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سليمان حممد املالحلة

أ

شكر وتقدير
انطالقًا من قول اهلل تعاىل{ :بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ} سورة الزمر :آية  ،66ومن قول النيب –عليه
الصالة والسالم «:-لَا يَشْكُرُ اللَّهَ مَنْ لَا يَشْكُرُ النَّاسَ» .رواه أبو داود والرتمذي.
فإنين أتقدم بالشكر اجلزيل وعمي ق التقدير من أستاذي القدير الـدكتور عبـد اهلل أمحـد إمساعيـل علـم مـا
أسدى إيلّ من نصحٍ مفيد وأغدق عليّ من توجيهٍ سديد ،فأفاض من لطائف علمه وأدبه الشيءَ الكـي َ ،كمـا
كان خللُقه الكريم وصربه اجلميل وسعة صدره أثرٌ طيبٌ يف نفسي مما جعلين ال أتردد يف لقائه ..
ال
كما أتقـدمُ بالشـكر اجلزيـل لتسـتاذين الكـرلل اللـذين تكرمـا ناقشـة ريـي لي ـرل أ سـن ـا ً
وأعطر مآالً ،فبذال جهدًا كب ًا يف مراجعة صفحاته وتنقيح أفكاره  ،الدكتور /فضل حممد الـنم،،
والدكتور /فوزي أبو فياض..
كما أقدم شكري إىل زميلي وصديقي األستاذ الفاضل /حممد أبو قادوس ملا أفادني بعلمه الواسـع وأمـدني
راجعَ هامة سهّلت املعسر من البحث ،فله مين كل التقدير ،وال أنسم أن أقدم شكري اجلزيل إىل األخوة
األستاذ أمحد سعيد املساحمة صا ب اخلُلـق الرفيـع الـذي حتمّـ ل عـبء الطباعـة واألسـتاذ حممـد مسـعود الـذي
ساهم يف طباعة البحث والزميل األستاذ ناظم خليل اللوقه الذي قام راجعة البحث وتدقيقه.
وال يفــوتين أن أتقــدم بشــكري اجلزيــل إىل مدرســة ذكــور الش ـ اعية ا عداديــة لالج ـ ل مميل ـةً بإدار ــا
احلكيمة وأساتذ ا األجالّء..

سليمان حممد املالحلة

ب

ملخص البحث:
ةو عوةد
يدرس هذا
ُ
البحث سورةَ الفاتحة د ارسة ل ليوية ل لةا ل ل صةو والصةرو والوحةو والد،لة ق وي ُ
اء ال يويين فيهاق و ستلهدال ع يها ب ا
ال ضايا ال يوي التي تض وتها هذه السورةُ وقراءاتُهاق ستعرضال آر َ
كثير ن الدراسا ال يوي حول ا ت حن
ورد في كالم العرب .ويعرض ل
جاوبا ن الجواوب التي أه ها ٌ

فيه العا ُ في هذه السورة وتخريج هذا ال حن ليويًّا .وقد جةاء

هةذه الد ارسة فةي ت هيةد وخ سة فصةول

ةدد آياتهةا وال ةراءا
ةان وزولهةا وع َ
تتبعهةا خات ة ق أ ةا الت هيةد فيتوةاول فض َةل سةةورة الفاتحة وأسة اءها و ك َ
ال رآوي ة فيهةةا .وتوةةاول الفص ة ُل األول ال سةةتول الصةةوتيق وتحةةدث ُ فيةةه عةةن ال و ة الصةةوتي وا د ةةام
وا لباع وا تبةاع وا الة والفاصة ال رآوية وتح يةم اله ةز وا بةدال الصةوتي والتفخةيم والترقيةم وكسةر

حةةرو ال ضةةارع والوق ةو .وأ ةةا الفصةةل الثةةاوي ف ةةد خصصةةتُه ل سةةتول الص ةرفي وتض ة ن :ا،لةةت ام
وا،لةةت ام ال يةةوو والحةةذو الص ةرفي وا بةةدال وا عةةالل الص ةرفي واأللفةةاي األعج ي ة وال ي ةزان الص ةرفي
وقوة ة ه ة ةزة الوص ةةل .وتواولة ة

ف ةةي الفص ةةل الثال ةةث ال س ةةتول الوحة ةوو وتح ةةدث

ال حت ة ولةةبه الج ة وأس ة اء األفعةةال وال فعةةول بةةه تواع ةةال ال لةةت ا
تواسةةكان ال تحةةرع وبعةةض اليةواهر الوحوية  .أ ةةا الفصةةل ال اربة فةةاخت

ع ةةن الج ة ة والج ة ة

والصةةف والبةةدل وعوةةو البيةةان
بالجاوةةب الةةد،لي وتحةةدث

فيةةه

عةةن د،ل ة ال فةةردة والتراكيةةب وال لةةترع ال فيةةي والت ةرادو .وتواول ة فةةي الفصةةل الخةةا س ةةا تَ َح ةن فيةةه
العا ة وتخريجةةه ًّ
ةر تواول ة الخات ة ُ أهةةم الوتةةا ج التةةي توصةةل اليهةةا البحةةثق ثةةم أتبع ة ُ ذلةةع
ليويةةا .وأخية لا
با

ال راج .

ج

Abstract

This research studies Surrat Al-Fatiha, a comprehensive linguistic study of

the voice, the gammer and the meaning. The research stands at linguistic
issues that contained in this Surrat and presents the reading, the linguists

views and citing what was in the Arabs talk. This research presents the wide

negleted sides that many lingustic studies didn`t talk about on Surrat AlFatiha. This research also presents the erros that the public made on Surrat

Al-Fatiha and editing this melody linguistically. This study consists of
introduction , five chapters , and a conclusion. The introduction discusses

Surrat al fateha chapter, its names, place of revelation, number of verses,
and the Quranic dialects. The first chapter discussed the phonetics in surrat
al fateha and it discussed the syllables, assimilation, long vowels, Quranic

comma achieving the schwa, metathesis, dark and light letters, change the
present case pronunciation and stopping. The seconed chapter tacles the

syntax in surrat al fateha and it includes the following cases: derivation,

linguistic derivation , syntactic elision, metathesis, endcase of present,
foreign words, present scale and pronouncing the schwa.I discussed in the

third chapter the syntactic level in surrat Al fateha the sentence the probable

sentence, dependent clause, preepositional phrase, verb names , object, and
employing derivations , adjectives, alternatives, rhetorical followings and
syntactic cases and semantics and the sentactic and the semantic case

reference im Surratt Al Fateha, muting the upper cases and other syntactic
phenomena. The forth chapter discussed the semantics in Surratt Al Fateha
and the word meaning and structures , alophones and synonyms. The fifth

chapter discussed what the common errors and liguistic justifications. Finally,
the conclusion csums up the study findings and left for the reader the other

findings to deduce through the paper reading.
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المقدمة:
الح ةةد ر رب العةةال ينق والصةةالةُ والسةةالم ع ةةى ألةةرو ال رس ة ين سةةيدوا ح ةةدق وع ةةى آلةةه وصةةحبه

أج عينق أ ا بعد:

فال رآن الكريم كتاب ار الذو  ،تو ضي عجا بهق فيه خبر ن قب وةا ووبةم ةن بعةدواق فيةه أم الكتةاب

التةي ج عة

وأوجةةز فةمعجز  .و ،عجةةب أن تزخةةر ال كتبة العربية بالد ارسةا

فموعة

ال تتابعة حةةول

ال ةرآن الك ةريمق وقةةد كةةان لفاتح ة الكتةةاب وصةةيب كبيةةر ةةن هةةذه الد ارسةةا ق س ةواء فةةي جةةال التفسةةير أو

ال ية ق وقةد جةةاء خوة هةةذه الد ارسة ال يوية فةي سةورة الفاتحة وقراءاتهةا لع هةةا تضةيو لةةيلا فةي جةةال
الدراسا ال رآوي ق ولع ها تكون ُحج ل ل باحث أ ام ربه في أوه كان ن أهل ال رآن وخاصته.
مجال الدراسة:
تح ة ةم ه ةةذه الد ارسة ة ف ةةي رح ةةاب س ةةورة الفاتحة ة وتدرس ةةها د ارسة ة ل ليوية ة  :ص ةةوتي وصة ةرفي ووحوية ة

ود،لي ق عت دةل ع ى ا جاء في هذه السةورة ةن قةراءا

ذلع ك ه بال هجا

قرآوية سةواء أكاوة

العربي الواردة في كتب الوحو والصرو وال ي .

تةواترة أم لةاذةق ة ربةو

و ةا يوبيةي ا لةارة اليةه –هوةا -الةى أن الباحةث سةيدرس ضة ن سةورة الفاتحة ا،سةتعاذة والبسة

وك آ ين؛ ألن هذه ال ضايا تُعد ن األحكام اللرعي ل راءة سورة الفاتح .
أهداف الدراسة:
تهدو هذه الدراس الى ايهار ةا فةي سةورة الفاتحة

ةن قضةايا :صةوتي وصةرفي ووحوية ود،لية ق

ك ةةا تهةةدو الةةى د ارس ة هةةذه ال ضةةايا د ارس ة ل وصةةفي تح ي ي ة ق وعرضةةها ع ةةى ةةا ورد فةةي لسةةان العةةرب
،ستخال

الوتا ج.

منهج الدراسة:

وهجا وص ًّ
ةفيا تح ي ًّيةا وذلةع باسةت راء الةو
واعت د ُ في دراستي ل ضايا ال يوي في سورة الفاتح
ل
ال رآوي و ا فيه ن قراءا قرآوي ق واستخراج ال ضايا ال يوي ق ثم وصفها وصفا تح ي ًّيا.
الدراسات السابقة:

يتع ةم بالجاوةب التفسةيرو والع ةةدو

ث ة د ارسةا تواولة سةورة الفاتحة ق توان كةان ُجة ّل هةذه الد ارسةةا
والبال ةةيق و ة ذلةةع فةةهن ةةن هةةذه الد ارسةةا ةةا توقةةو عوةةد بعةةض ال ضةةايا ال يوية وال ةراءا

ولع ّل ن أهم هذه الدراسا :
أول -الدراسات القديمة:
ً

ُعوةي ال ةةد اء بد ارسة سةةورة الفاتحة فةي سةةتوياتها ال يوية
و ن هذه الدراسا :

ال رآوية ق

ة ا،هت ةةام بالجاوةب التفسةةيرو والع ةةدوق

وحةاسق
زجةاجق تواعةراب ال ةرآن ل ّ
عاوي ال رآن لألخفشق و عاوي ال رآن ل فراءق و عاوي ال رآن تواع اربةه ل ّ
جو ةيق والكلةةو عةةن وجةةوه ال ةراءا السةةب
وجةةا البيةةان عةةن تمويةةل ال ةرآن ل وبةةروق وال حتسةةب ،بةةن ّ
ز

وع ها وحججها ل يسيق والكلاو ل ز خلروق والفريد في اعراب ال رآن ال جيد ل وتجب حسين بن أبي

الير اله ذاويق توا الء ا َ ةن بةه الةرح ن ةن وجةوه ا عةراب وال ةراءا ل ُعكبةروق والبحةر ال حةيو ألبةي
حيان األودلسيق والدر ال صون ل س ين الح بيق تواعراب ال راءا السب ،بن خالويه.
اء سةةورة الفاتح ة ع ةةى و ةري تهم فةةي التعا ةةل ة ال ةةادة ال تواول ة ق وقةةد عثةةر ُ ع ةةى
وقةةد درس ال ةةد ُ
صةةوو تحة عوةوان فاتحة ا عةراب فةةي اعةراب الفاتحة ق ل:سةةفراييويق تح يةةم :عفيةةو عبةةد الةةرح نق

ولو ار جا ع الير وعق 3533مق ويبدو ن الوه األولى أن ال وضوع يخت

بال ضايا ال يوي في

ةاب وجةد أن صةاحبه ص ّةوو ع ةم الوحةو وف لةا لك ةا
سورة الفاتح ق ولكن ..اذا ا والعوةا هةذا الكت َ
كتاب في الوحو العربي.
الفاتح ق فهو
ٌ

سةورة

ثانيا -الدراسات الحديثة:
ً
 -3تة ةةم ّال فة ةةي سة ةةورة الفاتح ة ة  :حسة ةةن ح ة ةةد بة ةةاجودةق ولة ةةو ار جا ع ة ة أم ال ة ةةرلق ك ة ة ال كر ة ة ق
3565مق واخت

بالجاوب التفسيرو لسورة الفاتح .

 -9أم ال رآن دراس وتح يل :صعب الراووق دار اللؤون الث افية العا ة ق بيةدادق 9003م .وعةالج فيةه
ووها الى ال عوى ال يوو تواعراب الك .
قضايا تخت بالجاوب التفسيرو والع دو ل
 -1ال دخل لدراس سورة الفاتح  :ح ي عبد الهادوق وهو بحث حكم ولور في ج جا ع الخ يل
ل بحوث .وقد تواول فيه الباحث قضايا تخت

بالجاوب التفسيرو لسورة الفاتح .

 -6ال ضةةايا الصةةوتي والص ةرفي فةةي فاتح ة الكتةةاب فةةي ضةةوء ال ةةوهج ال يةةوو الحةةديث :عةةا ر صةةال
ح دق وهو بحث حكم في ج ع وم ال ي بال اهرةق 9006م .وقد اخت

هذا البحةث بد ارسة بعةض

ةث قةةد اعت ةةد
الجواوةةب الصةةوتي والصةرفي لسةةورة الفاتح ة ق يةةر أن الوةةاير لهةةذه الد ارس ة ي حةةي أن الباحة َ
كثير في دراسته ع ى كتب التفسير وقل اعت اده ع ى كتب ال ي ق وقد استدرك ع ةى الد ارسة الصةوتي
لا
والصةرفي بكثيةةر ةةن ا،سةةتدراكا
يتورم اليها بحثه.

 -5سورة الفاتح دراس

فةةي عةةرض ال وضةةوعا

ال تلةةابه ق أو بتوةةاول وضةةوعا

أخةةر لةةم

وضوعي  :وهي رسال ع ي أعةدها :بسةام ع يةان ووةال بهةا درجة ال اجسةتير

ن الجا ع ا سال ي بيزةق وهي دراس اختص

بالجاوب التفسيرو ال وضوعي.

 -4أض ةواء ع ةةى ا عجةةاز البال ةةي فةةي سةةورة الفاتح ة ق صةةال الزه اروةةيق العةةدد ال ارب ة ق السةةو الثاوي ة ق
جا ع ا ام ح د بن سعود .واخت

هذا البحث بالجاوب البال ي في السورة.

 -6السب ال ثاوي :ت ام حسانق وهو بحث ولور في ج ة ك ية دار الع ةومق العةدد الثالةث والثالثةونق
9006مق وهو بحث اخت

بتفسير السب ال ثاوي.

 -3أسرار ال باوي في السب ال ثاوي :عبد ال عوي سالمق ج ال بسق العدد الساب ق 9005مق وتواول
فيه سا ل اختص

بمسرار باوي سورة الفاتح ود،ل بعض ال باوي.

ح

أ ةةا الجديةةد فةةي هةةذه الد ارس ة أوهةةا تج ة ال ضةةايا ال يوي ة  :صةةوتي ق وص ةرفي ق ووحوي ة ق ود،لي ة فةةي

ةاء ع ةةى ةةا
د ارسة واحةةدة؛ سةةتعيو ل بالةةدرس ال يةوو الحةةديث فةةي توصةةيو اليةواهر ال يوية وتفسةةيرهاق بوة ل
ورد في ال راءا ال رآوي في سورة الفاتح ق ربو ذلع بالدراسا ال هجي .
الصعوبات:

ةةن أهةةم الصةةعوبا

التةةي واجه ة

الباحةةث عةةدم عرفتةةه بالحاسةةوب وفوووةةه .ولةةن أكةةرر األسةةباب

ال عهودة عود الباحثينق فبفضل التوور الع ي تالل

كثير ن الصعوبا

التي كاو

ن ال كن أن

تواجهوي في دراستيق أ ا اليوم -بح د ار -بوسعوا الرجوع الى ال راج ُبيسر وسهول .
أسباب اختيار الموضوع:
سةةورة الفاتح ة كوة ٌةز عيةةيمق ةةن ي ةةن ار ع يةةه بالسةةعادة والخيةةر يف هّ ةه فةةي ع هةةاق والحةةم أووةةي قةةد
ةدو حصةول
اوتفع ُ لا
كثير بدراس هذه السورة الكري ة ع ةى قّة عةدد ك اتهةا وعيةم قةدرهاق ف ةد تلة ّكل ل ّ
واتج عن قراءة الكتب الكثيرة وال باحث ال خت ف التي تواولتهاق وهذا هو سر اختيارو لهذا ال وضوع.

أقسام البحث:

يو سم البحث الةى خ سة فصةول تحةول باحةثق يسةب ها ت هيةد وت فوهةا خات ة تتضة ن أهةم الوتةا ج
التي توصل اليها البحثق و ن ثم قا

التمهيد :وتواول ال حاور التالي :

ال صادر وال راج .

 كان وزولها. أس اء سورة الفاتح . فضل سورة الفاتح . عدد آياتها. -ال راءا

ال رآوي فيها.

الفصل األول :ال ستول الصوتي في سورة الفاتح ق ويل ل ال باحث التالي :

 -3بحث ال و الصوتي.
 -9بحث ا د ام.

 -1بحث ا لباع.
 -6بحث ا تباع.
 -5بحث ا ال .

 -4بحث الفاص ال رآوي .
 -6بحث تح يم اله ز.

 -3بحث ا بدال الصوتي.
 -5بحث التفخيم والترقيم.

ط

 -30بحث كسر حرو ال ضارع .
 -33بحث الوقو.

الفصل الثاني :ال ستول الصرفي في سورة الفاتح ق ويل ل ال باحث التالي :

 – 3بحث ا،لت ام.

 -9بحث ا،لت ام ال يوو.
 -1بحث الحذو الصرفي.

 -6ا بدال وا عالل الصرفي.
 -5بحث ال يزان الصرفي.

 -4بحث األلفاي األعج ي .

 -6بحث قو ه زة الوصل.

الفصل الثالث :ال ستول الوحوو في سورة الفاتح ق ويل ل ال باحث التالي :

 -3بحث الج .
 -9بحث الج

ال حت .

 -1بحث لبه الج .

 -6بحث أس اء األفعال.
 -5بحث ال فعول به.

 -4بحث اع ال ال لت ا .
 -6بحث الصف .

 -3بحث البدل وعوو البيان.
 -5بحث ا ضاف .

 -30بحث العال ا
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ا عرابي ود،لتها ع ى ال عاوي.

بحث ا تباع الوحوو.

 -39بحث ياهرة ا سكان.
 -31بحث تفرقا

وحوي .

الفصل الرابع :ال ستول الد،لي في سورة الفاتح ق ويل ل ال باحث التالي :

 -3بحث د،ل ال فردة والتراكيب في سورة الفاتح .
 -9بحث الترادو وال لترع ال فيي.

 -1بحث ألفاي سورة الفاتح دراس تاريخي ليوي .

ي

الفصل الخامس :ا ت حن فيه العا

في سورة الفاتح دراس ليوي ق ويل ل ال بحثين التاليين:

 -3بحث ا لباع.

 -9بحث ا بدال الصوتي.

الخاتمة :وتتض ن أهم التوصيا

والوتا ج التي توصل اليها البحث.

ةتعيوا بةار –عةز وجةل-ق ثةم بمهةل الع ةم
وبعدق فهوي قد بةذل ُ قُصةارل جهةدو ألتةم هةذه الد ارسة ق س ل
ةوم ا،
والخب ةرة .ف ةةهن أصةةب ُ فبتوفي ةةم ار وعوو ةهق توان أخو ةةم ُ ف ةةن وفس ةةي وت صةةيرهاق ف ةةال أحة َةد عص ة ٌ

األوبياء والرس ُل ع يهم الصالةُ والسالم.
ُ
ورحم ارُ ال ازوي حيث قال" :قة أر ُ كتةاب الرسةال ع ةى اللةافعي ث ةاوين ةرةلق ف ةا ةن ةرة ا ،وكةان

صحيحا ا ،كتابه".
كتاب
ي و ع ى خومق ف ال اللافعي :هيهَ :أبى ارُ أن يكون
ٌ
ل

ك

التمهي ـ ـ ـ ـ ـ ـد
ويشمل احملاور التالية:
 مكان نزول سورة الفاحتة أمساؤها فضلها عدد آياهتا -القراءات القرآنية فيها
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التمهيــــــــــــــد:

اهتم العلماء ،و مفسرو القرآن ،بقضايا مهمة تتصل بعلوم القررآن المتتلفرة ،ومرن هرلق القضرايا التري

شررتلتهم ،منرران رريول اايررا ,والسررور ،وأسررماء السررور واضررلها وارراا آياتهررا ،وسررات اول ارري هررلا الب ر

أتير ااا آياتها.
ا
منان يول سورة الفات ة ثم أسماءها ثم اضلها و
مكان نزولها:

سررورة الفات ررة منيررة الررل جررول أمهررور أهررل العلررم( ،)1و ممررا اسررتالوا بررم الررل منيررة هررلق السررورة مرا

ُروي ان اإلمام الي -رضي اهلل ا م " :-يل ,اات رة النترام مرن ن ري ت ر ,العرر "( ،)2وارن جترااة:
()3
" يل ,اات ة النتام بمنة".
ولهم بعض أهل العلم

()4

إلل أن سورة الفات ة ما ية ،م تأين برواية أبري هريررة -رضري اهلل ا رم:-

"رن إبلر ررين ر ررين أُ يل ر ر ,اات ر ررة النتر ررام وأ يلر رر ,بالماي ر ررة"( ،)5و جر ررول مأاهر ررا " :يلر رر ,اات ر ررة النتر ررام
بالماي ة"(.)6

ولهررم آترررون إلررل أ هررا منيررة وما يررة ،أي أ هررا يلرر ,م ررتين :م ررة بمنررة وأترررد بالماي ررة؛ تش رريفا

وتنريما لها( ،)7وجيل بان صف الفات ة يل ,بمنة و صفها ااتر يل بالماي رة ،نرل للرب أبرو اللير

()8
ابن نثير( )9واالوسي()10هلا القول.
اي ب ر العلوم  ،وجا ضعف ُ

 )1أسرربام ال رريول :أبررو ال سررن بررن أ مررا ال رو ا رراي ،اار الفنررر2001 ،1 ،م ،ص .10والررار الم ثررور ارري التفسررير
بالماثور :اإلمام أالل الاين السيو ي ،اار الفنر ،بيرو.10/1 ،,

 )2أسبام ال يول :الوا اي ،ص .10والار الم ثور ،ص.10

 ) 3اررتا القرراير :م مررا بررن الرري بررن م مررا بررن ابررا اهلل الشررونا ي اليم رري ،اار ابررن نثيررر ،اار النلررم ال يررم ،امش ر ،
بيرو1414،1 ،,ه.17/1،

 )4أبو هريرة ومأاها وا اء بن يسار واليهري.
 )5الم صف اي األ ااي

وااثار :ابا اهلل بن م ما ابن أبي شيبة ،الاار السلفية ،اله ا.522/11 ،

 ) 6البيرران ارري اررا آي الق ررآن :أبررو امرررو اثمرران بررن سررعيا الرراا ي ،ت قي ر  :ررا م ال مررا ،مرنرري المت و ررا ,والت ر ار ،
النوي1994 ،1 ،,م ،ص.133

 ) 7تفسررير الترراين :اررالء الرراين الرري بررن م مررا بررن إبرراهيم البترراااي ،ت قير  :م مررا الرري شرراهين ،اار النتررم العلميررة،
بيرو،,

1415هر.15/1 ،

 )8ب ر العلوم :أبو اللي

صر بن م ما بن أ ما بن إبراهيم السمرج اي.78/1 ،

 )9تفس ررير الق رررآن العظ رريم :أب ررو الف ررااء إس ررماايل ب ررن نثي ررر ،ت قير ر  :م م ررا س ررين ،اار النت ررم العلمي ررة ،بي رررو،1 ،,
1419هر.18/1 ،

 ) 10روح المعا ي اي تفسير القرآن العظيم والسبع المثا ي :شهام الاين األلوسري ،ت قير  :الري ابرا البراري ا يرة ،اار
النتم العلمية ،بيرو1415 ،1 ،,هر.35/1 ،
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س ْـْ اًا
والراأا ا اي القول األول باليل النتام والس ة؛ لقولم تعالل اي سورة ال أرَ { :ولَقَ ْد آتَ ْي َن َ
اك َ
ِم َن ا ْلمثَ ِاني وا ْلقُر َ ِ
يم}( ،)1وسورة ال أر منية بنل آياتها بإأمرا العلمراء( ،)2والسربع المثرا ي مرن
َ ْ
َ
آن ا ْل ًَظ َ
()3
أسماء سورة الفات ة نما ثبر ,اري ال راي " :إ هرا سربع مرن المثرا ي والقررآن العظريم الرلي أوتيترم"  ،ومرا
يؤنررا أن الفات ررة سررورة منيررة جررول رسررول اهلل -صررلل اهلل اليررم وسررلم" :-ال صررالة لمررن لررم يق ر أر بفات ررة

النتررام"( ،)4ومررن المعلرروم أن يمررن ارررض الصررالة نا رر ,ليلررة اإلسرراء والمعرراا ،وهررلا مررا أشررار إليررم ابر ُرن
ا ية بقولم" :ال تالف أن ارض الصالة بمنة ،وما فظ أ م نان اي اإلسرالم جر صرالة بتيرر ال مرا
هلل رم العالمين"(.)5

أسماؤها:

تعراا ,أسررماء سررورة الفات رة لتعرراا م اجبهررا وشرراة الع ايرة بهررا ،ومررن المعلروم أن نثررة أسررماء المسررمل

()6
ري ,أنثررر مررن اش ررين اسررما؛
تررال االلررة واض ر ة الررل شرررف للررب المسررمل والررو مقرراارق  ،ولقررا أ صر ُ
أشهرها ما أاء لنرق اي األ ااي المتواترة ان الرسول -صرلل اهلل اليرم وسرلم ،)7(-وبعضرها ورا ارن

بعرض الصر ابة والتررابعين ،وم هرا مررا اسررت ب م العلمرراء مرن معا يهررا وهررل أجررم إلررل الصررفا ,واأللقررام،

ومما وجف ,اليم من أسماء سورة الفات ة وألقابها:

 )1سورة ال ِ أر :آية .87

 )2تفسير مقاتل :مقاتل بن سليمان بن بشير األياي ،ت قي  :ابرا اهلل م مروا شر ااة ،اار إ يراء التر ار  ،بيررو،1 ،,
1423هر .423/1 ،الوسي اي تفسير القرآن المأيرا :أبرو ال سرن الري برن أ مرا ال يسرابوري ،ت قير  :اراال أ مرا ابرا
الموأوا وآترون ،اار النتم العلمية ،بيرو1995 ،1 ،,م .38/3 ،تفسير القرآن :العي بن ابا السالم ،ت قير  :ابرا
اهلل بن إبراهيم الوهبي ،اار ابن يم ،بيرو1996 ،1 ،,م.170/2 ،

 )3ص يا مسلم :اإلمام ال ااظ أبي ال سن مسرلم برن ال أراا ،تررا أ اايثرم :صراجي أميرل الع رار ،اار الفنرر،1 ،
2003م ،ص.194

 )4اتا الباري شرح ص يا البتراري :أ مرا برن الري برن أرر أبرو الفضرل العسرقال ي ،ت قير  :م مرا ارؤاا ابرا البراجي،
اار المعراة ،بيرو1379 ،,هر.237/2 ،

 ) 5الم رررر الرروأيي :ابررن ا يررة األ السرري ،ت قي ر  :ابررا السررالم ابررا الشررااي م مررا ،ار النتررم العلميررة ،بيرررو،1 ،,
1422هر.65/1 ،

 )6النشررف والبيرران ا ررا تفسررير القررآن :أ مررا بررن إبرراهيم الثعلبرري ،ت قير أبررو م مررا ااشررور ،اار إ يرراء التر ار  ،بيرررو,
2002م.126/1 ،

 ) 7لنررر ابررن ااشررور أ ررم لررم تثبرر ,ارري الس ر ة الص ر ي ة مررن أسررمايها إال اات ررة النتررام والسرربع المثررا ي وأم الق ررآن وأم
النتام .ي ظر الت رير والت وير :م مرا ال راهر برن ااشرور ،الراار التو سرية لل شرر ،ترو ن1984 ،م .131/1 ،وبرال ظر
ارري األ ااي ر

ال بويررة الص ر ي ة يضرراف اسررم آتررر وهررو الق ررآن العظرريم .أرراء ارري ال رراي " :هرري السرربع المثررا ي والق ررآن

العظيم".
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وسمي ,بللب أل ها ُيفتا بها المص ف والصالة ،وجيرل أل هرا
الفاتحة (فاتحة الكتاب ،فاتحة القرآن)ُ :أول سورة يل ,ناملة(.)1
-أم القرآن :وسمي ,بهلا االسم لقول رسول اهلل -صلل اهلل اليم وسلم" :-أم القرآن هي السبع المثرا ي

والقرآن العظيم" ،)2(.وسمي ,بام القرآن الشتمالها الل ٍ
معان أليلة.

أم الكتــاب :وهررلا االسررم مرراتول مررن جررول الرسررول -صررلل اهلل اليررم وسررلم" :-ال مررا هلل أم الق ررآن وأمالنتام والسبع المثا ي".

()3

ـن ا ْلمثَـ ِ
ِ
ـاني
الســْا المثــاني :وهررلا االسررم ورا ارري الق ررآن الن رريم لقول رم تعرراللَ { :ولَقَـ ْـد آتَ ْي َنـ َـاك َ
سـ ْـْ اًا مـ َ َ
وا ْلقُر َ ِ
يم}(.)4
َ ْ
آن ا ْل ًَظ َ
-القرآن الًظيم :وسمي ,بللب لورواها اي ال اي

العظيم"(.)5

الشريف" :هي أم القرآن وهل السبع المثا ي والقرآن

 ) 1تفسير الفات ة والبقرة :م ما بن صالا بن م ما العثيمين ،اار ابن الأويي ،السعواية1423 ،1 ،هر.3/1،

 )2ص يا البتاري :م ما بن إسماايل أبو ابااهلل البتاري ،ت قي  :م ما يهير بن اصر ال اصرر ،اار رو ال أراة،
1422 ،1هر رر ،81/2 ،والسر ر ن الص ررتير :أب ررو بن ررر البيهق رري ،ت قير ر  :اب ررا المع رري أم ررين جلعأ رري ،أامع ررة الا ارس ررا,
اإلسالمية ،نراتشي-بانستان1410 ،1 ،هر1989-م ،336/1 ،وشعم اإليمان :أبو بنر البيهقي ،ت قي  :ابرا العلري
ابررا ال ميررا امررا ،منتبررة الرشررا لل شررر والتوييررع بالريرراض1423 ،1 ،ه ر 2003-م .29/4 ،وشرررح السر ة :أبررو م مررا
ال سررين بررن مسررعوا بررن م مررا بررن الف رراء البترروي ،ت قير  :شررعيم األر ررؤو -م مررا يهيررر الشرراوي  ،المنتررم اإلسررالمي،

امشر ر 1403 ،2 ،ه ر ر1983-م .445/4 ،واأل ااير ر

المتت ررارة :ض ررياء ال رراين أب ررو اب ررا اهلل م م ررا ب ررن اب ررا الوا ررا

المقاسري ،ت قير  :ابرا الملررب برن ابررا اهلل برن اهرري  ،اار تضرر لل بااررة وال شرر والتوييررع ،بيررو 1420 ،3 ،,ه ر-
 2000م ،434/3 ،وام رراة الق رراري ش رررح صر ر يا البت رراري :ب ررار ال رراين العي ررل ،اار إ ي رراء التر ر ار
.12/19

العرب رري ،بي رررو،,

 )3س ن الترملي :أبو ايسل الترملي ،ت قي  :أ ما م ما شانر وم ما اؤاا ابا البراجي بوابرراهيم ا روة اروض ،شررنة
منتبررة وم بعررة مصر فل البررابي ال لبرري– مصررر 1395 ،2 ،ه ر1975 -م .297/5 ،ومسر ا اإلمررام أ مررا بررن بررل:
أبو ابا اهلل أ ما بن م ما بن

بل الشيبا ي ،ت قي  :شعيم األر ؤو -ااال مرشا ،وآترون ،مؤسسة الرسالة،1 ،

 1421ه ر ر2001 -م ،491/15 ،وسر ر ن ال رراارمي :اب ررا اهلل ب ررن اب ررا ال ررر من ب ررن الفض ررل ب ررن بهر ررام اب ررن اب ررا الص ررما

الرراارمي ،ت قير  :سررين سررليم أسررا الرراا ار ي ،اار المت رري لل شررر والتوييررع ،المملنررة العربيررة السرعواية 1412 ،1 ،ه ر-

 2000م ،2124/4 ،والمس ررتارب ال ررل الصر ر ي ين :أب ررو اب ررا اهلل ال ررانم م م ررا ب ررن اب ررا اهلل ال يس ررابوري المع ررروف،
ت قي  :مص فل ابرا القراار ا را ،اار النترم العلميرة ،بيررو1411 ،1 ،,ه–1990م .745/1 ،وارتا البراري شررح
ص يا البتاري.381/8 :

 )4سورة ال أر :آية .87

 )5صر ر يا البتر رراري  .81/6والسر ر ن الصر ررتير :البيهقررري .336/1 ،وشر ررعم اإليمررران :البيهقر رري ،29/4 ،وشررررح الس ر ر ة:
البترروي ،445/4 :واأل ااي ر

المتتررارة :المقاسرري ،434/3 ،وامرراة القرراري شرررح ص ر يا البترراري :بررار الرراين العي رري،

.12/19
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وسمي ,بللب أل ها باأ ,بر"ال ما هلل" ،ونثير من السور تسمل بما ُيباأ بها ،مثل سورة
سورة الحمدُ :ررم وسررورة ياسررين ،ولورواهررا اررل ررص ال رراي " :ال مررا هلل رم العررالمين هرري السرربع المثررا ي والق ررآن

العظيم"(.)1

الشكر :الشتمالها ال ما والشنر؛ وأل ها ث اء الل اهلل بالفضل والنرم واإل سان(.)2ا

الص ـ ة :سررمي ,بهررلا االسررم أل هررا واأب رة جراءتهررا ارري نررل صررالة ،نمررا أن اهلل سررب ا م وتعررالل أ ل ررم ,الصررالة بي رري وبررين ابرراي صررفين ،ولعبرراي مررا
اليهررا هررلا االسررم ،أرراء ارري ال رراي القاسرري" :جسر ُ
()3
سال ،اإلا جال العبا :ال ما هلل رم العالمين ،جال اهلل :ما ي اباي".
-الشـفا (الشـافية) :وسرربم تسرميتها برللب أل هررا شرفاء مرن نرل ااء ،جررال رسرول اهلل -صرلل اهلل اليررم

وسلم" :اات ة النتام شفاء من نل ااء"(.)4

-الرقية (الراقية) :ألن أ ا الص ابة جا رجل بها رأال جا لا تم أاعل ،أاء اري ال راي

الرلي أترأرم

البتاري" :اأعل يق أر بام القرآن ويأمع بياجة ،ويتفل اب أر ااتوا بالشاء ،اقالوا :ال اتل تل سال ال بي-

صلل اهلل اليم وسلم -اسالوق اض ب وجال :ما أاراب أ ها رجية تلوها واضربوا لي بسهم"(.)5

 )1مس ر ر ر ا اإلمر ر ررام الشر ر ررااعي :الشر ر ررااعي أبر ر ررو ابر ر ررا اهلل م مر ر ررا بر ر ررن إارير ر ررن الشر ر ررااعي ،اار النتر ر ررم العلمير ر ررة ،بير ر رررو،,
1400ه رر .79/1،والس ر ن النبرررد :أبررو ابررا الررر من أ مررا بررن شررعيم بررن الرري ال سررايي ،ت قي ر  :سررن ابررا الم ر عم
شلبي ،مؤسسة الرسرالة ،بيررو 1421 ،1 ،,ه ر 2001-م .473/1 ،وصر يا ابرن تييمرة :صر يا ابرن تييمرة :أبرو

بنر م ما بن إس ا بن تييمة ،ت قي  :م مرا مصر فل األاظمري ،المنترم اإلسرالمي ،بيررو .38/2،,وصر يا ابرن
ب رران :م م ررا ب ررن ب رران ب ررن أ م ررا ب ررن ب رران ،ت قير ر  :ش ررعيم األر ررؤو  ،مؤسس ررة الرس ررالة ،بي رررو1414 ،2 ،,ه–
1993م.56/3 ،

 )2اإل صاف ايما بين العلماء من اتتالف :ص.108

 )3المس ا المستترا الرل صر يا اإلمرام مسرلم :أبرو عريم أ مرا برن ابرا اهلل برن أ مرا برن إسر ا برن موسرل برن مهرران
األص رربها ي ،ت قير ر  :م م ررا س ررن م م ررا س ررن إس ررماايل الشر رااعي ،اار النت ررم العلمي ررة ،بي رررو1417 ،1 ،,ه ر ر-
1996م .17/2 ،أامع األصول اي أ ااي

الرسول :مأا الاين أبو السعااا ,المبارب بن م ما بن الشريبا ي الأريري

ابن األثير ،ت قي  :ابا القاار األر ؤو  ،منتبة ال لوا ي -م بعة المالح -منتبة اار البيان.327/5 ،

 )4شعم اإليمان :البيهقي ،43/4 ،ومشناة المصابيا :م ما بن ابا اهلل الت يم العمري ،ت قي  :م مرا اصرر الراين
األلبا ي ،المنتم اإلسالمي ،بيرو1985 ،3 ،,م ،ص.667

 )5ص ر يا البت راري ،186/6 :وشرررح ص ر يا البترراري :البررن ب ررال .428/9 ،وامرراة القرراري شرررح ص ر يا البترراري:
.263/21
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األساس (أساس القرآن) :وسمي ,بهلا االسم لقول ابن ابان -رضي اهلل ا هما:-"لن ررل ش رريء أس رران ،وأس رران النت ررم القر ررآن وأس رران القر ررآن الفات ررة وأس رران الفات ررة بس ررم اهلل ال ررر من

الر يم"(.)1

تأي اري الصرالة ،الرو جررأ,
-الوافية :وسمي ,بهلا االسم أل ها وااية لمعا ي القرآن النريم()2؛ وأل ها ال أ

ب صفها لما أاي للب(.)3

الكافية :وسمي ,بللب أل ها تنفي اي الصالة ان يرها ،وال ينفي يرها ا ها ،وايها جال رسول اهللاوض من يرها ،ولين يرها م ها اوضا"(.)4
 صلل اهلل اليم وسلم" :-أم القرآنٌ

الواقيـة :سرمي ,برللب ألن العبرا يتقري بهرا ربرم ب مراق والث راء اليرم بواترالص العبرااة لرم و لرم العررونوالهاايررة م ررم -سررب ا م وتعررالل ،-ولهررلا ارراها ابر ُرن جرريم الأوييررة ممررا يررااع الريرراء والنبريرراء اررن جلررم

المؤمن(.)5

ط ا ْلم ِ
يم}(.)6
اه ِد َنا ِّ
الدعا  :وسمي ,بللب الشتمالها الل الاااء وم م جولم تعاللْ { :الص َار َ ُ ْ
ستَق َ
-النور :ألن سورة الفات ة تفتا للعبا أبوام الأ ة(.)7

 )1اريررم الق ررآن ور ايررم الفرجرران :ظررام الرراين ال سررن بررن م مررا بررن سررين القمرري ال يسررابوري ،ت قي ر  :الشرري ينريررا
امير ر ررا ،,اار النت ر ررم العلمي ر ررة ،بي ر رررو1416 ،1 ،,هر ر رر .83/1 ،النش ر ررف والبي ر رران ا ر ررن تفس ر ررير القر ر ررآن :أ م ر ررا ب ر ررن
م ما .128/1،تفسير القر بي .113/1 :التفسير الم ير اي العقياة والشريعة والم هج.54/1 :

 ) 2اإلتقان اي الوم القرآن :ابا الر من بن أبي بنرر أرالل الراين السريو ي ،ت قير  :م مرا أبرو الفضرل إبرراهيم ،الهييرة
المصرية العامة للنتام ،بعة 1394هر1974-م ،190/1 ،اشية الشهام الل تفسير البيضاوي :شهام الاين أ مرا
ابرن م مررا برن امررر التفرراأي المصرري ال فرري ،اار صراار ،بيرررو .20/1 ،,ومعترررب األجرران ارري إاأراي القررآن :ابررا
الر من بن أبي بنر أالل الاين السيو ي ،اار النتم العلمية ،بيرو1408 ،1 ،,هر1988 -م.196/3 ،

 )3النشررف والبيرران اررن تفسررير الق ررآن :أ مررا بررن م مررا بررن إب رراهيم الثعلبرري ،ت قير  :اإلمررام أبررو م مررا بررن ااشررور ،اار
إ ياء الت ار

العربي ،بيررو1422 ،1 ،,ه ر2002-م ،127/1،ومفراتيا التيرم :اترر الراين الررايي ت يرم الرري ،اار

إ يرراء الت ر ار

العربرري ،بيرررو1420 ،3 ،,هر ر .158/1،وتفسررير القر برري :أبررو ابررا اهلل م مررا بررن أ مررا بررن أبرري بنررر

القر بي ،ت قي  :أ ما البراو ي بوابراهيم أ في  ،اار النتم المصرية ،القاهرة1384 ،2 ،هر1964 -م.113/1 ،
 )4تفسير ابن نثير .18/1 :تفسير القر بي .113/1 :اللبام اي الوم النتام :أبرو فرص سرراا الراين امرر برن الري
ابن ااال ال بلي الامشقي ال عما ي ،ت قي  :الشي ااال أ ما ابرا الموأروا والشري الري م مرا معروض ،اار النترم
العلمي ررة ،بي رررو1419 ،1 ،,ه ر ر1998-م .163/1 ،مف رراتيا التي ررم .158/1 :النشر ررف والبي رران ا ررن تفس ررير القر ررآن:
.128/1

 )5مرراارا السررالنين بررين م ررايل إيرراب عبررا بوايرراب سررتعين :م مررا بررن أبرري بنررر بررن أي روم بررن سررعا شررمن الرراين ابررن جرريم
الأويية ،ت قي  :م ما المعتصم باهلل البتاااي ،اار النتام العربي ،بيرو1416 ،3 ،,هر1996-م.78/1 ،
 )6مفاتيا التيم.159/1 :

 ) 7أ رواهر الق ررآن :أبررو امررا م مررا بررن م مررا الت ايلرري ال وسرري ،ت قي ر  :الشرري م مررا رشرريا رضررا القبررا ي ،اار إ يرراء
العلوم ،بيرو 1406 ،2 ،,هر1986-م ،ص.71
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-الكنــز :سررمي ,بررللب لرروروا هررلا االسررم بال رراي

الررلي رواق الرسررول -صررلل اهلل اليررم وسررلم -اررن ربرم

أل واال" :اات ة النتام ن ي من ن وي ارشي"(.)1

وسمي ,بللب أل ها من لوايم الصالة؛ اهو من بام تسمية الشيء باسم اليمم(.)2
ال زمةُ :السؤال (تًليم المسألة) :وسمي ,بهلا االسم أل ها تباأ ب ما اهلل ولنر صفاتم العليرا وتؤنرا العبوايرة،الساب )

جسم ,الصالة بي ي( ...ال اي
ومما يؤنا الل تسميتها بالمسالة ال اي القاسي
ُ
المناجاة :وسمي ,بللب ألن العبا اي جراءتهرا ي راأي ربرم ب مراق و الث راء اليرم ،و برإجرار العبوايرة لرمو لم العون والهااية م م سب ا م تعالل(.)3

التفــوي  :سررمي ,بهررلا االسررم؛ ألن العبررا ارري جراءتهررا يفرروض أمررق إلررل اهلل سررب ا م وتعررالل( ،)4بقولررمين}.
َّاك َن ًْ ُْ ُد َوِاي َ
تعالل{ :إِي َ
ستًَِ ُ
َّاك َن ْ
فضلُها:
اهتم العلماء بلنر اضايل سور القرآن النريم وآياتم ،وال سيما سورة الفات رةِ ،لمرا تضرم تم مرن مع ٍ
ران
وأ نام أامعة ما عة اي أوأي ظم وأاأيق ،و لعل إأما العلمراء الرل وأروم جراءتهرا اري نرل صرالة
منتوبة واي الس ن وال واال

()5

لهو أنبر اليل الل اضل هرلق السرورة ،وجرا أراء ,أ ااير

نثيرة تلنر اضل سورة الفات ة ،ومن هلق األ ااي

بويرة شرريفة

جول رسول اهلل -صلل اهلل اليم وسلم -ألبي سعيا

ابن المعلل" :ألالم ب سورة هي أاظم السور اي القرآن جبل أن تترا من المسأا ،ثم أتل بيراي ،المرا
أراا أن يترا ،جلر ,يرا رسرول اهلل :ألرم تقرل ألالم رب سرورة هري أاظرم سرورة اري القررآند جرال" :ال مرا هلل
رم العرالمين هرري السرربع المثررا ي والقررآن العظرريم الررلي أوتيتُرم"( .)6ومرا روي اررن أبررل هريررة -رضرري اهلل
ا رم– ارن ال بري -صررلل اهلل اليرم وسرلم -جررال" :مرن صرلل صرالة لررم يقر أر ايهرا بررام القررآن ،اهري تررااا
هي تااا هي تااا

ير تمام"(.)7

 )1روح البيان :إسماايل قي بن مص فل ،اار الفنر ،بيرو.10/1 ،,
 )2اللبام اي الوم النتام .235/1 :مفاتيا التيم.169/1 :

 ) 3مص ف ابن أبي شيبة :أبو بنر بن أبي شيبة ،ت قي  :نمال يوسف ال و ،,منتبة الرشا ،الرياض1409 ،1 ،هرر،
.85/6

 )4الساب

فن الصف ة.

 )5ي ظرر :التراا واإلنليررل لمتتصرر التليررل لم مرا بررن يوسرف التر ررا ي ،اار النترم العلميررة1994 ،1 ،م ،ص.211

والتالصررة الفقهيررة الررل مررلاهم السررااة المالنيررة :م مررا العربرري ،اار النتررم العلميررة .86/1 ،والفقررم اإلسررالمي وأالتررم:

وهبة الي يلي ،اار الفنر ،امش 2000 ،4 ،م.833/2 ،

 )6اتا الباري بشرح ص يا البتاري.195/8 :

 )7الس ن النبرد :اإلمام ال سايي ،ت قي  :سن ابا الم عم شلبي ،مؤسسة الرسالة ،بيرو2001 ،1 ،,م.471/1 ،
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عدد آياتها:

راء الرل أن الفات ررة سرربعُ آيرا ،)1(,ومررع للرب اقررا اتتلفروا اري ت ايررا آياتهرا السرربع ،امر هم
أأمرع العلمر ُ
من اا البسملة من الفات ة أااال جولم تعراللِ { :
غض ِ
مت َعلَي ِه ْم َغ ِ
وب َعلَـي ِه ْم َوََ
َنً َ
ص َارطَ الَِّذ َ
الم ُ
ين أ َ
ير َ
ين} آية وا اة ،اي ين اا آترونِ { :
غض ِ
مت َعلَي ِه ْم} آية و{ َغ ِ
ـوب َعلَـي ِه ْم
َنً َ
ص َارطَ الَِّذ َ
الضَّالِّ َ
الم ُ
ين أ َ
ير َ
ين}؛ مستث ين البسملة آية أترد( ،)2ولهم آترون إلل القول با هرا س آ
ر ,آيرا ,مسرت اين الرل
َوََ الضَّالِّ َ
مرا روي ارن سرين الأعفري أ هرا سر ,آيرا ،)3(,واراها بعضررهم ثمرا ي آي ٍ
را ,أراالين "إيـاك نًْـد" آيررة،
ُ

وهررلا جررول امرررو بررن ابيررا( .)4والرراأا ارري المسررالة أن سررورة الفات ررة سرربعُ آيررا ,بعررا البسررملة آيررة م هررا
لوروا أالة نثيرة تؤنا للب وم ها:

 مررا ُروي اررن أم المررؤم ين أم سررلمة –رضرري اهلل ا هررا -أ هررا ُسرريل ,اررن جرراءة رسررول اهلل –صررلل اهلل
اليررم وسررلم -اقالرر :,نرران يق ررع جراءتررم آيررة آيررة :بسررم اهلل الررر من الررر يم -ال مررا هلل رم العررالمين-
الر من الر يم -مالب يوم الاين(.)5

 ما ُروي ان جتااة من جولمُ :سيل أ ن –رضي اهلل ا رم -نيرف نا ر ,جرراءةُ ال بري –صرلل اهلل اليرم
وسلم -اقال :نا  ,ماا ،ثم ج أر بسم اهلل الر من الر يم يم آا بسم اهلل ويما الر من ويما الر يم(.)6
 ما أترأم الاارج ي من تبر الي بن أبي الم –رضي اهلل ا م -ي ُسيل ارن السربع المثرا ي
اقال :ال ما هلل رم العالمين اقيل لم إ ما هي س ,آيا ,اقال :بسم اهلل الر من الر يم(.)7
 )1الم رر الوأيي .60/1 :الوسري اري تفسرير القررآن المأيرا .61/1 :معرالم الت ييرل اري تفسرير القررآن .72/1 :مفراتيا
التيررم .75/1 :التسررهيل لعلرروم الت ييررل .63/1 :اللبررام ارري الرروم النتررام .167/1 :الس رراا الم يررر ارري اإلاا ررة الررل
معراة بعض معا ي نالم رب ا ال نيم التبير .4/1 :البيان اي اا آي القرآن :ص .111أ نرام القررآن .10/1 :البرهران
اي الوم القرآن .75/1 :اإلتقان اي الوم القرآن.360/3 :

 )2الم رر الوأيي .60/1 :ي ظر التفصيل اي المراأع السابقة.

 )3الم رررر ال رروأيي .60/1 :الب ررر الم رري  .55/1 :اللب ررام ا رري ال رروم النت ررام .246/1 :البي رران ا رري ا ررا آي القر ررآن:
ص.112

 )4الم رر الوأيي .60/1 :الب ر الم ي  .55/1 :تفسير ابن نثير .18/1 :اتا القاير :الشونا ي .18/1:

 )5الأر ررامع الص ر ر يا لمتتصر ررر البتر رراري .1955/4 :مس ر ر ا اإلمر ررام أ مر ررا .206/44 :المسر ررتارب الر ررل الص ر ر ي ين:
 .252/2يررل األو ررار .239/1 :تيسررير العررالم شرررح امرراة األ نررام .178/1 :م ررار الق رراري شرررح ص ر يا البت رراري:
 .157/2أامع األصول اي أ ااي

الرسول .462/2 :تالصة األ نام اري مهمرا ,السر ن وجواارا اإلسرالم.366/1 :

أ راف المس ا المعتلي با راف المس ا ال بلي .406/9 :اتا التفار الأامع أل نام س ة بي ا المتتار .328/1 :إرواء
التليررل ارري تت رريج أ ااي ر

م ررار السرربيل .60/2 :ص ر يا الأررامع الصررتير وييااتررم .893/2 :ت فررة الم ترراا ارري شرررح

الم هاا .58/2 :المت ي البن جاامة .349/1 :الشرح النبير الل متن المق ع :ص.526

 )6مس ر ا اإلمررام أ مررا .302/6 :المسررتارب الررل الص ر ي ين .358/1 :الس ر ن النبرررد :اإلمررام البيهقرري  .67/2معراررة
الس ن وااثار.387/2 :

 ) 7س ن الاارج ي :أبو ال سن الي بن امر بن أ ما البتاااي الاارج ي ،ت قي  :شعيم األر رؤو وآتررون ،مؤسسرة
الرسالة ،بيرو1424 ،1 ،,هر2004-م.87/2 ،
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اي

عريم برن ابرا اهلل المأمرر جرال :صرلي ,تلرف أبري هريررة اقر أر بسرم اهلل الرر من الرر يم جبرل أم

الق ررآن وجبررل السررورة ونبررر ارري التفررض والرا ررع وجررال أ ررا أشرربهنم بصررالة رسررول اهلل –صررلل اهلل الي ررم

وسلم(.)1

 ما ُروي ان أبي هريرة –رضي اهلل ا م -أن رسول اهلل –صلل اهلل اليم وسلم -جال :اات ة النتام
سبع آيا ,أوالهن بسم اهلل الر من الر يم(.)2
 إن المصا ف أميعها التي قلها أهل العلم من ال ساخ والتي ُنتب ,اي يمن سيا ا اثمان بن افان
–رضي اهلل ا م -وأجرها الص ابة ُنتب ,بها البسملة اي أول نل سورة سود سرورة التوبرة وال أ را ي نرر
أن الص ابة أراوا نرل األلفراظ التري ال تُعرا مرن القررآن ،ومرن للرب أسرماء السرور وارااها ونلمرة آمرين،
وما يؤنا أن البسملة آية من سورة الفات ة ترجيمها اي المصا ف الم بواة الم شورة بي ا أياي ا اان.
الق ار ات القرآنية في سورة الفاتحة:
جب ررل أن أا رررض القر رراءا ,القرآ ي ررة ا رري س ررورة الفات ررة ي بت رري أن أا رررا ال ررل تعري ررف القر رراءا ,لتر رة
رير ا ررا الفررر بررين الق رراءا ,واأل رررف السرربع الرتبررا
واص ر ال ا نمررا ي بترري أن أجررف شررييا يسر ا

رراي

ريء
األ رف السبع بفنرة القراءا ,القرآ ية ،تل تتتل اي األلهران ايمرا بي همرا ،ويظرن العامرة أ همرا ش ٌ
وا ٌا.

أوَ -الق ار ات لغ اة:
ا

أرراء ارري معرراأم اللتررة جررولهم :جررأ ,الشرريء جرآ را أمعتررم وضررمم ,بعضررم لرربعض( ،)3والقرراءة ضررم

ال روف بعضها إلل بعض اي الترتيل(.)4

أما اصط احا:

اقا تعاا ,تعريفا ,القرراءا ,القرآ يرة لراد العلمراء والرل الرر م مرن تعرااها ،اإ هرا تراور اري م رور

وا ا ،اتتص بنيفية أااء النلما ,القرآ ية واتتالف

قها ب سم جرايها و اجليها(.)5

 )1بااية المأتها :ابن رشا القر بي الشهير بابن رشا ال فيا ،اار ال اي  ،القاهرة1425 : ،هر2004-م.120/1 ،
 )2روح المعا ي.42/1 :

 )3لسان العرم وتاا العرون ومتتار الص اح :مااة (جرأ).
 )4النليا :,أيوم بن موسل ال سي ي ،ت قي  :اا ان اروي

وم ما المصري ،مؤسسة الرسالة ،بيرو ،,ص.703

 ) 5ي ظررر :م أررا المق رريين ومرشررا ال ررالبين :شررمن الرراين أبررو التيررر ابررن الأرريري ،اار النتررم العلميررة1420،1 ،هر ر-
1999م ،ص .3والبرهان اي الوم القرآن :أبو ابا اهلل بار الاين م ما بن ابا اهلل بن بهاار اليرنشي ،ت قي  :م ما
أب ررو الفض ررل إبر رراهيم ،1 ،اار إ ي رراء النت ررم العربي ررة ايس ررل الب ررابل ال لب رري وش رررنايم1376 ،ه ر ر1957-م.318/1 ،

بوات اف اضالء البشر بالقراءا ,األربع اشر :أ مرا برن م مرا برن أ مرا برن ابرا الت ري الراميا ي ،ت قير  :أ رن مهررة،
اار النتر ررم العلمير ررة ،لب ر ران1427،3 ،ه2006-م .14/1،وم اهر ررل العرار رران ار رري الر رروم الق ر ررآن :م مر ررا ابر ررا العظر رريم
آ
اليْرجا ي ،م بعة ايسل البابي ال لبي وشرناق.212/1 ،3 ،
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وجا جسم أنثر العلماء القر ِ
اءا ,القرآ ية إلل ثالثة أجسام وهي(:)1

الق ار ة المتواترة :هي ما ت قق ,ايها أرنان القراءة الص ي ة من س ا وتواتر ووااق ,الرسرم العثمرا يتقاير.
ا
ولو

-الق ار ة الصحيحة :وهري مرا ت ققر ,ايهرا أرنران القرراءة الصر ي ة الرثال  ،يرر أ هرا لرم تصرل لارأرة

التواتر.

-الق ار ة الشاذة :وهي ما لم تبلغ الص ي ة وال المتواترة من أ ا الشرو أي تالف ,المتواترة مرن أهرة

الس ا أو الرسم أو العربية.

الفرق ْين الق ار ات السْا واألحرف السْا:
أاء اي ال اي

الشريف" :إن هلا القرآن يل الل سبعة أ رف ااجرءوا ما تيسر م م"(.)2

والررل الررر م مررن وضرروح م اسرربة هررلا ال رراي
ال رراي

والموجررف الررلي جيررل ايررم( ،)3اقررا لهررم العلمرراء ارري تفسررير

السرراب إلررل مررلاهم شررتل وأج روال متعررااة( ،)4مترراثرين ب بيعررة المهررم ،اثمررة تاويررل يعرريد إلررل

الفقهاء ٍ
وثان للقراء وثال ٌ ألهل اللتة ،وهم إل يتتلفون اي تفسير هلا ال اي  ،ارإ هم يتفقرون الرل أ رم:
"لين المقصوا أن يق أر ال رف الوا ا الل سبعة أوأم"(.)5

 )1المص رراار الس ررابقة .مق رراما ,ا رري ال ررم القر رراءا :,م م ررا أ م ررا مفل ررا وآت رررون ،اار ام ررار ،ام رران2001 ،1 ،م،
ص.96

 )2الش رريعة :أبررو بنررر م مررا بررن ال سررين بررن ابررا اهلل األأررري ،ت قي ر  :ابررا اهلل بررن امررر بررن سررليمان الرراميأي ،اار
الو ن ،الرياض1420 ،2 ،هر1999 -م.474/1،

 )3القصة التي اث ,بين امر بن الت ام -رضي اهلل ا م -وهشام بن نريم –رضري اهلل ا رم– اري اتتالاهمرا رول
جرراءة ررف مرن سرورة الفرجرران ،أتررا البتراري اري صر ي م اررن امرر برن الت رام ،يقرول :سررمع ,هشرام برن نريم يقر أر

سررورة الفرجرران ارري يرراة رسررول اهلل-صررلل اهلل اليررم وسررلم ،-ااسررتمع ,لقراءتررم ،اررإلا هررو يقرؤهررا الررل ررروف نثي ررة لررم
يقري يهررا رسررو ُل اهلل -صررلل اهلل اليررم وسررلم -نررللب ،انررا ,أسرراورق ارري الصررالة ،اا تظرتررم تررل سررلم ،ثررم لببتررم براايررم أو
براايي ،اقل :,من أجرأب هلق السورةد جال :أج أر يها رسول اهلل -صلل اهلل اليم وسلم ،-جل ,لم :نرلب ،,ارواهلل إن رسرول
اهلل -صررلل اهلل اليررم وسررلم -أج أر رري هررلق السررورة الترري سررمعتب تقرؤهررا ،اا لقرر ,أجررواق إلررل رسررول اهلل -صررلل اهلل اليررم
وسررلم -اقلرر :,يررا رسررول اهلل ،إ رري سررمع ,هرلا يقر أر بسررورة الفرجرران الررل ررروف لررم تقري يهررا ،وأ رر ,أجرأت رري سررورة الفرجرران،
اقال رسول اهلل -صلل اهلل اليم وسلم" :-أرسلم يا امر ،اج أر يا هشام ،اق أر اليم القراءة التي سمعتم يقرؤها ،جال رسرول

اهلل -صلل اهلل اليم وسلم" :-هنلا أ يل ",ثم جال رسول اهلل -صلل اهلل اليم وسلم" :-اج أر يا امر" اقرأ ،,اقال" :هنلا
أ يل ",ثم جال" :إن هلا القرآن أ يل الل سبعة أ رف ،ااجرءوا ما تيسر م م".

 )4ي ظر تفسير هلق األجوال اي البرهان اي الوم القررآن ،213/1:واإلتقران اري الروم القررآن .164/1 :األ ررف القرآ يرة
السربعة :ابرا الرر من برن إبرراهيم الم ررواي ،ارالم النترم1991 ،1 ،م ،ص 21ومرا بعراها .ريول القررآن الرل سرربعة

أ رف :م ا الق ان ،منتبة وهبة ،القاهرة ،ص.32

 ) 5ال شررر ارري الق رراءا ,العشررر :شررمن الرراين أبررو التيررر ابررن الأرريري ،ت قي ر  :الرري م مررا الضرربا  ،الم بعررة التأاريررة
النبرد.24/1 ،
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ولعررل أشررهر هررلق األج روال جررول ابررن جتيبررة والررلي تعاجررم العلمرراء الررل لن ررق و ترأي ررم

()1

جتيبة" :وجا تابر ,وأوق التالف اي القراءا ,اوأاتها سبعة أوأم:

يقررول ابررن

أولهــا :االتررتالف ارري إا ررام النلمررة ،أو ارري رنررة ب ايهررا بمررا ال يييلهررا اررن صررورتها ارري النتررام وال
()2
ِ ِ
أطهر لكم}(.)3
يتير مع اها ،و جولم تعاللَ { :ه ُؤََ َْ َناتي ُه َّن أَ ْط َه ُر لَ ُك ْم}  ،وجرئ { َ
الوجه الثـاني :أن ينرون االترتالف اري إاررام النلمرة و رنرا ,ب ايهرا بمرا يتيرر مع اهرا ،وال يييلهرا ارن
ارَنا} ( ،)4وجرررئ "رْنــا ْ ِ
ِ
َس ـفَ ِ
اعــد ْــين
َ َ
صررورتها ارري النتررام ،ررو جولررم تعررالل{ :فَقَــالُوا َرَّْ َنــا َْاعـ ْـد َْـ ْـي َن أ ْ
أسفارنا"(.)5
الوجه الثالث :أن ينون االتتالف اي روف النلمرة اون إارابهرا ،بمرا يتيرر مع اهرا وال يييرل صرورتها
()7
ف ُن ْن ِش ُزَها}( ،)6وجرئ "ننشرها".
و جولم تعاللَ { :وا ْنظُ ْر إِلَى ا ْل ًِظَ ِام َك ْي َ
الوجه الراْا :أن ينون االتتالف اي النلمة بما يتير صورتها اري النترام وال يتيرر مع اهرا ،رو جولرم
()9
اح َدةا فَِإ َذا ُهم َخ ِ
تعالل{ :إِ ْن َكا َن ْت إََِّ ص ْيح اة و ِ
ون}( ،)8وجرئ "زقية".
ام ُد َ
َ َ َ
ْ
الوجه الخامس :أن ينون االتتالف اري النلمرة بمرا يتيرر صرورتها ومع اهرا ،رو جولرم تعراللَ { :وطَ ْلـٍ
ضود}( ،)10وجرئ "وطلا منضود"(.)11
َم ْن ُ

ـه
س ْك َرةُ ا ْل َم ْو ِت ِْا ْل َح ِّ
ت ِم ْن ُ
ق َذلِ َك َما ُك ْن َ
الوجه السادس :أن ينون االتتالف بالتقايم والتراتيرَ { :و َجا َ ْت َ
()12
يد}.
تَ ِح ُ

 )1الساب  ،28/1 :بواتقان اإلرشااا ,الألية اي القراءا ,السبع من ري الشا بية :م ما م يسن ،ص.17-16
 )2سورة هوا :آية .78
 ) 3النشرراف اررن قرراي

روامض الت ييررل :أبررو القاسررم م مرروا بررن امرررو بررن أ مررا ،اليمتشررري ،اار النتررام العربرري،

بي رررو1407 ،3 ،,ه .414/2،والم رررر ال رروأيي .194/3 :وتفس ررير القر ب رري .76/6 :والب ر رر الم رري  :أب ررو ي رران
م ما بن يوسف بن الي بن يوسف بن يان ،ت قي  :صاجي م ما أميل ،اار الفنر ،بيرو1420 ،,ه.187/6 ،

 )4سورة سبا :آية .19

 )5الب ررر الم رري  .538/8 :و مع ررا ي القر ررآن بواا ارب ررم :أب ررو إسر ر ا اليأ رراا ،ا ررالم النت ررم ،بي رررو1408 ،1 ،,ه ر ر-
1988م.250/4 ،

 )6سورة البقرة :آية .259

 )7معررا ل الق ررآن :أبررو ال سررن المأاشررعي المعررروف برراألتف

األوس ر  ،ت قي ر  :هرراد م مرروا ج اراررة ،منتبررة التررا أي،

القاهرة1411 ،1 ،هر1990-م .198/1 ،ومعا ي القرآن بواارابم :اليأاا ،344/1،والنشاف.307/1:
 )8سورة ين :آية .26

 )9متتصر اي شوال القرآن من نتام البايع :ابن تالويم ،ت قي  :براأشتراسر ،منتبة المت بي ،القاهرة ،ص.125

 )10سورة الواجعة :آية .29

 )11متتصر اي شوال القرآن :ص.151
 )12سورة  :آية .19
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وجرئ "جا ت سكرة الحق ْالموت".

()1

الوجــه الســـاْا :أن ينررون االتررتالف بالييررااة وال قصرران
ون}
َي ْ
ش ُك ُر َ

()2

وجرئ "وما عملت أيديهم"(.)3

ــه أ َْيـ ِــدي ِه ْم أَفَـــ َ
ررو جولررم تعرراللَ { :و َمــا َع ِملَتْـ ُ

إن ال نمة من يول القرآن الل سبعة أ ررف هرو التيسرير الرل األمرة اإلسرالمية ،جرال ابرن جتيبرة:

"ولرو أراا نرل ارير مرن هرؤالء أن يرريول ارن لتتررم ومرا أررد اليررم ااتيرااق فرال و اشرريا ونهرال ،الشررتا
اليم للرب واظمر ,الم رة ايرم ،ولرم يمن رم إال بعرا رياضرة للر فن ويلرة ،وترلليل للسران وج رع للعرااة،

اررا ارا اهلل بر متررم و ل فررم أن يأعررل لررم متسررعا ارري اللتررا ,ومتص رراا ارري ال رنررا ,نتيسرريرق الرريهم ارري
الاين"( ،)4وجال ابا الصبور شاهين" :إن الص ابة هم أنثر ال ان معا اة للمشنلة ،نا وا يتقبلون األمر
الل أ م من بام التوسعة والتيسير"(.)5

االتيسررير والتوسررعة الررل األمررة مررن األسربام الترري مررن أألهررا رريل القررآن الررل سرربعة أ رررف ،بوالررل

للررب لهررم إب رراهيم أ ررين ا ررا تفسرريرق ل رراي

األ رررف السرربعة ،ولن ررم تررالف آراء الأمهررور ،إل يقررول:

"االمسلم أيا نا  ,لهأتم وأيرا نا ر ,بييترم وأيرا نا ر ,تلرب الصرفا ,النالميرة التري شرا اليهرا ،وتعواهرا،
ولررم يقررار إال اليهررا يسررت يع أن يق ر أر بالقررار الررلي تعواتررم اضررال ,صرروتم ارري

ويأم أال نر اليم أو أن ه أي من جراءتم اقا اول بلل الأها الم أأر اأتهااق.

قررم بلهأتررم أو لتتررم،

()6

ويظهرر مرن نرالم إبر ارهيم أُ رين أ رم يأعرل البرام مفتو را أمرام القرراء ،ليقر أر نرل مر هم مرا يريرا ونيفمرا

يريا والل للب تتعاا "القراءا ,من جبيلة إلل جبيلة بل من ارا إلل اررا"()7؛ ألن ارتا البرام الرل اربرم
ربما يفضي للب إلل بلبلة

ن اي

ل ا ها ،وهلا ما يراضم العقرل ،و لعرل الررأي الرراأا اري مسرالة

يول القرآن الل سبعة أ رف ما لهم إليم شوجي ضيف رين جرال" :واري رأي را أن ال راي

ال يرراا برم

تتصرريص ،بوا مررا يرراا بررم الترررتيص لقبايررل العرررم أن تقررأق بلهأاتهررا المتتلفررة ،متررل أرراء ,بهررا الروايررة

الص ي ة من ما بوامالرة وت ريرب لل رروف وتسرنين وتشرايا تسرهيال الريهم ،ترل ال يأراوا مشرقة وثقرال
()8
بعض ألفاظم".
اي

 ) 1ياا المسررير ارري الررم التفسررير :أمررال الرراين أبررو الفرررا ابررا الررر من بررن الرري بررن م مررا الأررويي ،ت قير  :ابررا الررر اي
المهاي ،اار النتام العربي ،بيرو1422،1 ،,ه .160/4،تفسير ال بري .346/22 :الم رر الوأيي.161/5 :

 )2سورة ين :آية .35

 )3ب ر العلوم.122/3 :

 )4ال شر اي القرراءا ,العشرر .23/1 :م اهرل العراران اري الروم القررآن .163/1 :تاويرل مشرنل القررآن :أبرو م مرا ابرا
اهلل بن مسلم بن جتيبة الاي وري ،ت قي  :إبراهيم شمن الاين ،اار النتم العلمية ،بيرو ،,ص.32

 )5تاري القرآن :ابا الصبور شاهين ،هضة مصر2007 ،3 ،م ،ص.67
 )6اي اللهأا ,العربية :إبرهيم أ ين ،منتبة األ ألو المصرية ،ص.49

 )7القراءا ,القرآ ية وأثرها اي الاراسا ,ال وية :ابا العال سالم منرم ،مؤسسة الرسالة1996 ،3 ،م ،ص.34
 )8تاري األام العربي :شوجي ضيف ،اار المعارف ،7 ،ص.135
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ويتضررا مررن للررب أن شرروجي ضرريف يشررتر لقبررول أي وأرم مررن أوأررم القرراءة ،ص ر ة روايتهررا س ر اا

ورسما وموااقة للعربيرة ،وهرلا مرا أنرا اليرم القسر ال ي مرن جبرل اري جولرم" :ثرم وضرع األيمرة لرللب مي اي را
رار يعررول اليررم وهررو الس ر ا والرسررم والعربيررة ،انررل مررا صررا س ر اق ،واسررتقام وأهررم ارري
يرأررع إليررم ،و معير ا

العربيررة ،وواار لفررظ تر المصر ف اإلمررام اهررو مررن السرربعة الم صوصررة ،اعلررل هررلا األصررل ب رري جبررول
القراءا ،,ان سبعة نا وا أو سبعة آالف ،ومتل اقا شر من هلق الثالثة اهو شال".

()1

إن تصريا القس ال ي الساب بان العاا سبعة ال يقصا بم تتصيص ،بوا ما يراا بم التعراا ،وهرلا
مررا لهررم إليررم الرااعرري( )2بوابرراهيم أ ررين( ،)3وابررا الصرربور شرراهين( )4وابررا العررال منرررم( )5ورمضرران ابررا
الت روام( ،)6ومررع أن العلمرراء أنرراوا الررل أن األ رررف السرربعة ال يقصررا بهررا العرراا قيقتررم ،إال أن العامررة
الترربن الرريهم رراي

مأاها(.)7

األ رررف السرربعة بمصر لا القرراءا ,السرربع ،والررلي نرران ا وا را لنتررام صر فم ابررن

ااالشررت ارب العررااي بررين األ رررف السرربعة والقرراءا ,السرربعة جررا ترروهم الاارسررين أن األ رررف والقرراءا,

مصر ل ان لمفهرروم وا ررا ،ولنررن الفررر بي همررا ألرري ا ررا أهررل العلررم تفرري ا ررا العامررة ،ارراأل رف السرربع
هي "رتصة م ها اهلل للمسلمين الل لسان بيم ليتمن وا مرن جرراءة الر ص القرآ ري و فظرم الرل سرم
مؤهالتهم الصوتية ومقارتهم اللتوية"(.)8

أما القراءا ,السبع اهي ما أمعم اإلمام مأاها لسبعة من األيمة اشتهروا بالثقة واألما رة والضرب

وماليمة القراءة ،ونان انتفاؤق بالسبعة م ض صااة واتفا ( ،)9إل نان ااا القراء أنثر من للرب بنثيرر

وليرر ,ابررن مأاهررا نمررا يرررد أهررل العلررم جررا ياا أو أ قررص العرراا سرربعة ،لنرران أراح المسررلمين مررن هررلق
التاويال ،,يقول اإلمام العبان أ ما بن امار" :لقا اعل مسبع هؤالء السبعة ما ال ي بتي لم أن يفعلم،

وأشنل الل العامة ،تل أهلوا ما ال يسعهم أهلم ،وأوهم نل من جل ظرق أن هلق الملنورة اي التبرر

ال ب رروي ال ي ررر ،وأن ررا وه ررم الال ر ر الس رراب  ،وليت ررم إلا اجتص ررر ق ررص ا ررن الس رربعة أو ياا لييي ررل ه ررلق
 ) 1ل ايف اإلرشااا ,لف ون القراءا :,اإلمام شهام الاين القس ال ي ،ت قي  :الشي اامر السيا اثمران وابرا الصربور
شاهين ،المألن األالل للشؤون اإلسالمية ،لأ ة إ ياء الت ار  ،القاهرة ،ص.67

 )2إاأاي القرآن والبال ة ال بوية :مص فل صاا الرااعي ،اار النتام العربي ،بيرو2005 ،8 ،,م ،ص.51
 )3اي اللهأا ,العربية :إبراهيم أ ين ،منتبة األ ألو المصرية ،القاهرة ،ص.51
 )4تاري القرآن :ابا الصبور شاهين ،ص.67

 )5أثر القراءا ,اي الاراسا ,ال وية :ص.31

 )6م اضرا ,اي القرآن وال اي  :رمضان ابا التوام ،ص ،47قال ان :موجف اللتويين من القراءا ,القرآ ية الشالة،
م ما السيا أ ما ايوي ،االم النتم2001 ،1 ،م ،ص.17

 )7نتام السبعة اي القراءا :,أبو بنر بن مأاها البتاااي أ ما بن موسل بن العبان التميمي ،ت قي  :شوجي ضيف،
اار المعارف ،مصر1400 ،2 ،هر.

 )8موجف اللتويين من القراءا ,القرآ ية الشالة :ص.20
 )9المرأع الساب  :ص.21

- 13 -

الشرربهة"( ،)1جررال اإلمررام ابررن الأرريري" :ال ر اي بررين العلمرراء المعتب ررين أن األ رررف السرربعة الترري لنرهررا
ال بي -صلل اهلل اليم وسلم -أن القرآن أ يل اليهرا ليسر ,جرراءا ,القرراء السربعة المشرهورة برل أول مرن
أمع للب ابن مأاها لينرون للرب موااقرا لعراا ال رروف التري أ ريل اليهرا القررآن ،الاتقرااق وااتقراا يررق
من العلماء أن القراءا ,السبع هي ال روف السبعة أو أن هؤالء السبعة المعي ين هم اللين ال يأوي أن

يق أر بتير جراءتهم(.)2

ومن تالل ال صين السابقين يتضا أن القراءا ,السبعة أيٌء من األ رف السبعة ،ااأل رف السبعة
أشمل من القراءا ,السبعة ،ولقا تُرب التيار لألمة أن تق أر الرل أي م هرا ،ارإلا اعلر ,للرب اقرا أصراب,

الس ة ال بوية الم هررة ،جرال الرسرول -صرلل اهلل اليرم وسرلم" :-إن القررآن أ ريل اليهرا ،بوا هرا نلهرا نراف
شاف".

()3

وهررلا مررا أنرراق أبررو امرررو الرراا ي ارري شرران األ رررف السرربعة اقررال" :وأملررة مررا عتقرراق مررن هررلا البررام

و يررق :مررن إ ريال القررآن ونتابتررم وأمعررم وتاليفررم وجراءتررم ووأوهررم و ررلهم إليررم و تتررارق أن القررآن م رريل

الررل سرربعة :نلهررا شرراف نرراف و ر وص روام"( ،)4لنررن يلرريم هررلق الوأرروق أن تنررون موصررولة بال ض ررة

ال بوية المشراة أو أ ا الص ابة اللين ج أروا القرآن الل ال بي –صلل اهلل اليم وسلم -وصوم الرسول
جراءتم واالها للتواا مع بييتم أو لن تِم اون تروا ان المالوف يقول ابا الصبور شاهين" :إن إبا رة
جراءة القرآن الل سبعة أ رف نا  ,ير م لقة ،أا ي أ م لم ينن مفهوما مرن للرب أن نرل اررا يمن رم

معلمرم رسرول اهلل أو أ را
أن يق أر القرآن الل سبعة أ رف ،بوا ما المقصوا أن يق أر نل ارا الل ما لق رم ُ
الصر ابة ،اون أن ي رراول تقليرراق الررل يررق ارري جراءتررم أوال ،واون أن ي رراول ارررض جراءتررم الررل يررق
تصويبم –صلل اهلل اليرم وسرلم -لنرل مرن يقر أر ب ضررتم ،برر م اترتالاهم ترل لقرا
ثا يا ،ومن ه ا نان
ُ
هاهم ان ِ
المراء اي القرآن بسبم اتتالف األ رف اإن المراء ايم نفر"(.)5
الق ار ات القرآنية في سورة الفاتحة:

إلا نا رر ,اللهأررا ,العربي ررة لهررا مص رراار ارراة اهتم رر ,بهررا واش ررتمل ,اليهررا ،ا ررإن الق رراءا ,القرآ ي ررة
صر ر ي ة ومتر رواترة وش ررالة تع ررا "أص ررل المص رراار أميعر را ا رري معرا ررة اللهأ ررا ,العربي ررة؛ ألن مر ر هج ال ررم

القراءا ,اي ريقة قلها يتتلرف ارن نرل ال رر التري قلر ,بهرا المصراار األتررد نالشرعر وال ثرر؛ برل

 )1ال شر اي القراءا ,العشر .36/1 :وم أا المقريين ومرشا ال البين :ص.82
 )2ال شر اي القراءا ,العشر.39/1 :

 )3شرح ص يا البتاري :ابن ب ال .235/10 ،واتا الباري :ابن أر العسقال ي.24/9:

 )4ال شررر ارري الق رراءا ,العشررر :ص .37-36األ رررف السرربعة للقررآن :اثمرران بررن سررعيا بررن اثمرران بررن امررر أبررو امررر
الاا ي ،ت قي  :ابا المهيمن

 )5تاري القرآن :ص.66

ان ،منتبة الم ارة ،منة المنرمة1408 ،1 ،هر.
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يتتلررف اررن ررر قررل ال رراي  ،وجررا أريرر ,مررا نرران مررن رسررول اهلل -صررلل اهلل اليررم وسررلم– مررن تلقيررم

الو ي ثم ارضم الل أبريل ،وما نان من إجرايم الص ابة وجراءتهم اليم".

