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  َربِّ َأْوزِْعِِن َأْن َأشــُْكَر نِْعَمتــََك الَِِّت أَنـَْعمــَْت َعَليَّ َوَعَلى
َوالِــَديَّ َوَأْن َأْعمــَل َصاِِلاً تـَْرَضــاُه َوَأْصــِلْح ِل ِف ُذرِّيَِِّت ِإّّنِ تـُْبُت 

ِإلَيــَْك َوِإّّنِ ِمْن اْلُمْسِلمــنَِي 
(ُ)

 

 

 
 

 
 

                                                 

 مف سكرة األحقاؼ. ُٓجزء مف اآلية  (ُ)
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 النصػكصً  ـ لفصػي ً مف خالؿ اسػتقراهيً  ا العمماءي ىى ي رصدى مف معاني الصيًغ الت
ػػ– ػػمبص ك صى ركه عمػػا صػػيغ ٍالٍػػةو ىػػي )أٍ عىػػؿ( ك ) ىعبػػؿ( ك )تىفىعبػػؿ(ص معنػػا السب

 كمٍمػػػػكا  ػػػػذلؾ  لمٍمػػػػةو  ميمػػػػة نقميػػػػا الالحػػػػؽي عػػػػف السػػػػاً ؽص كىػػػػذا ال حػػػػثي محاكلػػػػةه 
ػيف الستقراء ما  ات الصر ييف مػف صػيغو كأمٍمػةص مػت التط يػؽ عمػا  أشػرًؼ نىصب

 دأت  التعريؼ  مفيكـً السمًب لغة  )القرآف كالحديث(ص ككانت المعالجة كالتالي:
كاصػػطالحاص ٍػػـ مػػا يراد ػػو مػػف مصػػطمحات اسػػتخدميا الصػػر يكف كالمعجميػػكف 
كالمفسركف كغيرىـص ٍـ تحدٍت عف أنكاع السمب: النحكم كالصر ي كالمغكمص ٍـ 

القػػرآف كالحػػديث الشػريؼص مػػت التلصػػيؿ التط يػؽ عمػػا أر عػةو كعشػػريف  عػػال مػف 
 المغكم لكؿ  عؿص كاستقراء آراء العمماء  يو.

 ػات الصػر ييف ٍػالثي صػيغو دالػةو عمػا  :أوال 
( ك  ػػػػؿى ( ك )ا تعى ػػػػركف كأصػػػػحابي المعجمػػػػاًتص كىػػػػي ) ىٍعمػػػػؿى السػػػػمًبص ذكرىػػػػا المفسًٌ

.) نبمػا يػدخؿي معنا السمًب ليس مقصك  :ثانيا )اٍستىٍفعىؿى رنا عمػا األ عػاؿ الزكاهػًدص كام
 المجردى أيضا.

ألفػػػػػاظ  –صػػػػػيغ األ عػػػػػاؿ  –الصػػػػػيغ الزكاهػػػػػد  –: السػػػػػمب الكممااااااف المة ا يااااا 
 الكحييف.
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The sign of negative verbs in the form of superfluous 

verbs An applied study on the words of the Revelations 

Hisham Al-Saeed Hassan Al-Beltagy 

College of Arabic Language in Mansoura - Al-Azhar 
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Abstract: Among the meanings of the formulas that 

scholars have 

 observed through their extrapolation of eloquent texts - the 

meaning of dispossession, and limited it to three formulas 

which are (AFAL) and (FAAL) and (TAFAAL), and they 

were represented by a few examples that were later 

conveyed from the former, and this research is an attempt 

to extrapolate what the purveyors have missed from 

formulas And examples, with application to Ashraf Nesin 

(Quran and Hadith), and the treatment was as follows: 

I began by defining the concept of dispossession as a 

language and terminology, then the equivalent terms used 

by purifiers, lexicographers, interpreters, and others, then I 

spoke about the types of dispossession: grammatical, 

morphological, and linguistic, then applied to twenty-four 

verbs from the Qur’an and hadith, with linguistic rooting 

for each verb, and extrapolating the opinions of scholars in 

it. 

The most important results of the research: 

First: The dismissors have missed three formulas indicating 

the plunder, mentioned by the interpreters and the 

lexicographers, which are (fal), (eftal) and (estafal). 

Second: The meaning of dispossession is not limited to the 

extra verbs, but rather it enters the abstract. 

Key words: Negative - Forms plus - Form Verbs - 

Revelation Expressions. 
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رب العػػػػالميفص كصػػػػما ل كسػػػػمـ عمػػػػا رسػػػػكلنا األمػػػػيفص كعمػػػػا آلػػػػو الحمػػػػد  

كالتك يػػػػؽ  كالرشػػػػادصاليدايػػػػة  –تعػػػػالا  –ص كأسػػػػللو كصػػػػح و الطي ػػػػيف الطػػػػاىريف
 ك عد              كالسداد.

ػػػةو  تمػػػؾ التػػػي   ػػػ فب األ نيػػػةى الصػػػر يبة كدالالًتيػػػا مػػػف أىػػػـ ركاً ػػػًد المعنػػػاص ك خاصب
ػدي  ػي إدراًؾ ذلػؾ عمػا املمػػاـً مػف داللػًة مػت ٍ ػاًت م ناىػاص  عاكىريىػا أكٍػري يت كييعتىمى

التاٌـً  السياًؽ ك راهًف األحكاًؿ ك صًد الميتكمًٌـص  امضا ًة إلا الذاهقًة الجيًٌدًة لقارئ 
ص إلػػا غيػػر ذلػػؾ مػػف األمػػكًر التػػي تيفًضػػي  ػػي نيايػػًة المطػػاًؼ إلػػا  ػػراءةو  الػػنٌصً

 عيةو لمنصكصو منظكًميا كمنٍكًرىا.ا صحيحةو ك 
ػػيىًغ الفعميػػًة كمعانييػػا  ك يػػر مػػف اىتمػػاـً نصػػيبه -مجػػردة أك مزيػػدة–كلقػد كػػافى لمصًٌ

ػػةوص حػػاكلكا تت  ػػتى كركدىػػاص  ػػةص كالصػػر ييف  صػػفةو خاصب عممػػاًء العر يػػًة  صػػفةو عامب
 .صو  صيحةو كاستخراًج معانييا مما طالتوي أيدييـ مف نصك 

تنا مو  يًر عنويص ( عما اختالًؼ مصطمحاًتيـ  ي التعٍ المعاني: )السمبي  كمف تمؾ
اص حتػػا كػػافى أ ػػك  ف تصػػريحن ػػا كام العممػػاءي منػػذي مطمػػًت التصػػنيًؼ النبحػػكمًٌ إف تمميحن
الفت  عٍمافي  ف جنًٌي الذم أ رده   ابو مسػتقؿٌو  ػي كتا ػو المػاتت )الخصػاهص(ص 

ـب دأب الصػػر يكف عمػػا ذكػػًره مػػف خػػالؿ م عػػالجتيـ لمعػػاني األ نيػػًة الصػػػر يًةص ٍػػ
غيػػر أٌنًػػي كجػػدتي أفب األمٍمػػةى التػػي تتا عػػت كتػػبي الصػػرًؼ عمػػا االستشػػياًد  يػػا 
ص أك مف شرحو إلػا شػرحو إال  عما ذلؾ المعنا  ميمةص كال تتغير مف متفو إلا متفو

لػدىمب  ص  استعنتي  اً  ي االستقراء مدةن ليست  القصيرة؛ ليتك برى ا قدرو ضهيؿو جدن 
ف  ػي كتػب الصػر ييفص كلػـ تقتصػرى الفاهػدةي عمػا  عدىا أضعاؼ أضعاؼ ما دي  كًٌ

كٍيػػػػره مػػػػف  أمٍمػػػػةو جديػػػػدةص  ػػػػؿ تخطػػػػا ذلػػػػؾ إلػػػػا اسػػػػتدراؾ صػػػػيغو أخػػػػرل نػػػػصب 
ػػريفى كأصػػحابً  ػػاص ٍػػـ  ػػدبر ل  عػػد  الميفىسًٌ الميعجمػػاًت عمػػا أنيػػا تفيػػد السػػمبى أيضن

رةي التط يؽ عمػا النبصػيًف الشػريفيًف )القػرآف انتياًء الجمًت كاالستقراء أٍف كانت  ك
ا ل ركتً كالسنة(  ا.مى يً ؛ رغ ةن  ي خدمتيماص كتمم سن
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 الدراساف السابق :
ص  تحصمت منيا تت عتي جاىدنا ما كيًتًب  ي مكضكع السمًب مف  حكثو كدراساتو 

(ص ككػاف ذلػؾ كفػيال  صػر ي عػف الًفكػرًة ُكرسػالةو جامعيػةو ) صر عػًة  حػكثو عما أ
ػػت مػػا لػػدمب سيضػػيؼي إضػػا اتو معت ػػرةن  أفب - عػػدى  راءىًتيػػا-ص غيػػر أنػػي كجػػدتي امامن

لمف سػ قكنيص خمػت منيػا  حػكٍيـص ككانػت ىػذه ال حػكث كالدراسػات عمػا النحػك 
 التالي:

ُ  ومااااهر ي ااع الةربياا سة دراسا   عبيقياا  ِماج رواياا س  ا ر  البااؤس-ُ ص السام
ييػا مفيػكـ السػمًب كمظػاىرهي مػف لمدكتكر/ عالء إسماعيؿ الحمزاكمص استعرض  

خػػػػالؿ: الداللػػػػة المعجميػػػػةص التغييػػػػر  الزيػػػػادة  ػػػػي ال نيػػػػةص أدكات النفػػػػيص أدكات 
كذلػػؾ مػػف خػػالؿ التط يػػؽ عمػػا ركايػػة الشػػرط االمتناعيػػةص االسػػتفياـ امنكػػارلص 

نمػػػا اكتفػػػػا  )شػػػجرة ال ػػػؤس(ص كلػػػـ يعػػػرض لكػػػؿ الجمػػػؿ التػػػي تمٍػػػؿ الظػػػاىرةص كام
تط يؽص ككانػت دراسػتو كصػفية اسػتقراهيةص كلػـ تتقػاطت منيا كنماذج لم  مجمكعةو 

مت ال حث إال  ي محاكلػة الك ػكؼ عمػا مفيػـك السػمبص كلػـ يتحػدث عػف صػيغ 
السمب الفعمية إال  ي أسطر  ميمةص نقؿ  يو كالـ ا ف جني مػف  ػاب السػمب  ػي 

 الخصاهصص ٍـ ط بؽ عما  عؿو كاحد.
ُس اع الصيغ الةةميا ة در -ِ لألسػتاذ الػدكتكر/  اسا    ميميا  الدالل  ِمج السم

ػو األىػـ الػردب عمػا  كػرًة السػمًب  ػي األ نيػةص ع د الكػريـ محمػد ج ػؿص  كػاف غرضي
محػػػاكال الرجػػػكعى  األ عػػػاؿ التػػػي  ػػػالكا  ييػػػا  السػػػمًب إلػػػا معنػػػا آخػػػر ممػػػا ذكػػػره 
العممػػػاءص مسػػػتقرها مػػػا اسػػػتطاعى مػػػف المصػػػنفاًت الصػػػر يًة  امضػػػا ًة إلػػػا معجػػػـ 

 عض المصنفاًت األخرلص ككصؿ مجمكع ما أكرده مػف أمٍمػة مػا لساًف العرًب ك 
 يقربي مف ٍالٍة كٍالٍيف  عال.

                                                 

حٍػي إال دراسػةه كاحػدةص ٍػـ أتػت ال قيػةص كمنيػا مػا عٍػرتي ( لـ يتك بر منيا لػدمب  ػي  دايػًة  ُ) 
 عميو كأنا  ي األمتار األخيرة.
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كتقاطت مت ال حػث  ػي تسػعة ألفػاظو تقري ػاص كردب ال حػثي عمػا  كرتػًو  ػي الدراسػًة 
قػػػربي مػػػف سػػػ عةو النظريػػػًةص كخػػػالؿى تحميػػػؿ األلفػػػاظص كاسػػػتدرؾ ال حػػػث عميػػػو مػػػا ي

 ا  السمًب. يي كتسعيف  عالص  اؿ العمماءي 
ُس وصيغ  -ّ ص لم احػث/ ةمي  الثالثي  المزيد  اع القرآن الكريمةس ها الااهر   السم

ا ػػػػػفي جنػػػػػي  ػػػػػي كتا ًػػػػػًو   ػػػػػربهي قػػػػػادر سػػػػػالميص عػػػػػرض  ييػػػػػا لمسػػػػػمب كمػػػػػا أع ػػػػػد ال
الخصػػاهصص ٍػػـ تحػػدث عػػف الصػػيغ التػػي تفيػػده مط ًٌقػػا ذلػػؾ عمػػا أمٍمػػةو لػػـ تتعػػدب 

عشػػرة أ عػػاؿص غيػػر أنػػو امتػػاز عػػف حػػثي عميػػًو كاحػػدةص كاسػػتدرؾى ال أصػػاً ت اليػػًد ال
( إلػا الصػيًغ التػي تفيػد معنػا السػمًبص ٍػـ ذكػر  سػا قيًو   ضػا ة صػيغة )اسػتفعؿى

 أنو لـ يجد ليا  ي القرآف إال  عال كاحداص ك د استدركتي عميًو آخر. 
ُ  اع الةربي سة دراس  صرايٌ  لغوي ٌ -ْ ذكػرت  ػي  ص لم احٍة/ منػا الفػالجصالسم

 ص تسػ ؽ إال   حػث الػدكتكر/ عػالء الحمػزاكمص كذلػؾ غيػر صػحيأنا لـ ي مقدمتيا 
 قد سي قت كذلؾ  الدراستيف السا قتيف لمدكتكر/ ع د الكريـ ج ؿص كال احث/ ع ػد 

 ص  قد س قاىا  ي زمًف النشر.القادر سالمي
ػػ  تمييػػدو  حٍيػػا  تٍ رى صػػدب   إشػػاراتً  عػػتٍ  ى تب اص ٍػػـ تٌ الحن طً كاٍصػػ مًب لغػػةن عػػف معنػػا السب

ػػيً  ً تيػعػػف السػمًب  ػػي كي لعممػاًء ا ف تصػريحن ـ إٍف تمميحن  كؿو قيػػاص مكتفيػػة  ػي ذلػػؾ  ني ا كام
لداللة المعجميةص محتذيػة  ػي مف مصنفاتيـص ٍـ تحدٍت عف السمًب مف خالؿ ا

ت ذلػؾ  الحػديث عػف  ىػما أكرده الدكتكر/ عالء الحمزاكم  ي  حٍػوص ٍػـ أردى ذلؾ 
(ص مكتفيػة أيضػا  نقػكؿو لػ عًض العممػاًءص ( ك ) عبػؿ( ك )تفعبػؿؿى صيغ السػمب )أ عىػ

ٍييا عػػف السػػمًب  األسػػماًءص ـب كػػاف حػػدي ا ػػًف جنػػيص  مػػـ تػػزد مقتفيػػةن  ػػي ذلػػؾ أٍػػرى  ٍػػ
ػػػا  الػػػو شػػػيهاص كختمػػػت  حٍيػػػا  التحميػػػؿ لقكلػػػًو تعػػػالا:  ػػػادي  عمب ػػػاعىةى آًتيىػػػةه أىكى ًإفب السب

 .(ُ)أيٍخًفييىا 
ُس ودالال اال اااع الاان  س القرآناا-ٓ ة المةاارد   القرآنياا   أنموذ ااامااااهر الساام ص ع س

 صلم احٍػػًة/ سػػناء زكػػي عمػػيص رسػػالة ماجسػػتير  ػػي كميػػة التر يػػةص جامعػػة ال صػػرة

                                                 

 .ُٓ( طو ُ) 
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ٍػػر ا تفػػت  ييػػا أ صقػػطمتػػاحه منيػػا عمػػا الشػػ كة العنك كتيػػة ٍػػالث عشػػرة صػػفحة  
مف خالؿ   السمبً -المكضكعاتحسب مسرد –الدكتكر عالء الحمزاكمص   دأت 

ص ككػاف الصػيًغ الفعميػة الٍالٍػة )أ عىػؿ( ك ) عبػؿ( ك )تفىعبػؿ(الداللة المعجميػةص ٍػـ 
عف الصيًغ الٍالٍة  ي خمس عشرة صفحة تقري اص ٍـ تحدٍت عف داللة  احديٍي

 ةص ٍـ التضادص ٍـ المشترؾ المفظيص ٍـ الط اؽ.السمب المحتممةص ٍناهية الدالل
 : ةميق ِامٌّ ِمج الدراساف السابق س 

مػػػف أصػػػحاًب  أحػػػده  لحػػػديًث الشػػػريؼص لػػػـ يتطػػػرؽ إليػػػوً ظ الفػػػاالتط يػػػؽ عمػػػا أ-ُ
 ال حكًث الخمسة.

ا السػا قةي منيػا تقري نػ لفاظ القرآنية التي كانت محؿ الدراسًة ذكػرًت ال حػكثي األ-ِ
 .لفظو  لكؿًٌ  ياص مت التحميؿ التاًـٌ فى عٍ ضً  س عة ألفاظص كزاد ال حثي 

ص كٍالٍػيف  عػالن  ٍالٍػةو  إلػا ال حػكًث اسػتقراءن  أكٍػري  الدراسػة امحصػاهيةص كصػؿى -ّ
 عػػد  ٍالٍػػةو  يػػا  ػػي مالحػػؽى  ينمػػا أحصػػا ال حػػثي أكٍػػر مػػف ٍالٍػػيف كماهػػةص أكدعتي 

 خاتمًة ال حًث.
الحديث عف معنا السمًب  يف الق كًؿ كالر ًضص خمػت منػو ال حػكث السػا قةص -ْ

 كردب عميو. هي كرى  ً  عدا  حث الدكتكر ع د الكريـص ك د نا ش ال حثي 
 ص خمت منو ال حكث جميعيا.قياًس كالسماعً السمبي  يف ال-ٓ
ًغ التػي تفيػد يى سارت ال حكث جميعيا عما ما ذكرهي الصر يكف مف  صر الصًٌ -ٔ

ص )أ عىػػؿ( ك ) عبػػؿ( ك )تفىعبػػؿ(ص إال ع ػػد القػػادر سػػالمي السػػمبى عمػػا ٍػػالًث صػػيغو 
صػػػيغتيف جديػػػدتيف ىمػػػا  الػػػذم اسػػػتدرؾ صػػػيغة )اسػػػتفعىؿ(ص كزاد ال حػػػث عمييػػػا

 ؿ(ص كزدتي مٍاال  رآنيا آخر عما الذم ذكره ع د القادر سالمي.( ك )ا تىعى ) ىٍعمؿى 
مًب  األسػماًء حػذا  ييػا الجميػت حػذكى ا ػًف جٌنًػيص -ٕ رددكا كالمػوص  ي مسللًة السب

 أسماء  عد االستقراًء. كذكركا أمٍمتوي دكف زيادةوص كزاد ال حث عمييا ٍمانيةى 
 صا ػًف جنػي ما خرجكا  ييا عف ع ػاءةً يضا  ي مسللًة السمًب  الفعؿ المجرًد أ-ٖ

فب ذلػؾ لػـ ؿ ال لمحصػًر؛ أليػكمٍمكا  مٍاًلوص كزاد ال حثي خمسة أ عاؿو أخػرل لمتمٍ
 ال حًث.مقاًصًد يكف مف 
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:  منهج  الب ثس
 ػػدأ المػػنيسي اسػػتقراهيا تت عػػتي  يػػو صػػيغى السػػمًب كأمٍمتػػوص  ػػي المعجمػػاًت المغكيػػًة 

ٍيػػػػكالتفاسػػػػيًر كشػػػػركًح الحػػػػديثً  ـب ص  ـب صػػػػنبفتي المػػػػادةى المجمكعػػػػةى تحػػػػت الصػػػػيًغص ٍػػػػ
ـب أكاًزفي  ػيف اص أذكري  يو أ كاؿى العيمماًءص مػت التلكصفي ص ٍػ صػيًؿ المغػكمًٌ لكيػؿًٌ مٍػاؿو

ص كًمف تماـً الفاهدًة كاف امحصػاءي الػذم ختمػتي -ما أمكف–اآلراء ترجي ن أك ردًّا 
ص كؿ  صيغةو  ي ميمحؽو خاصو  يا.   ًو ال حثى

:  خع  الب ثس
 ا تضت ط يعة ال حث أف يككف مف مقدمًة كٍالًٍة  صكؿ كخاتمة.

  ينت  ييا أس اب اختيار المكضكًع كالدراسات السا قة كخطة ال حث.  : م  المقد  
ُ  وأ : )الس  ل  و  الأ  ل  الةص    ك يو أر عةي م احث:(ة  س ي  بس رأ اع الةأ  ل  ق  ائس رأ عأ م

 صطالحيًةص كأىـ المصطمحات المراد ًة لو.األكؿ: حقيقة السمًب المغكيًة كاال
 السمب النحكم. النفيي كما أجرٍتوي العربي مجراه. الٍاني:
السمب الصر ي. تحدٍت  يو عف صيًغ السمًبص كعف السمًب  يف الق كًؿ : الٍالث

 كالر ضص كعف السمًب  يف القياًس كالسماًع.
لمغػػكمص السػػمب  الداللػػة السػػمًب المغػػكم. تحػػدٍت  يػػو عػػف نػػكعي السػػمًب ا: الرا ػػت

  المعجميةص كالسمب  األسماء
داللة السمب  ي الصيغ الفعمية  ي القرآف الكػريـص كاشػتمؿ عمػا انع: الث   ل  ص  الةأ 

( ك )تىفىعبػػػؿ( ك  ( ك ) ىعبػػػؿى أر عػػػةى عشػػػر  عػػػالص مكزعػػػةن عمػػػا صػػػيغو أر عػػػة )أ عػػػؿى
  )استىٍفعىؿ(.

ا ديثس اع ال أ  ةمي س الةس  يغس ص س اع ال ُس م  الس   : دالل   الث  الث   ل  ص  الةأ  كاشػتمؿ ة ريفس ال  
ػ- ص مف صحي  الحديث المػركمًٌ عػف الن ػيًٌ الن عٍ  ً  شرى عى  عما أحدى  ميػًو عى  ا لي مب صى

مبـى  سى ٍى  مكزعةن -كى ( ك ) ىعبؿ( ك )تىفىعبؿ(.ةو الٍى عما صيغو   ص )أى عىؿى
 : كأكدعتيا أىـ نتاهس ال حث كتكصياتو.م   ا س الخأ 

الٍالٍػػة لأللفػػاظ المسػػتقرأًة التػػي نػػصب العممػػاء عمػػا إ ادتيػػا لمسػػمبص ٍػػـ المالحػػؽ 
.)  الممحؽ األكؿ لصيغة )أ عؿ(ص كالٍاني لػػػ ) عبؿ( كالٍالث لػػ )تىفىعبؿى
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 كختمتي ال ىحثى  فيرًس المصاًدرص ٍـ الفيرس التفصيميًٌ لممحتكياًت كا ة.
ػػا لكجيػػو الكػػريـص كأف يغفػػر مػػا لػػـ نقصػػده  يػػو مػػف  كل أسػػلؿ أف يجعمػػو خالصن

 .ةً  يب رى العى  ت ةً كٍ مى مٍ ةن لً ا ةن نا عى إضى  كفى كي يى  ص كأفٍ ؿو لى أك زى  ؿو مى خى 
 وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العادي.                                             

 د/ هشام السعيد البلتاجي                                                   
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هب
ِّ
هبحقيقةُانس
ِّ
ُُحقيقةُانس

ػػػٍيًء ً ًخفبػػػةو  ـي كىاٍل ىػػػاءي أىٍصػػػؿه كىاًحػػػدهص كىىيػػػكى أىٍخػػػذي الشب ػػػيفي كىالػػػالب يقػػػكؿ ا ػػػفي  ػػػارس:  السًٌ
كىاٍخًتطىػػاؼو  

ػػمٍ ص يقػػاؿ:  (ُ) ػػمى ىو الشػػيءى يىٍسػػمي يو سى ػػمى ناسى ص كىػػذا (ِ)ص كاٍسػػتىمى ىو ًإيػػاه   نا كسى
األخػػػػذي ىػػػػك المعنػػػػا المحػػػػكرمًٌ الػػػػذم تػػػػدكر حكلػػػػو اسػػػػتعماالت المػػػػادةص إال أنيػػػػـ 

أفب اشػػػترطكا  يػػػو أف يكػػػكف  خفػػػةو كاختطػػػاؼو كنايػػػةن عػػػف السػػػرعةص كزاد الزب يػػػدم 
 ػػفي السػػمبى يكػػكفي  المخاتمػػًة كالمخادعػػةص كىػػذا يناسػػب الخفػػةى التػػي أشػػار إلييػػا ا
ػػٍم ان: اٍختىمىسػػوص كاٍسػػتىمى ىو ًإيبػػػاهي   ػػمى ىو الشػػيءى يىٍسػػمي يو سى . (ّ) ػػارسص يقػػكؿ الز يػػدم:  سى

ٍمس: األخذ ً ي نييزة كميخاتمة .... ٍمس   ك الخى  . (ْ)كاالختالسص كالخى
ص  ال ػاحٍيف أفب المعػاجـ القديمػة   عػضي ك ػد ذكػرى ك د ييطمىؽي السمبي كيرادي  ًو النفيي

إلػػػا مجػػػيء السػػػمًب  معنػػػا النفػػػيص عمػػػا الػػػرغـ مػػػف التقػػػارًب الػػػداللي لػػػـ تيًشػػػر 
ا ػػػفي  ػػػارسو  ػػػي ذكػػػره الصػػػكابي  ػػػي ذلػػؾص  قػػػد  ـص ك ػػػد جػػػان ىي(ٓ)الكاضػػً   ينيمػػػا 

تىػػػلىًٌٍـه    ـى كىاٍنتىفىػػػا ًمٍنػػػوي ً يػػػؿى مي ٍٍػػػ ػػػًرهى اٍمً ا ػػػف سػػػيده  ػػػي ص ك (ٔ)المقػػػاييسص  ػػػاؿ:   ىػػػً ذىا كى
ػػمب كىلىنبػػػوي   كىىىػػذىا ًعٍنػػدً  المحكػػـص  ػػاؿ:  ػػذلؾ الًحٍنػػثى البػػًذم ىيػػػكى  يأن ةسااعم عمػػا السب

                                                 

 (ِٗ/ ّ( مقاييس المغة )سمب( )ُ) 
 .ُْٕ/ُ( لساف العرب )سمب( ِ) 
 (ٖٔ/ ّ( تاج العركس )سمب( )ّ) 
 (ٕٔ/ ٓ( المحكـ كالمحيط األعظـ )خمس( )ْ) 
الحمػزاكم  ػي  حٍػو: السػمب كمظػاىره  ػي العر يػة دراسػة عػالء إسػماعيؿ ( ىػك الػدكتكر/ ٓ) 

ص كالػدكتكرة/ منػا الفػالج  ػي  حٍيػا: السػمب  ػي ٔتط يقية عما ركاية شجرة ال ؤس ص 
 .ُُالعر ية دراسة صر ية لغكية ص 

 .ّْ/ٔ( مقاييس المغة )ىجد( ٔ) 
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ٍٍػػػػـ   ص نقػػػػال عػػػػف  عػػػػض (ِ)سػػػػما حػػػػركؼى النفػػػػًي  ػػػػػػػػ )حػػػػركؼ السػػػػمًب( ك ص (ُ)اٍمً
  .العمماًءص كىذا يعني أنيا كانت مستعممة  ي تمؾ الداللًة   مو

 ذيكر لمسمًب عدةي تعريفاتو منيا: 
كال  النحػػكً  اطيػػو مػػف  ػػكؿ ا ػػف درسػػتكيو:  كالػػذيف ال يعممػػكف  يػػاسى مػػا يمكػػف التق-

ػػ ٍ  ػػي أى  زالػػةً امً  ألػػؼى  ]يقصػػدي  لػػؼً األى  ىػػذهً  كف  ػػيف دخػػكؿً زي يمٌيًػػ [ كخركجيػػاص كمػػا ؿى عى
يظنكف أف ىػذا مػف األضػداد؛ كذلػؾ أنػو عنػدىـ  ص ذلؾ مف المعنا  ييما يحدثي 

 الكممػةى  رجي ًخػيي  ؿى األلػؼً ء كضػدهص كال يػدركف أف دخػك لفظ كاحدص كا ت عمػا الشػي
عػػف لفظيػػا  غيػػر ألػػؼص كيجعػػؿ ليػػا مٍػػاالن عمػػا حدتػػوص  تصػػير الكممتػػاف  منزلػػة 

ػػػ العػػػدؿً  . أم أنػػػو: خػػػركج لػػػ عض (ّ)ص  ػػػي اخػػػتالؼ المفظػػػيف كالمعنيػػػيف  رً كٍ كالجى
 الزكاهػد  يػا كػػاأللؼً   عػضً  األصػػمي إلػا ضػده حػاؿ لحػػكؽً  ااأل عػاؿ عػف معناىػ

رة  ػي غايػة الد ػةص كىػي التفر ػة  ػيف مػا  يػؿ عنػو مػف المذككرةص ك ي النٌصً إشا
ألفػػػاظ تعطػػػي معنيػػػيف متضػػػاديف  ػػػي  :ص  األضػػػدادي ىػػػذه الظػػػاىرةً  ك ػػػيفى  األضػػػدادً 

ػمفةص ككالىمػا مػركم عػف العػربً سيا ات مخت  ػ ف المفػظ  يػو يعطػي  مبي ص أمػا السب
 ية.أك المادة المغك  المغكمًٌ  لمجذرً  المعنا األصميب  اد  ضى ا يي معنا كاحدن 

  .(ْ)انتزاع النس ة   ما ذكره الجرجاني مف أنو: -
أنو: انتزاعي النًٌس ًةص كىك  ي مقا مًة اميجاب الذم يعني  كتا عو السيكطي  ذكرى -

  .(ٓ)إيقاعىيا 

                                                 

 .ِٗٗ/ّ)حنث( ( المحكـ ُ) 
عجػػـ مقاليػػد العمػػـك  ػػي الحػػدكد ص كمٍػػؿ ذلػػؾ  عػػؿ السػػيكطي  ػػي: مُٔٔ/ْ( المخصػػص ِ) 

 .ُُِكالرسـك 
 .ُّّ( تصحي  الفصي  كشرحو ّ) 
 .ُُِ( التعريفات ْ) 
 .ُُٖ( انظر: معجـ مقاليد العمـك  ي الحدكد كالرسـك ٓ) 
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كزاد صاحب دستكر ص (ُ)كذكر ذلؾ التيانكم نقال عف عند المنطقييف كالحكماء 
 (ِ)ة الخ رية  انتزاع النًٌٍس ىة التبامب  العمماء أنو: 

 . (ّ)نزع الشيء مف الغير  يرا   كما ذكره المناكم مف أنو: -
ػ ه  قػالكا: يطمػؽي السػمبي كيػرادي ىذا عف القػدماءص أمػا المحػدٍكف الػذيف عرضػكا لحى دًٌ

ص كذكػػركا أنػػو عنػػد المناطقػػًة  يػػذا المفيػػكـً (ْ) ػػًو النفػػيص كيطمػػؽي كيػػراد  ػػو امزالػػة 
عػػػػف شػػػػي ء  شػػػػي ءص  ػػػػ ٌف النفػػػػي كالسػػػػمب أيضػػػػا:  يػػػػك:  حكػػػػـ  نفػػػػي شػػػػي ء 

ك يػػؿ: ىك  زيػػادة تطػػرأ عمػػا الكممػػة  تكسػػ يا معنػػا مضػػادا لمػػا عميػػو  .(ٓ)كاحػػد 
؛ (ٔ)معػاني أصػؿ المػػادة  يحػكؿ معناىػا إلػػا الضػد   ص كىػذا التعريػػؼ غيػر جػػامتو

ف كػػاف يشػػمؿ الصػػيغ الفعميػػةى الٍالٍيػػة المزيػػدةص لكنػػو ييخػػرجي المجػػردىص كمػػا  ألنػػو كام
كمػا أف منيػا مػا ىػك مجػرد لسمبى  األسػماًء؛ حيػث تفيػد السػمب  ػداللتياص ييخرجي ا

مػػف كػػالـ ا ػػف  عػػاـ النظػػر نجػػد ىػػذا التعريػػؼ  ػػد أخػػذه صػػاح وغيػػر مزيػػدص ك  ن
 درستكيو السا ؽ.

أك اسػػمناص -األكٍػػري كىػػك –كيمًكػػفي أف ييعىػػربؼى السػػمبي  لنبػػوي: تفػػر دي المفػػًظ  عػػالن كػػافى 
يينػاً ضي المعنػا المحػكرمًٌ الػذم تػدكر عميػًو اسػتعماالتي  ص  معنػامجردنا أك مزيدنا

 المادًة.
 
 
 
 

                                                 

 .ٓٔٗ/ُ( انظر: مكسكعة كشاؼ اصطالحات الفنكف كالعمـك ُ) 
 (ُِٗ/ ِ( دستكر العمماء )ِ) 
 (.ُٕٗ)ص:  ( التك يؼ عما ميمات التعاريؼّ) 
 .ُْٓ( انظر: معجـ مصطمحات النحك كالصرؼ كالعركض كالقا ية ْ) 
 (َُٔٔ( مكسكعة مصطمحات عمـ المنطؽ عند العرب )ص: ٓ) 
 .ُْ( انظر: ظاىرة السمب كصيغيا الفعمية الٍالٍية المزيدة  ي القرآف الكريـ ٔ) 
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( دأب العممػػػػاءي  ػػػػؿى  (ُ)عمػػػػا اسػػػػتخداـ مصػػػػطم  السػػػػمب منفػػػػردا  ػػػػي صػػػػيغتي )أ عى
 ىػك أ ػك عمػيٌو - يما أعمػـ–كي دك أفب أكؿ مف أطمؽ مصطم  السمب ص (ِ)) ىعبؿ(ك

إلا ذلؾ ا في جني  ي مكضعيفص األكؿ:  كلو:  اب  ي السمب:  ص أشارالفارسيٌ 
مػف ىػذا المكضػت عمػا مػا أذكػره كأ سػطوص لتتعجػب -رحمػو ل-ن ينا أ ػك عمػي 

[  ػػاؿ ص كالٍػػاني:  كلػػو: (ّ)مػػف حسػػف الصػػنعة  يػػو   : ًمػػف ألفػػاظ ]يعنػػي أ ػػا عمػػيٌو
ذا زاؿ عنو سػاتره ظيػر  مىٍ تي عنو ًخفاءهص كام ال محالػةص كمٍمػو السمب:  لخفيتيو: سى

 ػػػػد يسػػػػتعممكف ك ص (ْ)مػػػػف السػػػػمب: أشػػػػكٍيتي الرجػػػػؿ: إذا أزلػػػػتى عنػػػػو مػػػػا يشػػػػكيكه  
. (ٔ)ص ك ) عبػؿ( (ٓ) ػي )أٍ عىػؿ( مصطم  امزالة منفردنا لمداللة عمػا المعنػا ذاتػو 

–ىػػك الم ػػرد - يمػػا أعمػػـ–كي ػػدك أيضػػا أف أكؿ مػػف إشػػار إلػػا مصػػطم  امزالػػة 
يػػو النحػػاسص  ػػاؿ:   ػػاؿ محمػػد  ػػف يزيػػد  سػػط إذا  يمػػا نسػػ و إل-رحمػػو ل تعػػالا

كمػػنيـ  ػػيف يجمػػت  ػػيف ص (ٕ)جػػار كأ سػػط إذا عػػدؿ مػػلخكذ منػػو أم أزاؿ القسػػكط 
 .(ٖ)المصطمحيف  ييما 

                                                 

شرح الشا ية لركف ص ََٔ/ِص المساعد ّْٗ/ْ( انظر مٍال: شرح المفصؿ ال ف يعيش ُ) 
 كغيرىا. َِٓ/ُالديف االسترا اذم 

ص شػػػرح ْْٗ/ّص شػػػرح التسػػػييؿ ال ػػػف مالػػػؾ َْٖ/ِ( انظػػػر: ال ػػػديت  ػػػي عمػػػـ العر يػػػة ِ) 
 ص كغيرىا.َُٓ/ُالشا ية لمرضي 

 .ٕٕ/ّ( الخصاهص ّ) 
 .ُِٖ/ٔص كانظر: ال حر المحيط ْٕ/ِ( المحتسب ْ) 
 .ّّٖ/ِ( انظر: ارتشاؼ الضرب ٓ) 
 .ُِٗ/ُ: الممتت ( انظرٔ) 
 .ُِِ/ْ( إعراب القرآف لمنحاس ٕ) 
ػػػػػؿ( انظػػػػػر: الكنػػػػػاش  ػػػػػي  نػػػػػي النحػػػػػك كالصػػػػػرؼ ٖ)  ص المقاصػػػػػد النحكيػػػػػة ٕٔ/ِ(  ػػػػػي )أ عى

. ك ػػػي ) عبػػؿ( انظػػر:  ػػػت  األ فػػاؿ كحػػػؿ َْص شػػرح المػػراح ال ػػػف كمػػاؿ  اشػػا ُٕٗٔ/ْ
الميػة األ عػاؿ ص  ت  المتعاؿ عما القصػيدة المسػماة  ُّٖامشكاؿ  شرح المية األ عاؿ 

ِّٗ. 



 
ِ
 الَوْحَيي

ِ

يَّقيٌة عذ ألفاظ
ِ
 دراسٌة َتطب

ِ

د

ِ

وائ  الزَّ
ِ
َيِغ األْفعال

ِ

 يف ص
ِ

ْلب
َّ

 داللُة الس

 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ُْٓٔ﴾  
  

ػػػ ٍ كممػػػا اسػػػتخدمكه أيضػػػا لمداللػػػة عمػػػا المعنػػػا ذاتػػػو: النفػػػي  ػػػي )أى  ا مقركننػػػ( ؿى عى
ػػ (ص  المعالجػػة طم ً  مٍصػػ ٍيػػرً ا ػػفي األى  كانفػػردى  .(ُ) مبً  السب مقركنػػا  السػػمب  ػػي ) ىعبػػؿى

الرا ػػت: أف يكػػكف لمٌسػػمب كالمعالجػػة نحػػك:  ػػٌذيت العػػيف: إذا أخرجػػت منيػػا   ػػاؿ: 
 .(ِ)القذل  

ٍيػػػرى اسػػػتخداميـ لمصػػػطم  التب  ص ك ػػػد يسػػػتخدمكف (ّ)  يػػػو جن ػػػبأمػػػا )تفىعبػػػؿ(  قػػػد ك
ص (ٔ)كحػده ك ػد يسػتخدمكف مصػطم  التػرؾ ص (ٓ)ص ك د يجمعػكف  ينيمػا (ْ)السمب 

 . (ٖ)ك د يستخدمكف النفي مقركنا  السمب  .(ٕ)أك مقركنا  امزالة 
ػرباحي الحػديث خدميا المفسػركف ىذا  امضػا ة إلػا المصػطمحات التػي  ػد يسػت كشي

ؿ عنػػػػدكالمعجميػػػػكف  معػػػػالجتيـ أللفػػػػاظ السػػػػمبص ىػػػػذه المصػػػػطمحات التػػػػي  األيكى
 :(ٗ) طمحاتتتقاطت  ي داللتيا مت معنا السمب كامزالةص أذكر مف ىذه المص

ربجى مف امٍـً ككؼب عنو   ص يقكؿ الخميؿ: لكفا- ص أم: تىحى ٍبـى كتىلى
(َُ). 

ييقىػاؿ:  ىػذىٍيتييا  ص يقػكؿ ا ػف دريػد:  عػاؿاألص كيستعمؿ مت المتعػدم مػف راجاإلخ- كى
 .(ُُ)ك ٌذيتيياص ًإذا أخرجتى ًمٍنيىا القىذىل  
                                                 

 .ِٖٓص أ نية األسماء كاأل عاؿ كالمصادر َٓ/ُ( انظر: سر الصناعة ُ) 
 .َْٖصَْٗ/ِ( ال ديت  ي عمـ العر ية ِ) 
ص شػػػػرح التسػػػػييؿ ال ػػػػف مالػػػػؾ َُٓ/ُص شػػػػرح الشػػػػا ية لمرضػػػػي ُّٕ( انظػػػػر: المفصػػػػؿ ّ) 

 . كغيرىا.ِْٓ/ّ
 ص َٖ/ّص ُِٓ/ِ( انظر: الخصاهص ْ) 
 .ٕٕلممككي ال ف يعيش ( انظر: شرح آ) 
ص الداللة عمػا السػمب  ػي الصػيغ ُِٕ/ُص الممتت ِٓ/ُ( انظر: سر صناعة امعراب ٔ) 

 .ْٕالفعمية 
 .ٗٔ/ٔ( انظر: ال حر المحيط ٕ) 
 .ِٗٗ/ّ)حنث( ( المحكـ ٖ) 
 .ُُ-ٔ( انظر: مظاىر السمًب كدالالتو  ي النص القرآني ٗ) 
 .َِٓ/ٖ( العيف )أٍـ( َُ) 
 .ُِٓٔ/ّغة ( جميرة المُُ) 
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نبث(:  نسب لٍعمب ص كيستعمؿ مت الالـز مف األ عاؿص لخروجا- أنو  اؿ  ي )تىحى
يتىحػػربج   ػػا ييقىػػاؿ يتػػلٍـ كى ٍعنػػا: يفعػػؿ  عػػال يخػػرج  ًػػًو مػػف اٍلًحٍنػػث كىمى اٍلمى

يقػػكؿ ص ك (ُ)
ٍٍػػـ  األزىػػرم:  ػػا  يػػؿ: يتػػلٍـص كيتحػػربج كيتحنبػػث ًإذا  عػػؿ  عػػال يخػػرج  ًػػًو مػػف اٍمً كىمى

 .(ِ)كالحرج كالحنث  
ػػف :  كيقىػاؿ تحػػٌكب  ػالى األزىػػرم   يقػػكؿي ص لقاا اإل - ػػكبى عى ف ًإذا تعٌ ػػد كلىنبػػو ييمقػي الحي

ػػػف نىفسػػػو ً اٍلع ىػػػادىة   ٍبـى كتحنبػػػث ًإذا أٍلقىػػػا الحٍنػػػثى عى ػػػا ييقىػػػاؿ تػػػلى ص ك ػػػاؿ (ّ)نىٍفًسػػػوص كىمى
 كالعامةي  السميف: 

 .(ْ) الياءص كمعناه: تىٍندىمكفص كحقيقتيو: تيٍمقيكف الفيكاىةى عف أىٍنفًسكـ « تىفىكبيكف»
 ص ك ػاؿ اليػركم: (ٓ)ك ردت ال عير: نزعت عنػو  ػراده   : جكىرم  ص يقكؿ العز  الن  -

 .(ٔ)كأشكيتو إذا نزعت عف إشكاهو   أشكانيص أم نزع عني الشاكية ....
ػػٍد معنػػاه:  ػػاطرح اليجػػكد  ص يقػػكؿ ا ػػف عطيػػة: راحاالع اا- كمٍمػػو  ....عنػػؾ ك ىتىيىجب

ص ك ػاؿ (ٖ)اكية عف أنفسػكـ  ص معناه تندمكفص أم تطرحكف الف(ٕ) ىظىٍمتيـٍ تىفىكبييكفى  
نًٌي النبٍكـى   ا ف حجر:  ٍدتي طىرىٍحتي عى ٍعنىا تىيىجب مى كى

(ٗ). 
ييقىاؿ  ص يقكؿ أ ك ع د ل الحميدم: الن سةأار  - ص كى ًير كنا ر الٌنكـى دى يتيجدي ًإذا سى تيجب

 .(َُ)ىجد ًإذا نىاـ  ىييكى ىاجدهص كاليجكدي: الٌنكـي  
                                                 

 (.ِْٔ/ ُ( غريب الحديث ال ف الجكزم )ُ) 
ص كانظػر: تصػحي  التصػحيؼ كتحريػر التحريػؼ )ص: ُّْ/َُ( تيذيب المغة )نجػس( ِ) 

ْٓٓ.) 
 (.ّٖٔ/ ُص كانظر: غريب الحديث ال ف  تي ة )ُْٕ/ٓ( تيذيب المغة )حكب( ّ) 
 .ُِْ/ُٖص كانظر: الم اب  ي عمـك الكتاب ُِٔ/َُ( الدر المصكف ْ) 
 .ّٕٗ/ُ( الصحاح ) م ( ٓ) 
 (َُِٖ/ ّ( الغري يف  ي القرآف كالحديث )ٔ) 
 .ٓٔ( الكا عة ٕ) 
 .ْٖٕ/ّ( المحرر الكجيز ٖ) 
 .َِّ/ُٕ(  ت  ال ارم ٗ) 
 (ُّٓ( تفسير غريب ما  ي الصحيحيف ال خارم كمسمـ )ص: َُ) 
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ص  ػالنكىؼي  ص يقكؿ األزىرم: لد اعا- كىؼه مىٍيًو ً ي ذىاؾ اأٍلىمر نىكىؼه كىالى كى ييقىاؿ: مىا عى
: الى   كءهص كاٍستىنكىؼى كنىًكؼى ًإذا د ىعو كى ىاؿى  .(ُ)أىٍف يقاؿى لىوي سي

رىًج  ال باِد- ًف اٍلحى ربجى تى ىاعىدى عى تىحى  .(ِ)ص يقكؿ ا في  ارس:  كى
اااع- ٍ ـى ال  نأ  س ٍٍػػػـً  ص يقػػػكؿ ا ػػػفي  ػػػارس:  التبػػػلى ػػػًف اٍمً ػػػي عى مػػػف . كغيػػػر ذلػػػؾ (ّ)التبنىحًٌ

 .ةن لأللفاظ كا ب  اًـٌ التب   االستقراءً  وي عي جمٍ  مما يمكفي المصطمحاًت 

                                                 

 .ُٗٔ/ْص كانظر: الدر المصكف ُْٓ/َُ( تيذيب المغة )نكؼ( ُ) 
 .َٔ/ُييس المغة )أٍـ( ( مقاِ) 
 .َُٗ/ِ( مقاييس المغة )حنث( ّ) 
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ُُاملبحثُانثانياملبحثُانثاني
ُ
 
ُانسهبُاننحوي
 
ُُانسهبُاننحوي

سػ ًة أك كأعني  و النفيى كما أجرتوي العػربي ميجػراهي مػف األسػاليًب؛  ػالنفي سػمبه لمنًٌ 
:  الن ػػػػكفي كىاٍلفىػػػػاءي الحكػػػػـً  ػػػػي حقيقتيػػػػو المغكيػػػػًة كاالصػػػػ طالحيةص يقػػػػكؿ ا ػػػػفي  ػػػػارسو

ػػٍيءو ًمػػ مىػػا تىٍعًريىػػًة شى ػػٍيؿه يىػػديؿ  عى ػػٍرؼي اٍلميٍعتىػػؿ  أيصى ٍ عىػػاًدًه ًمٍنػػويصكىاٍلحى ػػٍيءو كىاًم نىفىٍيػػتي  ٍف شى كى
ػػػٍيءى أىٍنًفيػػػًو نىٍفينػػػاص كىاٍنتىفىػػػا ىيػػػكى اٍنًتفىػػػاءن   ػػػرًٌؼ كػػػؿ  (ُ)الشب ػػػدبٍيًيمىا كعي  ص  ػػػؿ تراد ػػػا  ػػػي حى

