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ػػت اُّرػػكحغ  ػػغ اُّخزػػز منػػد اُّ ػػز از مػػف  هذذ ا دراسد ذذن ان ذذ دن  "مػػف رػػكر اُّح ال
ت  غ اُّخزز"    الؿ كحابه "اُّح ال

ػػػت  ػػػغ اُّخزػػػز هذذذال دراسد ذذذن ػػػت اُّرػػػكحغ  ػػػغ كحػػػاب اُّح ال : ررػػػد رػػػكر اُّح ال
ُّخ ػػزازو كملاُّ ػػز اػػػذ  اُّرػػكر  ػػػغ لػػك  ملطتػػات اُّػػػدرس اُّرػػكحغ اُّ ػػػدتثو 

ػت  ػغ اُّخزػز  كح اتر ُّماذا ميد   ت اػذ  اُّظػكاار اُّرػكحتز رػكرنا مػف رػكر اُّح ال
ت  كحر ع أامتز اذ  اُّدرااز إُّى أنها أكؿ درااز مح ررز حناكُّت ركر اُّح ال

 اُّركحغ  غ كحاب اُّ ز از 
كقػع اُّب ػث  ػغ مةدمػزو ك ال ػز مبا ػث ك احمػز  اُّمب ػث ا كؿ خطن دراسد ن: 

ػت  ػغ اُّ كاُّمب ػث اُّ ػانغ ح ػد ت  تػه مػف  خزػزوح د ت مف اُّ ػز از ككحابػه اُّح ال
ػػت اُّرػػكحغو كأغرالػػه   كاُّمب ث اُّ اُّػػث ح ػػد ت  تػػه  مػػف  تػػث م هكمػػهو اُّح ال

ت اُّركحغ اُّحغ كردت منػد اُّ ػز از مػف  ػالؿ كحابػهو كحناكُّحهػا  مف ركر اُّح ال
 كاإلبداؿ       كاإلحباعو اإلماُّزو كمنها: باُّح رتؿو
 كمنها: حغ حكرخت إُّتها اُّدراازوو كاشحمخت مخى اُّنحائج اُّثم درخاتمن

ت  غ اُّخزز ُّخ ز از وإذ إنه أكؿ مؤُّؼ ُّزكم  - أبرزت اُّدرااز أامتز كحاب اُّح ال
ػػت برػػكراا اُّم حخ ػػز مخػػى اُّماػػحكتات اُّخزكتػػز  ػػه ُّخ ػػدتث مػػف ظػػاارة اُّح ال مك  

 كا ز 
ػػت اُّرػػكحغ  ػػغ كحػػاب اُّ ػػز ازو مػػا بػػتف اإلماُّػػزو -  كاإلبػػداؿو حنػػكع رػػكر اُّح ال
ػػػت اُّرػػػكحغ  ػػػغ اُّخزػػػزو كغتػػػر ذُّػػػؾو إلحبػػػاعوكا  كاػػػذا تشػػػغ باػػػلز انحشػػػار اُّح ال
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ا أاااتًّا مػف  كمظهر مف مظاار اُّح  تؼ  غ اُّنطؽو كاذا اُّح  تؼ تيلدل غرلن
ت اُّركحغ   أغراض اُّح ال

ػػ تز  -برػػكر  اُّم حخ ػػز  -اإلبػػداؿ اُّرػػكحغ - مػػف أك ػػر اُّرػػكر اُّرػػكحتز اُّح ال
 تلنغ أنه منحشر بززارة  غ كالـ اُّلرب اُّخزكتز كركدا  غ اُّكحابوكاذا 

ػػت اُّرػػكحغ اُّخزػػكم  ػػػغ اُّكحػػاب أظهػػرت أف  اُّخزػػز اُّلربتػػز قػػػادرة  - رػػكر اُّح ال
 كاُّح خص مف كؿ ما اك  ةتؿ مخى اُّخااف  كاُّحطكرو مخى اُّحكُّتدو

تو اُّ ز ازو اُّركحغ   دركلمات درمفتاحين:-  اُّح ال
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The current study "Certain Forms of Phonetic Expansion in Language 

as Mentioned by Alkhazzaz in His Book Expansion in Language.  

The purpose of the study is to state forms of phonetic expansion in 

Alkhazzaz's book and dealing with them in view of modern phonetic 

lesson as well as explaining and interpreting why such phonetic 

phenomena are forms of expansion in language. The significance of 

this study lies in being the first specialized study talking about 

phonetic expansion forms in Alkhazzaz's book. 

Study plan: The research consisted of an introduction, three chapters, 

and a conclusion. chapter one talked about Alkhazzaz and his book. 

Chapter two tackles the forms of phonetic expansion in terms of 

concept, purposes and the like. Chapter three deals with forms of 

phonetic expansion mentioned by Alkhazzaz in his book in detail 

including tilt, following, and replacement.  

The conclusion presented the most significant findings reached by the 

study such as: 

- The study highlighted the impost5ance of Alkhazzaz's book 

"Expansion in Language" as the first linguistic book 

specialized in talking about expansion in its different forms at 

all linguistic levels.  

- Diversity of phonetic expansion in Alkhazzaz's book such as 

tilt, following, and replacement implies the spread of phonetic 

expansion in language as a form of easiness in uttering which 

is a basic purpose of phonetic expansion.  

- Phonetic replacement in its different forms is one of the most 

common linguistic expansion forms stated in the book. This 

means that it is popular in the Arab's tongue.  

- Forms of linguistic expansion in the book revealed that 

Arabic language is able to generate and develop as well as 

getting rid of the heavy items on tongue.  
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- Expansion – Alkhazzaz – Phonetic  
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تاُّ       أك االحاػاع  ػغ اُّخزػز بػابه مػف أبػكاب شػ امز اُّلربتػز كمػا كاػمه  ح ال
ؿ  ػػػغ قػػػدرحها مخػػػى اُّلػػػدكؿ مػػػف كاُّمحم ػػػو كاػػػك دُّتػػػؿه مخػػػى مركنحهػػػاو ابػػػف  نػػػغ
مخى  اال ح اظ بةدرحها معو اُّحطكر كاالحااعكبراافه مخى قدرحها مخى و ا رؿ

ػا- ككاػو إرادة ا رؿ و مخػت  رػا حه ا ػاُّلربغ إذو دُّتػؿ  رػا ز كبتػاف -أتلن
  كاح اع  غ كالمه ت ا  ح

ػػتاُّكمرػػطخت  إال و رؤل اُّةػػدامى كاُّم ػػد تف  كُّػػهأك االحاػػاع حلػػددت  ح ال
مػع بةػا  و مخػزُّزتػر  أكو باُّلدكؿ مف ا رؿ ُّلخزها مخى كامه خل أنها ح حمع كي 

ت مخى ما كانت مخته ق -غاُّبنا - اُّملنى ا رخغ ُّخلبارة  بؿ اُّح ال
ػتاُّ كحػابو اُّبػابكأكؿ اُّمؤُّ ات اُّماحةخز اُّحغ كيحبت  غ اذا   ػغ اُّخزػز  ح ال

أكؿ  ككنػهكحبػدك أامتػز اػذا اُّاػ ر  ػغ و  ػغ اُّةػرف اُّرابػع اُّه ػرم اُّ ػز ازُّإلماـ 
و ا بااػػـ اػػذ  اُّظػػاارةكت مػػؿ منكاننػػو حنػػاكؿ اػػذ  اُّظػػاارة  ػػغ اُّخزػػزأي ػػرد ُّكحػػاب 
ػػػتحاُّبرػػػكر  غ خػػػاُّكحػػػاب مى  كاػػػذا و كا ػػػز  ػػػغ اُّخزػػػز مخػػػى اُّماػػػحكتات اُّخزكتػػػز  ال

  كاُّبالغتزو كاُّركحتزو كاُّرر تزو كاُّدالُّتزو اُّن كتز
تاُّاُّكحاب ك رة ركر  غ اذا بااغانحكقد ُّ ت  مما  ؛كحنكمهاو اُّركحغ ح ال

-كمختػه  ةػد اػلتت  ػغ اػذ  اُّدرااػز  ؛كممػؿ درااػز مختهػاو د لنغ إُّػى  ملهػا
ػػتاُّرػػكر لظػػـ م إُّػػى درااػػز -اُّحػػغ ن ػػف برػػدداا مػػف و اُّرػػكحغ  ػػغ اُّخزػػز ح ال
  اُّمهـ  الؿ اذا اُّكحاب

ػتاُّك دتر باُّذكر أف  اُّدرااػز ُّػـ ححطػرؽ ُّرػكر   ػغ اُّماػحكتات  اُّخزػكم ح ال
اُّدرااػػػات اُّحػػػغ قامػػػت مخػػػى  ا كؿ: ك ػػػرة ؛ كذُّػػػؾ ُّاػػػببتف:اُّخزكتػػػز ا  ػػػرل

ػػتاُّ  بككحػػاو اُّمؤُّ ػػات ػػغ اػػذا اُّكحػػاب كغتػػر  مػػف   ػػغ اػػذ  اُّماػػحكتات ح ال
ػػتاُّدرااػػز قامػػت مخػػى رػػكر  -ا أمخػػـمػػ ت - مػػدـ ك ػػكد :اػػتبكته   انتنػػا  ح ال

اػػذا ك و اػػذا بك ػػه  ػػاص اُّ ػػز ازك ػػغ كحػػاب و اُّرػػكحغ  ػػغ اُّخزػػز بك ػػه مػػاـ
  اُّابب كاف مف ا اباب اُّةكتز ُّخشركع  غ اذ  اُّدرااز
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ـ         ػػتاُّررػػد رػػكر  تحم ػػؿ  ػػغفهذذال دراحذذث  كمػػف  ػػ اُّرػػكحغ  ػػغ  ح ال
ػػاُّكحػػاب  كملاُّ ػػز اػػذ  اُّرػػكر  ػػغ لػػك  ملطتػػات و از ػػغ اُّخزػػز ُّخ ػػز   تح ال

ػػد ت اػػذ  اُّظػػكاار  كح اػػتر بتػػافككػػذُّؾ و اُّػػدرس اُّرػػكحغ اُّ ػػدتث ُّمػػاذا مي
تاُّا مف ركر اُّركحتز ركرن   ؟غ اُّخزز  ح ال

أداة اُّملحمػػػد مخػػػى و اُّمػػػنهج اُّكرػػػ غحبنػػػت اُّدرااػػػز كُّح ةتػػػؽ اػػػذا اُّهػػػدؼ 
ػػتاُّررػػد رػػكر ى اُّةػػائـ مخػػو اُّح ختػػؿ  ػػغ غاُّبتػػز اُّدرااػػز اُّرػػكحغ  ػػغ  ح ال

ُّملر ػػػز  ؛ملطتػػػات اُّػػػدرس اُّرػػػكحغ اُّ ػػػدتثكح ختخهػػػا  ػػػغ لػػػك  و اُّكحػػػاب
  (ُ) غ اُّخزز اح ال ن ابب ككنها 

 -كمػػا ذكػػرت  ن ػػا-إلقامػػز اُّدرااػػز مختػػه   ذذاا دختيذذاس هذذ د دركتذذاا      
ػػتاُّأي ػػرد ُّخ ػػدتث مػػف ظػػاارة  اُّػػذمو تر ػػع إُّػػى أنػػه اُّكحػػاب اُّ رتػػد  ػػغ  ح ال

ػػا مػػف اػػبب ا حتػػار   اُّخزػػز ػػتاُّكأم  دكف  - ػػغ اػػذا اُّكحػػاب –اُّرػػكحغ  ح ال
مدـ ك ػكد درااػز اػابةز بهػذا إُّى  ذُّؾ  تر عو غتر  مف اُّماحكتات اُّخزكتز

  كمف انا حبرز أامتز اذ  اُّدرااز  مخى اذا اُّكحاب - تما أمخـ –اُّلنكاف 
ذذذا  ،فهذذذو مت   ذذذن، اراسد ذذذات در ذذذااهن فذذذو هذذذ د درم  ذذذ عا مذذذا يتنلذذذ  أمَّ

 :ال درحصس،  لى  ايل درمثال م ها،  كثيسة
ع -  مطبكع(  )كحاب  ُّخبا ث مادؿ اُّلبتدمو  غ كحاب اتبكته اُّحكال
و اُّ اراػغقػرا ة  ػغ  كػر أبػغ مخػغ و ظاارة االحااع  غ اُّدرس اُّن ػكم -

  منشكر( اُّ اتنغ  )ب ثرتاض  ُّخبا ث

                                                 

ػػ تزُ) مػػرض  : أكال :  ػػغ اُّب  كػػاف كاُّحػػاُّغ (  ػػدتر باُّػػذكر أف مػػنهج حنػػاكؿ اُّرػػكرة اُّح ال
 ـ اُّحلةتػب مختهػا باُّػدرس كاُّح ختػؿ  و ـ نةؿ كالـ اُّ ز از منها ومنكاف اُّركرة اُّح ال تز

 ػػغ بلػػػض ا  تػػاف  تمػػػا  – ػػغ لػػك  ملطتػػػات اُّػػدرس اُّرػػػكحغ اُّ ػػدتث  كقػػد ُّ ػػػ ت 
إُّػى ذكػر  -ازكأم خز محنكمز مند اُّ ػز  و اُّحغ ُّها ح رمات ك ترة وتحلخؽ باُّركر اُّح ال تز

ػػ تز بلػػد – ػػـ أذكػػر  وكػػالـ اُّ ػػز از -بلػػد ذُّػػؾ- ػػـ أنةػػؿ و  ػػـ حمهتػػد منهػػا واُّرػػكرة اُّح ال
 كاُّح اتر اُّركحغ  واُّح ختؿ -ذُّؾ
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  ُّخبا ث  اف اختماف  اػتفو ظاارة االحااع  غ اُّخزز مند ابف  نغ -
 ب ث منشكر( )

بهػػػا  اُّػػػدتف مبػػػد  ُّخبا ػػػثو اُّن ػػػكم هػػػـك االحاػػػاع كلػػػكابطه  ػػػغ مخػػػـ  -
 مطبكع( اُّكااب  )كحاب

ػػتاُّأبػػك اُّ اػػتف اُّن ػػكم ككحابػػه  -  ُّخبا  ػػزو كحةػػكتـ درااػػزو اُّخزػػز ػػغ  ح ال
 م طكط(  اُّ ربغ  )رااُّز ةاار 

- متلهػا -حشػحرؾ  أنهاو كغترااو اُّاابةزكتال ظ مخى اذ  اُّدرااات 
 :كر غ مدة أم

ػػػؿ  اػػػذ  اُّدرااػػػات كانػػػت منرػػػب  أف   -ُ ػػػت ز مخػػػى ي  برػػػكر و اُّن ػػػكم اُّح ال
ت  غ  ركر غتر  مف دكفو اُّم حخ ز   اُّخزكتز ا  رل اُّماحكتاتاُّح ال

مند مؤُّؼ  ـأو اكا  أكانت درااز مخى كحاب بلتنهو أف  اذ  اُّدرااات -ِ
مخػػى  اػػاب اُّ انػػب و ُّالحاػػاع غ ااحمػػت باُّ انػػب االرػػطالو ملخػػكـ
و حخ ػػػػز مخػػػػى اُّماػػػػحكتات اُّخزكتػػػػز كا ػػػػزاالحاػػػػاع اُّم  بتةػػػػغ ُّرػػػػكراُّحط

مخػػى اُّ انػػب االرػػطال غ  تهػػا إلػػا ز إُّػػى طزتػػاف اُّملنػػى اُّن ػػكم 
 ُّالحااع 

تاُُّّـ حلط اذ  اُّدرااات  -ّ بؿ إف  و ه مف اُّدرس كاُّب ثاُّركحغ  ة   ح ال
اُّخهػـ إال بلػض اإلشػارات  ػغ و بللها ُّـ تشر إُّته مف قرتػب أك بلتػد

عدؿ اُّلبتدم "درااز ما  تػث أشػار  ػغ أ ػد و " غ كحاب اػتبكته اُّحكال
ػعإُّى  مبا ث اُّدرااز  ػا   أف  حناكُّػهبتػد و اُّرػكحغ منػد اػتبكته اُّحكال

ػتاُّ كُّـ تحنػاكؿ كػؿ رػكرو اا  دًّ مةحلبن  كاُّدرااػز اُّ انتػز   اُّرػكحغ ح ال
ػػػتاُّاُّ اػػتف اُّن ػػػكم ككحابػػه  أبػػػكاُّ ربػػغ " ةُّخبا  ػػز اػػػار   ػػغ اُّخزػػػز  ح ال

 تػػث أ ػردت اُّبا  ػػز  ؛برػدد  ن ػف كاػػك اُّكحػاب اُّػػذمو كحةػكتـ" درااػز
ػػػتاُّمػػػف ماػػػحكتات  امةحلػػػبن  امب  نػػػ  ػػػغ أ ػػػد اُّ رػػػكؿ اُّخزػػػكم  ػػػغ  ح ال

ػػػتاُّكأشػػػارت  تػػػه إُّػػػى و اُّكحػػػاب ػػػمىرى  اُّرػػػكحغمخػػػى اُّماػػػحكل  ح ال  ؛الن
دكف و اُّنظػػرة اُّشػػمكُّتز تمتػػؿ إُّػػىو ا ػػدًّ  اػػط تًّا  تػػث إف  حناكُّهػػا كػػاف
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ػػتاُّ  لخػػتأنهػػا و خػػدُّتؿ مخػػى ذُّػػؾكتك ػػغ ُّو اُّح رػػتؿ اُّماػػحكل  ػػغ  ح ال
ُّػـ - ػغ ا اػاس-رااػزكاذ  اُّد  ح ت منكاف كا دو اُّرر غ كاُّركحغ

ػػػػػتاُّاػػػػػحكتات م ُّدرااػػػػػز هػػػػػزن حكػػػػػف مك    كانػػػػػت  بػػػػػؿو اُّكحػػػػػاب دا ػػػػػؿ ح ال
و اُّكحػػػاب ػػػغ حػػػ ُّتؼ  مػػػنهج اُّمؤُّػػػؼمنهػػػا: و ك تػػػرة أ ػػػرل بةلػػػاتاملنت ز

و كاُّبالغتػػػػػػزو كاُّرػػػػػػر تزو كتػػػػػػزك راؤ  اُّن و  تاحػػػػػػهك و اُّن ػػػػػػكم كمذابػػػػػػه
  كغتر ذُّؾو اُّمآ ذ مخى اُّكحابك 
اُّرػكحتز اُّحػغ اُّظػكاار زاُّبتز اُّحزمٍت اُّدرااز ب :أمَّا  ن حا ا دراسد ن        
ػػتاُّ ػػغ كحابػػه "  اُّ ػػز ازذكراػػا  و بح ةتػػؽ اُّػػدكحكر مػػادؿ اُّلبتػػدم ػػغ اُّخزػػز " ح ال

ػػ ن اػػه ب اُّ ػػز ازاػػكا  رػػر ح  مػػا تػػذكر  -ك تػػرا-اُّ ػػز از كذُّػػؾ  ف ال؛ها أـ ح ال
مػا  متع امحمادا منه مخى أف  و لهاها أك حكال ح ال دكف أف تشتر إُّى و اُّظاارة

ػػتاُّد ؿ ح ػػت بػػاب حػػو رػكحتز مػػف أم خػػزأكرد   ػغ اػػذا اُّكحػػاب  ػػعأك  ح ال   اُّحكال
كحلةبهػػا و مبا ػػث ححخكاػػا  ال ػػزو أف تةػػع  ػػغ مةدمػػز اُّب ػػثاقحلػػت طبتلػػز  كقػػد

   احمز
ذذ در كتااذذ   درخذذاَّدا : ل جذذاب ان ذذ دندرماحذذث د    ت ا رذذت فيذذ  ، فذذو درل ذذن تف ُّ

 أمسين:
  كمؤُّ احهو ك تاحهو نش حهو اُّ ز از - أ

تاُّكحاب  - ب   غ اُّخزز كأامتحه  ح ال
 :ت ا رت في ، درص تو ان  دن: درتف ُّ  درثا و: جابدرماحث 

تاُّم هـك  - أ   اُّزز كارطال ن  ح ال
تإشارات اُّةدامى كاُّم د تف ُّخ - ب   اُّركحغ ح ال
تاُّم هـك  - ت   اُّركحغ ح ال
ػتاُّبػتف  أك ه اُّحشابه كاال حالؼ - ث كغتػر  و اُّرػكحغ ح ال

تاُّ مف   اُّخزكتز ا  رل  غ اُّماحكتات ح ال
تاُّأاـ أغراض  - ج   اُّركحغ  غ اُّخزز ح ال

 :درخاَّدادرص تو فو درل ن   ا  تف ُّ درص س من  :درماحث درثارث
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ػتاُّرػكر ملظػـ  حناكُّت  تػه        اُّحػغ ذكراػا اُّ ػز از  ػغ كحابػه  ُّرػكحغا ح ال
تاُّ   كاغ كاُّحاُّغ:و اُّخزز غ  ح ال

  ا كُّى: اإلماُّزاُّركحتزاُّركرة  -
 اُّ ركغ  اُّركرة اُّ انتز: اإلحباع -
 اُّركحغ  اُّركرة اُّ اُّ ز: اإلبداؿ -
  اُّركرة اُّرابلز: مداُّمةركر كقرر اُّممدكد -
  اُّركرة اُّ اماز: اُّ ذؼ -
 اُّمكانغ  اُّركرة اُّااداز: اُّةخب -
 اُّم اُّ زاُّركحتز  اُّاابلز: اُّركرة -
 اُّركامت  زتادة اُّ امنز: اُّركرة -
 بإبداُّهاتا  و حاهتؿ اُّهمزة اُّحاالز: اُّركرة -
ك بػت و حناكُّػت  تهػا أاػـ اُّنحػائج اُّحػغ حكرػخت إُّتهػا اُّدرااػزو درخاتمذن  ـ      

كمػػا اػػذا و اُّكمػػاؿ  ك ػػد كأ تػػرا  ػػإف   اُّمرا ػػع كاُّمرػػادر اُّحػػغ ر لػػت إُّتهػػا
 ؛-قدر ااحطامحغ-ك ابغ أنغ ا حهدت و قابؿ ُّخحةكتـو إال ممؿ بشرم   اُّب ث

كأ اب أنها أكؿ درااز مح ررػز  ػغ  اذ  اُّركرة  راج اذ  اُّدرااز مخى إل
ػػتاُّبػاب  ػػتاُّ حنػاكؿ ظػػكاارو ماػػحةؿ  ػػغ أكؿ مؤُّػؼو اُّرػكحغ  ػػغ اُّخزػز ح ال  ح ال

   غ اُّخزز
 إال باهلل عليه توكلت وإليه أنيب. ا توفيقيوم

 باحث ال
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 املبحث األول
از

َّ
حالوكتابه  اخلز

ُّ
 يف اللغة تفس

 (ُ ) 
ككنتحه أبك اُّ اتف و اك مبد هللا بف م مد بف ا تاف:د م   ك يت   رها  -1

 (ِ) اُّ ز ازك و كاُّبزدادمٌ و اُّن كم:منهاو كقد ُّيةًٌب ب ُّةاب ك ترةو اُّن كمٌ 
كُّػذُّؾ و حطػرؽ إُّػى  تاحػه كنشػ حه ك تػر مػف اُّمػؤر تفُّـ ت :م راا   شأت  -2

إال أف  بلػػػض اُّمرػػػادر ذكػػػرت أنػػػه كػػػاف تلػػػتش و اكحن هػػػا غمػػػكض كبتػػػر
 (ّ) ك لخب اُّمبرًٌد نه ححخمذ مخى تدم  كنش  بها؛و ببزداد

كاػذا مػا أقػر  بػه  ػغ كحابػه" و ملحزُّتًّا اُّ ز ازكاف : در ح ي، م ها  درنهاي -3
تاُّ  تػث مة ػب مخػى و نك   إُّى أف اُّلبد ت خػؽ أ لاُّػه  تثو  غ اُّخزز" ح ال

ػػا قكُّػػه حلػػاُّى " ـٍ مى ح ػػى تيبىػػتًٌفى ُّىهيػػ ـٍ  ى ػػا بىٍلػػدى ًإٍذ اىػػدىااي ػػا كىػػافى ال ي ًُّتيًلػػؿ  قىٍكمن مى كى
ًختـه  تىح ةيكفى ًإف   ٍغ و مى أمَّا م هاذ    (ٓ)"تامتهـ لالال:أم:"بةكُّه( ْ)"ال ى ًبكيؿًٌ شى
ػػػتاُّتاراحػػػه اُّن كتػػػز  ػػػغ كحػػػاب حكا و ؤ  حشػػػتر  راو در حذذذ ي إُّػػػى متخػػػه  ح ال

                                                 

ت  ػغ اُّخزػز "و بػؿ اػبةنغ إُّػى ذُّػؾ با  ػافو ُ) ( ال أد مغ أننغ أكؿ مف حر ـ ُّخ ز ازو كمؤُّ ه " اُّح ال
ػت  ػغ اُّخزػز ُّخ ػزازو كاُّػدكحكرة اػارة اُّ ربػغ  ػغ اما اُّدكحكر مادؿ اُّلبتدمو م ةػؽ كحػاب  اُّح ال

ػت  ػغ اُّخزػز " درااػز كحةػكتـ   –كقػد  اكُّػت  ب  ها اُّمكاـك بػػػ" أبك اُّ اتف اُّن كم ككحابػه اُّح ال
 ػػػغ مػػػرض حر مػػػز مػػػك زةو  املػػػزو  -ب هػػػد محكالػػػع -أف أاػػػهـ  –مػػػف  ػػػالؿ اػػػذا اُّمب ػػػث 

ت  غ اُّخززمانلزو ُّخ  ااحدركت  تها ما غ ؿ منه اُّبا  اف "و  زازو ككحابه" اُّح ال
و إنبػػػا  ٔٔ/ٕو اُّكامػػػؿ  ػػػغ اُّحػػػارتغ ُِِ/َُو حػػػارتغ بزػػػداد ُٖٖ/ُُاُّبداتػػػز كاُّنهاتػػػز  : ( انظػػػرِ)

 َُُ/ُو كاُّ هراػػت ُِّ-َِّ/ُرتف و كمل ػػـ اُّم اػػُُِ-َُِ/ِاُّػػركاة مخػػى أنبػػا  اُّن ػػاة 
 " "أبك اُّ اتف كر أن ه ذكر  غ اُّ هرات بكنتز "أبك اُّ اف" بدال مفك دتر باُّذ)

 اُّمرا ع اُّاابةز  : ( انظرّ)
 ُُٓ( اكرة اُّحكبزو  تز ْ)
ت  غ اُّخززو ص: ( انظرٓ) ؛  نػه ف حككف اُّلالُّز كاُّهداتز مػف هللاو  تث ن ى أَُٗاُّح ال

إُّى ما تؤكد اذا اُّمذاب  غ مكالع  –أتلا  -تؤمف ب ف اُّلبد ت خؽ أ لاُّهو كقد أشار
ت : مدة  غ كحابهو انظر   ِٗ-ِٖ غ اُّخززو ص/اُّح ال



 "التفسح الصويت"من صور التفسح الصويت يف اللغة عند اخلراز من خالل كتابه 

 الثالثون(و)العدد الثالث  البارود يحولية كلية اللغة العربية بإيتا

  ﴿ََُٓ﴾  
  

 اُّمبػرًٌد أمحػابى اُّن ػك مخػى  ةػد حخةٌػ ؛كال غػرك  ػغ ذُّػؾو ُّخمذاب اُّبررم
 هككاػمو إقػرار  باُّةتػاسو ك تر دُّتؿ مخى متكُّه ُّخمذاب اُّبرػرم  ك لخب

إلػا ز إُّػى شػتكع اُّمرػطخ ات اُّبرػرتز و أاؿ اُّبرػرة باُّ ةهػا   ػغ اُّخزػز
تاُّحابه  غ ك -بك رة  –    (ُ) ح ال

حنـل مف مةختز و مخمتز ك ترة كُّه مؤُّ اتو  ةز اُّ ز ازكاف  :درنلمينمكا ت   -4
كػذُّؾ ححخمػذ مخػى و ك لخػب اُّمبػرًٌدكنةػؿ مػف و مخمتز محمتزة  غ ح ررػها

و ن ػػػكم   :تةػػػكؿ منػػػه رػػػا ب مل ػػػـ اُّم اػػػرتف  تدتػػػه مػػػدد مػػػف اُّطػػػالب
ػلخًٌ كػاف مي و ك لخػب اُّمبػرًٌدمف حالمتذ و ُّزكم   ا  ػغ دار اُّػكزتر اُّلػادؿ مخػغ من

كرأتت ب طه كحػاب شػلر :كقاؿ منه اُّة طغل (  ِ)بف متاى اُّ راح اُّكاحب 
ػا تشػتر  تػه إُّػى ( ّ) كاك  ػغ غاتػز اإلحةػافو أبغ حماـ كنةػؿ ابػف  ػارس نرًّ
و كأبػك إاػ اؽ  ةػز:قخػت:قػاؿ ابػف  ػارس اُّمبػرًٌدكأنه ححخمػذ مخػى تػد و اُّ ز از

 اُّ ػػػػػز ازمبػػػػػد هللا بػػػػػف اػػػػػ تاف اُّن ػػػػػكم غتػػػػػر أنػػػػػغ اػػػػػملت أبػػػػػا اُّ اػػػػػتف 
 ( ْ) إذا مالا"" اماالاـ مشحؽ مف:تةكؿ

كمػػػػف و إُّػػػػى أنػػػػه مػػػػف اُّن ػػػػكتتف اُّػػػػذتف  خطػػػػكا اُّمػػػػذابتف درهفطذذذذوُّ ك ػػػػنت 
 (  ٓ)اُّةر ف ملانغ :حرانت ه

و اُّمبػرًٌدأبػك اُّلبػاس :منهـ أ ذ اُّشتكخ اُّذتفمف :شي خ  در ين أخ    هم -5
كقػاؿ منػه أبػك اُّ ػحت   تؿ بػف إاػ اؽكاُّةالػغ إاػمامو  لخب كأبك اُّلباس

                                                 

ػػت  ػػغ اُّخزػػز ص: ( انظػػرُ) ػػت  ػػغ ُٖٗ-ُٕٗاُّح ال و ك" أبػػك اُّ اػػتف اُّن ػػكم ككحابػػه اُّح ال
و  تػػػث  ررػػػت اُّبا  ػػػز  رػػػال ماػػػحةال مػػػف ََّ-ِٗٗاُّخزػػػز " درااػػػز كحةػػػكتـو ص

 مذابه اُّن كم 
 ُِّ-َِّ/ُمل ـ اُّم ارتف : ( انظرِ)
 ُّٓ/ِإنبا  اُّركاة مخى أنبا  اُّن اة : ( انظرّ)
 ّٓ/ُاُّرا بغ  غ  ةه اُّخزز : ( انظرْ)
 ُّٓ/ِإنبا  اُّركاة مخز أنبا  اُّن اة : ( انظرٓ)
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 اُّمبػرًٌدكمػف قػرأ مخػى و إاػمامتؿ ككر اقػه اُّن كم:رػا بمبتد هللا بف أ مد
 ( ُ) كحاب اتبكته

متاػػػى بػػػف مخػػػغ بػػػف مػػػتس اُّ ػػػراح ابػػػف  :مػػػف أشػػػهر حالمتػػػذ  :تالميذذذ ا -6
أبػػػك اُّ اػػػتف أ مػػػد بػػػف مخػػػغ ك و (ِ) ذكػػػر ذُّػػػؾ اُّ طتػػػب اُّبزػػػدادمو اُّػػػكزتر
اػػملت أبػػا اُّ اػػتف : تػػث قػػاؿو رس  ػػغ كحابػػهذكػػر ذُّػػؾ ابػػف  ػػاو ا  ػػكؿ

اػػػملت أبػػػا اُّ اػػػتف مبػػػد هللا بػػػف اػػػ تاف :أ مػػػد بػػػف مخػػػغ ا  ػػػكؿ تةػػػكؿ
 (      ّ) اُّ ز ازاُّن كم 

بتػػد أف  و ا مػػف اُّمؤُّ ػػاتا كبتػػرن ذكػػرت اُّمرػػادر أف  ُّخ ػػزاز مػػددن  :مؤرفاتذذ  -7
 :كمف اذ  اُّمؤُّ اتو منها إال نذر تاتر ظهركُّـ تو ملظمها م ةكد

 كحاب منشكر م ةؽ( )  غ اُّخزز تح ال اُّ -
 م ةكد( ) كحاب اُّم حرر  غ مخـ اُّلربتز -
  م ةكد() اُّ را ز -
 م ةكد( ) اُّممدكدك اُّمةركر  -
 م ةكد( ) اُّمذكر كاُّمؤنث -
   م ةكد()( ْ) ملانغ اُّةر ف -

ُّختخز بةتت مف شػهر و ك غ تـك اُّ ال ا أ ملت اُّمرادر مخى أنه حي : فات  -8
  (ٓ)  ال مائزانز  مس كمشرتف ك و ربتع ا كؿ

 

                                                 