()1

االقراءا ,القرآ ية مصارها الو ي ،يل بها الل الرسول م ما -صرلل اهلل اليرم وسرلم– ير

أراء

أبريررل –اليررم السررال م -اقررال للرسررول -صررلل اهلل اليررم وسررلم" :-إن اهلل يررامرب أن تقرررئ أمت رب الق ررآن
ٍ
رف اقال :أسال اهلل معاااتم ومتفرتم بوان أمتي ال ت ي للب ،ثم أتاق الثا ية اقال :إن اهلل يامرب
الل
أن تقرررئ أمتررب القررآن الررل رراين اقررال أسررال اهلل معاااتررم ومتفرتررم بوان أمترري ال ت ير للررب ،ثررم أرراءق
الثالثة اقال :إن اهلل يامرب أن تقرئ أمتب القرآن الل ثالثة أ رف اقال :أسال اهلل معاااتم ومتفرتم بوان
أمتي ال ت ي للب ثم أاءق الرابعة اقرال :إن اهلل يرامرب أن تقررئ أمترب القررآن الرل سربعة أ ٍ
ررف اايمرا
ٍ
رف جرءوا اليم اقا أصابوا"(.)2

ولهررم ابرراق الراأ رري إلررل أن القرراءا ,القرآ يررة هرري مررآة صررااجة "تعنررن الواجررع اللترروي الررلي نرران

ساياا اي شبم الأييرة جبل اإلسالم"( ،)3اهي تسأل نل مرا أررد الرل اللسران العربري مرن صرور

قيرة

وأااييرة ،وهررلا مرا أنرراق ولف سرون بقولررم" :وال قيقررة الثابترة أن بعررض هرلق القرراءا ,ي راب تمامرا اللهأررا,
التي نا  ,شايعة ا ا العرم اي القرن األول بعرا الهأررة ،اهري صريغ اربيرة نا ر ,مالوارة ا را العررم

جبل تسرم ال فرول األاأمري ،وجبرل أن ي ر أر تتييرر اري اللترة العربيرة التري نا ر ,م تشررة اري شرمال برالا

العرم اي اصر ظهور اإلسالم"(.)4

إلا نان العلماء جا شتفوا بلتة العرم الواراة اي أشعارهم و ثرهم ،لمرا ايهرا مرن ظرم بوااأراي متمثرل

اي اجة األلفاظ وااللتها الل المعا ي ،وبال رة اإليأراي وسر ر البيران ،ارا تأوا بلترتهم وأعلوهرا أساسرا
اي الت ظير لعلومهم ،اإن اال تفاء بالقراءا ,أولل بللب أل ها ا تو ,ما سب لنرق ،اضال الل أن لها

راا
صرلة بررالقرآن النرريم الررلي أاأرري اهللُ برم العرررم ،ولنررون القرراءا ,تمثررل الواجررع اللتروي آ ررلاب ااال تأر ُ
بها أولل ،يقول سعيا األاتا ي" :وأ  ,تعرف أن ال اة ي تأرون بنرالم مرن لرم تفسرا سراليِقُم مرن ترابعي
التررابعين ،اررألن ي تأروا بقرراءة أايرران التررابعين والصر ابة أولررل"( ،)5ااألاتررا ي يؤنررا الررل أن اال تأرراا
بررالقراءا ,أولررل مررن اال تأرراا مررن لهأررا ,العرررم المرراتولة مررن التررابعين وتررابعي التررابعين ،وهررو بررللب
يواا مرا لهرم إليرم العلمراء اري شران القرراءا ,القرآ يرة ،يقرول السريو ي" :أ بر ال ران الرل اال تأراا

بررالقراءا ,الشررالة ارري العربيررة ،إلا لررم تتررالف جياس را معروا را؛ بررل ولررو تالفتررم ي ررتج بهررا ارري مثررل للررب

 )1اللهأا ,العربية اي القراءا ,القرآ ية :اباق الراأ ي ،اار المعراة الأامعية1996 ،م ،ص.84
 )2اتا الباري :ابن أر .24/9 ،الس ن النبرد.484/1 :
 )3اللهأا ,العربية اي القراءا ,القرآ ية :ص.83

 )4تاري اللتا ,السامية :إسراييل ولف سون ،م بعة االاتماا،

 -سن األنبر ،مصر1929 ،م ،ص.208

 )5اي أصول ال و :سعيا األاتا ي ،اار الفنر ،بيرو ،,ص.29
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ال رف بعي م ،بوان لم يأي القيان اليم ،نما ي رتج برالأمع الرل ورواق ،ومتالفترم القيران الروارا بعي رم
()1
وال يقان اليم".
اءا ,القرآ يررة مرن أهرم المصرراار التري ااتمررا اليهرا اري ا ارسررة اللهأرا ,العربيررة،
والرل للرب تعر آا القرر ُ
وتتبع مظاهرها ،وت ورها مما ااع العلماء إلل بلل أهوا نبيرة اي بيان أصول القراءة القرآ يرة ،و سربها

إلل جبيلتها األصلية ووض وا المع ل المرراا مرن هرلق اللفظرة القرآ يرة لراد هرلق القبيلرة العربيرة ،للرب ألن
القرآن أ يل بلتة مشترنة بين القبايل ولرم يقصرر العلمراء ا ارسرتهم الرل القرراءة الصر ي ة والمترواترة؛ برل

اهتم روا با ارسررة الق رراءا ,الشررالة أيض را ،ممررا أترراح الفرصررة للعلمرراء ارري إا رراي مررااة تصرربة اررن الق رراءا,

واالجتهر ررا باللهأر ررا ,العربير ررة بوان اتتلر ررف العلمر رراء باألتر ررل بر ررالقراءا ,الشر ررالة ،واالستشر ررهاا بهر ررا إال أن

ابن ِأ ي" :وضربا تعاد للب ،اسماق أهل يما را شرالا ،أي تارأرا
الأمهور الل أواي األتل بها ،جال ُ
ان جراءة القراء السبعة المقام لنرها ،إال أ م مع تروأم ا ها اي بالثقة إلل جرايم ،م فوف بالروايا,
ٍ
مساو اي الفصا ة للمأتمع اليم(.)2
نثير م م-
من أمامم وورايم ،ولعلم -أو ا
و تلرص ممررا سرب أن القرر ِ
اءا ,القرآ يرة تمثررل أا برا مررن الواجرع اللترروي السرايا ارري شربم الأييررة العربيررة،

واليررم س راجف الررل نررل الق رراءا ,القرآ يررة ال رواراة ارري سررورة الفات ررة ،ص ر ي ها ومتواترهررا وشررالها؛ ألن
االتتالف اي أوأم القراءا ,القرآ ية يضيف أا با من اإلاأاي القرآ ي ،ات و ُ القراءا ,يؤاي إلل ت وِ
المعا ي وييااتِها ،انل وأم من القراءة يتتلف ان ااتر اي إبراي ضرم من المع ل واإلاأاي متايار

لما ي تويم الوأم ااتر(.)3
جدول أوجه الق ار ات

النص القرآني

أوجه الق ار ة

القارئ

الر ِح ِيم ا ْل َح ْم ُد
َّ

ما
الر يمِ ال ُ
()5
الر ْيم أل ما

()4

كيفية الق ار ة

الأمهور

نسر الميم ووصل األلف من نلمة ال ما

أم سلمة رضي اهلل ا ها

ب ررالوجف ال ررل الم رريم م ررن ال ررر يم ث ررم االبت ررااء
بهمية ج ع مفتو ة

 )1االجتراح اي أصول ال و :أالل الاين السيو ي ،ص.48

 ) 2الم تسم اي تبيين وأوق شوال القراءا ,واإليضاح ا ها :أبو الفتا اثمان بن أ ي الموصرلي ،ت قير  :الري ال أراي
اصف وآترون ،و ايرة األوجاف-المألن األالل للشيون اإلسالمية1420 ،هر1999-م ،ص.33-32

 )3وهلا ما ستنشفم الاراسة اي أا م الت بي .
 )4جراءة فص ان ااصم.

 ) 5الررار المصررون ارري الرروم النتررام المن ررون :أبررو العبرران ،شررهام الرراين ،أ مررا بررن يوسررف بررن ابررا الرراايم المعررروف
بالسمين ال لبي ،ت قي  :أ ما م ما الت ار  ،اار القلم ،امش  ،ص .35الهااية إلل بلوغ ال هاية اي الم معا ي القررآن
وتفسيرق ،وأ نامم ،وأمل من ا ون الومم :أبو م ما مني برن أبري الرم ،ت قير  :الشراها البوشريتي ،مأموارة ب رو
النتام والس ة -نلية الشريعة والاراسا ,اإلسالمية ،أامعة الشارجة1429 ،1 ،ه ر2008-م .99/1 ،اللبرام اري الروم
النتام .151/1 :تفسير ابن نثير.41/1 :
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النص القرآني

أوجه الق ار ة
الر يم أل ما

القارئ
()1

ما لِلم
ال ُ
()3
ما لُلم
ال ُ
()2

ا ْل َح ْم ُد للّ ِه

ال ِ
ما لِلم

()4

ال ما لِلم

()5

ال ما للم

()6

كيفية الق ار ة

بع ررض الع رررم و ن ررل لل ررب بفررتا المرريم وصررلة األلررف نا ررب سررن  ,المرريم
وج عر ,األلررف ثررم ألقيرر ,رنتهررا الررل المرريم

النسايي

و لا,
الأمهور

بضم الاال ونسر الالم بعاها

إبراهيم بن أبي ابلة

بضررم الرراال وضررم الررالم بعرراها إتباارا لضررمة

الاال جبلها.

ال س ررن البص ررري ويي ررا ب ررن نسر الاال إتبااا لنسرة الالم التي بعاها
ال رري وال ررار ب ررن أس ررامة

بوابراهيم بن أبي ابلة
سر ررفيان ب ر رري ايي رررة ورؤبر ررة بفر ررتا ال ر رراال ال ر ررل المص ر ررارية ونس ر ررر ال ر ررالم
بن العأاا وهارون العتني بعاها.

ال سن البصري

بفررتا الرراال واررتا الررالم بعرراها إتبااررا ل رنررة

 )1المراأع السابقة .معأم القراءا ,القرآ ية :أ ما متتار امر وابا العال سالم منرم ،م بواا ,أامعرة النوير،2 ،,
1988م .5/1 ،ومعأم القراءا ,القرآ ية :ابا الل يف الت يم ،اار سعا الاين ،القاهرة2002 ،1 ،م.3/1 ،

 )2ج رراءة فررص اررن ااصررم .معأررم الق رراءا ,القرآ يررة .6/1 :ومعأررم الق رراءا ,القرآ يررة :ابررا الل يررف الت يررم.4/1 ،
إاأراي القررءا ,القرآ يرة-ا ارسرة اري تراري القرراءا ,واتأراق القرراء :صربري األشروح ،منتبرة وهبرة ،القراهرة1998 ،1 ،م،
ص.28

 )3النشاف .10/1 :الب ر الم ري  .32/1 :تفسرير القر بري .136/1 :تفسرير ابرن نثيرر .32/1 :ياا المسرير.18/1 :

رايم القرآن ور ايم الفرجان .84/1 :الار المصون .42/1 :الم تسم .37/1 :التبيران اري إاررام القررآن :أبرو البقراء

ابا اهلل بن ال سين بن ابا اهلل العنبري ،ت قي  :الي م ما البأاوي ،ايسرل البرابي ال لبري وشررناق .5/1 ،ال شرر اري
الق رراءا ,العشررر .47/1 :اإلبا ررة اررن معررا ي الق رراءا :,أبررو م مررا منرري بررن أبرري الررم ،ت قي ر  :ابررا الفترراح إسررماايل
شلبي ،اار هضة مصر لل بع وال شر ،ص.120

 )4المراأع الساب  .بوات اف اضالء البشر اي القراءا ,األربع اشر :ص .162ولسان العرم مااة ( ما) ،الميهرر اري
الوم اللتة وأ وااها :أرالل الراين السريو ي ،ت قير  :ارؤاا الري م صرور ،اار النترم العلميرة ،بيررو1418 ،1 ،,ه ر-
1998م .179/1 ،معأ ررم القر رراءا ,القرآ ي ررة .5/1 :ومعأ ررم القر رراءا ,القرآ ي ررة :اب ررا الل ي ررف الت ي ررم .4/1 ،إاأ رراي
القرءا ,القرآ ية :ص.28

 )5النشررف والبيرران .109/1 :وتفسررير القر برري .135/1 :وياا المسررير ارري ال رم التفسررير .18/1 :وال شررر ارري الق رراءا,
العشر .48/1 :والب ر الم ي  .34/1 :معأم القراءا ,القرآ ية .5/1 :ومعأم القراءا ,القرآ ية :ابا الل يف الت يم،

.5 /1

 )6ال شر اي القراءا ,العشر .48/1 :وتهليم اللترة ولسران العررم مرااة ( مرا) .معأرم القرراءا ,القرآ يرة :ابرا الل يرف
الت يم.5/1 ،
- 17 -

النص القرآني

أوجه الق ار ة

القارئ
الاال.

ِ ()1

ما الق
ال ُ

للّ ِه

هلل

جراءة بعض األارام

بضر ر ر ررم الر ر ر رراال و ر ر ر ررلف هم ر ر ر رية الوصر ر ر ررل وأل

جراءة جتيبة ان النسايي

بإمالة األلف إمالة ل يفة.

جراءة الأمهور

بتشايا الباء ونسرها.

()4

ييا بن الي

بتش ررايا الب رراء وات ه ررا ا رري موض ررع ص ررم ال ررل

()5

أب ررو أعف ررر وأب ررو يي ررا وأب ررو بتشررايا البرراء وضررمها الررل أ هررا تبررر لمبترراأ

()2

رم العالمين

ين
َر ِّب ا ْل ًَالَ ِم َ

رم
آ
رم

كيفية الق ار ة

()3

التعريف والالم األولل من لفظ الأاللة اهلل.

الماح.

ريير ررن العقلر رري والربير ررع بر ررن م لوف.
تثيم وأبو امران الأو ي

ين
ا ْل ًَالَ ِم َ
ِ
ـــــــــــــــــن
الر ْحمـ
َّ

العالمين
العالمين
العالمي م

()6

بإمالة األلف.

()7

بإباال األلف همية.

()8

الر ِ
من الر ِيم

بالوجف اليها بهاء السن.,
()9

بنسررر ال ررون ونس ررر الم رريم م ررن ال ررر يم ال ررل

جراءة الأمهور

 )1اريررم التفسررير واأايررم التاويررل .94/1 :وتهررليم اللتررة ولسرران العرررم وترراا العرررون :مررااة (ألررم) .معأررم الق رراءا,
القرآ ية :ابا الل يف الت يم.5/1 :

 )2ال شر اي القراءا ,العشر .48/1 :أمال القراء ونمال اإلجراء :الم الاين الستاوي ،ت قي  :مرروان الع يرة وم سرن
ترابة ،اار المامون للت ار  ،امش 1418 ،1 ،هر1997-م ،ص.616

 )3جراءة فص ان ااصم.

 )4النشاف .10/1:الم رر الوأيي .67/1:الب ر الم ري  .34/1 :ال شرر اري القرراءا ,العشرر .48/1:معأرم القرراءا,
القرآ ية .6/1:معأم القراءا ,القرآ ية :ابا الل يف الت يم .6/1،إاأاي القراءا ,القرآ ية :ص.29

 )5ياا المسررير .18/1 :ال شررر ارري الق رراءا ,العشررر .48/1 :التبيرران ارري إا ررام القررآن .5/1 :معأررم القرراءا ,القرآ يررة:
 .6/1معأم القراءا ,القرآ ية :ابا الل يف الت يم .6/1 ،إاأاي القراءا ,القرآ ية :ص.29

 )6ال شر اي القراءا ,العشر.48/1 :

 )7إارام القراءا ,الشوال :أبو البقاء العنبري ،ت قي  :م ما السيا أ ما اريوي ،ارالم النترم1996 ،م .90/1 ،معأرم
القراءا ,القرآ ية :ابا الل يف الت يم.7/1 ،

 )8ال شررر ارري الق رراءا ,العشررر .136/2 :إت رراف اضررالء البشررر .140/1 :اريرراة الرراهر ارري تاصرريل وأمررع القررراءا,
العشر :م ما إبراهيم م ما سالم ،اار البيان العربي.6/2 ،

 )9جراءة فص ان ااصم.
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النص القرآني

الر ِح ِيم
َّ

أوجه الق ار ة

القارئ
()1

الر من الر يم

كيفية الق ار ة
أ هما ع ,هلل.

يي ررا ب ررن ال رري وأب ررو العالي ررة بف ررتا ال ررون والم رريم م ررن نلم ررة ال ررر يم ولل ررب
وابر ررن المسر رريفع ايسر ررل بر ررن بال صم الل الماح.

امر
()2

يم
الر ُ
من الر ُ

الر من

الر ِح ِيم َمالِ ِك
َّ

()3

َمالِ ِك

الأو ي

والر يم ع ,للر من.

بإمالة األلف الم لواة ت ا ال صوتا.

()4

أبو امرو بن العالء

()5

أبو امرو بن العالء

بإسنان ميم الر يم بواا امها اي ميم ملب.

الر ْيم ملب
ِ ِ ()6
مالب
مالِب

بن تيثم وأبو امران

برارع الرر من الرل أ هررا تبرر لمبتراأ م ررلوف

بإسنان ميم الر يم بواا امها اي ميم مالب.

الر ْيم مالب

()7

أبو ريين العقيلي والربيع

بضررم ال ررون والمرريم مررن نلمررة الررر يم وللررب

فص ان ااصم
الم ررواي واألامر ر

بفتا الميم ونسر الالم والناف.

وابرررن بف ررتا الم رريم ونس ررر ال ررالم وا ررتا الن رراف ال ررل

السررميفع واثمرران بررن افرران أ ها م ااد.
واب ر ررن أب ر رري س ر ررليمان واب ر ررا
الملب وأبو هريرة وامر برن
اب ر ررا العيي ر رري وأب ر ررو ص ر ررالا

السر ررمان وأبر ررو ابر ررا المالر ررب
الشامي وابن أبي ابلة

 )1الب ر الم ي  .35/1 :التبيان اي إاررام القررآن .5/1 :معأرم القرراءا ,القرآ يرة :ص .6/1معأرم القرراءا ,القرآ يرة:
ابا الل يف الت يم.7/1،

 )2المراأع السابقة.

 )3ال شر اي القراءا ,العشر .49/1:معأم القراءا ,القرآ ية :ابا الل يف الت يم.7/1،

 )4ال شر اي القراءا ,العشر .200/2:إت اف الفضالء .59/1:معأم القراءا ,القرآ ية.6/1:

 )5ال شر اي القراءا ,العشر .298/1:إت اف الفضالء .30/1:معأم القراءا ,القرآ ية :ابا الل يف الت يم.8/1،
 )6جراءة فص ان ااصم.

 )7الب ررر الم رري  .36/1 :متتصررر ابررن تالويررم :ص .9معأررم الق رراءا ,القرآ يررة .8/1 :معأررم الق رراءا ,القرآ يررة :ابررا
الل يف الت يم .10/1 ،إاأاي القراءا ,القرآ ية :ص.28
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النص القرآني

أوجه الق ار ة
ب
مالِ ُ

()1

ملِب

()2

ب
مِل ُ

()3

مْل ِب
ِ ِ ()5
مْلب

كيفية الق ار ة

القارئ

أبو هريرة وأبرو بروة وامرر بفتا الميم ونسر الالم وضم الناف.

ابررن ابررا العييرري واررون بررن
أبي شااا العقيلي

أ ررن ب ررن مال ررب وأب ررو ب رروة بفتا الميم ونسر الالم واتا الناف بال صرم
وأبو وال امر بن مسلم

الل ال ااء أو الماح.

اايش ر ر ررة رض ر ر رري اهلل ا ه ر ر ررا بفررتا المرريم ونسررر الررالم وضررم النرراف الررل
ب.
وسعا بن أبي وجاص
أ ها تبر لمبتاأ م لوف وتقايرق هو ملِ ُ

()4

أبو هريرة وااصم الأ اي بفتا الميم بواسنان الالم ونسر الناف.
أبر ررو اثم ر رران ال هر رراي وأب ر ررو بنسر الميم بواسنان الالم ونسر الناف.

ملب

()6

ٍ
ماض.
الرري بررن أبرري الررم وأ ررن الل أ ها اعل

ب
مْل ُ

()7

يوة والشعبي وا ية

ابررن مالررب وأبررو يرروة وأبررو
يف ر ررة وأبي ر ررر ب ر ررن م ع ر ررم

وي ي ر ر ررل ب ر ر ررن يعم ر ر ررر وأب ر ر ررو
ااصم وال سن وااصم بن

م أون
بإسنان الالم وضم الناف.

 )1الب ررر الم رري  .36/1 :ترراا العرررون :مررااة (ملررب) .معأررم الق رراءا ,القرآ يررة .9/1 :معأررم الق رراءا ,القرآ يررة :ابررا
الل يف الت يم.11/1 ،

 )2الب ر الم ي  .36/1 :متتصر ابن تالويم :ص .9شوال القرراءا :,م مرا برن أبري صرر النرمرا ي ،ت قير  :شرمران
العأيلي ،مؤسسة البالغ ،بيرو ،,ص .41معأم القراءا ,القرآ ية :ابا الل يف الت يم.10/1 ،

 )3الب ر الم ي  .36/1 :شوال القراءا :,ص .41معأم القراءا ,القرآ ية :ابا الل يف الت يم.10/1 ،

 )4الم رررر الرروأيي .68/1 :الب ررر الم رري  .36/1 :ال شررر ارري القرراءا ,العشررر .37/1 :معأررم القرراءا ,القرآ يررة :ابررا
الل يف الت يم .9/1 ،إاأاي القراءا ,القرآ ية :ص.28

 )5الب ر الم ي  .36/1 :ال شر اي القراءا ,العشر .47/1 :معأم القراءا ,القرآ ية :ابا الل يف الت يم.9/1 ،

 )6الب ر الم ي  .36/1 :متتصر ابن تالويم :ص .9معأم القراءا ,القرآ ية :ابا الل يف الت يرم .10/1 ،إاأراي
القراءا ,القرآ ية :ص.28

 )7الب ر الم ي .36/1 :
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النص القرآني

أوجه الق ار ة
ملِ ِني
ملِنا

()1

كيفية الق ار ة

القارئ
ااع وور

اررتا المرريم ونسررر الررالم بواشرربا نس ررة النرراف
تل ي شا م ها ياء.

()2

ااصم بن اليمان

ار ر ررتا المر ر رريم ونسر ر ررر الر ر ررالم وت ر ر رروين النر ر رراف

()3

ااص ر ر ررم الأ ر ر رراي وا ر ر ررون اتا الميم ونسر الالم وراع الناف وت وي ها.

ب
مالِ ٌ

و صبها.

العقيلرري وابررن هشررام وابيررا
وأبو اتم

مالِنا
مالب
ْ

()4

أبو السميفع

()5

هارون األاور

بإسنان رنة اإلارام.

ور و ااع

بنسر الناف بواشبا رنتها تل ُي تج ياء.
بف ررتا الم رريم وتش ررايا ال ررالم م ررع ات ه ررا ونس ررر

()6

مالني
ِ ()7
مالب
م ِ
ليب

()8

بفتا الميم ونسر الالم و صم الناف
وت وي ها ،و صم الميم اي يوم.

الي بن أبي الم

الناف.

أبر ر ر ررو هري ر ر ر ررة وأبر ر ر ررو رأر ر ر رراء بفررتا المرريم ونسررر الررالم بواشرربا نس ررة الررالم
تل ي شا م ها ياء ونسر الناف.
الع اراي

 )1الب ر الم ي .36/1 :معأم القراءا ,القرآ ية :ابا الل يف الت يم.12/1 ،

 )2الب ر الم ي  .36/1 :معأم القراءا ,القرآ ية .9/1 :معأم القراءا ,القرآ ية :ابا الل يف الت يم.11/1 ،

 )3الب ررر الم رري  .36/1 :شروال القرراءا :,النرمررا ي :ص .42معأررم القرراءا ,القرآ يررة .9/1 :معأررم القرراءا ,القرآ يررة:
ابا الل يف الت يم .11/1،إاأاي القراءا ,القرآ ية :ص.29

 )4شوال القراءا :,النرما ي ،ص.41

 )5متتصر ابن تالويم :ص .9معأم القراءا ,القرآ ية :ابا الل يف الت يم.12/1 ،
 )6تاا العرون :مااة (ملب) .معأم القراءا ,القرآ ية :ابا الل يف الت يم.12/1 ،

 )7الب ر الم ي  .36/1 :ال شرر اري القرراءا ,العشرر .48/1 :معأرم القرراءا ,القرآ يرة .9/1 :معأرم القرراءا ,القرآ يرة:
ابا الل يف الت يم.11/1 ،

 )8الب ررر الم رري  .36/1 :متتصررر ابررن تالويررم :ص .9معأررم الق رراءا ,القرآ يررة .9/1 :معأررم الق رراءا ,القرآ يررة :ابررا
الل يف الت يم.11/1 ،
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النص القرآني

الد ِ
ِّين

أوجه الق ار ة
ب
ملي ُ

()1

مليب

()2

القارئ
امرو بن العاص

بفررتا المرريم ونسررر الررالم بواشرربا نس ررة الررالم
تل ي شا م ها ياء وضم الناف.

بفررتا المرريم ونسررر الررالم بواشرربا نس ررة الررالم
تل ي شا م ها ياء واتا الناف.

مالب

()3

مالب

()4

جتيبة بن مهران والنسايي

()5

أبو امرو و مرية والنسرايي بر ر ررالوجف بر ر ررروم ال رنر ر ررة ،والر ر ررروم تضر ر ررعيفب

ِ
الاين

ي ي ر ر رل برر ررن يعمر ر ررر وأيرر رروم باإلمالة البليتة.

الستتيا ي

باإلمالة بين بين.

وتل ر ر ر ررف والشر ر ر ر ر وي وأب ر ر ر ررو الصرو ,بال رنرة ترل يرلهم معظرم صرروتها

()6

إياب

إِيَّا َك

كيفية الق ار ة

()7

أياب

أعفر

ايتفل إال الل القرم.

جراءة الأمهور

بنسر الهمية وتشايا الياء.

الفضل بن ايسل الرجاشي بفتا الهمية وتشايا الياء.

إِياب

()8

وسفيان الثوري
امرو بن اايا

بنسر الهمية وتتفيف الياء.

 )1ياا المسير .19/1 :معأم القراءا ,القرآ ية :ابا الل يف الت يم.12/1 ،
 )2إارام القراءا ,الشوال :العنبري.91/1 ،

 )3الب ر الم ي  .36/1 :معأم القراءا ,القرآ ية.9/1 :

 )4المرأع الساب  .شوال القراءا :,النرما ي ،ص .42معأم القراءا ,القرآ ية.9/1 :
 )5ال شر اي القراءا ,العشر.123/2 :
 )6القراءة المتعارف اليها.

 )7النش رراف .13/1 :تفسررير القر ب رري .146/1 :ال شررر ا رري القررراءا ,العش ررر .42/1 :معأ ررم القر رراءا ,القرآ ي ررة.9/1 :
معأم القراءا ,القرآ ية :ابا الل يف الت يم.13/1 ،

 )8الم تسم .40/1 :ال شر اي القراءا ,العشر .47/1 :معأم القراءا ,القرآ ية .10/1 :معأم القراءا ,القرآ ية :ابرا
الل يف الت يم .14/1 ،إاأاي القراءا ,القرآ ية :ص.28
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النص القرآني

أوجه الق ار ة

القارئ

ِهياب

كيفية الق ار ة

()1

أبو سوار الت وي

بسنر الهاء المبالة من الهمية وتشايا الياء.

()2

أبو سوار الت وي

بف ر ررتا اله ر رراء المبال ر ررة م ر ررن الهمر ر رية المفتو ر ررة

()3

جراءة الأمهور

بفتا ال ون وسنون العين وضم الباء والاال.

()4

جراءة بعض أهل منة

بفررتا ال ررون وس ررنون العررين وض ررم الب رراء بواس ررنان

هياب

وتشايا الياء.
ْعُب ُا
ْعُب ْا

َن ًْ ُْ ُد

ِ ْعُب ُا

()5

الاال.

يي ررا ب ررن ال رري وي ي ررل برررن بنس ر ررر ال ر ررون وس ر ررنون الع ر ررين وض ر ررم الي ر رراء
وثر ر ررام وابير ر ررا بر ر ررن امير ر ررر والاال.

الليثي
()6

ُي ْعب ُا

ال س ر ررن وأب ر ررو م ل ر رري وأب ر ررو بضررم اليرراء بواسررنان العررين واررتا البرراء وضررم
الاال الل صيتة المب ي للمأهول.
المتونل

()7

ْعُب ُاو

بفتا ال رون وسرنون العرين وضرم البراء والراال

ور

 )1معا ي القرآن :األتف  .18/1 ،الم رر الوأيي .72/1 :تفسير القر بي .146/1 :معأم القراءا ,القرآ ية.10/1 :
معأم القراءا ,القرآ ية :ابا الل يف الت يم.14/1 ،

 )2متتصر ابن تالويم :ص .9ال شر اري القرراءا ,العشرر . .49/1 :معأرم القرراءا ,القرآ يرة .10/1 :معأرم القرراءا,
القرآ ية :ابا الل يف الت يم.14/1 ،

 )3القراءة المتعارف اليها.

 )4ال شر اي القراءا ,العشر .48/1 :معأم القراءا ,القرآ ية .10/1 :معأم القرراءا ,القرآ يرة :ابرا الل يرف الت يرم،
 .14/1إاأاي القراءا ,القرآ ية :ص.30

 )5الب ر الم ي  .39/1 :معأم القراءا ,القرآ ية .10/1 :معأم القراءا ,القرآ ية :ابا الل يف الت يم.15/1 ،
 )6الب ر الم ي  .41/1 :إت اف اضالء البشر :ص.163

 )7متتصر ابن تالويم :ص .9معأم القراءا ,القرآ ية :ابا الل يف الت يم.15/1 ،
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النص القرآني

أوجه الق ار ة

كيفية الق ار ة

القارئ

بواشبا ضمة الاال تل ي شا م ها واوا.
بضررم الترراء وسررنون العررين واررتا البرراء وضررم

()1

تُ ْعب ُا

الاال الل صيتة المب ي للمأهول.

()2

أاُب ُا
ْ

بواياب
بواياب

وِايَّا َك

()3
()4

بفتا الهمية بواسنان العين وضم الباء والاال.
ج ارءة الأمهور

امر ر رررو بر ر ررن ااير ر ررا األس ر ر رواري بفتا الواو ونسر الهمية مع تتفيف الياء.
وأبي

ِوياب

()5

الفراء و بعض العرم

إباال الهمية واوا منسورة وتشايا الياء.

وأياب

()6

الفضل الرجاشي

بفتا الهمية وتشايا الياء.

ِ
ين
ْستع ُ

()7

ِ
عين
ْست ُ

()8

ين
ستَ ًِ ُ
َن ْ

بفتا الواو ونسر الهمية وتشايا الياء.

الأمهور

العين وضم ال ون.
ي يل بن وثام واألام

وابيا بن امير الليثي

()9

ْستعي و

بفتا ال ون وتسنين السين وارتا التراء ونسرر
بنس ر ررر ال ر ررون وتس ر ررنين الس ر ررين وا ر ررتا الت ر رراء

ونسر العين وضم ال ون.

وال تعي وييا بن بي
الي بن أبي الم

بفتا ال ون وتسنين السين وارتا التراء ونسرر
العين وضم ال ون بواشبا ضمتها ترل ي شرا
ا ها واوا.

 )1مت ي اللبيم :ص .125شوال القراءا :,النرما ي ،ص .43معأم القراءا ,القرآ ية :ابا الل يف الت يم.14/1 ،
 )2شوال القراءا :,النرما ي ،ص.43
 )3القراءة المتعارف اليها.

 )4ال شر اي القراءا ,العشرر .48/1 :معأرم القرراءا ,القرآ يرة .10/1:معأرم القرراءا ,القرآ يرة :ابرا الل يرف الت يرم،
.15/1

 )5إارام القراءا ,الشوال .95/1 :معأم القراءا ,القرآ ية.10/1 :
 )6الم تسم .49/1 :معأم القراءا ,القرآ ية.10/1 :
 )7جراءة فص ان ااصم.

 )8متتصر ابن تالويم :ص .9العين .171/5 :معأم القراءا ,القرآ ية .10/1 :إاأاي القراءا ,القرآ ية :ص.28
 )9متتصر ابن تالويم :ص .9العين.171/5 :
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النص القرآني

أوجه الق ار ة

كيفية الق ار ة

القارئ

()1

أستعين

العين وضم ال ون.

()2

إها ا

ِ
اهد َنــــا

أرشا ا

بفتا الهمية وتسنين السين واتا التاء ونسرر

جراءة الأمهور

بق ع همية الوصل ونسرها.

()3

ابن مسعوا

بهمية ج ع مفتو ة.

()4

ثاب ,الب ا ي

بباء مفتو ة وتشايا الصاا مع نسرها.

بصر ا
الص ار

()5

الص ار

()6
()7

الس ار

الأمهور
أعفر بن م ما
ابن نثير والنسايي وأبو

امرو وج بل وابن مأاها

ط
الص َار َ
ِّ

بالصاا لتواا إ با ال اء.
بإمالة األلف

و الياء.

بالسين بال الصاا ومن ج أر بهلق القرراءة أراء

الل األصل.

وابن ماون ويعقوم وابن
ابان

الي ار

()8

مية وأبو امرو والنسايي إباال السين ياي تالصة.

الي ار

()9

مية وأبو امرو وأبو الي بإشر ررمام الصر رراا ياي ر را واإلشر ررمام مر رريا الصر رراا

 )1شوال القراءا :,النرما ي ،ص .43معأم القراءا ,القرآ ية.10/1 :
 )2جراءة فص ان ااصم.

 )3متتصر ابن تالويم :ص .9معأم القراءا ,القرآ ية .11/1 :معأم القراءا ,القرآ ية :ابا الل يف الت يم.17/1،
 )4الب ر الم ي  .74/1 :معأم القراءا ,القرآ ية .11/1 :معأم القراءا ,القرآ ية :ابا الل يف الت يم.17/1،
 )5جراءة فص ان ااصم.

 )6شوال القراءا :,النرما ي ،ص.44

 )7التلنرة اي القراءا ,الثمان .65/1 :معأم القراءا ,القرآ ية .11/1 :معأم القراءا ,القرآ ية :ابا الل يرف الت يرم:
.17/1

 )8ال شررر ارري القرراءا ,العشررر .49/1:معأررم القرراءا ,القرآ يررة .11/1:معأررم القرراءا ,القرآ يررة :ابررا الل يررف الت يررم،
.17/1

 )9التلنرة اي القراءا ,الثمان .65/1 :معأم القراءا ,القرآ ية .11/1 :معأم القراءا ,القرآ ية :ابا الل يرف الت يرم،
.19/1
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النص القرآني

أوجه الق ار ة

كيفية الق ار ة

القارئ
والاوري والي بن سالم
وابن سعاان

()1

الص ار المستقيم

الصــــــــــــــــــ َارطَ
ِّ
ِ
يم
ُ
المستَق َ

ص ار ا مستقيما

ٍ
مستقيم
ص ار

()2

()3

بالياي.

الأمهور

بتعريف النلمتين و صم نلمة الصر ار الرل

ييا بن الي والض اب

بت ني ر ررر النلمت ر ررين و ص ر ررم صرر ر ار م ر ررع ت وي ه ر ررا

و صر بن الي
أعفر الصاا

أ ها مفعول بم والمستقيم صفتها.
وت وين نلمة مستقيما.

ب ص ر ررم صر ر ر ار وأ ر ررر مس ر ررتقيم باإلض ر ررااة م ر ررع
ت وي ها.

ص ار

ِ
ص َارطَ

س ار
ي ار

()4
()5

الأمهور

بالصاا لتواا إ با ال اء.

ابن نثير وج بل ابن

بالسين وجيل الل األصل.

()6

مية والم واي وتلف

م يصن والشب ولي

ص ار اللين

ِ
ين
ص َار َ
ط الَّ ِذ َ

ص ار من

()7

()8

الأمهور

امر بن الت ام وابن

مسعوا وابن اليبير وييا

بن الي والقمة واألسوا

َعلَي ِه ْم

ال ْي ِه ْم

()9

جراءة ااصم وأبو امرو

بإشمام الصاا ياي.
بالصرراا والررلين اسررم موصررول اون ررلف أل

م ها.

بإبرراال اسررم الموصررول الررلين باسررم الموصررول

من.

بفتا العرين والرالم بواسرنان اليراء ونسرر الهراء

 )1جراءة فص ان ااصم.

 )2الم تسم .41/1 :معأم القراءا ,القرآ ية .11/1 :معأم القراءا ,القرآ ية :ابا الل يف الت يم.19/1 ،

 )3الب ر الم ي  .48/1 :معأم القراءا ,القرآ ية .11/1 :معأم القراءا ,القرآ ية :ابا الل يف الت يم.19/1 ،
 )4جراءة فص ان ااصم.

 )5التلنرة اي القراءا ,الثمان .65/1 :معأم القراءا ,القرآ ية.11/1 :
 )6ال شر اي القراءا ,العشر.49/1 :
 )7جراءة فص ان ااصم.

 )8تفسير القر بي .149/1 :متتصر ابن تالويم :ص .9معأم القراءا ,القرآ ية.11/1 :
 )9جراءة فص ان ااصم.
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النص القرآني

أوجه الق ار ة
()1

ال ْيهُ ْم

ِ ()2

الْي ِهم

كيفية الق ار ة

القارئ
وابن اامر والنسايي
مية ويعقوم

ال ْيهُ ِمي

ال سن وامرو بن اايا وأبو

ال سن البصري وامرو بن

بفر ررتا العر ررين والر ررالم بواسر ررنان الير رراء وضر ررم الهر رراء
ونسر المريم بواشربا نسررة المريم ترل ي شرا م هرا
ياء.

األارا

بف ررتا الع ررين وال ررالم بواس ررنان الي رراء ونس ررر اله رراء

اايا

ال ْي ِه ُم

()4

وضم الميم.

ِ ()5

ال ْيهُم

ال ْي ِه ُمو

بفررتا العررين والررالم بواسررنان اليرراء وضررم الهرراء
بواسنان الميم وجفا ووصال.

بف ررتا الع ررين وال ررالم بواس ررنان الي رراء ونس ررر اله رراء
والميم اون إشبا رنة الميم.

امرو

()3

وتسنين الميم.

()6

ال ْي ِه ِمي

بفر ررتا العر ررين والر ررالم بواسر ررنان الير رراء وضر ررم الهر رراء
ونسر الميم.
م يصن وور

بف ررتا الع ررين وال ررالم بواس ررنان الي رراء ونس ررر اله رراء
وضرم المرريم بواشربا ضررمة المرريم ترل ي شررا م هررا
واوا.

()7

بف ررتا الع ررين وال ررالم بواس ررنان الي رراء ونس ررر اله رراء
والميم ي ي شا م ها ياء

 )1ال شر اي القراءا ,العشر .272/2 :معأم القراءا ,القرآ ية .11/1 :معأم القراءا ,القرآ ية :ابا الل يف الت يم،
.21/1

 )2الم تسم .44/1 :ال شر اي القراءا ,العشر .49/1 :متتصر ابن تالويم :ص .9معأم القراءا ,القرآ ية.13/1:
 )3الم تسم .44/1 :ال شر اي القراءا ,العشر.49/1 :

 )4الم تسم .44/1 :ال شر اي القراءا ,العشر .49/1 :معأم القراءا ,القرآ ية .13/1 :معأم القراءا ,القرآ ية :ابرا
الل يف الت يم.23/1 ،

 )5الم تسم .44/1 :تفسير القر بي .149/1 :ال شر اي القراءا ,العشر.49/1 :

 )6ال شر اي القراءا ,العشر .49/1 :معأم القراءا ,القرآ ية .13/1 :معأم القرراءا ,القرآ يرة :ابرا الل يرف الت يرم،
.21/1

 )7الم تسررم .44/1 :متتصررر ابررن تالويررم :ص .9ال شررر ارري القرراءا ,العشررر .44/1 :معأررم القرراءا ,القرآ يررة :ابررا
الل يف الت يم.21/1 ،
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النص القرآني

أوجه الق ار ة
ال ْيهُ ُمو

القارئ

()1

كيفية الق ار ة
ومسلم بن

ابن أبي اس

أ ام واألارا وايسل
الثقفي

()2

ال ْيهُ ُم

اون إشبا

ْي ِر

رنة الميم.

ر ررااع وااصر ررم وأبر ررو بنر ررر وأبر ررو بفتا التين بواسنان الياء ونسر الرراء أي الرل أرهرا

ام رررو واب ررن ا ررامر واب ررن نثير رر وايم آراء أما ع ,أو الل بال من الهاء والميم اري
و مية والنسايي

()4

ْير

اليهم.

امر ررر بر ررن الت ر ررام والر رري بر ررن بفتا الترين بواسرنان اليراء وارتا الرراء الرل أ هرا رال
أب رري ال ررم واب ررن مس ررعوا وأب رري أو استث اء من الهاء والميم اي اليهم.
بن نعم.

()5

ْي ُر

امر بن الت ام
()6

وال الضالين

()7

الضالين

ين
َوََ الضَّالِّ َ

والميم بواشبا ضمة الميم تل ي شا م ها واوا.

بفررتا العررين والررالم بواسررنان اليرراء وضررم الهرراء والمرريم

()3

َغ ِ
ير

بفر ررتا العر ررين والر ررالم بواسر ررنان الير رراء وضر ررم الهر رراء

جراءة الأمهور
جتيبة بن مهران

()8

و ير الضالين

بفتا التين بواسناء الياء وضم الراء الل أ ها تبر
لمبتاأ م لوف والتقاير هم ير أو أوليب.

امر بن الت ام والي ابن

بإمالة األلف

و الياء

بتير باال من ال.

أبي الم وأبي بن نعم

 )1الم تس ررم .44/1 :متتص ررر اب ررن تالوي ررم :ص .9معأ ررم القر رراءا ,القرآ ي ررة .13/1 :معأ ررم القر رراءا ,القرآ ي ررة :اب ررا
الل يف الت يم.22/1 ،

 )2الم تسم .148/1 :ال شر اي القراءا ,العشر .49/1 :معأم القراءا ,القرآ ية.12/1 :
 )3جراءة فص ان ااصم.

 )4متتصررر ابررن تالويررم :ص .9ال شررر ارري الق رراءا ,العشررر .47/1 :معأررم الق رراءا ,القرآ يررة :ابررا الل يررف الت يررم،
 .23/1بوااأاي القراءا ,القرآ ية :ص.28
 )5ال شر اي القراءا ,العشر .49/1 :معأم القراءا ,القرآ ية :ابا الل يف الت يم .23/1 ،إاأاي القراءا ,القرآ يرة:
ص.30

 )6جراءة فص ان ااصم.

 )7شوال القراءا :,النرما ي :ص.32

 )8شروال القرراءا :,النرمررا ي ص .45معأرم القرراءا ,القرآ يررة .14/1 :معأرم القرراءا ,القرآ يررة :ابرا الل يررف الت يررم،
.24/1
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النص القرآني

أوجه الق ار ة
()1

وال الضالين

()2

الضالي م

كيفية الق ار ة

القارئ
أيوم الستتيا ي

بت قي الهمية.

يعقوم

بالوجف بهاء السن.,

 )1إاررام القرراءا ,الشروال :العنبررري .103/1 :معأررم القرراءا ,القرآ يررة .14/1 :معأررم القرراءا ,القرآ يررة :ابررا الل يررف
الت يم.23/1 ،

 )2ال شر اي القراءا ,العشر .136/2 :إت اف اضالء البشر.140/1 :
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المستوى الصوتي في سورة الفاتحة
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مْحث المقطا الصوتي:
الصررو ,الم ررو هررو مررااة اللتررة وأساسررها ،جررال ابر ُرن أ ري" :اللتررة أصروا ,يعبررر بهررا نررل جرروم ا رن
أ راضهم"( ،)1بوان لنل ٍ
لتة من لتا ,البشر ظاما صروتيا معي را ،وهرلا ال ظرام يتنرون مرن مأموا ٍرة مرن
األصر روا ,الت رري ال يمن ررن أن تُس ررتتام بش ررنل م ف رررا؛ ب ررل تت ررااتل وتتر ر لف ايم ررا بي ه ررا لتن ررون نلم ررا،,

والنلم ررا ,تر ر ظم إل ررل بعض ررها وتن ررون ُأم ررال لا ,مع ررل ،الن ررل لت ررة أ ظمتُه ررا المتع ررااة "الهر را ظامه ررا
األصواتي الموي توييعا ال يتعارض ايم صرو ,مرع صرو ،,ولهرا ظامهرا التشرنيلي ،الرلي ال يتعرارض
ايم موجع مع موجع ...ولها بعا للب ظام للمقا ع ،و ظام لل بر و ظام للت تيم(.)2
اي هلا المب

وساارا ال اي

ان المق ع الصوتي اي سورة الفات ة مضم ا لها نلمة آمين.

المق ع لتة :هو إبا ة بعض أأياء الشيء ان بعض(.)3

أما اص ال ا :اقا ارام الفارابي بقولم" :المق ع مأمو

رف مصو ,و رف ير مصو .)4(,ثرم

جسرم المق ررع إلرل مق ررع جصررير و ويرل اقررال" :نررل ررف يررر مصرو ,أُتبررع بمصررو ,جصرير جرررن بررم،
اإ م يسمل المق ع القصير ،والعرم يسمو م ال رف المت رب مرن ِجبرل أ هرم يسرمو م المصروتا ,جصريرة
ال رنا ،,ويتابع جولم ايقول" :نل رف لم يتبع بمصو ,أصال ،وهو يمنن أن يقترن بم اإ هم يس آمو م
ال رف السانن ونل رف ير مصو ,جُرن بم مصو ,ويل سميم المق ع ال ويل"(.)5
يظهر من ال صوص السابقة التي أوراها الفارابي أن نلمة المق رع ترال الرل مع اهرا االصر ال ي
المستتام اي اصر ا ال الي( .)6ويعل نمال بشر الل تعريف الفارابي بقولم" :ومع رل هرلا أن تعريرف

الفارابي ،إ باء صريا الل أن المق ع مهما نان م م ،االبا من اشتمالم الل رنة جصيرة أو ويلة
الل السواء"(.)7

 )1التصايص :أبو الفتا اثمان بن ِأ ي الموصلي ،ت قي  :م ما الي ال أرار ،الهييرة المصررية العامرة للنترام،4 ،
.34/1

 )2م اهج الب

اي اللتة :تمام سان ،منتبة األ ألو المصرية ،ا ،,.ص.58

 )3لسان العرم :مااة (ج ع).

 ) 4الموس رريقل النبي ررر :أب ررو ص ررر م م ررا الف ررارابي ،ت قير ر :

رران اب ررا المل ررب تش رربة ،اار النت ررام العرب رري ،الق رراهرة،

ص.1072

 )5المرأع الساب .

 )6ي ظررر أهرروا القرراماء ارري ا ارسررة المق ررع الصرروتي سررام سررعيا ال عيمرري ،مألررة آاررا الثقااررة والتر ار  ،العرراا 41ي رراير،
2003م ،ص.75

 )7الم األصوا :,نمال بشر ،اار ريم ،القاهرة2000 ،م ،ص.507
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ومررن الم رراثين مررن اراررم بقولررم" :هررو نميررة مررن األص روا ،,ت ترروي الررل رنررة وا رراة ،ويمنررن

االبتررااء بهررا والوجرروف اليهررا ،مررن وأهررة ظررر اللتررة موضررو الا ارسررة ،افرري العربيررة الفص ر ل مررثال ،ال
يأوي االبتااء ب رنة ،ولللب يباأ نل مق ع ايها بصو ,من األصوا ,الصامتة"(.)1
والأاير ِل ْنرق اي هرلا المقرام أن الفرارابي ربر المق رع ال ويرل بالسربم التفيرف اقرال" :ولنرل مق رع

ويرل اررإن جوترم جرروة السربم التفيررف ،الرللب يعررا مررن األسربام التفيفررة ونرل مررا ل ر باألسرربام التفيفررة

ل

بالمقا ع ال ويلة"(.)2

وبال ظر إلل جول الفرارابي السراب اري صرلة المق رع الصروتي برالمق ع العروضري ،ارإن للرب ي قل را

إلررل النررالم الررل المقررا ع الصرروتية والعروضررية(" ،)3المق ررع الصرروتي يشررنل ارأررة ارري الشررنل الهرمرري
للو رراا ,الصرروتية الترري يشررنل م هررا مررن أصررتر و رراة تسرربقم الو رراة الصررترد وهرري الفررو يم ،ثررم يرراتي
المق ع من او يما ,بترتيم معين"(.)4

وتشمل اللتة العربية الل ستة أ وا من المقا ع:

 -1المقطــا القصــير :يتررالف مررن صررام ,متلررو ب رنررة جصرريرة (ص ح) ،ومررن أمثلتررم :المقررا ع الثالثرة

ب) و روف الهأاء.
المتوالية اي الفعل ( َكتَ َ
 -2المقطا المتوسط المفتوح :يتالف من صام ,متلو ب رنة ويلة (ص ح ح) ومن أمثلتم :المق ع
األول من نلمة (كانت وقالت).

 -3المقطا المتوسط المغلق :ويتالف من صامتين ي صران بي هما رنة جصيرة (ص ح ص) ،ومن

أمثلتم :مق ع ( َمن وقَد ولَم).
 -4المقطا الطويل المغلق :يتالف من صامتين ي صرران بي همرا رنرة ويلرة (ص ح ح ص) ،ومرن

أمثلتم :نلمة (مال وعاد).

 -5المقطا الطويل المزدوج اإلغ ق :يتالف مرن صرام ,متلرو ب رنرة جصريرة متلرو بصرامتين (ص ح

ص ص) ،ومن أمثلتم :نلمة (ْنت) اي الة ال

بها سان ة.

 -6المقطــا الْــالط الطــول المــزدوج اإلغ ـ ق :يتررالف مررن صررام ,متلررو ب رنررة ويلررة متلرروة بصررامتين

ال) ،اي الة ال
ضْ
(ص ح ح ص ص) ،ومن أمثلتم نلمة ( ّ
 )1المرراتل إلررل الررم اللتررة وم رراهج الب ر

بها سان ة(.)5

اللترروي :رمضرران ابررا الت روام ،منتبررة التررا أي بالقرراهرة1417 ،3 ،هر ر-

1997م ،ص.101

 )2الموسيقل النبير :ص.1072

 )3ي ظررر الرراايرة العروضررية ارري ضرروء ال ظررام المق عرري للعربيررة ،تلررف الترايشررة أب ررا
2002م ،ص 58وما بعاها.

اليرمرروب ،المألررا ،20العرراا1

 )4اراسة الصو ,اللتوي :أ ما متتار امر ،االم النتم ،القاهرة1997 ،م ،ص.282

 )5الررم أصروا ,العربيررة :ص .239-238والت ليررل الصرروتي للر ص-بعررض جصررار سررور القررآن النرريم أ مولأررا :مهرراي
ا اا أ ما ،رسالة ماأستير ،أامعة ال أاح الو ية2011،م ،ص .27ال ظام المق عي وااللتم اي سورة البقررة ا ارسرة
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أما المق ع العروضي ،اهو يتالف من:

 -1الســْب الخفيــف :ويتررالف مررن رراين :األول مت رررب ،والثررا ي سررانن ويرمرري لررم ،o/ :ومررن أمثلتررم:
هل ،جا ،من.

 -2السْب الثقيل :ويتالف من راين مت رب ومت رب ،ويرمي لم // :ومن أمثلتم :لب وبِب.

رانن ويرمرري لررم ،o//:ومررن
 -3الوتــد المجمــو  :ويتررالف مررن ثالثررة أ رررف :رارران مت رنرران يتلوهمررا سر ٌ
أمثلتم :الل ،إلن ،سعل ،جضل ،إلل.

رانن ويرمرري لررم ،/o/:ومررن أمثلتررم:
 -4الوتــد المفــروق :ويتررالف مررن ثالثررة أ رررف :مت رنرران بي همررا سر ٌ
لي ،,ام.

 -5الفاصــلة الصــغرى :وهرري اأتمررا ثالثررة أ رررف مت رنررة اسررانن ،ويرمرري لهررا ،o/// :ومررن أمثلتررم:
ل ِعب ،,أب ٌل.

 -6الفاصــلة الكْــرى :وهرري اأتمررا أربعررة مت رنررا ,اسررانن ،ويرمرري لهررا ،o//// :ومررن أمثلتررم :سررمنةٌ،

شأرةٌ ،ثمرةٌ.
وتالصررة األمررر أن المق رع الصرروتي ال يت رراب مررع المق ررع العروضرري بوان نرران نررل م همررا يعتمررا
الل اإليقا الصوتي؛ انلمة ااالن تتالف من المق ع المتوس ( :ص ح ح) والمق ع القصير(ص ح)
والمق ع المتوس ( :ص ح ح) ،وتتنون ارضيا من سبم تفيف o /ووتا مأمو .)1(o //
المقاطا الصوتية في سورة الفاتحة

اآلية

1

م

المقطا

رمزه

نوعه

1

ْس

صحص

طويل مغلق ْحركة قصيرة

2

مل

صحص

طويل مغلق ْحركة قصيرة

3

َ

صحح

طويل مفتوح

4

هر

صحص

طويل مغلق ْحركة قصيرة

5

رح

صحص

طويل مغلق ْحركة قصيرة

6

ما

صحح

طويل مفتوح

7

نر

صحص

طويل مغلق ْحركة قصيرة

8

ر

صح

قصير مفتوح

9

حيم

صححص

طويل مغلق ْحركة طويلة

صرروتية وصررفية ت ليليررة :ارراال ابررا الررر من ابررا اهلل ،رسررالة ماأسررتير ،الأامعررة اإلسررالمية بت رية2006 ،م ،ص-30

 ،33ال ظام المق عي وااللتم اي سورة األ فال -اراسة صوتية وصرفية ت ليليرة :إلهرام بيرم أبرو لبراا ،رسرالة ماأسرتير،
الأامعة اإلسالمية ية2012 ،م ،ص.30-28

 )1ي ظررر المق ررع العروضرري ارري ضرروء الا ارسررا ,الصرروتية إب رراهيم تليررل ،مألررة ا ارسررا ،,المألررا ،24العرراا ،1شرربا
 ،1997ص187ومابعاها.
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3

4

5

11

ال

صحص

طويل مغلق ْحركة قصيرة

11

حم

صحص

طويل مغلق ْحركة قصيرة

12

د

صح

قصير مفتوح

13

لل

صحص

طويل مغلق ْحركة قصيرة

14

َ

صحح

طويل مفتوح

15

ە

صح

قصير مفتوح

16

رب

صحص

طويل مغلق ْحركة قصيرة

17

ْل

صحص

طويل مغلق ْحركة قصيرة

18

عا

صحح

طويل مفتوح

19

ل

صح

قصير مفتوح

21

مين

صححص

طويل مغلق ْحركة طويلة

21

أر

صحص

طويل مغلق ْحركة قصيرة

22

رح

صحص

طويل مغلق ْحركة قصيرة

23

ما

صحح

طويل مفتوح

24

نر

صحص

طويل مغلق ْحركة قصيرة

25

ر

صح

قصير مفتوح

26

حيم

صححص

طويل مغلق ْحركة طويلة

27

ما

صحح

طويل مفتوح

28

َ

صح

قصير مفتوح

29

ك

صح

قصير مفتوح

31

يو

صحص

طويل مغلق ْحركة قصيرة

31

مد

صحص

طويل مغلق ْحركة قصيرة

32

دين

صححص

طويل مغلق ْحركة طويلة

33

إي

صحص

طويل مغلق ْحركة قصيرة

34

يا

صحح

طويل مفتوح

35

ك

صح

قصير مفتوح

36

نا

صحص

طويل مغلق ْحركة قصيرة

37

ب

صح

قصير مفتوح

38

د

صح

قصير مفتوح

39

و

صح

قصير مفتوح

41

إي

صحص

طويل مغلق ْحركة قصيرة

41

يا

صحح

طويل مفتوح
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6

7

42

ك

صح

قصير مفتوح

43

نس

صحص

طويل مغلق ْحركة قصيرة

44

ت

صح

قصير مفتوح

45

عين

صححص

طويل مغلق ْحركة طويلة

46

إە

صحص

طويل مغلق ْحركة قصيرة

47

د

صح

قصير مفتوح

48

نص

صحص

طويل مغلق ْحركة قصيرة

49

ص

صح

قصير مفتوح

51

ار

صحح

طويل مفتوح

51

طل

صحص

طويل مغلق ْحركة قصيرة

52

مس

صحص

طويل مغلق ْحركة قصيرة

53

ت

صح

قصير مفتوح

54

قيم

صححص

طويل مغلق ْحركة طويلة

55

ص

صح

قصير مفتوح

56

ار

صحح

طويل مفتوح

57

طل

صحص

طويل مغلق ْحركة قصيرة

58

ل

صح

قصير مفتوح

59

ذي

صحح

طويل مفتوح

61

ن

صح

قصير مفتوح

61

أن

صحص

طويل مغلق ْحركة قصيرة

62

عم

صحص

طويل مغلق ْحركة قصيرة

63

ت

صح

قصير مفتوح

صح

قصير مفتوح

65

لي

صحص

طويل مغلق ْحركة قصيرة

66

هم

صحص

طويل مغلق ْحركة قصيرة

67

غي

صحص

طويل مغلق ْحركة قصيرة

68

رل

صحص

طويل مغلق ْحركة قصيرة

69

مط

صحص

طويل مغلق ْحركة قصيرة

71

ضو

صحح

طويل مفتوح

71

ب

صح

قصير مفتوح

صح

قصير مفتوح

صحص

طويل مغلق ْحركة قصيرة

64

72
73

لي
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74

هم

صحص

طويل مغلق ْحركة قصيرة

75

و

صح

قصير مفتوح

صحص

طويل مغلق ْحركة قصيرة
طويل مغلق ْحركة طويلة

76

ل

77

ضال

صححص

78

لين

صححص

طويل مغلق ْحركة طويلة

79

آ

صحح

طويل مفتوح

81

مين

صححص

طويل مغلق ْحركة طويلة

المقطا

عدده

النسْة

صح

24

31

صحح

13

16.25

صحص

34

42.5

صححص

9

11.25

صحصص

1

1

المجمو

81

111

من تالل ت ليل سورة الفات ة ت ليال مق عيا اتضا ل ا ما يلي:

أوَ -المقاطا الصوتية :اشتمال السورة الل المقا ع التالية:
ا
 -1المقطا القصير (ص ح):

أاء المق ع القصير (ص ح) اي سورة الفات ة أربعا واشرين مرة ،ب سبة %30ثالثين اي الماية ،وهو
بللب ي تل المرني الثا ي ،ومن الأاير لنرق اي هلا المقام أن المق رع (ص ح) هرو أنثرر المقرا ع اري

األ ما المق عية اي اللتة العربية(.)1

 -2المقطا الطويل المغلق ْحركة قصيرة( :ص ح ص):
أاء المق ع (ص ح ص) اي سورة الفات ة أربعا وثالثرين مررة ،ب سربة  %4225اث رين وأربعرين و صرف
الارأة اي الماية ،وهو بللب ي تل المرني األول.

 -3المقطا الطويل المغلق ْحركة طويلة( :ص ح ح ص):
ورا هلا المق ع اي سورة الفات ة ونلمة (آمين) تسرع مررا ،,ب سربة  %11225أ را اشرر وربرع الارأرة

ارري المايررة ،ويال ررظ وروا هررلا المق ررع ارري هايررة الفواصررل القرآ يررة أو ا ررا الوجررف إلا سررب الصررام,
رف ما أو لين.
األتير
ُ
( )1ي ظررر :الب يررة المق عيررة ارري اللتررة العربيررة اصررام أبررو سررليم ،مألررة مأمررع اللتررة العربيررة األرا رري ،العرراا ،33تمرروي
 ،1987ص .48واأل ما المق عية اي اللتة العربيرة :ا ارسرة نميرة :اصرام أبرو سرليم ،المألرة العربيرة للعلروم اإل سرا ية،
المألن العلمي ،أامعة النوي ،,المألا ،9العاا  ،36ي اير 1989م ،ص.194
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ثانيا -الم حظات المستنتجة على المقاطا الصوتية الساْقة:
ا
 -1باأ ,المقا ع الصوتية اي سورة الفات ة بصو ,صام ,يتبعم صاي ,اايمرا ،ولرم يأتمرع صرامتان

اي أول المق ع.

 -2أاء المق رع مبترايا بصرام ,يل قرم صراي ،,وهرلق الصرورة ثابترة اري المق رع الصروتي؛ إال أن تمرام
سرران لهررم إلررل وأرروا مق ررع يتنررون مررن صرراي ,يتبعررم صررام ،,ومثررل لررم برراااة التعريررف( ،)1ورمرري لررم

بررالرميين( ص) ،بااتبررار أن (ص) اتتصررار نلمررة ص ر يا ،و( ) تررال الررل العلررة ،وجررا ال ر أ مررا
متترار الرل المق رع الرلي أضراام تمرام سران الرل أ روا المقرا ع والرلي رمري لرم برر( ص) اقررال" :ال
يصا هرلا إال الرل إسرقا همرية الوصرل وا تسرام ال رنرة التري تليهرا اقر  ،والرل هرلا ارر(ال) التعريفيرة

ا اق تباأ بفت ة ويليها الم مشنلة بالسنون(.)2

ومررا لهررم إليررم تمررام سرران يتتلررف نررل االتررتالف مررع مررا أجرررق اللآتويررون بقررولهم :ال يبرراأ بسررانن وال

يوجررف الررل مت رررب ،أضررف إلررل للررب أن همرية الوصررل مررن (ال التعريررف) تسررق ارري ارا النررالم ،ا ررا
فص ال يقف ا ا جولم تعالل" :الر يم" من "بسم اهلل الر من الر يم" ،ويباأ بهمرية ج رع
جراءة فص ،ا ٌ
من جولم تعرالل" :أل مرا هلل" ،وهري جرراءة أُم سرلمة –رضري اهلل ا هرا ،-ولرو أترل ا بهرلق الصرورة ألصربا

المق ع "أل" (ص ح ص).

 -3المقطا (ص ح)( و(ص ح ح) و(ص ح ص):
هي أنثر المقا ع العربية الشايعة اي سورة الفات رة ،والقررآن النرريم ،واللترة العربيرة مرن شرعر و ثرر،

أما المق ع (ص ح ح ص) اهو جليل الشيو اري اللترة العربيرة ،والأراير لنررق أن المق رع (ص ح ص
ص) هو جليرل الشريو أيضرا ،ولرم يررا الرل صرورتم اري سرورة الفات رة ،ومرن شرواهاق اري القررآن النرريم:

الوجررف الررل مررا نرران آتررق صررامتا مشررااا أو جبررل آتررق صررو ,أامررا سررانن( ،)3ومثلررم " ُغ ْلــف" مررن جولررم
ون}( ،)4أمرا المق رع (ص ح ح ص
وْ َنـا ُغ ْلـف َْ ْـل لَ ًَـ َن ُه ُم اللُ ِْ ُك ْف ِـرِه ْم فَ َقِلـي ا َمـا ُي ْؤ ِم ُنـ َ
تعاللَ { :وقَالُوا ُقلُ ُ
ص) اهررو جليررل الرروروا ارري الق ررآن الن رريم ونررالم العرررم ،ومررن ش رواهاق الوجررف الررل المشرراا المس ربو
ان}"(.)5
بصام ,ويل مثل نلمة " َجان" من جولم تعالل{ :إِ ْنس َوََ َج ّ

( )1م اهج الب

اللتوي :ص.141

( )3م اهج الب

اي اللتة :ص.148

( )2اراسة الصو ,اللتوي :ص.302
( )4سورة البقرة :آية .88

( )5سورة الر من :آية .39
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مْحث اإلدغام

ام ظاهرةٌ لتويةٌ اهتم بها العلماء جايما و ايثا ( ،)1ووضعوا لهرا النثيرر مرن الضرواب والقروا ين،
اإلا ُ
ولنر هم اتتلفروا ارري تعليلهررا وتفسرريرها ،ااتتلفرر ,تعريفرراتهم لتا ررام مررا بررين تعريررف لُترروي وتعريررف ْ روي

وتعريف ألهل القراءا,

(.)2

اإلدغام :يلفظ بتشايا الراال وتتفيفهرا( ،)3ومع راق لترة :اإلاترال ،جرال الأروهري" :أا مر ,الفررن اللأرام،
إلا أاتلتم اي ايم ،وم م إا ام ال روف ،يقال أا م ,ال روف وأا متم الل ااتعلتم"(.)4

ي ر

أما اصط احا فهـو" :اإلتيران ب رراين :سرانن امت ررب مرن متررا وا را برال اصرل بي همرا ،ب ير
به ررا الم ررتنلم ااع ررة وا رراة "( ،)5ه ررلا وار ر تعبي ررر الق رراماء ،أم ررا الم رراثون اق ررا أ لقر روا الي ررم مصر ر لا:
 ،Complete Assimilationأي المماثل رة الناملررة( ،)6واإلا ررام ا ررا إب رراهيم أ ررين" :ابررارة اررن ا رراء

الصو ,األول اي الثا ي ب ي

ي

بالصوتين صوتا وا اا نالثا ي"( ،)7أما أ ما متتار امر اعرارم

بقولم" :هو إيالة ال اوا بين الصوتين الما مين وصهرهما معا أو الل أ م إ الل صو ,سانن ويل

م ل الصوتين السان ين القصيرين"(.)8

ار مررن التضررعيف الررلي يثقررل الررل ألس ر تهم ،وهررلا مررا أن راق سرريبويم
وجررا لأررا ,العرررم لتا ررام ا رر ا

بقولررم" :االررم أن التضررعيف يثقررل الررل ألسر تهم ،وأن اتررتالف ال ررروف أتررف الرريهم مررن أن ينررون مررن

موضع وا ا"(.)9

 )1ي ظررر نتررام اإلا ررام النبيررر :أبررو امرررو اثمرران بررن سررعيا الرراا ي ،ت قير  :يهيررر ايهررا ،اررالم النتررم1993 ،1 ،م.
واإلا ررام النبيررر ارري الق ررآن الن رريم ألبرري امرررو بررن العررالء المرراي ي ،ت قير  :ابررا الن رريم م مررا سررين ،م شررورا ,مرنرري
المت و ررا ,والتر ار والوثرراي  ،النويرر ،,والنررالم ارري جرراءة اإلا ررام البررن القاضرري ،ا ارسررة وت قير  :الأبلرري بررالل ،مألررة
الشررريعة والق ررا ون ،الع رراا  ،26إبري ررل  ،2006ص 54وم ررا بع رراها ،وأثررر القر رراءا ,ا رري األصر روا ,وال ررو العرب رري ،اب ررا
الصربور شرراهين ،منتبرة التررا أي ،القراهرة1987 ،1 ،م ،وا ارسررا ,لتويررة اري القررآن النرريم ،أ مررا متترار امررر ،اررالم

النتم  ،2006 ،2ص15وما بعاها.

 ) 2يعرام اللتويون بإاتال ررف اري ررف يقرال :أا مر ,ال ررف وأا مترم الرل ااتعلترم ،ي ظرر لسران العررم ،وأمرا ا را
ال ويين اهو" :براع اللسان بال راين راعة وا اة ،والوضع بهما موضعا وا اا .ي ظر :ارتشاف الضرم.337/1 ،
وارام القراء باللفظ ب راين ،راا نالثا ي مشااا ،ي ظر :ال شر اي القراءا ,العشر.274/1 :

 )3بتشايا الاال لفظ البصريين ،أما بتتفيفها الفظ النوايين ،ي ظر :اشية التضري الل شرح ابن اقيل الل ألفية ابن
مالب ،اار الفنر ،ا.210/2 ،,.

 )4الص اح :مااة (ا م).

 )5اشية التضري الل شرح ابن اقيل الل ألفية ابن مالب.210/2 :
 )6اراسة الصو ,اللتوي :ص387

 )7األصوا ,اللتوية :إبراهيم أ ين ،هضة مصر ،ا ،,.ص.115
 )8اراسة الصو ,اللتوي :ص.388-387

 )9النتررام :امرررو بررن اثمرران بررن ج ب ررر سرريبويم ،ت قي ر  :ابررا السررالم م مررا هررارون ،منتبررة التررا أي ،الق رراهرة،3 ،
1408هر1988-م.417/4 ،
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إن ِ
التف رة ارري ال ر  ،واالجتصرراا ارري الأهررا مررن األسرربام الترري اارر ,لتا ررام( ،)1اررالعرم تن ررق

ي" :االم أن العرم اللين هم األصل اي
التنرار اي ال روف المت رنة المتماثلة( ،)2ااا م ،,جال العلو آ
هلق اللتة جا االوا ان تنررار ال رروف المتماثلرة اري نثيرر مرن نالمهرم إلرل اإلا رام ومرا لاب إال ألأرل

ثقلررم الررل ألسر تهم"( ،)3امررا نرران اإلا ررام إال " لبرا للتتفيررف ونراهيررة لالسررتثقال برران يييلروا ألسر تهم اررن

موضع ثم يعياوها إليم ،لما اي للب من التنلف"(.)4

ولما نا  ,التاية من اإلا ام لم التفة اي ال ر وترواير الأهرا ،اترل اإلا رام أميرع ال رروف اراا

األلف اللي ة(.)5

وي قسم اإلا ام إلل جسمين(:)6

()7
صتير لقلة العمل ايم(.)8
ا
وسمي
-1اإلدغام الصغير :هو ما سنن ايم ال رف األول وت رب الثا ي ُ ،
 -2اإلدغام الكْير :هو ما ت رب ايم ال راان( ،)9ايسنن األول لبا لتا رام ،وسرموق نبيررا؛ أل رم أنثرر

من الصتير ورواا لما ايم من تصيير المت رب سان ا ،ولرين للرب اري اإلا رام الصرتير ،ولمرا ايرم مرن
()10
ُنز َل ِف ِ
ض َ ِ
يأِ
آن}(.)11
الصعوبة  ،مثالم ،جولم تعاللَ { :
يه ا ْلقُ ْر ُ
ش ْه ُر َرَم َ
ان الَّذ َ
واإلدغام ْنوعيه ينقسم إلى أقسام وهي:
إا ام المثلين :وهو أن يتف ال راان اي الصفا ,ويشترنا اي المترا ِ
فسم ،وي ا للب مع

 )1ي ظر :األصوا ,اللتوية ،ص .132واراسة الصو ,اللتوي :ص.387

 ) 2ي ظر :الم صف البن أ ري ،شررح نترام التصرريف :أبرو الفرتا اثمران برن أ ري الموصرلي ،اار إ يراء التر ار

القرايم،

1373 ،1هر1954-م.90/1 ،

 )3رراي ألس ررار البال ررة والرروم قرراي اإلاأرراي :ي يررل بررن م رية الملقررم بالمؤيررا برراهلل ،ال اشررر :المنتبررة العص ررية–
بيرو1423 ،1 ،,هر.29/3 ،

 )4اإلا ام النبير :للاا ي ،ص.40

 )5ي ظر اشية التضري الل شرح ابن اقيل.210/ 2 :

 )6اتتلررف ابررن أ رري مررع القرراء وصر ف اإلا ررام إلررل اإلا ررام النبيررر واإلا ررام األصررتر ،واإلا ررام النبيررر ا ررا ابررن أ رري
يش ررمل اإلا ررام الص ررتير والنبي ررر ،أم ررا األص ررتر اه ررو تقري ررم ال رررف م ررن ال رررف بواا رراؤق م ررم م ررن ي ررر إا ررام .ي ظ ررر
التصايص.139/2 :

 )7ال شر اي القراءا ,العشر.275/2 :

 )8نتررام الشررمعة المض ر ية ب شررر الق رراءا ,السرربع المرضررية :أبررو السررعا ييررن الرراين م صررور بررن أبرري ال صررر بررن م مررا
ال بالوي ،ت قي  :الري سريا أ مرا أعفرر ،منتبرة الرشرا السرعواية ،الريراض1423 ،1 ،ه ر2003-م .513/3 ،هاايرة
القرراري إلررل تأويررا نررالم البرراري :ابررا الفترراح بررن السرريا اأمرري بررن السرريا العسررن ،منتبررة يبررة ،الماي ررة الم ررورة،2 ،

ص.218

 )9اإلا ام النبير اي القرآن النريم :الماي ي ،ص.22

 )10ال شر اي القراءا ,العشر.275/1 :
 )11سورة البقرة :آية .185
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ـب ِْ ِكتَـا ِْي}( ،)1اقرا أا مر ,البراء السران ة اري البراء
ال رف و ظيرق مثل الباء والباء ،نقولرم تعرالل{ :اذ َ
ْه ْ
المت رنة.

 إا ام المتقراربين :وهرو أن يتقرارم ال راران مترأرا أو صرفة ،أو مترأرا وصرفة مثرل الرالم وال رون،ومثلم جولم تعاللِ { :م ْن لَ ُد ْن ُه}( ،)2ااا م ,ال ون اي الالم.
 -إا ام المتأا سين :وهو أن يتف ال راان مترأا ويتتلفان صفة ،مثرل الراال والتراء( ،)3ومثلرم جولرم

َّن}( ،)4بإا ام الاال اي التاء.
تعالل{ :قَ ْد تََْي َ
جرا أرراء اإلا ررام ارري نررالم العرررم بصررورة واضر ة ممررا أعررل أبررا امرررو بررن العررالء يقررول" :اإلا ررام

نالم العرم اللي يأري الل ألسر تها ،وال ي سر ون يررق"( ،)5وجرا أراء اري نترام سريبويم جولرم" :سرمع ا

من يوث بعربيتم جال :ثار اضأضرأة رنايبرم( ،)6يريرا اضرأ ,ضرأة اراا م التراء اري الضراا بعرا أن
جلبها إلل لفظها .ومن الشواها التي تؤنا أريان اإلا ام الل ألس ة العرم ،جول الشاار:
ِ ()7
ِ
َوتَ َذ َّك ْر رب ا ْل َخ َو ْرَنــــ ِ ِ
ير
ق إ ْذ فَ َّكـ  ...ـــــ َـر َي ْو اما َول ْل ُه َدى تَ ْفك ُ
َ
والشاها اي البي ,إا ام الراء اي الراء من نلمة تلنر ونلمة رم.
ي بن ييا العبااي:
وجال ُاا آ
ِ ()8
ير
ون َخلَّ ْد َن أ َْم َم ْن َ ...ذا لَ َد ْي ِه ِم ْن أ ْ
َم ْن َأر َْي َ
ت ا ْل َم ُن َ
َن ُي َ
ام َخف ُ
ضَ
والشاها اي البي ,إا ام ون (من) اي راء رأي.,
وجول القمة بن ابرة:

ِ
فح َّ
داكَ ،ذ ُنوب
ق لِشأسِ ،من َن َ
وفي ُك ِّل َح ٍّي ،قَد َخ َْطَّ ِْنًمة ُ ...
والشاها اي البي ,إا ام التاء اي ال اء بعا جلبها.

()9

 )1سورة ال مل :آية .28
 )2سورة النهف :آية .2

 )3ي ظ ررر :ا ررتا رم البري ررة ش رررح المقام ررة الأيري ررة ا رري ال ررم التأوي ررا :ص ررفو ,س ررالم ،اار ررور المنتب ررا ،,أ رراة ،ر ر،2
2003م ،ص.60

 )4سورة البقرة :آية .256

 )5ال شر اي القراءا ,العشر .275/1 ،أمال القُراء ونمال اإلجراء :ص .589صف ا ,اي الروم القرراءا :,أبرو راهر
ابا القيوم ابا التفور الس اي ،المنتبة األماااية1415 ،1 ،هر ،ص.309
 )6النتام.465/4 :

 )7ال شر اي القراءا ,العشر .275/1 :إبراي المعا ي من ري األما ي :أبو القاسم شهام الاين ابا الر من المعروف
بابي شامة ،اار النتم العلمية ،ص .77المأالسة وأواهر العلم.47/7 :

 )8ايوان ُااي بن ييا العبااي :ت قي  :م ما أبار المعيبا ،اار الأمهورية ،بتااا1965 ،م ،ص.87
 )9النتام ،471/4 :واألصول اي ال و :ابن السراا ،ت قي  :ابا ال سين الفتلي ،مؤسسة الرسالة ،بيرو.272/3 ،,
والممت ررع النبي ررر ا رري التصر رريف :أب ررو ال س ررن المع ررروف ب ررابن اص ررفور ،ت قير ر  :ات ررر ال رراين جب رراوة ،منتب ررة لب رران،1 ،
1996م ،ص .239واللتة العربية مع اها ومب اها :تمام سان ،االم النتم1427 ،5 ،هر2006-م ،ص.294
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وأاء مثل هلا اإلا ام اي اي

رسول اهلل -صلل اهلل اليم وسلم" :-لين لهلا بع.")1(,

وما روي ان أبي هريرة -رضي اهلل ا م :-ان الرسول -صلل اهلل اليم وسلم– أ رم جرال" :أيمرا رأرل

ألاتُم"(.)2
من المسلمين سببتُم أو لع تُم أو أل آاق ،أراا ْ
اإلا ر ررام وسر رريلة مر ررن وسر ررايل العربير ررة للر ررتتلص مر ررن المتمر رراثال )3(,لفظ ر را ،والعربير ررة تن ر ررق اأتمر ررا

المتماثال ,لفظا نما ُينرق اأتمااهما ت ا ،لرلا ينتفرل بالرسرم اإلماليري برمري وا را اال الرل الصروتين
ـب ْــالقلم،
المررا مين ،يقررول التاليي رري" :أن يتأرراور مررثالن مت رنرران ارري نلمتررين ،مثررل جًــل لــي وكتـ َ
ايأوي اإلا ام ،بإسنان ِ
ِ
ْالقلم" .ير أن اإلا ام ه را يأروي لفظرا
كتب
المثل األول ،اتقول " َج ًَ ْل لي ،و ْ
ال ت ا"( ،)4والتاليي ي اي هلا ال ص أعل اإلا ام اي نلمتين متأاورتين إا اما لفظا ال ت ا؛ أي ال
تظهررر اليررم االمررة اإلا ررام (الشراة) ألن النلمررة الصرراية الوا رراة إلا وجررع ايهررا اإلا ررام يرمرري لل رراين

رد و علّــم) بوالررل للررب لهررم الشمسرران بقولررم" :وشررر هررلا اإلأرراء أن ينررون
المررا مين بالشرراة اتقررول ( ّ
احمـر) ،أمرا إن نا را اري نلمترين صررايتين ارال يأرري
رد ،علّـم،
ال راان اي نلمة صراية وا راة ،مثرل ( ّ
ّ

للب

و :لن نذهب"(.)5

ويفهم من ال صين السابقين أعل الشاة االة الرل اإلا رام ،اري نلمر ٍة صرر ٍ
اية وا راة وأ رم ال يأروي

أن يقرع اري نلمترين صررايتين ،وهرلا ال نرم ي تراا إلرل تران اري إصراارق لوأروا شرواها بوان نا ر ,ليسرر,
بالنثيرة تالل الل أن اإلا ام ورا اي نلمتين صرايتين ،ونتبتا اي نلمة صراية وا اة ،وجرا اسرتُ ِ
تام,

الشاةُ االلة الل اإلا ام ،ومن للب جول الشاار:
ِ ()6
لك َّن ِ
َنت مذْنب  ...وتَ ْقلي َننيِ ،
ِ
إياك َ أَقْلي
َوتَْرِمي َنني ْالطَّ ْرف ،أ ْ
َي أ َ ُ
ويريا لنن أ ا إياب ال أجلي ،ا لا ,الهمية من أ ا ،االتق ,ون أ ا و ون لنن؛ وهي سان ة ااا م ,اي
ون أ ا ،اصارتا و ا مشااة (.)7

وجول ريف الع بري:

 )1اإلا ام النبير :الاا ي ،ص.36

 )2ال هايررة ارري ريررم ال رراي  :ابررن األثيررر ،المنتبررة العلميررة ،بيرررو1399 ،,هر ر1979-م ،ت قي ر  :رراهر أ مررا ال رياود
وم موا م ما ال ا ي.285/1 ،

 )3ي ظ ررر ال ررتتلص م ررن المتم رراثال ,لفظر را :أب ررو أون إبر رراهيم الشمس رران ،المأل ررة العربي ررة للعل رروم اإل س ررا ية ،الع رراا ،47
1994م ،ص 8وما بعاها.

 )4أامع الارون العربية :مص فل بن م ما سليم التاليي ل ،المنتبرة العصررية ،بيررو 1414 ،28 ،,ه ر 1993-م،
.101/ 1

 )5اإلا ام مفهومم وأ واام وأ نامم :أبو أون إبراهيم الشمسان ،مألة أامعة اإلمام ،العاا  ،25ص.4

6
العنبررري ،ت قي ر  :مص ر فل السررقا وآترررون ،اار المعراررة ،بيرررو .129/4 ،,الب ررر الم رري :
) شرررح اي روان المت برريُ :

.178/7

 )7تفسير ال بري.123/1 :
- 41 -

َّ
يهـــــ ُة َه َّ
في َك ََ ْئ ِ
ق
استَ ْهلَ ْك ُ
شي ِْ َك ّ
تَقو ُل إ َذا ْ
ت َمـــ ااَ للذة  ...فُ َك َ
أراا (هل شيء) ااا م الالم اي الشين بعا أن أبالها.

