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   هـ  1443  /5  /30: تاريخ قبول البحث             هـ 1443  /5 /3: تاريخ تقديم البحث

 
 : ملخص الدراسة

بعض  انول هذا البحث أحوال الثقل الذي يلحق اجلموع، مبختلف أقسامها، مفنًدا قول  
ق املفرد  أبّن  منالنحاة  اجلمع  يلحق  ما  يلحقه  هذه    د  خالل  من  الباحث  ويهدف  ثقل، 

 الدراسة إىل استيضاح هذا القول، ومعرفة منزلة ثقل اجلموع بني أضرب الكلمة املختلفة. 
 وقد اشتملت الدراسة على: 

وأسئلتها البحث،  ومشكلة  اختياره،  وأسباب  البحث،  هذا  أمهية  فيها  ذكرت  ،  مقدمة: 
 وافرتاضاهتا. 

أحو  انقش  أربعة  واليت كان  ال:  والصرفيني،  النحاة  أقوال  من  بعًضا  خالهلا  من  الباحث 
 فيها لثقل اجلمع أثٌر يف صياغة الكلمة العربية وبنائها. 

أّن   الدراسة  أثبتت  وقد  نتائج،  من  الباحث  إليه  توّصل  ما  أهم  على  اشتملت  خامتة: 
اجلموع وأن  االسم،  أقسام  أثقل  يشتّد    اجلمع  ما  فمنها  يف  تتفاوت،  األفعال  فيقارب  ثقله 

 لك، ومنها ما خيّف إىل احلد األدىن، لكنه يف كل أحواله ال يُظاهي ِخفَّة املثىن واملفرد. ذ
 

 أحوال، ثقل، اجلمع، خفة، املفرد. :الكلمات املفتاحية



 

  

 Effect of the Plural Heaviness Confrontation Of Two Parts According to 

Morphists And Grammarians 

 

Dr. naif hosin mohsen alharthi 

 Department Arabic language – Faculty jamoum University 

Umm Al Qura university 

 

 

Abstract:  

This research deals with some of the manifestations of the heaviness that 

affect the plural, in its various sections, refuting the saying of some grammarians 

that the singular may be affected by the heaviness of the plural. The researcher 

aims to clarify this saying through this study and to illustrate the position of the 

plurals' heaviness among the different kinds of the word . 
The study included: an introduction: in which I mentioned the importance of 

this research, the reasons for selection, the research problem, questions, and its 

hypotheses . 
Four conditions: through which I discussed some of the sayings of 

grammarians and morphologists, in which the heaviness of the plural had an 

impact on the formulation and construction of the Arabic word. Conclusion: 

included the most important findings achieved by the researcher. The study 

proved that the plural is the heaviest part of the noun and that the plurals vary, 

some of which are as heavy and close as to the verbs, and some of them are 

reduced to a minimum, but in all their cases they do not match the lightness of 

the double and the singular. 

  

key words: Plural, Heaviness, Single, Lightness. 

 



 

 
17 

 العربية جملة العلوم  
 )اجلزء الثاين(   ه1444  ربيع اآلخر  والستون  السابعالعدد  

 : ملقدمةا
احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني،  

 نبينا حممد، وعلى آله وصحبه أمجعني. 
من   وبقدٍر كبري  املتنوعة،  الظواهر  من  بفيٍض  اإلنسانية  اللغات  امتازت 
وهو   هللا،  صنيع  لدى  واإلحكام  النظم  عن  تكشف  اليت  املختلفة،  السمات 

الذي   إن  اإلنسان  مثّ  بديع،  لغوي  بنظام  املخلوقات،  من  غريه  دون  اختصَّ 
ومفرداهتا   أصواهتا،  يف  عبقريٍّة  عن  اللغات كشفت  من  غريها  دون  العربية 
نُقّدم   ما  بقدر  األلسنّية،  تفاضل  عن  احلديث  معرض  يف  ولسنا  وتراكيبها، 

 لظاهرة اختصَّت هبا العربية، كما هو احلال مع غريها من اللغات. 
التخ من  إن  إليه كثري  وتُرّد  العريب،  للنحو  الكربى  املقاصد  أحد  فيف 

ال  الثقل،  نقيض  وهو  والنحوية،  والصرفية،  الصوتية،  ُيصنِّفهما    ن ي  ذ  لالقواعد 
 على الكلمة لتغيريها. آنكثري من النحاة علتني، تطر 

الثقل مرحلة أّولّية، ت  ع ت وِر الكالم العريب، والتخفيف نتيجة لذلك الثقل،  و 
 
ُ
فتماثل  امل مصّنفاهتم،  يف  واحملدثون  القدماء  ذكرها  خمتلفة،  عوامل  عن  ت أّّتِ 

بعض  وعسر  غريها،  من  أقوى  احلروف  وكون  أصواهتا،  وتقارب  احلروف، 
من   بعض  حروفها،  بكثرة  الكلمة  وطول  احلروف،  من  غريها  مع  احلركات 
  مظاهر الثقل عندهم، ونتيجة لذلك كان القلب، واحلذف، واإلدغام، وسلب 

 احلركة، أو التسكني، أبرز مظاهر اخِلّفة يف اللسان العريب. 
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   د. انيف بن حسني حمسن احلارثي

ومع تعّدد املقتضيات للتخفيف يف العربية فال ميكن أن يكون ذلك على  
ُمقّدمً  اللبس  أمن  لذلك كان  الكالم؛  لبُّ  هو  الذي  املعىن،  على    احساب 

 التغيريات، اليت تطرأ على الكلمة.  مجيع
 ظاهرها تصّب يف صاحل األلفاظ دون  أن قواعد اللغة يفوعلى الرغم من  

بدرجة   تعود  جيدها  ومآالهتا  القواعد  تلك  مظاّن  يف  املدّقق  أن  إال  معانيها، 
 أكرب إىل املعىن. 

فكان   العربية؛  الكلمة  يف  للثقل  املقتضيات  أحد  اجلمع  النحاة  عدَّ  وقد 
جاء   وإمنا  قسيميه،  مقابل  يف  ثقل  مبزيد  الختصاصه  الرئيس  السبب  املعىن 

وهو ما عرّب عنه    ك بتعّدد وتكّرر أفراده، ممّا جعله أثقل من املفرد واملثىن،ذل
عّية.   الرضي ابجل م 

ا  وأما إن وقع مثل ذلك يف غري اجلمع فإن سيبويه يقلب الثاين أيضً قال: "
،  (ع وِر وق ام  )  :من  (فُ و اعل )  :، على وزن(ُعو ائر وقُ و ائم)مث مهزة، فيقول:    ،األفً 

،  (م ط ا ور م ى وح ِيي  وش و ى)  :من  ء( ُمط اء ورُم اء وُحي اء وُشو ا)  :وكذا يقول يف
إال أن ضم    (1) ألنه وإن فات ثقل اجلمع  ؛فيصري اثين املكتنفني يف اجلميع مهزة

ا،  مفتوحة، والياء بعدها ألفً   ما، قال: ال تقلب اهلمزة ههنا ايءً   أوله أحلقه ثقاًل 
وُشوااي، لئال يلتبس ببناء    ورُم ااي وُحي ااي،كما فعل يف اجلمع، فال يقال ُمط ااي  

ليس كثقل اجلمعية، فلم    (2) الضمة ل  ُشك اعى وُحبارى، وجيوز أن يقال: إن ثق
يطلب معها غاية التخفيف كما طلبت مع اجلمع األقصى، بل اقتصر على  

 
 . من املفرد (1)
 . يف املفرد (2)
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وكما رأيت فإن املفرد    .(1) ا، مث مهزة منه، وذلك بقلب اثين املكتنفني ألفً   يءش
، فإنه خيالف اجلمع يف عدم  (2) كتنف ألفه واوان، أو ايءان أو واو وايءإذا ا 

قبل   )مطايئ(  يف  قيل:  )ُمطااي( كما  )ُمطاء(:  يف:  يُقال  فال  مهزته،  انقالب 
اليت ذكرها الرضي العّلة  فثقل اجلمعية،    القلب: )مطااي(، وما يعنينا هنا هي 

 أوله.وهو ثقل معنوّي ليس كثقل املفرد الذي ثقل ابنضمام 
أسباب   انضّم إىل ذلك  الثقل، بل رمبا  السبب يف  املعىن وحده  ومل يكن 
املذكَّر   مجع  يف  والنون  الواو  بزايدة  احلاصل  احلروف،  مثل: كثرة  من  أخرى، 
السامل، وزايدة األلف والتاء يف مجع املؤنث السامل، أّما مجع التكسري فهو يف  

احلذف   لكن  واحده،  عن  ينقص  ال  األغلب  أحواله  األعّم  بعض  يف  ي  ع ت وِره 
 فيقل عن حروف مفرده. 

ومع ذلك فال ميكن القول: إن )ِكتااًب( أثقُل من قولنا: )ُكُتب(، فكثرة  
سوِّغ للثقل واخلفة، بل هناك

ُ
أخرى للحكم    أسباب  احلروف وحدها ليست امل

 على الكلمة ابخلفة أو الثقل، وهذا ما سنبّينه يف ثنااي هذا البحث. 

 
 . 3/133شرح الشافية للرضي  (1)
هذه املسألة وقع فيها اخلالف بني املتقدمني، وقد فصلت القول فيها يف: مسائل الرتجيح بني    )2)

 .33وابن يعيش دراسة موازنة ص  الثمانيين



 

 
   أثر ثقل اجلمع يف مقابل قسيميه عند الصرفيني والنحاة 20

   د. انيف بن حسني حمسن احلارثي

 : مشكلة البحث
وملّا كان القول من بعض املتقّدمني: أبن املفرد قد يُستثقل فيه ما يستثقل  

، وكان املقّرر يف أغلب ما وجدته عند املتقدمني من حيث كون  (1) يف اجلمع
ما   ومجع  ابلدراسة،  املوضوع  هذا  أتناول  أن  رأيت  املفرد؛  من  أثقل  اجلمع 

ِ شيء من مظاهر ثقل اجلمع   لِتبنيُّ املفرد، وابلتايل  أمكن من مسائل؛  وخفة 
 استيضاح صّحة هذا القول، واحلكم عليه، وعلى ما يناقضه من أقوال. 

 أمهّية هذا البحث وأسباب اختياره:
تكمن أمهّية هذا البحث من حيث دراسة ظاهرة حتّدث عنها النحاة يف  
مصّنفاهتم، ولكنهم مل يُفردوها مبزيد حبث يف هذا الباب، وإمنا جاءت أقواهلم  

ثة ُمشّتتة، ال حُيّدها ضابط، وال جيمعها قاعدة، فكثريًا ما حيتّجون بثقل  مبثو 
 اجلمع، وخّفة املفرد؛ لتقرير مسألة صرفية، أو التعليل حلكم حنوي.

ولست أعلم أحًدا من املتقدمني، أو املتأخرين خصَّ هذه الظاهرة ببحث  
واقتباسات  ُمستّقل، وما جاء من ذلك عرًضا من القول يف كتب املتقدمني،  

 يسرية عند املتأخرين. 
االسم   أبن  القول:  مع  يتعارض  ال  اجلمع  وثقل  املفرد،  خبّفة  القول  إن 
أخّف من الفعل، فكون اجلمع أثقل من املفرد ال يعين وصوله إىل ثقل الفعل،  
فيأخذ شيًئا من خصائصه، كما   الفعل ،  يقارب االسم  فاملسألة نسبّية، ورمبا 

 األمساء ، فأخذ شيًئا من خصائصها.شابه الفعُل املضارُع 

 
 . 1/103رح التسهيل يُنظر ش (1)
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 وأهدف من خالل هذا البحث إىل اإلجابة عن األسئلة التالية:
 أسئلة البحث وافرتاضاهتا: 

هل اجلمع أثقل من املفرد يف مجيع صوره؟ أم يعتوره من الظواهر ما جيعله   •
 أخّف من املفرد؟ 

 هل اجلموع تتفاوت؟ أم هي يف الثقل واخلّفة سواء؟  •
 ت املس وِّغة لثقل اجلمع، وخفة املفرد؟ ما املقتضيا •
 هل يعرتي اجلمع شيء من الظواهر للتخفيف من ذلك الثقل؟  •
يتغرّيان   • أم  حاهلما؟  على  بقاؤمها  املفرد  وخفة  اجلمع،  ثقل  من  يلزم  هل 

 حبسب العوامل الطارئة عليهما؟ 
 هل يسوغ االحتجاج بثقل اجلمع؟ وخّفة املفرد يف مواطن النزاع؟   •
ك احلجة بني غريها من األدلة؟ وهل تقِدر على رّد غريها من  ما منزلة تل  •

 احلجج؟ 
 ويفرتض الباحث يف ضوء تلك األسئلة ما يلي: 

 اجلمع أثقل من املفرد يف مجيع أحواله. •
 ال فرق بني اجلمع واملفرد يف هذا اجلانب. •
 اجلموع ال تتفاوت، بل هي يف اخلّفة، والثقل سواء.  •
 لثقل، واخلّفة سواء. اجلموع تتفاوت فهي ليست يف ا •
 اجلمع له مقتضيات ُمسّوغة للثقل. •
 اجلمع له ُمسّوغات لتخفيفه. •
 اجلمع ليس له مسوغات لتخفيفه.  •
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   د. انيف بن حسني حمسن احلارثي

 اجلمع ثقيل دائًما، وال يطرأ عليه التخفيف. •
 اجلمع يتغرّي حبسب العوامل الطارئة عليه. •
 األصل يف املفرد التخفيف، فال يلحقه ثقل.  •
 تثقل يف اجلمع، فيتغرّي حبسب أحواله. قد يستثقل يف املفرد ما يُس •
 يسوغ االحتجاج بثقل اجلمع، وخفة املفرد. •
 ال يسوغ االحتجاج بثقل اجلمع، وخفة املفرد.  •
 حّجة ثقل اجلمع، وخفة املفرد قويّة، حبيث تنهض بنفسها بني احلجج. •
القيام   • على  تقوى  ال  حبيث  ضعيفة،  املفرد  وخّفة  اجلمع،  ثقل  حّجة 

 ار هلا بني األدلة. بنفسها، وال اعتب



 

 
23 

 العربية جملة العلوم  
 )اجلزء الثاين(   ه1444  ربيع اآلخر  والستون  السابعالعدد  

 الدراسات السابقة:
مسائل   يف  اجلمع  ثقل  ظاهرة  والصرفيني  النحاة  من  املتقدمون  تناول 

، وما ورد من ذلك فهو مبثوث يف  هم مل يُفردوها مبوضوع مستقلّ لكنّ ،  متفرقة
 أو نفيه.  ،ون به على تقرير حكمكتبهم، يستدلّ 

الثقل واخلفة بشكل عام،   الباحثون يف عصران هذا فقد تناولوا ظاهرة  اأمّ 
 من مثل:

  الة ماجستري ، رسخبيت  علي وهب آمنه،  الثقل والتخفيف يف النحو العريب •
 ، السودان.جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا

العربية • اللغوية  النظرية  يف  أساسيان  مبدآن  والثقل  بشري  ،اخلفة    ، إبرير 
   ، اجلزائر.واألدب والثقافة اللغات يف  التواصل جملة 

اخلفّ قضيّ  • والثقلة  العر   ، ة  النحو  يف  حامد،  يبوأثرها  حسن  ،  أمحد 
 فلسطني.   لألحباث، النجاح جامعة جملة 

 .  ، اجلزائرعود الند جملة ،  حممد ماكين ،أثر التخفيف يف التوازن اللغوي •
يف  • التخفيف  صرفية  ظاهرة  دراسة  العربية  د.    اللغة  صوتية، 

، شهاب زين بن  مدحم  بن هللا عبد
 صنعاء.  ر،والنش  للدراسات  عبادي ومركز  والنشر دراسات لل ترمي

القرآن   • يف  اإلسنادية  العالئق  جهة  من  واجلمع  اإلفراد  صيغيت  مقتضيات 
 د. ايسر حممد اخلليل، جملة رفوف، جامعة أدرار، اجلزائر.  الكرمي،
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   د. انيف بن حسني حمسن احلارثي

 تلك الدراسات يف:  نه يُفارقإ هذا البحث فأّما 
عامّ   أنّ  • الدراسات  أمتلك  الثقل،  يف  اجلمع  ة  ثقل  يتناول  فإنّه  الباحث  ا 

 املثىن واملفرد.  :خاصة يف مقابل قسيميه
مل تتناول تلك الدراسات مظاهر ثقل اجلمع بشيء من التفصيل، ومل يعقد   •

غري   عامة  الدراسات  تلك  جاءت  بل  اجلمع،  ثقل  خيّص  مبحث  فيها 
 حمّددة.

ا • لصرفية،  أّن تلك الدراسات مل تعرض لالحتجاج بثقل اجلمع يف املسائل 
النزاع،   حتتاج    أمومعرفة منزلتها بني األدلّة، وإن كانت تصلح يف مواطن 

 لغريها من األدّلة للنهوض ابحلكم الصريّف. 
مشكلة   • ضوء  يف  جتري  الدراسة  هذه  الختبارأن  القول:    البحث،  صّحة 

 أبن املفرد قد يستثقل فيه ما يستثقل يف اجلمع. 
 وقد اشتمل البحث على: 

فيها أمهية هذا البحث، وأسباب اختياره، متضمنًة مشكلة    بيَّنت  :مقدمة
 البحث، وأسئلتها، وافرتاضاهتا.

 مُتثِّل أبرز املقتضيات لثقل اجلمع، وخفة املفرد يف النحو العريب. :  أحوال   أربعة 
 التغ ريُّ ابإلعالل. :احلالة األوىل

 التغ ريُّ مبنع االسم من الصرف.: ةالثانياحلالة 
 اختيار لفظ املفرد دون لفظ اجلمع. : ةالثالثاحلالة 
 اختيار بعض احلروف واحلركات دون غريها.: ةالرابعاحلالة 

أسأل  اخلامتة:   وهللا  الباحث،  إليها  توّصل  اليت  النتائج،  أهم  وفيها 
 اإلخالص يف القول والعمل.
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 متهيد: 
ومجعه،  وتثنيته،  إفراده،  حيث  من  االسم  أقسام  األوائل  علماؤان  تناول 

املفرد  ووضعو  أن  شّك  وال  غريه،  عن  مُتّيزه  اليت  العالمات  منها  قسم  لكّل  ا 
؛ ألن الفرع يدّل على األصل وزايدة، فالبسيط أصل  (1) أصل، واجلمع فرع عنه

أجزائه  بتكّرر  حتصَّلت  وزايدة،  املفرد  على  يدّل  اجلمع  أن  للمركب، كما 
أقالم )عندي  قلت:  إذا  أنك  ترى  أال  واحدة،  صورة  يف  فإنك  وتركبها   )

األجزاء   تلك  من  ورّكبت  وقلٌم(،  وقلٌم،  قلٌم،  )عندي  قولك:  عن  استغنيت 
الثالثة صورة جديدة، دّلت على املفرد، ف )القاف والالم وامليم( حروف أصول  
موجودة يف األصل، الذي انبثقت عنه هذه الصورة، والفرعّية تك وَّنت بفضل  

ترى كي أال  البناء،  صيغة  وتغريُّ  األلف  الذهنية  زايدة  الصورة  تلك  تغرّيت  ف 
 للفرد الواحد عند تعّدد األفراد يف البنية العميقة املتخيلة؟ 

النحاة   إذا نظرت إىل تقسيم  ُتشعرك    كلمة للوأنت  فّذة،  وجدت عبقريّة 
بسلسلة من القواعد املتشابكة املرتابطة، حبيث تتآلف أجزاؤها لُِتك وِّن جمموعة  

ب منها ضوابط وقواعد صغرى، فرتتبط الفروع  من القواعد الكربى، اليت تتشعّ 
شيء،   يشّذ  أن  ضري  وال  اللغة،  هذه  يف  اإلحكام  ذلك  ليحدث  أبصوهلا؛ 

 الكثري املتواتر، فالشاّذ ال اعتبار وال حكم له. يف  ولكنه ال يؤثر
، والفعل فرع عنه، واالسم خفيف، والفعل  ( 2) فاالسم عند البصريني أصلٌ 

خفيف أحّق ألصالته، والفعل ابلثقل أليق لفرعيته، أثقل منه، فكان االسم ابلت

 
 . 455/ 3يُنظر شرح السريايف ( 1)
 . 1/90يُنظر اإلنصاف  )2)
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   د. انيف بن حسني حمسن احلارثي

فُوِضع   فرع،  والثقل  أصل،  اخلّفة  إن  القول:  ميكن  التصّور  هذا  على  وبناًء 
املفرد   كان  النسق  هذا  على  سران  وإذا  للفرع،  والفرع  لألصل،  األصل 

 ابلتخفيف أح ّق، واجلمع للثقل أليق.  
السريايف   أثقل  واجلمع  بقوله: "إىل شيٍء من هذا  [  368]ت  وقد أشار 

 .(1) ؛ ألن الواحد هو األصل، مث جيمع"من الواحد
اإلعالل   حيث  من  الضوابط،  تلك  على  يرتّتب  آخر،  نسق  ّة  وَث 
والتصحيح، والصرف وعدمه، والتحريك والتسكني، والتغ ريُّ يف احلكم اإلعرايب  

 . التاليةألحوال ابختيار بعض احلركات دون بعض، وهذا ما سنعرض له يف ا

 
 . 3/455شرح كتاب سيبويه ( 1)
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 التَ َغُّير ابإلعالل احلالة األوىل:
فيما مضى من القول: أن التخفيف أصل يف األمساء، وأنَّ الثقل    تتناول

التخفيف،   مظاهر  أحد  اإلعالل  أنَّ  عليك  خيفى  وال  األفعال،  يف  أصل 
فحذف احلرف سواء أكان احلرف صحيًحا أو معتاًل، وقلبه إىل غريه ضرب  

العر  ينشده  الذي  التخفيف،  أحد  من  حبذف  الكلمة  فتغرّي  يف كالمه،  يب 
مصّنفاهتم،   يف  الصرفيون  ذكرها  ألسباب  نتيجة  غريه؛  إىل  قلبه  أو  حروفها، 
ورمبا كان احلذف الذي يلحق الكلمة اعتباطًيا، حبيث ال خيضع لعلة صرفّية  
وهي   وغاية كربى،  مقصد  إىل  يعود  ذلك كّله  ولكن  معتربة،  قاعدة  أو 

 التخفيف.
نسق املّتصل والسلسلة املرتابطة من ثقل الفعل لفرعيته، وخفة  وبناًء على ال

االسم ألصالته، يتناغم مع هذا النسق أصالة اإلعالل يف األفعال، وفرعيته يف 
األمساء، فكّلما كانت الكلمة ثقيلة كانت ابإلعالل أح ّق وأليق، وحنن حني  

تُ ع ّل خلفتها، وإمنا املق  صد األكثر واألحق  نذكر ذلك ال نعين أن األمساء ال 
ابإلعالل منهما، وهذا ينجّر ابلضرورة على أقسام االسم، من حيث اإلفراد،  
أقسامه   أن  إال  ابلفعل،  مقارنة  خفيًفا  وإن كان  فاالسم  واجلمع،  والتثنية، 
واملفرد،   املثىن  من  أثقل  فاجلمع  تتفاوت،  بل  سواء،  اخِلفَّة  يف  ليست  الثالثة 

وامل  املفرد،  من  أثقل  أثقل قسيميه  واملثىن  فلمَّا كان اجلمع  الثالثة،  أخ ّف  فرد 
 ِاع تو ره اإلعالل ِفرارًا من الثقل الذي حلقه.
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   د. انيف بن حسني حمسن احلارثي

أص  االنقالب  ليكون  الكلمة  أجزاء  بني  الرتابط  هذا  يستمّر  يف    اًل مث 
، وهذا ال يتعارض مع القاعدة املقّررة  (1) [ 285]ت اجلمع، وهو ما ذكره املربد

ل يف األفعال، وفرعيته يف األمساء، فاملربد يف  سابًقا، من حيث أصالة اإلعال
فهو   اجلمع،  ثقل  والعلة  واملفرد،  املثىن  لقسيميه  ابلنسبة  أصالته  يعين  ظيّن 

 ابإلعالل أوىل. 
اإلعالل   أجازوا  أهنم  املفرد  دون  اجلمع  يف  القلب  أحقّية  على  يدّل  وممّا 

كان مفرًدا، أّما    والتصحيح فيما كان آخره واًوا مشّددة مضموًما ما قبلها، إذا
إذا كان مجًعا فإّن اإلعالل فيه الزم، فما جاء على هذا النحو ثالثة أقسام:  
أتى جمموًعا حنو: )عاٍت   مصدر ك )عتا ُعتوًّا(، واسم مفعول ك )م غ ُزّو(، وامسًا 

 .  (2)وِعيِتّ(
القلب   ولكن  التصحيح،  فيهما  الوجه  فإن  املفعول  واسم  املصدر،  فأّما 

فقالوا ومغزِّي(جائز،  ومغزّو  )عتُ ّو وُعيّت  القرآن ابلوجهني  (3) :  وقد جاء يف   ،
 ىن خنمن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل}  قال تعاىل: 

 مب}   وقال تعاىل:  .[21]سورة الفرقان:  {حي جي يه ىه مه جه ين

 .[69]سورة مرمي: {رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب

 
 . 1/325يُنظر املقتضب  (1)
 .266/ 1يُنظر شرح التصريف للثمانيين  (2)
 . 4/384يُنظر الكتاب  (3)
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ما جاء على صورة اجلمع من حنو: )عاٍت وِعيّت( فإن اإلعالل  بعض  أّما  
وأح  ف )أد ٍل  يف حنو:  جرى  فيه جاٍر كما  واإلعالل  الزم،  واألصل:  (1) (قٍ يه   ،

الواو ايًء؛ لوقوعها آخًرا وقبلها ضمة،   قُلبت  )أ د لُو(، ومفردها: )دل و(، وإمنا 
ايًء   الواو  فُقلبت  قبلها،  ما  مضموم  واو  آخره  اسم  عندهم  يُعرف  مل  والعرب 

اليت  الضمة  أُبدلت  مث  )أ د لُيُ ٌ(  الياء،  فصارت:  ملناسبة  الياء كسرًة؛  تسبق   
)أدلِيُ ٌ(، )أدلِي  ٌ(،   فصارت:  فصارت:  فُحِذفت،  الياء  على  الضمة  فاستُثِقلت 

فالتقت الياء ساكنة مع التنوين، فُحذفت، فصارت: )أ د ٍل( على حّد حذفها  
أن:  وِحِقّي(،  )ِديّل  وبني:  وِعيِتّ(،  )ِعصّي  بني:  الشبه  ومناط  )قاٍض(،  يف: 

حيث  )ِعصِ  ايًء،  األخرية  الواو  فقلبوا  )ُعُصو و(،  أصلها:  ابلواو  ّي(  ي عتّدوا  مل 
األوىل الساكنة، فهي حاجز غري حصني، وكأن الواو األخرية ُسبقت بضمة،  
)ُعُصو ي(،  فصارت:  أشبهها،  وما  )أدٍل(،  يف  بضمة  الواو  ُسبقت  كما 

الوا فُقلبت  ابلسكون،  إحدامها  وسبقت  والياء،  الواو  مُثّ  فاجتمعت  ايًء،  و 
اليا  قبل  ما  وُكسر  الياء،  يف  الياء  )ِعصّي  أُدغمت  فصارت:  للمناسبة،  ء؛ 

 وعيِتّ(. 
أّما ما جاء من ذلك مصّحًحا ك )الُنحّو(، فإنه من الشاذ الذي ال يقاس  

 .(2) عليه، وال يُعتّد مبثله
وأنت إذا نظرت إىل صورة املفرد واجلمع يف أصلها وجدهتا واحدة، إال أن  

املعتربة هنااإلعال املفرد، والعلة  هي ثقل اجلمع،    ل الزٌم يف اجلمع، جائز يف 
 

 . 254/ 3راتن، يُنظر العني )حقو( واحده حقو، واحلقوان اخلاص )1)
 . 130/ 5ر شرح السريايف يُنظ (2)
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، قُلبت الواو ايًء ختلًصا من  اًل وِخّفة املفرد، فلّما كانت الواو ثقيلة، واجلمع ثقي 
ابلواو   احلاصل  اللفظي  والثقل  أفراده،  بتكّرر  احلاصل  املعنوي  الثقل  اجتماع 

الوجهان؛ النعدام التكرار املوجود يف    املشّددة، خالفًا للمفرد الذي جاز فيه
 اجلمع.

النحاة  ولقائل أن  إّن  للقلب يف حنو: )ُصيَّم وقُ يَّم( بثقل    (1) يقول:  اعتّلوا 
بالزم  وليس  جائز  القلب  فإّن  ذلك  ومع  الواحد،  وخفة  فقالوا:  (2) اجلمع،   ،

فقالوا:   املفرد،  يف  جاٍر  القلب  أن  ذلك:  عن  فاجلواب  يقلبوا؛  فلم  )ُصوَّم( 
ل فيما جرى على  صائم(، واألصل: )صاِوم(، فقلبوا من الواو مهزًة، واإلعال)

مثال: )فاعل( معروف، ومع ذلك فإن بقاء الواو يف: )ُصوَّم(، أو حىت قلبها  
، وال  (3) ايًء أخّف من قلب الواو مهزة يف املفرد، فالواو والياء أخف من اهلمزة

يف   األصل  من  أخفَّ  غريه  إىل  احلرف  قلب  إىل  يكون  فالنظر  أحواله،  مجيع 
 ى الكلمة ابخلفة أو الثقل.كم علالقلب مبفرده ال يكفي للح

العّلة ال تنهض   ورمبا كان لثقل اجلمع أثر يف اعتالل الكلمة، لكن تلك 
بنفسها ابحلكم الصريف، بل ال بّد من أوصاف متعّددة ليقوم احلكم هبا، أال  

 يُِعلُّوا حنو: )ِطوال(، وما أشبهها؟  ترى أهنم أعلُّوا حنو: )ِسياط، وِحياض(، ومل 
 واضع قلب الواو ايًء اجتماع مخسة أوصاف:وذلك أنَّه من م

 األول: كون االسم مجًعا. 

 
 . 9/362وشرح األلفية للشاطيب   ،5/469، وشرح املفصل  269/ 5يُنظر شرح السريايف  (1)
 . 5/469يُنظر شرح املفصل  (2)
 . 3/19، واخلصائص 3/259يُنظر األصول   (3)
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 الثاين: كون عني مفرده ساكنة.
 الثالث: أن يكون ما قبل الواو مكسورًا. 

 الرابع: أن يكون ما بعد الواو ألًفا. 
، وفيه نظر، فإهنم أعّلوا حنو:  (1) اخلامس: صّحة الم الكلمة وعدم اعتالهلا

 .(2) معتّلة )ضياء( مع كون الالم 
وأنت إذا نظرت إىل مجع: )س و ط( وحنوها ألفيت األصل فيها: )ِسو اط(،  
بتكّرر   احلاصل  اجلمع  ثقل  ومن  للكسرة،  املعاقبة  الواو  ثقل  من  فُتُخلِّص 

أشبه   وهي  الواو،  من  أخّف  الياء  إذ  ايًء؛  الواو  بقلب  إىل  أفراده،  الواو  من 
 .  (3) األلف التالية هلا

األ أقوى  فإهنا  ورمبا كان  قبلها،  ما  انكسار  هو  ايًء  الواو  لقلب  وصاف 
حنو:   يف  ايًء  وقلبوها  )ِقيام(،  حنو:  والثاين  األول  الوصف  ختلُّف  مع  تقلب 
الصريف   بنفسها ابحلكم  العّلة  أال ترى كيف قامت  األلف،  انعدام  ( مع  )ِدمي 

اف األخرى؟ وحنن عندما نذكر ذلك ال نقدح فيما ذهب  مع انعدام األوص
من  إليه   غريه  بني  احلكم  هذا  يف  الوصف  هذا  منزلة  أردان  وإمنا  الصرفيون، 

 األوصاف.
اجلمع،   ثقل  مع  القاعدة  لتنسجم  واًوا؛  الياء  من  فقلبوا  عكسوا،  ورمبا 

ت عينه وخّفة الواحد، فاألخفش جيمع ما كان على: )أف  ع ل ف  ع الء( ممّا اعتلّ 

 
 . 1/158يُنظر اخلصائص  (1)
 . 25يُنظر اجتماع إعاللني يف كلمة واحدة عند من يرى أهنا مجع،  (2)
 . 5/463فصل يُنظر شرح امل (3)
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حن قبلها،  ما  ويُكسر  الياء،  فتصّح  )فُ ع ل(  ما  على:  أّما  وبِيض(،  )أ بي ض  و: 
جاء على: )فُ ع ل( من املفرد، فإن الياء عنده تُقلب واًوا، فإذا بىن على مثال:  
)بُ ر د( من: )أ ب يض، وب  ي ضاء( قال: )بوض(، فق ل ب من الياء واًوا؛ ألن املفرد  

 . (1) أخّف من اجلمع
أن وسيبويه  170]ت    ل اخللي  ومع  قوله    [ 180ت  ][،  مع  يتفقان  ال 

، فاملفرد واجلمع عندمها سواء، إال أن ذلك ال يتعارض مع كون اجلمع  (2) اهذ
أثقل من الواحد، فاملفرد واجلمع وإن كاان بصيغة واحدة إال أّن اجلمع أثقل  

 بتكّرر أفراده، واملفرد أخّف ابنفراده. 
بعض قول  الصرفيون  رأى  و   وملّا  وِسيوف(،  )بُِيوت  أشبههما،  العرب:  ما 

عسر االنتقال من ضّم إىل كسر؛ المتناعه يف املفرد، واجلمع  استنكروا ذلك؛ ل
سوِّغ جلراينه يف حنو:  

ُ
أوىل ابملنع يف ذلك؛ لثقل اجلمع، وِخّفة املفرد، وكان امل

 . (3) )بُِيوت وِسيوف( كون الكسرة عارضًة، واألصل: )بُيوت وُسيوف(
نسق الذي  أن الصرفيني حاولوا بقوهلم هذا احملافظة على ال  ن لرغم موعلى ا 

يتواءم مع ثقل اجلمع، وخّفة املفرد؛ إال أنين أرى التخفيف حاصل يف اجلمع  
الياء للكسرة قبلها، ومناسبة الواو للضمة قبلها، وملّا كانت احلركات   مبناسبة 

قل: مها من حيث    أبعاض احلروف كانت: )بُِيوت( أخفَّ من: )بُ ُيوت(، أو
املوجود   فالُعسر  سواء،  واخِلّفة  حرفًا  الثقل  فيه  العني  ممّا كانت  )ِفُعل(  يف: 

 
 . 1/299يُنظر املنصف  (1)
 .304/ 1، واملمتع 1/528يُنظر املفصل  (2)
 .1/324، واملمتع  3/7يُنظر شرح التسهيل  (3)
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الياء اجلارية مبّد الكسرة قبلها، وكذا إشباع الضمة بعد   صحيًحا خيتلف عن 
حنو:   يف  الفاء  فإن كسر  عليه  وبناًء  املّديّة،  الواو  تلك  عنها  يتولد  الياء 

يتعارض مع ثقل اجلمع، فاللسان جاٍر يف: )بُيوت    )ِسُيوف(، وما أشبهها ال 
 (، وال عسر يف ذلك.وبُِيوت

وممّا غ رّيته العرب مراعاة لثقل اجلمع االسم اخلماسي، ممّا جاء على مثال:  
)فعاِلل( وما أشبهها، فت حِذف خامسه، أو رابعه؛ لثقل اجلمع بصورته، وكثرة  

ل يف مجع )ف  ر ز د ق(: )فرازد(، ، فتقو (1) حروفه، فيصري االسم إىل أربعة أصول
رأ وكما  )فرازق(،  على  أو  جيمعوا  لئال  ابحلذف؛  التخفيف  حصل  فقد  يت 

 الكلمة ثقل اجلمع، وكثرة احلروف.
األصل   عن  فخرجوا  االسم،  آخر  من  فحذفوا  ذلك،  جتاوزوا  ورمبا 

؛ ليتخّلصوا من ثقل اجلمع، حبذف بعض حروفه، ومن ذلك مجعهم:  (2) املعترب 
اليا )ص أو حبذف إحدى  املشددة،  الياء  حبذف  ءين  حراء( على: )صحار(، 

األلف   إذ  ألًفا،  الثانية  وقلب  الياءين،  إحدى  حبذف  أو  )صحاري(،  على: 
)صحارى( إىل:  فتصري  الياء،  من  على:  (3)أخّف  جُتمع  أن  األصل  وكان   ،

" بني  )صحارِّي(،  أدخلت  صحراء  مجعت  إذا  ألنك  األصل  إنه  قلنا:  وإمنا 
 كّل موضع  بعد ألف اجلمع يف  ء والراء ألًفا، وكسرت الراء، كما تكسر مااحلا

قبلها،   ما  النكسار  ايًء؛  الراء  بعد  اليت  األلف  فتنقلب  )مساجد(،  حنو: 

 
 . 3/399يُنظر شرح املفصل  (1)
 . 1/92يُنظر األشباه والنظائر  (2)
 . 9/4813 يُنظر متهيد القواعد  (3)
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آثروا   إهنم  مث  فيها،  األوىل  تدغم  مث  ايًء،  أيًضا  للتأنيث  اليت  الثانية  وتنقلب 
قا الثانية  حذف  فمن  الياءين،  إحدى  فحذفوا  الصحارِي  التخفيف،  -ل: 

 .(1)"-حابلفت -الصحار ى  ، ومن حذف األوىل قال -ابلكسر
أثر يف التغيري الذي طرأ على االسم،    (2) وكما رأيت فقد كان لثقل اجلمع

جرى   بل  أخرى،  اترة  آخره  من  احلرفني  وحذف  اترة،  احلروف  أحد  حبذف 
 على االسم احلذف والقلب مًعا، كما يف: )صحارى، وعذارى(. 

 
 .3/1405توضيح املقاصد واملسالك (1)
 . 1/92، واألشباه والنظائر 286/ 5السريايف  يُنظر شرح  (2)
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 : التغُّي مبنع االسم من الصرف. ثانيةاحلالة ال
ل أن الفعل أثقل من االسم، وأّن اجلمع أثقل  فيما مضى من القو   تذكر 

أقسام االسم، وبناًء على هذا النسق فإن اجلمع أقرب من املفرد واملثىن للفعل،  
بعض   أخذ  ورمبا  ذلك،  يف  يقاربه  يكاد  حىت  الثقل  يف  يتدرّج  االسم  وكأن 

ة أدركت  رت إىل تناغم هذا النسق مع ما يذكره النحاخصائصه، وأنت إذا نظ
الطارئة  عبقريّة   الكونية  الظواهر  مع  يتك ّيف  حيٌّ،  وكأهنا كائن  اللغة،  هذه 

 عليه. 
وكما كانت أقسام االسم ليست يف اخلفة سواء، فكذلك اجلمع ال يكاد  

ذكر  فاخلماسي كما  واحدة،  وترية  على  فهو    تيسري  بكثرة حروفه،  ثقل  قد 
 كالرابعي يف ذلك.ليس  

تتفاوت فيلحقها من الثقل ما    غ اجلموع وجدانهاوإذا أمعّنا النظر يف صي
فصيغ هلا،  املوضوعة  الكلمة  بنية  حبسب  وما  تايلحقها،  وفعالِي ل(  )فعاِلل،   :

في  ع ت وِرمهكغريمه  اأشبههما ليست الصيغ،  النحوية والصرفية  ا من  التغيريات  ا من 
 يها ظاهرة التخفيف. ا، فتجري علما ي  ع ت وِرمه

الصيغة هذه  م   وملّا كانت  غريها  من  من  أثقل  قراًب  أشّد  الصيغ كانت  ن 
ثقل   ينتهي  فإليها  منتهى اجلموع،  أن توس م بصيغة  لذلك ال غرابة  األفعال؛ 
االسم، ومنها يبدأ ثقل األفعال، ودوهنا ابقي صيغ اجلموع، وأدىن من ذلك  

 املثىن، مثّ املفرد. 
ال، فتبقى  ى اجلموع تالمس احلّد األدىن من ثقل األفعوكأيّن بصيغ منته

التنوين،  ُمت أ   منها  نُزع  ثقلت  ملّا  أهنا  ترى  أال  والفعلّية،  االمسّية  بني  ر ِجحة 
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فاألفعال ال   ذلك؟  يف  اجلر، فكانت كالفعل  يف حال  الكسرة  منها  وُسلبت 
إطار    تنون، وال تكسر، ومع ذلك فإهّنا وإن ثقلت بصيغتها فهي مل خترج عن 

ص األمساء عادت إليها  فة، ومها من خصائاالمسية، فلّما حلقتها )أل(، واإلضا
 الكسرة يف حالة اجلر. 

إن االحتجاج بثقل اجلمع وخّفة املفرد له اعتبار عند املتقدمني من لدن  
، (2) ، ومل ختل كتب املفسرين من هكذا حّجة (1) سيبويه، ومن دونه من النحاة

  "وقال يف مواِطن كثرية ال تنصرف، وكذلك كلّ يقول:    [215] ت   فاألخفش
ألف، وبعد األلف حرف ثقيل، أو اثنان خفيفان فصاعًدا،    مجع اثلث حروفه

ومساجد(،   ومتاثيل  )حماريب،  حنو:  النكرة  وال  املعرفة،  يف  ينصرف  ال  فهو 
وأشباه ذلك إال أن يكون يف آخره اهلاء، فإن كانت يف آخره اهلاء انصرف يف  

 )طياِلس ة، وصياِقل ة(. النكرة حنو:
العرب   منع  اجلمع وإمنا  هذا  صرف  وال    من  للواحد،  يكون  ال  مثال  أنه 

يكون إال للجمع، واجلمع أثقل من الواحد، فلّما كان هذا املثال ال يكون إال  
 لألثقل مل يصرف. 

وأما الذي يف آخره اهلاء فانصرف؛ ألهنا منفصلة كأهنا اسم على حياهلا،  
انصرف، فشبه  يقع يف آخر االسم، فوقع على اهلاء، فلذلك  واالنصراف إمنا  

( مصروف يف النكرةب )ح    .(3) "ض ر موت(، و)ح ض ر م و ت 

 
 . 1/179يُنظر شرح املفصل  (1)
 . 9/132يُنظر التفسري البسيط  (2)
 . 355//1معاين القرآن   (3)
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أّن   الكلمة،  ثقل  يف  أثر  هلما  وبناءها  الكلمة  صيغة  أّن  على  يدّلك  وممّا 
لكنهم   التنوين،  يدخلها  فال  أشبهها،  وما  )غواٍش(،  صرف:  منع  األصل 

من  الياء  حبذف  االسم  خّففوها  فبقي  واجلر،  الرفع  حاليت  يف  على    آخرها، 
أحرف،  فانصرف    أربعة  مفرد،  اسم  و)جناح(  الصيغة،  يف  )جناح(  فشابه: 

وسيبويه اخلليل  مذهب  هذا  ذلك،  أكان  (1)ألجل  سواء  القول  وأايًّ كان   ،
التنوين تنوين صرف، أم تنوين عوض، فإن الكلمة ُخّففت حبذف احلرف من  

 آخرها. 
لمة، وقد زال  قد كان لصيغة منتهى اجلموع أثر يف ثقل الكوكما رأيت ف

ا احلكم فانصرفت ملّا خّفت حبذف أحد حروفها، فشاهبت صيغة املفرد،  عنه
 وب  ُعدت عن ثقل الفعل، فلحقها التنوين. 

 
 . 1/179يُنظر شرح املفصل  (1)
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 : اختيار لفظ املفرد دون لفظ اجلمع ةالثالث احلالة
العربي ة عناية فائقة، فوضعوا  ُعين املتقدمون من النحاة والصرفيني ابملفردة 

فاظ دون بعض، وقّعدوا لذلك القواعد  الختيار بعض األلاملبادئ والتصورات  
املستنبطة من كالم العرب، ورمسوا حدوًدا لتلك القواعد، فإذا جاوز لفظ تلك  

 احلدود حاولوا تفسريه، حبيث ال يقدح يف قاعدة بنوها، أو صورة رمسوها.
ال  ات مع الضوابط املنّظمة للكالم العريب، إ وكثريًا ما تتوافق تلك التفسري 

جّد يسرية ال تكاد ختضع لتلك القوانني، فرمبا صادف املنظّر    أهنا يف مواضع
بيًتا شعراًي، أو قواًل ملن يوثق بعربّيته يصطدم   نبواًي، أو  آية قرآنية، أو حديثًا 

ي فيعمد إىل أتويلها، إن كان  قواعد،  القاعد   ّتفقمع ما سّنه من  ة، ورمبا  مع 
 غلب. بطة، ابلكثري األومسه ابلشذوذ؛ لتبقى القاعدة منض

ومن تلك املفاهيم اليت تعّهدها السابقون ابلدراسة ظاهرة املطابقة، إما يف  
اإلعراب، أو يف التذكري والتأنيث، أو اإلفراد والتثنية واجلمع، فمنها ما جتب  

نعة، ورمبا وقع اخلالف بني  فيه املطابقة، ومنها ما جتوز، ومنها ما تكون فيه ممت
ذلك يف  واجبً العلماء  يكون  فما  حبسب  ،  جائًزا، كٌل  غريه  يراه  عامل  عند  ا 

 تفسريه للنصوص.
ومن املواضع اليت وقع اخلالف فيها مطابقة النكرة املشتقة املضاف إليها  

 ملا قبل )أ ف عل التفضيل(، يف اإلفراد، والتثنية، واجلمع، 



 

 
39 

 العربية جملة العلوم  
 )اجلزء الثاين(   ه1444  ربيع اآلخر  والستون  السابعالعدد  

الطربي ذلكيف    [310]ت    فذهب  جواز  إىل  ابن (1) تفسريه  وتبعه   ،
 .(3)غريمها إىل امتناعه ، وذهب(2) [  672ت ] مالك

 زت  رت يب ىب }   وموضع اخلالف بني الفريقني يف قوله تعاىل:

 يق  ىق  يف  ىف  يث  ىث مثنث زث رث يت  ىت  نت  مت

البقرة:لك اك ]سورة  اجلماعة(،  ،  [41{  )واو  ترى:  )تكون( كما  فاسم: 
ما   تطابق  مل  ترى مفردة،  وهي كما  )كافر(،  إليها:  املضاف  املشتقة  والنكرة 

 ن كفر.ق كافر، أو أول مقبلها، فأّوهلا من أوجب املطابقة أبول فري
ال   وأّما اجمليزون املفرد يُغين عن ذكر احملذوف،  هلذه  صورة، فقد ذكروا أن 
 .(4) من اجلمع وأن املفرد أخفُّ 

فُتُخلِّص من   ت بة لكان ثقياًل،  فلو قيل: ال تكونوا أول كاتبني، أو أول ك 
واسُتغيِن عن  روف، وبتكّرر أفراد النكرة املضاف إليها،  الثقل احلاصل بكثرة احل

ابلواو املشعرة ابجلمعّية ل )أفعل(، وما ُأضيفت إليه، فتحّقق املعىن بلفظ    ذلك
 املفرد.

 
 . 1/600يُنظر جامع البيان  (1)
 . 3/62سهيل يُنظر شرح الت (2)
 . 2/101يُنظر شرح التصريح  (3)
 . 6/2689القواعد يُنظر متهيد  (4)
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إن اختيار العريّب للفظ املفرد دون لفظ اجلمع، أو العكس، قد ال خيضع  
ة حياولون تفسري  لقاعدة منضبطة يف مجيع أحواله، لكن املنظرين من أهل اللغ

 .(1) يةيقال عنها تعليم تلك الظاهرة بعلة أقّل ما
ومن ذلك اختيار لفظ املفرد دون لفظ اجلمع يف متييز األعداد لضرب من  

أن املعدود قد ُعِلم قدره بذكر  ، ولعل احلّجة األقوى يف ذلك هو "(2) التخفيف
 .(3) ك" العدد، فإمنا حيتاج إىل ما يُبني جنسه، والواحد يكفي يف ذل

ا القاعدة ال تستمّر مع  اله، فاألعداد من  لعدد يف مجيع أحو إال أن هذه 
الثالثة إىل العشرة، يكون متييزها مجًعا جمرورًا، وقد حاول بعض النحاة تفسري  

، لكن هذا قد ال  (4) . ذلك مبشاهبة مجوع القلة لآلحاد يف تكسريها وتصغريها
 ألعداد جمموًعا.يّطرد، حيث وردت رواايت مبجيء متييز بعض ا

اجل لثقل  العرب  مراعاة  املفر ومن  وِخّفة  أرادوا  مع  إذا  أهّنم  يف كالمها  د 
النسب إىل اجلمع رّدوه للمفرد، مثّ أحلقوه ايء النسب، فتقول يف النسب إىل  

 )كتب(: )كتايّب(. 

 
األ  )1) الباحثني ملّا رأى عّلة بعض املتقدمني يف جميء لفظ  القرآن مفرًدا  ر لذلك فإن بعض  ض يف 

خالفًا للسماء فقد وردت ابإلفراد واجلمع؛ رّد حجتهم، وذكر أن القضّية ليست قضية خّفة أو  
يُنظر من    ثقل،  واجلمع  اإلفراد  صيغيت  مقتضيات  ذلك  اإلسيف  العالئق  القرآن  جهة  يف  نادية 
ص إقصائها  57الكرمي  دون  ابحلكم،  لتنهض  غريها  مع  احلجة  تلك  اعتبار  إىل  أميل  لكين   ،

 ابلكلية. 
 .1/438يُنظر شرح اللمع البن اخلباز  (2)
 . 9/277التذييل والتكميل (3)
 . 9/278 يُنظر املصدر السابق  (4)
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ومّما شاع اخلطأ فيه يف زمننا هذا قوهلم: )ثوب رجايّل(، وقد نّبه ابن اخلباز  
ب زمن  يقال:  منذ  أن  فيه  والقياس  صّحته،  عدم  على  رجلّي(، عيد  )ثوب 

املفرد  واح واخِتري  ابملفرد،  حاصل  واجلنس  اجلنس،  بيان  هو  املقصود  أبن  تّج 
خلفته اجلمع؛  بتكّرر (1)دون  ثقيل،  اجلمع  أّن  هذا  يف  النحاة  مراد  ولعل   ،

بكثر  ثقل  مشّددة  وهي  النسب،  ايء  عليه  زدت  فإذا  حروفه،  وكثرة  ة  أفراده، 
النس معىن  بتضمُّنه  ثقاًل  وازداد  أفراده،  حروفه،  لكافة  ذلك،  ب  من  فُتخلِّص 

 بردِّه إىل مفرده، وحلاق ايء النسب يف آخره. 

 
 .1/365يُنظر شرح اللمع البن اخلباز  (1)
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   د. انيف بن حسني حمسن احلارثي

 : اختيار بعض احلروف واحلركات دون غُّيهاةالرابعاحلالة 
عرضنا فيما مضى من القول صورًا لبعض التغيريات اليت تطرأ على اجلمع  

الذي حلقه، فكان ما ذكر التماًسا للخفة، وختلّ  الثقل  ًصا جبمع  ه خاتًصا من 
، ومل أصادف فيما وقعت عليه يدي شيًئا من املظاهر السابقة تلحق  التكسري

قسيميه، ولعّل السر يف ذلك يتمّثل يف كثرة التغيريات اليت تلحق صورة املفرد،  
تتغرّي  املفرد ال  فإن صورة  السالمة بقسميه،  ، إال  عند تكسريه، خالفًا جلمع 

 يهما.ابلزايدتني اللتني تلحق آخر االسم ف
هذا النسق، العّلة اليت ذكرها النحاة الختيار األلف دون الواو  مع    ّتفقوي

يف مجع املؤنث السامل، وذلك من حيث اجتماع ثقل اجلمع مع ثقل التأنيث،  
 فاختاروا هلذا اجلمع أخّف حروف املد.

خفيف فيه من جهة أخرى، فاخِتري  أّما مجع املذكر السامل فإن التماس الت
أخف   ختّلًصا  لنونه  الذي  احلركات  للمثىن  خالفًا  حلقه،  الذي  الثقل  من 

 التمست له الكسرة، خلّفته مقارنة جبمع السالمة. 
الثابتة،   املفرد  صورة  يلحق  مل  السالمة  مجعي  يف  العمل  فإن  رأيت  وكما 

اللتني حصل هبما اجلمع، وم   ى حدإ وإمنا حلق   القول:  الزايدتني  ن هنا ميكن 
وأن مجع التكسري أثقل من  ،  ر الساملثقل من مجع املذكإن مجع املؤنث السامل أ
 مجع السالمة بقسميه. 

)ِفِعل(   يتضّمن:  ألنه  مطلًقا؛  )ِفِعالت(  بناء:  منعه  الفراء  إىل  نُسب  وممّا 
  وهو بناء مل يُسمع عن العرب إال يف: )إِِبل(، وُحّجته يف ذلك أن اجلمع أثقل
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عه يف اجلموع من ابب   اندرًا، فامتنامن الواحد، فإذا مل يُسم ع يف اإلفراد إال
 . (1)أوىل

الفراء قول  مالك  ابن  رّد  يف    [207]ت    وقد  ولست  أربعة،  وجوٍه  من 
معرض مناقشة ابن مالك يف تلك األدلة، وما يعنينا هنا ما استدّل به بقوله: 

املفرد وإن كان  " يُست  أخّف من اجلمع إن  ثقل فيه ما يستثقل يف اجلمع؛  قد 
 .(2) ثنية، ومجع، ونسب"ألن يتصرف فيه بتألنه ُمعّرض 

من   مالك  ابن  على  الرّد  فيمكن  سابًقا  مناقشته  مّتت  ما  على  وبناًء 
 وجهني: 

اإلفراد،   ابب  عن  خرج  مجع  أو  تثنية،  له  عرض  إذا  املفرد  أّن  األول: 
ىن أثقل من املفرد، واجلمع  فإن املث  تودخل يف ابب التثنية واجلمع، وكما ذكر 

 تثنية ومجع ويبقى مفرًدا؟ يف يُتصّرف فيه بأثقل منهما، فك
ذكر  إىل    ت الثاين:  النسب  أرادوا  إذا  العرب  أن  القول  من  مضى  فيما 

حلقه،  الذي  الثقل  من  ختّلًصا  النسب،  ايء  أحلقوه  مثّ  للمفرد،  رّدوه  اجلمع 
املعىن بتكّرر أفراده، وعليه فيكون كاملفرد يف لفظه، لكنه أثقل منه من جهة  

نسب ال جيعله أثقل من اجلمع، نعم يكون أثقل  على املفرد من ال فإن ما يطرأ  
من   اجلمع  إليها  وصل  اليت  الدرجة  إىل  يصل  ال  لكنه  املشّددة،  الياء  بتلك 

 الثقل.

 
 . 1/102سهيل يُنظر شرح الت (1)
 . 1/103 املرجع السابق  (2)
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   د. انيف بن حسني حمسن احلارثي

وأمر آخر فإن ابن مالك يف ظيّن فهم قول الفراء على غري مراده، فالفراء  
ون  لعرب؛ ألهنم يكرهعند ا (1) لقليت( وإمنا ذكر أن ورودها من المل مينع )ِفِعال

توايل كسرتني  الستثقاهلم  اثنيه؛  ذلك  (2) كسر  منعه  عدم  على  يدّل  والذي   ،
" )نِِعمات وِسِدرات(قوله:  فقال:  العرب  بعُض  احتمله  بقوله  (3)"وقد  وهو   ،

 .(4) هذا مل خيرج عن قول سيبويه
آخر   قول  على  مالك  ابن  وقف  فإن  ورمبا  ويف كلٍّ  عليه،  أقف  مل  للفراء 

إليه، وأاًي كان القول فإن املفرد وإن وقع فيه الثقل،  ا يعارض ما نُسب  قوله هذ
 فإنه ال يصل إىل درجة ثقل مجعه للعلة اليت ذكران، وهللا أعلم.

 
 يف االستعمال، وَّثة كلمات قليلة يف االستعمال، ولكنها ُمطردة يف القياس. (1)
 . 2/329يُنظر معاين القرآن  (2)
 . 2/330 املرجع السابق  (3)
 .4/114، و3/574يُنظر الكتاب  (4)



 

 
45 

 العربية جملة العلوم  
 )اجلزء الثاين(   ه1444  ربيع اآلخر  والستون  السابعالعدد  

 اخلامتة:
تناول وبع أن  اجلمن  مبعًضا    تد  ثقل  ع  ظاهر  الن  مع  والصرفيني،   ند  حاة 

البا  اخِلفة والثقل مسألة نسبية تتفاوت  ثبت عند  أّن  الكلمة حث    بني أقسام 
 ويف ضوء ذلك ميكن إبراز النتائج التالية:  

املفرد أخّف أقسام االسم، وهو وإن ث  ُقل يف بعض صوره إال أنه ال يصل   •
للجموع الالحق  الثقل  اللتني    إىل  ابلزايدت ني  ث  ُقل  الذي  املثىن  وبينهما   ،

 .ه فال ُحّجة البن مالك فيما ذهب إليه، وعليتلحق آخر املفرد
نها ما يقارب ثقل األفعال، كما هو احلال يف صيغ  اجلموع تتفاوت فمأن   •

املثىن، كما هو احلاصل يف مجعي   منتهى اجلموع، ومنها ما يقارب خّفة 
 السالمة.

ي  ع ت وِر صيغة منتهى اجلموع ثقل شديد، فيمنع االسم من التنوين، وُتسل ب   •
الكسرة،  حُ   منه  أو  أضيف،  فإذا  ذلك،  يف  األفعال  ب )أل(  فيشابه  ّلي  

 كسرته؛ الختصاصه مبا مُيّيز األمساء.   عادت
صيغة منتهى اجلموع أعلى مراتب االسم يف الثقل، ودوهنا مجوع التكسري،   •

 مث مجع املؤنث السامل، مث مجع املذكر السامل، مث املثىن، وأخّفها املفرد.  
و  • اجلمع،  بثقل  التعليل  الصرفي إّن  األحكام  يف  اعتبار  له  املفرد  ة  ِخّفة 

النهوض  والنحوية، ولكن أو  بنفسه على رد غريه من احلجج،  ه ال يقوى 
 ابحلكم الصريف، بل حيتاج إىل غريه من العلل واألوصاف للقيام ابحلكم. 

القليل   • من  هو  وإمنا  )ِفِعالت(  بناء:  منع  الفراء  أن  الباحث  عند  يثبت  مل 
   عرب، وحيتمله بعضهم.الذي يكرهه أغلب ال

 آله وصحبه وسلم. نبينا حممد، وعلىوصلى هللا وسلم على 
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   د. انيف بن حسني حمسن احلارثي

 :املراجع
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 دراسة ومعجم ( ـه412)جامع اللغة( للقزاز القيرواني )ت 

 

 عواد بن سالمة الشمريد. أحمد بن  

 اآلداب والفنون كلية –اللغة العربية  قسم
  حائلجامعة 

   هـ   1443/  6/  3هـ               تاريخ قبول البحث:    1443/  5/  10تاريخ تقديم البحث:  

 
 ملخص الدراسة: 

ذا حبث حياول جاهًدا أن يكشف ابلدراسة عن معجم يف عداد املفقود وهو "جامع اللغة"  
 ( الذي مل حيظ بنصيب وافر من الدراسة. 412أليب عبدهللا حممد بن جعفر القزاز القريواين )ت

فجمعت مادته مما وقفت عليه من املصادر الناقلة عن هذا الكتاب، فقمت بدراسٍة لعنوان  
ق ًقا لعنوانه مبا ثبت لدي  من أدلَّة، مث الكشف عن سبب أتليفه  الكتاب مَتتب    ًعا ما قيل فيه وحمح

ًا برأيي الذي أَم يل إليه.   وزمنه مناقًشا ما أبداه الدارسون، خاِت 
مث عرَّجت على الص ناعة املعجمية عند القزاز يف اجلامع، ابدًًئ بدراسة مصادره اليت استقى   

 منها مدونته املعجميَّة، ومقف ًيا بدراسة ترتيب الكتاب ترتيًبا داخليًّا وخار جيًّا. 
 

 مصادر.-معجمية–اجلامع -القزاز الكلمات املفتاحية:



 

 

(Jami al-Lughah) by Qazaz al-Qayrawani (d. 412 AH) study and lexicon 

 

Dr. Ahmed bin Awad bin Salama Al-Shamri 

 Department Arabic language – Faculty Letters and Arts 

hail university 

 

 

Abstract:  

This is research that is actively trying to reveal a missing dictionary by study; 

which is the “Jami’ al-Lughah” by Abu Abdullah Muhammad ibn Jaafar Al-

Qazzaz Al-Qayrawani (died in 412), that did not have an efficient share of study. 

So, I gathered its material from what I came across from the sources that 

transmitted this book. So, I studied the title of the book. I followed what was said 

about it and verified its title with the evidence that I collected. After revealing the 

reason for its composition, and its time. I discuss what the scholars showed, and 

conclude with my opinion, which I tend to. Then, I went to the lexical industry of 

Al-Qazzaz in “Al Jami’. I started by studying the sources from which he drew his 

lexical blog, and rhyming it by studying the internal and external arrangement of 

the book. 

  

key words: Al-Qazzaz - Al-Jami` - Lexical - Sources. 
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 تقدمة
وسيد   األنبياء  أشرف  على  والسالم  والصالة  العاملني،  رب  هلل  احلمد 

 وعلى آله وصحبه أمجعني، وبعد:  املرسلني، سي دان ونبينا حممد بن عبدهللا 
الرابع اهلجري العصر الذهيب يف صناعة املعجم العريب، حيث   ي حَعدُّ القرن 

وال واحمليط  والتهذيب  األدب  وديوان  اجلمهرة  فيه كتاب  والصحاح  ظهر  بارع 
الرتاث   برفد  واملشرقيون  واملغاربة  األندلسيون  أسهم  وقد  وغريها،  واملقاييس 
املكتبات، ومنه ما عز   بَق ي واحتفظت به خزائن  املعجمي وإغنائه، فمنه ما 

القَ   (جامع اللغة)   وفحقد، ومن  ذلك كتاب: از  زَّ أليب عبدهللا حممد بن جعفر 
لهومما  ه (  412)ت   القريواين النادر  يحؤسف  الكتاب  يدح   أن هذا  به    طوَّحت 
، ومل يبَق منه إال قطعة صغرية تقع يف هناية  وعصفت به حوادث األايم،  احلداثن

  عوامٍ دي قبل أَ اع  عبدالرزاق الصَّ د.  الفاضل:    أستاذيكتاب الباء، وقد ذكر يل  
األعمال  أن نسخته اخلطي ة بني يديه وأنه عازم على حتقيقه ونشره، ولعل تزاحم  

 .ذلكوكثرة الشواغل صرفته عن  
مها الباحث:  النشرة اليت قدَّ قرأتح  وأثناء تصفحي جمللة معهد املخطوطات  

أنور صباح حممد لقطعة من معجم اجلامع للقزاز، فقد حققه معتمًدا على قطعة  
الباء، وهي يف تسع ورقات جاءت يف هناية شرح    فريدة تقع يف هناية كتاب 

 ب سيبويه. السريايف على كتا
مل حيقق عنوان    فاضلقق الاحملأن    وبعد اط العي على هذه النشرة وجدتح 

وفق ما شاع بني الباحثني أن عنوانه: "اجلامع    الكتاب    الكتاب، وقد أثبَت عنوانَ 
مع أن املخطوط غحْفل من ورقة العنوان، وسيأيت مناقشة ذلك وبيانه   يف اللغة"



 

 
   دراسة ومعجم  ه( 412)جامع اللغة( للقزاز القريواين )ت 54

  د. أمحد بن عواد بن سالمة الشمري

 يف موضعه )مبشيئة هللا(.
أوَّل معجٍم رحت  ب على الطريقة األلفبائيَّة املغربيَّة، امتدحه وأثىن عليه  واجلامع  

)ت  احلموي  منهم ايقوت  الفضالء،  من  )626مجهرٌة  قال:  وهو كتاب  ه(، 
التهذيب  يقارب كتاب  متقن  حسن  على    كبري  رتبه  األزهري  منصور  أليب 

املعجم القفطي)ت(1) ( حروف    صن ف يفوهو أكرب كتاب  ه(: )624، وقال 
النوع )ت  ( 2) (هذا  آابدي  الفريوز  )817وقال  القزاز  ه(:  جعفر  بن  حممد 

كان إمام عصره لغة    ، صاحب كتاب اجلامع، العدمي النظري  واين، اللغوي ري الق
 .(3) (وحنوا وأداب، وجامعه شاهده

(: )أما القزاز الذي قال عنه ابن رشيق 1390وقال الفاضل بن عاشور )ت 
املتقدمني، وقطع ألسنة املتأخرين، فله الكتب اجلليلة وأعظمها كتاب  إنه فضح  

عنه  الرواية  ولكن  لألزهري،  التهذيب  بكتاب  يقارن  الذي  اللغة  يف  اجلامع 
ه( أبنه 681. ووصفه ابن خلكان )ت(4) انقطعت، وكتبه مل تبق طوياًل بعده(

الكبار املختارة املشهورةمن ) الذه(5) (الكتب  ه(:  748يب)ت، وقال احلافظ 
 .(6) )وهو من نفائس الكتب(

املتناثرة يف بطون كتب اللغة  الكتاب  نصوص    من هذا املنطلق قمت جبمع
 

 . 6/2475معجم األدابء،  (1)
 . 3/86إنباه الرواة،  (2)
 . 259البلغة يف تراجم أئمة النحو واللغة،  (3)
 . 199ومضات فكر،  (4)
 . 4/374وفيات األعيان،  (5)
 . 17/326سري أعالم النبالء،  (6)
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احلديث وشروح  والرتاجم  يف  والتفسري  أترخيه  وبيان  الكتاب،  دراسة  ؛ هبدف 
الصناعة املعجمية، وَنْضو بعض الغبار عنه، وهو من الكتب اليت مل حتظ من  

 من الدراسة. الباحثني بنصيب وافر
 مشكلة البحث

اليت   املصادر  تتفق عليها  مل  تثري شكوًكا  البحث عدة إشكاالت  يف هذا 
 نَ َقَلْت عن هذا الَعَلم اللغوي وكتابه، حتتاج وقفة حبث وتروٍ  وأانة، وهي: 

 عنوان الكتاب.-1
 سبب أتليفه وزمنه.-2 

 ترتيب الكتاب ومصادره. -2
سيحاول البحث اإلجابة عن  هذه اإلشكاالت منطلقًّا من عدة أسئلة،  

 وهي: 
يسل م  -1 القزاز "؟ وهل  احملققة هي "جامعح  القطعة  الكتاب؟ وهل  ما عنوان 

 ابلعنوان الذي أثبته ال مححق قح؟ 
   ؟؟ وما زمن أتليفهما اهلدف من أتليف املعجم-2
 واد ه؟ من أين استقى القزاز مدونته؟  وكيف رتَّب م - 3

 أهداف البحث:
 إثبات عنوان الكتاب ابألدلة اليت ال تسمو إليها ر يبٌة.-1
 إبراز أثره يف التأليف املعجمي.-2
 الوقوف على اهلدف من أتليف الكتاب وزمن أتليفه.-3
 الكشف عن منهجيَّة القزاز يف التعامل مع مصادره وترتيب مواد ه.-4
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  د. أمحد بن عواد بن سالمة الشمري

 خطة البحث:
 ني وخاِتة على النحو اآليت:قسمت البحث إىل مقدمة وفصل

 : وفيها مشكلة البحث وأهدافه، ومنهجه وخطته.املقدمة
 : دراسة لكتاب جامع اللغة، وهي يف ثالثة مباحث:الفصل األوَّل

 .: عنوان الكتاباألولاملبحث 
 . : سبب أتليفه وزمنهالثايناملبحث 

 مداخل املعجم مجًعا ووضًعا.  :املبحث الثالث
 : املعجم. الفصل الثاين

 : وتشتمل على أهم النتائج والتوصيات. اخلامتة
 منهج البحث:

املنهج املت بع يف الدراسة هو املنهج الوصفي مع االستعانة ابملنهج التارخيي،  
 :على النحو التايل ترتيبهااختذت منهًجا يف مجع نصوصه و أما املعجم فقد  

 . (1) النصوص املتداخلة مع نصوص أخرى  مل أوثق -1
أهنا  -2 على  الناقل  نص  مع  اجلامع  عن كتاب  املنقولة  ابلنصوص  التزمت 

 .(2) للقزاز 
،  ع  عن اجلام    لح بعض النصوص مقتطعة، فأضفت الكلمة اليت أوردها الناق  -3

 .؛ القتضاء السياق أو املقامالكلمة بني معقوفني  ووضعتح 
 

 يف اجلامع وأبو املعايل يف املنتهى، أو قال القزاز وغريه.   حنو: قال القزاز (1)
استثيت من ذلك النصوص املنقولة عن حتفة اجملد الصريح للبلي؛ ألنه صرَّح يف مقدمته عن   (2)

 مصادره اليت ينقل عنها، ومنها كتااب القزاز: اجلامع واملثلث، واستبعدت األلفاظ املثلثة. 
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 . املغريبوفق منهج املؤلف يف الرتتيب األلفبائي  الكتاب مواد رتبت -4
ضبطت الكلمات ابلشكل من مصادر املؤلف املخطوطة؛ كالعني واجلمهرة  -5

كالعباب    من املعجمات املشهورة  ضبطتها والتهذيب، وإن مل يتيسر ذلك  
 . واللسان والتاج

 قزاز.وضعت بعد كل جذر لغوي إحالة إىل املصدر النَّاق ل عن جامع ال-6
 الدراسات السابقة:

 سبق هذا البحث دراستان مشاهبتان لكتاب جامع اللغة للقزاز، ومها: 
  حتدَّث فيه املؤلف عنالقزاز القريواين حياته وآاثره، للمنجي الكعيب،  -1

ترمجة القزاز وذ ْكر مؤلفاته ويهمنا فيها حديثه عن كتاب اجلامع، فقد نقل  
مجلة من املواد اللغوية اليت نقلها اللبلي يف حتفة اجملد الصريح عن جامع  
اللغة"   يف  "اجلامع  الرتاجم:  من كتب  الكتاب  عنوان  أثبت  القزاز، كما 

وستأيت مناقشته   (1) وذهب إىل أن القزاز ألَّف "احلروف" للمعز لدين هللا
 وبيانه. 

من   محعتمد كثرٍي  وعليها  القزاز،  عن  الدراسات  أوائل  من  الدراسة  وهذه 
، وال يكدر صفوها نقص  ، كثرية احلسناتاحملامد    ةح مجَّ   يوه  الباحثني واملؤرخني،

االستقراء فيها؛ ألهنا كحت بت يف زمن مل تحنشر فيه كثري من الكتب اليت بني أيدينا  
   اآلن.

  

 
 . 56ص  (1)
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  د. أمحد بن عواد بن سالمة الشمري

وإشكاالت-2 قضااي  القريواين:  للقزاز  اجلامع  معجم  عن  للدكتور:  حبثًا   ،
ه( حتدث فيه عن مخسة نصوص مرويٍَّة  1440حممد رشاد احلمزاوي )ت 
ه( يف "التنبيه على أوهام أيب علي" وابن  487عن أيب عبيد البكري )ت

ه( نقال  644ه( يف "التنبيه واإليضاح" وابن التلمساين )ت582بري )ت
"ات )تعن  واللبلي  العروس"،  وابن  691ج  "التحفة"،  يف  ه( 

 ه( يف "اللسان". 711منظور)ت
وذكر يف أحد مباحثه: "اسم معجم القزَّاز" مقتصًرا على كتايَب: حتفة اجملد  

مل  مع أمهيتها إال أهنا    الصريح للبلي ولسان العرب البن منظور، وهذه الدراسة 
 . تحوع ب

على دراسة تناولت عنوان الكتاب  -  بعد طول تتبُّع-لذا أقول: مل أقف  
ا.  وزمن أتليفه ومنهجه ومجع نصوصه ومعجمتها وتوثيقها من مظاهن 
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 الفصل األوَّل
 املبحث األول: عنوان الكتاب. 

رسخ يف ذهن كثري من الباحثني أن عنوان كتاب القزاز: "اجلامع يف اللغة"  
منسواًب للقزَّاز، وقبل أن أدلف  فكثري من أصحاب الرتاجم ذكروا هذا العنوان  

العنوان   اللغويَّة يف  يف بسط األقوال وعرض األدلة أود أن أشري إىل املؤلفات 
 :(1) ذاته

 ( 2) الكرخيُّ األصفهاينُّ   دار بن عبد احلميد بن لر ةنْ ب ح جامع اللغة، أليب عمرو  - 1
"رأيت منه  ، من علماء اجلبل، قال الندمي عن جامع اللغة:  (3) ه(270)ت

 .(4) قطعة" 
اللغة،  - 2 الكرماين )ت  اجلامع يف  قال    ه(329حملمد بن عبدهللا بن حممد 

( اخلليلح كَ ذَ ايقوت:  أغفله  ما  فيه  العني   ر  وهو    ،يف  مهمل  أنه  ذكر  وما 

 
أحل فت عدة كتب يف هذا العنوان؛ وما أوردته خاص مبا أحل  ف يف اللغة دون النحو، ولعل كتاب   (1)

من أوائل الكتب اليت   -وهو كتاب يف النحو- ه( 149اجلامع لعيسى بن عمرو الثقفي )ت
، والراجح لدي أنه  هح ه( مل يتم  286اجلامع أليب العباس املرب د )تجاءت هبذا العنوان، وكذا 

طبقات  ينظر: .  النحو، نقل عنه البغدادي يف اخلزانة وحاشية شرح ابنت سعاد كتاب يف
،  3/252، وإنباه الرواة،  6/2684، ومعجم األدابء،  65الفهرست،  ، 23النحويني واللغويني، 

وأبو العباس املربد  ، 1/739وحاشية على شرح ابنت سعاد، ، 9/294خزانة األدب، و 
  .124لعضيمة، 

، وإنباه الرواة،  2/765، ومعجم األدابء، 1/356: اإلكمال البن ماكوال، تنظر ترمجته يف (2)
1/292. 

 . 91. وقال الندمي: من علماء القرن الثالث. الفهرست، 1/243هدية العارفني،  (3)
 . 91الفهرست،  (4)
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وقد أمهل استدراك على  (1) (مستعمل  الكتاب  أن  وعبارة ايقوت محومهة   ،
ه( وحاجي خليفة  911سيوطيُّ )تكتاب الَعنْي  للخليل، وتبعه يف قولته ال

ه(   1396ه( والزركلي )ت1307ه( وصديق حسن خان )ت1067)
، وأرى أهنما كتاابن، كتابح ما أغفله اخلليل  (2) وإبراهيم جنا وعبدهللا اجلبوري 

)ت الندمي  ذكر  اللغة، كما  يف  اجلامع  وكتاب  العني،  ه(  438يف كتاب 
( والصفدي  الدك(3) ه(764والقفطي  أحسن  وقد  حسني  ،  تور 

 .(4) ه( يف جعلهما كتابني منفصلني 1439نصار)ت
)ت    أليب سعيد حممد بن جعفر الغورياجلامع يف اللغة )جامع اللغات(،  -3

يف إنباه الرواة والسيوطي    ، ذكره ايقوت يف معجم األدابء والقفطي  (5) ؟(
يف عشرة أجلد    "كتاب ديوان األدب "ف  صنَّ يف بغية الوعاة، قال ايقوت: )

ضخمة، أخذ كتاب أيب إبراهيم إسحاق الفارايب املسمى هبذا االسم وزاد  
يف أبوابه، وأبرزه يف أهبى أثوابه، فصار أوىل به منه، ألنه هذ به وانتقاه وزاد  

ه؛ مل  نه ذكر يف أول  أأعرف شيئا من حاله فأذكره، إال    فيه ما زي نه وحال 

 
 . 6/2548معجم األدابء،  (1)
، واملعاجم  6/224الم، ، واألع 116، والبلغة، 3/163، وسلم الوصول، 1/144بغية الوعاة،   (2)

 . 60، 41، وحبوث يف املعجمية العربية، 37اللغوية، 
 . 3/265، والوايف ابلوفيات، 155/ 3، وإنباه الرواة، 87الفهرست،  (3)
 .233/ 1املعجم العريب نشأته وتطوره،  (4)
ه عاش  أن - رمحه هللا-مل أقف على سنة والدته أو وفاته، وقد ذكر الدكتور عبدالرمحن العثيمني  (5)

هو كتاب اجلامع.   وَرجَّح أن الكتاب الذي وقف عليه ايقوت يف مروقبل القرن السابع، 
 (. 4)حاشية  1/188التخمري، 
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، ي  ور  ه ابلغح كتابه بعد البسملة قال: حممد بن جعفر بن حممد املعروف جد  
يعين    -وأهديته  : الفارايب، وختم الكالم أبن قال  تابَ ب ك  ر أنه هذ  كَ مث ذَ 

 .(1) (إىل الدهقان الكبري أيب نصر منصور موىل أمري املؤمنني   -الكتاب
ص  ايقوت، وذكر القفطي رواية عنه أن الكتاب كثري األلفاظ قليل  هذا ن

 . وتعقيًبا على ما تقدَّم؛ لدي تعليقان:(2) الشواهد محؤلٌَّف على األوزان
أوهلما: أن عنوان الكتاب كما ذكر ايقوت "ديوان األدب" فمححتَمل أن  

عنه مجهرة نقل  الذي  اللغة"  "اجلامع يف  الكتاب غري كتاب  هذا  من    يكون 
الكتاب    (3) اللغويني  أن  إىل  الدخيل  الدكتور محد  اختلف  وذهب  واحد وإن 
ه( :)فالذي يظهر يل  1436، وقال الدكتور عبدالرمحن العثيمني )ت (4) العنوان

اجلامع( هو كتاب  مرو  يف  ايقوت  عليه  وقف  الذي  الكتاب  أما  (5) أن   ،
سزكني 1375بروكلمان)ت وفؤاد  وأمحد  1439)ت  ه(  ه( 
األدب"1421الشرقاوي)ت  لديوان  "هتذيًبا  الكتاب  فجعلوا  وليس    (6) ه(؛ 

 
 .6/2475معجم األدابء،    (1)
 .2/390إنباه الرواة،   (2)
يف كتابيه "العباب" و"التكملة"    يف "ض     رام الس     قط" والص     غاين  اخلوارزميُّ نقل عن جامع الغوري   (3)

واملطرزي يف كتبه "اإليضاح يف شرح املقامات" و" اإلقناع" و"املغرب"  واملؤذين يف "شرح املفتاح" 
. ينظر: و البيكن  دي يف "املق  الي  د" واالس              فن  دري يف "املقتبس" والك  اتيب يف "ش              رح املفت  اح"  

 (.4  احملقق  )حاشية 1/189لتخمري،  ا
 (.73، )حاشية: 205(، 94، )حاشية:172ح املقامات، اإليضاح يف شر  (4)
 (. 4، )حاشية:1/189التخمري،  (5)
 . 277، ومعجم املعاجم، 1/356، واتريخ الرتاث العريب، 2/259اتريخ األدب العريب،  (6)
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، ومعلوم أن هتذيب  (1) مبستقيم؛ ألنه أكرب حجًما وفيه موادٌّ مل يذكرها الفارايب
 ه(.442ديوان األدب للحسن بن املظفر)ت

عنوانه   يف  اختحل ف  الغوري  املطرزي   - أيًضا-اثنيهما: كتاب  نص   فقد 
أقتنع  610)ت )ومل  بقوله:  اللغات"  "جامع  أنه  على  اإلقناع  مقدمة  يف  ه( 

، معتمًدا على   الث  قات  قوانني  ، حىت راجعت  األَثْبات  َحف ظتح من  ما  إبثبات 
  تلميذه  ذكر، و (2)"جامع اللغات" بعد "هتذيب األزهري" و"صحاح اجلوهري "(

 .(3) ة"ه( أنه "اجلامع يف اللغ617صدر األفاضل اخلوارزمي )ت
وتعقيًبا على ما تقدَّم أقول: مل أقف على من نسب "ديوان األدب" للغور ي   

؛ فقد تفرَّد يف عزو عنوان الكتاب له، ومل أجده عند غريه ممن نقل  (4) إال ايقواتً 
يعيش) وابن  واخلوارزمي  كاملطرزي  والصغاين)ت 643عنه  ه(  650ه( 

قول: إن الغوري  أَلَّف  ه(، وميكن ال698ه( واإلسفندري)ت700واجلندي)حنو
كتابني أحدمها: اجلامع، واآلخر: ديوان األدب، وقد نقل ايقوت عن الكتابني  

 
 . 2/365وقد نص  املطرزي على بعض انفراداته، ينظر: اإليضاح يف شرح املقامات،   (1)
ب، وق  د وج  دت يف 4. وك  ذا يف نس              خت  ه اخلطي  ة "برلني"  50حت  ت القن  اع،  اإلقن  اع مل  ا حوي    (2)

ي ب                  :"غ و" ونقل كثريا من  حواش   يها نقول كثرية عن جامع اللغات للغوري، رمز له ال                  مححش    
 نصوصه، وأشار لذلك يف صفحة الغالف.

 (.4)حاشية   1/189التخمري،  ، و 1ح   1622ضرام السقط )ضمن شروح سقط الزند(،    (3)
كر الدكتور محد الدخيل أن املطرزي نقل عن ديوان األدب للغوري يف كتابه: "اإليضاح يف  ذ  (4)

شرح املقامات" ومل أقف على ما ذكره الدكتور الفاضل يف "اإليضاح"، واملطرزي نقل عن  
الغوري، ومل يحَسم  كتابه ب "ديوان األدب" وعباراته: "عن الغوري" "قال الغوري يف اجلامع" و"يف  

 .  84ع". ينظر: اإليضاح يف شرح املقامات، اجلام
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()قال:  يف معجم البلدان،     (1) ويف ديوان األدب للغوري: بَقاع  أَْرٌض بَوْزن  َقطام 
 .(2) ونقل عن كتاب اجلامع يف عدة مواضع

وجامع الغوري محَرتٌَّب على األبنية، وَمن نَ َقلوا عنه نص وا على ذلك، قال  
: ال محْرداْرَسْنج، ذكره صاحب التَّْكم لة يف ابب فَ ْعَلٍل، وذكره  الصغاين: ) ال َمْرَتكح

ْفع ل  .(3) (الغوري  يف جامعه يف ابب  م 
احملورية للجذر  أما منهجه فيه فقد رت  َبهح على األبنية، مع اهتمامه ابلداللة  

 . (4) اللغوي
، أحل  فت حوله احلواشي واالستدراكات،   واجلامع معروٌف يف بالد ال محؤ  لف 

وذكر اخلوارزمي    (5)فقد ذكر املطرزي يف املغرب كتاب "إصالح جامع الغوري "

 
 . 1/470معجم البلدان،  (1)
قٌّ: بكسر أوله ويروى  و )ويف كتاب اجلامع للغوري: أاثل اسم ماء لبين سليم(من ذلك قوله:  (2) )ش 

ويف جامع الغوري: طويلع موضع  وقال أيًضا: )   ابلفتح، عن الغوري يف جامعه: اسم موضع(
وروى الغوري يف جامعه قرماء، بسكون الراء: قرية عظيمة لبين منري وأخالط من العرب  و) بنجد(

 . 4/330، 51/ 4، 3/355، 1/90(. ينظر: معجم البلدان على الرتتيب، بشط  قرقرى
،  187ب "نسخة آاي صوفيا". وينظر أيًضا: املغرب للمطرزي، 1/214العباب الزاخر، "مرتج"  (3)

  1912، 1622،  1343وضرام السقط )ضمن شروح سقط الزند( ، 440، 366، 314
 . 3/54وشرح الشافية للرضي، 

  يبح ك  ْر : وت َ يُّ ور  الغح  ، قالَ ه  ول  وام وطح القَ حسن : طاطح : )الشَّ 2/677قال املطرزي يف اإليضاح  (4)
مات  وعنه نقل املناوي العبارة يف كتابه "التوقيف على مه  ول(عد والطُّ ة يدل على البح مَ ل  الكَ 

" : )ال م جع بكسر امليم هو:  1360، وذكر اخلوارزمي يف "ضرام السقط،204التعريف" ص
 األمحق عن الغوري، ومدار الرتكيب على اخللط(.

 . 37املغرب يف ترتيب املعرب،  (5)
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 . (1)واإلسفندري "حاشية على جامع الغوري"
علي األدرنوي، ذكر  جامع اللغة، حلسام الدين حممد بن السيد حسن بن  - 4

( سنة  تويف  أنه  خليفة  سنة   (2) ه(860حاجي  تويف  أنه  الزركلي  وذكر 
للكتاب، ووجدت يف خاِتة    (3) ه(866) وقد وقفت على ثالث نسخ 

نسخة "مراد مال" ما نصه: )صنف هذ الكتاب املبارك يف حمروسة أدرنة  
قبل فتح القسطنطينية بثالث سنني، مات املصنف يف طريق احلج  ذاهبا  
لبلدة يقال هلا: بويل، ودحفن فيها يف شهر ربيع اآلخر من شهور سنة ستة  

قرأ هذه    -رمحه هللا-فالذي يظهر يل أن حاجي خليفة   (4) وستني ومثان مئة(
العبارة قراءة خاطئة؛ ألن كلمة "ستة" كتبت حتت كلمة "سنة" فظن أن  
اتريخ الوفاة "ستني ومثان مئة"  مع أن الناسخ وضع واَو العطف قبل كلمة  

 "ستني". 
املسمى   اآلخر  والكتاب  اجلامع  بني  خلط  خليفة  حاجي  أن  ويبدو 

 .(5) ب "الراموز" ألن اجلامع خمتصر جمرد من الشواهد
ويبدو أن هذا اخللط امتد  إىل أمحد الشرقاوي عندما ذكر الكتاب يف ثالثة  

 
. ويظهر يل أن هذه احلاشية للمؤلف نفسه،  1006املقتبس يف توضيح ما التبس لإلسفندري،  (1)

 .118/ 4، 3/154رزمي: حاشية اجلامع الكبري. ينظر: التخمري، وقد مس اه اخلوا
 ه ولعله تطبيع. 760: ذكر أنه تويف سنة 1/572. ويف كشف الظنون 3/122سلم الوصول،  (2)
 . 88/ 6األعالم،  (3)
 /ب. 341رقم اللوحة:  1765جامع اللغة، "مراد مال" رقم:  (4)
. وينظر: الراموز على الصحاح  1/396واملسلمني، موسوعة أعالم العلماء واألدابء العرب  (5)

 . 26دراسة معجمية، 
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 يف معجمه.   (1) مواضع
أما منهج الكتاب فقد ذكر األدرنوي يف خطبة الكتاب أنه سار على منهج  

للرازي)ت الصحاح  خمتصر  أي:  املختصر،  ف666صاحب  وزاد  من  ه(  يه 
(،  538الغرائب اليت وجدها يف كتاب املغرب للمطرزي، والفائق للزخمشري)ت

 ه(.606والنهاية البن األثري )ت
الشهاب   أن  إىل  أشري  أن  أود   القزاز  جامع  إىل كتاب  االنتقال  وقبل 

ه( ذكر نصًّا نفيًسا عن كتاب "جامع اللغة" للصاحب بن  1069اخلفاجي)
نسيم الرايض، قال: )وجدتح ابن عبَّاد قال  ه( ونقل عنه يف  385عبَّاد )ت  

وقد ورد   (2)يف جامع اللغة: خرطت اجلواهر مجعتها يف اخلريطة، وهي الكيس(
، ومل  (3) نص قريب منه يف حاشيته على تفسري البيضاوي عن "احمليط الصاحيب" 

ه( يف  1205أجد هلذا الكتاب أثًرا يف كتب اللغة والرتاجم إال عند الزبيدي)
 .(4) التاج

العناوين اليت وردْت يف النصوص   القزَّاز، سأذكر  وعوًدا إىل عنوان كتاب  
 اليت وقفت عليها:

 .جامع اللغات-1
ه( يف كتابه "ختريج الدالالت السمعية" يف عدة  789ذكره اخلزاعي )ت

 
 .320، 230، 225معجم املعاجم،  (1)
. وقد عدت إىل الطبعة األزهرية واحلجرية  3/286نسيم الرايض يف شرح شفاء القاضي عياض،  (2)

 فلم أقف على اختالف بينها. 
 . 19/247اتج العروس، "خرط"، . وينظر: 2/11حاشية الشهاب على تفسري البيضاوي،  (3)
 . 19/247اتج العروس، "خرط"  (4)
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التواليف املخرج منها    (1) مواضع الرابع: "يف ذكر أمساء  الباب  ونص عليه يف 
 .(2) ب"ماتضمنه هذا الكتا

ه( هبذا العنوان يف كتابه: "نظام احلكومة  1382وذكره احملد ث الفاسي )ت
 .(3) النبوية"

لكتاب: "جامع اللغات" حمفوظة برقم    خط ي ةويف مكتبة الفاتيكان نسخة  
( أهنا، 355  . أو الغوري لقزاز ل ت وليس (4) جاز ينيازي احل  لل )ويف ظين 

 .الديوان اجلامع-2
ه( ونص  885عليه عند اإلمام إبراهيم بن عمر البقاعي )توهو ما وقفت  

و"النكت   الدرر"  "نظم  يف كتابيه:  املواضع  من  يف كثري  العنوان  هذا  على 
 .(6) ه(906، وتبعه كمال الدين الشافعي )(5) الوفية"

وقد حاك يف نفسي أن هذا الكتاب غري كتاب "جامع اللغة"، وبعد موازنة  
البقاعي والشافعي هو كتاب    (7) بني نصوصه الذي ذكره  الكتاب  أن  تيقنت 

 
 . 764، 575، 429، 424، 418، 367،  155ختريج الدالالت السمعية،  (1)
 . 794السابق،  (2)
 . 2/118، 1/48نظام احلكومة النبوية املسمى الرتاتيب اإلدارية،  (3)
 . 18/35صانيف الشيعة، ، والذريعة إىل ت 135أمساء الكتب املتمم لكشف الظنون،  (4)
، والنكت  19/346، 19/216، 14/361، 9/355نظم الدرر يف تناسب اآلايت والسور،  (5)

 . 2/225الوفية مبا يف شرح األلفية، 
 .258الفرائد يف حل شرح العقائد،  (6)
وظاَهَر من اْمرَأَت ه  إذا  ظاَهَر الرَّجحلح اْمرَأََتهح : )19/346من ذلك ما ذكره البقاعي يف نظم الدرر،  (7)

، وهذا  20/280( وهذا النص بتمامه جاء يف عمدة القاري للعيين قاَل: أنت َعَليَّ كَظْهر  أحم  ي
 النصوص أوردهتا يف الفصل الثاين من هذه الدراسة.
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 "جامع اللغة".  
 . اجلامع يف اللغة-3

وهذا العنوان هو األكثر شيوًعا وتداواًل بني الباحثني، وقد ذكر هذا العنوان  
طائفة عظمى من صناع الرتاجم، واقتفى أثرهم بعض اللغويني احملدثني، ولعل  

 .  (1) جمهأوَّل من ذكر ذلك ايقوت يف مع
 .اجلامع يف احلروف-4

هذا العنوان رغم غرابته إال أن الباحث: بو حيىي الشاذيل ذكره يف معرض  
ه( يف كتابه "ورقات  1388رد ه على األستاذ: حسن حسين عبدالوهاب)ت

القزاز عاش سبعني   فيه أن  الذي ذكر  التونسية"  العربية أبفريقية  من احلضارة 
مع" و"احلروف" وَردَّ عليه الباحثح بقوله: )إن القزاز  عاًما وألف كتبا منها: "اجلا

مل يؤلف كتااب آخر امسه "كتاب احلروف" بل هو كتاب واحد امسه "اجلامع"  
وموضوعه يف احلروف، فعحرف أحياان بكتاب "اجلامع يف احلروف" فكان يقال: 
املؤلفني   بعض  على  األمر  والتبس  احلروف"،  يف  "كتابه  أو  اجلامع"  "كتاب 

وأهم  ، وقال أيًضا يف كتابه "احلياة األدبية أبفريقية": )  (2)  ترب الكتاب كتابني(فاع
ب يف النحو  غر  اجلامع، وهو مؤلف ضخم ومح   كتاب  (3)،مصنفاته، فيما يبدو

حروف املعجم، مجلة حروف    على ترتيبوألفاظ اللغة؛ ويقال إن القزاز مجع فيه  

 
 . 6/2475معجم األدابء،  (1)
سنة   3التونسية، العدد حوليات اجلامعة  "ورقات من احلضارة العربية"، الشاذيل بوحيىي،نقد  (2)

 . 224م، ص1966
 يستخدم املؤلف الفاضل الفاصلة مكان الشرطة.  (3)
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 .(1) (املعاين املوجودة يف العربية
ومن الباحثني من ذهب هذا املذهب، وهو الدكتور: عبداحلميد حاجيات،  

 .( 2) فجعل الكتابني كتااًب واحًدا
ونظري هذا الصنيع ما قام به فضيلة الشيخ: سعد احلميد يف حتقيقه لكتاب  

( عند فهرسته  702"اإلمام يف معرفة أحاديث األحكام" البن دقيق العيد )ت  
تف وضع  حيث  املصنف،  مع  ملصادر  للقزَّاز  البخاري  صحيح  غريب  سري 

 . (3) اجلامع
قوٌل   تقدَّم  ملا  ويحضاف  الكتاب،  عنوان  حول  أقوال  من  وجدته  ما  هذا 

الكتاب: "-وهو الصواب مبشيئة هللا-خام س أن عنوان  اللغة؛ وهو  " جامع 
وليس "اجلامع يف اللغة" وال غريه مما ذحكر، وقبل أن أسرد أدليت، وما أذهب  

قش األستاذ الفاضل: أنور صباح حممد حمق  ق: )اجلامع يف اللغة قطعة  إليه؛ سأان
 من معجم مفقود( وقد اجتهد ومل يحص ب يف حتقيق العنوان؛ لسببني: 

اللغة"   يف  "اجلامع  هي:  القطعة  هذه  أن  احملققح  يثبت  مل  األول:  السبب 
النظ  ر يف  واكتفى بقوله: )ال حتمل املخطوطة عنوااًن معيًنا، وميكن عن طريق 

موضوع القطعة املخطوطة، مث النظر يف مؤلفات القزاز يف املوضوع نفسه، جند  
أن  العنوان الذي ينطبق عليه: "اجلامع يف اللغة" وهو عنوان ينسجم موضوعه  

 
 . 2/703احلياة األدبية أبفريقية يف عهد بين زيري"الدولة الصنهاجية"   (1)
مسامهة املغرب العريب يف ازدهار احلضارة اإلسالمية، عبداحلميد حاجيات، جملة دراسات   (2)

 .46م، ص 1982 يناير  7اترخيية، العدد 
 . 4/341اإلمام يف معرفة أحاديث األحكام،  (3)
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اللغوي وتتوافق مادته املنقولة عنه يف الكتب املتأخرة عنه، مع القطعة املخطوطة  
عند كلٍ  من القفطي وايقوت احلموي وابن    املراد حتقيقها. وقد ورد هذا العنوان

 . (1)خلكان والذهيب(
 اعتمد احملقق الفاضل هنا على نقطتني رئيستني يف إثبات العنوان: 

النقطة األوىل: قوله: )تتوافق مادته املنقولة عنه يف الكتب املتأخرة عنه( مث  
( رقم  احلاشية  يف  خبط  2عل ق  رأيت  ويقول:  بر ي  ابن  عنه  )ينقل  قائاًل:   )

ه" ...( مث أحال إىل لسان العرب  691القزاز...وأكثر النقل عنه اللبلي "ت
قق الفاضل مل يحقد  م دلياًل  وليس لكتاب ابن بري مع أنه مطبوع! وأايًّ كان فاحمل

علميًّا يثبت فيه أن هذه القطعة هي "جامع القزاز"، وبىن احتماله على النََّظر  
كما ذكر، ولو وازن بني ما ورد يف القطعة احملققة وبني النقول اليت وردْت عن  

 اجلامع؛ لقطع الشك ابليقني، ولكنه مل يفعل. 

فيه: "رأيت خبط القزاز" فال ميكن  أما استدالله بنص  ابن بري  الذي قال  
االت كاء عليه؛ ألن ما أورده ابن بر ي ليس له عحْلقة مبا ورد يف القطعة احملق قة،  

، كما أن للقزاز عد ة مؤلفاٍت  (2) وغري خاٍف أن ابن بري ينقل عن كتاب "الظاء"
الرتاجم،   يف كتب  تحْذكر  مل  منها  بعٍض  على  البحثح  وقف  وقد  اللغة،  يف 

 ها يف موضعها. وسأذكر 
النقطة الثانية: قوله: )وقد ورد هذا العنوان عند كلٍ  من القفطي وايقوت  

 احلموي وابن خلكان والذهيب( وسيأيت الكالم عن هذا.
 

 . 15اجلامع يف اللغة قطعة من معجم مفقود،  (1)
 . 3/170التنبيه واإليضاح البن بري، "قرظ"  (2)
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وأقول: إن هذه القطعة هي: "جامع اللغة" للقزاز، وأدليت ميكن تقسيمها  
 إىل قسمني:

 األدلة الداخلية. -أ
وردت يف القطعة احملققة، وموازنتها مبا نقله العلماء  واملراد هبا: النصوص اليت  

 األثبات عن القزاز يف جام ع ه، ومن ذلك: 
التلويح    ه( يف كتابه "762ما أورده احلافظ عالء الدين مغلطاي )ت  -1

،  ع  يْ ه للب َ تح ضْ رَّ ًة إذا عَ ابعَ إ    هح عح يب  أَ   هح تح عْ ب َ أَ   :ع  اجلام  " قال: )يف  شرح اجلامع الصحيحإىل  
 . (2) . وهذا النص ورد يف القطعة احملققة(1)(دٍ  واح  ىًن عْ مبَ  هح تح عْ ب َ وأَ  هح تح عْ : ب  قالح يح 

ذكر احلافظ مغلطاي يف كتابه "اإلعالم بسنته شرح سنن ابن ماجه" ما  -2
اجلامع:   )يف  الباء  -الب يَعةح  نصه:  وق يَل: َكن يَسةح  -بَكْسر    ، الرَّاه ب  َصْوَمَعةح   :

وهذا النص ورد حبروفه يف القطعة احملققة من جامع   (3) (النَّصاَرى، واجَلْمعح: ب َيعٌ 
 .(4) القزاز 
البشبيشي )تما ذكره  -3 الدين عبدهللا بن أمحد  حيث    ه(820مجال 

بَعَريب     أيًضا[ وليس  النَّْمل   الَفْحل ]ولبَ ْيظ  القزاز: هو ماء  قال  قال: )البَ ْيظح: 
يح، ومل َتْشَتق   وهذا النص ورد حبروفه    (5) الَعَربح منه ف ْعاًل، واجلَْمع: ب حيحوظ(   َصح 

 
 . 14160املتحف الربيطاين برقم ، أ3/53 )كتاب البيوع(  التلويح إىل شرح اجلامع الصحيح  (1)
 . 37من معجم مفقود، اجلامع يف اللغة قطعة  (2)
 . 4/1223اإلعالم بسنته شرح سنن ابن ماجه ملغلطاي،  (3)
 . 37اجلامع يف اللغة قطعة من معجم مفقود،  (4)
 /أ.19جامع التعريب ابلطريق القريب،  (5)
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 .(1) يف القطعة احملققة أيًضا وقد سقط منه ما بني املعقوفني 
 األدلة املنهجية. -ب

وهذه األدلة تتعلق ابملنهج الذي سار عليه القزاز يف معجمه؛ إذ يحصد ر  
"استعمل منه" إن كانت املادة مستعملة  املداخل الفرعية للمادة اللغوية بقوله:  

يف كالم العرب، أو "أمهلت وكذا حاهلا مع..." إن كانت املادة اللغوية مهملة،  
وقد سار على هذا املنهج يف مجيع املواد اليت جاءت يف القطعة احملققة ال حييد  

 عن ذلك. 
ًقا غاية  ه( منهج القزاز يف جامعه موث َّ 702وقد نقل لنا ابنح َدق يق الع يد )ت

قال حممد بن  التوثيق؛ بذكر املادة واملنهج وعنوان الكتاب واسم املؤل  ف، قال: )
،  "أهب"جعفر التميمي يف كتاب "جامع اللغة" يف مادة   ْنه اإل هابح : اْست حْعم َل م 

قال  ، وقال يف موضع آخر: )(2) (وهو اجل ْلدح، يحَسمَّى بذلك َمْدبحوًغا وَغرْيَ َمْدبحوغٍ 
: يستعمل "أي ي"جعفر التميمي يف كتاب "جامع اللغة" يف مادة  حممد بن  

 .(3)...(اسم يقع مواقع، منها الشرطح  "أي ي"من 
قال القزاز:  ما أورده عالء الدين مغلطاي، حيث قال: )  -أيضا -ومن ذلك  

منه دَ كً ْو سَ   هح وكح سح أَ   ءَ يْ الشَّ   تح كْ سح   :استعمل  إذا  اشْ ؛  هح تَ كْ لَ ا    واك  الس     قاقح ت  ومنه 
وهذا منهج القزاز يف    ( 4) (واكسْ م   ابل   هح كَ لَ ا إذا دَ كً ْو سَ   هح وكح سح يَ   هح مَ فَ   ول: ساكَ قح ت َ 

 
 .31اجلامع قطعة من معجم مفقود،  (1)
 . 2/397شرح اإلملام أبحاديث األحكام، البن دقيق العيد،  (2)
 . 2/393السابق،  (3)
 . 1/59، اإلعالم بسنته شرح سنن ابن ماجه ملغلطاي (4)
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 .(1) جامعه، وقد نقل هذه املادة عن ابن دريد يف اجلمهرة
ه(: )يف  820)ت  ومنه: ما ذكره مجال الدين عبدهللا بن أمحد البشبيشي

اللغة للقزاز:   الدَّو جامع  اْست حْعم َل منه  ي حْلَتَحفح به ،  ا الدَّْوجح :  اٌف  جح، وهو حل 
ٍ  ، ولكن َتَكلََّمْت به الَعَربح   .(2) (ولَْيَس بَعَريب 

وأتسيًسا على ما تقدَّم ذكره؛ يحقر  ر الباحث أن القطعة احملققة هي )جامع  
 فر القزاز التميمي. اللغة( أليب عبدهللا حممد بن جع

 السبب الثاين:  أنه أثبت عنوان الكتاب وفاقًا ملا أوردته كتب الرتاجم. 
 أما عنوان الكتاب فهو "جامع اللغة" وأدليت هي:

ونص وا  -1 الكتاب  نقلوا عن  الذين  واحملد  ثني  اللغويني  من  تصريح طائفة 
ق" وأحد  ه( يف "املشار 544على عنوانه، ومنهم: القاضي عياض السبيت )ت  

مصادره "جامع اللغة" وقد سار على نفس املنهجية يف ترتيب احلروف ترتيًبا  
ء ولد كل    : قال صاحب جامع اللُّغةوعبارته: )  (3) ألفبائيًّا عند املغاربة ْي   يف   َش

اببوس  )ت ( 4) ( صغره  قرقول  ابن  تلميذه  نقل  وعنه  يف  569،  ه( 

 
 . 2/857مجهرة اللغة،  (1)
/ب، مكتبة نور عثمانية،  35جامع التعريب ابلطريق القريب، جلمال الدين البشبيشي،  (2)

4/4884. 
 . 440،447ص  19ينظر: جملة املناهل املغربية ع  (3)
. وصرح ابمسه وكنيته وكتابه يف إكمال املعلم  1/75ر، مشارق األنوار على صحاح اآلاث (4)

1/230 ،479 ،489 ،6/120 . 
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زَّاز نقله ابن حجر ( 1) املطالع  ،  ( 4) والعيين   ( 3) وابن امللقن ( 2) ، والقولح للَق
الصفاقسي   التني  بن  عبدالواحد  الطلعة  احملدث  عن  ينقلون  وهؤالء 

البخاري  611)ت  مسند  لفوائد  اجلامع  الفصيح  "اخلرب  يف كتابه  ه( 
الذي كان له الفضلح يف نقل عبارات "اجلامع " إىل بعض    ( 5) الصحيح" 

 شروح احلديث. 
ا: أبو عمرو بن ال    ( 6) ( 643صالح احملد  ث )ت  وممن نص عليه أيًض

 ( )ت   ( 7) ه( 676والنووي  اللبلي  جعفر  دقيق    ( 8) ه( 691وأبو  وابن 
  ( 11) ه( 764والصفدي )   ( 10) ه( 734والفاكهاين )   ( 9) ه( 702العيد ) 

 
 . 1/433مطالع األنوار على صحاح اآلاثر،  (1)
 . 3/78فتح الباري،  (2)
 .9/284التوضيح لشرح اجلامع الصحيح،   (3)
 . 7/282عمد القاري،  (4)
كذا العنوان على غالف خمطوطة دار الكتب الوطنية بتونس "مكتبة حسن حسين عبدالوهاب"    (5)

بعنوان: "املخرب   علمية(. والكتاب ححقق منه أجزاء يف عدة رسائل 18474ذات الرقم )
(، والطالبان: سلطان عبدهللا  جامعة بنها) : خليفة فرج اجلراي ما أعده الطالب منها الفصيح"

 اجلاسم )جامعة امللك سعود( . احلمدان، وخالد 
 . 153، 125صيانة صحيح مسلم من اإلخالل،  (6)
 . 187، 1/95املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج،  (7)
 . 1/4حتفة اجملد الصريح،  (8)
 . 183، 3/173، 397، 393، 2/21، 1/76شرح اإلملام أبحاديث عمدة األحكام،  (9)
 . 5/498رايض األفهام يف شرح عمدة األحكام،  (10)
 . 132نفوذ السهم فيما وقع للجوهري من الوهم،  (11)
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امللقن    (3) ه(820والبشبيشي )ت  ( 2) ه(808والدمريي )  ( 1) ه(804)  وابن 
 . (5) (1250والعطار ) (4) (1205والزبيدي )

يرى الباحث أن سبب إضافة )يف( إىل العنوان هي عبارة ايقوت ونصها:  -2
)وهو جامع كتاب اجلامع يف اللغة وهو كتاب كبري حسن متقن يقارب كتاب  

األزهري( منصور  يقع    ( 6)التهذيب أليب  األقواس  من  لٌو  خ  وهي  قراءهتا  فعند 
 اللغة للقاسم  اللبس، وقد وقع مثل ذلك للسيوطي يف نسبته كتاب "النوادر" يف 

 .(7) بن معن املسعودي
، ومنه قوله عند تعريفه   والناظر يف معجم ايقوت يقف على كثري مما ذكرتح

( واجلوهري:  واألزهري  دريد  اجلمهرة يف  اببن  الكتب: كتاب  والبن دريد من 
( وعن اجلوهري:  وصنف: كتاب التهذيب يف اللغة( وكذا عن األزهري: )اللغة

التصانيف... اللغة  )له من  الصحاح يف  الكتب ملع جنمها،    (8) ( كتاب  وهذه 
لذا ال جند من يقول: إن عنوان   الناس؛  أيدي  وانتشرت نسخها اخلطي ة بني 

 
 . 1/584، والبدر املنري، 1/136اإلعالم بفوائد عمدة األحكام،  (1)
، )ويف ظين( أنه ينقل عن ابن الصالح يف شرح مشكل الوسيط،  2/429حياة احليوان الكربى،  (2)

4/236. 
 /ب. 35جامع التعريب،  (3)
عن اللسان وعن شيخه الفاسي يف إضاءة الراموس والفاسي ينقل عن العيين يف عمدة القاري.   (4)

 اتج العروس، )أشأ( و )رقأ( و)عزب( و )عوج( و)بعو(. 
 .2/63حاشية العطار على شرح اجلالل،   (5)
 وقد أجاد حمققه بوضع األقواس حول العنوان.. 6/2475معجم األدابء،  (6)
 . 210، والقاسم بن معن املسعودي، 2/263بغية الوعاة،   (7)
 . 5/2322 و 6/2475 ، و6/2459 ، على الرتتيب معجم األدابء (8)
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كتاب اجلوهري "الصحاح يف اللغة" خبالف كتاب اجلامع الذي انقطعت عنه 
    . (1) الرواية، وإن كان السيوطي قد ذكر أن االعتناء قد توف ر عليه حقبة من الزمن 

ما دأب عليه املعجميون يف القرن الرابع اهلجري من تسمية مصنفاهتم   - 3
وإضافتها إىل "اللغة" حنو: مجهرة اللغة البن دريد" و "هتذيب اللغة لألزهري"  
و"تفسري اللغة للخطايب" و"مقاييس اللغة البن فارس" و"جممل اللغة له" و"اتج  

نهج  ذات الثر وسار على  ا األهذاللغة للجوهري" ويظهر يل أن القزاز اقتفى  
 .يف مصنَّفه

 
  

 
 .199، وومضات فكر، 1/69املزهر،  (1)
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 سبب أتليف الكتاب وزمنه : املبحث الثاين
إن البحث عن سبب أتليف كتاب يف عداد املفقود على قدر من العسر؛  

املؤلفني   أن  العادة - ذلك  درجت  مقدمات كتبهم سبب    -كما  يف  يذكرون 
أيدينا؛ سأقتصر على  أتليفها واهلدف منها؛ ومبا أن مقدمة الكتاب ليست بني  

النصوص املروي ة عن العلماء، وهي متعارضة فيما بينها، لذا سأطرحها يف سؤالني  
 حماواًل اإلجابة عنهما: 

 هل ُأْهِدي الكتاب للمعزِ  لدين هللا الفاطمي أم البنه العزيز العبيدي؟-1
 الكتاُب الـُمْهَدى، هل هو "اجلامع" أم "احلروف"؟ -2

ديد ال محهدى إليه الكتاب، فأوَّل مصدر يحعوَّل عليه  اختلفت املصادر يف حت
ه(، وترجم له  456)ت   تلميذه ابن رشيقل  (1)يف هذا كتاب "أمنوذج الزمان"

وسأورد الرواايت األخرى    ترمجة موجزة، مل يذكر فيها شيئا عن مؤلفات شيخه،
ها حسب اتريخ َوفَيات مؤل  فيها حىت يكون القارئ يف مواجهة    النَّص: بنص  

سنة إحدى وست ني وثالمثائة    ويفه( قال: )624مجال الدين القفطي )ت -1
عسلوجَ  إفريقية  على  املتوىل   ابملعز   املدعو  ِتيم   أبو  معد   احلسن    أمر  بن 

هذا أبن يؤل ف كتااب جيمع فيه    ي  النحو   القز ازَ   العامل أن أيمرَ   (2) يالدهناج

 
 . 369-365أمنوذج الزمان،  (1)
هو: عسلوج بن احلسن الدهناجي، أحد رجال املعز املقربني له واملط لع على أسراره، قل ده املعز   (2)

سنة ثالث وستني وثالمثئة اخلراج ووجوه األموال، وذكر القاضي عياض أنه كان والًيا  يف حمرم 
وسرية األستاذ  ، 323ديوان ِتيم بن املعز، للقريوان. مث خدم العزيز بن املعز فاحلاكم. ينظر: 

، واملواعظ واالعتبار بذكر  6/75وترتيب املدارك، ،  139جوذر وبه توقيعات األئمة الفاطميني، 
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م كل ه اسم وفعل وحرف جاء  ذكر النحويون أن الكال  سائر احلروف اليت
ما    ي أتليفه إىل شرح احلرف الذى جاء ملعىن، وأن جير   ملعىن، وأن يقصد يف 

املفر ق يف  به، ومجع  أمر  ملا  فسارع  املعجم،  على حروف  ذلك  من    ألفه 
الكتب النفيسة من هذا املعىن على أقصد سبيله، وأقرب مأخذه، وأوضح  

الكتاب ألف ورقة، ورف فبلغ مجلة  ع صورا منه إىل معد ، فأعجبه  طريقه، 
جي  ما  اذكر  له:  وقال  منيورضيه  يف  ء  الص ور  ملشاكلة  األمر    الكلمات 

يدل  على املراد هبا إعراهبا على ما    والنهى والصفة واجلحد واالستفهام اليت 
 تقد مها وتالها من القول. 

فقال حممد بن جعفر القزاز: ما علمت أن أحدا سبق إىل أتليف مثل هذا  
اب، وال اهتدى أحد من أهل هذه الصنعة إىل تقريب البعيد، وتسهيل  الكت

املأخذ، ومجع املفر ق على مثل هذا املنهاج. فلما كان يوم الثالاثء لثمان عشرة  
بقيتْ  بن جعفر    ليلة  دخل حممد  املقد م ذكرها  السنة  من  رمضان  من شهر 

فوقف عليه    القزاز هذا ابلكتاب الذى أمر بتأليفه على يد عسلوج؛  يالنحو 
 حسنا؛ فال أدرى أوقع أم  أو له فأاًل   أرى يف   املعز  وأعجبه، وقال للمصنف: إين 

  اعتمدته، وهو أن ك ملا ذكرت امسا جئت به مرفوعا، فكان أحسن من أن أتيت
 .(1)(وف ق ملا يرضى يبه خمفوضا ابإلضافة، فقلت: احلمد هلل الذ

وهو كتاب كبري حسن متقن يقارب  ه( قال: )626ايقوت احلموي )ت-2

 
واتريخ اخللفاء الفاطميني للداعي  ،  163، واملنتقى من أخبار مصر، 1/156ط واآلاثر، اخلط

 . 454، ودور كتامة يف اتريخ اخلالفة الفاطمية، 703إدريس، 
 . 87-3/86إنباه الرواة،  (1)
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 .(1) (أليب منصور األزهري رتبه على حروف املعجم "كتاب التهذيب"
ل كان )ت  -3 وذكر أبو القاسم ابن الصرييف الكاتب املصري  ه(: )681ابن خ 

كان يف خدمة العزيز ابن املعز العبيدي صاحب    أن أاب عبد هللا القزاز املذكور 
له كتبا العبيدي صاحب  وقال غري   ،مصر وصنف  املعز  العزيز بن  ه: كان 

وما علمت    :؛ قال ابن اجلزار...مصر قد تقدم إليه أن يؤلف كتااب جيمع فيه
أن حنواي ألف شيئا من النحو على هذا التأليف، فسارع أبو عبد هللا القزاز  

، ذكر ذلك كله األمري املختار املعروف ابملسبحي  (2)...أمره العزيز به  إىل ما
 .(4) ونقل هذه الروايَة اليافعيُّ يف "مرآة اجلنان" إبجيازٍ  (3) (ه الكبرييف اترخي

ه( قال: )صاحب كتاب اجلامع يف اللغة وغريه،  743عبدالباقي اليماين )ت-4
كان إماًما يف اللغة والنحو، وكتابحه شاهد بذلك، يحقال إنه وضَع الكتاَب  

كتااًب جيمع فيه كل حرف جاء ملعىن،  للعزيز العبيدي؛ ألنه أمره أن يصن  ف  
 .(5) فألَّف كتااًب جاَءت عدة أوراقه ألف ورقة(

...وألَّف له كتًبا  749ابن فضل هللا العمري  )ت  -5 ه( قال: )فاضل عز  ابملعز 
ما سبق إىل طريقها، وال سرق مهز  الغصن إال من وريقها، أكثرها يف النحو  

ئة ألف درهم على كتاب يف النحو حنو ألف  واللغة...وأجازه املعز  مر ة ثالمثا

 
 . 6/2475معجم األدابء،  (1)
 حذفت العبارات ألهنا وردت بنص ها عن القفطي مع اختالف الراوي.  (2)
 . 375-4/374وفيات األعيان،  (3)
 . 3/21مرآة اجلنان،  (4)
 . 301إشارة التعيني،  (5)
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 .(1) ورقة( 
وله كتاب اجلامع يف اللغة أل فه  ه( قال: )845تقي الدين املقريزي )ت-6

إحدى   اآلخر سنة  ربيع  شهر  نزار يف  منصور  أيب  العزيز ابهلل  املؤمنني  ألمري 
أريد  وكان سبب أتليفه هلذا الكتاب أن  العزيز ابهلل قال له:    ، وست ني وثالمثائة

فأل فه على ذلك ومجع املفرتق من الكتب النفيسة  ...أن تؤل ف كتااب جتمع فيه
يف هذا املعىن على أقصد سبيل وأقرب مأخذ وأوضح طريق، فبلغ مجلة الكتاب  

 .(2) (ألف ورقة، وما علم حنوي  أل ف يف النحو على هذا التأليف
نزر قليل انقل عنها، هذه أهم الرواايت اليت وقفت عليها، وما جاء بعدها  

 ويستنتج من هذه الرواايت عدة نقاط: 
األوىل: إن هذه الرواايت مل تذكر أن القز از ألَّف كتاب "احلروف" للمعز أو  
املنجي   قول  هو  للمعز  "احلروف"  ألَّف كتاب  القزاز  أبن  والقول  العزيز، 

يعض ده،  ، وهو اجتهاد منه يف فهم النص؛ وهذا االجتهاد ليس له ما  (3) الكعيب
 .(4) وال ميكن قبوله، وقد ذهب بعض الباحثني إىل مثله

 
 . 254/ 17مسالك األبصار،  (1)
 . 5/504املقفى الكبري،  (2)
 .53- 45القزاز القريواين حياته وآاثره،  (3)
  ،18، ويف املعدة وأمراضها ومداواهتا البن اجلزار، 20ينظر: ما جيوز للشاعر يف الضرورة،  (4)

صقلية(  -تونس-، واتريخ األدب العريب )ليبيا209واألدب يف العصر الفاطمي حملمد زغلول، 
، والقريوان ودورها  344، واالجتاهات الثقافية يف بالد الغرب اإلسالمي، 181لشوقي ضيف، 

للدكتور حممد داود ذ ْكٌر   12ص  . ويف كتاب القرآن الكرمي وتفاعل املعاين331يف احلضارة، 
ر إىل مكانه، وال أدري  412روف املعاين للقزاز تلكتاب "ح ه" ووصفه أبنه خمطوط، ومل يحش 

 أين وقف على هذا؟! 
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ويرد  على هذا الزَّعم أبن املرب د والرم اين وابن دريد وأاب عمرو الشيباين والنضر  
بن مشيل واآلمدي )شيخ القزاز( كلهم ألَّفوا يف احلروف، فكيف يستقيم القولح  

اء الباطل  مع ع ْلم الناس هبذه  بسبقه وتفرُّد ه؟! وكيف يسمح لنفسه هبذا االد ع
 املؤلَّفات؟ 

املعاين، ويستدل على   اللفَظ، وليست حروف  القزاز ابحلرف  أقول: أراد 
وحكى أبو عبد هللا بن القزاز أن َكَسَب  مراد ه  ما نقله القاضي عياض عنه: )

، وهذا  (1) (حرٌف اندٌر، يقال: كسبتح املال وكسبتهح غريى، وال يقال: اكتسبتَ 
املصطلح معروف يف تلك احلقب الزمنية عند اللغويني؛ قال ابن دريد: )فمن  

 .(2) نظر يف كتابنا هذا، فآثر التماس حرف ثنائي فليبدأ ابهلمزة والباء(
)من   بقوله:  "احلروف"  كتاب  الزركلي  املؤرخ  البحاثة  وصف  وقد 

أن ابن   وال أدري عالم اعتمد! مع (3) كتبه...احلروف عد ة جملدات يف النحو(
الكتاب القزاز يف كتابه "ما جيوز  (4)خري مل يذكر حجم هذا  ، وقد نقل عنه 
 للشاعر يف الضرورة" يف موضعني. 

القزاز   إن  املقريزي يف قوهلما  الدين  اليماين وتقي  انفرد عبدالباقي  الثانية: 
ألَّف اجلامع يف  القزاز  املقريزي إن  العبيدي، وقول  للعزيز ابهلل    ألَّف "اجلامع" 

خمالٌف لرواية القفطي حول زمن أتليف    إحدى وست ني وثالمثائة ربيع اآلخر سنة  
 

 .  1/484إكمال املعلم بفوائد مسلم،  (1)
 . 1/40اجلمهرة،  (2)
 . وقد أحال الزركلي على كتاب املنجي الكعيب: "القزاز القريواين حياته وآاثره". 72/ 6األعالم،  (3)
مسعت عليه كتاب الظاء من  ، وعبارته: )قال أبو حممد مكي يف برانجمه: 444خري، فهرسة ابن  (4)

 (.أتليفه يف ثالثة أجزاء ومسعت عليه أكثر كتاب احلروف يف الن حو من أتليفه
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 الكتاب.
الثالثة: اتفاق مجيع الرواايت على أن الكتاب يبلغ ألف ورقة، وهو مرتٌَّب  

 على حروف املعجم ابستثناء رواية العمري.
قٌة لرواية  الرابعة: إن الرواية اليت نقلها ابن خلكان يف قوله: "وقال غريه" مطاب

القفطي يف مضمون عباراهتا، واالختالف بينهما أن القفطي ذكر أن الكتاب  
أحهد ي للمعز لدين هللا وليس البنه العزيز كما ذكر ابن خلكان روايًة عن عز  

 .(1) امللك املسبحي يف اترخيه
 املناقشة والرتجيح 

نقاط مناقًشا  بعد عرض الرواايت وتباين األقوال وتعارضها؛ سأشري إىل عدة  
ًحا:   ومرج  

رواية القفطي أصح الرواايت يف نظري؛ لسبقها وقرهبا من عصر املؤل  ف،  -1
ولبعدها عن مظن ة  النقل والتحريف، ومعلوم أن علماء الرتاجم ينقل الالحق  
عن السابق منهم، كما أن القفطي عاش يف م صر ويظهر يل أنه اط لع على 

سخة يف وقف الفاضل عبدالرحيم بن علي  "جامع القزاز"، لقوله: )ومنه ن
املعز ية( اترخيه  (2) ابلقاهرة  يف  الذهيب  اإلمام  نقل  يف  (3) وعنه  والصفدي   ،

 . (4) الوايف
 

ه" حتقيق: وليم. ج.  415-414طبع منه اجلزء األربعون بعنوان: "أخبار مصر يف سنتني  (1)
 ميلورد.

 . 3/86الرواة، إنباه  (2)
 . 9/208اتريخ اإلسالم،  (3)
 . 2/226الوايف ابلوفيات،  (4)
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ويضاف إىل ما تقدَّم أن القفطي ذكر التسلسل الزمين بدًءا بطلب املعز  
 وانتهاًء بقول القزاز موث  قا اتريخ هذه احلادثة.  

  (1) الكتاب  قبل خروج املعز  من املنصورية إىل مصر فرغ القزاز من أتليف  - 2
أبمر منه للعامل عسلوج، فتأليف الكتاب يف القريوان كما ذكر الشاذيل،  

 .(2) وليس يف مصر كما ذكر األستاذ حسن عبدالوهاب  
رواية اليماين واملقريزي اليت تنص على أن القزاز أهدى كتاب اجلامع للعزيز  -3

للعهد عقب وفاة  العبيدي ال   وليا  العزيَز مسح ي  ؛ ألن  الباحثح يطمئن هلا 
وستني   أربع  سنة  األوىل  مجادى  من  بقني  لسبع  عبدهللا  األكرب  شقيقه 
وثالمثئة، وتقل د العزيزح مهام اخلالفة  سنة مخس وستني وثالمثئة عقب وفاة  

  . فكيف يكون أمريًا للمؤمنني سنة واحد وستني وثالمثئة؟! وكيف (3)أبيه
 خيص ه القزاز إبهدائه اترًكا املعز )اخلليفة( وابنه عبدهللا )ويل العهد(؟!

وقد يقال: إن القزاز ألَّف كتااًب للمعز  وألف كتًبا أخرى البنه العزيز كما  
 ذحك ر يف كتب الرتاجم.

كما ذكر ابن  -أقول: مييل الباحث إىل أن القزاز ألَّف كتًبا للعزيز العبيدي
بعد توليه والية العهد أو اخلالفة، أي:    - بن منجب الصرييفخل كان نقاًل عن ا

بعد سنة أربع وستني وثالمثئة، ولكن الكتاب الذي يدور يف رحاه البحثح أحل  ف  

 
 . 6/184، وعيون األخبار وفنون اآلاثر، 1/134اتعاظ احلنفا أبخبار الفاطميني اخللفاء،  (1)
 .224نقد ورقات عن احلضارة اإلفريقية،   (2)
، واملوسوعة التارخيية  166مصر، ، واملنتقى من أخبار 16أخبار الدول املنقطعة البن ظافر،   (3)

 . 5/5للخلفاء الفاطميني، 
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النقل عن كتاب:   وقع يف  اخللط  أن هذا  وثالمثئة، ويبدو  واحد وستني  سنة 
قال  "أخبار مصر" للمسبحي حتديًدا؛ وهو الذي عناه ابن خلكان بقوله: "و 

غريه" لكونه املصدر األساس واألقدم الذي نقل عنه ابن خلكان،  وقد حبثت  
كثريًا يف نحسخ كتاب "وفيات األعيان" فوجدهتا متفقة على أن الكتاب املذكور  
أهدي إىل العزيز، ومما استوقفين نقل ابن خلكان عن ابن اجلزَّار القريواين؛ وهو  

، ألََّف كتابني  يف التاريخ مها: "التعريف بصحيح التاريخ"    من املشتغلني يف الطب 
و"اتريخ الدولة"، أما الكتاب األوَّل فيبدو يل أنه مل ينقل فيه شيًئا عن أخبار  

، وذكر ايقوتح أن ابن اجلز ار  (1) يْشَتمل على وفيات عحَلماء َزمانهالقزاز؛ ألنه  
املطبوعة عن نقل  ، وقد حبثت كثريًا يف كتبه  (2) تويف يف حدود مخسني وثالمثئة

 للقزاز فلم أجد. 
وقد وجدتح اختالفًا كبريًا بني نسخ كتاب وفيات األعيان يف تسميته ب    "ابن  

اخلز از" و"ابن  احلجار"  و"ابن  اليافعي يف مرآة  (3) اخلراط"  األخرية  نقل  وقد   ،
( أهنا حمرفة عن "ابن القزاز"؛ لتطابق مضمون عبارته مع    (4)اجلنان )ويف ظين 

 
 .482عيون األنباء يف طبقات األطباء،   (1)
. وقيل تويف سنة تسع وستني وثالمثئة. ينظر: تراجم املؤلفني التونسيني،  1/188معجم األدابء،  (2)

 . وقيل غري ذلك. 2/18
 /أ. 237ب، واحلميدية، /311/أ،   وفيض هللا 302وفيات األعيان، يوسف آغا،  (3)
حول "اخلزار"   19. وينظر ما ساقه حمقق كتاب: يف املعدة وأمراضها،  3/21مرآة اجلنان،  (4)

 طبيب الناصر. 
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 .  (2) ، ويف النسخة احلميدية للكتاب عحر  ف ب "ابن القز از"(1) ة القفطيعبار 
 .(3) أن الكتاب كبري احلجم خالفًا ملا ذكره صديق خان أبنه صغري احلجم -4

يحرج ح الباحثح أن الكتاب الذي أحل  ف سنة واحد وستني وثالمثئة هو  -5
النحوي، وذلك أبمر    كتاب "جامع اللغة" أليب عبدهللا حممد بن جعفر التميمي 

 من املعز لدين هللا الفاطمي؛ لعدة دالئل، وهي:
ذكر انسخ كتاب اجلامع علي بن حنيفة أنه فرغ من َنْسخ كتاب الباء  -أ

النسخة   يف رجب سنة مثاٍن وستني وثالمثئة، وهي نسخة محقابلة من 
وهذا يدل  على أن الكتاب أحل ف قبل    (4) األحم  اليت كحتبت خبط املؤلف 

ذا التاريخ بزمٍن، ولعله ينطبق على ما أورده القفطي أن القزاز انتهى  ه
يوم الثالاثء لثمان عشرة ليلة بقيْت من شهر    من أتليف الكتاب يف

 سنة واحد وستني وثالمثئة أبمر من املعز. رمضان
املعجم يف  -ب املنقولة أن الك تاَب مرتٌب على حروف  الرواايت  جاء يف 

الذي ذكروه ينطبق ِتاًما على ما رواه ايقوت    ألف ورقة، وهذا الوصف
( بقوله:  "اجلامع"  يقارب كتاب  عن  متقن  حسن  وهو كتاب كبري 

وقد َنَسخ   (5) (التهذيب أليب منصور األزهري رتبه على حروف املعجم
 

فقال حممد بن جعفر القزاز: ما علمت أن أحدا سبق إىل أتليف مثل هذا  وهي قوله: ) (1)
 . 3/87...( إنباه الرواة، الكتاب

 . 1000/أ، رقم احلفظ: 237احلميدية،  وفيات األعيان، املكتبة  (2)
 . 116البلغة إىل أصول اللغة،  (3)
 . 42اجلامع يف اللغة قطعة من معجم مفقود،  (4)
 . 6/2475معجم األدابء،  (5)
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ه، ويف مكتبة 616ايقوت كتاب "هتذيب اللغة" لألزهري خبط  ه  سنة  
 .( 1) ورقة  900بلغت أوراقها شيخ اإلسالم نسخٌة منقولة منه 

قول القزاز نفسه: )وما علمت أن أحًدا سبق إىل مثل أتليف هذا  - ج  
الصنعة   أهل هذه  أحد من  اهتدى  البعيد،  الكتاب، وال  تقريب  إىل 

ويستنتج من    (2) (وتسهيل املأخذ، ومجع املفر ق على مثل هذا املنهاج
 قولته عدة نقاط: 

 يسبق إليه يف تقريب البعيد وتسهيل املأخذ؛  أوهلا: إن القزاز تفر د مبنهج مل 
وهذا ينطبق على كتاب اجلامع الذي انفرد مبنهجه يف ترتيب احلروف الثواين  
نظام   فيه  اشتهر  الذي  العصر  ذلك  يف  احلال  لواقع  مطابق  وهو  والثوالث، 
التقاليب، ومعاجم املعاين وكتب النوادر، والطالب ملا فيها جيد صعوبة املسلك،  

 البحث عن املراد.وشطط 
تفرَّد أبقوال مل   أنه  اجلامع  نحق لت عن  اليت  النصوص  اثنيها: يستشف  من 

 يسبق إليها، ومن ذلك:
مغلطاي- احلافظ  رواه  نصًّا    ما  نقل  "الرَبْدان" حيث  لكلمة  عند شرحه 

قال الَقزَّازح: فهذا معناه وما علمت أنَّ أحًدا  مطو اًل عن القزاز وقال يف خاِتته: )
 

.  قال عنها احملقق:  31هارون وآخرون، ص مقدمة حتقيق هتذيب اللغة لألزهري تح: عبدالسالم  (1)
ه. وقد ذكر يل أحد  616وهي نسخة منقولة من نسخة كتبها ايقوت بن عبدهللا احلموي سنة 

،  1520، 1528،  1527اإلخوة أن نسخة ايقوت احلموي حتتفظ هبا مكتبة كوبريلي برقم: 
 املستعصمي وليس  وبعد االط الع عليها تبني  يل أهنا كحتبت خبط ايقوت بن عبدهللا1522

 احلموي.
 . 3/87إنباه الرواة،  (2)
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 .(1) (سبقين إليه
َعزا بعض العلماء تفرَّد القزاز بتحريك "العَرض" ونقض الزبيدي يف التاج  -

 .(2) هذه التفرَّد 
عن ك القزاز  ذكره  ما  قال:  اثلثها:  حيث  الصفدي،  ذكره  ملا  مماثل  تابه 

 . (3))صنف كتاب اجلامع يف اللغة وهو كتاب كبري يقال إنه ما صحن  ف مثله...(
رواية اثنني من العلماء ومها: املقريزي واليماين واتفاقهما على أن الكتاب  -د

ال محهَدى هو اجلامع، وهذا دليل نقلي، مع عدم موافقتهما على عزومها 
 كتاب للعزيز كما تقد م.إهداء ال

عبارات الثناء واملدح تكاد تقتصر على كتاب "اجلامع" عند أصحاب  -ه
 الرتاجم دون غريه من مؤلفات القزاز.  

أن عناوين الكتب تنبئح بطبيعة املقاصد اليت حررت من أجلها؛  فالقزاز    - و
طلب    ألف كتابه )جيمع  املعز  بعد  احلروف(  أبن  سائر  ه  ومسا  فيه 
 ب "اجلامع". 

نقول  -ز القزاز وقفتح على  نَ َقلْت عن  اليت  املصادر  من خالل حبثي يف 
 كثرية عن كتبه اللغوية اليت مل تصل إلينا، ومنها:

كتاب شرح الفصيح، ولعل من انفلة القول أن حمققي شروح الفصيح مل  - 1
 نسبه للقزاز. يذكروا هذا الكتاب، ومل أقف حسب اطالعي على من 

 
 )النسخة الباكستانية(.  اخلليل اخلطيب خبط أ / 1/33  يف شرح اجلامع الصحيح، التلويح  (1)
 . 402، 18/391اتج العروس، "عرض"  (2)
 . 2/226الوايف ابلوفيات،  (3)
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الباري فتح  يف  حجر  ابن  عنه  نقل  يف  (1) وقد  املرداوي  أخذ  وعنه   ،
و (2) اإلنصاف  القاري،  عمدة  يف  األوطار(3) العيين  نيل  يف  والشوكاين   ، (4) ،

 .  (5) والعظيم أابدي يف عون املعبود
ح  ، وقد نقل عنه احلافظ مغلطاي يف كتابه "التلويعاين القحْرآن الَعظ يم للقزازمَ -2

 .(7) والبدر العيين يف عمدة القاري  (6) إىل شرح اجلامع الصحيح" 
 .(8) تفسري غريب صحيح البخاري، وقد نقل عنه بعض شحر اح احلديث -3

أقول: وبعد حبث مضٍن مل أقف على نَ ْقٍل لكتاب "احلروف" والذي أراه  
وأحقُّه أن تسميته ب "احلروف" من ابب التجوز، ألن اجلامع مؤل ٌف على حروف  
املعجم، فالكتاب واحد امسه "اجلامع" وموضوعه يف "احلروف" كما مسح ي كتاب  

 "اجليم" للشيباين ب "احلروف" و"اللغات".
 .(9)  هذه القولة الباحثح التونسي بو حيىي الشاذيلوقد سبقين يف  

  

 
(1) 1/493 . 
 . 1/171اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف،  (2)
(3) 4/116 . 
(4) 2/303 . 
(5) 2/272 . 
 ب، املتحف الربيطاين. 44التلويح إىل شرح اجلامع الصحيح "أبواب الكسوف"  (6)
 . 232/ 8عمدة القاري،  (7)
، والبدر املنري  67، وشرح سنن ابن ماجه ملغلطاي، 1/123إحكام اإلحكام البن دقيق العيد،  (8)

 . 2/349البن امللقن، 
 . 224ص   نقد "ورقات من احلضارة العربية" (9)
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 مداخل املعجم مجًعا ووضًعا  :املبحث الثالث
الكتاب   هذا  أن  لنا  تحبني   احملققة  والقطعة  اجملموعة  النصوص  من  ورد  ما 
كأصنائه من كتب أيب عبدهللا القزاز اليت سار فيها على طريقة الرتتيب األلفبائية  

وكتب    (1) املغربيَّة  احلديث  وشروح  املعجمات  يف  األندلس  يف  اشتهرت  اليت 
الوضع   معايري  من  معيارين  عن  املبحث  هذا  يف  احلديث  وسيكون  الرتاجم، 

 واجلمع ومها: مصادر اجلمع وترتيب املداخل.
 األول: مصادر اجلمع 

ية اليت  مصادر اجلمع هي املظان  اليت يرجع إليها املعجمي جلمع املادة اللغو 
، وذ ْكرح مؤل  ف املعجم ملصادره يساعد  (2) يريد إثباهتا يف املعجم الذي يبتغي أتليفه

على معرفة آرائه اليت تفر د هبا، ومدى التقليد والتجديد يف املعجم، وحتديد أوجه  
 االت فاق واالختالف بينه وبني من َسَبقه.

ه( يف البارع،  356وقد دأب مؤلفو املعاجم على ذكر مصادرهم كالقايل ) 
ه( يف احملكم، والصغاين  458ه( يف املقاييس، وابن سيده)395وابن فارس )

ه( يف اللسان وغريهم، ومل يحشر القز از  711ه( يف العباب، وابن منظور)650)
ملصادره اليت نقل عنها مدونته   - من خالل النصوص املنقولة عنه-يف معجمه 

املوازنة بني النصوص املنقولة عنه   املعجمية، وميكن معرفة مصادره من خالل 
القزاز على بعض   له من اللغويني، وقد نص  السابقني  وبني ما ورد يف كتب 
دون   واألزهري  دريد  وابن  والفراء  األعرايب  وابن  واألصمعي  اللغويني كاخلليل 

 
 . 303، ص 3، العدد: 12ينظر: أوراق من كتاب املثلث للقزاز، جملة املورد، اجمللد:  (1)
 . 139من املعجم إىل القاموس،  (2)
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حتديد ألمساء مصنفاهتم، وتكشف النظرة الفاحصة على أن القزاز اعتمد كتايب  
جلمهرة البن دريد حيث شك ال جزءا كبريا من مدونته املعجمية  العني للخليل وا

 اليت بىن عليها كتابه.
 وميكن تقسيم مصادر القزاز إىل أقسام وهي:

 املعاجم اللغوية العامة-أ
 ه(  170العني للخليل ) ▪

اختلفت آراء العلماء حول نسبة كتاب العني للخليل ما بني مثبت ومنكر  
القزاز ماَل إىل إثبات نسبة الكتاب للخليل مصر  ًحا ابمسه ومتوقف، وبدا يل أن  

 ، منها: (1) يف عد ة مواضع
 النص يف نسخة العني املطبوعة  النص املنقول عن اجلامع 

هو   والغحالمح  يَّةح  والغحالم  الغحلحوَمةح   : اخلَل يل  عن 
 . (2) الذي طَرَّ شار بحهح 

الغحلحوم   بني  الطار    وغحالٌم  وهو    والغحالم يَّة ، 
 " 4/422. "العني، الشارب

فيه   جَيحوزح  الصَّواب   تَ ْرَك  إن  اخلَل يل   عن 
 . (3) التَّْحر يكح 

 

والنَّشيد  القراءة  يف  الصواب  تَ ْركح  .  واللَّْحن: 
 " 3/230"العني،  

قاَل اخلَل يلح : الَعَطنح ما َحْوَل الب ْئر  واحلَْوض    
ب ل  ومحناخ  الَقْوم    . (4) من َمبار ك  اإل 

مبارك   العطن: ماء حول احلوض والبئر من 
 " 2/14. "العني، اإلبل ومناخ القوم

 
 مل يقف الباحثح على نقول عن الليث بن املظفر من خالل النصوص املنقولة عن اجلامع.  (1)
 .476/ 1اإلعالم بفوائد عمدة األحكام، (2)
 .32/510التوضيح لشرح اجلامع الصحيح،   (3)
 . 1283ملغلطاي،  اإلعالم بسنته، (4)
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  د. أمحد بن عواد بن سالمة الشمري

 النص يف نسخة العني املطبوعة  النص املنقول عن اجلامع 
قال ابن فارس: وال يقال منه: أزكنت، على  

 ر عنه. أنَّ اخلليل قد ذحك  
ا القزاز عن اخلليل  قال أبو جعفر: وحكى هذ

 أيضاً. 

فتصيب.   ابلظن  شيئاً  ت حزْك َن  أن  اإل زكانح: 
 " 5/322"العني، تقول: أزكنته إزكاانً.  

وقد نقل القزاز يف مواضع عديدة عن كتاب العني، فهو كغريه من علماء  
فقد ذكرت   ورواية،  العني حفظًا  بكتاب  اهتموا  الذين  القرويني  أفريقيا  مشال 

أن   الوزان  املصادر  ب ابن  املعروف  النحوي  القريواين  عثمان  بن  إبراهيم 
العني 346"ت حيفظ كتاب  القاضي  (1) ه"  سعيد  بن  املنذر  رواته  وومن   ،

د ) 355)  . (2) ه(332ه( الذي انتسَخ كتاب العني عن ابن وال 
، أو انقاًل   وقد اعتمد القزاز كثريًا على كتاب العني مصر  ًحا ابمسه كما مر 

عح الذي ال  عبارته بال عزو ومن ذلك قوله: ) جلحَّةح الَبْحر : َمْعرحوَفٌة؛ وهو ال َمْوض 
عح اللُّجَّة    .(3) (تَ َرى منه أَْرًضا وال َجَباًل، وحَبٌْر جلح  يٌّ: واس 

والناظر فيما نحق ل عن جامع القزَّاز يلحظ أنه نقل عن نسخة من كتاب  
املطبوعة اب  النسخة  مقاربة  العني ختتلف عن  النسخة  والنقصان؛ وهذه  لزايدة 

لنسخة الصاحب يف حميطه وابن سيده األندلسي يف خمصصه، وسأكتفي مبثال  

 
 . 7/831، واتريخ اإلسالم للذهيب، 247طبقات النحويني واللغويني،  (1)
، ومشكالت يف التأليف  188، والبحث اللغوي عند العرب، 46استدراك الغلط للزبيدي،  (2)

 .  158للغوي، ا
 . 6/19، ويقارن ابلعني 13/286ينظر: نظم الدرر للبقاعي،  (3)
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، وال يَ قحولحوَن: َأْشَدَههح هذا  وهو قول القزَّاز: )  (1) واحد قالحوا: أَْدَهَشهح هذا اأَلْمرح
ي خمالفة لرواية  وه  (3) هذه الرواية عن اخلليل ابن سيده على    وقد نص    (2) (اأَلْمرح 

 .(4)(وأدهشه األمر، وأشدههنسخة العني املطبوعة اليت نص ها: )
 ه(206اجليم أليب عمرو الشيباين )ت ▪

وقفت على ثالثة نقول عن أيب عمرو كلها يف كتابه اجليم، وقد نص  القزاز  
الَغْرَقدح  قاَل أَبحو َعْمرٍو:  عن النقل عنه دون تصريح ابسم كتابه، حيث قال: )

، وَمْضغحهح محرٌّ    (5) (َشَجٌر يحْشب هح الَعْوَسَج وليس به، وعحودحهح أَْغَلظح من عحود  الَعْوَسج 
القزَّاز   )حكى  عنه:  روي  فيما  أَ وقال  عَ يب  عن  أَ (6) ورٍ مْ   اخلَ هح لَ مشَْ :  ،  وْ م  فح

، والرواية األوىل  (8) وهااتن احلكايتان وردات حبروفهما يف كتاب اجليم  (7) (َلهحمومشَ  
 مل أجدها يف املعاجم السابقة لكتاب اجلامع.

الَقَلعح: اجل َحَرةح  وقد نقل القزاز عنه يف موضع واحد بال عزو، قال الزبيدي: )

 
رْب ق   حيث قال: )  واألمثلة كثرية ومنها: ما أورده القزاز يف مادة "ض ب ع"  (1) وق يَل : هو يَب يسح الش  

وينظر  . 20/30منسوب للخليل وليس يف مطبوعة العني. ينظر: تفسري القرطيب ( والقول خاصَّةً 
وكذا يف مواد "ر و   .3/250، واملخصص 1/48، واحمليط 112أيًضا: خمتصر العني الزبيدي 

 ح" و "ن ج و" وغريها. 
 . 349حتفة اجملد الصريح،  (2)
 . 1/287ويقارن ابحمليط للصاحب،  3/357املخصص،  (3)
 . 3/398العني،  (4)
 . 8/55خنب األفكار للعيين،  (5)
 . 2/131اجليم  (6)
 . 187اجملد الصريح، حتفة  (7)
 2/131والثانية    3/9الرواية األوىل: اجليم،  (8)
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  د. أمحد بن عواد بن سالمة الشمري

رواية أيب عمرو  وهي    (1) ( ك تاب ه اجلامعيف َتكحونح حَتْت الصَّْخر  وهذه  عن الَقز از   
 . (2) عن السَّفَّاح النمريي  

 ه(321اجلمهرة البن دريد ) ▪

يعد كتاب "مجهرة اللغة" البن دريد من الروافد الرئيسة اليت استقى منها  
أن    -فيما نقله العلماء عن القزاز - ترج ح لدي     القزاز مادته املعجمية،  وقد 

، وهذا اإلعجاب   اجلمهرة حيتل املرتبة األوىل بني املعاجم اليت عاد إليها املؤل  فح
بكتاب اجلمهرة دعا املؤلف أن يقتفي أثره يف شيء من الرتتيب وتسمية املداخل  

 الفرعية كما سيأيت.
واحدة من خالل املنقول عنه، وقد صرَّح القزاز ابلنقل عن ابن دريد مر ة  

وعن ابن  دحرَْيٍد أنه قاَل: ومنه قَ ْولح بَ ْعض  السََّلف  لَرجحٍل ذََكَر َرجحاًل عنده  قال: )
وهذا النص ورد حبروفه   ( 3)(بسحوٍء فَسَجَع يف َكالم ه ، فقاَل: أَراَك َسجَّاًعا َلسَّاًعا

 .(4) يف كتاب اجلمهرة
مع وما ورد يف اجلمهرة ال يداخله أدىن  ومن يط لع على ما نحقل عن اجلا

شك يف اعتماد القزاز على سابقه ابن دريد، وإن مل يحشر إليه فيما نحق ل عنه إال  
، فالنقل احلريف واضح يف نصوص القزاز املنقوَلة ، وقد   يف موضع واحد كما مر 
 يتصَّرف القزازح يف بعض النقول، ويكمن إيضاح ذلك من خالل اجلدول اآليت:

 
 . 22/65اتج العروس، "قلع"  (1)
 . 3/73اجليم،  (2)
 . 382حتفة اجملد الصريح،  (3)
 . 2/842مجهرة اللغة،  (4)
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 النقل احلريف -أ
 ص مجهرة اللغة  املصدر  جامع اللغة 

هذا  - ابهلَْمز  – الَبْأزح    :
واجلَْمعح   ال َمْعرحوفح  الطَّائ رح 
م ْثل:   ابٍز،   : ويحقالح  ، أَبْ ؤحزح
ْثلح:   م  بحزاٌة  واجلَْمعح:  قاٍض، 
ْثلح:   م  ابٌز   : ويحقالح قحضاٍة، 
ْثلح:   م  ب يزاٌن،  واجلَْمعح:  انٍر، 

 ن ريانٍ 

الدالالت  ختريج  
 726السمعية، 

لحَغات:   َثاَلث  الباز  َويف  
َمْهمحوز،   ترى،  أبٌز َكَما 
مثل   وابٍز  أبْ ؤحز  َواجْلمع 
مثل   بحزاة  َواجْلمع  قاٍض، 
اَنر،   مثل  وابٌز  قحضاة، 

 َواجْلمع ب يزان. 

2/1021 

البار حح من الطَّرْي  والظَّيْب هو  
، وهو الذي   الفح السَّان ح  خ 

ومَشائ لحهح عن مَشائ ل َك،  يَ ْلقاَك  
َأْهلح   به  يَ تَ َيمَّنح  مما  وهو 
ويَ َتشاَءمحوَن   العال َية ، 

 .  ابلسَّان ح 
يَ ْلقاَك    الذي  والسَّان حح هو 

َميام ن َك، وهو   نحهح عن  وَميام 
جَنٍْد   َأْهلح  به  يَ تَ َيمَّنح  مما 

 .  ويَ َتشاَءمحوَن ابلبار ح 

الدرر   نظم 
للبقاعي،  

16/213 

يتيمن  أهل    فالسانح  ب ه  
ابلبارح   ويتشاءمون  جند 
اْلَعال َية   أهل  وخيالفهم 
ابلسانح   فيتشاءمون 
ابلبارح...   ويتيمنون 
يلقاك   الَّذ ي  فالسانح: 
ميامنك.   ت ْلَقاء  وميامنه 
يلقاك   الَّذ ي  والبارح: 

 ومشائله َعن مشائلك. 

1/272 

الرَّْملح   والَبْطحاءح:  األَْبَطحح 
َوْجه    على  طح  َبس  ال محن ْ

.األَ   ْرض 

يف   القاري   عمدة 
صحيح   شرح 

 4/271 البخاري،  

َوب ه   االنبساط  البطح: 
البطيحة   مسيت 
َوجه   على  النبساطها 
األبطح   وََكَذل َك  اأَلْرض 

 والبطحاء 

1/280 
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  د. أمحد بن عواد بن سالمة الشمري

 النقل احلريف -أ
 ص مجهرة اللغة  املصدر  جامع اللغة 

جحْهَدهح،   الرَّجحلح  بَ َلَغ 
أَْقَصى   بَ َلَغ  إذا  وجَمْهحوَدهح: 

 ق حوَّت ه . 

الصريح،   اجملد  حتفة 
296 

وجهده  بلغ الرجل جهده  
أْقَصى   بلغ  إ ذا  وجمهوده 

 قوته وطوقه 
1/452 

جاَء   ما  َأَحدح  هو  َحب يٌس 
أَفْ َعَل...   م ن  َفع يٍل  على 
عح الذي   ال َمْوض   : وال َمْحَبسح
حيحَْبسح فيه، قاَل: ورمبا مَسَّوا  
َْبًسا ويف   ْعَلَف حَمَْبًسا وحم  ال م 
أي:   ححْبَسٌة،  فحالٍن  ل سان  

 ث َقٌل. 
 

الصر  اجملد  يح،  حتفة 
424-425 

َما   أحد  َوَهَذا  وحبيس. 
َجاَء على فعيل من أفعل،  
الَّذ ي   املوضع  واحملبس: 
ابَّة َورحمبَا مسي   حتبس ف يه  الدَّ

 العلف حمبسا. 

1/277 

يف   ت حَعلَّقح  َخْرزٌَة  واحل جَّةح: 
احل جَّةح:   وق يَل:   ، األحذحن 

 َشْحَمةح األحذحن  

فيما   السهم  نفوذ 
من   للجوهري  وقع 

 . 132الوهم،  

لؤلؤة   َأو  خرزة  َواحْلج ة: 
َوقَاَل   اأْلذن.  يف   تعلق 
الَّيت    اأْلذن  شحمة  قوم: 
ي حَقال   القرط  ف يَها  يعلق 

 هَلَا: احْلجَّة 

1/87 . 

َأْحر صحهح   َرْأَسهح  - َحَرْصتح 
َحْرًصا:    - يَ ْعين  بَكْسر  الرَّاء  

 إذا َقَشْرَت اجل ْلَد عن َعْظم ه  

األمساء   هتذيب 
 3/64واللغات، 

الَّيت    الشَّجَّة  واحلارصة: 
تقشره.   َأي  اجْللد  حترص 
َرأسه   حرصت  ي حَقال: 

 أحرصه حرصا . 

1/513 

َدُّ   ميح الطَّعام   من  احلَْلواءح 
ال َمْقصحور :   ومَجْعح   ، وي حْقَصرح

والتكملة   الذيل 
املوصول   لكتايب 

من   أكل  َما  واحللواء: 
َوقد   مَمْدحود  ححْلو   1/570َشْيء 
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 النقل احلريف -أ
 ص مجهرة اللغة  املصدر  جامع اللغة 

وال َمْمدحود :   َحالَوى، 
 َحْلواوات. 

للمراكشي،   والصلة 
1/430 . 

يقصر َفمن مد قَاَل حلواء  
مثل   حلواوات  َواجْلمع 
قَاَل   قصر  َومن  محراوات 
حلوى مثل َدْعَوى َواجْلمع  

 حالوى مثل دعاوى 

يات    ش  من  َيٌة  ش  احلحوَّةح: 
الدُّمْهَة    بني  وهي   ، اخلَْيل 
حىت   هذا  وَكث حَر  والكحْمَتة ؛ 

 وا كحلَّ َأْسَوَد َأْحَوى. مَسَّ 

الدرر    نظم
 21/393للبقاعي،

شيات   من  شية  واحلوة: 
الدمهة   َبني  َوه ي  اخْلَيل 
يف    َهَذا  وَكثر  والكمتة. 
مسوا كل   َحىتَّ  َكاَلمهم 

 أسود أحوى. 

1/231 

: إذا   َخَنَس الرَّجحلح عن الَقْوم 
ومسح  َي   خحْفَيٍة.  يف  َمَضى 

بنح   الث ََّقَفيُّ  اأَلْخَنسح  َشر يٍق 
بَبين    َخَنَس  ألنه  َأْخَنَس؛ 
زحْهَرَة يَ ْوَم َبْدٍر، وكاَن محطاًعا  
منهم   َيْشَهْدها  فلم  فيهم، 

 َأَحٌد. 

الصريح،   اجملد  حتفة 
436 . 

اْلَقْوم   َعن  الرجل  وخنس 
فَ هحَو   خحْفَية  يف   مضى  إ ذا 
خانس... َومسي اأْلَْخَنس  
َحل يف   الث ََّقف ي   بن شريق 

َنَّهح خنس ببين  بين زه َرة أل 
وََكاَن   بدر  يَ ْوم  زهَرة 
فَلم   فيهم  حليفهم محطَاًعا 

ن ْهحم أحد  يشهدها م 

1/599 

َخَفَر فحالٌن بفحالٍن، وَأْخَفَرهح:  
 إذا َغَدَر به. 