 ُِِ/َُو كحارتغ بزداد ُٖٖ/ُُاُّبداتز كاُّنهاتز : ( انظرُ)
نبا  اُّركاة مخى أنبا  اُّن اة ُِِ/َُحارتغ بزداد : ( انظرِ)  ُُِ-َُِ/ِو كا 
  ََُ/ُاُّرا بغ  غ  ةه اُّخزز : ( انظرّ)
ػػت  ػػغ اُّخزػػزو َُُ/ُو كاُّ هراػػت ُّٓ/ِنبػػا  اُّػػركاة مخػػى أنبػػا  اُّن ػػاة إ: ( انظػػرْ) و كاُّح ال

 ٕٗو ص/ ِّص/
و اُّمنػػحظـ  ػػغ حػػارتغ اُّمخػػكؾ ٔٔ/ٕو اُّكامػػؿ  ػػغ اُّحػػارتغ ُِِ/َُحػػارتغ بزػػداد : ( انظػػرٓ)

  ُِّ/ُُو اُّبداتز كاُّنهاتز ّٗٔ/ُّكا مـ 
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 ػػغ ككنػػه أقػػدـ -كمػػا ذكػػرت  ػػغ اُّمةدمػػز-تاذذسا أهميذذن هذذ د دركتذذاا          

ػتاُّمػف ظػاارة و اُّحغ كرػخت إُّتنػاو ر اُّمح ررزاُّمراد كح مػؿ و اُّخزػكم ح ال
و كقد رر ح م ةؽ اُّكحاب  ػغ مةدمػز اُّح ةتػؽ ب امتػز اُّكحػاب ا بهذا االاـمنكانن 
تحردد  تػه اُّن ػك  كحابه و محلدد اُّك ك و ك تر اُّمنا عو  ـل اُّ كائد:"اك ب ث قائال

اُّ رػػػػا ز كاُّبالغػػػػز مػػػػف   لػػػالن و كاُّخه ػػػػاتو كاُّةػػػػرا اتو كاإلمػػػػرابو كاُّرػػػرؼ
ػػػػتاُّكقػػػػد اشػػػػحمؿ اُّكحػػػػاب مخػػػػى ظػػػػكاار ( ُ) كاُّبتػػػػاف  ػػػػغ اُّخزػػػػز مخػػػػى  متػػػػع  ح ال

و أك اُّبالغتػػزو اُّدالُّتػػزأك و أك اُّرػػكحتزو اُّرػػر تزأك و اػػكا  اُّن كتػػزو ماػػحكتاحها
تاُّك تما ت ص   ته مف ماائؿ محنكمز  غ اُّخزز اُّ ز ازث كح د   و اُّرػكحغ ح ال

ػػتاُّا مػػف رػػكر حلػػدل رػػكرن و رػػكحتز  ختًّػػا  ػػغ اُّكحػػاب ذكػػر ظػػكاار  ةػػد ظهػػر  ح ال
اػهؿ كاُّكحاب تحمتزب نه  كغتراماو كحاهتؿ اُّهمزة و كاإلماُّزو اُّخزز اُّركحغ  غ

  تمكف  هـ اُّمراد منه باهكُّزو كالت اُّملنىو خ ظك زتؿ اُّو اُّلبارة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

ت  غ اُّخززو مةدمز اُّح ةتؽو ص/: ( انظرُ)  َُاُّح ال
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 املبحث الثاني
حال

ُّ
 الصوتي تفس

  
ػػ:ر ذذن - ػػحػػدكر مػػادة )  ىاى (  ػػغ اُّملػػا ـ اُّخزكتػػز  ػػكؿ ملنػػى اُّا  ػػعلز ك تى و اُّحكال

 تةػػػكؿ ا  اُّب ػػػثكاػػػذا مػػػا حبن ػػػو حهابكػػػؿ ااػػػحلماال (عى ًاػػػ هػػػغ مراد ػػػز ُّمػػػادة )كى 
لتي اُّش :رمل اُّ كا ػلكا  ػغ و رػار كااػلنا:أمو كااحكاعو  احاع غ كا  كحكا 

ػػػ :أمو اُّم خػػػس ػػػ:اُّ يٍاػػػ زي :-أتلػػػا–كتةػػػكؿ( ُ) كاح ال و كمكػػػاف  اػػػتتو لزاُّا 
ػت ُّػه  ػغ اُّم خػسو كااػع:أمو كم خس  ىًات مخى  ىًلػؿ ػع ُّػه :أمو ك ا  و كا 

ػػػػػػػك و انشػػػػػػػرح:أمو كان اػػػػػػػت رػػػػػػػدر   :أمو كح ااػػػػػػػ كاو كا  ػػػػػػػغ اُّم خػػػػػػػس ح ا 
لكا   (ِ) حكا 

ػػػتاُّك        ػػػ"مرػػػدر ُّخ لػػػؿ ح ال  مػػػ  كذ مػػػف اُّ لػػػؿ كاػػػكو ح ل ػػػؿ"مخػػػى كزف""تحى ا 
ػػػت"اُّ ال ػػػغ ًاػػػع"كاػػػك بملنى"و "  ىاى ػػػ ت  كى ػػػلت و ُّخر ػػػؿ  ػػػغ اُّم خػػػسك ا  إذا كا 

مح اعه  أم:و  يٍا زكُّؾ  غ ا مر   ُّه
ُّراغب ا رػ هانغ إُّػى أف  مػادة ك نت ا (ّ)

ػػ ى حى " : و تي اُّ يٍاػػ: تػػث قػػاؿ؛ اُّمطاكمػػزحػػدؿ مخػػى  "تا  و مػػف اُّمكػػاف عي اُّكاًاػػكاُّ ىًاػػٍتتي
تاُّك  ع:ح ال ػ ا  تي م خاه  ى :تةاؿو اُّحكال َياَأيَُّهذا درَّذِ يَن " قػاؿ هللا حلػاُّى   تػه تحى ا 

ُح د ِفو دْرَمَجاِرِس َفافْ   ؿ:كمنػه قتػ( ْ)"َ ُح د َيْفَ ِ  دَّللَُّ َرُكذمْ آَمُ  د ِإَ د ِقيَل َرُكْم َتَف َّ
ػػػػػ ػػػػػلتي ُّػػػػػهو  تي ُّ ػػػػػالف أف ت لػػػػػؿ كػػػػػذا ا  كاػػػػػك  ػػػػػغ  ياػػػػػ زمف اػػػػػذا و كةكُّؾ:كا 

ػػت" ُّ ظػػز ح حغكقػػد (ٓ)ا مػػر " و كاُّح ػػٌكزو  ػػغ اُّخزػػز مراد ػػز ُّخ ظػػز اُّحاػػامت "اُّح ال
 كزرحػػه كاُّختػػؿإذ قاؿ:و  ػػغ  اشػػتحه مخػػى اُّبتلػػاكم درشذذهاا درخفذذاجوكمػػا منػػد 

و أم: مػا منلػؾو ح لؿ كذاك غ ا ااس ماظخمؾ أف و أم:مانع مف اُّزتارةو ظخـ
                                                 

( : نظر( اُ) تى  ُِٖٗ/ّاُّر اح )  ىاى
( : ( انظرِ) تى  ّْٓ/ِو كاُّخااف َُٗ/ْو كحهذتب اُّخزز ُّٗ/ُاُّمر ع اُّاابؽ )  ىاى
  ِّٓ/ُ مهرة اُّخزز البف ديرتد : ( انظرّ)
 ُُ( اكرة اُّم ادُّزو  ز  مف  تزْ)
 ُُ( اكرة اُّم ادُّزو  تزٓ)
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كك ػه و ا ةتػؿ:اك بلتده ػدًّ و كحمنلػه مػف اُّن ػكذو هػا حاػدل اُّبرػر ن كمنه اُّظخمػز؛
 مػ  كذا مػف ملنػى م ػازماُّ ةتةػغ اُّمشػهكر ااحبلاد  ما  ته مف  لػؿ اُّملنػى 

بنا  مخػى مػا  كمنع اُّرؤتز؛و كقتؿ:اد  اُّبررو كقدمر ت ما تد لهو غترملركؼ
مخػى  تةػاؿ إنػه مبنػغ  و ح ه مخته أف  اُّكالـ التككف مانلنػا ال تو تلحةد  اُّ مهكر

مػف ك ػكد  كمدـ اُّشػرط ال تكػكف مانلػان و رأم غتر مةبكؿ مف أنه كت تز ك كدتز
ػػػػعا مبنػػػػغ مخػػػػى  لػػػػد  مانلنػػػػو اُّمشػػػػركط كتةػػػػكؿ  ػػػػغ مكلػػػػع  (ُ) كاُّحاػػػػامت اُّحكال

ك ه  ا مو ُّخحااكم  غ اُّشؾ اُّكارد  غ اُّ برإذا كانت )أك( مكلكمز  :     ر
رادة غتػر ذُّػؾ بػال شػؾو حلماُّها مػع ا مػر كغتػر  مػف اُّطخػباا    ػاب ب نػه و كا 

ػػػػػعكارد مخػػػػػى  ُّمػػػػػا كانػػػػػت ُّخحاػػػػػاكم و ك ػػػػػغ شػػػػػرح اُّهػػػػػادم )أك(و كاُّح ػػػػػٌكز اُّحكال
 (  ِ) ا ت ُّخحااكم مف غتر شؾ مخى االحااع  و اُّمشككؾ  ته

ػػػتاُّأف   ممذذذا  ذذذا    ذذذت ت             ػػػ ح ال كأف  و ز كاالحاػػػاعل ػػػغ اُّخزػػػز تلنػػػغ اُّا 
ػػت"مراد ز ُّمػػادة ًاػػع""مادة" ىاى " ث مػػف مػػادةمنػػدما ح ػػد   د اهذذسيَّ أف  بتػػد و كى ػػتى و " ىاى

 تػث و مػف  تػث اُّملنػىو بتف اُّخ ظحتف اُّح رقز  ت هـ منه كالمان  نةؿ مف اُّختث
ػتاُّبتػد أف  و لز كاالحاػاعحدؿ كؿ  منهما مخى اُّا   و ملنػى االحاػاعتزتػد مػف  ح ال

ػػت( قػػاؿ تػػث و مخػػى اُّمباُّزػػز  ػػغ االحاػػاعدالُّحػػه ب ػػاُّ ي اُّختػػث: :) ىاى ػػ:ا زي اى  زي لى اُّا 
و كُّؾ  ىٍا زه و تكأمر  اتو كم ازة  ىًات زه و بخده  ىًاتته  حةكؿ:و لز  غ ا رضاُّكااً 

لز كاك ما ذكر  و ك مز دُّتؿ   ر تؤكد اذا اُّ رؽ اُّدقتؽ بتف اُّخ ظحتف (ّ) أم: اى
اُّخ ظحػتف م حملحػتف  ػغ   تػث أكردو ز ػغ كالمػه مػف أغػراض اُّخزػ – دان ج و

 مخى أنهـ قد تاػحلمخكف": تث قاؿ و بتنهما ؛ مما تك غ بك كد  رؽاتاؽ كا د
ػت مػا غتػر  أ بػت  ػغ ن كاػهـ منػه اػلز  ػغ مف اُّكػالـ ر ػا  و اُّح ال و خحن ػتسُّ كا 

                                                 

  ّٕٓ-ّْٕ/ُ اشتز اُّشهاب اُّ  ا غ مخى ح اتر اُّبتلاكم : ( انظرُ)
 ّٖٗ/ُ اشتز اُّشهاب اُّ  ا غ مخى ح اتر اُّبتلاكم : ( انظرِ)
  َُٗ/ْحهذتب اُّخزز : ( انظرّ)



 "التفسح الصويت"من صور التفسح الصويت يف اللغة عند اخلراز من خالل كتابه 

 الثالثون(و)العدد الثالث  البارود يحولية كلية اللغة العربية بإيتا

  ﴿َُٓٓ﴾  
  

ا  ػػػػامرؼ و  ػػػػك ر كتطٌ و تحكػػػػاراك   تخزك أف و  حكالػػػػلك و  شػػػػمك  مػػػػامخػػػػى  كشػػػػ ًّ
  (ُ)"منه منهـ شغ  كردمحى و طلف مختهـح كال وُّهـ مذابنا

ػػػػتاُّال ت حخػػػػؼ ملنػػػػى           مػػػػف ملنػػػػا  -ا ك تػػػػرن - ػػػػغ االرػػػػطالح  ح ال
ػػ مػػف اػػذا اُّمرػػطخت ك و لز كاالحاػػاعاُّخزػػكم ؛ إذ إنػػه تػػدكر  ػػكؿ ملنػػى اُّا 

كبػػاقغ  و ملتارتز ابحػػز كُّػػتس ُّػػهو ب ػػدكد ملتنػػز اُّمرػػطخ ات اُّحػػغ ُّػػـ ح ػػد  
ػػتكمختػػه  خػػتس ُّخو اتاُّمرػػطخ  تمكػػف االمحمػػاد مختػػه و مرػػطخت  ابػػت ح ال

ُّمػا كرد مػف اػذا  مخػى ااػحةرائنا بنػا ن -ؿًمػ ٍ تمكػف أف ني  نػاكُّكنو  غ اُّحلرتؼ
مدكؿ اُّخزز مػف أنه:  غملنا  االرطال غ -اُّخزكتتف  غ كالـ اُّمرطخت 

و أك اُّ ػػذؼو كػػاُّح  تؼو ُّح ةتػػؽ غػػرض مػػاو كا ػػز ا رػػؿ مخػػى ماػػحكتاحها
كاػذا   بال غػرضذُّؾ  كقد تككف و أك غتر ذُّؾ مف ا غراضو  ازأك اإلت

إُّػػػى اُّمحم خػػػز  ػػػغ اُّمتػػػؿ و مػػػف طبتلػػػز اُّخزػػػز  ري لٌبًػػػاُّملنػػػى االرػػػطال غ تي 
ال تلنػػػػغ اُّ ػػػػركج مػػػػف  إذو مػػػػع اُّم ا ظػػػػز مخػػػػى أرػػػػكُّهاو اُّحطػػػػكر كاُّنمػػػػك

كاػػػذا اُّملنػػػى اػػػك مػػػا  بػػػؿ تبةػػػى ا رػػػؿ ماػػػحلمالو إامػػػاؿ ا رػػػؿ ا رػػػؿ
اػمز مػف اػمات شػػ امز    لػد  و غ ببػاب شػػ امز اُّلربتػزأشػار إُّتػه ابػف  نػ

 مػػف و اا ك ػػدت ن أك ػػز مػػا قتػػؿ مػػف اػػذا اُّمرػػطخت قػػدتمن -انػػا-كُّلخػػغ اُّلربتػػز
ػتاُّن ػد أف  اػتبكته قػرف بػتف االحاػاع ك و اُّةدما   االحاػاع و كاال حرػار ح ال

مخػػػػى احاػػػػاع اُّكػػػػالـ كممػػػػا  ػػػػا  : تػػػػث قػػػػاؿو تلنػػػػغ اال حرػػػػار-منػػػػد  -
ػدل  اُّىكاال حرار قكُّه حلػ كىاٍاػ ىًؿ اٍُّةىٍرتىػزى اُّ حًػغ كين ػا ً تهىػا كىاًٍُّلتػرى اُّ حًػغ أىٍقبىٍخنىػا " ى
" ػػػاًدقيكفى ن ػػػا ُّىرى ً تهىػػػا كىاً 
 ػػػغ  كممػػػؿ اُّ لػػػؿو إنمػػػا ترتػػػد أاػػػؿ اُّةرتػػػز  ا حرػػػر( ِ)

  (ّ)   غ ا اؿ ُّك كاف اا اناكما كاف مامالن و اُّةرتز

                                                 

  ُّٗ/ّاُّ رائص : ( انظرُ)
 ِٖ( اكرة تكاؼو  تز ِ)
م مػكؿ مخػى االحاػاع اُّن ػكم دكف االحاػاع  -انػا-و ك كالمػه ُِِ/ُاُّكحاب  : ( انظرّ)

  غ بةتز ماحكتات اُّخزز ا  رل 
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إال أف  و اػػاع لػػرب مػػف اُّ ػػذؼامخػػـ أف  االح" :بةكُّػػه   سَّفذذ  داذذن در ذذسَّدج
كحلربػػه و اُّ ػػرؽ بػػتف اػػذا اُّبػػاب كاُّبػػاب اُّػػذم قبخػػه أف  اػػذا حةتمػػه مةػػاـ اُّم ػػذكؼ

 ػػغ  ممػػؿ  تػػه مخػػى  اُّػػه كحػػدع مػػاو ح ػػذؼ اُّلامػػؿ  تػػهكذُّػػؾ اُّبػػاب و إمرابػػهب
نمػػػا حةػػػتـ  تػػػه اُّملػػػاؼ إُّتػػػه مةػػػاـ و كاػػػذا اُّبػػػاب اُّلامػػػؿ  تػػػه ب اُّػػػهو اإلمػػػراب كا 
 (ُ)  " االاـتةـك مةاـ  أك ح لؿ اُّظرؼو اُّملاؼ

 ػركج  : تث ذكػر أنػهو ب نه مدكؿ مف ا رؿ    م  أا   لو درفاس و
بد منه  كالو ؿ مف أرؿ إُّى  رع ُّماكغكح كٌ و كاُّم ُّكؼ  غ اُّخززو مف ا رؿ
 (ِ) اكما كؿ  ركج تنبزغ أف تككف احاامن و  غ ن س اُّمحكخـ أكو  غ اُّكالـ

ػتاُّبػتف  درماذسِّا ساط  كاُّكػالـ تكػكف  : تػث قػاؿو  رػؿ كاُّ ػرعك كػرة او ح ال
 ( ّ)  ـ تحاع  ته  تما شاكؿ أرخهو ُّه أرؿ

ػػػػتاُّمرػػػػطخت -در ذذذذي طو ك ػػػص   ػػػػتاُّب-ح ال مػػػػف أنػػػػكاع كمػػػػد   و اُّػػػدالُّغ ح ال
ب اػػب مػػا ح حمخػػه و ؤحى بكػػالـ تحاػػع  تػػه اُّح كتػػؿأف تيػػ : تػػث قػػاؿ منػػهو اُّبػػدتع

 (ْ) أُّ اظه مف اُّملانغ

حكاػتع ملنػى   :الحاػاع اػك ا:حمذا درماذاس متةػكؿ اُّػدكحكر درمحذاثين  من
ـٌ كأشػمؿو اُّخ ظ كم هكمػه و كنةخػه مػف اُّملنػى اُّ ػاص اُّػداؿ مختػه إُّػى ملنػى أمػ

كغتراػػػا مػػػف اػػػذ   و كاُّح  تػػػؼو اال حرػػػار أكو كذُّػػػؾ ُّح ةتػػػؽ غػػػرض اإلت ػػػاز
و لػػرب مػػف لػػركب اُّم ػػاز" :ب نػػه درنايذذايدرذذاكت س اال كمر  ػػه (ٓ) ا غػػراض

 جذذ   درذذاكت س  (ٔ)"  ػػغ اُّحلبتػػر ُّملنػػى ترتػػد  اُّمػػحكخـ كُّػػكف مػػف أُّػػكاف اُّحرػػرؼ

                                                 

 ِٓٓ/ِركؿ  غ اُّن ك ا : ( انظرُ)
 ُٕ/ُاُّ  ز  غ مخؿ اُّةرا ات اُّابع : ( انظرِ)
  ْٔ/ُاُّمةحلب : ( انظرّ)
 َُٗ-ُٖٗ/ّاإلحةاف  غ مخـك اُّةر ف : ( انظرْ)
و كاذا اُّحلرتؼ أك ر متػكال إُّػى االحاػاع ُِٖ ةه اُّخزز ك رائص اُّلربتزو ص/: ( انظرٓ)

 اُّدالُّغو منه إُّى االحااع اُّن كم 
ت  غ اُّخززو مةدمز اُّم ةؽو ص/اُّح : ( انظرٔ)    ٗال
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 :تلنػغ –مػف  ػالؿ كػالـ اػتبكته  –إُّػى أف  االحاػاع  اهاب دراين  اذا در هذاا
م ُّػػبلض اُّكخمػػات ب ػػذؼ أك بػػدكف بحزتتػػر اُّملنػػى اُّن ػػك اُّحرػػرؼ  ػػغ اُّلبػػارة 

امحمػػػادا مخػػػى أف  اُّملنػػػى ا رػػػتؿ ُّخلبػػػارة و ؛ بزتػػػز اإلت ػػػاز كاال حرػػػار ػػػذؼ
 كال تي ػػػػًدث اػػػػذا اُّحزتتػػػػر  ػػػػغ اُّملنػػػػى اُّن ػػػػكم إشػػػػكاالن و منػػػػد اُّم اطػػػػب م هػػػػكـ
 (ُ) ُّدته

تاُّمف كالـ اُّةدما  كاُّم د تف مف  : خالصن دره ل  ػغ  مكف إت از تو ح ال
اػػػك  كػػػرة اُّلػػػدكؿ كاُّ ػػػركج مػػػف مع اُّمشػػػحرؾ بػػػتف كػػػؿ اػػػذ  اُّحلرت ػػػات أف  اُّ ػػػا
أك غتػػػر  و  تػػػؼأك اُّح و أك اُّ ػػػذؼو كاال حرػػػارو مػػػاُّح ةتػػػؽ غػػػرض  ؛ا رػػػؿ

  مع اإلبةػا  مخػى ا رػؿ  ػغ االاػحلماؿو كقد تككف بال غرضو مف ا غراض
ػػتاُّ  ػػغ كحابػػه اُّ ػػز ازنك   كقػػد ػػ ن مػػف أك ػػر اُّخزػػات  إُّػػى أف  اُّخزػػز اُّلربتػػز ح ال  اح ال
ػػلناك  ػػ "كال حيلخػػـ ُّزػػز أكاػػع   تػػث قػػاؿ:و حكال كال و ا مػػف اُّلربتػػز ن كأدؽل حرػػرل و اح ال

  (ِ) " اكال أقدح ُّألذااف إ هامن و اإت ازن  ال أ ررك و اأغمض ماخكن 

ػػػػتاُُّّػػػـ تنػػػػؿ         كمػػػػا ناُّػػػػت بةتػػػػز و ه مػػػػف اُّب ػػػػث كاُّدرااػػػزاُّرػػػكحغ  ة ػػػػ ح ال
ػػ تز اُّماػػحكتات ػػتاُّأف  مرػػطخت   حػػى أننػػا ن ػػدو ا  ػػرل اُّح ال أك االحاػػاع  ح ال
ػػتاُّ إنػػه تنرػػرؼ إُّػػى  -اُّخزػػكم اُّةػػدتـ أك اُّ ػػدتث ػػغ اُّػػدرس  –إذا أيطخػػؽ   ح ال

تاُّ ظغ كُّةدو اُّن كم بركر  اُّم حخ ز ا قدتمن و اُّن كم باُّلدتد مف اُّدرااات ح ال
ػػ (ّ) ا ػػدت ن ك  ػػتاُّا أم  كػػاف مبػػارة مػػف إشػػارات محنػػا رة  ػػغ    ػػإف ذكػػر و اُّرػػكحغ ح ال

                                                 

 ُِم هـك االحااع  غ مخـ اُّن كو ص/: ( انظرُ)
ت  غ اُّخززو ص/: ( انظرِ)  ِِاُّح ال
ت اُّن كم مخى  اػاب بةتػز اُّماػحكتات ّ) ( كُّلؿ اُّابب  غ مناتز اُّةدما  كاُّم د تف باُّح ال

ػػػت اُّن ػػػكمو إذ إنهػػػا مح  خخػػػز  ػػػغ غاُّبتػػػز اُّخزكتػػػز ا  ػػػرلو تر ػػػع إُّػػػى ك ػػػرة رػػػكر اُّح ال
ت اُّن كم مند اُّةػدما  كاُّم ػد تف  ا بكاب اُّن كتز و بال ااح نا  كححبع كركد ظاارة اُّح ال
ُّػػتس م ػػؿ ااحمػػػامغ  ػػغ اػػػذ  اُّدرااػػزو إلػػا ز إُّػػػى أف  اُّدرااػػات اُّاػػػابةز حناكُّػػت اػػػذ  

 اُّما ُّز باُّح رتؿو  ال ابتؿ إُّى إمادحها انا 
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مكالػػػع  كانػػػاؾ مػػػف اُّةػػػدما  مػػػف ذكػػػرو ف اُّكحػػػب منػػػد اُّةػػػدما  كاُّم ػػػد تفبطػػػك 
تاُّ ػلناإُّػى أنهػا حم ػؿ  إشارة ررت ز دكف أف تشترو اُّركحغ ح ال ػ أك  حكال  اح ال

أنػه و الػمنتًّ  هت هػـ منػ بتػد أف  اُّمػحملف  ػغ كالمػهو -مػ ال- كاتبكتهو  غ اُّخزز
ػتاُّاالحاػاع ك قرد  غ اذ  اُّمكالع ملنػى  ح مػف رػر   اؾ مػف اُّةػدما كانػ  ح ال

ػػػلناحبكػػػكف اػػػػذ  اُّمكالػػػع اُّرػػػػكحتز حم ػػػػؿ  ػػػػ ك  كال لخػػػى اػػػػبتؿ اُّم ػػػػاؿ ال  و اح ال
 :نذكر منهـو اُّ رر

  تاُّ غ أ د مكالع كحابه "- تث قاؿ:درخاَّدادإلمام تاُّا إُّى مشترن و "ح ال  ح ال
و اُّ ػػػرؼ مػػػف االاػػػـ "كاُّلػػػرب حيػػػنةص :كاُّ ػػػذؼ اإلماُّػػػز غاُّرػػكحغ  ػػػغ بػػػاب

ػو كحيزتػؿ اُّ ػرؼ و د ؛ ُّتلػرؼ اُّملنػى باُّراػـ اُّػذم حرتػاماكحمتػؿ اُّ ػرؼ احا 
  (ُ) كاُّل ـ ال تحالكف كما ححاع اُّلرب"

 ػػا مخػػى اُّ مخػػز  ػػإف  اإلماُّػػز كاُّح  ػػتـ  ػػغ  ػػركؼ : تػػث تةػػكؿ :داذذن ج ذذو "أم 
كذُّػػػػؾ أف  اإلماُّػػػػز كاُّح  ػػػػتـ لػػػػرباف مػػػػف و االحاػػػػاع   اُّمل ػػػػـ لػػػػربه مػػػػف
 (ِ)  لركب اُّحررؼ"

 ُّػتس مخػى  ُّكػفو ا مػف أبػكاب االحاػاعاُّمد كاُّةرر بابنػ تث  لؿ  :درس و
و  لخػػػه ُّخمةرػػػكر ك ػػػغ" :ا مخػػػى كػػػالـ ابػػػف اُّ ا ػػػببنػػػملةًٌ  - ةػػػاؿو قػػػهإطال

ػعكذم اُّزتادة مف بػاب و كاُّممدكد ؛مطخةػا اُّحكال إنمػا   ف اُّةرػر كاُّمػد نظره
 (ّ)  "اُّمكالع بإمالؿ اقحلا  االاح ةاؿر إُّتهما  غ بلض تٍ رً 

 مىٍلػػػد  ػػػغ :ن ػػػكو كاُّح  تػػػؼ اُّكاقػػػع  ػػػغ اُّكخمػػػز : تػػػث قػػػاؿ:داذذذن  صذذذف س
ػػد ٍبػػؿ  ػػغ ًإبًػػؿو ٍ ػػذ  ػػغ  ىً ػػذك ى و مىلي ػػو كاً  كاػػغ ُّزػػز و لزاػػائف  ػػغ  اُّػػز اُّا 

 (ْ) ُّةبائؿ ربتلز

                                                 

ت  غ اُّخززو ص/: ( انظرُ)  ُْٓاُّح ال
 ّٔ/ِاُّم حاب : ( انظرِ)
  ٔٔ/ُشرح شا تز ابف اُّ ا ب : ( انظرّ)
  ٔٗلرائر اُّشلرو ص/: ( انظرْ)
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- ػغ كحابػه ص تث  ر  و درناياي اال  منهـ اُّدكحكر  :درمحاث نا أم        
كذكػػر أم خػػز مخػػى و ا مػػف االحاػػاع اُّرػػكحغ منػػد اػػتبكتهمب  نػػ -كمػػا ذكرنػػا  ن ػػا

 تػػث مةػػدت و درحساذذو ة ذذاس دكحكرة ككػػذُّؾ درااػػز اُّػػ(ُ) كاإلحبػػاعو كاإلماُّػػزو ذُّػػؾ
ػػػتاُّ ػػػغ كحػػػاب االحاػػػاع اُّرػػػكحغ كاُّرػػػر غ مػػػف   تهػػػا  رػػػال  كقػػػد اػػػبةتٍ و ح ال

 (ِ) اإلشارة  إُّى ذُّؾ  غ اُّمةدمز

تاُّتبلد ملنى  ال          ػتاُّمػف ملنػى -ك تػرا-اُّرػكحغ ح ال و اارػطال تًّ  ح ال
 ػغ أنػه ت ارقػه  غتػر كلػع مختػه اُّخ ػظ غ ككنػه تم ػؿ مػدكال مػف ا رػؿ اُّػذم 

كُّػػذا ؛ كغترامػػاو كاإلحبػػاعو كاإلماُّػػزو اُّخزػػز ككنػػه ت ػػحص بػػاُّظكاار اُّرػػكحتز  ػػغ
ػػرًٌؼ ب نػػه كامػػد كاُّةػػكانتف اُّرػػكحتز اُّمحلػػارؼ مػػدكؿ مػػف اُّرػػكرة ا رػػختز ُّخة :مي

و كاإلحبػػػػػاعو كاإلماُّػػػػػزو كاطراداػػػػػاو كذُّػػػػػؾ ُّك ػػػػػرة ااػػػػػحلماُّهاو اُّكػػػػػالـ  ػػػػػغ مختهػػػػػا
كذُّؾ ُّزرض ح ةتػؽ و كغتراا مف اُّظكاار اُّركحتزو كاُّةخبو بداؿكاإلو كاُّ ذؼ

مػػػف كػػػؿ مػػػا اػػػك  ةتػػػؿ مخػػػى اُّخاػػػاف  كاُّػػػح خصو اُّنطػػػؽ اُّح  تػػػؼ كاُّاػػػهكُّز  ػػػغ
ػػػتاُّكاػػػذا   اُّلربػػػغ مػػػف أف  كاػػػك أك ػػػرو  ػػػغ كػػػالـ اُّلػػػرب اُّرػػػكحغ مػػػح شٌو  ح ال

كاػػػذا  :در ذذذي طوتةػػػكؿ و اُّح  تػػػؼ  ػػػغ اُّخزػػػز   نػػػه اػػػمز مػػػف اػػػمات ت رػػػى؛
  (ّ)" غ كالمهـ أك ر مف أف ت اط به االحااع 

   ػػتاُّتحشػػابه  :درتشذذاا أ جذذ ػػتاُّ تػػث اُّكت تػػز مػػع اُّرػػكحغ مػػف  ح ال  ػػغ  ح ال
 امنهػ كػؿ   ؿي  تػث تم ًٌػو كاُّررؼو كاُّدالُّزو كاُّن كو ُّخزز ا  رلماحكتات ا

ػو مدكال : اإلماُّػزُّػه   ا مػف ا رػؿ اُّػذم كلػعك رك ن  :حلنػغ كاُّحػغو  مػ الن
كُّػذُّؾ ؛ كاػك اُّح  ػتـو مػف ا رػؿ إنمػا اػغ مػدكؿه و إُّى اُّتػا  نكح ا ُّؼ 

                                                 

ع  غ كحاب اتبكتهو ص/: ( انظرُ)  ْٗ-ُْاُّحكال
ت  غ اُّخزز درااز كحةكتـو ص/: ( انظرِ)  ُْٔ-ُُٓأبك اُّ اتف اُّن كم ككحابه اُّح ال
 َّ/ُا شبا  كاُّنظائر : ( انظرّ)
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تاُّا مف أبكاب االحااع ك د ت اإلماُّز بابن مي  مخػى -ككذُّؾ    غ ا ركات ح ال
تلػدل و بتف اُّمحلات تف اُّمحم ؿ  غ اُّ رؿو االحااع اُّن كم  -ابتؿ اُّم اؿ

  كاكذا  غ بةتز اُّماحكتات ا  رلو اُّ رؿ كاك مدـو مدكال مف ا رؿ
 ػػتاُّ :أ جذذ  دالخذذذتالل ػػتاُّاُّرػػػكحغ ت ػػارؽ  ح ال ُّماػػحكتات اُّخزكتػػػز  ػػػغ ا ح ال

كحكػػكف رػػكر  محلخةػػز بػػاُّظكاار و تػػحـ بػػتف أرػػكات اُّكخمػػز ػػغ أنػػه ا  ػػرل 
ػػتاُّ ػػتف ن ػػد  ػػغ و دا ػػؿ اُّبنتػػز اُّرػػكحتز ُّخكخمػػزو اُّرػػكحتز –اُّن ػػكم  ح ال

ػػػػػتاُّككػػػػػذُّؾ و باُّةلػػػػػاتا اُّن كتػػػػػز  ػػػػػغ اُّبنتػػػػػز اُّحركتبتػػػػػز امرحبطنػػػػػ -مػػػػػ ال  ح ال
كاُّحزتػرات و بةلاتا اُّلدكؿ مف ا رؿ  غ اُّبنتػز اُّرػر تز ااُّرر غ مرحبطن 

