا

أ ةػنره قلجػؿ  مفشكةون ال ثجر مف ال مكضل كمن انب جى  يشمة الشي رل كحجن  ك 
ػػ شم ػػطرب فيجػػؿإ يشػػم فػػي قكمػػ  اازدل ثػػـ  نلح ػػى لجلػػنرض ركا وػػن ةل ػػوـ ةل ن

فيشػػم فػػجوـ جطلػػب الياػػنة ح ػػى  لاأ ػػنظكه فواػػر ـل كقجػػؿ إ أسػػره ةيػػك سيػػالمنف صػػ جرن 
لد في ةيػي سيػالمنف كيشػم فػجوـل ك ػك ال جللػـ أيػ    ربل ثـ اي يـ ميوـل كقجؿإ إي  كي

ا سػلي رأسػي جػن أ جػال ف نظوػن أف جػدعك ن قنؿ جكمػن الةيػا مػكالهإ مف  جر ـش ح ى 
لوػن فلطم ػ ل فلمػن سػمؿ عػف سػةب ذلػؾ أي ةػر  ل فلطم  ل كقجؿإ أ كل إلجوػن لجيةٌ ةم  

ل ك نف (ّ)ةنلحيجيال فم مر الشر لةيي سيالمنفل كحلؼ أف جي ؿ ميوـ مئا راؿ كفلؿ
ك نف الشي رل مف الشلراب اللدائجفش ح ى  يرب ة  المثؿ في ذلؾل فيجؿإ أٍعدل مف 

 رل أحػد أ رةػا اللػربل ك ػـ سيػكدايوـل كييؿ عف اةف ااعراةػي أف الشػي ل(ْ)الشي رل
ل كممن جدؿ على ذلؾ  سمج   ةنلشي رل ال ي  ليػي  لػظ (ٓ)شيةوكا ةنا رةا في لكيوـ

 مػن جيػرر علمػنب  ااايػنس  لل ك لظ الش  جف مف سػمنت الاػيس ااسػكد(ٔ)الش  جف
 (ٕ)الةشرجا.
ػػأف اليصػػص ال ػي  ػػركل عػػف الشػي رل ال    ػػؽ دا layall جػذ ر ااسػػ نذك   ن ئمن

يمن  ي أقرب إلى أ ال ػي  ثػرت  ل  كف صكرة مف ااسنطجر الشلةجا فم  قصنئدهل كا 
كالشػي رل مػف الشػلراب  ل(ٖ) ا حيجيجػاحكؿ أةطنؿ اللصر الان لي مف أف   ػكف أ ةػنرن 

قكـه ال منؿى لوـ كال اع مندسمكا ةنلشلراب الصلنلجؾل ك ـ الذجف كي 
جييىنؿإ  صللؾ ك ل  (ٗ)
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كعلمنب الل ا على ا  الؼ في ةجنف أصػؿ الصػلل ال ل (ُ)ذىًلؾ صللؾ الراؿ ًإذا  ىنفى  ى 
ف أذ ر اةػػف فػػنرس جػػ ل(ِ)أف أصػػؿ الٌصػػلل ا اٍل يػػر درجػػداةػػف  الصػػلل ال فةجيمػػن جػػرل

كالػالـ أصػؿ جػدؿ علػى ًصػ ىرو كىاٍيًاػرىادو  اللػجفك الصند 
ك ػك مػن جؤجػده أحػد الةػنحثجف ل (ّ)

ال يجػػر الػػذم ال ل أك يػػرا علػػى أف الطػػكر المليػػكم لل لمػػا ك ػػك ال اع مػػندن  شحػػدثجفالمي 
لجػ  إكجسػ دؿ ةمػن ذ ػب  ك ك الًص ر كاالياػرادل   جم ي ةلد الطكر الحسيٌ  ل(ْ)منؿ ل 

 (ٓ).اةف فنرس في ذ ر أصؿ المندة
كةينب على من سةؽ جم ف اليكؿ ةمف الصللكؾ  ك ال يجر الػذم جكااػ  الحجػنة  
ج  أف جل مػد علجػ  كسػلة    ػؿ مػن جسػ ط لد   مف كسنئؿ اللجش فجوػنال كقد ارٌ كحجدن 

ا فحسبل كل يون فيػر ج لٌػؽ أةػكاب الحجػنة في مكااوا مش ال ونل فنلمسملا لجست فيرن 
 (ٔ)في كا  صنحة ل كجسد مسنل ون أمنم .

 زاح الجالثٛ ٔوٍاِجّي يف عزح الوٗٛ العزب:الكضي الجاٌ٘: الغُّ
 :ٔعزحْ لالوٗٛ العزب أٔال: التربٖشٙ 

 ٌٔغأتْ ٔوؤلفاتْ: ٌضب التربٖشٙ -5
ز رجن جحجى ةف علي ةف محمد ةف الحسف ةف ةسػطنـ الشػجةنيي ال طجػب   ك أةك

ال ةرجػػزمل  ػػنف أحػػد أئمػػا الل ػػا كاليحػػكل أ ػػذ عػػف أةػػي اللػػالب الملػػرمل كأةػػي الينسػػـ 
كدرس اادب ةنلمدرسػػػا  لعةجػػػد ار ةػػػف علػػػي الرقػػػيل كأةػػػي محمػػػد الػػػد نف الل ػػػكم

رجػػب اليػػرآفل ك  ػػنب مين ػػؿ كصػػيؼ  صػػنيجؼ امػػال ميوػػن   ػػنب  اليظنمجػػا ةة ػػدادل 
ال رسػػنفل ك  ػػنب ال ػػنفي فػػي علمػػي اللػػركض كاليػػكافيل كشػػرح اللمػػ  الةػػف ايػػيل 

ل دكصػيؼ شػرح اليصػنئ لكالسة  الطكاؿل كالميصكرة الةف درجدل كسيط الزيػد للملػرم
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كشػرح شػلر الم يةػيل كشػرح الم  ػلجنتل  كثالثا شركح علػى الحمنسػا اةػي  مػنـل
 ( 1)ك جر ن. ما في اليحكلةف الس جتل كميدٌ ك وذجب إصالح الميطؽ ال

كأ ػػذ عيػػ  امنعػػال  ػػمةي ميصػػكر مك ػػكب ةػػف أحمػػد ةػػف ال  ػػر الاػػكالجييل 
 (2).ك جر ـ كأةي ال  ؿ ةف ينصر كأةي الحسف سلد محمد ةف سوؿ اايصنرمل

ػندىل اآٍلً ػرى  ال طجب ال ةرجزم كٌفي ي  مى ثىنب ال  نًس  كىاٍلًلٍشرجف مػف اي ة مػف لىٍجلىا الث الى
ٍمسًمنئا ًةةىٍ دىاد  ( 3).كمكلده ًفي سيا عٍشرجف كىأىٍرةىلًمنئىا لسيا اٍثيى ىٍجًف كى ى

 :وٍّج التربٖشٙ يف عزح الوٗٛ العزب -4
مف أقدـ الشركحل كقد ا  ـ فجػ  مؤل ػ  ةشػرح شرح ال ةرجزم لالمجا اللرب  لدٌ جي 

عطػػنب المليػػى اإلامػػنلي لػػ   نلةنػػ إلػػى ا ػػ الؼ نل ك ػػك جشػػجر م ػػردات  ػػؿ ةجػػتل كا 
ف  ػنف ا  الفوػن فػي اا ثػر ميصػة   ن علػى اال ػنظل أمػن الركاجنت فػي الةجػت الكاحػدل كا 

الةحػث  ك ػنف االع مػند فػي  ػذا  الملنيي ق د اح  ظت ةاك ر ن فػي  نلػب الركاجػنتل
ل  حػت عيػكاف   شػرح المجػا د محمد اللػنمكدميشره الد  كر محمك  الذمالشرح على 

 ؿ مػف مالػا ملوػد الم طكطػنت اللرةجػال المالػد الحػندم مسػ كاللرب لل ةرجزم   ك 
كجم ػػف ذ ػػر أ ػػـ سػػمنت مػػيوج ال ةرجػػزم فػػي شػػرح المجػػا  كاللشػػرجفل الاػػزب ااكؿل

 اللرب للشي رم في إجانز على اليحك اآل يإ
يمػن ةػدأ إلم  فجون أما للشرح يدٌ لـ جش مؿ شرح ال ةرجزم على مي  - لػى المػيوجل كا 

 ةشرح الةجت ااكؿ مةنشرة.
  مػن كرد فػي ل كأكرد مػن لػـ جشػرح  مسلسػالن لـ جيـ ةشرح أةجنت مػف اليصػجدة  -

كةلػػع عػػدد  لْٕل ِّل ِِل ُِل ُٓ إـنرقػػأالػػدجكافل فوػػك لػػـ جشػػرح ااةجػػنت 
 سػلا نل ك ي فػي دجػكاف الشػي رل ف ةج ن جأةجنت اليصجدة عيد ال ةرجزم سةلا كس 

 (4).نكس كف ةج ن 
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)
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ل ثػـ جػكرد ةلػد ذلػؾ المليػى للةجػت أكالن  نلةن من جيػـك ةشػرح الم ػردات الل كجػا   -
  في ةجتإل فمثالن اإلامنلي

ًصكصددددد ًًًًوَأْعدددددمنحوًؿـوكأنددددد ًؽدددددل ًػًُ
 

 ًً(1)ؽَعدددد اًا  فدددد ًيعندددد  ًػفدددد ًؿون دددد وً
 

ػػػن ميحك ػػػنل أم قلػػػجالن  جيػػػكؿإ الميحػػػكضإ اليلجػػػؿ اللحػػػـل أىٍعػػػًدؿي   لحمػػػ  ذراعن
شٌةوون في قلػا  لفم كسدهل كفصكص إ فكاصؿ عظنم ل الكاحد فصل كدحن نإ ةسطون

يمػن جرجػد ةوػذا  لػ  أيػ  قلجػؿ   جػؼ  لحمون كظوكر ن ة لػنب فمثيلػتل أم اي صػةتل كا 
 (2) .ل  عظنـ شدجدة اليصب لملصكب

 لاع مد في شرح  على شكا د مف اليػرآف ال ػرجـل كالحػدجث الشػرجؼ كالشػلر اللرةػي -
قكلػ  عيػد   اللرةػي فمف اس شونده ةػنليرآف ال ػرجـ  كالشػلر كأقكاؿ اللرب كأمثنلوـل
 شرح ةجت الشي رلإ

ًٍَوصوددْول ًًً ًٍَوًَ ْغدد ًَاَعْيدد وًعؾددطًَغْطدد
 

 ْْجقددددددكًووْ دددددد ًوَأػَؽدددددد ًو ْ ًو  ً(3)سوددددددع 
 

 ل قنؿ ااعشىإ(4)چڳ  ڳچ   لنلىجيكؿإ كال طش الظلمال مف قكل  
ًوَقْفؿدددددد يً  ؾؾقدددددد ًغط ددددددطً ؾػددددددا

 

  ً(5)ةًقودددددددددمْؼاًصدددددددددك ًػق  افدددددددددً
 

 رح ةجت الشي رلإكمف اس شونده ةنلحدجث الشرجؼ عيد ش   
ًفددداوً  فددد ًيًؿيدددمكائً ؾيددد ً   ددد ًًًً

 

 ًًً (6)  ًقوىددد حو دددؾدددمقفاًويً يددد ـ ً دددً
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)
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ذجلكف سػرهل ؿ ةوـ عف أ ل ل كزعـ أيوـ ال جيػلدً  ل  جى جيكؿإ الؿ الكحكش أ الن 
 ـى يً ـ ف ىػٌر ارجرةل كقػنؿ علجػ  السػالـ  رحػـ ار مػف   ل ػن لدجوـ إذا اى لكف انيةن ذي  ٍ كال  جى 
. ـى لً سى فى  كس تى 

(1)  
 شرح ةجت الشي رلإ دكمف اس شونده  ةمقكاؿ اللرب عي 
 

ًوؾيددددد ً نعددددد  ًهددددد  ًاو ً ددددد  ًًًً
 

 ًًْوعمدددد ً ْفمدددد  ًأْعددددِكحو ً(2)ًأؾددددذاً   ًؿدددد ً
 

 ل قنلػػت امػػرأة جيػػكؿإ كاالىػػٌؼ الػػذم ال جيػػـك لحػػرب كال ل ػػجؼل إيمػػن جل ػػؼ لجيػػنـ
ػػػػ  نؼل ك ً ف شػػػػرةؾ الٍشػػػػا  ل ك نؼ ىػػػػ ً قٍ مػػػػف اللػػػػرب لزكاوػػػػنإ كار إف أ لػػػػؾ ال  ؾ لى اٍ  ى

 (3). نؼ ً اللٍ 
 عيد شرح  لةجت الشي رلإ ةممثنؿ اللرب اس شوندهكمف  

ًم ًًًؽؿددد ًَغدددًفقدددمن اً ؾكَّموًعؾدددطً ؾدددكَّْغدددوَأ
 

 ٌّ(4)ذوًأْطَودددددددد و ا  ً ؾمَّـدددددددد  نَفددددددددَتًأَجحً
 

.... كمػػف أمثػػنلوـ إ ال أييػػسى فػػي اارسىػػ ل كةػػ  جكصػػؼ الػػذئب كاازؿ   قكلػػ إ
 (5).ئ ٌؿ الانزى الذئب اا 

 ٔعزحْ لالوٗٛ العزب: ثاٌٗا: الشخمغزٙ
 ٌٔغأتْ ٔوؤلفاتْ: ٌضب الشخمغزٙ -5

ل مةف عمر ةف محمد ةف عمر الزم شر  محمكد  ك  كزم شر  مف أ ؿ  كارـز
علػـ اادب  ي ػرب ةػ  المثػؿ فػمٌمف جي  -رحم  ار -إحدل قرا ن اليرجةا ميون. ك نف

                                                 

)

)

)

)

)
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ا راسػنف ككرد اللػراؽل كمػن د ػؿ ةلػدن د ػؿ   ل(ُ)رليى اافن ؿ كاا ػنةل كاليحك كالل ا
 لمذكا ل ل كاس  ندكا ميػ . ك ػنف عاٌلمػا اادبل كيٌسػنةا اللػربل  إال كاا ملكا علج  ك 

حٌط ة ينئ  رحػنؿ الراػنؿل ثػـ  ػرج ميوػن إلػى  رب إلج  أ ةند اإلةؿل ك ي أقنـ ة كارـز  ي 
ككرد  ندجػالالحجل كأقنـ ةر ا مػف الزمػنف ةنلحاػنزش ح ػى  ٌةػت علػى  المػ  رجػنح الة

ل ثػـ قػكً مين ؿ اللرب اللنرةال ثـ اي  م راالن  ل عزمػ  علػى الرحلػا عيوػن ن إلػى  ػكارـز
فيجؿ ل إ قد زٌاجت أ ثر عمرؾ  ينؾ فمػن المكاػبف فيػنؿإ اليلػب كعكده إلى الحانزل 

ـٌ أاػده  ػن  يػن كلػد جػـك اارةلػنب السػنة  كاللشػرجف مػف راػب سػيا ل الذل ال أاػده ثػ
ة ػر  ػنيجل ك ػى قصػةا  -رحمػ  ار - ػكفى الٌزم شػرلٌ ك ل (2) اسة  كس جف كأرةلمنئػ

ل لجلا عرفا مف سيا ثمنف كثالثجف ك مسمنئا.  (3)  كارـز
حسيال ميون   نب ال شنؼ عف حينئؽ ال يزجؿل ك  نب  ن  ةن  الزم شرم ؼكصيٌ 

ال ػػنئؽ فػػي  رجػػب الحػػدجثل ك  ػػنب رةجػػ  ااةػػرارل ك  ػػنب أسػػمنب ااكدجػػا كالاةػػنؿل 
 (ْ). ثجر ك جر ن  رد كالمؤلؼ في اليحكل ك  نب الم صؿ في اليحكلك  نب الم

  :وٍّج الشخمغزٙ يف عزح الوٗٛ العزب -4
ثػـ ة  نةا ةجت الشي رلل  ةدأه ك شرح ام  فج  الزم شرم ةجف الل ا كاليحكل 

ل كالل ػػنت الم  ل ػػا فجوػػنل كأعػػرب   لل لمػػا كٌسػػةنلشػػرح  الل ػػكم المي  م ردا ػػ  يػػنكؿ 
 مػػن فػػي  لأ ثػػر مػػف كاػػ  ل عػػرابمػػنت  كالامػػؿل كأسػػوب فػػي  يػػدجـ ال ثجػػر مػػف ال ل

ك   ػ  فجػ   إلى شة  إعراب لالمجا اللربل حنؿ الشرحأمسملا   حسف الكا   حجث 
لػػػػػا الاكائػػػػػب ال كطةػػػػػ  الشػػػػػرح اكؿ مػػػػػرة فػػػػػي مطةميػػػػػدرة الزم شػػػػػرم اليحكجػػػػػ

مجػا   نب أعاب اللاب في شػرح ال   الزم شرم شرح سمنه ك كل (ٓ).اةنليسطيطجيج
علػػى ي يػػا أحمػػد يػػناي  ا ال ػػي  نيػػتطةلػػالك ػػـ االع مػػند فػػي الةحػػث علػػى    اللػػرب

ل الامنؿل كمحمد أمجف ال نياي كأ ج  ل مطةلا محمد مطر الكراؽ ةنلحمزاكم ةمصر

                                                 

)

)

)

)

)
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حييػػ  الػػد  كر  الزم شػػرمل ك اػػدر اإلشػػنرة إلػػى أف شػػرح قُِّٖالطةلػػا الثنلثػػا 
ؽل المحيٌػ الشػرحمف اللثكر على  ػذا  -لألسؼ  -ل كلـ أ م ف(ُ)محمد إةرا جـ حكر

  ػػنب أعاػػب اللاػػب فػػي شػػرح المجػػا كجم ػػف  ل ػػجص سػػمنت مػػيوج الزم شػػرم فػػي 
 على اليحك اآل يإ اللرب
ل ك ػػراـ فجوػػن ةػػدأ الزم شػػرم شػػرح  ةميدمػػا أةػػرز فجوػػن ميدر ػػ  اليحكجػػا كالل كجػػا -

 صػػ  فػػي  كيػػ  عظػػجـ الشػػ  جفل كلػػـ جي   رامػػا مػػكازة للشػػي رلل كأف سػػةب  سػػمج   ةػػذلؾ 
 لقػذف ون  ػكاطر  ػكاطرمميدم   عف ميواػ  فػي الشػرحل ك ػنف ممػن ذ ػره فجوػنإ  ػذه ي  ػا 

كعيد  كسط ةػجف درر الاػكا ر... إلػى أف قػنؿإ الل وػن علػى  كفنئدة ارد ون يكاظر يكاظرمل
 سػػكما ةالمجػػا اللػػربل ثػػـ إيػػ  ةلػػد ال لرجػػؼ المػػكاز ةنلشػػي رللكٍ شػػرح قصػػجدة الشػػي رل المى 

 (ِ)ةشرح الةجت ااكؿ مةنشرة أةد لذلؾكسةب  سمج   ة
ل كللػػؿ  ػػذا  ػػك الالمجػػا كأ ثر ػػن   صػػجالن شػػرح الزم شػػرم أف ػػؿ شػػركح  جلػػدٌ  -

 (ّ)الذم أ راه ةنلميدما ال ي   جض ةنل ركر كال  ر.
 .ةلع عدد ااةجنت ال ي قنـ الزم شرم ةشرحون ثمنيجا كس كف ةج ن  -
نل كجذ ر أكاػ  ن ل كج  شرحن  ل ثـ جشرح الم رداتجذ ر في الةداجا ةجت الشي رل -

 من  نف جػذ ر ل كمن فجون مف ا  الفنت إف  نيتل كقلجالن االم  ل ا في ال لم اإلعراب
ل ثػـ جلػكد عرابحجػد عػف  ػذا المػيوجل فجةػدأ ةػنإلن  ػنف جى كأحجنين  لالمليى اللنـ للةجت

 جرا  مرة أ رل إلى اإلعراب.ثـ إلى الشرحل 
لي نجن اليحكجػا كالصػرفجا كالل كجػال ا ةلضز شرح الزم شرم ة مصجل  لج مجٌ  -

لػرض لػ  أثيػنب شػرح  لم ػردات أةجػنت كةذ ر آراب الللمنب فػي  ػذه الي ػنجن ال ػي  ى 
عػف اإلعػالؿ فػي ال لػؿ   حدجثػ افمف  مصجل  للي نجن الصرفج قصجدة المجا اللربل

 أقنـل عيدمن عرض لشرح ةجت الشي رلإ
ًأؼقؿددددك ً دددداًُأؿ دددد ًصددددموًْؿطددددق ؽاًً

 

 ً  ً (4)ؼددددددككًسنددددددك ؽاً ْؿَقدددددد ًوػددددددنـً
 

                                                 

)

)

)

)
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 (ُ) من عرض في الةجت ي س  ال  الؼ الللمنب حكؿ إعراب ال لؿ اامر كةينئ .
مػػػن ةػػػجف الحاػػػنزججف )عػػػف   حدجثػػػكاللواجػػػا  مػػػف  مصػػػجل  للي ػػػنجن اليحكجػػػاك 
ػػػأل ك (جفجػػػكال مجم من عػػػرض لةجػػػت ل كذلػػػؾ عيػػػد(ِ)نجومػػػن أفصػػػ ل كأجومػػػن أقػػػكل قجنسن

 الشي رلإ
ًًًًًٍ ض دددددتَػًوؿددددد ً  بً يً يدددددط ًعددددد ًً

 

 ًًً(3)ًعؾدددددقفاًوؽددددد  ً  ػضدددددَ ً  مػض ددددد وً
 

ف سػةب إد ػنـ المثلػجف فػي قػكؿ عػحدجثػ   كمف  مصجل  لي نجن الل ػا كاليحػكل
ٌمت(  في الةجت الذم جيكؿ فج إ (ْ) الشي رل) حي

ًػؼدددمً وؿ ددد نً و  ددد  ًو ؾؾقددد ًؿوْؼؿنددد ًًًً
 

 ًًً(5)وهودددددم  ًؾطق ددددد  ًؿط قددددد ًوأْ وددددد وً
 

شػػوند ةاجػػنت اليػػرآف ال ػػرجـل فوػػك اليحػػكم الػػذم جرجػػد أف أ ثػػر الزم شػػرم مػػف االس  -
 (ٔ)ةمص  الشكا د كاادلا مف اليرآف ال رجـ. من جذ ب إلج  جس دؿ على

ا ك جػر ـ أثيػنب اللرةي ال صج  ل  شلر الينة ػا ك ػمةط شػر   نلشلر من  نف جس شود ة  -
 (ٕ)شرح  لم ردات اليصجدة.

إ كفػي المثػؿ أسػم  مػف الػذئب  ؾ قكلػ من اس شود ةممثنؿ اللػرب ك الموػـل كمػف ذلػ -
 ل كذلؾ عيد شرح  ةجت الشي رلإاازؿٌ 

ً ًًًًَمك ً ؾكفقددمًؽؿدد ًَغددًًًوأغددموًعؾددطً ؾُؼددًً
 

 (8)ً ا  ً ؾمـددددددد  ذًأْطَوددددددد ًوَفدددددددأجح ًَتً
 

                                                 

)

)

)

)

)

)

)

)
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ن إلػػى  ػػذ مػػف ظػػكا ر الالمجػػا ميطلينػػكأ ػػـ مػػن جالحػػظ فػػي عمػػؿ الزم شػػرم أيػػ  ج ٌ  -
لى  الفجا يرجرات يظرجا كمينقشنت لمسنئؿ  من اس طنع إلػى ذلػؾ لؿ ةسط اللً ل كا 

ل ح ػى إيػ  فػي ةلػض ااحجػنف جشػ ؿ صػ حنت  ثجػرة ةوػذه ال يرجػرات علػى سةجالن 
 (ُ).الكا ( ةيصب الكا  كاره حسف)ال رار من فلؿ في شرح مسملا 

 :ٔعزحْ لالوٗٛ العزبالعهربٙ  -ثالجا
 العهربٙ ٌضبْ ٌٔغأتْ ٔوؤلفاتْ: -5

ي الحيةلػػي اليحػػكم الل ػػكم ال ر ػػيل الل ةػػرم الة ػػدادم اازاػػ الةيػػنبأةػػك  ػػك 
ميحا الد رل كحسيا اللصرل إمنـ في  ؿ علـ شجخ زمني ل كفرد أكاي ل  لمحب الدجف

ل أ ٌر ك ػك فػي ر رجذلؾ  ل  ك ك  ئمف اليحك كالل ا كال ي  كال رائض كال الـل جير 
كمػػنت فػػي سػػيا سػػت عشػػرة  لل كلػػد سػػيا ثمػػنف كثالثػػجف ك مسػػمنئاصػػةنه ةنلاػػدرم

كقرأ  لنب كأ ذ عي ل كقرأ اادب على عةدالرحجـ ةف اللصنرأدرؾ اةف ال شٌ  لكس منئا
كسػم  فػي صػةنه مػف أةػي  لال ي  على الشجخ أةي ح جـ إةرا جـ ةف دجينر اليونكيػدم

كأةػي ة ػر عةػد  لكأةي زرعػا طػن ر ةػف محمػد ةػف طػن ر الميدسػي لال    اةف الةطي
 (ِ).مرقلنيي ك جر ـف الكأةي اللةنس أحمد ةف المةنرؾ ة لار ةف الييكر

ػًدجثل  للل ةرم مؤل نت عدجدة في فيكف ش ىل ميونك  ًإٍعػرىاب اٍلييػٍرآفل ًإٍعػرىاب الحى
اٍلةٍل ىػػا ك ًإٍعػرىاب الشػكاذل ال  ٍ ًسػجرل ال  ٍلًلجػؽ ًفػي اٍل ػػالؼل المليػ  ًفػي الاػدؿل اليػن ض 

ثىا ًفػي اٍل ىػرىاًئضل شػرح ال صػج ل شػرح ال لال  ٍلً جصك  حمنسػال شػرح المينمػنتل كىالث الى
ػػنح كال  ملػػال شػػرح اللمػػ ل لةػػنب اٍل  ػػنبل شػػرح  ج ى شػػرح  طػػب اٍةػػف يةن ػػال شػػرح اإلًٍ
ٍعػػرىابل ال رصػػجؼ ًفػػي  ػػنح اٍلم صػػؿل الٌلةىػػنب ًفػػي علػػؿ اٍلةيػػنب كىاإلًٍ أىٍةجىػػنت اٍل  ػػنبل ًإج ى

شىػػنرىة ال  ٍلً ػػجص ال  ٍلًيػػجف ال  ٍوػػًذجبش كىاٍاىٍرةىلىػػا ًفػػ ح ال صػػرجؼل اإلًٍ ي الي ٍحػػكل  ىٍرً جػػب إٍصػػالى
كؼ الملاػػـل ااًلٍسػػً جلىنب ًفػػي اٍلحسػػنبل  ػػري شػػرح المجػػا اللػػربل شػػرح اٍلميطػػؽ علػػى حي

 (ّ).ك جر ذلؾ المجا اللاـل

                                                 

)

)

)
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  ػػّٔٔت« رحمف ةف عةدار الل ةرمعةد ال»كلده «إ أةي الةينب»مذة كمف  ال
علػـ الػدجف ك مكفػؽل الينسـ ةف أحمد ةػف ال كميوـ ل ػ ّْٔاةف الحيةلي ت ل كميوـ 

فػي اليحػكل كأ ثػر مانلسػ   « أةي الةيػنب»مف أشور  المجذ  ك ك اللكرقي اايدلسيل
 (1) ػُٔٔت« أةي الةينب»جسٌمى  لمجذ  ح ى صنر

ةلػػد  ػػذه الحجػػنة الحنفلػػا ةػػنلللـ كال صػػيجؼ سػػيا « أةػػك الةيػػنب الل ةػػرم» ػػكفي 
 (2) س ا عشرة كس منئا مف الوارة.

                                                 

)

)
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 ح الوٗٛ العزب:وٍّج العهربٙ يف عز  -4

ش ح ػػى كةنع مػػنده علػػى شػػرح الزم شػػرم نزهللالمجػػا اللػػرب ةإجاػػ الل ةػػرمز شػػرح ج مٌجػػ
ل إال فػػي شػػرح الم ػػردات الل كجػػاش إذ عـ أيػػ   ػػرب مػػف ال ل ػػجص لػػجس  جػػرزٍ لػػجم ف أف  ىػػ
فػنلل ةرم ال كاحػد مػف  المػذة ثللػبل كمػ  ذلػؾ ل  المحيػؽ أيػ  ن علػى شػرح رٌاػجل مد أحجنينػ

ا مػػف كاوػػجف ذ ر مػػن ن كاحػػدن ا مػػن يػػراه جػػذ ر كاونػػف ثجػػرن  م فػػي  ػػؿ شػػيبلج  ػػ  للزم شػػر 
 (1) .ن  ال جراه صحجحن ك لللٌ أ اي  ال جرل الكا  الثنيي ذا  ينبل شالزم شرم
ذم حييػ  للل ةػرم الػ شػرح المجػا اللػرب ك نف االع مند فػي  ػذ الةحػث علػى  
فػي الللمػي اللراقػي الد  كر محمػد  جػر الحلػكاييل كيشػره فػي مالػا المامػ   كقدم 

ـل كجم ػػف  ل ػػجص ُِٖٗ -قَُِْالثنلػػث كالثالثػػجفل الاػػزب ااكؿ عػػنـ المالػػد 
 أةرز سمنت ميوج الل ةرم في شرح المجا اللرب فجمن جليإ

ا أشػػنر فجوػػن الزم شػػرم إلػػى ميواػػ ل لػػـ جشػػ مؿ شػػرح الل ةػػرم علػػى ميدمػػ -
يمن  ةدأ ةشرح الةجت ااكؿ مةنشرة ةلد الصالة كالسالـ على   .يةجين محمد كا 

ن أحجنينػجػذ ر  ي أ لعيدهشرح الل ةرم مكاز  من ذ رتل كمف مظن ر اإلجانز  -
  ال كفججف كالةصرججفل دكف أف جشػجر إلػى ذلػؾل كدكف أف جػراٌ مسملا  الفجا ةجف 

جط ةوػػػذا ال ػػػالؼل  مػػن حػػػذؼ الل ةػػػرم ال ثجػػػر مػػػف حػػػن علػػػى  جػػػرهل مػػػ  أيػػ  مي رأجنػػ
 (2).كا   ى ةنإلعراب لم اليكؿ فجونال يرجرات اليظرجا ال ي ةسط الزم شر 

ا في شرح ل فوك جرجد أف جدعـ الكا  جس شود الل ةرم ةنآلجنت اليرآيجا  ثجرن  -
 (3).مقكل دلجؿ كأفص  شن داإلعراةي الذم جذ ره ة

ل كمػف ذلػؾ عيػد فػي ال نلػب جس شود ةناةجنت الشلرجا دكف عزك ػن لينئلجوػن -
 ااكؿإالشي رل شرح ةجت 

َْؿ ددددُأقؿددددك ً دددداًؼنَأ ًؽاًًًق طنددددَؿً ًصددددمو
 

 ًٍ(4)قدددددد وْؿَلسددددددك ؽاًَؾًػددددددنـ ً  ًؼددددددككً
 

                                                 

)

)

)

)
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 إةجتةحجث ذ ر أف سكل  ي  فنعالل كاس شود 
 

 (1)وملًقلقًسكىً ؾعمو  

آراب جػذ ر ل  من (2)الللمنب في إعراب ك صرجؼ ال لمنت في إجانز ا  الفنتجييؿ  -
 (3).م  ٌردة لةلض الللمنب  نا  ش في إعمنؿ الظركؼ

لػػػنيي الم  ل ػػػا لل لمػػػا عيػػػد شػػػرحون ل كل يػػػ  ال جشػػػجر إلػػػى المليػػػى جػػػذ ر الم  -
 (4)يدر عيده ذ ر المليى اللنـ للةجتالميصكد في الةجتل  من أي  جى 

ل  مػن فػي إعػراب دكف ذ ػره دلجػؿ  راجحػ  لن علػى آ ػرن إعراةج ػن كاونػجرا  أحجنين  -
  لما )   جؼ ( في قكؿ الشي رلإ

ًًًً سددددد ًعنفدددددطًؿوددددد ٍاً ًنأْؽنًٍلَّدددددويً و
 

 ًًً(5)قوط ؾعفددددد ًهًهدددددلـ ًؽقدددددذًقػعددددد وً
 

ل كقجػػػؿإ  ػػػك ج لػػػؿل كااقػػػكل أف ج ػػػكف حػػػنالن ةػػػػ جيػػػكؿإ كمك ػػػ   جػػػؼ يصػػػب 
 (6).ظرؼ

 

 

 

 

 

 

                                                 

)

)

)

)

)

)
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 املثحث األول

 يف شروح الهية العرب الصىتية اجلهىد
دراسا ااصكات ال طكة ااكلى في الدراسا الل كجال فناصػكات  ػي المػندة  لدٌ  ي 
يمػػن  نيػػت دراسػػا ااصػػكات  ػػذلؾش وػػن ال لمػػنت فػػي أجػػا ل ػػا  شػػ ؿ مي ال ػػيال ػػنـ  ل كا 

 (1)ل ك ي ااصكات.ايون   ينكؿ أص ر كحدات الل ا
 اإلبداه يف عزٔح الوٗٛ العزب:أٔال: 

جلٌد مف أ ػـ اكايػب الدراسػا الصػك جاش لػذا اللػ  الللمػنب اللػرب مػف  كاإلةداؿ 
قنمػػا ةل ػػون  لحػػركؼال كمػػف سػػيف اللػػرب إةػػداؿل جيػػكؿ اةػػف فػػنرسإ سػػيف اللػػرب  كا 
د على عدة ش اف الل ظ جرً الن مف عكامؿ يمك الل ا كا سنعونعنمجلد ل ك (ِ) مينـ ةلض

  (ّ).ك   جينسة  مفج م ف الم  لـ مف الكفنب ة ر   على أ لصكر
ػرى  كاإلةداؿ مصدر أةدؿل كااصؿ فج  ٍلػؿي شىػٍيبو مى ىػنفى شىػٍيبو آ ى  ًإةػدالؾ ًمػفى  لاى

الػؿ حػرؼ م ػنف   أف ل أك(ٓ)ملينه أف  يجـ حرفنن ميػنـ حػرؼل ك (ْ) ىنلل  ً اٍلكىاًك  ىنبن ًفي 
ف ال لرجػػؼ المينسػػب  ػػك   ججػػر أكجةػػدك لػػي  ل(ٔ)أك حر ػػا م ػػنف أ ػػرل لم ػػنف آ ػػر

ش للالقا ةػجف الصػك جف ة ػمثجر مك ل  ميونصكت إلى آ ر مف ال لما الكاحدةل كفى 
إلػى اللالقػا الصػك جا  جػؼ ػذا ال لر  ش حجػث أشػنر صػنحب(ٕ) الةجئا الل كجػا المحجطػا
 . من يٌكه فج  على  مثجر اللوانت في اإلةداؿ  لةجف الةدؿ كالميةدؿ مي 

                                                 

)

)



 

 

اجلّٕد المغٕٖٛ لمتربٖشٙ ٔالشخمغزٙ ٔالعهربٙ   
 دراصٛ وٕاسٌٛيف عزٔحّي لالوٗٛ العزب لمغٍفزٝ 

 

 عبداملكصٕد ٌٖٕط د/ حمىٕد عبداهلل
 

م  ل ػػكف فػػي مراػػ  اإلةػػداؿ ةػػجف  كيػػ  مػػف اإلةػػداؿ إذا أم ػػف الح ػػـ  كالللمػػنب
ال فوك مف قةجؿ ا ػ الؼ اللواػنتجٌ ةمصنلا إحدل ال لم جف كفرعً  ل كقػد (ُ)ا اا رلل كا 

ل كجركف أف  ثجػرنا (ِ)دثجفحٍ ا كال رعجا للييد مف علمنب الل ا المي ض اليكؿ ةناصنل لرٌ 
 (ّ).ال لمنتر الصك ي الذم أصنب ةلض مف صكر اإلةداؿ راا  إلى ال طكٌ 

 صػػيجؼ مػػن كرد مػػف أمثلػػا ل ةػػداؿ فػػي شػػركح المجػػا اللػػرب مك ػػ   كجم ػػف 
 الدراسا إلى من جليإ

 اإلبداه يف الصٕاوت: -5
 الجالثٛ:وا اتفل فْٗ الغزاح   -ا

علػى إةػداؿ الومػزة مػف الػكاك فػي   ؽ الشراح الثالثاا ٌ إةداؿ الومزة مف الكاكإ  
لدةلدةل كً كأصلون  لإلدة() ن اي سرتل  من قنلكا في لمٌ  شفنل ةرجزم جيكؿإ كجينؿإ ًكلدة كا 

قِّ ىٍتل ك ذلؾ جي لؿ ةوذا إذا اي سػرتل أك اي ػمت مػف  جػر  كياكهإ أياكهل كأيقِّ ٍت فيإ كي
لدة  مز ون ةدؿ مف الكاكش ايون مػف الكلػد (4)ل فوذا مطردإعراب ل كقنؿ الزم شرمإ كا 
لػدة ك ل كقػنؿ الل ةػرمإ (5)كالكالدة ةػدؿ مػف الػكاكش  فػي إلػدة الومػزة كًكلػدة ةمليػى ... ا 

ةػػداؿ الػػكاك الم سػػكرة  مػػزة  جػػر مطػػردل ايػػ  مػػف الًكلػػد كالػػكالدةل كىأمػػن إةػػدالون مػػف  كا 
ًزمن ن اٍلومزىة الم مكما  م   نًئز مطردالى  ل كذلؾ عيد شرحوـ لةجت الشي رلإ(6)ن فىاى

ًػلقَّْؿددددد ًـيددددددك ـ ًوأْقَمْؿددددد ً ْؾددددددَمًةًًًًً
 

 ًً(7)وعوددددْم ًؽؿدددد ًَأْ ددددَمْأ وًو ؾؾقدددد ًَ ْؾَقدددد وً
 

اح الثالثػػػا علػػػى أف الومػػػزة فػػػي )إلػػػدة( مةدلػػػا مػػػف الػػػكاك الم سػػػكرة أك ر  نلش ػػػف
د ال ػػي كرد فجوػػن  سػػر الػػكاك الم ػػمكما أك الم  كحػػا فػػي )ًكلػػدة(ش ايوػػن مػػف الكلػػ

                                                 

( )

( )

)

)

)

)

)
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ٍلػد لي ىػاهل  مػن أكر  د أف ك مون كف حونش حجث ذ ػر اةػف ميظػكر أف الًكٍلػدل ًةنٍل ىٍسػًر  نلكي
لدى اى  لىد كىاًحدناللن مٍ قىٍجسنن  ىٍالىؿي الكي كأكرد عف اٍةفي السِّ ِّجًت ال    كال سر كال ـ في  ن كالكى

  (ُ).الكاك مف الكلد
ػلػكاك الم سػكرة كالم ػمكما  ػم  ا إةػداؿال ةرجػزم  الػؿكقد   إةػداالن  مػزة ن ن الزمن

كاػنب ل  جر مطرد ال ككافي  الل ةرم في الم مكمال كالل  في الكاك الم سكرةمطردن 
 (ِ).إةداؿ الومزة مف الكاك في إلدة ككلدة في مصندر عدجدة

مصػندر ل ك ثجػر مػف (ّ)االم ػمكما  مػزة  ثجػرن  ككالؿ اةف الس جت إةػداؿ الػكا 
أك م سػػػكرةل أاػػػنز  إذا كقلػػػت أكالن م ػػػمكمال أك م  كحػػػا ل الػػػكاكعلػػػى أف ال ػػػراث 

يػنة كأىيػنةل كقػنلكاإ أىحػد ل ككى ـى ػ ـى كأىاى ػ اى حػدش  لاليحكجكف إةدالون  مزةل فيػنلكاإ كى كأصػل  كى
لػػد حػػذؼ ك ةػدؿل فػمرادكا أف ج ػػلكا م نيوػن حرفػن أاٍ فوػػذه الػكاك  ػلج ا  ي  ايػ  كاحػدل

ػن لمػن جػػد لون مػف الحػػذؼ كالةػدؿل ػلؼ الػػك  ش مػػزة  نفمةػدلك  ميوػن كمػػف ل (ْ) اك عك ن
كااصػػجد  لمؤصػػدل  مػػن كرد  مػػز الػػكاك الم  كحػػا آصػػدت كأكصػػدت عػػف أةػػي عةجػػدة

ػػدىةه ل (ٓ)كالكصػػجد كقػػرئإ نإيوػػن علػػجوـ ميكصى
ػػدىةك ل(ٔ) ميٍطةىيىػػا  ل أم(ٕ))مؤصى

كمػػف  ل(ٖ)
قىنب مز الكاك الم سكرة  عىنبل كًكقىنبه كاً   فػي ةجػت للوػذلي إلػدةبت ل كقد اػن(ٗ)ًكعىنبه كاً 

 إحجث جيكؿ
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)

)

)

)

)

)

)

)



 

 

اجلّٕد المغٕٖٛ لمتربٖشٙ ٔالشخمغزٙ ٔالعهربٙ   
 دراصٛ وٕاسٌٛيف عزٔحّي لالوٗٛ العزب لمغٍفزٝ 

 

 عبداملكصٕد ٌٖٕط د/ حمىٕد عبداهلل
 

ً ؾك دددددك ًؽل ددددد ً وْػؾددددد ً ؾدددددمةًسوددددًد
 

 (1) اك.ْ ككًؿودددددْاًؿددددد ً ُ ددددًدـ ؽدددددمفاًِوقوً
 

 ةػدؿ الػكاك الم سػػكرة  مػزةل كاػنب  ػذا اللػزك عػيوـ فػػي   ػذجالن كميػ  جللػـ أف 
ةػػػف  سػػػلجد قػػػرابة ل كذ ػػػر أف عيػػػد ـا ل كاللػػػ  أةػػػك حجػػػنف مطػػػردن (2)ةلػػػض المصػػػندر

گ  ڳ       ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  چ  إة الم سػػػػكرة مػػػػف قكلػػػػ   لػػػػنلىإعػػػػنب( ةػػػػنلومز )اةجػػػػرل

چڱ  ڱ       ڱ  ں
ل جيةىػػدِّليكفى ًمػػفى اٍلػػكىاًك  ثػػـ قػػنؿإ ل(3) ذىًلػػؾى ميط ػػرىده ًفػػي لي ىػػًا  يػػذىٍجؿو كى

اٍلمىٍ سيكرىًة اٍلكىاًقلىًا أىك الن  ىٍمزىةن 
 مػز الػكاك الم ػمكما إلػى  ػذجؿ ل كعػزا أحػد الةػنحثجف (4)

  أف الد  كر شػكقي  ػجؼ  قػد لد  كرإ علـ الدجف الايدمإ كلوذا أراٌ ل جيكؿ انأج ن 
 كشػنح ةػدالن  إك نيػت قةجلػا  ػذجؿ  صػي  ي ػس الصػيج  ف يػكؿألةس علج  حجف قنؿإ  

ل كل ييػػي أراػػ  الل ػػسل كلػػـ جي صػػر اامػػر علػػى الػػكاك الم سػػكرةل ةػػؿ  (5)مػػف إشػػنح
كجلدل كمنلؾ ةػف  نلػد كردت شكا د على إةداؿ الكاك الم مكما في شلر مليؿ ةف  

كاةػف ميظػكر  مػز الػكاك الم سػكرة علي الينلي ل كعزا أةك (6)ك من مف  ذجؿ لال ينعي
ل (8)الظن رة  اي يلت مف  ذجؿ إلى ةيي  مجـ كال مني  كال  لنرض ل فللؿل (7)إلى  مجـ

ل ك مػػجـ ةدكجػػال كيظػػف أف صػػكت الومػػزة ر ػػـ مػػن جح ناػػ  أداؤه مػػف ماوػػكد (8) مػػجـ
ل (9)ئػؿ علػى عملجػا االدابش ايػ  جلجيوػن علػى إةػراز مينطلوػنع لي جسنعد  لؾ اليةن

 ػؽ مػ  مػن اع ػند علجػ  الةػدك  ذا ةنإل نفا إلى من في الومزة مف عيصر اي انرم ج ٌ 
 (10).مف سرعا في ااداب
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ـ أف الػػكاك أصػػلون  مػػزةل كأف  جػػره قػػد أف ال مجمػػي  ػػك    الةػػنحثجفكذ ػػر أحػػد 
 (1)مف ةنب الحذليا. لدٌ كصيجل   ذا جي  ةلفيطيون  ك  مز  يطيون مف ةنب ال   جؼل

ااصػجد ؾ أف مػزت فجػ  الػكاك الم  كحػال فمػف ذلػ من عزجت ةلض أمثلا ممن  ي 
يوػن ل ػا أ كذيً ػر عػف أةػي عمػرك ةػف اللػالب لل ا أ ؿ يادل كالكصجد ل ا أ ػؿ  ونمػا

 (ِ).أ ؿ الجمف
ال فػنلومزة ره مف الينحجػا الصػك جةرٌ كالكاك لجس ل  من جي  الومزةكاإلةداؿ ةجف 

نل كم  ل نف ص ال فػنلومزة   ػرج مػف أقصػى الحلػؽ عيػد  كالكاك م ةنعداف م ران
 جػر  -ااقدمجفل كمف الحيارة أك لسنف المزمنر عيد الملنصرجفل ك  ػرج الػكاك 

ل كمػف أقصػى اللسػنف مػ  أقصػى الحيػؾ (ّ)مف الش  جف عيد ااقػدمجف  -ا المدجٌ 
نف ملوػن ممػن جالػؿ لػرأل ااقػدمجف  مٌ عيد الملنصرجفل كم  ذلؾ فإف الش  جف  ي 

كلجسػت ةماوػكرة كال مومكسػا  لالومزة ماوكرة شدجدة عيػد اليػدامىل ك (ْ)مسك نن
عيد أ لب المحدثجفل كالكاك م كسطا عيد اليدامىل ك ي ماوكرة اح  ن جػا عيػد 

 (ٓ).المحدثجف
 وػذجؿ علػػى  -ؿ سػجةكج  لومػز الػكاك الم ػمكما عيػد ةلػض اليةنئػؿ كقػد علٌػ 
ةميوـ  ر كا الكاك حجث صنرت فجون  مال  من ج ر كف الكاكجفل أمػن  –من سةؽ  يحك

 ف  ػػره فجوػػن ال سػػرةل أمػػن الػػكاك الم  كحػػا فنإلةػػداؿ فجوػػن الػكاك الم سػػكرة إذا  نيػػت أكالن 
 (ٔ).مطرد جر 

 جم ف مالحظا من جليإ لكةينب على من سةؽ 
لػكاكل كا   ػي ال ةرجػزم  ؿ مػف الزم شػرم كالل ةػرم علػى إةػداؿ الومػزة مػف ا يٌص  -

 ةنإلشنرة.
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أرا  ةلػض الللمػنب  مػز  ر اللالقا الصك جا ةجف الكاك كالومزةل فيديظرا للدـ  كفٌ  -
ن أالد ميون  ك الومزةل ل فمةدلكا ميون حرفن ك جره كمن جل رجون مف حذؼل ون ل الكاك 

 .ةكم سكر  من أف اللرب ج ر كف الكاك ك ي م مكما 
ك الم سكرة إلػى  ػذجؿ ك مػجـل كال  لػنرضل كقػد علٌػؿ الةحػث عزا الةحث  مز الكا  -

نل أمن  مز الػكاك الم  كحػا فيػد  من عيزم  مز الكاك الم مكما إلى  ذجؿ أج ن لذلؾل 
 زم إلى ياد كالجمف.عي 
 فل فْٗ التربٖشٙ ٔالشخمغزٙ:ّتاوا  -ب

ا أعلػى كممن ا  ؽ فج  ال ةرجزم كالزم شػرمل أف الييٌيػا كالييل ػةجف اليكف كالالـإ 
 ن لشرح ةجت الشي رلإل كذلؾ عيدمن عر ى (ُ)الاةؿ

ً قندددددددكػنوي ً دددددددل    ًؿووأوؼددددددد وًُأ
 

 ًً َّدددد ْنْؼعندددد ًؿنددددًًُأعؾددددطًُؼ ً(2)ً و ًوَأْؿنودددًد  
 

ةىؿ الل ةرمكذ ر     (ّ).أف اليياإ أىعلىى اٍلاى
فػي إشػنرة  ل كذلػؾعلػى الاةػؿأكالزم شرم على أف اليهٌيا كالييلٌػا  ال ةرجزم ؽ ا ٌ 
أم  ػؿ ميومػن  مػف قػكؿ  ك ػال  ػالـكالالـ فػي ال لمػال  اليكف فإلى اإلةداؿ ةج ميومن

ذ ر أةػك فػل ك ك ي سػ  مػن اػنب فػي ةلػض المصػندر اليكف اك الالـف لأصؿالصك جف 
الطجب الل ػكم أيػ  جيػنؿإ علػٍكتي قيل ػا الاةػؿل كقيي  ػ ل أم أعػالهل كالامػ  قيلىػؿل كقيػيىفل 

ل كلػذ ره ش لػذ ره  ل ػا اليػكف أكالأف اليػكف  ػي ااصػؿ إلى كأشنر الة دادمل (ْ)كًقالؿ
ػػـ اٍليىػػنؼ كى ىٍشػػدجد الي ػػكف أىعلىػػى كالييػػا فيػػنؿإ  ل كي ػػلت مك ػػ  اليػػكف الػػالـأف  ًة ى

ةىؿ ـً مىكً   الي كف مثل كاليي  لاٍلاى   (5).لا ًةنلال 
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م ػرج  ذليج ػنف مػف مسٌك ا ل ةداؿ ةجيومنل فومػن الالـ كاليكفاللالقا الصك جا ةجف ك 
عيػػد الميحػػدثجف ل ك مػػن أسػػينيجنف لثكجػػنفعيػػد اليػػدامى كاحػػد

كجامػػ  ةجيومػػن الاوػػر  (ُ)
كالذالقػػال  مػػن جشػػ ر نف كملومػػن الػػراب فػػي الك ػػكح  لكال كسػػطل كاالي  ػػنح كاالسػػ  نؿ

 (ِ)السملي.