الصريح،   اجملد  حتفة 
446 

بفحالٍن،   فحالٌن  َخَفَر 
به.   َغَدَر  إذا  وأخفره: 

وعبارة  عبارة إذا غدر به.  
ساقطة من    به()إذا غدر  

1/589  . 
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  د. أمحد بن عواد بن سالمة الشمري

 النقل احلريف -أ
 ص مجهرة اللغة  املصدر  جامع اللغة 

وهي يف   املطبوع  اجلمهرة 
نص   وقد  املخطوطات 
عليها الصغاين يف العباب  

"أاي  2/70الزاخر   ب 
 صوفيا". 

يَ رَْكبح   الَّذ ي   : الر  ْدفح
ر ْدفحَك   وهو  َوراَءَك، 

 وَرد يفحَك. 

لشرح   التوضيح 
الصحيح،   اجلامع 

28/228 

يركب   الَّذ ي  والر  ْدف: 
ر ْدفك  فَ هحَو    َورَاَءك 

 وَرديفك 
2/634 . 

  : َويحقالح راع ٌب،  فأان  تحهح  َرَعب ْ
َمْرعحوٌب،   فهو  رحع َب 

 .  واالْسمح: الرُّْعبح ابلضَّم  

يف   القاري   عمدة 
صحيح   شرح 

 4/9البخاري، 

رعب   اْلَفزع.  والرعب: 
فَ هحَو   رْعًبا  يرعب  الرجل 
مرعوب. ورعبته َأان أرعبه  

 َفَأان راعب َلهح 

1/318 

َتسحبوا   فيها  ال  فإنَّ  ب َل  اإل 
يف   الَقزَّازح  قاَل  الدَّم   َرقحوَء 
جام ع  اللَُّغة ، أي: ت حْؤَخذح يف  

 الد  ايت  فَ َتْمَنعح من الَقْتل  

اتج العروس "ر ق  
 . 1/250أ" 

ف يَها   فَإ ن  اإلبَل  تسحب وا  اَل 
ت حْؤَخذ يف    الدَّم، َأي  رحقوَء 

 الد  ايت فتمنع من اْلَقْتل 
2/797 

َعَلًما    الرَّايَةح: َتهح  َنَصب ْ ما  كحلُّ 
حَنْو: رايَةح البَ ْيطار  واخلَمَّار ،  

 واجلَْمعح: راٌي وراايٌت. 

الدالالت   ختريج 
 367السمعية، 

والراية: َعَرب يَّة َمْعرحوَفة ب َغرْي  
مهز َواجْلمع راي وراايت.  
وكل علم نصبته فَ هحَو راية  

 حَنْو راية البيطار واخلمار 

1/236 

ْفراط    ْربح اللَََّب  واإل  الزَّْقمح: ش 
: ابَت يَ تَ َزقَّمح اللَََّبَ   فيه، يحقالح

الدرر    نظم
 19/216ي،للبقاع

اللََّب   شرب  الزَّْقم: 
يتزقَّم   اَبت  ف يه ،  واإلفراط 

2/823 
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 النقل احلريف -أ
 ص مجهرة اللغة  املصدر  جامع اللغة 

َزَقًما، ومن هذا الزَّقُّومح الذي  
 ذََكَرهح هللاح تَباَرَك وَتعاىل 

للزَّفُّوم   يكن  فَإ ن  اللََّب. 
اق َفمن َهَذا إ ن َشاَء  اشتق
 هللا.

 النقل بتصرف -ب
ق حْلَت:   الرَّْعَد  ْعَت  مسَ  فإذا 
يف   َدَخْلتح  أي:   ، أَْرَعْدتح

ٍع َتْسَمعح فيه الرَّْعدَ   َمْوض 

الصريح،   اجملد  حتفة 
237 

وأبْ َرْقنا،   أْرَعْدان  َوي حَقال: 
ورأينا   الرَّْعد  مسعَنا  إ ذا 

 اْلرَبْق، 
2/632 

يَلةح وال م ْحَملح:   احل ماَلةح واحلَم 
  ، السَّْيفح به  حيحَْملح  ما 

 وأًْنَشَد: 
َبلَّ   ....حىت      .........

َْمل ي   َدْمع َي حم 

الدالالت   ختريج 
 418السمعية، 

السَّْيف.   حممل  احململ: 
 َوقَاَل أَْيضا: 

فَ َفاَضْت دموع اْلعني مين  
النَّْحر   على   ... صَبابَة 

ملي...  َحىتَّ بل دمعي حم
اْلَقْوم   َما حيملهح  واحلمالة: 

 من الد  ايت َحىتَّ يؤدوها 
 

1/567 

والعينات السابقة تكشف عن تطابق واضح بني نص اجلامع وما ورد يف اجلمهرة  
 مع عدم تصريح القزاز ابلنقل عن اجلمهرة واالكتفاء بذكر صاحب املؤلَّف.

 ه( 370هتذيب اللغة لألزهري ) ▪
نحق ل عن القزاز يف جامعه يقف على كثري من آراء األزهري يف هتذيبه  املتتب  ع ملا  

نقلها القزَّاز بلفظها أو معناها، والقزَّاز معاصٌر لألزهري، ويظهر يل أنه وقف  
 على كتاب األزهري ونقل عنه مباشرة من أحد طريقني: 
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  د. أمحد بن عواد بن سالمة الشمري

العريب وتَ تَ ْلمحذه على يد شيوخ املشرق   -1 من خالل رحلته إىل املشرق 
فمن املمكن أن القزاز لقي األزهري يف املشرق    ( 1) ه( وغريه370كاآلمدي )

 بعد أسر ه  وأخذ عنه أو اط لع على كتابه.
اهلروي )ت  -2 أسامة جنادة  أيب  الكتاب عن  أخذ  راو ي  399أنه  ه( 

 .(2) كتاب هتذيب اللغة يف م ْصر

 هذيب: ومما يزيد األمر وضوًحا أن أشري إىل توافق نقوالته مع ما يف الت
 التوضيح  ص هتذيب اللغة  ر املصد جامع اللغة 

بَ ْعضحهحم   َوأنَكَر 
  : يحقالح َا  إ منَّ ؛  ي حْرد فح
إمنا    ، يحراد فح ال 
الذي   ال محراد فح 

 ي حْرد فح َغرْيَهح َخْلَفهح 

لشرح   التوضيح 
  اجلامع

الصحيح،  
28/228 

الَعَرب:   قلت: َكالم 
وأما   يحراد ف،    ال ال 

ي حْرد فح فهو محولَّد من  
 َكالم َأهل احلََْضر. 

14/69 

يف   لألزهري  الرأي 
يف   ذكره  التهذيب 
على   رد  ه  معرض 

 صاحب العني. 

يف   ال محلحوك   أَْردافح 
الَّذين   هم  ل يَّة   اجلاه 
خَيْلحفحوَن   َكانحوا 

 . ال محلحوَك كالوحَزراء  

القاري  عمدة  
للعيين،  

2/206 

يف    اْلمحلحوك  أردافح 
الَّذين   ل يَّة  اجْلَاه 
اْلقيام   يف   خَيْلحفوهنم 
َْنز َلة   مب  اململكة  َْمر  أب 

ْساَلم   . الوزراء يف  اإْل 

14/69 

اجلمهرة   يف  وردت 
بلفظ مغاير    2/634

َكانحوا  وهو:   الَّذين 
حَنْو   امللَك،  خَيْلحفون 
يف    الشَُّرط  َصاحب 

 ا. ذَ َدْهراَن هَ 
:    الَقد يد يُّونَ  اللغة  ابلَفْتح  ت حبَّاعح  ينابيع  هم  ابن   8/220والَقد يديوَن  فس رها  الكلمة 

 
 . 33القزاز القريواين حياته وآاثره،  (1)
، واألزهري اللغوي وكتابه  20للوزير املغريب، أدب اخلواص يف املختار من بالغات قبائل العرب  (2)

 . 24الزاهر، 
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 التوضيح  ص هتذيب اللغة  ر املصد جامع اللغة 
بلحَغة    الَعْسَكر   ت حبَّاعح 

 َأْهل  الشَّام  
يف    499للبيهقي،   معروٌف  العسكر  

 َكاَلم أهل الشَّام. 
غريب   يف  قتيبة 

  3/727احلديث
)القد  يدون(،   بلفظ: 
فائها   ضبط  ولكن 

وختصيصها  ابل فتح 
أوردها   الشام  ألهل 
يف   األزهري 
وعنه   التهذيب، 
يف   اهلروي  نقلها 

  5/1508الغريبني  
رواية   نص   وهي 

 القزاز. 

ر ب  يُّوَن    ليس  ق يَل: 
ا ه َي    بلَغة   ، إ منَّ الَعَرب 

ع رْبان يٌَّة.   أو  سحْراين يٌَّة 
بَ ْعض    عن  وححك َي 
الَعَرَب   َأن  اللَُّغو ي  نَي 
  ،َّ ين  الرَّابَّ تَ ْعر فح  ال 
َفسََّرهح   ا  إ منَّ وقاَل: 

 الفحَقهاءح. 

القاري   عمدة 
 2/43للعيين 

عحبيد:   أَبحو  قَاَل 
اْلَكل َمة   وَأْحسب 

َا ه   َي  لَيست بعربيَّة إ منَّ
 عرْبان يَّة َأو سحراينيَّة. 

عحبيدة   َأاَب  َأن  َوَذل َك 
اَل   اْلَعَرب  أن   زعم 

ني ني.   تعرف الر اب 
َا   َوإ منَّ عحبيد:  أَبحو  قَاَل 
َوأهل   الفحقهاء  َعرفها 

 الع ْلم. 

15/130 

التهذيب   عبارة  هذه 
وقد   وأتخري،  بتقدمي 
نقلها أيًضا اجلواليقي  

املعرب   331يف 
وأتخري.   بتقدمي 

قول أيب عبيدة  ونص  
القرآن   جماز  يف 

يعرفوا    1/97 )مل 
ني  ني  (  راب 

وأابدر هنا فأقول: إن القزاز مل يعزح هذا اآلراء إىل األزهري؛ إمنا اكتفى بتصديرها  
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  د. أمحد بن عواد بن سالمة الشمري

يحقال( والسؤال: هو هل عاد القز از إىل هتذيب  -قال بعضهم   -ححكي- ب  )قيل
 اللغة؟ 

از وقف على هتذيب األزهري، وهو مل  اجلواب: احلقيقة اليت أميل إليها أن القزَّ  
نقله   فيما  عليه  نص  ولكنه  وخنطأ  فنصيب  ذلك  نستنتج  يرتكنا 

الدرر"855البقاعي)ت "نظم  يف  عنه  القزَّاز:  (1) ه(  )قال  أبو  ونص ه:  قال 
منصور: الفرق بني الوثن والصنم أن الوثن كل ما كان له جثة من خشب أو  

أو   جوهر  أو  أو ذهب  فضة  أو  فيعبدحجر  فينصب  ينحت  والصنم  ،  غريه 
وهذه احلكاية أوردها    (2) (الصورة اليت بال جثة، ومنهم من جعل الوثن صنماً 

)ت اهلروي  عبيد  أبو  تلميذه  يف    (3) ه( 401بلفظها  ذكرمها  األزهري  أن  مع 
 !.(4) موضعني خمتلفني 

 املعاجم املختص ة. -ب
 معاجم املصطلحات. -ا

تنتمي إىل مستوى لغوي واحد وتكون أحادية  واملراد هبا: هي املصادر اليت  
 ، ومن ذلك الكتب املؤل فة يف النبات واخليل واإلبل وغريها.(5) الداللة 

الدينوري)ت النبات أليب حنيفة  الفئة كتاب  ه(،  282ويطالعنا من هذه 
 

"؛ ألن الباحث مل يقف يف كتاب "نظم  مل يحصر ح البقاعيُّ ابسم كتاب القزاز، والغالب أنه"اجلامع (1)
 الدرر" على نَ ْقٍل للقزاز لغري كتاب "جامع اللغة". 

 . 14/407نظم الدرر للبقاعي،  (2)
 . 6/1971الغريبني،  (3)
 .105/ 15و  12/148ذيب اللغة، هت (4)
 )بتصرف(.   205من املعجم إىل القاموس،  (5)
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قال: ) النقل عنه،  القزاز عن  الزَّ ةَ يفَ ن  و حَ بح أَ   قالَ وقد نص     اءح ربْ غَ   ةٌ رَ جَ شَ   :ومح قُّ : 
،  لح حْ النَّ   هح سح رح جتَْ   دٌ رْ ها وهلا وَ وس  ؤح يف رح   رح عاب  هلا كَ   ةٌ رَ ف  ذَ هلا    كَ وْ ال شَ   ق  رَ الوَ   ةح ريَ غ  صَ 
(لح هْ ها السَّ تح ناب  ى، ومَ عَ رْ ا، وهي مَ دًّ ج    يحٌ ب  ها قَ ق  ر  وَ   سح أْ ورَ   ضح يَ ب ْ ها أَ رح وْ ون َ 

، مل يحعني    (1) 
، ومل أقف عليه فيما تبقى من  القزازح اسم الكتاب الذي نقل عنه هذا   النص 
ه( أرشدان إىل ذلك حني نقل  852كتاب النبات املطبوع، ولكن ابن حجر)

 . (2)النص  السابق معزوًّا إىل أيب حنيفة يف كتابه "النبات"
إال أنه أسقط منه    (3) ه( يف احملكم 458وقد أورد النص  السابق ابن سيده )

 .لح هْ سَّ ها ال تح ناب  ى، ومَ عَ رْ وهي مَ قوله: 
األعرايب)ت ابن  عن  القزاز  نقل   )231وقد  قال:  ْلَفْتح  -ال َمشا ه(    - اب 

َدتحهح َمشاةٌ  ، أو نَ ْبٌت يحْشب هحهح واح    ( 4) (َمْقصحورًا: اجلََزرح الذي ي حؤَْكلح؛ عن ابن  اأَلْعرايب   
التهذيب  يف  األعرايب  البن  معزو   عن كتابه (5) والنص  نحقل  هل  أدري  وال   ،
الصغاين)ت  أم غريه، وقد عزا  الرواية األوىل البن األعرايب  650"النبات"  ه( 

 .   (6) والثانية أليب حنيفة
 معاجم الغريب.-2

واحلديث،   القرآن  غريب  يف  املؤلَّفة  الكتب  يف  ابلًغا  اهتماًما  القزاز  اهتم 
 

 19/216نظم الدرر للبقاعي،  (1)
 . 8/399فتح الباري البن حجر،  (2)
(3) 6/264 . 
 . 39/537اتج العروس، "مشا"  (4)
 ،  11/301هتذيب اللغة،  (5)
 .6/514التكملة والذيل والصلة، "مشى"  (6)
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  د. أمحد بن عواد بن سالمة الشمري

وهو  (1) يب صحيح البخاري"ويظهر هذا االهتمام يف أتليفه لكتاب "تفسري غر 
 .(2) من الكتب اليت مل تصل إلينا

ه( يف مقدمة من نقل عنهم القزاز، حيث ذحك ر امسه  207وأييت الفرَّاء)ت 
يف مجلة املنقوالت عنه يف ثالثة مواضع، ويظهر يل أنه نقل بعضها من كتب  

:  ونَ ولح قح م ي َ هَلح وْ ن حَ ا ومَ شً يْ رَ ق ح  نَّ أَ  اءح رَّ ى الفَ كَ حَ الفرَّاء مباشرة؛ ،ومن ذلك قوله:  )
  يتح ق  ن لَ مَ   لُّ كح   ةح غَ : هي لح -الَفرَّاءح أي    -   قالَ   ...نْي  العَ   ر  سْ أي بكَ   - ا  نً ي ْ به عَ   تح رْ ر  قَ 

أَ  الفرَّاء  (3) (دٍ جنَْ   ل  هْ من  اللغة    وهذه احلكاية عن  بتمامها مما خلت منه كتب 
 .(4) واملعجمات، وقد وردت يف كتاب لغات القرآن للفراء 

َأْكثَ رح النَّاس  يَ قحولحوَن: نَ َبْذتح النَّب يَذ، بَغرْي  أَل ٍف، وَحَكى  ومنه أيًضا قوله: )
، ولكن   ي   : أَنْ َبْذتح النَّب يَذ، قاَل الَفرَّاءح: أان مل َأمْسَْعها من الَعَرب  الَفرَّاءح عن الرُّؤاس 

ث َقةٌ  يَّ  األنباري)  (5) ( الرَُّؤاس  ابن  أوردها  الرواية  الزاهر328توهذه  يف    (6) ه( 
 وروايته خمالفة ملا رواه القزاز، ولعلها مما تصر ف بنقله.
ه( يدل على ذلك  224ومن مصادره أيًضا غريب احلديث أليب عبيد )

 
 . 2/249، والبدر املنري، 1/123األحكام البن دقيق العيد، إحكام  (1)
قال: إن كان املقصود هو أبو عبدهللا القزاز صاحب   وأابدر هنا فأقول إن د. عبدالعايل الودغريي (2)

"اجلامع" يف اللغة فتنحن ال نعلم له أتليًفا يف املوضوع حسب مرتمجيه، ينظر: اللفظ ومستواه  
. أقول وقد وقفت على كثري من نصوصه وستفرد يف  51ص 29لعريب عالصوايب، جملة اللسان ا
 موضع آخر مبشيئة هللا. 

 . 12/190نظم الدرر للبقاعي،  (3)
 . 90كتاب فيه لغات القرآن،   (4)
 . 9/481، واتج العروس "نبذ" 3/178، وعمدة القاري، 263حتفة اجملد الصريح،  (5)
(6) 1/183 . 
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جاًعا  ي شح ة، وإمنا مسح   يَّ : احلَ جاعح الشُّ تعقب ه على قولة أيب عبيد يف غريب احلديث: )
( قال ابن حجر:  هح رح عْ منه شَ   طَ عَّ وجيمعه يف رأسه حىت يتمَ   مَّ ي السُّ ؛ ألنه يقر  قرعَ أَ 

ه ( ها، فلعله يحْذه بح جلَد رأس   .(1) )وتعقَّبه القزَّازح أبن احليََّة ال َشْعَر برأس 
والذي يتعني القول به هنا؛ هو أن القزاز استمد  مادته املعجمية من مصادر  

والقرآن املؤلفة يف غريب احلديث  يحشر إىل  خمتلفة كالكتب  ، وهي مصادر مل 
 بعضها القزاز يف جامعه، وهي على النحو التايل:  

اسم املصدر  
 عبارة جامع القزاز  نص عبارته  ص واملؤلف 

املصدر  
 والصحيفة 

القرآن   لغات 
 108 للفراء 

أن   الك َسائ يُّ  َزَعم 
  : يقولح العرب   بعَض 
  ، ، وَمَسْستح َعَضْضتح
  ، وَوَددتح  ، وظََلْلتح
  ، ابلفتح   ، ومَشَْمتح

 لغاتح بين فَ زَارَةَ 

عن   الَفرَّاءح  َحَكى 
َوَدْدتح    : الك سائ ي  
حَيْك ها   ومل  ابلَفْتح  

 َغرْيحهح 

القاري    عمدة 
شرح   يف 

صحيح  
البخاري،  

4/167 

القرآن   معاين 
 للفراء 

3/252 

بَِما ﴿وقوله عز وجل:  
 ﴾يُوُعون

.اإليعاء:،  [23]االنشقاق: 
يف    جيمعون  ما 
من   صدورهم 

 التكذيب واإلمث. 

  لَّ جَ  هح لح وْ ومنه ق َ 
ُ ﴿: زَّ وعَ  ََاَّلله

ْعلَُم بَِما يُوُعون
َ
 ﴾أ

  [23االنشقاق: ]
يف    ونَ عح مَ جيَْ :  أي
من  ه  ور  دح صح  م 
 مثْ  واإل   يب  ذ  كْ التَّ 

اجملد   حتفة 
الصريح،  

441 

 
، والعيين  10/243كتاب اجلامع نقله ابن امللق ن يف التوضيح . والنص من  3/270فتح الباري،  (1)

 . 8/253يف عمدة القاري، 
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اسم املصدر  
املصدر   عبارة جامع القزاز  نص عبارته  ص واملؤلف 

 والصحيفة 
 

غريب  
أليب   احلديث 

عبيد  
 ه( 224)ت

4/197 

الغليظ   هو  فاملين: 
منه   يكون  الذي 

والودي:    .. الولد.
بعد   خيرج  الذي 

الوَ   ...البول    يح دْ وأما 
اشتق   بفعٍل  أمسع  فلم 
حديث   يف  إال  منه، 

رمحة   يحروى عن عائشة 
 . هللا عليها 

ال ماءح   الَوْديح: 
أَبْ َيَض   خَيْرحجح  الذي 
أَثَر    على  َرق يًقا 
والذَّالح    ، البَ ْول 

ال محْعَجَمةح فيه لحَغٌة،   
الرَّجحل   ماءح   ُّ   وال َمين 

منه   َيكحونح  الذي 
 الَوَلدح. 

  : ويحقالح من الَوْدي 
 . َوَدى وأَْوَدى 

اجملد    حتفة
الصريح،  

233  ،
235 ) 

غريب  
أليب   احلديث 

 عبيد  
2/266 

قال "أبو عبيد": كأن ه  
يذهب إىل أن ه لو كان  
مث    الفطرة،  على  يولد 
يهو ده   أن  قبل  مات 
ينص راه   أو  أبواه، 
وراثه؛   وال  ماورثهما، 
ومها   مسلم،  ألن ه 

 كافران. 
جيوز   ما كان  وكذلك 

 أن يسىب. 
نزلت   فلما  يقول: 

  بَ ْعضح   قالَ 
يف   ر يَن   ال محَفس  
َمْولحوٍد   )كحلُّ  قَ ْول ه : 

الف ْطَرة (    على  يحوَلدح 
إمنا قاَل: هذا قَ ْبَل  
؛   الَفرائ ضح تَ ْنز َل  أن 
يحوَلدح   لو كاَن  ألنه 
مث   الف ْطَرة   على 
ماَت أَبَواهح قَ ْبَل أن  
ران ه    ي حَهو  دان ه  أو ي حَنص  
يَر ث حهحما   كاَن  ملا 

خنب األفكار  
العيين،   للبدر 

7/421 
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اسم املصدر  
املصدر   عبارة جامع القزاز  نص عبارته  ص واملؤلف 

 والصحيفة 
وجرت   الفرائض، 
ذلك،   خبالف  السنن 
على   يولد  أنه  علم 

 دينهما. 

ت   ويَر اثن ه ، فلما نَ َزلَ 
أنه   عحل َم  الَفرائ ضح 
 يحوَلدح على د ين ه ما. 

غريب  
أليب   احلديث 

 عبيد 
3/256 

يف  ) هللا   ذكر  من 
من   له  كان  السوق 
كل   بعدد  األجر 

 . (فصيح فيها وأعجم
"املبارك"   فقال 
اإلنسان،   الفصيح: 

 واألعجم: البهيمة. 

َحد يث    ويف 
ذََكَر  احَلَسن :   )َمْن 

هللَا يف السُّوق  كاَن  
له من اأَلْجر  بَعَدد   
كحل   َمن فيها، م ن  

وَأْعَجَم(    يٍح  َفص 
  : يح  ابلَفص  يحر يدح 

ْنسانح،   اإل 
  : وابأَلْعَجم 

 الَبهائ مح. 

اجملد   حتفة 
الصريح،  

473 

غريب  
البن   احلديث 

قتيبة  
 ه( 276)ت

 
 
 
 

1/229 

والغح  الَغن يَمة  م  نْ وأصل 
 اللَُّغة الر  ْبح َوالفضل  يف

َلهح  )يل يف  الرَّْهن  قومنه  
غرمه  َوَعل يه     ( غنمه 

للرَّاه ن    :َأي َفضله 
 ونقصانه عليه. 

الَغن يَمة    وَأْصلح 
الر  ْبحح،    : وال َمْغَنم  
النَّيب      قَ ْولح  ومنه 
عليه   هللا  صلى 
الرَّْهن :   يف  وسلم 
وعليه   غحْنمحهح  )له 
  غحْرمحهح(  أي: َفْضلحهح 

ون حْقصانحهح   للرَّاه ن  

ختريج  
الدالالت  
السمعية،  

502 
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  د. أمحد بن عواد بن سالمة الشمري

اسم املصدر  
املصدر   عبارة جامع القزاز  نص عبارته  ص واملؤلف 

 والصحيفة 
 

 
 عليه. 

غريب  
البن   احلديث 

 قتيبة  
1/209 

َوالظ  َهار الَّذ ي حترم ب ه   
من   َمْأخحوذ  اْلَمْرأَة 
الظ ْهر َوَذل َك َأن َتقول  
َعلي  َكظهر   أَْنت  هَلَا 
أحم  ي َفَكاَنت تطلق يف   

ل يَّة بذلك.   اجْلَاه 
الظ ْهر   اختصوا  َا  َوإ منَّ
والفخذ   اْلَبطن  دون 
أوىل   َوَهَذا  والفرج 
الظ ْهر   َن  أل  لتَّْحر مي   اب 
ع الر كحوب َواْلَمْرأَة   َموض 
غشيت   إ ذا  مركوبة 
أَْنت   قَاَل  إ ذا  َفَكأَنَّهح 
أَرَاَد   أحم  ي  َعلي  َكظهر 
حرَام   للن  َكاح  ركوبك 
أحم  ي   كركوب  َعلي  

شكل  َوقد أ  .. للن  َكاح. 
على كثري من اْلفحَقَهاء  
جل    هللا  َقول  معىن 

َيُعوُدوَن  ﴿َوعز:   ُثمه 

  هح تَ أَ رَ امْ   لح جح الرَّ   رَ ظاهَ 
امْ   رَ وظاهَ    ه  ت  أَ رَ من 

  يَّ لَ : أنت عَ إذا قالَ 
أو  م   أح   ر  هْ كظَ  ي 

، وإمنا  م  رَ حمَْ   كذات  
الظَّ صُّ خَ تَ اسْ    رَ هْ وا 

الظ    ألن    ؛هار  يف 
  عح ض  وْ مَ   رَ هْ الظَّ 

والوب  كح الرُّ    ةَ أَ رْ مَ  ، 
يف    ل  جح الرَّ   بح كَ ْر مَ 

به    ين  َ فكح   ،كاح  الن   
فكأن   ذلك،  ه  عن 

رح قالَ    يَّ لَ عَ   ك  وبح كح : 
  وب  كح كرح   كاح  للن   
  هارح الظ    ي، وكانَ م   أح 

ا،  القً طَ   ة  يَّ ل  يف اجلاه  
أَ    لَ كَ شْ ولذلك 

ق َ ىَن عْ مَ    : عاىلتَ   ه  ل  وْ  
لَِما ُثمه  ﴿ َيُعوُدوَن 

 [ 3]اجملادلة:   ﴾قَالُوا 

التوضيح  
اجلامع   لشرح 

الصحيح،  
25/390  ،

وعمدة 
القاري  
للعيين،  

20/280  ،
الدرر   ونظم 

للبقاعي،  
19/346 
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اسم املصدر  
املصدر   عبارة جامع القزاز  نص عبارته  ص واملؤلف 

 والصحيفة 
 [ 3]اجملادلة:  ﴾لَِما قَالُوا 

 كتب التصحيح اللغوي وحلن العامة - ج 
شكلت الكتب املؤلَّفة يف التصحيح اللغوي وحلن العامة إحدى الركائز الرئيسة اليت بىن  

ه( وال غرو، فهو شارحه كما  291عليها القزاز صنعته املعجمية، يقدمها: الفصيح لثعلب ) 
وت ْلوحه:   ، )   مر  الس كيت  البن  املنطق  للزجاج  ه( 244إصالح  ثعلب  فصيح  وخطأ 

 ه(،.. 311)ت 
ومن خالل استقراء البحث فيما نحقل عن جامع القزاز؛ فإن القزاز أشار إشارات مقتضبة  

ملصادر، أحدمها: فصيح ثعلب، واآلخر: خطأ فصيح ثعلب للزجاج  يف موضعني لتلكم ا 
ه(، ومل أقف على تصريح معزوٍ  البن السكيت يف إصالح املنطق، وعدم عزو  311)ت 

بعض هذه اآلراء ال ينال من ثقة املؤل  ف مع إحسان الظن به، فلعله ذكرها يف فاحتة كتابه  
 أو يف خاِتته اليت مل تصل إلينا. 

 فهي كالتايل:   - فيما ظهر يل - مصادره اليت استعان هبا يف التصحيح اللغوي أما  
 ه(. 244إصالح املنطق البن الس ك يت )    .1

 : رح اع  الشَّ   فيه؛ ولذلك قالَ   خح فَ ن ْ : هو الذي ي ح ريح الك  قال القزاز: ) 
 

 
 عارح تَ سْ مح   ريٌ ك    .............  

(  ال   : يدح ر  وإمنا يح    . ( 1) وهذا النص ورد حبروفه تقريًبا يف إصالح املنطق  ز  قَّ

 
 .31ويقارن إبصالح املنطق،  12/522التوضيح لشرح اجلامع الصحيح،   (1)
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  د. أمحد بن عواد بن سالمة الشمري

يح وقال: )ال  أَْبطَْأتح ابهلَْمز    : قالح   القزاز الضبط ابحلرف    ( 1) ( أَْبطَْيتح ابلياء ، بل  وقد زاد 
 واهلمز لبيان العبارة. 
: َكلَّْمتحهح حَبْضَرة  فحالٍن، وبَ ْعضحهحم  ومنه أيًضا: )  ْضَرت ه ،  والَعَربح ت َقحولح : حبحْضَرت ه  وح  يَ قحولح

: حَبَضر ه   وهذه العبارة منقولة يف كثري من املصادر اللغوية عن    ( 2) ( ومبَْحَضر ه ، وكحلُّهحم يَ قحولح
 . ( 3) الفرَّاء، والذي مل يرد عند غري ابن السك يت هو قوله: "وبعضهم يقول" 

: ال َتْشَللْ وقال أيضا: )  َيدحَك، وال َتَشلَّ َعْشرحَك، أي: َأصاب عحَك، وت َقحولح ملن َأجاَد    يحقالح
. أقول: ال خيفى أن هذا القول برمته هو  ( 4) ( الطَّْعَن والرَّْمَي: ال َشالَل، وال َشَلَل وال َعًمى 

 . ( 5) قول ابن  السكيت 
 ه(291الفصيح لثعلب )ت .2

أفاد   اليت  األصيلة  املصادر  من  الفصيح  وميكن  يعد كتاب  القزاز،  منها 
 االستدالل على رجوع القزاز املباشر هلذا الكتاب من خالل النقاط اآلتية: 

ه(  855أوهلا: ما حكاه القزازح عن ثعلب يف فصيحه، حيث ذكر العيين )
املاضي واملستقبل  القزاز عن ثعلب جبواز كسر عني  "خطف" يف  ، (6) حكاية 

 .(7) ن القزاز يف جامعهه( ع691وذكر هذه احلكاية أيًضا اللبلي )

 
 . 114، ويقارن إبصالح املنطق، 37/175اتج العروس،  (1)
 . 450، حتفة اجملد الصريح (2)
 . 92إصالح املنطق،   (3)
 . 193د الصريح، حتفة اجمل (4)
 . 149إصالح املنطق،   (5)
 . 85/ 6عمدة القاري،  (6)
 . 198حتفة اجملد الصريح،  (7)
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 اثنيها: أنه من شحر اح الفصيح.
ب لثعلب   اثلثها: التطابق بني ما نحق ل عن اجلامع ونصوص الفصيح وما نحس 

 من آراء. 
 وسأكتفي إبيراد منوذجني بني ما نحقل عن القزاز وما ورد يف الفصيح:  

 .(1) (أَْعَقْدتح الَعَسَل فهو محْعَقٌد وَعق يدٌ / )1
 .(2)(ْستح عن الرَّجحل  َحقَّهح: إذا َسرَتْتحهح عنهَأْخنَ / )2
 ه( 311خطأ فصيح ثعلب للزجاج )ت .3
 وقفت على نص ني نحقال عن الزجاج، ومها:  

 وال  ىنَّ ثَ وال ي ح   بٌ زَ ، وإمنا هو عَ ةٌ بَ زَ عَ   ةٌ أَ رَ : امْ ه  ل  وْ ًبا يف ق َ لَ عْ ث َ   اجح جَّ الزَّ   أَ طَّ وخَ )  /1
وهذا النص ورد حبروفه تقريبا يف خطإ فصيح  ( 3)(رٌ دَ صْ ؛ ألنه مَ ثح نَّ ؤَ وال ي ح   عح مَ جيحْ 

 .(4) ثعلب
أَ )  /2 الزَّ يب  وعن  إ ْسحاق  أَ جَّ   أنه  أَ   رَ كَ نْ اج  الَعبَّاس  يب  على  ْسَرى،  : ك  هح قَ ْولَ    
هو كَ الكاف    ب َكْسر   وإمنا  قاَل:  تَ ،  أال  َوقاَل:  ابلَفْتح  يَ قحولحوَن:  راهح ْسَرى  م 

 .(6) وهذا النص ورد يف كتاب الز جاج  (5)(ي  و  رَ سْ كَ 
 الثاين: ترتيب املداخل

 
 .275. وينظر: الفصيح،  425، السابق (1)
 .274ويقان ابلفصيح،  438السابق،  (2)
 . 5/515التوضيح البن امللقن،  (3)
 .  33خطأ فصيح ثعلب  (4)
 ،  14/274عمدة القاري للعيين،  (5)
 36خطأ فصيح ثعلب،  (6)
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  د. أمحد بن عواد بن سالمة الشمري

التايل   واجلدول  األلفاظ،  ترتيب  يف  خمتلفة  مناهج  على  املعاجم  سارت 
 :(1) يوضحها

  

 
 . 20-19، ونظام التقاليب يف املعاجم، 22ينظر: املعجم العريب بني املاضي واحلاضر،  (1)
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األلفبائي  
عند  

 املشارقة

األلفبائي  
 عند املغاربة 

أجبدية حروف اهلجاء   مدرسة التقليبات 
 العربية 

عند   البارع  اجلمهرة العني 
 املشارقة

 عند املغاربة 

- ب-أ
- ث-ت
- ح-ج
- ذ-د-خ
- س-ز-ر

- ص-ش
-ط-ض
- ع-ظ
- ف-غ
- ك-ق
- ن -م-ل
 ي -و-ه

- ب-أ
- ث-ت
- ح-ج
- ذ-د-خ
- ط-ز-ر

- ك-ظ
- ن -م-ل

-ض-ص
- غ-ع

- ق-ف
- ش-س
 ي -و-ه

- ح-ع
- خ-ه
- ق-غ
- ج-ك
-ش
-ض
-ص
- ز-س
- د-ط
-ت
- ذ-ظ
- ر-ث
- ن-ل

-ف
- م-ب
-ا-و

 ء-ي

- ت-ب-أ
- ج-ث
- د -خ-ح
- ز-ر-ذ

- ش-س
-ض-ص
- ع -ظ-ط
- ف-غ
- ل-ك-ق
- ه- ن-م
 ي-و

- ه-أ
- ح-ع
- خ-غ
- ك-ق

-ض
- ج
-ش
- ل-ي
- ط-ن
- ت-د

-ز-ص
- س
- ذ-ظ
-ث
-ف
- م-ب
 و

- ب-أ
- د-ج
- و-ه
- ح-ز

-ط
-ي
- ل-ك
- ن-م

- س
- ع

-ف
-ص
- ر-ق
-ش
-ت
-ث
- ذ-خ

-ض
 غ -ظ

- ج-ب-أ
- و-ه-د
- ط-ح-ز

- ل-ك-ي
- س- ن-م

- ف-ع
- ر-ق-ض
- ت-س
- ذ-خ-ث
 ش -غ-ظ
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  د. أمحد بن عواد بن سالمة الشمري

 الرتتيب اخلارجي للكتاب.
بناء   يف  محتَّبع  بناء  وهو  والفحصحول،  األبواب  ترتيب  تيب:  الرتَّ هبذا  املراد 
ال معجمات حبيث ميكن الوصول إىل احملتوى بسهولة ويحسٍر، ويحسمَّى هذا النوع  
تيب ابألكرب، وبدونه يفقد املعجم قيمته، وال يوجد معجم من معاجم   من الرتَّ

 .(1) األلفاظ أمهل هذا الن وع
 د املنهجية اليت رتَّب هبا القزاز كتابه وفق اخلطوات اآلتية:وميكن حتدي

 الشكل العام للمداخل اخلارجية "رؤية وتصور". -1
ينقسم معجم اجلامع إىل كحتحب مرتبة على حروف املعجم، فاألول كتاب  
اهلمزة ويليه كتاب الباء، وميكن القول إن القزاز قام برتتيب هذه الكتب وفق  

- خ-ح -ج-ث -ت- ب- ]أ  :هكذا  بدًءا ابهلمزة وانتهاًء ابلياء الطريقة املغربية  
- ه -ش -س -ق -ف - غ- ع -ض -ص -ن-م- ل -ك -ظ- ط- ز-ر -ذ- د
، وسأورد أمثلة جاءت يف  ي[ مث رتَّب احلروف داخل الكتب ترتيبا ألفبائيًّا-و

: ]ب ي ت/ب ي ج/ب ي ح/ب ي د/ب ي القطعة احملققة وهي كالتايل
ع/ب ي غ/ب  ر/ب ي ز/ب ي ظ/ب ي ن/ب ي ص/ب ي ض/ب ي  

 ي س/ب ي ش/ب ي ي[.
حيث وضع حتت كل كتاب من هذه الكتب الكلماَت اليت تبدأ حروفها  
األصلية ابحلرف املوضوع له الكتاب، وجرَّد احلروف من الزوائد ورتبها حسب  

 ورودها األول فالثاين فالثالث.
أب  القزازح   ساروقد    ابتكرها  اليت  العادية  األلفبائية  الرتتيب  و  وفق مدرسة 

 
 . 91صناعة املعجم احلديث،  (1)
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ولكن القزَّاز يف جامعه راعى    ه( يف معجمه "اجليم"،206عمرو الشيباين )بعد  
)كان  لزخمشري يف األساس والربمكيل  وهو بذلك سابق  احلرف الثاين فالثالث؛

 يف املنتهى. ه(397حيًّا سنة  
وقد عدل القزاز عن مدرسة التقليبات اليت ابتدعها اخلليل وسار على هنجها 

 كابن دريد واألزهري والقايل وتبعهما ابن سيده يف احملكم.   طائفة من املعجميني 
أفاد القزاز من منهج كتاب "اجلمهرة" البن دريد فأخذ منه طريقة اإلحصاء  و 

األلفبائ يَّة،   الطريقة  على  احلروف  ترتيب  يف  وسار  واملستعمل،  املهمل  بذكر 
 وخالفه يف أمور:

 أهل املغرب.األول: ات باعه لرتتيب احلروف األلفبائية عند 
 الثاين: مل يت بع منهج التقليبات، بل سار على الرتتيب األلفبائي.

الثالث: مل يضع كتااًب للثنائي املضاعف كما فعل ابن دريد يف اجلمهرة وابن  
فارس املقاييس واجململ، بل أدخل املضاعف مع الثالثي، ومثال ذلك مادة )ب  

 ي ي( اليت جاءت بعد )ب ي ه( املهمل. 
 : مسَّى كل حرٍف كتااًب كما ورد يف القطعة احملققة من اجلامع.الرابع

 جتريد الكلمة  من الزوائد - 2
ومل ينظحر إىل الزَّوائد مرت  ًبا معجمه وفق  ات بع القزاز منهج الرتتيب اجلذري،  

الرتتيب اجلذري ال النطقي، فنجد أن كلمة: بي  عان وكل ما تفرَّع منها أتيت حتت  
 مادة )بيع(.

 تيب الثالثي األجوف  تر -3
سارت املعاجم اللفظية يف ترتيب الثالثي األجوف برد  األلف إىل أصلها  
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  د. أمحد بن عواد بن سالمة الشمري

املنقلبة عنه سواء أكانت واًوا أو ايء، ف "قال" يبحث عنها يف "قول" و"ابع"  
 يف "بيع". 

إدخال   االضطراب يف  يقف على شيء من  "اجلامع"  والناظر يف معجم 
اليائي يف مدخل واحد، ويظهر هذا االضطراب يف مدخل مادة    الواوي مع 

"بيج" قال القزاز: )انباجت على بين فالٍن ابئجة، أي انفتق عليهم أمر، وهو  
وحقه أن يوضع يف مدخل "بوج" الواوي    (1) من ذوات الواو واجلمع بوائج...(

 ال اليائي.  
ه(  1170الفاسي)وقد أشار إىل هذا االضطراب عند القزاز  ابنح الطيب  

 .(2) ه(1205شيخ الزبيدي)
 ترتيب األلفاظ األعجميَّة -4
املشاكل    اللفظية بصورة عامة من  املعاجم  األعجمية يف  األلفاظ  ترتيب 

من   العريب  اشتقاق  قضية  هي  أعم   أخرى  بقضية  صلة  ذات  هي  اجلوهريَّة 
ا  (3) األعجمي   ابن  قال  الظاهرة،  هلذه  القدامى  اللغويون  تنب ه  لسرَّاج  وقد 

ه(: )فما ينبغي أن حيذره غاية احلذر أن يشتق من لغة العرب لشيء  316)ت
 .(4) أخذ من لغة العجم، فيكون مبنزلة من اد عى أن الطري ولد احلوت(

العرب   املعجميني  معظم  وحديثًا-ولكن  النظرية    -قدميًا  هبذه  أيخذوا  مل 

 
 .27اجلامع قطعة من معجم مفقود،  (1)
 .18-27/17اتج العروس، "هرق"  (2)
 . 236مسائل يف املعجم،  (3)
 .31رسالة االشتقاق، البن الس ر اج،   (4)
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 .(1) فكان االضطراب يف ترتيب األلفاظ األعجمية السمة الغالبة لديهم 
ومن مظاهر ترتيب األلفاظ األعجمية يف جامع القزاز عدمح إخضاع  اجلذر  

ظ" قال  األعجمي لقواعد االشتقاق العربية، ويظهر ذلك يف مدخل مادة "بي
يح، ومل َتْشَتق  الَعَربح منه ف ْعاًل،  القزاز: ) البَ ْيظح: ماء الَفْحل وليس بَعَريب   َصح 

 .(2)  (واجَلْمع: ب حيحوظ
 الرتتيب الداخلي للكتاب. -ب

أن   احملدثون  اللغة  علماء  تلتزمالقدمية  اللفظية  املعاجم  يرى  برتتيب    مل 
منهجية حمددة، فمنها ما كان يبدأ ابألفعال  املشتقات داخل املادة الواحدة وفق  

مث يشرع يف شرح األمساء مث يعود إىل شرح األفعال، وممن وجهوا النقد الشديد  
على   "اجلاسوس  يف  الشدايق  فارس  أمحد  القدمي  املعجمي  النهج  هلذا 

 .(3) القاموس"
وبطبيعة احلال فإن القز از مل يشذ عن هذه القاعدة، ولنقف عند إحدى  

املاضي  األمث ابلفعل  املدخل  استهل  مدخل )ب ي ن( حيث  الواردة يف  لة 
"ابَن" وبعد ذلك شرح املصدر "الَبنْي" مث شرح الفعل "ابَن" مث انتقل إىل شرح  
االسم "الب نْي" مث عاد إىل شرح املصدر "الَبنْي" مث يستمر االضطراب يف الرتتيب  

 .بَ ْينا-ابئ ن- تَ َبنيَّ -الت َّْبي ني -هكذا: الَبيان
القدمي   املعجم  يف  الواقع  االضطراب  هذا  احلديثة  املعاجم  تفادت  وقد 

 
 . 189دراسات يف املعجم،  (1)
 .31اجلامع قطعة من معجم مفقود،  (2)
 . 13، ودراسات يف اللغة والنحو، عبدالكرمي جماهد،  10اجلاسوس،  (3)
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  د. أمحد بن عواد بن سالمة الشمري

فوضعْت منهًجا لرتتيب املشتقات داخل املادة الواحدة، ولعل "حميط احمليط" 
 .(1) للبستاين أوَّل من أدرك هذا املأخذ حديثًا؛ مع إفادته من معجم فريتغ

خرى مهملة،  أما مداخل معجم "اجلامع" فتتكون من مداخل مستعملة وأ
فيذكر يف املدخل املستعمل ألفاظًا ذات وحدة معجمية عامة وبعض املداخل  

 ]تنظر األشكال التالية[: (2) احتوت على وحدات معجمية خاص ة 

 
 
 

  
 

 . 129، ص6من السنة  2"فوائد لغوية" ضمن جملة لغة العرب، اجلزء  (1)
، وتقنيات التعريف يف  15، ص8جم، إبراهيم بن مراد، جملة املعجمية، ع املصطلحية وعلم املع (2)

 . 85املعاجم العربية، 

 (1الشكل )  
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 وحدة معجمية عامة       

 اسم       

 فعل      

...والَبنْيح: الوصلح   . الَبنْيح: الف راقح

 ... ًعا وأَبَ ْعتحهح أب يعحهح إابَعًة:إذا عرَّضته للبَ ْيع   ب ْعتح الشيَء أَب يعه بَ ي ْ
: ب ْعتحهح إذا اشرتيته.   وقالوا: ب ْعتحهح وأَبَ ْعتحهح مبعىن واحد. ويحقالح

 وحدة معجمية خاصة    

ع   موض 

 مَعرَّب 
 الَفْحل، وليس بعريب  صحيح. البَ ْيظح: ماءح 

ب يَشة: موضٌع تحنسب إليه األسود لكثرهتا؛ وب يش  
 منه... . 

 (2الشكل )           

 ( 3الشكل )

من   َعَلم  يحوَصفح  الَفراع َنة ، كاَن  من  رجحٌل  عحوٍق:  بنح  عحوجح 
 الطُّول  أبَْمٍر َشن يٍع. 
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  د. أمحد بن عواد بن سالمة الشمري

 مداخله على صنفني:ويالحظ أن معجم اجلامع احتوت 
بتعدد  -1 دالالهتا  تتعدد  اليت  املشرتكة  األلفاظ  هبا  ويراد  عامة:  ألفاظ 

 األسيقة اليت توضع فيها، وتشمل األفعال واألمساء والصفات واأللفاظ البنائية.
والكتب  -2 والبلدان  األعالم  أمساء  الصنف  ألفاظ خاص ة: ويشمل هذا 
 .(1)وغريها

 ت كاآليت:أما من حيث املعاجلة فكان
ورد يف  -1 مقطعة كما  حروف  هيئة  على  الفرعية  املداخل  وضع جذور 

 النسخة اخلطية املنقولة عن نسخة املؤل ف.
يف مداخل الكلمات املعرَّبَة  والدخيلة يحعطي املؤل  ف حكًما فيصاًل يف  -2

املدخل املعروض دون توقٍف، ومن ذلك حكمحه على "الَبيظ" أبهنا غريح عربية  
تشت ف عاًل ومل  منها  العربح  وابن  (2) ق  دريد  وابن  اخلليل  عندها  توقَّف  وقد   ،

 .(4) وسكت عنها األزهري(3) فارس
، وق يَل : بل  ومن ذلك قوله: ) ع  النَّْحل  من اجلََبل  : الَعَسلح يف َمواض  اآلسح

يٌل ال َأْصَل له يف َكالم  الَعَرب   جيزم به ابن دريد  ومل    (5) (أَراَد  ال َمْشمحوَم، وهو َدخ 
 .(6) فقال: أحسبه دخياًل 

 
 . 86تقنيات التعريف يف املعاجم العربية،  (1)
 .31اجلامع قطعة من معجم مفقود،  (2)
 . 1/327، ومقاييس اللغة، "بيظ" 1/363، واجلمهرة، 8/172العني،  (3)
 . 14/287هتذيب اللغة،  (4)
 /أ 30امع التعريب ابلطريق القريب، "أسس" ج (5)
 . 1/57اجلمهرة البن دريد،  (6)
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اهتمامه بذكر الكلمات الوظيفية ذات الوظائف النحوية والصرفية يف  -3
املداخل املستعملة مع حتديد دالالهتا ووظائفها كما يف مداخل "أ ي ي" و"ب  

 ي س" و"ز ه  ى".
يالحظ عند شرحه ملصطلحات النبااتت واحليواانت ذكر مجيع اآلراء  -4

 قوال الواردة فيها ومن ذلك مداخل "ض ر ع" و"ب أ ز" و"ن ت ج".واأل
، ومن ذلك مادة " بيد": )ابد  (1) رتبت املداخل الفرعية بطريقة االشرتاك-5

الشيء يبيد إذا نفد...وأابده هللا إابدة. والبيداء األرض القفر...وبيد مبعىن من  
 .(2) أجل(

  

 
املراد ابالشرتاك ًهنا: أن يكون اللفظ واحًدا وله معاٍن خمتلفة. ينظر: من قضااي املعجم قدميًا   (1)

 .  161وحديثًا ص
 . 29اجلامع يف اللغة قطعة من معجم مفقود،  (2)
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  د. أمحد بن عواد بن سالمة الشمري

 الفصل الثاين: املعجم 
يب   الرتاث اللغوي واملعجمي أمهية كتاب جامع اللغة للقزاز  ال خيفى على   حمح

بل  ه( يف املزهر، قال: )911القريواين، يشهدح له بذلك ما ذكره السيوطي )ت
َحاح اجلوهري   كم ابن سيده وجامع ابن الَقزَّاز وص  مالوا إىل مجهرة ابن دريد وحمح

 .(1) (وجمحَْمل ابن فارس وأفعال ابن القحوطي ة وابن طريف
ويعد كتاب اجلامع من الكتب الكبرية املختارة فهو على حد  عبارة ايقوت  

لتهذيب األزهري يبلغ ستة عشر  (2) مقارب  اجلامع  إن كتاب  القول  ، وميكن 
اللغة كما وصفته  تبلغه جمل دات هتذيب  الذي  العدد  قريًبا من هذا  أو  جمل ًدا 

، ومل يبق من هذا العلق النفيس إال قطعة صغرية تقع يف  (3) فهارس املخطوطات
 هناية كتاب الباء.  

ولقد قي ض هللا أليب عبدهللا القزاز من أبقى ذ ْكَره وحفظ نصوًصا من كتابه، 
للقزاز   اللغة(  النصوص املأثورة عن معجم )جامع  الباحثح جبمع وتوثيق  وقام 

عن اجلامع مئتني وستة وعشرين    القريواين، حيث بلغت اجلذور اللغوية املأثورة
  .  جذرًا لغوايًّ

ا مجع اجلذور من    وعمدتح يف هذا الفصل إىل  وترتيبها وفق منهج    مظاهن 
اليت نقل عنها واليت    على غرار مصادره   املعجم   أللفاظعناية وضبط  املؤلَّف، مع  

 .حتت عنوان )مصادر اجلمع(من هذا البحث يف الفصل األول  دوَّنتحها

 
 . 1/69املزهر،  (1)
 . 6/2475معجم األدابء،  (2)
 . 2/10ينظر: فهرس خمطوطات دار الكتب املصرية،  (3)
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عحين     يف كما  وردت  اليت  والتحريفات  التصحيفات  بتصحيح    الباحث 
الذي  ، فهذه النصوص هي ما تبقَّى من هذا األثر املعجمي  النصوص املأثورة

 أتت عليه عوادي الزمان.
وقد استعان الباحث يف سبيل الوصول إىل هدفه بكتب اللغة املطبوع منها  

رتاجم اليت نقلْت  واملخطوط وكتب احلديث وشروحه وكتب التفسري والفقه وال
 لنا نصوًصا معزو ًة إىل جامع القز از. 

النصوص   هذه  جَبْمع  وقام  العمل،  هذا  ابتدع  من  أو ل  أين  أزعم  ولست 
املتناثرة يف بطون الكتب، فقد مجع الدكتور إحسان عباس نصوًصا يف كتابه  
)شذرات من كتب مفقودة يف التاريخ( كما ال أزعم اإلحاطة واالستقصاء حول  

  ث ر عن القزاز فالثغرات غائرة وجوانب القصور واسعة، فهذا جْهدح املقل ، ما أح 
 . هللا من وراء القصد، وهو حسبنا ونعم الوكيلو
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  د. أمحد بن عواد بن سالمة الشمري

 كتاب اهلمزة 
  هللاح   يَ ض  رَ   يمٍ ك  حَ   مُّ أح   تْ رادَ أَ   هح ايَّ ، وإ  ة  ينَ د  مَ   ابل  لٌ بَ : جَ بح يثَ م   ال   ( 1) (أ ث ب)

َّ النَّ  يث  رْ ها ت َ نْ  عَ عاىَل تَ   :( 2) مَ رَّ كَ َو  فَ رَّ شَ وَ   مَ لَّ سَ وَ  ه  يْ لَ عَ  ى هللاح لَّ صَ  يب 
العح ك   بَ ت ح  رَ ي  على   ا هب   فاة 

 
ح   ال هبَ وجاوَ   نٍ زْ حب   بح يثَ م   ا 

 .المح السَّ  ه  يْ لَ عَ  ه  ت  قَ دَ صَ  عح ض  وْ مَ  وَ هح وَ  
  تْ بَ جَ وْ ا أَ هنَّ ، وأَ رح مْ اخلَ   هح نَّ على أَ   اس  النَّ   رح ث َ كْ أَ   ة  اآليَ    هذ ه  يف    مْثح اإل    (3) (م  ث  أ)

  .هح ميَ ر  حتَْ 
 .مح راه  دَ  هح لَ   قٌ رَّ ؤَ مح  لٌ جح هذا رَ   (4)(أ ر ق)
  ا.يًّ ت  ا وعح وًّ ت ح : عح لح ثْ ا م  يًّ ل  ا وأح وًّ لح ا وأح وً لْ أَ  (5)ا(أ ل )

وق يلَ   ( 6) )أ س س(  ، اجلََبل  النَّْحل  من  ع   َمواض  الَعَسلح يف   : بل  (7) اآلسح  :
. (8) أَرادَ  يٌل ال َأْصَل له يف َكالم  الَعَرب   ال َمْشمحوَم، وهو َدخ 

غارح النَّْخل   (9))أ ش أ(  اأَلشاءح: ص 

 
 .565ختريج الدالالت السمعية ،  ينظر:  (1)
 من املتقارب، ومل أقف عليه.  (2)
 .27/30التوضيح لشرح اجلامع الصحيح،   (3)
 . 12/35نظم الدرر للبقاعي،  (4)
 . 60ختريج الدالالت السمعية،  (5)
 . /أ30ريب ابلطريق القريب، "أسس" جامع التع (6)
 . ومل جيزم به ابن دريد فقال: فأحسبه دخياًل. 1/57اجلمهرة البن دريد،  (7)
 /أ. 30، وجامع التعريب، "أسس" 1/57أي: مالك بن خالد اهلذيل. ينظر: اجلمهرة،  (8)
 . 1/130اتج العروس، "أشأ"   (9)
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  رْيَ وًغا وغَ بح دْ ى بذلك مَ مَّ سَ ، يح دح لْ ، وهو اجل  هابح ه اإل  نْ م    لَ م  عْ ت ح اسْ   (1) (ب  ه  أ)
احلَ غٍ و بح دْ مَ  ويف  الب َ ):  يث  د  ،  َعط َنةٌ يْ ويف  أحهحٌب  أح مَّ فسَ   (2) (ت   قد  هح اها  وهي  ًبا 
َا إ  )، وفيه:  تْ نَ ط  عَ    هح عح ، ومجَْ وغٍ بح دْ مَ   رْيح هااًب وهو غَ إ    اهح ، فقد مَسَّ (3)ب َغ(هاٍب دح أميُّ

 . أََهٌب على فَ َعلٍ 

ال جاءَ   ثالح م   وهذا  إ    إمنا  وَعمحودٍ وأََهبٍ   هابٍ يف  وأَف يقٍ وَعَمدٍ   ،    - وأََفقٍ   ، 
  . وأََدمٍ   وأَد ميٍ   -: احلَْبلح واأَلف يقح 

ن نَي    ( 4) )أ و ز(  سابح جَمار ي الَقَمر ، وهو فحضحولح ما َيْدخحلح بني الشُّهحور  والس   اأَلْوزح: هو ح 
يٌّ محَعرٌَّب.   فار س 
ْب  ر  ضْ : أايًّ تَ تَ لْ طح إذا ق ح رْ الشَّ   : ، منها عَ واق  مَ   عح قَ ي َ   مٌ من )أي ي( اسْ   لح مَ عْ ت َ سْ يح   ( 5) ( )أ ي ي 

  م  لْ لع   ؛ إليه  ضافح مح   ال  طح قح سْ ، ويَ يضح ع  بْ نا الت َّ ي ( هاهح  )أَ ىَن عْ . فمَ ْمهح ر  أحكْ  ْمكَ ر  كْ يٌّ يح ْب، وأَ ر  ضْ أَ 
 به.   ب  خاطَ مح   ال 

  

 
 . 28/17، والتوضيح لشرح اجلامع الصحيح، 2/397، أبحاديث األحكام شرح اإلملام (1)
 . 1/118، والغريبني 1/194غريب احلديث أليب عبيد  (2)
 . 2/443، ومسند أمحد 5/162مصنف ابن أيب شيبة   (3)
 ./ب11جامع التعريب ابلطريق القريب،  (4)
 .2/393، أبحاديث األحكام شرح اإلملام (5)
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 كتاب الباء 
  : ل ثْ م    ، ابزٍ   : قالح ، ويح زح ؤح ب ْ أَ   عح مْ واجلَ   وفح رح عْ مَ   ال   رح ائ  هذا الطَّ   : - ز  مْ ابهلَ –   زح أْ البَ   ( 1) ( ب أ ز ) 
  . ريانٍ ن    : لح ثْ ، م  يزانٌ ب    : عح مْ واجلَ   ، انرٍ   : لح ثْ م    ابزٌ   : قالح ، ويح ضاةٍ قح   : لح ثْ م    زاةٌ بح   : عح مْ ، واجلَ قاضٍ 

  ، ولٌ فاعح   هح نح زْ ووَ   ، بٌ قار  تَ  مح ىَن عْ مَ   وال   ه  ر  غَ يف ص    ءٍ يْ شَ   ل   كح   دح لَ وَ   هو :  وسح اببح   ( 2) )ب ب س( 
دٍ   سٍ نْ من ج    هح نح ي ْ وعَ   هح فاؤح  ٌّ   : ( 3) يلَ وق    ، يٌّ م  جَ عْ أَ   هو اْسمٌ   : يلَ وق    ، وهو قَل يلٌ   واح   . هو َعَريب 

اَوةَ   : الَقزَّازح   رَ كَ ذَ   ( 4) ( ب ج ا )  اَوَة وجب   .حَ تْ الفَ  ر  كح ذْ ومل يَ - ر سْ ابلضَّم والكَ - ( 5) جبح
؛  ح  لْ م   ال   م  ابسْ   امهح وْ مَسَّ   ؛ب  ذْ والعَ   ماء   يف ال  حح لْ م    َع المَ تَ ذا اجْ إ     (6) (ر  ح   ب)

يَلَْتقَِيان ﴿:  -زَّ  لَّ وعَ جَ   -   لحهح وْ ق َ   هح نْ ، وم  ن  يْ رَ أي: حبَْ  اْْلَْحَريِْن    لَ عَ فجَ   [19]الرمحن:    ﴾َمَرَج 
: ح  لْ م    ال ة  نَ قارَ مح  ل  ؛ارً حبَْ   بَ ذْ العَ  املاءَ   ، قاَل الشَّاع رح

ال َعْذبح  عاَد  َأْن          َفزاَدين    حَبًْرا ماء     وقد  ي  َمَرض  َمْشَربح    ال  أَْهجحرَ على 
 ( 7) الَعْذبح 

 
 . 726السمعية، ختريج الدالالت  (1)
، والتوضيح لشرح اجلامع الصحيح،  1/433، ومطالع األنوار، 1/75مشارق األنوار لعياض،  (2)

 . 7/282، وعمدة القاري، 9/284
 .2/22، واخلصائص  2/246، واحمليط يف اللغة 12/223ينظر: هتذيب اللغة  (3)
 . 2/417الدر اللقيط،  (4)
اوة، وهو موضٌع من ب الد  ذكر ابن منظور أن البحجاويَّة وردت  (5) عر الط رم اح منسوبًة إىل جبح يف ش 

 . 14/65النُّوبة . لسان العرب "جبا" 
 .237/ 1، وشرح ابن ماجه ملغلطاي  1/76شرح اإلملام أبحاديث األحكام،  (6)
، والرواية فيه ويف املصادر اللغوية: )أن  66من الطويل، وهو لنصيب بن رابح يف ديوانه اجملموع  (7)

، والصحاح "حبر"  5/26، والتهذيب 1/105ر املشرب العذب(. وينظر: ديوان األدب أحب
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ما    ةَ نَّ السُّ   ألن    ؛ةح نَّ السُّ   ة  عَ دْ الب    دُّ وض    ، عَ د  تح ملا اب ْ   مح االسْ   : ةح عَ دْ الب    (1) (ب د ع)
 .(2) ثالٍ م   رْي  على غَ  عَ رتح  ما اخْ  ةَ عَ دْ ، والب  مامٌ له إ   مَ دَّ قَ ت َ 

َيرْبَى   (3) (أ  ر   ب) ال  - الرَّاء    ر  سْ بكَ -بَ َرى  دح ماض    يف  ومنه  مهَْ   ونَ ي  ٍز، 
 :(4) مهح شادح نْ إ  

ْن َقذً َتربَْ  كَ يْ ن َ ي ْ َلَعلَّ عَ                             ى ف يهاى م 

 : بَ رحَع.لح ثْ م   اء  م   الر  ي: بَ رحَؤ، بضَ يف املاض   قالح ويح 

:  جاز  احل    ل  هْ أَ   ةح غَ اليت هي لح   الرَّاء    وح  تح فْ مَ   ال  وز  مح هْ مَ   ال  أَ بَ رَ   ل  بَ قْ ت َ سْ يف مح   قالح ويح 
 . ز  مْ م  ها واهلَ وضَ  الرَّاء   ح  تْ ، بفَ َيرْبَأح، وَيرْبحؤح 

  ونَ دح   الرَّاء    ح  تْ ى، بفَ ربَْ : يَ زٍ مهَْ   ونَ دح   الرَّاء    ور  سح كْ مَ  ال   يبَر    ل  بَ قْ ت َ سْ يف مح   قالح ويح 
 .زٍ مهَْ 

فيهما    ءح : الربحْ يمٍ  ِتَ  ين  وبَ   جاز  احل    ل  هْ ة أَ غَ َئ، على لح ر  بَ َرأَ، وبَ   ر  دَ صْ يف مَ   قالح ويح 
 ا.يعً مجَ  

  : لَّ وجَ   زَّ عَ   هللاح   قالَ   دٍ  واح  ىًن عْ تحهح، مبَ أْ رَ ب ْ ي عليه، وأَ ق   من حَ   لَ جح الرَّ   تح رَّأْ : ب َ قالح ويح 
 

، واللسان  319/ 3، واحملكم "حبر" 1/146، والغريبني 5/348، واملقاييس "ملح" 2/585
 . 9/65"خرف" 

 . 18/133نظم الدرر للبقاعي،  (1)
واإلبداع يف اللغة: إنشاء  قال: )أوَّل من ذكر ذلك هو أبو الليث السمرقندي يف تفسريه، حيث  (2)

وإمنا قيل ملن خالف السنة: مبتدع، ألنه أتى   ،شيء مل يحْسَبْق إليه على غري مثال وال مشورة
( وعنه نقل املفسرون. ينظر: تفسري السمرقندي  بشيء مل يسبقه إليه الصحابة وال التابعون

 . 1/153املسمَّى حبر العلوم، 
 . 182-179-178-177- 176-175حتفة اجملد الصريح،  (3)
 .  176، وحتفة اجملد الصريح 2/227اإلابنة للصحاري  من البسيط، وهو بال نسبة يف:  (4)
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ا قَالُوا ﴿ ُ ِممه هُ اَّلله
َ
أ     [ 69األحزاب: ]  ﴾ فَََبه
  قاكَ لْ وهو الذي ي َ   ،ح  ان  السَّ   الفح  هو خ  يْب والظَّ   رْي  من الطَّ   حح البار    (1) (ب ر ح)

 . ح  ان  ابلسَّ  ونَ مح شاءَ تَ ، وي َ ة  يَ العال   لح هْ به أَ  نح مَّ يَ ت َ ، وهو مما ي َ كَ ل  ائ  عن مشَ  هح لح ائ  ومشَ 
  دٍ جنَْ   لح هْ به أَ   نح مَّ يَ ت َ ، وهو مما ي َ كَ ن  يام  عن مَ   هح نح يام  ومَ   قاكَ لْ هو الذي ي َ   حح ان  والسَّ  

  حَ ألن البار    ؛ح  ان  من السَّ   (2)  ]به[م  شاؤح يف التَّ   نَيح بْ أَ   حح والبار    .ح  ابلبار    ونَ مح شاءَ تَ وي َ 
  ه  ر  ذُّ عَ لت َ   ؛به  مح شاءَ تَ في ح   ؛هح نَ عْ طَ   كَ نح ك   مَ  فال يح   كَ ين  م   إىل يَ   كَ سار  عن يَ   ذح خح هو الذي أيَْ 

 .يام  أو الرَّ   ن  اع  على الطَّ 
 .وح  الرُّ  ةَ رارَ حَ  مَ د  ىن عَ عْ مَ   ؛ ألن الدَ رَ : ب َ وا ملن ماتَ قالح إمنا   (3) (د ر ب)
فح بح رَ العَ   ولح قح ت َ   ( 4) (ر  ر  ب) بَ رَّ  ولذلك  هح طاعَ أَ   :أي  ،بَّهح رَ   النٌ :  قاَل  ، 
 :(5) رح الشَّاع  

دحوَنكا  َبْكًرا  أنَّ  لوال  هحمَّ   ال 
ويَ ْفجحرحوَنكا   النَّاسح   َيرَبُّك 
 النَّاسح ويَ ْعصحوَنك. كَ يعح ط  يح  :يدح ر  يح  

 ى.لَ عْ أَ  والياءح ، بَ ْرًوا، وبَ َريْ تحهح بَ ْرايً  مَ لَ والقَ  ودَ بَ َرْوتح العح   (6) ا( ر ب)
 .هح نْ م   يه  رْب  : ما تَ ءٍ يْ شَ   ل   كح   ةح رايَ ، وبح ةح حاتَ : النُّ ةح ايَ والربح 

 
 . 16/213نظم الدرر للبقاعي،  (1)
 /أ. 225ما بني املعقوفني زايدة من النسخ اخلطي ة لنظم الد رر  (2)
 . 283حتفة اجملد الصريح،  (3)
 . 213،214، السابق (4)
 . 4/52، واللسان "برر" 1/228، والتهذيب 1/221 نسبة يف: العني الرجز بال  (5)
 . 181حتفة اجملد الصريح،  (6)



 

 
127 

 العربية جملة العلوم  
 ه )اجلزء الثاين( 1444والستون ربيع اآلخر  العدد السابع  

فيه    لح خح دْ يَ   سانٌ وله ل    ،ة  قَ طَ نْ م    ال  ف  رَ يف طَ   ونح كح ما يَ   ميح ز  بْ اإل      (1) (ب ز م) 
  ا.ضً يْ أَ   زامح بْ له إ   قالح ويح   رح اآلخَ  فح رَ الطَّ 

  .اأَلْرض   ه  على َوجْ  طح س  بَ ن ْ مح   ال  لح مْ : الرَّ حاءح طْ والبَ  حح طَ بْ األَ   (2) (ح  ط ب) 
َذ  اًب داخ  وْ ث َ   :ًة، أيطانَ له ب    لَ عَ إذا جَ   هح بَ وْ ث َ   َبطَّنَ    (3) (ب ط ن)  اًل، ومنه أحخ 

 ر ه .أَمْ  كأهنم خحصُّوا بباط ن    هح ونَ لح داخ  وهم الذين يح ، ل  جح الرَّ  ةح طانَ ب  
      .أَْبطَْيتح ابلياء ، بل أَْبطَْأتح ابهلَْمز   :قالح  يح ال  (4) ا( ط ب)
ن  ) اسْ ةح يَ ن ْ والب ح   ةح يَ ن ْ الب     ( 5) ا(ب    ل  وَّ األَ   ر  سْ بكَ -  ىَن والب    .ين  بْ مَ   ال  ء  يْ الشَّ   مح : 

  عَ  مجَْ ىَن ون هو البح كح ا فيَ ضً يْ أَ   رح صح قْ وي َ   هح لَ وَّ أَ   مُّ ضح نهم من يَ ، وم  ةٍ يَ ن ْ ب    عح مجَْ   :-ورٌ صح قْ مَ 
  ا.ضً يْ أَ  ةٍ يَ ن ْ ب ح 

هلا:    قالح ، ويح ة  يظَ ل  الغَ   ض  رْ األَ   ةح جارَ : ح  رح والبحصْ  والَبْصرح   الب ْصرح   ( 6) (ب ص ر)
:  يلَ فلذلك ق    ر  هْ الدَّ   ل  وَّ ها يف أَ ل  هْ أبَ   تْ كَ فَ ؛ ألهنا ائت َ ةح كَ ف  تَ ؤْ مح   وال  رح مَ دْ وتَ   ةح البحَصريَْ 

ها  ريَْ وغَ   رَ ضْ اخلح   رارَ وا فيها اجل  دح جَ ها فوَ د  ج  سْ مَ   ساسَ وا أَ رح فَ أهنم حَ   (7) رَ كَ ، وذَ ةح بَ ي ْ رَ اخلح 
 . رْيح ال غَ  ر  سْ والكَ  ح  تْ إليها ابلفَ  بح سَ ، والنَّ اس  النَّ   ة  يَ من آن  

 
 . 429ختريج الدالالت السمعية،  (1)
 . 4/271عمدة القاري  يف شرح صحيح البخاري،  (2)
 . 60ختريج الدالالت السمعية،  (3)
 . 37/175اتج العروس،  (4)
 .720- 719ختريج الدالالت السمعية،  (5)
، ونظم الدرر للبقاعي،  1/587، ومطالع األنوار البن قرقول، 1/116مشارق األنوار لعياض،  (6)

 .10/203، واتج العروس، "بصر" 9/355
 أي: القزاز.  (7)
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 .إليه رح ظح نْ ي َ  إذا كانَ : كَ ر  صَ ي هذا ببَ ق  بْ ت َ  راكَ : أَ ونَ ولح قح وي َ 
ن نيَ   عح ضْ ب    (1) (ب ض ع) ى  رَ جمَْ   َدد  ر ي يف  العَ ، َوهحَو جيَْ نيَ ن  من الس     ق ْطَعةٌ   :س 
 .رَة  شَ العَ   ونَ ما دح 

ى  كَ وحَ   ،ضٍ عْ ها إىل ب َ بَ ْعض    بائ ل  قَ ال  وض  هح لن ح   ؛عااثً بح   يكأنَّهح مسح     (2) (ث  ع  ب)
 . اأَْيضً  ه  ل  أَوَّ  ب َفْتح   أَنه يحقالح   يف اجلام ع   ازح زَّ قَ ال

واطْ ين   أَع    :َأي   ،َكذا  أَْبغ ين    (3) ا(  غ  ب) َعَلْيه   ب َ (4) يلَ وق  ،  يع  مَ   هح بْ لح     كَ تح ي ْ غَ : 
 كَ ت  يَ غْ على ب ح  كَ تح ن ْ عَ أَ  :كَ تح ي ْ غَ ب ْ لك، وأَ  هح تح ب ْ لَ طَ  :ءَ يْ الشَّ 

 .م ن هَبَأَ به إ ذا أَن سَ  أَةٍ رَ امْ  َعَلمح  :َقطام  ك  ء  هَبا  (5)(أ ه  ب)
من    الَوْحش    الد  وْ ألَ   يحقالح   -اء  اهل  ةح ساك نَ   الباء  - َمْفتحوَحةح   ةح مَ هبَْ    (6) (م  ه   ب)

 .مٌ هبَْ  :زَ ع  مَ  وال  الضَّْأنَ  سَ وما جانَ  اء ،بالظ   
  ةح يسَ ن  كَ   :(8) يلَ ، وق  ب  اه  الرَّ   ةح عَ مَ وْ : صَ -الباء    ر  سْ بكَ -  ةح يعَ الب     (7) (ع  ي  ب)

 . عٌ يَ ب   :عح مْ ى، واجلَ صارَ النَّ 
  

 
 . 1/126عمدة القاري  يف شرح صحيح البخاري،  (1)
 . 16/254 ،املصدر السابق (2)
 .299/ 2عمدة القاري  يف شرح صحيح البخاري، ، و 2/526ر، خنب األفكا (3)
 . 14/76القول للحياين ، ينظر: اللسان "بغى"  (4)
 . 1/158اتج العروس،"هبأ"  (5)
 .286/ 1، وعمدة القاري للعيين، 3/183التوضيح لشرح اجلامع الصحيح،   (6)
 .4/1223شرح سنن ابن ماجه ملغلطاي،   (7)
 . 2/265العني  (8)
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 التاءكتاب 
ا  مً أَ وْ ي ت َ وإمنا مسح     ؛  منهااين  وهو الثَّ   ، ر  س  يْ مَ  ال   داح  قْ أَ   دح حَ أَ   :مح أَ وْ الت َّ   ( 1) (ت أ م)

 . وظ  ظح احلح   مبا عليه من
ْروالح  َسراو يلح  (2) (ن  ب ت)  .  لحغاتٍ  َثالثح  (3) يلح وَسْرو   وس 
 
اب    لُّ التَّ    (4) (ل  ل   ت) ْنهح    يةح اب  وهي الرَّ   من الرتُّ    . َقةٍ لْ س خب   يا ولوسً بح كْ مَ   ونح كح يَ م 

 كتاب الثاء
  دَ رَ جاً: إذا ب َ لَ ث َ   جح لَ ث ْ ي َ   -  الالم   ر  سْ وكَ   اء  الثَّ   ح  تْ بفَ -  لح جح الرَّ  جَ ل  ثَ   (5)(ج  ل  ث)

 . هح تادَ عْ حىت ي َ   ء  يْ على الشَّ  بَ واظ  وإمنا ذلك أن يح ؛  هح دح لْ ج  

 . وفٌ رح عْ مَ  جح لْ لج، والث َّ الثَّ  هح صابَ : إذا أَ لح جح الرَّ  جَ ل  : ثح قالح ويح 
  

 
 . 3/252نظم الدرر للبقاعي،  (1)
 . 3/167، وشرح سنن أيب داود للعيين 4/72عمدة القاري للعيين،  (2)
ْرو يل.   (3)  كذا ضحب طت يف )خنب األفكار للعيين( ويف القاموس والتاج: س 
 . 5/22عمدة القاري  يف شرح صحيح البخاري،  (4)
 . 353-352حتفة اجملد الصريح،  (5)
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 كتاب اجليم 
 ، (2) : ابخلاء  يلَ ، وق  ه  م  ظَ عْ ومح   ه  ط  سَ لوَ   يق  ر  الطَّ   جادَّةح   :ةح جَ رَ اجلَ    ( 1) (ج ر ج)
 .فح رَ عْ أَ  وَّلح واألَ 

،  ر ٍ أو شَ   رْيٍ من خَ   سانح نْ اإل    هح لح عَ فْ على ما ي َ   ةح أَ كافَ مح  : ال زاءح اجلَ     (3) أ(  ز   ج) 
 ا.ئً ي   زاًء سَ ا وجَ نً سَ زاًء حَ جَ   يه  ز  جيَْ   زاهح فيه: جَ  قالح يح 

ابلشَّ ت  االكْ :  - اضً يْ أَ -   زاءح واجلَ  يح ء  يْ فاءح  فح قالح ،  َغناءٍ ذح   النٌ :  أي:  زاءٍ وجَ   و  ؛ 
 ي به. ف  تَ كْ يَ 

، ومَ لح ثْ م    النٌ  فح ين  مَ شَ جْ أَ   (4) ( م ش ج)   عليه. ين  هَ رَ كْ : أَ ناهح عْ : َجشََّمين 

 .وَجشاَمةٌ ،  : َجْشمٌ ر  دَ صْ مَ   يف ال قالح ويح 
 .ودَ هح جْ مَ  فيه ال تح غْ لَ : إذا ب َ تح دْ هَ جْ ، وأَ ر  مْ يف األَ  تح دْ هَ جَ    (5) (د  ه ج)

 :  الرَّجحلح جحْهَدهح، وجَمْهحوَدهح: إذا بَ َلَغ أَْقَصى ق حوَّت ه . غَ لَ ب َ يحقالح
  

 
 . 131للجوهري من الوهم،  نفوذ السهم فيما وقع (1)
، وأليب زيد األنصاري يف األلفاظ البن  570، والبارع 10/260منسوبة لألصمعي يف التهذيب  (2)

 .  342السكيت 
 . 3/174،173شرح اإلملام أبحاديث األحكام،  (3)
 . 216حتفة اجملد الصريح،   (4)
 . 297-296حتفة اجملد الصريح،  (5)
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 كتاب احلاء 
فهو   هح تح لْ عَ ف ْ وأَ  ،لَ عَ ف ْ ن أَ م   يلٍ ع  على فَ  ما جاءَ  دح حَ هو أَ  يسٌ ب  حَ  (1) (س  ب ح)

  مَ تَ ي ْ وأَ   يدٌ ق  وعَ   دٌ قَ عْ فهو مح   لَ سَ العَ   تح دْ قَ عْ منها هذا، ومنها: أَ   يلٌ ل  قَ   يلٌ ع  ، وفَ لٌ عَ فْ مح 
  المَ الغح   تح قْ ت َ عْ ، وأَ يصٌ ر  وتَ   صٌ رتَْ فهو مح   البابَ   تح صْ رَ ت ْ ، وأَ يمٌ ت  ويَ   وتٌَ فهو مح   المَ الغح   هللاح 

  نٌ زَ فهو حمحْ   ءح يْ الشَّ   نَ زَ حْ ، وأَ يمٌ وهبَ    مٌ هَ ب ْ فهو مح   رَ مْ األَ   تح مْ هبَْ ، وأَ يقٌ ت  وعَ   قٌ تَ عْ فهو مح 
 . ينٌ ز  وحَ 

ًسا،   بَ ًسا وحم ْ بَ حمَْ   فَ لَ عْ م    وا الفيه، ورمبا مَسَّ   سح بَ الذي حيحْ   عح ض  وْ مَ   ال  :سح بَ حْ مَ   وال
 .لٌ قَ أي: ث    ،ةٌ سَ بْ حح  النٍ فح  سان  ويف ل  
  جُّ احلَ   يَ م   ، فسح ءَ يْ الشَّ   دَ صَ ا: إذا قَ جًّ حَ   جُّ حَيح   لح جح الرَّ   جَّ حَ    (2) (ح ج ج) 

  جُّ احلَ   :يلَ ، وق  تان  يحَ ص  فَ   تان  غَ لح   ،جُّ واحلَ   جُّ له: احل    قالح ، ويح ت  يْ الب َ   دح صْ ألنه قَ   ؛اجًّ حَ 
  ؛ تح يْ الب َ   جَّ : حح يلَ ، فق  ةٍ رَّ بعد مَ   ةً رَّ مَ   هح تح ئ ْ ج    :أي  ،الانً فح   تح جْ جَ : حَ مْ هل   وْ من ق َ   وذٌ خح أْ مَ 

النَّ  الز   جُّ : احل  يلَ ، وق  ةٍ نَ سَ   ل   يف ك    هح ونَ تح أيَْ   اسَ ألن  ألن    ؛ت  يْ الب َ   جُّ : ح  يلَ ، فق  ةح ايرَ : 
 .هح ونَ ورح زح ي َ  اسَ النَّ 

 :(3) دَ شَ نْ وأَ  ،: احلحجَّاجح -ر  سْ ابلكَ –احل جُّ  
عليهم  النُّسحور   عاف َيَة   وَكَأنَّ 

 
ال َمجاز    ذ ي  أَبْسَفل   جٌّ  ح 

 ن حزحولح 
  

 . 426-425حتفة اجملد الصريح،  (1)
،  156-155، وختريج الدالالت السمعية، 132نفوذ السهم فيما وقع للجوهري من الوهم،  (2)

 . 8/463ونظم الدرر للبقاعي، 
، والصحاح "حجج"  86 البن دريدمهرة اجلو  ،104وهو جلرير يف ديوانه  من الكامل،  (3)

 . 226/ 2 "حجج"   ولسان العرب ، 2/256، واحملكم "حجج" 1/303
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  د. أمحد بن عواد بن سالمة الشمري

 . ةً جَّ م حَ هح ضح عْ ب َ  رَ كَ نْ ، وأَ ك  ناس  مَ  من ال  سانَ نْ اإل   مح زَ لْ ما ي َ  :ةح جَّ واحل   

 . ن  ذح األح  ةح مَ حْ شَ  :جَّةح : احل  يلَ ، وق  ن  ذح يف األح  لَّقح ت حعَ  ةٌ زَ رْ : خَ جَّةح واحل  

  رح هَ شْ فيه أَ  حَ تْ ؛ إن الفَ ازح زَّ القَ  ، وقالَ ج   احلَ  رح هْ : شَ -ر  سْ ابلكَ – ة  و احل جَّ ذح 
بكَ ين  عْ ي َ -  هح صح ر  حْ أَ   هح سَ أْ رَ   تح صْ رَ حَ   (1) (ص  ر   ح) إذا    :اصً رْ حَ   -اء  الرَّ   ر  سْ  

 .ه  م  ظْ عن عَ  دَ لْ اجل    تَ رْ شَ قَ 
ال    : إذا كانَ النٍ فح   يفح ر  حَ   النٌ ، وفح هح تَ عْ الاًن: إذا ابي َ تح فح فْ حارَ   (2)(ح ر ف)

 .لٍ ىن محفاع  عْ مبَ  يلٌ ع  ، وهو فَ هح ريَْ غَ  عح باي  يح 
إال    ونح كح لُّ على أهنا ال تَ دح ؛ ومما يَ نْي  بَ وْ إال ث َ   ةح لَّ احلح   ونح كح ال تَ   (3)(ح ل ل)

عح   راءَ فْ عَ   بن    عاذ  مح   يثح د  حَ   ،نْي  بَ وْ ث َ  ب َ مَ أن  ى هبا  رتََ واشْ   ،هافباعَ   ل ةٍ إليه حبح   ثَ عَ َر 
ما على  هح سح بَ لْ ي َ   نْي  تَ ق ْشرَ   رَ اًل آث َ جح : إن رَ م، مث قالَ هح قَ ت َ عْ فأَ   يق  ق  ٍس من الرَّ ؤح َة أَرْ سَ مخَْ 
 . نْي  بَ وْ ث َ  :ين  عْ ي َ  ،نْي  تَ رَ شْ : ق  فقالَ  ، أي  الرَّ  نيح ب  غَ لَ  الء  ؤح ق  هَ تْ ع  

 ا: استانقه.رً مْ أَ   ه  س  فْ لن َ   يَ ل  ى وحَ لً ى حَ لَ حيَْ   رْيٍ خب َ   النٌ فح   يَ ل  : حَ قالح يح   (4))ح ل ا( 

  واه  فْ يف أَ   جح رح خيَْ   رٌ ث ْ ى، وهو ب َ لَ به احلَ   جَ رَ ى: إذا خَ لً ى حَ لَ حيَْ   يب    الصَّ   مح فَ   يَ ل  وحَ 
 .يان  بْ الص   

ف َ    يب  لْ  وق َ ين  يْ بعَ   يَ ل  وحَ   ،ولح ي حيَْ م  يف فَ   ءح يْ ال الشَّ وا: حَ وا بينهما، فقالح قح رَّ وقد 
 ى.لَ حيَْ 

 
 . 3/64هتذيب األمساء واللغات،   (1)
 . 775ختريج الدالالت السمعية،  (2)
 . 402ختريج الدالالت السمعية،  (3)
 . 1/430، والذيل والتكملة لكتايب املوصول والصلة، 390-388حتفة اجملد الصريح،  (4)
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وال َمْمدحود :  و  َحالَوى،  ال َمْقصحور :  ومَجْعح   ، وي حْقَصرح َدُّ  ميح الطَّعام   من  احلَْلواءح 
 . َحْلواواتح 

 :(2) دَ شَ نْ ، وأً فح يْ به السَّ   لح مَ : ما حيحْ لح مَ حْ م   وال   ةح يلَ م  واحلَ   ةح مالَ احل     (1) (ح م ل) 

 َبلَّ َدْمع َي حم َْمل ي حىت  ................               ....

  لح. ام  حمَ   :ل  مَ حْ م   ال  عح مجَْ و 
مح   قالح ويح   (3)(ر  ص  ح) حيَْ رَ صَ حَ   ل  بَ قْ ت َ سْ يف    رح صح وحيَْ   ،اد  الصَّ   ر  سْ بكَ   رح ص  : 
 . م  ابلضَّ 
  الء  ؤح ، وهَ ة  يَ الباد    الفح خ    :ةح رَ ، واحلاض  و  دْ البَ   الفح خ    :رح ضَ احلَ   (4)(ر  ض  ح)

ًضا.  يْ أَ   هح تح رَ ضْ وهي حح ،  ه  دار    ناءح ف    :ل  جح الرَّ   ةح رَ ضْ ، وحَ ر  ضَ احلَ   لح هْ ، أي: أَ ة  رَ احلاض    لح هْ أَ 
وب َ النٍ فح   ة  رَ ضْ حبَ   هح تح مْ لَّ : كَ ولح قح ت َ   بح رَ والعَ  ي َ هح ضح عْ ،  حبح ولح قح م  ، ه  ت  رَ ضْ وح    ه  ت  رَ ضْ : 
 .ه  ر  ضَ : حبَ ولح قح م ي َ هح لُّ ، وكح ه  ر  ضَ حْ ومبَ 

  ةح رَ واحلاض    رح ضَ . واحلَ ورح ضح احلح   مح وْ ًضا: القَ يْ أَ   رح واحلاض  ،  ورح ضح احلح   مح وْ القَ   :ةح رَ واحلاض  
 . رْيٍ خبَ   رَ ضَ : إذا حَ ة  رَ ضْ ، واحل  ة  رَ ضْ احلح   نح سَ حَ   النح . وفح ىًن عْ مبَ   هح لُّ كح   ةح ارَ ضح   وال   ةح رَ ضْ واحلَ 

: ونَ ولح قح ، وال ي َ ريٌ ض  حم ْ   سٌ رَ وف َ ،  هح رَ ضْ حح   تَ بْ لَ : إذا طَ سَ رَ الفَ   تح رْ ضَ حْ تَ : اسْ قالح ويح 
اند  ضارح حم ْ  وهو  واجلَ رٌ ،  ي َ ريح اض  حمَ   عح مْ ،  وهم  أَ ونَ ولح قح ،  ضارًا  حْ إ    سح رَ الفَ   رَ ضَ حْ : 

 
 . 418ختريج الدالالت السمعية،  (1)
/  2ومقاييس اللغة  ،567ومجهرة اللغة ص ، 25القيس يف ديوانه ص  من الطويل، وهو المرئ (2)

ولسان   ،241/ 3وبال نسبة يف كتاب العني  ".محل " 28/347واتج العروس ،107
 . 178/ 11   العرب"محل"

 . 462حتفة اجملد الصريح،  (3)
 .11/41، واتج العروس "حضر"  452-451- 450-449حتفة اجملد الصريح،  (4)
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  د. أمحد بن عواد بن سالمة الشمري

 ًرا. سْ سارًا وعح عْ إ   رَ سَ عْ : أَ لح ثْ م   لٌ عْ وف ح  عالٌ فْ فيها: إ    قالح يح  فاظٌ لْ ًرا، وهي أَ ضْ وحح 
،  ءَ يْ هذا الشَّ   كَ تح دْ سَ ، وحَ يء  على هذا الشَّ   كَ تح دْ سَ : حَ قالح يح   (1) (د  س  ح) 

ٌد وَحسحوٌد وَحسَّادٌ  قالح ، ويح دٍ ىن واح  عْ مبَ   . منه: َحَسَد حَيْسحدح، فهو حاس 
 .بح دْ ما اهلح ه  ف  رَ يف طَ  تان  اللَّ  تاهح يَ : انح  ب  وْ الث َّ  ةح يَ حاش    (2) ا( ش ح) 
  رَ ث ح وكَ   ؛ة  تَ مْ والكح   ة  مهَْ بني الدُّ   ي، وهل  يْ اخلَ   يات  من ش    ةٌ يَ ش    :ةح وَّ احلح    (3) ا(ح و  )

 .ىوَ حْ أَ  دَ وَ سْ أَ  لَّ وا كح هذا حىت مَسَّ 
  

 
 . 66حتفة اجملد الصريح،  (1)
 .28/354التوضيح لشرح اجلامع الصحيح،   (2)
 . 21/393نظم الدرر للبقاعي،  (3)
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 كتاب اخلاء 
األَ طْ اخلَ   ( 1) (ف  ط  خ)  : سَ قالح ويح .  البٍ ت  واسْ   ةٍ عَ رْ بسح   ذح خْ فح هذا    فٌ يْ : 

،  عَ مْ ط فح السَّ تَ ختَْ   نيح ياط  ، والشَّ ر  صَ البَ   ورَ فح نح طَ : خيَْ فٌ خاط    قٌ رْ ، وب َ سَ أْ الرَّ   فح طَ خيَْ 
ْطَفةَ ﴿عاىل:تَ  هللاح  كما قالَ   ةَ فَ طْ قح منه اخلَ رَت  سْ أي: تَ   . [10]الصافات:   ﴾إاِله َمْن َخِطَف اْْلَ
 . ، ومل َيْذكحْر َخَظى ابلَفْتح  ا: اْكتَ نَ زَ ورً ابلفْتح  َمْقصح   ،َخظ َي َخًظى  (2) ا(  ظ   خ) 
 .به بَ ه  كأنه ذح   ؛: احْختحل جَ تَ لْ ق ح  أو فحق دَ  لح جح الرَّ  إذا ماتَ   (3) (ج  ل خ) 
  يَ ومسح     . ةٍ يَ فْ ى يف خح ضَ : إذا مَ م  وْ عن القَ   لح جح الرَّ   سَ نَ : خَ قالح يح    (4) ( س  ن  خ)

طاًعا  مح   ، وكانَ رٍ دْ بَ   مَ وْ ي َ   ةَ رَ هْ  زح ين  ببَ   سَ نَ ؛ ألنه خَ سَ نَ خْ أَ   يُّ فَ قَ الث َّ   قٍ ير  شَ   بنح   سح نَ خْ األَ 
 . عَ ج  : إذا رَ سَ نَ : خَ ولح قح ت َ  بح رَ ،  والعَ دٌ حَ ها منهم أَ دْ هَ شْ فيهم، فلم يَ 

 . عنه هح تح رتَْ ذا سَ إ: هح قَّ حَ   ل  جح عن الرَّ  تح سْ نَ خْ أَ 
.  ه  رْي  وغَ   ، از  زَّ ، عن القَ ه  يْ ي َ ث َ ن ْ أح   تح للْ سَ :  ناهح عْ مَ   [لَ حْ َخَصْيتح الفَ ]   (5) ا(  ص   خ) 
 .  جاءح ما فذلك الو  هح جْ ر  ما ومل ختحْ هح ت َ ضْ ضَ : فإن رَ قالَ 

 به. رَ دَ : إذا غَ هح رَ فَ خْ ، وأَ النٍ بفح  النٌ فح   رَ فَ خَ   (6) (ر ف خ) 
 . من الن َّْقص   هح لح صْ أَ ، و يانَة  من اخل   هح ونح  خَيح الانً فٌ  النٌ فح   خانَ  (7) (خ و ن)

 
 . 198، 196حتفة اجملد الصريح،  (1)
 .37/561اتج العروس، "خظى"   (2)
 . 92حتفة اجملد الصريح،  (3)
 . 437-436فة اجملد الصريح، حت (4)
 . 266-265حتفة اجملد الصريح،  (5)
 . 446، املصدر السابق (6)
 . 1/220عمدة القاري  يف شرح صحيح البخاري،  (7)
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  د. أمحد بن عواد بن سالمة الشمري

 كتاب الدال
 .ع  ْر يف القَ  لحَغةٌ  :-ر  صْ ابلقَ –  ابَّ الدُّ  (1) (ب  ب د)
 .يفٌ ل  ، وعَ ةٌ وفَ لح عْ مَ  ةٌ : دابَّ قالح ويح 
 .ر  حَ السَّ  رْيح ومها: سَ   ،ىًن عْ مبَ  تان  غَ لح  : ةح والدَّجلَْ  ةح الدُّجلَْ   (2) (ج ل د)
،    (3) (س  ل  د) : دَ يح منه التَّْدل يسح يف البَ ْيع    :الٍن، أيالٌن على فح َس فح لَّ قالح

ن  ان م  رْ كَ هح مما ذَ لح صْ ، وأَ رَ مْ َم عليه  األَ لَ ظْ هح أَ ه ، كأن  تاع  َب الذي يف مَ يْ عنهح العَ   رَتَ سَ 
 .س  لَ الدَّ 

: َمْعرحوٌف مسح  ي  - ب داٍل محْهَمَلٍة َمْضمحوَمٍة فٍميٍم َمْفتحوَحةٍ -الدَُّملح   (4) )د م ل(
ْئ ه .   بذلك على التَّفاؤحل  بربح

  فيها،  تَ تَ نَ زَّهح لل محلحوك     ونح كح وتَ ،  ةح يَ و  تَ سْ مح   ال  اأَلْرضح   :ةح رَ كَ سْ الدَّ   (5) (د س ك ر)
: ب ح الدَّ ق يَل:  و واجَلْمعح: الدَّساك َرةح،    . الشَّراب   وتح يح ساك رح

  .رح مْ : َأْشَدَههح هذا األَ ونَ ولح قح ، وال ي َ رح مْ هذا األَ   هح وا: أَْدَهشَ قالح   (6) (ش  ه  د)
 شحدٌَّه. دح دائ  وهذه الشَّ 

 
، والتنقيح للزركشي  32/657، والتوضيح لشرح اجلامع الصحيح، 254حتفة اجملد الصريح،  (1)

 . 11/211،وعمدة القاري  يف شرح صحيح البخاري، 2/1089
 . 3/86التوضيح لشرح اجلامع الصحيح البن امللقن،  (2)
 .1/433لنكت الوفية مبا يف شرح األلفية،  ا (3)
 . 170الفضل املبني يف الصرب عند فقد البنات والبنني،  (4)
 . 83/ 1، وعمدة القاري ، 2/385التوضيح لشرح اجلامع الصحيح ،   (5)
 . 349حتفة اجملد الصريح،  (6)
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                      .ر  جَ اَن من الشَّ ك  عٍ وْ ن َ  من َأي   من الشََّجرَة    الع ظامح  ::حح وْ الدَّ   (1) (ح  و د)
  سَ يْ به ، ولَ   فح حَ تَ لْ ي ح   افٌ وهو حل    ،جح ا و منه الدَّ   لَ م  عْ ت ح : اسْ   جح وْ الدَّ   (2) )د و ج( 

          .بح رَ به العَ  تْ مَ لَّ كَ ، ولكن تَ  يب  ٍ رَ بعَ 
  دارٌ   تْ يَ ق  بَ   ما)  : يث  د  ، ويف احلَ لح بائ  القَ   :ورح ، والدُّ ضح رْ : األَ ارح الدَّ   (3) (ر  و   د) 
 ؟(.صار  نْ األَ   ور  دح   رْي  م خبَ كح ئح ب   ن َ أال أح )  :المح عليه السَّ   هح لح وْ وفيه ق َ   (  دٌ ج  سْ  فيها مَ ين  إال بح 

 كتاب الذال
َا َمْعناهح   (5) (َصَدَقةٌ   دٍ وْ ذَ   س  ون مخَْ لَْيَس ف يما دح ):  الفحَقهاء    لح وْ ق َ    (4) (د  و  ذ)   :إ منَّ

ًدا، وأَ   دح وْ الذَّ   ونَ كح َأن يَ   مٌ وْ ق َ   جازَ ، وقد أَ ْنس  من هذا اجل    سٌ مخَْ    ونح كح يَ   دَ وْ ى الذَّ رَ واح 
 . ل  ب  من اإل   ةٍ عَ طْ لق  

  

 
 . 10/135عمدة القاري  يف شرح صحيح البخاري،  (1)
 .ب35جامع التعريب ابلطريق القريب، "دوج"  (2)
 .1259/ 4شرح سنن ابن ماجه ملغلطاي،  (3)
 .8/138، وخنب األفكار  258، 8عمدة القاري يف شرح صحيح البخاري،  (4)
،  2/107القزاز، واحلديث أخرجه البخاري يف صحيحه حديث صحيح وليس قوال كما ذكر  (5)

 . 2/673ومسلم 



 

 
   دراسة ومعجم  ه( 412)جامع اللغة( للقزاز القريواين )ت 138

  د. أمحد بن عواد بن سالمة الشمري

 كتاب الراء 
ُّ   (1)ا(  ب  ر) واجلَ الر  يب   ر  عح مْ ،  هح ونَ يُّ ب   :  العح :  ،  األَنْب ياءَ   ونَ بح حَ صْ يَ   الَّذينَ   بادح م 

ح صْ ، ويَ َعَلْيه م السَّالمح  سحْبحانَهح    ب   الرَّ   باَدة  وا إىل ع  بح س  نح   ؛ونَ يُّ ن  ابَّ م الرَّ معهم، وهح   ونَ رب 
ا ه َي  الَعَرب    بلَغة    (2) ونَ يُّ ب   : ليس ر  يلَ . وق  ربحح الصُّ   ماءح لح : هم العح يلَ وَتعاىل. وق   ، إ منَّ

ع    ةٌ يَّ اين  رْ سح  ب َ   يَ ك  . وحح ةٌ يَّ ان  ربْ أو  ال  نيَ ي   و  غَ اللُّ   ض  عْ عن  ت َ   َربَ عَ َأن  َّ ابَّ الرَّ   فح ر  عْ ال  ، ين 
ا فَ اوق       ا.يًّ َعَرب   ونَ كح ى َأن يَ رَ : وأان أَ ازح زَّ قَ ال الَ . قالفحَقهاءح  هح رَ سَّ َل: إ منَّ

ي َ   : فح دْ الر     (3) (ف  د  ر) ر    ،َوراَءكَ   بح كَ ْر الَّذ ي  وأَ كَ يفح د  ورَ   كَ فح دْ وهو    رَ كَ نْ ، 
َا هحَو الر   (4) يفَ د  م الرَّ هح ضح بَ عْ  ،  كَ فَ دَ ك فقد رَ ْعدَ جاَء ب َ   َشْيءٍ  لُّ وكح   .فح دْ ، وقاَل: إ منَّ
ْنهح  مح ظَ عْ أَ  رٌ هَلحم أَمْ  فَ د  قد رَ  رٌ هبم أَمْ  لَ زَ ن َ  : الَقْوم  يف  ولح قح وت َ   .م 

عح َموْ   :(5) فح ا دوالر     ي ح   نٌ وْ ذَ رْ ب  وهذا    ،يف  د  الرَّ   ب  كَ ْر مَ   ض  يح   فح د  رْ ال  ،  فح راد  وال 
َا يحقالح ؛  فح د  رْ ي ح م  هح ضح بَ عْ   رَ َوأنكَ  إمنا ال محراد فح الذي ي حْرد فح َغرْيَهح  ،  فح راد  : ال يح إ منَّ

ْئتَ هح ءَ اَور   تَ بْ ك  إ ذا َر   ،هح تح ف ْ دَ رْ وأَ َخْلَفهح، وححك َي: َرد ْفتح الرَّجحَل   ، ومنه. هح دَ عْ ب َ   ، َوإ ذا ج 
ْئت مح ولح تَ قح   بح رَ والعَ   [9]األنفال:    ﴾ُمْرِدفنِي﴿:  لَّ َوجَ   زَّ عَ   هح قَ ْولح  ، أي:  ا لفحالنٍ فً د  رْ : ج 

ْئتَ   . نيَ ف  راد  مح  ْومح قَ ال  وجاءَ   هح دَ عْ ب َ  ج 
:والر      . ضٍ عْ ب َ  م يف إ ْثر  هح ضح ا َأي: بَ عْ دافً ر   الَقْومح  ، وجاءَ َرد يفٍ  عح مجَْ  دافح
ل يَّة  ا اجليف محلحوك    ال دافح رْ أَ و     كالوحَزراء . محلحوكَ  ال  ونَ فح لح هم الَّذين َكانحوا خيَْ   ه 

 
 .2/43، وعمدة القاري للعيين 3/330التوضيح لشرح اجلامع الصحيح،   (1)
 .130/ 15ذكر األزهري نقال عن أيب عبيد أهنم الرَّابنيون. ينظر: هتذيب اللغة  (2)
 . 22/79، 2/206، وعمدة القاري للعيين، 28/228التوضيح لشرح اجلامع الصحيح،    (3)
 .722ينظر: املنتخب من كالم العرب،   (4)
 يف التوضيح وعمدة القاري: الر  دف. (5)
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 .إذا تَتابَ َعتْ  اأَلْشياءح  ت  فَ رادَ وتَ  
.  از  زَّ ، عن القَ وَ دح عْ لت َ   كَ يْ ها بساق َ تَ كْ رَّ :: إذا حَ [ورحك َضت  الدَّابَّةح ]   ( 1) (ض  ك  ر)
 .ه  يْ لَ جْ بر   لح جح الرَّ  ضح كح ْر ، إمنا ي َ ضح كح ْر : ي َ قالح ، وال يح ضح كَ ْر ي َ  سح رَ الفَ  رَّ : مَ قالح ويح  قالَ 

ثًا،  ن َّ ؤَ أو مح   رًا كانَ كَّ ذَ مح   قالح هكذا يح   ، ي ٍ س  به من ق    تَ يْ مَ ما رَ   : ةح يَّ م  الرَّ   (2) ا(  م   ر)
مع    ثح نَّ ؤَ وي ح   ر  كَّ ذَ مح   ال  م  مع اسْ   رح كَّ ذَ ، فيح يٌّ م  رَ   رٌ سْ ، ونَ ةٌ يَّ م  رَ   ةٌ يَ ب ْ : ظَ تَ لْ ق ح   هح تَ ن ْ ي َّ فإذا ب َ 

  . ث  نَّ ؤَ مح   ال م  اسْ 
  بح عْ : الرُّ ، واالْسمح وبٌ عح رْ فهو مَ   بَ ع  : رح ، َويحقالح بٌ فأان راع    هح تح ب ْ عَ رَ   ( 3) (ب  ع  ر)

  . ابلضَّم   
الرَّعْ عْ فإذا مسَ     (4) (د  ع  ر) ، أي: دَ تَ لْ ق ح   دَ َت  أَْرَعْدتح ٍع  ض  وْ تح يف مَ لْ خَ : 

 .دَ عح فيه الرَّعْ مَ سْ تَ 
 . نْيح العَ  مُّ ضَ ي، وال تح يف املاض   نْي  العَ  ح  تْ َرَعَف بفَ  (5)(ف ع ر)

الدَّ عافح الرُّ  مسح     ،ه  ن  يْ بعَ   مح :  اخلار    يَ وإمنا  األَ   جح الدَّمح  خلح رحعافً   ف  نْ من    ه  وج  رح ا؛ 
: َرَعَف الفار  ه  ور  دح وبح    عافح الرُّ   يلَ ها؛ فق  مَ دَّ قَ منها وت َ   رَ دَ إذا بَ   :لَ يْ اخلَ   (6) سح ، يحقالح

 
 . 344حتفة اجملد الصريح،  (1)
 .31/575  التوضيح لشرح اجلامع الصحيح،  (2)
 . 4/9عمدة القاري  يف شرح صحيح البخاري،  (3)
 . 237حتفة اجملد الصريح،  (4)
 . 48-46حتفة اجملد الصريح،  (5)
، وغريب  1/226، واملنتخب لكراع 1/198هكذا يف التحفة، ولعله حتريف، ويف غريب احلريب  (6)

، والقول منسوٌب لألصمعي.  4/1336، والصحاح "رعف"  2/389اخلطايب  : َرَعف الفرسح
 ة، فقال: ولعله الفرس. وقد أشار إليها حمقق التحفة يف احلاشي
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  د. أمحد بن عواد بن سالمة الشمري

 هلذا.  م  من الدَّ  ف  نْ من األَ  جح رح ملا خيَْ 
ق َ    (1) (ق  ف  ر) الَيد    قح ْرفَ م   ال   :مٌ وْ قاَل    ؛يم   م  ال  ب َكْسر    ر  واأَلمْ   إ  كَ تَّ مح   وال  من 

ِئهَ ويُ ﴿    (2) سائ يُّ والك    و ومَحَْزةح وأَبحو َعْمرٍ   نح سَ واحلَ   ولذلك قَ َرأَ اأَلْعَمشح  من    ي  لكم 
مْ 

َ
مح   َمد يَنة    ال  لح هْ أَ  اأَهرَ وق َ  م يم   ال  ب َكْسر   [16]الكهف:   ﴾ا ق  فَ رْ ُكم مِ رِ أ  .(3) ابلَفْتح   وعاص 

الدَّم  ]   (4)(أ  ق  ر) َرقحوَء  فيها  فإنَّ  ب َل  الَقزَّازح يف جام ع     [ال َتسحبوا اإل  قاَل 
 . ت حْؤَخذح يف الد  ايت  فَ َتْمَنعح من الَقْتل   اللَُّغة ، أي:

:  يمٍ ق  لكل مح   بح رَ العَ   ولح قح ، ت َ ن  هتَ  رْ مح   عند ال  ه  بات  لثَ   ؛انً هْ رَ   نح هْ الرَّ   يَ مسح     (5) (ن  ه  ر) 
  تح نْ هَ : رَ قالح ويح   ا،مً دائ    : إذا كانَ نٌ راه    عامٌ : هذا طَ ونَ ولح قح ، وي َ تٌ أي: اثب  ،  نٌ راه  
 :(6) رح اع  الشَّ  . قالَ ف  ل  ابألَ  تح نْ هَ رْ ، وأَ ءَ يْ الشَّ  كَ تح ن ْ هَ ، ورَ ءَ يْ الشَّ 

العام   هذا  َمْثَل  ب حْؤًسا  أََر   مل 
 

َخْيتام    للشَّقا  فيه   أَْرَهْنتح 
ُّ السَّلح   امٍ مَهَّ  ابنح   وقالَ    :(7) ويل 

أَنَّين          داَرهم   وَكرََّهين  
 

فات كا   مال ًكا  هَلحم   رَأَْيتح 
 

 
 . 2/228عمدة القاري  يف شرح صحيح البخاري،  (1)
 .2/310، والنشر 3/272، ومعاين القرآن للزجاج 2/136معاين القرآن للفراء   (2)
 .4/440، والدر املصون 3/272، وللزجاج 2/136معاين القرآن للفراء   (3)
 . 1/250اتج العروس،  (4)
 . 264-263حتفة اجملد الصريح،   (5)
،  2/163، واالقتضاب للبطليوسي 1/56من الرجز، وهو لدحَكني بن رجاء يف: أمايل القايل  (6)

 . 2/313، واملزهر 67وشرح الفصيح البن هشام 
، وهتذيب اللغة  169من املتقارب، وهو لعبدهللا بن مهام السلويل. ينظر: إصالح املنطق  (7)

 . 85 بن مهام السلويل ، وشعر عبدهللا6/147
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َأظاف ريَهح  يتح  َخش   فلما 
 

مال كا   وأَْرَهنتحهح   جَنَْوتح 
الذي    رح جَ ، وهو احلَ ةٍ صَ راه    عح هي مجَْ   ة  جارَ من احل    صح واه  الرَّ   (1) (ص  ه  ر) 

وَ   ةَ ابَّ الدَّ   صح هح رْ ي َ  احلاف    ة  صَ هْ الرَّ   عح واض  مَ   :صح راه  مَ   وال  .هح تْ ئ َ ط  إذا  والواح  ر  من    :ةح دَ ، 
 . ةٌ صَ هَ رْ مَ 

ح) و  يح و  طْ اخلَ   ةح عَ سَ   :حح وَ الرَّ    (2) (ر  الرَّ   حح وَ رْ أَ   (3) بَع ريٌ منه:    قالح ،  ،  ح  وَ من 
 : (4) ة  مَّ ي الرُّ ذ    لح وْ ومنه ق َ 

َأحلََْق  الذ  ْئب   كظ ل    ور ْجٍل 
 َسْدَوها 

 

 َوظ يٌف أََمرَّْتهح َعصا السَّاق  أَْرَوحح  
:  عح مْ ار ، واجلَ مَّ طار  واخلَ يْ الب َ   ةح و: رايَ ًما حنَْ لَ َتهح عَ ب ْ صَ لُّ ما نَ : كح ةح الرَّايَ    (5)ا(  ير  ) 

ًة فأان َمر يٌّ  ْيتح رايَ ، ورَي َّ : رحيَ يَّةٌ تَ لْ ق ح   تَ رْ غَّ فإذا صَ   ،ها ايءً ف  أَل    لح صْ راٌي وراايٌت، وأَ 
:  تَ لْ فقح   يفَ ع  ضْ التَّ   تَ رْ هَ ظْ أَ   تَ ئْ ، وإن ش  ةٍ لَ ع  فْ على ت َ   : َتر يَّةٌ رح دَ صْ مَ   ، والتٌ وهي َمر ايَّ 

 . نح سَ حْ أَ   غامح دْ واإل   ،ةً يَ ي  رْ ت َ 
  

 
 . 322حتفة اجملد الصريح،  (1)
 . 424ختريج الدالالت السمعية،  (2)
 يف مطبوعة ختريج الدالالت السمعية: يعرب، وهو حتريف، صوابه ما يف النسخة اخلط ي ة للكتاب.  (3)
"  "عصا ، واللسان 2/300واحملكم "عصا"  ، 2/1219ديوانه  : وهو لذي الرمة يفمن الطويل،   (4)

 .174/ 1وبال نسبة يف املخصص   .15/66
 . 367ختريج الدالالت السمعية،  (5)
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  د. أمحد بن عواد بن سالمة الشمري

 كتاب الزاي
لح   مح لَ عْ ال ي ح   زافٍ جح   ل   كح   عح يْ ، وهو ب َ رٌ رَ فيه غَ   عٍ يْ ب َ   لُّ كح   :محزابَ َنةح  ال   (1)(ن  ب  ز)   هح َكي ْ
أن    نح الغاب    ، ويحر يدح عَ يْ الب َ   خَ َأن يْفسَ   يحر يدح   ونَ بح غْ مَ   أَن ال  هح لح َوَأصْ   ؛هح دح دَ وال عَ   هح نح وال َوزْ 

 .عان  دافَ تَ عليه، أي: ي َ  نان  زابَ تَ خه في َ سَ فْ ال ي َ 
 . م: أاتين  الَقْومح بَزرافَّت ه  يحقالح  (2)(ف ر ز)
  هح تح ن ْ ن َ : ظَ ىَن عْ مبَ   هح تح ن ْ ك  َز   لح عَ جتَْ   ةح والعامَّ   ،هح تَ مْ ل  : إذا عَ ءَ يْ الشَّ   تح نْ ك  َز   (3) (ن  ك  ز)

 مهَّْتحهح.وَ وت َ 
 .والشَّر    رْي  ن اخلَ م   ْربَةح : القح ةح فَ لْ الزُّ   (4)(ف ل ز)
  . رح ضَ خْ األَ  رح هَ وْ اجلَ  :هو ال  الذَّ   جام  عْ وإ   اء  الرَّ   ح  تْ بفَ  ذح رُّ مح الزُّ   (5) ذ(ز م ر )

ٌر وز ن  رٌي وزحنَّرْيٌَة.   ( 6) )ز ن ر( : زحانَّ دح الزَّانن ري  اليت هي احَلَصى، يحقالح رح: واح   الزُّانَّ
يح   راط  فْ واإل    ََب  اللَّ   (8) بح رْ : ش  مح قْ الزَّ   (7) (ز ق م)   ََبَ اللَّ   مح قَّ زَ ت َ ي َ   : ابتَ قالح فيه، 

الزَّ ةَ يفَ ن  و حَ بح أَ   عاىل، قالَ وتَ   كَ بارَ تَ   هللاح   هح رَ كَ الذي ذَ   ومح قُّ ا، ومن هذا الزَّ مً قَ زَ    : ومح قُّ : 

 
 .11/290، وعمدة القاري للعيين،14/461التوضيح لشرح اجلامع الصحيح،   (1)
 . 23/382، واتج العروس، "زرف" 9/234، واللسان "زرف" 3/358التنبيه واإليضاح  (2)
 . 169حتفة اجملد الصريح،  (3)
 .12/ 5، وعمدة القاري للعيين، 6/122التوضيح لشرح اجلامع الصحيح،   (4)
 . 767ختريج الدالالت السمعية،  (5)
 ./ب42جامع التعريب ابلطريق القريب،  (6)
 . 19/216نظم الدرر للبقاعي،  (7)
 يف نظم الدرر: شوب، وهو حتريف. (8)
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  دٌ رْ وهلا وَ   ( 1) هاوس  ؤح يف رح   رح عاب  هلا كَ   ةٌ رَ ف  ذَ هلا    كَ وْ ال شَ   ق  رَ الوَ   ةح ريَ غ  صَ   اءح ربْ غَ   ةٌ رَ جَ شَ 
ون َ لح حْ النَّ   هح سح رح جتَْ  أَ رح وْ ،  قَ ق  ر  وَ   سح أْ ورَ   ضح يَ ب ْ ها  مَ دًّ ج    يحٌ ب  ها  وهي  ومَ عَ رْ ا،  ها  تح ناب  ى، 

 .لح هْ السَّ 
ٌّ بْ ، مَ يَ ه  : زح قالح يح   (2)ا(  ه  ز)  ة  يغَ ها، على ص  : زَ قالح ، وال يح هح لح فاع    مَّ سَ ملا مل يح   ين 

 .ل  الفاع   ل  عْ ف  
 وَسدَّْدتَهح.  (4) َزوَّْرتح الك تاَب والَكالَم تَ ْزو يرًا إذا قَ وَّْمَتهح  (3) )ز و ر(

إذا مجََ ايًّ زَ   يه  و  زْ أَ   ءَ يْ الشَّ   تح يْ وَ زَ   (5) ا(  و  ز) الرَّ وَ ، وزَ هح تَ عْ :  إذا  هح هَ جْ وَ   لح جح ى   :
،  تْ ضَ بَّ قَ : إذا ت َ ار  يف النَّ   ةح دَ لْ اجل    ت  وَ وا: زَ ،  ومن هذا قالح يف  ف  خْ هذا ابلتَّ   لُّ ، كح هح ضَ بَ ق َ 

ى: إذا  وَّ زَ ، وقد ت َ ه  يْ طَ حائ    ان  رت  بني اقْ   ؛ ألهنا ما ضاقَ ت  يْ الب َ   ةح يَ زاو    تْ يَ ومن هذا مسح   
 . ة  يَ او  يف الزَّ  سَ لَ جَ 

  

 
، واملخصص  6/264حملكم هكذا يف مطبوعة نظم الدرر ومجيع نسخه اليت لدي ، ويف ا (1)

 : سوقها. 3/243
 . 334حتفة اجملد الصريح،  (2)
 . 258الفرائد يف حل شرح العقائد للشافعي،  (3)
،  2/54، واإلبدال أليب الطيب، 7/380: قويته، واملثبت من العني 258يف الفرائد ص (4)

 .  2/674والصحاح "زور" 
 . 282-281حتفة اجملد الصريح،  (5)
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 كتاب الطاء
:  (2) عح، ويحقالح طْ لحهح القَ صْ َت، وأَ َط مث نَ بَ ري : إذا َتساقَ ع  رح البَ ب َ وَ   رَّ طَ   (1) (ر)ط ر   

ا،  عً ا، أي: مجَْ م  طحرًّ وْ تح ابلقَ رْ رَ : مَ (3) قالح ا، ومنه يح يعً م مجَ  تح هب  رْ رَ إذا مَ   ؛مَ وْ تح القَ رْ رَ طَ 
 .ر  دَ صْ مَ  َع ال ض  وْ وٌع مَ ضح وْ ٌم مَ وهو اسْ 

،  نْي  فَ ل  تَ خمحْ   نْي  يَ ن َ عْ مَ   زاء  إب    تان  غَ لح   : -هام   وضَ   اء  الطَّ   ح  تْ بفَ -ةح هارَ   ح الطَ   (4) (ر  ه   ط) 
 به. تَ رْ هَّ طَ ما تَ  لح ضْ فهو فَ  مُّ ، وأما الضَّ ومٌ لح عْ فمَ  حح تْ أما الفَ 

 كتاب الظاء
  ر  هْ كظَ   يَّ لَ : أنت عَ إذا قالَ   ه  ت  أَ رَ من امْ   رَ وظاهَ   هح تَ أَ رَ امْ   لح جح الرَّ   رَ ظاهَ  (5) (ظ ه ر)

أو كذات  م   أح  اسْ م  رَ حمَْ   ي  وإمنا  الظَّ صُّ خَ تَ ،  الظ     رَ هْ وا  الظَّ   ؛ هار  يف    عح ض  وْ مَ   رَ هْ ألن 
والوب  كح الرُّ  الن     ل  جح الرَّ   بح كَ ْر مَ   ةَ أَ رْ مَ  ،  فكأن    ين  َ فكح   ،كاح  يف  ذلك،  قالَ به عن  :  ه 
وكانَ م   أح   وب  كح كرح   كاح  للن     يَّ لَ عَ   ك  وبح كح رح  اجلاه    هارح الظ     ي،  ولذلك  القً طَ   ة  يَّ ل  يف  ا، 
 . [3]اجملادلة:   ﴾ُثمه َيُعوُدوَن لَِما قَالُوا ﴿ :عاىلتَ  ه  ل  وْ ق َ  (6) ىَن عْ مَ  لَ كَ شْ أَ 

 
 .68/ 2يف شرح األلفية،   النكت الوفية (1)
 . 13/202هتذيب اللغة  (2)
 وعبارته: مررت هبم طحرًّا، أي: مجيًعا.  1/376الكتاب  (3)
 .1/136اإلعالم بفوائد عمدة األحكام،  (4)
، ونظم الدرر  20/280، وعمدة القاري للعيين، 25/390التوضيح لشرح اجلامع الصحيح،   (5)

 . 19/346للبقاعي، 
يعودون لما  ﴿من الفحَقهاء معىن َقول هللا جل  َوعز:  ريٍ ث  ل على كَ كَ شْ وقد أَ قال ابن قتيبة: ) (6) مه  ث

ا َحىتَّ يحع يد اللَّْفظ ابلظهار اَثن َية  َمْرأَة اَل حترم على من ظَاهرهَ  َحىتَّ ظن بَعضهم أَن ال ﴾قَالُوا
(. ينظر:  فَ يَ قحول أَْنت َعلي  َكظهر أحم  ي أَْنت َعلي  َكظهر أحم  ي َوَهَذا خالف َما أمجع َعَلْيه  اْلفحَقَهاء 

 . 1/209غريب احلديث البن قتيبة، 
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 كتاب الكاف
 :(2) ، وأَْنَشدَ زح : اخلار  الكات ح  (1) (م ت  ك) 

 تْ رَ دَّ مثَّ حتََ   نْي  العَ   وعح مح دح   تْ وسالَ 
 

 ومح ومَنح   بٌ ساك    عٌ مْ دَ   وّللَّ   
شَ   مَ   تْ هَ ب َّ فما   كات ٍ   ةَ زادَ إ الَّ 

 
 ومح تح نَّ كَ ه  ن  ى من بَ يْ هَ أَو وَ   تْ هَ وَ  

  ورٌ ثح ن ْ مَ   :أي  ،وبٌ ثح كْ َكأَنَّهح مَ   قاقٌ د    هح رابَ ألن تح   ؛ايبً ث  كَ   يَ إمنا مسح     (3) (ب  ث  ك)  
 .ه  ت  خاوَ لرَ  ضٍ عْ على ب َ  هح ضح عْ ب َ 

  - الذَّال    نح ساك    الكاف    ورح سح كْ مَ -  ابً ذْ ك    بح ذ  كْ يَ   بَ ذَ كَ   (4) (ب  ذ  ك)
 .كاذ بٍ   عح مجَْ   :-فٌ فَّ خمحَ -ذابح والك  

  ن  يف ابط    ناةٌ قَ :-ة  مَ جَ عْ مح   ال  اء  وابلظَّ   الكاف    ر  سْ بكَ -ةح الك ظامَ    (5) ( م  ظ  ك)
 ًضا.يْ أَ  ةح يمَ ظ  ، وهي الكَ ظامٌ ك    عح مْ ، واجلَ ي فيها املاءح ر  جيَْ   ض  رْ األَ 

ها  ت  فَّ على خ   يمح م    ال كح رتَْ غلٌط؛ إمنا تح  ة  م  يَ يف الكَ   يم  م    ال يدح د  شْ تَ  (6) )ك ف ف(
 على اخل فَّة . الفاءح  كح رتَْ تح  ؛ة  يَّ ف  يْ كالكَ 
 . ض  العار    ر  عَ شَ  يلح ل  القَ   ة  يَ حْ الل    ريح غ  هو:  الصَّ  جح سَ وْ الكَ   (7) (ج  س ك) 

 
 . 6/780احملكم البن سيده،  (1)
، والتاج  12/507، واللسان "كتم"  6/780" من الطويل، وهو بال نسبة يف: احملكم "كتم  (2)

 . 33/325"كتم" 
 . 4/272عمدة القاري يف شرح صحيح البخاري،  (3)
 . 1/220 ،املصدر السابق (4)
 . 1/588اإلمام يف معرفة أحاديث األحكام،  (5)
 . /أ2/101ينابيع اللغة للبيهقي،  (6)
 . 2/113إكمال هتذيب الكمال،  (7)
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 :(2) رح اع  الشَّ  فيه؛ ولذلك قالَ  خح فَ ن ْ : هو الذي ي ح ريح الك    (1) (ر ي ك)
 

 
 عارح تَ سْ مح   ريٌ ك    ............. 

. ال  :يدح ر  وإمنا يح    ز  قَّ
 كتاب الالم 

  عح ْر ا: الد   ضً يْ أَ  وسح بح واللَّ . سح بَ لْ : ما ي ح سح بَ لْ مَ   وال وسح بح واللَّ  باسح الل    (3)(س ب ل)
 . [80]األنبياء:  ﴾َْلُوٍس لهُكمْ َعلهْمَناهُ َصنَْعَة وَ ﴿ :لَّ وجَ   زَّ عَ  ه  ل  وْ من ق َ 
 : (4) ز  اج  الرَّ  لح وْ ق َ  باس  ومن الل    

لَبحوَسها حاَلٍة  ل كحل     اْلَبْس 
 

نَع    بحوَسها إمَّا  وإم ا   يَمها 
 : لحبحٌس. يسٍ ب  لَ  عح ، ومجَْ يسٌ ب  لَ  ةٌ ، ومحالءَ وسٌ بح لْ ، أي: مَ يسٍ ب  لَ   بٌ وْ وث َ  

 
ا  ضً رْ ى منه أَ رَ الذي ال ت َ   عح ض  وْ مَ   وهو ال  ؛ ةٌ وفَ رح عْ مَ   :ر  حْ البَ   ةح جلحَّ    ( 5) (ل ج ج)
   .ولحٌّ  جٌ جلحَ  ة  جَّ اللُّ  عح ، ومجَْ ة  جَّ اللُّ   عح : واس  يٌّ جلح    رٌ ، وحبَْ اًل بَ وال جَ 

 
 .12/522التوضيح لشرح اجلامع الصحيح،   (1)
 من الوافر، وهو جزء من عجز بيت لبشر بن أيب خازم، وِتامه:  (2)

ر ه  إذا م                     ا  ك                     َأنَّ َحف ي                     َف م ْنخ                     َ
 

تَ   رٌي محس                       ْ َو ك                          رح عاك                       َتْمَن الرَّب                        ْ
 . 31، وإصالح املنطق 67ينظر: ديوان بشر بن أيب خازم  

 . 375-374حتفة اجملد الصريح،   (3)
، والعباب الزاخر "لبس"  301/ 2، والتنبيه واإليضاح "لبس" 62لبيهس الفزاري يف: الفاخر  (4)

404. 
 . 286/ 13، ونظم الدرر للبقاعي، 196-195حتفة اجملد،  (5)
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 :(1) دَ شَ نْ ، وأَ ح  تْ َت ابلفَ جْ ي: جلََ يف املاض   قالح ويح 
َهو  يف  جلَ ْجنا  جلََ اوقد   ا جك  

 جَلاٌج. هح لح صْ وأَ  
 . دح الح  مَ  :عح مْ ، واجلَ اللَّْحدح  :دح حَ لْ مح   ال (2) (د ح ل)

 
 . (4) يكح ر  حْ فيه التَّ  وزح جَيح   واب  الصَّ  كَ رْ إن ت َ  يل  ل  عن اخلَ  (3) (ن ح ل)

م -  ةٌ يَ : حل ْ يحقالح    (5) ا(  ح  ل) الالَّ م    ْتح  فَ ب-  ةٌ يَ وحلَْ   -ب َكْسر  :  عح مْ واجلَ   -الالَّ
 . ىوحلحَ  ىحل َ 

: هو ما دون  يلَ ، وق  ني  بعد احل    نيَ احل    ب  نْ ابلذَّ   يتاءح هو اإل    مح مَ اللَّ     (6) (م  م  ل)
 . ة  ريَ ب  : هو ما دون الكَ يلَ ، وق  ة  شَ الفاح  

اللَّ   ؛الطَ ت  االخْ   مح مَ اللَّ   ونَ كح ى أن يَ رَ وأح  ال   مَ مَ ألن  إمنا هو    سُّ مَ  ، والس   مَ  من 
فال    ور  مح من األح   طح الَ أي: ما خيح ؛  [ 32]النجم:  ﴾إاِله ٱللهَمَم  ﴿   :ونكح ، فيَ ل  قْ يف العَ   الطٌ ت  اخْ 
 .ه  مي  ر  حتَْ  هح وجْ  فح رَ عْ ي ح 

 
 .228/ 4، واإلابنة 6/19، والعني 2/41من الرجز، وهو للعجاج يف: ديوانه  (1)
 . 8/158عمدة القاري  يف شرح صحيح البخاري،  (2)
 .32/510التوضيح لشرح اجلامع الصحيح،   (3)
َفَّفح وي حثَ قَّل، واللَّح ان  : )3/230يف مطبوعة العني  (4) واللَّْحن: تَ ْركح الصواب يف القراءة والنَّشيد، خيح

 (. واللَّح انة: الرَّجل الكثري اللَّْحن
 . 5/305البخاري،  عمدة القاري  يف شرح صحيح (5)
 . 477حتفة اجملد الصريح،  (6)
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  الفاء    ْسر  كَ ب  وال يحقالح   هح تَ ظْ فَ فقد لَ   كَ د  من يَ   هح تَ حْ رَ ما طَ   لُّ كح    (1) (ظ  ف  ل)
 . ابلَفْتح   وإ منا يحقالح 

  ، ورح بح ن ْ ، والزُّ بح رَ قْ العَ   هح تْ عَ سَ : لَ قالح ، يح ب  نَ إال ابلذَّ   ونح كح ال يَ   عح سْ اللَّ   (2)(ع  س  ل)
،  ة  ابحلحمَ   بح رَ قْ العَ   عح سَ لْ كما ي َ   ه  سان  بل    عح سَ لْ ما ي َ   ات  يَّ أن من احلَ   أعرايبٌّ   مَ عَ ، وزَ لح حْ والنَّ 
 .نانٌ سْ هلا أَ  تْ سَ يْ ولَ 

ٌّ عْ أَ  قالَ   .(3) ب  قار  العَ  بح سْ لَ  ب  جار  له: يف التَّ  المٍ يف كَ  رايب 

 عنده  اًل جح رَ   رَ كَ ذَ   لٍ جح لرَ   ف  لَ السَّ   ض  عْ ب َ   لح وْ : ومنه ق َ أنه قالَ   دٍ يْ رَ دح   وعن ابن  
  رٍ كْ اب بَ أن أَ   تَ مْ ل  ا، أما عَ اعً سَّ ا لَ اعً جَّ سَ   راكَ : أَ ، فقالَ ه  الم  يف كَ   عَ جَ فسَ   وءٍ بسح 

 .دَ وار  مَ   ال ين  دَ رَ وْ : "هذا أَ مث قالَ  هح سانَ ل   ضَ نَ ضْ رضي هللا عنه نَ  يقَ د   الص   
  

 
، وعمدة القاري يف شرح صحيح البخاري،  20/200التوضيح لشرح اجلامع الصحيح،   (1)

16/150. 
 . 382، 379حتفة اجملد الصريح،  (2)
 : ال تسمك التجارب ويف النصح لسع العقارب.  78/ 2، وجممع األمثال 48 يف اجملتىن  (3)
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 كتاب امليم 
َعةح م   ال  (1) (ع  ت   م)  ، مث  بعحْمَرةٍ   ج   احلَ   ر  هح شْ يف أَ   َمكَّةَ   لح جح الرَّ   لَ ْدخح هو َأن يَ   ت ْ

 .يب  والط    ساء  ابلن    عَ تَّ ، وِتََ ه  من إ ْحرام   جَ رَ وقد خَ   ،جَّ  حَيح ىتف يها ح يمح يحق  
مبَْعىَن:  -ر  سْ ابلكَ -ال م لحح   (2) (ح  ل  م)  َمْصَدٍر  ا ْسمح  أي:  ال َمالَحةح،   :

 احلحْسن .ال َمالَحة ، أي:  

ْلحح: الع ْلمح والعحَلماءح.    وال م 
دَ [ ءَ يْ الشَّ   تح لْ لَ مَ ]  (3)(ل  ل  م) اجلَ   هح تح ن ْ ف َ :  ال  رح مْ ، واجلَ ر  مْ يف    لُّ ، وكح ةح لَّ مَ  هو 

النَّ   لح عَ جيحْ اليت    ة  رَ فْ للحح   يلَ وا: إمنا ق  ، قالح ولٌ لح فهو ممَْ   ر  مْ يف اجلَ   هح لُّ َِتح   ءٍ يْ شَ  :  ارح فيها 
 . ةٍ رَّ بعد مَ   ةً رَّ إايها مَ  ار  النَّ  ة  دَ عاوَ مح  ل  ؛ةً لَّ مَ 

 . هاح  تْ وف َ  م يم    ال  ا، بَكْسر  ساسً ا ومح ساسً وم   ةً اسَّ ممح  هح تح سْ ماسَ   (4) (س س م)
 
ْلَفْتح  -ال َمشا   (5)ا(  ش  م) ،  ْعرايب    ا: اجلََزرح الذي ي حؤَْكلح؛ عن ابن  األَ ورً َمْقصح   -اب 

َدتحهح أو نَ ْبٌت يحْشب هحهح   .َمشاةٌ  واح 
:  تْ ، فقالَ ةً أَ رَ امْ   بَ طَ اًل خَ جح أن رَ   هح لح صْ وأَ ،  االن  خَ لْ : اخلَ تان  مَ دَ اخلَ    (6) )م ه ر( 

ة،  ورَ هح ممَْ   ةٌ أَ رَ بذلك. وامْ   تْ يَ ض  طاها هلا، فرَ عْ ها فأَ يْ ت َ مَ دَ دى خَ حْ إ    ذَ خَ ؟ فأَ ين  رح هح ِتَْ   وما
 

 . 9/197عمدة القاري  يف شرح صحيح البخاري،  (1)
 . أ2/27إضاءة الراموس، "ملح"  (2)
 . 409-407حتفة اجملد الصريح،  (3)
 . 3/25عمدة القاري  يف شرح صحيح البخاري،  (4)
 . 39/537اتج العروس، "مشا"  (5)
 .252-251 حتفة اجملد الصريح،  (6)
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 . رَ هائ  على مَ  ةٌ ريَ ه  مَ   عح مَ ، وجتحْ ريةٌ ه  ، ومَ ةٌ رَ هَ وممحْ 

َ غَ اللُّ   ضح عْ بينهما ب َ   قَ رَّ وف َ  ا: هتح رْ هَ : مَ فقالَ   -  تح رْ هَ مْ ، وأَ تح رْ هَ  بني مَ ين  عْ أَ   -  ويني  
قَ  مَ   تَ عْ طَ إذا  وأَ رً هْ هلا  مَ تَ ي ْ طَ عْ ا  زَ رً هْ ها  فإذا  رَ تَ جْ وَّ ا،  مَ   لٍ جح ها من  ق ح هْ على  :  تَ لْ ٍر 

 :(1) ر  اع  الشَّ  لح وْ ق َ  تان  غَ على أهنما لح  لُّ دح ويَ ، اهتح رْ هَ مْ أَ 
ْذَن اغْ  طْ أحخ   َبًة َعْجَرف يَّةً ت صااًب خ 

 
ْرَن أْرماًحا من اخَلطَّ ذحبَّال    وأحْمه 

  
  

 
،  2/1095، واملعاين الكبري 533من الطويل، وهو للقحيف العقيلي يف: نوادر أيب زيد  (1)

للفرزدق، وليس يف ديوانه   1/73. ونسبه الصحاري يف اإلابنة 2/821والصحاح "مهر" 
 املطبوع.
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 كتاب النون
عٌ َموْ  :باجح الن     (1) (ج  ب ن)  .(2) ةح يَّ جان  بَ ن ْ مَ   ال إليه الث  َيابح  بح ْنسَ ت ح  ض 

  اءح رَّ ى الفَ كَ ، وحَ أَل فٍ   ، بَغرْي  النَّب يذَ   تح ذْ بَ يَ قحولحوَن: ن َ   النَّاس    رح ث َ َأكْ    (3) )ن ب ذ(
ال ي   عن  الَفرَّاءح:  ،النَّب يذَ   تح ذْ بَ ن ْ أَ   :(4) رُّؤاس  َأمسَْ   قاَل  مل  ولكن  أان   ، الَعَرب  من  ْعها 

يَّ ث َقٌة.   الرَُّؤاس 
  وجح تح والن َّ   .م  هائ  البَ   ر  وسائ    م  نَ الغَ   عَ ضْ وَ   عح مَ جيَْ   عامٌّ   اسمٌ   :تاجح الن     (5) ( ج  ت   ن)

اخلَ  احلام  ر  احلاف    وات  ذَ   يع  ومجَ    ل  يْ من  ف َ قالح يح   .لح :    رٍ حاف    ذات    لُّ ، وكح وجٌ تح ن َ   سٌ رَ : 
 .لٌ ، أي: هبا محَْ تاجٌ ، وهبا ن  بانَ تَ قد اسْ  دٌ لَ ها وَ ن  طْ يف بَ  وذلك إذا كانَ  ؛وجٌ تح ن َ 

ن َ قالح يح   إذاةَ اقَ النَّ   تح جْ تَ :  َوَلَدْت،    ،  إذا  هي:  ونحت َجْت  لك،  الف ْعلح  كاَن 
َ مَحْلحها.  وأَنْ َتَجْت: إذا تَ َبنيَّ

 . اس  النَّ   رح ث َ كْ ها أَ جَ تَ ، وعلى ن َ جٌ ت  نْ وا: مح ولح قح ، ومل ي َ وجٌ تح ها، فهو ن َ بح صاح    هاجَ تَ ن ْ وأَ 
  . ورٌ ثح ن ْ مَ   ، والشَّْيءح رٌ نت انث  أ ، و هح تح دْ دَّ ا: إ ذا بَ رً ث ْ ن َ   هح رح ث  نْ أَ و   هح رح ث ح ن ْ أَ   الشَّْيءَ   تح رْ ث َ ن َ   ( 6) ( ر   ث   ن ) 

 . هح رح ث  نْ ت َ سْ ، مثَّ يَ ه  ف  أَنْ   بر يح    ءَ ما   ال   بَ ذَ إذا جَ   قح ش  نْ ت َ سْ يَ   ئح ض   وَ ت َ مح   وال 

 
 . 4/93اري، عمدة القاري  يف شرح صحيح البخ (1)
ع أعجمي وقد َتَكلَّمت به الَعَرب ونسبوا إليه الث  َياب  : )1/272يف اجلمهرة  (2) منبج: َموض 

 (. املنبجانية
 . 9/481، واتج العروس "نبذ" 3/178، وعمدة القاري، 263حتفة اجملد الصريح،  (3)
 : )الدوسي( وهو حتريف. 3/178يف عمدة القاري  (4)
 .326-325- 324-323حتفة اجملد الصريح،  (5)
 . 2/263، 3/6عمدة القاري  يف شرح صحيح البخاري،  (6)
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ن يَ   وزح جح فيَ   - ون  النُّ   ر  سْ بكَ -   يُّ جاش  أما الن       ( 1) ( ش   ج   ن )    ونَ كح َأ
نَّهح يح   ؛ دَ قَ وْ أَ    إذا  شَ من جَنَ  َأ هح   دح وق  ، ويح يه  ر  طْ َك  . بح رح طْ قح   فيه، قاَل
 . ( 3) ار  س والتَّ   ر   كالس     نْي  نَ بني اث ْ   المح وى: الكَ جْ النَّ    ( 2) ا( ن ج  )   
 . ضٌ وَ به ع    رادح ال يح   ء  يْ الشَّ   طاءح عْ : إ  لح حْ النَّ    ( 4) ( ن ح ل ) 
النَّ   قالح يح     ( 5) ( م   د   ن )    نَ م  اد  يف  يَ مانح دْ :  فعلى هذا  اًي  جار    ونح كح ، 

 . باع  تْ ال على اإل    ل  صْ على األَ 
 من  اًل عْ عاىل ف  تَ   هلل    ه  س  فْ على ن َ   لَ عَ أن جَيْ   : هو   رح ذْ النَّ    ( 6) ( ر   ذ   ن )   

هۡذر  ﴿:  زَّ وعَ   لَّ جَ   هح لح وْ به، ومنه ق َ   فاء  الوَ   مَ ز  تَ لْ مح   رْي  اخلَ   عال  فْ أَ  ن ن ِ ۡو نََذۡرتُم م 
َ
   ﴾ أ

قرة:   ب ل  . ورٌ ذح نح   : هح عح ومَجْ   [ 270]ا
ةح اجل ب لَّة    ( 7) ( ن ط ش )  دَّ : ش   . ( 8) النَّْطشح
مح به   ( 9) ( ن م ك )  َد حح الذي يحؤَت : امل ْل  . النََّمكح

 
 . 7/329، وخنب األفكار، 8/19/أ، وعمدة القاري، 138/ 2التلويح شرح اجلامع الصحيح،  (1)
 . 12/383نظم الدرر للبقاعي،  (2)
 : )التشاور( وهو حتريف.  12/383يف نظم الدرر (3)
 . 5/193، املصدر السابق (4)
،  1/187، وشرح النووي على مسلم، 1/173، واملفهم للقرطيب، 1/286املعلم بفوائد مسلم،  (5)

 .28/592والتوضيح لشرح اجلامع الصحيح،  
 . 394حتفة اجملد الصريح،  (6)
 . /أ 200ينابيع اللغة للبيهقي،  (7)
الباء  بسكون  2/158، وحميط الصاحب 6/238هكذا الض بط يف خمطوط الينابيع، ويف العني  (8)

 وختفيف الالم. 
 . /أ 215ينابيع اللغة للبيهقي،  (9)
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 . دٍ  واح  ىًن عْ مبَ   وسح واجلاسح   وسح امح النَّ   ( 1) ( س   م   ن ) 
 عارح تَ سْ َمشحورَة ، وقد يح   هادح يف الت  االجْ َبْذلح ال َمَودَّة  و النُّْصحح:     (2) (ح  ص  ن)
فح فَ يحقالح  قَ ْلب  حح  الٌن انص  :  ليس يف   ، الَقْلب  حح  أي انص   ، وق    ه  اجلَْيب  :  يلَ غ شٌّ. 

حح اجلَ   .رح الث َّْوب  م: طاه  قَ ْوهل     لح ثْ ب  م  يْ انص 
رَ   ؛ابملاء    ءَ يْ الشَّ   تح حْ ضَ نَ     (3) (ح  ض  ن) والنَّ هح تَ شْ شَ إذا  من    رح ث َ كْ أَ   حح ضْ ، 

  حح ضْ وا: النَّ ، وقالح  (4)(ح  ضْ النَّْضحح من النَّ ): ةَ تادَ قَ   لح وْ ، ومنه ق َ املاء   ش   يف رَ  خ  ضْ النَّ 
  ة  لَ مَ هْ مح   ال  ابحلاء    حح ضْ ، والنَّ يب  والط     م  كالدَّ   ظَ لح مبا غَ   خح ضْ : النَّ يلَ ، وق  رٌ ث َ له أَ   يَ ق  ما بَ 
 . قَّ مبا رَ 

الن َّ   لَ خَ ، ورمبا دَ ةً خاصَّ   لَ ب  اإل    مح زَ لْ ي َ   اسمٌ   :مح عَ الن َّ    (5) (ن ع م)   رح سائ    م  عَ يف 
 . عامح نْ أَ  :م  عَ الن َّ  عح ، ومجَْ املال  

  بَ هَ : إذا ذَ مح وْ القَ   َفدَ ، وأَن ْ هح تَ ي ْ ن َ ف ْ : إذا أَ ءَ يْ ْدتح الشَّ فَ ن ْ : أَ قالح يح    (6) (د  ف  ن)
اسْ  عندهم، كذلك  أَ   مح وْ القَ   دَ فَ ن ْ ت َ ما  إذا  عندهم:  وان ْ وهح بح هَ ذْ ما  من    لح جح الرَّ   دَ فَ ت َ ، 

 ى عليها. تَ أي: أَ  ( 7) (هادَ فَّ ها حىت ن َ لَ كَ فأَ ): يث  د  ى عنهم، ويف احلَ حَّ نَ : ت َ م  وْ القَ 

 
 . 2/288التوضيح لشرح اجلامع الصحيح البن امللقن،  (1)
، وإضاءة الراموس،  1/321، وعمدة القاري، 3/241التوضيح لشرح اجلامع الصحيح،   (2)

 . ب 2/42"نصح" 
 . 2/245خنب األفكار للعيين،  (3)
 . 2/896، وللحريب 2/602غريب احلديث البن قتيبة  (4)
 . 4/272نظم الدرر للبقاعي،  (5)
 . 193حتفة اجملد الصريح،  (6)
 . 3/154صحيح البخاري  (7)
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َحْربٍ   اأَلْصوات    اْخت الطح ]الن َّْقعح[:    (1))ن ق ع( َغرْي    يف  و هاأو    اللَّْقَلَقةح . 
 .الصَّْوت    دَّةح وهو شح  ؛ت   آم  يف ال الن  َساءح  لح عَ فْ ع ذلك، كما ت َ تابح تَ 

ه  نَ َقًها،  (2) (ه  ق  ن)  ونَ َقَه ن حقحوًها. نَق َه من مرض 
ْءح.إذا بَ   قاَل الَقزَّازح[:  َمَرض    نَ َقْهتح من ال]  دا فيه الربح
 .وٍ طْ خَ   ة  بَ قارَ مع مح  وٌ َعدْ  هح لح ، وَأصْ واًل سح نح  لح سح نْ ي َ  لَ سَ نَ  (3) (ل س ن)
 . رح عْ الش    :يدح ش  ا، والنَّ شادً نْ إ   رَ عْ الش    تح دْ شَ نْ أَ  (4) (ن ش د)
،  ه  م  من حلَْ   صَ قح ن ْ ، وهو أن ي َ صح قْ الن َّ   هح لح صْ : أَ [ضح رَ مَ   ال  هح كَ هنَ  ]  (5) (ك  ه  ن) 

، أي: قد  كٌ انه    ضٌ رَ زاله، وهذا مَ ، أي: هح ض  رَ مَ  ال   ةح كَ هنحْ   النٍ يف فح   تْ دَ بَ   :قالح يح 
: إذا  يكٌ هنَ    فٌ يْ ، وهذا سَ يدٌ د  شَ   يٌّ و  هنَ يٌك، أي: قَ   َسدٌ : أَ قالح يح   .يضَ ر  مَ   ال  لَ زَ هْ أَ 

، فهو هنيك؛ ولذلك  دَّ تَ واشْ   يَ و  : إ ذا قَ َكةً ا هنَ   قد هَنحَك الرَّجحلح :  قالح ا، ويح عً قاط    كانَ 
  ، : َأهنْ ْك من هذا الطَّعام  ب  رَ العَ   ل  وْ من ق َ   وذٌ خح أْ هو مَ   يلَ ، فق  يكٌ : هنَ  للشُّجاع    يلَ ق  

  فيه. والنَّه يكح   غح بال  ، أي: يح هح وَّ دح عَ   ؛ ألنه يَ ن َْهكح يكٌ هنَ    جاع  للشُّ   يل  فيه، فق    غْ أي: ابل  
الذي َيصحولح ل  ب  من اإل   النَّاس    : هو  البَ على  فيَ ريح ع  ، وقد هَنحَك  يَ   وزح جح ،    ونَ كح أن 

 من هذا. جاعح الشُّ 
  

 
 . 8/83عمدة القاري يف شرح صحيح البخاري،  (1)
 . 132-131ما مل ينشر من كتاب حتفة اجملد الصريح،  (2)
 . 8/187شرح صحيح البخاري،  عمدة القاري  يف (3)
 . 764ختريج الدالالت السمعية،  (4)
 . 172-171حتفة اجملد الصريح،  (5)
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 ِكتاُب الصَّادِ 
،  ح  صْ ريح التَّ ث  الٌن كَ َف، وفح رْ الٌن هذا احلَ حََّف فح صَ   :مهلحح وْ وق َ   (1) (ف  ح   ص) يف 

فٌ صَ وهو مح  طح  لَ غْ ماء ، فهو ي َ لَ ْعهح من العح مَ سْ هح يف الصُّححف  ومل يَ أَ رَ لحهح ق َ صْ إمنا أَ   ؛ح  
 . ة  يفَ ح  َب إىل الصَّ ي، فنحس  ر  دْ فيه وال يَ 

 ا. قً دْ تح هلم ص  لْ َم: ق ح وْ القَ   َصَدْقتح  (2) (ق د ص)
على كذا،    النٌ فح   رَّ صَ : أَ قالح ، ومنه يح ساكح مْ اإل    :ر   الصَّ   لح صْ أَ   ( 3) (ص ر ر) 

وما    ه  س  فْ ما ليس يف ن َ  ولح قح ألنه قد ي َ  ؛هح دَ قَ وعَ   ه  س  فْ يف ن َ   هح كَ سَ مْ عليه وأَ   قامَ أَ   :أي
 .هح دح ق  تَ عْ ال ي َ 

؛ من اإل ْصرار  عليه، عليه دٌ ق  تَ عْ له مح  كٌ س  ممحْ  :أي ،ب  نْ على الذَّ  رٌّ ص  مح  لح جح والرَّ 
 وهو الَعْزمح على أن ال ي حْقل عح عنه. 