ػػتاُّككػػذُّؾ و ث بهػػا نحت ػػز اػػذا اُّلػػدكؿاُّحػػغ ح ػػد  امرحبطنػػن ػػد  و اُّػػدالُّغ ح ال
ػػػت دث  تهػػػا مػػػفكمػػػا  ػػػو ا ُّ ػػػاظ بةلػػػاتا دالالت ػػػو ح ال ا مػػػف تم ػػػؿ  رك ن

  ا رؿ

 ػػتاُّاػػمات اػػمز مػػف :درتخفيذذل مخػػى اُّماػػحكتات  -بك ػػه مػػاـ-اُّخزػػكم  ح ال
 تث ذكػر أنهػا حػؤدم و مند  دت ه مف اإلماُّز- يا ي تةكؿ و كا ز اُّخزكتز

إذا كػػػاف بلػػػداا  ػػػرؼ   ػػػا ُّؼ حمػػػاؿ" :-كاُّاػػػهكُّز اُّنطةتػػػزو غػػػرض اُّ  ػػػز
نمػػا أماُّكاػػا ُّخكاػػرة اُّحػػغ بلػػداا    مابػػد :كذُّػػؾ قكُّػػؾو اػػكرمك أرادكا أف و كا 

و رػػدر : تػػث قػػاُّكاو اإلدغػػاـ اُّرػػاد مػػف اُّػػزامقربػػكا  ػػغ  تةربكاػػا منهػػا كمػػا
 (ُ)  ةربهػػػا مػػػف اُّػػػزام كاُّرػػػاد اُّحمػػػاس اُّ  ػػػزو   لخكاػػػا بػػػتف اُّػػػزام كاُّرػػػاد

إ نػاح ا ُّػؼ أف    ػزمـ اُّ ختػؿ" :- مػف اُّ ختػؿا نػاقالن أتلن -  يا ي كتةكؿ 
 إبػداؿك ػغ  (ِ)"  ُّتكػكف اُّلمػؿ مػف ك ػه كا ػد اإلماُّػز؛ :تلنغو أ ؼ مختهـ
و كاُّتػا و كا ُّػؼو اُّهمػزة قد أبدُّت اُّها  مػف" :ينيشدان ؿ تةك و اُّهمزة اا 

ا مخػى اػػبتؿ ةػػد أبػدُّكاا منهػا إبػداالن و إبػداُّها مػف اُّهمػزة   م ػاو كاُّحػا    رػاُّ ن

                                                 

  ُُٕ/ْاُّكحاب : ( انظرُ)
 ِٖٕ/ّاُّمر ع اُّاابؽ : ( انظرِ)
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أف   -ر مػػه هللا- سم ذذان  اذذا درتذذ دا اػػحاذنا اُّػػدكحكركذكػػر أ  (ُ)اُّح  تػؼ"
و مخػػى اُّخاػػافكح  تػػؼ اُّنطػػؽ و ُّزػػرض اُّاػػهكُّزاُّةخػػب اُّمكػػانغ إنمػػا كقػػع 

ُّرػػلكبز  مخػػى بلػػض؛اُّةخػػب مبػػارة مػػف حةػػدتـ أرػػكات اُّكخمػػز " : تػػث قػػاؿ
كاػػػك ظػػػاارة تمكػػػف حلختخهػػػا بنظرتػػػز و ححابلهػػػا ا رػػػخغ مخػػػى اُّػػػذكؽ اُّخزػػػكم

 (ِ)  اُّاهكُّز كاُّحتاتر كذُّؾ"
 ػػ -كاػػك غػػرض : دإليجذذاا دالختصذذاس تحاػـ بػػه االحاػػاع اُّخزػػكم مخػػى  -اأتلن

ػػػػتاُّباكُّػػػتس  ارًّ و كا ػػػػز اُّماػػػحكتات اُّ ػػػػذؼ برػػػػكر    مػػػ الو اُّرػػػػكحغ ح ال
ػػتاُّا بمحلخةنػػأكػػاف  اػػكا – اُّم حخ ػػز ا محلخةنػػـ أو ك ػػذؼ اُّمبحػػدأو اُّن ػػكم ح ال

ػػػػػتاُّب ترمػػػػػغ إُّػػػػػى اإلت ػػػػػاز -أك اُّ ركػػػػػز ك ػػػػػذؼ اُّرػػػػػامت و اُّرػػػػػكحغ ح ال
اهذذذاب درذذذاين  اذذذا تةػػػكؿ اُّػػػدكحكر   أك  ػػػغ اُّنطػػػؽو  ػػػغ اُّكػػػالـكاال حرػػػار 

 كاُّزاتػػػػػػز    االحاػػػػػاع لػػػػػػرب مػػػػػف اُّحنػػػػػكع  ػػػػػػغ أاػػػػػاُّتب اُّكػػػػػالـ :در هذذذذذاا
مػع بةػا  اُّملنػى ا رػخغ ُّخلبػارة و كح  تؼ اُّخ ظو كاال حرار زاإلت ا:منه

 (ّ) مخى ما كانت مخته قبؿ االحااع
 ػػتاُّ :درتهذذاسا  درتماثذذل  درت ا ذذا ؼ إُّػػى إ ػػداث نػػكع مػػف اُّرػػكحغ تهػػد ح ال

كذُّػػؾ  حػػى تاػػهؿ نطةهػػا مخػػى  ؛اُّحةػػارب بػػتف ا رػػكات اُّمحبامػػدةاُّحما ػػؿ ك 
ا تبػػػػدككاػػػػذا و اُّخاػػػػاف اُّلربػػػػغ بػػػػتف   ػػػػغ ظػػػػاارة اُّمما خػػػػز اُّرػػػػكحتز كالػػػػ ن

  ذذيا ي كُّػػذُّؾ كاػػمها و مػػف أ ػػؿ اُّحةرتػػب بػػتف اػػذ  ا رػػكات ؛ا رػػكات
 (ْ) بمرطخت  اُّملارمز كاُّحةرتب

ػػتاُّكرػػكرة مػػف رػػكر -اإلماُّػػز  أف  إُّػػى    هذذا داذذن ج ذذو  -اُّرػػكحغ ح ال
ػػػ أال حػػػرل أنهػػػـ " : تػػػث قػػػاؿو ا مػػػف اُّح ػػػانس بػػػتف ا رػػػكات اُّمماُّػػػزح ةػػػؽ نكمن

 :كُّػػػك قخنػػػا :قػػػاُّكا  ؛ ُّتح ػػػانس اُّرػػػكحافإف  اإلماُّػػػز إنمػػػا د خػػػت اُّكػػػالـ :تةكُّػػػكف
                                                 

 َُْ/ٓشرح اُّم رؿ البف تلتش : ( انظرُ)
 ٖٗ-ٖٖاُّحطكر اُّخزكمو ص: ( انظرِ)
 ِْم هـك االحااع  غ مخـ اُّن كو ص/: ( انظرّ)
 ْٖٕ/ْاُّكحاب : ( انظرْ)
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إشباع اُّ ح ز بػا ُّؼ كػاُّنزكؿ  ػغ ُّكاف اُّنطؽ بكارة اُّالـ بلد   خـ حيمؿ؛و ماُّـ
و كا ُّػػؼ   مخنػػا  ح ػػز اُّلػػتف ُّحرػػتر ا ُّػػؼ بػػتف اُّتػػا و ر مػػف مكلػػع مػػاؿو  ػػدك 

 تكػػػكف ذُّػػػؾ كػػػاُّنزكؿ مػػػف مكلػػػع غتػػػر م ػػػرط و  حةػػػرب بػػػذُّؾ مػػػف كاػػػرة اُّػػػالـ
 (ُ)  اُّلخك"

 تاُّ ، إي اح درمن ى اأقصس درطس   أ هلها ُّزرض  ُّركحغ ً غ  بها ح ال
حيػنةص اُّ ػرؼ كاُّلػرب " :اُّ ػز ازتةػكؿ   إظهار اُّملنى دكف حكخػؼ أك حلةتػد

تػػؿ اُّ ػػرؼ احاػػامن و كحزتػػد اُّ ػػرؼو مػػف االاػػـ ؛ ُّتلػػرؼ اُّملنػػى باُّراػػـ اكحمي
 (ِ)  اُّذم حرتد "

 ػتاُّك  :درت ريذا  قاستها  لى، ايان شجا ن درنساين ظهػر قػدرة تي اُّرػكحغ  ح ال
كاذا ما ذكػر  و كمركنزو كش امزو كأنها ُّزز إقداـو اُّخزز مخى اُّنمك كاُّحكُّتد

ػػتحاُّ تػػث مػػد  و داذذن ج ذذو ا مػػف أبػػكاب بابنػػ -برػػكر  اُّم حخ ػػز-اُّرػػكحغ   ال
 (ّ)  ش امز اُّلربتز

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 ِْ/ُاُّمنرؼ : ( انظرُ)
ت  غ اُّخززو ص/: ( انظرِ)  ُْٓاُّح ال
 َّٔ/ِاُّ رائص : ( انظرّ)
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 الثالثاملبحث 
حالصور 

ُّ
ازاللغة عند الصوتي يف  تفس

َّ
 اخلز

ػػكح(اُّم) كفمكزتياػػمل "  اػػؿ :درخذذاَّداأاذذ  درح ذذين قذذال           اُّحػػغ ت لػػؿ  (ُ)اي
و كبالاػػهابػػالس :باُّ اراػػتز كاػػكو كاُّػػبىخسو اُّػػًبالس :بيػػر  اُّ  تهػػا أرػػ ابي اُّطلػػاـ

كاُّلػػػرب     كاُّملنػػػى  اُّ اراػػػتزي اُّلربتػػػز  ػػػغ اُّخ ػػػظ  ةاربػػػتو كأمربكاػػػاو ُّكاػػػاا  مى 
ُّتيلػػػػرؼ  ؛كحيمتػػػػؿ اُّ ػػػػرؼ احاػػػػامناو كحيزتػػػػؿ اُّ ػػػػرؼو حيػػػػٍنًةص اُّ ػػػػرؼ مػػػػف االاػػػػـ

 (ِ)"كاُّل ـ التحالكف كما ححاع اُّلربو حرتد    اُّملنى باُّراـ اُّذم
ػتاُّمد  اإلماُّز اُّركحتز رػكرة مػف رػكر  درخاَّداإ ن              اُّرػكحغ  ػغ  ح ال

- يهذ ل داذن ج ذو ا ف ذُّؾ ال ةن كا بتًٌ و ؛ ُّما  تها مف مدكؿ مف ا رؿاُّخزز
اُّمل ـ  غ  ركؼ  أم ا مخى اُّ مخز  إف  اإلماُّز كاُّح  تـ" :-مؤكدا اذا اُّملنى 

ك مػػز (ّ) ز كاُّح  ػػتـ لػػرباف مػػف اُّحرػػرؼإلماُّػػكذُّػػؾ أف  او مػػف االحاػػاع لػػربه 
ػتاُّا مف أبػكاب ُّماذا حيلدل اإلماُّز بابن و اؤاؿ تطرح ن اه ؟ اُّرػكحغ  ػغ اُّخزػز ح ال

ػػتاُّمػػف  اُّرػػكحتز اػػذ  اُّرػػكرة كُّمػػاذا حمتػػؿ اُّخزػػز إُّػػى  ااػػذ مػػفكُّإل ابػػز ؟ ح ال
                                                 

قد أ بت م ةؽ اُّكحاب  غ اُّنص ) اُّمامكح ( بمػتـ زائػدةو كاػذا  طػ  بػتًٌفه كاُّشػمسو كاُّرػكاب  (ُ)
ما أ بحلهو كاُّل تب أف  اُّمرادر اُّحغ أ اؿ إُّتها اُّم ةؽ  غ اُّهامش ذكرت ما أ بحله  غ اُّنصو 

ػػػػػكح( بػػػػػدكف اُّمػػػػػتـو كم رداػػػػػا و كحهػػػػػذتب اُّخزػػػػػز َِٗ/ُاًُّماػػػػػتو كمػػػػػا  ػػػػػغ اُّمزاػػػػػر : أم ) اُّمياي
 : و  مػػػػػػ الو تةػػػػػػكؿ اُّ ػػػػػػكارم  ػػػػػػغ اُّرػػػػػػ احَْٓ/ُو كاُّرػػػػػػ اح ٔٗٓ/ِو كاُّخاػػػػػػاف َّٔ/ُِ

ػػػكح كتةكؿ اُّاػػتكطغ  ػػػغ اُّمزاػػػر: كاًُّماػػت كأاػػؿ مكػػػز تياػػػملكف " : اُّػػػبالسو كاُّ مػػع أماػػػاح كمياي
" اُّػػذم تي لػػؿ  تهػػا اُّطلػػاـ اُّبػػرٌ  اُّػػبالسو كاػػك باُّ اراػػتز " بػػالس"  كذكػػر اُّ ػػكاُّتةغ  ػػغ : اًُّمٍاػػتى

 : اًُّمٍاػت : كمما د ؿ  غ كالـ اُّلرب مف كػالـ  ػارس : مبتد مف أبغ مبتدة قاؿأبك  : اُّميلر ب
" قاؿ اُّرا ز المرأحه سي " اكذا حةكؿ اُّلرب  كبتامه "اُّبىال  "  ك مله " بيخيسه  :"بىالسه

 إن ال يكن شيخك ذا ِغراِس *** فهو عظيم الكيس والَبالس
وكاسي  يف اللَّزبات ُمطِعم ٌ

  ِٗاُّملرب ُّخ كاُّتةغ و ص  :   انظرزك ها  : أراد بشت ها 
ت  غ اُّخززو ص/: ( انظرِ)  ُْٓاُّح ال
 ّٔ/ِاُّم حاب : ( انظرّ)
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و ا مػػػكر اُّمحلخةػػػز بهػػػذ  اُّظػػػاارة  مػػػف اُّحلػػػرتج مخػػػى بلػػػضبػػػد أكالن  الو اُّاػػػؤاؿ
  ذيا ي ذكػر   كمالقحها باُّمما خز اُّرػكحتز بػتف اُّرػكامت كاُّ ركػاتو ت هاكحلر 
اػػذا اُّملنػػى قرتػػب ك و (ُ)مػػا شػػغ إُّػػى اُّمتػػؿ  :أمو كاػػمها باإل نػػاح درخليذذلأف  

كمػا ذاػب و متػؿ" هغ مػ  كذة مػف ا رػؿ اُّخزػكم "و مف اُّملنى اُّخزكم ُّإلماُّز
دؿ مخى ان راؼ  غ اُّمتـ كاُّتا  كاُّالـ كخمز ر ت ز ح" : تث قاؿو دان فاسس

 (ِ)  إُّى  انب منه" غ اُّش
و ب نهػػػا ممختػػػز رػػػكحتز أشػػػبه باُّحما ػػػؿ اُّرػػػكحغ  ذذذيا ي ككرػػػ ها                     

 : تػث قػاؿو كاُّحما ػؿو بػدا ع اُّح ػانسو اُّذم غرلػه حةرتػب رػكت مػف رػكت
و كم احتتو كماُّـو مابد:قكُّؾكذُّؾ و  ا ُّؼ حيماؿ إذا كاف بلداا  رؼه مكاكر"
- جمذ  داذن ينذيش(ّ) تةربكاا منها"أرادكا أف  اُّحغ بلداا؛ ُّخكارة أماُّكاانما كا  

و  ػػػغ مبػػػارات مػػػك زة بػػػتف اُّملنػػػى اُّخزػػػكم كاالرػػػطال غ-ُّإلماُّػػػز ػػػغ حلرت ػػػه 
االن ػراؼ مػف  كاُّمتػؿ:و أمخحػه أمتخػه إماُّػز درمرػ أف  اإلماُّػزامخـ " :قاؿو دقتةز

ككػػذُّؾ و مػػف االاػػحكا مػػدؿ  إذاو كمػػاؿ اُّ ػػاكـو غ تيةػػاؿ منػػه مػػاؿ اُّشػػو اُّةرػػد
 ترػػتر و ك نػػكح بػػه إُّػػى اُّتػػا و مػػدكؿ ا ُّػػؼ مػػف ااػػحكائه اإلماُّػػز  ػػغ اُّلربتػػز:

كب اب قرب ذُّػؾ اُّمكلػع مػف و م ر ه بتف م رج ا ُّؼ اُّم  مز كبتف اُّتا 
و ا رػػػؿ كاُّح  ػػػتـ اػػػك  حكػػػكف   حهػػػا كب اػػػب بلػػػد و اُّتػػػا  حكػػػكف شػػػدة اإلماُّػػػز

و اػك ا رػؿ أنػه ت ػكز ح  ػتـ كػؿ ممػاؿـ  تكاُّذم تدؿ أف  اُّح و كاإلماُّز طارئز
ػػا  ػػإف  اُّح  ػػتـ ال ت حػػاج إُّػػى اػػببو كال ت ػػكز إماُّػػز كػػؿ م  ػػـ كاإلماُّػػز و كأتلن

أف حن ػػػك باُّ ح ػػػز ن ػػػك " :بةكُّػػػه   سَّفهذذذا داذذذن درجذذذاسي (ْ)" ح حػػػاج إُّػػػى اػػػبب
                                                 

" ػػػزمـ اُّ ختػػػؿ أف  إ نػػػاح  ا ُّػػػؼ أ ػػػؼ مخػػػتهـو تلنػػػغ : و قػػػاؿ اػػػتبكتهِٖٕ/ّاُّكحػػػاب : ( انظػػػرُ)
 اإلماُّز     "

  َِٗ/ٓمل ـ مةاتتس اُّخزز : ( انظرِ)
برػػدد اُّ ػػدتث مػػف أاػػباب  ػػدكث  -انػػا–ُّػػذكر أننػػغ ُّاػػت و ك ػػدتر بإُُ/ْاُّكحػػاب : ( انظػػرّ)

: اإلماُّزو كركراا اُّم حخ زو  ةد ك انغ مؤنز ذُّؾ اُّبا  كف قػدتما ك ػدت ا انظر  ػغ ح رػتؿ ذُّػؾ
 ُْٖ/ٔو كامع اُّهكامعُُٕ/ْاُّكحاب 

 ُٖٖ/ٓشرح اُّم رؿ البف تلتش : ( انظرْ)
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 أحمذذذا  لذذذم درذذذاين درج ذذذاي ككاػػػمها اُّػػػدكحكر( ُ)" كبػػػا ُّؼ ن ػػػك اُّتػػػا و اُّكاػػػرة
؛ كُّهذا  هغ مف اُّكارة كاُّ ح ز اُّحغ قبخها ن كو اُّتا  ا ُّؼ ن كحةرتب " :بةكُّه

 (ِ)  اُّمظاار اُّركحتز اُّحغ تدمك إُّتها حةرتب اُّركت مف اُّركت"
 ححلػػت ُّنػػا اإل ابػػز مػػفو كمػػف  ػػالؿ اػػذ  اُّحلرت ػػات اُّاػػابةز ُّإلماُّػػز               

ا مػف أبػكاب بابنػميػد ت اإلماُّػز  كاػك ُّمػاذاو ااُّشؽ ا كؿ مف اُّاؤاؿ اُّمطػركح  ن نػ
ػػتاُّ ححلخػػؽ بكػػكف اإلماُّػػز حم ػػؿ رػػكرة  -انػػا-اُّرػػكحغ  ػػغ اُّخزػػز؟ كاإل ابػػز  ح ال

و داذن ينذيشإُّػى ذُّػؾ  ذاب  كماو اُّح  تـكاك و مف ركر اُّلدكؿ مف ا رؿ
مػدكال  مػاؿ؛ُّكنهػا حي و دكف اإلماُّػزو ا رؿ  تها اُّح  ػتـ كاالاػحكا  ا ُّؼ و كغغ

مػف باإل ابػز   تمػا تحلخػؽا كأم ػ  حػغ بلػداا  ؿ اُّكاػرة أك اُّتػا  اُّ ؛مف ا رؿ
ذُّؾ ُّح ةتػؽ   اُّخزز إُّى اذ  اُّظاارة؟ ح نتاذا كاك ُّمو مف اُّاؤاؿ اُّشؽ اُّ انغ

مخػى  بزتػز حاػهتؿ اُّنطػؽ  ؛بػتف ا رػكاتكاُّحةارب و كاُّحما ؿو غرض اُّح انس
مػػػف  تػػػث -تػػػر مػػػف اُّخزػػػكتتف إُّػػػى أف  اإلماُّػػػز ػػػنت ك كُّػػػذُّؾ ؛ اُّخاػػػاف اُّلربػػػغ

ترمػغ إُّػى حةرتػب اُّػذم و حليدل نكمنا مف أنكاع اُّحما ؿ اُّ ركػغ -ركحغح اتراا اُّ
ح ةتػؽ نػكع مػف  غػرض إف  كت تحها حشػتر إُّػى تث و كاهكُّز اُّنطؽو ا ركات

كبػتف اُّ ركػز اُّحػغ كانػت و بػتف اُّ ركػز اُّمماُّػز حنااػبو ك و اُّحما ؿ بػتف اُّرػكائت
بظػػػػاارة  -تز  ػػػػغ اُّدرااػػػػات اُّرػػػػكح-كاػػػػذا اُّحما ػػػػؿ تيلػػػػرؼ و ا  ػػػػغ اإلماُّػػػػزاػػػػببن 

ػػػ-در ذذي طوتةػػػكؿ  (ّ) اُّمما خػػز اُّرػػكحتز  :-ا اُّزػػرض مػػػف  ػػدكث اإلماُّػػػز رن م اًٌ
                                                 

 َّ/ِاُّنشر : ( انظرُ)
 ِٕٓ/ُث اُّخه ات اُّلربتز  غ اُّحرا: ( انظرِ)
" اُّحلػػدتالت اُّحكت تػػز ُّخرػػكت : ( كاػػذ  اُّمما خػػز اُّرػػكحتز مر  هػػا اُّػػدكحكر أ مػػد م حػػار ممػػر ب نهػػاّ)

كال نةػػكؿ مالرػةحه  رػػكات أ ػػرلو أك اػػغ ح ػكؿ اُّ كنتمػػات اُّمح اُّ ػػز إُّػػى  –باػبب م اكرحػػه 
 -ا اُّحما ػؿو كاػذّٖٕدرااػز اُّرػكت اُّخزػكمو ص/ : محما خػز؛ إمػا حمػا ال كختًّػا أك  زئتًّػا " انظػر

: تككف حةدمتًّاو أك ح  رتًّا كما  غ ظاارة اإلماُّز ككامها اُّدكحكر مبػد اُّلزتػز مطػر ب نهػا -أتلا
"ح  ر ا ركات اُّمح اكرة بللها ببلض ح  را تؤدم إُّى اُّحةارب  غ اُّرػ ز أك اُّم ػرج؛ ح ةتةػا 

ُّ ف اُّلامز  غ : ظرُّالنا اـ اُّركحغو كحتاترنا ُّلمختز اُّنطؽو كاقحرادنا  غ اُّ هد اُّللخغ" ان
  ِْٓلك  اُّدرااات اُّخزكتزو ص/
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ف حةاربػػػا  ػػػغ و أف  ا ُّػػػؼ كاُّتػػػا كذُّػػػؾ و حنااػػػب اُّرػػػكت :اُّمةرػػػكد باإلماُّػػػز" كا 
كاُّتػػا  مػػف  ػػركؼ و ف  ا ُّػػؼ مػػف  ػػركؼ اُّ خػػؽإقػػد حباتنػػا مػػف  تػػث و كرػػؼ

 تين ػى باُّ ح ػز ن ػك اُّكاػرة؛ حػى و  ب ف تين ى بها ن ك اُّتػا  ةاربكا بتنهماو اُّ ـ
مػػزا ظػػاارة اإلماُّػػز  داذذن ينذذيشك ػػدتر باُّػػذكر أف   (ُ) "  ت رػػؿ بػػذُّؾ اُّحنااػػب
كاُّ حت إُّػى ُّه ػز أاػؿ و كأك ر أاؿ اُّتمفو كقتسو كحمتـو اُّركحتز إُّى أاؿ ن د

  ( ِ) اُّ  از

حبػػػػػػاع اُّلػػػػػػٌـً اُّ" :درخذذذذذذاَّداقذذذذذذال        ـ  تػػػػػػدُّؾ مخػػػػػػى  ةتةػػػػػػز قػػػػػػكُّهـ  ػػػػػػغ كا  لػػػػػػ
ػػػػؿ(:ا مػػػر ؿي  :كا رػػػؿ  )ايٍد ي ػػػػؿ تىػػػٍد ي  كراػػػػكا  ةػػػؿى اُّكاػػػػر مػػػع لػػػػـ اُّ ػػػػا  و دى ى
كقػدرة مخػى و  هػذ   كمػزو كُّـ تكف اككف اُّداؿ ب ا ز بػتف اُّلػمحتفو )ًاٍد يؿ(

 (ّ)  االحااع  غ اإلمراب"
ػ :فذذو م  ذ  آخذذسا  يهذ ل أيً ذذ        "" هـ ػػحت بللي ٍتػػثى و لػػملهاكغتػراـ تو  ى
ككػاف و ككتػؼو أٍتػفى  :كمػا قػاُّكاو  مف  حت  خمكلع اُّتا و ر تت  تهماكاُّةتاس 

 ػ مل      نه غتػر ملػرب مبنغ اُّاككف؛ ف   ؽ اُّ اُّنكف كاُّ ا  أف تيكارا؛ ؽل 
كأمل إمػػػػػػػراب أشػػػػػػػرح ممػػػػػػػا  ػػػػػػػص هللا بػػػػػػػه و كأمل ملػػػػػػػافو أشػػػػػػػرؼو ُّزػػػػػػػز أ اػػػػػػػت

مخػى  ػدكث  اُّ ػز ازااػحدؿ بهمػا  غإذف اذاف اُّم االف ُّإلحبػاع اُّ ركػ(ْ)" اُّلرب
ػػػػتاُّنػػػكع مػػػػف  اة اُّماػػػػم  و  مػػػػا اُّمةرػػػػكد بهػػػػذ  اُّظػػػػاارةو اُّرػػػػكحغ  ػػػػغ اُّخزػػػز ح ال

ػػػد ت رػػػكرة مػػػف رػػػكر ؟ باإلحبػػػاع اُّ ركػػػغ ػػػتاُّكُّمػػػاذا مي اإلحبػػػاع  ؟ ػػػغ اُّخزػػػز ح ال
مػػػد اا  إيذذذاا داذذذنأنَّ  حػػػى  كاار اُّرػػػكحتز اُّشػػػائلز  ػػػغ اُّخزػػػز؛مػػػف اُّظػػػ اُّ ركػػػغ
"امخػـ أف  اُّلػرب قػد أك ػرت مػف  : تػث قػاؿو ُّك رة ااػحلماُّها  تةاس مخته؛أرالن 

                                                 

 ُّٖ/ٔامع اُّهكامع : ( انظرُ)
و كناػػبز اإلماُّػػز ُّخةبائػػؿ اُّبدكتػػز تحكا ػػؽ مػػع ُٖٖ/ٓشػػرح اُّم رػػؿ البػػف تلػػتش : ( انظػػرِ)

 طبتلز  تاة اُّبدكمو مف  تث اُّارمز  غ ا دا  
ت  غ اُّخززو ص: ( انظرّ)   َِٕ-ِٗٔاُّح ال
ت  : ( انظرْ)   ُٖ-َٖغ اُّخززو ص/اُّح ال
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ذا كانػت اُّلػرب قػد أزاُّػت  ركػز و  حى رار ك نه أرػؿ تةػاس مختػهو اإلحباع كا 
ػو ""اُّ مػًد ًل  :ا كذُّػؾ مػا  كػا  اُّ ػر  و اُّالـ مػع قكحهػا ُّإلحبػاع ا بكاػر اُّػداؿ إحبامن

ح ت ما اُّظاارة إُّى اذ   - غ  رائره- دان ج وكقد أشار (ُ)" ُّكارة اُّالـ
كأطخػػؽ مخػػى و محػػ  رة منهػػا حػػ  ر اُّ ركػػز ب ركػػز أ ػػرل محةدمػػز مختهػػا أكتياػػم ى 

و (ِ)  ركات اإلحبػػػاع"ااػػـ"   راُّنا مػػػز مػػف اُّحػػػو اُّ ركػػات  ػػغ رػػػكرحها اُّ دتػػدة
 تػث و اكا ػدن  اب تػث ترػتراف  ػز ن و إحبػاع أ ػد اُّرػكحتف ُّ  ػر :كامها ب نهػاك 

اػذا اُّخ ػػظ ك ػر  ػػغ " :باإلحبػػاع( ّ)"ك"اُّ مػًد ًل و "اُّ مػػدي لي " مخػػى قػرا ةا ملخةنػ قػاؿ
كاذا كن ك      اكاـ ُّما ك ر  غ ااحلماُّهـ أشد  حزتترن و كشاع ااحلماُّهو كالمهـ

و كشػبهكاما بػاُّ ز  اُّكا ػدو أ ػد اُّرػكحتف اُّرػكت ا  ػرُّك رة ااحلماُّه أحبلػكا 
ف كػػاف  مخػػز مػػف مبحػػدأ ك بػػر "" رػػارتو كا  اُّ مػػًد ك"و بكطينيػػو كلينيػػؽو اُّ مػػدي لي

ًطؿ"و كًإًبؿو ًل"  ( ْ)  كاً 

إُّى اذ  -هاح ال  غ -ُّماذا حخ   اُّخزز و كانا تبرز اؤاؿ مهـ م اد                  
اُّظاارة اُّركحتز بتف اُّ ركات؟ كاإل ابز ححم ؿ  ػغ أف  اُّخزػز اُّلربتػز حمتػؿ إُّػى 

 ػغ أ نػا   امػدةاُّمحبكاُّح  تؼ بػتف  ركاحهػا و كاالنا اـو إ داث نكع مف اُّحآُّؼ
اُّػذم شػ نه و ككذُّؾ اُّن كر مف كؿ مػا اػك ماػح ةؿ مخػى اُّخاػاف اُّلربػغو اُّنطؽ
ػ - ذيا ي تةػكؿ   ت دث رلكبز  غ اُّنطػؽأف  ا اػبب م ػغ  اإلحبػاع  ػغ رن م اًٌ

و كأرادكا أف تككف اُّلمػؿ مػف ك ػه كا ػدو  كراكا كارة بلد لمز     " :-اُّكالـ
 نػه ُّػتس  ػغ اُّكػالـ  ؛أ ػدر كاػك  ػغ اػذاو تػا  حػى اُّتػكـي  كما  لخكا ذُّؾ  غ ميػذي 
إذا أردت باُّمػدغـ ك يًلؿ اذا بػه كمػا  يًلػؿ و كاُّ انغ ملمكـو  رؼ أكُّه مكاكر

                                                 

 ِٕٗ-ِٖٕ/ُاُّم ركؿ  غ شرح اُّ ركؿ : ( انظرُ)
 ّّٕ-ّّٓ/ِاُّ رائص : ( انظرِ)
" بلػػػـ اُّػػػالـ  ناػػػبها ابػػػف  نػػػغ إُّػػػى إبػػػرااتـ بػػػف أبػػػغ مبخػػػزو ك اػػػؿ ّ) ( كقػػػرا ة " اُّ مػػػدي لي

 اُّبادتزو  غ  تف ناب قرا ة "اُّ مًد ًل" بكار اُّػداؿو ُّزتػد بػف مخػغو كاُّ اػف اُّبرػرم 
 ّٕ/ُاُّم حاب : انظر

 ّٕ/ُاُّم حاب : ( انظرْ)
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ككػػػػذُّؾ أرادكا أف تكػػػػكف اُّلمػػػػؿ مػػػػف ك ػػػػه و أف حر ػػػػع ُّاػػػػانؾ  ػػػػغ مكلػػػػع كا ػػػػد
بػػػػ"ظاارة اناػػ اـ اػػذ  اُّظػػاارة  ـً ٍاػػإُّػػى كى إاذذسدهيم أ ذذيس ك ػػنت اُّػػدكحكر (ُ)كا ػػد "

و ُّمػا ح ةةػه مػف اناػ اـ كحػآُّؼ بػتف اُّ ركػات بدال مف اإلحبػاع؛و "أركات اُّختف
 اُّكخمػز اُّحػغ و كاغ ظاارة مف ظكاار اُّحطكر  ػغ  ركػات اُّكخمػات" : تث قاؿ

 "اُّ ركػاتحشحمؿ مخى  ركات محباتنز حمتؿ  غ حطكراا إُّى االنا اـ بتف اػذ  
ذا أملنا اُّنظر  غ اُّم اُّتف اُّخذتف ذكراما (ِ) اما تم الف اإلحباع ك دناو اُّ ز ازكا 

 :كما تخغو ااُّذم ح د نا منه  ن ن و اإلحباع اُّ ركغ اُّركحغ
  ؿ ؛ كممػػا اػػه  حبلػػت لػػمزي امػػزة اُّكرػػؿ لػػمزى اُّ ػػا  تػػث أي  :) ُدْاُخذذْل

مػع و  ا ز غتر  رػتف -انا-؛  نها اذا اإلحباع ك كد اُّداؿ ااكنز
ػػػػػٍؿ( بكاػػػػػر امػػػػػزة اُّكرػػػػػؿ  كمػػػػػا ذاػػػػػب إُّػػػػػى ذُّػػػػػؾ -أف  ا رػػػػػؿ ) ًاٍد ي