 

 كممن سةؽ جم ف مالحظا من جليإ
 ػػر أم ذمػػف ل ك ػػذا ةلػػض المصػػندر  لػػت إشػػنرة  ػػؿ مػػف ال ةرجػػزم كالزم شػػرم -

لى ذلؾ سكل الة دادم الػذم ج وػـ إاليكف أك الالـ ل كلـ جشر   ك ااصؿ الصك جف
 ليكف  ي ااصؿ.مف  الم  أف ا

لى انيب قرب الم رج إل فاللالقا الصك جا مسك ا إلةداؿ الالـ مف اليكف كالل س -
كاالشػػ راؾ فػػي ةلػػض الصػػ نتل فومػػن جل يجػػنف فػػي صػػ ا الك ػػكح السػػمليل ةػػؿ إف 

 لالـ مف أك   ااصكات السن يا في السم .اليكف كا
 فل فْٗ التربٖشٙ ٔالعهربٙوا اّت -ج

ك ػػػػك  لإلػػػػى أف ك ن ػػػػن ككعن ػػػػن كاحػػػػدأشػػػػنر ال ةرجػػػػزم  إ اللػػػػجفةػػػػجف ال ػػػػجف 
كال ػجف  نللجفةػل كجيصد أصكات اليطن حكؿ المنبل كيػٌكه الل ةػرم أف ك ػى (3)أصكا ون

كذلػؾ عيػد شػرحوـ  ل(5)إال ةػنل جفل ةجيمػن لػـ جػذ ر الزم شػرم ال لمػا (4) ليي أصكات
 لةجت الشي رل إ

ًؽدددددل ًوغ فددددد ًَ ْهَ تقددددد ًوَ كَؾددددد ًًً
 

 ًًًً(6)َأأدددد ؿقاوًؿدددد ًَسددددْػ ً ؾؼل  دددد ًـوددددك حوً
 

 ليػػي أصػػكاتل  اللػػجفعلػػى أف ك ػػى ةػػنل جف  لل ةػػرم ػػؽ  ػػؿ مػػف ال ةرجػػزم كاا ٌ 
ل اللػجفل ك لت إشنر ومن مف اليص علػى اإلةػداؿ ةػجف ال ػجف كالميصكد صكت الحرب

                                                 
1
  183ينظر: علم األصوات د. بشر   ((

2
 58 -54 اللغويةاألصوات ينظر:   ((
)

)

)

)



 

 

اجلّٕد المغٕٖٛ لمتربٖشٙ ٔالشخمغزٙ ٔالعهربٙ   
 دراصٛ وٕاسٌٛيف عزٔحّي لالوٗٛ العزب لمغٍفزٝ 

 

 عبداملكصٕد ٌٖٕط د/ حمىٕد عبداهلل
 

 ل كرةمػن  ػنف ذلػؾ لك ػكحونلاللػجفك اللالقػا الصػك جا ةػجف ال ػجف  ةجنفلت مف  من  
كالك ى صكت الحربل كقجؿ لون ذلؾش لمن في الحرب مف صكتل ك ػك كالػكعى كاحػدل 

 ىك الػ عػف ال ػراب أف كأشػنر اةػف السػ جت ييػالن ل (1)كقد كرد ذلؾ في ةلض المصػندر
علػى  ل كيػٌص (3)الل ػكمالطجػب  ل كممػف أشػنر إلػى ذلػؾ أةػك(2)اةمليػى ال ػاٌ  ىكعالك 

ل كييػؿ اةػف ميظػكر عػف جليػكب اةػف (4)اإلةداؿ اةػف فػنرسل كالػؿ ال ػجف  ػي ااصػؿ
 جف انب قكؿ الم ي ؿ الوذليإ كعلى ل ا ال ل(5)ةدؿ مف ال جف اللجفالس جت أف 

ًؽدددددل  ًَوَغدددددطً َنؿودددددكِ ً  ـلنقددددد ًًً
 

  ً َْْؽددددددٍ ًُأَؿددددددْقَاً ِويًفنقدددددد ً(6) َوَغددددددطً
 

 نللجفةػصػكاع(  ابات اليرآيجال فيػد قػرأ الاموكر)في الير  اللجفك ك ةندلت ال جف 
چٹ  ٹ  ٹ  ڤ      ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄچ إفػػي قكلػػ   لػػنلى

ل كقػػرأ (ٕ)
كغ ( ة ػ   الصػند كةػنل جفل كقػرأإ حجػكةإ  عةػدار ةػف عػكف كأةػك جحجى ةف جلمرإ )صى

ػػكاغ( ة ػػـ  ػػكغ( ة ػػـ الصػػند كةػػنل جفل كقػػرأ سػػلجد ةػػف اةجػػرإ )صي الصػػند كةػػنل جف )صي
ػكع(  على فيلنؿ(ل كقرأ اةف قطجب ) صكاغ( ة سر الصػند كةػنل جفل كقػرأ أةػك راػنب) صى

 (8).نللجفكةة    الصند 

 ا ل ةداؿ ةجيومػنل فومػن مػف الحلػؽل سكٌ مي  اللجفك ل جف اةجف  الصك جااللالقا ك 
الاوػرل كاإلصػمنت  مػف كسػط ل كا  ي ػن فػي صػ نت اللػجفك فنل جف مف أديػى الحلػؽل 
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اةػف السػ جت  ل فيػد ذ ػركلذلؾ  ثر ال ةندؿ ةجيومػن فػى اللواػنت اللرةجػا ش(ُ)االي  نحك 
ف الةحث مف عزك أم مف الصكر جف ةػنل جف ل كلـ ج م ٌ (ِ)ل ةداؿ ةجيومن أمثلا عدجدة

 إلى الينطيجف ةومن مف اليةنئؿ اللرةجا. لجفةنل جف أك ال
 أفإ فج ةجٌ كممن سةؽ  

ين لين أم الصك جف  ك ااصؿل  مػن لػـ جشػجرا إلػى جٌ ة ال مف ال ةرجزم كالل ةرم لـ جي  -
ل كاامػر  ا إلةداؿ أحد الصك جف مػف اآل ػرالمسكٌ  اللجفك اللالقا الصك جا ةجف ال جف 
 . ذلؾ في ةلض المصندر

كعلػى ااصػؿ اػنب  لاللػجفاةف فنرس على أف ال جف  ي ااصؿ أةػدلت ميوػن  يٌص  -
 .نللجفةاه اةف ميظكر ةجت الشي رلل كةجت الم ي ؿ الوذليل الذم رك 

 ذلؾ.إلى الةحث  أشنرل كقد في اليرابات اليرآيجا اللجفك ةندؿ ةجف ال جف كركد ال  -
 وا اٌفزد بْ التربٖشٙ: -د

ةػػجف المػػجـ كاليػػكفإ أشػػنر ال ةرجػػزم إلػػى اإلةػػداؿ ةػػجف المػػجـ كاليػػكف فػػي قكلػػ إ  
ـ  كذاـ كذجـ كذجف كذىٌف كذافٌ   الشي رلإ تجل كذلؾ عيد عر   لة(3) جينؿإ ذ

ًوؾددكيً  مـددد اً ؾددد أكًملًقؾدددَذًؿ دددَ اًًًًًً
 

 ًًًً(4)قوعدددددد  وً دددددد ً يًؾددددددميًَّوؿلَؽدددددد وً
 

ـٌ كذى  ل كذاـ كذاٌف فٌ كردت إشػػنرة ال ةرجػػزم إلػػى اإلةػػداؿ ةػػجف المػػجـ كاليػػكف فػػي ذ
اةػػف السػػ جت عػػف أةػػي  فيػػد ركل ةلػػض مػػف المصػػندرل كذ ػػرت ذلػػؾل باللجػػةمليػػى 

كالةػنبل فجيػنؿإ الػذاـ كالػذاب كالػذاف  جـ كاليػكففي المصػدر ةػنلم الثالثعمرك الل نت 
ـ ل أرة  ل نتل ك ذلؾ الػذ اف ل (5)كالذجـ كالذجف ـي كالذ  ـي كالذ أ ـي كالذ ا كانب عف  راعإ كالذ ٍج
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 أمذاف( فػػي مليػػى )ذاـ( د عػػف ثللػػب كاةػػف ااعراةػػي ال لػػؿ )ل ككر (1)الػػذ اف كالػػذ ابي 
ػن الػذ افي لمػجـ فػي ال لمػا فيػنؿإ اةف فنرس على إةػداؿ اليػكف مػف ا كيٌص  ل(2)عنب فىمىم 

ل ًاىف  الي كفى ًفجً  ميٍةدىلىاه ًمٍف ًمجـو   ل ػاكذ ر الحمجػرم أف الػٌذاف ل (3)ًةنلي كًفل فىلىٍجسى أىٍصالن
         قجس ةف ال طجـ ااكسيإ كعلى ل ا اليكف انب قكؿل (4)اـ ةمليى اللجبفي الذ  

ًًًًًًًًًْااـدددددددددد ً ؾؽمقلدددددددددد ًؿػؾكؾدددددددددد 
 

  (5)فدددددددً  ـوفددددددد ًو فددددددد ً ًَـوأْػً فدددددددً
 

 إ(6)كعلى ل ا المجـ انب قكؿ عكجؼ اليكافى
ًًًً ؾؽمقلدددددددددد ًؿػؾكؾدددددددددد ًًًـدددددددددد ا 

 

 (7)فددددددد  ؿوو فددددددد ًَ ًـفددددددد  فددددددد ًأْػً
 

  ا ل ةػػداؿ ةػػجف المػػجـ كاليػػكفل فػػنليكفالصػػك جا  يػػن مسػػكٌ  كاللالقػػال (8)ةػػنلمجـ
ٍجؽى  من كةجف ةىجي  اللِّسىنفً  طرؼ مفم راون  كالمجـ مف الحركؼ الش كجا  ل(ٗ)الثينجن فيكى

ل  من أيومن أي جػنفل كمليػى أي ج ومػن أف الممػر الصػك ي (َُ)الش كجا  من ذ ر ال لجؿ
لومن حنؿ اليطؽ جي لؽ في ال ـ كجي    عف طرجؽ اايؼل عيدمن  يزؿ اللوػنة فن حػا 
الطرجؽ إلى اايؼل كجالحظ أف  لؽ الممر م  المجـ ج كف في الش  جفل كم  اليكف 

ل  مػن أيومػن جشػ ر نف فػي ال يػال (ُُ)اللسنف م  من جينةل  مف الحيؾ ج كف في طرؼ
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ف  نيػػت اليػػكف أ ػػف مػػف المػػجـل ك يػػا المػػجـ أقػػؿ مػػف  يػػا اليػػكف ل   مػػن أيومػػن (ُ)كا 
م كسطنف ةجف الشدة كالر نكةل كماوكرافش لػذا فػنلمجـ صػكت شػ كم أي ػي ماوػكرل 

ـ كاػػد اإلةػػداؿ ةػػجف ل كلامجػػ  مػػن   يػػد(ِ)كاليػػكف صػػكت أسػػينيي لثػػكم أي ػػي ماوػػكر
 (ّ)كاليكف في اللوانت اللرةجا. المجـ
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 ُ:أَ ٖتبّٗ صبلٔمما 
الصػك جف  ةجػنف أمةداؿ ةجف المجـ كاليكف انبت  نلجػا مػف إشنرة ال ةرجزم إلى اإل -

اةف الس جت عف  عف  ل كاامر  ذلؾ في ةلض المصندر ك ااصؿ المجـ أك اليكف
 . من انب ذلؾ عف  راع أةي عمركل كعف ثللب كاةف االعراةيل

ده قػكؿ ؤٌجػل كجي  ػي ااصػؿ كاليػكف مةدلػا ميوػن ـافػي الػذٌ  مػجـأف ال ذ ر اةف فػنرس -
 لالشػي رلةجػت اػنب  ااصػؿف الٌذاف ةػنليكف ل ػا فػي الػٌذاـ ةػنلمجـل كعلػى إ إيشكاف

 .ةجت قجس ةف ال طجـ انبةدلا ل كعلى ل ا اليكف المي عكجؼ اليكافيةجت ك 
فومػن قرجةػنف فػي   ا إلةػداؿ احػد من مػف اآل ػرلجف المجـ كاليػكف مسػكٌ اللالقا الصك جا ة -

 .ل كجش ر نف في ةلض الص نتل كمف أشور ن ال يال فومن أي جنفالم رج
 وا اٌفزد بْ الشخمغزٙ -ـِ

ف المػجـ كالةػنب فػي اإلةػداؿ ةػجاي ػرد الزم شػرم ةنإلشػنرة إلػى إ كالةنب المجـةجف 
ػيػنؿإةمليػى عنةػ  كحيػره ف لذأمػ ( كذأةػ )   كحيػره مثػؿ إذا عنةىػإ   جذأمػ ل جيػنؿإ ذأمى

ل قنؿ أكس ةف حارإ  ذأة  فوك مذؤـك
ًًًًًًًًتددددمعكً  ًغدددد ًـدددد ػ ًًًٍػددددن ًؽـدددد ًَ

 

 ْْ ً(1)ِكَأ كًؿدددد ً ددددم ًؾدددد ًو  ًْـ ًوأْؽددددػدددد 
 

 شرح  لةجت الشي رلإ عيدكذلؾ 
ًوؾددكيً  مـددد اً ؾددد أكًملًقؾدددَذًؿ دددَ اًًًًًً

 

 ًًًً(2)قوعدددددد  وً دددددد ً يًؾددددددميًَّوؿلَؽدددددد وً
 

 مجـ كالةنب ةمليى عنةػ  كحيػرهل كاػنب ةجػتم  كذأة  ةنلأي رد الزم شرم ةمف ذا
ل ك ػػك مػػن كرد فػػي ةلػػض ل كةجػػت أكس ةػػف حاػػر المػػذ كر علػػى ل ػػا المػػجـالشػػي رل
ل كركل اةػف السػ جت عػف أةػي (4) ل ك ك مييكؿ عف ثللػب كاةػف ااعراةػي(ّ)المصندر
 ل فجينؿإ الذاـ كالذاب كالذاف فكاليك ةنلمجـ كالةنب في المصدر الثالثنت عمرك الل 
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                    إ(2)مىرٍ الاى  ينز ً  كعلى ل ا الةنب انب قكؿ ل(1)كالذجـ كالذجف
ً(3)ف ف ًو ف ً   وـو ف ًأْػ

ن كالل س في ل ا اللرب في أل نظ  ثجرةل ميون م ا كة ا على مجمن   ةدؿكالةنب  
 (ْ).كالًزب الًزـ كشىر   لاس مصل  إذا شكسة ده رأسى  سم د اليكؿ ةميومن كاحدل كجينؿإ
ل كجشػ ر نف (ٓ)ةػجف المػجـ كالةػنب فومػن شػ كجنف غ اإلةػداؿ سكٌ كاللالقا الصك جا 

ف  نيػػت الةػػنب شػػدجدة  يفػػ ةلػػض الصػػ نت  ػػنلاور كاالسػػ  نؿ كاالي  ػػنح كالذالقػػال كا 
ف  ل(ٕ) ةػػدؿ ميوػػنل كقػػنؿ اةػػف درجػػدإ كالمػػجـ أ ػػت الةػػنب  ي (ٔ)كالمػػجـ م كسػػطا   لػػؼا كا 

 ل صػينف ك ل يجػنف  ك   الش  جف حنؿ اليطؽ ةإحدا من عف اا رلل فومن مػ  المػجـ
 ل كم  الةنب  ل صينف للحظا ثـ   ةنعداف.ال ينبن مح منن

فيػد عػزا المةػرد ل كعزجت يظنئر لوػنل اكلـ  لز إحدل الل  جف في ال لما  حدجدن  
ل كعػزا اةػف (ٖ)ل المكمػنةك ي الم س  مف اارض إلى مزجيال كفجون ل ػا أ ػر  لالةكةنة
ل كجرل أحد الةػنحثجف أف (ٗ)إلى الجمف الحصـر كى يكى  ال حب ًفي لي ىا ةنلمجـ ال حـدرجد 

ل (َُ) ون  ينسب الةجئا الةدكجال كالمجـ ل كسطون  ينسب الةجئا الح ػرجاأف الةنب لشدٌ 
الي شػنر  ػذه الظػن رة فػي قةنئػؿ م لػددة فػإف أحػد الةػنحثجف جرا ػن مػف  ػػكاص  كيظػرنا
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كرٌد الػد  كر الايػدم  ػذ اليػكع ل (ُ)اللوانت ال ي جم ػف يسػة ون إلػى أ ثػر مػف قةجلػا
 ػػالـل كمػػف المم ػػف أف   ػػكف ي جاػػا ةػػداؿ ةػػجف الةػػنب كالمػػجـ إلػػى أمػػراض المػػف اإل

اإلصػنةا ةػنامراض المكسػمجا  ػنلاجكب ااي جػا كالز ػنـل كمثػؿ لػذلؾ ة لمػا) حًملػت( 
 (ِ).ةنلمجـل يحسةون) حًةلت( ةنلةنب

 أفإ  ةجفجكممن سةؽ  
  نلجػا مػف  اػنبت لإشنرة الزم شرم إلى اإلةداؿ ةجف الةنب كالمجـ  في ذأم  كذأةػ  -

ا إلػػى ةجػػنف أم الصػػك جف  ػػك ااصػػؿل كالػػذم جةػػدك لػػي أف االصػػؿ  ػػك المػػجـ اسػػ يندن 
كركد ن فػي ةجػت الشػي رل كةجػت أكس ةػف حاػرل  مػن ةػٌجف اةػف فػنرس فػي المك ػ  

ل فػنلمجـ  يػن أصػؿ صػؿ أةػدلت ميوػن اليػكف فػي الػٌذاـ كالػٌذافالسنةؽ أف المجـ  ػي اا
 ال في قكؿ  ينز الارمي فجمن رالت إلج .إن أةدؿ مي  الةنبل كلـ  مت ل ا الةنب أج ن 
ػػاللالقػػا الصػػك جا ةػػجف المػػجـ كالةػػنب مسػػكٌ  - ن كصػػ ال كلػػـ  ا ل ةػػداؿ ةجيومػػن م ران

 يظنئر مف ذلؾ. ل كعزا اف الةحث مف عزك المثنؿ ةنلةنب كالمجـ  حدجدن ج م ٌ 
  :وا اٌفزد بْ العهربٙ -ٔ

ةنليػنؼ كال ػنبل  إ يػنؿ زحلكقػاإلػى أف  لمػا أشػنر الل ةػرم  إكال ػنبةجف الينؼ 
 ك نف  ذا  مف اس طراده في إعراب ةجت الشي رل الذم جيكؿ فج إ

ًقصددددد يًَ  ؾنيددددد َؿَوأْصدددددلبًعددددداً  ؾغو
 

 (3)ْيدددددَلحوػ قؼددددد  وًؿيدددددموحًَو  ددددد ًقًوً
 

ةىر ىػػن مإ جيػػكؿ الل ةػػر  نًلسػػن(  ى ػػال كىاٍسػػموىن )فرجيػػنف( ك )اى )أصػػة ( ً ػػيى الي نًقصى
نحة   ىمىن قىنؿى اآل رإيدٌ مي  لـ جثي  اٍ ً  ىنب ًةمحد الش ٍجئىٍجًف عىف صى       من على اٍسموىنل كى

ًًًًَوَؽددددل ًػندددد ً ؾعقـددددْقِ ً دددد ًؼ ـػدددد ًًً
 

 ـًْونـلاًُؽَأوًسوددددًد ً(4)فؾدددددد ؾدددددد ً نددددد نًػ 
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قى    نؿى اآل رإجيًرجدإ  حل نل كى
ًًًًًحً ؾكؼدددددددددددددددددد ًَج دددددددددددددددددد ًجو

 

 ًَ(1) وَفدددددددددددـْ َفددددددددددد ً ؾعقـددددددددددد  ًتً
 

كال ةرجزمإ  لـ جلػرض لشػيب مػف ل (3) إ ًةنٍليىنًؼ كىاٍل ىنب(2)زحلكقا لجيًرجدإ  يوالف
ل كالزم شػػرم عػػرض (4)ذلػػؾش ايػػ  لػػـ جػػذ ر الةجػػت اليظجػػر الػػذم كردت فجػػ  ال لمػػا

 (5).ل  جف فج ال  لى للةجتل كل ي  لـ جشر
ػنر الل ةرم إلى أف أش ن زيٍحلكقا ةنلينؼ كال نب دكف ةجنف ملين نش لكردك ػن عر ن

ة  مػ   جػره علػى اػكاز اال   ػنب ة ثيجػا أحػد الشػجئجف  جس دؿٌ  في ةجت المرئ اليجس
كاإلشػػنرة إلػػى الل  ػجف فػػي زيٍحلكفػػا كزيٍحلكقػػا كاملومػػن الزحػػنلجؼ ل عػف  ثيجػػا صػػنحة 

ل (ٔ)إلى أ ػؿ اللنلجػا زيٍحلكفا ةنل نبندرل كعزجت كاردة في اللدجد مف المص لكالزحنلجؽ
نلينؼ إلى  مجـ في ةلض المصندرل كأ ػنؼ ةل ػون إلػى  مػجـ كزيٍحلكقا ةل (ٔ)اللنلجا

 (ٕ)مف جلجوـ مف  كازف.
كةجػػت امػػرئ اليػػجس الػػذم كردت فجػػ  ال لمػػا ركم ةنل ػػنب كاليػػنؼ فػػي ةلػػض  
الصػك جفل ةػجف  ا ل ةػداؿ ل كلجس ةجف ال نب كالينؼ عالقا صػك جا مسػكٌ (ٖ)المصندر

فنلينؼ مف أقصى اللسنف كمن فكق  مػف الحيػؾ ااعلػى ل كمػف ةػنطف الشػ ا السػ لى 
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كالينؼ صكت لوكم اي اػنرم مومػكسل كال ػنب ل (ُ) كأطراؼ الثينجن الللى م رج ال نب
 (ِ).صكت أسينيي  ش كم اح  ن ي مومكس

زاب  ذا ال ةنعد  جؼ جي    ال لماف م ف   سجر االةداؿ ةجف ال نب كالينؼ فيكا 
ا ش يظػػرن   ذلػػؾ علػػى أيػػ  مػػف ا ػػ الؼ اللواػػنتلػػذا أقػػكؿإ مػػف المم ػػف أف جكٌاػػ 
ر كاػػكد إم نيجػػا الح ػػـ ةمصػػنلا اليػػنؼ أك ال ػػنب فػػي ال لمػػا مػػف ينحجػػاش كل لػػذٌ  ـللػػد

أك أيوػن مػف الم رادفػنت الين اػا  لاللالقا الصك جا ةجف ال نب كالينؼ مف ينحجا أ ػرل
يػػكؿ الػػد  كر علػػـ الػدجف الايػػدمإ كالحيجيػػا أييػػن ال ج لعػف ا ػػ الؼ اللواػػنت اللرةجػا

جم ف أف ييكؿ ةنإلةػداؿ إال إذا  نيػت  يػنؾ عالقػا م راجػا ةػجف الةػدؿ كالمةػدؿ ميػ ل 
كفػػي  ػػذا المثػػنؿ ال  كاػػد عالقػػا ألة ػػا ةػػجف اليػػنؼ كال ػػنب... كمػػن دامػػت ااصػػكات 

لػػا ا  ػػنؽ الم ػػرادؼ فػػي حن مػػفم ةنعػػدة فػػال يسػػ طج  أف ييػػكؿ ةنإلةػػداؿل ةػػؿ  مػػن 
 (ّ)ال لم جف في المليىل مثؿ الزحلكفا ةنل نب كالينؼل فملين من كاحد.

 ةجف ال نب كالينؼ فػي   إةداالن كيظيجمن الةنحثجف في   سجر  ةلضكقد اا ود   
 على اليحك اآل يإ  ثر مف اح منؿأ كاذ ر فل زحلكفا

أك  قصػػى الحيػػؾ إلػػى ااسػػينفأـ صػػكت اليػػنؼ مػػف جم ػػف  كاجػػ  ذلػػؾ علػػى  يػػدٌ  -
الشػػ  جفل  كفػػؽ قػػنيكف  ةػػندكف دم  كر يػػنمل ك ػػذا مليػػنه اف الصػػج ا ال مجمجػػا 

كالحػؽ  –الةنحث   ذا ةنلينؼ  ي ااصؿل كصج ا أ ؿ اللنلجا  ي الم طكرةل كل ف
د ةػػمف جلػػي يٌجػػاسػػ ةلد  ػػذا ال  سػػجرش اف  طةجػػؽ  ػػذا اليػػنيكف الػػذم ذ ػػره مي  -ملػػ 

سػرة اليصػجرة أك الطكجلػال ك ػذا  جػر الصكت المحٌكؿ صكت اللجف اامنمي ك ك ال 
 .ؽ في صج ا الينؼم حيٌ 

ف قد   كي ن عف طرجؽ اليحتل كفؽ مذ ب اةف فػنرس فػي نال لم  نفأف   كف  ن  -
زحؿ( كاال ػنظ الثالثػا  ػدؿ علػى ؼ ميحك ا مف ) زحؼ( ك) زلؼ( أك )زٍحلفل ذلؾ 
 (ْ)ـلى ال يدٌ ـل كزحلؽ ميحك ا مف ) زحؿ( ك) زلؽ( ك ال الل ظجف جدؿ عال يدٌ 
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ل ياػد أف (زحلػؽ)ل ك(زحلػؼ )كةنلراكع للمينججس فجمن ذ ره مف يحػت  لمػا   
في ةنب من انب  مف  الـ اللرب على أ ثػر مػف ثالثػا أحػرؼ    اةف فنرس لـ جذ ر من

 من أف اليحت سمنعي عيد  ثجر مػف الللمػنبش ايػ  لػـ جػرد  عػف اللػرب ل (ُ)أكل  زاب
يلجػػػػؿل كذ ػػػػب ةلػػػػض الةػػػػنحثجف إلػػػػى اػػػػكاز اليحػػػػتل مػػػػف ال لمػػػػنت الميحك ػػػػا إال ال

د أك شػػرطل دكف قٍجػػ عػػف طرجيػػ  كاسػػ  دام  فػػي الل ػػال كييػػؿ المصػػطلحنت الللمجػػا
ةشػرط مسػنكقا الحػركؼ ةل ػون  لكااكلى ةنليةكؿ  ك اكازه حجف  دعك الحناا إلجػ 
 (ِ).م  ةلض كارجنيون على أح نـ اللرةجا كصجن  ون

ذا  ػػنف الةنحػػث ال لم ػػجف مػػف اليحػػت فػػال أرا مػػن  لػػدٌ جى  ح مػػنؿصػػنحب  ػػذا اال كا 
 ذلؾش اي  مارد  ر جػب ل لمػا مػف  لم ػجف اك أ ثػرل دكف حػذؼ شػيب مػف حػركؼ 

ا يت ميون ال لم ػجف لػجس كاحػدن ي   كٌ يى اافلنؿ ال نأف مل عف ف الن ال لما ااصلجال 
ػػ ن ل ك لوػػ(زحػػؿ)أك  (زلػػؼ)كأل (زحػػؼ)ميحك ػػا مػػف  (زحلػػؼ )ل فنلةنحػػث رأل أفن منمن
جػدؿ علػى االيػدفنع (  زحػؼ)على االيدفنع كال يدـل كةنلراكع للميػنججس ياػد أف   دؿٌ 

أصػؿ  (زحػؿ)ـ في قرب إلى شيبل كجدؿ على ايدفنع في  يدٌ  (زلؼ)كالم ي قيديمننل ك
 (ّ).يجدؿ على ال يحِّ 

علػى  ل ك ال الل ظجف جدؿٌ (زلؽ)ك  (زحؿ)ميحك ا مف  (زحلؽ)ف أ ل من أي  رأ 
ج الشػيب جدؿ علػى  ػزلٌ  (زلؽ)يل كفي المينججس  دؿ على ال يحِّ  (زحؿ) ال يدـل كل فٌ 
 ج مف  ال يٌدـ في كال زلٌ ل فمجف ال يحٌ  (ْ) عف مينم 
طلؽ علػى ف جي اكلمن  يدـ اس ةلد أف   كف ال لم نف مف قةجؿ اليحتل  كااكلى  

 ل فنل لمػػنت ال ػػي    ػػ  لػػذلؾعملجػػا مػػزج ال لمػػنت علػػى  ػػذه الصػػكرة اسػػـ ال ر جػػب
 (ٓ). مر ةا ال ميحك ا

                                                 

)

)

)

)

)
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ل ثـ زجدت علجون الينؼ عيد  مجـل كال نب عيد أ ؿ (زحؿ )أف ج كف أصؿ ال لم جف -
 مػػف زحػػنلجؽ ةػػدالن (1)د  ػػذا الػػرأم أف مػػف اللػػرب مػػف جيػػكؿإ زحنلجػػؿاللنلجػػال كجلٌ ػػ

 (2) كزحنلجؼل ف رركا الحرؼ اا جر.
أك كقػ   حػث علجػ لمن ذ ره مف  كف ااصؿ )زحؿ( رأم قدجـ رةمن لـ جيػ  الةنك 

ػانب في   وذجب الل اإ  علج  كقنس الينؼ على ال نب ل نل كىً ي الزحنلجؼ ًةنٍلجىنًب أىٍج ن
 (3)فزجدت ًفجً  فىنب. (زحؿ)ك مٌف ااىٍصؿ ًفجً  ثالثيه مف 

أف ج كف من حدث في زيحلكفػا كزيحلكقػا قػد  ػـ عػف طرجػؽ الم نل ػا الصػك جال   -
 (ؼزٌحػ)ل اليػن ج ةطرجػؽ الم نل ػا الصػك جا مػف (لىػؼزىحٍ )فزيحلكفا مم كذ مف ال لؿ 

ل كأف زيحلكقا مم كذة مف ال لؿ زىٍحلىؽى الين ج ةطرجؽ الم نل ا  ذلؾ اللجفالم لؼ 
 ػؿ   ػك كل ػف السػؤاؿ  ػك رأم لػ  كان  ػ لك ل (4)اللػجفالم ػلؼ  (زلٌػؽ) مف ال لػؿ

إف  زٌحػػػؼ( ك) زلٌػػػؽ( ة  ػػػلجؼ عجيجومػػػن عػػػف اللػػػربل ح ػػػى ييػػػكؿإكرد ال لػػػالف )
ن ةمصكات اللجفل ك ك ن شةجون الم نل ا الصك جا قد حدثت ةإةداؿ أحد الم ل جف حرفن 

أعثػر علجػ  فجمػن ؼ( ة  لجؼ الحػنب لػـ زحٌ )ال لؿ  الالـف كل انةا على  ذا أقكؿإ
يمن كرد ػؼي علػى ةىٍطيػ  إرالت إلج  مف مصندرل كا  ًةي  جى ىزىح   ل(5)جىٍمًشػي قةػؿ أىف كالص 

ػػًةي  جى ى  لىػػى ااىرضكىالص  ػػؼي عى ك ػػي ملػػنيي م ينرةػػا مػػ  مػػدلكؿ  لمػػا زيٍحلكفػػال  ل(6) زىح 
ف  نيت الزحلكفا ةنلينؼ كال نب  ليي  ػزلٌ  علػى إلػى أسػ ؿل كفػي أالصػةجنف مػف  جكا 

)زلٌػػػؽ(  جل أمػػػن ال لػػػؿزحػػػؼ الصػػػةي علػػػى اارض أك علػػػى ةطيػػػ  مػػػن جشػػػة  ال ػػػزلٌ 
إ مىل سػ زىل ؽى افػ  ة  لجؼ الالـ فوك كارد ل ا عف اللربل كزىلىػؽ رٍأسىػ  جىٍزًلييػ   للم ػنفى

                                                 

)

)

)

)

)

)
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 . ثي لي ىػػنتو ل كى ىػػذىًلؾى أىٍزلىيىػػ  كزىل يىػػ   ىٍزًلجينػػن ثىػػالى ٍليػػننإ حلىيػػ  كى يػػكى ًمػػٍف ذىًلػػؾى كال  ٍزًلجػػؽيإ  ...زى
ـٍ جى يٍف ًفجً  مىنبه  ف لى ٍزلىيًال كاً   ٍمًلجسيؾ المكً  ى حى  ى جىًصجرى  نلمى

(1) 

ن  صػحج ن ا عةد ال كاب أف   كف إحػدل صػكر ي ال لمػكاس ةلد الد  كر رم نف 
 ةنس شػػػوند اةػػػف ميظػػػكر لل لم ػػػجف ةلدجػػػد مػػػف الشػػػكا دل كميوػػػن لأل ػػػرلل مسػػػ دالن 

 اس شونده في )زح ؿ ؼ ( ةةجت أكس ةف حارإ
ًقؼّؾدددددد ًؼقددددددموان ًؽددددددل ًَسدددددد  تف ًًًًً

 

 ًً(2)صددددػ ًؿوددددْمفو ًؼددددمًجّؾَؼْمدددد وً ؾك دددد ؾذً
 

 
 كميون قكؿ رؤةاإ ل تك ذا اس شونده في ) ز ح ؿ ؽ( ةمةجن

ًَؾؿَّددددد ًَْأقددددد وً ؾ ددددد ًََّؼدددددْمًتَلّؾؼددددد  ًًً
 

  ً ًوػنْمـدددددددً ًَتْ ؿددددددد ً نَؿدددددددْ ًَتَصدددددددعَّؼ
 

ً(3)َؿ ًَ  ًَّػن ًَطْوط  نف ًَتَكْ ؾؼ 

 ممن  يدـ ج ةٌجف أفإك  
ػ - ن  ػمف اسػ طراده فػي شػرح حدجث الل ةرم عف زحلكفا ةنل ػنب كاليػنؼ اػنب عر ن

 ةجت مف أةجنت المجا اللرب.
 إشنر   لواجا ش حجث قنؿإ  زيحلكقا ةنلينؼ كال نب  دكف أم شيب آ ر. نيت  -
ةػػٌجف علػػى يحػػك مػػن  ال لم ػػنف ملزك ػػنف إلػػى اليػػنطيجف ةومػػن مػػف اليةنئػػؿ اللرةجػػا -

 الةحث.
 ةداؿ أحد من مف اآل ر.اللالقا الصك جا ةجف الينؼ كال نب  جر مسك ا إل -
مػف اإلةػداؿ اللواػي ل كة نصػػا أف  يومػنأكؿ ا مػف اثيػجفإ اا كاحػدن  كلمػن  يػدـ أرل -

ف مف الح ػـ ةمصػنلا اليػنؼ أك ال ػنب ف إلى الينطيجف ةومنل كلـ ي م ٌ نال لم جف ملزك 

                                                 

)

)

)
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الػي س كالثػنييإ ك ػك مػن  مجػؿ إلجػ  ل ل كل لذر اللالقػا الصػك جا ةػجف الصػك جفومنفج
رادفػنتش من رآه الد  كر علـ الدجف الايدم أف الزيٍحلكفػا ةنل ػنب كاليػنؼ مػف الم   ك ك

ل فنل رادؼ فجومن مف قةجػؿ  ؿ ل ظا ميومن في ةجئا ملجياك ل ناف ملين من كاحد  منمن 
 ا  الؼ اللوانت.

 :الكصريٚ يف الصٕاٟتبداه اإل -4
ك ػػي  لل كطكجلػػاك ػػي ال  حػػا كال سػػرة كال ػػما لالحر ػػنت فػػي اللرةجػػا قصػػجرة

ركؼ المػد كاللػجفل االؼ كالجنب كالكاكل جيكؿ اةف اييإ اعلـ أف الحر ػنت أةلػنض حػ
ك ي االؼ كالجنب كالكاكل ف من أف  ذه الحركؼ ثالثال ف ػذلؾ الحر ػنت ثػالثل ك ػي 
ال  حػػال كال سػػرةل كال ػػمال فنل  حػػا ةلػػض االػػؼل كال سػػرة ةلػػض الجػػنبل كال ػػما 

مك اليحػػكججف جسػػمكف ال  حػػا االػػؼ الصػػ جرةل كال سػػرة ةلػػض الػػكاكل كقػػد  ػػنف م يػػدٌ 
 (ُ)الكاك الص جرةالجنب الص جرةل كال ما 

نت فينؿإ الحر ا صكت مو ز ماوكر ج رج عيد عٌرؼ دايجنؿ اكيز الحر  كقد 
ن اليطؽ ة  ةصػ ا مسػ مرة ةػدكف كاػكد عيةػا  لػكؽ  ركاػ ل أك  سػةب فجػ  اح  ن نػ

 (ِ).نمسمكعن 
ل فنل  حػا أ  وػن كأثيلوػن ل  لجوػن ال سػرةل كالحر نت اليصػجرة    لػؼ   ػا كثيػالن

ت   ا ال  حا راالا إلى أف أكؿ اللسػنف جوػةط علػى أقصػى مػن ل كرةمن  ني(ّ)ال ما
مػ  ايحػراؼ قلجػؿ فػي أقصػى اللسػنف يحػك أقصػى  لجس كم في قػنع ال ػـ ح يم ف  جي 

الر  ػنع  شل ك نيت ال ػما كال سػرة ثيجل ػجف(ْ)الحيؾل كحنؿ الش  جف ملون حنؿ اي راج
ةػنلمركر دكف  اللسنف إلػى أقصػى مػن جم ػف علػى الحيػؾ ااعلػى ح ػى جسػم  للوػكاب

اح  نؾل كل ف ك   الش  جف م  ال سرة فػي حنلػا اي ػراجل كمػ  ال ػما ج كيػنف فػي 
 (ٓ)االس دارة.  نمؿ

                                                 

)

)
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)
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   ػػػا كثيػػػالن ةػػػجف  ػػػذه الحر ػػػنتل  ةندلػػػت  ػػػذه الحر ػػػنت   لال ػػػ الؼ  كيظػػػرنا
 في شركح المجا اللربل كجم ف  صيجؼ ذلؾ على اليحك اآل يإ مكا لوناليصجرة 
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 :الضي ٔالهضز  -ا
 :وا اٌفزد بْ الشخمغزٙ -

ل ةذ ر ةلض الل نت في سكل لزم شرمااي رد إ (اقصرن  )سكل ة ـ السجف ك سر ن -
ذا  نيت  ف  ممت السجف أك  سرت ف جون ثالث ل نتإ إسكل ةمليى  جر فينؿإ كا 

ف   ل كذلؾ عيدمن(ُ) كاؾ كسكاؤؾل أم  جرؾكاؾ كسً ف حت مددتل  يكؿإ سي قصرتل كا 
 ي رلإعيدمن عرض ليكؿ الش

ًََْؿطنددددق ُؽاًً ًَأؼنقؿوددددك ً دددداًُأؿ دددد ًصوددددمو
 

 ًً(2)ػددددددنـ  ً  ًؼددددددككًسنددددددك ؽاًَؾَلْؿَقدددددد و
ً

 

اليصر كالمدل كفػي ل ػا اليصػر  ػـ  لأف في سكل ةمليى  جر الزم شرمذ ر 
راح كلػـ جشػر  جػر الزم شػرم مػف الش ػ السجف ك سػر نل كفػي المػد فػ   السػجف فيػطل

كاػنب فػي ا عػف اا  ػشل  ػنت امجلوػن مركٌجػالل إلى الل نت في سكلل ك ػذه الثالثا
ػػػ أف سػػػكل فجوػػػن الل ػػػنت المػػػذ كرةل إذا  نيػػػت المصػػػندر ةلػػػض ؿ دٍ ن ةمليػػػى اللىػػػأج ن
سىطه ًفجمىن ةىٍجفى اٍل ىًرجيىٍجفً ل (ّ)طسى كالكى  كى سىكىابهل أىٍم عىٍدؿه كى ًسكنل كى إ مى ىنفه سيكنل كى  (ْ). ىييكؿي

 :بضي الغني ٔنضزِا ٖغّد -
ةػػإجراده ال ػػـ كال سػػر فػػي كاي ػػرد الزم شػػرم ال ػػـ كال سػػر  كممػػن  ةػػندؿ فجػػ  

ل كذلػؾ (ٓ)شيػد تإ قىًكجػٍت كأيكًثيىػٍتل كفػي م ػنرع  ل  ػنف جىشيػد  كجىًشػد   فيػنؿإل ال لؿ جشدٌ 
 حجيمن عرض لةجت الشي رلإ

ًػؼدددمً وؿَّددد نً و  ددد  وًو ؾؾقددد وًؿوْؼؿنددد وًًًًًًً
 

 ًًًوددددد و ْْ ً(6)وهودددددمَّ ًؾطقَّددددد  ًَؿَط َقددددد ًوأ
 

فػػي م ػػنرع شػػد  ةمليػػى قىػػًكمى كأيكًثػػؽى  ػػـ الشػػجف ك سػػر نل زم شػػرم أف ذ ػػر ال
  -الم لػػدم –كعػػٌد ةلػػض الللمػػنب الل  ػػجف فػػي ال لػػؿ مػػف اليػػكادرش اف ال لػػؿ الكاقػػ  

  دهل كعل  ده كجشِّ ه جش  إال ثالثا أحرؼ انبت يندرة ك ى شد  ل اللجف لؿ مي  م مـك جى 
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)
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)
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ـ  لشػرب االػؿ ك ػك   مف اللى   كجللِّ جلل   ػالحػدجث جيم ػ لثػنييل كيػ فػإف اػنب مثػؿ  ل   كجيمِّ
 -الػالـز –ل أمن  ال لؿ  جػر الكاقػ  ن ممن لـ يسمل  فوك قلجؿل كأصل  ال ـ ذا أج ن 

 (ُ)ر.ل كمن ذ ر   مييكؿ عف ال راب في ةلض المصنداللجف لؿ مي  م سكر فجى 
 ف الةحثلـ ج م ٌ ال ـ كال سر كمن سةؽ مف اي راد الزم شرم في ال لنقب ةجف 

إلػى اليػنطيجف ةوػن  ل كال فػي م ػنرع شػد  امػدن أك ا في سكل قصػرن  الل نت عزكمف  فج 
ل ػف جم ػف أف جيػنؿإ إف اليةنئػؿ الةدكجػا منلػت ةكاػ  عػنـ إلػى  مف اليةنئؿ اللرةجػال ك 

ميجنس اللجف  ال ل ػي المسػمى ال ػماش ايػ  مظوػر مػف مظػن ر ال شػكيا الةدكجػال 
ك ػػؿ مػػف ال سػػرة ل (ِ) ػػـة كاػػدين اليةنئػػؿ الةدكجػػا  ى سػػرت اليةنئػػؿ الم ح ػػر فحجػػث  ى 

كال ما جر    اللسنف ملومن إلى أقصى من جم ف أف جصؿ إلج  يحػك الحيػؾ ااعلػىل 
مػػف  كال ػػـل كال سػػر (ّ)ةحجػػث ال جحػػدث الوػػكاب المػػنر ةجيومػػن أم يػػكع مػػف الح جػػؼ

  (ْ)الينحجا الصك جا م شنةونفش ايومن مف أصكات اللجف ال جيا.
 لفتح ٔالضي:ا  -ب 
 :وا اٌفزد بْ الشخمغزٙ -5

 لر( ةمليػى الحجػنة كالةيػنبٍمػةذ ر ةلػض الل ػنت فػي  لمػا )اللي اي رد الزم شرم 
 اللػػجفر ة ػػ   ٍمػػعى فػػي اللمػػر ةمليػػى الحجػػنة كالةيػػنب ثػػالث ل ػػنت  ػػيإ  أف ذ ػػر فيػػد

سػػ نف المػػجـل ك  سػػ نف المػػجـل كة ػػمومن اللػػجفة ػػـ كا  كال جسػػ لمؿ  فػػي ل ثػػـ قػػنؿإ كا 
 ػػؼ ااكزاف أككزيوػػن  لالل ػػنتالػػثالث إال الم  كحػػاش ايوػػن أ ػػؼ مػػف الل ػػنت  اليسػػـ
عيػػدمن ل كذلػػؾ (ٓ)  وػنأعيػد ـ فن  ػػنركا لوػػن جػا  لوػػنل كاليسػـ  ثجػػر االسػػ لمنؿ الثالث

 عرض لشرح قكؿ الشي رلإ
ًققًعؾددطً ؿدد ً   ْضًأندد ددبًؿدد ًؾَعْؿدد و

 

 (6) وؼنددددْع ًوفددددكًَقلندددد ًأوًْ فنلنددددىًْ غنَ َسددددً
 

                                                 

)

)

)

)
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ك ػػمون علػػى  اللػػجففػػ   ممػػن م شػػرم ةػػذ ر ثػػالث ل ػػنت فػػي اللمػػرل فاي ػػرد الز 
كالمػجـ فوػي مثيلػا مػف عيٍمػر  اللجفل أمن الل ا الثنلثا ة ـ كال ـال لنقب ةجف ال    

سػػ نف المػػجـل  اللػػجفة ػػـ  مػػا ب ػػا عيوػػنل كقػػد ةػػٌجف الزم شػػرم المكام  ٌ كاا جػػرة كا 
أ ػػػؼ الل ػػػنت   ـ لػػػ  جػػػنر  ثجػػػر االسػػػ لمنؿ عيػػػد اللػػػرب كا الالحنصػػػلا ةػػػجف اليسػػػـ 

كااكزافل ك ػػك فىٍلػػؿ ة ػػ   فسػػ كفل كلػػـ جشػػر ال ةرجػػزم كال الل ةػػرم إلػػى الل ػػنت فػػي 
لػا فػي الل نت الثالث في ال لمػال كاػنبت الركاجػا المثيٌ  أ رل كذ رت مصندر لال لما

ک    کڈ  ڈ     ژ  ژ  ڑ  ڑچ فػػي قكلػػ   لػػنلى  عنصػػـركاجػػا ح ػػص عػػف 

 اللػػجفل كاػػنبت ل ػػا فػػ   (ِ)عيوػػن قػػرابة لألعمػػشكل ػػا ال   جػػؼ  ل(ُ) چک    
كفػػي قػكؿ اةػػف   (ّ)چپ  پ  ڀ  ڀ   ڀ چ ار  لػنلى  قػػكؿ ك سػ جف المػػجـ فػي

  أحمرإ
ً دددددد َ ً ؾ ددددددل اوًوأ ؾددددددَذً ؾَعْؿدددددد ًو

 

 (4)وتـؽَّدددددددددَ ً ِوْ دددددددددك  وًو ؾدددددددددمف ًوً
 

لليسػػـش ايػػ   اللػػجفك ػػي الم  كحػػا  لكأشػػنرت المصػػندر ال  جػػنر الل ػػا اا ػػؼٌ 
ك ػمون مػ  سػ كف  اللػجفككصػ ت ل  ػن فػ   ل (ٓ)الم ػمـك مػفى اللسنف اا ؼ عل

 (ٔ).المجـ ةميومن فصجح نف
 :وا اٌفزد بْ العهربٙ  -4

ل مػػف الٌيميلػػا ةمليػػى اليمجمػػا فػػ   اليػػكف ك ػػمونةنإلشػػنرة إلػػى  الل ةػػرماي ػػرد 
حػػػجف عػػػرض لشػػػرح ةجػػػت ل كذلػػػؾ  (7)اليمجمػػػا ة ػػػ   اليػػػكف ك ػػػمون كالٌيميلػػػافيػػػنؿإ 

 الشي رلإ

                                                 

)

)

)

)

)

)

)
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َْ نْؾًفدددد حو ً  ْ فنددددَاْكويًَت ًىًًًؿدددد ًويًُأ

 

 (1) وؿندددددـُْأً  ؼ وقدددددِ ًَسدددددموويً لعؼددددد اًنً
 

ل ك ػك ةمليػى اليمجمػا ملػا(في  لما ) الي   ال    كال ـجشجر إلى   ين نلل ةرمف
إ يٌمػػنـل ند جيػػكؿإفػػنةف عٌةػػ المصػػندرل ةلػػضمػػن كرد فػػي  الي ًمٍجلىػػاي كالي ٍملىػػاي ك  كراػػؿ يىػػـً

لىايإ الي ًمٍجمىايل يىًمؿى جىٍيمىؿي كيىمىؿى جىٍيميؿي كأٍيمىؿى جيٍيًمؿي كالي مٍ 
كركم فجون ال    كال سر عف ل (2)

فيػنؿإ  لكفرؽ اةف قرقكؿ ةجف ل  ي ال ػـ كال سػرل كلػـ جػذ ر ال ػ  ل (3)ااعراةياةف 
 (4)كالي ملا ة ـ اليكفإ اليمجما ةجف الينس كة سر اليكفإ المشجا الم ينرةا.