  دح فْ : الصَّ يلَ ق  . و ه  ق  نح إىل عح  هح دَ يَ  تَ قْ ث َ وْ وأَ  هح تَ دْ يَّ إذا ق َ  [هح تح دْ فَ صَ ] (4) (د ف ص) 
  ودٌ فح ًضا: صح يْ أَ   قالح . ويح دح يْ : هو القَ يلَ ، وق  (5) لَّ الغح   :ين  عْ أَ هو هذا،    الفاء    ون  كح بسح 

  لُّ دح ويَ ؛  دٌ فح صح   عح مْ ، واجلَ فادح : الص   مح االسْ   يلَ ، وق  فادٌ صْ أَ   د  فْ الصَّ   عح ومجَْ ،  ر  دَ صْ مَ  يف ال 
ۡصَفادِ﴿  عاىل:تَ   هح لح وْ ق َ   فاد  صْ على األَ 

َ
ٱۡۡل ِِف  ننَِي  ُمَقره   مٌ وْ ق َ   مَ عَ وقد زَ   [38]ص:    ﴾َوَءاَخرِيَن 

 .سانح نْ به اإل   قح وثَ يح  لح بْ واحلَ  عح سْ وهو الن    ؛فادٍ ص   عح أنه مجَْ 

 
 .226/ 2النكت الوفية يف شرح األلفية،   (1)
 . 212  حتفة اجملد الصريح،  (2)
 . 18/70نظم الدرر للبقاعي،  (3)
 . 471-470حتفة اجملد الصريح،  (4)
 : الظ  لُّ. 7/102يف العني  (5)
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 . يف  ف  خْ والتَّ  يد  د  شْ ابلتَّ   وَصفَّْدتحهح هح تح دْ فَ : صَ قالح ويح 
 . يكٌ ر  وليس له فيها شَ  سان  نْ لإل    ونح كح تَ  ةح عَ ي ْ : الضَّ يةح اف  الصَّ    (1)(ص ف ا)

 كتاب الضاد
دح   ال  اسرَأْ   :عانح بْ الضَّ   (2)(ع  ب  ض) الواح    ،الباء    نح ساك    عٌ بْ ضَ   :َمْنك َبنْي ، 

 . باعٌ ضْ أَ  :عح مْ اجلَ 
  ق  رْب  الش     يسح ب  : هو يَ (4) يلَ ، وق  ر  جَ الشَّ   يس  ب  من يَ   يسٌ ب  : يَ يعح ر  الضَّ    (3)(ض ر ع)
ٌ نْ وهو مح  ،رح حْ به البَ  يم  رْ ي َ  رح ضَ خْ أَ  باتٌ : هو نَ (5) يلَ ، وق  ةً خاصَّ   . ت 
  مبا كانَ  ، فجاءَ هح لَ زَ فعَ   لٍ عاىل عنه بعام  تَ   هللاح   يَ ض  رَ   رح مَ عح   ثَ عَ ب َ   (6) ن(  ض ز) 

التُّ هح تح أَ رَ له امْ   تْ ، فقالَ ءٍ يْ شَ   رْي  بغَ   ه  ل  ز  نْ إىل مَ   فَ رَ صَ ، وانْ معه من املال     فح حَ : أين 
  هللاح  يَ ض  رَ  رَ مَ عح  تْ تَ وأَ   تْ عَ فَّ لَ . فت َ نٌ زَ ي ْ معي ضَ  هلا: كانَ   ؟ فقالَ ال  مَّ العح  قح راف  وأين مَ 

عنهتَ  أَ تْ وقالَ   ،عاىل  اي  زَ   تَ ثْ عَ ب َ   نيَ ن  م  ؤْ مح  ال   ريَ م  :  بضَ ج  وْ مع  ص  اتين  فأَ   نٍ زَ ي ْ ي    رَ فْ  
  ؟نٍ زَ ي ْ معك بضَ   تح ثْ عَ له: أان ب َ   فقالَ   اتهح ها، فأَ ج  وْ بزَ   يَّ لَ لت، عَ عَ : ما ف َ ، فقالَ ن  يْ دَ اليَ 

  رح مَ هلا عح   ، فقالَ نْي  كَ لَ مَ   إىل ال  شارَ ، وأَ مان  لَ عْ وي َ   ظان  فَ حيَْ   انن  زَ ي ْ معي ضَ   : كانَ فقالَ 
ما    هلا:  ، مث قالَ كَ ل  ز  نْ إىل مَ   فْ ر  صَ . انْ تح رْ كَ ، قد ذَ قَ دَ عاىل عنه: صَ تَ   هللاح   يَ ض  رَ 

 
 . 566ختريج الدالالت السمعية،  (1)
 . 4/122عمدة القاري  يف شرح صحيح البخاري،  (2)
 . 22/5نظم الدرر للبقاعي،  (3)
 . 1/270القول للخليل يف العني  (4)
. وينظر أيًضا:  20/30القول منسوب للخليل وليس يف مطبوعة العني. ينظر: تفسري القرطيب   (5)

 . 3/250، واملخصص 1/48واحمليط  ، 112خمتصر العني الزبيدي 
 .576- 575ختريج الدالالت السمعية،  (6)
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قالَ   ت  لْ مَّ أَ  فقالَ ذا وكَ : كَ تْ فيه؟  ي َ ذا،  أَ أح فَ رْ : اي  أَ ط  عْ ،  قالَ ط  عْ ها مث    هلا:  ها، مث 
 .مْ عَ : ن َ تْ ؟ قالَ يت  ض  رَ أَ 

 .ةح قَ الث    ظح عاىل عنه: احلاف  تَ  هللاح  يَ ض  رَ  رَ مَ عح  يث  د  يف حَ  نح زَ ي ْ والضَّ  
 كتاب العني

اي إمنا هي  ؤْ الرُّ   ؛ ألن  يل  و  أْ إىل التَّ   لَ ثَ مَ   ال  اي جازَ ؤْ الرُّ   رَ عاب    نَّ أَ كَ   (1) )ع ب ر(
ح عَ مح   ها الربََّ ها فإذا عَ ب  لصاح   بح رَ يحضْ  َثلٌ مَ    .(2) ناهح عْ إىل مَ  لَ ثَ مَ   ذلك ال فقد جازَ  رب  

:    (3) (ز  ج   ع)  َز  ححك َي عن  اأَلْصَمع ي   ها،َعج    بَكْسر  اجل يم  يَ ْعَجزح بَفْتح 
 .سٍ يْ ق َ   ض  عْ لب َ   ةٌ غَ لح 

.  (6) حَ ر  : مَ يلَ ، وق  رَ ط  : بَ يلَ ، وق  دَّ تَ : اشْ ةً وعحرامَ   ةً َعرامَ   (5) مح ر  عْ ي َ   مَ ر    عَ   (4) (م  ر  ع) 
 .ةً لَ ز  نْ مَ  غَ لَ ب َ  :يلَ ، وق  (7) هح مَّ أح  عَ ضَ رَ و 

 
 .32/119التوضيح لشرح اجلامع الصحيح،   (1)
قال السجستاين: )الفرق بني املثل واملعىن هو مثل الرؤاي اليت يراها اإلنسان...فالرؤاي َمَثٌل يضربه   (2)

النهر إذا جاز من أحد جانب إىل آخر. ويحقال:   امللك املوك ل ابلرؤاي...وعبارة الرؤاي مأخوذة َعرَب 
عربَّ الرؤاي: إذا بنيَّ أتويلها؛ فكأنه َعرَب من املثل إىل املعىن(. ينظر: معرفة اشتقاق أمساء نطق هبا  

 . 192القرآن 
 . 130، واملطلع على ألفاظ املقنع، 71حتفة اجملد الصريح،   (3)
 .10/311إكمال هتذيب الكمال،  (4)
 بكسر الراء وضمها يف املاضي واملضارع: َعر َم يعر مح وعرحم يعرحم. ضبطت  (5)
 . 2/145ينظر: احملكم "عرم"  (6)
، وهتذيب اللغة  519. وينظر: نوادر أيب زيد 1/226هذا تفسري ابن قتيبة يف الشعر والشعراء  (7)

2/238. 
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: ال َمتاعح  (1)(ض ر ع)  .الَعَرضح
  ، وكذاهح لح ث ْ ا م  اقً رت  اعْ   هح قَ رتََ ا، واعْ قً رْ عَ   هح قح رح عْ أَ   مَ حْ واللَّ   مَ ظْ العَ   تح قْ رَ عَ   (2)(ق  ر  ع)

  قح رُّ عَ : الت َّ (3) مهح ضح عْ ب َ   وقالَ .  هح ايَّ إ    هح تح ي ْ طَ عْ أَ   مٍ ا من حلَْ قً رْ  عَ الانً فح   تح قْ رَ عْ وأَ   ،اقً رُّ عَ ت َ   هح تح ق ْ رَّ عَ ت َ 
م  هل  وْ ق َ   رح ث َ كْ أَ و   .قَ ر  وعَ   م  حْ عليه من اللَّ   ما   لَ كَ أَ   قَ ر   عَ ت َ مح  ال   كأن    ؛ ق  رْ من الع    وذٌ خح أْ مَ 

 .مح ظْ العَ  ، والعحراقَ مح حْ اللَّ  َأن الَعْرقَ 
  لُّ ا كح هل  جَ وْ الَّيت  ال زَ   َمْرأَةح   َلهح وكذلك ال   اْمَرأَةَ الالذي    بح زَ العَ    (4) (ب  ز  ع)
دٍ    وال يحقالح   بٌ زَ فَ هحَو عَ   ةً وبَ زح عح   بح زح عْ ي َ   لح جح الرَّ   بَ زَ وقد عَ   ،ةٌ بَ زَ وعَ   بٌ زَ منهما عَ   واح 
  ةٌ أَ رَ : امْ ه  ل  وْ يف ق َ  (5) ًبالَ عْ ث َ  اجح جَّ الزَّ  أَ طَّ هلا، وخَ  جَ وْ له، وال زَ  لَ هْ وهو من ال أَ ، أعزب

عَ ةٌ بَ زَ عَ  هو  وإمنا  ي ح بٌ زَ ،  وال  جيحْ ىنَّ ثَ ،  وال  ي ح   عح مَ   مَ ثح نَّ ؤَ وال  ألنه  وأَ رٌ دَ صْ ؛    جابَ ، 
 . فات  الص    اء  مسْ أبَ  يه  ب  شْ فعلى التَّ  ابهلاء   هَ : أبن من قالَ (6) هح رْيح غَ 

العَ (8) يلح ل  اخلَ   قالَ   (7) (ن  ط  ع)    ك  بار  من مَ   ض  وْ واحلَ   ر  ئْ الب    لَ وْ ما حَ   نح طَ : 

 
 . 18/392اتج العروس،"عرض"  (1)
، والتوضيح  905/أ، شرح سنن ابن ماجه ملغلطاي، 1/79التلويح يف شرح اجلامع الصحيح،   (2)

 .6/420لشرح اجلامع الصحيح البن امللقن، 
 . 4/112، ومطالع األنوار 2/76ينظر: مشارق األنوار  (3)
،  عمدة القاري يف شرح صحيح  5/515التوضيح لشرح اجلامع الصحيح البن امللقن،  (4)

 . 4/198البخاري، 
 .  33خطأ فصيح ثعلب  (5)
 . 2/88هتذيب اللغة  (6)
 . 1283شرح ابن ماجه ملغلطاي،  (7)
 . 2/14العني  (8)
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َمْأَلًفا م  وْ القَ   ناخ  ومح   ل  ب  اإل   إال    طانح عْ األَ   ونح كح ال تَ . و (1) . وقالحوا: كحلُّ َمرْبٍَك َيكحونح 
 ى وَ أْ مَ   ال  ه  رْي  ، ويف غَ على املاء  

 . راحح مح   وال
: اسْ   (2) (ب ك ع)  :(3)وأَْنَشدَ  ،مح إ بْل يسَ ع َكبٌّ

َأكْ ي ْ رَأَ  رَْأايً   َذبَ تحَك   الث ََّقَلنْي  
 

 وأَْعَصى من ع َكب     وْمرٍ  عَ ابأَ  
ب زَ   أَْبَدَلين   هللَا   ْيدٍ فليت 

 
َكْلب   الثَةَ ثَ   َجْرَو  أو   أَْعنحٍز 

 .ح  دَ كالقَ   ب  شَ من اخلَ   ةح بَ لْ العح  (4) (ب ل ع) 
 . بٌ ق   عَ ا فهو مح عً راج   فَ رَ صَ إذا انْ  بَ قَّ عَ  (5) (ع ق ب)
ر) ق  من    ر  العاق    رح دَ صْ مَ :  -القاف    ون  كح وسح   نْي  العَ   م   بضَ -  رح قْ العح   ( 6) (ع 

 . رَبٍ وال ك    داءٍ   رْي  من غَ  لح م  وهي اليت ال حتَْ  ،ساء  الن   
 . ابهلاء   ةٌ يمَ ق  عَ  ةٌ أَ رَ ، وامْ يمٌ ق  عَ  لٌ جح رَ  (7) (م ق ع)
الشَّ ق   العَ   لح صْ أَ   (8) (ق  ق  ع) فكً قُّ :  ق  أهنَّ ،  عَ   يلَ ا  مَ   ةٌ يقَ ق  هلا:  .  ةٌ وقَ قح عْ أي: 

 
  املخطوطات. ( وهو حتريف صوابه ما يف وقالحوا: كل للمبارك ماءيف مطبوعة شرح ابن ماجه: )  (1)
 . 3/429اتج العروس، "عكب"  (2)
 . 3/429من الوافر، يف: اتج العروس "عكب"  (3)
 .29/608التوضيح لشرح اجلامع الصحيح،   (4)
 . 14/135نظم الدرر للبقاعي،  (5)
 . 4/369، املصدر السابق (6)
 . 328حتفة اجملد الصريح،  (7)
 .26/262التوضيح لشرح اجلامع الصحيح،   (8)
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الذي    كان  مَ   ال  : ابسم  (1) يلَ عنه، وق    قُّ عَ ما ي ح   ابسم    ةً يقَ ق  عَ   ود  لح وْ مَ   ال  رح عْ ى شَ مَّ سَ ويح 
  رح ب َ وَ   طَ قَ ، فإذا سَ ةٌ يقَ ق  عَ   هح رح عْ فشَ   ؛م  هائ  من البَ   ودٍ لح وْ مَ   لُّ ، وكح قُّ عنه فيه أي: الشَّ   قَّ ع  أح 

 .عنه هذا االسمح  بَ هَ ًة ذَ رَّ مَ  ري  ع  البَ 
من الطُّول     عحوجح بنح عحوٍق: رجحٌل من الَفراع َنة ، كاَن يحوَصفح   ( 2) (ج  و   ع)

  .أبَْمٍر َشن يعٍ 
 .مهح عاعح رَ  :اس  النَّ  ذح وَ عَ   (3) (ذ و ع)

 كتاب الغني
 .هح تَ دْ سَ : إذا حَ لَ جح الرَّ  تح طْ بَ غَ  (4) (ط ب غ)
الَوْقتح   يَ مسح     مٌ سْ ا  :ةح وَ دْ الغح   (5) ا(  د  غ) ا  مسً الذلك وصاَر    َفةً ر  عْ مَ   لَ ع  فجح   به 
  .بَعْين ه   لَشْيءٍ 
  هح ودح وليس به، وعح   جَ سَ وْ العَ   هح ب  شْ يح   رٌ جَ شَ   دح قَ رْ : الغَ ورٍ مْ و عَ بح أَ   قالَ   (6)(د  ق  ر  غ)

  . ه  ر  جَ شَ  وان  لْ أَ   الف  ت  بذلك الخْ  يَ مسح    .(7) رٌّ مح  هح غح ضْ ، ومَ ج  سَ وْ العَ  ود  من عح  ظح لَ غْ أَ 

 
 . 1/64العني  (1)
 . 6/127اتج العروس،"عوج"   (2)
 . 1/143الرتاجم الساقطة من كتاب هتذيب الكمال،  (3)
 . 64حتفة اجملد الصريح،  (4)
 . 5/181عمدة القاري  يف شرح صحيح البخاري،  (5)
 .55-8/54للعيين،  ، وخنب األفكار 10/129التوضيح لشرح اجلامع الصحيح،   (6)
 . 3/9اجليم  (7)
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، قالَ عح وَلٌة؛ أي: جمَْ لح غْ دح مَ اليَ    (1)(ل  ل  غ) يِۡديِهمۡ ﴿  :عاىَل تَ   وَلٌة يف الغحل  
َ

  ﴾ ُغلهۡت أ
 . [64]املائدة: 

:    (2)(م  ل  غ)  .(3)رَّ شار بحهح هو الذي طَ   المح والغح   ةح يَّ الم  والغح   ةح ومَ لح الغح عن اخلَل يل 
 . ضٌ رْ أَ  :-ابلَفْتح  -مادح الغَ    (4) (د   م غ )
ص) م  بَ يلَ ق     (5)(غ  أح   تْ كَ :  فغَ ت  خْ على  أينح ي ْ عَ   تْ صَ م  ها   تْ غارَ   :ها، 

 .تْ بَ هَ وذَ 
م) ن  ومجَْ مح نائ  غَ   ة  يمَ ن  الغَ   عح مجَْ   (6) (غ  مَ م  نَ غْ مَ   ال  عح ،  وأَ غان ح :    ة  يمَ ن  الغَ   لح صْ ، 

له غحْنمحهح  ):  ن  هْ صلى هللا عليه وسلم يف الرَّ   يب    النَّ   لح وْ ، ومنه ق َ حح بْ : الر   (7) م  نَ غْ مَ   وال
  عليه. هح صانح قْ ون ح  ن  اه  للرَّ  هح لح ضْ أي: فَ  (8)(غحْرمحهح وعليه 

  

 
، ومصابيح اجلامع  32/206، والتوضيح لشرح اجلامع، 3/1234التنقيح أللفاظ اجلامع  (1)

 . 10/63للدماميين، 
 .1/476 اإلعالم بفوائد عمدة األحكام، (2)
،  628، ولإلسكايف 790: بني   الغحلحوم. وينظر: خمتصر العني للزبيدي 4/422يف مطبوعة العني  (3)

 . 1/276وللخوايف  
 . 198ينابيع اللغة للبيهقي،  (4)
 . 19/77نظم الدرر للبقاعي،  (5)
 . 502ختريج الدالالت السمعية،  (6)
 : الغنم. 1/229يف غريب احلديث البن قتيبة  (7)
 .  4/525مصنف ابن أيب شيبة   (8)
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 كتاب الفاء
أ) ،  ةً صَ غافَ مح   ةٍ لَ فْ على غَ   هح تَ ئ ْ إذا ج    -   ةً أَ فاجَ مح   لَ جح الرَّ   تح أْ فاجَ    (1) (ف ج 
َئين  األَ . ]بك  رْ عح شْ ومل يَ   هح يتَ ق  إذا لَ   -  (2) ةً أَ فاجَ مح   هح تح أْ وفاجَ  : إذا  [رح يَ ْفَجؤحين  مْ وَفج 

 به بَ ْغَتًة. لَ زَ ن َ 

الص     قالح ويح  ويف  ة  فَ يف  ومحفاَجأح،  َمْفجحوٌء،  وهو  ٌئ،  ومحفاج  ٌئ،  فاج  أنت   :
  . ، وفحجاَءٌة ومحفاَجأةٌ : َفْجأٌ ر  د  صْ مَ  ال

نيح     (3) (ث  ر  ف) ْرج  [: هو الس   ؛    (4) ]الَفْرثح   يَ ق  لْ هو ما أح ما دام يف الَكر ش 
  تح ثْ رَ : ف َ ونَ ولح قح ، ومنه ي ح هح تَ ث ْ رَ فقد ف َ   هح تَ رْ ث َ فن َ   عاءٍ من و    هح تح جْ رَ خْ أَ   ءٍ يْ شَ   لُّ وكح   ،ش  ر  من الكَ 

 .ما فيه تَ جْ رَ خْ : إذا أَ (5) ر  مْ تَّ ال ةَ لَّ جح 
 ها. ثَ رْ ف َ   تَ يْ قَ لْ إذا أَ   ؛رااثً فْ إ    شَ ر  الكَ   تح ثْ رَ ف ْ ، وقد أَ ش  ر  من الكَ   جَ ر  خْ : ما أح ةح راثَ والفح  
 .: َخطاايلح ثْ : م  ى الوَ : فَ ة  وَّ لح الفَ  عح ومجَْ  ،أٌ طَ ، خَ وٌ : فَ لْ العامَّة   لح قَ وْ   (6)ا( ل ف)
  ونَ ريح ع  تَ سْ ويَ   .مْ ج  مْ وال جتحَ   هح نْ ي   ذا، أي: ب َ ذا وكَ يل عن كَ   حْ ص  فْ أَ   (7)(ح  ص  ف)

  نْ مَ ):  ن  سَ احلَ   يث  د  . ويف حَ مح كلَّ تَ ن ال ي َ مَ   ل   كح ل    مَ جْ عْ ، واألَ مٍ ل   كَ تَ مح   ل   كح ل    يحَ ص  الفَ 

 
 . 10/241، ونظم الدرر للبقاعي، 219-217حتفة اجملد الصريح،  (1)
 : وفجأَتحه فْجاً وفجئته فحجاَءًة. 2/1102يف اجلمهرة  (2)
 .27/174التوضيح لشرح اجلامع الصحيح،   (3)
رق ني.   10/141، واحملكم 8/220يف العني  (4)  :الس  
 : فرثت جلد النمر؛ وهو حتريف. 27/174يف التوضيح  (5)
 . 8/270مدة القاري  يف شرح صحيح البخاري، ع (6)
 . 473-472حتفة اجملد الصريح،  (7)
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  ( 1) (مَ جَ عْ وأَ   يحٍ ص  ن فَ ن فيها، م  مَ   ل   كح   د  دَ بعَ   ر  جْ له من األَ   كانَ   وق  يف السُّ   هللاَ   رَ كَ ذَ 
 .مح هائ  البَ  :م  جَ عْ ، وابألَ سانح نْ اإل   : يح  ص  ابلفَ  يدح ر  يح 

 لك.   حَ صَ فْ لك فقد أَ   حَ ضَ وَ   ءٍ يْ شَ   لُّ ، وكح ؤحهح وْ دا لك ضَ : إذا بَ حح بْ الصُّ   حَ صَ فْ وأَ  
  قار  ى فَ دَ حْ إ    :-ها ح  تْ بفَ -  ةح والَفقارَ   -الفاء    ر  سْ بكَ -  الف ْقَرةح   (2)(ر  ق  ف) 
الع    ؛ ر  هْ الظَّ  يح   ةح مَ ظ  تَ ن ْ مح   ال   ظامح وهي    عح مْ فجَ   ، ر  هْ الظَّ   زح رَ هلا خَ   قالح اليت 
قارٍ   : ة  قارَ الفَ  رَ   عح ، ومَجْ َف ْق ، وقالح   : ة  الف  ٌر رَ ف َق ق  ْف   قارٍ فَ   عَ مَجْ   ونَ يدح ر  ، يح ةٌ وا: َأ

لَ   ذاٍل : قَ ولح قح كما ت َ  ذ  ْق  . ةٌ وَأ
ةح رَ   ( 3) ( د   س   ف )  َف يدٌ   دٌ فاس    لٌ جح والص   س  سادٌ وَف ْف   : وا وإمنا قالح   ، ، وم 

يدٌ  س  دَ ونَ ولح قح ألهنم ي َ   ؛ َف رحمَ ونَ ولح قح ، كما ي َ : َفسح  . : َك
ق(  س  مح رح عْ مَ   : تحقح الفحسْ   ( 4) )ف  هْ   بح رَّ عَ وٌف  َت ْس   ب  رَ العَ   رح ث َ كْ وأَ   َب

 . اءَ التَّ   حح تَ فْ ي َ 
يح ( 6) م هح ضح عْ ب َ   قالَ   ( 5) ( ه   و   ف )  إمنا  أَ قالح :  أي:  وهح فح   فَ لَ خْ :  ؛ 

 : ( 7) دَ شَ نْ منه، وأَ   دَ ه  بعدما عح   ةٌ حَ له رائ    ثَ دَ حَ 

 
 .3/256غريب احلديث أليب عبيد  (1)
/ب، وعمدة القاري  يف شرح صحيح البخاري،  1/173التلويح يف شرح اجلامع الصحيح   (2)

6/104. 
 . 33حتفة اجملد الصريح،   (3)
 . 381ينابيع اللغة للبيهقي،  (4)
 .3/182شرح اإلملام أبحاديث األحكام،  (5)
 . 1/387القول للمربد يف: الفائق  (6)
 . 2/772، واجلمهرة 90صدر بيت من الكامل، لعمرو بن أمحر يف: ديوانه اجملموع  (7)
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َف   َل وأْخ بابح  الشَّ ابَن 
رح  ْم َع ل  ا

 

  ........................... 

رح  ْم :  فَ لَ خْ : أَ ه  ل  وْ بقَ   يدح ر  ، ويح نان  سْ الذي بني  األَ   مح حْ هاهنا: اللَّ   والَع
 . هح تح حَ رائ    تْ ريََّ غَ ت َ 

 كتاب القاف 
  بن    ذَ شَ خْ فَ رْ أَ   بنح   طانح حْ : قَ ( 2) اب  سَّ النُّ   ضح عْ ب َ   قالَ    ( 1) ( ط   ح   ق ) 
 . سام  
ْرفح   ( 3) ( ف   ح   ق )  َج  : انء    كَ الَقْحفح اإل  يف   ر    ما  َث ن  رْي ه    يدٍ م  ،  وَغ

 : قحولح  .منه ما َجَرفْ َتهح  :ا، والقححاَفةح َقْحفً  َحْفتحه أَْقَحفحهح قَ   تَ 
 .وَرجحٌل َمْقححوٌف: َمْقطحوعح الق ْحف  

مسحُّوا ألهنم    ؛الشَّام    ل  هْ أَ   ة  غَ : ت حبَّاعح الَعْسَكر  بلح ح  تْ ابلفَ   الَقد يد يُّونَ   (4) د(  د  ق)
 .هاطُّع  قَ ت َ  :م؛ أيياهب   ث   د  دُّ قَ الد ، أو لت َ يف الب   دَّدحونَ قَ ت َ ي َ  ة  للحاجَ 
: ال الَقذَ  (5) (ق ذ ل)    .: القحذحولح عح مْ واجلَْورح، واجلَ َمْيلح  لح
  -ا  نً ي ْ به عَ   تح رْ ر  : قَ ونَ ولح قح م ي َ هَلح وْ ن حَ ا ومَ شً يْ رَ ق ح   نَّ أَ   اءح رَّ ى الفَ كَ حَ   (6)(ق ر ر)

أي   - ا  نً ي ْ به عَ  تح رْ رَ : ق َ ونَ ولح قح ا ي َ يمً ا وِتَ  سً يْ ا وق َ دً سَ ، وأن أَ رُّ ق َ أَ  -   نْي  العَ  ر  سْ أي بكَ 
 

 .20/38التوضيح لشرح اجلامع الصحيح،   (1)
 .1/131ينظر: نسب معد واليمن الكبري  (2)
، واتج العروس "قحف"   9/276، ولسان العرب، "قحف" 3/400التنبيه واإليضاح "قحف"  (3)

24/237  . 
 .500-499ينابيع اللغة للبيهقي،  (4)
 . 599ينابيع اللغة للبيهقي،  (5)
 . 12/190نظم الدرر للبقاعي،  (6)
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  قَ َرأَ:  –   ر  سْ أي ابلكَ   -   تح رْ ر  : قَ ن قالَ : فمَ -اءَ رَّ  الفَ ين  عْ ي َ   -  ، قالَ رُّ ق  أَ   -  ح  تْ ابلفَ 
أي    ،تح رْ رَ : ق َ ن قالَ ، ومَ ةح وفَ رح عْ مَ   ال  ةح راءَ وهي الق    ؛ح  تْ أي ابلفَ   [26]مرمي:    ﴾َان َي َعَ َََيرَ وق َ﴿

  -   قالَ ،  ةح اذَّ أي وهي الشَّ   ؛القاف    ر  سْ بكَ   [26]مرمي:    (1)﴾َان َي َعَ َََيرَ وق َ﴿  أَ:رَ ق َ   ح  تْ ابلفَ 
 . ورٌ رح وق ح  ةٌ رَّ ق ح   :رح دَ صْ مَ ال  ، و (3) دٍ جنَْ  ل  هْ من أَ  يتح ق  ن لَ مَ  لُّ كح   ةح غَ : هي لح -( 2) الَفرَّاءح أي 

ر ط( العَ   النٌ فح   طَ رَّ ق َ    (4) )ق  أَ   :طاء  على  اشْ ل  قَ   طاهح عْ إذا  ومنه    قاقح ت  ياًل، 
لُّ  دح ايًء، يَ   ن  يْ اءَ دى الرَّ حْ إ  وا من  لح دَ بْ فأَ   ؛رَّاطٌ ق    هح لح صْ به، وأَ   فح رَ صَّ تَ الذي ي ح   رياط  الق  

 .يطح رار  : قَ ع  مْ م يف اجلَ هلحح وْ على ذلك ق َ 
يٌّ من  د ، وقَ َرٌن: حَ زْ ٌة م ن األَ يلَ ب  و قَ ْرٍن: قَ نح ٍع، وب َ ض  وْ مَ   مح قَ ْرٌن: اسْ   (5)(ن  ر  ق) 

ُّ يْ وَ ن ، منهم: أح مَ محراٍد من اليَ   وٌب إليهم.سح نْ مَ -ح  تْ ابلفَ -ٌس الَقَرين 
 . . ور  مح األح  ل  ذائ  عن رَ  هَ زَّ ن َ إذا ت َ  :لح جح الرَّ  شَ رَّ قَ ت َ   (6) (ش ر ق)
 ،ه  يْ ب َ بني حاج    عَ واًب: إذا مجََ طح ًبا وقح طْ قَ   بح ط  قْ ي َ   لح جح الرَّ   بَ طَ قَ     ( 7) (ب  ط  ق)

م  ط  قْ ت َ   بَ طَّ وقَ  قَ   .هح لح ث ْ يًبا  إذا  ابملاء    رَ مْ اخلَ   تح طَّبْ وقَ   .طَ بَّ وق َ   ه  يْ ن َ ي ْ  عَ نْي بَ   بَ طَّ وقد   :
 .هاتَ جْ زَ مَ 

 .ةً خاصَّ   ر  مْ ليس يف اخلَ  ة  بَ ر  شْ األَ   ل   يف كح  جح زْ مَ  هو ال  :يبح ط  والقَ 

 
 .3/326ينظر: معاين القرآن وإعرابه  (1)
 ز، وهو حتريف، والتصويب من خمطوطات نظم الدرر. يف مطبوعة نظم الدرر: القزَّا (2)
 . 90لغات القرآن  (3)
 . /أ1/28التلويح يف شرح اجلامع الصحيح   (4)
 . 408-2/407، والدر اللقيط،  5/301التنبيه واإليضاح، "قرن"  (5)
 .20/34التوضيح لشرح اجلامع الصحيح،   (6)
 .27/49التوضيح لشرح اجلامع الصحيح،   (7)
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  د. أمحد بن عواد بن سالمة الشمري

 .الَقَلعح: اجل َحرَةح َتكحونح حَتْت الصَّْخر    (1) (ع ل ق)
 . ر  وَ حْ م    وال ة  رَ كْ والبَ  اف  طَّ واخلح  جارَة  احل   تح َصوْ   :ةح عَ قَ عْ القَ  (2) (ع ق ع ق)
خَيْف قح    ساءح لْ مَ   ال  ةح يَ و  تَ سْ مح   ال  ضح رْ ومها األَ   ؛دٌ واح    والقاعح   ةح يعَ الق    (3) (ق ي ع)

 .(4) فيها السَّرابح 
 كتاب السني

؛  وهو السَّر يعح   -ر  سْ ابلكَ -فَ َرٌس م َسحٌ   ث ريح.الكَ   بُّ : الصَّ السَّحُّ   (5) (ح  ح  س)
    . ر  طَ مَ  ال باب  ص  ابنْ  ه  ت  عَ رْ لسح  هح بَّ شَ وإمنا يح 

[:    (6) )س خ ب( خابح   ةٍ أَ رَ امْ   لح وْ ، وق َ ز  رَ واخلَ   ر  هَ وْ واجلَ   من الط  يب    ونح كح يَ ]الس  
 :(7) ب  رَ من العَ 

يب  وْ وي َ  أَعاج  م ن  خاب   الس    مح 
 رَب  َنا 
 

 جَنَّاين  على أَنَّه من بَ ْلَدة  السُّوء    
َذْت به فأَ   بٍ هَ ذَ   د  قْ ٌم بع  وْ ها ق َ مَ فاهتََّ   راقَ الع    ت  لَ خَ دَ   ةٌ أَ رَ امْ   هي     قاهح لْ هلم وأحخ 

فالس   رٌ طائ   الع  هح   خابح ،  وق  دح قْ نا  خَ (8) يلَ ،  هو  خَ   طٌ يْ :   ؛خاابً س    يَ ومسح     ،زٌ رَ فيه 

 
 . 22/65اتج العروس، "قلع"  (1)
 . 8/74عمدة القاري  يف شرح صحيح البخاري،  (2)
 . 13/284نظم الدرر للبقاعي،  (3)
 : حيفن فيها الرتاب، وهو حتريف. 13/284يف نظم الدرر  (4)
 . أ2/17ب "، 2/15إضاءة الراموس، "سح"  (5)
 . 6/284/أ، وعمدة القاري، 2/2امع الصحيح  التلويح يف شرح اجل (6)
، واللسان  7/87، والتهذيب 2/152من الطويل، بال نسبة يف: غريب احلديث البن قتيبة  (7)

 . 1/461"سخب" 
 .876/ 3أليب بكر األنباري يف: الغريبني  (8)
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 . وات  صْ األَ   الطح ت  ، وهو اخْ اد  والصَّ   ني  من السََّخب  ابلس     ه  ت  كَ َر عند حَ   ه  ز  رَ خَ   ت  وْ لصَ 
  : إذا كانَ نيح خاخ  سح   عامٌ وطَ ،  ءٍ يْ شَ   ل   من كح   : احلارُّ نح خْ السُّ    (1) (ن  خ  س)
 ا.حارًّ 

شَ ولح قح وت َ  بفَ وانً خح سَ   تح بْ ر  :  وهو كح ني  الس     ح  تْ   م  حارًّ   هح بح رَ شْ تَ ٍء  يْ شَ   لُّ :  :  لَ ثْ ا 
 . ه  رْي  وغَ  ساء  احلَ 

  ن  زْ احلح   عَ مْ ألن دَ   ؛هابح صاح    نَ ز  : إذا حَ (3) يلَ ، وق  (2) مْ نَ : إذا مل ت َ نْيح العَ   ت  نَ خ  سَ 
 . ر  ق  تَ سْ إذا مل تَ : (4) يلَ ، وق  حارٌّ 

 :(7) دَ شَ نْ ٌل، وأَ بَ : جَ (6) يلَ ٌع، وق  ض  وْ مَ  :َسْلعٌ  (5) )س ل ع(
 ...................... 

 
 ع  ٍع وفار  لْ الاًث بني سَ نا ثَ مْ قَ أَ  

 .اثبتٍ  بن   انَ سَّ حَ   نح صْ ح   :عٌ فار   
أَ   مٌ اسْ   :المح السَّ   (8) (س ل م) ،  ة  المَ السَّ   ىَن عْ نا مبَ ههح   المح والسَّ   ،هللا    اء  مسْ من 

يح  واللَّ ةح ضاعَ والرَّ   ضاعح الرَّ   قالح كما  قالح ةح ذاذَ واللَّ   ذاذح ،  ومَ ،  ق َ ىَن عْ وا:    ل  القائ    لح وْ  
  يلَ ، وق  سانٍ وال ل    دٍ بيَ   كَ انلح  ال أَ ين   م    تَ مْ ل  قد سَ   : أي  ،عليكَ   المٌ : سَ ه  ب  لصاح  

 
 . 402-399حتفة اجملد الصريح،  (1)
 .1/600، واجلمهرة 4/199العني  (2)
 . 114، وتصحيح الفصيح 3/1035غريب احلديث للحريب ينظر:  (3)
 . 1/48الكامل يف اللغة واألدب   (4)
 ./ب2/33التلويح يف شرح اجلامع الصحيح   (5)
 .97ذكره ابن قتيبة يف إصالح الغلط  (6)
 من الطويل، ومل أقف على البيت وقائله.  (7)
 . 15/408نظم الدرر للبقاعي،  (8)
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  د. أمحد بن عواد بن سالمة الشمري

الرَّ يلَ ، وق  يكَ لَ عَ   ن هللا  م    ةح المَ السَّ   :ناهح عْ مَ    ةح المَ والسَّ .(1) مانح األَ   :يلَ ، وق  ةح محَْ : هو 
 . من اآلفات   جاةح النَّ  :هي

وا  مَسًَرا؛ ألهنم كانح  يثح د  احلَ   يَ وإمنا مسح    ،ر  مَ القَ   لُّ ظ    :أي ،رح السَّمَ   (2) )س م ر(
ما    :، أيريٍ يَن مسَ  ابْ   هارَ والنَّ   لَ يْ وا اللَّ ذلك حىت مَسَّ   رَ ث ح وكَ   ،ر  مَ القَ   ل   يف ظ    ونَ سح ل  جيَْ 
 .  هارح والنَّ  لح يْ اللَّ  فَ لَ ت َ خْ اَ 

عن    يكَ ت  هو الذي أيَْ   :امه  رْي  وغَ   باء  والظ     رْي  من الطَّ   حح ان  السَّ    (3) (س ن ح)
  نح مَّ يَ ت َ ي َ   ب  رَ العَ   رح ث َ كْ وأَ   ،هح يح مْ رَ   كَ نح ك  مْ فيح   هح رَ ياس  مَ   يكَ ول  فيح   كَ سار  ا على يَ ذً خ  آ  كَ ين  ميَ  
  به 

 . يضٌ ر  عَ  كٌ سَ وحَ   كٌ وْ شَ له   [:دانح عْ السَّ ]   (4) (د ع س)
 

منه: سحْكتح الشَّْيَء َأسحوكحهح َسوًْكا إذا َدَلْكَتهح؛ ومنه   لَ م  عْ ت ح اسْ   (5) )س و ك(
واك  تَ قحولح   . : ساَك َفَمهح َيسحوكحهح َسوًْكا إذا َدَلَكهح ابل م ْسواك  اْشت قاقح الس  

َوٍق َكق َيٍم. (6) )س و ق(  ]السُّوَقةح[: جتحَْمعح على س 
  

 
، والزاهر أليب بكر  3/329، ومعاين القرآن وإعرابه 7/265لعني تنظر هذه األقوال يف: ا (1)

 .218-215، واشتقاق أمساء هللا احلسىن 1/64
 . /أ1/33التلويح يف شرح اجلامع الصحيح   (2)
 . 16/213نظم الدرر للبقاعي،  (3)
 . /أ1/167التلويح يف شرح اجلامع الصحيح،   (4)
 . 1/59شرح ابن ماجه ملغلطاي،  (5)
 .2/478ح أللفاظ اجلامع الصحيح،  التنقي (6)
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 كتاب الشني
الشَّ قح رَ الشَّ   (1) (ق  ر  ش) ،مْ :  ا  قالح يح   سح الشَّ   دْ عح ق ْ :  ا  ق  رَ يف  أي:  يف    دْ عح ق ْ ، 

 . ب  رْ الغَ  الفح خ   :قح رْ ، والشَّ ءح وْ الضَّ  قح رْ ، والشَّ س  مْ الشَّ 

أَ قٌ ر  شْ مح   ريٍ ن  مح   لُّ وكح  وقد  أَ ضح رْ األَ   ت  قَ رَ شْ ،  إذا  فيها،    عح طَ سْ يَ   ورٍ بنح   تْ ضاءَ : 
 ااًل.ًنا ومجَ سْ حح  أَلَ أَلْ : إذا تَ ل  جح الرَّ  هح جْ وَ  قَ رَ شْ وأَ 

  كَ بارَ تَ   هللاح   ، قالَ رح كْ ور: الشُّ كح والشُّ   .ة  مَ عْ الن     هارح ظْ إ    ر  كْ الشُّ   لح صْ أَ   (2) (ر  ك  ش)
ا   ﴿ :عاىَل وتَ  َواَل ُشُكور   . [9]اإلنسان:   ﴾اَل نُرِيُد ِمنُكۡم َجَزاٗٓء 

  .شكرت شجاعته :ولح قح ، وال ت َ هح تَ جاعَ شَ  تح دْ : محَ  ولح قح ت َ    
يَ لَ شْ تَ : ال  قالح يح   (3) (ل  ل  ش) َتَشلَّ دحكَ ْل  وال  أَ كَ رح شْ عَ   ،  أي:  ،  صاب عحكَ ، 

 ى.مً وال عَ  لَ لَ ، وال شَ اللَ والرَّْمَي: ال شَ  نَ الطَّعْ  جادَ ملن أَ   ولح قح وت َ 

على َتَشلُّ    ه  ل  بَ قْ ت َ سْ مح   يء  جمَ    يل  ل  وبدَ   ؛لح جح ي اي رَ د  عْ ب َ   تَ لْ ل  قد شَ َحَكى الَقزَّازح:  
ولو كانَ ني  الش     ح  تْ بفَ  بكَ   جلاءَ   ؛ح  تْ ابلفَ   تح لْ عَ ف َ   هح لح صْ أَ   ،  لُّ  فلما    ،ني  الش     ر  سْ َتش 
 .يف الالَّم   الالَّمَ  وا مح غَ دْ أَ  سان  جان  تَ مح  فان  رْ حَ   عَ مَ تَ اجْ 

: اجْ م  شْ التَّ   (4) ( ت  م  ش) يتح  م  شْ : ومنه تَ (5) يلَ ى، ق  عَ رْ مَ  يف ال   ل  ب  اإل    ماعح ت  يتح
أن    -عاىَل تَ -اّللََّ    تح لْ أَ : سَ هح تُّ  مَشَّ ىَن عْ مَ   ونح كح ، فيَ اّللَّح   كَ مَحح رْ له: ي َ   يلَ إذا ق    س  العاط  

 
 . 421-420حتفة اجملد الصريح،  (1)
 . 479، املصدر السابق (2)
 . 193-189، املصدر السابق (3)
 . 5/499، ورايض األفهام يف شرح عمدة األحكام 2/21 شرح اإلملام أبحاديث األحكام،  (4)
 . 6/247العني  (5)
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  د. أمحد بن عواد بن سالمة الشمري

 . هح رَ مْ وأَ  هح لَ مشَْ  عَ مَ جيَْ 
:  م  شْ : التَّ (1) يلَ ق  و   عا  ، إذا دَ هح تَ مَشَّ :  ولح قح بح ت َ رَ ، والعَ يكح رْب  والتَّ   (2) الدُّعاءح يتح

:  فح رْ مَ  ال   احَلد يث  ويف  ،  ة  كَ له ابلرَبَ    يَ ض  رَ   -  ةَ مَ ا وفاط  يًّ ل  أي: عَ   (3) (َت  عليهمامَشَّ )وع 
 عليهما. رَّكَ عا هلما، وب َ ، دَ -ما عنهح  هللاح 

ومنها: أنه َمْأخحوٌذ من الشَّماتَة  اليت هي فَ رَحح الرَّجحل  بَبالء  َعدحو  ه  وسحوٍء يَ ْنز لح  
: مَشََت بَعدحو  ه    َلة  َسْوٍء من لَيا يل  به، يحقالح مَشاتًَة ومَشااًت، وَأمْشََتهح هللاح به ، وابَت بَلي ْ

 . ا الشَّوام تح ، أي: من اللَّيايل  اليت َتشحوهبح  الشَّوام ت 
، ومشَ  وْ م اخلَ هح لَ مشَْ : أَ (5) و رٍ مْ  عَ يب  عن أَ  (4) (ل م ش)  َلهحم. فح
على   اسح النَّ  ثَ ع  وشَ ): يث  د  ، ويف احلَ ر  مْ األَ  شارح ت  انْ  :ثح عَ الشَّ  (6) (ث ع ش)

أَ   (7)(مانَ ثْ عح  الت َّ ذح خَ أي:  وأَ ساد  والفَ   يب  ر  ثْ وا يف  الشَّ   هح لح صْ ،  الذي هو  ث  عَ من   :
 : (8) ةح غَ اب  النَّ   ، قالَ هح سادح وفَ  ر  مْ األَ  شارح ت  انْ 

أَ  مب حْستَ ْبٍق  تَ لحمُّهح ولسَت  ال   ًخا 
 

 محَهذُّبح  على َشَعٍث أيُّ الر  جال  ال 
  

 . 12/270هتذيب اللغة  (1)
اإلملام: الرجاء والتربيك، وكذا يف رايض اإلفهام؛ واملثبت من كتب اللغة، ولداللة  يف شرح  (2)

. وينظر:  12/270الكالم بعده عليه، والقول رواه األزهري يف التهذيب عن النضر بن مشيل 
 . 2/261الفائق 

 . 3/1031، والغريبني 1/404غريب احلديث أليب عبيد  (3)
 . 187حتفة اجملد الصريح،  (4)
 . 2/131اجليم  (5)
 . 476حتفة اجملد الصريح،  (6)
 . 2/250، والفائق 2/132غريب احلديث للخطايب  (7)
 . 5/230، والعني  28من الطويل، وهو يف ديوانه ص (8)
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 . الًّ تَ خمحْ   : إذا كانَ ثٌ عَّ شَ ومح   ثٌ عَ شْ أَ  رٌ عْ شَ  :ومنه
 ؛ نيٍ ك   ها بس  نام  سَ   لح صْ أَ   أَ وجَ ها أن يح عارح شْ عارًا، وإ  شْ ها إ  رَ عَ شْ أَ   (1) (ر  ع  ش)

 هبا. فح رَ عْ ت ح  ةٌ المَ هبا عَ  لَ ع  وذلك ألن الذي فح   ،فيها لَّ مبا حَ  تْ يَ مسح   
 .يع  ف  الشَّ  ل  عْ من ف   بح لَ الطَّ  :ةح فاعَ الشَّ   (2) (ع ف ش)
ى هو  فَ شْ تَ فاًء، واسْ شْ إ    النٍ فح   داءَ   واءح ى هذا الدَّ فَ شْ : أَ قالح يح    (3) ا(  ف  ش)

 . واء  هبذا الدَّ 
يبح   :صح قْ الش      ( 4) (ص  ق  ش) َتقولح مح هْ والسَّ   النَّص  ال   :،  هذا  يف    مال   يل 

 .هح تح أْ زَّ إذا جَ   الشَّْيءَ   تح صْ قَّ وقد شَ   .قاصٌ شْ أَ   :عح مْ ، واجلَ قَل يلٌ   يبٌ ص  ، َأي: نَ صٌ قْ ش  
 .ع  مْ سم للجَ ا :ءح الشَّا  (5) )ش و هـ(

  

 
، وخنب األفكار للعيين،  10/35، وعمدة القاري، 12/46التوضيح لشرح اجلامع الصحيح،   (1)

10/289. 
 .2/154اإلعالم بفوائد عمدة األحكام،  (2)
 . 277 حتفة اجملد الصريح،  (3)
 .13/51، وعمدة القاري للعيين  16/76التوضيح لشرح اجلامع الصحيح  (4)
 . 9/17 عمدة القاري  يف شرح صحيح البخاري، (5)
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 كتاب اهلاء 
، وأان  ةً يَّ ط  ، وعَ طاءً عْ إ    ةَ يَّ ط  العَ   تح يْ طَ عْ : أَ ولح قح كما ت َ   رٌ دَ صْ مَ   : ةح اهلديَّ   ( 1) ا(  د   ه)

 .(2) ٌة(دا هْ مح  ةٌ محَْ إمنا أان رَ ): يث  د  ويف احلَ  ،داةٌ هْ مح  ةح يَّ ط  ، والعَ دٍ هْ مح 
  اهلاء  "َهَرْقتح يف    رَ كَ ملا ذَ   ع  اجلام    ه  تاب  يف ك    از  زَّ القَ   هللا    د  بْ و عَ بح أَ   قالَ   (3) ( ق  ر  ه)
: ليس هذا من هذا  فقالَ   ع  ض  وْ مَ  له يف هذا ال   ه  ر  كْ عن ذ    رَ ذَ تَ "، اعْ والقاف    والرَّاء  
 .ل  دَ للبَ  اهلاء    وم  زح لح  ل  جْ من أَ  انهح رْ كَ ، ولكن ذَ الباب  
 .لَّ هَ ، وأَ اللح اهل   لَّ هَ   (4) (ل ل ه)

 . ةٌ رَ وْ هَ  :هادح ، واح  كح هال  مَ  ال  :راتح وْ هلَ ا (5) )ه و ر(
  تح لْ من ه    هح لح صْ : وأَ ازح زَّ القَ   قالَ ([  وايلح وا وال هتَ  يلح ك  ) :  يث  د  يف احلَ ]  (6)(ل  ي  ه)

 سااًل.رْ إ   هح لَ س  رْ وذلك أن ت ح  ؛يبَ ث  الكَ 
  

 
 . 428حتفة اجملد الصريح،  (1)
 . 6/325مصنف ابن أيب شيبة   (2)
 . 27/18، واتج العروس 243حتفة اجملد الصريح  (3)
 . 343، املصدر السابق (4)
 6/175وفيات األعيان،  (5)
 . 289حتفة اجملد الصريح،  (6)
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 كتاب الواو 
،  ْسر  الدَّال  وكَ   يم  اجل    يَ قحولحوَن: مل َأْجد  م ن ذلك بحدًّا، بسحكحون    (1) (د  ج  و)

 :(2) دَ شَ وأَنْ 
َسبَ ب ْتحكحمْ ف ما  ب حْغضحكحْم  َلْوال   َوهللا 

 
بحدَّا.   َسب  كحْم  من  َأْجد   ملَْ     والك نَّين  

    
الفَ كَ حَ   ( 3) (د  د   و )   الك    اءح رَّ ى  ي   سائ  عن 

حيَْ ابلَفْتح     تح دْ دَ وَ   : (4)  َغرْيح ك  ومل    هح ها 
 والوحدُّ ابلَفْتح  والَكْسر   دُّ والو    دُّ الوَ   : ر  دَ صْ مَ   يف ال  قالح يح و   ( 5) فيهما  دٌّ وح   :رح دَ صْ مَ   وال

،  :(6) دَ شَ نْ وأَ  دادح والوَ  دادح والو   والضَّم  
ق حيَ ْيسٌ  ل َيلقاين    َِتَّنَّاين   

 
م ين     َوأينما  و داد  َود دت   ي  

 . رح ث َ كْ أَ  رح سْ ها، والكَ ر  سْ وكَ  الواو   ح  تْ ي بفَ داد  وَ  ىوَ رْ وي ح  
 :(7) دَ شَ نْ وأَ  ،اضً يْ أَ  ح  تْ والفَ   ر  سْ ابلكَ  ةح ، والو دادَ ةح والَودادَ 

َحظ  ي دادَ وَ   تح دْ د  وَ  أنَّ  لْو   ًة 
 

اخلحالَّ   َتْصر م  أَ   ن  من  ال   يين  ن 
  

 . 9/260اتج العروس، "وجد" (1)
 . 9/260، والتاج "وجد" 467من الطويل، بال نسبة يف: رسالة الصاهل والشاحج  (2)
 . 4/167، وعمدة القاري  يف شرح صحيح البخاري، 201-198حتفة اجملد الصريح،  (3)
 . 108كتاب فيه لغات القرآن   (4)
 . قوله: فيهما، أي: َوَدْدتح ابلفتح، و َود ْدت ابلكسر واالخري قول ثعلب حكاه العيين (5)
، والرواية فيه: ِتناين ليلقاين أيبٌّ. وينظر:  106من الوافر، لعمرو بن معدي كرب يف: ديوانه  (6)

 . 1/89الزاهر لألنباري 
، والزاهر  339، واأللفاظ البن السكيت 564من الوافر، وهو بال عزو يف: نوادر أيب زيد  (7)

 .2/549، والصحاح "ودد" 1/89لألنباري 
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، ومن  يْ ن َّ  ِتََ ىَن عْ مبَ   تح دْ د  من وَ   لح بَ قْ ت َ سْ مح   وال : أَودُّ، ال  بْ ب َ حْ  أَ ىَن عْ اليت هي مبَ تح تح
 فيه. الفَ ت  اخْ 

: فحالٌن و دُّكَ و  بُّكَ ، وَود يدحكَ يحقالح  وَحب يبحكَ   ، كما يَ قحولحوَن: ح 
العح   قٌ رْ ع    :جح دَ الوَ   (1) (ج  د  و) وَ ق  نح يف  ومها  الوَ   قالح يح   جان  دَ ،  ،  يدان  ر  هلما: 

 . داجح وْ األَ  عح مْ ، واجلَ ر  حْ إىل السَّ  س  أْ من الرَّ   لٌ ص  تَّ مح  قٌ رْ ع   :جح دَ : الوَ (2) يلَ وق  

،  ةَ اقَ النَّ   تح دْ صَ ، وفَ ةَ ابَ الدَّ   تح جْ دَ : وَ قالح ا. ويح جيً د  وْ ت َ   جَ د   : وح يلَ هناك ق    دَ ص  فإذا فح 
  راعح له ذ    دَ ص  أي: من فح   (له  دَ زْ ن ف ح مَ   مَ ر  ما حح )ى:  كَ ا، وحَ ضً يْ أَ   اي  ، ابلزَّ تح دْ زَ وف َ 
 . (3) ري  ع  البَ 

  ، والذَّالح ل  وْ الب َ   ا على أَثَر  يقً ق  َض رَ يَ ب ْ أَ   جح رح الذي خيَْ   ماءح  الَوْديح: ال   (4)ا(  د  و)
ُّ  ،  وال ةٌ غَ فيه لح   ةح مَ جَ عْ مح  ال  .دح لَ منه الوَ  ونح كح الذي يَ  ل   ماءح الرَّجح َمين 

  ى وأَْوَدى: َودَ من الَوْدي   قالح ويح 
، وهو على َوْزن  َقط ران  وٌف من  رح عْ َبٌل مَ قانح: جَ َور    (5) (و ر ق) بال  الَعَرب   .ج 
ق َ   (7) ينَ ر  س   فَ مح  ال   ضح عْ ب َ   قالَ   (6) ( د  ل  و) على    دح ولَ يح   ودٍ لح وْ مَ   لُّ كح ):  ه  ل  وْ يف 

 
 . 293حتفة اجملد الصريح،  (1)
 . 6/169العني  (2)
 . 211حلن العوام للزبيدي  (3)
 . 235، 233حتفة اجملد الصريح،  (4)
 . /أ 234ينابيع اللغة للبيهقي،  (5)
 .7/421خنب األفكار للبدر العيين،  (6)
 .  2/266القول حملمد بن احلسن حكاه أبو عبيد يف غريبه  (7)



 

 
175 

 العربية جملة العلوم  
 ه )اجلزء الثاين( 1444والستون ربيع اآلخر  العدد السابع  

  ة  رَ طْ على الف    دح ولَ يح   ؛ ألنه لو كانَ ضح رائ  الفَ   لَ ز  نْ أن ت َ   لَ بْ : هذا ق َ إمنا قالَ   (1) (ة  رَ طْ الف  
  ت  لَ زَ ، فلما ن َ ه  اثن  ر  ما ويَ هح ث ح ر  يَ   ملا كانَ   ه  ران  ص   نَ أو ي ح   ه  دان  و   هَ أن ي ح   لَ بْ ق َ   واهح بَ أَ   مث ماتَ 

  ما.ه  ين  على د   دح ولَ عحل َم أنه يح  ضح رائ  الفَ 
قالَ ء  يْ الشَّ   عح مجَْ   هح لح صْ أَ   يح عْ الوَ   (2)ا(  ع  و) ۡوَعى ﴿  :لَّ وجَ   زَّ عَ   هللاح   ، 

َ
فَأ َع   ﴾وَََجَ

 .رَبَ فاجنَْ  ه  ب  مع صاح   عَ مَ تَ ي: إذا اجْ ع  يَ  مح ظْ ى العَ عَ ووَ  [18]املعارج: 

،  ن  زْ ها من احلح ف  وْ يف جَ  عَ مَ تَ ها ما اجْ هار  ظْ إل   ؛بذلك تْ يَ ، مسح   ةح حَ ائ  : النَّ ةح يَ والواع  
ۡعلَُم بَِما يُوُعونَ ﴿  :زَّ وعَ  لَّ جَ  هح لح وْ ومنه ق َ 

َ
ُ أ يف   ونَ عح مَ جيَْ : أي  [23]االنشقاق:  ﴾َوٱَّلله

 .(3) مثْ  واإل   يب  ذ  كْ م من التَّ ه  ور  دح صح 

دح م أان أَْيضً هتحح دْ فَ وْ وأَ  ونَ دح ف  يَ  الَقْومح َوَفَد    (4) (د ف و)  . دٌ واف   :الَوْفد   ا وواح 
الس     (5) (ف  ق  و)  : يَ الَوْقفح العاج    ونح كح وار  وق    من   ، هو (6) يلَ والَقْرن   :

 .من الذَّْبل   ونح كح ما يَ  رح ث َ كْ وا: وأَ ها، قالح رْي  أو غَ  من ف ضَّةٍ  ْلخالح ما كانَ اخل  
 :(8) الَقْيس   ئ  ر  امْ  لح ومنه قَ وْ   َمْرأَةح   به ال حح شَّ وَ ت َ ت َ   زٌ رَ خَ  :شاحح الو    (7) ( ح ش و)

الث ُّ  ما  السَّماء  يف   ايَّ رَ إ ذا    
 تْ ضَ رَّ عَ ت َ 

 

 ل  صَّ فَ اْلمح   شاح  الو    ثْناء  أَ   ضَ رُّ عَ ت َ  
 

 
 . 2/100صحيح البخاري  (1)
 . 441-440حتفة اجملد الصريح،  (2)
 . 3/252معاين القرآن للفراء   (3)
 . 1/304، وعمدة القاري، 3/209التوضيح لشرح اجلامع الصحيح،   (4)
 . 250حتفة اجملد الصريح،  (5)
 . 1/189يد يف الغريب املصنف القول لألصمعي حكاه أبو عب (6)
 . 4/196عمدة القاري  يف شرح صحيح البخاري،  (7)
 . 36من الطويل، يف ديوانه  (8)



 

 
   دراسة ومعجم  ه( 412)جامع اللغة( للقزاز القريواين )ت 176
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 :(1) زح اج  َل الرَّ ا ق ،ن  حَ شْ ا الو  أَْيضً  ويحقالح 

الو   َع  َموض  م نَك  بُّ   ن   ْشحَ أحح 
والَقَفن   ومَ   زار   اإل  َع   ْوض 
ك(  ش  ثَ ةح عَ رْ السُّ   :كح شْ الوَ   (2) )و  وفيه  الَوشْ غاتٍ لح   الثح ،  ك  والو شْ   كح : 

قالَ ، ومَ (3) الواو    رَ سْ م كَ هح ضح عْ ب َ   رَ كَ نْ ، وأَ كح والوحشْ  يح ن  فقد    ني  الش     ح  تْ بفَ   كح وشَ : 
 . أَ طَ خْ أَ 

  يْ ، ووَ ةٌ محَْ ناها رَ عْ : مَ (5)يلَ ، وق  سانح نْ هبا اإل    هح بَّ ن َ ي ح   ةٌ مَ ل  كَ   :كَ يْ وَ    (4)(و ي ك)
 .كارح نْ واإل   يهح ب  نْ ناها الت َّ عْ مَ 

 كتاب الياء
ب  )لن( ك  )مل(    مح ز  ن جيَْ مَ   ب  رَ ن العَ أن م    نيَ ي   ر  صْ البَ   ضح عْ ب َ   ى كَ حَ   ( 6) (س  ن  ي)
 .ًداشاه    تح دْ جَ وما وَ 
 .يظًاق  يْ ت َ  هح تح قَّظْ تحهح، وكذلك ي َ رْ ث َ باَر: أَ تح الغح ظْ قَ ي ْ أَ  (7)(ي ق ظ)

 
*** 

 
 . 6/2184، والصحاح "قفن" 9/155، وهتذيب األزهري 484الرجز بال نسبة يف: البارع  (1)
 ./ب3/30التلويح يف شرح اجلامع الصحيح   (2)
 .878/ 2هو األصمعي كما يف اجلمهرة  (3)
 . 14/361نظم الدرر للبقاعي،    (4)
 .  401أتويل مشكل القرآن  (5)
 .33/142التوضيح لشرح اجلامع الصحيح،   (6)
 . 298نفوذ السهم فيما وقع للجوهري من الوهم،  (7)
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 اخلامتة ...وفيها نتائج البحث:
 توصل البحث إىل نتائج عدة وكان من أبرزها: 

حفظْت لنا كتب شروح احلديث والتفاسري نصوًصا نفيسة مسندة ل "جامع   .1
 اللغة" للقزاز القريواين. 

"جامع اللغة" وليس "اجلامع يف ذهب الباحث إىل أن عنوان الكتاب هو   .2
 اللغة" وال غريه مما ذحك ر.

أبو عمرو   .3 ابتكرها  اليت  العادية  القزازح وفق مدرسة الرتتيب األلفبائية  سار 
ه( يف معجمه "اجليم"، ولكن القزَّاز يف جامعه راعى  206الشيباين )بعد  

  احلرف الثاين فالثالث؛ وهو بذلك سابق للزخمشري يف األساس والربمكي 
 . يف املنتهى

من كتاب الباء واليت تقع يف هناية    القطعة احملققة   توصَّل الباحث إىل أن   .4
هي )جامع اللغة( أليب عبدهللا حممد بن جعفر    شرح السريايف على الكتاب 

 القزاز التميمي.

فرغ القزاز من أتليف الكتاب  قبل خروج املعز  من املنصورية إىل مصر أبمر   .5
منه للعامل عسلوج، فتأليف الكتاب يف القريوان كما ذكر الشاذيل، وليس  

 .يف مصر كما ذكر األستاذ حسن عبدالوهاب

رواية اليماين واملقريزي اليت تنص على أن القزاز أهدى كتاب اجلامع للعزيز   .6
للعهد عقب وفاة  العبيدي ال   وليا  العزيَز مسح ي  ؛ ألن  الباحثح يطمئن هلا 

وستني   أربع  سنة  األوىل  مجادى  من  بقني  لسبع  عبدهللا  األكرب  شقيقه 
وثالمثئة، وتقل د العزيزح مهام اخلالفة  سنة مخس وستني وثالمثئة عقب وفاة  
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 أبيه . 

ة هو كتاب  يحرج ح الباحثح أن الكتاب الذي أحل  ف سنة واحد وستني وثالمثئ .7
"جامع اللغة" أليب عبدهللا حممد بن جعفر التميمي النحوي، وذلك أبمر  

 . من املعز لدين هللا الفاطمي

ابب التجوز،    مسح ي منب "احلروف"    ذهب الباحث إىل أن الكتاب املوسوم  .8
"اجلامع"  امسه  واحد  فالكتاب  املعجم،  حروف  على  مؤل ٌف  اجلامع  ألن 

 . وموضوعه يف "احلروف

مصادر اجلمع لدى القزاز يف جامعه فمنها: املعاجم اللغوية ومعاجم  تنوعت   .9
 املصطلحات وكتب الغريب وكتب حلن العامة. 

الركائز اليت بىن عليها   .10 يعد كتاب اجلمهرة البن دريد ركيزة أساسية من 
القزاز جامعه، فقد نقل من نصوصه، وأفاد من ترتيبه ابستثناء ات باعه لنظام  

 التقاليب. 

احث عن مؤلفات لغوية للقزاز مل تحذكر يف كتب الرتاجم وشروح  أفصح الب .11
 الفصيح. 

صحح الباحث عدًدا من التصحيفات والتحريفات اليت وردت يف كتب   .12
احلديث والتفسري َمعزَّوة جلامع القزاز، وضبط نصوصها من مصادر القزاز  

 اليت وقف عليها.

القزاز جريٌء يف بعض   .13 أن  إىل  الباحث  اللغوية ومنها:  توصَّل  أحكامه 
الذين   اللغويني  لبعض  حكمه على بعض األلفاظ أبهنا غري عربية خالفًا 

 توقَّفوا عن إيراد األحكام. 
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 املصادر املخطوطة والرسائل واألحباث العلمية:
الفاسي،   .1 الطيب  القاموس احمليط البن  الناموس على إضاءة  وإفاضة  الراموس  إضاءة 

 . 1418غب ابشا برقم:  نسخة خطية حمفوظة مبكتبة را 
 . 6968اإلقناع ملا حوي حتت القناع، نسخة خطية مبكتبة "برلني" برقم:   .2
الفرطوسي، جملة املورد، اجمللد:   .3 للقزاز، حتقيق: صالح  املثلث  ،  12أوراق من كتاب 

 . 3العدد:  
رسالة   .4 الدخيل،  محد  حتقيق:  املطرزي،  لناصر  احلريري،  مقامات  شرح  يف  اإليضاح 

 ه. 1402اللغة العربية جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، دكتوراه، كلية 
رشاد   .5 حممد  للدكتور:  وإشكاالت،  قضااي  القريواين:  للقزاز  اجلامع  معجم  عن  حبثًا 

 م. 2008،  53احلمزاوي، حوليات اجلامعة التونسية، العدد:  
ين  التلويح إىل شرح اجلامع الصحيح للحافظ مغلطاي، نسخة خطية ابملتحف الربيطا  .6

، والنسخة األخرى يف إحدى مكتبات ابكستان مبتورة األول وهي 14160برقم:  
 متاحة على موقع موسوعة صحيح البخاري.

جامع التعريب ابلطريق القريب جلمال الدين البشبيشي، نسخة خطية مبكتبة نور عثمانية  .7
 . 4884/ 4برتكيا، ورقمها:  

 . 1765، ورقمها:  جامع اللغة، لألدرنوي نسخة خطية مبكتبة مراد مال  .8
اجلامع يف اللغة قطعة من معجم مفقود، أتليف حممد بن جعفر التميمي، حتقيق: أنور   .9

 م. 2019،  22صباح حممد، معهد املخطوطات العربية، السلسة احملكمة  
اخلرب الفصيح اجلامع لفوائد مسند البخاري الصحيح البن التني، نسخة خطية بدار   .10

 . 18474ن حسين عبدالوهاب" ورقمها:  الكتب الوطنية بتونس "مكتبة حس 
خطأ فصيح ثعلب للزجاج، حتقيق: حممد عطا، معهد املخطوطات العربية، السلسة   .11

 م. 2018،  8احملكمة  
الدر اللقيط يف أغالط القاموس احمليط حملمد بن مصطفى داود زاده، حتقيق: سحكينة  .12
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 م. 1997امعة أم القرى  بنت عبدهللا الكححالين ، رسالة ماجستري بكلية اللغة العربية جب 
العباب الزاخر واللباب الفاخر للصغاين، نسخة: آاي صوفيا يف تركيا، ذات األرقام:   .13

4701 -4702 -4703 -4704 . 
 م. 1928،  6السنة    2فوائد لغوية: ضمن جملة لغة العرب، اجلزء   .14
اجلابري، القاسم بن معن املسعودي ترمجته ومنزلته بني حنويي الكوفة ولغوييها، لبدر   .15

 م. 2015،  3العدد:    17جملة الدراسات اللغوية، مركز امللك فيصل، اجمللد  
القاضي عياض اللغوي، عبدالعلي الودغريي، جملة املناهل املغربية ، وزارة الدولة املكلفة  .16

 م. 1980،  19ابلشؤون الثقافية، العدد:  
اللسان   .17 جملة  الودغريي،  لعبدالعلي  الصوايب  ومستواه  العدد:  اللفظ  ،  29العريب، 

 م. 1987
جملة  .18 الساوري،  عبدالعزيز  للبلي، حتقيق:  الصريح  اجملد  من كتاب حتفة  ينشر  مل  ما 

 م. 1999،  2، العدد:  1الدراسات اللغوية مبركز امللك فيصل، اجمللد:  
خمتصر العني أليب احلسن علي بن القاسم اخلوايف، حتقيق: سوسن بنت عبدهللا اهلندي،   .19

 ه. 1420- 1419جامعة أم القرى مبكة املكرمة،  -كلية اللغة العربية - رسالة دكتوراه 
خمتصر العني أليب بكر حممد بن احلسن الزبيدي )العني، احلاء، اهلاء، اخلاء، الغني،  .20

ماجستري  رسالة  عبدالعزيزاحلميد،  حتقيق:  العربية - القاف(  اللغة  اإلمام - كلية  جامعة 
 ه. 1412حممد بن سعود اإلسالمية، الرايض، حمرم  

جملة  .21 حاجيات،  عبداحلميد  اإلسالمية،  احلضارة  ازدهار  يف  العريب  املغرب  مسامهة 
 م. 1982يناير   7دراسات اترخيية، العدد  

 م. 1992،  8املصطلحية وعلم املعجم، إبراهيم بن مراد، جملة املعجمية، العدد:  .22
طيع املقتبس يف توضيح ما التبس )شرح املفص ل( لفخر الدين اإلسفندري، حتقيق: م  .23

 ه. 1424هللا السلمي، اجلزء الثالث، رسالة دكتوراه، كلية اللغة العربية جبامعة أم القرى،  
عبدهللا  .24 أتليف:  املعجمية،  الصناعة  يف  دراسة  العربية  املعاجم  يف  التقاليب  نظام 
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 ه. 1423املسملي، رسالة دكتوراه يف كلية اللغة العربية جبامعة أم القرى،  
 3لعربية"، الشاذيل بوحيىي، حوليات اجلامعة التونسية، العدد نقد "ورقات من احلضارة ا  .25

 م 1966سنة  
وأخرى    311وفيات األعيان البن خلكان، نسخة خطية مبكتبة يوسف آغا ورقمها:   .26

 .  1000، وأخرى يف احلميدية برقم:  1556يف فيض هللا أفندي برقم:  
يف  .27 دكتوراه  رسالة  الزبيدي،  حسن  حتقيق:  للبيهقي،  اللغة  العربية   ينابيع  اللغة  كلية 

 ه. 1439ابجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة،  
السيد مرعشي إبيران، ورقمها:   .28 للبيهقي، نسخة خطية حمفوظة مبكتبة  اللغة  ينابيع 

 . 61رقم    19/ 11، واجلزء الثاين يف مكتبة مشهد إبيران برقم:  1168
 املصادر املطبوعة

جمموعة من احملققني، وزارة الرتاث القومي   اإلابنة يف اللغة العربية للصحاري، حتقيق:  .1
 م. 1999َمسَقط، الطبعة األوىل  - والثقافة 

اإلبدال أليب الطيب اللغوي، حتقيق: عز الدين التنوخي، مطبوعات جممع اللغة العربية  .2
 م.1961- ه 1380بدمشق،  

املدار اإلسالمي،   .3 دار  التليسي،  لبشري  الغرب اإلسالمي  الثقافية يف بالد  االجتاهات 
 م. 2003الطبعة األوىل،  

اتعاظ احلنفاء أبخبار األئمة الفاطميني اخللفاء للمقريزي، حققه: مجال الدين الشيال   .4
 وآخرون، اجمللس األعلى للشئون اإلسالمية، الطبعة األوىل.

 إحكام اإلحكام شرح عمدة األحكام البن دقيق العيد، مطبعة السنة احملمدية. .5
ال الدين علي بن ظافر، دراسة حتليلية للقسم اخلاص  أخبار الدول املنقطغة أتليف مج  .6

الفرنسي  العلمي  املعهد  مطبوعات  فر يه،  أندريه  وتعقيب،  مقدمة  مع  ابلفاطميني 
 م. 1972ابلقاهرة،  

أدب اخلواص يف املختار من بالغات قبائل العرب للوزير املغريب، أعده للنشر: محد  .7
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 م. 1980الرايض،  - اجلاسر، دار اليمامة للبحث والرتمجة والنشر 
 األدب يف العصر الفاطمي حملمد زغلول، الناشر منشأة املعارف ابإلسكندرية. .8
ر للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل  األزهري اللغوي وكتابه الزاهر، مسيح أبو مغلي، دار الفك  .9

 م. 1998
استدراك الغلط الواقع يف كتاب العني للزبيدي، حتقيق: عبدالعلي الودغريي وصالح  .10

 م.1999الفرطوسي، مطبوعات جممع اللغة العربية بدمشق،  
أمساء الكتب املتمم لكشف الظنون، أتليف: عبداللطيف زادة، حتقيق: حممد التوخبي،  .11

 م.1975صر،  مكتبة اخلاجني مب 
إشارة التعيني يف تراجم النحاة واللغويني لعبدالباقي اليماين، حتقيق: عبداجمليد دايب،   .12

 م. 1986مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات، الطبعة األوىل  
إصالح املنطق البن الس ك يت احملقق: حممد مرعب، دار إحياء الرتاث، الطبعة األوىل   .13

 م. 2002
غريب احلديث البن قتيبة، حتقيق: عبد هللا اجلبوري، دار    إصالح غلط أيب عبيد يف  .14

 م.1983لبنان، الطبعة األوىل - الغرب اإلسالمي، بريوت 
اإلعالم بفوائد عمدة األحكام البن امللقن، حتقيق: عبدالعزيز املشيقح، دار العاصمة  .15

 م. 1997للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل،  
الزركلي،  .16 بن حممود  الدين  اخلامسة عشر    األعالم خلري  الطبعة  للماليني،  العلم  دار 

 م. 2002
االقتضاب يف شرح أدب الكتاب للبطليوسي، حتقيق: مصطفى السقا وحامد عبد  .17

 م. 1996اجمليد، مطبعة دار الكتب املصرية ابلقاهرة،  
اإلقناع ملا حوي حتت القناع، لناصر املطرزي، حتقيق: أمحد الدايل وسالمة السويدي،  .18

 م. 1999دراسات اإلنسانية جبامعة قطر،  مركز البحوث وال
إكمال هتذيب الكمال يف أمساء الرجال ملغلطاي، احملقق: عادل بن حممد وأسامة بن   .19
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 م.2001إبراهيم، الفاروق احلديثة للطباعة والنشر، الطبعة األوىل  
اإلكمال يف رفع االرتياب عن املؤتلف واملختلف يف األمساء والكىن واألنساب البن  .20

القاهرة، الطبعة الثانية -دار الكتاب اإلسالمي والفاروق احلديثة للطباعة والنشر   ماكوال، 
 م. 1993

إكمال املعلم بفوائد مسلم للقاضي عياض، حتقيق: حيىي إمساعيل، دار الوفاء للطباعة  .21
 م. 1998والنشر والتوزيع، مصر، الطبعة األوىل،  

قباوة، مكت  .22 الدين  الس ك يت، حتقيق: فخر  الطبعة األلفاظ البن  لبنان انشرون،   بة 
 م. 1998األوىل،  

األمايل أليب علي القايل، عين بوضعها وترتيبها: حممد عبد اجلواد األصمعي، نشر:  .23
 م. 1926  - ه   1344دار الكتب املصرية، الطبعة الثانية،  

اإلمام يف معرفة أحاديث األحكام البن دقيق العيد، حتقيق: سعد بن عبدهللا احلميد،   .24
 ه. 1419للنشر والتوزيع،  دار احملقق  

إنباه الرواة على أنباه النحاة للقفطي، احملقق: حممد أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر  .25
الثقافية -العريب  الكتب  ومؤسسة  األوىل،  - القاهرة،  الطبعة    - ه   1406بريوت، 

 م. 1986
اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف لعالء الدين الدمشقي، دار إحياء الرتاث،  .26

 عة الثانية.الطب
أمنوذج الزمان يف شعراء القريوان البن رشيق، حتقيق: بشري البكوش وحممد العروسي،   .27

 م.1986الدار التونسية للنشر واملؤسسة الوطنية ابجلزائر،  
دار  - البارع يف اللغة أليب علي القايل، حتقيق: هاشم الطع ان، مكتبة النهضة بغداد  .28

 م. 1975،  احلضارة العربية بريوت، الطبعة األوىل 
البحث اللغوي عند العرب، أتليف: أمحد خمتار عمر، عامل الكتب، الطبعة السادسة  .29

 م. 1988
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العلمي   .30 اجملمع  مطبعة  اجلبوري،  عبدهللا  اللغوي،  املعجم  العربية  املعجمية  يف  حبوث 
 م. 2004العراقي،  

قن، حتقيق:  البدر املنري يف ختريج األحاديث واألاثر الواقعة يف الشرح الكبري البن املل  .31
 م. 2004مصطفى أبو الغيط وآخران، دار اهلجرة للنشر، الطبعة األوىل  

بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة للسيوطي، حتقيق: حممد أبو الفضل إبراهيم،  .32
 ه. 1384القاهرة، الطبعة األوىل  - مطبعة عيسى البايب احلليب وشركاه

طبع يف اجلوائب يف القسطنطينية،  البلغة إىل أصول اللغة حملمد حسن صديق خان،   .33
 ه. 1296

البلغة يف تراجم أئمة النحو واللغة جملد الدين حممد بن يعقوب الفريوزآابدي، حتقيق:  .34
األوىل   الطبعة  والتوزيع،  والنشر  للطباعة  الدين  دار سعد    - ه  1421حممد املصري، 

 م. 2000
مرتضى   .35 حملمد  القاموس،  جواهر  من  العروس  من اتج  جمموعة  بتحقيق  الزَّبيدي، 

 احملققني، نشر: مطبعة حكومة الكويت.
اتج اللغة وصحاح العربية، للجوهري، حتقيق: أمحد عبد الغفور عطار، نشر: دار   .36

 م. 1987  - ه  1407العلم للماليني، الطبعة الرابعة  
الدول واإلمارات )ليبيا  .37 صقلية( لشوقي ضيف،  -تونس - اتريخ األدب العريب عصر 

 م.1992عارف  دار امل 
اتريخ األدب العريب لكارل بروكلمان، نقله إىل العربية: عبداحلليم النجار، دار املعارف،  .38

 م. 1959الطبعة اخلامسة،  
األوىل  .39 الطبعة  اإلسالمي،  الغرب  دار  عواد،  بش ار  حتقيق:  للذهيب،  اإلسالم  اتريخ 

 م. 2003
ة مصطفى،  إدارة الثقافة والنشر  اتريخ الرتاث العريب لفؤاد سزكني، نقله إىل العربية: عرف  .40

 م. 1988جبامعة اإلمام،  
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اتريخ اخللفاء الفاطميني ابملغرب للداعي إدريس، حتقيق: حممد اليعالوي، دار الغرب  .41
 م. 1985اإلسالمي، الطبعة األوىل  

أتويل مشكل القرآن البن قتيبة، حتقيق: السيد أمحد صقر، مكتبة دار الرتاث، القاهرة،   .42
 م.1973  الطبعة الثانية 

حتفة اجملد الصريح يف شرح كتاب الفصيح أليب جعفر شهاب الدين أمحد بن يوسف  .43
القرى  أم  جامعة  الثبييت،  عيضة  بن  امللك  عبد  د.  حتقيق:  املكرمة،    - اللَّْبل ي،  مكة 

 م. 1997- ه 1418
من احلروف والصنائع،   ختريج الدالالت السمعية على ما كان يف عهد رسول هللا   .44

لعلي بن حممد اخلزاعي، حتقيق: إحسان عباس، دار الغرب اإلسالمي، الطبعة األوىل، 
 م. 1985

الرتاجم الساقطة من كتاب هتذيب الكمال ملغلطاي، حتقيق: جمموعة من الطالب  .45
 ه. 1426دار احملدث للنشر، الطبعة األوىل    والطالبات يف جامعة امللك سعود، 

ترتيب املدارك وتقريب املسالك للقاضي عياض، حتقيق: ابن اتويت الطنجي وآخرون،  .46
 احملمدية، املغرب، الطبعة األوىل.  - مطبعة فضالة  

تصحيح الفصيح وشرحه أليب حممد عبد هللا بن جعفر بن حممد بن دحرحْستَ َويه، حتقيق:  .47
 م. 1998القاهرة،   -لس األعلى للشؤون اإلسالمية حممد املختون، اجمل 

تفسري السمرقندي املسمى حبر العلوم، حتقيق: علي معوض وآخرون، دار الكتب  .48
 م. 1993العلمية، بريوت، الطبعة األوىل  

تقنيات التعريف يف املعاجم العربية، حالم اجليالين، منشورات احتاد الكتاب العرب  .49
 م. 1999

لكتاب اتج اللغة وصحاح العربية للصغاين، حتقيق: إبراهيم    التكملة والذيل والصلة  .50
 م. 1970األبياري وآخرون، مطبعة دار الكتب القاهرة  

التنبيه واإليضاح عما وقع يف الصحاح البن بري ، حتقيق: مصطفى حجازي وآخرون،   .51
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 م. 1980اهليئة املصرية العامة للكتاب القاهرة، الطبعة األوىل  
الصحيح للزركشي، حتقيق: حيىي حكمي، مكتبة الرشد، الطبعة   التنقيح أللفاظ اجلامع  .52

 م. 2003األوىل  
هتذيب األمساء واللغات أليب زكراي النووي، بنشره وتصحيحه والتعليق عليه ومقابلة  .53

 أصوله: شركة العلماء مبساعدة إدارة الطباعة املنريية.
بريوت،    – عريب  هتذيب اللغة لألزهري بتحقيق: حممد مرعب، دار إحياء الرتاث ال  .54

م، والنسخة األخرى عند اإلشارة إليها بتحقيق:: عبد السالم 2001الطبعة األوىل  
 م. 1964هارون وآخرون، املؤسسة املصرية العامة للتأليف واألنباء والنشر،  

العلمي  .55 للبحث  الفالح  دار  احملقق:  امللقن،  الصحيح البن  اجلامع  لشرح  التوضيح 
 م.   2008سوراي، الطبعة األوىل،  – دمشق    - وحتقيق الرتاث، دار النوادر 

التوقيف على مهمات التعاريف لعبد الرؤوف بن اتج العارفني املناوي، حتقيق: د.   .56
 م. 1990- ه  1410القاهرة، الطبعة األوىل،  - عبد احلميد صاحل محدان، عامل الكتب 

فارس الشدايق، مطبعة اجلوائب   .57 القاموس ألمحد  القسطنطينية،   – اجلاسوس على 
 ه. 1299

للقرطيب، حتقيق: أمحد الربدوين وإبراهيم  .58 القرطيب،  القرآن = تفسري  اجلامع ألحكام 
 م. 1964القاهرة، الطبعة الثانية،  - أطفيش، دار الكتب املصرية 

مجهرة اللغة أليب بكر حممد بن دريد األزدي، احملقق: رمزي منري بعلبكي، دار العلم   .59
 م. 1987بريوت، الطبعة األوىل، -للماليني 

الراضى على تفسري  حاش  .60 القاضي وكفاية  البيضاوي=عناية  ية الشهاب على تفسري 
 بريوت.- البيضاوي، للشهاب اخلفاجي، دار صادر 

حاشية العطار على شرح اجلالل احمللي على مجع اجلوامع حلسن بن حممد العطار،     .61
 دار الكتب العلمية.

حاشية على شرح ابنت سعاد البن هشام، للبغدادي، حتقيق: نظيف خواجة، دار   .62
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 م.1980النشر فرانتس شتاينر،  
بو  .63 الشاذيل  الصنهاجية،  زيري"الدولة  األدبية أبفريقية يف عهد بين  وزارة احلياة  حيىي، 

 م. 1999الثقافة،اجملمع التونسي للعلوم واآلداب والفنون، بيت احلكمة: تونس،  
حياة احليوان الكربى للدمريي، وضع حواشيه وقدَّم له: أمحد حسن بسج، دار الكتب   .64

 م. 2003بريوت، الطبعة الثانية  - العلمية 
و  .65 حتقيق  البغدادي،  لعبدالقادر  العرب  لسان  لباب  ولب  األدب  عبد  خزانة  شرح: 

 م. 1997- ه  1418السالم حممد هارون، مكتبة اخلاجني، القاهرة، الطبعة الرابعة،  
اخلصائص البن جين، حتقيق: حممد علي النج ار، املكتبة العلمي ة، دار الكتب املصري ة،   .66

 م. 1952- ه  1371
الدر املصون يف علوم الكتاب املكنون للسمني احلليب، احملقق: د. أمحد حممد اخلراط،  .67

 دار القلم، دمشق.
دراسات يف اللغة والنحو، عبدالكرمي جماهد، دار أسامة للنشر والتوزيع، األردن، الطبعة   .68

 م. 2006األوىل  
الطبعة األوىل  .69 الغرب اإلسالمي،  دار  مراد،  بن  إبراهيم  العريب،  املعجم  دراسات يف 

 م. 1987
الوط  .70 الشركة  إقبال،  الفاطمية ملوسى  اخلالفة  والتوزيع  دور كتامة يف اتريخ  للنشر  نية 

 م.1979اجلزائر  
ديوان العجاج رواية عبدامللك بن قريب األصمعي، حتقيق: د. عبداحلفيظ السطلي،   .71

 م.1971دمشق،  - مكتبة أطلس 
ديوان النابغة الذبياين، شرح وتقدمي: عباس عبدالساتر، دار الكتب العلمية، بريوت،  .72

 م.1996الطبعة الثالثة  
له: عبد الرمحن املصطاوي، دار املعرفة، بريوت، الطبعة ديوان امر ئ القيس، اعتىن   .73

 م.   2004الثانية،  
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ديوان بشر بن أيب خازم األسدي، قدم له وشرحه: جميد طراد، دار الكتاب العريب،   .74
 م. 1994الطبعة األوىل  

الطبعة األوىل  .75 الكتب املصرية،  الفاطمي، مطبعة دار  ديوان ِتيم بن املعز لدين هللا 
 م. 1957

ديوان جرير بشرح حممد بن حبيب، حتقيق: د. نعمان حممد أمني طه، دار املعارف  .76
 الطبعة الثالثة.

ديوان ذي الرمة بشرح اإلمام أيب نصر أمحد بن حات الباهلي، حتقيق: عبدالقدوس  .77
 م. 1993- ه 1414أبو صاحل، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثالثة  

بريوت، الطبعة الثالثة، - ين، دار األضواء الذريعة إىل تصانيف الشيعة، آقابزرك الطهرا .78
 م. 1983

الذيل والتكملة لكتايب املوصول والصلة للمراكشي، حققة وعلق عليه: إحسان عباس   .79
 م.2012وآخرون، دار الغرب اإلسالمي، تونس، الطبعة األوىل  

 م. 1986الراموز على الصحاح دراسة معجمية، حممد الرديين، دار أسامة، دمشق،،   .80
شتقاق، البن الس ر اج، حتقيق: حممد درويش ومصطفى احلدري، دمشق،  رسالة اال  .81

 م. 1972
دار  .82 الشاطئ،  بنت  عائشة  املعري، حتقيق:  العالء  والشاحج، أليب  الصاهل  رسالة 

 م. 1984املعارف الطبعة الثانية،  
رايض األفهام يف شرح عمدة األحكام للفاكهاين، حتقيق: نور الدين طالب وآخرون،   .83

 م. 2010الطبعة األوىل،    دار النوادر، 
القادر  .84 عبد  حممود  احملقق:  خليفة،  حلاجي  الفحول  طبقات  إىل  الوصول  سلم 

 م. 2010تركيا،  - األرانؤوط، مكتبة إرسيكا، إستانبول 
سري أعالم النبالء للذهيب، حتقيق: جمموعة من احملققني وإبشراف: شعيب األرنؤوط،   .85

 م. 1985  - ه   1405بريوت، الطبعة الثالثة  - مؤسسة الرسالة 
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سرية األستاذ جوذر وبه توقيعات األئمة الفاطميني أتليف منصور العزيزي، حتقيق:  .86
 حممد حسني وحممد شعرية، دار الفكر العريب.

شرح اإلملام أبحاديث األحكام البن دقيق العيد، حققه: حممد خلوف العبد هللا، دار   .87
 م.   2009النوادر، سوراي، الطبعة: الثانية،  

اآلاثر  شرح   .88 دائرة  عبيد جاسم،  مهدي  د.  حتقيق:  اللخمي،  هشام  البن  الفصيح 
 م.1988والرتاث، الطبعة األوىل  

شرح املفصل يف صنعة اإلعراب املوسوم ابلتخمري، لصدر األفاضل اخلوارزمي، حتقيق:  .89
 م. 1990عبدالرمحن العثيمني، دار الغرب اإلسالمي، الطبعة األوىل،  

عالء الدين مغلطاي، حتقيق: كامل عويضة، مكتبة نزار  شرح سنن ابن ماجه، أتليف   .90
 م. 1999الرايض، الطبعة األوىل  - مصطفى الباز، مكة املكرمة 

األوىل  .91 الطبعة  الرشد،  مكتبة  املصري،  خالد  حتقيق:  للعيين،  داود  أيب  سنن  شرح 
 م. 1999

شرح شافية ابن احلاجب لرضي الدين اإلسرتاابذي، حتقيق: حميي الدين عبد احلميد  .92
 م. 1982لبنان،    – وآخرون، دار الكتب العلمية بريوت  

شرح مشكل الوسيط البن الصالح، حتقيق: عبد املنعم خليفة أمحد بالل، دار كنوز   .93
 م. 2011إشبيليا للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل  

شروح سقط الزند، حتقيق: مصطفى السقا وآخرون، اهليئة املصرية العامة للكتاب،  .94
 م. 1986

 بن مهام السلويل، مجع وحتقيق: وليد السراقيب، مركز مجعة املاجد للثقافة شعر عبدهللا  .95
 م.1996والرتاث، الطبعة األوىل  

شعر عمرو بن أمحر الباهلي، مجع وحتقيق: حسني عطوان، مطبوعات جممع اللغة   .96
 العربية بدمشق.

مطبوعات  .97 الطرابيشي،  مطاع  ونسقه:  الزبيدي، مجعه  معدي كرب  بن  شعر عمرو 
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 م. 1985اللغة العربية بدمشق، الطبعة الثانية،  جممع  
 م. 1967بغداد  - شعر نصيب بن رابح، مجع وتقدمي: داود سلوم، مطبعة اإلرشاد  .98
القاهرة،  .99 احلديث،  دار  شاكر،  حممد  أمحد  حتقيق:  قتيبة،  البن  والشعراء  الشعر 

 ه . 1423
  صحيح البخاري=اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول هللا صلى هللا  .100

عليه وسلم وسننه وأايمه، حتقيق: حممد زهري بن انصر الناصر، دار طوق النجاة، الطبعة 
 ه . 1422األوىل،  

صحيح مسلم، مسلم بن احلجاج القحشريي النيسابوري حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي،  .101
 م. 1991- ه 1412نشر: دار احلديث القاهرة، الطبعة األوىل،  

أ  .102 أتليف:  احلديث،  املعجم  الثانية صناعة  الطبعة  الكتب،  عامل  عمر،  خمتار  محد 
 م. 2009

البن   .103 والسقط  اإلسقاط  من  ومحايته  والغلط  اإلخالل  من  مسلم  صحيح  صيانة 
 ه. 1408الصالح، احملقق: موفق عبدالقادر، دار الغرب اإلسالمي، الطبعة األوىل  

أبو طبقات النحويني واللغويني أليب بكر حممد بن احلسن الزبيدي، حتقيق: حممد   .104
 الفضل إبراهيم، دار املعارف، الطبعة الثانية.

العباب الزاخر واللباب الفاخر للصغاين، حرف السني بتحقيق: حممد حسن آل  .105
 م. 1987ايسني، دار الشؤون الثقافية العامة، العراق الطبعة األوىل،  

طبعة أبو العباس املربد وأثره يف علوم العربية، حممد عضيمة، مكتبة الرشد، الرايض، ال .106
 ه. 1405األوىل،  

عمدة القاري شرح صحيح البخاري لبدر الدين العيين، إدارة الطباعة املنريية ودار   .107
 الفكر.

عون املعبود شرح سنن أيب داود، ومعه حاشية ابن القيم: هتذيب سنن أيب داود  .108
وإيضاح علله ومشكالته، للعظيم آابدي، دار الكتب العلمية، بريوت، دار الكتب  
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 ه. 1415لطبعة الثانية،  العلمية، ا 
إبراهيم   .109 د.  املخزومي،  مهدي  د.  حتقيق:  الفراهيدي،  أمحد  بن  للخليل  العني 

 السامرائي، دار ومكتبة اهلالل.
إدريس  .110 املطلق  للداعي  األطهار،  األئمة  فضائل  يف  اآلاثر  وفنون  األخبار  عيون 

 م. 1984القرشي، حتقيق: مصطفى غالب، دار األندلس الطبعة الثانية  
عيون األنباء يف طبقات األطباء البن أيب أصيبعة، احملقق: نزار رضا، الناشر: دار   .111

 مكتبة احلياة، بريوت.
وإحياء   .112 العملي  البحث  مركز  العايد،  سليمان  حتقيق:  للحريب،  احلديث  غريب 

 م. 1985مكة املكرمة، الطبعة األوىل،    - جامعة أم القرى  - الرتاث 
قق: عبد الكرمي الغرابوي، مركز البحث العلمي وإحياء  غريب احلديث للخطايب، احمل  .113

 م. 1982جامعة أم القرى،   -الرتاث اإلسالمي 
الغريب املصنف أليب عبيد القاسم بن سالم، حتقيق: د. صفوان عدانن داوودي،  .114

 م. 2005بريوت، الطبعة األوىل  -دار الفيحاء دمشق 
املزيدي،  .115 فريد  أمحد  بتحقيق:  اهلروي،  عبيد  واحلديث أليب  القرآن  الغريبني غرييب 

 م. 1999السعودية، الطبعة األوىل،   - مكتبة نزار مصطفى الباز 
الفاخر أليب طالب املفضل بن سلمة، حتقيق: عبد العليم الطحاوي، دار إحياء   .116

 . ه  1380الكتب العربية، عيسى البايب احلليب، الطبعة األوىل  
الفائق يف غريب احلديث للزخمشري، حتقيق: علي حممد البجاوي وحممد أبو الفضل   .117

 إبراهيم، مكتبة عيسى البايب احلليب وشركاه، الطبعة الثانية.
فتح الباري شرح صحيح البخاري البن حجر العسقالين، رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه:  .118

 م. 1379بريوت،    - حممد فؤاد عبد الباقي، دار املعرفة  
العقائد لكمال الدين الشافعي، حتقيق: حممد العزازي، دار   .119 الفرائد يف حل شرح 

 بريوت، الطبعة األوىل. - الكتب العلمية 
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 الفصيح أليب العباس أمحد بن حيىي ثعلب، حتقيق: د. عاطف مدكور، دار  املعارف.  .120
،  الفضل املبني يف الصرب عند فقد البنات والبنني، أتليف: حممد بن يوسف الصاحلي  .121

 حتقيق: خلود حسبان، دار أمواج للطباعة والنشر والتوزيع.
فهرسة ابن خري اإلشبيلي، حتقيق: بشار عواد، دار الغرب اإلسالمي، الطبعة األوىل،   .122

 م.   2009
 م. 1971الفهرست حملمد بن إسحاق الندمي، حتقيق: رضا جتدد، طهران   .123
قيق: سلمان قطابة، دار الرشيد يف املعدة وأمراضها ومداواهتا البن اجلزار القريواين، حت  .124

 م. 1979للنشر،  
سبتمرب   .125 شهر  لغاية  ابلدار  املوجودة  العربية  الكتب  دار 1925فهرس  مطبعة  م، 

 م. 1926الكتب املصرية ابلقاهرة، الطبعة األوىل  
لتعلق حروف اجلر ابلفعل، حملمد داود، دار   .126 القرآن وتفاعل املعاين دراسة داللية 

 م. 2002غريب للنشر،  
 م. 1968ز القريواين حياته وآاثره، للمنجي الكعيب، الدار التونسية للنشر،  القزا  .127
األوىل  .128 الطبعة  املنار،  دار  زيتون،  حملمد  اإلسالمية  احلضارة  يف  ودورها  القريوان 

 م. 1988
الكامل يف اللغة واألدب أليب العباس حممد بن يزيد املربد، احملقق: حممد أبو الفضل   .129

 م. 1997- ه  1417القاهرة، الطبعة الثالثة  - إبراهيم، دار الفكر العريب 
كتاب اجليم أليب عمرو الشيباين، احملقق: إبراهيم األبياري،  اهليئة العامة لشؤون   .130

 م. 1974  - ه   1394املطابع األمريية، القاهرة،  
وضبطه  .131 نسخه  الفراء،  زايد  بن  حيىي  زكراي  أيب  إمالء:  القرآن،  لغات  فيه  كتاب 

 ه. 1435على الشبكة العاملية يف شعبان    وصححه: جابر السريع، نحشر 
- كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون حلاجي خليفة، دار إحياء الرتاث العريب  .132
 ريوت.ب 
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حلن العوام أليب بكر حممد بن حسن الزُّبيدي، حتقيق: د. رمضان عبدالتواب، مكتبة   .133
 م. 2000- ه 1420اخلاجني ابلقاهرة، الطبعة الثانية  

 ه . 1414  - بريوت، الطبعة الثالثة    – ور، دار صادر  لسان العرب البن منظ .134
الدين  .135 وصالح  التواب  عبد  مضان  حتقيق:  للقزاز،  الضرورة  يف  للشاعر  جيوز  ما 

 اهلادي، دار العروبة الكويت إبشراف دار الفصحى ابلقاهرة.
اجملتىن أليب بكر حممد بن احلسن بن دريد األزدي، تصحيح: حممد عبد املعيد خان،   .136

 م. 1963املعارف العثمانية، حيدر آابد، الدكن،    جملس دائرة 
جممع األمثال أليب الفضل أمحد بن حممد بن إبراهيم امليداين، احملقق: حممد حمىي  .137

 م.1374الدين عبد احلميد، مطبعة السُّنة احملمدية  
احمليط يف اللغة للصاحب بن العباد، حتقيق: حممد حسن آل ايسني، عامل الكتب،   .138

 م. 1994األوىل  الطبعة  
خمتصر كتاب العني حملمد بن عبدهللا اخلطيب اإلسكايف، حتقيق: د. هادي حسن  .139

 م. 1998سلطنة عحمان، الطبعة األوىل - محودي، وزارة الرتاث القومي والثقافة 
بتصحيحه: مكتب  .140 اعتىن  إبراهم جفال،  له: خليل  قد م  املخصص البن سيده، 

 م. 1996  - ه  1417وت، الطبعة األوىل،  بري   – التحقيق بدار إحياء الرتاث العريب  
لليافعي، وضع  .141 الزمان  اليقظان يف معرفة ما يعترب من حوادث  اجلنان وعربة  مرآة 

 م. 1997حواشيه: خليل املنصور، دار الكتب العلمية بريوت، الطبعة األوىل 
العلمية،  املزهر يف علوم اللغة وأنواعها للسيوطي، حتقيق: فؤاد منصور، دار الكتب   .142

 م. 1998بريوت، الطبعة األوىل  
مسالك األبصار يف ممالك األمصار البن فضل هللا العمري، حتقيق: كامل اجلبوري،  .143

 م. 2010دار الكتب العلمية بريوت، الطبعة األوىل  
 م. 1997مسائل يف املعجم، إبراهيم بن مراد، دار الغرب اإلسالمي، الطبعة األوىل   .144
القاهرة، - بل، حتقيق: أمحد حممد شاكر، دار احلديث املسند لإلمام أمحد بن حن  .145
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 م. 1995  - ه     1416الطبعة األوىل  
-مشارق األنوار على صحاح اآلاثر للقاضي عياض، طَْبع وَنْشر: املكتبة العتيقة  .146
 القاهرة.-ونس، ودار الرتاث ت 
العبيدي،  .147 رشيد  أتليف:  اهلجري،  الثاين  القرن  يف  اللغوي  التأليف  يف  مشكالت 

 م. 1980بغداد،  - ر اجلاحظ مطبعة دا 
مصابيح اجلامع للدماميين، حتقيق: نور الدين طالب، دار النوادر، سوراي، الطبعة   .148

 م. 2009األوىل  
– مصنف ابن أيب شيبة، تقدمي وضبط: كمال يوسف احلحوت، دار التاج بريوت   .149

 م. 1989- ه 1409لبنان، الطبعة األوىل  
قيق: دار الفالح للبحث العلمي،  مطالع األنوار على صحاح اآلاثر البن قرقول، حت  .150

 م. 2012وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، دولة قطر، الطبعة األوىل  
املطلع على ألفاظ املقنع للبعلي، حتقيق: حممود األرانؤوط وايسني حممود اخلطيب،  .151

 م. 2003مكتبة السوادي للتوزيع، الطبعة األوىل   
الطبع  .152 حقوق  جنا،  إلبراهيم  اللغوية،  الثانية،    املعاجم  الطبعة  للمؤلف،  حمفوظة 

 م. 1998
 م. 1983- ه 1403لبنان، الطبعة الثالثة  - معاين القرآن للفر اء، عامل الكتب، بريوت  .153
بريوت،  - معاين القرآن وإعرابه للز ج اج، حتقيق: عبد اجلليل عبده شليب، عامل الكتب  .154

 م. 1988  - ه   1408الطبعة األوىل  
بن قتيبة، احملقق: د. سامل الكرنكوي وعبد الرمحن املعاين الكبري يف أبيات املعاين ال  .155

 م. 1949بن حيىي بن علي اليماين، مطبعة دائرة املعارف العثمانية، الطبعة األوىل  
إىل معرفة األديب، حتقيق: إحسان عب اس، دار  .156 معجم األدابء = إرشاد األريب 

 م. 1993بريوت، الطبعة األوىل  - الغرب اإلسالمي 
 م. 1995احلموي، نشر: دار صادر، بريوت، الطبعة الثانية،  معجم البلدان لياقوت   .157
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املعجم العريب بني املاضي واحلاضر لعدانن اخلطيب، مكتبة لبنان انشرون، الطبعة   .158
 م.1994الثانية  

الرابعة  .159 الطبعة  للطباعة،  مصر  دار  نص ار،  حلسني  وتطوره  نشأته  العريب  املعجم 
 م. 1988

إقبال،  .160 الشرقاوي  أمحد  املعاجم،  الثانية،    معجم  الطبعة  اإلسالمي،  الغرب  دار 
 م. 1993

القرآن للسجستاين، حتقيق: حممد راببعة، دار ورد   .161 معرفة اشتقاق أمساء نطق هبا 
 م. 2011األردنية، الطبعة األوىل  

الدار   .162 النيفر،  الشاذيل  التميمي، احملقق: حممد  بن علي  بفوائد مسلم حملمد  املعلم 
 م. 1988التونسية للنشر، الطبعة الثانية  

 لبنان. - املغرب يف ترتيب املعرب للمطرزي، دار الكتاب العريب، بريوت  .163
ديب   .164 الدين  حميي  حققه:  للقرطيب،  مسلم  تلخيص كتاب  من  أشكل  ملا  املفهم 

 م. 1996بريوت، الطبعة األوىل    – ميستو، دار ابن كثري، دمشق  
 . م 1979مقاييس اللغة البن فارس، حتقيق: عبد السالم هارون، دار الفكر،   .165
بريوت،   .166 اإلسالمي  الغرب  دار  اليعالوي،  للمقريزي، حتقيق: حممد  الكبري  املقفى 

 م.2006الطبعة الثانية،  
أمني   .167 حممد  ببليوجرايف،  معجم  اإلسالمية:  احلضارة  يف  العلمي  الفكر  أعالم  من 

 م. 2001سيدو، مركز امللك فيصل، الطبعة األوىل  
دار   .168 مراد،  بن  إبراهيم  القاموس،  إىل  املعجم  الطبعة األوىل من  الغرب اإلسالمي، 

 م. 2010
املنتخب من غريب كالم العرب لكراع النمل، احملقق: حممد العمري، معهد البحوث  .169

 م. 1989جامعة أم القرى، الطبعة األوىل،   - العلمية وإحياء الرتاث اإلسالمي
املنتقى من أخبار مصر البن ميسر، انتقاه: تقي الدين املقريزي، حتقيق: أمين سيد،   .170



 

 
   دراسة ومعجم  ه( 412)جامع اللغة( للقزاز القريواين )ت 196

  د. أمحد بن عواد بن سالمة الشمري

 ابلقاهرة.  املعهد العلمي الفرنسي لآلاثر الشرقية 
من قضااي املعجم قدميا وحديثا، حممد رشاد احلمزاوي، دار الغرب اإلسالمي، الطبعة  .171

 م. 1986األوىل  
املصرية ابألزهر،   .172 املطبعة  النووي،  لإلمام  احلجاج  بن  املنهاج شرح صحيح مسلم 

 م. 1929الطبعة األوىل،  
الع  .173 الكتب  دار  للمقريزي،  واآلاثر  اخلطط  بذكر  واالعتبار  بريوت، املواعظ  لمية، 

 ه.1418الطبعة األوىل،  
موسوعة أعالم العلماء واألدابء العرب واملسلمني، دار اجليل للطبع والنشر والتوزيع،  .174

 م. 2004الطبعة األوىل،  
دار اجليل، - املوسوعة التارخيية للخلفاء الفاطميني أتليف: عارف اتمر، دار دمشق  .175

 م. 1980الطبعة األوىل  
تنقيح مباين األخبار للبدر العيين، حتقيق: ايسر بن إبراهيم، وزارة خنب األفكار يف  .176

 م. 2008األوقاف والشؤون اإلسالمية، قطر، الطبعة األوىل  
نسب معد واليمن الكبري هلشام بن حممد الكليب، حتقيق: د. انجي حسن، عامل   .177

 م. 1988  - ه   1408الكتب، مكتبة النهضة العربية، الطبعة األوىل،  
ض يف شرح شفاء القاضي عياض، للشهاب اخلفاجي، ضبطه وقدم له:  نسيم الراي  .178

 م.2001حممد عطا، دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل،  
النشر يف القراءات العشر لشمس الدين حممد بن حممد بن يوسف ابن اجلزري،  .179

 بريوت.- احملقق : علي حممد الضباع، دار الكتب العلمية 
لرتاتيب اإلدارية، حملمد عبد احلي اإلدريسي، حتقيق:  نظام احلكومة النبوية املسمى ا  .180

 بريوت، الطبعة الثانية.  – عبدهللا اخلالدي، دار األرقم  
نظم الدرر يف تناسب اآلايت والسور للبقاعي، عين بتصحيحه والتعليق عليه: حممد  .181

 القاهرة.  - عبداحلميد، دار الكتاب اإلسالمي 
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صالح الدين خليل بن أيبك الصفدي،  نفوذ السهم فيما وقع للجوهري من الوهم ل  .182
 م. 2006حتقيق: حممد عايش، دار البشائر اإلسالمية، الطبعة األوىل  

النكت الوفية مبا يف شرح األلفية، للبقاعي، حتقيق: ماهر الفحل، مكتبة الرشد،  .183
 م. 2007الطبعة األوىل  

دار الشروق،    النوادر يف اللغة أليب زيد األنصاري، حتقيق: د. حممد عبد القادر أمحد،  .184
 م. 1981- ه 1401الطبعة األوىل  

نيل األوطار للشوكاين، حتقيق: عصام الدين الصبابطي، دار احلديث، مصر، الطبعة  .185
 م. 1993األوىل،  

البغدادي، طبع  .186 بن حممد  املصنفني إلمساعيل  وآاثر  املؤلفني  أمساء  العارفني  هدية 
م، أعادت طبعه  1951بول سنة  بعناية وكالة املعارف اجلليلة يف مطبعتها البهية استان 

 لبنان.- ابألوفست: دار إحياء الرتاث العريب بريوت 
الوايف ابلوفيات لصالح الدين خليل بن أيبك الصفدي، حتقيق: أمحد األرانؤوط  .187

 م. 2000  - ه  1420بريوت، الطبعة األوىل - وتركي مصطفى، دار إحياء الرتاث 
- حملقق: إحسان عباس، دار صادر وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان البن خلكان، ا  .188
 م.1978ريوت،  ب 

م. 1982ومضات فكر حملمد الفاضل بن عاشور، الدار العربية للكتاب، تونس،   .189  
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AlmSAdr AlmxTwTħ wAlrsAŶl wAlÂbHAθ Alςlmyħ: 

1. ǍDA'ħ AlrAmws wǍfADħ AlnAmws ςlŶ ǍDA'ħ AlqAmws AlmHyT lAbn 

AlTyb AlfAsy ،nsxħ xTyħ mHfwĎħ bmktbħ rAγb bAŝA brqm: 1418. 

2. AlǍqnAς lmA Hwy tHt AlqnAς ،nsxħ xTyħ bmktbħ "brlyn" brqm: 6968. 

3. ÂwrAq mn ktAb Almθlθ llqzAz  ،tHqyq: SlAH AlfrTwsy  ،mjlħ Almwrd  ،

Almjld: 12 ،Alςdd: 3. 

4. AlǍyDAH fy ŝrH mqAmAt AlHryry  ،lnASr AlmTrzy  ،tHqyq: Hmd Aldxyl ،

rsAlħ dktwrAh  ،klyħ Allγħ Alςrbyħ bjAmςħ AlǍmAm mHmd bn sςwd 

AlǍslAmyħ  ،1402 h. 

5. bHθAً ςn mςjm AljAmς llqzAz AlqyrwAny: qDAyA wǍŝkAlAt  ،lldktwr: 

mHmd rŝAd AlHmzAwy ،HwlyAt AljAmςħ Altwnsyħ ،Alςdd: 53  ،2008 m. 

6. AltlwyH ǍlŶ ŝrH AljAmς AlSHyH llHAfĎ mγlTAy  ،nsxħ xTyħ bAlmtHf 

AlbryTAny brqm: 14160  ،wAlnsxħ AlÂxrŶ fy ǍHdŶ mktbAt bAkstAn 

mbtwrħ AlÂwl why mtAHħ ςlŶ mwqς mwswςħ SHyH AlbxAry. 

7. jAmς Altςryb bAlTryq Alqryb ljmAl Aldyn Albŝbyŝy  ،nsxħ xTyħ bmktbħ nwr 

ςθmAnyħ btrkyA ،wrqmhA: 4/4884. 

8. jAmς Allγħ ،llÂdrnwy nsxħ xTyħ bmktbħ mrAd mlA ،wrqmhA: 1765. 

9. AljAmς fy Allγħ qTςħ mn mςjm mfqwd  ،tÂlyf mHmd bn jςfr Altmymy  ،tHqyq: 

Ânwr SbAH mHmd  ،mςhd AlmxTwTAt Alςrbyħ  ،Alslsħ AlmHkmħ 22  ،

2019m. 

10. Alxbr AlfSyH AljAmς lfwAŶd msnd AlbxAry AlSHyH lAbn Altyn  ،nsxħ 

xTyħ bdAr Alktb AlwTnyħ btwns "mktbħ Hsn Hsny ςbdAlwhAb" wrqmhA: 

18474. 

11. xTÂ fSyH θςlb llzjAj  ،tHqyq: mHmd ςTA  ،mςhd AlmxTwTAt Alςrbyħ ،

Alslsħ AlmHkmħ 8  ،2018 m. 

12. Aldr AllqyT fy ÂγlAT AlqAmws AlmHyT lmHmd bn mSTfŶ dAwd zAdh ،

tHqyq: sُkynħ bnt ςbdAllh AlkُHlAnyّ  ،rsAlħ mAjstyr bklyħ Allγħ Alςrbyħ 

bjAmςħ Âm AlqrŶ 1997m. 

13. AlςbAb AlzAxr wAllbAb AlfAxr llSγAny  ،nsxħ: ĀyA SwfyA fy trkyA  ،ðAt 

AlÂrqAm: 4701-4702-4703-4704. 

14. fwAŶd lγwyħ: Dmn mjlħ lγħ Alςrb ،Aljz' 2 Alsnħ 6  ،1928 m. 

15. AlqAsm bn mςn Almsςwdy trjmth wmnzlth byn nHwyy Alkwfħ wlγwyyhA  ،

lbdr AljAbry  ،mjlħ AldrAsAt Allγwyħ  ،mrkz Almlk fySl  ،Almjld 17 Alςdd: 

3  ،2015 m. 

16. AlqADy ςyAD Allγwy  ،ςbdAlςly Alwdγyry  ،mjlħ AlmnAhl Almγrbyħ   ،

wzArħ Aldwlħ Almklfħ bAlŝŵwn AlθqAfyħ ،Alςdd: 19  ،1980 m. 

17. AllfĎ wmstwAh AlSwAby lςbdAlςly Alwdγyry ،mjlħ AllsAn Alςrby ،Alςdd: 

29  ،1987 m. 

18. mA lm ynŝr mn ktAb tHfħ Almjd AlSryH llbly ،tHqyq: ςbdAlςzyz AlsAwry  ،

mjlħ AldrAsAt Allγwyħ bmrkz Almlk fySl ،Almjld: 1 ،Alςdd: 2  ،1999 m. 

19. mxtSr Alςyn lÂby AlHsn ςly bn AlqAsm AlxwAfy ،tHqyq: swsn bnt ςbdAllh 

Alhndy  ،rsAlħ dktwrAh-klyħ Allγħ Alςrbyħ-jAmςħ Âm AlqrŶ bmkħ 

Almkrmħ  ،1419 -1420 h. 

20. mxtSr Alςyn lÂby bkr mHmd bn AlHsn Alzbydy (Alςyn  ،AlHA'  ،AlhA'  ،

AlxA'  ،Alγyn  ،AlqAf) tHqyq: ςbdAlςzyzAlHmyd  ،rsAlħ mAjstyr-klyħ Allγħ 
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Alςrbyħ-jAmςħ AlǍmAm mHmd bn sςwd AlǍslAmyħ  ،AlryAD  ،mHrm 

1412h. 

21. msAhmħ Almγrb Alςrby fy AzdhAr AlHDArħ AlǍslAmyħ  ،ςbdAlHmyd 

HAjyAt ،mjlħ drAsAt tAryxyħ ،Alςdd 7 ynAyr 1982m. 

22. AlmSTlHyħ wςlm Almςjm  ،ǍbrAhym bn mrAd  ،mjlħ Almςjmyħ  ،Alςdd: 8 ،

1992m. 

23. Almqtbs fy twDyH mA Altbs (ŝrH AlmfSّl) lfxr Aldyn AlǍsfndry  ،tHqyq: 

mTyς Allh Alslmy  ،Aljz' AlθAlθ  ،rsAlħ dktwrAh  ،klyħ Allγħ Alςrbyħ bjAmςħ 

Âm AlqrŶ  ،1424 h. 

24. nĎAm AltqAlyb fy AlmςAjm Alςrbyħ drAsħ fy AlSnAςħ Almςjmyħ  ،tÂlyf: 

ςbdAllh Almsmly  ،rsAlħ dktwrAh fy klyħ Allγħ Alςrbyħ bjAmςħ Âm AlqrŶ  ،

1423h. 

25. nqd "wrqAt mn AlHDArħ Alςrbyħ"  ،AlŝAðly bwyHyŶ  ،HwlyAt AljAmςħ 

Altwnsyħ ،Alςdd3 snħ 1966m 

26. wfyAt AlÂςyAn lAbn xlkAn  ،nsxħ xTyħ bmktbħ ywsf ĀγA wrqmhA: 311 

wÂxrŶ fy fyD Allh Âfndy brqm: 1556 ،wÂxrŶ fy AlHmydyħ brqm: 1000.  

27. ynAbyς Allγħ llbyhqy  ،tHqyq: Hsn Alzbydy  ،rsAlħ dktwrAh fy klyħ Allγħ 

Alςrbyħ bAljAmςħ AlǍslAmyħ bAlmdynħ Almnwrħ  ،1439 h. 

28. ynAbyς Allγħ llbyhqy  ،nsxħ xTyħ mHfwĎħ bmktbħ Alsyd mrςŝy bǍyrAn ،

wrqmhA: 1168  ،wAljz' AlθAny fy mktbħ mŝhd bǍyrAn brqm: 11/19 rqm 61. 

 

 

AlmSAdr AlmTbwςħ 

1. AlǍbAnħ fy Allγħ Alςrbyħ llSHAry  ،tHqyq: mjmwςħ mn AlmHqqyn  ،wzArħ 

AltrAθ Alqwmy wAlθqAfħ-msَqَT ،AlTbςħ AlÂwlŶ 1999m. 

2. AlǍbdAl lÂby AlTyb Allγwy  ،tHqyq: ςz Aldyn Altnwxy  ،mTbwςAt mjmς 

Allγħ Alςrbyħ bdmŝq  ،1380 h-1961m. 

3. AlAtjAhAt AlθqAfyħ fy blAd Alγrb AlǍslAmy lbŝyr Altlysy  ،dAr AlmdAr 

AlǍslAmy ،AlTbςħ AlÂwlŶ   ،2003 m. 

4. AtςAĎ AlHnfA' bÂxbAr AlÂŶmħ AlfATmyyn AlxlfA' llmqryzy  ،Hqqh: jmAl 

Aldyn AlŝyAl wĀxrwn  ،Almjls AlÂςlŶ llŝŶwn AlǍslAmyħ  ،AlTbςħ 

AlÂwlŶ. 

5. ǍHkAm AlǍHkAm ŝrH ςmdħ AlÂHkAm lAbn dqyq Alςyd  ،mTbςħ Alsnħ 

AlmHmdyħ. 

6. ÂxbAr Aldwl AlmnqTγħ tÂlyf jmAl Aldyn ςly bn ĎAfr  ،drAsħ tHlylyħ llqsm 

AlxAS bAlfATmyyn mς mqdmħ wtςqyb  ،Ândryh frّyh  ،mTbwςAt Almςhd 

Alςlmy Alfrnsy bAlqAhrħ  ،1972 m. 

7. Âdb AlxwAS fy AlmxtAr mn blAγAt qbAŶl Alςrb llwzyr Almγrby  ،Âςdh llnŝr: 

Hmd AljAsr ،dAr AlymAmħ llbHθ wAltrjmħ wAlnŝr-AlryAD  ،1980 m. 

8. AlÂdb fy AlςSr AlfATmy lmHmd zγlwl  ،AlnAŝr mnŝÂħ AlmςArf 

bAlǍskndryħ. 

9. AlÂzhry Allγwy wktAbh AlzAhr  ،smyH Âbw mγly  ،dAr Alfkr llnŝr wAltwzyς  ،

AlTbςħ AlÂwlŶ 1998m. 

10. AstdrAk AlγlT AlwAqς fy ktAb Alςyn llzbydy  ،tHqyq: ςbdAlςly Alwdγyry 

wSlAH AlfrTwsy ،mTbwςAt mjmς Allγħ Alςrbyħ bdmŝq  ،1999 m. 
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11. ÂsmA' Alktb Almtmm lkŝf AlĎnwn  ،tÂlyf: ςbdAllTyf zAdħ  ،tHqyq: mHmd 

Altwbxy ،mktbħ AlxAnjy bmSr  ،1975 m. 

12. ǍŝArħ Altςyyn fy trAjm AlnHAħ wAllγwyyn lςbdAlbAqy AlymAny  ،tHqyq: 

ςbdAlmjyd dyAb  ،mrkz Almlk fySl llbHwθ wAldrAsAt  ،AlTbςħ AlÂwlŶ 

1986m. 

13. ǍSlAH AlmnTq lAbn Alsّkّyt AlmHqq: mHmd mrςb  ،dAr ǍHyA' AltrAθ  ،

AlTbςħ AlÂwlŶ 2002m. 

14. ǍSlAH γlT Âby ςbyd fy γryb AlHdyθ lAbn qtybħ ،tHqyq: ςbd Allh Aljbwry  ،

dAr Alγrb AlǍslAmy ،byrwt-lbnAn ،AlTbςħ AlÂwlŶ1983m. 

15. AlǍςlAm bfwAŶd ςmdħ AlÂHkAm lAbn Almlqn  ،tHqyq: ςbdAlςzyz 

AlmŝyqH ،dAr AlςASmħ llnŝr wAltwzyς ،AlTbςħ AlÂwlŶ   ،1997 m. 

16. AlÂςlAm lxyr Aldyn bn mHmwd Alzrkly  ،dAr Alςlm llmlAyyn  ،AlTbςħ 

AlxAmsħ ςŝr 2002m. 

17. AlAqtDAb fy ŝrH Âdb AlktAb llbTlywsy  ،tHqyq: mSTfŶ AlsqA wHAmd ςbd 

Almjyd ،mTbςħ dAr Alktb AlmSryħ bAlqAhrħ  ،1996 m. 

18. AlǍqnAς lmA Hwy tHt AlqnAς  ،lnASr AlmTrzy  ،tHqyq: ÂHmd AldAly 

wslAmħ Alswydy  ،mrkz AlbHwθ wAldrAsAt AlǍnsAnyħ bjAmςħ qTr  ،

1999m. 

19. ǍkmAl thðyb AlkmAl fy ÂsmA' AlrjAl lmγlTAy  ،AlmHqq: ςAdl bn mHmd 

wÂsAmħ bn ǍbrAhym  ،AlfArwq AlHdyθħ llTbAςħ wAlnŝr  ،AlTbςħ 

AlÂwlŶ 2001m. 

20. AlǍkmAl fy rfς AlArtyAb ςn Almŵtlf wAlmxtlf fy AlÂsmA' wAlknŶ 

wAlÂnsAb lAbn mAkwlA  ،dAr AlktAb AlǍslAmy wAlfArwq AlHdyθħ 

llTbAςħ wAlnŝr-AlqAhrħ ،AlTbςħ AlθAnyħ 1993m. 

21. ǍkmAl Almςlm bfwAŶd mslm llqADy ςyAD  ،tHqyq: yHyŶ ǍsmAςyl  ،dAr 

AlwfA' llTbAςħ wAlnŝr wAltwzyς ،mSr ،AlTbςħ AlÂwlŶ  ،1998 m. 

22. AlÂlfAĎ lAbn Alsّkّyt  ،tHqyq: fxr Aldyn qbAwħ  ،mktbħ lbnAn nAŝrwn  ،

AlTbςħ AlÂwlŶ  ،1998 m. 

23. AlÂmAly lÂby ςly AlqAly  ،ςny bwDςhA wtrtybhA: mHmd ςbd AljwAd 

AlÂSmςy ،nŝr: dAr Alktb AlmSryħ ،AlTbςħ AlθAnyħ  ،1344 h 1926 -ـ  m. 

24. AlǍmAm fy mςrfħ ÂHAdyθ AlÂHkAm lAbn dqyq Alςyd  ،tHqyq: sςd bn 

ςbdAllh AlHmyd ،dAr AlmHqq llnŝr wAltwzyς  ،1419 h. 

25. ǍnbAh AlrwAħ ςlŶ ÂnbAh AlnHAħ llqfTy  ،AlmHqq: mHmd Âbw AlfDl 

ǍbrAhym  ،dAr Alfkr Alςrby-AlqAhrħ  ،wmŵssħ Alktb AlθqAfyħ-byrwt  ،

AlTbςħ AlÂwlŶ  ،1406 h 1986 -ـ  m. 

26. AlǍnSAf fy mςrfħ AlrAjH mn AlxlAf lςlA' Aldyn Aldmŝqy  ،dAr ǍHyA' 

AltrAθ ،AlTbςħ AlθAnyħ. 

27. Ânmwðj AlzmAn fy ŝςrA' AlqyrwAn lAbn rŝyq  ،tHqyq: bŝyr Albkwŝ wmHmd 

Alςrwsy ،AldAr Altwnsyħ llnŝr wAlmŵssħ AlwTnyħ bAljzAŶr  ،1986 m. 

28. AlbArς fy Allγħ lÂby ςly AlqAly  ،tHqyq: hAŝm AlTςّAn  ،mktbħ AlnhDħ 

bγdAd-dAr AlHDArħ Alςrbyħ byrwt ،AlTbςħ AlÂwlŶ  ،1975 m. 

29. AlbHθ Allγwy ςnd Alςrb  ،tÂlyf: ÂHmd mxtAr ςmr  ،ςAlm Alktb  ،AlTbςħ 

AlsAdsħ 1988m. 

30. bHwθ fy Almςjmyħ Alςrbyħ Almςjm Allγwy  ،ςbdAllh Aljbwry  ،mTbςħ 

Almjmς Alςlmy AlςrAqy  ،2004 m. 
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31. Albdr Almnyr fy txryj AlÂHAdyθ wAlÂθAr AlwAqςħ fy AlŝrH Alkbyr lAbn 

Almlqn  ،tHqyq: mSTfŶ Âbw AlγyT wĀxrAn  ،dAr Alhjrħ llnŝr  ،AlTbςħ 

AlÂwlŶ 2004m. 

32. bγyħ AlwςAħ fy TbqAt Allγwyyn wAlnHAħ llsywTy  ،tHqyq: mHmd Âbw 

AlfDl ǍbrAhym  ،mTbςħ ςysŶ AlbAby AlHlby wŝrkAh-AlqAhrħ  ،AlTbςħ 

AlÂwlŶ 1384h. 

33. Alblγħ ǍlŶ ÂSwl Allγħ lmHmd Hsn Sdyq xAn  ،Tbς fy AljwAŶb fy 

AlqsTnTynyħ  ،1296 h. 

34. Alblγħ fy trAjm ÂŶmħ AlnHw wAllγħ lmjd Aldyn mHmd bn yςqwb 

AlfyrwzĀbAdy  ،tHqyq: mHmd AlmSry  ،dAr sςd Aldyn llTbAςħ wAlnŝr 

wAltwzyς ،AlTbςħ AlÂwlŶ 1421h 2000  -ـ m. 

35. tAj Alςrws mn jwAhr AlqAmws  ،lmHmd mrtDŶ Alzَّbydy  ،btHqyq mjmwςħ 

mn AlmHqqyn ،nŝr: mTbςħ Hkwmħ Alkwyt. 

36. tAj Allγħ wSHAH Alςrbyħ  ،lljwhry  ،tHqyq: ÂHmd ςbd Alγfwr ςTAr  ،nŝr: dAr 

Alςlm llmlAyyn ،AlTbςħ AlrAbςħ 1407h 1987  -ـ m. 

37. tAryx AlÂdb Alςrby ςSr Aldwl wAlǍmArAt (lybyA-twns-Sqlyħ) lŝwqy Dyf  ،

dAr AlmςArf 1992m. 

38. tAryx AlÂdb Alςrby lkArl brwklmAn  ،nqlh ǍlŶ Alςrbyħ: ςbdAlHlym 

AlnjAr ،dAr AlmςArf ،AlTbςħ AlxAmsħ  ،1959 m. 

39. tAryx AlǍslAm llðhby  ،tHqyq: bŝّAr ςwAd  ،dAr Alγrb AlǍslAmy  ،AlTbςħ 

AlÂwlŶ 2003m. 

40. tAryx AltrAθ Alςrby lfŵAd szkyn  ،nqlh ǍlŶ Alςrbyħ: ςrfħ mSTfŶ   ،ǍdArħ 

AlθqAfħ wAlnŝr bjAmςħ AlǍmAm  ،1988 m. 

41. tAryx AlxlfA' AlfATmyyn bAlmγrb lldAςy Ǎdrys  ،tHqyq: mHmd AlyςlAwy  ،

dAr Alγrb AlǍslAmy ،AlTbςħ AlÂwlŶ 1985m. 

42. tÂwyl mŝkl AlqrĀn lAbn qtybħ  ،tHqyq: Alsyd ÂHmd Sqr  ،mktbħ dAr 

AltrAθ ،AlqAhrħ ،AlTbςħ AlθAnyħ 1973m. 

43. tHfħ Almjd AlSryH fy ŝrH ktAb AlfSyH lÂby jςfr ŝhAb Aldyn ÂHmd bn ywsf 

Allَّbْlِy  ،tHqyq: d. ςbd Almlk bn ςyDħ Alθbyty  ،jAmςħ Âm AlqrŶ- mkħ 

Almkrmħ  ،1418 h-1997m. 

44. txryj AldlAlAt Alsmςyħ ςlŶ mA kAn fy ςhd rswl Allh  mn AlHrwf 

wAlSnAŶς  ،lςly bn mHmd AlxzAςy  ،tHqyq: ǍHsAn ςbAs  ،dAr Alγrb 

AlǍslAmy ،AlTbςħ AlÂwlŶ   ،1985 m. 

45. AltrAjm AlsAqTħ mn ktAb thðyb AlkmAl lmγlTAy  ،tHqyq: mjmwςħ mn 

AlTlAb wAlTAlbAt fy jAmςħ Almlk sςwd  ،dAr AlmHdθ llnŝr  ،AlTbςħ 

AlÂwlŶ 1426h. 

46. trtyb AlmdArk wtqryb AlmsAlk llqADy ςyAD  ،tHqyq: Abn tAwyt AlTnjy 

wĀxrwn ،mTbςħ fDAlħ - AlmHmdyħ ،Almγrb ،AlTbςħ AlÂwlŶ. 

47. tSHyH AlfSyH wŝrHh lÂby mHmd ςbd Allh bn jςfr bn mHmd bn drُُsْtَwyَh ،

tHqyq: mHmd Almxtwn  ،Almjls AlÂςlŶ llŝŵwn AlǍslAmyħ-AlqAhrħ   ،

1998m. 

48. tfsyr Alsmrqndy AlmsmŶ bHr Alςlwm  ،tHqyq: ςly mςwD wĀxrwn  ،dAr Alktb 

Alςlmyħ ،byrwt ،AlTbςħ AlÂwlŶ 1993m. 

49. tqnyAt Altςryf fy AlmςAjm Alςrbyħ  ،HlAm AljylAny  ،mnŝwrAt AtHAd 

AlktAb Alςrb 1999m. 
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50. Altkmlħ wAlðyl wAlSlħ lktAb tAj Allγħ wSHAH Alςrbyħ llSγAny  ،tHqyq: 

ǍbrAhym AlÂbyAry wĀxrwn ،mTbςħ dAr Alktb AlqAhrħ 1970m. 

51. Altnbyh wAlǍyDAH ςmA wqς fy AlSHAH lAbn bryّ ،tHqyq: mSTfŶ HjAzy 

wĀxrwn  ،AlhyŶħ AlmSryħ AlςAmħ llktAb AlqAhrħ  ،AlTbςħ AlÂwlŶ 

1980m. 

52. AltnqyH lÂlfAĎ AljAmς AlSHyH llzrkŝy  ،tHqyq: yHyŶ Hkmy  ،mktbħ 

Alrŝd ،AlTbςħ AlÂwlŶ 2003m. 

53. thðyb AlÂsmA' wAllγAt lÂby zkryA Alnwwy  ،bnŝrh wtSHyHh wAltςlyq ςlyh 

wmqAblħ ÂSwlh: ŝrkħ AlςlmA' bmsAςdħ ǍdArħ AlTbAςħ Almnyryħ. 

54. thðyb Allγħ llÂzhry btHqyq: mHmd mrςb  ،dAr ǍHyA' AltrAθ Alςrby – 

byrwt  ،AlTbςħ AlÂwlŶ 2001m  ،wAlnsxħ AlÂxrŶ ςnd AlǍŝArħ ǍlyhA 

btHqyq:: ςbd AlslAm hArwn wĀxrwn  ،Almŵssħ AlmSryħ AlςAmħ lltÂlyf 

wAlÂnbA' wAlnŝr  ،1964 m. 

55. AltwDyH lŝrH AljAmς AlSHyH lAbn Almlqn  ،AlmHqq: dAr AlflAH llbHθ 

Alςlmy wtHqyq AltrAθ  ،dAr AlnwAdr- dmŝq –swryA  ،AlTbςħ AlÂwlŶ ،

2008 m. 

56. Altwqyf ςlŶ mhmAt AltςAryf lςbd Alrŵwf bn tAj AlςArfyn AlmnAwy ،

tHqyq: d. ςbd AlHmyd SAlH HmdAn  ،ςAlm Alktb-AlqAhrħ  ،AlTbςħ 

AlÂwlŶ  ،1410 h 1990-ـ m. 

57. AljAsws ςlŶ AlqAmws lÂHmd fArs AlŝdyAq  ،mTbςħ AljwAŶb – 

AlqsTnTynyħ  ،1299 h. 

58. AljAmς lÂHkAm AlqrĀn = tfsyr AlqrTby  ،llqrTby  ،tHqyq: ÂHmd Albrdwny 

wǍbrAhym ÂTfyŝ  ،dAr Alktb AlmSryħ-AlqAhrħ  ،AlTbςħ AlθAnyħ   ،1964 m. 

59. jmhrħ Allγħ lÂby bkr mHmd bn dryd AlÂzdy  ،AlmHqq: rmzy mnyr bςlbky  ،

dAr Alςlm llmlAyyn-byrwt ،AlTbςħ AlÂwlŶ  ،1987 m. 

60. HAŝyħ AlŝhAb ςlŶ tfsyr AlbyDAwy=ςnAyħ AlqADy wkfAyħ AlrADŶ ςlŶ 

tfsyr AlbyDAwy ،llŝhAb AlxfAjy ،dAr SAdr-byrwt. 

61.  HAŝyħ AlςTAr ςlŶ ŝrH AljlAl AlmHly ςlŶ jmς AljwAmς lHsn bn mHmd 

AlςTAr ،dAr Alktb Alςlmyħ. 

62. HAŝyħ ςlŶ ŝrH bAnt sςAd lAbn hŝAm  ،llbγdAdy  ،tHqyq: nĎyf xwAjħ  ،dAr 

Alnŝr frAnts ŝtAynr  ،1980 m. 

63. AlHyAħ AlÂdbyħ bÂfryqyħ fy ςhd bny zyry"Aldwlħ AlSnhAjyħ  ،AlŝAðly 

bwyHyŶ  ،wzArħ AlθqAfħ ،Almjmς Altwnsy llςlwm wAlĀdAb wAlfnwn  ،byt 

AlHkmħ: twns  ،1999 m. 

64. HyAħ AlHywAn AlkbrŶ lldmyry  ،wDς HwAŝyh wqdَّm lh: ÂHmd Hsn bsj  ،

dAr Alktb Alςlmyħ-byrwt ،AlTbςħ AlθAnyħ 2003m. 

65. xzAnħ AlÂdb wlb lbAb lsAn Alςrb lςbdAlqAdr AlbγdAdy ،tHqyq wŝrH: ςbd 

AlslAm mHmd hArwn  ،mktbħ AlxAnjy  ،AlqAhrħ  ،AlTbςħ AlrAbςħ   ،1418 h - ـ

9971 m. 

66. AlxSAŶS lAbn jny  ،tHqyq: mHmd ςly AlnjّAr  ،Almktbħ Alςlmyّħ  ،dAr Alktb 

AlmSryّħ  ،1371 h 1952-ـ m. 

67. Aldr AlmSwn fy ςlwm AlktAb Almknwn llsmyn AlHlby  ،AlmHqq: d. ÂHmd 

mHmd AlxrAT ،dAr Alqlm ،dmŝq. 

68. drAsAt fy Allγħ wAlnHw  ،ςbdAlkrym mjAhd  ،dAr ÂsAmħ llnŝr wAltwzyς ،

AlÂrdn ،AlTbςħ AlÂwlŶ 2006m. 
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69. drAsAt fy Almςjm Alςrby  ،ǍbrAhym bn mrAd  ،dAr Alγrb AlǍslAmy  ،

AlTbςħ AlÂwlŶ 1987m. 

70. dwr ktAmħ fy tAryx AlxlAfħ AlfATmyħ lmwsŶ ǍqbAl  ،Alŝrkħ AlwTnyħ 

llnŝr wAltwzyς AljzAŶr 1979m. 

71. dywAn AlςjAj rwAyħ ςbdAlmlk bn qryb AlÂSmςy  ،tHqyq: d. ςbdAlHfyĎ 

AlsTly ،mktbħ ÂTls-dmŝq  ،1971 m. 

72. dywAn AlnAbγħ AlðbyAny  ،ŝrH wtqdym: ςbAs ςbdAlsAtr  ،dAr Alktb 

Alςlmyħ ،byrwt ،AlTbςħ AlθAlθħ 1996m. 

73. dywAn AmrِŶ Alqys  ،AςtnŶ lh: ςbd AlrHmn AlmSTAwy  ،dAr Almςrfħ ،

byrwt ،AlTbςħ AlθAnyħ  ،2004  m. 

74. dywAn bŝr bn Âby xAzm AlÂsdy  ،qdm lh wŝrHh: mjyd TrAd  ،dAr AlktAb 

Alςrby ،AlTbςħ AlÂwlŶ 1994m. 

75. dywAn tmym bn Almςz ldyn Allh AlfATmy  ،mTbςħ dAr Alktb AlmSryħ  ،

AlTbςħ AlÂwlŶ 1957m. 

76. dywAn jryr bŝrH mHmd bn Hbyb  ،tHqyq: d. nςmAn mHmd Âmyn Th  ،dAr 

AlmςArf AlTbςħ AlθAlθħ. 

77. dywAn ðy Alrmħ bŝrH AlǍmAm Âby nSr ÂHmd bn HAtm AlbAhly  ،tHqyq: 

ςbdAlqdws Âbw SAlH ،mŵssħ AlrsAlħ ،AlTbςħ AlθAlθħ 1414h-1993m. 

78. Alðryςħ ǍlŶ tSAnyf Alŝyςħ  ،ĀqAbzrk AlThrAny  ،dAr AlÂDwA'-byrwt ،

AlTbςħ AlθAlθħ  ،1983 m. 

79. Alðyl wAltkmlħ lktAby AlmwSwl wAlSlħ llmrAkŝy  ،Hqqħ wςlq ςlyh: ǍHsAn 

ςbAs wĀxrwn ،dAr Alγrb AlǍslAmy ،twns ،AlTbςħ AlÂwlŶ 2012m. 

80. AlrAmwz ςlŶ AlSHAH drAsħ mςjmyħ  ،mHmd Alrdyny  ،dAr ÂsAmħ ،

dmŝq  ،،1986 m. 

81. rsAlħ AlAŝtqAq  ،lAbn AlsّrّAj  ،tHqyq: mHmd drwyŝ wmSTfŶ AlHdry  ،dmŝq  ،

1972m. 

82. rsAlħ AlSAhl wAlŝAHj  ،lÂby AlςlA' Almςry  ،tHqyq: ςAŶŝħ bnt AlŝATŶ  ،

dAr AlmςArf AlTbςħ AlθAnyħ  ،1984 m. 

83. ryAD AlÂfhAm fy ŝrH ςmdħ AlÂHkAm llfAkhAny  ،tHqyq: nwr Aldyn TAlb 

wĀxrwn ،dAr AlnwAdr ،AlTbςħ AlÂwlŶ  ،2010 m. 

84. slm AlwSwl ǍlŶ TbqAt AlfHwl lHAjy xlyfħ  ،AlmHqq: mHmwd ςbd AlqAdr 

AlÂrnAŵwT ،mktbħ ǍrsykA ،ǍstAnbwl-trkyA  ،2010 m. 

85. syr ÂςlAm AlnblA' llðhby  ،tHqyq: mjmwςħ mn AlmHqqyn wbǍŝrAf: ŝςyb 

AlÂrnŵwT ،mŵssħ AlrsAlħ-byrwt ،AlTbςħ AlθAlθħ 1405h 1985 -ـ  m. 

86. syrħ AlÂstAð jwðr wbh twqyςAt AlÂŶmħ AlfATmyyn tÂlyf mnSwr 

Alςzyzy ،tHqyq: mHmd Hsyn wmHmd ŝςyrħ ،dAr Alfkr Alςrby. 

87. ŝrH AlǍlmAm bÂHAdyθ AlÂHkAm lAbn dqyq Alςyd  ،Hqqh: mHmd xlwf 

Alςbd Allh ،dAr AlnwAdr ،swryA ،AlTbςħ: AlθAnyħ  ،2009  m. 

88. ŝrH AlfSyH lAbn hŝAm Allxmy  ،tHqyq: d. mhdy ςbyd jAsm  ،dAŶrħ AlĀθAr 

wAltrAθ ،AlTbςħ AlÂwlŶ 1988m. 

89. ŝrH AlmfSl fy Snςħ AlǍςrAb Almwswm bAltxmyr  ،lSdr AlÂfADl 

AlxwArzmy  ،tHqyq: ςbdAlrHmn Alςθymyn  ،dAr Alγrb AlǍslAmy  ،AlTbςħ 

AlÂwlŶ  ،1990 m. 

90. ŝrH snn Abn mAjh  ،tÂlyf ςlA' Aldyn mγlTAy  ،tHqyq: kAml ςwyDħ  ،mktbħ 

nzAr mSTfŶ AlbAz ،mkħ Almkrmħ-AlryAD ،AlTbςħ AlÂwlŶ 1999m. 
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91. ŝrH snn Âby dAwd llςyny  ،tHqyq: xAld AlmSry  ،mktbħ Alrŝd  ،AlTbςħ 

AlÂwlŶ 1999m. 

92. ŝrH ŝAfyħ Abn AlHAjb lrDy Aldyn AlǍstrAbAðy  ،tHqyq: mHyy Aldyn ςbd 

AlHmyd wĀxrwn ،dAr Alktb Alςlmyħ byrwt – lbnAn  ،1982 m. 

93. ŝrH mŝkl AlwsyT lAbn AlSlAH ،tHqyq: ςbd Almnςm xlyfħ ÂHmd blAl ،dAr 

knwz ǍŝbylyA llnŝr wAltwzyς ،AlTbςħ AlÂwlŶ 2011m. 

94. ŝrwH sqT Alznd  ،tHqyq: mSTfŶ AlsqA wĀxrwn  ،AlhyŶħ AlmSryħ AlςAmħ 

llktAb  ،1986 m. 

95. ŝςr ςbdAllh bn hmAm Alslwly  ،jmς wtHqyq: wlyd AlsrAqby  ،mrkz jmςħ 

AlmAjd llθqAfħ wAltrAθ ،AlTbςħ AlÂwlŶ 1996m. 

96. ŝςr ςmrw bn ÂHmr AlbAhly  ،jmς wtHqyq: Hsyn ςTwAn  ،mTbwςAt mjmς 

Allγħ Alςrbyħ bdmŝq. 

97. ŝςr ςmrw bn mςdy krb Alzbydy  ،jmςh wnsqh: mTAς AlTrAbyŝy  ،mTbwςAt 

mjmς Allγħ Alςrbyħ bdmŝq  ،AlTbςħ AlθAnyħ  ، 1985 m. 

98. ŝςr nSyb bn rbAH  ،jmς wtqdym: dAwd slwm  ،mTbςħ AlǍrŝAd-bγdAd 1967m. 

99. Alŝςr wAlŝςrA' lAbn qtybħ  ،tHqyq: ÂHmd mHmd ŝAkr  ،dAr AlHdyθ ،

AlqAhrħ  ،1423 hـ. 

100. SHyH AlbxAry=AljAmς Almsnd AlSHyH AlmxtSr mn Âmwr rswl Allh SlŶ 

Allh ςlyh wslm wsnnh wÂyAmh  ،tHqyq: mHmd zhyr bn nASr AlnASr  ،dAr 

Twq AlnjAħ ،AlTbςħ AlÂwlŶ  ،1422 hـ. 

101. SHyH mslm  ،mslm bn AlHjAj Alqُŝyry AlnysAbwry tHqyq mHmd fŵAd ςbd 

AlbAqy ،nŝr: dAr AlHdyθ AlqAhrħ ،AlTbςħ AlÂwlŶ  ،1412 h-1991m. 

102. SnAςħ Almςjm AlHdyθ  ،tÂlyf: ÂHmd mxtAr ςmr  ،ςAlm Alktb  ،AlTbςħ 

AlθAnyħ 2009m. 

103. SyAnħ SHyH mslm mn AlǍxlAl wAlγlT wHmAyth mn AlǍsqAT wAlsqT 

lAbn AlSlAH  ،AlmHqq: mwfq ςbdAlqAdr  ،dAr Alγrb AlǍslAmy  ،AlTbςħ 

AlÂwlŶ 1408h. 

104. TbqAt AlnHwyyn wAllγwyyn lÂby bkr mHmd bn AlHsn Alzbydy  ،tHqyq: 

mHmd Âbw AlfDl ǍbrAhym ،dAr AlmςArf ،AlTbςħ AlθAnyħ. 

105. AlςbAb AlzAxr wAllbAb AlfAxr llSγAny  ،Hrf Alsyn btHqyq: mHmd Hsn 

Āl yAsyn  ،dAr Alŝŵwn AlθqAfyħ AlςAmħ  ،AlςrAq AlTbςħ AlÂwlŶ ،

1987m. 

106. Âbw AlςbAs Almbrd wÂθrh fy ςlwm Alςrbyħ  ،mHmd ςDymħ  ،mktbħ Alrŝd  ،

AlryAD ،AlTbςħ AlÂwlŶ  ،1405 h. 

107. ςmdħ AlqAry ŝrH SHyH AlbxAry lbdr Aldyn Alςyny  ،ǍdArħ AlTbAςħ 

Almnyryħ wdAr Alfkr. 

108. ςwn Almςbwd ŝrH snn Âby dAwd  ،wmςh HAŝyħ Abn Alqym: thðyb snn Âby 

dAwd wǍyDAH ςllh wmŝklAth  ،llςĎym ĀbAdy  ،dAr Alktb Alςlmyħ  ،byrwt  ،

dAr Alktb Alςlmyħ ،AlTbςħ AlθAnyħ  ،1415 h. 

109. Alςyn llxlyl bn ÂHmd AlfrAhydy  ،tHqyq: d. mhdy Almxzwmy  ،d. ǍbrAhym 

AlsAmrAŶy ،dAr wmktbħ AlhlAl. 

110. ςywn AlÂxbAr wfnwn AlĀθAr fy fDAŶl AlÂŶmħ AlÂThAr  ،lldAςy 

AlmTlq Ǎdrys Alqrŝy  ،tHqyq: mSTfŶ γAlb  ،dAr AlÂndls AlTbςħ AlθAnyħ 

1984m. 
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111. ςywn AlÂnbA' fy TbqAt AlÂTbA' lAbn Âby ÂSybςħ  ،AlmHqq: nzAr rDA  ،

AlnAŝr: dAr mktbħ AlHyAħ  ،byrwt. 

112. γryb AlHdyθ llHrby  ،tHqyq: slymAn AlςAyd  ،mrkz AlbHθ Alςmly wǍHyA' 

AltrAθ-jAmςħ Âm AlqrŶ - mkħ Almkrmħ ،AlTbςħ AlÂwlŶ  ،1985 m. 

113. γryb AlHdyθ llxTAby  ،AlmHqq: ςbd Alkrym AlγrbAwy  ،mrkz AlbHθ 

Alςlmy wǍHyA' AltrAθ AlǍslAmy-jAmςħ Âm AlqrŶ   ،1982 m. 

114. Alγryb AlmSnf lÂby ςbyd AlqAsm bn slAm  ،tHqyq: d. SfwAn ςdnAn 

dAwwdy ،dAr AlfyHA' dmŝq-byrwt ،AlTbςħ AlÂwlŶ 2005m. 

115. Alγrybyn γryby AlqrĀn wAlHdyθ lÂby ςbyd Alhrwy  ،btHqyq: ÂHmd fryd 

Almzydy ،mktbħ nzAr mSTfŶ AlbAz-Alsςwdyħ ،AlTbςħ AlÂwlŶ   ،1999 m. 

116. AlfAxr lÂby TAlb AlmfDl bn slmħ  ،tHqyq: ςbd Alςlym AlTHAwy  ،dAr 

ǍHyA' Alktb Alςrbyħ ،ςysŶ AlbAby AlHlby ،AlTbςħ AlÂwlŶ 1380hـ. 

117. AlfAŶq fy γryb AlHdyθ llzmxŝry  ،tHqyq: ςly mHmd AlbjAwy wmHmd 

Âbw AlfDl ǍbrAhym  ،mktbħ ςysŶ AlbAby AlHlby wŝrkAh  ،AlTbςħ 

AlθAnyħ. 

118. ftH AlbAry ŝrH SHyH AlbxAry lAbn Hjr AlςsqlAny  ،rqm ktbh wÂbwAbh 

wÂHAdyθh: mHmd fŵAd ςbd AlbAqy ،dAr Almςrfħ - byrwt  ،1379 m. 

119. AlfrAŶd fy Hl ŝrH AlςqAŶd lkmAl Aldyn AlŝAfςy  ،tHqyq: mHmd 

AlςzAzy ،dAr Alktb Alςlmyħ-byrwt ،AlTbςħ AlÂwlŶ. 

120. AlfSyH lÂby AlςbAs ÂHmd bn yHyŶ θςlb  ،tHqyq: d. ςATf mdkwr  ،dAr  

AlmςArf. 

121. AlfDl Almbyn fy AlSbr ςnd fqd AlbnAt wAlbnyn  ،tÂlyf: mHmd bn ywsf 

AlSAlHy ،tHqyq: xlwd HsbAn ،dAr ÂmwAj llTbAςħ wAlnŝr wAltwzyς. 

122. fhrsħ Abn xyr AlǍŝbyly  ،tHqyq: bŝAr ςwAd  ،dAr Alγrb AlǍslAmy  ،AlTbςħ 

AlÂwlŶ  ،2009  m. 

123. Alfhrst lmHmd bn ǍsHAq Alndym ،tHqyq: rDA tjdd  ،ThrAn 1971m. 

124. fy Almςdħ wÂmrADhA wmdAwAthA lAbn AljzAr AlqyrwAny  ،tHqyq: 

slmAn qTAbħ ،dAr Alrŝyd llnŝr  ،1979 m. 

125. fhrs Alktb Alςrbyħ Almwjwdħ bAldAr lγAyħ ŝhr sbtmbr 1925m  ،mTbςħ dAr 

Alktb AlmSryħ bAlqAhrħ ،AlTbςħ AlÂwlŶ 1926m. 

126. AlqrĀn wtfAςl AlmςAny drAsħ dlAlyħ ltςlq Hrwf Aljr bAlfςl  ،lmHmd 

dAwd ،dAr γryb llnŝr  ،2002 m. 

127. AlqzAz AlqyrwAny HyAth wĀθArh  ،llmnjy Alkςby  ،AldAr Altwnsyħ llnŝr  ،

1968m. 

128. AlqyrwAn wdwrhA fy AlHDArħ AlǍslAmyħ lmHmd zytwn  ،dAr AlmnAr  ،

AlTbςħ AlÂwlŶ 1988m. 

129. AlkAml fy Allγħ wAlÂdb lÂby AlςbAs mHmd bn yzyd Almbrd  ،AlmHqq: 

mHmd Âbw AlfDl ǍbrAhym  ،dAr Alfkr Alςrby-AlqAhrħ  ،AlTbςħ AlθAlθħ 

1417h 1997-ـ m. 

130. ktAb Aljym lÂby ςmrw AlŝybAny  ،AlmHqq: ǍbrAhym AlÂbyAry   ،AlhyŶħ 

AlςAmħ lŝŵwn AlmTAbς AlÂmyryħ ،AlqAhrħ  ،4139 h 1974  -ـ  m. 

131. ktAb fyh lγAt AlqrĀn  ،ǍmlA': Âby zkryA yHyŶ bn zyAd AlfrA'  ،nsxh 

wDbTh wSHHh: jAbr Alsryς ،nُŝr ςlŶ Alŝbkħ AlςAlmyħ fy ŝςbAn 1435h. 

132. kŝf AlĎnwn ςn ÂsAmy Alktb wAlfnwn lHAjy xlyfħ  ،dAr ǍHyA' AltrAθ 

Alςrby-byrwt. 
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133. lHn AlςwAm lÂby bkr mHmd bn Hsn Alzُّbydy  ،tHqyq: d. rmDAn 

ςbdAltwAb ،mktbħ AlxAnjy bAlqAhrħ ،AlTbςħ AlθAnyħ 1420h-2000m. 

134. lsAn Alςrb lAbn mnĎwr ،dAr SAdr – byrwt ،AlTbςħ AlθAlθħ - 1414hـ. 

135. mA yjwz llŝAςr fy AlDrwrħ llqzAz  ،tHqyq: mDAn ςbd AltwAb wSlAH 

Aldyn AlhAdy  ، dAr Alςrwbħ Alkwyt bǍŝrAf dAr AlfSHŶ bAlqAhrħ. 

136. AlmjtnŶ lÂby bkr mHmd bn AlHsn bn dryd AlÂzdy  ،tSHyH: mHmd ςbd 

Almςyd xAn  ،mjls dAŶrħ AlmςArf AlςθmAnyħ  ،Hydr ĀbAd  ،Aldkn ،

1963m. 

137. mjmς AlÂmθAl lÂby AlfDl ÂHmd bn mHmd bn ǍbrAhym AlmydAny  ،

AlmHqq: mHmd mHyŶ Aldyn ςbd AlHmyd  ،mTbςħ Alsُّnħ AlmHmdyħ 

1374m. 

138. AlmHyT fy Allγħ llSAHb bn AlςbAd  ،tHqyq: mHmd Hsn Āl yAsyn  ،ςAlm 

Alktb ،AlTbςħ AlÂwlŶ 1994m. 

139. mxtSr ktAb Alςyn lmHmd bn ςbdAllh AlxTyb AlǍskAfy  ،tHqyq: d. hAdy 

Hsn Hmwdy  ،wzArħ AltrAθ Alqwmy wAlθqAfħ-slTnħ ςُmAn  ،AlTbςħ 

AlÂwlŶ 1998m. 

140. AlmxSS lAbn sydh  ،qdmّ lh: xlyl ǍbrAhm jfAl  ،AςtnŶ btSHyHh: mktb 

AltHqyq bdAr ǍHyA' AltrAθ Alςrby – byrwt  ،AlTbςħ AlÂwlŶ   ،1417 h  -ـ

1996m. 

141. mrĀħ AljnAn wςbrħ AlyqĎAn fy mςrfħ mA yςtbr mn HwAdθ AlzmAn 

llyAfςy  ،wDς HwAŝyh: xlyl AlmnSwr  ،dAr Alktb Alςlmyħ byrwt  ،AlTbςħ 

AlÂwlŶ 1997m. 

142. Almzhr fy ςlwm Allγħ wÂnwAςhA llsywTy  ،tHqyq: fŵAd mnSwr  ،dAr 

Alktb Alςlmyħ ،byrwt ،AlTbςħ AlÂwlŶ 1998m. 

143. msAlk AlÂbSAr fy mmAlk AlÂmSAr lAbn fDl Allh Alςmry  ،tHqyq: kAml 

Aljbwry ،dAr Alktb Alςlmyħ byrwt ،AlTbςħ AlÂwlŶ 2010m. 

144. msAŶl fy Almςjm  ،ǍbrAhym bn mrAd  ،dAr Alγrb AlǍslAmy  ،AlTbςħ 

AlÂwlŶ 1997m. 

145. Almsnd llǍmAm ÂHmd bn Hnbl  ،tHqyq: ÂHmd mHmd ŝAkr  ،dAr AlHdyθ-

AlqAhrħ ،AlTbςħ AlÂwlŶ 1416 h 9951  -ـ  m. 

146. mŝArq AlÂnwAr ςlŶ SHAH AlĀθAr llqADy ςyAD  ،Tَbْς wnŝَْr: Almktbħ 

Alςtyqħ-twns ،wdAr AltrAθ-AlqAhrħ. 

147. mŝklAt fy AltÂlyf Allγwy fy Alqrn AlθAny Alhjry  ،tÂlyf: rŝyd Alςbydy  ،

mTbςħ dAr AljAHĎ-bγdAd  ،1980 m. 

148. mSAbyH AljAmς lldmAmyny  ،tHqyq: nwr Aldyn TAlb  ،dAr AlnwAdr ،

swryA ،AlTbςħ AlÂwlŶ 2009m. 

149. mSnf Abn Âby ŝybħ  ،tqdym wDbT: kmAl ywsf AlHwُt  ،dAr AltAj byrwt –

lbnAn ،AlTbςħ AlÂwlŶ 1409h-1989m. 

150. mTAlς AlÂnwAr ςlŶ SHAH AlĀθAr lAbn qrqwl  ،tHqyq: dAr AlflAH llbHθ 

Alςlmy  ،wzArħ AlÂwqAf wAlŝŵwn AlǍslAmyħ  ،dwlħ qTr  ،AlTbςħ 

AlÂwlŶ 2012m. 

151. AlmTlς ςlŶ ÂlfAĎ Almqnς llbςly  ،tHqyq: mHmwd AlÂrnAŵwT wyAsyn 

mHmwd AlxTyb ،mktbħ AlswAdy lltwzyς ،AlTbςħ AlÂwlŶ  2003m. 

152. AlmςAjm Allγwyħ ،lǍbrAhym njA ،Hqwq AlTbς mHfwĎħ llmŵlf ،AlTbςħ 

AlθAnyħ  ،1998 m. 
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153. mςAny AlqrĀn llfrّA'  ،ςAlm Alktb  ،byrwt-lbnAn  ،AlTbςħ AlθAlθħ 1403h-

1983m. 

154. mςAny AlqrĀn wǍςrAbh llzjّّAj  ،tHqyq: ςbd Aljlyl ςbdh ŝlby  ،ςAlm Alktb-

byrwt ،AlTbςħ AlÂwlŶ 1408h 1988 -ـ  m. 

155. AlmςAny Alkbyr fy ÂbyAt AlmςAny lAbn qtybħ  ،AlmHqq: d. sAlm 

Alkrnkwy wςbd AlrHmn bn yHyŶ bn ςly AlymAny  ،mTbςħ dAŶrħ AlmςArf 

AlςθmAnyħ ،AlTbςħ AlÂwlŶ 1949m. 

156. mςjm AlÂdbA' = ǍrŝAd AlÂryb ǍlŶ mςrfħ AlÂdyb ،tHqyq: ǍHsAn ςbAّs  ،

dAr Alγrb AlǍslAmy-byrwt  ،AlTbςħ AlÂwlŶ 1993m. 

157. mςjm AlbldAn lyAqwt AlHmwy  ،nŝr: dAr SAdr  ،byrwt  ،AlTbςħ AlθAnyħ  ،

1995m. 

158. Almςjm Alςrby byn AlmADy wAlHADr lςdnAn AlxTyb  ،mktbħ lbnAn 

nAŝrwn ،AlTbςħ AlθAnyħ 1994m. 

159. Almςjm Alςrby nŝÂth wtTwrh lHsyn nSّAr  ،dAr mSr llTbAςħ  ،AlTbςħ 

AlrAbςħ 1988m. 

160. mςjm AlmςAjm  ،ÂHmd AlŝrqAwy ǍqbAl  ،dAr Alγrb AlǍslAmy  ،AlTbςħ 

AlθAnyħ  ،1993 m. 

161. mςrfħ AŝtqAq ÂsmA' nTq bhA AlqrĀn llsjstAny  ،tHqyq: mHmd rbAbςħ  ،

dAr wrd AlÂrdnyħ ،AlTbςħ AlÂwlŶ 2011m. 