 ص  ػ ٌف النفػيى ءو  شػي ءو شػي عفٍ  ءو شي منيما  اآلخًر  قيؿ:   إٌف السمب حكـ  نفيً 
ػػمًب  (ِ)  كاحػػده  كالسػػمبى  ص ك ػػاؿ (ّ)ص كسػػمىا  عػػضي العممػػاًء حرك ىػػو  ػػػػ حركًؼ السب

ص كامزالػػػػة مػػػػف المصػػػػطمحات التػػػػي (ْ)كحػػػػرؼ النفػػػػي لمر ػػػػت كامزالػػػػة   الرضػػػػي: 
 لمسمب.استعمميا العمماء مراد ة  ي الداللة 

ـٍ ييخى  ػػكلػػ ا يجمػػتي أحكامػػو كأدكاتًػػوص لمنفػػي  ا نػػ- يمػػا أعمػػـ– ص النحكيػػكف القػػدماءي صًٌ
نما حديٍيـ عنو مقركفه  الحديث عف أدكاًتو كؿ   ػي  ا يػا  الًفعميػةي ص كأدكاتػو (ٓ)كام

ٍفص كلػػـٍ  صمشػػيكرة معمكمػػةكالحر يػػةي  ػػلػػيسص كالص كمػػاص كام ػػاص كمى ص ص كالتى اص كلػػفٍ ص كلمب
ييطمبي  ي مظانًٌوص  ال حثي -أك الداللة  ال نيةي  يا مف حيثي  عضً  عما خالؼو  ي

 ليسى معنيبا  سرًد ذلؾ أك منا شتو.
ا العػػػربي مجػػػرل النفػػػي  ػػػي تيػػػالتػػػي أجرى  كمػػػف إتمػػػاـً الفاهػػػدة أذكػػػري ىنػػػا األسػػػاليبى 

 سمب الحكـ أك د عوص كمنيا: داللتو عما
 
 
 

                                                 

 .ْٔٓ/ٓ( مقاييس المغة )نفا( ُ) 
 (.َُٔٔ( مكسكعة مصطمحات عمـ المنطؽ عند العرب )ص: ِ) 
 .ُُِص كانظر: معجـ مقاليد العمـك  ي الحدكد كالرسـك ُٔٔ/ْ( المخصص ّ) 
 .َّٗ/ْ( شرح الكا ية ْ) 
 .ْمغة العر ية دراسة  ي الداللة كالتركيب ( انظر: ظاىرة النفي  ي الٓ) 
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 ق ل وأقل :-
رجػػؿه  ػػد أجػػركه مجػػرل النفػػيص  قػػالكا: أ ػػؿ   كأ ػػؿ  رجػػؿو ك ػػؿب  يقػػكؿ ا ػػف السػػراج: 

ػده  ييمػا إال  رجؿو يقػكؿي ذاؾى إال زيػده ك ػاؿ سػي كيو: ألنػو صػار  ػي معنػا: مػا أحى
 .(ُ)زيد  
 :ال  بيل-
كف التش يوى  إلا الكك ييف بى سً ني    عػد  المضػارعى   ينص كفص مجرل النفي أنيـ ييجري

عىػػؾ ؛ ألف  يػػو معنػػا: مػػا أنػػت  نطي  ػػاء السػػ  ية  ػػي جكا ػػو نحػػك:  كلنػػؾ أميػػره 
 .(ِ)أميره  نطيعىؾ  

 االس ةهام:-
ـي عىػيقكؿ نػاظر الجػيش:  ككٍيػرا مػا يي  ا  ػو  ػي مقػاـ ؤتى  ييػ وً مً عػف أٍصػ ٌدل االسػتفيا

امنكػار كالجحػد  يجػرم مجػرل النفػيص كممػػا جػاء مػف ذلػؾ  ػاليمزة  كلػو تعػػالا: 
ٌ ًػػؾى   ػػتى رى ـٍ يىٍقًسػػميكفى رىٍحمى أىىيػػ

 (ْ)تعػػالا: كىىىػػٍؿ نيجػػاًزم ًإالب اٍلكىفيػػكرى  ص ك يػػؿ  كلػػو(ّ)
ك متا كقكليـ  ي مقاـ الجحػد: متػا  مػت ىػذاأ ك ػليف نحػك مػا حكػا الكسػاهي: 

 .(ٓ)أيف كنت لتنجك مٌنيأ 
 االس ثنا :-

ٍٍنا ًمٍنػػويص  ٍٍنا لػػـ يػػٍدخؿ ً ػػي حكػػـ اٍلميٍسػػتى ك ػػد  كضػػت لمنبٍفػػيص أًلىنبػػوي ل ىيىػػاف أىف اٍلميٍسػػتى
عىٍمنى  كرىة المضػادة  ىػيف لىًكف جى ػري ٍٍ ىاتص كىاٍلعىٍكػس  ًػاٍلعىٍكًس ضى اهي لمنبٍفي ًإذا كىافى مف اٍمً

ٍٍنا كالمسػػػتٍنا ًمٍنػػػوي   ٍسػػػتى اٍلمي
مػػػف األسػػػاليب التػػػي أجرتيػػػا العػػػربي  كغيػػػر ذلػػػؾ .(ٔ)

 .مما يحتاج استقراؤه إلا  حثو مستقؿ مجرل النبفي
                                                 

 .ُّْ/ِص كانظر: الكتاب ُٗٔ/ِ( األصكؿ ُ) 
 .ُٓٓٓ/ّ( شرح الكا ية الشا ية ِ) 
 .ِّ( الزخرؼ ّ) 
 .ُٕ( س ل ْ) 
 .ِْْٕ/ٗ( تمييد القكاعد ٓ) 
 (ِٗ( الكميات )ص: ٔ) 
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ُُاملبحثُانثانثاملبحثُانثانث
ُ
 
ُانصريف

 
ُانسهب

 
ُانصريف

 
ُُانسهب

ء الحػػديث اك  متيػػوص كيقػػاؿ: السػػمبي  الصػػيغًة؛  قػػد دأب العممػػ كىػػك  صػػدي الحػػديثً 
تىفىعبػؿ(ص - ىعبػؿى -ا  ػي )أىٍ عىػؿى عميػًةص تحديػدن عنو أٍناء حػديٍيـ عػف معػاني الصػيًغ الفً 

ػػػب السػػػمبى أك امزالػػػة أك التجن ػػػبى  ػػػيـ ينسي عمػػػا اخػػػتالؼ -أك غيرىػػػا ككػػػاف  عضي
 تػػلتي )أى عمػػت( أيضػػا ييػػراد  :إلػػا الصػػيغًة نفًسػػياص  يقػػكؿ-المصػػطمً  كمػػا أسػػمفتي 

ص ك يػػؿ: كنظيػػػر (ِ)ص ك يؿ: جػػاءت ) عبمػػػت( ىنػػا لمسػػمب  (ُ) يػػا السػػمب كالنفػػي  
ص ك يػػؿ:  تفعبػػؿ  معنػػا امزالػػة (ّ)) عبمػػت( ك )أ عىمػػت(  ػػي السػػمًب أيضػػا تفعبمػػت  

 .كغير ذلؾ مما ال ييحصا (ْ)كالترًؾ  
ػػ ػػأك ىػػك السب ال يػػدخؿ  وي الصػػرًؼ  الضػػركرًة أنبػػا مػػف مبي  الزيػػادة؛ إذ أصػػ   معمكمن

ػػػمػػػا كى  كأكٍػػػري  ي: ٌنًػػػجً  ا ػػػفي  ص يقػػػكؿي دً كاهًػػػالصػػػيًغ الزب  إال  ػػػي ا مػػػف ىػػػذا المعنىػػػ دت  جى
 يػػادةو ا زً ذى  افى  يمػا كىػػ رى ٍيػػمػا كي نب   إً  وي  لنبػػ ذلؾى ًلػػ ؿى ص كعمبػ(ٓ) يمػػا كػاف ذا زيػػادة   األ عػاؿً 

ػػ ؿً ف   ىػػًمػػ ؛  ممػػا الػػذم ىػػك اميجػػابي  صػػؿً األ عمػػا إٍ ػػاتً  معنػػا حػػادثه  مبى أف السب
ٍنػػا الؽ  ػػو مػػف الفعػػؿ مػػا كػػاف ذا زيػػادةو  كػػاف السػػمبي  ا ص جرينػػ(ٔ)  معنػػا زاهػػدنا حاد

ٍىػػدي الم نػػا تىػػ : زيػػادةي الػػبً الغى  عمػػا األصػػؿً  مػػا  ري ؿ  عمػػا زيػػادًة المعنػػاص ك كلػػو:  كأك
ذلػػؾ ةوص كلم حػػث مػػت مبػػعمػػا  ً  المجػػردى  ؿي ي  لنػػو  ػػد يػػدخي ا المعنػػا  يػػكحً ذى ىىػػ كجػػدت  

 ك فة منفردةه  عد  ميؿ.

                                                 

 .ُٖٗص كانظر: التسييؿ َٓ/ُ( سر صناعة امعراب ُ) 
 .َْٖ/ِص كانظر: ال ديت  ي عمـ العر ية َْٖ/ِمرض( ( لساف العرب )ِ) 
 .ِٓ/ُناعة امعراب ( سر صّ) 
 .ٗٔ/ٔ( ال حر المحيط ْ) 
 .ِٖ/ّ( الخصاهص ٓ) 
 .ِٖ/ّ( الخصاهص ٔ) 
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كنسػػػػػ ةي السػػػػػمب كامزالػػػػػة إلػػػػػا الزكاهػػػػػد شػػػػػاهعةه  ػػػػػي أحاديػػػػػث العممػػػػػاء مػػػػػف نحػػػػػك 
ص (ِ)ص ك ػػػػكليـ:  كاليمػػػػػزة لمسػػػػػمًب  (ُ) كًليـ: كىػػػػذًه األلػػػػػؼ تسػػػػما ألػػػػػؼ امزالػػػػػة  

 ص كغير ذلؾ مما ىك م ٍكث  ي مصنفاتيـ.(ّ)ك كليـ:  تضعيؼي السمًب  
: ُس :صيغ  السم ُس   صيغ  السم
ٍى  نصب العمماءي  ((ْ)الٍةو عما أفب السمبى يلتي  ي صيغو  (ك (ٓ)ص ىي )أٍ عىػؿى  (ٔ)) ىعبػؿى

) إال كال أعمـ أحدا مف الصر ييف خرج عف ىذه الٍالٍة إلػا غيرىػاص ص (ٕ)ك )تىفىعبؿى

                                                 

 .ْٓ/ٓ( النياية  ي غريب الحديث كاألٍر ُ) 
 .ُُٓ/ُص كانظر: التذييؿ كالتكميؿ ٕٖٖ/ِ( الت ياف  ي إعراب القرآف ِ) 
 .ٖٓٓ/ّالمصكف ( الدر ّ) 
( أشارت الدكتكرة منا الفالج  ي  حٍيا: )السمب  ي العر ية. دراسة صر ية لغكيػة( ص ْ) 

ص إلػػػػا أف ا ػػػػف جنػػػػي  ػػػػد حصػػػػر السػػػػمب  ػػػػي األ عػػػػاؿ  ػػػػي ٍالٍػػػػة أ نيػػػػة  قػػػػطص كأنيػػػػا َْ
ص ك اتيػا أمػراف: األكؿ مػػا اسػتدركت عميػو السػمب  ػػلداة النفػيص كالسػمب  الداللػة المعجميػػة

 في جني  ي مفتت  حديٍو عػف القضػية مػف أفب تمػؾ األلفػاظ تخػالؼ مػا دارت أشار إليو ا
عميػػو اسػػتعماالت المػػادة المغكيػػةص  المػػادة كميػػا تػػدكر  ػػي  مػػؾ معنػػا مػػاص ٍػػـ تػػلتي ىػػذه 
المفظػػػة لسػػػمب ىػػػػذا المعنػػػاص أمػػػا األ عػػػػاؿ التػػػي تػػػدؿ عمػػػػا السػػػمب  ػػػذاتياص أك  ػػػػداللتيا 

مب المعنػػػا الػػػذم كضػػػت عميػػػو أصػػػؿ المعجميػػػة  األصػػػؿ  ػػػي كضػػػعيا كػػػذلؾص كلػػػـ تسػػػ
مادتيا. الٍاني: كيؼ تخمط  يف السمب  ال نية أك الزيادةص كالسػمب  ػاألداةص كالفػرؽ  ينيمػا 

 ك يرص  يذا  ي ال نية كىذا  ي التركيبص كىذا مجالو الصرؼ كذاؾ مجالو النحك.
عمػػػـ ص ال ػػػديت  ػػػي ُٗص الشػػػا ية ْٗ( انظػػػر عمػػػا سػػػ يؿ المٍػػػاؿ: المفتػػػاح  ػػػي الصػػػرؼ ٓ) 

كنػػػػاش  ػػػػي النحػػػػك كالصػػػػرؼ ص الْْٗ/ّص شػػػػرح التسػػػػييؿ ال ػػػػف مالػػػػؾ َُْ/ِالعر يػػػػة 
 ص كغيرىا.ٕٔ/ِ

ص شػرحيا ِٗ/ُص شرح الشا ية لمرضػي ّْٕٗ/ٖص تمييد القكاعد ّّٕ( انظر: المفصؿ ٔ) 
 ص كغيرىا.ِّٓ/ُلركف الديف االسترا اذم 

ص شرح ُّٕٓ/ٖالقكاعد ص تمييد ِْٓ/ّص شرح التسييؿ ال ف مالؾ َِ( انظر: الشا ية ٕ) 
ص ككميػـ جعمكىػا لمتجن ػبص ّْٗ/ٖص المقاصػد الشػا ية لمشػاط ي َُٓ/ُالشا ية لمرضػي 

 ك صدىـ السمب كامزالة.
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وي  ػػػػالتت  ًت كاالسػػػػتقراء كجػػػػدت  صػػػػيغنا أخػػػػرل لمسػػػػمًب لػػػػـ ت ػػػػذكر  ػػػػي مصػػػػنفاًت أنبػػػػ
 يفص منيا:يًٌ  ً رٍ الصب 
مألأ   ( )اأة 

ص ـً اجً المعىػ أصػحابي  ذكػرهي  كاحػدو  كلـ أ ػؼ  ػي داللتيػا عمػا السػمب إال عمػا مٍػاؿو 
ةى: أزاؿى ًغرً هىيػا .... كالًغٍرً ػ : الًقشػرة الميمتز ػة   يػاًض  ٍر ىلى ال ىيضى كىك  كليـ:  كغى

 .(ُ)ال يًض  
 )اا  أةألأ( 

 يب:ؤى أ ي ذي  مف أمٍمتو ما ذكره القيسي تعميقا عما  كؿً -
 (2) ملُنوِن َورَيْبَها تـَتَـَوجَُّع ... والدَّْىُر لَْيَس ِبُْعِتب َمْن ََيَْزعُ َأِمَن ا

ػ ص يكػادي المغػة طريػؼه  ىػذهً  ف أسػرارً ًمػ ر  ك ي  كلو:  لػيس  معتػب ص ًسػ  اؿ:   ؽي يمحى
ص كذلػؾ ضػدًّا  مػيسى  هي نظػري  مى كً د مف  ىػنص كأما عوي ياسي  ً  ؼي عي ضٍ يى  فٍ ص عند مى دادً  األضب 

 ػػ ذا ٍ ػػت ذلػػؾص كمػػا ك ػػت  و......عنػػا ال إٍ اتًػػالمى   ص ىػػك لسػػمبً بو تًػػعٍ أف معنػػا  مي 
ك إلا دعي ا يى   أم: ليس  زاهؿ عمب جزعي يى  فٍ مى  بو ص كاف  كلو:  ليس  معتً ليوً إً  اميماءي 

 .وي لى  عميوص كالمعات ةً  بً تٍ العى 
 قػػػكليـ إذف: عػػػات ني  لعت تػػػوص ىػػػك  ػػػي معنػػػا السػػػمب ليػػػف كقػػػكليـ: شػػػكا إلػػػيب 

 .(ّ) لشكيتو  
ٍق يػاص كىػك  :أم المؤلػؤةى  اص كىػك مػف معنػا  ػضب يىػعى رى تى ا: ا ٍ يى ضب تى ا ٍ  كمنو  كليـ: -

ص كلػػػػؾ أف تقػػػػكؿ: إف ا تضػػػيا  معنػػػػا أزاؿ ً ضػػػػتيا  -يقػػػرب مػػػػف معنػػػػا الفػػػٌضً
 .(ْ)أم: عذرتيا  - الكسر

                                                 

 .ِْْ/ِٔص تاج العركس ِٖٔ/َُص لساف العرب ّٖٓ/ٓ( انظر: )غرؽ(  ي: المحكـ ُ) 
ص ِِٔ/ِكممػػات النػػاس ص الزاىػػر  ػػي معػػاني ُ/ُ( ال يػػت مػػف الكامػػؿص كىػػك  ػػي ديػػكاف اليػػذلييف ِ) 

ص شػػرح أ يػػات المغنػػي ّٔٗ/ِص المقاصػػد النحكيػػة َْٓص تخمػػيص الشػػكاىد َُٓ/ٓالمخصػػص 
ِ/َِٕ. 

 .ّٕٓصْٕٓ/ِ( إيضاح شكاىد اميضاح ّ) 
 .ِٖٖ/ْص كانظر: مجمت  حار األنكار ٗٗٓ ( الجاسكس عما القامكسْ) 
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. كى )اٍلعيػػػػٍذرىةي(  ًػػػػكىٍزفً  كمنػػػػو )اعتػػػػذر(- ػػػػاضي ػػػػا ااًلٍ ًتضى ( أىٍيضن اٍلعيٍسػػػػرىًة   ػػػػػػػ )ااًلٍعًتذىاري
اٍل ىكىارىةي  

 ص  اعتذرىا  معنا أزاؿ عيذرتيا.(ُ)
 )اس  أة ةأل(  
(  ػػي  ػػكؿ ل  كمػػف أمٍمتػػو:- ًسػػي ي أىٍف -جػػؿب كعػػزب –)اٍسػػتىٍنكىؼى :  لىػػٍف يىٍسػػتىٍنًكؼى اٍلمى

ٍ دنا ّلِلًب   يىكيكفى عى
 .(ّ)الم رًٌد  اسً ص كىك منسكب أل ي الع ب (ِ)

ـب الى – منو: )استعتب(  ي  كلوك - ٍيػ ػًييدنا  يىػٍكـى نىٍ عىػثي ًمػٍف كيػؿًٌ أيمبػةو شى :  كى جؿب كعػزب
ـٍ ييٍسػػػػػتىٍعتى يكفى   كا كىالى ىيػػػػػ ييػػػػػٍؤذىفي ًلمبػػػػػًذيفى كىفىػػػػػري

(ْ) : ـٍ  ص يقػػػػػكؿي السػػػػػميفي  كلػػػػػو:  كىالى ىيػػػػػ
ٍت ػػػػاىـص كىػػػػي مػػػػا ييٍعتى يػػػػكف عمييػػػػا كييالمػػػػكف. يقػػػػاؿ:  : أم: ال تيػػػػزاؿ عي ييٍسػػػػتىٍعتى يكفى

ٍت اه  اٍستىٍعتى   .(ٓ)ٍ تي  النان  معنا أىٍعتىٍ تيوص أم: أزلت عي
ل كعكده إلػا حػديًث ا ػًف جنػي السػا ًؽ لػنممس منػو إشػارةن تفيػد أف السػمبى  ػد تعػدب 

حيف  اؿ:  كأكٍر ما كجػدت ىػذا المعنػا مػف مف المجربد ىا إلا غيرً  ىذًه األ نيةى 
ٍب حػػكب ض كتى األ عػػاؿ  يمػػا كػػاف ذا زيػػادة؛ أال تػػرل أف أعجػػـ كمػػرب   دو كاًحػػ ؿ  ـ كيػػب كتػػل

كىذا يعني  مفيكـ المخالفًة أنيا تككف  ي المجرًد عما ً مبةوص ص (ٔ)  ةو يادى ك زً منيا ذي 
رحمػو -ككػاف أ ػك عمػي  كمٍبؿ لو  ما نقموي عف شػيخو أ ػي عمػيٌو الفارسػيًٌ  قػاؿ: 

ػ -ل ػًير  ػالفه أم: ن ػااىً يذىب  ػي السب جن ػو  ر إلػا ىػذاص كيقػكؿ: إف  ػكليـ: سى
اًىرىًة    كػلفب  (ٕ)عف الساىرة  كىي كجو األرض   اؿ ل عز كجؿ:   ىً ذىا ىيـ ً السب

ػػًمبى  ػػٍد ييال ػػي األرض  كلنػػو سي امنسػػافى إذا ٌسػػًيرى  ىًمػػؽى جن يػػوي عػػف مضػػجًعًو كلػػـ يكى

                                                 

 .َِّ( مختار الصحاح )عذر( ُ) 
 .ُِٕ( النساء ِ) 
 .ّٕ/ٔح المعاني ( انظر: رك ّ) 
 .ْٖ( النحؿ ْ) 
 .ُّٕ/ُِص كانظر: الم اب  ي عمـك الكتاب ِٖٕ/ٕ( االدر المصكف ٓ) 
 .ِٖ/ّ( الخصاهص ٔ) 
 .ُْ( النازعات ٕ) 
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. إالب أنػو عػادى مػرةن أخػرل ككلنبػو يقًصػدي إلػا جريػاف ال ػاًب عمػا سػنىفو (ُ)الساىرة  
نػو خػرج إلػا سػػمب أصػؿ الحػرؼ  نفسػػو   قػاؿ:  كاحػدو  ػػًيرى  ػ ف  ػي  ا ػػو كام  لمػا سى

 مف غير زيادة  يو؛  مؾ  يو عذراف:
ف عىًرمى مف زيادة الحركؼص   نو لـ يٍعػرى مػف زيػادة مػا ىػك  إف شهت  مت: إنو كام
مجػػارو لمحػػرؼص كىػػك مػػا  يػػو مػػف الحركػػاتص ك ػػد عر ػػتى مػػف غيػػر كجػػوو مقار ػػةى 

ػًيرى  ألفنػا كيػػاءص حتػا كلنػػو الحػركؼ لمحركػات كال حركػػات لمحػركًؼص  كػلفب  ػػي  سى
ػػػاًىير(  مػػػف الزيػػػادة؛ إذ كػػػاف  يػػػو مػػػا ىػػػك مضػػػارع   كلنػػػو إذنا لػػػيس  عػػػارو  (ِ))سى

ف لػػػـ نسػػػػتطت أف نطمػػػؽ عميػػػػًو زاهػػػػدا (ّ)  لمحػػػرؼص أعنػػػػي الحركػػػة ص يعنػػػػي أنػػػػو كام
ػػ ػػ تٍ رى اصػػطالحا كمػػػا جى الزاهػػد؛ إذ الحركػػػات  فٍ ًمػػػ و  ريػػبه أنبػػػ ى الب ييفص إً  ً رٍ عػػػادةي الصب

كف سػم  أ عاضي الحركًؼص كما  رر العممػاءص يقػكؿ:  ك ػد كػاف متقػدمك النحػكييف يي 
ػػالصػػغيرةى  اليػػاءى  ص كالكسػػرةى الصػػغيرةى  األلػػؼى  الفتحػػةى  ػػ الػػكاكى  مةى ص كالضب ص ك ػػد غيرةى الصب

 كمتى أفب ما ذكرهي أ ك الفتً  ال يٍخميك مف .(ْ)  مستقيمةو  كانكا  ي ذلؾ عما طريؽو 
( كما إليًو مف المجػرًد  ًيرى طرا ًة الفكًرص إال أفب ما استقرب عميو العمماءي مف أفب )سى

تو ييتػػػدم  ػػو السػػػالؾي إلػػػا أف معنػػػا  طعنػػاص ككػػػافى ىػػػذا المٍػػػاؿي مجػػردى ضػػػكءو الًمػػػ
نمػػا  ػػد  السػػمًب كامزالػػًة لػػيس ًحكػػرا عمػػا المزيػػد  حػػرؼ أك  ػػلكٍرى مػػف حػػرؼص كام

الحػاكـى  ػي ذلػؾ ىػك السػياؽي كالمعنػاص ىػؿ يحتمػؿ  يلتي  ػي المجػرًد أيضػاص كأفب 
أعمػػػـ مػػػف أمٍمػػػةو  - يمػػػا–الداللػػػة أـ ال؛ كعمػػػا الػػػرغـ مػػػف خمػػػك كتػػػب الصػػػر ييف 

لممجرًد داالةن عما السمًب كامزالًةص إال أننا لـ نعًدميا  ي مصنفاًت غيرىـص كمف 
 ىذه األمٍمة:

                                                 

 .ُٖ/ّ( الخصاهص ُ) 
( يقًصػػػد  ػػػي حػػػاؿ االعتػػػداد  الصػػػكامت كالصػػػكاهت معػػػا )الحركػػػات كالحػػػركؼ( كمػػػا ىػػػك ِ) 

الذم يختمؼ  دكره عف نظاـ الكتا ة المصرم السامي الحاؿ  ي نظاـ الكتا ًة امغريقيص 
 العر ي الذم يكتفي  تسجيؿ الصكاهت )الحركؼ(  قط دكف )الصكامت )الحركات(.

 .َٖ/ّ( الخصاهص ّ) 
 .ّّ/ُ( سر صناعة امعراب ْ) 
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 .(ُ) يك مف امزالة   صالجمتى  ؽب شى  ؽص أمٍ ك اب:  مى   -
: أزلتي كىرى ىوي    كر ٍ -  .(ِ)تي النخؿى
: الخى   ك ر ٍ -  .(ّ)طيص كلنو مف امزالة  مٍ تي الشيءى:  شرتيويص كالقرؼي
ػػا ت المػػرأةي   ك ػػرأى -  كلنػػو ع ػػر  ػػذلؾ  ت إذا حاضػػت ....رأى ٍ ػػص كأى  ػػرءانص إذا رأت دمن

تشػػار عنػػد رؤيػػة الػػدـ ألنػػو ال يعػػرؼ أف المػػرأة جمعتػػو إال  رؤيتػػوص كىػػك مػػف االن
 .(ْ)الذم  د يمـز الجمتص أك يككف  عىؿى ىنا لإلزالًة  

ٍملىتىيىػا    - لتييىػاص إذا نزعػت حى مى ػلىةىص كحى مى . (ٓ)ك د أىٍحمىٍلت ال هػرص إذا أىٍلقىٍيػت  ييػا الحى
 كغير ذلؾ مف األمٍمًة التي  د يضيؼ إلييا االستقراء أضعا نا مضاعفةن.

: ُس بين القبولس والراضس م  مةنج الس 
ما الػرغـ مػف  عػًض الخال ػاًت المػلٍكرًة عػف العممػاًء  ػي داللػًة  عػًض األ عػاًؿ ع

عما السمًب كامزالًة  ي  عًض النصكًصص إال أنو لـ يػؤٍر عػنييـ ر ػضي المعنػا 
ػػػيغًة داخػػػؿ  الكميػػػًةص   معنػػػا أنيػػػـ يحتكمػػػكف إلػػػا السػػػياًؽ  ػػػي تلكيػػػًؿ معنػػػا الصًٌ

ص ص كتػػذىبي الفييػػكـي  ييػػا كػػؿب مػػذىبو  شػػرًط أف يكػػكف مق ػػكال يتحممػػو المفػػظيص  الػػنٌصً
ٍنا حتػػا نشػػر الػػدكتكر/ ع ػػد الكػػريـ محمػػد ج ػػػؿ  كظػػؿب  الحػػاؿ ىكػػذا  ػػديمنا كحػػدي

( كذلػؾ  ػي عػاـ ص دراسػةه تحميميبػة حٍىػوي: )الداللػة عمػا السػمب  ػي الصػيًغ الفعميػةً 
ـص كالتي تكمف  كرتيو األساسية  ي د ًت التعارًض  ػيف المعػاني الصػر يًة ََِٔ

أل نيػػػًةص التػػػي تػػػدكر  ػػػي عامػػػًة اسػػػتعماالتيا حػػػكؿى إٍ ػػػاًت المعنػػػاص ك ػػػيف ىػػػذه ل
زالتػو؛  -التي كصفيا  القميمػة-األ عاؿ  التػي تػدؿ عمػا سػمًب المعنػا األصػميًٌ كام

–ألنػػو كمػػػاؿ  ػػػاؿ: خػػالؼ األصػػػؿص كرأل أنػػػو مػػػف الكاجػػًب العمػػػؿى عمػػػا د عػػػو 
ؿه عممػػػي  إلػػػا ىػػػذا عمػػػا نحػػػكو مػػػف األنحػػػاًءص مػػػا داـ ٍمػػػة سػػػ ي-يقصػػػد التعػػػارضى 

                                                 

 (.ُٖ/ ُِ( نظـ الدرر  ي تناسب اآليات كالسكر )ُ) 
 (.ُُٔ/ ّ( حاشيو الشياب عما تفسير ال يضاكم )ِ) 
 (.ِْٔ/ ٖ( نظـ الدرر  ي تناسب اآليات كالسكر )ّ) 
 (.ٕ/ ُُ( نظـ الدرر  ي تناسب اآليات كالسكر )ْ) 
 .ُٕٔ( إصالح المنطؽ ٓ) 
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ص ٍـ  ادرى  تحميؿ (ُ)الد ًتص تيراعىا  يو مقتضياتي االستعماًؿ المغكمًٌ دكنما تكم ؼو 
يًغ الٍالٍة: )أى عىؿ( كجمت ليػا أحػد عشػرى ً عػالص ك ) ىعبػؿ( كجمػت  األلفاًظ  ي الصًٌ

ص ك )تفعبؿ( كجمت ليا ليا ستةى  ص  يككف مج عشر  عالن أه مػكعي مػا اسػتقر ستةى أ عاؿو
كٍالٍػيف مٍػاال لمصػيغ الٍالٍػةص كالتػزـى  ػي التحميػًؿ أف يػريدب الًفعػؿى  مف أمٍمةو ٍالٍػةن 

 إلا معنا يدؿي عما اميجاًب أك امٍ اًت مف المعاني التي اتفؽى عمييا األهمة.
كمػػػا –كأ ػػػكؿ:  دايػػػةن الخػػػالؼي  ػػػي مٍػػػًؿ ىػػػذه األمػػػكًر  ا يػػػو كاًسػػػته؛ ألف التلكيػػػؿى 

ػػوي منػػويص ككيػػؿ  تلكيػػؿو  المفظً مػػرت طه  ػػ-أسػػمفتي  ص ال يجػػكزي ا تطاعي داخػػؿ سػػياؽو ميعػػيبفو
 كاًب إٍراًء المعانيص لكنني سل ؼ مػت تحمبموي المفظيص  ؿ ىك  ابه مف أمق كؿه إذا 

:  ما ذكرهي الدكتكر ع د الكريـ عدةى ك فاتو
:   نا الدكتكر ع د الكريـ أحكامو عما مجمكًع ما استقرأه مػف أمٍمػةو كصػفيا أوالا

 جيتػػيًف: األكلػػا: عػػدد الصػػيغً ص كاسػػتقراؤه ىػػذا منقػػكصه مػػف (ِ)  قكلو: جػػد   ميمػػةو 
ص  ػػذكر ٍالٍتيػػا التػػي نػػصب عمييػػا ا ػػفي  التػػي نػػصب العممػػاءي عمػػا أنيػػا تفيػػد السػػمبى

( ك جٌنًػػ ( ك )اٍ تىعػػؿى ي كتىً عىػػوي  ييػػا الالحقػػكفص كالحػػؽ أنيػػا سػػتةه  عػػد إضػػا ًة ) ىٍعمىػػؿى
ميػػًو القػػدماءي كأىمػػؿى ىػػك ذكرىىىػػاص كمنيػػا مػػا ىػػك مكجػػكده  ػػي )اسػػتفعىؿ( ممػػا نػػصب ع

نػػة التػػي اعتمػػدىا الػػدكتكر سػػ يال السػػتقراهوص لػػيس ىػػذا  لسػػاًف العػػرًبص تمػػؾ المٌدكب
 حسبص  ؿ أىمؿ ممػا أىمػؿ إ ػادةى الميجػربًد لمسػمًب كامزالػةص كىػك مػا تحػدث عنػو 

ٍف ردبه  فمسػػفًتو إ ػػمًبص كام لػػا المزيػػًد كسػػماه: )المزيػػد ا ػػف جنػػي أيضػػا  ػػي  ػػاًب السب
  الحركة(.

- مػتي كمػا –الجيةي الٍانية: عددي األ عاًؿ الميندرجًة تحت ىػذًه الصػيًغص جمػتى ىػك 
كٍالٍػػيف  عػػالص ك عػػد اسػػتقراءو طكيػػؿو جمعػػتي  عػػدىه أكٍػػرى مػػف ماهػػةو كٍالٍػػيف  ٍالٍػػةن 

 أضعاؼ مػا جمػتص كظنػي أفب  حت الصيًغ الستًةص أكٍرى مف أر عةً  عالن تنضكم ت
 الحكـ الذم  ناهي   ؿي ال د أف يتغيبرى  عد االستقراًء األخير.

                                                 

 .ٖٕصٕٗ( إالداللة عما السمًب  ي الصيًغ الًفعميًة ُ) 
 .ٕٗ( الداللة عما السمًب  ي الصيًغ الًفعميًة ِ) 
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ـٍ يينًكر الدكتكر ع د الكريـ أفب الدال ثانيا: ةى تؤكؿ  ػي نيايػًة األمػًر إلػا السػمًب لل
حينمػػػػا  اؿ: امزالػػػػةي مترتًٌ ىػػػػةه عمػػػػا  (أصػػػػرخى )كامزالػػػػًةص صػػػػربح  ػػػػذلؾ  ػػػػي الفعػػػػًؿ 

ٍف ع(ُ)الجعػػًؿ  ص كييمًكػػفي ص  السػػمبي ٍا ػػته كام مػػا طريػػًؽ المجػػاًز  اعت ػػاًر مػػا سػػيككفي
ىػذا  ػي كػؿًٌ مػا ذكػرهي الػدكتكرص  مػف  ػاؿ  السػمًب نظػر مٍػؿ أف ينتيي الخػالؼي  

–إلا المآًؿص كمف  اؿ  غيًرًه نظرى إلا الحاًؿص كتمؾ نظرةه لػـ تًغػب عػف عمماهنػا 
مػػػػا أف مػػػػف العممػػػػاء ع كٍيػػػػره  نػػػػصب مػػػػٍال ص  الفعػػػػؿي )مػػػػربض( -طيػػػػب ل ٍػػػػراىيـ

ػػويص ص(ِ) امزالػػةى  التضػػعيؼ  يػػو يقتضػػي و أ ػػك حيػػاف كجعمىػػ مربضػػوي أم: أزاؿ مرىضى
ص اسػػتن ط ذلػػؾ مػػف  ػػكًؿ سػػي كيو:  كمربضػػتو: أم: (ّ)كغيػػره لمقيػػاـً عمػػا الشػػيء 

خالؼى  ي ذلؾ الدكتكر ع د الكريـ كجعموي لمتكٍيًر؛ لما ك . (ْ)أ مت عميو ككليتو  
ص كلػك نظرنػا إلػا (ٓ)ر الفعًؿ متى االمتداًد الزمنيًٌ لو يقتضيًو أك يستمزميوي مف تكرا

ٍػػػـ إنيػػػـ  ػػػالكا:  تكصػػػيًؼ أ ػػػي الفػػػت  النتيػػػت القضػػػيةص  ػػػاؿ  ػػػي  ػػػاب السػػػمًب: 
 الشؽ ص (ٔ)مرضت الرجؿ أم داكيتو مف مرضو حتا أزلتو عنو أك لتزيمو عنو  

 ًوص كذلؾ  داكيتو مف مرضو  يدؿ  عما حسًف القياـً  المريًض كاالعتناءً  األكؿ: 
يتطمػبي التكٍيػػر  ػػي الفعػػؿص كالشػػؽ الٍػػاني:  حتػػا أزلتػػو عنػػو أك لتزيمػػو عنػػو  ىػػك 
ليػػو يػػؤكؿ المعنػػاص  ػػال مشػػاحةى إذف  ػػي الداللػػة مػػا  اليػػدؼ األسػػما مػػف الفعػػًؿ كام

 داـ المفظي يحتمميا.

                                                 

( ص  .ٖٔلًفعميػػًة ( الداللػػة عمػػا السػػمًب  ػػي الصػػيًغ اُ)  ك ػػاؿ مٍػػؿ ذلػػؾ  ػػي الفعػػؿ )أىطمػػبى
( ص ٖٓ  ص كغيرىا.ّٖص كالفعؿ )أشكا( ص ْٖص كالفعؿ )أعتىبى

 ( سيلتي ىذا مفصال  ي الدراسًة التط يقيًة.ِ) 
ص شػرحيا لمعطػار َِِ/ِص شرح المية األ عاؿ ال ف إطفػيش ُْٕ/ُ( انظر: االرتشاؼ ّ) 

ََّ. 
 .ِٔ/ْ( الكتاب ْ) 
 .َُٖعما السمًب  ي الصيًغ الًفعميًة  ( الداللةٓ) 
 .ٕٗ/ّ( الخصاهص ٔ) 
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كىػػذا مترتػػب عمػػا مػػا سػػ ؽص كىػػك أفب الػػدليؿ متػػا تطػػربؽى إليػػًو االحتمػػاؿ ثالثااا: 
السػػػػتدالؿص  مػػػا  النػػػا  ػػػػالحكـً نفًسػػػًو إذا تطػػػرؽ إليػػػػًو ذلػػػؾص كذلػػػػؾ أف سػػػقط  ػػػًو ا

اسػتن اط معنػػا الصػػيغًة مػػا ىػػك إال كجيػػةي نظػػرو تعتمػػدي عمػػا ذاهقػػًة العػػالـً كدير ىتًػػو 
 ك قيو لمنصكًص كمآالتياص ككٌميا محؿ  اعت ارو ما داـ المفظي يتحمبمييا.

 ػػؿ  ػػػد سػػػارى  ػػػي ركػػػاًب كلىػػػًده كلمفاهػػدًة أذكيػػػري أيضػػػا أف الػػػدكتكر/ محمػػػد حسػػػف ج
ػػمب لمسػػ ًب ذاتًػػًو الػػذم ذكػػره اال ػػفي  ص كىػػك أنبػػو خػػالؼ األصػػؿ  عػػارض معنػػا السب

كتجمبا ذلؾ كاضحا  ي كتاً و: المعجـ االشتقا ي المؤصؿ أللفػاظ القػرآف الكػريـ 
ؿ   ياف العال ات  يف ألفػاظ القػرآف الكػريـ  لصػكاتيا ك ػيف معانييػا(ص ك ػد  )مؤصب

ا طرؼو مف ذلؾ  ي تحميؿ النصكًص  ي الدراسًة التط يقيػًةص إال أننػي أشرتي إل
؛ ألنػػو ألصػػؽ  مكضػػكعناص كمػػا أنػػو  حٍػػو  ركػػزتي مػػت  حػػًث الػػٌدكتكر/ ع ػػد الكػػريـً

ظيػػػرت الط عػػػة األكلػػػا  سػػػ ؽ معجػػػـ الكالػػػًد  ػػػي الط اعػػػًة  ػػػلر ًت سػػػنكات؛ حيػػػث
 لفيف كعشرة لمميالد.لممعجـ عاـ أ

 ػػػي حػػػديث العممػػػاًء عػػػف ىػػػذًه النقطػػػة مػػػا يشػػػ وي الخػػػالؼ  ػػػي الحكػػػـ عمػػػا إ ػػػادة 
الصػػػيًغ الفعميػػػًة لمعنػػػا السػػػمب أ يػػػاسه ىػػػك أـ أنػػػو مقصػػػكره عمػػػا السػػػماًعص ك ػػػد 
أجمعكا عما أفب األصؿ  ي الكالـً أنبوي مسػكؽه لإلٍ ػاًتص صػربحى  ػذلؾ غيػر كاحػدو 

 عؿ أك اسـ ملخكذو مف الفعؿ أك  يو معنا  منيـص يقكؿي ا في جنًٌي:  اعمـ أف كؿ
ص ك ػاؿ (ُ)الفعؿص   ف كضػت ذلػؾ  ػي كالميػـ عمػا إٍ ػات معنػاه ال سػم يـ إيػاه  

ٍمػػػػػتي ىػػػػػذه ...  ػػػػػي غالػػػػػب أمرىػػػػػا إنمػػػػػا تػػػػػلتي لإلٍ ػػػػػات  ػػػػػي مػػػػػكطفو آخػػػػػر :  كأٍ عى
كاميجػػػابص نحػػػك: أكرمػػػت زيػػػداص أم أكج ػػػت لػػػو الكرامػػػةص كأحسػػػنت إليػػػوص أٍ ػػػت 

 ػػػي أكٍػػر األمػػر لإليجػػػابص .....   جػػاءت   ىعبٍمػػتي    ص ك ػػػاؿ:(ِ)  امحسػػاف إليػػو
ص (ّ)  نحػػػك: عممتػػػوص ك دمتػػػوص كأخرتػػػوص ك خرتػػػو: أم أكصػػػمت ىػػػذه األشػػػياء إليػػػو
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 .َٓ/ُ( سر صناعة امعراب ِ) 
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ك ػػػػػاؿ:  تفعمػػػػػت   ػػػػػي أكٍػػػػػر األمػػػػػر تػػػػػلتي لإلٍ ػػػػػاتص نحػػػػػك: تقػػػػػدمتص كتػػػػػلخرتص 
نػػػا أكٍػػػر المغػػػةص إنمػػػا تػػػلتي مٍ ػػػات مع ص ك ػػػاؿ القيسػػػي: (ُ)كتعجمػػتص كتلجمػػػت  

أصؿ المفظةص ال لنفيو كسم وص كذلػؾ نحػك: ضػر ت زيػدانص أم: أكصػمت الضػرب 
إليو كأكجدتوص ككذلؾ أكرمتوص أكصمت الكرامة إليوص كأحسنت إليوص كأسلت إليػوص 

 . (ِ)ك ر تو ك عدتوص كنحك ذلؾص أكج ت ذلؾ لوص كأكجدتو  يو  
ص كما عداهي  ييحفػظي كال يقػاسي سماعي   مما يدؿ  عما السمبً كىذا يعني أنبوي القياسي

عميػػػػػػًوص كزاد اليقػػػػػػيف عنػػػػػػدم حينمػػػػػػا  ػػػػػػرأته نػػػػػػصب ا ػػػػػػًف األعرا ػػػػػػيًٌ الػػػػػػذم يقػػػػػػكؿي 
يقصػػػػدي أ عػػػػاال مخصكصػػػػةن ص (ّ) يػػػػو: كلمعرًب أ عػػػػاؿه تيخػػػػالؼي معاًنييػػػػا ألفاظييػػػػا  

خر ىت المحيطى الذم تدكري  يو استعماالت الجذًر المغكمًٌ أك المادًة المغكيًةص كىػك 
عمػا تسػميتو  ػػػ )المعنػا المحػكرمًٌ لممػادة(ص حتبػا كػانكا يعػد كف ىػذًه مػا اصػطم  

ـ التحػػػكٌ  األ عػػػاؿى عػػػدًّاص نقػػػؿ العىٍينػػػي عػػػف الخطبػػػا يًٌ  كلىػػػوي:  ػػػالى نىًظيػػػره ً ػػػي اٍلكى ب كى
ميػـ تفعػؿ ً ػي ىىػذىا كالتلٌٍ  لىػٍيسى ً ػي كىالى ػف نىفسػو  ىػاليكا كى ٍٍػـ عى ـ أىم أٍلقا اٍلحيكب كىاٍمً

ٍعنػػا غ ص إلػػا أٍف كجػػدتي أ ػػا ال قػػاًء الكفػػكمًٌ  ػػد  طػػتى االجتيػػادات (ْ)يػػر ىىػػًذه   اٍلمى
ػػػػؿ[ لمسػػػػمًب إال  ػػػػي الفعػػػػًؿ  كصػػػػربحى  ييػػػػا  السػػػػماًع  قػػػػاؿ:  كال تكػػػػكفي ]يقصػػػػد أٍ عى

( سماعي    مص كككنييا لمسمًب  ي )أٍ عىؿى الميتىعدًٌ
ف كاف  ي حديًٍو عف (ٓ) ص كىذا كام

ًحبي  (  قط إال أنو ينسى  عما  ا ي الصيًغ  ي إ ادًة المعنا ذاًتو. )أىٍ عىؿى
ـى  ػػػالكىٍرًةص نقػػػؿ عنػػػو العينػػػي  كلىػػػوي:  كى ىػػػاؿى  إال أفب الًكٍرمػػػانيًٌ  ػػػد خػػػالؼى ذلػػػؾ كحكػػػ

ٍى ت ً ي اٍلكتب الصػر ية أىف  ىػاب تفعػؿ يىًجػيء لمتجنػب كٍيػرا نىٍحػك  اًني كى د  اٍلكٍرمى
ًلػػ ػػرج كالخيانػػة كىغيػػر ذى ػػاءىت ًمٍنػػوي أىٍلفىػػاظ تحػػرج كتخػػكف أىم اٍجتنػػب اٍلحى ؾ.  مػػت جى

                                                 

 .ّٓ/ُ( سر صناعة امعراب ُ) 
 .ّٕٓ/ِ( إيضاح شكاىد اميضاح ِ) 
 .ُّٗ/ِص لساف العرب ِٕٕ/ْ( انظر: )حنث(  ي: تيذيب المغة ّ) 
 (ْٗ/ ُدة القارم شرح صحي  ال خارم )( عمْ) 
 .ٕٓٗ( الكميات ٓ) 
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ٍب نىٍحػػك تىحنبػػ ػػث كتػػل ػػرج كتحػػكب ـ كتحب ػػوي (ُ)ؼ  ر كتحنبػػس كتقػػذب د كتػػنجب ب كتيجب ص ككالمي
ػا عمػا  ػًحبي  الضػركرًة أيضن ا  ػػ )تىفىعبؿ( إال أنبوي ينسى ف كافى مخصكصن ىذا أيضا كام

ػػا أفب األلفػػاظ الدالػػةى عمػػا السػػم ( ك ) ىعبػػؿ(؛ كخصكصن ًب  ييمػػا أكٍػػري  كٍيػػرو )أىٍ عىػػؿى
ص  ػػالنبحكيكف حكمػػكا  ممػػا ركمى  ػػي )تفعبػػؿ(ص غيػػر أفب الكٍػػرةى ال تعنػػي أنػػو القيػػاسي
ص لكػػنبيـ  ػػي الك ػػًت ذاتًػػًو حكمػػكا عميػػًو  لنبػػوي  عمػػا ك ػػكًع المصػػدًر نعتنػػا  لنبػػو كٍيػػره

 .(ِ) خالؼي األصؿً 
ـي ص  كجاء ا في  ارسو ك اسى داللػة )تىفىعبػؿ( عمػا السػمًب  قػاؿ: ٍف  كىاٍليىاًجػدي: النبػاًه كىاًم

ص  ٍنػوي. كىىىػذىا ً يىػاسه ميٍسػتىٍعمىؿه ػكدى عى ًتًو تىػرىؾى اٍلييجي ػالى دهص كىلىنبػوي ً صى مبا لىٍيالن  ىييكى ميتىيىجًٌ صى
تىػػلىًٌٍـه   ـى كىاٍنتىفىػػا ًمٍنػػوي ً يػػؿى مي ٍٍػػ ػػًرهى اٍمً ـه ؛  ىػػً ذىا كى ػػؿه آًٍػػ ػػا ييقىػػاؿي رىجي مػػا ال الأدرم ك  .(ّ)كىمى

–كزاد ص كجػػو القيػػاس عنػػدهأ كخصكصػػا أنػػو لػػـ يط قػػو ىنػػا إال عمػػا  عمػػيف  قػػط
( كاحػدا  ػي مكضػت آخػرص كىػك - يما أعمػـ ػربجى ذا  ػاس )تىفىعبػؿ( كأمٍمتػو ص (ْ))تحى كام

ػػ  امحصػػاءي – نصػػؼ ) ىعبػػؿ(ص  مػػاذا أ ػػؿ مػػف ٍمػػث )أ عىػػؿ(ص كأ ػػؿ مػػف -كمػػا كضب
 يككفي الحكـي  ييماأ

ػػًمتى؛ رغ ػػةن كالػػراًج  مػػف كجيػػة نظػػرم  ػػر  ػػي ٍالٍىًتيػػا كغيًرىػػا عمػػا مػػا سي أٍف ييقتصى
  ي ض ًط الداللًة كعدـً اختالًليا.