فجوػػن ل ػػا علػػى  أف  مػػن لم جظوػػر أف فػػي ال لمػػا فػػ   اليػػكف ك سػػر ن ك ػػمونكالػػذ 
إ اليًمجمػالً فى  ػؿه  لجلال انب في اللسنفإ كالي ٍملىػاي كالي ٍملػاي كاليٍِّملػاي كالي ًمجلػايل  يػؿ  ذىًلػؾى رىاي كى

ل  يل  ي يىم نـ  (5).يىًمؿه كيىنًمؿه كميٍيًمؿه كًمٍيمىؿه كيىم نؿه
مػن  لنقػب فجػ  ال ػ   كال ػـ فػي لـ  لز ل ا ةنل حدجػد فجأي  كج ةٌجف ممن سةؽ  

المشػػوكر عيػػد  إلػػى قةنئػػؿ محػددةل كل ػػف الزم شػرم كالل ةػػرماامثلػا الم يدمػػا عػػف 
ا مػػف مظػػن ر ال ػػـ إلػػى اليةنئػػؿ الةدكجػػاش ل كيػػ  مظوػػرن  يسػػةاالةػػنحثجف كالدارسػػجف 

ل ػ   ل   ػ ل كال ػ   ل كعزك ال    إلى اليةنئؿ الح رجا ال ي ج كافؽ ملون اال شكيا
فنللسنف م  ال  حا جوةط إلى أقصى من جم ف أف جصػؿ كال ـ م ينرةنف في الم رجل 

إلج  في ال ـل ةحجث  ج كف مس كجنن في قنع ال ـل م  ايحراؼ قلجؿ في أقصى اللسنف 
ل كال ما جر    اللسنف ملون إلى أقصى من جم ف أف جصؿ إلجػ  (ٔ)يحك أقصى الحيؾ

                                                 

)

)

)

)

)

)
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 .(ُ)ىل ةحجث ال جحدث الوكاب المنر ةجيومن أم يكع مف الح جؼإلج  يحك الحيؾ ااعل
 
 
 
 

 الفتح ٔالهضز  -ج
 الشخمغزٙ  بْ اٌفزدوا   -
 ةإجراد ل  ي ال    كال سر في اي رد الزم شرم  إ) يحؿ( ة    الحنب ك سر ن -

ؿي ص ا ليظنئرل ك ك ام  ينحؿل كال لؿ مي  يحى ) يحؿ( ؿ ة ػ   الحػنبل ل فينؿإ كييح 
 حجف عرض ليكؿ الشي رلإ ل كذلؾ ( 2)ل ا ة سر نل كااكؿ أفص  كفج 

ًػؾؿَّددد ًَؾدددك  ً ؾؼدددك وًؿددد ً قددد وًَأؿ ددد ًًًًًًًًًً
 

 (3)اعددددددد ًػل   مددددددد ًـََظددددددد   وًـووَّددددددد وً
 

ل  ػػجف فػػي ال لػػؿ) يحػػؿ(  مػػن فػػ   الحػػنب  الزم شػػرم ذ رجػػفػػي الةجػػت السػػنةؽ 
ط ال ةرجزم ل ا ف   لٌ ك ل (4)ك راجح  لل ا ال    رأم للاك رمك سر ن كال    أفص ل 

ػػؿ فيػد  لػطفػ   الحػنب  الل ةػػرمك ل  (5)ل فيػنؿإ جيػػنؿإ يىًحػؿ حسػـ فػػالفل كمػف قػنؿإ يىحى
ػؿ كىاٍلً ٍلػؿ ًمٍيػ ي  كمف قنؿ يىًحؿ فيد  لػط... إي نره ل ا ال سرل حجث قنؿإ د علىؤ ٌ جي   يىحى

ػػنب الى  جػػر ل ػػا  لل لػػؿ ةمليػػى رٌؽل كفجػػ  كالل  ػػنف ثنة ػػنف فػػي المصػػندر ل(6)ًة ىػػٍ   اٍلحى
ؿى ةنلومزة  (7).أ رل  ي أٍيحى
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)

)

)

)

)

)
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ل كال ػػ   ثةػػكت ل  ػػي ال سػػر كال ػػ   فػػي الحػػنب مػػف) يحػػؿ( سػػةؽكج ةػػٌجف ممػػن  
ي ػنر ل ػا ال ػ  ل إكمػن ذ ػب إلجػ  ال ةرجػزم مػف ن للاك رمل أرا  عيد الزم شرم  ةلن 

 ثةكت الل  جف في عدجد مف المصندر.جرده  لك ذا الل ةرم مف إي نر ل ا ال سر
-  )  ةإجراد ال ػ   كال سػركمف اي راد الزم شرم  إة سر الحنب كف حون)  حجتي

ال كمي  قكل  علج  الصػالة كالسػالـ  ةنرزن  إنجن ك نحل حجث جيكؿإ  (في ال لؿ)  حجتي 
ال إذا ةػػػرزتل ل  يػػػكؿإ  ػػػحجت للشػػػمس  ػػػحنب ممػػػدكدن ( 1) لػػػ  أحرمػػػتى  فلمػػػ  ػػػ ى ا

 ت الشي رلإجحجف عرض لةل كذلؾ (2)ك حجت ة    الحنب مثل 
ـنددد ًؽ  ـددد نً ؾ  ْؿددد ًَأددد  نقن ًًًًًًًًػ ًنؿددد ًَتَ ْق

 

 ِّْؼدددددد ًأْ َػددددددطًًويًأتـَع دددددد ًو ً(3)عؾددددددطً
 

)  ػحى( عيػد إسػينده ل ػنب ال نعػؿ ل كذلػؾ ذ ر ل  ػجف فػي ال لػؿ جػالزم شرم 
عيد شرح  ل لما ) نحجن( فػي ةجػت الشػي رلل حجػث ذ ػر أف فػي ال لػؿ  سػر الحػنب 

إلػى كلػـ جشػر ال ةرجػزم كال الل ةػرم ل كف حونل كالؿ مف ف   الحنب الحدجث المػذ كر
 كارد ػنفكالل  ػنف ل (4)على أي  ةمليى ةػنرز ( نحجن) ةشرحل كا   جن في ال لؿ  جف للا

 ػنف مك ػ   ػالؼ ةػجف الذم  لانب الحدجث المذ كرفي المصندرل كعلى ف   الحنب 
جػد ن الػؿ ةل ػوـ جي ىلٌػط ركاجػا  سػر الحػنبل فػمةك عة الفنػ لالللمنب فػي  ػةط ركاج ػ 

(  ة سر االلؼ كف   الحنبجكافؽ ااصملي في أف الركاجا ) حجتي مف  ا  ى ًاىي  ي ش   ى
ًة ىٍ   اٍالػؼ كى سػر  إثكف جىييكليكيى ي المحدِّ ك ل كى ره لى ي الظالؿ لًإي مىن أمره ةنلةركز للشمس

نب ٍلمى ىػنًف ال حنب جييىنؿإ أقمػتي ًةن صة  حجيئذ مفل كريٌد علجوـ ةميون  ي أٍ ًحٍجت مف اٍلحى
جتي  ػػ  ار ل حى  ػػى أٍ ػػحى مػػف  ىػػذىا قىػػكؿ عمػػر رىحمى ػػف  -كى د ثىًيجػػً  عةػػد الػػر ٍحمىف عى إ حى قىػػنؿى
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)

)

)
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إ سىػًملت عمػر جىييػكؿإ جىػن عةػند ار  ٍرب عىف عٌم  مسػلما قىػنؿى سيٍ جىنف عىف سمنؾ ةف حى
ػحىى ى جىٍلًيػيإ الى  صػػلك ن ًإلىػػى اٍرً  ىػػنع ال   ػػحى ة ال   ػػالى  كعلػػى فػػ   الحػػنبل (1)أٍ ػحكا ًةصى

 إانب قكؿ الشنعر نأج ن 
ًْأ ًْ ًؾددد ًأؿَّددد ً   ً ؾ دددؿ ًأع أددد ًًً

 

   وػقىَصددددددًػَقْضددددددَوطًوأؿ دددددد ً  ؾع دددددد ً
 

 (ِ) . ًحجتكجيينؿإ 
جيػنؿإ قػد ف المن ػيلال لػؿ كالذم جراه الةحث أف ف   الحنب ك سر ن ثنة نف في 

جتل كالمس يةؿ أ حى في الل  جف امجلنػ حى ًحجتي للشمس ك ى مػركم اةػف  ػك ك  ل(3)ن ى
ٍجتي ل  مػػن أيػػ  كرد فػػي اللسػػنفإ (4)ااعراةػػي ػػحى ٍزت لىوىػػنل ك ى ػػًحجتي ًللش ػػٍمًس أىم ةىػػرى  ى

 (ٓ)ًللش ٍمًس ل اه.
ف الةحث مف عزك أم الل نت ال ػ   أك ال سػر إلػى اليػنطيجف ةػ  مػف كلـ ج م ٌ  

ي عػزك ال ػ   ك ػك اا ػؼ إلػى الةجئػا الم ح ػرة فػالملػركؼ  كل ػف لاليةنئػؿ اللرةجػا
ال سر إلى  مػجـ كأسػد كأ ػؿ ياػد ةصػ ا عنمػال ك ػي قةنئػؿ ةندجػا ال كعزك الحانزل 

 (ٔ) ي ر طةنئلوـ مف ال شكيا.
ةجيومػنل فنللسػػنف مػػ   لنقػػب  ا للةػجف ال  حػػا كال سػػرة مسػكٌ  الصػػك جاكاللالقػا 

ال  حا جوةط إلى أقصى من جم ف أف جصؿ إلج  فػي ال ػـل ةحجػث  ج ػكف مسػ كجنن فػي 
 ل كال سػرة  جر  ػ (ٕ)ايحراؼ قلجؿ في أقصى اللسنف يحػك أقصػى الحيػؾ قنع ال ـل م 

اللسنف ملون يحك الحيؾ ااعلىل ةحجث ال جحدث الوكاب المنر ةجيومن أم يػكع  أقصى
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ل كك ػ  اللسػنف مػ  الحػر  جف (ِ) ل كالش  نف ملون في حنؿ اي راج  نـ(ُ)مف الح جؼ
ح ػنج إلػى اوػد ع ػلي الحر  جف جرجين أف ال     أجسر في يطي  مػف ال سػر الػذم ج

ب ماوػكدنا ل لػذا فإيوػن ال   طلٌػ(ْ)  حا أ ؼ علجوـ مف ال ػما   كال سػرةفنلل (ّ)أ ثر
ا  ػذ ر علػى ماوكدنا أثينب اليطؽل حجث ج رج الوكاب مف ال ػـ حػرنا طلجينػن دكف مشػيٌ 

مف  لدٌ ل فنل  حا  ي (ٓ)اللسنف أك حر ا للش  جفل كلجس اامر  ذلؾ م  ال سرة كال ما
  (ٔ)اللجف ال جيا. أصكاتم سلال أمن ال ما كال سرة فومن مف مف أصكات اللجف ال

 : ٔالضي بني الهضز ٔالفتح  -د
ل ل ػػنت ثػػالث  لمػػا )عيػػد(أف فػػي  ذ ػػر الزم شػػرم إالزم شػػرمةػػ   اي ػػردمػػن  -
ك ػي ظػرؼ  لسػ كف اليػكفك  اللػجفنت ثالثإ أفصحون عيد ة سر كعيد فجون ل  فينؿإ

كذلػؾ عيػدمن عػرض  (7)ل يدجر زمنف اف راشػونكا لزمنف ين ظرؼ  ك يلم نف للزمنف كا
 عرض لةجت الشي رلإ

ًو َؾددددذوًو دددد ًَ  ِْضًعـددددَمً ػ  هنددددف ًًًً
 

 ًًً(8) لْفددددددَمأًَتوـلنقدددددد ًَسـ سدددددد وًُؼو دددددد وً
 

أيػ  لػـ جػذ ر   كالمالحػظ فػي حدجثػف )عيد( فجون ثالث ل ػنتل أذ ر الزم شرم 
 للح كر الش ٍيب كديكه ًعٍيد أىدىاةك ل كس كف اليكف اللجفك ي  سر  لإال أفص  ل ن ون

ٍ رىً  ً  ل يت ًعٍيد زجد إ ىيىٍكًلؾ ػنف  لأىم ًةحى كى ىنفى  ىذىا ًعٍيػد اي صػنؼ الي وىػنر ف ح مػؿ الز مى
كىاٍلمى ىنف

ك ػمونل كاليػكف سػن يا  لكف حون لاللجف سر  ي  ث لل لماالل نت الثالكى ل (9)
                                                 

)

)

)

)

)

)
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صػػػ  أف اللػػػجفأف  سػػػر ل المصػػػندر ةلػػػضفػػػي  ككرد لسػػػن يا فػػػي الل ػػػنت الػػػثالث
  (1).كأشور

  الصٕاٟت الطٕٖمٛ: اإلبداه يف -4
مػػن قػػكرف ةنل لنقػػب ةػػجف الصػػكائت إذا  لال لنقػػب فػػي الصػػكائت الطكجلػػا قلجػػؿ

 من  لنقةت فج  الصكائت الطكجلا في شركح المجا اللرب من جليإمل ك (2)اليصجرة
 
 
 

 ةجف االؼ كالجنب 
إلةػداؿ ةػجف االػؼ كالجػنب إلػى ا أشنر ال ةرجزم ؽ فج  ال ةرجزم كالل ةرمإ من ا ٌ  -ا

ـ  كذاـ كذجـك  فينؿإفي الذاـ كالذجـل   ل كذلؾ عيدمن عرض لةجت الشي رلإ(3)جينؿإ ذ
ًوؾددكيً  مـددد اً ؾددد أكًملًقؾدددَذًؿ دددَ اًًًًًً

 

 ًًًً(4)قوعدددددد  وً دددددد ً يًؾددددددميًَّوؿلَؽدددددد وً
 

أف االؼ في الذاـ مةدلا مف الجنبل كأصل  الػذجـ ك ػك على  أمن الل ةرم فيد يٌص 
 لةجت الشي رلإ عر  ل كذلؾ عيد (ٓ)اللجب

ًوؾؽددددد  ًـػيددددد ًؿوددددد  ةًيًتؼدددددقاً دددددً 
 

 (6)نؿدددددد ًأ ددددددك حوعؾددددددطً ؾدددددد  كً يًْْق
ً

 

ل عيػدمن ذ ػر ل ػنت فػي ال لمػا لػى اإلةػداؿ ةػجف االػؼ كالجػنبإ  يػن جشجر  ةرجزمال
الل  ػنف ف ن ن ك  لعلى إةداؿ االؼ مف الجنب ةمليى اللجبل كالل ةرم يٌص  كذجـميون ذاـ 

                                                 

)

)

)

)

)

)
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ل فػنةف السػ جت سػم  ذلػؾ عػف أةػي عمػركل كعلػى ل ػا الجػنب في ةلض المصػندر كرد ن
 إانب قكؿ الشنعر

ـندددد ًَعَؾْقَفدددد ًغنَ دددد َوٌةًًًً ًًًًًًًًًَصددددونْلموَ ً ْ ًَعْق
 

 ًًً ـَْهَؾدددْ ًَؼطَّْعددد وًـَْػينددد ًَأ ن وَفددد ً(1)َػَؾؿَّددد ً 
 

  خلؼ في ال جإلى اإلةداؿ ةجف الجنب كاا  أشنر ال ةرجزم  إال ةرجزمة  ي رد امن  -ب
 إعيدمن عرض لةجت الشي رلل كذلؾ (2)إ كالً جخ كال نخ ينحجا الاةؿقنؿحجث ل  خكال ن

                                                 

)

)
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ًوَقْ ُؽدددددْمَ ً  حصددددد حً دددددكؾ ًؽدددددلـاًًً

 

 ًً(1)ؿدددد ً ؾعوْصدددداًقـمودددد ً ؾؽنددددقبًأْعَؼدددد وً
 

راح رككه ل فم لػػب الش ػػلػػـ جشػػر سػػكل ال ةرجػػزم إلػػى أف ال ػػجخ كال ػػنخ ةنل ػػنب 
 للشػػؾ أيوػػن ةنلحػػنب ط ال لمػػا ةنللةػػنرة ةمػػن ال جػػدع ماػػنالن علػػى  ػػة كيصػػكاةنلحػػنبل 

فنلحػػنب ةنل ػػنؼ الم سػػكرةل فنلجػػنبل  الزم شػػرمإ الً ػػج شػػرح  ػػي كلجسػػت ةنل ػػنبل ف
ل كةػػنللكدة (3)ل كقػػنؿ الل ةػرمإ كال ىػػج  ينحجػا الاةػػؿ(2)الموملػاإ عػػرض الاةػؿ كسػػيده
لجوػػنل كمػػن ب لػػـ أعثػػر ع ػػنف مليػػى ال ػػجخ كال ػػنخ ةنلكةػػنللكدة إلػػى   ػػب الل ػػا ا ةػػجٌ 

ييػؿ شػمر  فيػد ل كال ػنح ةػنالؼ لج   ة سر الحػنبعثرت علج  في   ب الل ا  ك ال ً 
ةىؿعف ااصملي أف    لنقةػن علػى   كفىلىػالن ذ ر اةف ايػي اف ًفٍلػالن ل ك  (4)الً ج  يىنحجىا اٍلاى
جر كالػر ار لعلى  مليى كاحد كالً ػج  كال ىػنحل كالًيجػر  لكالؿ مف ذلؾ الًيجؿ كاليىنؿل كالرِّ

قجػػؿإ  يػػكى سػػ ح   إل كعيػػد اةػػف سػػجده ك جػػره(5) اليىػػنرك  ةىػػؿل كى الً ػػج ي كال ػػنحي عػػرض اٍلاى
 (6)كس   سىيىده.

لحػنب ال ال ػنبل كال نح ةن كممن ج يدـ ًج ةٌجف أف االؼ كالجنب  ةندل ن في الً ج   
ا لػػـ جػػركه ةنل ػػنب نل كة نصػػا أف أحػػدن كمػػن ركم عػػف ال ةرجػػزم ةنل ػػنب أظيػػ   صػػحج ن 

  جره.
  اي رد ة  الزم شرم من  - ج

                                                 

)

)

)

)

)

)
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حجػث قػنؿإ  ال لنقػب ةػجف االػؼ كالجػنب فػي جيًلػي كجيلىػىلأشنر الزم شػرم إلػى 
  قلػى كقػالبل كل ػا طػيب جكالًيلى الة ضل فإف ف حت الينؼ مددتل  يكلؾإ قاله جيل

 إعيد عر   لةجت الشي رلل كذلؾ (ُ)جياله
 

ـْددددَلىًؾؾؽدددد قاًعدددد ً   ىًًًًًً ًوهً  ْضًَؿ
 

  ً (2) ؾؼنؾددددطًؿوَمَعددددك حًوًوػقفدددد ً دددد ً ددددً
 

إف اللرب جيكلكفإ جيلجػ ل كطػيب  يػكؿإ جيػاله ل كلػـ  إاي رد الزم شرم ةنليكؿ
كةلػض ل (ّ) كال الل ةرمل كاق صرا على   سػجر الًيلػى ةميػ  الػة ض ال ةرجزمجذ ر ذلؾ 

كلػػجس فػػي  ػػالـ  كييػػؿ عػػف الشػػجةنييإ، (ْ)المصػػندر أشػػنرت إلػػى الل  ػػجف فػػي ال لػػؿ
  المن ي كالمس يةؿ فج  ممن لػجس فجػ  حػرؼ مػف حػركؼ الحلػؽ إال   اللرب فلؿ جي 

ل (ٓ)كسػػلى جسػػلي. كأةػػي جػػمةىل ك سػػى ج سػػىل كر ػػف جػػر ف قلػػى جيلػػيل كاةػػى جاةػػي
ل (ٔ)كركجػػت الل  ػػنف فػػي ةلػػض اافلػػنؿ عػػف ال ػػرابل كأةػػي عمػػركل كثللػػبل كالمةػػرد

ل ػا  أمػن لك ػي المشػوكرة ككسمت ل ا جيلػي ةنلجػنب ةميوػن مػف  ػالـ اللػرب ال صػج ل
ك ذه الل ا عزا ن الزم شرم إلى ل (ٕ) جياله ةنالؼ فكص ت ةميون لجست ةاجدة كقلجلا

عػنمرل  يكعزا ػن الر ػي إلػى ةيػل (ٖ)ك جػره إلى طيب  من سةؽل كةذلؾ قنؿ الاػك رم
 (ٗ).كىأىم ن قىلىى جىٍيلىى فىلىنًمًرج اه  فينؿإ
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)

)
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)

)
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  -ؽ الحػػدجث عيوػػنكال ػػي سػػة - ا ل ةػػداؿ ةػػجف ال ػػ   كال سػػركاللالقػػا المسػػكٌ 
ل ةداؿ ةجف االؼ كالجنبل فنل  حا ةلض االؼل كال سرة ةلػض  المسك ا ي ي سون 

فػػرؽ فػػي   ػػك لكال سػػرة كالجػػنبل كال ػػما كالػػكاك لل فػػنل رؽ ةػػجف ال  حػػا كاالػػؼالجػػنب
 (1).ال مجا

 

 
 :يف عزٔح الوٗٛ العزب ختفٗف اهلىشثاٌٗا: 

ل ك ػػك حػػرؼ شػػدجد (ِ)مىالومػػزة صػػكت ج ػػرج مػػف أقصػػى الحلػػؽ عيػػد اليػػدا
حػدث ةػمف ل ك ي صكت صػنمت حياػرلل جى (ْ)ل كلثيل  شيٌة  إ راا  ةنل وكع(ّ)مس ثيؿ
المكاػكدة ةػجف الػك رجف الصػك ججفل كذلػؾ ةنيطةػنؽ الػك رجف ايطةنقنػن  ال  حػا سػدٌ ةمف  ي 

ػػن فػػال جسػػم  للوػػكاب ةنلي ػػنذ مػػف الحياػػرةل   ػػ ط الوػػكاب فجمػػن دكف الحياػػرةل ثػػـ ة نمن
ل ك ػي صػكت (ٓ)نفجي ذ الوكاب مف ةجيومػن فاػمة محػدثنن صػك نن اي انرج ػ جي رج  الك راف

ل كقػػد دعػػن  ػػذا الثيػػؿ الم مثػػؿ فػػي م ػػرج (ٔ)شػػدجد ال  ػػك ةػػنلماوكر كال ةػػنلمومكس
اػيس حر ػا مػن قةلوػنل أك اللوػن ةػجف مػف  نحرفنػالومزة اللرب إلػى    ج وػن ةإةػدالون 

 ي شركح الالمجا من جليإكممن كرد فج     جؼ الومزة فل (ٕ)حذفون ةجفل أك
 لشخمغزٙ:ا بْاٌفزد وا  -

الذأـ اللجػب جومػز ل فينؿإ ةذ ر أف الذأـ كالذاـ جومز كال جومز الزم شرماي رد 
 كال جومز... قنؿ أكس ةف حارإ

                                                 

)
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ًًًًًـدددد ػ ًًٍتددددمعكً  ًغدددد ًًِػددددن ًؽـدددد ًَ
 

 ْْ ً(1)ؿدددد ً ددددم ًؾدددد ًو  أكًًِـ ًوأؽدددد ْكػدددد 
 

 لةجت الشي رلإ عرضكذلؾ حجف 
ًـددد اً ؾددد أكًملًقؾدددَذًؿ دددَ اًًًًًوؾددكيً  ًم

 

 ًًًً(2)قوعدددددد  وً دددددد ً يًؾددددددميًَّوؿلَؽدددددد وً
 

ل نسػن يال كمػن قةلوػن م  ػكحل فج ػكف ال   جػؼ ةنليلػب أل نػ في ) الػٌذٍأـ(كالومزة 
ػ ى ا إذا سى ؼ ةنليلب جنب إذا س يت ك سر من قةلونل أك ةنليلب كاكن  من    ٌ   ـ مػنيت ك ي
اػػنبت فػػي عدجػػد مػػف  لذأـ ةػػنلومز ك ر ػػ كل  ػػن الومػػز كال   جػػؼ فػػي الػػ ل (3)قةلوػػن

ػ »المثؿإ ل كانب  سوجؿ الومز في (4)المصندر ل نعجةنػل أم (5)«نلف  لدـ لحسػينب ذامن
 (7) ٍرؾ اٍلوىٍمز ًفي الذاـً أى ثر. عةجد ككالؿ أة ل(6)لت فج  الومزةوِّ ل كسي نعجةن 

ك حيجػػؽ الومػػز  ػػك ل ػػا  مػػجـ كقػػجس كمػػف اػػنكر ـ مػػف قةنئػػؿ كسػػط الازجػػرة 
 (ٖ).قرجش كالحانزججف ل ا   ج    ك كشرقجونل ك 

 يف عزٔح الوٗٛ العزب: دااًثالجا: اإل

                                                 

)

)

)

)

)

)

)

)
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 عبداملكصٕد ٌٖٕط د/ حمىٕد عبداهلل
 

فنلصػػػك نف اإلد ػػػنـ يػػػكع مػػػف ال ػػػمثجر الػػػذم جيػػػ  ةػػػجف ااصػػػكات الم اػػػنكرةل 
كت لػجس ممػنثالن لماػنكره الم انكراف جيكل  مثر أحد من ةػنآل رش ح ػى جيلػب إلػى صػ

إلػػى صػػكت مػػف ايسػػ ل أك مينرةنػػن لػػ  فػػي الم ػػرج فحسػػبل ةػػؿ جييلػػب  لفػػي الصػػ ا
 (ُ).كحجيئذ جذكب أحد من في اآل ر

ٍرفنن  ىنلث نًيي ميشىد دناك  ٍرفىٍجًف حى ل مىن  ل يكى الل ٍ ظي ًةحى ل فىنٍل ىًةجري ً جرو صى ـي ًإلىى  ىًةجرو كى جىٍييىًس كى
رِّ ننل سىكىابه أى ىنيىن ًمٍثلىػٍجفً  ٍرفىٍجًف ًفجً  مي ىحى ؿي ًمفى اٍلحى ـٍ  ل ىنفى اٍاىك  ـٍ مي ىيىػنًرةىٍجًفل  لم انيسػجفأى أى

رى ىػػاي أىٍ ثىػػري ًمػػفى الس ػػ يكفً  قيكًعػػً ل ًإًذ اٍلحى سيػػمِّيى  ىًةجػػرنا ًل ىثٍػػرىًة كي إ لكى ًقجػػؿى ًل ىػػٍمًثجرًًه ًفػػي ًإٍسػػ ىنًف  كى
نًمػ ً  رًِّؾ قىٍةػؿى ًإٍد ى ػليكةىاً  لاٍلمي ىحى ػن ًفجػً  ًمػفى الص  إ ًلمى ًقجػؿى إ ًلشيػميكًلً  يىػٍكعىيً  لكى ًقجػؿى اٍلًمٍثلىػٍجًف  كى
ًبل  كىاٍلًاٍيسىٍجًف كىاٍلمي ىيىنًرةىٍجًفل ٍمػًرك ٍةػفي اٍللىػالى ػًا اٍللىشىػرىًة  يػكى أىةيػك عى كىاٍلميٍ  ىص  ًةً  ًمػفى اٍاىًئم 

ؿي ًمٍيويمىن سىنً ينن ً جري  يكى ال ًذم جى يكفي اٍاىك   (ِ).كىالص 
سىػػةىبي  نثيػػؿي  اإلد ػػنـإ كى ػػنييسي  كى أ لال  مى ػػن  كى أ لال  اى نثيػػؿي أىٍف جى  ً يىػػن مىٍ رىان ل فىنل  مى ال  يىػػنريبي

ػػنييسي أىٍف جى  ً يىػػن  ل كىال  اى ػػنًثًلجفى سىػػنًئًر اٍلمي ىمى ًصػػ ىان  ىنٍلةىػػنًب ًفػػي اٍلةىػػنًبل كىال  ػػنًب ًفػػي ال  ػػنًبل كى كى
جىٍ  ىًل ىن ًص ىان  ىنلذ اًؿ ًفي الث نًبل كىالث نًب ًفػي الظ ػ ن كى نًبل كىال  ػنًب ًفػي الػد اًؿل كىال  يىػنريبي مىٍ رىان

ًص ىان  ن كى نل أىٍك ًص ىانل أىٍك مىٍ رىان ةىن مىٍ رىان  (ّ).أىٍف جى ىيىنرى
 شركح المجا اللرب مك   الدراسا من جليإ   فيكممن كرد مف اإلد نـ  

 :لشخمغزٙابْ  اٌفزد وا 
م ت( ةنل للجؿاي رد الزم شرم   في قكؿ الشي رلإإلد نـ المثلجف في ل ظ )حي

ً ًًًًًؿندددْؼؿوً و  ددد  ًو ؾؾقددد ًوًػؼدددمً وؿَّدددً 
 

 ًً.وددددد و ْْ ً(4)وهودددددمَّ ًؾطقَّددددد  ًؿط قددددد ًوأ
 

إال أيوػـ اسػ ثيلكا الامػ   لحمػـ إت  فلؿ لمن لـ جسـ فنعل ل كااصػؿم  حي فينؿإ  
فيػد عػند  لثػـ يطػؽ ةمثلػ  ل ذ ـ في ذلؾ أف الينطؽ إذا يطؽ ةحرؼمثلجفل مةجف المً 
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)

)

)



 

 

اجلّٕد المغٕٖٛ لمتربٖشٙ ٔالشخمغزٙ ٔالعهربٙ   
 دراصٛ وٕاسٌٛيف عزٔحّي لالوٗٛ العزب لمغٍفزٝ 

 

 عبداملكصٕد ٌٖٕط د/ حمىٕد عبداهلل
 

د ل ػا  نلميٌجػكفػي ذلػؾ  ي  للذم رف  لسني  عيػ  مػف  ةػر فنصػؿ ةجيومػنإلى المك   ا
 (ُ).مك ل الذم ج حرؾ كال جزاجؿ 

كرد فػػي ك  لكالػػداعي إلجػػ  مػػن ذ ػػره الزم شػػرم مػػف ال للجػػؿ إلد ػػنـ المثلػػجف ك   
اإلد نـ يكع مف    جؼ الثيػؿ فػي اليطػؽل أف إلى  جذ بمف جد ـ ف لةلض المصندر
الصػكت كالمليػى الاػنم  لوػذا  لػ   يرجػب  إ ذا رنا داعجػ عف اإلد نـ  جيكؿ اةف ايي

ح ػى  شقد أ  جت السن ف ااكؿ في الثػنيي لمف الصكتل أال  رل أيؾ في قط   كيحكه
يىةىن اللسنف عيومن يةكة كاحدةل كزالت الكق ا ال ي  نيت   كف في ااكؿ لك لـ  د م  

 (ِ).في اآل ر
د ػػنـ ةصػػ ا عنمػػال كميػػ  إد ػػنـ عػػف الللػػا فػػي اإل أفصػػحكاكعلمػػنب ال اكجػػد 

   جػػؼ الل ػػظش   -أم اإلد ػػنـ –كفنئد ػػ   المثلػػجفل جيػػكؿ الشػػجخ محمػػد م ػػي يصػػرإ
كد اللسنف إلى الم ػرج ااكؿ أك مينرةػ ل فن  ػنر اللػرب اإلد ػنـ طلةنػن لل  ػاش لثيؿ عى 

كالمشػن دةل كلػذلؾ شىػٌة   اف اليطؽ ةذلؾ أسوؿ مػف اإلظوػنرل  مػن جشػود ةػ  الحػٌس 
دش اف اإليسػػنف إذا يطػػؽ ةحػػرؼل كعػػند إلػػى مثلػػ  أك يٌجػػاإلظوػػنر ةمشػػي المي اليحػػنة 

ل كمػ  اإلد ػنـ (ّ) مينرة ل ج كف  نلراا  حجث فػنرؽل أك إلػى قرجػب مػف حجػث فػنرؽ
جمجػػؿ اوػػنز اليطػػؽ إلػػى االق صػػند فػػي الاوػػد الل ػػليش  ػػي جحيػػؽ سػػوكلا اليطػػؽ 

 (ْ).ا فج ل فجس  يي عف إحدل ال رةنت أك أحد ال حر نتكال  ٌ 
ا فػػي كاإلد ػػنـ أك  ػػمثر ااصػػكات ةل ػػون ةػػةلض ظػػن رة صػػك جا   حػػدث  ثجػػرن  
يطؽ ال لمنتل كمزاون ةل ون ةةلضل فػال جلطػى حجث السرعا في  شالةدائجاالةجئنت 

فػي اليطػؽ ةػ ل كمػف ثػـ فػإف اإلد ػنـ  الحرؼ حيػ   الصػك ي مػف  حيجػؽ أك  اكجػد 
ل ة ػالؼ الةجئػا المسػ يرة ر علػى حػنؿؿ ال ػي ال  سػ يج كف عيد الةدك كاليةنئؿ  الرحٌ 
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)

)
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لػػى  حيجػػؽ ااصػػكات كعػػدـ ي فػػي اليطػػؽ يةنئػػؿ الحاػػنزل فوػػي   مجػػؿ إلػػى ال ػػميِّ  ل كا 
 (ُ).ال لط ةجيون

 يف عزٔح الوٗٛ العزب: عبا اإلرابعا:  
ن في ك أف ج كف فرقن دلٍ ال جى الحر نت في اللرةجا قصجرة كطكجلال كال رؽ ةجيومن  

عمن  في اليطؽ ةنلحر نت الطكجلا ا الوكاب م  حركؼ المدال مجال أم زجندة في  مج
علج  الحنؿ في الحر نت اليصجرةل ك ج جا اليطؽ  ةنلحر نت اليصجرة كمك   اللسنف 

 (ِ).جمنثؿ  ؿ الممنثلا اليطؽ ةحركؼ المد م  مالحظا  فرؽ ال مجا ةجيومن لملون
ةنإلشػةنع أك  إذا طنؿ زمػف اليطػؽ ةوػن طنلػتل كجسػمى  ػذا اليصجرةكالحر نت  

ن فػي فػي مكا ػ  مػف   ةػ ل فيػد عيػد ةنةنػ مطؿ الحر نتل ك حدث اةف ايي عف ذلػؾ
ذا فللػت اللػرب ذلػؾ أيشػمت قػنؿ فجػ إ  لال صنئص أسمنه  ةنب في مطؿ الحر ػنت  كا 

ف يشئ ةلد ال  حا االؼل كةلػد ال سػرة الجػنبل كةلػد  لعف الحر ا الحرؼ مف ايسون
 (ّ).كال ما الكا

ڳ  ڱ  ڱ  چ ت اليرآيجػػػػػا ةنإلشػػػػػةنعل ف ػػػػػي قكلػػػػػ   لػػػػػنلىإ كاػػػػػنبت اليػػػػػرابا

حػػده نًإي ػػ  مػػف ج يػػل (ْ)چڱ ٍصػػؿ فػػيكجصػػةر  ةجػػنب  يقىػػرىأى اٍةػػف  ثجػػر كى قىػػرىأى  لاٍلكى كى
  مي   ىنبن   مف قكلػ   لػنلى قرابة كفي الشكاذ ل (ٓ)كصؿ كىالى كقؼ فياٍلةىنقيكفى ًة ىٍجر جىنب 

علي إشةنع ف حا  ي ك  لالحسفك ي قرابة  لةزجندة ألؼ (ٔ)چپ  پ  پچ   لنلى
 (ٕ).ف حا ال نؼ مف  م   م

 ايػي مػف قػكؿ اةػف  رمػا جرثػي مػن ذ ػره اةػف كميػ ل ركاإلشةنع في الشلر  ثج
ً إاةي 
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ًًًًًطً َؿددددوأـدددد ًؿدددد ً ؾغك  دددد ً قدددد ًتًو
 

 (1) ِحَكَمدددددددًدـوؿدددددددد ً كً ؾ  دددددددد حً ًوً
 

 
 (ِ) الزام. ف حاأرادإ ةمي زحل فمشة  

الـ شػلره كيثػرهل فػإف اةػف اايةػنرم زعػـ   كركد الظن رة في ش ى فيكف ال مك  
 إشػػةنع الحر ػػنت إيمػػن ج ػػكف فػػي  ػػركرة اإلامػػنع  علػػى أيوػػن مػػف ال ػػرائر فجيػػكؿإ 

الشػػػلر  مػػػن أيشػػػدكه مػػػف ااةجػػػنتل كأمػػػن فػػػي حػػػنؿ ا  جػػػنر ال ػػػالـ فػػػال جاػػػكز ذلػػػؾ 
كاةف ايي الؿ اإلشةنع ممن    ص ة  ال ركرة الشلرجال كقلمن جاػئ ل (ّ)ةنإلامنع 

 (ْ).رجائ في اليث
شػػركح الالمجػػال إشػػةنع ال سػػرة فػػي محػػنةجضل  فػػيكممػػن اػػنب مػػف اإلشػػةنع 

اح حكلون ةجف قنئؿ ةنإلشةنع فجونل كةجف مف زعـ أف ر  ل كا  الؼ الش  كأصلون محنةض
ا علػػى يوػػج اليحػػنة الػػذجف قػػنلكاإ إف اإلشػػةنع فػػي سػػجرن  لاإلشػػةنع فجوػػن مػػف ال ػػركرات

  ت الشي رلإالشلر  ركرةل كذلؾ  ل  عيدمن عر كا لةج
ًأوً َنْ ددددَ كً  لعددددكًَ ْنَوددددَ ًَا ددددَ  ًًًًً

 

 ْْا فددددد ًسددددد كًوؿوَعي ددددد ًو ً(5)حمددددد  قدًأ
 

كرد قػػكلجف فػػي محػػنةجضل أكلومػػنإ أشػػة   سػػرة الةػػنب جيػػ فجمػػن سػػةؽ نل ةرجزمفػػ
مػػ  علػػى مػػ  اي فلمػػن اي  لفصػػنرت جػػنب ةنل ػػركرةل كاآل ػػرل أف ج ػػكف الم ػػرد ًمٍحةػػنض
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ذ ػر أف  فوك قداليحنة  مفلزم شرم ر ـ أي  ملدكد كا ل(1)محنةجض  م  نح كم ن ج 
ل كالل ةػػرم  (2)مػػف  سػػرة الةػػنب جػػنب محػػنةجض علػػى اإلشػػةنعل كااصػػؿ محػػنةضل يشػػم

ػػأف  مى جكافػؽ ال ةرجػزم فػي  ػػةػنضل فلمػن اى حٍ نةجض امػ  مً حى  مػػن ةػدؿ االػؼ جػنبل   أى مى
 آ ػػر ك ػػك أف كاحػػده ميٍحػػًةضذ ػػر قػػكالن 

حػػنةجض صػػنحب ال ػػنج علػػى  أف م ل كيػػٌص (3)
 (4).على اإلشةنع

ػػ الثالثػػاكا  ػػؽ الشػػراح   علػػى إشػػةنع  سػػرة المػػجـ فػػي مرامػػؿل فصػػنرت  نأج ن
 إمرامجؿ كم رده ميرًمؿل عيد شرحوـ لةجت الشي رل

ًيددد ً ددد يدددطًو تَّو تًَّضدددطًوأغضدددْ وأْغ
 

 ًً (5)  وؿندددددؿ  ؿقددددد ًعك  فددددد ًوعك تددددد ًؿوً
 

كالشػػنعر  وػػنل قػػكت لامػػ  ميٍرًملىػػال ك ػػي ال ػػي ال رامػػؿ مفػػنل ةرجزم جػػرل أف ال
 ل كالزم شرم ال جرل (6)ل فمصةحت مرامجؿفصنرت جنب في المجـ ا طر إلشةنع ال سرة

 جرل 
 (8).ل ككافي  الل ةرم(7)ذلؾ ا طرارا  من في المثنؿ السنةؽ

زجػػت ظػػن رة اإلشػػةنع إلػػى قةنئػػؿ م لػػددة فػػي أمثلػػا م  ل ػػال فػػنل راب عػػزا كعي 
ل (َُ)أيظػػر إدرجػػد إلػػجوـ  أيظػػكر فػػياةػػف  ال كعػػز (ٗ)المي ػػر إلػػى طػػيب إالمي ػػكر فػػي

ذايػؾإ ذايجػؾ ل كفػي  مػجـ إثةػنت ألػؼ أيػن فػي الكصػؿ  فيكقجؿإ  ذجؿل  يكؿ  لك مجـ
ل كأ لػػب  ػػذه اليةنئػػؿ ةدكجػػال (ُ)ل كأ ػػؿ الػػجمف جيكلػػكف فػػي عػػٌرؼإ عػػرٌاؼ(ُُ)كالكقػػؼ
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ك ي ملركؼ ةمجلون إلى السرعا في اليطؽل ك نف المطػؿ فػي ةلػض  لمن وػن ةمثنةػا 
كيسػ ميس علػى  ة  امنح  ذه السرعا ل فجلطي ال ػالـ دفلػنت مػف الركٌجػال نة   ج 

ك ذا المطؿ ال ج كف م  اإلسراع كاالس حثنثش إيمن  ذ ر اةف ايي حجث قنؿإ ةمنذلؾ 
 (ِ).ا كال ثةتج كف م  الركجٌ 

ف أف الزم شرم كالل ةرم ال جركف  ةجٌ فيد  لكةينب على أقكاؿ الشراح فجمن سةؽ
في الشلرل أمن ال ةرجزم فنلظن ر مػف  المػ   كلك  نيت ح ى الحر ان مف إشةنع منيلن 

في اليمكذاجف السنةيجف  ػك سػجره علػى يوػج أ لػب اليحػنة فػي أف اإلشػةنع م ػ ص 
الصػلل ال ك ػي ةنل ركرة الشلرجال كالذم جةػدك لػي أف الشػي رل الػذم عػنش حجػنة  

ػػن ميوػػنل ف ػػنف إشػػةنع  لػػةأقسػػى ظركفنػػ ل ةػػؿة  حجػػنة الةػػداكةٍشػػ ي   نلض الحر ػػنت  ةحن
 ش ر ةا في ال رٌكم كال ثةت أحجنينن.لامنح السرعا في ال الـ

ل كقد ة إلى أقكاـ ةمعجنيوـ  من سةؽل فوي ملزكٌ ظن رة اإلشةنع ظن رة لواجا ك
مػف قةجػؿ  لالمكصػكفا مػف اليحػنة الػؿ الػد  كر علػـ الايػدم ةلػض  ػذه ال ػركرات

ػ لاالس لمنالت اللواجا ن ةوػن ةػجف اليةنئػؿل ل ػف لمػن  نل ػت كقنػن مػن ميطفيد  نيػت جكمن
أك ةنلشػػذكذ حجيػػن آ ػػرل  لنال ػػي صػػيلك ن ح مػػكا علجوػػن ةنل ػػركرة حجينػػ قكاعػػد اليحػػنة
ف  نيػت  ػركرات  فوػي  ل ةػر ا مػف اللواػنتا  ةجرن لكا علجين ازبن كةذلؾ  ج   ل ك ػي كا 

ش إذ ن جم ػػف أف جمػػدين ةم ندجػػد كا ان ػػنت فػػي اس شػػ نؼ اللواػػنت اللرةجػػا كاسػػلن حيػػالن 
ن م ػف أف  ل ػس ليػن يمطنػال ركرات جم ف أف يل ةر ن طرقنػن لل لةجػرل أك علػى ااقػؿ جي 

 (ّ) مف اللوانت.
إ كجةدك أف ح ـ اليحػنة علػى ةلػض قنؿ فل حجد ذلؾ من ذ ره أحد الةنحثجفؤجٌ كجي 

يػنة  مػف  يسػجـ اللواػنت إلػى مسػ كجنت جر  ػكف  لاالس لمنالت اللواجػا ةنل ػركرة
ػػ كالمػػم كذ ةوػػنل  لف ةلػػضل فميوػػن ال صػػحى كالاجػػدة كالحسػػيانل كجلر ػػكف عػػةل ن

كاليةجحا كالردجئال كالشيلنب كالمر كب عيون ... إلػخل فمػن اسػ اندكه أ ػذكا ةػ ل كمػن 
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)

)
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ر ةكا عي  لـ جاز عيد ـ اسػ لمنل  إال فػي ال ػركرةل فػإف اػنب فػي  ػالـ فصػج  لػـ 
 (ُ)جلدمكا الحجلا في   رجا .