()1

وجول م اي م بن ال ار :

ضو ِ ْرق ِ
آخ َر اللّيل ناصب
فد ْ ذا ْ
َ
ولكن َهت ًِ َ
َّما  ...على َ
ين ُمتَي ا
أراا (هل تعين) ،ااا م الالم اي التاء بعا أن أبالها .وأ شا آتر:
ِ ()3
ِ
أض َح ْت ْف ْلج كما هيا
الرحا  ...رحا
ليت ِشًري هتّغيرت َّ
المثل ْأم ْ
أَ َ
اها أُا مرر ,ايهررا نلمتران صررايتان ارري نلمررة وا رراة ،وم هررا جولررم تعررالل:
وورا ارري القررآن النرريم شرو ُ
()2

رْـي}( .)4لن را هرو اهلل ربري أصرلم (لنرن أ را)؛ "ا رلا ,الهمرية ،وألقير ,رنتهرا الرل رون
{لك ّنـا هـو الل ّ

لنررن"(" ،)5اصررار ,لن ررا ثررم التقرر ,ال و رران المت رنت ران ،ااسررن  ,األولررل وأا مرر ,ارري الثا يررة اصررار,
لنن".

()6

عم يتسا لون}( ،)7ااا م ,ال ون اي الميم ألن األصل ان (ما).
وم م جولم تعاللَّ { :

نر
هلا وجا أاء إا رام المتمراثلين والمتقراربين ب وايرم الصرتير والنبيرر اري سرورة الفات رة ،ويأرار الرل ُ
أن سورة الفات ة تل ,من إا ام المتأا سين.
 -إدغام المتماثلين:

أاء إا ام المتماثلين اي سورة الفات ة وجراءاتها الل صورتين ،األولل :إا ام المتماثلين اي نلمة

وا اة أما األترد :إا ام المتماثلين اي نلمتين متتلفتين ،واألمثلة الاالة الل الصورة األولل األلفاظ
التالية( :اهلل – رم – إياب  -مالب – الضالين).

أوَ -إدغام المتماثلين في كلمة واحدة:
ا
لفظ الج لة (الل):

 )1النتام .458/ 4 :الم نم والم ي  :أبو ال سن الي بن إسرماايل برن سرياق المرسري ،ت قير  :ابرا ال ميرا ه رااوي،
اار النتم العلمية ،بيرو1421 ،1 ،,ه ر2000-م ،ص .139والمتصرص :أبرو ال سرن الري برن إسرماايل برن ِسرياق
المرسي ،ت قي  :تليل إبراهم أفال ،اار إ ياء الت ار

العربي ،بيرو1417 ،1 ،,ه1996-م .16/2 ،

 )2النتام  .459/4الالما :,أبو القاسم ابا الر من بن إس ا البتراااي ال هاو راي اليأراأي ،ت قير  :مراين المبرارب،
اار الفنر ،امش 1405 ،2 ،هر1985-م ،ص ،155والار المصون.616/7 :

 )3الالما :,اليأاأي ،ص.155
 )4سورة النهف :آية . 38
 )5النشاف.722/ 2 :

 )6الم تسررم ارري تبيررين وأرروق شروال القرراءا ,واإليضرراح ا هررا :ابررن أ رري :ت قير  :الرري ال أرراي اصررف وآترررون ،و ايرة
األوجاف ،المألن األالل للشيون اإلسالمية1420 ،ه1999-م.29/2 ،

 )7سورة ال با :آية .1
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اتتلررف اللآتويررون ارري أصررل نلمررة (اهلل) إلررل أج روال متعررااة ،اهرري ا ررا بعضررهم مررن (إلررم)( ،)1وا ررا

آتررين مررن (إالق)( ،)2ومر هم مررن أعلهررا (الق)( ،)3وارري أميررع هررلق األصررول يقررع إا ررام الالمررين()4؛ ألن
تشايا الالم من جولب (اهلل) لتا ام(.)5

ولكن كيف حدث اإلدغام في هذه األصول ؟
ا



اي األصل األول" :اتل ,األلف و الالم اليم اقرالوا اإللرم ،ثرم قلروا رنرة الهمرية إلرل الرالم،

ثم أا موا الالم اي الالم اقالوا (اهلل)"(.)6

 أما اي األصل الثرا ي( :إالق) اإ رم رلا ,الهمرية تتفيفرا ابقري (الق) ،ثرم أاترل األلرف والرالم وأعلهرا
اوضر را ا ررن الهمر رية الم لوا ررة ،ولم ررا نا رر ,الم التعرير رف س رران ة أا موه ررا ا رري ال ررالم األص ررلية ،اق ررال

(اهلل)(.)7

 أمررا األصررل الثال ر ( :الق) أاتررل اليهررا رررف التعريررف اصررار(الالق) ،ثررم أا مرر ,الم التعريررف ارري
الالم بعاها(.)8

وارري ظررري أ ررا ارري

ررل اررن ت ليررل سرربم اإلا ررام ارري لفررظ الأاللررة؛ ألن نررل مررا لنر رراق ارري هررلا

الشان ال يعاو أن ينون أنثر من تاويال ,اأتهااية.
ب:
َ -ر ّ

آ
و(رم)
أصررل نلمررة رم (ربررم)( ،)9وجررع اإلا ررام ارري جراءاتهررا المتتلفررة (رم) و( رم)

أا م صروتان متمراثالن همرا صرو ,البراء و البراء ،ولنرن جبرل اإلا رام را

ااصب  (,رْبم) ،الما اأتمع ,باء سان ة وأترد مت رنة وأم اإلا ام.

()11

ير

رلف ل رنرة البراء األولرل

 )1سررفر السررعااة وسررفير اإلاررااة :الررم الرراين أبرري ال سررن السررتاوي ،ت قير  :م مررا الرراالي ،اار بيرررو1992 ،2 ،,م،
.7 /1

 )2تفسير أسماء اهلل ال س ل :اليأاا ،ت قي  :أ ما يوسف الاجا  ،اار الثقااة العربية ،ص. 25
 )3الار المصون.24/1:

 )4تفسير ابن نثير.37/1:
 )5مفاتيا التيم.102/1:

 )6سفر السعااة وسفير اإلاااة.7/1:

 )7ش رررح التصر رريف :ام ررر ب ررن ثاب رر ,الثم ررا ي ي ،ت قير ر  :إبر رراهيم ب ررن س ررليمان ،منتب ررة الرش ررا الري رراض1999 ،1 ،م،
ص.399-398

 )8الار المصون ،25/1 :والم رر الوأيي.63/1:

 )9الص اح ولسان العرم وتاا العرون :مااة (ربم).

 )10ي ظر :تتريج القراءة اي أاول القراءا.,
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وهررلا مثررل جولررب (شررا) إلا األصررل (شرراا) ،اسررن  ,الرراال األولررل وأا مرر ,ارري الثا يررة( ،)1ولهررم
ال يم البنو

إلل أن اإلا ام اي نلمة (شا) وما ماثلها للتتلص من المق عين القصيرين المتماثلين،

ولهلا أسق  ,العربية رنة اين الفعل و للب واضرا اري جولرم" :الفعرل المضرااف هرو مرا نا ر ,اي رم
رنررة العررين؛ ألن ال ب ررة الترري تقررع الررل المق ررع

والمررم مررن أر ن وا ررا ،ويتلررم ارري هررلق ال الررة سررقو

األول مررن الفعررل تضررعف اررااة مررن مرراد رنررة العررين وتتفر اللهأررا ,العربيررة القايمررة ارري إسررقا هررلق

ال رنة ا ا تماثل العين و الالم"(.)2

وبررين سرربم ررلف اللهأررا ,العربيررة لعررين الفعررل بقولررم" :وترأررع ظرراهرة إسررقا

رنررة العررين ارري

المضااف ،باإلضااة إلل تاثير ال برة ،إلل ثقرل تترابع مق عرين جصريرين متمراثلين( ،)3االعربيرة ترتتلص
من رنة المق ع األول ان ري اإلا ام بإسنان اين الفعل بواا امها اي المها" ،وي تج ارن إسرقا

رنررة العررين ،أن العررين الترري نا رر ,باايررة المق ررع الث را ي ،وهررو م فررتا جصررير ،تصرربا مق ع را م تلق را،

ويصبا الفعل مرنبا من مق عين اق ؛ األول :مق ع م تل والثرا ي م فرتا جصرير (ش ْرا -ا) ،وال يتفري
ما اي للب من اجتصاا اي المأهوا ال قي وتفرة اري الصريتة ال اصرلة"( ،)4وهرلا مرا صرل اري نلمرة
(رم) ارري جولررم تعررالل" :ال مررا هلل رم العررالمين" ،ونلمررة رم ،لررم ترررا ارري القررآن النرريم إال ما مررة ،أمررا
اي لتة العرم اأاء ,متففة ،وم م جول الشاار:
()5
ويرزق
ظ
ليس فوقَ ُه َ ...رب غير َم ْن يًطي الحظو َ
وقد َعِل َم األقوام ْ
ُ
أن َ
ي أاء ,نلمة( رم) بت وين الضم بال تشايا.
ّ -إياك:

ج أر القُراء (إياب) الل وأوق متعااة( :إياب) و(أياب) ِ
و(هيراب) و(هيراب) ،و(ويراب)( ،)6وجرا أا مر,
العنبررريُ" :يق ر أر بنسررر الهم رية
اليرراء ارري اليرراء ارري الق رراءا ,السررابقة أميع را ،إل األصررل ْ
(إي يرراب) ،لقررول ُ
وتتفيف الياء والوأم أ م لف أ ا الياءين لثقل التضعيف اي الياء"(.)7
()8

بالتضررعيف ،وارري هررلق القرراءة وجررع إا ررام صرروتين

مالــك :جُريرر ,مالررب ارري القرراءا ,الشروال (مررالب)(مل الب) ،الما اأتمع ,المان؛ األولل سان ة
متماثلين ،هما صو ,الالم اي الالم ،إل أصل النلمة ْ

 )1شرررح المفصررل :ابررن يعرري  ،إاارة ال بااررة الم بريررة ،مصررر ،121/10 ،وشرررح الملرروني ارري التص رريف :ابررن يعرري ،
ت قي  :اتر الاين جباوة ،المنتبة العربية ،لم1973 ،1 ،م ،ص.452

 )2التصريف العربي من تالل الم األصوا ,ال اي  :ال يم البنو 1998 ،3 ،م ،ص.100
 )3المرأع الساب .
 )4المرأع الساب .

 )5إارام ثالثين سورة من القرآن النريم :ابن تالويم ،اار النتم العلمية ،ص. 21
 )6ي ظر تتريج القراءا.,

 )7إارام القراءا ,الشوال.93/1 :

 )8ي ظر تتريج القراءة اي أاول القراءا.,
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والثا ية مت رنة وأم إا امها.
-الضالين:

األصررل ارري نلمررة الضررالين (الضررالِلِين) بالمررين ررلا ,رنررة الررالم األولررل ثررم أا مرر ,الررالم ارري

الالم(.)1

ثانيا -إدغام المتماثلين في كلمتين:
ا
وجع إا ام المتماثلين اي نلمتين متأاورتين اي سورة الفات ة اي جراءة أبي امرو برن العرالء اري

جولم تعالل( :ال ما هلل رم العالمين ،الر من الر يم) اقا ج أر (الر يم مالب)( ،)2بإا رام المريم اري المريم،
ريم مت رنررة مررن نلمررة
ريم سرران ة ومر ٌ
إلا أسررن  ,رنررة المرريم مررن (الررر يم) جبررل اإلا ررام ،المررا اأتمعرر ,مر ٌ
(مالب) ،أا م ,الميمان األولل اي الثا ية ،ااصب  ,صوتيا (الر يمالب)(.)3
وا ررف اررن أبرري امرررو بررن العررالء" :إا ررام نررل رراين مررن أ ر ن وا ررا أو مترررا وا ررا أو جريب ري
ُ
المترا"( - ،)4بوان نا ا اي نلمتين متتلفتين– جال ابن مأاها" :نان أبو امرو إلا التقرل ال راران وهمرا
مررن نلمتررين الررل مثررال وا ررا مت رررنين أسررنن األول ،وأا مررم ارري الثررا ي ،وال يبررالي أنرران مررا جبررل األول

سرران ا أم مت رن را ،بعررا أن ينررون مررن المضررااف(" ،)5وج ررا بررين الصررميري نررم إا ررام المتمرراثلين ا رري
نلمتين متأاورتين اقال :إن يلت ِ راان من أر ن وا را اري نلمترين ،اهرلا ي قسرم جسرمين؛ أ راهما :أن
ينون ال رف األول سان ا والثا ي مت رنا ،ااإلا ام ايهما واأم اليم،

و :لم يرح اتم ،ولم يقل لرم،

والقسررم الثررا ي :أن ينررون ال رارران مت رررنين ،ااإلا ررام يررر واأررم ال ارري نررالم وال ارري الشررعر ،وأ رر,

متير إن شي ,أا م ،,بوان شي ,لم تا م"(.)6
وجررا اص ر لا العلمرراء ال رل تسررمية هررلا ال ررو مررن اإلا ررام باإلا ررام النبيررر ،وايررم تسررنين رنررة
()7
رور ال رراة إلترراء ال رنررة مررن الم النلمررة؛ أل ه را تمررن الررم ال ررو ،ا مل روا
اإلا ررام  ،ولررم يرررض أمهر ُ
ظاهرة إسنان أواتر النلما ,الل االتتالن .يقول سيبويم" :ااما الرلين يشربعون ايم رون ،واالمتهرا

 )1ي ظررر تفسررير القر برري ،151/ 1 :بوااررام القررآن :ال رران ،ت قير  :ابررا الم ر عم تليررل إب رراهيم ،اار النتررم العلميررة،

بيرو1421،1 ،,هر .22/1 ،شرح شااية ابن ال اأم مع شررح شرواهاق :ابرا القراار البتراااي صرا م ت اي رة األام،
أررم الرراين اإلسررترابالي ،ت قير  :م مررا ررور ال سررن وآترررون ،اار النتررم العلميررة بيرررو1395 ،,ه ر1975-م.228/1،
الموسواة القرآ ية :إبراهيم بن إسماايل األبياري ،مؤسسة سأل العرم،

 )2ي ظر تتريج القراءة اي أاول القراءا.,

 )3النام ررل المفص ررل ا رري القر رراءا ,األربع ررة اش ررر به ررام

1405هر.51/1،

مصر ر ف القر رراءا ,التعليم رري ب ررالترميي الل ررو ي :أ م ررا ايس ررل

المعصراوي ،اار اإلمام الشا بي ،القاهرة2009 ،1 ،م ،ص.1

 )4االم الت ييل اري تفسرير القررآن ،تفسرير البتروي :أبرو م مرا ال سرين برن مسرعوا البتروي ،ت قير  :م مرا ابرا اهلل ال مرر
وآترون ،اار يبة لل شر والتوييع1417 ،4 ،هر1997-م .53/1،و رايم القرآن ور ايم الفرجان.59/1 :

 )5السبعة اي القراءا :,ص.116

 )6التبصرة والتلنرة :ص.935-934

 )7اللهأا ,العربية اي الت ار  :أ ما الم الاين الأ اي ،الاار العربية للنتام1983 ،م ،القسم األول ،ص.315
- 45 -

راء ،وه ررلا ت نم ررم ل ررب المش ررااهة .ولل ررب جول ررب :يضر رربها ،وم ررن مام ررب ،وأم ررا ال ررلين ال يش رربعون
و ٌاو وي ر ٌ
ايتتلسون اتتالسا ،وللب جولب :يضربها ،ومن مام رب ،يسرراون اللفرظ .ومرن ثرم جرال أبرو امررو" :إلرل

رارينم" .وي ررالب ال ررل أ ه ررا مت رن ررة ج ررولهم :م ررن مام ررب ،ايبي ررون ال ررون ،ال ررو نا رر ,س رران ة ل ررم ت قر ر
بر ْ
ال ون" )1(.ولهم ابا الصبور شراهين إلرل أن اإلا رام النبيرر ينشرف ارن اتأراق نران سراياا اري ال ر

الفصيا ،وهلا االتأاق هو إسنان المت رب ،ويرد أن إسرنان ال ررف األتيرر أبعرا ممرا لهرم إليرم القرراء

وال وي ررون م ررن أن ررلف ال رن ررة اي ررم للتق ررارم أو للتأ ررا ن أو التماث ررل ،إرااة اإلا ررام االمش ررنلة ا رراق

أام مما جالوا ،وأال الل ما نان اليم ُ ْ العرم للتتهم من ال ا ية اإلارابية(.)2
إدغام المتقارْين:
وجع إا ام المتقاربين اي سورة الفات ة وجراءاتها اي األلفاظ التالية:

(الررر من ،الررر يم ،الرراين ،الس ر ار  ،الرري ار  ،الص ر ار  ،الررلين ،الضررالين) ،تتف ر هررلق النلمررا ,ارري أ هررا
أا م رر ,الم المعرارررة ايهر ررا وهرررلا م ررا أعرررل الررربعض ي ل ر ر الر ررل اإلا ررام مر ررع ه ررلق ال ر ررروف اإلا ر ررام

الشمسرري( ،)3سرربة لل ررروف الشمسررية بعررا الم المعراررة .يقررول رمضرران ابررا التروام ارري العربيررة القايمررة،
تترراثر الم التعريررف بمررا بعرراها ،مررن أص روا ,الس رفير واألس ر ان واألص روا ,المايعررة (ال رراء والررالم والمرريم)

وهري مرا تسررمل ا را اللتررويين العررم بررال روف الشمسرية اترا م ايهررا.

()4

والم المعرارة تررا م اري ررروف

" رررف اللسرران ومررا اتصررل ب رررف اللسرران بوان نرران مترأهررا مررن ي رر رررف اللسرران وهرري ثالثررة اشررر
ررف مررن رررف اللسرران و رارران اتصررال ب رررف اللسرران وهمررا الشررين والضرراا؛ وألن الضرراا
رارا ،م هررا ر ٌ
است ال ,برتاوتها اي فسها تل تال  ,رف اللسان ونللب الشين المتفشي اللي م ها تال

رف

اللسان ،ااأل ا اشر رارا م هرا م اسربة وهري ال راء والتراء والراال والصراا والسرين والرياي والظراء والثراء
والررلال وأمررا الرراء وال ررون اهمررا أجرررم إلررل الررالم"( ،)5وهرري تررا م وأوبرا ارري هررلق ال ررروف نمررا تررا م ارري
بقولرم" :للمقاربرة اري المتررا أل هرا مرن رروف

فسها ،ويرأع للب إلل ثالثرة أسربام أأملهرا اب ُرن يعري
رف اللسان وم ها نثرة الم المعراة اي النالم وم ها أ ها تتصل باالسم اتصاال بعض روام؛ أل م ال

يوجف اليها ،الهلا أليم اإلا ام ايها"(.)6
 )1النتام.202/4 :

 )2أثر القراءا ,اي األصروا ,وال رو العربي:ابرا الصربور شراهين ،منتبرة الترا أي ،القراهرة1408 ،1 ،ه ر1987-م،
ص.121

 )3هاايررة القررارئ إلررل تأويررا نررالم البرراري .240/1 :ومعلررم التأويررا :تالررا بررن ابررا الررر من ،ص .94وبتيررة المريررا ارري
أ نام التأويا ،مهاي ال رايي ،اار البشاير اإلسالمية ،بيرو ،1 ،,ص.1721

 )4الت ررور اللت رروي مظ رراهرق والل ررم وجوا ي ررم :رمض رران اب ررا التر روام ،منتب ررة الت ررا أي ،الق رراهرة ،اار الرا ررااي ،الري رراض،
ص.30

 )5النتام .458/4 :وشرح المفصل :ابن يعي .141/10 ،
 )6شرح المفصل :ابن يعي .141/10،
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اي تعليلم لوجو إا ام الم المعرارة مرع ال رروف الشمسرية

األسبام الثالثة التي أأملها ابن يعي

البا أن تأتمع أميعا ليقع اإلا ام اي مثل هلق المواضع؛ ألن الرالم الشمسرية ا راما ترا م ايمرا بعراها
مررن ال ررروف الشمسررية تت ررول إلررل ال رررف الما مررة ايررم ،يقررول أ مررا متتررار" :امررن المال ررظ أن المهررا
تت ول لصو ,مماثل لما بعاها ،ين يتقارم المترأران ،وت رتفظ بشتصريتها رين يتباارا المترأران،

أما الالم اتقع اي المترا التامن من األمام وهو اللثة ،ولهلا اهي تا م اي األصوا ,السران ة القريبرة

م ها ،أو المماثلة"(.)1

الرحيم ،الدين،
األلفاظ التي أُدغمت فيها َم المًرفة
ا
(الرحمنّ ،
وجوْا في سورة الفاتحة وق ار اتهاّ :
الضالين).
السراط ،و ّ
الزراط ،والّذين ،و ّ
الصراطّ ،
ّ
-الرحمن ،الرحيم:

جبل أن تا م الالم اي الراء ،تقلم راء أوال جال اإلسترابالي" :ال يمنن إا ام المتقاربين إال بعا
أعلهما متماثلين؛ ألن اإلا ام إتراا ال راين من مترا وا ا ااعة وا اة بااتماا تام ،وال يمنن
إتراا المتقاربين من مترا وا ا؛ ألن لنل رف مترأا الل ِ اة ،واللي أرد أ م لين اإلا ام
اإلتيان ب راين؛ بل هو اإلتيان ب رف وا ا مع ااتماا الل مترأم جوي"( ،)2ويفهم من نالم

اإلستربالي من أن إا ام المتقاربين البا أن يتضع لعملية إباال جبل أن ي ا
ا

اإلا ام تل يتف مع

يمر بمر لة التماثل بين ال راين تل يست يع المتنلم أن يترا ال راين من
ال رف الما م ايم اهو آ
مترا وا ا ،ايأتمع راان متماثالن ،األول سانن والثا ي مت رب ،وسبم سنون األول إباالم من الم
التعريف ،والم التعريف نما هو معروف سان ة ايت ق شر اإلا ام ،ايا ِ م الراءين ،واللي سوغ هلا
اإلا ام ات اا الالم والراء اي المترا والصفة ،االالم" :صو ,أا بي مأهور ،ي

بان يتصل رف

اللسان باللثة ،ويرتفع ال ب ايسا المأرد األ في ان ري اتصالم بالأاار التلفي اي ال ل  ،هلا

مع او لبلبة اي األوتار الصوتية"( ،)3وأما الراء "اإ ها صو ,تنراري مأهور ،يتم

قم بان يترب

الهواء التارا من الريتين ،ايرارف اللسان ،ويضرم

رام اي اللثة

اللسان مسترتيا ،اي

ري

ضربا ,متنررة .وهلا مع ل وصف الراء با م صو ,تنراري ،هلا باإلضااة إلل او

األوتار الصوتية ،ا ا

هلا الصو.",

()4

لبلبة اي

أأمع العلماء الل إا ام الالم السان ة اي الراء بوان نا  ,الالم راا ص ي ا ،اقا ج أر الأمهور
()5
ون}.
ان َعلَى ُقلُوِْ ِه ْم َما َكا ُنوا َي ْك ِس ُْ َ
بإا ام الالم اي الراء بعاها من جولم تعاللَ { :ك َّ َْ ْل َر َ
 )1اراسة الصو ,اللتوي :ص.389

 )2شرح شااية ابن ال اأم.235/3 :

 )3المرراتل إلررل الررم اللتررة وم رراهج الب ر

اللترروي :رمضرران ابررا الت روام ،منتبررة التررا أي بالقرراهرة1417 ،3 ،هر ر-

1997م ،ص.47

 )4المرأع الساب  :ص .48
 )5سورة الم ففين :آية .14
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()1

ولهم سيبويم

إلل إا ام الالم اي الراء ومثل لم بقولم القايل" :اشغل رحْة" ،معلال لسبم
و الالم جليال ،وجاربتها اي رف اللسان .وهما اي

اإلا ام بقولم :لقرم المترأين وألن ايهما ا رااا

()2

اء ،ولين بين مترأيهما مترٌا .واإلا ام أ سن".
الشاة وأرد الصو ,سو ٌ
أما الفراء اعلل إلا ام الالم اي الراء بقولم " :ايثقل الل اللسان إظهارهما ،ااا م.)3(",
الدين:
ّ -

جبرل أن تررا م الررالم السرران ة اري الرراال ،تقلررم ااال ايأتمررع متمراثالن األول سررانن والثررا ي مت رررب،

اتاام الاال اي الاال ،واللي سوغ هلا اإلا ام تقارم الرالم والراال اري المتررا ،االراال " :صرو ,شرايا
مأهور مرج  ،ي

بان يلتص مقامة اللسان باللثة واألس ان العليا ،التصاجا يم ع مررور الهرواء ورارع

ال ب  ،ليسا التأويف األ في ،مع لبلبة األوتار الصوتية ،وبقاء مؤترة اللسان اي وضع أاقي ،ثم ُييال
السا با تفاض مقامة اللسان ،اي ااع الهواء الم بون إلل التارا".

()4

الصراط:
ّ -

تُبال الالم صااا جبل أن تا م اي الصاا ،ايتأمع راان متماثالن ،الصاا والصاا ،األولرل سران ة
والثا ية مت رنة ،ايت ق شر اإلا ام ،اتا م الصاا اي الصاا ،واللي سروغ هرلا اإلا رام تقرارم الرالم

والصاا اي المترا ،االصاا" :صو ,أس ا ي لثود ا تناني مهمرون مضرتم ي ر بران يوضرع ررف
اللسان اري اتأراق األسر ان ومقامترم اري اتأراق اللثرة ،ب ير

يسرما بمررور الهرواء بي همرا م راثا ا تنانرا،

وتضرري المسررااة بررين الرروترين الصرروتيين ضرريقا يسررما بمرررور اله رواء ،وال يتلبررلم الرروتران الصرروتيان،
ويترا الصو ,مهموسا ،ويرتفع مؤترة اللسان

و ال ب  ،اتتسع راة الر ين ايترا الصو ,مفتمرا،

رو الأراار التلفري لل لر "( ،)5وترا م الرالم اري الصراا إلا تأاورترا ،جر أر أبران برن ثعلرم:
ويرتفع ال بر
ِ ِ َّ ِ ِ
ين}( )6بإا ام الالم اي الصاا(.)7
ان ِم َن ا ْل ُم ْ
ص َد َ
ش ِرِك َ
يم َح ِنيفاا َو َما َك َ
{ ُق ْل َ
ق اللُ فَاتَّْ ًُوا مل َة إ ْْ َراه َ

 )1اتتلف العلماء اي إا ام الراء اي الالم إلل ملهبين :األول :مذهب سيْويه وأصـحاْه :ولهبروا إلرل ارام إا رام الرراء
اي الالم ،جال ابن يعي " :اتتلف ال ويون اري إا رام الرراء والرالم ،اقرال سريبويم وأصر ابم :ال ترا م الرراء اري الرالم وال

اي ال ون ،بوان نن متقاربا ,لما اي الراء من التنرير ،ولتنريرها تشبم ب راين"[.شررح المفصرل :ابرن يعري .]143/ 10،
واآلخر :ما لهم إليم النسايي من إأاية إا ام ال ارء اي الرالم و أترم اري للرب أن الرراء أا مر ,اري الرالم صرار ,المرا،
ولفررظ الررالم أسررهل مررن ال رراء لعررام التن ررار ايهررا[ .الممتررع النبيررر ارري التص رريف :ص ،458وشرررح شررااية ابررن ال اأررم،

ت قي  :ابا المقصوا م ما ،منتبة الثقااة الاي ية2004 ،1 ،م 944/2 ،الهام ].

 )2ي ظر النتام.452/4 :

 )3معا ي القرآن.354/2 :

 )4الماتل إلل الم اللتة وم اهج الب

اللتوي :ص. 46

 )5الم األصوا :,سام البه ساوي ،منتبة الثقااة الاي ية ،القاهرة1425 ،1 ،هر2004-م ،ص.70
 )6سورة آل امران :آية .95

 )7الم رر الوأيي .474/1 :الب ر الم ي  .267/3 :الم تسم.165/1 :
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السراط:
ّ -

جبل أن تا م الالم اي السين ،تقلم سي ا ايأتمع متماثالن ،األولل سان ة والثا يرة مت رنرة اترا م

السررين األولررل ارري الثا يررة ،والررلي سرروغ هررلا اإلا ررام تقررارم الررالم والسررين ارري المترررا ،االسررين صررو,

أس ر ا ي لثررود ا تنرراني مهمرروي مرج ر "ي ر بوضررع رررف اللسرران ب ي ر
ومقامتررم ب ي ر

يلتص ر باللثررة ،مررع راررع ال ب ر ب ي ر

يلتص ر باألس ر ان السررفلل،

يلتص ر بالأرراار التلفرري لل ل ر ايسررا المأرررد

األ فرري ارري رير الهرواء التررارا مررن الرريتين ،ثررم مررع تفررض مررؤترة اللسرران واررتا األوتررار الصرروتية ارري

وضع الت فن المهمون"( .)1بواا ام الرالم اري السرين ال يقتصرر الرل إا رام ررف التعريرف اري السرين،
ـان ع ِ
ِ
اق َْ ـ ُة
ـيروا ِفــي ْاأل َْر ِ ثُـ َّـم ا ْنظُـ ُـروا َك ْيـ َ
ـف َكـ َ َ
بوا مررا تررا م الررالم ارري السررين إلا تأاورتررا جرررئُ { :قـ ْـل سـ ُ
()2
ـر
سـ ُك ْم أ َْم اا
ين}  ،بإا ام الالم اي السين ،وأا م مية والنسايي وهشرام{ :قَ َ
ا ْل ُم َك ِّذ ِْ َ
س َّـولَ ْت لَ ُك ْـم أَ ْنفُ ُ
ال َْ ْل َ
ان علَــى مــا تَ ِ
ِ
ون}( ،)3جررال ابررن أ رري" :الررة للررب اشررو هررلين ال رراين-
ص ـفُ َ
ســتَ ًَ ُ َ
صـ ْـْر َجمي ـل َواللُ ا ْل ُم ْ
فَ َ
َ
ِ ِ َّ ِ ِ
ــن
(يقصررا الصرراا والسررين) -معل رال لق رراءةُ { :قـ ْ
ــد َ
صـ َ
ــان ِمـ َ
يم َح ِنيفاـــا َو َمـــا َكـ َ
ــل َ
ق اللُ فَـــاتَّْ ًُوا ملـــ َة إ ْْـ َــراه َ
ين}( ،)4بإا ام الالم اي الصاا اي الفم وا تشار الصو ,المثب ,ا ها ،اقاربتا بللب مترا الرالم
ا ْل ُم ْ
ش ِرِك َ
اأاي إا امهما ايهما(.)5
الزراط:
ّ -

جبل أن تا م الالم اي الياي ،تقلم الالم يايا ،ايأتمع راان متماثالن ،يايا سان ة وأترد مت رنة،

ايت ق شر اإلا ام ،اتا م الياي اي الياي ،واللي سوغ هلا اإلا ام تقارم الالم والرياي اري المتررا،

اررالياي صررو ,أسر ا ي لثررود ا تنرراني مأهررور مرجر " ،ي ر بوضررع رررف اللسرران ارري اتأرراق األسر ان،
ومقامتم مقابل اللثة العليا ،مع راع ال ب تأاق ال راي التلفري لل لر  ،ايسرا المأررد األ فري ،ويرتم نرل

هررلا مررع وأرروا لبلبررة ارري األوتررار الصرروتية"( ،)6وتررا م الررالم ارري ال رياي إلا تأاورتررا ،اقررا ج ر أر النسررايي
الس ِْ ِ
ـه ِم ْـن َهـاد}( ،)7بإا رام
صدوا َع ِن َّ
ضـلِ ِل اللُ فَ َمـا لَ ُ
يل َو َم ْـن ُي ْ
و ميةْ َْ { :ل ُزِّي َن لِلِّذ َ
ين َكفَُروا َم ْك ُرُه ْم َو ُ
الالم اي الياي(.)8

 )1الم األصوا :,البه ساوي ،ص.70
 )2سورة األ عام :آية. 11
 )3سورة يوسف :آية .18

 )4سورة آل امران :آية .95

 )5ي ظر الب ر الم ي  .267/ 3 :الار المصون .313/3 :اللبام اي الوم النتام.395/ 5 :
 )6الماتل إلل الم اللتة وم اهج الب
 )7سورة الراا :آية .33

اللتوي :ص.47

 )8السرربعة ارري القرراءا :,ص ،123والتيسررير ارري الق رراءا ,السرربع :أبررو امرررو الرراا ي ،ت قير  :اوتررو تريرريل ،اار النتررام
العرب رري– بي رررو ،,ص .43واإلج ررا ا رري القر رراءا ,الس رربع :أب ررو أعف ررر المع ررروف ب ررابن الب ر ِ
رال  ،اار الصر ر ابة للتر ر ار ،
ص .101وال شررر ارري الق رراءا ,العشررر ،7/2:وت بيررم الترراالين بوارشرراا الأرراهلين امررا يقررع لهررم مررن الت ررا ررال تالوتهررم
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الذين:وجع إا ام الالم اي الالم اي نلمة اللين ،وهلا اإلا ام من إا ام المتماثلين ،لن ي ضم تم إلا ام

المتقرراربين لمعررالأتي ال ررروف الشمسررية بواا ررام الم التعريررف معهررا .ولقررا ررا

إا ررام الررالم ارري الررالم

ويرأع السبم إلل اأتما الم المعراة وهي سان ة مع الالم األترد المت رنة اوأم اإلا ام.

-الضالين:

وجع إا ام الالم اي الضاا اي نلمة (والضالين) وج أر أيوم الستتيا ي بهمي األلف (الضالين) ،وال

نال القراءتين ا

إا ام الرالم اري الضراا ،وجبرل أن ترا م الرالم تت رول إلرل صرو ,متماثرل لمرا بعراها

اتبررال ض رااا ايأتمررع متمرراثالن األول سررانن والثررا ي مت رررب ايت ق ر شررر اإلا ررام اترراام الضرراا ارري
الضرراا ،والررلي سرروغ هررلا اإلا ررام تقررارم الررالم والضرراا ارري المترررا ،االضرراا ت ر برران يلتقرري رررف
اللسرران باصررول الث ايررا العليررا ومقامررة اللثررة ،ويضررت اله رواء مرراة مررن الرريمن ي فصررل اأرراة تارن را ق ررة

التقراء ،اي ررا صرو ,ا فأرراري( ،)1وترا م الررالم اري الضرراا إلا تأاورترا اقررا جر أر النسرايي و مريةَ { :فلَـ ْـوََ
ون ِ
ين اتَّ َخـ ُذوا ِمـ ْـن ُد ِ
ون}(،)2
ضـلوا َعـ ْن ُه ْم َوَذلِ َ
ـك إِ ْف ُك ُهـ ْـم َو َمـا َكـا ُنوا َي ْفتَـ ُـر َ
ص َـرُه ُم الَّ ِـذ َ
الل قُ ْرَْا انـا آلِ َهـ اة َْـ ْـل َ
َن َ
بإا ام الالم اي الضاا(.)3
رير صرروتيا؛ اررالالم ت ر بامتررااا رررف اللسرران
ويمنررن تفسررير إا ررام الررالم ارري ال ررروف السررابقة تفسر ا

تل يلتقي باالل اللثة ،الما سن  ,لم يأرا اللسران بعراها ارصرة ليسرتعا التترال موضرع ال ررف الترالي

لها ،ايثقل الرل القرارئ اال تقرال مرن موضرع الرالم إلرل موضرع ال ررف الرلي يليهرا ،والرلي ال يبتعرا ارن
مترا الالم إال جليال اتبال الالم من أ ن ال رف اللي بعاها لبا للتفة.

اث ,ان اإلا ام وصورق اي سورة الفات ة ،ساجف اان ا ا سؤالين:
بعا أن ت ُ
أولهما :هل إدغام المتماثلين من المماثلة؟
واآلخر :هل إدغام المتماثلين من اإلدغام الصوتي؟

أأمع اللتويون الم اثون الل أن المماثلة ما هي إال إباال صو ,مرا إلرل صرو ,آترر ت ر ,تراثير

صررو ,ثال ر  ،وهررلا الترراثير جررا ينررون نلي را أو أييي را( ،)4اهررم يشررتر ون للماثلررة أن تبررال را را أو تتيررر

لنتررام اهلل المبررين :أبررو ال سررن ال رروري الصفاجسرري ،ت قير  :م مررا الشرراللي ال يفررر ،مؤسسررا ,ابررا النرريم بررن ابررا اهلل،

ص. 77

 )1استتااما ,ال روف العربية :سليمان اياض ،اار المري  ،الرياض ،1998 ،ص.76
 )2سورة األ قاف :آية .28

 )3السرربعة ارري الق رراءا :,ص ،123والتيسررير ارري الق رراءا ,السرربع :ص ،43واالجت ررا ارري الق رراءا ,السرربع :ص،101

وال شر اي القراءا ,العشر ،7/2:وت بيم التاالين بوارشاا الأاهلين :ص.77
 )4الت رور ال روي للترة العربيرة :براأشت ارسرر ،ت قير  :رمضرران ابرا التروام ،منتبرة الترا أي ،القراهرة1414 ،2 ،ه ر-
1994م ،ص 28ومررا بعرراها .اقررم اللتررا ,السررامية :نررارل برونلمرران ،ترأمررة :رمض ران ابررا الت روام ،م شررورا ,أامعررة
الرياض1977 ،م ،ص.56
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مترأم أو صفتم ليتف مع األصوا ,الم ي ة بم ،لني ي را

التواار

واال سرأام .وهرلا الشرر يتررا

إا ررام المتمرراثلين مررن بررام المماثلررة الصرروتية ،ا ر ن ررين ررا م البرراء ارري البرراء ال تيررر مررن ص رفا,
ال رررف ومترأررم ،ا ررال رف وا ررا ،يقررول اب ررا الصرربور ش رراهين" :إن إ ررال المماثلررة ش ررامل ارري ظرررة
الم اثين لنل تاثير ي ا

بين صوتين متأاورين ايقارم بي هما ،مهما ينن مبلتم ،أي إ م ي ب تمام

()1
راماء اإلا ررام أو المماثلررة ونررا وا يقصرراون بهررا التقريررم ،إال أ هررم أضررااوا
اال بررا تقريبرا"  ،واررالج القر ُ
إا ررام المتمرراثلين لهررا ،وهررلا اإلا ررام ال يعتبررر مررن المماثلررة؛ لعررام ت ق ر أي شررر مررن شرررو المماثلررة

الصروتية ،يقررول ابرا الصرربور شرراهين" :إ همرا -يقصررا سرريبويم وابرن أ رري -ي لقرران اإلا رام أيضرا الررل
الررة التضررعيف الم ررض ال اشررا اررن التقرراء المثلررين ،ارري ررين أن المماثلررة ال االجررة لهررا بمثررل هررلق

الظاهرة "( ،)2والل ما سب اإا ام المتماثلين لين من المماثلة الصوتية ولن م تضعيف م ض ،وهلا
االست تاا يقوا ا إلل السؤال الثا ي.

هل إدغام المتماثلين من اإلدغام الصوتي؟
وجبررل اإلأابررة اررن هررلا السرؤال ي بترري أن أجررف ا ررا مصر ل ين هررامين الرتبا همررا باإلا ررام ،وهمررا

التشايا والتضعيف.

لررم أجررف الررل تعريررف واضررا لمصر لا التشررايا ا ررا العلمرراء القرراماء ونررل مررا ورا ار هم أ ررم ضررا

التتفيرف( .)3والتتفيرف ا را ابرن الأريري" :ابرارة ارن مع رل التسرهيل ،وارن رلف الصرال ,والهراءا،,
واررن اررب ال رررف المشرراا القررايم اررن مثلررين ،لينررون ال ر ب رررف وا ررا مررن الضررعفين ،تفيررف الرروين،

ااريرا مررن الضررت  ،ارا ال ارري صر ااة التر مررن االمررة الشررا ،وأمرا التشررايا اهررو ضررا التتفيررف الررلي

صيغ الفب"( .)4وابارة ابن الأيري تست

الوجوف والتامل ،وأول مرا يال رظ اري نالمرم هرو أن ال ررف

المشاا يتنون من راين متماثلين يستتر ال

بم يمن ال راين ،نما أ م أعل الضت أساسا لل نم

رر أعرل التشرايا االمرة تترتص برالت العربري ،يفهرم مرن تاللهرا أن ال ررف
الل ال ررف المشراا ،وأتي ا
يستتر

قم يمن ال راين.

لا نترابي يرال الرل أن ال ررف المشراا يسرتتر ضرعف الريمن
و تلص مما سب أن التشرايا مصر ٌ
بم فن ال رف مرن يرر تشرايا .يقرول م مروا أرايي" :مصر لا التشرايا تعبيرر ارن تلرب
اللي ي

العالما ,التي توضع اي النتابة او ال ررف اتفيرا تنر اررق" ( .)5وارا مصر لا التشرايا مصر ل ا نتابيرا

 )1أثر القراءا ,اي األصوا ,وال و العربي :ص.235
 )2الساب  :ص.236-235

 )3التمهيررا ارري الررم التأويررا :شررمن ال رراين أبررو التيررر ابررن الأرريري ،ت قي ر  :الررل سررين الب روام ،منتبررة المع ررارف،
الرياض 1405 ،1 ،هر1985-م ،ص.56

 )4التمهيا اي الم التأويا :ص. 56

 ) 5الم اللتة بين الت ار والم اهج ال ايثة :م موا اهمي أايي ،اار ريم ،القاهرة ،ص.18
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ال صوتيا( .)1بوالل للب لهم لمي تليل اقال" :ا ن ضع االمة التشايا او ال رف المراا تشراياق
الســـيارة) ،ومع ررل هررلا أن
تعبير ا
رر اررن أن الصررو ,ال رراتج مشررااا ،نمررا ارري جول ررا( :ال ّ
الرجـــلّ ،
شـــمسّ ،
الصو ,الموضو اليم مثل هلق العالمة يستتر – والي -ضعف اليمن اللي يستترجم فن الصو,

اون تشايا".

()2

وما ألهم إليم اي شران مصر لا التشرايا هرو جرول التليرل برن أ مرا الفراهيراي رين جرال" :التشرايا

االمة اإلا ام"( ،)3واليم اإن مص لا التشايا ال ياتل ضمن المص ل ا ,الصوتية أو الصراية ،إال
من بام نو م ااال الل ظاهرة اإلا ام ،وجا ي لقم البعض الل اإلا ام من بام المأاي.

()4

أما مص لا التضعيف اهو نثير الاوران اي نتم اللترة العربيرة والقرراءا ،,ولنرن أنثرر التعريفرا,
اجة تعريف الصيمري" :التضعيف هو التقاء راين من أ ن وا ا اي موضعين اين الفعرل والمرم اري
اعل نان أو اسم"(.)5

و ست تج من هلا التعريف أن مص لا التضعيف ال يال الل اإلا ام باي ال من األ وال ،بوا مرا

هو تنرار ل راين اي النلمة ،ولرين بالضررورة أن ُيرا م ال راران مرن النلمرا ,التري تنررر ايهرا ال راران
ولم يا ما اي( :لبم وشرر و بم و لل وأاا وجصص وااا ...إل ).
اشررتر الرضرري إلا ررام المثلررين ارري االسررم إلا شررابم الفعررل ،أمررا إلا لررم يشررابهم اررال يررا م ،أمررا اررن

ررر وجصر ٍ
النلمررا( ,شرررر وجصررص وارراا) ،ايقررول" :نرران القيرران أن يررا م مررا هررو الررل اعررل؛ نشر ٍ
رص
وارراٍا ،لمواي تررم الفعررل ،لن ررم لمررا نرران اإلا ررام لمشررابهة الفعررل الثقيررل ،ونرران مثررل هررلا االسررم ارري ايررة
التفررة ،لنو ررم مفترروح الفرراء والعررين ،أال ترررد إلررل تتفرريفهم

ٍ
ضررا)ٍ اون
ررو (نبِررا وا ُ

ررو (أمررل)د ترن روا

اإلا رام ايررم ،وأيضرا لرو أا ررم اعر ٌل مررع تفترم ال لترربن بف ْعر ٍرل -سررانن العرين ،-اينثررر االلتبرران ،بتررالف
()6
ا ِع ٍل وا ُعل -بنسر العين وضمها -اإ هما جليالن اي المضااف".

ابن ِأ ي إلل أن سبم ظهور التضعيف اي النلما ,السابقة يعوا إلي تفة االسم وثقل
ولهم ُ
الفعل اقال" :واالسم أتف من الفعل ،اظهر التضعيف اي االسم لتفتم ولم يظهر اي الفعل و جض
و ص؛ لثقلم"( ،)7ولهم أ ما افيفي إلل القول" :ال يا م المثالن ه ا ،بوان نا ا أصلين؛ ألن اإلا ام

 )1المرأع الساب .

 )2النلمة -اراسة لتوية معأمية :لمي تليل ،اار المعراة الأامعية،
 )3العين.59/1 :

1993 ،2م ،ص.79

 ) 4ي ظ ررر الرااي ررة لتأوي ررا القر رراءة :من رري ب ررن أب رري ال ررم ،ت قير ر  :أ م ررا س ررن ار ررا ،,اار امررران1996 ،3 ،م،
ص . 245والموض ررا ا رري التأوي ررا :اب ررا الوه ررام ب ررن م م ررا القر ب رري ،ت قير ر  :ررا م ال م ررا اار ام ررار ،ام رران،
2000م ،ص.139

 )5التبصرة والتلنرة :أبو م ما ابا اهلل بن الي الصميري ،ت قي  :أ ما مص فل ،ص.737
 )6شرح شااية ابن ال اأم.242/3 :
 )7التصايص.163/1 :
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1

ي ا

لبسا واشتباق ب اء بب اء ،إل لو أا م ,لم يعلم المقصوا م هما ،الو جل :,ل وسر وأا ،لم يعلم

و صا وأا ،ولو

أن لال (اعال) ،وجا أا م ألن اي األسماء ما هو الل وي م (ا ْعل) ،سانن العين
أا م و :سر لم يعلم هل هو (اُعل) مثل ُُم ،وجا أا م أو هو الل (اُ ْعل) أصال،
()1
أاا".

و ار ونللب

وال  ..أ م أاء اي اللتة اي اتفا بين الفعل واالسم اي اإلا ام ومن للب جول ا :جص االن
التبر جصا ،واا المال ااا .وأاء اي القرآن النريم{ :فَِإن لَّم ي ِ
ص ْْ َها َوا ِْل فَطَ ّل}(.)2
ْ ُ
وب اء الل ما سب أرد أن التضعيف لين إاتال صو ,اي صو ,آتر ،بوان ا للب يقع اي

ت وا ,معي ة ،بان يسنن األول ويا م اي الثا ي ،بوان اث ,هلق الصورة اإ م يتتير من المضعف
إلل المشاا.
يقول ابا الصبور شراهين" :اامرا مرا جيرل :إ رم إا رام المتمراثلين ،اهرو لرين اري رأي را إا امرا ،ولن رم

رعيف م ررض ،مثررل( :ج را اتررل) ،االرراال األولررل لقيرر ,ااال مثلهررا ،و ر الصرروتان ،صرروتا وا رراا
تض ر ٌ
مشااا اون أا ل تتيير"(.)3
يتضا مما أوراق ابا الصبور أن التضعيف هو إ الة يمن اإلمساب ا ا

صام ,ما ،ويمن

إمساب الصو ,ينون واض ا اي األصوا ,المضعفة .يقول ا ارين" :افي نل سانن ا فأاري إلن
ثال

ت وا ,متميية :اإل ال أو ال بن ،واإلمساب اللي جا ينون ويل الماد أو جصيرق ،والفتا أو

اال فأار ا ا إصاار سانن بسي مثل التاء  tاإن اال فأار يتبع ال بن مباشرة ،واإلمساب يضؤل إلل
ماد ال يناا ي ن .والل العنن من للب ،تظهر الت وا ,الثال

المضعفة ،وهي ليس ,إال سوانن ويلة ،نما أ ها ت

بوضوح ايما يسمل بالسوانن

بقوة أشا مما اي الة القصيرة"( .)4ولهم

ماريوباي إلل القول بان اص الح الصام ,المضعف  double consonantهو اص الح مضلل
أل م جا استعير من ريقة النتابة ،افي ال

يما الصو ,السانن ،بت ويل ماة ال

بم إلا نان

هلا الما ممن ا ،وينون هلا ممن ا إلا لم يمنن الصو ,السانن ا فأاريا ،وبما أن اال فأاري ال يمنن
ماق ا ا ق ة مترأم ،اإن ما يسمي ت ويال بال سبة لم ،ينون ان ري إ الة ماة جفل ال ري أمام
الصو ,جبل تفأيرق (.)5

اال روف المضعفة ا ا ماريوباي هي التي يمتا ال

بهرا ايضراهي مرااها مراد رراين بسري ين

تقريب ر را ،وهر ررلا مر ررا أنر رراق نر ررا تي يو بقولر ررم" :وتُرسر ررم هر ررلق ال ر ررروف ار ررااة باألبأاير ررة األوروبير ررة ب ر رراين

 )1ظاهرة التتفيف اي ال و العربي :أ ما افيفي ،الاار المصرية اللب ا ية1996 ،1 ،م ،ص.123
 )2سورة البقرة :آية .265

 )3الم األصوا :,برتيل مالبرا ،تعريم :ابا الصبور شاهين ،منتبة الشبام ،ص.147

 ) 4اللتة :ا ارين ،تعريم :ابا ال ميا الاواتلي وم ما القصاص ،منتبة األ ألو المصرية1950 ،م ،ص. 49
 )5أسن الم اللتة :ماريو باي ،تعريم :أ ما متتار امر ،االم النتم1419 ،8 ،هر1998-م ،ص.146
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متتررابعين  ،)1(" mm bbولهررم رمضرران ابررا التروام بررالقول" :إن مررا عراررم باسررم ال رررف المشرراا أو
الصو ,المضرعف لرين اري ال قيقرة صروتين مرن أر ن وا را ،األول سرانن والثرا ي مت ررب ،نمرا يقرول
اة العربية ،إ ما هو اي الواجع صو ,وا ا ويل ،يساوي يم م يمن صوتين اث ين"(.)2

واي ضوء ما سب يمنن ت ليل ظاهرة التضعيف الل أ ها إسقا أ ا المثلين بوا الة اإلمسراب اري
ااتر م هما ،وهلا الت ليل الساب ي ب الل إا رام المثلرين أل را ايرم يرل ال ر برال رف المرا م،
واليررم إن إا ررام المثلررين لررين مررن بررام اإلا ررام الصرروتي بوا مررا هررو إ الررة المسررب بالصررو ،,بوان نرران
بصو ,وا ا بال الصوتين.
الت ليل الساب يتف مع اإلا ام اي أن نال م هما ي
بوالل للب لهم سمير إستيتية ،اهو ال يعا إا رام المثلرين مرن برام اإلا رام الصروتي ،ويررد أن ال
وأرروا لتا ررام بررين الررالم والررالم ارري مثررل جول ررا" :ال رلي"؛ ألن أ رراا م همررا لررم يفقررا شررييا مررن مالم ررم

وسررماتم( ،)3نمررا أنررا الررل اررام وأرروا إا ررام ارري نلمررا ,مثررل( :الليررل ورا واررا) ،وهررو يرررد برران سرربم

تسررميتم إا ام را بااتبررار مررا اليررم تسررميتم ارري نتررم ال ررو والصرررف والق رراءا .)4(,االسرربم الررلي أعلررم
ي ل اليم إا اما تسمية القاماء لم بهلا االسم ،ثم جال" :واللي راق أن هلا اللون من اإلدغام إ ما هرو
من جارة العربية الفلة الرل تعيرين موجرع مرن مواجرع ال برر اري النرالم ،اينرون هرلا ال برر أريءا مرن النلمرة
التي ايها تضعيف ،اال بر ه ا أيء من ب ية النلمة ال مأرا تقاير يتتلف من شتص إلل آتر وال هرو

مأرا برة توضع او مق ع لت بيم القارئ إلي موضع ال بر"(.)5
والأرراير ِلنررق أن القرراماء أارنروا العالجررة بررين اإلا ررام و قيقررة ال بررر ،ومررن الررلين صرر وا بررللب ابررن

الأرريري ررين جررال" :تفيررف الرروين ااريرا مررن الضررت  ،اررا ال ارري صر ااة التر مررن االمررة الشررا"(،)6
وجررول سرريبويم" :ونلمررا توالرر ,ال رنررا ,أنثررر ،نرران اإلا ررام أ سررن ،بوان شرري ,بي رر ،)7(",ااإلا ررام ارري
المثلررين ال يسررت يع الق رارئ أن يتتيررر إأ رراءق أو اررام إأ اري رم ،اررال تيررار أمامررم ،اا رر ,ا رراما تق ر أر نلمررة

رم ،من جولم تعالل" :ال ما هلل رم العالمين" ،تضعف الباء وت يل اي مسرنها ،أمرا اري جولرم" :الرر يم
رر اري اتتيرار موضرع ال برر
مالب" ،اا  ,متير الل إأراء التضعيف أو اام إأ اريرم ،واليرم تنرون متي ا

 )1ارون اي الم أصوا ,العربية :أان نا تي و ،ترأمة :صالا القرماوي ،تو ن1966 ،م ،ص.25
 )2الماتل إلل الم اللتة وم اهج الب

اللتوي :ص.97

 )3ي ظر :القراءا ,القرآ ية بين العربية واألصوا ,اللتوية -م هج لسا ي معاصرر :سرمير إسرتيتية ،ارالم النترم ال راي ،
إربا-األران2005 ،م ،ص.36

 )4المرأع الساب .

 )5المرأع الساب  :ص.37 ،36

 )6التمهيا اي الم التأويا :ص. 56
 )7النتام.437/4 :
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أو اام ررم ،ااإلا ررام ي قر ر لل ررب ،اه ررو" أ ب ررل اللس رران ا ررن المثل ررين ب رروة وا رراة ،اص ررا ار ل ررللب ن ررال رف

الوا ا"(.)1

والراأا اي مسالة إا ام المثلين هو :أن المتنلم ين يتنلم ويضت الل موجع تاص من النلمة

ي تج ا م إا ام ،وهو ال يتتلف ان إ الة اإلمساب اي ال رف وللب واضا اي نلمة رم ،اا  ,جا
ال تضت الل رف الباء اتقول  ،Rabأما إلا ضت  ,الل الباء اتقول  ،Rabbانلمة Rub

متففة أما  Rabbاهي ما مة (مشااة مضعفة) ،و"اإل سان ين يت ا

بلتتم ،يميل اااة إلل

باري ،أوضا اي السمع مما اااق من مقا ع النلمة،
الضت الل مق ع تاص من نل نلمة ،ليأعلم ا
وهلا الضت هو اللي يسميم الم اثون من اللتويين بال بر .)2("Accent stress
مْحث اإلشْا :

اإلشبا لترة :التوايرة وبلروغ را النمرال( ،)3جرال األيهرري" :نرل شريء تروارق اقرا أشربعتم ترل النرالم

يشبع ايوار روام" (.)4

أمررا اصر ال ا" :اهررو ابررارة اررن إتمررام ال نررم الم لرروم مررن تضررعيف صرريتة رررف المررا واللرين لمررن لررم
للب ،وجا اص ل وا الل أ م بمقاار ألِفين ييااة الل المقراار ال بيعري ب ير ينرون مقراار ال ررف ايرم
س رر ,رن ررا ،,أي ب رران تم ررا ص رروتب بمق رراار ث ررال

ألِف ررا ,وال يض ررب إال بالمش ررااهة واألت ررل م ررن أار رواق

المشرراي العرراراين ثررم اإلامرران اليررم ،وجررا ي رراا بررم ال رنررا ,نوامررل يررر م قوصررا .)5( ",ويتضررا مررن

التعريف الساب ماد العالجة بين روف الما وال رنا ،,وهلا األمر لم يتف الل الماء العربية ،اقا
ِ
ِ
راض
اء القرراماء إلررل العالجررة بررين ال رنررا ,و ررروف المررا ،يقررول ابررن أ رري" :إن ال رنررا ,أبعر ُ
ا رن العلمر ُ
ررروف المررا واللررين وهرري األلررف واليرراء وال رواو"( ،)6ا ررروف المررا "توابررع لل رنررا ,وم تشررية ا هررا ،وأن
ال رنا ,أوايل لها وأأياء م ها ،وأن األلف ات ة مشبعة والياء نسرة مشبعة والواو ضمة مشبعة"(.)7

والل الل للب الرايي اقال" :ال رنا ,أبعاض من روف المرا واللرين ويرال اليرم وأروق األول :أن

روف الما واللين جابلة للييااة وال قصان ونل ما نان نللب الم راان وال ررف لهرا اري ال قصران إال

هلق ال رنا .,الثاني :أن هلق ال رنا ,إلا ماا اها ظهر ,روف الما واللين اعلم ا أن هلق ال رنرا,
ليس ,إال أوايل تلب ال روف .الثالث :لو لم تنن ال رنا ,أبعاضا لهلق ال روف لمرا أراي االنتفراء بهرا

 )1التصايص.498/2 :

 )2الماتل إلل الم اللتة وم اهج الب
 )3لسان العرم :مااة (شبع).

اللتوي :ص.103

 )4تهليم اللتة :مااة (شبع).

 )5اإلضاءة اي بيان أصول القراءة :الي م ما الضبا  ،المنتبة األيهرية للت ار 1999 ،1 ،م ،ص.22

 )6سررر صر ااة اإلاررام :ابررن أ رري ،ت قير  :أ مررا رشرراي وم مررا اررارن ،اار النتررم العلميررة ،بيرررو2000 ،1 ،,م،
33/1

 )7المرأع الساب .38/1 :
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أل هررا إلا نا رر ,متالفررة لهررا لررم تسررا مسرراها ،الررم يصررا االنتفرراء بهررا م هررا برراليل اسررتقراء الق ررآن وال ثررر

وال ظم"(.)1

وهلق التبعية لل رنا ,ال وال ان ال رنا ,القصيرة هرو اإلشربا وأ لر اليرم سريبويم التم ري جرال:

"ااما اللين يشبعون ايم

ون"( .)2وا ا ابن اارن البس وأعلم مرن سر ن العررم

()3

اقرال" :العررم تبسر

االسم والفعل اتييا اي ااا رواهما ولعل أنثر للب إلجامة وين الشعر وتسروية جواايرم"( .)4أمرا ابرن أ ري

()5
العنبررري إلررل"أن ررروف المررا ليسرر ,اتأررة اررن إشرربا ال رنررا,
اررا ل اليررم م ررل ال رنررا ، ,ولهررم ُ

معلررال للررب بعلتررين أولهمررا :أن ال رنررة ليسرر ,بعررض ال رررف؛ ألن ررروف المررا سرران ة و م ررال اأتمررا
سانن مع رنة واألترد :أ رب إلا أشربع ,ال رنرة شرا م هرا ررف ترام ،وتبقرل ال رنرة جبلرم لِنمالهرا ،الرو
نرران ال رررف رررنتين لررم تب ر ال رنررة جبررل ال رررف"( .)6ومررن جبلررم لهررم القيسرري اقررال" :وجررال بعررض أهررل

ال ظر :ليس ,ال روف ماتولة من ال رنا ,الثال  ،وال ال رنا ,ماتولة من ال روف ،إل لم يسب أ را
الص فين ااتر الل ما جام ا من جول من جال إن ال روف وال رنا ,لم يسب أ اهما ااتر ،وهو جول

ص يا إن شاء اهلل تعالل".

()7

ا ,ال اجصة رن ٍ
را ،,أل هرا
وهلا الرأي متالف لرأي الأمهور ،جال ابن أ ي" :إ ما سمي ,هلق األصو ُ
تعلر ال رررف ،وتأتلبررم ررو ال ررروف الترري هرري أبعاضررها ،االفت ررة تأتررلم ال رررف ررو األلررف ،والنسررة

 )1مفاتيا التيم.56/1 :
 )2النتام.202/4 :

 )3ومن أمثلة إشبا الفت ة جول ا ترة بن شااا:
ينْا من ذفري غضوب حسرة

زيافة مثل الفنيق المكدم

الشاها اي البير ,ي برا (وأصرلم ي برع) ااشربع ,الفت رة وتولرا م هرا ألرف .شررح ايروان ا تررة :تصر يا أ مرا أمرين سرعيا،
الم بعة المتربية ،مصر ،ص .125وجول رسول اهلل -صرلل اهلل اليرم وسرلم" :-بي را أ را رايم أرير ,ال ران" (الأرامع برين
الص ي ين البتاري ومسلم :األساي ،ت قي  :سن البام ،اار ابن يم ،بيرو2003 ،2 ،,م )431/2 ،ي

أشبع

ات ة بين ااصب  ,ألفا " .اتا الباري.74/1 :

ومما ورا ممثال إشبا النسرة جولهم الأالايا اي الأالاا[ .التصايص .126/3 :ولسان العرم مرااة (ألرع) .جرول

رسول اهلل-صلل اهلل اليم و سلم" :-جال :,اللهم ال يمو ,أرريا ترل ي ظرر اري وأروق الميرامين" .ارتا البراري.78/3 :
الل إشبا النسرة لتصير ياء" (اماة القارئ ،])138/13 :ومن األمثلة الواراة الل إشبا الضمة جول الشاار:
واني حيث ما يشري الهوى ْصري

من حيث ما سلكوا أدنوا فأنظور

الشاها ايم :أ ظور أراا اا ظر ،ااشبع الضم ا شا ,الواو[ .الم تسم .259/1 :والتصايص.]318/2:

 )4الصا بي اي اقم اللتة العربية ومسايلها :أ ما بن اارن ،المنتبة العلمية1997 ،1 ،م ،ص.173
 )5التصايص.123/3 :

 )6اللبام اي الل الب اء واإلارام :أبو البقاء العنبري ،ت قير  :ابرا اإللرم ال بهران ،اار الفنرر ،امشر 1995 ،1 ،م،
.64-63/1
 (7الرااية :ص.106
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تأتلبررم

ررو اليرراء والضررمة تأتلبررم

ررو الرواو وال يبلررغ بهررا ال ررا

مرراد ال ررروف الترري هرري أبعاضررها(.)1

وجال ابن يعي " :إ ما رأد ال ويون صوتا أاظرم مرن صرو ،,اسرموا العظريم رارا والضرعيف رنرة بوان

نا ررا ارري ال قيقررة شررييا وا رراا"( ،)2وأن را ابررن سرري ا أن ال رررف يقررع ارري ضررعف أو أضررعاف ال رنررة جررال:
"ولن ي أالم يقي ا أن األلف المماواة المصوتة تقع اي ضعف أو أضرعاف يمران الفت رة وأن الفت رة تقرع
ارري أصررتر األيم ررة الترري يصرربا ايهررا اال تقررال مررن رررف إلررل رررف و نررللب سرربة ال رواو المصرروتة إلررل

الضمة و الياء المصوتة إلل النسرة(.)3

روف من أ سها".
واإلشبا أاء اي الفت ة والنسرة والضمة ،االعرم تشبع ال رنا" ,ات شا بعاها
ٌ
مواضا اإلشْا الحركي في سورة الفاتحة وق ار تها:

 -1ق ار ة "ملكي"
ا ية

()7

()5

()4

أشبع ,نسرة الناف ا شا ا ها ياء تيأة الما الصوتي وااها القر بي( )6وابرن

ي

لتة ان العرم؛ ألن روف الما واللين ماتولة من ال رنا ,وال رنا ,إلا أشبع ,اث ,م هرا

رف مأا ن لها.

()8

 -2ق ار ة (مالكي)

()9

()10

ي

أشبع نسرة الناف تل شا ا ها ياء تيأة الما الصوتي لل رنة.

ومليك( :))11ي
َ

أُشبع ,نسرة الالم ا شا ا ها ياء.

 -3ق ار ة (ملي ُك
( -4نًْدو ونستًينو) :ومن مظاهر اإلشبا اي سورة الفات ة جراءة " عباو"( )12و" ستعي و"( )13افي

 )1سر ص ااة اإلارام.27-26/1 :
 )2شرح المفصل :ابن يعي . 64/9 ،
 )3رسررالة أسرربام رراو ال رررف :ابررن سرري ا ،ت قي ر  :م مررا سرران ال يرران وي يررل ميررر الررم ،م بواررا ,مأمررع اللتررة
العربية ،امش  ،ص.85

 )4التصايص .123/3 :والتعرف بضرورة جوااا الم التصريف :م ما اليبياي ،ص.63
 )5ا ظر تتريج القراءة اي أاول القراءا.,
 )6تفسير ال بري.140/1 :
 )7الم رر الوأيي.68/1 :
 )8ال شر اي القراءا ,العشر.204/1 :

 )9ا ظر تتريج القراءة اي أاول القراءا.,

 )10ا ظر تتريج القراءة اي أاول القراءا.,

 )11وال اة يمثلون لمثل اإلشبا اي وس النلمة بشواها نثيرة ولعل أشهرها جول الفريا :
نفي الدراهيم تنقاد الصياريف
تنفي يداها الحصى في كل هاجره
أراا الصرريارف ااشرربع النس ررة ا شررا ,اليرراء[ .أس ررار العربيررة :أبررو البرنررا ,األ برراري ،ت قي ر  :برنررا ,يوسررف هبرروا ،اار
األرجم بن أبي األرجم1420،1 ،هر1999-م ،ص .60والص اح ولسان العرم :مااة (صررف) .وشررح ايروان المت بري:

 .169/1وأهاد سبيل إلل المي التليل :م موا مص فل ،منتبة المعارف2002 ،1 ،م ،ص.107

 )12ا ظر :تتريج القراءة اي أاول القراءا.,
 )13ا ظر :تتريج القراءة اي أاول القراءا.,
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نلمة" عباو" ما ,رنة الاال الضمة ااشبع ,اتولا ا ها و ٌاو ،أما نلمة " ستعي و" اقا ما رنة ال ون
ااشبع الضرمة اتولرا ,ا هرا و ٌاو ،ونران التليرل ي سرم اإلشربا إلرل أهرل ال أراي وللرب يفهرم مرن جولِرم:
نان الي بن أبل الم –رضي اهلل ا م -يق أر " بواياب ستعين" ايشبع راع ال ون إشبااا،

"واي ال اي
ونان ِ
جرشيا جلبا أي م ضا"(.)1

()2
"اليهُ ُمرو" يقرول
 -5ق ار ة (عليهمـي وعليهمـو) :ووجرع اإلشربا ال رنري اري جرراءة "الي ِه ِمري"  ،وجرراءة ْ
"اليهُ ُمو"
األتف  :امن العرم من يقول "الي ِه ِمي" ايل الياء و ينسر الميم و الهاء ،وم هم من يقول ْ

ايل ر ال رواو ويضررم المرريم والهرراء"( .)3ويتضررا مررن نررالم األتف ر

أن العرررم لمررا نسررر ,الهرراء والمرريم

راء تيأررة المررا الصرروتي ونررللب لمررا ضررم ,الهرراء والمرريم أشرربع ,ضررمة
أشرربع ,نسررر المرريم ا شررا ا هررا ير ٌ
الميم ا شا ا ها و ٌاو.

ابن أ ي أصل ضمير الأمع وما ا لم بقولم" :أصلم ا ْليهُ ُمو بواليهُ ُمو ،وبهُ ُمو االهاء
ووضا ُ
لتضمار ،والميم االمة تأاوي الوا ا ،والواو إلتالص الأمع ثم إ هم يبالون ضمة الهاء نسرة لتفاء

الهاء ووجو النسرة والياء السان ة جبلها ،ايقولون (يليهمو ،وبهمو بواليهمو) ثم إ هم جا يستثقلون التروا
من نسر الهاء إلل ضم الميم ايبالون من ضمة الميم نسرة ،ايصيران اي التقاير وال تستعمل ألبتة
إليهمي ،و ِ
(اليهميِ ،
ِ
بهمي)(،)4
(الي ِه ِمو ،إلي ِه ِمو ،وب ِه ِمو) اتقلم الواو ياء لوجو النسرة جبلها ايصيران
ثم يلنر ابن أ ي أن الياء لا ,استثقاال لها جال" :ثم تستثقل الياء ه ا ات لف تتفيفا هي والنسرة

اليهم".
جبلها ،وال يتاف لبن؛ ألن التث ية باأللف البا م ها ايقال
ْ

()5

يتضا من جول ابن أ ي أن اإلشبا أصل اي العربية ،وهلا ما أنا اليم ا ا تتريأم لقراءة
()6

"اليهمو" بقولم" :هي األصل أل ها رسيلة

اليها اي التث ية أا ي إثبا ,الواو لثبا ,األلف".

()7

وجررا أشررار سرريبويم إلررل للررب جبررل ابررن أ رري ،ايقررول ارري بررام مررا تنسررر ايررم الهرراء الترري هرري االمررة

اإلضررمار" :االررم أن أصررلها الضررم وبعرراها الرواو؛ أل هررا ارري النررالم نلررم هنررلا؛ إال أن تررارنها هررلق العلررة

التي ألنرها لب .ولين يم عهم ما ألنر لب أيضا من أن يترأوها الرل األصرل .االهراء تنسرر إلا نران
راء أو نسررة؛ أل هرا تفيرة نمررا أن اليراء تفيررة؛ وهري مرن ررروف الييرااة نمرا أن اليرراء مرن ررروف
جبلهرا ي ٌ
الييررااة؛ وهرري مررن موضررع األلررف وهرري أشرربم ال ررروف باليرراء .انمررا أمررالوا األلررف ارري مواضررع اسررتتفااا

نللب نسروا هلق الهاء ،وجلبوا الرواو يراء؛ أل رم ال تثبر ,و ٌاو سران ة وجبلهرا نسررة .االنسررة هه را ناإلمالرة
 )1نتام العين.171/5 :

 )2ا ظر تتريج القراءة اي أاول القراءا.,
 )3معا ي القرآن :األتف .19/1 ،
 )4سر ص ااة اإلارام.397/2 :
 )5الساب .398/2 :

 )6يريا أ ها ظيرتها.

 )7الم تسم.44/1 :
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اي األلف لنسرة مرا جبلهرا ومرا بعراها

رو :ن ٍ
رالم وااب ٍرا .وللرب جولرب :مررر ,بهري جبرل ،ولرايهي مرال،

ومرررر ,برراارهي جبررل .وأهررل ال أرراي يقولررون :مرررر ,بهررو جبررل ،ولررايهو مررا ٌل ،ويقول رون" :اتسررف ا بهررو.
وباارهو األرض" .اإن ل ق ,الهاء الميم اي االمة الأمع نسرتها نراهية الضمة بعا النسرة .أال ترد،

()1
ر,
أ همررا ال يليمرران رارا أبرراا .اررإلا نسررر ,المرريم جلبرر ,الرواو يرراء نمررا اعلرر ,للررب ارري الهرراء" .وجررا أ لر ُ
ال قررل اررن سرريبويم؛ ألن الم رراثين لررم يبتعرراوا اررن تفسرريرق ل رنررة الضررمير ،االضررماير ارري (بررم واليررم)

أص ررلها الض ررم ولن ررن الض ررمة جلب رر ,نسر ررة لمأاورته ررا النسر ررة أو الي رراء ،بوال ررل لل ررب له ررم برأشت ارس ررر
()5
وبرونلمان( )3ورمضان ابا التوام( )4وأ ما متتار امر.

()2

وسرربم اإلشرربا ارري أمثلررة الق رراءا ,السررابقة رراتج اررن مررا الصررو ,بوا التررم ا ررا ال ر بال رنررة،
إ ار رة للر فن و لبرا للتررا ي ،ممررا ي ررا معررم ررف المررا الم اسررم لتلررب ال رنررة ،ووصررف اللتويررون مرراة
ال

بال رف المشبع وأعلوق ضعف يمن ال رنة المأا سة لم ،يقول القاضي ال موي" :ال رنا ,راع

و صم وأر ،وصفة ال

بنل مر هم أن تراتي بهرا الرل ال صرف مرن أمهرا ،ااتسرا نرل مرن ال رنرا,

ٍ
مؤا إلل صريرورتها رارا"( ،)6والعالجرة برين ال رنرا ,و رروف المرا وثيقرة ال سرت يع إ نارهرا ومرن للرب
اتفاجهمررا ارري المتررارا والصررفا ،,وهررلا مررا أنرراق ابررن سرري ا بقولررم" :إن مترررا ال رنررا ,و ررروف المررا مررن
فن المترا ،جال" :أما األلف المصوتة وأتتها الفت ة ااظن أن مترأها مع إ رال الهرواء سلسرا يرر

م اي م ،والواو المصوتة وأتتها الضمة ااظن أن مترأهرا مرع إ رال الهرواء مرع أا رل تضريي للمتررا،
وميل بم سلن إلرل ارو  ،وأن اليراء المصروتة وأتتهرا النسررة ،اراظن أن مترأهرا مرع إ رال الهرواء مرن

أا ل تضيي المترا وميل بم سلن إلل األسفل"(.)7
مْحث اإلتْا :

أتبع ,القوم الل أاعل ,إلا نا وا جا سبقوب ال قتهم.
اإلتبا لتة :مصار الفعل (أتبع) ،يقال
ُ
()9
وجا ار ابن اارن بين (تبع) و(أتبع) اي المع ل جال تبع ,اال ا :تلوتم وأتبعتم :ل قتم.

()8

أما اص ال ا :اقا أاء الل شنلين اي نتم القاماء:

 )1النتام.195/4 :

 (2ي ظر :الت ور ال وي :ص.62
 )3اقم اللتا ,السامية :ص.64
 )4الت ور اللتوي :ص.34

 )5اراسة الصو ,اللتوي :ص.383

 (6القواا ررا واإلرش ررااا ,ا رري أص ررول القر رراءا :,القاض رري ال م رروي ،ت قير ر  :اب ررا النر رريم بن ررار ،اار القل ررم ،امشر ر ،1 ،
1986م ،ص ،53وي ظر :األصوا ,اللتوية :ص ،38واللهأا ,العربية شاة وت ور :ص.202

 (7رسالة أسبام او ال رف :ابن سي ا ،ص.85-84
 )8الص اح :مااة (تبع).

 )9مأمل اللتة :مااة (تبع).
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األول" :هررو أن تتبررع النلمررة الررل وي هررا أو رويهررا إشرربااا و تانيرراا" نقررولهم سررا م ال ررم وا شرران
شان( ،)1ولرم يررا لرم أمثلرة اري سرورة الفات رة وجراءاتهرا ،ومرن الشرواها المؤنراة اليرم اري القررآن النرريم

جولررم تعررالل{ :إنمــا المشــركون نجــس}( ،)2ي ر

جرررئ " أررن" بنسررر ال ررون وسررنون الأرريم الررل تقرراير

ررلف الموصرروف( ،)3وتقررايرق إ مررا المشرررنون أر ن أررن أو ضرررم أررن وأنثررر العلمرراء أعلهررا تابعررة

جال الفراء" :إلا جالوق مع الرأن أتبعوق إياق اقالوا رأن أن".

()4

أمررا اآلخــر :اهررو ترراثر صرروتي بال رنررا ,القصرريرة بررين ال ررروف المتأرراورة بعضررها برربعض ارري النلمررة
الوا راة ،أو بررين ال رررف األتيررر مررن النلمررة األولررل أو ال رررف األول مررن النلمررة الترري تتبعهررا( ،)5واراررم

ٍ
لضرم من اال سأام والتتفيرف وللرب بران تتتلرم رنرة متقامرة
م ما تان" :بتماثل رنتين متتابعتين
الل تالية اتتاثر بها ،وتصير م ها أو تنون انن للب اتتتلم متاترة الل متقامة".

()6

وجررا أرراء اإلتبررا ال رنرري ارري سررورة الفات ررة وجراءاتهررا وللررب ارري جرراءة "ال مر ُرا لُلررم"( ،)7بإتبررا
الرالم رنررة الراال وهررلا اإلتبررا برين آتررر ررف مررن نلمررة "ال مرا" وأول رررف مرن نلمررة "اهلل" ليتأررا ن
رنررة

اللفررظ و لررم التأررا ن ارري اللفررظ نثيررر ارري نالمهررم
والأيم.

()8

وم م جول الشاار:

روءب وهررو م ر ُرا ُر مررن الأبررل بضررم الرراال
ررو ":أأر ُ

الساقَ ْي ُن أُم َك َها ِْ ُل
اض ِر ِب َّ
ْ

()9

 )1اقررم اللتررة وسررر العربيررة :الثع ررالبي ،ت قي ر  :ابررا الررراي المهرراد ،إ يرراء التر ر ار

العربرري2002 ،1 ،م ،ص.264

اإلتبا والمياوأة :أ ما اارن ،ت قير  :نمرال مصر فل ،منتبرة الترا أي ،القراهرة ،ص .50وظراهرة اإلتبرا اري العربيرة
ا ارسررة ت ليليررة :اررتا اهلل أ مررا سررليمان ،الرروم اللتررة ،المألررا الثررامن ،العرراا2005 ،3م ،ص 161ومررا بعرراها .وظرراهرة
اإلتبا اي القراءا ,القرآ ية :م ما السيا ،مألة آاا  ،العاا ،47أنتوبر تشرين األول2004،م ،ص 6وما بعاها.