162. Almςlm bfwAŶd mslm lmHmd bn ςly Altmymy  ،AlmHqq: mHmd AlŝAðly 

Alnyfr ،AldAr Altwnsyħ llnŝr ،AlTbςħ AlθAnyħ 1988m. 

163. Almγrb fy trtyb Almςrb llmTrzy ،dAr AlktAb Alςrby ،byrwt-lbnAn. 

164. Almfhm lmA Âŝkl mn tlxyS ktAb mslm llqrTby  ،Hqqh: mHyy Aldyn dyb 

mystw ،dAr Abn kθyr ،dmŝq – byrwt ،AlTbςħ AlÂwlŶ 1996m. 

165. mqAyys Allγħ lAbn fArs ،tHqyq: ςbd AlslAm hArwn ،dAr Alfkr  ،1979 m. 

166. AlmqfŶ Alkbyr llmqryzy  ،tHqyq: mHmd AlyςlAwy  ،dAr Alγrb AlǍslAmy 

byrwt ،AlTbςħ AlθAnyħ  ،2006 m. 

167. mn ÂςlAm Alfkr Alςlmy fy AlHDArħ AlǍslAmyħ: mςjm bblywjrAfy ،

mHmd Âmyn sydw ،mrkz Almlk fySl ،AlTbςħ AlÂwlŶ 2001m. 

168. mn Almςjm ǍlŶ AlqAmws  ،ǍbrAhym bn mrAd  ،dAr Alγrb AlǍslAmy  ،

AlTbςħ AlÂwlŶ 2010m. 

169. Almntxb mn γryb klAm Alςrb lkrAς Alnml  ،AlmHqq: mHmd Alςmry  ،mςhd 

AlbHwθ Alςlmyħ wǍHyA' AltrAθ AlǍslAmy-jAmςħ Âm AlqrŶ  ،AlTbςħ 

AlÂwlŶ   ،1989 m. 

170. AlmntqŶ mn ÂxbAr mSr lAbn mysr  ،AntqAh: tqy Aldyn Almqryzy  ،tHqyq: 

Âymn syd ،Almςhd Alςlmy Alfrnsy llĀθAr Alŝrqyħ bAlqAhrħ. 

171. mn qDAyA Almςjm qdymA wHdyθA ،mHmd rŝAd AlHmzAwy ،dAr Alγrb 

AlǍslAmy ،AlTbςħ AlÂwlŶ 1986m. 

172. AlmnhAj ŝrH SHyH mslm bn AlHjAj llǍmAm Alnwwy  ،AlmTbςħ AlmSryħ 

bAlÂzhr ،AlTbςħ AlÂwlŶ  ،1929 m. 

173. AlmwAςĎ wAlAςtbAr bðkr AlxTT wAlĀθAr llmqryzy  ،dAr Alktb 

Alςlmyħ ،byrwt ،AlTbςħ AlÂwlŶ  ،1418 h. 

174. mwswςħ ÂςlAm AlςlmA' wAlÂdbA' Alςrb wAlmslmyn  ،dAr Aljyl llTbς 

wAlnŝr wAltwzyς ،AlTbςħ AlÂwlŶ  ،2004 m. 
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175. Almwswςħ AltAryxyħ llxlfA' AlfATmyyn tÂlyf: ςArf tAmr ،dAr dmŝq-dAr 

Aljyl ،AlTbςħ AlÂwlŶ 1980m. 

176. nxb AlÂfkAr fy tnqyH mbAny AlÂxbAr llbdr Alςyny  ،tHqyq: yAsr bn 

ǍbrAhym  ،wzArħ AlÂwqAf wAlŝŵwn AlǍslAmyħ  ،qTr  ،AlTbςħ AlÂwlŶ 

2008m. 

177. nsb mςd wAlymn Alkbyr lhŝAm bn mHmd Alklby  ،tHqyq: d. nAjy Hsn ،

ςAlm Alktb ،mktbħ AlnhDħ Alςrbyħ ،AlTbςħ AlÂwlŶ  ،1408 h 1988 -ـ  m. 

178. nsym AlryAD fy ŝrH ŝfA' AlqADy ςyAD  ،llŝhAb AlxfAjy  ،DbTh wqdm lh: 

mHmd ςTA ،dAr Alktb Alςlmyħ ،AlTbςħ AlÂwlŶ  ،2001 m. 

179. Alnŝr fy AlqrA'At Alςŝr lŝms Aldyn mHmd bn mHmd bn ywsf Abn Aljzry  ،

AlmHqq : ςly mHmd AlDbAς ،dAr Alktb Alςlmyħ-byrwt. 

180. nĎAm AlHkwmħ Alnbwyħ AlmsmŶ AltrAtyb AlǍdAryħ  ،lmHmd ςbd 

AlHy AlǍdrysy  ،tHqyq: ςbdAllh AlxAldy  ،dAr AlÂrqm – byrwt  ،AlTbςħ 

AlθAnyħ. 

181. nĎm Aldrr fy tnAsb AlĀyAt wAlswr llbqAςy ،ςny btSHyHh wAltςlyq ςlyh: 

mHmd ςbdAlHmyd ،dAr AlktAb AlǍslAmy- AlqAhrħ. 

182. nfwð Alshm fymA wqς lljwhry mn Alwhm lSlAH Aldyn xlyl bn Âybk 

AlSfdy  ،tHqyq: mHmd ςAyŝ  ،dAr AlbŝAŶr AlǍslAmyħ  ،AlTbςħ AlÂwlŶ 

2006m. 

183. Alnkt Alwfyħ bmA fy ŝrH AlÂlfyħ  ،llbqAςy  ،tHqyq: mAhr AlfHl  ،mktbħ 

Alrŝd ،AlTbςħ AlÂwlŶ 2007m. 

184. AlnwAdr fy Allγħ lÂby zyd AlÂnSAry  ،tHqyq: d. mHmd ςbd AlqAdr 

ÂHmd ،dAr Alŝrwq ،AlTbςħ AlÂwlŶ 1401h-1981m. 

185. nyl AlÂwTAr llŝwkAny  ،tHqyq: ςSAm Aldyn AlSbAbTy  ،dAr AlHdyθ  ،

mSr ،AlTbςħ AlÂwlŶ  ،1993 m. 

186. hdyħ AlςArfyn ÂsmA' Almŵlfyn wĀθAr AlmSnfyn lǍsmAςyl bn mHmd 

AlbγdAdy  ،Tbς bςnAyħ wkAlħ AlmςArf Aljlylħ fy mTbςthA Albhyħ 

AstAnbwl snħ 1951m  ،ÂςAdt Tbςh bAlÂwfst: dAr ǍHyA' AltrAθ Alςrby 

byrwt-lbnAn. 

187. AlwAfy bAlwfyAt lSlAH Aldyn xlyl bn Âybk AlSfdy  ،tHqyq: ÂHmd 

AlÂrnAŵwT wtrky mSTfŶ  ،dAr ǍHyA' AltrAθ-byrwt  ،AlTbςħ 
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 االعتداُل اللغويُّ في الَهْمز في رواية َحْفٍص عن عاصم 

 

 عادل شوكد. محمد 

 العلوم اإلنسانية كلية –اللغة العربية قسم 
  الملك خالد جامعة 

   هـ 1443/ 8/ 4هـ            تاريخ قبول البحث:  1443/  5/  19تاريخ تقديم البحث:  

 
 ملخص الدراسة: 

)ت   حفص  موقف  بيان  إىل  البحث  هذا  )ت  180يسعى  عاصم  عن  روايته  يف  ه( 
)اهلمز(، اليت ُتَشكُِّل مع الظواهر األخرى مالمَح املشهد اللغوّي يف البيئة  ه(، من ظاهرة 129

 العربية. 
ابعتماد   ذلك  وسيكون  وختفيًفا.  حتقيًقا،  فيها:  اللغوّي  االعتدال  ببيان  ذلك  وسيكون 
أدائها:   اهلمز، ابملقارنة بني منَطي  لرصد موقفه من  التحليلّي؛  الوصفّي اإلحصائّي، مث  املنهج 

 اللهجّي، والفصيح. 
 

اهلمززز، االعتززدال اللغززوّي، القززراآات القرةنيززة، هلجززة امجززا ، هلجززة  ززيم،  الكلماا ا اتاح ة:ااة:
 رواية حفص.



 

  

 Linguistic moderation in The sound of the protrusion In the narration of 

Hafs on the authority of Asim 

 

Dr. MOHAMMAD ADEL SHOK 

 Department Arabic language – Faculty Humanities 

King Khalid university 

 

 

Abstract:  

This research seeks to clarify the position of Hafs (d. 180  H) in his narration 

from Asim (d. 129  H), on the phenomenon of (Hamz), which, along with other 

phenomena, constitute the features of the linguistic landscape in the Arab 

environment . 
This will be by showing the linguistic moderation in it: investigation and 

mitigation, and this will be by adopting the descriptive statistical method, then 

the analytical method. To monitor his position on the hamz, by comparing the 

two types of its performance: the dialectic and the eloquent.   

 

key words: Hamz, linguistic moderation, Quranic readings, Hijaz dialect, 

Tamim dialect, Hafs narration. 
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 )اجلزء الث ين( ه  1444العدد الس بع والسحون رب:ع اآلخر  

 بسم هللا الرمحن الرة:م 
 اتُقد ِّمة:

أمجعني،  ةله وصحبه  نبينا حممد، وعلى  والسالم على  والصالُة  اممُد هلل، 
 وبعد:

فإّن ََثَّة مسائل لغويًة ذاَت صلٍة بكتاب هللا عّز وجل، ما يزال البحُث فيها  
 ممكًنا، من ذلك:

اللغوّي يف اهلَْمز يف رواية حفص عن عاصم، ومدى صلته ابللغة  االعتداُل  
 الفصحى؛ ما جعَله من أسباب اختيارها، وتفضيلها على غريها من القراآات. 

َفت   فُوصِّ تضّمنتها،  اليت  اللغوية  والسمات  اخلصائص  على  فضاًل  هذا 
الكوفيني؛ قراآات    بسهولة األداآ؛ فليس فيها جهٌد صويّت كما يف غريها من 

 فضاًل على القراآات األخرى املعدودة يف املتواتر. 
لقد حظَيْت ابلعناية واالهتمام مبا مل حتَظ به الرواايت األخرى، حىت أخُتها  
اليت رواها ُشعَبُة عن عاصم؛ فاعتمدهتا الدوُل املتعاقبة يف اخلالفة اإلسالمية،  

صاحف منذ أول  وقرئ هبا يف امرمني الشريفني منذ أمد بعيد، وطبَعْت هبا امل
 عهد املطابع امجرية.

وانتشرت يف عموم   هبا،  القارئني  وكثر عدد  املهمة،  امواضر  واشتهرت يف 
بلدان العامل اإلسالمي، ما عدا رواييت ورش عن انفع، وحفص الدُّوري عن أيب  
ويف   أفريقيا،  ووسط  وغرب  العريب،  املغرب  يف  حضور  هلما  اللتني  عمرو، 

 . حضرموت يف جنوب اليمن
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الشريف،   املصحف  لطباعة  امصرية،  شبه  الروايَة  حالًيا  أصبحت  لقد 
العربية   اململكة  الشرعية، والسّيما يف  ابلعلوم  املعنية  املؤسسات  واعتمدت يف 
السعودية؛ لتكون الرواية اليت يسمعها املسلمون يف امرمني الشريفني، ولتُزَبثَّ  

الروا ولتكون  األرض،  بقاع  شىّت  إىل  األثري  طباعة مصحف  عرب  األوىل يف  ية 
سنة   منذ  الشريف،  املصحف  لطباعة  فهد  امللك  ُُممَّع  يف  النبوية،  املدينة 

 هز. 1420
 هذا، وسيكون امديث عن ذلك، على النحو اآليت:  

 الحمه:د: نبذٌة عن ع صم، وةاص، وسريهتم  اإلقرائ: ة.
 اتبحث األول: اهلَْمُز يف الب:ئةِّ العرب:ة. 

 عحداُل يف اهلَْمزِّ يف رواية ةاص.اتبحث الث ين: اال
ُسَتعان، وعليه التُّْكالن. 

 وهللاُ امل
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 الحمه:د: نبذٌة عن ع صم، وةاص، وسريهتم  اإلقرائ: ة. •
 : (1) ع صم بن أيب النَّجود -1

هو اإلمام املقرئ، أبو بكر، عاصم بن هبدلة أيب النَُّجود، األسدي والًآ،   
عبد هللا، و)هبدلة( اسم أُمه، ولد يف الكوفة  الكويف، امنَّاط، وقيل اسم أبيه  

ه(، يف خالفة معاوية بن أيب سفيان رضي هللا عنه، وكان ضريًرا،  90سنة )
ابمديث   اشتغاٌل  وله  ابلقرةن،  اشتغل  التابعني،  صغار  من  معدود  وهو 
ثقة، وقد تصدَّر   بغريه، وكان  الشيخان مقرواًن  له  أيًضا، وقد أخرج  الشريف 

ال بن حبيب،  لإلقراآ يف  السَُّلمي: عبد هللا  الرمحن  أيب عبد  كوفة عند موت 
هز( إىل أن تويف، وكان معدوًدا يف حناة الكوفة، لفصاحته و ّكنه من  73سنة )
 العربية. 

)ت   ُحبَزْيش  بن  عن  ِّرِّ  القراآة  عفَّان 81أخذ  بن  عثمان  عن  ه(، 
يب  ه( عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص، كما أخذ عن أ 32ه(، وعبد هللا بن مسعود )ت 35)ت

ه(،  40عبد الرمحن السُّلمي، عن عثمان بن عفان، وعلّي بن أيب طالب )ت
)ت  بن كعب  اث30وُأيّب  بن  و يد  )ته(،  عن  45بت  مسعود  وابن  ه(، 

 ملسو هيلع هللا ىلص.النيب
القراآة عنه َثانية وأربعون من األئمة العلماآ، ذكر منهم ابن اجلزري  أخذ 

 أكثر من ثالثني، لكن أشهرهم:

 
القراآات،    (1) يف  السبعة  ابن ُماهد،  ترمجته:  طبقات  69ينظر يف  النهاية يف  غاية  اجلزري،  ابن   ،

 (. 1496، )رقم 315/ 1الُقرَّاآ: 
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 هز(.  180، )ت ز أبو عمر: حفص بن سليمان 
 هز(. 193ز أبو بكر: ُشعبة بن َعيَّاش، )ت  

( سنة  ةخر  )ت  129تويف  اجلزري  ابن  قال  الصحيح كما  وهو  هز(، 
)ت  833 األهوا ي  قال  وفاته،  مكان  يف  واختلف  "تويف  306ه(،  ه(: 

 (( 1)) .ابلسََّماَوة، وهو يريد الشام، ودفن هبا"
 . (( 2)) ةاص بن سل:م ن -2

بن   سليمان  بن  الغاضرّي،  هو حفص  الكويّف،  ابلوالآ،  األسدّي  املغرية، 
البَززَّا ، أبو ُعَمر، ويُزَقال: حفص بن أيب داود، ويُعرف بِّزُحَفْيص، كان مولده  

( )ابن 90سنة  رَبيَبُه  وكان  عاصم،  عن  وتلقيًنا  َعْرًضا  القراآة  أخذ  هز(، 
  وجته(.

وًة،  ه(: "وهو الذي أخذ قراآة عاصم على الناس تال444قال الداين )ت 
هبا" فأقرأ  مبكة  وجاور  هبا،  فأقرأ  بغداد  )ت  ((3)) ونزل  معني  بن  حيىي  قال   ،

ه(: "الرواية الصحيحة اليت رويت عن قراآة عاصم هي رواية أيب عمر،  233
 (( 4)) حفص بن سليمان".

 
، وهي بلدة يف جنوب العراق، وهي مركز  316/  1ابن اجلزري، غاية النهاية يف طبقات الُقرَّاآ:    (1)

 حبرية ساوة، املذكورة يف كتب الرتاث. حمافظة املثّّن، حيث تقع 
القراآات،    (2) يف  السبعة  ابن ُماهد،  ترمجته:  طبقات  70ينظر يف  النهاية يف  غاية  اجلزري،  ابن   ،

 (. 1158، )رقم 229/ 1الُقرَّاآ: 
 . 1/230ابن اجلزري، غاية النهاية يف طبقات الُقرَّاآ:   (3)
 . 230/ 1اآ:  ابن اجلزري، غاية النهاية يف طبقات الُقرَّ  (4)
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)ت   املنادي  ابن  األوَّلون  336قال  وكان  مرارًا،  عاصم  على  "قرأ  ه(: 
بكر   أيب  فوق  امفظ  يف  اليت  يعدونه  امروف  بضبط  ويصفونه  عياش،  بن 

قرأها على عاصم، وقرأ الناس هبا دهرًا طوياًل، وكانت اليت أخذها عن عاصم  
، ُروي عن حفص أنه قال: "قلُت لعاصم  ((1)) ترتفع إىل علي رضي هللا عنه"

أبو عبد   به  أقرأين  مبا  أقرأتك  فقال:  القراآة،  أاب بكر )ُشعبة( خيالفين يف  إنَّ 
الرمحن السُّلمي عن علي رضي هللا عنهما، وأقرأت أاب بكر مبا أقرأين به  ِّرُّ  

، تويف رمحه هللا سنة  ((2)) بن حبيش عن عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنهما"
 هز.  180

 أسب ُب انحش ر روايحه. -3
تُعدُّ رواية حفص الرواية األشهر يف القراآات القرةنية، رواها عن عاصم يف  
الراشد علي بن أيب   اليت كانت دار اخلالفة حينئذ، يف عهد اخلليفة  الكوفة، 
طالب رضي هللا عنه، ويفُد إليها العلماآ وطالب العلم، وكان حفص متفرًغا  
لإلقراآ عن غريه من الُقرّاآ، وملّا انتقلت اخلالفة إىل بغداد انتقل حفص إليها،  

حم  ومكُة  هبا،  وأقرأ  مكة  أيًضا يف  جاور  اإلسالمي؛  مثّ  العامل  علماآ  التقاآ  ل 
فاشتهرت روايته وكثر عدد اآلخذين هبا، ومن مَثَّ انتشرت يف أكثر بلدان العامل  

 اإلسالمي.
ه( عن انفع  220ما عدا أماكن معينة، مثلما هي امال ورواية قالون )ت

واجلزائر،  169)ت تونس،  من  وأجزاآ  ليبيا،  يف  املسلمون  هبا  يقرأ  اليت  ه(، 
 

 .  230/ 1ابن اجلزري، غاية النهاية يف طبقات الُقرَّاآ:   (1)
 .  316/ 1ابن اجلزري، غاية النهاية يف طبقات الُقرَّاآ:   (2)
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من  197ورش )ت  ورواية وما جياورها  مناطق غرب مصر،  انفع يف  ه( عن 
وتشاد،  وموريتانيا،  واملغرب،  واجلزائر،  تونس،  من  األخرى  واملناطق  ليبيا، 
ونيجرياي، وأغلب البالد اإلفريقية، ويف مشال وغرب السودان، ورواية الدوري  

 عن أيب عمرو بن العالآ يف السودان، والصومال، وحضرموت يف اليمن. 
امجرية،   الطباعُة  فْت  اكُتشِّ عندما  هبا  املصحف  طباعة  على  فضاًل  هذا 
وها هي تزداد انتشارًا يف  ماننا؛ بسبب كثرة املصاحف املطبوعة هبا يف جلِّّ  
املصحف   لطباعة  فهد  امللك  ُممع  إنشاآ  بعد  والسيَّما  اإلسالمية،  البالد 

شهر  من  السادس  يف  وتشغيله  املنورة،  املدينة  يف  صفر:    الشريف 
وتو يعه  1984أكتوبر:    30هز، 1405 ونشره،  طباعته،  أكثر  فكانت  م، 

للمصحف هبا، واِّنتشار التسجيالت الصوتية املسجلة هبا، وبثِّّها عرب وسائل  
يف   الكرمي  للقرةن  تسجيل صويت  أول  فلقد كان  واملرئية،  املسموعة،  اإلعالم 

سن هبا،  امصري  خليل  حممود  الشيخ  بصوت  اإلسالمي  هز  1381ة  العامل 
سنة    م،1961املوافق   انفع  عن  ورش  رواية  رمحه هللا  مث  1964مث سجل   ،

سنة   والدوري  قالون  وأقسام  (1) م 1968رواية  افتتاح كليات  على  فضاًل   ،
على   الطالب  إقبال  يف  واضح  أثر  له  ممَّا كان  اجلامعات؛  يف  الكرمي  للقرةن 

ها، وأول ما ي كون األمر يف ذلك ابلوقوف  تلقي القراآات، وتعلُّم أصوهلا وفَزْرشِّ
 عليها.

 
، نبذة عن  https://www.hayatty2day.com/?p=473ينظر موقع حيايت اليوم:    (1)

 حياة الشيخ حممود خليل امصري، رمحه هللا. 

https://www.hayatty2day.com/?p=473


 

 
219 

 العرب:ة جملة العلوم  
 )اجلزء الث ين( ه  1444العدد الس بع والسحون رب:ع اآلخر  

وهي قبل ذلك كّله يسرية سهلة األداآ، والنفس ترغب يف التيسري، فليس  
غريهم،   على  فضاًل  الكوفيني؛  قراآات  من  إضايف كغريها  عمل كثري  فيها 

)ت   محزة  قراآة  يف  الكثرية  )ت156كاإلمالة  والكسائي  ه(،  189ه(، 
الكوفة    -ه(  229وخلف )ت  قراآ  وأ-وهم  املنفصل  ،  املشبع يف  املد  يًضا 

أم   موصواًل كان  ساكن  قبله  الذي  اهلمز  على  املتكرر  والسكت  واملتصل، 
ه(، وإمالة هاآ  245مفصواًل، والوقف على اهلمز يف قراآة محزة وهشام )ت 

ه(  197التأنيث حال الوقف عند الكسائي، واملدود أيًضا يف قراآة ورش )ت 
ا واختالف املد املنفصل يف قراآة قالون  عن انفع، أو صلة ميم اجلمع وسكوهن

ابن كثري املكّي  220)ت قراآة  أيًضا يف  املتكررة  أيًضا، والصلة  ه( عن انفع 
)ت 120)ت املدين  جعفر  وأيب  للمثلني  130ه(،  الكثري  اإلدغام  أو  ه(، 

ه(،  154ه( عن أيب عمرو )ت261الكبري واملتقاربني يف رواية السوسي )ت
ايل سواآ كان يف كلمة أو كلمتني، عند انفع وابن كثري  أو العمل يف اهلمز املتت

ه(، وهو أمٌر أفاضت يف امديث عنه كتب  118وأيب عمرو وابن عامر )ت
 ( 1) القراآات يف ابب األصول.

  

 
/  1ينظر يف ذلك على سبيل املثال ما جاآ يف كتاب النشر يف القراآات العشر، البن اجلزري:    (1)

271- 491 ،2 :2- 194 . 
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 اتبحث األول: اهلَْمُز يف الب:ئةِّ العرب:ة.  •
أش  من  والقراآات  اللهجات  يف  به  يتعّلق  وفيما  العربية،  البيئة  يف  هر  اهلَْمُز 

على مشكلة   "َعَلٌم  وهو  عنها،  امديث  يدور  اليت  والصوتية،  اللغوية  املسائل 
من أعقد مشكالت األصوات العربية، ويرجع ذلك إىل االختالف يف ماهيته 

 ( 1)ويف عالقاته".
الصدارة   فهي يف  السامية،  اللغات  وللهمزة اتريخ عريٌق ضارٌب جبذوره يف 

األجبد يف  هي  األخرى،  امروف  يُسّمى  أمام  ساكٌن،  صوٌت  السامية  ية 
جند   فيها  أمرها  وبتتّبع  برأسه،  له  ويُرمز  )الثَّور(،  معناه  أّن  يقال  )األلف(، 
بعضها قد حافظت عليها وأبقتها حمّققة، كما يف امبشية والعربية الفصحى،  

أخرى   لغات  ُسهِّّلت يف  أهّنا  قبائل    -يف حني  تسهيلها يف هلجة  غرار  على 
نية اليت على الرغم من إسقاطها يف اللفظ، إاّل أهنا حافظت  كالسراي  -امجا 

وأبدلتها حرف مّد يف   الكلمة،  أول  احتفظت هبا يف  عليها يف اخلط، حيث 
وسطها وةخرها، وهي يف العربية يف أول الكلمة ووسطها متمّيزة نطًقا وكتابة،  

ز الكتايب  أما يف ةخرها فيغلُب عليها التسهيل حرَف مّد، مع اإلبقاآ على الرم 
اخلاص هبا. ويف اآلرامية ُوضِّعت األلف رمًزا هلا، إالَّ يف أواخر الكلمات، فإهنا  

 ترمز إىل األلف اللينة، اليت هي حرف مّد.   
فثبوهُتا  معها؛  التعامل  نفسه يف  املنحى  تنحو  السامية  اللغات  فإّن  وبذلك 

يف كل  الكلمات، كما  بعض  يف  وةخًرا،  وسطًا  وغياهُبا  يف  ابتداًآ،  )اسم(  مة 

 
 .171القراآات القرةنية يف ضوآ علم اللغة امديث، عبد الصبور شاهني،  (1)
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العربية، اليت يقابلها )ُشُم( يف األّكادية، و)مُشَا( يف اآلرامية، و)ُشم( يف العربية؛  
أول   يف  ختفيُفها  يتعّذر  إذ  العربية،  هلجات  بعض  يف  بتخفيفها  يذكران  ذلك 

        (1) الكلمة، ويف ذلك أسباب صوتية تدعو إليها.
لَِّما هلا من خصوصية يف صفتها وخمرجها  وقد اعتّن هبا القدماآ واحملدثون،  

يف   أبوااًب  هلا  فعقدوا  سواآ،  حّد  على  والقرَّاآ  اللغويون  هبا  فاعتّن  وماهيتها، 
 ، وسيكون حديثنُا عنها ابلقدر الذي يتصل مبوضوع البحث.  (2) كتبهم

  

 
   . 17ينظر: رمزي البعلبكي، الكتابة العربية والسامية،  (1)
اللغوية،    (2) أنيس، األصوات  العام: األصوات،  90ينظر: إبراهيم  اللغة  ،  114، كمال بشر، علم 

جين،   ابن  عند  والصوتية  اللهجية  الدراسات  النعيمي،  علم    ، كانتينو،304حسام  يف  دروس 
 . 123أصوات العربية،  
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 : اهلمزُة: خمرًج ، وصاًة: 1، 1
 خمرُجه :  -

خمرج   حتديد  يف  القدماآ  )ت  اختلف  اخلليل  فعّدها  ه(  170اهلمزة، 
)ت(1) هوائية سيبويه  وقال  فثُقلت  180،  خمرًجا؛  امروف  أبعد  "هي  ه(: 

 ( 2) عليهم ألهّنا كالتهوع".
، ولعل حتديد القدماآ ملخرجها  (3) وذهب احملدثون إىل أهّنا من لسان املزمار 

ودة من  من أقصى املق يشمل امنجرة، وتكون امنجرة خمرًجا هلا، هي املقص
 ( 4) قوهلم من أقصى املق.

اقتصاًدا يف   إىل ختفيفها؛  يُلَجأ  لذا  النطق؛  ثقلها على جها   يتضح  وهبذا 
، يقول مكيُّ  (5) اجلهد العضلّي، ملا فيها من َنرْبٍ قوٍي يثقل على جها  النطق

يف  437)ت العرب  تصّرف  سبُب  خمرجها،  وبُعد  وَجالدهتا  اهلمزة  "ثَِّقُل  هز(: 
 (6) ، فخّففتها طلًبا للتخفيف فيها؛ لصعوبة التكّلف يف حتقيقها".تغيري لفظها

 
 . 57/ 1اخلليل، العني:  (1)
 . 29/ 4سيبويه، الكتاب:  (2)
اللغوية،    (3) أنيس، األصوات  العام: األصوات،  90ينظر: إبراهيم  اللغة  ،  114، كمال بشر، علم 

جين،   ابن  عند  والصوتية  اللهجية  الدراسات  النعيمي،  علم  304حسام  يف  دروس  ، كانتينو، 
 . 123العربية،   أصوات 

ابن جين،    (4) عند  والصوتية  اللهجية  الدراسات  النعيمي،  علم  304ينظر: حسام  بشر،  ، كمال 
 . 114اللغة العام: األصوات،

 . 19َمّي اجلبوري، القراآات القرةنية بني الدرس الصويت القدمي وامديث، (5)
 . 95/ 1مكي، الكشف:  (6)
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َاُحه :   -  صِّ
بعض   وصفها  بينما  ُمهورة،  القدماآ  فعدَّها  فتها،  صِّ يف  اآلراآ  تباينت 
ا ليست ابجملهورة وال ابملهموسة. ا مهموسة، وذهب ةخرون إىل أهنَّ  احملدثني أبهنَّ

مضغوطة" "َمهتوتٌة  ا  أبهنَّ وصفها  )ت(1) فاخلليل  سيبويه  أّما  هز(  180، 
حتديًدا  -فوصفها  أكثر  فاهلمزة"   -وكان  اجملهورة  "فأّما  يف  (2) بقوله:  ويقول   ،

ا نربة يف الصدر خترج ابجتهاد".  (3) موضع ةخر: "أبهنَّ
مهموسة  أبهّنا  بعضهم  وصفها  إذ  ةخر،  رأي  هلم  احملَدثون  ألّن  (4) أّما  ؛ 

الوترين ال يتذبذابن حني النطق هبا، ووصفها ةخرون أبهّنا ليست ُمهورة وال  
إذن صوت شديد ال هو ابجملهور   "فاهلمزة  أنيس:  د.إبراهيم  يقول  مهموسة، 
وال هو ابملهموس، ألّن فتحة املزمار معها مغلقة إغالقًا اتمًّا، فال نسمع هلذا  

ابمل يسمح  وال  الصوتيني،  الوترين  فتحة  ذبذبة  تنفرج  حني  إالَّ  املق  إىل  رور 
 ( 5) املزمار، ذلك االنفراج الفجائي الذي ينتج اهلمزة".

  

 
 . 52/ 1اخلليل، العني:  (1)
 .  573/ 4سيبويه، الكتاب:  (2)
 . 29/ 4سيبويه، الكتاب:  (3)
العربية،    (4) األصوات  علم  يف  دروس  يف  123ينظر: كانتينو،  البحث  مناهج  حسان،  ،  ام 

 .  183اللغة،
 .91إبراهيم أنيس، األصوات اللغوية، (5)
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شاهني  الصبور  د.عبد  هذا  يف  يف  (1)ووافقهم  ابملهموسة  وصفها  إنّه  إالَّ   ،
 (2) كتابه املنهج الصويت للبنية العربية.

غري أّن هناك من عارضهم يف ذلك، يقول د.حسام النعيمي: "ولسُت أرى  
املنزلتني" بني  منزلة  واهلمس  اجلهر  وصف  يف  اهلمزة  جلعل  ًبا  ويقول  ،  (3) موجِّ

صفتني   فيكتسب  الصوت،  يتجزأ  شعري كيف  "وليت  العبيدي:  د.رشيد 
به،  التكلم  أو  السمع،  إدراكه يف  فكيف ميكن  وإذا كان كذلك    متضادتني، 

 (4)وأين الدقة اليت يتصف هبا علم الصوت امديث اي ترى ؟".
 ويبدو لنا أّن عّدها ُمهورًة هو الصواب، واملقبول يف امديث عن صفتها.  

  

 
 . 24ينظر: عبد الصبور شاهني، القراآات القرةنية يف ضوآ علم اللغة امديث،  (1)
 . 172ينظر: عبد الصبور شاهني، املنهج الصويت للبنية العربية،  (2)
 . 314حسام النعيمي، الدراسات اللهجية والصوتية عند ابن جين،  (3)
واللسانيات،    (4) اللغة  علم  يف  مباحث  العبيدي،  اللغة  105رشيد  فقه  يف  ونصوص  وأحباث   ،

 . 193العربية، 
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 : أةواُل نطقِّه . 2، 1
النحو   على  اللهجات،  يف  نطقها  أحوال  وبّينوا  اهلمزة،  أمر  العلماآ  حبث 

 اآليت:
تنطق اهلمزة بكامل خصائصها، اليت    هو األصل، ويراد به: أن  الححق:ق:   -

استعمال   يتطّلب  جّدي،  أمٍر  إىل  أجلِّئْت  إذا  قريش  تتكلم  وبه  هبا،  َفْت  ُوصِّ
 ( 1) اللغة النموذجية األدبية، يف شعر أو خطابة.

إعطاآُ كّل حرف حقَّه من   أوسع: "هو  بداللة  القراآات  وهو عند علماآ 
وإ ام   اهلمز،  وحتقيق  املّد،  والتشديدات،  إشباع  اإلظهار  واعتماد  امركات، 

بعض،   من  بعضها  وإخراج  بياهُنا  وهو  امروف،  وتفكيك  الغُنَّات،  وتوفية 
يكون   وال  الوقوف،  من  اجلائز  مالحظة  والتؤدة،  واليسر  والرتسُّل،  ابلسَّكت 
غالًبا معه َقْصٌر وال اختالس، وال إسكان حمرَّك، وال إدغامه، فالتحقيق يكون 

الرت  تعلِّّمني"بغاية 
ُ
امل على  به  األخُذ  ويُستحّب  يُستحَسن  الذي  وهو  ،  (2) تيل، 

فهو عندهم من أنواع القراآة، كاَمْدر والتدوير، وهذا النمط من القراآة يُراعى  
     (3) يف أصله حتقيُق اهلمزة.

أن تبدل اهلمزة حرف مد من جنس حركة ما قبلها، ويكون    اإلبدال:  -
وا السهولة  إىل  امليل  واالبتعاد  يف  التحضُّر  رغبًة يف  استحسااًن  ويكون  لتيسري، 

 
 . 79عربية، ص ينظر: إبراهيم أنيس، يف اللهجات ال (1)
العشر:    (2) القراآات  النشر يف  العبارات  250/  1ابن اجلزري،  ، وينظر: إبراهيم الدُّوَسرّي، خمتصر 

 .  23، الضباع: اإلضاآة يف بيان أصول القراآة، 47ملعجم مصطلحات القراآات،  
 . 82سلوى حممد عرب، اهلمزة: دراسة لغوية وصرفية وحنوية،  (3)
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وله   وعايشة،  وبرْي،  رْاس،  وعائشة:  وبئر،  رأس،  يف:  فيقولون  البداوة؛  عن 
 ( 1)ضوابط وأصول، تتعّلق هبا، وحبركتها وحركة ما قبلها، وموقعها.

وبني    الحسه:ل:   - احملققة  اهلمزة  بني  متوسطة  حالة  النطق ابهلمزة يف  هو 
امل واأللف،  حرف  اهلمزة  بني  فاملفتوحة:  هلا.  وليس  مركتها،  اجملانس  د 

 ( 2)واملضمومة: بني اهلمزة والواو، واملكسورة: بني اهلمزة والياآ.
حذف إحدى اهلمزتني املتالصقتني حبيث ال يبقى هلا صورة    اإلسق ط:   -

ما نسمعه   َأخوك، وهو  َجْا  اهلمزة األوىل يف: جاَآ َأخوك:  أثر؛ كإسقاط  وال 
 (3) اليوم جليًّا يف اللهجات العامية.

ستقَدم    النقل:   -
ُ
فهو لغًة: التحويل، وصناعًة: عبارة عن تعطيل امرف امل

بش وحتليته  شكله،  من  اهلمزة للهمزة  الساكن  (4) كل  امرف  حتريك  هو  أو   ،
 خل}   :حبركة اهلمزة اليت بعده، مث حتذف اهلمزة من اللفظ، كما يف قوله تعاىل

المؤمنون:  {ىل مل لفظ  [1]سورة  من  اهلمزة  حتذف  إذ  فْزَلَح،  َقَد   ،
 ( 5) الفعل، وتنقل حركتها إىل الدال يف قد.

 
، إبراهيم الدُّوَسرّي، خمتصر العبارات ملعجم  24الضباع: اإلضاآة يف بيان أصول القراآة،  ينظر:    (1)

 . 47مصطلحات القراآات، 
، إبراهيم الدُّوَسرّي، خمتصر العبارات ملعجم  23ينظر: الضباع: اإلضاآة يف بيان أصول القراآة،    (2)

 . 47مصطلحات القراآات، 
، إبراهيم الدُّوَسرّي، خمتصر العبارات ملعجم  25أصول القراآة،  ينظر: الضباع: اإلضاآة يف بيان    (3)

 . 47مصطلحات القراآات، 
 .  25ينظر: الضباع، اإلضاآة يف بيان أصول القراآة،  (4)
 .48ينظر: إبراهيم الدُّوَسرّي، خمتصر العبارات ملعجم مصطلحات القراآات،   (5)
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وهو إسقاط اهلمز املفرد من كلمة حبيث ال يبقى هلا أثر حنو:    احلذف:  -
 ( 1) ُيضاهِّئون= ُيضاُهون.

ابهلمزتني   متعلق  مصطلح  اإلسقاط:  أن  وامذف  اإلسقاط  بني  والفرق 
 ( 2) املتجاورتني، وامذف: مصطلح متعلق ابهلمزة املفردة من كلمة.

 ( 3) ومفص من هذه األحوال: التسهيل، واإلبدال.
قبائل لتتفاوت يف التعامل مع صوت اهلمزة، فمنها من يهمزه يف كالمه  إّن ال

"وهي   األ هري:  يقول  التخفيف،  ويُؤثِّر  يسّهله  من  ومنها  التحقيق،  ويُؤثِّر 
األمّت   فهو  به  قرئ  ما  مهز  فمن  العرب،  بلغات  نزل  والقرةن  معروفة  لغات 

 ( 4)يب".املختار، ومن مل يهمز مما ترك مهزه كثري من القرَّاآ فهو مص 
ويُعزى التحقيُق إىل بين  يم وقيس وأسد، ذات املناطق البدوية اليت  يل إىل  
هذا   من  خيّفف  ابهلمز  والنطق  بسرعة،  امروف  وإخراج  الكالم،  يف  اإلسراع 
اإلسراع، يف حني أن التخفيف يُعزى إىل القبائل امجا ية ومن جاورها، وهي 

 ( 5) طق األلفاظ.قبائل حضرية كانت  يل إىل اخلفة يف ن

 
 . 48ملعجم مصطلحات القراآات،  إبراهيم الدُّوَسرّي، خمتصر العبارات   (1)
 . 48إبراهيم الدُّوَسرّي، خمتصر العبارات ملعجم مصطلحات القراآات،   (2)
،  362/  1ينظر: ابن اجلزري، النشر يف القراآات العشر، ابب يف اهلمزتني اجملتمعتني من كلمة:    (3)

 هتم. ، إْذ فصل القول يف ذلك للقراآ العشرة وروا390/ 1وابب يف اهلمز املفرد:  
 . 25، وينظر: الضباع، اإلضاآة يف بيان أصول القراآة، 38األ هري، معاين القراآات،  (4)
، عبد الصبور شاهني، القراآات القرةنية يف ضوآ  75ينظر: إبراهيم أنيس، يف اللهجات العربية،  (5)

 . 30علم اللغة امديث، 
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وهنا نلحظ أمًرا مهًما، كثريًا ما سيتكرر يف هذا البحث: أّن لغة التحقيق  
هي لغة القبائل البدوية اليت كانت كثرية الرتحال، وكانت قريبة من العراق أو  
يَّما الكوفة والبصرة. ومبا أّن حفص، وشيخه عاصم من   تعّودت النزوح إليه السِّ

 ( 1) رمها ببيئتها يف اختيارمها امرف الذي اختاراه.الكوفة، فهناك من يرى أتثّ 
ونرى أّن البيئة ليس هلا ذاك التأثري املباشر على قراآة أي قارئ، مبعزٍل عن  
روايته ذلك عن أئمته؛ ألّن القراآة ُسنَّة متَّبعة، والسيَّما أّن هناك من الُقرَّاآ من  

ينتمون   الذين  شيوخه،  من  القراآات  ه  بتخريُّ خمتلفة،  ُعرِّف  بيئات  إىل 
 (2) كالكسائي وغريه. 

ونرى أّن التعامل مع اهلمزة مل يُعد ميتلك تلك الفواصل مع اختالط القبائل  
وترحاهلا، فبَزْعَد أن اختلطت القبائُل امجا ية ابلتميمية، وساكنو الرباري أبهل  

حنا نسمع  املدن، مل تَزُعْد القبائُل حتتفظ بلغاهتا اليت اخُتصَّت هبا من قبل، فأصب
ر أسباب ارحتال علماآ اللغة   امجا ي يتكّلم بلغته وبلغة التميمّي، وهو ما يفسِّّ
إىل القبائل النائية من أهل الوبر، ألخذ اللغة عنهم، من دون أهل املدر؛ ألّن  
األخرى،   القبائل  لغات  إليها  تتسّلل  ومل  حمتفظة خبصائصها،  ما  الت  لغتهم 

 بسبب صعوبة ووعورة املسالك.
بني  و  التنّقل  أعانت سهولة  فقد  استفحااًل،  األمر  ا داد  اماضر  الوقت  يف 

املناطق الناَس على قطع الفيايف والقفار؛ فتداخلت لغاهتم، وانزوت الفصحى،  

 
 . 62ينظر: إبراهيم أنيس، يف اللهجات العربية،  (1)
،  1/242، وينظر كذلك الصفحات: 1/538ابن اجلزري، غاية النهاية يف طبقات الُقرَّاآ:  ينظر:  (2)

2/27،41،167 . 
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وما عدان نسمع هبا إاّل يف القرةن الكرمي، وامديث النبوي الشريف، والكتب  
 (1) األمرين. واحملاضرات العلمية اليت يكابد فيها املتكلِّّمون 

العامية على   فهو ملحوظ يف هلجاتنا  أمٌر ال حيتاج إىل طول حبث،  وذاك 
اختالف بيئاتنا اجلغرافية؛ لدرجة ذهبت فيه اللهجات املعاصرة إىل إسقاطهم  
ففي   قبل؛  من  العرب  تفعله  تكن  مل  أمٌر  وهو  الكلمة،  )فاآ(  يف  اهلمزة  حىت 

أ وأابط: ابط،  َساس،  أساس:  يقولون يف:  من  مصر  وأفاَق  ووين،  فني،  يَن: 
نان، وأسبوع: ُسبوع.  (2) غيبوبته: فاَق، وأسنان: سِّ

واُكتيب: كِّتيب،  عي،  مسِّ اِّمسعي:  يف:  يقولون  العريب  اخلليج  دول  بعض  ويف 
كيت؛ فيسقطون مهزة الوصل يف فعل األمر يف هذه األفعال.  (3) واسُكيت: سِّ

إّن مثل هذا قد مسَِّع يف األ مان   ه(،  539اخلالية، روى اجلواليقي )وحىت 
أّن الناس يف عصره كانوا يُسقطون مهزة )أبو(؛ فيقولون يف: أبو رِّايح: بُزْو رِّاَيح  
)وهو شيآ تلعب به الصبيان، وتديره الريح(، ويقولون للقِّرد: بُزْو  َنَّه، عوًضا  

 ( 4) عن: أبو  َنّه )وهي كنيته(.
ريب، يف تونس واجلزائر، فيقولون  وهي ظاهرة تشيع اآلن يف بلدان املغرب الع 

مجيلة   حريد:  أبو  ومجيلة  بُزْوتَزْفلِّيزَْقة،  تفليقة:  وأبو  بُزْوَمْدَين،  مدين:  أبو  يف: 

 
 . 75ينظر: سلوى حممد عرب، اهلمزة: دراسة لغوية وصرفية وحنوية، ص  (1)
، رمضان عبد التواب، حبوث ومقاالت يف اللغة،  48ةسر، التطور النحوي، ص    ينظر: برجشرت  (2)

 . 272ص 
 . 76ينظر: سلوى حممد عرب، اهلمزة: دراسة لغوية وصرفية وحنوية، ص  (3)
 . 152اجلواليقي، تكملة إصالح ما تغلط فيه العامة، ص  (4)
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العربية مبثل ذلك يف   رْيِّد، وقد اشتهرت لغة حضرموت يف جنوب اجلزيرة  بُزْوحِّ
اَبْْلبِّْيد، وأاب    أمسائهم، فيقولون: أاببطني: اَبْْبطِّنْي، وأاب دريق: اَبْْدرِّْيق، وأاب لبيد:

 (1) وارث: اَبَْوارِّث.
ابن   عوًضا عن:  جارَّ هللا،  وبِّْن  م،  دِّْعجِّ وبِّْن  اَثلَِّبة،  بِّْن  أيًضا:  ذلك  ومثل 
جنوب   مناطق  يف  نسمعها كثريًا  اليت  هللا،  جارُّ  وابن  م،  دِّْعجِّ وابن  اَثلِّبة، 

والسّيما من    اململكة، ويف املناطق اليت وصل إليها أبناُآ جنوب اجلزيرة العربية،
 امضارمة.  

الصوت   من  التخلص  هو  البدوية  البيئات  يف  التحقيق  من  الغرض  ولعّل 
الطويل )أحرف املّد( املعاقبة اهلمزَة، فنطُق صوت اهلمزة يتولَّد عنه مقطع فيه 
أتٍن وختفيف من سرعة النطق، اليت غالًبا ما ُومسوا هبا، فوجدوا يف النَّرْب وسيلة  

والنَّرْبُ  ذلك،  من  إىل  النطق،  أثناآ  يف  للسرعة  ختفيف  فيه  معروف  هو   كما 
 خالل حبس اهلواآ على هيئة سكتة لطيفة. 

استحّقها كأول   اليت  وبصفاته  حيِّّزه،  من  صوهتا  إخراج  على  فضاًل  هذا 
صوت من امنجرة، تتحاشاه طائفٌة من الناس، يف حني تتجشم صعاهبا طائفٌة  

 فه سيبويه.أخرى؛ حىت وإن كان كالتهوُّع كما وص
ذلك   من  العكس  على  اجلبال،  ساكين  من  امضرية  القبائل  أّن  حني  يف 
كانت متأنية يف نطقها، متئدة يف أدائه، فلم َيشتِّهر عنها نطُق صوت اهلمزة،  
أو اإلمالة، ومل تكن هبا حاجة إىل اِّلتماس املزيد من مظاهر األانة يف نطقها؛  

 
 . 48رمضان عبد التواب، التطور اللغوي، ص  (1)
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املدر  أن  والسيَّما  مهز كلماهتا،  املعاقبة  فأمهلت  الطويلة،  لألصوات  الصويت  ج 
للهمزة، ميكنها من عملية التنفس بسالسة ويسر؛ فهي تبغي بذلك اخلفة يف  

 النطق، والتنفس من غري مشقة وتكّلف.  
يف   أيًضا  يكوانن  املفردة،  اهلمزة  يف  يكوانن  والتخفيف كما  والتحقيق 

هام، وكذا يف كلمتني،  اهلمزتني اجملتمعتني يف كلمة واحدة، األوىل منهما لالستف
حينما تلتقي كلمة مهمو ة اآلخر أبخرى مهمو ة األول، وهلما يف كال النوعني 

 ما يسوّغ من العلل وامجج عند من حيقق، أو خيّفف.
وكما هو مألوف يف بيئة  يم حتقيق اهلمزة يف كلتا امالتني؛ فإّن امجا يني  

وا حتقيقها مفردة، يف حني أّن  يستثقلون حتقيقها ُمتمعة مع أخرى، كما استثقل
 غريهم من الذين ال خيّففوهنا، حيّققوهنا مجيًعا، وال يدخلون بينهما ألًفا.

الثانية،   وعِّّلُة من ذهب إىل التحقيق فيها "أنّه ملا جا  انفصال األوىل من 
ثقيل؛   األخرى، وذلك غري  منهما من  واحدة  انفراد كل  إىل جوا   األمُر  ةَل 

بين اجلمُع  أخرى،  فجا   من كلمة  والثانية  من كلمة،  األوىل  إذ  حمققتني،  هما 
فيجو  أن تقف على اهلمزة األوىل وتفصلها من الثانية، فصار اجتماعهما يف  
يف   هلما  اجتماع  ال  إْذ  الوصل،  يف  حتقيقهما  فحُسن  عارض،  الوصل كأنه 

فجرى    الوقف، وال بُدَّ من حتقيقهما إذا وقفَت على األوىل وابتدأَت ابلثانية؛ 
 ( 1)الوصل يف حكم الوقف يف هذا".

  

 
 .  73، ومكي، الكشف، 549/ 3مجج: سيبويه، الكتاب: ينظر حول هذه ا (1)
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 اتبحث الث ين: االعحداُل يف اهلَْمزِّ يف رواية ةاص. •
 : ماهوُم االعحدالِّ اللغوي : 1، 2

من الَعْدل، وهو الَقْصد يف األمور، أي التوسُُّط فيها وعدم ُماو ة    هو لغًة: 
يف  (1) امد حالني  بني  حال  توسُُّط  االعتداُل  وقيل:  أو كيف، كقوهلم  ،  كمٍّ 

جسٌم معتدٌل بني الطول والقصر، ويوٌم معتدٌِّل طيُِّّب اهلواآ، وكلُّ ما تناسَب  
 ( 2) فقد اعتدل.

اجلمُع بني    واصطالًة :  االختيار، هو  القدماآ عن  يُفهُم من حديث  كما 
يْقُرب   والتخفيف، بشكل  الصويت، كالفتح واإلمالة، واهلمز  األداآ  منطني من 

 يف االختيار.من التساوي 
)ت   بن  ايد  حيىي  الفراآ:  "مسعت  قال:  خلف  عن  مهران  ابن  حكى 

)اإلمالة(،  207 الكسر  يف  محزُة  وأفرَط  الفتح،  يف  عاصٌم  "أفرَط  يقول:  ه( 
يطيق   ومن  له:  فقلت  خلف:  قال  ذلك،  بني  القراآة  تكون  أن  إيّل  وَأَحبُّ 

، مثل قراآة أيب  هذا؟ قال: كذلك ينبغي أن تكون القراآة بني الفتح والكسر
صعب   أمٌر  ألنّه  عليه؛  يقدر  ال  لَِّما  َيرْتُُكه  َمْن  ذلك  َيرْتُك  وإمّنا  عمرو، 

   (3)شديد".
ه(: "وأمَّا من مجع بني األمرين، كما ُروي  377قال أبو علي الفارسي )ت  

عن انفع أنه فتح )َتاَل(، وأمال غريها، يقصد )َدَحا(، وكلُّ واحد من اإلمالة  

 
 . 150الفيومي، املصباح املنري،  (1)
 )مادة عدل(.   265/ 8ابن منظور، لسان العرب:  (2)
 . 222أبو شامة، املرشد الوجيز،  (3)
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وخالفها جائز، فقولُه حسٌن ألخذه بشيئني: كلِّّ واحد منهما مسموٌع مأخوٌذ  
 ( 1) به، فأخَذ أبحدمها مرة، وابآلخر مرة أخرى".

)ت   يعيش  ابن  يف    553قال  ومحزة  الفتح،  يف  يُفرُِّط  عاصم  "وكان  ه(: 
فرِّط".

ُ
فرِّط والفتح امل

ُ
 ( 2)الكسر، وأحسُن ذلك ما كان بني الكسر امل

حَدثني، إْذ نرى د. عبد الصبور شاهني، يذكر  
ُ
وهو قريٌب من ذلك عند امل

مجا  من  أنّه "إذا أتملنا موقف أيب عمرو يف ضوآ ما جرى عليه لسان أهل ا
وجدانه   للهمزة؛  املطلق  التحقيق  من  لسان  يم  عليه  جرى  وما  اهلمز،  عدم 
يتخذ موقًفا وسطًا بني الطرفني، وهو موقف االعتدال الذي اتصف به يف كلِّّ  

 ( 3)اختياره".
يف  متقابلتني  لغويتني  ظاهرتني  بني  اجلمُع  هو  اللغوّي  ابالعتدال  املراد  إّن 

العربية،   اللغوية  القارئ إحدامها يف سياق صويّت  البيئة  املتكلِّّم أو  حبيث خيتار 
 ما، واألخرى يف سياق ةخر، ضمن مربِّّرات مقنعة يف األداآ الصويت. 

بني ظاهريت: اهلمز والتسهيل، أو    –مثاًل    –فنجد القارئ جيمع يف روايته  
..، الفتح واإلمالة، أو اإلدغام والفّك، أو املّد والقصر، أو اإلظهار واإلخفاآ .

املعياريّة   حيث  من  اختياره،  يف  إليه  مييُل  الذي  اللغويَّ  والنمَط  ينسجم  مبا 
 والتعليل، من غري ترٍك لألمر على إطالقه، يف تفضيل هذا النمط أو ذاك. 

 
 . 420/ 6أبو علي الفارسي، امجة للقراآ السبعة:  (1)
 . 9/54ابن يعيش، شرح املفصل للزخمشري:  (2)
 .171عبد الصبور شاهني، القراآات القرةنية يف ضوآ علم اللغة امديث، ص   (3)
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قام   اللتني  و يم،  امجا   ببيئيت  يُعرف  ما ابت  األمر بني  يكون  ما  وغالًبا 
حني مجعهم اللغة، فتحقيُق اهلمز  النحاة واللغويون بتسجيل مالحمهما اللغوية  

 ممّا عرفت به البيئة التميمية، يف حني مال امجا يون إىل غري ذلك. –مثاًل   –
وليس األمر من ابب اجلوا  عند من اعتاد التحقيق، يف مقابل التخفيف،   

يّ  ؛ بل ذلك ممَّا  (1) الذي يراُد به )التسهيل، التليني، اإلبدال( على ما يرى الرَّضِّ
ه لساهُنا كما يرى د. إبراهيم أنيس: "إنّه  لو صحَّ هذا القول الذي يراه  يوجب

ّي، ألمكن أن نتصور أّن من القبائل من كانوا مييلون ويفتحون كما تشاآ   الرَّضِّ
هلم أهواؤهم، وذلك أمر ال يقبله اللغويُّ امديث، إذ ليس األمُر أمَر مواضعة  

لِّّ قبيلة، فتلك اليت  يل ال تستطيع غري  مقصودة ُمتَعمََّدة، وإمّنا هي عادٌة لك 
اإلمالة، وتلك اليت تفتح ال تطاوعها ألسنتها بغري الفتح، فاملسألة ال تعدو أن  
دومنا   السلف  عن  اخللُف  يتوارثها  اليت  اللغوية  العادات  عادًة، ككلِّّ  تكون 
  شعور هبا، فكان واجُب النحاة أن يقولوا: إنَّ اإلمالة ال مفر منها عند تلك 
القبيلة اليت  يل يف كالمها، والفتح واجب عند من ال يستطيعون غريه كمعظم  

 ( 2) امجا يني".
فذلك عند أبناآ البيئة عادٌة لغوية، صارت فيما بعد اختيارًا؛ فدخل حينها  
إىل   الساكنة  اهلمزة  يقلبون  أهّنم  عن  يم  "روي  فقد  اجلوا ،  دائرة  يف  األمُر 

 
، وينظر: الضباع، اإلضاآة يف بيان أصول القراآة،  3/5األسرتابدي، شرح شافية ابن اماجب:    (1)

25. 
 .  69إبراهيم أنيس، يف اللهجات العربية،  (2)
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لُْوم، بِّْئر:  صوت لني، من جنس حركة ما ق لُْؤم:  بلها، فيقولون: رَْأس: رَْاس، 
 ( 1)بِّرْي".

وإّن ممَّا عّز  امليَل إىل العربية الفصحى، من غري هجران لُِّلُحون اللهجات،  
املتعاقبة   والدول  ملسو هيلع هللا ىلص،  النيّب  عهد  منذ  اإلسالمية  للدولة  رمسية  لغة  جعُلها 

 لغة قبيلة أو قوم بعينهم.  بعدها؛ فأضَحْت فيما بعد لغًة مشرتكة )ُموحَّدة(، ال 
ُمْكَنٍة من الفصحى،   ويشار ههنا إىل أّن طائفًة من عِّْلَية القوم كانوا على 
األسواق   العرب، كاجتماعهم يف  اليت جتمع  املناسبات  هبا يف  يلَهجون  وكانوا 
ومواسم امج، فذُكَِّر أّن "امجا يني يف هلجات اخلطاب يسّهلون اهلمز، وقد  

يف األساليب األدبية، من شعر وخطابة. أي كانوا يلجؤون إىل  التزموا حتقيقها  
النموذجية   اللغة  استعمال  يتطلَّب  جديٌّ،  أمٌر  هلم  عنَّ  اهلمز كلَّما  حتقيق 

 ( 2) األدبية".
  

 
 . 76إبراهيم أنيس، يف اللهجات العربية،  (1)
 . 79إبراهيم أنيس، يف اللهجات العربية،  (2)
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 : مظ هُر االعحدالِّ يف اهلَْمز يف رواية ةاص. 2، 2
اللغوّي يف اهلَْمز يف رواية حفص، ي َ مظاهَر االعتدال  كفينا أن  وحىت نتبنيَّ

حنصي عدد الكلمات اليت جاآت مهمو ة، مث ما ُحقِّّق منها، وما كان منها  
نستطيع  وبذلك  اخلصوص(،  وجه  على  واإلبدال:  )التسهيل،  ابلتخفيف، 

 القول: 
قد   التحقيق،  إىل  ميله  من  الرغم  على  عاصم،  عن  يرويه  فيما  حفًصا  إّن 

مراعاته االعتدال فيما اختاره يف  خالف ذلك يف عدد من املواضع، اليت تظهر  
لنفسه مذهًبا وسطًا وطريًقا معتداًل، جيمع بني   ذ  اختَّ فهو قد  )اهلَْمز(،  مسألة 
منَطي نطقها، اعتماًدا على ما يراه من االنسجام الصويت، مبا يفضي إىل دّقةِّ  

 الداللة، وامليلِّ إىل ما ميكن أن يكون أصاًل يف الوضع اللغوي.
 ا، جديٌر بنا أن نسعى لإلجابة على هذه التساؤالت:  ومن أجل ذلك أيضً 

ملاذا اختار حفٌص التحقيَق يف مواضع، والتخفيَف يف أخرى؟ وهل هو يف  
إليها،   ينتمي  اليت  التميمية،  للبيئة  اللهجّي  اجلانب  راعى  قد  التحقيَق  اختياره 

ه عاصم؟    كشيخِّ
البيئ يف  اللهجّي  اجلانَب  التخفيف  إىل  ميله  يف  راعى  امجا ية،  هل  ة 

 العتباراٍت صوتية حبتة، أم ألخرى داللية تتعّلق أبصل وجذر الكلمة؟ 
ما مدى التزامه يف ذلك بطرق روايته، فيما أقرأه به عاصم عن علي بن أيب  
طالب، وأيب عبد الرمحن السلمّي، وعثمان بن عفان، رضي هللا عنهم، وفيما  

مسعود، رضي هللا عنهما، وهل    أقرأ به ُشعبَة عن  ِّّر بن ُحبيش وعبد هللا بن 
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العام   إىل  أو  اللهجّي،  النمط  إىل  يستند  منهما،  اختيار كلٍّ  ما يف  ََثَّة سبٌب 
 الفصيح. 

العرب   واأَلكَثرِّ يف كالم  األَقَدمِّ  اختاره حفٌص مبوضوع  فيما  ََثَّة صلٌة  هل 
 على الصعيد اللغوّي؟  

مظاهر على  نقف  جتعلنا  التساؤالت  هذه  على  اإلجابة  يف    إّن  االعتدال 
حتقيق   اليت جتعل  ُوحَّدة، 

امل العالية  ابللغة  ابتداًآ  أخذه  مع  فهو  رواية حفص؛ 
أنّه ترّدد بينه وبني التخفيف،  اهلمز أصاًل هلا، ورثَزْتُه من األصل السامّي، إاّل 
فلقد نظر إىل التخفيف على أنّه من الظواهر اللغوية، اليت أصبح هلا شأٌن يف  

العربية، جع إىل  البيئة  تتساوى مع األصل، وتقف معه جنًبا  أن  ترقى إىل  َلها 
جنب؛ فأصبحنا نقرأ عن ميل امجا يني إىل التخفيف، كما نسمع عن ميل  

 التميميني إىل التحقيق. 
اللهجية   الناحية  من  ينطلق  مل  اهلمزة،  أداآ  منَطي  مع  تعامله  يف  وهو 

النظر إىل األصل   فحسب؛ بل جعل مرّد األمر إىل اجلانب الداليّل، من خالل
 يف الوضع اللغوّي؛ فحقََّقها يف ألفاظ، وخفََّفها يف أخرى.

التحقيق   بني  حفص  رواية  يف  اجلمع  فكرة  إدراك  ميكننا  ذلك  ضوآ  يف 
والتخفيف، فهو عندما يهمز ال ينطلق من خالل أتثّره ببيئة  يم، اليت ينتمي  

ه )عاصم(، وإمّنا هو إىل إحدى قبائلها )أسد( والًآ، كما هي امال عند شيخ
بن   بكر  )أبو  ُشعبُة  فيه  مال  الذي  الوقت  ففي  وانتهاًآ،  ابتداًآ  الرواية  ُمتَّبٌِّع 
عياش بن سامل األسدّي، والًآ، النَّهَشلّي الكويّف(، إىل رواية التحقيق يف عموم  
اهلمزات، مال هو  إىل اجلمع بني النمطني؛ ففي التحقيق يكون ةخًذا ابلعربية  
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و  عنهم  الفصحى،  روى  الذين  امجا يني،  قراآته  شيوخ  مّتبًعا  التخفيف  يف 
 شيُخه عاصم.

فهو على الرغم من مجعه يف قراآته بني قراآيت: أهل املدينة، وأهل الكوفة؛  
النحو   على  قراآته،  حروف  أتليف  من  االِّختيار  ظاهرة  خالل  من  استطاع 

بية الفصحى،  الذي جاآ متوافًقا مع خصائص ما صار يُعرف فيما بعد ابلعر 
 ( 1)اليت اِّستمدت أكثر خصائصها من لغة أهل امجا .

"إذا أتمَّلنا هذا املوقف يف رواية حفص، يف ضوآ ما جرى عليه لسان أهل  
من   لسان  يم  عليه  جرى  وما  االضطرار،  عند  إالَّ  اهلمز  عدم  من  امجا  

وهو موقف    التحقيق املطلق للهمزة، وجدانه يتَّخذ موقًفا وسطًا بني اللحنني،
 ( 2)االعتدال الذي اتصف به يف كل اختياره".

والكوفة،   البصرة  مدرسيت  ةراآ  على  فيها  االعتداُل  هذا  انعكس  وقد 
واتَّسَمْت   وكلمتني،  من كلمة  اهلمزات  ختفيف  إىل  ابمليل  البصريُة  فاتَّسَمْت 

  ( 3) الكوفيُة ابمليل إىل التحقيق.
فيما اختاره من حتقيق اهلمز التخفيف، كان  إّن حفًصا  أو ما يقابله من   ،

تسهيل   حماولة  يف  تتمّثل  األدائي،  التذّوق  يف  خاّصة  مجالية  ذلك  من  يبغي 

 
العشر:    (1) القراآات  النَّْشر يف  اجلزرّي،  ابن  الُقرَّاآ يف  126/  1ينظر:  النهاية يف طبقات  ، وغاية 

 . 202/ 1طبقات الُقرَّاآ: 
 .  171عبد الصبور شاهني، القراآات القرةنية يف ضوآ علم اللغة امديث،  (2)
امضرمي من خالل انفراداته عن القراآ العشرة، ُملة كلية اللغة العربية  سيد دِّرَا ، منهج يعقوب    (3)

 .  279 -225، 30ابملنصورة، ع
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اعتماًدا   داللّية  جوانب  تفضيل  إىل  وامليل  القوية،  األصوات  وهتذيب  النطق، 
أو   التحقيق  فإّن  وبذلك  أيًضا؛  ذلك يف عكسه  يكون  مثلما  التحقيق،  على 

نتيج يكوانن  أمن  التخفيف ال  الذي حيكمه ضابط  العريب  الصويت  السياق  ة 
النمط   يف  أصٌل  هو  ما  إىل  مرّده  وإمّنا  فحسب؛  األداآ  يف  أو صعوبة  اللبس 

 )الفصيح(، أو ما ميكن أن نسميه )اللغة الُقْدَمى عند العرب(. 
فصاحتها،   على  فضاًل  حفص،  رواية  توّسط  على  العلماآ  بني  اتفاٌق  ََثَّة 

ذكرَ  انقلها، كما  مكيُّ وثقة  عموم  (1)   واالعتدال يف  التوسط  إىل  فهي  يل   ،
الظواهر الصوتية، وهي يسرية سهلة األداآ، والنفس ترغب يف التيسري، فليس  
غريهم،   على  فضالً  الكوفيني؛  قراآة  من  إضايف، كغريها  عمٌل كثرٌي  فيها 
يف  املشبع  املّد  من  وختلو  وخلف،  والكسائي  قراآة محزة  يف  الكثرية    كاإلمالة 
املنفصل واملتصل، والسكت املتكرر على اهلمز الذي قبله ساكن موصواًل كان  
التأنيث   هاآ  وإمالة  وهشام،  محزة  قراآة  يف  اهلمز  على  والوقف  مفصواًل،  أم 
ميم   صلة  أو  انفع،  عن  ورش  قراآة  يف  واملدود  الكسائي،  عند  الوقف  حال 

انفع أيًضا، والصلة  اجلمع وسكوهنا واختالف املد املنفصل يف قراآة قالون عن  
الكثري   اإلدغام  أو  املدين،  وأيب جعفر  املكي  ابن كثري  قراآة  أيًضا يف  املتكررة 
للمثلني الكبري واملتقاربني يف رواية السوسي عن أيب عمرو، أو العمل يف اهلمز  
وابن   وأيب عمرو  وابن كثري  أو كلمتني، عند انفع  املتتايل سواآ كان يف كلمة 

 عامر.

 
 . 219مكي، التبصرة يف القراآات السبع،  (1)
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يُ  ما  )ت  وأّما  الكويف  النََّخعي  القاضي،  هللا  عبد  بن  َشرِّيك  عن  رَوى 
، فاملراُد به ما جاآ  (1)ه(: "كان عاصم صاحَب مَهٍز وَمدٍّ وقراآٍة شدِّيدٍة"177

من قراآته يف رواية ُشعبة، اليت ُعرَِّف عنها امليُل إىل اإلمالة، والتحقيق املطلق  
 منها روايُة حفص بشكل  يف اهلمز، وإسكان هاآ الصلة، وهي ظواهر ختّفَفتْ 

 كبري.  
)أسد(   بيئة  حنو  روايته  يف  )حفص(  ينحو  أن  متوقزًَّعا  حني كان  يف  إنّه 
إىل   وذهب  جانبها،  قد  نراه  )والًآ(؛  أسدايًّ  عاصم  اللغوية؛ كونه كشيخه 
االختيار من عيون الفصحى، ممَّا ميثِّّل القِّّمة يف الفصاحة واالعتدال اللغوي؛  

)ش أّن  ميله  حني  عنه  يف  أعرض  ما  فعل  قد  أيًضا،  )والًآ(  األسدّي  عبة(، 
)حفص(؛ فنراه خيتار اللون اللهجي اآلخر عن شيخهما )عاصم(، فيميُل إىل  

 ما يتفق مع بيئة بين أسد، فيما رواه عنه.
وقد جتّلى ذلك يف جّل اجلوانب الصوتية، أو ما يعرف بز )األصول(، فضاًل  

 املستويني: الصريف، والنحوّي.على مواضع عديدة يف 
فكما هو معروف أّن قبيلة أسد كانت تنتشر يف أرجاآ شاسعة من وسط  
اجلزيرة العربية، ابجتاه العراق. فهي جتاور بيئة امجا  من الغرب، وبيئة  يم من  

 الشرق، وقد امتّد نشاطها من وادي الرُّّمة جنواًب إىل أطراف الكوفة مشااًل.
ًضا طائفًة من القبائل، كقبيلة طيِّّئ، وقيس، وبطوهنما،  وهي قد جاورت أي

القبائل؛ فهي   أنّه قد وقع أتثّر وأتثري بني هلجة أسد وهلجات تلك  فال شكَّ 

 
 . 464/ 2السّخاوي، مجال الُقرَّاآ وكمال اإلقراآ:  (1)
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قد جاآت متضمنة ألفاظًا وعادات نطقية شىّت، منها ما هو حجا ي و يمّي،  
 وغري ذلك ممّا ينتمي إىل القبائل اليت جاورهتا.

صوت   يف  اعتداهلا  يف  حفص  رواية  به  اتسمت  ما  لبيان  السعي  يف  إنّنا 
اهلمز،   هبا يف ابب  قرأ  اليت  املواضع  عند كل  نقف  أبن  معنيني  لسنا  اهلمزة، 
والسّيما ما كان منها مندرًجا ضمن )التحقيق(؛ إْذ هو األصل الذي انتظمت  

ّي حوله، فذلك ال  فيه العربية )الفصحى(؛ إْذ األصل ال حيتاج إىل َجَدٍل علم
يضيف للمسألة جديًدا، وال يصبُّ يف حبر املوضوع، الذي حنن بصدد الغوص  

 فيه.     
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 : منهج رواية ةاص يف الحع مل مع اهلَْمز. 2، 3
 أواًل: يف حتق:ق اهلَْمز. 

 عند اِّلحق ءِّ مهزتني.   .أ
مهزتني،   التقاآ  عند  مطلق،  شبه  بشكل  حفص،  رواية  يف  التحقيُق  يتمثَّل 

 على ثالثة أضرب: وذلك 
 الضرب األول:   -

إذا اجتمعت مهزاتن يف كلمة واحدة، وكانت األوىل متحركة والثانية ساكنة،  
( تعاىل:أْادمحنو:  قوله  يف  كما  ]سورة    {ّٰ ِّ ُّ َّ}( 

 هئ  مئ  خئ حئ جئ يي ىي}  ( كما يف قوله تعاىل:أْامنو)،[31البقرة:

 . [13]سورة البقرة: {هت مت خت حت هبجت مب خب حب جب

القرَّاآ على ختفيف اهلمزة الثانية، إببداهلا ألًفا إذا انفتح ما قبلها، وبواٍو  اتفق  
إذا انضم ما قبلها، وبياٍآ إذا انكسر ما قبلها، وقد نقل مكي اتفاق القرَّاآ يف  

وابن عامر يف حتقيقهم  (1) ذلك  الكوفيون  القرَّاآ  وقد خرج عن هذا اإلمجاع   ،
تعاىل: )أَئِّمَّة( من قوله  التوبة:  { حت جت هب}  مهزيت  إّن  إ.[12]سورة  ذ 

فلّما   ساكنة،  الثانية  فاهلمزة  وأمْحرة،  )أْفعلة( كحمار  و ن  على  َة(  )أْاممِّ أصلها 
ميمان امليم    اجتمعت  يف  امليم  وأدغموا  الثانية،  اهلمزة  إىل  امليم  نقلوا كسرة 
 ( 2) فصارت )أَئِّمَّة(.

 
 . 31/ 4، وينظر: سيبويه، الكتاب: 70/ 1مكي، الكشف:  (1)
القراآات، ص    (2) القراآات السبع،  315ينظر: أبو  رعة، حجة  ،  149، ابن خالويه، امجة يف 

 . 1/499مكي، الكشف: 
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والذي أراه أّن عاصًما وأصحابه الكوفيني وابن عامر، قد حققوها للتقليل  
امليم   حركة  بنقل  إالّ  يقوموا  مل  فهم  الكلمة،  يف  اماصلة  التغريات  من كثرة 

َة   أْاممِّ امليم، وفق ما أييت:  امليم يف  أدغموا  الساكنة، مث  اهلمزة  إىل    -املكسورة 
 أَئِّّمة. -أَإِّمْمَة 

الداخلة  أمَّا مكيُّ فقد ض عَّفها، وهو يرى: "أهّنم شبهوها هبمزة االستفهام 
أَئِّذا   " قولك  يف  أخرى كما  مهزة  جين  (1) أئفكا"  -على  ابن  وجعلها   ،

هز( إىل أنَّ  377، وذهب أبو علي الفارسي )ت(2) هز( يف ابب الشواذ392)ت
النحاس "أّن أكثر النحويني يعّدونه م(3) القراآة هبا "ليس ابلوجه" ًنا ، ويذكر 

 (4) ال جيو ".
هز( هذه املسألة، من  833ويكفينا جوااًب عن ذلك مناقشة ابن اجلزري )ت

)ت الزخمشري  "وقال  الزخمشرّي  مع  افرتضها  اليت  احملاورة  يف  538خالل  هز( 
أَئِّمَّة؟  لفظ  قلت كيف  فإْن  )أَئِّمَّة(،  ذكر  عند  التوبة  سورة  من    (5) الكشاف 

وحتقيق   قال:  والياآ.  اهلمزة  خمرج  بني  أي  بني،  بني  مهزة  بعدها  مهزة  قلُت: 
اهلمزتني قراآة مشهورة وإْن مل تكن مبقبولة عند البصريني. قال: وأما التصريح  
حمرِّف.   الحٌن  فهو  به  صرّح  ومن  تكون،  أْن  جيو   وال  بقراآة،  فليس  ابلياآ 

 
 . 498/ 1ينظر: مكي، الكشف:  (1)
 . 85/ 1، وسر صناعة اإلعراب:1/182ينظر: ابن جين، اخلصائص:  (2)
 . 315/ 2أبو علي الفارسي، امجة للقراآ السبعة: (3)
 . 7/ 2النحاس، إعراب القرةن: ينظر:  (4)
 . 177/ 2الزخمشري، الكشاف:  (5)
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م ثبوُت كل  والصحيُح  منه،  مبالغة  وهذا  الثالثة قلُت:  الوجوه  أعين    -ن 
عن العرب، وصحُته يف الرواية كما ذكران    -التحقيق، وبني بني، والياآ احملضة 

 ( 1)عّمن تقدَّم، ولكلٍّ وجٌه يف العربية سائٌغ قبولُه وهللا تعاىل أعلم".
)ت  حيان  أبو  تلحني  745ويضيف  يف  )الزخمشري(  دأبُه  "وذلك  هز(: 

د قرأ به رأس البصريني النحاة أبو عمرو بن  املقرئني، وكيف يكون ذلك مًنا وق
   (2) العالآ، وقارئ مكة ابن كثري، وقارئ مدينة رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، انفع؟".

ورمبا هذا ما يفّسر ميل عاصم وأصحابه الكوفيني إىل التحقيق، مىت ما كان  
 هناك وجه سائغ لذلك مع روايتهم ذلك عن أئمتهم.  

  

 
 . 102/ 1، وينظر: أبو شامة، إبرا  املعاين: 379/ 1ابن اجلزري، النشر يف القراآات العشر:  (1)
 .380/ 5أبو حيان، البحر احمليط:  (2)
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 الضرب الث ين:  
يف كلمة، وكانت األوىل لالستفهام، والثانية من أصل    إذا اجتمعت مهزاتن

 ، سواٌآ:  (1) الكلمة؛ روى حفص حتقيق اهلمزتني 
 اتفقتا ابلفتح، حنو:   -
تعاىل:  أَنَذْرهَتُمْ أَ ) قوله   مم  خم حم جم يل  ىل مل   خل}( من 

   .[6]سورة البقرة:  {حن  جن يم ىم

 مح  جح مج حج مث هت مت}ويستثّن له من ذلك قوله تعاىل:  

فصلت]  {حسخس جس جخمخ الثانية  .[44:سورة  يف  واملّد  ابهلمز  قرأها   ،
  (2) )مسهَّلة(، خُمالًِّفا يف ذلك مذهَبه، كما سيأيت امديث عنها الحًقا. 

 أو اختلفتا ابلفتح والكسر، حنو:   -
 . [3:سورة ق] {ىي مي خي جيحي يه ىه مه}( من قوله تعاىل: أَئَِّذا)
 أو اختلفتا ابلفتح والضم، حنو:  -

آل  ]  {  مسحص خس حس جس مخ جخ}( من قوله تعاىل:  َأُؤنَاب ُِّئُكم)  سورة 

 [. 15:عمران

(، وشبهه بزز "أنَّه ملا رأى األوىل  أَأَنَذْرهَتُمْ وحيتج مكي لتحقيق اهلمزتني يف )
يف تقدير االنفصال من الثانية، ورةها داخلة على الثانية قبل أن مل تكن، حّقق  

 
السبع،  (1) القراآات  يف  التبصرة  مكي،  التيسري،  70ينظر:  الداين،  اجل36،  ابن  يف  ،  النشر  زري، 

 . 362/ 1القراآات العشر:  
القراآات،    (2) يف  السبعة  ُماهد،  ابن  العشر:  577ينظر:  القراآات  يف  النشر  اجلزري،  وابن   ،1  /

366. 



 

 
   االعحداُل اللغويُّ يف اهلَْمز يف رواية َةْاٍص عن ع صم 246

   د. حممد ع دل شوك

كما حيقق ما هو من كلمتني، وحسن ذلك عنده ألنّه األصل، و اده قوة أّن  
قبل   اليت  الثانية  خّفف  فلو  ساكن،  منه  الثانية  اهلمزة  بعد  النوع  هذا  أكثر 

ب ذلك من اجتماع ساكنني، السيما على مذهب من يبدل من  الساكن لقر 
أتى   ذلك؛ وألنّه  ليسلم من  الساكنني حقق  اجتماع  فلما خاف  ألفاً،  الثانية 
حمققة،   بزنتها  لكانت  الثانية  خّفف  لو  وألنّه  حمققة؛  أصلها  على  ابلكلمة 
بني   ألف  إبدخال  قرئ  ولذلك  ابٍق،  التخفيف  مع  القياس  يف  فاالستثقال 

تني مع حتقيق الثانية؛ ألنَّ االستثقال مع التحقيق ابٍق، إذ املخففة بزنتها  اهلمز 
 ( 1) حمققة".

ومع هذا االحتجاج جند من ضّعف قراآة التحقيق، يقول النحاس: "وذلك  
اخلليل" عند  )ت(2) بعيد  الُعكربي  وأّما  بني  616،   اجلمع  "إنَّ  فيقول:  هز( 

نربة خترج  اهلمزة  مستثقل؛ ألّن  يشبه   اهلمزتني  هبا  فالنطق  بكلفة،  الصدر  من 
التهوُّع، فإذا اجتمعت مهزاتن كان أثقل على املتكلم، فمن هنا ال حيققها أكثر  

هز( أّن " كّل هذا ليس من كالم العرب  215، ويرى األخفش )ت(3) العرب"
، يف حني ذهب األ هري إىل قبول القراآتني "وقرأ الباقون هبمزتني  (4) إالّ شاًذا"
 ( 5)هذا، وكّل ذلك عريبٌّ فصيح".يف كل 

 
الكشف:    (1) السبع،  73/  1مكي،  القراآات  يف  امجة  خالويه،  ابن  وينظر:  علي  42،  أبو   ،

 .154/ 1الكشاف:  ، الزخمشري،161/ 1الفارسي، امجة للقراآ السبعة: 
 . 166/ 1، وينظر: القرطيب، اجلامع ألحكام القرةن: 135/ 1النحاس، إعراب القرةن:  (2)
 .1/16الُعكربي، التبيان يف إعراب القرةن:  (3)
 . 42/ 1األخفش، معاين القرةن:  (4)
 . 39األ هري، معاين القراآات،  (5)
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 الضرب الث لث: 

 وهو كل مهزتني اجتمعتا متجاورتني يف كلمتني. 
 ، سواآٌ: (1) جاآت رواية حفص بتحقيق اهلمزتني يف ذلك كله

 . [34:سورة األعراف] { ني مي زي } اتفقتا ابلفتح حنو: -

اتفقتا ابلكسر، حنو:  -   {  ىب نب مب زب رب يئ  ىئ  }  أو 
 . [31:سورة البقرة ]

ابلضم، حنو:    - اتفقتا    {رن مم ام يل ملىل يك ىك مك لك }أو 
  .[32:سورة األحقاف]

أي حركٍة كانت، حنو:  - على  اختلفتا   مت خت حت هبجت مب خب}  أو 

 [. 13:سورة البقرة] {هت

ابن ُماهد )ت هز(: "وأّما عاصم ومحزة والكسائي وابن عامر،  324يقول 
التقتا أو من  فكان ذلك كلُّه عندهم شيًئا واحًدا، يهمزونه   مهزتني من كلمة 

 (2) كلمتني".
وحجة التحقيق يف ذلك أّن: "األوىل منفصلة عن الثانية، وأنّه األصل، وأّن  
الوصل   فأجرى  للجميع،  فيها  ابلتحقيق  ابلثانية  واالبتداآ  األوىل  على  الوقف 
ُمرى الوقف وخّف عليه اجتماعهما، إذ مها من كلمتني، وإذ انفصال الثانية  

 (3)وىل ممكن مقدٌَّر َمنوِّيٌّ".من األ

 
 . 386، 383/ 1العشر: ينظر: ابن اجلزري، النشر يف القراآات  (1)
، الداين،  75، وينظر: مكي، التبصرة يف القراآات السبع،  140ابن ُماهد السبعة يف القراآات،    (2)

 . 36التيسري، 
 . 91، وينظر: أبو  رعة، حجة القراآات، 76/ 1مكي، الكشف:  (3)
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 يف اهلمز اتارد، وهو قسم ن:  . ب
 اهلمزة الس كنة:   -

 ، سواٌآ أكان:  (1) حقََّق حفٌص كلَّ مهز مفرد ساكن
 فاآ الكلمة )وأْتُوا(. -
 عني الكلمة )بِّْئَس(.  -
 الم الكلمة )َيَشأ(. -

 اهلمز اتُححر ِّك:   -
 وهو قسم ن: 

 ُمححر ٌِّك: ُمححر ِّك قبَله  -1
رََِّئء، َرُؤوف، ُمحَّكُِّئون،  حيقِّّق حفٌص كلَّ مهزة متحركة قبلها متحرٌك حنو: )

 (. َأرأَْيَت، ُيُض هُِّئون، الصَّ بُِّئون
( له كلمتان:  )ُهُزًؤاواستثين  وردت  حيث  مفتوحة  واًوا  يبدهلا  (، ُهُزًوا(: 

)ُكُاًؤاو) الفاآ  ضم  مع  مفتوحة  واًوا  يبدهلا  عليهما، حني    (، سنقفُكُاًوا(: 
 امديث عن التخفيف. 

   ُمححر ِّك قبَله س كٌِّن:  -2
( مثل:  ساكٌن  قبلها  متحركة  مهزة  حفٌص كلَّ  ْيء،  حيقِّّق  النَّسِّ ْئِّي،  الالَّ

امديث عن  ُجْزًءا له من ذلك كلمات، سنقف عليها، حني  استثين  وقد   ،)

 
،  401،  400،  398،  395،  394،  390/  1ينظر: ابن اجلزري، النشر يف القراآات العشر:    (1)

404 ،405 ،407 . 
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 التخفيف.
اليت جاآت مهمو ة   الكلمات  وقفات مع مجلة من  روايته، وفيما أييت  يف 

أهّنا   ذلك  يف  ويكفينا  التحقيق،  على  محله  الذي  الوجه  لنرى  غريه؛  وخفَّفها 
 جاآت على األصل يف الفصحى، يف ميلها حنو اهلمز. 

وقد جرت العادة أن يبحث العلماآ يف تعليل ما جاآ على التخفيف، أمَّا  
 ما قرئ ابلتحقيق فغالًبا ما يتجاو نه: 

حفص   -1 ٱلذ ِّئْ يئقرأ  أخًذا  17يوسف:    ىئبُ فََأَكَلُه  الذِّيب؛  بدل:   ،
وأرٌض   ذِّْئبة،  لألنثى:  يقال  مهمو ًا،  جاآ  منه  اشتّق  ما  فكّل  فيها،  ابألصل 

 (1) َمْذأبٌَة: ذاُت ذائب، وَذُؤَب الرجل: صار كالذِّْئب ُخبثًا ودهاآ.
أمام محزة   قرأ مرًة  "الكسائّي  أّن  ٱلذ ِّْيبُ يئيُرَوى  له    ىئفََأَكَلُه  فقال  بغري مهز؛ 

امُْؤُت(؟   أمهز )اموت:  الكسائي: وكذلك  له  )الذئب( ابهلمز؛ فقال  محزة: 
وهذا   )اموت(،  هتمز  ومل  )الذئب(،  مهزت  فلَِّم  قال:  ال.  فََأَكَلُه  يئقال: 

وهذا  ىئٱلذ ِّْيبُ  الصافات]  {ىن نن من زن}،  محزة  [.142:سورة  فرفع  ؟ 
راويي   )أحد  خالد  بن  خالَّد  إىل  ت  بصره  يف  220محزة،  إليه  فتقدَّم  ه(؛ 

أَفِّْدان، رمحَك هللاُ. فقال   فقالوا للكسائي:  فلم يصنعوا شيًئا.  فناظروه،  مجاعة 
قلت:   ولو  الرَُّجُل(،  )اِّسَتذَأَب  تقول:  )الذِّئب(  إىل  الرَُّجَل  َنَسْبَت  إذا  هلم: 

َتُه إىل اهلُزال، فإذا نَسبزْتَ  ُه إىل )امُْوت( قلت:  )اِّستذاَب الرَُّجُل( لكنت إمّنا نَسبزْ

 
 )ذأب(. 92الرا ي، خمتار الصحاح،  (1)
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فيه   جيو   وال  أَيكُل كثريًا،  اُموَت  ألنَّ  مالُُه؛  أي: كثُزَر  الرَُّجُل(،  )اِّسَتحاَت 
َيْسُقُط   يَزْهمِّْز )امُْوت(، و)الذِّْئب( ال  العِّلَّة مَهََز )الذِّئب(، ومل  اهلمُز؛ فلهذه 

 ( 1) اهلمُز من ُمْفَردِّه، وال من مَجْعِّه".

ة على االعرتاض على قراآة الكسائي، أّن األصل  نرى أّن الذي محل محز 
 يف )الذِّْيب( اهلمز، يف حني أنه يف )امُوت( ليس كذلك. 

بدل: ُمْوَصَدة، وهو    ،    [.20:سورة البلد]  {  يم ىم مم}قرأ حفص   -2
القراآة األخرى   قراآته مغاير لألصل يف  لغواًي ةخر يف  قد جعل أصاًل  بذلك 

، حنو )اإلغالق(، فجعله ابهلمز، محاًل على  20البلد:  ابهلمز، فنحا يف سورة  
، وحنا  (2) األصل، يقال: ةصْدُت الباَب: إذا أغلقته وأطبقته، ويف لغة: أَْوَصْدتُه

إىل التخفيف )مبدلة واًوا(؛    ،    [.18:سورة الكهف]  { رنزن مم ام  }يف  
َأَصَد، ومنه:  ألهّنا مبعّن )الفَِّناآ، واملكان(؛ ألّن األصل فيه: َوَصَد، ويف   لغة: 

يد  ، ويف ذلك توظيف داليّل، واِّلتفاتٌة يغبط عليها. (3) اأَلصِّ
حفص   -3 الكهف]  {مظ حط  }قرأ  بدل:    ،    [.94:سورة  ابهلمز، 

 اَيجوج وَماجوج، حيث وقعتا.
خيّففان  وقد  مهمو ان،  ينصرفا،  مل  أعجميان  امسان  ابن  (4)مها  ويرى   ،

 
،  156/  2، القفطي، إنباه الرواة على أنباه النحاة:  74أبو الطيب اللغوي، مراتب النحويني:    (1)

274. 
   .393/ 1ينظر: ابن اجلزري، النشر يف القراآات العشر:  (2)
 )أصد(.  7ينظر: الرا ي، خمتار الصحاح،  (3)
 )أج ج(.  3. الرا ي، خمتار الصحاح، 249العكربي، التبيان يف إعراب القرةن:  ينظر: (4)



 

 
251 

 العرب:ة جملة العلوم  
 )اجلزء الث ين( ه  1444العدد الس بع والسحون رب:ع اآلخر  

القاسم بن ساّلم، أنّه قال: "إّن يف القرةن  اجلو ي أهّنما ُمعرَّابن، يروي عن  
حروفًا بغري لسان العرب يف األصل مث لفظت هبا العرب فعرَّبتها، فصارت  

 (1) عربية بتعريبها إايها فهي عربية، أعجمية األصل".
بغري مهز  والباقون  براوية حفص ابهلمز،  عاصم وحده  ، وحجته يف  (2) قرأ 

ذلك: أنّه عريّب مشتق من: أّجت النار تؤّج إذا استعرت، أو من اأُلجاج وهو  
ّر، أو من اأُلّجة وهي شدة امر.

ُ
 (3) املاآ امل

وقد نطق هبما النيّب ملسو هيلع هللا ىلص مهمو ين، ويكفي ذلك حجًة ملن ينحو هبما إىل  
فيهما،   اهلمزة  حّقق  ذلك  ومع  ختّفف،  اليت  قريش  ابن  فهو ملسو هيلع هللا ىلص  التحقيق، 

 (4) خًذا ابلفصحى عند السمّو والرتّفع يف األسلوب.أ
على   اهلمز  أصله  يكون  أن  "جيو   مكي:  يرى  فيما  يهمز،  ملْ  من  وحجة 
االشتقاق الذي ذكران، مث خفف مهزه، وجيو  أن يكون ال أصل له يف اهلمز،  

 (5) وهو عريب مشتق أيًضا".
  

 
 . 187ابن اجلو ي، فنون األفنان يف عجائب علوم القرةن،  (1)
 . 118، الداين، التيسري، 399ينظر: ابن ُماهد، السبعة يف القراآات،  (2)
 )أج ج(.  3ينظر: الرا ي، خمتار الصحاح،  (3)
مِّن  جاآ يف    (4) اْستَزيزَْقَظ  عليه وسلََّم   ُ اَّللَّ َصلَّى  النيبَّ  أنَّ  املؤمنني،  أّم  الشريف، عن  ينب  امديث 

أَيُْجوَج   َرْدمِّ  مِّن  اليوَم  فُتَِّح  اْقرَتََب،  َقدِّ  َشرٍّ  مِّن  لِّْلَعَربِّ  َوْيٌل   ُ اَّللَّ إالَّ  إلََه  ال   " يقوُل:  َوهو  نَزْومِّهِّ 
ُوَن؟ قاَل:  َوَمْأُجوَج مِّْثُل هذِّه. َوَعَقَد ُسفْ  َياُن بَيدِّهِّ َعَشرًَة. قُلُت: اي َرسوَل هللاِّ، أهََنْلُِّك َوفِّيَنا الصَّامِّ

 . 2880نَزَعْم، إَذا َكثُزَر اخلََبُث ". حديث صحيح، ينظر: صحيح مسلم، امديث ابلرقم: 
 . 76/ 2مكي، الكشف:  (5)
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 اثنً: : يف ختا:ف اهلمز. 
 مهزتني، وهو قسم ن:عند اِّلحق ءِّ  .أ

 اهلمزاتن يف كلمة.  -1
 ( 1)له فيه حتقيق شبه مطلق، ما عدا:

القطع   مهزَة  حفٌص  يبدُل  ساكنة،  والثانية  متحركة  األوىل  اهلمزة  أتيت  حينما 
الساكنة حرَف َمدٍّ ُمَُانٍِّس حركَة مهزةِّ القطع األوىل، وهو جلميع الُقرَّاآ كذلك،  

و31البقرة:    {َءْءدم=َءْادم{حنو:   ،  145البقرة:    {ُأْؤُتوا=ُأْوُتوا }، 
   .23التوبة:  {إْءَم ن=إِّْْيَ ن}و

له حتقيُق األوىل، وتسهيُل الثانية بني    ،  [.44:سورة فصلت]  { جس  } -
 اهلمزة واأللف.

دخول مهزة القطع االستفهامية على مهزة الوصل يف األمساآ: تثبت مهزة   -
 الوصل. وفيها وجهان جلميع القراآ: 

 إبداهلا حرف مّد مع املد الال م؛ ألّن بعدها حرفًا ساكًنا سكواًن أصليًّا. -1
 تسهيلها بني اهلمزة واأللف من غري مد.   -2

مواضع:   ثالثة  يف  إالَّ  ترد  و91،  51يونس:    ىئَءاْلَئنَ يئومل    ىئَءهللا يئ، 

 .144،  143األنعام: ىئَءالذََّكْرينيئ، و59، النمل:59يونس:

 
،  401،  400،  398،  395،  394،  390/  1ينظر: ابن اجلزري، النشر يف القراآات العشر:    (1)

404 ،405 ،407 . 
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دخول مهزة الوصل على مهزة القطع، وتكون هنا مهزة القطع ساكنة، ومل    -
أفعال:   ثالثة  إالَّ  القرةن  يف  و283البقرة:    ىئُاْؤُتِّنَ يئيرد  حيث  ىئاِّْئتِّ يئ، 

 .49التوبة:  ىئاِّْئَذنْ يئوردت، و
 يف الوصل: حفص يسقط مهزة الوصل كباقي القراآ.  -
حسب امرف الثالث من    يف االبتداآ: يثبت مهزة الوصل وتكون حركتها   -

 الفعل: 
فإنه   أصليًّا؛  ضمًّا  مضموًما  اثلثه  أو كان  للمفعول،  مبنيًّا  الفعل  فإن كان 

(، ويبدل مهزة القطع الساكنة حرف مد ُمانس مركة مهزة  ُاْؤُتِّنَ يضمها حنو )
 (.ُأْوُتِّنَ الوصل فيبدهلا واًوا فتصبح )

أو مض أو مكسورًا  مفتوًحا  الفعل  فإنّه  وإن كان اثلث  موًما ضمًّا عارًضا؛ 
( يف  وذلك  مدية.  ايًآ  القطع  مهزة  ويبدل  الوصل  مهزة  اِّْئَذنْ يكسر   ، (،  اِّْئتِّ

، إِّْيَذنْ فتصبح )  (.إِّْيتِّ
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 اهلمزاتن من كلمحني:   -2
بداية   يف  والثانية  األوىل،  الكلمة  هناية  يف  األوىل  مهزاتن:  جتتمع  أن  وهو 

 (1) يع ما جاآ فيهما.الكلمة الثانية، ومها ضرابن، حّقق حفص مج
 يف اهلَْمز اتارد.  . ب

حقََّق حفٌص أكثر ما جاآ من اهلمز املفرد، ماعدا طائفة من الكلمات،  
لفتات   من  فيها  ملا  عندها؛  نقف  أن  جديٌر  أصله،  خالف  على  خّففها 

 لغوية، ومعاٍن داللّية:  
حفص   -1 النجم]  {جس مخ جخ مح}قرأ  يف  [.22:سورة  مهز  غري  من   ،

ئزَْزى( بي(2))ضِّ اِّلتقت حركتان، ففصل  اهلمزة  ملا أسقط  فهو  نهما حبرف  ؛ 
 ( اجملانس للكسرة قبلها.iiاملّد )

ومذهب التخفيف قد جاآ على األصل، جاآ يف خمتار الصحاح: "َضاَ  يف  
تعاىل وقوله  ابع،  واببه  وخَبََسُه  نَزَقَصُه  حقَّه  وَضا َُه  جاَر،   جخ مح}  :امكم 

أي جائرة، وهي فُزْعلى مثل طُْوىب وُحْبلى، وإمنا كسروا الضاد      {جس مخ
األمساآ   بناآ  من  هو  وإمنا  صفة،  فِّْعلى  الكالم  يف  ليس  ألنه  الياآ؛  لتسلم 

ئزَْزى ابهلمزة". عَرى والدِّفلى، ومن العرب من يقول ضِّ  ( 3)كالشِّّ
حفٌص   -2 )67البقرة:    ىئُهُزًوا يئقرأ  يف  مهز  غري  من  قرأ  حيثما  ُهُزًءا،   ،)

 
 . 386، 383/ 1ينظر: ابن اجلزري، النشر يف القراآات العشر:  (1)
 . 394/ 1ينظر: ابن اجلزري، النشر يف القراآات العشر:  (2)
 )ضيز(. 161الرا ي، خمتار الصحاح،  (3)
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 ( 1) وردت.
أبدل اهلمزة واًوا؛ ألهّنا مفتوحة وما قبلها مضموم، ويرى العلماآ أّن اهلمزة  
املفتوحة إذا سبقها ضّم كان ختفيفها إببداهلا واًوا، وهذا هو القياس مطرد يف  

 ( 2) كل مهزة مفتوحة مضموم ما قبلها، مثل: ُجَون: ُجَؤن.
نطق   ملعاجلة  التليني  جاآ  فقد  ختفيًفا،  مهزهتا  حتذف  التخفيف  يف  وهي 
الواو(؛   وحركة  الزاي،  )حركة  حركتان  تلتقي  إبسقاطها  أنه  غري  اهلمزة، 
امركة   شبه  يسّمى  مبا  االستعانة  إىل  ذلك  من  للتخلص  األمر  فاستدعى 

فُتحت  )الفتحة الضعيفة(، وذلك حسب رأي د.مّي اجلبوري، إذ تقول: "إذا  
ضعيف   بصامت  عنها  وعوِّض  سقطت،  قبلها  ما  وانضّم  املتوسطة،  اهلمزة 
يناسب ما قبلها، وال ميكن حذفها من دون تعويض أو مّد الصوت ابملصّوتة  
السابقة، لتعويض نرب الشدة بنرب الطول؛ ألّن حذفها يؤّدي إىل اِّلتقاآ قمتني،  

لل السابقة  الضمة  يناسب  الذي  هنا،  الضعيف  حذفها،  والصامت  بعد  همزة 
-)ُهُز    huzu-an)ُهُزًوا(، بداًل من:     huzuwan(؛ فتصبح:  wهو )

( الواوية منًعا لاللتقاآ  w، فدخلت شبه امركة )huzu <an ) (3)ا(، و ) ً 
 ( 4) امركات".

ومن حّقق جاآت قراآته على األصل، جاآ يف خمتار الصحاح: "َهزَِّئ منه  

 
 .159ابن ُماهد، السبعة يف القراآات،  (1)
 . 147/ 1، مكي، الكشف: 543/ 4سيبويه، الكتاب:  (2)
 ( اهلمزة. >املقصود هبذا الرمز ) (3)
 .56مي اجلبوري، القراآات القرةنية بني الدرس الصويت القدمي وامديث،  (4)
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و  ُهْزآاً  يَزْهَزأُ  الزاي  بكسر  به  وبه  وَهزَأَ  ر  َسخِّ أي  وضّمها  الزاي  بسكون  ُهُزًؤا 
ُهْزأٌَة   ورجل  مثله  به  وهَتََزأَ  به  واْستَزْهَزأَ  وَمْهزَأًَة  ُهْزًآا  يقَطُع  يْهزَأُ كقطع  أيضا 

 ( 1) ابلتسكني يُزْهَزأُ به وُهزَأٌَة ابلتحريك يْهزَأُ ابلناس".
اإلخالص]  {جه }قرأ حفص وحده   إببدال اهلمز على أصل    ،  [.4:سورة 
مثل   البقرة]  {حبخب }التخفيف،  قبلها  (2):[.67:سورة  مفتوحة  مهزة  ألهنا   ،

إبسكان   قرأ  فإنّه  محزة  أما  ابهلمز،  والباقون  البدل،  على  جتري  فهي  ضمة، 
للخط،   إتّباعا  واًوا  اهلمزة  أبدل  وقف  فإذا  الوصل،  يف  وابهلمز  والفاآ  الزاي 

قبلها املسكن  امرف  لضمة  أّن  ،  (3) وتقديًرا  العنوان  صاحب كتاب  وذكر 
(4) ذلك.حفًصا قد خالف أصله يف  

 

ذلك   من  فتخّلص  حركتان؛  تلتقي  وإبسقاطها  اهلمزة،  حذف  قد  فهو 
( امركة  شبه  يسّمى  ما  أو  املفتوحة،  الصامتة  الواو  فتصبح:  wإبدخال  (؛ 

kufuwan  :ُكُفًوا(، بداًل من( kufu<an    ،)ُكُفًؤا(kufu-an    ُكُفز(
 ا( إبسقاط اهلمزة واِّلتقاآ حركتني. ً -

ُكْفُآ والُكُفُؤ بسكون الفاآ وضمها بو ن فُزْعٍل  جاآ يف خمتار الصحاح: "ال 
العقيقة )َشااَتنِّ ُمكافِّئَزَتان(   الَكفاآُة ابلفتح واملد ويف حديث  وفُزُعْل، واملصدر 

 
 )مادة هزأ(.  289الرا ي، خمتار الصحاح،  (1)
 . 32/ 1. ابن خالويه، امجة للقراآات السبع:(2)
، ابن  104/  1، مكي، الكشف:  312/  1للقراآات السبع:  . ينظر: أبو علي الفارسي، امجة  (3)

 . 389/ 1اجلزري، النشر يف القراآات العشر:  
 . 50أبو طاهر، العنوان،  (4)
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 ( 1)بكسر الفاآِّ، أي متساويتان".
لفظة   -3 عمران:    {مض }قرأ  )68ةل  يف  القرةن  يف  وردت  اليت   ،25  )

وإدغ ايًآ،  وإبداهلا  اهلمزة،  من  موضًعا، حبذف  بداًل  قبلها،  الياآ  يف  امها 
آ(، وكذا مشتقاهتا )  (2) (، حيثما وردت. األَنْبِّ: ء، الناُّبُاوَّة، النَّب:ني)النَّيبِّ

يف    قبلها  الياآ  يف  تدغم  مث  ايًآ  وتبدل  اهلمزة  حتذف  األَنْبِّ: ء،  يئإذ 
واًوا ىئوالنَّب:ني وتبدل  حتذف  أهّنا  حني  يف  يف    ،  قبلها  الواو  يف  تدغم  مث 

 .  ىئالناُّبُاوَّةيئ
وهو بذلك يكون قد أسقط اهلمزة املتطّرفة، وعّوض عنها حبرف املّد، الياآ  

(y.يف ةخر الكلمة ) 
عباس رضي هللا   بن  عبد هللا  رواه  مبا  أخذ  قد  اهلمزة  من خّفف  أّن  يبدو 

َآ هللاِّ، فقال ملسو هيلع هللا ىلص:   ْءِّ هللاِّ، ولكْن أان  لسُت بنَ عنهما، أنَّ رُجاًل قال: "اي َنيبِّ ِبِّ
 ( 3)".َنِبُّ هللاِّ 

ُبو   هذا فضاًل على أّن هناك من جعل القراآتني من أصلني خمتلفني: نَزَبا يَزنزْ
ّ، والنبّوة والنَّباوة: ما ارتفع من األرض؛ فإن جعلت   إذا جتاىف وتباعَد؛ فهو َنيبِّ

غري اهلمز، وهو  )النَّيّب( مأخوًذا منه، أي أنّه شُرف على سائر اخللق، فأصُله  

 
 )كفأ(. 239الرا ي، خمتار الصحاح،  (1)
 . 406/ 1ينظر: ابن اجلزري، النشر يف القراآات العشر:  (2)
 . 604/ 1هيب، ميزان االعتدال: ، والذ159 5ابن حجر العسقالين، لسان امليزان:  (3)
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 ( 1) فعيل مبعّن مفعول.
آ، ومنه النَّيْبآ؛ ألنّه أنَبأَ عن   إذا أخرَب؛ فهو َنيبِّ وجاآ فيه أيًضا: "ونَزَبأ يَنبأُ 
هللا، وهو َفعِّيل مبعّن فاعِّل، تركوا مهزَُه، كالذُّريَّة والرَبِّيَّة واخلابَِّية. إاّل أهل مكة  

 (2) فإهّنم يهمزون األربعة".
من   فأبدل  واستعماله،  دوره  لكثرة  التخفيف  على  اهلمز"أجراه  ترك  فمن 

فقال:   البدل،  يف  قبلها  ما  وأدغم  قبلها،  ما  جنس  من  حرفًا  النَِّب ،  اهلمزة 
ألنّه  (3) "والناُُّبوة إيّل؛  أحبُّ  الباب كله  هذا  يف  اهلمز  "وترُك  مكي:  يقول   ،

ّ(".أخّف وإلمجاع القراآ عليه، وملا روي عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص م   ( 4)ن كرهه مهز )النَّيبِّ
 [.106:سورة التوبة] { حق مف خف حف}  قرأ حفص 

ُمْرَجُئون،  106التوبة: -4 من:  بداًل  الواو،  وبسكون  مهزة  بغري   خل }و، 

يقرأها ابلياآ،    ،  [.51:سورة األحزاب]    {ىميم مم خم حم جم يل  ىل مل
ُئ، و جبيم مكسورة    ،   [.111:سورة األعراف]  { يك ىك مك}بداًل من: تُزْرجِّ

ئُِّه.  ( 5)وهاآ ساكن من غري مهز، بداًل من: أَْرجِّ
ي(، عوًضا   ُئ(، فهو جيعله )أَْرَجى يُرجِّ وهي كّلها تعود إىل الفعل )أَْرَجَأ يُرجِّ

 عن األصل املهمو .

 
 )نبا(. 269الرا ي، خمتار الصحاح،  (1)
 )نبأ(. 268الرا ي، خمتار الصحاح،  (2)
 . 144/ 1مكي، الكشف:  (3)
 . 145/ 1مكي، الكشف:  (4)
 . 406/ 1ينظر: ابن اجلزري، النشر يف القراآات العشر:  (5)
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ابب   من  جبعلها  الكلمات،  هلذه  تفسري صويت  إجياد  إىل  القدماآُ  يسَع  مل 
القراآتني من أصلني خمتلفني، فقراآة حفص من  التخفيف يف اهلمز؛ بل جعلوا  

التأخري،   مبعّن  لغتان  ومها  ُئ(،  يُرجِّ )أَْرَجَأ  من  اهلمز  وقراآة  ي(،  يُرجِّ )أَْرَجى 
 ( 1) يقال: أرجأُت األمَر، وأرجيُتُه؛ إذا أخَّرتَُه.

 حف}جاآ يف خمتار الصحاح: "أْرَجْيُت األمر أخرته يهمز ويلني وقرئ  

فإذا وصفت به قلت: رجل ُمرٍْج وقوم  ، {  يك ىك مك}، و  {حق مف خف
يٌّ ابلتشديد كما سبق يف )ر ج أ(،  َيٌة، فإذا نسبت إليه قلت: رجل ُمْرجِّ ُمْرجِّ
أيًضا،   وَرَجاَوًة  وَرَجاًآ  عدا،  ابب  من  َرَجاُه  يقال  ممدود  األمل  من  والرََّجاُآ 

َيًة كله مبعّن، وقد يكون الرَّ  ْجُو والرََّجاآُ مبعّن اخلوف  وتَزَرجَّاُه وارجَتَاُه وَرجَّاُه تَزْرجِّ
تعاىل   هللا  نوح]  { جي يه ىه مه جه ين}قال  ختافون  [.13:سورة  ال  أي   ،

 ( 2)عظمة هللا تعاىل".
، أي ُمؤخرون،  {حق مف خف حف}ويقال: "أْرَجَأُه أّخره، وقوله تعاىل  

يَُّة ابلتشديد؛ ألن بعض العرب يقول:   ُْرجِّ
َعة، ويقال أيًضا امل رجِّ

ُ
َئُة كامل ْرجِّ

ُ
ومنه امل

 ( 3)أْرَجْيُت وأخطيُت وتوضيُت، فال يهمز".

 
 .215األ هري، معاين القراآات، ، 378/  2الزجاج، معاين القرةن وإعرابه:  (1)
 )رجا(. 100الرا ي، خمتار الصحاح،  (2)
 )رجأ(. 98الرا ي، خمتار الصحاح،  (3)
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( مواضع يف القرةن،  6، اليت جاآت يف )[.5:سورة يونس]  { مح }قرأ حفص  
ئ (  y، جبعل الصوت )(1) اآ قرأها ابلتخفيف، إببدال اهلمزة ايًآ، بداًل من: ضِّ

 فاصاًل بني صوتني.

الذي   )ضياآ(،  لكلمة  اجلذر  على  تعتمد  التخفيف  قراآة  أّن  لنا  يبدو 
جاآت منه كلمة )ضئاآ(، فهو معتل العني، واوّي )ضوأ(؛ ما يعين أّن قراآة  
الصحاح:  خمتار  يف  جاآ  اهلمز،  عن  عوًضا  أصله،  إىل  أعادته  قد  التخفيف 

وُضْوًآا،  "ضوأ:   َضْوآاً  تضوآُ  النار  وضاَآتِّ  ياُآ،  الضِّ ابلضم،  والضُّوُآ  الضَّْوآُ 
 (2) وأَضاَآْت أيًضا، وأضاَآْت غريَها، يتعّدى ويلَزم".

حفص   هود]  { مض خض }قرأ  قرأ  [27:سورة  وكذلك  مهز،  غري  من   ،
( قرأه ابهلمز  أاب عمرو  إالّ  والباقون،  يقلبو (3) (ََبدِّئَ الكوفيون  بذلك  ن  ، وهم 

 (.y( إىل ةخر طويل ) eالصوت القصري )

فمن   الوجهني،  لكال  الرخصة  حيتمل  أنّه  األمر على  إىل  العلماآ  نظر  لقد 
وقرئ   أي ظهر.  مَسَا،  من ابب  األمر  "َبَدا  من ابب   خض يئ خّفف جعله 

أول  ىئمض ومعناه  بدأت،  من  جعله  مهزه  ومن  الرأي،  ظاهر  يف  أي:   ،
 ( 4) الرأي".

 
 . 406/ 1ينظر: ابن اجلزري، النشر يف القراآات العشر:  (1)
 )ضوأ(.  161الرا ي، خمتار الصحاح،  (2)
 .200/ 2إعراب القرةن:، العكربي، التبيان يف 332ينظر: ابن ُماهد، السبعة:  (3)
 )بدأ، وبدا(.  18الرا ي، خمتار الصحاح،  (4)
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األمر قد يكون من ابب التخفيف: "وجيو  أن يكون من  ويرى مكي أّن  
ما   وانكسار  النفتاحها  ابلبدل؛  اهلمزة  خفف  مث  اهلمز،  أراد  ابلياآ  قرأه 

 (1) قبلها".
، بياآ مشددة من  [.6:سورة البينة]  { جه ين ىن من  }قرأ حفص   -5

 (2) غري مهز، بداًل من: الربَِّّيْزَئة.
 إدغامها مع الياآ اليت تليها.(، مث yوذلك إببدال اهلمزة ايًآ طويلة )

لكلتا   لغواًي  أصاًل  أوجدوا  قد  جندهم  ذلك،  حول  ذكروه  فيما  ابلنظر  إنّه 
القراآتني، فمن خّفف جعل األصل ")ب ر ا(، والرَبَى الرتاب، والرَبِّيُّة اخللق،  
حّقق   ومن  خلقه،  أي  هللا،  بَزَراُه  وقد  ُت،  ايَّ والربِّ الرَبااي  واجلمع  اهلمزة،  وأصله 

املرض    جعله من  وبرئ  سلم  والعيب  الدين  ومن  منه  وبَرَِّئ  أ(،  ر  )ب  من 
ابلكسر بُزْرًآا ابلضم، وعند أهل امجا  بَزَرأَ من املرض من ابب قطع، وبرأ هللاُ  
اخللَق، من ابب قطع، فهو الَبارُئ. والرَبِّيَُّة اخللق، تركوا مهزها إن مل تكن من  

 ( 3)الربي".
 [.35:لنورسورة ا]  { جخ مح جح مج حئ}قرأ حفص 

من:    -6 بداًل  قبلها،  اليت  الياآ  يف  إبدغامها  مث  ايًآ،  املتطرّفة  الياآ  إببدال 
 ( 4).ُدر ِّْيءٌ 

 
 . 526/ 1مكي، الكشف:  (1)
 . 407/ 1ينظر: ابن اجلزري، النشر يف القراآات العشر:  (2)
 )برأ، وبرا(.   21، 19الرا ي، خمتار الصحاح،  (3)
 . 456ينظر: ابن ُماهد، السبعة يف القراآات،  (4)
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( طويلة  ايًآ  اهلمزة  أبدل  قد  بذلك  الياآين  yوهو  أدغم  مث  ابتداًآ،   )
 املتماثلتني.

أنّه ميكن أن   للهمزة، يف حني  املسألة من ابب اإلبدال  إذا نظران إىل  هذا 
قراآة  تكون   تكون  الضياآ، يف حني  أي شدُة  )الدُّّر(،  إىل  النسبة  من  قراآته 

اهلمز من )الدَّْرآ(، أي الدفع، تدافَع الكوكُب إذا تدافع منقضًّا، تكون اهلمزة  
الياآ  الياآ يف  ، كما تنقلب يف كلميت  (1) قد خفِّفت، فانقلبت ايًآ مث أدغمت 

ّي، والنَّيّب.)النَّسْيآ(، و)النَّيْبآ( إذا خفِّفت؛ فتص  ( 2)بح: النَّسِّ
 ( 3) (؛ ألنّه ليس يف كالم العرب )فُزعِّيل(.ُدر ْيءيرى بعضهم أنّه ال جيو  )

القول: إّن رواية حفص هي األصل، مث دخلها اهلمز   وهذا ما حيمل على 
( مثل  املهمو ،  غري  مهز  متابعة  النَِّْبءمن ابب  يف  أحيااًن  العرب  تبالغ  إذ   ،)

امل الفصحى  عن  اللغة  عرفت  عادة  وهي  مهمو ًا،  يكن  مل  ما  فتهمز  شرتكة، 
 القرشيني، إذا أرادوا متابعة الفصحى عوًضا عن لغتهم. 

النَّيْبآ؛ ألنّه   آ، ومنه  إذا أخرَب؛ فهو َنيبِّ يَنبأُ  جاآ يف خمتار الصحاح: "ونَزَبأ 
والرَبِّ  )َفعِّيل( مبعّن )فاعِّل(، تركوا مهَزُه، كالذُّريَّة  يَّة واخلابَِّية.  أنَبَأ عن هللا، وهو 

 (4) إاّل أهل مكة فإهّنم يهمزون األربعة".

 
 .35/  4ن وإعرابه: الزجاج، معاين القرة (1)
 . 200/ 3أبو علي الفارسي، امجة يف القراآات السبع:  (2)
القرةن:    (3) معاين  وإعرابه:  252/  2الفراآ،  القرةن  معاين  الزجاج،  اجلامع  35/  4،  القرطيب،   ،

 . 172/ 12ألحكام القرةن: 
 )نبأ(. 268الرا ي، خمتار الصحاح،  (4)
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مهز، كقراآة   دون  من  عليها  يقف  محزة كان  أّن  اإلحتاف  صاحب  وذكر 
؛ وبذلك ميكن القول: إّن بعض القراآ قد استمّر يف قراآهتا بغري مهز،  (1) حفص 

غ ومن  هبمز  هلا،  األعمش  قراآة  يفّسر  ما  وهو  الوقف،  يف  محزة  ري  كقراآة 
 (2) مهز.

   ،[.97: سورة البقرة] {ىق يف ىف يث ىث}قرأ حفص  -7

ربيل( من غري مهز، على و ن    ،[.98:سورة البقرة]  {نيخئ  مي }و  )جِّ
 (3) )فِّْعلِّْيل(، و )مِّيكال( على و ن )فِّيزَْعال( من غري مهز أيًضا، حيثما وقعتا.

الرأي مييل  (، فإّن  جربئ:ل، وم:ك ئ:لابلنظر إىل ما ذكره العلماآ عن لفظ )
(، حبذف اهلمزة هو األوىل فيهما،  جربيل، وم:ك لإىل إّن ما قرأ به حفص )

أن تضّمهما إىل   العرب  ثقافتهم، وقد رأت  أهّنما امسان دخيالن على  وذلك 
معجمها اللغوي، وفق قوانينها، فهي إذا كانت ترى يف اهلمز عقبة كأداآ يف  

وعليه أوىل؛  من ابب  غريها  فذلك يف  عن    ألفاظها،  ألقت مهزهتما  قد  فإهنا 
 كاهلهما. 

ذكر ابن اجلو ي كلمات أعجمية ُمعرَّبة، منها: جربيل، وميكال، وأيجوج،  
بغري   حروفًا  القرةن  يف  "إّن  قال:  أنّه  ساّلم  بن  القاسم  عن  فرَيوي  ومأجوج، 

 
 . 411/ 1القراآات األربعة عشر: الدمياطي، إحتاف فضالآ البشر يف  (1)
 . 252/ 2الفراآ، معاين القرةن:  (2)
 .166ابن ُماهد، السبعة يف القراآات،  (3)
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لسان العرب يف األصل، مث لفظت هبا العرب فعرَّبتها، فصارت عربية بتعريبها  
 (1) ربيٌة، أعجميُة األصل".إايها، فهي ع

الُقُدس،   ُروح  اسم  وَجرْبَئِّيُل، ُكلُّه:  ربِّيُن  وجِّ رْبِّيُل  "جِّ العرب:  لسان  يف  جاآ 
لقوهلم   فيه  ائدة  واهلمزة  فَزْعَلئيل،  َجرْبَئِّيل  و ن  جين:  ابن  قال  السالم؛  عليه 

رْبيل، وهو يُهمز وال يهمز" ، ومثل ذلك القول يف "مِّيكائيل: هو مهمو   (2)جِّ
وغري مهمو ، قيل: هو ميكا أضيف إىل إيل، ومِّيكائني ابلنون لغة، ومِّيَكال  

 (3) أيًضا لغة".
 جس جخمخ مح جح مج حج مث هت مت}قرأ حفص    -11

( 4)، بتحقيق األوىل، وتسهيل الثانية. [ 44:سورة فصلت] {خك حسخس
 

علَّل القدماآ هذا التخفيف، على أنّه بسبب التقاآ مهزتني يف كلمة واحدة،  
األوىل منهما لالستفهام، يعين: أَقُرةٌن أعجميٌّ ونيبٌّ عريبٌّ؟ والثانية مهزة قطع؛  
فلّينوا الثانية وسهَّلوها، وكأهّنم كرهوا اجلمع بينهما، والعرب ختّفف اهلمزة وهي  

 ختفيفها هنا أوىل. ساكنة، مثل: كْاس يف كأس، و 
العرب   وبعض  اهلمزتني،  وكذلك  الواحدة  اهلمزة  خيّففون  امجا   "وأهل 
ختّفف التقاآ اهلمزتني إبدخال ألف بينهما، وقيل إّن بين  يم فعلوا هذا أيًضا.  
وكذلك القراآ خّففوا الثانية ساكنة، وختفيفها متحرّكة أوىل؛ ألّن املتحّرك أقوى  

 
 . 187ابن اجلو ي، فنون األفنان يف عجائب علوم القرةن، ص  (1)
 )جرب(.  39ابن منظور، لسان العرب )جرب(، الرا ي، خمتار الصحاح،  (2)
 )مكا(. 263الرا ي، خمتار الصحاح،  (3)
 . 148/ 2، مكي، الكشف: 577ابن ُماهد، السبعة يف القراآات،  (4)
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التقت مهزاتن يف كلمة، فالوجه  ،  (1) من الساكن وأثقل" قال ابن يعيش: "إذا 
 ( 2) قلُب الثانية إىل حرف لني".

هذه اهلمزة املخّففة اليت تشبه األلف، اليت ذكرها القدماآ، ماهي إالَّ حركة  
اهلمزة املخّففة، وقوهلم: )ُتشبُِّه األلف(؛ ألهنم كانوا يفرّقون بني الفتحة الطويلة  

فهذه األلف هي الفتحة الطويلة اليت نشأت من    واأللف يف الرسم والوصف، 
 التقاآ الفتحتني القصريتني، فتحة ما قبل اهلمزة مع فتحة اهلمزة. 

وهكذا يعمل اللسان بعد اهلمزة عماًل واحًدا يف فتحة اهلمزة احملققة، وفتحة  
 ( 3) اهلمزة الساقطة؛ فنشعر بتخفيف اهلمز.

النمل]  { مئهئ هي  مي }  قرأ حفص  -12 غري مهز يف    ،  [.44:سورة  من 
َه  )  [.29:سورة الفتح] {مب زب رب } (، وكذاَسْأقَا:اْ

  (.  ُسْؤقِّهِّ ، من غري مهز يف )(4) 
إنّه ابلنظر فيما ذكرته املعاجم اللغوية يف جذر كلمة )ساق: َسَوق(؛ يرتّجح  
يذكر   فلم  املهمو ،  غري  األصل،  على  جاآت  قد  حفص  رواية  أّن  لدينا 
أصحاب املعاجم شيًئا عن مهزها، جاآ يف لسان العرب: "َسَوَق: ساَق اإلبَل  

ياقًا، وهو سائٌق وَسوَّاق ، شدِّد للمبالغة، والساُق من  وغريَها َيُسوقها َسْوقاً وسِّ

 
 . 248/ 2، 73/ 1، مكي، الكشف: 550/ 3سيبويه، الكتاب:  (1)
 .116/ 9ابن يعيش، شرح املفصل:  (2)
ينظر يف هذا الرسم التوضيحي: سليمان الفضول، االختالف يف قراآة عاصم بني رواييت شعبة    (3)

 . 175وحفص، 
 .483ابن ُماهد، السبعة يف القراآات،  (4)
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فوق   ما  واإلبل:  واممري  والبغال  اخليل  ومن  والقدم،  الركبة  بني  ما  اإلنسان: 
 (1) الَوظِّيف، ومن البقر والغنم والظباآ: ما فوق الُكراع".

هذا   به،  يُعتّد  أصاًل  اهلمز  يف  يَزَرْوا  مل  أيًضا  القراآات  توجيه  علماآ  وحىت 
الرواية،   علماآ  على  أبو  فضاًل  رواها  اليت  اهلمز  رواية  خيطَّئ  ُماهد  ابن  فهذا 

البزِّي: مسعُت أاب   اإلخريط عن ابن كثري، جاآ يف السبعة يف القراآات: "قال 
، وأان  44النمل    { مئهئ هي    }، ويهمز  33ص:    ىئَبلسُّْؤقِّ يئاإلخريط يهمز  

ال أمهز شيًئا من هذا. وقال يل علي بن نصر عن أيب عمرو: مسعُت ابن كثري  
، بواٍو بعد اهلمزة، كذا قال يل عبيد  ىئوَطاَِّق َمْسًح  َبلسُُّؤوق واألعن قيئيقرأ  

هللا إبسناده عن أيب عمرو كذا يف أصله. ورواية أيب عمرو عن ابن كثري هذه  
الواو انضمَّْت فُهمَِّزْت النضمامها، واألوىل ال وجه  هي الصواب، من قَِّبل أّن  

 ( 2)هلا".
إعراب    يف  جاآ  قنبل،  عن  ترَو  مل  القراآة  هذه  أّن  خالويه،  ابن  وذكر 

برتك   الباقون  وقرأ  ابهلمز،  قنبل  برواية  ابن كثري  "قرأ  وعللها:  السبع  القراآات 
ساق   ةخرون:  وقال  الكأس.  مثل  لغتان،  مها  قوٌم:  فقال  ابب،  اهلمز،  مثل 

العرب   تغلط  ممَّا  وهذا  فال جيو  مهزها،  ألًفا؛  الواُو  فانقلبت  َسَوق،  واألصل: 
فيه، فتهمز ما ال يُهمز، تشبيًها مبا يُهمز، فكأس، ورأس، وساق و هُنا واحٌد؛  
واألصل:   السويق،  ُت  حألَّ تقول:  العرب  أن  ترى  أال  ببعض،  بعًضا  فُتشبِّّه 

 
 )سوق(.  135ابن منظور، لسان العرب، )سوق(، وينظر: الرا ي، خمتار الصحاح،  (1)
 . 483، وينظر: 553ابن ُماهد، السبعة يف القراآات،  (2)
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ا  ُت  حَبألَّ تشبيًها  القلب:  َحلَّْيُت.  يف  الساق  ومجع  واإلبل.  املاآ  عن  إلنسان 
أسوق بغري مهز، وإن شئت أسؤق ابهلمز؛ النضمام الواو، كما تقول: ثوٌب  

ومنه   المرسالت]  {حج مث هت مت}وأثوب،  ُوقَِّّتْت؛  [11:سورة  واألصل:   ،
العرب   أّن  وذلك  أخرى:  حجٌة  والبن كثري  النضمامها،  مهزة  الواو  فصارت 
تعمد إىل حرف املّد واللني، فيقلبون بعًضا من بعض؛ الشرتاكهما يف اللفظ،  
يقول:   أن  لغته  من  العجاج  لني، كان  حرف  تُقلب  واهلمزة  مهزة،  ويقلبوهنا 

فقرأها    ،  [.33:سورة ص]  {ىن نن من زن }      الَعْأمَل، وأّما قوله:
مهمو ة أيًضا، فهذه الواو وإن كانت ساكنة فإنه شبَّهها    ىئَبلسُّْؤق يئابن كثري  

 (1) بز )يؤمنون(؛ ألهنما يف اهلجاآ واٌو".
، من [.52:سورة سبأ]  { زت رت يب ىب نب  مب زب }قرأ حفص  -13

وشعبة عن  ، حسبما جاآ يف قراآة أيب عمرو ومحزة  ىئالتَّناُؤشُ يئغري مهز يف:  
( 2)عاصم.

 

( من  فهي  أصلها،  مهمو ة يف  أهّنا غري  العلماآ  عليه جلُّ  ما  (، الناَّْوشإّن 
وهو التناول، يقال: انَش يُنوش، ونُْشُت أنوُش نَزْوًشا إذا تناولت، ويقال تناوَش  

، ويقال للقوم يف امرب، إذا دان  (3) القوُم إذا تناول بعُضهم ومل يقربوا كّل القرب 

 
 . 152/ 2ابن خالويه، إعراب القراآات السبع وعللها:  (1)
 .530القراآات، ابن ُماهد، السبعة يف  (2)
 .297/ 2، األ هري، معاين القراآات: 428/ 5النحاس، معاين القرةن:  (3)
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إىل القومُ بعضهم  تناوَش  قد  يتالقوا:  ومل  الرِّماح  الفارسي:  (1)   علي  أبو  قال   ،
 ( 2)"فمن مل يهمز جعله فاعاًل من النزَّْوش، الذي هو التناول".

اليت حتتاج إىل تعليل؛ ألهّنا خروج عن األصل،   فإّن رواية اهلمز هي  وهبذا 
األ  غري  على  الواو  من  أبدلت  اهلمزة  أبّن  العلماآ،  هلا  عّلل  صل؛  وقد 

 ( 3)النضمامها مثل: أُقَِّّتْت، وأَدُؤر.
(، النئ:شيف حني يرى الباقويل أّن األصل يف اللفظ هو اهلمز، مأخوذ من )

، جعله على تليني اهلمزة وإبداهلا واًوا، وهو قول مل  ىئالحَّن ُوشيئوأّن من قال  
الطربسي يف  عنه  نقله  وقد  الكتاب،  عليه حمقق  عّلق  أحٌد، كما  إليه  يتقدمه 

 ( 4)تفسريه.
( بال الحَّن ُوش وهناك من يذهب إىل أّن كلتا القراآتني أصٌل، فهو يرى أّن )

 (5) ( ابهلمز: البطؤ والتأخري، أو التناول من بُعد.الحَّن ُؤشمهز: التناول، و)
التخفيف: تسهياًل،   إليه حفص من  تعليل ما ذهب  تلك هي وقفاٌت يف 
، يُفضي إىل داللة، تتَّسق   وإبدااًل، رأينا أنّه يف ذلك جيعل له أصاًل وجذرًا لغوايًّ

 
 .426/ 20الطربي، جامع البيان:  (1)
 . 23/ 6أبو علي الفارسي، امجة يف القراآات السبع:  (2)
 . 429/ 5النحاس، معاين القرةن:  (3)
 . 172/ 8مع البيان: ، الطربسي، ُم1102/ 2ينظر: الباقويل، كشف املشكالت:  (4)
، الطربي، جامع  591، أبو  رعة، حجة القراآات،  416ينظر: غالم ثعلب، ايقوتة الصراط،    (5)

 . 425/ 20البيان: 



 

 
269 

 العرب:ة جملة العلوم  
 )اجلزء الث ين( ه  1444العدد الس بع والسحون رب:ع اآلخر  

فهي   ابلتحقيق،  قرأها  لو  ما  خبالف  اللفظة،  فيه  جاآت  الذي  املوضع  مع 
 التخفيف.كذلك ذات أصل وجذر لغوّي يتَّسق أيًضا مع اهلمز، ال  

وهو يف كلتا امالتني ال يبعد عن الفصحى يف رقّيها ومسوِّها، فهي مقصده  
 وغايته، يدور معها حيثما دارت: حتقيًقا وختفيًفا. 
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ة: •  اخل ُتِّ
اهلَْمز،   مع  تعامله  ويف كيفية  حفص،  رواية  يف  العلمية  السياحة  هذه  بعد 

 ميكننا القول:  
ُمنزَْتحًيا   .1 يكن  فلم  له؛  مذهًبا  اللغوّي  االعتدال  جيعل  أن  استطاع  إنّه 

التسهيَل، وال التحقيَق؛ مياًل إىل ُمْون وأمناٍط أدائّية فحسب، وذلك أمٌر  
ان يف  يرى  العلماآ  من  فريًقا  مبكر، يف  جعل  وقت  منذ  وذيوعها  تشارها 

القرن الرابع اهلجرّي، )قبل ألفِّ سنة من اآلن( سرًّا، أبعَد من كوهنا خمتارة  
ولصحة   لفصاحتها،  غريها؛  على  مقدمة  الشيوخ،  من  رأى  من  عند 

 (1) ه(.437سندها، وثقة انقلها، كما يذكر مكّي ابن أيب طالب )ت 
ب أمحد  ُماهد:  ابن  قاَلُه  ما  )ت  ولرمبا  موسى  أيب  324ن  عن  روايًة  ه( 

حدِّث الثقة )ت
ُ
ه(؛ هلو أحُد  270الُبخرُتّي: عبد هللا بن حممد بن شاكر، امل

أهّم العوامل وراآ ذلك. يقول: " وحدَّثين أبو الُبخرُتّي، قال: حّدثنا حيىي ةدم  
قال: حدَّثنا امسن بن صاحل )ت  203)ت   ما رأيُت  204ه(،  قال:  ه(، 

،  (2) من عاصم بن أيب النَّجود، إذا تكلَّم كاد يدخُله ُخَيالآ" أحًدا كان أفصَح  
 كيف ال، وهو أحُد حناة الكوفة يف عصره!.

تلّقيها من طرق كثرية عّدة، يذكر   القرةن يقبلون على  وهذا ما جعل أهل 
)ت   اجلََزرّي  ابن  الشيخ  القراآات،  علم  يف  احملقِّّقني  )833خا ُة  (  52ه(، 

حينما أراد أن خيتارها يف كتابه النَّشر يف القراآات الَعْشر:    طريًقا هلا يف  مانه،
 

 . 219مكي، التبصرة يف القراآات السبع،  (1)
 .70ابن ُماهد، السبعة يف القراآات،  (2)
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ت: 28) الضرير،  البغدادّي  حفص  )أبو  الصبَّاح  بن  عمرو  عن  طريًقا   )
و)221 النَّهَشلّي،  24ه(،  حممد  )أبو  الصبَّاح  بن  ُعبَزْيد  عن  طريًقا   )
 ( 1) ه(، وذاك أمٌر جيعلها ترقى إىل درجة عالية يف التوثيق والضبط.235ت:
عند   .2 أو  يف كلمة،  أكانت  سواٌآ  عموًما،  اهلمزة  حتقيق  إىل  مييل  إنَّه 

اجتماعها مع أخرى، يف كلمة أو كلمتني، سوى ما اختلف فيه بني اخلرب  
يتَّبع  بذلك  وهو  الغالب؛  هو  اهلمز  حتقيق  يكون  وبذلك  واالستفهام؛ 
األصل يف عدم إخراجه عن جوهره، وطاملا أمكن ذلك، فال حاجة إىل  

إمّنا أيخذ  ا اهلمزة،  هذا يف حتقيق  مسلكه  وهو يف  إىل غريه،  عنه  لعدول 
 ابللغة الفصحى، اليت  يل عاّمُة العرب إليه.   

وجه   .3 على  املفردة  اهلمزة  يف  خمفَّفًة،  قليلة  ألفاظ  عنده  جاآت  إنّه 
اخلصوص، وهو بذلك من حيث الظاهر مّتبع هلجة أهل امجا ؛ غري أنّه  

داللة، أكثر منها قضية صوتية، وذلك من خالل العودة  ينحو فيها إىل ال
السياق   مع  تتسق  داللة  ذات  جيعلها  مهمو ،  غري  لغوّي  أصل  إىل  هبا 
الذي جاآت فيه؛ وبذلك استطاع أن جيعل االعتدال اللغوّي مذهًبا له، 
أدائّية   وأمناٍط  ُمْون  إىل  مياًل  التحقيَق؛  أو  التسهيَل،  ًيا  ُمنزَْتحِّ يكن  فلم 

 فحسب. 
  

 
 . 155/ 1ابن اجلََزرّي، النَّْشر يف القراآات الَعْشر:  (1)
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 )ثَاْبُت اتص در واتراجع( 
للنشر   .1 النبوية  املدينة  مصحف  عاصم،  عن  حفص  برواية  الكرمي  القرةن 

 . 2،1اماسويب، اإلصدار: 
الشيخ   .2 حتقيق  القراآات،  معاين  أمحد،  بن  حممد  منصور،  أبو  األ هري، 

 م.1999، دار الكتب العلمية، بريوت، 1أمحد فريد املزيدي، ط  
األسرتابدي، حممد بن امسن، شرح شافية ابن اماجب، حتقيق حممد نور   .3

الكتب   دار  امميد،  عبد  الدين  حميي  حممد  الزفزاف،  حممد  امسن، 
 م.  1975،  العلمية، بريوت

القاهرة،   .4 العريب،  الفكر  دار  العربية،  اللهجات  يف  إبراهيم،  أنيس، 
 م. 1998

ط  .5 اللغوية،  األصوات  إبراهيم،  القاهرة،  3أنيس،  مصر،  هنضة  دار   ،
 م. 1961

طبعة   .6 للماليني،  العلم  دار  والسامية،  العربية  الكتابة  رمزي،  البعلبكي، 
 م. 1981أوىل، بريوت، 

امسني، .7 بن  علي  يف    الباقويل،  املعضالت  وإيضاح  املشكالت  كشف 
الطرهوين، ط الرحيم  عبد  حتقيق  القراآات،  وعلل  القرةن  دار  1إعراب   ،

 الكتب العلمية، بريوت.
ط  .8 اللغة،  يف  البحث  مناهج  حسان،  البيضاآ،  2 ام  الدار  الثقافة  دار   ،

 م. 1974
القدمي   .9 الصويت  الدرس  بني  القرةنية  القراآات  فاضل،  مي  اجلبوري، 
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 م.  2000،  1، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، ط وامديث
علي   .10 مراجعة  العشر،  القراآات  يف  النشر  بن حممد،  حممد  اجلزري،  ابن 

 حممد الضباع، دار الكتب العلمية، بريوت، ال )ط. ت(.
برجشرتةسر، ط .11 القراآ، حتقيق  طبقات  النهاية يف  غاية  اجلزري،  ،  1ابن 

 م. 2006دار الكتب العلمية، بريوت،  
اممد،   .12 قدوري  د.غامن  حتقيق  التجويد،  علم  يف  التمهيد  اجلزري،  ابن 

 م.1986، مؤسسة الرسالة، بريوت، 1ط
الفتح، عثمان، اخلصائص، حتقيق عبد امميد هنداوي،   .13 أبو  ابن جين، 

 م. 2006، دار الكتب العلمية، بريوت، 2ط
حسن   .14 حممد  حسن  حممد  حتقيق  اإلعراب،  صناعة  سر  جين،  ابن 

، دار الكتب العلمية، بريوت،  1محد رشدي شحاتة عامر، طإمساعيل، وأ
 م. 2000

اجلواليقي، أبو منصور، موهوب بن أمحد، تكملة إصالح ما تغلط فيه   .15
ديب،   املاجد،  مجعة  مركز  الضامن،  صاحل  حامت  د.  حتقيق  العامة، 

 م. 2010
علوم   .16 عجائب  يف  األفنان  فنون  علي،  بن  الرمحن  عبد  اجلو ي،  ابن 

حتقيق  العلمي    القرةن،  اجملمع  مطبعة  العبيدي،  الرمحن  عبد  رشيد  د. 
 م.1988العراقي، بغداد، 

ابن حجر العسقالين، أمحد بن علي، لسان امليزان، حتقيق دائرة املعارف   .17
 م.1971، مؤسسة األعلمي للمطبوعات، بريوت،2اهلند، ط -النظامية
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عبد   .18 أمحد  عادل  حتقيق  احمليط،  البحر  يوسف،  بن  حممد  حيان،  أبو 
 م. 1993، دار الكتب العلمية، بريوت،  1ملوجود وةخرون، طا
عبد   .19 السبع، حتقيق  القراآات  امجة يف  أمحد،  بن  امسني  خالويه،  ابن 

 م.1979، دار الشروق، بريوت، 3العال سامل مكرم، ط 
الرمحن   .20 عبد  د.  حتقيق  وعللها،  السبع  القراآات  إعراب  خالويه،  ابن 

 م. 1992اخلاجني، القاهرة،  ، مكتبة 1العثيمني، ط 
دِّرَا ، سيد أمحد حممد، منهج يعقوب امضرمي من خالل انفراداته عن   .21

 .30القراآ العشرة، ُملة كلية اللغة العربية ابملنصورة، ع
الدمياطي، أمحد بن حممد البّنا، إحتاف فضالآ البشر ابلقراآات األربعة   .22

 م.  1987اهرة، عشر، حتقيق شعبان حممد إمساعيل، عامل الكتب، الق
والتجويد،   .23 اإلتقان  يف  التحديد  سعيد،  بن  عثمان  عمرو،  أبو  الداين، 

 حتقيق د. غامن قدوري اممد، دار األنبار، العراق، د.ت.
، دار الكتاب  2الداين، التيسري يف القراآات السبع، حتقيق أوتوبرتزل، ط  .24

 م. 1984العريب، بريوت، 
العبار  .25 خمتصر  سعيد،  بن  إبراهيم  مصطلحات  الدوسري،  ملعجم  ات 

 م. 2008القراآات، دار امضارة، الرايض، 
 م.  1993الرا ي، حممد بن أمحد، خمتار الصحاح، مكتبة لبنان، بريوت،  .26
الزجَّاج، إبراهيم بن السري بن سهل، معاين القرةن وإعرابه، حتقيق عبد  .27

 م.1988، عامل الكتب، بريوت،  1اجلليل عبده شليب، ط 
ن  جنلة، حجة القراآات، حتقيق سعيد األفغاين،  أبو  رعة، عبد الرمحن ب .28
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 م.1974، مؤسسة الرسالة،  1ط
التأويل   .29 حقائق  عن  الكشاف  عمر،  بن  حممود  هللا،  جار  الزخمشري، 

 ه. 1407، دار الفكر، بريوت، 3وعيون األقاويل يف وجوه التأويل، ط
السخاوي، علي بن حممد، مجال القراآ وكمال اإلقراآ، حتقيق عبد امق   .30

ط   عبد القاضي،  سيف  بريوت،  1الدامي  الثقافية،  الكتب  مؤسسة   ،
 م  1999

السالم   .31 عبد  حتقيق  الكتاب،  عثمان،  بن  عمرو  بشر،  أبو  سيبويه، 
 ه.1402، مكتبة اخلاجني، القاهرة،  2هارون، ط

السعران، حممود، علم اللغة مقدمة للقارئ العريب، دار املعارف، مصر،   .32
 م. 1962

عبد   .33 الدين،  حتقيق  السيوطي، جالل  القرةن،  علوم  اإلتقان يف  الرمحن، 
 م.1974حممد أبو الفضل إبراهيم، اهليئة املصرية العامة للكتاب،  

أبو شامة، عبد الرمحن بن إمساعيل، كتاب إبرا  املعاين من حر  األماين،   .34
 حتقيق إبراهيم عطوة عوض، دار الكتب العلمية، بريوت، د.ت.

ت .35 الوجيز إىل علوم  املرشد  العزيز، حتقيق طيار  أبو شامة،  تعلق ابلكتاب 
 م.1975ةليت قوالج، دار صادر، بريوت، 

امديث،   .36 اللغة  علم  ضوآ  يف  القرةنية  القراآات  الصبور،  عبد  شاهني، 
 ، مكتبة اخلاجني، القاهرة.1ط

الرسالة،   .37 مؤسسة  العربية،  للبنية  الصويت  املنهج  الصبور،  عبد  شاهني، 
 م. 1980بريوت، 
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القراآة، ُعين بنشره حممد  الضباع، علي حممد، اإل .38 بيان أصول  ضاآة يف 
 م. 1938خلف امسيين، املكتبة األ هرية، مصر،  

دار   .39 القرةن،  تفسري  يف  البيان  ُممع  امسن،  بن  الفضل  الطربسي، 
 م. 2006املرتضى، بريوت،  

ط .40 القرةن،  أتويل  يف  البيان  جامع  جرير،  بن  حممد  دار  1الطربي،   ،
 الكتب العلمية، بريوت.

الطيب اللغوي، عبد الواحد بن علي، مراتب النحويني، حتقيق حمّمد  أبو   .41
 م.1974بريوت،  -، املكتبة العصرية، صيدا2أبو الفضل إبراهيم، ط

اللغة .42 يف  ومقاالت  حبوث  رمضان،  التواب،    -1982القاهرة    -عبد 
 م. 1988

اللغوي  .43 التطور  التواب، رمضان،  ،  3، ط -مظاهره وعلله وقوانينه  -عبد 
 م. 1997اخلاجني، القاهرة،  مكتبة 

ألقاها   .44 )حماضرات  العربية  للغة  النحوي  التطور  رمضان،  التواب،  عبد 
 م. 182برجشرتةسر(، مكتبة اخلاجني: القاهرة، ودار الرفاعي: الرايض، 

دار  .45 واللسانيات،  اللغة  علم  يف  مباحث  الرمحن،  عبد  رشيد  العبيدي، 
 م. 2002،  1الشؤون الثقافية العامة، بغداد، ط

العربية، ط  ال .46 اللغة  فقه  أحباث ونصوص يف  الرمحن،  عبيدي، رشيد عبد 
 م. 1988، و ارة التعليم العايل، بغداد، 1

رسالة   .47 وحنوية،  وصرفية  لغوية  دراسة  اهلمزة  حممد،  سلوى  عرب، 
 م. 1986ماجستري، جامعة أم القرى، مكة املكرمة، 
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إعرا .48 يف  التبيان  امسني،  بن  هللا  عبد  البقاآ،  أبو  القرةن،  العكربي،  ب 
 م.  1976حتقيق علي حممد البجاوي، مكتبة عيسى البايب امليب، مصر،  

غالم ثعلب، أبو عمر، حممد بن عبد الواحد، ايقوتة الصراط يف تفسري   .49
ط  الرتكستاين،  يعقوب  بن  حممد  حققه  القرةن،  العلوم  1غريب  مكتبة   ،

 م.2002وامكم، املدينة املنورة، 
العر  .50 يف  اهلمزة  انهدة،  جامعة  غا ي،  ماجستري،  رسالة  ز  ورمسًا  بية صواًت 

 م. 1995بغداد، 
الفرَّاآ، حيىي بن  ايد، معاين القرةن، حتقيق أمحد يوسف النجايت، وحممد   .51

ط الشليب،  إمساعيل  الفتاح  وعبد  النجار،  للتأليف  1علي  املصرية  دار   ،
 والرتمجة، مصر. 

د.مه .52 حتقيق  العني،  الفراهيدي،  أمحد  بن  اخلليل  دي  الفراهيدي، 
 م.  1980املخزومي، ود.إبراهيم السامرائي، دار الرشيد، بغداد، 

السبع،   .53 القراآات  أبو علي، امسن بن أمحد، امجة يف علل  الفارسي، 
عيسى  وأمحد  عوض،  حممد  وعلي  املوجود،  عبد  أمحد  عادل  حتقيق 

 م. 2001حسن، دار الكتب العلمية، بريوت، 
قراآة .54 يف  االختالف  أمحد،  سليمان  ُشعبة    الفضويل،  رواييت  بني  عاصم 

رسالة   املعاصر،  اللغة  علم  ضوآ  يف  صرفية  صوتية  دراسة  وحفص: 
 م.    2007ماجستري، جامعة مؤتة، األردن، 

الفيومي، أمحد بن حممد، املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري، مكتبة   .55
 م.1987لبنان، بريوت، 
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للقرطيب .56 القرةن  ألحكام  اجلامع  أمحد،  بن  حممد  مراجعة  القرطيب،   ،
 م.1999، دار الفكر، بريوت، 1صدقي مجيل العطار، ط 

القفطي، علي بن يوسف، إنباه الرواة على أنباه النحاة، حتقيق حممد أبو   .57
ط إبراهيم،  الكتب  1الفضل  ومؤسسة  القاهرة،  العريب:  الفكر  دار   ،

 م. 1982الثقافية: بريوت، 
احل القرماوي،  كانتينو، جان، دروس يف علم األصوات العربية، ترمجة ص .58

 م. 1966اجلامعة التونسية، 
املعارف،   .59 دار  األصوات،  الثاين:  القسم  العام  اللغة  علم  بشر،  كمال 

 م. 1973مصر،  
ابن ُماهد، أمحد بن موسى، السبعة يف القراآات، حتقيق شوقي ضيف،   .60

 ه. 1400، دار املعارف، مصر،  3ط
يف .61 الكمال  هتذيب  يوسف،  الدين  مجال  امجاج،  أبو  أمساآ  املِّزِّي،   

 ، مؤسسة الرسالة، بريوت. 2الرجال، حتقيق د. بشار عواد معروف، ط
مسلم بن امجاج، أبو امسن القشريّي، املسند الصحيح املختصر بنقل   .62

العدل عن العدل إىل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص )صحيح مسلم(، حتقيق حممد فؤاد  
 عبد الباقي، دار إحياآ الرتاث العريب، بريوت. 

يف   .63 السبع  القراآات  يف  التبصرة  القيسي،  حممد  بن  مَحّوش  مكي، 
املخطوطات   معهد  منشورات  رمضان،  الدين  د.حميي  حتقيق  القراآات، 

 م. 1985، الكويت، 1املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم، ط  -العربية 
حتقيق   .64 وحججها،  وعللها  السبع  القراآات  وجوه  عن  الكشف  مكي، 
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 م.1984ضان، مؤسسة الرسالة، مصر،  د.حميي الدين رم 
العرب، ط  .65 لسان  بُن مكرم،  ، دار صادر، بريوت،  2ابن منظور، حممد 

 م. 1955
د.  هري   .66 حتقيق  القرةن،  إعراب  إمساعيل،  بن  حممد  بن  أمحد  النحاس، 

 م. 1977غا ي  اهد، مطبعة العاين، بغداد،  
الصابوين، ط .67 علي  حممد  حتقيق  القرةن،  معاين  أ1النحاس،  جامعة  م  ، 

 ه.  1409القرى، مكة املكرمة، 
دار   .68 جين،  ابن  عند  والصوتية  اللهجية  الدراسات  حسام،  النعيمي، 

 م.   1980الرشيد، منشورات و ارة الثقافة واإلعالم، العراق،  
له د.   .69 قدم  للزخمشري،  املفصل  املوصلي، شرح  الدين  ابن يعيش، موفق 

 م.2001، دار الكتب العلمية، بريوت، 1إميل بديع يعقوب، ط 
 موقع حيايت اليوم:  .70

https://www.hayatty2day.com/?p=473 
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(θ  َ b  َ t  َ  AlmSAdr wAlmrAjς) 

1. AlqrĀn Alkrym brwAyħ HfS ςn ςASm  ،mSHf Almdynħ Alnbwyħ 

llnŝr AlHAswby ،AlǍSdAr: 2،1. 

2. AlÂzhry  ،Âbw mnSwr  ،mHmd bn ÂHmd  ،mςAny AlqrA'At  ،tHqyq 

Alŝyx ÂHmd fryd Almzydy  ،T 1  ،dAr Alktb Alςlmyħ  ،byrwt  ،

1999m. 

3. AlÂstrbAdy  ،mHmd bn AlHsn  ،ŝrH ŝAfyħ Abn AlHAjb  ،tHqyq 

mHmd nwr AlHsn  ،mHmd AlzfzAf  ،mHmd mHyy Aldyn ςbd 

AlHmyd ،dAr Alktb Alςlmyħ ،byrwt   ،1975 m.  

4. Ânys  ،ǍbrAhym  ،fy AllhjAt Alςrbyħ  ،dAr Alfkr Alςrby  ،AlqAhrħ  ،

1998m. 

5. Ânys  ،ǍbrAhym  ،AlÂSwAt Allγwyħ  ،T3  ،dAr nhDħ mSr  ،AlqAhrħ  ،

1961m. 

6. Albςlbky  ،rmzy  ،AlktAbħ Alςrbyħ wAlsAmyħ  ،dAr Alςlm llmlAyyn  ،

Tbςħ ÂwlŶ ،byrwt   ،1981 m. 

7. AlbAqwly  ،ςly bn AlHsyn  ،kŝf AlmŝklAt wǍyDAH AlmςDlAt fy Ǎς

rAb AlqrĀn wςll AlqrA'At  ،tHqyq ςbd AlrHym AlTrhwny  ،T1  ،dAr 

Alktb Alςlmyħ ،byrwt. 

8. tmAm HsAn  ،mnAhj AlbHθ fy Allγħ  ،T2  ،dAr AlθqAfħ AldAr 

AlbyDA'  ،1974 m. 

9. Aljbwry  ،my fADl  ،AlqrA'At AlqrĀnyħ byn Aldrs AlSwty Alqdym 

wAlHdyθ ، dAr Alŝŵwn AlθqAfyħ AlςAmħ ،bγdAd ،T1  ،2000 m.  

10. Abn Aljzry  ،mHmd bn mHmd  ،Alnŝr fy AlqrA'At Alςŝr  ،mrAjςħ ςly 

mHmd AlDbAς ، dAr Alktb Alςlmyħ ،byrwt ،lA (T. t). 

11. Abn Aljzry  ،γAyħ AlnhAyħ fy TbqAt AlqrA'  ،tHqyq brjŝtrĀsr  ،T1  ،

dAr Alktb Alςlmyħ ،byrwt  ،2006 m. 

12. Abn Aljzry  ،Altmhyd fy ςlm Altjwyd  ،tHqyq d.γAnm qdwry 

AlHmd ،T1  ،mŵssħ AlrsAlħ ،byrwt   ،1986 m. 

13. Abn jny  ،Âbw AlftH  ،ςθmAn  ،AlxSAŶS  ،tHqyq ςbd AlHmyd 

hndAwy ،T2 ،dAr Alktb Alςlmyħ ،byrwt  ،2006 m. 

14. Abn jny  ،sr SnAςħ AlǍςrAb  ،tHqyq mHmd Hsn mHmd Hsn ǍsmAς

yl ،wÂHmd rŝdy ŝHAtħ ςAmr ،T1 ،dAr Alktb Alςlmyħ ،byrwt  ،2000  

m. 

15. AljwAlyqy  ،Âbw mnSwr  ،mwhwb bn ÂHmd  ،tkmlħ ǍSlAH mA tγ

lT fyh AlςAmħ  ،tHqyq d. HAtm SAlH AlDAmn  ،mrkz jmςħ 

AlmAjd ،dby  ،2010 m. 
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16. Abn Aljwzy  ،ςbd AlrHmn bn ςly  ،fnwn AlÂfnAn fy ςjAŶb ςlwm 

AlqrĀn  ،tHqyq d. rŝyd ςbd AlrHmn Alςbydy  ،mTbςħ Almjmς Alς

lmy AlςrAqy ،bγdAd  ،1988 m. 

17. Abn Hjr AlςsqlAny  ،ÂHmd bn ςly  ،lsAn AlmyzAn  ،tHqyq dAŶrħ 

AlmςArf AlnĎAmyħ- Alhnd  ،T2  ،mŵssħ AlÂςlmy llmTbwςAt  ،

byrwt ،1971 m. 

18. Âbw HyAn  ،mHmd bn ywsf  ،AlbHr AlmHyT  ،tHqyq ςAdl ÂHmd ς

bd Almwjwd wĀxrwn ،T1 ،dAr Alktb Alςlmyħ ،byrwt  ،1993 m. 

19. Abn xAlwyh  ،AlHsyn bn ÂHmd  ،AlHjħ fy AlqrA'At Alsbς ،  tHqyq ς

bd AlςAl sAlm mkrm ،T3  ،dAr Alŝrwq ،byrwt  ،1979 m. 

20. Abn xAlwyh  ،ǍςrAb AlqrA'At Alsbς wςllhA  ،tHqyq d. ςbd AlrHmn 

Alςθymyn ،T1  ،mktbħ AlxAnjy ،AlqAhrħ  ،1992 m. 