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 املثحث الثاني
 يف شروح الهية العرب الصرفيةىد اجله

ا فػػػي  حدجػػػد الكحػػػدات الصػػػرفجال ح ػػػى إف ا ةػػػنرزن  للػػػب الظػػػكا ر الصػػػك جا دكرن 
 ةيى قنصرة إف لـ  س يد إلى علـ ااصػكاتش اف مةنحػث الصػرؼ  الصرفجاالدراسنت 

ره  ذا الللـ مف  صنئص كمن جرسم  مف حػدكدل كقػد يرٌ مةيجا في أسنسون على من جي 
مػػف الظػػكا ر الصػػرفجا إلػػى علػػـ ااصػػكاتل  ل ثجػػركف فػػي  للػػجال وـ اسػػ يد الصػػرفج

فن ون الم  ل ػا مػف ل إمن في  صػرٌ من جطرأ على ةيجا ال لما اللرةجافحنكلكا أف جص كا 
من عيد كقكعون في سجنؽ ال الـ مثؿ اإلد ػنـ  لإفراد ك ثيجا كام ل ك ذ جر ك ميجثل كا 

   (2).كالكصؿ إلى  جر ذلؾ مف المةنحث الصرفجا

                                                 

)

)
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الةيجكجا على  يػكع الصػجع كالمشػ ينتش اف ااصػؿ االشػ ينقي  ال الفنتك يـك 
أك الاػػذر الل ػػكم الػػذم  ػػدكر حكلػػ  الػػدالالت الم يكعػػا  يػػـك علػػى أسػػنس ال يػػكع 

 (  1).الصجن ي الةيجكم

 ػػذا كاق صػػرت الدراسػػا الصػػرفجا فػػي شػػركح المجػػا اللػػرب علػػى دراسػػا اةيجػػا 
كفجمػػن جلػػي   صػػجؿ كال ػػذ جر كال ميجػػثل  ل  وػػنلافلػػنؿ كدال ل كأةيجػػا ا وػػنلكدال ااسػػمنب 

 ذلؾإ
 ٔداللتّاأٔال: أبٍٗٛ األمساٞ 

 التربٖشٙ ٔالشخمغزٙ:وا اتفل فْٗ  -
علػػى أف الطػػنًكم كالطج ػػنف ةمليػػى  ال ةرجػػزم كالزم شػػرم ػػؽ ا ٌ إ الفٍلػػؿ كفى فنًعػػ

 إلشرح ةجت الشي رل نعر وم عيدل كذلؾ (ِ)الانئ 
ً ًًقندددد ؾدددد قبًف ػنً ًًقوعدددد ْضغددددم ًط وقندددد

 

 (3) وينددددْعع اًوَقـدددد اً ؾ  دددًدك ً لْ ىوددددَقً
 

ل فجيػنؿإ (ْ)لل كمصػدره الطػكل ةمليػى الاػكعكالطنكم اسـ فنعؿ مف ال لؿ طػكى 
كالمرأةإ طج نل  كالطٌجنفإ الٌطنكم الةطفل لطكل فالف يونره انئلنن جطكم طىكلن فوك طنكو 

 (ٔ) نب في الجنب ةلد قلب الكاك جنب.ل كأمن الطٌجن فمصل إ طكجنف فمد ـ الج(ٓ)كطنكجا
(ٔ) 

 فل فْٗ الشخمغزٙ ٔالعهربٙ:وا اّت -
 ؽ الزم شرم كالل ةرم على أف أمجؿ ةمليى منئؿل )أىٍفلىؿ ا ٌ  إأفلؿ ةمليى فنعؿ

فممجؿ لجس على أ ةر ةمليى  ةجرل كأكحد ةمليى كاحدل  لةمليى فنًعؿ(ل كمي  عيد ـ
                                                 

)

)

)

)

)

)
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يمن  ك ةمليى فنًعؿ فلجس المليى اشػ را وـ فػي المجػؿل أك أف  لةنة  مف ال   جؿل كا 
أمجػػؿ ةمليػػى منئػػؿل كأفلػػؿ ةمليػػى فنعػػؿ  :  مػػيوـل قػػنؿ الزم شػػرمالشػػنعر أ ثػػر مػػجالن 

كحد ةمليػى كاحػدل فلػجس المػراد ةممجػؿ المةنل ػاش أ من انب أ ةر ةمليى  ةجرل ك  ل ثجر
ن )أمجػؿ( كىأمػكقػنؿ الل ةػرمإ  ل(ُ)كلػـ ج ػف  ػذلؾل اي  جؤدم إلػى اشػ را وـ فػي المجػؿ

لىػػٍجسى  ٍليػػى كىاًحػػدل كى ٍليػػى  ىًةجػػرل كأكحػػد ًةمى ػػنبى أ ةػػر ًةمى ػػن اى ٍليػػى فىنعػػؿل  ىمى فىويػػكى أفلػػؿ ًةمى
اٍلمىٍليى أىيى أى ثر مجالن 
 ةجت الشي رلإل ك نف ذلؾ عيد شرحومن ل(ِ)

ًأؼقؿددددك ً دددداًأؿدددد ًصددددموًْؿطددددقؽاًًًًًًًًً
 

 ًً (3)ػددددددنـ ً  ًؼددددددككًسددددددك ؽاً ؿقددددددً
 

 ف ػي س على ةنة  مف ال   جؿل كقد انبت يظنئر لذلؾلكمي  جللـ أف أٍفلىؿ لج
 (4) ً ؾق ًؿ ً ؾص مواً ؿق ؿنَيَؼ                    قكؿ ااحكصإ

طن راتل كقنؿ  أمإ (ٓ)چ   ۓ  ۓ﮲ھ  ے  ے   چأمإ منئؿل كقنؿ ار  لنلى 
كقػػػنؿ الة ػػػدادم فػػػي ةجػػػت  ل(ٕ)أمإ الشػػػييٌ  ل(ٔ)چٱ  ٻ   ٻ     ٻ    چ كقػػػنؿ  لػػػنلىإ 

يىًظجره  ثجر لكأمجؿ  ييىن ًةمىٍليى منئؿ الشي رلإ  (ٖ).أ ةر كأكحدإ يىٍحك  لكى
 وا اٌفزد بْ الشخمغزٙ: -
ل  ػػجف فػػي اللىػػدىـ ةمليػػى ال يػػرل  ةػػذ راي ػػرد الزم شػػرم  ٌفلىػػؿ كفيٍلػػؿ ةمليػػىإ -ا
ل كذلػؾ (9)كسػ كف الػداؿ اللػجفكالداؿ ال يرل ك ذلؾ  ك ة ـ  اللجفة     اللىدىـفينؿإ 

 ت الشي رلإكذلؾ عيدمن عرض لةج
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ًوُأْعددددددمنكوًأ ق ـدددددد ًوَأْغـَددددددطًو  دددددد ًًًًًًًً
 

 ً(1)ـدددددطً وً ؾلوْعدددددمةً  ملددددد  حًوغن ؾقـددددد حً
 

كعلى  جف على مليى فيداف الشيب كذ نة لككرد في عدجد المصندر داللا الةينب
لػ   ى   ػت  نل  من أي   لػب علػى فيػداف المػنؿ كقل ػ لمليى ال ير أج ن  ػمىٍمتى أىك  ذىا  ى كاً 

لػػ  ثىي ٍلػػت فييلػػت اللىػػدىـ فىييٍلػػتى  ٍف ف حػػتى أىك  ػػ ل(2)الليػػٍدـل كىاً  أكؿ ال لمػػا  ـ  ك ػػذا مليػػنه إذا  ي
ذا ف حت أكلون ثى  ِّ  ي   .فنلحر ا أثيؿ مف الس كفل ٌيلت ثنيجون ةنل حرجؾؼ ثنيجونل كا 

ةػػػمف )أىًةػػػٌي( علػػػى فلجػػػؿ ةمليػػػى  اي ػػػرد الزم شػػػرم إالفٍلػػػفى فلجػػػؿ ةمليػػػى  -ب
ن لػػـ جيسػػة  اػػنبت فػػي ةجػػت الشػػي رلل كأيشػػد ةج نػػ (أىًةػػيٌ ) ف لمػػا لعلػػى فىٍلػػالف(أٍةجىػػنف)

ااىًةػٌي المم يػ ل جيػنؿإ أًةػٌي  فينؿإ لينئل  انت فج   لما )أٍةجنف( ملرفا ةنالؼ كالالـل
 كأٍةجىنفل ك ك الذم جم ي  مف ال جـ فال جيرهل قنؿ الشنعرإ  

ًاؿدددد ًًًَظًوؼلؾدددد ًؿدددد ًفدددد اً ؾ  دددد حو
 

 (3)قددددد ِ   ْ ًعدددددوً  هدددددك ًِ ًوْلوػّؼدددددً
 

 عيد شرح  ةجت الشي رلإ  ر الزم شرم من سةؽ عيدكذ
 

ًًًًًًوؽددددد ًأ نددددد  ً  سددددد ًغددددد ًأـددددداًًًًً
 

 ً ْ(4) وَيددددددْ و ً ؾط   ددددددمًَأُأ   ًع أددددددً
 

 لي ااًيػؼًمػكال ةرجزم كالل ةرم ذ را مليػى ااًةػٌي فػي ةجػت الشػي رل ةمليػى الحى 
كمليػى ااىًةػٌي ل (5)فػي شػرح ال لمػا (ل كلـ جكردا  لما )أٍةجػنفالذم ال جير على ال جـ
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ى ةى أك جػمٍ ل (1)ى الديجئػاكااٍةجنف في المصندر جدكر حكؿ المليى المذ كرل أك الذم جػمةى 
  (2)أف ج نـل أك ذك إةنب شدجد كمم ي .ى ةى جمٍ 

 اي ػرد الزم شػرم ةػمف  لمػنت  ى يػكؼ ك  ٌنفػا  إكفىل نلػا كفىلىلىػى ةمليػى فىليكؿ -ج
ذات صػػػػكتل فيػػػػنؿإ كقػػػػكس    نفػػػػا ك ٌ  ػػػػى أم ذات أك  ةمليػػػػى صػػػػنحةا ل ى ىػػػػىك ى 

 ل كذلؾ عيدمن عرض لةجت الشي رل(ّ)صكت
ًَفمودددك ًًؿددد ً ُ ؾددد ً ُ مودددك ًتكقـوفددد ًًًًًًًًًً

 

 ـنقطدددد ً ؾقفدددد ًوؿنْوَؿدددد ًو ً(4)ْصدددد   ًؼددددمً
 

( ةميوػػػن ةمليػػػى   كؼ كا   ػػػى ال ةرجػػػزم ة  سػػػجر الصػػػج ا الػػػكاردة فػػػي الةجػػػت)
ػكِّ  يىالصكتل ك ذلؾ الل ةرم فوي عيده ةمل ل ك ػؿ مػف  ى ػكؼ ك ى ٌنفػا مػف ( ٓ)اميصى

  مػن فػي  لأةيجا المةنل ا ااكلػى علػى فىلػكؿل كالثنيجػا علػى فىٌلػنؿ زجػدت علجوػن ال ػنب
ػا مي ٌيػرً مي ااةيجػا المػذ كرة ةمليػى  تككرد ل(ٔ)عاٌلما ك جر ن مػف أةيجػا المةنل ػا  ا كِّ صى

 إن في ةجت للشمنخ أج ن    كؼ لل ككردت(7)في ةلض المصندر
ًًًًًًًًًَفمودددك  ًِ َ  ًَؿددد ًَ ددد َؿَ ً ؾظدددَ ًَسدددْفؿوفً 

 

 ـَْفددددد ًَأْسدددددَؾَؿْم ً ؾَّدددددك ػن ًو ِْقدددددَ ًؿن ً(8)َوِ  ًَّ
 

إ  ككردت    نفا في شلر أيمىج ا ةف أىًةي عنًئًذ الويذىًلي 
ََْوْقِ ً ًًًًًًًًًًًَعَؾددددددطًَعْهددددددِ ًَفم  َػدددددد نً  نددددددْ 

 

 (9) َجْوْ َيًؿوْضددددددددَهَعٍ ًػندددددددد ً ؾ  ددددددددؿ ِحً
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 وا اٌفزد بْ العهربٙ: -
فلجلػا  ػم ي ةمليػى فنعلػا أك اي ػرد الل ةػرم أف لكلاإ  ٍ مى  كلا فنعً  ةمليىجلا لً فى 

 م لكلا في  لما الطرجدةل كاملون الطرائد ال ي كردت في ةجت الشي رلإ
ًًًًًًوؽددددد ًأ نددددد  ً  سددددد ًغددددد ًأـددددداًًًًً

 

 ً ْ(1) وَيددددددْ و ً ؾط   ددددددمًَأُأ   ًع أددددددً
 

ٍليػى مطػركدةل  فنعلالا ًةمىٍليى كالطرجدة فلجلفينؿإ  ً جػؿل أىك ًةمى أىم فرسىنف اٍل ى
جؿ ال ً ي  طرد ن فرسىنف أي  ةمليى م لكلال فنلطرائد  عيده كال ةرجزم فلجلال (2) رأىم اٍل ى

ل كالطرجػػدة ال ػػي  يطػػرىدل فػػإذا قػػنؿ ال ػػي  ىٍطػػريد فػػال يظػػر فجػػ طرجػػدةفنلطرائػػد امػػ  
ل (3)

ليػى م لكلػال فجيػكؿإ كالمػراد ةنلطرائػد كجظور مف  الـ الزم شرم أف فلجلػا عيػده ةم
 ػنف ميػن أك مػف  جريػن  يػت  ل ين ال رسنف ال ي  يطرىدل جرجد أي  إذا عػرض مػف جطػرد

 (4).أشد ةسنلا ميوـ
ش لكلا فوي فلجلا ةمليى م لعيدم أف الطرجدة ةمليى المطركدة ج را كالذم  

ئػػػد ال ػػػي  يطػػػردل الطراايوػػػن المينسػػػةا لمليػػػى الةجػػػتل  مػػػن كرد عػػػف أةػػػي عةجػػػدة أف 
كدي ًمػػفى الي ػػنًس ... ل كفػػي اللسػػنفإ (5)كالطرجػػدة مػػن طيػػرد مػػف الصػػجد ٍطػػري كالط ًرجػػدي المى

ٍمليويمىن مىلنن طىراًئدي  اى يىنقىاه طىرجدهل ًة ىٍجًر  ىنبو طيًردىٍت فىذيً بى ًةوىػن  لكااييثى طىرجده كطىرجدةش كى كى
ٍمليوىن طىراًئدي  اى ل كى سيػٌمي  ل كميػ فػي  ػالـ اللػرب ا ةمليػى م لكلػاانبت فلجلك ل (6) ىذىًلؾى

رجلال  ىمىي وىن فىلجلا ًفي مليى م لكلا  (7)الش ٍيب المزركع زى
كالس ػػ ىفإ اٍلالػػد ال ػػًذم جيالػػؿ علػػى  ةمليػػى فنعلػػال كميػػ إ فلجلػػاكاػػنبت أج ػػن  

ًمٍيػػ  اشػػ ينؽ الٌسػػ جيا قىػػكىاًئـ السػػجكؼل ػػن سيػػٌمي سىػػ ىينن ل شػػكي  ل كى ي مى ي وىػػن  سػػً ف ًاى  شكىاً 
المىنب  ىمىي وىن  يشػرهل فىًوػيى فىلجلػا ًفػي مىكً ػ  فنعلػا

ل فلجػؿ ةمليػى فنعػؿل  مػن كرد (8) 
                                                 

)

)

)

)

)

)

)

)



 

 

اجلّٕد المغٕٖٛ لمتربٖشٙ ٔالشخمغزٙ ٔالعهربٙ   
 دراصٛ وٕاسٌٛيف عزٔحّي لالوٗٛ العزب لمغٍفزٝ 

 

 عبداملكصٕد ٌٖٕط د/ حمىٕد عبداهلل
 

  ةمليػػى  سػػنم و ل   ةمليػػى  قػػندرو ل ك ةصػػجر  ةمليػػى  ةنًصػػرو ل ك سىػػمج ر   قىػػدجو إميػػ ك 
مليػى ل كي  أ ثػر مػف فىًلجػؿ ة شااصؿ فىًلجؿ ةمليى فنعؿك ل (1) ك حى جظو  ةمليى  حنًفظو 

   (2) .يدـ على الم لكؿمي  ال نعؿم لكؿل كاف 
 :ٔداللتّا أبٍٗٛ األفعاه ثاٌٗا: 

  :فعن ٔأْفَعَن  -5
كة نصػا إذا ا  ل ػت الصػج  نف مػف حجػث ل ااصؿ أف ج كف ل ػؿ صػج ا مليػى

يمن الةػد نل ال  ذ ر ازافن  اندة في أم  لما عف حركفون ااصلجال ارد كالزجندةل فنلزج كا 
 (ّ)على زجندة المليى ال لؿش اف زجندة المةيى  دؿٌ  يا فى ادجدن أف   جؼ ملي

 ايب الصج  نف ةمليى كاحدل ك ػذا مك ػ  ا ػ الؼ ةػجف الللمػنبل فماػنزه كقد 
المليػػى فجومػػن كاحػػد إال أف الل  ػػجف  لػػتي لى فٍ كأت لٍلػػسػػجةكج  الػػذم جيػػكؿإ  كقػػد جاػػئ فى 

قػـك فجػ  االػؼ فجةيكيػ  جلحػؽ تل ك لٍ لى ا  ل  نل زعـ ذلؾ ال لجؿل فجائ ة  قـك على فى 
عيػػد ككا ػػ  مػػف  ػػالـ سػػجةكج  أيػػ  أاػػنز ذلػػؾ فػػي ةلػػض اافلػػنؿ  ل(ْ) لػػتلى علػػى أفٍ 

ةمليػػى كاحػػدل  مػػن لػػـ  لػػؿى كأفٍ  لػػؿى كقػػنؿ اةػػف درسػػ كج إ  ال ج ػػكف فى  قةجل ػػجف م  ل  ػػجفل
ل فممػن مػػف ل ػا كاحػػدة ال أف جاػػئ ذلػؾ فػػى ل  ػجف م  ل  ػػجفل إج كيػن علػى ةيػػنب كاحػد

 ؿى لىػػكأفٍ  ؿى لىػػل كأي ػػر ااصػػملي ماػػيب فى (ٓ)ج  لػػؼ الل ظػػنف كالمليػػى كاحػػد فمحػػنؿ أف
  .(ٔ)ةمليى ةرؽ كرعد كف ف لأةرؽ كأرعد كأف ف مايب فمي ر لةمليى كاحد

ػػ ةمليػػى  ؿى لىػػكأفٍ  ؿى لىػػ وػػـ ميوػػن ماػػيب فى ن عدجػػدة جي ك  ػػب الملػػناـ أكردت يصكصن
لىٍجػً    يكافنةف  درجد أكرد اللدجد مف اامثلا مف ذلؾ   حت عكاحدل ف ػن اٌ  ػؽ عى ةىػنب مى

اٍاىٍصػمىًلي جشػٌدد  كى ىػنفى  ل أىةيك زجد كىأىةيك عيةجدة ًمم ن   ٌلمت ًةً  اٍللىرىب مػف فللػتي كأفللػتي 
ٍليىى اٍلكىاًحػدً في اللسنفك ل (ٕ)ًفجً  كىالى جيًاجز أىٍ ثىره لىى اٍلمى  لإ فىلىؿى كأىٍفلىؿى  ىًثجرنا مىن جىٍل ىًيةىنًف عى

                                                 

)

)

)
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ػًف الش ػٍيًب اى  إيىٍحكي  لاٍلكىاًحدً  ػرى عى قىصى ػٍف  ىػذىا كأىصػدىٍد  ل كى ػد ل كصػدىٍد   عى د  ًفػي ااىمػر كأىاى
يىٍحػػػكى ذىًلػػػؾى  ػػػرل كسىػػػحى   الل ػػػ ي كأىٍسػػػحى   كى ػػػةلػػػض الللمػػػنب فى  ل ك ػػػٌص (ُ)كأىٍقصى  ؿى لىػػػكأفٍ  ؿى لى

 .(ِ)كالزانج ك جر ـ لل كأةكزجديأةكعةجدةل كااصملةمؤل نت  نصال كميوـ 
أك لياػػد فػػي فػػ ف  ل مػػجـل ؿى لىػػللحاػػنزججفل كأفٍ  ؿى لىػػصػػج ا فى كعػػزا ةلػػض الللمػػنب  
ج  مػجـ فػي ةػدب ال لمػا ةوػذا وػ ػؽ كيال لػؿ عيػد  مػجـ  ةميطػ  م لػؽ ج ٌ  كةدبل (ّ)كأف ف

ػػ لػػؿى ل  مػػن أف كزف أفٍ اليػػكع مػػف الميػػنط  ن ةنلل ػػا اللرةجػػا دكف أ كا وػػن  ػػذا لػػجس  نص 
ةرجػػال  مػػن أيػػ  جكاػػد فػػي الل ػػنت السػػنمجنتل كل يػػ  مكاػػكد فػػي الحةشػػجا كاآلرامجػػا كالل

 (ْ).اللرةجا الايكةجا م    ججر ةسجط
 في شركح الالمجا مك   الدراسا من جليإ لؿى كأفٍ  لؿى فى كممن كرد فج  

ـى كأىٍعػدىـ ةمليػى ر   ػؽ الش ػا ٌ  إالثالثػا من ا  ؽ فج  الشراح -ا ػًد اح الثالثػا علػى أف عى
ػدً  لل ف ػي شػرح ال ةرجػزمكاحد  ك اف ير ـي ةمليػىجيػنؿإ عى  لـى الراػؿ جىٍلػدىـ كأىٍعػدىـ جيٍلػًد

ك ػك الـز ةمليػى صػنر ذا عػدـل  لكذ ر الزم شرم كالل ةرم أف ايٍعًدـ من ػج  أٍعػدىـ
ػػ ـى فوػػي م لدجػػال ك ػػذا ع ػػس الةػػنبأمػػن عى ػػًد نل ل ك رجػػب الينعػػدة أف جػػم ي أفلػػؿ الزمن

 شرح ةجت الشي رلإلل كقد ذ ركا ذلؾ عيد عر وـ (5)نكفلؿ م لدجن 
ً ًوَأْغـَددددددطًو  دددددد ًًًًًًًكوًأ ق ـنددددددوُأْعددددددمن

 

 (6)ـدددددطً وً ؾلوْعدددددمةً  ملددددد  حًوغن ؾًقـددددد حو
ً

 

 
ـى ةمليى كاحد مفعدد  يفك   (7)  ك اف يرل أك فىيد. لالمصندر أف عىًدـ كاىٍعدى

 :وا اٌفزد بْ التربٖشٙ  - ب

                                                 

)

)

)

)

)

)
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إ  - ف  ف  ةمليػػى كاحػػدل فيػػنؿإ رف  كأىرى ف  كأىرى  اي ػػرد ال ةرجػػزم ةنإلشػػنرة إلػػى أف رى
ل كذلػؾ عيػدمن (1)كري ػت  ىػًرف  ل  ىًرف  ك يٍلًكؿي ممن ةوػن مػف الحػزف ... جيػنؿإ أري ػت  يػًرف  

 عرض لةجت الشي رلإ
ً ـ ددددْ ًؽلـفدددد ًًًًًً   ًجح ًعـفدددد ً ؾيددددفاًو

 

  ًَ(2)حوِكْعدددددددوتوً  ِ ؾدددددددطًَتدددددددْؽؿودددددددَ ج َأةً
 

ف  كقد انب في عد تل أك د مف المصندر أف رف  كأىرى رفػ  ةمليى صػنحل أك صػك 
 (4).جينؿإ رٌف كأرٌف ةمليى كاحدل ف(3)ةنلة نبصك   
كذ ػر رأجػجف فجومػن  لاي رد ال ةرجزم ةنلحدجث عف سرل كأسػرلإ كأسرلسرل  -
ٍجتي إذا سػػرت أكؿ اللجػػؿل كأسػػرجت إذا سػػرت فػػي آ ػػرهل كقجػػؿإ  مػػن  فيػػنؿإ جيػػنؿإ سىػػرى

 ل كذلؾ عيدمن عرض لةجت الشي رل(ٓ)ل  نفل ك ك الذم أذ ب إلج 
ِْوت ددد  ْوً عدددمؿ ًًًًًاوًأسدددك ًيً ؾؼطددد ً ؾُؽدددم

 

 (6)َسددددد ْ ًَؼَ  نددددد ًًأ ـ َفددددد ًتمصْؾَصددددد ًوً
 

كال رؽ ةجف الصج  جف سرل كأسرل  ػك رأم اةػي عمػرك الشػجةنييل حجػث كرد 
  ال ةرجزم اليكؿ ةميومن ل  نفل ك ك رأم عدجػد ل كراٌ (ٕ)في أحد المصندرعي  ال رؽ 

قكلػ   يال ػرجـ فل ػا أسػرل كردت فػ كالل  ػنف يػزؿ ةومػن اليػرآفل (ٖ)عدجد مػف الللمػنب

                                                 

)

)

)

)

)

)
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پ  ڀ  چ قكلػػػ  فػػػي كل ػػػا سػػػرل كردت  (ُ) چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ لػػػنلى 

 الينة اإ قكؿكانبت أسرل في  ل  (ِ) چڀ
ًأسددد ْ ًعؾقددد ًؿددد ً يدددكج يًسددد ْق ًًًًًًًًًًً

 

 ًًً(3)تك نددد ً ؾ دددؿ حًعؾقفددد ً  ؿدددمً ؾددد اً
 

 كانبت الل  نف في ةجت لحسنف ةف ثنةتإ
َْ َّدددددًد ًَِْ دددددد  ً ؾـضدددددد َةًً ًًًًًًًَ ً ننددددددْم

 

 ًًَ(4)ًىِ ْيدددددَأْسدددددَ ْ ً ؾقددددد ًوملًتؽددددد ًتً
 

ل ك جر ـ مف اللرب جيكلكف قرجش يل فنلمةرد جالؿ أسرجت فكالل  نف فد عزج ن
 (ٔ).الحانز يـ ل ا أسرل فاللون فكميوـ مف عمٌ ل (ٓ)سرجت

ـى  - ـٌ كأٌم  لحػدك جٌممػ  ةمليػى كاةنإلشػنرة  إلػى أف أٌمػ  كأم مػ   ال ةرجزماي رد إ أ
 كذلؾ عيدمن عرض لةجت الشي رلإل (7) ك قصد

ًَأؿ ددد ًًًًًًًً قددد وًْ ؿندددًك و ؾُؼدددك  ًوػؾؿددد ًَؾددًد
 

 (8) ووَّدددددددـوً ًـظددددددد   وْمددددددد ًػل  َ اَعدددددددً
 

(كةجت الشي رل انب فج  ةينب  ـ ( على ) فىلىػؿى كال ةرجػزم  يػن ةنإل ػنفا إلػى ل ) أ
(ل ذ ػػر ) ػػجٌمـ (ع ( علػػى )فىلىػػؿى كأٍفلىػػؿى ـى ػػ ـٌ كأم  زيػػا )  ل ػػؿ( كااةيجػػا الثالثػػا  لػػىذ ػػره )أ
ػدىل  ك جر ن مف أةيجػا أ ػرل اػنبت فػي ةلػض المصػندر ػدى أك  لم  فجيػنؿإ أىم ػ ي ةمليػى قىصى

دىه قىصى  ( 9).جىؤيم  ي أىٌمننل ك ىمىم مى ي ك ىجم م إ  ىلىم دىهي كى

 وا اٌفزد بْ الشخمغزٙ:  - ج

                                                 

)

)

)
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ًدع ةنل سر كأٍادىع ادع كأادعإ - ل (1) ػذابه أسمتةمليى  لاي رد الزم شرم ةمف اى
 ل كذلؾ عيدمن عرض لةجت الشي رلإ(1) ذابه

ًًًًًًًوؾيددددد ً نؿنْفقددددد  ًقوَع  ددددد ًسدددددك ؿ ً
 

 ًً (2)سودددددْؼل ـف ًوفددددد ً وف ددددد وًًًًًؿوَهم عدددددً
 

ػدىٍعتي ً ػذابى الصػةيِّ كأاجيكفي ةلض المصندرل  ل ك ػك مييػكؿ عػف (ّ)ع يػ دنؿإ اى
ًدعى  (ٓ) عةجد عىف ال سنئيٌ   كأةي (ْ)عيةىٍجدىة أةي دىعنن  كقد اى كأىٍادىٍع ي يل إذا أسػمت ل ةنل سر اى

  (ٔ)ه.بو أسمت  ذا
ؽ  - ًرؽ كأ رى ًرؽ ة    ال نب ك سر الراب كأ رؽإ  ى ةمليى  لاي رد الزم شرم ةمف  ى

 إل كذلؾ عيدمن عرض لةجت الشي رل(7)أد ش
ًٍَْفْقددددددٍقًؽددددددل ًػددددددم اًًَ ًًً ًوويًَ ددددددِ 

 

 (8)ُػ وْيدددددكًوَقُؾدددددْعظددددد  ً ددددد ً ُ ؽددددد يًقًََقً
 

ؽ ةمليى أد شل جيكؿ الاك رمإ كقد كرد في  ًرؽى كأٍ رى كقد ةلض المصندر أف  ى
ػػًرؽى  ٍق يػػ ي أيػػنل أم أد ٍشػػ ي ي  ةنل سػػر ى ػػًرؽه. كأىٍ رى فوػػك  ى

 مػػن كرد اليػػكؿ ةػػذلؾ فػػي  ل (ٗ)
 (َُ).مصندر أ رل

 وا اٌفزد بْ العهربٙ: - د
ػػرىبى كأىٍ ػػرىب ةمليػػى كاحػػدل فيػػنؿإ كجيػػنؿإ  ػػرٍةتي عػػف  اي ػػرد الل ةػػرم ةػػمف  ى

ٍةتل كةػػناكل الشػػيب گ  گ  ڳ     چ ىإاػػنب اليػػرآف فػػي قكلػػ   لػػنل ىكأ ػػرى

                                                 

)

)

)

)

)

)
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)
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 إكذلؾ عيدمن عرض لةجت الشي رلل (2)ك يدجرهإ أفيطرد عي ـ الذ رل (1) چڳ
 إالشي رل

ًًًًً ًوقَمدددد يددددكئً مددددطًُأؿنًطدددد َحقدددداًؿنانُأ
 

 (3) ًػل َفددد وصدددػونًؽَ عـددد ً ؾددد ً ً اووأْأدددً
 

أك صػرؼل  ل ػرؾ أك لككرد في ةلض المصندر أف  رب كأ رب ةمليى أمسؾ
ػرىبى عيػ  ل (4) فالفإ أمإ أمس     رةت كأ رةت عف فجينؿإ ربى عي  الػٌذٍ رى كأى ى ك ى

رىفى   (5).عي  صى
  :ن مبعٍَٜعفْعمن َٔف -4 

ػثى )ال ةرجزم ةػمف  اي رد حػر ؾ كأزعػجل كااكلػى علػى  إك ػك(ل حػثٌ )ةمليػى  (حٍثحى
ل ك ػػك كزف الرةػػنعي الماػػرد مػػف اافلػػنؿل كالثنيجػػا ع إ لػػى فىلىػػؿل فيػػنؿإ فىٍللىػػؿى ػػثى كحٍثحى

ل ك ػك  ثىػثى حٌرؾ كأٍزعجل ك ك ةمليى حٌثل كلجس ةمةيي علج ل كلك  نف  ذلؾ ليجػؿإ حى
 ل كذلؾ عيمن عرض لشرح ةجت الشي رلإ (6)ؤلؤل يكلوـ آٌلؿ مف ال

َو ً ْنَوددددَ ًَا ددددَ  ًًًًًًأوً َنْ ددددَ كً  لعددددك
 

 ْْا فودددددَودددددَؿ ً(7)سددددد كًوؿوَعي ددددد وً َّ  قدًأ
 

ث  يل كانب ال لؿ ااكؿ في قكؿالمصندر أف  ةلضكفي    ثى ي حى ثحى   ىمىة طى شىرٌانإ حى
َّؿددددد ًَ ْنَوندددددك ً وص دددددًً ًًًًًًًً ًَؼك انؿوددددد ًَؽَل

 

 ًًِْ ً(8)أوًُأكًَّ نْ دددددٍذً ددددد يًَهددددد اًوُطل ددددد 
 

  كاليكؿ ةمف حثحث ةمليى حٌث  ك من ار  نه اةف اييل حجيمن عرض لحثحثػكا
ثكال فمةػدؿ  مػف ف كاةف السراج في أف المراد حثٌ ج دادجفي قكؿ  مةط شرال كرٌد قكؿ الة

                                                 

)

)

)

)

)

)

)

)
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ل ةمػن ذ ػره أةػك علػي ال نرسػيا فػي رد ذلػؾ اةف ايي الللٌػ أكردالثنب الكسطى حنبل ك 
ا في فسنده أف أصػؿ اليلػب فػي الحػركؼل إيمػن  ػك فجمػن  يػنرب ميوػن إ الللٌ حجف قنؿ

لومػػزةل كالمػػجـ كاليػػكفل كذلػػؾ الػػداؿ كالطػػنب كال ػػنبل كالػػذاؿ كالظػػنب كالثػػنبل كالوػػنب كا
فممػن الحػنب فةلجػدة مػف الثػنبل كةجيومػن   ػنكت جميػ  ل ك جر ذلؾ ممن  ػدايت م نراػ 
يمػن حثحػث أصػؿ رةػنعيل كحثػث أصػؿ ثالثػيل  لمف قلب إحدا من إلػى أ  وػن قػنؿإ كا 

كلجس كاحد ميومن مف ل ظ صنحة ل إال أف حثحث مف م نعؼ اارةلػال كحثػث مػف 
 (ُ).م نعؼ الثالثا

  التذنري ٔالتأٌٗحا: ثالًج
الثالثا إلى أف  لما الودل  ذ ر ك ؤيثل فػنل ةرجزم جيػكؿإ جيػنؿإ  راحالش  أشنر 

ػك ػذ ٌ  ل ذه  دنل حسيا مسمكعا عػف اللػرب نل كذ ػر الزم شػرم كالل ةػرم أف ر أج ن
 ل كذلؾ عيدمن عر كا لشرح ةجت الشي رلإ(ِ)الودل جذ ر كجؤيث

َِْقددددْوؿنوؾيدددد ً ن ًًًًًًًْ َودددداكً   ً ـَم ؾظَّددددً 
 

 ًًًً(3)فوددمىً َوْكَ ددِ ً ؾَعي ددقذنًَقْفؿدد يًَقْعَؿدد وً
 

ل كيًيػؿ عػف ال ػراب أف  ميجثوػن (4)ك لما الودل في ةلض المصندر  ذ ر ك ؤيػث
كقد ج كف مف أ ػـ عكامػؿ ا ػ الؼ اللواػنت  ل(6) ل ك ك رأم ال سنئي(5) في ةيي أسد

لػػؼل ك ػػذا الممػػر اي يػػنؿ الل ػػا مػػف السػػلؼ إلػػى ال  لاللواػػنت فػػي ال ػػذ جر كال ميجػػث

                                                 

)

)

)

)

)

)
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ل ثـ ذي ِّرت في آ رل ا في ال لماش حجث أييِّثت في زمفال نرج ي   جؿ ةمف جحدث  طكرن 
 (ُ) من أف ةلض ال لمنت قد آثرت االيلزاؿ فةيجت أثرجا

ف لما الودل عيد ةيي أسد أك عيد ةل وـ مؤيثػا ل كعيػد ةيجػا اللػرب مػذ رةل  
ي أسػػدل أك لػػـ جصػػؿ إلػػى ةلػػض مػػف فرةمػػن لػػـ جصػػؿ مػػٌد ال ػػذ جر فػػي ال لمػػا إلػػى ةيػػ

 (ِ).قةنئلوـ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 املثحث الثالث
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)
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 يف شروح الهية العرب الرتكيثية اجلهىد
 ( : بني الٍخٕ ٔاملعٍٜتٕط٠ٛ )  

مليػػػى الحػػػدث ال المػػػي ال ةػػػد لػػػ  مػػػف مالحظػػػا ةلػػػض  الشػػػ صد حػػػدٌ ل ػػػي جي 
 ا اليحكجا  ل ػؿ  لمػا م ون مراعنة الانيب اليحكمل أك الكظجيدٌ جم ي في مي ل ك الاكايب

ن مػ للػى   ججػر المليػىإؤد    ججػر م ػنف ال لمػنت فػي الاملػا دا ؿ الاملال كلك لػـ جيػ
 (ُ)ال لب اليطل كطنردى اليط ال لب.ةجف قكلؾإ طنردى  فرؽ نف  ينؾ 

ـ اليحػك ي سػ ل كقػد ار ػةط  ػؿ ميومػن ةػنآل ر دى قدجمػا ًقػ ةنلداللػاكعالقا اليحك 
سػػكاب أ ػػنف عالمػػنت إعراةجػػال أـ  لف اليحػػك  لػػ  داللػػاةػػمقكل ااسػػةنبل كمػػف ثػػـ  ػػن

 (ِ)أسنلجب  المجال أـ حركفن كأدكات يحكجال أـ قرائف كسجنقنت.
ؿ شػ ٌ ةجف الكظج ا اليحكجا كالداللا الملامجا للم ردةل كجي  مس مرك ينؾ   نعؿ 

ف المليػى الػداللي للاملػا  لوػنل كالاملػا  ػي ةجيومن مػ  المكقػؼ الملػجٌ  ال  نعؿ ذا 
 (ّ)ال نجا ااكلى ل ؿ يظنـ يحكم.

ةػجف اليحػػك كالداللػال فنلمدرسػػا   نئيػاكلػـ ج  ػؿ الل كجػػكف المحػدثكف اللالقػػا ال
 إلػى ملرفػا اليظػنـ ال نمػؿ ال حكجلجا  ر ِّز على دراسا عالقػا اليحػك ةنلداللػاش كصػكالن 

يػى ل  ػكجف الامػؿ ذات المل شرؽ اق ػراف ةل ػون ةػةلضل ثػـ طيػت الم ػردات أكالن لدالال
 (ْ).الم وـك كالميةكؿ

 يف عزٔح الالوٗٛ: ٔأثزِا عمٜ املعٍٜ الٕظاٟف الٍخٕٖٛ حلزٔف املعاٌ٘ -اأًٔل
دت شػػركطونل ك ػػي دراسػػا ةدراسػػا الكظػػنئؼ اليحكجػػا كحػػدٌ  اليحػػك  ٌ لػػت   ػػب 
ا عػف انيػب ا  جػنر الم ػرداتل كلػـ  لػط ال  نعػؿ ةجيومػن اال  مػنـ   ند   كف مسػ يلٌ 
ػد طحدٌ المراكل كلـ  ي  كه مى ا لمػن أٍسػن  ةجػرن ةجلا اللالقا ةجيومنل كقد أكلى الللمنب ا  منمن
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)
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حػػػركؼ الملػػػنييل كأفردك ػػػن ةنل صػػػيجؼل كالكاقػػػ  أف دراسػػػا حػػػركؼ الملػػػنيي دراسػػػا 
 (ُ)الذم ج كف فج  الحرؼ ةم ردا   كعالقن   اا رل. للل ر جب
ك ػك اح الالمجػا ةحػركؼ الملػنييل يلػرض امػر رٌ عف عينجا شيػ الحدجثكقةؿ   

ن فػػػي يجنةػػػا حػػػركؼ الملػػػنيي ةل ػػػون عػػػف ةلػػػضل فمػػػذ ب ا ػػػ الؼ الللمػػػنب قػػػدجمن 
ـ مف ذلؾ فوك  ى الةصرججف أف أحرؼ الار كالاـز ال جيكب ةل ون عف ةلضل كمن أكٍ 

ػػ يمػػن جؤدجػػ  مػػ  (ِ)ؤكؿعيػػد ـ مي ل كحاػػ وـ أف الحػػرؼ ال جػػؤدم مليػػنه فػػي ي سػػ ل كا 
ملينهل قنصر عف ال ركج علػى  جره) االسـ أك ال لؿ(ل فوك عناز عف ال صرؼ في 

كةلػض الم ػم رجف جاجػزكف إينةػا  لمػا  فجكمذ ب ال كفجل  (ّ) ااصؿ الذم ك   ل 
ل فحػركؼ ال  ػض جيػكب (ْ)نال كمػذ ةوـ أقػؿ  لسػ ن عف أ رلل كال جاللكف ذلػؾ شػنذن 

ل كذ ػب آ ػركف (ٓ)كفػي الشػلر لةل ون عف ةلضل كقد انب ذلؾ فػي اليػرآف ال ػرجـ
  ػػمجف ال لػػؿ مليػػى فلػػؿ آ ػػر  عػػف طرجػػؽ كذلػػؾ اػػكاز اإلينةػػالكلللوػػـ اا ثػػر إلػػى 

(  في قكل   لنلى مِّف) أٍحسىفى ں  ں  ڻ   ڻ   ڻ  ڻ  چ  ج لدل ةذلؾ الحرؼل  من  ي

. (ٔ)چۀ   (ٕ)مليى ألطؼى
فػػي شػػركح  كقػػد ظوػػرت اللدجػػد مػػف الكظػػنئؼ اليحكجػػا لحػػركؼ الملػػنيي ػػذا 

 ةوذه الحركؼ كمف ذلؾ من جليإ احر  ك اٌلت عينجا الش  الالمجا مك   الدراسال 
 حزٔف اجلز: -5

زةل كمكقػػ  كحػػركؼ ال  ػػض أك الاػػر لوػػن  ةػػجف حػػركؼ الملػػنيي م نيػػا م مٌجػػ
فػػي ال ػػالـ   ػػند  ي ػػرب مػػف ااسػػمنب كاافلػػنؿ مػػف حجػػث  دكرايوػػنايوػػن ة ثػػرة  شةػػنرز

لػػى ملػػنيي أ ػػرل قرجةػػا إ لل ك انكز ػػن ااصػػؿ الػػذم ك ػػلت لػػ الملػػنيي صػػرفون فػػي 
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 جػػر قرجةػػال  ػػذا مػػف اوػػا ملنيجوػػنل أمػػن مػػف اوػػا كظج  وػػن فػػي ال ػػالـ  ميوػػن أك
ٌيمػن  جيػكؿ اةػف جلػجشإل (ُ) كيون حػركؼ اإل ػنفاكمكاقلون في ال ر جػب فػإيوـ جسػمٌ  كا 

قجػػؿ لوػػنإ حػػركؼي اإل ػػنفال اٌيوػػن  ي ػػجؼ مليػػى ال لػػؿ الػػذم  ػػي صػػل ي  إلػػى االسػػـ 
فنإل ػػنفاي مليػػىل  لى االسػػـإ ػػنف ون مليػػى ال لػػؿ إجصػػنلي  إلػػ ىكمليػػ لالماػػركر ةوػػن

لاي ل ل  من  نيػت ال نعلٌجػاي كالم لكلجػاي مليجىػجف  كحركؼي الاٌر ل ظهل ك ي ااداةي الميحص 
ػػػػلاه لومػػػػنل  جسػػػػ دعجنف الرفػػػػ ى كاليصػػػػبى فػػػػي ال نعػػػػؿ كالم لػػػػكًؿل كال لػػػػؿ أداةه ميحص 

فنلمي ً ي  جري اللنمؿ.
 (ِ) 
من عر ػػكا لوػػن فػػي المجػػا عيػػد اػػرلالراح  ملػػنيي حػػركؼ  ػػذا كقػػد ةػػٌجف الش ػػ

ةل ػون عػف ةلػضل كجم ػف ذ ػر مػن كرد مػف ذلػؾ علػى  إينةػا إلى الشي رلل كأشنركا
 إاليحك اآل ي

 :وا اتفل فْٗ الشخمغزٙ ٔالعهربٙ -
ا  ؽ الزم شرم كالل ةرم على أف الةنب  م ي  فيإ ةمليى أك لالةنب ةمليى على -

 شي رلأك ةمليى فيل كذلؾ عيد شرحوـ لةجت ال لةمليى على
ً نعنْ سددددد ًًًًًًويً ول دددددٍنًًأْؽفدددددطًؿوددددد اً 

 

 ًًً(3)قوط ؾعفددددد ًهًهدددددلـ ًؽقدددددذًقػعددددد وً
 

أم ميػجـ  لفنلزم شرم جيكؿإ كالةنب في )ةلرس ( جاػكز أف   ػكف ةمليػى علػى
ل كجاكز أف جيدر حذؼ م نؼل الزم  أم   يكؿإ أقمت على فالف  منعلى عرس ل 

ػػػ لكجالػػػؿ  الةػػػنب ةمليػػػى فػػػي لػػػى مثػػػؿ ذلػػػؾ ذ ػػػب (4)رب فػػػي ةجػػػت عرسػػػ أم مي ل كا 
  (5).الل ةرم
 لالبل كةمليػى فػػي الم جػدة للظرفجػػاك ػكف الةػنب ةمليػػى علػى الم جػػدة لالسػ    

ٱ  ٻ             چ  إل فمػػف ماػػيب الةػػنب ةمليػػى الظرفجػػال قكلػػ   لػػنلى(6)كردت عيػػد الللمػػنب
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 إلىأم فج ل كمف ماجئون ةمليى على الم جدة لالس لالبل قكل   لن  (1) چٻ     ٻ
 الشػػػػي رل كمليػػػػى ةجػػػػتل (3)أم علػػػػى(2)چڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ     ڻ  چ إلى لػػػن

عيد  ؿ مف الزم شرم كالل ةرمل فػنلمليى عيػد من  لةنبل المذ كرجف فمليججالجح مؿ 
ل أك ميجـ على عرس ل كالذم ج وـ مف  الـ ال ةرجزم ميجـ في ةجت عرس  إ من سةؽ

عيد ذ ره للمليى  إي  صرح ةذلؾ أف الةنب عيده ةمليى م  ال ي   جد  المصنحةال ةؿ
قػجـ مػ  ل فوك جيكؿ في شرح الةجتإ لست أيًسيب الرعجػال كال أاػةفل كال أي اللنـ للةجت

 (4).اليسنب أشنكر ف في أمكرم
ػػ كارد عػػف الللمػػنب ةمليػػى مػػ  لمصػػنحةالكماػػيب الةػػنب   ل كعالم وػػن أف نأج ن

 إ يكلػػ   لػػنلى لؿ يػػي عيوػػن كعػػف مصػػحكةون الحػػنجحسػػف فػػي مك ػػلون مػػ ل أك أف جي 
 (ٔ).نأمإ م  الحؽل أك محي   (ٓ)چى  ائ   ائ  ەئچ

ـ جػذ ر ال كلػكمف ملنيي الةنب  جر من ذ ر الشنرحجف اإللصنؽ حيجيا أك مانزن  
كالسػػػػةب أك ال للجػػػػؿل كاليسػػػػـل كالييػػػػؿ أك ال لدجػػػػال  سػػػػجةكج   جػػػػرهل كاالسػػػػ لنيال

ماػػػنكزة  ثمػػػنفل كالكال ةلػػػجضل كالةػػػدؿل كالمينةلػػػا أك اللػػػكض ك ػػػي الدا لػػػا علػػػى اا 
   (7) م ي زائدة لل ك جد.ةمليى عفل  كةمليى إلىل  من 

الزم شرم كالل ةرم فػي ملػنيي حػركؼ  علج  ؽ كممن ا ٌ  إال نجامف الة داب  -
 مايب مف ةمليى اة داب ال نجا الم نيجا في قكؿ الشي رلإ لالمجا اللربفي  الار

ًًًًًًَأؿ ددد وً قددد وًْ ؿندددً ؾؼدددك وًك  وػؾؿددد ًَؾددًد
 

 (8)ـوو ددددددد وًـظددددددد   وً وْمددددددد ًػل  َ اَعدددددددً
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)

)

)

)
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نف اة ػػداب  نجػػا المطػػؿ قػػنؿ الزم شػػرمإ كمػػف الة ػػداب  نجػػا الم ػػنفل أم ذلػػؾ الم ػػ
 ل كقنؿ الل ةرمإ كىً ي الة داب  ىنجىا اٍلمى ىنفل أىم (1)ل ك ي م لليا ةلكاهكالدف  مي 

 
صرف  مف  ىذىا اٍلمى ىنف.    

(2) 

 سرت مف  في ةلض المصندرل يحكإاة داب ال نجا كرد  ةمليىكمايب مف 

لىٍجوىػػن ل كمليػػى(3)ال كفػػا إلػػى الةصػػرة  حى  ػػى اٌدعػػى  شاٍةً ػػدىاب اٍل ىنجىػػا  يػػكى اٍل ىنًلػػب عى
ػػػنًئر  ػػػا أىف سى ػػػنف لرىاًالىػػػا ًإلىٍجػػػ ً  مىلىنًيجوىػػػنامىنعى ٍليػػػى ًفػػػي  جػػػر الز مى كى ىيىػػػ  لوىػػػذىا اٍلمى

ل (4)
 (5)چپ  پ  پچيىٍحك

ل نجػال ال ةلػجضل كةجػنف الاػيسل كال للجػؿل كالةػدؿل اة ػداب ا  جػركمف ملنيجون 
كةمليى فيل كمرادفا رةمنل كمرادفا ل كالمانكزةل كاي ونب ال نجال كاالس لالبل كال صؿ

 (6)علىل كزجند ون في الي ي.

