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تدور مادة هذا البحث حول اتصاال الالا و واطاطا اي ااق الااركر الالارتو ااق تاذتتل 
هااااذا البحااااث تنتمااااد المااااطلي الوصااااذق التحلتلااااق لدرا ااااق هااااذ  إر جملاااق ماااااول الاااااول  

الجزئتق مر خ ل درا ق ال تاق الاركطق ومتشابي الااركر ااق طرتااق تاذتتل جملاق مااول 
حوتااق وديلتااق  ومذارنااا  طظمتااق  احت مااا الاااول  ومااا تترتااذ  لاا  ذلااا ماار ت تتاارا  ط

الااار للمااتاللو جملتااار اطتذاا  التماااو  ووجااذ اتصااال الالاا و  وحت مااا الااار للمااتاللو جملااق 
واحاادة ُط ااب  إلتااي ووجااذ التماااو وا ااُتحطذ  جملااق الحاااالق بنااد   الااو نلااُ  ماا    تاااول 

لمار تالاور  انباُق  الطاس  إرَّ الظلَو بحٌس وظلاُو الطَّااس مرتُناي وخاتٌو  و اترى الظاالمور
األماااورإ اااالرَّ جملاااق ظو اااترى الظاااالمور  تحتمااال مر تالاااور مااار جملاااق المااااول  الاااق 
منطواق  لا  ظإرَّ الظلاَو باحٌس  والالا و متصال والتمااو مطتام  وتحتمال مر تالاور مار 
اااد لاااي   تاااذتتل الحااااالق طذ اااي  ا اااتئطام جدتاااد دا اااو لجملاااق الااا و الطااااس المتاااادو  ومحالِّ

   مبىئ  يئ  جب  حب  خب  چ رتُنااي وخااتٌو   ومطااي اااق الاااركر نولااي وتالااور التماااو  طااد ظم

ىت  يت   چ   ااولاي { ٖٚ}كل  مارار   چىت  يت  جث  مث  ىث  يث     حج    متىب  يب  جت  حت  خت

تحتمااال مر تالاااور مااار مااااول مااارتو  لتلاااا ال ااا و  تاااذتتل  چجث  مث  ىث  يث     حج
محالاااد لال ملاااا  لال ملاااا  وتحتمااال مر تالاااور تاااذتت  مااار الااا و   تناااال   ا اااتئطام 
 والتماو نبليإ  اموضوع هذا البحث إذر ترتبط بالاضاتا ال  ث اآلتتق 

 ايتصال وايطاطاع والونم وايبتداءإ    ٔظ
 محل الجمل و دميإ    ٕظ
 ط بق الال و لاائل دور كخرإ   ٖظ

   التماو/ الونم/ ايبتداء/ التذتتل/ ماول الاولالكممات المفتاحية
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Abstract: This article examines (complete) relatedness and 

nonrelatedness of (direct) speech in the Qur‟an when making 

comments complementary to direct speech. It employs the analytical 

descriptive method to explore this issue by investigating the Qur‟an‟s 

contextual and ambiguous ways of making comments complementary 

to direct speech and the syntactic, semantic and paradoxical 

repercussions they precipitate. Whenever a speaker utters two 

(interrupted) sentences, complete relatedness is not achieved and the 

speech must be resumed. Whenever a speaker utters one sentence, it 

is ascribed to him, complete relatedness is achieved and the 

narratorial comment is resumed afterwards. For example, if you say: 

“People say: „Oppression is a calamity and injustice to people is its 

nidus and nest, and oppressors would see whom the (bad) 

consequences would befall.‟”, the utterance „oppressors would see‟ 

may be part of the direct speech, being coordinated to the utterance 

„Oppression is a calamity‟ and thus the speech is continued but the 

complete relatedness is not achieved. The same utterance may be a 

narratorial comment supporting and confirming the preceding direct 

speech of people, and thus completed relatedness ends with „its nidus 

and nest‟. A similar case from the Qur‟an reads: “Whenever 

Zachariah came in to (see) her in her sanctuary, he found provisions 

therein. He asked, „Mary, from where have you got such provisions?‟ 

She replied, „They are from God; God provides for whomever He 

will unexpectedly boundlessly.‟” The direct speech „God provides for 

whomever He will unexpectedly boundlessly.‟ may be ascribed to 

Mary as a complementary speech or to God as a narratorial comment 

asserting her words, and the complete relatedness is achieved before 

that. The objective of this study is trifold:  

(1) relatedness and nonrelatedness as well as pause and resumption; 

(2) parsability and non-parsability of sentences; and 

(3) ascription of speech to a speaker rather than another.  

Key words: complete / endowment / initiation / appendix / 

sayings 
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الحماااد  رذ الناااالمتر  والصااا ة وال ااا و  لااا  مشااارم المر ااالتر   اااتدطا 

   و ل  كلي وصحبي  وبند؛ محمد 
دامااق لااٌو نااائٌو  لاا  ايجتلاااد و  اااق الاااركر الالاارتو وايطاطاااع ايتصااال ااالرَّ   ا 
طناو الطظر الذالر  وترصد المناطق الصحتحق والديي  المرادة مر   تناال   وا 

طما االت ذ  ضبط الونوم مادمق لماا " تي الالبترة؛ ألرَّ تمهم ايتصال وايطاطاعوا 
 رسناد دُ و والديي   الر صح الضبط صح  الاديي      ٔظُتذاد مر المناطق"

لااي درا ااا    ااد   ومُ تحاا  م اامتا  ال تاارة ال تاارااااق الااادتو والحاادتث  هااذا النلااو
الالاااا و المتصاااال والالاااا و تتحاااادث اااااق مجمللااااا  اااار   م ااااتالق  دتاااادة وبحااااوث
مطواع الونوم و  ناتلا بالمنط   وضبط الديي   ر طرتق ضابط المطاطع  و 

اتلااااا جمتنااااا تبنااااا والمنالجااااق  الونااااوم  ونااااد اختلذاااا  طاااارق التطاااااول والبحااااث 
بحاااث لالااار هاااذا اليخااات م المشاااارذ وايتجاهاااا   ومطااااهي البحاااث والدرا اااق  

ااااق تاااذتتل جملاااق  اتصاااال الالااا و واطاطا اااياحتمالتاااق تتذااارد بدرا اااق دنتااااق حاااول 
طمااا توز اا  التااق لااو تذاارد ببحااث م ااتال  الدنتاااق ماااول الاااول  تلااا الجزئتااق  وا 

 مشااتاتلا متذرنااا  اااق التااذ التذ ااتر والاطااع وايئتطااام  االااار هااذا البحااث الااذي
ق ال اتاق الاركطاق ومتشاابي الااركر ااق مار خا ل درا ا درا اق هاذ  الجزئتاقتنتمد 

لااا  ذلاااا مااار ت تتااارا  طحوتاااق وماااا تترتاااذ    مااااول الااااولجملاااق طرتااااق تاااذتتل 
بتناادد احتماااي  تماااو جملااق ماااول  وهااو مااا  اامتطا  وديلتااق  ومذارنااا  طظمتااق 

الا و  وحت ماا لالار للمتاللو جملتار اطتذ  التماو  ووجذ اتصاال االاول  احت ما 
ق واحااادة ُط اااب  إلتاااي ووجاااذ التمااااو وا اااُتحطذ  جملاااق الحااااالق الاااار للماااتاللو جملااا

  ي وخااتوٌ اس مرتُنااالطَّاا وظلااوُ  بااحٌس  الظلااوَ  تاااول الطاااس  إرَّ ماا     الااو نلاا ُ بنااد   
جملاااق ظو اااترى الظاااالمور   األماااورإ اااالرَّ  و اااترى الظاااالمور لمااار تالاااور  انباااقُ 

  والال و بحٌس  الظلوَ  ظإرَّ جملق الماول  الق منطواق  ل  مر تحتمل مر تالور 
                                                           

الونااام وايبتاااداء وصااالتلما باااالمنط  ااااق الااااركر الالااارتو  للااادالتور/  باااد الالااارتو إباااراهتو   ٔظ
 ٚٙو  صٕٙٓٓها اا ٕٚٗٔ  ٔ وض  دار ال  و  الااهرة  ط
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  ا اااتئطام الحاااالق طذ ااايماار تاااذتتل   وتحتمااال مر تالاااور والتمااااو مطتاام متصاال
اا جدتااد دا ااو لجملااق الاا و الطاااس المتااادو  ي ظمرتُناا التماااو  طاادتالااور و  د لااي ومحالِّ

ۇئ  ۇئ  ۆئ     ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  چ ومطاااي ااااق الااااركر نولاااي    وخاااتوٌ 

ىب  يب  جت  حت     مبىئ  يئ  جب  حب  خب  مئىئ   ىئ  ی   ی  ی  ی  جئ  حئ  ىئېئ

ىت  يت  جث  مث  ىث  يث      چ   ااولاااااااي {ٖٚ}كل  مااااااارار   چىت  يت  جث  مث  ىث  يث     حج    متخت

تااااذتتل لال ملااااا    لتلااااا ال اااا و  تحتماااال مر تالااااور ماااار ماااااول ماااارتو چحج
  والتماااو الاا و   تنااال   ا ااتئطام محالااد لال ملاااوتحتماال مر تالااور تااذتت  ماار 

تنااال   ومر تالااور  م ااتفطذا ماار الاا و  إ تاااول ال اامتر "تحتمل مر تالااور نبلااي
الذصاال والوصاال والمطا اابق بااتر الجماال  إرَّ  إ ٔظماار الاا و ماارتو اتالااور مطصااوبا"

                                                           

الدر المصور اق  لوو الالتاذ المالطور  ألحمد بر تو ام المناروم بال امتر الحلباق    ٔظ
  واطظار ٚٗٔ/ٖها   تحاتق الدالتور/ محمد محمد الخراط  دار الالو  دمشاق  ٙ٘ٚظ  

تذ تر الطبري ظجامع البتار  ر تفوتل كي الاركر   ألبق جنذر محمد بار جرتار متضا  
 بااد   باار  بااد المح اار الترالااق  دار هجاار  هااا   تحاتااق الاادالتور/ ٖٓٔالطبااري ظ  
المحرر الوجتز  للااضق مبق محمد  باد و   ٜٖ٘/٘و  ٕٔٓٓها اا ٕٕٗٔ  ٔالااهرة  ط

هاااا   تحاتاااق  باااد ال ااا و  باااد الشاااااق ٙٗ٘الحاااق بااار نالاااذ بااار  طتاااق األطدل اااق ظ  
  والجاااامع ٕٚٗ/ٔو  ٕٔٓٓهاااا ا ٕٕٗٔ  ٔمحماااد  دار الالتاااذ النلمتاااق  بتااارو   ط

هاا   تحاتاق/ ٔٚالااركر  ألباق  باد   محماد بار محماد األطصااري الارطباق ظ  ألحالاو 
  وتذ ااتر البتضاااوي الم اام  ٕٚ/ٗهشاااو  اامتر البخاااري  دار  ااالو الالتااذ  الرتاااض  

مطاااوار التطزتااال وم ااارار التفوتااال  لطاصااار الااادتر مباااق الختااار  باااد   بااار  مااار بااار محماااد 
اتااق محمااد باار  بااد الاارحمر المر شاالق  هااا   تحٜٔٙالشااترازي الشاااانق البتضاااوي ظ  
البحار المحاتط  لمحمااد بار تو ام الشاالتر   و ٘ٔ/ٕدار إحتااء التاراث النرباق  بتاارو   

هاااا   تحاتاااق الشاااتم  اااادل محماااد  باااد الموجاااود والشاااتم  ٘ٗٚبااافبق حتاااار األطدل اااق ظ  
  ٕٙٗ/ٕو  ٖٜٜٔهاا ااا ٖٔٗٔ  ٔ لق محمد منوض  دار الالتذ النلمتاق  بتارو   ط

ل نالبق  الم ام  باالجواهر الح اار ااق تذ اتر الااركر  لبمااو  باد الارحمر بار وتذ تر ا
هااا   تحاتااق الشااتم  لااق محمااد ٘ٚٛمحمااد باار مخلااوم مبااق زتااد ال نااالبق المااالالق ظ  

 = ٔمنااوض والشااتم  ااادل محمااد  بااد الموجااود  دار إحتاااء التااراث النربااق  بتاارو   ط
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ولااذلا  والتراالتااذ نااد تحتاااع ااا  بنااض األونااا  إلاا  دنااق وتمحااتص متطاااهتتر 
الترتتااذ بااتر التراالتااذ اااق الاااركر الالاارتو لااي م ااباذ   ااو ذالاار  بااتَّر ال ااتوطق مرَّ 

مر هذ  األ باذ التطظتر والتضاد واي تطراد  ااد تذالر   تناال  الجملاق بناد 
الجملاااق إلحاناااا للطظتااار باااالطظتر  مو إلحاناااا للضاااد بالضاااد  مو ا اااتطرادا وح ااار 

ماا "ي والذي تخاص هاذا البحاث هاو اي اتطراد وح ار الاتخلص  وه   ٔظتخلص
إلاا  الماصااود  طتااال ممااا ابتاادل بااي الالاا وُ مر تَ   "  وتنرتذلمااا ٕظتالااادار تذترنااار"

المنط  بحتث ي تشنر ال امع بايطتاال   ل  وجي  لل تختل ي اخت  ا دنتقَ 
وارق بنض    ٖظ"مر المنط  األول إي وند ونع  لتي ال اطق لشدة ايلتئاو بتطلما

الذارق بااتر الاتخلص واي ااتطراد مطاا اااق الاتخلص ترالاا   األئماق بتطلماا  ااااال "
مااا الطاا  اتااي بالاللتااق ومنبلاا   لاا  مااا تخلصاا  إلتااي واااق اي ااتطراد تماار بااذالر 
األمر الذي ا تطرد  إلتي مرورا الالبرق الخاطم  و تترالي وتنود إلا  ماا الطا  

طما  رض  روضا د الر ُذتل  اآلتق بال و    و  ا   ٗظ"اتي الفطا لو تاصد  وا 
ر االتذ  بالتذتتل ولو تند اتما ابتادم باي الاو ح ار  لما الار اتي الو ا تطراد  وا 
                                                                                                                                       

للشاااتم اممااااو محماااد بااار محماااد  وتذ اااتر ال اااراع المطتااار   ٖٚ/ٕو  ٜٜٚٔااااا  ٛٔٗٔ=
  ٗٚٔ/ٔهااااا   دار الالتااااذ النلمتااااق  بتاااارو   ٜٚٚالمنااااروم باااااالخطتذ الشااااربتطق ظ  

واااتح الااادتر الجااامع بااتر اطااق الرواتااق والدراتااق ماار  لااو التذ ااتر  لمحمااد باار  لااق باار 
  ٗهاااا   تحاتاااق تو ااام ال اااوش  دار المنرااااق  بتااارو   طٕٓ٘ٔمحماااد الشاااوالاطق ظ  

 ٜٖٓٔ  صوٕٚٓٓها اا ٕٛٗٔ
  اطظر  امتاار اق  لاوو الااركر  للحاااظ مباق الذضال جا ل الادتر  باد الارحمر بار مباق ٔظ

ها   تحاتق مرالز الدرا ا  الاركطتاق  مجماع الملاا الاد لطبا اق ٜٔٔبالر ال توطق ظ  
  والبرهاار ااق  لاوو الااركر  لبمااو ٕٗٛٔهاا  صٕٙٗٔالمصحم الشرتم  الرتاض  
هاا  تحاتاق محماد مباو الذضال إباراهتو  ٜٗٚ الزرالشاق ظ  بدر الادتر محماد بار  باد  

 وما بندهاإ ٙٗ/ٔدار التراث  الااهرة  
 ٖٗٛٔامتاار ص  ٕظ
 ٕٗٛٔامتاار ص  ٖظ
 ٗٗٛٔامتاار ص  ٗظ
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طماا    الرْ تخلص ا تبر  تذتتل الجملق اق  تاق مااول الااول لت ا  تخلصاا  وا 
ر ا تباار  مرَّ وي تماااو ال ااتاق متصاال اااق ماااول الاااول ااا  وناام اتلااا بااتر    وا 

 َااوَّ  والتماااو اااالونم  ٍق نتااُر ماولاا قَ وال اطتاا قٌ ماولاا  األولاا ومرَّ الجملتااتر تخلصااا  
بماا حادث ااق  اورة الشانراء   ل  ونوع اي تطراد والتخلص وا تدل ال توطق 

  {ٚٛالشاانراء  } چٿ  ٹ  ٹ      ٹ  چ  واق  ااورة الشاانراء حالاا  نااول إبااراهتونااال "
   ٔظ"{ٛٛ}الشانراء   چڤ    ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦچ   اتخلص مطي إل  وصم المناد باولاي

وماار هطااا طذلااو  إاالجملااق األولاا  ماار ماااول إبااراهتو وال اطتااق ماار ماااول   تنااال 
اذتااااي ماااار التخلصااااا  النجتبااااق مااااا تحتاااار نااااول ال ااااتوطق  اااار الاااااركر الالرتو "

اموضاوع    ومادة هذا البحث الذتلاق بتاار هاذ  الماولاق والتفالتاد  لتلااإ ٕظ"الناول
 اآلتتق ال  ث هذا البحث إذر ترتبط بالاضاتا 

   نتي بايتصال وايطاطاع والونم وايبتداءإ    ٗظ
   نتي بمحل الجمل و دميإ    ٘ظ
   نتي بط بق الال و لاائل دور كخرإ   ٙظ
اااق   اار التذتااق الترتتااذ الاركطااق وطرتاااق طظماايإذر   ااتبحثُ  هااذا البحااثَ  إرَّ 

اتنااارم التااام ُجنلااا  مجااازاء الالااا و بنُضااالا كخاااٌذ بف طااااق  جملاااق مااااول الااااول 
   ٖظالمااات ئو األجااازاء بناااض  والتااام صاااار الترالتاااذ حالُاااي حااااُل البطااااء المحالاااو

  ار الن ناا  باتر الجمال والمطا ابق باتر التراالتاذ هذا البحاث متضاا و تبحث 
المااا  ااتبحث بمنطاا  كخاار  إطااي  ااتبحث  اار ال اابذ والم اابذ والنلااق والمنلااول  

؟ التمااواالرة ايتصال مو تد و  االرة لترى هل ال تاق تد و تق تانالرائر ا ر ال
بمنطا   الاث البحااث  بمنطا  كخار هال ال اتاق تاد و تماااو الجملاق هطاا مو هطااا؟

  ر دور ال تاق اق ترجتح منط إ

                                                           

 ٗٗٛٔامتاار ص  ٔظ
 ٖٗٛٔامتاار ص  ٕظ
 ٓٗٛٔ  اطظر امتاار صٖظ



 دراسة سياقية يف تذييل مجلة املقولتعدد احتامل متام مجلة مقول القول 

 (الثالثون الثالث العدد) البارود بإيتاى العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ٖٗٗٚ﴾  
  

الطحوتق؛ ألطي "ند تنتمد  ل  شقء مر ال تاق الل وي هو البرى الارائر  إرَّ 
المذااردة مو تتجاوزهااا إلاا  ممااور ديلتااق ماار النااال مو ماار المااااو الااارائر الطحوتااق 
حاتر تتنادد احتمااي  إتمااو جملااق  هاو المناترَ ولاذلا الاار    ٔظالمحاتط بالجملاق"

المرجع هو ماول الاول مو تتندد احتماي  الونم وايبتداء اتلا  لتبا  ال تاق 
ومر الارائر النالتاق  والمآل اق تحدتد ديلق الجملق وتارتذ وجلا  الطظر اتلاإ

نولااي  وتلاازو الترالتااذ منطاا  واحااداواحتمالتااق التماااو التااق تمطااع التنددتااق  والنادتااق
 چگ  گ   ڳ  ڳ   ڳ     ڳ  گژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گچ  تنااال  
ت اااااتحتل  اااااا  و اتااااادة مر  چگ  گ   ڳ  ڳ   ڳ     ڳ  چ    ااولاااااي{ٖٚ}المائااااادة  

  اتندد األللق ت تلزو طذاق الوحداطتاق  مو مر تمامي اق ماول الاول تالور داخ 
والاول بلما منا تطانض  والونوع اق وا  با  الوحداطتق ت تلزو طذق تندد األللق  

 إوالونُم  لتي چک  گ چ التماُو  طد نولي   لذا لزو التطانض محال
طظااو اااق تبطر  التمااووال تارا مااا تااربط اممااو الاارازي بااتر احتماال ايتصااال واحتمااال 

ڳ  چ   الااركر الالاارتو  وتوجااي الااطظو  لا  الاال وجااي ممالاار  اما   اااق نااول   تنااال  

ڻ    ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ    ںڳ  ڳ  ڱ   ڱ   ڱ  ڱ  ں

ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶  ﮷   ﮸  ﮹    ۓھ  ے   ے  ھہ  ھ  ھ

                       ﮽  ﮾  ﮿  ﯀  ﯁    ﮼﮺  ﮻

مئ    حئۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ    ٴۇ  ۋ  جئ  ۇ                ڭ  ڭ  ڭ  ڭ

  {ٕٙٛ – ٕ٘ٛ}الباااااااارة   چمب  ىب  يب  جت  حت  خت   خبىئ  يئ   جب  حب
تحتمل مر تالاور ابتاداء  چ﮶  ﮷   ﮸  ﮹  ﮺  ﮻چ   نولي" تاول الرازي 
وتحتمل مر تالور حالاتق  ر الر ول والمحمطتر  ل  ط ق الال و   خبر مر  
﮶  چ   وناااااالوا چۓ  ﮲  ﮳  ﮴      ۓھ  ے   ےچ  ااااااق نولاااااي

                                                           

هاا اااا ٖٔٗٔ  ٔالبتاار ااق روائاع الااركر  للادالتور/ تمااو ح اار   االو الالتاذ  الاااهرة  ط  ٔظ
 بتصرم ت تر ٕٕٔو  صٖٜٜٔ



 دراسة سياقية يف تذييل مجلة املقولتعدد احتامل متام مجلة مقول القول 

 (الثالثون الثالث العدد) البارود بإيتاى العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ٖٗٗٛ﴾  
  

    چ   وتحتاااااااد ذلاااااااا ماااااااا مردااااااااي مااااااار نولاااااااي چ﮷   ﮸  ﮹  ﮺  ﮻

االفطاااي تناااال  حالااا   اااطلو طااارتاتلو ااااق التم اااا بامتماااار والنمااال  چ
ربلااو بفطااي ي تاللاام طذ ااا إي  الصااالح وحالاا   ااطلو اااق جملااق ذلااا مطلااو وصااذوا

نلطاا إر هاذا مار الا و الماحمطتر اوجاي الاطظو مطلاو لماا  إرْ "    او تااول  ٔظ"و نلا
   ومطاي تناال  ياالافطلو ناالوا  التام ي ط امع وي ططتاع چے   ےچ  ناالوا

   ااالذا الااار هااو تنااالق بحالااو الرحمااق امللتااق يتاللذطااا إي مااا اااق و اانطا وطانتطااا
بودتااق وجااذ مر طالااور   االااذلا طحاار بحالااو النتطالبطااا إي بالشااقء ال االل اللااتر

ر نلطاا اوجاي الاطظو مطلاو لماا     إر هاذا مار الا و   تناال  امنتر مطتنتر  وا 
 لاااا  مر دل ذلااااا  چۓ  ﮲  چ   ااااو نااااالوا بنااااد  چے   ےچ  نااااالوا
و للم ذاارة اتمااا تصاادر  ااطلو ماار وجااو  التاصااتر مااطل طلبااا چۓچ  ناوللو

طلبااااا للم ذاااارة اااااق ذلااااا  چۓ چالمااااا الااااار نااااوللو     لاااا   اااابتل النمااااد
﮶  ﮷   ﮸  ﮹  ﮺  چ   تنااال   ااطلو ذلااا ونااال  ي جاارو خذاام   التاصااتر

  انطد ذلا لو والمنط  مطالو إذا  منتو ومطنتو  وما تنمدتو التاصتر چ﮻
  الر  ؛مطيونع مطالو طوع تاصتر  ل   بتل ال لو وال ذلق ا  تالوطوا خائذتر 

   وبالجملق الذا إجابق للو اق د ائلو اق ناوللوتنال  ي تاللم طذ ا إي و نلا
ا تراضااا " مر تالااور   ووجااي التاادخل امللااق بااتر مد تااتلو ٕظ"چۓ  ﮲چ
تر الجماال المحالتااق بااالاول  واائدتااي إظلااار  ماارة امتمااار  والت االتو  والطا ااق  باا

  ورنو  ٖظ"بما اتي مشاق التاللتمَ  اف لملو   بفّطي لو تجنل  لتلو اق هذا الدتر

                                                           

 ٓ٘ٔ/ٚتذ تر الرازي   ٔظ
 ٓ٘ٔ/ٚتذ تر الرازي   ٕظ
 ٖٗٔ/ٖالتحرتر والتطوتر   ٖظ



 دراسة سياقية يف تذييل مجلة املقولتعدد احتامل متام مجلة مقول القول 

 (الثالثون الثالث العدد) البارود بإيتاى العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ٖٜٗٗ﴾  
  

ورنااو ظلااور هااذا الوجااي الطااي ي تمطااع جااواز وجااي ايتصااال  والوطااي ماار الاا و 
  إ ٔظ"چے   ےچ  الفّطي تنلتل لاوللو"الر ول والمحمطتر  

وناد ا تمااد البحااث  لاا  المااطلي الوصاذق والتحلتلااق  راجنااا إلاا  كراء الطحاااة 
 الاركرإوالمذ رتر ومرجحا ما تد مي ال تاق ومتشابي 

 لااا  الطحاااو مطالاااذ  خم اااق وترتبااا  مادتاااي ااااق  اااولي هاااذا الموضاااوعوناااد 
 اآلتق 

  لغة واصطالحاوالتذييل واالبتداء : الوقف المطمب األول
 بحرف العطف : تذييل الجممة بين مقول القول واالستئنافالثانيالمطمب 

 العطفالمطمب الثالث: تذييل الجممة بين مقول القول واالستئناف بغير حرف 
 الجممة بين مقول القول ووجوه إعرابية أخرىتذييل : المطمب الرابع

: أثر القراءات القرآنية في توجيو الوقف واالبتداء فيي تيذييل الخامسالمطمب 
 جممة مقول القول
للوناام يتصااال الالاا و واطاطا ااي مو الدرا ااا  التااق تنرضاا    ونااد تناادد

ل  رضااا اااق تلا للتااذت  وتناارض بنُضااوايبتااداء اااق الاااركر الالاارتو ناادتما وحاادت ا
 جملق ماول الاول بالبحاث تندد احتمال إتماو طاتا درا تي  لالطلا جمتنا لو تذرد 

المااا اناال هااذا البحااث  والااار ماار مهااو الدرا ااا  والمنالجااق  الم ااتال والدرا ااق 
 للونم وايبتداء تصال وايطاطاع مو ل التق تنرض  

ري  والاطع وايئتطام ألباق جنذار الطحااس  إتضاح الونم وايبتداء يبر األطبا
والمالتذااا  ااااق الونااام وايبتااادا ألباااق  مااارو الاااداطق  ومطاااار اللااادى ااااق الونااام 
وايبتااادا لوشااااموطق  والوناااام وايبتااااداء وصااالتلما بااااالمنط  اااااق الاااااركر الالاااارتو  

 للدالتور/  بد الالرتو إبراهتو  وض صالحإ

 
                                                           

 ٖٗٔ/ٖالتحرتر والتطوتر   ٔظ



 دراسة سياقية يف تذييل مجلة املقولتعدد احتامل متام مجلة مقول القول 

 (الثالثون الثالث العدد) البارود بإيتاى العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ٗٗٗٓ﴾  
  

 املطلب األول
 لغة واصطالحب والتذييل واالبتداءالوقف 
طمااااااا اختاااااااارَ  البحاااااااث مصااااااطلحق الونااااااام وايبتاااااااداء دور ايتصاااااااال  وا 

و  نتلماااا الو تااااق بتمااااو الجمااال  وايطاطااااع لال رتلماااا ااااق الالااا و دور نترهماااا
 إواطاطا لا
و المنااطق لاتدور الونم اق الل ق حول الاتاو والحبس وامحاطق وا الونم ل ق 
 والمناتطقإ
  والاااذا َوَنذَاااِ  الّدابَّاااقُ   َونَاااَم بالَمالااااِر َوْنذاااا  وُوُنوااااا الاااو واِناااٌم  داَو ناِئمااااتااااال  

  لانَاااَم الااادَّاَر  لااا  الم ااااالتِر  إذا َحبَّ اااتااااال  و و  إوالُونُاااوُم  ِخااا ُم الُجلُاااوسِ 
  ومِ َونَااَم الااااِرُل  لاا  الاَلِلمااِق ُوُنواااا  َوَونَّذَااي َتْوِنتذااا  َ لََّمااي مواِضااَع الُونُااتاااال  و 

َوَنْذاُ  وتااول  وَوَنَم  لتاِي   اَتَطاي    وَوَنَم  ل  الَمْنَط   َمحاَط ِبي  وهو مجازٌ 
َر َنْوُلي َتنَال    يث  حج  چ  ل  ما ِ ْطَد ُا ِر  ُتِرتُد ند َاِلْمُتي وَتَبتَّْطُتي  وباللِتلما ُا ِّ

 إ ٔظ{ٕٚ}األطناو   چمج     جح  مح  جخ       
  الوقف اصطالحا:

مبااو  ماارو الااداطق باولااي "هو ااارف جلتاال تناارم بااي التذتااق مداء الاااراءة   راااي 
ابار   رااي  و  ٕظبالونم  ل  المواضاع التاق طاص  لتلاا الااراء  متمااو المنااطق"

الوناام   بااارة  اار نطااع الصااو   لاا  الاللمااق زمطااا تتااطذس اتااي  "باولااي الجاازري
مو بماا نبلاي ي   تايإما بماا تلاق الحارم الموناوم  ل   ادة بطتق ا تئطام الاراءة

                                                           

ق الح اتطق الملااذ بمرتضا    اطظر  تاع النروس  لل تد محمد بار محماد بار  باد الارزأظ
هااا   تحاتااق/  بااد ال ااتار محمااد اااراع ومصااطذ  حجااازي وكخاارور  ٕ٘ٓٔالزبتاادي ظ  

 ل ااالق التاااراث النرباااق  وزارة امرشااااد واألطبااااء ااااق الالوتااا   مطبناااق حالوماااق الالوتااا   
 وما بندها ٛٙٗ/ٕٗو  ظوإقإم  ٜ٘ٙٔ اااااها ٖ٘ٛٔ

 ااز وجال  لبمااو المااارل مباق  مارو   مااار   المالتذا  ااق الونام وايبتاادا ااق التااذ   ٕظ
ها   تحاتق الدالتور/ تو م  بد الرحمر المر شالق  مح  اق ٗٗٗبر  نتد الداطق ظ  
 ٛٗو  صٜٚٛٔها اا ٚٓٗٔ  ٕالر الق  بترو   ط



 دراسة سياقية يف تذييل مجلة املقولتعدد احتامل متام مجلة مقول القول 

 (الثالثون الثالث العدد) البارود بإيتاى العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ٗٗٗٔ﴾  
  

وس اآلي ومو اااطلا وي تاافتق اااق و ااط اللمااق وي ءبطتااق ام ااراض  وتاافتق اااق ر 
  و رااااي األشااموطق باولاااي "نطع  ٔظ"وي باااد ماار التاااطذس منااي  اتمااا اتصااال ر ااما

  إ ٕظالصو  كخر الاللمق زمطا ما  مو هو نطع الاللمق  ما بندها"
  االبتداء لغة:
قءَ   إ ٖظندَّمي اق الذنل  ابِتداًء َمي  َاَنَلي َبَدَم الشَّ

   االبتداء اصطالحا:
  مو هو"الشاروع ااق  ٗظهو "ايبتاداء بمواضاع منتطاق ي تختال اتلاا المنااطق"

  إ ٙظمناودة الاراءة بند ونم"  مو هو" ٘ظالاراءة بند نطع مو ونم"
  التذييل لغة:

  ٚظالذَّْتُل  كِخُر اُللِّ َشْقءٍ 
 

                                                           

  الطشر اق الاراءا  النشر  لبماو الحااظ  مبق الختر محمد بر محمد الدمشاق الشلتر ٔظ
تحاتق الشتم/ زالرتا  مترا   دار الالتذ النلمتق  ببتارو   ها   ٖٖٛبابر الجزري ظ  

 ٜٓٔ  ٜٛٔ/ٔو  ٜٜٛٔها اا ٛٔٗٔ  ٔط
  مطاااار اللااادى ااااق بتاااار الونااام وايبتااادا  ألحماااد بااار محماااد بااار  باااد الالااارتو األشاااموطق ٕظ

و  ٖٜٚٔهاااا اااااا ٖٜٖٔ  ٕهاااا   مطبنااااق مصاااطذ  البااااابق الحلباااق  الااااااهرة  طٜٕٜظ  
ا   لاو الااراءا  الاركطتاق وماا تتنلاق باي  للادالتور/   واطظر متضا  منجو مصاطلحٛص

 ٕٖٗو  صٕٚٓٓها ا ٕٛٗٔ  ٔ بد النلق الم ئول  دار ال  و  الااهرة  ط
  و مختصر النبارا  لمنجو مصطلحا  ٖٛٔ  ٖٚٔ/ٔ  اطظرا تاع النروس ظذإدإم  ٖظ

ها ا ٜٕٗٔ  ٔالاراءا   للدالتور/ إبراهتو بر  نتد الدو ري  دار الحضارة  الرتاض  ط
 ٖٔٔو  صٕٛٓٓ

 ٛٗ  المالتذ  صٗظ
 ٕٚمنجو مصطلحا   لو الاراءا  الاركطتق وما تتنلق بي ص  ٘ظ
 ٔٔمختصر النبارا  لمنجو مصطلحا  الاراءا  ص  ٙظ
  ومنجاااو المصاااطلحا  الب نتاااق وتطورهاااا  للااادالتور/ ٕٓ/ٜٕ  تااااع الناااروس ظذإيإل  ٚظ

 ٕٕٔ/ٕو  ٖٛٛٔها ا ٖٓٗٔمحمد مطلوذ  المجمع النلمق النرانق  



 دراسة سياقية يف تذييل مجلة املقولتعدد احتامل متام مجلة مقول القول 

 (الثالثون الثالث العدد) البارود بإيتاى العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ٕٗٗٗ﴾  
  

  التذييل اصطالحا:
اااي مر تااحت  بنااد تماااو الالاا و بالاا و م ااتال اااق منطاا  الزرالشااق باولااي "  رَّ
لتالاااور مناااي الالااادلتل لتظلااار   مو مذلوماااي  تحاتااااا لديلاااق مططاااوق األول  األول

چ  چ  چالاولاي تناال     وتالمال  طاد مار الماي  المنط   طد مر ي تذلو

هاال   مي چڇ  ڇ  ڇ  ڍچ ااو نااال  ااز ماار نائاال  {ٚٔ} اابف   چ ڇچ  چ
تجازى ذلا الجزاء الذي ت تحاي الالذور إي الالذور الر جنلطا الجزاء  اماا الاار 

 إ ٔظ"ال اطق مذتدا اائدة زائدة
وال اطتااق تشااتمل  لاا    مر تااحت  بجملااق  اااذ جملااقبفطااي "و راااي ال ااتوطق 

وتتاارر   لتفالتد مططوني مو مذلومي لتظلر المنط  لمر لو تذلمي  المنط  األول
 چں  ڻ  ڻ          ڻ     ںڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱچ  إإإطحاااااو   طاااااد مااااار الماااااي

 (2)"{ ٔٛ}ام راء  
تناتذ الجملااق بجملااق مشااتملق  لاا  منطاهااا تتطاازل اااي اباار  اشااور بفطااي" رّ و 

وباذلا تحصال تفالتاد منطا  الجملاق األولا    مطزلق الحجق  ل  مضمور الجملاق
االتاااذتتل ضاارذ مااار ضاااروذ امططاااذ مااار حتاااث تشااتمل  لااا  تارتااار   وزتااادة

إ ة للاا تنلاق بذائادة الجملاق األولا منط  الجملاق األولا  وتزتاد  لتاي بذائادة جدتاد
   ٖظ"خااارع مخااارع األم اااال لماااا اتاااي مااار ُ ماااوو الحالاااو ووجتاااز اللذاااظي ماااا مُ ومبدُ ااا
مر تالااور مرتبطااًا بمااا " و   ٗظ"تجااذ مر تالااور م ااو ماار الالاا و المااذتَّلالتااذتتل "ا

                                                           

  ومنجاااااو الب ناااااق النربتاااااق  ٓٙٛٔ  واطظااااار متضاااااا  امتااااااار صٜٙ  ٛٙ/ٖالبرهاااااار   ٔظ
و  ٜٛٛٔهاااااا ااااااا ٛٓٗٔ  ٖللااااادالتور/ بااااادوي طباطاااااق  دار المطاااااارة  جااااادة  ال ااااانودتق  ط

 ٖٕٗص
  واطظاااار متضااااا  التنرتذااااا   للن ماااااق  لااااق باااار محمااااد الشااااارتم ٓٙٙٛٔامتاااااار ص  ٕظ

 ٚ٘و  صٜ٘ٛٔطار  بترو   ها   مالتبق لبٙٔٛالجرجاطق ظ  
 ٚٙٙ/ٔ  التحرتر والتطوتر ٖظ
 ٜٕٔ/ٕٕ  ٜٕٔ/ٗٔ  ٘ٗٔ/ٔٔ  ٙٛٔ/ٚ  واطظر  متضا ٕٕٓ/ٕ  التحرتر والتطوتر ٗظ



 دراسة سياقية يف تذييل مجلة املقولتعدد احتامل متام مجلة مقول القول 

 (الثالثون الثالث العدد) البارود بإيتاى العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ٖٗٗٗ﴾  
  

بمطزلق المادمق الالبارى للمادماق " يمي  إط  (2)"تشمل المذتَّل نطنا"   الو ٔظ"نبلي
تارتاااار   واائدتااااي " ٘ظ"امتجاااااز"وشاااارطي   ٗظتطلمااااا مطا اااابق حتمااااابا   ٖظ"الصاااا رى

خصوصاتا  وهاو مار "ق والنماوو  توال ابب   الالتفالتاد ٙظ"الجملق التق نبلي وزتاادة
الو"امططاااااااذ    ٛظوهااااااو "مناااااادود ماااااار ضااااااروذ امططاااااااذ"   ٚظ" لااااااو المناااااااطق

وئ  وئ    ەئائ  ەئ  ائې  ې    ى  ىچ  ومطااي اااق الاااركر نولااي    ٜظذتتل"بالتاا

 تاااااذتتل لماااااا نبللاااااا  چوئ  وئ  ۇئ          ۇئ  ۆئچاجملاااااق   {ٕ}الحدتاااااد   چۇئ          ۇئ  ۆئ
 إ ٓٔظوتاع اق الط ر والشنر

تااذتتل  امااًق  ولمااا الااار هااذا البحااث وتنرتاام اباار  اشااور ال ااابق تشاامل ال    
 ااار التاااذتتل ااااق جملاااق مااااول الااااول  تماّلاااَر البحاااث مااار مر تضاااع هطاااا تنرتذاااا 

                                                           

 ٜٕٛ/ٕ  التحرتر والتطوتر ٔظ
 ٕٛٚ/ٖ  التحرتر والتطوتر ٕظ
 ٖٔٓ/ٜ  التحرتر والتطوتر ٖظ
 ٕٓ٘/ٕ٘  اطظر  التحرتر والتطوتر ٗظ
 ٖٙٚ/ٕ  التحرتر والتطوتر ٘ظ
 ٕٛ/ٕٗ  التحرتر والتطوتر ٙظ
 ٕٙٛ/ٕٛ  التحرتر والتطوتر ٚظ
 ٖٕٗمنجو الب نق النربتق ص (8)

 ٕٕٔ/ٕمنجو المصطلحا  الب نتق وتطورها   ٜظ

هو مر تاذتل الطااظو مو الطاا ر ال ًماا  بناد تاول ابُر حجق الحموي  طد تنرتذي التذتتل "  ٓٔظ
ال ااالو   لتااي  بجملااق تحاااق مااا نبللااا ماار الالاا و  وتزتااد  توالتااًدا وتجااري  تمامااي وح اارَ 

 "   و ا تشلد باول الطاب ق مجرى الم ل  بزتادة التحاتق
 ؟وَلْسَت بُمْسَتْبٍق أخاًل ال َتُممُّو ... عمى َشَعٍث ، أيُّ الرِّجاِل الميذَّبُ 

لتااق اللادتر مباق بالار بار  اذتَل باولي "مي الرجال الملاذذ؟" خزاطاق األدذ وناتاق األرذ 
ه اا  تحاتاق   صااو ٖٚٛ لق بر  بد   الحموي  المنروم باابر حجاق الحماوي ظ  

  واطظاار متضااا  منجااو المصااطلحا  ٕٕٗ/ٔمااا  ٕٗٓٓشاااتو  مالتبااق اللاا ل  بتاارو   
 ٕٕٔ/ٕالب نتق وتطورها 



 دراسة سياقية يف تذييل مجلة املقولتعدد احتامل متام مجلة مقول القول 

 (الثالثون الثالث العدد) البارود بإيتاى العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ٗٗٗٗ﴾  
  

"تناتُذ الال و الماول وتذتتلاي بجملاق تخص التذتتل اق جملق ماول الاول  الو 
تالاااور الالاااذتل لاااي  تذتاااد  ماااوو الالااا و المتاااادو وتارتااار  وتفالتاااد  وتنلتلاااي محتاطاااا  

ترالتذ والمنط  مر تالور مر ماول الاول المتادو  ومر تالاور تصلح مر حتث ال
ومطااي نولااي   لاا  ذلااا"إ ايتصااال وايطاطاااعماار الاا و الحاااالق  وتتناادد صااور 

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ    ہ  ہ  ھ  ھ  چ  تنااااااال  

}كل  چ﮸   ﮹  ﮺  ﮻  ﮼   ﮷﮴  ﮵  ﮶  ﮳ھ  ھ  ے  ے  ۓ     ۓ  ﮲

تحتمااال مر تالاااور تاااذتت  داخااا   چ﮼﮸   ﮹  ﮺  ﮻  چ   اجملاااق {ٜٔٔ مااارار  
ماافمورور باوللااا  وتحتماال مر تالااور المحمطااور و والالاا و متصاال  تحاا  الاااول  

تاااول وتماااو الالاا و األول  طااد ظب ااتالو   تااذتت  ماار    لاا  وجااي اي ااتئطام  
   ٔظ"  ا ااتئطامتنااال    مو ماار الاا و  هو ماار ماااول الر ااول للااواباار  جتبااق "
تماو الجملق   تتندد  ل  ايحتمالتر الما  تظلر خ ل هذا البحثإ وا 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

  البحاااااار المدتااااااد  ألحمااااااد باااااار محمااااااد بااااااار الملاااااادي باااااار  جتبااااااق الح ااااااطق امدرت اااااااق ٔظ
 ٕٜٗ/ٔ و   ٕٕٓٓها اا  ٖٕٗٔ ٕها   دار الالتذ النلمتق  بترو   طٕٕٗٔ ظ 



 دراسة سياقية يف تذييل مجلة املقولتعدد احتامل متام مجلة مقول القول 

 (الثالثون الثالث العدد) البارود بإيتاى العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ٗٗٗ٘﴾  
  

 املطلب الثبني
 حبرف العطف واالستئنبف مقول القولبني لملة اجلتذييل 

ڳ  ڳ  ڳ    ڱ  ڱ  ڱ      ڱ  ں  ں  ڻ   چ تاااااااااااول تنااااااااااال     ٔظ

ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ    ہ     ہ  ہ  ہ  ھ  ھ    ھ  ھ      ے  ے    

 {ٜٕ – ٕٚ}الذرنار   چ﮲  ﮳  ﮴   ﮵     ۓۓ
ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ    ڻ  ۀ   ۀ    ہ     چالمتذاااااااق  لتاااااااي مر جملاااااااق 