21. d  َ r  َ Az  ،syd ÂHmd mHmd  ،mnhj yςqwb AlHDrmy mn xlAl 

AnfrAdAth ςn AlqrA' Alςŝrħ  ،mjlħ klyħ Allγħ Alςrbyħ 

bAlmnSwrħ ،ς30. 

22. AldmyATy  ،ÂHmd bn mHmd Albn  َ A  ،ǍtHAf fDlA' Albŝr 

bAlqrA'At AlÂrbςħ ςŝr  ،tHqyq ŝςbAn mHmd ǍsmAςyl  ،ςAlm 

Alktb ،AlqAhrħ  ،1987 m.  

23. AldAny  ،Âbw ςmrw  ،ςθmAn bn sςyd  ،AltHdyd fy AlǍtqAn 

wAltjwyd  ،tHqyq d. γAnm qdwry AlHmd  ،dAr AlÂnbAr  ،AlςrAq  ،

d.t. 

24. AldAny  ،Altysyr fy AlqrA'At Alsbς ،  tHqyq Âwtwbrtzl  ،T2  ،dAr 

AlktAb Alςrby ،byrwt   ،1984 m. 

25. Aldwsry  ،ǍbrAhym bn sςyd  ،mxtSr AlςbArAt lmςjm mSTlHAt 

AlqrA'At ،dAr AlHDArħ  ،AlryAD  ،2008 m. 

26. AlrAzy  ،mHmd bn ÂHmd  ،mxtAr AlSHAH  ،mktbħ lbnAn  ،byrwt  ،

1993m.  

27. Alzj  َ  َ Aj  ،ǍbrAhym bn Alsry bn shl  ،mςAny AlqrĀn wǍςrAbh  ،

tHqyq ςbd Aljlyl ςbdh ŝlby ،T1 ،ςAlm Alktb ،byrwt   ،1988 m. 

28. Âbw zrςħ  ،ςbd AlrHmn bn znjlħ  ،Hjħ AlqrA'At  ،tHqyq sςyd AlÂfγ
Any ،T1 ،mŵssħ AlrsAlħ   ،1974 m. 

29. Alzmxŝry  ،jAr Allh  ،mHmwd bn ςmr  ،AlkŝAf ςn HqAŶq AltÂwyl w

ςywn AlÂqAwyl fy wjwh AltÂwyl ،T3 ،dAr Alfkr ،byrwt  ،1407 h. 

30. AlsxAwy ،  ςly bn mHmd  ،jmAl AlqrA' wkmAl AlǍqrA'  ،tHqyq ςbd 

AlHq ςbd AldAym syf AlqADy  ،T1  ،mŵssħ Alktb AlθqAfyħ  ،

byrwt  ،1999  m 
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31. sybwyh  ،Âbw bŝr  ،ςmrw bn ςθmAn  ،AlktAb  ،tHqyq ςbd AlslAm 

hArwn ،T2 ،mktbħ AlxAnjy ،AlqAhrħ  ،1402 h. 

32. AlsςrAn  ،mHmwd  ،ςlm Allγħ mqdmħ llqArŶ Alςrby  ،dAr Almς
Arf ،mSr  ،1962 m. 

33. AlsywTy  ،jlAl Aldyn  ،ςbd AlrHmn  ،AlǍtqAn fy ςlwm AlqrĀn  ،

tHqyq mHmd Âbw AlfDl ǍbrAhym  ،AlhyŶħ AlmSryħ AlςAmħ 

llktAb  ،1974 m. 

34. Âbw ŝAmħ  ،ςbd AlrHmn bn ǍsmAςyl  ،ktAb ǍbrAz AlmςAny mn 

Hrz AlÂmAny  ،tHqyq ǍbrAhym ςTwħ ςwD  ،dAr Alktb Alςlmyħ  ،

byrwt ،d.t. 

35. Âbw ŝAmħ  ،Almrŝd Alwjyz ǍlŶ ςlwm ttςlq bAlktAb Alςzyz  ،tHqyq 

TyAr Ālty qwlAj ،dAr SAdr ،byrwt   ،1975 m. 

36. ŝAhyn  ،ςbd AlSbwr  ،AlqrA'At AlqrĀnیħ fy Dw' ςlm Allγħ AlHdy

θ ، T1 ،mktbħ AlxAnjy ،AlqAhrħ. 

37. ŝAhyn  ،ςbd AlSbwr  ،Almnhj AlSwty llbnyħ Alςrbyħ  ،mŵssħ 

AlrsAlħ ،byrwt  ،1980 m. 

38. AlDbAς ،  ςly mHmd  ،AlǍDA'ħ fy byAn ÂSwl AlqrA'ħ  ،ς  َ ny bnŝrh 

mHmd xlf AlHsyny ،Almktbħ AlÂzhryħ ،mSr  ،1938 m. 

39. AlTbrsy  ،AlfDl bn AlHsn  ،mjmς AlbyAn fy tfsyr AlqrĀn  ،dAr 

AlmrtDŶ ،byrwt  ،2006 m. 

40. AlTbry  ،mHmd bn jryr  ،jAmς AlbyAn fy tÂwyl AlqrĀn  ،T1  ،dAr 

Alktb Alςlmyħ ،byrwt. 

41. Âbw AlTyb Allγwy  ،ςbd AlwAHd bn ςly  ،mrAtb AlnHwyyn  ،

tHqyq mHm  َ d Âbw AlfDl ǍbrAhym  ،T2  ،Almktbħ AlςSryħ  ،SydA- 

byrwt  ،1974 m. 

42. ςbd AltwAb ،  rmDAn  ،bHwθ wmqAlAt fy Allγħ- AlqAhrħ 1982- 

1988m. 

43. ςbd AltwAb  ،rmDAn  ،AltTwr Allγwy- mĎAhrh wςllh wqwAnynh-  ،

T3 ،mktbħ AlxAnjy ،AlqAhrħ  ،1997 m. 

44. ςbd AltwAb  ،rmDAn  ،AltTwr AlnHwy llγħ Alςrbyħ (mHADrAt 

ÂlqAhA brjŝtrĀsr)  ،mktbħ AlxAnjy: AlqAhrħ  ،wdAr AlrfAςy: 

AlryAD  ،182 m. 

45. Alςbydy  ،rŝyd ςbd AlrHmn  ،mbAHθ fy ςlm Allγħ wAllsAnyAt  ،

dAr Alŝŵwn AlθqAfyħ AlςAmħ ،bγdAd ،T1  ،2002 m. 

46. Alςbydy  ،rŝyd ςbd AlrHmn  ،ÂbHAθ wnSwS fy fqh Allγħ Alς

rbyħ ،T 1 ،wzArħ Altςlym AlςAly ،bγdAd   ،1988 m. 

47. ςrb  ،slwŶ mHmd  ،Alhmzħ drAsħ lγwyħ wSrfyħ wnHwyħ  ،rsAlħ 

mAjstyr ،jAmςħ Âm AlqrŶ ،mkħ Almkrmħ   ،1986 m. 
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48. Alςkbry  ،Âbw AlbqA'  ،ςbd Allh bn AlHsyn  ،AltbyAn fy ǍςrAb 

AlqrĀn  ،tHqyq ςly mHmd AlbjAwy  ،mktbħ ςysŶ AlbAby AlHlby  ،

mSr   ،1976 m.  

49. γlAm θςlb  ،Âbw ςmr  ،mHmd bn ςbd AlwAHd  ،yAqwtħ AlSrAT 

fy tfsyr γryb AlqrĀn  ،Hqqh mHmd bn yςqwb AltrkstAny  ،T1  ،

mktbħ Alςlwm wAlHkm  ،Almdynħ Almnwrħ   ،2002 m. 

50. γAzy  ،nAhdħ  ،Alhmzħ fy Alςrbyħ Swt  َ A wrsm  َ A ـ rsAlħ mAjstyr  ،

jAmςħ bγdAd  ،1995 m. 

51. Alfr  َ  َ A'  ،yHyŶ bn zyAd  ،mςAny AlqrĀn  ،tHqyq ÂHmd ywsf 

AlnjAty  ،wmHmd ςly AlnjAr  ،wςbd AlftAH ǍsmAςyl Alŝlby  ،T1  ،

dAr AlmSryħ lltÂlyf wAltrjmħ  ،mSr. 
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   هـ 1443/ 7/ 6هـ            تاريخ قبول البحث:  1443/  5/  29تاريخ تقديم البحث:  

 
 ملخص الدراسة: 
الدراسة أن تكشف عن مجاليات القص وإبداعات احلكاية والسرد يف جمموعة  حتاول هذه 

قصصية من قصص األطفال، حيث تسعى إىل تقدمي رؤية حتليلية هلذه النصوص اليت وجهتها  
الفئة العمرية من   سنوات، وتلمس مواطن اجلمال والتأثري فيها، من خالل    8-4املبدعة إىل 

موعة القصصية، إذ ستنظر الدراسة يف عتبات هذه النصوص  الوقوف عند عدد من زوااي هذه امل 
من عنوان وغالف ومؤثرات بصرية، وستقف عند أبرز عناصرها من حوار وحكاية وسرد وخطاب  
ووصف وأحداث وشخصيات، وكيف تعاملت املبدعة مع هذه العناصر إلنتاج إبداع قصصي  

الدراسة مجاليات الزمان واملكان يف    يتسق مع عقول هذه الفئة العمرية وإدراكها، كما ستسرب
 هذه املموعة، وحتاول أن تفصح عن أهم املالمح اجلمالية فيها، وأبرز الوظائف اليت أدهتا. 

 
قصصصصصصصص األطفال، مجاليات القص، احلكاية، حكاايت النخلة ا  صصصصصصرا ،    الكلمات املفتاحية:

 جنران مرهون.
 
يشكر الباحث عمادة البحث العلمي جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية يف اململكة  *

 (002- 04-13- 20هـ، برقم ) 1442العربية السعودية لتمويلها هذا املشروع يف عام  



 

  

aesthetics of storytelling In the tales of the green palm 
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Abstract:  

The creativity of storytelling and narration in a group of children's stories. As 

it seeks to provide an analytical vision for these texts directed by the creator to the 

age group of 4-8  years and to touch the areas of beauty and influence them, by 

standing at a number of the corners of this story collection. As the study will look 

at the thresholds of these texts from the title, cover, and visual effects. In addition, 

it will stand at the most prominent elements of dialogue; tale, narration, discourse, 

description, events, and characters. And how the creator dealt with these elements 

to produce narrative creativity consistent with the minds and awareness of this age 

group and will probe. The study is the aesthetics of time and place in this group 

and tries to reveal the most important aesthetic features in it, and the most 

prominent functions it performed. 

  

key words: Children's stories, aesthetics of storytelling, storytelling, green palm 

tales, Najran Marhoon. 
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 مقدمة
احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف األنبيا  واملرسلني،  

 سيدان حممد، وعلى آله وصحبه أمجعني، أما بعد:
العناية ابألدب املوج     ه للطفل، هذه املرحلة فليس خباف على أحد أمهية 

إذ فيها تتكو ن أفكاره، وترتس خ معتقداته،    ا اصة واملهمة يف حياة اإلنسان؛
وينمو إبداعه، وتتبلور أخالقه، وهلذا يؤكد الرتبويون على أمهية اكتساب الطفل  

جلمال  اب  ته القيم واملبادئ واألخالق واإلحساسيف هذه املرحلة املبكرة من حيا
ص األطفال من أهم الوسائل الرتبوية  ، وال شك أنَّ قص القدرة على اإلبداعو 

 اليت ترس خ يف الطفل هذه األمور.
يت هذه الدراسة لتقف عند جمموعة قصصية القت رواجاً بني  ومن هنا أت

األطفال، وحتاول أن تكشف عن مجاليات القص فيها، وتسعى إىل إبراز مواطن  
للعن شاملة  حتليلية  دراسة  خالل  من  نصوصها،  يف  والتفرد  اليت  اإلبداع  اصر 

عن لتكشف  قصة،  منها كل  صياغتها،  تتكون  أتثريها، و   طريقة    أسباب 
بنائها،  والتقنيات يف  اسُتخدمت  هذه  إذ    اليت  عتبات  يف  الدراسة  ستنظر 
من    عناصرهامن عنوان وغالف ومؤثرات بصرية، وستقف عند أبرز    النصوص

  ت، وكيف تعامل ووصف وأحداث وشخصيات  حوار وحكاية وسرد وخطاب
هذه    ةاملبدع الفئة    إلنتاج  العناصر مع  هذه  عقول  مع  يتسق  قصصي  إبداع 

هذه   يف  واملكان  الزمان  مجاليات  الدراسة  ستسرب  وإدراكها، كما  العمرية 
صح عن أهم املالمح اجلمالية فيها، وأبرز الوظائف اليت  املموعة، وحتاول أن تف

 أدهتا.
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)حكاايت النخلة ا  را (، وهي    بعنوان  قصصية    دروسة سلسلة  واملدونة امل
هص، كتبتها: 1435من إصدارات امللة العربية يف اململكة العربية السعودية عام  

النحو    8جنران مرهون، ورمستها: فردوس منعم، وهي   قصص، عناوينها على 
.  (فتفت)بيت ا الة    -3أان ألعب معك.    -2القنفذ صديق الكل.    -1اآليت:  
  - 7نزهة حبرية. ولكن!    - 6شجرة العنب ملن؟    - 5.  (لولو)رحلة ابلون    - 4

 شي   واحد جيمعنا.  - 8عربة  لصغار الغابة.  
من   فيه  يتوفر  أن  ينبغي  وما  الطفل،  أدب  مشكلة  يف  الدراسة  وتبحث 
املموعة   هذه  أن  وتفرتض  التواصل،  وبراعة  القص  بتكنيك  تتصل  مجاليات 

تاع األطفال من الفئة العمرية احملددة، وتقدمي الفائدة  القصصية تسعى إىل إم
 :أن جتيب على جمموع من التساؤالت، أمهها  األخالقية واجلمالية إليهم، وحتاول

املوجهة    - 1 األطفال  فئة  مع  القصصية  املموعة  تتناسب نصوص هذه  هل 
 إليها؟ 

ها  ت أودعمع عتبات هذه املموعة وما اجلماليات اليت   ةاملبدع   ت كيف تعامل   -2
 فيها؟ 

التأثري يف هذه املرحلة الطفولية من خالل نصوص    ة املبدع  ت هل استطاع  -3
 املموعة؟ 

 يف سرد نصوص هذه املدونة؟   ة ا املبدعهتالقصصية اليت استثمر   التقنيات ما    - 4
 روابط حبكتها؟  ت  ن أحداث القصص وكيف كو    ةالكاتب  كيف بَصَنت    -5
ا من  هتذه املموعة القصصية واستثمر مع عناصر ه  ةاملبدع  تكيف تعامل   -6

 أحداث وشخصيات وحوار ووصف وسرد لتقدمي هذه النصوص؟ 
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 ما أبرز املالمح اجلمالية للمكان والزمان يف هذه النصوص؟ - 7
وغريها من التساؤالت البحثية اليت ستسعى الدراسة إىل اإلجابة عنها بعد  

 ابلتأمل واملعاجلة والتحليل. أن تسرب أغوار نصوص هذه املموعة القصصية 
 تسعى الدراسة إىل حتقيق جمموعة من األهداف، من أبرزها: و 
 الكشف عن مجاليات القص يف سلسلة حكاايت النخلة ا  را .  - 1
 يف نصوص هذه السلسلة.  ةها املبدعتالقصصية اليت استخدم  إبراز التقنيات  -2
  ا قصص وكيفية تكوينهألحداث ال  ايف بنائه  ةاإلفصاح عن طريقة املبدع  - 3

 حلبكاهتا. 
القاصة  -4 براعة  مدى  لتقدمي    اوتوفيقه  بيان  احلكاية  عناصر  استثمار  يف 

 نصوص املدونة إىل األطفال. 
 يف توظيف مجاليات الزمان واملكان يف هذه السلسلة.   ةإي اح طريقة القاص   -5
السلسلة يف  الكشف عن مدى التأثري الذي ميكن أن حتدثه نصوص هذه    -6

 فيها.  ها، وإبراز مواطن اجلمال الفئة املوجهة إلي
وستتخذ الدراسة املنهج اإلنشائي عماداً هلذه الدراسة، مع االستفادة من  

األسلوبية   آليات  امل ائية  يوالسيمبعض  يف  احلكاية  عناصر  حتليل    موعة، يف 
  املأمولة   الدراسة غاايهتا  حتقق   أن  آمل   ودراسة عتباهتا، وبتعاضد هذه املناهج 

 وأهدافها املرسومة.
ية املوضوع وأبرز تساؤالته تكشف عن أمه  مقدمةوستتكون الدراسة من  

، مث  والقصة بشكل خاصسي ي  أمهية أدب الطفل    متهيد  ، يتلوهاوأهدافه
العتبات، مجاليات  منها عن    لاألو ستقسم إىل أربعة مباحث: سأحتدث يف  
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وأغلفتها وافتتاحياهتا وكل ما ميكن أن يدخل حتت    احلكاايتوتشمل عناوين  
فسيكون خاصاً ابحلكاية يف هذه املموعة،    املبحث الثاينمفهوم العتبات، أما  

والزمان واملكان يف    اث والشخصياتحدوستعاجل الدراسة يف هذا املبحث األ
السلسلة، وسيقف   هذه  الثالث  نصوص  ا طاب يف نصوص  املبحث  عند 

الذي سينظر يف مجاليات عناصره كالسرد واحلوار والوصف، وكيف   املموعة 
املبدعهتاستثمر  تقدمي  ة ا  وسيقوم    حكاايت  يف  املستهدفة،  الفئة  إىل  السلسلة 

كالرتبوية واجلمالية    ؛احلكاايت سة الوظائف اليت أدهتا هذه  بدرا  املبحث الرابع
اليت توصلت إليها،  والنفسية، مث ختتم الدراسة خبامتة تكشف عن أهم النتائج  

 تلحق بثبت للمصادر واملراجع وفهرس للموضوعات. و 
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 متهيد
 الطفل: أمهية أدب  -

إن هنوض أي جمتمع يبدأ من النهوض أبطفاله، "فاحلديث عن الطفولة هو  
يف   لتكون  األرض  هبا يف  نرمي  بذرة  إال  الطفل  فما  املستقبل،  عن  احلديث 
املستقبل شجرة، فإن صلحت هذه األرض جا ت الشجرة صاحلة طيبة، وإن  

ألطفال ميثل  كان االهتمام اب  نامن ه، و (1) خبثت األرض خبثت معها الشجرة"
أمهية قصوى جلميع املتمعات؛ ألن تنشئة األطفال تنشئة سوية ال يقتصر على  
أفراد األسرة فقط، بل يتعداهم إىل املريب يف احل انة، واملعلم يف املدرسة، وحىت  

ويعد األدب األداة األوىل واملثالية    .داب  يف أعماهلم املوجهة لألطفالالُكتَّاب واأل 
أكثر    وال شك أن القصة  السليمة اليت تسعى هلا املتمعات،لتحقيق التنشئة  

د  وأكثرها جاذبية هلم قدميا وحديثا، فق  ،أجناس األدب شيوعا بني األطفال
، وتتيح  هها اجلدات واألمهات تشد اهتمامكانت القصص وا رافات اليت تقص

احلرية  له حيزاً  اقتالع    ،من  الذي يستطيع  ا ارق  البطل  ليتخيل نفسه ذلك 
 .(2) األشجار وهزمية عدد هائل من الرجال 

ليس إبمكان األديب الذي  و وقصص األطفال هلا منط خاص يف الكتابة،  
يكتب يف قصص الكبار أن جييدها إال إذا متر س يف كتابتها وانطلق من أهداف  

ي قد  القصص  الصغري  تناسب عمرهم وتفكريهم، وهذه  أو  الكبري  ستمتع هبا 
 . لة لغتها ووضوحها، وقوة رسالتهالسهو 

 

 . 11( مسرح الطفل يف اجلزائر بني الراهن واملأمول: 1)
 . 17 مقدمة يف ثقافة وأدب األطفال:: ( انظر2)
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أحداثً و  للطفل  تروي  أبسل   وأفكاراً   القصة  خيالية  أم  وب  حقيقية كانت 
  هافيستحسنها ويستمتع هبا، وهذا ما جيعل ه،سردي بسيط ومجيل ينفذ إىل قلب

من ألوان األدب اليت يقبل عليها األطفال بشغف وإعجاب، فتؤدي بذلك    لوانً 
وتصحيح أفكار أخرى،    ،ومفاهيم هادفة  وظائفها املنوطة هبا؛ كتلقينه أفكاراً 

وحتسني لغته، ابإلضافة إىل مساعدته على التمييز بني ما هو خري وما هو شر،  
قصص األطفال يف  أمهية    إجيازفتوجهه إىل كل ما فيه خري وصالح. وميكن  

 :(1) اآليت
ثروته   ة تدريب الطفل على القرا ة الصحيحة، وتنمي   يف أمهية لغوية، تتمثل    -أ

مه يف الوقت نفسه قواعد  كما تعل  طليق اللسان،    مما جيعل منه قارئً   ، اللغوية
الكتابة الصحيحة، "فالقصة تزود األطفال ابلثروة اللغوية، ومتدهم مبختلف  

وبذلك تعد وسيلة من    ،األساليب، وتغين حصيلتهم ابملفردات والرتاكيب
"تسهم القصة  كما    .(2) وسائل نشر الثقافة واملعارف والعلوم والفلسفات"

يف تقومي لسان الطفل، وتنمية ملكته اللغوية وذلك بفهمه للقواعد الصوتية  
يتمكن من أساليب  والنحوية والصرفية والرتكيبية، وتعريفه ابلرموز اللغوية؛ ل

لتساعدهم    ؛كوين عادات لغوية وأسلوبية سليمةت  على  إنشا  القول، وتعمل
واستعماالهتا   اللغة  تذوق  على  القدرة  وإكساهبم  وجداهنم،  تنشيط  على 
وحسن توظيفها، ومن مث تتكون عادات عقلية وفكرية، تكون قادرة على  

 

 . 203-172أدب األطفال يف األدب العريب احلديث: األطر والنظرية والتطبيق:  انظر:( 1)
 . 14القصة يف جمالت األطفال ودورها يف تنشئة األطفال اجتماعيا:  ( 2)
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 .(1) هتيئة أطفال اليوم ليصبحوا قادة املستقبل ومفكريه"
تتمثل يف   -ب تربوية،  وتقو بنا     أمهية  الطفل  وتوجمي شخصية    هها؛ ألهنايها 

بادئ احلياة، وكيفية التصرف مع املواقف  ماألداة األوىل يف تلقني الطفل  
اليت تواجهه، وطرق التعايش والتعامل مع اآلخرين، "فللقصة دور هام يف  

وتستطيع أن تعوضه عن أدوار  بنا  شخصية الطفل يف مجيع مراحل منوه،  
مؤسسات تربوية أخرى قد يفتقدها يف العصر احلايل، كغياب األم وانشغاهلا  

طويلة" فرتات  الطفل  حيزاً كما    . (2) عن  األطفال  قصص  من    توفر  كبريا 
والرتويح والرتفيه  أن  التسلية  تنقل  ، كما  الزمان  أبعاد  بتخطيها  "القصص 

 .(3) تتجاوز هبم احلاضر إىل املستقبل" كما  ،األطفال عرب الدهور املختلفة 
أحد أساليب التبليغ املهمة اليت تؤدي وظيفة  أهنا  تتمثل يف  أمهية دينية،    -ج

مُتيز    كما   أتثريية، وهذا ما جعلها تستحوذ على حيز كبري من القرآن الكرمي،
  كما أن هلا السلبية،  و بني القيم اإلجيابية  و   قصص األطفال بني ا ري والشر،

 .وبرساالت ربه ورسله ،يف تعريف الطفل بدينه اً كبري   اً دور 
العنان  ياله،   يف مساعدة  أمهية فنية مجالية، تتمثل  -د الطفل على إطالق 

، "فهي تغذي ميله الفطري إىل املتعة الفنية حني  فيه  روح اإلبداع  ةتنميو 
  فيهم   تنمي، و (4) لالنطالق يف عامل القصة الفسيح"  تفتح أمام خياله جماالً 

 

 . 23سيميا  القصة لألطفال يف اجلزائر: ( 1)
 . 120املرجع يف أدب األطفال: ( 2)
 . 172قافة األطفال:  ث( 3)
 . 5حنو منهج إسالمي ألدب األطفال: ( 1)
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والرسم عن أفكارهم وإحساسهم    ،امللكة الذوقية من خالل التعبري ابللغة
يف مساعدة الطفل على تكوين آرائه    اً مهم  اً للقصة دور كما أن    جبمالية،

وإصدار حكمه النقدي ا اص   ،على حتليل ما يقرؤه  ا اصة ليصبح قادراً 
 .(1) وحماولته إبراز القيم اجلمالية يف تلك النصوص ،به
 

 

 .46:  : القصة يف جمالت األطفال ودورها يف تنشئة األطفال اجتماعيا ( انظر2)
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 َجاليات العتباتاملبحث األول:  
 ،(1) إىل داللة النص ومقاصده"  اً "كل ما وجد فيه القارئ منفذ  العتبة هي

فت أهنا "جمموعة العناصر  ر  وجا ت يف معجم السردايت حتت )نص مواز(، وعُ 
النصية وغري النصية اليت ال تندرج يف صلب النص السردي، لكنها به متعلقة،  

ميكن أن يصلنا النص السردي مادًة خاماً    وال مناص له منها، فالوفيه تصب،  
 .(2) عارايً دون نصوص وعناصر عالمية، وخطاابت حتيط به"

نقطة االتصال األوىل اليت يلج من خالهلا املتلقي إىل عامل النص،    العتباتو 
الن  اً قرائي  اً "مفتاحتعد    وهي قدي هبا بوصفها  ابلغ األمهية يف سياق االهتمام 

حييط ابلبنا  السردي للنص، يوازيه ويتفاعل معه على   اً مشفر  ف ا  حميطًا وابابً 
مستوايت متعددة يف املنت إىل ا طاب، فهي تشرع أمام املتلقي الطريق القتحام  

وتوقعه"  ،النص انتظاره  آفاق  أول  يبين  النقاد    .(3) ومن خالهلا  النص  ويقسم 
أساسي قسمني:  إىل  )عتبة(املصاحب  اسم  عليه  يطلق  الذي  وهو    :مثل  ،؛ 

هو جمموعة من العناصر الثانوية  ؛ و ثنويو العنوان ا ارجي، واملقدمة، وا امتة.  
السلسلة،   النشر، واسم  الكتاب، مثل: اسم املؤلف، ودار  اليت تشمل صورة 

واألشكا واأللوان  والصور  ا ط  صفحة  ونوع  على  توضع  اليت  اهلندسية  ل 
 .(4) الغالف

 

 . 255( عتبات النص: 1)
 . 462( معجم السردايت: 2)
 . 22( املتعاليات النصية: 3)
 . 12( انظر: شعرية النص املوازي: 4)
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ولو   األدبية،  األجناس  الختالف  وفقاً  وختتلف  تتعدد  وظائف  وللعتبات 
صدت "لوجدانها جتل عن احلصر، فمن وظيفة أتسيسية إىل إغرائية إىل انفعالية  رُ 

؛ هي: التعيني يف أربع وظائف  (جينيت)، وقد حددها  (1) إىل اختزالية تكثيفية"
، ومن الصعوبة اجلزم أبهنا وظائف  (2) والوصف واإلحيا  ال مين ابلداللة واإلغرا  

من خالل    يف مدونة الدراسة عتبات  مجاليات الوسأدرس    .(3) قار ة يف كل حني 
وتاللغوي  العتبات؛  نوعني  وامللفوظات،  ة:  الكلمات  ة:  البصري  والعتباتشمل 
 . (4) واأللواناأليقوانت الرسومات و شمل وت

 :البصرية العتبات
 منه  تإذ يعد مع ما ي  الغالف هو العتبة األوىل للدخول إىل عامل النص، 

القرا ة لعملية  األول  "املدخل  والذهين    ،من مكوانت  البصري  اللقا   ابعتبار 
األول مع الكتاب، يتم عرب هذه املكوانت وما حتمله من داللة مؤطرة للنص،  

ومهما قيل عن  ،  (5) "سوا  يف سياق النوع األديب أم يف سياق املؤسسة األدبية
الناشر أو غريه يظل عالمة ابرزة وواجهة أوىل ال   كونه اختياراً غري دال من 

يف عمل إبداعي يعي فيه املبدع مجيع التفاصيل ويطلع عليها قبل  ميكن إغفاهلا 
 اعتمادها إن مل يكن هو منتقيها.

 

 . 52العنوان: ( سيميا  1)
 . 59-55( انظر: علم العنونة: 2)
 .166( انظر: سيميوطيقا العنوان: 3)
 . 71( انظر: الكليات يف ا طاب اإلشهاري: 4)
 . 17( النسيج اللغوي: 5)
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"ميزج بني الرؤية اللغوية والداللة    ألي عمل إبداعي  الغالف ا ارجيإن  
البصرية، ومن مث يتقاطع اللغوي املازي مع البصري التشكيلي يف تدبيج الغالف  

يف جمرى القصة،    اً أساسي  اً عادة ما خيتار الرسام موقفوتشكيله وتبئريه وتشفريه، و 
يتميز ابلتأزمي الدرامي للحدث، وال حيتاج القارئ إىل كبري عنا  يف الربط بني  

 .(1) النص والتشكيل بسبب داللته املباشرة على م مون الرواية"
  نه هو الغالف، مبا يت م    يف قصص األطفال أول ما يلفت انتباه الطفل و 

هذه العناصر،    همن صور ورسومات وألوان زاهية، وطريقة كتابة العنوان، فتغري
خلفية،  ة و ن الغالف من واجهتني: أمامي، ويتكو  لقرا هتا  وختلق يف نفسه تشويقاً 

اسم املبدع، وعنوان القصة، والرسوم والصور التشكيلية،  عادة    ن األوىلتت م  
الطباعة   النص، أو    أحياانً   ت منتف  ةأما ا لفي  ،والنشروحيثيات  مقاطع من 

 .حيثيات الطباعة والنشرو  ،، ومثن القصةاصغري  اً تعليقات نقدية، أو تقدمي
موحداً يف    طريقاً   جيد أهنا التزمت    مدونة الدراسة  واملتأمل يف أغلفة السلسلة

أزرق    جيف أعلى الوسط حماطاً إبطار متعر    كل قصة  عنوان فجا    العرض العام،
مع مالحظة أنَّ هذا اإلطار مفر غ من الورق، مبعىن أنَّ    ،فاتح وخلفية بي ا 

بعدها،   اليت  الصفحة  على  احلقيقة  يف  مكتوب  ميك ن العنوان  من    مما  الطفل 
تبت  كُ قد  و   يف شكل مجايل الفت،  ، يف وقت واحد  مشاهدته يف الصفحتني معا 

  ؛ ، عدا النقاط واهلمزات والتنوين فقد كانت بلون أمحرغامق  احلروف بلون أزرق
والرسامة   القاصة امشوقا، وحتت العنوان ُدو ن امس بصرايً  لتمنح العنوان تشكيالً 

ويف أعلى ميني اإلطار أوراق خنلة خ را  ترمز إىل اسم سلسلة  خبط صغري،  
 

 . 30( دالالت ا طاب الغاليف يف الرواية: 1)



 

 
تِّ النَّخلمةِّ اخلمْضرماء 300 كماَيم    َجمماليَّاُت القمص ِّ يف حِّ

   أ.د. عمر بن عبدالعزيز الـمحمـود

بيض على شريط أمحر، ميتد إىل  تب اسم السلسلة خبط أاحلكاايت، وجبانبها كُ 
بلون بنفسجي    صغرية  األيسر رأس فيلةاجلانب اآلخر من اإلطار، ويف اجلانب  

رقبتها  ذات  ذهيب حول  إىل    ومتد   ،طوق  دعوة  وكأهنا  وردة محرا ،  خبرطومها 
وفوق ذلك كله دائرة بي ا  إطارها   الطفل لإلقبال على القصة ومعرفة أحداثها، 

اية  أصفر، وعلى اإلطار عبارة: احلكاية رقم، مث يف وسط الدائرة كتب رقم احلك
)كتاب   عبارة  وضعت  اليمىن  الزاوية  أعلى  ويف  أمحر،  بلون  اإلجنليزية  ابللغة 

اإلصدارالعر  رقم  وحتتها  العربية،  امللة  إصدارات  من  أهنا  إىل  إشارة    بية( 
مث يف نصف قوس سفلي ذي    ، 166إىل    159وهي متوالية من    ،ابإلجنليزية

 سنوات(.  8- 4)الفئة العمرية من   خلفية محرا  وكتابة صفرا  ُكتب
 

الغالف،  الرئيسة اليت احتلت معظم  الرمسة الكربى و   جا ت  هذاكل  وحتت  
، وحتت كل  من القصص الثمان  قصة ة من الرسوم اليت تت منها كل  وهي واحد 

رمسة خط متعرج بلون أمحر حتته إطار بلون معني مييز كل قصة، وهو نفس  
اللون الذي جنده أعلى الغالف بشكل متدرج، ليمنح كل حكاية خصوصيتها  

لربتقايل، العنايب،  ومتيزها، واأللوان برتتيب القصص جا ت على النحو اآليت: ا
البنفسجي الفاتح، األخ ر،  الوردياألزرق  الغامق،  ، وهي  ، األمحر، األزرق 
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للطفل،   حمببة  القتنا   ألوان  والتشويق  النظر  ولفت  البهجة  من  مزيداً  متنحه 
 السلسلة واالطالع عليها.
، واهناتنسجم مع عن  رمسة   تار لكل حكاية حاولت أن خت  والالفت أن املؤلفة 

  جبر    ة لصغار الغابة( اختارت ذلك املشهد الذي يقوم فيه والد أرنوب )عربة  ففي 
اليت حتمل ابلفرح، ويف )شي     اوأصدقا ه  أرنوبة  العربة  ملي   واحد    يف جو 

الفيل مع ال فادع يف   فيها  اليت يلعب  بعد أن    النهرجيمعنا( اختارت الرمسة 
العالقة   الكل(    ويف،  احلكايةمتوترة يف أحداث    بينهمكانت  )القنفذ صديق 

الذين ساعدوه كما ساعدهم،  أصدقائه  مع  القنفذ وهو سعيد  آثرت مشهد 
)أان ألعب معك( اليت كان غالفها حيمل مشهد الدب    حكاية وأستثين من ذلك  

ا ائف، ولعل سبب اختياره الرغبة يف بعث  وهو يهم ابهلجوم على األرنب  
لطر  وإثرته  الطفل،  نفس  يف  التشويق  من  املتكلم  مزيد  عن  تساؤالت  ح 

واملخاطب يف العنوان، وكيف يلعبان معاً وبينهما هذه العالقة امل طربة القلقة  
كما يلفت يف رسومات األغلفة أهنا جا ت مجيعاً يف    الصورة.  تفصح عنهااليت  

مفتوح مكاين  وبيوت  ف ا   وجبال  وأهنار  أشجار  من  فيها  مبا  الغابة  وهو   ،
ويزيد من  نح الطفل شعوراً ابالنطالق واحلرية،  خشبية للحيواانت، وهو ما مي

ستجري يف مساحة  شوقه ملعرفة أحداثها اليت  يرفع مستوى  و   ،احلكايةإقباله على  
يتناسب ما    مكانية واسعة تتيح هلا نوعاً من السرعة واملغامرة والتشويق، وهو

ودميومة    ،ولفت انتباهه  ،من جذب الطفل  ذلك  يزيد  مع هذه املرحلة العمرية، إذ
 متابعته. 
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فهو العتبة ا لفية للنصوص، ووظيفته "إغالق الف ا    أما الغالف ا لفي
وقد  (1) الورقي"  مؤط  ،  يف كل  جا   أُط    حكايةراً  الذي  بهابللون    الغالف   ر 

مث يف وسط الصفحة إطار من ورق شجر أخ ر وورود محرا  صغرية  األمامي،  
يف  سم  تب يف أعالها بلون أمحر )يف هذه السلسلة(، ورُ كُ   ، حتيط خبلفية بي ا 

  ،احلكايةمشهد من مشاهد  أغلفة احلكاايت الثمان يف صفني، وحتتها    األسفل
، وحتت هذا  لتبقى عالقة يف ذهنه  عها وكأنه تذكري للطفل أبحداثها قبل أن يود  
العربية(. امللة  )كتاب  عبارة  البصرية    اإلطار  املكوانت  أن  أرى  اململ  ويف 

  احليواانت وأجزا  الغابة،   ممن حيث طريقة رس جاذبة  مشوقة  للعتبات جا ت  
كما أجادت  ،  احلكايةاملشاهد الرئيسة يف  واختيار    يف الغالف،  وتوزيع األلوان

يف اختيار نوع ا طوط وطريقة رسم احلروف اليت تنسجم مع أطفال    القاصة
 هذه املرحلة. 

  

 

 . 137( التشكيل البصري يف الشعر العريب احلديث: 1)
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 اللغوية: العتبات
 العنوان:  -أ

ي عه املؤلف على كتابه ليحدد جنس الكتاب    ووسم    وإظهار    وهو إعالن  
وهو جمموع العالمات اللسانية )كلمات مفردة، مجل...( ،  (1) ووجهته للمتلقي 
تدرج على رأس كل نص لتحدده، وتدل على حمتواه العام، وتغري  اليت ميكن أن  
النادرة اليت تظهر على صفحة الغالف،    ،اجلمهور بقرا ته ومن أقسام النص 

ملا حيمله من أبعاد داللية ورمزية    سيمائياً   اً وهو نص مواٍز له، ولذلك ُعد  نظام
ملشتملة داخل  تغري الباحث بفك شفراهتا من أجل الكشف عن أبعاد املفاهيم ا

ويُ (2) النص  "رسالةً قد   ،  العنوان  وحتد    لغويةً   م  اهلوية  بتلك  م موهنا،  تعر ف  د 
وجتذب القارئ إليها، وتغريه بقرا هتا، وهو الظاهر الذي يدل على ابطن النص  

 .(3) وحمتواه"
السلس عناوين  إىل  النظر  حملاولة  وميكن  زوااي  عدة  من  الدراسة  مدونة  لة 

يلفت النظر أن العناوين مجيعاً   ستكناه بعض مجالياهتا، فعلى املستوى الرتكييبا
الطول املؤدي    اختصار العنوان يبعده عنو جا ت مكونة من ثالث كلمات،  

ن مع استيفا  الداللة كان أف ل؛ ألن الطفل  اعنو ال صر  كلما اختُ و ، إىل التعقيد
فيمل  يتذكر   الطويلة  أما  املعربة،  املختصرة  يتذكرها  من    العناوين  وال  قرا هتا 

 

 . 160النص: ( انظر: عتبات 2)
 . 146( انظر: وظائف العنوان يف شعر مصطفى حممد الغماري: 1)
 . 32( عتبات النص: 2)
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، فال تبقى عالقة يف ذهنه، وح ور العنوان يف الذهن سبيل إىل ح ور  بسهولة
 م مون القصة وأحداثها.

كما أن العناوين تشرتك مجيعاً يف أهنا ُصد رت أبمسا ، تراوحت بني مجلة  
بة لصغار الغابة( و)القنفذ صديق الكل(،  امسية مثل )أان ألعب معك( و)عر 

لولو(،   ابلون  و)رحلة  فتفت(  ا الة  )بيت  مثل  إضافية  تراكيب  ولعل  وبني 
تصدير العنوان ابالسم دون غريه أنسب للطفل مبا يدل عليه من ثبوت ودوام  

ومستواه  نتجه أي اً طريقة تركيب العنوان  تالذي    مينحان القصة نوعاً من التشويق
من خالل ما يثريه من تساؤالت، فعنوان مثل )شي  واحد جيمعنا(    الداليل

خيلق يف نفس الطفل تساؤالت مثل: جيمع من ومن؟ وكيف جيمعهم؟ واألهم  
ما هذا الشي  الذي جيمعهم؟ وعنوان مثل )نزهة حبرية. ولكن!( يثري تساؤالً  

، فما قصة هذه النزهة البحرية؟ وما الذي حصل فيها من  حول هذا االستدراك
أحداث أدت إىل هذا االستدراك؟ وعنوان مثل )رحلة ابلون لولو( يطرح العديد  

حول التساؤالت  قيام  من  البالون    كيفية  وما  هذا  أين كانت،  وإىل  ابلرحلة، 
ة  ق الطفل لقرا يشو تاألحداث اليت وقعت فيها، ومثل هذه الصياغات تزيد من  

متطلعاً   ،القصة أحداثها.  وجتعله  أنَّ   ملعرفة  السلسلة  عناوين  يف  يلفت    ومما 
مثل )شي      وال موصوفة   غري م افة  معظمها بدأ بنكرة، سوا  أكانت نكرةً 

أو   الغابة(  لصغار  و)عربة   جيمعنا(  حبرية.  نكرًة  واحد   )نزهة   مثل  موصوفة 
ة فتفت( و)رحلة ابلون  م افة إىل معرفة مثل )بيت ا النكرًة  ولكن!(، أو  

تتصد   ومل  ملن؟(،  العنب  و)شجرة  مهلولو(  عنوانني  إال يف  املعرفة  )الر  قنفذ  ا 
صديق الكل( و)أان ألعب معك(، ولعل غلبة تصدير النكرة أبنواعها ي في  
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أكثر    مما جيعله  ؛من التشويق وإثرة التساؤالت لدى الطفل  على العنوان نوعاً 
 حتفزاً ملعرفة أحداثها.  أكثر و  ،على قرا ة القصة إقباالً 

السلسلة يف عناوينها على أحد األركان األساس يف   اعتمدت كاتبة  وقد 
القصة، ليقوم العنوان بتنشيط أفق انتظار الطفل، ويساعده على خلق األجوا   

  شي   النصية للقصة، ومن أهم األركان اليت اعتمدت عليها احلدث الرئيس مثل )
جيمعنا( و)أان ألعب معك(، كما اعتمدت يف بع ها على الف ا  املكاين    واحد  

. ولكن!(، ويف بع ها كان االعتماد  حبرية    مثل )شجرة العنب ملن؟( و)نزهة  
لولو(   ابلون  )رحلة  مثل  احلدث  مع  الرئيسة  معا، كالشخصية  ركنني  على 

مثل )بيت  الشخصية الرئيسة مع الف ا  املكاين    وأ و)القنفذ صديق الكل(،  
عربة  لصغار الغابة(، )ا الة فتفت(، وقد جتتمع األركان الثالثة كما يف قصة  

أما الف ا  الزماين فلم يكن له ح ور يف عناوين السلسلة، ولعل ذلك راجع  
إدراكه   وعدم  الف ا ،  هبذا  العمرية  املرحلة  الطفل يف هذه  وعي  إىل ضعف 

 .يف الغالب ألبعاده بصورة واضحة 
فرعي، كما  العنوان  الدون    الرئيس  اكتفت ابلعنوان السلسلة    حكاايت ومجيع  

مباشرا، وهو ما يتناسب مع هذه    تُعني  املوضوع الرئيس تعييناً   ةً أهنا جا ت أدبي  
يرمز إىل احملتوى بطريقة    منها جمازايً   مل أيت أي  من مث  و   لة العمرية للطفل،املرح 

 .(1) رة عن طريق املاز أو االستعارةغري مباش
وعلى مستوى ا ربية واإلنشائية جا ت العناوين مجيعها ابلصيغة األوىل، 

وأتخريه هنا أوضح    واحد صيغ بطريق االستفهام )شجرة العنب ملن؟(   سوى
 

 . 81، 70( انظر: عتبات النص: 1)
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العنب؟( الطفل بدال من )ملن شجرة  لعقلية  تقنية  وأكثر مناسبة  ، كما أدت 
العناوين، فعنوان مثل )بيت ا الة  احلذف إىل خلق نوع من التشويق يف بعض 

اليت   األحداث  ملعرفة  البيت  هذا  عن خرب  البحث  إىل  الطفل  يدعو  فتفت( 
وقعت فيه أو حوله، وعنوان مثل )رحلة ابلون لولو( يسهم يف ترقب الطفل  
ملعرفة خرب هذه الرحلة وكيف حدثت، أما عنوان )نزهة حبرية. ولكن!( فقد  

ا  أعلى درجات  فيه احلذف  للكشف عن لتشو أدى  سر هذا االستدراك،    يق 
وقعت يف تلك النزهة البحرية، وميكن تقديره  اليت  معرفة األحداث  والتطلع إىل  

يتابع   الطفل حني  سيعرفه  ما  فهو  ملاذا  أما  تكتمل،  مل  متعتها  ولكن  بقولنا: 
 أحداث احلكاية، وهو ما سيزيد من شوقه وترقبه ملعرفة أسباب ذلك.

عناوين كل   أن  و   حكايةوأرى  أحداثها  مع  متناسبة  على  جا ت  دالة 
إىل  ، وهو )أان ألعب معك(، إذ مل يكن دقيقاً يف اإلشارة سوى واحد، حتوالهتا

القصة تتحدث عن هجوم الدب على    إذ   أحداث القصة اليت ان وت حتته؛
ن  الذي أيقظه من النوم بسبب إزعاجه، فيكتشف األرنب يف كل مرة أ  األرنب 

يهرب   النهاية  ويف  هبا،  فينصحه ابالهتمام  الشخصية،  النظافة  تنقصه  الدب 
ف اًل عن حتوالت األحداث    األرنب ويعرتف الدب أنه كان يلعب معه فقط!

ري إليه يف موضع آخر من  ها املنطقية وحسن التسلسل مما سأش اليت كانت تنقص
 هذه الدراسة. 
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 املؤشر األجناسي:  -ب
ويعد    ،اإلخبار عن اجلنس األديب الذي ينتمي إليه العمل األديب  ومهمته

 ،يقصده الكاتب والناشر لتوجيه القارئ ملا يريدان نسبته إىل النص  اً قرائي  اً موجه
النظام  ويتلق   الرمسي بوصفه معلومة إما بقصد من    األجناسيى اجلمهور هذا 

ويظهر على صفحة الغالف، أو يف صفحة العنوان،    ،الكاتب، أو إبقرار منه
مثل آخر الكتاب، أو يف    ؛ظهر يف أماكن أخرىيوميكن أن    ا،أو فيهما مع

أ  املنشورات،  املؤلف  وقائمة  قائمة كتب  األصلية  هو  و   ،يف  الطبعة  يظهر يف 
الكاتب من طبعة    يغريهوقد    قة،يف الطبعات الالحللكتاب، مث يتواىل ظهوره  

 .(1) إىل أخرى 
واضحاً  ت مؤشراً أجناسياً  ويف حكاايت هذه السلسلة جند أن القصص ضم  

إىل أنَّ   ، إذ أشرتُ (حكاية)ينبه املتلقي إىل أن الذي يتصفحه هو   من    آنفاً 
ا  را  النخلة  )سلسلة حكاايت  عبارة  اللغوية  الغالف  وعبارة مكوانت   ،) 

،  (حكاية)ي عبارات صرحية يف حتديد اجلنس األديب أبنه  )احلكاية رقم كذا(، وه
السلسلة عنوان  إىل  نظراً  )قصة(  على  )حكاية(  إيثار كلمة  )سلسلة    ولعل 

  ،د تسمية اجلنس األديبأرادت أن توح    القاصةفلعل  ،  حكاايت النخلة ا  را (
تفر ق بني القصة    يف تعدد املصطلحات، وال أعتقد أهناحىت ال يتشتت الطفل  

الداخلية   الواجهة  يف  جا   ما  بدليل  واحد،  مبعىن  عندها  فكالمها  واحلكاية، 
 للغالف ا لفي كما سأشري بعد قليل. 

 

 . 146، يف نظرية الرواية: 26( انظر: بنية الشكل الروائي: 1)
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على ربط اجلنس األديب ابلطفل بعبارة صرحية، رغم    القاصة وقد حرصت  
وجود العديد من القرائن الدالة على ذلك، كالرسومات على الغالف وتوزيع  
األلوان وصياغة العناوين، إذ نصت على أن حكاايت هذه السلسلة موجهة  

قيق للمستهدفني من  سنوات(، ويف هذا حتديد د  8- 4إىل )الفئة العمرية من  
السلسلة الذهذه  لألطفال  السنية  للفئة  وحصر  أن  ،  يفرتض  هذه  ين  يتلقوا 

 احلكاايت، مما يساعد املسؤولني عن الطفل يف اختيار احلكاايت املناسبة له.
يف الواجهة  ويف تفصيل أوسع للمؤشر األجناسي يف حكاايت هذه السلسلة جند  

الداخلية للغالف ا لفي يف كل قصة كشفاً أكرب عن طبيعة هذه احلكاايت،  
ما تتميز به، حيث جا  يف ذلك  اإلشارة إىل بعض    مع ووظيفتها، ومتلقيها،  

جمموعة حكاايت ظريفة ومنوعة، شخصياهتا من صغار احليواانت،  "املوضع:  
املتميزة الرائعة   اهلادفة، ومتتاز برسومها  القصص  حتكي أبسلوب تربوي أحلى 

ويستلهموا    ،ليعيشوا أجوا ها الشيقة  ؛قصةوحتب بهم يف ال  ،أبصار القرا اليت تشد  
لتساعدهم    ؛ويكسبوا منها املفردات اللغوية  ،س احلياتية املفيدةمنها العرب والدرو 
 .(1) يف إغنا  لغتهم"

  

 

 ( انظر: الواجهة الداخلية للغالف ا لفي لكل قصة. 1)
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 افتتاحية القصص:  -ج
ض إسناد  االفتتاح مقطع نصي يبدأ من العتبة املف ية إىل التخييل، ويفرت 

يستمع إليه مروي له خيايل كذلك، وينتهي عند أول  الكالم إىل راٍو خيايل،  
، وهو أي اً "حمل ابتدا  السرد، وحلظة اإلنبا   (1) كسر هام يف مستوى النص

تطابق   أن  ميكنها  نوعها ال  من  فريدة  وفقاً  طة  وتشكله،  انبثاقه  بكيفيات 
لغوي  تطابقاً اتماً أي فاحتة نصية أخرى؛ ألهنا حلظة أتسيس بكر ألصالة كيان  

،  (3) وألن النمط السردي لألحداث يسعى إىل نقل الوقائع احلكائية  .(2) ريف"ط
  القاصةسعت   ،وهو األنسب هلذه املرحلة العمرية من املتلقني من وجهة نظري

إىل االلتزام به يف هذه السلسلة، مع التنويع يف أمناط االفتتاحيات بطرائق تراعي  
اجلوانب اليت من شأهنا أن تشد الطفل إىل حماولة سرب أغوار األحداث أبانة  

 واستمتاع وترقب وتشويق. 
تفتتحها بقوهلا: "خرج القنفذ    القاصةففي قصة )القنفذ صديق الكل( جند  

اً، قاصداً السوق لشرا  حاجته من الفواكه وا  روات،  ونُّوس من بيته مبكر 
. (4) وقد أخذ معه سلًة لي ع فيها ما يشرتيه من األشيا ، وانطلق يف طريقه"

تتجلى يف هذه االفتتاحية أفعال الشخصية الرئيسة اليت ستُبىن عليها القصة،  
الفاعل  واسم  انطلق(،  أخذ،  )خرج،  املاضية:  األفعال  استثمار  خالل    من 

حرصت   لي ع    القاصة )قاصداً(، كما  )لشرا ..  األفعال  هذه  تعليل  على 
 

 .36النصية: ( انظر: إنشائية الفواتح 2)
 . 145( يف شعرية الفاحتة النصية: 3)
 . 253( انظر: مسامهة يف منذجة االستهالالت الروائية: 4)
 .3( حكاية )القنفذ صديق الكل(:  1)
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حرصاً على استيعاب الطفل لألحداث القادمة اليت تتكئ عليها هذه  فيها..(،  
يف هذا النموذج من    القاصةكما حتاول    االفتتاحية يف ا لق واإلبداع والتطور.

االفتتاحيات السردية تعيني الزمان واملكان بصورة تتسق مع استهالل األحداث،  
وتنسجم مع تطور أفعال الشخصية الرئيسة، فالقنفذ ونوس خرج )مبكراً(، من  
القصة من   التعيينات تقرب  )بيته( إىل )السوق(، وانطلق يف )طريقه(، وهذه 

سيس استيعابه لألحداث الالحقة استيعاابً  واقع الطفل وفهمه، وتسهم يف أت
دقيقا، فالسوق هو اهلدف الرئيس من هذا ا روج، وفيه تتأزم األحداث حني  

، والبيت هو املكان الذي  إليه الشخصية الرئيسة فتجد الباعة رحلوا عنهتصل  
تنتهي فيه القصة هناية سعيدة كما بدأت، واإلشارة إىل الزمان هنا هلا داللة  

غلق له أسباب  أُ  له متأخراً إىل السوق الذياالفتتاحية، وهي أن وصو   مهمة يف
 أتخره يف ا روج.ليس من بينها  ،أخرى

تعمد   بعض    القاصةوقد  افتتاحية  من    احلكاايتيف  شي   إضافة  إىل 
الغموض واإلثرة لشد انتباه الطفل، وحثه على إثرة التساؤالت، ورفع مستوى  

فقد جا ت افتتاحية حكاية )بيت ا الة فتفت(    التشويق منذ اللحظات األوىل،
من نومها فزعة، فقد مسعت صواتً يصدر   (فتفت) هبذا السرد: "صحت الفأرة 

والقش على رأسها" األحجار  بيتها، وسقطت بعض  يوظف  (1) من سقف   .
السرد هنا الت اد بني مشاعر ا وف والفزع اليت انتابت الشخصية الرئيسة وبني  
االنتقال   هذا  نومها،  يف  به  تنعم  الذي كانت  واالطمئنان  ابألمان  الشعور 
املفاجئ بني الشعورين أسهم يف خلق أزمة خالل أول مشاهد القصة، مما يؤدي  

 

 . 2( حكاية )بيت ا الة فتفت(: 1)
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يف هذه    القاصة والالفت أن    قادمة.إىل زايدة تشويق الطفل وترقبه للتطورات ال
االفتتاحية حتاول استثارة حواس الطفل لزايدة مشاركته يف أحداث القصة منذ  

صوت السقف، مث سقوط  البد ، فاالستيقاظ من النوم، والشعور ابلفزع، ومساع  
والقش  حواس    األحجار  تنشيط  إىل  أدت  األحداث  تلك  الرأس، كل  على 
طفل؛ ليعيش املشهد بكل تفاصيله مع الشخصية  ر واللمس عند ال السمع والبص 
 الرئيسة. 

وقد جا ت كل افتتاحيات السلسلة من خالل ضمري الغائب الذي مينح  
ات  القاص حرية واسعة يف حتليل شخصيات نصه ووصف أفعاهلا ومشاعرها ورد  

، فقصة )أان ألعب معك( تبدأ مبا نصه: "يف صباح يوم مجيل  (1) فعلها بدقة 
  ( دنفش)من بيته نشطاً وانطلق يف الغابة يغين، بينما الدب    (ريري)خرج األرنب  

كان قد    (ريري)فقد كان انئماً نومة عميقة حيلم فيها ابلعسل، وصوت األرنب  
، فالسرد هنا أبسلوب الغائب مك ن القاصة  (2)أزعجه وقطع عليه حلمه العسلي"

من الكشف عن مالمح الشخصيات الرئيسة يف احلكاية منذ املشهد األول،  
خيرج مبكراً من بيته يف حالة من الفرح واالنبساط، والدب    (ريري)فاألرنب  

انئم بعمق حيلم ابلعسل يف حالة من الراحة واالطمئنان، غري أن غنا     (دنفش)
ويظهر يف    و  الثاين، وهنا تبدأ األحداث يف التصاعد والتطور.األول أفسد هد

الراوي ك االفتتاحيات  من  النموذج  الشخصية  هذا  يقدم  الذي  املعرفة  لي 
أبوصافها من الواقع الذي نعيش فيه، فالسرد ب مري الغائب يف صورة الراوي  

 

 . 45( انظر: القصة والرواية: 2)
 . 3( حكاية )أان ألعب معك(: 3)
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يف   ويسهم  والشخصيات،  األحداث  ورا   يقف  بكل شي   العليم  األحادي 
النزعة احلكائية املشوقة للقارئ، وكلما توىل ضمري الغائب عملية السرد   أتصيل

 .(1) أاتح إمكانية تقدمي قصة أكثر واقعية 
وحترص بعض االفتتاحيات على تغليب جانب الوصف املفصل للحدث  

كما يف حكاية )نزهة حبرية. ولكن!(  اململ؛ سعياً إىل تقدمي مزيد من الكشف،  
والسنجاب    (لبلب)اليت بدأت ابلتايل: "اتفق الدب دبشي مع صديقيه األرنب  

رحلة،  على الذهاب يف نزهة حبرية، وأخذوا معهم كل مستلزمات ال (سنجوب)
فقد أح ر   (لبلب)معه مظلة حلمايتهم من الشمس، أما  (دبشي)فقد جلب 

أما   فيه طعام،  قنينة ما     (سنجوب)كيساً  فقد محل على ظهره حقيبة فيها 
  تسعى  القاصةففي هذه االفتتاحية جند    .(2) كبرية، وتوجهوا مجيعاً حنو البحر"

إىل إضافة تفاصيل للحدث من خالل التنويع يف ذكر معلومات من شأهنا أن  
ال تشري إىل    القاصةتؤسس فكرة احلكاية وترسخ موضوعها الرئيس، وهلذا نرى  

مستلزمات الرحلة فحسب، بل تسند كل مهمة إىل صاحبها على حنو تفصيلي،  
الطفل للولوج يف أحداث احلكاية وتطوراهت لتهيئة  ا، ومعايشة هذه  يف حماولة 

 النزهة البحرية بكل ما فيها من تفاصيل صغرية. 
يف بعض االفتتاحيات إىل مزج السرد حبوار قصري رغبة    القاصة وقد تلجأ  

يف التنويع والتشويق، وسعياً إىل مشاركة الطفل بصورة أكرب يف أحداث احلكاية  
يف قصة    منذ وقت مبكر، ومعرفة أحوال الشخصيات ورغباهتا ونفسياهتا، كما

 

 . 26( انظر: البىن السردية: 1)
 .3حكاية )نزهة حبرية. ولكن!(: ( 2)
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من بيته الذي كان   (سنجوب ))شجرة العنب ملن؟( اليت بدأت ابلتايل: "خرج 
مبنياً على شجرة كبرية، وتطل ع إىل عناقيد العنب الناضجة فأحس أهنا جاهزة  

رأسها من بني    ( فوفو)أخرجت األفعى    واحداً   للقطف. وقبل أن يقطف عنقوداً 
مباذا تفكر اليوم؟! فأجاهبا  أغصان الشجرة، وقالت: صباح ا ري اي صديقي،  

 .(1) : أفكر بقطف عناقيد العنب ألبيعها يف السوق"(سنجوب)
ال ميكننا االنتقال بني ف ا اته املختلفة دون املرور من    "بنا   وألن النص

وألن  (2)"عتباته  من  "،  تنطلق  أن  بد  ال  ف ا   ألي  استكشافية  قرا ة  أي 
النموذج وغريه أن احلدث األول الذي تُفتتح  ، فإن الالفت يف هذا  (3) "العنوان

به القصة يتصل اتصااًل وثيقاً بعنواهنا وحدثها الرئيس، فاملشهد السابق بسرده  
وحواره يدور حول شجرة العنب وعناقيدها وجاهزيتها للقطف والتصرف فيها،  
وختتلف   األحداث  تتصاعد  حني  بعد  فيما  إشكالية  إىل  سيؤدي  ما  وهو 

 تحقاقها وامتالكها. الشخصيات يف اس
  

 

 . 3( حكاية )شجرة العنب ملن؟(: 1)
 .  15( من النص إىل املناص: 2)
 .  141( شعرية الدال يف بنية االستهالل يف السرد العريب: 3)
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 املبحث الثاين: احلكاية
تعد احلكاية أحد مقومات القصة، "إذ ميثل م موهنا القصصي الذي تؤديه 

واقعية كانت أو متخيلة، وتنهض هبذه األحداث    ،األحداث القائمة على التتابع
، وابلنظر إىل احلكاية جند أهنا "ليست  (1)شخصيات يف زمن ومكان معينني"

القصة   ترد يف  قد  املكتوبة، بل  القصة  تروى مشافهة، وقد  اليت  موقوفة على 
وهو  ،  (2)ويف غريه من الفنون ذات املنحى احلكائي"  ،تكون يف شريط سينمائي

ينطبق عادة على القصص البسيطة ذات احلبكة املرتاخية الرتابط، وقد تروى يف  
األحي املتكلمأكثر  ب مري  الروائي  واحلكاية    .(3) ان  احلدث  هو  تشمل  الذي 
سلسلة من الوقائع املتصلة اليت تتسم ابلوحدة والداللة، أو جمموعة  عبارة عن "

 .(4) "من الوظائف حيتلها العامل نفسه أو العوامل
يسمى   ما  وهو  عرضها  وطريقة  احلكاية،  بني  التفريق  من  هنا  والبد 

الكاتب  )ا طاب(، حيث احلكاية -  يُقد  م  أو  القصة  أحداث    - عند عرض 
خيتصر أو يسهب، وهذا ما جيعل   ويؤخر أخرى، وحيذف أو يذكر، و أحداثً 

بني   ختتلف  بني احلكاية  الفصل  ميكن  ال  أنه  والواقع  وآخر،  ا طاب    كاتب 
حتليل ا طاب السردي يستتبع العالقة بني ا طاب واألحداث  إن    ؛ إذ واحلكاية
يربط  ذا  هلو   ،(5)العالقة بني هذا ا طاب نفسه والعقل الذي ينتجهو   ،رويهااليت ي

 

 . 148( معجم السردايت: 1)
 ( املرجع السابق نفسه. 2)
 . 140( انظر: معجم املصطلحات األدبية: 3)
 . 19السردي: ( املصطلح 4)
 . 38حبث يف املنهج:  : ( انظر: خطاب احلكاية1)
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طة  "ومن مث فالقصة والسرد ال يوجدان يف نظران إال بوسا  :جينيت بينهما بقوله
فاحلكاية ال ميكنها أن تكون حكاية إال   ، احلكاية، لكن العكس صحيح أي ا

مجاليات    املبحثوسأدرس يف هذا    .(1) وإال ملا كانت سردية"  ،أهنا تروى قصة
 عناصر البنا  الفين يف القصة، وهي احلدث والشخصيات والزمان واملكان. 

 ث: احداأل -أ
الزم  احلدث   وهو  بزمن،  فعل  به  اقرتان  إال  تقوم  ال  القصة  وهو (2) يف   ،
وهناية،   ووسط    من الوقائع تتسم ابلوحدة والداللة، وهلا بداية    مرتابطة    "سلسلة  
على    اً  فنيسرداً   ، وتتسم هذه الوقائع أهنا مسرودة  (3) من األعمال"  متتابع    وتنظيم  

صرفاهتا، وتكو ن  ل حركة الشخصيات وتمعني، وتشك    ها إطار  حنو خاص، ي مُّ 
منفرد ا(4)له خصوصيته  اً منها عاملاً  له طابع فين  . واحلدث يف  القصصي  ملنت 

والزمان،  واملكان  وقوعه،  ببيان كيفية  أويف  إذا  إال  وحدته  تتحقق  "وال  مميز، 
ابلفاعل    اً  كبري اً جله، كما يتطلب من الكاتب اهتماموالسبب الذي قام من أ 

 .(5) احلدث هو خالصة هذين العنصرين" والفعل؛ ألنَّ 
واللمحة ا اطفة، وليس فيه واحلدث يف قصص األطفال حمكوم ابملوقف  

بني الشخصيات، فهي تعرض احلدث دون    اً  دائماً ربى تت من صراعحوادث ك
للحظة شعورية ثئرة أو حائرة،    اً ة أو نتائج بطيئة، وتقدمها تصوير مقدمات طويل

 

 . 40( املرجع السابق: 2)
 . 11( دراسات يف القصة العربية احلديثة: 3)
 . 11( قاموس السردايت: 4)
 .111، النقد األديب احلديث:  11( انظر: دراسات يف القصة العربية احلديثة: 5)
 .45السعودية:  ( البنا  الفين يف الرواية 6)
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نتجت من حدث مت ابلفعل، وميكن أن يكون احلدث جمرد صورة أو تشخيص  
وتستمد األحداث مادهتا من احلياة الواقعية    .(1) حلالة عابرة يف أعماق الشخصية
فتأيت   الطفل،  يعيشها  سببياليت  ترتيباً  انسيابيًة  اً مرتبة  تكون  ومنطقيا، حبيث   
وتربطها بتالحم دقيق، وهذا يتطلب من الكاتب    تنهض بعناصر القصة األخرى

وعدم التعمق يف الفكرة، واختيار "ما يناسب مستواهم    ،السطحية يف الطرح
فكري والثقايف واالجتماعي، ودرجة منوهم النفسي والعمري، وجمال اهتمامهم  ال

وما تتيحه   ،املختلف، وخرباهتم السابقة، ابإلضافة إىل ما فيها من طرافة وجدة
 .(2) خالل منو األحداث وتتابعها"  مل تشويق كامنة خترج ابلتتابع منمن عوا

  ومن أمهها التتابع الذي  البنائية لألحداث، وقد اهتم النقاد بدراسة األنساق  
يقوم على سرد األحداث مرتبة دون اإلخالل ابلتسلسل الزمين الواقعي يف العامل  

؛ هلذا ُعدَّ هذا النسق يف ا طاابت السردية من أبسط أشكال النثر  (3) املتخيل
املنهج املناسب واألكثر تناوالً يف قصص األطفال؛    ويعد  ،(4) احلكائي التخيلي

ألنه يشد الطفل إىل األحداث من دون فواصل أو أتخر زمين، فال ينصرف  
دث يف قصص  عما يقرأ أو يسمع أو يشتت ذهنه، "وال بد من مراعاة تتابع احل

ال حتتاج القصة منه يف استيعاهبا إىل عمليات معقدة    اً األطفال القصرية تتابع
 .(5)ددة مثال كالتحليل والقياس واالستنتاج"متع

 

 . 76، 75، أدب األطفال:  130، الفن القصصي: 45( انظر: فن كتابة القصة: 1)
 . 76، 75( أدب األطفال: 2)
 .92( انظر: مبادئ حتليل النصوص: 3)
 . 108املتخيل السردي: انظر: ( 4)
 . 201( النص األديب لألطفال: 1)
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على نسق التتابع، إذ هو    الثمان  احلكاايتيف  حداث  األ وقد جا ت مجيع  
األنسب هلذه املرحلة العمرية، وهلذا اشتملت كل قصة على حدث بسيط ال  
تعقيد فيه، ومن النماذج الكاشفة عن ذلك ما جا  يف قصة )القنفذ صديق  

مبكراً لشرا  الفواكه،    للسوق   خرجالذي    (ونُّوس)رحلة القنفذ  الكل( اليت حتكي  
بلوغ  حيتاج إىل املساعدة، مما جعله يتأخر عن  لكنه يصادف يف كل مرة صديقاً  

اكتشف ضياع سلته، وحني رجع    ملاالباعة قد رحلوا، وزاد حزنه  مقصده، ليجد  
إىل البيت تفاجأ أبن أصدقا ه الذين ساعدهم ينتظرونه عند بيته ومعهم سلته  

 .وا  روات لفواكهابمملو ة 
عن السوق بسبب مساعدته   ( وسونُّ )فاحلدث واحد بسيط، وهو أتخر  

منطقيا، بدأت خبروجه من بيته،   ألصدقائه، وقد جا ت األحداث مرتبة ترتيباً 
تصاعد ا  تمث  العقدة  أن جا ت  إىل  يساعد صديقا،  مرة  ملتمثلة يف  يف كل 
ه اجلميل  يرد له أصدقاؤ رحيل الباعة وضياع السلة، مث أييت احلل حني اكتشافه 
سرعة إجياد احلل وعدم    وأرى أنَّ   ا  روات. و واكه  له سلته مملو ة ابلف  ويعيدون

أضيفت   ولو  والرتقب،  التشويق  قلل من مستوى  تدرجيية  العقدة بصورة  فك 
اكتشاف   بعد  األحداث  الباعة؛بعض  مث   رحيل  حزينا،  البيت  إىل  كوصوله 

إظهار شي  من الندم لتقدميه املساعدة،  أو    وجوع،  تفكريه فيما أصابه من هم ٍ 
 دقائه ملفاجأته، ألضحى البنا  أقوى فنياً، وأكثر متاسكاً وتشويقا.مث وصول أص

ا  إذ  البنا  يف إحدى القصص،  أتى فتتحوقد اختلف هذا    ت ابلعقدة مث 
تدرجيية بصورة  ابستيقاظ    ،احلل  تبدأ  اليت  فتفت(  ا الة  )بيت  قصة  كما يف 

الشخصية الرئيسة مفزوعة بسبب أصوات سقف بيتها، وتساقط األحجار على  
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رأسها، لتخرج قبل أن ينهار املنزل حزينة تطلب املساعدة، فيستجيب هلا القرد  
)مسسم( الذي خيرب أصدقا ه طالبا العون منهم، ويف النهاية ينجح األصدقا   

حت   األ اليت  )فتفت(  منزل  بنا   إعادة  يف  ابلبيت  ربعة  احتفاالً  ر كيكة كبرية 
األصدقا .اجلديد   ملساعدة  للنهج    وتقديراً  الطريقة كسراً  هذه  يف  أن  وأرى 

املتعارف يف بنا  األحداث، إذ يبدأ التشويق والرتقب منذ أول مشهد يف القصة،  
فما الذي حصل  احلكاية،  ويشرع الطفل يف طرح التساؤالت يف وقت مبكر من  

األصدقا ؟ وما املهام    ؟ وكيف ستعيد بنا ه؟ وهل سيساعدها)فتفت(  بيتل
 اليت سيقومون هبا؟ 

شخصيات   ح ور  خالل  من  القصص  بعض  يف  األحداث  وتتصاعد 
ما نرى يف  ك  ي يف كل منها نوعاً من التوتر والتصعيد،  جديدة يف كل مشهد،

فكري )سنجوب( يف بيع العنب الناضج،  قصة )شجرة العنب ملن؟( اليت بدأت بت
لتتدخل األفعى )فوفو( معرتضة على املشروع حبجة أن الشجرة هلا، مث حت ر  

ة )زينة( لتزيد من توتر األحداث حني تزعم أن العنب من نصيبها، وهكذا  لالبلب
ح ور الشخصيات اجلديدة لتصعيد احلدث وبلوغه العقدة،    القاصة تستثمر  

وج هت هلم العتاب،    ، حني اليت أييت معها احللإىل أن حت ر )ا الة فتفت(  
 ميع.وذك رهتم أبهنم أصدقا ، وأن العنب يكفي اجل

القائمة  ب  القاصة وهتتم   اختيار األحداث  التشويق من خالل  رفع مستوى 
اليت على   ينتج تسهم    خلق املشكالت    يف تصاعد األحداث، من خالل ما 
احلدث  عنها   ملتابعة  الدائم  الرتقب  من  حالة  يف  الطفل  جتعل  تساؤالت  من 

وتداعياته، ففي قصة )رحلة ابلون لولو( تبدأ األحداث ابلتصاعد حني يرحل  
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لرف ها اللعب معه، وعندما تنتبه تبدأ رحلة البحث    ( لولو)البالون عن القطة  
السلحفاة    عنه، مع  يلعب  البالون  بينما  والبطة،  والنبع  ابلدجاجة  فتلتقي 

يزيد حزن القطة، مما يبعث التساؤالت    مع مرور الوقتواألمساك والسناجب، و 
مث أييت املشهد األخري لتبلغ  يف ذهن الطفل حول إمكانية لقائهما من جديد،  

ه األحداث القمة يف التعقيد، وذلك حني يتوجه البالون إىل القنفذ الذي  مع
فزعاً  معه،    راف اً   يرتاجع  تنفاللعب  العقدة وهنا  احل  ك  وتتوأييت  ف  كش  ل 

البالون من    لتحذر  ا تامي  املشهد هذا  يف    (لولو)  القطة   اإلجاابت، إذ تظهر 
 جر بسبب أشواكه.ذي رفض اللعب معه حىت ال ينفوتشكر القنفذ الاالقرتاب،  

يف بنا  احلكاية،    مع احلدث الرئيس  األحداث الثانوية تعاضد يف القصص  تو 
،  مث احلل  إىل العقدة   وصوالً ها  ذا النوع من األحداث يف تدرجه  القاصة وتستثمر  

التساؤالت اليت تنشأ من تصاعد    عنكما تعتمد عليها يف تقدمي اإلجاابت  
طلب   مبشهد  تبدأ  اليت  الغابة(  لصغار  )عربة  قصة  يف  نرى  األحداث، كما 

جبولة يف الغابة عن طريق    ا مع أصدقائه  اأن أيخذه  ااألرنوبة الصغرية من والده
تتخل  سحب اجلذع، وحني يعجز األب   العقدة، وتبدأ األحداث  عن جر ه  ق 

الثانوية حني يظهر الدب مث السنجاب مث القنفذ الذين يقدمون املساعدة عن  
العربة،   صنع  يقرتح  فالدب  األرنوبة،  طلب  لتحقيق  أفكار  ابتكار  طريق 

مث يتعاون اجلميع يف تزيينها    والسنجاب حي ر املنشار، والقنفذ أييت ابلعجالت،
عليها،  تتواىل   والرسم  فيفرح    وهكذا  تدرجييا،  احلل  لتصنع  الثانوية  األحداث 

 ، وأيخذهم األرنب األب يف جولة وهم سعدا  يغنون. يف النهاية األطفال
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 الشخصيات:  -ب
تعد الشخصية من العناصر املهمة يف البنا  القصصي، واملكوانت الرئيسة  
يف القصة، وال ميكن فصلها عن أي مكون من مكوانت البنا  القصصي، فال  
ميكن تصور قصة دون شخصيات،  فالشخصية تتفاعل مع مجيع املكوانت  

كل مشارك يف احلدث  األخرى كاحلدث والزمان واملكان، والشخصية هي "
، أما من ال يشارك يف احلدث فال ينتمي إىل الشخصيات، بل  أو إجيااب  اً سلب

جز اً  عناصر    يكون  خمرتع، ككل  مصنوع،  عنصر  فالشخصية  الوصف،  من 
احلكاية، فهي تتكون من جمموع الكالم الذي يصفها ويصور أفعاهلا، وينقل  

 .(1) أفكارها وأقواهلا"
للطفل القارئ، فهناك    والشخصية يف قصص األطفال مركز إمتاع وتشويق

"ميل عند كل طفل إىل التعرف إىل شخصيات جديدة ال سيما إن كانت من  
حيبها اليت  الصفات  بعض  يعكس  الذي  معها    النوع  يتفاعل  حبيث  الطفل، 

إجياابً  سلب  وجدانيا،  التقم    اً أو  حد  أحياانإىل  لفرح  ص  الطفل  فيفرح   ،
حلزهنا" وحيزن  "بديالً وتشك ل    .(2) الشخصيات،  القصة  يف    اً منبه  الشخصية 

للشخصية الواقعية تعكسها وتتجاوزها، بل إهنا تعرب عنها ليست كشخصية  
فقط وإمنا كفئة بل كوظيفة، حيث إهنا تساعدان على قرا ة العام وفهمه من  

القاص    .(3) خالل ا اص"  ويرتبط بنا  الشخصية يف قصص األطفال بقدرة 

 

 .114( معجم مصطلحات نقد الرواية:  1)
 . 179، وانظر: قصص األطفال ماهيتها، اختيارها، كيف نرويها: 53-51( فن القصة: 1)
 . 47( النموذج وق ااي أخرى: دراسة نقدية للقصة القصرية: 2)



 

 
321 

 العربية جملة العلوم  
 ه )اجلزء الثاين( 1444العدد السابع والستون ربيع اآلخر  

وفهمه   واالبتكار،  ا لق  تطورها،  على  وكيفية  الشخصية،  لعامل  واستيعابه 
والقاص يسيطر على أفعال شخصياته، وأفكارها، وكالمها، وكيفية ح ورها، 

 .(1) وكل طبائعها األخرى 
صياهتا من احليواانت، ومل تستخدم سوى  شخأن تكون   القاصةقد آثرت و 

الذي كان شخصية  شخصيتني من اجلمادات البالون  رئيسة يف  ، األوىل هي 
املا  الذي كان شخصية ثنوية يف    نبعالثانية هي  حكاية )رحلة ابلون لولو(، و 

يواانت املستخدمة يف  أما احل ويف حكاية )بيت ا الة فتفت(، نفسها، احلكاية
األرنب والدب واألفعى والقنفذ والسنجاب   حيواان هي:  15السلسلة فعددها 

والسمكة والبطة  والدجاجة والسلحفاة    ل فدع والقطة والقرد والفيل والفأرةوا
  جا    والبلبل، وإذا استثنينا األفعى والدب فإن الالفت أن اختيار هذه احليواانت

خاصة يف مثل هذه املرحلة    ،بسبب كوهنا أليفة، حيبها الطفل وأينس برؤيتها
طبيعة الطفل أن ي في احلياة    وإذا كان من   العمرية اليت استهدفتها السلسلة،

أي اً على   طبيعته  من  فإن  اجلامدة  على    األشيا   القدرة  احليواانت  مينح  أن 
يعرف   ما  وهو  وجدانية،  عاطفية  استجاابت  عليها  ويسبغ  والعمل،  التفكري 

 .ابألنسنة
لشخصيات يف احل ور، فبع ها يكاد حي ر يف كل  وقد تفاوتت تلك ا 

واحدة،   جتده سوى يف حكاية  تكاد  ال  اآلخر  وبع ها  هذا  حكاية،  ولعل 
ح ور كل إحصائية  عن  يكشف  احليواانت    حيوان  شخصية  اجلدول  من 

 :املختارة
 

 . 85( البنا  الفين لرواية احلرب يف العراق: 3)
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 عدد القصص احليوان  عدد القصص احليوان  عدد القصص احليوان 
 1 السمكة  3 القرد 6 السنجاب 
 1 البطة  2 الفيل 4 األرنب 
 1 البلبل  2 الفأرة 4 القنفذ
 1 القطة 1 السلحفاة  4 ال فدع 
 1 الدجاجة  1 األفعى  3 الدب

عمدت   تقدمياً   القاصةوقد  تقدمي شخصياهتا  فيه،   بسيطاً   إىل  تعقيد   ال 
وهي  ، وتسمى الطريقة املباشرة،  (1) أسلوب اإلخبارسالكة يف تقدميها طريقة  
 ،وصفاهتا ووضعها االجتماعي  شخصياته  عن طبائعاليت يكشف فيها الكاتب  

ل يف  ، ويتدخ، بل رمبا يسلبها حريتهاويظهر عواطفها وأحاسيسها وأفكارها
شؤوهنا ا ارجية والداخلية، ويف ظين أهنا الطريقة املناسبة هلذه الفئة العمرية، إذ  

 هذه املرحلة إىل القدرة على استخالص صفات الشخصية  مل يصل الطفل يف
 وإصدار األحكام من خالل حوارها وردود أفعاهلا. 

اليت  ويف احلكاايت ح رت الشخصيات الرئيسة والثانوية، أما الرئيسة فهي  
الشخصية الرئيسة    "تقود الفعل وتدفعه إىل األمام، وليس من ال روري أن تكون

ولكنها هي الشخصية احملورية، وقد يكون هناك منافس أو  ا،  بطل العمل دائم
الشخصية" هلذه  تدرجيياً   وهي  ،(2) خصم  لنا  القصة،    "تنكشف  خالل  من 

ينتهي ابلغلبة  ا، و خفيأو    اً التفاعل ظاهر هذا  دثها، وقد يكون  وتتطور بتطور حوا 
أبهنا رئيسة عندما "تؤدي وظائف مهمة    ، وتوصف الشخصية(3) أو اإلخفاق"

 

 . 223، وبنية الشكل الروائي: 98( انظر: فن القصة: 1)
 . 131( مجاليات السرد يف ا طاب الروائي: 1)
 . 86ن القصة: ( ف2)
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 ، وكذلك على شخصياهتا  ،تطوير احلدث، وابلتايل يطرأ على مزاجيتها تغيرييف  
 .(1) بعكس الشخصيات الثانوية" 

وإذا كانت التسمية من أبرز عناصر بنا  الشخصية الرئيسة فاملالحظ أن  
تنص على    والغالب أنمل تلتزم بتسمية شخصياهتا يف كل احلكاايت،    القاصة 

القنفذ صديق الكل(، كما يف حكاية )يف القصة،    أمسا  الشخصيات الواردة
)ريري(   واألرنب  احلكاية،  يف  الرئيسة  الشخصية  وهو  )ونُّوس(  فالقنفذ 
الشخصيات   وهي  )ديدو(،  وال فدع  )قُبُقب(،  والقرد  )بُصن ُدش(  والسنجاب 

البطل يف طريقه إىل السوق، ومثل   قابلها  ذلك جنده يف حكاية  الثانوية اليت 
)شجرة العنب ملن؟(، فالسنجاب )سنجوب( واألفعى )فوفو( والبلبلة )زينة(  

هتتم بذكر أمسا     القاصةويف حكاية )أان ألعب معك( جند    والفأرة )فُتُفت(،
تنص    القاصةفاألرنب )ريري( والدب )َدنص َفش(. بل إن    البطلني الوحيدين فيها،

الرئي الشخصية  على اسم  ا الة  أحياانً  العنوان، كما يف حكاية )بيت  سة يف 
 فتفت(، وحكاية )رحلة ابلون لولو(. 

تغفل أمسا  الشخصيات، مكتفية جبنسها    القاصةويف حكاايت أخرى جند  
كما يف    أو من خالل اإلشارة إىل املرحلة العمرية،  احليواين أو ابلقراابت بينها

الغابة(،   األرنوبة الصغرية على  : "جلست  القاصةتقول  حكاية )عربة لصغار 
جذع شجرة... وهنا قفز جبانبها السنجاب وكذلك أخوه األصغر... وهنا ربط  

 

 . 239( القصة القصرية: النظرية والتطبيق: 3)
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... وهنا مر  الدب وعرف من األرنب  األرنب األب جذع الشجرة حببل متني 
 .(1)"ما جرى له... جا  القنفذ وقال: ال حتزنوا فأان لدي احلل 

القصة حتتاج  اجلسدية    إىل   وحني  األبعاد  وبعض  العمرية  املرحلة  حتديد 
التسمية فإن   هتتم ابلكشف عنها، كما    القاصة والنفسية واالجتماعية جبانب 
ابستيقاظ الفأرة )فتفت(    اليت تبدأ  جند يف مطلع حكاية )بيت ا الة فتفت(

"فأسرعت   احلكاية:  تقول  مث  بيتها،  من سقف  تصدر  أصوات  لسماع    فزعة 
من البيت راك ة ابجتاه الغابة وهي تصيح: احلقوين    عصاها، وخرجت    وأخذت  

، فقدت بيتها وهي فأرة كبرية السن، ال  (فتفت)وقع بييت، اي ويلي.. مسكينة  
منه" ابلقرب  تبكي  فجلست  غريه،  بنا   النادر  (2)تستطيع  التفصيل  وهذا   ،

كرة مساعدة  ألن احلكاية تقوم على ف  خصية أببعادها مهم يف هذا السياق؛للش
 ف شخصيتها.اوصأ  ظل هذا العجز وال عف الذي دلت عليه  األصدقا  هلا يف
لبعض    القاصةوتستعني   النفسية  احلالة  بيان  يف  الكاشف  ابحلوار 

  األرنب  حكاية )أان ألعب معك( حني أيقظ غنا ُ مع  الشخصيات، كما حدث  
نومهالدبَّ  يف  الغارق  )دنفش  الدب  "وقف  احلكاية:  تقول  بوجه  ،  وصرخ   )

ن أيقظين من نومي، سوف ألقنك درساً لن تنساه،  األرنب: ها ها، وجدُت مَ 
وتقدَّم حنو األرنب )ريري( خطوتني إىل األمام، وهنا ارجتف ريري خوفاً ورجع  

الورا " إىل  إن  (3) خطوتني  للشخصيات  بيان  ،  النفسية  األبعاد  ميهد  هذه 

 

 .8-3( حكاية )عربة لصغار الغابة(: 1)
 .4- 2( حكاية )بيت ا الة فتفت(: 2)
 . 4( حكاية )أان ألعب معك(: 1)
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قي الطفل املواقف اليت تتخذها كل  لألحداث القادمة يف احلكاية، ويربر للمتل
تديرها   اليت  األحداث  منطقية  إىل  يؤدي  مما  التالية،  املشاهد  يف  شخصية 

 الشخصيات.
ومن مناذج الشخصيات الرئيسة النامية اليت تتطور وتتفاعل مع األحداث  
شخصية القطة لولو يف حكاية )رحلة ابلون لولو( اليت بدأت ابنشغال لولو عن  

ق ابلقرا ة وعدم اهتمامها ابللعب معه حني طلب منها ذلك، مث  ابلوهنا األزر 
بدأ رحلة البحث عنه من  لت  ،تتطور هذه الشخصية حني تكتشف ضياع البالون

من   تصادفه  من  وتبكي حني  الغابة  حيواانت خالل سؤال  يشتد حزهنا  مث   ،
القنفذ الذي  ب من  اقرت اال  من   وحتذره   فقدت األمل يف العثور عليه، إىل أن جتده 

وهنا يتبدل احلزن سعادة وفرحا،    تراجع إىل الورا  حىت ال يتسبب يف انفجاره، 
إايه ابللعب معه غدا، فقد تفاعلت الشخصية  وتعود معه إىل   البيت واعدة 

 الرئيسة مع األحداث وتطورت مع تصاعدها.
ثنوايً يف العمل القصصي،    أما الشخصيات الثانوية فهي اليت تؤدي دوراً 

يكون ح ورها على قدر الدور الذي تؤديه، إهنا غالباً ما ختتفي يف العمل  و 
القصصي، فهي ذات وظيفة مرحلية، لذلك فهي أقل يف تفاصيل شؤوهنا من  

، وهي كذلك "تقود القارئ يف جماهل العمل القصصي،  (1) الشخصية الرئيسة
الشخصيات   على  ضو اً كاشفاً  تلقي  حبيث  واألحداث،  احلبكة  وتوجه 

 

 . 210، بنية الشكل الروائي: 102، 101( انظر: فن القصة: 1)
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الشخصيات  (1) الرئيسة" مواقف  وتعني  وتؤكد  "حتدد  الثانوية  والشخصية   ،
 .(2) الرئيسة؛ ألهنا تعرض صورة مغايرة متاماً عنها"
الثانوية   الشخصيات  ح رت  السلسلة،  وقد  حكاايت  يف  الفتة  بصورة 

وتصعيدها األحداث  تفعيل  يف  مهمة  أدواراً  احللول  وأدت  وجتلية  وتقدمي   ،
عنصر   وإضافة  القصة،  حبكة  صنع  يف  أسهمت  الرئيسة، كما  الشخصيات 

كما يف شخصية الفيلة )فوفو( يف حكاية )نزهة حبرية. ولكن!(  التشويق فيها،  
ة وحل املشكلة، إذ تبدأ  وكان هلا دور كبري يف فك العقد   ، نهايةالاليت ظهرت يف  
ابتفاق األرنب    احلكاية  صديقيه  مع  )دبشي(  والسنجاب  )لالدب  بلب( 

ا روج  على  ركوب    )سنجوب(  يف  مشكلة  يواجهون  لكنهم  حبرية،  نزهة  يف 
الزورق بسبب ثقل الدب، مث يعرض القرد )مسسم( وبعده ال فدعة املساعدة  
جلعل جهيت الزورق متساويتني يف الوزن، لكن ا طة تفشل يف كل مرة، وحني  

لتنقذ املوقف،  لفيلة )فوفو(  دبَّ اليأس يف نفوسهم تظهر الشخصية الثانوية ا
مع   النهار  وينق ي  البحر،  يف  بسهولة  لينساب  الزورق  اتزان  يف  وتساعدهم 

 يف ا تام. القاصة أحلى نزهة حبرية كما حتكي 
يف تصعيد األحداث    القاصةومن الشخصيات الثانوية اليت اعتمدت عليها  

أول من توجهت   اليت كانت  لولو(  الدجاجة يف قصة )رحلة ابلون  شخصية 
)لولو( القطة  و   إليها  األزرق،  ابلوهنا  مساعدهتا حني  لتسأهلا عن  شاركت يف 

أجابت: "نعم، لقد كان هنا قبل قليل، وانديُت كتاكييت ليلعبوا معه، وعندما  

 

 . 75( النقد التطبيقي والتحليلي: 2)
 .  37( فن كتابة القصة: 3)
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، وقد  (1) ت جنحي، ورحل البالون"تعبوا من اللعب عادت الكتاكيت لتنام حت 
أفادت منها احلكاية يف إطالة رحلة البحث، وزايدة مستوى التشويق والرتقب  

البالون ال ائع، ومثلها شخصيتا نبع املا  والبطة اللتان سألتهما  للعثور على  
القطة عن مكان البالون، وكل شخصية جتيبها أبنه مرَّ من هنا، مما أدى إىل  

األحدا املقابل كان  تصاعد  ويف  البحث،  وقت  احلكاية كلما طال  ث وأتزمي 
هناك شخصيات ثنوية أخرى تؤدي الدور نفسه من جهة أخرى، وهي تلك  

معها،   ليلعب  هبا  مير  البالون  اليت كان  والسمكات  الشخصيات  كالسلحفاة 
والقنفذ،   األحداث  والسنجابني  الثانوية  دمة  الشخصيات  وتتعاضد كل 

 غة احلبكة، وإضافة عنصر التشويق. وحتريكها، وصيا
خافتاً    والالفت يف الشخصيات الثانوية يف هذه السلسلة أهنا تظهر ظهوراً 

من خالل حوار    يف احلكاايت، عرب مشهد واحد يف الغالب، وتؤدي دوراً سريعاً 
قصري، لكنه مؤثر يف حتريك األحداث، والتأثري يف مواقف الشخصيات الرئيسة،  
أحداثها،   وبساطة  قصرها،  جهة  من  احلكاية  طبيعة  إىل  راجع  ذلك  ولعل 

إن   بل  هلا،  املتلقني  استيعاب  عن    القاصة ومستوى  أحياانً  تستغين  قد 
الثانوية متاماً كما يف حكاييت )أان ألع ب معك( وحكاية )شي   الشخصيات 

 واحد جيمعنا(.
  

 

 . 4( حكاية )رحلة ابلون لولو(: 1)
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 الزمان:  -ج
لعناية كت اب القصة به،   يقوم الزمان بدور ابرز يف النص القصصي، نظراً 
النص القصصي ال ميكن أن يقوم أو يستقيم يف غيابه، إذ من    ألهنم يدركون أنَّ 

الرابط احلقيقي    اً  أو ختيلياً واقعي  لصعب أن نتصور حدثً ا الزمان، فهو  خارج 
لألحداث والشخصيات واألمكنة، فكل حدث أو فعل أو حركة البد له من  
ف ا  زماين يتشكل فيه، وهذا ما جعل القصة "حتقق كفا ة يف التقرب من  

  اً معمارها فنيالزمن وتطويعه بوصفه أحد البىن األساسية اليت تسهم يف تشييد  
من يذهب إىل أن امليزة اجلوهرية للعمل الروائي هي  ، لدرجة أن هناك  اً ومجالي

 . (1)التعايش والتفاعل يف الزمن وضمنه"
انقد يتناوله من منظوره    فكل   ،وقد تشعبت الرؤى النقدية يف مبحث الزمان

أضحى إشكالية حتتاج إىل كثري من الدقة يف دراستها حىت تثري  حىت    ،ا اص
إىل أن يقول:  و الذي دفع أحد النقاد  النص السردي وتربز قيمته، ولعل ذلك ه

ذلك  ومع  ،  (2) حتديد مفهوم الزمن"  نه من املستحيل ومن غري املدي أي اً إ"
 دالالت متعددة وخمتلفة أثرت الساحة النقدية.فقد اختذ مفهومه  

  خطوة جديدة حنو حتليل الزمن القصصي يف ضو  املستجدات اللسانيةويف  
"صريورة األحداث الروائية املتتابعة وفق منظومة لغوية معينة،    يعرفه جينيت أبنه

والتواتر    تعتمد والتتابع  الرتتيب  الزمنيةعلى  الواقع    ؛والداللة  عن  التعبري  بغية 

 

 . 170( شعرية الف ا  يف رواية مرسى فاطمة: 1)
 . 203( يف نظرية الرواية: 1)
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الواقاحل الزمن  وفق  أو  يايت  الفلسفي"  السيكولوجي عي  تلك    ،(1)أو  وتتأسس 
الزمين،ال الرتتيب  األوىل:  عالقات؛  ثالث  وفق  تتابع  ه  وفي   رؤية  نظام  يقارن 

ية بنظام ظهورها يف احلكي من خالل االسرتجاع واالستباق.  األحداث يف احلكا
  زمن السرد وتظهر من خالل مقارنة زمن احلكاية مع    الثانية: السرعة السردية،

التلخيصوفق   الوصفية.و   واملشهد  واحلذف  تقنيات    ، التكرار  الثالثة:   الوقفة 
 وتنشأ العالقة من خالل التكرار يف احلكاية، وعدد مرات ذكر احلدث. 

القصصية املوجه  النصوص  للطفل جيد أن األحداث    ةواملتأمل يف غالب 
فيها تسري بشكل تصاعدي، وإبيقاع زمين منتظم، من نقطة البداية إىل النهاية؛  

وهذا هو  ،  أي أن زمن أ يؤدي إىل ب الذي يقود إىل ج، دون خلخلة ابلنظام
  األنسب لفهم الطفل وإدراكه احملدود، ومل تكن حكاايت هذه السلسلة بدعاً 

الفأرة   تبدأ ابستيقاظ  فتفت(  ا الة  على    (فتفت)من ذلك، فحكاية )بيت 
صوت أحجار وأوراق تسقط فوق رأسها، مما يؤدي إىل احلدث الثاين الذي  

احلدث   وهنا أييت  ملساعدهتا،  وتستنجد  مذعورة  فيه  فيه هترب  الذي  الثالث 
ويعرف منها القصة، ويرتتب على ذلك طلبه من األصدقا     (مسسم)تقابل القرد  

مساعدته يف إعادة بنا  البيت، وهو ما جيعل الفأرة سعيدة يف النهاية، وتدعوهم  
 إىل بيتها اجلديد لتشكرهم على صنيعهم. 

أسهمت يف صياغة   اليت  الزمانية  اإلشارات  بعض  احلكاايت  يف  ونلحظ 
إليها   اليت تتوجه  العمرية  املرحلة  احلدث وتشكيله بصورة بسيطة تتناسب مع 
هذه السلسلة، فحكاية )أان ألعب معك( تبدأ ابملشهد اآليت: "يف صباح يوم  

 

 . 43( الزمن يف الرواية العربية: 2)
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وقت  القاصة  ، فقد حددت  (1) من بيته نشيطا..."  (ريري)مجيل خرج األرنب  
الطفل   جيعل  مما  الصباح،  وهو  الرئيسة  الشخصية  نشاطها  خروج  متفهماً 

إيقاظهاوغنا ها، ومو  العذر حني تسببت يف  هلا  الذي    (دنفش)للدب    جداً 
 ال ينبغي له أن ينام فيه. كان  كان انئماً يف وقت

يف أحد مشاهدها إىل الزمان    القاصة ويف حكاية )نزهة حبرية. ولكن!( تشري  
األرنب  سعياً إىل معايشة الطفل ألحداث القصة بصورة أوثق، وذلك حني وقع  

النهوسنجوب    (لبلب) قفز  يف  بعدما  )ر  تقول    (دبشيالدب  القارب،  على 
ال أبس،  احلكاية: "حزن دبشي وقال: أان آسف اي أصدقائي، فأجابه لبلب:  

الصيف الطفل ألجوا  هذه  (2) "فنحن يف فصل  فهم  ، وهي إشارة تسهم يف 
وتل وتبسيط  النزهة،  الدب،  فيه  وقع  الذي  ا طأ  صدى  على  طيف  آثره 
 األصدقا . 

ولعل حكاية )القنفذ صديق الكل( من أبرز احلكاايت اليت اعتمدت على  
(  الزمان، وإن مل يكن ذلك بصورة مباشرة، فالقنفذ )ونُّوس( خرج من بيته )مبكراً 

مير يف كل    قاصداً  أنه  والفواكه، غري  ا  روات  من  ليشرتي حاجته  السوق 
فال يرتدد يف تقدميها له، مما    ، مشهد أبحد أصدقائه الذي يطلب منه مساعدة

السوق إىل  إىل )أتخر( وصوله  رحلوا  ،أدى  قد  الباعة  فيصاب حبزن    ،ليجد 
وصول  مل يتمكن من ال ومع ذلك    ؛ ألنه خرج )مبكراً(زاده فقدان سلته  شديد

  الطفل أن مساعدة األصدقا  استغرق كل منها يف الوقت املناسب، وهنا يدرك  

 

 . 3( حكاية )أان ألعب معك(: 1)
 .5( حكاية )نزهة حبرية. ولكن!(: 2)
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، ويستشعر أن الزمان مل يكن متوقفاً  مساحة زمنية من رحلة )ونُّوس( إىل السوق
 إىل هذا التأخر.  وهو ما أدى به أثنا  تقدميه تلك املساعدات،

القاص و  أحياانً   يرى  وحيذف،  نفسه  خيتار،  "أن  على  من    جمرباً  وينتقي 
األحداث الكثرية، والشخصيات الواقعة يف زمن احلكاية، اختياراً وحذفاً وانتقاً   
ينسجم مع زمن السرد... حسب ما تقت يه ال رورة الفنية، مما ينشأ عنه ظهور  

ارتداداً  تكون اترة  اليت  السردية،  املاضي  ما يسمى ابملفارقة  أخرى    إىل  واترة 
الحقة" ألحداث  نقطة  (1) استباقاً  قبل  ما  إىل  "العودة  فيعين  االرتداد  أما   ،

، وهو "أن يتوقف الراوي عن متابعة األحداث الواقعة يف حاضرة  (2)احلكي"
السرد، ليعود إىل الورا ، مسرتجعاً ذكرايت األحداث والشخصيات الواقعة قبل  

يطة  هاتني التقنيتني بصورمها البس القاصة، واستخدمت  (3) أو بعد بداية الرواية"
 يف بعض حكاايت السلسلة. 

سياق   جيمعنا( يف  واحد  )شي   جا  يف حكاية  ما  االرتداد  مناذج  فمن 
إحدى   "قالت  بنفسه:  االفتخار كل  على  وال فادع  الصغري  الفيل  تنافس 

ويلتقطون    أما األخرى فقالت:   طفال حيبوننا وحيملوننا أبيديهم.ال فادع: األ
أصدقائنا. مع  الصور  من  األخرى:    توقال  لنا  حيموننا  الشارع  عبوران  وعند 

يف  .  (4) السيارات. فأدركهم الفيل قائال: وأان أي اً أحبهم وأمحلهم على ظهري"
بعض املشاهد    مستدعياً   ،الزمن من ترتيبه النسقي إىل املاضي هذا احلوار خرج

 

 . 70يق: ( تقنيات السرد يف النظرية والتطب1)
 . 15( قاموس السردايت: 2)
 . 52( األدب التونسي احلديث وسؤال اجلمالية: 1)
 . 11، 10( حكاية )شي  واحد جيمعنا(: 2)
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على إظهار تفوقه، بعدما كانت احلوارات  اليت يستعني هبا كل فريق  الذكرايتو 
يف عقد   ولعل هذا يسهم  السابقة حتمل تنافساً حلظياً حيدث يف زمن السرد،

مع   تواصلية  القصة،  لإلحساس  الطفلعالقة  يف  للشخصية  املاضي    ابلزمن 
وإحيا    الق اايوكيفية حياهتا،  معهاالغائب  بعض  ليتفاعل  الطفل    ،ة يف ذهن 

 .إليهالنتيجة اليت يرغب القاص إرساهلا  ويستخلص منها 
ومن مناذج االرتداد ما جا  يف حكاية )أان ألعب معك( حني حاول الدب  
)دنفش( أن يهجم على األرنب )ريري(، تقول احلكاية: "ولكن هناك شيئاً ما  
أوقف )ريري( ومنحه اجلرأة، فقال للدب )دنفش(: مىت استحممت آخر مرة؟  

نفش( يده وأجاب: أعتقد... إم.. إنه كان.. قبل ستة أشهر تقريبا... أنزل )د
  .(1) ابتعد األرنب )ريري( وصاح: ماذا تقول؟! لذلك إن لك رائحة ال تطاق"

يرتد السرد من احلاضر إىل املاضي يف سعة زمنية مقدارها    يف هذا املشهد احلواري
مما يثري   فيه آخر مرة، استحم وهو الوقت الذي خيرب فيه الدب أنه  ستة أشهر،

خيال الطفل وتفكريه يف هذه املساحة الزمنية املمتدة قبل زمن السرد، وكيف  
استحمام،  دون  فيها  الدب  يعيش  عن    كان  خارجية  االرتداد كانت  فتقنية 

ذلك أن "االعتماد على الذاكرة    ؛كليا  اً اعتمدت على الذاكرة اعتماد  احلكاية
ويعطيه    ، الشخصية ويصبغه بصبغة خاصةيصنع االسرتجاع يف نطاق منظور  

 .(2) ا"عاطفي اً مذاق

 

 . 5( حكاية )أان ألعب معك(: 1)
 . 64( بنا  الرواية: 2)
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استجال    القاص  فيها  حياول  األمام،  إىل  زمنية  قفزة  فيعد  االستباق  أما 
املمكن التخيلي، ذلك أنه تقنية سرد املتوقع، وهو "كل مقطع حكائي يروي  

االستشراف  ، واالستباق أو  (1) أحداثً سابقة عن أواهنا، أو ميكن توقع حدوثها"
مبفهومه الفين يعين "تقدمي األحداث الالحقة واملتحققة حتماً يف امتداد بنية  

 .(2) النص السردي"
ومن مناذجه البسيطة يف احلكاايت ما ورد يف حكاية )شجرة العنب ملن؟(  

كشفت كل شخصية نيتها فيما ستصنعه بنصيبها من العنب، أما البلبلة  حني  
فقالت:   أنتظر )زينة(  لذيذاً    "أان  زبيباً  فتكون  أغصاهنا،  يف  لتجف  عناقيدي 

وقالت األفعى )فوفو(: "سوف    ،(3) "مينحين الصوت العذب والطاقة ألطري بعيدا
، أما )سنجوب( فقال: "سوف أذهب  (4) أصنع منه مرىب يكفيين الشتا  كله"

وأكسب نقوداً ألشرتي هبا ما أحتاج من حاجيات    ،وأبيع العنب  ،إىل السوق
االستباق من خالل هذه احلوارات القصرية    يتجلى.  (5) وطعام لفصل الشتا "

عن أفعاهلا يف املستقبل، فالبلبلة تنتظر حتول  اليت تعلن من خالهلا الشخصيات  
  واألفعى ستصنع بنصيبها مرىب  ،لتتقوى به على الغنا  والطريان  العنب إىل زبيب 
الشتا  ويشرتي  ،لفصل  حصته  سيبيع  لفصل    بثمنها  والسنجاب  حاجياته 

مستقبلية تكشف  الشتا ،   رؤية  وختلق  احلايل،  الزمان  تستبق  تطلعات  وكلها 
 

 . 126( شعرية ا طاب الروائي: 3)
 . 81( تقنيات السرد يف النظرية والتطبيق: 4)
 . 9)شجرة العنب ملن؟(: ( حكاية 5)
 . 9( حكاية )شجرة العنب ملن؟(: 1)
 . 11( املرجع السابق: 2)
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القادم، وتستشرف طريقة تصرفهم   الزمن  الشخصيات يف  أفعال  هبذا  للطفل 
 العنب الذي كان ا صام حوله فكرة احلكاية الرئيسة.

النماذج والالفت   هذه  الشخصيات    أن  يف  لسان  على  جا   االستباق 
لتتسم "بطابعها االستعادي املصرح به ابلذات، والذي    الساردة ب مري املتكلم؛ 

هذه    ألنَّ   املستقبل، وال سيما وضعه الراهن؛  يرخص للسارد يف تلمحيات إىل
احلكاية ب مري  ، ومن هنا كانت  (1) ما"  اً من دوره نوع  ل جز اً التلميحات تشك  

 املتكلم أكثر مال مة لالستباق من أية حكاية أخرى.
الذي كاد   فتفت(  ا الة  )بيت  ما جا  يف حكاية  االستباق  مناذج  ومن 

ي انئمة، وحني هربت ورآها القرد )مسسم( حزينة وعرف  وهيسقط فوق رأسها  
خالة   اي  تبكي  "ال  هلا:  قال  ما حدث  يف  ،  (فتفت)منها  أساعدك  فسوف 

إصالح البيت، وسوف أطلب من أصدقائي املساعدة أي ا، فال تبكي واهدئي  
يظهر االستباق يف هذا املشهد من    .(2)وشكرته"  ( فتفت)أرجوك.. فهدأت  

أبن يساعدها يف إصالح بيتها    (فتفت)خالل الوعود اليت قدمها القرد للفأرة  
وعود  وهي  ساعدة من األصدقا ،  ، كما أنه سيطلب املالقادم  القريب  الزمان يف  

أتت الوعود    مستقبلية  هذه  إىل  احلاجة  أشد  يف  اليت كانت  الفأرة  لتطمئن 
منزهلا الذي ال ميكنها العيش   حىت ترضى وتطمئن وهتدأ، خاصة أنهاالستباقية  

عن حالة اهللع وا وف اليت    عن إعادة إصالحه، ف الً   دونه، وهي عاجزة متاماً 
مستوى  هذا االستباق    كما يزيدأصابتها جرا  سقوطه على رأسها وهي انئمة،  

 

 . 76( خطاب احلكاية: 3)
 . 4( حكاية )بيت ا الة فتفت(: 1)
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التشويق لدى الطفل الذي سيرتقب قدرة القرد على اإليفا  بوعده، وموقف  
الفأرة   فعل  ردة  بشغف  ينتظر  املساعدة، كما  منهم  يطلب  حني  األصدقا  

ؤه من إعادة بنا  منزهلا، ليبقى مشدوداً  فيما لو متكن القرد وأصدقا   (فتفت)
 ملعرفة هذه التفاصيل حىت النهاية.

وميكن القول إن ثنائية االرتداد واالستباق ختلق وظيفة مجالية يف قصص  
إىل   وتتطلع  القصة،  لشخصيات  والذكرايت  ابلتاريخ  حتتفظ  إذ  األطفال، 

من خالل  املستقبل والتوقعات، لينفصل عن حدث حايل ويتصل حبدث آخر،  
سرد يناسب عقلية الطفل القارئ، فتكون لعبة بني الذاكرة وأفق االنتظار اليت  

الطفولة، فهو يرتبط  يعيشها الطفل. والزمن املرتد واملسبق له عالقة كبرية بسن 
إذ إن الطفل يستخدمها يف تعابريه اليومية، من خالل االستماع إىل    بواقعها؛

من خالل    تشري إىل الزمن القدمي، وأي اً حكاايت األمهات واآلاب  بعبارات  
 ستقبلية احململة ابحللم املنتظر.متنيات الطفل امل

"بعالقة استمرار مدة احلكاية    ترتسم داخله، تقاس  زمنية  لكل نص مدةو 
السطور والصفحات"  لعدد  النص ابلنسبة  الزمنية، على طول  ، (1) ابلوحدات 

أو شخصيات   عندما "يعاجل أحداثً  قاص أحياانً ضرورة فنية يلجأ إليها ال هيو 
أحداثً  أو  أمام جمموعة سنوات،  زماين  إطار  هلا    ضمن  وليست  مهمة،  غري 

حيدث    وف ي طر إىل تسريع السرد، وأحياانً عالقة وثيقة مبا يتناوله، وعندها س
حيتاج الكاتب فيها  فتتم عملية إبطا  السرد يف حلظات مهمة    ،اً العكس متام

 

 .302( بالغة ا طاب وعلم النص: 1)
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النقاد أربع حاالت    ، وبنا  عليه رصد(1) هلذا اإلجرا  ليبني خطورة األحداث"
سردية هي: احلذف، التلخيص، الوقفة الوصفية، املشهد، ومن هنا ميكن حتديد  
احلركات السردية يف نوعني: تسريع السرد، ويشمل احلذف والتلخيص، وتبطئة  

 .(2) املشصهد السرد، ويشمل الوقفة الوصفية و 
أما تسريع السرد فهو من األدوات املهمة يف تقدمي املادة احلكائية، حيث  

إ  السارد من خالهلا  الزمن، جاعالً يعتمد  األحداث    ىل طي مراحل عدة من 
تتواىل ضمن حيز نصي ضيق من مساحة احلكي، وسبب اللجو  إليه "عدم 
قدرة الروائي على تدوين األحداث مجيعها وإعطائه هلا قيمة يف عملية السرد  
الروائي، فهو يقوم بعمليات كثرية؛ ألجل التخلص من كل ما هو زائد وغري  

ما جنده  مدونة الدراسة  ومن مناذجه يف    .(3) ضروري، متحاشياً رواية كل شي "
تقامست   أن  فبعد  ملن؟(،  العنب  )شجرة  حكاية  من  األخري  املشهد  يف 
الشخصيات العنب وأعلنت كل واحدة عن نيتها يف طريقة التصرف فيه أتيت  

آليت: "وبعد أايم دعت ا الة )فتفت( اجلميع إىل شرب  كا هناية احلكاية ابلسرد  
لبلة )زينة(، وجتمعوا حتت شجرة  عصري العنب، ح ر )سنجوب( و)فوفو( والب

. تقت ي عبارة )وبعد أايم( إضماراً ملدة زمنية قصرية  (4) العنب، وشربوا العصري"
معتمدة على تقنية    ،القاصة ، اختفت فيها تفاصيل كثرية مل توردها  غري حمددة

  ذوفة حلظات ترقب وتفاعل يف نفسالزمنية احمل  محلت املساحة احلذف املعلن، و 
 

 . 200يوسف السباعي منوذجاً:  :( البنا  الفين للقصة القصرية2)
 . 201( انظر: املرجع السابق: 3)
 .41( البنا  السردي يف رواايت إلياس خوري: 1)
 .12( حكاية )شجرة العنب ملن؟(: 2)
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هذه  إليه حال  آل  ما  ليعرف  العنب    الطفل،  تقامست  أن  بعد  الشخصيات 
أُسقطت   لذا  تلك األايم  وسارت كل واحدة منها يف طريقها،  األحداث يف 

كة  الغاية املنشودة من تعجيل حر ن ما بعدها هو مرتكز احلدث، و الثالثة؛ أل
إىل  الزمن   سعياً  أخرى  مرة  الشخصيات  اجتماع  عن  الوئم للكشف    أتكيد 

 واحملبة والتآلف بينها.
اليت  ومن مناذج تسريع السرد ما ورد يف خامتة حكاية )بيت ا الة فتفت(،  

، يقول السرد يف  ُفجعت بسقوط بيتها فساعدها أصدقا  الغابة يف إعادة بنائه
كيكًة كبريًة احتفاالً    ح َّرت ا الة )فتفت(املشهد األخري: "ويف اليوم التايل  

لتجلس   ابلبيت وابألصدقا ، خشبياً  هلا كرسياً  فقد صنعوا  فرحتها  ولتكتمل 
كبريةً  يربز التسريع هنا  .  (1) حتميها من أشعة الشمس"  عليه يف احلديقة، ومظلة ً

من خالل احلذف املعلن الذي ت منته عبارة )ويف اليوم التايل(، وهبا حذفت  
وقت    مساحة   القاصة  وحىت  البيت  بنا   من  انتهائهم  من  تبدأ  قصرية  زمنية 
عمدت إىل ذلك لتمنح الشخصيات    القاصةكأنَّ  ، و من اليوم التايل  االجتماع

موه يف بنا  البيت، وبذلك تكتمل  مساحة زمنية للراحة بعد اجلهد الذي قدَّ 
فرحة اللقا  وسعادته يف املشهد األخري، مث إن حت ري الكيكة وصنع الكرسي  
واملظلة يتطلب زمناً، وهو ما طواه السرد من خالل هذه التقنية، وفيه إضفا   

 ا االحتفال.لعنصر التشويق، ومفاجأة الطفل ملا أُع دَّ يف هذ
فامل الزمين  السرد  إبطا   إحدى  أما  أو  الساردة  الذات  "شعور  به  قصود 

الزمن؛ نتيجة وقوع   الروائية بتوقف  الشخصيات أو جمموعة من الشخصيات 
 

 .12( حكاية )بيت ا الة فتفت(: 1)
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حدث مفاجئ له أتثريه املباشر على الشخصية، فتشعر الذات أو الشخصية  
، ومناذجه يف هذه السلسلة قليلة،  (1) أن الزمن قد توقف تتابعه عند هذا احلدث"

مشاهدها،    لقصر احلكاية، ومن مث احلاجة إىل تسريعطويالً واإلبطا  فيها ليس  
ما بني    نوعاً   من حوار مطول شي  واحد جيمعنا(  فمن ذلك ما ورد يف حكاية )
وال فادع  الصغري  "وقال    ،الثالثة  الفيل  منظرها  من  األول  تعجب  بعدما 
نت؟ فأجابت: حنن ال فادع، ومن تكون أنت؟ فاستغرب  متسائاًل: من تكوين أ

الفيل وأجاب: أان الفيل والكل يعرفين! قالت ال فادع: إنك ضخم جدا جدا  
نظارات   إىل  سأحتاج  احلقيقة  ويف  أنت صغرية جداً،  الفيل:  قال  ههههصصصصصصصصه! 
ألراك  ها ها ها ها! انزعجت ال فادع وقالت: صحيح أننا صغار، ولكن لدينا  

 .(2)وت مميز وقوي دون كل احليواانت"ص
ففي هذا النموذج أوقفت القاصة السرد لتحرك املشهد بني الشخصيات  

الفيلالرئيسة   وهي  احلكاية،  الثالثة  الصغري  يف  من خالل حوار  وال فادع   ،
وفكرهتا الرئيسة، وهو بيان مدى املفارقة    تتكشف من خالله تفاصيل احلكاية

به كل واحد عن اآلخر،  بينها، يتميز  االختالفات    وما  أهنا مع تلك  وكيف 
الكثرية فإهنا تتفق يف أمر واحد، وهو ما يفصح عنه املشهد األخري، وتكمن  

أنه  يف    -تقنية املشهد   الذي اعتمدت فيه القاصة على-مجاليات هذا اإلبطا   
"للتخلص من سلطة الراوي ذي الصوت املنفرد، مفسحاً املال  مينح الفرصة  

لتعدد األصوات يف النص، حيث نرى الشخصيات تتكلم، وتتحاور، وتتحرك  

 

 .92( بنا  الزمن يف الرواية املعاصرة: 2)
 .4-2( حكاية )شي  واحد جيمعنا(: 1)
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وهو  ،  (1) بعيداً عن تدخل الراوي، فنسمع صوت كل شخصية متميزاً عن غريه"
احلدث   جزئيات  من  تزيد  أن  شأهنا  من  عدة  تفصيالت  "يطرح  بذلك 

املادة  ،  (2) الواحد"  ومدة  النص،  طول  بني  البسيط  "التكافؤ  على  ويعمل 
 .(3) املروية"

ما جا  يف حكاية )أان ألعب معك( حني أعطى  ومن مناذج إبطا  السرد  
الدب   ليقصها، "فرح  للدب )دنفش(    ( دنفش)األرنب )ريري( قالمة أظافر 

نظيفاً، وذا رائحة طيبة،    (دنفش)هبذه االكتشافات اجلديدة، وبعد أن أصبح  
  توقف.  (4) مة، رفع يده وكشر عن أسنانه.."وأسنانه بي ا ، وأظافر يديه مقل  

يف وصف  من خالل استخدام القاصة لتقنية الوصف، حني شرعت    السرد هنا
ورائحته ولون  فته  نظا، فجا  وصف  هشكالتمما نبهه األرنب على  الدب بعد 

بعد تطبيقه لنصائح األرنب، وحيقق وظيفة  كاشفاً عن حالته    أسنانه وأظافره
مجالية أتملية، أتخذ الطفل ليتعرف على التغريات اليت حلَّت هبذه الشخصية  
مع   والتعايش  به،  لإلحساس  بل  للمعرفة،  فقط  ليس  ابألرنب،  لقائها  بعد 

 مكوانت الوصف. 
تقنية   من  والوصفإنَّ كاًل  استطراد   املشهد  وتوسعاً "يشكالن  زمن    اً   يف 

ا طاب على حساب زمن القصة؛ األوىل: بسبب أن كل منظر ميكن أن يصبح  
على   القصة  زمن  إعاقة  وابلتايل  الوصفية،  األنساق  لتشغيل  مناسبة  لديه 

 

 . 537( اإليقاع الزمين يف ثالثية أحالم مستغامني: 2)
 . 71اية اليمنية املعاصرة: ( جتليات الزمن يف الرو 3)
 . 203( من الشكالنية إىل ما بعد البنيوية: 4)
 . 11( حكاية )أان ألعب معك(: 1)
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على    االستمرار...، والثاين: ألنه ميدد األحداث، وجيعلها تتباطأ يف سريها ضداً 
، وهو ما مينح هذه التقنيات قيمة  (1)السرد، ومناه ة لوتريته املتسارعة"حركة  

 عالية يف القص إذا وظفها املبدع توظيفاً مناسباً.
 املكان:  -د

ل املكان عنصراً حيوايً يف قصص األطفال، فهو الذي يشكل العامل  يشك  
خالله يف رسم  املرئي للطفل، سوا  كان حقيقة أو جمازا، "فيبدع القاص من  

عامل خاص للطفل يناسب عقليته وعمره، وحيمل من خالله دالالت نفسية  
وفكرية، تقود الطفل للتجاوب معها والعيش يف واقعها إبدراكه، وتنوع األمكنة  
يف القصص املختلفة يعطي الطفل جتارب متعددة ألمكنة عديدة تفتح له آفاقاً  

تن ج التجربة الشعورية لديه من  أخرى مل يشاهدها من قبل أو يسمع عنها، ف
 .(2) خالل عنصر املكان"

القصصي،   العمل  أنه عنصر مركزي يف تشكيل  املكان يف  أمهية  وتكمن 
وذلك الرتباطه الوثيق ابلعناصر البنائية األخرى، ودخوله يف عالقات متعددة  
مع بقية املكوانت األخرى؛ كاألحداث والشخصيات والرؤى السردية واللغة  

ن، وعدم النظر إليه ضمن هذه العالقات اليت تربطه جبميع عناصر البنا   والزما
داخل   املكان  به  ينهض  الذي  الفين  الدور  فهم  العسري  من  جيعل  القصصي 

 .(3) القصة

 

 . 193بنية الشكل الروائي: ( 2)
 . 33( مجاليات املكان يف الرواية السعودية: 1)
 . 146، يف نظرية الرواية: 26( انظر: بنية الشكل الروائي: 2)
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واملتأمل يف حكاايت السلسلة ال جيد للمكان ح وراً ابرزاً، ولعل ذلك  
وسرعة  فيها،  األحداث  وتكثيف  وقصرها،  القصص  طبيعة  السرد،    بسبب 

وبساطة الفكرة، مما جعل القاصة ال تويل اهتماماً كبرياً ابملكان ووصفه، ومع  
اليت كان هلا دور يف    من األمكنة   يسرية   ذلك فقد جا  يف احلكاايت جمموعة

حتريك السرد وتصاعد األحداث، ولعل أبرز النماذج على ذلك حكاية )بيت  
عنصر املكان الذي جا  عنواانً    فكرهتا الرئيسة على   ا الة فتفت( اليت بُنيت

حني كانت    فجأة  وهو بيت الفأرة )فتفت( الذي هتد م وسقط على رأسها  هلا،
أهنانئمة،   األحداث كيف  استنجدتوحتكي  الغابة  أب  ا  هبوا  الذين  صدقا  

 ساعدهتا يف إعادة بنائه وترميمه.مل
األليفة، وهي "كل    يف هذه احلكاية بوصفه من األمكنة  (البيت)وظهر  

مكان يثري اإلحساس ابأللفة، وكل مكان عشنا فيه، وشعران ابلدف ، واحلماية،  
، واختذت القاصة من هذا املكان  (1)حبيث يشكل هذا املكان مادة لذكرايتنا"

واألمان،  املادة األساس للحكاية، وجتلت من خالله املفارقة بني ثنائيات ا وف  
وال ياع واالستقرار، والقلق واالطمئنان، ففي أول مشهد من احلكاية يفصح  
السرد عن أن الفأرة )فتفت( كانت انئمة يف بيتها، والنوم داللة على األمان  

وحني تداعى هذا املكان انقلب احلال إىل خوف وقلق    واالطمئنان واالستقرار،
صحت  ن خالل وصف الفأرة )فتفت( أبهنا  وقد ظهر هذا الشعور موضياع،  

 

 .15األندلسي: ( املكان يف الشعر 1)
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فأسرعت وأخذت عصاها وخرجت من  ردة فعلها: "  سرد   ، ومن خاللفزعة
 .(1)البيت راك ًة ابجتاه الغابة، وهي تصيح: احلقوين، وقع بييت، اي ويلي.."

ذلك بعد  القاصة  والوصف  وتفصح  السرد  آتزر  خالل  موقف    عن  من 
، فقدت  (فتفت)  مسكينة  "  الشخصية الرئيسة من هذا الفقد، تقول احلكاية: 

ابلقرب   تبكي  فجلست  بنا  غريه،  تستطيع  ال  السن،  فأرة كبرية  وهي  بيتها 
أبمهية هذا املكان، ومينحه شعوراً بشدة احلاجة  وهو ما يشي للطفل  ،  (2)منه"

األلفة والسكون واحلنني من  إليه، كما ي في هذا النص على املكان صفات  
 خالل الكشف عن حال الفأرة العجوز بعد تالشيه.

إن مشاهد النص هنا تستنطق مفردات املكان األليف الذي يرمز لألمان  
األخطار إنهمن  إذ  االجتماعي؛  البعد  وله   ، وجيسد  واستقرار،    بيت وسكن 

واالنتما ، احلماية  عمق  على  "  داللة  فإنه  الغابة  يف  قيموإذا كان    اً يكتسب 
العنف وغ ب الطبيعة، من عواصف وأعاصري  م اعفة؛ ألنه يقف يف وجه  

  (3)ورايح، ويوفر لساكنه احلماية، ونتيجة لذلك تتعمق أواصر املكان وساكنه"
فتقوى يف نفسه وشائج ، يستشعرها الطفل، ويزيد ارتباطه هبا،  آتلفية  كعالقة

 القرىب هبذا املكان اآلمن.
ويكتسب املكان أمهيته يف هذه احلكاية يف أن أحداثها جا ت متكئة عليه  
اتكا  كامال، فمن سقوطه بدأت احلكاية، ومن حزن الفأرة العجوز وتشردها  

 

 . 3( حكاية )بيت ا الة فتفت(: 2)
 . 4( املرجع السابق: 3)
 . 260( شعرية املكان يف الرواية اجلديدة: 1)
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وعدم قدرهتا على إعادة بنائه برزت العقدة، ومبساعدة األصدقا  هلا يف ترميمه  
األحداث تكشف عن   وما بني ذلك كانت  احلل،  بنا   تفاصيل  جا   إعادة 

 فتفت(.)للخالة وهتيئته  املكان وتزيني تفاصيله
من خالل آتزر    واهتمت احلكاية بذكر مكوانت املكان وتفاصيله وزواايه،

والوصف، السقف،    (مسسم)فص"  السرد  يصلح  وأخذ  ابلشجرة  وكان  تعلق 
والقنفذ فقد كانت مهمتهما تصليح    (متتم)يساعده... أما ال فدع    (سنجوب)

نوافذ. وبعد إمتام العمل بدأوا بصبغ السقف ابللون األمحر، والباب  الباب وال
لتعيش   البيت أمجل مما كان عليه وأقوى أي ا؛  البنفسجي... وأصبح  ابللون 

  فيه دون قلق أبدا"، وهي مشاهد تقرب الطفل من تصو ر املكان،  (فتفت)ا الة  
وتعقد معه عالقة عاطفية ومجالية من خالل تفصيل أجزائه، كما أضافت ألوانه  

 من البهجة والتشويق يف نفس الطفل ووجدانه. اليت اكتساها نوعاً 
السلسلة بوصفه مرة املالذ  ويرتدد   هذا املكان/البيت يف معظم حكاايت 

اليت تظهر فيها الشخصية مرة،  اآلم الذي يسكنه، واحملطة األوىل  ن للحيوان 
واملقر األخري الذي ختتفي فيه وينتهي دورها مرة ثلثة، فحكاية )القنفذ صديق  

بص" تبدأ  مبكرا"الكل(  بيته  من  )ونُّوس(  القنفذ  ألعب  (1) خرج  )أان  وحكاية   ،
يوم مجيل خرج األرنب )ريري( بص"يف صباح  تبدأ  بيته نشطا"  معك(  ،  (2) من 

من بيته الذي كان مبنياً    (سنجوب)وحكاية )شجرة العنب ملن؟( تبدأ بص"خرج  

 

 .3( حكاية )القنفذ صديق الكل(:  1)
 . 3( حكاية )أان ألعب معك(: 2)
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، ويالحظ أن القاصة يف النموذج األخري حرصت على  (1) على شجرة كبرية"
ملكان؛ ألن ذلك له عالقة وثيقة ابلقصة، فهذه الشجرة هي شجرة  حتديد موقع ا

عن أهنا    بني احليواانت الثالثة، ف الً   خصام  العنب اليت حصل حول مثارها
 عنوان القصة.

وحني يساعد القنفذ )ونُّوس( أصدقا ه يف حكاية )القنفذ صديق الكل(  
جنده يوصل السنجاب )بندش( إىل بيته بعد أن ساعده يف محل الكيس الثقيل، 

ا  ينتهي دورمه  وحينهامث يساعد ال فدع )ديدو( جبر العربة وإيصاهلا إىل بيته،  
 احلكاية.يف 

من خالل   الطفل،  لدى  املعرفية  الثقافة  إثرا   املكان يف  القاصة  وتوظف 
حتديد املواطن اليت تعيش فيها بعض احليواانت، ففي حكاية )بيت ا الة فتفت(  
الكبرية وصاح: صباح ا ري اي   البلوط  حيدث أن "مشى )مسسم( حنو شجرة 

صديقي صباح   بيته قائاًل: أان هنا اي  سنجوب، أين أنت؟ فتح سنجوب ابب
للخالة   جرى  مبا  )متتم(  ال فدع  وأخرب  املا   نبع  إىل  االثنان  ذهب  ا ري... 

بعض  (2)"(فتفت) عيش  أمكنة  على  الطفل  يتعرف  املشاهد  هذه  ففي   ،
 احليواانت واملالذ الذي أتوي إليه يف هناية يومها. 
احلكاايت وتصاعد أحداثها    ومن األمكنة اليت استثمرهتا القاصة يف صياغة 

بعض احلكاايت مثل )القنفذ صديق الكل( و)شجرة  ورد يف    ( الذيالسوق)
العنب ملن؟(، ففي األوىل يقصد )ونُّوس( هذا املكان من بداية احلكاية ويصل  

 

 . 3( حكاية )شجرة العنب ملن؟(: 3)
 . 7، 6( حكاية )بيت ا الة فتفت(: 1)
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متأخراً  ولكن  خيرب    إليه  الثانية  ويف  الطريق،  يف  أصدقائه  مساعد  بسبب 
)سنجوب( أصدقا ه أبنه سيقصد هذا املكان لبيع حصته من العنب، غري أن  

دون    مته على أنه مقصد للشرا  أو البيع،ف هذا املكان، بل قد  القاصة مل تص
أن ختوض يف ف ا اته وأبعاده، ولعل هذا بسبب كونه ميثل تكميالً للحكاية  

عن طبيعة هذه احلكاايت املقدمة للطفل الذي    وتتميماً ملرايت أحداثها، ف الً 
 اب ماهيته بدقة.رمبا ال هتمه تفاصيل هذا املكان أو يكون غري قادر على استيع

ته من  ، وما ضم  (الغابة)  ت السلسلةومن األمكنة اليت جا ت يف حكااي
وأهنار وهيأشجار  فيه كل    ،  جرت  الذي  إذ  ،  احلكاايت  أحداثاملكان 

مل تنص    اغري أهن  احليواانت هي الشخصيات اليت اختارهتا القاصة هلذه السلسلة،
والغابة من األمكنة املفتوحة اليت متنح القاص احلرية يف حتريك    عليها يف كل مرة،

قصص   يف  ابلغة  أمهية  األمكنة  من  النوع  هذا  يكتسي  وهلذا  الشخصيات، 
األطفال، فهي "أماكن عامة متنح القدرة للشخصية على احلركة واالنتقال، وهي  

كننا أن  حمدودة حبدود معينة تسمح للشخصية احلركة فيها حبرية وانفتاح، ومي
نطلق عليها ابملكان العام، إذ تقوم الشخصية بفعل معني ضمن مكان عام له  

 .(1) حدوده الثابتة"
فحكاية )أان ألعب معك( تبدأ أبن األرنب )ريري( خيرج من بيته صباحا  

يف حكاية )بيت ا الة فتفت( تركض ابجتاه   (فتفت)لينطلق يف الغابة، والفأرة 
كما    إن هذا املكان جا  يف أحد عناوين احلكاايت  الغابة حني سقط بيتها، بل

ة الصغرية من والدها أن أيخذها  األرنوب  ها ابة( اليت تطلب في)عربة  لصغار الغ  يف
 

 . 152ابملكان ودالالته يف قصص حممد العمري: ( الوعي 1)
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، وهكذا جتري األحداث يف هذا الف ا   (1) حول الغابةمع أصدقائها يف جولة  
املفتوح الذي ترسخ يف ذهنية الطفل أنه موطن للحيواانت، فيه تعيش وتتجول  

وفيه األشجار والنبااتت واألهنار، وهلذا مل حترص القاصة على وصف  وتنام،  
يف   تسبح  أن  الطفل  ملخيلة  الفرصة  لتمنح  املكان  تفاصيله،  هذا  ف ا ات 

 تتحرك وتتفاعل داخله الشخصيات.الفسيح، ويتصور كيف 
للف ا   إن   املفتوحة سوا  كانت طبيعية أو عمرانية هي "امتداد  األمكنة 

الكوين الطبيعي، مع تغري تفرضه حاجة اإلنسان املرتبطة بعصره، كما هو إطار  
الشخصيات" املفتوح (2) انتقال  األمكنة  وتكتسب  "جمددة  ،  أهنا  يف  أمهيتها  ة 
مليئ إذا كانت  أو  ة ابالحتماالت للطاقة  ابملنبهات    واحلركة،  زاخرة  إن كانت 

 .(3) والتذوقية" احلسية والبصرية والشمية واللمسية
وجتسد القاصة أحد األمكنة لتبعث فيه احلياة ومتنحه القدرة على الكالم،  

القطة )لولو( عن ابلوهنا األزرق  ففي حكاية )رحلة البالون لولو(، ويف أثنا  حبث  
ت )لولو( خطوات ابلوهنا، ووصلت  توجه إىل نبع املا ، تقول احلكاية: "تقص  ت

ز الينبوع من النبع وسألته إن  إىل النبع وصاحت: ينبوع، ينبوع، أين أنت؟ قف
كان قد رأى ابلوهنا األزرق؟ فقال الينبوع: نعم.. قبل قليل كان هنا ولعبت  

وذهب" تركين  مث  القطة    .(4) معه،  إليها  ذهبت  اليت  األمكنة  أحد  املا   فنبع 
 

معك(:  2) ألعب  )أان  انظر: حكاية  فتفت(: 3(  ا الة  )بيت  لصغار  5، وحكاية  )عربة  ، وحكاية 
 . 3الغابة(: 

 .219( مجاليات التشكيل الروائي: 1)
 . 221( املرجع السابق: 2)
 . 7( حكاية )رحلة ابلون لولو(: 3)
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لتبحث فيها عن ابلوهنا، وحني سألته أجاهبا، بل إنه رأى البالون ولعب معه،  
ل اندر  تشخيص  واملفاجأة  وهو  الطرافة  من  نوعاً  األحداث  مينح  لمكان، 

 والتشويق، ويتناسب مع خيال الطفل، ويزيد من عالقته وألفته له.
واحلديقة والبحر،    النهر ومن األمكنة اليت ح رت يف حكاايت السلسلة:  

له وجود جغرايف، غري حمدد،   الواقعية، وهي "مكان  األمكنة شبه  وكلها من 
حقيقياً وال ومهيا، إنه االثنان    الطبيعة، ويف كل بيئة، فهو ليس مكاانً موجود يف  

النهر فقد  أما  .  (1) معا، ال يراد له اسم معني يُعرف به، غري أننا نُسل م بوجوده"
جا  يف حكاية )أان ألعب معك( حني "مشى األرنب )ريري( متجهاً حنو النهر،  

واستحم... النهر  يف  اقفز  )دنفش(:  للدب  النهر    وقال  من  الدب  خرج 
احللول اليت    من ، وكان  األحداثهذا املكان يف تصعيد    ثمر واستُ   ،(2) نظيفا.."

 . الشخصية يف نظافتهشكالت الدب موظفها األرنب ملعاجلة  
جا  يف املشهد األول من حكاية )رحلة ابلون لولو( حني    فقد  أما احلديقة  
... قال هلا البالون:  إىل احلديقة ومعها كتاب وابلون أزرق  (لولو)"خرجت القطة  

القطة   تعر  مل  معك.  ألعب  أن  أريد  اهتمام  (لولو)أان  أي  فتدحرج    ،للبالون 
ملكان االفتتاحي  ، فاحلديقة هي ا(3) "البالون يف اهلوا  الطلق حبثاً عمن يلعب معه

اليت يكتشف الطفل يف ف ائها الشخصيات الرئيسة، وهي املكان الذي دار  
ن، وعندها بدأت  فيه احلوار بينها، وفيها حصل االفرتاق بينها حني غادرها البالو 

 

 . 159ا طاب السردي املوجه لألطفال: ( مجاليات املكان يف 1)
 . 8( حكاية )أان ألعب معك(: 2)
 . 3( حكاية )رحلة ابلون لولو(: 3)
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شيئاً من أبعاد املكان، فهو    هاحوار ها و سرداللغة ب  تتأزم األحداث، وقد كشفت 
قرا ة كتاب، ومسل   يناسب  ألعاابً هادئ  اهلوا     يت من  ممتعة، ومفتوح على 

 الطلق. 
أما البحر فقد كان مسرحاً ألحداث حكاية )نزهة حبرية. ولكن!(، فهو  

لق ا  هذه النزهة، ويف الزورق الذي يطفو عليه  املكان الذي قصده األصدقا   
العقدة،   أحجام  حتصل  وتفاوت  املائية  املكان  طبيعة  القاصة  وظفت  وقد 
ا  فكرة احلكاية وتسلسل أحداثها، ويف ختام احلكاية كان  الشخصيات يف بن

املكان حاضراً وكأنه من أبطاهلا، حني تساوت أحجام األصدقا  يف اجلانبني، 
 فانساب الزورق بسهولة يف البحر، وانق ى النهار مع أحلى نزهة حبرية. 
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 املبحث الثالث: اخلطاب
"طريقة   القصصي  املادة  قدَّ تُ   ا طاب  تكون  وقد  احلكائية،  املادة  هبا  م 

، (1) احلكائية واحدة، لكن ما يتغري هو ا طاب يف حماولته التعبري عن الفكرة"
"يتخذ اللغة املكثفة فيها    إذ وا طاب يف قصص األطفال له خصوصية مميزة،  

موقع الصدارة، بلغة خمتزلة وبواسطة كلمات قصرية حتقق القصة هدفها، ونظراً  
تها الدائمة إىل اإلجياز ورشاقة العبارة فُرض عليها عب  يتمثل يف عناية  حلاج

؛ وهلذا جند أن كتابة قصص األطفال حتتاج  (2) كاتبها ابختيار الكلمة واجلملة"
من القاص بذل اجلهد الكبري يف اختيار األلفاظ الصحيحة السهلة الواضحة،  

مكانتها، ولكل مجلة    ووضعها يف مجل موجزة، حبيث تكون لكل كلمة مكتوبة 
الكت اب إىل  اللغة    قيمتها، ومن مث  كان كاتب القصة "أحوج  أن يكون جمال 

سعة؛ ذا  القصة    عنده  حمتوى  هي  اليت  واملعاين  األفكار  يؤدي  أنه  ذلك 
وم موهنا، وأن حيلل التصورات والتطورات حتلياًل شامالً يالئم األزمنة واألمكنة  

العم  ؛(3) واألبطال" ذلك  يتطلب  ليكون  وهذا كله  القارئ،  للطفل  مناسباً  ل 
بلغة مؤدية موحية واضحة ال رمز فيها وال تعقيد حبيث يناسب   دقيقاً  تعبرياً 

 مرحلته العمرية.

 

 .. 23األدب وفنونه: ( 1)
 . 56( الرواية العربية بني الواقع واأليديولوجيا: 2)
 . 97( فن القصة: 3)
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القصة عموماً  ال خيلو  ن من أشكال أو طرائق عدة، و يتكو    وا طاب يف 
هي من قوام    : سرد ووصف وحوار، وهذه األبنية الثالثة طرقغالباً من ثالث  

 القصة وأداة خطاهبا.
 السرد:  -أ

اللغويةنقل احلادثة من صور   السرد  الواقعية إىل صورهتا  ، فالقصة ال  (1) هتا 
تتحدد مب موهنا فحسب، بل ابلشكل والطريقة اليت يقدم هبا هذا امل مون  

فهو مبثابة مفتاح النص السردي الذي يفتح لنا عوامل الطفل، وجيعلها يف    ،أي ا
وذات هلا مقوماهتا الشخصية    ،وأداة العرض  ،متناوله، وهو "أداة اإلدراك والوعي

اليت تؤثر إجياابً وسلباً على طريقة اإلدراك وعلى طريقة العرض، وهو هبذا يقف  
سجل يف النص، والصورة ا يالية للعامل  يف املنطقة اليت تفصل بني العامل الفين امل

ودراسة السرد تنظر    .(2) نفسه عندما يتشكل من جديد يف ذهن قارئ النص"
يف حتديد موقع الراوي داخل النص السردي، وعالقته بعناصر الكون السردي  
األخرى، وهذا ال يتوقف فقط عند كمية املعلومات اليت ميدان هبا القاص عن  

لكونه من يصنع هوية النص القصصي الذي يناسب سن   عامله القصصي، بل
والوسائ لألحداث  ابلنسبة  القاص  موقع  "حتدد  الدراسة  وهذه  ل  األطفال، 

أثنا  السرد، واملسافة اليت ي عها بينه وبني   اً والشخصيات اليت يستعني هبا أي 
من    ، "وجيعل الكتابة الفنية لعبة لغوية يعد السارد(3) القارئ وأحداث الرواية" 

 

 . 207، القصة بني الرتاث واملعاصرة:  100 - 93( انظر: فن القصة: 1)
 . 18اوي والنص القصصي: ( الر 2)
 . 164( املتخيل السردي: مقارابت نقدية يف التناص والرؤى والداللة: 3)
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ال مائر"  هذه  استخدام  يف  ابلتأرجح  عليهم  احملكوم  إعداد  يف  ، (1) خالهلا 
يف ثالث صور هي: الراوي الغائب،    ويتجلى ح ور الراوي يف القصة عموماً 

 ي املشارك، وتعدد الرواة.لراو وا
الغائب   أما الثاني  فهو  الراوي  الروائي  الشخصي(2) ةذات  وهي  امل مرة  ،  ة 
  ،(5) هي )األان الثانية( للروائيو ، (4) سؤولة عن القيم اليت تلتزم هبا امل، و (3) للروائي

بني السر اد، ويظهر    اً على ضمري الغائب، وهو أكثر شيوع  ويعتمد سرد الراوي
يف قصص األطفال من خالل االستهالليات القصصية اليت تعتمد على    اً دائم

سرد ما كان، لتسرت السارد وجتعله خيتفي يف غياهب العمل احلكائي، وال يكاد  
يف    اً ع، وهو أكثر الصيغ السردية توظيفيظهر منه إال دور الناقل الرمسي للوقائ

ر  غائب "وسيلة مير  السرد ب مري الف  ،للمتلقي  قصص األطفال، وأيسرها فهماً 
تدخله   يبدو  أن  دون  وتعليماته  وآرا ه  وأيديولوجياته  أفكاره  السارد  عربها 

ال مري(6) مباشرا" هذا  واستعمال  السرد   ،  السارد    يف  بيد  العمل  "ي ع  زمام 
 .(7) بشخصيات وأحداث العمل" اً احلكائي، وجيعله عليم

 

 نفسه.  ( املرجع السابق 1)
 . 75( السرد الروائي يف أعمال إبراهيم نصر هللا: 2)
 . 156( نظرية التوصيل يف ا طاب الروائي العريب املعاصر: 3)
 . 31ة: ( زمن احملنة يف سرد الكتابة اجلزائري 4)
 نفسه.  ( املرجع السابق 5)
 . 177( يف نظرية الرواية: حبث يف تقنيات السرد: 6)
 . 178( املرجع السابق: 7)
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أ يلحظ  الدراسة  مدونة  فيها جا  ب مري  والناظر يف احلكاايت  السرد  ن 
  وهو ما يناسب الفئة املستهدفة،   غاب عنها الراوي بصورة ملحوظة،الغائب، إذ  

ولكن )نزهة حبرية.  مناذج ذلك حكاية  بقوهلا:  !ومن  القاصة  افتتحتها  اليت   )
اتفق الدب )دبشي( مع صديقيه األرنب )لبلب( والسنجاب )سنجوب( على  "

م وأخذوا  حبرية،  نزهة  يف  جلب  الذهاب  فقد  الرحلة،  مستلزمات  عهم كل 
ح ر كيساً فيه  ايتهم من الشمس، أما )لبلب( فقد أ )دبشي( معه مظلة حلم

طعام، أما )سنجوب( فقد محل على ظهره حقيبة فيها قنينة ما  كبرية، وتوجهوا  
 .(1) مجيعاً حنو البحر" 

يف حكي جمرايت    جا  السرد هنا ب مري الغائب الذي اعتمدته الساردة 
أحداث القصة، من خالل االنطالق بصيغة سردية جتعل املتلقي الطفل يشعر  
أن هذه القصة حدثت يف الزمن املاضي، والساردة إمنا هي انقلة هلا فحسب،  
جمرايت   عن  ابتعدت  حيث  )األان(  فخ  يف  الوقوع  لتجنب  منها  حماولة  وهي 

وقع  اليت  األحداث  بني  وسيط  جمرد  وكانت  هلذا  القصة،  املتلقي  والطفل  ت 
 السرد. 

والساردة يف هذه االفتتاحية تركز على احلدث الرئيس الذي سيتفرع عنه 
إىل العقدة،    فشيئاً   جمموعة من األحداث الثانوية اليت ستصعد ابحلكاية شيئاً 

فسردت اتفاق الدب مع صديقيه للخروج يف نزهة حبرية، مث أخذ السرد يتجه 
خبار عن املهمة اليت أسندت إىل كل واحد من  إىل التفصيل، من خالل اإل 

 األصدقا  الثالثة ل مان جناح النزهة واكتمال متعتها. 
 

 .3( حكاية )نزهة حبرية. ولكن!(: 1)
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من بداية احلكاية، إذ بدأ ابلفعل السردي املاضي    ويتجلى غياب الساردة
يف سرد احلكاية،    )اتفق(، ومن خالل النص على أمسا  الشخصيات الرئيسة

كان هلا وما سيكون، فهي  عاملة مبا  اختفت خلف الشخصيات واألحداث،    إذ
ما ترويه، ويظهر الغياب من خالل استعمال األفعال    تسقط املسافة بينه وبني 

 توجهوا(.)اتفق، أخذوا، جلب، أح ر، محل،  املاضية 
يف   ورد  ما  الغائب  الراوي  طريق  عن  جا ت  اليت  احلكاايت  مناذج  ومن 

ل الساردة: "يف النهاية  األخري تقو كاية )شي  واحد جيمعنا(، ففي املشهد  ح
ل، وعلى هذا األساس اتفق  مر واحد، هو حبهم لألطفااشرتك الطرفان على أ

بعد أن نقل السرد احلوارات   .(1) اجلميع على أن يصبحوا أصدقا ، وإىل األبد" 
اليت كانت تدور بني الفيل الصغري وال فادع الثالثة أييت هذا املشهد ا تامي  

النتيج استخدام ضمري  ليعلن  من خالل  وذلك  الطرفان،  إليها  توصل  اليت  ة 
اتفق(، فالراوي هنا "سليب ال موقف له، وال  لغائب واألفعال املاضية )اشرتك، ا

رأي له، فهو جمرد انقل لألحداث، وحملل هلا، يشبه العامل املوضوعي املتجرد من  
احلادث،   أثنا   موجود  هو  وما  ما حدث،  يقص  وامليول،  يرتك  العواطف  مث 

القارئ ليحكم بنفسه، مث يستخلص هذا القارئ احلقيقة من خالل األحداث  
، وهو ما ينطبق على السرد يف حكاايت هذه السلسلة، حيث تعمد  (2)نفسها"
إىل نقل الوقائع وحكي األحداث وإيراد احلوارات دون أن تتدخل،    الساردة

 ل متابعة السرد. وهو ما يتيح للطفل التفكري واحلكم واالستنتاج من خال

 

 .12( حكاية )شي  واحد جيمعنا(: 1)
 . 115( الراوي والنص القصصي: 2)
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( حكاية  السرد  ويف  حيكي  الكل(  صديق  التقا القنفذ  وس(  )ونُّ   قصة 
الغائب    أبسلوب السارد   قد م له املساعدة، كل ذلك وكيف  ابل فدع )ديدو(  

احلكاية: "أسرع )ونُّوس( حنو السوق،    ة رداقول سالعليم بتفاصيل األحداث، ت 
لكنه رأى صديقه ال فدع )ديدو( وهو جيمع التفاحات احلمرا  وي عها يف  

لتفاحات يف كل مرة  العربة ويسحبها، ومبا أنه ال ميشي بل يقفز قفزاً، كانت ا 
)ونُّوس( جبر   العربة بدالً عنه، وأوصلها إىل بيته، وأوصاه بنقل    تسقط منه، قام 

يف املرة القادمة بكيس بداًل من العربة، وجد )ديدو( نصيحة صديقه   التفاح
 .(1)صحيحة جداً، وضحك االثنان"

يف هذا املشهد تروي احلدث وتفسره بواسطة ضمري الغائب،    إنَّ الساردة
العليم الذي يعرف تفاصيل األحداث، وينقلها بدقة وأمانة    السارد وأبسلوب  

من خالل رؤية خارجية تفصيلية، تناسب    تفاصيل املوقفكشف  إىل املتلقي، وت
عن الغائب، وهي بذلك حتفز خيال الطفل لعامل ماض    قي حبثاً حال الطفل املتل

ل، "فوعي يعايشه الطف  واقعياً   نتج نصاً وتربطه ابحلاضر من دون تدخل مباشر، لت
هو إال استجابة عقله لتعدد العامل، أي للعامل الثري، املتحرك، احلاضر    الطفل ما

 ومتغري  اً ل فحسب؛ لكنه يؤكد له أنه ثري جدالغائب، هذا العامل ال يوقظ العق
 .(2) ا"دوم

الغائب حاضراً يف مشهد صنع    السارد ويف حكاية )عربة لصغار الغابة( جند  
وأصبحت   العربة،  يف  العمل  األربعة  "أكمل  احلكاية:  تقول  وتلوينها،  العربة 

 

 .10( حكاية )القنفذ صديق الكل(:  1)
 . 72الصورة: ( مجاليات 2)
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لكن هناك شي  أوقفهم، وهو أن ا شب متسخ،  جاهزة لريكب فيها األطفال،  
فاتفق اجلميع على تلوينها والرسم عليها؛ لتكون مسلية ومجيلة، وبدأت عملية  

العر  على  والرسم  الدب جزرة، وكتب  التلوين  األرنب مسكة، ورسم  فرسم  بة، 
القنفذ فقد اكتفى بتلوين العجالت ابللون   السنجاب: أان أحب غابيت، أما 

 .(1) األمحر" 
أصبحت  لساردة فا )أكمل،  املاضية  األفعال  توظف  بدأت،  هنا  اتفق،   ،

أحداث املشاهد النهائية  رسم، كتب، اكتفى( لتحكي سرد الوقائع، وتصف  
بتلوينها، تفكريهم  أسباب  ابلتفصيل  وتنقل  العربة،  واحد    لصنع  ومهمة كل 

الكاملة بكل    امعرفته  ومع،  من خالل سرده  يف النصمنهم، ورغم ح ورها  
"سليب ال موقف له،   هد يف هذا املش  ، فالسارد تتدخل بشي ا مل  شي ، إال أهن

وال رأي له، فهو جمرد انقل لألحداث، وحملل هلا، يشبه العامل املوضوعي املتجرد  
من العواطف وامليول، يقص ما حدث، وما هو موجود أثنا  احلادث، مث يرتك  
القارئ ليحكم بنفسه، مث يستخلص هذا القارئ احلقيقة من خالل األحداث  

  أبن السارد  ضمري الغائب واألفعال املاضية يف اإلحيا وقد أسهم  ،  (2)نفسها"
عليم حمايد، يفتح الطريق للشخصية لكي تتحدث أكثر لتكشف عن أعماقها،  

 وموقفها من األحداث، وردود فعلها. 
  