 )2سورة التوبة :آية .28

 )3النشاف .261/2 :والب ر الم ي  .398/5 :والارر المصون.37/6 :

 )4واهررا األبنررار وش روارا األانررار -اشررية السرريو ي الررل تفسررير البيضرراوي :أررالل الرراين السرريو ي ،أامعررة أم القرررد-
نليررة الررااوة وأصررول الرراين ،المملنررة العربيررة السررعواية2005 ،م .492/3 ،وبصرراير لوي التمييرري ارري ل ررايف النتررام
العييرري :مأررا الرراين أبررو رراهر م مررا بررن يعقرروم الفيرويآبررااد ،ت قي ر  :م مررا الرري ال أررار ،المألررن األالررل للشرريون
اإلسالمية -لأ ة إ ياء الت ار

اإلسالمي ،القاهرة1412،هر1992-م.18/5 ،

 )5ي ظررر :لهأررة تمرريم وأثرهررا ارري العربيررة المو رراة :الرم الم لبرري ،م شررورا ,و ايرة الثقااررة ،بتررااا1978 ،م ،ص-120
.121

 )6اللهأا ,العربية والقراءا ,القرآ ية اراسة اي الب ر الم ي  :م ما تان ،اار الفأر2003،م ،ص.139
 )7ا ظر تتريج القراءة اي أاول القراءا.,
 )8تفسير ال بري.136/1:

الساجين أ آمب هابل :والشاها ايم ضم ال رون إتباارا ل رنرة الهمرية ،جرال
 )9أاء البي ,الل ااة روايا ,م ها )1 :اضرم
ُ
القر برري" :بضررم ال ررون ألأررل الهمرية واستشررها الررل للررب بق رراءة أهررل منررة ُمر ُررااين ،بضررم الرراء إتباارا للمرريم ،والررل للررب
مقتلين بضم القاف ،ي ظر تفسير القر بي .136/1 :والار المصون ،41/1 :واللبام اي الوم النتام.172/1 :
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والشاها اي البي ,إمب ي

الما ا نسر ما جبلها ُنسر.,

أاء ,الهمية منسورة إتباارا لنسررة ال رون ،واألصرل أن تنرون أ آمرب هابرل

العلمرراء يعللررون لهررلا اإلتبررا برران هررلق الأملررة "ال مررا هلل" لم را نثررر ,الررل ألس ر ة العرررم ااملوهررا

معاملررة االسررم الوا ررا( ،)1ولمررا اوملرر ,معاملررة المفرررا ثقررل الرريهم أن يأتمررع ارري اسررم وا ررا مررن نالمهررم

ضرمة بعرراها نسررة( ،)2اابررالوا مرن النسررة ضررمة؛ ألن الضرم مررع الضرم أتررف الريهم( ،)3ولنررر الفررراء أن
العل ررة ا رري لل ررب أ ه ررم "أرااوا المث ررال األنث ررر م ررن أس ررماء الع رررم ال ررلي تأتم ررع اي ررم الض ررمتان مث ررل ال ُ لُررم

العقُ ررم(" ،)4أم ررا اب ر ُرن أ رري اأع ررل لل ررب م ررن تقري ررم الص ررو ,م ررن الص ررو ,وأعل ررم ا رري ب ررام اإلا ررام
و ُ
األصتر( ،)5ثم جال ا ا تعليقرم الرل جرراءة "ال م ُرا لُلرم" ،إن للرب أ ٍ
رار مأررد السربم والمسربم ،وي بتري
أن ينرون السربم أسرب رتبررة مرن المسربم ،اتنرون ضررمة الرالم تابعرة لضرمة الرراال( ،)6وهرلا أجرين وأنثررر

شيواا أن يؤثر األول اري الثرا ي( ،)7نمرا أن ضرمة الراال رنرة إاررام ونسررة الرالم رنرة ب راء و رنرة
()8
ي اإلتبررا ه ررا بالضررعيف( ،)9معل رال للررب برران" :الم
العنبررر آ
اإلا ررام أجررود مررن رنررة الب رراء  ،ووصررف ُ

الأر متصل بما بعاق ،م فصل ان الاال ،وال ظير لم اي روف الأر المفراة ،إال أن مرن جر أر برم ارر

مررن التررروا مررن الضررم إلررل النسررر ،وأأ رراق مأرررد المتصررل؛ أل ررم ال ينرراا يسررتعمل ال مر ُرا م فررراا امررا
بعاق"( ،)10ثم إن الضمة رنة جوية(" )11اتلبتها لهرا أجررم" ونرل هرلا يررأا جرراءة "ال م ُرا لُلرم" ارن جرراءة
"ال ِ
ما ِللم"- ،والتي س قف ا اها بعا جليل -أضف إلل ما سب أن الصوتين إلا تأاو ار اإن األضعف
 )2اضرررم السرراجين إ آمررب هابررل :والشرراها ايررم نسررر همرية أمررب إتباارا لنسررة ال ررون ارري السرراجين ،ي ظررر شرررح شررااية ابررن

ال اأرم )3 .179/4 ،253/2 :اضرررم السراجين إمررب هابرل :وهرري الروايرة المستشررها بهرا بنسررر ال رون والهمرية والمرريم،

ي ظ ررر النت ررام .146/4 :والم ن ررم والم رري األاظ ررم .575/10 :ولس رران الع رررم وت رراا الع رررون :م ررااة (أم ررن) .و واه ررا
األبنار وشوارا األانار .174/1 :والم تسم )4 .138/1:اضرم الساجين إمب هابل :ي ظر التصايص.147/2 :

 )1ي ظر معا ي القرآن .3/1 :والتبيان اي إارام القرآن ،5/1 :والم تسم.37/1 :
 )2النشاف .10/1:و واها األبنار وشوارا األانار.174/1 :
 )3إارام القرآن :ال ان.18/1 ،
 )4معا ي القرآن.4/1:

 (5التصايص.144/2:

 )6الم تسم :ابن أ ي .37/ 1،وروح المعا ل .77/1 :و واها األبنار وشوارا األانار.174/1:
 )7الم تسم :ابن أ ي .37/1 ،وروح المعا ل.77/1:
 (8السابقان فن الصف ة.

 )9التبيان اي إارام القرآن .5/1:وال ظام ال وي اي القرآن النريم ت اي األصوا ,والمعا ي :ابا الوهام سن م مرا،
اار الصاا  ،بتااا2012 ،1 ،م ،ص.21

 (10المرأع الساب .

 )11شرح نتام التو يا من ص يا البتاري :ابا اهلل بن م ما التيمان ،منتبة الاار،

 .1451/1 ،1والتفسير القريم:

ابن القيم ،ت قي  :منتم الا ارسرا ,والب رو العربيرة واإلسرالمية ،اار ومنتبرة الهرالل ،بيررو1410 ،1 ،,ه.209/1،
بواارام القرآن :ال ان .228/4 ،ومشنل إارام القرآن :مني .79/1،وأسرار العربية :ص ،51والتصايص.56/1:
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ارضة للتاثر براألجود( ،)1وهرلا مرا اصر لا اليرم الم راثون بقرا ون األجرود ،ومع راق أن الصرو ,األجرود
()2

تاثير اي الصو ,الضعيف ،والصو ,الضعيف أنثر ا قيااا واستأابة للصو ,األجود.
ا
أنثر
ما ِ
أما جراءة "ال ِ
هلل" اوجع ايها إتبا رنة الاال ل رنة الالم ،أي أن رنرة الرالم أثرر ,الرل الراال
اابال ,رنتها إلل النسر لتأا ن رنتهرا .إن أملرة "ال مرا هلل" منو رة مرن مبتراأ وتبرر إال أن العررم
أ يلتهررا م يلررة المفرررا نإبِررل بوا ِ ررل()3؛ أل ررم ال ينرراا يسررتعمل ال مررا م فررراا امررا بعرراق( ،)4ولمررا نثررر ارري

نالمهرم اسرتعمال "ال مررا هلل" أ روا إلررل التتييرر( .)5يقرول الفرراء "وأمرا مررن تفرض الراال مررن ال مرا اإ ررم

جررال :هررلق نلمررة نثررر ,الررل ألسر ة العرررم ،تررل صررار ,ناالسررم الوا ررا ثقررل الرريهم أن يأتمررع ارري اسررم
وا ا من نلمة ضمة بعاها نسرة أو نسرة بعاها ضمة ،ووأاوا النسرتين جا تأتمعان اي االسم الوا را

مثررل إبررل انسررروا الرراال؛ لينررون الررل المثررال مررن أسررمايهم"( ،)6ولهررم ابررن أ رري إلررل أن إيثررارهم لتقريررم

الصررو ,اارراهم إلررل أن أتل روا برراإلارام( ،)7ثررم وأررم جرراءة اإلتبررا بقولررم" :اهأمرر ,نسررة اإلتبررا الررل
ي لترة ضرعيفة اقرال" :ال
ضمة اإلارام اابتيتها موضعها ،اهلا شال ال يقان اليم"( ،)8وااها اليمتشرر آ
يأوي استهالب ال رنة اإلارابية ب رنة اإلتبا إال اي لتة ضعيفة"(.)9

أما ا ُلم الاين الأ اي الهم إلل أن اإلتبا ه را بوان تعرارض مرع اإلاررام إال أن لرم وأهرا سرايتا،
للب أن هلا الترنيم –لشيوامُ -أعل بم يلة النلمة الوا اة و ايها يستثقل اال تقرال مرن ضرم إلرل نسرر

ا ثروا النسرتين.

()10

وأراء اإلتبررا أيضرا اري جرراءة "ال مررا للرم"( ،)11ت قر اإلتبررا اري هررلق القرراءة بران أتبررع رنررة الررالم

رنررة الرراال ،ااإلتبررا

ررا

بررين آتررر نلمررة "ال مررا" وأول نلمررة "هلل" ،وسررب أن جل ررا :إن العرررم تعامررل

(ال مررا هلل) معاملررة اللفررظ المفرررا لشرريواها واررام ا فرراا ال مررا اررن نلمررة "اهلل" ،وجررا أعررل الأرأررا ي اررتا
رر مررن مظرراهر اإلاأرراي اقررال" :وأاأررم مررن هررلا أ ررم يلرريم م ررم أن لررو امررا اامررا إلررل
الرراال والررالم مظهر ا

رنا ,اإلارام اأعل منان نل ضمة ونسرة ات ة اقرال "ال مرا للرم" بفرتا الراال والرالم والهراء ،وأررد

 )1اراسة الصو ,اللتوي :ص.372

 )2أثر القراءا ,اي األصوا :,ص.233

 )3الم تسم ،37/1:والتبيان اي ريم القرآن .34/1:النشاف. 62/1:
 )4التبيان اي إارام القرآن ،1:ص.5
 )5الم تسم.37/1:

 (6معا ي القرآن :الفراء.3/1 ،
 )7التصايص.147/2 :
 (8الساب .143/3 :

 )9النشاف.127/1 :

 )10اللهأا ,العربية اي الت ار  :القسم األول ،ص198
 )11ا ظر تتريج القراءة اي أاول القراءا.,
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الل هلا اي القرآن نلم ،أن يسلبم للب الوصف اللي هو معأي برم ،برل نران ي بتري أن يييرا ايرم؛ ألن

الفت ة نما ال يتفل أتف من نل وا اة من الضمة والنسرة"(.)1

وممررا ي بترري اإلشررارة إليررم أن ال رران أورا اررن أهررل ال أرراي وب رري أسررا وجررين وربيعررة وب رري تمرريم

نسررر الرراء مررن نلمررة ر رريم إتبااررا لنسررة ال رراء اقررال"ِ :ر ريم وِ ر يررف وبعيررر"( .)2ومررن تررالل ا الارري
الل نتم إارام القرآن والتفاسير والقراءا ,القرآ ية لم أاثر الل جرراءة نسرر الرراء مرن الرر يم اري هرلا

الموضع .واسر سيبيويم نسر الفاء من صيتة اعيل بقولم ":واي اعيل اللتتان اعيل و اعيل بفتا الفراء
ونسرررها إلا نرران الثررا ي مررن ال ررروف السررتة .م رررا ايهررا ال ي نسررر ارري اعيررل وال اعررل ،إلا نرران نررللب

وبيين"(.)3
يف ،وبتي ٌل،
لييم،
يف ،ور ٌ
وسعيا ،و ٌ
ٌ
ٌ
نسر ,الفاء اي لتة تميم ومن للب جولبٌ :
وجررا الر الررم الم لبرري الررل ررص سرريبويم بقولررم" :والواضررا ه ررا أن لل ررروف ال لقيررم وظيفررة ارري

هلا التماثل اي ال رنا ،,للب أن النسرة ال ويلة –وهي الياء اي اعيل -بعا العرين أو النسررة القصريرة
–وهي النسرة اي اعل– بعا العين أيضا جا ألب ,نل م هما نسرة سابقة الل العين ا ا التميميين"(.)4
يظهرر مرن رص سريبويم وتعلير

الرم الم لبري اشرت ار

راو اإلتبرا اري صريتة اعيرل أن ينررون

اين اعيل من ال روف ال لقية :الهمية ،والهراء ،والعرين ،والترين ،وال راء ،والتراء .بوالرل للرب لهرم ابرن
أ ي بقولم " :نل أبو ي ٍيا ان العرم :الأ ة لمن تاف ِو ِايرا اهلل ،وال تقرول اري أريرم وجفيريِ :أريرم،

وال ِجفيي؛ أل م لين ثا ي رواهما راا من روف ال ل "(.)5

أما إبراهيم أ ين الهم إلل أن نسر اراء صريتة اعيرل لترة مرويرة وال يشرتر ايهرا أن تنرون ايُهرا

من ال روف ال لقية يقول" :روي ان تمريم وأسرا أ هرم نرا وا ي قرون برا راا نلمرا ,مثرل :بعيرر ،شرهيا،

ييير .ينسرون ال رف األول ،ولين هلا اي ال قيقة إال واا من اال سرأام برين رنرا ,هرلق النلمرا،,
والل هلا ال مع رل لمرا يشرتر م بعرض اللآترويين مرن أن ال ررف الثرا ي اري مثرل هرلا النلمرا ,يأرم أن
ينررون مررن ررروف ال لر ويظهررر أن الرراوي جررا سررمع مررن تمرريم نلمررا ,تصررااف أن تنررون مشررتملة الررل
روف ال ل  ،وليس ,هلق الظاهرة التميمية إال ا سأاما بين ال رنا.)6(",

الراأا ا اي ما لهم إليم إبراهيم أ ين من أن إتبا ال رنا ,اي النلما ,السابقة أراء مرن أأرل

اال سررأام الصرروتي بررين ال رنررا ,اررالالاظ ررين يررتنلم يررلهم إلررل التيسررير ارري ال ر ايبررال بررين أ رررف
و رنا ,النلمة.
 )1االيل اإلاأاي :ابا القاهر الأرأا ي ،ت قي  :م موا م مرا شرانر أبرو اهرر ،م بعرة المرا ي ،القراهرة ،اار المرا ي،
أاة1413 ،3 ،هر1992-م.520/2 ،

 )2إارام القرآن :لل ان. 15/1 ،
 )3النتام. 108-107/4 :
 )4لهأة تميم :ص. 121

 )5الم صف .19/1 :والتصايص. 145/2 :
 )6اي اللهأا ,العربية :ص. 87
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مْحث اإلمالة:

اإلمالة لتة :العاول إلل الشيء واإلجبال اليم(.)1

أمررا اص ر ال ا اهرري :أن ت ررل بالفت ررة
اتميل األلف من أأل للب
واإلمالة على ضرْين:

و الياء(.)2

ررو النس ررة ا ت رراء تفيف را ،نا ررم واس ر ة بررين الفت ررة والنس ررة،

األول :إمالة شاياة "وهي أن تقرم الفت ة من النسرة واأللف من الياء من يرر جلرم ترالص أو إشربا
مبالغ ايم(.)3

وي ل ر اليهررا االض ر أا  ،والررب ا .واإلمالررة الم ضررة والنبرررد والنثيررر والنسررر( ،)4ويرمرري لهررا بررالرمي

(.)5()a

واإلمالة اي أشا االتها نما يقول أبو شامة" :أن تقرم الفت رة مرن النسررة واأللرف مرن اليراء ،مرن يرر

جلم تالص وال إشبا مبالغ ايم".

()6

واآلخـــر :اإلمالررة المتوس ر ة وايهررا يررؤتل بررال رف بررين الفررتا المتوس ر واإلمالررة الشرراياة وي ل ر اليهررا
اإلمالة الصرترد ،والتقليرل ،والتل يرف ،وبرين برين ،وبرين اللفظرين أي الفرتا واإلمالرة الم ضرة( ،)7ويرمري

لها بالرمي (.)E

()8

الفت ة واأللف

و النسرة والياء ولنن

يتضا مما سب أن اإلمالة ممارسة صوتية وهي :أن ت
ب اإلمالة اي النالم ،جرال الشريرايي" :ثرم االرم أن
للب ال يتم إال اي اال ,لتوية م ااةِ ،إل األصل تر ُ
ب اإلمالة ،اإن
اإلمالة  -بوان جصا ا بها ت اسم ال رنا ,وال روف -اليس ,بواأبة؛ ألن األصل هو تر ُ
األلف ال يليم أن تمرال رو اليراء؛ ألن اإلمالرة اري األلرف اراول بهرا ارن أصرلها ،وتصرييرها إلرل أهرة
رف آتر ،اإلا هي ير واأبة لن ها أايية(.)9

 (1تاا العرون ولسان العرم :مااة (ميل).
 )2اإلج ا  :ص.115

 (3أمال القراء ونمال اإلجراء :ص.601

 (4ال شررر ارري القرراءا ,العشررر .30/2 :وصررف ا ,ارري الرروم القرراءا :,ص .311ومتتصررر العبررارا ,لمعأررم القرراءا:,
ص.301

 )5األصوا ,اللتوية :ص .41واإلمالة اي القراءا :,ص.67
 )6إبراي المعا ي :ص204

 (7ال ش ررر ا رري القر رراءا ,العشرررر .30/2:بوات رراف اضرررالء البش ررر :ص .102ومتتص ررر العبر ررارا ,لمعأ ررم مصر ر ل ا,
القراءا :,ص.48
 )8األصوا ,اللتوية :ص .41واإلمالة اي القراءا ,واللهأرا ,العربيرة :ابرا الفتراح إسرماايل شرلبي ،اار منتبرة الهرالل،
بيرو ،,ص.67

 )9الموضا اي وأوق القراءا ,واللها :صر بن الي بن م ما أبو ابا اهلل الشيرايي ،ت قي  :امر النبيسري ،الأماارة
التيرية لت فيظ القرآن النريم أاة1993 ،1 ،م.210/1 ،
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ولقررا اررا ابر ُرن ال اأررم األلررف الممالررة مررن ال ررروف الفرايررة المست س ر ة واراهررا بقولررم" :أن ي ررل
بالفت ة و النسرة وسببها جصا الم اسبة لنسرة أو ياء ،أو لنون األلف م قلبة ان منسور ،أو ياء أو

صايرة ياء مفتو ة للفواصل أو إلمالة جبلها الل وأم".

()1

وأشررار سرريبويم إلررل للررب واررا األلررف مررن ال ررروف الفرايررة لقولررم" :وتنررون تمسررة وثالثررين رارا،

ب ررروف هررن ارررو  ،وأصررلها مررن التسررعة والعش ررين وهرري نثي ررة يؤتررل بهررا و تست سررن ارري ج رراءة الق ررآن

واألشررعار؛ وهرري ال ررون التفيفررة ،والهم رية الترري بررين بررين ،واأللررف الترري تمررال إمالررة شرراياة ،والشررين الترري
نالأيم والصاا التي تنون نالياي ،وألف التفتيم".

()2

ررو اليرراء وهرري تظهررر ارري ج رراءة

وأ لر تمرام سرران الررل األلررف الممالررة إمالررة شرراياة األلررف الأا ررة

ــجى}( ،)3ايأعلررون صررو ,األلررف األتي ررة ارري
س َ
الق رراء ومثررل لهررا بقولررم تعرراللَ { :والض َ
ــحىَ ،واللَّْيـ ِـل إِ َذا َ
()4
العامة اي مصر لنلمة "بي.",
"الض ل" و "سأل" ،نصو ,الياء اي
يتضررا ممررا سررب أن اإلمالررة تع رري أن ت ررو بالفت ررة

األنثررر ارري نررالم العرررم ،لن ررم ورا ار هم إمالررة الفت ررة
"وأما ألف التفتيم اهي التي تأاها بين األلف والواو،

نتبوا (الصلوة والينوة وال يوة) بالواو ألن األلف مال,

ررو النس ررة أو تميررل برراأللف

ررو الضررمة واأللررف

ررو اليرراء وهررو

ررو الرواو ،جررال ابررن أ رري:

و جولهم "سالم الرينم" و"جرام ييرا" ،والرل هرلا
رو الرواو".

بقولم" :انما يمال الفتا إلل النسر جا يمال أيضا إلل الضم".

()6

()5

بوالرل للرب برم إبرراهيم أ رين لرللب

أمرا تمرام سران اقرا ربر ألرف التفتريم

بررالمترا اقررال" :ألررف التفترريم بلتررة أهررل ال أرراي هرري ألررف تسررتاير ارري

قهررا الشررفتان جلرريال مررع اتسررا

الفررم؛ تيأررة ل رنررة الفررب األسررفل ،ويرتفررع اللسرران جلرريال ايصررير الفررم ارري مأمواررم أررة ر ررين صررال ة
إل تاا القمة الصوتية التي سميها التفتيم الل لتة أهل ال أاي ،وهو أو ل اي بابم من تفتيم القبايل
األترد ،تل إن بعض األلِفا ,المفتمة الل لتة ال أاييين مثل نلمتي (الصرالة والينراة) لمرا أراء,

أصواتا ير م بقة اتشي ماو و القرآن النريم الل تفتيم األلف ،الهلا السبم نتبوها اري صرورة الرواو
ليعلم القارئُ أن هلق األلف مفتمة.

()7

 )1شرح شااية ابن ال اأم.254/3 :
 (2النتام.4/3 :

 )3سورة الض ل :اايتان .2-1

 )4اللتة العربية مع اها ومب اها :ص.53
 )5سر ص ااة اإلارام.64/1 :
 (6اي اللهأا ,العربية :ص.57

 )7اللتة العربية مع اها ومب اها :ص.53
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وجرا أراء ,اإلمالرة اري مواضرع متع ٍ
رااة مرن سرورة الفات رة وجراءاتهرا ،ونلآهرا اتتصر ,بإمالرة األلررف

و الياء ،وهلق القراءة هلل( ،)1العالمين( ،)2والر من( ،)3مالب( ،)4الص ار ( ،)5الضالين(.)6

وأاء ,اإلمالة اي هلق المواضع موااقة –لألنثر -نالم العرم من أن األلف تمرال إلرل اليراء :إلا أراء
بعاها رف منسور ،جال سيبويم :األلف تمال إلا نان بعاها رف منسور ،وللب نقولب :اابا وارالم

وا ررالمين ومس رراأا ومف رراتيا وا ررلاار وهابي ررل"( ،)7والش ررر ال ررلي اش ررتر م س رريبويم ي بر ر ال ررل أمي ررع
الق رراءا ,الس رابقة إال ج رراءة الص ر ار والضررالين ،افرري ج رراءة "هلل" أُميل ر ,األلررف الم لواررة ت ررا ال صرروتا
لت ق الت اسم بين أصوا ,النلمة ،وااها الصرفراوي إمالرة ل يفرة( .)8ونرللب األمرر اري جرراءة العرالمين
بإمالة األلف

و الياء وسبم هلق اإلمالة ت قي الت اسم بين األصوا" ,وتقاربها وصيرورتها من م

وا ررا؛ وللررب أ ررب إلا

قرر ,بنلمررة "سرراأا" مررثال ،نرران ارري

قررب بالفت ررة واأللررف تصررعا واسررتعالء،

وبالنسرة بعا ا اار وتسفل ،اينون اي الصو ,شيء من االتتالف والت اار ،اإن أُميلر ,األلرف جربر,

من الياء وامتيا بالفت ة رف من النسرة ،اتقرم م ها ،وتصبا األصوا ,من م وا ا تقريبا"(.)9

وج ررا أ رراء ,اإلمال ررة ا رري جر رراءة ال ررر من بإمال ررة األل ررف الم لوا ررة ت ررا ال ص رروتا ،وال تُم ررال لفظ ررة
الر من :ال الل جراءة الصفة المأررورة مرن لفظرة "هلل" أو البرال م هرا ،أمرا الرل جرراءة الرارع أو ال صرم
اررال تقررع ايهررا اإلمالررة أل هررا لررم ي ب ر اليهررا شررر اإلمالررة مررن أن األلررف البررا أن يرراتي بعرراها رررف

منسور.

وأميل صو ,األلف إمالة بليتة اي جراءة "مالب" ،والة هلق اإلمالة أن األلف أاء بعاها رف منسرور

نما بي ا.

أما جراءة الص ار والضالين اال وأوا مبررر صروتي لت قير اإلمالرة وايهمرا ،اراأللف ال يقرع بعراها

راء اإلمالررة ارري مثررل هررلق المواضررع مررن الشروال ،جررال النرمررا ي" :وهررو مررن
رررف منسررور ،لررللب اررا العلمر ُ
الشوال التي ال يق أر ايها أ ا؛ ألن ال رروف التري وجعر ,بعرا األلرف سران ة –يقصرا الضرالين -ارال تمرال

األلف لل رف السانن"(.)10

 )1ا ظر تتريج القراءة اي أاول القراءا.,
 )2ا ظر تتريج القراءة اي أاول القراءا.,
 )3ا ظر تتريج القراءة اي أاول القراءا.,
 )4ا ظر تتريج القراءة اي أاول القراءا.,
 )5ا ظر تتريج القراءة اي أاول القراءا.,
 )6ا ظر تتريج القراءة اي أاول القراءا.,

 )7النتررام .117/4 :وي ظررر :ظرراهرة اإلمالررة ا ررا العرررم القرراماء :م مررا إسررماايل بصررل وصررالح الرراين سررين ،مألررة
أامعة تشرين ،سلسلة اااام والعلوم اإل سا ية ،مألا  ،24العاا 2002 ،17م ،ص.187

 (8ال شر اي القراءا ,العشر .48/1:وأمال القراء :ص.511

 (9ضياء السالب إلل أوضا المسالب :م ما ابا العييي ال أار ،مؤسسة الرسالة1422 ،1 ،هر2001،م.304/4 ،

 (10شوال القراءا :,النرما ي ،ص.32
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رير صرروتيا اجيقررا ،ي ر
وجررا وجررف إب رراهيم أ ررين ا ررا ظرراهرة اإلمالررة واسرررها تفسر ا

لهررم إلررل أن اإلمالررة

مر لررة متوس ر ة بررين الفت ررة والنس ررة يقررول" :اإلمالررة مر لررة وس ر ل بررين الفت ررة والنس ررة ،وال اررر بيرر,
الفررتا واإلمالررة إال ارري وضررع اللسرران ،إل هررو مررع الفررتا ينرراا ينررون مسررتويا ارري جررا الفررم ،اررإلا أتررل ارري
الصررعوا ررو ال ررب األالررل برراأ ي ير ٍرل للررب الوضررع الررلي يسررمل باإلمالررة .وأجصررل مررا يصررل إليررم أول
اللسرران ارري صررعواق

ررو ال ررب األالررل ،هررو للررب القيرران الررلي يسررمل اررااة بالنس ررة ويلررة نا رر ,أو

جصيرة ،اه اب م ار رل برين الفرتا والنسرر ال مر لرة ،وهنرلا ررد أن الفرر برين صرا م الفرتا وصرا م
اإلمالة لين إال اتتالاا اي وضع اللسان مع نل م هما ،ين ال
اإلمالة أجرم إلل ال ب األالل م م اي الة الفتا"(.)1

بهلين الصوتين واللسان اي الرة

ومما ي بتي اإلشارة إليم أن الماء ا القاماء أارنوا العالجة بين اإلمالة وال رنا ,اعاوها سرتة واقرا

لتمالة ،جال ابن أ ي" :أما ما اي أياي ال ان اري ظراهر األمرر ارثال  ،وهري الضرمة والنسررة والفت رة
وم صولها الل ال قيقة س ،,وللب أن بين نل رنتين رنة ،ارالتي برين الفت رة والنسررة هري الفت رة

جبل األلف الممالة،

و ات ة اين االم ،وناف ناتم ،اهلق رنة بين الفت ة والنسررة ،نمرا أن األلرف

الترري بعرراها بررين األلررف واليرراء والترري بررين الفت ررة والضررمة هرري الترري جبررل ألررف التفترريم،

ررو ات ررة الم

(الصرالة والينراة وال يرراة) ،ونرللب ألررف جرام وارراا ،والتري بررين النسررة والضررمة ،ننسررة جرراف جيرل و"سررين

سررير" ،اهررلق النس ررة المشررمة ضررما ،ومثلهررا الضررمة المشررمة نسرررا ،نضررمة جرراف الم قررر ،وضررمة اررين
ملاور ،وباء ابن بور"اهلق ضمة أشرب ,نسرا ،نما أ ها اي جيل وسير نسرة أشرب ,ضرما ،اهمرا لرللب
نالصو ,الوا ا ،لنن لين اي نالمهم ضرمة مشرربة ات رة ،وال نسررة مشرربة ات رة ،اراارف للرب ويرال
الل أن هلق ال رنا ,معتاا ,ااتااا سيبويم بالف اإلمالة وألف التفتيم راين ير األلف المفتوح مرا

جبلها"( .)2وأيضا جراءة "العالمين" بإمالة األلف( ،)3ومثلهرا نلمرة "الرر من" بإمالرة األلرف( )4الم لوارة ت را
ال صوتا.

ور
و تلص مما سب أن األلف اي النلما ,السابقة تمال إلل اليراء اون ظهرور صرو ,اليراء ظهر ا

واض ا وال ا اء صو ,األلف ا اء تالصا ،اتأمع بين األلف والياء اي اللفظ.
مْحث الفاصلة القرآنية:

الفاصلة لتة :تع ي الفصل ،والفاصلة الترية التي تفصل بين التريتين اي ال ظام(.)5

 )1اي اللهأا ,العربيرة :ص .57واإلمالرة برين الصررايين والقرراء السربعة :ابرا اهلل م مرا ابرا العييري ،وليرة نليرة اللترة
العربية بأرأا ،العاا ال ااي اشر ،الأيء التامن2007 ،م ،ص.3426

 (2التصايص122/3 :

 )3ال شر اي القراءا ,العشر.49/1:
 )4المرأع الساب .

 (5تاا العرون :مااة (اصل).
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أما اص ال ا :اهي روف متشرانلة اري المقرا ع يقرع بهرا إاهرام المعرا ي( ،)1وجرال اليرنشري" :الفاصرلة
هرري نلمررة آتررر اايررة ،نقاايررة الشررعر وجري ررة السررأع( ،)2واررا ابر ُرن م ظررور أواتررر اايررا ,ارري نتررام اهلل
()3
اواصل ،بم يلة جوااي الشعر.
ويتضا من جول اليرنشي وابن م ظور أ هما شبها الفاصلة القرآ ية بالسأع اري الشرعر وال ثرر ،أي

إن الفاصلة تشبم وظيفرة السرأع الرلي يرؤتل برم ألأرل التررض الموسريقي ،وجرا الر أ مرا متترار امرر
الل تعريف اليرنشي وابن م ظور اقال" :وواضا مرن تشربيم القراماء للفاصرلة القرآ يرة بقاايرة الشرعر أو
جري م السأع م اولة توأيم ال ظر إلري الأررن الصروتي ،والمالءمرة اللفظيرة أنثرر مرن لفر ,اال تبراق إلرل

المواءمر ررة الااللير ررة ،واالرتبر ررا العضر رروي بر ررين مضر ررمون ااير ررا ,وتواتمهر ررا ولر ررين هر ررلا ص ر ر ي ا الر ررل
اإل ال "( ،)4االفاصلة  -بوان ت ق م ها الترض الموسيقي -ارإن األصرل ايهرا ت قير ُ الأا رم الرااللي،
نما أن الفاصلة تمتاي ان السأع با ها متماثلة أي مسرأواة و يرر متماثلرة أي متقاربرة( .)5وجرا أراء,
الفواصل القرآ ية الل أشنال)6(،م ها:

الفاصــلة المماثلــة :وتسررمل نررللب المأا سررة أو التامررة ،اهرري الترري تماثلرر ,ررروف رويهررا ومثالهررا جولررم
تعالل{ :والط ِ ِ
شورَ ،وا ْل َْ ْي ِت ا ْل َم ًْ ُمور}( ،)7وجولم تعاللَ { :وا ْلفَ ْج ِرَ ،ولَ َيال
سطُورِ ،في َر ٍّ
ق َم ْن ُ
ورَ ،وكتَاب َم ْ
َ
()8
شرَ ،و َّ
الش ْف ِا َوا ْل َوتْر}.
َع ْ

 )1ثررال

الرم را ي والت ررابي وابررا القرراهر الأرأررا ي ارري الا ارسررا ,القرآ يررة وال قررا األابرري،
رسررايل ارري إاأرراي الق ررآن :آ

ت قي ر  :م مررا تلررف اهلل أ مررا وم مررا ي لررول سررالم ،اار المعررارف ،القرراهرة ،3 ،ص .97إاأرراي الق ررآن :البرراجال ي،
ت قير ر  :الس رريا أ م ررا ص ررقر ،اار المع ررارف ،الق رراهرة1997 ،5 ،م ،ص .270واإلتق رران .332/3 :واإلاأ رراي البي ررا ي

للقررآن .ومسررايل ابررن األير  :اايشررة م مررا الرري ابررا الررر من المعرواررة بب رر ,الشررا ا :اار المعررارف ،3 ،ص.257
واألصالن اي الوم القرآن :م ما ابا الم عم القيعي1417 ، 4 ،هر1996-م ،ص.66

 (2البرهان اي الوم القرآن.53/1 :
 (3لسان العرم :مااة (اصل).

 )4اراسا ,لتوية اي القرآن النريم وجراءاتم :أ ما متتار امر ،االم النتم ،القاهرة2001 ،1 ،م ،ص.73
 (5الفاصلة اي القرآن :م ما ال س اوي ،اار امار2000 ،2 ،م ،ص.149

 )6ي ظر :اراسا ,لتوية اي القرآن النريم :ص 73وما بعاها .والفاصلة اي القرآن :ص 144وما بعاها .وجضايا جرآ يرة
ارري الموسررواة البري ا يررة :اضررل سررن ابرران ،اار البشررير ،ص 80ومررا بعرراها .وااللررة األص روا ,ارري اواصررل آيررا,
أيءام ،االلة ت ليلية م ما البع ،مألة أامعة األجصرل ،المألرا الثالر

اشرر ،العراا الثرا ي ،يو يرو 2009م ،ص6ومرا

بعرراها .والفاصررلة القرآ يررة بررين مالءمررة اللفررظ وم ارارراة المع ررل :أ مررا متتررار امررر ،مألررة الا ارسررا ,القرآ يررة ،المألررا،1
العاا1999 ،1م ،ص.238

 )7سورة ال ور :آية .4-1
 )8سورة الفأر :آية .3-1
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الر ِح ِيمَ ،مالِ ِـك َي ْـوِم
الر ْح َم ِن َّ
الفاصلة المتقارْة :وتسمل لا ,الم اسبة ير التامة ،ومثالها جولم تعاللَّ { :
ـال ا ْل َكـ ِ
ِّين}( ،)1وجولررم تعررالل{ :ق َوا ْلقُـ ْـر ِ
الـد ِ
ون َهـ َذا
َن َجــا َ ُه ْم ُم ْنـ ِـذر ِمـ ْن ُه ْم فَقَـ َ
آن ا ْل َم ِجيـ ِـد؛ ْــل َع ِج ُْـوا أ ْ
ـاف ُر َ
ش ْي َع ِجيب}.
َ
الفاصــلة المنفــردة :وهرري رراارة اهرري الترري تتماثررل ررروف رويهررا ولررم تتقررارم نالفاصررلة الترري ُتتمرر ,بهررا
سورة الض ل.
جال تعالل{:فَأ َّ ِ
ِّث}(.)3
َما َّ
َما ِْ ِن ًْ َم ِة َرِّْ َك فَ َحد ْ
الس ِائ َل فَ َ تَ ْن َه ْرَ ،وأ َّ
يم فَ َ تَ ْق َه ْرَ ،وأ َّ
َما ا ْل َيت َ
اات ل القرآن بالفواصل ألثرهرا الرل السرمع ووجواهرا الرل الر فن جرال اليرنشري" :واالرم أن إيقرا
()2

متانا أاا ،ومؤثر اي ااتاال سر النرالم و سرن موجعرم مرن
الم اسبة اي مقا ع الفواصل ي ت را
ٌ
()4
تاثير اظيما ،ولللب ترا ان ظم النالم ألألها اي مواضع".
ا
ال فن
االقرآن لم يب الل ترنيم مو ا ل ظام أملة معي ة بوا ما جا يقام نلمة الل أترد ليتتم بهرا الفاصرلة،
ومرة أترد يقام النلمة التي تتم بها ألأل المشانلة بين رؤون اايا.,
يقررول ااضررل السررامرايي" :اررالقرآن يعت رري بهررلا اال سررأام ا ايررة واضر ة ،لِمررا لررللب مررن ترراثير نبيررر
الررل السررمع ووجررع مررؤثر ارري ال ر فن ،اقررا ترررد أ ررم م ررة يقررام نلمررة وم ررة يؤتره را؛ ا سررأاما مررع اواصررل
ون}( ،)5بتقايم موسل الل هارون،
ينَ ،ر ِّ
آم َّنا ِْ َر ِّ
وسى َو َه ُار َ
ب ا ْل ًَالَ ِم َ
ب ُم َ
اايا ،,امثال يقول مرة{:قَالُوا َ
ايأعل نلمة هارون هاية للفاصلة ا سأاما مع الفواصل السابقة والال قة.
سى}
آم َّنا ِْ َر ِّ
ب َه ُار َ
ون َو ُمو َ
ومرة يقول{ :قَالُوا َ
()7
ايها هي التي ت اسم اواصل ااي اي سورة م".
()6

بتقايم هارون وأعل موسل هاية الفاصلة؛ ألن األلف

الفواصررل القرآ يررة لررم تقتصررر الررل م ارارراة سررن ال ر ظم اقررا ارارر– ,أيض را -أا ررم المع ررل ابررللب

ت ق "إيقااها الفريا وبال تها العليا اي م ابقتها لمضمون ما جبلها"(.)8

الرما ي" :اواصل القرآن نلها بال ة و نمة؛ أل ها ري إلل إاهام المعا ي التري ي تراا إليهرا اري
يقول آ
أ سن صورة يال بها اليها"(.)9

وأاء ,الفاصلة القرآ ية اي سورة الفات ة الل شنلين:

 )1سورة الفات ة :اايتان .4-3
 )2سورة  :اايتان .2-1

 (3سورة الض ل :من آية .11-9

 )4البرهان اي الوم القرآن.60/ 1:
 )5سورة الشعراء :اايتان .48-47
 )6سورة م :آية .70

 )7التعبير القرآ ي :ااضل السامرايي ،اار امار ،امان2006 ،4 ،م ،ص.217
 )8اراسا ,لتوية اي القرآن :ص.78
 )9ثال

رسايل اي إاأاي القرآن :ص.98
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أولهما -الفاصلة المتقارْة :وتمثلها السورة ناملة إال ااية الرابعة والتامسة م ها،
جولررم تعرراللِْ { :سـ ِــم ِ
الصـ َا
ــد لِلّـــ ِه َر ِّ
اهـ ِــد َنا ِّ
ــرطَ
ين} ،وجولررم تعرراللْ { :
الل الـ َّــر ْح َم ِن الـ َّــر ِح ِيم ،ا ْل َح ْمـ ُ
ب ا ْل ًَـــالَ ِم َ
ْ
ا ْلمستَ ِقيمِ ،
ض ِ
ين} .اتتمر ,الفاصرلة القرآ يرة
ين أَ ْن ًَ ْم َ
ـوب َعلَ ْـي ِه ْم َوََ الضَّـالِّ َ
ص َارطَ الَِّذ َ
ت َعلَ ْـي ِه ْم َغ ْي ِـر ا ْل َم ْغ ُ
ُ ْ َ
بالميم وال ون وهما راان متقاربان اي المترا ،امترا ال رون "مرن اارة اللسران مرن أا اهرا إلرل م تهرل
رررف اللسرران ومررا بي همررا وبررين مررا يليهررا مررن ال ررب األالررل ومررا اوي ر الث ايررا مترررا ال ررون"( ،)1اررال ون

صررو ,أ فرري مأهررور يررتم

قررم بأعررل رررف اللسرران متصررال باللثررة مررع تفررض ال ب ر ليفررتا المأرررد

لبلبة اي األوتار الصوتية"(.)2

األ في بوا اا
والمرريم صررو ,أ فرري مأهررور يررتم

قررم برران ت بر الشررفتان تمامرا اي رربن تلفهررا الهرواء ويتفررض ال بر

ليرتمنن الهرواء مرن التررروا ارن رير األ رف مررع رراو لبلبرة ارري األوترار الصرروتية وبقراء اللسرران ارري

وضع م ايا" (.)3

ويتضا مما سب أن ال راين يتفقان اي األ فية والأهرر واال فتراح ارالعرم تبرال ررف ال رون ميمرا

وم م جول رؤبة:

ق التَّ ْمتَ ِام  ...و َكفِّ ِك الم َخض ِ
الم ْن ِط ِ
الْ َنام
َيا َه َ
ال َ
َّب َ
ُ
ذات َ
والشاها ايم إباال ال ون ميما.

ِ ()4

روف ال تا م اي المقاربة وترا م المقاربرة
ويعلل سيبويم إلباال ال ون ميما بقولم" :ومن ال روف
ٌ
ايهررا ،وتلررب ال ررروف :المرريم ،والرراء ،والفرراء ،والشررين .اررالميم ال تررا م ارري البرراء ،وللررب جولررب :أنرررم بررم؛
أل هم يقلبون ال ون ميمرا اري جرولهم :الع برر ،ومرن براا لرب .المرا وجرع مرع البراء ال ررف الرلي يفررون إليرم
مررن ال ررون لررم يتي رروق ،وأعلرروق بم يلررة ال ررون ،إل نا ررا رارري ُ ر ٍة .وأمررا اإلا ررام ارري المرريم ا ررو جررولهم:

اص م ار ،تريا :اص م م ار ،ما م"(.)5

ين}؛ ير
َّـاك َن ًْ ُْ ُـد َوِاي َ
واألخرى -الفاصلة المتماثلة :وللب اي جولرم تعرالل{ :إي َ
سـتًَِ ُ
َّـاك َن ْ
بم "إياب" الل الفعل " ستعين" وللب لترض المشانلة بين رؤون اايا ,ابتقايم "إياب" تت قر الفاصرلة
تقرام المفعرول

التامة بين نلمة "الاين" من آتر ااية ونلمة " ستعين" مرن آترر اايرة أيضرا ،وبرللب تت را مرع الفاصرلة

السابقة .وبتقام "إياب" تت ق الفاصلة المتقاربة بين ال ون والميم؛ ألن السورة تعاجرم الرل هايتهرا رارا
 )1النتام.433/4 :

 )2الماتل إلل الم اللتة وم اهج الب
 )3المرأع الساب  :ص.43

اللتوي :ص.49

 )4سررر ص ر ااة اإلا ررام .96/2 :المفصررل ارري ص ر عة اإلا ررام :أبررو القاسررم م مرروا بررن امرررو بررن أ مررا اليمتشررري،

ت قي  :الي بو مل م ،منتبة الهالل ،بيررو1993 ،1 ،,م ،ص .511الممترع النبيرر اري التصرريف :ص .260شررح
شررااية ابررن ال اأررم .455/4:شررر ان الررل م رراح األرواح ارري الررم الصرررف :شررمن الرراين أ مررا المعررروف برراين قوي أو
ا قوي ،شرنة منتبة وم بعة مص فل البابي ال لبي وأوالاق بمصر1379 ،3 ،هر1959-م ،ص.151

 )5النتام.474/4 :
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الميم وال ون .وهلا ما لهم إليم بعض البال يين ا ا تعليلهم لتقايم "إياب" الل اعلهرا ير

جرالوا" :إ رم

إ ما جام مرن أأرل المشرانلة لررءون ااد ،وم اراراة سرن اال تظرام ،واتفرا أاأراي النلرم السرأعية؛ ألن
()1
جبلم {مالِ ِك َي ْوِم الد ِ
ِّين} ،الو جال :عباب ،و ستعي ب ،للهب ,تلب ال الوة ،وليال ,تلب العلوبة".
ومما يأار لنرق أ م جا نثر اي القرآن الفاصلةُ المتتومة ب روف المرا واللرين بوال را ال رون والمريم
بهما ،و نمتم التمنن من الت ريرم .جرال سريبويم" :إلا تر مروا يل قرون األلرف واليراء وال رون؛ أل هرم أرااوا

ما الصو" ،)2(",ويترنون للب إلا لم يتر موا ،وأاء القرآن الل أسهل موجف وأالم مق ع".

()3

مْحث تحقيق الهمز:

الهم رري لت ررة :التم رري واللم رري والض ررت وم ررم ،الهم رري ا رري الن ررالم أل ررم يض ررت  ،وج ررا هم رري ,ال رررف

اا همي )4(،والهمي شامل ا ا العرم ال يقتصر الل رف الهمية بوا مرا يقصرا برم التمري والضرت  ،جيرل
ألارابي" :أتهمي الفرارة :اقرال السر ور يهميهرا".

()5

وهرلا مرا أنراق ابرا الصربور شراهين بقولرم" :نيفيرة اري

ال روف واألصوا ,اللتوية ،ين يتصها ال ا

 .بمييا من الت قي أو الضت ال يستاثر برللب

 (1ال راي .37/2 :والمثل الساير اي أام الناتم والشاار :ضرياء الراين المعرروف برابن األثيرر الناترم ،ت قير  :م مرا
م يي الاين ابا ال ميا ،المنتبة العصرية لل بااة وال شر ،بيرو1420 ،,هر.36/2 ،

 )2النتام .204/4 :واألصول اي ال و384/2 :

 )3البرهان اي الوم القرآن .69/1،واإلتقان اي الوم القرآن .359/3 :ومعترب األجران اي إاأاي القرآن.42/1 :
والعرم إلا لم يتر موا ،االوجف الل ثالثة أوأم لنرها ابن السراا ،وهل:
ون الل الها اي التر م؛ ليفرجوا بي مُ وبين النالم ،ايقولون:
أهل ال أاي ،ايااون هلق القوااي ما ُون م ها وما لم ي ْ
ِ ِ ِ
ِ
ى َح ِْيب ومنزلي...
قفَا َن ْْك م ْن ذ ْك َر َ
ش َع َّنا كأنما ...قَِتي ِن لَ ْم َي ًْلَ ْم لَ َنا َّ
مصَر َعا
واي ال صم:
الو ْح َ
فَِْتْ َنا َن ِح ُ
اس ْ
الن ُ
يد َ
دع َها وا ْن ََ َم ََ ِئ ُمو...
واي الراع:
ُه َرْي َرةَ َو ْ
هلا ايما ي ون ،ااما ما ال ي ون اي النالم وجا اعلوا بم نفعلهم بما ي ون ،اقول أرير اي الراع:
ِ
الخيام ِْ ِذي طُلُوح ِ ِ ...
متى َك َ ِ
امو
ُ
سقيت ال َغ ْي َث أيَّتُها الخ َي ُ
َ
ان َ ُ
ِ
ِ
ِ
س َويقَة َ ...كا َن ْت ُم َْ َارك اة م َن األَيامي
وجال اي الأر:
أ َْي َه َ
ات َم ْن ِزلُ َنا ِْ َن ًْف ُ
أ َِقلِّي اللَّوم ع ِاذ َل و ِ
اهلا وأمٌ.
َص َاْا
واي ال صم:
الًتَ َاْا  ...وقُولِيْ :
َْ َ
َص ْْت لَقَد أ َ
إن أ َ
ِ
ون لما لم يرياوا التر م ،يقولون:
ون وال ي ُ
الثا ي :ان نثيرون من ب ي تميم ُيبالون منان الماة ال ون ايما ي ُ
رفن
هاج الدمو َ الذ َّ
اكن ...ويا
ِ
س ْ
صاح ما َ
يا أْتا َعلَّك أو َع َ
ِم ْن طَلل كاألَتْ َح ِمي أنهجن
العأاا:
وجال
ُ
ون ررللب الأ ررر والرا ررع ،والمنس ررور والمب ر رري ،والمفت ررو ُح المب ررري ،والمض ررموم المب ررري ار رري أميرررع ه ررلا نرررالمأرور والمرار ررو

والم صوم.

ــاذ َل و ِ
الثال ر  :إأ رراء الق روااي ارري مأ ارهررا لررو نا رر ,ارري النررالم ولررم تنررن ج روااي شررعر ،يقولررونِ :أقلِّــي اللَّــوم ع ِ
الًتَــاب.
َ َ
[النتام 206/4 :وما بعاها .األصول اي ال و 384/2:وما بعاها .شرح شااية ابن ال اأم 235/4:وما بعاها].

 )4لسان العرم وتاا العرون :مااة (همي).
 )5المرأع الساب .
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رف اون آتر ،اإلا ضت ال ا

الل مق ع التراء مرن الفعرل (أترل) نا ر ,التراء ه را مهمروية ،بوالا

ضت الل مق ع اللال نا ر ,مهمروية ،ونرللب إلا ضرت الرل مق رع األلرف نا ر ,مهمروية" ( ،)1ويفهرم

مررن نررالم ابررا الصرربور أن الهمرري نرران مسررتتاما بمع رراق العررام ثررم اسررتتام بمع رراق االصر ال ي للااللررة
الل الهمرية ،جرال اليبيراي" :الهمرية أتر ,األلرف إ راد ال رروف الهأاييرة لترة صر ي ة جايمرة مسرمواة

مشهورة ُسمي ,بها؛ أل ها تهمي ات همي ان مترأها"(.)2
والهمرية صرو ,مأهرور شررايا مسرتثقل ،وهرو أاترل األصروا ,إلرل الصرار مرن يررق أل رم يتررا مررن
أجصررل ال ل ر ( ،)3و قررل اررن التليررل جولررم" :الهم رية صررو ,مهتررو ,ارري أجصررل ال ل ر "
()5

()4

وأسررماها ابررن

الأيري ال رف المهتروف جرالُ " :سرمي ,برللب لتروأهرا مرن الصرار نرالتهآو
شرايا"( ،)6وجررال سرريبويم يصرف مترررا الهمرية با هررا " بررة ارري الصررار تترررا باأتهرراا وهررل أبعررا ال ررروف
رر المبرررا
مترأ را ،اتثقررل الرريهم للررب أل ررم نررالتهآو "( )7ول ررم يبتعررا نثير ا

()8

ات تراا إلرل ظهرور جروي

العنبررري
و ُ

()9

والرضرري

()10

وصف سيبويم ،أما الم اثون امترا الهمية ا اهم من بين الوترين الصوتِيين اي ال أرة(.)11

ا ررن

وجا اتتلف الم اثون اي صفة الهمية ان القاامل اري أ هرم يررون أن الهمرية صرو ,مهمرون يرر

مأهور ،اصو ,الهمية ا ا ابا الصبور

أري شايا (ا فأاري) مهمون(.)12

ولعررل مرأررع التررالف بي ر هم ا ري تعريررف الأهررر؛ اررالأهر ا ررا القرراماء هررو " :رررف أشرربع االاتمرراا ارري
موضعم ،وم ع ال فن أن يأري معم ،تل ي قضي االاتماا اليم ،ويأري الصو.)13(",

يتضررا مررن تعريررف القرراماء للأهررر أن أريرران الر فن هررو الررلي ي نررم الررل ال رررف مهموسرا نرران أو

مأهور .أما صفة الأهر ا را المراء الصرو ,الم راثين ،اهرو تضريي صروتي مب ري الرل الرة اهترياي
ا

 )1القراءا ,القرآ ية :ابا الصبور شاهين ،ص.22
 (2تاا العرون :مااة (همي).
 )3النتام.433/4:

 )4لسان العرم وتاا العرون :مااة (هت),

 (5التهو  :تنلف القيء ،لسان العرم :مااة (هو ).
 )6التمهيا :ص.109

 )7النتام. 546/3 :

 (8المقتضم. 55/1:

 (9اللبام اي الل الب اء واإلارام.462/2 :

 (10شرح شااية ابن ال اأم.31/3 :

 (11ظواهر لتوية اي القراءا ,القرآ ية :ا م ما ،اار امار2006 ،1 ،م ،ص.9
 )12أثر القراءا ,اي األصوا ,وال و العربي :ص.230

 )13ي ظر :النتام .434/4 :واألصول اي ال و.401/3:
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الوترين الصوتيين ،االصو ,المأهور ا اهم هو الصرو ,الرلي يتلبرلم الروتران الصروتيان ا را ال ر

بم(.)1

ولهررم ابرراق الراأ رري إلررل أن الهم رية صررو ,شررايا ال هررو بررالمأهور وال بررالمهمون()2؛ ألن ات ررة

الميمار معها متلقة إ الجا تاما ،اال يسمع لهلا لبلبة الوترين الصوتيين ،وال يسما للهواء بالمرور إلرل
ال ل إال ين ت فرا ات ة الميمار ،للب اال فراا الفأايي اللي ي تج الهمية.

()3

وللعرم لها اي الهمية ملاهم ،بي ها سيبويم بقولم" :االم أن الهمية تنون ايها ثالثة أشياء الت قير

والتتفيف والبال"( ،)4أما أبو امرو الاا ي اقا اصلها إلل تمسة مرلاهم اقرال" :ولبعرا متررا الهمرية ال

ينررون جاري را مررن ال يستشررعر بيا هررا ارري جراءتررم ولثقلهررا أرراي ايهررا الت قي ر والتتفيررف بررين وبررين والبررال

وال لف"(.)5

والت قي ا اهم هو "مصار من قق ,الشيء ت قيقرا إلا بلتر ,يقي رم ،ومع راق المبالترة اري اإلتيران

بالشرريء الررل ق رم مررن يررر ييررااة ايررم وال قصرران م ررم .اهررو بلرروغ قيقررة الشرريء والوجرروف الررل ن هررم
والوصول إلل هاية شا م وهو ا اهم ابارة ان إا اء نل رف قم"(.)6

وجررا بررين إب رراهيم أ ررين مترررا الهم رية الم ققررة بقولررم" :أمررا مترررا الهم رية الم ققررة اهررو مررن الميمررار

فسم ،إل ا ا ال

بالهمية ت ب تماما اال يسرما بمررور الهرواء إلرل ال لر  ،ثرم ت فررا ات رة الميمرار

ايسر ررمع صر ررو ,ا فأ ر راري هر ررو مر ررا عبر ررر ا ر ررم ،ار ررالهمية إلا صر ررو ,شر ررايا ال هر ررو بر ررالمأهور وال
اأر رراة ُ
برالمهمون؛ ألن ات ررة الميمررار معهررا متلقررة تمامرا ،اررال تسررمع لهررلا لبلبررة الرروترين الصرروتيين ،وال يسررما
لله رواء ب ررالمرور إل ررل ال لر ر  ،إال ررين ت ف رررا ات ررة الميمررار ،ولل ررب اال فررراا الفأ ررايي ال ررلي ت ررتج ا ررم

الهمية".

()7

وت قي الهمية لتة ان العرم( )8وم ها جول الشاار:
ِ ()9
إ َذا ما الًو ِالي ْا ْلً ِْ ِ
اح َمأ ََّرت
يط ْ
َ
َ ََ

 )1الم اللتة مقامة للقارئ العربي :م موا السعران ،اار الفنر العربي ،2 ،القاهرة1997 ،م ،ص.124

 )2بوالل للب لهم نمال بشر اقال" :إ ها صو ,ال بالمأهور وال بالمهمون"[ .اراسا ,اري الرم اللترة :نمرال بشرر ،اار
ريم لل بااة ،ص.]85
 )3اللهأا ,العربية اي القراءا ,القرآ ية :ص.95
 (4النتام.541/3 :

 (5الت ايررا ارري اإلتقرران والتأويررا :اثمرران بررن سررعيا بررن اثمرران بررن امررر أبررو امرررو الرراا ي ،ت قير  :ررا م جرراوري مررا،
منتبة اار األ بار ،بتااا1407 ،1 ،هر1988-م ،ص.120

 (6ال شر اي القراءا ,العشر.205/1:
 (7األصوا ,اللتوية :ص.77

 )8التبيان اي إارام القرآن.8/1 :

9
وروي البي:,
) الم تسم ،47/1 :والتصايص ،126/3 :و سبم ُ
ابن أ ي إلل نثير ايةُ ،
وأنت اْن ليلى خير قومك مشهدا  ...إذا ما احمأرت ْالًْيط الًوامل الم نم والم ي األاظم.216/7 :
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وجول ااتر:

َم ِت
يض َها فَ ْاد َهأ َّ
اضا ،وأ َّ
َولِأل َْر ِ َّ
س ُ
َما ِْ ُ
ود َها فَتَ َجلّلَ ْت َ َْ ...ي ا
أما ُ
مواضا تحقيق الهمز في سورة الفاتحة وق ار اتها:

()1

جر أر أيرروم السررتتيا ي بت قير الهمرري ارري جرراءة "غيــر المغضــوب علــيهم وَ الضــألين"( )2ولهررم ابررن

ا ي ررة

()3

واليمتش ررري

()4

()5
العنب ررري( )6واب ررن يع رري
وأب ررو ي رران و ُ

()7

أن ت قير ر

ار م ررن التق رراء
الهمر رية ار رر ا

ار مرن التقراء السران ين بوان نا ر ,الرل
السان ين ،اهمي األلف من لفظ "الضالين" وما شانلها( )8إ ما ارر ا
الشر اللي يأوي ايرم الأمرع بي همرا ارالعرم "أأراي ,التقراء السران ين اري لتتهرا إلا نران أولُهمرا ررف
الة والثا ي مشرااا"( ،)9ويعلرل ابرن يعري

للأمرع برين السران ين اري نلمرة "الضرالين" ألن المرا الرلي اري

روف الما يقوم مقام ال رنة والسانن إن نران مرا ما يأرري مأررد المت ررب؛ ألن اللسران يرتفرع بهمرا

راعة وا اة".

()10

رو "الضرالين" بقولرم" :وربمرا لرم ينت ِ
رف مرن تقرود لتترم ويتعرالل

ابن أ ي لت قير الهمري اري
يعلل ُ
تمني ررم وأهارتررم بمررا تأشررمم مررن مررا األلررف ارري هررلا الموضررع اون أن ي تررل بررم بعررم ،ويت لررل بررم

ااتمررااق ور ررؤق ،إلررل أن يبررال مررن هررلق األلررف همرية اي ملهررا ال رنررة الترري نلفهررا بهررا ،ومصررا عا ب ررول

المرراة ا هررا ايقررول :شررابة واأبررة"( ،)11ويقررول ارري موضررع آتررر" :اهمرري األلررف ،وللررب أ ررم نسررر اأتمررا

السان ين :األلف والالم واألولل ،ا رب األلف اللتقايهما ،اا قلب ,همية ألن األلف رف ضعيف واسرع

المتررا ،ال يت مررل ال رنرة نمررا جرام ا مررن وصرفم ،اررإلا اضر روا إلررل ت رينرم جلبرروق إلرل أجرررم ال ررروف
م م وهو الهمية".

()12

 (1الم تسم :ص .47وسر ص ااة اإلارام.84/1:
 )2ا ظر تتريج القراءة اي أاول القراءا.,
3

( الم رر الوأيي.78/1 :

 )4النشاف.17/1 :

 )5الب ر الم ي .52/1 :

 )6إارام القراءا ,الشوال.104/1 :
 (7شرح المفصل :ابن يعي

130/9

 (8أجصا نل نلمة نان أولها رف الة سان ا والثا ي راا مشااا ،مثل" :شابة" و "اأبة" ،االعرم ت ق الهمي اي مثرل
هلق المواضع.

 (9البيرران ارري ريررم إا ررام الق ررآن :أبررو البرنررا ,األ برراري ،ت قي ر  :ررم ابررا ال ميررا ،الهييررة المص ررية العامررة للنتررام،
1980م.41/1 ،

 )10شرح المفصل :ابن يعي .122/9 ،
 )11التصايص.128 /3:

 )12سر ص ااة اإلارام .86/1:وي ظر :شرح المفصل.12/10 :
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ار من التقاء السان ين ،أما الم اثون الهبوا إلل أن
أأمع القاماء الل أن ت قي همية الضالين ار ا

اللتة العربيرة ت راول الرتتلص -مرا أمن هرا -مرن المق رع المايرا؛ أل هرا تنررق ال ر بمصرو ,ويرل اري

المق ع المقفل ،ات ولم إلل مق ع جصير( ،)1واللي ا

استبال المق ع ال ويرل المفتروح "ضرا" ص ح

ح بمق عين جصريرين همرا(ض) ص ح و(أ) ص ح  ،ومهمرا ينرن ارإن العلرة اري ت قير األلرف همرية

هررو اأتمررا الفت ررة ال ويلررة األلررف مررع ال رررف المشرراا ،أو بعبررارة أترررد ،هرري أن تقررع الفت ررة ال ويلررة
متلوة ب رف مشاا ،اهلا هو السر اي إباال العرم لأللف همية ،سواء جل را نراهيرة التقراء السران ين نمرا

جررال القرراماء ،أو نراهيررة المق ررع ال اربررع نمررا جررال الم رراثون .أضررف إلررل للررب أن العرررم ققرر ,الهم رية
تسهيال وتتفيفا الل ال ا

ألن ال

راا وا اا ،جال ابا ال ميا األج

ب رف المرا يسراوي ال ر ب رراين ،وأن ال ر برالهمية يسراوي

" :وألف الما أو الفت ة ال ويلة هري مثرل الصرام ,المشراا ،يصرا

ايها ،أ ها وصلة صوتية م ولة ا ا ا اماا صوتين متماثلين ومتتاليين ،و قهما ااعة وا اة ،االفت رة
ُشبع ,بييرااة النميرة الصروتية ايهرا ،اع اي ٍرل تأتراي راها ال بيعري،
القصيرة تنون ير ماية ،تل إلا أ
ْ
وتت ول بالنميتين األصلية واإلضااية إلل الوضعية المسماة بالف الما"(.)2

الررل الررر م مررن أن القرراءة الشررالة بت قير الهمرري لتررة مسررمواة اررن العرررم ولهررا شرواها مررن لتررتهم،

تؤنرراها مثررل جررولهم :شررابة واأبررة( ،)3وأرراء اليهررا بعررض القرراءا ,القرآ يررة مثررل :أرران( )4واأبررة وال اجررة،
ي با ها لتةٌ ااشية اي العرم اي نل ألف وجع بعاها رف مشاا( ،)5وتصها ابرن أ ري
ووصفها العنبر آ
رص األلرف اون أتت ْيهرا.
الل األلف التي يقع بعراها ررف مشراا اقرال" :وهرلا الهمري الرلي ترراق أمرر يت آ

والتُم اي اتتصاصم بها او هما أن هميها اي بعض األ وال إ ما هو لنثرة ورواها سان ة"(.)6
إال أن صب ي الصالا أ نر هلق القراءة الل القراء ،يقول" :وال الرلي سرمع ارن العررم اري برام
الهمية والل ت وام لت و القبايل ولهأاتها لم ينن ايم مثل هاتيب الصورة الشالة".

وربما أا م صب ي الصالا الصوام اي هلا األمر؛ ألن العررم

()7

قر ,برالهمية الم ققرة الرل

رو مرا

أوض ا سابقا.

 )1الق رراءا ,القرآ يررة :ص .68-67والا ارسررا ,اللهأيررة والصرروتية ا ررا ابررن أ رري :س ررام سررعيا ال عيمرري ،اار الرشرريا،
م شورا ,اار الثقااة واإلاالم ،الع ار 1980 ،م ،ص.102

 )2اإلشرربا الصرروتي ارري المقررا ع العربيررة أوض راام وأهميتررم ارري التعبيررر اللت رروي :ابررا ال ميررا األج ر  ،الرروم اللتررة،
القاهرة ،المألا الساان ،العاا الثا ي2003 ،م ،ص.20

 )3شرح المفصل.12/10:

 )4الب ر الم ي  .52/1 :والنشاف.17/1 :
 )5التبيان اي إارام القرآن.8/1 :
 )6التصايص.129/3 :

 )7اراسا ,اي اقم اللتة :صب ي الصالا ،اار العلم للماليين1960 ،1 ،م ،ص.79
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مْحث اإلْدال الصوتي:

()1

وضعُ الشيء منان يرق.
اإلباال لتةْ :
()2
أما اص ال ا :اهو إجامة رف مقام رف آتر اي موضعم.

يقرول" :ومرن سر ن العررم إبراال

ابن اارن من ُس هم ير
اإلباال ظاهرة شايعة ا ا العرم وااها ُ
ال روف بواجامة بعضها مقرام بعرض (ما رم) و(ماهرم) و(اررن رارل ورارن) وهرو نثيرر مشرهور ،جرا ألرف

ايررم العلمرراء"( ،)3وهررلا اإلبرراال لررين ضرربا مررن العبر ارري اللتررة بوا مررا هررو لتررا ,متتلفررة ،وجررا أشررار إلررل
للررب أبررو ال يررم اللآترروي" :لررين المرراا باإلبرراال أن العرررم تتعمررا تعررويض رررف منرران رررف بوا مررا هرري
لتا ,متتلفة لِ ٍ
تتقارم اللفظان اي لتة لمع ل وا ٍا ،تل ال يتتلفا إال اي رف وا را"(. )4
معان متفقة
ُ
رور يررر مهمرروية ،وال بالصرراا م ررة
رور مهمرروية و ر ا
والرراليل الررل للررب "أن جبيلررة وا رراة ال تررتنلم بنلمررة ر ا
وبالسين مرة أترد".

()5

يفهم من للب أن اإلباال يقع اي األصوا ,المتأاورة ويرأع السبم اي للب إلل ت رو األااء اللتروي

برين القبايرل العربيرة اري بعررض نلماتهرا ،اعمليرة اإلبراال الصروتي ال ت ررا ااتبا را بوا مرا بسربم تأرراور
()6
األصوا ,وتقاربها وتاثير وتاثر الصوتين المتأاورين ميال إلل السهولة والتيسير اي ال .
واتتلف ,ظرة العلمراء إلرل ال رراين اللرلين وجرع ايهمرا اإلبراال اري النلمترين الملفروظ بهمرا ير

ا قسرموا

إلل اريقين:

الفريق األول :يررد أن اإلبراال ي شرا ارن اترتالف لترا ,القبايرل العربيرة امترل مرا وأرا لفظران اتفقرا اري
المع ل واتتلفا اي رف وا ا من روف العربية بي هما اق نان للب ضربا من اإلباال.

()7

أما الفريق اآلخر :يرد أن ص ة اإلباال ال تنون إال مع وأوا شرو يت ق من تاللها اإلبراال ومرن
هلق الشرو :

()8

 -1التقارم الصوتي.

 )1لسان العرم والص اح :مااة (بال).

 )2ي ظر الصا بي :ص .154شرح المفصل .7/10 :والممتع النبير اي التصريف :ص.33
 )3الصا بي :ص.154

 (4الميهر اي الوم اللتة وأ وااها ،356/1 :والبلتة إلل أصول اللتة :أبو ال يم م ما صاي  ،ت قي  :سهاا ماان،
ص.122

 )5الميهر ،356/1 :واراسا ,اي اقم اللتة :ص.96

 )6لهأة جبيلة أسا :الي اصر الم ،اار الشؤون الثقااية ،و ايرة الثقااة واإلاالم1989 ،1 ،م ،ص.87
 )7وهي الفنرة التي جام ,اليها نتم اإلباال اللتوي ،ي ظر اإلباال اللتوي ألبي ال يم.

 )8اتف ال قاماء والم اثون الل او التقارم الصوتي بين ال راين الللين وجع بي هما اإلباال ،ب ي

ينون بي هما من

جرم المترا أو ات اا الصفا ,مرا يسروغ لرول أ راهما منران ااترر ،ي ظرر :معرا ي القررآن ،241/3 :ا را تعليقرم الرل
جر رراءة " جشر ر  .",وس ررر صر ر ااة اإلار ررام .180/1 :والص ررا بي :ص .333والتص ررايص .82/2:م ررن أسر ررار العربي ررة
ص .75واللهأا ,العربية اي الت ار  :القسم الثا ي :ص.472
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()1

 -2اام تصريف نل من اللفظين تصراا نامال.
 -3استعمال صورتي اللفظ اي بيية وا اة.

()2

()3

 -4اتفا الااللة واالستعمال.

مظاهر اإلْدال الصوتي في سورة الفاتحة وق ار تها:

 -1اإلباال الصوتي اي لفظ "العالمين" (.)4

ار مرن التقراء سران ين والم راثين نراهيرة
ت قي الهمي أن العررم ت قر الهمري ارر ا

لنر ,اي مب
ُ
ال ر بمق ررع ويررل أمررا نلمررة العررالمين اررال وأرروا للعلررة الت ري اتتررلها القرراماء والم رراثون سررببا إلبرراال
الهمية أو ت قيقها ،بوا ما وجرع اإلبراال الصروتي اري جرراءة "العرالمين" اابرال صرو ,األلرف بصرو ,الهمرية
()5
ألن نررال مررن الهم رية واأللررف يتفقرران ارري المترررا والصررفة ،امترررا األلررف والهم رية مررن أجصررل ال ل ر

ويشررترنان ارري "اإلصررما ,واال فترراح واالسررتفال"( ،)6ويرررد الم تتررم أن ال اررر بررين األلررف والهم رية إال
ال رنة والسنون اإلا سن  ,نا  ,ألفا بوالا ت رن ,أصب  ,همية ،يقول" :األلف والهمية من و ٍاا وا ا،
أال ترررد أن األلررف إلا مسررتها ال رنررة ا قلبرر ,همرية"( ،)7بوابرراال الهمرية مررن األلررف نثيررر ارري نررالم العرررم
وجا اتسع ا اهم إال أ م لم يوأم القيان جال أبو العبان" :جل ,ألبي اثمان أتقرين هرلا ال رود! جرال:

 )1التصررايص ،84/2 :جررال ابررن أ رري" :امتررل أمنررن أن ينررون ال رارران أميعررا أصررلين "نررل وا ررا م همررا جررايم ب أرسررم" لررم
يسغ العاول ان ال نم بللب ،اإن ال اال أو اا ,ضرورة إلل القول بإباال أ اهما من صا بم امل بموأم الااللرة،
وصير إلل مقتضل الص عة ،ومن للب سنر بريل و برين ،هما متساويان اي االسرتعمال ،السر ,بران تأعرل أ راهما
أصال لصا بم أولل م ب ب ملم الل ضاق .ومن للب جرولهم :هتلر ,السرماء وهت ر :,همرا أصرالن ،أال تراهمرا متسراويين
السماء تهتن تهتا ا ،وهتل ,تهتل تهتاال ،وهي س ايم هتن وهتل.
اي التصرف ،يقولون :هت ِ,
ُ
 )2سر ص ااة اإلارام .277/1:وي ظر معا ي القرآن :للفراء.241/3 ،
3
ابن سياة مؤناا الل اام اإلباال إلا وجع اللفظان اي بييتين متتلفتين اقال" :وجالوا أمن الواب وأما الماء وال
) جال ُ
الرمررة ارري جولررم :ونقــري ســديف الشــحم والمــا جــامس،
يقررال أمررن المرراء وال أمررا الررواب ،ونرران األصررمعي يت ررا لا آ

ويقال :اا ق ,الرأل واا أتم واا شتم ومما يقال بالاال واللال .أبو ابيا :ما لج ,ااواا وال ااااا وال الواا وال الااا:

أي مررا لجرر ,شررييا ،وجررال ترالرر ,الل ررم وترللتررم :ج عتررم وارجتررم .واارافرر ,اإلبررل والرافرر :,إلا مضرر ,الررل وأوههررا.
واجرا ر واجرل ر :إلا تهيررا للسربام ،ورأرل مررال ومرلل :وهرو التفرري الشرتص القليرل الل ررم[ .المتصرص .]192/4 :وأنررا
أتير رد من نلما ,اإلباال ما اتتلف ايم المع ل مرع نرل مرن الصرورتين اتتالارا فيفرا ارإلا
هلا إبراهيم أ ين بقولم" :و ا
أضيف ,إلل للب االتتالف اي المع رل صرعوبة الررب الصروتي ،رأرا هرلا أن الصرورتين ت تميران إلرل أصرلين متتلفرين.

[ي ظر أسرار العربية :ص.]83

 )4ا ظر تتريج القراءة اي أاول القراءا.,

 (5المقتضم .155/1:وأسرار العربية :ص.47

 )6نتام اإلباال :أبو ال يم ابا الوا ا بن الري اللتروي ،ت قير  :اري الراين الت روتي ،م بوارا ,مأمرع اللترة العربيرة،
امش 1961،م.544/2 ،

 )7الفريا اي إارام القرآن المأيا :الم تأم سين بن أبي العي الهملا ي ،ت قي اهمي سن ،واؤاا الري ،اار الثقاارة
1991 ،1م.542/2 ،
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ال أجبلرم برل ي قرران للرب ا راي ارري ضررورة الشرعر".

()1

ولهررم ابرن اصرفور إلررل القرول أن إبراال الهمرية

من األلف جليل وال ي قان اليم جال" :وأبال ,أيضا من األلف (يقصا الهمية) بوان لم ينرن بعراها سرانن
ي لتررة جليلررة ا ررا العرررم،
وللررب جليررل أرراا ال يقرران لقلتررم ارري النررالم وال ارري الضرررورة"( .)2وارراها العنبررر آ
يد
ولل ررب ا ررا إا ارب ررم لنلم ررة "ت اي ررانم" م ررن جول ررم تع رراللَ { :وقُولُـــواْ ِحطَّـــة َّن ْغ ِفـ ْــر لَ ُكـ ْــم َخ َ
ســـ َن ِز ُ
ط َايـــا ُك ْم َو َ
ين}( ،)3جررال العنبررري" :يق ر أر بهم رية سرران ة بعررا ال رراء وأصررلها األلررف همرري ,نمررا همرري العررالم،
ا ْل ُم ْح ِسـ ِـن َ

والتاتم اي لتة جليلة"( ،)4ولنر ابن ا ية أن نلمرة "ت ايرانم" تقر أر بهمري األلرف األولرل وسرنون ااتررة

و ني أ م ج أر "ت ايانم" بسنون األولل وهمي ااترة( ،)5ومن الشواها التي أاء ,الل هلق اللترة جرول
العأاا:

ِ ِ
الًأْلَِم
ام ُة َه ّذا َ
َ ...وخ ْندف َه َ
()6
بهمي العالم ،وروي ا م أ م نان يهمي العالم والتاتم.

وجول بعضهم" :جوجا ,الاأاأة وأأل ,السوي  ،ورثا ,المرأة يوأها ،ولبا الرأل بال ج"(.)7
وجال ابن نثوة:

ِ
َّ
ِ
الغاب ،قَد وثََْا
َس ادا ،في
انَ ،ز َأ
صفو َ
وزَةا  ...لَ َّما أرَى أ َ
ًام َْني َ
ولى َن ُ
ابن أ ي اي بام شوال الهمري أمثلرة متعرااة بهمري األلرف السران ة ،والرل لهرلق الظراهرة أن
وسا
ُ
العرم إلا أاو ِ
ر ,األلف ب رنة اإ هرا تأريهرا مأ ارهرا اتقلرم األلرف إلرل همرية؛ أل رم ال ارر برين األلرف
والهمية إال ال رنة وللب ي

()8

يقول" :وأ ا أرد ما ورا ا هم من همي األلف السران ة اري (برار ،وسرا ،

وتابررل) و ررو للررب إ مررا هررو ت ررر وص ر عة ،ولررين ااتبا را هنررلا مررن يررر مسررنة ،وللررب أ ررم جررا ثبرر,
انثير ما تأريها العرم مأراها ايم ،ايصير
ا
ا ا ا من ااة أوأم أن ال رنة إلا أاوي ,ال رف السانن

لأروارق إياهررا نا ررم م رررب بهررا ،اررإلا نرران للررب انرران ات ررة برراء (بررار) إ هررا هرري ارري فررن األلررف ،ارراأللف
لللب والل هلا الت ييل نا ها م رنة ،بوالا ت رن ,األلف ا قلب ,همية"(.)9

 (1الممتع النبير اي التصريف :ص.215
 )2المرأع الساب  :ص.216
 )3سورة البقرة :آية .58

 (4إارام القراءا ,الشوال.162/1 :

 )5الم رر الوأيي .150/1 :والب ر الم ي  .361/1:والار المصون.378 /1 :
 )6سر ص ااة اإلارام.104/1:

 (7سر ص ااة اإلارام .104/1:والممتع النبير اي التصريف :ص.216

 )8التصايص .147/3:وسر ص ااة اإلارام .105/1:الممتع اي التصريف :ص.216
 )9التصايص.147/3 :
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اإلْدال الصوتي في لفظ "إياك":

تعاا ,القراءا ,للفظة إياب اقريِ " ,هياب" و"هياب" و"هياب" و" ِهياب" ِ
و"وياب".

()1

ويتضررا مررن الق رراءا ,السررابقة أن األلررف أبررال ,إلررل هم رية منسررورة أو مفتو ررة واق را ل رنررة األلررف الترري

أبال ,م ها ،وبتشايا الياء أو تتفيفها تبعا لقراءتها ،ويرأع سربم إبراال الهراء مرن الهمرية إلرل أن الهمرية

والهاء يت اان اي جرم المترا وتأمع بي هما صفا ،,االهمية والهاء من أجصل ال ل مترأا( )2إال أن

الهمية أشا سفوال من الهاء؛ أل هما من أجصل ال ل  ،والهاء أجرم ال روف إلل مترأها ،جال سريبويم:
"الهمية أجصرل ال لر وأشرا سرفوال ،ونرللب الهراء؛ أل رم لرين اري السرتة األ ررف أجررم إلرل الهمرية م هرا،
بوا ما األلف بي هما"(.)3

بواباال الهمية هاء سايغٌ اي نالم العرم( ،)4جال ابن أ ي" :ااما اتا الهمية التة ايها "إياب" و"أياب"
ِ
و"هي ر ر راب" و"هير ر رراب" ،والهر ر رراء بر ر ررال مر ر ررن الهم ر ر رية نقر ر ررولهم ار ر رري "أرجر ر رر" ،",هرجر ر رر ،",وأرا" ،",هر ر رررا،",
و"أر  ,الاابة" "هر  ،)5(",ومن للب جول الشاار:
ِ ()6
ت َ ...مو ِ
ارُدهُ ضاقَ ْت ،علَي َكَ ،مصاد ُرْه
َمر الَِّذي إِن تََو َّ
ف ِهي َ
س ًَ َ
َّاك واأل َ
وأمررا ج رراءة ِ"ويرراب" برواو منسررورة وتشررايا اليرراء ،اابررال ,ال رواو مررن الهم رية المنسررورة ،وجررا تسرراءل أبررو
يان ان إباال الهمية واو ،هرل هرو مرن الفرراء أم مرن العررم ،اقرال" :ويراب أبرال الهمرية واو ارال أاري،

ار مرن ثقرل الهمرية ،وللرب اري
أللب مرن الفرراء أم ارن العررم"( .)7ويعلرل أبرو يران إلبراال الهمرية واو ،ارر ا

ار من الهمية إلل الواو ،الل لتة من يستثقل الهمية ،أملة لما ايهرا مرن شربم التهرو "(.)8
جولم" :وياب ار ا
ولعررل السرربم األرأررا إلبرراال الهم رية واو هررو اشررتراب ال رواو واأللررف ارري بعررض الصررفا ،,اررالواو صررو,
صف رنة صام ,مستفل ،مرج ال رنا ،,وي

من أجصل اللسان والشفتين ،وهرو ررف مأهرور

باتتررال أاضرراء ال ر الوضررع الم اسررم ل ررو مررن الضررمة( ،)9ويفهررم مررن هررلا ال ر ص أن األلررف وال رواو
يش ررترنان ا رري ص ررفة الأه ررر واالس ررتفال ،ويص ررف س ررام البه س رراوي الر رواو با ه ررا ص ررو ,ش ررفوي متوسر ر

يسرما للرب بمررور الهرواء بي همرا ،واري

مأهور ،مرج ويتم قُم "بان تُضم الشفتان إلل األمام ،ب ير
أث رراء للررب يقترررم الرروتران الصرروتيان اجتراب را شرراياا يسررما بمرررور اله رواء ،ويتلبررلم الرروتران الصرروتيان
 )1ا ظر :تتريج القراءة اي أاول القراءا.,

 )2المقتضم .155/1:والممتع النبير اي التصريف :ص .424شرح شااية ابن ال اأم.251/3 :
 )3النتام.102/4:

 )4شرح المفصل :ابن يعي  .118/8 ،واإل صاف اي مسايل التالف.174/1:
 )5الم تسم.40/1 :

 (6الممتع النبير اي التصريف :ص .264واإل صاف اي مسايل التالف ،174/1 :شرح شااية ابن ال اأم.223/3:
وسر ص ااة اإلارام203/2 :

 )7الب ر الم ي  .42/1 :وروح المعا ي :ص.89
 )8الب ر الم ي .42/1 :

 )9استتااما ,ال روف العربية :ص.117
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ويترررا الصررو ,مأهررورا ،وي ر تفض مررؤترة اللسرران بعيرراا اررن ال ب ر  ،اتضرري

الصررو ,مرجق را ،ويرتفررع ال ب ر

راررة الررر ين ،ويترررا

ررو الأرراار التلف رري لل ل ر ايسررا التأويررف األ فرري ،وي فررتا التأوي ررف

الفموي ويترا هواء صو ,الواو من الفم"(.)1

ولهررم التليررل بررن أ مررا إلررل أن ال رواو واليرراء واأللررف اللي ررة والهم رية تشررترب ارري أ هررا مررن ررروف

الأوف جال" :أربعة أ رف أوف وهي الواو والياء واأللف اللي ة والهمية ،وسمي ,أواا أل ها تتررا مرن
الأوف اال تقع اي مارأم من ماارا اللسان وال من ماارا ال لر وال مرن مراارا اللهراة إ مرا هري هاويرة
اي الهواء الم ينن لها يي ت سم إليرم إال الأروف"( ،)2نمرا أ رم وصرف األلرف اللي رة والرواو واليراء با هرا

أ رف هوايية( )3بواباال الهمية واو لهأرة ارن العررم وبرم أجرر العلمراء ،جرال ابرن جتيبرة اري برام مرا يهمري

 .",جرال اهلل أرل
أولم من األاعال ،وال يهمي بمع ل وا را" :أر ْش ُري ,بير هم وورشر" ،",ونرا ,الريهم وأن ْرا ُ
ر ,وأج ر آ
ــد تَ ْو ِكيـ ِــد َها}(" ،)4ورت رر ,النت ررام وأر ْتتُررم" ،و"وج ر آ
ر ",م ررن الوج رر،,
ــان َْ ًْـ َ
ضـــوا ْاأل َْي َمـ َ
ث رراؤقَ { :وََ تَ ْنقُ ُ
و"آنفرر ,الم ررار و ْأونفتررم" وهررو اإلنرراف و ِ
الونرراف ،و" ْأوصررا ,البررام وآصرراتُمُ" .وجرررئ "موصرراةٌ" بررالهمي
و"أوس ْا ,النلم وآس ْاتُم" إلا أ رْيتم بالصيا"(.)5
و ير الهميْ ،
اإلْدال الصوتي في لفظ "الصراط":

أاء ,لفظة الص ار الل اراة جرراءا ،,اقُرير" ,السر ار " وجر أر الأمهرور "الصر ار " وجررئ "الري ار "

وجرئ بإشمام الصراا يايرا ،واري أميرع هرلق القرراءا ,را

اإلبراال الصروتي برين السرين والصراا والرياي؛

االصراا والسرين والرياي أسرلية ألن مبرراأها مرن أسرلة اللسران وهرو مسررتا

ررف اللسران( ،)6وا را سرريبويم

روف الصفير جال" :أما الصاا والسين والياي اال تا مهن اي هلق ال رروف التري أا مر ,اريهن؛ ألن

()7
وير ْؤثر إبرراهيم أ رين أن ي لر اليهرا ال رروف األسرلية؛ ألن
روف الصفير وهرن أ راد اري السرمع" ُ ،
الصفير صفم تشرترب ايهرا الثراء والرلال والرياي والسرين والشرين والصراا والضراا والفراء ،بوان نران أاالهرا

وأوض ها اي الصفير السين والصاا والياي(.)8

واللي جر أر "السر ار " بالسرين أراء بهرا الرل األصرل( ،)9واري هرلق القرراءة ال يقرع ايهرا إبراال ،أمرا جرراءة

الأمهور "الص ار " ،ا ا

إباال بين السين وهي أصل إلل الصاا ،وسبم هلا اإلبراال نراهيرة الترروا

 )1الم األصوا :,البه ساوي ،ص.63
 )2العين.57/1 :

 )3المرأع الساب .
 )4سورة النحل :آية 19
 )5أام الناتررم :أبررو م مررا اب ررا اهلل بررن مس ررلم بررن جتيبررة ال رراي وري :ت قيرر  :م مررا الرراالي ،ال اش ررر :مؤسسررة الرسررالة،
ص.474

 )6العين.65/1 :

 )7النتام.464/4 :

 )8األصوا ,اللتوية :إبراهيم أ ين ،ص.67-66

 )9الم رر الوأيي .74/1 :وتفسير القر بي.148/1 :
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مررن تسررفل إلررل تصررعا()1؛ ألن السررين والصرراا يشررترنان ارري صررفا ,الهمررن والصررفير والرترراوة ،االسررين
رررف أس ر ا ي لثرروي رتررو ا تنرراني مهمررون م فررتا يررتم

قررم بوضررع رررف اللسرران ارري اتأرراق األس ر ان

ومقامتررم مقابررل اللثررة العليررا مررع راررع ال بر تأرراق ال رراي التلفرري لل لر ايسررا المأرررد األ فرري مررع اررام

وأوا لبلبة اي الوترين الصوتيين(.)2

والصاا :رف أس ا ي لثوي رتو ا تناني مهمون م ب  ،اهو ظير السين الم ب ي
السين مع اار وا ا هو أن مؤترة اللسان ترتفع معم ا ية ال ب .