 وعاٌ٘ وا يف عزٔح الوٗٛ العزب: -4
 وا اتفل فْٗ الشخمغزٙ ٔالعهربٙ: -ا
مصػدرجال أك مكصػكلا ةمليػى الػذم   ؽ الزم شرم كالل ةرم على مايب مػنا ٌ 

 أك ي رة مكصكفال عيدمن عر ن لشرح ةجت الشي رلإ
ًًًًً ً   ددد ًً ؾي دددًيدددمكائويًؿوً  فددد وًاوفوددد

 

 (7)قوىدددددد  حوً َّويً يدددددد ـ ً دددددد ًَ دددددًدً
 

كمػػػن مصػػػدرجال كال يػػدجرإ كال  الاػػػنيي م ػػػذكؿ ةارجر ػػػ ل  فنلزم شػػرم جيػػػكؿإ
ل أم ةمػن اػٌرهل كجاػكز أف   ػكف ي ػرة ؼف   كف ةمليى الػذم كاللنئػد محػذك كجاكز أ
قلد في المليى أف ليـل ك ي ك ي مسنكقا للذم في  كيون في سجنؽ الي ي  لمكصكفا

                                                 

)

)

)

)

)

)

)
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ٍليػى ال ػػًذمل ل كقػنؿ الل ةػرمإ (ُ)مػف الػكاوجف اآل ػرجف ٍاوىػنفإ أىحػد مىن ًةمى ػن( كى ًفػي )مى كى
ػػٌره( ػػن اى ٍحػػذيكؼ أىم )ًةمى لىػػك اللػػت ي ػػرىة  لأىم ةارجر ػػ الث ػػنًييإ مىٍصػػدىًرج ال ك  لكاللنئػػد مى كى
ٌره نزإ أىم ًةشىٍيب اى كفىا لاى  (ِ)كىال  ٍيًدجرإ الى ج ذؿ لدجوـ.ل مىٍكصي

فػػػ مػػن عيػػد  ػػؿ مػػف الزم شػػرم كالل ةػػرم صػػنلحا اف   ػػكف مصػػدرجال ك ػػي 
)ةمػن إ الدا لا على ال لؿل ك  كف ملػ  ة مكجػؿ المصػدرل كال يػدجر فػي قػكؿ الشػي رل

م ػػذكؿ ةارج ػػ ل أك ةمػػن اػػٌره م ػػذكؿل كمػػف ماجئوػػن مصػػدرجا كال الاػػنيي  ل أماػػٌر(
يمػن جيلػرؼ أفٌ ل  (ّ)چڀ  ٺ  ٺ  چ إ قكل   لنلى مػن ةمليػى المصػدرل  أم قػكلوـل كا 

 ل كمن المصدرجا  د ؿ على الاملػا(ْ) جلكد علجون مف صل ون عنئدإلى  ةلدـ حنا ون
 كؿ الشنعرإل يحك قنل كقد  د ؿ على الاملا اإلسمجا قلجالن ال للجا  نلةن  الاملا

ًأعاؼدددددددددً ًأكً ؾكوَؾق دددددددددمً عدددددددددمؿ ًًًًًً
 

 ًًًٍ (5)ًأػـددددد  ًْأسددددد ًؽ ؾن غددددد كً ُ ْىؾندددددً
 

كاللنئػد محػذكؼ ل  ف مكصػكلا ةمليػى الػذملجٍ حى عيػد الشػنرً  منكجاكز أف   كف 
كحػػنؿ  كيوػػن مكصػػكلا  لزموػػن الصػػلا  مػػن  لػػـز الػػذمل كمػػف ذلػػؾ قكلػػ   أم ةمػػن اػػٌرهل

چڍ  ڇ   ڇ   ڍچ إ  لنلى
 من جاػكز أف ل (ٕ)يىإ إف الذم صيلكه  جد سنحركالملل (ٔ)

( أف   ػػكف ي ػػػرة حى جاػػكز أف   ػػكف مػػػن عيػػد الشػػنرً  جف فػػػي قػػكؿ الشػػي رل) ةمػػػن اػػر 
مكصػػكفال كالمليػػى ةشػػيب اػػر هل ك ػػي عيػػد الزم شػػرم أقلػػد كأقػػكل فػػي المليػػى مػػف 

ل ك م ي  من ي رة مكصكفا ةمليى شيبل كجلزمون اليلػتل مكصكلاك أ كيون مصدرجا 
 مجا  ةف أةي الصلتإأجت من ميٍلاةنن لؾل أمإ شجئنن ملاةنن لؾل كمي  قكؿ  يكلؾإ  رأ

ًْ َّؿدددد ً ؾَمْهددددَكئً ؾـػددددك ًؿدددد ً  ؿدددددًًًًًًً
 

 ًًً(8)ًًْؾدددددد ًَػْ َ دددددد ًؽودددددد  ً ؾعنَؼدددددد حً
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)
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 (ُ).الي كس  ىٍازىعرب  شيب  إملينه
مليى الةجت صنل  اف   كف من  مصػدرجا أك مكصػكلا أك ي ػرة مكصػكفا ش ك  
مػػ  المليػػى اللػػنـ  ج  ػػؽن مصػػدرجاش اف ذلػػؾ  كيوػػ ػػراج    ػػك دك لػػيالػػذم جةػػل ػػف 

للةجتل فنلشنعر الؿ الكحػكش أ ػال لػ  جيٍل ىػد  ةوػـ عػف أ لػ ل كزعػـ أيوػـ ال جػذجلكف 
 (2).ا كال جىٍ ذيلكف انيجنن لدجوـ إذا ار  ارجرةسر  

ػ الزم شػرم  ػؽ من ا ٌ  علػى  ػكف مػن مصػدرجا أك مكصػكلا فػي  نكالل ةػرم أج ن
 إالشي رلقكؿ 

ًػددددن ًتلمددددكْ ًً  ؾ ددددـػ ىًُأكً َؼْيددددَط ًًًً
 

 (3)أطدددكحوً  ؾ دددـػ ىًؼلددد ًوًملطدددْ َؾَؿددد ً ْغً
 

ػػكمػػن فػػي لى  فنلزم شػػرم جيػػكؿإ ن جاػػكز أف   ػػكف مصػػدرجال أم ال  ةنطوػػنل  مى
ذا  نيػػت ةمليػػى الػػذم   ػػنف اللنئػػد  الػػذمكجاػػكز أف   ػػكف ةمليػػى  ا  ةطػػت ةػػ ... كا 

 الل ةرمإ كقنؿ ل (4)أك ةسةب الشي رل لالشي رل  محذكفنل  يدجرهإ للذم ا  ةطت ة 
ٍليػػى ال ػػًذمك ػػن( ًةمى ػػن( مىٍصػػدىًرج ال فللػػى ااكؿ  ىٍيػػًدجره لل ػػذم  ...)مى جاػػكز أىف   ػػكف )مى كى

كأشنر الة دادم إلػى ل (5)ل كعلى الثنييإ ال  ةنطون ةنلشي رلا  ةطت ًةً  مف الشي رل
ي رل ل كل يػ  رأل أف عػد ن رجا أك مكصػكلا  فػي ةجػت الشػدإلى اػكاز  ػكف مػن مصػ
 (6).  مكصكلا  ال ج  ى   لٌ 

أك مصػدرجال فمليػى  لالةجت من جمي  مف  كف من مكصػكلا مليىكال جكاد في 
ًزيت الحرب لم نرقا الشي رل لوػن اآلف ل (7)فطنلمػن ا  ةطػت ةػ  مػف قةػؿ لالةجتإ إف حى

صكفا ةمليػى ك م ي من لملنيي أ رل  جر  كيون مصدرجا ل أك مكصكلال أك ي رة مك 
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)

)

)

)

)

)
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ل   ػػم ي  لالسػػ  ونـل كلل لاػػبل ك ػػم ي للاحػػد أك الي ػػيك  صػػلا زائػػدةل ف  ػػكف شػػيبل
 (ُ).ةمليى الحجف م ي ك 

 

 
 

 
 لشخمغزٙ:ا بْ اٌفزدوا  -ب

اػكاز أف   ػكف مػن زائػدةل أك مصػدرجال كذلػؾ عيػدمن عػرض اي رد الزم شػرم ة
 لةجت الشي رلإ

ًًًًوؾيددددد ً نَعددددد  ًهددددد   ًاو ً ددددد  ًًًًًً
 

    ً ْوْعمدددد ً ْفمدددد  ًَأْعددددَكحوًًًأَؾددددذ ً(2)ؿدددد ً
 

جاكز أف   كف زائدةل كجح مؿ أف  الؿ مصدرجال كج كف ال يػدجرإ  لكمن فينؿإ
  (3).كقت ركعني 
 أيوػػػن  ن يػػػن فجوػػػن مليػػػى الحػػػدجث عػػػف  ػػػكف مػػػن مصػػػدرجال إال سػػػةؽكقػػػد    
نش إلقنم وػن ميػنـ  سنم  فػي مػن المصػدرجا ف لػرب ظرفنػإ كقد جي يجيكؿ المنليالظرفجال 

ل أم مػدة (ْ)چٿ  ٿ      ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  ڤچ  لظرؼل كمي  قكل   لػنلىا
 (ٓ).مدة اس طنع وـ السم ل كمدة  كيوـ مةصرجف

ال جون ةلػػض اليحػػكججف صػػلا أك ل ػػكن ال ػػي جسػػمٌ فوػػي أمػػن عػػف ماػػيب مػػن زائػػدة 
لل ػػالـل كال جسػػمجون صػػلا كال زائػػدةش لػػئال جظػػف ايوػػن د لػػت  اكةل ػػوـ جسػػمجون  ك جػػدن 

يمن جيلرؼ أف الحرؼ صػلا زائػدة  فػي ال ػالـل جر مليى ألة  ةػمف حذفػ  ال ج ػؿ  لال كا 
 كيوػن ةلػد إذا الظرفجػال  يػكؿ الشػي رل فػي  لل كمف مكا   ماجئون زائدة(ٔ) ةنلمليى

 إامرئ اليجسالةجت السنةؽل كمثل  قكؿ 
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)
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)
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ً   ًؿدد ً ؽددطًؿندد ً ْؾػنفدد ً   ػدد ًؾدد ًًًًًًًًًً
 

  (1)ًؿدددد ًعـددددمـ ًملًقوَوددددكَّحًًِ ن نددددق ًوهنددددقً
 

ل أك زائػدةل فػنليكؿ ل كف مػن مصػدرجا فجوػن مليػى الظرفجػا صنل كمليى الةجت 
جرجػػد أف جيػػكؿإ إيػػ  لػػجس ة ػػلجؼ الاسػػػـ  ػػؿ ةػػنلمليى ل فنلشػػنعر ةزجند وػػن  ال جي 

ا جللك شره  جرهل كجسةؽ إحسني  إسنب   ال  جر فج ل فال جسلى في أمر حرب كالومٌ 
ي عػف ي سػ   ػذه الصػ نت كجثةػت ل إذا أفزع   أسػرع إسػراع ااحمػؽل فجي ػ جؼأك 

 (ِ).لون ع سون
  وا بني احلجاسٖني ٔالتىٗىٗني: -4

حدجثػ  عػف ة  -مك ػ  الدراسػا -المجػا اللػرب احرٌ مف ةجف شي  الزم شرماي رد 
ف شػػركط عملوػػنل عيػػدمن عػػرض لشػػرح ةجػػت مػػن الحانزجػػا اللنملػػا عمػػؿ لػػجسل كةػػجٌ 

 الشي رلإ
ًًًًًًًٍ ض دددددوؿددددد ً  بً يً يدددددط ًعددددد ًتػًًَ

 

 (3) وض ددددد  مَػًفاًوؽددددد  ً  ػضددددد ًَعؾدددددقً
 

ل ػػرب مػػف الشػػة  ةجيوػػن كةػػجف  عملك ػػنأ ػػؿ الحاػػنز أك  لكمػػن  يػػن ينفجػػا فيػػنؿإ
للملوػػن شػػرطجفل أحػػد منإ أف جسػػ مر االسػػـ ةلػػد ن كال ةػػر  اشػػ رطكاإال أيوػػـ  للػػجس

 يػت الل  ػنف علػى ةلدهل كاآل رإ أف ال جةطؿ الي يل فإف كاػد شػيب مػف ذلػؾ فيػد ا ٌ 
مػن قػنئـ زجػدل كمػن زجػد إال قػنئـل سػمنف ةلػد ن مة ػدأ ك ةػرل  يكلػؾإ نف االإل نئونل ك 

يمػن عملػت للشػة  ا في ذلؾ أف ااصؿ فػي كالللٌ  الم يػدـل فػإذا زاؿ مػن أف ال  لمػؿل كا 
 جػر أف مػن حػرؼ  لالمي  ى لللمؿ فةطؿ اللمؿل كأمن  يدجـ  ال ةر فنلي ي ةػنؽ ملػ 

ن مػف أع ػبل كل ػا  ػي عػيوـ مػن مسػجئن كقػد ح لفلـ  يك قكة من أشةوت ة  ك ػك لػجس
مػػاش اف ال يزجػػؿ كرد ةوػػنل كل ػػا ال مجمجػػجف رل أفصػػ  ك ػػي الميد  الحاػػنزججف فجمػػن جيػػ

 (ْ).قجسش ايون انرجا على أصؿ  ثجر اليظنئر في الل ا ك ك  رؾ إعمنؿ المش رؾأ
 (ْ).المش رؾ

                                                 

)

)

)

)
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ذ ر الزم شرم في مػن سػةؽ أف مػن  لمػؿ عمػؿ لػجس فػي رفػ  المة ػدأ كيصػب 
ماػيب االسػـ ةلػد ن ثػـ ال ةػرل كأال جةطػؿ ي جوػنل فػإف ايػ يض  إ مػن ال ةر ةشػرطجف

ل علػى االة ػداب كال ةػرشرط فنلحانزجكف كال مجمجكف على إ منلونل كج كف من ةلػد ن 
ؿ ل صػنحا ل كعلٌ جف ةميون ااقجسجككصؼ ل ا الحانزججف ةميون اافص ل كل ا ال مجم

مػن مسػجئن مػف ) ن عف اللػرب ك ػكح ج    مد  قكالن كرً كقجنسجا  ؿ ميومنل كل ي  جلكد كجي 
ف  يدـ  ةر ن على االسـ ل ك ػك كارد أع ب(ل ك مي  جيكؿإ إف من عملت عمؿ لجس كا 

 عف اللرب في اليكؿ السنةؽ.
 منلوػػن عيػػد  مػػجـ ميػػذ قػػدجـل ا  مػػن عيػػد الحاػػنزججف ك  إلعمػػنؿؿ اليحػػنة كقػػد علٌػػ 

ال جللمكيوػن فػي شػيب فسجةكج  جيكؿإ كأٌمن ةيك  مجـ فجاركيون ماػرل أمػن ك ػؿل أم 
كأمػن أ ػؿي  كلػجس مػن  لػجسل كال ج ػكف فجوػن إ ػمنرل لاي  لػجس ة لػؿ شك ك اليجنس

 (ُ).إذ  نف ملين ن  ملين ن شالحانز فجشةىوكيون ةلىٍجسى 
ف  نيت   جد من   جػده لػجس مػف ي ػى ال جلملكف من عمؿ لجسكال مجمجكف   ل كا 
ر   ججػر ال ػالـ  مػن ال جػؤثٌ  يفػ يلي ػر اجي  ػى أف ال جػؤثٌ  اليجنسالحنؿ ش اف  يمن ف

عيػد ة  لػجس شٍ أف  ؿ كاحد ميومن  جر مكابل كمن  ي  يش الش را ومن فاالس  ونـ فج 
ل الحػػنؿ  مػػن أف لػػجس  ػػذلؾ يأيوػػن  ي ػػى مػػن فػػ إأحػػد من الحاػػنزججف مػػف كاوػػجفإ

عملػت أيون  د ؿ على المة دأ كال ةر  لجس ل فلمشنةو ون لون مػف كاوػجف أي إ يكالثني
ةػػنلرف  ركا ػػػن  (ِ) چڤ  ڤ  ڤ   چإ جف قكلػػ   لػػػنلىجػػػال مجمكعلػػػى ل ػػا  نلعملوػػ

ڤ  ڤ     چالم  ػػؿ عػػف عنصػػـل كعلػػى ل ػػا الحاػػنزجف فػػي إعمػػنؿ مػػن قػػرأ الةػػنقكف 

  (ّ).ة سر ال نب چ  ڤڤ

                                                 

)
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كالزم شرم في يصػ  ذ ػر شػرطجف فيػط إلعمػنؿ مػن عيػد الحاػنزججفل كاليحػنة  
أف ال جي ػػرف ك ل  ان كال ةػػر مػػؤ رن ميػػدمن  ك ػػي أف ج ػػكف االسػػـ م  ملػػاذ ػػركا الشػػركط 

 (ُ).االسـ ةإف الزائدة ل كأف ال جي رف ال ةر ةإالل كأف ال جلجون ملمكؿ ال ةر
 ي عف اللرب مف قكلوـإ )من مسجئن مف أع ب( ممن ذ ػره الزم شػرم كأمن منحي 

فوك مػذ ب ال ػرابل أاػنز  ممن ظن ره إعمنؿ من عمؿ لجس م   يدـ ال ةر على االسـ
اب أف  يكؿإ من قنئمنن زجدل كح ي الارمػي أف ذلػؾ ل جػال كح ػيإ  مػن مسػجئنن مػف ال ر 

اف سػجةكج  إيمػن  شل كيسػة  اةػف منلػؾ إلػى سػجةكج . كفػي يسػة   إلجػ  يظػر(ِ)أع ب 
 (ّ)ح نه عف  جره.

كرد فػػي ةلػػض  لمػػف  ػػكف الل ػػا الحانزجػػا  ػػي اافصػػ  الزم شػػرمكمػػن ذ ػػره 
ل كاا ػػػذ فػػػي (ٓ)ل كالل ػػػا اللنلجػػػا(ْ)الاجػػػدة ىالل ػػػا اليػػػدم ميوػػػنةالمصػػػندرل ككصػػػ ت 
 (ٔ).ال يزجؿ ةل  وـ أكلى

ك من كص ت ل ا  مجـ في  الـ الزم شرم ةميون  أقجسل كصػ ت فػي مصػندر  
ك كيوػن أقػكل ل (ٖ)مي  ػى اليجػنسأيوػن  ل ك(ٕ)فػي اللرةجػا الكاوجفأ رل ةميون أقكل 

رسػكل  أقػكل ااشػجنب كأقػكل  الكاوجف في اللرةجا  ٌلط  الزانجش اف   نب ار كل ا
 (ٗ).الل نت
جةػٌجف أف فأمن كصؼ ل ا إعمنلون عيد الحاػنزججف ةميػ  الل ػا اليػدمى الاجػدةل ك 
حػػػدثل جػػػدؿ علػػػى ذلػػػؾ مػػػن ييلػػػ  أةػػػك حجػػػنف عػػػف  قػػػدا  فػػػي ل ػػػا اإلعمػػػنؿ  طػػػكرن 

                                                 

)

)

)

)

)

)

)

)

)
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ي مىن قىنؿى اٍلييٍدمىىل ًاىف  اٍل ىًثجرى ًفي لي ىًا اٍلحً إ ش حجث قنؿ(ُ)مالزم شر  ػر  كىاً  ػن  يػكى اى نًز ًإي مى اى
نبى ًفي اٍلييٍرآفً  لىٍجً  أىٍ ثىري مىن اى ل كىعى ٍجده ًةيىنًئـو إ مىن زى ةىًر ًةنٍلةىنًبل فى ىييكؿي ةىًر ل اٍل ى كىأىم ن يىٍصبي اٍل ى

ػػنزً فىًمػػٍف لي ىػػًا  ػػاً  اٍلًحاى ػػنًفظه ًثيىػػاهإ الى ... اٍليىًدجمى قىػػنؿى اٍل ىػػر ابي كى يػػكى سىػػنًم ي لي ىػػاو حى جى ىػػندي أىٍ ػػؿي  كى
ػػػنًز الي ٍطػػػؽي ًةنٍلةىػػػنبً  لىػػػى أىٍ ػػػًؿ اٍلًحاى لىػػػبى عى ػػػن  ى ػػػنًز جىٍيًطييػػػكفى ًإال  ًةنٍلةىػػػنًبل فىلىم  قىػػػنؿى  لاٍلًحاى

ٍجرً ىن. نبى ًةنلل  ى ىٍجًف اٍلييٍدمىى كى ى إ الل  ىاي اليدمى الحانزجال فىنٍلييٍرآفي اى الز مىٍ شىًرم 
 (ِ) 

ا علػػى اع مػندن  شر الػذم حػدث فػػي ل ػا اإلعمػػنؿال طػػكٌ  كقػد فٌسػر أحػػد الةػنحثجف 
نل فػإف  ػػذه دمى فيػنؿإ فػإف  ػنف ذلػػؾ صػحجحن الييػػ الحاػنزججفقػكؿ مػف ذ ػر إيوػػن ل ػا 
أك اق ػراف  لرت مف إعمػنؿ مػن  اليصػب فػي ال ةػر إلػى اإل مػنؿالظن رة   كف قد  طكٌ 

 (ّ).ال ةر ةنلةنبل ك ك اا ثر
ل ةػػمف  رفػػ  المة ػػدأ نؿ مػػن عمػػؿ لػػجسإعمػػكقػػد أكردت اللدجػػد مػػف المصػػندر أف 

كجصة  اسمن لون ل ك يصػب ال ةػر كجصػجر  ةػران لوػن فػى ل ػا الحاػنز ل أمػن إ منلوػن 
كلـ جشػذ عػف   ػذ اللػزك إال  ل (ْ)كال ةر فوك ل ا  مجـ االة دابكج كف من ةلد ن على 

  ل ككافي(ٓ)أف أ ؿ ياد ك ونما كالحانزججف جلملكيون عمؿ لجس الذم ذ ر اةف  شنـ
 جػر أ ػؿ  يل  مػن أيػ  لػك  ػنف فػك ك ج نلؼ صرج  أقكاؿ اائمػال (ٔ)  المنلييككافي

 .(ٕ)الحانز مف جلملون من  نف ل سمج ون حانزجا مليى
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 يفػرأل أيوػن فػ لدائرة إ منلون  كسج  يال سنئعف  اليحنسييؿ ك جؼ  ذا كقد 
ل قػجساا افصػ ل أمػن إ منلوػن فوػكاالل ا  كإعمنؿ من عمؿ لجس  ف ل(ُ) ونما كياد

.ا رن شى ذا ةى ن  ى مى  قنؿ  لنلى ل (ِ)كةنافص  كرد ال  نب اللزجز
(ّ) 
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 املثحث الراتع
 يف شروح الهية العرب الداللية اجلهىد
كال  لا الدراسػػا الصػػك جا  كالصػػرفجا كال ر جةجػػال محٌصػػإف دراسػػا الداللػػا  ػػي 

ف فػػي  ػػي ال نجػػا ال ػػي جسػػلى إلجوػػن امجػػ   الدارسػػج المليػػىشػػؾ أف الكصػػكؿ  إلػػى 
 اوـ كا ان ن وـل  كمف   ين حؽ لةلض الللمػنب أف الحيؿ الل كم على ا  الؼ مين

ن مػف  ػذا المةػدأ سػلجت ل كايطالقنػ(ُ)جصؼ دراسا المليى ةميون قما الدراسنت الل كجػا
اكايػػب الداللجػػا فػػي شػػركح المجػػا اللػػربل كةجػػنف ذلػػؾ علػػى الكاػػ  لدراسػػا ةلػػض ال

 اآل يإ
  عزٔح الالوٗٛ:العالقات الداللٗٛ يف أٔال:
ةكج  ذ ػر  ػذه اللالقػنت فسػجث عيوػن الللمػنبل لألل نظ كالملػنيي عالقػنت  حػدٌ  

أٌف مػف  الًموػـ ا ػ الؼ الل ظػجًف  ل ذ ػر فجػ   ذا ةػنب الل ػظ للملػنيي نه في ةنب سمٌ 
ال ػػػ الؼ المليجػػػجًفل كا ػػػ الؼى الل ظػػػجًف كالمليػػػى كاحػػػدهل كا  ػػػنؽ الل ظػػػجف كا ػػػ الؼ 

. كا ػػ الؼ  الل ظػػجف المليجػػجفل فػػن  الؼي  ال ػػ الؼ المليجػػجف  ػػك يحػػكإ الػػسى كذ ػػبى
كا  ػنؽ الل ظػجف كالمليػى م  ًلػؼ قكلػؾإ  لالل ظجف كالمليى كاحده يحكإ ذ ػبى كايطلػؽى 

. دت إذا أردت كًاداف الٌ نل ا. كأشةنه  ذا  ثجره ٍكًادةل ككاى دتي علج  مف المى كاى
 (ِ) 

أيػػ  جسػػم ى  لىػػى المسػػمجنتكذ ػػر اةػػف فػػنرس فػػي ةػػنب ااسػػمنب  ىٍجػػؼى  يػػ  عى  
ػػؿ كفػػرسالشػػجئنف الم  ل ػػنف ةنالسػػمجف الم  ل ػػجفل كذلػػؾ أ ثػػر ال ػػالـ  ك سػػمى ل  رىاي

ل ااشجنب ال ثجرة ةنالسػـ الكاحػدل يحػكإ  عػجف المػنب  ك عػجف المػنؿ  ك عػجف السػحنب 
 (ّ).كجسمى الشيب الكاحد ةناىسمنب الم  ل ا. يحكإ  السجؼ كالموٌيد كالحسنـ

ل أمػػن ا ػػ الؼ الل ظػػجف فجػػ  الل ظػػنف كالمليػػى م  لػػؼ  ػػك المشػػ رؾ فمػػن ا  ػػؽ 
المجا اللرب  شركحكالمليى كاحد فوك ال رادؼل كفجمن جلي ةجنف لللالقنت الداللجا في 

 مك   الدراسا على اليحك اآل يإ
 

                                                 

)

)

)
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 :المفع٘ غركامل -
الل ػػظي الكاحػػدي الػػداؿ  علػػى مليجػػجف  ػػك عػػٌرؼ أ ػػؿ االصػػكؿ المشػػ رؾ فيػػنلكاإ 

ك ذا ال لرجػؼ جيطةػؽ علػى ل (ُ)  ل جف فم ثر داللا على السكاب عيد أ ؿ  لؾ الل ام
ػػأعلػػى الم  ػػند  علػػى  ػػركرة إ ػػنفا قجػػد ةلػػد  لمػػا  نل لػػذا يٌةػػ  أحػػد الةػػنحثجفج ن

ن قطػرب ت ك ذا اليجد أشنر إلج  قدجمن ل (ِ)م  ل جف في ال لرجؼل ك كإ  جر م  ندجف
مػػن  لعلػػى مليجػػجف فصػػنعدا كمػػف  ػػذا الل ػػظ الػػذم جاػػيب قل حجػػث جيػػكؿإَِٔت 

كقػد ا  ل ػت آراب الللمػنب فػي المشػ رؾ الل ظػي ل (ّ)ها في الشيب ك ػدٌ ج كف م  ندن 
آراب  ػػؤالب كأكلئػػؾل كةػػٌجف حااوػػـ ل كذ ػػر  السػػجكطي ذ ػػركقػػد ةػػجف مؤجػػد كعػػنرضل 

 (ْ) ل ك ينقؿ ذلؾ المحدثكف فجمن ةلد.أمثلا مف أقكاؿ ال رجيجف

  اح الجالثٛ:زوا اتفل فْٗ الغ -ا
علػػى أف لأل وػػى أ ثػػر مػػف مليػػىل كذلػػؾ عيػػدمن عر ػػكا  الثالثػػا ػػؽ الشػػراح ا ٌ 

 لشرح ةجت الشي رلإ
ً نعنْ سددددد ًًًًًًويً ول دددددٍنًًأْؽفدددددِطًؿوددددد اً 

 

 ًًً(5)قوط ؾعفددددد ًهًهدددددلـ ًؽقدددددذًقػعددددد وً
 

اا ػػػػػالؽ الػػػػػذم ال  جػػػػػر فجػػػػػ ل كقػػػػػنؿ فػػػػػنل ةرجزم جػػػػػرل أف ااٍ وىػػػػػى ال رجػػػػػ  
ااة ػرل كال ػدر اا ػالؽل  إىااٍ وىػعيػد الزم شػرم ك ل (ٕ) الةلجد ىوى إ اا ٍ (ٔ)أةكاللةنس

 كاا وى ال در اا الؽلالل ةرمإ كاا وىإ  قنؿك  ل(ٖ)اا الؽل كقجؿإ إي  الةلجد أج ن
ػػ كاا وػػى ل فػػنا وى عيػػد ال ةرجػػزم ال رجػػ  اا ػػالؽل كييػػؿ عػػف أةػػي (ٗ) إ الةلجػػدنأج ن

 ػػػالؽل اللةػػػنس المةػػػرد أيػػػ  الةلجػػػدل  كعيػػػد الزم شػػػرم اا وػػػىإ ااة ػػػرل كال ػػػدر اا
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ل (ُ)كالةلجدل كفي  مصندر الل ا ةلض  ذه الملنيي ك جر نل فناٍ وىى الاةنف ال لجؼ
ٍا ً ل ك (ُ)ال لجؼ ري ل ك  ااىٍ لىؼي الكى ٍدعى ًفج ً ك  لااٍة ى ري ال ًذم الى صى  (ِ).الحاى
ش لػذا ك ذه الملنيي ال ي ذ ر ن الشراح ك جر ـ م ينرةال جاملون سكب اا ػالؽ 

صػػنل   لمػػن ذيً ػػرى مػػف الملػػنيي ل فػػنلمليى أف لةجػػت مليػػى ا فػػإف الػػذم جةػػدك لػػي أف
شػػنكر ف  فػػي أي قػػجـ مػػ  اليسػػنب فل كال أي اػػةي يب الرعجػػال كال أى ًسػػالشػػنعر جيػػكؿإ لسػػت أي 

سػكب   لسػجئا صػ نتفنلسكب ص ا قةجحا عنما شنملا ل ػؿ مػن ذ ػر مػف ل  (ّ)أمكرم
 رائحػػاالااة ػػر ك ػػك صػػنحب ذ نبل ك الػػةالدة كعػػدـ الػػل ك الػػذم ال  جػػر فجػػ  ا ػػالؽا
 (ْ).ميةلثا مف ال ـال وا رجال

الثالثا على أف  لما اللىؿ  لون أ ثر مف مليػىل مػ  ا ػ الفوـ  الشراح ؽ ا ٌ  من 
 ل كذلؾ عيدمن عر كا لشرح ةجت الشي رلإ  سجر نفي 

ًوؾيددددد ً نَعددددد  ًهددددد   ًاو ً ددددد  ًًًًًًً
 

  ًً ْوْعمدددد ً(5)ْفمدددد  ًَأْعددددَكحًوأَؾددددذ ً   ًؿدددد ً
 

لصػػ جر الاسػػـل ال ةجػػر الاػػكؼل كأ ثػػر مػػن جكصػػؼ ةػػ  إ اللىػػٌؿ اجيػػكؿ نل ةرجزمفػػ
ٌؿ للطنف  ل كأيشد ااصملي للمي  ؿ الوذليإ  ال ةجرل كجينؿ لليراد عى

ًؾددددق ً َعدددد  ًؽددددل ًيًهددددل اًؾدددد ًًًًًًً
 

 ًًً(6)ؾؽدددد ًُأَ ْقؾدددد ًصدددد هً ؾك دددد ًؿوْؼَمَلدددد وً
 

 اللىٌؿ اليػرادل كاللىػٌؿ مػف الراػنؿ الميسػف الصػ جر الاسػـل شيػٌة ى  إكقنؿ الزم شرم
ػػً جر اٍلًاٍسػػـ ل كقػػنؿ الل ةػػرمإ(7)ةػػنليراد لصػػ ره جشػػة   اللػػؿ ال ػػًذم الى  جػػر ًعٍيػػدهل كىالص 

فنل ةرجزم جكرد لللىٌؿ أ ثػر مػف مليػىل فوػك الصػ جر الاسػـ ال ةجػر الاػكؼل  ل (8)اليراد
 ؿٌ كاللىػطلػؽ علػى اليػراد للطنف ػ  كصػ رهل كعلج  قكؿ الم ي ػؿ الوػذلي السػنةؽل  مػن جي 

                                                 

)

)

)

)

)

)

)

)



 

 

اجلّٕد المغٕٖٛ لمتربٖشٙ ٔالشخمغزٙ ٔالعهربٙ   
 دراصٛ وٕاسٌٛيف عزٔحّي لالوٗٛ العزب لمغٍفزٝ 

 

 عبداملكصٕد ٌٖٕط د/ حمىٕد عبداهلل
 

ل كعيد الل ةرم اللٌؿ الػذم ال  جػر م اليرادل كمف الرانؿ الميسٌف الص جرعيد الزم شر 
نللػؿ  ل ف(1) مصندر الل اةلض كرد في  من كمف  ذه الملنيي عيدهل كالص جر الاسـل

كالشػجخ المسػفل ل (3)اللػؿإكجينؿ لليػراد ( 2)نللؿ  مف  ؿ شيبإ المسف  الص جر الاـرف
قػػكاؿ ركا ػػػن أةػػك عةجػػػد عػػػف ك ػػػذه اا ل(4)  ةػػ ش ل ػػػل   كذ ػػنب قك ػػػ شػػػةٌ المسػػفل جي 
إ ل كمف ملنيي اللٌؿ ال ي لـ  رد عيد شراح الالمجا مك   الدراسػال (5)ااصملي اللىػؿ 

إ ال جس ال  ـ اٍللىًظجـ إ ال ًذم جزكر اليِّسىنبل كاللىؿ  ل (7)مف  ؿ شىػٍيب الدقجؽي ك ل (6)اللىؿ 
 (8).مف  يىة ضى ًالديه مف مرىضو ك ل (7)شىٍيب
ل  ك الػذم ال  جػر عيػدهل جمن جةدك ليف مف  ذه الملنيي في الةجت كالميصكد 

 نل  ن ػػا كال ػػلؼ كالسػػلةجال  لعيػػ  فنلشػػنعر أراد مػػف الةجػػت ي ػػي ةلػػض الصػػ نت
 (9)كالشؾ أيون ص نت ال  جر فجونل كأراد أف جثةت لي س  ع س  ذه الص نت.

  :شخمغزٙفل فْٗ التربٖشٙ ٔالوا اّت  - ب
ااسد كالذئبل كانبت  على أف  لما ) السِّجد(  ليي  شرمكالزم ال ةرجزما  ؽ 

ةوػػن فػػي الةجػػت  إشػػنرة ال ةرجػػزم إلػػى أف السِّػػجد  ليػػي ااسػػد فػػي ل ػػا  ػػذجؿل كالمليػػيٌ 
دكف اإلشػػنرة اللواجػػا ال ػػي أكرد ػػن مػػف  ل أمػػن الزم شػػرم فػػذ ر المليجػػجف (َُ)الػػذئب

 الزم شرم على أف السِّجد  ليي ااسد ةيكؿ الشنعرإ كاس دؿٌ ال ةرجزمل 
ً(11)ًيملسمً ؾض ْيؽ ؾيقمً يً ؾؾلمةً  
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 لشرح ةجت الشي رلإ عر ومنكذلؾ عيد 
ًوؾدددد ًاوـؽدددداًأفؾددددك ًسنددددقمًعَؿّؾدددد ًًًًً

 

 ًًْْؼدددددًْجوْفؾددددددكحًوَعْ ػددددد يًَ ْقددددددلحو ً(1)وأ
 

ال ػ الؼ اللواػنت اللرةجػا ك  ل(ِ)الػذئب إجدالسِّػ مليػى كاق صر الل ةػرم علػى أف
يػػى ااسػػدل   ػػذجؿ  لمل   ل ػػظ السِّػػجد فػػي ً ػػفكي  فػػي ال لمػػال المشػػ رؾأثػػر فػػي كقػػكع 

ل كأشػػنرت ةلػػض المصػػندر إلػػى كك ػػ  الل ػػظ ي سػػ  لمليػػى الػػذئب فػػي ل ػػا  جػػر ـ
 (ْ).اإلى  ذجؿ  ة   ونكأ نفت ةل ل (ّ)ذلؾ

الػػػذئبل أك ااسػػػدل فػػػنلمليى أف  إصػػػنل  ل ػػػكف مليػػػى السِّػػػجد الةجػػػتكمليػػػى  
  سكد.مف الذئنب أك اا لالكحكش لوـ مف  لن  جر ما مل الشنعر ا  نر ما ملن 

ال ةرجزم كالزم شرم أف  لما) ةيو ؿ( ام  ةن ػؿل أك ةن لػا لوػن  فج  ؽ ا ٌ  كممن
 أ ثر مف مليىل كذلؾ عيدمن عر ن لشرح ةجت الشي رلإ

ًًًًوؾيددددد ً نؿنْفقددددد  ًقوَع  ددددد ًسدددددك ؿ ً
 

  (5)سودددددْؼل ـف ًوفددددد ً وف ددددد وًًًًؿوَهم عدددددً
 

كةػػ  ا ن راعجوػػنل كالةٌوػػؿ امػػ  ةن لػػال ك ػػي الم ػػالة ال ج لػػدٌ  جيػػكؿفػػنل ةرجزم 
لٌػػىل مِّ سيػػ جت ةن لػػال كجيػػنؿإ ةوػػؿ الراػػؿ إذا م ػػى ال قػػٌجـ لػػ ل كأةول ػػ  إذا  ر  ػػ  مي ى

ػػ ل كقػػنؿ (ٔ)ن ال ػػي ال صػػرار علجوػػن  ل ر ػػلون أكالد ػػنل ذلػػؾ أسػػمف لوػػنكالةن لػػا أج ن
ػػ ل ػػيك ػػي الينقػػا ا  ةيٌوػػؿي امػػ  ةن ػػؿالزم شػػرمإ  ن  ػػي ال صػػرار علجوػػنل ك ػػذلؾ أج ن
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  جػػر ذات نلػػت امػػرأة مػػف اللػػرب لزكاوػػنإ أ ج ػػؾ ةػػن الن ل كقلوػػنالينقػػا ال ػػي ال سػػما 
 (ِ).كاق صر الل ةرم على أف ةيو ال ةمليى ال صرار علجونل (ُ)صرار

ا ن راعجوػنل الينقػا الم ػالة الم رك ػا ال ػي ال ج لػدٌ عيد ال ةرجػزم  ليػي  فنلةيو ؿ 
 ػؽ ل كا ٌ نال ػي ال صػرار علجوػالينقػا ه كمف ملنيجون عيد مف أةولت الشيب إذا  ر   ل
ل فوػػػك عيػػػد ار لوػػػنل ك نل ػػػ  فػػػي المليػػػى الثػػػنييصػػػر  الزم شػػػرم ملػػػ  فػػػي ال ػػػي ال

) ةيو ػػؿ( امػ  ةن لػػا ثالثػػا  سػما لوػػنل كةػػذلؾ ج ػكف ل لمػػا الينقػػا ال ػػي الالزم شػرم 
ل ةكاحػدفي كاحد ميونل كاي رد  ؿ كاحد ميومن  ن يل ا ٌ عيد ال ةرجزم كالزم شرم ملنيي

ينقػا إ ل كجيػنؿ(ّ)صػرار علجوػن ي   ب الل ال فنلةن ػؿ ال ػي الكالملنيي الثالثا كاردة ف
لىٍجوىػػنل ك ػػذلؾ ال ػػى ال إ ميسىػػج ةىاهل كى ى ػػكف ال ً ػػي الى ًصػػرىار عى أىةوىػػؿى ل ك سػػما علجوػػن ةنً ػػؿه

لىب.  (ْ)الر اًعي إةلى إ ًإذا  ىر وىنل كأىةوىلون مف الحى
 قكؿ أةك طنلبإ  لكمف شكا د ةن ؿ ال ي ال صرار لون 

ًًًًًًًًاوموفاًؿدددد ًصددددـع َّ ًقدددد ًؼددددككًَسددددػددددن
 

 (5)ؾلكف ًيؼوندددددد ًغدددددد ً  فددددددِ سددددددمْوً
 

لىٍجوىػنل أك ال عػراف علجوػن ال يالينقػا ال ػكمف ملنيجون  جػر مػن ذ ػر  ل (ٔ) طػنـ عى
الينقػػا ال ػػي ال صػػرار علجوػػنل   ليػػي أف ) ةيٌوػػؿ( كالػػذم ج ينسػػب مػػ  مليػػى الةجػػت  ػػك

ى المرعػى الةلجػد ل يػنؿ ميػ ل كال أ ػنؼ نلمليى إيي ةطيب اللطش أد ؿ ةسكامي إلػف
  (ٕ).كالسيةنف لجست سجئا ال ذابش اف اامونت ال صرار علجون لسرعا اللطش
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كالمػػراد شػػدة  لال ةرجػػزم كالزم شػػرم أف الػػي  ىظ مليػػنه الشػػدة فجػػ   ػػؽا ٌ كممػػن  
 اللالال كذلؾ عيدمن عر ن لشرح ةجت الشي رلإال لما على  الاكعل  من  دؿٌ 

ً ً دددددد اْ  ًوؽؾددددددف ًًًًًًوػدددددد يًوػدددددد ي
 

 ًً(1)عؾدددددطًـَؽددددد ًُددددد ًقوؽددددد  ًؿوهؿنددددد وً
 

قنؿ ال ةرجزمإ كالي  ىظ الشدة ك ك االسـل كالمصػدر الػٌيٍ ظل جيػنؿ ي ظىػ  يىٍ ظػن إذا 
كقػنؿ الزم شػرمإ ل  (2)ة الاػكعل كفػي مك ػ  آ ػر اللالػا ين شػدٌ  ك كل شرٌ أصنة  ةً 

اق صػػر ل ك ( 3)قجػػؿإ الػػي ظ الاػػكعالػػي ظ اللالػػال جيػػنؿإ اػػنب ين ظػػن أم مسػػ لاال.... ك 
علػى  ل ك ك المليى المراد في الةجتل حجث يػٌص (4)الل ةرم على أف الي ظ شدة الاكع

 على ذلؾ ال ةرجزم.
ل فمػف ماجئػ  للشػدةل (5)كداللا الي ظ على الشدة كاللالػا كردت فػي المصػندر

 لج  الوذليإقكؿ المي 
ًًًًًً ًظددددددَؽـَ ةًؿـفدددددد ًسنددددددًوأْفؼفدددددد  

 

 (6)موصندددددـَؼَتًِ ـْ ؾَعدددددئًوْ تؽددددد اًؿـفددددد ً نً
 

 قكؿ ااعشىإ  كمي 
ًًًًًًًقًْؼدددددمًتعؾَّؾمفددددد ًعؾدددددطًـََؽددددد ً  ندددددًً

 

 ًًِ(7)وؼدددددددددمًَ ددددددددد ًَّيؿعددددددددد  ً ححً
 

لىػػػال كقػػػد أىٍي ىظىًيػػػي الراػػػؿ ل كاػػػنب الػػػي  ىظي ةمليػػػى (ٖ) الةلػػػد شػػػدةأمإ علػػػى  اللىاى
لىًيي  كااصمليل جيػنؿإ ل كمايب الي ظ ةمليى اللالا مركم عف اللجث(ٗ)ًإٍي ىنظننإ أىٍعاى

  مليى الي ظ كف   أفكمليى الةجت ج ينسب م  ل (َُ)أىٍي ىٍظ   ًإٍي نظنن ًإذا أىعال   جينؿإ
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فػػي  ػػذا الةجػت ج ػػنة  كصػػؼ الػذئنبل فجيػػكؿإ إيوػػف جلػػد  فنلشػنعرالاػػكعل شػػدة   الػي ظ
  (1)عيٍدفى إلى ممكا فل كفي ي كسوف الحسرة كالمرارة. جمسوف مف الحصكؿ على الطلنـل

 التربٖشٙ ٔالعهربٙ: وا اتفل فْٗ -ج
ؼ عػف ال جػرل كذلػؾ عيػدمن ا  ؽ ال ةرجزم كالل ةػرم أف ال ػنلؼ ال نسػدل كالم  ٌلػ

 ةجت الشي رلإ لشرحعر ن 
ِْق ددددددددٍ ًؿومغددددددددكٍحًًًًًًً ًويً دددددددد ؾنٍذًَا 

 

 (2)وقغددددددموًا فـندددددد ًقمؽو دددددد ًوً وحوَقددددددً
 

ٌلػػؼ ا فسػػدل كجيػنؿإ الم  ؼ ال نسػدل جيػػنؿإ  لػؼى اادجػـ إذفػنل ةرجزم جيػكؿإ ال ػػنلً 
من  يكؿ اللػربإ  نل ػال ك ػك مػم كذ مػف عمػكد الةجػت الم ػم رش اف  كأ ثرل عف ال جر

ل كاق صػػر الزم شػػرم (4)ؼ الم  لػػؼ ال نسػػدكقػػنؿ الل ةػػرمإ ال ػػنلً  (3)  ػػاذلػػؾ جسػػمى  نلً 
إذا لػـ ج ػف  ؼ أ ػؿ ةج ػ  ؿ ةج   ك ػنلى أ    جر فج ل جينؿإ  نلى  ؼ الذم العلى أف ال نلً 
 (5).عيده  جر
فػي  ةكارد لؼ عف ال جرل كالذم ال  جر فج على ال نسد كالم  لٌ  ال نلؼلا كدال   

فنل نًل اي ال نًسدي مف الينسل كجيينؿإ من أٍدًرم أم   نًل او  ػكل أٍمإ أم  اليػنًس  ل  ب الل ا
ل كاٍلوىػنب  فجػ  لٍلميةىنلى ىػا(7)كال نل ا ال نسد  ك قكؿ ااصػمليل ( 6) ك

كال سػند مليػى ل (8)
ؿ الحمؽل كقلا الليػؿل ك ثػرة ال ػالؼل كالٌطػنل   ػد الصػنل ل  ك ػك مػن مليى عنـ جشم

 (9) .أكرد   اللدجد مف المصندر في   سجر مليى ال سند في ال نل ا

ؼ عػف  ال جػر أك عػف اليػـك  ذا عف المليى ااكؿل أمن ال نلؼ ةمليى الم  لٌ 
 ال نلؼكمن كرد عف الزم شرم ةمف ل (10) في مصدر آ ر الزم شرمفوك كارد عف 

                                                 
)

)

)

)

)

)

)

)

)

)
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 ( 2)ل فنل نل ا ال فنئدة فج ل كال ي   مف او  . (1)الذم ال  جر فج ل  ك قكؿ للحجنيي

 ( 2)او  .

ؼ عػف ال جػرل كالػذم ال كلي أف الملػنيي الثالثػاإ ال نسػدل كالم  لٌػ جةدكالذم  
 ػػذلؾ ال ك  جػػر فجػػ ل  لوػػن  راػػ  إلػػى الػػذم ال  جػػر فجػػ ل فمػػن ال  جػػر فجػػ  جلػػد فنسػػدن 

ل فنلشػػنعر جي ػػي عػػف ي سػػ  ذلػػؾيػػى الةجػػت ج ينسػػب مػػ  ل كملؼ عػػف ال جػػرالم  لٌػػ
ن ال سػػؿل كم نزلػػا اليسػػنبل كال شػػٌة  ةوػػف فػػي ال ػػزٌجفل كال  ٌحػػؿل كجثةػػت لي سػػ   ػػمين 

 (3)الراكلا.