  
  
  
  

                                                 

 (ْٗ/ ُ( عمدة القارم شرح صحي  ال خارم )ُ) 
. ك ػػػػد خػػػػالؼى  عػػػػضي ْٖٔ/ْص المقاصػػػػد الشػػػػا ية ٔٓٗ/ِ( انظػػػػر: تكضػػػػي  المقاصػػػػد ِ) 

العممػػاًء كحكمػػكا عمػػا النعػػًت  المصػػدر  لنػػو  ػػاسص ك ػػرأييـ أخػػذ مػػؤتمر المجمػػت المغػػكمًٌ 
 .ِْٔ/ّـ. انظر: النحك الكا ي ُُٕٗالقاىرًة   راير الذم عقد  ي 

 .ّْ/ٔ( مقاييس المغة )ىجد( ّ) 
 .َٔ/ُ( مقاييس المغة )أٍـ( ْ) 
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ُُاملبحثُانرابعاملبحثُانرابع
  (1) انهغويانهغويانسهبُانسهبُ

ص كالفعؿ )أ ا( ك )ر ػض( ك )منػت(ص كلػك (ِ) ما أطمقكا عميًو )أ عاؿ الر ًض(أ دهما: 
( ك  عػػػػؿو لػػػػو ضػػػػد  تكسػػػػعنا  ػػػػي المصػػػػطمً  لشػػػػمؿى كػػػػؿب   (ص كأ  ػػػػؿى ( ك )أ غػػػػضى كػػػػػػ)أحبب

ػػت(ص  العال ػػة  سب ( ك ) تبػػر(ص ك )ضػػيبؽى( ك )كى ( ك )أحػػزىف(ص كة )أسػػرؼى )أد ػػر(ص ك )أسػػرب
مػػف األ عػػاؿ السػػا قة ىػػي ر ػػضه لمعنػػا مػػاص أك امتنػػاع عػػف  عػػؿو  زكجػػيف ػػيف  ػػيف كػػؿًٌ 

 ماص كىكذا.
ل األ عاؿص  تجػد االسػـ ي عػدي  ػي كىك مخصكصه  األسماء غير الجارية مجر  والثانع:

داللتًو عف المعنا المحكرمًٌ الذم تدكر عميًو األلفػاظ المسػتعممة مػف المػادة المغكيػًة أك 
كىذا ىك الفرؽ األصيؿ  ينو ك يف السػمب الصػر يص  ػاألخير يػدكر مػت الجذر المغكمص 

ا الصػػػيغة  ػػػي  عػػػض مكاضػػػت اسػػػتعمالياص أمػػػا األكؿ  يػػػك مقصػػػكر عمػػػا ألفػػػاظ  عينيػػػ
ػص كدلب المغكمًٌ  لمتركيبً  يا المعنا األصميب جا ت داللتي  ص أك مػا يسػمب وي ت عمػا مػا ينا ضي

ػمًب(منو داللتػو األصػميةص  ص ك ػد أشػار إليػو ا ػفي جنػي  ػي خصاهصػو  ػي ) ػاب  ػي السب
 مػػف تمػؾ األسػماء  ػػكليـ: الٌتكديػة لعػكد يصػػٌر عمػا خمػػؼ ص  ػاؿ:  ؿ لػو  عػػدًة أمٍمػةو كمٍبػ

نمػا ىػا مزالػة الػكدل يدمم فص كىي تفعمة مف كدل النا ة ليمنت ال ص إذا ساؿ كجرلص كام
ال مٍ اتػػو. كمٍمػػو  ػػكليـ الٌسػػكاؾ لمجػػٌك ىػػك لسػػمب معنػػا تصػػريؼ )س ؾ ؾ( أال تػػرل 

ػػ  كلنػػو سػػمب مػػا  صاؾكى الٌسػػٍػػـ  ػػالكا لمجػػٌك كال أكسػػت منػػو:  يؽ أيػػف ك ػػت ....أف ذلػػؾ لمضًٌ
الٍػػا عػػػف أ ػػي عمػػي الفارسػػػي؛ . ٍػػـ ذكػػر مٍػػػاليف آخػػر (ّ)   ػػا غيػػره مػػف الضػػػيؽ يفص ٍك

ليصير المجمكع خمسة أمٍمةص كظني أنػو أراد إلقػاء الضػكء عمػا الظػاىرًة ال حصػرىاص 
ال  قد ك فتي   ل غير ما  اؿص منيما: خرى أي  عما أمٍمةو  كام

 .(ْ) كالقىذكري مف النساء: التي تتنزبه عف األٍ ذاًر  -
                                                 

ف لػػـ يكػػف داخػػال معنػػا  يمػػا يقتضػػيو عنػػكاف ال حػػثص غيػػر أنػػي ذكرتػػو ىنػػا متمػػاـ ُ)  ( ىػػذا النػػكع كام
 الفاهدة.

 .ُٔعما ركاية شجرة ال ؤس صالسمب كمظاىره  ي العر يةص دراسة تط يقية ( انظر: ِ) 
 .َٖصُٖ/ّ( الخصاهص ّ) 
 .ٖٖٕ/ِ( الصحاح ) ذر( ْ) 
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ػػًحي  ً ػػي التبػػكاًتر أىنبيىػػا جمػػت تىػػ- ـب كى ػػت الجمػػتي  الصب يىت ً اٍلمىٍصػػدىًر ٍػػ ػػمًٌ ذىًلػػؾى أىنبيىػػا سي ٍكًترة كى
اءىت التبٍفًعمة ىىا ىينىا لإلزىالة    .(ُ)عما حٌد التبٍسًميىة كىجى

ؾٌ ك كليـ:  - ؿه أحى ٍمًب  كرىجي  .(ِ): الى حاكبةى ً ي  ىمو كىلىنبوي عما السب
مب   كالٌسحكؼي أىٍيضا: البًتي ذىب شحمياص كىلىف ىىذى -  .(ّ)ا عما السب
مىػػػا  - ص كلىنػػػو عى ػػػ ه ػػػةى ً يػػػًو:  ىٍرسى ػػػٍيًء البػػػًذم الى  يٍرجى ييقىػػػاؿي ًلمشب ػػػةي؛ كى ػػػةي كىاٍلفيٍرجى : الرباحى ػػػ ي  كىاٍلفىٍرسى

ٍمًب    .(ْ)السب
ذىًلػؾى مً - ص كى ػرابى ػا ييٍيًزليػو  ىيىًقػؿب ٍمنيػوص ىاجى الفحؿي ًإذا طىمىػبى الضًٌ ػةي ا مب ػةي: النبٍعجى لبًتػي كالياجى

ًم ىًت الًيياجى   ٍمًب كلىنيا سي مىا السب  .(ٓ)الى تىٍشتىًيي اٍلفىٍحًؿ؛  ىاؿى اٍ في ًسيدىٍه: كىىيكى ًعٍنًدم عى
 كالشعيرة أيضان: ال دنة الميداة إلا ال يػت الحػراـص  ػاؿ ال غػكم: كأصػميا مػف امشػعار -

ا إذا جرحػػت . كلعمػػو مػػلخكذ مػػف الشػػعر ألنيػػانتيػػا-كىػػك إعالميػػا ليعػػرؼ أنيػػا ىػػدم 
 .(ٔ)  طت شيء مف شعرىا أك أزيؿ عف محؿ الجرحص  يككف مف امزالة

 كين غػػي أف يكػػكف   أسػػكاف   مػػف لفػػظ األسػػكة كمعناىػػاص إال أنػػو لمسػػمب ال لإليجػػاب -
كما تقدـ  ي أكؿ كتا نا ىذاص  يككف مف  اب: أشكيت الرجؿ أم زلت لػو عمػا يشػككهص 

ذلؾ معنػػا أسػػكاف أم  ػػد زاؿ عنػػو التلسػػي كأعجمػػت الكتػػاب أم أزلػػت اسػػتعجاموص  كػػ
 .(ٕ) غيره  لسا لذلؾ  

 كىي ظاىرة داللية جديرة  لف تيفردى   حثو مستقؿ.
  
  
  

                                                 

 .َّ/ِ( المخصص ُ) 
 .ْٕٗ/ِ( المحكـ كالمحيط األعظـ )حؾ( ِ) 
 .َِّ/ّ( المحكـ كالمحيط األعظـ )سحؼ( ّ) 
 .ْْ/ّ( لساف العرب ) رس ( ْ) 
 .ّٓٗ/ِ( لساف العرب )ىيس( ٓ) 
 .ُُٗ/ُص تفسير ال غكم ْٓ/ُّات كالسكر ( نظـ الدرر  ي تناسب اآلئ) 
 .ُْ( التماـ  ي تفسير أشعار ىذيؿ )مما أغفمو أ ك سعيد السكرم( ٕ) 
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ُُانفصمُانثانيانفصمُانثاني
ُُدالنةُانسهبُيفُانصيغُانفعهيةُيفُانقرآنُانكريمدالنةُانسهبُيفُانصيغُانفعهيةُيفُانقرآنُانكريم

 أوال: )أأا ةألأ( 
ةأج(  -1  )أأخ 

فىا( عما  كليًف:  اختمؼ المغكيكف  ي )خى
ٍفينػػػا كًخفايىػػػةن أحػػػدىما: أٌنػػػوي مػػػف األ ٍفػػػكنا كخى فىيػػػتي الشػػػيءى أخفيػػػًو خى ضػػػدادص يقػػػاؿ: خى

: (ُ)كخًفيًّػػػا: كتمتيػػػوي كسػػػترتيوص كخفيتيػػػو: أظيرتػػػوي  ػػػاءي كىاٍلفىػػػاءي  ص يقػػػكؿ ا ػػػفي  ػػػارسو اٍلخى
ٍظيىػاري   ٍبػػاًني اٍمً ص كىال ػٍتري ؿي السب ػادباًف.  ىػػاأٍلىكب ًف ميتى ىاًينىػػاًف ميتىضى كىاٍليىػاءي أىٍصػالى

 بي كسػػ (ِ)
. كلعػػؿ  يمػػا ذكػػرهي الػػدكتكر/ محمػػد حسػػف ج ػػؿ (ّ)التضػػادًٌ  يػػو اخػػتالؼي المغػػاًت 

مػػف معنػػا الجػػذر المجػػكرم مػػا يكضػػ ي سػػ بى أف عػػدبىا العممػػاء مػػف األضػػداًدص 
 ػػاؿ:  المعنػػا المحػػكرم: اسػػتتار الشػػيء اسػػتتارنا ضػػعيفنا  حيػػث يظيػػر مػػف كراء 

ػػػا  مػػػؽ االسػػػتتار جعميػػػا  معنػػػا: .  مػػػف الحػػػظى مط(ْ)السػػػاتر ظيػػػكرنا ضػػػعيفنا أيضن
ص كمف الحظ ىذا الظيكرى الضعيؼى مف خمًؼ الستًر جعميا  معنا: أظير.  ستىرى

ص نػػصب عمػػا ذلػػؾ ا ػػفي جٌنًػػي  ( ال يكػػكف إال  معنػػا: أظيػػرتي الٍػػاني: أفب )خفيػػتي
 .(ٕ)ص كرجحو األزىرم (ٔ)ص كجعموي أ ك ع يدةى ىك الكٍير الغالب (ٓ)

                                                 

ص شػػمس العمػػـك ِّّ/ُص األ عػػاؿ ال ػػف القطػػاع ِّْ/ُْ( انظػػر: لسػػاف العػػرب )خفػػا( ُ) 
 ِٔٓ/ّٕص تاج العركس )خفي( ُٖٔٔ/ّكدكاء كالـً العرًب مف الكمـك 

 .َِِ/ِفي( ( مقاييس المغة )خِ) 
 .ُٔٔص األضداد أل ي الطيب ٕٖ( انظر: األضداد لقطرب ّ) 
 .ِٖٓ/ُ( المعجـ االشتقا ي المؤصؿ أللفاظ القرآف الكريـ ْ) 
 .ْٕ/ِ( انظر: المحتسب ٓ) 
 .ُٕ/ِ( انظر: مجاز القرآف ٔ) 
 .ِّْ/ٕ( انظر: تيذيب المغة )خكؼ( ٕ) 
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ػػا )أىٍخفىػػا( الر ػػاعٌي  :  أنػػو- يمػػا أعمػػـ– قػػد اتفقػػكا أمب مػػف األضػػدادص يقػػاؿ: أخفيػػتي
: أظيػرتي  ص كأخفيػتي . كمػف خػالؼى  ػي ذلػؾ كػاألزىرم ذكػر أفب (ُ)كتمتي كسػترتي

 الجيًٌدى مف 
 .(ِ)كالـً العرب: أخفيتي الشيءى: سترتيوي 

كالحديثي ىينا عف )أىٍخفىا(ص حيثي ذىبى  عضي العمماًء أف اليمػزةى  يػًو لإلزالػًة  ػي 
اعىةى آًتيىةه أىكىػادي  : -تعالا– كلو  ةسيهأاا ًإفب السب ػا تىٍسػعىا   أ خ   .(ّ)ًلتيٍجػزىل كيػؿ  نىٍفػسو ً مى

 . (ٓ)ك تًحيا  (ْ)ك يًرهت  ضٌـً اليمزًة 
ـ   قيػػػػؿ  ػػػػا الضػػػػ : إف اليمػػػػزة  ييػػػػا لمسػػػػمب كامزالػػػػةص ؼ)أيٍخًفييػػػػا( أم: أزيػػػػؿ (ٔ)أمب

فت امشػارةص  قػد يكػكف  معنػا السػتر خفاءىاص كىذا الخفاءي مف األضداد كما سػم
: -كل أعمػػـ–ص كيكػػكف المعنػػا (ٕ)كالكتمػػافص كمتػػا مػػا أزاؿ ًسػػترىا  قػػد أظيرىػػا 

 أنو لتحقًؽ ك كعيا ك رً يا أكادي أظيرىاص لكال ما تقتضيًو الحمةي مف التلخير.
كل –ك ػػػػد يكػػػػكف  معنػػػػا الظيػػػػكًرص  ػػػػ ذا أزاؿ ظيكرىػػػػا  قػػػػد اسػػػػتترتص كالمعنػػػػا 

ف كافى ال دب مف إظيرىػاص : -أعمـ أنني لشدة إ ياميا أكاد أخفيياص  ال أظيرىاص كام

                                                 

ص ام انػػة  ػػي المغػػة ُٔٔأل ػػي الطيػػب ص األضػػداد ّٗ( انظػػر: غريػػب القػػرآف لمسجسػػتاني ُ) 
 .ٓٗص األضداد ال ف األن ارم ّٗ/ّالعر ية 

 .ِّْ/ٕ( انظر: تيذيب المغة )خكؼ( ِ) 
 .ُٓ( طو ّ) 
 .ُِٖ/ٔص ال حر المحيط َْ/ْ( كىي  راءة الجميكر. انظر: المحرر الكجيز ْ) 
يػػػر كالحسػػػف ( كىػػػي  ػػػراءة سػػػعيد  ػػػف  ػػػف ج يػػػر كأ ػػػي الػػػدرداء كالحسػػػف كمجاىػػػد كا ػػػف كٍٓ) 

 .َْ/ْص المحرر الكجيز ٖٗص مختصر الشكاذ ْٕ/ِكعاصـ. انظر: المحتسب 
ص ال حػر ٕٖٖ/ِ( انظر تفصيؿ التلكيؿ عما  راءة الضـ  ػي: الت يػاف  ػي إعػراب القػرآف ٔ) 

 .ُٗٗ/ُّص الم اب  ي عمـك الكتاب ُٗصَِ/ٖص الدر المصكف ُِٖ/ٔالمحيط 
 .ُّٖ/ٔص ال حر المحيط ْٕ/ِب ( كنسبى ذلؾ أل ي عمي. انظر: المحتسٕ) 
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ك ي مصحًؼ أي ىٌي:  أكادي أخفييػا مػف نفسػيص  كيػؼ أظيػركـ عمييػا  كذلػؾ جريػا 
 .(ُ)عما عادة العرًب  ي الم الغًة  ي امخفاًء 

زة  يو لمسػمب  المعنا: أيٍظيرىاص  التلكيؿ المتقدـص حيث اليم (ِ)كامبا  راءةي الفتً  
فىٍيتي الشيءى: أظيىٍرتيػوص كأىٍخفىٍيتيػو: سػترتوص  معنػا: أزلػتي ظيػكرهص ىػذا ىػك  يقاؿ: خى

. كحيكي أفب أىٍخفا مف األضداًد (ّ)المشيكر  فىٍيتي كأىٍخفىٍيتي  معنان . ك د نيًقؿ أفب خى
تىر  ص كعما ىذا تىتبحد القراءتاف.-كما س ؽ-يككف  معنا أظير ك معنا سى

الػػػذم  ػػػيف المفسػػػريف كالمغػػػكييف  ػػػي تلكيػػػؿ )أخفىػػػا(  ػػػي اآليػػػًة عمػػػا  كالخػػػالؼ
 راءتػػي الضػػـ كالفػػت  لػػـ ينتػػًو تػػلٍيرهي عنػػد المعنػػا  قػػطص  ػػؿ تعػػداه إلػػا امعػػراب 

  ذا كػاف )أىٍخًفييػا(  ػالفت  أك )أيٍخًفييػا(  معنػا: أيظيرىػا  أيضاص يقكؿ ا في جنًٌي: 
  أخفييا ص كال يحسف الك ؼ دكنيا.  الالـ  ي  كلو:  ًلتيٍجزىل  معمبقةه  نفس

ذا كاف مف معنا امخفاء كالسترص  الالـ متعمقة  نفس  آتية . أم: إف الساعة  كام
آتيػػة ًلتيٍجػػزىل كػػؿ نفػػس  مػػا تسػػعاص أكػػاد أخفييػػا.  الكجػػوي أف تقػػؼ  عػػد  أخفييػػا  
 ك فػػة  صػػيرة. أمػػا الك فػػة  مػػهال يظػػفب أف الػػالـ معمبقػػةه  ػػنفس  أخفييػػا ص كىػػذا ًضػػد

المعنا؛ ألنيا إذا لـ تظيػر لػـ يكػف ىنػاؾ جػزاءص إنمػا الجػزاء مػت ظيكرىػا.  لمػا 
ػػري الك فػػًة  ػػألف الػػالـ متعمقػػة  ػػنفس  آتيػػة ص  ػػال يحسػػف إتمػػاـ الك ػػؼ دكنيػػا؛  ً صى

 .(ْ)التصاؿ العامؿ  المعمكؿ  يو  
 
 

                                                 

صجػػػامت ال يػػػاف  ػػػي ِّْٕ/ٕصاليدايػػػة إلػػػا  مػػػكغ النيايػػػة ُٕٔ/ِ( انظػػػر: معػػػاني الفػػػراء ُ) 
 .َّٓ/ِتفسير القرآف 

ص الػػدر المصػػكف ُِٖ/ٔ( انظػػر تفصػػيؿ التلكيػػؿ عمػػا  ػػراءة الفػػت   ػػي: ال حػػر المحػػيط ِ) 
 .ُٗٗ/ُّص الم اب  ي عمـك الكتاب ُٗصَِ/ٖ

ص شػػرح الفصػػي  ال ػػف ِٖٓ/ّص تفسػػير ال غػػكم َّّالقػػرآف لمسجسػػتاني ( انظػػر: غريػػب ّ) 
 .ِِٔص الت ياف  ي تفسير غريب القرآف ِٖٖىشاـ المخمي 

 .ْٖ/ِ( المحتسب ْ) 
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2- ) ر   )أأسأ
: مػػا أخفيػػتى  ػػر  ص كمنػػوي: (ِ)كال يظيػػري ص أك: ىػػك كػػؿ  مػػا ييٍسػػتىري  ػػي الػػنبفًس (ُ)السًٌ

ص يقاؿ: سريرتوي خيره مف عالنيتًو  رًٌ مف خيرو أك شرٌو ص (ّ)السريرة: كىي عمؿي السًٌ
كىكذا تدكر استعماالت الجذر المغكية حكؿ معنا الستر كالخفاءص كلذا  اؿ ا ػف 

ٍيًء   كعىوي ًإٍخفىاءي الشب يفي كىالرباءي يىٍجمىتي  يري  .(ْ) ارس:   السًٌ
( لمداللة عما أحد شيهيف:كاشتقكا م  نو )أىٍ عىؿى

التعديػػةص مػػت  قػػاء المعنػػا المحػػكرم الػػذم تػػدكر حكلػػو االسػػتعماالتص  يقػػاؿ: -ُ
ٍناص كأسػػرب الشػػيءى: إذا كتمػػو كأخفػػاه  ٍذ -تعػػالا–. كمنػػو  كلػػو (ٓ)أسػػرب إليػػو حػػدي : كىاًم

ٍنا   ػػًدي ػػرب النب ًػػي  ًإلىػػا  ىٍعػػًض أىٍزكىاًجػػًو حى كا  ًػػًو  ص ك كلو: كىأى (ٔ)أىسى ـٍ أىًك اٍجيىػػري كا  ىػػٍكلىكي ًسػػر 
ـٍ ًإٍسرىارنا   ص ك كلو: (ٕ) ٍرتي لىيي ـٍ كىأىٍسرى  .(ٖ)ٍيـب ًإنًٌي أىٍعمىٍنتي لىيي

الداللة عما السػمب كامزالػة لمعنػا الخفػاء كالسػترص  يقػاؿ: أسػر الشػيء: إذا -ِ
تر كالخفػاءص أظيره كأ ػداهص ىػذا  امضػا ًة إلػا الداللػة األصػمية لمجػذرص كىػي السػ

ص ك د (َُ)ص ك د نس و جميكر المصنفيف إلا أ ي ع يدة(ٗ) يك إذف مف األضداد 

                                                 

 .ّٔٓصّٕٓ/ْص لساف العرب َْٔ/ٖ( انظر: )سرر(  ي: المحكـ ُ) 
 .َِٓ( انظر: الفرؽ  يف الحركؼ الخمسة ِ) 
 ّٕٓ/ْص لساف العرب ُٖٔ/ٕ( انظر: )سرر(  ي: العيف ّ) 
 .ٕٔ/ّ( انظر: مقاييس المغة )سرر( ْ) 
 .ِِٖٗ/ٓص شمس العمـك كدكاء كالـ العرب مف الكمـك ُٔٓ/ّ( انظر: معجـ ديكاف األدب ٓ) 
 .ّ( التحريـ ٔ) 
 .ُْ( الممؾ ٕ) 
 .ٗ( نكح ٖ) 
 .ْٓص األضداد ال ف األن ارم ّٖٔ/ِ( انظر: الصحاح )سرر( ٗ) 
ص  صػػػػاهر ذكم ٖٖٓ/ّص الغػػػػري يف  ػػػػي القػػػػرآف كالحػػػػديث ْٖٓغػػػػة ( انظػػػػر: مجمػػػػؿ المَُ) 

ص تصػػػػحي  التصػػػػحيؼ كتحريػػػػر التحريػػػػؼ َِٔ/ّالتمييػػػػز  ػػػػي لطػػػػاهؼ الكتػػػػاب العزيػػػػز 
 كغيرىا. ُٖ/ُِص تاج العركس )سرر( ٖٓٓ
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وا ذكػػره  الفعػػؿ  ػػي تفسػػيره عنػػد الحػػديث عػػف  كلػػو تعػػالا:  اارا النبٍجػػكىل البػػًذيفى  وأأأسأ
ظىمىميكا  

كا»ك  ص  اؿ: (ُ) ر   .(ِ)مف حركؼ األضدادص أم أظيركا  « أىسى
ٍرتي الشػػػيءى: أظيىٍرتيػػػوص  ؿص  ػػػاؿ  ػػػي العػػػيف: كىػػػك مسػػػ كؽه  ػػػي ذلػػػؾ  الخميػػػ كأسػػػرى

ٍرتيو: كىتىٍمتيػػػػو   ٍرتي الشػػػػيء: كتمتيػػػػوص (ّ)كأسػػػػرى . ك طػػػػربص  ػػػػاؿ  ػػػػي األضداد: أسػػػػرى
ٍرتيو: أٍظيىرتيػػوص ك ػػد سػػرب زيػػده ذلػػؾ: أم: أظيػػره   . ك يمػػا سػػمىؼى رد   ػػاًطته (ْ)كأسػػرى

قيو امماـ القاضي: ىػذا  اؿ الف عما ما نقموي ا في عطيةى  ي تفسيره حيث  اؿ:  
 ....كالـ مف لـ يعت ر المعنا أما نفس الندامة  ال تككف إال مستسػرة ضػركرةص 

( مػػف األضػػداد   ػػرب ص  قػػد ٍ ػػت النقػػؿ عػػف غيػػر (ٓ)كلػػـ يٍ ػػت  ػػط  ػػي لغػػة أف )أىسى
 كاحدو مف أهمًة المغًة األٍ ات.

ػػرى  ػػالكجييف مػػف آيػػاتً  ػػر  -تعػػالا–التنزيػػؿ  كلػػو  كممػػا  يسًٌ ػػا رىأىكيا : كىأىسى ػػةى لىمب كا النبدىامى
 .(ٔ)اٍلعىذىابى  

استصحب  عضي العمماًء الداللةى األصمية  ي تلكيؿ اآلياتص ك الكا: المرادي ىنا -
عػػػػف سػػػػفمًتيـ كأت ػػػػاًعيـ؛ حيػػػػاءن مػػػػنيـص كخك نػػػػا مػػػػف -الندامػػػػةى أم: –أنيػػػػـ أخفىكىػػػػا 

يـ عػف رؤسػاهيـص ك يؿ:  ًؿ الميسػر  ىنػا ىػـ الضػعفاءص أخفػكا نػدامت ص(ٕ)تك يخيـ 

                                                 

 .ّ( األن ياء ُ) 
 .ّْ/ِ( مجاز القرآف ِ) 
 .ُٖٔ/ٕ( العيف )سرر( ّ) 
 .ٖٗ( األضداد لقطرب ْ) 
 .َُِ/ِِص كانظر: التحرير كالتكير ُِْ/ْكجيز ( المحرر الٓ) 
 .ّّص س لْٓ( يكنس ٔ) 
ص تفسػػػػػير الخػػػػػازف ّٖٗ/ِص تفسػػػػػير السػػػػػمعاني ْٗٔ/ُ( انظػػػػػر: معػػػػػاني القػػػػػرآف لمفػػػػػراء ٕ) 

ِ/ْْٕ. 
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؛ ألنيػػـ  يًيتػكا حػػيف عػاينكا مػػف -أم: الندامػةى –ك يػؿ: أخفكىػػا ص (ُ)كنسػب لٍعمػػب 
ا كال  يكاءنا  راخن  .(ِ)سم يـ  كاىـص  مـ ييطيقكا صي

؛ - ػػػػمًبص ك يػػػؿ: امسػػػػرار ىنػػػا معنػػػػاه امظيػػػػاري ك ػػػد أظيركىػػػػا حينهػػػػذو كاليمػػػزةي لمسب
ػن تو لضعفيـص  المقاـ ليس مقاـ تجم دو كتصػ  رو أك  ص  ميػؿ  كلػو:  يىالىٍيتىنىػا نيػرىد  (ّ)تصى
ػػٍؤًمًنيفى   نىكيػػكفى ًمػػفى اٍلمي بى ً آيىػػاًت رى ًٌنىػػا كى كىالى نيكىػػذًٌ

ػػفىعىاءى (ْ) ص ك ػػكليـ:    ىيىػػٍؿ لىنىػػا ًمػػٍف شي
ٍيرى البًذم كينبا نىٍعمىؿي    ىيىٍشفىعيكا لىنىا أىٍك نيرىد   ىنىٍعمىؿى غى

(ٓ). 
:  ػػدىًت الندامػػةي  ػػي أًسػػربًة كجػػكىيـص كىػػي الخطػػكط التػػي  ػػي كنيًسػػب لمم ػػرًٌد  كلىػػو

كليس ىذا مما نحػفي  يػوص  حػديٍنا عػف االشػتقاًؽ مػف ص (ٔ)الج يةص كاحدىا ًسرار 
ػرارص  رص كىػك اشػتقاؽ مػف اسػـ المعنػاص أمػا  ػكؿ الم ػرد  يػك اشػتقاؽه مػف السًٌ السًٌ

ا منفكػػػةص كمػػػا أف كىػػػك اشػػػتقاؽ مػػػف أسػػػماًء األعيػػػاًف أك الػػػذكاتص  الجيػػػة  ينيمػػػ
ػػػرار ال يحتمػػػؿي إال امظيػػػارى كال ىػػػدىاءص  خػػػالًؼ االشػػػتقاًؽ مػػػف  االشػػػتقاؽ مػػػف السًٌ

ص الذم ىك محؿ خالؼو  يف العمماء. رًٌ  السًٌ
نما يظيري ما يتكلبدي عنيا  نما تككفي  ي القمًبص كام ص كام : الندامةي ال تظيري  .(ٕ)ك يؿى

ػػر امسػػرارى  امظيػػاًر  يمػػا سػػ  ؽى مػػف اآلًم إلػػا نحػػك  ػػكؿ امػػرئ كاسػػتند مػػف  سب
 القيًس:

                                                 

 .ّٕٓ/ْص لساف العرب َْٔ/ٖ( انظر: )سرر(  ي: المحكـ ُ) 
ي تفسػػػػير القػػػػػرآف ص جػػػػامت ال يػػػػاف  ػػػػٖٗٓ/ّ( انظػػػػر: غراهػػػػب القػػػػرآف كرغاهػػػػب الفر ػػػػػاف ِ) 

ِ/َُْ. 
ص غراهػػػػب القػػػػرآف كرغاهػػػػب ِّٓ/ٖص تفسػػػػير القرط ػػػػي ْْٕ/ِ( انظػػػػر: تفسػػػػير الخػػػػازف ّ) 

 .ٖٗٓ/ّالفر اف 
 .ِٕ( األنعاـ ْ) 
 .ّٓ( األعراؼ ٓ) 
ص تفسػػػير ِِّٖ/ٓص اليدايػػػة إلػػػا  مػػػكغ النيايػػػة ََّ/ّ( انظػػػر: معػػػاني القػػػرآف لمنحػػػاس ٔ) 

 .ِّٓ/ٖالقرط ي 
 .َّٓ/ّآف لمنحاس ( انظر: إعراب القر ٕ) 
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  (1) ََتاَوْزُت َأْحَراساً إلَيها وَمعَشراً ... عليَّ ِحَراصاً لو ُيِسرُّوَن َمقَتلي
بي إليو:  ك كؿ الفرزدؽ  يما يينسى

َفُو ... َأَسرَّ اِلَُرورّي الَّذي كان َأْضَمَرا  (2) وَلمَّا رََأى اِلجاَج َجرََّد َسيـْ
 رضكفى تمؾ االستدالالت عما أصحا يا:ك د ردب المعا

 قػػد نيًسػػب أل ػػي حػػاتـ السجسػػتاني  كلػػو:  ال أٍػػؽ  قػػكؿ أ ػػي ع يػػدة  ػػي القػػرآفص -
 .(ّ)كال  قكًؿ الفرزدًؽص كالفرزدؽ كٍير التخميط  ي شعره  

ػػػا  ىػػػاؿى غيػػػر أ ػػػي - مى ك ػػػاؿ األزىرم:  ػػػاؿ شػػػمر: لػػػـ أجػػػد ىىػػػذىا اٍل ىٍيػػػت لمفػػػرزدؽص كى
لـ أسمت ذىًلؾ لغيره  عي يدة ً ي  ىٍكلو:  كىاص كى كٍا النبدىامىةى ص أىم: أظيري ر   .(ْ) كىأىسى

فويص ك ٌسػر  ػو القػرآف - أما عف  يت امرئ القيس  قد  يؿ: إف أ ا ع يػدةى  ػد صػحب
ص أك (ٓ)عما غير مػا ين غػي. كالصػكاب  ػي ال يػت: لػك ييًشػٌركف  الشػيف معجمػة  

ا عما  تمي لك  دركا عميو  ي خفية؛ ألنيـ ال  أفب المعنا أفب  كميا كانكا  حراصن
 .(ٔ)يجترهكف عما  تمي جيارنا  

أما  كؿ أ ي حاتـ  ال ييعد  دليالن عما ضعًؼ ما  الىوي أ ك ع يدةىص مت أنػو أسػتاذه 
 السجستاني نفسو  د اختمفت عميو كممةي العمماءص  قد  ػاؿ عنػو الم ػرد:  لػك ص (ٕ)

                                                 

ص جميرة أشعار ْٗص شرح القصاهد الس ت الطكاؿ الجاىميات ّٔ( مف الطكيؿ  ي ديكانو ُ) 
ص شػػرح القصػػاهد َُْص شػػرح المعمقػػات التسػػت ْٖص شػػرح المعمقػػات السػػ ت ُِْالعػػرب 
ص كغيرىا. كالشاىد ىنا  ي ركايػة السػيف مػف )ييًسػر ف(ص ْٕ/ُُص خزانة األدب ِْالعشر 

 يا  معنا امظيار.حيث استعمم
ص ْٔ( مػف الطكيػػؿص لػـ أعٍػػر عميػو  ػػي ديكانػوص منسػػكب لػو  ػػي: األضػداد ال ػػف األن ػػارم ِ) 

ص تػػػػاج ّٕٓ/ْص مػػػػادة )سػػػػرر(  ػػػػي: لسػػػػاف العػػػػرب ِِٖ/ُام انػػػػة  ػػػػي المغػػػػة العر يػػػػة 
 .ُٕ/ُِالعركس 

 .َُِ/ِِص التحرير كالتنكير ُِّ( انظر: األضداد أل ي الطيب ّ) 
 .ُٖ/ُِص تاج العركس َُِ/ُِ ي: تيذيب المغة  ( انظر: )سرر(ْ) 
 .ٗٓٓ( انظر: تصحي  التصحيؼ كتحرير التحريؼ ٓ) 
 .ْٖص شرح المعمقات الس ت ْٗ( انظر: شرح القصاهد الس ت الطكاؿ الجاىميات ٔ) 
 .ُْٔ( انظر: نزىة األل اء  ي ط قات األد اء ٕ) 
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ف إذا التقا ىك كالمػازني  ػي دار عيسػا  ػف  دـ  غداد لـ يقـ لو منيـ أحدص ككا
ص (ُ)جعفػػر الياشػػمي تشػػاغؿى أك  ػػادرى خك نػػا مػػف أف يسػػللىو المػػازني  عػػف النبحػػًك  

كافى ييعد  مف الشػعراًء المتكسػطيفص ككػاف يعنػا  المغػةص كتػرؾ النحػك  عػد  ك يؿ: 
 ص كمػػػػػا أفب شػػػػػيادةى (ِ)اعتناهػػػػػو  ػػػػػو؛ حتػػػػػا كلنػػػػػو نسػػػػػيو؛ كلػػػػػـ يكػػػػػف حاذ ػػػػػا  يػػػػػو  

 المتعاًصريفى متبيىمىةه.
عميػػًوص  قػػد  الػػوي غيػػريه مػػف أهمػػة المغػػة:  كأمػػا مػػا  الػػو شػػًمر  جػػزؤه الٍػػاني مػػردكد

 الخميؿ  ف أحمد ك طربص كىـ مف السا قيف عميًوص ك د سمفت امشارة إلا ذلؾ.
كأما الحديث عف تصحيؼ  يت امرئ القيس  فيو نظرص  الركايتاف ٍا تتافص كما 

رباحي ديكانو أشارى إلا ذلؾ   .(ْ)ص كشرباحي الميعىمبقىاًت (ّ)شي
ص حيػػػث نقػػػؿ (ٓ)ك ػػد عػػػارض أيضػػا مػػػف المحػػدٍيف الػػػدكتكر/ محمػػد حسػػػف ج ػػؿ 

أ ػػػػػكاؿ المعارضػػػػػيفص كانتيػػػػػا إلػػػػػا أفب الداللػػػػػة األصػػػػػمية مػػػػػف الخفػػػػػاء كالكتمػػػػػاف 
(ص كالػػػػدكتكر/ ع ػػػػد الكػػػػريـ ج ػػػػؿ  ص نقػػػػؿى أيضػػػػا أ ػػػػكاؿ (ٔ)مصػػػػاح ةه لمفعػػػػًؿ )أسػػػػرب

ـب انتيػػػػػا إلػػػػػا أفب جميػػػػػت أدلػػػػػًة المٍ تػػػػػيف يتطػػػػػرؽي إلييػػػػػا الشػػػػػؾ المعارضػػػػػ يفص ٍػػػػػ
 كاالحتماؿص ك التالي يسقط  يا االستدالؿ.

ف كانػػت  كالتػػرجي   ػػي ىػػذا المكضػػت لػػيس  الشػػيء اليسػػير؛ غيػػر أف الندامػػةى كام
معنا ال يظيرص   فب لكاًزميا لـ يخالؼ أحده  ي ظيكرىا داللةه عميياص كلعؿب ىذا 

( مػا حػػدا  ػػا ػػرب لمٍ تيف لمعنػػا امظيػػار أف يقكلػػكا  يػػذا التلكيػػؿص كعميػػًو  داللػػة )أىسى

                                                 

 .َِٔ/ْ( انظر: تذىيب تيذيب الكماؿ  ي أسماء الرجاؿ ُ) 
 .َٔٔ/ُ( انظر:  غية الكعاة ِ) 
 .ّٓص شرح محمد  ف إ راىيـ الحضرمي ََِ/ُ( انظر: شرح أ ي سعيد السكرم ّ) 
ص شػػرح ْٖص شػػرح المعمقػػات السػػ ت ْٗ( انظػػر: شػػرح القصػػاهد السػػ ت الطػػكاؿ الجاىميػػات ْ) 

 .ِْص شرح القصاهد العشر َُْصُُْالمعمقات التست 
 .ْٖٗ/ِلمؤصؿ أللفاظ القرآف الكريـ ( انظر: المعجـ االشتقا ي آ) 
 كما  عدىا. ٕٗ( انظر: الداللة عما السمًب  ي الصيًغ الفعمية. دراسة تحميمية ٔ) 
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ـي المعنػػػػػا  عمػػػػػا معنػػػػػا امظيػػػػػاًر لػػػػػوه كجػػػػػوهص إال أفب األكلػػػػػا كالػػػػػراًج ى ىنػػػػػا التػػػػػزا
 األصمٌي.

3- ) رأخأ  )أأص 
ػػرخةي: صػػيحة شػػديدة عنػػد  ػػزعو أك مصػػي ةو ) (ص أك ىػػك الصػػكتي الشػػديد مػػا ُالصب

ػٍكتو  ف  ػارس: ؛ كلذلؾ  اؿ ا ػ(ِ)كاف  مىػا صى ػٍيؿه يىػديؿ  عى ػاءي أيصى ػادي كىالػرباءي كىاٍلخى الصب
ً يتو   رى

(ّ). 
زالػًة أسػ اً وص  يقػاؿ: استصػرختو  كتيزاد اليمزة دالةن عمػا سػمًب المعنػا األصػميًٌ كام

رىاخي   .(ْ) لصرخنيص أم: استغٍتو  لغاٍنيص كأزاؿ س ب صي
ػػػا أىنىػػػا ً مي -تعػػػالا–كجعمػػػكا مػػػف ذلػػػؾ  كلػػػو  ػػػا أىٍنػػػتيـٍ ً ميٍصػػػًرًخيب  : مى مى ـٍ كى ص (ٓ)ٍصػػػًرًخكي

ًٍكـ ممػػػا أنػػػتـ  يػػػوص كمػػػا أنػػػتـ  مغيٍػػػيب كػػػذلؾص  ػػػنحف  ػػػي  ًغيػػػ كالمعنػػػا: مػػػا أف  مي
ٍنًقػػًذكـص أك  مينجػػيكيـص يقػػكؿ أ ػػك (ٔ)اال ػػتالء سػػكاء  ص ك يػػؿ: مػػا أنػػا  نػػاً عكـص أك  مي

اـ؛ إذ جميعيػا تعنػػي أنػػو ص يقصػػد  ػػي معناىػا العػػ(ٕ)حياف: ككم يػا أ ػػكاؿه ميتقاًر ػةه  
 لف يككف ليـ طكؽ نجاةوص أك س  ا  ي إزالًة ما ىيـ  يوص أك سمًب أس اً و.

ـٍ ييخاًلؼ  ي ذلؾ أحده  ػر - يما أعمـ–كل إال الدكتكر/ ع د الكػريـ ج ػؿ؛ حيػث  سب
ٍعػػػًؿ  لصػػػرختو:  معنػػػا جعمتػػػو أك عددتػػػو صػػػاحب صػػػراخص  الصػػػيغة  معنػػػا الجى

. كالخالؼ عمػا (ٖ)تغاٍةص كامزالة مترت ة عما الجعؿ  تحركتي مزالًة س ًب االس
                                                 

 .ُٖٓ/ْ( انظر: العيف ُ) 
 .ّّ/ّص المساف ٕٓ/ٓ( انظر: )صرخ(  ي: المحكـ ِ) 
 .ّْٖ/ّ( مقاييس المغة )صرخ( ّ) 
كتػػػاب الفريػػد  ػػي إعػػراب القػػرآف المجيػػػد ص الّٕٓ/ُُ( انظػػر: الم ػػاب  ػػي عمػػـك الكتػػاب ْ) 

ْ/ِّ. 
 .ِِ( إ راىيـ ٓ) 
ص زاد المسػير ُْٔ/ُص كانظر: إيجاز ال ياف عف معػاني القػرآف َِٗ/ُّ( ركح المعاني ٔ) 

ُّ/َِٗ. 
 .َْٖ/ٓ( ال حر المحيط ٕ) 
 .ٖٔ( انظر: الداللة عما السمب  ي الصيغ الفعمية ٖ) 
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مػػا ي ػػدك خػػالؼ لفظػػيص نػػاتس عػػف االخػػتالؼ  ػػي جيػػًة النبظػػًرص  قػػد نظػػر األهمػػةي 
نًكػػرو أفب السػػمبى ىػػكى  ػػمة كالمػػآؿص كنظػػر الػػدكتكر إلػػا الحػػاًؿص غيػػر مي صًٌ إلػػا الميحى

ليو تؤكؿ الداللة.  المىرجتص كام
 )أعأاقأ( -4

ٍسػػػػتي  ػػػػٍيًءص (ُ)كالٌطا ىػػػػةي  الطٌػػػػٍكؽي: الكي مىػػػػا الشب ص ك يػػػػؿ: الطبػػػػٍكؽي كاًمطا ػػػػةي: اٍلقيػػػػٍدرىةي عى
ـي الطبا ػةي.  مىٍيػًوص كىااًلٍسػ كالطبٍكؽي: الطبا ةيص كى ىٍد طا ىػو طىٍك ػانص كأىطا ىػو ًإطا ػةن كأىطػاؽى عى

ٍسعي  كىىيكى ً ي طىٍك ي أىم ً ي كي
(ِ). 

ايىتًػػوً  ػػا ييٍمًكػػفي أىف يىٍفعىمىػػوي ك يػػؿ: الطبػػٍكؽي الطا ػػةي أىم أى صػػا غى ـه ًلًمٍقػػدىاًر مى ص كىىيػػكى اٍسػػ
ٍمنػا مػا ال (ّ) مشقبة ًمٍنوي  مًٌ ص كذلؾ تش يو  الطبٍكًؽ المحػيًط  الشػيءص  قكلػو:  كىال تيحى

ص أم: مػا يصػعب عمينػا مزاكلتػوص كلػيس معنػاه: ال تحٌممنػا مػا ال (ْ)طا ىةى لىنا ً ًو  
يحٌمػػؿ امنسػػاف مػػا يصػػعب عميػػو كمػػا  ػػاؿ:  ػػدرة لنػػا  ػػو؛ كذلػػؾ ألنػػو تعػػالا  ػػد 

ـٍ   ـٍ ًإٍصرىىي ٍنيي تي عى يىضى كى
(ٓ). 

  الداللة المغكية إذف تدكر  يف أمريف:
أحػػدىما: الكسػػتص كىػػك أف يكػػكف امنسػػاف  ػػادرا عمػػا امتيػػاًف  الشػػيء دكف جيػػد 

 أك مشقة.
كالٍاني: أ صا الغاية التي يمكف لإلنساف معيا أف يػلتي الشػيء  تكمػؼ كعنػت 

رىاؽو.ك   ام
–العمماء  ي تلكيؿ )أطاؽى( مف  ػك لػو  عنييف دارت حديثي ك ي ضكء ىذيف الم

مىا البًذيفى -تعالا يق ونأل  :  كىعى ـي ًمٍسًكيفو  ي عس ً ٍديىةه طىعىا
(ٔ). 

                                                 

 .َُْ/ِٔ( تاج العركس )طكؽ( ُ) 
 .ِِّصِّّ/َُساف العرب )طكؽ( ( لِ) 
 .َُْ/ِٔص تاج العركس ِّّ/َُ( انظر: )طكؽ(  ي: لساف العرب ّ) 
 .ِٖٔ( ال قرة/ ْ) 
 .ّّٓ. كانظر: المفردات  ي غريب القرآف ُٕٓ( األعراؼ/ ٓ) 
 .ُٖٓ( ال قرة ٔ) 
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 عمػػػػا المعنػػػػا األكؿ: مػػػػف اسػػػػتطاع الصػػػػكـ دكفى كيمفػػػػةو إك إرىػػػػاؽو ككػػػػاف مقيمػػػػا 
ٌيًػ اص كال عذرى  يـ لإل طػاًرص  قػد خي ركا  ػيف الصػياـً كام طػاًرص كمػف أ طػرى صحيحن

ـب نيًسػػخت  قكلػػو   :-تعػػالا–مػػنيـ  عميػػو الفديػػةص ككػػاف ذلػػؾ  ػػي  دايػػًة الفػػرًضص ٍػػ
ٍموي  ٍيرى  ىٍميىصي ـي الشب ًيدى ًمٍنكي  .(ُ)   ىمىٍف شى

يدو شديدو كمشقةو س  ييا ظػاىره  كعما المعنا الٍاني: مف استطاع الصكـى لكف  جى
 ػي حكميمػاص كالسػفًر كالحمػًؿ كامرضػاًعص  ػ ف أ طػرى  عميػًو  كاليرـً كالعجػًز كمػا

 . (ِ) ديةيص كعما ىذا  اآليةي محكمةه غيري منسكخةو 
لػـ يتعػكدكا الصػياـص  شػؽب عمػيـ -–ك يؿ: نزلت  ي أ ػكاـو مػف أصػحاب الن ػي 

ص كعما ىذا  يي منسكخة أيضا  يبرىـ ل  يف الصياـً كامطعاـً  .(ّ)ذلؾ  خى
ػا ييٍمًكػفي أىف يىٍفعىمىػوي  مشػقبة ًمٍنػويص  كذىب  كـه  ـه ًلًمٍقػدىاًر مى ممػف  ػالكا: إف الطا ػة: اٍسػ

ػػ أفب إلػػا  طا تػػو  ػػلف كمػػؼ نفسػػو  بى مً اليمػػزة  ػػي )أىطػػاؽى( لمسػػمب كامزالػػًةص كلنػػو سي
ص أك أفب (ْ) المجيكد  سػمب طا تػو عنػد تمامػوص كيكػكف م الغػة  ػي  ػذؿ المجيػكدً 

ػػًم ت ألسػػ ا بو خارجػػةو عنػػو كػػالطعًف  ػػي الًسػػفًٌ أك المػػرض الػػذم ال طا تىػػوي  ػػد سي
 ييرجا  يرؤه أك غير ذلؾ.