رااػػز االنحةػػاؿ ُّك ُّكػػف  ػػدث إحبػػاع؛و كاػػك ا رػػؿ منػػداـ - اُّبرػػرتكف
ػتاُّكك ػه  (ّ) ؛ ُّما  ته مػف اُّ ةػؿمف اُّكار إُّى اُّلـ - رػكحغاُّ ح ال

ا كبلػػدن و ؛ مرامػػاة ُّخ  ػػزم ػػؿ  ػػغ اُّلػػدكؿ مػػف اُّكاػػر إُّػػى اُّلػػـتح -انػػا
  اُّلـ بلد اُّكار ُّد مف م غ مف اُّ ةؿ اُّمحك 

                                                 

 ُْٔ/ْاُّكحاب : ( انظرُ)
 ٖٔ غ اُّخه ات اُّلربتزو ص/: ( انظرِ)
-تػػػرل أف   ركػػػز امػػػزة اُّكرػػػؿ حابلػػػز : اُّمػػػذاب اُّكػػػك غ: ( كاػػػذ  اُّماػػػ ُّز  تهػػػا مػػػذابافّ)

ؿو كاُّمذاب اُّبررم: ُّلتف اُّ لؿو ن ك-دائما ترل أف  ا رؿ  ػغ امػزة : ًاٍلًربو كايٍد ي
ؿ اُّكاػػػرو كُّكنهػػػا قػػػد حح ػػػكؿ إُّػػػى اُّلػػػـ ؛ُّػػػئال تي ػػػرج مػػػف كاػػػر إُّػػػى لػػػـ كاذا اُّكرػػػ

ر اُّبررتكف رأتهـ ب ف  ا رؿ  اُّمذاب اُّبررم اك ما حبن ا  اُّ ز از  غ اذ  اُّما ُّز كبر 
كذُّػؾ  ف اُّمةرػكد بزتػادة اُّهمػزة اُّنطػؽ ب ػا  اُّ لػؿ : اُّكار  غ امزة اُّكرػؿ و بةػكُّهـ

ه ُّػك ُّػـ حػزد اُّهمػزة  ُّح ركػت  ػا  اُّ لػؿ اُّاػاكنز  ػغ  ػاؿ ااكنز  غ  اؿ االبحػدا  ؛  نػ
االبحػػدا و كاالبحػػدا  باُّاػػاكف م ػػاؿو كك ػػب أف حكػػكف اُّكاػػرة ؛ نهػػا زتػػدت مخػػى  ػػرؼ 
اػػاكفو ككػػاف اُّكاػػر أكُّػػى بهػػا مػػػف غتر  كري ًٌ ػػت اُّكاػػرة ُّر  كاػػا مخػػى اُّلػػمز بةخػػػز 

-ّٕٕٗ/ٖحمهتػػد اُّةكامػػد : اُّ ةػػؿو كمخػػى اُّ ح ػػز ؛ ُّػػئال حػػكاـ باالاػػح هاـ        " انظػػر
  َٕٔ-َٔٔ/ِو كاإلنراؼ  غ ماائؿ اُّ الؼ َّٖٕ
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 ""ػػ مخػػى اُّ ػػحت؛ تػػث بينتػػت  :فذذو  جذذ  ا اعهذذا  لذذى درفذذت  َحْيذذَث ا إحبامن
 ككػػػػكف اُّتػػػػا  محكاػػػػطز بتنهمػػػػا ُّػػػػـ تػػػػؤ ر  ػػػػغ اإلحبػػػػاع؛و ُّ ح ػػػػز اُّ ػػػػا 

و كما  ػغ أٍتػفى للتؼ   ا غتر  رتفميد ت  ا زن  ـ كمف ؛ ااكنز نها
ٍتػػػػًث" باُّبنػػػػا  مخػػػػى اُّكاػػػػرمػػػػع أف  ا رػػػػؿ و ككتػػػػؼ أرػػػػػؿ مخػػػػى و " ى

 : ف  أرػػػػػخها اُّبنػػػػػا  مخػػػػػى اُّاػػػػػككف اُّػػػػػح خص مػػػػػف اُّحةػػػػػا  اُّاػػػػػاكنتف؛
 تػػػث و ؛ مرامػػػاة ُّإلحبػػػاع اُّرػػػكحغإال أنهػػػا بينتػػػت مخػػػى اُّ ػػػحت ٍث"؛" ٍتػػػ

إلػػػا ز إُّػػػى اُّػػػح خص مػػػف و اكا ػػػد  ػػػغ اُّ ػػػر تف ممػػػال لمػػػؿ اُّخاػػػاف ت
كاػذ  و كاػذا  تػه  ةػؿ  ػغ اُّنطػؽو ما ُّز االنحةاؿ مػف اُّ ػحت إُّػى اُّكاػر

ػػتاُّرػػكرة مػػف رػػكر  ػػًدؿ مػػف اُّكاػػر و اُّرػػكحغ  ػػغ اُّخزػػز ح ال  تػػث مي
ػػو حبػػاع اُّ ركػغمرامػاة ُّإل ؛إُّػى اُّ ح ػػز ا مػف االناػػ اـ اُّػػذم ت ػدث نكمن

تةػكؿ   ُّح ةتؽ اُّ  ػز  ػغ اُّنطػؽ ككذُّؾ التنا؛و اُّركحغ بتف اُّ ركات
كمػف اُّلػرب مػف تبنتهػا     ":-مخى اُّ ػحت" تػث"بنا  ػغ ك ػه -درنكاسي

كاػك ا رػػؿ و كمػنهـ مػف تبنتهػا مخػى اُّكاػرو ا ُّخ  ػزطخبنػ مخػى اُّ ػحت؛
 (ُ)  غ اُّح خص مف اُّحةا  اُّااكنتف"

 درج ذايمزااػا   ةػدو اُّظػاارة تث متؿ اُّةبائػؿ اُّلربتػز إُّػى اػذ   كمف        
اُّةبائؿ اُّبدكتز ماُّت إُّػى حةرتػب " : تث قاؿو ماـ اُّبدكتز بك ه   إُّى اُّةبائؿ

ف ككػ و االناػ اـ كمرامػاةو اُّحشػاكؿ ُّلربو مف ؛بلض ا ركات بللها مف
و  خه ز اُّبػدك محطػكرةو داكا اُّ ر تف ممال   غتلمؿ  اُّخاافمنداـ أف   اُّلخز
كمػػف اػػار و اُّمح لػػرة ن ػػد اُّةبائػػؿ بتنمػػاو حطكراػػا ح ػػنت إُّػػى االناػػ اـك ػػغ 

 ؛مػدـ حةرتػػب اُّ ركػات بللػها مػف بلػػض اػتراا قػد بػاُّزكا مباُّزػػز شػدتدة  ػغ
كمكامػػػػؿ اُّحطػػػػكر منػػػػداـ ُّػػػػتس ُّهػػػػا ن ػػػػس اُّةػػػػكة منػػػػد و  ف ُّه ػػػػحهـ م ا ظػػػػز

 (ِ) اُّبدكتتف"

                                                 

 َٖ/ِاُّخباب  غ مخؿ اُّبنا  كاإلمراب : ( انظرُ)
 ِّٕ/ُاُّخه ات اُّلربتز  غ اُّحراث : ( انظرِ)



 "التفسح الصويت"من صور التفسح الصويت يف اللغة عند اخلراز من خالل كتابه 

 الثالثون(و)العدد الثالث  البارود يحولية كلية اللغة العربية بإيتا

  ﴿ََُٕ﴾  
  

مشػػػػػا ز  ػػػػػغ كالو "اُّملاقبز اُّرػػػػػكحتزبػػػػػػػػ" اُّخزػػػػػكتتف بلػػػػػض كتاػػػػػمتها           
أك  ركػػػز مكػػػاف و  كخحاامػػػا حػػػدؿ مخػػػى إبػػػداؿ  ػػػرؼ مكػػػاف  ػػػرؼو االرػػػطالح

باػػػػػبب ك ػػػػػكد مالقػػػػػز بػػػػػتف  -غاُّبنػػػػػا- تكػػػػػكف ذُّػػػػػؾك    ركػػػػػز  ػػػػػغ كخمػػػػػز كا ػػػػػدة
و ؿ"أبػػػػد" ملنػػػػىـ اُّخزكتػػػػز  ػػػػكؿ  ػػػػغ اُّملػػػػا  رحػػػػدك  كمػػػػادة )أمةػػػػب(  اُّمحبػػػػادُّتف
و اُّػػكركد مػػرة بلػػد مػػرة :كاُّحلاقػػبو مكانػػه رػػارأم: و ذاؾ اػػذا"أمةػػب  : تةكُّػػكف
 تةػكؿو مػف اػنف اُّلػرب  ػغ كالمهػـكاإلبػداؿ (ُ) بػدال :أمو أاترم ميةبػزكأ ذت 

قامػػػز بللػػػها مةػػػاـ و اُّ ػػػركؼ اػػػنف اُّلػػػرب إبػػػداؿف مػػػ" : ػػػارس ابػػػف  بلػػػض:كا 
  قػػد أُّ ػػؼ  تػػه اُّلخمػػا و كاػػك ك تػػر مشػػهكرو ًر ػػؿه كًر ػػفه  :ك ػػرسو كمداػػهو مد ػػه
ػا ػى أىًف اٍلػػًرٍب ":  ةكُّػه - ػػؿ   نػاؤ -مػا  ػا   ػغ كحػاب هللا   م  ٍتنىػا ًإُّىػى ميكاى  ى ىٍك ى

" اؾى اٍُّبىٍ رى  ىاٍن ىخىؽى  ىكىافى كيؿل ً ٍرؽو كىاُّط ٍكًد اٍُّلىًظتـً و تحلاقبػاف اُّالـ كاُّػرا  ػو (ِ)ًبلىرى
 (ّ)  رقه"ك و  خؽ اُّربت :حةكؿكما  

و لػػػػػركرةإماو أف نةػػػػػتـ  ر ػػػػػا مةػػػػػاـ  ػػػػػرؼ" :بةكُّػػػػػه داذذذذذن ينذذذذذيشكمر  ػػػػػه       
مارنلز كااح اانا كاُّم ػد تف  اُّمرطخت منػد بلػض اُّةػدما كقد كرد اذا  (ْ)"كا 

ك ػكد مالقػز حةاربتػز  ككذُّؾ تشػحرطكف ُّ دك ػهو اإلبداؿلنكف به كتو بخ ظ اُّةخب
 ػغ أـ و اُّرػ ز ـأو ب  غ اُّم رجاكا  أكاف ذُّؾ اُّحةار و بتف اُّركحتف اُّمبدُّتف

 (ٓ):مف قاؿ  غ قكؿ ح بط شرًّا   م ا" :دان ج وتةكؿ   كختهما
 بـــــــذي شثٍّ وطُبَّاقٍ  أو ُأمَّ ِخشفٍ  ***ُو ـــــــكأمنا حْثَحثوا ُحصِّا قواِدمُ 

                                                 

و ك ػػدتر باُّػػذكر أنػػه ُٖٓ/ُو كاُّرػػ احو مػػادة ) مةػػب( ُٕٔ-ُٔٔ/ُاُّخاػػاف : ( انظػػرُ)
اػػحلماؿ ُّ ظػػز اإلبػػداؿ اُّرػػكحغ مػػع اُّرػػكامتو شػػاع  ػػغ اُّدرااػػات اُّرػػكحتز اُّ دت ػػز ا

 كاُّملاقبز اُّركحتز مع اُّركائت 
 ّٔ( اكرة اُّشلرا و  تز ِ)
  ُْٓ/ُاُّرا بغ  غ  ةه اُّخزز : ( انظرّ)
  ّْٕ/ٓشرح اُّم رؿ البف تلتش : ( انظرْ)
 ُِّ( كاُّبتت مف ب ر اُّباتطو انظر دتكاف ح بط شرًّاو ص/ٓ)
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نمػػا ذاػػب إُّػػى و  مػػردكد منػػدناو  ػػا ن مػػف اُّ ػػا  اُّكاػػطى   بػػدؿ و     ػػكا:أرادإنػػه  كا 
اُّلخػز : ةػاؿو مف  اػاد كا ُّت أبا مخغ  اُّاراج ملهـ كأبك بكرو دتكفاذا اُّبزدا

 :كذُّػػػؾو إنمػػػا اػػػك  تمػػػا حةػػػارب منهػػػا  اػػػاد  أف  أرػػػؿ اُّةخػػػب  ػػػغ اُّ ػػػركؼ؛  ػػػغ
ػػػا ممػػػا حػػػدانت م ار ػػػهذُّػػػؾ    كغتػػػر كاُّػػػذاؿو كاُّحػػػا و كاُّطػػػا و اُّػػػداؿ  اُّ ػػػا    م 

 ككػػذا( ُ)حهػػا "أ  ػػاكت تمنػػع مػػف قخػػب إ ػػدااما إُّػػى كبتنهمػػا حو اُّ ػػا   بلتػػدة مػػف
كمشػحرطا و ظػاارة اإلبػداؿ باُّةخػب -اكارػ ن  -سم ان  اذا درتذ دا اُّدكحكرتةكؿ 

إُّػػػى أف   -ني ػػػبل أف نشػػػتر انػػػا":ُّ ػػػدك ها ك ػػػكد حةػػػارب بػػػتف اُّرػػػكحتف اُّمبػػػدُّتف
 ػػال و اُّرػػكت ال تمكػػف أف تنةخػػب إُّػػى رػػكت   ػػر بلتػػد منػػه  ػػغ اُّم ػػرج  ػػدًّا

ال إُّى ركت   ػر مػف أرػكات تنةخب ركت مف أركات اُّش ز أك ا اناف م 
  (ِ)" ككذُّؾ اُّلكسو اُّ خؽ

مػػػزا أاػػػباب  ػػػدكث اإلبػػػداؿ  أاذذذا درطيذذذا درل ذذذ يك ػػػدتر باُّػػػذكر أف            
ُّػػتس اُّمػػراد باإلبػػداؿ أف  " : تػػث قػػاؿو اُّرػػكحغ إُّػػى اُّخه ػػات كاُّخزػػات اُّم حخ ػػز
نمػا اػغ ُّزػات م حخ ػزو اُّلرب ححلمد حلكتض  رؼ مف  رؼ ؛ مح ةػزُّملػافو  كا 

حخ ػػػػاف إال  ػػػػغ  ػػػػرؼ ت  حػػػػى ال و ةػػػػارب اُّخ ظحػػػػاف  ػػػػغ ُّزحػػػػتف ُّملنػػػػى كا ػػػػدحح
 ػػػغ اُّ ػػػركؼ إُّػػػى  كػػػرة اػػػبب كقػػػكع اإلبػػػداؿ  داذذذن ج ذذذوكأر ػػػع  (ّ) "   كا ػػػد 

أرػػختف  -ا متلنػػ – محػػى أمكػػف أف تكػػكف اُّ ر ػػاف " : تػػث قػػاؿو ا رػػؿ كاُّ ػػرع
و اؿ  د ػػإف دؿ و اُّلػدكؿ مػف اُّ كػـ بػذُّؾ ( ُّػـ تاػفكػؿ كا ػد منهمػا  قػائـ برأاػه)
و بمك ػب اُّدالُّػز ؿى ميًمػو دمت لركرة إُّى اُّةكؿ بإبداؿ أ داما مػف رػا به أك

امػػا محاػػاكتاف :كمػػف ذُّػػؾ اػػك ر طبػػرزؿ كطبػػرزف ر إُّػػى مةحلػػى اُّرػػنلزتٍ كًرػػ
 به أكُّػػى منػػػؾ ب مخػػػه  خاػػت بػػػ ف ح لػػػؿ أ ػػداما أرػػػال ُّرػػػاو  ػػغ االاػػػحلماؿ

ػػػد  اإلبػػػداؿ اُّرػػػكحغ (ْ) "   مخػػػى لػػػد  ا مػػػف أبػػػكاب بابنػػػ -برػػػكر  اُّم حخ ػػػز- كمي
                                                 

 ُّٗ-ُِٗ/ُار رنامز اإلمراب : ( انظرُ)
 ُّاُّحطكر اُّخزكمو مظاار و كمخخهو كقكانتنهو ص/: ( انظرِ)
  ٗٔاإلبداؿو ص/: ( انظرّ)
  ِٖ/ِاُّ رائص : ( انظرْ)
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ػػتاُّ  ا رػػؿ مػػدـ و ُّمػػا  تػػه مػػف اُّ ػػركج مخػػى ا رػػؿ اُّرػػكحغ  ػػغ اُّخزػػز؛ ح ال
او ر زو اُّركحافحةارب  اػػ  ُّمُّكف ك و اإلبداؿ كاػذا و  ػدث إبػداؿ بتنهمػاو كم ر ن

  كاُّح  تؼو اإلبداؿ اُّركحغ غرله حاهتؿ اُّنطؽ

  
  
" رػػب ":درخذذاَّدايهذذ ل       اُّػػذم ك و (ِ) " اُّ طػػب بخاػػاف اُّػػزنج :(ُ) هػػنـ"كأف 

اػػػك غ اػػػػذا اإلبػػػداؿ اُّرػػػػكحغ بػػػتف اُّرػػػػاد كاُّطػػػا  ك ػػػػكد مالقػػػز حةاربتػػػػز بػػػػتف 
كاػك اُّم ػرج و  كالاما تنحمغ إُّى م رج كا ػدو كاُّر ز اُّركحتف  غ اُّم رج

رػكت :كاُّطػا و رػكت ر ػك مهمػكس م  ػـ اُّرػادأف   كمػاو ا اػنانغ اُّخ كم
ؿ ؛ كاػػذا مػػا اػػه   ػػغ شػػدة اُّطػػا  - ةػػط– ػػاُّ رؽ بتنهمػػا و شػػدتد مهمػػكس م ػػغ

 ا  غ اُّملنىإُّى أف  اناؾ حةاربن  ك نت ابف درتد ممختز اإلبداؿ اُّركحغ بتنهما
ػػكاُّ ى " : تػػث قػػاؿو كاػػك مػػا اػػك غ اإلبػػداؿو بػػتف اُّخ ظحػػتف -أتلػػا- مػػف  :بي رى

ٍربن أ ربي و  ربتي اُّنار :قكُّهـ   (ّ)  ا إذا أُّةتت  تها  طبنا"ها  ى
 تػث قػرأ و كقد قيػرئ باإلبػداؿ اُّرػكحغ بػتف اُّ ػر تف  ػغ اُّةػرا ات اُّشػاذة     

و كلػػب كأيبػػٌغ بػػفو كابػػف اُّزبتػػرو كاُّاػػتدة مائشػػزو طاُّػػب اإلمػػاـ مخػػغ بػػف أبػػغ
ـى أىٍنػحيـٍ ُّىهىػا : "كمكرمز  قكُّػه حلػاُّى هىػن  ػبي  ى ػا حىٍلبيػديكفى ًمػٍف ديكًف الً   ىرى مى ـٍ كى ًإن كيػ

 " كىاًرديكفى
ػػا  :أاذذ  درفذذت قػػاؿ  (ٓ)"اكػػذا " طػػبي  هػػنـو بإبػػداؿ اُّرػػاد طػػا ن  (ْ) أم 

ػػػػػبي باُّلػػػػػاد ( كػػػػػذُّؾ باُّرػػػػػاد غتػػػػػر اُّمل مػػػػػزك  و م حك ػػػػػز اُّ لى رػػػػػبي و )اُّ ى

                                                 

 ٖٗ( اكرة ا نبتا و  ز  مف ا تز ُ)
ت  غ اُّخززو ص/: ( انظرِ)   ُّٖاُّح ال
  َِٖ-ِٕٗ/ُ مهرة اُّخززو : ( انظرّ)
  ٖٗ( اكرة ا نبتا و  تز ْ)
 ٓٗو كم حرر  غ شكاذ اُّةر ف و ص/ ٕٔ/ِحاب اُّم : ( انظرٓ)
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نمػػا و  طػػب ك لػػب ك رػػب :ُّزػػات ػػالث   تػػه و اُّ طػػب :الامػػا ك  تةػػاؿ:كا 
ػػػا إذا أُّةػػػغ  ػػػغ اُّحنػػػكر كاُّمكقػػػد ب: رػػػ تةػػػاؿ   ػػػال تةػػػاؿو ُّػػػـ تاػػػحلمؿ مػػػا   م 
 كمػػػػفو  ػػػػغ ُّزػػػػز أاػػػػؿ اُّػػػػتمف اُّ طػػػػبي  ُّ رػػػػبي ا :درفذذذذسدب قػػػػاؿ (ُ)  رػػػػبي :ُّػػػػه

ػػاو كقػػكد  أك  ػػغو اُّ طػػب اُّػػذم تيخةػػى  ػػغ حنػػكر:اُّ رػػب :د اهذذسي  مػػا داـ   م 
 (ِ)  ربنار  ال تيام ى غتر ماحلمؿ ُّخا ك 

 القاف والكاف( اإلبدال الصويت بني صويت(: 
 اُّلػػرب حةػػكؿ ُّخػػذم تيرػػخت اًُّةاػػغٌ  أال حػػرل أف  ":درخذذاَّداقذذال أاذذ  درح ذذين      

  ػؿى )مً اُّرا ز: ا اػدم  زغتبز قاؿ أبكو اُّكماف كر"" كاك باُّ اراتزو اُّةمن ر""
نمػػػػا ذكػػػػر إبػػػػال قػػػػد ان   (اًُّةاػػػػٌغ ما هػػػػا اُّةمن ػػػػر  شػػػػبهها و نػػػػت أرػػػػالبهاكا 

ا مػػػف دث  ػػػغ اُّكخمػػػز اُّملربػػػز منػػػد انحةاُّهػػػك مػػػز حبػػػادؿ رػػػكحغ  ػػػ (ّ) اػػػغٌ باُّةً 
و اػك غ اػذا اإلبػداؿ كاُّذمو قاؼو  إُّىأيبدُّت اُّكاؼ  تث و اُّ اراتز إُّى اُّلربتز
تنحمػػػػغ إُّػػػػى   رػػػػكت اُّةػػػػاؼو اُّرػػػػكحتف كاُّكرػػػػ غ بػػػػتفو اُّحةػػػػارب اُّم ر ػػػػغ

 اُّكػػػاؼ اُّ اراػػػتز بتنمػػػاو ـكاػػػك رػػػكت شػػػدتد مهمػػػكس م  ػػػو اُّم ػػػرج اُّخهػػػكم
كاػػغ  -كاػػك اُّم ػػرج اُّػػذم تخػػغ اُّم ػػرج اُّخهػػكم- حنحمػػغ إُّػػى اُّم ػػرج اُّطبةػػغ
ػا -اُّلربتز  هػغ  اُّكاؼ  أم ا ركت شدتد م هكر مرقؽ رػكت طبةػغ  -أتلن

كمختػه  هػذا اُّحةػارب بػتف اُّرػكحتف  ػغ اُّم ػرج كاُّرػ ز ؛ شدتد مهمكس مرقؽ

                                                 

   َِّ/ُاُّمر ع اُّاابؽ : ( انظرُ)
   َِّ/ُاُّخااف : ( انظرِ)
ت  غ اُّخززو ص/: ( انظرّ) و كشػطر  ُِٓ-ُِْو كاُّمل ػرب ُّخ ػكاُّتةغ و ص/ ُْٔاُّح ال

ػم رو كاػك بػال ناػبز  ػغ اُّمزاػػر : اُّبتػت مػف ب ػر اُّر ػزو كرػدر  كقػد أقخ حنػػا اُّمطاتػا اُّلل
و كنيًاػػػػػب  ػػػػػغ اُّخاػػػػػاف إُّػػػػػى أبػػػػػغ ُُّٕ/ِو كاُّ مهػػػػػرة ِِِ/ْو كاُّم رػػػػػص ُِّ/ُ

ٌمػػانٌغو كااػػمه قحتبػػزو انظػػر اُّخاػػاف  ػػغ  -و كقػػاؿ ابػػف منظػػكرُُٔ-ُُٓ/ٓ: ا  زراُّ ي
اػػػػها كان نائهػػػػاو :  -شػػػرح اُّبتػػػػت شػػػػب ه ظهػػػكر إبخػػػػه بلػػػػد ديؤيكب اُّاػػػػ ر باًُّةاػػػغو  ػػػػغ حةكل

 : كمػػػػػػػػػانكر انظر : رػػػػػػػػػخه باُّ اراػػػػػػػػػتزكاػػػػػػػػػكاُّةمن رو كأ : مك  ها قػػػػػػػػػاؿ: كما هػػػػػػػػػابملنى
 و ُُٔ/ٓاُّخااف
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ت اُّكػػػاؼ اُّ اراػػػتز إُّػػػى قػػػاؼ  ح كُّػػػو اػػػك غ ممختػػػز اإلبػػػداؿ اُّرػػػكحغ بتنهمػػػا
ك ػنت ، (ِ)كمػا نكػر"" أف  ُّ ػظ" قمن ػر" ميلػر ب مػف در ذي طوكذكر  (ُ) مربتز
أف   د اهذسيُّ  كنةؿ(ّ)  اراغه ملٌربه و إرالح اًُّةاغٌ  :أف  اُّةم رةإُّى  اسياابف 

نما اك باُّ اراتز كماف قرو اُّةك اس اُّةمن ر: تةكؿ: بللهـ   (ْ) كا 
كُّػػتس و كأشػػلاراـو اُّلػػرب  ػػغ كػػالـكاقػػع بػػتف اُّرػػكحتف اإلبػػداؿ  كاػػذا      
إُّػى قػرتش نطػؽ  درذاكت س درج ذايكقػد ناػب    ُّخ رػرم ػاالن  -انا- اُّم اؿ
 مػػا كمػػف أدُّػػز ذُّػػؾو ئػػؿ ماُّػػت إُّػػى نطػػؽ اُّةػػاؼبتنمػػا غتراػػا مػػف اُّةباو اُّكػػاؼ

، (ٓ)    قشػطت باُّةػاؼ :كقػتس كحمػتـ حةػكؿو كشػطت:حةػكؿقػرتش  :ركا  اُّ را 
أف  قرتشػػػا بتئػػػز  حر ػػػع إُّػػػى -كمػػػا ذكػػػر اُّػػػدكحكر اُّ نػػػدم-ز كمخػػػز حخػػػؾ اُّناػػػب

ػػػا  ا إُّػػػى ا رػػػكات اُّمهمكاػػػز ؛ ُّػػػذُّؾ نطةػػػت باُّكػػػاؼح ػػػنت دأبنػػػو  لػػػرتز أم 
 تمتخػػػكف إُّػػػى ا رػػػكات اُّم هػػػكرة و مػػػف حمػػػتـ كمػػػف  اكراػػػااُّبتئػػػات اُّبدكتػػػز 

 (ٔ) اُّشدتدة ؛ كُّذُّؾ   ركا اُّةاؼ
 
 

                                                 

( ك دتر باُّذكر أف  اُّكخمحتف  دث بتنهما إبداؿ ركحغ   ر  غ  ركؼ أ ػرلو بتػد أننػغ ُ)
اكح تت بذكر كقكع اإلبداؿ بتف رػكحغ اُّكػاؼ كاُّةػاؼو كم ػاؿ مخػى كقػكع اإلبػداؿ ؛ كُّػـ 

 ز اإلطاُّز أحطرؽ إُّى كقكع اإلبداؿ بتف ركحغ اُّكاؼ كاُّ تـ أتلا ؛  شت
  ُِّ/ُاُّمزار : ( انظرِ)
  ُُّٕ/ِ مهرة اُّخزز  : ( انظرّ)
  ِِٖ/ٗحهذتب اُّخزز : ( انظرْ)
 ِٖٕ/ُاُّخه ات اُّلربتز  غ اُّحراث : ( انظرٓ)
و ك تمػػا ت ػػص ح ػػكؿ اُّكػػاؼ اُّ اراػػتز إُّػػى ّْٔ/ُاُّخه ػػات اُّلربتػػز  ػػغ اُّحػػراث : ( انظػػرٔ)

حزختظ اُّةاؼ  غ اُّنطؽ تنحج منه اُّكاؼ  قاؼ مربتزو  ةد ذاب اُّدكحكر اُّ ندم إُّى أف  
: أم-اُّ اراػػتزو كاػػغ أشػػبه اُّ ػػركؼ بػػاُّ تـ اُّةاارتػػزو كاُّػػدُّتؿ مخػػى ذُّػػؾو أنهػػا ميرًٌبػػتو 

: - ػػػغ ح رػػػتؿ اػػػذ  اُّماػػػ ُّز- ػػػغ بلػػػض اُّكخمػػػات إُّػػػى  تـ انظػػػر  -اُّكػػػاؼ اُّ اراػػػتز
  ّْٔ/ُاُّخه ات اُّلربتز  غ اُّحراث 
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 :كممػػا قاُّػػت اُّلػػرب  ػػغ اُّ ااختػػز  ػػغ كالمهػػا كأشػػلاراا" :درخذذاَّدايهذذ ل       

 إذف كقػع إبػداؿ (ُ) " حرتد اُّر را  اُّكااػلز اُّباػتطز اُّ اُّتػزو كاُّد ات اُّد شت
كماػكغ اػذا اإلبػداؿ   "كاُّد شتو اُّد ات" بتف ركحغ اُّاتف كاُّشتف  غ كخمحغ

ركت ُّ ػكم  : اُّاتفو اُّر زك كد مالقز حةاربتز بتف اُّركحتف  غ اُّم رج ك 
ن ػػػد أف  اُّشػػػتف  اُّ انػػػب ا  ػػػر ػػػغ ك و ر ػػػك مهمػػػكس مرقػػػؽ :رػػػ حهو أاػػػنانغ

ر ػػك  ب نػػهتكرػػؼ و -ج قرتػػب مػػف اُّخ ػػكم ا اػػنانغكاػػك م ػػر - رػكت غػػارم  
كاػػػذااُّحةارب اُّشػػػدتد  ػػػدًّا بػػػتف و كاػػػغ رػػػ ات اُّاػػػتف ن اػػػهاو مهمػػػكس مرقػػػؽ

 أاذذ قػػاؿ اُّرػػكحتف   فاُّرػػكحتف اػػك مػػا  لػػؿ ممختػػز اإلبػػداؿ اػػهخز اُّكقػػكع بػػت
بػػػػػكف اُّشػػػػػتف :-اُّزرتػػػػػب اُّمرػػػػػنؼ ػػػػػغ -  ايذذذذذا تةكُّػػػػػكف: و اػػػػػتنا اُّلػػػػػرب تيلرًٌ

 تبػػػػػدُّكنها   و تةكُّػػػػػكف : داػػػػػت اُّد شػػػػػت :ككػػػػػذُّؾو نتشػػػػػابكر كاػػػػػغو نتاػػػػػابكر
دان كما ذاب إُّى ذُّؾ و اغ مف اُّكخمات اُّحغ ميرًٌبت مف اُّنبطتزك و (ِ) اتننا
 :"كقػػاُّكا :قػػاؿو ف اُّنبطتػػز ها لػػمف اُّكخمػػات اُّحػػغ أ ػػذت مػػ تػػث رػػن  و ُاسيذذا

 :قاؿ ا مشىو كاغ اُّر را و اُّد شت
 (3)أعراب بالدَّشــــــت أيهم نزال  *** ــــــْ ــت محري وفارس والــــقد علم

كاقػع  ػغ كػالـ  -بك ػه مػاـ- كاإلبداؿ بتف ركحغ اُّاػتف كاُّشػتف              
ػػػػدؼي  :دبدرفذذذذسَّ يهذذذذ ل   كأشػػػػلاراـو لػػػػرباُّ ػػػػدؼي كاُّش  كقػػػػد أر ػػػػع  (ْ) اُّظخمػػػػز :اُّا 

 اإلبداؿ اُّرػكحغ بػتف رػكحغ اُّاػتف كاُّشػتف إُّػى اػبب  دكث دراكت س درج اي
كقػد تر ػع اُّحبػادؿ بػتف "  تػث قػاؿ:و أمراض اُّكالـأال كاك و اُّحةارب   ر غتر

                                                 

ت  غ اُّخززو ص/: ( انظرُ)    ُْٕاُّح ال
  ُِٔ/ُاُّمزار : ( انظرِ)
و كاُّبتػػػت مػػػف ب ػػػر اُّمناػػػرحو نيًاػػػب إُّػػػى ا مشػػػى  ػػػغ ُِّْ/ّ مهػػػرة اُّخزػػػز : ( انظػػػرّ)

ت ُّخ زازو ص و كاػك  ػغ اُّػدتكاف ِْٗ/ُو كاُّر اح ِّ/ِو كاُّخااف ُْٗ-ُْٖاُّح ال
  ِّٕبحةدتـ  ارس مخى  مترو كُّلخه اُّركاب انظر دتكاف ا مشىو ص/

  ِِّ/ُُحهذتب اُّخزز : ( انظرْ)
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بةػدر مػا تر ػع إُّػى أمػراض  -كمػا اػبؽ –اُّاتف كاُّشتف ال إُّػى اُّلالقػز بتنهمػا 
مػػػا " :تػػػث كػػػاف ترحلػػػغ ُّكنػػػز أم متػػػز و كتظهػػػر ذُّػػػؾ  ػػػغ قػػػكؿ اػػػ تـو اُّكػػػالـ
  (ُ)ما شلرت"ترتد "و الرت"
  