 

 . 11، 10( حكاية )عربة لصغار الغابة(: 1)
 . 115( الراوي والنص القصصي: 2)
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 الوصف:  -ب
يعد الوصف صيغة رئيسة من صيغ ا طاب القصصي، وهو "نشاط فين،  

  تطوراً   الوصف  عرف  وقد.  (1)وغريها"  ميثل ابللغة األشيا  واألشخاص واألمكنة
  ابت   حىت   أدبياً،  قانوانً   ميتلك  ألنه  احلديث؛  القصصي   ا طاب   يف   ومهماً   نوعياً 
إذ للنص  وحمركاً   الروائي،  النسق   يف   حمورايً   عنصراً    مكانة  للموصوف   يعطي  ، 
  أو   الوصف   أييت  آنذاك  مدهشة،   وحساسية قوة  ذات  حية  العبارة تكون  حينما
  الدقة  هبا  تتم   وسيلة  ل يشك    ما دام   بدوره،  اً وصادم  اً متعدد  القصصي  التصوير 

  هي   للقصة  النوعية  الطفرة  فإن  مث  ومن  معني،  كيان  أو   ما   حادث  تصوير   يف
  القصصي   التجريب   إطار  يف   جا ت   به،  ومرتبطة   القصصي  للخطاب   فنية   طفرة
  ستكشف   الطفرة  أن  كما  - ضمنها  والوصف-  السردية  املكوانت  فجر  الذي
  مستوايت  على  وجتسيده  احلدث،  إيصال  يف  وأمهيته  القصصي   الوصف   هيمنة
 .(2) وتع ده  الوصف  تكمل اليت  األخرى السرد   أساليب  مع تناوب  يف معينة

  وهو   الروائية،   املكوانت  أغلب   عن  األساسية   التعبري   وسيلة   الوصف   وميث ل
  الروائي،  صالن   مستوى  على  ظهورها   وأشكال   ح ورها  جتسيد  طرق   أهم  من

  إىل   الرواية  حاجة   يثبت  وهذا  خالهلا،  من  تصل  اليت  والغاايت  معانيها  ويكشف
  واملكان  الشخصي ة،:  منها  املكوانت  من  عدد  يف  عليه  تعتمد  فهي  الوصف،
  مكو ن   إىل  ابإلضافة  والرتميز،  والتصوير،  والتمثيل،  والتعبري،  واللغة  واألشيا ،

 

 . 472( معجم السردايت: 1)
 . 18( انظر: الوصف يف النص السردي بني النظرية واإلجرا : 2)
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  الروائي  الفين   النسيج  مل    على   مقدرته  يف   الوصف  قيمة   وتتجسد  .(1) احملتوى
  وأحوال   واملشاهد  احلدث،  وقوع  وزمن   األمكنة،  وصف  يف  القصة  ة فني  خيدم   مبا

  أن  دون  واألحداث، املواقف  على  والتعليق  واملشاعر، والعواطف ات،الشخصي
  ال   مبا  التدخل ابلوصف  أو   بطئها،   أو  األحداث   حركة   توقف   إىل   ذلك   يؤدي
  والشخصي ات،  لألمكنة  املسهب  الوصف:  مثل  القصة،  يف  العام  احلدث  خيدم
 . (2)  األحداث بعض جتاه الشخصي ات بعض  من  الفعل  ردود  أو

الباحث مناذج وصفية كثرية السلسلة ال جيد  التأمل يف حكاايت  ،  وعند 
  ولعل ذلك راجع إىل أسباب؛ منها قصر احلكاية، حيث حرصت القاصة على  

السرد األحداث؛تكثيف  وتتبع  يف    ،  هبا  التزمت  اليت  احلكاية  مساحة  ألن 
أن   األسباب  ومن  والوصف،  للتصوير  التوقف كثرياً  حتتمل  تكن  مل  السلسلة 

ة اكتفت  احلكاية مليئة برسومات الشخصيات وكثري من األحداث، فلعل القاص 
الوصفية، وسبب   اللغة  أكثر من  الطفل  اليت ستلفت نظر  التصويرية  ابلرسوم 
ثلث قد يعود إىل اعتقاد القاصة أبن طبيعة املتلقي متيل إىل التشويق واإلثرة،  

 التوقف  وال يتم ذلك إال من خالل السرعة يف السرد، حىت ال يصيبه امللل حني 
وهلذه   التصويرية،  املشاهد  سوى  لرسم  للحكاايت  القارئ  جيد  ال  األسباب 

 مقاطع وصفية قصرية ال تتجاوز الكلمة والكلمتني، واجلملة واجلملتني.
ومن النماذج الوصفية اليت ت منتها حكاايت سلسلة النخلة ا  را  ما  

)بيت ا الة فتفت( حني هتاوى منزهلا على رأسها وهي انئمة،    نراه يف حكاية 

 

 . 313( انظر: الوصف يف الرواية العربية احلديثة: 1)
 .117( انظر: الرواية العربية اجلديدة: 2)
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عصاها، وأخذت   وهي    "فأسرعت   الغابة  ابجتاه  راك ًة  البيت  من  وخرجت  
، فقدت بيتها وهي فأرة  (فتفت)تصيح: احلقوين وقع بييت، اي ويلي.. مسكينة 

 .(1)كبرية السن، ال تستطيع بنا  غريه، فجلست تبكي ابلقرب منه"
عند   القاصة  وتقف  السرد،  يتوقف  النموذج  هذا  من  األخري  املقطع  يف 

الرئيسة يف احلك اللغة يف  الشخصية  لتوظف  الفأرة )فتفت(  سريع    وصفاية 
بعد هذه احلادثة   الغائب   بواسطةحلاهلا  من خالل رؤية خارجية وراو    ضمري 

أبهنا  هاعليم بتفاصيل حال الشخصية ومدى حاجتها إىل املساعدة، إذ وصفت
مسكينة، مث عللت هذا الوصف أبهنا فقدت بيتها، مث وصفتها أبهنا كبرية يف  
السن، ال ميكنها وحدها أن تبين غريه، وهي أوصاف تزيد من العقد اليت وصلت  

ي يف إىل سقوط املنزل    القصري  إليها احلكاية، إذ إن مثل هذا املقطع الوصفي 
كل    شدة حاجتها إىل املساعدة،و   )فتفت(،  أزمة أخرى تتمثل يف ضعف الفأرة

ثري يف نفس الطفل  ذلك من خالل صورة ثبتة وظ فتها القاصة يف احلكاية لت
من  املتلقي   إذا كانت  مزيداً  وما  القادمة،  األحداث  ملعرفة  والتشويق  الرتقب 
الرئيسة  ستجد احلال  مَ   الشخصية  وتلك  الكارثة،  هذه  ظل  يف  يساعدها  ن 

 البائسة. 
  ملسرح   مقنعاً   تصوراً   القارئ  متنح   السردي  الن ص  يف  ثابتة ال  الصورة   هذه إن  

  وفكرها  رؤاها   وتعكس  العمل،   ات لشخصي  ةا ارجي  املالمح   وتصو ر   األحداث،
  وتنقل   الروائي،  العمل   أحداث   كل   يف   ابلدميومة   تتسم   اليت   وتركيبتها  الثابت،
  الزمن،   أتثري  بدون  الشخصي ات  تعيشها  عندما  والكون  للحياة  املادية  النظرة

 

 .4- 2كاية )بيت ا الة فتفت(: ( ح1)
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  الصورة   تقدمها   أخرى  وظائف   يصاحبها  أن  جيب   وجدت   إن  اجلمالي ة  فالوظيفة 
إما   ،الداللية  الوظائف   وأمهها  الن ص،  يف   أو   تعبريية   أو  رمزية  أو   إشارية   وهي 

 .(1) إبداعي ة أو إيديولوجية
ولعل معظم املقاطع الوصفية يف هذه السلسلة القصصية كانت تتجه إىل  

املشاعر واألحاسيس اليت كانت تعرتي الشخصيات بوصفها ردة فعل  وصف  
حلدث ما، فمن ذلك ما جا  يف حكاية )نزهة حبرية. ولكن!( حني "بدأ اليأس  
يظهر على وجوه األصدقا  يف إجياد حل آخر، أو الذهاب إىل بيوهتم خائبني، 

)فوف  الصغرية  الفيلة  منهم  ابلقرب  مرَّت  أي شي !!  يقرروا  أن  وهي  وقبل  و( 
. يف هذا املشهد تصف القاصة الشعور الذي  (2)فرحة، وقد لبست ثوابً جديدا"

يف موازنة الزورق،    الفاشلة  سيطر على وجوه األصدقا  بعد حماوالهتم العديدة 
وجوههم، على  يظهر  بدأ  الذي  وا يبة  اليأس  شعور  األوصاف    وهو  وهذه 

ه إىل شعور اإلحباط واحلزن  تؤثر يف الطفل وتشد انتباهالشعورية من شأهنا أن 
إذ إن هذا يعين فشل النزهة    الذي وصلت إليه الشخصيات الرئيسة يف احلكاية،

فيها، واستعدوا هلا بكل ما يلزم    بكاملها، هذه النزهة اليت اتفقوا على ا روج
من أتزمي  من طعام وشراب زاد  أنه  املشهد  هذا  الوصف يف  ومن مجاليات   ،

وبلغ ابحلكاية أقصى درجات التعقيد، فالطفل بعد هذه األوصاف    ،األحداث
وينتظر بشوق املخرج من هذه املشاعر السلبية اليت أصابت أبطال    ،يرتقب احلل
 القصة.

 

 . 196الوصف يف النص السردي: ( انظر: 1)
 .10( حكاية )نزهة حبرية. ولكن!(: 2)
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اليت   اجلديدة  الشخصية  إىل  يتوجه  آخر  مقطع وصفي  املشهد  آخر  ويف 
، تتصل  برزت يف هناية القصة، إذ تصف احلكاية الفيلة )فوفو( بثالث صفات

والثالثة مبظهرها  ارجي،   النفسي،  والثانية بشعورها  العمرية،  مبرحلتها  األوىل 
، وهي أوصاف تفاؤلية توحي ابلسعادة  فهي صغرية، وفرحة، وتلبس ثوابً جديدا

والسرور واالنبساط، وهو ما ينسجم مع الدور الذي ستؤديه هذه الشخصية  
املشكلة،  إذ كان ح ورها هو حل  انفراج األزمة، وكأن    يف احلكاية،  وبداية 

هذه األوصاف متهد لألحداث القادمة، وهتي  الطفل إىل طبيعة الدور الذي  
  ف اًل عما أبرزه التكوين البصري   م به هذه الشخصية املرحة السعيدة،ستقو 

( يف هذا املشهد، فقد ُرمست بصورة تبدو فيها سعيدة مبتسمة،  للفيلة )فوفو
حاملة يف خرطومها وردة محرا ، وفوق رأسها رموز املوسيقى، يف إشارة إىل أهنا  

  ولعل القاصة أدركت مجاليات هذه الشخصيةكانت تغين ويف هيئٍة راقصة،  
فاختارهتويف مشاهد قصرية  أهنا مل تظهر إال يف هذه احلكاية،رغم   لت ع ،    ا 

الذي تناولت    املبحث األول   كما أوضح   صورهتا على أغلفة حكاايت السلسلة
 فيه مجاليات العتبات.

  ال ألفع  اليت تكون وصفاً   وميكن أن تعد هذه الصورة من الصور املتحركة 
  تصويراً   أو  ،احلدث  داخل  متغرية  مكانية  لف ا ات   وصصفاً   أو   ،اتالشخصي
  الةالد   الوصفيصة  الوحدات  خالل  من   حيوايً   مشهداً   أمامه  القارئ  يتخيله  لشي 
احلكاايتأمهي  أتيت و  ،(1) احلركة  على يف  الصور  من  النوع  هذا    خالل  من  ة 

  بل   للوصف،  السرد   عندها  يتوقف   وال  السردي،   البنا    تناسب  اليت  "حركتها 
 

 . 154( انظر: تعدد األصوات يف الرواية السعودية: 1)
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  تصوير  وألي   املتتابعة،  األحداث  حنو  وصعود   حبيوية  ة السردي  احلركة   مع  يتماشى
  املوقع   اختيار  يف  الروائيني   بني   اإلجادة   وختتلف  معينة،  وظيفة   السردي  صالن   يف

  الواحد   املقطع  يف   الوصف  وأن  ،وظيفة  بال  وصف  ال   أن  ويتبني   البنا ،  وطريقة 
 . (1)وظيفة"  من أبكثر  ينهض  أن  ميكن

تقنية الوصف يف احلكاايت ما جا  يف   فيها  اليت ح رت  النماذج  ومن 
يه: "صحت الفأرة )فتفت( من  ا الة فتفت( الذي جا  فمطلع حكاية )بيت  

بعض   وسقطت  بيتها،  سقف  من  يصدر  فقد مسعت صواتً  مذعورة،  نومها 
األحجار والقش على رأسها، فأسرعت أخذت عصاها، وخرجت من البيت  

ففي املشهد  ،  (2) راك ة ابجتاه الغابة وهي تصيح: احلقوين وقع بييت، اي ويلي.."
ف اليت تصور حال الشخصية الرئيسة بعد أن هتاوى منزهلا  حت ر بعض األوصا

فوق رأسها وهي انئمة، فهي مذعورة راك ة ابجتاه الغابة، ويف هذا التصوير  
بيان كاشف لشدة اهللع وا وف والشتات الذي أصاهبا جرا  هذه الكارثة،  
وهذا مما ينسجم مع أحداث القصة وطبيعة الشخصية، فقد كانت انئمة وقت  

عن كرب    ف الً يها وحيميها،  و دثة، مث إن احلادث هو سقوط منزهلا الذي يؤ احلا
لوضعفها  سنها   األوصاف  فجا ت هذه  بنائه،  إعادة  من  وعجزها عن  تزيد 

العقدة اليت افتتحت هبا احلكاية، وجتعل الطفل يف حالة من الرتقب واالنتظار  
تفاصيلها نفسياً منذ املشهد  والشوق ملعرفة كيفية حل هذه املشكلة اليت عاش  

 األول. 

 

 .213( الوصف يف النص السردي: 2)
 . 2( حكاية )بيت ا الة فتفت(: 3)
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إن وصف أفعال الشخصية حيتاج إىل قاٍص يرسم معامل تلك الشخصية يف  
خميلته بعناية، لتدور مع ما رمسه من الوقائع واحلوادث يف فلك واحد، يتحرك  
كله يف الطريق املرسوم عرب مراحل القصة من بدايتها حىت خامتتها، فالقارئ  

لشخصية أمامه حية جمسمصة تدب  فيها احلركة، وأن يسمعها  حباجة إىل أن يصرى ا
تتكلم بصدق وحرارة وإخالص، فريى فيها احلقيقة وحصرارة احلياة، وإذا متكن له  
التعرف عليها وفهمها، واالقتناع هبا، كان هذا هو املدخل األول حنو حتقيق  

 .(1) نوع من التعاطف بينه وبينها
ويسرب    ،ليكشف عن دواخل الشخصية  ؛ورمبا أوقف القاص السرد قليال

بوصف الرواي العليم امللم بكل تفاصيل األحداث، ومن    أغوار عقلها وتفكريها
السابقة حني ذهب القرد )مسسم( والسنجاب   احلكايةمناذج ذلك ما جا  يف  
املا  نبع  للخالة )فتفت(،    ، )سنجوب( "إىل  ال فدع )متتم( مبا جرى  وأخربا 
حترك االثنان ومها    أان سأخرب صديقي القنفذ ليساعدان.فقال هلم: اذهبوا أنتم، و 

البيت" لتصليح  ومواد  أدوات  مبا سوف حيتاجانه من  يتجلى يف    .(2)يفكران 
تصور من خالله القاصة األفكار  العبارة األخرية من هذا املشهد مقطع وصفي  

الفأرة )فتفت(   إىل بيت  الصديقني ومها متوجهني  اليت كانت تدور يف ذهين 
، يف متهيد للتصاعد الذي ستشهده أحداث احلكاية، فيتهيأ  لرتميمه وتصليحه

 .الطفل ملا سيؤديه األصدقا  من مساعدة للفأرة العجوز

 

 . 46( مشكالت قصص األطفال يف سورية: 1)
 . 7حكاية )بيت ا الة فتفت(: ( 2)
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القاصة  ومل حي ر الوصف املكاين إال اندراً يف هذه السلسلة، رمبا الكتفا   
ابلرسوم املصاحبة، ومن مناذجه القليلة ما جا  يف حكاية )بيت ا الة فتفت(  
يف وصف آلخر مشاهد تصليح البيت: "وبعد إمتام العمل بدأوا بصبغ السقف  
ابللون األمحر، والباب ابللون البنفسجي، مثل ما أرادت ا الة )فتفت(، وأصبح  

عيش ا الة )فتفت( فيه دون قلق  البيت أمجل مما كان عليه، وأقوى أي ا، لت
 . (1)أبدا"

يصف هذا املشهد يف بعض عباراته حال بيت الفأرة )فتفت( بعد مساعدة  
تفصح القاصة عن أهنم مل يكتفوا إبعادة بنائه، بل  األصدقا  يف تصليحه، إذ  

النهائية،   البيت  للكشف عن صورة  األلوان  القاصة  بتزيينه وزخرفته، وتوظف 
 كان املتلقي الطفل ينتظرها منذ أن قرر األصدقا  أدا  هذه  وهي الصورة اليت

ي، حيث يبث يف الطفل القارئ  وصف حسي بصر   املهمة، والوصف اللوين
ترميم البيت  احلياة اليت تتمثل يف    بلذة السعادة الناجتة عن عودة   اً  مفعماً شعور 

الروح وتطمئنها    ، وهتد ئمن توترهاوختفف    ،تريح النفسوتصليحه، كما أهنا  
 بعد ما جرى يف األحداث السابقة.

ويف هذا املشهد احلركي البصري تظهر تفاصيل حسية مرئية للمكان، وما  
  فرشاة ت يف مراحله األخرية، كما نبصر  تؤديه الشخصيات من أعمال لتزيني البي

تالمس السقف والباب لتمنحهما ألواانً زاهية تزيد من مجال  وهي    كل شخصية
النتيجة  البيت   خالله  من  تصف  بتصوير  املشهد  هذا  القاصة  وختتم  وهبائه، 

و  التف يل،  )أفعل(  توظيف  خالل  من  العمل،  هذا  بعد كل  مقارنة  النهائية 
 

 . 11( املرجع السابق: 1)
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السعادة   السقوط، إذ أصبح أمجل وأقوى، مما يوفر  املكان مبا كان عليه قبل 
 واألمان لصاحبته.

)أان   من حكاية  النموذج  هبذا  أختم  فيه ولعلي  تربز  الذي  معك(  ألعب 
الدب   "فرح  حني  وذلك  السرد،  خالل  ملحوظ  بشكل  الوصفية  املقاطع 

وذا رائحة    ،)دنفش( هبذه االكتشافات اجلديدة، وبعد أن أصبح )دنفش( نظيفاً 
مة، رفع يده وكشر عن أسنانه، واستعد  يه مقل  طيبة، وأسنان بي ا ، وأظافر يد

، فالقاصة توظف تقنية الوصف هنا لرسم شخصية  (1)للهجوم على )ريري("
حال الدب يف أول احلكاية وحاله    بني الدب اجلديدة، ومن خالهلا تربز املفارقة  

، والوصف هنا حسي بصري  وإصغائه لنصائحه وتوجيهاته  بعد لقائه ابألرنب 
، مما  ميكن للطفل ختيله واستيعابه، كما أنه قريب من واقعه وحياته االجتماعية

 يف نفسه الدهشة من هذا التحول الظاهر الذي ينقله الراوي الغائب من  يثري
 خالل رؤية خارجية تفصيلية كشفت عن أبعاد متنوعة للشخصية الرئيسة. 

 احلوار:  -ج
،  (2) هو تبادل الكالم بني شخصيتني أو أكثر من شخصيات النص األديبو 

عنصر   القصصيإوميثل  النص  يف  تكوين    ؛ضا ة  طبيعة  عن  يكشف  إذ 
  واحلوار الفعال يتيح تقدمي معرفة عن الشخصية ف الً   .الشخصيات وتناق ها

عن أنه يكشف التعاطف أو النزاع الكامن أو الظاهر يف الشخصيات، فإنه 

 

 . 9( حكاية )أان ألعب معك(: 1)
، املعجم األديب:  53، املصطلح يف األدب الغريب:  78( انظر: معجم املصطلحات العربية املعاصرة:  1)

100. 



 

 
365 

 العربية جملة العلوم  
 ه )اجلزء الثاين( 1444العدد السابع والستون ربيع اآلخر  

أو استشفافه أبية    هال يتم الكشف عن   عما أو كراهية    يتيح هلا أن تعرب طوعاً 
نقل احلدث من نقطة ألخرى  يف ليه املسؤولية ، وتقع ع(1) تقنية قصصية أخرى

فكرة القصة    هتستقطب حول  داخل النص، ويعرب عن األفكار عندما يكون حموراً 
على الصورة املصممة    ، وبذلك يصبح احلوار كاحلركة جواابً (2) وم موهنا العميق

وختليصه    ،راتبة خطاب املؤلف  تتمثل يف كسر  ،وله وظيفة أسلوبية حنو الغري،  
كما أنه أدق وسائل القاص لتزويد املشهد    ،(3) من الصياغة األسلوبية الواحدة

 .(4) القصصي ابملساحات الوصفية والتحليلية واإلخبارية اليت يتطلبها يف نصه 
القص، ويعد    قدمي   أسلوبهو  و  النقاد    (جريار جينيت)من أساليب  من 

؛ إذ درسه من جانب املسافة  القالئل الذين سبقوا إىل دراسة احلوار القصصي
ضمن مقولة الصيغة السردية، فتكون املسافة قريبة أو منعدمة بني القول والقائل  

وللحوار أمهية بنائية يف    .(5) يف ا طاب املباشر، وبعيدة يف غري املباشر واملسرود
األطفال القصة  إذ    ،قصص  وألن  الظهور،  يف  وواسطته  املشهد  "عماد  هو 
استقاللية واضحة يف البنا  والف ا  واإلفادة من العناصر السردية  القصرية هلا  

خواصاً  امتلكت  فقد  استمدت    األخرى؛  خواص  وهي  فيها،  احلوار  ميزت 

 

 .  168( انظر: عامل الرواية: 2)
 . 21السردية: ( انظر: احلوار القصصي: تقنياته وعالقته 3)
 . 20جتديدات نظرية:  :انظر: مفهوم التناحر( 4)
 . 267( انظر: عامل القصة: 5)
 . 197-183( خطاب احلكاية: 1)
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إمكاانهتا من روح الفردية والذاتية يف املعاجلة والتوحد العايل ألجزا  النص يف  
 .(1) اجتاه واحد يقود الشخصية واحلدث معا"

ح وراً    األكثر  هو  احلوار ا ارجيت هذه السلسلة جيد أن  املتأمل يف حواراو 
  بصورة عامة،   يف نصوص قصص األطفال  وتداوالً  اً انتشار فيها، بل هو األكثر  

يف   املشاركة  الشخصيات  من  أكثر  أو  شخصيتني  بني  تواصل  منط  وهو 
وتتعاقب على اإلرسال والتلقي، مع ما يصحب    ،حداث، تتبادل يف األقوال األ

هذه األقوال من هيئات وحركات وكل ما خيرب عن ظروف التواصل، وبذلك  
ن مع غريها النص القصصي، وتتكون من األعمال  يُعد احلوار وحدة نصية تكو  
 .  (2) اللغوية والتداخل والتبادل

  ، ألماملصر السردية  يف دفع العنا  أساساً   احلوار عامالً   النوع من   ويعد هذا
القصصي للعمل  الداخلي  ابلبنا   وجوده  ومينحهويرتبط    ومرونةً   متاسكاً   ، 

  ،إذ "ال تطرأ على كالم الشخصيات أية تعديالت أو تغيريات  ،(3) واستمرارية
، ويتبادل األشخاص على اإلرسال والتلقي  اً وحرفي  اً مباشر   وإمنا ينقل الكالم نقالً 

حبيث يرتك السارد الشخصيات داخل النص تظهر وتتحرك بنفسها من دون  

 

 . 26( احلوار القصصي: تقنياته وعالقته السردية: 2)
، قاموس السردايت:  159، معجم السردايت:  78( انظر: معجم املصطلحات األدبية املعاصرة:  3)
4. 
 . 23-22احلوار القصصي: تقنياته وعالقته السردية: ( 1)
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)قال، وقلت، ونسأل، وأجبت(    مثل:   ويكثر يف هذا احلوار كلمات  ،(1) تدخل"
 .(2) وما شابه ذلك

ومن مناذج احلوارات يف حكاايت السلسلة ذلك احلوار الذي دار بني الفيل  
مشهد من حكاية )شي  واحد جيمعنا(، حني    لغري وال فادع الثالثة يف أو الص

 "قال متسائال:
 من تكوين أنت؟  -

 فأجابت: 
 حنن ال فادع، ومن تكون أنت؟   -

 فاستغرب الفيل وأجاب:
 أان الفيل والكل يعرفين! -

 قالت ال فادع: 
 ههههصصصه! جداً  إنك ضخم   -

 قال الفيل:
 جداً جداً، ويف احلقيقة سأحتاج نظارات ألراك  ها ها ها ها!   أنت  صغرية   -

 انزعجت ال فادع وقالت:
 . (3) دون كل احليواانت"  وقوي   مميز   صحيح  أننا صغار، ولكن لدينا صوت   -

 

 .164( السرد يف املقامات النظرية:  2)
 .115( دينامية النص: تنظري وإجناز: 3)
 .4-3( حكاية )شي  واحد جيمعنا(: 1)
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فكرهتا  أساس  يكشف هذا احلوار بني الشخصيات الرئيسة يف احلكاية عن  
ى اآلخر، وعرض ما تعده  شخصية إبظهار تفوقها علسعي كل  على  اليت تقوم  
احليواانتميزة   بقية  عن  به  طريقة ،  تتميز  على  بدايته  يف  القاصة  واعتمدت 

ماهيتها، مث   األخرى عن  تسأل  واجلواب، فكل شخصية  من خالل  السؤال 
وصف كل منهما لآلخر بوصف ساخر من وجهة نظرها، معتمدة على إظهار  

 املفارقة واالختالفات،  وهبذا احلوار االفتتاحي تبدأ األحداث ابلتصاعد. 
سبق املتحدث يف حواره بوصف معني يوضح  ت  القاصةاحلوار جند  هذا  يف  و 

  ،كثفة وموجزةاجتاه احلديث، ووصف احلالة الشعورية، فقصص األطفال أتيت م
 استغرب،  متسائاًل،فناسبها أال يصف حالة املتحاورين إال أبوصاف موجزة )

كتفي  ت، وكان ابإلمكان أن  القاصة(، فتلك األوصاف هي من توجيه  انزعجت
ولكن حلاهلا،  األفعال  يف    إىل   ت جلأ  هابصيغ  الراتبة  لكسر  الوصفي  التدخل 

للشخصي النفسي  الشعور  القارئ  ومشاركة  املتحاو احلوار،  "فاملشهد  ات  رة، 
ذات إيقاع متفاعل ومتناسب مع ضفيت    ةإلحداث انتقال   اً احلواري ُيصمم دائم

 .(1) السرد اللتني يقع بينهما"
القاصة يف حكاية األحداث اعتمدت غالباً على السرد بواسطة    أن   ومع

وكانت  السلسلة،    قصصالراوي الغائب العليم، إال أن احلوار كان حاضراً يف  
الغالب وسريعةحوارات    يف  موجزة  املالالقاصة  تركت  ،  قصرية    فيها 
أن تكشف عن أفكارها ومواقفها، وات حت من خالهلا موضوع    للشخصيات

الرئيس احلواراتاحلكاية  تلك  يف  تتدخل كثرياً  أهنا كانت  خالل    ، كما  من 
 

 . 46احلوار القصصي: تقنياته وعالقته السردية: ( 1)
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النفسية بيان حالتهم  أو  الشخصيات  أفعال  ، ومن ذلك ما جنده يف  وصف 
احلوار الذي دار بني شخصيات حكاية )شجرة العنب ملن؟(، تقول احلكاية  

: "وقبل أن يقطف عنقوداً واحداً أخرجت األفعى )فوفو( رأسها  (سنجوب)عن  
 من بني أغصان الشجرة وقالت:

 صباح ا ري اي صديقي، مباذا تفكر اليوم؟!  -
 :(سنجوب)فأجاهبا 

 أفكر بقطف عناقيد العنب ألبيعها يف السوق.  -
 وهنا نزلت )فوفو( إىل األرض وقد ابن عليها الغ ب، وقالت: 

ب اليت تتحدث عنها تسلقت على شجريت.. فهذه الشجرة  إن شجرة العن   -
الكبرية هي يل أعيش فيها وأانم داخلها وآكل منها، وهلذا فكل العنب هو  

 يل.
 وأثنا  ذلك مسعت ا الة )فتفت( حديثهما، فقالت: 

 هل ن ج العنب اي أوالد؟  -
 وقالت:  (زينة)جا ت البلبة 

على أغصاهنا، وأغرد حىت تتفتح  بل إهنا شجريت، فأان عند كل صباح أقف    -
على   تسلقت  إهنا  يل،  العنب  عناقيد  دعوا  أرجوكم  ا  را ،  أوراقها 

 .(1) شجريت"
هذا احلوار يدور بني الشخصيات األربعة الرئيسة، ومن خالله تتكشف  

ا الف الذي ستقوم عليه فكرة احلكاية، كما أنه يشد انتباه الطفل  إرهاصات  
 

 .6-3( حكاية )شجرة العنب ملن؟(: 1)
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اية الذي صيغ على صورة استفهام، ويبعث يف نفسه  إىل استح ار عنوان احلك
اإلجابة   يف  اعتمدت    عنهالتفكري  الذي  احلوار  هذا  متابعة  خالل  فيه من 

احلجاج على  ألن    الشخصيات  حقها  من  الثمرة  أن  ترى  فاألفعى  واإلقناع، 
شجرة العنب تسلقت شجرهتا، والبلبلة ترى أهنا صاحبة احلق ألهنا تقف كل  

ا، وهكذا تستثمر القاصة التقنيات احلجاجية يف إنتاج هذا  صباح مغردة عليه
احلوار على ألسنة الشخصيات اليت حتاول كل منها إقناع الطفل يف أحقيتها  
هلذا العنب، وهو ما يزيد من مستوى التشويق والرتقب ملعرفة املستحق، ويفتح  

 كاية. آفاقاً للتفكري التحليلي لإلجابة عن ذلك السؤال الذي عنونت به احل
ا الة   سؤال  لإلجابة عن  الشخصيات  جتاهل  نلحظ  السابق  احلوار  ويف 
)فتفت( عن ن ج العنب، يف داللة على احتدام النقاش بينهم، وتفكريهم يف  
احلجج والرباهني اليت ينبغي أن يستخدمها كل منهم يف إقناع اآلخرين أبحقيته  

االهتمام الالزم، مع أنه كان  للعنب، مما جعلهم يتجاهلون سؤاهلا، وال يولونه  
 متهيداً للحل الذي رضي به اجلميع فيما بعد. 

احلوار املواضعيف    وأييت  ومواقفها، كاشفلين  بعض  الشخصية  أفكار    اً قل 
، كما يف  (1) عالقتها، لتسهم يف بنا  األحداث وأطوار احلكاية  ملالحمها وحمدداً 

مما    نب الدب )دبشي(حكاية )نزهة حبرية. ولكن!( حني غطس الزورق من جا
 )دبشي( وقال: نَ ز  ، فص"حَ أدى إىل سقوط األصدقا  يف البحر

 أان آسف اي أصدقائي.   -
 فأجابه )لبلب(: 

 

 . 66صصي: تقنياته وعالقته السردية: احلوار الق  :( انظر1)
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 ال أبس فنحن يف فصل الصيف، املهم هنا هو كيف سنركب يف الزورق.   -
 :فكرة قائالً  (سنجوب)فكر الثالثة مث اقرتح 

 الزورق وتتنز ه لوحدك.سنتنز ه حنن أوال، مث أتخذ أنت  -
 دمعت عيناه، وهنا صاح القرد )مسسم( من أعلى النخلة: 

ان سأركب معكم ونكون ثالثة من جهة، و)دبشي( وحده  أصدقائي أ  -
 . (1) من جهة أخرى"

  الشخصيات عن ذواهتا من خالل أفكارها املنطوقة يف يف هذا احلوار تعرب  
ر بنقل نص كالم  خالل هذا احلوامن    قاصة ال قوم  ت إطار صراع من األحداث، و 

،  مهمة سردية مهيمنة  ةً ه النحوية وصيغته الزمنية، ممارسحبرفيت  ةً املتحاورين متقيد
ن عليه األمر، ويلفت  فالدب يتأسف ألصدقائه عن هذا املوقف، واألرنب يهو  

االنتباه إىل املشكلة احلقيقية، والسنجاب يتجاوب مع هذه اللفتة فيقرتح اقرتاحاً  
ن الدب، مث يظهر القرد حاماًل معه اقرتاحاً قد حيل هذه األزمة، فاستطاعت  ز  حيُ 

اليت   املوجزة  القصرية  القاصة عرض هذه األحداث من خالل هذه احلوارات 
كشفت عن أفكار الشخصيات يف إطار هذا الصراع القائم، وهو ما يدعو  

من إذ  ومتابعته،  احلوار  هذا  يف  املشاركة  إىل  الطفل  تتصاعد    املتلقي  خالله 
كيفية حل  األحداث وتتعقد، فيزيد هذا من مستوى التشويق والرتقب ملعرفة  

وصف أفعال    ، من خالل السرديف    ل القاصة هذه األزمة، مع مالحظة تدخُّ 
والشعورية،   الشخصيات قبل النطق ابحلوار، ليستوعب املتلقي حالتهم النفسية 

 متابعته ومعايشته. فيكون أدعى إىل 
 

 .3( حكاية )نزهة حبرية. ولكن!(: 2)
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جتماعية تربوية،  ذات طبيعة ات  ا حوار   حكاايت هذه السلسلةبعض    ويف
على أتكيد املشاركة السلوكية للطفل اليت "تنم   وتعمل  تتناول السلوك الواقعي،  

أثر   وجتسد  االجتماعية،  البنية  عليها  تتفق  اليت  املبادئ  أساسيات  فهم  عن 
و  البيت  يف  الطفل،  حياة  اليومية يف  التجارب  من  املكتسبة  املدرسة  ا ربات 

والبيئة احمليطة" األرنب )ريري(  (1) والشارع  دار بني  الذي  احلوار  ذلك  ، ومن 
الثاين ابهلجوم على   والدب )دنفش( يف حكاية )أان العب معك(، حني همَّ 
األول الذي تراجع إىل الورا  خائفا، "ولكن هناك شيئاً ما أوقف )ريري( ومنحه  

 اجلرأة، فقال للدب )دنفش(:
 استحممت آخر مرة؟ مىت   -

 أنزل )دنفش( يده وأجاب:
 أعتقد... إم.. إنه كان.. قبل ستة أشهر تقريبا...  -

 ابتعد األرنب )ريري( وصاح:
 ماذا تقول؟! لذلك إن لك رائحة ال تطاق". -
 ماذا أفعل؟! ما العمل إذن؟! -

 .(2)"(دنفش)هكذا سأل الدب 
ابلتصاعد،   لألحداث  الباب  فتح  الرئيستني  الشخصيتني  بني  احلوار  هذا 
فمن خالله استطاع األرنب أن يلفت نظر الدب إىل أوىل مشكالته، وهي قلة  
النظافة وسو  الرائحة، وذلك من خالل استفهام حيمل معىن التعجب واإلنكار  

 

 . 448أطياف قصص األطفال: ( 1)
 . 5( حكاية )أان ألعب معك(: 1)
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فيأيت اجلواب صادماً من الدب الذي  عن الوقت الذي استحم فيه آخر مرة،  
وهلذا جا  رده مرتبكاً فيه شك وتردد، حماوالً  مل يكن يتوقع موضوع هذا احلوار،  

قبل أن يكشف عن مدة زمنية طويلة مل يكن   املاضي  يعود ابلذاكرة إىل  أن 
األرنب يتوقعها، فجا  رده ابستفهام إنكاري غري مصدق ملا يقوله الدب، مث  

 كلته األوىل وهي رائحته النتنة اليت ال تطاق.ح له عن مشيفص
احلوار   هذا  من    ت حتولويف  الدب  وضعية  شخصية  إىل  اهلجوم  وضعية 

وهذا التحول هو يف احلقيقة  الدفاع، ومن اجلرأة واالندفاع إىل الرتدد والرتاجع،  
حتول يف أحداث احلكاية، واجتاه هبا إىل التصاعد والتأزمي، وقد وظفت القاصة  

وار لرتسيخ بعض الصفات السلوكية وأتكيدها يف نفس الطفل، وهي  هذا احل
الشخصية ا ارجي  ،النظافة  مما  واالهتمام ابملظهر  ذلك  إمهال  من  والتنفري   ،

  يؤدي إىل انتشار رائحة نتنة تنف ر من حوله منه كما حصل مع األرنب والدب، 
  وسعيه يف البحث عن احللول،   ،واعرتافه ابملشكلة  ،خاصة مع تسليم األخري

وأسهم    ،املتلقي الطفلل على تنمية احلس  االجتماعي الثقايف لدى  م  فاحلوار عَ 
االهتمام بنظافته ب الطفل يف  مما يرغ  ،  الصفة  التحذير من هذه  يف  مع األحداث 
 الشخصية. 

فهو الداخلي  احلوار  تقنية    أما  وهو  القصصية،  للشخصية  الباطين  القول 
ال وهواجسها  يستخدمها  الشخصية  أفكار  عن  للكشف  القصصي  فن 

ه  ه ألحد، وإمنا موج  وانفعاالهتا ومشاعرها الداخلية، وهو حوار ساكن غري موج  
"ذلك   هو املونولوج الذي وله تقنيات متعددة من أبرزها  ،(1) للشخصية نفسها

 

 . 93الرؤية والبنا :  :: ثالثية الراووق( انظر1)
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للشخصية   النفسي  احملتوى  تقدمي  بغية  القصص  يستخدم يف  الذي  التكنيك 
اليت   اللحظة  التكلم على حنو كلي أو جزئي يف  النفسية لديها دون  والعملية 
أن   قبل  الواعي  لالن باط  املختلفة  املستوايت  العمليات يف  فيها هذه  توجد 

للتعبري عنها ابلكالم على حنو مقصود"تتشك   الشخصية يف املونولوج  . و (1) ل 
أفكارها ومشاعرها  تتحدث مع نفسها وتكشف خفااي قلبها صراحة، وتعرب عن  

 .(3) أو جتعل العقل يتحدث مع نفسه، (2) بصدق وحبرية كاملة 
سلسلة على احلوار الداخلي إال اندرا،  ومل تعتمد القاصة يف حكاايت هذه ال

وطريقة   احلكاايت،  عليها  قامت  اليت  األفكار  طبيعة  ذلك  السبب يف  ولعل 
السريعة، ف الً  عن كون احلوار ا ارجي هو األنسب هلذه    عرض األحداث 

  ا النوع من احلوار ما جا  الفئة العمرية، ولعل النموذج الوحيد الذي جا  فيه هذ
يف حكاية )القنفذ صديق الكل( حني "وصل )ونُّوس( إىل السوق، ورأى أن  
مجيع الباعة قد رحلوا، ويف نفس اللحظة شعر أنَّ سلَّته قد فقدها ومل يتذكر  

 يها، فقال يف نفسه:أين نس
 ليس هناك حل آخر سوى الرجوع إىل البيت.  -

 . (4) مع أنه متعب جدا"
 ،بيأس  اورهاحتو   ا نفسه  ثحتد    اليت  فهذا حوار ابطين جيري داخل الشخصية

وتقنعها ابلفشل الذي أصاهبا، وابنعدام احللول هلذه األزمة، وأنه ال فائدة من  
 

 .26تيار الوعي يف الرواية احلديثة: ( 2)
 . 174: السرد يف املقامات النظرية: ( انظر3)
 . 293: نظرية األدب: ( انظر4)
 .11( حكاية )القنفذ صديق الكل(:  1)
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عن    االنتظار يف هذا املكان، فالباعة قد رحلوا، وال ميكن شرا  شي ، ف الً 
وا  روات، الفواكه  حتمل  أن  يفرتض  اليت كان  السلة  أضفى    ضياع  وقد 

تنح   إذ  الشخصية،  الدرامي على  الطابع   يف هذه  اً جانب  ةساردال   ت املونولوج 
وأفكارها    ةً ، اتركاللحظة وأحاسيسها  تعرب عن مشاعرها  أن  ذاهتا  للشخصية 

اليت تعاين   املأزقوهي أفكار كشفت عن مستوى اليأس وشدة    ،(1) وهواجسها
لتصل األزمة مع هذا احلوار إىل ذروهتا، متهيداً لظهور احلل يف    منها الشخصية،
يف خلق تنويعات يف مسارات ا طاب    ار هنااحلو   أسهم كما  املشهد األخري،  

املونولوج "تنويع على وتر األان، إذ جيري تقليب األان أو تقلبها    ألنَّ   ؛القصصي
ميكن لكل منها أن يتخذ لبوس    د يصعب حصره من اللبوسات اليت ال بني عد

والالفت هنا أن القاصة تدخلت بعد    .(2)اآلخر، مث يعود لألان السابقة نفسها"
هذا احلوار الداخلي بسرد يبني شدة التعب الذي بلغ هبذه الشخصية، لت يف  
مزيداً من التعقيد إىل األحداث، وأرى أبهنا لو تركت احلديث للشخصية نفسها  
لكان أف ل، فهي األعرف بنفسها يف هذا السياق، ومل أر داعياً ألن تقطع  

اصة أن ما أضافته عبارة قصرية كان ابإلمكان أن تتم هبا  حوارها الداخلي، خ
 حديث الشخصية الرئيسة. 

  

 

 . 183بنية النص الروائي:  ( انظر:2)
 . 71 السردية:األان واآلخر عرب اللغة -اآلخر د( سر 1)
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 احلكاَيتاملبحث الرابع: وظائف 
ا   ، وإمنا يتجاوز األمر ألطفال ليست جمرد قصة تروى لتسليتهمحكاايت 

احلكاايت  إىل فهذه  ذلك،  من  الغالب   أبعد  انفعاالت    يف  على  "تشتمل 
ها  ب األشيا ، وجتر  يربط بني الواقع وا يال حبدسية تقر  وحقائق، مصاغة خبيط 

ختزلت  هبا، وتكشف له عن عوامل جديدة، ا برفق إىل خميلة الطفل لتستوطن  
الرتسيخ أو اإلبالغ    بنسق لفظي، يتسامى يف جوفها بصور عدة، تتمثل يف: 

مر  أو االسرتجاع، بفرضية قصدية أو غري قصدية؛ ألن األ  أو التأثري أو اإلمتاع
 .(1) يتعلق إبيصال رسالة للمتلقي الصغري؛ مؤسسة على هدف وقيمة"

والوظائف اليت تؤديها قصص األطفال ال تقوم فقط على اإليهام ابلواقعية  
للطفل القارئ، بل "تثري قدرته على التصور، وحترك أفكاره وملكاته الذهنية، 
وجتعله أكثر وعياً ابنفعاالته وقلقه، وبذلك يسهل عليه االقرتاب والتعرف على  

تساعد الطفل أن يُوف  ق بني    الصعوابت النفسية اليت يواجهها خالل منوه، إهنا
اجلانب العقلي واجلانب االنفعايل، فتمنحه الثقة يف ذاته، وتساعده على النمو  

وجناح" بكفا ة  وا ارجي  الداخلي  عامله  ومواجهة  يف  (2)والتطور  وابلتأمل   ،
حكاايت   الوظائفسلسلة  أن  وجدت  الدراسة  مدونة  ا  را     اليت   النخلة 

الرتبوية، والوظيفة  تنهض عل  ميكن أن  تؤديها الوظيفة  ى ثالثة مسارات؛ هي 
النفسية، والوظيفة اجلمالية، وسأحاول الكشف عن مالمح هذه الوظائف من  

 

 . 262: ( مجالية املكان يف قصص األطفال 1)
 .199( الطفل العريب: الواقع والطموح:  2)
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،  احلكايةخالل حتليل النصوص القصصية، وكيفية توظيف القاصة هلا داخل  
 ومدى األثر الذي أحدثته، ووقع ذلك التأثري يف نفس املتلقي الطفل.

 الوظيفة الرتبوية: -أ
حكاايت األطفال وسيلة مهمة للتعلم واإلرشاد والتوجيه، وهلا دور يف تقومي  
األخالق وتغذية العواطف، وغرس القيم السامية والتخلص من القيم املنحرفة  
والعمل على إزالتها، فمن خالهلا يكون التأكيد على األخالق، وذلك بغرس  

، وتقدمي األدب على العلم؛ ألن تقدميه جيعل  القيم األصيلة يف النفس اإلنسانية
 للعلم منفعة وغاية يصلها كل طفل.

والوظيفة الرتبوية يف حكاايت األطفال هي متكينهم من تنمية شخصياهتم  
من مجيع جوانبها املعرفية والوجدانية واألخالقية واالجتماعية يف توافق وتوازن  

"فكما جيب  أخرى،  على  جهة  تغليب  دون  الفاعلية    وانسجام،  تتحقق  أن 
بستيمولوجي والرتبوي حري  ابملربني  ة من خالل الرتكيز على الرهان اإلالرتبوي

اعتماد اجلانب النفسي كاهتمام أساسي جيب الرتكيز عليه، وإال اختلت العملية  
وأخرى   نفسية  علل  حدوث  إىل  تؤدي  اليت  املفارقة  وحدثت  البيداغوجية، 

 .(1) اجتماعية"
املشاركة    نفس الطفل من خالل ترتك أثرها الرتبوي يف    لوحكاايت األطفا 

ومن خالل  القصة مشاعرهم وانفعاالهتم،    أبطالَ   يشارك األبنا ُ   إذالوجدانية،  
وهبذا التأثر املزدوج تؤثر  ،  مبا يسمعونه بغري وعي كامل منهم  أتثر األبنا  تربوايً 

أتثرياً  ومؤثرة،    توجيهياً   القصة  بليغة  الراوي  أدا   طريقة  تكون  ما  بقدر  يرتفع 
 

 . 11، 10( القصة املوجهة لألطفال بني الفن والرتبية : 1)
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وترتبط  .  (1) وبقدر ما تكون املواقف داخل القصة عامة وليست فردية أو عارضة 
انً مهماً من مكوانت الذات، وحمدداً رئيساً  ل مكو  هذه الوظيفة ابلقيم اليت تشك  

ي واالجتماعي،  للسلوك اإلنساين، كما تؤدي دوراً مهماً على املستويني الفرد
حنو   للسلوك  وموجه  املتمع ك ابط  مع  تفاعله  يف  إليها  حيتاج  الفرد  إن  إذ 

العقلي ونوعيته (2) األف ل  السلوك  للحكم على مستوى  القيم وسيلة  وتعد   .
لألفراد واجلماعات، ويتحدد السلوك اإلنساين على أساس جمموعة من القيم  

 .(3) املتوفرة لدى كل فرد يف املتمع
)القنفذ صديق   الرتبوية حكاية  الوظيفة  فيها  اليت ظهرت  ومن احلكاايت 

التكاتف  الكل(   أثر  الطفل  وتعليم  التعاون،  أمهية  على  فكرهتا  قامت  اليت 
  األهداف الشخصية ينبغي أال مينعحتقيق  السعي إىل  ومساعدة احملتاجني، وأن  

وس( خرج  )ونُّ من مساعدة اآلخرين، خاصة إذا طلبوا منك ذلك، فهذا القنفذ  
من بيته إىل السوق ليشرتي حاجاته، وقد كان يف كل مرة يقف ليساعد صديقاً  

ففي البداية ساعد األرنب على  حمتاجا، مبادراً حيناً، وملبياً الندا  حيناً آخر،  
، مث استجاب لندا  القرد  الثقيل  اجلزرات، مث السنجاب على محل الكيس   قطف 

جر    ملوزات، وأخرياً قدَّم املساعدة لل فدع يف  حني طلب منه العون يف التقاط ا
 وأسدى له نصيحة مثينة.  التفاح عربة

 

 . 26( انظر: حنو منهج إسالمي ألدب الطفل: 1)
 . 70انظر: علم النفس الرتبوي: ( 2)
 . 24( انظر: حنو منهج إسالمي ألدب الطفل: 3)
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أييت املشهد األخري    وتعزيز أثرها  ولتأكيد هذه القيمة الرتبوية يف نفس الطفل
  ، الذي يعود فيه بطل احلكاية إىل بيته ايئساً حزيناً بعد أن أتخر عن السوق

الباعة رحلوا أن  فُقد  ،ووجد  للمفاجأة  ت،  وسلته  بيته، اي  القنفذ إىل  "وصل 
الكبرية!! فقد كان ابنتظاره كل األصدقا  الذين رآهم يف طريقه إىل السوق،  
وفرح أكثر عندما وجد سلته املفقودة وقد مألها األصدقا  مبا لذَّ وطاب من  
الذي   وأنت  )ونُّوس(  اي  ننساك  )ريري(: كيف  قال  وا  روات،  الفواكه 

يتجلى يف هذا املشهد ا تامي أثر تقدمي    .(1)نا مساعدتك"ساعدتنا حني احتج
ما يواجهونه من  ، والوقوف معهم فيومشاركتهم مهومهم ،املساعدة إىل اآلخرين

يكون من جنس العمل، والالفت حرص  صعوابت حياتية، وكيف أن اجلزا   
( القاصة على أتكيد هذه القيمة األخالقية من خالل خطاب األرنب )ريري

ينكر به تفاجؤه  للقنفذ الذي ختم به هذه احلكاية، إذ جا  على صيغة استفهام  
يساعد  عي غري مستغرب، فمن  ييف إشارة إىل أنه أمر طب  ،مما فعل له أصدقاؤه

 معه يف أزمته.   نه ويقفونساعدو فإهنم يف املقابل يقف معهم يف أزماهتم  الناس وي
"تعمل    األخالقية يف النفوس من خالل احلكاايتترسيخ مثل هذه القيم  إن  

والواجب،   واإلحسان  ا ري  حنو  وتوجهه  وخلقياً،  نفسياً  الفرد  إصالح  على 
 ؛ وتعمل على ضبط الفرد لشهواته ومطامعه كي ال تتغلب على عقله ووجدانه
ألهنا تربط سلوكه مبعايري وأحكام يتصرف يف ضوئها وعلى هديها، إال أنه جيب  

 

 .12( حكاية )القنفذ صديق الكل(:  1)
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ن هذه الوظائف ليست منفصلة عن بع ها، بل تتداخل وتتكامل  أن ندرك أ
 .(1)وابلتايل حتقق ذاتية الفرد، وجتعله حيس ويستشعر عظمة وقيمة حياته"

حكاية )بيت ا الة فتفت(  ومن مناذج احلكاايت اليت أدت وظيفة تربوية  
التعاون بني األصدقا ، ومساعدة ال ع  اليت أكدت   ني احملتاجو   ا  فعلى قيمة 
السن، السرور    وكبار  التطوعية، وإدخال  ونشر ا ري، واالشرتاك يف األعمال 

وهو ما برز يف   والوقوف معه يف أزمته وظروفه القاسية،  على احلزين واملهموم،
اليت سق الفأرة  ط يف بدايتهاهذه احلكاية  على رأسها    العجوز )فتفت(  بيت 

 اعدهتا حني علموا مبا حلَّ هبا.سوهي غارقة يف النوم، فهبَّ األصدقا  مل
وتؤكد احلكاية على هذه القيمة صراحة من خالل ا طاب الذي وجهه  
القرد )مسسم( للفأرة العجوز بعد أن علم مبا حلَّ هبا، "وهنا مسع القرد )مسسم(  

وقال: ال تبكي اي خالة  الذي كان متعلقاً بغصن الشجرة بكا ها، وَحز ن حلاهلا،  
أساع فسوف  أصدقائي  )فتفت(  من  أطلب  وسوف  البيت،  إصالح  يف  دك 

)فتفت( وشكرته" فهدأت  أرجوك..  واهدئي  تبكي  فال  أي ا،   .(2) املساعدة 
فيه احلوار الصادر من    عرض احلدث بقيمة تربوية اجتماعية، تُفع لة تفالقاص 

ال عفا    مع  التعامل  يف  قدوة  الطفل  يتخذها  أن  ينبغي  اليت  الشخصية 
الطرف اآلخر، مما  وتكمن مجالية النص يف اإلحساس العاطفي من  واحملتاجني،  

نتج هذا التطمني وتلك التعزية اليت متثلت يف ألفاظ مثل )ال تبكي، اهدئي، 
املساعدة( أصدقائي،  حيث  أساعدك،  بقيمة  ي،  الطفل  يف  أثر حمسوس  تول د 

 

 . 45القيم الرتبوية يف القصص القرآين: ( 1)
 . 4يت ا الة فتفت(: ( حكاية )ب2)
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تُ  التعاون  إجيابية، ومن خالل ذلك  متبادلة مع  اجتماعية  تفاعلية  عقد عالقة 
 اآلخر.

وحت ر الوظيفة الرتبوية يف حكاية )شجرة العنب ملن؟( اليت تقوم فكرهتا  
الثالثة حول أحقية كل واحد منهم   ينشأ بني األصدقا   على أساس خصام 

 ر الفأرة العجوز )فتفت( لتوخبهم على هذه التصرفات،  بشجرة العنب، حىت حت 
 هلم يف الوقت  رهم بعهد الصداقة الذي بينهم، كما تبني  وأهنا ال تليق هبم، وتذك  

تقول احلكاية: "واحتد  النقاش بني احليواانت، نفسه أن العنب يكفي اجلميع،  
لقد   اجلميع!!  فسكت  )فتفت(: سكوت.. سكوت..  ا الة  وهنا صاحت 

طرشين صراخكم مع أنَّ مسعي ضعيف، ماذا جرى لكم؟ أنتم أصدقا ، فخجل  أ
داعي   وال  للجميع،  يكفي  العنب  إن  )فتفت(:  ا الة  قالت  اجلميع، 

 .(1) للخصام"
يسعى هذا املشهد من احلكاية إىل استثارة عقل الطفل، وحياول أن يرسخ  

)فتفت( للشخصيات    الفأرةيف ذهنه قيمة الصداقة والتعاون من خالل تذكري  
اليت القيمة  القاصة رسم صورة    هبذه  وحاولت  املوقف،  هذا  عنهم يف  غابت 

يطرش مسع  ا صام، إذ صدر عنهم صراخ كاد  قبيحة لألاننية اليت أحدثت هذا  
الفأرة مع أن مسعها ضعيف، ومتارس القاصة عملها يف املتلقي الذي يتماهى  

، وتتجسد  ثار والبعد عن الطمع واألاننيةعرب ح ور قيمة الصداقة واإلي  معها
امتثال الشخصيات لنصيحة الفأرة واكتشافهم أن العنب  القيمة األخالقية يف  

القمة تتسع    لفكرة أن   تعزيز يكفيهم، وأنه مل يكن من داع هلذا ا صام، يف  
 

 . 7( حكاية )شجرة العنب ملن؟(: 1)
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أثر يالتجسوهذا  للجميع،   يرتك  املتلقياً د  نفس  يف  اليت  لي    القيمة  مع  نساق 
القاص النص المست قيمة الصداقة رسخها  ان  ، فجمالية  فعالية  بصورة مرئية 

 ذات مغزى خياطب الباطن.
األخالقية،   القيم  من  جمموعة  حكاايهتا  ت مني  على  القاصة  وحترص 
وصياغتها يف قالب فين يتناسب من حيث الشكل وامل مون واللغة مع الفئة  

حتتها،   الطفل  ين وي  اليت  االمتنان  العمرية  وإظهار  والتقدير  الشكر  كقيمة 
وهي قيمة تكرر ظهورها يف أكثر من  والعرفان ملن حيسن إلينا ويقدم لنا معروفا،  

"فشكر   اآلتية:  النصوص  جند  الكل(  صديق  )القنفذ  حكاية  ففي  حكاية، 
على   صديقه  )بندش(  فشكر  املساعدة(..  على  )ونُّوس(  صديقه  )ريري( 

)قب القرد  املساعدة..."املساعدة.. شكر  على  ويف حكاية  (1) قب( صديقه   ،
 حكت  جند النصوص: "فهدأت )فتفت( وشكرته.. ف  )بيت ا الة فتفت(

أشكركم كثرياً على مساعدتكم، وضحك األصدقا   كثرياً وقالت: أان اي أحبائي  
، ويف حكاية )رحلة ابلون لولو( اليت تقول:  (2) وقالوا هلا: ال شكر على واجب"

 .(3) البطة وقررت االستمرار يف البحث" "شكرت )لولو(
يف  تكرار  إن   القيمة  هذه  يف  ح ور  يسهم  املتنوعة  املشاهد  تلك  مثل 

أتكيدها وترسيخها يف ذهن الطفل، ويدعوه ذلك إىل التمثل هبا يف املواقف  
"تعمل بشكل ملحوظ على حتفيز جمموعة من املشاعر املتباينة  املشاهبة، كما  

 

 . 8، 6، 5( حكاية )القنفذ صديق الكل(:  1)
 . 12، 4( حكاية )بيت ا الة فتفت(: 2)
 . 9(: رحلة ابلون لولو( حكاية )3)
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من الصور والتداعيات املتداخلة، اليت ترتسخ    لدى املتلقي، وتثري يف ذهنه مزيداً 
واصل والتآلف  ، مما ميكنه يف الوقت ذاته من الت  (1) تتشرهبا ذاكرته"يف وعيه، و 

 وقبول تلك القيمة.
الن حكاايهتا  خالل  من  القاصة  إليها  دعت  اليت  الصفات  ظافة  ومن 

الشخصية واالهتمام ابملظهر من مجيع النواحي، وقد برز ذلك من خالل حكاية  
نب )ريري( للدب )دنفش(  )أان ألعب معك( اليت قامت فكرهتا على تنبيه األر 

الشديد يف نظافته الشخصية، بد اً  النتنة، مروراً   بتقصريه  أبسنانه   من رائحته 
أبظافره الطويلة، ويف كل مرة يوجهه إىل طريقة التنظيف، فنجد    الصفرا ، وانتها ً 

واستحم..   يف احلكاية هذه األحداث: "وقال للدب )دنفش(: اقفز يف النهر 
ف هبما  .. خذ فرشاة األسنان هذه واملعجون، نظ   خرج الدب من النهر نظيفاً 
معة..  )دنفش( أسنانه وأصبحت نظيفًة ال  الدب   فَ أسنانك كل يوم مرتني، نظَّ 

فأعطاه )ريري( قالمة أظافر.. وبعد أن أصبح )دنفش( نظيفاً وذا رائحة طيبة،  
 .(2) مة.."وأسنانه بي ا ، وأظافر يديه مقل  

اليت جرت على لسان األرنب يف   وقد أسهمت عبارات التنفري واالستقذار 
مثل: "إن لك رائحة   هتمام هبا،تعميق هذه الصفة يف نفس الطفل وضرورة اال

ال تطاق.. لقد أرعبتين أسنانك، إهنا صفرا ، هذا ال يطاق.. هذا ال يطاق  
الذي  ،  (3) أبدا، انظر إىل أظافرك، إهنا طويلة جدا" ف الً عن طرافة السياق 

 

 . 50( ابشالر والثقافة العلمية: 1)
 .11-6( حكاية )أان ألعب معك(: 2)
 . 10-5املرجع السابق: ( 3)
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جا ت فيه هذه اإلشارات الرتبوية، فالدب كان غاضباً من األرنب الذي أفسد  
،  فيه صفة قبيحةعليه نومه، وكلما اقرتب منه ليهجم عليه يكتشف األرنب  

أمر اهلجوم يف كل    ،فينبهه عليها الدب وينسى  فيمتثل  تغيريها،  ويوجهه إىل 
ل من حال العدو  كه، ويتحو  و ذلك حىت على سل  حىت يتغري شكله فيؤثرمرة،  

هذه    ب الطفل يفالشرس إىل الصديق األليف، وهو أسلوب من شأنه أن حيب  
 ، ملا جيده فيها من آثر حسنة حني يتفاعل مع اآلخرين.اإليه بهالصفة ويقر  

قصص  ومن الوظائف الرتبوية اليت تؤديها احلكاايت تعزيز القيم املعرفية، ف
ق معه  حيل    ،مل كثرياً من املعلومات، وهي أشبه بكتاب ثقايف هبيجاألطفال حت 

ره ابحلقائق  من رحيقه زاداً معرفياً ينم ي عقله، ومينحه قوة، ويبص    الطفل، وميتصُّ 
فتتوث   العلم والفن، بصورة متحركة حيوية؛ ألنَّ "النص  العلمية،  العالقة بني  ق 

على محل    اً قادر متامالعلمي قابل للتحول إىل أدب، والنص ذا املنحىن األديب  
املعرفة، وإذا بقي النص قادراً على حتريك مشاعران، وعلى   - أو التعبري عن-

"فعن طريق القصة    ،(1) تعريفنا ابلعامل، فألنه ي ع املعرفة ضمن شكل خاص به"
األشيا    وخصائص  واملفاهيم  واحلقائق  واملعلومات  املعارف  من  الكثري  يتعلم 
من   للنجاة  اإلنسان  يتخذها  أن  ميكن  اليت  املختلفة  واحليل  الطبيعة  وقوانني 

 .(2) األخطار واملآزق"
عي  يوألن القاصة اختارت الغابة واحليواانت مسرحاً ألحداث احلكاايت فطب

ولعل حكاية )شي  واحد جيمعنا(  علومات يف هذا احلقل املعريف،  أن تدور امل

 

 . 154( مجاليات الصورة: 1)
 . 26( حنو منهج إسالمي ألدب الطفل: 2)
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الفئة   هذه  مع  تتناسب  معرفية  القاصة محولة  اليت ضم نتها  النماذج  أبرز  من 
العمرية، فاحلكاية تقوم على فكرة املقارنة بني الفيل الصغري وال فادع الثالثة،  

ت اليت يتفوق هبا كل  ويتأسس احلوار بني الفريقني على التنافس يف ذكر املميزا 
واحد منهما على اآلخر، فتكشف األحداث عن بعض صفات الفيل اليت متيزه  
عن غريه من احليواانت، فهو ضخم جدا وثقيل الوزن، يصدر صواتً عالياً عن  
املا ، أما   النفخ خبرطومه الذي يستطيع به أن يسحب كمية كبرية من  طريق 

يز وقوي، ماهرة يف القفز، ميكنها  ال فادع فهي حيواانت صغرية، هلا صوت مم
البقا  يف املا  فرتة طويلة، ويف النهاية يشرتكان يف كوهنما من احليواانت األليفة  
من   وحواراهتا كثري  احلكاية  أحداث  يف  تتجلى  وهكذا  األطفال،  حيبها  اليت 

الطفل من احلكاية حبصيلة  املعارف واملعلومات عن هذين احليوانني  فيخرج   ،
 ثقافية ومعرفية مصحوبة ابملتعة والتسلية والتشويق.

ويف احلكاايت جمموعة من األحداث واملشاهد واحلوارات اليت أودعت فيها  
ففي حكاية  تربواي،  اً من املعلومات واملعارف اليت تنمي ثقافة الطفل  القاصة كم  

ق  تعل    )بيت ا الة فتفت( أييت السرد: "بدأ األصدقا  األربعة ابلعمل، )مسسم(
االثنان   ألن  يساعده؛  )سنجوب(  وكان  السقف،  يصلح  وأخذ  ابلشجرة 

التسلق" النص: "وبدأ  (1)يستطيعان  ، ويف حكاية )عربة لصغار الغابة( يقول 
الثالثة ابلعمل، وألن الدب قوي وميلك ع الت بدأ بتقطيع ا شب مبا يناسب  

قطة )لولو( القنفذ  ، ويف حكاية )رحلة ابلون لولو( ختاطب ال(2) طول العربة"

 

 .10 (: بيت ا الة فتفت( حكاية )1)
 . 7 (: عربة لصغار الغابة( حكاية )1)



 

 
تِّ النَّخلمةِّ اخلمْضرماء 386 كماَيم    َجمماليَّاُت القمص ِّ يف حِّ

   أ.د. عمر بن عبدالعزيز الـمحمـود

ليس مع   تلعب، ولكن  أن  أنت حتب  القنفذ،  أيها  أنت طيب  بقوهلا: "كم 
ويف حكاية )شجرة العنب ملن؟( تؤكد البلبلة )زينة(  ،  (1) ابلون تؤذيه شوكاتك"

على   أقف  فأان كل صباح  إهنا شجريت،  "بل  بقوهلا:  العنب  بشجرة  أحقيتها 
 .(2) أوراقها ا  را "أغصاهنا وأغر د حىت تتفت ح 

الطفل جرعات    إعطا  إىل  هذه النماذج وغريها  تسعى القاصة من خالل  
و  به من خصائص ومساتمثقافية  تتميز  ما  احليواانت وبعض  مما  عرفية عن   ،

وتلمُّ  والتمييز،  والتفسري  والتحليل  املوازنة  على  قدرة  االتفاق  مينحه  نقاط  س 
وهبذا التأثر املزدوج  ة متيزه عن غريه،  واالختالف، ومعرفة أن لكل كائن خصوصي

يرتفع بقدر ما تكون طريقة أدا  الراوي بليغة ومؤثرة،    توجيهياً   تؤثر القصة أتثرياً 
 .(3) وبقدر ما تكون املواقف داخل القصة عامة وليست فردية أو عارضة

وحتمل احلكاايت جمموعة من املعارف املتصلة ابحلياة، سعت القاصة إىل  
غري   بصورة  استيعاهبا  على  الطفل  يساعد  وطريف،  ماتع  أبسلوب  عرضها 

ولكن!(،    (4) التوازن  كمسألةمباشرة،   حبرية.  )نزهة  حكاية  فكرة  اليت كانت 
حكاية )شجرة    االيت أشارت إليه  (5) وإمكانية حتويل العنب إىل مرىب أو زبيب

اليت جا ت يف حكاية    (6) العنب ملن؟(، وضرورة وجود العجالت لتحريك العربة 

 

 . 12 (: رحلة ابلون لولو( حكاية )2)
 . 6 (: شجرة العنب ملن( حكاية )3)
 . 25( انظر: حنو منهج إسالمي ألدب الطفل: 4)
 . 12-5 (:نزهة حبرية. ولكن!حكاية )انظر: ( 5)
 . 9 (:شجرة العنب ملن حكاية )انظر: ( 1)
 . 9-7 (:عربة لصغار الغابة حكاية )انظر: ( 2)
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ب مع الفئة  تتناس)عربة لصغار الغابة(، وغريها من معارف ثقافية عامة بسيطة  
توظيف هذه  ا القاصة من  وقد متكنت  السلسلة.  املستهدفة من هذه  لعمرية 

مستثمرة العناصر  احلكاايت يف أتكيد هذه القيم الرتبوية واألخالقية والعلمية  
ل احلكاية،  حتتويها  اليت  وتركيب  املشوقة  اتساق  يف  البعض  بع ها  مع  تتحد 

بذلك يف عواطفه    لكبري، مؤثراً جيذب الصغري وا  تشويقعجيب، ي في طابع  
بعد ذلك ملعاينة األحداث املتطورة، وتقليد    اً فعاالته وعملياته العقلية، ودافعوان

الشخصيات املتعددة يف احلياة اليومية الواقعية اليت مير هبا ذلك الطفل، خاصة  
 . وأحداثها القصة املقرو ةإذا كانت تعيش يف أوضاع متشاهبة ملرايت 

 الوظيفة النفسية:  -ب
ل أدب دون أن يكون  تتأثر النفس البشرية فتبدع، "ومن الصعوبة أن يتشك  

األدب جز اً أو بع اً من نفس صاحبه أو أحاسيسه مبا حوله..، وهذا يعين  
ببساطة أن اإلنتاج األديب هو أوالً وقبل كل شي  إنتاج نفس بشرية هلا توازهنا 

. وقصص األطفال "ُتستنَطق  (1) كري واملعاجلة"وعيها وطرائقها يف التفهتا و ورغبا
ب خفية إىل نفس املتلقي الصغري، فيتعايش معها، يف دات مجالية، تتسر  مبحد  

خلق تصورات حتمل طابع االنفتاح على الذوات، فهو عبور من غري املرئي إىل  
فعل   بردة  متلبساً  أثراً  حتدث  اليت  ابحلدسية،  يلوذ  حركي  نسق  يف  املرئي، 

كشف عن هذه االنفعاالت من خالل نتائج علم النفس، الذي  ويُ   ،(2)ة"تلقائي
اليت تفسر العالقات الوظيفية القائمة بني    اول الكشف عن القوانني واملبادئ"حي

 

 . 53: ( مناهج النقد األديب3)
 . 282: ( مجالية املكان يف قصص األطفال 1)
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يهدف إىل  العوامل املتفاعلة واملتداخلة يف أي موقف سلوكي، وهو يف ذلك  
  القاص بداللة كل انفعال ، فوعي  (1) والتنبو  به"  فهم السلوك، والتحكم فيه،

 يعطي إشارة بتغري حيوية النص، ويعزز شدة التفاعل وتوتره.
خالل   من  الوظيفة  هذه  أدت  اليت  النصوص  بعض  إىل  هنا  وسأشري 
االنفعاالت النفسية اليت يكون هلا دور مؤثر يف توجيه السلوك وإعادة التوازن  

ائن احلي مصحوبة  النفسي، إذ االنفعال "كل حالة اضطراب، وتغيري يف الك
إبثرة وجدانية، تتميز مبشاعر قوية، واندفاع حنو سلوك ذات شكل معني، إنه  
إذن حالة شعورية، وسلوك حركي خاص ابلنسبة للشخص نفسه، هي حالة  
مشاعر ثئرة، واضطراب للمشاهد ا ارجية يف النشاط الع لي والُغد ي، حيث  

وامحرار   اجلبني،  وتقطيب  اليد،  انقباض  دموع  يُرى  أو  واتساعهما،  العينني، 
 .(2) احلزن، أو مساع أصوات ضحكات املرح"

لصغار   )عربة  من حكاية  األخري  املشهد  يف  ورد  ما  النماذج  تلك  فمن 
الغابة(، تقول القاصة: "ويف النهاية كان يوم االفتتاح، وركب األطفال يف العربة  

وجر هم األرنب بكل سهولة وهو  وقد أخذوا معهم ابلوانت ملونة احتفااًل هبا،  
يتكئ النص  ،  (3) يغين وهم يرددون معه، وكان اجلميع سعدا  ابلعربة اجلديدة"

بصرية يف  مفع   على حمسوسات  املتحققة  ابأللفة  توحي  مبشاعر وجدانية،  مة 
وسط هذه العربة اليت كان األطفال ينتظروهنا بشغف منذ بداية احلكاية، وحيمل  

 

 . 77: ( بنية الشكل اجلمايل2)
 . 154: ( علم النفس املعاصر3)
 .12 (: الغابةعربة لصغار ( حكاية )1)
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والفرح، وتدعو املشهد خف السعادة  الشعور هبا وجت  قات من    د يسالطفل إىل 
ح ورها من خالل مشاركة هؤال  األطفال فرحتهم العارمة هبذه اجلولة املمتعة  

عل وجتسيد لصورة حتمل  انفعال نفسي داخلي تُرجم إىل تفا  أرجا  الغابة، يفيف  
ولذا  الطفل، والكاشفة عن تكيفه النفسي،  احلدث مع يف تفاعلية  على التأمل 

يف  العربة  ا   تعد  ا تامي  هذا  مشاعرحيا  مب- ملشهد  من  ابلسرور    مله  فياضة 
 تنفيسوال  ابحلركة واحلرية واللطافة  للطاقة، فهو مليئ    اً "جمدد مكاانً    - واالنبساط

اآلخروال مع  على  ...تخاطب  تتوزع  حيوات  داخلها  يف  يزرع  القاص  ألن  ؛ 
أرضيتها، وتظهر أبنساق توليفية، يتوارى خلفها رؤى حدسية تنمو يف ذات  

 .(1) الطفل"
وقد جا ت يف حكاايت السلسلة جمموعة من املشاهد واملواقف لتالمس  

لغو  إبنتاج  ا املشاعر،  املرحلة  يناسب  انفعاالً ي  لتحقق  الصغري،  يعيشها    ليت 
سده اختيارات القاصة، ومن ذلك ما جا  يف حكاية )نزهة حبرية. ولكن!( جت

حني انقلب الزورق من جانب الدب لثقل جسمه وهو "ال يعرف ماذا جرى  
سوى أنه بقي وحده يف الزورق وقد غطس الزورق من جانبه، حزن )دبشي( 

آسف اي أصدقائي، فأجابه )لبلب(: ال أبس فنحن يف فصل الصيف،  وقال: أان  
املهم هنا هو كيف سنركب يف الزورق، فكر الثالثة، مث اقرتح )سنجوب( فكرة  

. (2) دمعت عيناه"  .قائال: سنتنز ه حنن أوال، مث أتخذ أنت الزورق وتتنز ه لوحدك
القاصة هنا ت الرئيسةنلحظ  بوصفه    ي(الدب )دبش  شري إىل حزن الشخصية 

 

 . 152: ( الوعي ابملكان ودالالته يف قصص حممد العمري2)
 . 6، 5 (:نزهة حبرية. ولكن! حكاية )( 1)
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السبب الرئيس يف هذه املشكلة اليت يعاين    هنأب  عورهانفعااًل ذاتياً من خالل ش
هذه النزهة البحرية اليت ستكون ممتعة    سدأف  وإميانه التام أبنه  منها األصدقا ،

  وسعيدة لوال ثقل جسمه، وزاد من حزنه عدم قدرته على تقدمي احللول وعجزه
سقوط أصدقائه يف النهر إال دليل على    منعن إصالح األمور، وما تسب ب به  

 ذلك. 
وحني قد م أسفه لألصدقا  وحاول )لبلب( تعزيته والتخفيف عنه من خالل  

تسب   وتدفعهالتهوين مما  لتزيد من حزنه،  فكرة )سنجوب(  به جا ت  إىل    ب 
البكا  ال وهو  اجلسدي  ابلوحدة،  ،  تعبري  مشاركة  لشعوره  على  قدرته  وعدم 

متفقاً أصدقائه   اليت كان  النزهة  بداية    عليها وخمططاً   االستمتاع هبذه  منذ  هلا 
الشعور  احلكاية،   هذا  الرئيسة  الشخصية  مشاركة  إىل  الطفل  يدعو  ما  وهو 

احلزين، ومعايشة هذا املوقف الذي تسبب حبزهنا وبكائها، ليحاول البحث مع  
قب مع األحداث  األصدقا  عن حلول تعاجل هذه النفسية املتأملة العاجزة، ويرت 

 واملشاهد القادمة ما يفك هذه األزمة املعقدة. 
ومن مشاهد احلكاايت اليت المست املشاعر وحاولت التفاعل مع املتلقي  

انئمة،   وهي  فوقها  بيتها  سقط  حني  )فتفت(  الفأرة  الفأرة  مشهد  "صحت 
من نومها فزعة، فقد مسعت صواتً يصدر من سقف بيتها، وسقطت    (فتفت)

فأسرعت  وأخذت  عصاها، وخرجت  من  بعض األحجار والقش على رأسها،  
البيت راك ة ابجتاه الغابة وهي تصيح: احلقوين وقع بييت، اي ويلي.. مسكينة  
بنا  غريه، فجلست   بيتها وهي فأرة كبرية السن، ال تستطيع  فتفت، فقدت 
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  إىل وصف شعور الفأرة )فتفت( بعد . يتجه هذا النص  (1)ي ابلقرب منه"تبك
)مذعورة(   فهي  وحيميها،  يؤويها  الذي  بيتها  وهو  متلك،  ما  ألغلى  فقداهنا 
و)مسكينة( و)كبرية السن( و)ال تستطيع بنا  غريه( و)جلست تبكي ابلقرب  

لبيت  قوط ا ، هذه العبارات حتاول الكشف عن الشعور النفسي حلظة سمنه(
بعد أن   اليت سيطرت عليها  املفاجئة  إنه شعور يعكس حالة ا وف  وبعده، 

واملصري   املستقبل  من  والقلق  مطمئنة،  انئمة  وال ياع،  كانت  التشرد  من 
إحدامها األخرى؛ ألن ا وف  فا وف والقلق مها هبذا املعىن حالتان تستعبد  "

اك انعكاسي للذات،  ك للمتعايل من دون تفكري، بينما القلق هو إدر ار هو إد
 .(2) كل واحد منهما يولد من تدمري اآلخر"

أنتجت وظيفة لتقرب احلالة الشعورية اليت قد    املشهد فا لفية النفسية هلذا 
تشرتك فيها جتربة املتلقي، وتوجهه ملتابعة السلوك الذي يتخفى خلفه مشاعر  
تدل على شدة التوتر النفسي، فيستجيب هلا، ويربطها بتجاربه السابقة عن 

  خله، وحياول إجياد حل هلذا القلق،األمل تسري يف دا   مشاعرا وف، فيتحسس  
ال وجسفهذا  الوعيها،  يف  القاصة  عاشته  النص  يف  املسقط  بقوة  شعور  دته 

 للطفل القارئ. توعوايً  اً انفعالية لتعطي إدراك
احلالة   القاصة  تصور  معك(  ألعب  )أان  حكاية  مشاهد  من  مشهد  ويف 

  عميقٍ   ب األرنب )ريري( إبيقاظه من نومٍ الشعورية للدب )دنفش( بعد أن تسب  
كان انئماً  "  بوصف حال الدب الذي ذه احلالة  هل د السرد  ومجيل، وميه    وحلمٍ 

 

 .4- 2( حكاية )بيت ا الة فتفت(: 1)
 . 152: ( الوعي ابملكان ودالالته يف قصص حممد العمري2)
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نومًة عميقة حيلم فيها ابلعسل، وصوت األرنب )ريري( كان قد أزعجه وقطع  
  عليه حلمه العسلي. وقف الدب )دنفش( وصرخ بوجه األرنب: ها ها، وجدتُ 

حنو األرنب )ريري(   وف ألقنك درساً لن تنساه، وتقدَّم َمن أيقظين من نومي، س
 . (1) خطوتني إىل األمام، وهنا ارجتف )ريري( خوفاً ورجع خطوتني إىل الورا "

اليت صدرت من الدب    تتجلى يف هذا املشهد مشاعر الغ ب واالنفعال
بسبب انزعاجه من غنا  األرنب، إذ كان يف حالة من االطمئنان والسكون،  

لنص مل ينص  ورغم أن ا  منفصالً عن واقعه، يعيش يف عامل من ا يال اللذيذ، 
شدة انفعاله  صراحة على وصف مشاعر الدب إال أن سياق املشهد يدل على  

الشعوري، خاصة مع حتول حالته من السكون إىل االنزعاج، وقد استعانت  
القاصة يف رسم هذه احلالة النفسية ابلتعبري عن شدة ارتفاع صوته من خالل  

)وتقدَّم حنو    :توظيف الفعل )صرخ(، وبوصف مشهد بصري يصور ردة فعله
التهديد والوعيد:   األرنب ريري خطوتني إىل األمام(، وآخر مسموع   يت من 

سوف ألقنك درساً لن تنساه(، وقد  أيقظين من نومي،  ا، وجدُت َمن  )ها ه
الغ ب   املتمثل يف  الشعوري  تظافرت هذه اآلليات يف إيصال هذا االنفعال 

 .الشديد إىل الطفل ومشاركته هذه احلالة النفسية
مع   االندماج  على  الطفل  املتلقي  تساعد  النفسية  املشاهد  مثل هذه  إن 
األشخاص "من خالل عرض املظاهر امللموسة للخري والشر، واكتشاف أبعادها  
ومعانيها، فإن الطفل يتوحد مع شخصيات القصة القريبة من شخصيته، ومن  

 

 .4، 3( حكاية )أان ألعب معك(: 1)
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لوظيفة  . فتتحقق ا(1) خالل تفاعله معها سوف يكتسب العديد من ا ربات"
النفسية من خالل املواقف اليت تتشكل من مثريات خارجية، تدركها الذات،  

 وتثري يف املتلقي متثالث مشاهبة هلا، من خالل جتاربه الشعورية.
 الوظيفة اجلمالية:  -ج

ل وعي الطفل مجالياً عندما يكرب ويستكشف العامل اآلخر من خالل  يتشك  
على التذوق    صبح الطفل قادراً تصوراته، "حيث يقرا ة القصص اليت تناسب  

د يف  أو الكيفية التشكيلية اليت تتوح    ،أو الشعور أو االنتباه إىل القيمة اجلمالية
االهتمام  قد تصد ر  . و (2)"فنيا  أو عمالً   أو عادايً   سوا  أكان طبيعياً   ،شي  ما

ال  والصور  الطفليابللغة  للعمر  املناسبة  صن اعاهت  فنية  بعض  العمل    مام 
يُسم ى  للمتلقي  استفزازاً  تشكيالهتا  يف  اللغة  هذه  وتعدُّ  دوماً    القصصي، 

يعمد بعض  ، وهلذا  (3) ابجلمالية، وهذا خيلق نوعاً من التواصل بني النص واملتلقي 
فتح عني الطفل وخميلته على صور متعددة من خالل اللغة  إىل  كت اب القصة  
 فة مجالية ختلقها الصورة. مالية، فهي وظيالدالالت اجل اليت حتمل 

األطفال،   عقول  يف  التأثري  إىل  القصص  يف  البالغي  اجلانب  ويهدف 
يلجأ القاص    وهلذا  ي اجلانب العاطفي والرتبوي،وتكثيف اإلحيا ات اليت تنم  

م أدبية  لغة  املتلقي،  إىل  التأثري يف  الكثري من كثفة؛ هبدف  أننا ال جند    على 
  ونيشعر   مغري أهن،  لصعوبة فهمها واستيعاهبا  الصور البيانية يف قصص األطفال

 

 .196  الواقع والطموح: ( الطفل العريب:1)
 .35دور الكلمة يف اللغة:   :( انظر2)
 . 87بنا  ف ا  املكان يف القصة العربية القصرية: ( 1)
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فرتفع    هبا،  ونا ويتحدثوهنويتعلمون هبا  بوقع الكلمات وإحيا اهتا، ومن مث يتأثر 
، وتلك اللغة البيانية  واجلمايل وزايدة خمزوهنم اللغوي    هم من مستوى فهم   بذلك

ساس األول يتعلق ابحلب وما ينشأ حوله من صور  األ  "تقوم على أساسني؛
يتول   وما  ابلعدوانية  خيتص  الثاين  واألساس  واحلبور،  من صور  السعادة  عنه  د 

على الطفل املتلقي، ويستجيب هلا،    اً ، فتعرض اللغة صور (1) احلقد واالستفزاز"
وفق   املخيلة،  املرتسمة يف  الصورة األصلية ابملؤلفة،  لريبط  ترتيبها،  إىل  تدفعه 

 إطار التناسب والتجانس.
ما    السلسلة ومن النصوص اليت سعت إىل أتدية هذه الوظيفة اجلمالية يف  

وُ  حني  معك(  ألعب  )أان  حكاية  يف  والسكو   صفت  جا   االطمئنان  ن  حالة 
السرد:   يقول  غنائه،  بصوت  )ريري(  األرنب  يوقظه  أن  قبل  )دنفش(  للدب 

انئماً نومًة عميقة حيلم فيها ابلعسل، وصوت  "بينما الدب )دنفش( فقد كان  
األرنب )ريري( كان قد أزعجه وقطع عليه حلمه العسلي... خرج الدب من  

تتجلى يف  .  (2)النهر نظيفاً، وتذكر كيف أن )ريري( أيقظه من نومه العسلي"
بعض العبارات اليت عمدت فيها القاصة إىل االنزايح األسلويب سعياً  هذا النص  

من    إىل إنتاج لغة فنية تصويرية تسهم يف أدا  وظيفة مجالية تفتح للطفل آفاقاً 
( حلمهالدب أبهنا )عميقة(، ووصف )  نومةَ   ا يال احملبب، فقد وصف السردُ 

األوىل كناية عن    ففي الصورة ( ابلوصف نفسه،  نومهأبنه )عسلي(، مث وصف )
السك يف  الغاية  واالطمئنانو بلوغه  النوم ن  درجات  أقصى  إىل  ووصوله   ،  

 

 . 261نظرية ا يال عند غاستون ابشالر: ( 2)
 .8، 3( حكاية )أان ألعب معك(: 1)
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االسرتخا  والراحة، وحتمل الصوراتن األخرياتن أتكيداً لدالالت التلذذ ابلنوم  
العسل   واختيار  مجيل،  خيايل  عامل  يف  والعيش  الواقع،  عن  االنفصال  وشدة 

وهو الذي كان حيلم به يف  واحللم به ألنه األكل املف ل لديه،  لوصف النوم  
 أثنا  هذا النوم.

إن التعبري عن األحداث هبذه اللغة اجلمالية يسهم يف تكثيفها، كما تساعد  
فغ بُ  القادمة،  املشاهد  يف  لتصاعدها  الالزم  التمهيد  و   على  انفعاله  الدب 

النتقام منه مل يكن بسبب  النفسي الشديد ورغبته يف اهلجوم على األرنب وا 
، بل بسبب حالة الدب حينها أي ا، هذه احلالة اليت  فحسب  غنائه وإزعاجه

لواقع والعيش يف عامل  ابلغ السرد يف وصفها ابلسكون والراحة واالنفصال عن ا 
مغاير ممتع مع أكله املف ل، مما سو غ رد ة الفعل هذه وعدم قدرته على جتاوزها، 
ا يال،   على  اعتمدت  اليت  التعبريية  اجلمالية  اللغة  هبذه  السرد  أد اه  ما  وهو 

  وفهماً   فالطفل "له القدرة على تلقي أعلى درجات البالغة يف لغة القرآن حفظاً 
، ولذا  (2) ، وا يال "أحد أهم عناصر أدب الطفل"(1) وقرا ة"  ، ونطقاً متدرجاً 

اب قصص األطفال أن يوغلوا يف صقل عقل الطفل ومده اب يال  تَّ فإن على كُ 
املالئم لعمره وعقله، وهلذا دور كبري يف النمو العقلي للطفل، فنحن نريد له أن  

صل الباحثون إىل  من التقرير واملباشرة، "فقد تو   يكتشف بنفسه ويتخيل بدالً 
أن ا يال ضرورة من ضرورات اإلبداع، وهو ا طوة السابقة لكل حبث علمي  

 

 . 129( يف أدب الطفل املعاصر: ق اايه واجتاهاته ونقده: 1)
 . 122( انظر: املرجع السابق: 2)
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أو اجتماعي، ومن مث جيب أن نعرتف به وننميه، بل ونعتز به على أنه ضرورة  
 . (1) من ضرورات عصران"

ت فيها لغة احلكاية وظيفة مجالية ما جا  يف حكاية  ومن املشاهد اليت أد
صديق الكل(، حني "واصل )ونُّوس( السري، وفجأة سقطت على رأسه  )القنفذ  

موزة!! آخ.. آخ!! صاح. هبط القرد )قبقب( من الشجرة واعتذر من صديقه  
ألن املوزة سقطت من يده صدفة، فقال )ونُّوس(: أمحد هللا أهنا ليست جوزة  

. يستثمر السرد هذا احلوار القصري بني القنفذ بطل  (2) هند، وضحك االثنان"
إلضافة نوع من البهجة والدعابة يف هذا املشهد، فالقنفذ سعى  احلكاية والقرد  

من خالل ردة فعله إىل هتوين أمر سقوط املوزة فوق رأسه بعد اعتذار القرد،  
مثال: ال  هذا املوقف بصورة عادية، كأن يقول  ابإلمكان عرض    كان  ومع أنه
ارها السرد  ب له ضررا، إال أن العبارة اليت اختأبهنا مل تسب    ح لهأو يصر    عليك،

القنفذ حتمل مجالية   املوز وليونته  تتمثل يف  على لسان  مثرة  الكناية عن خفة 
وعدم ت رره من سقوطها فوق رأسه، والتهوين من شأن احلادثة، وجرب خاطر  

حتريك لذهن    األسلوب  واملزاح، ويف هذا  بةوقبول اعتذاره بنوع من الدعا  ،القرد
لتفكريه،املتلقي   واستثارة  أخ   الطفل،  السرد  أن  االثنني خاصة  أن  بعدها  رب 

سبب  ت: ما  التساؤالطرح جمموعة من  إىل    دعوهي   وهذا  العبارة،  ضحكا بعد
هنا جوزة اهلند حتديدا؟    ؟ وملاذا اختار ذه العبارة يف هذا املوقفهب  نطق القنفذ 

 

 . 103أدب األطفال: ( يف 3)
 .7( حكاية )القنفذ صديق الكل(:  4)
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؟ وما  أن الذي سقط فوق رأسه ليس هذه الثمرة    هللا  )ونُّوس(  دوملاذا مح
 الذي ميكن أن حيدث لو كانت جوزة اهلند؟ 

ومن التقنيات اجلمالية اليت استخدمتها القاصة يف احلكاايت تقنية التكرار  
مبثري...   النفس  انفعال  "يصور  تعبريايً  أسلوابً  بوصفه  السرد  يف  وظفته  الذي 

املكرر فيه هو املفتاح الذي ينشر ال و  على الصورة التصاله الوثيق  واللفظ  
د يف حكاية  ، وميكن التمثيل على هذه التقنية بعدد من املشاه(1) ابلوجدان"

)شي  واحد جيمعنا(، تقول احلكاية: "وهنا نفخ الفيل خبرطومه، جعل ال فادع  
ويف مشهد آخر تفتخر    ،(2) جهة وهي تصيح: زلزال زلزال زلزال.."يف  هترب كل   

الفيل انكسر جذع   قادرة على ركوب األرجوحة، وحني ركبها  ال فادع أبهنا 
النجدة.   النجدة  النجدة  تصيح:  جهة!  يف  ال فادع كل   "وهربت  الشجرة، 

ان أي اً أستطيع القفز  نقفز ونقفز ونقفز.. قال الفيل: أ   فقالت ال فادع: حنن
ال فادع كل   هربت  وكاملعتاد  اهنيار  والنط...  اهنيار  تصيح:  وهي  جهة  يف   

، ويف مشهد أخري تفتخر ال فادع بقدرهتا على البقا  يف املا  طويال،  (3)اهنيار"
فسحب الفيل املا  خبرطومه حىت جف النبع، وحني رآها حزينة "قر ر إرجاع  

 .(4) املا ، ولكن الذي حصل جعل ال فادع تصيح: في ان في ان في ان"
ى  دا علعلى احلوار بني الفريقني اللذين اعتميتكئ السرد يف هذه املشاهد  
قناع اآلخر أنه األف ل واملتفوق، من خالل  تقنية احلجاج يف حماولة منهما إل

 

 . 136التكرير بني التأثري واملثري: ( 1)
 4( حكاية )شي  واحد جيمعنا(: 2)
 . 7، 5: املرجع السابق( 1)
 . 9: املرجع السابق( 2)
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الكشف عما يتسم به جنسه من مميزات خاصة به دون بقية احليواانت، وقد  
أجرى السرد على لسان ال فادع ألفاظاً مكررة يف هناية كل مشهد من هذه  

من خالل بيان قدرهتا   املشاهد، حيث كانت حتاول يف كل مرة إثبات تفوقها،
فيها شدة وقوة نظراً   برد ة فعل  الفيل  يقابلها  األمور، وحني  فعل بعض  على 
حلجمه الكبري يف مقابل حجمها الصغري يعرتيها ا وف والذعر، فتأيت هبذه  

حا عن  تفصح  اليت  املكررة  هذه  األلفاظ  من  خوفها  ومدى  النفسية،  لتها 
ل، مع ما فيها من أتكيد لل رر الذي  التصرفات املتهورة اليت تصدر عن الفي

أحدثه يف ذلك املوقف، وتنبيه لبقية احليواانت الصغرية أن أتخذ حذرها من  
 نتائج تلك التصرفات.  

والالفت أن بعض دالالت األلفاظ املكررة تدور حول الكوارث الطبيعية:  
بني    )زلزال(، )في ان(، )اهنيار(، ولعل القاصة عمدت إىل ذلك لبيان املفارقة 

للثاين، يف إشارة إىل    الفيل وال فادع، فما يصدر عن األول ال يكون طبيعياً 
البحث عن   الطفل إىل  والتفاوت بني احليواانت، مما يدعو  مدى االختالف 

عن إثرا    ذلك الشي  الذي جيمعها كما أشار إىل ذلك عنوان احلكاية، ف الً 
 معجمه اللغوي، وإثرة تفكريه وخياله يف تصور وقع أفعال الفيل جتاه ال فادع. 
كما يؤدي تكرار لفظة )النجدة( الوظيفة اجلمالية نفسها، إذ تشي حبجم  
الذعر ومدى الرهبة اليت أصابت ال فادع حني انكسر جذع الشجر وسقط  

م منه لو وقع عليهم، أما  الفيل، يف إشارة إىل حجمه الكبري واحتمالية ضرره
)نقفز(  تكرار   التفوق على  لفظة  ال فادع يف حوارها أتكيد  هبا  أرادت  فقد 

عن وصف طريقة املشي وطبيعته، فالرتكيز    الفيل وإثبات األف لية هلا، ف الً 
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الدالالت   عن  للكشف  املفاتيح  إىل كوهنا  النظر  يلفت  معينة  على كلمات 
 ا إىل املتلقي. والرسالة اليت يريد املبدع إرساهل

  إن مثل هذه النماذج وغريها تنمي ذوق الطفل ومشاعره، وا ياالت عموماً 
إىل   مستندة  ا ياالت  تلك  تكون  أن  رحبة، شريطة  آفاق  إىل  الطفل  "تنقل 
حواس الطفل، ومرتبطة اب ربات اليت عاشها حىت تنمي يف األطفال اإلجيابية  

، وقد متيزت اللغة الفنية  (1) شكالت"وروح االبتكار، ومواجهة املواقف وحل امل
النص   املركب يف بنا  عناصر  الفين  التعقيد  بص"البعد عن  السلسلة  اجلمالية يف 

 .(2)  صائص منوه" األديب، ومالحظة اإلدراك العقلي لدى املتلقي الطفل وفقاً 
  

 

 . 230( أدب الطفل العريب: دراسات وحبوث: 1)
 . 32( يف أدب الطفل املعاصر: 2)
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 خاتـمة 
يف    السرد وإبداعات    مجاليات القصبعض  عن    إىل الكشفالدراسة    سعت

رؤية حتليلية هلذه    أن تقدم  حاولت   إذ جمموعة قصصية من قصص األطفال،  
املبدعتاليت وجه  النصوص  من    ةها  العمرية  الفئة  وتلمس  سنوات  8- 4إىل   ،

مواطن اجلمال والتأثري فيها، من خالل الوقوف عند عدد من زوااي هذه املموعة  
، لعل من أبرزها ، وخرجت الدراسة بعدد من النتائج أحسبها مهمةالقصصية
 ما أييت:

األطفال أمهية لغوية من خالل تنميتها لثروته اللغوية وتنمية لسانه،   قصص ل  - 1
خالقية غري  السلوكيات األ   ةعاجلم، و تهمن خالل بنا  شخصي  وأمهية تربوية

حيث متيز بني ا ري والشر، وبني القيم    ،، وأمهية دينيةالسوية اليت يكتسبها
الذوقية من  الطفل  لكة  مل  تهاتنميبوأمهية فنية مجالية  ،  قيم السلبيةاإلجيابية وال 
  ميله  ةالتعبري ابللغة والرسم عن أفكاره وإحساسه جبماليتها، وتغذيخالل  

 . الفنيةالفطري إىل املتعة 
، من  السلسلة مدونة الدراسة  حكاايتأبغلفة    الفتاً القاصة اهتماماً  أولت    -2

وا طوط املميزة، مما منح    ،واأللوان املتناسقة  ،خالل اختيار الرسوم املناسبة 
شد انتباه ي،  ومجيال  ياًل بصرايً مشوقاً كالغالف وما ت منه من عنوان تش

هذه احلكاايت، ويغريه بقرا هتا ومعرفة أحداثها،  الطفل، ويلفت نظره إىل  
رية للعتبات جا ت مشوقة جاذبة من حيث طريقة رسم  فاملكوانت البص

املشاهد   واختيار  الغالف،  يف  األلوان  وتوزيع  الغابة،  وأجزا   احليواانت 
ا طوط وطريقة   نوع  اختيار  القاصة يف  أجادت  القصة، كما  الرئيسة يف 
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 رسم احلروف اليت تنسجم مع أطفال هذه املرحلة. 
السلسلة خمتصرة م  -3 استيفائها  جا ت مجيع عناوين  ن ثالث كلمات مع 

رة أبمسا  معظمها نكرات، وهو ما يتناسب مع  الداللة، كما جا ت مصد  
بصورة   العناوين  صياغة  على  القاصة  وحرصت  املستهدفة،  العمرية  الفئة 

تساؤالت ملعرفة م موهنا  من التشويق والرتقب وإثرة ال  جاذبة متنحها نوعاً 
عل الصياغة  هذه  يف  معتمدة  القصة، كاحلدث  وأحداثها،  أركان  أحد  ى 

على    الرئيس أو الشخصية الرئيسة أو الف ا  املكاين، وقد تعتمد أحياانً 
 ركنني أو ثالثة يف تشكيل عنوان احلكاية.

اكتفت القاصة يف مجيع احلكاايت بعنوان رئيس دون عنوان فرعي، كما    -4
العناوين أدبية تعني  املوضوع الرئيس للقصة تعييناً مباشرا، متناسبة    ت جا 

مع أحداثها ودالة على حتوالهتا، سوى واحد توقفت عنده وبينت ما فيه  
 من عدم الدقة يف اإلشارة إىل امل مون. 

وعلى ربط  حرصت القاصة على ح ور املؤشر األجناسي يف الغالف،    -5
الدالة،  اجلنس األديب ابلطفل بعبارة ص القرائن  العديد من  رحية مع وجود 

هذا   عن  أوسع  تفصيالً  ا لفي  للغالف  الداخلية  الواجهة  ضمَّت  كما 
املؤشر، من خالل بيان طبيعة هذه احلكاايت ووظيفتها ومتلقيها وما تتميز  

 به. 
السردي   - 6 النمط  وهو  واحد  بنمط  احلكاايت  افتتاحية  ب مري    جا ت 

مع التنويع يف أمناط  ملرحلة العمرية من املتلقني،  ، وهو األنسب هلذه االغائب
االفتتاحيات بطرائق تراعي اجلوانب اليت من شأهنا أن تشد الطفل إىل حماولة  
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 سرب أغوار األحداث أبانة واستمتاع وتشويق. 
صاغت القاصة مجيع أحداث احلكاايت على نسق التتابع، واشتملت كل    -7

  ترتيباً   فيه، وجا ت األحداث مرتبةً حكاية على حدث بسيط ال تعقيد  
واحدة  منطقياً  حكاية  عدا  احلل،  أييت  مث  العقدة  تصل  حىت  تتصاعد   ،

 افتتحت ابلعقدة، كاسرة النهج املتعارف عليه يف بنا  األحداث. 
  اختارت القاصة احليواانت بوصفها شخصيات حلكاايهتا تفاوتت يف كثرة   -8

سوى شخصيتني، وعمدت إىل تقدمي  احل ور، ومل تستخدم من اجلمادات  
وح رت   اإلخبار،  طريق  عن  فيه  تعقيد  ال  بسيطاً  تقدمياً  شخصياهتا 
الشخصيات الرئيسة والثانوية منصوصاً على أمسائها يف الغالب، مع احلرص  
على حتديد املرحلة العمرية والكشف عن بعض األبعاد النفسية واجلسمية  

 يف حال احتاج السياق ذلك.
حداث يف احلكاايت بشكل تصاعدي، وإبيقاع زمين منتظم،  سارت األ  -9

للرتتيب    اتقنيات عرض الزمن من خالل توظيفهكما استخدمت القاصة  
على الزمين،   تتابع  فاعتمدت  وبيان  واالستباق يف عرض  االرتداد   تقنييت 
املعلن، وإلبطائه   احلذفة تقني السرد  لتسريع  وظفت كما األحداث،   بعض
 .لوقفة الوصفيةاو  املشهد تقنيات

طبيعتها    -10 بسبب  احلكاايت،  ابرز يف  للمكان ح ور  يكن  القصرية  مل 
القاصة بعض األمكنة   املكثفة، ومع ذلك استخدمت  السريعة  وأحداثها 
اليت كان هلا دور يف حتريك السرد وتصاعد األحداث، ووقفت الدراسة على  

تفاصيله اهتمت بذكر  الذي  البيت  وزواايه يف    جمموعة منها، ومن أمهها 
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والنهر  احلكاايتإحدى   املفتوحة كالغابة  األمكنة  من  معظمها  وكان   ،
 والسوق واحلديقة والبحر.

الراوي يف  -11 السلسلة  جتلى ح ور  الغائب    حكاايت  الراوي  من خالل 
الذي يعرف تفاصيل األحداث، وينقلها بدقة وأمانة إىل    العليم بكل شي ،

املتلقي، ويكشف عن تفاصيل املوقف من خالل رؤية خارجية تفصيلية،  
ية، وهو ما يناسب املتلقي الطفل يف  ستخدام األفعال املاضعلى ا  معتمداً 

هذه املرحلة العمرية، ملا فيه من حتفيز خياله لعامل ماض وربطه ابحلاضر دون  
 مباشر، مما ينتج عنه نص واقعي يعايشه الطفل. تدخل 

مل تعتمد القاصة على الوصف كثرياً يف القص، ولعل ذلك راجع إىل قصر    -12
احلكاايت واستغنائها ابلرسوم املصاحبة، إضافة إىل أن طبيعة نفس الطفل  
متيل إىل التشويق واإلثرة من خالل تسريع األحداث وعدم كثرة الوقفات  

 رمبا بعثت فيه امللل. الوصفية اليت 
الذي كان  احلكاايت  اعتمدت    -13 ا ارجي    عامالً يف غالبها على احلوار 

بنا  الداخلي  يف دفع العناصر السردية إىل األمام، ويرتبط وجوده ابل اً أساس
م القصصي  واستمرارية،    اً متاسك  إايه   احناً للعمل  احلوار    ومل حي رومرونة 

اندراً   الداخلي  تنح    املونولوج  يف  متمثال  إال  اتركة  الذي  الساردة  فيه  ت 
 للشخصية أن تعرب عن مشاعرها وأحاسيسها وأفكارها وهواجسها.

على    -14 الطفل  قدرة  أثرت  اليت  الوظائف  من  جمموعة  احلكاايت  أدت 
توظيف   إىل  القاصة  إذ سعت  الذهنية،  وملكاته  أفكاره  التصور وحركت 

واألخ الرتبوية  القيم  أتكيد  والعلمية  احلكاايت يف  العناصر  القية  مستثمرة 
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املشوقة اليت حتتويها احلكاية، لتتحد مع بع ها البعض يف اتساق وتركيب  
يف   بذلك  مؤثراً  والكبري،  الصغري  جيذب  تشويق  طابع  ي في  عجيب، 
األحداث   ملعاينة  ذلك  بعد  ودافعاً  العقلية،  وعملياته  وانفعاالته  عواطفه 

دة يف احلياة اليومية الواقعية اليت مير هبا  املتطورة، وتقليد الشخصيات املتعد
ذلك الطفل، خاصة إذا كانت تعيش يف أوضاع متشاهبة ملرايت القصة  

 املقرو ة وأحداثها. 
اليت أسهمت يف مساعدة املتلقي  ح رت يف احلكاايت الوظيفة النفسية    -15

الطفل على االندماج مع األشخاص من خالل بعض املواقف، واكتشاف  
ومعانيها، وساعدت يف توحد الطفل مع شخصيات القصة القريبة  أبعادها  

معها،  تفاعله  خالل  من  ا ربات  من  العديد  وأكسبته  شخصيته،  من 
مثريات   من  تتشكل  اليت  املواقف  خالل  من  النفسية  الوظيفة  وحتققت 

وتث  الذات،  تدركها  هلا خارجية،  املتلقي متثالث مشاهبة  من خالل    ري يف 
 جتاربه الشعورية. 

الصور    -16 بعض  متثلت يف  وظيفة مجالية  احلكاايت  بعض نصوص  أدت 
لتفتح عني الطفل وخميلته على البيانية واالنزايحات األسلوبية اليت جا ت  

اجلمالية، الدالالت  تلك  اليت حتمل  اللغة  من خالل  متعددة  وقد    صور 
املركب يف  متيزت اللغة الفنية اجلمالية يف السلسلة ابلبعد عن التعقيد الفين  

بنا  عناصر النص األديب، ومالحظة اإلدراك العقلي لدى املتلقي الطفل  
صعوبة  ل  ؛يف جمملها قليلة وحمدودةالنماذج  وقد جا ت     صائص منوه،  وفقاً 

 فهمها وحتليلها ابلنسبة للطفل.
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 م. 2000األعلى، القاهرة، 
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 م. 2015املسيلة، 
 م.2000، طه وادي، اندي القصيم األديب، بريدة،  القصة بني الرتاث واملعاصرة  -74
، أمل محدي  ماعياالقصة يف جمالت األطفال ودورها يف تنشئة األطفال اجت  -75

ط دمشق،  للكتاب،  السورية  العامة  اهليئة  معوض،  سعد  اندية  عرض،  ،  1دكاك 
 م. 2012

 هص. 1400، عزيزة مريدن، دار الفكر، دمشق،  القصة والرواية -76
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وامل  -82 التناص  النصية  لعبداحلميد املتعاليات  والدراويش  اجلازية  راوية  يف  ناص 
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 م.   2016

القاهرة،  املرجع يف أدب األطفال  -83 العريب،  الفكر  دار  ، حممود حسن إمساعيل، 
 م. 2004

، جملة عالمات يف  ، عبدالعايل بوطيبمسامهة يف منذجة االستهالالت الروائية  -84
 هص. 1423، شوال 46، اجلز  12امللد  أديب جدة، النقد،

واملأمول  -85 الراهن  بني  اجلزائر  يف  الطفل  عبداهلادي مسرح  عبداهلادي،   ،  حممد 
كعب حامت، جملة املخرب، أحباث يف اللغة واألدب اجلزائري، جامعة بسكرة، العدد 

 م. 2009ا امس، مارس 
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 م. 1981دمشق، 
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 م.  1968
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 م. 2002، 1ط
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 م. 2007، اإلنسانية

العمامي، دار حممد  ، حممد  الوصف يف النص السردي بني النظرية واإلجراء  -111
 م.  2010صفاقس، ، احلامي

الغماري  -112 حممد  مصطفى  شعر  يف  العنوان  جممع  وظائف  عبدالقادر،  رحيم   ،
 م. 2008،  4املخرب، منشورات اجلامعة، قسم األدب العريب، بسكرة، العدد

العمريالوعي ابملكان    -113 عبداحلميد، جملة ، شا ودالالته يف قصص حممد  كر 
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θbt AlmSAdr wAlmrAjς 

ÂwlA: AlmSAdr: 

slslħ (HkAyAt Alnxlħ AlxDrA')  ،why mn ǍSdArAt Almjlħ Alςrbyħ 

fy Almmlkħ Alςrbyħ Alsςwdyħ ςAm 1435h  ،ـktbthA: njrAn 

mrhwn  ،wrsmthA: frdws mnςm  ،why 8 qSS  ،ςnAwynhA ςlŶ 

AlnHw AlĀty: 

1- Alqnfð Sdyq Alkl.    2- ÂnA Âlςb mςk.        3- byt AlxAlħ ftft.         

4- rHlħ bAlwn lwlw. 

5- ŝjrħ Alςnb lmn 6؟         - nzhħ bHryħ. wlkn!     7- ςrbħ  ٌ  lSγAr 

AlγAbħ.      8- ŝy'  ٌ  wAHd yjmςnA. 

θAnyA: AlmrAjς: 

1- Âdb AlÂTfAl drAsħ nĎryħ wtTbyqyħ  ،mHmd Alhrfy  ،dAr 

AlAςtSAm llTbς wAlnŝr ،AlqAhrħ ،T1  ،1996 m. 

2- Âdb AlÂTfAl fy AlÂdb Alςrby AlHdyθ: AlÂTr wAlnĎryħ 

wAltTbyq  ،zlyxħ ςbdAlrHmn Âbw ryŝħ  ،rsAlħ mAjstyr  ،

AljAmςħ AlÂrdnyħ ،qsm Allγħ Alςrbyħ  ،1989 m. 

3- AlÂdb Altwnsy AlHdyθ wsŵAl AljmAlyħ  ،ÂHmd Alwdrny  ،

Abn zydwn llnŝr ،twns  ،2007 m. 

4- Âdb AlTfl Alςrby drAsAt wbHwθ  ،Hsn ŝHAtħ  ،AldAr AlmSryħ  ،

AlqAhrħ ،T2  ،1994 m. 

5- ÂTyAf qSS AlÂTfAl fy swryħ ،mHmd qrAnyA ،AtHAd AlktAb 

Alςrb ،dmŝq ،T1  ،2013 m. 

6- ǍnŝAŶyħ AlfwAtH AlnSyħ  ،Ândry dy lnjw  ،trjmħ: sςAd nbyγ  ،

Âdby jdħ ،Alsςwdyħ  ،1420 hـ. 

7- AlǍyqAς Alzmny fy θlAθyħ ÂHlAm mstγAnmy  ،ŝrwq xmAs 

Hsn ،mjlħ dyAlŶ ،Alςdd 75  ،2018 m. 

8- bAŝlAr wAlθqAfħ Alςlmyħ  ،dydyyh jyl  ،trjmħ mHmd SlSylA ،

Almŵssħ الجاmςyħ lldrAsAt ،byrwt  ،1989 m. 

9- blAγħ AlxTAb wςlm AlnS  ،SlAH fDl  ،Almjls AlwTny llθqAfħ  ،

ςAlm Almςrfħ ،ςdd164  ،Alkwyt  ،1992 m. 

10- bnA' AlrwAyħ: drAsħ mqArnħ fy θlAθyħ njyb mHfwĎ  ،syzA 

qAsm ،AlhyŶħ AlςAmħ llktAb  ،2004 m. 

11- bnA' Alzmn fy AlrwAyħ AlmςASrħ  ،mrAd mbrwk  ،AlhyŶħ 

AlmSryħ AlςAmħ llktAb ،AlqAhrħ  ،1998 m. 

12- AlbnA' Alsrdy fy rwAyAt ǍlyAs xwry  ،ςAlyħ SAlH  ،Âzmnħ 

llnŝr wAltwzyς ،ςmAn  ،T1  ،2005 m. 

13- AlbnA' Alfny fy AlrwAyħ Alsςwdyħ  ،Hsn bn HjAb AlHAzmy  ،

mTAbς AlHmyDy ،AlryAD ،T1  ،2006 m. 
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14- AlbnA' Alfny lrwAyħ AlHrb fy AlςrAq  ،ςbdAllh ǍbrAhym  ،dAr 

Alŝŵwn AlθqAfyħ AlςAmħ ،bγdAd  ،1988 m. 

15- AlbnA' Alfny llqSħ AlqSyrħ: ywsf AlsbAςy nmwðjA  ،mHmd 

srHAn ،dAr AlθqAfħ Allγwyħ ،AlqAhrħ  ،2016 m. 

16- bnA' fDA' AlmkAn fy AlqSħ Alςrbyħ AlqSyrħ  ،mHmd Alsyd 

ǍsmAςyl  ،mnŝwrAt dAŶrħ AlθqAfħ wAlǍςlAm  ،slslħ jAŶzħ 

AlŝArqħ llǍbdAς Alςrby ،T1  ،2002 m. 

17- AlbnŶ Alsrdyħ: drAsħ tTbyqyħ fy AlqSħ AlÂrdnyħ  ،ςbdAllh 

rDwAn ،rAbTħ AlktAb AlÂrdnyyn ،ςmAn  ،1995 m. 

18- bnyħ Alŝkl AljmAly ،ςlA' Aldyn AlǍmAm ،dAr mjdlAwy llnŝr 

wAltwzyς ،ςmAn  ،2015 m. 

19- bnyħ Alŝkl AlrwAŶy ،Hsn bHrAwy ،Almrkz AlθqAfy Alςrby  ،

T2 ،AldAr AlbyDA'  ،2009 m. 

20- bnyħ AlnS AlrwAŶy  ،ǍbrAhym xlyl  ،AldAr Alςrbyħ 

llςlwm،nAŝrwn  ،byrwt ،2010 m. 

21- tjlyAt Alzmn fy AlrwAyħ Alymnyħ: ςzyzħ ςbdAllh nmwðjA ،

smAH AlfrAn ،mjlħ AlÂndls ،Alςdd1  ،2014 m. 

22- Altŝkyl AlbSry fy Alŝςr Alςrby AlHdyθ  ،mHmd AlSfrAny  ،

Âdby AlryAD ،AlryAD  ،T1  ،2008 m. 

23- tςdd AlÂSwAt fy AlrwAyħ Alsςwdyħ  ،mŝςl Almγyry  ،rsAlħ 

dktwrAh γyr mTbwςħ ،jAmςħ AlǍmAm  ،1439 h ـ. 

24- tqnyAt Alsrd fy AlnĎryħ wAltTbyq  ،Āmnħ ywsf  ،dAr AlHwAr  ،

T1 ،AllAðqyħ  ،1997 m.  

25- Altkryr byn Almθyr wAltÂθyr  ،ςz Aldyn ςly Alsyd  ،dAr 

AlTbAςħ AlmHmdyħ bAlÂzhr ،AlqAhrħ ،T1  ،1978 m. 

26- tyAr Alwςy fy AlrwAyħ AlHdyθħ  ،rwbrt hmfry   ،trjmħ: mHmwd 

Alrbyςy ،dAr γryb llTbAςħ ،AlqAhrħ  ،2000 m . 

27- θqAfħ AlÂTfAl  ،hAdy Alhyty  ،slslħ ςAlm Almςrfħ Almjls 

AlwTny llθqAfħ wAlfnwn wAlĀdAb ،Alkwyt  ،1988 m. 

28- θlAθyħ AlrAwwq Alrŵyħ wAlbnA'  ،qys AljnAby  ،dAr Alŝŵwn 

AlθqAfyħ ،wzArħ AlθqAfħ wAlǍςlAm، bγdAd   ،2000 m. 

29- jmAlyAt Altŝkyl AlrwAŶy  ،mHmd ςbyd  ،swsn AlbyAty  ،dAr 

AlHwAr llTbAςħ wAlnŝr ،AllAðqyħ  ،2008 m. 

30- jmAlyAt Alsrd fy AlxTAb AlrwAŶy  ،γsAn knfAny  ،dAr 

mjdlAwy llnŝr w Altwzyς ،ςmAn  ،2006 m. 

31- jmAlyAt AlSwrħ  ،jAstwn bAŝlAr  ،γAdħ AlǍmAm  ،Altnwyr 

llTbAςħ wAlnŝr ،byrwt ،T1  ،2010 m. 
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32- jmAlyAt AlmkAn fy AlxTAb Alsrdy Almwjh llÂTfAl  ،Alςyd 

jlwly  ،jAmςħ qASdy mrbAH  ،wrqlħ  ،mqAl bAlmltqŶ Aldwly 

AlÂwl fy tHlyl AlxTAb ،mArs 2003m. 

33- jmAlyAt AlmkAn fy AlrwAyħ Alsςwdyħ  ،Hmd Alblyhd  ،dAr 

AlkfAH llnŝr ،AldmAm ،T1  ،1429 hـ. 

34- AlHwAr AlqSSy: tqnyAth wςlAqth Alsrdyħ  ،fAtH ςbdAlslAm  ،

Almŵssħ Alςrbyħ lldrAsAt ،byrwt  ،1999 m.  

35- xTAb AlHkAyħ: bHθ fy Almnhj  ،jyrAr jynyt  ،trjmħ: mHmd 

mςtSm ،Almjls AlÂςlŶ  ،AlqAhrħ 1997m. 

36- drAsAt fy AlqSħ Alςrbyħ AlHdyθħ: ÂSwlhA AtjAhAthA 

ÂςlAmhA  ،mHmd zγlwl slAm  ،mnŝÂħ AlmςArf  ،AlǍskndryħ ،

T1  ،1973 m . 

37- dlAlAt AlxTAb AlγlAfy fy AlrwAyħ  ،jmyl HmdAwy  ،mwqς 

AldywAn ،sbtmbr  ،2008 m. 

38- dwr Alklmħ fy Allγħ  ،styfn ÂwlmAn  ،kmAl mHmd bŝr  ،mktbħ 

AlŝbAb  ،1975 m. 

39- dynAmyħ AlnS tnĎyr wǍnjAz  ،mHmd mftAH  ،Almrkz 

AlθqAfy Alςrby ،byrwt ،T2  ،1990 m. 

40- AlrAwy wAlnS AlqSSy  ،ςbdAlrHym Alkrdy  ،mktbħ AlĀdAb ،

AlqAhrħ ،T1  ،2006 m. 

41- AlrwAyħ Alςrbyħ Aljdydħ: drAsħ fy ĀlyAt Alsrd wqrA'At 

nSyħ  ،ŝςbAn ςbdAlHkym mHmd  ،Alςlm wAlǍymAn llnŝr 

wAltwzyς ،dswq ،mSr  ،2019 m. 

42- AlrwAyħ Alςrbyħ byn AlwAqς wAlÂydywlwjyA  ،mHmwd 

AlςAlm  ،ymnŶ Alςyd  ،nbyl slymAn  ،dAr AlHwAr  ،dmŝq 

1986m. 

43- zmn AlmHnħ fy srd AlktAbħ AljzAŶryħ  ،frydħ ǍbrAhym  ،dAr 

Alfkr ،AljzAŶr  ،2011 m. 

44- Alzmn fy AlrwAyħ Alςrbyħ  ،mhA AlqSrAwy  ،Almŵssħ 

Alςrbyħ lldrAsAt wAlnŝr ،byrwt  ،2004 m. 

45- srd AlĀxr-AlÂnA wAlĀxr ςbr Allγħ Alsrdyħ  ،SlAH SAlH ،

Almrkz AlθqAfy ،byrwt ،T1  ،2003 m. 

46- Alsrd AlrwAŶy fy ÂςmAl ǍbrAhym nSr Allh  ،hyAm ŝςbAn  ،

dAr Alkndy ،AlÂrdn  ،2004 m. 

47- Alsrd fy AlmqAmAt AlnĎryħ  ،hyrŝ Âmyn  ،nwr bAblyŝynγ  ،nwr 

llnŝr ،brlyn ،ÂlmAnyA  ،0162 m.  

48- symyA' AlςnwAn  ،bsAm qTws  ،wzArħ AlθqAfħ AlÂrdnyħ  ،

ςmAn ،T1  ،2000 m. 
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49- symyA' AlqSħ llÂTfAl fy AljzAŶr  ،yHyŶ ςbdAlslAm ،

dktwrAh ،jAmςħ frHAt sTyf ،AljzAŶr  ،2011 m. 

50- symywTyqA AlςnwAn fy ŝςr ςbdAlwhAb AlbyAty  ،ςbdAlnASr 

mHmd ،dAr AlnhDħ ،AlqAhrħ ،T1  ،2002 m. 

51- ŝςryħ AlxTAb AlrwAŶy  ،HyAħ brbwŝ  ،mnŝwrAt AtHAd 

AlktAb Alςrb ،dmŝq  ،2008 m. 

52- ŝςryħ AldAl fy bnyħ AlAsthlAl fy Alsrd Alςrby  ،AlTAhr 

rwAynyħ ،mltqŶ mςhd Allγħ ،jAmςħ ςnAbħ  ،1995 m.  

53- ŝςryħ AlfDA' fy rwAyħ mrsŶ fATmħ  ،mnAl frAq  ،mAjstyr ،
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 بالغة التوزيع في القرآن الكريم 

 

 د. سعيد بن عثمان بن محمد المال
 كلية اآلداب -العربية وآدابهاقسم اللغة 

  جامعة الملك فيصل 
   هـ  1443/  8/  14هـ            تاريخ قبول البحث:  1443/ 6/ 6تاريخ تقديم البحث:  

 
 ملخص الدراسة: 

البالغيون وال   يذكره  مل  املعنوي،  البديع  أنواع  من  مهًما  بديعًيا  نوًعا  البحث  يناقش هذا 
تسميته بـ"التوزيع"، وهو: مقابلة لفظ له أفراد للفظ آخر مثله، على توزيع  البديعيون، ومييل إىل 

آحاد أحدمها على اآلخر، ولعل الفقهاء واملفسرين كانوا أكثر من وّظف هذا االستعمال خلدمة  
قضاايهم، فاألصوليون جعلوا منه قاعدة تبىن عليها األحكام، فيما عّده املفسرون قاعدة ال غىن  

يف الوقت الذي مل حيفل به علماء البالغة، مع غناه الرتكييب، وأثره املمتد على  للمفسر عنها،  
سياقات مقاماته، وبصمته النظمية املميزة، تستوي يف ذلك األلفاظ اليت تتشح به، واملعاين اليت  

 تكتنفه. 
التعبري   أسرار  من  يعد سرًّا  الذي  اإلجياز،  النوع يف كونه حيقق غرض  أمهية هذا  وتكمن 

آين مبثل هذا النوع، فإنه ملا كانت تسمية األفراد متعسرة، ومقابلتها أبفراد غريها تطوياًل؛ عّّب  القر 
عنها   أابن  اليت  اخلاصة  األغراض  تلك  العبارة، هذا عدا  الوجيز يف  األسلوب  هبذا  ذلك  عن 

 الباحث يف دراسته للشواهد، واليت تعددت ابختالف أنواع هذا الفن العميق. 
 

 البالغة القرآنية، البديع، التوزيع. تاحية:الكلمات املف
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Abstract:  

This research addresses a significant rhetorical type called “Distribution”. It 

means the correlation between a hypernym that includes other hyponyms to 

another hypernym, distributing one of its hyponyms to the other [i.e. Hyponymy 

Relation]. Juris consults and interpreters were the most scholars who employed 

this use to serve their cases. Fundamentalists made such distribution a base on 

which the rules are built, while the interpreters use it as an indispensable rule. In 

the time when rhetoric scholars did not pay attention to the distribution, although 

it is distinct with its structural richness and extended impact on the context of its 

prosimetric texts, and distinct rhythmic imprint, such rhetoric terms, and entailed 

meanings denote similar indications. 
The significance of such rhetorical type lies in its correlation with essential 

meanings from the Holy Qur’an, which focused on the jurisprudential cases, 

mentioning Paradise, Hell, preaching, intimidation, and other five necessities. The 

rhetorical significance of the distribution is represented in being eloquent in 

rhythm and speech as it achieves the concise purpose, which is considered one of 

the Qur'anic expression secrets of this type. Therefore, when the naming of terms 

was difficult and using their synonyms was considered pleonasm. This concise 

style in the phrase has been used, indicating the intended meaning. In addition, the 

reliance on the presumptions and evoking their types were the way for the 

excellence among the distribution types and signs of such types. 

To clarify all the foregoing: this research consists of a preface; four chapters 

addressing its definition, significance, presumptions, and forms followed by the 

Qur'anic rhythm to express the same as per its meaning purposes to be shown with 

the most eloquent and the richest methods. In addition, the research in the final 

chapter revealed the rhetoric of this type and the secrets of using it for expression 

in the Holy Qur’an. 

  

key words: Quranic rhetoric, aesthetics, distribution. 
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 مقدمة
الذي جعل إعجاز كتابه يف نظمه املتني، وصالة وسالم على   احلمد هلل 

 املخصوص بلسان عريب مبني.
بعد: أما  البديع، يف    مث  التوظيف  به األساليب من شرف  فإن مما فازت 

د من  تراكيب النظم العايل املقدس، تقابل مجوع ألفاظه، حبيث حيمل كل مفر 
هذا على كل مفرد من ذاك، وهي سنة من سنن الكالم العريب الرصني اليت  

معارضه، وطرّ   ثبج عوارضه، وأضاءت يف غرة  بآللئها صدور  الحت يف  زت 
 كل بيان.  خطاابته، فكان له من احلسن ما بزّ 

 :الدراسات السابقة
،  حديثًاابلدراسة، ال قدميًا وال  البديعيني  مل حيظ هذا األسلوب يف كتب  

يتعلق جبانب  فإنه قد صرفها ملفهوم    ،التوزيع منهمحىت من استخدم تسمية  و 
يف تسميات   ،احلديث عنهتفصيل  غري جدير ابلدرس، على ما سيأيت    ،لفظي

   هذا النوع البديعي املعنوي األصيل.
موضعه   ووضعه  لنصابه،  النوع  هذا  رد  البحث  هذا  مهمة  وهلذا كانت 

من   وسلك الطبيعي  املعنوي، حبيث    هالبالغة،  البديع  من  الوظيفي  مكانه  يف 
 .االعتبارية، ومكانته الوظيفيةيكون من البالغة مبكان يليق برتبته 

،  ، بل ذايت  أن احلسن فيه عرضي  وعندما نقول من البديع فإننا ال نعين به  
املقام، وال   أن  يستدعيه  به، كما هو  يطابق  ميكن  إال  احلال  مقتضى  الكالم 

 .(1) األمر مع فيّن البيان واملعاين 
 

 . 470ينظر: الصبغ البديعي ألمحد أبو موسى:   (1)
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  ،توظيف هذا النوع من الناحية املنطقيةولألصوليني جهود قدميًا وحديثًا، يف  
  هاتبىن عليها كثري من املسائل الفقهية، ورمبا كان أكثر   ،ابعتبارها قاعدة لديهم

بـ  الدراسات احلديثة  يف مشواًل   : قاعدة مقابلة اجلمع ابجلمع،  البحث املوسوم 
تطبيقية وهي   أصولية  القرينللدكتور    ،دراسة  حممد  بن  جملة  يف    ،عبدالرمحن 

 م. 2007عام امعة الكويت، ونشرت  الشريعة والدراسات اإلسالمية، جب
  يف األغراض التعبريية   مل ينعموا النظر هبذه النوع  املفسرين    وحىت املهتمني من 

من بيان صحة املقابلة بني طرفيه من عدمها، وصحة  لديهم    ، بقدر ما حظي له
أثر   مراعاة  عن  احلديث  دون  اجلمع،  موضع  يف  ابملفرد  على    القسمة التعبري 

حث للتنقيب عن شيء من تلك األسرار اليت  اهذا األمر الذي دفع الب،  املعىن
 .تغياها النظم الكرمي

 
*** 
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 :أهداف الدراسة
بليغة، أال وهي مواضع  أعلى نصوص  يف  هذا النوع البديعي الفخم  صور    عتتب-1

 .القرآن الكرمياستعماله يف  
ته  حبسب ما اقتض  ،البقية  دون  أحد هذه األقسامبواعث استخدام  تقصي    -  2 

  مقامات ورودها يف الذكر احلكيم.
 . دواعيهلكل نوع حبسب األغراض البالغية  الكشف عن -3

 منهج الدراسة: 
املنهج التحليلي    -سالفة الذكر    -  سلك الباحث لتحقيق أهداف البحث (أ

اليت تتصف ابخلصوصية، وهو  يوصفال املناهج  أهم  توضيح  ل  ؛واحد من 
 الظاهرة حمل الدراسة والبحث.

الحظت أن ما كان فيه اللفظان بصورة اجلمع، كان التمايز يف شواهده     (ب
بغة معنوية فتخذته منهًجا يف تقسيمها، بينما ما كان أحد اللفظني  حيمل ص

مجًعا واآلخر مفرًدا مفيًدا للتعدد، محل التمايز بني شواهده صبغة لفظية،  
شّكلت عالمات  يعود خلصوصيات    هذاو   ،فجعلت تقسيمها وفق ذلك 

ومن ذلك أن    ،وكان هلا أثر يف حتديد هويته  ،كل نوع  بني شواهد  ،فارقة
، وكان موطًّئا ملعان  فيما كان لفظه مفرًدا مفيًدا للجمع  لفظًيا حصل  عدواًل 

 على ما سيتضح خالل هذا البحث. بديعية أفادها التوزيع بعد ذلك، 
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 خطة الدراسة:  
 على النحو التايل: ت دراسة هذا الفن البديعي األصيل جعل قد  و 
 وقرائنه، وحديث عن أمهيته.  ،، وتسمياتههتعريف  :التمهيد: وقد جاء فيه •

 اليت بدت يل وأمسيتها تبًعا ملفاهيمها: مث خصصت ثالثة مباحث ألقسامه 
ما كان اللفظان فيه بصورة    وقد قسمته إىل:  ،اإلفرادي املخصصالتوزيع   •

 مفيداً للتعدد. ،اجلمع، وما كان أحد اللفظني مجعاً، واآلخر مفرداً 
وقد قسمته إىل: ما كان اللفظان فيه بصورة اجلمع،    غاير،امل  موعيالتوزيع امل  •

 واآلخر مفرداً مفيداً للتعدد. ،وما كان فيه أحد اللفظني مجعاً 
الشاملالتوزيع   • إىل:املموعي  قسمته  وقد  بصورة    ،  فيه  اللفظان  ما كان 

 اجلمع، وما كان أحد اللفظني فيه مجعاً، واآلخر مفرداً مفيداً للتعدد  
املبحث  العامةبالغته  ب  مث ختمتها مبحث خاص  ألنين  ، وإمنا أقمت هذا 

الكرمي  معاين  تزاحموجدت   القرآن  يف  الواحد  الشاهد  على  التوزيع  ،  أنواع 
أ يف    نووجدت  تكمن  الفن  هذا  املعاينبراعة  دون  حد  أل  توجيه  مسالكه 

اب إال  عنه  اإلابنة  ميكن  ال  الذي  األمر  وهو  والنظر اآلخرين،  أبرز  يف    ملقارنة 
مث عرضت لألغراض   .مقام جيمعها ويبني عن خصائصها الدقيقة  شواهدها يف

 العامة اليت حققها هذا الفن يف كتاب هللا. 
 حسيب ونعم املعني. وهللا أسأل أن يلهمين الرشاد والسداد، إنه 
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 متهيد
 :تعريف التوزيع

التَّوزيع: الق ْسمة: أن يقسموا الشيء بينهم من اجلزور وحنوه، تقول:    لغة:
 .(1) وّزعُتها بينهم، وفيهم، أي: قّسمتها

مقابلة لفظ له أفراد )اثنان فأكثر( للفظ آخر مثله، على توزيع    واصطالحاً:
حبيث يكون لكل فرد حظه وقسمه، سواء أكان    آحاد أحدمها على اآلخر،

القرائن  ا واحدً  حبسب  أكثر  الفرد  (2) أو  تقابل  ابجلمع،  اجلمع  قوبل  .فـ"إذا 
، "ألن العرب إذا قابلت مجعاً جبمع؛ محلت كل مفرد من هذا، على  (3) ابلفرد"

ابجلمع، إال أن املفرد املفيد للتعدد    ا.وهو وإن كان خمتصً (4) كل مفرد من هذا"
إذ مها صيغتان من   للمعرفة،  املضاف  احملّلى أبل، واملفرد  فيه، كاملفرد  يدخل 

 . (5) صيغ العموم، فيدالن على تعدد أفرادمها
]سورة    {ىن نن  من زن}  ومن األول منهما، قوله تعاىل:

زكاته،      [43اآلية    البَ َقرَة]  [43البقرة: وليؤت  واحد صالته،  ليقم كل  الصالة  ففاملعىن: 
   .(6) معىن اجلمع والزكاة يف 

 

 . 2/207العني مادة )وزع(   (1)
 . 2/61التلويح إىل شرح حقائق التنقيح  : ينظر  (2)
 . 8/81البحر احمليط   (3)
 . 122 : املصباح املنري : ينظر  (4)
 . 1/366العقد املنظوم يف اخلصوص والعموم:  : ينظر  (5)
 . 4/3الّبهان : ينظر  (6)
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اآلية    يُوُنس]  [74]سورة يونس:  {ٰى ين ىن نن من زن رن}  ومن الثاين:

فكأنه سبحانه قال:  {ٰى ين}  والثاين هو  {ىن}   فاجلمع األول هو  ، [ 74
كل رسول إىل قومه خاصة، كما يستفاد من إضافة القوم    رساًل إىل أقوامهم"أي

 .(1) إىل ضمريهم"
 : تهتسميا 

تنوعت تسميات هذا األسلوب بني األوساط اليت اهتمت به، ولعل الفقهاء  
واملفسرين كانوا أكثر من وّظف هذا االستعمال خلدمة قضاايهم، فاألصوليون  

فيما   األحكام،  عليها  تبىن  قاعدة  منه  غىن  جعلوا  ال  قاعدة  املفسرون  عده 
يف الوقت الذي مل حيفل به علماء البالغة، مع غناه الرتكييب،    للمفسر عنها.

وأثره املمتد على سياقات مقاماته، وبصمته النظمية املميزة، تستوي يف ذلك  
 األلفاظ اليت تتشح به، واملعاين اليت تكتنفه.

 وميكن حصر ما وقع بني يدي من تسمياته يف اآليت: 
رجب    الفقه، كابن  أصول  علماء  بني  منتشرة  تسمية  وهي  التوزيع:  ـ  أ 

لقاعدة مقابلة اجلمع ابجلمع  ه(795)احلنبلي ، وكذلك  (2) لكوهنا مقتضى 
 عّب هبا علماء تفسري القرآن وعلومه.

على  ه التسمية  هذيف بديعيته    ه(750) الشيخ صفي الدين احللي  وقد أطلق  
  ، يقول:"، ملفهوم آخر بعيد كل البعد عما حنن فيهاللفظيأحد أنواع البديع  

هو أن يوزع املتكلم حرفا من حروف اهلجاء يف كل لفظة من كالمه  :  التوزيع
 

 . 4/67روح البيان  : ينظر  (1)
 . 247: يف كتابه القواعد  (2)
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اء يف الكتاب العزيز مثل ذلك  جوقد    ا، بشرط عدم التكلف ا كان أو نثرً نظمً 
وذلك إلعجازه وانسجامه وفصاحته، وكونه ال يغادر صغرية وال    ؛ بغري قصد

 حم جم هل مل خل حل جل }  كبرية إال أحصاها، وهو قوله تعاىل:

فالكاف ملزوم يف مجيع الكلمات سوى      [  [53اآلية    طه]  {خن حن جن مم خم
 .(1) ة "الفاصل 
الناحية  ابلتأمل جند أن هذا املفهوم و  ، وإن صح إطالق التوزيع عليه من 

ه، ئمن وراإال إنه ال فائدة ترجى    ،، بوجه من الوجوه، قريًبا كان أو بعيًدااللغوية
البديعيات أصحاب  من  أمهله كثري  هبم  وهلذا  معصوم املعتد  ابن  يقول   ،  

السيوطي وال  :"ه(1119) ابن حجة وال  املوصلي وال  ينظم ابن جابر وال  ومل 
 .(2) "الطّبي هذا النوع، أما إغفاال أو إمهاال

ة  ومقتضي  ،ـ مقابلة اجلمع ابجلمع: وهذه التسمية هي مبثابة تعريف لليت قبلها  ب
ابن  ،  ؛ لكوهنا قاعدة أصوليةاواسعً   ا، وانلت شهرة وانتشارً هلا وقد عدها 

 . (3) ضمن القواعد املهمة اليت حيتاجها املفسر ه(1150)عقيلة املكي 
يقول يف    ،ه(542)األندلسيج ـ اللف يف القول: وهي مما انفرد به ابن عطية  

النوع:  ىم  مم خم}  :وقوله تعاىل  "تفسريه ألحد شواهد هذا 
ابلفتنة والبغي،    وال ينفي بعضكم بعضاً   :معناه  ،[84اآلية    البَ َقرَة ]  {جن يم

وكانوا يف األمم كالشخص الواحد،    ،اوملا كانت ملتهم واحدة وأمرهم واحدً 
 

 . 162 :شرح الكافية البديعية لصفي الدين احللي  (1)
 .1/479أنوار الربيع يف أنواع البديع   (2)
 . 8/210الزايدة واإلحسان يف علوم القرآن:  : ينظر  (3)
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بعضً  لبعض ونفي بعضهم  قتل بعضهم  ا هلا،  ألنفسهم ونفيً   قتاًل   ،اجعل 
 .(1) " وكذلك حكم كل مجاعة ختاطب هبذا اللف يف القول

 : قرائن التوزيع
العرف والعادة بتوزيع األفراد على األفراد   مخ}  كقوله تعاىل:،  (2) أ ( جراين 

 {مضحط خض حض جض مص خص حص مس خس حس جس
نفسه، فأحيل  ألنه ميتنع عادة، أن يطلب تسليم املرء على فرد ؛  [61اآلية   النُّور]

، حيث  ه(606)املعىن لفرد غريه، لكن عّب هبذا لغرض، كما ذكر الرازي
 خس حس جس مخ}  أما قوله تعاىل:"   يقول يف تفسري هذه اآلية: 

 . (3) " فاملعىن أنه تعاىل جعل أنفس املسلمني كالنفس الواحدة  {حص مس
وهذه القرينة تصدق على شواهد النوع الثاين من التوزيع كما سيأيت، إذ  

نفسه، ما  بفرد  يف مجعه من أفراد اجلمع اآلخر  كل فرد  ميتنع يف العادة مقابلة  
 . غريهبفرد يقتضي مقابلته 

ابألفراد: األفراد  مقابلة  تعني  على  الشرع  داللة   مل }:  ه  قـَْول  ففي    ب( 
ليس جلميع األزواج نصف ما   [12اآلية   الن َِّساء] {حم جم يل  ىل

كما    ،(4) ترك مجيع النساء، وإمنا لكل واحد نصف ما تركت زوجته فقط
 ة ذلك. نّ بينت الس  

 

 . 1/173احملرر الوجيز  (1)
 .134القرائن يف علم املعاين:  : ينظر  (2)
 . 4/423مفاتيح الغيب  (3)
 . 4/346الفتاوى الكّبى   (4)
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  ، كما يف داللة وجوب جمموع الصلوات على مجيع أفراد األمة  :(1) ج( اإلمجاع
   . [238اآلية    البَ َقرَة] {ىل مل  خل} يف قوله تعاىل:

 ِّ }  :كقوله تعاىل  ،مقابلة اجلمع ابآلحاد، ومقابلة الكل ابلكلد( تعذر 
ال ميكن أن جيعل الرجل الواحد مجيع    [ 19اآلية   البَ َقرَة]  {زئ رئ ّٰ

أصابعه يف أذنه، وال مجيع أصابعه يف آذان الكل، وال أن جيعل الكل مجيع  
أصابعهم يف أذن الواحد أوآذان الكل، فمن هنا تعني توزيع األفراد على  

املراد منه  ف  [53اآلية    الَواقَِّعة ]  {ىن من خن}  األفراد.وكما يف قوله تعاىل:
أي ميأل كل واحد منكم    ،قابلة اجلمع ابجلمعاألفراد على األفراد ملتوزيع  
 .ما يعين استحالة ثبوت نقيض التوزيع على اآلحاد، (2)بطنه
 أمهيته:

قد يقابل املموع  ف تكمن أمهية التوزيع يف ارتباطه بقواعد التشريع اإلسالمي "
فيكون لكل واحد من العمومني واحد من    ،ابملموع بتوزيع األفراد على األفراد

كما يقال: لبس الناس ثياهبم وركب الناس دواهبم. فإن كل واحد    ،العموم اآلخر
منهم ركب دابته ولبس ثوبه. وكذلك إذا قيل: الناس حيبون أوالدهم. أي: كل  

 حب  جب هئ مئ}  واحد حيب ولده؛ ومن هذا قوله سبحانه:
كل والدة ترضع ولدها؛ خبالف ما لو قلت:الناس    :أي  [233اآلية    البَ َقرَة]  {خبمب

 .(3) "يعظمون األنبياء؛فإن كل واحد منهم يعظم كل واحد من األنبياء
 

 . 58مراتب اإلمجاع:  : ينظر  (1)
 29/415مفاتيح الغيب:ينظر إذ يستحيل أن متتلئ بطون اجلميع، أبكل جمموعة منهم فقط.  (2)
 . ويف هذا النص إشارة إىل بعض أنواع التوزيع التايل ذكرها. 31/128جمموع الفتاوى   (3)
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 جن  يم  ىم  مم}  يف قوله تعاىل:ه(794)ويقول الزركشي

ذكر  "[6اآلية    امَلائ َِّدة ]  {جهمه ين  ىن  من  خن حن
تقتضي انقسام  ألن مقابلة اجلمع    ؛املرافق بلفظ اجلمع والكعبني بلفظ التثنية

ذكر الكعبني بلفظ  ....و ولكل يد مرفق فصحت املقابلة  ،اآلحاد على اآلحاد
الكعبني من كل رجل ليتناول  فإن قيل: فعلى هذا يلزم أال جيب إال  ،  التثنية 

النيب  فعل  عنه  صدان  واحدة؟قلنا:  ورجل  واحدة  يد    ‘   غسل 
  ؛القاعدة األصولية قاعدة ظنية قد تتخلف يف بعض املواضع  ه.وهذ(1) "واإلمجاع

ألدلة خارجية أو قرائن صارفة، وقد شرط األصوليون للعمل هبا شروطاً أمهها:  
 .(2) إمكان انقسام األفراد على األفراد 

  أنواعه:
هوم الذي أوردته  ابملف   -ميكن حصر األنواع اليت يصدق عليها اسم التوزيع  

وإذا تقابل مجعان يف  :"ه(1393)يف القرآن الكرمي يف ثالثة، يقول ابن عاشور   -
بكل فرد    ،احتمل أن يكون من مقابلة كل فرد من أفراد اجلمع  ،كالم العرب

 يث }وقوله تعاىل:  ،حنو ركب القوم دواهبم  ،من أفراد اجلمع اآلخر على التوزيع

  ،واحتمل أن يكون كذلك  ، [ 6اآلية    التَّۡحرِّمي]  {حس جس}   [102اآلية   الن َِّساء ]  {ىفيف
 حم جم}ال بفرد نفسه حنو قوله:  ،لكن على معىن أن كل فرد يقابل بفرد غريه

أن  ،  [61اآلية    النُّور]  { حص مس خس}:وقوله  ،[ 11اآلية    احلُُجرَات]  {خم واحتمل 

 

 . 1/52، وانظر: غنية املتملي يف شرح منية املصلي 4/5الّبهان  (1)
 .347 :قاعدة مقابلة اجلمع ابجلمع  (2)
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اآلية  َغافِّر] {يهجي ىه} حنو قوله:  ،يكون من مقابلة كل فرد جبميع األفراد

 .(1) "والتعويل يف ذلك على القرائن ،[9
وحيث إن التوزيع قائم على النظر إىل العالقة بني لفظني متقابلني، 

 وحبسب مفاهيم 
 :ين بتتبعها أجدها ختلص إىل ما يليفإنهذه األنواع يف كتاب هللا،  

 .فرد = فرد يتعلق به (أ
 .فرد ال يتعلق به  =  فرد  (ب
 . = مجع يتعلق  فرد  (ت

 : ميكن تصنيفها حتت اإلطالقات التاليةعليه، وبناء 
 .خصصاملاإلفرادي التوزيع   - 1
 .رغاي املاملموعي التوزيع   - 2
 .املموعي الشامل التوزيع  -  3

حماولة كان ميكن أن يستفاد منها يف تسمية    ه(1069)  وللشهاب اخلفاجي 
البيضاوي يف تفسريه قوله   تعليقه على كالم  التوزيع، وذلك عند  أنواع  بعض 

قوله: )لكل واحد    يقول:"  جحس  [64اآلية    الرَّۡحََٰن]  {ٰر ٰذ يي ىي مي}  :تعاىل
جنة وعني أو لكل عدة منهما( األول بناء على قاعدة تقابل اجلمع ابجلمع  

فيكون لكل واحد جنات    ، فراديّ إي، وعلى الثاين االستغراق  عفاالستغراق جممو 
 .(2)"وعيون

 

 . 2/189ينظر: التحرير والتنوير   (1)
 . 5/296عناية القاضي   (2)
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إال أهنا كما نرى غري دقيقة، ورمبا كانت مومهة عكس املراد، إذ نظر إىل  
األنواع، وهو نظر غري مثمر، فالتمايز يف هذه األنواع  اجلزء األول من تسميات  

اخلفاجي    ية اليت وضعتها، وحسبُ مال يبني إال ابلنظر للجزء الثاين من التس
 .رمحه هللا إشارته اليت وشت بتنوع صور هذا الفن

 
*** 
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 املخصص اإلفرادي التوزيع :  املبحث األول
من أفراد  له  خيصص  بفرد    أحد مجعني،كل فرد من أفراد    مقابلة:أعين بهو 

يتعلق به دون التعلق ابجلميع. وهذا يعين أن مقابلة اجلمع    ،أايًّ كان  اجلمع اآلخر
 ابجلمع تقتضي القسمة على اآلحاد.