ػػيـ إلػػػا القػػكًؿ  السػػمًب لكػػػف عمػػا حػػذًؼ حػػػرًؼ النفػػي مػػت إرادتػػػًوص  كذىػػب  عضي
 .(ٓ)كيككف التقدير: كعما الذيف ال يطيقكنو 

 
 
 

                                                 

ص ِْ/ِص ال حػػػػػر المحػػػػػيط ِٖٖ/ِص تفسػػػػػير القرط ػػػػػي ِْٕ/ٓ( انظػػػػػر: تفسػػػػػير الػػػػػرازم ُ) 
 ىذا القكؿ أدلة مف المنقكؿ تراجت  ي مظانيا. كألصحاب 

 .ّْٔ/ُص درج الدرر  ي تفسير اآلم كالسكر ِِٓ/ُ( انظر: المحرر الكجيز ِ) 
 .ْٔ/ِ( انظر: تفسير الٍعم ي ّ) 
 .ُِٔ/ِص تفسير المنار َِٗ/ُص ركح ال ياف ْٔٓ/ُ( انظر: ركح المعاني ْ) 
 .ِٔٗ/ّـ الكتاب ص الم اب  ي عمك ِّٕ/ِ( انظر: الدر المصكف ٓ) 
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5- ) رأضأ  ِ  )أأ
ػػػيٍ  ٍضػػػػتي لىػػػوي الشب ػػػذىا كعىرى مىٍيػػػًو أىمػػػر كى ٍضػػػتي عى ٍزتيػػػػو يقػػػاؿ: عىرى ءى أىم أىظيرتػػػو لىػػػوي كأىٍ رى

((ُ)ًإليػػو ػػا )أىعػػرىضى ٍنػػوي إًٍعرىاضػػان:  ص أمب ص يقػػاؿ: أىٍعػػرىضى عى الرا ػػاعي  يػػدؿ عمػػا الصػػدًٌ
دبص ككىالبهي ظىٍيرىه   .(ّ)كرغب عنو  (ِ)صى

 كاختمفكا  ي داللة الزيادة ليمزة الر اعي عما  كليف:
ٍعػػؿي اٍليىٍمػػزىًة  أحػدىما: أنيػػا لمصػػيركرةص نػػص عمػػا ذلػؾ الفيػػكميص ًقيقىتيػػوي جى  ػػاؿ:  كىحى

انًػػًب البػػًذم ىيػػكى ً يػػًو   ٍيػػرى اٍلجى اًن نػػا غى ػػاص أىٍم جى ػػٍذتي عيٍرضن كرىًة أىٍم أىخى ػػٍيري ص أم: (ْ)ًلمصب
 صرتي معارضا لو.

 تعػػػالا: -كالٍػػػاني: أنيػػػا لمسػػػمب كامزالػػػةص كتفػػػربد  ػػػذلؾ األمػػػاـ الػػػرازم  ػػػي  كلػػػو
رسض    ِ لب اأأأ ٍف تىكى يػاةى الػد ٍنيا  عىٍف مى ـٍ ييػًرٍد ًإالب اٍلحى لىػ ٍف ًذٍكًرنػا كى : أىًزًؿ (ٓ)ا عى . كىلىنبػوي  ىػاؿى

ـٍ  ىٍعدى ىىذىا أىٍمرنا  مىٍيًي ص كىالى تيٍعًرٍض عى  .(ٔ)اٍلعىٍرضى
كالخػػالؼ  ػػيف الػػرأييف م نػػي عمػػا األصػػؿ الػػذم أيخػػذى منػػوص  ػػالفيكمي  نػػا رأيػػو 

كأعػػرض  ص يقػػاؿ:  (ٕ)أك الناحيػػة  عمػػا أنػػو مشػػتؽ مػػف العيػػرًض  معنػػا الجانػػب
و: جانبى   كجيوص كعف  الفص كلنو انحرؼ عنو ككاله عيٍرضو: جان وص أك عاًرضى

اًنً ًو  -تعالا–عما حد  كلو -ال مقٌدمو-كجيو  نىلىل ً جى  .(ٖ):  أىٍعرىضى كى
أمػػػػا اممػػػػاـ الػػػػرازم   نػػػػا رأيػػػػو عمػػػػا أف اليمػػػػزة زيػػػػدت عمػػػػا الٍالٍػػػػي )عػػػػرض( 

غػػرض منيػػا إزالػػة مػػا كػػاف منػػو مػػف إظيػػار األدلػػة كال ػػراىيف  معنػػا: أظيػػرص كال

                                                 

 .ُٖٔ/ٕ( لساف العرب )عرض( ُ) 
 .َْٗ/ُٖص تاج العركس )عرض( ُِٓ/ّ( انظر: النياية  ي غريب الحديث كاألٍر ِ) 
 .ْٗ( انظر: تحرير الفاظ التن يو ّ) 
 .َِْ/ ِ( المص اح المنير  ي غريب الشرح الك ير )عرض( ْ) 
 .ِٗ( النجـ ٓ) 
 .َِٔ/ِٖ( تفسير الرازم ٔ) 
 .ُِٗ/ُظر: تيذيب المغة )عرض( ( انٕ) 
 .ُْْٔ/ّص كانظر: المعجـ االشتقا ي المؤصؿ أللفاظ القرآف الكريـ ّٖ( امسراء ٖ) 
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ًلػػػػػؾى أًلىفب النب ًػػػػػيب  ذى ػػػػػًة  عمػػػػػا صػػػػػدًؽ رسػػػػػالتو؛  كى اًء ً اٍلًحٍكمى ػػػػػٍلميكرنا ً الػػػػػد عى ػػػػػافى مى كى
ـٍ  ًػػػػالبًتي ًىػػػػػيى  ـٍ ً يػػػػؿى لىػػػػوي  كىجػػػػاًدٍليي ػػػػكهي ً لى ىػػػػػاًطيًمًي ػػػػا عىارىضي ػػػػنىًةص  ىمىمب سى ٍكًعظىػػػػًة اٍلحى كىاٍلمى

ػػػ ـٍ ً الػػػدبًليًؿ (ُ)في أىٍحسى ـٍ كىالى تيقىػػػاً ٍميي ػػػٍنيي ـٍ يىٍنفىػػػٍتص  ىػػػاؿى لىػػػوي رى  ػػػوي:  ىػػػلىٍعًرٍض عى ػػػا لىػػػ ـب لىمب ٍيػػػ ص 
ػًف  ٍعرىاًض عى ـٍ  ًػاٍمً ؽبص كى ىػاً ٍميي ص كىالى يىتبً عيكفى اٍلحى ـٍ الى يىتبً عيكفى ًإالب الظبفب كىاٍل يٍرىىاًفص  ىً نبيي

اٍلمينىاظىرىًة  
(ِ). 

 كال القكليف ال تخفا كجاىتوص ك ي ذلؾ ٍراء لممعنا  ال ريب.ك 
عأ( -6  )أق سأ

ص  ػػطى( تػػلتي  معنػػا: عػػدؿص ك معنػػا: جػػارى نػػصب جمػػته مػػف المغػػكييف عمػػا أفب ) ىسى
ػػطى( (ّ) يػػك مػػف األضػػداًد  ػػٍكًر أغمػػبي عمػػا ) سى ف كانػػت الداللػػةي عمػػا الجى ص (ْ)ص كام

ييـ   .(ٓ)حتا ا تصر عمييا  عضي
ػػػطى يقًسػػػطي يقػػػاؿ:       ػػػط  الضػػػـ لغػػػةنص - كسػػػر السػػػيفً – سى ص كىػػػك األكٍػػػرص كيقسي

ٌ ًػػػػػي -تعػػػػػالا–ص كمنػػػػػوي  كلػػػػػو (ٔ)كالضػػػػػـ  ميػػػػػؿص ً سػػػػػطنا: إذا عػػػػػدؿى  ػػػػػرى رى :  يػػػػػٍؿ أىمى
ػًة   ص ك كلو: (ٕ)ً اٍلًقٍسًط  ػكىاًزيفى اٍلًقٍسػطى ًليىػٍكـً اٍلًقيىامى تي اٍلمى نىضى كى

ص كمٍمػوي  ػي الداللػًة (ٖ)
طى( الر اعيٌ  ػطى( ك )أىٍ سى طى ييقًسطي إ ساطناص  في العػدًؿ إذف لغتػاًفص ) ىسى : أ سى ص يقاؿي

طى(  .(ٗ))أىٍ سى

                                                 

 .ُِٓ( النبٍحًؿ: ُ) 
 .َِٔ/ِٖ( تفسير الرازم ِ) 
ص تحفػػة األريػػب  مػػا  ػػي ِِْص األضػػداد لمصػػغاني ُّٕ( انظػػر: األضػػداد أل ػػي الطيػػب ّ) 

ري   ي شرح كتاب الفصي  ص تحفةي ِٗٓالقرآف مف الغريب   ص كغيرىا.ْْْالمجد الصب
 .ٖٓ( انظر: األضداد ال ف األن ارم ْ) 
 .ّٔٔ/ْص الكشاؼ ٖٗ/ِص الزاىر  ي معاني كممات الناس ِْٕ( انظر: الفصي  ٓ) 
طى( ٔ)   .ِْ/َِ( انظر: تاج العركس ) سى
 .ِٗ( األعراؼ ٕ) 
 .ْٕ( األن ياء ٖ) 
طى( ُُٕ/ِ و لمزجاج ( انظر: معاني القرآف كامعراٗ)   .ّٕٕصّٖٕ/ٕص لساف العرب ) ىسى
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ـى  ػػػط يىقًسػػطي  ىٍسػػػطنا ك يسػػكطناص إذا جػػػارى كظمػػ :  سى كيىقػػاؿي
-تعػػػالا–ص كمنػػػو  كلػػو (ُ)

طى نا   ـى حى يىنب  .(ِ): كىأىمبا اٍلقىاًسطيكفى  ىكىانيكا ًلجى
ٍف ًخٍفػػتيـٍ أىالب -الاتعػػ-ك ػػد ذىػػب جمػػت مػػف المفسػػريف  ػػي  كلػػًو  ااع وا:  كىاًم ً ػػي    ق سس

اٍليىتىػػامىا  
ص كاليمػػزةي (ْ)ص  ضػػـ التػػاء مػػف )تيٍقًسػػطكا( (ّ) ػػدىؿى ػػطى(  معنػػا: عى ص أفب )أٍ سى

 ص ك ييا تلكيالف:(ٔ)ص ك)ال( نا يةص ك يًرهت  فت  التاء (ٓ) يو لإلزالة 
طى(  معنا: جارص ك)ال( زاهػدةص مٍميػا  ػيأحدىما:  :  ًلػهىالب -تعػالا– كلػو  أفب ) ىسى

ـى أىٍىؿي اٍلًكتىاًب   يىٍعمى
ال يفسد المعناص كاليمزة التي تزاد  ي الر ػاعي )أ سػط( (ٕ) ص كام

 لمسمب كامزالة.
ػػػط(  معنػػػػا عػػػدؿ مٍػػػػؿ )أ سػػػطى(ص ك)ال( نا يػػػة كمػػػػا  ػػػي القػػػػراءة  الٍػػػاني: أفب ) ىسى

 .(ٖ)األكلا 
طيكا ًإفب اّلِلبى ييًحػػػػػػػػػب  :  كىأىٍ ًسػػػػػػػػػ- ػػػػػػػػػي  كلػػػػػػػػػو تعػػػػػػػػػالا (ٗ)ك ػػػػػػػػػذلؾ  ػػػػػػػػػاؿ  عضػػػػػػػػػيـ 

ٍقًسػػػًطيفى  اٍلمي
ص  ػػػاليمزة  ػػػي )أ سػػػط( لمسػػػمب كامزالػػػةص كالمعنػػػا: اعػػػدلكا إف ل (َُ)

يحب العادليفص كىك أمري استعماؿ القسط عما طريؽ العمكـ  عد ما أمر  و  ي 
ػػػا ً اٍلعىػػػ-تعػػػالا-إصػػالح ذات ال ػػػيف  ػػػي  كلػػو  كا  ىٍينىييمى ٍدًؿ  :   ىػػػً ٍف  ىػػاءىٍت  ىلىٍصػػػًمحي

                                                 

طى( ُ)   .ِٖٗ/ٖ( انظر: تيذيب المغة ) ىسى
 .ُٓ( الجف ِ) 
 .ّ( النساء ّ) 
 .ٗ/ِ( كىي  راءة الجميكر. انظر: معجـ القراءات لمخطيب ْ) 
 .ُٖٗ/ْص ركح المعاني ٔ/ِ( انظر: المحرر الكجيز ٓ) 
ػػاب كاألعمػػش كالمفضػػؿ. انظػػر: المحتسػػب  ( كىػػي  ػػراءة إ ػػراىيـ النخعػػي كيحيػػأ)  ص َُٖ/ُ ػػف ٍك

 ٗ/ِمعجـ القراءات لمخطيب 
 .َُٖ/ُ. كانظر: المحتسب ِٗ( الحديد ٕ) 
 .ُٕٓ/ٔص الم اب  ي عمـك الكتاب َٔٓ/ّص الدر المصكف َُٕ/ّ( انظر: ال حر المحيط ٖ) 
لقػرآف ال ػف العر ػػي ص أحكػػاـ اُُِ/ِص معػػاني القػرآف لمنحػاس َٗصُٕٔ/ُ( انظػر: مجػاز القػرآف ٗ) 

ُ/ّٔٓ. 
 .ٗ( انظر: الحجرات َُ) 
 .ِّٓ/ّ( انظر: تفسير النسفي ُُ) 
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ػا  ػًوص إذ  كككفي اليمزة  ي )أ سطى(  ي اآليًة الكريمًة لمسػمًب كامزالػًة لػيس مقطكعن
 د يجػرم  ييػا مػا جػرل  ػي آيػًة النسػاءص  تكػكف )أ سػطى(  معنػا عػدؿص كالٍالٍػي 
(  معنػا  ( ك )أىٍ عىػؿى طى(  معنا عدؿ أيضػاص  يكػكف ممػا جػاءى منػت ) ىعىػؿى منيا ) ىسى

و كأميػػؿ إليػػوص طالمػػا صػػ  النقػػؿ عػػف األٍ ػػاًت أف ) سػػط( كاحػػدص كىػػذا مػػا أرجحػػ
.  تلتي  معنا عىدىؿى

نىػاً رى ًمػٍف ليٍؤليػؤو -–كمٍؿ اآليتيف  كؿ الن ي  مىػا مى :   ًإفب اٍلميٍقًسًطيفى ً ي الػد ٍنيىا عى
ػػطيكا ً ػػي الػػد ٍنيىا    ػػا أىٍ سى ًفص ً مى ػػًة  ىػػٍيفى يىػػدىًم الػػربٍحمى يىػػٍكـى اٍلًقيىامى

 ػػي إحػػدل  ص ك كلػػو(ُ)
ؽه ميكى بػػػػؽه   خط ػػػػو:  ػػػػدًٌ ٍقًسػػػػطه ميتىصى ػػػػٍمطىافو مي ٍىػػػػةه ذيك سي ٍىالى نبػػػػًة  كىأىٍىػػػػؿي اٍلجى

 ص ك كلػػػػو: (ِ)
ٍقًسػػػػطنا   ػػػػا مي كىمن ػػػػمبـى حى سى مىٍيػػػػًو كى ػػػػمبا لي عى ـى صى ػػػػٍريى ـٍ اٍ ػػػػفي مى لىييكًشػػػػكىفب أىٍف يىٍنػػػػًزؿى ً ػػػػيكي

(ّ) .
 اليمزة  ييا لإلزالة. المقسط  ي األحاديث  معنا العادؿص مف )أ سط( ك 

 ج( )أق نأ -7
ص كجمعيا:  ناص  ضـ القاؼ ككسػرىا (ْ)القنية  ص ك يػؿ: ىػي اسػـ (ٓ): ما اكتيًسبى

لما ييقتىنىاص أم: ييدبخرص كينتبخذ رأس ماؿو زيادة عف الكفايًة 
ص ك يؿ: ىي أصػؿ (ٔ)

 .(ٖ). كالقنا: الرًٌضا (ٕ)الماؿ كالممؾ 
لتػػو عمػا ٍالٍػػًة أ ػػكاؿص كاخػتال يـ منػػكط  األصػػؿ أمػا )أىٍ نػػا(  قػػد اختمفػكا  ػػي دال

 الذم أيخذ منو:

                                                 

ص ِْ/ُُ ي: مسند أحمػد -رضي ل عنيما–( الحديث مف ركاية ع د ل  ف عمرك  ف العاص ُ) 
 .ّٗ/ٕمصنؼ ا ف أ ي شي ة 

 مف ركاية عياض  ف حمار المجاشعي. ُِٕٗ/ْ( الحديث  ي صحي  مسمـ ِ) 
 مف ركاية أ ي ىريرة. ُّٓ/ُلحديث  ي صحي  مسمـ ( اّ) 
ص الدر ُّٕ(  ييا أر ت لغات:  نية ك نكة  كسر القاؼ كضميا. انظر: المطمت عما ألفاظ المقنت ْ) 

 .ّْٕ/ِالنقي عما ألفاظ الخر ي 
 .ّٔٓ/ّٗص تاج العركس َٕٓ/ٔ( انظر: ) ني(  ي المحكـ ٓ) 
 .ّْٕ( انظر: الكميات ٔ) 
 .ُُٔ/ُاىر  ي معاني كممات الناس ( انظر: الز ٕ) 
 .َِِ/ُٓص لساف العرب ) نا( ُِٖ/ٓ( انظر: العيف ) نك( ٖ) 
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 قيؿ: ىك ملخكذ مف القنيةص كالمعنػا: جعػؿ لػو  نيػةص أم: جعػؿ الغنػا أصػال -
ص ك الػػت (ُ)لصػػاح و ٍا تػػاص كمػػف ىػػذا  كلػػؾ:  ػػد ا تنيػػت كػػذا ككػػذا. ذكػػره الزجػػاج 

 .(ِ)العرب: لو غنـ  نية: إذا كانت خالصة لو ٍا تو 
ص ك يػػػؿ:  (ّ)لخكذ مػػف القنػػػاص كىػػػك الرضػػاص  ل نػػػاه ك نبػػاه: أم: أرضػػػاه ك يػػؿ: مػػػ-

 .(ْ)ناهيف  جعؿ لو  نية مف الرضا كالطاعةص كذلؾ أعظـ الغً 
 ػػي أنيػػـ عػػدكا  لقنيػػةص لكنػػو يختمػػؼ عػػف الػػرأم األكؿك يػػؿ: ىػػك مػػلخكذ مػػف ا-

ىمزتػػػو زاهػػػدة لمعنػػػا السػػػمب كامزالػػػةص  ل نػػػاه: أم سػػػم و الغنػػػا كالعطيػػػة  صػػػار 
 .(ٓ)قيراص كىك مركم عف األخفش كأ ي زيد األنصارم كغيرىما  

ؿى  .  قيػؿ (ٔ)  وأأأق نأج: كىأىنبوي ىيكى أىٍغنىا -تعالا–المفسركف  كلو  ك األكجو الٍالٍة أكب
ص أك  (ٕ)عمػػػػا األكؿ: أ نػػػػا: أم:  أعطػػػػا القنيػػػػةص كمػػػػا يدخركنػػػػو  عػػػػد الكفايػػػػة  

. ك يػػؿ عمػػا الٍػػاني: أ نػػا: (ٖ)  أعطػػا القنيػػة كىػػك مػػا ي قػػا كيػػدـك مػػف األمػػكاؿ
 .(ٗ)أرضاص كىك مركم عف ا ف ع اس  :أم

ك يؿ عما الٍالث: أ نا: أم: أزاؿ عنو الغنػا كأ قػرهص كىػك مػركم عػف األخفػش 
ص كرجحو  عضيـ  لنو األك ؽ؛ لما تقدبـ -كما سمفت امشارة–كأ ي زيد كغيرىما 

                                                 

 .ٕٔ/ٓ( انظر: معاني القرآف كامعرا و ُ) 
 .َٕٓ/ٔ( انظر: المحكـ كالمحيط األعظـ ) ني( ِ) 
 .ُٖٗٓ/ٓص الغري يف  ي القرآف كالحديث َِِ/ُٓ( انظر: لساف العرب ) نا( ّ) 
 .ٖٔٔ ي غريب القرآف ( المفردات ْ) 
 .ُٕ/ِٖ( انظر: تفسير حداهؽ الركح كالريحاف  ي ركا ي عمـك القرآف ٓ) 
 .ْٖ( النجـ ٔ) 
ص تفسػير ٗٔ/ِٕص ركح المعػاني ٕٔ/ُٗ( انظر: نظـ الػدرر  ػي تناسػب اآليػات كالسػكر ٕ) 

 .ُٕ/ِٖحداهؽ الركح كالريحاف  ي ركا ي عمـك القرآف 
 .ٗٔ/ِٕ( انظر: ركح المعاني ٖ) 
 ( انظر: السا ؽ الصفحة ذاتيا.ٗ) 
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 كىأىنبػوي  :مٍػؿ  كلػو تعػالاص مػف (ُ)مف اآلم المشتممة عما مراعػاة صػنعة الط ػاؽ 
ؾى كىأىٍ كىا * كىأىنبوي ىيكى أىمىاتى كىأىٍحيىا    .(ِ)ىيكى أىٍضحى

 ثانياا: )اأة لأ(:
1- ) ُأ  )ثأر 

ريب(:  اختمؼ أىؿ المغة كأىؿ التفسير  ي )التٍب
 أما أىؿ المغة  قالكا: 

تىاًف ميتى ىاًينىتىا اأٍلىٍصػ ٍباءي كىالرباءي كىاٍل ىاءي كىًممى مىػا الػذبٍنًبص ال : المبػٍكـي كىاأٍلىٍخػذي عى ًٍٍريػبي ًؿ:  ىالتب
ً يػػؽهص  ػػا اٍلكىػػًرشى كىاأٍلىٍمعىػػاءى رى ػػٍحـه  ىػػٍد غىشب ص كىىيػػكى شى ٍبػػٍربي ػػري ال  ىيىػػذىا أىٍصػػؿه كىاًحػػدهص كىاآٍلخى

كبه  ٍيري ٍمتي  كىاٍلجى
. أم أف الجذر لو إطال افص أحدىما حسيص كىك الشػحـ الػذم (ّ)

ٍىػػرىبى كٍىػػربب  ػػي الكػػرش كاألم عػػاءص كالٍػػاني معنػػكمص كىػػك المػػكـ كالتػػك ي ص يقػػاؿ: 
ٍٍرىبى ًإذىا كى ب ى  ص ك يػؿ: (ٓ)ص ك يؿ: ىػك ام سػادص ٍػربب عمينػا األمػر أم أ سػده (ْ)كأى

 .(ٖ)ك يؿ غير ذلؾ  (ٕ)ص ك يؿ: التعيير (ٔ)التعنيؼ 
ُأ :  ىػػاؿى الى -تعػػالا–أمػػا المفسػػركف  قػػي تلكيػػؿ  ػػكؿ ل  ياا ـي اٍليىػػٍكـى    أث رس مىػػٍيكي عى

ص (ٗ)
ػػػػػا عميػػػػػو عمػػػػػا سػػػػػ يؿ المجػػػػػازص كجعمػػػػػكا  ػػػػػيب أصػػػػػالص كالمعنػػػػػكمب  رعن جعمػػػػػكا الًحسًٌ
ٍبػػػرًبص كىػػػك الشػػػحـ  ريػػػب: إزالػػػةي ال ػػػيًٌ لمسػػػمب كامزالػػػًةص  التٍب التضػػػعيؼ  ػػػي الحسًٌ

ص كييػذًىبي  يػاءى الكجػوً  ـب استيعيرى لمبٍكـً الذم ييمىزًٌؽ األعػراضى كرص ٍ ؛ ألنػوي سالؼي الذًٌ

                                                 

 .ُٕ/ِٖ( انظر: تفسير حداهؽ الركح كالريحاف  ي ركا ي عمـك القرآف ُ) 
 .ّْصْْ( النجـ ِ) 
 .ّٕٓ/ُ( انظر: مقاييس المغة )ٍرب( ّ) 
 .ِّٓ/ُ( انظر: لساف العرب )ٍرب( ْ) 
 .ُِٖ/ّ( كىك  كؿ الزجاج. انظر معاني القرآف كامعرا و ٓ) 
 .ّّٖ/ِـ ديكاف األدب ( انظر: معجٔ) 
 .ُّٕ/ِ( انظر: النظـ المستعذب  ي تفسير غريب ألفاظ الميذب ٕ) 
 .ٗٓ/ُٓ( انظر: تيذيب المغة )ٍرب( ٖ) 
 .ِٗ( يكسؼ ٗ) 
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ص  الجامتي    زالًة الشحـً ي دك الييزاؿي كما ال ييرضيص كما أنو  المكـ تظيري العيكبي
زالًة ما  و الكماؿي كالجماؿي   .(ُ) ينيما طريافي النقًص  عدى الكماًؿص كام

 )ذ ك ج( -2
ـي  ػػػػاةى تىٍذًكيىػػػػةص كىااًلٍسػػػػ : ذىكبٍيػػػػت الشب ؛ ييقىػػػػاؿي ػػػػٍذ كحي  التبٍذًكيىػػػػةي الػػػػذبٍ  ي كالنبٍحػػػػري الػػػػذبكاةيص كالمى

ًو  -–ص كمنو  كلو (ِ)ذىًكي   ًنيًف ذىكىاةي أيمًٌ  .(ْ)ص كذكبا كأذكا  معنا(ّ):  ذىكىاة اٍلجى
 يا عما أ كاؿ:مً  ي أصٍ  ؼى مً كاختي 

ػػوي كالػػذكاء - ص كىػػك تمامي ـي الشػػيء كمنػػو الػػذبكاءي  ػػي الفيػػـً  قيػػؿ: كأصػػؿي الػػذبكاًة تمػػا
ػػفص كىػػك النيايػػةي  ػػي  ص كعميػػو يقػػاؿ: ذكبػػا  ػػالفه الشػػػاةىص أم: (ٓ)الشػػ اب  ػػي السًٌ

 .(ٔ)ذ حيا الذ  ى التاـ الذم يجكز معو األكؿ كال يحريـ 
ػيىا  - ص أم: (ٕ)ك يؿ: أصميا الطيارة مف النجاسةص كما  يػؿ:   ذىكىػاةي اأٍلىٍرًض يى ىسي

شػاة مف النجاسًة الرط ًة  ي التطييًرص كام احة الصالة  يياص كىك  منزلػة تذكيػة ال
 .(ٖ) ي امحالؿ؛ ألف الذ  ى يطيرىاص كييحمًٌؿ أكميا 

ك يػػػػؿ: الػػػػذكاةي: الحيػػػػاةص مػػػػف  ػػػػكًليـ: ذكػػػػت النػػػػار إذا حييػػػػت كاشػػػػتعمتص  كػػػػلف -
 .(ٗ)األرض إذا نجست ماتتص كغذا طيرت حييت 

                                                 

ص ركح المعػػػػاني ْٖ/ٕص حاشػػػػية الشػػػػياب عمػػػػا ال يضػػػػاكم ُٕٓ/ّ( انظػػػػر: تفسػػػػير ال يضػػػػاكم ُ) 
 .ِّٓ/ّص  ياف المعاني ْٖ/ٕ

 .ُْٔ/ ِلحديث كاألٍر ( النياية  ي غريب اِ) 
ص كمصػػػػنؼ ع ػػػػد الػػػػرزاؽ ْْٗ/ْص كسػػػػنف أ ػػػػي داكد َّٔ/ْ( الحػػػػديث  ػػػػي سػػػػنف ا ػػػػف ماجػػػػو ّ) 

ْ/َِٓ. 
 .ِِٖٓ/ْ( انظر: شمس العمـك كدكاء كالـ العرب مف الكمـك ْ) 
ص الغػػري يف  ػػي القػػرآف َُٗ/ٕص الم ػػاب  ػػي عمػػـك الكتػػاب ُْٖ/َُ( انظػػر: تيػػذيب المغػػة )ذكػػا( ٓ) 

 .ْٗٔ/ِكالحديث 
 .ِْٕ/ٕ( انظر: التفسير ال سيط ٔ) 
 .َِٔ/ِ( أٍر عف أ ي  ال ةص مف التا عيف. كىك  ي السنف الك رل لم ييقي ٕ) 
 .ِٖٖ/ُْ( انظر: المساف )ذكا( ٖ) 
ص ك يػػؿ غيػػر ذلػػؾ  ػػي أصػػميا. انظػػر: المفػػردات  ػػي ُّ/ِ( انظػػر: الفػػاهؽ  ػػي غريػػب الحػػديث ٗ) 

 .ْٓ/ِتفسير أشرؼ األلفاظ ص عمدة الحفاظ  ي َّّغريب ألفاظ القرآف 
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كعمػػػا القػػػكؿ األخيػػػر يكػػػكف التضػػػعيؼ  ػػػي )ذكبػػػا( لمسػػػمب كامزالػػػةص  ػػػػػ)ذكبا( 
– ػػي  ػػكؿ ل  (ُ)ةىص كانفػػرد السػػميفي  ػػالنٌصً عمػػا ذلػػؾ الذ يحػػة إذا سػػم يا الحيػػا

ػػا -تعػػالا خػػٌص  ص كييمكػػفي أف ييسػػتن ط ذلػػؾ مػػف  ػػكًؿ الراًغػػب: (ِ) ذأك ي اا  م  :  ًإالب مى
 ي الشرع    طاؿ الحياة عمػا كجػو دكف كجػوص كيػدٌؿ عمػا ىػذا االشػتقاؽ  ػكليـ 

 .(ّ) ي المٌيت: خامد كىامدص ك ي النار اليامدة: ميتة  
 )ار عأ( -3

ػٍكًض -–ص كمنػو  كلػو (ْ)الفرط: الس ؽي كالتقػدـي  مىػا اٍلحى ـٍ عى ص أم: (ٓ): أىنىػا  ىػرىطيكي
ـٍ (ٔ)سػػا قكـ ًإلىٍيػػػًو كػػػالميياء لىػػػوي  ـي السػػػا ؽيص ك ػػػرىط القػػػكـى يىٍفػػػًرطييي ص كالفػػػاًرطي: اٍلميتىقىػػػدًٌ

ػػٍقًي ًمصػػالح األى -أم المػػاءً – ىٍرطػػان ك ىراطػػةن: تقػػدبميـ ًإلػػا الػػًكٍرًد  الء كالسب ٍرًشػػيًة كالػػدًٌ
اًء  ً ييىاص ك رىٍطتي القكـى أىٍ ًرطييـ  ىٍرطان أىم: س ٍقتييـ ًإلا اٍلمى

(ٕ). 
ػر  ػي األمػر كضػيبعو حتػا يفػكت  ص ك يػؿ: (ٖ)كأمبا ) ػربطى( الر ػاعٌي:  معنػاه:  صب

ف اختمفت ألفاظيما.(ٗ)تياكف  يو كأىممو حتا يتمؼ   . كمآؿ التعريفيف كاحد كام
ص  ػالٍالٍي يػدؿ عمػا التقػد ـ  كظاىر ما  يف داللتي الٍالٍي كالر اعي مف التضػادًٌ

ص (َُ)كالسب ًؽ إلا الفعًؿص متى إصالًح الشيًء كتييهتو لمكارديف عما ما يميؽي  يػـ 
أمػا الر ػػاعي مضػػعبؼي العػػيًف  عمػا النقػػيًض مػػف ذلػػؾص إذ يػدؿ عمػػا التخمػػي عػػف 

                                                 

 .ْٓ/ِ( انظر: عمدة الحفاظ  ي تفسير أشرؼ األلفاظ ُ) 
 .ّ( الماهدة ِ) 
 .َّّ( انظر: المفردات  ي غريب ألفاظ القرآف ّ) 
 .ْٖٗ/ِ( انظر: غريب الحديث ال ف  تي ة ْ) 
 .ُِٖٕٗ/ْص صحي  مسمـ ُُٗ/ٖ( الحديث  ي صحي  ال خارم ٓ) 
 ص ُٕٓ/ٖشرح صحي  ال خارم ( انظر: عمدة القارم ٔ) 
 .ّٔٔ/ٕ( انظر: لساف العرب ) رط( ٕ) 
ص التك يؼ عما ميمػات ّّٓ/ُٗص تاج العركس ُُْٖ/ّ( انظر:) رط(  ي: الصحاح ٖ) 

 .َُّالتعريؼ 
 .ّٕٔ/ُ( انظر: التيسير  شرح الجامت الصغير ٗ) 
 .ّّّ/ِ( انظر: الدر النقي  ي شرح ألفاظ الخر ي َُ) 
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ط  يو كالتضييًت ألس اً و؛ لػذا  ػاؿ  عػضي العيممػاء: ىذا الس ًؽ كذلؾ التقديـً  التفري
لكا  كلو  زالًتوص كً ًو أكب :  ىػاليكا -تعالا–إف التضعيؼ  يو لسمب المعنا األصمي كام

ا  مىا مى تىنىا عى ٍسرى ً ييىا   اأر ع نأايىاحى
ص  التفريط  ي اآلية ىك التقصير  ي الفرط مت (ُ)

ص عما خالؼ  ي عكًد الضمير إما عمػا (ِ)القدرًة عميوص مت تخمية الس ًؽ لغيًره 
ما عما الحياة الدنيا  ف لـ يجًر ليا ذكر–الساعةص كام ما عما منػاًزليـ  ػي -كام ص كام

 .(ّ)الجنة إذا رؤكىا 
ك د أشار ا ف  ارسو إلا سمًب المعنا  ي ) ربط( لكف مف طريؽو آخرص أال كىك 

ػػًحي ه اٍلفىػػاءي كىا أصػػؿ الداللػػة  ػػي المػػادة )ؼ ر ط(ص  قػػاؿ:   لػػرباءي كىالطبػػاءي أىٍصػػؿه صى
ػا كىًرىىػويص أىٍم  ٍنػوي مى ٍنػوي. ييقىػاؿي  ىربٍطػتي عى تىٍنًحيىتًػًو عى ػٍيءو ًمػٍف مىكىانًػًو كى مىػا ًإزىالىػًة شى يىديؿ  عى

ػػرى ً يػػًو  ىقىػػٍد  ىعىػػدى  ًػػوً  ؛ أًلىنبػػوي ًإذىا  ىصب ػػذىًلؾى التبٍفػػًريطيص كىىيػػكى التبٍقًصػػيري كى ٍيتيػػوي ... كى ػػٍف  نىحب عى
ٍت ىًتًو البًتي ًىيى لىوي   ري

(ْ). 
 .)از عأ(-4 

ص ك يػؿ: ىػك انق ػاضه كًنفػاره يعتػرم امنسػافى (ٓ)الفزىعي: الفرىؽي كالذ عري مػف الشػيًء 
 .(ٔ)مف الشيًء المخيًؼ 

زالتًػػو  قيػػؿ: ) ػػزبع( إذا  ( لمداللػػة عمػػا سػػمًب المعنػػا االصػػميًٌ كام كاشػػتيؽب منػػو ) ىعبػػؿى
ص لكػفب المالحػظ أنػو ال يعطػي تمػؾ الداللػًة (ٖ)ككشؼ عنػو خك ػو  ص(ٕ)أزاؿ  زعو 

                                                 

 .ُّ( األنعاـ ُ) 
ص ركح المعػػاني ٔٗٓ/ْص الػػدر المصػػكف ٖٔ/ّ( انظػػر: غراهػػب القػػرآف كرغاهػػب الفر ػػاف ِ) 

ٕ/ُِّ. 
 .َُِ/ٖ( انظر: الم اب  ي عمـك الكتاب ّ) 
 .َْٗ/ ْ( مقاييس المغة ) رط( ْ) 
 .ُِٓ/ٖ( انظر: لساف العرب ) زع( ٓ) 
 .ّٓٔ( انظر: المفردات  ي غريب القرآف ٔ) 
 .ّّٕ/ْ( انظر:  ت  القدير ٕ) 
ص ّْٓص تفسػػير غريػػب مػػا  ػػي الصػػحيحيف ِْٖ/ِ( انظػػر: الفػػاهؽ  ػػي غريػػب الحػػديث ٖ) 

 .ْٗٗ/ُِتاج العركس ) زع( 
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يو  ػػ)عىف(ص كىذا ما أشار إليو ا في سيده  ي المحكـ  ص  اؿ:  أًلىنبوي (ُ)إال حاؿى تعىدًٌ
ص كلعػؿ ىػذا مػا  صػده (ِ)ً ي معنا: كشؼ الفىزىعي ص كعدبه الجكىرم  مف األضػداًد 

ص اٍلفىػػاءي كىا ا ػػفي  ػػارسو حػػيفى  ػػاؿ:  ا الػػذ ٍعري ػػديىيمى اًفص أىحى ػػًحيحى ًف صى لػػزباءي كىاٍلعىػػٍيفي أىٍصػػالى
ٍىػػةي   ا غى ػػري اٍمً كىاآٍلخى

ص كامغاٍػػةي مػػف لكاًزًميػػا إزالػػةي الخػػكًؼ (ّ) .  الػػذ عر ىػػك الخػػكؼي
   زالًة أس اً و.

تبػػػػا ًإذىا تعػػػػالا: –كًمػػػػف داللػػػػة ) ػػػػٌزع( عمػػػػا السػػػػمًب كامزالػػػػًة  كلػػػػو  ػػػػٍف ا ااااز سعأ  حى عى
ـٍ  يميكً يً 

 .(ٔ)ص كال ناء لممفعكؿ (ٓ)ص  ال ناء لمفاًعؿ (ْ)
تبػا  يقكؿ أ ك منصكر األزىرم: اتفؽ أىؿ التفسير كأىؿ المغة أف معنا  كلػو:  حى

ـٍ  كشؼ الفزًع عف  مك يـ   ٍف  يميكً ًي . كلػـ يخػالؼ  ػي ذلػؾ أحػد مػف (ٕ)ًإذىا  يزًٌعى عى
ر/ محمػػػد حسػػػف ج ػػػؿ  ػػػ ف الػػػدكتك ص كأمػػػا مػػػف المحػػػدٍيف - يمػػػا أعمػػػـ–القػػػدماء 

ييعاًرضي أٍف يخريجى ) ىزبعى( عف المعنا المحكرمًٌ الذم تدكر حكلو مشتقاتي الًجػذر 
ؿي  ؛ لمػػا  ػػي ذلػػؾ مػػف خػػركج عػػف األصػػًؿص كيػػؤكًٌ )ؼ ز ع(ص كىػػك الفىػػرؽي كالػػذ عري
)ٌ عبػػػػؿ( مػػػػف الفػػػػزع  معنػػػػا المعالجػػػػًةص كأفب السػػػػمبى مػػػػف لكاًزًمػػػػوص مٍمػػػػو مٍػػػػؿ  ػػػػربد 

  .(ٖ)كمربض 
                                                 

 .ِٗٓ/ُ( انظر: المحكـ ) زع( ُ) 
 .ُِٖٓ/ّ( انظر: الصحاح ) زع( ِ) 
 .َُٓ/ْ( مقاييس المغة ) زع( ّ) 
در المصػػػكف ص الػػػِٓٔ/ٕص ال حػػػر المحػػػيط َِّ/ِٓ. كانظػػػر: تفسػػػير الػػػرازم ِّ( سػػػ ل ْ) 

 .ّٓٗ/ِص غراهب التفسير كعجاهب التلكيؿ ُُٖ/ٗ
( كىي  ػراءة ع ػد ل  ػف مسػعكد كا ػف ع ػاس كطمحػة كأ ػي المتككػؿ النػاجي ك تػادة كا ػف ٓ) 

السػػميفت كا ػػف عػػامر كيغقػػكب كالحسػػف  خػػالؼ عنػػو كمجاىػػد كسػػعيد  ػػف ج يػػر. انظػػر: 
 .ّٕٔ/ٕمعجـ القراءات لمخطيب 

عمػػش كأ ػػي ع ػػد الػػرحمف السػػممي كع ػػد ل  ػػف عمػػر كالحسػػف ( كىػػي  ػػراءة عاصػػـ كاألٔ) 
 .ّٔٔصّٕٔ/ٕكأيكب السختياني. انظر: معجـ القراءات لمخطيب 

 .ٕٖ/ِ( تيذيب المغة ) زع( ٕ) 
 .ُٗٔٔصَُٕٔ/ّ( انظر: المعجـ االشتقا ي المؤصؿ أللفاظ القرآف الكريـ ٖ) 
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 ثالثا: ) ةأة لأ(:
 ) أةأك لأ( -1 

ص كالفىكاىىػةي  ػالفت : مصػدر  ىًكػوى الرجػؿي  الكسػرص  يػك  الفيكاىةي  ضـ الفػاء: المػزاحي
ػا  ص كالفاًكػو: المػزباحص كالتفاكيػو: التمػازيحص ك ًكػو (ُ) ىًكوهص إذا كاف طيًٌب الػنفس مىزباحن

ةىص ك اًكػػػوه: ًعٍنػػػدىهي  ىاًكيىػػػةهص ص ك يػػػؿ: رجػػػؿه  ىًكػػػوه: يٍلكػػػؿ الفاًكيػػػ(ِ)مػػػف كػػػذا: عجػػػبى 
ٍيرىٍت  اًكيتيو  ب. ك يؿ: اٍلفىاًكوي البًذم كى مىا النبسى  .(ّ)ككالىيما عى

ٍالٍػػةص العجػػبص كالمػػزاحص كعمػػؿي الفاكيػػًة اشػػتقا ا مػػف   الجػػذر يػػدكر حػػكؿ معػػافو 
 أسماء األعياف.

(  قػػد نػصب غيػري كاحػػدو مػف العيممػاًء  مػف األضػػدادص  أنػوعمػػا أمػا الخماسػي )تىفىعبػؿى
ص كنسػ كا ذلػؾ لمكسػاهي  ص كتفكبيػتي أم: حزنػتي : أم: تنعمتي : تفكبيتي تقكؿ العربي

(ْ). 
ص (ٓ)ك يؿ: تفىكبو: أكؿ الفاكيػةص كتكبػو تجنػب الفاكيػةص  يػك عمػا ىػذا ضػد  أيضػا 

ـى عف ا ًف األعرا ي   .(ٔ)كتفكبو: تندب
ػػريف حػػكؿ  كًلػػًو ك ػػي  مػػؾ المعػػاني المغكيػػًة السػػا قًة دارت أ ػػكاؿي ال  :-تعػػالا–ميفسًٌ

؛ إذ المقػػػاـ مقػػػاـ (ٕ)  أةأك ه اااونأ   ىظىٍمػػػتيـٍ  ص مػػػت اسػػػت عاد أف يكػػػكف المعنػػػا: تنعمػػػتي
االسػػتدالؿو كسػػكًؽ الحجػػس عمػػا ال عػػث كالنشػػكًرص كمنيػػا ذلػػؾ الػػزرعي الػػذم اٍمتىنىنبػػا 

عمنػػاه عمػػيكـ  ػػوص  لن تنػػاه حتػػا يكػػكفى مػػف أسػػ اًب عيًشػػكيـ ك قػػاًهكـص كلػػك شػػهنا لج
 يا سا ال تنتفعكف منو مٍقاؿ ذرة.

                                                 

 .ِْٓ/ُّص لساف العرب ِِّْ/ٔ( انظر: ) كو(  ي: الصحاح ُ) 
 . ُْٔ/ْ( انظر: المحكـ ) كو( ِ) 
 .ِّٓ/ُّ( انظر: لساف العرب ) كو( ّ) 
ص نظػػـ الػػدرر  ػػي تناسػػب اآليػػات كالسػػكر ُٕ/ٓص تفسػػير ال غػػكم ُِٔ/ٗ( انظػػر: تفسػػير الٍعم ػػي ْ) 

ُٗ/ِِٓ. 
 .ُْٔ/ّٔ( انظر: تاج العركس ) كو( ٓ) 
 .ُْٗٔ/ٓلحديث ص الغري يف  ي القرآف كأُْ/ّٔ( انظر: تاج العركس ) كو( ٔ) 
 .ٓٔ( الكا عة ٕ) 
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ص ك يػػؿ: تنػػدمكف عمػػا نفقػػاتكـ (ُ) قيػػؿ: المعنػػا:  ظمػػتـ تعج ػػكف مػػف سػػكء حالػػو 
 .(ْ)ص ك يؿ غير ذلؾ (ّ)ص ك يؿ: صرتـ تحزنكف (ِ)مف غير حصكؿ نفتو 

ص كالمعنػا األصػمي ىػك ال سػمب ككميا تلكيالت متقار ةص مف  اب التفسير  ػالالـز
( كامزالةص  ػػ)تى  أم: تطرحكف الفيكاىةى عف أنفيًسكـص كىي المسػرة كالممازحػة فىكبيكفى

ىة إال مف الًخزم كالحزفص نصب عما ذلؾ جمػت ن ساط النفكًسص كال تيمقىا الفكاكا
 .(ٓ)مف العمماء 

 رابةاا: )اس  أة ةألأ( 
1- ) ُأ  )اس أة  أ

ص كى  ٍكًجػػدىةي ً كىٍسػػًر الجػػيـً : المى ػػكيكفو ص  فىػػٍت   ىسي ػػؿ ًمػػٍف العىتٍػػبي ػػب البػػًذم يىٍحصي ىيػػكى الغىضى
ًديؽ  ٍعتى ىةنص كعىًتبى (ٔ)صى ٍعًت ىة كمى ٍت ا كًعٍت انا كمى مىٍيًو يىٍعًتبي كيىٍعتيبي عى : عىتىبى عى ص يقاؿي

كعاتى ػػو ميعاتى ػػةن كًعتا ػػاص كػػؿ ذىًلػػؾ: المػػو 
لمعنػػا كتػػزادي اليمػػزةي عمػػا الٍالٍػػي  ص(ٕ)

ٍت ًػو السمًب كامزالةص  يقاؿ: أعت تيو: إذا أ : (ٖ)رضػيتيو كأزلػتي عنػو سػ بي عى تىقيػكؿي ص كى
ػا أىٍرضػاني  ػت ًإلػا مى مىٍيػًو ًمػٍف أىجًمػوص كرىجى ػا كنػتي أىجػد عى  ىٍد أىٍعتى ني  ػالفه أىم تىػرىؾى مى

مىٍيػػًو  ٍنػػويص  ىٍعػػدى ًإٍسػػخاًطو ًإيبػػامى عى عى
 ػػي ذلػػؾ الػػدكتكر ع ػػد الكػػريـ ج ػػؿص ص خػػالؼ (ٗ)

جعمػػػو أك عػػػٌده صػػػاحبى حػػػؽٌو  ػػػي مضػػػمكف  جعػػػؿ   حقيقػػػة معنػػػا )أعتى ىػػػوي( ىػػػي 

                                                 

 .ِٕٗ/ٕص ال حر المديد ُُِ/ٖ( انظر: ال حر المحيط ُ) 
 .ُْٖ/ِٕص ركح المعاني ُِٗ/ُٕ( انظر: تفسير القرط ي ِ) 
 .ّّٖ/ِ( انظر: تفسير ا ف جزم ّ) 
 ( انظر: المراجت السا قة.ْ) 
ص الم ػػاب ُِٔ/َُصػػكف ص الػػدر المُُِ/ٖص ال حػػر المحػػيط ُِٗ/ُٕ( انظػػر: تفسػػير القرط ػػي ٓ) 

ص تفسػػػػػػير حػػػػػػداهؽ الػػػػػػركح كالريحػػػػػػاف  ػػػػػػي ركا ػػػػػػي عمػػػػػػـك القػػػػػػرآف ُِْ/ُٖ ػػػػػػي عمػػػػػػـك الكتػػػػػػاب 
 .ّّٗصّْٗ/ِٖ

 .َّٖ/ّ( تاج العركس )عتب( ٔ) 
 (.ْٓ/ ِ( المحكـ )عتب( )ٕ) 
 .ّْٕٔ/ٖ( تمييد القكاعد ٖ) 
 .ْٖ( الداللة عما السمًب  ي الصيغ الًفعمية )دراسة تحميمية( ٗ) 
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ص جريا عما مك فو الٍا ت مف عدـً االعتداد (ُ)عتا وص  رجت عما  در منو إزاءىه 
  معنا السمًب؛ ألنو خالؼ األصؿ.