جملاااااااااق الااااااااا و الظاااااااااالو تاااااااااوو  چ   ۓھ  ھ    ھ  ھ      ے  ے    ۓ ہ  ہ  
  الا و َمار؟ هال هاو مار ﮲  ﮳  ﮴   ﮵الاتامق  لالر جملاق ظ
مي مر جملق ال و الظالو  الو اق محل طصذ والونم التاو  جملق ماول الاول

اااا   جملاااق ا اااتئطااتق جدتااادة مااار الااا و    اااز وجااالهاااو   مو چ﮵  چ لااا  
 ؟چ ے  ے    ۓچمحل للا والونم التاو  ل  

﮲  ﮳  چجملااق  اباار  اشااور مرّ و   ٕظالارطبااقو   ٔظالطبااريتاارى 

ولت ا  مار مااول ا تئطام ي محل للاا   مر ال و   تنال   چ﮴   ﮵  
ابااار  تااااول  چ ے  ے    ۓچوتمااااو الالااا و  طاااد نولاااي  الونااام نبللاااا ااااول  ومرّ ال

تاااذتتل مااار الااا و   تناااال  ي  چ﮲  ﮳  ﮴   ﮵چ  " اشاااور
هاذا امضا ل مار  مال الشاتطار   الالّ  مر ال و الظالو  تطبتلاا للطااس  لا  مرّ 

خذول امط ار  مي الظالو إض ل خلتلي؛ ألر الشتطار الو الذي ت ّول لخلتل 
 (3)مجبول  ل  شدة خذلي"

                                                           

 ٕٗٗ/ٚٔ اطظر  تذ تر الطبري  ٔظ
 ٕٙ/ٖٔاطظر  الجامع ألحالاو الاركر   ٕظ
و  ٜٗٛٔالتحرتاار والتطااوتر  لبماااو الشااتم محمااد الطاااهر باار  اشااور  الاادار التطو ااتق    ٖظ

والناارذ تاااول    الااادرة  لاا  ذلااا الخااذل  تاارا طصاار الم ااتطِجد ومناوطتااي مااع  و ٚٔ/ٜٔ
 خذلي إذا ترا طصر  مع الوطي تترنذ الطصر مطيإ



 دراسة سياقية يف تذييل مجلة املقولتعدد احتامل متام مجلة مقول القول 

 (الثالثون الثالث العدد) البارود بإيتاى العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ٗٗٗٙ﴾  
  

 -  ٕظومبو تحتا  زالرتاا األطصااري  ٔظالداطق وومبو  مر  األطباري ابرُ وتد و 
ونااٌم تاااوف  چ ے  ے    ۓچ الوناام  لاا  نولااي  الوجااَي ال ااابق متضااا محالاادتر مرّ 

مار الا و   تناال  ي  چ﮲  ﮳  ﮴   ﮵  چ  نولي منللتر بفرّ 
تاااو؛ ألطااي  چ ے  ے    ۓ     ھ  ھ  چ  "ماار الاا و الظااالو  تاااول اباار األطباااري

﮲  ﮳  چمااار الاااا و الظااااالو إلاااا  هاااذا الموضااااع  ااااااال   تنااااال   

  ٖظ"چ﮴   ﮵
﮲  چجملاااااق    ومرّ الالااااا و متصااااالٌ  وتااااارى مباااااو جنذااااار الطحااااااس مرّ 

 الالاا وماار ماااول الاااول اااق محاال طصااذ  ومّر تماااو  چ﮳  ﮴   ﮵
 إ ٗظچ﮵چ  طد
 
 
 

                                                           

 ٙٔٗاطظر  المالتذ  ص  ٔظ
اطظاار  الماصااد لتلخااتص مااا اااق المرشااد اااق الوناام وايبتاادا  لشااتم ام اا و تحتاا  باار   ٕظ

هاااا   مطباااوع بلاااامش مطاااار اللااادى ااااق بتاااار الونااام وايبتااادا ٕٜٙزالرتاااا األطصااااري ظ  
و  ٖٜٚٔهاااااا ااااااا ٖٜٖٔ  ٕططبناااااق مصاااااطذ  الباااااابق الحلباااااق  الاااااااهرة  لوشاااااموطق  م

 ٕٗٚص
إتضاح الونم وايبتداء ااق التااذ    از وجال  ألباق بالار محماد بار الاا او بار بشاار   ٖظ

 عهاااا   تحاتاااق محتاااق الااادتر  بااد الااارحمر رمضاااار  مطبو اااا  مجمااإٖٛاألطباااري ظ  
 ٗٓٛ/ٕو  ٜٔٚٔها ا ٜٖٔٔالل ق النربتق بدمشق  

اطظاااااار  الاطااااااع وايئتطااااااام  ألبااااااق جنذاااااار محمااااااد باااااار محمااااااد باااااار إ ااااااما تل الطحاااااااس   ٗظ
هااا   تحاتااق الاادالتور/  بااد الاارحمر باار إبااراهتو المطاارودي  دار  ااالو الالتااذ  ٖٖٛظ  

 ٕٛٗ/ٕو  ٕٜٜٔها اا ٖٔٗٔ  ٔالرتاض  ط



 دراسة سياقية يف تذييل مجلة املقولتعدد احتامل متام مجلة مقول القول 

 (الثالثون الثالث العدد) البارود بإيتاى العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ٗٗٗٚ﴾  
  

  مناا الاوجلتر  ٖظواآللو اق  ٕظومباو ال انود (1)ابار ُجازيو ابر  طتق ز وجوّ 
تحتماال مر تالااور ماار  چ﮲  ﮳  ﮴   ﮵  چ تاااول اباار  طتااق "

وتحتماال مر تالااور ابتااداء إخبااار ماار   تنااال   لاا  جلااق الديلااق   نااول الظااالو
الذا الار   (4)" ل  وجي ض لتلو والتحذتر مر الشتطار الذي بل لو ذلا المبلغ

 :الونم التاو  طاد نولايالال و متصل اق محل طصذ بالاول و  و الظالو االمر 
مااااااار الطحااااااااة  عٌ و لااااااا  هاااااااذا الجاااااااواز جْمااااااا وهاااااااو تمااااااااو الجملاااااااق   چ﮵چ

 إ ٘ظوالمذ رتر

                                                           

الت االتل لنلااوو التطزتاال  للن مااق المذ اار مبااق الاا ااو محمااد باار محمااد باار ُجاازي اطظاار    ٔظ
  ٔهاااا   تحاتاااق محماااد  اااالو هاشاااو  دار الالتاااذ النلمتاااق  بتاااارو   طٔٗٚاللباااق ظ  ال

  ٚٓٔ/ٕو  ٜٜ٘ٔها اا ٘ٔٗٔ
اطظااار  تذ اااتر مباااق ال ااانود ظإرشااااد الناااال ال ااالتو إلااا  مزاتاااا الالتااااذ الالااارتو   لااضاااق   ٕظ

هاا   تحاتاق  باد الااادر محماد ٕٜٛالاضاة مباق ال انود بار محماد النماادي الحطذاق ظ  
 ٗٚٔ/ٗالرتاض الحدت ق  الرتاض   طا  مالتبق 

اطظر  روح المناطق  للن مق مبق الذضل شلاذ الدتر ال تد محمود اآللو اق الب ادادي   ٖظ
 ٖٔ/ٜٔها   دار إحتاء التراث النربق  بترو   ٕٓٚٔظ  

 ٜٕٓ/ٗالمحرر الوجتز   ٗظ
 اطظااار  لااا   ااابتل الم اااال  الزمخشاااري ظالالشاااام  ااار حااااائق ناااوامض التطزتااال و تاااور  ٘ظ

هاا   ٖٛ٘األناوتل اق وجو  التفوتل  للن ماق جاار   محماود بار  مار الزمخشاري ظ  
تباق النبتالاار  تحاتق الشتم  ادل محماد  باد الموجاود والشاتم   لاق محماد مناوض  مال

   والااااااارازي ظتذ اااااااتر الااااااارازي  المشاااااااتلر ٖٙٗ/ٗو  ٜٜٛٔ -هٛٔٗٔ  ٔالرتاااااااض  ط
د الاارازي اخاار الاادتر اباار الن مااق ضااتاء بالتذ ااتر الالبتاار ومذاااتتح ال تااذ  لبماااو محماا

هاا ااا ٔٓٗٔ  ٔهاا   دار الذالار  بتارو   طٗٓٙالدتر  مر المشتلر بخطتاذ الاري ظ  
   وال ااامتر ظالااادر المصاااور ٗ٘ٗ/ٙ    ومباااو حتاااار ظ البحااار المحاااتطٙٚ/ٕٗو  ٜٔٛٔ

   ٕٗٚ   واألشاااموطق ظمطاااار اللااادى صٕٛٓ/ٗ   وال ناااالبق ظتذ اااتر ال ناااالبقٓٛٗ/ٛ
  ٜٖٓٔظاتح الادتر ص والشوالاطق



 دراسة سياقية يف تذييل مجلة املقولتعدد احتامل متام مجلة مقول القول 

 (الثالثون الثالث العدد) البارود بإيتاى العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ٗٗٗٛ﴾  
  

ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک  چ  تاول تنال    ٕظ

ڳ  ڳ    ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ     ڳک  گ  گ  گ     گ  ڳ

ھ    ھ  ھ   ے  ے  ۓ    ھڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ

﮵     ﮶  ﮷   ﮸  ﮹  ﮺ ﮲   ﮳  ﮴    چ﮼  ﮽  ﮾    ﮻ۓ 

 {ٜٕ – ٕٚ}المائدة  

  لالاار المختلاام اتااي هااو جملااق الالاا و هطااا  لاا  ل ااار هابتاال باار كدو 
الا و مار؟ هال هاق ماار الا و هابتال مار جملاق ماااول  چ﮼  ﮽  ﮾چ

مو هااق الاا و  چ﮷   ﮸  ﮹  ﮺چالاااول اااق محاال طصااذ  والوناام  لاا  
 ؟چ﮾چا تئطام مر   تنال  ي محل لي  والونم  ل  

تاااول مبااو مبااق ال اانود مطلااا ماار الاا و   تنااال   و   ٔظالزمخشااريظاااهر الاا و 
  وهااو المذلااوو ماار الاا و  ٕظ"والجملااق تااذتتل مااارر لمضاامور مااا نبللااا  "ال اانود

  چ ﮻﮷   ﮸  ﮹  ﮺چمباااق  مااارو الاااداطق  اااااد جنااال الونااام  لااا  جملاااق 

 إ ٖظالااتا
وظاااهر الاا و اباار األطباااري واألشااموطق مطلااا ماار الاا و هابتاال  الطلمااا جناا  

 إ ٗظونذا ح طا  چ ﮻﮷   ﮸  ﮹  ﮺چالونم  ل  نولي 
 
 
 

                                                           

 ٕٕٙ/ٕاطظر  الالشام   ٔظ
 ٔٗ/ٕتذ تر مبق ال نود   ٕظ
 ٛٔٔتص ما اق المرشد صخ  والماصد لتلٖٕٛاطظر  المالتذ  ص  ٖظ
 ٜٔٔ  ومطار اللدى صٔٚٙ/ٕ ءاطظر  إتضاح الونم وايبتدا  ٗظ



 دراسة سياقية يف تذييل مجلة املقولتعدد احتامل متام مجلة مقول القول 

 (الثالثون الثالث العدد) البارود بإيتاى العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ٜٗٗٗ﴾  
  

تحتمال مر تالاور   نالوا " ٖظوال امتر  ٕظوابار  طتاق  ٔظالطحاسالوجلتر  زَ وجوَّ 
   ٗظ"مااار ناااول هابتااال ألختاااي وتحتمااال مر تالاااور إخباااارا مااار   تناااال  لمحماااد

 إ ٘ظحاة والمذ رترمر الطّ  عٌ و ل  هذا الرمي جمْ 
ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  چ  تاول تنال     ٖظ

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃڃ  چ    چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  

  ٙظ{ٕٚ}المائدة   چڇ   ڍ  ڍ  ڌڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  
   ااادّ   و لا  ر اولي     تناال ر ااترى  لامَ  ر تالذتر  ال تاقتحدث ت
مار  بااد   وحاشاا  بر مارتو تناال    مر تالاور  باداهو الم تح  تنال    مرّ 

والتااام وهااااو   مر تااااال لاااي مطااا    راضاااتا ت ااا   باااد   ور اااولي مّر تالاااور 
طماااااا خااااا  وهااااذا ي چ ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ چ الاائاااال   م اتااااي  وا 
ال ُو مر؟ هل هو مر ماول  چڎ  ڎ  ڈ  ڈ   چ نولي اق الخ م 

ڈ   چ ق محااال طصاااذ  والالااا و متصااال والونااام  لااا  نولاااياااا ناااول الم اااتح 

مو هاااو ا ااائطام مااار الااا و   تناااال  ي محااال لاااي  والالااا و مطاطاااع  چڈ 
 ؟چڍ  ڌڌ  چ  والونم  ل  نولي

                                                           

هاااا   تحاتاااق الشاااتم محماااد  لاااق ٖٖٛاطظااار  منااااطق الااااركر  ألباااق جنذااار الطحااااس ظ    ٔظ
حتااااء التاااراث ام ااا مق  ط   ٔالصاااابوطق  جامناااق مو الاااارى  منلاااد البحاااوث النلمتاااق وا 

 ٜٕٙ/ٕو  ٜٛٛٔها ا ٜٓٗٔ
 ٜٚٔ/ٕاطظر  المحرر الوجتز   ٕظ
 ٕٕٗ/ٗاطظر  الدر المصور   ٖظ
 ٜٚٔ/ٕالمحرر الوجتز   ٗظ
   وال نااااااااالبق ظتذ ااااااااتر ٖٖٕ/ٔ لاااااااا   اااااااابتل الم ااااااااال  اباااااااار جاااااااازي ظالت اااااااالتل اطظاااااااار  ٘ظ

  ٖٔٚ/ٕال نالبق
}كل  ظومااا للظااالمتر ماار مطصااار  ورد خاا م مما اال للااذ  اآلتااق اااق نولااي تنااال  متضااا   ٙظ

 {ٕٜٔ مرار  



 دراسة سياقية يف تذييل مجلة املقولتعدد احتامل متام مجلة مقول القول 

 (الثالثون الثالث العدد) البارود بإيتاى العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ٗٗ٘ٓ﴾  
  

والجملااق نالوا "  ٖظواآللو ااق  ٕظواباار  طتااق  ٔظالزمخشااري ااااد جااوََّز الااوجلتر
ماا وارد مار جلتاي   ت ا    وهو إما مر تمااو الا ولما نبلي رتذتتل مارِّ    وا 
الذاارق بااتر الااوجلتر  ووضااحوا   ٗظ"ا لمضااموطلاوتارتاارً  ا لماالتااي تنااال  تفالتاادً 

اتمااااا تاولااااور وي  وي تطصاااارالو محاااادٌ "تنطااااق   ي ماااار الاااا و  ت اااا  جنلَاااا بااافرَّ 
اق اآلخرة  ي تطصرالو طاصرٌ و مو   ت ا دالو  لتي ي تحالتي وبند   ر المناول

مخباارهو مطاي ماار تجااوز ووضااع الشاقء نتاار موضااني مو مطاي "  ٘ظ"مار  ااذاذ  
 مااا اطتحلااو   للااو اتمااا ااتاارى وتاااّول  واااق ذلااا ردعٌ  ااا  طاصاار لااي  وي م ااا دَ 

 ل ااق الناال واجبااتنلوا ما هو م تحج طي ظلو إذا  ي مر د وى مطي إلي  و اق حاّ 
طلاو ظلماوا و ادلوا  ار  ابتل متنال  تنطاق  "ي مر ال و   جنلَ    ومرَّ  ٙظ"ونو ي

الاذلا لاو ت اا دهو  لتاي ولاو تطصار ناوللو   لوا  ل   ت ا  اوَّ تالحق اتما 
ر الااااطوا منظِّ   ومطالااارَ ردَّ  ومماااا الوجاااي    ٚظماااتر لاااي باااذلا ورااناااتر مااار ماااادار "   وا 

  ومماااا جاااواز الاااوجلتر انلتاااي جماااع مااار الطحااااة  ٛظاألول اااااد ا اااتظر  مباااو حتاااار
 إ ٜظوالمذ رتر

                                                           

 ٕٙٚ/ٕاطظر  الالشام   ٔظ
 ٕٕٔ/ٕاطظر  المحرر الوجتز   ٕظ
 ٕٚٓ/ٙاطظر  روح المناطق   ٖظ
 ٕٚٓ/ٙروح المناطق   ٗظ
 ٕٙٚ/ٕالالشام   ٘ظ
 ٗٗ٘  ٖٗ٘/ٖالبحر المحتط   ٙظ
 ٕٙٚ/ٕالالشام  ٚظ
 ٗٗ٘/ٖاطظر  البحر المحتط   ٛظ
   وابااااااار جااااااازي ٖٛٔ/ٕاطظااااااار  لااااااا   ااااااابتل الم اااااااال  البتضااااااااوي ظتذ اااااااتر البتضااااااااوي  ٜظ

   ومبااااو ال اااانود ظتذ ااااتر مبااااق ٛٓٗ/ٕ   وال نااااالبق ظتذ ااااتر ال نااااالبقٕ٘ٗ/ٔظالت اااالتل
  ٕٔٛ/ٙ   وابر  اشور ظالتحرتر والتطوترٓٓٔ/ٕال نود



 دراسة سياقية يف تذييل مجلة املقولتعدد احتامل متام مجلة مقول القول 

 (الثالثون الثالث العدد) البارود بإيتاى العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ٗٗ٘ٔ﴾  
  

مار تمااو  چڎ  ڎ  ڈ  ڈ   چمر نولاي   ٔظوند رمى ابار األطبااري
  وي تجوز چڍ  ڌڌ  چ   ااد جنل الونم ح طا  ل  نولينول  ت   

 ايبتدا بما بند  ظوما للظالمتر إ
خ ااااا كخااار ااااق هاااذ  اآلتاااق تاااتحالو ااااق    تااارى مرَّ اآلتاااق رميف تباااا  ااااق هاااذ  

   هاال هااوطلاتااق ماااول نااول  ت اا  تحدتااد   وهااو خاا م اااق متضااا الوناام

ڎ  ڎ   چمو هاااو  چ ڍ  ڌچمو هاااو  چڄ   ڃ  ڃ  ڃڃ چ

  ؟چڈ  ڈ  
مر تالااور   ٘ظواباار  اشااور  ٗظوالشااوالاطق  ٖظومبااو حتااار  ٕظز الارطبااقااااد جااوَّ 
مااااااااار الااااااااا و  چ چ    چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ چتالاااااااااور 
تجوز مر تالاور ناالوا "    ومر تالور مر ال و   تنال  وايبتاداء باي ت   

 لومر بنبادة    تالور تنلتً  ا مر  ت    رَ هذ  الجملق حالاتق لال و صدَ 
وااااق  ااااء التّذرتااع وتذتااد الّتنلتاال  اءَ   اااق م اال هااذا المااااو ت طاااق َنطااوع ظإرّ ووناا

ر  الاااطوا تظّطااور مّطلااو حالاتتااي تناارتض باافّر نااوللو ذلااا نااد موننلااو اااق الشاارا وا 
ر الاط  الجملق مر الا و  ااجتطبو  حذرً  مر الونوع اتما حّذر مطي الم تح  إإإ وا 

  تنال  الو تذتتل م با  الذرهو وزتادة تطبتي  ل  بط ر منتاادهو وتنارتض 
  وبطاااء  لاا  هااذا الجااواز  ٙظبلااو باافّطلو نااد مشاارالوا بااا ماار حتااث مرادوا الّتوحتااد"

تحتمل اااااا"   چڎ  ڎ  ڈ  ڈ  چ وهااااذا التذرتااااع  طاااادهو تتذاااارع نولااااي 
چ    چ  چ   لاا  احتمااال مر تالااور نولااي متضااا مر تالااور ماار الاا و الم ااتح 

                                                           

 ٕٗٙ  اطظرا المالتذ  صٔظ
 ٜٕٗ/ٙاطظر  الجامع ألحالاو الاركر   ٕظ
 ٖٗ٘/ٖلبحر المحتط اطظر  ا  ٖظ
 ٖٙٛاطظر  اتح الادتر ص  ٗظ
 ٕٔٛ/ٙاطظر  التحرتر والتطوتر   ٘ظ
 ٕٔٛ/ٙالتحرتر والتطوتر   ٙظ



 دراسة سياقية يف تذييل مجلة املقولتعدد احتامل متام مجلة مقول القول 

 (الثالثون الثالث العدد) البارود بإيتاى العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ٕٗٗ٘﴾  
  

ماار ال ماااي  وتحتمااال مر تالاااور ماار الااا و   تناااال  تاااذتتً  لالااا و  چ چ  چ
الم اااااتح  لااااا  ذلاااااا ايحتماااااال  مو تاااااذتتً  لالااااا و   تناااااال   لااااا  ايحتماااااال 

  ٔظ"اآلخر
 اآلتق الطحو  ل  هطا تذتتل ماول الاول  التماو اقو ل  هذا تالور شالل 

ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ  ڄ  چ

 / چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  چ  / ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  

 چ  /ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  
پ  پ  پ  ڀ      ڀ  ڀ               پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻچ  تاول تنال     ٗظ

ٹ  ٹ  ٹ  ڤ         ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ   

 چڤ  ڤ  ڤ    ڦ   ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ             ڃ   ڃ     

 {ٕٕ – ٕٔ}اصل   
تتحاادث ال ااتاق  اار مشاالد ماار مشاااهد تااوو الاتامااق  وشاالادة الجااوارح  لاا  
مصحابلا اق ذلا التوو بفر تططالا   تناال   وهطاا تافتق ا ات رابلو وا اتطالارهو 

طماا الخا م للذ  الجوار  وتفتق الجاوا ذ شاااتا الااتاا  ولاتس  ماق خا م هطاا  وا 
ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ    ڦ   ڦ  ڦ     ٿ  ٹ  چ ااااااق نولاااااي 

ال ُو َمر؟ هل هو مر تماو ال و الجوارح   چڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ      ڃ   ڃ     
وونااام اآلتاااق  اااطق حتطئاااذ  وتجاااوز ايتصاااال ل طصاااذ والالااا و متصااال  حاااااااق م

و مااار   تناااال   ي محااال لاااي  وتمااااو الونااام  لااا  متضاااا  مو هاااو ا اااتئطام الااا 
 إ؟  چٿ  ٿچ

 

                                                           

 ٕٔٛ/ٙالتحرتر والتطوتر   ٔظ



 دراسة سياقية يف تذييل مجلة املقولتعدد احتامل متام مجلة مقول القول 

 (الثالثون الثالث العدد) البارود بإيتاى العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ٖٗٗ٘﴾  
  

 چٹ   ٿ  ٹ چ مرَّ نولااااي   ٖظواآللو ااااق  ٕظمبااااو ال اااانود  ٔظالاااارازيتاااارى 
ا لجااواذ التااوبتم والتارتااع تارتاارً جلااق "ا ااتئطام الاا و جدتااد ماار   تنااال    لاا  

الابتحااق حااذرا ماار مااا الطااتو ت ااتخذور  طااد األ مااال   والمنطاا  "المتااادو  ٗظ"الجلااود
ولما الار امط ار ي تادر  ل  مر ت تخذق مار جوارحاي   شلادة الجوارح  لتالو

منطاا    ونتاال   طااد مباشاارة المنصااتق الااار منطاا  اي ااتخذاء هطااا تاارا المنصااتق
الو اااق مااا الطااتو تتاااور اااق الاادطتا مر تشاالد  لااتالو جااوارحُ   مي  ايتااااء  اي ااتتار
  ألطالااو ي تحمطااور بلمالااار  ٘ظ"اتترالااوا المناصااق خواااا ماار هااذ  الشاالادة  اآلخاارة

  ٚظواألشااموطق  ٙظططالااا وي بالبنااث مصاا إ و لاا  هااذا الاارمي مبااو جنذاار الطحاااس
 چٿ  ٿ چالونام  لا   متضاا  اااد جنلاوا  ٛظومبق تحت  زالرتاا األطصااري

 الااتاإ
تمااااو الااا و مااار    چٿ  ٹ      ٹ چ وا اااتظلر مباااو حتاااار مر تالاااور نولاااي 

  إ ٜظالجوارح  ومر الال و متصل
 
 

                                                           

 ٛٔٔ/ ٕٚ  اطظر  تذ تر الرازي ٔظ
 ٕٗ/٘  اطظر  تذ تر مبق ال نود ٕظ
 ٚٔٔ/ٕٗ  اطظر  روح المناطق ٖظ
 ٕٗ/٘متضا  تذ تر مبق ال نود   واطظر ٚٔٔ/ٕٗ  روح المناطق ٗظ
  والت ااااالتل ٖٔ٘/٘ٔ  واطظااااار متضاااااا  الجاااااامع ألحالااااااو الااااااركرٖٖٔٔاااااتح الاااااادتر ص  ٘ظ

 ٖٔٔ/٘  وتذ تر ال نالبق ٜٕٔ/ٕ
 ٕٚٙ/ٕاطظر  الاطع وايئتطام   ٙظ
 ٖٖٗاطظر  مطار اللدى ص  ٚظ
 ٖٖٗاطظر  الماصد لتلختص ما اق المرشد ص  ٛظ
 ٕٚٗ/ٚاطظر  البحر المحتط   ٜظ



 دراسة سياقية يف تذييل مجلة املقولتعدد احتامل متام مجلة مقول القول 

 (الثالثون الثالث العدد) البارود بإيتاى العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ٗٗ٘ٗ﴾  
  

تاااااول اباااار    ٖظواباااار  اشااااور  ٕظوالارطبااااق  ٔظ طتااااق اباااارُ الااااوجلتر  زَ وَّ َجااااو 
نّل ماار تصاادى ماار المذ اارتر لبتااار اتصااال هااذ  اآلتااا  الاا  ث بمااا  اشااور "

نبللا  ومر تصّدى مطلو لذلا لو تف  بما اتي مْاطع  ومْول  الا و ااق ذلاا الا و 
 إإإماا تاتضاتي طظاو الالا و   او تاول " ٗظ"ونتار محارر ولالطاي َوجتازٌ   ابر  طتاق

بتماملاااااا منطوااااااق  لااااا  جملاااااق    چٿ  ٹ      ٹ چجاااااوز مر تالاااااور جملاااااق ت
متصااااالق باااااالتق   ٘ظاتالاااااور مشااااامولق ل  تاااااراض  لااااامإ چٺ  ٺ  ٺ  ٺچ
ۆئ  ۆئ       چ إّما منطواق  لا  جملاق   وتجوز مر تالور م تالق  طلا إإإنبللا

مااا منترضااق بااتر تلااا الجملااق وجملااِق  {ٜٔ}اصاال    چۈئ  ۈئ  ېئ   ېئ     اآلتااا   وا 
  وتالاااااااااااور الاااااااااااواو ا تراضاااااااااااتق  {ٕٗ}اصااااااااااال    چ ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈچ 

ومطا اااابق اي تااااراض مااااا جاااارى ماااار ذالاااار شاااالادة  اااامنلو ومبصااااارهو وجلااااودهو 
تر اااق اتالاور الخطااذ لجمتاع المشارالتر األحتااء ااق الادطتا  مو للمشارال   لاتلو

 ل  هذا و    وا تا للا تنطق ا تئطاالا  ل  الخبر مر   تنال   ٙظ"توو الاتامق
 إ ٚظجمع مر الطحاة والمذ رترهذا الجواز 

                                                           

 ٔٔ/٘اطظر  المحرر الوجتز   ٔظ
 ٖٔ٘/٘ٔاطظر  الجامع ألحالاو الاركر   ٕظ
 ٜٕٙ/ٕٗاطظر  التحرتر والتطوتر   ٖظ
 ٜٕٙ/ٕٗالتحرتر والتطوتر   ٗظ
لتاي ترجناور  ا تراضاا   ٘ظ  ل  ا تبار مطي جوز نبل ذلاا مر تالاور ظوهاو خلاالاو مول مارة وا 

 مر   تنال   ومر تالور مر ال و الجوارحإ
 ٜٕٙ/ٕٗالتحرتر والتطوتر   ٙظ
  وال نااااااااالبق ظتذ ااااااااتر ٜٕٔ/ٕاطظاااااااار  لاااااااا   اااااااابتل الم ااااااااال  اباااااااار جاااااااازي ظالت اااااااالتل  ٚظ

  ٖٖٔٔ   والشوالاطق ظاتح الادتر صٖٔٔ/٘ال نالبق



 دراسة سياقية يف تذييل مجلة املقولتعدد احتامل متام مجلة مقول القول 

 (الثالثون الثالث العدد) البارود بإيتاى العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ٗٗ٘٘﴾  
  

الااذي ورد اااق طاازول   ٔظهاال تمالاار مر تالااور  اابذ الطاازول اآلر وال ااحال 
ٿ   چدا ما لذالرة ايطذصال ووجوذ الونام  لا   چٿ  ٹ      ٹ چ نولي

؟ الاااراحي طناااو  وابااار  اشاااور چٿ  ٹ      ٹ چوا اااتئطام نولاااي  چٿ
بند مر جوَّز الوجلتر رمى مر  بذ الطزول زاد اآلتق إشالاًي   او ناال  إرَّ  ابذ 

اآلتااا  التااق بااتر  - چٿ  ٹ      ٹ چ مي  نولااي  –تجناال موننلااا الطزول"
الون  الموالق لطازول التاق    اتجوز مر تالور طزوللا صادمانبللا وبندها نرتبً 

ممر بوضنلا اق    وتجوز مر تالور طزل  اق ون  كخر ومر ر ول   نبللا
   ٕظ"نبللا مار شالادة  امنلو ومبصاارهو موضنلا هذا لمطا بق ما اق اآلتق التق

 ابذ الطازول  والل احتماي  ابر  اشور لو تشم نلت   بل تحالاد با  شاا مرَّ 
 تئطامإتد و االرة ايطذصال واي 

    ڳڑ   ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گچ  تاول تنال    ٘ظ

ں     ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ڱ  ں    ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڳ  ڳ

﮲       ۓھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ   ھ    ہ  ہ    ہ   ہۀ

 {ٕٚٗ}البارة   چ﮺   ﮹    ﮸   ﮷ ﮵  ﮶   ﮴   ﮳

                                                           

" اار  بااد   باار م اانود  نااال  الطاا  م ااتترا بف ااتار ورد اااق  اابذ طاازول هااذ  اآلتااق    ٔظ
و ُنرشتار و ََاذق  ال تر شحوو بطوطلما  نلتال الالنبق  ادخل    ق طذر   ََاذتار وُنرشّق  م

ااي نلوبلما  اتاللموا بالا و لاو مالماي  اااال محادهو  متارور مر   ت امع ماا طااول؟ اااال 
ذا لاو طرااع لاو ت امع  افتتا  ر اول      ااذالر  الرج ر  إذا رانطا مصاواتطا  امع  وا 

َمْر َتْشَلَد َ لَاْتاُلْو َ اْمُناُلْو َوي َمْبَصااُراُلْو  إإإ  لي ذلا  اطزل  هذ  اآلتق ظَوَما اُلْطُتْو َتْ َتِتُرورَ 
  واطظااااار متضاااااا  الجاااااامع ألحالااااااو الااااااركر ٔٔٗ/ٕٓإلااااا  كخااااار اآلتاااااق" تذ اااااتر الطباااااري 

ْر َتْ اااَتْنِتُبوا َاَماااا ُهاااْو ِماااَر اْلُمْنَتبِاااتَر " تذ اااتر ٖٔ٘/٘ٔ   وااااق رواتاااق  "ااااارم حتااا  بلاااغ ظَواِ 
 ٔٔٗ/ٕٓالطبري 

 ٜٕٙ/ٕٗطوتر التحرتر والت  ٕظ



 دراسة سياقية يف تذييل مجلة املقولتعدد احتامل متام مجلة مقول القول 

 (الثالثون الثالث العدد) البارود بإيتاى العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ٗٗ٘ٙ﴾  
  

اااد   وبتر بطاق إ ارائتل  تتحدث ال تاق  ما دار بتر طبق   شموتل 
 واطااردتا  اااق  اابتل   وا تحاا  إمرتاايااااتللتملالااا مر تر اال للااو طلبااوا ماار طبااتلو 

لااااو  افر اااال للااااو ربق شاااارتن وامااااحالِّ تو  لو ااااتادت وا ااااتردتو  هااااوماااار ب د هوم ااااداء
 ل  تنتتر طالو  ملالا  لتلو  واضا تر بطو إ رائتل النادتلو  و   َ طالو   اتنطّ 
الطبااااوة الاطااااا  اااااق  اااابط يوى بااااار تناااااوذ ومطااااي مو ااااا     مرّ  األولاااا بنلتااااتر 

مار  لاتسطالو   وهارور  والملا الار اق  بط تلوذا ومطي داود و لتمار  ومرّ 
ا وي بااد   مطااي الااار ااتاارً قل اطتاا  اباال الااار ماار ولااد بطتااامتر  محااد هااذتر ال اابطتر

   ھ    ہ    ہ چ نااائ      ااارّد  لااتلو شااموتل ٔظتنتضااد بااي للملااا ماار مااال

طَّ خاااااااا  وهااااااااذا ي چ ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ مااااااااا  م اتااااااااي  وا 
الااا و  چ﮺   ﮹    ﮸   ﮷ ﮵  ﮶   ﮴   ﮲   ﮳ چ الخااا م ااااق نولاااي 

  ماار جملااق ماااول الاااول  اااق محاال َماار؟ هاال هااو ماار تماااو الاا و شااموتل 
مو هاااو ا ااائطام جدتاااد مااار   چ﮺   ﮹    ﮸  چ وتمااااو الونااام  لااا      طصاااذ 

 ؟ چ ے  ے  ۓ چ  والونم  ل  ال و   تنال   ي محل لي
   ﮲   ﮳ چمرَّ جملاااااق    ٖظو"بنااااض المتاااافولتر"  ٕظتاااارى "بنااااض المذ اااارتر"

ا ااتئطام جدتااد ماار الاا و   تنااال    چ﮺   ﮹    ﮸   ﮷ ﮵  ﮶   ﮴
  ابناد  منترضق باتر ال ماق شاموتل   االجملق  ل  وجي الخبر  لمحمد 

وجاااااااااااااااااااااء   {ٕٛٗ} البااااااااااااااااااااارة  چٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  چ ال مااااااااااااااااااااي  
للتشاادتد والتاوتااق لماار تحتتااي   الملااا  مي  ااالذا الااار   تنااال  هااو "اي تااراض

و ل  هذا الارمي  إ ٗظ"َي ُتْ َفُل َ مَّا َتْذَنلُ   المتصرم اق ملالي ا  ا تراض  لتي
                                                           

  ٕٚٗ/ٖ  والجااامع ألحالاااو الاااركر ٕٚٗ/ٔ  والالشااام ٛٗٗ/ٗاطظاار  تذ ااتر الطبااري   ٔظ
 ٕٛٙ/ٕوالبحر المحتط 

 ٓٚٔاتح الادتر ص  ٕظ
 ٜٓٗ/ٔ  وتذ تر ال نالبق ٕٚٗ/ٖ  والجامع ألحالاو الاركر ٕٖٕ/ٔالمحرر الوجتز   ٖظ
 ٕٚٙ/ٕالبحر المحتط  ٗظ



 دراسة سياقية يف تذييل مجلة املقولتعدد احتامل متام مجلة مقول القول 

 (الثالثون الثالث العدد) البارود بإيتاى العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ٗٗ٘ٚ﴾  
  

ومباااو تحتااا  زالرتااااا   ٖظواألشاااموطق  ٕظومباااو  ماااارو الاااداطق  ٔظمباااو جنذااار الطحااااس
ونذاا الااتاا  ماا بناد  تتنلاق  چ ۓ چ  ااد جنلوا الونم  لا   ٗظاألطصاري

 بي منط  ي لذظاإ
  ﮷ ﮵  ﮶   ﮴   ﮲   ﮳ چمرَّ جملااق   ٙظواآللو ااق  ٘ظالبتضاااويوتاارى 

لما  لااو طباااتلو والمنطاا  مطاااي"  ماار تمااااو الاا و شاااموتل  چ﮺ ﮹    ﮸ 
 ٚظ" لتيي بالاطنق الذي ي ا تراض ال مَ  وَ مّ تنطتلو وجداللو اق الحجي ت   
احاتي  لا  ا تراضالو بافربع جاي   وا تدي  ل  ذلا بفر شاموتل    ٚظ" لتي
 لااتلو  ردّ ناااي "  مرَّ   تااحتق ملالااي ماار تشاااء  ومطلااا  مرَّ   وا ااع  لااتو  مطلااا

ذاااار  واطحطااااط ط ااابي ي  لاااتالو لاَلااا  ي ت اااتبندوا تمل  بااافبلغ وجاااي ومالملاااي الفطاااي نتااال
  اصاطذاء   تناال  وناد اصاطذا  واختاار   اور م ا األمار هاو ا موًي  طالو  ممّ 

مالر بي   اور النمدة واور النلو لتتاا  اطتً وهو  بحاطي م لو بالمصالح مطالو  وممّ 
ااااق الالاااوذ  امااار منرااااق األماااور ال تا اااتق  وج اااامق البااادر لتالاااور م ظاااو خطااارً 

د خصاي   تناال  ونا  ي ماا ذالارتو  ومنوى  ل  الذاح األ داء ومالابدة الحاروذ
وللمالااا     اوطااي تنااال  مالااا الملااا  لاا  امطاا قاا  ال ًااواااار مطلمااا  ومّماابحااظ 
  اوطاي  ابحاطي وا اع اا رابنً وممّ ر شاء مر التصرم اق ملالي بلذطي  ر مَ مالِّ تُ  مرْ 

   ٛظ"ذ ونتار ت لاتو بماا تلتاق بالملاا مار الط ا  الذضل تو ع  ل  الذاتار ات طتاي

                                                           

 ٚٓٔ/ٔاطظر  الاطع وايئتطام   ٔظ
 ٜٛٔاطظر  المالتذ  ص  ٕظ
 ٕٙاطظر  مطار اللدى ص  ٖظ
 ٕٙاطظر  الماصد ص  ٗظ
 ٓ٘ٔ/ٔاطظر  تذ تر البتضاوي   ٘ظ
 ٚٙٔ/ٕاطظر  روح المناطق   ٙظ
 ٕٚٙ/ٕ  واطظر متضا  البحر المحتط ٕٖٕ/ٔالمحرر الوجتز   ٚظ
 ٓ٘ٔ/ٔ  واطظر متضا  تذ تر البتضاوي ٚٙٔ/ٕروح المناطق   ٛظ



 دراسة سياقية يف تذييل مجلة املقولتعدد احتامل متام مجلة مقول القول 

 (الثالثون الثالث العدد) البارود بإيتاى العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ٗٗ٘ٛ﴾  
  

  و لا  هاذا الارمي هذا الوجي  ر الربتاع وابار  بااس وابار زتاد  ٔظوحال  الطبري
  چ ﮷ ﮵  ﮶ چ و چ ۓ چ  ااد جنل الونم  لا   ٕظمتضا ابر األطباري

ونًذا ح ًطا  تجوز الونام  لتاي وي تجاوز ايبتادا بماا بناد  ألطاي مار تمااو ناول   چ
 الطبّقإ

تحتمال مر نالوا "   ٘ظوابار  اشاور  ٗظومباو حتاار  ٖظالارطباقز الاوجلتر وجوَّ 
مر تالور مر ال و الطبق  اتالور ند رجاع بلاو إلا  الت التو إلا  ممار    بناد مر 

 للاصاق مار الا و وتحتمل مر تالاور تاذتتً    ا مر حالمق   اق ذلاللو شتئً  رَ بتّ 
  وا تظلر الوجاي األول ابار  ٙظچ﮺ ﮹    ﮸    چ   تنال   والذلا نولي 

  ظاهرُ   نالوا  " ٔٔظوالشوالاطق  ٓٔظوال نالبق  ٜظومبوحتار  ٛظوالارطبق  ٚظابر  طتق
ا  لاو ب تاتلو ااق م اائللو ومجاادلتلو ي مر منمول ناول الطباق للاو  لّما  مطَّ ظاهرُ "

  ٕٔظ"اق الحجي التق تبدتلا
ٴۇ  ۋ  چ  تالااارار الذنااال ظناااال  بناااُد ااااق نولاااي  تااارجحُ وال اااحال اآلر  مي 

   ﮴   ﮲   ﮳ چنولااااي   مر تالااااورَ   {ٕٛٗ} البااااارة  چۋ  ۅ  ۅ  ۉ  

                                                           

 ٛٚٗ/ٗ  وٕ٘ٗ/ٗ  وٓٗٗ/ٗالطبري اطظر  تذ تر   ٔظ
 ٘٘٘/ٔ ءاطظر  إتضاح الونم وايبتدا  ٕظ
 ٕٚٗ/ٖاطظر  الجامع ألحالاو الاركر   ٖظ
 ٕٚٙ/ٕاطظر  البحر المحتط   ٗظ
 ٕٜٗ/ٕاطظر  التحرتر والتطوتر   ٘ظ
 ٕٜٗ/ٕالتحرتر والتطوتر   ٙظ
 ٕٖٕ/ٔاطظر  المحرر الوجتز   ٚظ
 ٕٚٗ/ٖاطظر  الجامع ألحالاو الاركر   ٛظ
 ٕٚٙ/ٕاطظر  البحر المحتط   ٜظ
 ٜٓٗ/ٔاطظر  تذ تر ال نالبق   ٓٔظ
 ٓٚٔاطظر  اتح الادتر ص  ٔٔظ
 ٕٚٙ/ٕالبحر المحتط   ٕٔظ



 دراسة سياقية يف تذييل مجلة املقولتعدد احتامل متام مجلة مقول القول 
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  ﴿ٜٗٗ٘﴾  
  

مار الا و   تناال   وهاو مطاطاع  ماا  اا ئطااً  چ﮺ ﮹    ﮸   ﮷ ﮵  ﮶
؟ الاو الاار لاذلا الارر الذنال ظناال ا  وما بند   ل  جلق اي تراض والخبار نبلي
َر الذنال ظناال   الار ي الل   الال وُ   - و  م لاو –مي ط اا واحدا وماوي للطبق لما الرَّ

 مرَّ هذا ُترّجُحيإ
ٺ             ٺٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ ٱ  ٻ چ  تاول تنال    ٙظ

ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ٿٺ  ٺ  ٿ  ٿ

چ  چ   چ       ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ  ڄڦ  ڦ    ڦ  ڄ  ڄ  ڄ

ڎ  ڎ  ڈ  ڈ                   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ ڇ  ڇ ڇ  ڇ

 {ٜٖ – ٖٛ}األ رام   چژ
جاال والالذااار  وبااتر نااادة الالذاار تتحاادث ال ااتاق  اار حااوار دار بااتر    ااز و 

ت حاااوا   المااا هو   بالاادخول اااق الطااار تااوو الاتامااقوالضاا ل ومتبااا لو  ااااد مماارَ 
مضاّلَطا نادتُطاا ااآتلو ضانذتر مار الناذاذ  جمتنا اتلا نادًة ومتبا اا  ناال األتبااع  

ل تو  ذابطا  او مخمَّ مر الُ لو تبل وا مم  اق مر تالور  ذابُ   الرح اء والاادة اردَّ 
  ااااد الذاارتو المااا اتخذاام  ااطالوماضاال حاااي مطااا  امااا الااار لالااو  لتطااا ماار اضاال 

الذرطاااا  ااااطحر ومطاااتو مت ااااوور ااااق ا اااتحااق الضااانم الماااا ت ااااوتطا ااااق الالذااار 
مو ظاااق وتحاااذتر لااااادة الم ااالمتر مااار امتاااااع هاااو "ومجمااال المنطااا   والضااا ل 

ار ل لاو هاواهو  ومو ظاق لناامتلو مار بفتبا لو اتما َتِزّع بلاو ااق الّضا لق  وتح ِّ
ي ال ااتاق هااذا   ٔظ"اي تر ااال اااق تفتتااد ماار تشاااتع هااواهو  وي تاابل لو الّطصااتحق