ػػػػكسو اًُّ ػػػػتـ قػػػػاُّكا: ككػػػػذُّؾ" :درخذذذذاَّدايهذذذذ ل       ػػػػ تو كسكاُّحلػػػػو كاُّال و كاُّا 

و حػػػزكاُّن تو كاُّاػػػختةز و اُّرػػػبتلز اُّحػػػكزم: م مػػػدأبػػػك  قػػػاؿ  كاُّن تػػػزةو كاُّػػػٌزكر
ػػػػ ك و  ا ُّ ػػػػاظ احاػػػػاما  ػػػػغ اُّطبتلػػػػز؛تيػػػػراد بػػػػه ككخػػػػه و كاُّداػػػػتلز     ػػػػغ  اح ال
ػػو "اُّحلػػكس" كبػػتف (ِ)ا اػػما  " ث إبػػداؿ رػػكحغ بػػتف اُّاػػتف كاُّحػػا   ػػد"كسكاُّال

و  كقد اه ؿ كقكع اذا اإلبداؿ ك كد مالقز حةاربتز بتف اُّركحتف  ػغ اُّم ػرج؛
 تكاػػـ ب نػػهو أنهػػا رػػكت ُّ ػػكم أاػػنانغ -اػػبؽ كأف أشػػرنا-  اُّاػػتف و كاُّرػػ ز

بتػػد أنهػػا و حنحمػػغ إُّػى م ػػرج اُّاػػتف أتلػاو اُّحػػا  ككػذُّؾو  ػك مهمػػكس مرقػػؽر 
 هػػػغ رػػػكت شػػػدتد مهمػػػكس و ح حخػػػؼ مػػػف اُّاػػػتف  ػػػغ ككنهػػػا رػػػكحا بػػػه شػػػدة

أتلػػػا  مػػػز حةػػػارب كبتػػػر بػػػتف ك و إذف كالامػػػا تنحمػػػغ إُّػػػى م ػػػرج كا ػػػد  مرقػػػؽ
يهذذ ل داذذن   ؛ كاػػذا مػػا  لػػؿ اُّلػػرب حكقػػع اإلبػػداؿ بتنهمػػا  ػػغ اُّكػػالـرػػ احهما
"مػػػف اُّاػػػتف  ػػػغ اُّحػػػا  قػػػد أبػػدُّكا" :ينذذذيش  نػػػه مػػػف  ؛"اػػػدس" :أرػػػخهك و " ًاػػتٌو

دتاػػػز "تػػػدؿ مخػػػو اُّحاػػػدتس هـ قخبػػػكا اُّاػػػتف ُّكػػػن  و ى ذُّػػػؾ قػػػكُّهـ  ػػػغ ح ةتػػػر  "اي
كمػػا أف  و كاػػغ مػػع ذُّػػؾ مهمكاػػزو ُّحةػػرب مػػف اُّػػداؿ اُّحػػغ قبخهػػا ؛ ا  تػػرة حػػا ن 

كبتنهمػا و حػا كاُّ اُّػداؿ خمػا ا حملػت و "ًاػدته " :اُّحةدتر  رارو اُّاتف مهمكاز
غمػكا اُّحػا   ػغ د   ـ او أبدُّكا اُّداؿ حا  ُّحكا ةهما  غ اُّهمسو حةارب  غ اُّم رج

 اُّر ز(مف أنشد  أ مد بف ت تى ) و كأما قكؿ اُّشامرو "ًات  " : ةاُّكاو اُّحا 
 الناتِ  شرارَ  بن يربــــوعٍ  *** عمروَ  بين السعالةِ  للاُ  يا قــــــــــــاتلَ 

 اء وال أكيــــــاتِ غــــــــرَي أِعفَّ 

                                                 

   ْٔٓ/ُاُّخه ات اُّلربتز  غ اُّحراث : ( انظرُ)
ت  غ اُّخززو ص/: ( انظرِ)   ُْٖ-ُْٕاُّح ال
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نمػػا و كأكتػػاسو اُّنػػاس : إنػػه أراد و بػػدؿ مػػف اُّاػػتف حػػا ؛ ُّحكا ةهمػػا  ػػغ اُّهمػػسأكا 
ػػلناكاػغ م ػػاكرة ُّهػػا  ػػغ اُّم ػرج و كأنهمػا مػػف  ػػركؼ اُّزتػػادة  (ُ) "  ػػغ اُّخزػػز حكال

ػػكس :إُّػػى أف     هذذا داذذن ُاسيذذا و  ػػالف مػػف اػػكس رػػدؽو  :تةػػاؿو ملػػركؼ :اُّال
 درذاكت س درج ذايكقػد مػزا (ِ) أرؿ ردؽو  ف مفإذا كاو كمف حكس ردؽو باُّحا 

و كنطػػػؽ اُّاػػػتف إُّػػػى اُّةبائػػػؿ اُّمح لػػػرةو كمػػػف  اكراػػػاو حمػػػتـ نطػػػؽ اُّحػػػا  إُّػػػى
كطػػغ  و اُّمحبدتػػزاُّةبائػػؿ  أف   -أتلػػا- "كمػػا تحلػػت :مبػػررا ذُّػػؾ بةكُّػػه ؛كةػػرتش
كممػا ال و ذُّػؾ اُّرػكت اُّشػدتد -كمف مخى شاكخحهما قد   رحا نطؽ اُّحا و كحمتـ

كا تاػػػر منػػػداا أف حنحةػػػؿ و اُّةبائػػػؿ اُّمحبدتػػػز ح ػػػنت إُّػػػى اُّاػػػهكُّزشػػػؾ  تػػػه أف  
و إذ ا اػهؿ مخػى اُّخاػاف أف ترػطدـ باُّ نػؾ؛ ا ركات مف اُّر اكة إُّى اُّشدة

كاػػػػك مػػػػػا تكػػػػكف مػػػػع ا رػػػػػكات و كتخحةػػػػغ اُّحةػػػػا  م كمػػػػا تن ػػػػػبس ملػػػػه اُّػػػػن س
ػػا اُّةبائػػؿ اُّمح لػػرة     اُّشػػدتدة و باُّاػػػتف: حنطػػؽو  ةػػػد   ػػرت اُّرػػكت اُّر ػػكأم 
كما تيلرؼ منه مف و كال شؾ أف  اُّركت  اُّشدتد تحاـ ك تاة اُّبدكم    كاُّراد

 (ّ)   ا  ك اـ
  

  نهػا أ ػػت ؛ُّحػغ  ػػغ ُّ ػظ االاػػح هاـاككػػذا  ػا ت اُّهمػػزة " :درخذذاَّداقذال       
و  نػػت قخػػت ذاؾكاو ات ػاؾ بملنػػى إت ػاؾ : تةكُّػػكفو بػدؿ منهػػا اػا كقػػد حي و (اػؿ)

--ن ػػػك قكُّػػػهو كاُّحنبتػػػهو اُّملاحبػػػز  ملنػػػى أنهػػػا  ػػػغو ك تهػػػا غاتػػػز اإل هػػػاـ
ٍذ قىػػاؿى ال ي تىػػا" :-ُّخماػػتت  ـى أىأىٍنػػتى قيٍخػػتى ًُّخن ػػاًس اح ً ػػذيكًنغ  كىاً  ػػٍرتى ػػى اٍبػػفى مى ًمتاى

ا تىكيكفي ًُّغ أىٍف أى  انىؾى مى ٍب ى غى ًإُّىهىٍتًف ًمٍف ديكًف الً  قىاؿى اي ؽٌو كىأيمًٌ ا ُّىٍتسى ًُّغ ًب ى قيكؿى مى

                                                 

و كاػذا اُّبتػت ناػبه ابػف منظػكر إُّػى " ّٗٗ-ّٖٗ/ٓشرح اُّم رػؿ البػف تلػتش : ( انظرُ)
و كبػال ناػبز  ػغ  مهػرة اُّخزػز َُُ/ًِمخبا  بف أرقـ " بخ ظ " تا قب ت هللا " انظر اُّخاػاف 

  ُِِ/ّا تز ابف اُّ ا ب و كشرح شِْٖ/ِ
  ِْٖ/ِ مهرة اُّخززو : ( انظرِ)
  ْٓٓ-ْْٓ/ُاُّخه ات اُّلربتز  غ اُّحراث : ( انظرّ)
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ػػا ً ػػغ نىٍ ًاػػؾى ًإن ػػؾى أىٍنػػتى  ـي مى ػػا ً ػػغ نىٍ ًاػػغ كىالى أىٍمخىػػ ـي مى ًخٍمحىػػهي حىٍلخىػػ ًإٍف كيٍنػػتي قيٍخحيػػهي  ىةىػػٍد مى
ـي اٍُّزيتيكًب"  مىال 
  (ِ) كُّكنه حكبتغ ُّمف  كا  منهو كاك اُّلختـ أنه ُّـ تةخهو (ُ)
ا بػتف رػكحغ اُّهمػزة إبػداال رػكحتًّ كالمهػا  ػغ  حي دثي  إ ن درنسا               

إُّػػى م ػػرج تنحمتػػاف   همػػاو ؛ ُّمػػا بتنهمػػا مػػف حةػػارب  ػػغ اُّم ػػرج كاُّرػػ زكاُّهػػا 
و مرقػػػػػػؽ رػػػػػػكت شػػػػػػدتد مهمػػػػػػكس :كاُّهمػػػػػػزةو كاػػػػػػك اُّم ػػػػػػرج اُّ ن ػػػػػػرمو كا ػػػػػػد
كمػػػػػف  ػػػػػـ  ػػػػػدث اإلبػػػػػداؿ بتنهمػػػػػا ُّهػػػػػذا و رػػػػػكت ر ػػػػػك مهمػػػػػكس مرقػػػػػؽ:كاُّهػػػػػا 
 ات قر نتػػػز شػػػاذة  ػػػا ت باإلبػػػداؿ بػػػتف ك ػػػدتر باُّػػػذكر أف   مػػػز قػػػرا(ّ) اُّحةػػػارب

 تػػػث قرأاػػػا أبػػػك و (ْ)"اؾ نلبػػػدإت ػػػ": كمػػػا  ػػػغ قكُّػػػه حلػػػاُّىو رػػػكحغ اُّهمػػػزة كاُّهػػػا 
ك ار اُّزنكم  (ٓ) كاغ قرا ة شاذةو ""ات اؾ نلبد اُّا 

                                                 

  ُُٔ( اكرة اُّمائدةو  تز ُ)
ت  غ اُّخززو ص/: ( انظرِ)   ِّٓاُّح ال
( ك ػػػدتر باُّػػػذكر أف  اُّهمػػػزة مػػػد اا اُّةػػػدما  رػػػكحنا م هػػػكراو كمػػػدكا م ر هػػػا مػػػف أقرػػػى ّ)

و كشػػػرح اُّم رػػػؿ ّّْ/ْاُّكحػػػاب : إُّػػػى كخ ػػػز كشػػػدة  ػػػغ اُّنطػػػؽ انظراُّ خػػػؽو كح حػػػاج 
ػػا اُّم ػػد كف  ةػػد ا حخ ػػت  راؤاػػـ  ػػكؿ م ر هػػآِٔ/ٓ و ككرػػ ها مػػف  تػػث اُّ هػػرو  أم 

كاُّهمػػػػسو  لخػػػػى اػػػػبتؿ اُّم ػػػػاؿو رأل اُّػػػػدكحكر مبػػػػد اُّرػػػػبكر شػػػػااتف أف  م ر هػػػػا اػػػػك 
اُّةػػػػرا ات : مػػػار انظراُّ ن ػػػرةو بتنمػػػا رأم اُّػػػػدكحكر إبػػػرااتـ أنػػػتس أف  م ر هػػػػا اػػػك اُّمز 

و ك تمػػػا ٕٕو كا رػػػكات اُّخزكتػػػز/ص ِْاُّةر نتػػػز  ػػػغ لػػػك  مخػػػـ اُّخزػػػز اُّ ػػػدتث / ص
اُّ رتػؽ ا كؿ تػرل أنهػا : تحلخؽ برػ ز اُّ هػر كاُّهمػسو  ةػد انةاػـ اُّم ػد كف إُّػى  ػرتةتف

رػػكت ال اػػك بػػاُّم هكر كال بػػاُّمهمكس )بػػتف بػػتف(و كمػػف أنرػػار اػػذا اُّ رتػػؽو إبػػرااتـ 
و كمخػػػػـ اُّخزػػػز ) مةدمػػػػز ٕٕا رػػػػكات اُّخزكتػػػزو ص : رافو انظػػػرأنػػػتسو كم مػػػكد اُّاػػػػل
تػػرل أنهػا رػػكت مهمػكسو كمػػف أنرػػار : و كاُّ رتػؽ اُّ ػػانغُُّٕٓخةػارئ اُّلربػػغ (و ص/ 

منػػػااج اُّب ػػػث  ػػػغ : اػػػذا اُّ رتػػػؽو اُّػػػدكحكر حمػػػاـ  اػػػافو كرملػػػاف مبػػػد اُّحػػػكابو انظػػػر
  ٔٓو كمد ؿ إُّى مخـ اُّخززو ص/ٕٗاُّخززو ص/

 ٓمف  تز  ( اكرة اُّ اح زو  ز ْ)
  ٖٔ/ُو كركح اُّملانغ ُّ ُّكاغ ٗم حرر  غ شكاذ اُّةر فو ص/  : ( انظرٓ)
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و كات ػػاؾو كأت ػاؾ و"إت ػاؾ منهػا وُّزػػات  تهػا"إُّػى أف  "إت ػاؾ   هذا داذن ج ذذو          
كأر ػػت و اػػردت :كأردتو ارقػػت:كةػػكُّهـ  ػػغ أرقػػتو اُّهمػػزةدؿ بػػ كاُّهػػا و كاتىػػاؾ
 )اُّطكتؿ( :قاؿانرت   كأنرت اُّ كب:و ار ت اُّدابز:

 (1).هرُ ادِ ـــاقت عليك مص*** موارُده ضــ ـاك واألمر إن توسَّعتْ يَّــىِ وَ 
كمػا و ال تةػاس مختػهو اػمامغإُّػى أف  إبػداؿ اُّهمػزة اػا   م  و ج   د شذ     

اػدؼ اػذا اإلبػداؿ بػتف اُّهمػزة إُّػى أف   ينيش دانكقد أشار  (ِ) اؾ غ إت اؾ كًات  
ػا"     قػاؿ:  تػثو اك ح ةتؽ اُّح  تؼ  ػغ اُّنطػؽ كاُّها  إبػداُّها مػف اُّهمػزة    م 

إذ اُّهمػػزة و  ةػد أبػػدُّكاا منهػا إبػداال رػاُّ ا مخػػى اػبتؿ اُّح  تػؼو تةرػد اُّهػا ()
إال و حةاربػػافكم ر اامػػا مو كاُّهػػا   ػػرؼ مهمػػكس   تػػؼو  ػػرؼ شػػدتد ماػػح ؿ

 (ّ) " أف  اُّهمزة أد ؿ منها  غ اُّ خؽ
  
و  رؼ االبحػدا  : اُّكخمز ال حككف أقؿ  مف  ر تف" :درخاَّداقال أا  درح ين     

و "إتػػػػاؾ" كػػػػاؼ :م ػػػػؿو إال أف تكػػػػكف مكرػػػػكال بػػػػ طراؼ اُّكخػػػػـو ك ػػػػرؼ ُّخكقػػػػكؼ
ما ُّـ تكف اُّ رؼ اُّ ػانغ و بها اُّخااف طخؽ إذا حمت اُّكخمز ب ر تف انو ك"اناؾ"
او  ـه )ن ك:و تا كاكا أك   مُ رهُ   ِ ذِ  د ااهُ ذذذذذذذَ  ما ف" :كةكؿ أمٌتزو  ك كا رؿ:و ( ـو و  من

و ُّرػارت  ػغ اُّخ ػظ ك نهػا ) يػف(و ُّه  ػكه كااػع  خك أمربكا )اُّكاك( ُّةاُّكا: "ذذذذيُم.ُمه
ا حمػاع اػاكنتف تيبطػؿ  تػاة ك و ككانت اُّنكف ااكنزو كاك ااكفو حنكتفكاُّنكف ُّخ
ذا  ػا  ُّتػحمكف اإلمػراب متمػا؛ مف اُّ كمز أبدُّكا "اُّكاك"  اُّنطؽ و كزكا اُّ ػر تفكا 

                                                 

و كاُّبتت مػف ب ػر اُّطكتػؿو كاػك بػال ناػبز  ػغ اُّم حاػب َْ-ّٗ/ُاُّم حاب  : ( انظرُ)
ػػػرس بػػػف ربلػػػغ  ػػػغَُْ/ٓو كشػػػرح اُّم رػػػؿ َْ/ُ حػػػاج اُّلػػػركس  : و كنيًاػػػب إُّػػػى ميل 

ُّى مٌلرس بف ربلغ أك ط تؿ اُّزّٕٔ/َِ   ِْٔ/ُاُّممحع  غ اُّحررتؼ : نكم  غو كا 
   ْٖ/ْشرح ا شمكنغ مخى أُّ تز ابف ماُّؾ : ( انظرِ)
  َُْ/ٓشرح اُّم رؿ البف تلتش : ( انظرّ)
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 ةخبػت و إذف  دث إبداؿ ركحغ بتف اُّكاك كاُّمػتـ(ُ)اُّكاك( إلمكاف ذُّؾ ُّهـرٌدكا )
ػػااُّكاك  ك ػػكد حةػػػارب بػػػتف اُّرػػػكحتف -كمػػػا ذكرنػػػا  ن ػػػا-اػػػذا اإلبػػداؿكماػػػكغ  و متمن

 كالامػػا و كاػػذا مح ةػػؽ  ػػغ رػػكحغ اُّػػكاك كاُّمػػتـ ُّم ػػرج كاُّرػػ زاُّمبػػدُّتف  ػػغ ا
 اُّمتـ و ككذُّؾ بتنهما حةارب  غ اُّكرؼو كاك اُّش كمو تنحمغ إُّى م رج كا د

دان تةكؿ   مرقؽ كاُّكاك ركت ر ك م هكر و ركت مائع محكاط م هكر مرقؽ
ػػا  بػػدُّكا    ":ج ذذو  ػػغ ك و ؛ نهمػػا شػػ هتحافُّةػػرب اُّمػػتـ مػػف اُّػػكاك  ؛مػػف اُّػػكاك متمن

 ( ِ)"تلارع امحداد اُّكاك  غ اُّلـ اُّمتـ اكل

 "قػػػد أيبػػػدُّت اُّمػػػتـ مػػػف أربلػػػز : تػػػث قػػػاؿو داذذذن ينذذذيش مػػػا ذاػػػب إُّتػػػه كاػػػك  
ػػا كاُّتػػا و كاُّنػػكفو  كاُّػػالـ و أ رؼ:اُّػػكاك و ك ػػد   ػػـ""   ػػغو اُّػػكاكمػػف  إبػػداُّها أم 
 :مخػػى ذُّػػؾ قػػكُّهـ  ػػغ اُّحرػػزترتػػدؿ و كالمػػه اػػا و كاكمتنػػه  ك "" : تػػهكا رػػؿ 

  (ّ)"أ كا   :اُّحكبترك غ و  كته
 :بػدُّتؿ" ك " إذا أرػخه " ػـ" غمف اُّكاك  ػ-أتلا-أيبدُّت اُّمتـ" :د شم  و  يه ل
ألػتؼ ر ػع بػه إُّػى  ػإذا و  ػـ أبػدُّكا اُّمػتـ مػف اُّػكاكو   ذ كا اُّهػا  ح  ت ػاو أ كا 

 (ْ) ُّ خكؼ  ـ اُّرائـ:ن كو كربما بةغ اإلبداؿو  كؾ : ةتؿ :ا رؿ
  

اػػػػا ممػػػػا "كأرػػػػؿ اُّ رػػػػا ز أف حي مػػػػؿ ا شػػػػتا  مخػػػػى أك ر  :اَّدايهذذذذ ل درخذذذذ
كابػػػف و كانػػػت  ػػػغ مخػػػغٌ اُّبالغػػػز  :كُّػػػذُّؾ قتػػػؿا حملػػػت اُّلػػػرب مخػػػى ااػػػحلماؿ؛ 

ػمىزو مباس كُّػه أس   ػغ اإلمػراب و تلنػكف أبػا ا اػكدو اُّلشػبز:كتةػاؿو كاذا اُّلىشى

                                                 

ػػت  ػػغ اُّخزػػزو ص/: ( انظػػرُ) و كاػػذا اُّل ػػز  متػػز بػػف أبػػغ اُّرػػخت مػػف ب ػػر ِٓ-ِْاُّح ال
ـي اػػػػػاارةو كبىٍ ر انظػػػػػر: اُّػػػػػكا رو كرػػػػػدر  أبػػػػػغ اُّرػػػػػختو  ابػػػػػفدتػػػػػكاف أمتػػػػػز : ك تهػػػػػا ُّ ػػػػػ

 ِٓ/ُو كاُّ امعِْ/ُو ك مهرة أشلار اُّلرب ُُِص/
 َٗ-ٖٗ/ِار رنامز اإلمراب : ( انظرِ)
  ّٖٕ/ٓشرح اُّم رؿ البف تلتش : ( انظرّ)
 ُُِ/ْشرح ا شمكنغ مخى أُّ تز ابف ماُّؾ : ( انظرْ)
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ذا أملنا اُّنظر  (ُ)" تامك إُّى طرقات اُّركاب ن ػد أنػه أقػٌر و اُّ ػز از غ كالـ كا 
ػ"اُّلى بكقػكع اإلبػداؿ اُّرػكحغ بػػتف رػكحغ اُّمػتـ كاُّبػا   ػػغ كخمحػغ  ػػكاُّلى  زمى شى  ز" بى شى

 كالامػػػا و خت كقػػػكع اػػػذا اإلبػػػداؿك مػػػز مالقػػػز حةاربتػػػز  ػػػغ اُّم ػػػرج كاُّرػػػ ز اػػػه  
 ػػاُّمتـ رػػكت و ككػػذُّؾ انػػاؾ حةػػارب  ػػغ رػػ حتهماو تنحمػػغ إُّػػى اُّم ػػرج اُّشػػ كم

ػ؛ كاُّبا  ركت شدتد م هػكر مرقػؽو ؽمحكاط م هكر مرق خت ممختػز هي كُّػذُّؾ اى
ػػػػػػػػػػبز" :دراايذذذذذذذذذذايُّ تةػػػػػػػػػػكؿ   اإلبػػػػػػػػػػداؿ ػػػػػػػػػػمىز   كاُّلىشى اُّنػػػػػػػػػػاب :بػػػػػػػػػػاُّمتـم ركز:كاُّلىشى
ػػػشػػػتغ مى :تةػػػاؿ اُّكبتػػػرة ػػػكمى و زبى شى ػػػا– كتةػػػكؿ (ِ) ز بػػػاُّمتـ كاُّبػػػا مى شى ػػػبىز: -أتلن  كاُّلىشى

ػػػبىز ك ػػػغ ُّاػػاف اُّلػػػرب: اُّشػػتغ اُّمن نػػػغ ًكبىػػرنا  ػػػمىرى و ىقػػد ان نػػػ :كر ػػؿ مىشى و كلى
بز  ر  دكث اذا اإلبػداؿ بػتف كح ات  (ّ)كذُّؾ مف اُّخ تانغو ككىًبر  كم كز مشى

كاػغ اُّحػغ -أف حح ػاكر اُّمػتـ" :تكمػف  ػغ-درذاكت س درج ذايكما ذكر -اُّركحتف
كاػغ م ػؿ و مػع  ػرؼ كػاُّنكف-ُّخنطػؽ بهػا مح ػذا م ػرا  مػف ا نػؼتاتر اُّهكا  

ف أف ت ػػػػاُّؼ بػػػػتف اح ػػػػا  اػػػػذتف  ت ػػػػاكؿ اإلناػػػػا و ا نؼاُّمػػػػتـ  ػػػػغ أف  م رااػػػػا
 (ْ)  تبدؿ اُّمتـ إُّى اُّبا و اُّ ر تف

 إنه تر ع -بك رة  غ اُّ زترة اُّلربتز-ا مف ابب انحشار اذ  اُّظاارةكأم         
د  كأت ػػو إاذذسدهيم أ ذذيسكمػا ذاػػب إُّػى ذُّػػؾ اُّػدكحكر و أ طػا  ا ط ػػاؿ  ػغ اُّنطػػؽ

كُّلمػـك  :اُّدتف اُّ ندم تةكؿ اُّدكحكر مخـ  اُّدتف اُّ ندم  غ ذُّؾ اُّدكحكر مخـ 
اذ  اُّظاارة  غ اُّ زترة رأل اُّدكحكر إبرااتـ أنتس أنها تمكف أف حيلػزل إُّػى أتػز 

؛ ا إلرػالح أ طائػهكا تنػا تػث ال ت ػد اُّط ػؿ كقحن و اُّخه ات اُّمنلزُّز  ُّه ز مف
 حػػػى حرػػػبت و  حشػػػبل اػػػذ  ا  طػػػا  ملػػػهو النشػػػزاؿ أبتػػػه كأمػػػه بكاػػػب اُّلػػػتش

أف  ظػػكاار ك تػػرة مػػف ظػػكاار اإلبػػداؿ كأرل  اُّخزػػز ر ظكاابهػػا مػػف  املحر نػػظػػاارة 

                                                 

ت  غ اُّخززو ص/: ( انظرُ)   ٕٗاُّح ال
 ُٖٓٗ/ٓ اح و كاُّرّّٕ/ّحاج اُّلركسو مادة " مشب" : ( انظرِ)
 َِٔ/ُو كاُّخااف ّّٕ/ّحاج اُّلركسو مادة " مشب" : ( انظرّ)
 ُُْ/ُاُّخه ات اُّلربتز  غ اُّحراث : ( انظرْ)
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 :أمو كم ماحو ب باح تةكُّكف: و مامر  منه ما  ا  مف بنغو ح مؿ مخى اذا
 (ُ) ُّـ تبؽ شغ 

ح ػى : "ـكقاؿ حلػاُّى  ػغ كحابػه اُّكػرت: "درخاَّدايه ل           ن ػزى  ى خيكفى اٍُّ ى كىالى تىػٍد ي
ٌـً اًٍُّ تىاطً  مىؿي ً غ اى كُّكػف مخػى و كقت ذُّؾ :ُّتس مخى ملنى ) حى(و (ّ)"تىًخجى اٍُّ ى

ـ  ُّزحاف  ػغ كػؿ لػتًٌؽ اُّماػخؾكزمـ ا رملغ و اُّحبلتد ـ  كاُّال  ػغ    م ػا  أف  اُّا 
ك حػى تشػتب و اُّةػاري  حػى تبػتض   كاُّلػرب حةػكؿ  ػغ م ػؿ ملنػا :  اُّةر ف  باُّ حت

إذف  ػػػد ت ملاقبػػػز  (ْ) "كاػػػـ تلخمػػػكف أف  ذُّػػػؾ ال تكػػػكفو حبلػػػدنا ُّألمػػػر اُّزػػػراب؛
ػـ :رػكحتز بػتف اُّ ػحت كاُّلػـ  ػغ ُّ ظػز ك مػز قػػرا ة   كلػمهاو ب ػحت اُّاػتف و اُّا 

كاػغ قػرا ة و كاُّلػـ  ػغ اػذا اُّمكلػع حدمـ اػذا اُّحلاقػب بػتف اُّ ػحتقر نتز شاذة 
                                                 

مع حةدترم ُّرأم ا احاذتف اُّ الختف -و كأنا ُّْ/ُاُّخه ات اُّلربتز  غ اُّحراث : ( انظرُ)
قكامػػد رػػكحتز  حػػحـ ك ػػؽ-كمػػا رأتنػػا -ال أح ػػؽ ملهمػػا  تمػػا ذابػػا إُّتػػهو  لمختػػز اإلبػػداؿ -

منلبطزو مبنتز مخػى أاػس مػف اُّحةػارب بػتف اُّرػكحتفو كال تمكػف أف حكػكف ناح ػز مػف  
انػػػاؾ مػػػف اُّشػػػكااد اُّلربتػػزو ك اُّةػػػرا ات اُّشػػػاذة مػػػا : مشػػكائتز أك  طػػػ   ػػػغ اُّنطؽ  انتػػا

تػػػػدمـ كػػػػكف اػػػػذ  اُّظػػػػاارة أرػػػػتخزو كأنهػػػػا ظػػػػاارة رػػػػكحتزو ماُّػػػػت إُّتهػػػػا اُّخزػػػػزو بزػػػػرض 
إُّى أف  كقكمها  غ نطؽ ا ط اؿ و تؤكد مػا ذابنػا إُّتػهو مػف  اُّح  تؼو كاُّحاهتؿ إلا ز

 ككنها بابنا مف أبكاب اُّحاهتؿو كاُّح  تؼ  غ اُّنطؽ 
تت باُّلػػتةز( تيةرػد باُّرػكائت اُّلػتةز منػد مخمػا  ا رػكات ) ِ) ؛ اُّكاػرة كاُّلػمز(و كاػمًٌ

ن ػػػك اُّ نػػػػؾ -كمػػػا اػػػك اُّ ػػػاؿ  ػػػغ اُّكاػػػرة- نهػػػا حنطػػػؽ منػػػدما حرح ػػػع مةدمػػػز اُّخاػػػاف 
-كما اك اُّ اؿ مع اُّلػمز -ُّرخبو  حلتؽ اُّماا ز بتنهماو أك حرح ع مؤ رة اُّخااف ا

ن ػػػك اُّ نػػػؾ اُّر ػػػكو  حلػػػتؽ اُّماػػػا ز بتنهما كتةرػػػد باُّمحاػػػلز ) اُّ ح ػػػز(و  تػػػث تكػػػكف 
من  لػػػػا  ػػػػغ قػػػػاع اُّ ػػػػـو كمػػػػف  ػػػػـ تمػػػػر اُّهػػػػكا  باػػػػهكُّز دكف  - ػػػػاؿ نطةهػػػػا-اُّخاػػػػاف

كحتاتو ُّبرحتػػػػػػػؿ مػػػػػػػاُّمبرجو و كاُّرػػػػػػػٕٗ-ُٗمػػػػػػػد ؿ ُّلخػػػػػػػـ اُّخزػػػػػػػزو ص/: حلػػػػػػػتتؽ انظر
  ٕٔ-ٕٓص/

 َْ( اكرة ا مراؼ و  ز  مف ا تز /ّ)
ت  غ اُّخززو ص/: ( انظرْ)  ِِْ- ُِْاُّح ال
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ػٌـً ": ُّىحلا تث قرأ قكُّه و دان  يسين ػؿي ً ػغ اى مى ح ػى تىًخػجى اٍُّ ى ن زى  ى خيكفى اٍُّ ى كىالى تىٍد ي
ػػػٌـً اُّ تػػػاط" بلػػػـ اُّاػػػتفاكػػػذا ""اًٍُّ تىػػػاًط   (ُ) بتنمػػػا ركاتػػػز   ػػػص ب ح هػػػاو  ػػػغ اي

ـل  :صذذفها ودرسدغذذا د كتةػػكؿ  ػػ ـل "اُّا  ػػ ك ةػػب و كػػؿ  ةػػب لػػتؽ ك ػػرؽ اإلبػػرة:كاُّال
  (ِ)  "ك مله امكـو ا نؼ كا يذف

ذا أردنا أف نناب كؿ نطؽ  مف اُّنطةتف إُّى ذكته          ن د أف  اُّةبائؿ  و كا 
كُّػػذُّؾ   ػػرت ؛  اكراػػا ماُّػػت إُّػػى اُّ  ػػز اكمػػو كاُّ  ػػاز-بك ػػه مػػاـ-اُّ لػػرتز 

كةػػتس كحمػػتـ إُّػػى اُّ شػػكنز و بتنمػػا ماُّػػت اُّةبائػػؿ اُّبدكتػػزو اُّلػػمز اُّ ح ػػز مخػػى
 (ّ) كُّذُّؾ   رت اُّلـو كاُّ ةؿ

و تبنتػه اػذا مخػى بنػا و ت حخ كف  غ اُّشغ  مخى كزنتف أك" :درخاَّدا قال        
ػػػػدل  بللػػػػهـ) ن ػػػػكو مخػػػى غتػػػػر  كتبنتػػػه ا  ػػػػر و ( يلػػػػاؿ) بنػػػا  مخػػػػىو اُّبكػػػا ( تمي

                                                 

 َِٕ/ٕاُّ امع   كاـ اُّةر ف : ( انظرُ)
  ُْٓ/ُو كم حار اُّر اح ِْْ/ُاُّم ردات  غ غرتب اُّةر ف : ( انظرِ)
 - ػغ حهذتبػه-أف  ا زاػرم : باُّذكرو ك دتر َِٔ/ُاُّخه ات اُّلربتز  غ اُّحراث : ( انظرّ)

  ِِّ/ُِحهذتب اُّخزز : مزا اُّلـ  غ اُّاتف إُّى أاؿ اُّلاُّتزو كاُّ حت إُّى حمتـو انظر
 ػػغ  ػػؿًٌ اُّدرااػػات اُّخزكتػػز و اُّةدتمػػز كاُّ دت ػػز و كمب ػػث  -( اُّمةرػػكر كاُّممػػدكد ترػػن افْ)