 :وا اتفل فْٗ الشخمغزٙ ٔالعهربٙ  -د
د عػػا( علػػى أف كالل ةػػرم  الزم شػػرما  ػػؽ   لوػػن أ ثػػر مػػف مليػػىل   لمػػا ) مياى

 الشي رلإ ةجت  كذلؾ عيدمن عر ن لشرح
ًًًًوؾيددددد ً نؿنْفقددددد  ًقوَع  ددددد ًسدددددك ؿ 

 

 ًًً(4)ؿوَهم عددددد ًًسودددددْؼل ـف ًوفددددد ً وف ددددد وً
 

ل كل ػف المػراد قطلت آذايوػن ال يالينقا  ال لما  م ي ةمليى أف فنلزم شرم جرل
لػػى ك  ل(ٓ)السػػجئا ال ػػذاب الشػػي رلةوػػن فػػي ةجػػت  كاق صػػر  ل(ٔ)مثػػؿ ذلػػؾ ذ ػػب الل ةػػرما 

 المليججفذ رت  كالملناـ الل ا مصندرك ل (ٕ)السجئا ال ذابال ةرجزم على أف الماٌدعا 
ل (ٖ)كالًاػػدعي الٌسػػيب ال ػػذابل قطػػ  اايػػؼ كااذف كالشػػ ا  لل لمػػال فنلاػػٍدع المليجػػجف

 نالسػيب ال ػذاب مػركم عػف ال سػنئيل  كاليػكؿ ةميوػ  ليػي كاليكؿ ةمف المػراد ةنل لمػا
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ل فىػًإذىا ةػ اليطػ ى ك ل (ُ) قط  اايؼ كااذف كالش ا مركم عػف اللجػث ةمليى ناٍيًؼ أ ػص 
لىٍج ً  لىب عى  (ِ).أيٍطلؽ  ى

ل فوػي المليػى الثػنييف للمانز أثػره فػي إطػالؽ ال لمػا علػى أكالذم جةدك لي  
ن  نف أك  جرهل كدالل ون علػى السػيب ال ػذاب أي ن ال عنمٌ  اليط  علىطلؽ  ي  اصؿفي ا

ـي ينججسإ عي ل ف ي الم  نف ةسةب قطل  داللا مانزجال ف مف مف أيسيب  ذاؤه  اٍلًاج
ػػٍدعنن.  إأىٍصػػؿه كىاًحػػدهل كى يػػكى ًاػػٍيسه ًمػػفى اٍليىٍطػػً  جييىػػنؿي  اللػػجفك كىالػػد اؿي  ػػ ي اى ػػدىعى أىٍي ىػػ ي جىٍادىعي اى

ٍ ػػ ي.  دىعى ػػنًؿل  ىمىي وىػػن اى ػػدىاعهإ الس ػػيىاي الش ػػًدجدىةي ش ًاىي وىػػن  ىػػٍذ ىبي ًةنٍلمى اى ػػًدعيإ الس ػػجِّئي  ..كى كىاٍلاى
ٍي ي ً ذىاؤيهي اٍلً ذىاًبل  ى   (ّ).مىي  ي قيًط ى عى
ل ك ك مػن أشػنر إلجػ  سجنؽ الةجت كملينه  ك المليى الثنييل المينسبكالمليى  

إيػي ةطػيب اللطػػش  الزم شػرم فػي ذ ػر المليػى اللػنـ للةجػتش حجػػث قػنؿ فػي مليػنهإ
أد ػؿ ةسػكامي إلػى المرعػػى الةلجػدش ل يػنؿ ميػ ل كال أ ػػنؼ سػرعا اللطػشل كالس ػػيةنف 

 (ْ)ذ ر مف كلد الينقا لجست سجئا ال ذابش اف اامونت ال صرار علجون.ك ي ال
 وا اٌفزد بْ التربٖشٙ:  -ِـ 

ػػةف فػػي مك ػػ   ال ةرجػػزماي ػػرد  ةػػمف المول لػػا  ليػػي الدقجيػػا ال ٍلػػؽل ك ليػػي الاي
 آ رل كذلؾ عيدمن عرض لةجت الشي رلإ

ًؾدددددد ًهددددددق ً ؾك ددددددك ًؽلـفدددددد ًًًًؿفؾَّ
 

 (5)ؼدددددددم حً ؽّػددددددد ًق سددددددد ًتمؼؾؼددددددد وً
 

ًليىت  ميوػن أً ل ػا فػي الٌدقػال كالموىل لػا فػي  جػر  فينؿإ المول لا الدقجيا ال ٍلؽل  ي
  ذا المك   الذجف جحجدكف عف الحرب كجاةيكفل جينؿ  ل ؿ الراؿ إذا اةيفل 

     إالي رم من قنؿ 
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ً

ْو ً(1) .   ً  كً ُ َفَؾَؾ ً ؾ و

ًةػؿإ  ل(2)ا رقجيػا اللحػـكا   ى الزم شػرم كالل ةػرم ةػمف المول لػ كالموٌللػا مػف اإلًٍ
ٍليوػػنل ك كيوػػن رقجيػػا ل ك ػػمكر ن ك يكسػػون جليػػي دً (3)ك يكسػػت  ػػمرتال ً ػػي قػػد  قػػا  ى

ػةف كال ػرار عيػد الحػرب مػركم عػف أةػي  اللحـل كالمليػى الثػنيي الػذم جػدكر حػكؿ الاي
ػةيفى  إالوجثـل الذم جيكؿإ  ىل سى فػالفه عىػف ًقٍرًيػً  ك ىل ػؿى  يػ ي  ًإذا اى إ  ى (4)كفػٌر عى ل ػؿى ل كجييىػنؿي

ٍي ي كيى ىص إ اٍلً رىارل قىنؿى  ىٍلب ةف زي ىٍجرإ(5) عىًف ااىمر ًإذا كل ى عى                ل كال ولجؿي
ً(6)َوَؿ ًَؾفواًعْ ً نق ِضً َ ك نًَتفؾق و

ح كمليى الةجت ج ينسػب مػ  المليػى ااكؿ ك ػك ال ػمكر كال يػكسش حجػث صػرٌ 
ةف جم ي في  جر ةجت الشػي رل الثنيي لل لما ك ك مليىلا ةمفال ةرجزم  فػنلمليى ل الاي

جصػػؼ الػػذئنب الانئلػػا الةنحثػػا عػػف الطلػػنـل فػػإذا  ػػي يحجلػػا مػػف شػػدة  الشػػنعرأف 
 (7)شلر الكا ل م طرةا  سونـ اليمنر. ةج نبكعل اال
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 وا اٌفزد بْ الشخمغزٙ: -ٔ
لػػربل كقػػد ظوػػر ذلػػؾ مػػف د الزم شػػرم كقػػكع المشػػ رؾ الل ظػػي فػػي  ػػالـ الأٌجػػ

جراده لل ظ الكاحد أ ثر مف مليػىل  كممػن ذى   ػر لػ    سجره لألل نظ ةم ثر مف   سجرل كا 
 إ)دكف ( في ةجت الشي رلأ ثر مف مليى مف اال نظ  لما 

ًًًوؾدددد ًاوـؽدددداًأفؾددددك ًسنددددقمًعَؿّؾدددد ًًًً
 

 ْْؼددددددًْجوْفؾددددددكحًوَعْ ػدددددد يًَ ْقددددددلحو ً(1)وأ
 

ا دكف  لمؿ ةمليػى اليػربل جيػنؿإ  ػذدكف جس لمؿ  ييجض فكؽل كجسػفينؿإ   
أ ثػر ل ك يػن  ذ ػر الزم شػرم ل لمػا )دكف( (ِ)  يػن  جػر ـ ذا أم أقرب مي ل كالمراد 
أك ةل ػون اػنبت  كأ لػب  ػذه الملػنييل  ك  جػر في الةجت مف مليى ل كالمراد ةون 

 (ّ)في ةلض المصندر.

اٍاىٍصػ ىر  لملنف م لددة أ ػرل  جػر مػن سػةؽل فوػي ةمليػى  م يك لما ) دكف( 
ف ًفػػي السػػفٌ  ل جيػػنؿإًفػػي ةلػػض الل  ىػػنت ف دكف فػػالى ال سػػجس مػػف  ل ك ػػم ى ةمليػػىفػػالى

 الش ٍيب. قىنؿى الش نًعرإ
ًِ   ًَؿدددددد ًعدددددداً  دددددد يوًْ َكً ؾعوَؾددددددطًً

 

  (4)ًوقؼـددددد ً  ؾدددددم و ًؿددددد ًَؽددددد َ ًاووـدددددً
 

ل ك ػػم ى لملػػنف أ ػػرلل ف  ػػكف ةمليػػى قةػػؿل  ٍليػػى ًةمى  ك يكلػػؾإ ديكفى الي وػػًر ًق ىػػنؿه
ػػكفى  ٍجحي ػػن دكف اى رىاب  ىيىٍكًلػػؾإ  ىػػذىا أىًمجػػر علػػى مى ػػن كرابىه لكى ك ػػم ي  ةمليػػى  أىم علػػى مى

اٍاىمػرإ ديكيػؾ الػدِّر ىـ أىم  كةمليػى ىيىٍكًلػؾإ ديكيىػؾ ًصػراعي كدكيػؾ فى ىٍمػرىٍس ًةػيل  الكعجػد
ٍذهيل  ـٍ زجدا ًفي ح ظ ل لك  ي دكف قىدىًمؾى  إٍكًلؾًةمىٍليى  ىحت  ىيى ك   رابإ ديكيؾ زجدا أىم اٍلزى

يػن لىشىػًرجؼه فجاجػبي آ ػري  دكف ًةمىٍليى فىكؽ  ىيىٍكًلؾإ إف  فالى ؾى أىم  ىحت قدمؾل كى د  عىديكِّ  ى
إ كدكفى ذىًلػػؾ ٍليػػى علػػىل  ل كأىم فىػػكؽ ذىًلػػؾ لفجيػػكؿي ٍليػػى ةلػػدل ك ًةمى ٍليػػى ًعٍيػػدل  كًةمى ًةمى
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كديكفى ل (ُ)ٍكًصل مػػف الًةيىػػنبكدكفى ذىًلػػؾ ال ىػػٍكًص جيًرجػػد سػػكل ال ىػػكةمليػػى سػػكلل مثػػؿإ 
ػػٍذه . كديكيىػػؾى الش ػػيبىل كديكيىػػؾى ًةػػ إ أم  ي ٍلػػؼو كقيػػٌداـو دكفإ   ػػكف فػػكؽل ل ك (ِ) ةمليػػى  ى

 (ّ).ك  كف  حت
كجالحظ في ةلض ملنيي ) دكف( أيون م  ندةل   كيون ةمليػى  لػؼ كقيػد اـل   

يوػن ةمليػى كةمليى فكؽل كييج   ك ػك  حػتل كالػذم ج  ػؽ مػ  مليػى الةجػت  ػك  ك 
ن إف الشػنعر ا  ػنر ما ملنػ فػنلمليىإل  من يص على ذلؾ الزم شرم فجمن سػةؽ  جر

 .ل ك ذا  ك ا  جنر الصلنلجؾكالذئنب  ل   لوـ مف الكحكشأ جر ما م  
الميػػجـ فػػي داره ال ةػػمف  لمػػا الػػد اًرم لوػػن مليجػػنف  مػػنإ  الزم شػػرم مػػن اي ػػرد 

مػراده  ػذاش اف اللطػنر ج  سػب مػف رجػ   جينرقونل كالدارم اللٌطنرل كجاػكز أف ج ػكف
 ل كذلؾ عيدمن عرض لةجت الشي رل(4)رعطرهل فجصجر ةميزلا الم لطٌ 

ِْق ددددددددٍ ًؿومغددددددددكٍحًًًًًًً ًويً دددددددد ؾٍذًَا 
 

 (5)قدددددد وحًوقغددددددموًا فـندددددد ًقمؽو دددددد ًوً
 

ال ج ػػنرؽ  كالل ةػػرم علػػى مليػػى كاحػػد  للػػٌداًرمل ك ػػك الػػذم ال ةرجػػزمكاق صػػر 
نلػد اًرم  كارداف فػي مصػندر الل ػال ف اللػذاف ذ ر مػن كالمليجػنفل (6)الدار المالـزالةجكت 

 الالدٌمإ كعلج  قكؿ ل(7)اللىط نر. جييىنؿإ ًإي   ييسب ًإلىى داًرجفى 
ًًًًًًًًُأْؾؼندددددَ ًػنقَفددددد ًػنْؾَهددددد ِ ًؿنددددد ًؿنْيددددد ًن

 

 ًًًِؿنددددد ًُػْؾُػدددددٍ ًَأدددددِ ك ْ ً(8)ا ْقددددد ًوػنْؾددددد
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الالػػجس الصػػنل   مثػػؿ  مثػػؿ ةلػػض مصػػندر الل ػػا مػػف حػػدجث  رك ػػ كعلجػ  مػػن 
 ل كالمليى الثنيي للدارم ك ك الذم ال جةرح داره كال جطلب ملنشننل ركاه أةك (1)الدارم

 َ(3)ل ك ك ميسكب للحجنيي في ةلض المصندر(2)عةجد عف ااصملي
رىب  الػيىلىـل سيػمِّيى ةػذلؾ ايػ  كعٌةرت ةلض المصػندر عػف المليػى الثػنيي ةميػ   

 (4)إلجون. فيسبمييجـه في دارهل 

فنلشػنعر أراد  ج ينسب م  المليججف اللػذجف أكرد مػن الزم شػرمل الةجتكمليى  
أيي لست ممف ج شن ؿ ة طججب ةدي  كثكةػ ل اك ج  سػب مػف طجػب حلجل ػ  لمالزم ػ  

 (5)لون.
 (6) .المالحي الذم جلي الشراعراحل كمف ملنيي الدارم  جر من ذ ر الش   

دل رٍ لػيحس لوػن مليجػنفل  مػن  ػد السػلدل كالةىػةػمف  لمػا ا الزم شرم من اي رد 
الػػيحس  ػػد السػػلدل كالػػيحس الةػػردل كلػػ  أراد  ك ػػك المػػراد فػػي الةجػػتل حجػػث قػػنؿإ

 إذلؾ عيدمن عرض  لةجت الشي رل ل ك (7) ن ين
ًوؾقؾددد نً دددٍ ًقصدددطؾ ً ؾؼدددكَ ًْ  فددد ًًًًًً

 

 ًًً(8)وَأْؼُطَعدددددد وً ؾّاتدددددد ً فدددددد ًقمـلَّدددددد وً
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ح ل كلػػـ جشػػر (1) ليػػى الثػػنيي المػػراد فػػي الةجػػتسػػكل الم ال ةرجػػزمكلػػـ جػػذ ر   
 .شيب ل كلـ جذ ر فجون الل ةرم  لما اليحس

ل أك  ػػالؼ الس ػػٍلدنلي ٍحسإ فػػكاػػنب  ن ػػنف الػػدالل نف ال لمػػا فػػي   ػػب الل ػػال  
إ شد ة اٍلةردل حى ىنهي اٍل ىنًرًسي كىأٍيشدإل ( 2) ده  كالٌيٍحسي

ًؽددددددل ًَّؿوم َؿددددددً ًعوِ َأددددددْ ًؾددددددـَْو ًٍ
 

 (3)  وًَهددددددػنقُػف ً َ دددددد َيً ؾددددددك يًيقوونقددددددً
 

ٍودي كمف ملنيي اليحس    ر لاٍلاي ج  الةنًردىةي إذا ااٍمري ل ك ( 4)كال   ـيل كالرِّ  الميٍظًل
 ( 5) .أٍدةىرىٍتل كال يةىنري في أٍقطىنًر السمنب

للةجػػت  ػػك شػػدة الةػػردل فنلشػػنعر جيػػكؿإ رب لجلػػا شػػدجدة  المينسػػبكالمليػػى  
د أ ػـ مػن جح ػنج إلجػ  كس يصل  كيصنؿ سونم ل فجانزؼ ة ٍيػجيشلؿ فجون صنحب الي

 ( 6)ئ.لجس دف
رصػ  ةػ   ليػي مػن جي  فذ ر أيوػنمف  لما رصنئ  لون مليجنفل ة الزم شرم اي ردك 

ل ى ة ل أك  ي  ل (ٕ)ف ةون اليكسالسجكر ال ي  زجٌ  مف اك ر أك  جره ممن جيحى
 لشرح ةجت الشي رلإ عرضكذلؾ عيدمن 

ً ُ موددددك ًتكقـوفدددد ًًًًًًَفموددددك ًؿدددد ً ُ ؾدددد 
 

 ـنقطدددد ً ؾقفدددد ًوؿنْوَؿدددد ًو ً(8)ْصدددد   ًؼددددمً
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عيد  الرصنئ ك ل (ُ)اللجفجطت علجون لئال  صجةون  رز يً ال ةرجزم  عيد لرصنئ كا
أف الرصػنئ  مػن  كالملػناـ ل كفي   ب الل ا(ِ)ف ةوىن اٍليكسسجكر  زجٌ  ليي ال الل ةرم
الس ػجكر ال ػي ل ك ػي أج ػن (ّ)حلجػا نل على الحمنئؿ كال مد مػف ف ػا أك حدجػدج كف 

ٍ فً   يظ ر ةجف الًحمىنلا كالاى
 ًفي أسنفؿ حمنئػؿ الس ػٍجؼل كاليكؿ ةميون سجكر م  كرة (ْ)

جٍ  ػػػك قػػػكؿ اةػػػف  الس ػػػٍجؼ ل ك ػػػك مييػػػكؿ عػػػف ااصػػػملي (ٓ)رصػػػنعاؿل ككاحػػػد ون شيػػػمى
 (ٔ).ككاحد   عيده رصج  كرصجلا

ى اليكسش يجطت عل ال ي  رزةمف المراد ةنلرصنئ   ي ال ال ةرجزمأمن من ذ ره  
ل كلجسػت المراصػ  إل فوك ةلجدل فنلل ظ الذم جينؿ لوذا المليى  ػكاللجف لئال  صجةون

كمليى الةجت ج ينسب م    كف  رصنئ    ليي من جرص  ةػ  مػف اػك ر ل (ٕ)الرصنئ 
ن عيػد إطػالؽ السػوـل كةميوػػن جػال فنلشػنعر جصػؼ اليػكس ةػػمف لوػن صػك ن لٍ ك جػره  نلحً 

 فجون  ؤذم الجدل ك ي مزٌجيا ةةلض من جيحٌلى ة . ملسنب ال عييىد
 : رادفال -
  الل كم ممػن ج جػد الشػنعر كاليػنثرل ك ػذا لٌد ال رادؼ كسجلا مف كسنئؿ ال كسٌ جي 
ييؿ السجكطي عف ال  ر الرازم وقد  ل(ٖ)اإل ةنر عمن في الي س طرؽطرجيا مف فوك 

 كأفػنض لد ةنع ةػنرو كاحػدالرازم أف ال رادؼ  ك اال نظ الم ردةي الدالا على شيب كاحػ
فػػي الحػػدجث عػػف ا ػػ الؼ اليػػدامى فجػػ  ةػػجف مؤجػػد كملػػنرضل كذ ػػر أدلػػا  السػػجكطي

كمػف أي ػر ال ػرادؼ مػف اليػدامى  ل(ٗ) في   نة  المز ػركرده مطكالن أ ؤالب كأكلئؾ ممن 
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فنليكؿ ةنل رادؼ عيد  مف أاػنزه  ل(ُ)م رادفال نظ ال ي  ةدك ن ةجف اا أ ذ جل مس فركقن 
ل أمن ال حيجؽ الللمي فال ةػد مػف كاػكد فػركؽ امى مةيي على ال سنم أانزه مف اليد

قػدمجف يين ياػد ااإكمف ثـ ف ل(ِ)ان من كاحدن سمٌ ف  نف مي ا  كلك جسجرة  ةجف  ؿ ل ظجفل ك 
ًاىي ػ ي قمػا ال صػنحا كىاٍلةىجىػنف فى ػؿ ش قدمجف رف كا اليكؿ ةنل رادؼ فػي اليػرآف ال ػرجـاا

ػ ى  لما قلد ًفػي مى ىنيوىػنلك  لالس  ذ ر ًفي مى ىنيوىنفمثال  لما  للىٍ ظىا  يك ى  مى ىنيوىن مى
 (ّ) .أىف ةلض الل كججف قد جذ ر ىن ًفي ةىنب ال رادؼ

فج ػػندكف جاملػػكف علػػى كقػػكع ال ػػرادؼ فػػي أم ل ػػا مػػف ل ػػنت أمػػن المحػػدثكف 
إ اال  ػػنؽ فػػي ال لم ػػجف ن لكقكعػػ ل ك ػػي ةن  صػػنرشػػركطن  جشػػ رطكفالةشػػرل كل ػػيوـ 

ف  ي مي ال لم نف إلػى لواػا كاحػدةل أك أ حند في الةجئا الل كجال أم كاال نل ن  نمن ا  نقن 
كاال حند في اللصرل كأال ج كف أحد الل ظػجف ي جاػا مامكعا ميساما مف اللوانتل 

 (ْ) طكر صك ي لآل ر
أيػكاع م  ل ػا  كجركؽ لي من ذ ره أحػد الةػنحثجف مػف أيػ  جية ػي ال  رجػؽ ةػجف 

ج كف حجف   طنةؽ ال لم نف  منـ المطنةيال كال   نمؿل فنل رادؼ الكًشٍةو مف ال رادؼ 
ةجيومػن فػي  ػؿ السػجنقنتل ةػندلكف ةحرجػا ةمم فػرؽ ةجيومػنل كلػذا جي  الل اجشلر أةينب 

ا لدراا جصلب ملون على ن شدجدن  ينرةن ٍة  ال رادؼ فج كف حجف ج ينرب الل ظنف أمن  شً 
ج كف حجف  ك لدالليل ك  جر الم  صص ال  رجؽ ةجيومنل ك ينؾ من جسمى ةنل ينرب ا

 (ٓ).ل ل ف ج  لؼ  ؿ ل ظ عف اآل ر ةملم  كاحد على ااقؿ  ينرب الملنيي
فجمػن ج للػؽ ةػنل رادؼ  اح المجػا اللػرب مك ػ  الدراسػار  كفجمن جلػي مػن أكرده شيػ

 على الكا  اآل يإ
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 وا اتفل فْٗ الغزاح الجالثٛ وَ ألفاظ الرادف: -ا
فػي الشػمس  اللػجف ػراه أف الل كاب كالل لنب كاحػدل ك ػك مػن راح الثالثا على ا  ؽ الش   

 ل كذلؾ عيدمن عر كا لشرح ةجت الشي رلإ(1) يسج أك  جكط اللي ةكت في شدة الحر

ًوقددددككًؿدددد ً ؾ  ددددع ىًقدددد واوًُؾك  دددد ًًًًً
 

 (2)أػ عقدددددددد ًهًْؿضدددددددد   ًَتَمَؿْؾَؿدددددددد ًوً
 

 اللػػجفب الػػذم   ػػراه الل ػػكاب كالل لػػنب  ػػك ليلػػنب الشػػمسل ك ػػك السػػرا مػػفكالميصػػكد 
نؿى ل قػ(3)ن ةرطكةػا يسج اللي ةكت أك  جكط  في شدة الحرل كة نصا إذا  نف الحر مصػحكةن 

 نؿى ارجرإق
ًًًًًْىدددَ ًؾنددددَمْفهنٍ ًوَؼدددْمًَوَؼددددَمً َوَصددددطًًًـََأ

 

 يؿدددد  ِا ًَْ ً(4)وَ  َاًُؾعدددد اوً ؾ َّددددْؿِ ًػددددْك
 

 ( 5)المصندر أف الل كاب  ك الل لنب. ةلضكرد في  من 

ل كذلؾ عيدمن عرض لةجت الشي رلإر  ا  ؽ فج  الشي  كممن        اح الثالثا أف ال وكجـ اليـك
ًًًًًػؾددددداًتددددد ً يًـْلدددددَلةً ددددداًفك ؿددددد ًًً

 

 ِْقدددد ًأ ددددَمحوًًًػؼؾـدددد ًَؼ ِْقدددد ًأكً ً(6)طدددد ةً
 

لػػى مثػػؿ ذلػػؾ ذ ػػب  ل(7)فػػنل ةرجزم جيػػكؿإ  ٌكمػػتإ جليػػي ال ػػالب ينمػػت ةلػػد اليةػػنح كا 
لكيص الزم شرم على اف  ل(ٖ)الل ةرم  (ُ)أم ينمت ل ٌكمت جينؿإ ال وكجـ اليـك
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ل أك  ػػك (ِ) ف ال وػػكجـ شػػيب دكف اليػػـك قلجػػؿأالل ػػا  ةػػجف  لمصػػندركةػػنلراكع  
كفػػٌرؽ ل ( ٓ)أك  ػػك  ػػٌز الػػرؤكس مػػف اليلػػنسل (ْ)اليلػػنسل ك ػػك (ّ)شػػيب مػػف اليػػـك

ف أكاليػـك اللمجػؽل فالػؿ أكؿ اليػـك اليلػنسل ك ػك  لكال وػكجـ لالثلنلةي ةػجف اليلػنس
سىف ك ك ًثيىؿ الي لنسً ثـ  ل نج اإليسنف إلى اليـكجح ل كذ ػر مراحػؿ عػدة لليػـك إلػى الكى

ً جػػؼ أف قػػنؿإ ـٌ اإلٍ  ىػػنبي ك يػػكى الي ػػٍكـي ال ى ػػنعي ك يػػكى الي ػػٍكـي  لثيػػ ـي كالً ػػرىاري كال  ٍواى ـ  ال  ٍوػػًكج ثيػػ
كعي كالويةيكغثيـ  الوياي  لثيـ  الر قىندي ك كى الي ٍكـي الط ًكجؿي  لاليىًلجؿي  ل ك يػكى الي ػٍكـي ال ىػرؽي  لكدي كالوياي

ػًكمٌ  ًلٌي اامى ػًف ااىٍصػمى ػٍف أةػي عيةىٍجػدىة عى ثيـ  ال  ٍسًةجخي ك ك أىشىد  الي ٍكـً عى
كللػؿ فػي مػن  ل(ٔ) 

ٍجدل ييًيؿ عف من جشػلر ةمليػنهل فيػد ييػؿ اةػف سػجده عيػ إ   مف اش ينؽ ال وـك اٍةف ديرى
ـ كى يكى الوىٍكـ كال    قجؿ  ىػك  ـ كى حػر ؾ  نمى ىػ  مػف الي ػٍكـ -وك 

كالي ػٍكـي اليىلجػؿي جيػنؿي لػ إ ل  (ٕ) 
ال  ٍوكجـل كال ثجري جيينؿي ل إ ال  ٍسةجخ
إ الر قىندي الي ٍكـ الط ًكجؿ يىيىلى ي الث لىنًلًةٌيل كى يكى ل (ٖ) جييىنؿي كى

. ً د    (ٗ)ال  ٍوًكجـً
 وا اٌفزد بْ التربٖشٙ: -ب
ف اارس  كاارص  كاازٌؿ ةمليىل ك ك الذم ال است إ إنليكؿد ال ةرجزم ةاي ر  

 إل ل كذلؾ عيدمن عرض لةجت الشي رل
ًم ًًًًؽؿدد ًَغددًًًك ً ؾكفقددمًنوأغددموًعؾددطً ؾُؼددًً

 

 (10) وَودددددددأْطًـددددددد  ذو ا  ً ؾمََّفدددددددأجحوًَتً
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 زؿ ةمليىل أكة  جكصؼ الذئبل جينؿإ أرس  كأرص  ك  لاارس   إزؿٌ إ كاا فينؿ
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كقػنؿ ةل ػوـإ قلػت اعراةػيإ مػن  ل(1)مثػنلوـإ ال أييػسى فػي الػذئب اازؿ الاػنئ أكمف 
اارسػػ ف فيػػنؿإ الػػذم ال اسػػت لػػ ل كذلػػؾ أيػػ  جيحمػػد مػػف ال ػػنرس أف ج ػػكف ممسػػكح 

 (2).االست  نلذئب
كاليػػكؿ ةػػمف  ػػذه اال ػػنظ الثالثػػا ةمليػػى كاحػػد كارد فػػي عدجػػد مػػف المصػػندرل  

ػزأك ً  جػةمليى الػذم ال ألج ػي لػ ل  ل كةػ  (4)ل ك ػك قػكؿ أةػي الحسػف (3)ؼ لحػـ اللىاي
ااٍصػػمىلي  قػػنؿ 

ػػ  لي ىػػا ًفػػي  كفػػي ةلػػض المصػػندرإل (6)رسػػلجد ال ػػرج كل كأةػػ(5) الر صى
لىػى  ى ىًلػ ً  ًةنلسِّجفً كىاٍاىٍرسى ي  ل(ٕ)الر سى  ـى عى ؿ   يػكى ال ػًذم الى لىٍحػ ػنًد اٍاىزى كىالص 

كاػنب فػي ل (ٖ)
ػػل ى  ػػفى حػػدجث الي ًةػػيِّ صى ج ػػاى ًحػػجفى العى ػػًا ً ػػالًؿ ٍةػػًف أيمى ـى أىي ػػ ي قىػػنؿى ًفػػي ًقص  ػػل  سى لىٍجػػً  كى الل ػػ ي عى

ٍجًصػ ى أيثىٍجػًةجى فىويػكى ًلًوػالؿو ل رىأى ى ي امٍ  ػنبىٍت ًةػً  أيرى إ  ًإٍف اى ػن قىػنؿى ؽى ةىٍجيىويمى فىلىم ن فىػر 
.... قػنؿ (ٗ)

أك  لٍلج ػػجف أيٍةػػدلىٍت ًسػػجيي  صػػندناال طػػنةيإ اايرٍجًصػػ   صػػ جر ااىرسىػػ  ك ػػك ال ً جػػؼي ااى 
ػػنبن  ٍجييػػ  حى ػػ  أيٍةػػًدلىت عى ل قػػنؿ اةػػف ااثجػػرإ ك ػػذا مػػف عاجػػب (َُ)ج ػػكف  ٍصػػ ىجر ااىرصى

اارصػ    ل ػا اإلةداؿل فإف ااصؿ في ال لماإ إيمن  ك   اارس    ةنلسجف كالحػنبل ك 
 (ُُ)حنب اللجفك  قد أةدلت السجف صندانل فج كف على  ذا ال يدجرإ ل اارس  في

                                                 

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)
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كالػػذم جةػػدك لػػي أف اإلةػػداؿ حنصػػؿ ةػػجف السػػجف كالصػػند فػػي  ػػؿ مػػف الرصػػ   
ال أمػن اليػكؿ  ةػمف ال لمػا ل كأةػدلت السػجف صػندن اارس رجص   ص جر كالرس ل كأف أي 

 ص جر أرص ل فوذا جليي أف اإلةداؿ كاقػ  فػي حػرفجف فػي ال لمػال ك ػذا مػف عاجػب 
ف  نف قد ركم عف ةلض الللمنب  ل في أمثلػا أ ػرل  جػر  ػذا مؿ  راع الياإلةداؿل كا 

ا ل كلػـ جػرد فػي مصػدر فجمػن رالػت إلجػ  أف أحػدن (ُ)ذلؾ عي  في ةحث آ ػر كقد أثةت  
ن فػي أرسػ  كأرصػ ل كمػن كرد ال كالحنب عجين مف الللمنب يص على إةداؿ  السجف صندن 

ف لػـ  حػدٌ ف ؿ  لمػا ميومػن فػي قةجلػا ملجيػا ل(ِ)اارص  ل ا في اارس  ك أف  د ل كا 
ل كأف زؿ ةمليػػىأأرسػػ  كأرصػػ  ك  كممػػن سػػةؽ ج ةػػٌجف أف ال لمػػنت  ػػن جف اليةجل ػػجف .

 ال رادؼ فجون راا  إلى ا  الؼ اللوانت اللرةجا.
 المغٕٖٛ الفزٔم :ٌٗاثا

ن فػي الداللػا ةػجف ال لمػنت مف أي ر اليػكؿ ةػنل رادؼ مػف الللمػنب جػرل أف فركقنػ
ل ػػكا مؤل ػػنت عدجػػدة فػػي ال ػػركؽ عيػػد ال ػػدقجؽ فجوػػنل ك ػػؤالب المي ػػركف لل ػػرادؼ أ

ال لمػنتل كمػيوـ الرا ػب االصػ ونيي  ت ال مسػكا فجوػن ال ػركؽ ةػجف دالالت  لالل كجا
رجـ ةنل حدجػػد الػػدقجؽ ق الػػذم ا ػػ ـ فػػي   نةػػ  الم ػػردات فػػي  رجػػب اليػػرآف ال ػػَِٓ

ن ةنلةجنف اليرآييل كمف  ذه المؤل ػنت ال ػركؽ الل كجػا اةػي لملنيي الم ردات مس لجين 
قل ُٖٔل ك  ػػػػنب ال لرج ػػػػنت للشػػػػرجؼ الاراػػػػنيي ت قّٓٗؿ اللسػػػػ رم ت  ػػػػال 

 (ّ) ل ك جر ن.قَُْٗت ال  كمكال لجنت اةي الةينب 
فػػي  إثةن ػػ  لل ػػرادؼر ػػـ  -مك ػػ  الدراسػػا –شػػراح الالمجػػا الزم شػػرم مػػف ك  

 ال لمػػنت ةلػػض الػػ مس ةلػػض ال ػػركؽ ةػػجف دالالت كفوػػ ةلػػض ال لمػػنت  مػػن سػػةؽ
 ك ج إاا رلل كفجمن جلي ال 

 وا اٌفزد بْ الشخمغزٙ: -

                                                 

)

)

)
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اح الثالثا ةذ ر ال رؽ ةػجف الًملػؾ كاال  صػنصل ر  مف ةجف الشي  الزم شرماي رد 
 كذلؾ عيدمن عرض لةجت الشي رلإ

ًًًًًًوؾدددد ًاوـؽدددداًأفؾددددك ًسنددددقمًعَؿّؾدددد ًًًًً
 

 ًًْْؼدددددًْجوْفؾددددددكحًوَعْ ػددددد يًَ ْقددددددلحو ً(1)وأ
 

ك  ػػكف لال  صػػنصل لػػؾل  يكلػػؾإ المػػنؿ لػػيل الػػالـ فػػي ) لػػي( الـ المً فيػػنؿإ 
كالملػؾ أعػـش اف  ػػؿ ملػؾ ا  صػنصل كلػجس  ػؿ ا  صػػنص  يكلػؾإ السػرج للداةػال 

 (2).نمل ن 
الًملؾ أعػـ مػف اال  صػنصل ف ػؿ ًملػؾ ا  صػنصل كلػجس أف  جرل فنلزم شرم
ٺ  ٺ  چ يحػكإ دة مف ةجيون الًملؾل كذلػؾ ل كالالـ  م ي لملنف م لدٌ  ن ؿ ا  صنص ًمل 

چٿ  ٿ  
 ج  ًشػػة  اال  صػػنصل كميػػ إ  صػػنصل كمػػيوـ مػػف جسػػمٌ اال ل كميوػػن(ّ)
كالًملػػؾ أعػػـ ل لٌليػػ  ةناعجػػنف كالميػػنف ل كاال  صػػنص  ج ػػكف فػػي  ل(4)السػػرج للداةػػا
 (5)المينف  فيط.

مػف  كفٌرؽ اةف ال شنب ةجف الًملؾ كاال  صنص كاالس حينؽ في ملػنيي الػالـ 
نصً ؾي الال  ةمىف  مىن الى جىٍصلي ي لى ي ال  مىل   ل فذ ركاوا أ رل ـي ااًلٍ ً صى مىن جىٍصلي ي ل ـي مىلى ي الى كى

ـي ااًلٍسػً ٍحيىنؽً  ـي مىلىػ ي الى ٍمليكؾو لى ي الال  لىً ٍف أيً جؼى إلىٍجً  مىن لىٍجسى ًةمى ػدىا  للى ي ال  مىل ؾي كى ػن عى مى كى
ـي ذىًلؾى   (6) .ًفجً  ًلٍلًمٍلؾً  فىنلال 

ػػػج   الزم شػػػرم مػػػن اي ػػػرد  ل عيػػػدمن عػػػرض لةجػػػت  ةػػػذ ر ال ػػػرؽ ةػػػجف  ى ػػػج  كأى ى
 الشي رلإ

ْ ًوأددددده  ً ددددد ؾ  حًؽلـفددددد ًًًًًًًًًًً ًػضددددد
 

 ًً(7) و قددددد  ًـودددددكحًػدددددكًْعْؾقددددد يً وّؽددددد وً
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ازعػكا مػف شػيب ن إذا الةكا كصنحكال فػإذا إ انان   ٌج اليـكأجينؿإ فذ ر أي  
أم الة وـل فجح مػؿ أف جرجػد  يػن  ك لةكا قجؿإ  ٌاكا ج ٌاكفل كسملت  ٌاا اليـك

ر علجوـ اليكت صػنحكال كجح مػؿ أيػ  لمػن دعن ػن لمن  لةكا على أمر ـ حجث  لذٌ أيوـ 
ػػٌج علػػى اليحػػك ل (1)كأانة ػ  سػػم  لوػػن الةػػا ػج  كأ ى كال  رجػؽ ةػػجف  ةػػجف الصػػج  جف  ى

ر ايػي عػف اةػف السػ جتل  مػن ركاه أةػك ل ك (2)السنةؽ كرد في ةلػض المصػندر ركاه الحى
مػػف  كا فػػي مليػى  صػػنحكا  كالةػػكا ػػا   أف اةػف الاػػكزم كذ ػػرل (3)عةجػد عػػف اايمػػكم

ج  اليـك ل إذا صنحكا كال ةكا ل فينؿإا الـ اللنمٌ  ػاكا ل ل ك يكؿإ  أ ى كاللنما  يكؿإ   ى
زعكا كال إذا اى ا  يمن جينؿإ  ى  (4) .كا 

 ر الدالل٘:: التطّٕثالجا
 لصػػجب ملػػنيي اال ػػنظر الػػذم جي ر الػػداللي ذلػػؾ اليػػكع مػػف ال  ٌجػػجيصػػد ةػػنل طكٌ 

م ػى  ػكافرت الػدكاعي  لفي ل ا من عةر عصكر ن ال نرج جا الم  ل ا ة أك مر ةام رد
رل فػال شػؾ كلمن  نيت اال نظ  ي الملةرة عػف االف ػنل (5)أك ااسةنب ال ي  ؤدم إلج 

 (6).أيون   طكر ة طكر نل ك  مثر ةلكامؿ ال  ججر فجون
ملػنف ادجػدة ر المليػى عػف طرجػؽ ا  سػنب ال لمػا ل  ٌجػ الل كججف  ةلض كجشةٌ 

ػػةنلشػػارة ال ػػي  يةػػت    ػػي اليدجمػػال ك ي ػػي ن أصػػ رل كال ػػركع الادجػػدة قػػد  ي فركعن
ػػ كل ػػفعلجوػػنل  ل ك يػػنؾ  ثجػػر مػػف الملػػنيي الادجػػدة ال ػػي ازد ػػرت  نال جحػػدث ذلػػؾ دائمن

 (7).كاي شرت ليركف على الر ـ مف يمك الملنيي الادجدة الالحيا
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 ل كأ ػرل اا منعجػاوػن عكامػؿ ل كجػاكعكاملػ ل كمي ر الداللي ل  أسةنة كال طكٌ  
 (1).ل أفنض المحدثكف ال الـ عيونك جر ن
 إ مف المم ف إجانز ن فجمن جلي مظن رة كأش نل  ال ي الداللير طكٌ كلل  
مػف ك ل  نص إلػى مليػى عػنـليى كج كف عيد االي ينؿ مف مليى  كسج  الم -ا

 .اجنف  ؿ شيب كردن رد ال ي  نيت  ليي إ جنف المنبل فمصة  إ أمثل    لما الكً 
اسػػ لمنؿ الل ػػظ علػػى اػػزب مػػف  المليػػى كجليػػى ةػػ  االق صػػنر فػػي ججؽ  ػػ -ب

ملنيجوػػن الل كجػػا  لػػؾ ال لمػػنت ال ػػي ييلوػػن الشػػنرع مػػفدالل ػػ  اليدجمػػال كمػػف أمثل ػػ   
 كالصالة كالحج. ـكل  مل نظ الصانب ةون اإلسالـ اللنما إلى ملنف  نصا

إلػػى ماػػنؿ  داللػػا ال ػػظ مػػف ماػػنؿ داللػػي اي يػػنؿالداللػػال كفجػػ  جػػ ـ  اي يػػنؿ -ج
ل أك الماػنز المرسػؿ ةلالقن ػ  االسػ لنرةل كج كف  ػذا االي يػنؿ عػف طرجػؽ داللي آ ر
 .الم  ل ا
ا فجونل كذلؾ دكرن  كالي سجا ا ان نت أ رل  للب الظركؼ االا منعجا ك ينؾ -د

 (2) نيحطنط الداللا أك رقجون كسمك ن.
راسػا أشػنركا إلػى ةلػض  ػذه المظػن رل كةجػنف المجا اللرب مك ػ  الد احرٌ كشي  

 إذلؾ فجمن جلي
 وا اتفل فْٗ التربٖشٙ ٔالشخمغزٙ:

ؿ مف اإليسنفل على أف المينسـ ملين ن في الةجت الرِّاٍ  ال ةرجزم كالل ةرما  ؽ 
 ك ي في ااصؿ أ  نؼ اإلةؿل كذلؾ عيد عر ومن لشرح ةجت الشي رلإ

ػػػكاف القػػػى مينسػػػمي     ً     إذا ااملػػػزي الص 
 

  ح كمي لٌػػػػػػػػػؿي  طػػػػػػػػػنجر ميػػػػػػػػػ  قػػػػػػػػػندو
(3)

ً
 

                                                 

)

)

)
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مػػف ال جػػؿ    نلسػػينةؾ لفيػػنؿ ال ةرجػػزمإ كالمينسػػـ فػػي ااصػػؿ أ  ػػنؼ الةلجػػر  
ل كقنؿ الزم شرمإ كالميسـ في ااصؿ  ؼ الةلجر... كالمليى إف (1)لي س فنس لنر ن 

ل كا   ػػى  الل ةػػرم  (2)إف سػجرم سػػرج  فػػإذا القػػت مينسػػمي حاػنرة   طػػنجر ميوػػن يػػنر
ك ين   ـ اي ينؿ الداللا  ل(3)كالمينسـ أ  نؼ الةلجرر المليى ااصلي لل لما فينؿإ ةذ 

الداللػػا عػػف طرجػػؽ االسػػ لنرةش حجػػث شيػػٌةوت الرٍِّاػػؿ مػػف اإليسػػنفل كالميصػػكد ًرٍاػػؿ 
ػػٍدًك ن ةسػػرعال  الشػػنعرل ةمينسػػـ اإلةػػؿ ال ػػي ج طػػنجر ميوػػن شػػرر اليػػنر عيػػد سػػجر ن كعى

ػؿلشػرر مػف  حػت اارٍ ب فػي  طػنجر الةانم  السرعا ال ي   سةٌ  كقػد كردت الداللػا  اي
ة    المجـ ك سر السجفإ ااصلجا للمينسـ ام  ميسـ في ةلض المصندرل فنلميسـ 

 (5).اٍاىٍصمىًليل ك ذا المليى ااصلي مركم عف (4)رطرؼ  ؼ الةلج
ك ػنف  (6)اللػدجؿ ةػف ال ػرخ اللالػيكانبت الداللا الميصكدة لل لمػا فػي قػكؿ  

 ب مي  ك انهإالحانج طلة  فور 
ًًًًًًًًأوعددددددددمـ ً  ؾيدددددددده ًو  ا فدددددددداًً

 

 ًًًـ ً  ـ سددددددِانْ ؾدددددد ًوْ ؾدددددد ًهدددددد
 

صػػػنةلومن علػػػى طرجػػػؽ أةػػػنطف رالجػػػ  ك  لفػػػي الةجػػػت السػػػنةؽ ةنلمينسػػػـكأراد 
يمن الميسـ  لاالس لنرة ل  من كرد ذلؾ في (7)للةلجر  نصا ةميزلا الظ ر مف اإليسنفكا 

 ( 8).في عدجد مف المصندر
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كسػخ الػرأس  إس في ةجت الشي رلةى الزم شرم على أف اللى  ؽ ال ةرجزم ك  من ا ٌ 
لىؽ ةمذيػنب اإلةػؿ مػف أكةنر ػن  عدـي جاا   سل  ل  رات طكجلال كالمليى ااصلي من عى

 كأةلنر ن فاٌؼ علجونل كذلؾ عيدمن عر ن لشرح ةجت الشي رلإ
ً عقددددمً دددد  ً ؾددددم ف ًو ؾػْؾدددد ًعفددددم ًًًًً

 

 ًً(1)ؾددد ًعدددل ًعددد  ًعددد ً ؾغنْيددد ًؿوْودددِكحوً
 

لجن وػػػن مػػػف ةى أصػػػؿ اللىػػػ فيػػػنؿ ال ةرجػػػزمإ س مػػػن  للٌػػػؽ ةمذيػػػنب اإلةػػػؿ كالشػػػنب كا 
س مػػن ج للػػؽ ةمذيػػنب اإلةػػؿ مػػف أكةنر ػػن كأةلنر ػػن ةى اللىػػ ل كقػػنؿ الزم شػػرمإ(2)ااك ػػنر

فجاؼ علجونل كعةس الكسخ في جد فػالفل أم جػةسل كالمليػى أيػ  لةلػد عوػده ةوػذه 
س الػػذم فػػي أذيػػنب ةى ثػػؿ اللىػػيػػ  مً ح ػػى صػػنر   م لااشػػجنب اا مػػ  فػػي رأسػػ  الكسػػخ

ػن  للٌػاللػةسإ إ على ذ ػر المليػى ااصػلي لل لمػا فيػنؿ الل ةرماق صر ك ل (3)اإلةؿ ؽ مى
 (4) مف ااك نر. هنجةمذجنؿ الش  

لىػػؽى  ل لمػػا )اللىػػةىس( مػػن اػػؼٌ  ااصػػليفػػنلمليى  مػػف أكةػػنر اإلةػػؿ كأةلنر ػػن كعى
   فػي الػرأس مػف كسػػخ  اٌمػػةمذينةوػنل كالمليػى الميصػكد فػي ةجػػت الشػي رل  ػك مػن 

كقػػذرش ي جاػػا عػػدـ  سػػلون ل  ػػرة طكجلػػال كالداللػػا ااصػػلجا لل لمػػا كردت فػػي ةلػػض 
ل ك نلةػن مػن ج ػكف نللةس من اٌؼ مف ةكؿ الةلجر علػى ذيةػ  كف ذجػ مصندر الل ال ف

مػف أكةػنر اإلةػؿ  من اؼٌ ك ين  ـ اي ينؿ الداللا مف  ل(5)ك ثرة شحمون ميونسً ذلؾ مف 
لىؽى ةمذينةون إلى من  ام   في الرأس مف كسخ كقذرش ي جاا عدـ  سػلون كأةلنر ن كعى 

طكجلػػال كذلػػؾ عػػف طرجػػؽ االسػػ لنرةل كالاػػنم  ةػػجف المليجػػجف  ػػك عػػدـ اليظنفػػا  ل  ػػرة
   الكسخ كاليذر.ك امٌ 

 
                                                 

)

)

)

)

)
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 تعمٗن التضىٗٛ :رابعا
نؽ ةم  لػؼ ل أ مون االشػ يجا كثجؽ االر ةنط ةمك كعنت  ثجرة للجؿ ال سم لدٌ جي 

 (  1).ا عف عالقنت اش ينقجا أك م ك ماملةرن  حجث  كي  مف كجن  ش مس
ل ك ػك مكقػكؼ علػى السػمنع مػف أقػكاؿ اللػرباالش ينؽ الل ػكم ال مفوك يكع ف

ػد  ةػ  االشػ ينؽ الصػرفي نرج عف يطنؽ اليجنس  ل ل  ػذ ر فجػ  علػا ال سػمجاالذم جيحى
 (2).أك  سمجا الشيب ةنسم 

ج ػكف  لى ملحػظ أك صػ ا مػنب المسػمٌ يالشػ يمليى  للجؿ االسػـ أف ج ػكف فػك 
ك للجػػؿ  ل (ّ)ا ال سػػمجافج ػػكف ذلػػؾ الملحػػظ أك الصػػ ا  ػػك علٌػػ ل ا عيوػػناالسػػـ ملةػػرن 

ؿ ةنللدجػد مػف اامثلػا ال ػي علٌػ   م لػئال سمجا ظن رة قدجمال ف  ب الل ا كالملػناـ  
 ايػيإةلػض الللػؿ لةلػد الػزمفل جيػكؿ اةػف  الللمنب ل سمج ونل كل ف رةمػن قػد    ػى 

كقد جم ف أف   كف أسةنب ال سمجا    ى علجين لةلد ن في الزمنف عينش أال  ػرل إلػى 
جليػػي أف ج ػػكف  لإلػػى اآل ػػر قػكؿ سػػجةكج إ  أك للػػؿ ااكؿ كصػػؿ إلجػػ  علػػـ لػػـ جصػػؿ 

فلػػرؼ السػػةب الػػذم لػػ  كمػػف أالػػ  مػػن كقلػػت علجػػ   لااكؿ الحن ػػر شػػن د الحػػنؿ
 (ْ).السةب لل سمجا كاآل ر لةلده عف الحنؿ لـ جلرؼ لال سمجا

فنسػػػػ يةط ةلػػػػض مالحػػػػظ لل سػػػػمجال  لالمحػػػػدثجف الةػػػػنحثجفاا وػػػػد أحػػػػد  كقػػػػد
 من جليإ س  لصون مف   ب ال راث الل كمل كميونا

صػػي  ميوػػن أك  يالمػػندة الطةجلجػػا ال ػػ مأ لب ةنسػػـ مند ػػ يى الشػػقػػد جسػػمٌ   -
ػػندل كااصػػكمػػف أمثلػػا ذلػػؾ  ل  ػػكف ميوػػن ارمػػ  ؿ أف  سػػمجا اليػػدكر اليحنسػػجا الص 

ند  ك اليحػنس الػذم  ك ػذا الملحػظ مػف أ ثػر سػةؿ ال سػمجا ميػ  اليػدكرل   صػي الص 
ل أك كظج  ػ ل ىوك ال ج يػنكؿ  صػنئص الشػيب المسػمٌ ل ا ال  صجصل فن مف  ي     ن 

يمن جشجر إلج  ةنسـ مند    ليرب الًللـ ةون كشجكع . شأك  جئ  ل كا 

                                                 

)

)
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أي   ىيلب ةمين ةنلش نص   ك ذا الكصؼ قد ج كف لٞ بٕصف فْٜٗ٘ الغقد ٖضّى  -
ع أ صػػػني  اش ل  ػػػرٌ   سػػػمجا الشػػػار شػػػارن  لالمثلػػػى ةنلصػػػكرةكج حيػػػؽ  لفجػػػ  أسػػػنس

 كا  الفونل ك ر جب شار كا   الداللا على اال  الؼ.