طَّ   الا وُ  چڎ  ڎ  ڈ  ڈ                ژ   چ ما الخا م ااق نولاي خ م اتي  وا 
َمر؟ هل هو مر تماو ال و الرح اء والاادة  مر ماول الاول  ااق محال طصاذ  

                                                           

 ٕ٘ٔ/ٛ  التحرتر والتطوتر ٔظ



 دراسة سياقية يف تذييل مجلة املقولتعدد احتامل متام مجلة مقول القول 

 (الثالثون الثالث العدد) البارود بإيتاى العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ٗٗٙٓ﴾  
  

  ي محاااال لااااي   ٔظتنااااال  ماااار  ا ااااتئطام مو هااااو  چژ   چوالوناااام  لاااا  
 ؟چ ڌ ڌ چوالونم  ل  

           ڎ  ڎ  ڈ  ڈ      چمرَّ جملااااااااااق   ٖظواألشااااااااااموطق  ٕظتاااااااااارى مبااااااااااو ال اااااااااانود

 چڎ  ڎ   چ   طذاوا خطاباا لوتبااع مر الا و الرح ااء والااادة چژ
بذاااااااء النطاااااام الدالااااااق  لاااااا  الترتااااااذ     چڇ  ڇ         ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  چ لاااااا  

   ٗظ"م اااااتنملق ااااااق امهاطاااااق والتشاااااّذق" چڎ   چوصااااات ق األمااااار ااااااق ناااااوللو 
االتشااذق مااطلو اتمااا طاااللو ماار  ااذاذ الّضاانم ترتَّااذ  لاا  تحاّااق اطتذاااء الذضاال "

   ٘ظ"إخبار   بفّر للو  ذابا ضنذابتطلو اق تضنتم النذاذ الذي ماصح  طي 
ونذااا ح ااطا  ي تجااوز  چ ڌ ڌ چموطق الوناام  لاا  وللااذا المنطاا  جناال األشاا

وا اااتظلر هاااذا الوجاااي مباااو حتاااار  ايبتااادا بماااا بناااد  ألطاااي مااار تمااااو ناااول الااااادةإ
 إ ٙظواآللو ق
ومبااااااو تحتااااا  زالرتااااااا   ٛظومبااااااو  مااااارو الاااااداطق  ٚظمباااااو جنذاااااار الطحااااااس وتااااارى
ماار الاا و   تنااال      چڎ  ڎ  ڈ  ڈ    ژ  چمرَّ جملااق   ٜظاألطصاااري

                                                           

تجوز مر تالور ال و   تنال  منطوااا  لا  ال ماي ال اابق ظلالال ضانم   اتالاور مار   ٔظ
ماااول الاااول اااق محاال طصااذ متضااا المااا تاارى اباار  طتااق اتمااا  ااتفتق  والخاا م مااازال 

 نائما اق الونمإ
 ٖٖٗ/ٕاطظر  تذ تر مبق ال نود   ٕظ
 ٘ٗٔاطظر  مطار اللدى ص  ٖظ
  وروح المنااااااطق ٜٜٕ/ٗا  البحااااار المحاااااتط   واطظااااار متضااااإٗٔ/ٛالتحرتااااار والتطاااااوتر   ٗظ

ٛ/ٔٔٚ 
 ٕٗٔ/ٛالتحرتر والتطوتر   ٘ظ
 ٚٔٔ/ٛ  وروح المناطق ٜٜٕ/ٗ  اطظر  البحر المحتط ٙظ
   ااد جنل الونم الااتا  ل  ظمر اضل إٕٕ٘  ٕٔ٘/ٔ  اطظر  الاطع وايئتطام ٚظ
   ااد جنل الونم الااتا  ل  ظمر اضل إٕٓٚ  اطظر  المالتذ  صٛظ
   ااد جنل الونم الااتا  ل  ظمر اضل إ٘ٗٔ  الماصد ص  اطظرٜظ



 دراسة سياقية يف تذييل مجلة املقولتعدد احتامل متام مجلة مقول القول 

 (الثالثون الثالث العدد) البارود بإيتاى العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ٗٗٙٔ﴾  
  

  والذااء ل  اتئطام  والجملاق ي  ٕظ"والتوبتم"  ٔظ"لبهاطق" بي ال  الذرتاترمخاطبا 
مااار ماااول ناااول    الجملاااق اااق محااال طصااذ ي محاال للاااا  وجناال ابااار  اشااور

 لاااااا   چڎ  ڎ  ڈ  ڈ                ژ   چ طذاااااا  ذاااااااء  اطذااااااق  وال المتااااااادو 
چ  ڇ  ڇ    ڇ  چ وتالور نولاااااي    ناااااال "چڃ     ڃ  ڃ  چ     چ  چ

والونم   ٖظ"جملق منترضق بتر الجملتتر المتناطذتتر چڇ     ڍ  ڍ  ڌ  ڌ 
  چ ڌ ڌ چوالونم اق الحالتتر  ل  

وهو مااار ناااول   ناااالوا " ٙظوالط اااذق  ٘ظوالااارازي  ٗظوجاااوََّز الاااوجلتر الزمخشاااري
ا والوناام مو ماار نااول   للااو جمتًناا چ ڌ ڌچوي وناام  لاا    الاااادة لل ااذلق

 إ ٛظ  و ل  هذا الرمي جمع مر الطحاة والمذ رتر ٚظ"چ ڌ ڌ چ ل  
ک  گ    کڎ  ڎ  ڈ  ڈ     ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  کچ  تاول تنال    ٚظ

 {ٔ٘}التوبق   چگ  گ    

                                                           

 ٕٗٔ/ٛ  التحرتر والتطوتر ٔظ
 ٚٔ/ٛ  روح المناطق ٕظ
 ٕٗٔ/ٛ  التحرتر والتطوتر ٖظ
 ٔٗٗ/ٕ  اطظر  الالشام ٗظ
 ٜٚ/ٗٔ  اطظر  تذ تر الرازي ٘ظ
  بر   اطظر  تذ تر الط ذق الم م  مدارا التطزتل وحاائق التفوتل  ألبق البرالا   بد ٙظ

ها   تحاتق تو م  لق بدوي  دار الاللو الطتذ  ٓٔٚبر محمد بر محمود الط ذق ظ  
 ٛٙ٘/ٔ و ٜٜٛٔها اا ٜٔٗٔ  ٔبترو   ط

 ٛٙ٘/ٔ  تذ تر الط ذق ٚظ
   وابااار  طتاااق ظالمحااارر ٖٓ٘/ٔ  اطظااار  لااا   ااابتل الم اااال  ال ااامرنطدي ظبحااار النلاااووٛظ

   ٜٜٕ/ٗظالبحاار المحااتط    ومبااو حتااارٖٔٓ/ٔ   واباار جاازي ظالت االتلٜٜٖ/ٕالااوجتز
   واباااار  اشااااور ٚٔٔ/ٛ   واآللو ااااق ظروح المناااااطقٖٓ/ٖوال نااااالبق ظتذ ااااتر ال نااااالبق

  ٕٗٔ/ٛظالتحرتر والتطوتر



 دراسة سياقية يف تذييل مجلة املقولتعدد احتامل متام مجلة مقول القول 

 (الثالثون الثالث العدد) البارود بإيتاى العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ٕٗٗٙ﴾  
  

الاذتر تذرحاور ااق  المتخلذتر  ر نزوة تباوا  ر المطاااتر ال تاقُ  تتحدثُ 
ماار نباال الااو واحتتاَططااا وتاولااور نااد مخااذطا ممرَطااا مصااائذ الم االمتر وهاازائملو  

  اااافمر   نطتماااٌق مو طصااارٌ مو  حٌ وت تماااور  طااادما تصاااتذ الم ااالمتر اااار طخااارع  
ڎ  ڈ  ڈ     ژ    چ  ردا  ل  نوللو  ند مخذطا ممرطا مر تاول للو تنال  طبتَّي 

مي  إططااا ي طالتاارث بطاازول المصااائذ؛ ألططااا طنلااو   چژ   ڑ  ڑ  ک  ک
طماااا الخااا م ااااق نولااايهاااذا ي خااا مر ماااا تصاااتبطا تالاااور بتاااادتر      م اتاااي  وا 

الااا و مااار؟ هااال هاااو مااار الااا و   تناااال   چک  گ  گ  گ    چ
ک    چوالونااام  لااا  والطباااق نتااار مااافمور باولاااي  ا اااتئطام جدتاااد  ي محااال لاااي  

الذي ُممَر باولي مر نبل   تنال   والجملق  مو هو مر ماول الطبق  چک
 ؟چک  گ  گ  گ    چ اق محل طصذ  والونم  ل  
ومباو تحتا  زالرتاا   ٖظواألشاموطق  ٕظوابار األطبااري  ٔظترى مبو جنذر الطحاس

 چک  گ  گ  گ    چ جملق  مرَّ   ٘ظواآللو ق  ٗظزالرتا األطصاري
المافمور باي  ااق محال طصاذ مااول الااول  والونام  مر تماو ال و الطبق  چ

  مي  نل للو  لر تصابطا  ونال للاو  ي تتواللاوا إي  لا  چگ    چ ل  
  ومااار مجااال هاااذا  ٙظ"مي تحمطاااور بفّطاااي محّتااادهو   ولاااتس تفتتااادهو بل ااااطتالو   "

وهااذا ونااٌم ح ااٌرإ  چک  کچالوناام  لاا   المنطاا  رمى هااحيء النلماااء مرَّ 
الاطظو مر تالاور بضامتر  والاار حاق     ٚظالرمي هو ظاهر ال و جماع مار النلمااء

                                                           

 ٕٛٛ/ٔ  اطظر  الاطع وايئتطام ٔظ
 ٜٗٙ/ٕ  اطظر  إتضاح الونم وايبتداء ٕظ
 ٙٙٔ  اطظر  مطار اللدى صٖظ
 ٙٙٔ  اطظر  الماصد صٗظ
 ٘ٔٔ/ٓٔق   اطظر  روح المناط٘ظ
 ٖٕٕ/ٓٔالتحرتر والتطوتر   ٙظ
 ٘ٔٔ/ٓٔاطظر  روح المناطق   ٚظ



 دراسة سياقية يف تذييل مجلة املقولتعدد احتامل متام مجلة مقول القول 

 (الثالثون الثالث العدد) البارود بإيتاى العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ٖٗٗٙ﴾  
  

اتاول  و ل    الطتوالْل  و لق النادول  ار ضامتر الماتاللو إلا  اللماق المتاللو  
التوالال "لتحذر بفر شفر المحمطتر اختصاص  –الما تاول اآللو ق  –المحمطتر 
 إ ٔظ"با تنال 

 چک  گ  گ  گ    چ  جملااق  مرَّ   ٕظ مرو الااداطقوتاارى مبااو 
جملااق ا ااتئطااتق  ا ااتئطام الاا و ماار   تنااال   خباار جدتااد اااق منطاا  األماار  

لااوا إي  لاا    دور طصاارة ذلااا وي تتوالّ  ناالْ   مي"مي  ي تتواللااوا إي  لاا     
       چک  کچ لا  حتطئاذ   والونام  ٖظ"ا تمدوا  ل  اضالي  لاتالو    ميهحيء

  إ مروالما تاول مبو  امالوهو ونم 
ک  گ  گ  چ وجملاااااااق  "الاااااااوجلتر ابااااااار  اشاااااااور ناااااااائ وجاااااااوَّز 

الق مار الا و    چڎ چ تجوز مر تالور منطواق  ل  جملق  چگ    
ور طصاارة ناال ذلاا وي تتواّللااوا إي  لا    د    ميا ااق منطاا  األمارتناال  خباارً 
وتجاوز مر تالااور منطواااق  لاا  جملااق  إا تماادوا  لاا  اضاالي  لااتالو    ميهاحيء

المحمطتر ي تتواّللاور إي  لا   إرَّ     ونل للونل ذلا للو  مي چڎ  ڈ  چ 
حال المطاااتر بالضد مر ذلا ومطلو  تطبتي  ل  مرّ والتذتتل اق الوجلتر" إ ٗظ" 

 إ ٘ظ"ومطلو ي تتواللور إي  ل  األ اذ الدطتوتق واللذا  الناجلق الذاطتق
ٱ  ٻ  ٻ  چ  وال اااااحال اآلر  هاااااال تمالاااااار مر تااااارجح نولااااااي تنااااااال  

 ونولاااااااااي    {ٕٕٔكل  مااااااااارار  } چڀ   ڀ  ڀ  ڀ    پپ  پ  پٻ  ٻ  
ڑ  ڑ    ژڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ  ڍچ  چ     ڇ   ڇ  ڇ  ڇچ

                                                           

 ٘ٔٔ/ٓٔروح المناطق   ٔظ
 ٜٕٗاطظر  المالتذ  ص  ٕظ
 ٖٕٕ/ٓٔالتحرتر والتطوتر   ٖظ
 ٖٕٕ/ٓٔالتحرتر والتطوتر   ٗظ
 ٜٛ/ٙٔتذ تر الرازي   ٘ظ



 دراسة سياقية يف تذييل مجلة املقولتعدد احتامل متام مجلة مقول القول 

 (الثالثون الثالث العدد) البارود بإيتاى العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ٗٗٙٗ﴾  
  

پ  ڀ  ڀ  ڀ  چ ونولااااااااااااااااي  {  ٓٙٔ مااااااااااااااارار   كل} چک  ک

  ڤڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ

ۉ  ې     ې  چونولااااااااااي    {ٔٔالمائاااااااااادة  } چڦ  ڦ  ڦ   ڦ    ڤڤ  ڤ

 چۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۇئى  ائ  ائ  ەئ   ەئ     وئ  وئ  ې  ې  ى

 چڌ  ڌ  ڎ  ڎ    ڍڇ  ڇ     ڇ         ڇ       ڍچ ونولااااااااااااااي  {  ٓٔالمجادلاااااااااااااق  }

هاال تمالاار مر تاارجح ايطذصااال والخباار الجدتااد ماار   تنااال   لاا   {ٖٔ}الت ااابر  
 وجي اي تئطام  لمجقء الطظو طذ ي ال ما لي اق هذ  اآلتا ؟ 

 الراجح طنوإ
وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ    ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  چ  تنال  تاول   ٛظ

ڀ    ڀپ    پ  پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پىئ  ىئ  ی   

 {ٓ٘ – ٜٗ}ناار   چٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ     ڀڀ
تتحدث ال تاق  ما دار بتر مهل الطار وخزطتلا  إذ طلذ مهل الطار ماطلو 

َتْتلُااور  لااتالو   بااالحجي الظاااهرةمولااو تااا تاافتتالو ر االالو  التخذتااَم  ااااال الخزطااق 
جاءوطااا  بااذلا  ا تراااوا  بلاا  مي  نااالوا  كتااا  ربالااو وتطااذروطالو لااااء تااومالو هااذا

 لا    وتولاوا مماَر مطذِ االو  ا اااد وا مطاتو ربَّالاوإذً   ااال  للاو الم ئالاق االذبطاهو 
طَّما الخ م اق نولاي ال خرتالتلالو و   بتل ٺ  ٺ  چ  ق  هذا ي خ م اتي  وا 

الاا ُو ماار؟ هاال هااو ماار تماااو الاا و خزطااق الطااار  اااق    چٺ  ٺ   ٿ  ٿ
مو هااو ا ااتئطام الاا و جدتااد  ماار  چٺ   ٿ  ٿ    چمحاال طصااذ  والوناام  لاا  

 ؟چڀ چ  تنال   ي محل لي  والونم  ل  
 



 دراسة سياقية يف تذييل مجلة املقولتعدد احتامل متام مجلة مقول القول 

 (الثالثون الثالث العدد) البارود بإيتاى العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ٗٗٙ٘﴾  
  

ٺ  ٺ    چمر جملاااق   ٕظومبااو تحتااا  زالرتااا األطصاااري  ٔظتاارى األشااموطق

  إخباار مطاي لمحماد ا ئطام جدتد مر   تناال    چٺ  ٺ   ٿ  ٿ   
  ومنط  األمر بالاد اء چٿ  ٿ   چتاو  وم لي  چڀچ ي محل لي  ناي  

  وهذا الوجي هو نول ارنق مار مو امجابق ي لرجاء المطذنق بلو  ٖظ"اللزء"حتطئذ 
 إ ٗظالمذ رتر الما تاول ابر  طتق

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ    چمر جملااااق   ٙظو الشااااوالاطق  ٘ظوتاااارى الاااارازي

لال ملو تبتر مر  تذتتلٌ الو "مر تماو نول الم ئالق  والال و موصول   چٿ   
د ااحالو لاو تاطذنالو   م اتنمل ااق التطبتاي  لا  الخطاف  مي چڀچ نوللو   

لو ترتدوا بفمرهو مر الم ئالَق "  والمنط  حتطئذ  ٚظ"ألر د اء الالاارتر اق ض ل
ظلااار ختبااتلو  لو اااق امجابااقطمااا َ إباافمرهو بالااد اء  إ  ٛظ"باال إنطاااطلو مطلااا وا 
  ٓٔظالمذلاوو مار الا و الارطباق   وهاو ٜظالظااهر  طاد مباق حتاار وهذا الارمي هاو
 متضاإ  ٔٔظومبق ال نود

                                                           

 ٜٖٖاطظر  مطار اللدى ص  ٔظ
 ٜٖٖاطظر  الماصد ص  ٕظ
 ٛٔٔ/٘تذ تر ال نالبق   ٖظ
 ٖٙ٘/ٗاطظر  المحرر الوجتز   ٗظ
 ٘ٚ/ٕٚاطظر  تذ تر الرازي   ٘ظ
 ٖٖٓٔاطظر  اتح الادتر ص  ٙظ
 ٘ٙٔ/ٕٗالتحرتر والتطوتر   ٚظ
 ٙٚ/ٕٗروح المناطق   ٛظ
 ٓ٘ٗ/ٚ  اطظر  البحر المحتط ٜظ
 ٕٕٖ/٘ٔاطظر  الجامع ألحالاو الاركر   ٓٔظ
 ٕٕ/٘  اطظر  تذ تر مبق ال نود ٔٔظ



 دراسة سياقية يف تذييل مجلة املقولتعدد احتامل متام مجلة مقول القول 

 (الثالثون الثالث العدد) البارود بإيتاى العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ٗٗٙٙ﴾  
  

   ٗظوابااااار  اشاااااور  ٖظقواآللو ااااا  ٕظوال ناااااالبق  ٔظوجاااااوَّز الاااااوجلتر الط اااااذق
تجاااوز مر تالاااور مااار الااا و  چٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ     چ وجملاااقنالوا "

وتجاااوز مر تالاااور مااار الااا و   تناااال  تاااذتت   إإإخزطاااق جلاااطو تاااذتت  لال ملاااو
 إ ٙظ  و ل  هذا الرمي جمع مر الطحاة والمذ رتر ٘ظ"وا تراضا

ٻ  پ  پ    ٻٱ  ٻ  ٻچ   وال حال اآلر  هل تمالر مر تالور كتق الر د

ٹ  ٹ  ڤ     ٹپ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ       ٺ   ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ

ق مر ال و   تنال    المرجحا للاطع واي تئطام { ٗٔ}الر د   چڤ  ڤ  ڤ  
 إ  ومر ما بندها متضا مر ال و   تنال الراجح طنونوي واحدا؟ 

 ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  چ  تاول تنال    ٜظ

ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى    ائ  ائ     ەئ  ەئ  وئ  وئ  

ی    ىئۇئ  ۇئ     ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ    ېئ  ېئ  ېئ  ىئ   ىئ

 {ٖٗ – ٕٖ}الطمل   چی  
تتحااادث ال اااتاق  ااار الحاااوار الاااذي دار باااتر بلااااتس ملالاااق  ااابف ونوملاااا لّماااا 

تاد وها إلا  ام ا و  طلبا  ماطلو اي تشاارة  اافرجنوا  مر ل إلتلاا  التمار 
  چۇئ     ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ    ېئ  ېئ  ېئ  ىئ   ىئ    چ لتلاا  ااالا  الارار إ

وهااذا ي خاا م اتااي  مي  إذا دخلااوا نرتااق  طااوة باا  صاالح دمروهااا ومهاااطوا مهللااا  
طماااا الخااا م ااااق نولاااي  الااا و مااار؟ هااال مااار تمااااو الااا و  چی  ی  چ وا 

                                                           

 ٕ٘ٔ/ٖاطظر  تذ تر الط ذق   ٔظ
 ٚٔٔ/٘اطظر  تذ تر ال نالبق   ٕظ
 ٙٚ/ٕٗاطظر  روح المناطق   ٖظ
 ٘ٙٔ/ٕٗاطظر  التحرتر والتطوتر   ٗظ
 ٘ٙٔ/ٕٗالتحرتر والتطوتر   ٘ظ
  وابااااااار جااااااازي ٖٙ٘/ٗاطظااااااار  لااااااا   ااااااابتل الم اااااااال  ابااااااار  طتاااااااق ظالمحااااااارر الاااااااوجتز  ٙظ

  ٓ٘ٗ/ٚ  ومبوحتار ظالبحر المحتطٖٕٛ/ٕظالت لتل



 دراسة سياقية يف تذييل مجلة املقولتعدد احتامل متام مجلة مقول القول 

 (الثالثون الثالث العدد) البارود بإيتاى العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ٗٗٙٚ﴾  
  

مو هاااو ا ااائطام  چی  ی  چبلااااتس  ااااق محااال طصاااذ  والونااام  لااا  
 ؟چىئ   چال و مر   تنال    ل  وجي الخبر  ي محل لي  والونم  ل  

مرَّ   ٗظواألشاااموطق  ٖظومباااو جنذااار الطحااااس  ٕظوابااار األطبااااري  ٔظتااارى الطباااري
وا تراض ي محل لي  ا تئطام    مر ال و   تنال  چی  ی  چجملق 

   تااول ابار األطبااري "چىئ   چ ومرَّ الا و بلااتس اطتلا   طادبتر ال مق بلاتس  

ی  چ هااااااااااااذا وناااااااااااام تاااااااااااااو  ااااااااااااااال   تنااااااااااااال   چېئ  ېئ  ىئ   ىئ   چ

ااا والمنطااا  مرَّ    ٘ظ"چی الملاااوا إذا دخلاااوا نرتاااق  طاااوة  إرَّ   ا نالااا بلااااتس لمَّ
تصاادتق " چی  یچ نااال     والتاادمتر والاتاالبااالل ا ونلبااق ما اادوها 

 تفالتاادو   ٚظو"تحاتااق لاوللااا"  اار الملااوا إذا ت لبااوا    ٙظ"للااا ماار جلتااي  ااز وجاال
مو    ٜظ"ِمْ اااَل ذلاااا الذناااِل َتْذنلاااورو "  مي   ٛظ"يوممتِااا لر اااولي باااي " إ ااا وٌ  و لاااي 
والاذلا شافر مو "   ٓٔظ"إذا دخلوا نرتق  طوة والما نال  صاحبق  بف تذنل الملوا"

                                                           

 ٚٔٛ/ٕ ء  اطظر  إتضاح الونم وايبتدأظ
 ٔ٘/ٛٔ  اطظر  تذ تر الطبري ٕظ
هاا   ٖٖٛألبق جنذار محماد بار محماد بار إ اما تل الطحااس ظ    اطظر  إ راذ الاركر  ٖظ

و  ٜ٘ٛٔهااا ااااا ٘ٓٗٔ  ٕتحاتااق الاادالتور/ زهتاار ناااازي زاهااد   ااالو الالتاااذ  بتاارو   ط
  وااااااق التاباااااي "منااااااطق الااااااركر" جاااااوز الاااااوجلتر  ٔٓ٘/ٕ  والاطاااااع وايئتطاااااام ٕٓٔ/ٖ
٘/ٖٔٔ 

 ٕ٘ٛاطظر  مطار اللدى ص  ٗظ
 ٚٔٛ/ٕإتضاح الونم وايبتداء   ٘ظ
 ٜٛٔ/ٜٔروح المناطق   ٙظ
 ٜ٘ٔ/ٖٔالجامع ألحالاو الاركر   ٚظ
 ٕٛ٘/ٗ  واطظر متضا  المحرر الوجتز ٓٚ/ٚالبحر المحتط   ٛظ
 ٜٚٓٔ  واتح الادتر صٔٔٙ/ٛالدر المصور   ٜظ
 ٔ٘/ٛٔتذ تر الطبري   ٓٔظ



 دراسة سياقية يف تذييل مجلة املقولتعدد احتامل متام مجلة مقول القول 

 (الثالثون الثالث العدد) البارود بإيتاى العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ٗٗٙٛ﴾  
  

وناااد دلااال الزجااااع  لااا  صاااحق هاااذا الوجاااي إ  ٔظ"الملاااوا إذا نلباااوا ونلاااروا ما ااادوا
ألطَّلااا هااق نااد ذالاار  مطلااو تذ اادور   –و  م لااو  – باولااي "هو ماار نااول   

  والحااق  مرَّ التالرتاار نااد ورد اااق الاااركر ال تاارا  ٕظالااتس اااق تالرتاار هااذا مطلااا اائاادة"
جمع  الوجيو ل  هذا للتفالتد  ا  ماطع مطي  التس ال مي وجلا م با  صحتي  

رضاق     ٘ظو انتد بار جبتار  ٗظ  وهاو ناول ابار  بااس ٖظمر الطحاة والمذ ارتر
 إمتضا    طلما

تاذتتل مار تمااو   چی  یچجملاق  مرَّ   ٚظوابر شاجرة  ٙظوترى الرازي
ا تفالتاد لَما"الاو تماو ال و بلاتس  اق محل طصاذ مااول الااول  والونام  لتلاا  

                                                           

 ٜٕٖ/٘البحر المدتد   ٔظ
 ٜٔٔ/ٗمناطق الاركر وا  رابي   ٕظ
  والزجااااااع ظمنااااااطق الااااااركر ٕٜٕ  ٛٗ/ٕاطظااااار  لااااا   ااااابتل الم اااااال  الذاااااراء ظمنااااااطق الااااااركر  ٖظ

  وابر اارس ظالصاحبق اق ااي الل ق النربتق  لبماو الن مق مبق الح اتر محماد ٜٔٔ/ٗوا  رابي
   ت ااا  الباااابق الحلباااق وشااارالا   الاااااهرة  صاااارمحماااد ال اااتد هاااا   تحاتاااق/ ٜٖ٘بااار ااااارس ظ

  وابااااار هشااااااو ظم طاااااق اللبتاااااذ  ااااار التاااااذ ٜٕٗداطق ظالمالتذااااا  ص  ومباااااو  مااااارو الاااااٙٓٗص
هاااا   تحاتاااق الااادالتور/  باااد ٔٙٚاأل ارتاااذ  لجماااال الااادتر  باااد   بااار هشااااو األطصااااري ظ  

اللطتاام محمااد الخطتااذ  ال ل االق الترا تااق  المجلااس الااوططق لل اااااق والذطااور واآلداذ  الالوتاا   
  ٜٕٗ  ٚ٘/ٖ  ٖٔ٘/ٔظالبرهااار   والزرالشااقٚ٘٘/ٙ  ٗٛٔ/٘و  ٕٕٓٓهااا ا  ٖٕٗٔ  ٔط

  ومبو تحت  زالرتا األطصااري ٔٛ٘  ٗٗ٘  وال توطق ظامتاار صٜٚٔ/ٔوابر الجزري ظالطشر
  والالذاوي ظالاللتاا   منجاو ٛٗٔ  ٕٜ/ٕ  والخطتذ الشربتطق ظال راع المطترٕ٘ٛظالماصد ص

اااااااق المصااااااطلحا  والذااااااروق الل وتااااااق  ألبااااااق البااااااااء متااااااوذ باااااار مو اااااا  الح ااااااتطق الالذااااااوي 
هاا ٜٔٗٔها   تحاتق/  دطار دروتش  و محمد المصري  مح  ق الر االق  بتارو   ٜٗٓٔ  ظ
    ٔٔٔو  صٜٜٛٔاا 
  ٜ٘ٗ/ٕ  وبحاااار النلااااوو ٔٓ٘/ٕ  والاطااااع وايئتطاااام ٔ٘/ٛٔاطظااار  تذ ااااتر الطباااري   ٗظ

  وتذ اااااااتر ال ناااااااالبق ٜ٘ٔ/ٖٔ  والجاااااااامع ألحالاااااااو الااااااااركر ٕٛ٘/ٗوالمحاااااارر الاااااااوجتز 
 ٜٛٔ/ٜٔ  وروح المناطق ٜٕٗ/ٗ

 ٕٓٔ/ٖاطظر  إ راذ الاركر   ٘ظ
 ٜٙٔ/ٕٗاطظر  تذ تر الرازي   ٙظ
 ٜ٘ٔ/ٖٔاطظر  الجامع ألحالاو الاركر   ٚظ



 دراسة سياقية يف تذييل مجلة املقولتعدد احتامل متام مجلة مقول القول 

 (الثالثون الثالث العدد) البارود بإيتاى العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ٜٗٗٙ﴾  
  

 ذلاا   نالا  ٔظ"ذلا مار  ااداتلو ال ابتاق الم اتمرة بفرَّ  مر حاللو وتارترٌ  وصذ ْ 
   ٕظ"  اجرب  األماورا  ر مذٍ ألطلا الاط  اق بت  المملالق ندتما  مبً  ر خبرة؛ "
 التمار وجطااود  الااذلا  إرّ مو "   ٖظ"إذا دخاال ب دطااا  التمارُ  والاذلا تذناالُ والمنط "
مار   ٙظلذرناق ي ابار  طتاق وال ناالبق  وط ابَ متضاا  ٘ظوهو نول الح ار   ٗظ"تذنلور

ومال اار  "ال اامرنطدي  نااال  ٛظوال اامتر  ٚظونااد ا ااتظلر  مبااو حتااار ماار المذ اارتر 
  ٜظ"المذ رتر  ل  خ م ذلا

   ٖٔظواآللو ااق  ٕٔظومبااو ال اانود  ٔٔظوالبتضاااوي  ٓٔظالنالبااريوجاّوز الااوجلتر 
تصدتاًا لاوللا اتونم  ل  ما نبلي   مر ال و    چی  یچ نالوا "

ا للمنطااا  الااااذي مرادتاااي  وتنطاااق  الاااذلا تذنااال هااااحيء مو مااار الااا و بلااااتس تفالتااادً 

                                                           

 ٓٙٔ/ٗتذ تر البتضاوي   ٔظ
 ٜٕٖ/٘البحر المدتد   ٕظ
 ٜ٘ٔ/ٖٔالجامع ألحالاو الاركر   ٖظ
 ٜ٘ٗ/ٕبحر النلوو   ٗظ
 ٜ٘ٗ/ٕاطظر  بحر النلوو   ٘ظ
 ٜٕٗ/ٗ  وتذ تر ال نالبق ٕٛ٘/ٗاطظر  المحرر الوجتز   ٙظ
 ٓٚ/ٚاطظر  البحر المحتط   ٚظ
 ٔٔٙ/ٛاطظر  الدر المصور   ٛظ
 ٜ٘ٗ/ٕبحر النلوو   ٜظ
 ٕٖٙ/ٕاطظر  التبتار   ٓٔظ
 ٓٙٔ/ٗاطظر  تذ تر البتضاوي   ٔٔظ
 ٜٕ٘/ٗاطظر  تذ تر مبق ال نود   ٕٔظ
 ٜٛٔ/ٜٔاطظر  روح المناطق   ٖٔظ



 دراسة سياقية يف تذييل مجلة املقولتعدد احتامل متام مجلة مقول القول 

 (الثالثون الثالث العدد) البارود بإيتاى العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ٗٗٚٓ﴾  
  

  و لااا  هاااذا الجاااواز جماااع مااار الطحااااة چی  یچوتونااام  لااا    ٔظ"بطاااا
 متضاإ  ٕظوالمذ رتر

 

 المطمب الثالث: تذييل الجممة بين مقول القول واالستئناف بغير حرف العطف
ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ    ہ  ہ  چ تنال  تاول    ٔظ

﮲  ﮺    ﮷﮴  ﮵  ﮶  ﮳ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ     ۓ  ﮸   ﮹  

 {ٜٔٔ}كل  مرار   چ﮻  ﮼    
هااذا الشاام  اار دخائاال المطاااااتر مماار حااول الم االمتر  ومماار بناادو اتخاااذهو 

ڻ  ڻ  ڻ  چ بطاطااق  اااا تطلااع طبتااي  لاا  مالطوطاااتلو وصاادورهو  باولااي 

ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ         ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ

﮴  ﮵   چ    اااااو ممااااار   طبتاااااي بالاااااد اء  لاااااتلو بااااادواو ال اااااتظ باولاااااي چ﮳ۓ  ﮲

طماااااا الخااااا م ااااااق نولاااااي چ﮷﮶ ﮸   ﮹  ﮺  ﮻   چ   وهاااااذا ي خااااا م اتاااااي  وا 

﮵    چ الماافمور باولااي مااع نولااي  الاا و َماار؟  هاال هااو الاا و الطبااق  چ﮼

 چ﮼  چالاااو مااار مااااول الااااول ااااق محااال طصاااذ والونااام  لااا   چ  ﮷﮶
والمنطاا   ناال للااو الااذا والااذا  مو هااو ماار الاا و   تنااال  ا اائطام ي محاال لااي  

 ؟چ﮶چوالونم  ل  

                                                           

 ٖٓٔ/ٕالت لتل   ٔظ
  وال امرنطدي ظبحار ٖٔٔ/٘اطظر  ل   بتل الم ال  مبو جنذر الطحااس ظمنااطق الااركر  ٕظ

  وابااااااااار  طتاااااااااق ظالمحااااااااارر ٖ٘ٗ/ٗ  والزمخشاااااااااري ظالالشاااااااااامٜ٘ٗ/ٕظبحااااااااار النلاااااااااوو
  والط اااااااذق ظتذ ااااااااتر ٜ٘ٔ/ٖٔ  والارطباااااااق ظالجاااااااامع ألحالاااااااااو الااااااااركرٕٛ٘/ٗالاااااااوجتز
ظالبحااااااار   ومباااااااو حتاااااااار ٕٓ٘  ٜٕٗ/ٗ  وال ناااااااالبق ظتذ اااااااتر ال ناااااااالبقٗٓٙ/ٕالط اااااااذق
  ٜٕٖ/٘  واباار  جتبااق ظالبحاار المدتاادٔٔٙ/ٛ   وال اامتر ظالاادر المصااورٓٚ/ٚالمحااتط

   ٜٚٓٔوالشوالاطق ظاتح الادتر ص
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  ﴿ٗٗٚٔ﴾  
  

الاااا و   چ﮸   ﮹  ﮺  ﮻  ﮼     چ واباااار  اشااااور مّر نولااااي   ٔظتاااارى ال اااامرنطدي
ا ااائطام مااار   تناااال   نتااار داخااال ااااق جملاااق مااااول الااااول  ي محااال لاااي مااار 

تااااذتتل هو   تاااااول اباااار  اشااااور "چ﮶چ لاااا   الالاااا وام اااراذ  ومر تماااااو 
ّر   مطّلع إوما بْتطلا الاي تراض مي    چے  ے  ۓ     ۓ  ﮲چ لاولي 

إ وهاو  ٖظالو تد"  الو ا تئطام " ل   بتل  ٕظ" لتلو وهو مطلنا  ل  دخائللو
متضاااا؛ إذ جنااا  الونااام الااتاااا   ٘ظواألشاااموطق  ٗظظااااهر الااا و مباااق  مااارو الاااداطق

  مي ما بند  لي تنلق بما نبلي اق المنطا  ي اللذاظ  الا  چ﮶چ  ل  نولي
 جملق ا تئطااتقإ 

داخل اق ماول الاول   چ﮸   ﮹  ﮺  ﮻  ﮼     چ وترى الشوالاطق مّر نولي 
  وهاااو   ٙظ"الاااو مااار جملاااق المااااول چ﮴ چوهو الااا و داخااال تحااا  نولاااي اااااال "

ونااااٌم  چ﮶چالوجااااي  طااااد اباااار األطباااااري متضااااا ألر الوناااام  طااااد   لاااا  
  ي تجااااوز ايبتااااداء بمااااا بنااااد   وهااااذا هااااو الوجااااي الااااذي ا ااااتظلر  مبااااو  ٚظح اااار
   ٛظحتار

                                                           

اطظر  تذ تر ال مرنطدي الم م  بحر النلوو  ألبق اللتث طصر بر محمد بر محمد بر   ٔظ
 هااا   تحاتااق الشااتم/  لااق محمااد منااوض  والشااتم/  ااادلٖ٘ٚإبااراهتو ال اامرنطدي ظ  

 ٜٕ٘/ٔو  ٖٜٜٔها اا ٖٔٗٔ  ٔمحمد  بد الموجود  دار الالتذ النلمتق  بترو   ط
 ٚٙ/ٗالتحرتر والتطوتر  ٕظ
 ٖٖٚ/ٖالدر المصور  ٖظ
 ٕٚٓاطظر  المالتذ  ص  ٗظ
 ٚٛاطظر  مطار اللدى ص  ٘ظ
 ٕٔٗاتح الادتر ص  ٙظ
 ٖٛ٘/ٕ ءاطظر  إتضاح الونم وايبتدا  ٚظ
 ٘ٗ/ٖاطظر  البحر المحتط  ٛظ



 دراسة سياقية يف تذييل مجلة املقولتعدد احتامل متام مجلة مقول القول 

 (الثالثون الثالث العدد) البارود بإيتاى العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ٕٗٗٚ﴾  
  

وهاو تحتماال  "  نااالوا ٖظوال امتر  ٕظوالبتضاااوي  ٔظوجاوز الااوجلتر الزمخشاري
ونااال للاااو إر    لاااتو بماااا هاااو مخذااا  مماااا   مر تالاااور مااار المااااول ميتحتمااال 

ومر تالور خارجا  طي بمنط  نال للاو ذلاا وي   تخذوطي مر  ض األطامل نتظا
   ٗظ"تتنجذ مر اط  ق إتاا  ل  م رارهو االطق  لاتو بااألخذ  مار ضامائرهو

 إ ٘ظو ل  هذا الرمي جمع مر الطحاة والمذ رتر
ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ   ڄ  ڄ چ  تاول تنال     ٕظ

ڎ  ڈ  ڈ   ژ    ڎچ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ

گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ    گڑ  ک  ک  ک  ک  گ       گ  ڑژ

 {ٕٛ}ناار   چڱ  ڱ         
تتحاادث ال ااتاق  مااا دار اااق نصاار ار ااور  ااااد مباادى ار ااور رنبتااي اااق 

لشاانذ  وال اااطق دتر الدولااق والاا تباادي مو اا إ ااداو مو اا  منلااً  ذلااا باافمرتر  
الذ اااد اااق الااب د  وهااا هااو ذا رجاال مااحمر ماار رجاااي  الاصاار  إظلااار مو اا 

تالااتو إتماطااي بمو اا  وبمااا جاااء بااي ماار التوحتااد خواًااا ماار ار ااور وم ئااي  تطالاار 
الاو لاو تجبارالو  لا  مر تحمطاوا باي  اااْنَبلوا ماا  لتلو نرار ام اداو ب تار حجاق  

فر ناال  إطااي إمااا مر تالاور الاذًبااا مو صااادًنا   لااتلو باا  ااو احاتيّ َنالاي مو اْراُضااو   
ر الاااار صاااادًنا ُتصااابالو نطًناااا بناااُض ماااا  اااالر الاااار الاذًباااا اوباااال الذباااي  لتاااي  وا 

  هاااذا المتذاااق  لتاااي مااار الااا و ماااحمر كل ار اااور  لالااار مااار الناااذاذباااي تنااادالو 
                                                           

 ٙٔٙ/ٔاطظر  الالشام   ٔظ
 ٖ٘/ٕاطظر  تذ تر البتضاوي   ٕظ
 ٖٖٚ/ٖاطظر  الدر المصور   ٖظ
  و تذ ااااتر الاااارازي ٚٔٙ  ٙٔٙ/ٔ  واطظاااار متضااااا  الالشااااام ٖ٘/ٕتذ ااااتر البتضاااااوي   ٗظ

 ٓٗ/ٗ  وروح المناطقٖٗ٘/ٔ  وتذ تر مبق ال نود ٕٚٛ/ٔ  تذ تر الط ذق ٕٕٓ/ٛ
   والط اااااااذق ظتذ اااااااتر ٕٕٓ/ٛر الااااااارازياطظااااااار  لااااااا   ااااااابتل الم اااااااال  الااااااارازي ظتذ ااااااات  ٘ظ

   واآللو ااااااااق ظروح ٖٗ٘/ٔ   ومبااااااااو ال اااااااانود ظتذ ااااااااتر مبااااااااق ال اااااااانودٕٚٛ/ٔالط ااااااااذق
  ٓٗ/ٗالمناطق



 دراسة سياقية يف تذييل مجلة املقولتعدد احتامل متام مجلة مقول القول 

 (الثالثون الثالث العدد) البارود بإيتاى العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ٖٗٗٚ﴾  
  

الا و َماار؟ هاال هااو   چگ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ چ نولااي  الخا م اااق 
مر ال و المحمر  اق محل طصذ ماول الاول  والال و متصل  مو هو ا ئطام 

ک  ک  گ        چ مطاطع  مر ال و   تنال   ي محلَّ لي  والونم  لا  

 ؟چگ
گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   چوجملاااق  "جاااوََّز الاااوجلتر ابااار  اشاااور ناااائ 

  االماصااود مطلااا تنلتاال نولااايتجااوز مطلااا ماار نااول مااحمر كل ار ااور   چڱ
 چڑ  ک  ک  ک  ک  گ       گ  ڑڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژچ
ح  ااا  تلبااث مر تذتضاا   لاا  ا   لاا  الذبااي ااالر الااار الاذًبااألر   ي تااار    مي

ڎ   ڎ  ڈ  ڈ       ژ     ژ  ڑ  ڑ  ک  چ   مماار  مو تللالااي   المااا نااال تنااال 

 إإإ  ألر   ي تملااااال الالااااااذذ  لتاااااي؛ {ٙٗ -ٗٗ}الحاناااااق   چک  ک  ک   گ  گ       
جملاااق منترضاااق باااتر   إلااا  كخرهاااا چگ  ڳ  ڳ  ڳ چوتجاااوز مر تالاااور جملاااق 
طماا هاق ناول مار جاطاذ   لت ا  مار حالاتاق ال ماي  ال ماق ماحمر كل ار اور وا 

  ومطااي هاادا    للحااقإذ  ؛تاصااد مطلااا تزالتااق هااذا الرجاال المااحمر    اااق ُنركطااي
اللداتااق  اار الم اارم الالاااذاذ الطاتااق  اار تاااوى هاااذا تاااّق صااادق  اتالااور طذاااق 

و  ي تنطااق اللاادى ماار هااو م اارم   ألطااي ططااق  اار هاادى ؛الرجاال وصاادني
   االونم والوصل جازار  ل  هذا الرميإ ٔظ"الذاذ

گ  ڳ  ڳ   چمرَّ جملااااق   ٖظومبااااو  مااارو الااااداطق  ٕظوتااارى مبااااو جنذااار الطحاااااس

ا اااااتئطام جدتاااااد مااااار الااااا و   تناااااال   ومرَّ تمااااااو  چڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ

                                                           

 ٖٔٔ  ٖٓٔ/ٕٗالتحرتر والتطوتر   ٔظ
 و طد  الونم  ل  ظتندالو  الامإ ٚٔٙاطظر  الاطع وايئتطام ص  ٕظ
 و طد  الونم  ل  ظتندالو  تاوإ ٖٜٗاطظر  المالتذ  ص  ٖظ



 دراسة سياقية يف تذييل مجلة املقولتعدد احتامل متام مجلة مقول القول 

 (الثالثون الثالث العدد) البارود بإيتاى العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ٗٗٚٗ﴾  
  