وقد رصدت من شواهده يف كتاب هللا، ابعتبار نوع اللفظ صورتني، على 
 النحو التايل:

 فيه بصورة اجلمع: ما كان اللفظان   -  1
البارزة   السمةَ  هذا التنوع هو تنوعت املعاين من شواهد هذه الصورة، وكان 

 : وفق ما يلييف متايزها، ما دفعين إىل تقسيمها تبًعا للجانب املعنوي،  
 :الفقه األكّب()تصحيح العقيدة  –  1- 1

جمده: تفرد  قوله   ٰذ يي ىي مي خي حي} ومنه 
 مئ زئ رئ ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر
هني إنه:"  ه(982) فقد قال أبو السعود    [23اآلية    الت َّۡوبَة]  {يئ ىئ نئ

بقضية مقابلة اجلمع    ،عن مواالة فرد من املشركني   ،لكل فرد من أفراد املخاطبني 
فإن    ،ال عن مواالة طائفة منهم  ،وجبة النقسام اآلحاد إىل اآلحادامل  ،ابجلمع

عبارة النظم داللة ال  مفهوم من  أفاده  .  (1) "ذلك  الذي  اإلجياز  وعالوة على 
هتاونت فيه بعض النفوس الضعيفة  رمبا    األمرهذا  أابن عن أّن   هنا فإنه  التوزيع

ابجلمع عاّمة؛ ليتأكد مقصد  ، فلم يسلك فيه طريق مقابلة املفرد  بداعي الفطرة
    .فرد تربطه ابملخاطب صلة روح قبل نسب وجسدإرادة 

 

 . 4/54إرشاد العقل السليم   (1)
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تعاىل:يف  و   جن يم ىم مم خم جمحم يل ىل مل خل}قوله 
ۡسرَاء ]  {منىن خن حن األلوسي   [97اآلية    اإلِّ  جن يم ىم}  :"هـ(1270)يقول 
يهدوهنم إىل طريق احلق أو إىل طريق    ،ا من دونه عز وجلأنصارً   : أي  {حن

أو إىل طريق النجاة من العذاب الذي    ، يوصلهم إىل مطالبهم الدنيوية واألخروية
قتضيه قضية  تعلى ما    ،على معىن لن جتد ألحد منهم ولياً   ،يستدعيه ضالهلم

  ،على ما هو املشهور  ،من انقسام اآلحاد على اآلحاد،  مقابلة اجلمع ابجلمع
ينفعهم  ألن األولياء إذا مل تنفعهم فكيف    ؛مبالغة  {حن}  وله سبحانهوقيل ق 

ابعتبار معناه كما أن )هو( عائد   (من)الويل الواحد، وضمري هلم عائد على  
ويف إيثار اإلفراد واجلمع  ،  فلذا أفرد الضمري اترة ومجع أخرى  ،عليه ابعتبار لفظه

وتعدد سبل الضالل وكثرة    ،سالكيه  فيما أوثرا فيه تلويح بوحدة طريق احلق وقلة
أيًضا ففيه إشارة إىل أن كل فرد كان  أفاد التوزيع هبذا املسلك  و   .(1) "لالّ الضُ 

 أايًّ كان لن ينفعه يومئذ.يظن بشخص بعينه أنه انصره 
 :هتذيب األخالق - 2- 1

 ني مي}  :كقوله جل شأنه،  الدعاء  تعليم  من ذلك ما جاء يف صورة
كي كالم  فـ"احمل  [  47الُفۡرقَان ]  {جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي

فكأنه قيل: يقول كل واحد منهم هب لنا من أزواجنا    ،كل واحد من املتقني 
ذرايتنا مجع ذرية، واجلمع مراعى فيه التوزيع على الطوائف  .ف(2)"وذرايتنا قرة أعني 

 

 . 8/165روح املعاين   (1)
 . 10/52املصدر نفسه  (2)
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أقول:  .(1) من الذين يدعون بذلك، وإال فقد يكون ألحد الداعني ولد واحد 
، ولعمري فإن يف سلك هذا النوع من التوزيع  يكون لبعضهم ذرية أصالً وقد ال  

إنسان عينه الذي به تقر  إمياء إىل أمنية تداعب قلوب املؤمنني، فلكل منهم  
 ضر إبحياء الضغائن. دون غريها، وإليه يلمح هذا النوع دون التصريح الذي رمبا  

 :التشريع: وهو األحكام خاصة وعامة - 3- 1
  { َوَعلَى ٱلَِّذيَن يُِطيقُونَهُۥ فِۡديَٞة َطعَاُم مۡساِكين  } يف قول هللا جل وعال:وذلك كما  

مجع    ،قرأ انفع وابن عامر وأبو جعفر )مساكني( بصيغة اجلمعفقد    [184اآلية  البَ َقرَة]
مسكني، وقرأه الباقون بصيغة املفرد، واإلمجاع على أن الواجب إطعام مسكني،  

من مقابلة اجلمع   {نت مت  زت }  فقراءة اجلمع مبنية على اعتبار مجع 
  ، أي: وعلى كل واحد ممن يطيق الصوم.(2) مركب الناس دواهب  :مثل  ،ابجلمع

أن احلكم لكل يوم    ،لكل يوم يفطره إطعام مسكني، وتبني من إفراد املسكني 
   .(3) يفطر فيه مسكني، وال يفهم ذلك من اجلمع

قولُهُ  أي يوصي كاًل يف    [11اآلية    الن َِّساء]  {ىليل مل يك ىك}   :وََكَذا 
 رث يت  ىت  نت}:  جّل يف عاله  َوَقوله.(4) أوالده 

 يف ىف  يث ىث نث  مث  زث 
 يك  ىك مك لك اك يق ىق 

 

 . 19/83ينظر: التحرير والتنوير   (1)
 . 2/167،والتحرير والتنوير1/466ينظر: روح املعاين   (2)
 . 4/4والّبهان يف علوم القرآن ، 31/128، وجمموع الفتاوى 2/191ينظر: البحر احمليط  (3)
 .484/ 3ك األقران للسيوطيينظر: معرت   (4)
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 من  زن رن  مم ام  يل ىل  مل
املقصود أنه تعاىل قابل  :"ه(606)حيث يقول الرازي   [23اآلية   الن َِّساء]  {ىن نن

فهذا يقتضي أن هللا تعاىل قد حرم   اجلمع ابجلمع،فيقتضي مقابلة الفرد ابلفرد،
  من   واحد   كل  على  حيرم  "مل  .وأنه:(1) "خاصة  وبنته  ه خاصة،على كل أحد أمّ 
 . (2) املخاطبني" أمهات املخاطبني،مجيع

أيضاً: ذلك  قوله: فـــ  ،[24اآلية    الن َِّساء ]  {جي يه  ىه} ومن 
ع الفرد على الفرد، فهذا  مقابلة اجلمع ابجلمع، فيقتضي توزّ   من   {جي}

. ومنه أيضاً  (3) اًل"يقتضي أن يتمكن كل واحد من ابتغاء النكاح مبا يسمى ما
 [ 34اآلية  الن َِّساء]  {مئنئ زئ  رئ  ّٰ  ِّ  ُّ}قوله تقدس وعال:

التوزيع، وكذلك ضمري    { ِّ ُّ}  فقوله:"  رئ  ّٰ} جيري على 

 .(4) "{زئ
القصص وأخبار األمم  أبمور شىت كإيراده  ر والتحذيالوعظ  - 4- 1

 : السالفة
واإلرشاد للموعظة  اخلطاب  فيه  ما متحض  تعاىل  :أ(  قوله   خن}:ومنه 

  ،[ 92اآلية    األَنبَِّياء]  {يه ىه مه جه ين ىن من

 

 . 10/23مفاتيح الغيب  : ينظر  (1)
 4/346الفتاوى الكّبى البن تيمية  : ينظر  (2)
 . 10/39مفاتيح الغيب  (3)
 .10/117، وروح املعاين 7/25، وعناية القاضي 44/5ينظر: التحرير والتنوير   (4)



 

 
443 

 العربية جملة العلوم  
 ه )اجلزء الثاين( 1444العدد السابع والستون ربيع اآلخر  

اآلية    امُلۡؤمُِّنون]  {هت مت خت حت جت هب مب خب}:وقوله جل ثناؤه

بقوله    تعقب  فقد   ...لألنبياء املذكورين يف اآلايت السابقة.فيه  اخلطاب  ف  [52
 هئ مئ خئ جئحئ يي ىي ني مي زي ري}  تعاىل:
عاشور  [ 51اآلية    امُلۡؤمُِّنون ]  {جب ابن  اجلمع  :"و ه(1393)يقول  هبا  هنا  صيغة  مراد 

اجلماعات. ومنه قوهلم: ركب القوم  التوزيع، وهي طريقة شائعة يف اإلخبار عن  
 .(1) "دواهبم

 اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث} :ومنه أيضاً قوله تعاىل
على قراءة    [32اآلية    اأَلۡحَقاف]  {رن مم ام يل ملىل يك ىك مك لك

وليس ألي    :أيفإنه ملن ابعتبار معناها،    ، بضمري اجلمع  ( وليس هلم)ابن عامر  
التوزيع،   به من دون هللا، على طريقة  وايه اخلاص  يف قوله    وكذا اجلمعمنهم 

أولئك املوصوفون بعدم    : بذلك االعتبار أي  {رن مم ام يل}سبحانه:  
، على التوزيع، أي كل واحد منهم يف ضالله  (2)إجابة داعي هللا يف ضالل مبني 

 الذي فنت به، دون غريه. 
األمم بدعوة رسلهم: من ذلك ما دار بني كليم هللا وعدو  ( احلديث عن كفر  ب

 { مث هت مت هب مب هئ مئ هي مي} هللا يف قوله جل شأنه:
لال  [50اآلية    طه] هنا  )كل(  األشياء  "ستغراق  فإن  مبقابلة  التوزيع  قصد  على 

القوم دواهبم)ابخللق، مثل: أنت أعطيت  (ركب  .واملعىن: أتمل وانظر هل 

 

 . 17/139التحرير والتنوير  (1)
 . 13/139ينظر: روح املعاين  (2)
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يعلم أنه ما أعطى كل شيء خلقه، فإذا أتمل  اخللق أو ال؟ فال شك أنه  
علم أن الرب هو الذي أفاض الوجود والنعم على املوجودات كلها، فآمن  

احلق االعتقاد  إىل  املوصلة  املعرفة  وتلك  الصفة  هذه  بعنوان  ويف  (1)"به   ،
خصائص خلقة فضاًل عن  استخدام التوزيع دعوة للعقول أن تتأمل أبن كل  

 ا اخلاصة هبا، اليت ال تشابه غريها فهي جديدة ابلتفكر. هلا عطاءاهتمراحلها  
تعاىل قوله   مم خم حم جم يل ىل مل خل} :ومنه 

 يه ىه مه جه ين ىن من خن حن جن يم ىم
قوله:"  [3اآلية    الُفۡرقَان]  {حي جي مجع، وإذا    {يل}  مجع و  { خل}  فإن 

 .(2) "قوبل اجلمع ابجلمع تقابل الفرد ابلفرد
 اك  يق ىق يف ىف  يث ىث نث مث} :ومنه أيضاً قوله تعاىل

خياطبونه   [34اآلية    َسَبإ]  {مل يك ىك مك لك فكيف  واحد،  فاملرَسل 
على مقابلة اجلمع ابجلمع اليت يراد منها التوزيع على آحاد    بضمري مجع؟ إال

مبثله،  اجلمع برسوله وخاطبه  تعاىل:  ،فقد كفر كل   مب زب}وهو كقوله 
 . (3) [6اآلية  الِحۡجر]{مت زت رت يب ىب نب

 

 .16/233التحرير والتنوير  (1)
 . 8/81البحر احمليط   (2)
التنزيل    :ينظر  (3) الغيب  4/248أنوار  وفتوح  املعاين12/566،  وروح  والتحرير  11/321،   ،

 . 12/212والتنوير
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 يف  ىف يث  ىث  نث مث  زث  رث}ومنه قوله تبارك شأنه:

ذكر الباء مشري  فــــ  [ 52اآلية    فاطر]  {مك لك اك  يق ىق 
  {يف}  لضمري يف....واإىل توزيع أصناف املعجزات على أصناف الرسل

للرسل وهو على التوزيع، أي جاء جمموعهم هبذه األصناف من اآلايت، وال  
عضهم  ، فببنو فالن قتلوا فالانً   :كما يقال  ،يلزم أن جييء كل فرد منهم جبميعها

ال على إرادة اجلمع وأن كل رسول جاء جبميع    ،جاء هبذا وبعضهم جاء هبذا 
وعدد الرسل أكثر بكثري من    ،حىت يلزم أن يكون لكل رسول كتاب  ، ما ذكر

 .(1) عدد الكتب كما هو معروف 
تغّشى حداثً  ج ما  القصص  ا  خاصًّ (  أحداث  قوله  من  ذلك  القرآين:من 
  يقول البيضاوي   [62اآلية    يُوُسف ]  {جف مغ جغ مع جع مظ}تعاىل:

وحفص  ":ه(685) والكسائي  محزة  ليوافق    (ل ف ْتيان ه  )قرأ  الكثرة  مجع  أنه  على 
يف   ه(1069)  ويعلق الشهاب .(2)"[62اآلية   يُوُسف ]  {جف مغ جغ مع}قوله:

ألّن الرحال    خل(إليوافق قوله اجعلوا  )قوله:  "  حاشيته على كالم البيضاوي بقوله:
فينبغي    ،مجع كثرة، ومقابلة اجلمع ابجلمع تقتضي انقسام اآلحاد على اآلحاد
وكأن  .(3) "أن يكون مقابله صيغة مجع الكثرة، وهم كانوا أحد عشر أو اثين عشر

 

 . 11/360، وروح املعاين 22/298التحرير والتنوير  : ينظر  (1)
 . 169/ 3أنوار التنزيل  (2)
 . 5/188عناية القاضي   (3)
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يوكل بكل رحل فىت من  جعله    ’   التوزيع وشى هنا أبن حرص يوسف 
     .عليهم النسيان، وليتم له ما أراد هللا سلطحىت ال يتلشدة حرصه فتيانه، 

 يم  ىم مم حمخم جم  يل  ىل  مل خل} ومنه قوله عز شأنه:

  [ 15اآلية    َسَبإ]  {خي حي جي يه مهىه جه ين  ىن من خن جنحن

، إذ "ال يتأتى أن يكون القوم كلهم مقيمني يف مسكن واحد؛  اجلمع  على قراءة
ثنية جنتني ابعتبار أن ما على ميني السائر كجنة، وما على يساره  لذا جاءتـ"ت

كجنة. وقيل: كان لكل رجل منهم يف مسكنه، أي داره جنتان جنة عن ميني  
وجيتنون    ،فكانوا يتفيؤون ظالهلما يف الصباح واملساء  ،املسكن وجنة عن مشاله

لكل    أي: فيكون معىن الرتكيب على التوزيع،  ،مثارمها من خنيل وأعناب وغريها
  (يف مساكنهم)مسكن جنتان، كقوهلم: ركب القوم دواهبم، وهذا مناسب لقوله:  

 ٍّ ٌّ}  ، وكذا القول يف (1) "دون أن يقول يف بالدهم، أو دايرهم

 .من مقابلة املتعدد ابملتعدد ،على التوزيع  [16اآلية  َسَبإ] {َّ
 : وحال الكافرين يوم القيامة بعرض مشاهد البعث والنشور اإلنذار  - 1-5

ا ] {مف خف حف}مــــــــن ذلــــــــك قولــــــــه ســــــــبحانه: ع       َ  [130اآلي       ة  األَن ۡ
إىل أنــــــه مــــــن شــــــهادة الواحــــــد مــــــنهم علــــــى  ه(685) فقــــــد ذهــــــب البيضــــــاوي

ذم هلـــــم علـــــى ســـــوء نظـــــرهم وخطـــــأ رأيهـــــم، فـــــإهنم اغـــــرتوا نفســـــه يقـــــول: فيـــــه "
حـــــىت   وأعرضـــــوا عـــــن اآلخـــــرة ابلكليـــــة، جـــــة،ابحليـــــاة الدنيويـــــة واللـــــذات املخدّ 

ــهم ابلكفــــــــر،  ــهادة علــــــــى أنفســــــ ــرهم أن اضــــــــطروا إىل الشــــــ ــان عاقبــــــــة أمــــــ كــــــ
 

 . 166/ 22التحرير والتنوير   (1)
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ــذير  ــد، حتـــــ ــذاب املخلـــــ ــاهلمللســـــــ  اً واالستســـــــالم للعـــــ ــل حـــــ ــن مثـــــ ، (1)"امعني مـــــ
ــاده التوزيـــــــع  ــا أفـــــ ــافو مـــــ ــر ولـــــــيس خبـــــ ــذا الطريـــــــق مـــــــن تشـــــــخيص التحســـــ هبـــــ

ا  ــً ــر حتقيقــــ ــه، وأكثــــ ــى نفســــ ــالف علــــ ــل خمــــ ــهد كــــ ــدما يشــــ ــذ عنــــ ــل يومئــــ احلاصــــ
 كما يقال يف لغة القانون.  ،للعدل، فاالعرتاف سّيد األدلة

 هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني}قوله:  منه  و 

ويداه  إذ    [24  اآلية  النُّور]  {جب لسانه  منهم  واحد  على كل  "يشهد  أن  املعىن 
،  أعظم بالغة  القسم من بديع التوزيع دون غريهويف سلكه يف هذا    .(2) ورجاله"

هذه   من  الواحد  العضو  فشهادة  ابجلمع كاماًل،  املفرد  ملقابلة  داعي  ال  إذ 
، ال يتسلل هلا الشك، وال يعتورها  األعضاء على صاحبه كافية، وقاطعة الداللة
 شهادة الناس بعضهم على بعض. الريب وال تفتقر إىل تزكية، كما هو الشأن يف  

تعاىل:    رن  مم ام يل ىل مل يك ىك}وقوله 
 حض  جض  مص  خص }  وقوله تعاىل  ، [ 46النمل  اآلية  ]  {ٰى ين  ىن  نن  زنمن

قابلة  فـ"م  [311الرُّو  اآلية  ]  {جع مظ  حط  مض خض
بصيغة مجع   اجلمع  من  ضمري  ألحد  يكن  مل  أي  التوزيع،  ابب  من  الشركاء 

فضالً  شفيع،  أحد  قوله  املرمني  وكذلك  شفعاء.  عدة   حط }   :عن 
كقوله  ،ألن املراد أهنم يكفرون هبم يوم تقوم الساعة  {جع مظ 

 زب  رب يئ ىئ  نئ  مئ  زئ  رئ}  :تعاىل

 

 183/ 2أنوار التنزيل  (1)
 .4/5الّبهان يف علوم القرآن : ينظر  (2)
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من بديع التوزيع  ويف جعل هذا الشاهد يف هذا القسم  .(1) " [25اآلية  الَعنَكُبوت] {مب
كان ينتظر كل كافر من معبوده الشفاعة  لتحسري الذي ما بعده، إذ  تضمني ل

وكأنه    م إذا قوبل كل شريك بصاحبه،،  عالوة على التهكم هب فلم تتحصل له
له مراده، كيف وقد عجز القادرون    أتيح له أن خيلو به ويطلب منه فال ينحصل

   صماء؟!يف هذا املوقف العصيب فكيف حبجارة 
بضمري مجع    ىأت  فقد:"   [9اآلية    امُلۡلك]  {جخ مح جح مج حج}ومنه قوله تعاىل:

  ،ا يف الغالب على اعتبار احلكاية ابملعىن واحدً املخاطبني مع أن لكل قوم رسواًل 
واحدة عبارة  يف  األفواج  اجلمع  ،أبن مجع كالم مجيع  بضمري  واملراد    ،فجيء 

 جس مخ جخ مح جح مج حج}  التوزيع على األفواج، أي قال مجيع األفواج:
على طريقة املثال املشهور:    {مظ حط مض خض حض جض مص خص حص مس خس حس
وهبذا يعرتف كل فوج بنبوة صاحبه، ودون غريه، وإمنا    (2) ("ركب القوم دواهبم)

مجعهم ألّن كل األنبياء يدعون لدين واحد هو اإلسالم، فلهذا مسي الكافر بنيب  
 . كافر بكل األنبياء

 : بذكر قدرة هللااإلعجاز  - 6- 1
كقوله    ،طوراً من أطوار خلق اإلنسان  فيه القرآن الكرمي  ما وصفمن ذلك  

مجع ال واحد له  فـ)أشدكم( "  [5اآلية    احلَج]   {متهت خت حت}  تبارك امسه:

 

 . 63/ 21التحرير والتنوير   (1)
 . 1/283فواتح الرمحوت بشرح مسلم الثبوت   (2)
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  ، وما مها مبسموعني بل قياس  ، كذئب  دّ أو ش    ،ككلب  دّ أو مجع شَ ...من لفظه
 . (1) "وإذا كان مجعا فهو من مقابلة اجلمع ابجلمع

 واآلخر مفردا  مفيدا  للتعدد:  ،كون أحد اللفظني مجعا    -  2

اإلفراد أو التثنية أو اجلمع، ومل ترد يف  يف النظم القرآين هناك ألفاظ الزمت 
القرآين عن صيغة إىل أخرى،   النظم  فيها  صيغة أخرى، وألفاظ أخرى عدل 

على اجلمع،    لغرضو بالغيّو يسعى إىل حتقيقه، فقد يْؤث ر النظم القرآين الواحدَ 
  مرّده يف الصيغ    هذا التعديلمن ابب وضع املفرد موضع اجلمع، و   اكون هذيو 

ما يقتضيه املعىن وسياق الكالم، ومن ميعن النظر يف النظم القرآين يكتشف  
الدقة يف اختيار صيغ األلفاظ، حبيث لو استبدلت بغريها الختل النظم واختلف  

   .(2) املعىن
ولقد أسهم هذا اإلجراء يف إظهار نوع جديد من أنواع اإلعجاز اللغوي  

أفانني  التصرف يف  الكرمي، وهو  القرآن  تلقيه من ظالل على    يف  القول، وما 
السامع، فتحدث أثراً مل يكن بغري هذا االختالف بني صيغ األلفاظ، فقد هنض  
القرآن هبذا اإلعجاز هنوضاً وزاده ثراء، وترقى به إىل ذرى ال يبلغها أحد، وأسس  
له مبنهجية منتظمة واضحة الدالالت، فقد انتقى من املفردات األكثر امتالء  

  ، وإن تتبع مواطن هذا االختالف يف الصيغ فيه غنية بالغية  قصود.ابملعىن امل
 .(3) يتلمس فيه دقائق اإلعجاز وعظمة البيان ،وتزيد املتفحص لآلي ثراء

 

 6/282ينظر: عناية القاضي   (1)
ينظر: بالغة صيغ اإلفراد والتثنية واجلمع يف النظم القرآين )حاشية الطييب على الكشاف للزخمشري    (2)

 .133  : 42جملة جيل الدراسات األدبية والفكرية العدد  أمنوذجاً(، مقال نشر يف
 .281 :غ األلفاظ بني اإلفراد واجلمع يف القرآن الكرمي ينظر: اختالف صي  (3)

http://jilrc-magazines.com/wp-content/uploads/2018/06/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF-42.pdf
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  مأخوذاً   إمنا جيوز أن توحد صفة اجلمع إذا كان امساً : "و ه(207)يقول الفراء  
  ه( 276)  تنّبه ابن قتيبة وقد  ،  (1) "ا مثل رجل وامرأةومل يكن امسا مصرحً   ، من فعل

الواحد   فيه إطالق  اللفظ معناه، وذكر  أمساه خمالفة ظاهر  لذلك، فعقد ابابً 
يف سياق حديثه عن سنن العرب،    ه(539)  .كما ذكر ابن فارس (2) وإرادة اجلمع 

 .(3) العرب تصف اجلميع بصفة الواحد  نّ أابب اجلمع يراد به واحد، 
 : مقام اجلمعبواعث التعبري ابملفرد يف 

 َمۡرميَ ]  {يه ىه مه جه ين ىن}  كما يف قوله تعاىل:  :دفع اإليهام  - 1

الزخمشري:    ،[4اآلية   البدن"يقول  )الَعْظم(ألنه عموُد  قواُمه    ،وإمنا ذكر  وبه 
ألن الواحد هو الداّل على معىن اجلنسية، وقْصده    ؛ وهو أصُل بنائه ووّحَده

هذا اجلنس الذي هو العمود والق وام وأشّد ما ترّكَب منه اجلسد قد    إىل أنّ 
أصابه الَوَهَن، ولو مجع لكان قصداً إىل معىًن آخر، وهو أنه مل يه ْن منه  

ويعرُض    ،يعّقب الطييب على كالم الزخمشريو   .(4) " بعُض عظامه ولكن كلها
الكالم إذا كان منصّباً    إنّ "فيقول:    ،رأيَه يف غرض اإلفراد ضمن هذا الّسياق

إىل غرضو من األغراض جعل سياقه له وتوّجهه إليه، كأّن ما سواه مرفوٌض  
مّطرٌح، واملقصوُد من اإليراد يف هذا املقام: إظهاُر الضعف يف البدن وإبداءُ  

ألن يكون الكالُم فيه، بل ألن ينّبه  تساقط القوى؛ يعين: ما ذكر العْظَم  

 

 . 1/268معاين القرآن   (1)
 .214ينظر: أتويل مشكل القرآن   (2)
 .161ينظر: الصاحيب يف فقه اللغة   (3)
 . 3/4الكشاف   (4)
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على أن هذا اجلنَس الذي هو عموُد البدن وقوامه قد أصابه الوهن، ولو  
قيل: العظام؛ لرجع القصد إىل أّن الكالَم يف العظام يف أنه مل يه ْن بعضها  

ينبئ    ؛فقط بل كلها، ألن ترَك املفرد إىل اجلمع مث حتليَته ابلالم االستغراقية
   . (1) "صد إىل أنه مل يه ْن بعُض العظام بل كّلها، وخيرج عن املقصودعن أن الق

من ذلك لفظ )الصالة( يف قوله    إفادة معىن يتعلق ابجلنس ال العدد:-2
من اآلية    امُلۡؤمُِّنون]  {يم ىم مم خم حم جم }  تعاىل يف سورة املؤمنون:

لُيفاد أواًل اخلشوُع يف  ؛ مث مجعها ،حيث أفرد الصالة يف املقام األول" [9اىل اآلية   2
جنس الصالة، أيَّ صالةو كانْت، ومُجعْت آخراً؛ لُتفاَد احملافظُة على أعدادها؛  

والوتُر، والسنُن املرتبُة مع كّل صالةو، وصالُة اجلمعة،   وهي: الصلواُت اخلمُس،
الضحى،   وصالُة  واخلسوُف،  والكسوُف  واالستسقاُء،  واجلنازُة،  والعيدان، 

، وصالُة احلاجة  وغريها من النوافلو   .(2) "التهجُد، وصالُة التسابيح 
اجلمع   من  نظريه  أبفراد  أفراده،  قوبلت  الذي  للتعدد،  املفيد  املفرد  وبتتبع 

 : الوارد معه يف سياق واحد، وجدته قد جاء يف صور متعددة
 

*** 
  

 

 . 9/564فتوح الغيب  (1)
 . 3/177الكشاف   (2)
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 : أ( صيغ صرفية 
 مب  زب رب يئ}( صيغة فعيل: من شواهده قوله تعاىل شأنه:1

 رث  يت ىت  نت مت  زت رت  يب  ىب  نب

التوزيع، حبيث      [69اآلية    الن َِّساء]  {يث ىث نث زثمث على  فاآلية 
أولئك   جلميع  رفيقاً  هللا  بفضل  سيكون  الطائعني  أولئك  من  واحد  كل  إن ّ

  ،  يستوي فيه الواحد وغريهألن فعياًل   ؛ومل جيمع  يقول الشهاب:"  ..إخل..النبيني 
التمييز لفهم املعىن، وحسنة وقوعه يف  اكتفاء ابلواحد عن اجلمع يف ابب    أو

ه(اإلمياءات البالغية لإلفراد  1440.ويتأمل الدكتور حممد اخلضري)(1) "الفاصلة
"صفت األنفس، وطابت األرواح، واحتدت القلوب،    يف هذا املوضع فيقول:

فصار الرفقاء رفيقاً واحداً، هذا ما يومئ إليه اإلفراد، فانظر كيف يضيع هذا  
هذا اإلفراد  .(2) وحسن أولئك رفقاء"  يف لو جيء به مجعاً فقال:الغرض الشر 

واقه   الذي مّهد للداللة املعنوية لبديع التوزيع، فقد شّخص عيااًن أن هذا األمر 
املختارة من أعيان  ، فهو من نعيم األبرار أبن يكونوا مع تلك الصفوة  ال حمالة

أمر متحقق احلصول، ومن أصدق  ، ال مرية وال مبالغة، بل  اخللق، واحدة واحدة
 .من هللا قيال

تعاىل: قوله   زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ}  ومنه 
قابل مجاعة القوم املشار إليهم   ،فاآلية من قبيل التوزيع [51اآلية  األَنبِيَاء]{مب

 

 . 3/152عناية القاضي  (1)
 .42اإلعجاز البياين يف صيغ األلفاظ   (2)
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اجلمع خامدين  ،بضمري  عليه   ،جبعلهم حصيداً  أفرادهم حق  من  فرد  إذ كل 
العذاب، وإمنا عّّب ابملفرد )حصيد( يف موضع اجلمع؛ لإلشارة إىل عدم التفاوت  
يف الوصف يف بيان مصري الظاملني، فهو هالك إابدة مل تتمايز فيه أشخاصهم،  

فقيل حمصودين لوقعت أعيننا   -كما قضى به ظاهر السياق  -ولو جاء مجعاً  
، حل هبم ضرب من اهلالك، وهو دون ما يوحي به اإلفراد  على صرعى متمايزين

 . (1) هم من عذابيمن شدة ما أنزل هللا عل
اآلية    ق]  {مي خي حي جي يه ىه مه جه}وقوله تبارك امسه:

إن    :وقعيد واحد عن اليمني وعن الشمال؟نقول  ،إذ كيف يكون متلقيان   "  [17
أي    ،عوض عن املضاف إليه  { مي خي حي جي يه}  يف قوله:   التعريف 

عن ميني أحدمها وعن مشال    :عن ميينها وعن مشاهلا قعيد، وهو على التوزيع، أي
 .(2) "يف معىن:قعيدان اآلخر. ويكون قعيد مستعمالً 

تعاىل: قوله  على     [4اآلية    التَّۡحرِّمي]  {يي ىي ني مي} ومنه  فاآلية 
وإمنا أفرد  ، ‘ حبيث إن كل ملك من املالئكة كان ظهرياً لرسول هللا  ،التوزيع

واملالئكة على تكاثر  :"ه(538)يقول الزخمشري   لفظ ظهري لغرض بالغي كبري.
بعد نصرة هللا وانموسه   بعد ذلك،  السماوات من مجوعهم  عددهم، وامتالء 
من   على  واحدة  يد  له، كأهنم  مظاهر  فوج  ظهري  املؤمنني،  وصاحلي 

  ألن املراد فوج ظهري، وكثرياً   ؛ وأفرد الظهري  :"ه(745).ويقول أبو حيان(3)"اديهيع
 

 . 72:اإلعجاز البياين يف صيغ األلفاظ :ينظر (1)
 26/305التحرير والتنوير  (2)
 . 4/566الكشاف (3)
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للمفرد واملثىن واملموع بلفظ املفرد، كأهنم يف املظاهرة    ،ما أييت فعيل حنو هذا
وتضافر    ، .فتوحيد اللفظ إمياء إىل توحيد اهلدف(1) "يد واحدة على من يعاديه

وكذا توحيد )صاحل املؤمنني( الدالة على  .’   األيدي والنفوس لنصرة النيب 
توحد الصاحلني وتضافرهم على نصرة نبيهم، حىت كأهنم يد واحدة يف وجه من  

 .(2) كما هو شأن املالئكة  ،يعاديه

 جف مغ جغ}  :قوله تعاىلالتعبري برسول يف    (صيغة فعول: من ذلك2
ومل يقل: رسل    {خف}فقد عّّب ابملفرد      [16اآلية    الشَُّعرَاء]  {حق مف خف حف

 يستوى فيها املذكر واملؤنث والواحد واجلمع،   وفعياًل ن فعواًل أل  ؛رب العاملني 
 مف خف حف}  وقوله تعاىل::"ه(542)  يقول ابن عطية.(3) مثل عدو وصديق

العرب أجرت الرسول جمرى املصدر يف أن وصفت به    هو على أنّ   {حق
ا، ومنه  أي: كل واحد منّ :"ه(743)  .ويقول الطييب(4) "اجلمع والواحد واملؤنث

 .(5)"قوهلم: دخلنا على األمري فكساان حلة، أي: كل واحد منا
  الَكۡهف ]  {ختمت حت جت} قوله تعاىل:التعبري ابلعدو عن األعداء يف  ومنه  

.والعدو: اسم  (6)"أي أعداء، فهو اسم جنس  ،وهم لكم عدو  :"قولهف    [50اآلية  
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 حص مس خس حس} وحنوه قوله سبحانه:  .(1) يصدق على الواحد وعلى اجلمع

والعدو والصديق: جييئان يف معىن  "أعداء يل. :  أي [77اآلية  الشَُّعرَاء] {مص خص
واجلماعة. تعاىل..الوحدة  قوله  ابملصادر  ا  شبهً   {ختمت حت جت}  :ومنه 

 . (2) والصهيل" ، واحلنني للموازنة، كالقبول والولوع
  [ 1اآلية    امُلۡمَتحَنة]  {مم خم حم جم يل} ومثله قوله تبارك وتعاىل:

أعدائي وأعدا إيقاعه    ،ولكونه على زنة املصدر"كم.  ء أي:  أوقع على اجلمع 
ا، والعدو والويل بلفظ، فنقول: كما  ومل يقل: وليً  { مم} قال:و  .على الواحد

 .(3) " يتناول كل فرد، فكذلك املعرف ابإلضافة ،أان املعرف حبرف التعريف
أتى بضمري  "أي: هم األعداء.  [4اآلية    امُلَنافُِّقون]  {مقجك حق مف}  : وقوله

ا،  ا ومفردً بناء على أنه يكون مجعً   ،ملراعاة معىن اخلّب أعين العدو  ؛ العقالء املموع
فلذلك لزم    ، العداوة بوزن فعول مبعىن فاعلوصف من  وهو "  ،(4) "وهو هنا مجع

ا. فأما إذا أريد منه معىن االمسية فيطابق ما  حالة اإلفراد والتذكري إذا كان وصفً 
وسر اإلفراد يف   .(5) "  [ 2اآلية    امُلۡمَتحَنة]  {مث زث رث}   أجري عليه، قال تعاىل:

وأن أعداء احلق مهما    "لفت نظر املسلمني إىل أن الكفر ملة واحدة،   ذلك:
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اختلفت مذاهبهم واجتاهاهتم، يلتقون حول هدف واحد، هو القضاء على احلق  
 . (1)وأهله وأن ما بينهم من خالفات وعداء، يذوب أمام ذلك"

وعال جل  قوله   خم حم جم يل ىل مل خل }:ومثله 
إفراد رسول  "ف  [10اىل اآلية    9من اآلية    احلَاقَّة]  {من خن حن جن يم ىم مم

به   والقرينة  مراد  منهم،  مجاعة  لكل  هللا  رسول  أي  اجلماعات،  على  التوزيع 
من أن يقال: فعصوا رسل رهبم، ملا يف إفراد رسول من    ظاهرة، وهو أمجل نظماً 

ألن صيغ    ؛من تتابع ثالثة مجوع  التفنن يف صيغ الكلم من مجع وإفراد تفادايً 
 .(2) "اجلمع ال ختلو من ثقل لقلة استعماهلا

 :ف ْعل - فـُْعل  –  ( صيغة فـَْعل3
 حك جك مق حق مف خف حف جف}   :قوله تعاىلاألوىل  من  ف
فاآلية من قبيل التوزيع؛ إذ كل فرد ممن يف السموات    [93اآلية    َمۡرميَ ]  {لك خك

  ويف سر التعبري ابملفرد مكان اجلمع .واألرض سيفد على الرمحن عبداً من العباد
يقول األستاذ علي النجدي    ،توظيف انفع لغرض التعبري هبذا الطريق من التوزيع

العبد هنا إمياء خفياً إىل مه(1402)  انصف شهد مهيب من  : "ويومئ لفظ 
فرد واحد  .مشاهد اآلخرة أشباه متساوون، كأهنم  الناس بني يدي خالقهم   .

. وما كان لذلك كله أو لشيء منه أن يكون، لوال  .تتكرر ذاته وتتوحد صفاته
ملفرد، مكان العباد أو العبيد، لكي يؤدي املعىن الذي  ا وضع العبد هنا بلفظها 
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جياز حتفيز على  مث إن يف التوزيع بعد حتقيق اإل  . (1) ذكرانه أداء إشارة وتلويح"
لن يغادًر أحًدا مهما علت رتبته، أو  ، الذي تتساوى  ذا املوقفاالستعداد هل
    .هبطت مرتبته
على    فاآلية    [95اآلية    َمۡرميَ ]  {جن مم خم حم جم} :ومنه قوله

القيامة فرادى. التعبري ابملفرد    التوزيع، أي كلهم آتيه يوم  البالغي وراء  والسر 
السياق، ووحدة الغرض من إثبات وحدانية هللا،   مكان اجلمع هنا، هو  وحدة 

الفرد عن أعماله مسؤولية ذاتية ال حيمل   الشرك يف عبادته، ومسؤولية  ونفي 
وزرها غريه، حني يقف أمام هللا تعاىل وحيداً مشغوالً بنفسه عما سواه، بعد أن  

 . (2)فّر من حوله األنصار واخلالن
امسه:  ثانية ال  ومن تبارك   ٰذ يي ىي مي خي حي جي}  قوله 
 {نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰرٰى

التوزيع يف هذه اآلية  ه(1393)  يقول ابن عاشور   [8اآلية    التَّۡحرِّمي] "يقول  :يف معىن 
م غريهذلك  نور  من  أقل  نوره  يومئذ  ،ن كان  منه  أفضل  هو  فيكون  ،  ممن 
،  (3) "إرادة التوزيع على طوائف الذين آمنوا يف ذلك اليوم  على(يقولون)ضمري

يقول كل مؤمن ربّ  أمتم يل نوري، وذلك ابلنظر    : وحيتمل أن يكون على معىن
ما أفاده التوزيع هنا    بدع وما أ  . {نئ مئ زئ رئ ّٰ}  إىل قوله تعاىل: 
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كيًفا  إال أنه متفاوت  أصل نوعه  من إشارة إىل أن هذا النور وإن كان واحًدا يف  
 حبسب منازل أصحابه.وكمًّا  
َعزَّ    الثالثة من  و   زت رت يب ىب مبنب} وَجلَّ:قوله 
فاآلية على التوزيع، حبيث إّن كل واحد من    .أي: أضداًدا  [82اآلية    َمۡرميَ ]  {مت

د؟  فإن قيل: ومل وحّ   اآلهلة املعبودة من دون هللا، سيكون ضداً على من عبده،
  ،التفاق كلمتهم  »وهم يد على من سواهم«:  ’   قوله  د توحيدقلنا: وحّ 

وتوافقهم  انتظامهم  لفرط  واحد  الرضي(1) فإهنم كشيء  "وقد  :(ه687).يقول 
 : وقوله تعاىل  {مت زت رت}كما يف قوله تعاىل:  يقع املفرد موقع اجلمع،

االجتماع    [50اآلية    الَكۡهف]  {ختمت حت جت} واحدة يف  وذلك جلعلهم كذات 
دائمة بدوام إمياهنم،  .غري أن وحدة املؤمنني وحدة غاية ومصري، فهي  (2) والرتافد"

لغايته  فريق  حتقيق كل  ميزقها  ما  سرعان  وسيلة،  وحدة  الكافرين  ووحدة 
 . (3)وأطماعه

فاعل5 قوله:،  ( صيغة   [ 67اآلية    امُلۡؤمُِّنون]  {ٰى ين ىن نن}  ومنه 

 :ابجلمع يف قوله  {نن}   فاآلية على التوزيع إذ هو من مقابلة اجلمع
فهو    " اجلمع،  به  املراد  اجلمع)سامًرا(  مبعىن  مُسَّ   ،مفرد  قوم  ومسُُ يقال  ر  ر 

وهو ما يقع على األشخاص    ،رمَ مأخوذ من السَ   ،ومعناه سهر الليل  ،وسامر
القمر ضوء  تتحدث  ،من  للسمر  جتلس  العرب  أوجب    ،فكانت  وهذا 
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وقرأ    ألهنا جتلس يف الصحراء فرتى الطوالع من الغوارب،؛  معرفتها ابلنجوم
رجاء    ،(سامرا)اجلمهور   أبو  وابن  (ارمُسَّ )وقرأ  وعكرمة  عباس  ابن  وقرأ   ،
 .(1) "(رامُسَّ )حميصن 

كل    ستتكرر صورهتا معاليت  اإلدانة  اإلمياء لنوع    وال خيفى ما يف التوزيع من
ملًكا  كبريهم الذي مجعهم أبقلهم  ، وأنه يستوى يف ذلك  واحد منهم فرًدا فرًدا

  هذا األسلوب،افر عليه  ضوهو الغرض الذي ت   وازرة وزر أخرى،  فال تزر  ألمره،
أن كل واحد من هؤالء  ، كما فيه التأكيد على  املراد هبا اجلمعوصيغة اإلفراد  

، وهو وقت راحة ال ائتمار، ومع  كان أييت عن رغبة، فهم يتفقون يف الوقت
 .ؤهم عليهذلك مجعهم شقا

 {ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي}وتعاىل:    سبحانهقوله  ومنه    ،( صيغة فـََعل6
قو جناته وأهناره  مبعىن أهنار، فاآلية على التوزيع، مبعىن أن لكل متّ   [54اآلية    الَقَمر]

صار   إذا  السرت  األشجار  نعمة  آاثر  أعظم  ملّا كانت  لكن  به،  اخلاّصة 
يه يف النهر، فلذا  لالشخص وسطها، مجعها، وهو األمر الذي ال حيتاج إ

وقد بينت املواضع األخرى    لكونه اسم جنس  ؛معىن اجلمعنهر يف أفرد، فال
 حم  جم يل ىل  مل خل}   كقوله تعاىل:  ،تعدد األهنار

 .(2)[25اآلية  البَ َقرَة]  {حنخن جن  يم ىم مم خم
وإمنا حسن التوزيع هنا ألن الظن يغلب على أن ال حاجة ألن تكون هناك  

لك  فتجد  خصوصية  األرض،  أهل  عادة  على  منه،  تسقى  هنر  جنة  النهر  ل 
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كانت بداعة التوزيع، يف إظهار فائق فضل املنعم  الواحد يسقي عّدة مزارع، ف 
هذه األهنار يف أصلها خبصوصية مشرتكة،  يوم اجلوائز الكرمية، فإهنا وإن كانت 

وهو األمر الذي دل عليه التعبري ابملفرد، إال أنه دفع مثل هذا الظن الذي ال  
 ى أقدار مهديها. عظمة املعطي، فاهلدااي عليتناسب مع 

  الُفۡرقَان]  {مب خب حب}  ومنه قوله جّل يف عاله:  ،( صيغة ف عال7

التوزيع؛ مبعىن    [74اآلية   إماًما جلماعته،   :فاآلية على  مّنا  اجعل كل واحد 
لكن    واجعلنا للمتقني أئمة، إذ الداعون مجع،  فمقتضى الظاهر أن يقال:

مشكاة واحدة، ويسعون إىل هدف  ملا كان املتقون يصدرون يف إمامتهم عن  
توحيد   السماء، جاء  من وحي  هديها  تستمد  ببصرية  ويستنريون  واحد، 

 . (1) اإلمام منادايً بوحدة دعوة احلق، والتقاء دعاته على طريق واحد
زمن ووقت؛ ألن هبم يكون  ويف التوزيع إمياء إىل ضرورة وجود الدعاة يف كل  

 حفظ الدين.
أي يويل   فهي على التوزيع، [45اآلية  الَقَمر] {حق مف} ومنه:  ،( صيغة فـُُعل8

دبره، منهم  واحد  اجلمع؟  كل  واملراد  اإلفراد  يف  السر  ما  يقول    ولكن 
  ويف هذا(2)"كلوا يف بعض بطنكم تعفوا  كما قال:  ،األدابر  ي:أ"  الزخمشري: 

  ، فال يتخلف أحد عن اجلمع  فراد إشارة إىل أهنم يف التولية كنفس واحدة،اإل
للزحف التولية كدبر واحد  ،وال يثبت أحد  التوزيع    .(3) فهم كانوا يف  ويف 
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وإن كانوا جمتمعني يف  أتكيد لعظم النصرة، وظهور هذا الدين احلق، حبيث  
النصر، إال أن   التوزيع  سوء املصري، وأن تولية أغلبهم كافية لتحقق  بديع 
اليت سيكون لكل   التولية  مكابر منها  أضاف طبقة من تقوية معىن هذه 

 نصيبه من اخلزي، ويف املقابل النصرة العظيمة للحق وأهله.
 : ب( معارف

  [ 43اآلية :البَ َقرَة] {ىن نن  من زن} منه قوله تعاىل: ( املعرف أبل:1

على التوزيع، الذي دّل على أهنا  ،  ليقم كل منكم صالته وليؤت زكاته  :أي
 رت  يب ىب}   وقوله جل امسه:  .أركان الزمة لكل فرد على السواء

  البَقََرة ]{نث مث زث رث يت ىت نت مت زت

وهو من مقابلة اجلمع    ،وأنزل مع النبيني الكتب اليت نزلت كلها  :أي  [312اآلية  
التوزيع، معىن  نيب كتابه  ابجلمع على  مع كل  أنزل  التوزيع    ،فاملعىن  وقرينة 

  ؛ وإمنا أفرد الكتاب ومل يقل الكتب  موكولة لعلم السامعني الشتهار ذلك.
  هو مفرد وضع موضع اجلمع:ف  ،املفرد واجلمع يف مقام االستغراق سواءألن  

  . (1) أي وأنزل معهم الكتب
 { رن مم ام يل ىل}  قوله تعاىل:ك  :املعّرف ابإلضافة(  2

من مقابلة كل فرد من أفراد اجلمع بكل    {رن مم}  فقوله:    [71اآلية    الن َِّساء]
ومل يقل: ليأخذ كل منكم حذره،  .(2) على التوزيع  ،فرد من أفراد اجلمع اآلخر
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ومل يقل: ليأخذ كل منكم احلذر بل جاء به جمموعاً مضافاً له، وذلك ال خيلو  
فمن سيفرط سيتعدى ضرر تفريطه  ،أن أمرهم هنا مشرتك منها: من دالالت،

مث    للمجموعة كلها، فلهذا عّب يف احلذر مبا يشري إىل خطورة املصري املشرتك.
خذوا حذركم أنتم مما    :وإمنا قال  ،اي أيها الذين آمنوا خذوا احلذر  :مل يقلإنه "  

جداً  بشكل كبري  مستهدفون  أانس  أنكم  على  عليكم  ،يدل  فليكن    ،والعني 
 . (1) "ونه أنتم خاصاً بكم احلذر الذي حتذر 

كان لبديع التوزيع يف هذا الشاهد إسهاًما كبريًا يف الداللة على أمهية  وقد  
باحة  تأخذ احلذر، وأنه ال تّبأ به الذمة إذا قام به البعض دون اآلخرين، ألن اس

ال   الدين  اإلنساين  بيضة  املتمع  وإمنا  غريه،  دون  فرد  على  خطرها  ينحصر 
 . ورمبا يف عصور متالحقةبكامله، 

تبارك وتعاىل:  جس مخ جخ مح جح مج مثحج هت مت خت}ومنه قوله 
 .(2) صحائف األعمال:لكتاب هنااب  املرادف  [28اآلية    اجلَاثَِّية]  {حص مس خس حس
يقول    أم لكل فرد من أفرادها كتاب خاص به؟  فهل لألمة كتاب واحد، 

عاشور بقوله:"  :ه(1393)ابن  لكل    (كتاهبا)أريد  األعمال  تسجيل  كتاب 
وتكون إضافته إىل ضمري األمة على إرادة التوزيع    ،واحد، أو مراد به اجلنس

  كما قال تعاىل:  ،ألن لكل واحد من كل أمة صحيفة خاصة به  ،على األفراد
ۡسرَاء]  {خت حت جت هب مب خب حب}  ىب}   وقال:،  [14اآلية    اإلِّ

 

فيديو ونص، احللقة األوىل، مفرّغ من كالم الدكتور    -هـ    1432حلقات برانمج بينات للعام     (1)
 عبدالرمحن الشهري، ملتقى أهل التفسري على الشبكة العاملية. 

 . 27/680، ومفاتيح الغيب 22/83ينظر: جامع البيان   (2)
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كل جمرم مشفق    :أي  [49اآلية    الَكۡهف]  {ىت نت مت زت رت يب
الكتاب معرفً  فيها  أن هذه اآلية األخرية وقع  إال  فقبل  مما يف كتابه،  ا ابلالم 

فعمومها    العموم.  اجلاثية  آية  اليت    ديل ابلقرينة.يوأما  فاملراد: خصوص األمم 
تعاىل: لقوله  الرسل وهلا كتب وشرائع  إليها   جع مظ حط مض}  أرسلت 

ۡسرَاء]  {جغ مع ومسألة مؤاخذة األمم اليت مل جتئها الرسل خبصوص    .[15اآلية    اإلِّ
 .(1) "جحد اإلله أو اإلشراك به مقررة يف أصول الدين

 الت َّۡوبَة]  {خيمي حي جي}قوله تعاىل:  ومنه    (اسم املوصول )الذي(:3

.فاآلية على  (2)"وضع الذي موضع الذين :"فــ. خاضوا(  كالذين)أي:  [69اآلية  
  منكم يف اخلوض كحال أحد الذين خاضوا، حال كل واحد    التوزيع أي:

فإن عاد الضمري بلفظ    ُويؤدي عن اجلمع.   واحًدا،  (الذي)وجيوز أن يكون"
فباحلمل على املعىن على    وإن عاد بلفظ اجلمع، فَنَظرًا إىل اللفظ، الواحد،

 مي خي حي جي يه ىه}.ومثُله قوله تعاىل:(َمن)حدّ  

َمر]{يي ىي  يل  ىل مل خل}  سبحانه:وقال    [33اآلية    الزُّ
فعاد الضمري    ،[ 71اآلية    البَقََرة ]{حن جن يم ىم مم خم حم  جم

 .(3) " على املعىن مَحالً  ،ومرّة بلفظ اجلمع مرَّة بلفظ الواحد،

 

 . 25/367التحرير والتنوير  (1)
 . 1/72الكشاف (2)
 . 2/396شرح املفصل  (3)



 

 
  بالغة التوزيع يف القرآن الكرمي 464

  د. سعيد بن عثمان بن حممد املال

 مع  جع مظ حط  مض خض}:  قـَْوله تـََعاىَل (اسم املوصول )من(: ومنه  4 
من   فهو  [73اآلية    فَاِطر]    {جفحف مغ جغ  فرد  مقابلة كل    يقتضي 

ألنه ال جيوز أن يتذكر مجيع املخاطبني    املتذكرين؛بكل فرد من  املعمرين،  
 .(1) هبذا القول يف مدة وعمر واحد

 
*** 

 

 .4/3ينظر: الّبهان يف علوم القرآن  (1)
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 غايراجملموعي املالتوزيع : املبحث الثاين
بهو  أفراد اجلمع: مقابلة  أعين  فرد من  فرد  ال ابلفراد اجلمع اآلخر  أب  ، كل 
 . أتيت ذلك يف العادة، لعدم نفسه

 وقد تنوعت شواهده ابعتبار نوع اللفظ، فأمكن تقسيمها إىل:
 ما كان اللفظان فيه بصورة اجلمع:  -1

وقد وّظف التعبري القرآين يف هذا النوع ضروريتني من الضرورايت اليت جاء  
بقاء    ،حفظها  مهية اإلسالم أب اثبتٌة يف  وأمهيتهما  و)املال(  )النفس(  وهي  أال 

ليعمر هذه    ؛النوع اإلنساين الذي شاءت حكمة الرب جل وعال يف استخالفه
 البسيطة.

 النفس: (أ
إن مما ميكن السؤال عنه هنا، هو أنه ملاذا اختار القرآن الكرمي يف هذا املقام  

تشاركها يف املعاين اليت ترمي  التعبري بـ"النفس" حتديداً، دون تلك األلفاظ اليت  
 إليها كـ )الروح(.

تغياها يوللوقوف على سر التعبري هبا، ينبغي أن نتعرف على داللتها اليت  
 النظم الكرمي. 

أهنا الذات اإلنسانية أو  والذي ينتهي إليه البحث يف حتديد تلك الداللة،  
الروح ابجلسد،    اإلنسان املعنوي، إن صح هذا التعبري، إهنا تتخلَّق من التقاء

إهنا الرتكيبة اليت ختلق يف اإلنسان ذاتيًة يعر ُف هبا أنه ذلك اإلنسان أبحاسيسه 
وُمدرَكاته،   ذاته،ف وو جدانه  عن  تنبئ  اليت  اإلنسان  مشخصات  إهنا  .هي    ..
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جهاٌز خفي  عامل يف اإلنسان، وهلذا كانت موضَع اخلطاب من هللا تعاىل، كما  
 . (1) الثواب والعقابأهنا كانت موضع احلساب و 

فهي على توزيع القتل،    [54اآلية    البَ َقرَة ]  {من زن} من ذلك قوله تعاىل:
أمر كل واحد من  يقول الرازي: ".ليس كل فرد على نفسه بل على فرد غريه

ليقتل    :  معناه  {من زن}  فقوله:  أولئك التائبني أبن يقتل بعضهم بعضاً 
 جم}  بعضكم بعضا، وحتقيقه أن املؤمنني كالنفس الواحدة، وقيل يف قوله تعاىل:

قوله  [11اآلية    احُلُجرَات]  {خم حم ويف  املؤمنني،  من  إخوانكم   ّٰ ِّ}:  أي 
من    [12اآلية    النُّور]  {يئ ىئ نئ مئ زئ رئ أبمثاهلم  أي 

وكقوله: بعضكم    :أي  [61اآلية    النُّور ]  {حص مس خس}   املسلمني،  ليسلم 
على بعض. مث قال املفسرون: أولئك التائبون برزوا صفني فضرب بعضهم بعضا  

 .(2) " إىل الليل
 مم  خم حم جم  يل ىل مل خل} وقوله تعاىل:

  ؛وجه إضافة الدماء إىل ضمري السافكني و   [84اآلية    البَ َقرَة ]  {جن يم  ىم
أن هذه األحكام املتعلقة ابألمة أو القبيلة يكون مدلول الضمائر فيها جمموع  

  ،أو إضافة  ، أو مفعولية  ،الناس، فإذا تعلقت أحكام بتلك الضمائر من إسناد
  ،وهذا كثري يف استعمال القرآن  ،على طريقة التوزيع  ،أرجع كل إىل ما يناسبه

د األمة مغايرة صورية وأهنا راجعة  ونكتته اإلشارة إىل أن املغايرة يف حقوق أفرا

 

 .1167/ 12التفسري القرآين للقرآن  ينظر: (1)
 . 3/517مفاتيح الغيب   (2)

https://www.alukah.net/sharia/0/120342/#_ftn16
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  إىل شيء واحد وهو املصلحة اجلامعة أو املفسدة اجلامعة، ومثله قوله تعاىل:
 .(1) [ 188اآلية   البَ َقرَة ] {ين  ىن نن من  زن}

  "ومعلوم  [85اآلية    البَ َقرَة]  {جي  يه  ىه مه جه}  : ومثله قوله
  الكل   وكان  بعضا،  يقتل  بعضهم  كان   ولكن  نفسه،  يقتل  كان  ما  منهم   الرجل   أن
 .(2) واحد" نوع من

تعاىل: قوله   جف مغ جغ مع جع مظ} ومنه 
فاآلية من التوزيع، حبيث يدعو كل شخص    [61اآلية    ٓال عِّۡمرَان]  {خف حف

بقولهفـــ"ل.غريه املراد  حممد  { حف}   :يس  يدعو    ألن  ؛ نفس  ال  اإلنسان 
 .(3) "بل املراد به غريه ،نفسه

  قَاَل احلََْسُن: "    [29اآلية    الن َِّساء ]   {زبمب رب يئ }  ومنه قوله تعاىل:
بـَْعُضُكْم    [29اآلية    الن َِّساء]  {زبمب رب يئ } يـَْقُتُل  اَل  َأْي:  إ ْخَواَنُكْم،   : يـَْعين 

التوزيع، إذ قد علم أن أحداً   ."(4) "بـَْعًضا ال يقتل نفسه    فالضمريان فيه على 
 . (5) "فينهى عن ذلك

شأنه: جل  قوله  يقول   [61اآلية    النُّور]  {حص مس خس} وعليه 
ا ابلسالم على أهلها  ؤ بدامن هذه البيوت لتأكلوا ف  فإذا دخلتم بيواتً الزخمشري:"

 

 . 1/585ينظر:التحرير والتنوير  (1)
 . 9/495املصدر السابق   (2)
 . 5/356فتح القدير  (3)
 . 1/603تفسري البغوي  (4)
 . 5/25التحرير والتنوير  (5)
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كالنفس    ،فاملعىن أنه تعاىل جعل أنفس املسلمني .(1) ة" ا وقرابالذين هم منكم دينً 
  {حص مس خس}   ومعىن.(2) من هم مبنزلتها لشدة االتصال   أي:  ،الواحدة

 .{زبمب رب  يئ } بعض، كقوله:فليسلم بعضكم على 

  يقول الرازي:"   [32اآلية    يُونُس]    {نيىي مي زي ري} : ومنه قوله تعاىل
 . (3) "وال بقاء هلا  ،بعض منفعة احلياة الدنيا  لى بغي بعضكم ع  أنّ   : معىن الكالم

املراد ابألنفس  اآلية من النوع األول، حيث قال: "ه(1393) ابن عاشور    وعدّ 
التوزيع بني أفراد معاد ضمري اجلماعة املخاطبني يف قوله: أنفس الباغني ابعتبار  

ركب كل    : أي  ،  بغيكم وبني أفراد األنفس، كما يف قوهلم: ركب القوم دواهبم
ألن الشرك ال يضر إال بنفس    ؛واحد دابته. فاملعىن إمنا بغي كل أحد على نفسه

 .(4) " املشرك ابختالل تفكريه وعمله مث بوقوعه يف العذاب
يقول   [12اآلية    النُّور]  {يئ ىئ نئ مئ زئ}  وله تعاىل:ومنه ق

أ  الزخمشري:" ه ْم  َنـُْفس  واملؤمنات  يأب  املؤمنني  من  منهم  .ويقول  (5) "ابلذين 
ا وهو حبسب الظاهر  هذا من بديع كالمهم وقد وقع يف القرآن كثريً   الشهاب:

  .. وليس مبراد بل أن يظن بغريه ذلك  ،يقتضي أن كل واحد يظن بنفسه خرياً 
قتلوا   فالن  بنو  إنه كقوهلم  حرام  عليكم  أموالكم  حديث  يف  الكرماين  وقال 

 

 . 3/258الكشاف  (1)
 . 6/400، وحاشية الشهاب24/423ينظر: مفاتيح الغيب  (2)
 . 17/236مفاتيح الغيب    (3)
 . 139/ 11التحرير والتنوير   (4)
 .  3/218الكشاف   (5)
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وقع    {ىئ}قوله:  فاحلاصل أّن    ،(1) "أي قتل بعضهم بعضا جمازا  ،أنفسهم
منهم   واحد  التوزيع، أي ظن كل  فيقتضي  واملؤمنات  املؤمنون  مقابلة ظن  يف 

 . (2)إذ ال يظن املرء بنفسه ،خرياً  ابآلخرين ممن رموا ابإلفك 
فهي على التوزيع،      [28اآلية    الرُّو ]  {اممم يل }  ومنه قوله تعاىل:

 ،كما ختافون بعض من تشاركونه  :أي  ،هومن مقابلة الفرد بفرد غريه ال فرد نفس
 ،أن تتصرفوا يف األمر املشرتك بشيء ال يرضيه  ،ممن يساويكم يف احلرية والعظمة

 . (3) وبدون إذنه
يطعن بعضكم    ال  : أي  [11اآلية    احُلُجرَات ]  {خم حم جم}  وقوله تعاىل:

وحنوه النقائص  بذكر  بعض  واحدة  ...على  املؤمنني كنفس  عاب    ،فإن  فإذا 
  ،وهو ال خيلو من عيب حياربه املعيب فيعيبه  ،ا فكأمنا عاب نفسهعائب نفسً 

  (أنفسكم، فـ)وكأنه هو العائب نفسه  ، للغري على عيبهفيكون هو بعيبه حاماًل 
عبارة عن بعض آخر من جنس املخاطبني، وهم املؤمنون فجعل ما هو من  

  {هب مب خب حب جب} كما يف قوله:  ،جنسهم مبنزلة أنفسهم
اجلنس    {زبمب رب يئ }  وقوله:  [128اآلية    الت َّۡوبَة] على  األنفس  فأطلق 

 .(4) استعارة

 

 . 6/362عناية القاضي   (1)
 .18/174رير والتنوير ينظر: التح  (2)
، وفتوح الغيب يف الكشف عن قنوع  15/80، ونظم الدرر 25/97ينظر: مفاتيح الغيب  (3)

 . 12/239الريب
 .8/78، وحاشية الشهاب5/120، واحملرر الوجيز28/109مفاتيح الغيب : ينظر  (4)
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 : ب( املال
أييت املال يف املرتبة اخلامسة من الضرورايت اليت أمر الشارع احلكيم حبفظها،  

،  هاكل فرد من أفرادوألمهيتها أضيفت لضمري اجلماعة، وإن قصد التعبري عن  
 نن  من زن} ال عن جمموع تلك األفراد، وذلك كما يف قوله تعاىل:

 جئ  يي  ىي ني  مي زي  ري  ٰى  ين  ىن

ومجع  "ف   [188اآلية    البَ َقرَة]  {هئ مئ خئ حئ اآلكلني  مجع  مجعان  هنا 
من مقابلة    ،وإذا تقابل مجعان يف كالم العرب احتمل أن يكون.األموال املأكولة

:  حنو  ،على التوزيع  ،بكل فرد من أفراد اجلمع اآلخر   ،كل فرد من أفراد اجلمع
 وقوله تعاىل:   [102اآلية    الن َِّساء]  {ىفيف يث }وقوله تعاىل:    ،ركب القوم دواهبم

واحتمل أن يكون كذلك لكن على معىن أن كل فرد    ، [ 6اآلية  التَّۡحرِّمي ]  {حس جس}
  :وقوله،  [11اآلية    احلُُجرَات]  {خم حم جم}يقابل بفرد غريه ال بفرد نفسه حنو قوله:

واحتمل أن يكون من مقابلة كل فرد جبميع  ،  [61اآلية    النُّور]  {حص مس خس}
  والتعويل يف ذلك على القرائن.  ، [ 9اآلية    َغافِّر]  {يهجي ىه}  األفراد حنو قوله:

الثاين النوع  أي ال أيكل بعضهم مال    ،وقد علم أن هذين اجلمعني هنا من 
بقرينة قوله:   خالل    تقتضي توسطاً   (بني )ألن    {رت}بعض آخر ابلباطل 

طرفني، فعلم أن الطرفني آكل ومأكول منه واملال بينهما، فلزم أن يكون اآلكل  
 . (1)"لقوله: بينكم ئدةغري املأكول وإال ملا كانت فا 

 ما كان فيه أحد اللفظني مجعا  واآلخر مفردا  مفيدا  للتعدد: -2
 

 . 2/189التحرير والتنوير  (1)
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والذي عثرت عليه من شواهد هذا النوع يف القرآن الكرمي، جاء يف صورة  
  [ 81اآلية    النَّۡحل]  {نبىب مب زب} املضاف إىل معرفة، وهو قوله تعاىل:  

ضافته إىل الضمري على معىن التوزيع، أي تقي بعضكم أبس بعض،كما فسر  إـ"ف
َعا ]  {جخمخ مح جح مج}   به قوله تعاىل:  خن}   تعاىل:وقال  ،  [65اآلية    األَن ۡ
السيوف  وهو،  [25اآلية    احلَدِّيد]  { جه ين ىن من تعاىل:  .أبس   وقوله 

 .(1) " [80اآلية  األَنبَِّياء] {حسخس جس مخ}
 

*** 
  

 

 . 240/ 14التحرير والتنوير   (1)
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 اجملموعي الشاملالتوزيع : املبحث الثالث
أفراد اجلمع  أو بعض كل ب ني،مجعأحد مقابلة كل فرد من أفراد   :أعين بهو 
لكلّ  واحدو م ن آَحاد     ،مع  جلكل أفراد ايقَتضي مقابلَة ثُبوت   حيث    ،  (1) اآلخر

حُكوم  َعَليه  
َ
كما يف: لبس القوم ثياهبم، وقد ارتدى كل منهم أكثر من ثوب،    ،امل

 .[7اآلية   نُوح ] {حص مس} على ما سيأيت يف قوله جل شأنه:

على  ، ن تقسيمها ابعتبار نوع اللفظ إىل قسمني ك فيم ، وأما شواهده
 النحو التايل: 

 ما كان اللفظان فيه بصورة اجلمع:  -1
، وليس هذا  حضوركان للرتغيب والرتهيب يف شواهد هذا النوع أكّب  وقد  

على   إىل   معىنبغريب  فيه  األسلوب  أن  حشد    حيتاج  ميكن  ما  به  كل  جتود 
األلفاظ تفيدها  اليت  املعنوية  تصل    ، الطاقات  أن  ال ميكن  لرسم صور  سبيالً 

السبيل   هذا  بغري  املقاصديهذا  مثل  يف  للمتلقني  نرد  اخلطاب  أن  وميكننا   .
 شواهد هذا النوع إىل مسلكني: 

 خل}  :قوله تـََعاىَل من ذلك  ،  أ(ما ُسلك يف مجعه إىل التبشري والرتغيب
  { حنخن جن  يم ىم مم  خم حم جم يل ىل  مل

أن لكل مؤمن جمموعة جنات، خالفاً ملن أوهلا  على قول من يرى    [25اآلية    البَ َقرَة]
أبن لكل مؤمن واحد من املؤمنني جنة واحدة من اجلنات، وفضل هللا واسع.  

"وجنات مجع قلة، وقد ذكر يف معرض  :ه(660)    يقول العز بن عبد السالم 

 

 . 1/352ممن أشار إليه تقي الدين السبكي يف فتاواه   (1)



 

 
473 

 العربية جملة العلوم  
 ه )اجلزء الثاين( 1444العدد السابع والستون ربيع اآلخر  

املدح واالمتنان، وهو دون العشرة، لو وزع على أهل اإلميان مل حيصل ألحد  
ينتفع به، وال حيسن االمتنان ابلنزر اليسري، فتعني أن يثبت اجلمع  منهم شيء  

أّن توزيع داللة لفظ (1)لكل واحد، من آحاد احملكوم عليه"   {مم}  .كما 

 أليق مبعىن البشارة الذي تغياه النظم.  {ىل  مل}  على أفراد اللفظ قبله
تعاىل: قوله  مقام  [148اآلية    البَ َقرَة ]  {ٍَّّ ٌّ} ومنه  فاملقام  دعوة  ، 

للتسارع إىل الثواب، وترغيب يف مرضاة هللا، وبذر أكّب قدر من شتائل األعمال  
كل  يكون  ضرورة أن    أفاد التوزيع هنا  ى قتضالصاحلة يف مزرعة اآلخرة، هلذا ا

 . وليس إىل نوع من أنواعه (2) ابالستباق إىل كل خري اواحد مأمورً 
فلما كانت الصالة  ،  [238اآلية    البَ َقرَة ]  {ىل مل  خل} وقوله تعاىل:

بعبادته   أكرمهم هللا  الذين  املؤمنني  أرواح  والسماء، ومعراج  صلة بني األرض 
وشرفهم مبناجاته، ندهبم إىل احملافظة على عمود دينهم ورغبهم يف دوام االتصال  

حيتوي كل فرائض تلك العبادة ونوافلها  ظ  النظم البديع، أن يعّب بلف  به، فاقتضى 
 .(3) أن كل واحد مأمور جبميع الصلوات  التوزيع الذي أفادبطريق   أيضاً،

تعاىل:  { ىي  ني مي زي ري  ٰى} وقوله 

ففيها بشارة ما بعدها من بشارة، أبنه إذا حتقق هذا اإلميان يف    [285اآلية    البَ َقرَة]
قلب املسلم؛ فإنه يكون عندها مؤمناً بكل الرسل واملالئكة والكتب، الذين  

 

 . 92ـ91 : فوائد يف مشكل القرآن (1)
 . 4/3الّبهان  (2)
 املصدر السابق بتفاصيله.  : ينظر  (3)



 

 
  بالغة التوزيع يف القرآن الكرمي 474

  د. سعيد بن عثمان بن حممد املال

ن نَي آَمَن  ذكرهم هللا يف كتابه وعلى لسان رسوله الكرمي،   ؤم 
ُ
َن امل فإ نَّ ُكلَّ واحدو م 

دو م َن املال  .(1) لر ُسل ئكة والُكُتب وا بُكلّ  َواح 
 مت} :  تعاىل  قوله  ومثله،  [9اآلية    َغافِّر]  {يهجي ىه}  : وقوله عز وجل
 يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت
فالكالم على التوزيع، إذ يُكفى كل مؤمن مجيع سيئاته،   [5اآلية    الَفۡتح]  {ىقيق

 . (2) دمقابلة كل فرد جبميع األفرا  فأجري جمرى 
من ذلك قوله تعاىل: ،  والرتهيب والتنفريب( ما سلك يف مجعه إىل اإلنذار  

َعا ]  {رنزن مم ام يل ىل} فلو أتملنا الصورة الرهيبة  ،  [ 31اآلية    األَن ۡ
التعبري بصيغة اجلمع وإرادة حقيقتها،   التنزيل، ألدركنا سر  اليت رمسها  املفزعة 
وأهنا أوىل من أن يراد هبا التجوز، أو أن فيه مقابلة مجع أبفراد، وليس أفراد  
أبفراد، واملعىن: حيمل كل واحد وزره على ظهره، مث ال يعين هذا أن كل واحد  
إخبار حبمل كل واحد ما خيصه من   واحداً، كما ال خيفى "فهذا  حيمل وزراً 

 وذلك أبلغ يف التعبري عن حجم العبء.  (3) " الوزر ال وزراً واحداً 
تعاىل:  جب هئ مئ خئ حئ جئ يي} وقوله 
األول الدال عليه  اجلمع  كل فرد من أفراد  فإن مقابلة      [ 5اآلية    الت َّۡوبَة ]  {حب

 

 . 31/128جمموع الفتاوى  : ينظر  (1)
 . 2/189ينظر: التحرير والتنوير   (2)
 .231/ 1ح التحرير التقرير والتحبري شر   (3)
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أفادت املكنة لكل  الضمري )واو اجلماعة( جبميع أفراد اجلمع الثاين ) املشركني (  
 .(1) واحد من املسلمني قتل من وجد من املشركني 

 زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن}  ومنه قوله تعاىل:

  يُوُنس ]  {هب مب خب حب جب مئهئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي

  ،(2) قد نص العالمة أبو القاسم السمرقندي يف حواشيه على املطولف،  [74اآلية  
مبعىن أن    ،أنه ال يشرتط يف مقابلة اجلمع ابجلمع انقسام اآلحاد على اآلحاد

فإن من املعلوم أن  ،  يكون لكل واحد من أحد اجلمعني واحد من اجلمع اآلخر
السالم عليهم  الرسل  من  الواحد  ببينات    ،الرسول  قومه  جاء  فوق  قد 

 . (4) [4اآلية   النُّور] {ىل مل يك}  َكَقْول ه  تـََعاىَل:..و (3) الواحدة

 حس جس مخ جخ مح جح مج حج}  :تعاىل  قولهمنه أيضاً  و 
أي حرص    ، [ 7اآلية    نُوح]   {جض مص خص حص مس خس

كل واحد منهم أن يلبس مجيع ما لديه من ثياب لتكون ضمانة يف عدم السمع  
واحد غطاء  أو  بثوب  يتحصل  ال  وهذا  األذان،  سد  على  يقول  .زايدة 

تغشاهم :"ه(538)الزخمشري  أن  طلبوا  هبا، كأهنم  وتغطوا  ث ياهَبُْم  اْستَـْغَشْوا 

 

 . 4/4الّبهان  (1)
، قال: "ال يكون ذلك االنقسام على السواء،  1/292والدسوقي يف حاشيته على خمتصر السعد     (2)

ابع القوم دواهبم، يكون املراد منه: أن كل   :بل يكون على االختالف والتفاوت، مثال إذا قيل
 متعددة". ماله من الدواب، سواء كانت واحدة أو  ابع  واحد منهم

 6/152روح املعاين  :ينظر (3)
 .3/193البحر احمليط :ينظر .أي:فاجلدوا كل واحد منهم مثانني جلدة  (4)
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الشوكاين.(1)"ثياهبم جعلوا  ":ه(1250)ويقول  لئال  أي:  رؤوسهم  على  ثياهبم 
 .(2) "يسمعوا كالمي، فيكون استغشاء الثياب على هذا زايدة يف سد اآلذان

 زث رث يت ىت نت مت زت رت يب }  ومنه قوله تعاىل:
فسعياً للرتهيب من خطر األفعال املهلكة  ،  [ 12اىل اآلية   10من اآلية   االنفِّطَار]  {نث مث

مجع البيان القرآين لفظ احلفظة الكاتبني ختويفاً من الوقوع يف عمل لن ينّد عن  
هل مجيع املالئكة يعلمون أفعال مجيع البشر، أم لكل واحد    ولكن .صحائفهم

يكون املوكل بكل واحد من بين    يقول الرازي:"  من البشر ملك خمصص به؟ 
ألنه تعاىل قابل اجلمع ابجلمع، وذلك يقتضي مقابلة    ؛من املالئكة  آدم واحداً 

كما    ،كةمن املالئ الفرد ابلفرد، وحيتمل أن يكون املوكل بكل واحد منهم مجعاً 
مخسة إهنم  قيل:  أو كما  ابلنهار،  واثنان  ابلليل،  اثنان  ابن  (3) "قيل:  .ويقول 

املالئكة ابعتبار التوزيع على الناس: وإمنا لكل أحد ملكان قال  "ومجع    عاشور:
 ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه }  تعاىل:

 . (4) " [81 71 ق]  {ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ
  

 

 . 4/616الكشاف  (1)
 . 5/356فتح القدير  (2)
 . 31/78مفاتيح الغيب  (3)
 . 30/179التحرير والتنوير  (4)
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   واآلخر مفردا  مفيدا  للتعدد:ما كان أحد اللفظني فيه مجعا   -  2
يف القرآن الكرمي؛ لقلة دواعيه، كبري  وليس هلذا النوع فيما بدا يل حضور  

إال أنه    حيث يتغىي النظم توظيف املفردة الدالة على اجلمع بلفظها قبل معناها.
 رمبا ورد اللفظ املفرد الدال على اجلمع، وذلك لغرض خاص.

 مئ  زئ  رئ ّٰ ِّ ُّ َّ}  ومن ذلك  قوله تعاىل: 

فاآلية على التوزيع، إذ    [ 40اآلية    البَ َقرَة ]  {مب زب رب يئ ىئ نئ
أفراد   على  جمتمعة  هذه  فوزعت  جمتمعة،  هللا  نعم  بذكر  منهم  واحد  أمر كل 
املخاطبني، وإمنا عّب فيها بلفظ املفرد للتعظيم، وإال فمعلوم أن نعمه كثرية ال  

أنعم به على بين إسرائيل  حتصى وليست نعمة واحدة، وقد ضرب من أمثلة ما  
  متام الشكر والعبودية ذكر مجيع أفرادها ال   يف القرآن، ما ال يسع حصره، وأنّ 

 .(1) واحدة منها

 مث هت مت خت}  ومن أمثلته )ضيف إبراهيم ولوط( يف قوله تعاىل:
]سورة خن حن جن مم خم}   وقوله:  ، [ 78اآلية    ُهود]  {مججح حج  }

فاآلايت    [37اآلية    الَقَمر]  {ام يل ىل مل}  وقوله:  ،[ 51اآلية    احلِّۡجر]  [51احلجر:
مقابل  ،  لكل فرد من قوم لوط  اً هإذ النهي عن اإلخزاء كان موجّ   ،على التوزيع

  واإلنباء ألصحاب الرسول عن جمموع ضيوف إبراهيم.  مجيع أفراد الضيوف.
  أبن تكون حاصلة من كل فرد من قوم لوط، جلميع أفراد الضيوف.  واملراودة واردٌ 

ميكن القول أبن الضيف يف كل هذه    ولكن ملاذا أفرد الضيف مريداً به اجلمع؟ 
 

 .77اإلعجاز البياين يف صيغ األلفاظ:   (1)
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اآلايت، هم رسل هللا املكلفون ببشارة إبراهيم وسارة إبسحاق، وهم أنفسهم  
الضيف إفراد  فكان  لوط،  قوم  تعاىل يف  أمر هللا  بتنفيذ  دلياًل على    املكلفون 

فهم   أشخاصهم  تعددت  وإن  وهم  أرسلوا،  أجلها  من  اليت  الغاية،  وحدة 
بلسان   يتحدث  االختالف، كمن  تقبل  ال  مبهمة  واحد، كلف  كشخص 

 .(1) اجلميع
 

*** 

 

 . 44 :لبياين يف صيغ األلفاظاإلعجاز ا :ينظر (1)
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 يف القرآن الكرمي لتوزيعة ابالغ: املبحث الرابع

يعد التوزيع من فصيح النظم، وبليغ الكالم، فإنه ملا كانت تسمية األفراد  
متعسرة، ومقابلتها أبفراد غريها تطوياًل؛ عّّب عن ذلك هبذا األسلوب الوجيز يف  

كما أّن به حيصل من بالغة النظم ما ال حيصل    .( 1) العبارة، الدال على املقصود
حديثه عن أحد شواهد نوع    ه( عند1069)اخلفاجي  يقول الشهاب    بغريه.

 .(2)"اوقد وقع يف القرآن كثريً  ،هذا من بديع كالمهم":من أنواع التوزيع
 تزاحم أنواع التوزيع على الشاهد الواحد يف القرآن الكرمي:

بالغةً  صوره  توجيه  ور ،  تتفاوت  حال  الواحد  املوضع  على  تتزاحم  مبا 
يف القول،    عب املقارب له يف حرية وتش  يضع ما  ،  تصح لغة  لكوهنا  ،اخلطاب

ولذا  ،  يف اختيارات النظم البديع  النتصارألبلغ هو من حيظى ابا   التعبري  إال أنّ 
يف    حيان األندلسيو أب فهذا    القرآن الكرمي يف الطبقة األعلى من البالغة،  كان

اللفظان  وهو ما كان    ،ختري التوزيع ألحد طرقهنص نفيس يبني فيه عن بالغة  
  ،فيه بصورة اجلمع، على ما كان أحد اللفظني مجعاً، واآلخر مفرداً مفيداً للتعدد

 مم  ام يل }  يقول يف تفسري قوله تعاىل:  تبًعا للغرض الذي هو بصدده،
"ومجعت احلجارة  : [47البقرة اآلية  ]  {ريزي ٰى ين ىن  نن  من زن رن

ومل تفرد، فيقال كاحلجر، فيكون أخصر، إذ داللة املفرد على اجلنس كداللة  
 

.  2/477، والّبهان يف علوم القرآن للزركشي  1/28ينظر: فواتح الرمحوت بشرح مسلم الثبوت     (1)
وهو املقصود األعظم    حيث يقول: النوع السادس واألربعون: يف أساليب القرآن وفنونه البليغة، 

الكتيبة وواسطة القالدة ودرة التاج وإنسان  من هذا الكتاب وهو بيت القصيدة وأول اجلريدة وغرة  
 ..)مث بدأ يعدد فنوانً من البالغة وجعله منها(. .احلدقة

 . 6/362عناية القاضي ـ   (2)
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فناسب مقابلته ابجلمع،    ؛اجلمع قلوهبم مجع،  ألنه قوبل اجلمع ابجلمع، ألن 
وألن قلوهبم متفاوتة يف القسوة، كما أن احلجارة متفاوتة يف الصالبة. فلو قيل:  

  .(1) ت، إذ يتوهم فيه من حيث اإلفراد ذلك"كاحلجر، ألفهم ذلك عدم التفاو 
لفظ اجلمع،   للتعدد دون  املفيد  يعّب ابملفرد  أن  املمكن  أنه كان من  ما يعين 

تلك املزية اليت تطلبها املقام، كان اختيار النظم الكرمي هلذا اللفظ دون  لولكن  
، ليأيت بعدها توزيع أفراد احلجارة على تلك القلوب فتكتمل الصورة  ما سواه

املتلقي   القلوبلدى  تلك  بتفاوت  املتنافسة يف  فيشعر  احلجارة  تبًعا ألنواع   ،
وهو    جبملة معناه، حقيقته ال  وأن األمر مراًدا بعني   واحلّدة واجلفاف،  الصالبة

   األمر الذي ال ميكن استجالؤه مبجرد النظر العابر للفظ اجلمع.
 [ 17اآلية    البَ َقرَة]  {ىن من  خن  حن  جن يم }  قوله تعاىل:وانظر ل

 فهل ترك كل واحد منهم يف ظلمة واحدة أم يف ظلمات؟ 
بينما    .فيكون من النوع األول    (2) كل واحد له ظلمة ختصه  ميكن أن يكون

فيكون من   ،من املمكن أن يدخل كل منافق يف مجيع أبواب النفاق أو أكثرها
الثالث إذ  النوع  إىل أحوال    ا )ظلمات( أشري هبأن  يتعني يف هذه اآلية  رمبا  ، 

الكفر،    ،املنافقني  حالة  وتلك هي  ابلظلمة  تشبه  تصلح ألن  منها  كل حالة 
اال الكذب، وحالة  آاثر  وحالة  األحوال من  تلك  يتبع  وما  ستهزاء ابملؤمنني، 

 . (3) قالنفا

 

 . 1/423البحر احمليط   (1)
 . 1/131البحر احمليط  :ينظر (2)
 . 1/310التحرير والتنوير  : ينظر  (3)
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قوله:   { يث ىث نث مث زث رث يت} ومنه 
جيوز أن يكون معناه فرجع    {زث رث يت}:وله تعاىلفإن ق  [64اآلية    األَنبَِّياء ]

بعضهم إىل بعض، أي أقبل بعضهم على خطاب بعض، وأعرضوا عن خماطبة  
تعاىل: قوله  حنو  على  تعاىل:،  { حص مس خس}إبراهيم،   يئ }  وقوله 

وضمائر    ، أي فقال بعضهم لبعض إنكم أنتم الظاملون.{زبمب رب
كما يف: ركب القوم دواهبم، وجيوز أن يكون معناه    ،اجلمع مراد منها التوزيع

دفاع   يف  وتدبر  إبراهيم  هتمة  التأمل يف  ترك  أي  نفسه،  إىل  واحد  فرجع كل 
 .(1) إبراهيم

تعاىل: قوله  أن    [19اآلية    احلَج]  {جب هئ مئ خئ حئ}  ومنه  فكما 
مشبهة ابلثياب اليت يلبس بعضها    ،فللكافر الواحد نرياانً   ؛انً للمؤمن الواحد جنا

لرتاكمها عليهم كالثياب امللبوس بعضها   النار ألن  ؛ومجع الثياب  فوق بعض.
 .(2) مقابلة اجلمع ابجلمع فيكون لكل انر وهذا أبلغ من جعله من  ،فوق بعض

إذ ميكن عد   [3اآلية   الُفۡرقَان] {خن حن جن يم} ومنه قوله تعاىل:
املراد أبنفسهم جيوز  هذا الشاهد من شواهد النوع األول على رأي من يرى "أن  

أن يكون اجلمع فيه ابعتبار التوزيع على اآلحاد املفادة بضمري ميلكون، أي ال  
ألن الشخص   ؛ا، ويكون املراد ابلضر دفعها وال نفعً ميلك كل واحد لنفسه ضرً 

كما  .(3)"ضر نفسه  )دفع(أبنه عاجز عن  ال يتعلق غرضه بضر نفسه حىت يقر  
 

 . 17/103التحرير والتنوير  (1)
 6/288ينظر: عناية القاضي   (2)
 . 321/ 18التحرير والتنوير   (3)
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ال ميلك    : عندما يرتك بدون تقدير: فيكون املعىن  ميكن عده من النوع الثاين
   .ابعضهم لبعض ضر بعضهم بعضً 

  [ 14اآلية    ص]  {هل مل خل حل جل مك لك}  ومنه أيضاً قوله:
وهو إما مقابلة اجلمع ابجلمع أو جعل تكذيب الواحد منهم  "  يقول البيضاوي:
يكون من مقابلة اجلمع ابجلمع أي ما    .ويقول األلوسي:"(1) "تكذيب مجيعهم

ا عنه ا عليه أو إال خمّبً ا عنه بشيء إال حمكومً أو خمّبً   ،ا عليه حبكمكلهم حمكومً 
 .(2) "أبنه كذب رسوله
فقد أشار ابن عطية إىل ما    [32اآلية    النَّۡجم ]   {محجخ جح مج} وقوله تعاىل:

اآلية مبا جيعله    ظاهر  وجه ميكن به عد هذا الشاهد من النوع الثاين، بعد أن  
وحيتمل  ":حيث قاللنهي عن أن يزكي نفسه،  اب  من النوع األول من أنواع التوزيع

ا، وإذا كان هذا فإمنا ينهى عن  ا عن أن يزكي بعض الناس بعضً أن يكون هنيً 
ميكن عده من   هذا.فباالحتمال  (3) " واملدح للدنيا والقطع ابلتزكيةتزكية السمعة 

 شواهد النوع الثاين من أنواع التوزيع.
عاشور  ابن  صنع  هذا  قال:  ه(1393)  ومثل  حتسبوا  "  حيث  ال  املعىن: 

فيدخلكم    ال تثقوا أبنكم أزكياء  أو  ،أنفسكم أزكياء وابتغوا زايدة التقرب إىل هللا
أو    ،العجب أبعمالكم للتفاخر هبا،  املرء أعماله الصاحلة  ويشمل ذلك ذكر 

ويشمل    .إظهارها للناس، وال جيوز ذلك إال إذا كان فيه جلب مصلحة عامة

 

 . 25/ 5أنوار التنزيل  (1)
 . 12/164روح املعاين  (2)
 29/25التحرير والتنوير  (3)
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مثل قوله تعاىل:    ،تزكية املرء غريه فريجع أنفسكم إىل معىن قومكم أو مجاعتكم
بعضكم    :أي  [61اآلية    النُّور]  {حص مس خس حس جس مخ} ليسلم 

لئال يغريه    ؛على بعض.واملعىن: فال يثين بعضكم على بعض ابلصالح والطاعة
 .(1) "ذلك

ة] {خي حي جي يه ىه} ومنــــــــــــــه قولــــــــــــــه تعــــــــــــــاىل:  البَ ي ِّن            َ

مــــــــن مقابلــــــــة اجلمــــــــع  {خي حي} قولــــــــه: يقــــــــول الــــــــرازي:" [7اآلي       ة 
ــل لكــــل مكلــــف حــــظّ  ــع الصــــاحلات، بــ ــع، فــــال يكلــــف الواحــــد جبميــ  ،ابجلمــ

فقـــــد وجههـــــا مبـــــا جيعلهـــــا  .(2)"فحـــــظ الغـــــين اإلعطـــــاء، وحـــــظ الفقـــــري األخـــــذ
مــــــن النــــــوع األول، مــــــع أنــــــه لــــــيس هنــــــاك مــــــا مينــــــع مــــــن إرادة مقابلــــــة مجيــــــع 
الصــــاحلات بكــــل فــــرد مــــن العــــاملني؛ ليكــــون حينهــــا مــــن النــــوع الثالــــث. ويف 
األمــــــــة شـــــــــواهد كثـــــــــرية علـــــــــى أمثـــــــــال هـــــــــؤالء، وحســـــــــبك صـــــــــحابة رســـــــــول 

 .‘ هللا
تعاىل:  قوله  فقد   [8اآلية    البَ ي َِّنة]  {َّ ٍّ ٌّ ٰى}  وأوضح شواهده 

املفسرين ما جعله صاحلا ألن يعد من شواهد  فيه توجيهات  النوع    اختلفت 
قابل اجلمع ابجلمع، وهو يقتضي مقابلة  إنه    يقول الرازي:"  أو الثالث.،  األول

أدىن تلك اجلنات  بني أن اجلزاء لكل مكلف جنة واحدة، لكن  ...و الفرد ابلفرد
نَسان ]  {جع مظ}  مثل الدنيا مبا فيها عشر مرات، ويدل عليه قوله تعاىل:    اإلِّ

 مي}  وحيتمل أن يراد لكل مكلف جنات، وعليه يدل القرآن، ألنه قال:   ، [ 02
 

 . 27/125التحرير والتنوير  (1)
 . 32/248مفاتيح الغيب  (2)
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اآلية    الرَّۡحََٰن]  {جض مص خص}  مث قال:  ، [ 64  الرَّۡحََٰن]  {ٰر ٰذ يي ىي

 .(1) "ا للواحدفذكر أربعً  [62
يف   لل وجاء  القاضي  تفسري    ه(1069)اخلفاجي    شهابعناية  على 

قوله: )لكل واحد جنة وعني أو لكل عدة منهما( األول بناء على    البيضاوي:"
جممو  فاالستغراق  ابجلمع  اجلمع  تقابل  االستغراق  عقاعدة  الثاين  وعلى  ي، 

وقوله:  ،فراديّ إ وعيون.  واحد جنات،  لكل   ٰذ يي ىي مي}  فيكون 
  ؛ فهم منها العيونين ذكر فيه اجلنة فقط لكن  إوما بعده و   ، [46اآلية    الرَّۡحََٰن]  {ٰر

الغالب إال أنه قيل إنه يدل على أنه له اثنان   ، ألهنا ال تكون بدون املاء يف 
.وإىل  (2)"إال أن يبين على إطالق اجلمع على اثنني   ،منهما ال جنات وعيون

عاشور) ابن  أشار  ذلك  بقوله:1393مثل  مجع    ه(  اجلماعة  جزاء  وجعل 
  اجلنات، فيجوز أن يكون على وجه التوزيع، أي لكل واحد جنة كقوله تعاىل:

القوم دواهبم،    ، [ 19اآلية    البَ َقرَة]  {زئ رئ ّٰ ِّ} وقولك: ركب 
ينحصر والفضل ال  متعددة  أحد جنات  لكل  يكون  أن  تعاىل:  ،وجيوز    قال 

 . (3) [ 46اآلية  الرَّۡحََٰن] {ٰر ٰذ يي ىي مي}
  

 

 . 32/251مفاتيح الغيب   (1)
 . 5/296عناية القاضي   (2)
 . 486/ 30التحرير والتنوير   (3)
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 :لبديع التوزيع العامة غراضاأل
هلذا اللون، من تلك اليت كان هلا أثٌر كبرٌي يف    أغراض رصد البحث جمموعة  

امل النظم  املكانة من  النحو  تبّوئه هذه  بني، ولعلي أشري إىل شيء منها، على 
 :التايل

تطوياًل؛  ا كانت تسمية األفراد متعسرة، ومقابلتها أبفراد غريها  ملّ ( اإلجياز:  1
وهو    .على املقصود  عّّب عن ذلك هبذا األسلوب الوجيز يف العبارة، الدالّ 

هبا    ت بنّي يدركه من أتمل الشواهد اليت جاد هبا البيان الكرمي، وعبقأمر  
 صفحات هذا البحث.  

وذلك كما يف قوله    إال من طريق التوزيع:  ى(اإلشارة إىل معىن لطيف ال يتأت2
اخللق    إذ    ، [8اآلية    الن ََّبإ ]  {ٰى ٰر}  تعاىل: من  املراد  يكون  أن  جيوز 
املرأة  ،أزواجاً  ومين  الرجل  مين  منيني  من  منكم    ، اخللق  واحد  خلقنا كل 
ا  فيكون خلقناكم أزواجً   ،ا، ابعتبار مادته اليت هي عبارة عن منيني أزواجً 

 .(1) د وتوزيع األفراد على األفرا ،من قبيل مقابلة اجلمع ابجلمع
كما يف    : الذي نكتته الداللة على األصالة والتبعية(القصد إىل إفادة التغليب  3

  ،[ 6اآلية    التَّۡحرِّمي] {مس خس حس جس مخ جخ مح} قوله تعاىل:
بكل فرد من أفراد اجلمع اآلخر    ، من مقابلة كل فرد من أفراد اجلمعفاآلية  

برتك املعاصي وفعل الطاعات، وأهليكم    {حس جس}  ومعناه  .على التوزيع
  ، فإن عطف"أهلوكم" وهو غائب  .أبن أتخذوهم مبا أتخذون به أنفسكم

 

 . 15/206روح املعاين : ينظر  (1)
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  على الضمري وهو حاضر، ال يصح إال على التبعية، كما يف قوله تعاىل: 
القاضي: إمنا مل خياطبها أوال  قال    .[35اآلية    البَ َقرَة ]  { جح مج  حج  مث}

على أنه املقصود ابحلكم، واملعطوف تبع له. وعلى هذا معىن التغليب    تنبيهاً 
الذي    والتغليب  ،إيثار العطف املفرد الذي هو األصل، ففيه  يف أنفسكم

 .(1) نكتته الداللة على األصالة والتبعية
 مغ} وذلك كما يف قوله تعاىل: املعىن عقاًل وإن امتنع عادة:  (بيان صحة أتيتّ 4

  ( األنفس  )    عوّز فقد    ، [23اآلية    النَّۡجم]  {مقجك حق مف خف حف جف
مع أهنم ال يتبعون ليبني أن ذلك ممكن عقاًل؛    على أفراد املّتبعني؛جمتمعة  

ما هتواه غريها  ؛ما هتواه كل نفس النفوس ما ال هتوى  فيكون  فإن من   ،
  ،يقال خرج الناس أبهليهم  ،هتواه نفسهاتبع كل واحد منهم ما  أن  معناه  

 . (2) عيال كل واحد أبهل اجلم ،أي كل واحد أبهله
  أو اعتبار كل فرد من أفراده:   ( القصد إىل مراعاة اعتبار املموع يف اجلمع، 5

 يل ىل مل خل}  :يقول أبوحيان يف تعليقه على قوله تعاىل

 من خن حن جن يم ىم مم خم حم جم

هو  "  :[94اآلية    النَّۡحل ]  {ين ىن من حيث  املموع  فيه  يلحظ  اترة  اجلمع 
 

َ ملَ يقل: ليقي كل  14/351، وروح املعاين15/507فتوح الغيب  : ينظر   (1) . "وميكن أن يقال فيه: مل 
م وقاية النفس، ال يقتصر  وجياب عن هذا: أبن ضرر الشر املرتتب على عد  واحد منكم نفسه؟ 

قوا أنفسكم مما تدعو    :على صاحبه بل يتعداه إىل جمتمعه، فلذا قابل اجلمع ابجلمع، فكأنه قال 
 . 30/572إليه أنفسكم إذ األنفس أتمرهم ابلشر" مفاتيح الغيب

 . 28/252ينظر: مفاتيح الغيب (2)
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جمموع، واترة يلحظ فيه اعتبار كل فرد فرد، فإذا لوحظ فيه املموع كان  
مطابقا    إمافيه اجلمعية، وإذا لوحظ كل فرد فرد كان اإلسناد    اإلسناد معتّباً 

  ، لكل فرد فرد فيفردا  مطابقً   إماا، فيجمع ما أسند إليه، و للفظ اجلمع كثريً 
ملا كان لوحظ    (متكأ)أفرد    ، [ 31اآلية    يُوُسف]  {مم خم حم}  كقوله:
به اجلمعية أو على الكثري   جاء مراداً   معىن لكل واحدة، ولو (هلن)يف قوله 

 يف الوجه الثاين جلمع املتكأ، وعلى هذا املعىن ينبغي أن حيمل قول الشاعر: 
 .. ميوت ويفىن فارضخي من وعائيا.فإين وجدت الضامرين متاعهم

أي: رأيت كل ضامر. ولذلك أفرد الضمري يف ميوت ويفىن. وملا كان املعىن  
مث قال:    ،مراعاة هلذا املعىن  (زل قدمتف)هنا: ال يتخذ كل واحد منكم، جاء  

إذا قلنا: إن   الوجه الكثري.  للفظ اجلمع على  للمجموع، أو  وتذوقوا، مراعاة 
  ،اإلسناد لكل فرد فرد، فتكون اآلية قد تعرضت للنهي عن اختاذ األميان دخالً 

وجبمع الضمري    (قدم)ابعتبار املموع وابعتبار كل فرد فرد، ودل على ذلك إبفراد 
 .(1) "( وتذوقوا)يف: 

التوزيع أبحد  وقد يسلك للتعبري عنها طريق    ( اإلشارة إىل معىن الوحدة:6
إما   املتعدد:مسلكيه  الدال على  اإلفراد  أو  تعالت    اجلمع،  قوله  فمن األول، 

اآلية   اأَلۡعرَاف ] {خي حي جي مهٰه جه هن من خن حن جن مم}  عظمته:

احلال    ، [ 37 وحدة  بيان  لغرض  مجعهم  وإمنا  عابده،  عن  معبودو  ضّل كل  إذ 
 .(2) واملآل 

 

 .23 :طية والزخمشريوانظر:احملاكمات بني أيب حيان وابن ع  ،6/591البحر احمليط  (1)
 . 159/ 3، وروح البيان 17/116نظم الدرر  : ينظر  (2)
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أي   ، [ 44اآلية    الَقَمر]  {مغ جغ مع جع مظ}  ومن الثاين قوله تعاىل:
منتصرون، فاآلية على التوزيع، حيث قابل ضمري مجعهم بوصفهم ابالنتصار، 

  أن   مع   املنتصر،  إفراد  وجه  عندما يقول كل فرد من هؤالء إنه منتصر. لكن ما 
   مجع؟ ضمري حنن

إنه أخّب عن ضمري اجلمع ابملفرد )منتصر( خالفاً ملقتضى    :ميكن القول
الظاهر، ليس لرعاية الفاصلة أو خلفة املفرد عن اجلمع، بل ألنه يريد أن يرمز  
ابإلفراد إىل توحد كلمة املشركني، ويقينهم من النصر على املسلمني، فهم على  

من أجل ذلك نسب القول إىل اجلميع، مع أن القائل فرد  قلب رجل واحد.. و 
 حف}  هلذا جاء الرد جرايً على طريقتهم يف  مما هو دليل على وحدة كلمتهم..

فهم أقبلوا كنفس واحدة اجتماعاً واتفاقاً، وهم سوف ينهزمون ويفرون    {خف
واحداً، فقد احتدت   إفراغاً  التجلد  قلوهبم من  أفرغت  فرار رجل واحد، كأمنا 

 .(1) لمتهم يف احلالني، مقبلني ومدبرينك
 

*** 
  

 

 .54، واإلعجاز البياين يف صيغ األلفاظ:  29/321ينظر: مفاتيح الغيب  (1)
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 امتة اخل
من خالل هذا    ،يف أرجاء النظم القرآين البديع  ،بعد هذه الرحلة املتواضعة

يشّكل بيئة خصبة    ،النوع األصيل، يتبني لنا رأي عني أن النظم البياين الكرمي
لفنون القول يف هذه اللغة الباذخة، ففي هذا النوع الذي تفيأان ظالله، استطعنا 

التعرض له  املعنوي، مل يتم  بديع  مهم من أنواع الأن نتعرف على تفاصيل نوع  
و  خاّصة،  والبديع  عامة  البالغة  من كتب  دراسته  مظاّن  لصورته  يف  يكن  مل 

تتشكل أن  الكرميروض غري  يف    ،الكاملة  البيان  أنواعه،    ،ة  اليت ضمت مجيع 
 حبسب مقتضيات األحوال وتداعيات السياق.  ،ووظفتها أدق توظيف

 ولعلنا خنلص إىل ما يلي: 
اليت مل يلتفت هلا    ،أهم أنواع البديع املعنويوأنه من    ،)التوزيع(فن  أمهية    -  1

  ( اإلجياز )حقق غرًضا سامًيا من أغراض القول، وهو    قد علماء البديع، و 
ذلك امليسم الذي إذا ذكرت البالغة العربية يكون من طليعة األغراض اليت  

هبا،ي غريها    عتد  أبفراد  ومقابلتها  متعسرة،  األفراد  تسمية  ملا كانت  فإنه 
ذلك   عن  عّّب  التوزيع  تطوياًل؛  على  أبسلوب  الدال  العبارة،  يف  الوجيز 

 . داملقصو 
ارتباط هذا النوع بقواعد التشريع اإلسالمي، ضاعف من أمهية النظر يف    - 2

وأثرها على توجيه املعاين اليت يرتتب عليها    ،نواعه ودالالت هذه األنواع أ
 أحكاًما تعبدية. 

أمهية إعمال القرائن عند النظر يف دالالت الكالم، فلوال استحضار القرائن    - 3
يف مثل هذا النوع مل يكن سبيل للتمييز بني أنواعها ودالالت تلك األنواع،  
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  توّجه  اليت  ،جراين العرف والعادة بتوزيع األفراد على األفرادقرينة   خذ مثاًل 
التوزيع من  الثاين  النوع  مبقابلة    ،شواهد  املختص  أفراد  وهو  من  فرد  كل 

أفراد اجلمع اآلخر  بفرد غريه    ،اجلمع   و مل نعمل هذه  ل   ال بفرد نفسهمن 
إذ ميتنع يف العادة مقابلة   كّنا يف حرية من الداللة املباشرة للمعىن، القرينة، ل

، ما يقتضي مقابلته بفرد  كل فرد يف مجعه من أفراد اجلمع اآلخر بفرد نفسه
 خص حص مس خس حس جس مخ}  قوله تعاىل:ففي  غريه،  
أن يطلب تسليم املرء    ميتنع عادة  [61اآلية    النُّور]  {مضحط خض حض جض مص

لفرد غري  املعىن  فأحيل  نفسه،  فرد  أن ه.  على  داللة  قرينة  استحضار    كما 
األفراد ابألفراد   يل  ىل مل}  قـَْولُُه:يف    الشرع على تعني مقابلة 

ليس جلميع األزواج    هو من دلّنا على أنه  [12اآلية    الن َِّساء]  {حم جم
.  نصف ما ترك مجيع النساء، وإمنا لكل واحد نصف ما تركت زوجته فقط

تعذر مقابلة اجلمع ابآلحاد، ومقابلة الكل  واألمر نفسه يف استحضار قرينة  
هو من وّجه  ما يعين استحالة ثبوت نقيض التوزيع على اآلحاد،    ابلكل،

إذ  ،  [19اآلية    البَ َقرَة]  {زئ رئ ّٰ  ِّ }قوله تعاىل:  عىن يف  امل
ال ميكن أن جيعل الرجل الواحد مجيع أصابعه يف أذنه، وال مجيع أصابعه يف  
أو آذان   الواحد  أذن  الكل مجيع أصابعهم يف  الكل، وال أن جيعل  آذان 

 الكل، فمن هنا تعني توزيع األفراد على األفراد. 
وما متايزت    مقاصدها،واستبصار    ،الفن البديع وحتليلهابتتبع شواهد هذا    - 4

أمكن حصر األنواع اليت يصدق    ؛ئن فيهااوإعمال القر   به معنواًي وشكلًيا،
 ثالث مسارات، وفق ما يلي: ضمن عليها اسم التوزيع يف القرآن الكرمي 
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  أحد مجعني،قابلة كل فرد من أفراد  : ويكون مباإلفرادي املخصصأ. التوزيع  
يتعلق به دون التعلق ابجلميع. وهذا يعين    ،من أفراد اجلمع اآلخرله    بفرد

وهو األشهر واألكثر    أن مقابلة اجلمع ابجلمع تقتضي القسمة على اآلحاد.
لدرجة إذا ذكر التوزيع يف كتب العلماء مبنأى عن أنواعه فإهنم يعنون به 

 هذا النوع منه.
فراد اجلمع  أب  ،كل فرد من أفراد اجلمعوهو: مقابلة  غاير:  امل  موعيب. التوزيع امل 

 .فرد نفسهاآلخر ال ابل
التوزيع   الشامل ج.  أفراد  : ويكون مباملموعي    ني،مجعأحد  قابلة كل فرد من 

لكلّ    ،مع  جل كل أفراد ايقَتضي مقابلَة ثُبوت   كل أفراد اجلمع اآلخر حيث ب
حُكوم  َعَليه  

َ
 . واحدو م ن آَحاد  امل

من تلك األنواع رمبا كان اللفظان فيه بصورة اجلمع، أو كان أحد    ويف كلّو 
 اللفظني مجعاً واآلخر مفرداً مفيداً للتعدد.

شواهده    يفالتمايز  كان    ،وقد الحظت أن ما كان فيه اللفظان بصورة اجلمع
 صبغة معنوية. حيمل 
املعاين    مل ختلُ   منها  ففي النوع األول   شواهده عن أن تندرج حتت أحد 

 لى النحو التايل: ع  كان  والذي تغشاه التوزيع منهاملقاصدية العامة للقرآن، ا
 .تصحيح العقيدة )الفقه األكّب(

 .واإلرشادتهذيب  ال
 التشريع: وهو األحكام خاصة وعامة.

 القصص وأخبار األمم السالفة. كذكر   ،والتحذيرالوعظ 
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 كذكر مشاهد يوم القيامة.  ،اإلنذار والتبشري
 كحديثه عن خلق الكون واإلنسان وحنومها.  ،اإلعجاز بذكر قدرة هللا

،  ضروريتني من الضرورايت اخلمساتصلت ب   ويف الثاين متايزت شواهده مبعانو 
 .النفس واملال هي

ُسلك يف مجعها إىل التبشري والرتغيب،    ويف الثالث متايزت شواهده مبعانو 
 . ومنه ما سلك يف مجعها إىل اإلنذار والرتهيب والتنفري

  ، مجًعا واآلخر مفرًدا مفيًدا للتعددفيه  أحد اللفظني    ت صورة بينما ما كان
كتنوع الصيغ الصرفية اليت جاء هبا املفرد    ،محل التمايز بني شواهده صبغة لفظية

 د صور املعارف.  املتعدد، أو معرفًا أبح
فما كان منه يف النوع األول من أنواع التوزيع متايزت شواهده من حيث  

  ،وفعال  ،وفاعل  ،وف عل  ،وَفعل  ، وفعول  ،كصيغة فعيل  ،التشكل يف صيغ صرفية
  ،وفعل، أو معارف كاملعرف أبل، واملعّرف ابإلضافة، واسم املوصول )الذي(

 واسم املوصول )من(. 
 ويف النوع الثاين جاءت شواهده يف صورة املضاف إىل معرفة. 

العدول  هذا التقسيم وما تبعه من حتليل شواهد يكون قد كشف أن  ولعل  
بدا فيه  ا التقسيم الذي ، هو من دفع إىل هذيف التعبري عن اجلمع بصيغة املفرد

  أثره الواضح يف األبعاد املعنوية لبديع التوزيع، يف الشواهد اليت خامرها.
تعددت أغراض التوزيع بالغة: وكان على رأسها اإلجياز الذي هو منها  -  5

رغم أمهيته    العام،  مبنزلة الرأس من اجلسد، ومل تقتصر أغراضه على هذا الغرض
كاإلشارة إىل معىن لطيف ال يتأتى إال    أغراض فرعية أخرى،ه لتحقيق  بل اجتّ 
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الذي نكتته الداللة على األصالة  من طريق التوزيع، والقصد إىل إفادة التغليب 
مراعاة  والتبعية إىل  والقصد  امتنع عادة،  وإن  املعىن عقاًل  وبيان صحة أتيّت   ،

 أو اعتبار كل فرد من أفراده. اعتبار املموع يف اجلمع،
 

*** 
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الكرمي .1 القرآن  يف  واجلمع  اإلفراد  بني  األلفاظ  صيغ  حممدجّبان   ،اختالف  د.لببب 
 . ه1437 جملة تبيان للدراسات القرآنية،: صاحل

دار إحياء  الناشر:    ،السعود العمادي   أبو إرشاد العقل السليم إىل مزااي الكتاب الكرمي،   .2
 .بريوت –الرتاث العريب 

  ،األوىل   ط:   ،مطبعة احلسني  : مد األمني اخلضري ، حماإلعجاز البياين يف صيغ األلفاظ .3
 هـ. 1413

لعز الدين بن سعيد كشنيط، دار جمدالوي، األردن،  أمهات مقاصد القرآن الكرمي،   .4
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http://jilrc-magazines.com/wp-content/uploads/2018/06/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF-42.pdf
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 م. 1993 ،بريوت، مكتبة املعارف :عمر طباع :قيقالصاحيب يف فقه اللغة، حت .23
البديعي .24 العربية    الصبغ  اللغة  إبراهيم  ألمحد  يف  العريب،  بن  الكتاب  دار  موسى، 

 ه. 1388القاهرة، 
أليب نصر إمساعيل بن محاد اجلوهري الفارايب،    ،الصحاح اتج اللغة وصحاح العربية .25

  ، : الرابعةطبريوت،  ،  حتقيق: أمحد عبد الغفور عطار، والناشر: دار العلم للماليني
 .هـ 1407

لشهاب   .26 البيضاوي،  تفسري  على  اخلفاجي  حاشية  الراضي  وكفاية  القاضي  عناية 
 أمحد بن حممد بن عمر اخلفاجي احلنفي: دار صادر، بريوت.الدين 

:  قيقلشهاب الدين أمحد بن إدريس القرايف، حت  ،العقد املنظوم يف اخلصوص والعموم .27
 هـ.  1420: األوىل،  ط ،مصر –د. أمحد اخلتم عبد هللا الناشر: دار الكتيب  

ر إحياء الرتاث  ، الناشر: دابدر الدين العيينعمدة القاري شرح صحيح البخاري، ل .28
 بريوت. –العريب 

العني، أبو عبد الرمحن اخلليل بن أمحد بن عمرو بن متيم الفراهيدي البصري، احملقق:   .29
 . الناشر: دار اهلالل د مهدي املخزومي، د إبراهيم السامرائي،

حممد سعيد   قيقحت  إبراهيم احلليب الكبري، للعالم  ،غنية املتملي يف شرح منية املصلي .30
 دار الكتب العلمية. املظاهري،

 . ه1412 ،بريوت  ،دار اجليل :حسام الدين القدسي يققفتاوى السبكي، حت .31
احلراين   .32 تيمية  ابن  احلليم  عبد  بن  أمحد  العباس  أبو  الدين  لتقي  الكّبى،  الفتاوى 

 . هـ1408: األوىل، ط احلنبلي الدمشقي، الناشر: دار الكتب العلمية،
اليمين،فتح   .33 الشوكاين  علي  بن  حممد  الكلم    القدير،  دار  ابن كثري،  دار  الناشر: 

 . هـ 1414: األوىلطدمشق، بريوت،  -الطيب 
فتوح الغيب يف الكشف عن قناع الريب،  شرف الدين احلسني بن عبد هللا الطييب،   .34

ة  جائز   د. مجيل بين عطا، الناشر:   مقدمة التحقيق: إايد حممد الغوج، القسم الدراسي:
 هـ.  1434:األوىل،طديب الدولية للقرآن الكرمي،

لعبد العلي حممد نظام الدين األنصاري، املطبعة    ،فواتح الرمحوت بشرح مسلم الثبوت .35
 .ه1325القاهرة  ،األمريية، بوالق
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دار   ،د.سيد رضوان الندوي   قيقحت،  للعز بن عبدالسالم  ،فوائد يف مشكل القرآن .36
 ه.1402  الثانية، ط: ، جدةق، الشرو 

  : دراسة أصولية تطبيقية د.عبدالرمحن بن حممد القرين  ،قاعدة مقابلة اجلمع ابجلمع .37
 .ه1428، جامعة الكويت -جملة الشريعة

رسالة دكتوراه قسم اللغة العربية كلية   لضياء الدين القالش،  ،القرائن يف علم املعاين .38
 . م 2010،اآلداب جامعة دمشق

 .لزين الدين عبد الرمحن بن أمحد بن رجب، الناشر: دار الكتب العلمية ،القواعد .39
امليد، .40 القرآن  إعراب  الفريد يف  اهلمذاين،ل  الكتاب  نظام    :حتقيق  لمنتجب  حممد 

  1427: األوىل، طالدين الفتيح، الناشر: دار الزمان للنشر والتوزيع، املدينة املنورة، 
 .هـ

 . األوىل   ط:  بريوت،  دار اجليل،  :الم حممد هارون عبد الس  قيقحت،  الكتاب، لسيبويه  .41
الناشر: دار الكتاب   :حممود بن عمر الزخمشري جار هللا  الكشاف، أليب القاسم   .42

 هـ.  1407 ، : الثالثةطالعريب، بريوت، 
اللباب يف علوم الكتاب، أليب حفص سراج الدين عمر بن علي بن عادل احلنبلي  .43

النعماين،   حممد  حتقيقالدمشقي  علي  والشيخ  املوجود  عبد  أمحد  عادل  الشيخ   :
 . هـ  1419: األوىل، طلبنان،  ،بريوت –الناشر: دار الكتب العلمية  :معوض

 م. 1936 ،ذو القعدة، جملة جممع اللغة العربية .44
حممد    :احملاكمات بني أيب حيان وابن عطية والزخمشري أليب زكراي الشاوي، حتقيق .45

 م. 1971دار الكتب العلمية بريوت لبنان،  :عثمان
احملتسب يف تبيني وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنها، أليب الفتح عثمان بن جين   .46

 هـ. 1420:  ط امللس األعلى للشئون اإلسالمية،-املوصلي، الناشر: وزارة األوقاف
احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز أليب حممد عبد احلق بن غالب بن عبد الرمحن  .47

بن متام بن عطية األندلسي احملاريب، احملقق: عبد السالم عبد الشايف حممد، الناشر:  
 هـ.  1422: األوىل، طبريوت،   –دار الكتب العلمية 

األوىل   ط:  ،دار ابن حزم بريوتحسن أمحد    :قيقمراتب اإلمجاع البن حزم، حت .48
 ه. 1419
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املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري، ألمحد بن حممد بن علي الفيومي مث احلموي،   .49
 بريوت. – أبو العباس، الناشر: املكتبة العلمية 

حممد احلسني بن مسعود بن حممد    حمليي السنة أيب   معامل التنزيل يف تفسري القرآن، .50
بن الفراء البغوي الشافعي، احملقق: عبد الرزاق املهدي، الناشر: دار إحياء الرتاث 

 هـ.  1420: األوىل،  طبريوت، -العريب 
معاين القرآن للفراء، أليب زكراي حيىي بن زايد بن عبد هللا بن منظور الديلمي الفراء،  .51

عبد الفتاح إمساعيل الشليب، الناشر:    ،علي النجار   حممد  ، احملقق: أمحد يوسف النجايت
 . : األوىل طمصر، ، دار املصرية للتأليف والرتمجة

معرتك األقران يف إعجاز القرآن، لعبد الرمحن بن أيب بكر، جالل الدين السيوطي،  .52
 . هـ  1408: األوىل طلبنان،   –بريوت  -دار النشر: دار الكتب العلمية 

 عبدالسالم هارون.  :ن فارس، حتقيقمعجم مقاييس اللغة، الب .53
مفاتيح الغيب، للرازي امللقب بفخر الدين الرازي خطيب الري، الناشر: دار إحياء   .54

 . هـ  1420 ،: الثالثةط بريوت، –الرتاث العريب 
والسور، .55 اآلايت  تناسب  يف  الدرر  دار    إلبراهيم  نظم  الناشر:  البقاعي،  عمر  بن 

 الكتاب اإلسالمي، القاهرة. 
 

 *** 
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AlmSAdr wAlmrAjς 

1. AxtlAf Syγ AlÂlfAĎ byn AlǍfrAd wAljmς fy AlqrĀn Alkrym  ،

d.lbbb mHmdjbrAn SAlH: mjlħ tbyAn lldrAsAt AlqrĀnyħ  ،

1437h. 

2. ǍrŝAd Alςql Alslym ǍlŶ mzAyA AlktAb Alkrym  ،Âbw Alsςwd 

AlςmAdy ،AlnAŝr: dAr ǍHyA' AltrAθ Alςrby – byrwt. 

3. AlǍςjAz AlbyAny fy Syγ AlÂlfAĎ  ،mHmd AlÂmyn AlxDry: 

mTbςħ AlHsyn ،T: AlÂwlŶ  ،1413 hـ. 

4. ÂmhAt mqASd AlqrĀn Alkrym  ،lςz Aldyn bn sςyd kŝnyT  ،dAr 

mjdlAwy ،AlÂrdn ،T: AlÂwlŶ  ،2012 m. 

5. ÂnwAr Altnzyl wÂsrAr AltÂwyl  ،lnASr Aldyn AlbyDAwy  ،

tHqyq: mHmd ςbd AlrHmn Almrςŝly  ،dAr ǍHyA' AltrAθ 

Alςrby ،byrwt ،T: AlÂwlŶ ،1418 h. 

6. ÂnwAr Alrbyς fy ÂnwAς Albdyς  ،lSdr Aldyn Almdny  ،ςly bn 

ÂHmd bn mHmd mςSwm AlHsny AlHsyny ،Almςrwf bςly xAn 

bn myrzA ÂHmd ،Alŝhyr bAbn mςSwm. 

7. AlbHr AlmHyT  ،ÂbwHyAn AlÂndlsy  ،tHqyq: Sdqy mHmd jmyl: 

AlnAŝr: dAr Alfkr – byrwt ،T: 1420 hـ. 

8. AlbrhAn fy ςlwm AlqrĀn llzrkŝy  ،tHqyq: mHmd Âbw AlfDl 

ǍbrAhym  ،AlnAŝr: dAr ǍHyA' Alktb Alςrbyħ ςysŶ AlbAby 

AlHlby wŝrkAŶh ،byrwt ،lbnAn ،T: AlÂwlŶ  ،1376  hـ. 

9. blAγħ Syγ AlǍfrAd wAltθnyħ wAljmς fy AlnĎm AlqrĀny ،

HAŝyħ AlTyby ςlŶ AlkŝAf llzmxŝry ÂnmwðjA  ،  ً mSTfŶ 

ÂHmd Alywsf AlDAyς  ،mqAl nŝr fy mjlħ jyl AldrAsAt 

AlAdbyħ wAlfkryħ ،Alςdd 42. 

10. tÂwyl mŝkl AlqrĀn  ،lAbn qtybħ  ،tHqyq: ÂHmd Sqr: dAr 

AltrAθ ،AlqAhrħ ،T: AlθAnyħ ،1393 h. 

11. AltHryr wAltnwyr  ،lmHmd AlTAhr Abn ςAŝwr Altwnsy: AldAr 

Altwnsyħ llnŝr  ،1984 m.  

12. Altfsyr AlqrĀny llqrĀn  ،lςbd Alkrym ywns AlxTyb: AlnAŝr: 

dAr Alfkr Alςrby ،AlqAhrħ. 

13. Altqryr wAltHbyr ŝrH AltHryr  ،lAbn Âmyr HAj: AlmTbςħ 

AlÂmyryħ fy bwlAq ،AlqAhrħ  ،1318 h. 

14. AltlwyH ǍlŶ ŝrH HqAŶq AltnqyH  ،lsςd Aldyn AltftAzAny: 

mTbςħ SbyH AlqAhrħ 1377h. 

15. jAmς AlbyAn fy tfsyr AlqrĀn  ،lmHmd bn ςbd AlrHmn bn 

mHmd bn ςbd Allh AlHsny AlHsyny AlǍ ًِ yjy  ،dAr Alnŝr: dAr 

Alktb Alςlmyħ ،byrwt ،T: AlÂwlŶ  ،1424  hـ. 
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16. HAŝyħ Aldswqy ςlŶ mxtSr Alsςd ،dAr Alktb Alςlmyħ. 

17. rwH AlbyAn  ،lǍsmAςyl Hqy bn mSTfŶ AlǍstAnbwly AlHnfy 

Alxlwty: dAr Alfkr ،byrwt. 

18.  rwH AlmςAny fy tfsyr AlqrĀn AlςĎym wAlsbς AlmθAny  ،

lŝhAb Aldyn mHmwd bn ςbd Allh AlHsyny AlÂlwsy  ،tHqyq: 

ςly ςbd AlbAry ςTyħ  ،AlnAŝr: dAr Alktb Alςlmyħ – byrwt  ،T: 

AlÂwlŶ  ،1415  hـ. 

19. AlzyAdħ wAlǍHsAn fy ςlwm AlqrĀn  ،lŝms Aldyn mHmd bn 

ÂHmd bn sςyd AlHnfy Almky  ،  ً Almςrwf kwAldh bςqylħ ŝms 

Aldyn  ،ÂSl hðA AlktAb mjmwςħ rsAŶl jAmςyħ mAjstyr 

llÂsAtðħ AlbAHθyn: (mHmd SfA' Hqy  ،wfhd ςly Alςnds  ،

wǍbrAhym mHmd AlmHmwd  ،wmSlH ςbd Alkrym AlsAmdy  ،

xAld ςbd Alkrym AllAHm) ،AlnAŝr: mrkz AlbHwθ wAldrAsAt 

jAmςħ AlŝArqħ AlǍmArAt ،T: AlÂwlŶ  ،1427  hـ. 

20. ŝrH AlkAfyħ  ،lÂby ςbd Allh jmAl Aldyn mHmd bn ςbd Allh 

Abn mAlk AlTAŶy AljyAny  ،tHqyq ςbd Almnςm ÂHmd 

hrydy  ،AlnAŝr: jAmςħ Âm AlqrŶ  ،mrkz AlbHθ Alςlmy wǍHyA' 

AltrAθ AlǍslAmy ،klyħ Alŝryςħ wAldrAsAt AlǍslAmyħ bmkħ 

Almkrmħ ،T: AlÂwlŶ. 

21. ŝrH AlkAfyħ Albdyςyħ fy ςlwm AlblAγħ wmHAsn Albdyς ،

lςzyz bn srAyA  ،Almςrwf bSfy Aldyn AlHly  ،tHqyq nsyb 

nŝAwy ،dAr SAdr ،byrwt ،AlTbςħ AlθAnyħ  ،1412 h. 

22. ŝrH AlmfSl lÂby AlbqA' mwf  ً q Aldyn Abn yςyŝ،tHqyq. Ǎmyl 

bdyς yςqwb: dAr Alktـb Alςlmyħ ،byrwt ،T: AlÂwlŶ.  

23. AlSAHby fy fqh Allγħ  ،tHqyq: ςmr TbAς: mktbħ AlmςArf ،

byrwt  ،1993 m. 

24. AlSbγ Albdyςy fy Allγħ Alςrbyħ lÂHmd bn ǍbrAhym mwsŶ  ،

dAr AlktAb Alςrby ،AlqAhrħ  ،1388 h. 

25. AlSHAH tAj Allγħ wSHAH Alςrbyħ  ،lÂby nSr ǍsmAςyl bn 

HmAd Aljwhry AlfArAby  ،tHqyq: ÂHmd ςbd Alγfwr ςTAr ،

wAlnAŝr: dAr Alςlm llmlAyyn ،byrwt ،T: AlrAbςħ  ،1407 h ـ. 

26. ςnAyħ AlqADy wkfAyħ AlrADy HAŝyħ AlxfAjy ςlŶ tfsyr 

AlbyDAwy  ،lŝhAb Aldyn ÂHmd bn mHmd bn ςmr AlxfAjy 

AlHnfy: dAr SAdr ،byrwt. 

27. Alςqd AlmnĎwm fy AlxSwS wAlςmwm  ،lŝhAb Aldyn ÂHmd 

bn Ǎdrys AlqrAfy  ،tHqyq: d. ÂHmd Alxtm ςbd Allh AlnAŝr: 

dAr Alktby – mSr ،T: AlÂwlŶ  ،1420  hـ. 

28. ςmdħ AlqAry ŝrH SHyH AlbxAry  ،lbdr Aldyn Alςyny  ،AlnAŝr: 
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dAr ǍHyA' AltrAθ Alςrby – byrwt. 

29. Alςyn  ،Âbw ςbd AlrHmn Alxlyl bn ÂHmd bn ςmrw bn tmym 

AlfrAhydy AlbSry  ،AlmHqq: d mhdy Almxzwmy  ،d ǍbrAhym 

AlsAmrAŶy ،AlnAŝr: dAr AlhlAl. 

30. γnyħ Almtmly fy ŝrH mnyħ AlmSly  ،llςlAm ǍbrAhym AlHlby 

Alkbyr ،tHqyq mHmd sςyd AlmĎAhry ،dAr Alktb Alςlmyħ. 

31. ftAwŶ Alsbky  ،tHqyq HsAm Aldyn Alqdsy: dAr Aljyl  ،byrwt ،

1412h. 

32. AlftAwŶ AlkbrŶ  ،ltqy Aldyn Âbw AlςbAs ÂHmd bn ςbd 

AlHlym Abn tymyħ AlHrAny AlHnbly Aldmŝqy  ،AlnAŝr: dAr 

Alktb Alςlmyħ ،T: AlÂwlŶ  ،1408 hـ. 

33. ftH Alqdyr  ،mHmd bn ςly AlŝwkAny Alymny  ،AlnAŝr: dAr Abn 

kθyr ،dAr Alklm AlTyb - dmŝq ،byrwt ،T: AlÂwlŶ1414hـ. 

34. ftwH Alγyb fy Alkŝf ςn qnAς Alryb   ،ŝrf Aldyn AlHsyn bn ςbd 

Allh AlTyby  ،mqdmħ AltHqyq: ǍyAd mHmd Alγwj  ،Alqsm 

AldrAsy: d. jmyl bny ςTA  ،AlnAŝr: jAŶzħ dby Aldwlyħ llqrĀn 

Alkrym،T:AlÂwlŶ ،1434  hـ. 

35. fwAtH AlrHmwt bŝrH mslm Alθbwt  ،lςbd Alςly mHmd nĎAm 

Aldyn AlÂnSAry  ،AlmTbςħ AlÂmyryħ  ،bwlAq ،  AlqAhrħ 

1325h. 

36. fwAŶd fy mŝkl AlqrĀn  ،llςz bn ςbdAlslAm  ،tHqyq d.syd 

rDwAn Alndwy ،dAr Alŝrwq ،jdħ ،T: AlθAnyħ  ،1402 h. 

37. qAςdħ mqAblħ Aljmς bAljmς  ،drAsħ ÂSwlyħ tTbyqyħ 

d.ςbdAlrHmn bn mHmd Alqrny: mjlħ Alŝryςħ- jAmςħ 

Alkwyt ،1428 h. 

38. AlqrAŶn fy ςlm AlmςAny  ،lDyA' Aldyn AlqAlŝ  ،rsAlħ dktwrAh 

qsm Allγħ Alςrbyħ klyħ AlĀdAb jAmςħ dmŝq ،2010 m. 

39. AlqwAςd  ،lzyn Aldyn ςbd AlrHmn bn ÂHmd bn rjb  ،AlnAŝr: 

dAr Alktb Alςlmyħ. 

40. AlktAb Alfryd fy ǍςrAb AlqrĀn Almjyd  ،llmntjb AlhmðAny ،

tHqyq: mHmd nĎAm Aldyn AlftyH  ،AlnAŝr: dAr AlzmAn llnŝr 

wAltwzyς ،Almdynħ Almnwrħ ،T: AlÂwlŶ  ،1427  hـ. 

41.  AlktAb  ،lsybwyh  ،tHqyq ςbd AlslAm mHmd hArwn: dAr Aljyl  ،

byrwt ،T: AlÂwlŶ. 

42. AlkŝAf  ،lÂby AlqAsm jAr Allh mHmwd bn ςmr Alzmxŝry: 

AlnAŝr: dAr AlktAb Alςrby ،byrwt ،T: AlθAlθħ  ،1407  hـ. 

43. AllbAb fy ςlwm AlktAb  ،lÂby HfS srAj Aldyn ςmr bn ςly bn 

ςAdl AlHnbly Aldmŝqy AlnςmAny  ،tHqyq: Alŝyx ςAdl ÂHmd 
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ςbd Almwjwd wAlŝyx ςly mHmd mςwD: AlnAŝr: dAr Alktb 

Alςlmyħ – byrwt ،lbnAn ،T: AlÂwlŶ  ،1419  hـ. 

44. mjlħ mjmς Allγħ Alςrbyħ ،ðw Alqςdħ  ،1936 m. 

45. AlmHAkmAt byn Âby HyAn wAbn ςTyħ wAlzmxŝry lÂby 

zkryA AlŝAwy  ،tHqyq: mHmd ςθmAn: byrwt lbnAn  ،dAr Alktb 

Alςlmyħ 1971m. 

46. AlmHtsb fy tbyyn wjwh ŝwAð AlqrA'At wAlǍyDAH ςnhA  ،

lÂby AlftH ςθmAn bn jny AlmwSly  ،AlnAŝr: wzArħ AlÂwqAf-

Almjls AlÂςlŶ llŝŶwn AlǍslAmyħ ،T: 1420hـ. 

47. AlmHrr Alwjyz fy tfsyr AlktAb Alςzyz lÂby mHmd ςbd AlHq 

bn γAlb bn ςbd AlrHmn bn tmAm bn ςTyħ AlÂndlsy 

AlmHArby  ،AlmHqq: ςbd AlslAm ςbd AlŝAfy mHmd  ،AlnAŝr: 

dAr Alktb Alςlmyħ – byrwt ،T: AlÂwlŶ  ،1422  hـ. 

48. mrAtb AlǍjmAς lAbn Hzm  ،tHqyq: Hsn ÂHmd dAr Abn Hzm 

byrwt ،T: AlÂwlŶ 1419h. 

49. AlmSbAH Almnyr fy γryb AlŝrH Alkbyr ،lÂHmd bn mHmd bn 

ςly Alfywmy θm AlHmwy  ،Âbw AlςbAs  ،AlnAŝr: Almktbħ 

Alςlmyħ – byrwt. 

50. mςAlm Altnzyl fy tfsyr AlqrĀn  ،lmHyy Alsnħ Âby mHmd 

AlHsyn bn msςwd bn mHmd bn AlfrA' Albγwy AlŝAfςy  ،

AlmHqq: ςbd AlrzAq Almhdy  ،AlnAŝr: dAr ǍHyA' AltrAθ 

Alςrby -byrwt ،T: AlÂwlŶ  ،1420  hـ. 

51. mςAny AlqrĀn llfrA'  ،lÂby zkryA yHyŶ bn zyAd bn ςbd Allh 

bn mnĎwr Aldylmy AlfrA'  ،AlmHqq: ÂHmd ywsf AlnjAty  ،

mHmd ςly AlnjAr  ،ςbd AlftAH ǍsmAςyl Alŝlby  ،AlnAŝr: dAr 

AlmSryħ lltÂlyf wAltrjmħ ،mSr ،T: AlÂwlŶ. 

52. mςtrk AlÂqrAn fy ǍςjAz AlqrĀn  ،lςbd AlrHmn bn Âby bkr  ،

jlAl Aldyn AlsywTy  ،dAr Alnŝr: dAr Alktb Alςlmyħ - byrwt – 

lbnAn ،T: AlÂwlŶ 1408 hـ. 

53. mςjm mqAyys Allγħ ،lAbn fArs ،tHqyq: ςbdAlslAm hArwn. 

54. mfAtyH Alγyb  ،llrAzy Almlqb bfxr Aldyn AlrAzy xTyb Alry  ،

AlnAŝr: dAr ǍHyA' AltrAθ Alςrby – byrwt  ،T: AlθAlθħ   ،1420  

hـ. 

55. nĎm Aldrr fy tnAsb AlĀyAt wAlswr  ،lǍbrAhym bn ςmr 

AlbqAςy ،AlnAŝr: dAr AlktAb AlǍslAmy ،AlqAhrħ. 
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 د. حمد بن عبدهللا سعد العوفي

 اآلداب والعلوم اإلنسانية كلية – اللغة العربية قسم 
  طيبة جامعة 

   هـ  1443/  8/  19هـ           تاريخ قبول البحث:  1443/  6/  14تاريخ تقديم البحث:  

 
 ملخص الدراسة: 

( ت انااوالا البحث  ِغيَُّة ِلألاْمِر ِِبلتَّماتُِّع واالتَّْمِتْيِع ِف الُقْرآِن الكاِرْيِْ ُت الباَلا َلا   البحث بعنوان )الدََّلا
املادة دراسة بَلغيَّة هتدف إىل   مادة )ماتاعا( بصيغة األمر منها ِف القرآن الكرْي، وداراسا تلك 

سياقات ُوُروِدها ِف القرآن الكرْي، وإبراز األغراض البَلغية اليت خرج إليها األمر    الوقوف على 
 ِبلتَّمتُّع والتَّْمِتْيِع ِف القرآن الكرْي. 

وقد جاء البحث ِف متهيد وثَلثة مباحث، تناول التمهيد تعريف التَّمتُّع ِف اللغة، وصيغة  
التَّمتُّع عموما ِف القرآن الكرْي جبميع مشتقاهتا اللغوية  األمر عموما، وتناول املبحث األول صيغة  

اَلمسية والفعلية، ووقف على مواضع ُوُرْوِدها ِف القرآن الكرْي، وسياقات استخدامها، وتناول  
املبحث الثاين الدَلَلت البَلغية لألمر ِبلتَّمتُّع ِف القرآن الكرْي، وذلك حبصر مواضعه، ودراسة  

دراسة بَلغية، وتناول املبحث الثالث الدَلَلت البَلغية لألمر ِبلتَّْمِتْيع    سياقات تلك املواضع
املواضع   السابق، ِبستقصاء  املبحث  املتبع ِف  املنهج  نفس  الكرْي، وقد جاء على  القرآن  ِف 

 والتحليل البَلغي. 
مواضع،    وقد خرج البحث إىل نتائج متعددة، منها أنَّ األمر ِبلتَّمتع ورد ِف القرآن ِف مثانية 

كلها خرجت إىل معان غري ما يقتضيه األمر من الوجوب، واملعاين اليت خرجت إليها هي:  
التهديد، واإلنذار، واإلِبحة، والتعجيز والتوبيخ، أما األمر ِبلتَّْمِتْيع فلم يقع إَل ِف حالة واحدة  

ضعني، كلها  على الرجل عند تطليقه املرأة، مع فرض الصَّداق وعدم املساس، وقد جاء ِف مو 
 بقيت على أصل األمر وهو الوجوب، على الراجح. 

 
 األمر ِبلتَّمتُّع، األمر ِبلتَّْمتِ ْيع، بَلغة القرآن، خروج األمر. الكلمات املفتاحية:
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Abstract:  

The research titled (The Rhetorical Connotations of the Command on At-

Tamattu' and Al-Tamti' in the Glorious Qur'an). The research discussed item 

(mata‘a) in its command form in the Glorious Qur‘ān and studied this item in the 

mentioned form rhetorically to find the contexts in which it appeared in the 

Glorious Qur‘ān. The research contained a preface and three topics. The preface 

discussed the definition of at-tamattu‘ in the lexical sense, and command form 

generally. The first topic discussed the form of at-tamattu‘ in the Glorious Qur‘ān 

generally in its entire linguistic derivations both nominal and verbal, and it noted 

the significant places where it appeared in the Glorious Qur‘ān, and its contexts of 

usage. The second topic discussed the statement on command of at-tamattu‘ in the 

Glorious Qur‘ān by counting its places and studying the contexts. The third topic 

discussed the command on at-tamtī‘in the Glorious Qur‘ān following the same 

approach as the previous topic, by counting the places and a rhetoric analysis   . 
The study revealed several findings, including that the command on at-

tamattu‘ appeared in the Qur‘ān in eight places.  All of which deviated from the 

default connotation of command, which is an obligation, the connotations that it 

deviated to are: threatening, warning, permission, incapacitation, and rebuking. 

However, as for the command on at-tamtī‘, it only existed in one scenario for a 

man when he is divorcing his wife. With the requirement of dowry and leaving the 

wife unharmed, this appeared in two places and both retained the default 

connotation of command, which is an obligation, based on what is most 

preponderant. 

  

key words: Command of at-tamattu‘, command of at-tamtī‘, Rhetoric of the 

Qur‘ān, deviation of command. 
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 مقدمة
  خبري   واصطفاان  لغته،  أهل  من  وجعلنا  كتبه،  خري  علينا  أنزل  الذي  هلل  احلمد

 بعد  أما سَلم   وأطهر صَلة أفضل  عليه حممد نبينا رسله،
  األوقات   مرور   مع  تنقضي  َل   عجائبه  أنَّ   جيد  الكرْي  القرآن   ِف  فالنَّاظر 

  أطال   كلَّما   وتتعدد  تظهر   بَلغته  وأنَّ   إنسان،  ببَلغته  حييط  وَل   واألعوام،
  مر ِ   على  للبشر  هللا  من  إعجاز  وذلك   العزيز،  الكتاب  هذا   ِف  النَّظر  اإلنسان
  هللا   كَلم   وهو  َل؟   كيف  القاتااد،  خاْرطُ   ببَلغته  اإلحاطة  فدون   واألعوام،  العصور
  عنه  الصادر     سائر   على   هللا  كَلم   "وفضل  الشريف   احلديث  ِف  ورد   كما  

 .(1)خلقه" على  هللا كفضل  الكَلم
  )ماتاعا(  وهي  الكرْي،  القرآن  ألفاظ  من   لفظة  ْدُرسا يا ل  البحث   ا هذ  جاء   هنا  من
  الكتاب   هذا  ِف  ورودها  سياقات  على  قفيل  األمر،  صيغة  وهي  واحدة،  بصيغة
  سياقات   وِف  متعددة،   أحوال   وعن   متنوعة،   أمور  عن   حتدَّث  فالقرآن   العزيز، 
  يُْظِهر   متعددة  وسياقات  أحوال  ِف  واحدة  بصيغة  واحدة  لفظة  فدراسة   خمتلفة،

  يقول  ها،تغاوصي  األلفاظ  استخدام   ِف  ودقته   وبراعته  القرآن  بَلغة   من  شيئا
  اليت   البَلغة  عمود  أنَّ   "اعلم  أللفاظه:  القرآن  استخدام  دقة  عن  متحداث  اخلطايب

  فصول  عليها  تشتمل   اليت   األلفاظ   من   نوع   كل   واْضعُ   هو  الصفات   هذه   هلا   جتمع 
  إما  منه: جاء غريه مكانه أُْبِدلا  إذا   الذي به، األشكل األخص   موضعه الكَلم 

 
  حممد   أمحد   حتقيق:   ،2926  برقم:   القرآن،   فضائل  أبواب   الرتمذي،  سنن  ، الرتمذي  عيسى   بن   حممد  (1)

 .184ص  ،5  اجمللد. م(1975 احلليب، البايب مطبعة )مصر:   2ط وآخرون،  شاكر
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  معه  يكون   الذي   الرَّونق  ذهاب   وإما   الكَلم،  فساد  منه  يكون  الذي   املعن   ت ابادُّلُ 
 هي:  أهداف، عدَّة  إىل  الدراسة وهتدف (1) البَلغة"  سقوط

 الكرْي.  القرآن  ِف عيْ تِ مْ التَّ و  متع ِبلتَّ  األمر  ورود سياق  على الوقوف  -
 ومشتقاهتما. عيْ تِ مْ التَّ و   متعِبلتَّ  األمر  إيراد ِف  اللفظي  التَّنوع على الوقوف  -
  القرآن   ِف  عيْ تِ مْ التَّ و   متع ِبلتَّ   األمر  ملواضع  البَلغية  النِ كات   على   الوقوف -

 الكرْي.
  بصيغة   واحدة،  للفظة  استخدامه  دقَّة  خَلل  من  الكرْي  القرآن  إعجاز  إظهار -

 سياقاهتا.  تنوع مع واحدة 
  متهيد   إىل:  تقسيمها  طبيعتها  اقتضت  وتصنيفها  العلمية  املادة  مجع  وبعد

 مباحث:   وثَلثة
 األمر.  وصيغة   اللغة،  ِف  عمتُّ ِبلتَّ  التعريف  التمهيد:
 وسياقاته. وصيغه، الكرْي، القرآن  ِف عمتُّ التَّ  األول:  املبحث
 الكرْي.  القرآن ِف ع متُّ ِبلتَّ  ألمرل  البَلغية الدَلَلت الثاين:  املبحث
 الكرْي.  القرآن ِف ع يْ تِ مْ لتَّ ِب ألمرل  البَلغية الدَلَلت الثالث:  املبحث

  

 
  حتقيق:   القرآن،   إعجاز  ِف  رسائل  ثَلث  ضمن  القرآن،  إعجاز  بيان  ،اخلطايب  محد  بن  سليمان  (1)

 . 29ص م(،2008 املعارف، دار )القاهرة: ،5ط سَلم، زعلول حممد  أمحد، هللا خلف حممد
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 األمر.  وصيغة  اللغة، يف متعالتَّ  التمهيد:
  والتَّاء  "امليم  فارس:  ابن  قال  ماتاعا،  وهو:  واحد  مصدر  من  عيْ تِ مْ التَّ و   عمتُّ التَّ 
  اخلليل:  وقال  ،(1) خري"  ِف  ُمدَّة    وامتداد  منفعة  على  يُدلُّ   صحيح  أصل  والعني 

  كل   من  وحنوه   البيت  أمتعة   من   حوائجه  ِف  اإلنسان  به   ياْستاْمِتعُ   ما   "واملتاع:
  الراغب   وقال  ،(2) متاع"  فهو  به  متاات َّْعتا   شيء  وكل  الغرور،  متاع  والدُّنيا  شيء،

  إذا   النَّبات،  وماتاعا   النهار  ماتاعا   يُ قااُل:  واَلرتفاع،   اَلمتداد   "املتوع  األصفهاين:
  بكذا،   هللا   متَّعه  يقال:  الوقت،  ُُمْتادُّ   انتفاع   واملتاع:  النَّبات،  أول  ِف   ارتفع

  ِمنْ   "وذهب   فارس:  ابن   قال   املتاع،   ِف   الثابت   األصل  ِف  اُختُِلفا   وقد(3)وأمتعه"
  إىل  آخر  منهم   وذهب  التلذذ...  الباب   ِف   األصل   أنَّ   إىل   بعضهم   التحقيق   أهل
  واَلمتداد،  التلذذ  األصلني:  بني   اجلمع   وميكن  ،(4) واَلرتفاع"   اَلمتداد  األصل   أنَّ 

 ُمتدا. تلذذا متعالتَّ  فيكون
  وقد   يطول  قد  وقت  له  تلذذ  هو  وإمنا   يدوم،  َل   املتاع  أنَّ   إىل  خنلص  وهبذا

  وُغُدو ه  متاع،  وشربه وأكله   متاع، اإلنسان فُعْمرُ  إليه، يضاف  ما  حبسب يقصر 

 
  م، 1979 الفكر، دار القاهرة، هارون،  عبدالسَلم  حتقيق: اللغة، مقاييس ،الرازي فارس  بن أمحد  (1)

 . 293ص ،5اجمللد.
  دار   )مصر:  السامرائي،  وإبراهيم  املخزومي،   مهدي  حتقيق:  العني،  ،الفراهيدي  أمحد   بن  اخلليل  (2)

 . 83ص  ،2اجمللد. اهلَلل(،  ومكتبة
  القلم،   دار  )دمشق:  ،4ط  عدانن،   صفوان  حتقيق:   القرآن،  ألفاظ  مفردات   األصفهاين،  الراغب  (3)

 . 757ص م(،2009
 . 294ص  ،5اجمللد. اللغة، مقاييس الرازي، فارس بن أمحد  (4)
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 إنَّه  حيث  من  قصري  ولكنه  خمتلف،  وزمنه  ،ُمن ْقاض    ذلك  وكل  متاع،  ورواحه
 ُمن ْتاه. 
 األمر  صيغة

  )اَلسم،  الثَلثة  الكَلم  أركان  أحد   والفعل  الفعل،  صيغ  أحد   األمر   صيغة
  ،اعليه  دلي  عامة  معان  وكذا  عليه،  تدل   بعَلمات  اْخُتصَّ   وقد  واحلرف(  والفعل،

  ماض    إما  الزمان  وذلك  وزمان،  معن  على   دالَّ   ما  "الفعل  السراج:  ابن  يقول
  يقول  عنه،  فرع   فهو  املصدر   من   مشتق   والفعل  ،(1) مستقبل"  وإما   حاضر  وإما

  مضى،  ملا   وبُِنياتْ   األمساء،  أحداث  لفظ  من   أُِخذاتْ   فأمثلة  الفعل  "وأما  سيبويه:
 .(2) ينقطع" ل كائن  هو  وما يقع، ول  يكون وملا

  للفاعل   املضارع   طريقة   على  الذي  "فهو  األمر،  فعل  صياغة  طريقة  أما
 ضع...  تضع  ِف   فتقول  الزائدة   تنزع  أنْ   إَل   صيغته،  بصيغته  خيالف   َل   املخاطب،

  وصل،   مهزة  ِبلساكن  تبتدئ  لئَل  زدت؛  سكن  فإن   متحرك،  أوله  ُما  وحنوها
 . (3) اضرب" تضرب ِف  فتقول

  متعددة،  جوانب   من   العلماء  تناوهلا  اليت  القضااي  من  واِصي اُغه  األمر  وفعل
  وتناوهلا   الشرعية،  األحكام  به  سربوا  فقد  دَللتها،  حيث   من  تناوهلا  فاألصوليون

 
  الرسالة،   مؤسسة   )بريوت:  الفتلي،   عبداحلسني   حتقيق:   النحو،   ِف  األصول   السراج،   سهيل   بن   حممد   (1)

 . 38ص  ،1اجمللد. م(،1996
  احلقوقية   زين   مكتبة  )بريوت:  البكاء،   كاظم   حممد  حتقيق:   الكتاب،  قنرب،   بن   عثمان  بن  عمرو   (2)

 .54ص ، 1اجمللد. م(،2015 واألدبية،
  وكتبة   دار  )بريوت:  ملحم،  بو  علي   حتقيق:  اإلعراب،   صناعة  ِف  املفصل  الزخمشري،  عمر  بن  حممود  (3)

 . 339ص م(، 1993 اهلَلل،
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  املاضي   قسيم   هو   وهل  مستقبل؟   أم   حاضر   أهو  زمنها،  حيث   من  النحويون
ا  حيث  من  البَلغيون  وتناوهلا  واملضارع؟   ِف   أهدافهم  اختلفت  وقد  طلب،  إَّنَّ

  "فصيغة  منها،  انطلقوا  اليت   ومعطياهتم   ألهدافهم   وفقا   نتائجهم   وجاءت  ذلك،
  الفقهاء  وخاصة  اجملاَلت،  من  كثري  ِف  الدارسني   شغلت   دَللتها   وحتديدا   األمر 

  فقهية   أحكام   من   ذلك  إىل  وما   والنَّدب،  ِبلوجوب  الصيغة   َلتصال   واألصوليني؛
 . (1) واَلستنتاج" الدراسة  ِف  احلذر توجب 

  األخرى   الفعل  أقسام  عن  األمر   فعل  منه  ُدِرسا   الذي   املنطلق   اْختُِلفا   وقد
  نُِظرا  وإمنا   الزمن، إىل  فيه يُ ْنظارْ  ل األمر  ففعل  الزمن، من  دراستها ِف  اْنطُِلقا  اليت
  تعريفه:  ِف   قالوا   حيث  تعريفه،  ِف  جليا   يظهر  وهذا  ،(2) واملخاطب  املتكلم   إىل   فيه

  على  الفعل  طلب  املتكلم  فحظ  ،(3) اَلستعَلء"  جهة  على  كف  غري   فعل  "طلب
 الطلب. فعل املخاطب وحظ اَلستعَلء، جهة 

  بني   واَلختَلف  القول   من  بكثري  اَلصطَلحية   األمر   حقيقة   "حظيت   وقد
م  مث  كف،  غري  فعل  طلب  أنَّه  على  متفقون  ذلك  من   برغم  وهم  العلم،  أهل   إَّنَّ

 
  م(، 2008  وهبة،   مكتبة  )القاهرة:  ،4ط  بَلغية،   دراسة  الرتاكيب،  دَلَلت  موسى،  أبو  حممد  (1)

 . 247ص
  م(، 1996  العاين،  مطبعة  )بغداد:   وأبنيته،  زمانه   الفعل  السامرائي،  إبراهيم   املسألة:  هذا   ِف  انظر  (2)

 بعدها.  وما 15ص
  الرشد،   مكتبة   )الرايض:   ، 1ط  السال،   حممد   عبدالعزيز   حتقيق:  املطول،   التفتازاين،   الدين   سعد   (3)

 . 247ص  ،2اجمللد. م(،2019
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  الطالب   إىل  يرجع  بقيد  وتقييده  الطلب  هذا  إطَلق  ِف  ذلك  بعد  من  خيتلفون
  .(1) معا"  إليهما أو  الطلب  هذا  كيفية  إىل أو

  حوله،   الدراسات  كثرت   فقد   واملخاطب؛   ِبملتكلم  متعلِ ق  األمر   فعل   وألنَّ 
  األسئلة   دارت   لذا   لعباده،  تعاىل  هللا   خبطاب   يتعلق  فذلك   العربية،  اللغة   ِف   خاصة 
  واَلستحباب؟   النَّدب  من   ذلك   غري   أو   الوجوب؟   يقتضي   مر األ  فعل   هل   :حول
  على  يكون  احلقيقي  معناه   وهل  احلقيقي؟   معناه  عن  األمر  خيرج  أنْ  ميكن  ومىت

  الدراسات   تفرعت   منها  - اإلهلي  ِبخلطاب   تتعلَّق   اليت-   األمور   هذه   فكل   الفور؟ 
  اللغة،  ِف  الصيغة أصل دراسة  عن  فضَل وسياقاته، األمر  فعل  مقتضيات  حول 
 تقتضيه. وما

  ميكن   ولكن  فيها،  والتفصيل  الصيغ  تلك  بدراسة  معنية   ليست  هنا  والدراسة
  قد  وكلها   صيغ،  أربع  على   جاء   عموما   العربية   اللغة  ِف   األمر   أنَّ   إىل   اإلشارة 
 ۅ ژ حنو  احملض،  األمر  فعل  صيغة  األوىل:  وهي:  الكرْي،  القرآن  ِف  جاءت

 ک ک ڑ ژ  حنو  ِبلَلم،  املقرتن  املضارع  الفعل  الثانية:  ،[ 45  ]العنكبوت:  ژ ۅۉ

  الرابعة:   [105  ]املائدة:  ژڦڦ ڦژ  حنو  الفعل،  اسم  الثالثة:  ،[63  ]النور:  ژ ک ک
   .(2) [4  :]حممد ژڎ ڎژ حنو  األمر، فعل  عن النائب  املصدر 
  اَلستقبال   ِف  إَل   يكون   َل  هأبنَّ   واملاضي   املضارع  عن   األمر  فعل  انفرد  وقد

  ابن  يقول   املاضي،  أو  احلال  من   ذلك   غري  إىل   ينصرف  وَل  أصله،  على  بقي  إنْ 

 
 . 5ص م(، 1993 األمانة، مطبعة  )مصر: احلكيم، الذكر ِف  والنهي  األمر  صورة  توفيق، حممود (1)
  للنشر  الكتب  دار  )القاهرة:  املعاين،   خمتصر   على   الدسوقي  حاشية  الدسوقي،  عرفة   بن  حممد  انظر:  (2)

 . 311ص ،2 اجمللد. التلخيص(، شروح ضمن  والتوزيع،
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  مستقبَل،   كونه  لزم  حيصل...  مال  حصول  به  مطلوِب  األمر  كان  "ملا  مالك:
  بتبدله  انتفى  فلو  لألمرية،  َلزم  واَلستقبال  ذلك...  عن  خيرجه  مبا  اقرتانه  وامتنع
 (1) األمرية"  انتفت

  

 
  ، 1ط  املختون،  بدوي  حممد  السيد،  عبدالرمحن  حتقيق:  التسهيل،  شرح   مالك،  بن  عبدهللا   بن  حممد  (1)

 . 17ص ، 1 اجمللد. م(،1990 والنشر،  للطباعة هجر )القاهرة:
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 .وسياقاته ، وصيغه الكري القرآن يف عمتُّ التَّ  األول: املبحث
  الصياغات  ِف   تنوعا  جند   الكرْي   القرآن  ِف   ع متُّ التَّ   ورود  إىل   ظر النَّ   عند

  ِف   الكرْي  القرآن  ِف  صياغاته  جبميع  عمتُّ التَّ   عن  احلديث  جاء  فقد  ،والسياقات
 أبنواعه  والفعل   اَلسم  بني   ما  الصياغات  تلك  عتتنوَّ و   ،(1) موضعا   وسبعني   واحد
 األمر(.و  املاضي،و  )املضارع، الثَلثة 
  اجلرجاين:   عبدالقاهر  يقول  واحلدوث،  جددالتَّ   على  يدل  عمومه  ِف  الفعلو 
  وهذا  ،(2)فشيئا"  شيئا  املثبت   املعن  جتدُّدا   يقتضي  أنَّه  على   فموضوعه  الفعل  "وأما

  وصف   عندما  متعالتَّ   صيغة ِف  جنده  ما  وهذا  املضارع،  الفعل  ِف   ظاهر  جددالتَّ 
ا  الكفار،  حياة  الكرْي   القرآن    من   الدنيا  احلياة   مبلذات  متعالتَّ   على   قائمة   أبَّنَّ
م  وغريمها،  واملشرب   املأكل    وجل  عز   هللا  قال   ،اآلخرة  ِف  مآهلم   عن  غافلون  وأَّنَّ

 ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژ

 . [12 ]حممد: ژ ٹ ٹ ٿ
  خرة، اآل  ِف  املؤمنني   مآل  ذكر    هللا  أنَّ   جند  اآلية  أجزاء  ِف  النَّظر  وعند

  حاهلم   ذاكارا   فإنَّه  للكافرين،  ذِْكرِه   خبَلف   هذا  الدنيا،  احلياة   ِف   معيشتهم  يذكر   ول
م  واللعب،  اللَّهو   من   عليه  كانوا  وما  الدنيا  ِف   إىل   يتنبَّهوا  ول  ِبحلياة،  متتعوا  وأَّنَّ

ا   من   البهائم  حال   يشبه  وهذا   املآل،   ذلك   عاقبة  ذكر  مث  مآهلا،  ِف   تنظر   َل   أَّنَّ
  ذلك،  عن  الطييب  أجاب  وقد  ببعضها،  األجزاء  مقابلة   تتخذ  ل  فاآلية  الفعل،

 
  الرتاث   إحياء   دار   )بريوت:  الكرْي،   القرآن   أللفاظ   املفهرس   املعجم   عبدالباقي،   فؤاد   حممد  انظر:  (1)

 . 658ص العريب(،
  م(، 1992  املدين،  دار  )جدة:  ،3ط  شاكر،  حممود  حتقيق:  اإلعجاز،  دَلئل   اجلرجاين،  عبدالقاهر  (2)

 . 174ص
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 ٻ ٻ ٻ ٱ ژ  قوله  وبني   اآلية   هذه   بني   التقابل   موقع   أين   قلت:  "فإن   فقال:

  ژ پ پ ژ  لقوله  مقابَل   ژ ٺ ٺ ژ  إيقاع  موقعه  قلت:  ؟[12 حممد:] ژ ٻ
  أخرجه   الكافر(  وجنة  املؤمن  سجن  )الدنيا  عليه:  هللا  صلوات  قوله  إىل  إمياء  وفيه

  ونعيمها   الدنيا  أنَّ   فعرفوا  وتفكروا،  آمنوا   الذي  سيدخل    هللا  أنَّ   يعين:  مسلم،
  هللا  طاعة   على  أنفسهم  فحبسوا  القرار،  دار   هي  اآلخرة   وأنَّ   الزوال،  وشك   ِف

  الدنيا   مَلذ   عن   وعزفوا  التكاليف،  مشاق   على  وصربوا   مرضاته،  وطلب 
  ل   كفروا  والذين  األَّنار،  حتتها   من  جتري   اتجنَّ   العاقبة  فكانت   وشهواهتا،

  أيكلون   قَلئل  اأايم  ومتتعوا  اآلخرة،   عن  ِبلدنيا  فاشتغلوا  ذلك،  ِف  يتفكروا
 .(1) هلم" مثوى النار أنَّ  واحلال غافلني،
  إىل   إشارة  واَلستمرار  التجدد  يفيد   الذي  املضارع  ِبلفعل   القرآن  تعبري  وِف

م   إىل   أكلة   ومن  متعة،  إىل   متعة   من   هم   بل   واألكل،   متع التَّ   عن   ينقطعوا   ل   أَّنَّ
  ومن   سواء،  ذلك   ِف  واألنعام  وهم  احلال،  ِف  التَّفكر  عن  بذلك  َلهني   أكلة،

  ولكن   وأيكل،  يتمتع  فاملؤمن  لذاته،  مذموما  ليس  واألكل   متعالتَّ   أنَّ   يستفاد  هنا
  لذا   املذموم،  هو  غريه  عن  مشغَل   ذاته  ِف  هدفا  يكون  الذي  واألكل  متعالتَّ 

  وأكل   األنعام،  أبكل  الكفار  أكل  بتشبيه  عليه،  تدل  تشبيهية  بصورة  أُْرِدفا 
  ِف   هدفا  ليس  اإلنسان  أكل  نَّ إ  حيث   من  اإلنس،  أكل  عن   خيتلف  األنعام
  هللا أحلَّ   مبا  ع يتمتَّ  فاملؤمن  قبل،  ع متُّ التَّ  وكذا  العيش، على  به يُ ت اقاوَّى  وإمنا  ذاته،

 
  احملققني،  من  جمموعة حتقيق الريب، قناع  عن  الكشف ِف الغيب فتوح الطييب،  عبدهللا بن احلسني (1)

  ، 14  اجمللد.   م(،2013  والدراسات،   البحوث   وحدة  الكرْي،  للقرآن   ديب  جائزة   )ديب،   ،1ط
 . 334ص
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  قال   ع،متُّ التَّ   هدفه  وليس  ذلك،  غري  إىل  يتعدى  َل  ولكن  املباحات،  من  له
  تعيش  للجاهل:  تقول  كما  والنَّظر،  الفكر  من  جمرد  أكلهم  أنَّ   "واملعن  األلوسي:

 خواصِ ه،  ِف  ولكن  العيش،  مطلق  ِف  التشبيه  تريد  َل  البهيمة،  تعيش  كما
م   وحاصله   أكل  خبَلف   ،(1) أمورهم"  ومنتهى  عواقبهم  عن  غافلني   أيكلون  أَّنَّ
  املتعة   ِف  يستغرقون  فَل   والعاقبة،  املآل  إىل  ينظرون  الذين  ،ومتتعهم  املؤمنني 

 العيش. يتطلبه الذي  ِبلقدر  إَل  واألكل،
  حاسان،   هأبنَّ   الدنيا  احلياة   ِف   املؤمنني   متتيع  فا صا وا   وجل   عز  هللا  أنَّ   جند   لذا

 ]هود:  ژ ۈٴۇ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ژ  تعاىل  قال 

  هللا   جعله  وقد  ،(2)الدار"  هبذه   يليق   ما   أَّنى  أنَّه  على  "ليدل   ِبحلسن؛  هفا صا وا وا   [3
  ژ ہ ہ ہ ہ ۀ ڻۀ ڻ ڻ ڻ ژ  قبلها  اآلية  ِف  فقال  العبادة،  ِف  هد يوح ِ   ملن  ثواِب
  أبنْ  اجلزاء له فيكون ذلك، دون  ملا ويتوب يستغفر  هللا توحيد ومع [2  ]هود:
  التجدد   على  يدل   الذي  املضارع   ِبلفعل   جاءت   وقد  حسنا،  متاعا  الدنيا  ِف   ميُاتَّع

  هذه  ِف  ُمتِ ع  اتئبا،  مستغفرا  هللا،  توحيد  على  العبد  استمر  فكلما  واَلستمرار،
 حسنا. متاعا الدنيا

 
  احملققني،   من  جمموعة  حتقيق:  املثاين،  والسبع  الكرْي  القرآن  تفسري  ِف  املعاين  روح  األلوسي،  حممود  (1)

 . 142ص  ،25 اجمللد. الرسالة(، مؤسسة )بريوت: ،1ط
  اإلسَلمي(   الكتاب  دار  )القاهرة:  والسور،   اآلايت  تناسب  ِف  الدرر  نظم   البقاعي،  عمر  بن  إبراهيم  (2)

 . 228ص ،9 اجمللد.
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  هو   كما   للكفار،  غاية  كان  األول  ففي  املتاعني   بني   الفرق   لنا  يتجلَّى  وهنا
  ذنبه،  من   واتب   واستغفر   هللا   وحَّد  ملن  ثواب   متاع   هو   إمنا   وهنا  األنعام،  ِف   احلال
 مسمى. أجل إىل أبنه ُوِصفا   لذا دنيوي؛  ثواب وهو

  مع   جدد،التَّ   على  يدل  أيضا  واملاضي  املاضي،  بصيغة  متعالتَّ   ورد  وقد
  يدل  "الفعل  السبكي:  يقول  املضارع،  عن  املاضي  ِف  التجدد  معن  اختَلف 

  عليه   يدل  الذي   التجدد  أنَّ   غري   أمرا،   أم   مضارعا  أم   كان  ماضيا  جددالتَّ   على
   ضربني: على  جاء  وقد (1) احلصول"  به املراد املاضي

  نزول  أثناء  ِف حاضر  املخاطب وهذا اخلطاب، سبيل على األول: الضرب
 ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ژ  تعاىل قوله ِف  مكة أهل به خوطب   ما مثل  ِمنْ  القرآن،

  مع    إبراهيم  حديث  ِف  كانت  قبلها  واآلايت  ،[ 29 ]الزخرف:  ژ ڻ ڻ ں ں
 ڇ ژ تعاىل قال يعبدوَّنا، اليت  األواثن من  إبراهيم  أتربَّ  عندما وقومه، أبيه

 ڳ گ گ گ گ ک ک ک ڑ ڑ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ

  السعود  أبو يقول  مكة، أهل  عن  احلديث  انتقل  وبعدها [28 – 26 ]الزخرف: ژ ڳ
  جعلها   قيل:  كأنَّه  الكَلم،  إليه  ينساق   حمذوف  عن  "إضراب   اَلنتقال:  هذا  ِف

  منهم   أشرك  من  إليها  يرجع   أنْ   رجاء  باِنْيه  هبا  واصَّى  أبنْ   عقبه  ِف   ِبقية  كلمة
  للرسول   املعاصرين  هؤَلء  منهم   متعت  بل  رجاه،   ما   حيصل   فلم   املوحد،  بدعاء

 
  والتوزيع،  للنشر  الكتب  دار   )القاهرة:  املفتاح،  تلخيص   شرح  ِف  األفراح   عروس  السبكي،  الدين   هباء  (1)

 . 28ص  ،2 اجمللد.  التلخيص(، شروح ضمن
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   ِف   واَّنمكوا   ِبملهلة،   فاغرتوا   والنعمة  العمر  ِف   ِبملد  وأِبءهم   مكة   أهل   من  
 .(1) التوحيد" كلمة   عن هبا وشغلوا  الشهوات،
  آِبئهم،   على  أو  عليهم   سواء  وقوعه،  لتأكيد  ِبملاضي  هنا  التَّْمِتْيع  عن   فالتعبري

  اخلرب   تُ قاوِ ي   بذلك   وهي  وكان،  حصل  فاألمر  الوقوع،  حتقيق  هلا  املاضي   فصيغة 
 متاعهم  أنَّ   أي  احلال،  به  أُرِْيدا   وإنْ   حىت  ذلك،  ينكر  أنْ   ملنكر  ميكن  فَل  هنا،
  على   والتأكيد   التعبري،  ِف   أقوى   ذلك   فيكون   اآلية،  هذه   نزول   وقت  إىل   ُمتد

 الوقوع. 
 ژ  تعاىل  قوله  ِف  كما   وذلك  والقص،  احلكاية  سبيل  على  الثاين:  الضرب