ْ ٘قد ٖضىٜ الغـ  - عملػ ل فػنليلـ  يعملػ  أك ة كاصػ  كصػ ن   فػ مأ ،ٞ بٕظٗفتـ
 ػنف ج  ػب ةػ   يلحارجػا ال ػ شط  ظن ر السػطكح الطجيجػا كا مأ لم لٍ مى  ذلؾ ليى سي 

 .نا كييشن علجون ح رن 
كمػف ذلػؾ أسػمنب ل ب ةنليظر إلى عالق ػ  ة جػره كيسػة   إلجػ يقد جسمى الش -

ل فػناب  ػذه اللالقػار عػف كل ػؿ ميوػن مليػنه الملٌةػ ل اليراةا  ػناب كااـ كااخ كاللػـ
ةني منئومػن إلػى كااخ رةػجط جػر ةط ةم جػ   للدكالمةدأ الذل كى  لااصؿ يكااـإ   لج ذك

 َااب أك ااـ
 َ نل ذاب كالصةكح ل كاللشنب كالسحكرل ةمالةس  زمنين يبقد جسمى الش -

 ٛ ـ ٞ باصــي جش٘الغــ تضـىٗ  لنكالصػالة قرآينػػ لنكاإلةػػؿ  ػدجن ل   سػػمجا اللةػد رقةػا ،ْٟ
 َكالاملا كال طةا  لما

 سػمجا ك ل االع يػند قػكالن   سمجا  ،أٔ وا ِٕ وٍْ بضبب ،ٞ باصي جمأرٓ٘الغ تضىٗٛ   -
 .الطلنـ ي س ي كااصؿ أف الس رة  ل عنب طلنـ المسنفر س رةك 

ۈ     ٴۇ  چ  قػنؿ  لػنلى لا  سػمجا الليػب  مػرن  لإلجػ  جؤكؿب ةمن يالش  سمجا   -

 (ُ) چ  ۅۋ    ۋ
ٍشػمةش    سػمجا ل ا ٖغبّْمب ٘ٞ الغتضىٗٛ   -  شػةجونن  ةػكب الػرج  عيػد ال اػر اي

ٍشمة أك الاي   .شنب(ة ي س الملدة) الاي
 ػنلزرع  لك الم لكؿا ة  مليى اسـ ال نعؿ أميصكدن  ةنلمصدر سمجا الشيب  -

 كاليةنت كال  نةا ةمليى المزركع كالينةت كالم  كب.

كلجسػت  ػذه  ػؿ  ل نللةد كااسكد للحجا لنلت اسمن  سمجا الشيب ةص ا  حكٌ  -
ػػ  راعػػىالللػػؿل أك المالحػػظ ال ػػي  لللػػؿ كمالحػػظ ن عيػػد ال سػػمجال فمػػن زاؿ الةػػنب م  كحن

  (ِ).أ رل
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اح المجا اللػرب مػف مالحػظ كعلػؿ ر  ال طةجيجا لمن كرد عيد شي  اامثلاكفجمن جلي 
 لل سمجاإ

 : اتفل فْٗ الشخمغزٙ ٔالعهربٙ وَ تعمٗن التضىٗٛوا  -ا
ا  سػمجا علٌػعلػى ذ ػر  كالل ةػرم الزم شػرم  ػؽا ٌ   سمجا الشيب ةنسـ كظج  ػ إ -

  لشرح ةجت الشي رلإ ن)   نيي( عيدمن عر يكف الكقنجا ةوذا االسـ في  لما 
ً ًًًقندددمًؿددد ًؾدددق ً  ِجْؼدددؽػددد ـ ًَػً ـددد و

 

 (1) وؾَّدددددددمَعؿو نددددددد نًْ حُبيدددددددـطًويًهًُؼً
 

كالجنب مف   نيي الم لكؿ ااكؿل كاليكف فج  للكقنجال سمجت ةذلؾش ايوػن  يػي 
ف )  نيي( ل كأشنر الل ةرم إلى أف اليكف م(ِ)ال لؿ مف ال سرش إذ ال لؿ ال  سر فج 

 (3).ة)  نيي( يكف الكقنجال أم  يي ال لؿ مف ال سر 

ا كمن ذ ب إلج  الزم شرم كالل ةرم  مف  سمجا يكف الكقنجا ةوذا االسـ  للللٌػ
ال ي أكردا نل  ك مف  سمجا الشيب ةنسـ كظج   ل فكظج ػا يػكف الكقنجػا فػي ال لػؿ 

 نل ومػن  ي كقنج   مف ال سرل ك ػك مػذ ب الاموػكر مػف اليحػنة ك ػك المشػوكرل ك 
 ػؽ مػ  الاموػكر فػي اةف منلؾ في   نصجؿ الكظج ا اليحكجا ليكف الكقنجال كل يػ  ا ٌ 

فػػي  ي ل فلػػكال اليػػكفًيػػمٍ رً  أ ٍ فلػػؿ اامػػر   يػػي ال لػػؿ اللػػةس فػػي للكقنجػػال كل يوػػن أيوػػن 
ر ةممر المؤيثال ف لؿ الل ةست جنب الم  لـ ةجنب الم نطةال كأمر المذ ٌ  ال لؿ السنةؽش

 (4).مؿ المن ي كالم نرع على اامرـ حي ون مف  جرهل ثة ؽٌ اامر أح

 في  للجؿ  سمجا يكف الكقنجػا ةوػذا االسػـ كالل ةرم كمن ذ ب إلج  الزم شرم 
قىػى شػجئنن فوػك ًكقػنب لػ  ج ٌ   ؽ م  ملػنيي  ر جػب )كؽ م(ل فنل لجػؿ جيػكؿإ ك ػؿ مػن كى

                                                 

)

)

)

)
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قنجػال(1)ككقنجا ػن كقىٍجػتى ًةػً  شىػٍجئنن فوػك ًكقنجػا ككى ف مػف ملػنيي ال ر جػب أ مػن  ل ك ػؿ  مى
 (2).الس ر كالصجنيا

 وَ تعمٗن التضىٗٛ: ٌفزد بْ التربٖشٙا او -ب
ا  سػمجا الػرم  اي رد ال ةرجزم ةنإلشنرة إلػى علٌػ إةكصؼ فج  الشيب سمجا  -

 في إطنر مف االش ينؽ الدالليل كذلؾ عيدمن عرض لشرح ةجت الشي رلإ (عٌسنؿ)
ِْم ًط وقنددددَغدددد ً ًًًقنددددضً ؾدددد قبًف ػن ًًقوعدددد 

 

 (3)ً ينددددْعع اًوَقـدددد اً ؾ  دددًدك ً لْ ىوددددَقً
 

عس نؿ إذا  في اس ينمال كمف ذلؾ جينؿ للرم  إ ا سوالن ر  مى  رٌ إذا مى كجىٍلًسؿي  فينؿإ
الػػرم  عيػػد  أف ك يػػن أراد ال ةرجػػزم أف  جيٌةػػ  إلػػىل  (4) االوػػز كلػػـ ج ػػف  ػػز   عػػف  ػػنة  
طرجؽ ال يةجػ  علػى  ل كذلؾ عف  ك ك كصؼ في الرم) عٌسنؿ( جينؿ ل إ  له زٌ   نة  

جلسػؿ( ل ػظ ) ك ك في المليىل  أي  مش ؽ  مف أقرب أل نظ ال ر جب ) ع س ؿ( إلج 
علجػػ  قػػكؿ  ن فػػي الاةػػؿل كجػػدؿٌ ا سػػرجلن فػػي الةجػػت الػػذم جرجػػد ةػػ  أف الػػذئب جمػػر مػػركرن 

إذا  إجيػػنؿإ عسػػؿ الػػذئب جلسػػؿ عسػػال كعسػػالين نلإ جلًسػػؿي أم جمشػػي  ةةنػػالزم شػػرم
.رىعى عيؽى كأسٍ أ

(5)  
 اللػػجفك سػػمجا الػػرم  ةػػػ عس ػػنؿ ج  ػػؽ مػػ  ااصػػؿ ااكؿ ل ر جػػب ) ع س ؿ(  

ـي  ًفل كىالسِّػػجفي كىالػػال  لىػػى ااًلٍ ػػًطرىاًبل كىالث ػػنًيي أكلومػػنإأىٍصػػالى ٍلػػكه  إدىاؿ  عى ل كمػػف طىلىػػنـه حي
ٍز ى ي. ااكؿإ ل كى يكى ًشد ةي اٍ ً زىاًز الر ٍمً  ًإذىا  ىزى في  (6)اٍللىسىالى

ػؿى الػر ٍم ي جىٍلًسػؿي عىٍسػالن كعيسيػكالن كعىسىػاليننإ اٍشػ ىد  ا  ػزازيه ك  قنؿ اةف ميظكرإك  عىسى
إ عنًسؿه ميٍ طىًربه  لكاٍ طىرىب  (7) .كريٍم ه عىس نؿه كعىسيكؿه

 وا اٌفزد بْ الشخمغزٙ وَ تعمٗن التضىٗٛ:  -ج
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ميصكر اي رد الزم شرم ة للجؿ  سمجا االسـ ال إالشيب ةكصؼ فج   سمجا -
  إةوذا االسـ في  لما ) ميمل(ل كذلؾ عيدمن عرض لشرح ةجت الشي رل

 
ـْددددَلىًؾؾؽدددد قاًعدددد ً   ىًًًًًً ًوهً  ْضًَؿ

 

 ًً(1) وػقفدددد ً دددد ً دددد  ً ؾؼنؾددددطًؿومعددددكَّحوً
 

كلػـ  ظوػر  لةػذلؾ لحةسػ  عػف اإلعػراب  ؿ ميصكرل سػميميمل اسـ مل فينؿإ
مػػ  الػػي س ال اع مػند لػػ  فػػي  جاػرم اإلعراةجػػاش اف االػؼ حػػرؼ  ػػكائي فجػ  الحر ػػا

 (ِ).فلذلؾ لـ جا ملن ش  ارم الحرؼ عف اس طنل  طى ال ـل كالحر ا  يٍ 
عػف  ك ذه ال سمجا لكصػؼ فػي الميصػكرل ك ػك حػةس أك ميػ  حر ػا اإلعػراب

فػػي ةلػػض  كقػػد كرد ذلػػؾ لمشػػ ؽ مػػف اليصػػر ةمليػػى الحػػةس ل فوػػكفجػػ  الظوػػكر
سػػمج    جػػر مػػن سػػةؽل  كميوػػن أف  أ ػػرل ل لػػالن كذ ػػر ةلػػض الللمػػنب عً ل (ّ)المصػػندر

مػػف قصػػر الصػػالة ةمليػػى ييػػص عػػدد  لج ػػكف الميصػػكر مػػف قصػػر   ةمليػػى ييصػػ  
االسػـ ف ذلؾ إيمن  ك حةسيون عف ال منـ في اافلنؿل حر ن ونل ف من أف قصر الصالة 
ػػةس عمػػن اسػػ حيٌ    مػػف اإلعػػرابل أك ييػػص عػػف الممػػدكد الػػذم  ػػك أٍزجىػػدي الميصػػكر حي

 (ْ) .ل ظنن
ج را  عيدم اف سةب  سمج   ةنلميصكر راا  إلى حةس كمي  حر ػا  كالذم 
ف قصػر ةمليػى ييػص الظوكر علج ل كمن ذ ػب إلجػ  ةل ػوـ مػف أيػ  ًمػ مفاإلعراب 

قرجػػب مػػف اليصػػر ةمليػػى الحػػةس كالميػػ ل فنل ر جػػب )ؽ ص ر( أصػػالف قرجةػػنف مػػف 
حجػث لػـ  ةلػع ر الصػالةل ٍصػةل ومن أكلومنإ أال جةلع الشػيب مػداه كيونج ػ ل كميػ  قى 

ل كمف (ٓ)الصالة يونج ون ك منمون ااؿ الس رل ك ك ر صا لليصرل كالثنيي إ الحةس
 كمف المم ف أف جد ؿ  حت  ػذا ااصػؿ قصػر الصػالة ةمليػى حةسػون عػف إ منموػنل

جم ػػذ مؤدجوػػن ةنلر صػػال كاامػػر  ػػذلؾ جيطةػػؽ علػػى الميصػػكرل فوػػك إمػػن مػػف  حػػجف
                                                 

)

)

)

)

)
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 فجػ  ةسػتحي وك قد مداهل فلكغ الشيب اليصر أك مف الييصل ك ال من حةس كعدـ ةل
الميصػػكر إلػػى  مػػداه كيونج ػػ   االسػػـ حر ػػا اإلعػػراب عػػف الظوػػكرل كةػػذلؾ لػػـ جصػػؿ
 ةظوكر حر ا اإلعراب علج   نالسـ الصحج .

ا ال سػػػمجا لالسػػػـ  اػػػدر اإلشػػػنرة إلجػػػ  أف الزم شػػػرم ةلػػػد ذ ػػػر علٌػػػ كممػػػن  
ةػمف آ ػر  لفي االسـ الميصػكرن لمي  ظوكر الحر ا اإلعراةجا ؿ صك ج  للٌ الميصكرل جي 

الميصكر ألؼ ك ي حرؼ  كائي ال اع مند ل  في ال ـل كالحر ػا  يطػ  اػرم الحػرؼ 
عدـ اا مػنع الحر ػا اليصػجرة  ال ػي  ػي عالمػا  عف اس طنل  ل ك ذا  ك السةب في

 ال ي في آ ر االسـ الميصكر. اإلعراب كاالؼ
ا  سػمجا الشػنعر  لٌػعً  اي ػرد الزم شػرم ةػذ ر إسػةة ةمػن  ػك  الشيب سمجا  -
 ةوذا االسـ عيدمن عرض لشرح قكؿ الشي رلإ (1)مولوؿ

ًًًًًًًؿفؾفؾددددد ًهدددددق ً ؾك دددددك ًؽلـفددددد ًًًً
 

 ًًًً(2)ؼددددددم حً ؽّػدددددد ًق سدددددد ًتمؼؾؼدددددد وً
 

  ل يسا  ك  ٌ  وؿ  اليسنج الثكب إذا أرؽٌ مولولا رقجيا اللحـل جينؿإ  لٍ  فينؿإ
رةجلػا أ ػك  لجػب ةػف كائػؿ امرؤ اليجس ةف وؿ أم رقجؽل كقجؿإ إيمن سمي كشلر  لٍ 
ل كالوػػنب الثنيجػػا فجػػ  زائػػدة ل ك ػػؿ ذلػػؾ  شػػةج  الشػػلر ؽٌ رى ش ايػػ  أكؿ مػػف أى مولوػػالن 

  (3).ةنلوالؿ لرق   ك مره
ؽ  ؿ الزم شرم ل سمجا الشنعر مولوػؿ ةوػذا االعلٌ ك ين   سػـش ايػ  أكؿ مػف أىرى
ؽ  يسا  ك  ٌ ك ك مم كذ مف  لٍ الشلرل  وؿ أم   ل كشلر  لٍ وؿ اليٌسنج الثكب إذا أرى
ك ذا مف ةنب  سمجا الشيب ةمن  ك مف سةة ل فولول   للشلر سةب  سمج    رقجؽل
ػن جيكؿ اةػف سػالـ الامحػيإ ل (4)المصندر ةلضك ذه الللا كردت في  وؿلولٍ ةنلمي  ي مى كىاً 

ي مىن سمى مولوالن  مػف ذىًلػؾ ل  قػشلره  ولولا الث ػٍكب كى يػكى ا ػطراة  كا  اللولولا  شكىاً  كى
 إنًة ىاقىكؿ الي  

                                                 

)

)

)

)
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ً ؾـيددددًَْؽدددد  نا ًَ َفددددْؾَأَتدددد بً ؼددددكحًَف
 

 (1) وَوملًَقددددْل نً ندددد ْؾَوق ً ؾدددد ىًفوددددَكًـ صندددًدً
 

 أحد شلراب اللربش لذا قنؿ اةف ال لةيإ إيػ  سػمي كأي ره قـك يظراش اف مولوالن 
  ذلؾ ةةجت قنل ل ك كإ

ًهقددددددـفا  ئًف  ًهً ؾُؽدددددد دددددد ًتددددددكع 
 

 (2) اـلو ًأوًصوددددد دددددلًْؿ ؾًؽددددًدأ ًْؾدددددَفْؾَفً
 

لػا  سػمجا ميولوػؿ ةميػ  أكؿ كر ـ  ثرة المصػندر ال ػي ركت الػرأم ااكؿ فػي عً 
ٌؽ الشػػلرل  وػػؿ أم رقجػػؽ اليسػػجل  ػػمف فػػي رق ػػ  أيػػ  مػػم كذ مػػف ثػػكب  لٍ  علػػىمػػف أرى

 سػمي ف مولوػالن أأف رأم اةف ال لةي  ك الصكابل ك  لي  كب الوالؿل فإف الذم جةدك
أكرد الرأججفل عيدمن عػرض ل ر جػب )ق ةوذا االسـ ةنلةجت المذ كر آي نل فنةف فنرس 

س ػ ي ًفجػ ً ٌؿ(  الذم  ك أصؿ صحج  جدؿ على رفػ  الصػكتل  ـ  جي ىكى فىجيسىػم ى الش ػٍيبي  لثيػ
ـً  تي ًعٍيدىهي ًةةىٍلًض أىٍل ىنًظ اٍلوىػنًب كىالػال  ك  ٍجػريهي فىجيسىػم ى  لال ًذم جيصى ـ  جيشىػة  ي ًةوىػذىا اٍلميسىػم ى  ى ثيػ

عر ػػػ  للػػػرأم الثػػػنييل ك ػػػك الػػػرأم الميسػػػكب الةػػػف ال لةػػػي فػػػي ةلػػػض  ل كأثيػػػنبًةػػػ ً 
تى المصندرل أكرد ةجت مولوؿل ثـ قنؿ ةلده في   سجرهإ  ػك  ذىًلؾى أىي  ي ًإذىا أىرىادى ًإٍدرىا ى ي صى كى

مي ىدىاًر نن.
(3) 
ن لوـل ك ذا ال  سجر مػف يندل ةمعلى صك   م دار ن ف أم إي  أراد إدراؾ الواجف 

 ينسب فج   لما )  لولت( في ةجت مولوػؿ مػ  ال ر جػب ) ق ٌؿ(  الػداؿ اةف فنرس  
 على رف  الصكت.

ل  سػمجا الحػرب أـي سةة مف  سمجا الشيب ةمن  ك كممن اي رد ة  الزم شرم  
 ػػك ال ةػنرل كسػػمجت الحػػرب  ةػػذلؾش إلثنر وػن لل ةػػنرل كذلػػؾ عيػػدمن  سػػطؿكاليى قىٍسػطؿل 

 عرض ليكؿ الشي رلإ
ًىًأكًؼيددددط ًًًػددددن ًتلمددددك ً  ؾ ددددـػ ًً

 

 ًًًً(4) ددد ً غملطددد ً  ؾ دددـػ ىًؼلددد ًأطدددكحوً
 

                                                 

)

)

)

)
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دهل ثجر اليسطؿ ك ػك ال ةػنر ك كلٌػـ قسطؿ الحربل سمجت ةذلؾش اف الحرب  ي أي ك فينؿإ 

يمػن   ك سطؿاليى ك ذا الل ةرم إلى أف  ال ةرجزمل كأشنر  (1)فلذلؾ يسةت إلج  ال ةنرل كا 
كرد في مصندر عدجدةل كفجػ  عػدة كاليسطؿ ةمليى ال ةنر  ل(2)سطؿ الحربجرجد ةمـ قى 

ل ك ىٍسػػػػطىنفه إ  كميوػػػػنل ػػػػنت ميوػػػػن اليصػػػػطؿ ةنلصػػػػندل  ل كقىٍسػػػػطىنفه    ىٍسػػػػطىؿه ك ىٍسػػػػطىفه
إلثنر وػػن ال ةػػنر  شك سػػمجا الحػػرب ةػػمـي قىٍسػػطؿل (3) كالييٍسػػطيكؿ كاليىٍسػػطىالف سػػطنؿكاليً 

ل (5) الدا جاأـ قسطؿإ ل كفي ةلض المصندر أف (4)ك كٌلده انبت في ةلض المصندر
 (6).د ال ةنرإ ك ك اليسطؿكأم دا جا أعظـ مف الحربل كمف الحرب ج كلٌ 

 
 
 
 

                                                 

)

)

)

)

)

)
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 اخلامتة
 

الحمد ر كحدهل كالصالة كالسػالـ علػى مػف ال يةػي ةلػدهل صػلكات ار كسػالم  
 كةلد ل  كصحة ل آعلج  كعلى 

االي وػنب مػف  دي ػنئجل كةلػإلػى    ػي ميػدمن ونت طةنئ  ااشجنب أف  ي فيد اق  
م  المجا اللربل كشركحون الم  نرة للدراسػال مػف المم ػف أف أسػ  لص  لةحث ذا ا

 من جليإ
مٌثلػػت الل ػػا لػػٌد المجػػا اللػػرب للشػػي رل مػػف ركائػػ  الشػػلر اللرةػػيل فوػػي قػػد  ي  -

ةوػػن  الةدكجػػا أصػػدؽ  مثجػػؿل كام ػػنزت ةيػػكة ال لةجػػرل كصػػدؽ ال صػػكجرش لػػذا ا ػػ ـٌ 
عراةن الللمنب شرحن   .مت إلى عدجد مف الل نتاً رٍ  من  ي في اليدجـ كالحدجثل  لنن كا 

لػٌد الشركح الثالثا الم  نرة للدراسا مف أقدـ شركح المجا اللرب كأف ػلونل كجي   -
شػػرح الزم شػػرم المسػػمى أعاػػب اللاػػبش حجػػث  كأثرا ػػن أف ػػؿ الشػػركح الثالثػػا

ل كال ظورت فج  مك ةا الزم شرم كميدر   الل كجال فوك الل كم اليحػكم الم سػر
ف  مٌجػز ةنال  صػنرا علج ا  ةجرن ل ةرم المل مد اع مندن لجيؿ عي  شرح ا ك ػنف  لل كا 

مػػف أقػػدـ فوػػك   ل أمػػن شػػرح ال ةرجػػزماإلعػػراب عيػػد الل ةػػرم  ػػك الانيػػب اا ػػـٌ 
ف  ػػنف أ لػػب  ػػذه الركاجػػنت ميصػػة   لالشػػركح ن كا ػػ ـ ةػػذ ر الركاجػػنت الشػػلرجال كا 
 اال نظل أمن الملنيي فيد اح  ظت ةاك ر ن في ال نلب.على 

ل فػنل ةرجزم جييػؿ عػف نالشراح الثالثػا ةيسػةا ااقػكاؿ إلػى أصػحنةون أحجنينػ ا  ـٌ  -
ل دكف عػزكمػف   عػف  جػره ن  ػنف جييػؿالمةرد مليى اا وى كجلزكه إلجػ ل كأحجنينػ

ك ػػنف الزم شػػرم جييػػؿ عػػف  ل  مػػن فػػي ييلػػ  عػػف اةػػف درجػػد  مليػػى  لمػػا) ةيو ػػؿ(
ػن ؽ الةحث إلى ذلؾل كقد كثٌ  دكف اإلشنرةمف  ال صحنح اإلمنـ الاك رم  ثجرن  ةل ن

ػػؿ(ل   مػػف آرائػػ  ال ػػي أ ػػذ ن عػػف الاػػك رمل  مػػن فػػي الحػػدجث عػػف الل ػػنت فػػي )يىحى
( ةومز ال لما ك ر  ل ك ذا في الحدجث عف ملػنيي  لمػا   كالل نت في  لما) الذأـ

عػزكه إلػى أةػي جلػزك ةلػض ااقػكاؿ إلػى أصػحنةونل  مػن فػي  م) السِّجد(ل كالل ةػر 
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كح( في قكل   لنلى على ال نرسي (1)چڑ  ڑ     ک   ڈ  ژ    ژچ   أف  لما) فىرى
 

 . ك اكاب أمن ال اكاب إف
ةػجف  جا لػت مػف الحػدجث عػف اللالقػا الصػك راح الثالثا إلى اإلةداؿ رة الش  إشن -

 الصكت الةدؿ كالمةدؿ مي .
ثر ؤٍ ل كلػـ جيػفي ال لمػا ميػنط الشػرح وانت اللرةجالالإجراد ا  ـ الشراح الثالثا ة -

 للى الينطيجف ةون مػف اليةنئػؿ اللرةجػا إال فػي اليلجػؿ اليػندرإعيوـ عزك اللوانت 
ةلػض  ػذه  عػزك الةحػث حػنكؿ  كقػد ل)جيلىى(  إلى قةجلػا طػيب  لزك الزم شرم

ل  لزك  مز الكاك الم سكرة إلى  ػذجؿ ال ي لـ جلز ن الشراح إلى قنئلجون اللوانت
ل ك مػن أ ػؿ ياػد كالػجمفلم  كحا إلى ك مجـل ك مز الم مكما إلى  مجـل كعزك ا
أسػد  أك ةل ػوـل  ك ػك مػركم عػف  يعزا الةحث  ميجػث  لمػا ) الوػدل( إلػى ةيػ

 ال سنئي.
ػػػؿ( - ك ةلػػػػ   لحوػػػػن الاػػػك رمل كراٌ  لٌػػػط ال ةرجػػػػزم  ل ػػػا فػػػػ   الحػػػنب مػػػػف) يىحى

الزم شرمل كأي ر الل ةرم ل ا ف   الحنب فجوػنل كال ػ   كال سػر فػي حػنب ال لمػا 
 ندر.ثنةت في المص

  أف م جػراٌ فػنل ةرجز  لةجف اللوانت اللرةجا نفحالزم شرم جراٌ ك  ال ةرجزم   نف  -
ال جشػجر إال  الزم شػرم  ػنفك  لدكف ذ ر سةب لل راج    كف سرل كأسرل ل  نف

عيػد( ) كميػ  إشػنر   إلػى أف  لمػال في ةلض ااكقػنت مف اللوانت افص إلى ا
ك ػي  سػر اللػجفل كقػد ةػٌجف  ثالث ل ػنتل كل يػ  اق صػر علػى ذ ػر أفصػحونفجون 

 الةحث ةنقي الل نت في ال لما.
علػػى  ك كيوػػن لجػػكابـ الزم شػػرم ةػػجف ا  جػػنر اللػػرب ا ػػؼ الل ػػنت فػػي ال لمػػا -

فػػي  لمػػا  اللػػجف كذلػػؾ  مػػن فػػي ل ػػا فػػ   اللػػربل أ ػػؼ ااكزاف المسػػ لملا عيػػد
اللػػجفل ل ػػكف ال ػػ   أ ػػؼ فػػ    ش حجػػث لػػـ جسػػ لمؿ فػػي اليسػػـ إال ل ػػا اللمػػر()
 .حر نتل ككزيون أ ؼ ااكزافال

                                                 

)



 

 

اجلّٕد المغٕٖٛ لمتربٖشٙ ٔالشخمغزٙ ٔالعهربٙ   
 دراصٛ وٕاسٌٛيف عزٔحّي لالوٗٛ العزب لمغٍفزٝ 

 

 عبداملكصٕد ٌٖٕط د/ حمىٕد عبداهلل
 

ظورة  المك ةا كالميدرة الل كجا للزم شرم في  مصجل  لةلض الي نجن الل كجال  -
 .كال للجؿ لونل  من في  للجل  إلد نـ المثلجف

دت أقكاؿ الشراح الثالثا في اليكؿ ةإشةنع الحر ا في ةلػض ال لمػنت ممػن  ردٌ   -
 ثجر مف  وـ شمفشمي لؿ ال ركرةيون مف قةجمةجف اليكؿ ة لانب في المجا اللرب

في ةلض المصندرل ككاردة في الميثػكر مػف  أك أف اإلشةنع ل ا ثنة ا لاليحكججف
ل يٌةػػ  الةحػػث علجوػػنك كرد اإلشػػةنع فجوػػنل  ةلض اليػػرابات اليرآيجػػا ال ػػي ػػ لال ػػالـ

عيػػد الشػػي رل   ػػنفاإلشػػةنع  أفرأل  مػػن ل أف ج ػػكف اإلشػػةنع ل ػػا كرٌاػػ  الةحػػث
 لػػٌد حجػػن وـ أقسػػى عا فػػي ال ػػالـ عيػػدهل فنلشػػلراب الصػػلنلجؾ ل ػػة  امػػنح  السػػر 

 ن مف حجنة الةدك الذجف جمجلكف إلى إشةنع الحر ا.ظركفن 
كصؼ ل ا الحانزججف في إعمنؿ من عمؿ لجسل إلى الزم شرم  عزا أةك حجنف  -

لوػػذا ةػػمف الينئػػؿ ااكؿ  ذلػػؾ   الةحػػث كقػػد صػػحٌ ل دمى الاجػػدة ةميػػ  الل ػػا الييػػ
 جل كقد ييل  عي  أةك ال ر اليحنس. ك الزان الكصؼ

أدرؾ الشراح الثالثا الكظج ا اليحكجا لحركؼ الملنييل كيٌةوكا علػى  لػدد  ػذه  -
كيٌكه الةحث على ا  جنر المليى أك الكظج ا اليحكجا المينسػةا للمليػى  الكظنئؼل
 .اللنـ للةجت

 ػػ الؼ جد( رااػػ  إلػػى االمشػػ رؾ الل ظػػي فػػي  لمػػا) السِّػػ أف إلػػىال ةرجػػزم  هيػػكٌ  -
اللوانت اللرةجال كذلؾ حجف ذ ر أيون  ليػي ااسػد فػي ل ػا  ػذجؿل كةػٌجف الةحػث 

 ل ك ي  ذلؾ في ةجت الشي رل.ذئب في ل ا  جر ـأيون  ليي ال
ا في كقكع المش رؾ الل ظي في الل ال كمف ذلؾ ا  ةجرن أٌجد الةحث أف للمانز دكرن  -

د عػػا( ال ػػي  ليػػي السػػيب ال ػػذابل ك ليػػي ال لمػػا  لػػت آذايوػػنل طً ينقػػا ال ػػي قي )مياى
 مف أيسيب  ذاؤه قد قيًط  عي . صؿ  ليي اليط ل ف مف) الادع( في اا ك لما

عيػد داللػا ال لمػا علػى أ ثػػر مػف مليػى جيٌةػ  الشػػراح علػى ذلػؾل  مػن جيٌصػػكف  -
 كال ةرجػزم ل ك ثر ذلؾ عيػد الزم شػرم نلةنن على المليى المراد ةنل لما في الةجت

ال ي أشنر إلػى ملنيجوػن الم  ل ػال كيػٌص علػى أيوػن ةمليػى كف(  من في  لما )دي 
علػػػى دراجػػػا ةل ػػػا اللػػػربل كفوػػػـ لسػػػجنقنت  ل ك ػػػذا جػػػدؿٌ  جػػػر فػػػي ةجػػػت الشػػػي رل

 اليصكص.
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 لةيلػا ثةت مف  الؿ الةحث أف الشراح الثالثا مف المثة جف لل رادؼ في الل ا  -
ف  ػنف الةحػفليد ـ اللكاب كالللػنب كاحػد ل كا  ؽ ةجيومػن ث فػرٌ ل كال وػكجـ  ػك اليػـك

 ن ةػجف دالالت ةلػض ال لمػنتأحجنينػ ؽ الشػراحفػرٌ  ةلد الراكع لمصػندر الل ػال  مػن
 على يحك من ذ رت في الانيب الم للؽ ةنل ركؽ الل كجا.

ل عػف طرجػؽ ذ ػر ر الػداللي فػي ةلػض ملػنيي ال لمػنتأشنر الشراح إلى ال طكٌ  -
اد فػػي الةجػػتل كل ػػف المليػػى ااصػػلي لل لمػػال كالمليػػى الميي يػػؿ إلجػػ ل ك ػػك المػػر 

ةلػد ذ ػره للمليػى ااصػلي لل لمػال  الملم  الذم جية ػي اإلشػنرة إلجػ  أف ال ةرجػزم
 نالسػػ لنرة فػػي  لمػػا  لإلػػى طرجػػؽ ييػػؿ المليػػى جيشػػجر ةلػػ  ةػػنلمليى الادجػػدل جي ك 

 كقصػد ةوػن ًرٍالػ ل ل فنس لنر ن الشنعر لي س ل)المينسـ( ال ي  ليي أ  نؼ اإلةؿ
ي  لما )اللىةىس( ال ي  ليي في ااصػؿ مػن  للػؽ ةمذيػنب كا  ؽ مل  الزم شرم ف

ي جاػػا عػػدـ  سػػلون  شكالشػػنب مػػف أك ػػنرل فنسػػ لنره الشػػنعر لكسػػخ الػػرأس اإلةػػؿ
   ااقذار في الرأس.ل  رة طكجلال ممن ياـ عي   امٌ 

يٌكه الشراح إلى ذ ر اللدجد مف مالحظ ال سمجا فػي ةلػض ال لمػنت ال ػي قػنمكا  -
ف  نل لجؿ جذ ر علؿ ال سمجا مف أقكاؿ الم يدمجف مف الل كجةشرحونل كأفندكا في 

  ؿ الل ا كالملناـ.ك جره مف أ
كاػػؿ أف جحظػػى  ن مػػف ار عػػزكأ جػػرال فوػػذا عملػػي أ ػػل  ةػػجف أجػػدج ـل م ميجنػػ

كمػف قػرأه كصػػٌكة ل إيػ  علػى مػػن  لةر ػن ـل كأف ج ػكف فػي مجػػزاف حسػينت مػف أعػػٌده
كيلػـ الك جػؿل كصػلى ار كسػلـ علػى يةجيػن جشنب قدجر كةنإلانةا ادجرل ك ػك حسػةين 

 .ان  ثجرن كحةجةين محمد كعلى آل  كصحة  كسٌلـ  سلجمن 
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 املصادر واملراجع
 أٔال: الهتب املطبٕعٛ

اإلةنيػػا فػػي الل ػػا اللرةجػػا اةػػي الميػػذر اللػػك ةيل  حيجػػؽ الػػد  كر/ عةػػد ال ػػرجـ  -
الػػد  كر/ محمػػد   لج ػػال الػػد  كر/ يصػػرت عةػػدالرحمفل الػػد  كر/ صػػالح اػػرارل

سػػلطيا  -حسػػف عػػكادل الد  كر/انسػػر أةكصػػ جال كزارة ال ػػراث اليػػكمي كالثينفػػا 
 ـ ُٗٗٗ - ػ  َُِْعمنف الطةلا ااكلىل 

إةداؿ الحركؼ في اللوانت للد  كر سلمنف السحجميل م  ةا ال رةػنبل المدجيػا  -
 ـُٓٗٗ -قُُْٓالميكرةل الطةلا ااكلى 

اارةلا عشر للةين الدمجنطيل  حيجؽ/ أيػس  إ حنؼ ف الب الةشر في اليرابات -
  ػُِْٕ -ـ ََِٔلةينف الطةلا الثنلثال  –مورةل دار ال  ب الللمجا 

أح نـ اليػرآف للاصػنصل  حيجػؽ/ محمػد صػندؽ اليمحػنكمل دار إحجػنب ال ػراث  -
  ػ َُْٓةجركت –اللرةي 

 –ت اال  جنرجف لأل  شل  حيجؽ/ ف ر الدجف قةنكةل دار ال  ر الملنصرل ةجػرك  -
 ـ ُٗٗٗ - ػ  َُِْسكرجا الطةلا ااكلىل 

 َلشمس الدجف الميدسيل عنلـ ال  ب اجاآلداب الشرعجا كالمي  المرع -
 أدب ال ن ب الةف ق جةال  حيجؽ/ محمد الداليل مؤسسا الرسنلا -
ار شػػنؼ ال ػػرب مػػف لسػػنف اللػػرب اةػػي حجػػنفل  حيجػػؽ كشػػرح كدراسػػا/ راػػب  -

بل م  ةػػا ال ػػنياي ةنليػػن رةل الطةلػػا عثمػػنف محمػػدل مراالػػا/ رم ػػنف عةػػدال كا
 َـ ُٖٗٗ - ػ  ُُْٖااكلىل 

اازميا كاام يا اةي علي المرزكقي ااص ونييل دار ال  ب الللمجال ةجركتل  -
 ُُْٕالطةلا ااكلىل 

أسػػنس الةال ػػا للزم شػػرمل  حيجػػؽ/ محمػػد ةنسػػؿ عجػػكف السػػكدل دار ال  ػػب  -
 َـُٖٗٗ - ػ  ُُْٗل الطةلا ااكلىل الللمجال ةجركت 

أسرار اللرةجا اةي الةر نت اايةنرمل دار اارقـ ةف أةي اارقـل الطةلػا ااكلػى  -
 ـُٗٗٗ - ػَُِْ
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 –االش ينؽ الةف درجد  حيجؽ ااس نذ/ عةد السالـ  نركفل دار الاجؿل ةجركت  -
 ـ  ُُٗٗ - ػ  ُُُْلةينف الطةلا ااكلىل 

إحجػػػنب ال ػػػراث إصػػػالح الميطػػػؽ الةػػػف السػػػ جتل  حيجػػػؽ/ محمػػػد مرعػػػبل دار  -
 ـ ََِِ ػ ل  ُِّْاللرةيل الطةلا ااكلى 

عةد السالـ محمػد  -ااصملجنت ا  جنر ااصمليل  حيجؽ/ أحمد محمد شن ر  -
 ـُّٗٗمصرل الطةلا السنةلال  - نركفل  دار الملنرؼ 

 ػػػ ُُْٔ/ عةػػد ال  ػػنر  ػػالؿ ل ك ةػػا ط ثنلثػػا للػػد  كرأصػػكات الل ػػا اللرةجػػا  -
 ـُٔٗٗ

 ـ ُّٖٗ ػ َُْْ/ عجد الطجب ط اامنيا للد  كرةجا أصكات الل ا اللر  -
 َ/ إةرا جـ أيجسل يو ا مصرلد  كرلااصكات الل كجا  -
إعػػػراب ثالثػػػجف سػػػكرة مػػػف اليػػػرآف ال ػػػرجـ الةػػػف  نلكجػػػ ل مطةلػػػا دار ال  ػػػب  -

 ـُُْٗ- ػ َُّٔالمصرجا 
إعراب اليرآف اةي ال ر اليحنسل ك   حكاشج  كعلؽ علج / عةدالميلـ  لجؿ  -

ـل ميشػػكرات محمػػد علػػي ةج ػػكفل دار ال  ػػب الللمجػػال ةجػػركتل الطةلػػا إةػػرا ج
  ػ ُُِْااكلىل 

ااعػػػالـ ل جػػػر الػػػدجف الزر لػػػيل دار الللػػػـ للمالجػػػجفل الطةلػػػا ال نمسػػػا عشػػػر  -
 ـ ََِِ

اا نيي اةي ال رج االصػ ونييل  حيجػؽ/ علػي مويػنل سػمجر راػبل دار ال  ػر  -
 للطةنعا كاليشر لةينف

جػث ال ػالـ  الةػف منلػؾل  حيجػؽ/ سػلد ةػف حمػداف ال نمػدمل  إ منؿ اإلعػالـ ة ثل -
 ػػ َُْْالممل ا السػلكدجا الطةلػا ااكلػىل  -م ا الم رما  -انملا أـ اليرل 

 ـُْٖٗ
إ منؿ اإل منؿ الةف ييطال  حيجؽ الد  كر/ عةد اليجـك عةد رب اليةػيل انملػا  -

 قَُُْم ا الم رمال الطةلا ااكلى  -أـ اليرل 
ارمل  حيجؽ الد  كر/ محمكد محمد الطينحيل م  ةا ال ػنيايل أمنلي اةف الش -

 ـ ُُٗٗ - ػ  ُُّْالين رةل الطةلا ااكلىل 
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اامنلي اةي عةدار الجزجدمل مطةلا املجا دائرة الملنرؼل حجػدر آةػند الػد ف  -
 ـ ُّٖٗ - ػ  ُّٕٗالويدل الطةلا ااكلىل  -

محمػػػد عةػػػد الاػػػكاد اامػػػنلي اةػػػي علػػػي اليػػػنليل عيػػػي ةك ػػػلون ك ر جةوػػػن/  -
 ـُِٔٗ - ػ  ُّْْااصمليل دار ال  ب المصرجال الطةلا الثنيجال 

اإلمالب الم  صر في شرح  رجب السجر الةف أةي الر بل اس  را  كصحح /  -
 ةكلس ةركيل ل  دار ال  ب الللمجال ةجركت 

إيةػػػنه الػػػركاة علػػػى ايةػػػنه اليحػػػنة للي طػػػيل  حيجػػػؽ ااسػػػ نذ/ محمػػػد أةكال  ػػػؿ  -
ةجركتل الطةلا  -الين رةل كمؤسسا ال  ب الثينفجا  -دار ال  ر اللرةي  إةرا جـل
 ـ.ُِٖٗ - ػ  َُْٔااكلىل 

اإليصنؼ في مسنئؿ ال الؼ اةي الةر نت اايةنرمل الم  ةا اللصرجال الطةلػا  -
 ـََِّ - ػُِْْااكلى 

أك   المسنلؾ إلى أل جا اةف منلؾ الةف  شنـل  حيجؽ/ جكسػؼ الشػجخ محمػد  -
 يل دار ال  ر للطةنعا كاليشر كال كزج الةينع

الةػػنرع فػػي الل ػػا اةػػي علػػي اليػػنليل  حيجػػؽ/  شػػنـ الطلػػنفل م  ةػػا اليو ػػا  -
 ـُٕٓٗدار الح نرة اللرةجا ةجركتل الطةلا ااكلىل  -ة داد 

الةحػث الل ػػكم عيػد اللػػرب للػػد  كر/ أحمػد م  ػػنر عمػػرل عػنلـ ال  ػػبل الطةلػػا  -
 ـُٖٖٗالسندسا 

ي حجنف اايدلسػيل  حيجػؽ/ صػدقي محمػد امجػؿل دار ال  ػر الةحر المحجط اة -
 ق َُِْةجركت -

آةػػندمل  حيجػػؽ/   لل جػػركز زةصػػنئر ذكم ال مججػػز فػػي لطػػنئؼ   ػػنب ار اللزجػػ  -
لايػػا إحجػػنب ال ػػراث  -محمػػد علػػي الياػػنرل المالػػس ااعلػػى للشػػئكف اإلسػػالمجا 

 اإلسالميل الين رة
/ محمػد أةكال  ػؿ إةػرا جـل الم  ةػا ة جا الكعنة لاالؿ الدجف السجكطيل  حيجؽ -

 لةينف / صجدا -اللصرجا 
 نج اللركس مف اكا ر الينمكس للزةجػدمل  حيجػؽ/ مامكعػا مػف المحييػجفل  -

 دار الوداجا 
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  نرجخ اادب اللرةي في اللصر الان لي للد  كر/ شكقي  جؼل دار الملنرؼ -
  ػ ُْٖٗال حرجر كال يكجر للطن ر ةف عنشكرل الدار ال كيسجا لليشر  -
 ح ػػػا الماػػػد الصػػػرج  فػػػي شػػػرح   ػػػنب ال صػػػج  للةلػػػىل  حيجػػػؽ الػػػد  كر/   -

 ـُٕٗٗ - ػ ُُْٖعةدالملؾ ةف عج ا الثةج يلل انملا أـ اليرل 
ال ػػػذججؿ كال  مجػػػؿ فػػػي شػػػرح ال سػػػوجؿ اةػػػي حجػػػنفل  حيجػػػؽ الػػػد  كر/ حسػػػف  -

 (ل كةػنقي اااػزابإ دار  يػكز إشػةجلجنٓإلى  ُدمشؽ )مف  -دار اليلـ ل  يداكم
 الطةلا ااكلى

 صػػحج  ال صػػحجؼ ك حرجػػر ال حرجػػؼ لصػػالح الػػدجف الصػػ دمل حييػػ  كعلػػؽ  -
علجػػ  كصػػي  فونرسػػ / السػػجد الشػػرقنكمل راالػػ / الػػد  كر رم ػػنف عةػػد ال ػػكابل  

 ـ ُٕٖٗ - ػ  َُْٕم  ةا ال نياي  الين رةل الطةلا ااكلى 
 صػػػحج  ال صػػػج  كشػػػرح  الةػػػف درسػػػ كج ل  حيجػػػؽ الػػػد  كر/ محمػػػد ةػػػدكم  -

 ـُٖٗٗ - ػ ُُْٗلم  كف المالس ااعلى للشئكف اإلسالمجا ا
  صحج نت المحػدثجف اةػي أحمػد الحسػف اللسػ رمل  حيجػؽ/ حمػكد أحمػد مجػرة -

 قَُِْالين رة الطةلاإ ااكلىل  –المطةلا اللرةجا الحدجثا 
–ال صػػرج  ةم ػػمكف ال ك ػػج  للشػػجخ/  نلػػد ااز ػػرمل  دار ال  ػػب الللمجػػا  -

 ـَََِ - ػُُِْى ل الطةلا ااكلتةجرك 
ط  يال طػػكر الل ػػكم مظػػن ره كعللػػ  كقكايجيػػ  د/ رم ػػنف عةػػد ال ػػكاب ال ػػنيا -

 ـ ُٓٗٗ ػ ُُْٓثنيجا 
انملػػا اإلمػػنـ محمػػد ةػػف  -ال  ٍ ًسػػجري الةىًسػػٍجط للكاحػػدمل عمػػندة الةحػػث الللمػػي  -

  ػ َُّْسلكد اإلسالمجال الطةلا ااكلى 
   سجر السمرقيدم ةحر الللـك -
 الشػنفي محمػدل دار ال  ػب الللمجػا  حيجؽ/ عةد السالـ عةد ل  سجر اةف عطجا -

  ػ ُِِْ -ةجركتل الطةلا ااكلى 
ةػػػػرا جـ أط ػػػػجشل  دار ال  ػػػػب ل   سػػػػجر اليرطةػػػػي -  حيجػػػػؽ/ أحمػػػػد الةردكيػػػػي كا 

 ـ ُْٔٗ - ػ ُّْٖالين رةل الطةلا الثنيجال  -المصرجا 
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للطجال الاموكرجا ال ي جا في الل ا للةيديجايل  حيجؽ الد  كر/  لجؿ إةرا جـ ا -
 ة داد –إحجنب ال راث اإلسالميل مطةلا اللنيي  -كزارة ااكقنؼ  -اللراقجا 

 يكجـ اللسنف الةف الاكزمل  حيجؽ الد  كر/ عةد اللزجز مطر الطةلاإ الثنيجال  -
 ـ دار الملنرؼ ََِٔ

علػػي  موجػػد اليكاعػػد ةشػػرح  سػػوجؿ ال كائػػد ليػػنظر الاػػجشل  حيجػػؽ الػػد  كر/  -
دار السػػالـ للطةنعػػا كاليشػػر كال كزجػػ  كال رامػػال اليػػن رة الطةلػػا ل محمػػد فػػن ر

  ػ ُِْٖااكلى 
لشرح الانم  الصحج ل  حيجػؽ/ دار ال ػالح للةحػث الللمػي ك حيجػؽ  ال ك ج  -

  ََِٖ- ػُِْٗسكرجنل الطةلا ااكلى -ال راثل دار اليكادرل دمشؽ 
يجػؽ الػد  كر/  ك ػج  المينصػد كالمسػنلؾ ةشػرح أل جػا اةػف منلػؾ للمػرادمل  ح -

 - ػػػػ ُِْٖعةػػػدالرحمف علػػػي سػػػلجمنفل دار ال  ػػػر اللرةػػػيل الطةلػػػا ااكلػػػى 
 ـََِٖ

 وذجب الل ا اةي ميصكر ااز رمل  حيجؽ / محمد عكض مرعػبل دار إحجػنب  -
 ـََُِةجركتل الطةلا ااكلى  -ال راث اللرةي 

 –ثمنر اليلكب فػي الم ػنؼ كالميسػكب اةػي ميصػكر الثلػنلةيل دار الملػنرؼ  -
 ةالين ر 

 انم  ااصكؿ في أحندجث الرسكؿ الةف ااثجرل  حيجؽ/ عةد اليػندر ااريػؤكطل -
 م  ةا دار الةجنف الطةلا  ااكلى -مطةلا المالح  -م  ةا الحلكايي 