تاااول مبااو  ماارو "ألر تماااو الذاصاالق  چک  گ       گ چ الوناام  لاا  نولااي 
 ولت   مر ال و المحمرإ  ٔظمر نول    ز وجل"
گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   چمرَّ جملااق   ٗظواآللو ااق  ٖظوالاارازي  ٕظوتاارى اباار  طتااق

وهاو احتجااع كخار ذو مر تمااو مااول ناول الرجال الماحمر  " چڱ  ڱ  ڱ
ا لمااا هاادا    إلاا  البتطااا  وي متااد  ا الااذابً مطااي لااو الااار م ااراً   محاادهما  وجلااتر

ي إذا الااار الااذلا خذلااي   ومهلالااي ااا  حاجااق لالااو إلاا  مّطاا  و اطتلمااا  بااالمنجزا 
لااتس ماار الالاااذبتر  االااار نولااي  مو اا   "تاادل  لاا  مرَّ وهااو الاا و   ٘ظ"نتلااي

 لاا   إشااارة إلاا   لااو شاافر مو اا   چگ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱچ
  ونااد تاادل متضااا  اار طرتااق الرمااز والتناارتض  لاا   ٙظ"طرتااق الرمااز والتناارتض

ي تلدتاي   ااق اد ااء الربوبتاق الاذاذٌ   اق الاتال والذ ااد ي م  م رمٌ مرَّ ار ور"
ااد موهو مطي ترتد بالم رم مو ا     ٚظ"  تنال   بتل الصواذ ومطلاع الطجاة

تالاور تمااو الونام  وَّ ومر  َ مو   وهو ترتد بي ار ور  وهو مر جمتل امتلاو  
ومباااااااق تحتااااااا  زالرتاااااااا   ٛظ  وهاااااااذا هاااااااو رمي األشاااااااموطقچڱ  ڱ چ لااااااا  

ونذًااااا   چک  ک  گ       گ چ  ااااااد جناااا  الوناااام  لاااا   ٜظاألطصاااااري

                                                           

 ٖٜٗالمالتذ  ص  ٔظ
 ٙ٘٘/ٗاطظر  المحرر الوجتز   ٕظ
 ٓٙ/ٕٚاطظر  تذ تر الرازي   ٖظ
 ٘ٙ/ٕٗاطظر  روح المناطق   ٗظ
  وتذ اااتر ٓٙ/ٕٚ  وتذ اااتر الااارازي ٖٗٗ/٘  واطظااار  الالشاااام ٖٓٓٔااااتح الاااادتر ص  ٘ظ

 ٘ٙ/ٕٗ  وروح المناطق ٘ٔ/٘  ووتذ تر مبق ال نود ٙ٘/٘البتضاوي 
 ٓٙ/ٕٚتذ تر الرازي   ٙظ
 ٘ٙ/ٕٗروح المناطق   ٚظ
 ٖٖٛاطظر  مطار اللدى ص  ٛظ
 ٖٖٛالماصد لتلختص ما اق المرشد ص  ٜظ



 دراسة سياقية يف تذييل مجلة املقولتعدد احتامل متام مجلة مقول القول 

 (الثالثون الثالث العدد) البارود بإيتاى العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ٗٗٚ٘﴾  
  

ڱ   چح ااااطا  ي تجااااوز ايبتااااداء بمااااا بنااااد   ومرَّ اطاطاااااع اللذااااظ  طااااد نولااااي 

 إ ٔظ  و ل  هذا الرمي جمع مر الطحاة والمذ رترچڱ
ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  چ  تاول تنال    ٖظ

ڇ    ڇڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ      چ  چ   ڇ  ڄڦ  ڦ  ڄ  ڄ

 {ٗٙ – ٖٙ}الزخرم   چڇ  ڍ   
لبطااااااق إ اااااارائتل حااااااتر جاااااااءهو  ال ااااااتاق تتحاااااادث  مااااااا نالااااااي  ت اااااا  

بالمنجزا   وبتار لما جاء بي مر الشرتنق وتوضتح ممو الادتر وا تاااد التوحتاد 
ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  چ         چ ڤ  ڤ  ڤ چ  والتنباااااااااااد بالشااااااااااارائع  ناااااااااااال 

  وهااااااااااااااااذا ي چ ڃ  چ  چ      چ  چ   ڇچ      چڄ  ڃ  ڃ  چ چ ڄ  ڄ
طمااا  الاا و َماار؟  هاال  چڇ  ڇ  ڍ  چ  الخاا م اااق جملااقخاا م اتااي  وا 

  ااااق محااال طصاااذ  والالااا و متصااال  مو هاااو هاااو مااار تمااااو الااا و  ت ااا  
 ؟چ ڇڇ چا تئطام ال و مر   تنال   ي محل لي  والونم  ل  

ڇ  ڇ   چمرَّ جملااااق   ٗظوال نااااالبق  ٖظواباااار  طتااااق  ٕظتاااارى اباااار األطباااااري

ڇ  ڇ   چ تنااااااال   ونولااااااينالوا " ماااااار تماااااااو الاااااا و  ت اااااا   چڍ 

   انت ااااا   ٘ظ"لااااا  شااااار يإإذ مشاااااار  حالاتاااااق  ااااار  ت ااااا   چڍ 
اااراد   باأللوهااق  هاااو " تاااول  هااذا الااذي مماارتالو بااي مااار اتااااء   وطااا تق  وا 

                                                           

   والبتضاااااوي ظتذ ااااتر ٖٖٔ/ٕٓاطظاااار  لاااا   اااابتل الم ااااال  الطبااااري ظتذ ااااتر الطبااااري  ٔظ
   والشااااوالاطق ظاااااتح الااااادتر ٘ٔ/٘   ومبااااو ال نودظتذ ااااتر مبااااق ال اااانودٙ٘/٘البتضاااااوي

  ٖٓٓٔص
 ٙٛٛ/ٕ ءوايبتدااطظر  إتضاح الونم   ٕظ
 ٕٙ/٘اطظر  المحرر الوجتز   ٖظ
 ٛٛٔ/٘اطظر  تذ تر ال نالبق   ٗظ
 ٛٛٔ/٘  واطظر متضا  تذ تر ال نالبق ٕٙ/٘المحرر الوجتز   ٘ظ



 دراسة سياقية يف تذييل مجلة املقولتعدد احتامل متام مجلة مقول القول 

 (الثالثون الثالث العدد) البارود بإيتاى العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ٗٗٚٙ﴾  
  

  وهاو  ٔظ"الطرتق الم تاتو  وهو دتر   الذي ي تابل مر محاد مار  بااد  نتار 
متضاااااا  واباااااار األطبااااااري تجنااااال الوناااااام ح اااااطا  طااااااد   ٕظظااااااهر الااااا و الطبااااااري

ا  تجوز ايبتدا بما بند  لتنلاي بي لذظا ومنط   الو مر تماو    ٖظچڇچ
 إال و  ت   

مرَّ جملااق   ٙظواألشااموطق  ٘ظومبااو  ماارو الااداطق  ٗظوتاارى مبااو جذناار الطحاااس
مااار الااا و   تناااال   لااا  جلاااق اي اااتئطام  والتاااذتتل  چڇ  ڇ  ڍچ

ر لمااااا نالااااي  ت اااا   إ چ ڇ چ  ااااااد جنلااااوا الوناااام الااتااااا  لاااا   المااااارِّ
 إ ٚظوتبنلو اق هذا مبو تحت  زالرتا األطصاري

  نااالوا "وهو إمااا  ٓٔظواآللو ااق  ٜظومبااو ال اانود  ٛظوجااوَّز الااوجلتر البتضاااوي
ر لماالاااق  ت ااا    مو ا اااتئطام مااار  مااار تتماااق الااا و  ت ااا   تناااال   ماااارِّ

"ٕٔظ" ل  ما هو الماتضق للطا ق اق ذلا"  ودالف  ٔٔظ  
وال ااحال اآلر  هاال تمالاار مر تالااور نااوُل   تنااال  ال ااابُق  لاا  هااذ  اآلتااق 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  چ   -وهاااااو مااااار ال ماااااي تناااااال  تاتطاااااا  –باااااآتتتر 

                                                           

 ٖٚٙ/ٕٓتذ تر الطبري   ٔظ
 ٖٚٙ/ٕٓاطظر  تذ تر الطبري   ٕظ
 ٙٛٛ/ٕ ءاطظر  إتضاح الونم وايبتدا  ٖظ
 ٙٛٛ/ٕاطظر  الاطع وايئتطام   ٗظ
 ٓٔ٘اطظر  المالتذ  ص  ٘ظ
 ٖٔ٘اطظر  مطار اللدى ص  ٙظ
 ٖٔ٘اطظر  الماصد ص  ٚظ
 ٜ٘/٘اطظر  تذ تر البتضاوي   ٛظ
 ٖٜ/٘اطظر  تذ تر مبق ال نود   ٜظ
 ٜٚ/ٕ٘اطظر  روح المناطق   ٓٔظ
 ٖٜ/٘  واطظر متضا  تذ تر مبق ال نود ٜٚ/ٕ٘روح المناطق   ٔٔظ
 ٜ٘/٘تذ تر البتضاوي   ٕٔظ
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للاطااااع   هاااال تمالاااار مر تالااااور مرجحااااا {ٔٙ}الزخاااارم   چپ  ڀ   ڀ    پپ
 واي تئطام اق هذ  اآلتق متضا حم   ل  التشابي ومواااق الطظو للطظو؟

ڄ   چ    -وه  مر الا و   تناال  تاتطاا  –مو هل تمالر مر تالور كتق تس 

   ڌڇ  ڇ    ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  چڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ     چ  چ

للاطااااااااع الااااااااور مرجحااااااااا تهاااااااال تمالاااااااار مر   {ٔٙ – ٓٙ} تااااااااس  چڎ  ڎ  ڈ  
 واي تئطام اق هذ  اآلتق متضا حم   ل  التشابي ومواااق الطظو للطظو؟

الاااراجح طنااااو  تحمااال الاااا و المحتمااال والمشااااالوا اتاااي  لاااا  الااا و التاااااتر و 
 المجزوو بيإ

مضاام إلاا  هااذا متضااا مرجًحااا كخااار  وهااو كتااق ماارتو  الااق تحالااق الاصاااق 
 ق هاذ  اآلتاق  تااول تناال    اذتلا الخا م طذُ اي الاذي ااطذ لا  ر  ت   

ڈ  چ     طذا  لا  نولاي {ٖٙ}مرتو   چۈئ  ۈئ  ېئ    ۆئوئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئچ 

  لالاارَّ مال اار  لماااء الوناام وايبتااداء ح ااموا الخاا م اتلااا {ٖٓ}مارتو   چژ     ژ  ڑ  
   او ا اتئطام الا و جدتاد مار    ٔظچ ڇڇ چباتذانلو  ل  تماو الونم  ل  

  اااالال و ماار  ت اا  والتااذتتل ماار لمااا نالااي  ت اا تنااال   لاا  وجااي التارتاار 
 م اااتاتوالصاااراط هاااو الالولاااد والصااااحبق  الااااول بالتوحتاااد وطذاااقَ  إرَّ     والمنطااا 

 إذضق باائلي ومنتاد  إل  الطجاةالذي تُ 
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  چ  تاول تنال    ٗظ

  ڤٹ  ٹ  ڤ  ٹٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٿڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ

 {ٕٔ}الاللم   چڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  
    مائاااق  اااطق وت اااناتتحااادث ال اااتاق  ااار مصاااحاذ الاللااام الاااذتر طااااموا 

مهل البلد تتطاز ور اق شافر البناث والحتااة اآلخارة  وُحذظ  مج ادهو  ولما الار
                                                           

تضااااح الونااام وايبتااادآٓٗ/ٔاطظااار  الاطاااع وايئتطاااام   ٔظ   والمالتذااا  ااااق ٘ٙٚ/ٕ ء  وا 
 ٖٕٛ  والماصد صٖٕٛ  ومطار اللدى صٖ٘ٚالونم وايبتدا ص
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 بلادهو م  رطاا  لاتلو مهالَ ؟ هل هق باألج او واألرواح مو باألرواح دور األج او
البنااث  تبااتر للااو بلااذ  الحاد ااق مرّ لت محتاااء ااارموا مااا رموا  ااو ماااتوا وناا ذلااا الاااق 

  واختلاام الحاضاارور اااق مماارهو  ااااال الالذااار احااق ومطااي باألج اااو واألرواح مًناا
لحذااظ ل  تطااء بلاو وا  و لائ  تتطارق إلاتلو الطااسوالاطوا نلق  ابطوا  لتلو بطتاطا؛ 

لملا م لو  ابطوا  لتلو م جدا  هذا   ونال الم لمور والاطوا ال رة نالبق وا لتلو
الاا و ماار؟  چٹ  ٹ  ڤ  چال ااتاق ي خاا م اتااي  إطمااا الخاا م اااق نولااي 

 هل هو مر ال و الالذار  داخل اق ماول الاول  اق محل طصذ  والونام  لا 

مو هاااو الااا و جدتاااد  مااار   تناااال   ي محااال لاااي  والونااام  چٹ  ٹ  ڤ  چ
 ؟ چٿ  ٿ  ٹچ    ل 

   نااالوا " ٗظومبااو ال اانود  ٖظوالط ااذق  ٕظوالاارازي  ٔظالزمخشااريجااوََّز الااوجلتر 

 ماار الاا و المتطاااز تر الاافطلو تااذاالروا مماارهو وتطااانلوا الالاا و چٹ  ٹ  ڤچ
لو م لو   رب  ا لو تلتدوا إل  حاتاق ذلا نالوا  المَّ اق مط ابلو ومحواللو ومدة لب لو

بالبطاااء ومخبااروا بمضاامور مااروا مَ والمنطاا  مطلو" الااو داخاال تحاا  الاااول    ٘ظ"بلااو
هاو مار الا و    از "مو    ٚظوالمراد "التطلتق للتطازع اق ممارهو"   ٙظ"هذ  الجملق

  مو مااار الااااذتر ر اااااق حااادت لو ماااار مولئاااا المتطاااااز تروجااال رّد لاااااول الخائضااات
منترضاق   الاق جملاق  ٛظ"مار مهال الالتااذ تطاز وا اتلو  ل   لد ر اول   

وا مااا ُ اادَ   والمنطاا  "م طاااء حالاتااق تطااازع الااذتر م  ااروا  لااتلوماار الاا و   تنااال  
                                                           

 ٘ٚ٘/ٖاطظر  الالشام   ٔظ
 ٙٓٔ/ٕٔاطظر  تذ تر الرازي   ٕظ
 ٖٜٕ/ٕاطظر  تذ تر الط ذق   ٖظ
 ٔٔ٘/ٖاطظر  تذ تر مبق ال نود   ٗظ
 ٘ٚ٘/ٖالالشام   ٘ظ
 ٛٓٔ/ٙالبحر المحتط   ٙظ
 ٜٕٛ/٘ٔالتحرتر والتطوتر   ٚظ
 ٘ٚ٘/ٖالالشام   ٛظ
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و لا  هاذا الارمي جماع مار الطحااة    ٔظ"مطتو اتي مر التطاازع االطق م لاو بلاو ماطالو
 إ ٕظوالمذ رتر

والظاهر مطي الوجي األول  تاول اآللو ق "  ٗظواآللو ق  ٖظوا تظلر مبوحتار
لالاور التطاازع ااق ممارهو مار مطي حالاتاق  ار المن ارتر وهاو شادتد الم ءماق جادا 

 الما تاول اآللو قإ  ٙظ"ي تخلو  ر بنداالوجي ال اطق  طد  "   ٘ظ"المو  والحتاة
 اآللو قإ

وظاااهر الاا و  لماااء الوناام مطلااو مااع الوجااي األول متضااا  اتاارور مرَّ التماااو 
ونٌم ح اٌر؛؛  چٿ  ٿ  ٹچ   ومرَّ الونم  ل  ٚظچٹ  ٹ  ڤ  چ  ل 

 ح ٌر؛؛ يتصال ما بند  لذظا بي  وهو األرجح واألظلرإ
ەئ  وئ    ەئې  ې      ې  ى  ى  ائ  ائچ  تاول تنال    ٘ظ

 {ٙٙ – ٘ٙ}الذرنار   چوئ      ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  
تتحاادث ال ااتاق  اار موصااام  باااد الاارحمر  اااذالر موي مشااتلو اااق  ااالتطق 

طماااا  وونااار   اااو ناااوللو  ربطاااا اصااارم  طاااا  ااذاذ جلاااطو  وهاااذا ي خااا م اتاااي  وا 
 چەئ  وئ  وئ      ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  چ  الخاااااا م اااااااق نولااااااي

                                                           

 ٗ٘ٛاتح الادتر ص  ٔظ
  ومباااو حتاااار ظالبحااار ٕٚٚ/ٖاطظااار  لااا   ااابتل الم اااال  البتضااااوي ظتذ اااتر البتضااااوي  ٕظ

  والخطتااذ الشااربتطق ظال ااراع ٘ٙٗ/ٚ  وال اامتر ظالاادر المصااورٜٓٔ  ٛٓٔ/ٙالمحااتط
  ٖٕ٘/٘ٔ  اآللو اااق ظروح المنااااطقٗ٘ٛااااتح الاااادتر ص  والشاااوالاطق ظٕٗٛ/ٕالمطتااار

  ٜٕٛ/٘ٔوابر  اشور ظالتحرتر والتطوتر
 ٛٓٔ/ٙاطظر  البحر المحتط   ٖظ
 ٖٕٙ/٘ٔاطظر  روح المناطق   ٗظ
 ٖٕ٘/٘ٔروح المناطق   ٘ظ
 ٖٕٙ/٘ٔروح المناطق   ٙظ
تضاااااااح الوناااااام وايبتااااااداء ٖٚٛ/ٔاطظاااااار  الاطااااااع وايئتطااااااام   ٚظ   والمالتذاااااا  ٙ٘ٚ/ٕ  وا 

 ٖٕٓ  والماصد صٖٕٓ  ومطار الونم وايبتدا صٖٛٙص
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ال و مر؟ هل هاو مار الا و  بااد الارحمر  مار مااول الااول  ااق محال طصاذ  
مو هو مر ال و   تنال   ا تئطام جدتاد  ي  چۈئ  ۈئ    چوالونم  ل  

 چې  ى  ى  ائ  ائ  چمحااااال لاااااي  واطتلااااا  الااااا و  بااااااد الااااارحمر  طاااااد 
 ونم  لتي متضا؟ وال

مااار الااا و  بااااد  چەئ  وئ  وئ      ۇئ   چ وهااال تجاااوز مر تالاااور جملاااق 
وحدها مر ال و  چۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  چ الرحمر  والونم  لتلا  وجملق 

  ؟ الجمتع ند نتَلإ
ومباااااو تحتااااا  زالرتاااااا   ٖظومباااااو ال ااااانود  ٕظوالزرالشاااااق  ٔظتااااارى ابااااار األطبااااااري

ۆئ  ۆئ  چ وجملااااااااق  چەئ  وئ  وئ      ۇئ   چ مرَّ جملااااااااق   ٗظاألطصاااااااااري

ۆئ  ۆئ  چ ماااار تماااااو نااااول  باااااد الاااارحمر  والوناااام  لاااا   چۈئ  ۈئ  

مطلااو  اافلوا   تنااال  مر تصاارم وتالااور الااطظو نااد دلَّ  لاا  " چۈئ  ۈئ  
لاااا مطَّ   و اطتلماااا  ا اااذابلا الاااار نراًمااا مرَّ   إحاااداهما   اااطلو  اااذاذ جلاااطو لنلتاااتر
الااا  مطلماااا  إلااا  مرَّ تااارا النطااام لبشاااارة   وديلاااق " ٘ظ" ااااء  م اااتارا ومااماااا

 إ ٛظواآللو ق  ٚظإ وهذا الوجي ند ا تظلر  مبوحتار ٙظ"م تال بالنلتق
ولو ترى البحث رمتا ترى جنَل الجملتتر مر ال و   تناال  ناوي واحادا  مو 

طَّمااااا جااااوَّز  مااااع الاااارمي ال ااااابق   چې  ى  ى  ائ  ائچالوناااام  لاااا     وا 

                                                           

 ٔٔٛ/ٕاطظر  إتضاح الونم وايبتداء   ٔظ
 ٜٚ/ٖاطظر  البرهار   ٕظ
 ٜٗٔ/ٗاطظر  تذ تر مبق ال نود   ٖظ
 ٕٙٚاطظر  الماصد ص  ٗظ
 ٜٓٔ/ٕٗتذ تر الرازي   ٘ظ
 ٘ٗ/ٜٔروح المناطق   ٙظ
 ٓٚٗ/ٙاطظر  البحر المحتط   ٚظ
 ٘ٗ/ٜٔاطظر  روح المناطق   ٛظ
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  وتالااور الااطظو حتطئااذ داي  ٗظوالشااوالاطق  ٖظوالط ااذق  ٕظوالبتضاااوي  ٔظالزمخشااري
داي  ل  مرَّ  باد الرحمر ند  فلوا   مر تبند  طلو الطاَر   او  لّال   تناال  
ال ملو بنلتتر  ل  وجي اي تئطام والخبر  وتالور الجملتار بم ابق اي تراض 

 إ  ٘ظبتر الموصولتر  و ل  هذا الرمي جمٌع مر الطحاة والمذ رتر
واباااار   ٛظواآللو ااااق  ٚظواألشااااموطق  ٙظل ااااا مبااااو  ماااارو الااااداطقوتاااارى وجلااااا  ا

مر ال و  باد الرحمر   چەئ  وئ  وئ      ۇئ   چ   وهو مر جملق  ٜظ اشور
ا ااااتئطام  چۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  چ الاااارحمر  والوناااام  لتلااااا  ومر جملااااق 

جدتد  تذتتل مر ال و   تنال   والفطي لما  للوا طلذ صرم جلطو  طلو بافر 
چ   ااذابلا الااار نرامااا  جاااء الاا و   تنااال  تفتتاادا لال ملااو ومحالاادا لااي  نااالوا "

 تجوز مر تالور حالاتق لال و الاائلتر اتالور تنلت  چۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  
اطاااذ   تناااال  دور التاااق نبللاااا محاّلااادا لتنلاااتللو األول  ومر تالاااور مااار ج  اطتاااا

  ٓٔظ"اتالور تفتتدا لتنلتل الاائلتر

                                                           

 ٖٓٚ/ٗاطظر  الالشام   ٔظ
 ٖٓٔ/ٗاطظر  تذ تر البتضاوي   ٕظ
 ٛٗ٘/ٕاطظر  تذ تر الط ذق   ٖظ
 ٛٗٓٔاطظر  اتح الادتر ص  ٗظ
  ومبوحتاااااااار ظالبحااااااار ٜٓٔ/ٕٗاطظااااااار  لااااااا   ااااااابتل الم اااااااال  الااااااارازي ظتذ اااااااتر الااااااارازي  ٘ظ

  ٘ٗ/ٜٔ  واآللو ااق ظروح المناااطقٕٙٚ  واألشااموطق ظمطااار اللاادى صٓٚٗ/ٙالمحااتط
  ٔٚ/ٜٔوابر  اشور ظالتحرتر والتطوتر

 ٜٔٗاطظر  المالتذ  ص  ٙظ
نال ماا بناد  مار   تاول األشاموطق "ظنراما  الاام إر لاو تجٕٙٚاطظر  مطار اللدى ص  ٚظ

 تماو ال و الاوو  ولتس بونم إر ُجنل مر ال ملو"
 ٘ٗ/ٜٔاطظر  روح المناطق   ٛظ
 ٔٚ/ٜٔاطظر  التحرتر والتطوتر   ٜظ
 ٔٚ/ٜٔالتحرتر والتطوتر   ٓٔظ



 دراسة سياقية يف تذييل مجلة املقولتعدد احتامل متام مجلة مقول القول 

 (الثالثون الثالث العدد) البارود بإيتاى العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ٕٗٗٛ﴾  
  

ي تظر البحث مّر محدا مر  باد الرحمر ت تنتذ مر الطار منلا  ا اتناذتي 
مر  –و  م لاااو  –بنلاااق مااار هااااتتر النلتاااتر مو بلااااتتر النلتاااتر مناااا  والاااراجح 

 چې  ى  ى  ائ  ائچ طلاااابلو هاااااو صاااارم الطاااااار  ااااطلو  ومطلاااااو ناااااالوا
 اح ذ  والتنلتل مر نبل   تنال إ

ژ  ژ    ڑ  ڑ  ک   ک  ک  ک  گ  گ   گ  گ  چ  تاول تنال    ٙظ

 {ٚٗ}تس   چڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  
  تتحااادث ال اااتاق  ااار مخاطباااق الذاااار مالاااق ألجااال إطنااااو اااااراء الم ااالمتر

  هااذا ي مطنماايمططنااو ماار لااو تشاااء   تاااول الالذااار للم االمتر ا ااتلزاء بلااو  ا
طمااا الخاا م اااق نولااي   ماار؟ الاا وُ  چڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  چ  خاا م اتااي  وا 

ں   ڻ  چ هااال هاااو مااار تمااااو الااا و الالذاااار  ااااق محااال طصاااذ  والونااام  لااا  

 ؟چڱچ مو هو ا تئطام مر   تنال   ي محل لي  والونم  ل   چڻ
ا تئطام ال و مر  چڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  چ مرَّ نولي   ٔظترى الواحدي

ڳ  ڳ  ڳ    چ  الاطوا تاولور ا تلزاءمر   تنال   ي محل لي  تاول الواحدي "

والماااراد    ٕظ"چڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  ڻچ   اااااال   تناااال   چڳ  ڱ  ڱ
اا ااتفطم   تناااال   ماار ظمطااتو  هطاااا خطاااذ الالااااارتر حااتر ردوا بلااذا الجاااواذ 

  مي  ناال للااو تااا محمااد  إر مطااتو إي اااق  ٖظ"زجاار بااي الالذاارة وجلللااو باايالالاا و "

الاط  الزطاذنااااق تاااااول الزمخشااااري ". چڱچ ضاااا ل مبااااتر  والوناااام  لاااا  
مطلو ت منور المحمطتر تنلااور ماناال   تناال  بمشاتئتي اتاولاور  لاو شااء   

                                                           

اطظاااار  الااااوجتز اااااق تذ ااااتر الالتاااااذ النزتااااز  ألبااااق الح اااار  لااااق باااار محمااااد الواحاااادي   ٔظ
هااا ا  ٘ٔٗٔ  ٔ  دار الالااو  دمشااق  طهااا   تحاتااق/ صااذوار  اادطار داووديٛٙٗظ  
 ٜٔٓو  صٜٜ٘ٔ

 ٜٔٓالوجتز ص  ٕظ
 ٖٓ/ٖٕروح المناطق   ٖظ
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ألنط  ا طا  ولو شاء أل ّز   ولو شااء لالاار الاذا؛ اافخرجوا هاذا الجاواذ مخارع 
و ار إإإ   تر وبما الاطوا تاولوطي مر تنلتق األمور بمشتئق  اي تلزاء بالمحمط

ابااار  بااااس رضاااق    طلماااا  الاااار بمالاااق زطادناااق  اااالذا مماااروا بالصااادنق  لااا  
  االااار الاارد مطااي تنااال    ٔظ"الم اااالتر نااالوا   ي و   متذااار    وططنمااي طحاار؟
  ٕظتاول ال مرنطدي "وروي  ر ابر  باس م ل هذا"

ومبااااو تحتاااا  زالرتااااا   ٘ظواألشااااموطق  ٗظوالاااارازي  ٖظالطحاااااس نذااااروتاااارى مبااااو ج
  اق مر تماو ال و الالذار چڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  چ مرَّ جملق   ٙظاألطصاري

مار محل طصذ ماول الاول  االضمتر ظمطتو  المراد بي الماحمطتر؛ ألرَّ الجملاق "
ک  ڑ  ک   چ نااول المشاارالتر تخااااطبور المااحمطتر  مي مااا مطاااتو اااق ناااولالو  

  متصاارم اااق محوالطااا إي مااتمالر مااطالو  ومااا اااق منطااا  ماار ا تااااد مرَّ  چک
ألطلاااو  ؛وجنلاااو  ضااا ي لجلللاااو بصاااذا     وجنلاااو  مبتطاااا  الضااا ل الواضاااح

والجملااق تنلتاال لِبطالااار   تحالمااور الظااواهر ماار م ااباذ االت اااذ المااال و دمااي
تااااااول الااااارازي منلااااا  وصااااام الالذاااااار الماااااحمطتر    ٚظ"الم اااااتذاد مااااار اي اااااتذلاو

ما وصذوا الذتر كمطوا بالاوطلو ااق ضا ل مباتر لالاوطلو ظااطتر لو إطَّ طَّ إبالض ل "
إطماا   ال مي تالاور ااق ناتاق الضا ل ر تطانَض ومَ   المحمر ال مي متطانض مرَّ 

 چڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ چ  نلطاااا ذلاااا ألطلاااو ناااالوا
 ؛در  لا  إطنااملوطاااا    إشارة إلا  مر   إر شااء مر تطنملاو الاار تطنملاو

                                                           

  والبحاااار المحااااتط ٖٚ/٘ٔ  واطظاااار  متضااااا  الجااااامع ألحالاااااو الاااااركر ٔٛٔ/٘الالشااااام   ٔظ
ٚ/ٖٕٗ  ٖٕ٘ 

 ٕٓٔ/ٖبحر النلوو   ٕظ
 ٔٛ٘/ٕاطظر  الاطع وايئتطام   ٖظ
 اطظر  تذ تر الرازي  ٗظ
 ٕٖٓاطظر  مطار اللدى ص  ٘ظ
 ٕٖٓاطظر  الماصد ص  ٙظ
 ٖٖ/ٖٕالتحرتر والتطوتر   ٚظ
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ر لاااو تشاااف   إطنااااملو ي تاااادر محاااد  لااا    ألطاااي تالاااور تحصااات  للحاصااال وا 
االتم تفمروطا   ا  ندرة لطا  ل  امطناو  إطناملو يمتطاع ونوع ما لو تشف  

حتااث "  چڱ  ں  ں   ڻ  ڻ    ڱچ نااالوا   ٕظ  المااا م اااءوا الذلااو ٔظ؟"بامطناااو
 ؛طنموا مر ي ترتد   إطناميطلبتو مر تُ و"   ٖظ"تفمروططا بما تخالم مشتئق  

إي ااق "اما مطتو متلا المحمطاور    ٗظ"إذ لو مراد   إطنامي ألطنمي هو ؛إطنامي
ااالال و  لا  هاذا    ٘ظ"وترا ماا طحار  لتاي اق خطف بتر اق اتبا الو محمدا 

متصل  وهاذا المنطا  هاو ماا جنال األشاموطق تحالاق إجما اا  لا   ادو الونام 
لتس بونم  ألر ماا بناد  مار تمااو    چڱچ  نال "  چڱچ  ل   الونم 

  احتطئاذ ي ونام الحالاتق؛ ألرَّ البخ ء مر الالذار نالوا  ماار    وططنماي طحار
  وهاااو محجااوع بماااا  ٙظإجما ااا" چڻ    چإلااا   چژ  ژ    ڑ  ڑ  چماار نولااي 

 نالي الموجوزور  ل طاطاع هطاإ
   ٜظواآللو اااق  ٛظومباااو حتاااار  ٚظوناااد ا اااتظلر وجاااي ايتصاااال هاااذا الطباااري

 إ ٓٔظو ل  هذا الوجي متضا بنض كخر مر الطحاة والمذ رتر

                                                           

 ٙٛ  ٘ٛ/ ٕٙتذ تر الرازي   ٔظ
 لو تنلموا مر   تطنو بف باذإ  ٕظ
 ٛٓ٘/ٗتذ تر مبق ال نود   ٖظ
 ٕٖ٘/ٚالبحر المحتط   ٗ ظٗظ
تحاتااق/  هااا   ٙٔ٘تذ ااتر الب ااوي  لبماااو مبااق محمااد الح ااتر باار م اانود الب ااوي ظ    ٘ظ

 ٕٓ/ٚو  ٜٜٛٔهاا اا ٜٓٗٔ  ٔمحمد  بد   الطمر وكخرور  دار طتبق  الرتاض  ط
 ٕٖٓمطار اللدى ص  ٙظ
 ٓ٘ٗ/ٜٔاطظر  تذ تر الطبري   ٚظ
 ٕٖ٘/ٚاطظر  البحر المحتط   ٛظ
 ٖٓ/ٖٕاطظر  روح المناطق   ٜظ
  واباااار  اشااااور ظالتحرتاااار ٕٓ/ٚاطظاااار  لاااا   اااابتل الم ااااال  الب ااااوي ظتذ ااااتر الب ااااوي  ٓٔظ

  ٖٖ/ٖٕوالتطوتر
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   ٗظوالبتضااااوي  ٖظوابااار  طتاااق  ٕظوالزمخشاااري  ٔظوجاااوَّز الاااوجلتر الطباااري
  محدهما  وجلار چڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  چ  واق نولي  نالوا " ٗظوالبتضاوي
مر تالور مر نتل الالذار للمحمطتر  اتالور تفوتل الال و حتطئذ  ما مطتو   محدهما

متلا الاوُو اق نتلالو لطا  مطذاوا مما رزنالو    ل  م االتطالو  إي اق ذهاذ  ر 
والوجااي  إإإر  مطااي اااق ضاا ل لااي وتاادبّ لماار تفمّ  ُمبااترٍ   الحااق  وجااور  اار الرشااد

اآلخر  مر تالور ذلا مر نتل   للمشرالتر  اتالور تفوتلي حتطئاذ  ماا مطاتو متلاا 
الالاااارور اااق نااتلالو للمااحمطتر  مططنااو ماار لااو تشاااء   مطنمااي  إي اااق ضاا ل 

و لاا  هااذا الجااواز جمااع ماار الطحاااة    ٘ظ"مبااتر   اار مر نااتلالو ذلااا للااو ضاا ل
 إ ٙظوالمذ رتر

ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې      ې   ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ چ  تاول تنال    ٚظ

} چۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ    وئوئى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ
 {ٕ٘ – ٔ٘تس  

تتحدث ال تاق  ر توو الاتامق والطذخق ال اطتق لمونم الاتامق  انطد الطذم اق 
ماشااتر م اار تر إلاا  ربلااو لذصاال الاضاااء والحالااو تخرجااور ماار نبااورهو  الصااور

ح ااار وا  اااءة بتااطلو اتمااا اختلذااوا اتااي اااق هااذ  الحتاااة  الاادطتا ماار إتمااار والذاار وا 

                                                           

 ٓ٘ٗ/ٜٔاطظر  تذ تر الطبري   ٔظ
 ٔٛٔ/٘اطظر  الالشام   ٕظ
 ٙ٘ٗ/ٗاطظر  المحرر الوجتز   ٖظ
 ٕٓٚ  ٜٕٙ/ٗاطظر  تذ تر البتضاوي   ٗظ
 ٓ٘ٗ/ٜٔتذ تر الطبري   ٘ظ
  والارطبااق ظالجااامع ألحالاااو ٕٓٔ/ٖاطظاار  لاا   اابتل الم ااال  ال اامرنطدي ظبحاار النلااوو  ٙظ

  ٕٕٙ  ٕٕ٘/ٕ  واباار جاازي ظالت االتلٙٓٔ/ٖ  والط ااذق ظتذ ااتر الط ااذقٖٚ/٘ٔالاااركر
  ومبااااو ال اااانود ٘ٔ/٘  وال نااااالبق ظتذ ااااتر ال نااااالبقٕٖ٘/ٚومبااااو حتااااار ظالبحاااار المحااااتط

  والشوالاطق ظاتح الادتر ٖٕٔ/ٙبحر المدتد  وابر  جتبق ظالٛٓ٘/ٗظتذ تر مبق ال نود
   ٖٓ/ٖٕ  واآللو ق ظروح المناطق ٕٕٙٔص
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ائ  ائ  ەئ  چ       لماااا شااااهدوا مااار مهاااوال المونااام  تاااا وتلطاااا  اتاولور و ااادل وظلاااو

طماااااا الخااااا م ااااااق نولاااااي چەئ ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   چ    هااااذا ي خااااا م اتاااااي  وا 

الا و مار؟ هال هاو ماار تمااو الا و الالااارتر  ااق محاال  چۈئ  ۈئ
مو هااو ا ااتئطام الاا و ماار    چۈئ  ۈئچ طصااذ  والوناام  لاا  

 ؟چائ  ائ  ەئ  ەئچ تنال   ي محل لي  والونم  ل 
 چۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئچ مرَّ جملااااق   ٔظتاااارى الواحاااادي

 و تاولااور  ماار تماااو الاا و الالاااارتر  اااق محاال طصااذ  والالاا و موصااول  نااال "
 امنارار    ٕظ"منروا حتر لو تطذنلو چۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئچ 

  رموا البنااث والطشااور الااذي الاااطوا تالااذبور بااي اااق الاادطتا نااالوالمااا " والمنطاا  مطلااو
الالذااااااااااااار لمااااااااااااا نااااااااااااال  رَّ م  مو " ٖظ"چۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئچ

الر اال لمااا  اااتطوا مااا مخبااروهو  صاادنوا چائ  ائ  ەئ  ەئچ   بنضاالو لاابنض
   ٗظ"االاااااااذبطا باااااااي چۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئچ    اااااااو ناااااااالوا  بااااااي
و مطذ الو ماتجتبور باي   الص ة وال  وتذالرور ما  منو  مر الر ل  لتلو تاا"

اتجااوز مر تالوطااوا تاولااور ذلااا المااا تااتاللو المتحّ اار بتطااي "   ٘ظ" الو بنًضاابنُضاا
تظار مر صااحبي لاو تاتذطر لل ابذ  الالف   وبتر طذ ي  ومر تاولي بنضلو لابنض

وناال وط اذ الب اوي هاذا الارمي إلا  مهال المنااطق  ااال "   ٙظ"اترتد مر تنلمي باي
الالذاار إذا  ااتطوا جلاطو ومطاواع  اذابلا صاار  اذاذ الابار ااق  المنااطق  إرّ مهال 

                                                           

 ٕٜٓاطظر  الوجتز ص  ٔظ
 ٕٜٓالوجتز ص  ٕظ
 ٛ٘ٗ/ٗالمحرر الوجتز   ٖظ
 ٕٗ/٘ٔالجامع ألحالاو الاركر   ٗظ
  ٚٓٔ/ٖ  وتذ تر الط ذق ٕٛٔ/٘  واطظر متضا  الالشام ٓٔ٘/ٗتذ تر مبق ال نود   ٘ظ

 ٖٖ/ٖٕ  وروح المناطق ٖٖٕ/ٙ  والبحر المدتد ٚٓٔ/ٖ
 ٖٛ/ٖٕالتحرتر والتطوتر   ٙظ
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ۇئ  ۇئ  ۆئ  چ  ؟  اااااو ناااااالوا چى  ائ  ائ  ەئ  ەئ چجطبلاااااا الاااااالطوو  اااااااالوا  

  وهاو ناول ابار  ٔظ"منروا حتر لو تطذنلو امنارار چۆئ   ۈئ  ۈئ
 متضاإ  ٕظزتد

 ترتضق البحث هطا ممارا شااللتا  وهاو مر بناض الطحااة والمذ ارتر تارور 
ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  چ الاطااااااااااع اااااااااااق هااااااااااذ  اآلتااااااااااق وايبتااااااااااداء باولااااااااااي 

لالطلو اختلذوا اق ط بق هذا الالا و  َمار نالاي؟ اابنض المذ ارتر  چۈئ
جنلااو  ماار الاا و المااحمطتر وبنضاالو جنلااو  ماار الاا و الم ئالااق وبنضاالو جنلااو  

نااال   والاا ااو المشااترا للااذا اللااي مطااي لااتس ماار الاا و الالاااارتر  ماار الاا و   ت
ومطااي ا ااتئطام جدتااد  و ترتضااق البحااث مر هااذا اللااي ماار نبتاال واحااد  وهااو مطااي 
لتس مر ال و الالاارتر  و ترى مر الل مر رمى رمتا مر هاذا الاو مار الا و   

ر الاا و تنااال    لاا  مطااي هااو الاائاال الذنلااق مو اآلماار بااذلا  االمااباال لالوطااي ماا
الالااااارتر مطاااي مااار الااا و    و تصاااطم البحاااث ال ماااي اآلتاااق بطااااء  لااا  هاااذ  

 الرحتقإ
مرَّ جملااق   ٙظوال ااتوطق  ٘ظوالزرالشااق  ٗظومالااق  ٖظتاارى مبااو جنذاار الطحاااس

ا اااااااتئطام مااااااار الااااااا و    چۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئچ جملاااااااق 
                                                           

 ٕٔ/ٚتذ تر الب وي   ٔظ
  ٕٖٙ/ٚ  والبحار المحاتط ٛ٘ٗ/ٗ  والمحارر الاوجتز ٛ٘ٗ/ٜٔاطظر  تذ اتر الطباري   ٕظ

دراع اتلااااا  اااار امماااااو   ونااااد روي امٖٖ/ٖٕوروح المناااااطق   ٙٔ/٘وتذ ااااتر ال نااااالبق 
 ٖٖٓ/ٔحذصإ اطظر  الطشر 

  والاطااااااع ٙٓ٘  ٘ٓ٘/٘  ومناااااااطق الاااااااركر للطحاااااااس ٓٓٗ/ٖاطظاااااار  إ ااااااراذ الاااااااركر   ٖظ
 ٕٛ٘  ٔٛ٘/ٕوايئتطام 

هاا   تحاتاق/ تا اتر ٖٚٗاطظر  مشالل إ راذ الاركر  لمالق بر مبق طالذ الات ق ظ    ٗظ
 ٖٕٓ/ٕ  ٕتا تر محمد ال واس  دار المفمور للتراث  دمشق  ط

 ٜٕٗ/ٖ  ٖ٘ٗ/ٔاطظر  البرهار   ٘ظ
 ٕٛ٘اطظر  امتاار ص  ٙظ



 دراسة سياقية يف تذييل مجلة املقولتعدد احتامل متام مجلة مقول القول 

 (الثالثون الثالث العدد) البارود بإيتاى العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ٗٗٛٛ﴾  
  

جااواذ تتضاامر الااو "   ٔظ" لاا  جلااق التااوبتمتنااال   ي محاال لااي  جوابااا للااو  "
بتار َمر بن لو مع تطدتملو  ل  تالذتبلو بي اق الحتاة الدطتا حتر مبل لو الر ل 

  تااول  ٗظومباو حتاار  ٖظ  وهذا الوجاي ناد ا اتظلر  الطباري ٕظ"ذلا  ر   تنال 
ائ  ائ  ەئ   چ  ألر الالذاار ااق ناتللو ؛هو مر تالور مر ال و الماحمطترالطبري "

ْرنَادهو ُجلَّااي ولاذلا مار جلللاو دلتل  ل  مطلو الاطوا بمر بن لو مار مَ  چەئ 
ا اات بتوا  ومحااال مر تالوطااوا ا اات بتوا ذلااا إي ماار نتاارهو  مماار خالذاا  صااذتي 

  وتجاذ  طاي بماا نتال نباُل بافطلو ت اتذالرور ماا  امنو  مار  ٘ظ"صذتلو اق ذلا
متضاا  و لا  هاذا الارمي   ٙظالر ل اق الدطتاإ وهذا هاو ناول ابار  بااس والح ار

 إ ٚظجمع مر الطحاة والمذ رتر
   ٔٔظواباار  اشااور  ٓٔظوال اامتر  ٜظوالط ااذق  ٛظوجااّوز الااوجلتر الزمخشااري

إماا مار ناول     محادهما  مطلاا م اتفطذق  وهذ  الجملق حتطئذ اتلاا وجلاارنالوا "
لالذار تنال  مو مر نول الم ئالق مو مر نول المحمطتر  ال اطق   مطلا مر ال و ا

                                                           