ػت كظ  حهما كرػكرة -انا-مف مبا ث اُّدرااز اُّرر تز و بتد أف  اُّدرااز مػف رػكر اُّح ال
اُّركحغ  غ اُّخزز ؛كاُّابب  غ ذُّػؾ تر ػع إُّػى أف  بلػض اُّدرااػات اُّرػكحتز اُّ دت ػز و 

رت اُّةرر كاُّمد  غ ظؿ مػا تلػرؼ بظػاارة نبػر اُّمةطػعو  اُّممػدكد  -ح اترنا ركحتًّا - ا 
تنػػحج منػػدما تةػػع اُّنبػػر مخػػى اُّمةطػػع اُّمحػػ  ر مػػف اُّكخمػػزو كاُّمةرػػكر تكػػكف منػػدما تةػػع 

انا و إذا كقع اُّنبػر مخػى اُّمةطػع ا كؿ : اُّمةطع اُّمحةدـ منهاو كما  غ كخمزاُّنبر مخى 
ػػا إذا كقػػع اُّنبػػر مخػػى اُّمةطػػع اُّ ػػانغو  إنػػه  منهػػاو  ػػإف اُّمةطػػع اُّ ػػانغ تناُّػػه اُّةرػػرو كأم 

اُّةػػرا ات اُّةر نتػػز  ػػغ  :  ػػغ ح رػػتؿ ذُّػػؾ: تمػػدل انظر: تظػػؿ طػػكتالو كتة ػػؿ بػػاُّهمزةو أم
و كاإلبداؿ إُّى اُّهمزة كأ رؼ اُّلخز  غ لػك  كحػاب  ّٔلك  مخـ اُّخزز اُّ دتث و ص/
و كظاارحػػػػا مػػػػد اُّمةرػػػػكر كقرػػػػر اُّممػػػػدكدو كح اػػػػتراما ٓاػػػػر رػػػػنامز اإلمػػػػرابو ص/

   ِٓ-ُٗاُّركحغ  غ لك  اُّدرس اُّخزكم اُّ دتثو ص
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( كمػا قػاؿ بللػهـو ) يلىػؿ( بنا  مخىو كبللهـ قرر  (و )كىاىػبى   اػؿ و  ك)كىٍاػبى
كأمل و ُّزػز أ اػت  ػ مل   كاُّخزز ا  رل كػذُّؾو لضبللهـ مف بت هـ  اذ  اُّخزز

ػػا- كتةػكؿ(ُ) هللا بػه اُّلػرب إمػراب أشػرح ممػا  ػص    كأمل و أشػرؼ ملػافو   -أتلن
مػػػف و كقػػػتس بػػػاُّ زترة و ربتلػػػزأنػػػه اػػػمع  ػػػغ ُّزز"كزمػػػـ ملمر  : ػػػغ مكلػػػع   ػػػر

نمػػا ترتػػدو ُّخػػكابغ ا:تةػػكؿ  : ةخػػتو أنهػػـ إذا اػػ ُّحهـ مػػف كا ػػداا غتػػرو اُّخكبتػػا  :كا 
حلػرؼ اػ خى  كمػا اُّخكابغ مر ك  : إذا قختو كُّـ ت حرئكا مختهو تلر ك ُّـ و بتا ُّك 

ُّػػػـ و ا بػػػازتر  ػػػإذا اػػػ ُّحهـ مػػػف كا ػػػدو كاػػػـ ترتػػػدكف )ا بػػػزار(و حمػػػتـ: ا بػػػازتر
كمخػز  (ِ)"أك ػرتى أبػازتر ًقػدرؾ   كاـ مع ذُّؾ تةكُّكف: كُّـ ت حرئكا مخته و تلر ك 

ػتح اُّككف مد اُّمةركر تم ؿ رػكرة مػف رػكر  حر ػع إُّػى أف  اػذ  و اُّرػكحغ ال
ػػ كمػػف  ػػـ و  االاػػـ اُّمةرػػكر أرػػؿ ُّخممػػدكدو ا مػػف ا رػػؿاُّرػػكرة حم ػػؿ  رك ن

ػػتاػذا  ػغ ك و تيلػدل مػدل اُّمةرػكر  رك ػا مػػف اػذا ا رػؿ داذذن  تةػكؿو ظػاار ح ال
ـ اُّكػالـ مخػى " :ينيش و كاُّممػدكد  ػرعو اُّمةرػكر مػف  تػث ككنػه أرػالإنما قيدًٌ

 ف  ػغ  كال ت ػكز مػد اُّمةرػكر منػدنا؛و د  غ اُّشلركُّذُّؾ ت كز قرر اُّممدك 
كُّػػتس  ػػػغ مػػدًٌ اُّمةرػػػكر رد  إُّػػػى و كردًّا إُّػػى أرػػػخهو قرػػر اُّممػػػدكد  ػػذؼ زائػػػد

  (ّ) " أرؿ
ػتاُّمػف أبػكاب إُّػى أف  اُّةرػر كاُّمػد بػابه  درس و ج             ػعك و ح ال  اُّحكال

مخػػى  ابنػػلةًٌ مي - تػػث قػػاؿ و كُّػػتس مخػػى اإلطػػالؽو  ػػغ اُّخزػػز  ػػغ بلػػض اُّ ػػاالت
ػتاُّمػف أبػكاب  بف اُّ ا ب ب لؿ اُّةرر كاُّمد بابناكالـ ا  :-مخػى اإلطػالؽ ح ال

عكذم اُّزتادة مف باب و ك غ  لخه  ُّخمةركر كاُّممدكد" ؛  ف  مطخةا نظر اُّحكال
  (ْ)  " تر إُّتهما  غ بلض اُّمكالع بإمالؿ اقحلا  االاح ةاؿاُّةرر كاُّمد رً 

                                                 

ت  غ اُّخززو ص/: ( انظرُ)   ُٖاُّح ال
ت  غ اُّخززو ص/: ( انظرِ)  ُْٔاُّح ال
  ّٕ/ْلتش شرح اُّم رؿ البف ت: ( انظرّ)
 ٔٔ/ُشرح شا تز ابف اُّ ا ب : ( انظرْ)
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ػػ-كتمكػػف       ػػتاُّمػػف رػػكر  قرػػر اُّممػػدكد تيلػػدل رػػكرة اُّةػػكؿ بػػ ف  -اأتلن  ح ال
ػػو اُّرػػكحغ  ػػغ اُّخزػػز؛ كذُّػػؾ إذا امحبرنػػا االاػػـ اُّممػػدكد أرػػال بذاحػػه ا كُّػػتس  رمن

ـ  ترػػػػترو مػػػػف االاػػػػـ اُّمةرػػػػكر ػػػػلنا قرػػػػر اُّممػػػػدكد كمػػػػف  ػػػػ ػػػػ ك  حكال  ػػػػغ  اح ال
 منهمػػا اُّػػذم مػػد  كػػالًّ و كذذاان اسيذذاو فتكمػػا ذاػػب إُّػػى ذُّػػؾ بلػػض اُّخزػػكت اُّخزػػز
و إُّػى أبلػد مػف ذُّػؾ أا   لذو درفاس ذوبؿ ذاب  (ُ) كُّزز ر ت زو بذاحهأرال

 ؛"كاُّمػػدل أقػػتس : تػػث قػػاؿو -كمػػا  ػػغ ُّ ظػػز اُّبكػػا -اػػك اُّةتػػاس  تػػث مػػد  اُّمػػد  
 اُّ يلػػاؿ  ػػغ اُّرػػكت أك ػػر مػػف اًُّ ٍلػػؿ  ػػغ ا مػػراض و  نػػه مخػػى بػػاب ا رػػكات

 (ِ) " كا  زاف
و مػػف ُّه ػػات أاػػؿ اُّ  ػػاز أف  اُّممػػدكد مخػػى مػػع ملظػػـ اُّركاتػػات كحي          

ؿ كمخ ػػػػػػػ (ّ) كأاػػػػػػػدو كقػػػػػػػتس كربتلػػػػػػػزو بتنمػػػػػػػا اُّةرػػػػػػػر اػػػػػػػمز مػػػػػػػف اػػػػػػػمات حمػػػػػػػتـ
ف  إإذ و كذُّػػػؾ تنااػػػب كػػػالًّ مػػػف اُّبتئحػػػتف" :ذُّػػػؾ اإلاػػػناد بةكُّػػػه درسدجحذذذواُّػػػدكحكر

اُّحغ حةع  ػغ و إنما اك  غ كمتز اُّرائت اُّطكتؿاُّ رؽ بتف اُّمةركر كاُّممدكد 
كح ةتػؽ و  ازتػز اُّمح لػرة حػذاب إُّػى اُّحػ نغ إذا كانت اُّةبائؿ اُّ  ؛  ر االاـ

 ػػإف  اُّةبائػػؿ و  حػػى حرػػؿ إُّػػى اُّهمػػزةو ا رػػكات  حاػػحك غ كمتػػز اػػذا اُّرػػائت
؛ مما تػؤدم كأاد حمتؿ إُّى اُّارمز  غ اُّنطؽو كربتلزو كقتسو اُّبادتز مف حمتـ

ك م خػز مخػى و اُّ ػز ازك تما تحلخؽ با ُّ اظ اُّحػغ ذكراػا ( ْ) إُّى ك تر مف اُّ ذؼ
تح اُّ  : جاها كارتاروو كمد اُّمةركرو  غ قرر اُّممدكد ال
 :دراكا  -)دراكاب-

اُّرػكت اُّػذم تكػكف   ػإذا مػددت أردتو تيمػدل كتيةرػر :اُّبكػا:درج هسيقال       
ذا قرػػرت  و اُّبكػػا  مػػع كبكػػى :"داذذن اسيذذا يهذذ ل (ٓ) أردت اُّػػدمكع ك رك هػػاكا 

                                                 

 َُِٕ/ِ مهرة اُّخزز : ( انظر ُ) 
  َٗ/ْاُّم رص : ( انظر ِ) 
  ْٖٓ/ِو كشرح اُّحررتت مخى اُّحكلتت َِٔ/ُامع اُّهكامع : ( انظر ّ) 
 ُٖٔاُّخه ات اُّلربتز  غ اُّةرا ات اُّةر نتزو ص/: ( انظر ْ) 
 ِِْٖ/ٔاُّر اح : ( انظر ٓ) 
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ػػج اُّرلغػػ مػػف مػػد   أ ر ػػه م ػػر و تيمػػٌد كتةرػػر :كاُّبكػػا و تبكػػغ بكػػا  و زا ا  كاُّلل
ػػػنى كمةػػػاؿ قػػػـك مػػػف أاػػػؿ و كمػػػا أشػػػبهه كمػػػف قرػػػر  أ ر ػػػه م ػػػرج ا  ػػػز كاُّل 

 :اف ) اُّكا ر(كأنشدكا بتت  ا  و بؿ اما ُّزحاف ر ت حاف:اُّخزز
 (1) ويلُ ـــوال الع ***وما يُغين البكـــــاءُ  بكــــــــــت عيين وُحقَّ بكاىا

 درل ايا  : -)درل اياب-
و اػك اُّخكبتػا  كاُّخكبتػا:تةػاؿو كتيةرػرو تيمػدل و اُّخلكبا  مذكر:د  سداوقال دان      

و كتيةػػػػاؿ ُّػػػػه اُّ  ػػػػامرو كاُّخكبػػػػا و كمنهػػػػا اُّخكبتػػػػا " : ذذذذيااداذذذذن كقػػػػاؿ (ِ) كاُّخكبتػػػػاج
 و اُّلػػػػػػتف رػػػػػػا بو تمانتػػػػػػز كاػػػػػػك  ػػػػػػغ ا رػػػػػػؿو ابػػػػػػف درتػػػػػػد كاُّػػػػػػدًٌ رو كاُّػػػػػػد  ر

 (ّ) اُّخكبتا :اُّخكبا  ممدكد نبته :كقتؿ

ػػػتاُّرػػكرة مػػػف رػػكر                 ن ػػػه  ػػركج مػػػف  ؛اُّرػػكحغ  ػػػغ اُّخزػػز ح ال
 ؛كحخ ػ  إُّتػه اُّخزػزو كمدـ اُّ ػذؼ ُّخرػائت أك اُّرػامتو أرؿ اُّكالـ مف اُّذكر

و مػػف االاػػـ كاُّلػػرب حيػػنةص اُّ ػػرؼ:درخذذاَّدايهذذ ل     ػػؿ اال حرػػار  ػػغ اُّكػػالـ
و اُّملنػػػى باُّراػػػـ اُّػػػذم حرتػػػد  كحمتػػػؿ اُّ ػػػرؼ احاػػػاما؛ ُّتيلػػػرؼو كحيزتػػػؿ اُّ ػػػرؼ

مػػف اػػنف اُّلػػرب -بك ػػه مػػاـ-كاُّ ػػذؼ(ْ)" كاُّل ػػـ ال تحاػػلكف كمػػا ححاػػع اُّلػػرب
"كمػػػف اػػػنف اُّلػػػرب اُّ ػػػذؼ  : تػػػث قػػػاؿو داذذذن فذذذاسسكمػػػا ذكػػػر و  ػػػغ كالمهػػػا

اُّػذم تحم ػؿ  ػغ  ػذؼ و اُّ ػذؼ اُّرػكحغ-انا- اُّذم تلنتناك و (ٓ)كاال حرار " 
قد تككف ك و اُّرائت اُّطكتؿ مف طرتؽ حةرتر أكو رائت مف طرتؽ اُّحاكتف

ا ُّرػػػامت دكف حػػػكاُّغ  ػػػذ ن  أكو ا ُّرػػػامت ؛ نحت ػػػز حػػػكاُّغ ا م ػػػاؿ ػػػذ ن اُّ ػػػذؼ 
                                                 

ػػافو انظػػرَُِٕ/ِ مهػػرة اُّخزػػز :( انظػػرُ) دتػػكاف : و كاُّبتػػت اُّشػػلرم مػػف ب ػػر اُّػػكا ر ُّ ا 
  ُّْ/ُ ااف بف  ابت 

 و كاُّخكبتا م رد " اُّخكابغ"و اُّحغ ذكراا اُّ ز از  غ كالمه ِٕٔ/ُٓحهذتب اُّخزز : ( انظرِ)
  ُٕٖ/ّاُّم رص : ( انظرّ)
ت  غ اُّخززو ص/: ( انظرْ)  ُْٓاُّح ال
 ُْٓةه اُّخززو ص/اُّرا بغ  غ  : ( انظرٓ)
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ػػػتكاػػػك بػػػاب و ا م ػػػاؿ و ترمػػػغ إُّػػػى ح ةتػػػؽ غػػػرض اال حرػػػارو  ػػػغ اُّخزػػػز ح ال
إُّػى مخػز اُّح  ػؼ مػف  أحمذا طذ  ح ذا يناُّػدكحكر  كقد أر ع  دك ه  كاُّح  تؼ

اُّ ػػذؼ اػػببه مخػػز قامػػت  ػػغ ن ػػكس  إف  " : تػػث قػػاؿو  ةػػؿ اُّرػػامت أك اُّ ركػػز
بخكا مخى  ُّت ةةػكا مػف اإلاػراع  ػغ اُّنطػؽ كا دا  اُّخزكم؛اُّلرب كأذاانهـ ممف  ي

تػػػػاف اُّح  ػػػػؼ مػػػػف مػػػػب  حخػػػػؾ اُّ ركػػػػز اػػػػك  ػػػػغ أغخػػػػب ا  و ذُّػػػػؾ اػػػػد نا ملتنػػػػا
 تخ ئػػكف إُّػػى طر هػػا مػػف كالمهػػـ دكف قرػػد مػػنهـ إُّػػى ذُّػػؾ ؛ نػػه و اُّرػػامتأك 

  (ُ)"منداـ كاختةزو  رار ك نه  طرةُّهـو هـك رت مخته طبائلو شغ  امحادك 
 اذاا  ةػد  ػنت اُّػدكحكر و أم ا مف اُّةبائؿ اُّلربتػز اُّحػغ ماُّػت إُّػى اُّ ػذؼ      
مظهػػػر مػػػف مظػػػاار اُّبتئػػػز -بك ػػػه مػػػاـ-اُّ ػػػذؼأف  إُّػػػى -ر مػػػه هللا -درسدجذذذو
-كقػد ااػحطامت اُّلربتػز (ِ) كاُّحغ كانت حمتؿ إُّى اُّاػهكُّز  ػغ اُّنطػؽو اُّبدكتز

دكف  ػػدكث  خػػؿ و أف حطػػكًٌع اػػذا اُّ ػػذؼ؛ ُّتػػحال ـ مػػع أم خػػز كالمهػػا-بمركنحهػػا
إمػا اُّلػرب إذا  ػذ ت مػف اُّكخمػز  ر نا؛كذُّػؾ أف  " :داذن ج ذوتةػكؿ    غ اُّملنى

حةبخػػه و  إنهػػا حرػػكر حخػػؾ اُّكخمػػز بلػػد اُّ ػػذؼ منهػػا حرػػكتراو أك إت ػػاراو لػػركرة
ػػػػه ُّ رك ػػػػه منهػػػػاو كال حلا ػػػػهو أم خػػػػز كالمهػػػػا ؾ اُّ ػػػػرؼ اػػػػكا  كػػػػاف ذُّػػػػو كحم ل

  (ّ)اُّم ذكؼ أرال أـ زائدا" 
ذذ در -فذذو كتااذذ  درخذذاَّدا قذذا  كذذس   د مذذن هذذ د درحذذ ل صذذ سً  -فذذو درل ذذن تف ُّ

 :م ها، درص تو
 

 
ككػػذا اُّتػػا  مػػف نػػكع و  ػػإف  اػػذ  اُّػػكاك مػػف نػػكع اُّلػػـ كاُّر ػػع" :درخذذاَّدايهذذ ل      

ا ُّػػؼ إال كمػػا كمػػا ال حةػػع و كال تةلػػاف إال كمػػا قبخهمػػا منهمػػاو كاُّ  ػػضاُّكاػػر 
 كػػؿل كا ػػد مػػف اػػذ  اُّ ركػػات قػػد تنػػكب ممػػا اػػك مػػف  ناػػه و اقبخهمػػا م حػػكح أبػػدن 

                                                 

 ُٗقرا ة ت تى بف ك  اب  غ لك   مخـ اُّحشكتؿ اُّركحغو ص/: ( انظرُ)
 ُْٓاُّخه ات اُّلربتز  غ اُّةرا ات اُّةر نتزو ص/: ( انظرِ)
  ُُِ-ُُُ/ّاُّ رائص : ( انظرّ)
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كاُّلػػـ مػػف نكمػػه اُّػػذم اػػك و  تنػػكب اُّ ػػحت مػػف نكمػػه اُّػػذم اػػك ا ُّػػؼو كنكمػػه
كال  ػػرؼ مػػف اػػائر  ػػركؼ اُّمل ػػـ  كاُّكاػػر مػػف نكمػػه اُّػػذم اػػك اُّتػػا و اُّػػكاك
كاُّتػػا   ػػغ و كاُّػػكاكو  خػػذُّؾ ااػػح ازكا  ػػذؼ ا ُّػػؼ؛ ل ذُّػػؾ تنػػكب مػػف غتػػر اػػك 

اُّ ركػػػات اُّباقتػػػز  ػػػغ اُّ ػػػرؼ اُّػػػذم  إذ كانػػػت؛ اُّمكالػػػع اُّحػػػغ  ػػػذ كا ذُّػػػؾ  تهػػػا
 :كما قاؿ اُّشامرو  يذؼ منه داُّز مخى اُّم ذكؼ منه

 راراـــــــــٌد ضِ *** وال يسطيعهم أحـ رادوان أــــــــإذا ما شاُء ضرُّوا م
 (ُ)بلـ اُّهمزة مف شا  " اكح ى و شا كا :ترتد كاك

ت ػػازا  ػػغ اُّخ ػػظو ا  ػػغ اُّ ػػطاػػذا اُّنػػكع مػػف اُّ ػػذؼ احاػػامن درخذذاَّدا  ذذاَّ          و كا 
ػػذ ت اُّتػػا   ػػغ مكالػػع ال حي ػػذؼ  ػػغ م خهػػا" : تػػث قػػاؿ كُّكن ػػه احاػػاع  ػػغ و ك ي

ت ػػػػػاز  ػػػػػغ اُّخ ػػػػػظو اُّ ػػػػػط تػػػػػؤحغ : كا رػػػػػؿو (ِ)كاػػػػػكؼ تػػػػػؤًت هللا": "كةكُّػػػػػهو كا 
 (ّ)      هللا

امخػػـ أف  اُّ ركػػات أبلػػاض  ػػركؼ " :داذذن ج ذذوك ػػغ اػػذا اُّرػػدد تةػػكؿ         
 كػػػذُّؾ و  كمػػػا أف  اػػذ  اُّ ػػػركؼ  ال ػػزو كاػػػغ ا ُّػػؼ كاُّتػػػا  كاُّػػكاكو اُّمػػد كاُّخػػتف

كاُّكارة و  اُّ ح ز بلض ا ُّؼو كاُّلمزو كاُّكارةو كاغ اُّ ح زو اُّ ركات  الث
حةػػدمك اُّن ػػكتتف تاػػمكف اُّ ح ػػز كقػػد كػػاف مو كاُّلػػمز بلػػض اُّػػكاكو بلػػض اُّتػػا 

 (ْ)كاُّلمز اُّكاك اُّرزترة "و كاُّكارة اُّتا  اُّرزترةو ا ُّؼ اُّرزترة
 ذؼ اُّ رؼ كاالكح ا  باُّ ركػز اُّحػغ :أمو كاال حزا  تلنكف به االكح ا         
  كاُّ ح ػز مػف ا ُّػؼو كاُّلػمز مػف اُّػكاكو  تيكح ى باُّكارة مف اُّتا و مف  ناه

ذا أملنػػػػا اُّنظػػػػر  ت  ػػػػغ حي اكٍ و ك ػػػػدنا كخمػػػػز )شػػػػا ي(و مػػػػف أم خػػػػز اُّ ػػػػز ازذكػػػػر   مػػػػاكا 
 ػػذ ت  تػػث و تػػؤًت"":حلػػاُّىقكُّػػه ككػػذُّؾ و شػػا كا:كا رػػؿو اُّػػكاكمػػف  باُّلػػمز

                                                 

ت  غ اُّخززو ص/: ( انظرُ) و كاُّبتت اُّشلرم مف ب ر اُّكا رو كاك بال نابز  غ ُٖٓاُّح ال
  ِِٖ/ٓو ك زانز ا دب ُٗ/ُُّخ را و بخ ظ ) كال ت ُّكاـ أ ده لرارا (   ملانغ اُّةر ف

  ُْٔ( اكرة اُّناا  و  ز  مف ا تز ِ)
ت  غ اُّخززو ص/: ( انظرّ)  ُِٔاُّح ال
 ّّ/ُار رنامز اإلمراب : ( انظرْ)
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ك ػدتر باُّػذكر  ُّحدؿ مخى اػذ  اُّتػا  اُّم ذك ػز؛كايكح غ باُّكارة و ماكغ اُّتا  بال
ت زاا  ػغ كُّـ و باُّلركرة اُّشلرتز اُّركحتز أف  ابف ا نبارم  ص  اذ  اُّظاارة

و ُّـ ح ذؼ اُّتا  ُّخ ـز بالـ مةدرةح ًد ن اؾ"": هقكُّ    " : تث قاؿو الز اُّكالـ
ذ ت ُّخلركرة نما  ي كاك  غ أشلاراـ أك ر مف أف و ا حزا  باُّكارة مف اُّتا  ؛كا 

 (ُ) " ت رى
كقػػد حياػػةط اُّلػػرب " : تػػث قػػاؿو كمختػػا قػػتسإُّػػى اكازف؛ درفذذسدبكقػػد ناػػبها          
ك غ و قد لربي و لربكا: ةاُّكا  غو اكح غ باُّلمز قبخهاو ماعكاغ كاك  و اُّكاك
 (ِ) كمختا قتسو كذُّؾ  غ اكازف قد قاؿي :قاُّكا
  ًاحذف احلركة عن طريق التسكني ختفيف: 

تشػهد بةخبػه مػا  :أمو (ّ)"شػهتد اُّاػمع كاػك أُّةػى "أك:ادرخذاَّدقال أاذ  درح ذين 
 :كُّـ تكف كما قاؿ اُّشامرو  خف تكذبا و حلغ أذنا 

 ـعِ ـأال رمبا ُكْذَب السميُع عن السمــــ *** ادياك اليوم ساقا مطيَّةـــحمها 
"و أذنػػػاؾ اػػػاقحا إُّتػػػؾ ظنًّػػػا مػػػف اُّةػػػكؿ ُّػػػـ تكػػػف  ةًّػػػا:ترتػػػد   اػػػكف و كربمػػػا " كيػػػٍذبى
ـ  كاُّكاػر  ؛اُّذاؿ   ذيا ي كاػذ  اُّظػاارة أ ػرد ُّهػا (ْ) اح  ت ن  ف اُّلرب حاكًٌف اُّلػ
و كاػك  ػغ ا رػؿ مح ػرؾ" اف ااػح  ا ن ما تياك   اذا بابكامه بػػػ"و ا  غ كحابهبابن 
ػدو  ىٍ ػذ : ىً ػذٍ  :كذُّؾ قكُّهـ  غ قكُّهـ  غ" :قاؿ ُّزػز كاػغ و    مىٍلػد :ك ػغ مىلي

نمػا  مخهػـ مخػى اػذا    ك تر مف بنغ حمتـ كأناسو بف كائؿابكر  أنهػـ كراػكا  كا 

                                                 

قػػػد  -مػػػف ك هػػػز نظػػػرم -و كاػػػذا اُّةػػػكؿ  البػػػف ا نبػػػارمِِٗ/ُأاػػػرار اُّلربتػػػز : ( انظػػػرُ)
ب؛  ف اػذ  اُّظػاارة كردت مػف اُّلػرب  ػغ اػلز كالمهػـو بػؿ ك ػغ اُّةػر ف  انبه اُّرػكا

اُّكرتـو كما ذكػر ذُّػؾ اُّ ػز از كغتػر و كاػغ ملػزكة ُّةبتخحػغ اػكازفو كمختػا قػتس  ال اػبتؿ 
 ُّح رترها باُّلركرة 

  ِِٕ/ٓو ك زانز ا دب ُٗ/ُملانغ اُّةر ف ُّخ را  : ( انظرِ)
 ّٕ( اكرة )ؽ( و  ز  مف ا تز ّ)
ت  غ اُّخزػزو ص/: ( انظرْ) -و كاُّبتػت اُّمػذككر مػف ب ػر اُّطكتػؿو كُّػـ أم ػر ُّػهُْٕاُّح ال

 مخى قائؿ أك مردر - تما ح ت تدم مف مرا ع
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كا أف  كراػو كاُّم حكح أ ػؼل مخػتهـو أف تر لكا أُّانحهـ مف اُّم حكح إُّى اُّمكاكر
كمػػػا و اُّكاػػػرة بلػػػد اُّلػػػمز ػػػغ "ميًرر" اككراػػػك و تنحةخػػػكا مػػػف ا  ػػػؼ إُّػػػى ا  ةػػػؿ

ػػا مػػا حكاُّػػت  تػػه اُّ ح حػػاف  ػػإنهـ ال تي   اُّػػكاك مػػع اُّتػػا    تكراػػكف  منػػه؛ اػػكًٌنكفكأم 
 إاذسدهيم أ ذيس كقد ذاػب اُّػدكحكر (ُ)" مختهـ مف اُّلـ كاُّكار  ف  اُّ حت أ ؼٌ 

بؿ إف  ذُّؾ مرحبط و اُّك تد اُّدامغ ُّخحاكتفإُّى أف  طخب اُّ  ز ُّتس اك اُّابب 
كحػػكاُّغ اُّمةػػاطع مػػف اُّنػػكع " : تػػث قػػاؿو بكرااػػز اُّخزػػز حػػكاُّغ اُّمةػػاطع اُّةرػػترة

أك مػػػف اُّنػػػكع اُّ اُّػػػث  ػػػائز ماحاػػػاغ  ػػػغ اُّكػػػالـ و مػػػف اُّنػػػكع اُّ ػػػانغ أكو ا كؿ
ف كانت اُّخزز اُّلربتز  غ حطكراا حمتؿ إُّى اُّح خص مف حػكاُّغ اُّنػكع و اُّلربغ كا 
 (ِ) " ا كؿ

دان كما  نت إُّى ذُّػؾ و مف انف اُّلرب  غ كالمها:اُّةخب اُّمكانغ            
كتكػكف  ػغ و كذُّؾ تككف  ػغ اُّكخمػزو كمف انف اُّلرب اُّةخب": تث قاؿو فاسس
ػػػاو اُّةرػػػز ػػػذىبى ) :اُّكخمػػػز  ةػػػكُّهـ   م  بىػػػذى(  ى ػػػؿ كُّىبىػػػؾ(كو ك ى كقػػػد و كاػػػك ك تػػػرو )بىكى
 (ّ) "مخما  اُّخزز رن ه

حةػدتـ بلػض  ػركؼ اُّكخمػز مخػى  :تلنػى باُّةخػب" :بةكُّػه   سَّف  درس و            
 غ غترامػػػػا كقػػػػد  ػػػػا و كأك ػػػػر مػػػػا تح ػػػػؽ اُّةخػػػػب  ػػػػغ اُّملحػػػػؿ كاُّمهمػػػػكزو بلػػػػض
"حةػػػدتـ بلػػػض أرػػػكات  :بةكُّػػػه سم ذذذان  اذذذا درتذذذ داككاػػػمه اُّػػػدكحكر  (ْ) قخػػػتال

                                                 

و ك ػػدتر باُّػػذكر أف  ابػػف إتػػاز ّْ/ُو كشػػرح شػػا تز ابػػف اُّ ا ػػب ُُٓ-ُُّ/ْاُّكحػػاب : ( انظػػرُ)
ر مػػدـ حاػػكتف مػػا حكاُّػػت  تػػه  ح حػػاف بةكُّػػه ك اُّاػػككفو كُّهػػذا ال تياػػك ف أ ػػ "   مػػع أف  اُّ ػػحت: بػػر 

ػػػؿ( ب ػػػحت اُّلػػػتفو) ٍمػػػؿ    ىلى ػػػؿ"  ى مى اُّم رػػػكؿ  ػػػغ شػػػرح اُّ رػػػكؿ  :   " انظػػػر ػػػال تةػػػاؿ  ػػػغ "  ى
ُ/َٗ-ُٗ   

  ّٗا ركات اُّخزكتزو ص/: ( انظرِ)
ػتو  نػه تم ػؿ  رك ػا ُّٓ/ُاُّرا بغ  غ  ةػه اُّخزػز : ( انظرّ) ػد  اُّةخػب بابنػا مػف أبػكاب اُّح ال و كمي

ف  ا رػػؿ مػػدـ اُّةخػػب بػػتف اُّ ػػركؼو إلػػا ز إُّػػى أنػػه ال تةػػع إال بػػتف  ػػركؼ مػػف ا رػػؿو إذ إ
 بلتنها  غ اُّكالـ 

  ُِ/ُشرح شا تز ابف اُّ ا ب : ( انظرْ)
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 هػك ظػاارة و مخػى اُّػذكؽ اُّخزػكم؛ ُّرػلكبز ححابلهػا ا رػخغ اُّكخمز مخى بلػض
مخػػػػى  أاذذذذ  حيذذذذان مخػػػػه كقػػػػد  (ُ) " تمكػػػػف حلختخهػػػػا بنظرتػػػػز اُّاػػػػهكُّز كاُّحتاػػػػتر

 (ِ) كأنه ال ت كز  غ كالـ  رتتو اُّلركرة
ػػػػػـ        مػػػػػا اػػػػػك  ػػػػػاص  :منهػػػػػاو ا محنكمػػػػػزاُّةخػػػػػب أقاػػػػػامن  داذذذذذن  صذذذذذف سكقا 

ػكقاػـ   ػر  ػاص باُّةخػب  و كشكائعو شكاعو  كما  غ كخمزو باُّلركرة مػف  لناحكال
مػػدة نمػػاذج  درخذذاَّدا قذذا  كذذس  (ّ)   كاػػارو و كمنػػه اُّةخػػب  ػػغ شػػاؾو و غتػػر لػػركرة
تاُّك م خز مخى و ُّخةخب اُّمكانغ  منها:و  غ اُّخزز اُّركحغ ح ال

  
سى بيٍنتى  : مف رأل  غ اُّةر ف قكُّه" :درخاَّدايه ل        ٍف أىا  خىػى حىٍةػكىل "أى ىمى انىهي مى

ػسى بيٍنتى  ػٍف أىا  ـٍ مى ٍتػره أى ًرٍلػكىافو  ى ػريؼو اىػارو ًمفى الً  كى ػ ىا  ي خىػى شى كاػذا م ػؿ (ْ)"انىػهي مى
""  ػتلخـ مخػػزو كُّػتس بلربػغ اُّطبػػعو اػػارو :قكُّػه خػـ تلػػرؼ -ملػركب أنػػه  :اػارو