  [ 207  –   205  لشعراء:ا]  ژپ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ىب مب خب حب جب ىئ مئ حئ جئ
م  الكفار،  عناد  بيان  سياق  ِف  جاءت   اآلايت  فهذه    حىت   ِبلقرآن  يؤمنوا  لن  وأَّنَّ

  احلق،  عن  وإعراض   عناد  عن  صادر  تكذيبهم  ألنَّ   هبا؛   وأيقنوا  املعجزات،  رأوا  لو
  الرجوع   ويتمنون   العذاب،  يرون  حينما   سيؤمنون   ولكنَّهم   الدنيا،  ِف  حاهلم   هذا
 ائژ  قبلها  ِبآلية   متعلقة   هنا  واآلايت   قبل،  من  به  كذبوا   مبا  ليؤمنوا   الدنيا  إىل

  سؤاهلم:  تكرر  عن   جواب  "تقدير  فنشأ  [201  ]الشعراء:  ژ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ
  دليَل   العذاب   حصول  أتخر  جعلوا  حيث   صادقني؟   كنتم   إنْ   الوعد  هذا  مىت
 .(2) وقوعه" انتفاء على

 
  الرتاث  إحياء  دار )بريوت: الكرْي،  القرآن  مزااي  إىل  السليم العقل إرشاد العمادي، حممد بن  حممد (1)

 . 45ص ،8 اجمللد. العريب(،
  ص   ،19  د.لاجمل  للنشر(،  التونسية  الدار  )تونس:   والتنوير،  التحرير  عاشور،   ابن   الطاهر  حممد  (2)
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  كل   فهو   املخاطب  أما   التقرير،  أفاد   الذي   اَلستفهام  على   ُبيِنا   هنا   واخلطاب
  أخرب،   معن   عن  اَلستفهام  مع   ِبلفعل  التعبري  ويؤيده  خياطب  أنْ   يصلح   "من

  أحد،  كل  هبا  خيرب  أنْ   القصة  هذه  حق   ِمنْ   وإنَّ   واإلنكار،  التعجب  معن  إلفادة
 هؤَلء.  فيه  وقع فيما  يقع  فَل لنفسه، ويتعظ  (1) يتعجب" حىت

  وذلك   ژ ىئ مئ حئ جئ ژ  املاضي   بصيغة  األول  املوضع  ِف  عيْ تِ مْ التَّ   وجاء
 ٱ ژ  املضارع  ِبلفعل  الثاين   املوضع  ِف  عيْ تِ مْ التَّ   عن  التعبري   جاء   مث  لوقوعه،  حتقيقا

  حياهتم،   طول   ومتجددا  مستمرا   كان  متتيعهم  أنَّ   على  دَللة   ژپ ٻ ٻ ٻ ٻ
  شيئا  عنهم  يُ ْغنِ   ل  املستمر  عيْ تِ مْ التَّ   ذلك   كل  فمع  األمر،  لتهويل  أدعى  وهذا
 العذاب. يرون حني 

  املعن   فيكون  مصدرية  هي  هل  ژپ ٻ ٻ ژ  قوله  ِف  )ما(  ِف  اختلف   وقد
 )ما  أو  عائدها،  ُحِذف  موصولة  فتكون  الدنيا،  متاع   من  به  يتمتعون  كانوا  ما

  وختفيفه،   العذاب   دفع  ِف   املتطاول  متتعهم   عنهم  يُ ْغنِ   ل  املعن  فيكون  النافية(
  اَلستخبار،  لصورة   أوفق  "بكونه  ذلك   معلَل   األول،   املعن   السعود   أبو   رجَّحا   وقد 

  اخلطاب   شأنه  ِمنْ   مانْ   كل  كأنَّ   وآكده،  وجه  أبلغ  على   اإلغناء  انتفاء  على   وأدل
  يقدر   فلم   عنهم،  أغن  شيء  وأي   أفادهم،  ماذا  متتيعهم  أبنَّ   خيرب   أنْ   ُكلِ فا   قد

 .(2) أصَل"  ذلك   من بشيء  خيرب أنْ  أحد

 
  عبدهللا   حتقيق:   البيضاوي،   اإلمام  تفسري  على   القونوي   حاشية  احلنفي،  إمساعيل   الدين  عصام   (1)

 .317ص ، 14 اجمللد. م(، 2001 العلمية، الكتب دار  )بريوت: ، 1ط حممود،
 . 266ص ،6 اجمللد. الكرْي، القرآن مزااي إىل السليم العقل إرشاد العمادي،  حممد  بن مدحم (2)
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  مقيد   غري   هأبنَّ   الفعل  خيالف  واَلسم  ،ِبَلسم  عيْ تِ مْ التَّ   عن  التعبري   وقع  وقد 
  يعقوب   ابن  قال   الثبوت،  على   يدل  وإمنا   واحلدوث،  التجدد  على   يدل  وَل  بزمن،
  والتجدد   التقييد  عدم  على  اَلسم  لدَللة  "أي  امسا:  املسند  كون  شرح  عند  املغريب

  وإفادة   خمصوص،  بزمن  للتقيد  املقابل  الدَّوام  إفادة  هو   وعدمهما  املذكورين،
  على   فهي  الثبوت  مطلق  على  اَلسم  دَللة  أما  للتجدد...  املقابل  الثبوت  مطلق
 .(1) اَلسم"  وضع أصل

-   الكرْي  القرآن  ِف   الدنيا  احلياة   بذكر  اقرتن   قد  اَلسم   بصيغة   املتاع  فإنَّ   لذا
  قورنت   ما  إذا  دميومتها،  وعدم  لزواهلا  منها؛  نقصالتَّ   سبيل  على  ذُِكرا   وقد  -غالبا

 پپ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژ  تعاىل  قال  اآلخرة،  ِف  أطاعه  ملن  هللا  أعدَّه  مبا

 ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺٺ ڀ ڀ ڀ ڀ

  ِف  اإلنسان  يؤتى  ما  مجيع   أنَّ     هللا  ذكر  اآليتني   ففي  [61  - 60  ]القصص:   ژ ڄ
  وهذا ژ ٻ ٻ ٻ ٱ ژ  شيء   ري تنك  ِف  ظاهر   وهذا  الزائل،   املتاع   من   فهو   الدنيا

  فهو   وأسباهبا،  الدنيا  أمور  من  أصبتموه   شيء  أيُّ   :أي  العموم،  يفيد  التنكري
  وكذا   املتاع،  لفظ  ِبلقلة  ويُْشِعر  قَلئل،  أايما  به،  ويُ ت ازايَّن  به  يُ تاماتَّعا   أنْ   شأنه  شيء

  القلِ ة   إىل  إشارة  الدنيا  لفظ   وِف  املقابل،  ِف ژ ٺٺ ڀ ڀ ڀ ڀ ژ  أبقى  ر ِذكْ 
 .(2) واخلسة

 
  ، والتوزيع  للنشر  الكتب  دار  )القاهرة:   املفتاح،  تلخيص  شرح  ِف  الفتاح  مواهب  املغريب،   يعقوب  ابن  (1)

 . 29ص  ،2 اجمللد.  التلخيص(، شروح ضمن
 . 226ص  ، 20  اجمللد.  املثاين،  والسبع  الكرْي  القرآن  تفسري  ِف  املعاين   روح  ،  األلوسي   حممود   انظر:  (2)
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  يقال:   أنْ   التناسب  مقتضى  كان  وإنْ  متاع،  اآلخرة إىل  ب ي اْنسُ   ل  اآلية   وِف
  بِعظامِ   لُيْشِعرا   هللا،  عند  ما  األول:  ِف  وقال   ذلك  عن  عدل   ولكن  اآلخرة،  ومتاع

  اجلنة   واملراد -  )عند(  املكان  ظرف  مستخدما   عنده  األجر   جعل   فقد   العطاء، 
  وأبقى   أكرب   هوإنَّ   خرة اآل   ثواب   من   يُعظِ م   وهذا   الكبري،  امللك   وهو   - هنا  ونعيمها

  ژ ٹ ٿ ژ الثانية  ِف وقال   صفاته،  بعض   ِف  معه اشرتك وإنْ   الدنيا،  متاع  من
  ِبجلملة   ذلك  عن   وعربَّ   ژ ٹ ٹ ژ  بقوله  ذلك  أتبع  مث   ،  هللا  هو   والواعد
  أتبعه   مبا  اومتحقق  هللا  من   اوعد  ذلك  فيكون   والثبوت،  التحقق  تفيد  اليت   اإلمسية 

 هللا. عند من  ألنه  ؛مؤكدا هو نفسه ِف كان  وإنْ  أتكيد، من  ذلك  بعد
 فإنه  "تقريرا  اكوَّن  أما  األوىل،   لآلية   ا وإيضاح  اتقرير   جاءت   الثانية   واآلية 

  وأخرجهما   اآلية،  هذه  ِف   مثَل  -  ژ ڀ ڀ ڀ ژ ژ ٻ ٱ ژ  أعين-  نْي يا ن ا املعْ   ضرب
  هلذه   العاطفة  التعقيب  فاء  على  اإلنكار  مهزة  وأدخل  به،  واملشبه  املشبه  خمرج

  أبناءُ   أي:  يستواين؟  الظاهر  فاوتالتَّ   هذا   أاب اْعدا   واملعن:   األوىل،  على  اجلملة 
  وزينة   متااتُّع  فهو  شيء  من أوتوا ما  أنَّ  ذاكارا  تعاىل فإنَّه البيان وأما واآلخرة، الدنيا
ا  مغبتها،  وسوء مآهلا، اآلية تلك  ِف  يُ بانيِ   ول  قَلئل، أايما   أنَّ   اآلية هذه  ِف ف ابانيَّ
  العاقبة   يبني   ول   وأبقى،  خري   هللا   عند  ما   أنَّ   فيها   وذكر  النار،  حيضرون  أَّنم   املآل 
ا   فيه؛   وضوحا   املعن   يزيد  البيان  وهذا  ،(1) اجلنة"  املوعود   أنَّ   اآلية   هذه  ِف  ف ابانيَّ

 إليه. يركن  وَل عنه،  يرغب  أنْ   ِبلعاقل حر ِي  النار عاقبته متاعا فإنَّ  ودقة،
  عامة   سياقات  بني   ما  تنوَّعت  فقد  الكرْي  القرآن  ِف  التَّمتُّع   ورود  سياقات   أما

  الكفار،  أعمال  عن احلديث  مثل  فِمنْ   العامة   السياقات  أما  خاصة،  وسياقات
 

 . 87ص  ،12 اجمللد. الريب،  قناع عن الكشف  ِف الغيب فتوح الطييب، عبدهللا  بن احلسني (1)
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  مواضع  ِف  ذلك  جاء  وقد  ،عموما  الشهوات  رِ كْ ذِ   حىت   أو  للمؤمنني،  سليةالتَّ   أو
 ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ژ  تعاىل   قال  الكرْي،   القرآن   من   متعددة 

 ۇ ۇ ڭڭ ڭ ڭ ۓ ےۓ ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ

ا  الكافرين حياة الكرْي  القرآن  واواصافا   ،[14  عمران:  ]آل  ژ ۆ ۆ   قليل   متاع   أبَّنَّ
  تعاىل   قال   ِبملتاع،   توصف  ل   افإَّنَّ   املؤمنني   حياة  خبَلف  ،النار  إىل   مصريهم  وأنَّ 

 . [ 197 – 196 عمران: ]آل ژ ک ک ڑڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ژ
  تعاىل   قال   املتاع،  من   األرض  هذه  على  اإلنسان  عيش  جعل  القرآن  إنَّ   بل
 ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ ژ  اجلنة  من     آدم  أُْهِبطا   عندما

  العرب   كَلم   ِف  "واملتاع  هنا:  املتاع   تفسري   ِف  الطربي  جرير   ابن  يقول  [36  ]البقرة:  ژ
  أو   لذة   أو  زينة   أو  رايش  أو  به،  اسُتمتع  معاش  ِف  شيء،   من   به  اْسُتْمِتع  ما  كل
  حي  كل  حياة  جعل  قد   ذِْكرُهُ   تعاىل  هللا  وكان  كذلك،  ذلك  كان  ذْ فإ   ذلك،  غري

  ذلك   يكون  أنْ   ِبآلية...  التأويَلت  أوىل  كان  ... حياته  أايم  هبا  يستمع  له  متاعا
  آدم   بيت   استمتاع   بُطولِ   وقت   إىل   كذلك   أيضا  اخلرب  يكون   وأنْ   العام،   املعن   ِف

 .(1) " األرض غري األرض تُ بادَّلا  أنْ  إىل  وذلك هبا، إبليس وبين
  واملرأة  الرجل   بني   العَلقة   ِف   القرآن  قرَّره   ما   مثل  ِمنْ ف   اصة اخل سياقاتال  أما

 ھے ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ژ تعاىل  قال  الطَلق  حصول  بعد

ا   اليت  تلك  أو  [236  ]البقرة:  ژ ۈ ۈ ۆ ۇۆ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے  تُ ُوِف ِ
 ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ژ  تعاىل  قال  زوجها،  عنها

 
 الرتكي،  عبداحملسن  عبدهللا  حتقيق:  القرآن،  آي  أتويل   عن  البيان  جامع   الطربي،  جرير  بن  حممد  (1)

 . 578ص ، 1 اجمللد. م(،2001 والنشر،  للطباعة هجر )القاهرة:
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  ژ ڎ ڎ ڌ ڍڌ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃڃ ڄ
  على   َل  ع،يْ تِ مْ ِبلتَّ   األمر  ورود   عن   أحتدث  - األخرية  اآلية  ِف-  هنا  وأان  [240  ]البقرة: 

  سواء   منسوخ،  األمر   هذا   ِف   احلكم   أنَّ   على  الفقهاء   فجمهور   الشرعي،  احلكم
  .(1) العدة  مدة حىت  أو عيْ تِ مْ ِبلتَّ  األمر  حيث  من

 ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژ قال  رزقه،  واجتَلب  اإلنسان  عمل   ِف  يتعلق  ما  أو

  الصيد  ذلك   وجعل  لإلنسان،  البحر  صيد  هللا  أاحالَّ   فهنا  [96  ]املائدة:  ژ پپ پ پ
  وصف   فهنا  احلياة،  أساس  هو  الذي  لألكل،  يكون  الصيد  أنَّ   ومعلوم  له،  متاعا
ا  اإلنسان  معيشة   القرآن  فيه،  قيد  َل   مطلق   هأبنَّ   البحر   صيد   ِف   واملتاع   متاع،  أبَّنَّ

 وأكله. صيده حمرم  هو  ما منه فإنَّ   الرب صيد  خبَلف
  اختَلف   على  اإلنسان  رزقها  اليت  النِ عم  مجيع  جعل   وجل  عز  هللا  أنَّ   جند  بل

  الزوال،   إىل  مصريها  أنَّ   ذلك  الدنيا؛  احلياة   ِف  املتاع  قبيل  من  وأجناسها  أشكاهلا
  على  لإلنسان  قدرة  َل  وكذا  له،  هللا  بتيسري  إَل  اجتَلهبا،  على  لإلنسان  قدرة  َلو 

  قال   مبوته،  وجل  عز  هللا  أخذها  حياته،  ِف  منه  تؤخذ  ل  فإنْ   عنده،  استبقائها
  [ 36  ]الشورى:  ژ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڇڍ ڇ ڇ ڇ چ چ چ ژ  تعاىل
  اإلنسان،   على  أنعمها  متعددة  نِعاما  وجل  عز  هللا  ذكر  أنْ   بعد  جاءت  اآلية  وهذا

  يطغى  َل   حىت   بِقادار  عموما  الرزق  إنزال   منها:  العيش،   ُسبل   له  تيسَّرت  هبا
ْلقُ   واألرض،  السموات   وخاْلقُ   اإلنسان،   جتري   اليت  الفلك   وتسخري  الدَّواب،  وخا

  البحر.  ِف

 
  ، 1ط  عكاري،  وخضر  البخاري،  هشام  حتقيق:  القدير،  فتح  الشوكاين،  علي  بن  حممد  انظر:  (1)

 . 328ص  ،1 اجمللد. م، 1997 العصرية(،  املكتبة )بريوت:
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 الكري.  القرآن يف  عمتُّ ِبلتَّ  ألمرل البَلغية الدَلَلت الثاين: املبحث
  صيغه   اختلفت  وقد   مواضع،  مثانية   ِف   الكرْي  القرآن   ِف  متع ِبلتَّ   األمر  وارادا 

  بني   ما  اخلطاب  صيغة  وتنوَّعت  به،  املخاطبون   وكذا  املواضع،  تلك   ِف  وسياقاته
  األمر   إنَّ   ومبا   متع،ِبلتَّ   األمر  فيه  ورد   الذي   للسياق  وفقا   ذلك   كل  واجلمع،  املفرد 

  احلياة  أو   والشرك،  ِبلكفر  إم ا   اصصَّ خُما   وكذا  ،مطلقا  جاء  فقد   عام،  متعِبلتَّ 
  ثنااي   ِف  نستعرضها  معينة  سياقات  وفق  ذلك  كل  فيها،  ِبلعيش  والتلذذ  الدنيا،

 املبحث.  هذا
 التهديد.  إىل ِبلتَّماتُّع األمر  خروج أوَل:

  ،(1) التخويف  يعين  والذي   التهديد،  األمر:   إليها  خيرج   اليت   املعاين   أبرز   من
  القرآن ِف  ِبلتَّْمتُّع واألمر اخلطاب، سياق إىل  ِبلنَّظر األمر  من  التهديد ويُ ْعرافُ 
 ۋ ٴۇ ۈ ژ  تعاىل  قوله  ذلك  فمن  التهديد،  إىل  مواضعه  أغلب  ِف  خرج  الكرْي

  صفاته  ذُِكراتْ   إلنسان  هموجَّ   اآلية   هذه   ِف   واخلطاب  [8  ]الزمر:  ژ ې ۉ ۉ ۅ ۋۅ
  الضُّر   أصابه  الذي  اإلنسان  وهو  حاله،  صارت  وكيف  عنه،  وحتااوَّل  عليه  كان  وما

  وتغشَّته   البَلء،  ذلك   عنه  هللا  رفع   إذا   مث  وحده،  له  خملصا   إليه،  منيبا  هللا  فدعا
  ِف   أندادا  هلل   وجعل  عليها،   كان  اليت  احلال  ناِسيا   سبحانه،  منه  واللطف  الرمحة
ا   بذلك،   يكتف   ول   النعمة،  تلك  شكر   سبيل  عن   ليضل  األنداد   تلك   جعل   وإمنَّ
  وجحودها،  النِ عمة   نكران  ِف   غاية  وهذا   لضَلل، ا   إىل   ويدعو   ضال   فهو   هللا،

 
  الرشد،   مكتبة  )الرايض:  ، 1ط  السال،   حممد  عبدالعزيز   حتقيق:   املطول،  التفتازاين،  الدين   سعد  انظر:   (1)

 . 250ص  ،2اجمللد. م(،2019
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 ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ژ  تعاىل   قال

 .ژ ۆۈ ۆ ۇ ۇ
م  "وذلك  العبادة،  ِف   الكفر  أهل  تناقض    هللا  يبنيِ    اآلية  ففي   إذا   ألَّنَّ

  ذلك زال  وإذا   هللا،  إىل إَل  دفعه  طلب   ِف   يرجعوا   ل   الضُّر   أنواع  من   نوع   مسَّهم
م  ومعلوم  األصنام،  عبادة  إىل  رجعوا  عنهم  الضُّر ا  أَّنَّ  عند  تعاىل  هللا  إىل  رجعوا  إمنَّ

  أنَّ   عرفوا  وإذا   الضُّر،  ودفع   اخلري   إيصال   على  القادر  هو   ألنَّه  الضُّر؛  حصول
  كل   ِف  به  يعرتفوا   أنْ   عليهم  الواجب  كان  األحوال  بعض  ِف  كذلك   األمر

  هو  التناقض   وهذا   ،(1) متناقضة"  الباب   هذا  ِف   طريقتهم   أنَّ   فثبت  األحوال،
  الذي   هو   وحده  هللا  أنَّ   يعلم   فالذي  الوعيد،  إىل  يتصاعد  اخلطاب  جعل   الذي
  ُمِصر    فهو   أشرك،  الضُّر   ذلك  ذهب   إذا  مث   ُضر ِه،  ِف  إليه  ويلجأ   الضُّر،  يدفع
 وجنَّاه. عنه الضُّر  دفع   مبانْ  مستخف إشراكه، على

  على   البقاء  وهو  عنه،  يا َّنُِ   مبا  أمر  أنَّه  هنا  ِبلتَّمتُّع   األمر  ِف  يلحظ  وُما
  عليه،  واحلرص   به  التلذذ و   ومزاولته،  عليه   البقاء  ِبلشيء  متع فالتَّ   الشرك،

  فيما   اَلنغماس  متعالتَّ   ومقتضى   به،  يُ ت الاذَّذ  ما  على  احلرص   على  جمبول  فاإلنسان
  الدكتور   يقول   ،   هللا   من   الغضب   خطاب   ِف  يصبُّ   كله  وهذا  به،  يُ تاماتَّع
 غضبه،  مزيد   يوجب  مبا   أيمرهم   سبحانه  أنَّه  إىل  هنا  اآلية  "وتزيد  موسى   أبو   حممد 
م  انفعة،  تعد   ل   اخلري   إىل  دعوهتم  أنَّ و   ؛انتقامه  ومزيد  إليه،  وأانبوا   هللا  عرفوا   ألَّنَّ

 
 . 348 ص ،26 اجمللد.  م(،1981 الفكر،  دار )بريوت:  الكبري، التفسري  الرازي، حممد (1)
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  أوسع   وكرامة   عنهم،  الضُّر  رفع  هي  كرامة  كرامتني:  فأكرمهم،  إليه  أيديهم  ومدُّوا
 .(1)برعايته"  يقومون   وما  ويزيد،  يكفيهم  ما  والنِ عم   العطاء  من  ختويلهم  وهي  وأجنع 

  ذلك   التهديد،  إىل  خرج  هأنَّ   فُِهم  األمر  فيه  جاء  الذي  السياق  خَلل  فمن
  والشرك،   ِبلكفر  متعِبلتَّ   أاْمر    الكتب،  وإنزال   الرسل   إرسال   من   املراد   بضد   ر  مْ أا   أنَّه

 ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ژ  تعاىل قال   تعاىل،  هللا  مغفرة  عن  وخارج الكبائر،  أكرب  هو  الذي

  عقَّبت   اآلية   مث  [48  النساء:]  ژ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ےے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ
  اليت  العاقبة   بذكر   ةالقلَّ   تلك   وتعليل   ژ ۋۅژ  وقته  ِقلَّة  بذكر   األمر   ذلك   على

 ۅ ژ  األمر   عاِقبا   تعاىل  فقال  النار،  وهي  حاله،  تلك   كانت  من   إليها  ستؤول

  مصريه   وأنَّ   شيئا،  عنه  يغين  لن  ذلك  متتعه  أنَّ   يفيد  املصري   فذِْكرُ   ژ ې ۉ ۉ
  على   فيها  واملعذبني   مَلزمها  "أي  ذلك:  تفسري  ِف  األلوسي  قال  النار،  إىل

  َل   ما  الكفر  وذم ِ   النَّجاة  من   اإلقناط  من  وفيه  متع،التَّ   ةلقلَّ   تعليل  وهو  الدوام،
  أنْ   حقك  فمن   والطاعة  اإلميان  من  به  أُِمرات  ما  أبيت  قد  إذ  قيل:  كأنَّه  خيفى،
 .(2) العقوبة"  لتذوق برتكه تؤمر

  التهديد،   إىل  معناه  أصل   عن   األمر  خروج  على  السياقية  األدلة   ومن
  بكفره،   يتمتع   أنْ   إببَلغه    النيب   وتكليف  اإلنسان،  ذلك   خماطبة   عن  اإلعراض 

  يقول  خماطبته،  عن  سبحانه   هللا  أعرض  حىت  شديد،  ووعيد  هتديد  فيه  وهذا
  مثل   ِف   إشارة  وراءها  يكون  العزيز  الكتاب   ِف  "قل  موسى:  أبو   حممد  الدكتور

 
  وهبة،  مكتبة   )القاهرة:  البيان،  أسرار  ِف  دراسة  ِبحلم،  وعَلقتهما  حممد  -الزمر  موسى،  أبو   حممد  (1)

 . 79ص  ،1ط م(2012
 . 287 ص  ،23 د.ل اجمل املثاين، والسبع  الكرْي القرآن تفسري ِف  املعاين روح األلوسي، حممود (2)
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  خيليهم   سبحانه  احلق  أنَّ   وإىل   خماطبتهم،  عن   احلق  انصراف  إىل   املقام   هذا
 .(1) وخيذهلم"  ألنفسهم

  اآلية،   من  األصل  املراد  هو  التهديد  معن  إىل  وخروجه  هنا  متعِبلتَّ   واألمر 
  ترى   الكرمية  اآلية  هذهف"  التهديد  إىل  اخلارج  األمر  هذا  لبيان  مسوق  قبلها  فما
  وما  ژ ۋۅ ۋ ٴۇ ۈ ژ  قوله  وهو  ظاهرا   ماْفِصَل   يكون  أنْ   يشبه  موضعا  بنائها  ِف

 بيَّنته   سبق   الذي   الوصف  وهذا   ساباق،  وصف   على  تعقيب   هذا   ألنَّ   بعده؛
  الوجه  هذا  ويبدأ   األوىل  ملعن   اثن  وجه  وهي  األوىل،  على   معطوفة   الثانية   مجلتان
 .(2) " ژ ھ ھ ھ ہ ہ ژ قوله عند الثاين

  املرسل،  اجملاز  ةطريق   على  التهديد  إىل  األمر   خروج   السبكي  جعل  وقد
  على  دلَّ   خرب  التهديد  فإنَّ   اإلنشاء،  عن  خروج  "وفيه   قال:  الضدية،  والعَلقة 

  والتهديد   اإلجياب   إرادة  ميكن  َل  ولذلك  املضادة،  فيه  والعَلقة  القرينة،  إرادته
 معنييه  ِف   أو  وجمازه،  حقيقته  ِف   اللفظ  استعمال  جوَّزان  وإنْ   واحدة،  بصيغة

؛  هو  التخريج  وهذا  ،(3)احلقيقيني"   املعن،  تصوير  ِف  التَّكلف  عن  لبُ ْعِدهِ   األاْوىلا
 الكَلم. ِف العرب  سانانا  على وجلراينه اآلية، لسياق  وملوافقته
 بتشبيه  وذلك  املكنية  التبعية  اَلستعارة   طريق  من   اآلية  فخرَّج  الزخمشري  أما

  فقال:  هتديد،  اآلية  ِف  يكون  َل  هذا  وعلى  ِبملأمور،  وشأنه  ُخلِ ي  الذي  املخذول 
  من   به  أُِمرت   ما   قبول  أبيت   قد   إذ   له   قيل   كأنَّه  والتخلية،  اخلذَلن   ِبب  "من

 
 . 79ص البيان،  أسرار  ِف دراسة  ِبحلم، وعَلقتهما حممد  -الزمر موسى،  أبو  حممد (1)
 . 74ص البيان،  أسرار  ِف دراسة  ِبحلم، وعَلقتهما حممد  -الزمر موسى،  أبو  حممد (2)
 . 314ص  ، 2 اجمللد. املفتاح،  تلخيص  شرح  ِف األفراح  عروس السبكي،  الدين هباء  (3)
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  خذَلنه  ِف   مبالغة   برتكه  وتؤمر  ذلك،   بعد   به  تؤمر   أَل  حقك   فمن   والطاعة   اإلميان 
  ما  عكس  على  يبعث  أنْ   من  أشد  اخلذَلن  ِف  مبالغة  َل  ألنَّه  وشأنه،  وختليته

 .(1) به" تؤمر
 "بتنزيل  التهكمية،  اَلستعارة سبيل  على  املعن ختريج   ذلك   مع أيضا وميكن

  بكفرك،   تتمتع  َل   مبنزلة   متااتَّعْ   أنْ   واحلاصل  التَّهكم،  بواسطة   التناسب  منزلة  التضاد 
ا  اآلية،  من  فهمه  ميكن  هتديد  َل  أيضا  هذا  وعلى  ،(2) هتكما"   ِبألمر  ُعربِ     وإمنَّ

 وختلية.  خذَلن
 ڃ ڄ ڄ ژ  تعاىل   قوله  -التهديد   إىل   ِبلتَّمتُّع  األمر   خروج   أي -  ومنه

  العقيدة   كفر  َل  النِ عمة  كفر  هنا  املراد  الكفرو   ،[ 66  ]العنكبوت:  ژچ ڃ ڃڃ
 ژ  على   تفريعه  وبقرينة  ژ ڃ ڄ ژ  تعاىل   قوله  بقرينة  ،السابقة  الزمر   آية   ِف  كما 

 ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ژ  قبلها  اآلية  ِف   ژڄ

م  اإلشراك؛  عن  مسبب  النِ عمة  وكفران  للمعلول،  مغايرة  ة فالعل ِ   ژڄ   ملا   ألَّنَّ
 .(3) النِ عمة يكفرون أخذوا فقد اإلشراك  شؤون إىل  ِبدروا

  الشِ دة  بني  املشركني، حال تعاىل  هللا وصف  أنْ  بعد  اآلية  هذه جاءت وقد 
  للشِ دة   مثَّل  وقد  له،  شريك  َل  وحده   هللا  ياْدُعون  الشِ دة   حني   مْ هُ ف ا   والرَّخاء،
 نفسه،   عن   البَلء  دفع  يستطيع  فَل  اإلنسان  ِحيالُ   تنقطع   فهنا  البحر،  بركوهبم

 
  حتقيق:  التأويل، وجوه ِف األقاويل  وعيون التنزيل حقائق عن الكشاف الزخمشري، عمر بن حممود (1)

  ، 3  اجمللد.  م(،1998  العبيكان،   مكتبة  )الرايض:  ،1ط  معوض،  وعلي  عبداملوجود،   أمحد  عادل
 . 340ص

 . 486 ص  ،16 اجمللد. البيضاوي،  تفسري  على القونوي  حاشية احلنفي،  إمساعيل  الدين عصام (2)
 . 33 ص  ،21 . اجمللد والتنوير، التحرير عاشور، ابن  الطاهر حممد  انظر: (3)
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م  حيسبون  فهم  برا،  األرض  يضربون  فحني   الرَّخاء   أما   مبقدورهم   وأنَّ   مأمن،  ِف   أَّنَّ
 ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ژ تعاىل قال   أنفسهم، عن  األذى دفع 

 .[ 65 العنكبوت:] ژڄ ڦ ڦ ڦ ڦ
 ژ  و  ژڄ ژ  قوله  ِف  املضارع   ِبلفعل  الَلحقة  الَلم  ِف  اْختُِلفا   وقد

  جعلها  كسرها  مانْ   مكي:  "قال   األمر  وَلم  للتعليل  اليت  )كي(  َلم  بني   ژڃڃ
  وَل   غري، َل  أمر   َلم فهي   أسكنها  ومانْ   األمر، َلم   يكون  أنْ   وجيوز )كي(، َلم 

 )أْن(، بعدها ُحِذفاتْ   )كي( َلم  ألنَّ   )كي(؛ َلم  اإلسكان مع  يكون أنْ   جيوز
  تكون  أنْ   ُقدِ راتْ   فإن  .(1) األفعال"  عوامل  لضعف  أيضا   حركتها   حذف  جيوز  فَل 

  نعمة   من  آتيناهم  مبا  كافرين  ليكونوا  "يشركون  املعن  يكون  التعليل   َلم   الَلم 
  عليها،  وتوادِ هم   األصنام  عبادة  على  ِبجتماعهم   وليتمتعوا  شركهم،  بسبب  النَّجاة

  كالغرض  جلعله  مسبَّبه  على  )كي(  َلم  تْ لا خِ دْ وأُ   الكفران،   هلذا  سبب  فالشرك
 . (2)احلقيقة" ِف العاقبة  َلم  فهي  منه، هلم

  َلم   ژڄ ژ  قوله  ِف   األوىل   فجعل   بينهما   عاشور   ابن   الطاهر   فرَّق   وقد 
  الطاهر   مراد  هذا   أنَّ   يرجح  والذي   األمر،  َلم  ژ ڃڃ ژ  قوله  ِف   والثانية  التعليل،

  الثانية   ِف   وذكر  التعليل،  بَلم  األوىل  الَلم  تفسري  ِف  اكتفى  أنَّه  عاشور  ابن
  أنَّ   يل  يظهر   والذي  ،(3) التعليل  دون  األمر،  َلم   على  محلها  فاسَّرا   لكنَّه  األمرين،

لاتْ   إذا  خاصة  أوىل،  األمر  على  محلها   ذلك  فيكون  األمر،  على   الثانية  الَلم  محُِ

 
 . 202 ص  ،12 اجمللد. الريب،  قناع عن الكشف  ِف الغيب فتوح الطييب، عبدهللا  بن احلسني (1)
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  "فيحتمل   هشام:  ابن  قال  والوعيد،  التهديد  ِف  واملبالغة  األوامر،  تتابع  من
  ويتعني   جمزوما،   فيكون  والتهديد  منصوِب،  بعدمها  ما  فيكون   التعليل،   منه  الَلمان 

  األوىل  الَلم   تكون  أنْ   بذلك   فيرتجح   سكَّنها،  مانْ   قراءة   ِف  الثانية   الَلم   ِف   الثاين
  الَلمني   ِبختَلف  القول   وألنَّ   ،(1) "ژچ ڃ ژ  بعدها  أنَّ   ويؤيده  كذلك،

  فيكون  ژ ڃڃ ژ  قوله  ِف  الثانية  الَلم  عطف  معن  إيضاح  ِف  التكلف  إىل  حُمْوِج
 .(2) فعل  على فعل   عطف من  بدَل  كَلم،  على كَلم  عطف من

  األمر،   بَلم  املتصل  املضارع   ِبلفعل   فجاءت   األمر،  صيغة   اختلفت   وهنا
  حضورهم   وبيان  مباشرة،  هلم  اخلطاب  توجيه  هو  هنا  الصيغة  هذه  جميء  وغرض

 يعيش:  ابن  يقول  هتديدهم،  ِف  وأقوى  به،  التَّنكيل  ِف  أشد  وذلك  وأتكيده،
 .(3) املأمور" وحضور  اخلطاب،  على الدَللة املضارعة حرف  من الغرض "ألنَّ 

    فاهلل   الوعيد،  سياق   ِف   جاء   هأنَّ   هنا  التهديد  إىل   األمر   خروج  قرائن  ومن
 ميلكوَّنا،   َل   حني   النَّجاة  وهي   القوم،  أولئك   على  أنعمها   اليت  النِ عمة   ذكر 

  قرينة   وهنا  لآلية.  العام  السياق  هو   الوعيد  فكان  عمة،الن ِ   تلك  كفروا  ولكنَّهم 
  مكروها،  أو  حمرما  به  املأمور  كان  إذا  وهي  التهديد،  إىل  األمر   خروج  ِف  عامة
  الكفر،  هو  هنا  به  واملأمور   التهديد،  إىل  حقيقته  عن  األمر   خروج   قرينة   فهذه 
  الرضا   عدم   مقام  ِف  األمر   صيغة  استعملت   إذا   "وذلك  الدسوقي:   قال   حمرم،  وهو

 
 عبداحلميد، الدين حميي حممد حتقيق: األعاريب، كتب  عن اللبيب مغين هشام، ابن مجال عبدهللا (1)

 . 249ص ، 1 اجمللد. م(،2013 العصرية، املكتبة  )بريوت: ،1ط
  املهدي،  عبدالرزاق   حتقيق:  البيضاوي،   تفسري  على   الشهاب   حاشية  اخلفاجي،  حممد   بن   أمحد  انظر:   (2)

 . 367ص ، 7 اجمللد. م(،1997  العلمية، الكتب دار  )بريوت: ،1ط
 . 58ص ،7 اجمللد. املنريية(، الطباعة  )مصر:  املفصل، شرح يعيش،  بن علي  يعيش (3)
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  بينهما   ما   فيه  لفظه  َلستعمال املوجبة  والتهديد  الطلب  بني   والعَلقة  ِبملأمورية،
  مندوب،  أو  واجب   إما   به  املأمور  ألنَّ   وذلك   املتعلق،  ِبعتبار  التضاد  شبه  من

  احملرم   مع   إَل  ياْصُدقُ   َل   التهديد  يقال:  وذلك  مكروه،  أو   حرام  إما  عليه  واملهدد
 .(1) واملكروه"
ا  اآلية  هذه  ِف  يُ ْلحاظ  وُما   ِبلكفر   األمر  متتابعني،  أمرين   على  اشتملت   أَّنَّ

  فلم   والوعيد،  التهديد  ِف   املبالغة   ِف   يصب  وهذا  اثنيا،  متعِبلتَّ   األمر  مث  أوَل، 
  التصريح   بعدم  الوعيد  ذلك   ختم  مث  به،  متع التَّ   وإمنا   ِبلكفر،  ِبألمر   يُْكتافا 
  وأتكيدا   التهديد  ِف  زايدة  مبهمة،  العاقبة  فجعل  ژچ ڃ ژ  فقال  مبآهلم،

 مذهب. كل  الوعيد  ذلك تقدير ِف النفس تذهب وحىت له،
  "هو   فقال:  ِبَلستعارة  اجملاز  طريق   من  متعِبلتَّ   األمر   الزخمشري   خرَّج   وقد 

  ترى أنْ  ومثال  غاية،  إىل  ُمتاسخَّط   األمر  ذلك  وإنَّ   والتخلية، اخلذَلن  عن  جماز
  ضرر   إىل   يؤد ي  وأنه  خطأ،  األمر  ذلك   أنَّ   وعندك  أمر  على  عزم   قد  الرجل 
  والتصميم   اإلِبء  إَل   منه   تر   ل   فإذا   رأيه،  عن   واستنزاله  نصحه   ِف   فتبالغ   عظيم،
  األمر،   حقيقة   هبذا  تريد  فَل   شئت،  ما   وافعل   وشأنك،  أنت   وقلت:  عليه  حارِْدتا 
  ك أنَّك  ولكنَّك   متحسر،  الكراهة   شديد   وأنت  له،  مريد  ِبلشيء  واآلمر   وكيف
  شئت،  ما  افعل   لك:  ليقال   أهل   فأنت  النصيحة  قبول   أبيت  قد  فإذ  له:  تقول

 .(2) رأيك" وفساد  الناصح رأي صحة فعلت إذا  لك ليتبني  عليه وتُ ب ْعاث 

 
 . 314ص ،2 اجمللد.  املعاين، خمتصر على الدسوقي حاشية  الدسوقي، عرفة بن حممد (1)
  اجمللد.   التأويل،  وجوه  ِف  األقاويل   وعيون  التنزيل  حقائق  عن  الكشاف  الزخمشري،  عمر  بن   حممود  (2)
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 له:  مريد  ِبلشيء  واآلمر   وكيف   "   الزخمشري:  قول  على   معلقا  الطييب  قال
  أهل   وعند   مذهبه،  هذا  منه،  للكفر   مريدا   يكون   فَل   ِبإلميان،  الكافر   أمر  يعين

  ول  ِبإلميان  فرعون   أمر  هللا  ألنَّ   املراد؛  خَلف   على  األمر   يكون   أنْ   جيوز   السنة:
  قال   العبد،  وإرادة  الرب  إرادة   بني   يفرقون   َل   املعتزلة   وألن   ،(1) الكفر"  إَل   منه  يرد

  مجيع   ِف  ذلك  لزم  ِبَلستلزام  قلنا  ولو  اإلرادة،  يسلتزم  َل  مطلقا  "واألمر  الكفوي:
  وإرادة   الرب  إرادة  بني   يفرقوا  ل   ملا   واملعتزلة   تعاىل،  هللا   أمر  مجلتها   ومن   الصور، 

 .(2) ِبَلستلزام"  القول هلم  اجته املراد، ختلف  جواز  ِف العبد
  ِف  كلف التَّ   إىل حُمْوِج  اآلية  ختريج  ِف الزخمشري  مذهب  أنَّ   يل يظهر  والذي

  من   التهديد  إىل  األمر  وخروج  التهديد  على  اآلية  محل  واألاْوىلا   املعن،  تصوير
 السابقة.   اآلية ِف ذلك   إىل أشرت  كما  الضدية، بعَلقة  املرسل، اجملاز طريق

  بكفر   مقرتان  متعِبلتَّ   األمر  ورد   السابقة   اآلية   سياق  من  قريب  سياق  وِف
  جاءت   اآلية  وهذه  [55  النحل:]  ژ پ پ ٻپ ٻٻ ٻ ٱ ژ  تعاىل  قال   النِ عمة 

  األحوال   بتقلب  الناس  بعض  ومقابلة  ِبلنِ عم،  الناس  على    هللا  امتنان  بعد
  الضُّر،   حال   تعاىل  هللا  وتوحيد  ِبلشكر   النِ عم  تلك  فيقابل  النِ عم،  تلك  إزاء

  تلك   شكر   ِف   هللا  مع  تعاىل  هللا  غري   وإشراك   بل  والنكران،  واجلحود   وِبلكفر 
 يئ ىئ مئ حئ یجئ ی ی ی ىئ ىئژ  تعاىل  قال  الضُّر،  وكشف  السراء  حال  النِ عم

 . [ 54  - 53 ]النحل: ژجث يت ىت مت خت حت جت يب ىب مب حب جب
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  ژٱ ژ  بقوله  الناس،   من   النَّفر   أولئك   كفر  ببيان  ُسِبق  هنا  متع ِبلتَّ   واألمر 
  هلا   اَلختَلف   وهذا-  املضارع   الفعل   على   الداخلة  الَلم   نوع  ِف   اُختُِلفا   وقد
 أقوال:   ثَلثة على  -به الَلحق متعِبلتَّ  األمر معن  توجيه ِف أثر

ا  األول:   َلم   ژٱ ژ  َلم  يكون  أنْ   "وجيوز  األلوسي:  قال  األمر،  َلم  أَّنَّ
  ِف  واقعة  فالفاء  خلذَلَّنم،  فيه  هم  وما  بتخليتهم  التهديد   منه  واملقصود  األمر،
  ژ ٻپ ژ  العطف  فاء  متعِبلتَّ   ِبألمر  الَلحقة  الفاء  فتكون  ،(1) األمر"   جواب
  فيكون  اآلية،  بداية  منذ  بدأ  والتهديد   ِبلتمتع،  األمرو   الكفر   بني   الرتتيب   أفادت 
  وهو   السابق،  للتهديد  مؤكدا   أيضا   التهديد   إىل   خرج  الذي   ژٻپ ژ  الثاين   األمر 

  اليت   النِ عمة  كفر  من  حاهلم   بيان  َّناية  بعد  ومباشرته  الغضب،  خلطاب  اتصال
 يت ىت مت خت حت جت يب ىب مب ژ  عنهم   الضر   كشف  وهو  هبا،  عليهم   هللا   أنعم

  اخلطاب،  هذا  ِف  هلم  التهديد معن  أتصيل  ِف وأقوى أشد يكون وهذا  ژجث
 فاصل.  بينهما  يفصل ول  مباشرة، الفعل  بيان بعد جاء ما  التهديد فأشد

  من  والغرض ژٻپ ژ  اخلطاب إىل  ژٱژ الغيبة   من التفات هنا فيكون
  وأقوى،  أشد   التهديد  يكون  حىت   اخلطاب،  ِف  املخاطني   إحضار  اَللتفات   هذا
  مقول   أنَّه  "واألظهر  قال:  هنا،  التفات  َل  أنَّه  يرى  عاشور  ابن  الطاهر  أنَّ   على
  فيكون  كلهم...  الناس  به  خوطب  كَلم  على  مفرعا  جاء  ألنَّه  حمذوف؛  لقول
  مرجع  يكون  أنْ   يقتضي  الذي  اَللتفات  يناِف  وهذا  عليه،  تفرَّع  ما  متام   من   املفرع 

  ِف   فريق   إىل   ژٱژ  األول   الضمري   مرجع   فإنَّ   (2) قبله"  ما   مرجع   إىل   الضمري 
 

 . 162 ص  ،14 اجمللد. املثاين، والسبع  الكرْي القرآن تفسري ِف  املعاين روح ،  األلوسي حممود (1)
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 یجئ ی ی ی ىئ ىئژ قوله  ِف  الناس  مجيع  على  دَللته  ِبعتبار ژىت مت خت ژ قوله

 .ژٱژ  قوله ِف  املشركني  إىل ژٻپ ژ الثاين الضمري ومرجع  ژ
  متعلقة  التعليل  َلم  وجعل  عاشور،  ابن  الطاهر  قال  وبه  التعليل،  َلم  الثاين:

  ژ حت جت يب ىب ژ  قوله  جواب   هو  والذي  السابقة،  اآلية  ِف   ژجثژ  بفعل
  إشراكهم   فإنَّ   اإلشراك،  على  الباعث  هو  ليس  والكفر  عمة،الن ِ   كفر  هنا  واملراد

  العلَّة  مبقارنة عنهم  الضُّر  كشف  بعد  الشرك  إىل  عودهم  مقارنة  وُشبِ هت  سابق،
  تريث،   دون   النِ عمة  لكفر  مبادرهتم   الشبه  ووجه  العمل،  ذلكل  ل  ما عا   على  الباعثة

  فيكون  ،(1) هتكمية  متليحية  تبعية   استعارة   وهي  التعليل،  َلم  املقارنة   هلذه  فاستعري 
م  املعن:   الضُّر   كاْشفا   أنَّ   بذلك منكرين  عنهم، الضُّر كشف  ِف  ِبهلل أشركوا  أَّنَّ
  هللا   من  عمةالن ِ   تلك  تكون   أنْ   إنكار  اإلشراك   من  وغرضهم   ،  هللا  من   كان
.   

  قد   ژٻپ ژ  تعاىل  قوله   ِف   األمر  يكون  ژٱژ  لَلم  التأويل   هذا  وعلى
  شركهم   أتكيد   بعد   جاء  هأنَّ   إَل   السابق  التأويل  عن  خيتلف   وَل   التهديد،  إىل  خرج

  استحقوا   الذي   لإلشراك   اأتكيد  هو   متعِبلتَّ   األمر  قبل  ما   فيكون  عليه،  وإصرارهم
 .التهديد معه

  قال   التعليل،  َلم  من  معناها  ِف   تقرتب  الَلم   وهذه   الصريورة،  َلم   الثالث:
 الكوفيون،  ذكرها  املآل،  وَلم  العاقبة،  َلم   وتسمى  الصريورة،  "َلم  املرادي:

  أكثر   عند  الَلم   وهذه  مالك...  ابن  منهم   املتأخرين،  من  وقوم   واألخفش 

 
 .178 ص  ،14 اجمللد.  ،والتنوير التحرير عاشور، ابن  الطاهر حممد  انظر: (1)
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ا  عاشور   ابن   الطاهر   ذكر  لذا   ،(1) كي"  أصناف  من   صنف   البصريني    أتخذ   أَّنَّ
  على   املعن  وجعل  ذلك،  ِف   فرَّق  حيان  أِب  ولكن  ،(2) التعليل   َلم   أتويل  نفس
  يكفروا   أنْ   تلك  أبفعاهلم  يقصدوا  ل  وهم  ليكفروا  أمرهم  "صار  الصريورة  َلم  أتويل

  الذي   الكفر  إىل  أو  عليهم،   أنعم  مبا  الكفر  إىل  والرغبة  اجلؤار  ذلك  أمر  آل  بل
 . (3)به" والشرك  جحوده  هو

  أنَّ   أرى  وَل  -عليه  اطلعت  فيما -  السابق  ِبلتخريج  حيان   أبو   انفرد  وقد 
  ل   وهم   هلم،  هتديد  ذلك  أعقب  وألنَّه  الَلم،  هذه  أتويل  على  يستقيم  املعن

  وإَل   ية،ِبلن ِ   مقرتنة  تكون  أنَّ   من  َلبد  واألفعال   تلك،  أبفعاهلم   الكفر  يقصدوا
  يصح  َل   املعن  وهذا   اإلشراك،   يقصدوا   ل   إذا   حق،  وجه   غري  على  التهديد   كان

  العز قال  فقط،  الرتتيب على  إَل  تدل   َل  الصريورة  َلم إنَّ   مث  ،  هللا  كَلم  ِف
  تدخل   التعليل  "َلم  الصريورة:  وَلم   التعليل  َلم  بني   الفرق   ِف   عبدالسَلم  بن

  َلم   ِف  وليس  الفعل،  على  مرتتبا  ويكون  الفعل،  لفاعل  غرض  هو  ما  على
 .(4) فقط"  الرتتيب  إَل الصريورة

 
  ندْي   وحممد  قباوة،  الدين  فخر   حتقيق:   املعاين،  حروف  ِف  الداين  اجلن   املرادي،  قاسم   بن  احلسن  (1)

 . 121ص م(، 1992 العلمية، الكتب  دار )بريوت:  ،1ط فاضل،
 .178 ص  ،14 اجمللد.  والتنوير، التحرير عاشور، ابن  الطاهر حممد  انظر: (2)
  ، 5  اجمللد.   ه (، 1328  السعادة،   مطبعة   )مصر:   احمليط،   البحر  حيان،   بن   يوسف   بن   حممد   (3)

 . 502ص
  ، 1ط  علي،  رضوان  سيد  حتقيق:  القرآن،  مشكل  ِف  فوائد  عبدالسَلم،  ابن  عبدالعزيز  الدين  عز  (4)

 .206ص  م(، 1967 الشروق،  دار )جدة:
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  كشف   أنْ   بعد    هأنَّ   الصريورة:  َلم  الَلم  أبنَّ   القول  على  املعن  فيكون
  الضُّر،   كشف   من   عليهم  هللا  أنعمها  اليت  النِ عمة  كفروا  مث  به،  أشركوا  عنهم،  الضُّر
  النِ عمة،   كفر  إىل  هبم  صار  األول  الشرك   أنَّ   أي  الصريورة،  معن  يُ ْفهامُ   وهنا

  هلم. هتديدا متعِبلتَّ  األمر  جاء  مث  وكفر، شرك  هنا فاجتمع 
  هو   التعليل  على  ژٱژ  تعاىل  قوله  ِف  الَلم  محل  أنَّ   يل  يظهر  والذي

  السابقة  اآلية  وضَّحته  وجحودها   النِ عمة  فاُكْفرُ   للسياق،  واألبر   املعن   ِف   األاْوىلا 
  ،   هللا  لغري   النِ عمة   تلك   نسبة   ِف  يشركون   املعن  فيكون   ،ژجثژ  قوله  ِف
 تها، علَّ   بيان  إىل  احلالة  وصف  من  مباشرة  اخلطاب  ينتقل  مث  شراكة،  أو  كلِ ية  إما
  والفعل  التعليل، بَلم املتصل املضارع ِبلفعل ژٱژ النعمة تلك يكفروا أبنْ 

  ِبلتمتع   األمر  عطف  ذلك   ي اْعُقبُ   مث   والتجدد،  اَلستمرار   على   يدل   املضارع 
 .   هللا من  الغضب خلطاب  استمرار  وهذا ژٻپ ژ  الدنيا وِبحلياة  ِبلكفر

  اآلية   سياق   من  قريب   سياق  وِف  آخر  موضع  ِف  اآلية   هذه  جاءت   وقد
 ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژ تعاىل  قال السابقة،

  اآلية   هذه  ِف  واحلديث  [34  - 33  الروم:]  ژ ڤ ٹ ٹ ٹٹ ٿ ٿٿ
 ی ی ىئ ژ  قبلها  اآلية  على ژ ٻ ٱژ  قوله  ِف  فالعطف  ِبملشركني،  خاص

  مثل  ِف   يقعوا  أنْ   للمؤمنني   حتذيرا  املعن   فيكون  املشركون،  وهم  [31  ]الروم:  ژیی
م  ذلك   على  عقَّب   مث   ين،الد ِ   تفرُّق   من   املشركون  فيه  وقع  ما   -املشركني   أي -  أبَّنَّ
  الضُّر  عنهم  وكشف  رمحهم  إذا  مث  له،  شريك  َل  وحده  هللا  دعوا  الضُّر  مسَّهم  إذا

  على   الكَلم   "ونسج   عاشور:   ابن   الطاهر   قال   النِ عمة،   وكفرهم   شركهم   إىل  عادوا
  وإدماجا  العموم  من ژٻ ژ  لفظ  ِف  مبا  التذييل  مبنزلة  ليكون  األسلوب  هذا



 

 
537 

 العربية جملة العلوم  
 ه )اجلزء الثاين( 1444العدد السابع والستون ربيع اآلخر  

 ژٻ ژ  فالتعريف   الرحيم،  نعمة   يكفرون  َل   نالذي   املؤمنني   لفضيلة

 . (1) لَلستغراق"
 قولني:   فيها  املفسرون حكى ژٱژ  قوله  ِف والَلم 

ا  األول:   ابن   الطاهر   قال  ،املضارع  الفعل   على  داخلة   التعليل،  َلم  أَّنَّ
م  ِبلفاء؛  يفاد  أنْ   حقه  الذي  التسبب  ملعن  مستعارة  "وهي  عاشور:   ملا  ألَّنَّ
  حمبة   أشركوا   ولكنهم  ِبلنِ عمة،   للكفر  ة علَّ   جيعلوه   أنْ   بشركهم  يريدوا  ل  أشركوا 

  والتسبب   اإلفضاء  خشية  هللا  نعمة  كفرهم  إىل  مفضيا  الشرك  فكان  للشرك،
 .(2) الغائية"  ِبلعلة

ا  الثاين:   داخل   مضارع،  فعل  َل  الغائب  أمر  هنا  األمر  فيكون   األمر،  َلم  أَّنَّ
  ِف   اخلطاب   إىل   الغيبة  من   التفات  هنا  فيكون  للتهديد،  واألمر   العاقبة،   َلم  عليه
  ألجل   اخلطاب   إذ   العتاب،  ِف   "املبالغة  اَللتفات   هذا   وغرض   ژٻپ ژ  قوله 

  ِف   للمخاطب   إحضار  اخلطاب  وِف  ،(3)العتاب"  ِف   أبلغ   والتحقري   اإلهانة
 أثرا. وأقوى وقعا  أشد  التهديد  فيكون الرتكيب،

  لَلم   التخرجيني   كَل  على   التهديد  إىل  خارج   ژٻپ ژ  تعاىل  قوله  ِف   واألمر 
  لتفعلَّ   السابقة،  ِبآلية  متصَل  الكَلم   جعل  التعليل  َلم  ختريج  أنَّ   إَل  ژٱژ

  النِ عمة   أشركوا  مْ هُ ف ا   فيه، وقعوا  الذي  الفعل  ووضَّحت  فيه،  وقعوا الذي  اإلشراك
  األمر  طريق  من  الصنيع  ذلك  على   ِبلتهديد  األمر   جاء   مث  عليهم،  أُْنِعماتْ   اليت

 
 . 97 ص ، 21 اجمللد. والتنوير،   التحرير عاشور،  ابن الطاهر  مدحم (1)
 .98 ص  ، 21 اجمللد. السابق،  املرجع (2)
 . 142ص  ،15 اجمللد. البيضاوي،  تفسري  على القونوي  حاشية احلنفي،  إمساعيل  الدين عصام (3)
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  علله،  وبيان  حاله  وصف  ِف  استغرق   ألنه أقوى؛  التهديد   جيعل  وهذا  ژٻپ ژ
  اآلية،  بداية  من  التهديد  إىل  خرج  الكَلم  فيكون  األمر   َلم  ختريج   حال  ِف  أما

  ِف   مبالغة  آخر   أبمر  عا بِ أُتْ   للتهديد  األمر  هذا  مث  للحال،  وصف   السابقة  فاآلية 
  هو   -التعليل   َلم  -  األول   الَلم  ختريج   أنَّ   يل   يظهر  والذي   والوعيد،  التهديد
  وعليه  ژٻپ ژ  قوله  ِف   الثاين  التهديد  معن  ختريج  ِف   واألقوى  ِبلسياق،  األاْوىلا 
 املفسرين.  مجهور

  والروم   النحل  وآييت  ژ ڃڃ ژ  بقوله  جاءت  العنكبوت  آية  أنَّ   نرى  وهنا
  ولكنَّ   -سابقا  بيَّنت  كما -   األمر  معن   حتمَلن  وكَلمها  ژٻپژ  ب     جاءت 

  فجعل   ذلك   عن  اإلسكاِف  اخلطيب   أجاب   وقد   الصيغة،  ِف   وقع  اَلختَلف 
 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژ الروم   آية نَّ أب اخلطاب، سياق  حبسب  اَلختَلف 

  - 33  الروم:]  ژ ڤ ٹ ٹ ٹٹ ٿ ٿٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ

  وآية   اللفظ،  هذا  على  ژٻپژ  قوله  فُأْجرِيا   الشاهد،  خبطاب  افتتحت  [34
  ِبإلخبار   افتتحت  [66  ]العنكبوت:  ژ چ ڃ ڃڃ ڃ ڄ ڄ ژ  العنكبوت

  ِف   األفعال   سائر   ومارَّ   ژڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ژ  وهو   الغائب،  عن
 ژ  قوله  فُأْجرِيا   إليها،  دُّ را ت ُ   لفظها  ِف  نظرية   هلا  يكن  ول   ذلك،  على  اآلية  هذه

  الغائب   عن   اإلخبار  بلفظ   افتتحت  وإنْ   الروم  سورة  ِف  اليت   واآلية  عليه،  ژ ڃڃ
 ٻ ٱ ژ  قوله  وهي  عليها،  كالفرع  وصارت   إليها،  ُردَّت   نظرية   لفظها   ِف  هلا  فإنَّ 

 ٹ ٹٹ ٿ ٿٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ

  اآلية   هذه  أنَّ   إَل  تلك،  به  افتتحت   ما  مبثل  مفتتحة  اآلية   فهذه   ژ ڤ ٹ
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  ِف  محلها  فكان  األوىل،  على  كالفرع  فصارت  للجمع،  وتلك  الناس،  من  لواحد
 .(1) أوىل  عليها اللفظة  هذه

 ژ  تعاىل   قال  قريش،  مشركي  عن  احلديث   سياق  ِف  متعِبلتَّ   األمر   جاء   وقد

  ِف  واملخاطبون  [30  ]إبراهيم:  ژ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ
  أنعم  وقد    به وأشركوا  كفراً،  هللا نعمة بدَّلوا  -قريش  مشركو  وهم-  اآلية هذه

  وهم -  الناس   من   موغريه  ال ُمقاام،   ِف   األمن   ورزقهم   احلرام،   بيته  بسكن   عليهم
  قبل   تعاىل   قال  فكذَّبوه،  أنفسهم  من  رسوَل   إليهم  وبعث  يُ تاخاطَُّفون،  - حوهلم
  أتويل  ِف  الطربي  يقول ژک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ژ اآلية  هذه
 ژ ژ ڈ ڈ ڎژ  الذين  إىل   حممد  اي  تنظر   أل  ِذْكرُه:  تعاىل  "يقول  اآلية  هذه

وا   يقول:   تبديلهم   وكان  به،  ُكْفرا  فجعلوها  نعمة،   من  عليهم  به   هللا  أنعم   ما   غريَّ
 وابتعثه  منهم،  فأخرجه  قريش  على  به  هللا  أنعم     حممد   هللا  نيب  ِف  كفرا   هللا  نعمة
  هللا  نعمة   فبدَّلوا  وكذَّبوه،  به  فكفروا   عليهم،  منه  ونعمة   هلم،  رمحة   رسوَل  فيهم

 .(2) كفرا"  به عليهم
  بدأ   وقد   ،والشرك  التوحيد   ينني:للد ِ   القرآن  مثَّل   اآلايت  هذا   سياق   وِف
  قائم   واإلشراك   التوحيد،  اإلنسان  ِف  األصل   فإنَّ   وأعجب،  أغرب   ألنَّه  ؛ِبلشرك

  املوحدين،  حال  ببيان  ذلك  أعقب  مث  العدل،  عن  واحليد  العقل،  غياب  على
  وابتدئ   أصحاهبا،  ِف  آاثرمها  ببيان  ينني الد ِ   متثيل  "أعقب  عاشور:   ابن   الطاهر   قال

 
  اجلديدة،   اآلفاق  دار  )بريوت:  ،1ط  التأويل،  وغرة  التنزيل  درة  اإلسكاِف،  اخلطيب  انظر:  (1)

 . 263ص م(،1973
 . 668ص ، 13 اجمللد. القرآن،  آي  أتويل عن البيان جامع الطربي، جرير بن حممد (2)
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ا   املشركني؛  أحوال   بذكر   على   مقدَّم  منها  واحلذر  أوىل،  هبا  والعربة   أعجب  ألَّنَّ
 ہ ہ ہ ۀ ۀژ  بقوله   املؤمنني   أحوال   بذكر   أعقب   مث  بضدها،  التَّحلي

 .(1) "[31 ]إبراهيم: ژ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ
  مصريهم   ر كا وذا   الشرك،  من   حاهلم     هللا  بنيَّ   أنْ   بعد   جاء   متعِبلتَّ   واألمر 

  كما  الدنيا،  احلياة   ِف  متع ِبلتَّ   ليأمرهم   عاد  ژگ گ کگ کژ  اآلخرة   ِف
     ب   املخاطب  ألنَّ   بيانيا؛  استئنافا  مستأنفة   ژں ڱ ژ  "جبملة  ويريدون،  يرغبون

  جلرمهم،   املناسب  اجلزاء  عن  يتساءل  األحوال  هذه  عاِلما   إذا ژ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ژ
م  فُأِجْيبا   النعيم،  ِف  يرفلون  هللا  تركهم  وكيف   ميوتون   أي  النار،  إىل  يصريون  أبَّنَّ

  متعالتَّ   وهو  به  املأمور  ألنَّ   التهديد؛  إىل   خرج  هنا  واألمر  ،(2) النار"  إىل  فيصريون 
  هللا   من  أمر  يكون  فَل  حمرم،  هو  ُما  للرسول  والطاعة  اَلنقياد  وعدم  ِبلشرك
ا  األواثن،  بعبادة  أو  بشهواتكم  "متتعوا  البيضاوي:  قال  مبُحارَّم،   قبيل   ِمنْ   فإَّنَّ

 عليه  املهدد   أبنَّ   إيذان  األمر   بصيغة   التهديد  وِف  هبا،   يُ تاماتاع  اليت   الشهوات 
  علله   ولذلك  حمالة،  َل  كائنان  األمرين   وأنَّ   به،  املهدد  إىل  إلفضائه  كاملطلوب؛

  آمر   من  به  كاملأمور   فيه  َلَّنماكه  املخاطب  وأنَّ   ژڻ ڻ ڻ ں ژ  بقوله
 .(3) مطاع"

 
 . 227 ص ، 13 اجمللد. والتنوير،   التحرير عاشور،  ابن الطاهر  حممد (1)
 .231 ص  ، 13 اجمللد. السابق،  املرجع (2)
  املرعشلي،   عبدالرمحن  حممد  حتقيق:  التأويل،  وأسرار  التنزيل  أنوار   البيضاوي،   عمر  بن  عبدهللا  (3)

 . 199ص  ،13 اجمللد. العريب(،  الرتاث  إحياء دار )بريوت،
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  هتديد،   أمر  هذا  يُقال:   أنْ   "ميكن  قوله:  الفرائد   صاحب  عن  الطييب  نقل   وقد
  ما   ُكلْ   منه:  يقبل  ول  مرَّات،  ِبَلحتماء  املريض   أمر  بعدما  الطبيب   كقول  فهو

 .(1) يقول" ما  ويقبل  لريتدع التهديد  واملراد  املوت، إىل  مصريك فإنَّ  تريد،
  هو   عنده   فاآلمر  عنده،   اآلمر  ِبختَلف   وذلك  آخر،  رأاي  الزخمشري   ذكرو 
م  "إيذان   اآلية:  هذه  أتويل  ِف  فقال  واهلوى،  الشهوة  آمر   ِف  َلنغماسهم  أبَّنَّ
م   ِبحلاضر،  متع التَّ    آمر   أمرهم   قد   به،  مأمورون  يريدونه،  وَل   غريه   يعرفون  َل   وأَّنَّ

  الشهوة،  آمر  وهو  دونه،  أمرا   ألنفسهم  ميلكون  وَل   خيالفوه،  أنْ   يسعهم  َل  مطاع
 ڻ ڻ ںژ  الشهوة  ألمر   اَلمتثال  من   عليه  أنتم  ما  على   دمتم  إنْ   واملعن:

 ژ لقوله  شرط   جواب  ژڻ ڻ ڻ ں ژ قوله يكون   هذا   وعلى  ،(2) "  ژڻ

 .ژں
  قال   التهديد،  إىل  خرج  أيضا  األخري،  الزخمشري  أتويل  على  هنا  واألمر
  واألول:  خمتلف،  إليه  األداء  لكن  التهديد  إفادة  ِف  مشرتكان   "الوجهان  التفتازاين:

  ت اْنِقمُ   مانْ   بعض  عبيدك  أحد  أطاع  إذا   ما  نظري  األخري]  الزخمشري  ختريج  ]وهو
  العبد   ومن  أمر  املنقوم  من   صدر  صحيح،  وهذا  فَلان،  أطع  فتقول:  طريقته،
  معن   ف اْهمِ   طريق   ِف  اختلف   وقد   ،(3) يهواه"  ما   لبعض  موافقة   منه  كان   أو  طاعة،

 
 . 599 ص  ،8 اجمللد. الريب،  قناع عن الكشف  ِف الغيب فتوح الطييب، عبدهللا  بن احلسني (1)
  اجمللد.   التأويل،  وجوه  ِف  األقاويل   وعيون  التنزيل  حقائق  عن  الكشاف  الزخمشري،  عمر  بن   حممود  (2)

 . 280ص ،3
  اإليداع:   رقم   اإليراين،  الربملان  مكتبة  ِف  خمطوطة   الكشاف،  كشف   التفتازاين،  عمر  بن   مسعود  (3)

 . 222 اللوح: ،11301



 

 
تُِّع واالتَّْمِتْيِع يف الُقْرآِن الكاِريِْ  542 ِغيَُّة ِلألاْمِر ِِبلتَّما ُت الباَلا َلا   الدََّلا

  بن عبدهللا سعد العويفد. محد  

  األمر،   من  وقيل  الشرطية،  من  التهديد  يُ ْفهام  فقيل:  الزخمشري،  أتويل  ِف  التهديد
 .(1) التأويلني  كَل  على األمر من أنَّه والراجح 

  -   هللا  هو   اآلمر  وأنَّ   التهديد،  على  األمر   محل   وهو -  األول   والتخريج 
  وهو   معروفا،  بَلغيا  أسلوِب  وَلتباعه  عليه،  اللفظ  دَللة  لصراحة   الظاهر،   هو

 أاْوىل؛  عليه  املعن   فحمل   التَّكلف،  عن   ولبُ ْعِده   جمازا،  التهديد   إىل  األمر   خروج
  به  خوطب   الذي   الغضب   خطاب   ويدعم   صراحة،  التهديد  على   لدَللته

 . املشركون
  َل   "اإلنذار   فقال: اإلنذار،  إىل عمتُّ ِبلتَّ   األمر  املغريب   يعقوب   ابن   خرَّج   وقد 

  ِف  قيل  كما   إبَلغ،  مع   ختويف   إما  ألنه  التخويف؛  على   زايدة  اعتبار  من  خيلو
  ختويف  بعدها  ما   مع  متاات َُّعوا  فصيغة   ژڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ژ  تعاىل   قوله  حنو
  فاِهماا   أَّنما  يل  ويظهر  ،(3) الدسوقي  ذلك  على  وتبعه  ،(2) إبَلغه"  مع  أبمر

  حيث   البدخشي  بذلك  صرَّح   وقد   اآلية،   بداية  ِف  )ُقْل(  األمر  فعل  من   اإلبَلغ
  -يل   يظهر  فيما-  كذلك  األمر   وليس  ،(4) ِبإلبَلغ"  أمر  ُقْل،  قوله:  "فإن  قال:
  عن   واَلنصراف  اإلعراض  املراد   وإمنا  التبليغ،  به  املراد   ليس  )ُقْل(  األمر   ففعل 

 ۉ ۉ ۅ ۋۅ ۋ ٴۇ ۈ ژ  تعاىل  قوله  ِف  ذكرته  ما  نظري   وهو  املشركني،  خماطبة

 
 . 287  ص  ،13  اجمللد.  املثاين،   والسبع   الكرْي   القرآن  تفسري  ِف  املعاين  روح  األلوسي،   حممود   انظر:  (1)
 . 314ص  ، 2 اجمللد. املفتاح،  تلخيص  شرح  ِف الفتاح  مواهب  املغريب،  يعقوب ابن (2)
 السابق.  املرجع  انظر: (3)
  ص   ،2  اجمللد.  صبيح(،  علي  حممد  مطبعة  )القاهرة:  العقول،  مناهج   البدخشي،  حسن  بن  حممد  (4)

13. 
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  أشد  واَلنصراف  اإلعراض  وهذا   موسى،  أبو  حممد  الدكتور   وذكره  [8  ]الزمر:  ژ ې
 هلم.   ختويف مزيد  فيه وكذا  التهديد، ِف وأنكى

  وهذا  ژ ڌ ڍ ژ  قوله  ِف   ِبَلستفهام  بدأت   اليت   اآلايت  مطلع   ذلك  على   ويدل
  إىل   موجه  واخلطاب  القوم،   أولئك  مصري  ملعرفة  للتشويق،  مستعمل  اَلستفهام

  مث   كفرا،  عليهم  هللا  نعمة   تبديلهم   من   ومصريهم   حاهلم    هللا   بنيَّ   مث  ،   النيب
  ليذكر  عاد   مث   فيها،   هم مقرَّ   جهنم   وأنَّ   اآلخرة   ِف  مصريهم   ببيان  ذلك   عقَّب
  وهذا   التهديد،  وجه  على  به  يتمتعوا   أنْ   مأمورون  وهم  فيه،  يعيشون  الذي  النَّعيم
  ِبلوعيد   التهديد  ذلك  أردف  مث  نعيم،التَّ   هبذا  متتعوا  هلم:  فقيل   التهديد،  قوة  يبنيِ  

م  املصري،  وِذْكرِ    إىل   خرج  الذي  اَلستفهام  جيتمع  فَل  النَّار،  أصحاب  من  وأَّنَّ
  من  بيان  على  ُبيِنا   الذي  احلوار   هذا  ِف  خماطب     فالنيب  اإلنذار،  مع  التشويق

 ِبإلبَلغ.    النيب أمر   َل  الدارين، ِف املشركني  حال  عن  وجل عز هللا
  [ 46  ]املرسَلت:  ژ ی ىئ ىئ ىئ ېئ ژ  تعاىل  قوله  ِف   متع ِبلتَّ   األمر   جاء   وكذا

  املنافقون؟   هم   أو   قريش  كفار  هم  هل   اآلية،  ذههب  املخاطب   ِف   اْختُِلفا   وقد 
  قريش  كفار  من  كَل  ألنَّ   األمر؛  دَللة  ِف  يؤثر  َل   املخاطب  ِف  واَلختَلف

  ِف   املؤثر  اَلختَلف  ولكنَّ   اإلميان،  وعدم   الكفر  من   سواء  حظ   على   واملنافقني 
  ِف   أو  الدنيا  ِف  هو  هل   اخلطاب،  زمن  ِف  اَلختَلف  هو  األمر  صيغة  توجيه

 ذلك:   ِف قولني   إىل التفسري أهل  ذهب  وقد اآلخرة؟ 
  هلا   سابقة   آبية   مرتبطة  اآلية  هذه  فتكون  الدنيا،  ِف  اخلطاب  زمن   أنَّ   األول:

  األخرية   اآلية  وهذه  [7  ]املرسَلت:  ژ ہ ۀ ۀ ژ  تعاىل  قوله وهي  السورة،   بداية   ِف
  ِبألكل   األمر   يكون  هذا   وعلى   السورة،  به   افتتحت  ما   هو   لقسم   جواِب   واقعة 
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 ۇئ ۇئ وئ ژ  عن  انشيء   استئناف  "وهو  للمنافقني   أو   للمشركني   خطاِب   متع والتَّ 

  يكثر ما القوارع هبذه املخاطبني  املكذبني  نفوس ِف يثري إذ [44 ]املرسَلت: ژ ۆئ
  به  يوعدون   ما   وأنَّ   حمققة،  نعمة   ِف  الدنيا   هذه   ِف  م أَّنَّ   من  نفوسهم  ِف   ه ُخطُورُ 

   .(1) " ژ ىئ ىئ ېئ ژ هلم  فقيل  واقع، غري
  لتأليف   وأوفق  التَّعسف  من   أبعد  اخلطاب   زمن  ِف   القول   هذا  أنَّ   الطييب  ويرى

 مئ ژ  وبعده   ژ ېئ ۈئ ۈئ ژ  تعاىل  قوله  وهو  الرتجيع،  بعد  مذكور  ألنَّه  النظم؛

  فاألصل  األصل،  على  جلراينه  التَّعسف   من   أبعد  وكان   (2)   ژخب حب جب يئ ىئ
 اخلطاب  ِف  املخاطبني   وحضور  مضى،  فيما  َل  يُْست اْقبال،  فيما  يكون  أنْ   األمر  ِف

  ِف   عامة   وهي  متع،والتَّ   األكل  من  الدنيا   أبمور   متعلق  هنا  األمر   إنَّ   مث  السابق،
  التقدير   لعدم  للنظم   أوفق  وهو  القيامة،  يوم  ِبملؤمنني   خاصة  اخللق،  جلميع  الدنيا
  يُ راجِ ح  السياق  أنَّ   إىل  وذهب  ،(3) نظر  وفيه  وقال:  يرتضه  ل  األلوسي  ولكن  فيه،
   التايل.  اخلطاب زمن

  حال   بيان  من   انتقلت  -الدنيا   ِف   اخلطاب  زمن  تقدير  على -  اآلايت   فتكون
 ى ى ې ې ې ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ژ  تعاىل  قوله  عند   اآلخرة،  الدار   ِف  املؤمنني 

  الدنيا،  ِف   املشركني   خطاب  إىل  [44  -41  املرسَلت:]  ژ ۆئ ۇئ ۇئ وئ ەئ ەئ ائ ائ
 التهديد.   وجه على  متع والتَّ  ِبألكل  األمر يكون  اخلطاب لزمن التخريج  وهبذا

 
 . 445 ص ، 29 اجمللد. والتنوير،   التحرير عاشور،  ابن الطاهر  حممد (1)
  ص   ،16  اجمللد.  الريب،  قناع  عن  الكشف   ِف  الغيب   فتوح  الطييب،   عبدهللا   بن  احلسني   انظر:  (2)

238. 
 . 194 ص  ،28 اجمللد. املثاين، والسبع  الكرْي القرآن تفسري ِف  املعاين روح األلوسي، حممود (3)
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 ىئ مئ ژ  قوله  ِف  الَلحقة   اآلية  ِف  الدنيا،  ِف  للمشركني   اخلطاب  استمر  مث

م   أي  ژخب حب جب يئ   يفعلوا  ل  هم ولكنَّ   الدنيا،  ِف  ِبلصَلة   مأمورين   كانوا  أَّنَّ
  أنَّه ژىئ ىئ ېئ ژ  قوله  ِف  األول  اخلطاب  تقدير  على  هذا  وإعراضا،  وعتوا  تكربا

  هنا  ِبلركوع  األمر  يكون  وبذلك  واحلال،  املقام،  لسياق  األوفق  وهو  الدنيا،  ِف
 الدنيا. ِف زمنه أنَّ  على  بناء الوجوب، مقتضي

  الزخمشري،   إليه  ذهب  ما  وهذا  اآلخرة،  ِف  واقع  اخلطاب   زمن  أنَّ   الثاين:
  هلم   يُ قاالا   أنْ   يصح   كيف   قلت:  "فإنْ   بقوله:  اآلخرة  ِف  اخلطاب   كون  وعلَّل
م  إيذاان   اآلخرة   ِف   ذلك  هلم   يُ قاالُ   قلت:  اآلخرة؟   ِف  ذلك   الدنيا  ِف  كانوا   أبَّنَّ

  على   جنوا   ومبا  السمجة،  حباهلم   تذكريا   أهله  من   وكانوا   هلم،  يقال   أبنْ   أحقاء 
 قوله: طريقته وِف اخلالد،  وامللك  النعيم على القليل املتاع إيثار من  أنفسهم

ُعُدوا   َلا   ِإْخواِت   أاباًدا   ت اب ْ
 

هللا  واب الاى    ب اُعُدوا   قادْ   وا
 .(1) بذلك" لكم يدعى أبنْ   حياتكم  ِف أحقاء  كنتم  يريد 

  بنيَّ   الذي  القبلي،  اآلايت  سياق  مع  يتوافق  الزخمشري   من  التخريج  وهذا
 ى ې ې ې ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ژ تعاىل  قال  ،اآلخرة  ِف   ذلك قبل املتقني   حال

  اخلطاب  حُيْمالُ   هذا  وعلى  [ 44  -41  املرسَلت:]  ژ ۆئ ۇئ ۇئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى
  اخلطاب  زمن  على  [48  ]املرسَلت:  ژ خب حب جب يئ ىئ مئژ  تعاىل  قوله  ِف  الَلحق
  يدعون  حني   اآلخرة،  ِف  ذلك  هلم  يُ قاالُ   "إمنا  الشوكاين:  قال  اآلخرة،  ِف  األول

 
  اجمللد.   التأويل،  وجوه  ِف  األقاويل   وعيون  التنزيل  حقائق  عن  الكشاف  الزخمشري،  عمر  بن   حممود  (1)

 . 291ص ،6
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 جض مص حص مس خس حس ژ  تعاىل  قوله  إىل  إشارة  (1) يستطيعون"   فَل  السجود  إىل

  فبعد  القيامة،  يوم  أحوال  عن   يتحدث  اآلايت  فسياق  [42  القلم:]  ژ مض خض حض
ا   الكافرين   حال  إىل  انتقل  املتقني،  حال   بنيَّ   أنَّ    ِبلركوع  أمرهم   وِف   حاهلم،  وبانيَّ

  اإلميان  يتمنون   املوقف   ذلك   ففي   التحسري،  ِف   زايدة  ذلك   استطاعتهم   وعدم
  ژ خب حب ژ  فقوله  وبينه،  بينهم  ِحْيل  فقد  يستطيعون،  َل  ولكن  هلل،  والسجود

  بسنده   الطربي  نقل     عباس   ابن   ذهب   التأويل  هذا   وإىل   استطاعتهم،  لعدم
  السجود   إىل   القيامة  يوم يُْدعاْون   يقول:  ژ خب حب جب يئ ىئ مئ ژ  "قوله  قال:  أنَّه
م  أجل  من  السجود، يستطيعون فَل   .(2) الدنيا" ِف هلل يسجدون  يكونوا ل  أَّنَّ

  بفرض   األمر   "فيكون  الدنيا،  ِف   حباهلم  هلم  تذكريا  األمر   الزخمشري   جعل   وقد 
  حاَل   كونه  يَلئم  َل   لكنَّه  نفسه،  ِف   حسن   وهذا  ذلك،  الدنيا  ِف   هلم   قيل   أنَّه
  ،(3)"ژ ىئ ېئ ژ  مقوَل   للمكذبني   يومئذ  ويل  أي  املكذبني،  ِف  الضمري   من

  إىل   َل  والتوبيخ  لتعجيزا   إىل  خارجا   متعِبلتَّ   األمر  يكون  التخريج  هذا  وعلى
  والتهديد   العذاب،  ِف  وقعوا  قد  إذ  اآلخرة،  ِف  مقصودا  ليس  فالتهديد  التهديد،

  يقال   كأنْ   الدنيا،  ِف  حاهلم   تذكري  "وفائدته  به،  املهدد   ِف   الوقوع   قبل   يكون
  الزمان  ِف   فعلت  ما  افعل   ذلك:   عن  عجز   مث  أمرا   املاضي   الزمان  ِف   فعل  لرجل 

 
 . 450ص ، 5 اجمللد. القدير، فتح  الشوكاين، علي  بن حممد (1)
 . 613ص ، 23 اجمللد. القرآن،  آي  أتويل عن البيان جامع الطربي، جرير بن حممد (2)
 . 527ص  ،19 اجمللد. البيضاوي،  تفسري  على القونوي  حاشية احلنفي،  إمساعيل  الدين عصام (3)
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  بعذاب   الكفار  تعذيب  األمر  هذا  من  فالغرض  وحتزينا،  وتوبيخا  تعجيزا  املاضي،
 .(1) روحاين"

  يكوانن   إمنا  والنهي  األمر   ألنَّ   الدنيا؛  ِف   اخلطاب  زمن   أنَّ   يل  يظهر   والذي
  جزاء   وإمنا   َّني،  وَل   أمر  فيها   فليس   اآلخرة   أما  الدنيا،  وهو  التكليف،   زمن   ِف
  فبعد   ِبلسياق،  األاْوىلا   هو  للتهديد  األمر  خروج  إنَّ   مث  عقاب،  أو  ثواب  من

  لريتدعوا   هلم   هتديدا  املشركني،  خطاب   إىل   انتقل   املؤمنني   حال   ذكر   من   اَلنتهاء 
  َلتباع   هلم   حتفيز  اآلخرة   ِف  قبلهم   املؤمنني   حال   ذكر  وِف   يفعلون،  عما   وينتهوا
  عيم النَّ   من  اآلخرة  ِف  املؤمنون  عليه  حصل  ما  على  ليحصلوا  املتقني،  طريق

  وأقوى   الطييب،  ذكر  ما   على  للنظم  وأوفق  التعسف  من  أبعد  أيضا  وهو  املذكور،
 املعاندين. املشركني  خطاب   ِف وأشد
 اإلنذار.  إىل ِبلتَّماتُّع  األمر خروج اثنيا:

  متعلقان  كَلمها   موضعني، ِف القرآين  القصص سياق  ِف  عمتُّ ِبلتَّ  األمر  جاء
  وقومه،   صاحل  بني   دار  الذي   احلوار  ثنااي  ِف   ،مثود  قومه  مع    صاحل  بقصة

  وعاْقرُ   [65 ]هود:  ژ ڎ ڌ ڌ ڍ ڇڍ ڇ ڇ ڇ چ چ چژ  تعاىل   قال
ا  مثود  قوم  من  الناقة   قال  الفعل،  ذلك  مغبَّة  من  رسوهلم  حذَّرهم  أنْ   بعد  كان  إمنَّ
 ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ژ  اآلية  هذه  قبل   تعاىل

  منهم،   الفعل  ذلك  لتوقُّعه  الفعل  قبل  لقومه    صاحل   وحتذير  ژ ڃ ڃ ڃ
 توقع.  ما حصل  وقد

 
 السابق.  املرجع (1)
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  تريدون  مبا "تلذذوا  به:  املراد  فقيل  هنا،  عمتُّ التَّ  معن  تفسري   ِف  اْختُِلف  وقد
  ِف   ِبحلواس  يدرك  ُما  وغريها،  واألصوات  املناظر  من  احلسنة  املدركات  من

  أيخذكم  مث  ،(2)أايم  ثَلثة  داركم  ِف  عيشوا  أي  العيش،  وقيل:  ،(1) بَلدكم"
  العيش  أنَّ   ذلك  مجلته،  ِف   األول  ويدخل  األول،  من  أعمَّ   األخري   واملعن  العذاب،

  بعيدون   هم   مث  لعمومه،  عليه  اآلية  معن   محل   ِف  األاْوىلا   وهو  ِبحلياة،  تلذذ   هو
  أنَّ   على   دَللة  وهنا  به،  وعدوا الذي  العذاب   ينتظرون  إذ  ِبملدركات  التلذذ  عن

  ثَلثة   بعد  أنَّه  فُفِهما   أايم،   ثَلثة  وهي  العيش  مدة  حدد   ألنَّه  مهلكهم؛  العذاب
 املوت.  إىل املؤدي العذاب هبم  حيلُّ   ايماأل

  القوم،   مجيع  به  املخاطبني   أنَّ   ذلك   اجلمع،  طريق  على   هنا  عمتُّ ِبلتَّ   واألمر 
  الفعل   أنَّ   مع  ژ چژ  اجلمع  على  وارادا  العاْقر  وهو  إليهم  املنسوب  الفعل  ألنَّ 

م  إليهم  نُِسبا   الفعل  ولكن   ،منهم  واحد   شخص   من  كان   حتما   به،  راضون  ألَّنَّ
م  أصبحوا  وهبذا ِبركوه، وإمنا ينكروه  ل وقع   وحينما  له. فاعلون  كأَّنَّ

  نيب،   عن  صادر  أنَّه  ذلك  اإلنذار،  إىل  احلقيقي  معناه   عن  خرج   هنا  واألمر 
 ژ  تعاىل  قال  الرسل،  إرسال   من   اهلدف   هو  واإلنذار  يُ ْنِذُر،  وإمنا  يُ هادِ د  َل   والنيب

  واإلنذار   [48  ]األنعام:  ژ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ڈژ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ
  ِبلتبشري   "وُكينِ    عاشور:  ابن  الطاهر   يقول  التبليغ،  مستلزمات   مها   والتبشري
  والرتهيب،  الرتغيب   ومها:   األمرين،  يستلزم  التبليغ  ألن  التبليغ؛  عن  واإلنذار 

 
  العلوم،  دار   )بريوت:   ،1ط   القرآن،   تفسري   ِف   البيان   جممع   الطربسي،  احلسن   بن  الفضل   علي   (1)

 . 231ص ، 5 اجمللد. م(،2006
 . 530ص  ،11  اجمللد.  املثاين،   والسبع  الكرْي   القرآن  تفسري  ِف املعاين  روح  األلوسي،  حممود  انظر:  (2)
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  وبني   بينه  اجلمع   عن  الَلزم   بذكر   استغين   إذ   إجياز،  الكناية   هبذه   فحصل 
  وهذه  ،(2) مرسَل  يكون  أنْ   ال ُمْنِذر  ِف  املغريب   يعقوب  ابن   شرط   وقد  ،(1) امللزوم"

  حيث   اإلنذار،  إىل  احلقيقي  معناه   عن  اآلية   ِف  األمر  خروج   على  لفظية   قرينة
  صاحل. هللا نيب  قول  القول إنَّ 

  ذلك   إنَّ   "  قال:  حيث  اإلنذار  إىل  هنا  األمر  خروج  إىل  الطاهر  أشار  وقد
  هو   واإلنذار  ( 3)أايم"  ثَلثة  بعد   النجاة   من  والتأييس  اإلنذار   ِف   مستعمل   األمر 

  علمته   إذا   الشيء،  نذرت   قولك:  من   املخاافة،  موضع  إعَلم   مع   "ختويف 
 ،(4) أنذره"  فقد  خُيوِ فُهُ   ما  حال   وأعلمه  غريه   اإلنسان  خوَّف   فإذا   له،  فاستعددت 

 وجوه:  من التهديد، عن خيتلف   واإلنذار
  مع   إبَلغا  حيمل  فإنه  اإلنذار  خبَلف  إبَلغا،  حيمل  َل   التهديد  أنَّ   األول:

  اإلبَلغ،   واإلنذار  التخويف،  التهديد  قالوا  اللغة  "وأهل  السبكي:  يقول  ختويف،
  واإلنذار   التهديد  بني   الفرق  إىل  املغريب  يعقوب   ابن   وأشار   ،(5) متقابَلن"  فهما 

  على   زايدة   اعتبار  من خيلو  َل   اإلنذار  ألنَّ   اإلنذار؛  من  أعم   التهديد   "مث  فقال:

 
 . 238 ص ، 7 اجمللد. والتنوير،   التحرير عاشور،  ابن الطاهر  حممد (1)
 . 314ص  ،2 اجمللد. املفتاح، تلخيص شرح ِف الفتاح  مواهب املغريب، يعقوب  ابن  انظر: (2)
 . 27 ص ، 13 اجمللد. والتنوير،   التحرير عاشور،  ابن الطاهر  حممد (3)
  الرسالة   )بريوت:   ،2ط  مدغمش،  عبدالغين  مجال   حتقيق:  اللغة،  ِف   الفروق  العسكري،  هَلل   أبو  (4)

 . 427ص م(، 2014 العاملية،
 . 321ص  ، 2 اجمللد. املفتاح،  تلخيص  شرح  ِف األفراح  عروس السبكي،  الدين هباء  (5)
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  من   يُ ْنِجي  ملا   دعوة   مع   ختويف   وإما  إبَلغ...  مع  ختويف   إما  ألنَّه  التخويف؛
 . (1)األول"  من قريب  وهو املخوف، 

  العسكري:   قال   البشارة،  اإلنذار  وضد  الطَّْمأاناة،  التهديد   ضد   أنَّ   الثاين:
 األشياء.  تتمايز وبضدها  ،(2)البشارة" نقيضة  النذارة  "وقيل:

  لو   إذ   التهديد،  خبَلف   ُمْرسال،   من   يصدر   أنْ   يشرتط   اإلنذار   أنَّ   الثالث: 
  يتطلب   السياق   كان  إذا  إَل   وأقوى،   أشد   وقعه  كان  الشأن  صاحب  من  كان
 الرسول. طريق عن  التهديد ميتنع  وَل ذلك، غري

  اخلرب،  من   قريب   عمومه   ِف  واألمر   اخلرب،  معن  طياته  ِف   هنا   األمر  محل   وقد 
  منهما   واحد  كل  إقامة  فيحسن  يتقارِبن،  واألمر   اخلرب   أنَّ   "واعلم  الرازي:  قال
  واخلرب   تبليغ   اإلنذار  ألن   اإلنذار،   إىل   خرج   إنْ   قرِب  أشد   ويكون   (3) اآلخر"  مقام

  مستمتعني   كانوا   مثود  قوم  أنَّ   اإلنذار   جبانب   اخلرب  إرادة   على   ويدلنا   كذلك، 
  القصة،   سرد  ِف  أُخار   آايت  تبينِ ه  ما   وهذا  بينهم،  احلوار  حصول  أثناء  بدايرهم

 ڻ ڻ ڻ ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ گ گ گ ک ک ژ  تعاىل  قال 

  والعيون   اجلنَّات  من  عندهم   مبا  استمتاعهم  يبنيِ    وهذا   [149  -146  شعراء:ال]  ژ ڻ
  ِف   ماهرين  هلم،  بيوات  اجلبال  يتَّخذون  فهم   ذلك   على  وعَلوة  والنَّخل،  والزُّروع
م  على   يدل  ذلك  كل   ذلك،  بصنيعهم   معجبني   حنتها،   العيش  من   لذَّة   ِف   أَّنَّ

 الرغيد.

 
 . 314ص  ، 2 اجمللد. املفتاح،  تلخيص  شرح  ِف الفتاح  مواهب  املغريب،  يعقوب ابن (1)
 . 428ص اللغة، ِف  الفروق العسكري، هَلل أبو (2)
 . 90ص  ،16 اجمللد. الكبري، التفسري  الرازي، حممد (3)
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  اخلرب،   إىل  الطلب  خروج  ميكن  َل  ولكن  والطلب،  اخلربية  بني   اجلمع  وميكن
  يكمن   لذا   ؛ اخلرب  إىل  عنها  العدول   ميكن   وَل  اللفظ،  صيغة   من  فُِهما   الطلب  ألنَّ 

  لاُعِدل اإلنشاء غرض  يُ راد ل ولو عليه، دلَّ   اللفظ ألنَّ  الطلب؛ معن ِف الغرض 
 .(1) خربية صيغة  إىل

  إىل  هنا  األمر  خبروج قال البَلغة  أو التفسري  علماء  من أحد  على  أقف   ول
  ذُِكر   موضع   "وكل  قال:  حيث   األصفهاين،  الراغب   من  عامة  إشارة  إَل  التهديد،

  وقد  ،(2) وسع"التَّ  معن من فيه  ملا وذلك التهديد،  فعلى الدنيا ِف ژچ ژ فيه
  نيب  أنَّ   ذلك  التهديد،  إىل  خرج  أنَّه  أرى  وَل  الدنيا،  ِف  هنا  عمتُّ ِبلتَّ   األمر   جاء
  فعلوا   هم   إنْ   هبم  سيقع  العذاب  أبنَّ   الناقة  يعقروا  أنْ   قبل   قومه  أخرب   قد  صاحل  هللا

 ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ژ  ذلك 

  اخلرب   علَّق   وقد   األول،  لقوله  أتكيدا  الثاين  اإلخبار  مع   اإلنذار  فيأت  [64]هود:  ژ
  ذلك،  قبل  هلم   قال  مبا   يذ ِكرهم   هنا   وهو  ذلك،  فعلوا   وقد   الناقة،  ِبعاْقر  األول 
 التهديد. خبَلف  الرسول، من  يكون اإلنذار  أنَّ  من سابقا ذكرت ول ِماا

  قوله  ِف  فالفاء  التهديد، َل   اإلنذار   املراد أنَّ  على يدل  اآلية  تركيب  إنَّ  كما 
  مباشرة،   النَّصيحة  بعد  منهم  كان  العقر   فعل  أنَّ   أي  للتعقيب،  ژ چژ  تعاىل
ا  ضدها؛  بفعل   ِبدروا  وإمنا  صيحة،ِبلنَّ   أيخذوا  ل   فهم   أيضا   والفاء  وعتوا،  تكربُّ

  يدل   كله  وهذا  نبيهم،  نصحهم  اليت   النصيحة  بسبب  منهم  العقر   فيكون   سببية

 
  حممد   جامعة  قراءات،  جملة  اخلرب،  إىل  الطلب  خروج  ِببطني،  حممد   ايسر  املسألة:  هذه   ِف  انظر  (1)

 م(. 2015) اجلزائر، واللغات،   اآلداب كلية  بسكرة، خضري
 . 757ص  القرآن، ألفاظ  مفردات األصفهاين،  الراغب (2)
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  وحصل   ِبإلنذار،  اَلكتفاء  وإمنا  للتهديد،  هنا  مكان  فَل  وجتربهم،  عتوهم  على
 العذاب.  مبوعد  إببَلغهم ذلك

  تعريف   ِف   املناوي  ابن   قال   ، اإلنذار  من   أكثر  اإلشعار   هنا  املراد   ولعل 
  عُ سا يا   ختويف  ِف  إَل  يكون  يكاد   وَل  عطية:  ابن  قال  حُيْذار،  مبا  "اإلعَلم   اإلنذار:

  من  هلم  مناص  َل   هنا   والقوم  ،(1) إشعارا"  كان  عْ سا يا   ل   فإن  اَلحرتاز،  زمانه
  الزمن  ُحدِ د  وقد   الزمن،  طال  وإنْ   حىت  منه،  اَلحرتاز  يستطيعون  وَل  العذاب،

 اَلنتظار. إَل األايم هذه ِف  ميلكون   وَل أايم، بثَلثة هنا
 اإلِبحة.  إىل ِبلتَّمتُّع  األمر خروج اثلثا:

  قوله   ِف  خمتلف،  سياق   ِفو   ،آخر  موضع  ِف  مثود  قصة  ِف   متعِبلتَّ   األمر   وارادا 
  املوضع   هذا  ِف   مثود  قصة   واراداتْ   وقد  [43  ]الذارايت:  ژ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ژ  تعاىل

 ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ژ  آايت،  ثَلث   ِف   موجزة   الكرْي  القرآن   من

  األمر   قُدِ م  وقد  [45  -43  ]الذارايت:  ژ ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۈ ۈ ۆ ۆ
  وهل  منه، املراد  تفسري ِف  اَلختَلف وقع  التقدْي  وهبذا القصة،   أول ِف  عمتُّ ِبلتَّ 
   قولني:  على بعده؟  أو  العتو  قبل هو

  ِف   واحد  متعِبلتَّ   ِبألمر  املراد   أنَّ   من   الزخمشري  إليه  أشار  ما  األول: 
  أُْمِهُلوا  اليت   ايماأل  بثَلثة ژ ڭ ۓ ژ  تعاىل  قوله  ِف  نْيُ احلِ   تفسري  فيكون  ،(2) اآليتني 

 
  )القاهرة:   محدان،   صاحل   عبداحلميد   حتقيق:  التعاريف،   مهمات على   التوقيف   املناوي،   عبدالرؤوف   (1)

 . 64ص م(، 1990 الكتب،  عال
  اجمللد.   التأويل،  وجوه  ِف  األقاويل   وعيون  التنزيل  حقائق  عن  الكشاف  الزخمشري،  عمر  بن   حممود  (2)

 . 31ص ،4
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 [ 65  ]هود:  ژ ڇڍ ڇ ڇ ڇ چ چ چ ژ  تعاىل  قوله  ِف  الناقة،  عاْقرِ   بعد
  عن   خرجت   الزخمشري  رأي  على  هنا  الفاء   فتكون  العتو،  بعد   عمتُّ ِبلتَّ   فاألمر
 ڭ ژ  العتو  الرتتيب  فأصل   الفاء،  معن   ِف  أصل  والرتتيب   الرتتيب،  ِف  الظاهر

  اآلية   ولكن  ژۈ ۈ ۆ ۆ ژ  العذاب  مث ژ ۓ ژ  ِبلتمتع  األمر  مث ژ
  العذاب،  مث   لعطفل  الفاء   ِبستخدام   العتو  أردفت  مث  ِبلتمتع،  األمر   قدَّمت 
  واملعطوف  املعطوف   ترتيب  من   النُّحاة   أوجبه  ما   ظاهر  خالفت   الفاء   تكون  وهبذا
 .(1) القرآن   ِف متعددة  نظائر وهلذا الزخمشري رأي على عليه،

  األمر   وهي -  املقالة   هذه   قبل   أمرهم   من  فكان  ذلك:   على  املعن   فيكون
بُ   ذلك،  هلم  قيل   أنْ   ِف  السبب  وهو  عتوا،  أنْ   -متعِبلتَّ    بُ سا نْ ي ُ   القول  وهذا  واوُعذِ 

  اآلية   ِف   كما  اإلنذار  إىل   حقيقته  عن   خرج  األمر   يكون   وهبذا  ،(2) الفراء   إىل  أيضا
  األمر  حقيقة  عن  اخلروج  من  طياته  ِف  حيمل  ملا  متع ِبلتَّ   األمر  موُقد ِ   السابقة،

م  لبيان  ؛اللفظ  ِف  فتقدم   اإلنذار،  إىل   هنا  قدْيوالتَّ   تكذيبهم،  بعد  رواذِ أُنْ   أَّنَّ
  املفعول   تقدْي  عن  يتحدث  وهو  سيبويه  وضعها  اليت  الكربى  القاعدة  ِف  يدخل

 
  أسرار   من   اخلضري،   األمني  حممد  وحللها،   املواضع   تلك  من   اخلضري  األمني   حممد   مجعه   ما   انظر   (1)

  وما  25  م(،2007  ، 2ط  وهبة،   مكتبة  )القاهرة:  ومث(،   )الفاء  احلكيم   الذكر  ِف  العطف   حروف
 بعدها.

  إبراهيم  عبدهللا  حتقيق:  العزيز،  الكتاب  تفسري  ِف  الوجيز  احملرر  عطية،  بن  عبداحلق  حممد  انظر:  (2)
  اجمللد.   م، 2007  ،2ط   اإلسَلمية،   والشؤون   األوقاف   وزارة  قطر:   الشافعي،   وحممد   األنصاري،

 . 78ص ،8
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م  قال:  حيث  الفاعل،  على  ببيانه   وهم  هلم،  أهمُّ   بيانه  الذي  يقدِ مون  إمنا  "كأَّنَّ
 .(1) ويعنياَّنم" يُهمَّاَّنم مجيعا  كاان  وإنْ  أعن،

  على   ِبقية   الفاء  فتكون   والتكذيب،   العتو   قبل  كان  عمتُّ ِبلتَّ   األمر  أنَّ   الثاين:
  هللا  قدَّره  ما  "هو  هنا  ع متُّ ِبلتَّ   ِبألمر  واملراد  اإلخبار،  ِف  الرتتيب  إفادة  من  أصلها
  إىل  متااتَّع   له: يقول  األجل، مدة  ُمُْهال  وهو  إَل   أحد ِمنْ  فما  اآلجال،  من  للناس 
  ِف   فمالك  وإَل   الدارين، ِف  التمتع  لك  حصل  فقد  أحسنت  فإنْ  أجلك،  آخر

 .(2) نصيب" من ةاآلخر 
  من   رغد   ِف  كانوا  مثود  قوم  أبنَّ   آخر   موضع  ِف  الكرْي   القرآن   أشار  وقد 
  تعاىل  قال  وجل   عز  هللا   وهبهم   مبا  مستمتعني   مرتفني   كانوا  فهم  عيم، والنَّ   العيش

  ژ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ گ گ گ ک ک ژ
  الرسول  كذَّبوا  النَّعيم  من  فيه  هم  ما  على  فهم  هلم،  تقريع  هذا  وِف  [149  -146  ]الشعراء:
  فهم   العذاب،  يستحقون  أَّنم  إىل  مبكرة   إملاحة   هذا  ِف   وكأنَّ   هلم،  لا سِ أُرْ   الذي
 الرسول. بتكذيب  كفروه،  وإمنا  يشكروه فلم  عيمالنَّ   ِف كانوا

 ژ ۇ ۇ ڭ ڭ ژ  تعاىل  قوله   ألنَّ   "ضعيف؛   أبنه  األول   القول  الرازي  وارادَّ 

  فالفاء   (3) " ژ ۓ ژ  قوله  بعد   كان   العتو  أنَّ   على  دليل   الفاء  حبرف  [44  الذارايت:]
  على  عقَّب  مث  متعالتَّ   ذاكار   وهنا  بعدها،  ما  ىعل  مرتتب  قبلها  وما  للتعقيب،  هنا

  وعدم   الناقة  ُشْربِ   حتديد  من   به  أُمروا  عما  واإلعراض  التَّكرب   وهو  ِبلعتو  ذلك

 
 . 88 ص  ،1 اجمللد. الكتاب، سيبويه، قنرب بن  عثمان بن عمرو (1)
 . 224 ص  ،28 اجمللد. الكبري، التفسري  الرازي، حممد (2)
 . 223 ص  ،28 اجمللد. الكبري، التفسري  الرازي، حممد (3)
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 ۈ ۆ ۆ ژ  الفاء  ِبستخدام   هبم   حلَّ   الذي  العذاب  ذكر  مث   هبا،  املساس

 . ژۈ
  متع التَّ   هلم   أِبح  تعاىل   هللا  أنَّ   أي  اإلِبحة،  إىل  خرج  متعِبلتَّ   األمر  يكونف
  ينظم   الرتك  ِف   وإْذن    الفعل   ِف   "ِإْذن    هبا  املراد   واإلِبحة   النِ عم،  من  رزقهم  فيما

  احلسن  جالس  قوهلم:  وهو  البَلغيني،  عند  املشهور  املثال  خبَلف  ،(1)"معا  إذنني 
  وهذا   ،(2) ظاهر"  غري  ه وسر ِ   اإلِبحة   ِف   املثال  هذا  اشتهر   "وقد   سريين،  ابن  أو

  ،(3) ِبلتخيري  اإلِبحة   تفسري   على   أمجعوا   الذين  األصوليني   من   مأخوذ   املثال 
 التخيري.   من أعم  واإلِبحة

  األحدث،   لتسلسل  طريقا  الفاء   من  اختذت   اآلية   ِف  القص   حركة  إنَّ   مث
 ے ھ ھ ھ ژ  منها  موضعني   ِف  املختصر   املوضع   هذا  ِف  القصة   هذه  ِف   فوردت

  ژ ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے
ثُ را   لذلك   معها،  احلذف  كثرة   هو  العطف  حروف  بني   من  الفاء   به  متتاز  "فمما    كا
  ِبطاي ِ   اإلجياز  على  مبنية  القصة  تتكرر  حني   القرآين،  القصص  ِف  الفاء  ورود
  خاصة،   ملناسبة  ورعي ا  آخر،  موضع   ِف  ذكرها  على  اعتمادا  أحداثها،  بعض

 .(4) اآلخر"  بعضها وحذف األحداث  بعض  إبراز  تقتضي

 
 . 313ص  ، 2 اجمللد. املفتاح،  تلخيص  شرح  ِف األفراح  عروس السبكي،  الدين هباء  (1)
  ، 1ط  هنداوي،  عبداحلميد  حتقيق:  العلوم،  مفتاح  تلخيص  شرح األطول  عربشاه،  حممد  بن إبراهيم   (2)

 . 598 ص  ، 1 اجمللد. م(،2001 العلمية، الكتب  دار )بريوت:
 . 313ص  ،2 اجمللد. املفتاح، تلخيص شرح ِف الفتاح  مواهب املغريب، يعقوب  ابن  انظر: (3)
 . 81ص ومث(، )الفاء احلكيم  الذكر ِف  العطف حروف  أسرار من  اخلضري، األمني حممد (4)
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  وأنَّ   العذاب،  قبل  به  املراد  متع ِبلتَّ   األمر   أبنَّ   القول   أنَّ   يل  يظهر   والذي
  متع ِبلتَّ   األمر   ُقدِ م   أبنَّه  القول  أنَّ   ذلك   الراجح،   القول  هو   اإلِبحة   إىل   خروجه 

  هو  مث  التخريج،  هذا  إىل   تدعو  هنا  ضرورة   وَل  تكلف،  خترجيه  ِف  متأخر   أنَّه  مع
 التفسري.  أهل  عامة قول
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 الكري.  القرآن يف عيْ تِ مْ ِبلتَّ  ألمرل البَلغية  الدَلَلت الثالث: املبحث
  ع، متُّ التَّ   على   يقع  ل   هنا   األمر   أبنَّ   السابق   املبحث  عن   املبحث   هذا   خيتلف 

  بني   ِبلعَلئق  صلة   له  وهذا   غريه،  ميُاتِ ع   أنْ   وأُِمرا   شخص  على   واقاعا   وإمنا 
  الطَلق،  بعد  واملرأة  الرجل  بني   الكرْي  القرآن  ِف  ذِْكرُهُ   احنصر  وقد  األشخاص،

  وكما   مباشرة،  الطَلق  بعد  بينهما   تكون   اليت  العَلقة  توضِ حان  آيتان  فجاءت 
  حقوق   من  واملرأة  الرجل  بني   متطلباته  له  متني،  عقد  الزواج   أنَّ   معلوم   هو

  على   اإلسَلمي  الدين صا حارا   لذا  وتتعمق،  تتشعب  العَلقات  وهذه  وواجبات،
  بعد   بينهما   العَلقة  املواطن،   تلك  ومن   فيها،  والتفصيل  العَلقة   تلك   توضيح
 مباشرة.  العقد  انفكاك

  على   الرجل   ي اْعِقدا   أنْ   األحوال  تلك   من  متعددة،  أحوال  له  اَلنفكاك   وهذا
  املرأة،  ميُاتِ عا   أبنْ   وذلك   الرجل،  على  ع يْ تِ مْ التَّ   أمر  وقع  فهنا  هبا،  يدخل   وَل  املرأة 
 ڭ ڭ ۓ ۓ ے ھے ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻژ  تعاىل  قال

  "فهذا   اآلية:  تفسري  ِف  عباس   ابن  قال  ،[236  ]البقرة:  ژ ۈ ۈ ۆ ۇۆ ۇ ڭ ڭ
  فأمر   ينكحها،  أنْ   قبل  ِمنْ   يطلقها  مث   صداقا،  هلا  يُسام ِ   ول   املرأة،   يتزوج  الرجل 

 .(1) ويسره" عسره قْدر على  ميتعها أنْ  سبحانه هللا
  وعدم   النكاح،  عقد   فيها:  اجتمع  معينة  حالة  عن  يتحدث   هنا  فالقرآن

  النَّدب؟  أو الوجوب  هل هنا، ِبألمر املراد ما فا لِ تُ اخْ  وقد والصَّداق، املساس،
  الذي   السياق  فهم  إىل  مارادُّه   والنَّدب،   الوجوب   بني   الفهم  ِف   اَلختَلف  وهذا
  على  قياسه  أو  -البَلغي  العمل  صميم  من  وهذا-   وقرائنه  األمر،  هذا  فيه  ورد

 
 . 290ص  ، 4 اجمللد. القرآن،  آي  أتويل عن البيان جامع الطربي، جرير بن حممد (1)
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  ما  الفقهاء،  بني  املسألة   هذه ِف  اَلختَلف وقوع  إىل  ذلك   كل   أدَّى   وقد غريه،
 واَلستحباب. النَّدب على حامله  أو الوجوب،  على لألمر حامل بني 

 أمرين:  إىل  استند ِبلوجوب  قال  فمن 
  حقوق   مجيعهما   أنَّ   ِبب   من  الدَّين،   على  قياسه  إىل  فذهبوا  القياس،  األول:
  الوجوب؛  على  هو  بعضهم:  "فقال   الطربي: جرير ابن قال  آخرين،  ألشخاص

  عليه  الواجبة   الدِ يون  بسائر   عليه  يُ ْقضاى   كما  ال ُمطالِ ق،  مال   ِف   ِبملتعة   يُ ْقضاى 
  َلختَلف   وذلك  - يل  يظهر   فيما -   يستقيم  َل  القياس  هذا  ولكن  ،(1) لغريه"

  زايدة  دون أُُخذ،  ما  مبقدار  برادِ ه  والتزام   للمال  أاْخذ   فالدَّين احلق،  ذلك  ُمْوِجب
  وهو   هنا  األمر  خبَلف  ومعلوم،  واضح  للرَّد  مقابل  هنالك  فيكون  نقصان،  أو

 الشرع. ِف  تقديري أمر اوهذ العقد،  وإَّناء  الطَلق مقابل  حق
  فيها   قُ ر ِر  أبنْ   وذلك  عموما،  الواجب  على  هنا  املتعة  تُ قااس  أنْ   القياس  وِمن
  "وتدل   اآلية:  هذه   تفسري  ِف  اجلشمي   احلاكم   يقول  منها،  املستطاع  بقدر  اإلتيان

  )على(  كلمة   وألنَّ   فقة، النَّ   وجوب   حادَّ   عليه   أوجب  ألنَّه   املتعة؛   وجوب   على
  وهذا  ،(2) الواجبات"  ِف  وذلك   واملعسر،  املوسر   بني   فرَّق   وألنَّه  الوجوب؛   تفيد

  َّنيتكم  "ما  :  قال  النَّهي،   خبَلف  الوجوب،  منه  املراد  األمر  ِف  الشرع  قرره  ما
  األمر     النيب   فعلَّق  ،(3) استطعتم"  ما  منه  فافعلوا  به  أمرتكم   وما  فاجتنبوه،  عنه

 
 . 294ص  ، 4 اجمللد. ، القرآن آي  أتويل عن البيان جامع الطربي، جرير بن حممد (1)
  الكتاب   دار  )القاهرة:  ،1ط   الساملي،  عبدالرمحن  حتقيق:  التفسري،  ِف  التهذيب  اجلشمي،  حممد  (2)

 .953ص ، 2 اجمللد. م(، 2018 املصري،
  عبدالباقي،   فؤاد  حممد  حتقيق:   الصحيح،   املسند  النيسابوري،  حجاج  بن   مسلم   مسلم،  أخرجه  (3)

 . 1830 ص  ،4 اجمللد. العريب(،  الرتاث  إحياء دار )بريوت:
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 يستطيعه  الشيء   ترك  جمرد  ألنَّ   أطلقه،  فقد   النَّهي   أما   الوجوب،   ِف   ِبَلستطاعة
  عن   خرج   قد  هنا  احلال  فيكون  مفسدة،  ذلك  على  ترتَّب   إذا   إَل   أحد،   كل 

 األصل. 
  أصله  على  جاء  هل  هنا  األمر  ف اْهمُ   ميكن  القرنية  خَلل  فمن  القرينة،  الثاين:

  تكون  قد   فالقرينة   أُخر؟  معان    إىل   معناه   أصل   عن  خرج   أنَّه  أو   (1) الوجوب؟   وهو
  األصلي،   املعن   إرادة   على   ة ينا عِ مُ   تكون   وقد   األصلي،  املعن   إرادة   من   مانعة
  وليست   معينة   هنا  فالقرينة  فيه،  األصل   وهو  األمر،   ِف  ِبلوجوب   هنا  القول   وعلى
  اللفظية،   القرائن   منها  متعددة،   قرائن  اآلية  هذه   ِف   التفسري   أهل   ذكر   وقد   مانعة،

 واملعنوية. 
  اآلية   ِف  قوله  ِف  األمر   فعل  بعد  )على(  احلرف  جميء  اللفظية  القرائن  فمن 

  إذ   املتعة،   ِف   الوجوب  يؤكد   ُما   "وهذا   حيان:  أبو   قال   ژ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ژ
  ِف   تستعمل  اليت   )على(  بلفظة   الوجوب  ِف   ظاهر  هو  الذي   األمر  بعد  أتى

 ڭڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ژ  [233  البقرة:]  ژ ۆ ۆ ۇ ۇ ژ  كقوله  الوجوب،

ا  هو  الوجوب،  معن  )على(  اكتساب  ووجه  ،(2) "[25  النساء:]  ژ   اَلستعَلء  تفيد  أَّنَّ
  اكتسبت  قد  فتكون  سياقها،  خَلل  من  الطلب  وأفادت  ،(3) وضعها   أبصل

 األمر. يفيدمها ما  ومها والطلب، اَلستعَلء

 
  شرح   ِف  الفتاح  مواهب  املغريب،  يعقوب   ابن  انظر:  اجلمهور،  رأي  على  الوجوب  األمر  ِف   األصل  (1)

 . 310ص ،2 اجمللد. املفتاح،  تلخيص
 . 233ص ، 2 اجمللد. احمليط،  البحر حيان، بن  يوسف  بن حممد (2)
 .476ص املعاين،  حروف ِف الداين اجلن املرادي، قاسم  بن  احلسن انظر: (3)
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 ہ ۀ ۀ ژ  قوله  عند  اآلية   بداية  ِف  احملذوف   الشرط   جواب  تقدير  وكذلك

  املهر   إنَّ   ومبا  ،(1) املهر   تعطوهن  فَل  تقديره:  حمذوف،  هنا  الشرط   فجواب ژ
  حكم   فتأخذ  املهر،   حمل  املتعة   حلَّت   فهنا  حكمه،  أيخذ   حمله   حلَّ   فما  واجب، 

 الوجوب. 
  ژ ۈ ۈ ۆ ژ  األمر  ذلك  عاِقبا   قوله  من  فُِهما   ما  فهي  املعنوية  القرينة  أما

  للوجوب   الصيغة  أصل  "ألنَّ   عاشور:   ابن  الطاهر  قال  املؤمنون،  هم  احملسنني   أبنَّ 
 ک ڑ ژ  اآلتية   اآلية   ِف   ذلك  بعد  وقوله   ژ ۈ ۈ ۆ ژ  تعاىل   قوله  قرينة   مع

  هؤَلء   عند  ِبحملسنني   واملراد   الوجوب،  تؤكد  )حقا(  كلمة  ألنَّ   ژک
 .(2) الكفر" عن  إببعادها نفسه إىل احملسن مبعن فاحملسن  املؤمنون،
  األمر   بعد   ژ ۈ ۈ ۆ ژ  تعاىل   قوله  جعل   ِبَلستحباب  قال  مانْ   أنَّ   على

ا  على  "فيدل  ِبحملسنني،  األمر  فُخصِ صا   التخصيص،  أفادت  قرينة   سبيل  على  أَّنَّ
ا  بواجب؛  ليس  واإلحسان  والتَّفضل،  اإلحسان   ختتصَّ   ل واجبة  كانت  لو  وألَّنَّ
  اإلحساين  العمل   من  املتعة   أنَّ   على   يدل  فالتخصيص   ،(3) غريهم"  دون  احملسنني 
  ومؤاساة،  عطية   املتعة  "أنَّ   مالك   فمذهب  الواجب،  العمل  من   َل  له، املندوب
ا  الوجوب؛  مبلغ   تبلغ  فَل   التحسيين،  مرتبة  ِف  واملؤاساة   غري  ِف  بُِذل  مال  وألَّنَّ

 
  والتوزيع(،   والنشر   للطباعة  اليمامة   )دمشق:   وبيانه،   القرآن   إعراب  الدرويش،   الدين   حميي   انظر:   (1)

 . 354ص ،1 اجمللد.
 . 461ص ، 2 اجمللد. والتنوير،   التحرير عاشور،  ابن الطاهر  حممد (2)
  )القاهرة:   1ط  الرتكي،  عبداحملسن  عبدهللا   حتقيق:  الكبري،   الشرح  املقدسي،  قدامة   بن   عبدالرمحن   (3)

 ليلى.   أيب  وابن  والليث  مالك   قول  وهو  ،296ص  ،21  اجمللد.  م(،1996  والنشر،  للطباعة  هجر
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  قوله   ذلك   وقرينة  واجبة،  َل  مندوبة  والتربعات  التربعات،  إىل  فريجع  عوض،
 . (1) احلقوق"   من  َل  اإلحسان  من  ذلك  أنَّ   إىل  إمياء  فيه  فإنَّ   ژ ۈ ۈ ۆ ژ  تعاىل

  فقال:  هنا  واملتقني   احملسنني   ذِْكرِ   إىل   اَلستناد  الطربي  جرير  ابن   ردَّ   وقد
  ژک ک ڑ ژ  و   ژ ۈ ۈ ۆ ژ  قال   إذ   ذِْكرُه   تعاىل  هللا   أنَّ   غباء   ذو   ظنَّ   "فإنْ 
ا ا  واجبة؛  غري  أَّنَّ   واملتقي  احملسن،  وغري   احملسن  على   لكانت  واجبة  كانت  لو  ألَّنَّ

  احملسنني   من  يكونوا  أبنْ   خلقه  مجيع  أمر  قد  ذِْكرُه  تعاىل  هللا  فإنَّ   املتقي،  وغري
  غريهم   على  فهو   والتُّقى،  اإلحسان  أهل   على   حق من   وجب   وما   املتقني،  ومن

 هللا.  ألمر  واَلمتثال  اإلحسان   من   الواجب   فعل  فإن  وكذا   ،(2) ألزم"  وهلم  أْوجب،
  األمر   ِف   األصل  هو   فالوجوب  الوجوب،   على  البقاء  األمر   ِف  األصل   إنَّ   مث
  األصلي،   املعن  إرادة  من   مانعة  "بقرائن   إَل  غريه  إىل  خيرج  فَل  اجلمهور،  رأي  على

  متنع  قرينة  َل  اتضح  كما  وهنا  ،(3)هبا"  املطلوب  البَلغي   للغرض  معينة  وقرائن
  وُجعلت   بل  اَلحتمال،  عليها  وقع   اَلستحباب  إرادة  وقرينة  الوجوب،  إرادة  من

  يُ راجِ ح   كله  وهذا  عليها،  اَلعتماد   ضاُعفا   لذا   الوجوب،  إرادة   على   معينة  قرينة 
 الوجوب. إىل  األمر خروج  وهو األول، القول 

  من   قريب   وهو  ،الكرْي   القرآن  من  آخر   سياق  ِف  عيْ تِ مْ ِبلتَّ   األمر  جاء  وقد
  تلك  وانفكاك  واملرأة  الرجل  بني   ِبلعَلقة   اتصاله  حيث  من  األوىل،  اآلية  سياق

 
 . 461 ص ، 2 اجمللد. والتنوير،   التحرير عاشور،  ابن الطاهر  حممد (1)
 . 303ص  ، 4 اجمللد. القرآن،  آي  أتويل عن البيان جامع الطربي، جرير بن حممد (2)
  م(، 2013  النوادر،  دار  )سورية:  ،1ط  املعاين،  علم   ِف  القرائن  القالش،  عبدالغين  الدين  ضياء  (3)

 . 279ص
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  بل  ،السابقة  اآلية  ِف  كما   فيه  الصَّداق   يُْذكار  ل  أبنَّه   اختلف  ولكنه  العَلقة،
 ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ژ  تعاىل  قوله  وهو   ُحِذف،

  "أي   البيضاوي:  قال  ، [ 49  ]األحزاب:  ژڳ ڳ گ گ گگ ک ک ک ک ڑ
  املتعة،   دون   املفروض   نصف   هلا  للمفروض  الواجب  فإنَّ   هلا،  مفروضا   يكن   ل   إنْ 

  والنَّدب،   الوجوب   بني   ِبملشرتك   األمر  أو  يعمهما،  مبا   عيْ تِ مْ التَّ   يؤول   أنَّ   وجيوز
 .(1) هلا"  للمفروض  سنة املتعة فإنَّ 

 احتماَلت:  ثَلثة  اآلية هذه أتويل ِف  ذكر  فالبيضاوي
  فتكون   صداق،  هلا  يُ ْفراض  ل  مانْ   إىل  منصرفا   هنا  األمر  يكون  أنَّ   األول:

  ِف   النصف   هلا   للمفروض  أوجبت   واليت   البقرة،  آبية  ُخصِ صت  عامة   اآلية   هذه
  األمر   فيكون  [237  ]البقرة:  ژ ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ژ  تعاىل  قوله 
  البقرة   آية  ِف  عيْ تِ مْ ِبلتَّ   األمر  ِف   كما  هنا،  الوجوب  على   األحزاب  آية  ِف  عيْ تِ مْ ِبلتَّ 

 . الراجح على
  املتعة   فتكون  هلا،  املفروض   وغري  هلا   املفروض  ِف  عاما  األمر  يكون  أنْ   الثاين:

  ذكر  حبذف عاشور  ابن   الطاهر  استدل  وقد  املساس،  قبل   طَلق   كل   ِف  واجبة 
  ل   أو   صداقها   مُسِ ي   سواء   مطلقا،  للمرأة   واجب   ع يْ تِ مْ التَّ   أنَّ   على   هنا  الصَّداق 

  ِف   عمومها  فكان  مطلقا،  الِبنااء  قبل  للمطلقة  عيْ تِ مْ ِبلتَّ   أمر  هللا  "ألنَّ   قال:  يُسامَّ،
  ليس   إذ   اآلية   هلذه  مبعارضة  البقرة  آية   وليست  الذوات،  ِف  كعمومها  األحوال

ا  صداق؛  هلا   يُسامَّ   ل   ِبليت  املتعة   ختصيص  يقتضي  بشرط   تقييد  فيها   ِف  انزلة   ألَّنَّ
  لتينك  ِبملتعة أمرت مث  الصداق، تسمية وقبل الِبنااء قبل  الطَلق عن  احلرج رفع

 
 .235ص  ،4 اجمللد.  التأويل، وأسرار  التنزيل أنوار  البيضاوي،  عمر  بن عبدهللا (1)
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  قبل  املطلقة   ِبملطلقتني:  واملقصود  ،(1) ُمكن"  اآليتني   بني   فاجلمع   املطلقتني،
 ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ژ  تعاىل  قال  الصداق،  فرض   قبل   واملطلقة  املساس،

  ]البقرة:   ژ ۈ ۈ ۆ ۇۆ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ھے ھ ھ ھ ہ
236]. 

  ِبحلمل   "أي  القونوي:  قال   العطاء،   معن   على  هنا  املتعة   تفسري   يكون   أو
  األمر  فيكون  الفقه...  ِف  املعروفة  املتعة  مبعن  َل  مطلقا،  العطاء  معن  على

  تكون  وأنْ   هلا،  مفروضا  كان  إن  واجبا  املفروض  نصف  يكون  أنْ   فيلزم  للوجوب،
  املتعة   معن  محل  البيضاوي  ضاعَّفا   وقد  ،(2) هلا"  مفروضا  يكن  ل  إنْ   واجبة  املتعة
  دون   )املتعة(   الكلمة   استعمال   أصل  عن   خروج  هأبنَّ   مطلقا،   العطاء   معن   على
  ِف   ُعِرفا   ما  املتعة  ِمن  املتبادر  ألنَّ   ضاعَّفاه  "وإمنا  فقال:  جليَّة،  واضحة  قرينة

  املتبادر،  خَلف  املهر،  ولنصف  هلا،  الشامل  العطاء  مطلق  معناها  فيكون  الفقه،
  هلا   مفروض  غري  كانت  اليت  املرأة  املراد  فيكون  املعروفة،  املتعة  املراد  أنَّ   فالظاهر

 .(3) املهر" 
  املطلقة،   حال  حبسب   والنَّدب   الوجوب  بني   متأرجح  األمر  أنَّ   الثالث:

لَّم  حال  إىل  مستندا  التأويل  هذا  فيكون   زوجها،   مع  هنا  املرأة  وهي  عنها،  ال ُمتاكا
  حال   كان   فإنْ   القرآن،  من   أخرايت   مواضع  ِف   ُخصِ صا   وقد  عام،  الوارد   فاللفظ 

 
 . 62 ص ، 22 اجمللد. والتنوير،   التحرير عاشور،  ابن الطاهر  حممد (1)
  ، 15  اجمللد.   البيضاوي،   اإلمام  تفسري  على  القونوي   حاشية  احلنفي،  إمساعيل   الدين  عصام   (2)

 . 388ص
  ، 15  اجمللد.   البيضاوي،   اإلمام  تفسري  على  القونوي   حاشية  احلنفي،  إمساعيل   الدين  عصام   (3)

 . 388ص
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  بقاء   فيه  يرتجح  والذي  البقرة،  آية  ِف  الوارد  احلكم  فتأخد  هلا  يُ ْفراض  ل  املرأة
  هلا   امفروض  طَلقها  عند  املرأة  حال   كان  وإنْ   الوجوب،  وهو  أصله  على  األمر 
ا  ذلك   النَّدب،  إىل  األمر   فخرج    النصف،  وهو   الصَّداق،   من   حقها   أخذت  قد   أَّنَّ
  لتدخل  هلا؛   مُسِ ي   مانْ   لغري   ذلك   أبنَّ   يصر ِح  "ول   البقاعي:   قال   الواجب،  وهو

  كما   ال ُمسامَّى،  نصف  من  هلا   ما  مع  النَّدب،  طريق  على  الكَلم   ِف  هلا   ال ُمسامَّى
 .(1) وجوِب"  األوىل دخلت

  بني   مجع  ذلك   هل  والنَّدب،  الوجوب  بني   اجلمع  ِف  إشكال   يظهر   وهنا
  بينهما   املشرتك  ِف  األمر  صيغة  ألنَّ   كذلك،  ليس  األمر  ولكن  واجملاز؟  احلقيقة
  ،األقسام  من  وغريمها  والنَّدب  والوجوب  حمض،  جماز   الطلب   مطلق   هو  الذي
 . (2) اجملاز   عموم  ِبب  من   املشرتك   ِف  األمر   استعمال  فيكون  املشرتك،  املعن  ذلك

  املصدر  تعميم  على  األول   التأويل  "أنَّ   هو  األخريين  التأويلني   بني   والفرق
  هي  اليت   األمر  صيغة   تعميم   على   والثاين  يتمتعوا،  عليه  املدلول   ع يْ تِ مْ التَّ   هو   الذي
 . (3) متعوا" صيغة

  ِف   عامة   فاآلية   اآلية،  لرتكيب   األقرب   هو   األول   التأويل   أنَّ   يل   يظهر   والذي 
  العموم   وهذا  احلال،  تلك  تصا صَّ خا   البقرة   وآية  املساس،  قبل  النساء  طَلق  ذكر 

  كان  لذا  القرآن،  َّنج  من  وهو  الكرْي،  القرآن  ِف  متعددة   نظائر  له  واخلصوص

 
 . 277ص ،22  اجمللد.  والسور،  اآلايت تناسب  ِف الدرر نظم البقاعي،  عمر  بن إبراهيم  (1)
  )بريوت:   حممد،   حممود  عبدهللا  حتقيق:  التمجيد،  ابن   حاشية  الرومي،  إبراهيم   بن  مصطفى  انظر:  (2)

 . 388ص  ،15 اجمللد. م(، 2001 العلمية،  الكتب دار
 السابق.  املرجع (3)
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  وهي   القرآن،  بَلغة   دراسة   منهج   ِف   قاعدة  نستنتج  وهنا  عليه،  املعن  محل   األوىل
  النَّظر   ميكن   وَل  خَلهلا،  من  بَلغته  ُتْدراسا   أنْ   ينبغي  كلي   سياق  له   القرآن  أنَّ 
  القرآن  به  اختص  ُما   وهذا  ،(1) القرآن  ِبقي  عن  مبنعزل   سورة  أو  آية  بَلغة  ِف

 ونثر.  شعر من  الكَلم سائر  دون
  

 
  دار  )الرايض:   ،1ط  القرآنية،  البَلغة  لدراسة  املنهجية  األسس  العليوي،   عبدهللا  بن  يوسف  انظر:  (1)

 . بعدها وما 288ص  ه (،1439 أشبيليا،  كنوز
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 خامتة 
  تلك   ودراسة  الكرْي،  القرآن  ِف  عيْ تِ مْ والتَّ   عمتُّ ِبلتَّ   لألمر  العرض  هذا  وبعد
 يلي:  فيما  النتائج جنمل  أنْ  ميكن  بَلغية، دراسة املواضع 

  عن  تخرج   كلها  مواضع،  مثانية  ِف  ورد   الكرْي  القرآن  ِف  ع متُّ ِبلتَّ   األمر  أنَّ  -
  والتوبيخ   والتعجيز   واإلشعار   واإلِبحة   واإلنذار   التهديد  إىل   احلقيقي،   معناه
 السياق.  ف اْهم  أمهية  تربز انوه سياقاته، اختلفت  وقد

  املاضي،  )الفعل  والفعلية  اَلمسية  الصيغ  مبختلف  القرآن  ِف  ورد  عمتُّ التَّ   أنَّ  -
 واجلمعية.  الفردية وكذا  األمر(، فعل املضارع،  الفعل

  وهو  موضعني،  ِف  واحد   سياق  ِف   الكرْي  القرآن  ِف   ورد  ع يْ تِ مْ ِبلتَّ   األمر   أنَّ  -
  وهو  حقيقته،  على  فيهما   األمر  جاء  وقد  الزوجية،  العَلقة   انفصال  سياق

 الرتجيح. ذلك   ِف دور للبَلغة   وكان ،الراجح على  الوجوب
  السياق؛  وفهم  اخلطاب  أتويل  على  بناء  يكون معناه  أصل   عن  األمر  خروج -

  بناء   خمتلفة   معان  إىل  خروجه  بني   الواحد،  املوضع  ِف  اَلختَلف   وقع  لذا
 اآلية.  سياق وفهم  اخلطاب  أتويل على

  مع   مثود  قصة  من  موضعني   ِف   القرآين  القص   سياق  ِف  جاء   عمتُّ ِبلتَّ   األمر  أنَّ  -
 .الراجح على واإلِبحة اإلنذار إىل خرجا   وكَلمها   صاحل رسوهلم

  أو  املرسل،  اجملاز  طريق:   من  هو   أخر  معان  إىل حقيقته  عن  األمر   خروج  أنَّ  -
 الرتاكيب. مستتبعات أو اَلستعارة
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  بعض  ختريج  ِف   اختلف  لذا  األمر؛  ختريج  ِف   أثر  له  كان  اخلطاب   زمن   تقدير -
  يُ ْفهامُ  اخلطاب زمن وتقدير  اخلطاب،  زمن لتقدير وفقا   عمتُّ ِبلتَّ  األمر  آايت

   اآلية. سياق  من
  بشيء  عمتُّ ِبلتَّ   األمر  أو   ع،متُّ ِبلتَّ   األمر  مطلق  بني   ما   ع متُّ ِبلتَّ   األمر   ت ان اوَّعا  -

 العيش(.و  )الكفر، بني  ما ت ان اوَّعا  املعني  الشيء  وهذا معني،
  وسياق  والتهديد،  الغضب  سياق  بني   ما  عمتُّ ِبلتَّ   األمر  ورود  سياقات  اختلفت -

 القرآين. القص 
  ودراسة   القرآن   من  الواحدة   اللفظة   بدراسة  الباحث   يوصي   النهاية   وِف
  من   هوهذ  األلفاظ،  استخدام   ِف  القرآن  لرباعة  اإظهار   ذلك  ِف  فإنَّ   ،سياقاهتا

  تربز  وحينها  وأتمل،  نظر  طول  إىل  حتتاج  واليت  البَلغية،  الدراسات  أدق
 بَلغية.  انحية  من املواضع تلك بني  الفروقات 
  من   هللا  إىل   وأبرأ  وحده،   هللا  فمن  الصَّواب  من  البحث   هذا   ِف  كان  وما  هذا

 أنين  وحسيب  الشيطان،  ومن  فمين  والزلل  اخلطأ  من  فيه  كان  وما  وقوت،  حويل
 واملغفرة. القبول هللا وأسال قصدت، فيما   اجتهدت
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 واملراجع  املصادر
 للنشر.  التونسية الدار تونس: والتنوير، التحرير الطاهر، حممد عاشور، ابن •
  رضوان  سيد  حتقيق:  القرآن،  مشكل  ِف  فوائد  عبدالعزيز،  الدين  عز  عبدالسَلم،  ابن •

 م. 1967 الشروق،  دار جدة: علي،
  عبدهللا  حتقيق:  العزيز،  الكتاب  تفسري   ِف   الوجيز  احملرر  عبداحلق،  حممد  عطية،  ابن •

  ، 2ط اإلسَلمية،  والشؤون األوقاف وزارة قطر: الشافعي، وحممد األنصاري، إبراهيم
 م. 2007

 بدوي  حممد  السيد،  عبدالرمحن  حتقيق:  التسهيل،  شرح  عبدهللا،  بن  حممد  مالك،  ابن •
 م. 1990 والنشر،  للطباعة هجر القاهرة: املختون،

 الدين   حميي   حممد  حتقيق:  األعاريب،  كتب  عن  اللبيب  مغين   مجال،  عبدهللا   هشام،  ابن •
 م. 2013 العصرية، املكتبة بريوت: عبداحلميد،

 املنريية.  الطباعة مصر:  املفصل، شرح علي، يعيش يعيش، ابن •
 ه.1328 السعادة، مطبعة مصر: احمليط، البحر يوسف،  بن حممد حيان، أبو •
  القاهرة:  البيان،  أسرار  ِف  دراسة  آبحلم،  وعَلقتهما  حممد  –  الزمر  حممد،  موسى،  أبو •

 م. 2012  وهبة، مكتبة
 م.1973  اجلديدة،  اآلفاق   دار  بريوت:  التأويل،  وغرة  التنزيل  درة  اخلطيب،   اإلسكاِف، •
  دار  دمشق:  عدانن،  صفوان  حتقيق:  القرآن،  ألفاظ  مفردات  الراغب،  األصفهاين، •

 م. 2009 ،4ط القلم،
  جمموعة   حتقيق:   املثاين،  والسبع  الكرْي  القرآن   تفسري  ِف   املعاين  روح   حممود،  األلوسي، •

 الرسالة.  مؤسسة  بريوت: احملققني، من
  خضري  حممد  جامعة  قراءات،  جملة  اخلرب،  إىل  الطلب  خروج  حممد،  ايسر  ِببطني، •

 م(. 2015) اجلزائر، واللغات، اآلداب كلية  بسكرة،
 صبيح. علي حممد مطبعة القاهرة: العقول، مناهج حسن، بن حممد البدخشي، •
  الكتاب  دار   القاهرة:  والسور،  اآلايت   تناسب   ِف   الدرر  نظم   عمر،  بن  إبراهيم  البقاعي، •

 اإلسَلمي. 
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 عبدالرمحن   حممد  حتقيق:  التأويل،  وأسرار   التنزيل  أنوار  عمر،   بن  عبدهللا   البيضاوي، •
 العريب.  الرتاث إحياء دار بريوت: املرعشلي،

  مصر:  وآخرون، شاكر  حممد أمحد حتقيق: الرتمذي، سنن  عيسى، بن حممد الرتمذي، •
 م. 1975  ،2ط احلليب، البايب مطبعة

  رقم اإليراين، الربملان مكتبة  ِف خمطوطة الكشاف، كشف  عمر، بن مسعود التفتازاين، •
 . 11301 اإليداع:

  ، 3ط  املدين،  دار  جدة:  شاكر،   حممود  حتقيق:   اإلعجاز،   دَلئل  عبدالقاهر،  اجلرجاين، •
 م. 1992

  الساملي،  سليمان  عبدالرمحن  حتقيق:  التفسري،  ِف  التهذيب  كر امة،  بن  حممد  اجلشمي، •
 م. 2018 املصري،  الكتاب دار القاهرة:

  حتقيق: البيضاوي،  اإلمام تفسري على القونوي  حاشية  إمساعيل، الدين عصام  احلنفي، •
 م. 2001 العلمية، الكتب دار بريوت: حممود، عبدهللا

  ومث(،   )الفاء  احلكيم  الذكر  ِف  العطف  حروف  أسرار  من  األمني،   حممد  اخلضري، •
 م. 2007 ، 2ط وهبة، مكتبة القاهرة:

  القرآن،  إعجاز   ِف  رسائل  ثَلث  ضمن  القرآن،  إعجاز   بيان   محد،  بن   سليمان  اخلطايب، •
 املعارف.  دار القاهرة:  سَلم، زعلول حممد  أمحد، هللا خلف حممد حتقيق:

  عبدالرزاق  حتقيق:   البيضاوي،  تفسري  على  الشهاب  حاشية  حممد،   بن  أمحد  اخلفاجي، •
 م. 1997 العلمية، الكتب دار بريوت: املهدي،

 والتوزيع.   والنشر  للطباعة  اليمامة  دمشق:  وبيانه،  القرآن  إعراب  الدين،  حميي  الدرويش، •
  الكتب   دار  القاهرة:  املعاين،   خمتصر  على  الدسوقي  حاشية  عرفة،   بن  حممد  الدسوقي، •

 التلخيص(. شروح  )ضمن والتوزيع، للنشر
  الفكر،   دار  القاهرة،  هارون،  عبدالسَلم   حتقيق:  اللغة،  مقاييس  فارس،  بن  أمحد  الرازي، •

 م. 1979
 م. 1981 الفكر، دار بريوت: الكبري، التفسري حممد، الرازي، •
  حممد،  حممود  عبدهللا  حتقيق:  التمجيد،  ابن  حاشية  إبراهيم،  بن  مصطفى  الرومي، •

 م. 2001 العلمية، الكتب دار بريوت:
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  الكتب   دار   القاهرة:  املفتاح،  تلخيص  شرح   ِف   األفراح  عروس  الدين،  هباء  السبكي، •
 التلخيص(. شروح  )ضمن والتوزيع للنشر

  بريوت:   الفتلي،  عبداحلسني  حتقيق:   النحو،   ِف  األصول  سهيل،   بن   حممد  السَّراج، •
 م. 1996 الرسالة، مؤسسة

  عكاري،  وخضر  البخاري،  هشام  حتقيق:  القدير،  فتح  علي،  بن  حممد  الشوكاين، •
 م.1997 العصرية، املكتبة بريوت:

 العلوم،   دار  بريوت:  القرآن،  تفسري  ِف  البيان  جممع  احلسن،  بن  الفضل  علي  الطربسي، •
 م. 2006

 عبداحملسن   عبدهللا  حتقيق:  القرآن،  آي   أتويل  عن  البيان  جامع  جرير،  بن  حممد  الطربي، •
 . 1/578 م، 2001 والنشر،  للطباعة هجر القاهر: الرتكي،

  جمموعة  حتقيق  الريب،  قناع  عن  الكشف  ِف  الغيب  فتوح  عبدهللا،  بن  احلسني  الطييب، •
 والدراسات،  البحوث  وحدة  الكرْي،  للقرآن  الدولية  ديب  جائزة  ديب،  احملققني،  من

 م. 2013
  الرتاث   إحياء  دار  بريوت:  الكرْي،  القرآن  أللفاظ  املفهرس  املعجم  فؤاد،  حممد  عبدالباقي، •

 العريب.
  عبداحلميد   حتقيق:  العلوم،   مفتاح  تلخيص  شرح  األطول  حممد،  بن  إبراهيم  عربشاه، •

 م. 2001 العلمية، الكتب دار بريوت: هنداوي،
 بريوت:   مدغمش،  عبدالغين  مجال  حتقيق:  اللغة،  ِف  الفروق  هَلل،  أبو  العسكري، •

 م. 2014 ،2ط العاملية، الرسالة
  دار  الرايض:   القرآنية،  البَلغة   لدراسة   املنهجية  األسس  عبدهللا،   بن  يوسف  العليوي، •

 ه . 1439 أشبيليا، كنوز
  دار   بريوت:  الكرْي،  القرآن  مزااي   إىل  السليم  العقل  إرشاد  حممد،  بن  حممد  العمادي، •

 العريب.  الرتاث إحياء
 السامرائي،  وإبراهيم  املخزومي،  مهدي   حتقيق:  العني،  أمحد،  بن  اخلليل  الفراهيدي، •

 اهلَلل.  ومكتبة  دار مصر:
 م.2013  النوادر،   دار  سورية:  املعاين،  علم  ِف  القرائن  عبدالغين،  الدين  ضياء  القالش، •
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  زين  مكتبة   بريوت:  البكاء،  كاظم  حممد  حتقيق:  الكتاب،  عثمان،  بن   عمرو  قنرب، •
 م. 2015 واألدبية، احلقوقية

  بريوت:   املصري،  وحممد  درويش،  عدانن  حتقيق:  الكليات،  موسى،  بن  أيوب  الكفوي، •
 م.1998 ، 2ط الرسالة، مؤسسة

  قباوة،  الدين  فخر  حتقيق:  املعاين،  حروف  ِف  الداين  اجلن  قاسم،  بن  احلسن  املرادي، •
 م. 1992 العلمية، الكتب  دار بريوت: فاضل، ندْي وحممد

  الكتب  دار  القاهرة:  املفتاح،  تلخيص  شرح  ِف  الفتاح  مواهب  يعقوب،  ابن  املغريب، •
 التلخيص(. شروح  )ضمن والتوزيع للنشر

  الرتكي،  عبداحملسن  عبدهللا   حتقيق:  الكبري،   الشرح  قدامة،  بن  عبدالرمحن  املقدسي، •
 م. 1996  والنشر،  للطباعة هجر القاهرة:

 بريوت:   عبدالباقي،  فؤاد   حممد  حتقيق:  الصحيح،  املسند  حجاج،  بن  مسلم  النيسابوري، •
 العريب.  الرتاث إحياء دار
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AlmSAdr wAlmrAjς 

• Abn ςAŝwr ، mHmd AlTAhr، AltHryr wAltnwyr ، twns: AldAr 

Altwnsyħ llnŝr. 

• Abn ςbdAlslAm، ςz Aldyn ςbdAlςzyz، fwAŶd fy mŝkl AlqrĀn، 

tHqyq: syd rDwAn ςly، jdħ: dAr Alŝrwq ، 1967 m. 

• Abn ςTyħ، mHmd ςbdAlHq، AlmHrr Alwjyz fy tfsyr AlktAb Alςzyz، 

tHqyq: ςbdAllh ǍbrAhym AlÂnSAry، wmHmd AlŝAfςy ، qTr: 

wzArħ AlÂwqAf wAlŝŵwn AlǍslAmyħ، T2 ، 2007 m. 

• Abn mAlk، mHmd bn ςbdAllh، ŝrH Altshyl، tHqyq: ςbdAlrHmn 

Alsyd، mHmd bdwy Almxtwn، AlqAhrħ: hjr llTbAςħ wAlnŝr ،  

1990m. 

• Abn hŝAm، ςbdAllh jmAl، mγny Allbyb ςn ktb AlÂςAryb، tHqyq: 

mHmd mHyy Aldyn ςbdAlHmyd، byrwt: Almktbħ AlςSryħ ،  

2013m. 

• Abn yςyŝ، yςyŝ ςly، ŝrH AlmfSl، mSr: AlTbAςħ Almnyryħ. 

• Âbw HyAn، mHmd bn ywsf، AlbHr AlmHyT، mSr: mTbςħ 

AlsςAdħ ، 1328 h. 

• Âbw mwsŶ، mHmd، Alzmr – mHmd wςlAqthmA bĀlHm، drAsħ fy 

ÂsrAr AlbyAn، AlqAhrħ: mktbħ whbħ ، 2012 m. 

• AlǍskAfy، AlxTyb، drħ Altnzyl wγrħ AltÂwyl، byrwt: dAr AlĀfAq 

Aljdydħ ، 1973 m. 

• AlÂSfhAny، AlrAγb، mfrdAt ÂlfAĎ AlqrĀn، tHqyq: SfwAn ςdnAn ، 

dmŝq: dAr Alqlm، T4 ، 2009 m. 

• AlÂlwsy، mHmwd، rwH AlmςAny fy tfsyr AlqrĀn Alkrym wAlsbς 

AlmθAny، tHqyq: mjmwςħ mn AlmHqqyn، byrwt: mŵssħ 

AlrsAlħ. 

• bAbTyn، yAsr mHmd، xrwj AlTlb ǍlŶ Alxbr، mjlħ qrA'At، jAmςħ 

mHmd xDyr bskrħ، klyħ AlĀdAb wAllγAt، AljzAŶr، (2015m). 

• Albdxŝy، mHmd bn Hsn، mnAhj Alςqwl ، AlqAhrħ: mTbςħ mHmd 

ςly SbyH. 

• AlbqAςy، ǍbrAhym bn ςmr، nĎm Aldrr fy tnAsb AlĀyAt wAlswr ، 

AlqAhrħ: dAr AlktAb AlǍslAmy. 

• AlbyDAwy ، ςbdAllh bn ςmr، ÂnwAr Altnzyl wÂsrAr AltÂwyl ، 

tHqyq: mHmd ςbdAlrHmn Almrςŝly، byrwt: dAr ǍHyA' AltrAθ 

Alςrby. 

• Altrmðy، mHmd bn ςysŶ، snn Altrmðy، tHqyq: ÂHmd mHmd ŝAkr 

wĀxrwn، mSr: mTbςħ AlbAby AlHlby، T2 ، 1975 m. 

• AltftAzAny، msςwd bn ςmr، kŝf AlkŝAf، mxTwTħ fy mktbħ 

AlbrlmAn AlǍyrAny، rqm AlǍydAς: 11301. 

• AljrjAny، ςbdAlqAhr، dlAŶl AlǍςjAz، tHqyq: mHmwd ŝAkr، jdħ: 

dAr Almdny، T3 ، 1992 m. 
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• Aljŝmy، mHmd bn kr  ّ Amħ، Althðyb fy Altfsyr، tHqyq: ςbdAlrHmn 

slymAn AlsAlmy، AlqAhrħ: dAr AlktAb AlmSry ، 2018 m. 

• AlHnfy، ςSAm Aldyn ǍsmAςyl، HAŝyħ Alqwnwy ςlŶ tfsyr AlǍmAm 

AlbyDAwy، tHqyq: ςbdAllh mHmwd، byrwt: dAr Alktb Alςlmyħ ،  

2001m. 

• AlxDry، mHmd AlÂmyn، mn ÂsrAr Hrwf AlςTf fy Alðkr AlHkym 

(AlfA' wθm)، AlqAhrħ: mktbħ whbħ، T2 ، 2007 m. 

• AlxTAby، slymAn bn Hmd، byAn ǍςjAz AlqrĀn ، Dmn θlAθ rsAŶl 

fy ǍςjAz AlqrĀn، tHqyq: mHmd xlf Allh ÂHmd ، mHmd zςlwl 

slAm، AlqAhrħ: dAr AlmςArf. 

• AlxfAjy، ÂHmd bn mHmd، HAŝyħ AlŝhAb ςlŶ tfsyr AlbyDAwy، 

tHqyq: ςbdAlrzAq Almhdy، byrwt: dAr Alktb Alςlmyħ ، 1997 m. 

• Aldrwyŝ، mHyy Aldyn، ǍςrAb AlqrĀn wbyAnh، dmŝq: AlymAmħ 

llTbAςħ wAlnŝr wAltwzyς. 

• Aldswqy، mHmd bn ςrfħ، HAŝyħ Aldswqy ςlŶ mxtSr AlmςAny، 

AlqAhrħ: dAr Alktb llnŝr wAltwzyς، (Dmn ŝrwH AltlxyS). 

• AlrAzy، ÂHmd bn fArs ، mqAyys Allγħ، tHqyq: ςbdAlslAm hArwn ، 

AlqAhrħ، dAr Alfkr ، 1979 m. 

• AlrAzy، mHmd، Altfsyr Alkbyr، byrwt: dAr Alfkr ، 1981 m. 

• Alrwmy، mSTfŶ bn ǍbrAhym، HAŝyħ Abn Altmjyd، tHqyq: 

ςbdAllh mHmwd mHmd، byrwt: dAr Alktb Alςlmyħ ، 2001 m. 

• Alsbky، bhA' Aldyn، ςrws AlÂfrAH fy ŝrH tlxyS AlmftAH ، 

AlqAhrħ: dAr Alktb llnŝr wAltwzyς (Dmn ŝrwH AltlxyS). 

• Als  ّ  ّ rAj، mHmd bn shyl، AlÂSwl fy AlnHw، tHqyq: ςbdAlHsyn 

Alftly، byrwt: mŵssħ AlrsAlħ ، 1996 m. 

• AlŝwkAny، mHmd bn ςly، ftH Alqdyr، tHqyq: hŝAm AlbxAry، wxDr 

ςkAry، byrwt: Almktbħ AlςSryħ ، 1997 m. 

• AlTbrsy، ςly AlfDl bn AlHsn، mjmς AlbyAn fy tfsyr AlqrĀn، byrwt: 

dAr Alςlwm ، 2006 m. 

• AlTbry، mHmd bn jryr ، jAmς AlbyAn ςn tÂwyl Āy AlqrĀn، tHqyq: 

ςbdAllh ςbdAlmHsn Altrky، AlqAhr: hjr llTbAςħ wAlnŝr ،  

2001m ، 1/578 . 

• AlTyby، AlHsyn bn ςbdAllh، ftwH Alγyb fy Alkŝf ςn qnAς Alryb ، 

tHqyq mjmwςħ mn AlmHqqyn، dby، jAŶzħ dby Aldwlyħ llqrĀn 

Alkrym، wHdħ AlbHwθ wAldrAsAt ، 2013 m. 

• ςbdAlbAqy، mHmd fŵAd، Almςjm Almfhrs lÂlfAĎ AlqrĀn 

Alkrym، byrwt: dAr ǍHyA' AltrAθ Alςrby. 

• ςrbŝAh، ǍbrAhym bn mHmd، AlÂTwl ŝrH tlxyS mftAH Alςlwm، 

tHqyq: ςbdAlHmyd hndAwy، byrwt: dAr Alktb Alςlmyħ ، 2001 m. 

• Alςskry، Âbw hlAl، Alfrwq fy Allγħ، tHqyq: jmAl ςbdAlγny mdγmŝ ، 

byrwt: AlrsAlħ AlςAlmyħ، T2 ، 2014 m. 
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• Alςlywy، ywsf bn ςbdAllh، AlÂss Almnhjyħ ldrAsħ AlblAγħ 

AlqrĀnyħ، AlryAD: dAr knwz ÂŝbylyA ، 1439 hـ. 

• AlςmAdy، mHmd bn mHmd، ǍrŝAd Alςql Alslym ǍlŶ mzAyA 

AlqrĀn Alkrym، byrwt: dAr ǍHyA' AltrAθ Alςrby. 

• AlfrAhydy، Alxlyl bn ÂHmd، Alςyn، tHqyq: mhdy Almxzwmy، 

wǍbrAhym AlsAmrAŶy ، mSr: dAr wmktbħ AlhlAl. 

• AlqAlŝ، DyA' Aldyn ςbdAlγny، AlqrAŶn fy ςlm AlmςAny، swryħ: 

dAr AlnwAdr ، 2013 m. 

• qnbr، ςmrw bn ςθmAn، AlktAb، tHqyq: mHmd kAĎm AlbkA' ، 

byrwt: mktbħ zyn AlHqwqyħ wAlÂdbyħ ، 2015 m. 

• Alkfwy، Âywb bn mwsŶ، AlklyAt، tHqyq: ςdnAn drwyŝ، wmHmd 

AlmSry، byrwt: mŵssħ AlrsAlħ، T2 ، 1998 m. 

• AlmrAdy، AlHsn bn qAsm، AljnŶ AldAny fy Hrwf AlmςAny، 

tHqyq: fxr Aldyn qbAwħ ، wmHmd ndym fADl، byrwt: dAr Alktb 

Alςlmyħ ، 1992 m. 

• Almγrby، Abn yςqwb، mwAhb AlftAH fy ŝrH tlxyS AlmftAH، 

AlqAhrħ: dAr Alktb llnŝr wAltwzyς (Dmn ŝrwH AltlxyS). 

• Almqdsy، ςbdAlrHmn bn qdAmħ، AlŝrH Alkbyr، tHqyq: ςbdAllh 

ςbdAlmHsn Altrky، AlqAhrħ: hjr llTbAςħ wAlnŝr ،  1996 m. 

• AlnysAbwry، mslm bn HjAj، Almsnd AlSHyH، tHqyq: mHmd fŵAd 

ςbdAlbAqy، byrwt: dAr ǍHyA' AltrAθ Alςrby. 
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