 ٛ٘ٗ/ٗالمحرر الوجتز   ٔظ
 ٜٖ  ٖٛ/ٖٕالتحرتر والتطوتر   ٕظ
 ٛ٘ٗ/ٜٔاطظر  تذ تر الطبري   ٖظ
 ٕٖٙ/ٚاطظر  البحر المحتط   ٗظ
 ٜ٘ٗ  ٛ٘ٗ/ٜٔتذ تر الطبري   ٘ظ
 ٗ٘ٛ  ٖ٘ٛ/ٕضاح الونم وايبتداء تاطظر  إ  ٙظ
  وابار األطبااري ظإتضااح الوناام ٖٓٛ/ٕاطظار  لا   ابتل الم اال  الذاراء ظمنااطق الااركر  ٚظ

  ٖٖٓ/ٔ  وابااار الجااازري ظالطشااارٕٓٔ/ٖ  وال ااامرنطدي ظبحااار النلاااوو ٖ٘ٛ/ٕوايبتاااداء
والوناااااام وايبتااااااداء   ٔٔٔ/ٔ  والالذااااااوي ظالاللتااااااا ٕٖٓواألشااااااموطق ظمطااااااار اللاااااادى ص

 ٕٕٔوصلتلما بالمنط  ص
 ٕٛٔ/٘اطظر  الالشام   ٛظ
 ٚٓٔ/ٖاطظر  تذ تر الط ذق   ٜظ
 ٕٙٚ  ٕ٘ٚ/ٜاطظر  الدر المصور    ٓٔ ظٓٔظ
 ٖٛ/ٖٕاطظر  التحرتر والتطوتر  ٔٔظ



 دراسة سياقية يف تذييل مجلة املقولتعدد احتامل متام مجلة مقول القول 

 (الثالثون الثالث العدد) البارود بإيتاى العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ٜٗٗٛ﴾  
  

  و لااااا  هاااااذا الجاااااواز جماااااع مااااار الطحااااااة  ٔظ"اتالاااااور ااااااق محااااال طصاااااذ باااااالاول
تاااو  وهااو نااول جمتااع  چەئ  ەئ  چ حتاا  نااال مبااو  ماارو الااداطق " ٕظوالمذ اارتر

  وذالر ابر  طتق وال ناالبق مرَّ ايبتاداء  ٖظمصحاذ التماو مر الاراء والطحوتتر"
 إ ٗظهو نول الجملور چۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئچ ايبتداء باولي 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 ٕٙٚ  ٕ٘ٚ/ٜ  واطظر متضا  الدر المصور ٖٜٕ/ٖال راع المطتر   ٔظ
  مبو  مرو الداطق ظالمالتذا  ٛ٘ٗ/ٜٔاطظر  ل   بتل الم ال  الطبري ظتذ تر الطبري  ٕظ

  اباااااار  طتااااااق ظالمحاااااارر ٕٔ/ٚ  والب ااااااوي ظتذ ااااااتر الب ااااااويٗٚٗ  ٖٚٗظالمالتذاااااا  ص
  والبتضااااااااوي ظتذ اااااااتر ٕٗ/٘ٔ  والارطباااااااق ظالجاااااااامع ألحالااااااااو الااااااااركرٛ٘ٗ/ٗالاااااااوجتز
  ٕٖٙ/ٚمحااتط  ومبااو حتااار ظالبحاار الٕٕٙ/ٕ  واباار جاازي ظالت االتلٕٓٚ/ٗالبتضاااوي

  ومبااااو ٖٜٕ/ٖ  والخطتااااذ الشااااربتطق ظال ااااراع المطتاااارٙٔ/٘وال نااااالبق ظتذ ااااتر ال نااااالبق
  والشاااوالاطق ٖٖٕ/ٙ  وابااار  جتباااق ظالبحااار المدتااادٓٔ٘/ٗال ااانود ظتذ اااتر مباااق ال ااانود

   ٖٖ/ٖٕ  واآللو ق ظروح المناطقٕٕٚٔظاتح الادتر ص
 ٖٚٗالمالتذ  ص  ٖظ
 ٙٔ/٘ تر ال نالبق   وتذٛ٘ٗ/ٗ  اطظر  المحرر الوجتز ٗظ



 دراسة سياقية يف تذييل مجلة املقولتعدد احتامل متام مجلة مقول القول 

 (الثالثون الثالث العدد) البارود بإيتاى العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ٜٗٗٓ﴾  
  

 الرابعاملطلب 
 اجللملة بني مقول القول ووجوه إعرابية أخرىتذييل 

ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى   ى  ائ  ائ  چ تاول تنال      ٔظ

ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ    وئەئ  ەئ  وئ

جئ  حئ  مئ  ىئ   يئ    یىئ  ىئ  ىئ   ی  ی  ی

 {ٔ٘ – ٓ٘}األ رام   چجب   حب  خب  مب  ىب  يب  
تتحدث ال تاق  ر الحوار الذي دار بتر مهل الجطق ومهل الطار توو الاتامق 
بند مر ا تار بالل مر الذرتاتر الارار  لمَّا طلذ مهل الطار مر مهل الجطاق المااء 
طماا  والطناو  نالوا  إرَّ   حرملما  ل  الالااارتر  هاذا ال اتاق ي خا م اتاي  وا 

ېئ  ېئ  ىئ  چ تِتي  هل جملق الخ م اق تذتتل نول مهل الجطق وطلا

مااار تااااذتتل الاااا و مهااال الجطااااق   لاااا  وجااااي  چىئ  ىئ   ی  ی  ی
مو هاو ا اتئطام  چی  ی  یچالطن  للااظالالاارتر   والونام  لا  

 ؟چۈئچال و جدتد  إخبار مر   تنال   ي محل لي  والونم  ل  
ېئ  چمر نولاااي   ٖظوالشاااوالاطق  ٕظومباااو جنذااار الطحااااس  ٔظتااارى الطباااري

مر تذتتل ال و مهل الجطق   چىئ   ی  ی  ی ېئ  ىئ  ىئ 
ااااق محااال جااار طنااا  للالااااارتر  ااااالال و متصااال  والونااام  لااا   چېئچ و

لاااتس  چۈئچ   تااااول مباااو جنذااار الطحااااس "چی  ی  یچ
  مي  هاااو  ٗظطنااا  للالااااارتر" چېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئچبتمااااو  ألّر 

  اااجً   بطذااع بطااوا مماار دتااطلو  لاا  التشاالوق  وتاادَّتطوا بمااا ي تنااود  لااتلو الااذتر 
                                                           

 ٕٙٓ/ٓٔاطظر  تذ تر الطبري   ٔظ
 ٕٗ٘/ٔاطظر  الاطع وايئتطام   ٕظ
 ٚٚٗاطظر  اتح الادتر ص  ٖظ
 ٕٗ٘/ٔالاطع وايئتطام   ٗظ



 دراسة سياقية يف تذييل مجلة املقولتعدد احتامل متام مجلة مقول القول 

 (الثالثون الثالث العدد) البارود بإيتاى العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ٜٗٗٔ﴾  
  

احرماوا ومحلاوا     حتا  طُ اوا البناث ومطالارو زخرالاابونرتلو الحتاُة الادتطا   وكجً  
 إما شاءوا

جئ  حئ  مئ  ىئ   يئ  جب   حب  خب  مب  ىب    چ ونولاااااااااااااااااااااي 

الااو  طاام الاا و ا ااتئطام الاا و ماار   تنااال  ت اامني الذرتاااار  " چيب  
احااذم    التااوو طط اااهو   اااال امااتالّلو  لاا  الاا و مااتالّلو كَخاار  وتااادتر الالاا و  

ت تتااااار م ااااالوذ الالااااا و هاااااو الارتطاااااق  لااااا  اخااااات م   وتالاااااور " ٔظ"انااااال الااااااول
  و لا   ٖظال اابق مصاحاذ الجّطاقالا و تصادتق ل  اال و    ل  هذا (2)"المتالّلو

وظاهر الااا و ناااال اآللو اااق "؛ ولاااذلا  ٗظهاااذا الااارمي جماااع مااار الطحااااة والمذ ااارتر
ي  چی  ی  یچال تااار مااار المذ ااارتر مّر الااا و مهااال الجطاااق إلاااا  

 إ ٙظ  وند ا تظلر  ابر  اشور ٘ظ"ااط چۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئچ
ېئ  ېئ  چمرَّ نولاااي   ٛظواألشاااموطق  ٚظوظااااهر الااا و ابااار األطبااااري

ا ااااتئطام الااااا و ماااار   تناااااال   ي  چىئ  ىئ  ىئ   ی  ی  ی
  ودخلاااا  الذاااااء اااااق چجئ  حئ   چمبتاااادم خباااار   چېئچ محاااال لااااي  و

                                                           

 ٓ٘ٔ/ٛالتحرتر والتطوتر   ٔظ
 ٓ٘ٔ/ٛالتحرتر والتطوتر   ٕظ
 ٓ٘ٔ/ٛاطظر  التحرتر والتطوتر   ٖظ
  وال اامرنطدي ٚ٘ٙ/ٕاطظاار  لاا   اابتل الم ااال  اباار األطباااري ظإتضاااح الوناام وايبتااداء  ٗظ

  والااااااارازي ظتذ اااااااتر ٕٕٚ  ومباااااااو  مااااااارو الاااااااداطق ظالمالتذااااااا  صٗٗ٘/ٔظبحااااااار النلاااااااوو
  ومبااااااااو حتااااااااار ظالبحاااااااار ٕٔ/ٚ  والارطبااااااااق ظالجااااااااامع ألحالاااااااااو الاااااااااركرٜٜ/ٗٔالاااااااارازي
 اشااااااااااور ظالتحرتاااااااااار   واباااااااااار ٖٙ/ٖ  وال نااااااااااالبق ظتذ ااااااااااتر ال نااااااااااالبقٖٚٓ/ٗالمحااااااااااتط
  ٜٗٔ/ٛوالتطوتر

 ٕٚٔ/ٛروح المناطق   ٘ظ
 ٓ٘ٔ  ٜٗٔ/ٛاطظر  التحرتر والتطوتر  ٙظ
 ٚ٘ٙ/ٕاطظر  إتضاح الونم وايبتداء   ٚظ
 ٙٗٔاطظر  مطار اللدى ص  ٛظ



 دراسة سياقية يف تذييل مجلة املقولتعدد احتامل متام مجلة مقول القول 

 (الثالثون الثالث العدد) البارود بإيتاى العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ٜٕٗٗ﴾  
  

ٹ  ڤ  چ الاولااي تنااال    ٔظالخباار "لتشاابتي ا ااو الموصااول بف ااماء الشاارط"

إ ااد جنا  الونام الذي تفتتطق الي درهو والاولا  {ٙٔ}الط اء   چڤ  ڤ
  تجااوز الوناام  لتااي وي تجااوز  ٕظونذااا ح ااطا چی  ی  یچ لاا  

الاا و مهاال   ولااو الااار ماار چېئچ ايبتااداء بمااا بنااد   امااا بنااد  خباار المبتاادم
ومبااااو تحتاااا  زالرتااااا   ٖظالجطااااق لالااااار الوناااام الااتااااا المااااا ذالاااار مبااااو  ماااارو الااااداطق

 إ ٗظاألطصاري
  ٚظومباو تحتا  زالرتاا األطصااري  ٙظواألشاموطق  ٘ظوجوز الاوجلتر ابار  طتاق

ۈئ  چ  تااااول مباااو تحتااا  األطصااااري " ٜظوابااار  اشاااور  ٛظواآللو اااق  ٚظاألطصااااري

  ولااااتس چجئ  حئ چتاااااو  إْر جناااال مااااا بنااااد  مبتاااادم خباااار   چۈئ

                                                           

 ٜٗٔ/ٛالتحرتر والتطوتر   ٔظ
المذارنق النجتبق هطا مر ابر األطباري واألشموطق ند خالم الل واحد مطلما ال مي  ااابر   ٕظ

ااابر األطباااري ذالاار موي مر ظالاذتر اتخااذوا دتااطلو  طناا  للااظالالاارتر  اتالااور الوناام  لاا  
ظالحتاة الدطتا  الااتا وتصح ايبتادء بماا بناد   االتام تجنال الونام  لا  ظالحتااة الادطتا  

َز ح ااطا ي تجااوز اي بتااداء بمااا بنااد ؟ إي إذا رمى وجااي ايبتااداء والخباار  واألشااموطق جااوَّ
ما  ل   اي تئطام ظالذتر  مبتتدم وظاالتوو  الوجلتر إما  ل  الطن   والال و متصل  وا 
طط اهو  خبر   الل جنلي الونم ح طا اختتار للوجي ال اطق وترجتح لي مو الاار  لتاي مر 

بطاااًء  لاا  الااوجلتر المتااادمتر؟ اتاااول ماا    ظالحتاااة  تطااوع الوناام  لاا  ظالحتاااة الاادطتا 
 الدطتا  ح ر  ل  الوجي ال اطق والام  ل  الوجي األولإ

 ٕٕٚاطظر  المالتذ  ص  ٖظ
 ٙٗٔاطظر  الماصد ص  ٗظ
 ٚٓٗ/ٕاطظر  المحرر الوجتز   ٘ظ
 ٙٗٔاطظر  مطار اللدى ص  ٙظ
 ٙٗٔاطظر  الماصد ص  ٚظ
 ٕٚٔ/ٛاطظر  روح المناطق   ٛظ
 ٜٗٔ/ٛاطظر  التحرتر والتطوتر   ٜظ



 دراسة سياقية يف تذييل مجلة املقولتعدد احتامل متام مجلة مقول القول 

 (الثالثون الثالث العدد) البارود بإيتاى العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ٜٖٗٗ﴾  
  

  وهااو چی  ی  چبوناام إْر جناال ذلااا طنتااا للالاااارتر  باال الوناام  لاا  
  ٔظالام"

ی  جئ   حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  چ  وال حال اآلر  هل تمالر مر تالور نولي 

 چمث  ىث  يث     حج              مج    جثحب  خب  مب  ىب  يب  جت   حت  خت  مت    ىت  يت

  ٹٺ  ٺ  ٺ      ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹچ    ونولي {ٚ٘}المائدة  

ٹ  ٹ    ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ       ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ      ڄ  ڃ  ڃ  

تمالر مر تالور مرجحا للاطع  - {ٓٚ}األطناو   چ ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ
واي تئطام  ومطي خبر جدتد مر   تنال   ل  وجي اي تئطام  ااأللذاظ 
 متااربق والال و اتلما  تنال   اتالور الل هذ  األلذاظ مر ال و   تنال ؟  

 الراجح طنوإ
ڎ    ڌچ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌچ تاول تنال     ٕظ

ک  ک  ک  گ    کڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ     ںڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ڳگ  گ  گ   ڳ  ڳ

 {ٕٙ}البارة   چۀ  
تتحاادث ال ااتاق  اار مرَّ   ي ت ااتحتق مر تضاارذ الم اال باافحار األشااتاء 

الاذباذ والبناوض ااق التاباي  وضارذ للمشارالتر باي   تناال   ومنللاا  "لماا ذالار
   ٕظالا َو    اافطزل   هاذ  اآلتاق"  ضاحال  التلاوُد  وناالوا  ماتشابي هاذا الم ل

هااذا نااول نتااادة والح اار  وروي  اار اباار  باااس مطااي نال "لمااا ضاارذ   تنااال  
البااارة  } چٱ  ٻ     ٻ  ٻ  ٻ  چ   تنطااق نولااي –هااذتر الم لااتر للمطاااااتر 

                                                           

 ٙٗٔالماصد ص  ٔظ
هاا  تحاتاق/ ٛٙٗم باذ طزول الااركر  لبمااو مباق الح ار  لاق بار محماد الواحادي ظ    ٕظ

  ٕٙو  صٜٜٔٔهااا ااا ٔٔٗٔ  ٔالمال ب توطق زنلول  دار الالتذ النلمتق  بترو   ط
ٕٚ 



 دراسة سياقية يف تذييل مجلة املقولتعدد احتامل متام مجلة مقول القول 

 (الثالثون الثالث العدد) البارود بإيتاى العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ٜٗٗٗ﴾  
  

وم لا   ناال المطااااور    مجال {ٜٔ} الباارة  چڤ  ڤ     ڤ  ڤ  چ  ونولاي {  ٚٔ
إخباااار مااار    اآلتاااق اذاااق إ ٔظ"اآلتاااق هاااذ اااافطزل     األم اااالمر تضااارذ  مااار

اضاا   مااا    بنوضااق امااا دوطلاااتنااال  مطااي ي تمطنااي اي ااتحتاء مر تجناال ماا ً  
 ااو بااتَر   بشااقء حاتاار مو نتاار حاتاار ي تنبااف مر تضاارذ ماا  الااو   هااو مالباار
تنلماور مطاي  الطاس حتال ما تضرذ   مر مم ال  ن مار  محمطور رَّ  بحاطي م

تطالروطلااا  وتاولااور الالمنترضااتر  ماااذا مراد   بلااذا  والاااارور  الحااق ماار ربلااو
طما الخ م ااق نولاي  إم   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  چ  وهذا ي خ م اتي  وا 

ال ُو َمر؟ هل هو مر ال و الالاارتر  مر تماو ال ملو  اق محل  چڱ  ں
مو هاااو ا اااتئطام جدتاااد مااار    چڳچ طنااا  لاللماااق ظمااا     والونااام  لااا  

 ؟چںچتنال   ي محل لي  جواذ  ل   حاللو المتادو  والونم  ل  
ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  چ   اااااق نولااااي تنااااال  مَ لِ تُ واخْ تاااااول ال نااااالبق "

 وي خاا م مرَّ   الالااارتر مو خباار مار   تنااال هال هااو مار نااول  چڱ  ں
  وبتااار ذلااا  لاا   ٕظ"ومااا تضاال بااي إي الذا اااتر ماار نولااي تنااال   نولااي تنااال 
 الطحو اآلتق 

ماااار تماااااو  چڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںچ تاااارى الذااااراء مر جملااااق 
ڳ  ڱ  ڱ    ڳگ  گ  گ   ڳ  ڳ  چ نولاااي  الااا و الالااااارتر  الطاااي ناااال "

 ي تنراي الل   ماذا مراد   بم لٍ  -و  م لو  -الفطي نال ، چڱ  ڱ  ں

   ٖظ"چڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀچ ناال      بي هذا وتلدى بي هذا ل  ضِ محد تُ 
                                                           

 ٕٙم باذ طزول الاركر ص  ٔظ
 ٖٕٓ/ٔتذ تر ال نالبق   ٕظ
هاااا   تحاتاااق/ محماااد  لاااق ٕٚٓمنااااطق الااااركر  ألباااق زالرتاااا تحتااا  بااار زتااااد الذاااراء ظ    ٖظ

  ٖٕ/ٔو  ٖٜٛٔها ااا ٖٓٗٔ  ٖالطجار  ومحمد تو م طجاتق   الو الالتذ  بترو   ط
 ٚٗ/ٔ  والاطع وايئتطام ٕٖٗ/ٔواطظر متضا  تذ تر الطبري 



 دراسة سياقية يف تذييل مجلة املقولتعدد احتامل متام مجلة مقول القول 

 (الثالثون الثالث العدد) البارود بإيتاى العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ٜٗٗ٘﴾  
  

  وذالار چںچاالال و متصل  اق محل طصذ طن  لاظم     والونم  لا  
واختار بنض مبوحتار مطي نول لبنض المنربتر والمذ رتر  ولو ت تظلر   نال "

ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  چ   والمذ ااارتر مر تالاااور نولاااي تناااال تر المنااارب

 َمااااَذا َمَراَد ا َُّ ِبلَاااَذا َماااَ   ر المنطااا   ف  والااا م  اظااااق موضاااع الصاااذق لااا چں
لاا  هداتااق تذاارق بااي الطاااَس    إلاا  َمااَ ً  ُتذَاارُِّق الطاااَس بااي  مي  " ٔظ" إلاا  ضاا ل وا 
بلاذا الم ال الاذي تذارق باي الطااس  ماا ماراد    االافطلو نالوا " ٕظ"ُض ٍَّل وُمْلتِدتر

ل  هدى ؟  إ ٖظ"إل  ض لق وا 
مرَّ جملااااااق   ٚظوابااااار  اشاااااور  ٙظوالبتضاااااااوي  ٘ظوالااااارازي  ٗظوتااااارى الطباااااري

جااواذ ماار   تنااال   اار ا ااتذلاملو  چڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںچ
جواذ  ر تلا الماالق الباطلق ورد للا ببتار مطي ظماذا مراد   بلذا م     الو "

 ل  حالمق جلتلق وناتاق جمتلاق هاق الوطاي ذرتناق إلا  هداتاق الم اتندتر مشتمل 
ضاا ل المطلمالااتر اااق ال واتااق تنطااق إطمااا ضاارذ الم اال لتضاال بااي    ٛظ"لللداتااق وا 

   وتلدي بي ال ترا  بفر تالذبوا بي ال ترا مر الطاس تنطق تخذللو وي تواالو لللدى
بااافر  و المحمطاااورتنطاااق توااااق باااي  لااا  منرااااق ذلاااا الم ااال ال تااارا مااار الطااااس وهااا

تزتد هاحيء ضا ي إلا  ضا للو    مو " ٓٔظ  والمنط "تواق وتخذل" ٜظتصدنوا بي
                                                           

 ٕٓٚ/ٔالبحر المحتط   ٔظ
 ٕٖٕ/ٔالدر المصور   ٕظ
 ٓٗ  واتح الادتر صٕٗ/ٔ  والجامع ألحالاو الاركر ٕٔٔ/ٔلوجتز المحرر ا  ٖظ
 ٕٖٗ/ٔاطظر  تذ تر الطبري   ٗظ
 ٓ٘ٔ/ٕاطظر  تذ تر الرازي   ٘ظ
 ٖٙ/ٔاطظر  تذ تر البتضاوي   ٙظ
 ٖ٘ٙ/ٔاطظر  التحرتر والتطوتر   ٚظ
 ٖٓٔ/ٔتذ تر مبق ال نود   ٛظ
 ٘ٓٔ  ٗٓٔ/ٔاطظر  بحر النلوو   ٜظ
 ٕٗٗ/ٔالجامع ألحالاو الاركر   ٓٔظ



 دراسة سياقية يف تذييل مجلة املقولتعدد احتامل متام مجلة مقول القول 

 (الثالثون الثالث العدد) البارود بإيتاى العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ٜٗٗٙ﴾  
  

ا ضاَربي لاي  ومطاي لتالذتبلو بما ند  لمو  حاًّا تاتًطا مار الم ال الاذي ضاربي   لَما
وتلاادي بااي  تنطااق بالم اال    اااذلا إْضاا ل   إتاااهو بااي  ا ضااَربي لااي موااااقلَماا

تماًطاا إلا  إتمااطلو  ال تًرا مر مهل امتمار والتصدتق  اتزتدهو هادى إلا  ُهاداهو وا 
ناراُرهو بلا  رلتصدتالو بما ند  لمو  حاًّا تاتًطا مطي موااق ما ضَربي   لي م   وا 

 إ ٕظو ل  هذا الوجي ال تر مر الطحااة والمذ ارتر   ٔظ"وذلا هداتٌق مر   للو بي
اااارور بااافر ااااق الالااااارتر ي تُ  رَّ "موناااد ردوا الوجاااي ال اااابق بحجاااق  إ ٕظوالمذ ااارتر

  (3)"وي تنترااااور  لااا  مطذ ااالو بشاااقء مااار الضااا لق  الااااركر شاااتئا مااار اللداتاااق
الاار  مطي هو ضرذ م ل ّما  مي م الٍ  قالر مّر   ي ت تحتالذي ذُ  مرّ بمنط   

بنوضااق مو مااا اونلااا  والااذتر الذااروا إطمااا  اافلوا  ااحال ا ااتلزاء ولت ااوا منتااراتر 
  االتام تجنلوطاي مار تمااو  ٗظ"بفر هذا الم ل ُتِضل  ا َُّ ِبِي اَلِ تًرا َوَتْلِدي بِاِي اَلِ تاًرا
  کژ  ژ  ڑ       ڑ  ک     کچ ال ملو؟ هذا ممر  األمر ال اطق  مر نولي تنال   

ڻ  ڻ     ڻگ   ڳ  ڳ       ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ک  گ  گ  گ 

﮴     ﮵    ﮳ہ  ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲  ہڻ  ۀ  ۀ  ہ

  {ٖٔ}الماااااااااااااااد ر   چ                         ﮽  ﮾      ﮿  ﯀  ﯁          ﮼﮶  ﮷  ﮸  ﮹   ﮺  ﮻
 چالاو اطتلااء ال ملاو   او ا اتاطم ماا بناد   چڳ  ڳچالونم اتلا  لا  

                                                           

  وند روى هذا المنطا  الطباري  ار ابار م انود  ار طااس مار  ٕٖٗ/ٔتذ تر الطبري   ٔظ
 إصحابق الطبق 

اطظر  ل   بتل الم ال  الزجاع ظمناطق الاركر وا  رابي  ألبق إ حاق إبراهتو بر ال ري   ٕظ
هاااا  تحاتاااق  بااادالجلتل  باااد  شااالبق   اااالو الالتاااذ  ٖٔٔال ااري المناااروم بالزجااااع ظ  

  ٚٗ/ٔ  ومباااوجنذر الطحااااس ظالاطاااع وايئتطاااام ٓ٘/ٔو  ٜٛٛٔهاااا ا ٛٓٗٔبتااارو   
  والط ااااذق ظتذ ااااتر ٕٗٗ/ٔالشااااام  والزمخشااااري ظالٗٓٔ/ٔوال اااامرنطدي ظبحاااار النلااااوو

  ٖٓٔ/ٔ  ومبااو ال اانود ظتذ ااتر مبااق ال اانودٓٙ/ٔ  واباار جاازي ظالت االتلٖٚ/ٔالط ااذق
   ٜٕٓ/ٔ  واآللو ق ظروح المناطقٓٗوالشوالاطق ظاتح الادتر ص

 ٕٗٗ/ٔ  واطظر متضا  الجامع ألحالاو الاركر ٓٗاتح الادتر ص  ٖظ
 ٕٓٚ/ٔالبحر المحتط   ٗظ



 دراسة سياقية يف تذييل مجلة املقولتعدد احتامل متام مجلة مقول القول 

 (الثالثون الثالث العدد) البارود بإيتاى العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ٜٗٗٚ﴾  
  

  االما ا اتفطم ماا بناد  ااق الماد ر  ا اتفطم چ﮴     ﮵  ﮶  ﮷  ﮸  ﮹   ﮺  ﮻
مااا بنااد  هطااا اااق البااارة  ااا ااوا الااطظو  لاا  الااطظو  تاااول مبااو  لااق  اار ظتضاال 

 إ  ٔظاق األخرى" چ﮴   ﮵  ﮶   چ    "لتس بصذق لاظم ل  الق نولي 
  ٘ظواألشاااااموطق  ٗظوال ااااامتر  ٖظوالنالباااااري  ٕظر  طتاااااقوجاااااوَّز الاااااوجلتر ابااااا

مر منطاااا  الالاااا و مر ذلااااا  لاااا  ح ااااذ ُضاااا رْ إ  تاااااول مبااااو حتااااار " ٙظونتاااارهو
  مي  تصااااح مر تالااااور ماااار  ٚظ"ا تاااااادالو وز مالااااو متلااااا المحمطااااور تمالاااار ذلااااا

إذ هاااو لت اااوا  ؛مااار بااااذ المماشااااة ماااع الماااحمطتر الاااار ناااوللو هاااذا "إرْ ال ملاااو 
وتاااااول    ٛظ"بمنتااااراتر باااافر هااااذا الم اااال تضاااال   بااااي ال تاااارا وتلاااادي بااااي ال تاااارا

الام  ل  ا تئطام ما بناد  جواباا مار   للالذاار   چڳ  ڳچ األشموطق "

                                                           

هاااا   تحاتاااق/ إباااراهتو امبتااااري  دار الالتااااذ ٖٔٔ اااوذ للزجااااع ظ  إ اااراذ الااااركر المط  ٔظ
  والاطاع وايئتطاام ٕٖٗ/ٔ  واطظار متضاا  تذ اتر الطباري ٕ٘ٓالمصري  الاااهرة  ص

 ٜ٘ٔ/ٕ  وتذ تر الرازي ٚٗ/ٔ
 ٕٔٔ/ٔاطظر  المحر الوجتز   ٕظ
د   النالباري اطظر  التبتار اق إ اراذ الااركر  ألباق الباااء  باد   بار الح اتر بار  با  ٖظ

هااااا اااااا ٕٕٗٔ  ٔهااااا   تحاتااااق/  ااااند الاااارتو الذاااااق  دار التاااااتر  المطصااااورة  طٙٔٙظ  
  تاااااول النالبري "ظتضاااال  تجااااوز مر تالااااور اااااق موضااااع طصااااذ صااااذق ٜٖ/ٔو  ٕٔٓٓ

والحاااال  ٜٖ/ٔللم اال  وتجاااوز مر تالاااور حااااي مااار ا ااو    وتجاااوز مر تالاااور م اااتفطذا" 
ترا  والصذق والحال نتدار  تنطتار مر الال و متصل بمنط   ُمِض  بي ال ترا وهادتا بي ال 

 ي ونم اتيإ
 ٕٖٕ/ٔاطظر  الدر المصور   ٗظ
 ٖٚاطظر  مطار اللدى ص  ٘ظ
  ومبااو حتااار ظالبحاار ٕٗٗ/ٔاطظاار  لاا   اابتل الم ااال  الارطبااق ظالجااامع ألحالاااو الاااركر  ٙظ

  ٖٚ  ومبو تحت  زالرتا األطصاري ظالماصد صٕٓٚ/ٔالمحتط
 ٕٓٚ/ٔحتط البحر الم  ٚظ
 ٜٕٓ/ٔروح المناطق   ٛظ



 دراسة سياقية يف تذييل مجلة املقولتعدد احتامل متام مجلة مقول القول 

 (الثالثون الثالث العدد) البارود بإيتاى العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ٜٗٗٛ﴾  
  

ر ُجنل مر تتمق الحالاتق  طلو الار جائزا"  مي الونم  وهو ما وضحي مباو  ٔظوا 
جنال ماا بناد  م اتفطذا الاام إر  چڳ  ڳچ زالرتا األطصاري باولاي " تحت 

ر جنل مر تماو الحالاتاق  ار الالذاار لاو تح ار  جوابا مر   لال و الالاارتر  وا 
  ٕظالونم  ل  ذلا  وي تبند مر تالور جائزا"

ڳ  چوالااذي تتاارجح مر تالااور الالاا و مطاطنااا  ومر تالااور الوناام  لاا  

لمشابلق الطظو اق كتق المد ر  وند ط ذ الرازي وجاي ايتصاال المتاادو  چڳ
الااذتر تاارور مر   تنااال  ي تخلااق الضاا ل  ومطلااو نااالوا ذلااا؛ ألر   ٖظللمنتزلااق

  ي تضاال محاادا  وبنضاالو مّوَل امضاا ل بالت اامتق  مي   ااما  ضاااي  تذادتااا 
 ؛هو نتر محتمال ااق الل اقوهو خ م مناوتل المذ رتر  و للذا المنط  متضا  "

ألطي تاال  ضللي إذا  ما  ضاي  وي تاال  مضلي إذا  ما  ضااي  ولالار منطاا  
ما ذالر  المذ رور مهل التفوتل مار الحاق مطاي تخاذل باي ال تارا مار الطااس مجاازاة 

بناادا  ار توجتلاا  المنتزلاق المخالذاق ألهال  ٗظ"لالذرهو   االار ايطاطااع مولا  وا 
 ال طقإ

ٱ  ٻ  ٻ  ىئ  يئ  جب  حب  خب  مب  ىب   چ   تاول تنال   ٖظ

پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ       ڀ  ٺ  ٺ     ٺ      ٺ           ٿ  ٿ     ٻ  ٻ  پ  پ  

 چٿ  ٿ  ٹ  ٹ      ٹ  ٹ  ڤ    ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ        ڃ  

 {ٜٛ – ٖٛ}الشنراء  
  لما اطتل  ال تاق مر محاورة  تتحدث ال تاق  ر نصق إبراهتو 

گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  چ إبراهتو مع نومي المشرالتر  ر التوحتد  وو ظي للو 

اطتال ال تاق إل  تضر ي وراع تدتي إل  ال ماء نائ    {ٓٚ}الشنراء   چڳ  
                                                           

 ٖٚمطار اللدى ص  ٔظ
 ٖٚالماصد ص  ٕظ
 ٙ٘ٔ/ٕاطظر  تذ تر الرازي   ٖظ
 ٕٗٗ/ٔالجامع ألحالاو الاركر   ٗظ



 دراسة سياقية يف تذييل مجلة املقولتعدد احتامل متام مجلة مقول القول 

 (الثالثون الثالث العدد) البارود بإيتاى العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ٜٜٗٗ﴾  
  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  ىئ  يئ  جب  حب  خب  مب  ىب   چ 

پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ       ڀ  ٺ  ٺ     ٺ      ٺ           ٿ  ٿ     ٿ  ٿ  ٹ  ٹ      

طما الخ م اق نولي چٹ   ڤ    ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  چ    هذا ي خ م اتي  وا 

  ال و مر؟ هل هو مر تماو ال و إبراهتو  چڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ        ڃ  
مو هو  چڃ  ڄ   چ    والونم  ل  چٹ      ٹچ  متصل بماول الاول   مر

ٹ      چ ا تئطام ال و مر   تنال   خبر جدتد  ي محل لي  والونم  ل  

 ؟چٹ  
ڤ    چ مر جملاق   ٗظوالشوالاطق  ٖظومبو ال نود  ٕظومبو حتار  ٔظترى النالبري

  والالااا و ماار الااا و إباااراهتو  چڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ        ڃ  
جاقء "  چٹ      ٹ  چ مار بدل   چڤ    ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  چ متصل  وظتوَو  اق 

  والمنطاااا   ٘ظ"لتلوتااال ذلاااا التاااوو وتملتاااادا لماااا تناباااي مااار ام ااات طاءباااي تفالتااادا 
إظلار مر ايلتجاء اق ذلا التوو إل    وحد  وي  ور اتاي بماا ا تااد  الطااس "

ي بمااا م لَماا" ااااد مخباار إبااراهتو    ٙظ" االواااق الاادطتا ماار م ااباذ الااداع  اار مطذ
تاااااااول إ  ٚظ"ماااااار محااااااوال تااااااوو الاتامااااااق  ومااااااا تالااااااور اتلااااااا ماااااار حااااااال نومااااااي  ُ 

ومما مالرو   تنال  بي خلتلي وطبي  ل  ج لق محلي اق امخ ص الزمخشري "
   او جنلاي صاذق لاي ااق نولاي  مر حال  ا ت طاء  هذا حالاتاق راض بلصاابتي اتاي

                                                           

 ٕٙٙ/ٕاطظر  التبتار   ٔظ
 ٕٙ/ٚاطظر  البحر المحتط   ٕظ
 ٕٕٓ/ٗاطظر  تذ تر مبق ال نود   ٖظ
 ٓٙٓٔاطظر  اتح الادتر ص  ٗظ
 ٕٕٔ  ٕٕٓ/ٗ  واطظر متضا  تذ تر مبق ال نود ٓٓٔ/ٜٔروح المناطق   ٘ظ
 ٚٗٔ/ٜٔالتحرتر والتطوتر   ٙظ
 ٕٙ/ٚالبحر المحتط   ٚظ
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و لاااااااا  هااااااااذا الاااااااارمي    ٔظ"چڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ ڦ  ڦ   ڄ  ڄ چ 
 إ ٕظجمع مر الطحاة والمذ رتر
ڤ    ڤ  ڤ  ڤ  چ مرَّ جملاق   ٘ظوال اتوطق  ٗظوابر  طتق  ٖظوترى ال مرنطدي

ا تئطام جدتد مر   تنال   ي محل  چڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ        ڃ  
مااار    اااز  إخباااارٌ مطاااي "  والمنطااا  چٹ      ٹ  چ   واطاطاااع الالااا و  طاااد  ٙظلاااي
ي   طااد  اااق د ائااي مرْ  بصااذق ذلااا التااوو الااذي وناام إبااراهتو  قَ تنلّاا  وجاال
ڤ    ڤ  ڤ  ڤ  چ  اتالور   وهو ا تظلار رشتق  تاول ابر  اشور " ٚظ"ى اتيخزَ تُ 

ي تطذاااع ماااال وي  ا اااتئطااا خبااارا لمبتااادم محاااذوم تاااادتر   هاااو تاااووَ  چڤ  ڦ  ڦ
    ظااارم مضاااتم إلااا  انااال منااارذألر ظتاااووَ  ؛اتحاااق بطااااء  تاااووَ ظواتحاااق   بطاااور

جئ      تااااووَ  ی   چاتجااااوز إ رابااااي وتجااااوز بطاااااح   لاااا  الذااااتح  الااااو الاولااااي تنااااال   

رمى ال اااتوطق مر الالااا و مطاطاااع  مااااا وناااد ،  ٛظ{ٜٔٔ}المائااادة   چ حئ  مئ
                                                           

 ٓٓٗ/ٗ  الالشام ٔظ
  والزمخشاااااااااري ٜ٘٘/ٚٔاطظااااااااار  لااااااااا   ااااااااابتل الم اااااااااال  الطباااااااااري ظتذ اااااااااتر الطباااااااااري  ٕظ

  ٜٙ٘/ٕ  والط ااذق ظتذ ااتر الط ااذقٓ٘ٔ/ٕٗ  والاارازي ظتذ ااتر الاارازيٓٓٗ/ٗظالالشااام
  ومباو تحتا  زالرتاا ٜٕٚ  واألشاموطق ظمطاار اللادى صٕٖ٘/ٛوال متر ظالدر المصاور
  ٓٓٔ/ٜٔ  واآللو ق ظروح المناطقٜٕٚاألطصاري ظالماصد ص

 ٙٚٗ/ٕاطظر  بحر النلوو   ٖظ
 ٖٕٙ/ٗاطظر  المحرر الوجتز   ٗظ
 ٗٗٛٔاطظر  امتاار ص  ٘ظ
تصاااح مر تالاااور ظتاااوو  خبااار مبتااادم محاااذوم  وبطاااق  لااا  الذاااتح جاااوازا  مي  هاااو تاااوَو    ٙظ

 وتصح مر تالور مذنوي بي لاظاذالر  محذوااإ
 ٖٕٙ/ٗالمحرر الوجتز   ٚظ
  وكتااق الصاااا  التااق ذالرهاا اباار  اشاور ذالرهااا بااراءة طااااع ٚٗٔ/ٜٔالتحرتار والتطاوتر   ٛظ

  لاا  مااا تااارم بلااا مهاال الم اارذ النربااق  ااااد ناارم الجملااور ظتااوو  بااالراع  ونرمهااا طااااع 
 =طصااباإ اطظاار  ال اابنق اااق الاااراءا   ألبااق بالاار محمااد باار مو اا  النباااس باار مجاهااد
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دل باي الالا و إلا  تُاتاال مماا ابْ طْ ر تُ منبلي  ومطي مر باذ "ح ار الاتخلص"  وهاو "
بحتاااث ي تشااانر   وجاااي  ااالل تختل اااي اخت  اااا دنتاااق المنطااا الماصاااود  لااا  

ال اااامع بايطتااااال مااار المنطااا  األول إي ونااااد وناااع  لتاااي ال ااااطق لشااادة ايلتئاااااو 
"مر التخلصا  النجتبق ماا تحتار    و ند ذالر ال توطق مّر اق الاركر ٔظ"بتطلما
إباراهتو واق  اورة الشانراء حالا  ناول    و جنل مطي هاذ  اآلتاق  ناال " ٕظالناول"

ڤ    ڤ  ڤ  ڤ  چ   اااتخلص مطااي إلاا  وصاام المناااد باولااي چٿ  ٹ  ٹ      ٹ  چ 

 إ ٖظ"چڦ  ڦ
ڤ    ڤ  چ    تاااول اباار جااازي " ٘ظوابااار  اشااور  ٗظوجااوَّز الااوجلتر اباار جاازي

حتمل مر هتو  وهو مر ال و   تنال   وتوما بند  مطاطع  ر ال و إبرا  چڤ
  ٙظتالور متضا مر ال و إبراهتو"

                                                                                                                                       

  ٕٓ٘ونق ضااااتم  دار المنااااارم  الااااااهرة  صهااااا   تحاتااااق الاااادالتور/ شاااإٖٗظ  =
والاااذي ذالااار  ابااار  اشاااور ااااق توجتاااي الطصاااذ هاااو رمي الالاااواتتر  تااااول مالاااق بااار مباااق 
طالذ "وماااذهذ الالاااواتتر ااااق ااااتح ظتاااوو  مطاااي ااااق موضاااع رااااع  لااا  خبااار ظهاااذا  إإإ  
واتحااي بطاااء مضااااتي إلاا  الذناال  ألطااي نتاار مااتمالر اااق امضااااق إلتااي  والبصاارتور إطمااا 

ر الظرم نذا مضتم إل  انل مبطق  الر مضتم إل  انل منرذ لاو تابر" الالشام تبطو 
 اار وجااو  الاااراءا  ال اابع و لللااا وحججلااا  ألبااق محمااد مالااق باار مبااق طالااذ الات ااق 

هااا   تحاتااق الاادالتور/ محتااق الاادتر رمضااار  مطبو ااا  مجمااع الل ااق النربتااق ٖٚٗظ  
تتر  لا  مطاي ظارم للااول   والطصذ  طاد البصار ٕٗٗ/ٔو  ٜٗٚٔها اا ٜٖٗٔبدمشق  

 المذالور مو ل  تارار المحذومإ
 ٖٗٛٔامتاار ص  ٔظ
 ٖٗٛٔامتاار ص  ٕظ
 ٗٗٛٔامتاار ص  ٖظ
 ٜٔٔ/ٕاطظر  الت لتل   ٗظ
 ٚٗٔ/ٜٔاطظر  التحرتر والتطوتر   ٘ظ
 ٜٔٔ/ٕالت لتل   ٙظ
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پ  پ    پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پمح  جخ  حخ  مخ      جس  حس   چ  تنال   تاول  ٗظ

ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  

 {ٖ٘ – ٔ٘}طي   چٹ  ڤ  ڤ  ڤ    ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  

نااال وار ااور   الحااوار الااذي دار بااتر مو اا  تتحاادث ال ااتاق  اار 
  مخبرطاا  ار ناوو طاوح وهاود وصاالح وناد الااطوا تنبادور األو اار  ار ور لمو  

ااق   ااق لاوح محذاوظ  طاد و  طاد رباق حهجازامي    لملا  طد ربق مو    نال
م مااال تلااا األمااو اااق التاااذ محذااوظ  طااد   مي وي تط اا   التاااذ ي تضاال ربااق

  هاااذا ي خااا م اتاااي  رباااق و اااتجزتلو بف مااااللو إر رباااق ي تخطااا ء وي تط ااا 
طما  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  چ  الخ م ااق نولاي وا 

الااا و مااار  هااال هاااو مااار تمااااو الااا و  چٹ  ڤ  ڤ  ڤ    ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  
مو هااو ا ااتئطام جدتااد ماار   تنااال    چڦ  ڦ  ڦ    چمو اا   والوناام  لاا  

 ؟چڀ  ڀ  چ ي محل لي  والونم  ل  
مرَّ جملاااق   ٗظوابااار  اشاااور  ٖظومباااو حتاااار  ٕظوالااارازي  ٔظتااارى ال ااامرنطدي 

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ    چ

ا تئطااتق  ي محل للا  ابتاداء الا و مار   تناال   تااول  چڤ  ڦ  ڦ  ڦ  
ل  هاااااذا الموضاااااع ال ااااامرنطدي " حالاتاااااق  - چ پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ چ تنطاااااق –وا 
ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  چ   اااو إر    اااز وجااال ناااال لمشااارالق مالاااق  الااا و مو ااا 

ظالذي  خباااار مبتاااادم محااااذوم  ا  ااااا  الااااو إخبااااار ماااار   لمحمااااد  ٘ظ"چٿ 
                                                           