كنصب كٍيره مف الصر ييف عما أفب )أىٍ عىؿ( ك )استفعىؿ(  د يلتياًف  معنا كاحػدص 
ص كمما مٍبمكا  ًو عما (ِ)كاستيقف  نحك: أغنا كاستغناص كأجاب كاستجابص كأيقف
(ص كانقسمكا إلا  ريقيف:  ذلؾ: )أعتبى كاستعتبى

ص أك طىمػػػػب ًإليػػػػو (ّ)أحػػػػدىما: أفى أعتػػػػبى  معنػػػػا اسػػػػتعتب أم: طمػػػػب أف يعتػػػػب 
العيٍت ىا 

(ْ). 
كالٍاني: أفب أعتبى  معنا استعتبص كىما لمسػمًب كامزالػةص كجعمػكا مػف ذلػؾ  كلػو 

يىػػػٍكـى نى  : -تعػػػالا– ـٍ كى كا كىالى ىيػػػ ـب الى ييػػػٍؤذىفي ًلمبػػػًذيفى كىفىػػػري ٍيػػػ ػػػًييدنا  ػػػةو شى ٍ عىػػػثي ًمػػػٍف كيػػػؿًٌ أيمب
ٍت اىـص كىي ما ييٍعتى يكف عمييػا كييالمػكف (ٓ)  ي س  أة  أب ونأ  ص (ٔ)ص كالمعنا: ال تيزاؿ عي

ال يطمب منيـ أف  ك يؿ: )استفعؿ(  ي اآلية عما  ا يا مف الطمبص كالمعنا:  
 .(ٕ)ا أمر ل كيرضاه؛ ألف اآلخرة ليست  دار تكميؼ يرجعكا إلا م

2- )  )اس أن كأفأ
ؾ  ػػدًٌ :  سػػككف الكػػاؼ: تنحيتػػؾ الػػدمكعى   صػػ عؾ عػػف خى : نكفػػتي (ٖ)النبٍكػػؼي ص ييقػػاؿي

 .(َُ)ص كانتكفتو (ٗ)الدبمتى أنكيفيو نكفنا 
                                                 

 .ّْٕٔ/ٖد القكاعد ( تمييُ) 
(ص  ػػػػت  األ فػػػػاؿ كحػػػػؿ امشػػػػكاؿ  شػػػػرح الميػػػػة األ عػػػػاؿ )ص: َّٕ/ ّ( انظػػػػر: ىمػػػػت اليكامػػػػت )ِ) 

ُّٗ.) 
 . ْٔٔ/ُ( انظر: مجمؿ المغة )عتب( ّ) 
 (.  ٖٕٓ/ ُ( انظر: لساف العرب )عتب( )ْ) 
 . ْٖ( انظر: النحؿ ٓ) 
(ص الم ػػاب  ػػي عمػػـك الكتػػاب ِٖٕ/ ٕ(ص الػػدر المصػػكف )َٗٓ/ ٓ( ال حػػر المحػػيط  ػػي التفسػػير )ٔ) 

 (.ِٓٓ/ ِ(ص السراج المنير )ُّٕ/ ُِ)
 (ٕٕصٖٕ/ ّ( التفسير الكسيط لمكاحدم )ٕ) 
 .َِّص التك يؼ عما ميمات التعاريؼ ٖٖٓص مجمؿ المغة ّّٖ/ٓ( انظر: )نكؼ(  ي: العيف ٖ) 
 .ُّْٔ/ْ( انظر: الصحاح )نكؼ( ٗ) 
 .ُُٔ/ٓ ( انظر: النياية  ي غريب الحديث كاألٍرَُ) 
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ػػػاؼي كىالٍ  فىػػػاءي كىػػػك األصػػػؿ األكؿ الػػػذم أشػػػار إليػػػو ا ػػػف  ػػػارس  قكلػػػو:  الن ػػػكفي كىاٍلكى
: تىٍنًحيىتيػػؾى  ؿي النبٍكػػؼي تىٍنًحيىتًػػًوص ....  ىػػاأٍلىكب ػػٍيءو كى مىػػا  ىٍطػػًت شى ا يىػػديؿ  عى ػػديىيمى ًف: أىحى أىٍصػػالى

ؾى ً ً ٍص ىًعؾى   دًٌ  .(ُ)الد ميكعى عىٍف خى
ػػا النبكىػػؼ  ص يقػػاؿ: مػػا - فػػت  الكػػاؼ–أمب :  يػػك أف يقػػاؿى لػػو سػػكءهص كمٍمػػو: الككىػػؼي

كىؼه عميًو  ي ذاؾ األمر نكى   .(ِ)ؼه كال كى
( مػػف  ػػريف  ػػي تلكيػػؿ )اٍسػػتنكىؼى كانطال ػػا مػػف ىػػذيًف األصػػميًف جػػرت أ ػػكاؿي المفسًٌ

ااااااا أن كسفأ لىػػػػػػػٍف   ػػػػػػكؿ ل تعػػػػػػالا:  ػػػػػػػةي  يأس  ًهكى ٍ ػػػػػػدنا ّلِلًب كىالى اٍلمىالى ًسػػػػػػي ي أىٍف يىكيػػػػػػػكفى عى اٍلمى
اٍلميقىرب يكفى 

(ّ). 
ص  (ْ)-الخػػػػد  امصػػػػ ت الػػػػذم ىػػػػك تنحيػػػػة الػػػػدمت عػػػػف– قيػػػػؿ: ىػػػػك مػػػػف النبٍكػػػػًؼ -

كالمعنػػا عمػػا ذلػػػؾ: ىػػذا الػػػذم تزعمػػكف أنػػػو إلػػوص لػػػف ينقػػ ض كلػػػف يمتنػػت عػػػف 
 .(ٔ)كالزجاج  (ٓ)ع كدة لص كال المالهكة المقر كفص كىك  كؿ الخميؿ 

ك يػػػؿ: ىػػػك مػػػف النبكىػػػؼص كمعنػػػاه:  ػػػكؿ السػػػكءص كاالسػػػتفعاؿ ىنػػػا  معنػػػا: د ػػػت -
مػػا ركاه عنػػو المنػػذرم كنقمػػو أ ػػك منصػػكر ص  ي(ٕ)النبكىػػؼ عنػػوص كىػػك  ػػكؿ الم ػػرًد 

  .(ٗ). أم أف االستفعاؿ ىنا لمسمب كامزالة (ٖ)األزىرم 
 
 
 

                                                 

 .ْٖٕ/ٓ( مقاييس المغة )نكؼ( ُ) 
 .َّْ/ٗص لساف العرب ُْٓ/َُ( انظر: )نكؼ(  ي: تيذيب المغة ِ) 
 .ُِٕ( النساء ّ) 
 .ِْٖ( انظر: المفردات  ي غريب القرآف ْ) 
 .ّّٖ/ٓ( انظر: العيف )نكؼ( ٓ) 
 .ُْٓ/َُص تيذيب المغة )نكؼ( ُّٔ/ِ( انظر: معاني القرآف كامعرا و ٔ) 
 .ُْٖ/ٕص الم اب  ي عمـك الكتاب ُٗٔ/ْنظر: الدٌر المصكف ( إ) 
 .َّْ/ٗص لساف العرب ُْٓ/َُ( انظر: )نكؼ(  ي: تيذيب المغة ٖ) 
 .ّٕ/ٔ( انظر: ركح المعاني ٗ) 
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ُُانفصمُانثانثانفصمُانثانث
ُ
 
ُُدالنة

 
ُُهبُِانس

ِّ
ُيفُانص
 
ُانفُُِغُِي

 
ُُةُِعهي

ح
ُُديثُِيفُال

 
ُيفُِرُِانش

 أوال: )أأا ةألأ(:
1- ) ارأ  )أأ أ

ـي كالػػكاكي كالػػرباءي  ػػٍكرص  كالجػػي ػػًف الطبًريػػًؽ. ييقىػػاؿي أىٍصػػؿه كىاًحػػدهص مػػف الجى ٍيػػؿي عى كىىيػػكى اٍلمى
ٍكرنا   ارى جى جى

ص (ُ) .  يك عاـ لكؿ ميؿو أك عدكؿو عف الجادًةص ك سره  عضيـ  الظ ٍمـً
ػة ص (ِ)كعيرًٌؼ كؿ  منيما  اآلخر  ػكىرة: أم ظىمىمى ارة كجي كىرة كجى ك ػد ص (ّ)يقاؿ:  كـه جى

: خػػالؼي  ػػرؽ  عضػػيـ  ػػيف المصػػطمحيف  ػػي المتعمٌػػؽص يقػػكؿ أ ػػك ىػػ ػػٍكري الؿ:  الجى
ٍكًمػػػًو  ػػػاًكـ ً ػػػي حي ػػػارى اٍلحى : جى ػػػٍمطىاًنيبة تىقيػػػكؿي ػػػيرىة الس  ً ػػػي السًٌ االٍسػػػتقىامىة ً ػػػي الحكػػػـص كى
ر الى يٍسػتىحؽ كىالى  ػرى ٍمطىاف ً ي سػيرتو ًإذا  ىػارؽ االٍسػتقىامىة ً ػي ذىًلػؾص كىالظ مػـ ضى كىالس 

ػػاكـ  ػػٍمطىاف أىك حى ػػكىاء كىػػافى مػػف سي ػػاص أىال تػػرل أىف ًخيىانىػػة يعقػػب عكضػػاص سى أىك غىيرىمى
ٍرىىـ تسما ظمما كىالى تسما جكرا   .(ْ)الدانؽ كىالدًٌ

ٍرتي  يالننػا عف المفعكؿً  معناهي  كتدحؿ اليمزةي عما الفعؿ الٍالٍي سال ةن  ص تقكؿ: أىجى
ص  الػت أيٌـً ىىػاًن و ً ٍنػتً أم: أزلتي الجكرى عنػوص كجعمػكا منػوي حػديث  :  -أى ًػي طىاًلػبو

ـى اٍلفىٍتً   ٍ تي ًإلىا النبً يًٌ ذىىى  ا ػي أىنبػوي  ىاتًػؿه ..عى ـى اٍ ػفي أيمًٌ ػ ػكؿى ًلص زىعى : يىػا رىسي .  يٍمػتي
ر   ل  رىجيالن  ىٍد  ػكؿي ًل أأ أ في اٍ ػفي ىي ىٍيػرىةىص  ىقىػاؿى رىسي نأاا  ىػدٍ : »ص  يالى ر  ػٍرًت يىػا  أأ أ ػٍف أىجى مى
ص كالمعنػا: (ٕ)كالشػي  زكريػا األنصػارم  (ٔ) . ذكر ذلؾ ال ػدر العينػي(ٓ)أيـب ىىاًن و 

                                                 

 .ْٔص كانظر: تفسير غريب ما  ي الصحيحيف ال خارم كمسمـ ّْٗ/ُ( مقاييس المغة )جكر( ُ) 
ص التمخػػػيص  ػػػي معر ػػػة أسػػػماء ُُٔ/ّص ُّّ/ُث كاألٍػػػر ( انظػػػر: النيايػػػة  ػػػي غريػػػب الحػػػديِ) 

 .ٕٖاألشياء 
 ص كاألخيرة عف التاج  قط.ْٖٕ/َُص تاج العركس ُّٓ/ْ( انظر: )جكر(  ي: لساف العرب ّ) 
 .ُِّالفركؽ المغكية  (ْ) 
 .ُْٖ/ِْص المعجـ الك ير لمط راني َٖ/ُالحديث  ي صحي  ال خارم  (ٓ) 
 .ِٔ/ْرح صحي  ال خارم انظر: عمدة القارم  ي ش (ٔ) 
 .ٓٓ/ِانظر: منحة ال ارم  شرح صحي  ال خارم  (ٕ) 
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ػٍف (ُ) د أجرتو: أم: آمنتو  ص ك د كرد  يذا المفظ  ي  عػض الركايػات    ىػٍد أىمبنبػا مى
كًر كالظمـً عنوص كالخكؼ مف لكازميما.(ِ)أىمبٍنًت    ص إزالة الجى

نػػػػا ص كال ي عيػػػػدي كٍيػػػػرنا عػػػػف المع(ّ)ك يػػػػؿ: أجرتػػػػو: مػػػػف الًجػػػػكىار  معنػػػػا المجػػػػاكرة 
 األكؿص  في جكاًر القكمًٌ الكريـً أمافه مف  طًش الظالميفص كجكًر المعتديف.

2- ) ةأرأ  )أأخ 
فىػػرى  ػػري  ص يقػػكؿ ا ػػفي  ػػارس: خى يىػػاءيص كىاآٍلخى ا اٍلحى ػػديىيمى ًف: أىحى ػػاءي كىاٍلفىػػاءي كىالػػرباءي أىٍصػػالى اٍلخى

ػػري  ى  ػػا اأٍلىٍصػػؿي اآٍلخى ا ىظىػػةي أىٍك ًضػػد ىىا...... كىأىمب ٍفػػرىةنص ًإذىا اٍلميحى ػػؿى خي فىػػٍرتي الربجي ييقىػػاؿي خى
ًفيػػرنا كيٍنػػتى لىػػوي خى ٍرتىػػوي كى فػػرا: (ْ)  أىجى ص كتقػػكؿ: خفػػرى الرجػػؿى كخفػػرى  ػػو كعميػػوص يخفػػر خى

نىػػو  هي أجػػارى  : إذا كنػػت لػػو خفيػػراص أم: وي تيػػرٍ فى ص كخى وي ظىػػكحفً  (ٔ) وً  ًػػ ؿى ككفىػػ (ٓ)كمنعىػػو كأمب
كؿ الحفظ كالمنعة كالتحصيف مما يسػكءص ص ككميا معافو تدكر ح(ٕ)حاميا ككفيال 

. ررى   حيث ال يخميصي إليًو مىف ييًريدي  ًو الضب
ٍ   اليمزةي  كتزادي  ص  يقاؿ: أخفرتي الًٍ عما ال : إذا ؿى جي الرب  ي لسمًب ما مضا مف معافو

 .(ٗ)ص كغدرتي  وص كأخفر الذمةى: لـ يًؼ  يا (ٖ) وي امى مى كذً  هي عيدى  نقضتي 
ػػػمبا -– ػػػاؿ:  ػػػاؿ رسػػػكؿ ل -–ف مالػػػؾ كجعمػػػكا منػػػو حػػػديث أنػػػس  ػػػ ػػػف صى :  مى

ػػةي رسػػكًلوص  ػػال  ػػةي اّلِلًب كًذمب ـيص لػػو ًذمب تىنػػاص  ػػذىًلؾى الميسػػًم تناص كاسػػتىق ىؿى ً  مىتىنػػاص كأىكىػػؿى ذى يحى ػػالى صى
                                                 

 انظر: المرجت السا ؽص الصفحة ذاتيا. (ُ) 
ص االسػػػػتذكار ال ػػػػف ع ػػػػد ال ػػػػر َِِ/ٓانظػػػػر: تحفػػػػة األحػػػػكذم  شػػػػرح جػػػػامت الترمػػػػذم  (ِ) 

 .ُِٕٓ/ٗص شرح الطي ي عما مشكاة المصا ي  ُُْ/ٔ
ص منحػػة ال ػػارم  شػػرح صػػػحي  ِٔ/ْصػػػحي  ال خػػارم  انظػػر: عمػػدة القػػارم  ػػي شػػرح (ّ) 

 .ٓٓ/ِال خارم 
  تصرؼ  الحذؼ. َِّ/ِمقاييس المغة )خفر(  (ْ) 
 .ِّٓ/ْانظر: لساف العرب )خفر(  (ٓ) 
 .ٖٗٓ/ُانظر: جميرة المغة )خفر(  (ٔ) 
 .ٓ/ِانظر: النياية  ي غريب الحديث كاألٍر  (ٕ) 
 .ُْٗص المغرب  ي ترتيب المعرب ِٓ/ِر انظر: النياية  ي غريب الحديث كاألٍ (ٖ) 
 .ِّٓ/ْانظر: لساف العرب )خفر(  (ٗ) 
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ًتػػو     خةسااروا واككمٍمػػو  كلػػو:   ىػػالى  .(ُ)اّلِلبى  ػػي ًذمب ةساار  ٍيػػًدًه     خ    ىػػالى  ص ك كلػػو:(ِ)اّلِلبى ً ػػي عى
وا  ةسر  وا ىالى  ص ك كلو: (ّ)  ًذمبةى اّلِلًب   خ  ةسر   .(ْ)اّلِلبى ً ي ًجكىاًرًه     خ 

 ػػي  رً الغػػادً  ص أك: ال تعػػاممكا معاممػػةى (ٓ)كا ري دً ٍغػػكالمعنػػا  يمػػا سػػ ؽ: ال تيخًفػػركا: أم: ال تى 
ػ كا  ي تضييت حػؽًٌ كني ص ك يؿ: ال تخي (ٔ) وً مؤمبنً  اؿً يى تً ص كاغٍ هً دً يٍ عى  نقضً  ص (ٕ) وي ف ىػذا سػ يمي مى

ػػص كال تتعرب هً ك يػػؿ: ال تخكنػػكا ل  ػػي عيػػدً  . (ٖ) وً رًضػػكعً  وً ًمػػكا  ػػي حقػػو مػػف مالػػو كدى ضي
عػف خػرؽ الحصػف امليػي  يً ٍيػكميا تخػرج مػف معػيفو كاحػدو كتتمحػكر حػكؿ النب  كاأل كاؿي 

 ًلمىف ىذه صفتو مف ع اًدًه  لم طريؽ كتحت أم مسمبا.
ػًف النبً ػيًٌ  كجعمكا منو أيضا حديثى  ٍيرىةىص عى ػا ميعىاًىػدنا لىػوي  أىً ي ىيرى ػٍف  ىتىػؿى نىٍفسن :  أىالى مى  ىػاؿى

كًلًوص  ىقىٍد  ًذمبةي رىسي ةأرأ ًذمبةي اّلِلًب كى دي ًمػٍف  أأخ  يىا لىييكجى فب ًريحى نبًةص كىاًم ةى الجى ص  ىالى ييرىٍح رىاًهحى ًة اّلِلًب ً ًذمب
ًريفنا   ٍ ًعيفى خى مىًسيرىًة سى

(ٗ). 
ًتػػو كجػػكاًرهص كنقػػض عيػػد األمػػاف  كالمعنػػا: أف مػػف  تػػؿ معاىػػدنا  قػػد خػػاف ل  ػػي ًخفىارى

 .(َُ)الذم أمبفى  و ىذا المعاىىدص  حق و أال ينرىح راهحة الجنًةص  ضال عف دخكليا. 
ػٍيءه ًإال ًكتىػابى ًل تىعىػالىاص كىىىػًذًه   اؿ: -–كمنو أيضا حديث عميٌو  ػا ًعٍنػدىنىا شى مى

ػػًف النب ًػػيًٌ ال ػػًحيفىةى عى ػػفٍ .... ى : صب ػػةي اٍلميٍسػػًمًميفى كىاًحػػدىةهص  ىمى ةأاارأ  ًذمب ا  ىعىمىٍيػػًو  أأخ  ميٍسػػًممن
ص كىال عىٍدؿه   ٍرؼه ص الى ييٍق ىؿي ًمٍنوي صى  .(ُُ)لىٍعنىةي ًل كىاٍلمىالًهكىًة كىالنباًس أىٍجمىًعيفى

                                                 

 .ََّ/ّص كسنف ال ييقي ٕٖ/ُالحديث  ي صحي  ال خارم  (ُ) 
 .ِّْ/ُص مسند الشامييف لمط راني ّٗ/ٓالحديث  ي سنف ا ف ماجو  (ِ) 
 .َُّ/ُّالحديث  ي مسند أحمد  (ّ) 
 .ُٕٔ/ُحماد  الحديث  ي كتاب الفتف لنعيـ  ف (ْ) 
 .ِِٕ/ُّص ذخيرة العق ا  ي شرح المجت ا ْٔٗ/ُانظر:  ت  ال ارم  (ٓ) 
ص لمعات التنقي   ي شرح مشػكاة المصػا ي  ْٓٓ/ِانظر: شرح الطي ي عما مشكاة المصا ي   (ٔ) 

ُ/ِّٓ. 
ص عمػػػدة القػػػارم شػػػرح صػػػحي  ال خػػػارم َُْ/ُانظػػػر: إرشػػػاد السػػػارم لشػػػرح صػػػحي  ال خػػػارم  (ٕ) 

 .َُٖ/ِ ي  الجامت ص مصآِ/ْ
 .َٔ/ُاانظر: مرعاة المفاتي  شرح مشكاة المصا ي   (ٖ) 
 .َِ/ْالحديث  ي سنف الترمذم  (ٗ) 
 .ٖٓٔ/ْانظر: تحفة األحكذم  (َُ) 
 .َِ/ْالحديث  ي سنف الترمذم  (ُُ) 
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ػػو كذً  (ُ)كالمعنػػا: أىٍخفىػػرى ميٍسػػًممنا: أم: نقػػض عيػػده  مامى
ص كذلػػؾ عػػاـ   ػػي كػػػؿًٌ (ِ)

ص كىػك أكلػا  ػي التلكيػؿص كخصػو  عضػيـ  نقضو لعيدو أك أمافو صػدر عػف مسػمـو
نىوي مسمـه  ما إذا  انىو  تعربضى لكاً رو آمى  .(ّ)نقضى عيدى مسمـو كأمى

كرجػػ  الػػدكتكر ع ػػػد الكػػريـ ج ػػػؿ أف تكػػكف الداللػػة  ػػػي أخفػػر إنمػػػا ىػػي الجعػػػؿي 
ص كالداللػة (ْ)ره ذا خفيرص أك صيره محتاجػا إلػا ذلػؾ كالتصييرص  لخفره: أم صيب 

ف كػػػاف مػػػا ذكػػػره   ػػػي األحاديػػػث السػػػا قة صػػػريحة  ػػػي معنػػػا السػػػمب كامزالػػػةص كام
 ص لكنو  ي غير ىذا السياؽ.(ٓ)الدكتكر  د نص عميو  عض العمماء 

مأمأ( -3  )أأسأ
ػالمةن: نىجػا  ـى ًمفى األىمر سى ًم سى

ػالـي عى . كى ىٍكليػوي (ٔ) ػًف اتب ىػتى اٍلييػدل  : كىالسب  ص(ٕ)مػا مى
ًطًو  ػػخى سى ـى ًمػػٍف عىذىا ًػػًو كى ػػًم ػػًف اتب ىػػتى ىيػػدل اّلِلب سى ٍعنىػػاهي أىف مى مى

ػػرىادي  ًػػًو ىينىػػا (ٖ) لىػػٍيسى اٍلمي ص كى
ػٍكفى أًلىنبيىػا إً  دي ً التبًحيبػةى. كىالى ييػرىادي تىًحيبػةي ً ٍرعى ٍىـب ميعىيبفه ييٍقصى ػا تىكيػكفي التبًحيبةيص ًإٍذ لىٍيسى  نبمى

ص كىىىػػذىا كىقىػػٍكًؿ النب ًػػيًٌ  ـً ٍٍنىػػاًء اٍلكىػػالى يىػػًة الى ً ػػي أى ً ػػي ًكتىا ًػػًو ًإلىػػا --ً ػػي اٍ تًػػدىاًء اٍلميكىاجى
ـٍ   ـٍ تىٍسػػػمى ٍيػػػًرًه:  أىٍسػػػًم ٍ ػػػؿى كىغى ًة (ٗ)ًىرى ػػػحب ـي  ىا ًػػػًو ًمػػػفى الصًٌ ـي ميٍعظىػػػ ـي كىاٍلًمػػػي ػػػيفي كىالػػػالب .  السًٌ

كىاٍلعىاً يىًة 
(َُ). 

                                                 

ص الككاكػػػب الػػػدرارم  ػػػي شػػػرح صػػػحي  ِّّ/َُانظػػػر: عمػػػدة القػػػارم شػػػرح صػػػحي  ال خػػػارم  (ُ) 
 .ُّْ/ْمنحة ال ارم  شرح صحي  ال خارم  صّٔ/ٗال خارم 

ص إرشػػاد السػػارم لشػػرح صػػحي  ال خػػارم َُِٓ/ٔانظػػر: شػػرح الطي ػػي عمػػا مشػػكاة المصػػا ي   (ِ) 
ٓ/ِّْ. 

 .َُٓ/ٗانظر: مرعاة المفاتي  شرح مشكاة المصا ي   (ّ) 
 .ٕٖ( انظر: الداللة عما السمب  ي الصيغ الفعمية ْ) 
 .ِٖٗ/ُص األ عاؿ ال ف القطاع ُْٔ/ّص المخصص ْٗٔ/ِ( انظر: الصحاح )خفر( ٓ) 
 .ّْٖ/ِّص تاج العركس ُِٓ/ٖانظر: )سمـ(  ي: المحكـ  (ٔ) 
 .ْٕطو  (ٕ) 
 .ُِٗ/ُِلساف العرب )سمـ(  (ٖ) 
ص ّٕٗص كاألدب المفػػرد ٖ/ُص كالحػػديث عػػف ال خػػارم  ػػي صػػحيحو َِّ/ُٔالتحريػػر كالتنػػكير  (ٗ) 

 .ُّّٗ/ّكمسمـ  ي صحيحو 
 .َٗ/ّالمغة )سمـ( مقاييس  (َُ) 
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مـ كالنىجاء السا قيفص  يقاؿ: أسػمـ  ػالفه  الننػا: إذا  كتدخؿي اليمزة سال ةن معنا السًٌ
 ص مف نحك  كؿ الشاعر:(ُ)أزاؿ ًسممىو 

 (ِ) َوُمُلوُك ِخْنِدَف أْسَلُمونَا لِْلِعَدى ... لِِلِ َدرُّ ُمُلوِكَنا َما َتْصَنعُ 
ك اٍلميٍسمً --كجعمكا منو  كؿ الن ي  ـي أىخي مسم ل  ـً الى يىٍظًمميويص : اٍلميٍسًم  .(ّ)  وأالأ ي س 

ػاـ  ً ػي كيػؿًٌ  ػديكًًٌهص كىىيػكى عى يىٍحًمػًو ًمػٍف عى كالمعنا  ي الحديث: ال ييمقيًو ًإلىا التبٍيميكىػًة كى
ٍلقىػػػػػاءي ً ػػػػػي  مىٍيػػػػػًو اٍمً مىػػػػػبى عى مىػػػػػوي التبٍخًصػػػػػيصي كىغى ص لىًكػػػػػٍف دىخى ػػػػػٍيءو ػػػػػٍف أىٍسػػػػػمىٍمتىوي ًإلىػػػػػا شى مى

ػػػػػًة. ذا أزاؿ ًسػػػػػممىو  قػػػػػد ألقػػػػػاهي  .(ٓ)ص ك يػػػػػؿ: المعنػػػػػا: أزاؿ ًسػػػػػممىو (ْ)التبٍيميكى إلػػػػػا  كام
  المعنياف يخرجاف مف مشكاةو كاحدة. صةً ميكى يٍ التب 
كأج( -4  )أأ  

ص تقػكؿ:  ػٍيءو ػتو ًمػٍف شى مىػا تىكىج  ٍرؼي اٍلميٍعتىػؿ  أىٍصػؿه كىاًحػدهص يىػديؿ  عى يفي كىاٍلكىاؼي كىاٍلحى الشًٌ
شى  ٍككناص كى كىٍكتيوي شى ًشكىايىةن شى  .(ٕ)كشككل  (ٔ)كىاةنص كى

ص تىقػكؿ: (ٖ)عمػا أحػًد معنيػيفص أحػدىما ضػد  اآلخػًر  ةن كتدخؿ اليمزة  ي أكلػو دالبػ
ػػػ وً  ًػػػ أك  عمػػػتي  وي أشػػػكيت الرجػػػؿص  ىلىنػػػا أشػػػكيو ًإذا ألجلتيػػػ ػػػكً حٍ ا يي مى ػػػ وي جي ص ةً ايى كى ًإلىػػػا الشًٌ

                                                 

 .ِّٔ/ُّانظر: عكف المع كد شرح سنف أ ي داككد  (ُ) 
ال يت مف الكامؿ منسكب لمفرزدؽص كلـ أجده  ػي ديكانػوص كىػك  يػذه الركايػة  ػي: الكامػؿ لمم ػرد  (ِ) 

ص ك ركايػػة: ك نػػك أميػػة أسػػممكنا لمػػردل  ػػي: ّّٕ/ْص شػػرح شػػكاىد شػػرح الشػػا ية لم غػػدادم ّٔ/ّ
ص ر يػت األ ػرار ُّٖ/ُُص ك ركاية: أضرعكنا لمعدا  ي األغػاني ِِّ/ُالعر ية ام انة  ي المغة 

 ص كال شاىد  ي ال يت عما تمؾ الركاية.ِْٕ/ُ
 .ّْٔ/ٗص مسند أحمد ُٔٗٗ/ْص صحي  مسمـ ِِ/ٗالحديث  ي صحي  ال خارم  (ّ) 
 .ّْٗ/ِالنياية  ي غريب الخديث كاألٍر  (ْ) 
ص لمعػػػات َُّْ/ٖ ػػػاة المفػػػاتي  شػػػرح مشػػػكاة المصػػػا ي  ص مر ِٗٔ/ْانظػػػر: تحفػػػة األحػػػكذم  (ٓ) 

 .ُِْ/ٖالتنقي   ي شرح مشكاة المصا ي  
ص ُِّ/ُص المصػػ اح المنيػػر َِٕ/ّص جميػػرة المغػػة َِٕ/ّانظػر: )شػػكك(  ػػي: مقػػاييس المغػة  (ٔ) 

 .ّْٔالمفردات  ي غريب القرآف )شكا( 
 .َْٗ/ ُّف الحجاج انظر: ال حر المحيط الٍجاج  ي شرح صحي  امماـ مسمـ   (ٕ) 
 .ِِٓص كأ ي الطيب المغكم ُِِك د ذكره أصحاب كتب األضداد مٍؿ األن ارم  (ٖ) 
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زلت شككاهص كرجعت  ػو إلػا مػا البًذم شكاني لىويص أك أ اأٍلىمرى  عىنوي  زعتي نى  وي كأشكيتي 
 .(ُ)يحب 

ػكًؿ ًل   ػاؿ:-– ابً خ بػ كجعمكا مف المعنا الٍػاني حػديثى  ػكىٍكنىا ًإلىػا رىسي    شى
اءى  ـٍ (ِ)الربٍمضى كسنأاص  ىمى ٍع ىةي:   يىٍعًني ً ي الظ ٍيًر   (ّ)  ي     .(ْ)ص  ىاؿى شي

ػقبةى إ امػًة صػالةً --كالمعنا: أخ ٍرنا رسػكؿى ل  الظيػًر  ػي أكًؿ ك تيػا؛ ألىجػًؿ  مشى
ًةص أك أىرىادكا أىف ييرىخًٌصى لىييـ  الى ٍ رىادى ً الصب لىلنىاهي اٍمً سى نا مف الربمضاء؛ كى ما ييًصيبي أ دىامى

ة ً ػػػي الٌرحػػػاؿ  ػػػالى ػػػٍككىانىاص أم: لػػػـ ييػػػص (ٓ)ً ػػػي الصب ػػػ ؿٍ زً  مػػػـ ييٍشػػػًكنىاص أم: لػػػـ ييػػػًزٍؿ شى ا مى
 .(ٔ)اًؿ حى ص أك الصالًة  ي الرًٌ ادً رى  ٍ ا  ي امً لنى  ة  الترخيصً مف المشقب  وً ا إليٍ نى يٍ كى تى اشٍ 

ػعيكف أطػراؼى  :  األٍيرً  يقكؿ ا في  كدص  ػ نبيـ كىػانيكا يضى ػجي كالفيقيػاءي يذكركنىػوي ً ػي الس 
كىٍكا  ص كأنبيـ لمبا شى ص  نيييكا عىٍف ذىًلؾى كد ًمٍف شًدةب الحرًٌ جي ًٍياً يـ تىٍحتى ًج اىًىيـ ً ي الس 

مىا طىرىؼ ًٍياً ًيـ  إً  ديكا عى ـٍ أىٍف يىٍسجي ٍ  لىيي ـٍ يىٍفسى ا يىًجديكف ًمٍف ذىًلؾى لى لىٍيًو مى
(ٕ). 

كخػػالؼ الػػدكتكر/ ع ػػد الكػػريـ ج ػػؿ  ػػي داللػػة أشػػكا ىنػػا عمػػا السػػمب كامزالػػةص 
لى  ٍعػًؿ كالتب يا  ي ضكًء داللً كأكب يًرص كالمعنػا عنػده: لػـ يً ٍصػة )أ عىؿ( عما معنػا الجى

                                                 

ص غريػب الحػديث ال ػف  تي ػة ِٖٓص أ نية األسػماء كاأل عػاؿ كالمصػادر ََٔ/ِانظر: المساعد  (ُ) 
ص الغػري يف  ػي ّْٗ/ُْص لساف العػرب )شػكك( ٕٓٓ/ ُص غريب الحديث ال ف الجكزم َٗٔ/ُ
 .َُِٖ/ّرآف كالحديث الق

ػاءي: الػربمىضي كىىيػكى ًشػدب ( ِ)  ػٍمًسص ك يػؿ: كالربٍمضى ػرًٌ الشب اًميىةي ًمػٍف ًشػدبًة حى اربةي اٍلحى ارىةي اٍلحى اءي: اٍلًحجى ةي الربٍمضى
. انظػػػر: المغػػػرب ؼ ترتيػػػب المعػػػرب  ػػػرًٌ ػػػرىارىًة  تػػػاج ُٖٗاٍلحى ػػػديدىًة الحى ـه لػػػألىٍرض الشب ص ك يػػػؿ: اسػػػ

 .ُّٔ/ُٖ العركس )رمض(
ص صػػػػحي  ا ػػػػف ح ػػػػاف ُّٓ/ُص مسػػػػند ا ػػػػف أ ػػػػي شػػػػي ة ِّْ/ُالحػػػػديث  ػػػػي صػػػػحي  مسػػػػمـ  (ّ) 

 .ِْٕ/ُص سنف النساهي ّّْصّْْ/ْ
 .َّٓ/ّْمسند أحمد  (ْ) 
 .ٖٔ/ ِالفاهؽ  ي غريب الحديث ( ٓ) 
ص َُِٖ/ ّص الغري يف  ي القرآف كالحػديث َُْ/ ٖالكككب الكىاج شرح صحي  مسمـ ( انظر: ٔ) 

 .ّْ/ٓص شرح سنف ا ف ماجو لألٍيك ي ْٖٓ/ ِالمعمـ  فكاهد مسمـ إكماؿ 
ص مجمػػػت ّْٗ/ُْص لسػػػاف العػػػرب )شػػػكك( ْٕٗ/ِالنيايػػػة  ػػػي غريػػػب الحػػػديث كاألٍػػػر ( انظػػػر: ٕ) 

 .ََٓ/ ٔص ذخيرة العق ا  ي شرح المجت ا ِْٗ/ّ حار األنكار 
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ل مستحقةو؛ كلذا لـ يستجب لنا كى كٍ شى  ٌدنا أصحابى عي : أم: لـ يٍحعىمنىا أك لـ يى ييشًكنا
 ييًزيؿ شككاناص كأما معنا السمب كامزالًة  كالمترتب عمػا معنػا الجعػًؿ  ػي ىػذا 

إلا الحاًؿ كلـ ينكر أنو يؤكؿ  ي نياية األمػر إلػا السػمًب  ييا نظر  .(ُ)المقاـً 
 كامزالًة.

5- )  )أِذأرأ
:   يقػػكؿي  ًٍيػػرىةهص ييقىػػاؿي ًمٍنػػوي: ا ػػفي  ػػارسو كعه كى ػػًحي ه لىػػوي  يػػري اٍلعىػػٍيفي كىالػػذباؿي كىالػػرباءي ً نىػػاءه صى

ػا أيٍنًكػرى  حى مى ػاًف ًإٍصػالى ٍنسى ٍكـي اٍمً ص كىىيكى رى عىذىٍرتيوي  ىلىنىا أىٍعًذريهي عىٍذرناص كىااًلٍسـي منو: اٍلعيٍذري
ـو  ػػػالى مىٍيػػػًو ً كى ػػػك يػػػؿ: ىػػػك  ص(ِ)  عى ػػػةو تػػػذىبي  يػػػا إلػػػا إسػػػقاط ا مى جب أدليػػػت  ػػػو مػػػف حي

ل ص أك أ ػدى (ٓ)ذرو ذا عيػ ص أك صػارى (ْ)كتحقػؽ  لػو العػذري : ٍ ػت رى ذى عٍ كأى ص (ّ)المالمًة 
  اليمزة  يما س ؽ لمصيركرةص أك التحقؽ كالٍ كت.ص (ٔ)دثى حٍ ذرنا كأى عي 

ا كنص العمماءي  و  ػكؿ الن ػي (  د تلتي لمسمب كامزالةص كجعمكا منػرى ذى عٍ )أى  أفب  أيضن
  : ذأرأ  ِ ػنىةن   أأ تبا  ىمبغىوي ًستًٌيفى سى مىوي حى رى أىجى ص أىخب ذكػر ذلػؾ غيػر ص (ٕ)اّلِلبي ًإلىا اٍمًرئو

رباًح الحديث  ص كالمعني حينهذ: أزاؿ ل عذرهص  مـ ي ؽ لو اعتػذارص (ٖ)كاحد مف شي
صػ ا يمكػفي أ ييعتىػذىرى ص  ال(ٗ)كلف يقكؿ: لك ميدب لي  ػي األمػًد لفعمػتي مػا أيًمػرتي  ػو 

لوص ككذا الش اب؛ الشػتعاؿ اليػكل  يػًوص ك ػي الكيكلػًة  قايػاص كأمػا الشػيخكخة  قػد 
                                                 

 .ْٖداللة السمب  ي الصيغ الفعمية ( انظر: ُ) 
 .ِّٓ/ْعذر( ( مقاييس المغة )ِ) 
 . ّٓ/ْ( المخصص ّ) 
 ص  ِٕ/ِ( انظر: المحكـ )عذر( ْ) 
 .  ّّٖ/ٖ( انظر: لمعات التنقي   ي شرح مشكاة المصا ي  ٓ) 
 ( انظر: المرجت السا ؽص الصفحة ذاتيا. ٔ) 
ص كأحمػد ُٕٓ/ّص كال ييقػي  ػي سػننو ٖٗ/ٖ( الحديث ركاه ال خارم  ي صحيحو عػف أ ػي ىريػرة ٕ) 

 ص كالمفظ لم خارم. ُّٗ/ُّ ي مسنده 
ص عمػػػػدة القػػػػارم  ػػػػي شػػػػرح صػػػػحي  ال خػػػػارم ِٓ/َُ( انظػػػػر: التنػػػػكير شػػػػرح الجػػػػامت الصػػػػغير ٖ) 

ص منحة ال ارم  شػرح صػحي  ال خػارم ِّٖٗ/ٖص مر اة المفاتي  شرح مشكاة المصا ي  ّٔ/ِّ
 ص كغيرىا.ّْٓ/ُٓص الالمت الص ي   شرح الجامت الصحي  ِْٓ/ٗ

 . َِْصُِْ/ٗشرح صحي  ال خارم ( انظر: إرشاد السارم لٗ) 
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ص  ػػػال ين غػػػي لػػػو حينهػػػذ إال االسػػػتغفار كالطاعػػػةص (ُ)تنػػػا ص  ييػػػا مػػػف كػػػؿًٌ كجػػػوو 
 ػي تػرؾ  (ِ)ص كال يكػكفي لػو عمػا ل  عػد ذلػؾ حجػة كام  اؿ عما اآلخرة  الكمية

ـٍ مىا (ّ)و منيا  العمر الذم حصؿ لو الطاعة مت تمكن ٍركي ـٍ نيعىمًٌ لى ص  اؿ تعالا:  أىكى
ـي النبػًذيري   ػاءىكي ػٍف تىػذىكبرى كىجى يىتىذىكبري ً يػًو مى

كنسػ ة االعتػذار إلػا ل  ػي الحػديث  .(ْ)
 .(ٓ)مجازص كالمعنا: أف ل لـ يترؾ لمع د س  نا  ي االعتذار يتمسؾ  و 

تبػػا : -– كلػػو  أيضػػا كجعمػػكا منػػو وا لىػػٍف يىٍيًمػػؾى النبػػاسي حى ااذأر  ـٍ  ي ة   .(ٔ)ًمػػٍف أىٍنفيًسػػًي
ص كالمعنػا حينهػذ: أزالػكا عػذرىـ  كٍػرة (ٕ)انفرد  ػذلؾ الػدىمكم  ػي لمعػات التنقػي  

ا ترا يـ الذنكبص  يستكج كف العقك ػة مػف لص كالمنػت كالزجػر مػف النػاس  ػالنيي 
 ػػي الحػديث: لػػف ييًمػؾ النػػاسي حتػػا ص كالجميػكر عمػػا أف المعنػا (ٖ)عػف المنكػػر

ص أم:  يسػػػػػػتكج كف العقك ػػػػػػةص  يكػػػػػػكف لمػػػػػػف يعػػػػػػذ يـ (ٗ)تكٍػػػػػػر ذنػػػػػػك يـ كعيػػػػػػك يـ
 .(َُ)العذر

 

                                                 

ر الجارم إلا رياض أحاديث ال خارم ُ)    ْْٓ/ّص مجمت  حار األنكار ُِٔ/َُ( انظر: الكٍك
ص عمػػدة القػارم  ػػي شػرح صػػحي  ُٔٗ/ِِ( انظػر: الككاكػب الػػدرارم  ػي شػػرح صػحي  ال خػارم ِ) 

 .ّٔ/ِّال خارم 
 .  ُِْ/ٗ( انظر: إرشاد السارم لشرح صحي  ال خارم ّ) 
 .  ّٕ(  اطر ْ) 
 .ُِْ/ٗ( انظر: إرشاد السارم لشرح صحي  ال خارم ٓ) 
ص كال غػػكم  ػػي َِْ/ٔص كأ ػػك داككد  ػػي سػػننو ِِِ/َّ( الحػػديث ركاه أحمػػد  ػػي مسػػنده ٔ) 

 .ّْٗ/ُْشرح السنة 
 . ّّٖ/ٖ( انظر: لمعات التنقي   ي شرح مشكاة المصا ي  ٕ) 
 ( المرجت السا ؽص الصفحة ذاتيا. ٖ) 
(: إذا كٍرت عيك و كذنك و. انظر مادة )عذر(  ػي: العػيف  ( مفٗ)  ص الصػحاح ْٕ/ِ)أعذرى

ِ/ّٕٗ. 
ص النيايػػػػة  ػػػػي غريػػػػب الحػػػػديث كاألٍػػػػر ُُّ/ُ( انظػػػػر: غريػػػػب الحػػػػديث ال ػػػػف سػػػػالـ َُ) 

 .  ْٕٓ/ْص لساف العرب )عذر( ٓٓٔص مجمؿ المغة ُُٕٗ/ّ
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مأقأ( -6  )أِأ
 تٍ ص ك يػػؿ: مػػا اشػػػتدب سى  ى ٍيػػأف يى    ػػػؿى  منػػوي  مقنػػاص ك يػػػؿ: ىػػك الجامػػدي طٍ : الػػدـي مي العىمىػػؽي 

مىقىػػػػػػة تيػػػػػػمرى حي  . كالعىميػػػػػػكؽ: اآل ػػػػػػةي (ِ) مػػػػػػيظي الغى  ص ك يػػػػػػؿ: ىػػػػػػك الػػػػػػدـي (ُ)وص ككاحدتػػػػػػو عى
 .(ّ)كالدباىية

: أم: أزلػػػتي  زالتًػػػوص  يقػػػاؿ: أىعمىقػػػتي ػػػؿ ممػػػا سػػػ ؽ لمداللػػػًة عمػػػا سػػػمً ًو كام كاشػػػتيؽب أىٍ عى
: إذا أزلػػػػػتي العمىػػػػػؽىص أم الػػػػػدـ (ْ)العمػػػػػكؽص كىػػػػػي الداىيػػػػػة كاآل ػػػػػة  . (ٓ)ص كأعمقػػػػػتي

 يػػػؿ:  كالمقصػػكد  اآل ػػة ىنػػا ىػػي العػػذرة التػػػي  ػػي حمػػًؽ الصػػ ي كنحػػكهص كلػػذلؾ
ػػػػػو  ص كىػػػػػي كجػػػػػته  ػػػػػي حمًقػػػػػو ككرـه تد عيػػػػػوي أم  ػػػػػٍذرة الصػػػػػ يًٌ امعػػػػػالؽ: معالجػػػػػة عي

 .(ٕ)ص كيقاؿ لو: الدبغر (ٔ)  ص عيا
ػفص  الػت: دخمػتي عمػا رسػكًؿ  كجعمكا مف ىذا ال اب حػديث أيٌـً  ػيسو  نػًت ًمٍحصى

مأق ف    ا فو لي  د--ل   ِ ف أكالدىكيفب  يػذا عميو ًمف العيٍذرىًةص  قاؿ:  عىالـى تىٍدغىرٍ  أ
 .(ٖ)الًعالؽأ ...  

                                                 

 .ُُِٗ/ّص غريب الحديث لمحر ي ُِِ/ُ( انظر: المحكـ )عمؽ( ُ) 
 .ُِٗٓ/ْ( انظر: الصحاح )عمؽ( ِ) 
ص شػػرح السػػيكطي عمػػا مسػػمـ ِٖٓٔ/ٕ( انظػػر: مر ػػاة المفػػاتي  شػػرح مشػػكاة المصػػا ي  ّ) 

ٓ/ِِْ. 
ص الفاهؽ ِِْ/ٗص مصا ي  الجامت ِِٓ/ُِ( انظر: عمد القارم شرح صحي  ال خارم ْ) 

 .ِِ/ّ ي غريب الحديث 
 .ْٖ/ْ( انظر: ا ت  الكدكد  ي شرح سنف أ ي داكد ٓ) 
. ك يػؿ  ييػا َُِ/ِٔص تػاج العػركس ِٖٖ/ّ( انظر: النياية  ي غريب الحديث كاالٍر ٔ) 

ص  ػيض القػدير ُْٓ/ِغير ذلػؾ: انظػر: المجمػكع المغيػث  ػي غري ػي القػرآف كالحػديث 
 .ِِْ/ٓص شرح السيكطي عما مسمـ ِّْ/ْ

داكد  ص عػػػكف المع ػػػكد شػػػرح سػػػنف أ ػػػيُُّٕ/ْ( انظػػػر: الغػػػري يف  ػػػي القػػػرآف كالحػػػديث ٕ) 
َُ/َّٔ. 