 رت اػػذ  اُّهمػػزة إذ ُّػػـ حكػػفػػػػأي ًٌ و مػػؤ ر اُّهمػػزة مػػف اػػائر الحاػػاع أُّاػػنز اُّلػػرب
ك لخكا اُّحنػكتف ُّخدالُّػز مختهػا و  ر لت إُّى أرخهاو   لخحها بلد اُّرا و أرختز
 :كم خه    مكاكرا
 (5)َلمُ ــــاكٍ سالحي يف احلوادث ُمعْ ــعرَّفوين إنين أنا ذاكُم ***شــــــــفَت

                                                 

  ٖٗ-ٖٖاُّحطكر اُّخزكمو مظاار و كمخخهو كقكانتنهو ص/ : ( انظرُ)
 ِّٗاُّمبدع  غ اُّحررتؼو ص/: ( انظرِ)
  ُّٗ/ُاُّممحع  غ اُّحررتؼ : ( انظرّ)
  َُٗكرة اُّحكبزو  ز  مف  تز ( اْ)
و ْٔٔ/ّ( اُّبتت مف ب ر اُّكامؿو كاك مناكب إُّى طرتؼ بف حمتـ اُّلنبرم  ػغ اُّكحػاب ٓ)

و كاُّشػػػااد  تػػػه ُِٖ/ّو كشػػػرح شػػػا تز ابػػػف اُّ ا ػػػب ُُٔ/ُكبػػػال ناػػػبز  ػػػغ اُّمةحلػػػب
( أرخها شائؾ مخػى كزف  امػؿو  ػـ  ػدث قخػب مكػانغ بػتف اُّػالـ كاُّلػتفو ك ردت  )شاؾو

حػػ  رة إُّػػى أرػػخها اُّتػػا و  رػػارت )شػػاكغ( و  ػػـ  ػػذ ت اُّتػػا  كمػػكض منهػػا اُّهمػػزة اُّم
و مخػػى كزف -كمػا تي لػؿ بتػا  االاػـ اُّمنةػكص-ب ركػز مػف  ػنس ماقبخهػا و  رػارت شػاؾو

  اؿو 
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و  ـ ريد ت اُّهمزة إُّػى أرػخها ) اُّػكاك أك اُّتػا (و أرخها اائر:كاارو  (ُ) شائؾ:أراد
 حةػػدمت و  ػػـ  ػػدث قخػػب مكػػانغ  تهػػاو أك اػػاتر مخػػى كزف  امػػؿ  رػػارت اػػاكر
 ػـ مكمخػت ملامخػز االاػـ و اػارك أك اػارم:أمو  رػارت  ػاُّعو المه مخى متنػه

ككػذُّؾ غتراػا و  رػارت اػارو و كمكًٌض منها باُّكاػرةو   ذ ت اُّلتفو اُّمنةكص
  (ِ) اُّحغ مخى كزف  اؿو و مف اُّكخمات اُّحغ  ا ت مخى اُّنمط ن اه

  
خىػػى أىرٍ كهللا حبػػارؾ كحلػػاُّى تةكؿ"":درخذذاَّدايهذذ ل  خىػػؾي مى اًئهىػػاكىاٍُّمى كاػػـ و (ّ)" ى

ػػ كاُّخ ػػظو اُّرلاػػؿ و كحةػػدتـ امػػز  كحػػ  تر و كاُّلػػرب ححاػػع  ػػغ كا ػػد  ك ملػػهو دمك  
م بػػف زتػػد : ةػػاؿ  : ػػاُّ مع مخػػى اػػذا اُّخ ػػظ (ْ).أالذذا در نمذذان  ّ ذذو مْأُرًكذذا :مػػدًٌ

 :كما قاؿ ُّبتدو كا رؿ حةدتمهاو همزة مؤ رةاُّو مالئؾ
 (5)ألْ ــــــــذلنا ما س*** بِأُلوٍك فبـــ أمُّوُ  ــلُتوالٍم أرســـــــــــــوغ

 (ٔ) كتؤ ركنها احاامناو مكف  غ كالمهـ اُّهمزةةدًٌ كاـ تي     

                                                 

ت  غ اُّخززو ص/: ( انظرُ)    ِٖٔ-ِٕٔاُّح ال
ػػا مػػف اُّخزػػػ -انػػا-و كممػػػا ك ػػب ذكػػر ُِٔ-ُِٓ/ٔاُّػػدر اُّمرػػكف : ( انظػػرِ) كتتف أف  انػػػاؾ بللن

ذاب إُّى ااح ااف اُّةكؿ ب ف  اذ  اُّكخمات  دث  تها  ذؼ ُّلتف اُّكخمزو كُّـ ت دث  تها قخب 
اتبكتهو  تث ااح اف اُّةكؿ باُّ ػذؼ  تهػا إُّػى  انػب اُّةػكؿ : مكانغو كمف أر اب اذا اُّرأم

بكقكع اُّةخب اُّمكانغو ككذُّؾ مكٌغ اُّةتاػغو بتػد أنػه ر ػض اُّةػكؿ باُّةخػب اُّمكػانغو م بحنػا اُّ ػذؼ 
ت  اُّةك  و ؿ باُّ ذؼ أبك  تافو ك لخػه ا ك ػر ةطو كاك قكؿ البف تلتش  غ شرح اُّم رؿو كر  

و َْٓ/ّو شػػرح اُّم رػػؿ البػػف تلػػتش ّّٔ/ُو مشػػكؿ إمػػراب اُّةػػر ف ّٖٕ/ْاُّكحػػاب : انظػػر
  ِْٔ-ِْٓ/ُارحشاؼ اُّلرب مف ُّااف اُّلرب 

 ُٕ( اكرة اُّ اقزو  ز  مف ا تز ّ)
دتػػكاف : أٌنػه قػػد طػاؿ  باػػغ كانحظػارمو انظػػر: كم ػػز  ( اػذا رػػدر بتػت مػػف ب ػر اُّرمػػؿوْ)

م بف زتد اُّلبادمو ص/  ِِّ/ُو كاُّشلر كاُّشلرا  ّٗمدًٌ
و ك زانػػز ا دب ُٗ/ُ( اُّبتػػت مػػف ب ػػر اُّرمػػؿو كاػػك مػػف شػػلر ُّبتػػدو انظػػر دتػػكاف ُّبتػػد ٓ)

    ٖٖ/ْو كشرح شا تز ابف اُّ ا ب ِّٗ/َُو كاُّخااف ِٕٗ/ٗ
ت  غ اُّخززو ص: ( انظرٔ)     ُِِ-ُُِ/اُّح ال
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و مالئػػػؾ" ناح ػػػز مػػػف  ػػػدكث قخػػػب مكػػػانغتػػػرل أف  كخمػػػز " درخذذذاَّداإ ن             
ا مخػػػػى اُّةخػػػػب أف حةػػػػع اُّهمػػػػزة  تهػػػػا  ػػػػا ن أكمتننػػػػ أم ت ػػػػكز:م ُّػػػػؾؿ  تها: ا رػػػػ
ػػألىؾ( :كاُّمالئكػػز :ُّزبتػػدمل قػػاؿ ا اُّمكػػانغ ػػذ ت امزحػػه و  ػػغ ا رػػؿ  مػػع )مى  ػػـ  ي

أرػػخه  :كقتػػؿو مالئػػؾ : تةػػاؿ كقػػد ح ػػذؼ اُّهػػا و خػػؾمى  : ةتػػؿو ُّك ػػرة االاػػحلماؿ
خػػب مكػػانغ  ػػغ اُّكخمػػز  ػػـ  ػػدث قو اُّراػػاُّزو بحةػػدتـ اُّهمػػزة مػػف ا ُّػػكؾو (ؾُّىػػ ٍ مى )

رت اُّهمزة ػ: رػارتو كحةػدمت اُّػالـو    ًٌ كنةػؿ و  ػـ    ػت اُّهمػزة ب ػذ هاو ألؾمى
كحػػرد اُّهمػػزة و مىلىػػؿ"" رػػارت مخػػؾ مخػػى كزفو قبخهػػا ركحهػػا إُّػػى اُّػػالـ اُّاػػاكنز 

 كيػراع : اُّم ُّػؾ :  :"قػاؿ ذيااداذن تةػكؿ (ُ) كمالئكػزو مالئػؾ: حرترو مند اُّ مع
ٍ ليػػؿ( إال اػػغ  أم:و كالنظترُّهػػاو اُّراػػاُّز ت ُّكػػه أُّكا:أبخزػػه كأُّكػػه  ُّػػـ ت غ مخى)مى

ٍ ُّىؾو كأرخه:و : مشحؽ منها ُّكؾ  كاُّمخؾ و  ػـ قخبػت اُّهمػزة إُّػى مكلػع اُّػالـ مى
و بػػػ ف أُّةتػػػت  ركحهػػػا مخػػػى اُّاػػػاكف اُّػػػذم قبخهػػػا  ػػػـ    ػػػت اُّهمػػػزة؛و  ةتػػػؿ:مألؾ
 كالو ضكال ُّلػك و ال ُّل مػزو د خػت  تهػا اُّهػا  وكاُّ مع :مالئكز     ةتؿ: مخؾ 

 (ِ) كاُّرتاقخز  "و كُّكف مخى  د د كُّها  غ اُّةشاممزو ُّناب
  

مكف  غ كالمهـ اُّهمزة":درخاَّداقال     :قاؿ كماو احااماكتؤ ركنها و كاـ تيةدًٌ
 (3)رىــــحُص حـــىت ُيسرتاء فال يــوؤه وشعاعو ***وميـــــَب خيبو ضرَّ ـــــــتَق

                                                 

و كشػػػرح ِٗٓ/ِو كاُّخبػػػاب  ػػػغ مخػػػؿ اُّبنػػػا  كاإلمػػػراب ُّٕ/ِٕحػػػاج اُّلػػػركس : ( انظػػػرُ)
     ّٗٓ/ْو كاُّنهاتز  غ غرتب اُّ دتث كا  ر ٖٖ/ْشا تز ابف اُّ ا ب 

و ك ػػدتر باُّػػذكر أف   ُّٕ/ِٕو حػػاج اُّلػػركس  ٖٗ/ٕاُّم كػػـ كاُّم ػػتط ا مظػػـ : ( انظػرِ)
"  ف  مٍ ُّكػز : ُّكػز( مخػى )مألكػز(و كمخػؿ ذُّػؾ بةكُّػهقد ـ بػاب )م - غ م كمه-ابف اتد 

   َٗ/ٕاُّم كـ كاُّم تط ا مظـ  : أرؿو كمألكز  رع مةخكب منها انظر
ػػلدمو انظػػرّ) ػػاف اُّا  كحػػاب اُّنػػكادر  ػػغ اُّخزػػزو : ( اُّبتػػت مػػف ب ػػر اُّطكتػػؿو كقػػد نيًاػػب ُّ ا 

بز  ػغ اُّخاػاف بخ ظ م حخؼ مف اذ  اُّركاتز اُّحغ مند اُّ ز ازو كبال نا ّٖٓ-ّٕٓص/
ُّ/َّْ    
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قػاؿ :قال دان م ظذ س (ُ) رأتػت:تياح لؿ مف:أمو تياحرأل:كا رؿو تياحرا :حةدتر 
 :ا رػػؿك  (ِ) كنػػا نػػ ل :كةكُّػػؾو را و :قػػاؿو كمػػف قخػػب اُّهمػػز مػػف رأل    :اُّختػػث

و تياػػػػحرأل: رػػػػارت و مكػػػػانغ   ػػػػـ  ػػػػدث  تهػػػػا قخػػػػبو (تياػػػػح لؿ) كزفو تياػػػػحرأل
  كحةدمت اُّالـو  تث ح  رت اُّلتفو تياح خع:كزف

و أاػؿ اُّطرتػؽ:اُّطرتػؽ تطؤنػا:أم :اُّلػرب  ػغ اُّم ػؿ كقاُّػت:"درخذاَّداقال         
  :كتينشدكفو تلنكف اُّمطرو كما زُّنا نط  اُّاما 

 صريُ ـــــو فبأميا هنارُُه  *** فأعمى وأميا ليــــلُ  انَ ـــــــهبْ نَـ  نْ مِ  وأعورَ 
نمػػا اػػك ا ممػػى ال اُّنهػػار ػػا كأتمػػا)كو كا  ػػا):"كا رػػؿ  ػػغ "أتمػػا(ّ) كا ػػده  (أم  و (أم 

  بػدُّت إ ػدااما إُّػى  ػرؼ و  دث  تها ح اُّؼ ركحغ بػتف رػكحغ اُّمػتـ  تث
حاػػػم ى باُّم اُّ ػػػز  كاػػػذ  اُّلمختػػػز اُّرػػػكحتزو كاػػػك اُّتػػػا و   ػػػر قرتػػػب مػػػف اُّمػػػتـ

اُّحػػغ أشػػرنا إُّتهػػا  ػػغ اُّب ػػث -كاػػغ مكػػس ظػػاارة اُّمما خػػز اُّرػػكحتزو اُّرػػكحتز
  ةػػػػؿُّمػػػػا  تػػػػه مػػػػف  مػػػػف حػػػػكاُّغ ا م ػػػػاؿ؛ خصكاُّحػػػػغ حاػػػػلى إُّػػػػى اُّػػػػح  و-ُّ نااػػػػا

 مػػػف رػػػكركرػػػكرة  اُّرػػػكحتزكمػػػف  ػػػـ ُّ ػػػ ت اُّخزػػػز إُّػػػى اُّم اُّ ػػػز ؛ اُّحلػػػلتؼ
ػػتاُّ ػػا مػػف  ةػػؿ اُّحلػػلتؼ؛ اُّرػػكحغ  ػػغ اُّخزػػز ح ال ك ػػغ اػػذا مػػدكؿ مػػف و ح خرن

اذا باب مػا "ا كامه بػػػػكبٌكب ُّها بابن و  غ كحابه  يا ي  إُّتها  كقد أشار ا رؿ
كُّػػػػػػتس بمطػػػػػػرد" كذُّػػػػػػؾ و اُّحلػػػػػػلتؼ ُّػػػػػػالـ اُّتػػػػػػا ؛ ُّكرااتػػػػػػزشػػػػػػذ    بػػػػػػدؿ مكػػػػػػاف ا

ػتت مػفو كحظن تػتو حار تتي :قكُّؾ رت كا رػؿ:    اُّةرػزو كأمختػت  كحةر  و حاػر 
 (ْ) كأمخختو    كحظن نت

                                                 

ت  غ اُّخززو ص/: ( انظرُ)     ُِِ-ُُِاُّح ال
   ِِّ/ُٓو كحهذتب اُّخزز َّْ/ُْاُّخااف : ( انظرِ)
ت  غ اُّخززو ص/: ( انظرّ) و كاُّبتت اُّشلرم مف ب ػر اُّطكتػؿو كاػك ُّ رتػر  ػغ َِٗاُّح ال

خزػػز اُّلربتػػز و كبػػال ناػػبز  ػػغ اإلبانػػز  ػػغ أُِّٔدتكانػػه بخ ػػظ ) أٌمػػا( كُّػػتس) أتمػػا(و ص/
ُ/ُِّ   

     ِْْ/ْاُّكحاب : ( انظرْ)
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 : تػث قػاؿو مػف ُّزػات اُّلػرب اُّكخمحػتف ُّزحػاف إُّى أف    ج   دان ينيش       
و كال تةػاس مختػهو اُّشػذكذ ػركؼ رػاُّ ز اُّلػدة مخػى اػبتؿ  اُّتا  مفقد أبدُّت "

قػاؿ و أمختػت اُّكحػاب :مػف ذُّػؾ قػكُّهـكن ف ناكؽ اُّكالـ مخػى  اػب مػا ذكػر   
" ": ُّىهللا حلػػػػا خىٍتػػػػًه بيٍكػػػػرىةن كىأىًرػػػػتالن  ىًهػػػػغى حيٍمخىػػػػى مى

كقػػػػاؿ هللا و أمخخػػػػت :كا رػػػػؿ (ُ)
ػػؽل"حلػػاُّى: " خىٍتػػًه اٍُّ ى ٍُّتيٍمًخػػًؿ اُّ ػػًذم مى كى

و ا كا ػػد؛ ف حرػػر همكاُّك ػػه أنهمػػا ُّزحػػاف (ِ)
 خػػتس  لػػؿي أ ػػداما و تيًمخ ػػهي إمػػالال( ك)أمخ ػػه وإمػػال ن( )أمخى اُّكحػػاب تيمختػػهحةػػكؿ:

ػػػتت أظ ػػػارم"  كػػػا  ابػػػف :كقػػػاُّكاو أرػػػال كا  ػػػر  رمػػػا بػػػ كُّى مػػػف اُّلكػػػس "قر 
رت " كًٌتت  غ "قر   (ّ) "ُّ ةؿ اُّحللتؼ    ؛أبدُّكا مف اُّراد اُّ اُّ ز تا و اُّاًٌ

رػػكرة مػػف رػػكر اُّحطػػكر - ػػغ اػػذ  اُّظػػاارة- سأى درذذاكت س إاذذسدهيم أ ذذيس    
 -أ تانػػػػػػا- مػػػػػػف اُّحطػػػػػػكرات اُّحػػػػػػغ حلػػػػػػرض : تػػػػػػث قػػػػػػاؿو اُّحػػػػػارت غ ُّألرػػػػػػكات

كاػػػغ أف  اُّكخمػػػز قػػػد حشػػػحمؿ مخػػػى و مػػػا تمكػػػف أف ناػػػمته باُّم اُّ ػػػزو ُّألرػػػكات
ـ  اُّم اُّ ػػز  تنةخػػب أ ػػداما إُّػػى رػػكت   ػػر؛و رػػكحتف محمػػا ختف كيػػؿ  اُّمما خػػز ُّحح

و اػػذ  اُّظػػاارة شػػامت  ػػغ ك تػػر مػػف اُّخزػػات اُّاػػامتزك  بػػتف اُّرػػكحتف اُّمحمػػا ختف
 (ْ) كُّتات اذ  اُّظاارة إال حطكرا حارت تا  غ ا ركات

ح ةتػػؽ إُّػػى   ػػغ اُّخزػػز ك كداػػا سم ذذان  اذذا درتذذ داكأر ػػع اُّػػدكحكر          
اُّاػػبب  ػػغ اُّم اُّ ػػز مػػف " : تػػث قػػاؿو كاُّحتاػػتر  ػػغ اُّنطػػؽو منرػػرم اُّاػػهكُّز
ف اُّمحمػػا ختف ت حا ػػاف إُّػػى  هػػد ملػػخغ  ػػغ اػػك أف  اُّرػػكحت اُّنا تػػز اُّرػػكحتز

تةخػػػػب أ ػػػػد و كُّحتاػػػػتر اػػػػذا اُّم هػػػػكد اُّللػػػػخغو اُّنطػػػػؽ بهمػػػػا  ػػػػغ كخمػػػػز كا ػػػػدة
و اُّرػػػكحتف رػػػكحا   ػػػر مػػػف حخػػػؾ ا رػػػكات اُّحػػػغ ال ححطخػػػب م هػػػكدا ملػػػختا

كاُّح خص مف  واُّنطؽ كح ةتؽ اهكُّزو إذف اُّح  تؼ (ٓ)" كاُّنكفو كاُّمتـو كاُّالـ
                                                 

     ٓ( اكرة اُّ رقافو  ز  مف ا تز /ُ)
     ِِٖ( اكرة اُّبةرةو  ز  مف ا تز /ِ)
     ّٕٓ -ّْٕ/ٓشرح اُّم رؿ : ( انظرّ)
    ُّٗا ركات اُّخزكتزو ص/: ( انظرْ)
    ْٔاُّحطكر اُّخزكمو ص/: ( انظرٓ)
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ػػػػ اُّاػػػػك اُّػػػػدامغ ُّ ػػػػدكث اػػػػذ  اُّرػػػػكرة و  ةػػػػؿ اُّرػػػػكحتف اُّمحمػػػػا ختف تز  ػػػػغ ح ال
ػتاُّاػذ  اُّرػكرة مػف  دان م ظذ سكقد مزا  اُّخزز اُّرػكحغ اُّخزػكم إُّػى ُّه ػز   ح ال
كمػػػف  اكراػػػا مخػػػى ا رػػػكات و  ػػػغ  ػػػتف أبةػػػت ُّه ػػػز اُّ  ػػػاز و كقػػػتسو حمػػػتـ

 (ُ) دكف اُّم اُّ ز بتنهاو اُّمحما خز

ػ تكاُّ":درخذذاَّدا يهذ ل ػػ حتت :كحةػكؿ  اُّشػدتد باُّ اراػػتز كاُّلربتػز :ا  و اُّاًٌ
 :قاؿو كا مر كا دو كزنتف كاُّا  ت مخى

 ربيتــــــكِ ٌب  ــــــــــأو ذى *** أو فضةٌ  لٌف ِسْختيتُ ــــِـــ يَـينِّ حــــىل يـُْنجِ 
قاػػػـ :كمػػا قاُّػػػت اُّلػػرب اػػٍؽ كنػػػدم اػػ ت :كاُّ ػػػرس تةكُّػػكف  تمػػتف شػػدتدة :أم

و أم شػػدتد:اػػ حتت:قػػاؿ ابػػف ا مرابػػغ (ِ) ا غتػػر لػػائر اح ػػاؽ م ػػؿ اػػذ شػػدتد
ػػػ ت ػػػرًٌبو ُّخشػػػغ  اُّشػػػدتد-باُّ اراػػػتز-أرػػػخه اى  كقػػػاؿ أبػػػك ًاػػػ حتتقتػػػؿ:   خمػػػا مي

 (ّ) اُّدقتؽ مف كؿ شغ  :اًُّاٍ حتت :ممرك

ػػ حتت  اراػتز" :اايْ  قذال داذذن ِ ذذ        اشػػحةها رؤبػز مػػف اُّ اراػػتزو تيةػػاؿ أف  اُّاًٌ
ٍ ت:مف قكُّؾ   (ْ)تن تنغ  خؼ ا حتت ؟ اؿ : تث تةكؿو اى
ػ حتت : لوّ أا   قال         ػ تاُّاًٌ إذف  اُّكخمػز (ٓ) كًز ختػؿ مػف اُّز ٍ ػؿو مػف اُّا 
ػػػػػٍ ت""اُّ اراػػػػػغ  أرػػػػػخها بحهػػػػػا اُّلػػػػػرب زادت مختػػػػػه  رك نػػػػػو اى ػػػػػلنا؛ ا خمػػػػػا مر   حكال

ػػػ ك  ػػػو "ًاػػػ حتحا":تر  رػػػاو اح ال ػػػ د ت اػػػذ  اُّزتػػػادة كمي  ٌف زتػػػادة  ػػػغ اُّخزػػػز؛ اح ال

                                                 

     ُّٓ-ّْٗ/ُو كاُّخه ات اُّلربتز  غ اُّحراث َُّ-ُِٖ/ُْاُّخااف : ( انظرُ)
ػت  ػغ اُّخزػزو ص/ : ( انظرِ) و كاُّبتػت اُّشػلرم مػف ب ػر اُّر ػزو مناػكب ُّرؤبػز َُٓاُّح ال

و ّٖٓ/ ُو كاُّ رػائص ِٔدتػكاف رؤبػزو ص/:  غ دتكانه بخ ظ ) اؿ تيلرمنغ( انظر
كبال  وِْ/ِو كاُّخااف ٕٓ/ٕ: و كحهذتب اُّخزز ) بخ ظ اؿ تن لنغ(ّْٕ/ُكاُّم رص 

  ْٓٓ/ْنابز  غ حاج اُّلركس 
    ْٓٓ/ْو كحاج اُّلركسٕٓ/ٕحهذتب اُّخزز : ( انظرّ)
     ّْٕ/ُاُّم رص : ( انظرْ)
  ْٓٓ/ْحاج اُّلركس : ( انظرٓ)
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اػكا  أكػاف و إذ ا رؿ مػدـ زتػادة اُّ ػركؼو ها مدكؿ مف ا رؿاُّركامت  ت
   غ غتر حلرتب ـأو ذُّؾ  غ حلرتب

إُّ ػاؽ اُّكخمػز مػف اُّ ػركؼ " :زتػادة اُّرػكامت بةكُّػه ينذيشدان كقد كاـ       
ػػا إل ػػادة ملنػػىو  تهػػا مػػا ُّػػتس مػػا ُّلػػرب و ككاك ملػػركبو لػػارب:كػػ ُّؼو إم  كا 

عمف    (ُ)التد" كتا  "و ممرك"ككاك "و  مار"" أُّؼ :ن كو  غ اُّخزز اُّحكال
كحػػػ حغ مخػػػى غتػػػر و كك تػػػرةو إُّػػػى أف  زتػػػادة اُّ ػػػركؼ مطػػػردة  جذذذ   داذذذن ج ذذذو

 (ِ) قتاس

ػػا:درخذذاَّدايهذذ ل           ـ  ُّػػؾ:باُّنبطتػػز: ةتػػؿ (ّ)ُّػػؾ"اىٍتػػتى "   م   كػػاف أ مػػد و اخػػ
 تى ٍتػػػاى ى أبػػا ممػػػرك بػػف اُّلػػػال  تاػػ ُّه مػػػف " ػػػ حو باُّلربتػػزرػػا ب اُّخؤُّػػػؤم ماُّما

تةػاؿ ُّخر ػؿ و قاؿ أبػك م مػد اُّحػكزمو حتشغ:أُّتس اغ مف حهت ت ُّؾ؟ قاؿ :"ؾُّ
ػػؽ مي مػػا اُّلػػرب ا ف  ػػامحرض و قػػـ:أبػػك ممػػرك ُّخؤُّػػؤم  ػػـ قػػاؿ     حتشػػغ :إذا  ى

 ةد رػدقت ب نهػا مػف حهتػ ت و  إف ك دت مربتًّا تلر هاو بتف اُّ ندؽ إُّى اُّتمف
بػػػز " اتػػػت ُّػػػؾ" م حك ػػػز اُّهػػػا  إنمػػػاو ُّػػػؾ ـ  ُّػػػؾ:كملنااػػػاو اػػػغ ملر  كاُّخزػػػز     اخػػػ

 (ْ) ككؿ اذا مربغ  ر تت أك ملر ب  رتتو كاالز اُّم اؿ
ا مػػف  لػػؿ حاػػهتؿ اُّهمػػزة بابنػػ - ػػغ حلةتبػػه مخػػى اػػذا اُّ ػػكار- ارخاَّدافذذ       
تاُّأبكاب   ـ  ػدث حاػهتؿ و  تث إف  ا رؿ اك اُّهمزو اُّركحغ  غ اُّخزز ح ال
ػػو طبةػػا ُّخةكامػػد اُّرػػكحتزو ُّخهمػػزة اتػػت ُّػػؾ" " :  رػػؿو اُّهمػػزة بةخبهػػا تػػا خت هًٌ  اي

 تػػث اػػكنت اُّهمػػزة كقبخهػػا و " ًاٍئػػتي ُّػػؾ" بملنػػى حهتػػ ت ُّػػؾتمكػػف  مخهػػا مخػػى
كاػػػػك و اُّحػػػػغ قبخهػػػػا كػػػػزمػػػػف  ػػػػنس اُّ ر بإبػػػػداُّها  ر نػػػػا  حاػػػػهؿ و  ػػػػرؼ مكاػػػػكر

                                                 

     ُّْ/ٓشرح اُّم رؿ البف تلتش : ( انظرُ)
     ِْٖ/ِاُّ رائص : ( انظرِ)
   ِّ( اكرة تكاؼو  ز  مف ا تز /ّ)
ت: ( انظرْ) و كت هـ مػف مبػارة اُّ ػز از ا  تػرةو اُّحػغ ذت ػؿ ُِٗ-ُِِ غ اُّخززو ص/ اُّح ال

لنا كح ال ا  غ اُّخزز   بها كالمهو أنه أ از اُّك هتف ملاو حكال
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ػػتاُّكتػػدمـ اػػذا اُّك ػػه مػػف  اُّتػػا  تػػز شػػاذة مخػػى اػػذا كركد مػػدة قػػرا ات قر نو ح ال
و ك"ايتتتي ُّؾ" بحاهتؿ اُّهمزة مف ابف مبػاسو "ايٌتًػػػػػػػػػػئتي ُّؾ" ا ةقر :منهاو اُّملنى

و طاُّػب قرأاا مخغ بػف أبػغ "ًاٍئتي ُّؾك"و ركااا اُّ خكانغ مف اشاـو ًاٍئتى ُّؾ"ك"
 (ُ) كابف م ترفو كأبك ر ا  اُّلطاردم

ًاٍئتي :تةاؿ  تهو كلـ اُّحا   ىً ٍلؿًاٍئتي ُّؾ"باُّههز كأم ا" :دان ج وقال           
     (ِ) حهت ت:أمو  تئز  ئت أ غ كو اتئز أاغ 

إذا انكاػر و اُّااكنز تا  تبدُّكف اُّهمزةو اُّلرب ُّزز كاغ:درنكاسيُّ   قال              
 (ّ) كذتب  غ بئر كذئبو بتر :ن كو قبخها  ما

 -أتلػػا- كقػػاؿ(ْ) كا ػػدكحهتػػ ت بملنػػى  اىٍتػػتى :تيةػػاؿ: قذذال أاذذ  حيذذان              
"بنػملةًٌ  ؿ اُّهمػػزة اػه  مي   إنهػا  لػػؿ مبنػغ ُّخم لػػكؿ" :ا مخػى قػػرا ة ابػف مبػػاس "ايتتػتي

ـ  اُّحػػا و مػف اتػػ ت اُّشػػغ  ال مػػف لػ و اػكا  امػػز أك ُّػػـ تهمػػزو ككاػػر اُّهػػا و كا 
كت حمػؿ أف و ك اُّهػا منػد  ػحت اُّحػا  أك كاػرااو  إنه ت حمؿ أف تكػكف ااػـ  لػؿ

و حػػػػهاتئإذا أ اػػػػف  ُّمػػػػحكخـ مػػػػف اػػػػا  اُّر ػػػػؿ تهػػػػغ ا لػػػػمتر اتكػػػػكف  لػػػػال كاقلػػػػ
  (ٓ) أك بملنى حهت تو  ا  ت غ :م اؿ
اُّػػػذم و خةػػػانكف اُّرػػػكحغطبةػػػا ُّو إذف  ػػػدث حاػػػهتؿ ُّخهمػػػزة بإبػػػداُّها تػػػا         

كاػػذا اُّحاػهتؿ مظهػر مػػف و حةخػب تػا و تػنص مخػى أٌف اُّهمػػزة اُّاػاكنز بلػد كاػػر
تاُّمظاار  تيلػزل  -اُّم حخ ػز -برػكراا-ةكحاهتؿ اُّهمػز و اُّركحغ  غ اُّخزز ح ال

                                                 

و كم حرػػػػػر  ػػػػػغ شػػػػػكاذ اُّةػػػػػر فو ْْٔ/ٔو اُّػػػػػدر اُّمرػػػػػكف ّّٕ/ُاُّم حاػػػػػب : ( انظػػػػػرُ)
   ِٓٗ-ِْٗ/ٓو كاُّب ر اُّم تط ٕٔص/

      ّّٕ/ُاُّم حاب : ( انظرِ)
     ْٓٔ/ٔاُّدر اُّمركف : ( انظرّ)
ملنتًّا بدرااز ا را  اُّم حخ ز اُّحغ قتخت  غ -انا-و كُّاتِْٗ/ٓاُّب ر اُّم تط : ( انظرْ)

اػػذ  اُّخ ظػػز ؛ ب  ػػا مػػف أرػػخهاو  ةػػد حلػػددت اُّدرااػػات اُّحػػغ حناكُّػػت ذُّػػؾو كأرل أنػػه ال 
 مف إمادة ذكراا  -انا– دكل 

      ِْٗ/ٓاُّب ر اُّم تط : ( انظرٓ)
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 نػه محكا ػؽ مػع طبتلػحهـ اُّحػغ حمتػؿ  ؛ا  اكرااكمو كاُّ  ازو إُّى أاؿ اُّ لر
 ػغ و كمف  ـ كاف منػداـ كقػت كػاؼو ُّخةتػاـ بلمختػز اُّحاػهتؿ؛ إُّى اُّحؤدة كاُّهدك 

إُّػػى  كغترامػػا مػػف اُّةبائػػؿ اُّم ػػاكرةو حمػػتـك و كةػػتسو اُّبدكتػػز اُّةبائػػؿ ػػتف ماُّػػت 
اُّخحػػػػتف ححنااػػػػباف مػػػػع اُّبتئػػػػز و كاُّشػػػػدةو اار اُّ شػػػػكنزكمظهػػػػر مػػػػف مظػػػػو اُّهمػػػػز
 (ُ) كحلارتاهاو اُّبدكتز

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

  ُٗ-َٗو كا ركات اُّخزكتزو ص/ِّ-ُّ/ّشرح شا تز ابف اُّ ا ب : نظر( اُ)
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مجم  ذن مذن  تمخض  ن ه د دراحذث، انا دراسد ن  درتحليل رم   ع دراحث
  :هو، در تاع 

  ػػػتاُّأبػػرزت اُّدرااػػػز أامتػػز كحػػػاب إذ إنػػػه أكؿ مؤُّػػػؼ ؛  ػػغ اُّخزػػػز ُّخ ػػز از ح ال
ه ُّخ دتث مف ظاارة ُّزكم م تاُّك   مخى اُّماحكتات و بركراا اُّم حخ ز ح ال
  كا ز اُّخزكتز