 ٖ٘ٗ/ٕ  اطظر  بحر النلوو ٔظ
 ٛٙ  ٚٙ/ٕٕ  اطظر  تذ تر الرازي ٕظ
 ٖٕٗ/ٙالبحر المحتط   اطظر  ٖظ
 ٖٕ٘/ٙٔ  اطظر  التحرتر والتطوتر ٗظ
 ٖ٘ٗ/ٕ  بحر النلوو ٘ظ
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والجملق  ل  مانتل   م تفطذق ا تئطااا بتاطتا الفطاي  ابحاطي "والتادتر  هو الذي  
 اائل  چ پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ چلمااا حالاا  الاا و مو اا   لتااي ال اا و إلاا  نولااي  

   ٔظ"لاااامإ  ُهااااَو الااااذى َجَناااالَ ظااااااال  اااابحاطي    چڀ   چمااااا مراد مو اااا  باولااااي  
ااااق هاااذا الاااطظو جااااء  لااا   ااابتل ايلتذاااا  مااار  چڤ  ڤ    چواطتظااااو نولاااي 

 ل  المال الادرة والحالمق وامتذار بفطي ي تتفت  إي "للتطبتيال ائذ إل  المتاللو  
   ٕظ"مر نادر مطاع  ظتو الشفر تطاااد ألمار  وتاذ ر لمشاتئتي األشاتاء المختلذاق

مّطي بند مر َحّي المشرالتر بحّجق اطذراد  بخلق األرض "هطا  هذا ايلتذا  وحّ ر
  إل  صت ق المتالّلو المطاع وت ختر ال ماء مما ي  بتل بلو إل  طالراطي ارتا 

الاو   الر الذي خلق األرض و ّخر ال ماء حاتق بفر تطتناي الااوى والنطاصار
ُتخرع الّطبا  مر األرض ب بذ ماء ال ماء   االار ت ختر الطبا  م رًا لت اختر 

وهاذا الوجاي هااو   تااول الرازي " ٖظ"مصال تالوتطاي مار مااء ال ااماء وتاراذ األرض
 إ ٘ظ  و لتي جمع مر الطحاة والمذ رتر ٗظ"المنتمد اق صحق هذا الطظو

مرَّ جملااق   ٜظوالارطبااق  ٛظواباار  طتااق  ٚظالزمخشااريو   ٙظالواحااديوتاارى  
ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  چجملاااااق 

  وظالااذي  اااق محاال راااع ماار تماااو الاا و مو اا   چڤ    ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  
                                                           

 ٕ٘ٓ/ٙٔ  روح المناطق ٔظ
 ٖٚٙ/ٖتذ تر مبق ال نود   ٕظ
 ٖٕ٘/ٙٔالتحرتر والتطوتر   ٖظ
 ٚٙ/ٕٕتذ تر الرازي  ٗظ
  ومباااو ال ااانود ظتذ اااتر مباااق ٓ٘/ٛاطظااار  لااا   ااابتل الم اااال  ال ااامتر ظالااادر المصاااور  ٘ظ

   ٖٚٙ/ٖال نود
 ٜٚٙاطظر  الوجتز ص  ٙظ
 ٙٛ/ٗاطظر  الالشام   ٚظ
 ٛٗ/ٗاطظر  المحرر الوجتز   ٛظ
 ٜٕٓ/ٔٔاطظر  الجامع ألحالاو الاركر   ٜظ
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اطظاااار التاااام   نااااالوا  "ي تضاااال ربااااق الااااذي جناااال  ميطناااا  لاااااظربِّق  مو  مطااااي  
  ي  لاا  فوصااام ي تمالاار ار ااور مر تتصاام بلاااوصاام مو اا  ربااي تنااال  ب

هو الاادر مو الرازق وشبي ذلا   الحاتاق وي  ل  وجي المجاز  ولو نال ليوجي 
  چ  تااول مباو جنذار الطحااس "   ٔظ" ق ذلاا لطذ ايألمالر ار ور مر ت الطاي وتادّ 

ظالاااااذي  ااااااق موضاااااع خذاااااض طنااااا   لاااااتس بتمااااااو؛ ألرَّ  چپ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  
 لااااا  هاااااذا وا تااااارض   ٕظ"{ٗ٘طاااااي  } چڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ لااااااظربق   والتمااااااو 

  االتم چڤ  ڤ    چحجق إا اد الطظو  لتي لوجود نوليالوجي الذرتق األول ب
  چ " إرَّ المنطااا  ؟ افجاااابوا  لااا  هاااذا بااافر ناااالوا  چڤ  ڤ    چتااااول مو ااا  

بااااااااالحرث والمنالجاااااااااق؛ ألر الماااااااااء المطااااااااازل  اااااااابذ خاااااااااروع   مي چڤ  ڤ  
بالحرا اق مزواجاا  المااءِ مخرجطا طحر مناشر النباد بذلا   االمراد مطي  " ٖظ"الطبا 

 چڤ  ڤ    چ   اااا ترض الذرتااق األول باافر نااالوا  ٗظ"مزواجااا ماار طبااا  شاات 
صااارم المتاااا  إلااا   ااااق  مال ااار ماااا ااااق ناادرة مو ااا   ي تلتااق بمو ااا  ألرّ "

ومما إخراع الطباا   لا  اخات م ملواطلاا وطبائنلاا الاتس مار مو ا    األراضق
  َّالحاتاااق مولاا   حملتمااو   لاا  المجاااز نلطااا   ااالرْ  ٘ظ"هااذا الاا و   ا باا  مر 

ڱ    ں      ں  ڻ  ڻ  ڻ  چ  ماار المجاااز لورودهااا ال تاارا اااق طظااو الاااركر  نااال تنااال  

ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  چ   {ٕٚ}ااطر   چ ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ

طجنلااي ماار باااذ   نااال الذرتااق األول  {ٜٜ}األطناااو   چڱ  ڱ  ڱ  ں  ں     ڻ  

                                                           

 ٕٓ/ٕالت لتل   ٔظ
 ٗٔٗ/ٔالاطع وايئتطام   ٕظ
 ٜٕٓ/ٔٔالجامع ألحالاو الاركر   ٖظ
  ٜٔٔ  وااتح الاادتر صٖٛٙ/ٕ  واطظر متضا  تذ تر الط ذق ٕٙٓ/ٙٔروح المناطق   ٗظ

 ٕٜٔ  ٜٔٔص
 ٜٙ/ٕٕتذ تر الرازي   ٘ظ



 دراسة سياقية يف تذييل مجلة املقولتعدد احتامل متام مجلة مقول القول 

 (الثالثون الثالث العدد) البارود بإيتاى العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ٗ٘ٓ٘﴾  
  

واطاطع الال و   چٹ   ٹ  ٹ  ڤ   چ  اتو ال و مو    طدالتلور اق الخطاذ  
موصلي  بحاطي "   ٔظچڤ  ڤ    چ  و تلور الخطاذ  ااال تنال  وتو الونم  

بارتطاق  وال تاق تظلر ذلا التلاور   ٕظ"حتر الحالاتق لطبتطا   مو   بال و
ل اا  تجاوز جْنا ؛الذااء تتنلاق بماا نبلاياا ترض الذرتق األول بفر نالوا "  التاللو

   ٗظوا اتبند  ال امتر   ٖظ"ل ماا نبلاي الا و مو ا  وجنْ   هذا ال و   تنال 
وجنلاااااي الااااارازي بااااااط  ومذ ااااادا    ٘ظوناااااال مباااااو ال ااااانود  وهاااااو خااااا م الظااااااهر

پ  چ  تو  طد نولي   إر ال و مو   الو تبق إي مر تاال   و نال " ٙظللطظو

ٺ  ٺ  چ     تناااال  مااار نولاااي الااا وُ  دىءَ  اااو ابتُااا چپ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  چ

اتالااور   هااو الااذي َجَنااَل َلاُلااُو ايْرَض َمْلااًدا  وتالااور التااادتر  چٺ  ٺ  ٿ
إ  ٚظ"التذاتاااا الماااتاللوالاااذي خبااار مبتااادم محاااذوم وتالاااور ايطتااااال مااار ال تباااق إلااا  

 متضاإ  ٛظو ل  وجي التبنتق وايتصال جمع مر الطحاة والمذ رتر
تااااااول    ٔٔظوابااااار  جتباااااق  ٓٔظواألشاااااموطق  ٜظالط اااااذق وجاااااوَّز الاااااوجلتر 

تااو؛ ألطاي كخاار الا و مو ا   ومااا بناد  مار الاا و    چڀ  ڀ    چ األشاموطق "

                                                           

 ٜٕٓ/ٔٔ  والجامع ألحالاو الاركر ٜٚٙاطظر  الوجتز ص  ٔظ
 ٛٗ/ٗ  واطظر متضا  المحرر الوجتز ٕٙٓ/ٙٔروح المناطق   ٕظ
 ٜٙ/ٕٕتذ تر الرازي   ٖظ
 ٔ٘/ٛاطظر  الدر المصور   ٗظ
 ٖٛٙاطظر  تذ تر مبق ال نود   ٘ظ
 ٛٙ  ٚٙ/ٕٕاطظر  تذ تر الرازي   ٙظ
 ٜٙ/ٕٕتذ تر الرازي   ٚظ
  ٖٓ/ٗ  والبتضااوي ظتذ اتر البتضااوي٘ٛ/ٙٔاطظر  ل   بتل الم ال  الطبري ظتذ تر الطبري  ٛظ

  ٖٛٙ/ٕ  والخطتااااذ الشااااربتطق ظال ااااراع المطتاااارٕٓ/ٕ  واباااار جاااازي ظالت اااالتلٖٓ/ٗالبتضاااااوي
  ٜٔٔوالشوالاطق ظاتح الادتر ص

 ٖٛٙ/ٕاطظر  تذ تر الط ذق   ٜظ
 ٖٕٗاطظر  مطار اللدى ص  ٓٔظ
 ٜٓٗ/ٗاطظر  البحر المدتد   ٔٔظ



 دراسة سياقية يف تذييل مجلة املقولتعدد احتامل متام مجلة مقول القول 

 (الثالثون الثالث العدد) البارود بإيتاى العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ٗ٘ٓٙ﴾  
  

م ااتفطم  ااااظالذي  خباار مبتاادم محااذومإإإ  ولااتس بوناام إر ُجناال ا مو صااذق 
لاااظربق إإإ ظمااااء  ح ااار؛ ألطاااي كخاار الااا و مو ااا   لااا  الاااول ال ااااطق   اااو ناااال 

 إ ٔظنولي تنال  ظمطنامالو "تنال  ظافخرجطا بي  إل  
ڱ    ں      ں  ڻ  چ  واألول  ايطاطاع والحذاظ  ل  ايلتذا  الاولي تنال   

ڳ  ڳ  ڳ   چ   {ٕٚ}ااطر   چ ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ

ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  چ   {ٜٜ}األطناو   چڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں     ڻ

ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  چ   {ٓٔ}لامار   چۉ  ۉ      ې  ې  ې  ې          

 و إر الطظو بصت ق المتاللو جاء  اق ال تاق   {ٜ}ق   چۀ  ہ   ہ  ہ  
ال ترا؛ لتدل  ل  مر الال و  تنال   ااال  ظافخرجطا  ظخلاطاالو  ظطنتدالو  

   ادل  ل  مر ظافخرجطا  مر ال و  إ ٕظظطخرجالو  ظمرتطا  
گ  گ  گ     گک  ک  کڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  کچ  تاول تنال    ٘ظ

 {ٖٓ}الطحل   چں  ں  ڻ     ڱڱ  ڱ  ڱ  ڳڳ  ڳ  ڳ
  اق نارتش مصحاذ الطبق  المتاترمهل الالذر و حوار بتر تتحدث ال تاق  ر 

  افجاابوا  مطازل ختارا  ي خا م ااق هاذا    مااذا مطازل ربالاو؟رتالمتاا فلواحتاث  ا
طما الخا م ااق  الا و  چڱ  ڱ  ڱ  ڳگ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳچ وا 
مو التذ اتر لااظخترا   ااق  بادلمار تمااو الا و المتااتر   لا  وجاي المر؟ هال هاو 

مو هاااااو ا اااااتئطام مااااار    چڱ  ڱ  ڱ چمحااااال طصاااااذ  والونااااام  لااااا  
 ؟چک  ک چ تنال   ي محل لي  والونم  ل  

 

                                                           

 ٖٕٗمطار اللدى ص  ٔظ
 ٓ٘/ٛ  والدر المصور ٖٕٗ  اطظر  البحر المحتط /ٕظ



 دراسة سياقية يف تذييل مجلة املقولتعدد احتامل متام مجلة مقول القول 

 (الثالثون الثالث العدد) البارود بإيتاى العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ٗ٘ٓٚ﴾  
  

  ناااااالوا   ٗظواألشااااموطق  ٖظوال اااامتر  ٕظوالااااارازي  ٔظالزمخشااااريجااااوَّز الااااوجلتر 
ا  مذنااول ظمطاازل  إإإ  ولااتس ظختاارا  نااالوا  مطاازَل ختاارا  ااااظخترً  ا  تاااو  مي رً "ظخْتاا

جنل ما بند  جملق مطدرجاق تحا  الااول  مذ ارة لاولاي  ظختارا ؛ وذلاا  بونم إرْ 
الختاار هااو الااوحق الااذي مطاازل   اتااي مر ماار مح اار اااق الاادطتا بالطا ااق الااي  مرَّ 

فالوجو    ٘ظي ظخترا "ح طق اق الدطتا وح طق اق اآلخرة  والذا إر ُجنَل ا مر نول
وتااو الاا و المتاااتر  وا ااتفطم   تنااال  ال مااا  چک  چالوناام اتااي  لاا   األول
لالا و المتااتر ااق جاوابلو   ٙظوالتفالتادوالمادح   ل  وجي الخبار ا ي محل ليجدتد
هو ابتااداء الاا و ماار   ماطااوع ممااا نبلااي لالطااي بااالمنط  و ااد متصاال   اااا"ظختاارا 

ااااد  ااادَّ   تناااال  جاااواَبلو مااار جملاااق ا   ٚظ"مااااالتلوباااذالر إح اااار المتااااتر ااااق 
واختاااَر اآللو ااق هااذا الوجااي     ٛظإح اااطلو  وو اادهو بااذلا  ااوابق الاادطتا واآلخاارة

   ٜظااال "والمختاااُر ماار هااذ  األوجااي  طااد جمااٍع هااو األول  باال نتاال  إطَّااي الوجااي"
والالاا و متصاال  وجملااق  چڱ  ڱ  ڱ چالوناام اتااي  لاا   والوجييو الثيياني

اق محل طصاذ  مار ظختارا  مو ي محال  چگ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳچ
هو تذ ااتر للختاار الااذي مطاازل   اااق الااوحق  لاا  طبتطااا للااا تذ ااترتق لاااظخترا   اااا"

مااار مح ااار ااااق الااادطتا بطا اااق الاااي ح اااطق ااااق الااادطتا وطناااتو ااااق اآلخااارة  ا مرّ خبااارً 

                                                           

 ٖٗٗ/ٖاطظر  الالشام   ٔظ
 ٕٗ/ٕٓاطظر  تذ تر الرازي   ٕظ
 ٕٗٔ/ٚاطظر  الدر المصور   ٖظ
 ٕٗٔاطظر  مطار اللدى ص  ٗظ
 ٕٗٔمطار اللدى ص  ٘ظ
 ٖٚ٘/ٖ  وتذ تر مبق ال نود ٕٗ/ٕٓاطظر  تذ تر الرازي   ٙظ
 ٜٖٓ/ٖالمحرر الوجتز   ٚظ
 ٖٚ٘/ٖ  وتذ تر مبق ال نود ٖٗٗ/ٖاطظر  الالشام   ٛظ
 ٕٖٔ/ٗٔروح المناطق   ٜظ



 دراسة سياقية يف تذييل مجلة املقولتعدد احتامل متام مجلة مقول القول 

 (الثالثون الثالث العدد) البارود بإيتاى العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ٗ٘ٓٛ﴾  
  

المطاازل؛   تاااول اآللو ااق "ولنل انتصااارهو  لاا  هااذا ماار بااتر  ٔظ"باادخول الجطااق
  وا اااتظلر مباااو حتاااار هاااذا الوجاااي   ٕظألطاااي الااا و جاااامع  واتاااي ترنتاااذ لل اااائل"

ااال "والظاهر مرَّ نولي مطدرع تح  الاول  وهو تذ تر للختر الذي مطزلي   اق 
ومت  الاط  الجملق تذ ترا لو تح ر الونام  لا  ماا تاول ابر جطق "   ٖظالوحق"

باي وماتمو لاي وجاار مجارى بناض مجزائاي  ألر تذ اتر الشاقء يحاقٌ  ؛نبللا دوطلاا
 ز الوجلتر منا جماعٌ وند جوَّ    ٗظ"الالصلق مر الموصول والصذق مر الموصوم

 إ ٘ظمر الطحاة والمذ رتر جمعٌ 
  ٜظومبو  مارو الاداطق  ٛظومبو جنذر الطحاس  ٚظوابر األطباري  ٙظوترى الطبري

ا تئطام جدتد مر    چگ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳچمرَّ جملق   ٜظالداطق
وهو التماو  و ل  هذا الوجي  چک  چ  تنال  مطاطع  ما نبلي والونم  ل  

 إ ٓٔظجمع مر الطحاة والمذ رتر متضا

                                                           

 ٜٖٓ/ٖالمحرر الوجتز   ٔظ
 ٕٖٔ/ٗٔروح المناطق   ٕظ
 ٗٚٗ/٘البحر المحتط   ٖظ
 ٖٚ/ٖالبرهار   ٗظ
   وال ااااامرنطدى ظبحااااار ٜٙٔ/ٖاطظااااار  لااااا   ااااابتل الم اااااال  الزجااااااع ظمنااااااطق الااااااركر وا  راباااااي  ٘ظ

   والارطبااااااااق ظالجااااااااامع ألحالاااااااااو ٜٖٓ/ٖ   واباااااااار  طتااااااااق ظالمحاااااااارر الااااااااوجتزٖٕٗ/ٕالنلاااااااوو
   ٕٓٔ/ٕ   والط اااذق ظتذ اااتر الط اااذقٕٕ٘/ٖ   والبتضااااوي ظتذ اااتر البتضااااويٓٓٔ/ٓٔالااااركر

  والشاااوالاطق ظااااتح الاااادتر ٗٚٗ/٘ظالبحااار المحاااتط    ومباااو حتاااارٕٗ/ٔوابااار جااازي ظالت ااالتل 
  ٕٖٔ/ٗٔ   واآللو ق ظروح المناطق ٓٛٚص

 ٕٓٔ/ٗٔاطظر  تذ تر الطبري   ٙظ
 ٛٗٚ/ٕاطظر  إتضاح الونم وايبتداء   ٚظ
 ٖٗٙ/ٔاطظر  الاطع وايئتطام   ٛظ
 ٖٓ٘اطظر  المالتذ  ص  ٜظ
   ٚٔٗ/ٖوال ناالبق ظتذ اتر ال ناالبق   ٚٔ/٘اطظر  ل   ابتل الم اال  الب اوي ظتذ اتر الب اوي  ٓٔظ

   ٜٚٔ/ٕ   والخطتاذ الشاربتطق ظال اراع المطتارٕٗٔومبو تحت  زالرتا األطصااري ظالماصاد ص
  ٕٗٔ/ٗٔ   وابر  اشور ظالتحرتر والتطوترٕٚ  ٕٗ/ٗوابر  جتبق ظالبحر المدتد



 دراسة سياقية يف تذييل مجلة املقولتعدد احتامل متام مجلة مقول القول 

 (الثالثون الثالث العدد) البارود بإيتاى العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ٜٗ٘ٓ﴾  
  

مب     خبحئ  مئ  ىئ     يئ  جب    حبچ  وال حال اآلر  هل ترجح نولي تنال  

 چىث   يث   حج  مج  جح  مح    مثىت  يت  جث   متىب  يب  جت  حت    خت

هل ترجُح هذا الوجَي األوَل  وهو  –وهو مر ال و   تنال   {1١الزمر: }
اي تئطام وايطاطاع ممانبلي؟ الجواذ  طنو ترجحي  وبي ا تدل ابر  اشور 

گ  گ  گ   ڳ  چ  ل  ايطاطاع متضا  ولو تجوز نتر   ااال  ر نولي 

حئ  مئ  ىئ     چ   هق ال ٌو مر   تنال  م ل طظترها اق كتق "چڳ  ڳ

  ولت   مر چمثىت  يت  جث   متمب   ىب  يب  جت  حت    خت  خبحب   يئ  جب 
 إ ٔظ"حالاتق نول الذتر اتّاوا

 تعقيب:
ما ظلر خ ل األم لق ال اباق تحالد وجاود اي اتطراد وح ار الاتخلص  إرّ 
ااااق الاااااركر الالااارتو  الماااا تحالااااد  لااا  صاااحق نااااول ال اااتوطق  ااار الاااااركر ال تااارا 
والاااذي تتااارجح ااااق   ٕظ"النااااولاذتاااي مااار التخلصاااا  النجتباااق ماااا تحتااار الالرتو "

 األم لق ال اباق اق تذتتل جملق ماول الاول مر تالور الال و مر نول   تنال  
ل   اق م اباذ  األول   وتماو جملق الماول ند اطتل  نبل ال و   تنال ؛ وذلاا

مشااابلق الااطظو  وال اااطق  وجااود ناارائر  ااتانتق اااق بنااض اآلتااا  للذاارق بااتر مااا 
تاادخل ضاامر ماااول الاااول وبااتر ماااي تاادخل  وال الااث  مرَّ الااطظو الاركطااق ت اامح 
 بتدخل ال و   تنال  بتر ما لتس مر ال مي  مو بتر الال متر المختلذترإ 

الاركطااق  ا الاذ تااذتتل اآلتاا  تالااور مار الاا و     مشااابلق الاطظو السيبب األول
ے  ۓ  ۓ  ﮲   ﮳  ﮴  ﮵  ﮶  ﮷  چ  تناااااال   الاولااااااي تنااااااال  

  {ٕٛٔ}البارة   چ﮽  ﮾  ﮿  ﮼﮸  ﮹  ﮺   ﮻

                                                           

 ٕٗٔ/ٗٔالتحرتر والتطوتر   ٔظ
 ٖٗٛٔامتاار ص  ٕظ



 دراسة سياقية يف تذييل مجلة املقولتعدد احتامل متام مجلة مقول القول 

 (الثالثون الثالث العدد) البارود بإيتاى العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ٗ٘ٔٓ﴾  
  

  ۉٴۇ  ۋ   ۋ    ۅ  ۅ  ۉ  ۈڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈچ  وقوله:

  {ٜٕٔ}كل  مرار   چې  ې  ې  
﮳        چ وقوله: ﮵  ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  ﮲  ﮴  

﮿    ﯀      ﮽﮶  ﮷   ﮸ ﮹   ﮺   ﮻         ﮼  { ٕٛ}الحدتد   چ﮾  
ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ      ەئ  ەئ  وئ  چ وقوله:

 {ٕٙ}الط اء   چۇئ  ۆئ   ۆئ    ۇئوئ
ڃ  ڃ    ڄڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄچ  وقوله:

 {ٔٚ}األطذال   چڃ  
  ۆئې  ى      ى   ائ   ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئچ  وقوله: 

 { ٖٛ}الاصص   چۈئ  ۈئ   
وئ    ەئ  ەئ    ائې  ې  ى  ى     ائ  ېۅ  ۅ   ۉ  ۉ   ېچ وقوله:

  {ٛ٘}الزخرم   چوئ
ڀ    ڀٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀچ  وقوله:

 {ٕٓٚ}البارة   چٺ    ٺ  ٺ
اجنلااي ماار الاا و   تنااال  مولاا  لتطااتظَو  ااتانا  الاااركر الالاارتو اااق نمااد 

الااااركر ااااق تذتتلاااي لوتاااا   لااا  وتتااارة واحااادة لالاااار ملتاااق باااي واحااادإ الاااو طردطاااا 
 وبطظميإ

وتخرع مر هذا ال الذ اآلتا  التق تتحدث اتي الظالمور مو الالااارور مو 
گ  گ  گ  چ  المحمطااااور صااااراحق  اااااالال و للااااو ي ل تاااارهو  الاولااااي تنااااال  

  {ٓٗ}الطبف   چگ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں          ڻ  
  {ٙٙ}مرتو   چٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  چ    وقوله:
 {ٛ}الذرنار   چے    ۓ    ۓ      ﮲  ﮳       ﮴  ﮵   چ   وقوله:
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  ﴿ٗ٘ٔٔ﴾  
  

ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  چ   وقوله:

 {ٖٙ}الزخرم   چڄ  ڃ  ڃ     ڄڦ  ڄ  ڄ
  وجااود ناارائر  ااتانتق اااق بنااض اآلتااا  جاااء  للذاارق بااتر مااا والسييبب الثيياني
ماااول الاااول وبااتر ماااي تاادخل  ااألصاال مر التااذتتل ماار الاا و    تاادخل ضاامر

تنااال   الااو مراد   إلاازاَو وجااي واحااد ألظلاار نرتطااق  ااتانتق تاادل  لاا  هااذا الوجااي 
وي تحتمل نتر   ومر الديئل ال اتانتق الااادرة  لا  تحدتاد طلاتاق جملاق المااول  

 وتنتتطلا  
پ  پ    پٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  ٱمح  جخ  حخ  مخ      جس  حس   چ  نولي تنال    ٔظ

ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  

   چ ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ چ    اجملااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااقچڤ  ڤ    ڤ  ڦ  ڦ  ڦ
  م اتفطذق ابتدائتااق  لاا   اادة الاااركر ماار تذااّطر األناراض لتجدتااد طشاااط األذهااار"

ڤ  چإذ ي تطا اذ ذلاا تذرتاع نولاي   ؛وي تحتمل مر تالور مر الا و مو ا 

خباار لمبتاادم محااذوم  مي   الااذي َجَنااَل لالااُو األرَض ِملَااادا  ااولااي   چ ڤ    ڤ
إمااا مر تالااور ماار  چڤ   چنولااي  "  اااا ٔظ"هااو الااذي جناال لالااو األرض ملااادا

مال ار مااا ااق ناادرة  ألرّ  إإإمو ماار الا و   تنااال  واألول باطال الا و مو ا  
ومماا إخاراع الطباا   لا  اخات م   إل   ااق األراضاق صرم المتا  مو   

  امجاقء الاطظو  ٕظ"ا ب  مر هذا ال و   ملواطلا وطبائنلا التس مر مو   
نرتطاق  اتانتق تادل  لا  مر الالا و  تناال ؛ الاو   چڤ   چ بصات ق الماتاللو 

ا ذالاار مو اا  لّمااولااذلا تاااول مبااو حتار "الااار ماار الاا و مو اا  لاااال  ظااافخرع ؛ 
ذالر تنال  ما  چ ڀ  ڀ چ  و ال مي  طد نوليتديلتي  ل  ربوبتق   تنال  و 

  افخبر  ر طذ ي بفطي تنال  هو الذي صطع بي بي  ل  ندرتي تنال  ووحداطتتيط
                                                           

 ٖٕٙ  ٖٕ٘/ٙٔالتحرتر والتطوتر  ٔظ
 ٛٙ/ٕٕتذ تر الرازي   ٕظ
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طماااا ذهبطاااا إلااا  مر هاااذا هااو مااار الااا و   تناااال  لاولاااي تناااال    التاا  والتااا    وا 
 چڎ   ڈچ  ونولي  {ٗ٘}طي   چ ڄ   ڄ  ڄچونولي    چڤ  ڤچ

 التذاتا مر الضمتر ال ائاذ ااق چڈ   چو چڤ چ  اتالور نولي  {ٙ٘}طي  
طَّ   " ٔظ"إلاا  ضاامتر المااتاللو   االاظو ظجنااَل   مااا التذاا  إلاا  الااتاللو للتطبتااي  لاا  وا 

ظلاور ماا اتاي مار الديلاق  لا  الماال الاادرة والحالماق وامتاذار بفطاي ي تتافت  إي 
الماا   وتذ ر لمشاتئتي األشاتاء المختلذاقمر نادر مطاع  ظتو الشفر تطااد ألمر  

 چ ڱ    ں      ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہچ   اق نولي تنال 

ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ       چ   ونولااااااي تنااااااال   {ٕٚ}ااااااااطر  

اتي تخصاتص   وهذا ايلتذا  " ٕظ"{ٓٙ}الطمل   چڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  
الاو تباق إي   " ٖظ"تادخل تحا  نادرة محادمتضا بفطا طحر طادر  لا  م ال هاذا  وي 

 ااااو  چپ  پ  ڀ  ڀ  ڀ    چ تااااو  طااااد نولااااي    مر تاااااال  إر الاااا و مو اااا  
وتالااااااور   چٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿچ   تنااااااال  ماااااار نولااااااي   الاااااا وُ  دىءَ ابتُاااااا

اتالاااور الاااذي خبااار مبتااادم محاااذوم   هاااو الاااذي َجَناااَل َلاُلاااُو ايْرَض َمْلاااًدا  التاااادتر
هطاا الماا   ٘ظ  وهو الوجي المتناتر ٗظ"التذاتا المتاللووتالور ايطتاال مر ال تبق إل  
 إچپ  پ  ڀ  ڀ  ڀ    چ  تاول اآللو ق  وتماو الونم  ل 

ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  چ  ومر الديئل ال تانتق متضا نولي تنال    ٕظ

ۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ    ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې  

                                                           

 ٓ٘/ٛ  واطظر متضا  الدر المصور ٖٕٗ/ٙالبحر المحتط   ٔظ
 ٖٚٙ/ٖتذ تر مبق ال نود   ٕظ
 ٙٛ/ٗالالشام  ٖظ
 ٜٙ/ٕٕتذ تر الرازي   ٗظ
 ٕٙٓ/ٙٔاطظر  روح المناطق   ٘ظ
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ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ    پ  پ  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ   

 {ٔٔ – ٜ}الزخرم   چڀ  ڀ     ڀپ  ڀ

 ّمااار خلاااق ال اااموا  واألرض مجاااابوا بااااوللو  خلالااار  لماااا  ااائل الالااااارور
النزتز النلاتو  واطتلا  ال ملاو باي  وابتادم   تناال  مناددا مصاطو اتي  وواصاذا 
طذ اااي بالماااال الاااادرة  اااااظالذي   لاااتس طنتاااا لااااظالنزتز النلاااتو   والارتطاااق ال اااتانتق 

لو الااار هاااذا اااا"   چپ  پچ  و چۉ  ۉچالماطنااق ماار هااذا هااق نولااي 
نولاي  مر تاولوا  الذي جنل لطا األرض ملدا  وألرّ  لق ال و الالذار لوجذَ مر جم

  ااااظالذي   ٔظ"ي تتنلااق إي بالاا و   چپ  پ پ  ڀچ اااق م طاااء الالاا و 
خبااار مبتااادم محاااذوم  ا اااتئطام مااار جلاااق   تناااال   ااار طذ اااي  اااااال  ظلالاااو  

بااافمر امحتااااء لااا  طاااور النظماااق مظلاااار الماااال النطاتاااق إوالتذااا  ااااق ظمطشااارطا  "
ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې  ې  چ اجملااق    ٕظ"وامشاانار بنظااو خطاار 

لتااق بفطااي ماار اي ااتديل  لاا  تذاارد  بامل ٌص تخلّاا" چى  ى  ائ  ائ
لتاق المطذرد بخلق ال ماوا  واألرض إل  اي اتديل بفطاي المطذارد بل اداء الاطنو ا

  هااو المبتاادم  والتااادترلجملااق ا ااتئطام ُحااذم مطلااا اا  بلااا ِنااواو مَوِد حتاااة الطاااس
  الااااو ابتااااداء إخبااااار ماااار   ي ماااار الاااا و  ٖظ"الااااذي جناااال لالااااو األرض ملااااادا

                                                           

  والاطااااع ٖٛٛ/ٕوايبتااااداء   واطظاااار متضااااا  إتضاااااح الوناااام ٜٚٔ/ٕٚتذ ااااتر الاااارازي   ٔظ
  ٕٚٓ/ٚ  والب ااااااوي ٙٓ٘  والمالتذاااااا  صٖٕٓ/ٖ  وبحاااااار النلااااااوو ٓٙٗ/ٔوايئتطااااااام 
  والت التل ٗٙ/ٙٔ  والجامع ألحالاو الااركر ٚٗ/٘  والمحرر الوجتز ٕٙٗ/٘والالشام 

  ٜٖٗ  ومطااااار اللاااادى صٗٚٔ/٘  وتذ ااااتر ال نااااالبق ٛ/ٛ  والبحاااار المحااااتط ٜٖٓ/ٕ
  وااتح الاادتر ٚٚ/٘  وتذ اتر مباق ال انود ٓٗٗ/ٖطتار   وال راع المٜٖٗوالماصد ص

 ٛٙٔ/ٕ٘  والتحرتر والتطوتر ٙٙ/ٕ٘  وروح المناطق ٖٖ٘ٔص
 ٚٚ/٘تذ تر مبق ال نود   ٕظ
 ٛٙٔ/ٕ٘التحرتر والتطوتر   ٖظ
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الااو طلاتااق الاا و الذااار  چۋ    ۋ چ ولااذلا تماااو الوناام  لاا   الم اائولترإ
 نرتشإ

ک   ک  گ  گ  گ  گ   چ  ومر الديئل ال تانتق متضا نولي تنال     ٖظ

 {ٔ}المطاااور   چڳ  ڱ       ڱ     ڱ  ڱ  ں  ں     ڻ  ڻ    ڳڳ  ڳ
طمااا هااو ماار " چڳ  ڱ       ڱ     ڱ  چ   جملااق لااتس ماار الاا و المطاااااتر  وا 

ڱ  ں  ں     ڻ    چنولاااي   الااا و   تناااال   ولاااو لاااو تاااذالر  لالاااار تاااوهو مرّ 

إبطال للر الق  او طي بتر حالاتق المطاااتر وبتر تالذتبلو لتزتال  چڻ  
ڳ     چولتحاق الر الق  و لا  هاذا تطب اق مر تونام  لا  نولاي     هذا الوهو

  الو طلاتق ال و المطاااتر  وما بند  م تفطم ي محال لاي  مار الا و  ٔظ" چڳ
ڳ  ڱ       چ   اائاادة اااق نولااي تنااال    مي  الر نلاا َ   تنااال   تاااول الزمخشااري "

ل   و  تشاااالد إطلااااو   نااااالوا طشاااالد إطااااا لر ااااو   لااااو نااااال؟ نلاااا ُ چڱ     ڱ 
االالاذبور  لالاار تاوهو مّر ناوللو هاذا الاذذ ڳ  ڱ       ڱ     چ   ط بتطلماا نولاي؛ او َّ

رجوع التالذتذ إل  طذس الخبر المشلود " وهو   ٕظ"هذا امتلاو ؟ لتمتطَ چڱ 
الطاي  تاول الخطتذ الازوتطاق  طاد حدت اي  ار امططااذ "   ٖظ"مول األمربي مر 
ألر م اق اآلتق لتالذتبلو اق  ؛چڳ  ڱ       ڱ     ڱ چ   را نوليصر لتُ لو اختُ 

تاوهو  دااعُ  -مي  حّ ار الاذالرَ  – طيد وى امخ ص ااق الشالادة الماا مار وحّ ا

                                                           

  وتذ اااااتر ٕٕٔ/ٙ  والالشاااااام ٖٗٙ/ٖ  واطظااااار متضاااااا بحر النلاااااوو ٛٗٗ/ٕالت ااااالتل   ٔظ
  ٙ/ٖ  والبرهااااار ٖٖ٘/ٜ  والاااادر المصااااور ٕٚٙ/ٛ  والبحاااار المحااااتط ٕٔ/ٖٓالاااارازي 

وال اااااااراع المطتااااااار ٖٜٖ  والماصاااااااد صٖٜٖ  ومطاااااااار اللااااااادى صٔٛٙٔوامتااااااااار ص
  ٖٜٗٔ  واتح الادتر صٚٙ/ٛ  والبحر المدتد ٕٖٖ/٘  وتذ تر مبق ال نود ٜٕٓ/ٗ

 ٖٕ٘/ٕٛ  والتحرتر والتطوتر ٛٓٔ/ٕٛوروح المناطق 
 ٕٕٔ/ٙالالشام   ٕظ
 ٛٓٔ/ٕٛروح المناطق   ٖظ
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 چڳ  ڱ       ڱ     ڱ چ  ق جملااا   ٔظ"مر التالاذتذ للمشاالود بااي ااق طذااس األماار
ر  ل  هذا " منترضق مااررة لمضامور ماا نبللاا وهاو ماا مظلارو  مار الشالادة وا 

ڳ  ڱ       چ والوهو محتمال اُفزتال بالا و      ٕظ"الاط  بواططلو  ل  خ م ذلا

  ااالذا مزتاال هااذا الااوهو ااااد تااارر مطلااو الاااذبور "مضاامارهو خاا م چڱ     ڱ 
بالااااوبلو وضاااامائرهو  ومضاااامروا   ٗظ"لااااو تنتااااادوا ذلاااااألطلااااو   مو " ٖظمااااا مظلااااروا"
الاذبور اق إخبارهو  ر مطذ الو مطلاا تشالد إطاا لر اول    وذلاا "الطذاق  الو 

  تاااول  ٘ظ"مطلااا ي تنتاااد ذلااا وي تااحمر بااي  الااو الاااذبور اااق خباارهو  طلااا بااذلا
الالاا و الحاتاااق  الالااذ  و لاا  مرَّ  تصادتقُ  امتمااارَ  وهاذا تاادل  لاا  مرَّ الارطبق "
  وي تنتااد إي بماا مناار   ٙظ"ر ناال شااتئا وا تااد خ ااي الااو الااذذوَماا  الا و الالاذ

  چڳ  ڱ       ڱ     ڱچ  الالذ؛ ولاذلا تااول األشاموطق  طاد حدت اي  ار نولاي 
مااار مااااول   چڳ  ڱ       ڱ     چ  "وي تجاااوز وصااالي؛ ألطاااي لاااو وصااالي لصاااار نولاااي 

  غييير رسييولالمطاااااتر  ولااتس األماار بااذلا  باال هااو ردف لال ملااو مرَّ ر ااول   
  اباتَّّر   مرَّ مططاوق نلاوبلو هاو  ٚظ"چڳ  ڱ       ڱ     ڱ چ  االذبلو   باولي 

 مرَّ محمدا نتُر ر ول  االذبلوإ

                                                           

امتضاااح اااق  لااوو الب نااق  لبماااو جاا ل الاادتر محمااد باار  بااد الاارحمر باار  ماار باار   ٔظ
هاااا   تحاتاااق/ إباااراهتو شااامس الااادتر  دار ٜٖٚمحماااد المناااروم بالخطتاااذ الازوتطاااق ظ  

  واطظر متضا  البرهار اق ٔٙٔو  صٖٕٓٓها اا ٕٗٗٔ  ٔالالتذ النلمتق  بترو   ط
 ٔٛٙٔ  وامتاار صٙٙ/ٖ لوو الاركر

 ٖٜٗٔالادتر ص اتح  ٕظ
 ٜٛٓٔالوجتز ص  ٖظ
 ٕٗٔ/٘تذ تر البتضاوي   ٗظ
 ٓ٘ٙ/ٕٕتذ تر الطبري   ٘ظ
 ٖٕٔ/ٛٔالجامع ألحالاو الاركر   ٙظ
 ٖٜٖمطار اللدى ص  ٚظ
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ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې      چ  ومر الديئل ال تانتق متضا نولي تنال     ٗظ

ى  ى    ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ        وئ      ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ      ۈئ  ېئ    ې  ې  ې  

 {ٗٔ – ٓٔ}الطاز ا    چېئ  ېئ  
ۅ  ۉ  ۉ  ې        چ  لمااا نااال مهاال مالااق م ااتبندتر البنااث ومطالاارتر لااي

تنطااااااور مطلااااااو إذا  ااااااادوا    چې  ې  ې   ى  ى    ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ        وئ      
وهااذا   بلااا لولتالااذتب  للااو إلاا  الحتاااة ماارة مخاارى ااالر هااذ  النااودة تالااور خا اارة

ق المااال  االولللااو   ابتطاا  تنااال  م لوخطااابَ لمااا نااالوا هااذا اللااي    ا ااتلزاء مااطلو
ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ      چ   باولااي مااا ا ااتحالو ل ادًّ ر   و تنااال  تاايلاا  ندر إبالط اابق  البنااث

طمااا چۈئ  ېئ  ېئ  ېئ     وي تمالاار مر تالااور هااذا ماار ماااول مطالااري البنااث  وا 
هو ا تئطام مر   تنال ؛ ألرَّ المطالر ي ت ب  التذتق البنث  تاول مبو  مارو 

تاو؛ ألطي اطاضاء ال و مطالري البنث  وما بند ذلاا مار  چوئ   وئ   چ  الداطق "
 لتااي مااا  تاادل   تنلتاال لماااوهااو "  والذاااء تنلتلتااق لطلااق مااادر   ٔظالاا و   تنااال "

حتااااء األماااوا  ي " والتااااادتر    ٕظ"تاااادو مااار ا اااتبنادهو لبناااث النظااااو الطخااارة وا 
تح بوا تلا الالرة صنبق  ل     ز وجل الطلا  للق هتطق اق ندرتاي اماا هاق 

                                                           

  والاطااااع وايئتطااااام ٙٚ  ٖٚ/ٕٗ  واطظاااار متضااااا  تذ ااااتر الطبااااري ٙٓٙالمالتذاااا  ص  ٔظ
  ٕٖٛ/ٛي   وتذ ااااااااتر الب ااااااااو ٓٚٔٔ  والااااااااوجتز صٖٗٗ/ٖ  وبحاااااااار النلااااااااوو ٚٛٚ/ٕ

  والجامع ألحالاو ٖٛ/ٖٔ  وتذ تر الرازي ٕٖٗ/٘  والمحرر الوجتز ٖٙٓ/ٙوالالشام 
  الت ااااالتل ٜٚ٘/ٖ  وتذ اااااتر الط اااااذق ٕٗٛ/٘  وتذ اااااتر البتضااااااوي ٜٛٔ/ٜٔالااااااركر 

  ٚٔٗ  والماصاااااد صٖٚٙ/ٓٔ  والااااادر المصاااااور ٖٔٗ/ٛ  والبحااااار المحاااااتط ٖٖ٘/ٕ
  ٖٛٗ/ٛ  والبحار المدتاد ٓٚٗ  ٙٙٗ/٘  وتذ تر مبق ال انود ٖٛٗ/ٗوال راع المطتر 

  التحرتاار والتطااوتر ٖٔ  ٕٛ/ٖٓ  وروح المناااطق ٔٛ٘ٔ  واااتح الااادتر صٖٗ٘  ٖٓ٘
ٖٓ/ٕٚ 

 ٔٛ٘ٔاتح الادتر ص  ٕظ



 دراسة سياقية يف تذييل مجلة املقولتعدد احتامل متام مجلة مقول القول 

 (الثالثون الثالث العدد) البارود بإيتاى العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ٗ٘ٔٚ﴾  
  

الر نلاا  بااو   وللااذا نااال الزمخشااري " ٔظ"ترتااد الطذخااق ال اطتااق  إي صااتحق واحاادة
  بمحااااذوم منطااااا   ي ت تصاااانبوها  نلاااا ُ  چۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ      چ   تنلااااق نولااااي

 إ ٕظ"ما هق زجرة واحدةالطّ 
ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  چ  ومر الديئل ال تانتق متضا نولي تنال    ٘ظ

ائ  ائ   ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ    ىۉ    ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ۅۅ

ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی    

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب   

 {ٛٛ – ٙٛ}طي   چپ  پ  پ       ڀ  ڀ  ڀ  
اتجاي مو ا  لم نااة رباي       تنال  بطق إ رائتل مر ار ور وم ئايطجَّ  لما

ي بطاااو إ ااارائتل ألخاااذ التاااوراة  لالااار مو ااا  باااالطور  والاااار الماااارر مر تاااذهذ منااا
ارور  ل  بطاق إ ارائتل  لا  مر تواصالوا  اترهو وراء ا تنجل اللااء  وا تخلم ه