()3

نمرا ي ر

يتضا مما سب أن السين والصاا يتفقان اي نثير من الصفا ،,والفار الو يا بي هما هو اإل با

وهلق الصفة نا  ,سببا اي إبراال السرين صرااا لتواار إ برا ال راء ،جرال سريبويم" :السرين نالصراا اري

الهمررن والصررفير والرترراوة ،اإ مررا يترررا الصررو ,إلررل مثلررم ارري نررل شرريء إال اإل بررا "( ،)4وجررال أيضرا:
"ل روال اإل بررا لصررار ,الصرراا سرري ا"( ،)5ولقررا اشررتر سرريبويم إلبرراال السررين صررااا أن تنررون السررين ارري
نلمة ويقع بعاها من فن النلمة رف الصراا والضراا والظراء وال راء والتراء والعرين والقراف ،وجرا أاررا

سيبويم إلباال السرين صرااا بابرا اري نتابرم وهرو "برام مرا تقلرم ايرم السرين صرااا اري بعرض اللترا،)6(",
وجا لهم سيبويم إلل أن سبم إباال السين صاا هو االستعالء( ،)7و سم إباال السين صرااا إلري ب ري

الع بررر جررال" :والترراء والتررين بم يلررة القرراف ،وهمررا مررن ررروف ال ل ر بم يلررة القرراف مررن ررروف الفررم،
وجربهما من الفم نقرم القاف من ال ل

و صالغ اي سالغ وصل اي سرل  ،ارإلا جلر ,يجرا أو

وللب

يل لم تتيرها؛ أل هرا ررف مأهرور ،وال تتصرعا نمرا تصرعا ,الصراا مرن السرين ،وهري مهموسرة مثلهرا

الررم يبلت روا هررلا إل نرران األا ررام األنثررر األأرروا ارري نالمهررم ترررب السررين الررل الهررا ،بوا مررا يقولهررا مررن
العرررم ب ررو الع بررر( ،)8وأارررا المبرررا ارري نتابررم بابرا إلبرراال السررين صررااا اقررال ت رر ,ا روان :هررلا بررام مررا
تقلررم ايررم السررين صررااا وترنهررا الررل لفظهررا أأرروا.

()9

ولهررم الف رراء إلررل أن " فررر مررن بلع بررر يصرريرون

السررين إلا نا رر ,مقامررة ثررم أرراء بعرراها رراء أو جرراف أو ررين أو ترراء أو صرراا ،وللررب أن ال رراء رررف
تضع ايم لسا ب اي

لتة جري

نب اي ب بم الصو ...,امن للب جولهم الص ار والس ار جال" :وهري بالصراا

األولين التي أاء بها النتام" ،جال" :واامة العرم تأعلها سي ا"(.)10

 )1الممتع النبير اي التصريف :ص.273
 (2الماتل إلل الم اللتة :ص.47
 )3المرأع الساب .

 )4النتام .481/4:

 )5الساب .436/4 :
 )6النتام.479/4 :
 )7المرأع الساب .

 )8المرأع الساب .480/4 :
 )9المقتضم.225/1 :

 )10تهليم اللتة ،ولسان العرم :مااة (سر ).
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االعلررة ارري إبرراال السررين صررااا هرري اأتمررا السررين وال رررف المسررتعلي ارري نلمررة وا رراة وتقررام السررين

الل رف االستعالء ،وهرلا الشرر أترل برم أنثرر العلمراء ،جرال المبررا" :إ مرا تقلرم للتقريرم ممرا بعراها،

اررإلا لقيهررا رررف مررن ال ررروف المسررتعلية جلبرر ,معررم لينررون ت اولهمررا مررن وأهررة وا رراة".

()1

وأعررل جرررم

ال رررف أوأررم للقلررم جررال" :اررإلا نا رر ,السررين مررع رررف مررن هررلق ال ررروف ارري نلمررة أرراي جبلهررا صررااا
ونلمررا جرررم م هررا نرران أوأررم ويأرروي القلررم الررل الت ارترري بي همررا ونلمررا ت ارتررل اترررب القلررم أأرروا وللررب
جولب :س ر وص ر ،وسقر وصقر ،وسلت ,وصلت ،,ومسالي ومصالي "( ،)2أما إلا تقام رف من
ررروف االسررتعالء الررل السررين اررال يأرروي جلبهررا ،جررال المبرررا" :اررإن نرران رررف مررن هررلق ال ررروف جبررل

السين لم يأي جلبها

و :جس ,وجسو ,و س.",

()3

تلص مما سرب أن سربم إبراال السرين صرااا يرأرع إلرل وأروا ررف ال راء بعراها ،اابرال ,السرين

إلل أتتها الصراا لتواار اإل برا اري ال راء ،ويمنرن تمثيرل مرا را
الص ار ايما يلي:

(السر ررين :مهموسر ررة

ير م بقر ررة )(ال ر رراء :مأهر ررورة

برين السرين والصراا وأ ررف نلمرة

ير م بقر ررة )(ال ر رراء :مهموسر ررة م بقة)(الصر رراا:

مهموسررة م بقة) .المررا نا رر ,السررين األضررعف مقابررل جرروة ال رراء و ال رراء ارري صررفتي الأهررر واإل بررا
ا قلب ,إلل رف جريم م ها اي المترا وهو صو ,الصاا.

إْدال السين ز اايا:

جرررئ بإبرراال السرين يايرا مررن جولررم السر ار

()4

اقر أر "الرري ار " اابررال ,السررين يايرا والررلي سرروغ هررلا اإلبرراال

اتفررا ال رياي ارري المترررا واشررترانهما ارري صررفتي الرترراوة والصررفير ،اررالياي صررو ,أس ر ا ي لثرروي رتررو

ا تناني مأهور م فتا ،وهو ال ظيرر المأهرور للسرين ،ي ر بر فن ال ريقرة التري ي ر بهرا السرين إال
أن الوترين الصوتيين يهتيان اي أث اء ال

بم ،وال يهتيان اي أث اء ال

بالسين( .)5والل الصميري

إلباال السين يايا اي "الص ار " بقولم" :وم هم من ي لم المشانلة بالأهر ايبال السين يايرا؛ ألن ال راء
رف مأهور ،والسين لين بمأهور ،اابالوا م ها الياي أل ها من مترأهرا ،وموااقرة لهرا بالصرفير وهري

مأهورة؛ ليتشانل ال راان.

()6

 )1المقتضم :م ما بن يييا المعروف بالمبرا ،ت قي  :م ما ابا التال اظيمة ،االم النتم ،بيرو.225/1 ،,
 )2المرأع الساب .

 )3المقتضم.225/1 :

 )4ي ظر :ظاهرة اإلبراال ا را اللترويين وال راة العررم :ابرا اهلل برو تلترال ،مألرة اااام ،العراا الثالر  ،ي راير1996م،
ص.36

 (5الماتل إلل الم اللتة :ص.47

 (6التبصرة والتلنرة :الصميري ،ت قي  :ات ي أ ما.870/2 ،
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و سررم ابر ُرن أ رري إبرراال السررين يايرا إلررل جبيلررة نلررم جررال" :ونلررم تقلررم السررين مررع القرراف تاصررة يايرا
ايقولررون "س ر " "يجررر" وارري "مررن سررقر" "مررن يجررر"( ،)1و سرربها التليررل بررن أ مررا إلررل أيا جررال" :السررقف
اماا البي ,والسماء سقف او األرض" ،واليجف لتة األيا اي السقف ،يقولون اياجف أي استقف".

()2

وأعررل سرريبويم إبرراال الصرراا أنثررر وأارررف مررن إبرراال الرياي ،جررال سرريبويم" :اررإن نا رر ,سررين ارري موضررع

الصرراا ،ونا رر ,سرران ة لررم يأرري إال اإلبرراال إلا أرا ,التقريررم ،وللررب جولررب ارري "التسرراير" "التيايررر" وارري
"يسررال ثوبررم" "يرريال ثوبررم"؛ أل هررا مررن موضررع ال رياي وليسرر ,بم بقررة ،ايبقررل لهررا اإل بررا والبيرران ايهررا

أ سن؛ ألن المضاراة اي الصاا أنثر وأارف م ها اي السين ،والبيان ايها أنثر أيضا"(.)3
إْدال الصاد ز اايا:

جرئ بإباال الصاا يايا أو بإشمامها من نلمة "الص ار " ،واإلشمام هرو مريا الصراا برالياي( ،)4جرال

اليمتشررري" :وجررا تشررم الصرراا صررو ,ال رياي وجرررئ بهررن أميع را"( ،)5وجررا نرررق سرريبويم إبرراال الصرراا ياي را

تالصة اقال" :ولم يبالوها يايا تالصة نراهيرة اإلأ راف بهرا لت برا  ،نمرا نرهروا للرب ايمرا لنرر ,لرب
من جبل هلا"( ،)6وجرا ورا ارن العررم إبراال الصراا يايرا تالصرة جرال سريبويم" :وسرمع ا العررم الفصر اء
يأعلو هررا يايرا تالصررة ،نمررا أعلروا اإل بررا لاهبرا ارري اإلا ررام وللررب جولررب ارري التصرراير التيايررر ،وارري

الفصررا الفرريا ،وارري أصررار ,أيار .)7(",ثررم بررين إبرراال الصرراا يايرا بقولررم " :بوا مررا اارراهم إلررل أن يقربوهررا
ويب ررالوها أن ين ررون امله ررم م ررن وأه ررة وا رراة ليس ررتعملوا ألسر ر تهم ا رري ض رررم وا ررا ،إل ل ررم يص ررلوا إل ررل

اإلا ام ،ولم يأرروا الرل إبراال الراال صرااا؛ أل هرا ليسر ,بييرااة نالتراء اري ااتعرل"( ،)8ومثلرم را
الص ار  ،ي

إن العرم أبال ,الصاا يايا إل اا

اري

الت اسم بين صوتي ال اء والصاا ،اال اء صرو,

مأهور ،ااثر اي الصاا الصو ,المهمرون ،ا ولرم إلرل صرو ,مأهرور جريرم مرن الصراا ،يشرارنم اري
المترا وصفة الصفير ،ويتتلف معم اي صفة الهمن اابالوق إلل الياي.
ِ
سيبويم بين مص لا اإلباال والتقريم؛ ااإلباال يقع إلا أبال ,الصاا يايا تالصة ،أما إلا
وجا ار

أبال ,الصاا يايا مفتمة أو م بقة ،اهو ا اق تقريم أو مضراراة وال يقرع التقريرم إال إلا نا ر ,الصراا
سران ة ،أمرا إن ت رنر ,الصراا اإبراالها أولررل .جرال سريبويم" :ارإن ت رنر ,الصرراا لرم تبرال؛ أل رم جرا وجررع
 (1سر ص ااة اإلارام. 208/1 :
 )2نتام العين. 81/5 :
 )3النتام.479/4 :

 )4ي ظررر إت رراف ظ رراء البشررر ارري الق رراءا ,األربعررة اشررر .163/1 :والميسررر ارري الق رراءا ,األربررع اشررر :م مررا اهررا
تاروف ،اار النلم ال يم ،امش 2000 ،1 ،م ،ص.1

 )5النشاف.15/1 :

 )6النتام.478/4 :
 )7المرأع الساب .

 )8النتام .487/4:واألصول اي ال و.429/3 :
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بي هما شيء اامت ع من اإلباال ،إل نان يترب اإلباال وهي سان ة ،ولن هم جا يضاراون بهرا

صرراج .,والبي رران ايه ررا أ س ررن .وربمررا ض رراراوا به ررا وه رري بعيرراة،

رو صراا

ررو مص رراار ،والصرر ار ؛ ألن ال رراء

نالرراال ،والمضرراراة ه ررا بوان بعررا ,الرراال بم يلررة جررولهم :صرروي ٌ ومصررالي  ،اابررالوا الس رين صررااا نمررا
أبالوها رين لرم ينرن بي همرا شريء اري :صرق ,و روق"( ،)1ويقصرا بالمضراراة أن يترتل صرو ,الصراا
بصررو ,الرياي جررال ابررن يعرري " :والمضرراراة تشرررم الصرراا شررييا مررن صررو ,الرياي اتصررير بررين بررين"

وجال أيضا" :المضراراة بران ت رو بالصراا

الياي"(.)3

()2

رو الرياي اتصرير رارا مترأرم برين متررا الصراا ومتررا

مما سب يتضا أن نلمة (السر ار ) هري األصرل ثرم أبرال ,السرين صرااا ،ااصرب  ,الصر ار ثرم بعرا

للررب اتررل الصرراا إبررااالن ،إبرراالها ياي را تالصررة ويايرا مشرربعة بصررو ,الصرراا ،أرراء ارري اللسرران" :سررر :
س ررر ال ع ررام والش رريء ،بالنس ررر ،س ررر ا وس ررر ا ا :بلع ررم ،واس ررتر م واياراق :ابتلع ررم ،وال يأ رروي س ررر ؛

وا سر الشيء اي لقم :سار ايم سي ار سهال .والمسر والمسرر  :البلعروم ،والصراا لترة" ( ،)4وجرال ابرن
م ظ ررور" :س ررر اللقم ررة وير ه ررا ويراه ررا ،وه ررو ال رري ار والسر ر ار "( ،)5وج ررال اب ررن ِسر رياق :والسرر ار الس رربيل

الواضررا والصرراا أالررل لمنرران المضرراراة بوان نا رر ,السررين هرري األصررل و نرراق سرريبويم الص ر ار الررل

المضاراة".

()6

رر-,
جراءة الص ار أرأا القراءا ,أل ها جراءة الأمهور ،ولموااقتها رسم المص ف؛ وأل هرا -نمرا أش ُ

وجع ايها إباال السين صااا لتؤاتي السين اي الهمن وتؤاتي ال اء اي اإل با .

مْحث التفخيم والترقيق:

أوَ -التفخيم:
ا

التفخــيم لغــة :التعظرريم والتتلرريظ ،جررال ابررن اررارن" :الفرراء والترراء والمرريم أصررل ص ر يا يررال الررل أ ايلررة
واظم"(.)7

أما التفخيم اصط احا فهو :ابارة ان سمن ياتل الل أسم ال رف ايمتلا الفم بصااق.

()8

 )1النتام .478/4 :واألصول اي ال و.429/3 :
 )2شرح المفصل.53/10 :
 )3المرأع الساب .

 )4لسان العرم :مااة (سر ).
 )5لسان العرم :مااة (ير ).

 (6الم نم والم ي األاظم :ابن سياق.433/8 ،

 )7مقايين اللتة :مااة (اتم).
8
الم ِق رل :م مررا بررن أبرري بنررر المراشرري الملقررم بسرراأقلي يااق ،ت قي ر  :سررالم ال مررا ،اار امررار ،امرران،2 ،
) أهررا ُ
2008م ،ص.77
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اتتلررف المرراء الق رراءة والتأويررا ارري أصررل ال رراء هررل هررو التفترريم أو الترجي ر  ،اررلهم من ري إلررل أ هررا

مفتمة بقولم" :إن نل راء ير منسورة اتتليظها أايي ولين نل راء ايها الترجي  ،أال ترد أ ب لو جل,

( ر رراا ،ورجررا) و رروق بررالترجي لتيررر ,لفررظ ال رراء إلررل

اإلمالة"(.)1

ررو اإلمالررة ،وهررلا ال يمررال وال الررة ايررم توأررم

وا تج آترون إلل أن أصل الراء التفتيم بنو ها متمن ة اي ظهر اللسان ،اقرب ,بللب من ال رب

األالل اللي بم تتعل

روف اإل با  ،وتمن  ,م يلتها لما ارض لها من التنرار تل نموا للفت رة

ايها ،با ها اي تقاير ات تين نما نموا للنسرة ايها با ها اي جوة نسرتين.

()2

وجررال آترررون :لررين لل رراء أصررل ارري التفترريم وال ارري الترجي ر وأ هررا تتضررع ل رنتهررا ،اترج ر مررع النس ررة

وتفتم مع الفت ة والضمة ،جرال ابرن الأريري " :بوا مرا يعررض لهرا للرب ب سرم رنتهرا اترجر مرع النسررة

لتسررفلها وتفتررم مررع الفت ررة والضررمة لتصررعاهما اررإلا سررن  ,أررر ,الررل نررم المأرراور لهررا وأيض را اقررا
وأا اها ترج مفتو ة ومضرمومة إلا تقرامها نسررة أو يراء سران ة الرو نا ر ,اري فسرها مسرت قة للتفتريم

لبعا أن يب ل ما تست قم اي فسها لسم تارا ا ها نما نان للب اري رروف االسرتعالء .وأيضرا ارإن
التنرار مت ق اي الراء السان ة سواء نا  ,ما مة أو ير ما مة.

أما صول التنرار اي الراء المت رنة التفيفة اتير بين ،لنن اللي يصا ايها أ ها تترا مرن ظهرر

اللسرران ويتصررور مررع للررب أن يعتمررا ال ررا

اللسرران اررتتلظ وال يمنررن تررالف هررلا ،الررو
تتليظها لم يمنن

بهررا الررل رررف اللسرران اترجر إل لاب أو تمن هررا ارري ظهررر
قرر ,بهررا مفتو ررة أو مضررمومة مررن رررف اللسرران وأرا,

و (ااترة ،ويسرون) اإلا من تها إلل ظهر اللسان لظ ,ولم ينن ترجيقها وال يقود

لنسررر الررل سررلم التتلرريظ ا هررا إلا تمن رر ,مررن ظهررر اللسرران إال أن تتليظهررا ارري ررال النسررر جبرريا ارري
الم ر لرللب ال يسرتعملم معتبرر وال يوأرا إال اري ألفرراظ العروام وال رب  ،بوا مرا نرالم العررم الرل تمني هررا
مررن ال رررف إلا ا نسررر ,اي صررل الترجير المست سررن ايهررا إل لاب والررل تمني هررا إلررل ظهررر اللسرران إلا

ا فت  ,أو ا ضم ,اي صل لها التتليظ اللي ي اسم الفت ة والضمة"(.)3

وال رراأا ا رراي مررا لهررم إليررم ابررن الأرريري؛ ألن نررم ال رراء يتضررا ارتبا ررم ب رنتهررا أو ب رنررة مررا

جبلها ،اترج مع النسرة وتفتم مرع الفت رة والضرمة .جرال ابرن الأريري" :ترجر مرع النسررة لتسرفلها وتفترم
مع الفت ة والضمة لتصعاها( ،)4وجول ابن الأيري اتتلق الماء القراءا ,جا و ا ااما يعولرون اليرم اري
نم الراء ،ومن للب جول المراشي" :أما الراء اهي إما مت رنرة بوامرا سران ة ،والسران ة ألأرل الوجرف أو
ال ،اه ا ثالثة اصول:

 )1ال شر اي القراءا ,العشر.108/2 :
 )2المرأع الساب .

 )3المرأع الساب .109/2 :
 )4المرأع الساب .
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الفصل األول :اي الرراء المت رنرة وهري إمرا منسرورة ،وهري ترجر برال ترالف سرواء نا ر ,نسررتها اليمرة
مثلِ {:رْزق}( ،)1أو اارضة مثل{ :ذر الذين}"( ،)2وسواء لم يقع بعاها رف اسرتعالء نمرا اري المثرالين

()3
رب
الرقـــــاب}  ،وأم ر ررا المفتو ر ررة أو المض ر ررمومة ،وهم ر ررا تفتم ر رران ر رروّ {:
الم ر ررلنورين ،أو وج ر ررع ر رروّ { :
الًــالمين}( )4و{رؤيــاك}( ،)5ثررم اسررتارب الررل جولررم اقررال :هررلا ا ررا أمهررور القُرراء وااصررم معهررم ،ولررين

ا ا الأميرع ألن ورشرا يرجر الرراء المضرمومة بعرا النسررة الاليمرة ،سرواء رال برين النسررة والرراء سرانن
و{ :عشرون}( ،)6أو ال ،و{ :إِ َّن َما أََنا ُم ْن ِذر}(.)7
الفصل الثاني :اي الراء السان ة التي لين سنو ها ألأل الوجف ،وهي إما واجعة بعرا الفت رة أو الضرمة
اإ ها ي يل تفتم بال تالف وال اشت ار شيء

و{ :الًرش}(.)8

الفصــل الثالــث :ارري نررم ال رراء السرران ة الترري سررنو ها ألأررل الوجررف اليهررا بوا مررا جيررا بررم أل هررا إلا وجررف
(ِ )9
اهجر}( ،)10اهري نمرا
ياْك فَ ِّ
طهر ،والرجـ َز فَـ ُ
اليها ونا  ,سان ة جبل الوجف اليها و{ :وانحر} و{ث َ
()11
اظم اي نم ترجي الراء:
اي الوصل اي أميع األ وال وجا سب بيا م  .وجال ال ُ
َو َرقّـــِ ِ
س َك َن ْت
س ِر َح ْي ُ
ق الـــــ َّار َ إِ َذا َما ُك ِس َر ْت َ ...ك َذ َ
اك َْ ًْ َد ا ْل َك ْ
ث َ
()12
ِ
ف ِ
إِ ْن لَم تَ ُك ْن ِم ْن قَ ْْ ِل حر ِ
َص
س ْت أ ْ
است ًْ َ  ...أ َْو َكا َنت ال َك ْ
ْ
س َرةُ لَ ْي َ
َْ
ْ
ومن تالل ال ظم الساب

ست يع أن تلص إلل شرو ترجي الراء ،وهي:

اء إلا نا  ,منسورة أو أاء ,سان ة بعا نسر ولم تنن متبواة ب رف استعالء.
-1تُرج ُ الر ُ
 -2تفتم الراء إلا نا  ,مضمومة أو مفتو ة أو أاء ,سان ة بعا اتا أو ضم.

وجا وضا القر ب آي نيفية إ تاا الرراء المرجقرة والرراء المفتمرة ،جرال" :واالرم أن الرراء يتتيرر اللفرظ بهرا

من ي

أ ها تر اي ال وتتلظ اي ال ،وللب تابع ل رنتها وسنو ها ،اإن نا  ,مت رنة اال تتلو

من أن تنون مضمومة أو مفتو ة أو منسورة ،اإن نا  ,منسورة رج ،,ونان العمل بها بررأن اللسران،

 )1سورة البقرة :آية .60

 )2سورة األ عام :آية .70

 )3سورة البقرة :آية .177
 )4سورة الفات ة :آية .2
 )5سورة يوسف :آية .5

 )6سورة األ فال :آية .65
 )7سورة ص :آية .65

 )8سورة األاراف :آية .145
 )9سورة النوثر :آية .2

 )10سورة الماثر :اايتان .5-4
11
المِقل :ص.180-173
) ي ظر :أها ُ
 ) 12م ظومة المقامة ايما يأم الل القارئ أن يعلمم "الأيرية" :شمن الاين أبو التير ابن الأيري ،اار المت ي،1 ،
2001م.
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رار ،وأترل اللسران مررن ال رب أجرل ممرا ياترل مررع
ومعتمراها أاترل إلرل أهرة ال لر ارري ال رب األالرل يس ا
المفتمررة ،اير تفض اللسرران ي ير ٍرل اررال ي صررر الصررو ,بي ررم وبررين ال ررب اتأرريء الرجررة ،نقولررم تعررالل:
()2
()1
{ ِرَئا َ َّ
الن ِ
ص ِّدقُِني}.
اس}  ،وجولمِ { :رْد اا ُي َ
اهلق صيتة الراء المنسورة اي رال الوصرل واري رال الوجرف ...ارإن نا ر ,مضرمومة أو مفتو رة
اُتم ،,ونان ما ياتلق رف اللسان م ها أنثر مما ياتلق معم الترجي  ،ونان معتما اللسران أتررا مرن
يسير ،اي بس ي ٍيل اللسان وي صر الصو ,بي م وبين ال ب اي ا التفتيم لللب(.)3
ا
ال ب األالل
ثانيا -الترقيق:
ا
()4
الترقيق لغة :قيض التتليظ والتثتين ،والرجة ضا التلظة .

ول ياتل الل صو ,ال رف ا ا ال

بم اال يمتلا الفم بصااق(.)5

أما اصط احا فهو :ابارة
المم إلا ُسبق ,بنسرة ،جال الم الاين الستاوي اقال" :وجا
أأمع القُراء الل أن لفظ الأاللة "الل" ترج
ُ
وجع اإلأما م هم الل تتليظ الالم من اسم اهلل -اي وأل ،-إل لم ينن جبلها نسرة ،والل ترجيقها مع
النسرة

و" :لل" وترجيقها اي هلا لبا للمشانلة ،وتفتيمها اي يرق من تصايص هلا االسم الشرريف

تعظيما لم".

()6

ُيفه رم مررن نررالم الس رتاوي أن الررالم مررن اسررم "الل" تفتررم إلا وجع ر ,بعررا ضررمة أو ات ررة ،وترج ر إلا
ابن الأيري ب قلم صوصا تؤنرا أن الرالم مرن لفرظ الأاللرة ترجر إلا ُسربق,
سبق ,بنسرة ،وهلا ما أناق ُ
بنسرة ،وتُفتم بعا الضمة والفت ة )7(.وجا شل أبرو الري األهروايي ايمرا نراق مرن ترجير هرلق الرالم يع ري
بعا الفتا والضم ان السوسي(.)8
مواضا تفخيم ال ار وترقيق ال م في سورة الفاتحة:

أ -تفخــيم ال ـ ار  :تفتررم ال رراء أو ترج ر تبع را ل رنتهررا و رنررة مررا جبلهررا ،وصررو ,ال رراء ارري سررورة الفات ررة
ضـ ِ
الضــالِّين } ،اررالراء ترج ر ا ررا
ـوب َعلَـ ْـي ِه ْم َوََ َّ
مفتررم ،إال ارري الررة وا رراة ارري جولررم تعرراللَ { :غ ْيـ ِـر ا ْل َم ْغ ُ
الر ِ
الر ِحيم" اإ ها
حمن َّ
الوجف اليها أل ها سان ة وما جبلها سانن ومن جبل السانن رف مفتوح .أما راء " َّ

رب الًالمين" ،اصو ,الراء مفتم أيضا أل م
مفتمة؛ ألن الراء مفتو ة وما جبلها رف سانن .وجولمِّ " :
مفتوح .ونللب اإن راء "الصراط" و"صراط" مفتمة أل ها مفتو ة وما جبلها منسور.

 )1سورة البقرة :آية .164

 )2سورة القصص :آية .34

 )3الموضا اي الم التأويا :ص.106

 )4مقايين اللتة ولسان العرم :مااة (ر ).

 )5اية المريا اي الم التأويا :ا ية جابل صر ،7 ،ص.157
 )6أمال القرآء ونمال اإلجراء :ص.658
 )7ال شر اي القراءا ,العشر.115/2 :
 )8المرأع الساب .
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ب -ترقيق ال م:

ترج الالم من اسم اهلل -اي وأل -إلا سب بنسرة ،وهلا الشر ي ب الل جولم تعالل"ْسم الل"

وجولررم" :الحمـــد لل" ،اررالالم ارري الموضررعين سرربق ,ب رررف منسررور .وال يأرروي تتلرريظ الررالم ارري ه ررلين

الموضعين ألن "اال تقال من النسرة إلل التلفظ بالالم المتلظة ثقيل الرل اللسران ،اوأرم فيرم ارن هرلق
()1
ــد لَلّـــه"؛ ألن رن رة الررالم ارري
ــد لُلّـــه" ،وج رراءة "الحمـ َ
اللتررة "  .نمررا أن الررالم ترج ر ا ررا مررن ج ر أر "الحمـ ُ
العنبرري" :نيفيررة ال ر بررالالم
القرراءتين رنررة اارضررة ،وال يعترا بالعررارض اري العرراول ارن نررم .جررال ُ

مضمومة والمشهور ايم أن الالم مع ضمها مرجقة ،نمرا لرو ا نسرر مرا جبلهرا ،والوأرم اري للرب أن الضرم

اارض ايها ،اال يعتا بالعاول بها إلل التفتيم ،إل هلا شان نل اارض".

()2

مْحث كسر حرف المضارعة:

ياتي أول النلمة اي اللتة العربية مت رنرا بإ راد ال رنرا ,الرثال  ،الفت رة ،الضرمة ،النسررة؛ ألن

العربية ال تأيي االبتااء بالسانن وال تقف الل المت رب -نما هو معروف ،-وال رنا ,جا تتباال ايما
بي ها بسبم من األسبام.

ومن المعلوم أن رنة رف المضاراة اي العربية الفص ل الفت ة أو الضمة ،ولنل م هما موضرعها،

االفت ررة ارري األفًــال الث ثيــة المجــردة نحــو" :نتررم"" ،ينتررم" ،و"أمررر""،يررامر" و"اررا"" ،يعررا" ،و"وثررم"،
"يثم" ،و"جال"" ،يقول" ،و"مشل"" ،يمشي".

واألفًال الث ثية المزيدة ْغير همزة قطا نحو" :ا تصر"" ،ي تصر" ،و"استعمل"" ،يسرتعمل" ،و"تأراال"،

"يتأاال".

أمرا الضرمة افرري األاعرال الثالثيررة المييراة بهمرية الق رع مثررل" :أتررا"ُ" ،يترررا" و"أنررم""ُ ،ينرررم" ،وفــي
األفًال الرْاعية مثل" :يليل"ُ " ،ييليل" ،و"بعثر"ُ" ،يبعثر" ،وهلا ما اليم اللتة العربية الفص ل وبعض
جبايلها ،إال أن بعض اللهأا ,نا  ,تنسر رف المضاراة وتقول "أ  ,تِعلم" ،و"أ ا إِالم" و"هي تِعلم"
و" ن ِعلم للب".

واصر ل وا الررل هررلق الظرراهرة بالتلتلررة( ،)3و سرربوها إلررل جبيلررة بهرراء ،لنررن سرريبويم يررلنر أ هررا لتررة أميررع

العرررم إال أهررل ال أرراي ،جررال" :هررلا بررام مررا تنسررر ايررم أوايررل األاعررال المضرراراة لألسررماء نمررا نسررر,
ثا ي ال رف ين جل ,ا ِعرل وللرب اري لترة أميرع العررم إال أهرل ال أراي ،وللرب جرولهم أ ر ,تِعلرم لاب،
وأ ا إِالم ،وهي تِعلم ،و ن ِعلم لاب .ونللب نل شيء ايم اعل من ب ا ,الياء والواو التي الياء والواو
ارريهن الم أو اررين ،والمضررااف وللررب جولررب :شررقي ,اا رر ,تشررقل ،وتشرري ,اا ررا إتشررل ،وتل ررا ا ر ن
تال ،واضضتن اا تن تعضضن وأ  ,تعضين"(.)4

 )1مفاتيا التيم.69/1 :

 )2إارام القراءا ,الشوال.89/1 :

 )3سر ص ااة اإلارام.241/1 :
 )4النتام.110/4 :

- 88 -

ويتض ررا م ررن ه ررلا الر ر ص أن نس ررر رررف المض رراراة (التلتل ررة) ،لت ررة أمي ررع الع رررم م ررا ا رراا أه ررل

ال أرراي ،وأن العرررم تنسررر أميررع ررروف المضرراراة مررا ارراا اليرراء ،ويعلررل سرريبويم لعررام نسررر رررف
المضاراة مع الياء بقولم" :وأميع هلا إلا جل ,ايم يفعل اااتل ,الياء ات  ،,وللب أ هم نرهروا النسررة

اي الياء ،ي

للب"(.)1

لم يتااوا ا تقاص مع ل ،اي تملوا للب ،نما ينرهرون اليراءا ,والرواوا ,مرع اليراء وأشرباق

وسيبويم اي هلا ال ص يؤنا الل أن العرم تنرق نسر رف المضاراة الياء لسبم صوتي؛ ألن نسر

الياء يأعلها مستثقلة ،وهلا ما أناق اب ُن أ ي بقولم " :ولين اي نالم العرم اسم اي أولم ياء منسرورة،
إال جولهم اي اليا اليسرد :يِسار بنسر اليراء ،واألاصرا :يسرار بفت هرا .وجرالوا أيضرا اري أمرع يقظران:
يِقرراظ ،وارري أمررع ي ْعررر وهررو الأرراي :يِعرررة ،وارري أمررع يررابن :يِبرران .بوا مررا ت نب روا للررب ا رراي اسررتثقاال
()2
للنسرة اي الياء".
وجرال أيضرا" :وتقرل النسررة اري اليرراء

رو ،يِعلرم ،يِرنرم اسرتثقاال للنسررة اري اليراء"( ،)3وتعبيرر ابرن أ ري

اي مما وجع اي لتة بعض القبايل من نسر ياء المضراراة ومرن للرب جبيلرة
بالقلة مع اعل المضار ا تر ا

بهراء( .)4أاء ا ها نسر أميع روف المضاراة بما ايها الياء .وأاء ,جراءا ,جرآ ية تؤنا نسرر يراء
المضرراراة ،ومررن للررب ج رراءة ال سررن البصررري واألام ر

" ِيخطــف" بنسررر الثالثررة وتشررايا ال رراء( ،)5مررن

ص َارُه ْم}(.)6
ق َي ْخ َ
طُ
اد ا ْل َْ ْر ُ
جولم تعاللَ { :ي َك ُ
ف أ َْْ َ
مواضا كسر حرف المضارعة في سورة الفاتحة وق ار تها:
جرئ اي الشوال من سورة الفات ة " ِعبا" و" ِستعين" ،ويرد سيبويم أن سبم نسر رف المضاراة
يعرروا إلررل أن مررن نسررر أراا أن يررال الررل أن الفعررل الماضرري منسررور العررين ،أو ارري أولررم همرية وصررل،

وللب واضا اي جولم" :واالم أن نل شيء نا  ,ألفم موصولة مما أرايو ثالثرة أ ررف اري اعرل اإ رب
تنسررر أوايررل األاعررال المضرراراة لألسررماء .وللررب أل هررم أرااوا أن ينسررروا أوايلهررا نمررا نسررروا أوايررل اعررل،

المرا أرااوا األاعررال المضراراة الررل هررلا المع رل نسررروا أوايلهررا نرا هم شرربهوا هررلا برللب .بوا مررا مر عهم أن
ينسروا الثوا ي اري برام اعرل أ هرا لرم تنرن ت ررب اوضرعوا للرب اري األوايرل .ولرم ينو روا لينسرروا الثالر

ايلت رربن يفع ررل بيفع ررل ولل ررب :جول ررب اس ررتتفر اا رر ,تس ررتتفر ،وا ررر أم اا رر ,ت ررر أم ،وا رراوان اا رر,
تتاوان ،واجع ن اا ا إجع سن.

 )1المرأع الساب .

 )2الم صف.117/1 :

 )3الم تسم.330/1 :

 )4التصر ررايص .13/2 :والبلتر ررة ألصر ررول اللتر ررة :ص .98ب ر ررو ومقر رراال ,ار رري اللتر ررة :رمضر رران ابر ررا الت ر روام ،منتبر ررة
التا أي ،القاهرة1995 ،3 ،م ،ص.265

 )5الب ر الم ي .146/1 :
 )6سورة البقرة :آية.20
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ونررللب نررل شرريء مررن تفعلرر ,أو تفاالرر ,أو تفعللرر ،,يأررري هررلا المأرررد؛ أل ررم نرران ا رراهم ارري

ألف موصولة ،ألن مع اق مع ل اال فعرال ،وهرو بم يلرة ا فرتا وا لر ،
األصل مما ي بتي أن تنون أولم ٌ

ولن هم لم يستعملوق استتفااا اي هلا القبيل"(.)1

ويبرررر سر ِ
ريبويم أ رروح العرررم إلررل نسررر رررف المضرراراة ولررم يررؤثروا نسررر ارراء الفعررل وال اي ررم وال

المم؛ ألن نسر رف المضاراة ال يؤثر اي المع ل ،أمرا نسرر أ را ال رروف األصرلية يرؤثر اري هييرة

رور العرين أو
الفعل وصريتتم .نمرا أ رم أعرل نسرر ررف المضراراة االلرة الرل أن الفعرل الماضري منس ُ
أول ررم همر رية ،وه ررلا ي ت رراا إل ررل ت قير ر ل رروروا شر رواها نثير ررٍة م ررن القر رراءا ,القرآ ي ررة ُنس ررر ,ايه ررا ررروف
المضاراة ولم تنن الل وين فَ ًِل ومن للب جراءة "إياب عبا".
أْصـارهم" وت رف الرل
ف
يكـاد
الْـرق ِيخ َ
طـ ُ
ُ
االفعل (ابا) من برام فَ ًَ َـل ولرين مرن برام فَ ًِ َـل .وجرراءة " ُ
َ
وين اعل ،وجرراءة "قـالوا يـا أْانـا مالـك َ ِتئمنـا" وهرلق الشرواها أراء ,الرل يرر مرا أجررق سريبويم( )2مرن
اام نسر رف المضاراة من وين اعل يفعل ،أعل ,الم اثين ي قسمون إلل جسمين:

رتا رراا  ،ومررن الررلين جررالوا بررللب رمضرران
األول :يرررد األصررل ارري ررروف المضرراراة هررو النسررر .والفر ُ
ابا التوام مستاال الل للب بوأواق اي اللترا ,السرامية ،اقرال" :وهرلق الظراهر سرامية جايمرة توأرا اري
العبرية والسريا ية وال بشرية ،والفرتا اري أ ررف المضراراة راا

اري أريري ،واري العربيرة القايمرة براليل

اررام وأررواق ارري اللتررا ,السررامية األترررد ،وبرراليل مررا بقرري مررن النسررر ارري بعررض اللهأررا ,العربيررة(.)3

وسا اليال آتر الل أصالة النسر وهو" :استم اررق تل اان اي اللهأا ,العربية ال ايثة نلها"(.)4

واآلخر :يرد أصل رف المضاراة هو الفتا ،وأن النسر هو اا اابر ،ومن اللين لهبوا إلل للب
ضا ي ابا الباجي مستاال الل أن العربية مال ,إلل التلتلة اري مثرل ا ِعرل ي ْفعرل ،وايمرا ياا الرل أربعرة

أ رف ،وباأ بهمية وصل( .)5ثم أنا الل ااثة النسر اي العربية بقولم" :ومما يرأا ااثة النسر اي

العربية أ ها نا  ,اي يمن تسرأيل العربيرة تاصرة –ايمرا يتصرل برالثالثي– بروين وا را مرن سرتة أويان،

وت ور ,بعا للب اي موا ن نثيرة تل شمل ,األويان األترد.

()6

ورا الم الم لبي الل رأي سيبويم ومن جال برأيم بران نسرر ررف المضراراة أراء م بهرا الرل نسرر
العين اي الماضي اقال" :لقا اول اللآتويون العرم تفسير ظاهرة نسر رف المضاراة اري ب راء فَ ًَـل
 )1النتام.212/4 :

 )2ي ظر اي تفصيل للب معالأة سيبويم اي معالأة نسر المضاراة  :أمال ابا ال اصر ابا العظيم ،مألة نلية
اااام ،أامعة لوان ،مألا ،1العاا 2003 ،13م ،ص 67وما بعاها.

 )3اصول اي اقم العربية :رمضان ابا التوام ،منتبة التا أي ،القاهرة1999 ،6 ،م ،ص.125
 )4المرأع الساب .

 )5لت ررة تم رريم -ا ارس ررة تاريتي ررة :ض ررا ي اب ررا الب رراجي ،مأم ررع اللت ررة العربي ررة ،الهيي ررة العام ررة لش ررؤون الم ررابع األميري ررة،
1985م ،ص.211

 )6المرأع الساب .
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با م نان ت بيها الل نسر العين اي الماضي ،لنرن للرب لرين صر ي ا؛ ألن برين أيراي ا أمثلرة مرن يرر
بررام فَ ًِـ َـل َي ْف ًَــل ،ررو أبررل و رنررن وتررال وصر ع واعررل ،ونلهررا مررن بررام فَ ًَـ َـل َي ْف ًَــل ،العررل نسررر ررف
المضرراراة ارري األصررل نرران متعلقرا بصرريتة َي ْف ًَــل المفتو ررة العررين ،بتررض ال ظررر اررن رنررة العررين ارري

الماضي(.)1

رتقر الرل رأي م راا اري مسرالة رنرة أ ررف المضراراة،
ال أأا فسري أس آ

بوا ي اي تاتمة هلا المب
وأظن أ ها اي ترأ هرا برين النسرر والفرتا إ مرا ترأرع إلرل تلتلرة اللترة وت ورهرا وا تقالهرا مرن جبيلرة إلرل

أترد ،والل أية ال اإن الب

اي هلا الموضو يظل مفتو ا للاراسة.

 )1ارري األص روا ,اللتويررة :الررم ااضررل الم لبرري ،الأمهوريررة العراجيررة ،م شررورا ,و ايرة الثقااررة واإلاررالم ،اار ال ريررة،
بتااا1984 ،م ،ص.190
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مْحث الوقف في سورة الفاتحة:
()1

الوقف لغة :النف وال بن.

أما اصط احا :اقا اتتلف العلماء اي تعريفم إلل ملاهم ،االوجف ا ا اللتويين هرو" :ج رع النلمرة امرا
اتتيار لأعلها آتر النالم"( ،)3أما القُرراء
ا
بعاها"( .)2وارام ال ْ ويون بقولهم" :السنو ,الل آتر النلمة
اهررو ا رراهم" :ج ررع الصررو ,اررن النلمررة يمررن المت ر فن ايررم اررااة ب يررة اسررتي اف الق رراءة ،إمررا بمررا يلرري

ال رف الموجوف اليم أو بما جبلم"(.)4

اهتم ,العرم بالوجف اي نالمها ،وللب اتج من اصا تها واهتمامها بالمع ل ترل يصرل للسرامع

باأمررل ابررارة وأ سررن أااء مررن يررر لرربن يررلنر .روي اررن الرري بررن أبرري الررم-رضرري اهلل ا ررم -أ ررم

()5
آن تَْرِتي ا }.
جال " :الترتيل تأويا ال رف ومعراة الوجف"  ،ا ا تفسيرق لقولم تعاللَ { :و َرت ِِّل ا ْلقُ ْر َ
ونرران رس ررول اهلل -ص ررلل اهلل الي ررم وس ررلم -يه ررتم بررالوجف ويق ررع جراءت ررم آي ررة آي ررة ،ويق ررف ال ررل رؤون
()6

اايررا ،,رو ,أ آم سررلمة -رضرري اهلل ا هررا -أن ال برري -صررلل اهلل اليررم وسررلم" :-نرران يق رع جراءترم آيررة

آية :بسم اهلل الر من الر يم ،ال ما هلل رم العالمين ،الر من الر يم ،مالب يوم الاين.)7("...

وجا الم الرسو ُل -صلل اهلل اليم وسلم -الوجف ألص ابم رضي اهلل ا هم ،رود أبو هريرة -رضي اهلل
ا ررم -أن الرسررول -صررلل اهلل اليررم وسررلم -جررال" :إن هررلا الق ررآن أُ رريل الررل سرربعة أ رررف ،ارراجرؤوا وال
را ،ولنن ال تتتموا ِلنر ر مة بعلام ،وال لنر الام بر مة"( ،)8وجا الر أبرو أعفرر ال ران الرل
هررلا ال رراي

اقررال" :اهررلا تعلرريم التمررام ،توجيفرا مرن رسررول اهلل –صررلل اهلل اليررم وسررلم ،-برران ي بترري برران

يق ررع الررل اايررة الترري ايهررا لنررر الأ ررة والث روام ويفصررل مررا بعرراها إن نرران مررا بعرراها لنر ُرر ال ررار أو
()9
ين"؛ ألنه م ق رع
العقام ،و { ُي ْد ِخ ُل َم ْن َي َ
ين}  ،وال ي بتي أن يقرول " َوالظَّالِ ِم َ
شا ُ ِفي َر ْح َم ِت ِه َوالظَّالِ ِم َ
اما جبلم؛ أل م م صوم بإضمار اعل أي" :ويعلم الظالمين" أو "والم الظالمين".

()10

 )1لسان العرم :مااة (وجف).

 )2نتررام التعريفررا :,الأرأررا ي ،ت قير  :مأمواررة مررن العلمرراء ،اار النتررم العلميررة ،بيرررو1403 ،1 ،,هر ر1983-م،
ص.235

 )3شرح شااية ابن ال اأم :ص.270

 )4ال شر اي القراءا ,العشر :ص.240

 )5التمهيا اي الم التأويا :ص .48اية المريا اي الم التأويا.221 :
 )6سورة اليمر :آية.4

 )7مس ا اإلمام أ ما .206/44 :م ار القارئ شرح متتصر ص يا البتاري.157/2 :
 )8تفسير ال بري .46/2 :سلسلة األ ااير

الصر ي ة وشريء مرن اقههرا واوايراها :م مرا اصرر الراين األلبرا ي ،منتبرة

المعارف لل شر والتوييع ،الرياض 1416 ،1 ،هر1996-م.279/3 ،

 )9سورة اإل سان :آية .31

 )10الق ع :ال ان ،ت قي  :ابا الر من إبراهيم الم رواي ،االم النتم ،الرياض ،2 ،ص.13
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امرر -رضرري اهلل ا همررا -جولررم" :لقررا اشر ا برهررة مررن الرراهر وأ ررا ا يررؤتل
وروي اررن ابررا اهلل بررن ُ
اإليمرران جبررل القررآن ،وت رريل السررورةُ الررل م مررا -صررلل اهلل اليررم وسررلم -ايررتعلم اللهررا و رامهررا وآمرهررا
وياأرها وما ي بتي أن يقف ا اق م ها نما تعلمون أ رتم القررآن ،ثرم لقرا أرير ,رأراال يرؤتل أ راهم القررآن

جبل اإليمان ايقر أر مرا برين اات ترم إلرل تاتمترم مرا يراري مرا آمررق ،وال ايأررق ،وال مرا ي بتري أن يقرف ا راق
وي ثرق ثر الاجل( .)2(")1جال ال ان معلقا الل ال اي " :اهلا يال الرل أ هرم نرا وا يتعلمرون التمرام نمرا

يتعلمون القرآن ،وجول ابن امر لقا اش ا برهة من الاهر يال للب الرل إأمرا مرن الصر ابة"( .)3ومرا

يؤنا اهتمرام صر ابة رسرول اهلل -صرلل اهلل اليرم وسرلم -برالوجف ،جرول معاويرة -رضري اهلل ا رم" :-يرا
أشا  ،جم ا را جرروم العررم وأ اأ هراِ ،
اسرل لسرا ب ،وأرل اري ميرااين البال رة ،ولرينن التفقرا لمقرا ع
أملرل الرل الري برن أبري الرم
النالم م ب الل بال ،اإ ي شها ,رسول اهلل -صلل اهلل اليرم وسرلمْ -
رضي اهلل ا م -نتابا ،ونان يتفقا مقا ع النالم نتفقا المصرم صريمتم( .)4وما روي ان ابن مسعواأ م جال" :الوجف م ايل القرآن ،وال يتفل أن من لم ظُر سايا ال ِ
يعال ان ال يول بموضع مرامون مرن
المتاوف تصم نثير الماء والنأل ،وما يقيم من ال ر والقر إال ما هو برالعنن ،اللهرم إال أن يعلرم أ رم

إلا سار يأا بين يايم ما هو مثلم أو تير م م"(.)5

وهررلق ال صرروص تؤنررا الررل أهميررة الوجررف لمعراررة معررا ي النررالم ومقصررا المررتنلم ،جررال السرتاوي" :افرري

معراررة الوجررف ،واالبتررااء الررلي او ررم العلمرراء تبيررين معررا ي الق ررآن العظرريم ،وتعريررف مقاصرراق ،بواظهررار
اواياق ،وبم يتهيا التوص الل اررق واراياق".

()6

اتتلف العلماء اي أجسام الوجرف( ،)7اتتالارا بي را ،امر هم مرن أعلرم جسرمين :ترام وجبريا ،ومر هم مرن

أعلررم ثالثررة :تررام ،وأررايي ،وجبرريا ،وم ر هم مررن أعلررم أربعررة :تررام متتررار ،ونرراف أررايي ،صررالا مفهرروم،
وجبيا متروب ،وم هم من أعلم تمسة :اليم ،وم ل  ،وأايي ،ومأوي بوأم ،ومرتص ضرورة ،وم هم

من أعلم ثما ية :التام ،وال اجص ،وال سن ،والنااي ،والصالا ،والمفهوم ،والأايي ،والبيان.
والوقف في سورة الفاتحة:

ي قسم الوجف اي سورة الفات ة إلل ثالثة أجسام ،وهي:
 )1الاجل :رائ التمر ويابسم .لسان العرم :مااة (اجل).

 )2اضايل القرآن :أبو العبان أعفر بن م ما المستتفري ،ت قي  :أ ما بن اارن السلوم ،اار ابن يم،1 ،
2008م.274/1 ،

 )3الق ع وااليتالف :ال ان ،ص.12

 ) 4نتام الص ااتين :أبو هالل العسنري ،ت قير  :الري م مرا البأراوي وم مرا أبرو الفضرل إبرراهيم ،المنتبرة الع صررية،
بيرو1419 ،,هر ،ص.439

 )5ت بيم التاالين بوارشاا الأاهلين :ص.129
 )6أمال القُراء ونمال اإلجراء :ص.673

 ) 7ي ظ ررر :الوج ررف ووظايف ررم ا ررا ال ررويين والقر رراء :م م ررا تلي ررل ا رررا ،ولي ررا ,اااام والعل رروم االأتمااي ررة ،ال ولي ررة
العشرون2001-2000 ،م ،ص 17وما بعاها.
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تام ،و سن ،وجبيا .وللب واضا من تالل نتم الوجف التي ت اث ,ان الوجف اي سورة الفات ة(.)1

الوقـف التـام هـو" :الرلي ي سرن الق رع اليرم واالبترااء بمرا بعراق؛ أل رم ال يتعلر بشريء بمرا بعراق ،وللررب
ا ا تمام القصرص وا قضرايهن ،وأنثرر مرا ينرون موأرواا اري الفواصرل ورؤون ااي"( .)2ومواضرعم اري

سورة الفات ة الوجف الل "الرحيم"( )3من جولم تعاللْ" :سم الل الرحمن الرحيم" والوجف الل الدين ألن

رتتن ا ررم( ،)4والوجررف الررل "نســتًين" وسرربم للررب ألن النررالم الررلي بعرراق مسر ٍ
النررالم الررلي بعرراق مسر ٍ
رتتن
ا م( ،)5والوجف الل "الضالين"(.)6

جرال األ براري" :افرري اات رة النتررام أربعرة وجرروف تامرة الررل اراا أهررل النوارة ،أولهرراْ" :ســم الل الــرحمن

الرحيم" ،والثا ي" :مالك يوم الدين" ،والثال " :إيـاك نسـتًين" ،وال اربرع" :وَ الضـالين" ،وايهرا الرل اراا
أهررل الماي ررة وأهررل البص ررة ثالثررة وجرروف تامررة ،األول" :مالـــك يـــوم الـــدين" ،والثررا ي" :إيـــاك نســـتًين"،

والثال " :وَ الضالين"

(.)7

ويرأع التالف بين أهل البصرة وأهل النوارة وأهرل الماي رة الرل اراا الوجروف التامرة اري سرورة الفات رة

إلل اتتالاهم اي ااتبار البسملة آية من سورة الفات ة أو اون للب(.)8

الوقف الحسـن" :هرو الرلي ي سرن الوجروف اليرم وال ي سرن االبترااء بمرا بعراق لتعلقرم برم مرن أهرة اللفرظ
والمع ل أميعا"(.)9

ومواضررعم ارري سررورة الفات ررة :الوجررف الررل "ْســم الل"؛ ألن الررر من عرر ,ل ر رر(اهلل) وال عرر ,متعل ر

بررالم عو ,اررال ي سررن االبتررااء برم؛ أل ررم أررار الررل مررا جبلررم( ،)10والوجررف الررل "الحمــد لل"؛ ألن الررر من

 )1نتام إيضاح الوجف واالبتااء اي نتام اهلل-اي وأل :-أبو بنر م ما بن القاسم بن بشار األ باري ،ت قير  :م يري
الاين ابرا الرر من رمضران ،م بوارا ,مأمرع اللترة العربيرة ،امشر 1971 ،م ،ص .473م رار الهراد اري بيران الوجرف
واالبتررااء :أ مررا بررن م مررا بررن ابررا الن رريم األشررمو ي ،ومعررم المقصررا ارري تلترريص مررا ارري المرشررا ارري الوجررف واالبتررااء

شرريف أبرو العررال العراوي ،الر اليرم :ينريررا برن م مررا األ صراري ،اار النتررم العلميرة ،بيرررو2002 ،1 ،,م ،ص70
وما بعاها .المنتفي اي الوجف واالبتاا :اثمان بن سعيا أبو امرو الراا ي ،ت قير  :م يري الراين ابرا الرر من رمضران،
اار امار2001 ،1 ،م ،ص .17الق ع وااليتالف :ال ان ،ص 8وما بعاها.

 )2المنتفي اي الوجف واالبتاا :ص.8
 )3إيضاح الوجف واالبتااء.474/1 :
 )4المرأع الساب .475/1 :
 )5المرأع الساب .

 )6المرأع الساب .478/1 :
 )7المرأع الساب .478/1:

 )8ي ظر مسالة البسملة اي التمهيا.

 )9المنتفي اي الوجف واالبتاا :ص.11

 )10إيضاح الوجف واالبتااء.474/1 :
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والررر يم عترران هلل ،وال عرر ,تتعلر بررالم عو ،)1(,والوجررف الررل "الــرحمن الــرحيم" ألن "مالــك يــوم الــدين"
ع ,لر ر (اهلل)( ،)2والوجف الل "نًْد" أل م جولرم "إياك نستًين" سر الرل "إيـاك نًْـد"( ،)3والوجرف الرل

"المستقيم"؛ ألن الص ار الثا ي مترأم ان الص ار األول ،والمترأم متعل باالسم اللي يترأم ا م (،)4
والوجف الل "عليهم" أل م جولم "غير المغضوب" تفض الل ال ع ,ل ر (الذين)(.)5

أورا األ باري آراء للوجف الل "عليهم" ولن م را هلق األجوال ،قل األ باري جرول الفرراء" :يأروي أن

تتفضررم الررل أن تن ررر "الص ـراط" اليررم نا ررب جلرر" :,اهررا ا الص ر ار المسررتقيم ،ص ر ار

يررر المتضرروم

اليهم".

جال األ باري" :اعلل هلا الملهم ال يتم الوجف الرل "علـيهم" .وجر أر اب ُرن نثيرر "غيـر المغضـوب علـيهم"
بال صررم الررل الق ررع مررن الهرراء والمرريم ارري "علــيهم" ،جررال األ برراري" :اررال يررتم الررل هررلا المررلهم أيض را

الوجررف الررل "الرريهم"؛ ألن المق ررو متعلر بالررلي ج ررع م ررم ،وجررال األتفر " :غيــر المغضــوب علــيهم"
م صوم الل االستث اء

()6

نا رم جرال" :إَ المغضـوب علـيهم" ،جرال األ براري" :اعلرل هرلا المرلهم أيضرا

ال يتم الوجف الل "عليهم" ألن المستث ي متعل بالمستث ل م م(.)7

الوقف القْيٍ" :هو اللي ال يعرف المراا م م"( ،)8اال يتم مع ل النالم ا ا الوجف اليم لتعلقم بما بعاق
لفظا ومع ل ،ومواضعم اي سورة الفات ة :الوجف الرل "ْسم"؛ أل رم مضراف إلرل اهلل تعرالل ،والمضراف
والمضاف إليم بم يلة رف وا ا( ،)9والوجف الرل "الحمد"؛ أل رم مرارو برالالم ،والمرارو متعلر برالرااع

اررال يسررتت ل ا ررم( ،)10والوجررف الررل "مالــك" أل ررم مضرراف إلررل "الــدين"( ،)11والوجررف الررل "إيــاك" أل ررم
م صوم ب ر (نًْد) ،والم صوم مض ر إلل ال اصم( ،)12والوجف الل "إياك" الثرا ي؛ أل رم م صروم بر ر

(نســـتًين)( ،)13والوج ررف ال ررل "اهـــدنا"؛ ألن الصر ر ار م صر روم ب ررم ،والم ص رروم متعلر ر بال اص ررم(.)14
 )1المرأع الساب .
 )2المرأع الساب .

 )3المرأع الساب  :ص.475
 )4المرأع الساب .

 )5المرأع الساب  :ص.476

 )6ي ظر تفصيل المسالة اي مب
 )7المرأع الساب  :ص.477

االستث اء الم ق ع.

 )8المرأع الساب .

 )9المنتفل اي الوجف واالبتاا :أبو امرو الاا ي ،ص.13

 )10إيضاح الوجف واالبتااء.477/1 :
 )11المرأع الساب  :ص.474
 )12المرأع الساب  :ص.475
 )13المرأع الساب .

 )14المرأع الساب  :ص.476
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والوجررف الررل"الص ـراط"؛ ألن "الص ـراط" عتررم ،وال عرر ,متعل ر بررالم عو ،)1(,والوجررف الررل"ص ـراط" الثا يررة

جبرريا أل ررم مضرراف إلررل "الــذين"( ،)2والوجررف الررل "الــذين"؛ ألن "أنًمــت علــيهم" صررلة "الــذين" ،والصررلة
والموصررول بم يلررة رررف وا ررا( ،)3والوجررف الررل"أنًمــت"؛ ألن الرريهم صررلة "أنًمــت"( ،)4والوجررف الررل

"غيــر" أل هرا مضرراف إلرل "المغضــوب( ،" )5والوجرف الررل "المغضــوب"؛ ألن "علــيهم" ارري موضرع راررع بر ر

(المغضــوب) ،وهرري اسررم مررا لررم يسررم ااالررم ،اررالمراو متعلر بررالرااع( ،)6والوجررف الررل "وَ" أل هررا رررف
س (.)7

أوجه الوقف:
أا ي باوأم الوجف األ نام التي يوأبهرا الوجرف الرل آترر النلمرة مرن تتيرر يقرع اري ال رنرة أو اري
النلمة ،وللعلماء اي بيان أوأم الوجف ثال

ر  ،هي:

-1لنر الة النلمة جبل الوجف ثم بيان الوأم الرلي يأروي ايهرا ،ايقرال –مرثال -الوجرف الرل الرراء ،ثرم
لنر الوأم اللي يوجف بها اي نل الة ،وشرو للب وما يأوي ايم وما ال يأوي(.)8

-2لنرر الوأرم الموجروف برم ،ثرم بيرران راال ,النلمرة التري تررا الررل هرلا الوأرم ،ايقرال –مرثال ،-الوجررف
باإلسنان أو بالرْوم أو باإلشمام ...إل (.)9
-3الأمع بين أمرين معا ،ايقال –مثال -اإلسنان المأرا اي المت رب والروم اي المت رب(.)10

اتتلررف ال وي رون والقررراء ارري ارراا أوأررم الوجررف( ،)11والررل الررر م مررن اتررتالاهم اررإن الوجررف ا رراهم

ي صر اي سبعة أوأم يأمعها البي ,التالي:

ام وا ْل َْ َد ُل
يف و َّ
الر ْوُم واإل ْ
ض ًِ ُ
ويتْ َْ ًُ َها  ...التَّ ْ
س َكان َ
َن ْقل َ
وحذْف وِا ْ
ش َم ُ

()12

 )1المرأع الساب .
 )2المرأع الساب .
 )3المرأع الساب .
 )4المرأع الساب .

 )5المرأع الساب  :ص.477
 )6المرأع الساب .
 )7المرأع الساب .

 )8إبراي المعا ي من ري األما ي :ص .263ت بيم التاالين بوارشاا الأاهلين :ص.146
 )9ت بير التيسير اي القراءا ,العشر :ص .261إت اف اضالء البشر اي القراءا ,األربعة اشر :ص.135

 )10إت اف اضالء البشر اي القراءا ,األربعة اشر :ص.136

 )11ي ظررر :الوجررف ووظايفررم ا ررا ال ررويين والقررراء :م مررا تليررل صررر اهلل ارررا ،وليررا ,اااام والعلرروم االأتماايررة،
أامعة النوي ،,ال ااية والعشرون2001 ،م .الوجف بين ال ويين والقراء :ابا المع ي أام اهلل سالم1992 ،م.

 )12شرررح التصرريا الررل التوضرريا :تالررا بررن ابررا اهلل بررن أبرري بنررر بررن م مررا الأرأرراوي األيهررري ،اار النتررم العلميررة،
بيرو1421 ،1 ،,هر2000-م.615/2 ،
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ابن ال اأم أن أوأم الوجف متتلفةٌ اي ال ُ سن والقُربا ،ابعضرها أ سرن مرن بعرض ،ثرم لنرر
ويرد ُ
لهررا اث ري اشررر وأه را هرري :اإلسررنان المأرررا ،والرررْوم ،واإلشررمام ،واإلبرراال ،والقلررم ،وال قررل ،والييررااة،
واإلل ا  ،وال لف ،واإلثبا ،,والتضعيف ،واإلتبا (.)1

أوجه الوقف في سورة الفاتحة:

ْالر ْوم :الرْوم هو تضعيفُب الصو ,بال رنة ،تل يلهم بللب معظم صروتها ،اتسرمع لهرا
الوقف َّ
صوتا تفيفا يارنرم األامرل ب اسرة سرمعم(.)2الررْوم يترتص بالسرمع ونران القرارئ اترتلن ال رنرة اظهرر

م ها أيٌء ،جال ابن يعي " :أما الرْوم اصو ,ضعيف نا ب تروم ال رنة وال تتمهرا ،وتتتلسرها اتتالسرا
وللب مما يارنم األامل والبصير؛ ألن ايم صوتا يناا ال رف ينون مت رنا"(.)3
ج أر أبو امرو و مية والنسايي وتلف والش وي وأبو أعفر بالوجف الل (الاين) بروم ال رنة.

()4

والوجررف ال ررل "الـــرحيم" يأ رروي اي ررم أربع ررة أوأ ررم لأمي ررع القررراء ،وه رري :اإلش رربا والتوسرر والقص ررر

والروم ،وجا اشتر ابا الفتاح القاضي للوجف الل "الرحيم" بالرْوم أن ينون مع القصر.
ببعض ال رنرة وجرار بثلثهرا ،أو هرو تضرعيف الصرو ,بهرا ترل يرلهم معظمهرا وال ينرون
جال" :ال
الرْوم إال مع القصر"( ،)5ثم اا الوجرف الرل نلمرة "نسـتًين" اقرال" :يأروي ايرم لنرل القرراء سربعة أوأرم
ا ررا الوج ررف الي ررم؛ اإلش رربا والتوسر ر والقص ررر م ررع الس ررنون الم ررض ومثله ررا م ررع اإلش ررمام وال ررروم م ررع

القصر"(.)6
ولًل سائ ا

ْالر ْوم ،ولماذا ُيؤتَى ْه ؟
يسأل :ما الفائدة من الوقف َّ
صوُ ,يؤتل بم ت بيها الل رنة األصل ،سواء نا  ,رنة إارام أو ب اء.

الرْوم
جال سيبوي ِم" :وأما اللين راموا ال رنة اإ هم اااهم إلل للب ال رص الل أن يترأوها من ال ما
()7

إسنان الل نل ال ،وأن يعلموا أن الها ا اهم لين ن ال ما سنن الل نل ال".
ليمم
ٌ
أجر ال اةُ والقراء الوجف بالرْوم لن هم اتتلفوا اي وجوام اي ال رنا ,الثال  :الفت رة والضرمة والنسررة،
الهم ال اة إلل أ م يأوي اي ال رنا ,الثال  ،جال السيو ي" :وتنون اي ال رنا ,نلها اي المرارو

م و ا نان أم ير م ون وهو نأيء من الضمة واي الم صوم ير الم ون واي المفتوح واي المأرور
 )1شرررح شررااية ابررن ال اأررم .271/2 :وي ظررر الب رراء اللترروي ارري الفواصررل القرآ يررة :الرري ابررا اهلل سررين الع بنرري ،اار
صفاء ،امان2011 ،1 ،م ،ص 228وما بعاها.

 )2إارام القرآن :ال ان  .11/1والتيسير اي القراءا ,السبع :ص.85
 )3شرح المفصل.67/9 :

 )4تتريج القراءة اي أاول القراءا.,

5
اءا ,الشرالةُ وتوأيههرا مرن لترة العررم:
) الباور الياهرة اي القراءا ,العشر المتواترة من ريقري الشرا بية والر آارة  -القرر ُ
ابا الفتاح بن ابا الت ي بن م ما القاضي ،اار النتام العربي ،بيرو ،,ص.15

 )6المرأع الساب .

 )7النتام.168/4 :
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بالنس ررة وبالفت ررة وارري المنسررور وهررو نأرريء مررن النس ررة وي ترراا ارري الم صرروم والمفترروح إلررل رياضررة

لتفررة الفت ررة وت رراول اللسرران لهررا بسررراة"( .)1أمررا القررراء اأعلرروق متتص را بررالمراو والمأرريوم والمضررموم
والمنسور( .)2ووااقهم اي للب أبو اتم(.)3

ولعررل التررالف يرأررع بررين ال رراة والق رراء إلررل اهررم مص ر لا الررروم ،اررالقراء يرررون برران الررروم هررو

ال ر برربعض ال رنررة( ،)4وأمررا أنثررر ال رراة يرررون أن الررروم هررو إتفرراء ال رنررة( .)5واإلتفرراء تشررترب ايررم
ال رنا ,الفت ة والضمة والنسرة ،وما لهم إليم القراء أجرم للصوام؛ ألن الفت رة أترف ال رنرا ,نمرا

رايرها؛ أل هررا ال تقبررل التأييررة نمررا
هررو معررروف ،والتفيررف ال يتفرف ،اررإلا ترأر ْ
ر ,بعررض الفت ررة ترررا سر ُ
يقبلم النسر والضم.

الوقف ْاإلشمام:

جرال التليررل" :اإلشررمام تشررم ال رررف السرانن رارا ،نقولررب ارري الضررمة هرلا العمررل ،وتسررن ,اتأررا ارري

ايب إشمام الالم ،لم يبلغ أن تنون واوا ،وال ت رينا يعتا بم ،ولنن شمة من ضمة تفيفة".

()6

مررا يال ررظ الررل هررلا التعريررف أن التليررل أعررل اإلشررمام بررين رراين ،اا رر ,ا رراما تقررف ا ررا ال رررف

السررانن تشررم ال رررف ب رررف آتررر -ويبرراو أن هررلا النررالم يررر صر يا ،-ولعررل التليررل لررم يقصررا للررب،

و قل إلي ا ت ا من الم ققين أو ت را م بعيرا اري النترام الم شرور ،والصروام برال نلمرة ررف رنرة؛

ألن اإلشرمام" :ابررارة اررن اإلشرارة إلررل ال رنررة مررن يرر تصرروي ,بهررا ،وجرال بعضررهم :أن تأعررل شررفتيب
الل صورتها إلا لفظ ,بالضمة"(.)7

وأارا سيبويم بابا الل النلما ,الم تهية ب رنة الضم لتارام أو الب اء النر لها أربعة أوأم ،م هرا

اإلشمام وهو ضم الشفتين ،إشارة إلل أن ال رنة الم لواة للوجف هي الضمة .جال سيبويم " :بوا مرا نران
هلا اي الراع ألن الضمة من الواو ،اا  ,تقار أن تضع لسرا ب اري أي موضرع مرن ال رروف شري ,ثرم
تضررم شررفتيب؛ ألن ضررمب شررفتيب نت رينررب بعررض أسرراب ،بواشررمامب ارري الراررع للرؤيررة ولررين بصر ٍ
رو,

لأللن ،أال ترد أ ب لو جل ,هلا معن ااشمم ,نا  ,ا ا األامل بم يلتها إلا لم تشمم"(.)8

 )1همع الهوامع.432/3 :
 )2المرأع الساب .
 )3المرأع الساب .

 )4التيسررير ارري القرراءا ,السرربع :ص .58وت بيررر التيسررير ارري القرراءا ,العشررر .61/2 :شرررح التصرريا الررل التوضرريا:
 .623/2وهم ررع الهوام ررع .432/3 :شر ررلا الع رررف اررري ا ررن الص رررف :ص .159ضرررياء السرررالب إل ررل أوض ررا المسر ررالب:
.287/4

 )5توضيا المقاصا والمسالب الل شرح ألفية بن مالب.1477/3 :
 )6العين.224/6 :

 )7ال شر اي القراءا ,العشر .121/2 :اإلتقان اي الوم القرآن .306/1 :االميسر اي القراءا ,األربع اشرة.3/1 :
 )8النتام.171/4 :
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واإلش ررمام ال ين ررون إال ا رري المض ررموم؛ ألن اإلش ررمام ه ررو أن تض ررم الش ررفتين بع ررا إس ررنان ال رررف

الموجرروف اليررم لرريعلم أ ررم مضررموم ارري الوصررل ،الررو أشررممتم ارري يررر المضررموم ألوهمرر ,تالاررم(،)1
واجتص ررر اإلشر ررمام الر ررل المرارررو اون الم صررروم والمأ رررور؛ ألن المضر ررموم م اس ررم ل رنرررة ا ضرررمام

الشفتين .انلمة "نستًين" يوجف اليها باإلشمام.

وم ررن أوأ ررم اإلش ررمام ا رري س ررورة الفات ررة وجراءاته ررا إش ررمام ال رراال ا رري جول ررم تع ررالل " :عب ررا" وجول ررم تع ررالل

" ستعين".

الوقف ْالمد الًار

للسكون:

الوجف بالسنون :هو أن تقف الل النلمة ب لف ال رنة ،نما تقف ا ا المعرم إلا أيمتم،

و:

رم ،أو المب رري الررل السررنون ررو :مر ْرن ،وهررو أصررل الوجررف؛ ألن العرررم ال تبرراأ بسررانن وال تقررف
لررم ينتر ْ
ا ا مت رب( ،)2أما الوجف بالمرا العرارض للسرنون اهرو" :أن يقرع بعرا ررف المرا أو ررف اللرين سرانن
ا ررارض ألأ ررل الوج ررف وس ررمي اارضر را لع ررروض السر ررنون ألأ ررل الوج ررف أل ررم ل ررو وص ررل لص ررار مر رراا
بيعيا".

()3

ويقع الوجف بالما العارض للسنون اي الم صوم والمأرور والمراو  ،ومواضعم اي سورة الفات ة:

الوقف على "الًالمين":

نلمة العالمين مب يرة ب رنرة الب راء الفت رة بوال نران المت ررب الموجروف اليرم مفتو را وجبلرم ررف مرا
مثل الياء ،نما هو اي لفظ العالمين يأوي ايم ثالثة أوأم ،وهي:
-1الوجف بالسنون التالص مع القصر ألص ام القصر وهي جراءة ابن نثير.

-2الوجف بالسنون التالص مع التوس ألص ام التوس وهي جراءة ابن اامر.
-3الوجف بالسنون التالص مع اإلشبا ألص ام الت قي وهي جراءة مية.

()4

الوقف على "الرحيم":

نلمة الر يم مأرورة بنسرة إارام ايوجف الل الميم ا ا إا امها بميم (مالب) بالسنون العارض،

نما أن الميم المنسورة المسبوجة ب رف الما يأوي ايها أربعة أوأم ا ا الوجف ،وهي:

 )1شرح شااية ابن ال اأم.535/1 :

 )2يقول إبراهيم أ ين" :وال شب أن ظام الفواصل القرآ ية يت لم الوجوف الل رؤون اايا ,بالسنون لتبرري موسريقاها،
وتسررتريا األلن إلررل سررمااها ،نمررا تسررتريا للقروااي الشررعرية ،وال تنرراا تتضررا موسرريقل الفواصررل القرآ يررة إال بررالوجف الررل
روؤن اايا[ .",من أسرار اللتة :ص.]227

 )3هاايررة القرراري إلررل تأويررا نررالم البرراري :ص .275ايررة المريررا ارري الررم التأويررا :ص .103ظرراهرة المررا ارري األااء
القرآ ي اراسة صوتية للماة اليم ية للما العارض للسنون :ي يل بن الي المبارني ،الأامعة اإلسالمية بالماي ة الم رورة،
العاا 1423 ،120ه2003-م ،ص.403

 )4الوجف ووظايفم ا ا ال ويين والقراء :ص.38
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ثالثة مع السنون التالص :القصر ،والتوس  ،واإلشبا  ،ووأم مع الروم وهو القصر(.)1

الوقف على "نستًين":

نلمة ستعين مراواة بضمة إارام ،وا ا الوجف الل نلمة ستعين بالسنون يتتير مق ع النلمرة
ِ
اين.
من أربعة مقا ع وهي :ر رسرْ ،تر ر ر ،ار ر رير ررُْ ،ن إلل ثالثة مقا ع وهي :ر رسرْ ،تر ر رْ ،
والل للرب يصربا المق عران األتيرران مق عرا وا راا مرن رو المق رع المتلر  ،ويأروي إ الرة يمرن العلرة

اي هلا المق ع لتصبا بمقاار التين ويلتين أو ثال  ،وهلا تاص بقراءا ,القرآن النريم(.)2

الوقف ْها السكت:

هرراء السررن ,ال قررة تتصررل ب ر تر النلمررة الموجرروف اليهررا ،وهرري هرراء سرران ة تل ر بع رض النلمررا,

اي( ،)3أما وأوبا اتل
وأوبا وبعضها أو ا

آتر النلمة اي التين:

رف وا ا اي اللفظ ومن للب :صيتة األمر مرن الفعرل المعترل اللفيرف
 -1الفعل اللي لم يب م م إال
ٌ
ق" و" ِ " و" ِ
المفرو مثل " وقى " و" وعى " و " وشى" ،ااألمر م ها " ِ
ش".
وا ا الوجف تقولِ " :ق ْه " و" ِع ْه " و" ِش ْه " ،وجا بم سيبويم إلل للب بقولم" :هرلا برام مرا يل ر النلمرة
إلا اتتل ,تل تصير راا اال يست ا أن يتنلم بها اري الوجرف ايعتمرا برللب الل ر اري الوجرف وللرب

جولب( :ام و شم) .ونللب أميع ما نان من برام وارل يعري .ارإلا وصرل ,جلر:,
لا ,أل ب وصل ,إلل التنلم بم ،ااستت ي ,ان الهاء .االال

 -2ما االستفهامية إلا نا  ,مأرورة بإضااتها إلل اسم :وللب

ومثل مم اي مأا م ِأ ْي ،,ومثل م أ .)5(",
اي افي أربع اال ،,هي:
أما إل اجها أو ا

رايثا ،و

اي هلا البام الهاء"(.)4

ثوبرا،

و جولب اي" :رق وِجرم ،وتأريء  :مرم،

-1الفعل المعتل ب لف آترق سواء أنان للأيم أم للب اء ومرن للرب جرراءة{ :فَـا ْنظُر إِلَـى طًَ ِ
ـرِْ َك
ش َا
امـ َك َو َ
َ
ْ
()6
اه ُم اقْتَِد ْه}( ،)7والرل سريبويم إلل را هراء السرن ,اري هرلا الموضرع بقولرم:
س َّن ْه}  ،وجرراءة{ :فَ ِْ ُه َد ُ
لَ ْم َيتَ َ
 )1المرأع الساب .

 )2األصوا ,اللتوية :ص.93

ُ )3ي ظ ررر :الأ ر رل ال رراا ي ا رري ررروف المع ررا ي :ص .152وه رراء الس ررن ,واوره ررا ا رري تصر ر يا الب ي ررة المق عي ررة للنلم ررة
العربيررة :م مرروا ابيرراا ،,مألررة الأامعررة اإلسررالمية رية ،المألررا الثررامن اشررر ،العرراا الثررا ي ،رأررم 1431ه رر ،يو يررو
2010م ،ص.826

 )4النتام.144/4 :

 )5النت ررام .164/4 :األص ررول ا رري ال ررو .381/2 :ش رررح ش ررااية اب ررن ال اأ ررم .296/2 :إيأ رراي التعري ررف ا رري ال ررم
التصريف :م ما بن ابا اهلل ،ابن مالب ال ايي الأيا ي ،ت قير  :م مرا المهراي ابرا ال ري امرار سرالم ،امرااة الب ر

العلمي بالأامعة اإلسالمية ،الماي ة الم ورة ،المملنة العربية السعواية1422 ،1 ،ه2002-م.