ص السػػػػنف الك ػػػػرل ُّْٕ/ْص صػػػػحي  مسػػػػمـ ُِٕ/ٕ( الحػػػػديث  ػػػػي: صػػػػحي  ال خػػػػارم ٖ) 
 .ٕٔٔ/ٕلم ييقي 
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ص أك أزالػػت عنػػو العىمػػؽ (ُ)كالمعنػػا: أزالػػت عنػػو العىمػػكؽص كىػػي اآل ػػة أك الداىيػػة 
 .(ّ).  لف ر عت حنكو أك غمزت لياتو   ص عيا  فجرت الدـ (ِ)أم: الدـ 

ف اعتػػػػػرض معتػػػػػرضه  مػػػػػا ذكػػػػػره الخطػػػػػا ي  مػػػػػف أف المحػػػػػدٍيف  (ٓ)كغيػػػػػره  (ْ)كام
ميػػػوص كأفب الصػػػكابى إنمػػػا ىػػػك أعمقػػػت عنػػػوص أم: د عػػػت عنػػػوص يقكلػػػكف: أعمقػػػت ع

كمعنػػا أعمقػػت عميػػو: أكردت عميػػو العىمػػكؽص  ػػ ف صػػ  ىػػذا لغػػة  ػػ ف السػػمب ىنػػا 
 مستفاد مف الفعؿ مت ما تعدل  و مف حركؼ الجرص ال  اليمزة الزاهدة.

 مت: ذكر السيكطي أف مػف العممػاء مػف حكاىمػا لغتػيفص أعمقػت عميػوص كأعمقػت 
 .(ٔ)معناه: عالجت كجت لياتو عنوص ك 

7-)  )أا مأسأ
: عيممػػةه ييتعامػػػؿي  يػػاص مضػػرك ة مػػػف غيػػر الػػذىب كالفضػػػًةص ككانػػت تيقىػػػدبر  الفىٍمػػسي

ػػػدس درىػػػـ  . (ٖ)ص ك يػػػؿ: ىػػػي  طعػػػة مضػػػرك ة مػػػف النحػػػاسص ييتىعامػػػؿي  يػػػا (ٕ) سي
ص ألحد (ٗ)كاشتيؽب منوي أ مىسى عما طريقًة االشتقاؽ مف أسماًء الذكاًت أك األعياًف 

 معنييف:
                                                 

 .ِْٗ/ُِص عمدة القارم شرح صحي  ال خارم ِِْ/ٗ( انظر: مصا ي  الجامت ُ) 
 .ُٖ/ْ( انظر:  ت  الكدكد  ي شرح سنف أ ي داكد ِ) 
 .ّٕٗ/ٖ( انظر: إرشاد السارم لشرح صحي  ال خارم ّ) 
ص عػكف المع ػكد شػرح سػنف أ ػي داكد ِٖٖ/ّ( انظر: النيايػة  ػي غريػب الحػديث كاألٍػر ْ) 

َُ/َّٔ. 
 .ِِ/ّ( انظر: الفاهؽ  ي غريب الحديث ٓ) 
 .ِِْ/ٓ( انظر: شرح السيكطي عما مسمـ ٔ) 
 .َِٗالقامكس الفقيي ( انظر: ٕ) 
 .ُٕٔالتعريفات الفقيية ( انظر: ٖ) 
ء  ي االشتقاؽ مف أسماء الذات  ديما كحديٍا  ي: االشتقاؽ مف اسـ آراء العمما( انظر: ٗ) 

كمػػا  عػػدىاص ك ػػد أجػػازه مجمػػت المغػػة العر يػػة  ػػي  ِْالػػذات )دراسػػة  ػػي المعجػػـ الكسػػيط 
. انظػػر: مجمكعػػة القػػرارات العمميػػة  ػػي خمسػػيف عامػػا  القػػاىرة لمضػػركرة  ػػي لغػػة العمػػـك

 .ُٔـ. ص ُْٖٗ-ُّْٗ
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ص ميػػاألكؿ: الصػػيركرةص يقػػاؿ: أ مػػس الرجػػؿص إذا صػػار مفمسػػاص أم: صػػار ذا  ي  كسو
ـى  ص كالفمػػكس ىػػي أخػػس مػػاؿ الرجػػؿ الػػذم ييتى ػػايىت (ُ)كدنػػانير   عػػد أف كانػػت دراىػػ

 .(ّ)ص كيستعمؿي ام السي  ي امعساًر  عدى اليساًر (ِ) و
 إلػػػا حػػػاؿو يقػػػاؿ  ييػػػا: لػػػيس معػػػوي  : أم: صػػػارى ص  ػػػل مسى كامزالػػػةي  كالٍػػػاني: السػػػمبي 

 .(ْ) ىمسه 
الىػوي ً عىٍينًػًو - ػاؿ:  ػاؿى الن ػيًٌ -–كمف ال اًب حديث أ ػي ىريػرة  ػٍف أىٍدرىؾى مى : مى

ػػافو  ىػٍد  ػؿو أىٍك ًإٍنسى ٍيػًرًه   أأا مأااسأ ًعٍنػدى رىجي ػػؽ   ًػًو ًمػػٍف غى  ىييػكى أىحى
. ك ػػي ركايػةو أخػػرل:  (ٓ)

تىاعىوي ًعٍندى  دى مى ؽ  ً وً  مسس  م ة  مىٍف كىجى .  ع بر مرة  الفعؿ الر اعيص (ٔ)  ً عىٍيًنًوص  ىييكى أىحى
جاريػاف عمػا -أعنػي الصػيركرة كامزالػة–كمرة  اسـ الفاعػؿص كالمعنيػاف السػا قاف 

ػٍف ىػذه صػفتيوص أم:  ػو عنػد مى الحديث  ركايتيوص كالمعنػا: مػف كجػد مالىػو أك متاعى
نيرص يعني أنو صار ال يممؾ منيا مف صار ذا  مكسو  عد أف كاف ذا دراىـ كدنا

ص كصػار  إال الحقيىر التٌا وى  ػي عيػٍرًؼ النبػاًسص أك مػف أصػ  ى ال يممػؾي مػاالن أصػالن
. (ٕ)إلا حاؿو يقاؿ عنو  ييا: ال يممؾ  مساص مػف كجػد متعػو عنػده  يػك أحػؽ  ػو 

كالميفًمسي شرعنا: مىف تىزيدي ديكنيو عما مىكجكًده 
(ٖ). 

 
                                                 

ص كتػػاب األ عػػاؿ ال ػػف القطػػاع َٕٓص مجمػػؿ المغػػة َِٔ/ٕف ) مػػس(  ػػي: العػػي( انظػػر: ُ) 
ِ/ْٕٔ. 

 .َّْص المطمت عما ألفاظ المقنت ُُٓالزاىر  ي غريب ألفاظ الشا عي ( انظر: ِ) 
 ُٓٗتحرير ألفاظ التن يو ( انظر: ّ) 
 .ٗٓٗ/ّالصحاح ) مس( ( انظر: ْ) 
الك رل لم ييقي ص السنف ُُّٗ/ّص صحي  مسمـ ُُٖ/ّ( الحديث  ي صحي  ال خارم ٓ) 

ٔ/ْٕ. 
 .ُِٔ/ُكالمفظ لوص مسند إسحاؽ  ف راىكيو  ِّٔ/ُْ( الحديث  ي: مسند أحمد ٔ) 
ص نيػػػؿ األكطػػػار ِٕٔ/ٔص  ػػػت  المػػػنعـ شػػػرح صػػػحي  مسػػػمـ ِٔ/ٓ( انظػػػر:  ػػػت  ال ػػػارم ٕ) 

 ّٖٔ/ٕص الالمت الص ي   شرح الجامت الصحي  ِٕٖ/ٓ
 .ِٕٖ/ٓص نيؿ األكطار ِٔ/ٓ( انظر:  ت  ال ارم ٖ) 
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 ثانيا: )اأة ل(:
1- )  ) م فأ

:  شمت:  ص كاأٍلىٍصػؿي  يػو:  ىػرىحي  اؿ ا في  ػارسو ػًحي ه ـي كىالتبػاءي أىٍصػؿه صى ػيفي كىاٍلًمػي الشًٌ
اتىةن   ػػػػمى ػػػػًمتى  ًػػػػًو يىٍشػػػػمىتي شى : شى ػػػػٍف ييعىاًديػػػػًو. ييقىػػػػاؿي ػػػػديكٌو ً  ىًميبػػػػةو تيًصػػػػيبي مى ك ػػػػي  .(ُ)عى

ٍيػػػًد اٍلػػػ الحػػػديث: أىفب النب ًػػػيب  ذي ًمػػػٍف جى ػػػافى يىتىعىػػػكب ًمػػػٍف كى ػػػقىاًءص كى ًؾ الشب ًمػػػٍف دىرى ًءص كى  ىالى
اتىًة اأٍلىٍعدىاًء   مى  .(ِ)شى

(  فيػػو خػػالؼص  قيػػؿ: التشػػميت: الػػدعاءص كأمػػا الر ػػاعي مضػػعؼ العػػيف )شػػمبتى 
مًٌت لو   .(ْ)ص ك يؿ: الدعاء  الخير كال ركة (ّ)ككؿ  داعو ألحدو  خيرو  يك ميشى

ػمًب كامزالػةص ك يؿ:  ؿ ىػك مستصػحبه معنػا الٍالٍػي مٍنػوي ل كػف عمىػا طريػًؽ السب
-– معنا )شمبت(ص أم: الدعاء  زكاؿ الشماتةص كمنو حديث أنس  ػف مالػؾ 

ًف ًعٍندى النبً يًٌ  م فأ ص -- اؿ: عطسى رجيالى دىىيمىا كلـ ا أ م سفس أحى ص  قيػؿى  ي أ ػرى اآلخى
ص كىذا لـ يىٍحمىد اّلِلب  ًمدى اّلِلب :  ىذا حى  .(ٓ)لوص  قاؿى

؛ (ٔ)مف ييشػمىتي  ػو  ةً  ي حالى   لف ال يككفى  لوي  عما إرادة السمب: الدعاءي كالمعنا 
ص  يػػؿ: ألف العطسػػة (ٕ)أك أ عػػدى لي عنػػؾ الشػػماتةىص كجنب ػػؾى مػػا ييشػػمىتي  ػػًو عميػػؾ 

اتًتيـ كزالت.  مى  .(ٖ)عالمة الصحةص   ذا عًطسى نجا مف شى

                                                 

 .َُِ/ّمقاييس المغة )شمت(  (ُ) 
 . ََْٖص كمسمـ  ي صحيحو ُٖٓركاه ال خارم عف أ ي ىريرة  ي األدب المفرد  (ِ) 
 .َّْ/ُص غريب الحديث ال ف سالـ ِْٕ/ٔانظر: العيف )شمت(  (ّ) 
 .ِٓ/ِص لساف العرب )شمت( ََٓ/ِانظر: النياية  ي غريب الحديث كاألٍر  (ْ) 
ص كمسػػػػمـ  ػػػػي ُِّص ك ػػػػي األدب المفػػػػرد ْٗ/ٖ خػػػػارم  ػػػػي صػػػػحيحو الحػػػػديث ركاه ال (ٓ) 

 ص كالمفظ لم خارم.ِٔ/ُٗص كأحمد  ي مسنده ِِِٗ/ْصحيحو 
ص الالمػػػت الصػػػ ي   شػػػرح الجػػػامت ِٓ/ٗانظػػر: إرشػػػاد السػػػارم لشػػػرح صػػػحي  ال خػػػارم  (ٔ) 

 .ِٕٓ/ُٓالصحي  
 .ِٓ/ِ( ص لساف العرب )شمتََٓ/ِانظر: النياية  ي غريب الحديث كاألٍر  (ٕ) 
 .ِٖ/ٖانظر: لمعات التنقي   ي شرح مشكاة المصا ي   (ٖ) 
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ص  كلنػػو (ِ)اهـ الدا ػػة  يػػك مػػلخكذه مػػف الشػػكاًمتص كىػػي  ػػك  (ُ)كعمػػا القػػكًؿ األكؿ 
صػػاف ل ص ك يػػؿ: معنػػاه: (ّ) كلنػػو دعػػا  ٍ ػػات  دمػػو  ػػي مقػػاـ الطاعػػة كالعا يػػة 

ًة  كاًهًميػػا التػػي  ػػؾص  قػػكاـ الدبا بػػًة مػػٍالن  سػػالمى ػػؾ التػػي  ىيػػا  ىكامي شػػكاًمتىؾى أم:  ىكاًهمى
ـي امنسػػاًف التػي  يػا  كامػة الػػرأًس كمػا ا ػًممىتص ك ىػكاه ػؿى  ًػًو مػػف تىنتًفػتي  يػا إذا سى تبصى

ٍدرو كعينيؽو   .(ْ)صى
مبػا  رسػػكخ  ص إمػا  ػزكاًؿ شػػماتًة األعػداًءص كاًم كال ي عػد القػكالًفص  كالىمػا دعػػاء  خيػرو
القكاهـ  ي مقاـً الطاعًة كالعا يًةص كلعػؿب  ػي ىػذا زكاال لمغمػكًض كامشػكاًؿ الػذم 

ؿ ل-رحمو ل تعالا–اعترل الداللةى عند ا ًف  ارسو  مٍالٍػي منػو  لنػو: حينما أصب
تىٍشػػػًميتي  ٍػػـ يػػػركم عػػف الخميػػػؿ أفب  ص (ٓ) ػػرحي العػػػديكًٌ  ً مٌيػػة تنػػػزؿ ً مػػف ييعاديػػػو    

ػمًٌته لىػوي   ٍيرو  ىييكى ميشى دو ً خى كيؿ  دىاعو أًلىحى .  الظػاىر عنػده أفب (ٔ)اٍلعىاًطًس ديعىاءه لىويص كى
ػػا  ىمىغىنىػػا ً ػػي ىنػػاؾى مػػا يشػػً وي التنػػا ض  ػػي الداللػػًةص  يقػػرر  عػػدىا أفب  ٍىػػري مى   ىىػػذىا أىٍك

ـب  ٍيػ ا  ـي  ىػًديمن لىعىمبوي كىػافى ييٍعمىػ ًفيى ًعٍمميويص كى ٍيًء البًذم خى ًةص كىىيكى ًعٍنًدم ًمفى الشب ىىًذًه اٍلكىًممى
.(ٕ)ذىىىبى ً ذىىىاًب أىٍىًمًو    . كر ت التنا ض  ينيما يككف مف الكجيًة الذم ذكرتي

2- )  )مر ضأ
ػػػا يىٍخػػػريجي  ًػػػًو رس: يقػػػكؿ ا ػػػفي  ػػػا مىػػػا مى ػػػًحي ه يىػػػديؿ  عى ػػػادي أىٍصػػػؿه صى ـي كىالػػػرباءي كىالضب اٍلًمي

ػٍيءو كىػافى ًمٍنػوي اٍلًعمبػةي  ًة ً ػي أىمًٌ شى حب دًٌ الصًٌ افي عىٍف حى ٍنسى مىػًرضى  ػالفه ص يقػاؿ: (ٖ)  اٍمً
                                                 

 أعني أف التشميت ىك الدعاء  الخير كال ركة كما سمؼ. (ُ) 
ص شمس العمـك )الشامتة( ُِٔ/ِص الفاهؽ  ي غريب الحديث ٖٔ/ِانظر: المخصص  (ِ) 

ٔ/ّّٖٓ. 
لعػػػػركس )شػػػػمت( ص تػػػػاج اِٖ/ٖانظػػػػر: لمعػػػػات التنقػػػػي   ػػػػي شػػػػرح مشػػػػكاة المصػػػػا ي   (ّ) 

ْ/ّٖٓ 
 .َّٔ/َُ ت  المنعـ شرح صحي  مسمـ ( ْ) 
 .َُِ/ّمقاييس المغة )شمت(  (ٓ) 
 .ُُِ/ّالسا ؽ  (ٔ) 
 .ُُِ/ّالسا ؽ  (ٕ) 
 .ُُّ/ٓ( مقاييس المغة )مرض( ٖ) 
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ص ككىتًػػػؼو  ػػػًرضه ػػػككًفص  ىييػػػكى مى ػػػا  الس  ػػػاص  التبٍحريػػػًؾص كمىٍرضن ص كفىػػػًرحى مىرىضن ػػػًريضه ص كمى
ةه  ص كاأليٍنٍا مىًريضى كمىاًرضه

(ُ).  
ػػ ص  تكػػكفي ك ػػد تيضى ٍىػػر  عبؼي الػػراء  يقػػاؿ: مػػربضى ف كانػػت  ػػي أٍك لمسػػمب كامزالػػةص كام

ٍٍ ػػاًت  -رضػػي ل عنيػػا–كجعمػػكا منػػو حػػديث عاهشػػة  ص(ِ)األىٍمػػًر إنمػػا تكػػكفي لإًل
ػكؿي ًل  ٍىقيػؿى رىسي عيػويص  الت:  لىمبا  ػوي ً ػي أىٍف  كىاٍشػتىدب كىجى ً ػي  ي مأار ضأ اٍسػتىٍلذىفى أىٍزكىاجى

 ىٍيًتيص  ىلىًذفب لىوي  
ػ ص كيكػكف المعنػا:  لزلػتي (ْ). ذكػر ذلػؾ ال ػدر العينػي (ّ)  وي مرضى

 .وً تً مى دٍ  خً 
سػػػف القيػػػاـً عمػػػا المػػػريًض  ص  التفعيػػػؿ ىنػػػا لمقيػػػاـ عمػػػا (ٓ)ك يػػػؿ: التمػػػريض: حي

ال تعػارض . ك (ٕ)ت عميػو ككليتػو  ص يقكؿ سػي كيو:  كمربضػتو: أم: أ مػ(ٔ)الشيء 
نو حسف القيػاـ عمػا المػريض أٍنػاء مرضػو نظػر إلػا  يف المعنييف؛  مف  اؿ: إ

 ص كمف  اؿ: إنو لمسمب كامزالة نظر إلا المآؿ تفاؤال.-كىك أ رب–الحاؿ 
ـى اؿى قى يي  المعنييف  لفٍ   يفى  كيمكفي الجمتي  ف القيا وي: أىحسى ًوص مرًضػ أٍنػاءى  عميوً  : مىربضى

. عنوي  حتا يزكؿى  اهي اكى كدى  وي يى لً كى ك   المرضي
ػػ  الػػدكتكر ع ػػد الكػػريـ ج ػػؿ أف يكػػكف مػػربض داال  صػػيغتو عمػػا التكٍيػػر؛  كرجب

ص كىػك (ٖ)نظرنا لما يتضمنو أك يستمزمو مف تكرار الفعػؿص مػت االمتػداد الزمنػي لػو
 عيف ما  الو سي كيو كمف كا قو مت تغيير  ي المصطم .

                                                 

 .ٕٗ/ّص كانظر: الخصاهص ْٓ/ُٗ( تاج العركس )مرض( ُ) 
 .ٔٓ/ُٗاج العركس ص تُِّ/ٕص المساف َِْ/ٖ( انظر: )مرض(  ي: المحكـ ِ) 
ص المسػند المسػتخرج عمػا ِّٓ/ُِص مسند أحمد ُِٕ/ٕ( الحديث  ي صحي  ال خارم ّ) 

 .ُْ/ِصحي  مسمـ 
 .ُٗ/ّ( انظر: عمدة القارم شرح صحي  ال خارم ْ) 
 .ٔٓ/ُٗص تاج العركس ُِّ/ٕ( انظر: )مرض(  ي: المساف ٓ) 
ص شػرحيا لمعطػار َِِ/ِطفػيش ص شرح المية األ عاؿ ال ف إُْٕ/ُ( انظر: االرتشاؼ ٔ) 

ََّ. 
 .ِٔ/ْ( الكتاب ٕ) 
 .َُٖ( انظر: الداللة عما السمب  ي الصيغ الفعمية ٖ) 
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 ثالثا: ) أةأة لأ(:
 )  ن ث( -1

 : . يقػػكؿي ا ػػفي  ارس: الًحنػػثي ػػرىجي ـي كىاٍلحى ٍٍػػ ٍبػػاءي أىٍصػػؿه كىاًحػػدهص كىىيػػكى اٍمً ػػاءي كىالن ػػكفي كىال اٍلحى
ـى  فه ً ي كىذىاص أىٍم أىًٍ ًنثى  يالى ص ك يػؿ: ىػك (ِ)ص ك يػؿ: ىػك الػذنب العظػيـ (ُ)  ييقىاؿي حى

ػػػػانيكا ييًصػػػػ-تعػػػػالا–ص كىػػػػك المعنػػػػٌي  ػػػػي  كلػػػػو (ّ)الشػػػػرؾ  كى مىػػػػا اٍلًحٍنػػػػًث : كى كفى عى ر 
 .(ْ)اٍلعىًظيـً  

( ألحد معنييف:  كاشتقكا مف الًحنًث )تفىعبؿى
: أم: األكؿ:  معنػػػا السػػػمًب أك التجن ػػػبص أم: اجتنػػػابي  اًعمػػػو لمصػػػدرهص  تحنبػػػثى

 .(ٓ)تجنبب الك كعى  ي الًحنًثص أم: الذنب 
و  عػػدبه األن ػػارم مػػف الٍػػاني: إتيػػافي الفاًعػػًؿ لمصػػدرهص  تحنبػػث: أتػػا الًحنػػًثص كعميػػ

 .(ٔ)األضداًد 
أكؿ مػػػا  ػػػػدلء :  رضػػػي ل عنيػػػا–عاهشػػػة  كجعمػػػكا مػػػف معنػػػا السػػػمًب حػػػػديث

كًؿ اّلِلًب  ػؽي  ً رىسي ءيص  ىكىافى يىٍمحى الى ٍيـب حي ًٌبى إليًو اٍلخى اًد ىةي ...  ٍؤيىا الصب ًمٍف اٍلكىٍحًي الر 
ص  ن ث  ً غىاًر ًحرىاءو يى ذىكىاًت اٍلعىدىًد  ً يًو المبيىالً  اأيأ أ أ

(ٕ). 
 

                                                 

 .ِّٕص كانظر: الزاىر  ي غريب ألفاظ الشا عي َُٖ/ِ( المقاييس )حنث( ُ) 
ص معجػػػػـ ديػػػػكاف األدب ُّٖ/ِص لسػػػػاف العػػػػرب َِٔ/ّ( انظػػػػر: )حنػػػػث(  ػػػػي: العػػػػيف )ِ) 

ُ/ُٕٖ. 
 .ِٖٗ/ّص المحكـ ِٕٕ/ْحنث(  ي: التيذيب ( انظر: )ّ) 
 .ْٔ( الكا عة ْ) 
ص ِٔ/ُص إرشػػػػػاد السػػػػارم لشػػػػرح صػػػػحي  ال خػػػػػارم ِٖٗ/ّ( انظػػػػر: المحكػػػػـ: )حنػػػػث( ٓ) 

 .ِّ/ُمصا ي  الجامت 
 ص كركم ذلؾ عف الفراء أيضا.َُٖ/ُ( انظر: األضداد ٔ) 
الػػػػرزاؽ ص مصػػػنؼ ع ػػػد ُُِ/ّْص مسػػػند أحمػػػد ٕ/ُ( الحػػػديث  ػػػي: صػػػحي  ال خػػػارم ٕ) 

ٓ/ُِّ. 
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ػػػؿ  ػػػكؿي عاهشػػػة   مػػػف المعنػػػا األكؿ؛-رضػػػي ل عنيػػػا–كال ييمًكػػػفي  حػػػاؿو أف ييجعى
ػػػػر العممػػػػاءي التحن ػػػػثى  ػػػػي الحػػػػديًث  التع  ػػػػًد  ػػػػًؾ  (ُ)كلػػػػذلؾ  سب ص كاعتػػػػزاؿ (ِ)كالتنىس 

ك يػؿ:  عػؿ ص  كاف  ع ادتػو كتنٌسػكو يمنػت نفسػو الحنػثى أم: الػذنبص (ّ)األصناـ 
ص أك (ٓ)ص أك يمقػػػي  ػػػو الحنػػػث عػػػف نفسػػػو (ْ)يخػػػرج  ػػػو مػػػف امٍػػػـ كالحػػػرج ال ً عػػػ

 ص كىذا كمو يؤكؿ  ي معناه إلا السمب كامزالة.(ٔ)ينفضي  و الحنث عف نفسو 
عميػػو –ك يػػؿ: يتحنػػث:  معنػػا يتحنػػؼص أم: يت ػػت الحنيفيػػةص كىػػي ديػػف أ ػػراىيـ 

نما ىك يتحنؼ  (ٕ)-السالـ ص (ٖ)ص يقكؿ أ ك عمرك الشي اني: ال أعرؼ يتحنثص كام
 تي عمػا مػف لػـ يحفػظص كالمٍ ًػ مػف حفػظ حجػةه ك د ركاىا الٍقات مف أىػؿ المغػةص  

 ي.ا ً عما النب  ـه مقدب 
محمػد حسػف ج ػؿ مجػيء الصػيغة لنفػي مػا كًضػعت لػو؛ ألنػػو  /كاليسػمًٌـ الػدكتكر

ؿ( مف الصيًغ التي تلتي لمعنا التكم ؼ خالؼ األصؿص ٍـ ذكر أف صيغة )تىفىعب 
ص كالعمؿ المتكرر  ي مي  يمةوص كصكرتو  ي ىذا المفظ متحققةه؛ حيػثي يقػاًكـ الحنػثى

                                                 

 .ْْٗ/ُص النياية  ي غريب الحديث كاألٍر ُّٕ/ُّ( انظر: شرح السنة لم غكم ُ) 
 .َُٓٔ/ّ( انظر: شمس العمـك كدكاء كالـ العرب مف الكمـك ِ) 
 .ِِٓ/ٓص تاج العركس َِٖ/ُ( انظر: )حنث(  ي: الصحاح ّ) 
ريػػر التحريػػؼ ص تصػػحي  التصػػحيؼ كتحِْٔ/ُ( انظػػر: غريػػب الحػػديث ال ػػف الجػػكزم ْ) 

 .ُِٕ/ُص المص اح المنير  ي غريب الشرح الك ير ْٓٓ
ص شػرح ِِٕ/ُص الفػاهؽ  ػي غريػب الحػديث ّٖٓ/ُ( انظر: غريػب الحػديث ال ػف  تي ػة ٓ) 

 .ْٗالحديث المقتفا  ي م عث المصطفا 
 .َِٔ/ُ( انظر: المفردات  ي غريب القرآف )حنث( ٔ) 
ص الكككػػػب الكىػػػاج شػػػرح صػػػحي  ِٔ/ُرم ( انظػػػر: إرشػػػاد السػػػارم لشػػػرح صػػػحي  ال خػػػإ) 

ر المعاني الدرارم  ي كشؼ خ ايا صحي  ال خارم ُِّ/ْمسمـ   .ِِّ/ُص كٍك
 .َُٖ/ُ( انظر: األضداد ال ف األن ارم ٖ) 
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ص كتا عػػو  ػػي ذلػػؾ الػػدكتكر ع ػػد الكػػريـ (ُ)أم: يقػػاًكـي الك ػػكع  يػػو  التع  ػػًد كنحػػكه 
 .(ِ)ج ؿ 

 وصيغةص غير أنػ ي تكجيو معنا ال كال يخفا ما لكالـ الدكتكر ج ؿ مف كجاىة
يػؤكؿ  ػي النيايػة إلػا  الداللػةً حديٍو لـ يينكر أف التكم ؼ كالتعم ؿ الػذم ذكػره  ػي 

 سمب المعنا األصمي.
دأ( -2  ) أهأ  

مىػػا ريكيػػكدو ً ػػي مىكىػػافو  ػػٍيؿه يىػػديؿ  عى ـي كىالػػدباؿي أيصى ػػدى: اٍليىػػاءي كىاٍلًجػػي ػػدى (ّ)ىىجى ص يقػػاؿ: ىىجى
كدا كأىجدص إذا ناـ دي ىيجي ص يقكؿ األزىرم:  كالمعركؼ  ي كالـً العرًب أفب (ْ) ييجي

 .(ٓ)الياجد: الناهـ  
ًيرى  (ٕ)كغيره  (ٔ)كذكر الجكىرم  ص كأنو لفظ مف أف )ىجدى( تلتي أيضا  معنا: سى

 .(ٖ)األضدادص كىك مركم عف أ ي ع يدة 
(ص اختمػؼ أيضػا  ػي داللػة الخماسػي  ككما اختمؼ النقؿ  ػي داللػة الٍالٍػي ) ىعىػؿى

ػد(: تجنبػبى اليجػكدى )تى  كىػك نػكـي الميػًؿص كألقػاهي عػف –فىعبؿ(ص  ذكر  عضيـ أفب )تىيىجب
ًمػػػفى المبٍيػػػًؿ -تعػػػالا–ص أم أنػػػو لسػػػمب المعنػػػا األصػػػميص كمنػػػو  كلػػػو (ٗ)نفسػػػو  : كى

                                                 

ؿ ُ)   .َُٓ/ُ( انظر: المعجـ االشتقا ي المؤصًٌ
 .ُِٔ( انظر: الداللة عما السمب  ي الصيغ الفعمية ِ) 
 .ّْ/ٔ ( مقاييس المغة )ىجد(ّ) 
 .ٕٓص ما جاء عما  عمتي كأ عمتي  معنا كاحد ّٓٓ/ْ( انظر: المخصص ْ) 
 .ْٖٗ/ِص كانظر: غريب الحديث ال ف الجكزم ِٔ/ٔ( التيذيب )ىجد( ٓ) 
 .ٓٓٓ/ِ( انظر: الصحاح )ىجد( ٔ) 
 .ّّْ/ّص األ عاؿ ال ف القطاع ٔٔ/ِ( انظر: االزاىر  ي معاني كممات الناس ٕ) 
 .ِّْ/ّص لساف العرب )ىجد( ٖٕٗ/ِلحديث ال ف الجكزم ( انظر: غريب اٖ) 
ص تمييػػػػػد القكاعػػػػد  شػػػػػرح تسػػػػػييؿ الفكاهػػػػػد ُّٕ( انظػػػػر: المفصػػػػػؿ  ػػػػػي صػػػػنعة امعػػػػػراب ٗ) 

 .ٓٔ/ِص الكناش  ي النحك كالصرؼ ُّٕٓ/ٖ
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ػػٍد  ًػػًو نىاً مىػػةن لىػػؾى    ىتىيىجب
عنػػؾ  عضػػا مػػف -أم النػػكـى –ص كالمعنػػا: اطػػرح اليجػػكد (ُ)

ص كأنيا أيضا مف األضدادكذكرى آخ .(ِ)الميؿ ـى  .(ّ)ركف أنيا تلتي كذلؾ  عنا: نا
ػػػػيـ  ػػػػي الداللػػػػةً  ص كالخماًسػػػػ الٍالٍػػػػيًٌ  ػػػػيفى  ك ػػػػربؽ  عضي ـى ػػػػدى(  معنػػػػا نػػػػا ٌيص  ػػػػػ )ىىجى

د(  معنا  ص رى يً سى ك)تيجب . (ٔ)ص كغيرىـ(ٓ)كمكٌي  (ْ)كىك  كؿ الزجاج  كاطبرىحى النكـى
 .ما السمب كامزالةكعميو  ػػػ)تفعبؿ( ميتىمىحًٌضه لمداللة ع

ػكؿي ًل   ػاؿ: -–كمف  اًب السمًب  ي ىذًه الصيغًة حديث حذيفة   كىػافى رىسي
ـى  دس  ًإذىا  ىا ػكىاًؾ   لسم  هأ ا ػكصي  ىػاهي ً السًٌ -–. كحػديث ا ػف ع ػاسو (ٕ)يمف الميػًؿ يىشي
ـى   ػػاؿ:  اادس كىػػافى ًإذىا  ىػػا ػػ لسم  هأ ا : ا ييكى ًمػػفى المبٍيػػًؿ  ىػػاؿى  ىٍعػػدى مى ٍمػػديص أىٍنػػتى ٌ ًػػري ـب لىػػؾى اٍلحى المبييػػ

ػػمىكىاًت كىاأٍلىٍرًض ...   ـى (ٖ)نيػػكري السب ااد  . ك ػػي ركايػػةو:  ًإذىا  ىػػا . كحػػديث ا ػػف (ٗ)  يأ أهأ أ
ػػػكؿي ًل -رضػػػي ل عنيمػػػا–عمػػػرى  ػػػافى رىسي :   كى ػػػفىًر ًإالب   ىػػػاؿى ػػػمًٌي ً ػػػي السب الى ييصى

ٍيرى أىنبوي كىافى  ٍكعىتىٍيًفص غى د  يأ  رى . كغيػر ذلػؾ مػف األحاديػث الػكاردة (َُ)ًمفى المبٍيػًؿ   أهأ  
ًد الن يًٌ   .-– ي صفة تيج 

                                                 

 .ٕٗ( امسراء ُ) 
 .ُْٗ/ّ( انظر: الجكاىر الحساف  ي تفسير القرآف لمٍعال ي ِ) 
ص النيايػػػػة  ػػػػي غريػػػػب ِّْ/ّص لسػػػػاف العػػػػرب ٓٓٓ/ِلصػػػػحاح ( انظػػػػر: )ىجػػػػدى(  ػػػػي: اّ) 

 .ّٖٖٔ/َُص شمس العمـك كدكاء كالـ العرب مف الكمـك ّْْ/ٓالحديث كاألٍر 
 .ِٔٓ/ّ( انظر: معاني القرآف كامعرا و ْ) 
 .ِْٕٔ/ٔ( انظر: اليداية إلا  مكغ النياية ٓ) 
ا  ػػػي الصػػػحيحيف ص تفسػػػير غريػػػب مػػػُُِٗ/ٔ( انظػػػر: الغػػػري يف  ػػػي القػػػرآف كالحػػػديث ٔ) 

 .َٗ/ُص النظـ المستعذب  ي تفسير غريب ألفاظ الميذبب ُّٓال خارم كمسمـ 
 .َّْ/ّٖكالمفظ لوص مسند أحمد  ُٓ/ِ( الحديث  ي صحي  ال خارم ٕ) 
ص المسػػند المسػػتخرج َِْص الػػدعاء لمط رانػػي َٕٓ/ُ( الحػػديث  ػػي صػػحي  ا ػػف خزيمػػة ٖ) 

 .ّٔٔ/ِعما صحي  مسمـ 
 .ِّٗ/ِص سنف الدارمي ْٖ/ِال خارم ( انظر: صحي  ٗ) 
 .َِْ/ٗ( الحديث  ي مسند أحمد َُ) 
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د: ترؾي النكـً كمجان تيػو  كالداللة  ي كؿ ما س ؽ صريحةه  ي أفب المراد مف التبيج 
ػػػد  لنػػػوي: تػػػرؾي النػػػكـً لمصػػػالًةص  ػػػ ف لػػػـ (ُ)عمػػػا العمػػػكـً  ص كخػػػصب الًكرمػػػاني  التبيج 

ف  اؿ أ ك شامة:  مت: لىعىمبو أىرىادى ً ي عرؼ اٍلفيقىيىػاءص كىأمػا ً ػي يصؿ   ميس  تيجدو
ػػًحيحا ًإالب أىف يٍنقػػؿ أىف لىفظػػو   تيجػػد    أصػػؿ الم غىػػة  ىػػالى احسػػب ىىػػذىا ااًلٍشػػًترىاط صى
لػـ تكػف اٍلعىػرىب تعر ػوص  ػاًرع  ىقىػط كى ً مىٍعنا ترؾ اليجكد لػـ يسػمت ًإالب مػف ًجيىػة الشب

ل أعمـ كىىىذى   .(ِ)ا  عيد كى
جريا عما أصمو مػف أفب المفػظ ال يػلتي لسػمًب مػا –كاست عىدى الدكتكر محمد ج ؿ 

أف تككف الداللة ىنا ىي السمب أك امزالػةص كأفب معنػا )تيىٌجػد(:  ػاكـ -كضت لو
ـب سػػػمبه أك إزالػػػة  ػػػوص كلػػػيس ٍػػػ الجى ص كتا عػػػو  ػػػي ذلػػػؾ الػػػدكتكر ع ػػػد (ّ)اليجػػػكد كعى

 .(ْ)الكريـ ج ؿ 
ا مماٍؿ لما  يؿ   ؿي  ي )تحنبػث(ص  مػا ذكػراه  ػي معنػا الصػيغة مػف ىنى  الحديثي 

المقاكمػػػػًة كالعػػػػالًجص لػػػػـ يىنفػػػػي أفب الداللػػػػة  ػػػػي النيايػػػػة تػػػػؤكؿ إلػػػػا مجا ػػػػاًة النػػػػكـً 
 كمجان تيويص كىذا عيفي السمًب كامزالًة التي أرادىا كٍيره مف العيمماًء.

 
 
 
 
 
 
 

                                                 

ص التنػػكير شػػػرح الجػػػامت الصػػػغير ْٗٓ/ِ( انظػػر:  ػػػيض ال ػػػارم عمػػا صػػػحي  ال خػػػارم ُ) 
ص ُُْ/ٓص  ػػيض القػػدير ُٗٗ/ْص لمعػػات التنقػػي   ػػي شػػرح مشػػكاة المصػػا ي  ّٖٓ/ٖ

 كغيرىا.
 .ٓٗصٔٗالمصطفا  ( انظر: شرح الحديث المقتفا  ي م عث الن يِ) 
 (.ِِٖٗ/ ْ( انظر: المعجـ االشتقا ي المؤصؿ )ّ) 
 .ُِّصُِْ( انظر: الداللة عما السمب  ي الصيغ الفعمية ْ) 
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 كآخرا                             ك عد الحمد  أكال
ػػػمًب تجمبػػػت لم حػػػًث  عػػػضي ىػػػذه    عػػػدى  ػػػيىًغ الفعميبػػػًة عمػػػا السب الك فػػػًة مػػػتى داللػػػًة الصًٌ

يا:الن ائجس   ص مف اىمًٌ
ص حكػا أوال ؿي مف أطمؽى لفظى السمًب كمصطم و صر يٌو : أ ك عميٌو الفارسي ىك أكب

 عنو ذلؾ ا في جنًٌي  ي مكضعيف.
المي ىػرًٌد ىػك أكؿي مػف أشػارى إلػػا مصػطم  امزالػة  يمػا حكػاه عنػو النحػػاسص  :اثانياا

 كعميو  مصطم ي امزالًة سا ؽه عما مصطمً  السمًب.
ػػمًب مػػا ير ػػك عمػػا عشػػرًة  ثالثااا: جػػرل عمػػا ألسػػنًة العممػػاء  ػػي التع يػػًر عػػف السب

.  مصطمحاتو
ركف كأصحابي ص ذكرىا ا ات الصر ييف ٍالثي صيغو دالةو عما السمبً  رابةاا: لمفسًٌ

.) ( ك )اٍستىٍفعىؿى ( ك )ا تعىؿى  المعجماًتص كىي ) ىٍعمؿى
ا: نبمػا يػدخؿي المجػردى  خامسا معنػا السػمًب لػيس مقصػكرنا عمػا األ عػاؿ الزكاهػًدص كام
 أيضا.

اااا: ٍنا عمػػػا   ػػػكًؿ معنػػػا السػػػمًب  ػػػي  سادسا تػػػكاترت آراءي الصػػػر ييف  ػػػديمنا كحػػػدي
لًة المحككمػًة  السػياًؽ ك ػراهًف األحػكاًؿص كلػـ ييخػاًلؼ ًصيىًغًو المختمفًة؛ استنادنالمدال

سػػكل الػػدكتكر/ محمػػد حسػػف ج ػػؿص كالػػدكتكر/ ع ػػد الكػػريـ - يمػػا أعمػػـ– ػػي ذلػػؾ 
 ج ؿ.
ص كال يجػكزي القيػاسي  سابةاا: ًمت مف أ عػاؿو الداللةي عما السمًب مقصكرةه عما ما سي
 عمييا.
ػمًب ك  ثامناا: امزالػًة إال إذا تعػدل  حػرًؼ جػرٌو  عضي األ عػاًؿ ال ييعطػي معنػا السب

ص نحك:  زبعص   نو ال يدؿ  عما إزالًة الفزًع إال إذا تعدبل  ػػ)عىٍف(.  مخصكصو
ػػدي   اسااةاا: ػػمًب كمػػا عػػدبهي العممػػاءي مػػف األضػػداًدص  الضًٌ ىنػػاؾى  ػػرؽه أصػػيؿه  ػػيف السب

ػػمبي  يػػك لفػػظه كاحػػده  ػػا السب يحمػػؿي معنػػا  لفػػظه كاحػػده يحمػػؿي معنيػػيًف متنا ضػػيًفص أمب
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كاحػػػدنا إال أنػػػوي ينػػػاً ضي المعنػػػا المحػػػكًرمب الػػػذم دارت عميػػػو اسػػػتعماالتي الجػػػذًر 
 المغكًم الذم ينتمي إليو.

ػػػػر يكف مػػػػف معػػػػافو لمصػػػػيًغ المختمفػػػػًة لػػػػـ يكيػػػػف إال مجػػػػربد ِا ااااراا:  مػػػػا ذكػػػػرىهي الصب
ػػػييـ االستقصػػػاءى  شػػػاراتو تفػػػت ي طريػػػؽى ال حػػػًث  ييػػػاص كلػػػـ يكيػػػف غرضي ص إلماعػػػاتو كام

 كمٍؿي ذلؾ يقاؿي عمبا ذكركه مف أمٍمةو لتمؾ المعاني.
ػػمًب  ػػي ألفػػاًظ  ااادع ِ اار : لػػـ تػػًرد ًصػػيغىتا )ا تعػػؿ( ك ) ىٍعمػػؿ( دالبتػػيًف عمػػا السب
.  القرآًف الكريـً
ػمًب  ػي  ثانع ِ ر: لـ ترد صيغ )ا تعػؿ( ك ) ىٍعمػؿ( ك )اسػتفعؿ( دالبػةن عمػا السب

 ًؼ.الفاًظ الحديًث النب ىكمًٌ الشري
 ال وصي اف:

ػػةو إلػػا - ػػيًغ مػػا زاؿى  حاجػػةو ميًمحب ػػةوص أك لنىقيػػؿ إلػػا ػػابي الصًٌ مشػػركعو  أكٍػػرى ًمػػف دراسى
ـي  المكسػػكعيبة  نػػةو تتبًسػػ ضػػخـو يتػػك بري عميػػًو عػػدده مػػف ال ػػاًحٍيفص ينطمقػػكفى مػػف ميدىكب
كمعجـً )تػاًج العػركًس( مػٍال؛ الستكشػاًؼ مػا  قػي مػف معانييػا التػي لػـ تػًرد  ػي 
ػػرً ييف؛ كلضػػ ًٌ دمػػاءو جديػػدة  ػػي شػػراييًف األمٍمػػًة كالشػػكاىًدص كاسػػت داًليا  كتيػػًب الصب

  تمؾ التي ينقمييا الالحقكف عف السا قيف.
ػةو شػاممىةو لكيػؿًٌ ألفاًظيػاص مػت التفصػيًؿ - ػمًب  ػي حاجػةو إلػا دراسى مازالت داللػةي السب

ًد المػػذيف لػػـ  ػػمب  ػػالميجرب ػػمًب  األسػػماءص كالسب ك ػػا ي  يظفػػرىا  نصػػيبو ميػػرضو  ػػي السب
يىًغ.  االلفاًظ كالصِّ
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 م الصٌغة نص الشاهد التوثٌق

ٖٙٙ/ٗالكشاف   فالفعل العدل، بمعنى القسط وأّما 
: أى للسلب، وهمزته أقسط،: منه
الجور. وهو القسط أزال  

 ٔ أقسط

85٘/ٕالدر المصون  : ومنه. افتقَرَ : الرجلُ  تَِربَ : وٌُقال 
: البلد{ ]َمتَْربَة   ذَا ِمْسِكٌنا   أَوْ }

 لفقِره، به لَِصق ِجْلدَه كأن  [ ٙٔ
 الهمزةَ  كأن   استغنى، أي: وأَتَْربَ 
 للسلب

 ٕ أترب

الدر المصون 
ٔٓ/ٙٙ5  

 َربَطه،: البعٌرَ  نََشطَ : ٌقال
 كأنما: »ومنه َحل ه،: وأَْنَشَطه
 زةُ فالهم.  «عقال ِمنْ  أنشط
 للس ْلبِ 

 ٖ أنشط

نظم الدرر فً تناسب 
اآلٌات والسور 

ٔٓ/ٖٔٙ  

 «ٌدفع» ب «ٌغنى» فسرت وإنما
 ترتٌب بأي- «غنى» مادة ألن
 فٌكون اإلقامة، على تدور- كان
للدفع معنى وهو للسلب، أغنى  

 ٗ أغنى

نظم الدرر فً تناسب 
اآلٌات والسور 

ٔٓ/ٖٕٗ  

 فهو. أبطأ: عدوه فً وأفاج
 للسلب

 ٘ أفاج

نظم الدرر فً تناسب 
اآلٌات والسور 

ٔٔ/ٖٗ٘  

 من ٌكون أن إما- اشتكى: وأقرى
 ٌكون أن وإما القرا، شكاٌة
 همه اجتماع أزال أي للسلب،
 وعزمه

 ٙ أقرى

نظم الدرر فً تناسب 
اآلٌات والسور 

ٔٔ/ٗ8ٗ  

: وأرفأها كمنع- السفٌنة رفأ
 فٌها من الشط؛ التساع من أدناها
 ٌكون إلٌها وبالنسبة بالبر،

 - للسلب.

 5 أرفأ

 

                                                 

ال  كٍيػػػر مػػػف األ عػػػاؿ المػػػذككرة ُ)  يػػػؽ ذكػػػرت مرجعػػػا كاحػػػدا لالسترشػػػاد  قػػػطص كام (  ػػػي التٍك
د  ػو مصػػنبؼه تفػػر  -كىػػك  ميػؿ–ذكػرت  ػػي أكٍػر مػػف مرجػت عمػػا اخػتالؼ  ٌنًػػوص ك عضػيا 

  عينو.
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  ﴿ُِِْ﴾  
  

حاشٌة الشهاب على 
ٖٖٓ/ٕالبٌضاوي   

 ما ٌأخذ ألنه الٌسار من أٌسر
 الهمزة أو سهولة أي بٌسر ٌأخذه
الٌسار ٌسلب ألنه للسلب فٌه  

 8 أٌسر

حاشٌة الشهاب على 
.ٖٓٙ/٘البٌضاوي   

 بل العتب لطلب لٌس االستعتاب 
 أي العتبى بمعنى األعتاب لطلب
 بالرضا، وهو العتب، إزالة

للسلب فٌه والهمزة  

 9 أعتب 

حاشٌة الشهاب على 
ٕٖٔ/5البٌضاوي   

 النكتة إنّ  قٌل ما منه ٌتعجب ومما
 وقٌد وصفد للسلب الهمزة إنّ 

افتقاره قٌد أزال وأصفده  

 ٓٔ أصفد

9ٖٔ/8البحر المحٌط   ال الذي المنسحق عٌسى: وابن 
للسلب أرم فً الهمزة جعل ٌرم،  

 ٔٔ أرم

فً عمدة الحفاظ 
تفسٌر أشرف األلفاظ 

ٔ/ٖٖٗ  

 للسلب، أحفظ فً الهمزة: وقٌل
مودته حفظ أزال: والمعنى  

 ٕٔ أحفظ

عمدة الحفاظ فً 
تفسٌر أشرف األلفاظ 

ٕ/ٔٓٙ  

 الهمزة أسرع؛: الظلٌم وأرقد
 للسلب

 ٖٔ أرقد

عمدة الحفاظ فً 
تفسٌر أشرف األلفاظ 

ٕ/ٖٔ٘  

ا له جعلت: الرمح وزججت . زج 
 همزته زجه؛ نزعت: وأزججته
 للسلب

 ٗٔ أزجج

عمدة الحفاظ فً 
تفسٌر أشرف األلفاظ 

ٕ/ٕٕٕ  

 أزال أي أسمعه الثانً ومن .