وحدث مر بطق إ رائتل اتطلو ال امري بصطع النجل ود وتلو إل   بادتاي   مو  
وتااارا الم اااتر وراء مو ااا   لتاااي ال ااا و ولماااا اطتلااا  المطاجااااة وم طااا    تناااال  

حضور  لتراللولواح التق اتي التوراة رجع مو   إل  نومي نضبار م ذا مو   األ
مااا مخلذطااا مو اادا هو بااي  افجااابوا  لتااي منتااذرتر  مو ااد الاارذ تنااال  الااذي وا ااد

رادتطاااا  ولالطاااا الطاااا مضاااطرتر بملالطاااا ز ماااوا مطلاااو ماااا نااادروا  لااا     مي  بطانتطاااا وا 
ل لبق اللوى  لتلو الو تطتاوا ال تر وراء  مع وجود النجل وما ضلللو باي  الم تر

ااذهذ تبحاث  ار إللاي  ال امري مر مطي هو إلللاو ومر مو ا  مخطاف الطرتاق إلتاي
وجااي الذتطااق و ااببلا وهااق مطلااو لمااا الاااطوا خااارجتر ماار اااق المالااار الخطااف   ااو بتطااوا 

ال امري ا ات ل لالر  للو  مصر ا تنار ط احهو حلتا مر ط اء الابط بد وى  تد
وموناد اتلاا الطاار   اتلا اااذاطاها انذاوا الذهذ والحلقحذر للو حذرة ونال و الذرصق 
للاو صاطع ال اامري لتاالما ملاتطا الحلق اق الحذارة ملاا  ال اامري ماا مناي   لتحترق

                                                           

 ٜٚ٘/ٖتذ تر الط ذق   ٔظ
 ٖٙٓ/ٙالالشام   ٕظ



 دراسة سياقية يف تذييل مجلة املقولتعدد احتامل متام مجلة مقول القول 

 (الثالثون الثالث العدد) البارود بإيتاى العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ٗ٘ٔٛ﴾  
  

  هطا اطتل  ال و المنتذرتر  لتفتق نصق النجل الاذي  بادو إ لالار هال ناال النجل
؟ الصااحتح مر ال ااتاق تمطااع هااذا  چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پچ  ر المنتااذرو 

طما هاو إخباار  مار   تناال  للر اول  وممِتاي  ولاذلا  الو تالر هذا مر نوللو  وا 
هو مر ال و   تنال   حالاتق لطتتجق اتطق ال امري  نوي وانا   نال ابر  جتبق "

ي  نصًدا إل  زتادة تارترها  وتملتًدا لبطالار  لاتلو  ولاتس مار الا و المنتاذرتر  وا 
  ااولاي  ظللاو  نرتطاق  اتانتق دالاق  لا  مّر هاذا لاتس مار جملاق  ٔظ"لاال  َاَفْخرَع لطا

 چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  چ  ال ملوإ ولما حاول البنض مر ت ب  مر نولي 
 ّلق المتاللمور امخَراَع والاوَل بال اائبتر للديلاق  لا  مر المتاللماتر ماع بفر نالوا "
ولالطلو صاطَنوا دهماء الاوو  اتالور هذا   لو تالوطوا ممر ا تاد إللتق النجلمو   

اتالور مر تماو المنذرة التق ا تذر بلاا المجتباور  إإإمر حالاتق نول الاوو لمو  
التذاتا نصد الااائلور باي التباّري مار مر تالاور   افخرع للوظلمو    وتالور ضمتر 
 الحملُ   نال مبو ال نود " ٕظ"بوا اق ذلامخرَجي لمر رنِ   إخراع النجل ألجللو  مي

ي  لبتاار مر امخاراع والااول الماذالورتر للالالّ  ؛ ادوللو إلا  ضامتر ال تباق  ل  مرّ 
الر مخالذق بنضلو لل امري  ؛با تذارهو مع مطي مخلّ   خالف الظاىر  للنبدة ااط

و اااادو ااتتاااااطلو بت ااااوتلي مااااع الااااور امخااااراع والخطاااااذ للااااو ممااااا تلااااور مخالذتااااي 
ا مااا نتاال مااار مر ومّمااا  اااتتاااطلو بناااد ذلااا م ظااو جطاتاااق ومال اار شااطا ق  للمنتااذرتر

المنتاااذرتر هاااو الاااذتر لاااو تنبااادوا النجااال ومر ط ااابق امخااا م اتماااا بتططاااا بااافمر الطاااا 
افخرع للو   لق اق نلوذ النبدة حتث انل ال امري ما انلبل تمالط  الشب  طملالي

ولاو طذاارنلو مخاااق ازدتااد   الو طادر  ل  صرالو  ر ذلا  ما مخرع ونال ما نال
 إ ٖظ"فيقضي بفساده سباق النظم الكريم وسياقو  الذتطق

                                                           

  ٗٙ/ٗ  وتذ اتر ال ناالبق ٜ٘/ٗ  واطظر متضاا  المحارر الاوجتز ٖٚٗ/ٗ  البحر المدتد ٔظ
 ٕٛٗ/ٙٔ  وروح المناطق ٛ٘ٙ/ٖمبق ال نود   تذ تر ٘ٙ

 ٕٛ  ٕ٘ٛ/ٙٔ  التحرتر والتطوتر ٕظ
 ٕٛٗ/ٔ  واطظر متضا  روح المناطق ٛ٘ٙ/ٖ  تذ تر مبق ال نود ٖظ



 دراسة سياقية يف تذييل مجلة املقولتعدد احتامل متام مجلة مقول القول 

 (الثالثون الثالث العدد) البارود بإيتاى العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ٜٗ٘ٔ﴾  
  

ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ     ىئ    ىئ  ىئ  چ  ومر الديئل ال تانتق متضا نولي   ٙظ

ی  ی  ی  ی  جئ  حئ   مئ  ىئ   يئ   جب  حب  خب  مب  ىب  يب  جت  حت  خت            

 – ٔ٘}تو م   چىب  يب  جت  حت  خت            مت    چ   ااولي {ٕ٘ – ٔ٘}تو م   چمت  

؛ لذتح همزة ظمر     طذا  ل  ظمطق لو ي تالور إي مر ال و تو م {ٕ٘
ّر   ي تلدي التَد مخطي   ولو الار ا تئطا اا جدتدا مر   تنال  لاال  ظوا 

 الخائطتر إ
ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى   ى  چ  ومر الديئل ال تانتق متضا نولي   ٚظ

ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ       ۆئائ   ائ  ەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ

  ي تالور مر ماول نول بطق چۈئ  ۈئ چ  ااولي  {ٚٚ – ٙٚ}توطس   چېئ
طما هق مر ماول مو    المتادو؛ ألر اآلتق ال اباق مباشرة  إ رائتل؛ وا 

تحالد جزملو بفرَّ ما جاء بي مو    حٌر  ي تردَد وا تبطاَء؛ االتم تجزمور 
هطاا وتترددور هطا والواننق واحدة؟  مو التم ت تذلمور هطا وهو تحاربوطي 

طما ال تادتر هطا  نال مو    متاولور للحق لما جاءالو  وت تندوطي مص ؟  وا 
طما حذا  ماالتلو مدلوي  لتلا بجملق امطالار"    ٔظهذا  حٌر  م حٌر هذا  "وا 

اجملق امطالار محالتق بالاول األول ي بالاول ال اطقإ تاول الدالتور تماو "وتفتق 
 چۈئ  ۈئچ ضرورة التادتر مر مر الاول تذتار إل  ماول  وي تصلح جملق 

مر تالور هذا الماوَل؛ ألطلا ا تذلاو  واي تذلاو تدل  ل  التردد و دو الجزو  
وهو اق الذرهو مبند ما تالوطور  ر التردد و دو الجزو مر هطا ُتادر المحذوم 

 إ ٕظخبرا م بتا بحتث تط جو مع مع اتلاملو للحق ود واهو مطي  حر"
ٻ   ٱ  ٻ  ٻ چ  ومر الديئل ال تانتق متضا نولي تنال    ٛظ

ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ   ٿ    ڀٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ

                                                           

 ٖٛٔ/٘م طق اللبتذ   ٔظ
 ٕٗٔالبتار اق روائع الاركر ص  ٕظ



 دراسة سياقية يف تذييل مجلة املقولتعدد احتامل متام مجلة مقول القول 

 (الثالثون الثالث العدد) البارود بإيتاى العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ٕٗ٘ٓ﴾  
  

  تاول {٘ٗ}الشورى   چٹ   ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ٹٿ  ٿ  ٿ  ٹ
ولت   هذ  الجملق  "چٹ   ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ چ ر جملق  ابر  اشور

 م لوذَ  إذ ي ِنَبل للمحمطتر بفر تحالموا هذا الحالو   ل  مرَّ  ؛مر نول المحمطتر
َمر بتد  الحالو توو الاتامق وهو َمِلُا توو الدتر  الو  ااتتاحي تاتضق مطي ال وُ 

ال و مر جاطذ    مي َوهو مَع الطدو وذلا الذل والخزي ب ماع ما تالرهور اق 
وااتتح  الجملق بحرم التطبتي لال رة ذلا اق التذتت      ذابٍذ م تمر

 إ ٔظ"ألهمتتلا
  تنال  بتر ما لتس مار   مرَّ الطظو الاركطق ت مح بتدخل ال و والسبب الثالث

ال مااااي  مو بااااتر الال مااااتر المختلذااااتر  باااال هااااو  ااااادة ماااار  ااااادا  الناااارذ اااااق 
اق لااد تحادث الزرالشاق ااق التاباي "البرهاار"  ار بااذ م اتال  اما  " إ ٕظال ملا

" وم طاء حدت ي تحدث  ر محد هذ  األ التذ و ما  م التذ الاركر واطوطي البلت ق
الماااااادرع  انتااااااداء بالحاااااادتث الماااااادرع اااااااق  لااااااو مصااااااطلح "الماااااادرع" مي  الااااااطظو 

مر تجااقء الاللمااق إلاا  جطااذ   و اارم الزرالشااق الااطظو الماادرع  باولااي " ٖظالحاادتث
                                                           

 ٜٕٔ/ٕ٘التحرتر والتطوتر   ٔظ
 ٔٛ٘اطظر  امتاار ص  ٕظ
ال مااا لطذ ااي  مو ل تاار    الحاادتث الماادرع هااو "مر تااذالر الااراوي  اتااذ حاادتث الطبااق   ٖظ

اتروتي مر بند  متص  بالحدتث مر نتر اصل  اُتتوهو مطي مر تتمق الحدتث المرااوع  
وُتادرا ذلااا باورود  مذصاا  ااق رواتااق مخارى  مو بالتطصااتص  لا  ذلااا مار الااراوي  مو 

تااول ذلاا" تادرتذ الاراوي  للحاااظ جا ل  الوطاي  بنض األئمق المطلنتر  مو با تحالق
هاااا   تحاتاااق/ ماااازر بااار محماااد ٜٔٔالااادتر  باااد الااارحمر بااار مباااق بالااار ال اااتوطق ظ  

  تاااااول ٖٔٗهااااا  صٖٔٗٔ  الرتاااااض  ال اااانودتق  ٔال ر اااااوي  دار باااار الجااااوزي  ط
ال ااتوطق "هذا الا ااو ت اام  ماادرع المااتر  وماابلااي ماادرع ام ااطاد إإإ افمااا ماادرع المااتر 

ارة تالور اق كخر الحدتث وتارة اق مولاي وتاارة ااق و اطي  إإإ وال الاذ وناوع امدراع ات
كخر الخبر  وونو ي مولي مال ر مر و طي؛ ألر الراوي تاول ال ما ترتد مر ت اتدل  لتاي 

   ومطاي حادتث ابار م انود ٙٔٗبالحدتث  اُتتوهو مر الاللَّ حدتٌث" تدرتذ الراوي ص
= تشارا باا شاتئا دخال الجطاق  ومار ماا  تشارا بااا  "مار ماا  يناال  ناال الطباق 



 دراسة سياقية يف تذييل مجلة املقولتعدد احتامل متام مجلة مقول القول 

 (الثالثون الثالث العدد) البارود بإيتاى العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ٕٗ٘ٔ﴾  
  

  بمنط  كخر  ٔظ"مخرى الفطلا اق الظاهر منلا وهق اق الحاتاق نتر متنلاق بلا
ند تفتق النرذ باللمق إل  جاطذ اللمق مخرى الفطلا منلاا وهاق نتار متصالق مطي "
ورّبمااا ُوصاال الالاا ُو بااالال و  حتاا  وهااو مانصااد  الذااراء نبلااي حااتر نال "   ٕظ"بلااا

    و ذالر الزرالشق مم لق للطظو المدرع  مطلا  ٖظ"ا طتر واحٍد وهو ال وُ  الفطي نولُ 
  ىئۇئ  ۇئ     ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ    ېئ  ېئ  ېئ  ىئ   ىئچ نولي تنال   

هو  "چی  یچ    تاول الزرالشق  ر نولي  {ٖٗ}الطمل   چی  ی
  ٗظمر نول   ي مر نول المرمة"

ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ     ىئ    ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ  چ  ونولي تنال  

 ٔ٘}تو م   چحئ   مئ  ىئ   يئ   جب  حب  خب  مب  ىب  يب  جت  حت  خت            مت  

ىئ   يئ   جب  حب    چ  اطتل  نول المرمة  و نال تو م   تاول الزرالشق "{ٕ٘ –

  ٘ظ"منطا  لتنلو الملا مطق لو مخطي چخب  مب

                                                                                                                                       

شتئا دخل الطاار"  ااولاي "ومار ماا  تشارا باا شاتئا دخال الطاار" مادرع مار الا و ابار =
م ااانود بااادلتل الرواتاااا  األخااارى التااا  جااااء  خالتاااق مطاااي ودا ماااق للاااذا امدراع  ومطاااي 

الااذي طذ ااق بتااد  لااوي  "للنبااد المملااوا مجاارار  و حاادتث مبااق هرتاارة  نااال  نااال الطبااق 
الجلااااد ااااق  ااابتل   والحاااي وبااار مماااق  ألحببااا  مر مماااو  ومطاااا مملاااوا" ااولي "والاااذي 
طذ ق بتاد إإإإلم" مادرع مار الا و مباق هرتارة؛ لنادو جاواز تمطتاي الارق  و ادو وجاود مماي 

 "م اب وا الوضاوء  وتاٌل متضا  ناال  ناال ر اول    ونتئذ  ومطي حدتث مبق هرترة 
ماار الطااار" ااولي "م ااب وا الوضااوء" ماادرع ماار الاا و مبااق هرتاارةإ اطظاار  تاادرتذ  لب ااااذ
 ٙٔٗ  ٘ٔٗالراوي ص

 ٜٕٗ/ٖالبرهار   ٔظ
 ٔٛ٘امتاار ص  ٕظ
 ٚٗ/ٕمناطق الاركر   ٖظ
 ٜٕٗ/ٖالبرهار   ٗظ
 ٜٕٗ/ٖالبرهار   ٘ظ



 دراسة سياقية يف تذييل مجلة املقولتعدد احتامل متام مجلة مقول القول 

 (الثالثون الثالث العدد) البارود بإيتاى العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ٕٕٗ٘﴾  
  

ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ    وئوئى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئچ  ونولي تنال   

تو  چوئى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئچ    تاول الزرالشق " {ٕ٘} تس  چۈئ  
   ٔظ"چۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئچ ااال  الم ئالق    الال و

كتق مر التاذ   موللا مهل    ر نتادة اق هذ  اآلتق نالوتاول ال توطق "
هذا نول مهل  چوئى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئچ   الض لق وكخرها مهل اللدى

ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  چ   ونال مهل اللدى حتر بن وا مر نبورهو   الطذاق

 إ ٕظ"چۈئ
ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  چ  ونولي تنال  

 و مخبر  ر الزرالشق " تاول  {ٓٔٔ – ٜٓٔ}األ رام   چک  ک  کڑ  ڑ

 الموإ   الو نول ار ور ي نولُ  ٖظ"چک  کچ ار ور متص  

   و چڑ  ڑ  چ  االجملق محالتق باول كخر محذوم؛"ألر نوللو تو  طد نولي 
؛ الذا  ٗظ"{ٔٔٔ}األ رام   چگ  گ  گ  چ التادتر  ااال ار ور  بدلتل  

            ٘ظالشا ر ؟ ومطي نولچک  ک  چ جواٌذ ل حال ار ور 
 }الرجز{

 كِ ي عنْ مِّ ي وخَ مِ ري لوْ ثِ كْ ال تُ ...  ضنكِ  بعيشٍ  وَ لو وىْ  قالتْ 

                                                           

 ٜٕٗ/ٖالبرهار   ٔظ
 ٕٛ٘امتاار ص  ٕظ
 ٜٕ٘/ٖالبرهار   ٖظ
 ٔٛٔ/٘م طق اللبتذ   ٗظ
 ٔٛٔ/٘اطظر البت  اق  م طق اللبتذ   ٘ظ



 دراسة سياقية يف تذييل مجلة املقولتعدد احتامل متام مجلة مقول القول 

 (الثالثون الثالث العدد) البارود بإيتاى العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ٕٖٗ٘﴾  
  

ي تال اري   ا لق إذ ملوما اق ام رام اق امطذاقنولَ  متذالرُ   التادتر نال  لي"
  مي  نالاا  لااي   ٔظ"لااومق احااذم المحالتااق بالمااذالور وم باا  المحالتااق بالمحااذوم

 نال للا  ي تال ريإإإمتذالر طصتحتق لا بندو ام رام  
  {ٜ٘}ص   چېئ  ېئ  ىئ    ېئۆئ  ۈئ  ۈئ  ۆئوئ  وئ  ۇئ  ۇئچ  ونولاااااااااااي تناااااااااااال   

واألمااااار لاااااتس   ي مااااار الااااا و الزباطتاااااقالالااااا و اللَّااااا االظاهر مرَّ تااااااول الزرالشاااااق "
هاااااذا حالاتاااااق لااااااول  إإإچوئ  وئ  ۇئ  ۇئ چ   تااااااول الشاااااوالاطق " ٕظ"الاااااذلا

وذلااا مر الاااادة والرح اااء إذا دخلااوا الطااار  ااو  ؛ الم ئالااق الااذتر هااو خزطااق الطااار
نال  الخزطق للاادة  هذا ااوع تنطاور األتبااع مااتحو منالاو    دخل بندهو األتباع

مر نول الاادة والرح اء لما  چۆئ  ۈئ  ۈئچ ونولي    مي داخل منالو إل  الطار
  مي ي ات اااان  مطااااازللو اااااق چۆئ  ۈئ  ۈئچ   نااااالوا  نالاااا  للااااو الخزطااااق ذلااااا

وجملاااق  إإإد ائتاااق ي محااال للاااا مااار ام اااراذ چۆئ  ۈئ  ۈئچ وجملاااق إإإالطاااار
  تحالاد هاذا جاواذ  ٖظ"لتر ي مرحباا بلاوتنلتل مر جلق الااائ چېئ  ېئ  ىئچ

  {ٓٙ} ص  چحب  خب  جبمئ  ىئ  يئ  حئىئ  ی  ی    ی  ی  جئچ  األتباااااااع اآلتااااااق 
طماا َدَ اا  الرح ااء  لاا  األتبااع ألر الاارئتس إذا رمى الخ اتس نااد نارر منااي " ؛وا 

  جرتاااا  لااا   اااوء (4)"الناااذاذ   ااااء  ذلاااا حتاااث وناااع الت ااااوي ااااق الناااذاذ اااق

                                                           

 ٕٛٔ  ٔٛٔ/٘م طق اللبتذ   ٔظ
 ٜٕ٘/ٖالبرهار   ٕظ
  وتذ اااااتر الب اااااوي ٖٗٔ/ٕٓ  واطظااااار متضاااااا  تذ اااااتر الطباااااري ٕٓٚٔااااااتح الاااااادتر ص  ٖظ

  وتذ اااااتر البتضااااااوي ٖٕٕ/٘ٔ  والجاااااامع ألحالااااااو الااااااركر ٕٚٚ/٘  والالشاااااام ٜٜ/ٚ
  ٜٖٔ/ٜ  والااااااادر المصاااااااور ٖٛٛ/ٕٚ  والبحااااااار المحاااااااتط ٜٕ٘/ٕ  والت ااااااالتل ٖٖ/٘

  ٕٙٔ/ٖٕ  وروح المنااااااااطق ٜٖٗ  والبحااااااار المدتاااااااد /٘ٛ٘/ٗوتذ اااااااتر مباااااااق ال ااااااانود 
 ٕٛٛ/ٖٕوالتحرتر والتطوتر 

  والتحرتار والتطااوتر ٘ٛ٘/ٗ  واطظاار متضاا  تذ ااتر مباق ال اانود ٖٛٛ/ٚالبحار المحاتط   ٗظ
ٕٖ/ٕٜٛ 



 دراسة سياقية يف تذييل مجلة املقولتعدد احتامل متام مجلة مقول القول 

 (الثالثون الثالث العدد) البارود بإيتاى العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ٕٗ٘ٗ﴾  
  

متصاال   مطااي الاا و واحااد ظاااهر الالاا وِ ا مخ نلااو ماار الالباار واحتاااار الضاانذاء  
ولالر الالا و اتصال اصاار الفطاي ناول واحاد  تااول الطباري "والوانع مطي ال مار  

ااتصاال نااول  {ٓٔٔ}األ اارام   چک  ک   کڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑچ  المااا نتاال 
تذااّطر األنااراض لتجدتااد طشاااط "اااق    وهالااذا ت ااتر الاااركر ٔظ"ار ااور باااول ملئااي

 الما تاول ابر  اشور إ  ٕظ"األذهار
ونااد الطاا  مح ااذ مرَّ الزرالشااق هااو مول ماار مشااار إلاا  الااطظو الماادرع اااق 
ند األ االوذ الاركطااق  لالاار الحاتااااق مطااي م اابوق بااابر هشااااو  تاااول اباار هشااااو "

ومطااااي   وهااااو الااااذي ت اااامتي المحااااد ور ماااادرجا  نتاااار محالااااقتوصاااال بالمحالتااااق 
وهااذ  الجملااق وطحوهااا م ااتفطذق   بنااد حالاتااق نوللاا {ٖٗ}الطمال   چی  یچ

 إ ٖظ"ي تادر للا نول
وناااد  اااابالما اباااُر اااااارس اااااق التاباااي "الصاااااحبق" لالطااااي لاااو ت اااامي "ماااادرجا"  

وذلا مر تجقَء الاللمق إل  جطذ الاللمق الفطلاا   و الاركرو باذ كخر مر طظنال "
ااااق الظااااهر منلاااا  وهاااق ااااق الحاتااااق نتااار متصااالق بلاااا  ناااال   جاااّل  طااااح   

 چی  ی    ىئۇئ  ۇئ     ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ    ېئ  ېئ  ېئ  ىئ   ىئچ

وماار نااوِل   جااّل ا اامي ي نااول الماارمة  چی  ی  چ ااولااي    {ٖٗ}الطماال  
 – ٔ٘}تو اااااااام  چېئ     ىئ    ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ  حئ   چومطااااااااي  

   ذلااا لااتنلو الَمِلااُا مطااق لااو مخْطااي بال تااذ   ااو نااال تو اام  اطتلا  نااول الماارمة {ٕ٘
ااالااااااااااا    وتاااااااااااوَّ الالااااااااااا و {ٕ٘} تاااااااااااس  چى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئچ    ومطاااااااااااي

                                                           

 ٖٗٔ/ٕٓتذ تر الطبري   ٔظ
 ٖٕ٘/ٙٔالتحرتر والتطوتر   ٕظ
 ٗٛٔ  ٖٛٔ/٘م طق اللبتذ   ٖظ



 دراسة سياقية يف تذييل مجلة املقولتعدد احتامل متام مجلة مقول القول 

 (الثالثون الثالث العدد) البارود بإيتاى العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ٕٗ٘٘﴾  
  

ااارس طالاي  ار ابار    وهاذا الاطص(1)"{ٕ٘} تاس  چۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   چ " الم ئالق
 الجوزي اق التابي "المدهش" وال توطق اق التابي "امتاار"إابُر 

وتطاااول ال ااتوطق هااذا الموضااوع متضااا اااق التابااي "امتاااار" اااق باااذ  ااما  
  ولاااو ت ااامي "مااادرجا" طاااال اتاااي (2)"ااااق بتاااار الموصاااول لذظاااا المذصاااول منطااا "

  األم لق طذ لا التق ذالرها ابر ابر اارس وابر هشاو والزرالشقإ
هو  التم تتوصل ال اامع مو الااارل إلا  التمتتاز باتر المنااطق لالرَّ ال حال 

والذصل بتر األلذاظ؟ مو التم تتو الذصل بتر ما هاو مار مااول الااول وماا هاو 
 خارع  ر ماول الاول  ولتس مطي؟
درااللااا  ي تمالاار مر ت ذاال النربتااق  اار ناادرة مبطائلااا  لاا  الااو الطصااوص وا 

ي تمالار مر ت ذال متضاا  ار إحاطاق واططق متاللمتلاا إلا  التاااط المنااطق  الماا 
 وي تبناد وصالُ ال تانا  والطظوو بالن ما  الذارنق والارائر الدالق  تاول الذراء "

ۇئ  ۇئ     چ   وم الااي نولااي تنااال   الاا و إط ااار بالاا و كخاار إذا دلاا  الارتطااق  لتااي

هاااااااااااذا الااااااااااا و  {ٖٗ}الطمااااااااااال   چۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ    ېئ  ېئ  ېئ  ىئ   ىئ 
ی  ی   ی   چ   ونولي تنال  چی  ی  چ   بلاتس   و نال   تنال 

جب   چ    او ناال   تناال   الا و الادا ق  {ٜ}كل  مارار   چی  جئ      حئ    مئ  ىئ

 إ ٖظ"چحب  خب  مب  ىب  
ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ     ىئ    ىئ  ىئ  چ  ولما تنرض الطبري لاولي تنال  

ی  ی  ی  ی  جئ  حئ   مئ  ىئ   يئ   جب  حب  خب  مب  ىب  يب  جت  حت  

                                                           

  واطظر متضا  المدهش  لبماو الحااظ جمال الدتر مبق الذرع  باد ٙٓٗالصاحبق ص  ٔظ
هااا   تحاتااق الاادالتور/ مااروار نباااطق  دار الالتااذ النلمتااق  ٜٚ٘الاارحمر باار الجااوزي ظ  

 ٔٛ٘  وامتاار صٖٛبترو   ص
واطظاااار متضااااا  الاللتااااا    ٕٛ٘   ٙٚ٘اطظاااار  امتاااااار ظالطااااوع التا ااااع والنشاااارور  ص  ٕظ

 ٓٔٔص
 ٚٗ/ٕ  واطظر متضا  مناطق الاركر للذراء ٕٜ/ٕال راع المطتر   ٖظ



 دراسة سياقية يف تذييل مجلة املقولتعدد احتامل متام مجلة مقول القول 

 (الثالثون الثالث العدد) البارود بإيتاى العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ٕٗ٘ٙ﴾  
  

ىئ   يئ   جب  حب  خب  چ  اتصل نولي نال "  {ٕ٘ – ٔ٘}تو م   چمت     خت 

لمعرفة   چىئ  ی  ی  ی  ی  جئ  حئچ    باول امرمة النزتز چمب
   باول المرمة چی  یچ    الاتصال نول   السامعين لمعناه

  خبر  چی  ی  چ  وذلا مر نولي  {ٖٗ}الطمل   چېئ  ېئ  ىئ   ىئ چ
 چک  ک چ    ورة األ رام دم   والذلا نول ار ور ألصحابي اقمبت

  ونال   ٔظ"چڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑچ     وهو متصل باول المو{ٓٔٔ}األ رام  
  ٕظ"بتطلما منراق ال امنتر منطا  واّرقَ ال نلبق "

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 ٕٓٔ/ٖٔتذ تر الطبري   ٔظ
الالشاام والبتااار  المنااروم باااتذ تر ال نلبااق  ألبااق إ ااحاق محمااد باار محمااد باار إبااراهتو   ٕظ

دار  هاااا   تحاتاااق/ اممااااو مباااق محماااد بااار  اشاااور ٕٚٗ  ظالمناااروم باممااااو ال نلباااق 
 ٜٕٕ/٘و  ٕٕٓٓ -ها  ٕٕٗٔ  ٔط إحتاء التراث النربق  بترو   لبطار 



 دراسة سياقية يف تذييل مجلة املقولتعدد احتامل متام مجلة مقول القول 

 (الثالثون الثالث العدد) البارود بإيتاى العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ٕٗ٘ٚ﴾  
  

 اخلبمساملطلب 
 أثر القراءات القرآنية يف توجيو الوقف واالبتداء

 يف تذييل مجلة مقول القول 
احتماال إتمااو جملاق مااول لاد الاار للااراءا  الاركطتاق م ار ظااهر ااق تنادد 

 لاا  تنتااتر مااا نتاال ومااا لااو الااذلا والااار للااا الااادرة  لااا الوناام اتالاااول  وتناادد 
  الجملاق    و لا  ناراءة الاطاُتاْل  انل  نراءة الاط  الجملق مر مااول   تناال

اصاااار "تطاااوع    ٔظ"الوناااَم تاااابٌع للااااراءة المتلاااوة"التمااااَو و؛ ألر مااار مااااول نتااار 
وناااد  و اااببا مااار م اااباذ  رائلاااا الاااديلق    ٕظالااااراءا  تااااوو ماااااو تنااادد اآلتاااا "

ر  لاو تشا ل شالَّل  ظواهر هذا المطلذ جزءا مصت  مر جزئتا  هذا البحث وا 
 البترة اق الاركر الالرتو  والار مما ورد مر ذلا  م احقً 

ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ    ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ     ی  ی    چ  تنال   ينول  ٔظ

ٱ    ٻ  ٻ    ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ی  جئ  حئ   ی  

ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ     ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  

ٹ  ٹ  ٹ  ڤ     ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ            ڦ  ڄ  ڄ  

ڇ   ڇ  ڇ    ڇ       ڍ  ڍ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ ڄ      ڄ  ڃ  ڃ 

 {ٕٙ – ٕٕ}الطمل   چڌ   ڌ
الاذي نااذ اتارة مار الازمر   ر هدهد  تدطا  التمار  ال تاقُ  تتحدثُ 

وجئتااا اطلناا   لاا  مااا لااو تطلااع  لتااي  اار  االتمار   ااو جاااء  ااااال لااي  إططااق 
وجاد     إطاقاااال  ومخاذ تباتر محتاوى الخبار  الخبر الصادق الذي ي شا اتيب

وجااادتلا ونوملاااا م اااباذ الااااوة ومظااااهر الملاااا   امااارمة وهاااق بلااااتس موتتااا  مااار
  هاااذا مانالاااي اللدهاااد  ي الاااو لاااذلا ي تلتااادور  ِماااْر ُدوِر ا َّ  ت اااجدور للشااامس

                                                           

 ٜٖٖالونم وايبتداء وصلتلما بالمنط  ص  ٔظ
 ٜٖٖالونم وايبتداء وصلتلما بالمنط  ص  ٕظ



 دراسة سياقية يف تذييل مجلة املقولتعدد احتامل متام مجلة مقول القول 

 (الثالثون الثالث العدد) البارود بإيتاى العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ٕٗ٘ٛ﴾  
  

طمااااااا الخاااااا م اااااااق نولااااااي  ڦ   ڦ            ڦ  ڄ  ڄ  ڄ      ڄ  چ  خاااااا م اتااااااي  وا 

 چڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  
  اارم الجملور ظميَّ  بتشدتد ال و  چڦ     ڦ   ڦ چ اختلم الاراء اق نولي 

تندد   وبطاء  ل  هذا ايخت م ت ٔظونرم ابر  باس والال ائق ظمَي  بالتخذتم
  لاإالونم اتاحتمال تما جملق ماول الاول  وتتندد 

   ٕظوظي  الطااتاقا ناراءة الجملاور  اااظميَّ  اتلاا مالوطاق مار ظمْر  المصادرتق ممَّ 
والذنااال ظت اااجدوا  مطصاااوذ بااااظمر    وظمر  والذنااال ااااق موضاااع طصاااذ   مااار 
ظم مااَللو   ومااا بتطلماا ا تااراض  مي  وزتاار للاو الشااتطار  ادو ال ااجود  مو اااق 
موضع جر   مر ظال بتِل  وظي  زائدة  وما بتطلما ا تاراض  مي  اصادهو  ار 

لذناال اااق موضااع طصااذ مذنااوي لااي ال ااجود  تنااال   وتجااوز مر تالااور ظمر  وا
ماا متنلَّاُاي ظصاّد   مي   متضاا  إماا متنلَّاُاي ظزتار   مي  زتار للاو لائ  ت اجدوا  وا 
صااادهو  ااار ال ااابتل لااائ  ت اااجدوا  مي   لاااق التااازتتر مو  لاااق الصاااد هاااق  ااادو 
ال اااجود   وتجاااوز مر تتالاااور ظمر  والذنااال ااااق محااال طصاااذ متضاااا مذناااوي باااي 

ئااادة  مي  ي تلتااادور إلااا  ال اااجود  الماااا حاااذم حااارم للذنااال ظتلتااادور  وظي  زا
الجاار تناادى الذناال إلتلااا اطصااَذ  والاال هااذ  المناااطق الطحوتااق والديلتااق تحالااد مّر 
الاااطظو متصاااٌل والالااا و موصاااول  وجملاااق ظمّي  مااار مااااول ناااول اللدهاااد  وتمااااو 

  تاااااول مالااااق "وي تح اااار اااااق جمتااااع هااااذ  چڍ  ڌ   ڌچالوناااام  لاااا  

                                                           

  والبحاااار المحاااااتط ٙٛٔ  ٘ٛٔ/ٖ  والجاااااامع ألحالاااااو الااااااركر ٓٛٗاطظاااار  ال اااابنق ص  ٔظ
 ٖٕ٘/ٕ  والطشر ٘ٙ/ٚ

  وحجاق الااراءا   لبمااو ٕٙٓ/ٖ  وا  راذ الاركر ٘ٔٔ/ٗاطظر  مناطق الاركر وا  رابي   ٕظ
هاا   تحاتاق  انتد األا ااطق  مح  اق ٖٓٗالجلتل  بد الرحمر بر محماد بار زطجلاق ظ  

  والتبتااااار ٚ٘ٔ/ٕ  والالشاااام ٕٚ٘و  صٜٜٚٔهااااا اااااا ٛٔٗٔ  ٘الر ااااالق  بتاااارو   ط
  ٘ٙ/ٚ  والبحار المحاتط ٘ٛٔ/ٖااركر   والجاامع ألحالااو الٓ٘ٗ/ٗ  والالشام ٖٔٙ/ٕ
 ٓٓٙ/ٛ  والدر المصور ٙٙ



 دراسة سياقية يف تذييل مجلة املقولتعدد احتامل متام مجلة مقول القول 

 (الثالثون الثالث العدد) البارود بإيتاى العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ٕٜٗ٘﴾  
  

باال ظميَّ   وي ايبتااداء باااظميَّ ؛ ألطااا تذاارق بااتر الناماال الوجااو  الوناام  لاا  مااا ن
؛ ألطااي  ٕظ  و لاا  هااذا تالااور الالاا و اااق نااراءة التشاادتد "مت اااا" ٔظوالمنمااول اتااي"

 إ ٖظ"خبر تتبع بنُضي بنضا  ي اطاطاع اق و طي"
ومما ناراءة ابار  بااس والال اائق  اااظمي  اتلاا حارم حارم تطبتاي وا اتذتاح ي 

  و اط ملم ظتا  وملم ظا جدوا  خطاا  ٗظالال و  مي تا ا جدوا محل لي  ومصل
لماا  ااطا صاوتا  والمطاادى محاذوم  وظتااا  دالاق  لتاي  تاادتر   تاا هاحيِء  مو تااا 

وهو جائز اق ل ق النرذ  ااد ُ امع  ار النارذ  "مي تاا  مو تا متلا الطاس  نوو 
رَّ الال ااائق الونااُم  طااد  ارحمطااا  مي تااا تصااّدْق  لتطااا"  تاااول ال اامتر " وا لااو م

وتونم  لاااااا  هاااااذ  الاااااااراءة  لاااااا    وتااااااول اآللو ااااااق " ٘ظ لااااا  ظتلتاااااادور  تاااااااو"
  وتالاااور هاااذا الالااا و مااار الااا و   تناااال   وهاااو ا تاااراٌض "ت ااادد  ٙظ "َتْلتَاااُدورَ ظ

بااتر الال مااتر  الاا و اللدهااد والاا و  االتمار اآلتااق  اذااق هااذ  الاااراءة   ٚظالاصااق"
 إ ٛظ"اطاطاع الخبر  ر ممر  بف   و رجع بنُد إل  ذالرهو"

                                                           

  ٕٗٛ  ومطاااار اللااادى صٓٓ٘/ٕ  واطظااار متضاااا  الاطاااع وايئتطاااام ٚ٘ٔ/ٕالالشااام   ٔظ
 ٕٗٛوالماصد ص

 ٕٚٓ/ٖ  وا  راذ الاركر ٕٚٔ/٘مناطق الاركر للطحاس   ٕظ
 ٙٛٔ/ٖالجامع ألحالاو الاركر   ٖظ
  ومنااطق الااركر للطحااس ٔٗ/ٛٔ  وتذ اتر الطباري ٜٕٓ/ٕاطظر  مناطق الاركر للذاراء   ٗظ

  ٛٗٗ/ٗ  والالشاااااااامٛ٘ٔ  ٚ٘ٔ/ٕ  والالشااااااام ٕٙ٘  وحجاااااااق الااااااااراءا  صٕٙٔ/٘
 ٔٓٙ  ٜٛ٘/ٛ  والدر المصور ٙٙ/ٚ  والبحر المحتط ٙٛٔ/ٖوالجامع ألحالاو الاركر

 ٔٓٙ/ٛالدر المصور   ٘ظ
 ٜٔٔ/ٜٔروح المناطق   ٙظ
هاا   تحاتاق/ ٖٚٚالحجق للاراء ال بنق  ألبق  لق الح ر بر  بد ال ذاار الذار اق ظ    ٚظ

هاا ا  ٗٓٗٔ  ٔبادر الادتر نلاوجق  وبشاتر جوتجاالق  دار المافمور للتاراث  دمشاق  ط
 ٖٖٛ/٘و  ٜٗٛٔ

 ٕٚ٘  واطظر متضا  حجق الاراءا  صٙٛٔ/ٖالجامع ألحالاو الاركر   ٛظ



 دراسة سياقية يف تذييل مجلة املقولتعدد احتامل متام مجلة مقول القول 

 (الثالثون الثالث العدد) البارود بإيتاى العربية اللغة كلية حولية

  ﴿ٖٗ٘ٓ﴾  
  

وااّرق الطحااة والمذ ارور باتر الااراءتتر مار حتاث الونام وتاذتتل جملاق مااول 
     أَل  چ مَ  اااااااو ابتاااااااد  چڤ  ڤ  ڤ چم ونااااااام  لااااااا  إذا خذّاااااااالااااااااول  اااااااااالوا "

ذا شاااااّدد لاااااو تاااااام إي  لااااا   إإإ   چڦ   وناااااالوا   ٔظ"چڌ   ڌچوا 
 إ  ٕظ"نراءة التشدتد اق ظميَّ  تنطق مرَّ الال و لللدهد  ونراءة التخذتم تمطني"

ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ      ہ  ھ  ھ     ھ  ھ  چ  نولي تنال  و    ٕظ

﮽    ﮾    ےے ﮼   ﮻   ﮺   ﮹   ﮷   ﮸  ﮶   ﮴   ﮵   ﮳   ﮲   ۓ   ۓ 

﯁    ﯀                         ﮿  

  {ٖٙ – ٖ٘}كل  مرار   چ    
                                                           

  والاطاااع وايئتطاااام ٙٔٛ/ٕضااااح الونااام وايبتاااداء  واطظااار متضاااا  إتٓ٘ٗ/ٗالالشاااام   ٔظ
  ٖٜٗ/ٕ  وبحااااااااااااار النلاااااااااااااوو ٕٚٔ/٘  ومنااااااااااااااطق الااااااااااااااركر للطحااااااااااااااس ٓٓ٘  ٜٜٗ/ٕ

  وتذ تر ٖٜٔ/ٕٗ  وتذ تر الرازي ٕٙ٘/ٗ  والمحرر الوجتز ٜٕٗ والمالتذ  صٜٗٗ
  ومطاار اللادى ٕٛٗ/ٗ  وتذ اتر ال ناالبق ٔٓٙ/ٕ  وتذ اتر الط اذق ٜ٘ٔ/ٗالبتضاوي 

 ٕٙ٘/ٗ  وتذ تر مبق ال نود ٕٗٛد ص  والماصٕٗٛص
  وتذ تر ال نالبق ٚٛٔ/ٖ  واطظر متضا  الجامع ألحالاو الاركرٕٙ٘/ٗالمحرر الوجتز   ٕظ

  والحق مطي تجوز  ل  نراءة التخذتام مر تالاور الالا و لللدهاد متضاا  ٕٛٗ/ٗال نالبق 
إماا  تاول اآللو ق  "و ل  هذ  الاراءة تحتمل مر تالور الالا و ا اتئطااا مار الا و اللدهاد

للحااث  لاا   بااادة   تنااال   مو لاااوو بلاااتس لتطاازتللو مطزلااق  خطابااا لاااوو  االتمار 
المخاطبتر  وتحتمل مر تالور ا تئطااا مر جلق    از وجال إإإولنال األظلار احتماال 
الوطي ا اتئطااا مار جلتاي  از وجال  وخاطاذ  ابحاطي باي هاذ  األماق  والجملاق منترضاق  

  ومجاز ابر زطجلاق ااق ٜٔٔ/ٜٔظَتْلَتُدوَر " روح المناطق وتونم  ل  هذ  الاراءة  ل  
  ٕٙ٘التابي"حجااااق الاااااراءا " مر تالااااور ماااار الاااا و اللدهااااد  اطظاااار  حجااااق الاااااراءا  ص

وتجذ مر تطو  البحث هطاا  لا  ممار ناد تالارر مار بناض الطحااة  وهاو مر تجنال الالا و 
ااال "و ل  هذ  الاراءة ا تئطااا وهو مر ال و المتادو ظاللدهد   الما انل اآللو ق هطا  

تحتمل مر تالور الال و ا تئطااًا مر ال و اللدهد"  الل هذ  النبارة تجو ز مطي  ألطلاا إر 
الاطاا  ا ااتئطااا الااق لت اا  ماار الاا و اللدهااد  ااي ااتئطام تنطااق ايطاطاااع  والوطلااا ماار 

 ال و اللدهد تنطق مر الال و متصل ي مر مطاطعإ
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   ۀ  ہ  ہ  ہ      ہ  ھ  ھ  چ  ناااااول امااااارمة  مااااارار تتحااااادث ال اااااتاق  ااااار 

تنبد  وتخدو بتتاي  اا اتجاذ  وتجنلي   فل  ربلا مر ترزنلا ولداااد  چھ
  ي ذالارامط ا  ولد  ولالر   حار ون  الويدة ولد لما و     تنال  للا احمل 

  الااطوا ي تحاررور امطااث للاتااو بخدماق الم ااجد؛ ألطلو وحزط  اتح ر  لذلا
اااااااااق باااااااااذ مي   چ﯀  ﯁     إإإ﮸  ﮹  ﮺  ﮻   چ  منتااااااااذرةً  ونالاااااااا 

طماااا خاااي ماااا نالتاااي امااارمة  مااارار  هاااذا  الخدماااق ااااق بتااا  الماااادس   م اتاااي  وا 
 ر؟ال و مَ  چ﮼  ﮽   ﮾  ﮿   چ الخ م اق نولي 

   ْ وضانَ ظجملور الاارم    چ﮼  ﮽   ﮾  ﮿ چ تلم الاراء اق نولي  خا
 وتنااوذ نارم ابار  اامر و اصاو ااق رواتاق مباق بالار  و وا  االار التااء بذتح الناتر