 )6سورة البقرة :آية .259
 )7سورة األ عام :آية .90

- 111 -

"وللب أل هم نرهوا إلهام الالما ,واإلسرنان أميعرا ،المرا نران للرب إترالال برال روف نرهروا أن يسرن وا

المت رب"(.)1

 -2ما االستفهامية المأرورة ب رف أر

و" :لمم"(.)2

ـك َع ِّنـي
 -3االسم المب ي الل رنة ب اء اايمة وليس ,اارضة مثل ياء المتنلم وم م جولرم تعراللَ { :هلَ َ
ط ِان َي ْه}( .)3ويل بهلا ال م الوجرف الرل رون أمرع المرلنر السرالم ومل قاترم بهراء السرن ،,وسر فرا
س ْل َ
ُ
ال اي

ا م بعا جليل.

-4الفعل المضعف المأيوم :وم م جولهم" :لم يضلم"(.)4
اها اليها ،وم م جول الشاار:
تقف العرم الل النلمة الم تهية ب ون مفتو ة بهاء السن ,ولهم شو ُ
()5
ِ
ِ
يدا إذا ما أَ ْن ًَ ُموا
سْ ُغون ا
الًاطفُوَن ُه ِح َ
الم ْ
ين ما م ْن عاطف ...و ُ

وروي البي :,العا فو ة.
ُ
وجال أبو أعفر" :وأأاي سيبويم الضاربو م اي الشعر ...الل ملهم سيبويم اي إأايتم مثلرم .والتقراير

ااتر "العا فو م" الل أن الهاء لبيان ال رنة ،نما تقول :مر ب ا المسلمو م"(.)6

ابن أ ي الل هلا البي ,ورأا أن ايم جولين:
وجا ال
ُ
أحدهما :أ م أراا أن يأريم اي الوصل الل ا ما ينون اليرم اري الوجرف ،وللرب أ رم يقرال اري الوجرف:
هؤالء مسلمو م ،وضاربو م ،اتل الهاء لبيان رنة ال ون ،نما أ شاوا:
ونحن ُم ْنهلوَنه؟
أهكذا يا ِّ
ب تفًلوَنه  ....أَ ِعلَا
ُ
طي َ
اصرار التقراير :العا فو ررم ،ثرم إ رم شرربم هراء الوجررف بهراء التا ير  ،المررا ا تراا إلجامرة الرروين إلرل رنررة

الهاء جلبها تاء ،نما تقول اي الوجرف :هرلا ل رة ،ارإلا وصرل ,صرار ,الهراء تراء ،اقلر :,هرلا ل ت را،
اعلل هلا جال :العا فو ة.

واآلخر :إ ما هم العا فون ،مثل القايمون والقاااون ،ثم إ م ياا التاء اي "ت ين" ،نمرا يااهرا ااترر اري

جولم:

وصل ِيناَ ،كما َزع ِ
نأي دار ،جمانا ِ ...
مت ،تَ نا
ْل ِ
َن ِّولِي ،قَ َ
َ
ُ

 )1النتام.159/4 :

 )2اإل صاف اي مسايل التالف بين ال ويين .466/2 :شرح شلور اللهم اي معراة نالم العرم :شمن الاين م ما
بن ابا الم عم بن م مرا الأروأري القراهري الشرااعي ،ت قير  :رواف برن أرياء ال رارثي ،امرااة الب ر
اإلسالمية ،الماي ة الم ورة ،المملنة العربية السعواية1423 ،1 ،هر2004-م.555/2 ،

 )3سورة ال اجة :آية .29

 )4همع الهوامع.440/3 :

 )5سر ص ااة اإلارام.175/1 :

 )6إارام القرآن :ال ان.305-304/3 ،
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العلمري بالأامعرة

أراا اان ،وهلا الوأم أشا ا نشااا من األول.

()1

والراأا أن ون أمع الملنر السالم تل قها هراء السرن ،,لتبرين رنتهرا ا را الوجرف ،وهرلا مرا أنراق

العلم رراء وأج ررر ب ررم القُر رراء ،ج ررال اب ررن الأ رريري" :ال ررون المفتو ررة

ررو "الع ررالمين" ،و"ال ررلين" و"المفل ررون"

بعض رهم اررن يعقرروم الوجررف الررل للررب نلررم باله راء ،و نرراق أبررو رراهر وابررن س روار
و"بررالمؤم ين" ،ارررود ُ
()2
و يرق ...وهي لتة ااشية م راة ا ا العرم".

ومن مواضا الوقف ْها السكت في سورة الفاتٍ وق ار اتها:
ين" ،ايأرروي أن تقررول العالمي ررم،
الوجررف الررل ررون العررالمين مررن جولررم تعررالل" :ا ْل َح ْمـ ُـد لِلَّـ ِـه َر ِّ
ب ا ْل ًَــالَ ِم َ
ين" ،ايصا أن تقول وال الضالي م.
والوجف الل الضالين اي جولم تعاللَ " :وََ الضَّالِّ َ

من مواضع الوجف الل هاء السن ,اي سورة الفات ة وجراءاتها جراءة يعقوم بالوجف بهراء السرن,
ين" ،وجولرم تعرالل" :غيـر المغضـوب علـيهم وَ الضـالين" ،و رون
اي جولم تعالل" :ا ْل َح ْم ُد لِلَّ ِه َر ِّ
ب ا ْل ًَـالَ ِم َ
أمع الملنر السلم تل قها هاء السن ,لتبين رنتهرا ا را الوجرف ،ارالعرم ال تقرف إال ا را سرانن ،المرا
نا  ,مواضع القراءا ,رؤون آيا ,يأوي ايها الوجف أا بهاء السن ,لتبين رنرة رون أمرع المرلنر

السالم.

 )1سر ص ااة اإلارام.176-175/1 :

 )2ال شر اي القراءا ,العشر .136/2 :وي ظر :إت اف اضرالء البشرر اري القرراءا ,األربعرة اشرر :ص .139والميسرر
اي القراءا ,األربع اشرة :ص.2
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الفصل الثاني

المستوى الصرفي في سورة الفاتحة
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مْحث اَشتقاق:

أتل الشيء من الشيء( ،)1أاء اي ال اي
اَشتقاق لغةْ :
وشقق ,لها اسما من اسمي"(.)2
ُ

تلق ,الر م
القاسي" :أ ا الر من
ُ

()3
واررف "باترل نلمرة مرن أتررد
أما اص ال ا اهو" :اجت ا ارر مرن أصرل يراور معرم اري تصراريفم" ُ ،
اسر رم بي هم ررا ا رري المع رري وتتيي ررر ا رري اللف ررظ"()4؛ (أي الص رريتة) ،وارا ررم اب ر ُرا اهلل اروير ر " :با ررم
م ررع ت ُ
تص رريف نلمررة مررن أترررد توااقهررا ارري ارراا ال ررروف األصررلية و واهررا بوان اتتلفرر ,ارري ترتيبهررا" )5(.ولررم

يبتعا رمضان ابا التوام وصب ي الصالا ان هلا التعريف ،ااالشتقا ا اهما" :توليا بعض األلفاظ

من بعض ،والرأو بها إلل أصل وا را ،ي راا مااتهرا ويرو ي بمع اهرا المشرترب األصريل ،مثلمرا يرو ي

بمع اها التاص الأايا"(.)6

االشتقا أصل وار ؛ والفر يشتمل الل مع ل األصل ويييا اليم مع ل آتر واقا لصيتة الفر ،

ولل ررب واض ررا ا رري جول ررا" :نات ررم"" ،منت رروم"" ،نت ررام"...إل  ،ان ررل النلم ررا ,الس ررابقة ترأ ررع إل ررل الأ ررلر

"نتم" ،ونل م ها ياا الل مع ل الألر االلة وي مل اي فسم مع ل الألر.

وينقسم اَشتقاق إلى أرًْة أقسام:

-1اَشتقاق الصغير" :وهو أتل صيتة من أتررد مرع اتفاجهمرا مع رل ومرااة أصرلية وهييرة ترنيرم لهرا؛
ليال بالثا ية الل مع ل األصل بييااة مفياة ،ألألها اتتلفا روارا أو هييرة (ضرارم مرن ضررم و ِرلٌر
من ِلر)" (" ،)7وهلا ال و أنثر أ وا االشرتقا اسرتعماال واتسرااا ،وهرو الرلي ُيع ري برم الصررايون"(،)8

 )1ي ظر :متتار الص اح ،القامون الم ي  ،الص اح ،لسان العرم ،تاا العرون :مااة (شق ).

 ) 2ي ظر :أامع المسا يا والس ن الهااي ألجوم س ن ،البن نثير :ت قي ابرا الملرب الراهي  ،اار تضرر ،بيررو،2 ،,
1998م ،557/5 ،ومس ا اإلمام أ ما.198/3 :

 )3ي ظرر :اللبرام ارري الرل الب رراء واإلاررام :العنبررد ،219/2 ،وي ظررر :الت بيرر شرررح الت ريرر اري أصررول الفقرم ،اررالء
ال رراين المر ررااوي ت قي ر  :اب ررا الررر من الأبر ررين ،منتب ررة الرشرريا الري رراض .545/2 ،2000 ،1 ،ومس ررايل تالاي ررة ا رري
ال و :العنبري ،ت قي  :م ما ال لوا ي ،اار الشر  ،بيرو1992 ،1 ،,م ،ص.74

 )4ي ظر :اللبام اري جواارا اللترة :م مرا الرل السرراا ،اار الفنرر ،امشر 1983 ،1 ،م .49./1،والنليرا ,معأرم اري
المصر ر ل ا ,والف رررو اللتوي ررة ،أي رروم النف رروي ،ت قير ر  :ا ررا ان اروير ر

وم م ررا المص ررري ،مؤسس ررة الرس ررالة ،بي رررو،,

ص.117

 )5اراسا ,اي الم الصرف :ابا اهلل اروي  ،منتبة ال الم الأامعي1987 ،3 ،م ،ص.43
 )6اصول اي اقم اللتة :ص ،290اراسا ,اي اقم اللتة :ص.174

 )7الميهررر .346/1 :والبلتررة الررل أصررول اللتررة :رسررالة ماأسررتير ،ص .115وب ررو ومقرراال ,ارري اللتررة رمضرران ابررا
التوام ،ص.181

 )8أب ية الصرف اي نتام سيبويم :تايأة ال ايثي ،منتبة ال هضة ،بتااا1965 ،1 ،م ،ص.248
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وجررا سررماق ابر ُرن ِأ ري االشررتقا الصررتير أو األصررتر( ،)1ويشررتمل :المشررتقا ,المعرواررة؛ ناسررم الفااررل،
واسم المفعول ،والصفة المشبهة ،وصيتة البالتة ،واسم التفضيل ،واسمي اليمان والمنان ،واسم االة.

أتر ُل نلمرة مرن نلمرة مرع ت اسربها اري المع ري واتفاجهمرا اري ال رروف األصرلية
-2اَشتقاق الكْير :وهو ْ
اون ترتيبها مثل " :ما" و "ماح" و"ال لم" و"ال مل" وي ل اليم القلم المنا ي(.)2

-3اَشتقاق األكْر :وهو "أتل لفظة من أترد مع ت اسبها اي المع رل وات ااهمرا اري أ لرم ال رروف،
مررع نررون المتبقرري مررن ال ررروف مررن مترررا أو مترررأين متقرراربين مثررل " :عر " و " هر " و"هررتن" و"هتررل"
وي ل اليم اإلباال اللآتوي"(.)3
-4اَشتقاق من الكْار :هو أتل نلمة من نلمتين أو أنثر مع ت اسم الماتول والماتول م م اري اللفرظ
والمع ررل مثررل" :ابشررمي" و"ابرراري" ارري "ابررا شررمن" و"ابررا الرراار" و"بسررمل" و"سررب ل" ،جررال بسررم اهلل
وسب ان اهلل ،وي ل اليم ال .,

()4

أنوا اَشتقاق في سورة الفاتحة وق ار اتها:
أ -لررم يرررا اشررتقا النبررار "ال رر :",ب صرم ارري سررورة الفات ررة ،بوا مررا تعرروا ال رران الررل القررول االسررتعالة
والبسملة وال مالة.
م -لم يرا االشتقا النبير اي سورة الفات ة.
ا -ورا االشر رتقا األنب ررر ا رري س ررورة الفات ررة وجراءاته ررا ،وج ررا س رربق ,اإلش ررارة إلي ررم ا رري مب ر ر

اإلب رراال

الصوتي(.)5
ا -االشتقا الصتير ويشمل المصار واسم الفاال والصفة المشبهة واسم المفعول وصيتة المبالتة.
اَشتقاق الصغير:
وسر راارض –ه ررا -م ررا أ رراء ا رري س ررورة الفات ررة وجراءاته ررا م ررن مش ررتقا ,صر رراية ،نم ررا أا رررض آراء
اللتويين والقُراء اي هلق المشتقا.,

 )1التصايص :ابن أ ي 136/2 ،وما بعاها.

 )2ي ظر الميهر .347/1 :والتصايص .136/2 :واراسا ,اي اقم اللتة العربيرة :صرب ي الصرالا ،ص .186ونترام
االشتقا والتعريم :ابا القاار المتربي ،م بعة الهالل ،الفأالة ،مصر 1908م ،ص.14

 )3نتام االشتقا والتعريم :ص 18.واراسا ,اي اقم اللتة :لصب ي الصالا ،ص.212
 )4نتام االشتقا والتعريم :ص .21واراسا ,اي اقم اللتة :لصب ي الصالا ،ص.244
 )5ي ظر :مب

اإلباال الصوتي اي هلق الاراسة.
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المشتق:

()1

هو ما أُتل من يرق ليال الل لا ,و ا

يرتب بها؛

و االم ومفهوم وظريف(.)2

وجررا اتتلررف العلمرراء جررايما و ررايثا ارري أصررل االشررتقا هررل هررو المصررارد أم الفعررل()3د

الْصريون إلل أن الفعل مشت من المصار ،وار اليم ،ولهم أج لما لهبوا إليم ،وم ها:

ير

لهررم

أوَ :أن المصار يال الرل يمران م لر  ،والفعرل يرال الرل يمران معرين ،انمرا أن الم لر أصرل القيرا،
ا
انللب المصار أصل للفعل.

اسم ،واالسم يقوم ب فسم ويستت ي ان الفعرل ،وأمرا الفعرل اإ رم ال يقروم ب فسرم ويفتقرر
ا
ثانيا :أن المصار ٌ
إلل االسم ،وما يستت ي ب فسم وال يفتقر إلل يرق أولل بان ينون أصرال ممرا ال يقروم ب فسرم ويفتقرا إلرل
يرق.

ثالثاـا :أن الفعررل بصرريتتم يررال الررل شررييين ،ال ررا  ،واليمرران الم صررل ،والمصررار يررال بصرريتتم الررل

شيء وا ا وهو ال ا  ،نما أن الوا ا أص ُل االث ين ،انللب المصار أصل للفعل.
اًْـا :أن المصررار لررم مثررال وا ررا الضرررم والقتررل ،والفعررل بررم أمثلررة متتلفررة ،نمررا أن الررلهم ررو وا ررا،
را
وما يوأا م م أ وا وصور متتلفة.

خامسا :أن الفعل بصيتتم يال الل ما يال اليم المصار ،والمصار ال يال الل ما يال اليم الفعل،
ا
أال ترررد أن ضرررم يررال الرل مررا يررال اليررم الضرررم ،والضرررم ال يررال الررل مررا يررال اليررم ضرررم ،بوالا
نان نللب ال الل أن المصار أصل والفعل ار ؛ ألن الفر ال با أن ينون ايم األصل.

سادسا :أن المصار لو نان مشتقا من الفعل لنان يأم أن يأري الل س ن اي القيان ،ولم يتتلرف،
ا
نما لم تتتلف أسماء الفاالين ،والمفعرولين ،المرا اتتلرف المصرار اترتالف األأ ران ال الرل أ رم يرر
مشت من الفعل.

رو ضررم ضرربا ،ولهرم أالرة اسرتالوا

الكوفيون إلرل أن المصرار مشرت مرن الفعرل وارر اليرم،
ولهم
ّ
بها ،وم ها:
أوَ :أن المصررار يصر آا لصر ة الفعررل ويعتر آل الاتاللررم ،نمررا ارري جولررب :جرراوم ،ايصررا المصررار لصر ة
ا
الفعل ،جولب جام جياما ايعت آل الاتاللم ،الما صا لص تم وااتل الاتاللم ال الل أ م ار اليم.

 )1أجصررا المشررت الص رراي؛ ألن نررال مررن اللتررويين وال رراة ررااوا المشررت بتعرير ٍ
رف يتررتص بعلمهررم واقررا لوأهررة ظرررهم،
االمشت ا ا اللتويين :نل ما أتل مرن يررق سرواء ال الرل لا ,و را
من المصار ليال الل ا

معرا أو ال .أمرا المشرت ا را ال رويين :مرا أترل

وصا بم .والل هلين التعريفين؛ االمشت ا را اللترويين يشرمل :اسرم الفعرل واسرم المفعرول

والصفة المشبهة وصيتة المبالتة .أما ا ا ال ويين ايشمل :اسم الفاال واسم المفعول والصفة المشبهة وصيتة المبالتة

واسم التفضيل .ي ظر :البيان اي تصريف األسماء :أ ما سن ن يل ،6 ،ص 29الهام .

 )2اي تصريف األسماء :أمين الي السيا ،منتبة اليهراء1994 ،1 ،م ،ص.36

 )3ي ظررر :أسررار العربيررة :ص ،137ومررا بعرراها .مسررايل تالايررة ارري ال ررو :ص 73ومررا بعرراها .واإل صرراف ارري مسررايل
التالف ،190/1 :وما بعاها .وم اهج الب

اي اللتة :ص ،180وما بعاها.
- 116 -

ثاني ـا :أن الفعررل يعمررل ا ري المصررار نمررا ارري جولررب :ض ررب ,ض رربا ،اتررلهم ض رربا بض ررب ,اوأررم أن
ا
ينون اراا لم؛ ألن رتبة العامل جبل رتبة المعمول ،اوأم أن ِ
ينون المصار اراا الل الفعل.

ثالثاـا :أن المصررار ُيررلنر تانيرراا للفعررل ،وال شررب أن رتبررة المؤنررا جبررل رتبررة المؤنررا اررال الررل أن الفعررل
أصلي ،والمصار ار  ،وأياوا للب بوأوا أاعال ال مصاار لها.
ولهررم بعررض الم رراثين( )1إلررل القررول :إن الفعررل أص ر ُل االشررتقا  ،ومررن الررلين لهب روا إلررل للررب صررباح
ابرران التفرراأي ،يقررول" :والأرراير بالررلنر أن جوااررا االشررتقا الترري لنررر ,ارري نتررم ال ْ ررو والصرررف
القايمررة ترراور الررل نيفيررة أتررل المشررتقا ,مررن الفعررل ال مررن المصررار أو يررق ،وهررلا يؤنررا مررا لهررم إليررم

النوايون ومن جال بقولهم"(.)2

بعض العلماء الم اثين( ،)3أن أصل االشتقا هو الألر اللي يتنون مرن الصروام ،,وهرل
ورأا
ُ
المصار والفع ُل با واام؛ معتماين الل انرة الألر اي المعأم العربي ،االألر (ب ,
التي يشت آ م ها
ُ
م) الفعل م م نتم ،والمصار نتابرة ،والأرلر (ل م) الفعرل م رم ل ِعرم ،والمصرار مشرت مرن المرااة
فسها ،والل وين الفعل مع تتيير رنة اإلارام لعم.

والرراأا ا رراي أن الأررلر أصررل االشررتقا  ،اا رر ,تقررولِ :
صر ِرغ اسررم الفااررل واسررم المفعررول وصرريتة

المبالتررة واسررمي اليمرران والمنرران مررن الأررلر (ب  ,م) .يقررول برونلمرران" :إن مررا يميرري اصرريلة اللتررا,

السامية هرو رأ ران األصروا ,الصرامتة ايهرا ارن األصروا ,المت رنرة ،ويررتب المع رل الرييسري للنلمرة
ِ
الساميين باألصوا ,الصامتة ،أما األصوا ,المت رنة اهي ال تعبر اري النلمرة إال ارن ت آرول
اي لهن
هررلا المع ررل وتعايلررم ...ويتعلر مع ررل النلمررة باألصروا ,الصررامتة ،وارري ارراا نبيررر أرراا مررن النلمررا،,

ي مررل المع ررل ثالث رة أص روا ,صررامتة ايهررا"( ،)4ااالشررتقا ارري اللتررة العربيررة يعتمررا الررل صر ْروغ الب يررة
الص رراية ا الج را مررن الأررلر الثالثرري الررلي يتنررون مررن ثالثررة ص روام ،,وهررلا األصررل أو الأررلر ي مررل
مع ررل اام را مشررترنا بررين ارراا الصرريغ الص رراية الترري تتفررر م ررم .والترري تتضررع إلررل تتيررر الص رواي,

القصيرة أو ال رنا ,ال ويلرة (ف ه م) اهرم – اراهم -مفهروم .وهرلا مرا أنراق ابرا الصربور شراهين ا را
تعريفررم لالشررتقا اهررو ا رراق" :صرروغ نلمررة ارايررة مررن نلمررة أصررلية الررل أسرران جيرران ارارري ،ناشررتقا

رار والفعررل الماضرري
الصررفا ,وأسررماء اليمرران والمنرران و وهررا ،وب رراء الررل هررلا التعريررف يصرربا المصر ُ
صور اشتقاجية ال أصال اشتقاجيا نما لهم القاماء"(.)5
ا
نالهما
 )1رأا إسراييل ولف سون أن أصل االشتقا هو الفعل .تاري اللتا ,السامية :ص.14

 ) 2األب ية الصراية اي ايروان امررئ القرين ،رسرالة انتروراة :صرباح ابران سرالم التفراأي ،أامعرة القراهرة ،نليرة األاام،
1978م ،ص.131

 )3اللتة العربية مع اها ومب اها :ص ،169وم اهج الب

اي اللتة :ص ،183-181والمر هج الصروتي للب يرة العربيرة:

ص.44

 )4اقم اللتا ,السامية :ص.15-14

 )5اللتة العربية لتة العلوم والتق ية :ابا الصبور شاهين ،اار اإلصالح ،الامام1983 ،1 ،م ،ص.260
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ساارن المصرار
وب اء الل ما سب يعتبر المصار مشتقا؛ شا م شان المشتقا ,الصراية ،واليم ُ
اي سورة الفات ة.
مأراا من اليمن والشتص والمنان( ،)1وارام ابا الصربور

المصدر :هو االسم اللي يال الل ال ا
شاهين بقولم" :المصار هو اسم ال ا

اللي ت ملم مااة النلمة اي أصولها الصامتة ،وهو ال ياتي إال

م ررن م ررااة متص رربة( ،)2يمن ررن أت ررل المش ررتقا ,م ه ررا جياسر را ،ول ررين للمص ررار أويان م ررااة ،ون ررل أو اي ررم
سمااية اي ال قيقة ،تل ما نان م ها نثير الوجو "(.)3

صيط المصادر في سورة الفاتحة:

أاء ,المصاار اي سورة الفات ة الل شنلين :األويان القياسية والل ير األويان القياسية،

مـا جـا علـى الـوزن القياسـي " :ا ْعرل" :أراء هرلا الروين اري نلمترين اري سرورة الفات رة ،األولرل نلمرة
الحمد من جولم تعالل" :ا ْل َح ْم ُـد لِلـ ِه" ،وال م ُرا مصرار الفعرل حمـد" ،أراء اري المعأرم ِمرا ي مراْ ،مراا،
()5
اهو امرا ،والمفعرول م ْ مروا و ميرا"( ،)4جرال س ْ ِ
رب مرن جولرم تعرالل:
ريبويم" :و مراق مراا"  ،واألتررد ّ
ين" ،جال ال ار م األصفها ي" :أما (الرم) امصار مستعار للفاال ،وال يقرال( :الررم) م لقرا
" َر ِّ
ب ا ْل ًَالَ ِم َ
()6
إال هلل تعالل المتنفل لمصل ة الموأواا.",
ما جا على الوزن غير القياسي :أاء اي جولم تعاللَ " :مالِ ِك َي ْوِم الد ِ
ِّين" ،انلمرة الراين مصرار الرل
ِ
ين يقال لل ااة والأياء واستُعير للشريعة"(.)7
وين "ف ًْل" ،جال ال ار م" :الا ُ
اسم الفاعل:
ارام الشي مص فل التاليي ي با م" :صفة تؤتل من الفعل المب ي للمعلوم ،لتال الل مع ل وجع

()8
رف
وصر ٌ
مررن الموصرروف بهررا أو جررام بررم الررل وأررم ال رراو ال الثبررو ،,نناتررم ومأتهررا  ،واسررم الفااررل ْ
يررال الررل ررا ويمررن ،تررتب ِااللتررم بالفعررل المضررار  ،وااللتررم الررل الرريمن تررتب بال ررال وبالمسررتقبل

وهو يمن المضار  ،انالهما يال الل االستمرار".

()9

 )1أب ية الصرف :ص.208

 )2يقصررا بالمررااة المتصرربة :مصر لا مأررايي يعبررر اررن األسررماء الترري ي ر أر اليهررا تتيررر ارري ب يتهررا وتتتيررر االلتهررا وارري
المقابل أ ل الل األسماء الأاماة مص لا المااة العقيمة.

 )3الم هج الصوتي للب ية العربية :ص.109
 )4ا ظر معاأم اللتة العربية :مااة ( ما).
 )5النتام.50/4 :

 )6المفراا ,اي ريم القرآن :ص.363
 )7الساب  :ص.323

 )8أامع الارون العربية.178/1 :

 )9ي ظر الم هج الصوتي للب ية العربية :ص.114
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ورد اسم الفاعل في سورة الفاتحة في ث ثة مواضا:
اي جولم تعالل" :مالب يوم الاين" ،الل وين ااال؛ أل ها مشتقة من اعل ثالثي وهو "ملب" بييرااة
ا,
ألف بعا ال رف الثا ي من النلمرة .ولهرم اب ُرا القراار مراري التليرل ويميلرم إلرل أ رم جرا ررأ ,تتيرر ٌ
صوتية الل بِ ية اسم الفاال ا ا اشتقاجم من الفعل الثالثي؛ ااسم الفاال من الفعل الثالثري راث ,لرم
تتير ررا ,ا رري ب يت ررم ير ر
الثا ي(.)1

ُم ل رر ,رن ررة الف رراء ا رري المق ررع األول ،وتولف رر ,رنر رةُ الع ررين ا رري المق ررع

ِ
يم" ،انلمررة (المسرتقيم) اسررم اااررل مررن الفعرل اســتقام ،ويصرراغ
الصـ َا
اهـ ِـد َنا ِّ
ـر َ
وجولرم تعرراللْ " :
ط ا ْل ْ
مســتَق َ
الفعررل المييررا اررن الثالثرري الررل وين مضررارام مررع إبرراال يرراء المضرراراة ميمرا مضررمومة ونسررر مررا جبررل
ااتر ،ا قول استقام ..يستقيم ..مستقيم ،وجا ا

اي اسم الفاال المستقيم إاال ٌل بال لف وال قل(.)2

ضـ ِ
ين"( ،الضررالين) اسررم اااررل مررن الفعررل المضررعف
ـوب َعلَـ ْـي ِه ْم َوََ َّ
الضــالِّ َ
وجولررم تعرراللَ " :غ ْيـ ِـر ا ْل َم ْغ ُ

الثالثي ضل ،واللي يصاغ م م اسم الفاال الل وين ااال مع إبقاء التضعيف ،اتقول :ضل..ضـا ّل..
ثم تبعتم ال قة الأمع ااصبا ضالِّين..

لهم ابا القاار التليرل ويميلرم أن الرلي را

اري نلمرة "ضـالين" هرو م رل ل رنرة المق رع األول

ثررم سررق  ,رنررة المق ررع ،ايلتقرري رارران متمرراثالن وهمررا الالمرران ،ات ضررم أوالهمررا إلررل هايررة المق ررع
رالم الثا يررة باايررة للمق ررع الثررا ي ،وبررللب تتترريل
األول ،ايشررنل المق ررع ال ويررل المتل ر  ،ثررم تصرربا الر ُ
مقا ع النلمة إلل مق عين باال من ثالثة مقا ع(.)3
 -1اسم المفًول:
وارف بما اشت من مضار مب ي للمأهول لما وجع اليم الفعل( ،)4ويصاغ مرن الثالثري الرل وين
ايررم بعررض

مفعررول ،ررو :م صررور ،مراررو  ،مرريرو  ،أمررا إلا نرران الفعر ُل معررتال أأرروف أو اجصرا ت ررا
التتي ررا ،,ايصرراغ مررن الثالثرري األأرروف الررل وين مضررارام مررع إبرراال يرراء المضرراراة ميمررا مفتو ررة
ا قررول :بررا يبيررع مبيررع ،وجررال يقررول مقررول ،وارري الفعررل ال رراجص قررول :ررود م رروي ،ووجررل مقرروي ،وجررا

رراث ,ايررم بعررض اإلاررالال ،)5(,ويصرراغ مررن اررو الفعررل الثالثرري الررل وين مض رارام مررع إبرراال يرراء
المضاراة ميما مضمومة واتا ما جبل ِ
ااتر ،ا قول :ا را يا را ُما را.

 ) 1ي ظر :التشرنيل الصروتي للمشرتقا ،,ابرا القراار مراري تليرل ،وارايي الم اسر ة ،مألرة أامعرة أم القررد لعلروم اللترا,
وآاابها ،العاا األول ،ي اير2009،م ،ص.78

 )2ي ظر :مب

اإلاالل واإلباال من هلق الرسالة.

 )3ي ظر :التشنيل الصوتي للمشتقا ،,ص.79

 ) 4ا وان الظرف اي الم الصرف :هارون ابا الر اي  ،المنتبة الثقااية ،بيرو ،,ص.24

 )5وجا االج الصرايون اسم المفعول وما أر اليم من إاالل اي بام اإلاالل اي نتم الصرف.
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مواضا اسم المفًول في سورة الفاتحة:
أمررا مأررا اسررم المفعررول الررل يررر جيرران ،اقررا أرراء ارري موضررع وا ررا مررن جول ررا" :أاررول برراهلل مررن

الشرري ان الرررأيم"؛ اررالرأيم اسررم مفعررول بمع ررل المرأرروم .والعرررم تقررول :جتيررل وتقصررا "مقتررول" ،وأسررير
وتقصررا "ماسررور" ،وأ رريا وتقصررا "مأررروح" ،والمال ررظ أن صرريتة اعيررل الرر ,الررل مع ررل مفعررول ارري

األمثلة السابقة ،واليم أاء ,اي االستعالة.
وم م جول األاشل:

ِ
الم ُن ِ
ون  ...والس ْقِم في أهلِ ِه ال َح َز ْن
يظل
رجيما َلرْيب َ
ا
وجا الرل اب ُرن تالوْيرم اراول صريتة مفعرول إلرل اعيرل بقولرم" :واألصرل مرن الشري ان المرأروم ،نمرا
جررال رأررم بررم الشرري ان ارري هوايررم ،اصرررف مررن مفعررول إلررل اعيررل ألن اليرراء أتررف مررن الرواو ،نمررا يقررال:
()1

نف تضيم ،واألصل متضوبة ،ول يةٌ اهين واألصل ماهو ة.

()2

لهم ابن تالوْيرم اري تفسريرق السراب إلرل أن سربم العراول مرن صريتة مفعرول إلرل اعيرل يرأرع إلرل
الصررو ،,اصررو ,اليرراء نمررا يرررد أتررف مررن صررو ,ال رواو ،لررللب أبررال ,مفعررول إلررل اعيررل .وال ر أن
صرريتة مفعررول يعررال بهررا إلررل صرريتة اعيررل ،وهرري نثيررة الرروروا اررن العرررم ،ولهررا أمثلررة اايرراة وشرواها

نثيررة مررن لتررة العرررم ،والررل نثرتهررا ال تُوأررم القيرران .جررال ابر ُرن اقيررل" :وياررم ابررن المصر ف أن يابررة
الاق اري
اعيل ان مفعول نثيرة وليس ,مقيسة باإلأما  ،واي ااواق اإلأما الل للب ظر ،اقا جال و ُ

التسهيل اي بام اسم الفاال ا را لنررق يابرة اعيرل ارن مفعرول ولرين مقيسرا تالارا لبعضرهم ،وجرال اري
شر م ويام بعضهم أ م مقين اي نل اعل لين لم اعيرل ،بمع رل ااارل نأرريا ،ارإن نران للفعرل اعيرل

بمع ررل اااررل لررم يتررم جياسرا؛ نعلرريم ،وجررال ارري بررام التررلنير والتا ير

وصرروغ اعيررل بمع ررل مفعررول الررل

نثرتم ير مقين ،اأيم باصا القولين نما أيم بم ه ا وهلا ال يقتضي في التالف"(.)3

ويفهررم مررن جررول ابررن مالررب أن صرريتة (اعيررل) ال تترررا إلررل مع ررل (مفعررول) إال مررن اعررل ال يصررلا أن
ُ
يشررت م ررم صررفة مشرربهة الررل وين اعيررل ررو "أ رريا" ومثررل رأرريم ارري جول ررا :أاررول برراهلل مررن الشرري ان
الرأيم.

وأاء اسم المفعول اي صيتتم القياسرية اري موضرع وا را مرن سرورة الفات رة اري جولرم تعراللَ { :غ ْي ِـر

ض ِ
ين}.
وب َعلَ ْي ِه ْم َوََ الضَّالِّ َ
ا ْل َم ْغ ُ
انلمررة المتضرروم تررال الررل مررن وجررع اليررم الفعررل ،وجررا صرريت ,مررن الفعررل الثالثرري المب رري للمأهررول
ُ ِ
ضم الل وين مفعول وهي بللب أاء ,الل الصيتة المعلومة.

 )1ايوان األاشل :شرح وتعلي  :م ما سين ،منتبة اااام ،الأماميي ،ص.223
 )2إارام ثالثين سورة من القرآن النريم :ص.8
 )3شرح ابن اقيل.138/3 :
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 -3الصفة المشْهة:

هي ما اشت من اعل اليم للااللة الل الثبو ،)1(,ومع ي الثبرو ,االسرتمرار واللريوم ،أي إ هرا ترال

الل أن الصفة ثبت ,اي صا بها الل وأرم الراوام،

رو أميرل و ويرل ونرريم( ،)2والثبرو ,اري الصرفة

المشرربهة لررين م لقرا بوا مررا هررو سرربي يتتلررف برراتتالف الموجررف ،انلمررة صررعم وسررهل جررا تتتلفرران ا ررا

شتصين انل م هما يأعل الصعم سهال والسهل صعبا.
مواضا الصفة المشْهة في سورة الفاتحة:

ب) من قوله تًالى" :الحمد لل رب الًالمين".
(ر ّ
 -1كلمة َ
اتتلف العلماء اي اشتقا لفظ "رم" هل هو مصار أو وصفد! اقيل" :الرم اي األصل" مصرار
بمع ررل التربيررة :وهررل تبليررغ الشرريء إلررل نمالررم شررييا اشررييا ،ثررم وصررف بررم للمبالتررة نالصرروم والعررال"(،)3

ولهررم بعضررهم إلرل أ ررم" :مصررار وصررف بررم الررل أ ررا وأرروق الوصررف بالمصررار أو اسررم اااررل ررلا,
()4

وبر لا ,ألفم لنثرة االستعمال( ،)5وم هم من جال هرو مصرار

بار
ألفم ،ااصلم ر ٌ
ام ،نما جالوا رأل ٌ
ألن يرب ي رأرل مرن جرري أ رم إلري مرن أن
ويرآبم ربا؛ أي ملنم ،جالْ :
مستاال الل للب بقولهم :ربم ُ
ُيرب ي رأل من هواين ،اهو مصرار اري مع ري الفاارل رو رأرل ارا ٌل( )6وجيرل هرو وصرف؛ أي صرفة

مشربهة بمع رري مررم( ،)7جررال الشرريف :جرولهم رم يررال الررل أ ررم صررفة مشربهة مررن اعررل متعررا ،لنررن بعررا
أعِلم اليما بال قل إلي اعرل بالضرم( ،)8وجرا رأرا اب ُرن ااشرور أن نلمرة "رم" صرفة مشربهة جرال" :وال آ
ررم
ْ
رم واألظهر أ م مشرت مرن ربرم
إما مصار بواما صفة مشبهة الل وين ا ْعل من ربم بمع ي رباق ،وهو ٌ
بمع ي رباق؛ ألن ربم بمع ي ملنم؛ ألن األول األ سم بالمقام ه ا ،إل المراا أ رم مرابر التالير وسراين

أمورها ومبلتها اية نمالها"(.)9

والراأا أ ها صفة من اعل متعا ،لنن بعا أعلِم اليما بال قل إلل اعل بالضم(.)10

ر ,برران نلمررة (رم) الررل أ هررا مصررار ال الررل أ ه را صررفة مشرربهة أل هررا بهررلا
ولررو نرران لرري التيررار لقلر ُ
التوأيم تت لم مأهواا اي اإلج ا .

 )1ا وان الظرف اي الم الصرف :ص.25

 )2معا ي األب ية العربية :ااضل السامرايي ،اار امار ،امان2007 ،2 ،م ،ص.65
 )3أ وار الت ييل وأسرار التاويل.28/1 :
 )4الب ر الم ي .5/1:

 )5الار المصون.44/1 :
 )6الساب  :ص.44

 )7اللبام اي الوم النتام :أبو فص.179/1 ،

 )8واها األبنار وشوارا األانار :السيو ي.176/1 ،
 )9الت رير والت وير.166/1 :

 )10واها األبنار وشوارا األانار :السيو ي.176/1 ،
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 -2ق ار ة (مالك يوم الدين) في الشواذ:

ِ
ِِ
وملِررب وملررب
تعرراا ,أوأررم الق رراءة ارري جولررم تعررالل" :مالررب يرروم الرراين" جرررئ ارري الش روال ملررب ومْلررب ْ
ومليب وملب وملنا ومالب ومليب وملنري ومرالني( ،)1أراء اري اللسران ملرب وملرب مثرال ا ِترل وا ْترل نران

الملب متفف من ملب والملب مقصور من مالب أو مليب( ،)2ورأا اب ُرن م ظرور أن ْملرب صرفة مشربهة
صيت ,من اعل متعا( ،)3وهو ه ا يتالف ما لهرم إليرم الصررايون مرن أن الصرفة المشربهة تصراغ مرن

اعل اليم.

انلمة ملِب اي جراءة مالب الشالة الل وين ا ِعل نر( ِ
ارح) صفة مشبهة ،أما نلمة مليب اهي صرفة

مشبهة الل وين اعيل ،واتتلف العلماء اي شا ها ام هم من ااها صيتة مبالتة ،جال أبرو يران" :مرن

ج أر مالب أو مالب أو مليرب م رولين مرن مالرب للمبالترة"( .)4وجرال شرهام" :ولرين إشربااا (يقصرا إشربا
النسرة تل ي تج ا ها ياء)؛ بل هي صيتة مبالتة"( .)5وجال ال

اوي" :إل وصفم سب ا م بمليب أبلرغ

مررن وصررفم بمالررب أو ملررب؛ ألن مليررب صرريتة مبالتررة بصرريتة اعيررل"( .)6ولهررم آترررون إلررل أ هررا صررفة

مشبهة جال أ ما بن يوسف الراي ي" :وجُ أر مليب الل وين شرريف مرع ال رنرا ,الثالثرة اري النراف"(.)7
ولهم اليبياي" :إلل أن مليب نسعيا"(.)8
بوال ررل ه ررلين الق ررولين األتير ررين له ررم أ م ررا متت ررار ام ررر اق ررال" :ملي ررب ص ررفة مش رربهة ت ررال ال ررل

الثبو.)9(",

ورب العلماء بين صيتة اعل واعيل وااوا اعيال صيتة مت ورة من ا ِعل ،وهو مرا يعررف ا را اللترويين
الم رراثين بررالت ول الررااتلي بررين الصرريغ( ،)10ي ر تعاجبرر ,الصرريتتان (ا ِعررل واعيررل) ارري أمثلررة نثي ررة

أوراهررا العلمرراء ،ومررن للررب اسررر واسررير ورا ر وراي ر وب ررن وب ررين واقررم واقيررم واقررر واقيررر ،وا ررن
وا ين ،وارا واريا( ،)11ولهم بعض العلماء إلل أن ييااة الياء اي صيتة اعيل هي ليوم النسرة ،قل

 )1ا ظر تترا القراءة.

 )2لسان العرم :مااة (ملب).
 )3المرأع الساب .

 )4الب ر الم ي .38/1 :

 )5م اسن التاويل.98/9 :

 )6التفسير الوسي  :م ما سيا

 )7ت فة األجران ايما جرئ بالتثلي
 )8تاا العرون :مااة (ملب).

اوي.132/14 ،
من روف القرآن :ص.142

 )9معأم اللتة العربية المعاصر :مااة (ملب).

 )10العربية الفص ي :ص.82

 )11ي ظر :لتة القرآن-اراسة لسا ية للمشتقا ,اي الربع األول :بلقاسم بلعرا ،اار العلوم ،ال أاي ،ص.220
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ابن سياق جول بعض ال ويين" :ييا ,الياء اري ب رين للريوم النسررة لهرلا البرام ،أي فَ ًِ َـل ،وهري بم يلرة
المريض والسقيم وما أشبم للب"(.)1
ولهم (ه ري ال ) إلل أن صيتة فًيل هي مو بيعي من صيتة فَ ًِل ،يقرول اري للرب" :صريتتا

ا ُعول وا ِعيرل همرا ال مرو ال بيعري لصريتتي ا ُعرل وا ِعرل مرع مرا المصرو ,الثرا ي"( ،)2ولهرم إلرل أ رم مرن
الصعم أن اا النلما ,التري ت ولر ,مرن صريتة اعرل إلرل اعيرل ،يقرول اري للرب" :وال ر أ رم لرم يعرا
بوسع ا أن أا أميع النلمرا ,بي رة ا ِعرل ،والتري ت ولر ,إلرل ا ِعيرل؛ ألن صريتة ا ِعرل هري أضرعف بيا را
وبالتررالي أجررل اسررتعماال ،وجررا اسررت اا ,أن تترررا مررن االسررتعمال وتتتفرري"( ،)3ومررا لهررم إليررم ال ر

لررم

أصول ا ا الماء العربية ،يقول سيبويم" :اعل أجل من اعيل بنثير"( ،)4وما يؤنا مرا لهرم إليرم سريبويم
وال  ،ما جام بم إبراهيم أ ين من إ صاء لصيغ اعول واعيل وا ِعل ،اوأرا أن صريتة ا ِعرل تنراا تنرون
اارة ،يقول اي للب" :وجا جم ا بإ صاء أمثلة نل صيتة من هلق الصريغ الرثال

(-يقصرا صريغ اعرول

واعيل واعرل)– اري جاموسر ا الوسري واري القررآن النرريم ،تبرين ل را أن الصريتة األتيررة ،أي (اعرل) راارة
االستعمال اي القرآن النريم ،الين بم إال ااا جليل م ها ( ِمية) وللرب اري جولرم تعراللَ { :حتَّـى إِ َذا َْلَـطَ
()5
الش ْم ِ
ب َّ
َهلِ ِه ُـم
ب ِفـي َع ْـين َح ِم َئـة}  ،و(انهرين) اري جولرم تعراللَ { :وِا َذا ا ْن َقلَ ُْـوا إِلَـى أ ْ
س َو َج َد َها تَ ْغ ُر ُ
َم ْغ ِر َ
()6
ِ
ـون}(،)7
س َ اما قَ َ
ـال إِ َّنـا ِمـ ْن ُك ْم َو ِجلُ َ
ا ْن َقلَ ُْوا فَ ِك ِه َ
ين}  ،و(وألون) اي جولم تعالل{ :إِ ْذ َد َخلُوا َعلَ ْيه فَقَالُوا َ
َشر}( ،)8و( ِ
الذ ْكر علَ ْي ِه ِم ْن ْ ْي ِن َنا ْ ْل ُهو َك َّذاب أ ِ
ِ
ِ
أسف) اي جولم تعرالل:
و(أشر) اي جولم تعالل{ :أَأُْلق َي ِّ ُ َ
َ َ َ
()10( )9
ان أ ِ
َسفاا} .
وسى إِلَى قَ ْو ِم ِه َغ ْ
ض َْ َ
{فَ َر َج َا ُم َ
أما صيتة َم ْلك اقيل إ ها متففة من ملِب ،وأشار سيبويم إلل أن التتفيف لتة بنر بن وايل ونثير
من تميم ،وم م جولهم ا ِ ل ا ْ ل(.)11
م ّ ك الل وين اعال وجيل مالب أمع ملب(.)12

 )1المتصص.139/14 :
 )2الساب  :ص.81– 80

 )3المرأع الساب  :ص.83

 )4ي ظر :النتام.112/1 :
 )5سورة النهف :آية .86

 )6سورة الم ففين :آية .31
 )7سورة ال أر :آية .52
 )8سورة القمر :آية .25
 )9سورة م :آية .86

 ) 10ي ظر :اراسة اي بعض صيغ اللتة العربية ،إبراهيم أ ين ،مألة مأمع اللتة العربية ،القاهرة.89/22 ،
 )11النتام.113/4 :

 )12لسان العرم :مااة (ملب).
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وجررا أمررع العلمرراء بررين صرريتتي اُ ِعررل واعيررل ارري الااللررة الررل الصررفة المشرربهةِ ،
واعررل واعيررل الاالررة
ُ
والل صيتة المبالتة مرة أترد ،اقا ارا الرضري نرريم وسرقيم و نرا وب رر وأشرر مرن الصرفا ,المشربهة

أل ه ررا م ررن ال رراليم ،ويش ررير م ررن ا ي ررة أت رررد إل ررل أن اع ررال مبالت ررة اعي ررل

ررو وي ررل و ر روال ش ررأيع

وشررأا ( ،)1ويبرراو أن الرضرري ارري الر ص جررا رراجض فسررم ررين ااتمررا الررل الفعررل الرراليم أساسرا لل نررم

الل الصيتة الصراية اي سبتها الل الصفة المشربهة أو صريتة المبالترة ،اقرا أعرل " ويرل" و" روال"

و"شررأيع" و"شررأا " صرريغ مبالتررة ،وهررلق الصرريغ مشررتقة مررن الفعررل الرراليم ر ِرول ،وشر ِرأع ،نمررا أن الشرري
التالي ي أعل اليم و لر صفتم مشربهة

اي نال البابين.

()2

()4

وصريتة مبالترة

()3

ونرللب أن تايأرة ال رايثي أعلر ,روال

ويباو أن العلماء ين اتتلفروا اري سربة مليرب إلرل الصرفة المشربهة أو صريتة المبالترة جرا ااتمراوا

أصررل االشررتقا ارري ال نررم الررل الصرريتة ،االصررفة المشرربهة تُشررت مررن الفعررل الرراليم وصرريتة المبالتررة
تشت من الفعل المتعاي.

جال القويشأي اي معرض نالمم الرل الصرفة المشربهة" :وهري مرا اشرتُ مرن مصرار اليم ثالثري مأررا
للااللة الل ما جام بم مع اق الل وأم الثبو.)5(",
وجال ابا اهلل اروي " :الصفة المشبهة هي ما اشتُق ,من الثالثي الاليم وال ,الل وص ٍ
رف وصرا بم،
وأااا ,الثبا ,والاوام".

()6

االعلماء يشتر ون لصيا ة الصفة المشبهة أن تنون مشتقة من اعل اليم ،ولنن البا
ال اة يأا أمثلة ااة لصوغ الصفة المشبهة من الفعل المتعاي(.)7

اري مصر فا,

صيط المْالغة:

وهري صريغ متصوصررة ترال الرل التنثيررر اري الفعرل والمبالتررة ايرم( ،)8واراها نثيررر مرن الصررايين

مل قرا باسررم الفااررل( )9أل ررم ي ررول إليهررا ا ررا قررص المبالتررة ارري الوصررف وهرري ترراتي الررل تمررن صرريغ
جياسررية :اع رال مثررل فررار ،واع رول مثررل صرربور ،واعيررل مثررل سررميع ،ومفعررال مثررل م عرران ،وا ِعررل مثررل

 )1شرح الشا بية.148/1 :

 )2أامع الارون العربية.197/1 :
 )3الساب  :ص.198

 )4أب ية الصرف :ص.275-274

 )5ا قرروا اليواهررر ارري الصرررف :اررالء الرراين الرري بررن م مررا القوشررأي ،ت قي ر  :أ مررا افيررف ،اار النتررم المص ررية،
القاهرة2001 ،1 ،م ،ص.371

 )6اراسا ,اي الم الصرف :ابا اهلل اروي  :ص.63
 )7ي ظر التعلي الل نلمة ر من.

 )8أوضا المسالب الل ألفية ابن مالب184/3 :

 )9شرح شلول اللهم :ص ، 503وشرح ج ر ال اي :ص.270
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ررلر( .)1وجررا أشررار سرريبويم إلررل هررلق الصرريغ بقولررم :وأأررروا اسررم الفااررل إلا أرااوا أن يبررالتوا ارري األمررر
ارن

مأراق ،إلا نان الل ب اء ااال؛ أل م يريا بم مرا أراا بفاارل مرن إيقرا الفعرل؛ أل رم يرراا أن ي را
المبالتة ،اما هو األصل اللي اليم أنثرر هرلا المع ري (اعرول واعرال ومفعرال وا ِعرل)د ،وجرا أراء "اعيرل"
ن رر"ر يم" و"ال رريم" و"ج رراير" و"سررميع" و"بص ررير" ويأ رروي ا رريهن مررا أ رراي ا رري اااررل م ررن التق ررايم والت رراتير
واإلضررمار واإلظهررار( ،)2ونررالم سرريبويم يررالل الررل أن صرريتة المبالتررة لت رةٌ أصررلها اسررم الفااررل انلمررة
فار ماتولة من اار وصبور من صابر وسميع من سامع و م عان من اان و لر من الر.

وعدها الصرفيون من صيط المْالغة:
ومن األلفاظ التي وردت في سورة الفاتحة وق ار اتها ّ
( الرحمن ،الرحيم ،م ّ ك )

الرحمن:

رض العلمرراء لفررظ "الررر من" صرريتة مبالتررة الررل وين "اعررالن"ِ ،
وال رتهم ا ري للررب أن الررر من
اررا بعر ُ
مشت من الفعل "ر م" المتعراي وصريتة المبالترة تصراغ مرن اعرل متعرا؛ بترالف الصرفة المشربهة التري
تصاغ من اعل اليم ،ولهم أبو يان إلل القول بان (ر من) الل وين اعالن أصل ب ايهرا مرن الفعرل

الاليم وشل من المتعاي( .)3االعلماء اشتر وا لصريا ة الصرفة المشربهة أن تنرون مشرتقة مرن اعرل اليم،
بوان لررم تنررن ايؤولو هررا بفعررل اليم نمررا ررا

ارري نلمررة (ر مررن) ،اهرري مشررتقة ا رراهم مررن الفعررل "رُ ررم"

الاليم ،وهلا األمر ي تراا إلرل اجرة لروروا أمثلرة نثيررة أراء ,ارن العررم صريت ,م هرا الصرفة المشربهة
من اعل متعا.

يقول سيبويم" :هلا بام ما أاء من األاواء الل مثال وأع يوأع وأعا وهو وأع ،لتقارم المعا ي

وللررب :ررب ي ررب

ربج"( )4وجررال" :وجررا يأيررلء االسررم اعريال
ب را وهررو ررب ٌ ،و رربج ي رربج بأرا وهررو ر ٌ

رقيم ،وجرال بعرض العررم :سرقم،
و مرض يمرض مرضا وهو مريض .وجرالوا :سرقم يسرقم سرقما وهرو س ٌ
رر وهررو اسررير"( ،)5وجررال أيض را" :وجررا أرراء شرريء مررن هررلق
يم ،واسررر اسر ا
نمررا جررالوا :نرررم نرم را وهررو ن رر ٌ
اعيل ،ين لم يرياوا بم الفعل ،شبهوق بظر ٍ
ااال الل ٍ
األشياء المتعاية التي هي الل ٍ
يف و وق ،جالوا:
يم للصارم .والضريم :اللي يضرم بالقااح بي هم.
ضريم ٍ
جااح ،وصر ٌ
وجررالوا :تشرريتم تشررية وهررو تررا ٍ  ،نمررا جررالوا :ر ررم وهررو ار ر ٌرم الررم يأيي روا برراللفظ نلفررظ مررا مع رراق ،ولنررن

أاءوا بالمصار واالسم الل ما ب اء اعلم نب اء اعلم".

()6

 )1شرح النااية الشااية ، 1031/2 :شرح شلور اللهم :ص.503
 )2النتام.110/1 :

 )3الب ر الم ي 28/1 :

 )4النتام لسيبويم .17/4
 )5المرأع الساب .

 )6المرأع الساب .7/4 :
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ــل ُن َن ِّْـ ُــئ ُك ْم
ــل َهـ ْ
وم ررن الشر رواها الت رري تؤن ررا ص رروغ الصر رفة المش رربهة م ررن الفع ررل المتع رراي جول ررم تع رراللُ { :قـ ْ
()1
ـــن مـــاب ع ج َّن ِ
س ِ
ـــم
َع َم ا
ِْ ْاأل ْ
ـــات َعـ ْ
ـــاَ}  ،وجول ررم تع رراللَ { :وِا َّن لِ ْل ُمتَّ ِق َ
ـــر َ
ين أ ْ
َ
ـــين لَ ُح ْ
َخ َ
سـ َ َ
ـــدن ُمفَتَّ َحـــ اة لَ ُهـ ُ

اب}( ،)2وجول الشاار:
ْاأل َْْ َو ُ
وجول ال ابتة:
وجول رؤبة:

ِ
السحاق الغراثيا
فصْر إِذا تَ ْلقلى
اا
مثله ...
وِان تُقى
َ
الرحمن َ شي َ ُ
َج َّ َّ
وَنأْ ُخ ْذ َْ ًْــ َدهُ ِْ ِذنــ ِ
ام
اب َع ْيش  ...أ َ
س لَ ُه َ
ب الظ ْهر لَ ْي َ
س َنــ ُ
َ

()3

()4

()5

الًقور كلْا
ُ
الحزن ا
ْاْا و ُ
ويتضا مما سب أن المقيان اللي اتتلق العلماء أساسا لل نم الرل الصرفة المشربهة با هرا تصراغ

من الفعل الاليم لين اا ااصال ،إل ورا ,الصفة المشبهة مصا ة من أاعال متعاية وم ها:

األتسر ررين ،مفت ررة ،ال ررر من ،أأ ررم ،العق ررور .والأ رراير لنر ررق أن ال رراة لمر را تع رراملوا م ررع ه ررلق الص ررفا,
وصفوها با ها صفا ,مشبهة مقصورة الل السما ( ،)6أو الل أ ها قل ,من الفعل المتعاي إلل الفعل

الاليم ،ونران أ راهم "يريرا برم نرون الفعرل اليمرا بالوضرع أو بالقصرا ،ارإن الفعرل المتعراي إلا جصرا ايرم
ت رررب لن ررر المفع ررول أش رربم ال رراليم ،انا ررم موض ررو وص ررفا ايبر را ل رراليم ال للمتع رراي"( .)7وله ررم ااض ررل
السررامرايي إلررل الت ررول مررن ا ِعررل إلررل ا ُعررل للااللرة الررل اللرريوم ،يقررول" :وممررا يررال الررل أن الضررمة مررن
أجررود رنررا ,الت ررول ارري الصررفا ,أن ينررون الررل وين أاعررل بضررم العررين أيض را ،ومع ررل الت ررول ارري

الصررفا ,أن تت ررول الصررفة لتفيررا الثبررو ,ارري صررا بها ،أو الررل وأررم جريررم مررن الثبررو ،,نمررا ت ررم

وت ُم ،وبلغ وبلُغ ،وصلا ،وصلُا ات ُم أبلغ مرن ت رم ،ثرم أن أاعرال السرأايا والت اريري اري التالرم
مما ينون اي م مضمومة اي الماضي

و :جُبا"(.)8

أما السهيلي اعرا (اعرالن) الرل المبالترة با رم إ مرا اتلرم مع رل المبالترة مرن ير نران آت ُرر اللفرظ
ألف را و و را مثررل لفررظ المث ررل الرراال الررل تضررعيف المفرررا ،ولهررلا أعلرروا نررل مررا شررابم التث يررة ااال الررل
المبالتة وم عوا ايم الأمع والتا ي  ،اال يقال :سن ار ين وال ضبا ين نما يقال سن ار ة وال ضبا ة.

 )1سورة النهف :آية .103

 )2سورة ص :آية .50-49

 )3المفصل اي تاري العرم جبل اإلسالم :أواا الي.393/18 :

 )4ايوان ال ابتة اللبيا ي :شرح موا مان ،اار المعراة ،بيرو2005 ،2 ،,م ،ص.108
 )5النتام .200/1 :المقتضم.162/4 :

 )6ي ظر :اشية الصبان الل شرح األشمو ي.5/3 :

 )7المقاصا الشااية اي شرح التالصة النااية.398/4 :
 )8معا ي األب ية :ص.88

 )9تايج الفنر اي ال و :ص.54
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()9

ولهررم بعضررهم إلررل القررول با ررم صررفة مشرربهة مشررتقة مررن رِ ررم بأعلررم اليم را ب قلررم إلررل بررام اعررل بضررم

العين ،أو بت ييلم م يلة الاليم.

()1

ولعل األرأا اي هلا اللفظ أن ينون من بام الصفة المشبهة؛ ال سأام الصرفة المشربهة مرع أسرماء اهلل
ال س ل والتي تفيا الثبا ,والاوام.

الرحيم:

اتتلف العلماء اي لفرظ "ر ريم" مرا برين صريتة المبالترة والصرفة المشربهة( ،)2انلمرة ر ريم مشرتقة مرن

"رِ م" الفعل المتعاي ووي ها اعيل أ را أويان صريغ المبالترة المشرهورة .وآتررون جرالوا إ هرا صرفة مشربهة
ونثير ما يقع التالف بين العلماء اري سربة صريتة اعيرل إلرل الصرفة المشربهة
ا
مشتقة من الفعل "رُ م"،
أو إلل صيتة المبالتة.

نمررا أن االتررتالف وجررع بررين العلمرراء ررول أسررماء اهلل ال س ر ل ،هررل هرري صررفا ,مشرربهة أم صرريغ

مبالت ررة ،امر ر هم م ررن ا ررا أس ررماء اهلل ال سر ر ل ص رريغ مبالت ررة؛ أل ه ررا أ رراء ,ال ررل أويان ص رريغ المبالت ررة
المشررهورة واشررتق ,مررن اعر ٍرل متعررا ،وآترررون أعلوهررا صر ٍ
رفا ,مشرربهة لثبررو ,الصررفة ايهررا ،ولهررم إبرراهيم
أ ين إلل التفرير برين صريتة اعيرل الاالرة الرل صرفة المشربهة والاالرة الرل صريتة المبالترة باصر الح

اإليأابية أو االتتبارية والسلبية أو االضر اررية ،ويررد أن هرلق المصر ل ا ,أنثرر جياسرية للتفرير برين
صفتي الثبو ,وال او التي اها ,ا ا القاماء .ااأللفاظ مثرل ر ريم والريم وجراير تنرون صريغ مبالترة

إلا ااا ,اإليأابية وتنرون مرن الصرفا ,المشربهة إلا اراا ,السرلبية( ،)3يقرول إبرراهيم أ رين" :ولعرل جرايال
يقول نيف تتصور السلبية اي مثل ر يم واليم بوصفهما صفة مشبهة ،ولنن الت م هين ين تلنر

ررور وأن
أن الر مرة اري مثررل ر ريم بوصررفها صرفة مشرربهة لرين ممررا يصرف بررم المررء فسررم ،بواال نران ر ا

النفر اي مثل نفور لين مما يتلعرم اإل سران الرل فسرم بواال نران هاأيرا لامرا لشتصرم .ارالر يم ر ريم
مررن وأهررة ظررر التيررر ،والنفررور نفررور مررن وأهررة ظررر التيررر أيض را ،أو بعبررارة أترررد هررو الموصرروف

 )1لوامع األ وار البهية وسوا ع األسرار األثرية لشرح الارة اي اقا الفرجة المرضية :شمن الاين الستاري ي.31/1،

 )2لهم الصميري إلل أن اعيل معاولة ان ااال جال" :واالم أن اعيال الل ضرربين ،إ رااهما معراول ارن ااارل مثرل
ررو نرريم وظريررف،

ر رريم والرريم وجررايرُ ،اررال مررن ار ررم واررالم وجرراير للمبالتررة ...وااتررر يررر معرراول أررار الررل اعلررم،
تقول ظرف يظرف اهو ظريف ،ونرم اهو نريم .التبصرة والتلنرة .226/1:والعاول الصراي يقصا بم" :هرو تررب الروين

القياسري لرروين آتررر لااللررة مع ويرة ال ي تويهررا الرروين األول ،وهررلا الروين ارري ال رررف واار أويان صريغ معرواررة ارري اللتررة
العربية باالشتقا  ،وجا تضع ,هلق اليوايرا الصروتية الصريغ إلرل معرايير جياسرية سرأل ,معهرا م ظومرة الرت نم الصرراية

العربية أويان .العاول الصراي اي القرآن النريم :ماأاة صالح سين ،المألة الأامعية ،العاا ال رااي اشرر2009،م،
ص[ . 22ي ظر صيغ المبالتة اي التعبير القرآ ي :ابا الستار صالا الب اء ،اار أريرر ،امران2013 ،1 ،م ،ص48
وما بعاها].

 ) 3ي ظر :اراسة اي صيغ اللتة العربية :إبراهيم أ ين ،مألة مأمع اللتة العربية ،بالقاهرة.90-89/22،
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بالر مررة أو هررو الموصرروف بررالنفر ،وصررفم ال رران بالر مررة وصررفم ال رران بررالنفر ،ومررن ه ررا شررعر أن

صا م هلق الصفة ال اتتيار لم ايما وصف بم و ل ظ السلبية من أا م هلا ال ا ".

()1

رر أمثل ررة م ررن القرررآن النر رريم ايق ررول :وال ي ررااي ه ررلا أن
ث ررم يؤن ررا الر رل انر ررة الس ررلبية واإليأابي ررة لان ر ا

الموصوف بعا أن تستقر لم اي ألهان ال ان صفة معي ة ،جا يصرف فسرم بهرا إلا نا ر ,ميراة نقولرم
تعراللَ { :ن ِّْئ ِعْ ِادي أ َِّني أََنا ا ْل َغفُور َّ ِ
يم}( ،)2وجعر ,هرلق اايرة و راها برين اشررا ,مرن آيرا ,أتررد
ْ َ
ُ
الرح ُ
وصف ايها سب ا م بالر مة والتفران .اال فيظ والتبيرر والرر يم والسرميع والعلريم والبصرير ،و وهرا مرن
صررفا ,جليلررة ورا ,ارري الق ررآن الن رريم الررل صرريتة "اعيررل" هرري الترري يمنررن أن تثيررر إشررناال ارري بعررض
األلهان ايظن ألول وهلة أ هرا تفيرا اإليأابيرة مرن أهرة الموصروف ،ولنرن رين

بر اليهرا مرا لنر راق

آ فا شعر بالسلبية من أا م صا م الصفة اي معظم اسرتعماالتها القرآ يرة .ومرع هرلا اعراا هرلا ال رو
من النلمرا ,التري أراء ,اري القررآن الرل هرلق الصريتة جليرل ،افيرم
و رد بوضوح انرة السلبية اي النثرة التالبة م ها

رو 120نلمرة الرل صريتة "اعيرل"

و ( :بيرين ،بعيرا ،رريص ،تبير  ،تفيرف ،رايرع،

رشيا ،ي يم ،س ي  ،سايا ،سريع ،سفيم ،سقيم ،شايا ،صتير ،ضعيف ،اييي ،اسير ،اظيم ،امي ،
ا يا ،ليظ ،اقير ،جريم ،جليل ،نبير ،نثير ،نريم ،ل يف ،مريض ،منين ،وبيل ،يسير)(.)3

يتضررا مررن الش رواها الترري أوراهررا إب رراهيم أ ررين أن النلمررا ,الترري أرراء ,وصررفا هلل ارري وأررل ال

ست يع أن ب اليها انرة اإليأابيرة والسرلبية ،أمرا النلمرا ,التري أنرا اليهرا انرترم اقرا أراء ,وصرفا
لتيررر اهلل ارري وأررل ،اهرري ت مررل مع ررل الصررفة المشرربهة واق را لفن ررة السررلبية ،والأرراير ِل ْن ر ُرق أن النلمررا,
التي أاء بها مالال الل انرتم لم يتتلف العلماء ايها با ها صرفا ,مشربهة؛ برل إن أنثرهرا أراء ,وار
الشر اللي اشتر م العلماء وهو أن تصاغ الصرفة المشربهة مرن الفعرل الراليم وتوجفر ,ا را هرلا الشرر

اي نلمرة "الرر من" وبي ر ,أن ثمرة نلمرا ,أراء ,مرن أاعرال متعايرة ترال الرل صريتة الصرفة المشربهة.
افنرة السلبية واإليأابية ال تت ق اي أسماء اهلل ال س ل.

ان ررالم إبر رراهيم أ ررين ي بر ر ال ررل الن ررالم العرب رري ي م ررا ت رراتي نلم ررة م ررم ال ررل وين اعي ررل ا ات ررل

المقي رران الس رراب للاالل ررة ال ررل الص ررفة المش رربهة أو ص رريغ المبالت ررة لن ه ررا ال ت بر ر ال ررل أسرررماء اهلل
ال س ل ،و تلص إلل أن صريتة (اعيرل) إلا أراء ,تصرف اهلل -اري وأرل -اهري صرفا ,مشربهة ،أمرا

إلا أيء بها اري سريا تصرف إ سرا ا اهري صريتة مبالترة ،وهرلا المقيران هرو الرراأا ا راي اري أسرماء
اهلل ال س ل أ ها صفا ,مشبهة أل ها تال الل ثبا ,الصفة اي اهلل تعالل وهلق الصفة ماليمة لصفتم،

ااهلل سب ا م وتعالل (ر من ر يم سميع اليم) وهلق الصفا ,ثابتة اي اهلل -اري وأرل ،-وال ظرر إلرل
اعلهررا المشررتقة م ررم أنرران اليم را أو متعررايا ،أمررا نلمررة ر رريم والرريم اهرري صرريتة مبالتررة إلا ُوصررف بهررا
 )1اراسة اي صيغ اللتة العربية :إبراهيم أ ين ،مألة مأمع اللتة العربية بالقاهرة.96/22،
 )2سورة ال ِ أر :آية .49
 )3اراسة اي صيغ اللتة العربية :إبراهيم أ ين ،ص.96

- 118 -

ريم باتبررار العرررم ،والرأ رل ر رريم باب ايررم ،انلمررة الرريم ور رريم ارري هررلا
اإل سر ُ
ران اا رر ,تقررول :م مررا الر ٌ
السيا صيغ مبالتة.

م ك:

جررال أبررو يرران" :مررن ج ر أر مالررب ،أو مررالب أو مليررب ،م ررولين مررن مالررب المبالتررة ،اررإن نرران بمع ررل

الماضي نا  ,إضااة م ضة"( ،)1ومرن رص أبري يران يتضرا أن نلمرة مرالب ومليرب صريتتا مبالترة.
جررال الشررهام" :مليررب بمع ررل ملررب ،ولررين إشرربااا بررل هرري صرريتة مبالتررة".

()2

وجررال ال

رراوي" :ومليررب

للمبالتة اي وصفم سب ا م ،بسعة الملب واظمتم ،إل وصفم سرب ا م بمليرب ،أبلرغ مرن وصرفم بمالرب أو

ملب ألن مليب صيتة مبالتة ِ
بي ة اعيل".

()3

والرراأا ا رراي أن نلمررة مليررب صررفة مشرربهة؛ لثبوتهررا ارري اهلل -ارري وأررل ،-أمررا إن أرراء ,ارري وصررف

البشر اهي صيتة مبالتة ،وم ها جول الشاار:
()4
ِ
الناس رْا فَاق َْْ ِل
ت َملِي ُك
َجلَ ِل  ...أَ ْن َ
الح ْم ُد لِلّ ِه األَ َعِّز األ ْ
َ
مْحث اَشتقاق اللغوي في سورة الفاتحة:

مما يستوأم الوجوف ا اق اراسة وب ثا اي بام االشتقا اي سورة الفات ة اترتالف العلمراء رول

اشررتقا ألفرراظ متصوصررة وهرري" :اسررم"" ،اهلل"" ،الشرري ان"" ،العررالمين" "إيرراب" ،وسرراارض ايمررا يلرري أراء
اللتويين اي هلق النلما ,من ي

 -1لفظ "اسم":

االشتقا :

اتتلف العلماء اي أصل "اسم" واشتقاجم ،اهو ا ا البصريين مشت من ال آسمو وأصلم سرمو ن مرل
أو جُِفررل( )5ررلا ,الم ررم للتتفي ررف أو نثر ررة االس ررتعمال( ،)6وال آسر رمو ه ررو العل ر آرو والراع ررة ،ج ررال ظ ررام ال رراين
العلر آرو م اسررم؛ ألن التسررمية ت ويررمٌ بالمسررمل بواشررااة بررل ْنرق ،وجيررل ألن اللفررظ
ال يسررابوري " :ال آس رمو هررو ُ
معروف المع ي ،والمعروف متقام الل المعرف اي المعلومية اهو ٍ
اال اليم لاوا اأيق نما اري "يرا"

 )1الب ر الم ي .38/1 :

 )2م اسن التاويل.98/9:
 )3التفسررير الوسرري :

رراوي .122/14 ،والتفسررير الم يررر .180/27 :وروح المعررا ي . 95/14 :والأرراول ارري إاررام

القرآن النريم.86/27 :

 )4معا ي القرآن :األتف .39/1 ،

 )5ي ظرر ترراا العرررون :مررااة "سررمو" .وي ظررر :اشررية الشرهام الرل تفسررير البيضرراوي .41/1 :و اشررية البأيررر ارري الررم
الت يم المسماة ت فة ال بيم الل شرح الت يم ،سليمان البأيرمي ،اار الفنر1995 ،م.22/2 ،
 )6السراا الم ير اي اإلاا ة الي مفرجة بعض معا ي نالم رب ا ال نيم :الشرتي ي ،م بعة بوال  ،القاهرة.6/1 ،
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و"ام" ابقي راان أولهما مت رب والثا ي سانن ،المرا ررب السرانن لتاررام أسرنن المت ررب لالارتالل
()1

اأبهم أن يبتايوا بالمت رب ويقفوا الل السانن".
اا تيج إلل همية الوصل إل نان ُ
ِ
"سررمي"( ،)2وأمررع
وال رة الْصــريين ايمررا لهب روا إليررم أن "اس رم" يأمررع الررل "أسررماء" ويصررتر الررل ُ
التنس ررير والتص ررتير ي ررراان األش ررياء إل ررل أص ررولها()3؛ تق ررول الع رررم "ا ررالن س ررميب ،وس ررمي ,اال ر را بن ررلا
وأسميتم بنلا اهلا يال الل أن اشتقاجم من السمو"(.)4

أما الكوفيون الهبوا إلل أ م مشت من الو ْسم وهو العالمة يقول ثعلم" :االسم االمة توضرع الرل
الشريء يعرررف بهررا ،واألصررل ارري اسررم "وسررم" إال أ ررم ررلا ,م ررم الفرراء ،الترري هرري الرواو اري وسررم وييررا,
الهمية اي أولم اوضا ان الم لوف".

()5

ويتضا من جول ثعلم أن النوايين ب وا است تاأهم الرل المع رل اللتروي اقرالوا" :إ مرا هرو مشرت مرن

الوسم ألن الوسم اي اللتة هو العالمة ،واالسم وسم الل المسمل ،واالمة لرم يعررف برم ،أال تررد أ رب
ْ
()6
يا أو امرو ال الل المسمل اصار نالوسم اليم".
إلا جل :,ي ٌ
وما لهم إليم النوايون ص يا من ي

المع ي والااللة لن م متالف أل ظمة التصريف ،جال ابرن

األ باري" :وأما الأوام ان نلما ,النوايين :جولهم :إ ما جل ا إ م مشت من الوسم ألن الوسرم اري اللترة

العالمة ،واالسم وسم الل المسمل واالمة اليرم يعررف بهرا ،جل را هرلا ونران صر ي ا مرن أهرة المع ري
إال أ ررم ااسررا مررن أهررة اللفررظ ،وهررلق الصر ااة لفظيررة ،اررال بررا ايهررا مررن م ارارراة اللفررظ ،ووأررم اسررااق مررن
أهة اللفظ من تمسة أوأم"( ،)7ومن هلق األوأم التي لنرها ابن األ باري:

 -1أن الهمية اي أولم همية تعويض وال ينون رف التعويض اي منان ال رف المعوض ا م.
 -2أن تص رريفا ,االسررم مررن التصررتير والتنسررير واألاعررال المس ر اة إلررل الضررماير

ررو سررمل وأسررماء،

وتسررمي ،,وأسررمي ,تثبرر ,أن األصررل ارري (اسررم) سررمو"( ،)8وأمررا لررو نرران مررن الوسررم لقيررل" :ارري التنسررير

 ) 1رايم القرآن ور ايم الفرجان ل ظام الاين ال يسابوري ،ت قي  :ينريا امران ال بعة العلمية ،1 ،ص.63
 )2إيأاي البيان ارن معرا ي القررآن :م مروا برن أبري ال سرن ت قير

ببيرو ،1 ،,ص.57

يرف برن سرن القاسرمي ،اار المتررم اإلسرالمي،

 )3اللبام اي الوم النتام.127/1 :
 )4الساب  :ص.127
 )5اإل صاف اي مسايل التالف لأل باري.8/1 :

 )6السرراب  .162/1 :ومررن ترراري ال ررو العربرري :سررعيا األاتررا ي :منتبررة الفررالح ،ص .162والمرراارن ال ويررة :شرروجي
ضيف ،اار المعارف ،ص.236

 (7ي ظر :تفصيل المسالة اي اإل صاف اي مسايل التالف.9/1،

 )8اإل صاف اي مسايل التالف .9/1 :وأسرار العربية :األ باري ،ص.36
- 121 -

أوسام" واي التصتير "وسيم" ،ولقرالوا وسريمب ارالن ووسرم ،,وأوسرم ,اال را بنرلا ارال الرل جرولهم للرب
أ م لين نللب"(.)1
رير لمررلهم النرروايين اقررال" :إال أن يقررال إ ررم جل رم االسررم برران
و رراول صررا م الشررااية أن يأررا تفسر ا
أعرل الفراء موضررع الرالم ،لمرا جصرراوا تتفيفرم بال رلف ،إل موضررع ال رلف الرالم ثررم رلف سريا ورا ارري
تصريفاتم اي موضع الالم إل لف اي للب المنا"( ،)2وهلا القلم مستثقل ألن القلم إلا وجرع اري نلمرة

اررال بررا للرأررو إلررل األصررل ارري بعررض تصرراريف هررلق النلمررة
وم مين ،و ما ي ة.

()3

ررو ( ررامن) اررإلا لاتررم جلرر ,مرران،

وجررا رأررا أنثررر العلمرراء مررلهم البص رريين( ،)4وم ر هم أبررو يرران" :يقررال اسررم بنسررر هم رية الوصررل
ِ
وسررمل نهرراد ،والبصررري يقررول مااتررم :سررين ومرريم وواو ،والنررواي
وضررمها ،وسر ُرم بنسررر السررين وضررمها ُ
()5
مين ال لبري اري
يقول واو وسين وميم واألرأا األول"  ،وممن يرأا نون السآرمو أصرال اري االسرم السر ُ
جولم" :أعلم من السمو ُماتل لرم اري برام األنثرر ،وأعلرم مرن الوسرم ُم ِراتل لرم اري برام األجرل ،وللرب
ألن ررلف الررالم نثيررر و ررلف الفرراء جليررل ،وأيض را اإ ررا اهررا ا الب را يعوضررون ارري يررر م ررل ال ررلف،
اأعل همية الوصل اوضا من الالم موااقا لهلا األصل بتالف ااااء نو ها اوضرا ارن الفراء ،)6(.وال
يتفل ااتماا السمين الل األصل ال وي اللي يميي بين البال والعوض .جال ابن يعي " :وربما ارجروا
ررو ترراء

بررين البررال والعرروض اقررالوا البررال أشرربم بالمبررال م ررم مررن العرروض بررالمعوض وللررب يقررع موجعررم
(تتمة) و (تناة) وهاء (هرج ),اهلا و وق يقال لم بال وال يقال لم ِاوض؛ ألن العروض أن تقريم رارا

منان رف اي ير موضعم
()7
ِجلتم".

روي مرع
و تاء ااة وي ة ،وهمية ابن واسم ،وال يقال اي للب برال إال تأ ا

بوال إن تعويض رف م لوف اري يرر م رل ال رلف هرو مرن برام العروض ،وهرلا مرا أصرام لفرظ
(اسم) ي أاء ,الهمية اوضا ان الم النلمة الم لواة.
 )1اللبام اي الوم النتام.127/1 :
 )2شرح الشااية.259/2 :

 )3الممتررع النبير رر ا رري التصر رريف :ص .392ولسرران الع رررم :م ررااة ( م ررن) .وت ررااتل األص ررول اللتوي ررة وأثر ررق ا رري ب رراء
المعأررم :ابررا ال رراي بررن ارررا الصرراااي ،امررااة الب ر

.541/1

العلمرري الأامعررة اإلسررالمية ،الماي ررة الم ررورة2002 ،1 ،م،

 )4العين ،318/7 :مرااة (سرمو) .ومسرايل تالايرة اري ال رو :البنرري مسرالة اشرتقا لفرظ اسرم ،ص 59ومرا بعراها .مرن
ترراري ال ررو العربرري لألاتررا ي ،ص 162ومررا بعرراها .واللم ررة ارري شرررح المل ررة :ابررن الصررايغ ،ت قير  :إب رراهيم بررن سررالم
الصاااي ،امااة الب

العلمري ،الأامعرة اإلسرالمية ،الماي رة الم رورة2004 ،1 ،م 111/1 ،ومرا بعراها .واإل صراف

اي مسايل التالف 8/1 :وما بعاها .وأسرار العربية :ص 36وما بعاها .وأنثر نتم التفسير ا ا تفسيرهم البسملة.

 )5الب ر الم ي .27/1 :
 )6الار المصون.19/1 :

 )7شرح المفصل :ابن يعي . 7/10 ،
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من الألي لاد الاارسين اللتويين أن العررم الرل مرلهبين رييسرين ايمرا يترتص باصرل اسرم ،ومرع للرب

اإن ثمة ملهبا ثالثا لم تقايرق تاصة اي الاراسا ,اللتوية ال ايثة ،وهو أن لفظ "اسم" ث ايي اي أصلم،
ومم ررن ي رررأا ه ررلا الم ررلهم اللتوي ررون ال ررلين ارسر روا اللت ررا ,الس ررامية ض ررمن ال ررم اللت ررة المق ررارن ،أمث ررال

رمضان ابا التوام( ،)1وم موا اهمري أرايي الرلي يؤنرا الرل األصرل الث رايي للفرظ (اسرم) اري جولرم:
"وأثب ,الب

المقارن أن األصل ث ايي هو الشين والميم اري اللترة السرامية األم براليل الصريغ المتتلفرة

لا ,أصررل ث ررايي ،أمررا ألررف الوصررل الترري اتلرر ,الررل الصرريتة العربيررة انا رر ,لأعررل النلمررة مشررابهة
و من التواين مع أنثر النلما ,العربية".