للسلب فالهمزة. سمعه  
 ٘ٔ أسمع

عمدة الحفاظ فً 
تفسٌر أشرف األلفاظ 

ٖ/ٗٙ  

 حٌنئذ   اإلعراب فً فالهمزة
 أي كالمه، أعرب: فقولهم. للسلب
 أزال أو حسنه أو غٌره أو بٌنه

 فساده

 ٙٔ أعرب 

عمدة الحفاظ فً 
تفسٌر أشرف األلفاظ 

ٖ/ٕٔٓ  

 وكأن أثقله إذا: ٌفرحه أفرحه وقد
 بذلك ألنه للسلب عندي الهمزة
وٌزول فرحه ٌسلب  

 5ٔ أفرح

نظم الدرر فً تناسب 
اآلٌات والسور 

ٔٔ/ٗ8ٔ  

: واإلفراء اإلصالح،: والفري
للسلب فٌه الهمزة كأن اإلفساد،  

 8ٔ أفرى
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  ﴿ِِِْ﴾  
  

نظم الدرر فً تناسب 
ٌات والسور اآل
8/ٗٔٔ  

 منه برئ: الجدري من وأقش
 من ٌكون أن ٌصلح كتقشقش،

 الجمع ومن فارقه، آلنه الفرقة
 فأزاله، كله جمعه البرء ألن

لإلزالة همزته تكون أن وٌمكن  

 9ٔ أقش

نظم الدرر فً تناسب 
5/ٔٔاآلٌات والسور   

 طهر من خرجت: المرأة وأقرأت
 طهر، إلى حٌض أو حٌض إلى
 أفعل فٌه ٌكون ولفاأل: قلت

 لإلزالة

 ٕٓ أقرأ

التحرٌر والتنوٌر 
ٔ9/ٕٖٗ  

 هُوَ  ال ِذي( َوَزعَ ) َمِزٌد  : َوأَْوَزعَ 
 آنِف ا، تَقَد مَ  َكَما َكف   بَِمْعنَى

 اْلَوْزَع، أََزالَ  أَيْ  ِلإْلَِزالَِة، َواْلَهْمَزةُ 
اْلَكفِّ  أَيِ   

 ٕٔ أوزع

نظم الدرر فً تناسب 
اآلٌات والسور 

ٖٔ/ٗ٘  

 المهداة البدنة: أٌضا   الشعٌرةو
: البغوي قال الحرام، البٌت إلى

 إعالمها وهو اإلشعار من وأصلها
 ولعله. انتهى- هدي أنها لٌعرف
 جرحت إذا ألنها الشعر من مأخوذ
 أزٌل أو شعرها من شًء قطع
 من فٌكون الجرح، محل عن

 اإلزالة

 ٕٕ أشعر 

إرشاد الساري لشرح 
صحٌح البخاري 

ٔ/ٕٖ8  

( بالماء االستنجاء باب) هذا
 اإلنجاء طلب أي استفعال
 اإلزالة للسلب والهمزة

 ال اإلعتاب لطلب كاالستعتاب
 النجو إزالة واالستنجاء العتب
 أحد فم فً الباقً األذى وهو

 بالماء أو بالحجر المخرجٌن
 إلى والذهاب اإلزالة وأصله
األرض من ارتفع ما وهو النجو،  

 ٖٕ أنجى

ادٌث شرح اإللمام بأح
8٘ٔ/ٖاألحكام   

ه،: بمعنى وأفرحه؛  والهمزة غم 
 للس ْلب

 ٕٗ أفرح

لسان العرب )زجج( 
ٕ/ٕ8ٙ  

هُ  َوٌُقَالُ : األَعرابً اْبنُ  قَالَ   أََزج 
؛ ِمْنهُ  أَزال إِذا ج  الزُّ  

 ٕ٘ أزج

لسان العرب )نصل( 
ٔٔ/ٕٙٙ  

الن ْصل، َعْنهُ  أَزال أَْنَصلَه: َوقٌِلَ   ٕٙ أنصل 
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نشد( لسان العرب )
ٖ/ٕٖٗ.  

 ِرجال   لَهُ  فأَْنَشدَ 
 فأَْنَشدَنً نََشْدتُه: ٌُقَالُ . أَجابوه أَي

 فأَجابنً، سأَْلتُه أَي ِلً وأَْنَشدَ 
. اإِلزالة أَِلفَ  تَُسم ى األَِلف َوَهِذهِ 
ُجلُ  قََسطَ : ٌُقَالُ   جاَر، إِذا الر 

 َجْوَره أَزال كأَنه َعدََل، إِذا وأَْقَسطَ 
نَِشٌدَه، وأَزال  

نشدأ  ٕ5 

8ٖ٘الكلٌات   أََزال َكأَن هُ  أعجمه،: اْلكتاب وأشكل 
ْشَكال َعنهُ  اإْلِ  

 8ٕ أشكل

المحكم )عجم( 
ٔ/ٖٗٗ  

: اْلكتاب أْعَجْمتُ : جنً اْبن قَالَ 
 على ِعْنده َوهُوَ . استِعجامه أزلت
 الس لب

 9ٕ أعجم

الفائق فً غرٌب 
٘ٗ/ٗالحدٌث   

 بَِمْعنى اإلٌجاح فًِ والهمزة
ٌَضا  إَِزالَة َوَحِقٌقَته للسلب حاإْلِ
الّستْر َوهُوَ  الوجاح  

 ٖٓ اوجح

5ٙأنٌس الفقهاء   وفً وإسقاط رفع: اللغة فً اإلقالة 
: وقٌل العقد، رفع عن عبارة: الشرع

 للسلب وهمزته القول من مشتق إنه
السابق القول أزال: أي  

 ٖٔ أقال

تاج العروس )خفق( 
ٕ٘/ٕٗ5  

 ألأَلتتَ  إِذا: النُجومُ  وأَْخفَقَتِ 
 فٌِهِ  الَهْمَزةَ  َوَكأن وأَضاَءْت،
 للس ْلِب،

 ٕٖ أخفق

تاج العروس )صدي( 
ٖ8/ٗٔٙ  

ُجلُ  وأَْصدَى ُ  ؛(ماتَ : )الرَّ  هُنَا الَهْمزة

َصدَاهُ  أَزالَ  فكأَنَّه واإِلزالَةِ  للسَّْلبِ  . 
 ٖٖ أصدى

تاج العروس )عقً( 
ٖ9/58  

 فٌِهِ  من أَزالَهُ : الش ًءَ ) أَْعقَى
للس ْلبِ  والَهْمزةُ  ،لمَراَرته  

 ٖٗ أعقى 

تاج العروس )قوي( 
ٖ9/ٖٕٙ.  

 بمْعنَى اْفتَقََر .... إِذا وأَْقَوى ...
تُه، زالَتْ  للس ْلب والَهْمَزةُ  قُو    

 ٖ٘ أقوى

معجم متن اللغة 
ٔ/ٖٕٔ  

عافٌته سلبه أي هللا أعفاه  ٖٙ أعفى .

ٙٙٔ/ٕالمخصص   هُزلَت ُمِجرز َوِهً الناقةُ  أْجَرَزت 
الس ْلب على َهذَا ًّ عل  

 5ٖ أجرز

ٓ٘ٗ/ٕالمخصص   َكِدرَ  عٌشُه َرنِقَ  َوِمْنه وأَْرنَْقتُه 
 ًّ نِقُ  عل  الس ْلبِ  بَاب من ِعْنِدي الر 
َصفَاَءهُ  بِعَدَِمهِ  َرْونَقَهُ  أُْعِدمَ  َكأَن هُ   

 8ٖ أرنق
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المجموع المغٌث 
ٕ/ٖٕ٘  

 ِزْدتَ  إذا: وضاَعْفته وأْضعَْفته
 من إن ه: وقٌل. كثَرأَ  أو مثلَه علٌه

الس ْلب باب من الض ْعف،  

 9ٖ أضعف

تاج العروس )قشو( 
ٖ9/ٖٖٓ  

 ِغن ى، بْعدَ  اْفتَقَرَ : ال رجلُ  وأَْقَشى
والس لبِ  لإلزالَةِ  فٌِهِ  الَهْمزة كأَن   . 

 ٓٗ أقشى

تهذٌب اللغة )قذى( 
9/ٕٓٗ  

 قَالَ  أنّه إاِل   مثله، زٌد أَبُو قَالَ 
القَذَى ِمْنَها َرْجتَ أخْ  إِذا: أقذٌتُها . 

 ٔٗ أقذى 

مقاٌٌس اللغة )طلب( 
ٖ/ٗٔ8،ٗٔ5  

 اْبتَغَاهُ، أَيْ  بَِما فاَُلن ا َوأَْطلَْبتُ  .

 أَْطلَْبتُهُ،: قَالُوا َوُرب َما. بِهِ  أَْسعَْفتُهُ 
الط لَبِ  إِلَى أَْحَوْجتَهُ  إِذَا  

 ٕٗ أطلب

 شرح المفاتٌح مرقاة
المصابٌح مشكاة  (ٗ/ 
ٖٔٙٙ) 

ْعاَلنُ  ْسَرارُ َواإلِْ  ْخفَاءُ  اإْلِ  َكذَا َواإْلِ
احِ  بَْعضُ  ذََكَرهُ   أَن   أََرادَ  َوَكأَن هُ  الشُّر 

 فٌََِصٌرُ  ِللس ْلبِ  تَكُونُ  قَدْ  اْلَهْمَزةَ 
ْعاَلَن، َمْعنَاهُ  اإْلِ  

 ٖٗ أسر  

 لشرح الساري إرشاد 
البخاري صحٌح  (9/ 

ٕٗٓ) 

 والذال المهملة بالعٌن وأعذر
 أي لإِلزالة فٌه والهمزة المعجمة

اعتذار له ٌبق فلم عذره هللا أزال  

 ٗٗ أعذر

 لشرح الساري إرشاد
البخاري صحٌح  (8/ 

979) 

 أي لإلزالة أعلقت فً والهمزة
عنه اآلفة أزالت  

 ٘ٗ أعلق

 شرح القاري عمدة
البخاري صحٌح  (39/ 

99) 

 مقسط فَُهوَ  ٌقسط أقسط: ٌُقَال اْلعْدل
 بَاب نم ٌقسط وقسط عدل، ِإذا

 َجار، ِإذا قاسط فَُهوَ  ٌْضرب ضرب
للسلب أقسط ِفً اْلهمَزة فََكأَن  

 ٙٗ أقسط

حجر البن الباري فتح  
(3/ 694) 

 ِمنَ  ِبالضَّمِّ  تُْخِفُروا فََل  قَْولُهُ 
 ِ ًّ بَاِع  ٌُقَالُ  تَْغِدُروا الَ  أَيْ  الرُّ
 ِإذَا َوَخفَْرتُ  َغدَْرتُ  ِإذَا أََخفَْرتُ 
ٌْتُ   ِفً اْلَهْمَزةَ  إِنَّ  َوٌُقَالُ  َحَم

َزالَةِ  أََخفَْرتُ  ِحَماٌَتَهُ  تََرْكتُ  أَيْ  ِلْْلِ  

 5ٗ أخفر

 فً المنٌر المصباح
 الكبٌر الشرح غرٌب

(3 /923) 

ٌْتُهُ   ٌُْحِوجُ  َما ِبهِ  فَعَْلتُ  ِباْْلَِلفِ  َوأَْشَك
ٌْتُهُ  الشَّْكَوى إلَى  أََزْلتُ  َوأَْشَك

ُ  ِشَكاٌَتَهُ  ِللسَّْلبِ  فَاْلَهْمَزة  

 8ٗ أشكى

 شرح القاري عمدة
/ 6) البخاري صحٌح

42) 

 اْلهمَزة ِبفَتْح َوهُوَ  ....( أجرته قد)
 ِْلَنَّهُ  اْلَمدّ  ِفٌهِ  ٌجوز َوالَ  اْلَمدّ، ِبدُونِ 

ا  ِفٌهِ  اْلهمَزة فَتكون اْلجور من ِإمَّ
 للسلب

 9ٗ أجار
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 حجر البن الباري فتح
(9 /42) 
 

 ًَ  إِلَى َصارَ  أِلَن هُ  ...... ُمْفِلس ا سُّمِ
 َهذَا فَعَلَى فَْلس ا فٌَِها ٌَْمِلكُ  الَ  َحالَة  

ِللس ْلبِ  أَْفلَسَ  فًِ فَاْلَهْمَزةُ   

 ٓ٘ أفلس

األحوذي تحفة  (ٗ/ 
ٙ9ٕ) 

 للسلب فٌه الهمزة: بعضهم وقال
سلمه ٌزٌل ال أي  

 ٔ٘ أسلم

9ٔ/8الدر المصون   "أُْخفٌها" للس ْلبِ  فً الهمزةَ  
خفاَءها أُزٌل: أي واإِلزالةِ   

 ٕ٘ أخفى

 (ٕ8/ ٕٙٓ)  تفسٌر 

  الرازي
ْعَراضُ   أَْشَكاهُ  بَابِ  ِمنْ  َواإْلِ
ِللس ْلبِ  فٌِهِ  َواْلَهْمَزةُ   

 ٖ٘ أعرض

 (ٕ5/ ٙ9)  روح 

    المعانً
 اقنى: واألخفش زٌد ابن وعن
 الهمزة جعال بأنهما ووجه أفقر
واإلزالة للسلب فٌه  

 ٗ٘ أقنى

 فً الفرٌد الكتاب
المجٌد القرآن إعراب  

(ٗ/ ٕٖ) 

للسلب أصرخته فً: والهمزة  ٘٘ أصرخ 

المعانً روح  (ٔ/ 
ٗ٘٘) 

 للسلب-الهمزة-تكون أن وجاز
 نفسه كلف بأن طاقته سلب كأنه

تمامه عند طاقته فسلب المجهود  

 ٙ٘ أطاق

النحوٌة  المقاصد
ٗ/ٔٙ59   

"  والهمزة اإلقمال، من": ٌقمل

واإلزالة للسلب فٌه  

 5٘ أقمل

8ٙٔ/ٖمعانً النحو   والهمزة( حسب) من أصلها ولعل 
 كـ وأبعده حسابك أزال أي للسلب

 أزال أي( أقسط) و( اصرخ)
: فقولك الظلم وهو والقسط الصراخ

حسابه أزال معناه( الشًء أحسب)  

 8٘ أحسب

َهاِب َعلَى  َحاِشٌةُ الّشِ
ٗ٘/ٔ تْفسٌِر الَبٌَضاِوي   

للسلب ٌكونان وفزعه وأفزعه  9٘ أفزع 

األفعال كتاب  (ٕ/ 
ٕ9ٙ) 

 ما أزال الحوض فً ما" أطملَ "و
 فٌه

 ٓٙ أطمل

البالغة أساس  (ٔ/ 
ٔ5ٓ) 

: وأحجله. قٌده: بعٌره وحجل
قٌده أزال  

 ٔٙ أحجل

نظم الدرر فً تناسب 
اآلٌات والسور 

ٕٔ/ٖ٘.  

 ،ضد- له شًء ال الذي: والمؤرق
 لإلٌجاب ٌكون تارة أنه أو

 البعٌر، أغدّ  نحو والصٌرورة
أشكٌته، نحو للسلب وتارة  

ق  ٕٙ أر 
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نظم الدرر فً تناسب 
اآلٌات والسور 

8/ٖٕ5  

 الهمزة كأنه منعه،: أٌضا   وآذنه
 لإلزالة

 ٖٙ آذن

شرح أدب الكاتب 
.ٖٕٓللجوالٌقً   

"  ودٌعته قبلت وأودعته "

 منه أخذها ألنه للسلب فٌه الهمزة
إٌاها شاركه فكأنه  

 ٗٙ أودع

فعلت وأفعلت للزجاج 
ٔٔ 

قه،  بث  الرجُل الشًء إذا فر 
وأبثثت فالنا سري: جعلت سري 

 عنده ٌجمعه وٌحفظه.

 ٘ٙ أبثث

أساس البالغة )حجل( 
ٔ/ٔ5ٓ.  

: وأحجله. قٌده: بعٌره وحجل
قٌده أزال  

 ٙٙ أحجل

تهذٌب اللغة )طلع( 
ٕ/ٖٔٓ  

 وأْطلَْعتُ . علوته: الَجبَل وَطلَْعتُ 
انحدرت: ِمْنهُ   

 5ٙ أطلع

تهذٌب اللغة )طلع( 
ٕ/ٖٔٓ  

 وأفرعتُ  َعلوته اْلَجبَل فََرعتُ 
 انحدرتُ 

 8ٙ أفرع

حاشٌة الصبان على 
.8ٖٖ/ٗاألشمونً   

 9ٙ أقرر وأقررته أي: أزلته عن مقره
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 م الصٌغة نص الشاهد التوثٌق

/ ٕٔ) الرازي تفسٌر
٘ٓ8) 

ا  بَابِ  ِمنْ  فَُهوَ  أَْدبَرَ  إِذَا َعنًِّ َول ى أَم 
 ِللس ْلبِ  اْلَحْشوِ  تَثِْقٌلِ 

 ٔ ول ى

 على الشهاب حاشٌه
/ ٖالبٌضاوي ) تفسٌر
ٔٙٔ) 

 الحرض، من الحث والتحرٌض
 فٌه والتفعٌل به، تعبد ال ما وهو

 واإلزالة للسلب،

ضَ   ٕ حر 

 فً الحفاظ عمدة
 األلفاظ أشرف تفسٌر

(ٖ /ٕٗ) 

 وهو العذب من هو بل: وقٌل
 أي للسلب، عذبته أن بمعنى الخلو
 .مرضته نحو حٌاته عذوبة أزلت

 ٖ عذ ب

 تناسب فً الدرر نظم
/ 8) والسور اآلٌات
ٖٕ5). 

 ٌسقه، فلم الشرب عن رده: وأذّنه
 لإلزالة. فٌه التفعٌل كأن

 ٗ أذ ن

 تناسب فً الدرر نظم
/ ٔٔ) والسور اآلٌات
ٗٙ٘). 

 مصصته،: تورٌفا   وورفته
 من كأنه- قسمتها: واألرض
 اإلزالة

 ٘ ور ف

 تناسب فً ررالد نظم
/ ٕٔ) والسور اآلٌات
ٖٔٔ). 

 ذو ٌرضاه ال الذي التطفٌف
 ملء ٌقاربون من وهم مروءة
 وال ٌملؤون وال الوزن وعدل الكٌل

 أزال أي اإلزالة من وكأنه ٌعدلون،
 من الكٌل، أعلى من أشرف ما

 أرض من أشرف ما وهو الطف،
 العراق، رٌف على العرب

 ٙ طف فَ 

 تناسب فً الدرر نظم
/ 9) والسور ٌاتاآل

ٖٖ9) 

 فهو قصر إذا - بالتشدٌد- عذر وأما
 عذر، له ٌوجد ال ما فعل أي للسلب،
 أنه ٌعنً صعب، أي األمر تعذر وكذا
 وجه لسهولته ٌبق فلم العذر تجنّب

 5 عذ ر

العرب )قرد(  لسان
(ٖ /ٖٗ9) 

ده  فٌِهِ  َوَهذَا قِْردانَه اْنتََزعَ : وقَر 
 الس ْلبِ  َمْعنَى

د  8 قر 

 العرب )بظر( لسان
(ٗ /5ٓ) 

رُ   9 بظ ر الس ْلبِ  َعلَى كأَنه الَخت انُ : والُمبَّظِ

عَ  (٘٘ٔ/ ٔ) العٌن  َما بِهِ  فُِعلَ : تَْقِرٌع ا الفَِصٌلُ  وقُّرِ
....  اْلِمْلُح؛ ٌُوَجدِ  لَمْ  إِذا بِهِ  ٌُْفعَلُ 
 قََرعُه ٌُْنَزعُ  ألَنه الس ْلبِ  َعلَى َوَهذَا
 بِذَِلكَ 

ع  ٓٔ قَر 
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 والمحٌط المحكم
/ ٔعجم( )األعظم )

ٖٗٗ) 

مت: َوقَالُوا  فََجاَءت اْلكتاب، َعج 
ٌْضا للس لب فع ْلت  أَ

م  ٔٔ عج 

/ ٔ) المخصص
ٕ٘5) 

ٌْد، اْبن شْ  دَُر ْشه شٌأ لً َوّطِ  َغّطِ
 شٌأ، لً اْفتَحْ  أَي - أَْفَهم َحت ى
،ًّ  َوإِن َما الظُّلمة - االْغطاشُ  َعل
 الظُّلمة أِزلِ  أَي - ْلبالس   على َهذَا
 عنً

 ٕٔ غطش

/ ٔ) المخصص
ٕٗٓ) 

 ِجْلدَها، نزْعتِ  - الَجُزورَ  َجل ْدت
 َوتلك الس ْلب على ٌكون َوقد .......
ٌِْه، ِجْلدةَ  الَ  أَي غاٌة    َعلَ

 ٖٔ جل د

/ ٔ) المخصص
ٗ55) 

لُونً لُونً فَأِْجلُونً أَو فأّجِ  على أّجِ
ً   لُ األجِ  أِزٌلُوا أَي - الس ْلب  عن

لأ  ٗٔ ج 

 فً المغٌث المجموع
 القرآن غرٌبً

 (ٕٖ٘/ ٕ) والحدٌث

 إذا: وضاَعْفته وأْضعَْفته َضع فتُه
 إن ه: وقٌل. أَكثَر أو مثلَه علٌه ِزْدتَ 
 الس ْلب، باب من الض ْعف، من

 ٘ٔ ضع ف

 ٌَْعنًِ قوَسه الرجل َوت ر حنٌفَة أَبُو (ٖٓ/ ٕ) المخصص
 .... وتَرها َشد  

ًّ  الت واتِرُ  وتََرها اْلعٌن َصاحب  الِقِس
 .... أوتاُرها انقََطعتْ  ال تًِ
 ًّ  جمع أَن َها الت واتِر فًِ الص ِحٌح َعل
ٌَت أَن َها َوذَِلكَ  تَْوتِرة  ثم   ِباْلَمْصدَرِ  سُّمِ
 َوَجاَءت الت ْسِمٌَة حدّ  على الجمعُ  َوقع

 لإلَزالة هَُنا َها الت ْفِعلة

 ٙٔ وتّرَ 

/ 5) العروس تاج
ٙٔ) 

 من وتُعَالَج أَسنانُه تُنَق ى أَي ٌُقَل ح،)
 .لإِلزالةِ  فالت فعٌلُ . .....(القَلَح

 5ٔ قل ح

/ 5ٔ) العروس تاج
ٕ58) 

 8ٔ عم ش العََمِش  إِزالَةُ : والت ْعِمٌشُ 

/ 5) المعانً روح
ٗ8) 

 لوم وال تأنٌب ال أي تَثِْرٌبَ  ال
ٌْكُمُ   وهو الثرب من وأصله َعلَ
 وعلى الجوف فً الرقٌق الشحم

 أي للسلب التفعٌل وصٌغة الكرش،
 الثرب إزالة

ب  9ٔ ثر 

 فً الحفاظ عمدة
 األلفاظ أشرف تفسٌر

(ٕ /ٗ٘) 

" ذكٌتم" فً التضعٌف فٌكون ،
 للسلب

 ٕٓ ذك ى
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 فً المصون الدر
 المكنون الكتاب علوم

(ٗ /٘9ٙ) 

 مع الشًء فً التقصٌرُ : والتفرٌطُ 
: عبٌد أبو وقال. فعله على القدرة

: بحر ابن وقال «التضٌٌع هو»
 أي الفارط منه الس ْبق، هو»

ط فمعنى للقوم، السابق  فر 
 لغٌره، السبق خل ى بالتشدٌد

 للس ْلب فٌه فالتضعٌف

ط  ٕٔ فر 

/ ٕ٘) الرازي تفسٌر
ٕٖٓ) 

عَ  إِذا َحت ى: َوقَْولُهُ   قُلُوبِِهمْ  َعنْ  فُّزِ
 َوٌُقَالُ  َعْنُهْم.... اْلفََزعُ  أُِزٌلَ  أَيْ 
 الس ْلِب. تَْشِدٌدُ  ِلَهذَا

عَ   ٕٕ فز 

 لشرح الساري إرشاد
البخاري  صحٌح

9/ٕٔ٘ 

 األعداء شماتة إزالة وأصله
 للسلب والتفعٌل

 ٖٕ شم ت

 شرح القاري عمدة
/ ٖ) البخاري صحٌح

9ٔ). 

 أَقمت إِذا تمرٌضا   َمرضه: ٌُقَال
ٌْهِ   هخدمت: ٌَْعنًِ َمرضه، فًِ َعلَ
 فٌِهِ  الت ْشِدٌد ٌكون أَن َوٌْحتَمل. فٌِهِ 

 واإلزالة. للسلب

 ٕٗ مّرضَ 

تُ : كقولك: اإِلزالةُ  والسابع 9ٕٔ/ٔالممتع   قَذٌ 
 .القَذَى عنها أزلت: أي َعٌنَه،

 ٕ٘ قذّى

حال لُزوق الط نَى ٕٕٕ/ٕالمخصص   َوقد بالجنب الّطِ
 ًَ  عالجته ٌَْعنًِ وَطنٌَ تْهُ  َطنِ

 ٕٙ طنّى

سان )حلم( الل
ٕٔ/ٔٗ5 

 5ٕ حل م َحلََمهُ  نََزْعتُ : اْلبَِعٌرَ  وَحل ْمتُ 

تاج العروس )وحم( 
ٖٗ/ٖٗ. 

َمها ا وَوح  م َوَحَمَها أََزال: تَْوحٌم   8ٕ وح 

تاج العروس )عرب( 
ٖ/ٖٗٔ 

 العَِرِب، تَْمِرٌضُ : الت ْعِرٌبُ  و
 الَمِعدَةِ  الذ ِربِ  أَي كفَِرح :

 9ٕ عر ب

غرٌب المفردات فً 
 5ٔ5القرآن 

 ٌصٌر حتى وتغطٌته ستره: والت ْكِفٌرُ 
 ٌكون أن وٌصحّ  ٌعمل، لم ما بمنزلة
 والكفران الكفر إزالة أصله

 ٖٓ كف ر

 
 (ٗ٘٘: ص) الكلٌات

 َعن أََزال: أَي الرجل صلى َومعنى
 ال ِذي الصالء اْلِعبَادَة بَِهِذهِ  نَفسه
 الموقدة هللا نَار هُوَ 

 ٖٔ صلى

محٌط القاموس ال
 5ٓ9)جزع( 

ع .. فالنا   ع َجَزَعهُ، أزالَ : جز   ٕٖ جز 
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 غرٌب فً الفائق
 (ٕٗ/ ٖ) الحدٌث

عه علتها أََزال أَي هللا علها  كفز 
 اْلبَِعٌر وجل د

 ٖٖ عل ها

/ ٔ) البالغة أساس
ٖٔٔ) 

: الشجرة جرذ: قولهم ومنه
 أي جرذها أزال كأنه شدّبها،
 عٌبها

ذ  ٖٗ جر 

 (العرب )بطن لسان
(ٖٔ /ٖ٘) 

ه الَ  األَكل كثٌرُ : ِمْبطان   َوَرُجل    ٌَُهمُّ
 البَْطِن، عظٌمُ : وبَطٌن   بَْطنُه، إِال  

 َخمٌُصه، البَْطنِ  ضاِمر: وُمبَط ن  
 سُِلبَ  كأَنه الس ْلب َعلَى َوَهذَا: قَالَ 

 ُمبَط نة   واألُنثى فأُْعِدَمه، بَْطنَه

 ٖ٘ بط ن

شرح األلفٌة البن 
 ٖٕٙ/ٗعقٌل 

....  نحو السلب، على للداللة أو
....  أزلت أي: الفاكهة قشرت
 قشرها

 ٖٙ قش رَ 

أدب الكاتب البن 
 ٔٙٗقتٌبة 

ٌْت"   جهة على نقلته"  الحدٌث نََم
ٌْتُه"  و اإلصالح  على نقلته"  نَم 

 اإلفساد جهة

 5ٖ نم ى

أدب الكاتب البن 
 ٔٙٗقتٌبة 

ر"  القمٌصَ  جابَ "  "  و جٌبه، قو 
 جٌبا   له جعل"  َجٌ به

 8ٖ جٌ بَ 
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 م الصٌغة نص الشاهد التوثٌق

 لشرح الساري إرشاد
/ ٔ) البخاري صحٌح

ٕٙ) 

 التً األفعال من وهو ٌتحنث،
 فاعلها اجتناب أي السلب معناها

 لمصدرها.

 ٔ تحن ثَ 

 على الباري فٌض
/ ٕ) البخاري صحٌح
٘ٗ9) 

 للتجنُّب، ههنا لالتفعُّ  أن واعلم
 الُهُجود إزالة بمعنى

دَ   ٕ تهج 

 فً المدٌد البحر
 المجٌد القرآن تفسٌر

(5 /ٕ95) 

 اإلزالة، أفعال من"  تفكه"  و
 الفَُكاهة، أزال: أي وتأثّم، كتخّرج،

 المسرة وهً

 ٖ تفك ه

 فً المصون الدر
 المكنون الكتاب علوم

(ٖ /٘٘8) 

ب  من َخَرجَ  إذا: فالن وتحو 
ج َحْوب،ال  فالتضعٌف وتأث م، كتحر 

 .للَسْلب فٌه

بَ   ٗ تحو 

 تناسب فً الدرر نظم
/ 8) والسور اآلٌات
ٖٕ5) 

 ٌتأثر وتارة وأعلم، أقسم: وتأذن
 الشًء من ومكنة إباحة عنه

 من فٌكون وحرمة، منع وتارة
 اإلزالة

 ٘ تأذ نَ 

 تناسب فً الدرر نظم
/ ٓٔ) والسور اآلٌات
ٕٕٔ) 

 عن امتنع: أتهامر عن وتأبّل
 اإلزالة من - غشٌانها

 ٙ تأب ل

 تناسب فً الدرر نظم
/ ٕٔ) والسور اآلٌات
8ٓ) 

 الجرب، عنه تقلع: جلده وتقوب
 من إما - الشعر عنه وانحلق
 تكون آثاره ألن وإما اإلزالة،

 كالدوائر،

 5 تقّوبَ 

 الحدٌث شرح
 مبعث فً المقتفى
 المصطفى النبً

 (95: ص)

: فَقَالَ "  خونت"  بَعضهم َوَزاد
 أَي فاَلنا، فاَلن تخون: قَْولهم
 فٌِهِ  اْجتنب َكأَن هُ  َوحفظه تعهده
ًَ  ال تًِ اْلِخٌَانَة  بِاْلِحْفظِ  إخالل ِه
 .والتعهد

نَ   8 تخو 

لسان العرب )حوب( 
ٔ/ٖٗٓ 

ب َوفاَُلن   . ٌتَأَث م أَي كذَا ِمنْ  ٌَتَحو 
ب  اْبنُ  قَالَ . تَأَث مَ : الرُجل وتََحو 

بَ : نًِّجِ   بَابِ  ِمنْ  الُحوَب، تََركَ  تََحو 
 الس ْلبِ 

بَ   9 تحو 
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لسان العرب )أثم( 
ٕٔ/٘ 

ُجلُ  وتأَث م  اإِلثْم ِمنَ  تابَ : الر 
 الس ْلب َعلَى َوهُوَ  ِمْنهُ، َواْستَْغفَرَ 

 بالتْوبة اإِلثْم ذَاتَهُ  َسلَب كأَنه
 .بِِهَما ذَِلكَ  رامَ  أَو َوااِلْستِْغفَارِ 

 ٓٔ تأث م

 الحدٌث شرح
 مبعث فً المقتفى
 المصطفى النبً

 (9ٙ: ص)

 بِهِ  ٌخرج فعال فعل إِذا ٌَتَنَج س فاَلن
 الن َجاَسة من

 ٔٔ تنجس

تمهٌد القواعد 
8/ٖ5٘ٔ 

 ... «تحّرج» كـ....: للتّجنّب والذي
 .... الحرج تجنّب إذا

ج  ٕٔ تحر 

تمهٌد القواعد 
8/ٖ5٘ٔ 

 «بتحوّ ».... كـ: للتّجنّب والذي
 تجنّب .....الحوب إذا ....

ب  ٖٔ تحو 

المفتاح فً الصرف 
٘ٓ 

لَ  كتَحَرَج، وللتََجنُِّب،  ٗٔ تهج ل وتََهج 

عمدة القاري شرح 
صحٌح البخاري 

ٔ/ٗ9 

 أَن الصرفٌة اْلكتب فًِ ثَبت َوقد
  كثٌرا ... للتجنب ٌَِجًء تفعل بَاب
 نَْحو....تقذر أَْلفَاظ ِمْنهُ  َجاَءت قلت

 ٘ٔ تقّذ ر

 شرح القاري عمدة
 البخاري صحٌح

ٔ/ٗ9 

 أَن الصرفٌة اْلكتب فًِ ثَبت َوقد
...   كثٌرا للتجنب ٌَِجًء تفعل بَاب
 أَْلفَاظ ِمْنهُ  َجاَءت قلت
 تحن فَ ....نَْحو

 ٙٔ تحن ف

 تناسب فً الدرر نظم
والسور  اآلٌات

9/ٖٖ9 

 قصر إذا - بالتشدٌد- عذر وأما
 له جدٌو ال ما فعل أي للسلب، فهو
 صعب، أي األمر تعذر وكذا عذر،
 ٌبق فلم العذر تجنّب أنه ٌعنً

 وجه لسهولته

 5ٔ تعذ ر

 تناسب فً الدرر نظم
والسور  اآلٌات
ٔٔ/9 

 لإلٌجاب بعضه كتقرأ، تنسك
 للسلب، وبعضه

 8ٔ تنس ك 

المقاٌٌس )مخى( 
٘/ٖٓٗ 

ءِ  ِمنَ  تََمخ ى ًْ : ِمْنهُ  َوام َخى الش 
أَ  جَ وَ  ِمْنهُ  تَبَر   تََحر 

 91 تمخَّى
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  ػحارمص تحقيػؽ/ د. ع ػد الكػريـ مىمة  ف ميٍسًمـ الصي ام انة  ي المغة العر ية لسى
د. محمػد حسػف عػػكاد -د. صػالح جػرار -د. نصػرت ع ػد الػرحمف -خميفػة 

سػػمطنة -مسػػقط -د. جاسػػر أ ػػك صػػفيةص ط: كزارة التػػراث القػػكمي كالٍقا ػػة -
 ـ. ُٗٗٗ-ىػ  َُِْعمافص األكلاص 

  أ نية األسماء كاأل عاؿ كالمصادر ال ف القطاعص تحقيؽ د/ أحمد محمد ع د
 ـ.ُٗٗٗالدايـص ط: دار الكتب كالكٍاهؽ القكميةص القاىرةص 

  أحكاـ القرآف ال ف العر يص تحقيؽ/ محمد ع د القػادر عطػاص ط: دار الكتػب
 ـ. ََِّ-ىػ  ُِْْالعمميةص  يركتص الٍالٍةص 

 ط: مكت ػػة  محمػػدصتحقيػػؽ د/ رجػػب عٍمػػاف  حيػػافص ػػا ارتشػػاؼ الضػػرب أل
 الخانجا.

  :إرشػػاد السػػارم لشػػرح صػػحي  ال خػػارمص ألحمػػد  ػػف محمػػد القسػػطالنيص ط
 ق.ُِّّالمط عة الك رل األميريةص مصرص السا عة 

  االشتقاؽ مف اسـ الذات )دراسة  ي المعجػـ الكسػيط(ص لم احٍػة/ ريػـ يكسػؼ
 ليرمكؾص إر دص األردف.جامعة ا ني سممافص رسالة ماجستيرص 

  إصػػػػالح المنطػػػػؽ ال ػػػػف السػػػػكيتص تحقيػػػػؽ/ محمػػػػد مرعػػػػبص ط: دار إحيػػػػاء
 ـ. ََِِىػ ص  ُِّْالتراث العر يص األكلا 

 الرسػالةصص ط/ مؤسسة األصكؿ ال ف السراجص تحقيؽ د/ ع د الحسيف الفتمي 
 ـ.ُٖٖٗالٍالٍة 

 ت ػػػػػػة األضػػػػػػداد لألن ػػػػػػارمص تحقيػػػػػػؽ/ محمػػػػػػد أ ػػػػػػك الفضػػػػػػؿ إ ػػػػػػراىيـص ط: المك
 ـ.ُٕٖٗ-قَُْٕالعصريةص  يركتص 

  :األضػػداد  ػػي كػػالـ العػػرب أل ػػي الطيػػب المغػػكمص تحقيػػؽ د/ عػػزة حسػػفص ط
 ـ.ُٔٗٗدار طالس لمدراسات كالترجمة كالنشرص الٍانية 

  ط: عػػػالـ الكتػػػب ػ  زاىػػػدصتحقيػػػؽ د/ زىيػػػر غػػػازم  لمنحػػػاسصإعػػػراب القػػػرآف
 ـ(.ُٖٖٗىػ ػ َُْٗ يركت )
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 انيص تحقيػػػؽ/ سػػػمير جػػػا رص ط: دار الفكػػػرص األغػػػاني أل ػػػي الفػػػرج األصػػػ ي
  يركت.

  أل ػػػػػي الفضػػػػػػؿ السػػػػػػ تيص تحقيػػػػػػؽ د/ يحيػػػػػػا إكمػػػػػاؿ المعمػػػػػػـ  فكاهػػػػػػد مسػػػػػػمـص
إسػػػػػػماعيؿص ط: دار الك ػػػػػػاء لمط اعػػػػػػة كالنشػػػػػػر كالتكزيػػػػػػتص مصػػػػػػرص األكلػػػػػػا 

 ـ.ُٖٗٗ-قُُْٗ
  إيجػػاز ال يػػاف عػػػف معػػاني القػػػرآف لمنيسػػا كرمص تحقيػػؽ د/ حنيػػػؼ  ػػف حسػػػف

 ىػ.  ُُْٓ- يركتص األكلا  –غرب امسالمي القاسميص ط: دار ال
  الػػدعجانيصتحقيػػؽ د/ محمػػد  ػػف حمػػكد  لمقيسػػيص اميضػػاحصإيضػػاح شػػكاىد 

 ـ.ُٕٖٗ-قَُْٖاألكلاص  ل نافص – يركت  امسالميصط: دار الغرب 
  عمػي محمػد  حيافص تحقيؽ/ عػادؿ أحمػد ع ػد المكجػكدصال حر المحيط أل ي

 ـ.ُّٗٗ-ىػ ُُّْاألكلا  . يركت –ط/ دار الكتب العممية  عكضص
  ال حػػر المحػػيط الٍجػػاج  ػػي شػػرح صػػحي  اممػػاـ مسػػمـ  ػػف الحجػػاجص لمحمػػد

 ق.ُِْٔ ف عمي امتيك ي الكلكمص ط: دار ا ف الجكزمص األكلا 
  :ال ديت  ي عمـ العر ية ال ف األٍيرص تحقيؽ د.  تحي أحمػد عمػي الػديفص ط

لسػػػػػعكديةص األكلػػػػػاص العر يػػػػػة ا المممكػػػػػة-جامعػػػػػة أـ القػػػػػرلص مكػػػػػة المكرمػػػػػة 
 ىػ.َُِْ

  صاهر ذكم التمييز  ي لطاهؼ الكتاب العزيز لمفيركزا ادمص تحقيؽ/ محمػد 
إحيػػاء التػػراث  لجنػػة-عمػي النجػػارص ط: المجمػػس األعمػػا لمشػػهكف امسػػالمية 

: ٓص ْـص جػػػػػػػػ  ُٔٗٗ-ىػػػػػػػػ  ُُْٔ: ّص ِص ُامسػػػػػػػالميص القػػػػػػػاىرةص جػػػػػػػػ 
 ـ ُّٕٗ-ىػ  ُّّٗ: ٔـص جػ  ُِٗٗ-ىػ  ُُِْ

 ة الكعػػاة لمسػػيكطيص محمػػد أ ػػك الفضػػؿ إ ػػراىيـص ط: المكت ػػة العصػػريةص  غيػػ
 ل نافص صيدا.

 المحققيفص ط/ دار اليدايةص تحقيؽ/ مجمكعة مف تاج العركس لمز يدم. 
  الت ياف  ي إعراب القرآف لمعك رمص تحقيؽ/ عمي محمد ال جاكمص ط: عيسا

 ال ا ي الحم ي كشركاه.
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 ف اليػاهـص تحقيػؽ د/ ضػاحي ع ػد ال ػا ي الت ياف  ي تفسير غريب القرآف ال 
 ىػ. ُِّْ- يركتص األكلا  –محمدص ط: دار الغرب امسالمي 

  تحريػػػر ألفػػػاظ التن يػػػو لمنػػػككمص تحقيػػػؽ/ ع ػػػد الغنػػػي الػػػد رص ط: دار القمػػػـ– 
 .َُْٖدمشؽص األكلاص 

  ـ.ُْٖٗالتحرير كالتنكيرص لمطاىر  ف عاشكرص ط: الدار التكنسية لمنشرص 
 م  شػػرح جػػامت الترمػػذمص أل ػػي العػػالء الم ػػاركفكرمص تحقيػػؽ/ تحفػػة األحػػكذ

ع د الكىاب  ػف ع ػد المطيػؼص ط: المكت ػة السػمفيةص المدينػة المنػكرةص الٍانيػة 
 ـ.ُّٔٗ-قُّّٖ

  ط: الصػػػالحيصتحقيػػػؽ د/ ع ػػػاس مصػػػطفا  ىشػػػاـصتخمػػيص الشػػػكاىد ال ػػػف 
 ـ. ُٖٔٗ –ق  َُْٔ العر يصدار الكتاب 

 ء الرجاؿ لمذى يص تحقيؽ/ غنيـ ع اس غنيـ تذىيب تيذيب الكماؿ  ي أسما
 ُِْٓمجدم السيد أميفص ط: الفاركؽ الحديٍة لمط اعة كالنشرص األكلاص -

 ـ. ََِْ-ىػ 
  تصػػحي  التصػػحيؼ كتحريػػر التحريػػؼ لمصػػفدمص تحقيػػؽ/ السػػيد الشػػر اكمص

 ـ.ُٕٖٗ-قَُْٕط: مكت ة الخانجيص القاىرةص األكلا 
 سػػػييؿ أل ػػػي حيػػػافص تحقيػػػؽ د. حسػػػف التػػػذييؿ كالتكميػػػؿ  ػػػي شػػػرح كتػػػاب الت

(ص ك ػا ي األجػزاء: دار كنػكز ٓإلػا  ُ)مػف  دمشؽ-ىنداكمص ط: دار القمـ 
 إش يمياص األكلا.