انم  الةجػنف فػي  مكجػؿ اليػرآف للطةػرمل  حيجػؽ/ أحمػد محمػد شػن رل مؤسسػا  -
 ـ َََِ - ػ  َُِْالرسنلال الطةلا ااكلىل 

جيسػػب الةػػف ق جةػػال حييػػ / محمػػد انسػػـ الحمجػػدمل قػػدـ لػػ / الػػد  كر  الاػػراثجـ -
 مسلكد ةكةكل كزارة الثينفال دمشؽ

 -اموػػرة الل ػػا الةػػف درجػػدل   حيجػػؽ/رمزم ميجػػر ةللة ػػيل  دار الللػػـ للمالجػػجف  -
 ـُٕٖٗةجركتل الطةلا ااكلىل 
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ل ة حيجؽ الد  كر/ ف ػر الػدجف قةػنك  الايى الدايي في حركؼ الملنيي للمرادمل -
لةيػػػنفل الطةلػػػا  -ااسػػػ نذ/ محمػػػد يػػػدجـ فن ػػػؿل  دار ال  ػػػب الللمجػػػال ةجػػػركت 

 ـ ُِٗٗ - ػ  ُُّْااكلىل 
حنشػػجا الشػػركايي علػػى  ح ػػا المح ػػنج فػػي شػػرح الميوػػنج ل الم  ةػػا ال انرجػػا  -

 ـ ُّٖٗ - ػ  ُّٕٓال ةرل ةمصر لصنحةون مصط ى محمد 
 اف نييل دار الرسنلاحاا اليرابات اةي زرعا ةف زيالال  حيجؽ/  سلجد ا -
الحاا لليراب السةلا اةػي علػي ال نرسػيل  حيجػؽ/ ةػدر الػدجف قوػكايل ةشػجر  -

اكجانةيل راال  كدقي / عةػد اللزجػز رةػنحل أحمػد جكسػؼ الػدقنؽل دار المػممكف 
 ـُّٗٗ - ػ  ُُّْلل راثل دمشؽ الطةلا الثنيجا 

ل ط يالةجلػػ يعالرفػػن يالحر ػػنت اللرةجػػا فػػى  ػػكب علػػـ الل ػػا لحػػدجث د/ المػػكاف -
 ـُِٗٗ ػ ُُِْأكلى 

حركؼ الملنيي كالص نت اةي الينسـ الزاػنايل  حيجػؽ/ علػي  كفجػؽ الحمػدل   -
 ـُْٖٗةجركت الطةلا ااكلىل  –مؤسسا الرسنلا 

حمنسػػػا ال نلػػػدججف ب ةناشػػػةنه كاليظػػػنئر مػػػف أشػػػلنر الم يػػػدمجف كالاػػػن لججف  -
 نشـ عثمنف سلجد ةف كالم  رمجفل اةي ة ر محمد ةف  نشـ ال نلدمل ك أةي 

ال نلدم(ل  حيجؽ الد  كر/ محمد علي دقػال  كزارة الثينفػال الاموكرجػا اللرةجػا 
 ـُٓٗٗالسكرجا 

 زايا اادب كلب لةػنب لسػنف اللػرب للةػد اليػندر ةػف عمػر الة ػدادم ل  حيجػؽ  -
كشػػرح/ عةػػد السػػالـ محمػػد  ػػنركفل  م  ةػػا ال ػػنيايل اليػػن رةل الطةلػػا الراةلػػال 

 ـ ُٕٗٗ - ػ  ُُْٖ
 ال صنئص الةف اييل الوجئا المصرجا اللنما لل  نبل الطةلا الراةلا -
 ـُٕٖٗط السلندة  يالةجل يالرفنع ي مجـ كقرجش د/ المكاف ي صنئص لوا  -
دراسػػنت فػػي علػػـ الصػػك جنت للػػد  كر أةػػي السػػلكد ال  رايػػيل م  ةػػا الم يةػػي  -

 الدمنـ
عمػنرةل م  ةػا  دراسا في يصكص اللصر الان لي  حلجػؿ ك ػذكؽ للسػجد أحمػد -

 َالم يةي
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الػػدر المصػػكف فػػي علػػـك ال  ػػنب الم يػػكف للسػػمجف الحلةػػيل  حيجػػؽ الػػد  كر/  -
 الد  كر أحمد محمد ال راطل  دار اليلـل دمشؽ

دجكاف ااعشى ال ةجر مجمكف ةف قجسل  حيجؽ الد  كر/ محمد حسػجفل م  ةػا  -
 اآلدابل المطةلا اليمكذاجا

 نذ/ مصط ى عةدالشػنفيل ميشػكرات دجكاف امرئ اليجسل  ةط  كصحح  ااس -
 ـ ََِْ -قُِْٓمحمد علي ةج كفل دار ال  ب الللمجال الطةلا ال نمسا 

دجػكاف أمجػا ةػف أةػػي الصػلتل  حيجػؽ الػػد  كر عةػدالح جظ السػطلي ل يشػػر درة  -
 ال كاص

 -قََُْدجكاف أكس ةف حارل  حيجؽ كشرح الد  كر/ محمد جكسػؼ ياػـل  -
 ـَُٖٗ

امػػ  ك حيجػػؽ كشػػرح/ علػػي ذك ال يػػنر شػػن رل دار  دجػػكاف  ػػمةط شػػرا كأ ةػػنرهل -
 ـُٗٗٗ -قُُْٗال رب اإلسالميل الطةلا الثنيجا 

 ـُٖٔٗ -قَُْٔدجكاف ارجر ل دار ةجركت للطةنعا  -
دجػػكاف حسػػنف ةػػف ثنةػػت اايصػػنرمل شػػرح  كقػػدـ لػػ  / عةػػدأ مويػػنل دار ال  ػػب  -

 ـُْٗٗ -قُُْْالللمجا ل الطةلا الثنيجا
 صر الةن لي ركاجػا ثللػبل  حيجؽ/عةداليػدكس أةػكدجكاف ذم الرما شرح أةي ي -

  ػ َُِْ -ـُِٖٗصنل ل مؤسسا اإلجمنف ادةل الطةلا ااكلى
دجكاف الشي رلل حيي  كشرح  الد  كر/ إمجؿ ةدج  جليكبل دار ال  ػنب اللرةػي  -

 ـُٔٗٗ -قُُْٕةجركتل الطةلا الثنيجا
نسػجفل دار دجكاف أةي طنلب ةف عةدالمطلبل  حيجؽ الشجخ/ محمد حسجف آؿ ج -

 ـ َََِ –ق ُُِْم  ةا الوالؿل الطةلا ااكلى 
دجػػكاف  لػػب ةػػف ز جػػرل حييػػ  ااسػػ نذ/ علػػي فػػنعكرل ميشػػكرات محمػػد علػػي  -

 ـُٕٗٗ -قُُْٕةج كفل دار ال  ب الللمجا
 دجكاف ميوىٍلًوؿ ةف رةجلا ل الدر اللنلمجا -
دجػػكاف الينة ػػا الالػػدمل املػػ  كحييػػ  كشػػرح  الػػد  كر/ كا ػػ  الصػػمدل دار  -

 ـ ُٖٗٗصندر ةجركتل الطةلا ااكلى 
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السن رل دار ال  ب الللمجػال  دجكاف الينة ا الذةجنييل شرح ك يدجـ / عةنس عةد -
 ـُٔٗٗ -قُُْٔالطةلا الثنلثا

دجػػكاف الوػػذلججفل  ر جػػب ك للجػػؽإ محٌمػػد محمػػكد الشػػييجطيل  الػػدار اليكمجػػا  -
 ـ ُٓٔٗ - ػ  ُّٖٓللطةنعا كاليشرل الين رة ل  

ل  حيجػػؽ/ أحمػػد ال ػػراطل يفػػي شػػرح حػػركؼ الملػػنيي للمػػنليرصػػؼ المةػػنيي  -
 مطةكعنت مام  الل ا اللرةجا ةدمشؽ

زاد المسػجر فػي علػػـ ال  سػجر الةػػف الاػكزمل  حيجؽ/عةػػد الػرزاؽ الموػػدمل دار  -
 ق ُِِْ -ةجركتل الطةلا ااكلى  -ال  نب اللرةي 

ـ صػػنل  ن الزا ػػر فػػي ملػػنيي  لمػػنت اليػػنس اةػػي ة ػػر اايةػػنرمل  حيجػػؽ/ د. حػػ -
 ـُِٗٗ- ػ  ُُِْةجركتل الطةلا ااكلىل  ال نمفل  مؤسسا الرسنلا

الػػػد  كر / شػػػكقي  ػػػجؼل دار ل  حيجػػػؽ السػػػةلا فػػػي اليػػػرابات الةػػػف مان ػػػد -
  ػََُْالثنيجا   ال الطةلالملنرؼ

سر صينعا اإلعراب الةف اييل دار ال  ب الللمجا ةجركت لةينف الطةلا ااكلي  -
 ـ َََِ - ػُُِْ

فػػي شػػرح أمػػنلي اليػػنلي اةػػي عةجػػد الة ػػرمل  حيجػػؽ/ عةػػداللزجز  سػػمط اآللػػي  -
 لةينف –المجمييل دار ال  ب الللمجال ةجركت 

سيف أةي داكد  الساس نييل  حيجؽ/ محمد محجي الدجف عةد الحمجدل الم  ةػا  -
 ةجركت –اللصرجال صجدا 

ا شمف الدعنب اةي سلجمنف ال طنةيل  حيجؽ/ أحمد جكسؼ الٌدقنؽل دار الثينفػ -
 ـ ُِٗٗ- ػُُِْـل الثنلثاُْٖٗ- ػَُْْل الطةلا ااكلىاللرةجا

ـى ل / مصط ى صػندؽ الرافلػي  - شرح أدب ال ن ب اةي ميصكر ةف الاكالجيي قىد 
 دار ال  نب اللرةيل ةجركت

الطةلا  لةينف -شرح ااشمكيي على أل جا اةف منلؾل دار ال  ب الللمجا ةجركت -
 مػُٖٗٗ - ػُُْٗااكلى 
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الحمنسا اةي علي المرزكقي ااص ونييل  حيجػؽ/  رجػد الشػجخل  شرح دجكاف -
إةرا جـ شمس الػدجفل دار ال  ػب الللمجػال ةجػركت الطةلػا  ك   فونرس  اللنما/

 ـ ََِّ - ػ  ُِْْااكلىل 
شػػرح دجػػكاف عمػػر ةػػف أةػػي رةجلػػال للشػػجخ /  محمػػد محػػي الػػدجف عةدالحمجػػدل  -

 ـَُٔٗ -قَُّٖمطةلا السلندةل الطةلا الثنيجا 
شػػرح دجػػكاف الم يةػػي للل ةػػرمل  حيجػػؽ/ مصػػط ى السػػين/إةرا جـ ااةجنرم/عةػػد  -

 ةجركت –الح جظ شلةيل دار الملرفا 
شػػرح شػػنفجا اةػػف الحناػػب للر ػػي اإلسػػ راةنذمل  حيجؽ/محمػػد يػػكر الحسػػفل  -

 -محمػػد الزفػػزاؼل محمػػد محجػػى الػػدجف عةػػد الحمجػػدل دار ال  ػػب الللمجػػا ةجػػركت 
 ـ ُٕٓٗ - ػ  ُّٓٗلةينف

ح ال نفجا الشنفجا الةف منلؾل  حيجؽ/ عةد الميلـ أحمػد  رجػدمل انملػا أـ شر  -
حجػػنب ال ػػراث اإلسػػالمي  لجػػا الشػػرجلا كالدراسػػنت  اليػػرل مر ػػز الةحػػث الللمػػي كا 

 اإلسالمجا م ا الم رما الطةلا ااكلى
شرح   نب سجةكج  اةػي سػلجد السػجرافيل  حيجػؽ/ أحمػد حسػف موػدليل علػي  -

 ـ ََِٖالللمجال ةجركت الطةلاإ ااكلىل  سجد عليل  دار ال  ب
     شػػرح الم صػػؿ الةػػف جلػػجشل قػػدـ لػػ / الػػد  كر إمجػػؿ ةػػدج  جليػػكبل دار ال  ػػب  -

 ـ ََُِ - ػ  ُِِْلةينفل الطةلا ااكلىل  -الللمجال ةجركت 
شػػرح ييػػنئض ارجػػر كال ػػرزدؽ اةػػي عةجػػدة ملمػػر ةػػف المثيػػىل  حيجػػؽ/ محمػػد  -

ل  المامػػػ  الثيػػنفيل أةػػػك ظةػػػيل اإلمػػػنراتل إةػػرا جـ حػػػكرل كلجػػػد محمػػكد  ػػػنلص
 ـُٖٗٗالطةلا الثنيجال 

 شرح كدراسا المجا اللرب للشي رل للد  كر/ عةدالحلجـ ح ييل م  ةا اآلداب -
 الشلراب الصلنلجؾ في اللصر الان لي للد  كر/ جكسؼ  لجؼلدار الملنرؼ -
شػػػلر إةػػػرا جـ ةػػػف  رمػػػا اليرشػػػيل  حيجػػػؽ/ محمػػػد ي ػػػنع ل حسػػػجف عطػػػكافل  -

 كعنت مام  الل ا اللرةجا ةدمشؽمطة
شػػػلر ااحػػػكص اايصػػػنرمل املػػػ  كحييػػػ / عػػػندؿ سػػػلجمنف امػػػنؿل قػػػدـ لػػػ   -

 ـَُٗٗ -قُُُْالد  كر/ شكقي  جؼل ال نياي ل الطةلا الثنيجا  
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شلر الحنرث ةف  نلد الم زكميل ام  الد  كر/ جحجى الاةكرمل انملا ة داد  -
 ـُِٕٗ

الػػػد  كر/ حسػػػجف عطػػػكافل  شػػػلر عمػػػرك ةػػػف أحمػػػر الةػػػن ليل املػػػ  كحييػػػ  -
 مطةكعنت مام  الل ا اللرةجا ةدمشؽ

  ػ ُِّْالشلر كالشلراب الةف ق جةال دار الحدجثل الين رة  -
شمس الللـك كدكاب  الـ اللرب مف ال لـك ليشكاف الحمجػرمل  حيجػؽ الػد  كر/  -

حسجف ةػف عةػد ار اللمػرمل مطوػر ةػف علػي اإلرجػنييل الػد  كر/ جكسػؼ محمػد 
سػػكرجال  –لةيػػنف(ل دار ال  ػػر دمشػػؽ  -ار ال  ػػر الملنصػػر )ةجػػركت عةػػد ارل د

 ـ ُٗٗٗ - ػ  َُِْالطةلا ااكلىل 
الصنحةي في في  الل ا اللرةجا كسيف اللرب في  المون الةف فنرسل ميشكرات  -

 ـُٕٗٗ- ػُُْٖمحمد علي ةج كفل الطةلا ااكلى 
أحمػػػػد   ػػػػنج الل ػػػػا كصػػػػحنح اللرةجػػػػا للاػػػػك رمل  حيجػػػػؽ ااسػػػػ نذ/ الصػػػػحنح -

 -   ػػػػ َُْٕعةػػدال  كر اللطػػػنرل دار الللػػـ للمالجػػػجف ةجػػركتل الطةلػػػا الراةلػػا 
 ـ ُٕٖٗ

صػػحج  الة ػػنرمل  حيجػػؽ/ محمػػد ز جػػر ةػػف ينصػػر الينصػػرل دار طػػكؽ الياػػنةل   -
  ػُِِْالطةلا ااكلىل 

ل لجا كملامجا( للػد  كر/ محمػد داكدلصكائت كالمليى في اللرةجا ) دراسا دال ا -
 دار  رجب

حكؿ الشلراب لمحمد ةف ساٌلـ الامحيل  حيجؽ/ محمكد محمد شن رل طةينت ف -
 ادة –دار المديي 

 ػػ ُُْٓاللرةجا  صنئصػون كسػمن ون للػد  كر/ عةػدال  نر  ػالؿ طةلػا راةلػا  -
 ـُٓٗٗ

 علـ ااصكات للد  كر/  منؿ ةشر ل دار  رجب -
علػػػـ الداللػػػا للػػػد  كر/ أحمػػػد م  ػػػنر عمػػػرل عػػػنلـ ال  ػػػبل الطةلػػػا ال نمسػػػا  -

 ـُٖٗٗ
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علػػـ الصػػك جنتل للػػد  كر/ عةػػدار رةجػػ ل كالػػد  كر/ عةػػداللزجز عػػالـل م  ةػػا  -
 ـََِٗ-قَُّْالرشد

علػػـ الل ػػا ةػػجف اليػػدجـ كالحػػدجث  للػػد  كر/ عةػػدال  نر  ػػالؿل الطةلػػا الثنلثػػا  -
 ـُٖٗٗ -قَُْٗ

 علـ الل ا اللنـ ل اليسـ الثنيي ااصكات للد  كر/  منؿ ةشر دار الملنرؼ -
/ إةػػػرا جـ أةػػػك سػػػ جف ط دار الز ػػػراب ةنلزقػػػنزجؽ ط أكلػػػى كرللػػػد  علػػػـ الل ػػػا  -

 ـُٕٗٗ ػ ُُْٖ
محمػد ةنسػؿ  أشرؼ اال نظ للسمجف الحلةػيل  حيجػؽ/ عمدة الح نظ في   سجر -

 ـُٔٗٗ- ػُُْٕعجكف السكدل دار ال  ب الللمجال الطةلا ااكلى
عمػػدة اليػػنرم شػػرح صػػحج  الة ػػنرم للةػػدر اللجيػػيل دار إحجػػنب ال ػػراث اللرةػػي  -

 جركتة
ل اةػػف الاػػكزمل  حيجػػؽ الػػد  كر/ عةػػد الملطػػي أمػػجف اليللاػػي رجػػب الحػػدجثل  -

 ُٖٓٗ- – َُْٓلةينف الطةلا ااكلىل  –ةجركت  -دار ال  ب الللمجا 
 رجب الحدجث اةي عةجد الينسـ ةف سالـل  حيجؽ الد  كر/ محمد عةد الملجػد  -

 ُّْٖةلا ااكلػىل الد ف الط - نف مطةلا دائرة الملنرؼ اللثمنيجال حجدر آةند
 ـ ُْٔٗ - ػ 

 رجب الحدجث لل طنةيل  حيجؽ/ عةد ال رجـ إةرا جـ ال رةنكمل ك رج أحندجث /  -
 -ـُِٖٗ - ػ َُِْعةد اليجـك عةد رب اليةيل  دار ال  رل الطةلا 

 رجب اليرآف الةف ق جةا الةف ق جةال  حيجؽ/ أحمد صػيرل  دار ال  ػب الللمجػا   -
 ـ ُٖٕٗ - ػ  ُّٖٗ

فػػي  رجػػب الحػػدجث كااثػػر للزم شػػرمل  حيجػػؽ/ علػػي محمػػد الةاػػنكمل ال ػػنئؽ  -
 محمد أةك ال  ؿ إةرا جـل دار الملرفا  لةينفل الطةلا الثنيجا

  سػػجر اليػػرآف ال ػػرجـ د/ محمػػد عةػػد الػػرحمف ةػػف  يثر ػػن فػػأال ػػركؽ الل كجػػا ك  -
 ـ ُّٗٗ ػ ُُْْا اللةج نف ط أكلى صنل  الشنج  م  ة

 ـُٖٕٗ ػ ُّٖٗ/ إةرا جـ يان ل الطةلا الراةلا في  الل ا اللرةجا للد  كر -
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في  الل ا كسر اللرةجا  للثلنلةيل  حيجؽ/ عةد الرزاؽ المودمل  إحجنب ال راث   -
 ـََِِ - ػ ُِِْااكلى  اللرةيل الطةلا 

 ـَُٗٗفي اللوانت اللرةجا للد  كر/ إةرا جـ أيجسل اايالكل الطةلا الثنميا  -
ل  حيجػػؽ/ م  ػػب  حيجػػؽ ال ػػراثل مؤسسػػا اليػػنمكس المحػػجط لل جػػركز آةػػندم -

 - ػػ  ُِْٔالرسنلا للطةنعا كاليشر كال كزج ل ةجركت  لةيػنفل الطةلػا الثنميػا 
 ـ ََِٓ

 ػػػكب علػػػـ الل ػػػا الحػػػدجث د/ عةػػػد الصػػػةكر شػػػن جفل  ياليػػػرابات اليرآيجػػػا فػػػ -
 ال نياي

قػػرابة جحػػي ةػػف جلمػػر  دراسػػا ل كجػػا للػػد  كر/ عةػػدالوندم السػػلمكفل مطةلػػا  -
 ـََِّ -قُِْْسجكط شونب ةم

ق ػػجا االس شػػوند فػػي الاػػزب الثنلػػث عشػػر مػػف ملاػػـ  ػػنج اللػػركس دراسػػا  -
  حلجلجا ييدجا للد  كر / محمكد إةرا جـ حسفل ةدكف

ق ػػجا االس شػػوند فػػي الاػػزب السػػنة  مػػف  ػػنج اللػػركس دراسػػا  حلجلجػػا ييدجػػا  -
 ل ةدكفللد  كر/ عةدالوندم السلمكف

حيجػؽ/ محمػد أةػك ال  ػؿ إةػرا جـل دار ال  ػر ال نمؿ في الل ا كاادب للمةردل   -
 ـ ُٕٗٗ - ػ  ُُْٕالطةلا الثنلثا ل اللرةي الين رة

ينصػؼل  م  نب اإلةداؿ الةف الس جت  حيجؽ حسجف محمد شػرؼل علػى الياػد -
 ـُٖٕٗ ػ ُّٖٗالمطنة  اامجرجا

 ػ َُّٖل دمشؽي حيجؽ / عز الدجف ال يك  الل كم  نب اإلةداؿ اةى الطجب  -
 ـُُٔٗ

ل  حيجػػػؽ/ عةػػػدالملجف الملٌػػػكحيل ااز جػػػا  فػػػي علػػػـ الحػػػركؼ للوػػػركم نب  ػػػ -
 ـُّٗٗ-قُُّْ

 ػػػداد ليطػػػرب ل  حيجػػػؽ الػػػد  كر /حيػػػن حػػػدادل دار الللػػػـك للطةنعػػػا   ػػػنب اا -
 ـُْٖٗ -قَُْٓكاليشرل 
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  ػػػنب أعاػػػب اللاػػػب فػػػي شػػػرح المجػػػا اللػػػرب للزم شػػػرمل الطةلػػػا الثنلثػػػا  -
مد أمجف ال نياي كأ جػ ل مطةلػا قل على ي يا أحمد يناي الامنؿل كمحُِّٖ

 محمد مطر الكراؽ ةنلحمزاكم ةمصر
مراالػػا/ ل   ػػنب اافلػػنؿ للملػػنفرم السرقسػػطيل  حيجػػؽ/ حسػػجف محمػػد شػػرؼ -

محمػػد موػػدم عػػالـل  مؤسسػػا دار الشػػلب للصػػحنفا كالطةنعػػا كاليشػػرل اليػػن رة 
 ـ ُٕٓٗ - ػ  ُّٓٗ

قةػنكةل  م  ةػا لةيػنف   نب اال نظ الةف الس جتل  حيجػؽ الػد  كر/ ف ػر الػدجف  -
 ـُٖٗٗينشركف الطةلا ااكلىل 

  نب   رجج ال رب عػف قلػكب أ ػؿ اارب فػي ملرفػا المجػا اللػرب الةػف زا ػكر  -
الم رةيل على ي يا أحمد يناي الامػنؿل كمحمػد امػجف ال ػنياي كا جػ ل الطةلػا 

 قُِّٖااكلى 
  رجت  نب ال ط للزانايل  حيجؽ الد  كر/  نيـ قدكرم الحمدل انملا   -
  ػنب شػػرح أشػػلنر الوػذلججف صػػيلا السػػ رمل  حيجػؽ/ عةدالسػػ نر أحمػػد فػػراجل  -

 راال / محمكد شن رل دار اللركةا
  نب اللجف لل لجػؿ ةػف أحمػد ال را جػدمل  حيجػؽ الػد  كر/ موػدم الم زكمػيل  -

 الد  كر/ إةرا جـ السنمرائيل دار كم  ةا الوالؿ
الػذ ةيل الشػر ا الم حػدة    نب فلللػت كأفللػت للزاػنجل  حيجػؽ/  مناػد حسػف -

 لل كزج 
ال  نب لسجةكج ل  حيجؽ/ عةد السالـ محمػد  ػنركفل م  ةػا ال ػنيايل اليػن رة  -

 ـ  ُٖٖٗ - ػ  َُْٖالطةلا الثنلثال 
دراسػا  ال ينش في فيي اليحك كالصرؼ اةي ال داب الملؾ المؤجد صنحب حمػنة -

لطةنعػا كاليشػرل ك حيجؽ الد  كر/ رجػنض ةػف حسػف ال ػكاـ لالم  ةػا اللصػرجا ل
 ـ َََِلةينف -ةجركت 

ال يز الل كم في اللىسىف اللرةػي الةػف السػ جتل  حيجػؽ/ أك سػت   يػرل م  ةػا  -
 الم يةي الين رة
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اللةػػنب فػػي علػػـك ال  ػػنب الةػػف عػػندؿ الدمشػػييل  حيجػػؽ الشػػجخ / عػػندؿ أحمػػد  -
ةجػػػركت /  -عةػػػدالمكاكدل كالشػػػجخ/ علػػػي محمػػػد ملػػػكضل دار ال  ػػػب الللمجػػػا 

 ـُٖٗٗ- ػ  ُُْٗلطةلا  ااكلىل لةينفل ا
 ق ُُْْ -ل الطةلا الثنلثا ل دار صندرلسنف اللرب الةف ميظكر -
دار  اللطنئؼ في الل ا ب ملاـ أسمنب ااشجنب  احمد ةف مصط ى الل ةىنًةجػدمل -

 الين رة –ال  جلا 
ل ا  مجـ دراسا  نرج جا كص جا د/  نحي عةػد الةػنقي الوجئػا اللنمػا لشػئكف  -

 ـ . ُٖٓٗ ػ َُْٓمجرجا المطنة  اا
ل ػػػػا قػػػػرجش لم  ػػػػنر ال ػػػػكثل دار الملػػػػراج الدكلجػػػػا لليشػػػػرل الطةلػػػػا ااكلػػػػى  -

 ـُٕٗٗقُُْٖ
اللوانت اللرةجا في ال ػراث للػد  كر/ أحمػد علػـ الػدجف الايػدمل الػدار اللرةجػا  -

 لل  نب
اللوانت اللرةجا في اليػرابات اليرآيجػا للػد  كر / عةػده الرااحػيل دار الملرفػا  -

 ـُٓٗٗجا الانمل
اللوانت في ال  نب لسجةكج  أصكا ن كةيجػا/ صػنلحا راشػدل  دار المػديي اػدةل  -

 ـُٖٓٗ -قَُْٓالطةلا ااكلى 
 يانل مطةلا السلندةإةرا جـ  / رللد  ك اللوانت اللرةجا  -
من انب على فللت كأفللت ةمليى كاحػد الةػي ميصػكر ةػف الاػكالجييل  حيجػؽ/  -

 دمشؽ -مناد الذ ةي دار ال  ر 
ةوج فػػي   سػػجر أسػػمنب شػػلراب دجػػكاف الحمنسػػا الةػػف ايػػيل قػػرأه كشػػرح  المػػ -

كعلؽ علج / مركاف اللطجال شجخ الزاجدل  دار الوارة للطةنعا كاليشر كال كزجػ ل 
 ـ ُٖٖٗ - ػ  َُْٖدمشؽ الطةلا ااكلىل 

مام  اامثنؿ للمجداييل  حيجؽ ااس نذ الشجخ/محمد محجى الدجف عةدالحمجػدل  -
 كتل لةينفدار الملرفا ةجر 

مامؿ الل ا الةف فنرسل دراسا ك حيجؽ/ ز جر عةد المحسف سلطنفل مؤسسػا  -
 ـ ُٖٔٗ - ػ  َُْٔ -ةجركتل الطةلا الثنيجا  -الرسنلا 
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 حيجػػؽ/ ل المامػػكع الم جػػث فػػي  رجةػػي اليػػرآف كالحػػدجث اةػػي مكسػػى المػػدجيي -
حجػػػنب ال ػػػر  اث عةػػػدال رجـ اللزةػػػنكمل انملػػػا أـ اليػػػرلل مر ػػػز الةحػػػث الللمػػػي كا 

 م ا الم رما -اإلسالميل  لجا الشرجلا كالدراسنت اإلسالمجا 
الماجػػد فػػي إعػػراب اليػػرآف الماجػػد لةر ػػنف الػػدجف الص نقسػػيل  حيجػػؽ الػػد  كر/  -

حػػػن ـ صػػػػنل  ال ػػػػنمفل دار اةػػػف الاػػػػكزم لليشػػػػر كال كزجػػػ ل الطةلػػػػا ااكلػػػػىل 
  ػَُّْ

يل كزارة المح سػػب فػػي  ةجػػجف كاػػكه شػػكاذ اليػػرابات كاإلج ػػنح عيوػػن الةػػف ايػػ -
  ُٗٗٗ - ػَُِْالمالس ااعلى للشئكف اإلسالمجال الطةلا -ااكقنؼ

المح ـ كالمحجط ااعظـ الةف سجدهل  حيجؽ/ عةد الحمجد  يػداكمل  دار ال  ػب  -
 ـ َََِ - ػ  ُُِْالللمجا ل الطةلا ااكلىل 

المحجط في الل ا للصنحب ةف عةندل  حيجػؽ الشػجخ/ محمػد حسػف آؿ جنسػجفل  -
 ـُْٗٗق ُُْْل الطةلا ااكلى عنلـ ال  ب

 م  نرات شلراب اللرب الةػف الشػارمل  ػةطون كشػرحون/ محمػكد حسػف زيػن ي -
 ـ ُِٓٗ - ػ  ُّْْمطةلا االع مندل مصرل الطةلا ااكلىل 

 -م  ػػنر الصػػحنح للػػرازمل  حيجػػؽ/ جكسػػؼ الشػػجخ محمػػدل الم  ةػػا اللصػػرجا  -
 ـُٗٗٗ ػ / َُِْالدار اليمكذاجال ةجركتل الطةلا ال نمسال 

 م  صر في شكاذ اليرآف مف   نب الةدج  الةف  نلكج ل م  ةا الم يةي -
 –الم صص الةف سجدهل  حيجؽ/  لجؿ إةرا ـ ا نؿل دار إحجنب ال راث اللرةػي  -

 ـُٔٗٗ ػ ُُْٕةجركتل الطةلا ااكلىل 
المز ػػر فػػي علػػـك الل ػػا كأيكاعوػػن للسػػجكطيل  حيجؽ/فػػؤاد علػػي ميصػػكرل دار  -

 ـُٖٗٗ ػ ُُْٖركتل الطةلا ااكلىل ةج -ال  ب الللمجا 
ةجػركتل الطةلػا  -المس يصى في أمثنؿ اللرب للزم شرمل دار ال  ب الللمجػا  -

 ـُٕٖٗالثنيجال 
عػػػندؿ مرشػػػدل كآ ػػػركفل   -مسػػػيد اإلمػػػنـ أحمػػػدل  حيجػػػؽ/ شػػػلجب ااريػػػؤكط  -

 ـ ََُِ - ػ  ُُِْمؤسسا الرسنلال الطةلا ااكلىل 
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بل  حيجػػػؽ/ الػػػد  كر/ حػػػن ـ صػػػنل  مشػػػ ؿ إعػػػراب اليػػػرآف ل ػػػي ةػػػف أةػػػي طنلػػػ -
  قَُْٓةجركتل الطةلا الثنيجال  -ال نمفل مؤسسا الرسنلا 

 ةجركت –المصةنح الميجر في  رجب الشرح ال ةجر لل جكمي ل الم  ةا الللمجا  -
المطلػػ  علػػى أل ػػنظ المييػػ  اةػػي ال  ػػؿ الةللػػيل  حيجػػؽ/ محمػػكد ااريػػنؤكط  -

 كزجػػػ ل الطةلػػػا الطةلػػػا ااكلػػػى كجنسػػػجف محمػػػكد ال طجػػػبل م  ةػػػا السػػػكادم لل
 ـ ََِّ - ػ ُِّْ

انملا الملؾ سلكد  -ملنيي اليرابات لألز رمل مر ز الةحكث في  لجا اآلداب  -
  ـ ُُٗٗ - ػ  ُُِْالممل ا اللرةجا السلكدجال الطةلا ااكلى 

أحمػػد جكسػػؼ الياػػن ي / محمػػد علػػي الياػػنر /  ملػػنيي اليػػرآف لل ػػراب  حيجػػؽ/ -
 الطةلػػػامصػػػر  –لةي دار المصػػػرجا لل ػػػملجؼ كال رامػػػا عةػػػدال  نح إسػػػمنعجؿ شػػػ

 ااكلى
عراة  للزانجل  حيجؽ / عةد الالجػؿ عةػده شػلةيل عػنلـ ال  ػب  - ملنيي اليرآف كا 

 ـ ُٖٖٗ - ػ  َُْٖةجركتل الطةلا ااكلى  -
الملنيي ال ةجػر فػي أةجػنت الملػنيي  الةػف ق جةػال  حيجػؽ/ المس شػرؽ الػد  كر  -

 -مف الجمػػنيي ل  مطةلػػا دائػػرة الملػػنرؼ اللثمنيجػػا سػػنلـ ال ري ػػكم ل عةػػد الػػرح
 ـُْٗٗ ػل ُّٖٔحجدر آةند الد ف ةنلويد الطةلا ااكلى 

ملاـ اادةنب لجنقكت الحمكمل  حيجؽ/ إحسػنف عةػنسل دار ال ػرب اإلسػالميل  -
  ـ ُّٗٗ - ػ  ُُْْةجركتل الطةلا ااكلى 

 ـ ُٓٗٗلثنيجاا ملاـ الةلداف لجنقكت الحمكمل دار صندرل ةجركتل الطةلا -
 –ملاـ ح نظ اليرآف عةػر ال ػنرجخ للػد  كر/ محمػد سػنلـ محجسػفل دار الاجػؿ  -

 ـ  ُِٗٗ - ػ  ُُِْةجركت الطةلا ااكلىل 
ملاـ دجكاف اادب لل نراةي  حيجؽ/د  كر أحمػد م  ػنر عمػرل مراالػا/ د  ػكر  -

إةػػػػرا جـ أيػػػػجسل طةلػػػػا مؤسسػػػػا دار الشػػػػلب للصػػػػحنفا كالطةنعػػػػا كاليشػػػػػرل 
 ـ ََِّ - ػ  ُِْْالين رة
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ؼ .  ري ػػكل   /ل  صػػحج  ك للجػػؽ/ ااسػػ نذ الػػد  كريملاػػـ الشػػلراب  للمرزةػػني -
 ػػ َُِْلةيػنفل الطةلػا الثنيجػال  - م  ةا اليدسيل دار ال  ب الللمجػال ةجػركت

 ـ ُِٖٗ -
ملاػػـ ميػػنججس الل ػػا الةػػف فػػنرسل  حيجػػؽ ااسػػ نذ الشػػجخ/عةد السػػالـ محمػػد  -

 ـُٕٗٗ - ػ ُّٗٗ نركفل دار ال  رل 
 الم رب في  ر جب الملرب للمطٌرزمل دار ال  نب اللرةي -
م يي اللةجب عف   ب ااعنرجب الةف  شنـل  حيجؽ الد  كر/ منزف المةػنرؾ /  -

 ُٖٓٗدمشؽ الطةلا السندسال  –محمد علي حمد ار دار ال  ر 
 ةجركتل الطةلا الثنلثا  -م ن ج  ال جب لل  ر الرازمل دار إحجنب ال راث اللرةي  -

  ػ َُِْ
ل  حيجػػػؽ/ صػػػ كاف عػػػدينف يالم ػػػردات فػػػي  رجػػػب اليػػػرآف للرا ػػػب ااصػػػ وني -

  ػُُِْالداكدمل دار اليلـل الدار الشنمجال دمشؽ ةجركتل الطةلا ااكلى
ميدمػػا فػػي قػػرابات اليػػرآف  ال ػػرجـ كلواػػنت اللػػرب فػػي عصػػر اليةػػكة للػػد  كر  -

 ـََُِ ػ/ ُُِْالةر نكمل ط أكلى 
 ـََُٗالدل  حيجؽ/ ةكلس ةركيل ل مطةلا لجدفيصكر كالممدكد الب ك الم -
 ـُٖٕٗمف أسرار الل ا للد  كر/ إةرا جـ أيجس ل اايالك الطةلا السندسا  -
المي  ب مف  رجػب  ػالـ اللػرب علػي ةػف الحسػف الوييػنئي اازدم  ػراع اليمػؿ  -

 - ػػ َُْٗ حيجؽ/ د محمد ةف أحمد اللمرمل انملا أـ اليرل الطةلا ااكلػىل 
 ـُٖٗٗ

كر في اليكاعد ال يوجا للزر شيل كزارة ااكقنؼ ال كج جػا الطةلػا الثنيجػال الميث -
 ـُٖٓٗ - ػ َُْٓ

د في الل ا ل راع اليمؿ  حيجؽ/ د  كر أحمد م  نر عمرل د  كر  ػنحي  - المييىا 
 ـ ُٖٖٗعنلـ ال  ب الين رةل الطةلا الثنيجال  عةد الةنقيل

المػنزييل دار إحجػنب  الميصؼ الةػف ايػيل شػرح   ػنب ال صػرجؼ اةػي عثمػنف -
 ـُْٓٗ - ػ ُّّٕال راث اليدجـل الطةلا ااكلى 
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المك ػػ  فػػي كاػػكه اليػػرابات كعللوػػن للشػػجرازم الملػػركؼ ةػػنةف أةػػي مػػرجـ ل  -
 حيجػػؽ الػػد  كر/ عمػػر حمػػداف ال ةجسػػىل يشػػر الاملجػػا ال جرجػػا ل ح ػػجظ اليػػرآف 

  ـُّٗٗػ/ َُْْا ل الطةلا ااكلى ال رجـ ةادة ل الممل ا اللرةجا السلكدج
يالػػا الرائػػد كشػػرعا الػػكارد فػػي الم ػػرادؼ كالم ػػكارد إلةػػرا جـ الجػػنزاي مطةلػػا  -

 ـ َُٓٗالملنرؼل مصر
اليحك كالداللا مد ؿ لدراسا المليى اليحكم الػداللي للػد  كر / محمػد حمنسػا  -

 عةداللطجؼل دار الشركؽل الطةلا الثنيجا
ف اايةػػنرمل  حيجػػؽ يز ػػا االةػػنب فػػي طةيػػنت اادةػػنب للةػػدالرحمف  مػػنؿ الػػدج -

ااردفل الطةلػػا الثنلثػػال  -الػػد  كر/ إةػػرا جـ السػػنمرائيل م  ةػػا الميػػنرل الزرقػػنب 
 ـ ُٖٓٗ - ػ  َُْٓ

اليشر في اليرابات اللشر الةف الازرم  حيجؽ/ علي محمد ال ػةنعل المطةلػا  -
 ال انرجا ال ةرلل  صكجر دار ال  نب الللمجا 

 ط اامنيا.  لد الحمجد أةك س جفيظرات في داللا اال نظ للد  كر/ عة -
ث كااثػػػر الةػػػف ااثجػػػرل الم  ةػػػا الللمجػػػا ةجػػػركتل جاليونجػػػا فػػػي  رجػػػب الحػػػد -

 ـُٕٗٗ ػ  ُّٗٗ
يونجا اليكؿ الم جد في علـ ال اكجد للشجخ/ محمػد م ػي يصػرل م  ةػا الصػ نل  -

 ـُٗٗٗ -قَُِْالطةلا ااكلى 
رهل كأح نمػ ل كامػؿ مػف الوداجا إلى ةلكغ اليونجا في علـ ملنيي اليرآف ك  سػج -

 لجػػا  -فيػػكف علكمػػ  لم ػػي ةػػف أةػػي طنلػػبل مامكعػػا ةحػػكث ال  ػػنب كالسػػيا 
 - ػػػ  ُِْٗانملػػا الشػػنرقال الطةلػا ااكلػػى  -الشػرجلا كالدراسػػنت اإلسػالمجا 

 ـ ََِٖ
/ عةد الحمجػد  يػداكمل  حيجؽ م  الوكام  في شرح ام  الاكام  للسجكطيل  -

 َمصر –الم  ةا ال كفجيجا 
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 ٗا: الدٔرٖاتثاٌ
 -ُُٗٗقل ُُّْ -ُُِْحكلجنت انملا ال كجتل الحكلجػا الثنيجػا عشػرة  -

للطػنب ار ةػف أحمػد   يونجا اارب في شرح المجا اللرب  ل ةحث ةليكافـُِٗٗ
 المصرمل دراسا ك حيجؽ الد  كر/ عةدار ال زالي 

 ةحػثل  َُِّحكلجا  لجػا الدراسػنت اإلسػالمجا كاللرةجػا للةيػنت ةنإلسػ يدرجا  -
  ال   جر الصك ي عيد  راع اليمؿ في  كب علـ الل ا الملنصر  ةليكاف للةنحث

ـل ةحػث َُٗٗ ػػ ػ َُُْحكلجا  لجا الل ا اللرةجا ةنلميصكرة اللػدد اللنشػر  -
 ةليكافل   للجؿ ااسمنب  للد  كر/ محمد حسف اةؿ 

ل ـَُُِ( Aمالا انملا ااز ر في  زةل المالد الثنلث عشرل اللػدد ااكؿ ) -
لػد  كر / محمػكد محمػد ل  شرح المجا اللػرب للةػد اليػندر الة ػدادم  ةحث ةليكاف
  اللنمكدم

اإلةػػداؿ فػػي ل ةحػػث ةليػػكاف  ـََُِمالػػا انملػػا اايةػػنرل اللػػدد الثنلػػث عػػنـ -
 .اللوانت كأثر الصكت فج  ل للد  كر عةد الاةنر اللةجدم

ب كالللػػػـك مالػػػا انملػػػا  شػػػرجف للةحػػػكث كالدراسػػػنت الللمجػػػال سلسػػػلا اآلدا -
أثػػر    ل ةحػػث ةليػػكافـََِٗاإليسػػنيجال المالػػد الكاحػػد كالثالثػػكفل اللػػدد الثػػنيي

لػد  كر / محمػػد ل  ااصػكات الصػنئ ا فػي المسػ كججف الل ػكججف الصػرفي كاليحػكم
  إسمنعجؿ ةصؿ

 ةحػػػث ـلُِٗٗ ػػػ ُُِْاللػػدد اللنشػػر  الػػا  لجػػا الل ػػا اللرةجػػا ةنليػػػن رةم -
الحػػركؼ  ياف  رؤجػػا ل كجػػا ادجػػدة ل ةػػداؿ فػػللػػد  كر عةػػد ال  ػػنر  ػػالؿ ةليػػك 

 الصنم ا  
 مالػػػػا المامػػػػ  الللمػػػػي اللراقػػػػي الاػػػػزب الثنلػػػػثل المالػػػػد الثػػػػنيي كالثالثػػػػكف -

  حيجيػػػا ال  ػػػمجف ككظج ػػػا حػػػركؼ الاػػػر ل ةحػػػث ةليػػػكافإـُُٖٗ -قَُُْ
 / احمد عةدالس نر الاكارمللد  كر

الاػػػػزب ااكؿ  مالػػػػا المامػػػػ  الللمػػػػي اللراقػػػػيل المالػػػػد الثنلػػػػث كالثالثػػػػكفل -
لػد  كر/ محمػد ل  شرح المجا اللرب للل ةػرم ل ةحث ةليكاف ـُِٖٗ -قَُِْ

  جر الحلكايي ل 
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ل ةحػث مالا ملود الم طكطنت اللرةجال المالد الكاحد كاارةلكفل الازب ااكؿ -
 لد  كر/ محمكد محمد اللنمكدمل   شرح المجا اللرب لل ةرجزم  ةليكاف

الداللػا اليحكجػا ةػجف ل ةحث ةليػكاف  ُِا اللدد مالا كاسط للللـك اإليسنيج - -
 للد  كرة/ زجيب مدج   اليدامى كالمحدثجف

 الزصاٟن العمىٗٛثالجا: 
الظػػكا ر الل كجػػا فػػي ال  ػػنب المك ػػ  فػػي كاػػكه اليػػرابات كعللوػػن  للةنحػػث  - -

 )رسنلا د  كراه( مكدعا في م  ةا  لجا الل ا اللرةجا ةنلزقنزجؽ
ل م فػػي شػػرح اةػػف  شػػنـ علػػى قصػػجدة ةنيػػت سػػلند مسػػ كجنت ال حلجػػؿ الل ػػك  - -

 -قُّّْللةنحثػا/ فػردكس عةدالكاحػدل الانملػا المس يصػرجا اللػراؽمناس جر 
 ـَُِِ
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 فّزظ املٕضٕعات
 رقي الصفخٛ املٕضٕ  

 ُّّٗ الميدما 
 ّّْٗ ( كانب في قسمجفإشراحون –صنحةون  –ال موجد ) المجا اللرب 

 ّّْٗ كصنحةون الشي رلاليسـ ااكؿإ المجا عرب 
 ّّٖٗ اليسـ الثنيي إ الشراح الثالثا كمين اوـ في شرح المجا اللرب

 َّْٖ المةحث ااكؿإ ) الاوكد الصك جا في شركح المجا اللرب( كجشمؿإ
 َّْٖ ل  كجشمؿإأكالإ اإلةداؿ في شركح المجا اللرب

 َّْٗ اإلةداؿ في الصكامت -ُ
 ِّْٔ اإلةداؿ في الصكائت اليصجرة -ِ
 ّّْْ الصكائت الطكجلا اإلةداؿ في  -ّ

 ّّْٖ شركح المجا اللرب في ثنيجنإ    جؼ الومز
 ّّْٗ شركح المجا اللرب في ثنلثنإ اإلد نـ

 ُّْْ شةنع في شركح المجا اللربراةلنإ اإل
المةحػػػث الثػػػنييإ ) الاوػػػكد الصػػػرفجا فػػػي شػػػركح المجػػػا اللػػػرب( 

 كجشمؿإ
ّْْٔ 

 ّْْٔ نل كجشمؿإأكالإ أةيجا ااسمنب كدالل و
 ّْْٖ فىلىؿ كفيٍلؿ -ُ
 ّْْٖ فلجؿ ةمليى فىٍلالف -ِ
 ّْْٗ ل نلافىليكؿ كفى   -ّ

 ُّْٓ ثنيجنإ أةيجا اافلنؿ كدالل ونل كجشمؿإ
 ُّْٓ فىلىؿ كأٍفلىؿ  -ُ
 ّْٔٓ كفىلىؿى  فىٍللىؿى   -ِ

 ّْٕٓ ثنلثنإ ال ذ جر كال ميجث
 ّْٗٓب( المةحػػػث الراةػػػ إ ) الاوػػػكد ال ر جةجػػػا فػػػي شػػػركح المجػػػا اللػػػر  
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 رقي الصفخٛ املٕضٕ  
 كجشمؿإ

 ّْٗٓ  كطئاإ ةجف اليحك كالمليى 
أكالإ الكظػػنئؼ اليحكجػػا لحػػركؼ الملػػنيي كأثر ػػن علػػى المليػػى فػػي 

 شركح المجا اللربل كجشمؿإ
ّْٓٗ 

 َّْٔ حركؼ الار -ُ
 ّّْٔ ملنيي من في شركح المجا اللرب -ِ

 ّْٕٔ ثنيجنإ من ةجف الحانزججف كال مجمججف
 ُّْٕ لجا في شركح المجا اللرب( كجشمؿإالمةحث الراة ) الاوكد الدال  

 ُّْٕ أكالإ اللالقنت الداللجا في شركح المجا اللرب( كجشمؿإ
 ِّْٕ المش رؾ الل ظي -ُ
 ّْٖٔ ال رادؼ -ِ

 ُّْٗ ثنيجنإ ال ركؽ الل كجا
 ّّْٗ ثنلثنإ ال طكر الداللي
 ّْٔٗ راةلنإ  للجؿ ال سمجا

 َّٓٓ ال ن ما
 َّٗٓ فورس المصندر كالمراا  

 ِّٗٓ فورس المك كعنت
 

 ى ـ ةحمد ار  لنل