 إ ٔظبضو التاء وا  الار النتر   ُ وضنْ ظ
جملاق ا تراضاتق  مار  چ﮼  ﮽   ﮾  ﮿چ ممَّا ناراءة الجملاور  اجملاق 

الا و   تناال   ي محال للااا  مطاطناق  ماا نبللاا  وتاااء التفطتاث ال ااالطق راجنااق 
﮼  ﮽   چ  نااال    چ﮸  ﮹  ﮺  ﮻ چ االفطلااا لمااا نالاا  إلاا  اماارمة  ماارار  

جلااااق التنظااااتو لمااااا وضاااانتي   لاااا " نالااااي   ٕظ"تنظتمااااا لوضاااانلا" چ﮾  ﮿

                                                           

  والطشااار ٚ٘ٗ/ٕ  والبحااار المحاااتط ٚٙ/ٗالجاااامع ألحالااااو الااااركر   و ٕٗٓاطظااار  ال ااابنق ص  ٔظ
ٕ/ٔٛٓ 

  ٖٖٙ/٘  وتذ ااااتر الطبااااري ٕٚٓ/ٔ  واطظاااار متضااااا  مناااااطق الاااااركر للذااااراء ٕٗٔ/ٔالت اااالتل   ٕظ
تضاااح الوناام وايبتااداء    ومناااطق الاااركر للطحاااس ٖٖٔ  ٕٖٔ/ٔ  والاطااع وايئتطااام ٘ٚ٘/ٔوا 

  ٓٙٔ  وحجاق الااراءا  صٖٖ  ٕٖ/ٖراء ال ابنق   والحجق للإٕٙ/ٔ  وبحر النلوو ٖٚٛ/ٔ
  وتذ ااتر الب ااوي ٕٓٓ  والمالتذاا  صٖٙٔ/ٔ  ومشااالل إ ااراذ الاااركر ٖٓٗ/ٔ  والالشاام ٔٙٔ
  والجااامع ٕٛ/ٛ  وتذ ااتر الاارازي ٕٗٗ/ٔ  والمحاارر الااوجتز ٓ٘٘/ٔ  وتذ ااتر الالشااام ٖٓ/ٕ

البحااار المحاااتط   و ٕٓ٘/ٔ  وتذ اااتر الط اااذق ٗٔ/ٕ  وتذ اااتر البتضااااوي ٚٙ/ٗألحالااااو الااااركر 
  والماصاااد ٙٚ  ومطاااار اللااادى صٖٗ/ٕ  وتذ اااتر ال ناااالبق ٖ٘ٔ/ٖ  والاادر المصاااور ٚ٘ٗ/ٕ
  وااااااتح الاااااادتر ٗٔٗ  ٕٔٔ/ٔ  والبحااااار المدتاااااد ٓٚٗ/ٔ  وتذ اااااتر مباااااق ال ااااانود ٙٚ  ٘ٚص
 ٖٖٕ/ٖ  والتحرتر والتطوتر ٖ٘ٔ/ٖ  وروح المناطق ٕٗٔص
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ر والتحزر مع مر هذ  األط   حتث ونع مطلا التح     والتذختو لشفطي والتجلتل للا
التق وضنتلا  تجنللا   وابطلا كتق للنالمتر و برة للمنتبرتر وتختصلا بما لو 

لتس المراد الرد  لتلاا ااق إخبارهاا بماا هاو  ابحاطي م لاو اا"   ٔظ" تختص بي محدا
ولااود الااذي بااي المااا تتااراءى ماار ال ااتاق باال الجملااق ا تراضااتق  ااتا  لتنظااتو الم

مّر ا َّ م لااااو مطلااااا بطذا ااااق مااااا اماصااااود المنطاااا  بلااااذا اي تااااراض "   ٕظ"وضاااانتي
وضاان   ومطلااا ختاار ماار مطلااق الااذالر الااذي  اافْلتي  اااالال و إ اا و ألهاال الاااركر 

   ٖظ" تاادبترَ  باافّر ماار اااّوض مماار  إلاا    ي تطب ااق مر تتناّااذَ  بت لتطلااا  وتنلااتوٌ 
والونام     و ل  متق حال الالا و مطاطاعاألط   الجلللا بلذا تح ر   ل  ويدة

 ؛ ااالر التاااء ابتاادم باايممر اااتح النااتر و تاااول مالااق "  چ﮸  ﮹  ﮺  ﮻ چ   لاا 
  إ ٗظ"ألطي لتس مر ال و مو مرتو

جملق مر ماول نول      چ   وضَعْتُ ﮼  ﮽   ﮾ چ ومما نراءة ابر  امر  اجملق 
 مااار تمااااو تح ااارها وتحزطلاااا     ااااق محااال طصاااذ  والالااا و متصااالامااارمة  مااارار

والذائادة ااق "خاطبا  طذ الا باذلا  والتاء ضمتر المتاللو راجع إل  امرمة  مرار  
مر تظار بلاا مطلاا تخبار   خااا   چ﮹  ﮺  ﮻ چ هذا الال و مطلاا لماا نالا  

لااا إطمااا نالاا  و باا  مط  چ   وضَعععْتُ ﮼  ﮽   ﮾ چ     افزالاا  الشاابلق باوللاااتنااال 
والالا و  لا  هاذا الوجاي اتاي التذاا  مار الخطااذ    ٘ظ" ا ولبذلا ل  تاذار ي 

                                                           

  وتذ اتر ٕٛ/ٛوتذ تر الارازي   ٓ٘٘/ٔ  واطظر متضا  الالشام ٕٗٔاتح الادتر ص   ٔظ
 ٓٚٗ/ٔمبق ال نود 

 ٖ٘ٔ/ٖروح المناطق   ٕظ
 ٖٖٕ/ٖالتحرتر والتطوتر   ٖظ
 ٖٙٔ/ٔمشالل إ راذ الاركر   ٗظ
  وتذ اااتر الطباااري ٕٚٓ/ٔ  واطظااار متضاااا  منااااطق الااااركر للذاااراء ٕٛ/ٛتذ اااتر الااارازي   ٘ظ

تضااااااااح الونااااااام وايبتاااااااداء ٖٖٙ/٘   ٖٖٔ  ٕٖٔ/ٔ  والاطاااااااع وايئتطاااااااام ٘ٚ٘/ٔ  وا 
  ٕٖ/ٖ  والحجاق للااراء ال ابنق ٕٕٙ/ٔ  وبحار النلاوو ٖٚٛ/ٔومناطق الاركر للطحااس 

 =ومشاااااالل إ اااااراذ الااااااركر  ٖٓٗ/ٔ  والالشااااام ٔٙٔ  ٓٙٔ  وحجاااااق الااااااراءا  صٖٖ
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بالخطاااذ  االااار ماتضاا  الخطاااذ مر تاااول   چ﮸  چ  إلاا  ال تبااق؛ ألطلااا نالاا  
اتالااور ذلااا   ل اتااق امجاا ل إظلااارٌ وناارض ايلتذااا  "ومطااَ  م لااو بمااا وضاانُ   

مطلا ا تذارا إل    تنال  حتث مت  بمولود ي تصلح لما طذرتي مار ال اداطق مو 
 هاذ  األط ا  ختارٌ  ولنالّ    تنال  اتي  را وحالماق لنلّ  لطذ لا  ل  منط  ت لتقً 

 كخر اآلتق  طد نولي  ل  و ل  متق حال الال و متصل  والونم    ٔظ"مر الذالر

  باولااي للااو تبتااد النااترَ   ااالرَ مالتاااء و  مر ضااوَّ   تاااول مالااق "چ  چ
 إ  والال و متصل ٕظ"ألطي مر ال و مو مرتو    چ   وضَعْتُ ﮼  ﮽   ﮾ چ 

 الوناااامتماااااو الجملااااق و واااااّرق الطحاااااة والمذ اااارور بااااتر الاااااراءتتر ماااار حتااااث 
تاااو  وناااال مبااو  ماارو  الااام  هااذا  لااا     چ﮺  ﮻چ  ااااالوا "اتلااا وايبتااداء

ألطاااي إخباااار مااار      چ وضَععععْتُ ﮼  ﮽   ﮾ چ  مااار نولاااي ناااراءة مااار  اااالَّر التااااء 

  ٖظ" چ﮻چ تنال   الو م تفطم  ومر نرم بضو التاء لو تام  ل 

                                                                                                                                       

  ٓ٘٘/ٔ  وتذ اااااتر الالشاااااام ٖٓ/ٕ  وتذ اااااتر الب اااااوي ٕٓٓ  والمالتذااااا  صٖٙٔ/ٔ=
  ٗٔ/ٕ  وتذ ااتر البتضاااوي ٚٙ/ٗ  والجااامع ألحالاااو الاااركر ٕٗٗ/ٔوالمحاارر الااوجتز 
  والادر المصاور ٚ٘ٗ/ٕ  والبحار المحاتط ٕٗٔ/ٔ  والت التل ٕٓ٘/ٔوتذ تر الط اذق 

  وتذ اااتر ٘ٚ  والماصاااد صٙٚومطاااار اللااادى ص  ٖٗ/ٕ  وتذ اااتر ال ناااالبق ٖ٘ٔ/ٖ
  وروح ٕٗٔ  واااااتح الااااادتر صٗٔٗ  ٕٔٔ/ٔ  والبحاااار المدتااااد ٓٚٗ/ٔمبااااق ال اااانود 
  والوناااام وايبتااااداء وصاااالتلما بااااالمنط  ٖٖٕ/ٖ  والتحرتاااار والتطااااوتر ٖ٘ٔ/ٖالمناااااطق 

  ٕٛ/ٛ  وتذ اتر الارازي ٓ٘٘/ٔ  واطظر متضا  الالشام ٕٗٔاتح الادتر ص  ٔ٘ص
 إٓٚٗ/ٔال نود وتذ تر مبق 

 ٖ٘ٔ/ٖ  وروح المناطق ٔ٘٘/ٔ  واطظر متضا  الالشام ٓٚٗ/ٔتذ تر مبق ال نود   ٔظ
 ٖٙٔ/ٔمشالل إ راذ الاركر   ٕظ
  والاطااااااع ٘ٚ٘/ٕ  واطظاااااار متضااااااا  إتضاااااااح الوناااااام وايبتااااااداء ٙٚ  ٘ٚالماصااااااد ص  ٖظ

 ٙٚ  ومطار اللدى صٕٓٓ  والمالتذ  صٕٖٔ/ٔوايئتطام 
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ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک     ک  گ          چ ونولي   ٖظ

 {ٕٛ}الطمل   چگ  گ  گ
بااداتا  ال ااا ق ومشااراطلا  وهااو خااروع الدابااق حااتر تتحاادث ال ااتاق  اار  

هذا    ٔظيي تابل   مر الاار إتماطَ تتوجذ  خط   و ذابي  الذا خرج  الدابق 
طمااا الخاا م اااق نولااي  الاا و  چک     ک  گ          گ  گ  گ    چ ي خاا م اتااي  وا 

 ر؟مَ 
بال اااار هماااازة ظإرَّ        چک     ک  گ          گ  گ  گ چ ناااارم الجملااااور نولااااي 
 إ ٕظبذتح اللمزةوزتد بر  لق والح ر ونرم  اصو وحمزة والال ائق 

ااا ا اااتئطام  چک  گ          گ  گ  گ     إنَّ    چ   ااولاااي الجملاااورا ناااراءة ممَّ
 اااااوق مااااار جلتاااااي تناااااال  لتنلتااااال إخراجلاااااا مو "مجدتاااااد مااااار الااااا و   تناااااال   

حتااث لااو تااونر المشاارالور   للنااادةتنلتاال مظلااار هااذا الخااارق الااو "   ٖظ"تاللتملااا
وتااو والالاا و نااد اطاطااع    ٗظ"للااو حااتر ي تااطذنلو اجناال ذلااا إلجاااءً   بآتااا  الاااركر
ک  گ             إنَّ    چ والونااام  لتاااي   اااو تااااول   تناااال   چک    چ طاااد نولاااي  

  ومما  لاا  نااراءة الال اار االجملااق م ااتفطذق  تاااول الشااوالاطق " چگ  گ  گ  

                                                           

  تاول الارطبق "اق صحتح م لو  ر مبق هرترة رضق    طاي ناال ناال ر اول     ٔظ
  ث إذا خرجر ي تطذع طذ ا إتماطلا لو تالر كمط  مر نبل مو ال ب  ااق إتماطلاا ختارا  

 ٖٕ٘/ٖٔطلوع الشمس مر م ربلا  والدجال  ودابق األرض" الجامع ألحالاو الاركر 
  والبحااار المحاااتط ٖٕٛ/ٖٔلجاااامع ألحالااااو الااااركر   واٚٛٗ  ٙٛٗاطظااار  ال ااابنق ص  ٕظ

ٚ/ٜٕ 
 ٖٕٛ/ٗتذ تر مبق ال نود   ٖظ
 ٜٖ/ٕٓالتحرتر والتطوتر   ٗظ
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وناااد صااارح باااذلا جما اااق مااار المذ ااارتر وجااازو باااي   مااار الااا و الداباااقوي تالاااور 
 إ ٖظوال متر ٕظ  وا تظلر  مبو حتار ٔظ"الال ائق والذراء

ااااااااا نااااااااراءة  اصااااااااو  ااولااااااااي  متنلااااااااق    چک     ک  گ          گ  گ  گ    چ وممَّ
تاللملو   والمنطا  " ٗظباظتاللملو   ل  حذم حرم الجر  مي  تاللملو بافرَّ الطااس

                                                           

  وا  اااراذ الااااركر ٖٓٓ/ٕ  واطظااار متضاااا  منااااطق الااااركر للذاااراء ٜٛٓٔااااتح الاااادتر ص  ٔظ
  ومشااااالل إ ااااراذ الاااااركر ٖٛ٘  وحجااااق الاااااراءا  ص٘ٓ٘/ٕ  وبحاااار النلااااوو ٕٕٕ/ٖ
  والبتاار ااق نرتاذ إ اراذ الااركر  ٗٚٗ/ٗ  والالشاام ٚٚٔ  وتذ تر الب وي /٘٘ٔ/ٕ

باد الحمتاد طاي  اللتئاق المصارتق ها   تحاتق/ طاي  ٚٚ٘ألبق البرالا  بر األطباري ظ  
  والجااااامع ٕٛٔ/ٕٗ  وتذ ااااتر الاااارازي ٕٕٚ/ٕو  ٜٓٛٔهااااا اااااا ٓٓٗٔالنامااااق للالتاااااذ  
  والاادر المصااور ٕٜ/ٚ  والبحاار المحااتط ٖٚٔ/ٕ  والت االتل ٖٕٛ/ٖٔألحالاااو الاااركر 

  والتحرتاااااار ٕ٘/ٕٓ  وروح المناااااااطق ٖٕٛ  ٕٕٛ/ٗ  وتذ ااااااتر مبااااااق ال اااااانود ٖٗٙ/ٛ
 ٜٖ/ٕٓوالتطوتر 

  وجوز بنض الطحاة والمذ رتر مر تالور نولي  ظإر الطااس ٕٜ/ٚظر  البحر المحتط اط  ٕظ
ماا  لا   الاطوا بآتاتطا ي تونطور  حالاتق لاول الدابق  إما  ل  مر الالا و بمنطا  الااول  وا 
إضمار نول جدتاد  تادل  لتاي ظتاللملاو   مي  تاللملاو  تااول للاو  إر الطااس إإإ  ناالوا  

ضمار الاول اق الال    والحجق للااراء ال ابنق ٕٛٔ/ٛٔو ال تر" اطظر  تذ تر الطبري وا 
  وتذ اااااتر الااااارازي ٗٚٗ/ٗ  والالشاااااام ٓٔٛ  والاااااوجتز صٚٙٔ/ٕ  والالشااااام ٙٓٗ/٘
  ٖٗٙ/ٛ  والادر المصاور ٕٜ/ٚ  والبحار المحاتط ٕٕٙ/ٕ  وتذ تر الط ذق ٕٛٔ/ٕٗ

  ٕ٘/ٕٓ  وروح المناطق ٖٕٛ/ٗوتذ تر مبق ال نود 
 ٖٗٙ/ٛ  اطظر  الدر المصور ٖظ
  ٘ٓ٘/ٕ  وبحااار النلاااوو ٕٕٕ/ٖ  إ اااراذ الااااركر ٖٓٓ/ٕاطظااار  منااااطق الااااركر للذاااراء   ٗظ

  ٚٚٔ  وتذ ااااتر الب ااااوي /٘٘ٔ/ٕ  ومشااااالل إ ااااراذ الاااااركر ٖٛ٘وحجااااق الاااااراءا  ص
  والبتااااااار اااااااق نرتااااااذ إ ااااااراذ الاااااااركر ٕٔٚ/ٗ  والمحاااااارر الااااااوجتز ٗٚٗ/ٗوالالشااااااام 

  وتذ اااااااتر ٖٕٛ/ٖٔو الااااااااركر   والجاااااااامع ألحالاااااااإٛٔ/ٕٗ  وتذ اااااااتر الااااااارازي ٕٕٚ/ٕ
  والااااااادر المصاااااااور ٕٜ/ٚ  والبحااااااار المحاااااااتط ٖٚٔ/ٕ  والت ااااااالتل ٙٙٔ/ٗالبتضااااااااوي 

  وااتح الاادتر ٖٕٛ  ٕٕٛ/ٗ  وتذ اتر مباق ال انود ٜٕ٘/ٗ  وتذ تر ال نالبق ٖٖٙ/ٛ
 ٜٖ/ٕٓ  والتحرتر والتطوتر ٕ٘/ٕٓ  وروح المناطق ٜٛٓٔص
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ضااااااق  إإإ الاااااطوا ي تونطااااور بآتااااا    تنااااال  الطاطاااااق بمجاااا  ال ااااا قباااافطلو  وا 
  اآلتا  إل  طور النظمق ألطلا حالاتاق مطاي تناال  لمنطا  نوللاا ي لناتر  بارتلاا

  وتجاااوز مر تالاااور امضاااااق  ٔظ"ألطلاااا حالاتاااق مطلاااا لااااول    اااز و جااال  ونتااال
كتااا    إلاا  طذ االا  مرادة "بآتااا  ربطااا  مو يختصاصاالا بااا تنااال  مضاااا  

طماا هاق ختال ماوي  وبا ُد "    ٕظالما تاول بنض خاصق الملاا  ختُلطاا وب دطاا  وا 
مر نولااي ظمر الطاااس  مذنااول ظتاللملااو    واباار األطباااري وتاارى مبااو  بتاادة ومالااق
  وهاااو تضااامتر الالااا و منطااا  امخباااار  و لااا  هاااذتر  ٖظمي  تخبااارهو مر الطااااس

  والالاا و متصاال  وتماااو الوناام  ٗظ"ق نااول الدابااقحالاتاا"الاااولتر تالااور الالاا و ماار 
  تاللملااااو باااافر  ٘ظتحالااااد هااااذا مااااا روي مر نااااراءة اباااار م اااانود   چگ  گچ طااااد 
 الطاسإ

 وايبتاداء  اااالوا " ق الطحاة والمذ رور بتر الاراءتتر مر حتث الونامُ وارَّ 

الطااااس  بال ااار اللمااازة  ولاااتس بونااام لمااار نااارم  تااااو  لمااار نااارم ظإرَّ  چکچ 
 إ ٙظالمنط   لتي  تاللملو بفر الطاس" بذتحلا؛ ألرَّ 

 
 

                                                           

  ٕٗ/ٕٓروح المناطق    واطظر متضا ٖٕٛ  ٕٕٛ/ٗتذ تر مبق ال نود   ٔظ
 ٕٜ/ٚ  والبحر المحتط ٗٚٗ/ٗ  واطظر متضا  الالشام ٕٛٔ/ٕٗتذ تر الرازي   ٕظ
  والبتار اق نرتذ إ راذ ٘٘ٔ/ٕ  ومشالل إ راذ الاركر ٕٕٕ/ٖاطظر  إ راذ الاركر   ٖظ

 ٛٛٓٔ  واتح الادتر صٖٕٛ/ٖٔ  والجامع ألحالاو الاركر ٕٕٚ/ٕالاركر 
  وتذ اااااتر ال نااااااالبق ٕٔٚ/ٗر متضااااااا  المحااااارر الاااااوجتز   واطظااااا٘ٓ٘/ٕبحااااار النلاااااوو   ٗظ

  وجنااال ابااار  اشاااور الباااء لل اااببتق؛ رااضاااا مر تالاااور ٕٗ/ٕٓ  وروح المناااطق ٜٕ٘/ٗ
 ٜٖ/ٕٓجملق ظمر الطاس  مر جملي ال و الدابق  اطظر  التحرتر والتطوتر

  والجاامع ٕٛٔ/ٕٗ  وتذ تر الارازي ٕٔٚ/ٗ  والمحرر الوجتز ٚٙٔ/ٕاطظر  الالشم   ٘ظ
 ٕٜ/ٚ  والبحر المحتط ٖٕٛ/ٖٔألحالاو الاركر 

  والاطااع وايئتطااام ٕٓٛ/ٕ  واطظاار متضااا  إتضاااح الوناام وايبتااداء ٕٚٛالماصااد ص  ٙظ
 ٕٚٛ  ومطار اللدى صٖٖٗ  ٕٖٗ  والمالتذ  صٜٛ  ٛٛ/ٕ
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"تندد احتمال إتماو جملق ماول الاول  درا اق  اتانتق ااق تطاول هذا البحث 
 وند اطتل  إل   دة طتائي  مهملا الصور والديي     "اولمال تذتتل جملق

 اتصاي و تاا ب   ق نضاتا مر هذا البحث تتصل  إٔ
    نتاااي بمحااال ٕ  نتاااي بايتصاااال وايطاطااااع والونااام وايبتاااداءإ ظ  إٕ

     نتي بط بق الال و لاائل دور كخرإٖالجمل و دميإ ظ
البحث مضام تنرتذا جدتدا لمنطا  تاذتتل الجملاق الوانناق ااق  اتاق  مرّ  إٖ

ملاااق تالاااور "تناتُذ الالااا و المااااول وتذتتلاااي بججملاااق مااااول الااااول  بفطاااي
الالااذتل لااي  تذتااد  مااوو الالاا و المتااادو وتارتاار  وتفالتااد  وتنلتلااي محتاطااا  

مر تالاور ماار مااول الاااول المتااادو  ماار حتاث الترالتااذ والمنطاا  تصالح 
 "إ  ذلاومر تالور مر ال و الحاالق  وتتندد صور الونم وايبتداء  ل

 جملاااق التاااذتتل ااااق  اااتاق مااااول الااااول جااااء  محتاطاااا محتملاااق ألر مرّ  إٗ
وألر تالور م تفطذق لت ا   والتماُو بندها  تالور داخلق اق ماول الاول 

 إ  والتماُو نبللامر ماول الاول
جملق التذتتل احتمل  اق بنض التراالتذ الاركطتاق مر تتنادد باتر مر  مرّ  إ٘

 تالور مر جملق ماول الاول وبتر مر تالور م تفطذقإ
جملق التذتتل احتمل  اق بنض التراالتذ الاركطتاق مر تتنادد باتر مر  مرّ  إٙ

 تالور مر جملق ماول الاول وبتر مر تالور اق وظتذق إ رابتق جدتدةإ
طظو الراجح مر تالور جملق التذتتل مر مااول   تناال   لمشاابلق الا مرّ  إٚ

الاركطاااق وديي  ال اااتاق  لتاااي  اتطاااتظو الاااطظو الاركطاااق اللاااي ااااق  ااالا 
 واحدإ

المدرع لتس موجودا اق الحدتث الطبوي الشرتم ااط  بل توجد المادرع  إٛ
اق الاركر الالرتو  ومطاي جملاق التاذتتل ااق  اتاق مااول الااول إر الاطا  

 ماول الاولإتماو مر ماول الحاالقظا تئطام  ي مر 
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مو  اائاااالمر الاااااراءا  الاركطتااااق نااااد تت اااابذ اااااق تنتااااتر جملااااق التااااذتتل لل إٜ
اختلم الونم و   وجي الاراءةمتذتتل تبنا لتندد للحاالق  اتندد  جملق ال

 إتبنا يخت م الاراءة اق جملق التذتتلوالتماو 
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  للحااظ مبق الذضل ج ل الدتر  بد الرحمر اإلتقان في عموم القرآن إٔ
هاا   تحاتاق مرالاز الدرا اا  الاركطتاق  ٜٔٔبر مباق بالار ال اتوطق ظ  

 هإٙٗٔالملا الد لطبا ق المصحم الشرتم  الرتاض   مجمع
  لبماااااو باااادر الاااادتر محمااااد باااار  بااااد   البرىييييان فييييي عمييييوم القييييرآن إٕ

إبااراهتو  دار التااراث   هااا  تحاتااق محمااد مبااو الذضاالٜٗٚالزرالشااق ظ  
 الااهرة

  لبمااااو مباااق الح ااار  لاااق بااار محماااد الواحااادي أسيييباب نيييزول القيييرآن إٖ
ب اااااتوطق زنلاااااول  دار الالتاااااذ النلمتاااااق  هاااااا  تحاتاااااق/ الماااااال ٛٙٗظ  

 ؤٜٜٔهاا اا ٔٔٗٔ  ٔبترو   ط
هاااااا   تحاتاااااق/ إباااااراهتو ٖٔٔظ   إعيييييراب القيييييرآن المنسيييييوب لمزجييييياج إٗ

 امبتاري  دار الالتاذ المصري  الااهرة
ألباااق جنذااار محماااد بااار محماااد بااار إ اااما تل الطحااااس   إعيييراب القيييرآن إ٘

التذ  بتارو   ها   تحاتق الدالتور/ زهتر نازي زاهد   الو الٖٖٛظ  
 وٜ٘ٛٔها اا ٘ٓٗٔ  ٕط
  ألباق بالار محماد بار إيضاح الوقف واالبتداء في كتاب هللا عيز وجيل إٙ

هااااا   تحاتااااق محتااااق الاااادتر  بااااد ٕٖٛالاا ااااو باااار بشااااار األطباااااري ظ  
هاا ا ٜٖٔٔالل اق النربتاق بدمشاق   عالارحمر رمضاار  مطبو اا  مجما

 ؤٜٚٔ
محمد بر  بد الارحمر   لبماو ج ل الدتر اإليضاح في عموم البالغة إٚ

ها   تحاتاق/ ٜٖٚبر  مر بر محمد المنروم بالخطتذ الازوتطق ظ  
هاااا ااااا ٕٗٗٔ  ٔإباااراهتو شااامس الااادتر  دار الالتاااذ النلمتاااق  بتااارو   ط

 وٖٕٓٓ
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  لمحمااااد باااار تو اااام الشاااالتر باااافبق حتااااار األطدل ااااق البحيييير المحيييييط إٛ
هااا   تحاتااق الشااتم  ااادل محمااد  بااد الموجااود والشااتم   لااق ٘ٗٚظ  
 ؤٖٜٜها اا ٖٔٗٔ  ٔد منوض  دار الالتذ النلمتق  بترو   طمحم

  ألحمااااد باااار محمااااد باااار الملاااادي باااار  جتبااااق الح ااااطق البحيييير المديييييد إٜ
هاا  ٖٕٗٔ ٕها   دار الالتاذ النلمتاق  بتارو   طٕٕٗٔامدرت ق ظ  

 و ٕٕٓٓاا 
  للدالتور/ تمااو ح اار   االو الالتاذ  الاااهرة  البيان في روائع القرآن إٓٔ

 ؤٖٜٜها اا ٖٔٗٔ  ٔط
  ألبااااق البرالااااا  باااار األطباااااري البيييييان فييييي غريييييب إعييييراب القييييرآن إٔٔ

هااا   تحاتااق/ طااي  بااد الحمتااد طااي  اللتئااق المصاارتق الناماااق ٚٚ٘ظ  
 وٜٓٛٔها اا ٓٓٗٔللالتاذ  

  لل تد محمد بر محمد بر  بد الرزاق الح اتطق الملااذ تاج العروس إٕٔ
 هااااا   تحاتااااق/  بااااد ال ااااتار محمااااد اااااراعٕ٘ٓٔبمرتضاااا  الزبتاااادي ظ  

ومصااااطذ  حجااااازي وكخاااارور   ل اااالق التااااراث النربااااق  وزارة امرشاااااد 
 وٜ٘ٙٔ ااها اٖ٘ٛٔ   مطبنق حالومق الالوت   واألطباء اق الالوت

  ألبااق البااااء  بااد   بار الح ااتر باار  بااد التبيييان فييي إعييراب القييرآن إٖٔ
هاااااا   تحاتاااااق/  اااااند الااااارتو الذااااااق  دار التااااااتر  ٙٔٙ  النالباااااري ظ  
 ؤٕٓٓاا  هإٕٗٔ  ٔالمطصورة  ط

  لبمااااو الشاااتم محماااد الطااااهر بااار  اشاااور  الااادار التحريييير والتنيييوير إٗٔ
 وٜٗٛٔالتطو تق  

  للحااااااظ جاااا ل الاااادتر  بااااد الاااارحمر باااار مبااااق بالاااار تييييدريب الييييراوي إ٘ٔ
هااا   تحاتااق/ مااازر باار محمااد ال ر اااوي  دار باار ٜٔٔال ااتوطق ظ  
 هأٖٗٔ  الرتاض  ال نودتق  ٔالجوزي  ط
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للن ماق المذ ار مباق الاا ااو محماد بار محمااد   التسيييل لعميوم التنزيييل إٙٔ
هااا   تحاتااق محمااد  ااالو هاشااو  دار الالتااذ ٔٗٚباار ُجاازي الاللبااق ظ  
 وٜٜ٘ٔها اا ٘ٔٗٔ  ٔالنلمتق  بترو   ط

هااا   ٙٔٛ  للن مااق  لااق باار محمااد الشاارتم الجرجاااطق ظ  التعريفييات إٚٔ
 وٜ٘ٛٔمالتبق لبطار  بترو   

  مزاتااا الالتاااذ الالاارتو   ظإرشاااد النااال ال االتو إلاا تفسييير أبييي السييعود إٛٔ
هااا   ٕٜٛلااضاق الاضااة مباق ال انود باار محماد النماادي الحطذاق ظ  
 تحاتق  بد الاادر محمد  طا  مالتبق الرتاض الحدت ق  الرتاض

  لبمااااااو مباااااق محمااااد الح اااااتر بااااار م ااااانود الب اااااوي تفسيييييير البغيييييوي إٜٔ
هااااا    تحاتااااق/ محمااااد  بااااد   الطماااار وكخاااارور  دار طتبااااق  ٙٔ٘ظ  

 وٜٜٛٔهاا اا ٜٓٗٔ  ٔطالرتاض  
  لطاصااار تفسييير البيضيياوي المسييمى أنييوار التنزيييل وأسييرار الت ويييل إٕٓ

الاااادتر مبااااق الختاااار  بااااد   باااار  ماااار باااار محمااااد الشااااترازي الشاااااانق 
ها   تحاتق محمد بر  بد الرحمر المر شلق  دار ٜٔٙالبتضاوي ظ  

 إحتاء التراث النربق  بترو 
ح اار ااق تذ اتر الااركر  لبمااو   الم م  باالجواهر التفسير الثعالبي إٕٔ

 باااااد الااااارحمر بااااار محماااااد بااااار مخلاااااوم مباااااق زتاااااد ال ناااااالبق الماااااالالق 
هااا   تحاتااق الشااتم  لااق محمااد منااوض والشااتم  ااادل محمااد ٘ٚٛظ  

ااااا اااااا ٛٔٗٔ  ٔ بااااد الموجااااود  دار إحتاااااء التااااراث النربااااق  بتاااارو   ط
 وٜٜٚٔ

مااو محماد   المشتلر بالتذ تر الالبتر ومذاتتح ال تذ  لبتفسير الرازي إٕٕ
الاارازي اخاار الاادتر اباار الن مااق ضااتاء الاادتر  ماار المشااتلر بخطتااذ 

 ؤٜٛٔها اا ٔٓٗٔ  ٔها   دار الذالر  بترو   طٗٓٙالري ظ  
  للشااااتم امماااااو محمااااد باااار محمااااد المنااااروم تفسييييير السييييراج المنييييير إٖٕ

 ها   دار الالتذ النلمتق  بترو ٜٚٚباالخطتذ الشربتطق ظ  
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  ألبق اللتاث طصار بار محماد العموم تفسير السمرقندي المسمى بحر إٕٗ
هاااا   تحاتاااق الشاااتم/  لاااق ٖ٘ٚبااار محماااد بااار إباااراهتو ال ااامرنطدي ظ  

محمد منوض  والشتم/  ادل محمد  بد الموجود  دار الالتذ النلمتق  
 ؤٖٜٜها اا ٖٔٗٔ  ٔبترو   ط

ظجاااامع البتاااار  ااار تفوتااال كي الااااركر   ألباااق جنذااار  تفسيييير الطبيييري إٕ٘
هااا   تحاتااق الاادالتور/  بااد   باار ٖٓٔ محمااد باار جرتاار الطبااري ظ 

 ؤٕٓٓها اا ٕٕٗٔ  ٔ بد المح ر الترالق  دار هجر  الااهرة  ط
الم م  مدارا التطزتل وحاائق التفوتل  ألبق البرالاا   تفسير النسفي إٕٙ

ها   تحاتق تو م  لق ٓٔٚ بد   بر محمد بر محمود الط ذق ظ  
 وٜٜٛٔاا ها ٜٔٗٔ  ٔبدوي  دار الاللو الطتذ  بترو   ط

  ألباااق  باااد   محماااد بااار محماااد األطصااااري الجيييامع ألحكيييام القيييرآن إٕٚ
ها   تحاتاق/ هشااو  امتر البخااري  دار  االو الالتاذ  ٔٚالارطبق ظ  

 وٖٕٓٓها اا ٖٕٗٔ  الرتاض
  لبمااااو الجلتااال  باااد الااارحمر بااار محماااد بااار زطجلاااق حجييية القيييراءات إٕٛ

  ٘رو   طهااا   تحاتااق  اانتد األا اااطق  مح  ااق الر ااالق  بتاآٖٗظ  
 و ٜٜٚٔها اا ٛٔٗٔ

  ألبااق  لااق الح اار باار  بااد ال ذااار الذار ااق الحجيية لمقييراء السييبعة إٜٕ
هااااا   تحاتاااااق/ بااااادر الاااادتر نلاااااوجق  وبشاااااتر جوتجاااااالق  دار ٖٚٚظ  

 وٜٗٛٔها ا  ٗٓٗٔ  ٔالمفمور للتراث  دمشق  ط
  لتاق اللدتر مبق بالر بر  لاق بار  باد   خزانة األدب وغاية األرب إٖٓ

ه اا  تحاتاق   صاااو ٖٚٛالمناروم باابر حجاق الحماوي ظ  الحماوي  
 ٕٕٗ/ٔما  ٕٗٓٓشاتو  مالتبق الل ل  بترو   

ألحمد بر تو م المنروم   الدر المصون في عموم الكتاب المكنون إٖٔ
محمااد محمااد الخااراط   /هااا   تحاتااق الاادالتورٙ٘ٚبال اامتر الحلبااق ظ  
 وٜٙٛٔها اا ٙٓٗٔ  ٔدار الالو  دمشق  ط
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لن ماااااق مباااااق الذضااااال شااااالاذ الااااادتر ال اااااتد محماااااود   لروح المعييييياني إٕٖ
 ها   دار إحتاء التراث النربق  بترو ٕٓٚٔاآللو ق الب دادي ظ  

  ألباق بالار محماد بار مو ا  النبااس بار مجاهاد السبعة في القيراءات إٖٖ
 ها   تحاتق الدالتور/ شونق ضتم  دار المنارم  الااهرةٕٖٗظ  

تحاتااق/ هااا   ٜٖ٘مبااق الح ااتر محمااد باار اااارس ظ   لبماااوالصيياحبي إٖٗ
  ت   البابق الحلبق وشرالا   الااهرة  صارمحمد ال تد 

  فييتا القييدير الجييامع بييين فنييي الرواييية والدراييية ميين عمييم التفسييير إٖ٘
هاااا   تحاتااق تو ااام ٕٓ٘ٔلمحمااد باار  لاااق باار محماااد الشااوالاطق ظ  

 وٕٚٓٓها اا ٕٛٗٔ  ٗال وش  دار المنراق  بترو   ط
  ألباق جنذار محماد بار محماد بار إ اما تل الطحااس واالئتنياف القطع إٖٙ

ها   تحاتق الدالتور/  بد الرحمر بر إبراهتو المطرودي  دار ٖٖٛظ  
 ؤٕٜٜها اا ٖٔٗٔ  ٔ الو الالتذ  الرتاض  ط

الكشيياف عيين حقييائق غييوامض التنزيييل وعيييون األقاويييل فييي وجييوه  إٖٚ
هااا   ٖٛ٘ظ    للن مااق جااار   محمااود باار  ماار الزمخشااري الت ويييل

تحاتق الشتم  ادل محماد  باد الموجاود والشاتم   لاق محماد مناوض  
 وٜٜٛٔها ا ٛٔٗٔ  ٔمالتبق النبتالار  الرتاض  ط

  ألبااق محمااد الكشييف عيين وجييوه القييراءات السييبع وعمميييا وحججيييا إٖٛ
هاااا   تحاتاااق الااادالتور/ محتاااق ٖٚٗمالاااق بااار مباااق طالاااذ الات اااق ظ  

هاااا ااااا ٜٖٗٔتاااق بدمشاااق  الااادتر رمضاااار  مطبو اااا  مجماااع الل اااق النرب
 وٜٗٚٔ

  المنااروم باااتذ تر ال نلبااق  ألبااق إ ااحاق محمااد باار الكشييف والبيييان إٜٖ
هااااا   تحاتااااق/ ٕٚٗ  ظمحمااااد باااار إبااااراهتو المنااااروم بامماااااو ال نلبااااق 

اممااااو مباااق محمااااد بااار  اشااااور  دار إحتااااء التااااراث النرباااق  بتاااارو   
 وٕٕٓٓ -ها  ٕٕٗٔ  ٔط لبطار 
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والذاروق الل وتاق  ألباق الباااء متاوذ   منجاو ااق المصاطلحا  الكميات إٓٗ
ها   تحاتق/  دطار دروتش  و ٜٗٓٔبر مو   الح تطق الالذوي ظ  

 وٜٜٛٔها اا ٜٔٗٔمحمد المصري  مح  ق الر الق  بترو   
  للااضاق مباق محماد  باد الحاق بار نالاذ بار  طتاق المحرر اليوجيز إٔٗ

هااا   تحاتااق  بااد ال اا و  بااد الشااااق محماااد  دار ٙٗ٘األطدل ااق ظ  
 ؤٕٓٓها ا ٕٕٗٔ  ٔالالتذ النلمتق  بترو   ط

  للاادالتور/ إبااراهتو باار مختصيير العبييارات لمعجييم مصييطمحات القييراءات إٕٗ
 وٕٛٓٓها ا ٜٕٗٔ  ٔ نتد الدو ري  دار الحضارة  الرتاض  ط

  لبمااااو الحاااااظ جماااال الااادتر مباااق الذااارع  باااد الااارحمر بااار الميييدىش إٖٗ
دار الالتاااااذ  هاااااا   تحاتاااااق الااااادالتور/ ماااااروار نبااااااطق ٜٚ٘الجاااااوزي ظ  
 النلمتق  بترو 

هاااا   ٖٚٗ  لمالاااق باار مباااق طالااذ الات اااق ظ  مشييكل إعيييراب القيييرآن إٗٗ
 ٕتحاتق/ تا تر محمد ال واس  دار المفمور للتراث  دمشق  ط

عرابيييو إ٘ٗ   ألباااق إ اااحاق إباااراهتو بااار ال اااري المناااروم معييياني القيييرآن وا 
هاااا  تحاتاااق  بااادالجلتل  باااد  شااالبق   اااالو الالتاااذ  ٖٔٔبالزجااااع ظ  
 و ٜٛٛٔها ا ٛٓٗٔبترو   

ها   تحاتق الشتم محمد ٖٖٛ  ألبق جنذر الطحاس ظ  معاني القرآن إٙٗ
حتاء التراث   لق الصابوطق  جامنق مو الارى  منلد البحوث النلمتق وا 

 وٜٛٛٔها ا ٜٓٗٔ  ٔام  مق  ط
ها   تحاتق/ ٕٚٓ  ألبق زالرتا تحت  بر زتاد الذراء ظ  معاني القرآن إٚٗ

  ٖمحمد  لق الطجار  ومحمد تو ام طجااتق   االو الالتاذ  بتارو   ط
 وٖٜٛٔها اا ٖٓٗٔ

  للااادالتور/ بااادوي طباطاااق  دار المطاااارة  جااادة  معجيييم البالغييية العربيييية إٛٗ
 وٜٛٛٔها اا ٛٓٗٔ  ٖال نودتق  ط
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  للااادالتور/ محماااد مطلاااوذ  البالغيييية وتطورىيييا معجيييم المصيييطمحات إٜٗ
 وٖٛٛٔها ا ٖٓٗٔالمجمع النلمق النرانق  

  للاادالتور/ معجييم مصييطمحات عمييم القييراءات القرآنييية ومييا يتعمييق بييو إٓ٘
 وٕٚٓٓها ا ٕٛٗٔ  ٔ بد النلق الم ئول  دار ال  و  الااهرة  ط

  لجمااال الاادتر  بااد   باار هشاااو مغنييي المبيييب عيين كتييب األعاريييب إٔ٘
هاااااااا   تحاتاااااااق الااااااادالتور/  باااااااد اللطتااااااام محماااااااد ٔٙٚطصااااااااري ظ  األ

الخطتااذ  ال ل االق الترا تااق  المجلااس الااوططق لل اااااق والذطااور واآلداذ  
 وٕٕٓٓ اااها ٖٕٗٔ  ٔالالوت   ط

  لشاتم ام ا و تحتا  المقصد لتمخيص ميا فيي المرشيد فيي الوقيف واالبتيدا إٕ٘
هاااا   مطباااوع بلاااامش مطاااار اللااادى ااااق بتاااار ٕٜٙبااار زالرتاااا األطصااااري ظ  

  ٕطالوناام وايبتاادا لوشاااموطق  مطبنااق مصااطذ  الباااابق الحلبااق  الاااااهرة  
 وٖٜٚٔها اا ٖٜٖٔ

  لبماااو المااارل مبااق المكتفييى فييي الوقييف واالبتييدا فييي كتيياب هللا عييز وجييل إٖ٘
هااا   تحاتااق الاادالتور/ تو اام  بااد ٗٗٗ ماارو   مااار باار  اانتد الااداطق ظ  

 وٜٚٛٔها اا ٚٓٗٔ  ٕالرحمر المر شلق  مح  ق الر الق  بترو   ط
  ألحمااد باار محمااد باار  بااد الالاارتو منييار اليييدى فييي بيييان الوقييف واالبتييدا إٗ٘

  ٕهااااا   مطبنااااق مصااااطذ  البااااابق الحلبااااق  الااااااهرة  طٜٕٜاألشااااموطق ظ  
 وٖٜٚٔها اا ٖٜٖٔ

ماااو الحااااظ  مبااق الختاار محمااد باار محمااد   لبالنشيير فييي القييراءات العشيير إ٘٘
هاا   تحاتاق الشاتم/ زالرتاا  متارا   ٖٖٛالدمشاق الشلتر بابر الجزري ظ  
 وٜٜٛٔها اا ٛٔٗٔ  ٔدار الالتذ النلمتق  ببترو   ط

  ألبااق الح اار  لااق باار محمااد الواحاادي الييوجيز فييي تفسييير الكتيياب العزيييز إٙ٘
  ٔو  دمشااااق  طهااااا   تحاتااااق/ صااااذوار  اااادطار داوودي  دار الالااااٛٙٗظ  
 وٜٜ٘ٔها ا  ٘ٔٗٔ

  للادالتور/  باد الوقف واالبتداء وصمتيما بالمعنى فيي القيرآن الكيريم إٚ٘
 وٕٙٓٓها اا ٕٚٗٔ  ٔالالرتو إبراهتو  وض  دار ال  و  الااهرة  ط
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