  محمػد  ػدكم المختػكفص  تحقيػؽ د.تصحي  الفصػي  كشػرحو ال ػف درسػتكيوص
 ـ.ُٖٗٗ-ىػ ُُْٗط: المجمس األعما لمشهكف امسالمية ]القاىرة[ص 

 عمػػػػيـ امحسػػػػاف المجػػػػددم ال ركتػػػػيص ط: دار  التعريفػػػػات الفقييػػػػة ؿ محمػػػػد
-ىػػػػػ َُْٕالكتػػػػب العمميػػػػة )إعػػػػادة صػػػػؼ لمط عػػػػة القديمػػػػة  ػػػػي  اكسػػػػتاف 

 ـ.ََِّ-ىػ ُِْْـ(ص األكلاص ُٖٔٗ
  تفسػػػػير ال غػػػػكم )معػػػػالـ التنزيػػػػؿ  ػػػػي تفسػػػػير القػػػػرآف(ص تحقيػػػػؽ/ ع ػػػػد الػػػػرزاؽ

  قَُِْ يركت األكلا –الميدمص ط: دار إحياء التراث العر ي 
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 جزمص تحقيؽ د/ ع د ل الخالدمص ط: شركة دار األر ـ  ف أ ي  تفسير ا ف
 ىػ. ُُْٔ- يركتص األكلا  –األر ـ 

  تفسػػير الٍعم ػػي )الكشػػؼ كال يػػاف عػػف تفسػػير القػػرآف(ص تحقيػػؽ/ مجمكعػػة مػػف
المممكػػػػة العر يػػػػػة السػػػػػعكديةص األكلػػػػػاص -ال ػػػػاحٍيفص ط: دار التفسػػػػػيرص جػػػػػدة 

 ـ. َُِٓ-ىػ  ُّْٔ
 محمػػػد عمػػػي شػػػاىيفص ط: دار الكتػػػب العمميػػػة تفسػػػير الخػػػازفص تصػػػحي  – 

 ىػ. ُُْٓ- يركتص األكلا 
  ق.َُِْ يركتص الٍالٍة  –تفسير الرازمص ط: دار إحياء التراث العر ي 
  تفسير غريب ما  ي الصحيحيف ال خارم كمسمـص لمحمد  ف  تػكح الميػكر ي

الحميػػػدمص تحقيػػػؽ د/ ز يػػػدة محمػػػد سػػػػعيد ع ػػػد العزيػػػزص ط: مكت ػػػة السػػػػنةص 
 ـ. ُٓٗٗ-قُُْٓالقاىرةص األكلا 

  تفسػػير القرط ػػيص تحقيػػؽ/ أحمػػد ال ردكنػػي كام ػػراىيـ أطفػػيشص ط: دار الكتػػب
 ـ. ُْٔٗ-ىػ ُّْٖالقاىرةص الٍانيةص  –المصرية 

  التمخيص  ي معر ة أسػماء األشػياءص أل ػي ىػالؿ العسػكرمص تحقيػؽ د/ عػزة
نيػػػػػػػة حسػػػػػػػفص ط: دار طػػػػػػػالس لمدراسػػػػػػػات كالترجمػػػػػػػة كالنشػػػػػػػرص دمشػػػػػػػؽص الٍا

 ـ.ُٔٗٗ
  ط: كآخػػريفصتحقيػػؽ د / عمػػا محمػػد  ػػاخر  الجػػيشصتمييػػد القكاعػػد لنػػاظر 

 ـ. ََِٕىػ ُِْٖاألكلا  السالـصدار 
  /التنػػكير شػػرح الجػػامت الصػػغيرص لمحمػػد  ػػف إسػػماعيؿ الصػػنعانيص تحقيػػؽ د

محمػػػػد إسػػػػحاؽ محمػػػػد إ ػػػػراىيـص ط: مكت ػػػػة دار السػػػػالـص الريػػػػاضص األكلػػػػا 
 ـ.َُُِ-قُِّْ

  ط: دار إحيػػػػاء  مرعػػػػبصتحقيػػػػؽ / محمػػػػد عػػػػكض  لألزىػػػػرمصتيػػػػذيب المغػػػػة
 ـ.ََُِاألكلاص   يركتص –التراث العر ي 

  ط: دار  سػػػميمافصتحقيػػػؽ/ ع ػػػد الػػػرحمف عمػػػا  لممػػػرادلصتكضػػػي  المقاصػػػد
 ـ(.ََُِىػ ػ ُِِْاألكلا ) العر اصالفكر 
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  التك يؼ عما ميمات التعاريؼ لممناكمص ط: عػالـ الكتػب  القػاىرةص األكلػاص
 ـ.َُٗٗ-ىػَُُْ

  الجاسػػػكس عمػػػا القػػػامكس ألحمػػػد  ػػػارس الشػػػدياؽص ط: مط عػػػة الجكاهػػػب– 
 ق.ُِٗٗ سطنطينيةص 

  يػػركتص  –جػامت ال يػػاف  ػي تفسػػير القػرآف لإليجػػيص ط: دار الكتػب العمميػػة 
 ـ. ََِْ-ىػ  ُِْْاألكلاص 

  تحقيػػػػػؽ / عمػػػػػي محمػػػػػد  القرشػػػػػيصجميػػػػػرة أشػػػػػعار العػػػػػرب أل ػػػػػي الخطػػػػػاب
 كالتكزيت.اعة كالنشر ط: نيضة مصر لمط  ال جادمص

  الجػػػكاىر الحسػػػاف  ػػػي تفسػػػير القػػػرآفص تحقيػػػؽ/ الشػػػي  محمػػػد عمػػػي معػػػكض
 يػركتص  –كالشي  عادؿ أحمد ع د المكجكدص ط: دار إحيػاء التػراث العر ػي 

 ق.ُُْٖاألكلا 
 مىػػػا  حاشػػػية الشػػػياب عمػػػا ال يضػػػاكمص )ًعنىايػػػةي القىاًضػػػا كًكفىايػػػةي الرباًضػػػا عى

اكم(  ار صادر  يركت.ط: د تٍفسيًر ال ىيضى
  مكت ػػة الخػػانجيص ط:  ىػػاركفصتحقيػػؽ/ ع ػػد السػػالـ  لم غػػدادمصخزانػػة األدب

 ـ. ُٕٗٗ-ىػ  ُُْٖالقاىرةص الرا عةص 
  ط: الييهػػة المصػػرية  النجػػارصعمػػا  تحقيػػؽ/ محمػػد جنػػاصالخصػػاهص ال ػػف

 .العامة لمكتابص الرا عة
  دار القمـ ط:  الخراطصتحقيؽ د/ أحمد محمد  الحم يصالدر المصكف لمسميف

 . دمشؽ
  الدر النقي  ي شرح ألفاظ الخر ي لجماؿ الديف الصالحيص تحقيػؽ/ رضػكاف

-قُُُْزيػتص جػدةص األكلػاص مختار  ف غر يػةص دار المجتمػت لمنشػر كالتك 
 ـ.ُُٗٗ

  :كىر لع د القػاىر الجرجػانيص دراسػة كتحقيػؽ دىٍرجي الد رر  ي تىًفسًير اآلًم كالس 
ليػػػد  ًػػػ ػػػٍيفص )كشػػػاركو  ػػػي  قيػػػة )الفاتحػػػة كال قػػػرة( كى سى ػػػاًل  الحي ف أحمػػػد  ػػػف صى



 
ِ
 الَوْحَيي

ِ

يَّقيٌة عذ ألفاظ
ِ
 دراسٌة َتطب

ِ

د

ِ

وائ  الزَّ
ِ
َيِغ األْفعال

ِ

 يف ص
ِ

ْلب
َّ

 داللُة الس

 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ِّْٖ﴾  
  

األجػزاء(: إيػػاد ع ػػد المطيػؼ القيسػػيص ط: مجمػػة الحكمػةص  ريطانيػػاص األكلػػاص 
 ـ. ََِٖ-ىػ  ُِْٗ

  دستكر العمماء = جامت العمـك  ي اصطالحات الفنكفص القاضي ع د الن ػي
حصص  ف ع د الرسكؿ األحمد نكرمص عربب ع اراتو الفارسية: حسف ىاني  

 ـ. َََِ-ىػ ُُِْ/  يركتص ا ألكلاص  ل ناف-ط: دار الكتب العممية 
  الػػػػدعاء لمط رانػػػػيص تحقيػػػػؽ/ مصػػػػطفا ع ػػػػد القػػػػادر عطػػػػاص ط: دار الكتػػػػب

 ق.ُُّْالعمميةص  يركتص األكلا 
  الداللة عما السمب  ي الصيغ الفعميةص دراسة تحميميةص د/ ع د الكريـ ج ؿص

ص جامعػػػػة القػػػػاىرةص العػػػػدد ) حػػػػث مسػػػػتؿ مػػػػف حكليػػػػة كميػػػػة دار العمػػػػ ( ّٗـك
 ـ.ََِٔ

  اعتنػػا  ػػو: ع ػػد الػػرحمف المصػػطاكمص ط: دار المعر ػػة ديػػكاف امػػرئ القػػيسص
 ـ. ََِْ-ىػ  ُِْٓ يركتص الٍانيةص  –

  دار  ط: طػوصتحقيػؽ د/ نعمػاف محمػد  ح يػبصديكاف جرير  شرح محمػد  ػف
 الٍالٍة. المعارؼص

 الشنقيطيص ط: الػدار القكميػة  ديكاف اليذلييفص ترتيب كتعميؽ: محٌمد محمكد
 ـ. ُٓٔٗ-ىػ  ُّٖٓجميكرية مصر العر يةص -لمط اعة كالنشرص القاىرة 

  ذخيرة العق ا  ي شرح المجت اص لمحمد  ف عمػي امٍيػك ي الكلػكمص ط: دار
 ـ.ُٔٗٗ:ََِّ-قُُْٔ:ُِْْالمعراج الدكليةص دار آؿ  ركـص ط 

   يركتص األعمميصسة ط: مؤس لمزمخشرمصر يت األ رار كنصكص األخيار  
 ىػ. ُُِْ األكلاص

  العر اط: دار إحياء التراث  لأللكساصركح المعاني. 
  زاد المسػػير  ػػي عمػػـ التفسػػير ال ػػف الجػػكزمص تحقيػػؽ/ ع ػػد الػػرزاؽ الميػػدمص

 ق.ُِِْط: دار الكتاب العر يص  يركتص األكلا 
 د أل ي منصكر األزىرمص تحقيؽ/ مسعد ع  الزاىر  ي غريب ألفاظ الشا عي

 الحميد السعدنيص ط: دار الطالهت.
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  الزاىػػػػر  ػػػػي معػػػػاني كممػػػػات النػػػػاس أل ػػػػي  كػػػػر األن ػػػػارمص تحقيػػػػؽ د/ حػػػػاتـ
 ـ.ُِٗٗ-قُُِْ يركتص األكلا  –الضامفص ط: مؤسسة الرسالة 

 القمػـصدار  ط: ىنػداكلصص تحقيؽ د / حسف جني سر صناعة امعراب ال ف 
 ـ. ُٖٓٗىػ ػ  َُْٓاألكلا 

  الدراسػػػات  اسػػػة صػػػر ية لغكيػػػةص منػػػا الفػػػالجص مجمػػػةالسػػػمب  ػػػي العر يػػػة در
 ّع  ُُالمغكيػػةص مركػػز الممػػؾ  يصػػؿ لم حػػكث كالدراسػػات امسػػالمية مػػس 

 ـ.ََِٗ
  /السػػمب كمظػػاىره  ػػي العر يػػة دراسػػة تط يقيػػة عمػػا ركايػػة شػػجرة ال ػػؤسص د

 ـ.َُِٗعالء إسماعيؿ الحمزاكمص ط: مكت ة التراث 
  الػػدارانيص ط: دار المغنػػي لمنشػػر سػػنف الػػدارميص تحقيػػؽ/ حسػػيف سػػميـ أسػػد

 ـ. َََِ-ىػ  ُُِْكالتكزيتص المممكة العر ية السعكديةص األكلاص 
  شػعيب األرنػؤكطص عػادؿ مرشػدص محمػد كامػؿ  ػرةص تحقيػؽ:  ماجػوصسنف ا ف

-قَُّْع ػػػػػػد المطيػػػػػػؼ حػػػػػػرز لص ط: دار الرسػػػػػػالة العالميػػػػػػةص األكلػػػػػػا 
 ـ.ََِٗ

 ط: دار نؤكطص محمد كامؿ  رهص قيؽ: تحقيؽ/ شعيب األر ص تحسنف أ ي داكد
 ـ.ََِٗ-قَُّْالرسالة العالميةص األكلا 

  سنف الترمذمص تحقيؽ/ أحمد شاكرص محمد  ؤاد ع د ال ا يص إ ػراىيـ عطػكةص
 ـ. ُٕٓٗ-قُّٓٗط: مصطفا ال ا ي الحم يص الٍانية 

  ط: دار الكتػػب  عطػػاصتحقيػػؽ / محمػػد ع ػػد القػػادر  لم ييقػػيصالسػػنف الك ػػرل
 ـ. ََِّ-ىػ  ُِْْالٍالٍةص  تص يرك العمميةص 

  مكتػػػػػب المط كعػػػػػات غػػػػػدةص طتحقيػػػػػؽ: ع ػػػػػد الفتػػػػػاح أ ػػػػػك  النسػػػػػاهيصسػػػػػنف :
 .ُٖٔٗ – َُْٔ الٍانيةص حمبص –امسالمية 

  أحمػػد يكسػػؼ  رمػػاحصتحقيػػؽ / ع ػػد العزيػػز  لم غػػدادلصشػػرح أ يػػات المغنػػا
 ـ.ُٖٖٗىػ ػ َُْٕالٍانية  لمتراثصدار الملمكف  ط: د اؽص



 
ِ
 الَوْحَيي

ِ

يَّقيٌة عذ ألفاظ
ِ
 دراسٌة َتطب

ِ

د

ِ

وائ  الزَّ
ِ
َيِغ األْفعال

ِ

 يف ص
ِ

ْلب
َّ

 داللُة الس

 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿َِْْ﴾  
  

  أحمػػػػد -الم يػػػػب لم غػػػدادمص تحقيػػػؽ/ ع ػػػػد العزيػػػز ر ػػػاح شػػػرح أ يػػػات مغنػػػي
- ُّّٗيكسػػػؼ د ػػػاؽص ط: دار المػػػلمكف لمتػػػراثص  يػػػركتص عػػػدة سػػػنكات )

 ىػ(. ُُْْ
  السػػػيدص د/ محمػػػد  ػػػدكمتحقيػػػؽ/ ع ػػػد الػػػرحمف  مالػػػؾصشػػػرح التسػػػييؿ ال ػػػف 

 ـ(.َُٗٗىػ ػ َُُْ: دار ىجر األكلا )المختكفص ط
 صػػطفا أل ػػي شػػامة الدمشػػقيص شػػرح الحػػديث المقتفػػا  ػػي م عػػث الن ػػي الم

الشػػػار ة/ اممػػػاراتص -تحقيػػػؽ/ جمػػػاؿ عػػػزكفص ط: مكت ػػػة العمػػػريف العمميػػػة 
 ـ. ُٗٗٗىػ /َُِْاألكلاص 

  شػػرح ديػػكاف امػػرئ القػػيس أل ػػي سػػعيد السػػكرمص تحقيػػؽ د/ أنػػكر عميػػاف أ ػػك
سػػػكيمـص د/ محمػػػد عمػػػي الشػػػكا كةص ط: مركػػػز زايػػػد لمتػػػراث كالتػػػاري ص األكلػػػا 

 ـ.َََِ-قُُِْ
 ديكاف امرئ القيس لمحمد  ػف إ ػراىيـ الحضػرميص تحقيػؽ د/ أنػكر أ ػك  شرح

 ـ.ُُٗٗ-قُُِْسكيمـص د/ عمي الشكمميص ط: دار عمارص األكلا 
  محمػػػػػد زىيػػػػػر  األرنػػػػػاؤكطصتحقيػػػػػؽ / شػػػػػعيب  ال غػػػػػكمصشػػػػػرح السػػػػػنة لإلمػػػػػاـ

 ىػػػػص َُّْ الٍانيػػػةص  يػػػركتص دمشػػػؽص –المكتػػػب امسػػػالمي  ط: الشػػػاكشص
 ـ. ُّٖٗ

 محمػػد زىيػػر الشػػاكيشص ط: -م غػػكمص تحقيػػؽ/ شػػعيب األرنػػؤكطشػػرح السػػنة ل
 ـ.ُّٖٗ-ىػ َُّْدمشؽص  يركتص الٍانيةص -المكتب امسالمي 

 لمحمد األميف  ف ع د ل األٍيك يص ط: دار المنيػاجص  شرح سنف ا ف ماجو
 ـ.َُِٖ-قُّْٗجدةص األكلا  –المممكة العر ية السعكدية 

 اسػػحؽ الحػػكيني األٍػػرمص ط: دار  شػػرح السػػيكطي عمػػا مسػػمـص تحقيػػؽ: أ ػػك
الخ ػػػرص األكلػػػا  –المممكػػػة العر يػػػة السػػػعكدية -ا ػػػف عفػػػاف لمنشػػػر كالتكزيػػػت 

 ـ. ُٔٗٗ-ىػ  ُُْٔ
  شرح شا ية ا ف الحاجب لركف الديف االسترا اذمص تحقيػؽ د/ ع ػد المقصػكد

 ـ.ََِْ-ىػ ُِْٓمحمد ع دص ط: مكت ة الٍقا ة الدينيةص األكلي 
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 الحسػفصص تحقيػؽ / محمػد نػكر ع ػد القػادر ال غػدادمشرح الشػا ية لمرضػيص ل 
دار الكتػػػب العمميػػػة  ط: الحميػػػدصالػػػديف ع ػػػد  محيػػػيمحمػػػد  الز ػػػزاؼصمحمػػػد 
 ـ.ُِٖٗىػ ػ  َُِْ

 شرؼ الديف الحسيف  ف ع د ل  شرح الطي ي عما مشكاة المصا ي  لإلماـ
مكػػة  –مكت ػػة نػزار مصػػطفا ال ػاز  ط: ص تحقيػؽ د/ ع ػد الحميػػد ىنػداكمص–
 ـ.ُٕٗٗ-ىػ  ُُْٕاألكلا  –الرياض  –مكرمة ال

  شرح الفصػي  ال ػف ىشػاـ المخمػيص تحقيػؽ/ د. ميػدم ع يػد جاسػـص ألكلػاص
 ـ. ُٖٖٗ-ىػ  َُْٗ

  شػػرح القصػػاهد السػػ ت الطػػكاؿ الجاىميػػات أل ػػي  كػػر األن ػػارمص تحقيػػؽ/ ع ػػد
([ص ّٓالسػػػالـ محمػػػد ىػػػاركفص ط: دار المعػػػارؼص ]سمسػػػمة ذخػػػاهر العػػػرب )

  الخامسة.
 رح القصػػػاهد العشػػػر أل ػػػي زكريػػػا الت ريػػػزمص عنيػػػت  تصػػػحيحيا كضػػػ طيا شػػػ

 ق.ُِّٓكالتعميؽ عمييا لممرة الٍانية: إدارة الط اعة المنيريةص 
  عػادؿ أحمػد  عػكضصتحقيػؽ/ عمػا محمػد  مالػؾصشرح الكا ية لمشػا ية ال ػف

 ـ(.َََِىػ ػ َُِْاألكلا ) العمميةصط: دار الكتب  المكجكدصع د 
 سمطنة كالٍقا ة القكمي التراث كزارة ط: – إطفيش ال ف عاؿاأل  المية شرح  

 ـ.ُٖٔٗ- ىػَُْٕ – عماف
 الشػػػحات محمػػػد تحقيػػػؽ: – ماجسػػػتير رسػػػالة لمعطػػػارص األ عػػػاؿ الميػػػة شػػػرح 

  لغكياتص نسخة ال احث. –  المنصكرة العر ية المغة كمية – مص اح
  األكلػػػػا شػػػػرح المعمقػػػػات السػػػػ ت لمزكزنػػػػيص ط: دار احيػػػػاء التػػػػراث العر ػػػػيص

 ـ. ََِِ-ىػ ُِّْ
  منسػػكب أل ػػي عمػػرك الشػػي انيص كلػػيس لػػوص تحقيػػؽ/ التسػػتص شػػرح المعمقػػات

ل نػػػػافص  –ع ػػػػد المجيػػػػد ىمػػػػكص ط: مؤسسػػػػة األعممػػػػي لممط كعػػػػاتص  يػػػػركت 
 ـ. ََُِ-ىػ  ُِِْاألكلاص 



 
ِ
 الَوْحَيي

ِ

يَّقيٌة عذ ألفاظ
ِ
 دراسٌة َتطب

ِ

د

ِ

وائ  الزَّ
ِ
َيِغ األْفعال

ِ

 يف ص
ِ

ْلب
َّ

 داللُة الس

 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ِِْْ﴾  
  

  العمميةصدار الكتب  ط: يعقكبصتحقيؽ / إيميؿ  يعيشصشرح المفصؿ ال ف 
 ـ. ََُِ- ىػػ ُِِْاألكلا   يركتص

  ط:   ػػاكةصتحقيػػؽ د/ خػػر الػػديف  يعػػيشصشػػرح الممػػككي  ػػي التصػػريؼ ال ػػف 
 ـ. ُّٕٗ –ق ُّّٗ حمبص األكلا المكت ة العر ية 

  مكت ػػة كمط عػػة مصػػطفا  ط: شػػركة  اشػػاصشػػرح مػػراح األركاح ال ػػف كمػػاؿ
 ـ. ُٗٓٗ-ىػ  ُّٕٗالٍالٍةص   مصر:ال ا ي الحم ي كأكالده 

  رب مػػػف الكمػػػـك لنشػػػكاف الحميػػػرمص تحقيػػػؽ د/ كدكاء كػػػالـ العػػػشػػػمس العمػػػـك
حسيف  ف ع د ل العمرمص مطير امريانيص د/ يكسؼ محمد ع ػد لص ط: 

-قَُِْدار الفكػػػػػر المعاصػػػػػرص  يػػػػػركتص دار الفكػػػػػرص دمشػػػػػؽص األكلػػػػػا 
 ـ.ُٗٗٗ

  ط/ دار العمػػػػػػـ  عطػػػػػػاصتحقيػػػػػػؽ/ أحمػػػػػػد ع ػػػػػػد الغفػػػػػػكر  لمجػػػػػػكىرمصالصػػػػػحاح
 ـ.ُٕٖٗ-ىػ َُْٕالرا عة  لممالييفص

  ط: األرنػؤكطصحققو كخرج أحاديٍو كعمػؽ عميػو: شػعيب  ح افصصحي  ا ف 
 ـ. ُٖٖٗ-ىػ  َُْٖ  يركتص األكلاص الرسالةصمؤسسة 

  صػػػحي  ا ػػػف خزيمػػػةص تحقيػػػؽ د/ محمػػػد مصػػػطفا األعظمػػػيص ط: المكتػػػب
 ـ.ََِّ-قُِْْامسالميص الٍالٍة 

 ة صحي  ال خارمص تحقيؽ/ محمد زىير  ف ناصر الناصرص دار طكؽ النجػا
)مصكرة عف السمطانية   ضا ة تر يـ تر يـ محمد  ؤاد ع د ال ا يص األكلاص 

 ىػ.ُِِْ
   ار إحيػػػاء التػػػراث : دال ػػػا يص طتحقيػػػؽ / محمػػػد  ػػػؤاد ع ػػػد  مسػػػمـصصػػػحي

  . يركت –العر ي 
  ظػػاىرة السػػمب كصػػيغيا الفعميػػة الٍالٍيػػة المزيػػدة  ػػي القػػرآف الكػػريـص سػػالمي

 ػػػة الدراسػػػات العميػػػا كال حػػػث العممػػػيص ع ػػػد القػػػادرص مجمػػػة جامعػػػة عػػػدفص نيا
 .ََِٗالعدد الٍاني كالعشركفص 
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  ظاىرة النفػي  ػي المغػة العر يػةص عاهشػة  نػت ع ػد ل جػراحص جامعػة األميػرة
 الرياضص نسخة  صيغة  ي دم إؼ.-نكرة

  عمػػػدة الحفػػػاظ  ػػػي تفسػػػير أشػػػرؼ األلفػػػاظ لمسػػػميف الحم ػػػيص تحقيػػػؽ/ محمػػػد
-ىػػ  ُُْٕتب العمميةص  يركتص األكلاص  اسؿ العيكف السكدص ط: دار الك

 ـ. ُٔٗٗ
 دار إحيػػػػاء التػػػػراث قػػػػارم  ػػػػي شػػػػرح صػػػػحي  ال خػػػػارم لمعينػػػػيص طعمػػػػدة ال :

 . يركت –العر ي 
  عػػػكف المع ػػػكد شػػػرح سػػػنف أ ػػػي داكد لمعظػػػيـ آ ػػػادمص تحقيػػػؽ/ ع ػػػد الػػػرحمف

-قُّٖٖمحمػػػد عٍمػػػافص ط: المكت ػػػة السػػػمفيةص المدينػػػة المنػػػكرةص الٍانيػػػةص 
 ـ.ُٖٔٗ

  تحقيػػػػػػػؽ د/ ميػػػػػػػدم المخزكمػػػػػػػيص د إ ػػػػػػػراىيـ  أحمػػػػػػػدصيف لمخميػػػػػػػؿ ا ػػػػػػػف العػػػػػػػ
 اليالؿ.ط: دار كمكت ة  السامراهيص

  غراهب التفسير كعجاهب التلكيؿ لمكرمانيص ط: دار الق مة لمٍقا ػة امسػالمية
  يركت. –جدةص مؤسسة عمـك القرآف -

 ار غراهب القرآف كرغاهب الفر اف لمنيسا كرمص تحقيؽ/ زكريػا عميػراتص ط: د
 ق.ُُْٔالكتب العمميةص  يركتص األكلا 

  ط:  القمعجػػيصالمعطػػي أمػػيف  / ع ػػدتحقيػػؽ د الجػػكزمصغريػػب الحػػديث ال ػػف
 .ُٖٓٗ – َُْٓاألكلاص  ل نافص –  يركت-دار الكتب العممية 

  غريب الحديث ال ف  تي ةص تحقيؽ د/ ع د ل الج كرمص ط: مط عة العانيص
 ق.ُّٕٗ غدادص األكلا 

 المحقػػػػؽ: د. سػػػػميماف إ ػػػػراىيـ محمػػػػد العايػػػػدص ط:  لمحر ػػػػيص غريػػػػب الحػػػػديث
 ق.َُْٓص المكرمةص األكلا مكة-جامعة أـ القرل 

  أل ػػػػي ع يػػػػد اليػػػػركمص تحقيػػػػؽ/ أحمػػػػد  ريػػػػد الغػػػري يف  ػػػػي القػػػػرآف كالحػػػػديثص
-قُُْٗالمزيػػػدمص ط: مكت ػػػة نػػػزار مصػػػطفا ال ػػػازص السػػػعكديةص األكلػػػا 

 ـ.ُٗٗٗ
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  ط:  خػػافصؽ /د محمػػد ع ػػد المعيػػد تحقيػػ سػػالـصغريػػب الحػػديث لمقاسػػـ  ػػف
 ـ.ُْٔٗ-ىػ ُّْٖاألكلاص  آ ادصمط عة داهرة المعارؼ العٍمانيةص حيدر 

  غريب القػرآف لمسجسػتاني )نزىػة القمػكب(ص تحقيػؽ/ محمػد أديػب ع ػد الكاحػد
 ـ. ُٓٗٗ-ىػ  ُُْٔسكرياص األكلاص  –جمرافص ط: دار  تي ة 

  ؽ / عمػي محمػد ال جػاكم تحقي لمزمخشرمصالفاهؽ  ي غريب الحديث كاألٍر
 الٍانية. ل نافص –دار المعر ة  ط: إ راىيـصمحمد أ ك الفضؿ -

  ػػت  األ فػػػاؿ كحػػؿ امشػػػكاؿ  شػػػرح الميػػة األ عػػػاؿ المشػػيكر  الشػػػرح الك يػػػر 
الككيػػتص  جامعػػة-ل حػػرؽص تحقيػػؽ/ د. مصػػطفا النحػػاسص ط: كميػػة اآلداب 

 ـ. ُّٗٗ-ىػ  ُُْْ
  كأحاديٍػػو:ر ػػـ كت ػػو كأ كا ػػو  جػػرصح ػػت  ال ػػارم شػػرح صػػحي  ال خػػارم ال ػػف 

 ق.ُّٕٗ  يركتص –محمد  ؤاد ع د ال ا ي ط: دار المعر ة 
  ػػػػد مب  ػػػػت  المتعػػػػاؿ عمػػػػا القصػػػػيدة المسػػػػماة  الميػػػػة األ عػػػػاؿ ؿ حمػػػػد  ػػػػف ميحى

ػاًلًكيص تحقيػؽ/ إ ػراىيـ  ػف سػميماف ال عيمػيص ط: مجمػة  الراهقي الصعيدم اٍلمى
 ىػ.ُُْٖ-ىػ ُُْٕالجامعة امسالمية  المدينة المنكرةص 

  د/ مكسػػػػػػا شػػػػػػاىيف الشػػػػػػيفص ط: دار  ػػػػػػت  المػػػػػػنعـ شػػػػػػرح صػػػػػػحي  مسػػػػػػمـص
 ـ.ََِِ-قُِّْالشركؽص األكلا 

  الفػػتف لنعػػيـ  ػػف حمػػاد المػػركزمص تحقيػػؽ/ سػػمير أمػػيف الزىيػػرمص ط: مكت ػػة
 ق.ُُِْالتكحيد القاىرةص األكلا 

  تحقيؽ د/ عمػي زكيػفصالفرؽ  يف الحركؼ الخمسة ال ف السيد ال طميكسيص 
 ط: مكت ة العانيص  غداد.

  الفركؽ المغكية أل ي ىالؿ العسػكرمص تحقيػؽ/ محمػد إ ػراىيـ سػميـص ط: دار
 العمـ كالٍقا ة لمنشر كالتكزيت.

  ػػيض القػػدير شػػرح الجػػامت الصػػغير لممنػػاكمص ط: المكت ػػة التجاريػػة الك ػػرلص 
 ق.ُّٔٓمصرص األكلا 
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 ؽ/ محمػػد  ػػدر  ػػيض ال ػػارم عمػػا صػػحي  ال خػػارم لمحمػػد أنػػكر شػػاهص تحقيػػ
-قُِْٔعػػػػػػالـ الميرتيػػػػػػيص ط: دار الكتػػػػػػػب العمميػػػػػػةص  يػػػػػػركتص األكلػػػػػػػا 

 ـ.ََِٓ
  القػػػامكس الفقيػػػي لغػػػة كاصػػػطالحاص د/ سػػػعدم أ ػػػك ح يػػػبص ط: دار الفكػػػرص

 ـ.ُٖٖٗ-قَُْٖدمشؽص الٍانية 
  ط: إ ػػراىيـصتحقيػػؽ / محمػػد أ ػػك الفضػػؿ  لمم ػػردصالكامػػؿ  ػػي المغػػة كاألدب 

 ـ. ُٕٗٗ ىػص ُُْٕ الٍالٍةص صالقاىرة –دار الفكر العر ي 
  كتػػػػاب األضػػػػداد لقطػػػػربص تحقيػػػػؽ د/ حنػػػػا حػػػػدادص ط: دار العمػػػػـك لمط اعػػػػة

 ـ.ُْٖٗ-قَُْٓكالنشرص الرياضص األكلا 
 الٍالٍػةصص الكتاب لسي كيوص تحقيؽ / ع د السالـ ىاركفص ط: مكت ة الخانجي 

 ـ. ُٖٖٗ-ىػ  َُْٖ
  ل نػافص –العممية  يركت كتاب التعريفات لمشريؼ الجرجانيص ط: دار الكتب

 ـ. ُّٖٗ-ىػ َُّْاألكلا 
  الكتاب الفريد  ي إعراب القػرآف المجيػدص لممنتجػب اليمػذانيص تحقيػؽ/ محمػد

-قُِْٕنظػػػػاـ الػػػػديف الفتػػػػي ص ط: دار الزمػػػػاف لمنشػػػػر كالتكزيػػػػتص األكلػػػػا 
 ـ.ََِٔ

  ىػ.َُْٕ- يركتص الٍالٍة  –ط: دار الكتاب العر ي  لمزمخشرمصالكشاؼ  
 النحػػك كالصػػرؼ لمممػػػؾ المؤيػػدص تحقيػػؽ د/ ريػػاض الخػػػكاـص ط:  الكنػػاش  ػػي

 ـ.َََِل نافص  –المكت ة العصرية لمط اعة كالنشرص  يركت 
  الككاكػػب الػػدرارم  ػػي شػػرح صػػحي  ال خػػارمص لمحمػػد  ػػف يكسػػؼ الكرمػػانيص

 ـ.ُُٖٗ-قَُُْط: دار إحياء التراث العر يص  يركتص الٍانية 
 ر الجارم إلا رياض أحاديث ال  خارمص ألحمد  ف إسماعيؿ الكػكرانيص الكٍك

تحقيػػؽ/ أحمػػد عػػزك عنايػػةص ط: دار إحيػػاء التػػراث العر ػػيص  يػػركتص األكلػػا 
 ـ.ََِٖ-قُِْٗ
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  كض ال ىيبػػػاج  ػػػػي شػػػرح صػػػحي  مسػػػػمـ  ػػػف الحجػػػػاجص الكككػػػب الكىبػػػاج كالػػػػرب
رملمحمػػد  طػػكؽ النجػػاةص األكلػػاص  دار-الشػػا عيص دار المنيػػاج  األمػػيف اليىػػرى
 ـ. ََِٗ-ىػ  َُّْ

  تحقيػػؽ / عػػادؿ أحمػػد ع ػػد  الحن مػػاصالم ػػاب  ػػا عمػػـك الكتػػاب ال ػػف عػػادؿ
ىػػ ػ  ُُْٗاألكلػا ) العمميػةصط: دار الكتػب  عكضصعما محمد  المكجكدص

 .)ـ ُٖٗٗ
  ىػ. ُُْْ-الٍالٍة   يركتص –دار صادر  منظكرص ط:لساف العرب ال ف 
  تحقػػػي/ الالمػػػت الصػػػ ي   شػػػرح الجػػػامت الصػػػحي ص لشػػػمس الػػػديف ال رمػػػاكمص

لجنػة مػػف المختصػػيف   شػػراؼ: نػكر الػػديف طالػػبص ط: دار النػػكادرص سػػكرياص 
 ـ.َُِِ-ُّّْاألكلا 

  لمعػػػات التنقػػػي   ػػػي شػػػرح مشػػػكاة المصػػػا ي ص لع ػػػد الحػػػؽ  ػػػف سػػػيؼ الػػػديف
الػػػدىمكمص تحقيػػػؽ د/ تقػػػي الػػػديف النػػػدكمص ط: دار النػػػكادرص سػػػكرياص األكلػػػا 

 ـ.َُِْ-قُّْٓ
 كاحػػػػد مؤلػػػػؼ عمػػػػا حػػػػركؼ المعجػػػػـ  مػػػا جػػػػاء عمػػػػا  عمػػػػت كأ عمػػػػت  معنػػػػا

 لمجكاليقيص تحقيؽ/ ماجد الذى يص ط: دار الفكرص دمشؽ.
  مجمػػػت  حػػػار األنػػػكار  ػػػي غراهػػػب التنزيػػػؿ كلطػػػاهؼ األخ ػػػارص لجمػػػاؿ الػػػديف

الصػػػػديقي الينػػػػدمص ط: مط عػػػػة مجمػػػػس داهػػػػرة المعػػػػارؼ العٍمانيػػػػةص الٍالٍػػػػة 
 ـ.ُٕٔٗ-قُّٕٖ

 لمحسػف سػمطافص ط: مؤسسػة مؿ المغة ال ف  ارسص تحقيػؽ/ زىيػر ع ػد امج
 ـ.ُٖٔٗ-قَُْٔالرسالةص  يركتص الٍانية 

  المجمكع المغيث  ي غري ي القرآف كالحديثص لمحمد  ػف عمػر األصػ يانيص
تحقيػػؽ/ ع ػػد الكػػريـ العز ػػاكمص ط: جامعػػة أـ القػػرلص مركػػز ال حػػث العممػػي 

حيػػػػػاء التػػػػػراث امسػػػػػالميص كميػػػػػة الشػػػػػريعة كالدراسػػػػػات امسػػػػػالمية   مكػػػػػة-كام
 ُص دار المػػػػػدني لمط اعػػػػػة كالنشػػػػػر كالتكزيػػػػػتص جػػػػػدةص األكلػػػػػاص جػػػػػػ ةالمكرمػػػػػ

 ـ(. ُٖٖٗ-ىػ  َُْٖ) ّص ِـ(ص جػ  ُٖٔٗ-ىػ  َُْٔ)
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 ـص راجعػػػػو/ ُْٖٗ-ُّْٗ مجمكعػػػػة القػػػػرارات العمميػػػػة  ػػػػي خمسػػػػيف عامػػػػا
محمػػػػد شػػػػك ي أمػػػػيفص إ ػػػػراىيـ التػػػػرزمص ط: الييهػػػػة العامػػػػة لشػػػػهكف المطػػػػا ت 

 ـ.ُْٖٗ-قَُْْاألميرية 
  ت يػػيف كجػػكه شػػكاذ القػػراءات كاميضػػاح عنيػػا ال ػػف جنػػيص ط: المحتسػػب  ػػي

 ـ.ُٗٗٗ-ىػَُِْالمجمس األعما لمشهكف امسالميةص -كزارة األك اؼ
  المحرر الكجيز  ي تفسير الكتاب العزيز ال ف عطيػةص تحقيػؽ/ ع ػد السػالـ

 –ع د الشػا ي محمػد: ط: دار الكتػب العمميػةص  يػركتص دار الكتػب العمميػة 
   يركت

 ـ كالمحيط األعظـ ال ف سيدهص تحقيؽ/ ع د الحميػد ىنػداكمص ط: دار المحك
 ـ.َََِ-قُُِْالكتب العمميةص  يركتص األكلا 

  مختار الصحاح لمرازمص تحقيؽ/ يكسؼ الشي  محمدص ط: المكت ة العصرية
 ـ.ُٗٗٗىػ / َُِْصيداص الخامسةص  –الدار النمكذجيةص  يركت -

  المتن ي. ة مكت ط: خالكيوصمختصر الشكاذ ال ف 
  دار إحيػاء التػراث  ط: جفاؿصتحقيؽ / خميؿ إ راىيـ  سيدهصالمخصص ال ف

 ـ. ُٔٗٗ-ىػ  ُُْٕ األكلاص  يركتص –العر ي 
  ط : دار الفكػػرص  القػػارمصمر ػػاة المفػػاتي  شػػرح مشػػكاة المصػػا ي  لممػػال عمػػا

 ـ .ََِِ -ىػ ُِِْل ناف األكلاص  – يركت 
  ط: جامعػػة أـ القػػرل   ركػػاتصكامػػؿ  تحقيػػؽ د/ محمػػد عقيػػؿصالمسػػاعد ال ػػف

 ـ(.ََُِىػ ػ ُِِْ)
  مسػػند ا ػػف أ ػػي شػػي ةص تحقيػػؽ/ عػػادؿ  ػػف يكسػػؼ العػػزازمص أحمػػد  ػػف  ريػػد

 ـ.ُٕٗٗالرياضص األكلاص  –المزيدمص ط: دار الكطف 
  مرشػػػدص  عػػػادؿ-تحقيػػػؽ / شػػػعيب األرنػػػؤكط  حن ػػػؿصمسػػػند اممػػػاـ أحمػػػد  ػػػف

 ـ. ََُِ-ىػ  ُُِْ األكلاص الرسالةصط: مؤسسة  كآخركفص
  /المسػػػند المسػػػتخرج عمػػػا صػػػحي  مسػػػمـص أل ػػػي نعػػػيـ األصػػػ يانيص تحقيػػػؽ

 ـ.ُٔٗٗ-قُُْٕمحمد حسف الشا عيص ط: دار الكتب العمميةص األكلا 



 
ِ
 الَوْحَيي

ِ

يَّقيٌة عذ ألفاظ
ِ
 دراسٌة َتطب

ِ

د

ِ

وائ  الزَّ
ِ
َيِغ األْفعال

ِ

 يف ص
ِ

ْلب
َّ

 داللُة الس

 (الثالثونو الثالث العدد) البارود يبإيتا العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ِْْٖ﴾  
  

  مصػػا ي  الجػػػامت لمػػػدمامينيص تحقيػػػؽ/ نػػػكر الػػػديف طالػػػبص ط: دار النػػػكادرص
 ـ.ََِٗ-قَُّْسكرياص األكلا 

  يركت. العمميةص المكت ة ط: لمفيكميصالمص اح المنير  
 ط: المجمػػػػس  األعظمػػػػيصص تحقيػػػػؽ /ح يػػػػب الػػػػرحمف مصػػػػنؼ ع ػػػػد الػػػػرزاؽ

 ق.َُّْ الٍانيةص  يركتص –يطمب مف: المكتب امسالمي  اليندص-العممي
  المطمت عما ألفاظ المقنت لم عميص تحقيؽ/ محمكد األرناؤكطص ياسيف محمكد

 .ـََِّ-قُِّْالخطيبص ط: مكت ة السكادم لمتكزيتص األكلا 
  مظاىر السمب كدالالتو  ي الػنص القرآنػيص المفػردة القرآنيػة أنمكذجػاص سػناء

ـص َُِّعمػػػي زكػػػيص رسػػػالة ماجسػػػتير  ػػػي كميػػػة التر يػػػةص جامعػػػة ال صػػػرة 
 كمتاح منيا  قط ٍالث عشرة صفحة  صيغة  ي دم اؼ.

  تحقيؽ / أحمد يكسؼ النجاتي / محمد عمػي النجػار /  لمفراءصمعاني القرآف
مصػرص  –دار المصػرية لمتػلليؼ كالترجمػة  ط: شػم يصسػماعيؿ ع د الفتاح إ

 األكلا.
  معػػػػاني القػػػػرآف لمنحػػػػاسص تحقيػػػػؽ/ محمػػػػد عمػػػػي الصػػػػا كنيص ط: جامعػػػػة أـ

 ق.َُْٗالقرلص األكلاص 
  معػػاني القػػرآف كامعرا ػػو لمزجػػاجص تحقيػػؽ/ ع ػػد الجميػػؿ ع ػػده شػػم يص ط: عػػالـ

 ـ.ُٖٖٗ-قَُْٖالكتبص  يركتص األكلا 
  ػػؿ   يػػاف العال ػػات المعجػػـ االشػػتقا ي المؤصػػؿ أللفػػاظ القػػرآف الكػػريـ )مؤصب

 ػػػيف ألفػػػاظ القػػػرآف الكػػػريـ  لصػػػكاتيا ك ػػػيف معانييػػػا( لمػػػدكتكر/ محمػػػد حسػػػف 
 ـ.ََُِج ؿص ط: مكت ة اآلدابص القاىرةص األكلا 

  معجػػػـ ديػػػكاف األدب لمفػػػارا يص تحقيػػػؽ د/ أحمػػػد مختػػػار عمػػػرص ط: مؤسسػػػة
 ـ. ََِّ-ىػ  ُِْْرص القاىرةص دار الشعب لمصحا ة كالط اعة كالنش

  دار سػػػػعد الػػػػديف  ط: الخطيػػػػبصمعجػػػػـ القػػػػراءات لمػػػػدكتكر / ع ػػػػد المطيػػػػؼ
 كالتكزيت.لمط اعة كالنشر 
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  ط: السػػػمفيصتحقيػػػؽ / حمػػػدم  ػػػف ع ػػػد المجيػػػد  لمط رانػػػيصالمعجػػػـ الك يػػػر 
 القاىرة. –الٍانيةمكت ة ا ف تيمية 

 .د/ محمػػد إ ػػراىيـ معجػػـ مصػػطمحات النحػػك كالصػػرؼ كالعػػركض كالقا يػػةص أ
 ـ.ََُِ-قُِّْع ادةص ط: مكت ة اآلدابص األكلا 

  معجػػػػـ مقاليػػػػد العمػػػػـك  ػػػػي الحػػػػدكد كالرسػػػػـك لمسػػػػيكطيص تحقيػػػػؽ أ. د محمػػػػد
-ىػػػػ ُِْْالقػػػاىرة / مصػػػرص األكلػػػاص -إ ػػػراىيـ ع ػػػادةص ط: مكت ػػػة اآلداب 

 ـ. ََِْ
 .المغرب  ي ترتيب المعربص لممطرزمص ط: دار الكتاب العر ي 
  ػػدص ط: المفتػػاح مى  ػػي الصػػرؼ لمجرجػػانيص تحقيػػؽ/ الػػدكتكر عمػػي تك يػػؽ الحى

 ـ(.ُٕٖٗ-ىػ  َُْٕ يركتص األكلا ) –مؤسسة الرسالة 
  لمراغػػب األصػػفيانيص تحقيػػؽ/ صػػفكت عػػدناف المفػػردات  ػػي غريػػب القػػرآفص

 ىػ.ُُِْ-دمشؽ  يركتص األكلا-شامية الداكدمص ط: دار القمـص الدار ال
  ط:  ممحػػػـصتحقيػػػؽ د/ عمػػػي  ػػػك  مخشػػػرمصلمز المفصػػػؿ  ػػػي صػػػنعة امعػػػراب

 ـ.ُّٗٗ  يركتص األكلاص –مكت ة اليالؿ 
 جامعػػة أـ  ط:ص المقاصػػد الشػػا ية لمشػػاط اص تحقيػػؽ د / جمػػت مػػف المحققػػيف

 ـ.ََِٕىػ ػ ُِْٖاألكلا  القرلص
  شػرح الشػكاىد »المقاصد النحكية  ي شػرح شػكاىد شػركح األلفيػة المشػيكر  ػػ

حمػػػػػد  ػػػػػاخرص أ. د. أحمػػػػػد محمػػػػػد تك يػػػػػؽ لمعينػػػػػيص أ. د. عمػػػػػي م« الك ػػػػػرل
السػػػكدانيص د. ع ػػػد العزيػػػز محمػػػد  ػػػاخرص ط: دار السػػػالـ لمط اعػػػة كالنشػػػر 

 ـ. ََُِ-ىػ  ُُّْكالتكزيت كالترجمةص القاىرةص األكلاص 
  مقػػػاييس المغػػػة ال ػػػف  ػػػارسص تحقيػػػؽ/ ع ػػػد السػػػالـ ىػػػاركفص ط: دار الفكػػػرص

 ـ.ُٕٗٗ-قُّٗٗ
  ص مكت ػة ل نػاف ناشػركف   ػاكةصر الػديف تحقيػؽ د /  خػ عصفكرصالممتت ال ف

 ـ  ُٔٗٗاألكلا 
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  منحػػة ال ػػارم  شػػرح صػػحي  ال خػػارمص لمشػػي  زكريػػا األنصػػارمص ط: مكت ػػة
 ـ.ََِٓ-قُِْٔالرشدص الرياضص األكلا 

  مكسػػػكعة كشػػػاؼ اصػػػطالحات الفنػػػكف كالعمػػػـك لمتيػػػانكمص تحقيػػػؽ د. عمػػػي
لخالدمص مكت ة ل نػاف دحركجص نقؿ النص الفارسي إلا العر ية: د. ع د ل ا

 ـ.ُٔٗٗ يركتص األكلا  –ناشركف 
  عشرة. المعارؼص الخامسة: دار حسفص طالنحك الكا ي لع اس 
  :نزىػػة األل ػػاء  ػػي ط قػػات األد ػػاء لألن ػػارمص تحقيػػؽ/ إ ػػراىيـ السػػامراهيص ط

 ـ. ُٖٓٗ-ىػ  َُْٓاألردفص الٍالٍةص  –مكت ة المنارص الزر اء 
 كالسكر لم قػاعيص ط: دار الكتػاب امسػالميص  نظـ الدرر  ي تناسب اآليات

 القاىرة.
  /ـي الميٍسػػتىٍعذىبي ً ػػي تٍفًسػػير غريػػًب أٍلفىػػاًظ الميىػػٌذًب ال ػػف  طػػاؿص تحقيػػؽ د الػػنبٍظ

-ُٖٖٗمصطفا ع د الحفيظ سػالـص ط: المكت ػة التجاريػةص مكػة المكرمػةص 
 ـ.ُُٗٗ

  أحمػد الػزاكل تحقيػؽ/ طػاىر  األٍيػرصالنياية  ي غريب الحديث كاألٍر ال ػف
 ـُٕٗٗ-ىػ ُّٗٗص  يركت-المكت ة العممية  ط:الطناحي  محمد محمكد-

  نيػػػػػػؿ األكطػػػػػػار لمشػػػػػػككانيص تحقيػػػػػػؽ/ عصػػػػػػاـ الػػػػػػديف الصػػػػػػ ا طيص ط: دار
 ـ.ُّٗٗ-قُُّْالحديثص القاىرةص 

  اليدايػػة إلػػا  مػػكغ النيايػػة لمكػػي  ػػػف أ ػػي طالػػبص مجمكعػػة رسػػاهؿ جامعيػػػة
جامعػػػػة الشػػػػار ةص   شػػػػراؼ أ. د: -مػػػػي  كميػػػػة الدراسػػػػات العميػػػػا كال حػػػػث العم

كميػػػػة الشػػػػريعة -الشػػػػاىد ال كشػػػػيخيص ط: مجمكعػػػػة  حػػػػكث الكتػػػػاب كالسػػػػنة 
 ـ. ََِٖ-ىػ  ُِْٗجامعة الشار ةص األكلاص -كالدراسات امسالمية 
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 4146 ا المقدم  
ُ  وعرائسق ل  اع الةربي س( )ا الةصل  الول:  م  ُِْٓ الس 

ا. الم حثي - مًب. لغةن كاصطالحن  ُِْٓ األكؿ: حقيقةي السب
مًب عند الصر ييفى كغيًرىـ.-  ُْٓٓ مراد اتي السب
-. مبي النبحكم  ٍباني: السب  ُْٗٓ الم حثي ال
-. ر ي   ُُْٔ الم حثي الٍالث: السمبي الصب
مًب.-  ُِْٔ صيغي السب
 ُْٔٔ مًب  يفى الق كًؿ كالرب ًض.معنا السٌ  -
م -  ُْٗٔ اًع.السمب   يف القياًس كالسب
- . مبي المغكمًٌ  ُِْٕ الم حثي الرباً تي: السب

ُس اااع الصاايغس الةةمي اا س  اام ااا الةصاال  الثااانع: )داللاا   الس 
 ُْْٕ الزوائدس اع القرآن الكريم( 

 ُْْٕ أكال: أ عىؿ.-
 ُْْٕ أخفا.-
-.  ُْٕٕ أسرب
-.  ُِْٖ أصرخى
 ُّْٖ أطاؽى.-
-.  ُْٖٓ أعرضى
 ُْٖٔ أ سط.-
 ُْٖٖ أ نا.-
-.  َُْٗ ٍانيا:  ىعبؿى
-.  َُْٗ ٍرببى
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 ُُْٗ ذكبا.-
-.  ُِْٗ عذببى
 ُّْٗ  زبعى.-

:  ُْٓٗ ٍالٍا: تىفىعبؿى
 ُْٓٗ تفكبوى.-

:  ُْٔٗ راً عنا: استىٍفعىؿى
-.  ُْٔٗ استعتبى
-.  ُْٕٗ استنكىؼى

ُس ااااع الصااايغس الةةمي ااا س  ااام اااا الةصااال  الثالث:)داللااا   الس 
 ُْٗٗ الزوائدس اع ال ديث ال ريف( 

-:  ُْٗٗ أكال: أٍ عىؿى
-.  ُْٗٗ أجارى
-.  ََِْ أٍخفىرى
 َِِْ أسمىمىـ.-
 َِّْ أشكا.-
 َِْٓ .أعذىرى -
 َِْٕ أٍعمىؽى.-
-.  َِْٖ أٍ مىسى
:اٍاني-  َُِْ :  عبؿى
-. مبتى  َُِْ شى
-.  ُُِْ مىربضى

ٍنا: تىفىعبؿ:  ُِّْ ٍال
-. نبثى  ُِّْ تىحى
دى.-  ُِْٓ تىيىجب
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 4218 الخا م  -
 4224 المال ق -
 4233 اهرس المصادر -
 ِِْٓ .الةهرس ال ةصيمع-
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