لأللفاظ الثالثية وإل اا

ويب رراو أن لن ررل م ررلهم وأاهتر رم الت رري يص ررعم ال ررل البا ر ر

()2

اللت رروي -بس رربم لل ررب -ت رررأيا أ ررا

الم ررلاهم ال ررل اات ررر ،وم ررع لل ررب االظ رراهر أن م ررا لهر رم إلي ررم البصر رريون أنث ررر ا س ررأاما م ررع جر روا ين
التصريف واالشتقا  ،إل يقال سم ْو ,وأسميتم وسمي وأسماء...
 -2لفظ الج لة "الل":
اتتلف اللتويون اي لفظ الأاللة اهلل من ي

الأموا واالشتقا  ،الهب ,ايفة م هم إلل أن لفرظ

الأاللررة (اهلل) أامررا ال اشررتقا لررم؛ ألن االشررتقا يسررتليم مررااة يشررت م هررا واسررم اهلل جررايم ال مررااة لررم
ايست يل االشتقا ( ،)3وممن جال بهلا الرأي التلي ُل وابن نيسان والنسايي.
اقررا ق رل اررن النسررايي جولررم" :اهلل هررو اسررم موضررو لررين لررم اشررتقا  ،وهررو أأ ر آل مررن أن يررلنر لررم

االشتقا ( ،)4وا تج بعضهم الرل ارام اشرتقاجم؛ ألن الرالم ليمترم وال يأروي رلاها ،يقرول ملنراوي" :لفرظ
الأاللرة (اهلل) اسرم أامرا يرر مشررت ألبترة أل رم الر ٌم ليمترم األلررف والرالم وال يأروي رلاهما م رم( ،)5نمررا
لنررر ابررن يعرري أن سرريبويم لهررم ارري بعررض أجوالررم إلررل أن (اهلل) اسررم مرتأررل للعلميررة يررر مشررت اررال
يأوي لف الالم م م.

()6

 )1اي جوااا اللتا ,السامية :رمضان ابا التوام ص ،116م بعة التا أي ،القاهرة1983 ،2 ،م.

 )2الم اللتة العربيرة :م مروا اهمري أرايي ،ص .208ي ظرر :هميترا الوصرل والق رع اري اللترة العربيرة-ا ارسرة مقار رة:
هلة سين ،الوم اللتة ،المألا الساان ،العاا الثال 2003 ،م ،ص.224

 )3قررل اررن السررهيلي وشريتم ابررن العربرري أن اسررم اهلل يررر مشررت ألن االشررتقا يسررتليم مررااة يشررت م هررا واسررمم جررايم ال
مررااة لررم ايسررت يل االشررتقا  .ي ظررر :لوامررع األ روار البهيررة وسروا ع األس ررار األثريررة بشرررح الررارة المضررية ارري اقررا الفرجررة

المرضية :السفاري ي ،مؤسسة التااقين ،امش 1982 ،2 ،م .301/1 ،وتيسير العييي ال ميا اي شررح نترام التو يرا
الررلي هررو ر اهلل ،الرري العبيررا سررليمان بررن ابررا اهلل ،المنتررم اإلسررالمي ،بيرررو2002 ،1 ،,م .وتوضرريا المقاصررا
وتصر يا القواارا اري شررح جصرياة ابرن القريم ،أ مرا برن ابرراهيم ،ت قير  :يهيرر الشراوي  ،3 ،ص .12واقيراة التو يرا
اي القرآن النريم :م ما أ ما مناوي ،منتبة اار اليمان1985 ،1 ،م ،ص.72

 )4ب رر العلرروم :السرمرج اي .13/1،وي ظررر :تفسررير القررآن :السررمعا ي ،ت قير  :ياسرر بررن إبرراهيم و ريم بررن ابرران ،اار
الو ن الرياض1997 ،1 ،م .32/1 ،وي ظر نللب :شمن العلوم واواء نالم العرم من النلوم ،ص. 311،1

 )5اقياة التو يا اي القرآن النريم :ص.71
 )6شرح المفصل :ابن يعي .3/1 ،
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أما الرلين لهبروا إلرل أ رم مشرت اقرا اتتلفروا اري مرااة اشرتقاجم ،اقيرل مشرت مرن اللروق أي االسرتتار،

من الق يلوق إلا استتر( ،)1وجيرل "ال تأابرم تعرالل ارن العقرول والعيرون

اون معراررة لاتررم وصررفاتم(" ،)3وهررو مقلرروم مررن الولررم ووي ررم افررل"
ا لا ,األلف ت ا"(.)5

()2

()4

أو الضر رام العقرول واألاهرام

اااتلرر" ,أل" اليررم اصررار الررالق

وأعل ررم بعض ررهم مش ررتقا م ررن "الق" يلي ررم ليه ررا واله ررا أي :ا تأ ررم وارتف ررع أل ررم م أ رروم ا ررن إاراب

األبصررار مرتفررع امررا ال يلي ر بررم( ،)6وم ررم جيررل" :للشررمن إالهررم بنسررر الهم رية وات هررا الرتفااهررا وجيررل
التت ررالهم إياه ررا معب ررواا( ،)7أاتل رر ,األل ررف وال ررالم الي ررم "للتعظ رريم ،وأ رررد مأ رررد العل ررم
والعبان ،و يرهما مما أصلم الصفة ووين "الق" اعل".

ررو ال س ررن،

()8

وم م جول الراأي:

ِ
س َم ًُ َها ََ ُه ُه ا ْل ِك َْ ُار
َك َح ْلفَة م ْن أَِْي َرَْاح َ ...ي ْ
ولنر السمين ال لبي أ م مشت مرن الق يلروق لياهرا أي ا تأرم اراأللف الرل هرلين القرولين أصرلية،
ا ي ٍيل أصل النلمة (الق) ثم اتل اليم رف التعريف اصرار الرالق ،ثرم أا مر ,الم التعريرف اري الرالم
()9

بعاها(.)10

ولهم بعضهم إلل أ م مشت من ألِم ياْلم إلا ابرا ،اهرو إلرم بمع رل مرالوق أي معبروا

()11

أو مرن ألرم

ياْلم ألوهة بواالهة وألوهية بمع ل ابرا ابرااة( ،)12وروي ارن ابرن ابران أ رم مشرت مرن ألرم إلا اري واهلل
تعالل مفي نرل شريء( ،)13ولنرر السرمين أن( إِلِرم ،ألرم) لفرظ مشرترب برين مع ٍ
ران وهري :العبرااة والسرنون
والت يروالفي  ،امع ل "ألم" أن تْلقم يعباو م ويسن ون إليم ومت يرون ايم ويفياون إليم.

 )1لوامع األ وار البهية وسوا ع األسرار األثرية.31/1 :

 )2بصاير لوي التمييي اي ال ايف النتام العييي.13/2:
 )3الساب .13/ 2:

 )4شرح الملوني اي التصريف :ص.361

 )5لوامع األ وار البهية وسوا ع األسرار.31/1:

 )6مرجاة المفاتيا شرح مشناة المصابيا :ا  4ص ،156ومفاتيا التيم.146/1 :
 )7اللبام اي الوم النتام.138/1 :

 )8شرح الملوني اي التصريف :ص.361
 )9الساب  :ص .361

 )10الار المصون.25/1 :

 )11اقياة التو يا اي القرآن النريم :ص.79

 )12شرح العقياة الوس ي :الهراسي ،ص.47

 )13مع ي ال الم إال اهلل :أبو ابا اهلل اليرنشي ،ص.110
 )14الار المصون.25/1 :
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()14

ولنر آترون أ رم مشرت مرن "إالق" مصرار ألرم يالرم ومر هم جرولهم ألرم الرأرل يالرم إالهرة أي ابرا ابرااة،

ويقال ألم اهلل العبا يالهم ،أي "اباق" وم رم جرراءة ابرن ابران -رضري اهلل ا رم" :-يرلرب بواالهترب"

()1

أي

ابااتب ،وم م جول الراأي:
()2
ِ
ِ ِ
ِ َّ ِ
استَْر َج ًْ َن ِم ْن تألهي
سْ ْ
َّح َن و ْ
المدَّه َ ...
لله َدر الغانيات ُ
ير يقصررا ال ارأري بقولررم مررن ترالهي مررن تعبرراي ،ا رلا ,هميتررم -يقصررا إالق -تتفيفرا لنثررة وروا لفررظ

الأاللة "اهلل" ،واستعمالم ثم أاتل ,األلف والالم للتعظيم.

()3

وجيل أصل اإللم "والق" ووي م "اعال" من ألوهة وهو "الت ير" وم م جول الشاار:
()4
ثرِهم  ...طَرب ِ
و اِ
ْل
كالمختَ ْ
ََ ُ
أرني طَ ِراْا في إ ِ ْ
الواله أو ُ
اقلب ,الواو "همية" نما جالوا "وشاح و إشاح"" ،وااء و إااء" ،والة جلم الواو همية هي ا نسارها.

ورا هلا الرأي العنبري اقال" :وهلا الرأي مراوا من وأهين أولهمرا :أ رم لرو نا ر ,الهمرية برال مرن الرواو

لأاي ال

باألصل ولم يقلم أ ا ،ويقولون" :إشاح بواشاح"" ،وااء بواااء" ،وااتر :أ رم لرو نران نرللب

لأمع الل "أولهة" نما تأمع "وااء أواية"" ،وشاح أوش ة" ،اتررآا الهمرية إلرل أصرلها ولرم أمرع إلرم إال

الل "آلهة" ،االأمع يرا األسماء إلل أصلها"(.)5

العنبرري ي ترراا إلررل ت قير  ،اقررا أراء اررن العرررم "إارراء" ،جر أر سرعيا بررن ُأبيررر" :إارراء أتيررم"
ورأي ُ
واا ,لتة هليلية"( ،)6ولهم ابن ا ية إلرل إبراال الهمرية واوا ،وأ رم نثيرر شرايع اري
بإباال الواو هميةُ ،

الواو المنسورة ،وهو أنثر من المضمومة ،وجا أاء من المفتو ة أ ا و و ا.

()7

وجررا تتبررع سررين الهمررلا ي لفررظ الأاللررة "اهلل" وجار ررم مررع ظي ررق ارري اللتررا ,السررامية .اوأررا أن االسررم

اسررتعمل بلفررظ "إلرروق" بتوسررع ارري العبريررة و"إالق" ارري ااراميررة ،و"ألوهررا" ارري السرريا ية ،و"االق" ارري العربيررة
الأ وبيرة ممررا يررال الررل أ ررم اسررم الرم ،وبهررلا المع ررل شررا ارري اللتررا ,السررامية ...والنلمررة األصررلية ارري
رور يتتلررف بعضررها اررن بعررض و رررد أ ررم اسررم الررم ،اسررم
أميررع اللتررا ,السررامية هرري "إل" ثررم أتررل ,صر ا

أاما ،اسم اربي جايم ،ناتواتها السامية وال ي تاا إلل اشتقاجم من "ألم ،يالم" ،أو "ولم ،يالم"(.)8
 )1تفسير ال بري.33/13 :

 )2شرح الملوني اي التصريف :ص.359
 )3ي ظر إارام القرآن وبيا م.8/1 :

 )4شرح الملوني اي التصريف :ص 360

 )5ي ظر اللبام اي الل الب اء واإلارام140/1 :
 )6الب ر الم ي 306/6 :

 )7الم رر الوأيي265/3 :

 )8اليي ررة .186 :ويبرراو أن الهمررلا ي ترراثر ايمررا لهررم إليررم ارري أصررل نلمررة "اهلل" وراق إلررل اللتررا ,السررامية بقررول آرثررر
أفري" :وجا أأمع الماء الترم الل أن مصار هلق النلمة موأوا اي أ ا األايران األجرام اري الم قرة السرامية"The .
Foreign vocabulary of the Quran: Arthur Geffery, Oriental Institute, Baroda, 1938, Page
.84
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وما لهم إليم الهملا ي من أن أصل لفظ الأاللة اهلل "إل" لم أصرل اري نترم التفسرير واللترة ،روي

ان سعيا بن أبير جال" :اإلل هو اهلل -اي وأرل ،-ونران ابيرا برن اميرر يقر أر أبر بارل بالتشرايا ،يع ري
ابا اهلل"( ،)1واستال العلماء الل أن "إل" بمع ل اهلل ،ما جرأق انرمة اي الشوال( ،ال يرجبون اي المؤمن

إيال)( ،)2بوايل هو اهلل .وما يؤنا أن إل اسم من أسماء اهلل ،ما ُروي ان أبي بنرر الصراي -رضري اهلل
ا ررم -أ ررم جررال ارري نلمررا ,مسرريلمة النررلام -لع ررمُ اهللُ -ررين سررمع أ ررم يقررول يررا ضررفا قرري قرري نررم
ت قين ،ال الماء ترارنين وال الشررام تم عرين ،اقرال أبرو بنرر -رضري اهلل ا رم ،-إن هرلا النرالم لرم يتررا

()3
وارررم( .)4ومررن ج ر أر إيررال
مررن إل ،يع رري مررن اهلل"  ،وجررال مأاهررا وأبررو مألرري :إل اسررم اهلل بالس رريا ية ُ

ابن أبي اتم ان ابن ابان-رضري
ايأوي أن يراا بم اهلل -اي وأل -اإ م يقال :أل بوايل ،وجا أترا ُ
()5
اهلل ا هما -جال أبريل نقولب ابا اهلل أبر ابا بوايل اهلل.
والراأا اي مسالة اشتقا لفظ الأاللة أ م اسم مشت من "الق" ويستبعا اشتقاجم من "ألم" ألن نلمة

"الق" اترتص بهررا اهلل ارن يررق وتصرها ل فسررم ،اهري تررال الرل أن العبررااة هلل ،وجرا جرررئ بهرا ارري الشروال

"ال ما الق" ( ،)6وم ها جول الشاار:
()7
ت َدي ِ
َّاني فتَ ْخ ُزوني
...ع ِّني َوََ أَ ْن َ
ْض ْل َ
ََ ِه ْاْ ُن َع ِّم َك َ أَف َ
سب َ
ت في َح َ
أراا "هلل" ،وجول ااتر:
()8
ِ
َه در الشْـــــ ِ
اب و َّ
الرحـــــال
ات تحــــت ِّ
ًر األسود  ...والراتكـــ ُ
الشــــ ُ
أراا "هلل".

أما "إلم" اإ ها تال الل نل معبوا يتعبا بم اإل سان ،والقررآن النرريم ارر اري اسرتعمالم برين نلمرة

"اهلل" وبين نلمة "إلم" ،انلمة "اهلل" تال االلة واض ة الل التال سرب ا م وتعرالل ،أمرا "إلرم" اترال الرل
ِ
ـه ََ إِلَ َ
ـاعلَ ْم أ ََّن ُ
اسـتَ ْغ ِف ْر لِـ َذ ْن ِْ َك َولِ ْل ُم ْـؤ ِم ِن َ
المعبوا ،وللب اي جولرم تعرالل{ :فَ ْ
ـه إََِّ اللُ َو ْ
ين َوا ْل ُم ْؤ ِم َنـات َواللُ
()9
َي ًْلَ ُم ُمتَ َقلَّ َْ ُك ْم َو َمثْ َوا ُك ْم}.
 )1تفسير البتوي.319/2 :

 )2متتصر تفسير البتوي.366/4 :

 )3األس ل اي شرح أسماء اهلل ال س ل :أ ما بن أ ما بن أبري بنرر القر بري :ت قير  :م مرا سرن أبرل وآتررون ،اار
الصا بة للت ار ،

ا1995 ،1 ،م ،ص.493

 )4الب ر الم ي .377/5 :

 )5ت وير ال والب شرح مو ا مالب :ابا الر من السيو ي ،المنتبة التأارية النبرد ،مصر1969 ،م.14/1 ،
 )6ي ظر اللبام اي الوم النتام.140/1 :

 )7المفضررليا :,المفضررل بررن م مررا بررن يعلرري بررن سررالم الضربي ،ت قير وشرررح :أ مررا شررانر وابررا السررالم هررارون ،اار
المعررارف ،القرراهرة ،6 ،ص ،160وشررعراء ال صر ار ية :ري اهلل بررن يوسررف بررن ابررا المسرريا بررن يعقرروم شرريتو ،م بعررة

ااباء المرسلين اليسوايين ،بيرو1890 ،,م.636/5 ،

 )8معأم العين91/4 :

 )9سورة م ما :آية .19
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الـر ْحم ُن َّ ِ
الشه َ ِ
ِ
ِ
يمُ ،ه َـو اللُ الَّ ِـذي ََ
وجولم تعراللُ { :ه َو اللُ الَّذي ََ إِلَ َه إََِّ ُه َو َعال ُم ا ْل َغ ْي ِب َو َّ َ
ادة ُه َو َّ َ
الـرح ُ
ِ
ِ
الســـ َ م ا ْلمـ ْ ِ
ان اللُ َع َّمـــا
إِلَـ َ
سـ ْــْ َح َ
ــار ا ْل ُمتَ َك ِّْـ ُــر ُ
ــه إََِّ ُهـ َــو ا ْل َملـــ ُك ا ْلقُـــد ُ
ــؤم ُن ا ْل ُم َهـ ْــيم ُن ا ْل ًَ ِزيـ ُــز ا ْل َج َّْـ ُ
وس َّ ُ ُ
()1
الر ْحم ُن َّ ِ
ِ
ِ َِّ
ِ
يم} )2(.وجولرم تعراللَ { :يـا قَ ْـوِم
ُي ْ
ش ِرُك َ
ون} .وجولم تعراللَ { :وِالَ ُه ُك ْم إلَه َواحد ََ إلَ َه إَ ُه َو َّ َ
الـرح ُ
()4
()3
ين}.
س ْْ َحا َن َك إِ ِّني ُك ْن ُ
اع ُْ ُدوا اللُ َما لَ ُك ْم ِم ْن إِلَه َغ ْي ُرهُ} .وجولم تعالل ََ{ :إِلَ َه إََِّ أَ ْن َ
ت ِم َن الظَّالِ ِم َ
ْ
ت ُ
ِ ِ ()5
ــه إََِّ ُهـ َــو َرب ا ْل ًَـ ْــر ِ
ــه إََِّ ُهـ َــو ا ْل َحـــي
ش ا ْل ًَظـــيم} .وجولررم تعررالل { :اللُ ََ إِلَـ َ
وجولررم تعررالل{:اللُ ََ إِلَـ َ
()6
ـه إََِّ ُهـو وا ْلم َ ِئ َكـ ُة وأُولُـو ا ْل ًِ ْل ِـم قَ ِائمـا ِْا ْل ِقس ِ
ـه إََِّ
وم} .وجولم تعاللَ { :
ـط ََ إِلَ َ
ـه ََ إِلَ َ
شـ ِه َد اللُ أ ََّن ُ
ْ
َ
ا
َ َ َ
ا ْلقَي ُ
()7
ِ
يم}.
ُه َو ا ْل ًَ ِز ُ
يز ا ْل َحك ُ
وهلق اايا ,تالل الل أن نلمرة "إلرم" ليسر ,هري المقصرواة بنلمرة اهلل وليسر ,هري أصرال لهرا ،وأن

نلمررة " إلررم" الرر ,االلررة جا عررة الررل المعبرروا ومررا يررالل الررل أ هررا أرراء ,بهررلا المع ررل ورواهررا مث رراة
ِ
ـت لِ َّلن ِ
ـاس اتَّ ِخـ ُذوِني
ومأمواة اي ال ص القرآ ي ،جال تعراللَ { :وِا ْذ قَ َ
ت ُق ْل َ
يسى ْاْ َن َم ْرَي َم أَأَ ْن َ
ال اللُ َيا ع َ
()9
ون الل}( ،)8وجال تعالل{ :قَالُوا حِّرقُوه وا ْنصروا آلِهتَ ُكم إِ ْن ُك ْنتُم فَ ِ
ِ
ين}.
َوأ ِّ
اعلِ َ
ُم َي إِلَ َه ْي ِن م ْن ُد ِ ُ
ْ
َ ْ
َ ُ َ ُُ

وجا رأا األلوسي أن اشتقا لفظ الأاللة من "الق" اقال" :إن اهلل واإللم متتلفان لفظا ومع ل؛ أما
لفظا األن أ اهما معت آل العين والثا ي مهموي الفاء (يقصا الق بوالم) اهما من مااتين ،اراهما إلل
أصل وا ا ت نم من سوء التصريف ،أما مع ل األن (اهلل) تاص بم تعالي أاهلية بواسالما واإللم
()10

لين نللب أل م اسم لنل معبوا.

وتالصررة الررأي أن لفررظ الأاللررة اهلل مشررت نمررا بي ررا إال أ ررم أرررد مأرررد العلررم ،يقررول الررايي" :اقررا

لنر ا اي أول هلا النتام أن جول را (اهلل) اري أصرل الوضرع مشرت ؛ إال أ رم برالعرف صرار أاريرا مأررد

االسم العلم"(.)11

 )1سورة ال شر :اايتان .23 -22
 )2سورة البقرة :آية .163

 )3سورة األاراف :آية .59
 )4سورة األ بياء :آية .87
 )5سورة ال مل :آية .26

 )6سورة البقرة :آية .256

 )7سورة آل امران :آية .18
 )8سورة الماياة :آية .122
 )9سورة األ بياء :آية .68

 )10روح المعا ي.58/1 :

 )11مفرراتيا التي ررم .59/19 :وي ظررر ا ارس ررا ,ا رري ال ررم الاالل ررة القرآ يررة :س ررين م يس ررن تررتالن ،اار األ ررة ،ام رران،
2012م ،ص.100
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 -3لفظ الشيطان:
اتتلف العلماء اي اشتقا لفرظ الشري ان هرل هرو (مرن شر ن أو مرن شرا ) ارلهم البصرريون إلرل

القررول إ ررم مشررت مررن شر ن بمع رل بعررا ،أل ررم أُبعررا اررن ر مررة اهلل واررن الأ ررة ،والرل هررلا القررول تنررون
()1
بعرا ،ويقررال ايررم
ال ررون ارري نلمررة الشرري ان أصررلية  .وجررال ابررن اراررة" :الشرري ان مررن شر ن يشر ن إلا ُ
وسمي بللب نل متمرا ولبعا ورق اي الشر"( .)2ومن للب جول الشاار:
شا ن وشي ان ُ

ين
اد َع ْنك َن اوى َ
ْ
ون  ...فْا َنت ،والفؤ ُ
س ًَ َ
اد ْها َرِه ُ
شطُ ُ
نأت ِْ ُ
()4
أما النوايرون اقرالوا" :إ رم مشرت مرن شرا يشري أي هراا ،وا ترر " "ولمرا نران المتمررا نالبا رل
()3

"()5
م ت رراا الع رررون رأي
ا رري فس ررم أل ررم مب ررل لوأ رروق مص ررالا فس ررم س ررمي ش رري ا ا  ،وج ررا رأر را ص ررا ُ
النرروايين اقررال :إن اشررتقاجم مررن شررا  ،واتتلف روا اقيررل :بمع رري ا تررر وجيررل بمع رري هلررب وجيررل :بمع رري

لهررم ،وجيررل بمع رري ب ررل؛ ألن مررن أسررمايم المررلهم والعا ررل وي رال الررل للررب ج رراءة ال سررن البصررري

()6
راء
واألام وسعيا ابن أبيرر ،وأبرو البررهم و راوون ،ومـا تنزلـت ْـه الشـياطون " ،وجرا ضرعف العلم ُ
جراءة ال سن البصري وا آاوها ل ا"( )7جال أبو ابياة :وهلا وهم؛ ألن وا اها شي ان( ،)8أما اليمتشري

اقا ترا هلق القراءة بقولم :ووأهم أ م رأد أترق ن تر يبرين والس ين ،اتتيرر برين أن ُيأرري اإلاررام
الررل ال ررون ،وبررين أن يأريررم الررل مررا جبلررم ،ايقررول :الشرريا ين والشرريا ون ،نمررا تتيررر ,العرررم بررين أن
يقولوا هلق يبرون ويبرين والس ون والس ين( ،)9ثم رأا أن ينون مشتقا من شا اقال :قم أن تشت

من الشي و ة وهل الهالب نما جيل لم البا ل (.)10

والراأا اي مسالة اشتقا لفظ "الشي ان" أ رم مشرت مرن "شر ن" ،والراليل الرل للرب اشرتقاجهم

اعال من لفظم وللب اي جولهم "تشي ن" وهلا يال الل أن ال ون أصلية ايم.

جال سيبويم" :ااما الاهقان والشي ان اال تأعلها ياياتين ايهمرا؛ أل همرا لرين اليهمرا ثبر .,أال تررد أ رب
تقول :شي ن وتاهقن ،وتصراهما.

()11

وجال ابن أ ي" :وجرا جرالوا :تش ْري ن الرأرل وتشري بمع رل وا را،

 )1الت رير والت وين.290/1 :

 )2تفسير االمام ابن اراة.290/1 :
 )3تفسير االمام ال بري.109/1 :

 )4اللبام اي الوم النتام.98/1 :

 )5رايم القرآن ور ايم الفرجان.18/1 :
 )6التاا :مااة (ش ن).

 )7تفس ررير ال ب ررري .404/1 :ومع ررا ي القر ررآن بواا ارب ررم :اليأ رراا .61/4 ،الم رررر ال رروأيي .245/4 :والر رارر المص ررون:
 .28/2ومعا ي القرآن للفراء . 76/2 :وتاويل مشنل القرآن .43/1 :بواارام القرآن :ال اسي.132/3 ،
 )8ب ر العلوم.568/2 :
 )9النشاف.339/3 :

 )10الساب .339/3 :
 )11النتام.340/3 :
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تفعلن؛ أل م لين اري النرالم تف ْعلرن ،وتشري ن أجرود
اي بتي أن ينو ا لتتين ،وال يأوي أن تأعل تشي ن ْ
الب ْعا ،والشي ان مبعا مقصل"( ،)1نما
من تشي ؛ لقولهم :شا ن وش ْن ،وأرض ش ُون ،وهلا نلم من ُ
أ هم استالوا الل اشتقاجم من "ش ن" وروا لفظة الشي ان مؤ ثة ،وم م جول الشاار:
()2
ِ
الْ ِ
طا َنة قَ ْد ُج َّن ِم ْن َها ُج ُنوُن َها
ش ْي َ
ش ْي َ َغيره َ ...و َ
از ُل ال َك ْو َما ُ ََ َ
ه َي َ
وم م جول الرسول -صلل اهلل اليم وسلم" :-أبعاوا ا ي هلق الشي ا ة" ،وتراء التا ير جلمرا تراتل الرل

"اعررالن" .وشرري ان يأمررع الررل شرريا ين وهررو يررال الررل أن شرري ان وي هررا "ايعررال" أل هررم ال ينسرررون
"اعالن" الل "اعالين".

()3

 -4لفظ الًالمين:

العالمين أمع االم ،وال وا ا لم من لفظم مثل ره وجوم( ،)4وجا اتتلف اي اشتقاجم إلل ملهبين:

المذهب األول :أ م مشت من العالمة أل م الم اال الل وأوا تالقم وصا عم وو اا يتم(.)5

أما األخر :أ م مشت من "العلم" وهو الاليل انل ما نان اليال الل اهلل تعالل نان االما(.)6

ويرررأا ابي ر ُرا اهلل بررن أ م ررا المررلهم األول يق ررول" :العررالم اس ررم ال صررفة ،وه ررو اسررم لن ررل متل ررو ألن
المتلو يال الل تالقم ،اصرار االمرة ترال اليرم سرب ا م ااشرتقاجم مرن هرلا ،وجرا جيرل إ رم مشرت مرن

العلم؛ ألن من ظر ايم ت صل لم العلم ...واالشتقا األول أجرم"( ،)7وجا برر اليأاا ترأيا المرلهم

األول بان لفظ العالم "أمرع أشرياء متتلفرة ،بوان أعرل "ارالم" لوا را م هرا صرار أمعرا ألشرياء متفقرة"(،)8
رمين أ ررم ال يأرروي أن ينررون أمعرا لعررالم؛ ألن الصر يا ارري اررالم أ ررم ي لر الررل نررل موأرروا
ويرررد السر ُ
()9
سود الباري تعالل ...واالمون بصيتة الأمع ال ي ل إال الل العقالء اون يرهم.
 -4لفظ إياك:

اتتلرف العلمراء رول نلمرة "إيراب" هرل هري ضرمير أم اسرم ظراهرد والرلين جرالوا با رم ضرمير اتتلفروا

ايم الل أربعة أجوال ،أ اها :أن نلم ضمير ،والثا ي أن "أيا" و اق ضمير وما بعاها اسم مضاف إليم
ررف تبرين مرا يرراا

بين ما ُيراا بم من تنلم و يبترم وت رام ،وثالثهمرا أن "أيرا" و راق ضرمير ومرا بعراق
بم ،ورابعها أن "أيا" اماا وما بعراها الضرمير( ،)10والرل الرر م مرن جرول الأمهرور بران إيراب ضرمير إال

 )1الم صف.9/1 :

 )2رسالة المالينة :ص .251تااتل األصوا ,العربية.460/1 :
 )3رسالة المالينة :ص.251
 )4ال ن ,والعيون.54/1 :

 )5تفسير القرآن النريم العظيم :ابن نثير.133/1 ،
 )6مفاتيا التيم.492/3 :

 )7تفسير النتام العييي بواارابم.339/1 :
 )8معا ي القرآن بواارابم :لليأاا.46/1 ،
 )9الار المصون.46/1 :

 )10الار المصون .55/1 :واللبام اي الوم النتام .195/1 :والتبر الاا ي اي روف المعا ي :ص.537
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أ ررم جررا لهررم بعررض العلمرراء إل رل القررول باشررتقا "أيررا" ،اقررا لنررر أبررو يرران أن أبررا ابيرراة أعلهررا مشررتقة

اقال :لهم أبو ابياة إلل أ م مشت ضعيف( ،)1وجيل "أيا" مشت من ااية وااية العالمة ،يقال :رأي,
آية االن أي شتصم ااصل "أيا" الل هلا القول أن تنون الهمية ااء الفعل والباء اي م واأللرف األتيررة

ياياة.

()2

وأنثررر العلمرراء لهررم إل رل اررام اشررتقاجم ،بررل ارراوق اسررما مب ي را ،جررال ابر ُرن أ رري" :أميررع األسررماء
مضمر ايأم أن ال تنون مشرتقا( ،)3أمرا
ا
و ،أ ا وأ  ,وهو وهي وأيا اسما
المضمرة مب ي ير مشت

السمين من الرلين
السيو ي اق ل من أعلم مشتقا ،جال :وجا ل من يام أ م مشت ( ،)4واستهأن
ُ
لهبوا إلل اشتقا "إياب" بقولم وجا أبعا بعض ال رويين اأعرل لرم اشرتقاجا ،ثرم جرال :هرل هرو مشرت مرن
"أو" نقول الشاار:

فَأ َِّو لِذ ْك َراها إ َذا َما َذ َك ْرتُها  ...و ِم ْن ُْ ًْ ِد أ َْر
أو من آية نقول الشاار:
آيائ ِه  ...غيــــر أثافيــــ ِه وأَرِم ِ
من ِ
لـــ ْم ُي ْْ ِ
دائ ِه(.)6
َّهر ْ
ْ
َ
ق هذا الد ُ
ثم جال السمين" :وهلا اللي لنرق هلا القايل ال يأاي ااياة ،مع أن التصريف واالشتقا ال يراتالن اري
وس َما
دوَنها َ

()5

المتو ررل ارري الب رراء"( ،)7وأورا أبررو يرران أجاويررل ارري اشررتقا إيرراب أرراء بهررا ليررال الررل ضررعف اشررتقاجم،

جال :بوالا جيل باالشتقا  ،ااشتقاجم من لفظ ،أو من جولم :ا و للنراها إلا ما لنرتها اتنون مرن برام جروة
أو من ااية اتنون اي ها ياء لقولم لرم يبر هرلا الراهر مرن أيايرم جروالن ،وهرل وي رم اعرل وأصرلم إأوْو أو

إأْود أو اعيررل ااصررلم إوتررو أو إويررل أو اعررول ،وأصررلم ْإووْو أو ْأوترري أو اعلررل ،ااصررلم أووي أو أويررا،
()8
أجاويل نلها ضعيفة.
ولعررل ال ررأي الرراأا ه ررا أن مررن اللتررويين مررن جررال باشررتقا الضررمير بمررا يشرربم الت ررار واألجرررم أن

ينون اسما مب يا ال اشتقا لم ،وهرلا مرا أنراق اب ُرن أ ري بقولرم" :و نري ارن بعضرهم أ رم سريل ارن جرول
اهلل تعالل" :إياب عبا" ،ما مع ل "إياب"د اقال :مع راق قيقترب ،جرال :واشرتقاجم مرن "اايرة" وهري العالمرة
التي تال الل قيقة الشيء ،ايأم الرل هرلا القرول أن تنرون "إيرا" اعرال ...وهرلا جرول سراج لرين ممرا

 )1الب ر الم ي .41/1 :

 )2الل ال و :العبان تتفيف الاروشي ،منتبة الرشا ،الرياض1999 ،1 ،م ،ص.418

 )3س ررر صر ر ااة اإلار ررام .298/2 :وت رراا الع رررون :م ررااة (اي ررا) ،ولس رران الع رررم م ررااة (اي ررا) ،والمصر ر ف :اب ررن أ رري:
.121/1

 )4معترب األجران اي إاأاي القرآن.77/2 :
 )5األصول اي ال و330/3 :
 )6أام الناتم587 :

 )7الار المصون.56-55/1 :
 )8الب ر الم ي .41/1 :
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يتشا ل بمثلم؛ ألن "إيراب" بم يلرة النراف اري "رأيترب" اري أ هرا اسرم مضرمر مثلرم .ايأرم أن ينرون يرر

مشت  ،نما أن" :الناف ،وأ  ",نللب"(.)1
مْحث الحذف الصرفي:

ال ررلف الص رراي "إسررقا لصررو ,أو أنثررر مررن الصرريتة اللتويررة س رواء نرران هررلا الصررو ,را را أو

رنة ،أصليا أو ياياا لعلم صراية أو صوتية"( ،)2وال لف الصراي ي قسم الل جسمين:

األول :لف جياسي ،واآلخر :لف ير جياسي.

ال لف الصراي القياسي هو لف رف أو أنثر من ب ية النلمة لعلرم م رراة ي مرل بهرا يرر الم قرول
الررل الم قررول( ،)3وهررلا ال ررلف ال يت قر إال إلا اسررتواي شرررو م اهررو ررلف ي قرران وي ررا أيررن وأررا,

التررم أوأبرر ,لاررم( ،)4وجررا اصر لا ال رراة الررل تسررميتم بال ررلف اإلااللرري أرراء ارري شرررح الشررااية وجررا

اشررتهر ارري اصر ال هم ال ررلف اإلااللرري لل ررلف الررلي ينررون لعلرة موأبررة الرل سرربيل اال رراا ن ررلف
ٍ
جاض.
ألف اصا وياء

()5

أمرا ال ررلف يرر القياسرري وهررو مرا ي لر اليرم بعررض ال رراة ال رلف االاتبررا ي( ،)6وهرو ررلف يأررري
الل جيان معين وال الة صراية وأظهر الل هلا هو نثرة االستعمال التي تااع ال ا قين إلي التتلص

من أي اواي جا ت ول اون سراة ال

(.)7

وجا ورا ,اي سورة الفات ة وجراءاتها ااة مواضع وجع ايها ال لف اي ب ية النلمة وم ها:

أوَا -حذف الحروف:

 -1حذف الواو من لفظ "اسم":
س ررب وأن جل ررا إن ال رراة اتتلفر روا ا رري أص ررل نلم ررة "اس ررم" ا ررلهم البصررريون إلر رل أن أصلها"س ررمو" ،أم ررا

النوايون اقالوا أصلها "وسم" ،وال نال الررأيين را
اليرم همرية الوصرل اوضررا ارن الم ررلوف
يبتايوا بالمت رب ويقفوا الل السانن(.)10

()9

رلف الرواو مرن النلمرة ثرم سرن وا أولرم( ،)8وأاتلروا

لوصرل النررالم لتعرلر االبتررااء بالسرانن؛ ألن مررن اأبهررم أن

 )1الم صف.121/1 :

 )2ال لف الصراي اي شعر المت بي -اراسة صراية :م ما أبو جااون ،رسالة ماأستير2003 ،م ،ص.3
 )3االجتراح للسيو ي تتقي أرون برسي  ،1بيرو1988 ،,م ،ص.70

 )4شرح التصريف :امر بن ثاب ,الثما ي ي منتبة الرشيا ،الرياض1999 ،1 ،م ،ص.373
 )5شرح شااية ابن ال اأم.67/3 :

 )6باايع الفوايا :ابن الأويية.87/1 ،

 )7ال لف الصراي :م ما أبو جااون ،ص.53
 )8اشية العأرمي الل الت يم.22/1 :

 )9الساب  .22/1 :وتوضيا المقاصا والمسالب بشرح الفية ابن مالب.1553/3 :

 )10السراا الم ير اي االاا ة اي معراة بعض معا ي نالم رب ا ال نيم.6/1 :
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 -2حذف ألف الوصل من اسم في قوله "ْسم الل":
أأمع العلماء الل أن همية الوصل اوض ان الم رلوف مرن نلمرة "سرم" الرللب لرم تأتمرع همرية

الوصررل وال رررف الم ررلوف ارري النررالم جررالوا ارري ال سررم لنلمررة اسررم اسررمي ،أو سررموي( .)1و ررلف هم رية

الوصل من اسم اي جولم "بسم اهلل" يظهر اي هلق النلمة مرن البسرملة اون يرهرا أل رم "ال يمنرن رلف
جر اسم ربب صرا المع ري ،أمرا لرو رلا ,البراء مرن بسرم
الباء مع بقاء المع ي ص ي ا ،اإ ب لو جل :,ا أ

اهلل لرم يصرا المع ري ،انران لرريوم لنرر البراء"( ،)2ويعلرل اليأراا ل ررلف همرية الوصرل مرن بسرم اهلل لنثررة
استتاامها جال :ألن هلا نثر اي نالمهم أاا ،ايقال ا ا نل جيرام وجعروا وأنرل وشررم وأترل اري رال:
بسم اهلل ،الما نثرر اسرتتفوا ررح األلرف؛ ألن الشريء إلا نثرر اري نالمهرم نران لرم

رو لرين لتيررق (،)3

و قل ان التليل جولم" :إ ما لا ,األلرف اري بسرم اهلل أل هرا اتلر ,بسربم أن االبترااء بالسرين السران ة
ير ممنن ،الما اتل ,الباء الل االسم اب ,ان األلف ،اسق  ,اري التر "( ،)4ونران امرر برن ابرا

العييي يقول لنتابم :ولوا الباء ،وأظهرروا السرين ،وارأروا بي همرا واوروا المريم تعظيمرا،
اوضا ان األلف الم لواة.

()6

()5

ات ويرل البراء

وأنثر العلماء لهبوا إلل لف األلف استتفااا لنثرة االستعمال(.)7

بعضرهم ررلف همرية الوصررل مررع البرراء اون يرهررا مررن ررروف الأررر أ اايررة الب يررة؛ أل ررم ال
وتررص ُ
ي سررن ال ررلف لأللررف مررن التر ا ررا أمرريعهم إال مررع البرراء لررو جلرر ,السررم اهلل ررالوة أو جلرر ,لررين اسررم
ناسم اهلل لم يأي لف األلف مع ير الباء من رروف الأرر( ،)8وترص بعضرهم رلف همرية الوصرل

إلا أضيف االسم إلل لفظ الأاللة ،يقول السمين " :لاوها ين يضاف االسم إلل الأاللة تاصة لنثرة

االستعمال ،وجيل ليواا الت اللفظ"( ،)9و قل ان األتف

والنسايي أ هما ينتبان بسم الرر من أو بسرم

 )1شرح األشمو ي أللفية ابن مالب.75/4 :
 )2واها األبنار وشواها األانار.125/1 :
 )3أربع رسايل اي ال و :ص.25

 )4اللبام اي الوم النتام.129/1 :

 )5النشررف والبيرران اررن تفسررير الق ررآن :أ مررا بررن م مررا بررن إب رراهيم الثعلبرري ،ت قير  :اإلمررام أبرو م مررا بررن ااشررور ،اار
إ يرراء الت ر ار

العربرري ،بيرررو2002 ،1 ،,م .2/1 ،معررالم الت ييررل ارري تفسررير الق ررآن :البترروي .49/1 ،مفرراتيا التيررم:

 .103/1ولبر ررام التاوير ررل ار رري معر ررا ي الت يير ررل .16/1 :واللبر ررام ار رري الر رروم النتر ررام ،130/1 :ارير ررم الق ر ررآن و اير ررم
الفرجان.63/1:

 )6المراأع السابقة فن االأياء و فن الصف ا.,

 )7واها األبنار وشوارا األانار 129/1 :مشنل إارام القرآن :مني.66/1 ،
 )8الهااية الل بلوغ ال هاية . 93/1 :معا ي القرآن :الفراء .2/1
 )9الار المصون .21/1 :واللبام اي الوم النتام.129/1:
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جر بسم ربب" وما شابهها بتير ألف نبسم اهلل( ،)1والل األتف
التال "ا أ

ل لف همية الوصرل مرع البراء

اون يرها من روف الأر إلل "نون الباء ال يوجف اليها انا ها واالسم شيء وا ا(.)2

وتعليررل األتفر يررااع إلررل التسرراؤل لمررالا ررلا ,ارري البسررملة وأثبترر ,ارري جولررم{ :ا ْقـ َأْ
ـك الَّـ ِـذي
اسـِـم َرِّْـ َ
ـر ِْ ْ
ق}( ،)3مع أن الباء اتل ,الل النلمترين ،ويأيرم اليمتشرري ارن هرلا التسراؤل بقولرم ارإن جلر :,الرم
َخلَ َ
ررلا ,األلررف ارري التر وأثبترر ,ارري جولررم :اق ـ أر ْاســم رْــكد جلرر ,جررا اتبعروا ارري ررلاها نررم الررارا اون

االبتااء اللي اليرم وضرع التر لنثررة االسرتعمال( .)4ولهرم بعرض العلمراء إلرل أ رم ال رلف أصرال(،)5
ار مرن تروالي
وللرب ألن األصرل ِسرم أو سررم بنسرر السرين أو ضررمها ،اراتل ,البراء وسرن  ,السررين()6؛ ارر ا

النسرا ،,أو اال تقال من النسر إلل الضم(.)7

و قل السيو ي جول بعضهم أ ها لم ت لف اي البسملة ،بوا ما نتبر ,الرل لترة مرن يقرول سرم اهلل،

واألصل بسم اهلل ،ثم ُتفف -الل ا جولهم -اي ابل بل والتيم التتفيف( ،)8وجال أبو يان" :واأل سن
أعررل اللفررظ الررل اللتررة الفصرري ة ،إل لررو نرران ررلف األلررف لتلررب اللتررة لأرراي إسررقا األلررف ارري أميررع
المواضع".

()9

وجا أأمل ال ان األجوال التي جيلر ,اري رلف همرية الوصرل مرن نلمرة بسرم اهلل جرال :وارل رلاها برين

الت أربعة أجوال جال الفراء :لنثرة االستعمال ،و نل ألن الباء ال ت فصل ،وجال األتف  :لا ,أل ها
ليس ,من اللفظ ،والقول الرابع :إن األصل سم وسم .أ شا أبو ييا:
()10
ِ
ْسم الذى في ِّ
سمه
كل ُ
س َو ِرهِ ُ
والأرراير بالررلنر أن ررلف همرية الوصررل مررن نلمررة "بسررم" ررلف صرروتي وت رري؛ ألن همرية الوصررل إلا
وصل ,ال تظهر اي ال

اا ر ,تقرول باسرم ربرب ارال تظهرر همرية الوصرل اري

ايها لف ت ي أل ها لم تظهر اي نتابم "بسم اهلل".

 )1الهااية الل بلوغ ال هاية.93/1 :
 )2همع الهوامع.510/1 :
 )3سورة العل  :آية .1
 )4النشاف.5/1 :

 )5اللبام اي الوم النتام.129/1 :
 )6الساب .129/1 :

 )7واها األبنار وشواها األانار.124/1 :
 )8همع الهوامع.510/3 :
 )9الساب .510/3 :

 )10إارام القرآن :ال ان.14/1 ،
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قرب ،نمرا أ هرا را

-3الحذف في لفظ الج لة (الل):

ا ررا ررلف الهمرية مررن لفررظ الأاللررة "اهلل" تتفيف را الررل يررر جيرران( ،)1وجررا سررب وأن ت رراث ,اررن

اشتقا لفظ الأاللة "اهلل" ،وأن بعضهم أعلرم مشرتقا مرن (ألرم) اتلر ,اليرم أل التعريرف ااصربا (اإللرم)
ثررم ررلا ,الهم رية

()2

اصررار"الالق" ،االتقيرر ,المرران :اررين النلمررة مررع الم التعريررف السرران ة( ،)3ااأتمعرر,

المرران :األولر رل س رران ة والثا يررة مت رن ررة ا ررتم شررر اإلا ررام ،ااا م رر ,الالمرران وأص ررب  ,النلم ررة (اهلل)
ولهم بعضهم إلل أ م مشت مرن أالق ا رلا ,الهمرية واتلر ,اليهرا "أل" التعريرف ااصرب " ,الرالق" ثرم
اأتمع ,المان وأا م ,األولل اي الثا ية وجا روي ان الم لرد ان أبل الهيثم أ م سرالم ارن اسرم اهلل

تعررالل ارري اللتررة اقررال" :نرران قررم (أالق) أاتلرر ,األلررف والررالم تعريف را :اقيررل (االالق) ثررم ررلا ,العرررم

الهم رية اسررتقاال لهررا المررا ترن روا الهم رية ،ول روا نس ررتها ارري الررالم الترري هرري الم التعريررف ،ولهبرر ,الهم رية
أصررال اقررالوا (ألررالق) ا رنروا الم التعريررف الترري ال تنررون إال سرران ة ،ثررم التقرل المرران مت رنترران ارراا موا
األولل اي الثا ية اقالوا "اهلل"(.)4

وهررو ا ررا آت ررين مشررت مررن "الق" واررل هررلا ال ررأي ال يوأررا ررلف ص رراي ولنررن ررا

ررلف ت ري ال

لفظي لأللف التي هي اين النلمة ،انلمة الق اتل ,اليها أل التعريف ااصبا اللفظ "الالق" ثم أا مر,

الالمرران

()5

و ررلا ,األلررف وهررلا ال ررلف ررلف نتررابي ال ص رراي ،أي إن اللفررظ ظرراهر ارري ال ر مثررل

نلمررة "هررلا ولنر ْرن هرؤالء وأوليررب" ،وجررا اتتلفروا ارري الررة ررلف األلررف إلررل ارراة أجروال :اقيررل ررلا ,لنثررة
االسررتعمال( ،)6ولهررم آترررون بررالقول :إ هررا ررلا ,للتفرير بررين لفظرري الررالق والررال ،,ولنررر بعضررهم أن
األلف التي جبل الهاء لا ,ت را لريال يشربم بتر الرال ,اسرم الصر م ألن بعضرهم يقلرم هرلق التراء اري

الوجف هاء اينتبها هاء تبعا للوجف ثم أاء االشتباق.

()7

ولنررر أبررو يرران أ هررا ررلا" ,لرريال يشررنل بتر الررالق اسررم الفااررل مررن لهررا يلهررو وجيررل ر رر ,تتفيفرا"

()8

وجررال أبررو الهيررثم ال ررايي "األصررل ارري اهلل اإللررم تففرر ,الهم رية بإلقرراء رنتهررا الررل الررالم السرران ة جبلهررا
و لا ,اصار ,الالق ثم أأري ,ال رنة العارضة مأرد األصلية وأا مر ,واروض ارن الهمرية براأللف

والالم"(.)9

 )1المبا اي التصريف :أبو يان ،ت قي  :ابا ال ميا السيا لبي ،اار العروبة1982 ،1 ،م ،ص.240
 )2لوامع األ وار البهية.30/1 :

 )3متتار الص اح :بام (الالم).

 )4لسان العرم وتهليم اللتة :مااة (الم).
 )5الم رر الوأيي.63/1 :

 )6لوامع األ وار البهية .31/1 :رايم التفسير واأايم التاويل ،94/1 :الهام .
 )7الار المصون .27/1 :اللبام اي الوم النتام.141/1 :

)8الب ر الم ي  ، 28/1 :والار المصون ، 27/1 :واها األبنار وشواار األانار.135/1 :
 )9مرجاة المفاتيا شرح مشناة المصابيا.5/1 :

- 133 -

-4الحذف من لفظ الج لة في قوله "الحمد لل":
وجع اي نلمة (هلل) لاان:

األول :ررلف هم رية الوصررل لفظ را وت را مررن أول النلمررة ،ومررن المعلرروم أن هم رية الوصررل ال تظهررر ارري
ال ر ارري الررة وصررل النررالم مثررل جول ررا" :االرأررل" ،ولن هررا تظهررر إلا ابتر ِرائ بهررا اتقررول :الرأررل ،ومررن
المعررروف أن هم رية الوصررل ت ررلف إلا اتررل الررل النلمررة الم الأررر انلمررة "اهلل" اتلرر ,اليهررا الم الأررر

ااصررب " ,هلل" ويعلررل ال راةُ ل ررلف هم رية الوصررل ا ررا اتررول الم الأررر اليهررا تررل ال تلترربن مررع الم
ال في الو اتل ,الم الأرر الرل النلمرة المعرارة ألصرب  ,النلمرة (ال هلل) أراء اري الشرااية و قصروا مرن
ررو :للرأررل وللرراار أرراء ابتررااء األلررف يلترربن بررال في بتررالف بالرأررل.

()1

أمررا األخــر :ا ررلف الررالم مررن

لفررظ الأاللررة لفظ را وت را ،وجررا اتتلررف العلمرراء ررول ت ايررا الررالم الم لواررة "اقررال جرروم :الم لواررة الررالم
األصلية والباجية الم التفض؛ ألن رف التفض ال يضمر بإأما  ،وجال آترون :بل الباجية األصرلية

ليال ي لف من أصل ال رف"(.)2

الالم األصلية ،ألن الم الأر اتل ,لمع ل ،وما اتل لمع ل
ولعل الرأي الراأا هو أن الم لوف ُ
ال يستت ل ا م ،وال ي لف( ،)3نما أن الم التعريف أاء ,اوضا ارن الهمرية الم لوارة( )4اصرار لفظرم

"اإللم" ثم لا ,الهمية تتفيفا ،الل ير جيان ناالاتبا  ،لنثرة اورق ،وليم ,األلف والالم نالبال من
الهمية الم لواة ،وصارتا نا ا روف االسم ال تفارجا م ،وال يأوي رلاهما م رم ،ويرال الرل للرب أ هرم
جا يق عون الهمية اي ال ااء واي القسم

رو" :يرا أهلل ا فرر لري "وجرولهم" أاراهلل لرتفعلن" ،ولرو نا ر ,يرر

اوض لم تثب ,نما لم تثب ,اي ير هلا االسم.
()6

()5

والم الأ ررر منس ررورة،

()7

و ررلف الس ررانن م ررن أول اللف ررظ أولر رل م ررن ررلف

الم س رران ة
الم التعري ررف ٌ
وُ
المت رب وأهون وأيسر( )8والالم اي باايرة (هلل) م رنرة بالنسرر نمرا تظهرر اري اللفرظ وهرلا ال يتررب شرنا
ارري أن الم ررلوف الررالم األصررلية ،وجررا أأمررع العلمرراء الررل أن رررف الأررر ال ي ررلف

()9

وال يضررمر(،)10

أضف إلل للب أن لفرظ الأاللرة اهلل لرم تصرايص اظيمرة الرو رلا ,م رم شرييا ظرل البراجي يرال اليرم،

 )1الشااية اي الم التصريف.144/1 :

 )2مأالن العلماء :ابا الر من بن إس ا اليأاا ،ت قي  :ابرا السرالم م مرا هرارون ،منتبرة الترا أي ،القراهرة،2 ،
1983م.57/1 ،

 )3القضايا الصوتية والصراية اي اات ة النتام :ص.240

 )4ي ظر بصاير لود التمييي اي ال ايف النتام العييي ،16/2 :ومرجاة المفاتيا شرح مشناة المصابيا.5/1 :
 )5شرح الملوني اي التصريف :ص ،357وشر ان الل مرح األرواح اي الصرف :ص.107
 )6سر ص ااة اإلارام ،15/2 :تهليم اللتة مااة (ألم) .روف المعا ي والصفا :,ص.46
 )7سر ص ااة اإلارام.110/1 :

 )8اشية الصبان الل شرح األشمو ي ،202/1 :شرح ايوان المتب ل :العنبري.148/3 ،277/1 ،
 )9سر ص ااة اإلارام.68/2 :

 )10أربع رسايل اي ال و :ص.45
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اإن لا ,األلف بقري م رم (هلل) بوان رلا ,إ راد الالمرين وأبقير ,همرية الق رع صرار "إلرم" بوان رلا,
الهمية والالم بقل (لم) بوان لا ,الالم بقي "هو"(.)1
 -5الحذف في ق ار ة " الحمد َه"(:)2
(الق) أصررلها هلل ،ررلا ,الم الأررر والم التعريررف لقررول النرمررا ي اقررالوا :الق ثررم وصررلوا بررالم المعراررة

اصار اهلل( ،)3وأاء ان العرم جولهم الق أبوب والق

()4

ابن امب بالم وا اة تتفيف ان جرولهم هلل أبروب

وهلل ابن امب ،وم م جول الشاار:
()5
ت َدي ِ
َّاني فتَ ْخ ُزوني
سب َ ...ع ِّني َوََ أَ ْن َ
ْض ْل َ
ََ ِه ْاْ ُن َع ِّم َك َ أَف َ
ت في َح َ
أراا هلل ابن امب؛ ا لف الم الأر والالم التي بعاها( ،)6وجول الشاار:
()7
ِ
ِ
الشْاب و َّ
الرحال
َه در
ات تحــــت ِّ
ًر األسود  ...والراتكـــــ ُ
الشــــــ ُ
وجا اتتلف العلماء اي الالمين الم لواتين الهم سيبويم إلرل أن الم رلوف الم الأرر والم التعريرف

أميعا ،والباجية هي الرالم التري هري اراء النلمرة واليلرم الرل للرب أن الباجيرة مفتو رة والم الأرر منسرورة،
والم التعريرف سرران ة ولهررم أبرو العبرران المبرررا إلرل أن الم ررلوف الم التعريررف واراء النلمررة والباجيررة الم

الأر ،وااتلر ان ات هرا بران هرلق الفت رة اارضرة للم ااظرة الرل األلرف ،التري هري ارين النلمرة ،ارإن
األلف ياء ،وا تج لما لهم إليم بان هلا الأر الرلد آترر النلمرة ال برا لرم مرن
الالم لو ا نسر ,لعاا,
ُ
اامل ،وجا الم ا أن رف الأر ال ي رلف ويبقرل املُرم إال شرلولا ،الرللب ال تررا اليرم ،وهرلا النرالم
مررراوا برران الررالم جررا ات رر ,ولررين بعرراها ألررف ارري جررولهم "لهرري ،أبرروب" بمع رل هلل أبرروب ،الررو نا رر ,هررلق
ال مقتضل لفت ها ،المرا رأي راهم ات وهرا اري نرل رال ،ون را علرم

الالم هي الأارة لبقي ,منسورة ،ي

أن الم الأررر ال تفررتا إال إلا نرران المأرررور مضررم ار أو مسررتتاثا بررم الم ررا أ هررا مررع هررلا االسررم الظرراهر

اللد لين مستتاثا ليس ,بم الم الأر(.)8

وتالصة الرأي اي هلق المسالة :أن لف الالم اي هلق النلمة يباو من الصرعم الب آ
ر ,ايرم؛ أل را

ال سررتيقن مررا إلا نرران ال رلف وجررع ارري الم الأررر أم ارري ارراء النلمررة ،انررل الق رراين الترري لنر اهررا تبرراو
متواي ة بين الشقين ،ومن ه ا تاتي صعوبة الب ,اي رأي جا ع اي هلق المسالة.
 )1مأمع التفاسير.20-19/1 :

 )2ي ظر تتريج القراءة اي أاول القراءا.,

 )3رايم التفسير واأايم التالف 326/1 :ال اشية.
 )4اإل صاف اي مسايل التالف 326/1 :ال اشية.
 )5المفضليا.636/5 :,

 )6ي ظر :الص اح ولسان العرم وتاا العرون :مااة (ليم) .ب و ومقاال ,اي اللتة :ص.49
 )7العين ،91/4 :واالتتيارين :األتف

األصتر ،الل بن الفضيل ،ت قي اتر الاين جبراوة ،اار الفنرر ،بيررو،1 ،,

1999م ،ص.551

 )8المفصل اي شرح المفصل :ص 378الهام .
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-6الحذف في (الرحمن):
وجررع ال ررلف ارري نلمررة الررر من ت را ال لفظرا ،ارراأللف ت ررلف مررن النتابررة ولن هررا تثبرر ,ارري ال ر

جال الرايي" :أاي لف األلف جبل ال ون من الر من اي الت الل سبيل التتفيرف ولرو نتبر ,براأللف
سررن"( ،)1وجررا اتتلررف ارري سرربم ررلف األلررف مررن لفررظ الررر من اقيررل نثررة االسررتعمال( ،)2وجيررل لرراتول

األلف والالم اليها( ،)3وجيل ألن اللبن مامون(. )4

و لف األلف من الر من لف نتابي ولين لاا صررايا؛ ألن األلرف الم لوارة تظهرر اري الروين

اتقررول :الررر من وي هررا الفعررالن ،والرروين الص رراي يررال ا الررل الم ررلوف وال اييررا مررن النلمررا ،,ولررو نا رر,
األلرف م لواررة ررلاا صررايا لقيررل ارري وين الررر من (الفعلررن) .وممررا ي بترري اإلشررارة إليررم ُمرل ظهررر الرسررم
القرآ رري ارري المصر ف العثمررا ي ارأ ررا الررل نتابررة نلمررة الررر من الررل هررلق الصررورة ،أي ب ررلف األلررف
و :هلا وهلق وهؤالء وللب...إل .

وارأ ا نللب الل نتابة نلما ,مشابهة
سير الل ما ألِ ْف راق اري الرسرم القرآ ري بوان نران بعرض البرا ثين ي راول أن يلرتمن تعلريال
ونل للب أاء ا
لبيان سبم ال لف بقولهم :إن للب ارأع لنثرة االستعمال اي ين أن نثرة االسرتعمال هرلق لرم ترؤا إلرل
لف األلف من ٍ
نثير أاا من النلما ,اي العربية.

 -7الحذف في " الَّذين":

أاء ال لف اي اللين من جولم تعالل" :ص ار اللين أ عم ,الريهم" اري القرراءة الشرالة .ير

جرير,

"الررلين بررالم وا رراة متففررة مفتو ررة ،بوالا ابتررائ بهررا أثبرر ,جبررل الررالم هم رية مفتو ررة تسررق ارري الوصررل،
"والوأم اي للب أ م لف الالم األولل نراهية التشايا ،و سن للب ا اق ،أن األلرف والرالم ال يفيرا اري
هلا االسم تعريفا؛ ألن تعريف اللي بصلتم ،واأللف والالم ياياتان ،ا سن لاها لييااتها ،وأبقل الهمرية
()5

ثبو ,الالم وأن لاها اارض.
ت بيها الل أن األنثر اي االستعمال
ُ
وجرا أورا ابررن اقيررل ا ررا تتريأررم لقرراءة "لررلين" بقولررم" :وأمررا ررلاها مررن جرراءة مررن جر أر صر ار لررلين
أ عم ,اليهم اال يال الل أ ها ياياة إل ي تمل (اللين) أن تنرون رلا ,شرلولا بوان نا ر ,معرارة ،نمرا
()6
لا ,من جولهم :سالم الينم من ير ت وين ،يريا السالم الينم".
وممررا سرروغ ا ررا اللتررويين ررلف الررالم مررن "الررلين" "أ ررم مب رري ألأررل قصررا م اهررو ال يفيررا إال مررع صررلتم

ويفهم للب من جول الررايي الرل تعليقرم الرل نلمرة الرلد برالم وا راة ونلمرة اهلل برال مرين مرع اسرتوايهما،

 )1مفاتيا التيم.104/1 :
 )2الب ر الم ي .32/1 :

 )3إارام القرآن وبيا م.10/1 :

 )4أربع رسايل اي ال و :ص.50

 )5إارام القراءا ,الشوال ،99/1 :وي ظر :الب ر الم ي  .46/1 :وتوضريا المقاصرا والمسرالب بشررح ألفيرة ابرن مالرب:
.223/1

 )6شرح ابن اقيل الل ألفية ابن مالب.180/1 :
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جال (اهلل) اسم معرم متصرف تصرف األسماء ،اابقوا نتابتم الل األصل ،أما جولُ ا (اللد) اهو مب ي

ألأررل أ ررم رراجص؛ أل ررم ال يفيررا إال مررع صررلتم نرربعض النلمررة ،ومعلرروم أن بعررض النلمررة ينررون مب ي را
اااتلوا ايم ال قصان لهلا السربم ،أال تررد أ هرم نتبروا جرولهم" :اْللرلان" بالمرين؛ ألن التث يرة أ ر ترم ارن

مشابهة ال روف".

()1

ومما يشار إليم –ه را -أن رلف الرالم اري "لرلين" " رلف سرمااي مقصرور الرل الم قرول ال يأروي

القيان اليم.

()2

المعروف ا را ال راة أن (ال) الااتلرة الرل األسرماء الموصرولة هري اييراة اليمرة ال يسرتت ل ا هرا
إال شلولا ،وأن العربية -من ِاجتها بالتفري بين األاااا -أعل ,للمفرا رسما اي نلمة اللي والتي بالم
وا رراة ،وأعل ر ,للمث ررل رسررما ارري نلمررة اللرلين واللتررين بالمررين ،وأعلرر ,للأمررع رسررما لنلمررة الررلين بررالم

وا رراة؛ ألن ال ررون ارري الررلين تميرري الأمررع اررن المفرررا ،وصر يا أن الشررعراء جررا ررلاوا ال ررون ارري بعررض
أشعارهم ،لنن السيا يال الل الأمع ،ومن للب جول الشاار:
ِ
سًوا يوم النْي ْفيل ِ
ق
أولئك أشياخي الذي تًرفونهم  ...ليوث َ
ّ
أراا اللين.
وجول الشاار:
أراا اللين(.)4

فَ ِْت أُس ِ
ش ُد
ش ُد ُه ْم ُر ْ
اقي ا ْلقَ ْوَم إِ ْخ َوِتي الَِّذي َ ...غ َو َايتُ ُه ْم َغي َوُر ْ
َ

()3

 -8الحذف في ق ار ة "إياك" (ْالتخفيف)
جر أر امرررو بررن اايررا إيرراب ِ
بنسررر الهمرية وتتفيررف اليرراء ،واررل للررب إاررالل ب ررلف إ رراد اليرراءين ،جررال

العنبري" :والوأم أ م لف إ اد الياءين لثقل التضعيف اي الياء"
ُ

()5

انران مرن تفرف أراا لاترب عبرا،

أو قيقتب ،وال هرلا ظرر( ،)6ولهرم القر بري إلرل أن جرراءة التتفيرف اري اليراء -ه را -مر روم ا هرا،
الل أن هلا ال لف لم ظير اي نالمهم ،اقا ورا اي شعر الفريا جولم:
ِ ()7
ِ
ص اار و ِّ
السما َك ْي ِن أ َْي ُهما َّ ...
تََنظَّ ْر ُ
استَ َهلَّ ْت مواط ُرهْ
علي من ال َغ ْيث ْ
ت َن ْ
ار مرن التضرعيف( ،)1وجرولهم
يريا أيهما ،وأاء ار هم جرولهم اري "إمرا" أيمرا بإبراال إ راد الميمرين يراء؛ ارر ا

ظلل ,ظْل.,
ُ

 )1مفاتيا التيم.104/1 :

 )2ي ظر :ظاهرة ال لف اي الارن اللتوي :اهر مواة ،الاار الأامعية1998 ،م ،ص.281
 )3أضواء البيان.362/6 :

 )4سر ص ااة اإلارام :ابن أ ي.191-190/2،
 )5إارام القراءا ,الشوال.93/1 :
 )6الساب .93/1 :

 )7تفسير القر بي.146/1 :
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وجول الشاار:

أن ِ
تاق ِم َن
َخ َّ
الً َ
ا لف إ اي السي ين نما ُ لا ,إ اد

وس
س َن ِْ ِه فَ ُه َّن إلَ ْي ِه ُ
المطايا َ ...
أح ْ
ش ُ
َ
الالمين.

()2

ولهم اامر م ما إلل أن الم لوف "مرن (إيراب) اليراء السران ة ال المت رنرة الرل انرن مرا أراء

اي (أي) اي جول الفريا  ،والل انن مرا أراء ا راهم اري ظلر,؛ ألن مرا بعرا الم رلوف اري نرل مرن
(أيهما وظل ),رف ص يا مت رب اال يضرق أن يسب بال رف السانن اللد بقي من المضعف ،أمرا

ارري "إيرراب" االضرررر واجررع إال إلا نرران الم ررلوف هررو ال رررف السررانن ال المت رررب"( .)3ولعررل ال رراأا أن
الم رلوف مرن أيهمرا وظلر ,هرو ال رررف السرانن نمرا را

اري إيرراب ثرم سرنن المت ررب لبرا للتتفيررف؛

"أل م ال تالف أن لف السانن أسهل من لف المت رب".

()4

ولعل التفسير الصوتي وراء تتفيف الياء المضاافة اي نلمة إياب يعوا إلل استثقال اأتما الياء

المضرراافة "المشررااة" مررع النس ررة ارري نلمررة وا رراة ،ولمررا نرران اأتمررا اليرراءين ارري نلمررة وا رراة مسرربوجة
بنسرة مستثقلة ا ا العرم مالوا إلل التتفيف من هلا الثقل ب لف اليراء السران ة مرن إيراب؛ لبرا للتفرة

وميال بالنلمة إلل اليسر والسهولة .جال ابن أ ري" :جُررئ" إيراب" برالتتفيف؛ أل رم ن ِررق اأتمرا التضرعيف

مع ثقل الياءين والهمية والنسرة".

()5

ومما ي بتي اإلشارة إليم ،أ ا بتعوا ا الل جراءة إياب بالتضعيف ال أا صعوبة اي

إلل الأها اللي بللم اي جراءة إياب بالتتفيف.

قها بالقيان

 -9الحذف في ق ار ة "الضالين" ( بالتتفيف)

ار من ثقرل التضرعيف،
العنبري" :يق أر بتتفيف الالم وهو بعيا ووأهم الل ضعف ،أ م تفف ار ا
جال ُ

وهلا ظير لف الالم اي (ظْل ),وهرو أصرل أسرماء الفراالين المرا رلا ,اري الفعرل رلا ,اري االسرم

الأاري الل الفعل"( .)6وأوي النرما ي بتتفيف الالم ي

وجعر,

()7

و رلف إ راد الالمرين مرن النلمرة
ررو :ظل رر ,وم ْس رر,

ار م ررن التض ررعيف ،وج ررال اب ر ُرن أ رري :ج ررا هربر روا م ررن التض ررعيف إل ررل ال ررلف
ار رر ا
وأ سرر ،)8(,وجررال سرريبويم :بوالا نرران موضررع ي تملررون ايررم التضررعيف لنراهيررة الت ريررب ،ررلاوا أل ررم ال
ر ،,ولرين
مس ،,لاوا وألقوا ال رنة الرل الفراء ،نمرا جرالوا ِ ف ُ
يلتقي سان ان ،ومثل للب جولهم :ظْل ُ
,و ْ
 )1الممتع النبير اي التصريف :ص .248وهمع الهوامع.577/2 :

 )2المقتضم .245/1 :التصايص .440/2 :وأيسر التفاسير :الأيرد .375/3
 )3القضايا الصوتية والصراية :ص.244

 )4شرح ايوان المت بي :العنبري.148/3 ،277/1 ،
 )5الم تسم.40/1 :

 )6إارام القراءا ,الشوال.93/1:

 )7شوال القراءا :,النرما ي ،ص.44
 )8التصايص.21/3 :
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هلا ال و إال شالا ،واألصل اي هلا اربي نثير ،وللب جولب :أ سس ،,ومسس ,وظلل ،)1(,وجال اي
()2

 ،,وظل ،,لما نثر اي نالمهم نرهوا التضعيف.
 ،,وم ْس ُ
موضع آتر :ومن الشال جولهم أ ْس ُ
وجررا أاد التتفيررف بال ررلف ارري نلمررة الضررالين إلررل الررتتلص مررن المق ررع المايررا المتلر  ،وت ويلررم إلررل
مق ع ويل مفتوح.

وتالصررة األمررر أن ررلف الررالم األولررل ارري الضررالين هررو ارري رأي ررا ج رراءة شررالة لأررا إليهررا لب را

للتتفيف نراهية اأتما السان ين؛ هما سنون األلف وسنون الالم األولل.

ثانيا -حذف الحركات:
ا
تتعرررض ال رنررة ارري اررين النلمررة الثالثيررة إلررل ال ررلف (التسررنين) ،س رواء ارري الفعررل ررو (اْلررم) أو
االسم و (ا ْترل) ،ومرن هرلا ال رلف (مْلرب) ،ومرن جولرم تعراللَ " :م ِال ِـك َي ْـوِم الـد ِ
ِّين" ،ويعلرل ال راة لمثرل
هررلا ال ررلف بق ررولهم :إ م ررا أس ررن وا الع ررين ن ارهررة اال تق ررال م ررن األت ررف (أي الف ررتا) أي األثق ررل م ررم (أي
النسرر) اري الب رراء المب ري الرل التفررة أي ب راء الثالثري المأرررا ،اسرن وق؛ ألن السرنون أتر آ
رف مرن الفررتا،
اينون اال تقال من الفتا إلل أتف م م"(.)3

ومما ورا اي الشعر مؤناا ل لف النسرة اي صيتة (ملب) ،جول امرو بن نلثوم:
ِ ()4
سام َّ
ِ
َن ُن ِق َّر الذ َّل ف ْي َنا
سفاا
أََْ ْي َنا أ ْ
اس َخ ْ
الن َ
إ َذا َما َ
الم ْل ُك َ َ
جال األ باري شار ا هرلا البير" :,واري الملرب ثرال لترا :,ملِرب ومْلرب ومليرب ،وجرا يقرول بعضرهم ِ
المْلرب
ِِ
هرم الرأل بسنون الراء(.)5
تتفيف الملب بم يلة جولهم :جا ْ
مْحث اإلع ل واإلْدال:
اإلاالل لتة :العلة؛ أي المرض ،وأال أي أصيم بالعلة.

()6

أمررا اص ر ال ا :تتيررر رررف العلررة للتتفيررف ويأمعررم القلررم وال ررلف واإلسررنان( ،)7و ررروف العلررة هرري
األلف والواو والياء ،وبعض الم اثين أعلها الواو والياء( ،)8وأ ها موضو اإلارالل ،ويرأرع السربم اري

للب أن األلف "ال تنون أصال اي متمنن وال اي اعل ،لنن ان واو أو ياء"( ،)9ولهم بعضهم إلرل أن
لفظ اإلارالل اري اصر ال هم مترتص بتتيرر ررف العلرة أي األلرف والرواو واليراء بالقلرم أو ال رلف أو

 )1النتام.422/4 :
 )2الساب :

 )3ال لف الصراي :أبو جااون ،ص.101
 (4شرح المعلقا ,التسع :ص.347

 (5شرح القصايا السبع ال وال :األ باري ،ص425
 )6لسان العرم :مااة "الل".

 )7الشااية اي الم الصرف .94/1 :وشرح شااية ابن ال اأم.66/3 :
 )8اللتة العربية مع اها ومب اها :ص.276

 )9شرح شااية ابن ال اأم .66/3 :الشااية اي الم الصرف.94/1 :
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اإلسنان ،وال يقال لتتير الهمرية با را الثالثرة إارالل( ،)1أمرا سرام ال عيمري ارلهم إلرل أن الهمرية ااتلرة

اي اإلاالل اقال" :إ م مااام القلم من أبوام اإلاالل االهمية ااتلة ايم".

()2

وجا لهم بعرض الوصرفيين العررم الم راثين إلرل ضررورة قرل اإلارالل واإلبراال بناملرم إلرل ارن

األصوا ،,ير أ ا أاري ما ارا اليم العلماء والاارسون اري ارن هرلا المب ر
أي اي الصرف(.)3

اري منا رم المعهروا؛

وي قسم اإلاالل اي اللتة العربية إلل ثالثة أجسام:

أ) إاررالل بالقلررم :أي جل رم أ ررا أ رررف العلررة أو الهم رية را را آتررر مررن هررلق األ رررف نمررا ارري "سررماء
وب اء" ،إل أصلهما سماو وب اي؛ اقلب ,الواو والياء همية.
م) إا ررالل بال ق ررل أو التس ررنين :وين ررون بتس ررنين رررف العل ررة المت رررب بع ررا ق ررل رنت ررم إل ررل الس ررانن
الص يا جبلم مثل" :يبيع" أصلها" :ي ْبيعُ" اتقلم نسرة الياء إلرل سرانن صر يا جبلهرا وهرو البراء اصرار,
"يبِ ْيعُ" بسنون الباء.
ا) إاالل بال لف :وي لع هلا ال و الل لف رف العلرة للتتفيرف أو للرتتلص مرن التقراء سران ين،
ن ررلف رررف العلررة مررن الفعررل "وصررف" الررلي الررل وين اعررل ومضررارام "يصررف" وأصررلم "الوصررف"،
لا ,الواو لالستثقال.
مواضا اإلع ل في سورة الفاتحة:

-1اإلع ل في كلمة "نستًين":

وجع ايها إاالالن :أ اهما بال قل وااتر بالقلم؛ انلمة ستعين أصلها ْست ْع ِون أل رم مرن المعو رة
والعون( ،)4ااتل ب قل رنة العين إلل الفاء؛ أي قل رنة الواو إلل العين بواسنا ها ،ثم جلب ,الواو ياء

لس ررنو ها وا نس ررار م ررا جبله ررا( ،)5إل ل ررين ا رري ن ررالم الع رررم واو س رران ة جبله ررا نسرررة وال ي رراء س رران ة جبله ررا

ضمة( ،)6وهلا اإلاالل م را وجياسي اي هلا ال و وما أرد مأراق(.)7
 )1شرح شااية ابن ال اأم.67/3 :

 )2الاراسا ,اللهأية والصوتية ا ا ابن أ ي :ص.357

ُ )3وضع اإلاالل واإلباال اي مب
الصرربور شرراهين ارري الم ر هج الصرروتي للب يررة العربيررة :ص ،167اللتررة العربيررة مع اهررا ومب اهررا :تمررام سرران ،ص.275

وا ا أسوة بنثيرر مرن اللترويين الم راثين؛ إل أعلوهمرا اري برام وا را .ي ظرر :ابرا

ال و الوااي :ابان سن .756/4 ،وللب لم أصرول ا را القراماء ،ومر هم :م مرا برن الري الهرراوي اري نتابرم :إصرفار
الفصيا .193/1 :وشلا العرف اي ان الصرف :ص.121

 )4معا ي القرآن بواارابم :اليأاا.46/1 ،
 )5مشنل إارام القرآن :مني ، 70/1 ،والتبيان اي إارام القرآن.7/1 :
 )6مشنل إارام القرآن.70/1 :

 )7تفسير النتام العييي بواارابم :ص.334
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-2اإلع ل في كلمة "اهدنا":
"وجررع اإلاررالل بال ررلف ارري الفعررل "اهررا ا" صرريتة األمررر مررن الفعررل "هرراي" ،جررال السررمين ال لبرري:
اهر ِرا (ا ْار ِرع) ،ررلف المررم وهرري اليرراء مررال لألمررر الررل الأرريم" )1(،االفعررل "هرراي" ت رنرر ,اليرراء
"ووين ْ
وا فتا ما جبلها اقلب ,ألفا(.)2

االعلماء القاماء يعللون لتاالل اي نلمة "اها ا" بان الياء لما ت رن ,وا فتا ما جبلها جلب ,ألفا ثم

ررلا ,المررم ارري األمررر ظر ا
رر الاتاللهررا ،أمررا الم رراثون ايرررون أن اإلاررالل ارري مثررل نلمررة "اهررا ا" الرةٌ

صرروتية ترراليم الفعررل الم تهرري بصرراي ,ويررل مثررل" :رمررل"" ،ااررا"" ،سررما" ،اررإن الصررو ,الثال ر
ين يصاغ م م اليمن المضار وياتل اايرة الأيم ونللب من صيتة األمر".

()3

ي ررلف

جررال ابررا الصرربور شرراهين" :وايمررا يتعلر بسررقو الررالم بهررلق األ روال اإلسر ااية نلهررا ،اهررو واجررع صرروتي
مؤنا ،نما جررق الصرايون ،وجا سق  ,جبل اإلس اا وهو الع صر األول من المياوا ،أي إن الفعل برال
الم تل جبل اإلس اا".

()4

ويفهررم مررن نررالم ابررا الصرربور شرراهين أن الفعررل ثالثرري ارري أصررلم ،إال أ ررم يسررتعمل ث اييرا ارري ررال

راثر
ال ر بررم ،وهررو بررللب يررلهم إلررل أن ال ررلف ارري مثررل هررلق األاعررال ررلف صرروتي ال ص رراي ،متر ا
بالم هج الوصفي للصرف العربري ،االفعرل "هراد" وي رم "اعرل" ،نمرا أن الفعرل "جرال" وي رم "ارال" ،ارالفر

بين القاماء والم راثين أن القراماء أعلروا ال رلف رلاا صررايا والم راثين أعلروق رلاا صروتيا ،وهرلا مرا

رترِ
لهررم إليررم اررويي الشررايم بقولررم" :أمررا بال سرربة للقرراماء اررإن وأرروا الصررام ,لررم يشررا اهتمررامهم ولررم يسر ْ
ا تبرراههم بسرربم التل ر بررين ال رنررة ال ويلررة والصررام ,الترري تشررترب ارري الصررورة الت يررة ،وللررب أل هررم
يعولون اي أ نامهم الل المنتوم اون الم و ".

()5

وتالصة القول :إن الم اثين يلهبون إلرل أن سربم اإلارالل اري نلمرة "اهرا ا" " يرأرع إلرل التقسريم

المق عي للفعل "هاي"  ha/da/iaواللي مثلم " يو"  ga/za/u-aو "رمي" ra/ma/i-a

أي إن المق ع األتير سينون ريبا ان سج اللتة ،اهو مؤلف من رنا ,اق  ،ولللب أسق  ,اللتةُ
الع صر األصلي اي األيواا وهو النسرة (  ) iوهرو الرلي شرا ا رم اال ريال أي :الم النلمرة ،ااتصرل,

الفت تان القصيرتان لتصب ا ات ة ويلة هنلا  ،ra/maa ،ha/daa ،ga/zaaاالفعل "هاد" بروين

" اعل" اهو إلا ثالثي األصل ث ايي الم و تماما ناألأوف".