 مػػػف أك ػػػر اُّخزػػػات قػػػدرة مخػػػى  - بااػػػا هللا مػػػف إمكانػػػاتبما- اُّخزػػػز اُّلربتػػػز
تاُّ عك  ح ال   اُّحكال

  ػػتاُّحنػػكع رػػكر و كاإلبػػداؿو مػػا بػػتف اإلماُّػػزو اُّ ػػز ازاُّرػػكحغ  ػػغ كحػػاب  ح ال
ػتاُّشػغ باػلز انحشػار كاػذا تو كغتػر ذُّػؾو كاإلحباع و اُّخزػزاُّرػكحغ  ػغ  ح ال
 اأاااتًّ  اغرل اذا اُّح  تؼ تيلدل ك و اُّح  تؼ  غ اُّنطؽ مف مظاار كمظهر

تاُّمف أغراض   اُّركحغ  ح ال
 تاُّرا ب كحاب  - اُّ ز از مةختز مخمتز منظمز قادرة مخػى  - غ اُّخزز ح ال

ػػتاُُّّرػػكر كاػػذا تظهػػر مػػف  ػػالؿ ح ختخػػه و اُّح ختػػؿ كحابػػه  ػػغ  اُّرػػكحغ ح ال
تاُّ   اُّخزز غ  ح ال

 ػ اُّمف أك ر اُّرػكر اُّرػكحتز  -حخ زبركر  اُّم -م اإلبداؿ اُّركت تز ح ال
مػػػف أك ػػػر اُّظػػػكاار اُّرػػػكحتز كاػػػذا تلنػػػغ أنػػػه و ا  ػػػغ اُّكحػػػابكركدن  اُّخزكتػػػز
   غ كالـ اُّلرب كااحلماالن و اانحشارن 

  ػػتاُّرػػكر قػػادرة اُّخزػػز اُّلربتػػز ت أف  أظهػػر   ػػغ اُّكحػػاباُّرػػكحغ اُّخزػػكم  ح ال
   ةتؿ مخى اُّخاافكاُّح خص مف كؿ ما اك و كاُّحطكرو مخى اُّحكُّتد

  ػػػتاُّأغػػػراض ػػػتاُّححشػػػابه مػػػع أغػػػراض  -بك ػػػه مػػػاـ- اُّرػػػكحغ ح ال  ػػػغ  ح ال
  اُّماحكتات اُّخزكتز ا  رل

  ػتاُّكػػؿ  رػػكر  - ػػغ كحابػه – اُّ ػز ازُّػـ تحنػػاكؿ بػػؿ و اُّرػػكحغ  ػغ اُّخزػػز ح ال
  حناكؿ غاُّبتحها
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 ػػت اُّرػػكحغحل ااػػحطامت اُّدرااػػز كلػػع ككػػذا و رتػػؼ مػػك ز ُّمرػػطخت اُّح ال
ت  غ اُّماحكتات اُّخزكتز ا  رل كاُّ رؽ بتنه و أغراله  كبتف اُّح ال
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ح ةتػػؽ مبػػد اُّكػػرتـ و اػػخمز بػػف ماػػخـ اُّرػػ ارمو اإلبانػػز  ػػغ اُّخزػػز اُّلربتػػز -ُ
و ُطو ممػافو طماػةو اُّناشر كزارة اُّحراث اُّةػكمغ كاُّ ةا ػزو  خت ز ك  رتف

 ـ ُٗٗٗ-قَُِْ
و اإلبػداؿ إُّػى اُّهمػػزة كأ ػرؼ اُّلخػػز  ػغ لػػك  كحػاب اػػر رػنامز اإلمػػراب -ِ

ب ػػػث منشػػػكر ب كُّتػػػز كختػػػز ا داب كاُّلخػػػـك و أبػػػك أكس إبػػػرااتـ اُّشماػػػاف
 ـ ََِِ-قُِّْاُّككتت و م خس اُّنشر اُّلخمغو اال حمامتز

ػػػػت  ػػػػغ اُّخزػػػػزأبػػػػك اُّ اػػػػتف اُّن ػػػػكم  -ّ اػػػػارة و درااػػػػز كحةػػػػكتـو ككحابػػػػه اُّح ال
و كختػػػػز اُّخزػػػػز اُّلربتػػػػز كاُّدرااػػػػات اال حمامتػػػػزو راػػػػاُّز ما اػػػػحترو اُّ ربػػػػغ

 ـ َُِٕو  املز اُّةرتـ
مكحبػػز و حػػ ُّتؼ مطتػػه نػػاتؼ اُّزػػكؿو االحاػػاع اُّخزػػكم بػػتف اُّةػػدتـ كاُّ ػػدتث -ْ

 ـ ََِٖو ا ردف و مماف و نغ ناشركفاُّبترك 
و راػػاُّز دكحػػكراةو  اػػف اػػختماف  اػػتفو االحاػػاع  ػػغ اُّخزػػز منػػد ابػػف  نػػغ -ٓ

 ـ ُِٗٗو  املز اُّمكرؿو كختز ا داب
كختػػػز و راػػػاُّز ما اػػػحترو نػػػاتؼ م مػػػد اُّل مػػػافو االحاػػػاع كأ ػػػر   ػػػغ اُّخزػػػز -ٔ

 ـ ََِْ-ََِّو  املز اُّترمكؾ و ا داب
و اُّ لػػؿ إبػػػرااتـ أبػػك ح ةتػػؽ م مػػدو ُّخاػػتكطغو اإلحةػػاف  ػػغ مخػػـك اُّةػػر ف -ٕ

 ـ ُْٕٗ-قُّْٗو اُّلامز ُّخكحاب  اُّمررتز اُّهتئز
ح ةتػػؽ ر ػػب و  بػػغ  تػػاف ا ندُّاػػغو ف ُّاػػاف اُّلػػربارحشػػاؼ اُّلػػرب مػػ -ٖ

 ـ ُٖٗٗ-قُُْٖو  ُطو اُّةاارةو مكحبز اُّ ان غو م ماف
دار ا رقػػـ بػػف و بػػكدح ةتػػؽ بركػػات تكاػػؼ او البػػف ا نبػػارمو أاػػراراُّلربتز -ٗ

 ـ ُٗٗٗ -قَُِْط و أبغ ا رقـ
مؤااػػػػز و ـح ةتػػػػؽ مبػػػػد اُّلػػػػاؿ اػػػػاُّـ مكػػػػر و اُّاػػػػتكطغو ا شػػػػبا  كاُّنظػػػػائر -َُ

 ـ ُٖٓٗ-قَُْٔو ُطو ُّبنافو بتركت  واُّرااُّز 
 مكحبز نهلز مرر و إبرااتـ أنتسو ا ركات اُّخزكتز -ُُ
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ػػراجو ا رػػكؿ  ػػغ اُّن ػػك -ُِ مؤااػػز و ح ةتػػؽ مبػػد اُّ اػػتف اُّ حخػػغو البػػف اُّا 
 ُّبناف و بتركتو اُّرااُّز

و ح ةتػؽ م مػد أبػك اُّ لػؿ إبػرااتـو ُّخة طػغو إنبا  اُّػركاة مخػى أنبػا  اُّن ػاة -ُّ
و ُط و بتػػػركتو كمؤااػػػز اُّكحػػػب اُّ ةا تػػػزو ُّةػػػاارةا و دار اُّ كػػػر اُّلربػػػغ 

 ـ ُِٖٗ-قَُْٔ
و رػتداو اُّمكحبػز اُّلرػرتزو البػف ا نبػارمو اإلنراؼ  غ ماائؿ اُّ ػالؼ -ُْ

 ـ ََِّ -قُِْْو ُطو بتركت
ح ةتػػػؽ اُّشػػػتغ مػػػادؿ أ مػػػد مبػػػد و  بػػػغ  تػػػاف ا ندُّاػػػغو اُّب ػػػر اُّم ػػػتط -ُٓ

و ُّبنػػافو تبتػرك و دار اُّكحػب اُّلخمتػػزو اُّشػتغ مخػػغ م مػد ملػػكضو اُّك ػكد
 ـ ُّٗٗ -قُُّْو  ُط

و بتػػػػػػركتو ُّبنػػػػػػافو دار اُّ كػػػػػػرو البػػػػػػف ك تػػػػػػر اُّدمشػػػػػػةغو اُّبداتػػػػػػز كاُّنهاتػػػػػػز -ُٔ
 ـ ُٖٔٗ-قَُْٕ

و  ُطو بتػػركتو دار اُّ كػػرو ُّخزبتػػدمو حػػاج اُّلػػركس مػػف  ػػكاار اُّةػػامكس -ُٕ
 ق ُُْْ

ح ةتػػػؽ بشػػػار مػػػكاد و  بػػػغ بكػػػر أ مػػػد بػػػف  ابػػػت ُّخبزػػػدادمو حػػػارتغ بزػػػداد -ُٖ
-قُِِْو ُط و ُّبنػػػػػػػافو بتػػػػػػػركتو مغدار اُّزػػػػػػػرب اإلاػػػػػػػالو ملػػػػػػػركؼ
 ـ ََِِ

مكحبػػز  و رملػػاف مبػػد اُّحػػكابو كقكانتنػػهو كمخخػػهو مظػػاار و اُّحطػػكر اُّخزػػكم -ُٗ
 ـ َُٗٗ -قَُُْو  ِطو اُّةاارة و اُّ ان غ 

ت  غ اُّخزز -َِ ركاتز أبغ اُّ اتف مبد هللا بف م مد بف ا تاف اُّن ػكم و اُّح ال
و ا ردفو ممػافو د خػزدار و ح ةتؽ مادؿ اادم اُّلبتدمو اُّمخةب باُّ ز از

 ـ َُُِو  ُط
دار طتبػز و ح ةتؽ اػامغ م مػد اػالمزو البف ك ترو ح اتر اُّةر ف اُّلظتـ -ُِ

 ـ ُٗٗٗ -قَُِْو ِط و ُّخنشر
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دار إ تػػا  اُّحػػراث و ح ةتػػؽ م مػػد مػػكض مرمػػبو ُّألزاػػرمو حهػػذتب اُّخزػػز -ِِ
 ـ ََُِو  ُط و ُّبنافو بتركت و اُّلربغ 

ع  غ كحػاب اػتبكته -ِّ و اُّةػاارةو مكحبػز اُّ ةا ػز اُّدتنتػزو مػادؿ اُّلبتػدمو اُّحكال
 ـ َُِْ

برااتـ أط ػتشو ح ةتؽ أ مد اُّبردكنغو ُّخةرطبغو اُّ امع   كاـ اُّةر ف -ِْ و كا 
 ـ ُْٔٗ-قُّْٖو ِط و اُّةاارة و دار اُّكحب اُّمررتز 

ح ةتػؽ و  بػغ زتػد م مػد بػف أبػغ اُّ طػاب اُّةرشػغو  مهرة أشػلار اُّلػرب -ِٓ
 زتع نهلز مرر ُّخنشر كاُّحك و مخغ م مد اُّب اكم

دار اُّلخػـ ُّخمالتػتف و ح ةتػؽ رمػزم منتػر بلخبكػغو البػف درتػدو  مهرة اُّخزز -ِٔ
 ـ ُٕٖٗو   ُطو ُّبناف و بتركت و 

ُّشهاب اُّدتف أ مػد بػف و مخى ح اتر اُّبتلاكمو  اشتز اُّشهاب اُّ  ا غ -ِٕ
 بتركت و دار رادرو م مد بف ممر اُّ  ا غ

مػػد بػػف ُّم و  اشػػتز اُّرػػباف مخػػى شػػرح ا شػػمكنغ مخػػى أُّ تػػز ابػػف ماُّػػؾ -ِٖ
 -قُُْٕو  ُطو ُّبنػػػػافو بتػػػػركتو دار اُّكحػػػػب اُّلخمتػػػػزو مخػػػػغ اُّرػػػػباف

 ـ ُٕٗٗ
ح ةتػؽ مخػغ اُّن ػدم و  بغ مخغ اُّ اراػغو اُّ  ز غ مخؿ اُّةرا ات اُّابع -ِٗ

و ِط و اُّةػػػػػػاارةو اُّهتئػػػػػػز اُّمرػػػػػػرتز اُّلامػػػػػػز ُّخكحػػػػػػابو نارػػػػػػؼ ك  ػػػػػػرتف 
 ـ     ُّٖٗ

و تلةػػػكبح ةتػػؽ إمتػػؿ و ُّخبزػػػدادمو  زانػػز ا دب كُّػػب ُّبػػػاب ُّاػػاف اُّلػػرب -َّ
 ق ُُْٖو ُّبنافو بتركتو دار اُّكحب اُّلخمتزو كم مد نبتؿ طرت غ

اُّهتئػػػػز اُّمرػػػػرتز و ح ةتػػػػؽ م مػػػػدمخغ اُّن ػػػػارو البػػػػف  نػػػػغو اُّ رػػػػائص -ُّ
  ِطو اُّمكحبز اُّلخمتز و اُّلامز ُّخكحاب

ح ةتػػؽ أ مػػد و ُّخاػػمتف اُّ خبػػغو اُّػػدر اُّمرػػكف  ػػغ مخػػـك اُّكحػػاب اُّمكنػػكف -ِّ
 دمشؽ   و دار اُّةخـ و م مد اُّ راط
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 -قُُْٖو مػػػػاُّـ اُّكحػػػػبو أ مػػػػد م حػػػػار ممػػػػرو اػػػػز اُّرػػػػكت اُّخزػػػػكمدرا -ّّ
 ـ ُٕٗٗ

مكحبػػز و ح ةتػػؽ م مػػد  اػػتفو دتػػكاف ا مشػػى اُّكبتػػر ) متمػػكف بػػف قػػتس( -ّْ
 ـ ُِٕٗو اُّةاارة و ا داب 

و دار رػػادرو ح ةتػػؽ اػػ تع  متػػؿ اُّ بتخػػغو دتػػكاف أمتػػز بػػف أبػػغ اُّرػػخت -ّٓ
 ـ ُٖٗٗو ُط و بتركت

دار اُّزػػػػرب و مخػػػػغ ذك اُّ ةػػػػار شػػػػاكرح ةتػػػػؽ و دتػػػػكاف حػػػػ بط شػػػػرًّا كأ بػػػػار  -ّٔ
 ـ ُْٖٗ-قَُْْو ُط و ُّبناف بتركتوو اإلاالمغ

و بتػػػػػركتو دار رػػػػادرو ح ةتػػػػػؽ كُّتػػػػد مر ػػػػػاتو دتػػػػكاف  اػػػػاف بػػػػػف  ابػػػػت -ّٕ
 ـ ََِٔ

امحنػى بػه كُّػتـ بػف و دتكاف رؤبز بػف اُّل ػاج لػمف م مػكع أشػلار اُّلػرب -ّٖ
 اُّككتت و دار ابف قحتبزو اُّكرد اُّبركاغ

ػػدم بػػف زتػػد اُّلبػػا -ّٗ نشػػر اخاػػخز و ح ةتػػؽ م مػػد رػػبار اُّملتبػػدو دمدتػػكاف مي
 ـ ُٓٔٗ -قُّٖٓو اُّلراؽ و بزداد و دار اُّحراث 

و بتػػركتو دتػػكاف اُّملر ػػزو امحنػػى بػػه  مػػدك طمػػاسو دتػػكاف ُّبتػػد بػػف ربتلػػز -َْ
 ـ ََِْ -قُِْٓو ُطو ُّبناف

و ُّخلالمػز ا ُّكاػغو ركح اُّملانغ  غ ح اتر اُّةر ف اُّلظتـ كاُّاػبع اُّم ػانغ -ُْ
و بتػػركتو دار اُّكحػػب اُّلخمتػػزو د اُّبػػارم مطتػػزلػػبط كحرػػ تت مخػػغ مبػػ

 ـ ُْٗٗ -قُُْٓو  ُطو ُّبناف
و ُّبنػػافو بتػػركتو دار اُّكحػػب اُّلخمتػػزو البػػف  نػػغو اػػر رػػنامز اإلمػػراب -ِْ

 ـ َََِ-قُُِْو  ُط
أبػػك و مخػػغ بػػف م مػػد بػػف متاػػىو شػػرح ا شػػمكنغ مخػػى أُّ تػػز ابػػف ماُّػػؾ -ّْ

-قُُْٗ و ُطو ُّبنػػػافو بتػػػركتو داراُّكحػػػب اُّلخمتػػزو اُّ اػػف ا شػػػمكنغ
 ـ ُٖٗٗ
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ُّنػػػػاظر و شػػػرح اُّحاػػػهتؿ اُّماػػػػم ى ) حمهتػػػد اُّةكامػػػػد بشػػػرح حاػػػػهتؿ اُّ كائػػػد( -ْْ
و ُط و اُّةػػاارةو دار اُّاػػالـو ح ةتػػؽ مخػػغ م مػػد  ػػا ر ك  ػػرتفو اُّ ػػتش
 ق ُِْٖ

ح ةتػؽ م مػد بااػؿ و ُّخشػتغ  اُّػد ا زاػرمو شرح اُّحررتت مخى اُّحكلتت -ْٓ
و بتػركتو خمتزدار اُّكحب اُّلو منشكرات م مد مخغ بتلكفو متكف اُّاكد

 ـ َََِ-قُُِْو  ُطو ُّبناف
منشػػكرات م مػػد مخػػغ و ح ةتػػؽ إمتػػؿ تلةػػكبو شػػرح اُّم رػػؿ البػػف تلػػتش -ْٔ

 ـ ََُِ-قُِِْو ُط و ُّبنافو بتركتو دار اُّكحب اُّلخمتزو بتلكف
  ُطو مكحبز اُّراكمو م مد إامامتؿ اُّراكمو شرح دتكاف  رتر -ْٕ
ةتػػؽ م مػػد نػػكر ح و ُّرلػػغ اُّػػدتف ا اػػحراباذمو شػػرح شػػا تز ابػػف اُّ ا ػػب -ْٖ

دار اُّكحػػػػب و م مػػػػد م ػػػػغ اُّػػػػدتف مبػػػػد اُّ متػػػػدو م مػػػػد اُّزقػػػػراؼو اُّ اػػػػف
 ـ ُِٖٗ-قَُِْو ُّبنافو بتركتو اُّلخمتز

دار و ح ةتػػػؽ أ مػػد م مػػػد شػػػاكرو البػػف قحتبػػػز اُّػػدتنكرمو اُّشػػلر كاُّشػػػلرا  -ْٗ
 ق ُِّْو  ِطو اُّةاارة و اُّ دتث 

مهػا البػػف اُّرػا بغ  ػغ  ةػه اُّخزػز اُّلربتػز كماػػائخها كاػنف اُّلػرب  ػغ كال -َٓ
منشػػػكرات م مػػػد مخػػػغ بتلػػػكف دار و ح ةتػػػؽ أ مػػػد  اػػػف اُّباػػػجو  ػػػارس

 ـ ُٕٗٗ-قُُْٖو  ُطو بتركتو اُّكحب اُّلخمتز
ح ةتػػػػؽ أ مػػػػد مبػػػػد و ُّخ ػػػػكارمو اُّرػػػػ اح كحػػػػاج اُّخزػػػػز كرػػػػ اح اُّلربتػػػػز -ُٓ

-قَُْٕو  ْطو ُّبنػػػػافو بتػػػػركتو دار اُّلخػػػػـ ُّخمالتػػػػتفو اُّز ػػػػكر مطػػػػار
 ـ ُٕٖٗ

اُّناشػػػػر مػػػػتف و م مػػػػد  خمػػػػغ اختػػػػؿ حر مػػػػزو برحتػػػػؿ مػػػػاُّمبرجو اُّرػػػػكحتات -ِٓ
 ـ ُْٗٗو اُّةاارةو ُّخدرااات كاُّب كث اإلناانتز كاال حمامتز

دار و ح ةتؽ اُّاػتد إبػرااتـ م مػدو البف مر كر اإلشبتخغو لرائر اُّشلر -ّٓ
 ـ َُٖٗو ُطو اُّةاارةو ا ندُّس ُّخنشر كاُّحكزتع
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و قػػرا ة  ػػغ  كػػر أبػػغ مخػػغ اُّ اراػػغو ظػػاارة االحاػػاع  ػػغ اُّػػدرس اُّن ػػكم -ْٓ
و اُّلراؽو اُّ املز اُّماحنررتزو م خز كختز ا دابو ض مبكد اُّ اتنغرتا

 ـ َُِّاُّم خد و ّٔاُّلدد 
كح اػػػتراما اُّرػػػكحغ  ػػػغ لػػػك  و ظاارحػػػا مػػػد اُّمةرػػػكر كقرػػػر اُّممػػػدكد -ٓٓ

و ب ػػػث منشػػػكر بم خػػػز كحابػػػاتو  اػػػتف شػػػ احزو ملطتػػػات اُّػػػدرس اُّخزػػػكم
دتاػمبر و َُاُّلػدد و  املػز قنػاة اُّاػكتسو كختز ا داب كاُّلخكـ اإلناػانتز

 ـ َُِّ
و دار اُّ كػػػر اُّلربػػػغو م مػػػكد اُّاػػػلرافو مخػػػـ اُّخزػػػز مةدمػػػز ُّخةػػػارئ اُّلربػػػغ -ٔٓ

  ُط
و مطبلػػػز  املػػػز دمشػػػؽو م مػػػد اُّمبػػػارؾو  ةػػػه اُّخزػػػز ك رػػػائص اُّلربتػػػز -ٕٓ

 ـ ُْٔٗو ِطو اكرتا
و بتػػػػركتو دار اُّملر ػػػػزو ح ةتػػػػؽ إبػػػرااتـ رملػػػػافو اُّ هراػػػت البػػػػف اُّنػػػػدتـ -ٖٓ

 ـ ُٕٗٗ-قُُْٕ و ِط و ُّبناف
 ّطو اُّةاارةو مكحبز ا ن خك اُّمررتزو إبرااتـ أنتسو  ات اُّلربتز غ اُّخه -ٗٓ

 ـ ََِّو 
و مبػػػد اُّرػػػبكر شػػػااتفو اُّةػػػرا ات اُّةر نتػػػز  ػػػغ لػػػك  مخػػػـ اُّخزػػػز اُّ ػػػدتث -َٔ

 اُّةاارة و مكحبز اُّ ان غ
و أ مػد طػه  اػنتفو قرا ة ت غ بف ك اب  غ لك  مخـ اُّحشكتؿ اُّركحغ -ُٔ

  ـََِْ -قُِْٓو  ُطو اُّةاارة  و زمكحبز كاب
دار و ح ةتػؽ ممػر مبػد اُّاػالـ اُّحػدمرمو البػف ا  تػرو اُّكامػؿ  ػغ اُّحػارتغ -ِٔ

 ـ ُٕٗٗ-قُُْٕو  ُطو ُّبنافو بتركتو اُّكحاب اُّلربغ 
مطبكمػات و ح ةتػؽ مزاُّػدتف اُّحنػك غو  بغ اُّطتب اُّخزػكمو كحاب اإلبداؿ -ّٔ

 ـ ُُٔٗ-قَُّٖو دمشؽو م مع اُّخزز اُّلربتز  بدمشؽ
ح ةتػػؽ م مػػد مبػػد اُّةػػادر و د ا نرػػارم بػػغ زتػػو كحػػاب اُّنػػكادر  ػػغ اُّخزػػز -ْٔ

 ـ ُُٖٗ-قَُُْو  ُطو دار اُّشركؽ و أ مد
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و اُّةػػاارةو مكحبػػز اُّ ػػان غو ح ةتػػؽ مبػػد اُّاػػالـ اػػاركفو اػػتبكتهو اُّكحػػاب -ٓٔ
 ـ ُٖٖٗ  -قَُْٕو ّط

دار و ح ةتؽ مبد اإلُّػه اُّنبهػافو ُّخلكبرمو اُّخباب  غ مخؿ اُّبنا  كاإلمراب -ٔٔ
 ـ ُٓٗٗ -قُُْٔو  ُطو دمشؽ و اُّ كر 

دار و مبػد اُّلزتػز مطػػرو ُّ ػف اُّلامػز  ػغ لػك  اُّدرااػات اُّخزكتػز اُّ دت ػز -ٕٔ
 ـ ُُٖٗ-قَُْو  ِطو مرر و اُّملارؼ 

 ق ُِْْو  ّطو ُّبنافو بتركتو دار رادرو البف منظكرو ُّااف اُّلرب -ٖٔ
اُّػػػدار اُّلربتػػػز و أ مػػػد مخػػػـ اُّػػػدتف اُّ نػػػدمو اُّخه ػػػات اُّلربتػػػز  ػػػغ اُّحػػػراث -ٗٔ

 ـ ُّٖٗو ُّخكحاب
دار اُّملر ػػػػز و مبػػػػد  اُّرا  ػػػػغو اُّةػػػػرا ات اُّةر نتػػػػزاُّخه ػػػػات اُّلربتػػػػز  ػػػػغ  -َٕ

 ـ  ُٔٗٗو ا اكندرتزو اُّ املتز
و ح ةتػػؽ مبػػد اُّ متػػد طخػػبو  بػػغ  تػػاف ا ندُّاػػغو اُّمبػػدع  ػػغ اُّحرػػرتؼ -ُٕ

 ـ ُِٖٗ -ق َُِْو  ُطو اُّككتتو مكحبز داراُّلركبز 
و البػػف  نػػغو اُّم حاػػب  ػػغ حبتػػتف ك ػػك  شػػكاذ اُّةػػرا ات كاإلتلػػاح منهػػا -ِٕ

مبػػد اُّ حػػاح إاػػمامتؿ و مبػػد اُّ خػػتـ اُّن ػػارو ن ػػدم نارػػؼح ةتػػؽ مخػػغ اُّ
  -قُُْٓو اُّةاارةو مطبكمات اُّم خس ا مخى ُّخشئكف اإلاالمتزو شخبغ

 ـ ُْٗٗ
و ح ةتؽ شرتؼ اُّن ػارو البف إتاز اُّبزدادمو اُّم ركؿ  غ شرح اُّ ركؿ -ّٕ

 ـ ََُِ-قُُّْو ُط و ا ردفو دار ممار ُّخنشر كاُّحكزتع
دار و ح ةتػػؽ مبػػد اُّ متػػد انػػداكمو بػػف اػػتد الو اُّم كػػـ كاُّم ػػتط ا مظػػـ -ْٕ

 ـ َََِ-ق ُُِْو ُطو ُّبنافو بتركت و اُّكحب اُّلخمتز 
و اُّمكحبػز اُّلرػرتزو ح ةتؽ تكاػؼ اُّشػتغ م مػدو ُّخرازمو م حار اُّر اح -ٕٓ

 ـ ُٗٗٗ-قَُِْو ٓط و بتركتو رتدا و كاُّدار اُّنمكذ تز 
و اُّمحنبػغمكحبػز و البػف  اُّكتػهو م حرر  غ شكاذ اُّةر ف مف كحػاب اُّبػدتع -ٕٔ

 د ت و اُّةاارة
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دار إ تػػا  اُّحػػراث و ح ةتػػؽ  ختػػؿ إبػػرااتـ   ػػاؿو البػػف اػػتد و اُّم رػػص -ٕٕ
 ـ ُٔٗٗ -قُُْٕو  ُطو ُّبناف و بتركت و اُّلربغ

و رملػػػاف مبػػػد اُّحػػػكابو اُّمػػػد ؿ إُّػػػى مخػػػـ اُّخزػػػز كمنػػػااج اُّب ػػػث اُّخزػػػكم -ٖٕ
 ـ ُٕٗٗ-قُُْٕو  ّطو اُّةاارةو مكحبز اُّ ان غ 

و ح ةتػػؽ  ػػؤاد مخػػغ منرػػكرو ُّخاػػتكطغو مهػػااُّمزاػػر  ػػغ مخػػـك اُّخزػػز كأنكا  -ٕٗ
 ـ ُٖٗٗ-قُُْٖو ُط و ُّبنافو بتركتو دار اُّكحب اُّلخمتز 

مؤااػػػػز و ح ةتػػػػؽ  ػػػػاحـ اُّلػػػػامفو ُّمكػػػػغ اُّةتاػػػػغو مشػػػػكؿ إمػػػػراب اُّةػػػػر ف -َٖ
 ق َُْٓو ِطو بتركت و اُّرااُّز

اُّػػػػػدار و ح ةتػػػػػؽ أ مػػػػػد تكاػػػػػؼ اُّن ػػػػػاحغ ك  ػػػػػرتفو ُّخ ػػػػػرا و ملػػػػػانغ اُّةػػػػػر ف -ُٖ
  ُطو اُّةاارةو زاُّمررتز ُّخح ُّتؼ كاُّحر م

مػػػػادؿ و مل ػػػػـ اُّم اػػػػرتف مػػػػف رػػػػدر اإلاػػػػالـ ك حػػػػى اُّلرػػػػر اُّ الػػػػر -ِٖ
و بتػػػػركتو مؤااػػػػز نػػػػكتهض اُّ ةا تػػػػز ُّخحػػػػ تؼ كاُّحر مػػػػز كاُّنشػػػػرو نػػػػكتهض

 ـ ُٖٖٗ-قَُْٗو  ّطو ُّبناف
دار اُّ كػر و ح ةتػؽ مبػد اُّاػالـ اػاركفو البف  ػارسو مل ـ مةاتتس اُّخزز -ّٖ

 ـ ُٕٗٗ-قُّٗٗو ُّبناف و بتركت و 
 بػػػػغ منرػػػػكر و ف اُّكػػػػالـ ا م مػػػػغ مخػػػػى  ػػػػركؼ اُّمل ػػػػـ اُّملػػػػرب مػػػػ -ْٖ

و كلػػػع  كاشػػػته و مكاػػػكب بػػػف أ مػػػد بػػػف م مػػػد بػػػف اُّ لػػػر اُّ ػػػكاُّتةغ 
دار و منشكرات م مد مخغ بتلػكف و كمخؽ مخته  ختؿ ممراف اُّمنركر 

 ـ  ُٖٗٗ-قُُْٗو  ُطو ُّبناف و بتركت و اُّكحب اُّلخمتز 
ح ةتػػؽ رػػ كاف مػػدناف و ُّخراغػػب ا رػػ هانغو اُّم ػػردات  ػػغ غرتػػب اُّةػػر ف -ٖٓ

 ق ُُِْو ُبتركت ط و دمشؽو اُّدار اُّشامتزو دار اُّةخـ و اُّداككم
بهػػػػا  اُّػػػػدتف مبػػػػد اُّكاػػػػاب مبػػػػد و كلػػػػكابطه  ػػػػغ اُّن ػػػػكو م هػػػػـك االحاػػػػاع -ٖٔ

 ( www.aluka.net) شبكز ا ُّككزو اُّر مف
و مػػػاُّـ اُّكحػػػبو ح ةتػػػؽ م مػػػد مبػػػد اُّ ػػػاُّؽ ملػػػتمزو ُّخمبػػػردو اُّمةحلػػػب -ٕٖ

 بتركت 
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و ح ةتػؽ   ػر اُّػدتف قبػاكةو البف مرػ كر اإلشػبتخغو اُّممحع  غ اُّحررتؼ -ٖٖ
 ـ ُٔٗٗو  ٖطو مكحبز ُّبناف 

و اُّةػػاارةو مكحبػػز ا ن خػػك اُّمرػػرتزو حمػػاـ  اػػافو منػػااج اُّب ػػث  ػػغ اُّخزػػز -ٖٗ
 ـ َُٗٗ

و بتػػػركتو دار رػػػادرو البػػػف اُّ ػػػكزمو اُّمنػػحظـ  ػػػغ حػػػارتغ اُّمخػػػكؾ كا مػػػـ -َٗ
 ق ُّٖٓو ُط و ُّبناف

ح ةتػػػؽ إبػػػرااتـ و البػػػف  نػػػغو اُّمنرػػػؼ شػػػرح  كحػػػاب اُّحرػػػرتؼ ُّخمػػػازنغ -ُٗ
و ُط و اُّةػػػػػاارةو دار إ تػػػػػا  اُّحػػػػػراث اُّةػػػػػدتـو كمبػػػػػد هللا أمػػػػػتفو مرػػػػػط غ
 ـ ُْٓٗ

و ح ةتػػؽ م مػػد مخػػغ اُّلػػب اعو البػػف اُّ ػػزرمو اُّنشػػر  ػػغ اُّةػػرا ات اُّلشػػر -ِٗ
 اُّةاارة و دار اُّكحاب اُّلخمتز

ح ةتػػػؽ طػػػاار أ مػػػد و البػػػف ا  تػػػر واُّنهاتػػػز  ػػػغ غرتػػػب اُّ ػػػدتث كا  ػػػر -ّٗ
و ُّبنػػػػػافو بتػػػػػركتو اُّمكحبػػػػػز اُّلخمتػػػػػزو كم مػػػػػكد م مػػػػػد اُّطنػػػػػا غو اُّػػػػػزاكم
 ـ ُٕٗٗ-قُّٗٗ

ح ةتػؽ مبػد اُّلػاؿ اػاُّـ و ُّخاػتكطغو امع اُّهكامع  غ شػرح  مػع اُّ كامػع -ْٗ
 ـ ََُِ -قُُِْو اُّةاارةو ماُّـ اُّكحب و مكـر
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