()6

 )1الار المصون .62/1 :البيان اي ريم القرآن38/1 :

 )2إيأاي التعريف اي الم التصريف :ص .170وشر ان الل مراح األرواح اي الم الصرف :ص.137
 )3الم الصرف الصوتي :ابا القاار ابا الأليل أيم ة1998 ،م ،ص.52
 )4الم هج الصوتي للب ية العربية :ص.93

 )5تامال ,اي بعض ظواهر ال لف الصراي :ص.60

 )6الم هج الصوتي للب ية العربية :ص .88-87بتصرف
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ويمنررن تفسررير مررا ررا

ارري الفعررل "هرراد" -واق را لعلررم اللتررة ال رراي  -الررل أ ررم تقصررير لل رنررة

ال ويلررة الموأررواة الررل الرراال ،ممررا ررتج ا ررم ت ررول ارري المق ررع الصرروتي مررن مق ررع ويررل مفترروح هررو

"ص ح ح" "ا ي" متمثل اي صو ,الراال والرمري النترابي "ي" إلرل مق رع جصرير مفتروح وهرو "ص ح"
متمثل اي صو ,الاال "ِا" الم رب بنسرة جصيرة.
-3اإلع ل في كلمة "المستقيم":

ِ
مستقوم ،ااستثقل ,النسرة الل الواو ا قل ,إلل القراف اا قلبر ,الرواو يراء ال نسرار
المستقيم أصلها

()1
اها ااة الل للرب،
ما جبلها  ،االقاماء الصرايون يقلبون الواو ياء إلا سن  ,ونسر ما جبلها ،ولهم شو ُ
م ها :مييان –مواين ،ميعاا -موااا ،موجا.)2(,

أمررا بعررض الم رراثين ايررلهبون إلررل أن اإلاررالل أو رراال ,التبرراال المرروجعي ،أو التتييررر ،إ مررا هررو

( )3

بفعل اوامل صوتية تشترب ايها صفا ,األصوا ،,ومتارأها وت وااتها سم نيفية الممر الهوايي،
وا ا تعلي ابا الصبور شاهين الل ( ِم ْرواين) جرال" :ارإن جلرم الرواو يراء لرين إال وهمرا أسراتم النتابرةُ
العربيرة ارري نلمررة (ميريان) ،والواجررع أن اللتررة العربيرة لمررا نا رر ,تنررق تتررابع النسررة والضرمة ،اقررا اسررق ,
ا صر الضمة ،واوض ,منا م نسرق جصيرة ،تصبا باإلضااة إلل سابقتها نسرة ويلة بعا الميم هي
التي نتبر ,اري صرورة اليراء ،اراألولل أن تقرول :جلبر ,الضرمة نسررة تتلصرا مرن الصرعوبة ،و يوارا إلرل

اال سأام"(.)4

إن تتررابع النسررة والضررمة المتمثلررة بررالواو منررروق ،المررا تتابعررا ،أسررق  ,الرواو وارروض ا هررا بالنسررة ثررم

اأتمع نسرتان اابالتا بالياء ،وهلا ما ا
 -4اإلْدال في لفظ الج لة (الل):

اي نلمة المستقيم؛ ااصلها المستقوم.

اإلباال لتة يع ري الت يرة والتتيرر ،أراء اري اللسران :وأبرال ,الشريء بتيررق ،وبالرم اهلل مرن التروف أم را،

وتبايل الشيء تتيرق.

()5

أمرا اصر ال ا :إجامرة ررف منران ررف اري موضررعم اري اللفرظ( ،)6ومرن مواضرع اإلبراال الصرراي ارري

سررورة الفات ررة إبرراال ال رواو هم رية ا ررا مررن أعررل أصررلم (الررم ،ول رم) اابررال ,ال رواو بررالهمية مثررل (وشرراح،

 )1الم رر الوأيي .75/1 :بواارام القرآن وبيا م .15/1 :التبيان اي إارام القرآن :ص .8والأاول اي إارام القرآن:
.28/1
 )2النتام ،335/4 :التصايص ،89/1 :واألصول اي ال و ،306/3 :الممتع النبير اي التصريف :ص ،285شررح
األشمو ل أللفية ابن مالب ،132/4 :شرح التصريا الل التوضيا.717/2 :

 )3الم الصرف الصوتي :ص.420

 )4الم هج الصوتي للب ية العربية :ص.187
 )5لسان العرم :مااة (بال).

 )6الصاأي اي اقم اللتة :ص.333
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اشرراح)( ،)1والررة هررلا اإلبرراال ا نسررار ال رواو( ،)2وجيررل" :إن نا رر ,ال رواو و رراها اررال يتلررو مررن أن تنررون

مضررمومة أو منسررورة أو مفتو ررة ،اررإن نا رر ,منسررورة أو مضررمومة أرراي أن تبررال م هررا هم رية اتقررول:

وااء ،إااء" ،وجرا جررئ" :ثرم اسرتترأها مرن
" ُو ِاا ،أُاا" ،وال " ُوجت ،,أُجت ",وال " ِوسااة ،إسااة" ،وال " ُ
()3
إااء أتيم".
إلا وجعرر ,الر رواو المنس ررورة ا رراء أرراي جلبه ررا همر رية

ررو( :وسررااة) و (وش رراح) و(وا رراء) ،أ رراء ايه ررا

"وا مررا أرراء القلررم ارري
(إســادة)( ،إشــاح) و(إعــا ) .يقررول الرضرري معلرال سرربم إبرراال الهمرية مررن الرواو :ب
المنسورة أيضا؛ ألن النسرة ايها ثقل أيضا ،بوان نان أجل من ثقل الضمة ،ااستثقل للب اي أول النلمة
اون وس ها،

و ِويل وا ِويل؛ ألن االبتااء بالمستثقل أش ع".

اتتلف العلماء اي مسالة إباال الواو المنسورة همية من ي

()4

القيان والسما إلل اريقين:

األول :يقصررر المسررالة الررل السررما  ،والررة للررب ا رراهم أن ال رواو المنسررورة المتصررارة تاتررل نررم ال رواو
والياء إلا اأتمعتا اي أول النلمة ،انما ال يوأم اأتما الرواو واليراء همري الرواو نرللب األمرر مرع الرواو

المنس ررورة( ،)5ووص ررف اب ر ُرن يع رري
أص اب ا يقفون اي همية الواو المنسورة الل السما اون القيان"(.)6

ه ررلا الر ررأي با ررم ج ررول األنثرررين ،يق ررول اب ررن يع رري " :واال ررم أن أنث ررر

واآلخر :القول بقياسية اإلباال ،وهلا جول الماي ي" :واالرم أن الرواو إلا نا ر ,أوال ونا ر ,منسرورة ،امرن

العرررم مررن يبررال منا هررا الهم رية ،وينررون للررب م رراا ايهررا ،ايقولررون ارري " ِوسررااة :إِسررااة" ،واي"وارراء:
إااء" ،واي "الواااة :إاااة".

()7

وراررض ابررن اصررفور القررول بالسررما وارراق ااسرراا ،جررال" :أمررا ِ
القيرران المررا لنر ررا مررن أن الرواو المنسررورة
ُ
ر،,
م ,أو ترات ْ
بم يلة الياء والواو ،انما ينرهون اأتما الياء والواو ،تل يقلِبرون الرواو إلرل اليراء ،تقرا ْ

ي ,يا" واألصل " ْويا" ،ويقولون" :سي ٌا" واألص ُل "س ْي ِوٌا" ،انللب ي بتي أن ينرون الآ ر ُ
ايقولون " :و ُ
بالواو المنسورة مستثقال .اإن جال جايل :هال ِجستم "وشا ا" وأتواتِم الل ويا ووين وأمثالهما ،انمرا أن
الواو والياء إلا اأتمعتا اري أو ِل النلمرة لرم يوأرم للرب جلرم الرواو همرية ،انرللب الرواو منسرورة ،ارالأوام
و ( ي) .وللب أن ال رنة اي ال ية

أن الواو المنسورة إ ما تُشبم الواو السان ة إلا أاء ,بعاها ياء،
بعررا ال رررف ،وسرريقام الرراليل الررل للررب ارري موضررعم ،االنسررة إلا مررن ِوشرراح ارري ال يررة بعررا الرواو ،وهرري
 )1تفسرير القررآن :السرمعا ي ، 33/1 ،والررار المصرون ،26/1 :اللبررام ارري الروم النتررام ،140/1 :تراا العرررون :مررااة
(الم) .وتااتل األصول اللتوية وأثرق اي ب اء المعأم :ابا الر اي الصاااي.304/1 ،

 )2تااتل األصول اللتوية وأثرق اي ب اء المعأم.304/1 :
 )3الممتع النبير اي التصريف :ص.221
 )4شرح شااية ابن ال اأم.79-78/3 :

 )5الممتع النبير اي التصريف :ص.221
 )6شرح المفصل14/10 :

 )7شرح شااية ابن ال اأم :ت قي  :ابا المقصوا 728/2 ،الهام .
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بم يلة الياء ،وتبقل الواو سان ة .انما أ م إلا نا  ,الواو جبل الياء ،ونا ر ,سران ة ،يأرم إااللهرا
ي ،انللب يأم إاالل ما أشبهها

وِ :وشاح.

رو

ارإن جيرل :اهررال أُالر ,بقلبهررا يراء ،نمررا اُعرل بهررا اري رري ،ارالأوام أ هررم لرم يفعلروا للرب؛ ألن المقصرروا

برراإلاالل التتفيررف ،والنسررة ارري اليرراء ثقيلررة ،ااُالرر ,بإبرراال الهمرية م هررا ،وأمررا السررما األ هررم جررا جررالوا:

(إسادة) و(إشاح) و(إعا ) بوااااة ،ونثُر للب نثرة ،توأم القيان اي نل واو منسورة وجع ,أوال"(.)1

والراأا أن إباال الواو المنسورة همية مقين اليم ،ولم شواها ااة اي شرعر العررم .بوا مرا أبرالتها
لثقل الضمة والنسرة اي الواو ،وللب أن الضمة بم يلة الواو والنسرة بم يلة الياء ،ولهم ابن أ ري إلرل
اررام همرري ال رواو المنسررورة ارري القيرران جررال" :نرران القي ران ارري ال رواو المنسررورة أال تهمرري ،نمررا ال يأررم

الهم رري إلا اأتمع رر ,الر رواو والي رراء؛ ن ر ر ر ر ر (وي ررا ،ووت ررل) ،ولن ررن المنس ررورة اررري ه ررلا م مول ررة ال ررل نرررم
المضررمومة؛ ألن النس ررة مسررتثقلة ارري ال رواو ،نمررا أن الضررمة ايهررا نررللب ،امررن ه ررا لررم ي رررا الهمرري ارري
ال رواو المنسررورة إ ررارق ارري المضررمومة "( ،)2ولهررم المبرررا وابر ُرن الس رراا إلررل أ رواي إبرراال ال رواو هم رية إلا
ا نسر.)3(,
التْادل في حروف المضار :

الفعل المضار مرا تعتقرم اري صرارق الهمرية وال رون والتراء واليراء؛ وللرب جولرب للمتا رم أو التايبرة

تفعرل وللتايرم يفعررل وللمرتنلم أاعرل .ولررم بوالا نران معرم يررق وا راا أو أماارة فعررل( ،)4ارالهمية للمررتنلم
و اق و :أجوم أ ا ،وال رون للمرتنلم إلا نران معرم يررق رو :قروم رن ،والتراء للمرلنر ال اضرر رو:
تقوم أ  ،,وللمؤ

القايمة

و :تقوم هي ،والياء للملنر التايم

و :يقوم هو(" ،)5ارإن جيرل لرم ييرا,

هلق ال رروف اون يرهراد جيرل :األصرل أن ترياا رروف المرا واللرين ،وهري الرواو واليراء واأللرف ،إال أن

األلف لم يمنن ييااتها أوال؛ ألن األلف ال تنون إال سان ة ،واالبتااء بالسرانن م رال أبرالوا م هرا الهمرية
لقرم مترأيها؛ أل هما هواييان يترأان من أجصل ال ل  ،ونللب الرواو –أيضرا -لمرا لرم يمنرن ييااتهرا

رر ،أال ترراهم جرالوا:
أوال؛ أل م لين اي نالم العرم واو ييا ,أوال اابالوا م ها التاء؛ أل ها تبال م هرا نثي ا

(تر ار وتأرراق وتتمررم) واألصررل( :و ار و وأرراق و وتمررم) أمررا اليرراء ،اييررا,؛ أل هرا لررم يعرررض م هررا مررا

يم ع من ييااتها نما ارض اي األلرف والرواو وأمرا ال رون اإ مرا ييرا,؛ أل هرا تشربم رروف المرا واللرين،

وياا معها اي بام اليياين"(.)6

 )1الممتع النبير اي التصريف :ص222
 )2الم صف :ص.229

 )3المقتضم .94/1 :واألصول اي ال و.307/3 :

 )4المفصل اي ص عة اإلارام :ص .321وال اوا اي الم ال و :ص.442
 )5اللمع اي العربية :ابن أ ي ،ص .9وأس ارر العربية :ص.48
 )6أسرار العربية :ص.48-47
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من مواضرع إبراال رروف المضراراة اري سرورة الفات رة وجراءتهرا مرا ُروي ارن الرسرول –صرلل اهلل
جر "يا مالرب يروم الراين إيراب أابرا بوايراب أسرتعين"( ،)1اابرال الهمرية برال ال رون ،والهمرية
اليم وسلم -أ م أ
-نما هو معروف -ترياا اري أول المضرار لترال الرل المرتنلم لو راق ،وبرللب ينرون المع رل :أابراب أ را

وأستعين بب أ ا ،أما جراءة الأمهور و عباب

ن و ستعين بب

ن.

نمرا وجررع تبراال بررين صريغ الفعرل المضررار جر أر ارري الشروال ُ"ي ْعبرا"

()2

"تُ ْعبر ُرا"

()3

بب راء الفعررل المضررار

للمأهول ،والفعل المضار يب ل للمأهول بضم أولرم وارتا مرا جبرل آتررق ،وجرال السرمين ال لبري(" :إيراب
ُي ْعبر ُرا) الررل ب ايررم للمفعررول التايررم ،ووأههررا الررل إشررنالها ،أ ررم ايررم اسررتعارة والتفاترا؛ أمررا االسررتعارة اإ ررم
اسررتعير ايهررا ضررمير ال صررم لضررمير الراررع ،واألصررل "أ رر ,تُ ْعبر ُرا" وهررو شررايع نقررولهم( :اسرراب واسرراق

رر" :إيرراب تُ ْعبر ُرا" بالت ررام ،ولن ررم التفرر ,مررن
واس را ي) ،...وأمررا االلتفررا ,انرران ر هررلا القررارئ أن يقر أ
الت ام اي "إياب" إلل التيبة اي ُيعبا ،إال أن هلا االلتفا ,ريم لنو م اي أملة وا اة".)4(.
عبا" أام من جرراءة "يعبرا" ،إال أن القر ارءة األولرل ضرعيفة مرن ير
العنبري إلل أن جراءة ُ"ي ُ
ولهم ُ
اإلا ررام اقررال" :والوأ ررم ارري ج رراءة " ُيعب ررا" أن الم رراا إثبررا ,العب ررااة لررم سررب ا م وتع ررالل الررل اإل ررال

ايعبا أام ،وايم ااتراف من المتا رم أ رم
واالست قا  ،بوالا جال " عبا" تص بم المتا م اون يرقُ ،
سب ا م المست للعبااة م م ومن يرق ،إال أن اي هلق القراءة ضعفا من أهة اإلارام ،ومرن للرب أن
"إياب" ضمير م صوم و اصبم " عبا" ،اإلا جرئ "يعبا" لم يب هلا الفعل اصبا إال إياب؛ برل يأرم أن

يقال" :أ ُ ,يعبا"؛ ألن "أ  ",ضمير مراو ب ر "تعبا".

()5

مْحث األلفاظ األعجمية:

إن جضية وجو األلفراظ األاأميرة اري القررآن النرريم مرن القضرايا الشراينة التري اسرت ول ,الرل انرر

نثير مرن الماي را األأرالء جرايما و رايثا الرتبا هرا برالقرآن النرريم ،وا را معرالأتهم لهرلق القضرية تباي ر,
آراؤهررم ولهررا وتضررارب ,وأهررة ظرررهم إياءهررا ،وال رراظر ارري الت ر ار اللترروي يأررا العلمرراء جررا اسررتتاموا

مص ل ا ,للااللرة الرل هرلق األلفراظ ،القرا تلر العلمراء العررم برين أربعرة مصر ل ا ,ا را معرالأتهم
المعربرة ومررة األلفراظ
لأللفاظ األاأمية اي القررآن النرريم؛ اترارة يقولرون األلفراظ األاأميرة ومررة األلفراظ ُ

الاتيلة وأترد األلفاظ المولاة(.)6
 )1شوال القراءا :,النرما ي ،ص.43

 )2ا ظر تتريج القراءة اي أاول القراءا.,
 )3ا ظر تتريج القراءة اي أاول القراءا.,

 )4الررارر المصررون .58/1 :اللبررام ارري الرروم النتررام .199/1 :إت رراف اضررالء البشررر ارري القر رراءا ,األربعررة اشررر:
 ،163/1الب ر الم ي .43/1 :

 )5إارام القراءا ,الشوال.97-96/1 :

 )6األاأمي :اللفرظ األاأمري يعرارم أبرو يران :هرو نرل مرا قرل إلرل اللسران العربري مرن لسران يررق سرواء نران مرن لترة
الفرررن أو الررروم أو ال ررب

أو اله ررا أو البربررر أو اإلاررر ج أو يررر للررب .االجت رراح ارري الررم أصررول ال ررو :الس ريو ي
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()1

ا يرة مرن تاللهرا يسرت يعون ال نرم الرل أاأميرة اللفرظ،

لنرق أن العلماء استتاموا مقرايين
والأاير ُ
ومقايين أترد( )2قلوا من تاللها اللفظ األاأمي إلل اللفظ العربي.

تباي رر ,وأهررة ظررر العلمرراء ارري وجررو اللفررظ األاأمرري ارري الق ررآن الن رريم ،وال رراظر ارري الت ر ار اللترروي

يأاهم جا ا قسموا إلل ثالثة ملاهم:

ت قي ر  :م مررا الشررااي ،ص .22وجررال التضررري" :برران نررل نررالم لررين اربي را اهررو اأمرري ،و ررن نتير ررا مررن األمررم".
(الساب ص.)22
م) المعرم :هو ما استعملم العرم من األلفاظ الموضواة لمعان اي ير لتت ا .الميهر.268/1 :

التلص أم بعا ،تل هلق األيام".
ا) الاتيل" :هو نل ما اتل اي العربية من يرها من اللتا ،,سواء اي يمن العرم ُ
صاا أبو سليمان :مألة أامعة األيهر ،ص.63

ا) المولا " :هو ما اربم المولاون اللين ال ي تج بالفاظهم ،والمولاون هم األأيال األولل التي ولا ,اي صرار اإلسرالم،
والمولا أنثر من المعرم وللب بسبم اتتال العرم بشتل األمم" .اراسا ,اي اقم اللتة :م ما األ اني ،اار الشرو
العربي ،ص 349وما بعاها.

 )1ومن هلق المقايين )1 :ال قل بان ي قل للب أ ا أيمرة العربيرة )2 .تروأرم ارن أويان األسرماء العربيرة

رو "إبرسريم".

 )3تلو النلمة من روف اللل أو الشفوية ،جال التليرل :ارإن ورا ,اليرب نلمرة رباايرة أو ُتماسرية معرراق مرن رروف
الررلل أو الشررفوية ،ال ينررون ارري تلررب النلمررة مررن هررلق ال ررروف وا ررا أو اث رران أو اررو للررب ارراالم أن تلررب النلمررة م اثررة

مبتاارة )4 .ال يأتمرع الأريم والقراف اري نلمرة اربيرة ،ونرل نلمرة تأتمرع ايهرا اإ هرا معربرة مثرل "الأرو " ،ونرللب الصراا
والأيم مثل الأص )5 .ال تقع اال بعاها ياي آتر النلمة مثل مه اي )6 .ال تنون ال اء مع الأريم مثرل ال راأن اإ هرا
نلمة أاأمية )7 .ال تأتمع السرين والرلال اري نلمرة مرن نرالم العررم رو االسرفيلاا )8 .ال تقرع ال راء والتراء اري نرالم
من نالم العرم )9 .ال تأتمع الباء والسين والتاء اي نلمة اربية ،جال الأواليقي" :لم ي ِب أ ا من الثقرا ,نلمرة اربيرة
مبي ررة مررن برراء وسررين وترراء )10.لررين ارري نررالم العرررم وين اعررالن
جابيررل ،وال وين اعاوي ررل

ررو :سر رراويل ،وال وين اااي ررل

ررو :ترسرران ،ولررين ارري نالمهررم وين ااايررل

ررو :آمررين ،وال وين اعال ررل

ررو :سر رراا وال وين اعل ررل

ررو:

ررو:

ررأن )11 .أن يأرر بالفت رة اوضرا ارن النسررة[ .ي ظرر :الميهرر برام معرارة المعررم 213/1 :ومرا بعراها .وا ارسررا,
اي اقم اللتة :اصل تعريم الاتيل :ص 213وما بعاها .المعرم من النالم األاأمي الل روف المعأم :الأواليقي،
ت قير ر  :ا.ف اب ررا ال ررر يم ،ص23-22المقام ررة .م ررن أسر ررار اللت ررة :إبر رراهيم أ ررين ،ص .127والظ رراهرة ال اري ررة ال ررل
الفص ل :ص.]125

( )2إل اجرم باب يرة العررم :جرال سرريبويم" :االرم أ هرم ممرا يتيرررون مرن ال رروف األاأميرة مرا لررين مرن ررواهم إليرم اربمررا
أل قوق بب راء نالمهرم ،وربمرا لرم يل قروق ،اامرا ممرا أل قروق بب راء نالمهرم :ارهرم أل قروق بب راء هأرر  ،ويهررا أل قروق بسرلهم،
واي ررار أل قرروق بررايمان ،ثررم ارراا سرريبويم يقررول" :وربمررا ترنروا االسررم الررل الررم ،إلا نا رر ,رواررم مررن رررواهم نرران الررل
ب ايهم ،أو لم ينن،

و رسان و رم والنررنم .النترام .303/4 :أن تراتل الرل األاأمري الم التعريرف .التصرايص:

 .358/1أن يعرم األاأمي بت ريب آترق .االشتقا من األاأمي يأعلم اربيا .القراءا ,القرآ ية :ص.338-337
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المذهب األول:

تب ل أص ابم( )1اام وجو األاأمي اي القرآن النرريم مراللين الرل وأهرة ظررهم مرن القررآن النرريم
()2
ِ
ون}( ،)3وجولم
سان َع َرِْ ٍّي ُم ِْين} وجولم تعالل{ :إِ َّنا َج ًَ ْل َناهُ قُ ْرآ انا َع َرِْيا لَ ًَلَّ ُك ْم تَ ًْ ِقلُ َ
بقولم تعاللِْ { :ل َ
()4
ِ
ِ
ِ
سِ
ان قَ ْو ِم ِه}(.)5
سول إََِّ ِْل َ
س ْل َنا م ْن َر ُ
تعاللَ { :و َك َذل َك أَ ْن َزْل َناهُ ُح ْك اما َع َرِْيا}  ،وجولم تعاللَ { :و َما أ َْر َ

المذهب الثاني:

وتب ررل أص ر ابم( )6ان ررة وجررو اللفررظ األاأمرري ارري الق ررآن الن رريم م تأ رين بمررا أترأررم ابر ُرن أريررر
بس ا ص يا ان أبي ميسرة؛ التابعي الأليل جال:

 )1ومن أص ام هلا الرأي :أ) اإلمام الشافًي :جال اإلمام :اقال م هم جايل :إن اي القرآن اربيرا أو أاأميرا ،والقررآن
يال الل أن لين من نتام اهلل من شيء إال بلسان العرم ،وجا اصل اإلمرام اري هرلق المسرالة ورا الرل الرلين جرالوا إن
ارري الق ررآن ألفاظ را أاأميررة .الرسررالة :االمررام الشررااعي ت قي ر وشرررح :أ مررا شررانر ،منتبررة الت ر ار  ،2 ،سرر ة1979م،
ص .42،41م) أْو عْيدة :يرد أن القرآن يل بلتة اربية اصي ة وما جيل إ م أاأمري مرن برام تماثرل األلفراظ ير
جرال " :ريل القررآن بلسرران اربري مبرين ،امررن يارم أن ايرم يررر العربيرة اقرا أاظررم القرول ،ومرن ياررم أن " رم" بال ب يرة اقررا
أنبر ،بوان لم يعلم مرا هرو ،اهرو ااتتراح نرالم وهرو اسرم السرورة وشرعارها ،وجرا يواار اللفرظُ اللفرظ ويأاريرم ومع اهمرا وا را،
وأ راهما بالعربيرة وااترر بالفارسرية أو يرهرا .مأراي القررآن :ص .]17ا) عْــد الوهـاب عـزام" :يررد أن اللترا ,السررامية
وأاراتها تباال ,ألفاظا اي اصور مت اولة جبل اإلسالم ،ااتل اي الفارسية مثال ،ألفاظ سرامية ،اررم لفرظ اارسري ُيظرن

بعرا بالبرا ثين ارن الصروام
أصال للفظ اربي وهو اي ال قيقة لفظ سامي تسرم إلل الفارسية اي العصور القايمة ،وجا ُ
ظ ر هم أن العربيررة لررم تهررم للتررا ,األترررد مررن ألفاظهررا إال ارري العصررور اإلسررالمية( .المعرررم :الأ رواليقي ،ت قي ر أ مررا

شرانر المقامرة :ص .4ا) أحمـد شـاكر" :العررم أمرة مرن أجرام األمرم  ،ولتتهرا مرن أجرام اللترا ,وأرواا نا ر ,جبرل إبرراهيم
بواسماايل ،وجبل النلاا ية والعبرية والسريا ية و يرها بلم اارسية وجا لهم ايها الشيء النثير بلهام ماي تهم األولل جبرل
التاري  ،العل األلفاظ القرآ ية ،التي يظن أن أصلها لين من لسان العرم وال يعرف مصار اشتقاجها لعلها من بعض مرا
اقا أصلم وبقي ال رف و اق( .المعرم :ص 13المقامة).
 )2سورة الشعراء :آية .195
 )3سورة اليترف :آية .3
 )4سورة الراا :آية .37

 )5سورة إبراهيم :آية .4

( )6ومن أص ام هلا الرأي :أ) اْن النقيب :وهو يرد أن القررآن جرا ارا النترم السرماوية السرابقة؛ أل رم ريل بلترة جومرم
ولتا ,أترد جال" :من تصايص القرآن الل ساير نتم اهلل تعالل الم يلة أ ها يل ,بلتة القوم اللين يل ,الريهم ،ولرم

ي يل ايها شيء بلتة يرهم ،والقرآن ا تود الل لتا ,العرم ،وأُ يل ايم بلتا ,يرهم من الروم والفرن وال بشرة شريء

نثير .اإلتقان ،127/2 :المهلم :ص .62سبل الهاد والرشاا اي سيرة تير العباا 291/10 :الهام .

م) الخوْي :يرد أن اللفظ األاأمري لرم اايراة لوجوارم اري القررآن اقرال :إل جيرل إن "اسرتبر " لرين بعربري و يرر العربري

من األلفاظ اون العربي اي الفصا ة والبال ة اتقول :لو اأتمع اص اء العرالم وأرااوا أن يترنروا هرلق اللفظرة ويراتوا بلفرظ

يقوم مقامها اي الفصا ة لعأريوا ارن للرب .اإلتقران ،127/2 :المهرلم :ص .63ا) أْـو حـاتم الـرازي :جرال "جرال جروم
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اي القرآن النريم من نل لسان(.)1

المذهب الثالث:

وأص ام هلا الملهم

القرآن اهي معربة.

()2

يرون أن القرآن ايم أاأمي باصل اللفظة ،ولما اربتها العرم اسرتتامها

والرراأا ا رراي المررلهم األول برران القررآن النرريم رريل بلتررة اربيررة تالصررة ،وأن هررلق األلفرراظ الترري

جيررل بااأميتهررا ليسرر ,مررن العأمررة ارري شرريء ،االلتررة العربيررة جايمررة جررام اليمرران ،وجررا اقررا ,مررن أو اي هررا
رر
الشرريء النثيررر جررال أبررو امرررو بررن العررالء" :مررا ا تهررل إلررينم مررن نررالم العرررم إال أجلررم ،ولررو أرراءنم واار ا

اي القرآن شيء من ألفاظ العأم ولتراتهم ورود أبرو ابيرا ارن ابرن ابران ومأاهرا وسرعيا برن أبيرر وانرمرة و راوون

وا اء و يرهم .ام ها جولم " :م" و" الريم " و" ال رور" و"الربرا يون" و"الربيرون" ،جرال :يقرال إن هرلق األ ررف بالسرريا ية.
[نتررام اليي رة ارري النلمررا ,االسررالمية العربيررة أبررو رراتم ال ررايي ،اارضررم سررين الهم رلا ي ،اار النتررام العربرري،2 ،
 1957ص .]136-135د) صْحي الصـالٍ :لهرم إلرل أ رم لرين اري العربيرة مرااة سررا
م ها وال مااة "سبر " تل

ترل ظرن "السرراا " مشرتقا

سم "االستب ار " متفراا ا ها ،وال "س ان" تل تال "الس ان" مقيسا اليها بل "السرراا "

اررارن معرررم ،أصررلم "سررااار" وهررو الرراهليي ،ولررين ارري نالمهررم اسررم مفرررا ثالثررم ألررف وبعرراها رارران( .ا ارسررا ,ارري اقررم
اللتة :ص.)178

 )1االتقان .126/2 :المهلم :ص .61األجران اي إاأاي القرآن .148/1 :اراسا ,اي اقم اللتة :ص.316

( )2ومن الذين ذهْوا إلى ذلـك :اْـن فـارس :جرال :إن هرلق ال رروف وأصرولها اأميرة ،نمرا جرال الفقهراء إال أ هرا سرق ,
إلررل العرررم اااربتهررا بالسر تها و ولتهررا اررن ألفرراظ المعأررم إلررل ألفاظهررا اصررار ,اربيررة ثررم رريل القررآن وجررا اتتل رر ,هررلق

ال روف بنالم العرم امن جال إ ها اربية اهو صاا ومن جال اأمية اهرو صراا [ .الصرا بي اري اقرم اللترة العربيرة:
ص .]63-62الجـواليقي :وللرب ا راما وضرع نتابرم المعرررم اقرال :هرلا نترام رلنر ايرم مررا تنلمر ,برم العررم مرن نررالم
األاأمرري ،و ر الق ررآن المأيررا وورا ارري أتبررار الرسررول -صررلي اهلل اليررم وسررلم -والص ر ابة والتررابعين -رض روان اهلل

اليهم أأمعين -ولنرتم العرم اي أشعارها وأتبارها ليعرف الاتيل من الصريا أن هلق ال روف بتير لسان العرم اي
األصل اقال أوليب الل األصل ثم لفظ ,بم العرم بالس تها اعربتم اصار اربيا بتعريبها إياق اهي اربية اي هلا ال ال
أاأمية األصل[ .المعرم مرن نرالم األاأمري الرل رروف المعأرم :أبرو م صرور الأرواليقي ،ت قير  :أ مرا شرانر ،اار
النتم ،ص .]5-3اْن الجوزي :جال :إن اي القرآن رواا بتير لسان العرم اي األصل ،ثرم لفظر ,بهرا العررم اعربتهرا
اصررار ,اربيررة بتعريبهررا إياهررا ،اهرري اربيررة ارري هررلا ال ررال أاأميررة األصررل اهررلا القررول بصررا الفرريقين أميعرا[ .ا ررون

األا رران اري ايررون الرروم القررآن البررن الأررويي ،ت قير م مررا اسررماايل اار النتررم العلميررة 2001 ،1م ،ص .]82أْــو
عْيــدة القاســم ْــن سـ م :جررال" :اهرؤالء أالررم بالتاويررل مررن أبرري ابيرراة ولنر هم لهبروا إلررل مررلهم ،ولهررم هررلا إلررل يررق.
ونالهما مصيم إن شاء اهلل ،وللب أن هلق ال روف بتير لسان العرم اي األصل ،اقال أوليب الل األصل ،ثم لفظ,

بم العرم بالس تها ،اعربتم اصار اربيا بتعريبها إياق ،اهي اربية اري هرلا ال رال أاأميرة األصرل[ .المعررم :للأرواليقي،
ص .]53عْد القادر المغرْي" :إن النلمة األاأمية إلا استعملتها العرم الل م هاأها أصب  ,اربية أو تقول ت ولر,
اربية ،ب ي

يصا أن ي يل بها الو ي اإللهي ،امن جال :إ ها اربية نان صااجا ،ومرن جرال إ هرا أاأميرة نران صرااجا،

اهي أاأمية اي االبتااء اربية اي اال تهاء ،والل هرلا ينرون جولرم تعرالل{ :إنـا أنزلنـاه قرآ انـا عرْيـا} قرا وصراجا .واري

القرآن الل هلا نثير من النلما ,المعربة[ .االشتقا والتعريم :ص.]83
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لأاءنم الم وشعر نثير"( ،)1وجال ابن اارن" :إن لتة العرم لم ت تم إلي ا بنليتها ،بوان اللي أاء ا ان
رر مرن النرالم لهرم برلهام أهلرم"( ،)2االلترة العربيرة متسرعة ال ي ري بهرا
العرم جليل مرن نثيرر ،بوان نثي ا

اررالم ولعررل االتسررا مررن تصررايص اللتررة العربيررة ،جررال الشررااعي" :لسرران العرررم أوسررع األلس ر ة مررلهبا،

وأنثرها ألفاظا وال علم ي ي بأمع المم إ سان ير بي".

()3

األلفاظ التي قيل ْأنها أعجمية في سورة الفاتحة:

لفظ الج لة ،الشيطان ،الرحمن ،الدين ،الصراط ،آمين.

أ -لفظ الج لة (الل):

اللين جالوا بان نلمة "اهلل" نلمة ير اربية اتتلفوا اي سرم هرلق النلمرة إلرل أصرلها امر هم مرن جرال

إ ها سرريا ية وآتررون جرالوا ابريرة وأاأميرة ،والرلين جرالوا بااأميتهرا جرالوا :إن أصرل نلمرة اهلل هرو الهرا
واألااأم يقولون "رو را" "مسري ا" ايضريفون ألفرا آترر االسرم ونلمرة الهرا نرللب ،والعررم اربتهرا ب رلف

األلررف الثا يررة م هررا بوااتررال األلررف والررالم اليهررا وتفترريم المررم ،إلا لررم ي نسررر مررا جبلهررا ،جررال أبررو ييررا

البتلرري :هررو أاأمرري اررإن اليهرروا وال صررارد يقولررون الهررا( ،)4جررال الررايي :العرررم أتررلوا هررلق اللفظررة مررن
اليه رروا وال ص ررارد ،و ررلاوا الم رراة الت رري نا رر ,موأ ررواة ا رري آتره ررا ،ولل ررب ألن الم رراة نثير ررة ا رري اللت ررة
السريا ية ،وميل العرم إلل التتفيف واإليأاي ،ا لاوا هلق الماة ،مثل جولهم برال أبرا ،أم ،وبرال رو را

روح ،وبال و ار ور ،وبال ليال ليل(.)5

واللين جالوا :إ م معرم استالوا بقول الشاار:

ْار
كح ْلفَة من أْي ِ
س َم ًُها ُ
َ
رياح َ ...ي ْ
َه ُه ال ُك ُ
()6
اأاء بم الل األصل جبل التعريم.

والرأي ا اي أن نلمة "اهلل" اربية األصل وأنثر العلماء اللين لنروا أ ها أاأمية نا وا يقولون "و ريم

مررا جيررل"

()7

ومررن ريررم مررا ُقررل

()8

أورا ,ارري مب ر
اهررم يسررتتربون مررن الررلين جررالوا إ ررم معرررم ،ولقررا
ُ

 )1يهررة األلبرراء ارري بقررا ,األابرراء :أبررو بنررر نمررال الرراين ابررا الررر من بررن م مررا األ برراري ،ت قير  :إبرراهيم السررامرايي،
منتبة الم ار ،اليرجاء1985 ،3 ،م ،ص.33

 )2الميهر :السيو ي.53/1 ،
 )3الرسالة :ص42.

 )4النشف والبيان ارن تفسرير القررآن .96/1 :و اريرم التفسرير واأايرم التاويرل ،94/1 :أ روار الت ييرل وأسررار التاويرل:
مييررا النتررام النرريم .11/1 :بصرراير لود التمييرري ارري ل ررايف النتررام العييرري.12/2 :
 ،26/1إرشرراا العقررل السررليم الررل ا
واها األبنار وشوارا األانار.126/1 :

 )5شرررح أسررماء اهلل ال س ر ل :اتررر الرراين ال ررايي ،ت قي ر  :ررم ابررا الرررؤوف سررعا ،اار النتررام العربرري ،بيرررو،1 ،,
1984م ،ص.113

 )6الار المصون.29/1 :

 )7الب ر الم ي .28/1 :
 )8الار المصون.29/1 :
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االشتقا أراء ول اشتقا هلق اللفظة وتصريفاتها والتصريف اي (لفظ اهلل) يال الل أ م لم ينن الما
اي ير العربية ،أال تراهم اشتر وا ان م ع صررف العأمرة نرون األاأمري المرا اري العأميرة( ،)1ومرا

يررال الررل أ هررا اربيررة أصرريلة ورواهررا ارري الشررعر الأرراهلي ت مررل االلتهررا ارري الر ص القرآ رري ،ومررن للررب
جول الشاار اامر بن ال فيل:

()2

ظا يًلم الل أنني  ...أحاذر يوما مثل يوم المشقر
صْرت حفا ا

وجول جيل جين بن الت يم:

ق
ضــــى لها اللُ حيـــن يخلقُها الــــ  ...ــــخـــــالِ ُ
قَ َ
ِ
و ِ
ُجلِّ َل ِمن
...
المسجد الحرِام وما
الل ذي
إنــــي ألهو ِ
ش َّ
ف
اك غيــــ َر ذي َك ِذب ...
قد ُ

ف
أََّ ُي ِكنـَّــها ســَ َد ُ
ف
ُي ْم َنة لهـــــا ُخ ُنـــــ ُ
()3
ِمنّي األحشا ُ و َّ
ف
الش َغ ُ

ب -الشيطان:

لهررم بعررض العلم رراء إلررل أن لفررظ الش رري ان لفررظ أاأم رري( ،)4ويرررد ولانررم با ه ررا بشررية ايق ررول:

"ونلمة  satanال بشية تتفر تمامرا مرع نلمرة شري ان العربيرة ،وجرا أصرب  ,اربيرة جبرل م مرا –صرلل

اهلل الي ررم وس ررلم -ب ر ٍ
ريمن وي ررل ،إال أن م م رراا –الي ررم الص ررالةُ والس ررالم -أا ررل ب رراورق للنلم ررة مع اه ررا
التاص"( .)5ولهم إلل هلا القول برأشتراسر اقال" :جا ينون لهلا ظير بين ال بشية والعربيرة ،ومثالرم
الشي ان ،اقا نان العرم ي لقو م الل أ ن مرن الأرن ،ثرم تصصروا النلمرة برإبلين ،ترابعين اري للرب

اسمم ال بشي .)6("saytan

مررن المال ررظ ارري ال صرروص السررابقة أن ولانررم وبرأشت ارسررر لررم يأيمررا برران لفررظ الشرري ان لفررظ

بشرري م ررض؛ بررل رأ ررا أن ينررون مررن جبيررل المشررترب السررامي ،وال ررأي ا رراي أن نلمررة شرري ان نلمررة
اربية اهري تتضرع للروين الصرراي نمرا أ هرا ت مرل االال ,تاصرة ال تقتصرر الرل االلتهرا الرل لفظرة

إبلين ا سم؛ بل تال الل ٍ
معان ااة

()7

واقا للسيا اللي ترا ايم.

 )1اشية الشهام الل تفسير البيضاوي.62/1 :

 )2ايوان اامر بن ال فيل :اار صاار ،بيرو1963 ،,م ،ص.62

 )3ايروان جررين بررن الت رريم :ت قير  :ا .اصررر الرراين األسررا ،اار صرراار ،بيرررو ،,ا( ،,هررلق األبيررا ,م تقرراة مررن جصررياة
الرابعة للشاار ،ص.112-105

 )4جامون الفارسية :ابا الم عم م ما س ين ،ص.429

Beitrage Zur Sern tischen Sprach wissen schoft: Theader Noldeke ,Strassburg, 1910 )5
Page 47.

قال ان ا لمعرم اي القرآن النريم اراسة تاصيلية االلية :م ما السريا الرل بالسري أمعيرة الااويرة اإلسرالمية العالميرة،
 ،2001 ،1ص.244

 )6الت ور ال وي للتة العربية :ص .226بتصرف.
( )7ي ظر :معان واالال ,نلمة الشي ان اي مب

ألفاظ سورة الفات ة اراسة لتوية.
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ج -الرحمن:
سب وأن توجف ,ا ا لفظة الر من ،ورأ  ,أن تنرون صرفة مشربهة ترال الرل ثبرا ,صرفة الر مرة
()1

را ,بعررض العلمرراء
ارري اهلل -ارري وأررل ،-ومررن تررالل اال رال ارري نتررم التفسررير بواا ررام القررآن وأر ُ
يقول إن لفظ "الر من" نلمة أاأمية ،مستالين الل للب بقول الشاار:
()2
كون إلى القَ َّ ِ
مان قُْرْانا
ص َلْهم َر ْخ َ
أو تَتُْر َ
وم ْ
سحكم ُ
س ْي ِن ه ْج َرتَ ُك ْم َ ....
مان قُ ْرْانا لين اليال الل أن لفظة الر من أاأمية ،االرتمان لتة اي
ص َلْهم َر ْخ َ
وم ْ
سحكم ُ
جول أرير َ
الررر من ،أرراء ارري ترراا العرررون :رتمرران ور مرران بمع ررل وا ررا( ،)3وأ راء ارري لسرران العرررم( :)4رتمررم

الرمة:
ورتمة لتة اي ر مم ورتمة جال لو آ
()5
ِ
ِ
رحوم
كأ ّنها أُم ساجي
الطرف أ ْ
َخ َد َرها ُ ...م ْ
ستَْوَد َخ َم َر َ
الوعسا َم ُ
وجررا الر ال لبرري الررل الررلين جررالوا إن لفررظ الررر من أاأمرري اقررال " :ريررم مررا قررل ايررم أ ررم معرررم لررين

بعربي األصل بوا م بالتاء المعأمة"(.)6
والرأي ا اي أن نلمة الر من نلمة اربية؛ ألسبام م ها:

 -1إن الصرف ال ياتل المرا اري يرر العربيرة ونلمرة ر مرن مشرتقة مرن ر رم ولعرل الرلين لهبروا إلرل

القررول با ررم أاأمرري جررا اسررت اوا ايمررا لهبروا إليررم إلررل أن الررر من مم واررة مررن الصرررف ألن اإلاررالم ا ري

األاأميررة مم واررة مررن الصرررف قررول أن لفررظ ر مررن إلا لررم يقترررن بررالم التعريررف يصرررف ألن "ال ررون
واأللف إلا نا ا اي صفة اشر م عم من الصرف ا تفاء اعال ة ،وجيل وأوا اعلل ،ومن ثم اتتلف اري

ر من ،وب و أسا يصراون أميع اعالن؛ أل هم يقولون اي نل مؤ

لم اعال ة".

()7

 -2أن لفرظ ر مرن متررتص براهلل –أرل أاللُرم ،-وال يأروي أن ُيسررمل برم يررق ،جررال تعراللُ { :قـ ِـل ْاد ُعـوا
()8
ـك ِمـ ْـن ر ِ
َج ًَ ْل َنــا ِمـ ْـن ُد ِ
ون
س ـ ْل َنا ِمـ ْـن قَ ْْلِـ َ
ســل َنا أ َ
اللَ أ َِو ْاد ُع ـوا الـ َّـر ْح َم َن}  .وجولررم تعرراللَ { :و ْ
ُُ
اس ـأ َْل َمـ ْـن أ َْر َ
ون}( .)9وجا أترا ابن اريا ارن النلبري :أن الرر من اسرم هلل تبرارب وتعرالل ال يراال
َّ
الر ْح َم ِن آلِ َه اة ُي ًْ َْ ُد َ
بم يرق(.)10

 )1اأايم التاويل.96/1 :
 )2الار المصون.34/1 :

 )3تاا العرون :مااة (رتم).
 )4لسان العرم :مااة (رتم).
 )5المرأع الساب .

 )6الار المصون .34/1:اللبام اي الوم النتام.150/1 :
 )7الت رير والت وير.173/1 :
 )8سورة اإلسراء :آية .110
 )9سورة اليترف :آية .45

 )10أمهرة اللتة :مااة (ر م).
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والمال ررظ أن اايررا ,القرآ يررة جررا سرراو ,بررين لفررظ الأاللررة (اهلل) وبررين لفررظ الررر من ،وسررب أن أنررا ا أن

لفظ الأاللة نلمة اربية وهلا ي ب الل لفظ الر من.

 -3وروا لفظ الر من ا ا العرم وأشعارها بنثرة ،من للب جول الشاار:

الرح َم ُن َرِّْي َي ِمي َن َها
ضرْ ْت َ
ب ْ
تلك الفتاةُ َه ِجي َن َها  ...أََ قَ َ
ضَ
أََ َ
وم ها جول سالمة بن أ ال:
ِ ()2
الرح َم ُن َي ًْ ِق ْد َوُي ْطل ِ
ق
َع ِج ْلتُ ْم َعلَ ْي َنا َع ْجلَتَ ْي َنا َعلَ ْي ُك ُم َ ...و َما َي َ
شإ ْ
وجول المثقف العباي:

()1

()3

الوعوا ِ أَفراسي وعيسي
لَ َحى ا َّلر ُ
اما أَضاعوا  ...على َ
حمن أَقو ا
نما أن العرم نا وا يسمون مسيلمة النلام ر مان اليمامة جال شاارهم:
()4
ِ
رح َمانا
ت في
أنت ُ
الورى َ ز َ
اْن األكرمين أْا  ...و َ
سم ْو َ
المجد يا َ
لت ْ
غيث َ
َ
د -رب:
لهررم األم ما ار ررا بون إلررل أن نلمررة (رم) أاأميررة ايقررول" :رم ،سرريا ،ريررين ،يارريم ،نبيررر،

نبرر ،نثرر ،لا صريتم ،والمصرار  rabouthoربوبيرة ،اظمرة،
اظيم ،نثير ،أليل ،والفعل  rabسااُ ،
أاللة ،جوة ،وم م  ،rabono ،raboإمام ،معلم ،أستال -مااة سرريا ية ،وتوااقهرا العبريرة ،وال أصرل لهرا

اي العربية"(.)5

ويظهرر أن األم ما ار را بون ب ررل رأيرم الررل مرا أرراء اري معراأم اللتررة العربيرة" :الر آ
ررم ال ي لر لتيررر
اهلل ،والربا ي المتالم والعارف باهلل( ،)6وم م جولم تعالل{:ولَ ِك ْن ُكوُنوا رْ ِ
ين}( ،)7االربا آي نقولهم إلهي،
َّان ِّي َ
َ
َ
و وُم نل يا ي وهو لفظ سريا ي(.)8
أرراء ارري تهررليم اللتررة" :الربررا ي العررالِم المعل رم"( ،)9وارري مفررراا ,ال ار ررم األصررفها ي" :وجيررل رب را ي

معظمرم
لفررظ سرريا ي ،وأتلر بررللب ،اقلمررا يوأررا ارري نالمهررم"( .)10يقررول ابررن م ظررور" :وربرران نررل شرريء
ُ

 )1اأايم التاويل.96/1 :

 )2تفسير ال بري.131/1 :

 )3معأم البلاان :شهام الاين أبو ابا اهلل ياجو ,ال موي ،اار صاار ،بيرو1995 ،2 ،,م.3805/5 ،

 )4رايم التفسير واأايم التاويل :أبو القاسم برهان الاين النرما ي ،اار القبلة للثقااة اإلسالمية -أاة.96/21،
 )5مألررة المأمررع العلمرري العربرري :ما ار ررا بون أا ررام األول برصرروم ،المألررا الثال ر
األول1934،م ،ص.502

 )6متتار الص اح :مااة (ربم).
 )7سورة آل امران :آية .79

 )8القامون الم ي  :مااة (ربم).
 )9تهليم اللتة :مااة (ربم).

 )10المفراا ,اي ريم القرآن :ص.337
- 152 -

والعشرررون ،الأرريء ال اربررع ،تش ررين

وأمااتررم ،وربرران السررفي ة الررلي يأريهررا ،ويأمررع ربررا يين ،جررال أبررو م صررور :وأظ ررم اترريال"( .)1ويقررول

الأ رواليقي" :جررال أبررو ابيررا :أ سررم النلمررة ليسرر ,بعربيررة ،بوا مررا هرري اب ار يررة أو س رريا ية ،وللررب أن أبررا
ابياة يام أن العرم ال تعرف "الربا يين" جال أبو ابياة :بوا ما اراها الفقهاء وأهل العلم ،جال :وسمع,
رأالاالِم ررا بالنت ررم يق ررول :الرب ررا يون العلم رراء ب ررال الل وال ر ررام واألم ررر وال ه رري"( .)2ويق ررول اب ررن جتيب ررة:
"الربا يون :العلماء ،ونللب األ بار وا اهم بر و ِ بر"(.)3

ويقررول ابررن أريررر ال بررري ارري تفسرريرق" :الربررا يون أمررع ربررا ي ،وهررم العلمرراء ال نمرراء البص رراء بسياسررة

ال ان وتابير أمورهم والقيام بمصال هم ،واإل بار :هم العلماء"(.)4

االمعرراأم ونتررم التفسررير تؤنررا الررل أن لفظترري (ربررا يون) و(ربيررون) سرريا يتا األصررل .وال ر أن

لفظررة (رم) لفظررة اربيررة أصرريلة ولررم تررلنر نتررم التفسررير والمعرراأم اللتويررة سررم ا الارري أ هررا نلمررة

أاأميررة ،بوالا نرران األصررل اربيررا امررن بررام أولرل أن تنررون اشررتقاجاتها اربيررة أيضررا ،ولسرر ,أاري لمررالا
سرم العلمرراء هرلق النلمررة إلرل اللتررا ,األترررد ،وه راب أصررل الشرتقاجها ،وتامررل جرول سرريبويم" :يااوا ألِفرا
و و ا اي الربا ي إلا أرااوا تتصيصا بعلم الرم اون يرق ،نان مع اق :صرا م العلرم برالرم اون يررق

مررن العلرروم ،جررال :وهررلا نمررا جررالوا :رأررل شررع ار ي ،ول يررا ي ،ورجبررا ي ،إلا تررص بنث ررة الشررعر ،و ررول
الل يرة ،و لرظ الرجبررة .بوالا سربوا إلررل (الشرعر) جررالوا :شرعري ،بوالرل الرجبررة جرالوا :رجبرري .والربري؛ م سرروم
إلررل الرررم ،والربررا ي ،الموصرروف بعلررم الرررم"( .)5وجررال اليمتشررري" :الربررا ي :م سرروم إلررل الرررم ،بييررااة
األلف وال ون للمبالتة ،وهو العلم والاين اللي أمر بم اهلل واللي ي لم بعلمم وأم اهلل(.)6

أمرعٌ نثيرر ،وأ شرا جرول
وجا سيل ُ
ابن ابان-رضي اهلل ا هما -ان مع ل ربيرون ااأرام" :ربيرون :أي ْ
الشاار:
شر تجافوا عن الح ْق ِ
ق َ ...ح َم ْلنا عليهم ِرِّْيا
واذا مً َ
أي مل ا اليهم أمااة نثيرة(.)8

()7

 )1لسان العرم :مااة (ربن).

 )2المعرم :للأواليقي ،ص.209

 )3تفسير ريم القرآن :ابن جتيبة ،ص.143
 )4تفسير ال بري.161/5 :
 )5تهليم اللتة.129/15 :
 ) 6ال ايف اي ريم ال اي

واألثرر :أبرو القاسرم اليمتشرري ،ت قير  :الري م مرا البأراوي وم مرا أبرو الفضرل إبرراهيم،

اار المعراة ،لب ان.29/2 ،2 ،

 )7الياهر اي معا ي نلما ,ال ان :م ما بن القاسم بن م ما بن بشار ،ت قي  :اتم صالا الضامن ،مؤسسرة الرسرالة،
بيرو1412 ،1 ،,هر.179/1 ،1992-
 )8المرأع الساب .
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هـ -الدين:
لنر الثعالبي اي نتابم (اقم اللترة وسرر العربيرة) اري اصرل اري لنرر أسرماء جايمرة اري لتتري العررم

والفرن الل لفظ وا ا ومن تلب األلفراظ التري أوراهرا نلمرة الراين( ،)1ولنرر براأست ارسرر أن نلمرة ايرن

"

ارري مع ررل الايا ررة ،وأمررا ايررن ارري مع ررل الاي و ررة اهرري معربررة مررن ااراميررة ،وأصررلها  denuارري األنايررة
ولعل "اين" الفارسية اي مع رل الايا رة مراتولة مرن اي را األنايرة مراتولة مرن  denuاألنايرة بعي هرا مرع

اتررتالف مع يهمررا"( ،)2ويررري ولانررم أن "الرراين بمع ررل ال ااررة واالستسررالم والعقيرراة أتلتررم العرررم جبررل
اإلسر ررالم م ر ررن البهلوير ررة وأ ر ررم بمر ررالول ال س ر ررام والأ ر ر ايء نم ر ررا ورا ار رري الت يي ر ررل ي ر رراظر اي ر ر را باارامي ر ررة
والسريا ية"(.)3

ولعررل أ رررم مررا قررل أن نلمررة الرراين نلم رةٌ ير ُرر اربيررة؛ انلمررة الرراين متص رراة تص رراا تام را اهرري
ِ
ين ِا ْي را وت رراين ترراآي ا ِ
اسررتِاا ة وااي ر رةُ
مصررار الفعررل اان وتصر رريفم :اان يررا ُ
اسررتاان مررن ال ررا ْي ِن ْ
وايا ررة و ْ
ِ
مااي ة ،اان اان لم يِا ِ
ااون(.)4
يعون ُم ْ ق ُ
ص م وا ْ قاا و ا  .وج ْوٌم ِا ٌ
ُ ُ
ين ،أ ْ
ين اي ا ،إِلا أ ْ
ي ُم ُ
ُ
هـ -الصراط:

ر ,نلمررة الصر ار جُريرر ,الررل ارراة أ رررف (الصر ار  ،السر ار  ،والرري ار ) ،جررال الأرواهري:
سررب أن جلر ُ
"الص ار والس ار والي ار  :ال ري ،
وم م جول الشاار:

ِ ()5

أَ ُكر َعلَى ا ْل َح ُر ِ
الص َراط
ض ٍِ ِّ
ورِّي َ
َح ِملُ ُه ْم َعلَى َو َ
ين ُم ْه ِريَ ...وأ ْ
رض العلمراء نلمرة "الصر ار " نلمرة يرر اربيرة ،ومرن للرب جرول السريو ي " :نرل ال قرا
وجا اا بع ُ
واب ررن الأ رريري :أ ررم ال رير ر بلت ررة ال ررروم"( ،)6والم رراثون ي ررلهبون إل ررل أ ه ررا نلمر رة م رراتولة م ررن األص ررل

الالتي ي  strataوهري ال رير الواسرع( ،)7جرال ه رري" :ه راب نلمرا ,أاأميرة مفترضرة ترم تعرايلها الري
الصرريغ المتتلفررة ،ولقررا نرران مررن الممنررن أن يأررري تعريبهررا إلررل ال ررا الررلي يتالشررل معررم أصررلها ،ولنررن
التعريررم ال يفترررض وأرروا سلسررلة مررن االشررتقا المشررار إليهررا ( بعررض األاعررال والمصرراار واسررم الفااررل
واسررم المفعررول وصرريغ المبالتررة والصررفة المشرربهة واسررم التفضرريل واسررما اليمرران والمنرران) امررثال النلمررة

 )1اقم اللتة وسر العربية :ص208

 )2الت ور ال وي للتة العربية :ص214
 )3نتام اليي ة :ص 300الهام .

 )4معاأم اللتة العربية :مااة (اين).

 )5مقايين اللتة ولسان العرم :مااة (صر ).
 )6المهلم :السيو ي ،ص.63

 )7اللسرران واإل سرران مرراتل لمعرا ررة اللتررة :سررن الظاظررا ،اار القل ررم ،امش ر  ،الرراار الش ررامية ،بي رررو1990 ،2 ،,م،
ص.101
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القرآ يررة "صر ار "  " siratرير " تلررب تبرراو بي ررة الصرريتة "ا ِعررال" ليسرر ,سررود الصررورة ال هاييررة لت ريقيررة
واارامية والالتي ية .)1(strata

وجررال لمرري تليررل" :والررل الررر م مررن هررلا التتبررع لمررلهم العرررم ارري تعريررم األلفرراظ اررإن البا ر

يال ظ اايما أ م باإلضااة إلل ما لنرق اللتويون أن األلفاظ المقترضرة مرن اللترا ,األتررد ال توأرا لهرا
ر بهرا القررآن النرريم،

اايما سلسلة واض ة من المشتقا ،,امثال لفظ الصر ار وهري مرن األلفراظ التري
والترري ال شررب أ هررا اربرر ,جبررل اإلسررالم ال أررا لهررا مشر ٍ
رتقا ,واض ر ة ارري المعرراأم العربيررة؛ وللررب الررل
ُ
الر م من أ ا أاها اي مااة اعرال العربيرة ،والرل العنرن مرن للرب أرا أن مرااة (سرر ) التري أج مر,
ايهررا هررلق اللفظررة بااتبررار أن الصرراا هرري السررين الم بقررة ،أررا لمررااة سررر اشررتقاجا ,نثي ررة ،ممررا يؤنررا

أصررالتها وتبقررل بعررا للررب نلمررة الص ر ار المعربررة اررن الالتي يررة لررتعلن اررن أصررلها التريررم اررن اللتررة

العربية"(.)2

وال أن لمي تليل -اي صم السراب  -أنرا الرل أن نلمرة سر ار أُبرال ,سريُها إلرل صراا؛ واقرا
لقا ون اإلباال الصوتي؛ االسرين ررف مس ِ
رتف ٌل ،وال راء ررف مسرت ٍ
عل ،ااُبرال ,السرين إلرل صراا لتواار

ال رراء ارري اإل بررا  .ااصررل مررااة نلمررة الص ر ار (سررر ) ،وأررلر سررر نثيررر الرراوران ارري معرراأم اللتررة
العربية ،وب اء الل للب انلمة ص ار نلمرة اربيرة واقرا مرا لهرم إليرم لمري تليرل مرن أن سرر أُبرال,

سيُها صااا.
أما تليل أبو اواة اقال" :ويباو أن الص ار نلمة معربة ،ويررأا هرلا أن النلمرة لرم تررا اري الشرعر

نثير مرن النلمرا ,المعربرة جرا ُلنرر ,أ يا را اري
الأاهلي بهلا اللفظ ،بوان نان هلا لين سببا ناايا ،اإن ا
أشعارهم ،والنلمة المعربرة يمنرن أن ت تشرر الرل ألسر ة ال ران ،وتتضرع للظرواهر اللتويرة التري تصر عها
اللتة ،ولنن نلمة الص ار ظل ,ريبة الل ألس ة العرم جبل يول القرآن وبعاق ،ولم يلنر لها اشتقا

اي معاأم اللتة المعتماة"(.)3

وجول تليل أبي اواة ي تاا إلل اجة اي إثباترم لروروا لفرظ الصر ار اري الشرعر الأراهلي وم رم جرول

الشاار:

 )1العربية الفص ل

ِ ()4

الص َراط
اه ْم أَ َذ َّل ِم َن ِّ
َ
ض ُه ْم ِْا ْل َخ ْي ِل َحتَّى ...تََرْك َن ُ
ش َح َّنا أ َْر َ

و ب اء لتوي أايا :األم ه ري الي  ،تعريرم :ابرا الصربور شراهين ،الم بعرة الناثولينيرة،1 ،

ص.78

 )2المولررا ارري العربيررة ا ارسررة ارري مررو اللتررة العربيررة وت ورهررا بعررا اإلسررالم :لمرري تليررل ،اار ال هضررة العربيررة ،بيرررو،,
ص.120

 )3الت ور الااللي بين لتة الشعر الأاهلي ولتة القرآن :ص.464

 )4س رربم الثعلب رري إل ررل ا ررامر ب ررن ال في ررل ،تفس ررير الثعلب رري .119/1:بوال ررل لل ررب له ررم الم رراوراي ا رري تفس رريرق.167/2 :
والقر برري ارري تفسرريرق .147/1 :و سرربم السرريو ي إلررل ابيررا بررن األبرررص .الررار الم ثررور ارري التفسررير بالمرراثور.311/6 :
بوالل للب لهم الش قي ي :أضواء البيان اي إيضاح القرآن بالقرآن.95/6 ،
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نما أن ُتلو المعاأم العربية من ألر صر لين ناايا لل نم الل أن هلق اللفظرة أاأميرةٌ ،اقبرل جليرل
جل ا إن نلمة صر أصلُها سر .
ولهم سين م سن تتالن إلل أن نلمة ص ار نلمة اربية مشتقة من سر (.)1

ومررن تررالل ااراء السررابقة سررت يع ال نررم الررل أن نلمررة صررر نلمررة اربيررة ألن أصر ام األج روال

السابقة ااتماوا الل تلو المعأم العربي من لفظ صرر  ،وهرلا السربم لرين ناايرا ،أضرف إلرل للرب أن
نلمة ص ار وي ها اعرال وهرلا الروين مشرهور ا را العررم ويراتي للااللرة الري مع ٍ
ران م هرا -1 :المصرار

و ضرام  -2اسم المفعول و مالوق بمع ي معبوا ( -3 )2االة وم ها تمار.
ويتضا -مما سب  -أن نلمة ص ار وي ها اي العربية ِاعال ،وهلا الوين نثير الاوران اي الصرف

العربي ،ومن اللين أاراوا لم بابا الفارابي( ،)3هلا من ا ية الوين.

أمرا مررن ير

المع رل انلمررة صر ار أصرلها -نمررا بي ررا وأراء ,اليررم بعررض القرراءا ,القرآ يررة -السر ار ،

رين صررااا لت رراب ال رراء ارري اإل بررا  ،وسررر م لتررة تع رري بلعررم( ،)4وم ررم سررمي
ومااتهررا سررر جلبرر ,السر ُ
()6
الس ار ألن اللاهم ايم يتيم يبة ال عام المستر ( ،)5وجيل أل م يستر المارة لنثررة سرلونهم ال برم

ونما أاء اي وصف الس ار أ م أا من الشعر وأ ا من السيف"

()7

يضرم بم الل ظهرر أهر م ليمرر

اليم المؤم ون إلل أ ا ,ال عيم والمشرنون إلل أه م وبين المصرير .هرلا الوصرف يتتلرف ارن نلمرة

 strataوالتي تع ي ال ري الواسع.

ي -آمين

آمين لفظ رااق اقم جراءة الفات ة من نل رنعة ،و رااق نللب ا اما يااو أ را ا سرواء اري صرالة

الأمعة أو اي الشاايا والم ن التي تمر الي شعوب ا و راا هلا اللفظ ل صل الل األأرر العظريم جرال

رسول اهلل -صلل اهلل اليرم وسرلم" :-إلا جرال أ رانم  :آمرين وجالر ,المالينرة اري السرماء آمرين ،اوااقر,
إ ررااهما األترررد فررر لررم مررا تقررام مررن ل بررم "( .)8ولفررظ آمررين لررين مررن القررآن النرريم .ولقررا تعرراا ,آراء

 )1إي اء المفراة القرآ ية  :سين م سن تتالن ،اار األة ،امان 2013 ،1م ،ص.47
 )2شرح العقياة الواس ية :الهران ،ص47

 )3ايوان األام :الفارابي ،ت قي  :أ ما متتار امر 453/1 ،وما بعاها.
 )4لسان العرم وتاا العرون ومتتار الص اح :مااة (سر ).

 )5مقايين اللتة والقامون الم ي وتاا العرون :مااة (سر ).
 )6تهليم اللتة ولسان العرم وتاا العرون :مااة (سر ).

 )7اإل سان اي تعريرم صر يا ابرن يران :ابرن يران .380/16 :امراة القراري شررح صر يا البتراري .134/3:شررح
ري رراض الص ررال ين .470/1:المت رري ا ررن م ررل األس ررفار ا رري األس ررفار .109/1 :المسر ر ا الأ ررامع .343/20 :أ ررامع
األ ااي .76/9 :

 )8ص يا البتاري .156/1 :وص يا مسلم.307/1 :
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العلمراء رول هررلا اللفرظ إلررل أجروال وهرري -1 :جرال األتفر

هرو اسررم أاأمري

ررو راميم

()1

 -2آمررين

اسم من أسماء اهلل تعالل( ،)2وبللب ينون اسما اربيا قل ان أبي الي جولم :أ م اربي وجا أاء الرل
وين تاص باألاأمية وأن اارااق اي األب ية العربية مثل :رائ ،بري  ،إ قل( -3 .)3آمين نلمة ليس,

بعربية ،بوا ما هي ابرية أو سريا ية ثم تنلم ,بم العرم اصار ,لتة لها(.)4

والرأي –ا اي -أن نلمة آمين نلمة اربية ص ي ة ،وايها لتتان الما والقصر ،وما يالل للب ورواهرا

بالصيتتين اي الشعر؛ ومثال الما جول الشاار:
ِ ()5
ضى ِْو ِ
ين ِ
ِ
احدة َ ...حتَّى اَُْلِّ َغ َها أَْلفَ ْي ِن آمي َنا
آم َ
آم َ
ين ََ أ َْر َ َ
أما القصر ايمثلم جول الشاار:
()6
طحل إِذ أر َْيتُ ُه ِ ...
اد اللُ ما َْ ْي َن َنا ُْ ًْ َدا
ين فَ َز َ
أضم َ
اع َد َع ِّني فُ ْ َ
تََْ َ
َ
مْحث الميزان الصرفي:
المي ريان الص رراي "مقيرران وضررعم المرراء العرررم لمعراررة أصررول ب يررة النلمررة

العلماء التمثيل

()8

()7

وأ ل ر اليررم بعررض

وللب لمماثلة أ رف المييان أل رف المويون اي تعااا األ رف وهيياتها(.)9

ارروين نلمررة (بررا ) ا ررا اللتررويين القرراماء (اعررل) .واق را ل ظريررة مماثلررة األ ررف بررالوين ،أمررا الص ررايون
الوصررفيون الم رراثون اقررا ثرراروا الررل جضررية المماثلررة بررين الرروين الص رراي وارراا أ رررف وهييررة النلمررة
المويو ررة ،اهررم يرررون (بررا ) وي هررا (اررال) ،مترراثرين بعلمرراء اللسررا يا ,الوضررعية ال ايثررة ،وأتررلوا يعيبررون

الل القاماء أعلهرم وين (جرال) الرل وين (اعرل) ،وتراويالتهم بران جرال أصرلها جرول ترل تتفر مرع هرلا

الوين اللي لهبوا إليم ،ويرون أن وين (جرال) هرو (ارال)؛ ألن جرال ال يمنرن أن تنرون اعرل إال مرن برام
الرريام واالات رراء ،ولنررروا أن هررلا األصررل الميارروم جررا أوجررع الص ررايين العرررم ارري تعقيرراا ,نثي ررة ،ي ر

واأهوا بعض النلما ,التي ال تت ق ايها شرو المماثلة برين الروين والنلمرة الملفوظرة ،ا رتج ارن للرب

اتا بام نبير اي الصرف العربي أسموق اإلاالل(.)10

 )1تفسررير ار ررم األصررفها ي :أبررو القاسررم ال سررين بررن م مررا ،ت قي ر م مررا ابررا العييرري بسرريو ي ،نليررة األاام أامعررة
ا1999 ،1 ،م.69 /1،

 )2النتام الم صف اي األ ااي

وااثار. 188/2 :

 )3أسماء األاعال وأسماء األصوا ,اي اللتة العربية  :م ما ابا اهلل أبر ،اار المعارف1980 ،م ،ص.77

 )4تهليم األسماء واللتا :,أبو ينريا ال ووي ،اار النتم العلمية .12/3،والقامون الفقهي لتة واص ال ا :سعاي أبو
بيم ،اار الفنر ،ام 1988 ،2 ،م ،ص. 26

 )5الار المصون.77/1 :

 )6اللبام اي الوم النتام.227/1:

 )7الت بي الصراي :اباق الراأ ي ،ص.10

 )8المبا اي التصريف :ص .140الممتع اي التصريف :ص.205
 )9الم اللتة العربية :م موا اهمي أايي ،اار ريم ،ص.142

 )10اراسة الب ية الصراية اي ضوء اللسا يا ,الوصفية :ص 169بتصرف.
- 157 -

لنرق اي هلا المقام أن اللسا يين الم اثين والوصرفيين جرا تراثروا برابن أ ري والرلي أنرا
ومن الأاير ُ
ل ا توهم ال اة اي وصف الفعل األأوف اقال" :هلا الموضع نثير اإليهام ألنثرر مرن يسرمعم ال قيقرة
ت تم .وللب نقول ا :األصرل اري جرام جروم واري برا بيرع واري رال رول واري تراف و رام وهرام :تروف

و وم وهيم واي شا شاا واي استقام استقوم واي يستعين يستعون ،واي يستعا يسرتعاا .اهرلا يروهم أن
هلق األلفاظ وما نان

وها -مما يااي أن لم أصال يتالف ظاهر لفظم -جا نان مرة يقرال ترل إ هرم

نررا وا يقولررون ارري موضررع جررام ييررا :جرروم ييررا ونررللب ر ِروم أعفررر و ر ُرول م مررا وشرراا أترروب يرراق واسررتعاا
األمير لعاوق ولين األمر نللب بل بضاق .وللب أ م لم ينن ج مع اللفظ بم إال الل ما ترراق وتسرمعم.
بوا مرا مع رل جول ررا :إ رم نران أصررلم نرلا :أ رم لررو أراء مأريء الصر يا ولرم يعلرل لوأررم أن ينرون مأييررم

"الل ما لنر ا" .ااما أن ينون استعمل وجتا من اليمان نللب ثرم ا صررف ا رم ايمرا بعرا إلرل هرلا اللفرظ

ات ا ال يعتقاق أ ا من أهل ال ظر"(.)1

وبقرري ل ررا أن شررير إلررل أن الوصررفيين ااتمرراوا الررل الصررو ,ارري الرروين ا رر(جال) الررل وين (اررال)،

ومن ه ا لهم تمام سان إلل ال اأة للتفري بين الصيتة وهي مب ل صراي وبين المييان وهو مب رل

صوتي" :اهو تفري هام أاا لم من األهمية ما ينون م ها للتفري بين المي الصرف واألصوا ،,وجرا
يتف هينل الصيتة اي صورتم مع هينل المييان ،االفعل "ضررم" صريتتم "اعرل" ومي اي رم "اعرل" أيضرا،

ولن همررا جررا يتتلفرران نمررا رأي ررا ارري اعررل األمررر " " ،الررل أن الص ررايين الق روا أمررر اتررتالف الصرريتة

والمييان الل ال قل وال لف ،اابرا وا مرا يررا مرن للرب اري الميريان مرع الترلنير اايمرا بران الصريتة ت نري
جصة أترد ،أما مع اإلاالل واإلباال اإن الماء الصرف لم ي فلروا برالفرو برين شرنل الصريتة وشرنل

المثال؛ ب ي إ هم ياموا اي "جال" وهو ي تمي إلل صيتة اعل أ م الل وين "اعل" أيضرا ،ولرين الرل
وين "اال"( .)2ثم يتابع جولم ايقول" :وما إصرار الماء الصررف ه را الرل و راة الصريتة والميريان بمأ ٍرا

اترريال بال سرربة لأل رراض العمليررة للت ليررل الصرراي ،بررل مررن األأرراد أن لقرري الررل اررات الصرريتة بيرران
المب ل الصراي اللي ي تمي إليم المثال ،وأن و بالمييان أمر بيان الصورة الصوتية ال هايية التري آل

إليهررا المثررال ،ولررو ات ررا هررلا ولاب لتررام مررن ت ليل ررا أ ررا هررلين األم ررين الهررامين ،ومررن ه ررا اجترررح أن

الت ليل الصراي نما راال ال قل وال لف اي المييان ي بتي لم أن يرااي اإلاالل واإلباال أيضا"(.)3

يرد تمام سان أن اتل بالصيتة الصراية وما أر اليها من إاالال ,صوتية ،اهو بللب يأعل

الوين الصراي يتضع للصورة ال قية أو الصوتية للفعل.

من مواضا اخت ف الوزن الصرفي في سورة الفاتحة:
اتتلِررف ارري وي هررا البررا أن أُأن را ال رل أن هررلا االتررتالف يرأررع إل رل
جبررل أن أارررض النلمررا ,الترري ُ

أصل االشتقا  ،اإن نا  ,النلمة مشتقة من أنثر من ألر هلا يؤاي إلل ظهور أنثر من وين لهلق
 )1التصايص..257-256/:1

 )2اللتة العربية مع اها ومب اها :ص.145
 )3المرأع الساب  :ص.145

- 158 -

النلمة .ومن هلق النلما :,اسم ،لفظ الأاللة ،الشي ان ،ستعين ،المستقيم.

 -1اسم:

اتتلف العلماء اي وين نلمة "اسم" واقا ألصلها اهي ا ا البصريين "ااع" وا ا النوايين الل وين

"ااررل" ا ررا مررن أعررل أصررلها ثالثي را وهم رية الوصررل اوض را اررن الم ررلوف م هررا ،أمررا مررن أعررل أصررلها
ث اييا "سم" اال وين لها ،جال ابن أ ي" :اإن جال جايلِ :الم نا  ,الثالثية أنثر أب يةد االأوام :أ م إ ما
نثر تصرف لوا ,الثالثة اي نالمهرم؛ أل هرا أارال األصرول ،وهري أجرل مرا ينرون اليرم النلِرم المتمن رة:

رف ُيبتاأ بم و رف ُي شل بم و رف ُيوجف اليم"(.)1
 -2لفظ الج لة (الل):

أشر– ,سابقا -إلل اتتالف العلماء اري أصرل اشرتقا لفرظ اهلل؛ ارإلا نران مرن الق يلروق لياهرا ينرون
ُ
وي م اعل أو ا ِعل بفتا العين أو نسرها ،أما إلا نان إالق يالم إالهة اينون وي م ِ
(اعال).
ُ
 -3الشيطان:
جل :,إن البصريين لهبوا إلل أن اشتقا لفظ شي ان من ش ن اينون الل هلا الرأي وين شي ان
ُ
(ايعال) وأما النوايون اقالوا إ م من شا وألفم أصلها ياء اينون الي هلا القول وي ها (اعالن).

 -4نستًين:

وين نلمررة سررتعين ا ررا القرراماء سررتفعل ،أمررا الوصررفيون الم رراثون اررالوين ا رراهم سررتفيل ،واق را

لفنرتهم التي تعتما الل الوصف الصوتي.

 -5المستقيم:

وه ري اسررم اااررل مررن الفعررل اسررتقام ،ووي هررا (المسررتفعل) ،أمررا الوصررفيون الم رراثون اوي هررا ا رراهم
(المستفيل).

مْحث قطا همزة الوصل:
تقررع ارري أول النررالم هميترران :هم رية وصررل وهم رية ج ررع ،ولنررل م همررا مواضررع ارري النررالم ،وهم رية

الوصل هي التي تصل ما جبلها بمرا بعراها ،ويرؤتل بهرا "للرتمنن مرن البراء بالسرانن؛ ألن العررم ال تبراأ

بسانن".

()2

اتتلف العلماء اي أصل همية الوصل هل هري مت رنرةٌ أمرا سران ة ،ارلهم اب ُرن أ ري والفارسري إلرل
أن أصلها سان ة ثم رن ,اللتقاء السان ين(.)3

 )1الم صف.31/1 :

 )2اتا رم البرية بشرح المقامة الأيرية اي الم التأويا :ص.111
 )3الم صف .53/1:وهمع الهوامع.446/3:
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والل الشرلوبين بران أصرل ال رروف السرنون( ،)1وجيرل اأتلبر ,مت رنرة؛ ألن سربم اإلتيران بهرا التوصرل

إلررل االبتررااء بالسررانن( ،)2وجررال ابر ُرن اقيررل :ال يبترراأ بسررانن نمررا ال يوجررف الررل مت رررب ،اررإلا نرران أول
النلمرة سرران ا وأرم االتيرران بهمرية مت رنررة توصررال لل ر بالسررانن( ،)3والرلين جررالوا مت رنرة اتتلفروا ارري
رنتها الضم أم النسرر؛ ارالنوايون لهبروا إلرل أن أصرلها أن تتبرع رنرة ارين الفعرل اتنسرر إلا ُنسرر,

اين الفعل،

وِ :
اضرم ،وتضم إلا ضم,

و :اجتل(.)4

وهررلا القررول ص ر يا إال أ ررم يتلررو مررن الاج رة؛ ألن الفعررل لهررم وير اي ررم مفتو ررة بوالا ص رت ا م ررم
األمر تبقل همية الوصل اي أولم منسورة ،رو :الهرم واير  ،ولرو نا ر ,التبعيرة صر ي ة لقل را :اير

والهرم ،أمررا البصرريون اقرالوا :إن أصررلها منسررورة وتضررم اري (ااتررل) و رروق لنراهيرة التررروا مررن نسررر
إلل ضم.

()5

ولهررم ابر ُرن مالررب إلررل أ هررا مت رنررة جررال" :لمررا نرران سرربم ييررااة هم رية الوصررل التوصررل إلررل ال ر
بالسررانن وأررم نو هررا مت رنررة ،إل لررو أيرا بهررا سرران ة الاتقررر ,إلررل رررف آتررر يبرراأ بررم ،انا رر ,تنررون

ييااتها ير مأاية ،بوالا ثب ,است قاجها ل رنة ااولل ال رنا ,بها النسرة؛ ألن ات ها أو ضمها ُموِجرع
()6
اي االلتبان بهمية المتنلم؛ أل ها مضمومة اي الربااي مفتو ة اي يرق".
ولعررل الرراأا ارري للررب مررا لهررم إليررم ابر ُرن أ رري برران همرية الوصررل ترراتي منسررورة اايمرا إال أن ُيضررم
ثالثُها ،أو أن تنون ألف تعريف لقولم :همية الوصل أباا منسورة و :اضررم ،الهرم ،اسرتترا ،ابرن،

وامرؤ ،إال أن ي ضم ثالثها ضما اليما اتضم هي اتقول ااتل اترا ...وألرف التعريرف مفتو رة( ،)7ارإن

جيررل :الررم ات رر ,الهم رية مررع الم التعريررف ات رر ,لثالثررة أوأررم :أحــدها :أن الهم رية لمررا اتلرر ,الررل الم
التعريف ،وهي رف أرااوا أن يأعلوها متالفة للهمية التي تاتل الل االسم والفعل.
الوجه الثاني :أن ال رف أثقل ،ااتتاروا لم الفت ة أل ها أتف ال رنا.,

الوجــه الثالــث :أن همرية مررع الم التعريررف ينثررر ورواهررا ارري النررالم ،ااتترراروا لهررا أتررف ال رنررا ,وهرري
الفتا".

()8

نما اتتلف العلماء اي رنة همية الوصل اتتلفوا ايما بي هم ول سبم تسمية همية الوصل بهلا

االسم وهم اي للب الل ثالثة ملاهم:
 )1همع الهوامع.446/3:
 )2الساب .446/3:

 )3شرح ابن اقيل الل الفية ابن مالب.207/4:
 )4اإل صاف اي مسايل التالف.606/2:

 )5النتام .150/4:والمقتضم ،81/1:واإل صاف اي مسايل التالف.606/2 :

 ) 6شرح النااية الشااية :ابن مالب ،تتفيف ابا الم عم أ ما هرياي ،اار المامون للت ار 1982 ،1 ،م.207/4 ،
 )7اللمع اي العربية :ابن أ ي ،ص.226

 )8أسرار العربية :ص .276وسر ص ااة اإلارام .129/1:بوايضاح شواها اإليضاح.638/2:
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األول :جيررل إ هررا ُس رمي ,نررللب مررن بررام المأرراي ،لعالجررة الض راية؛ أل ه را تسررق وصررال ،انرران قهررا أن
تُسمل همية االبتااء.

الثاني :جيلُ :سمي ,همية وصل؛ أل ها لوصل ما بعاها بما جبلها ا ا سقو ها.
الثالــث :سررموها بالوصررل؛ لوصررول المررتنلم بهررا إلررل ال ر بالسررانن( ،)1جررال ابررن أ رري" :االررم أن ألررف
الوصل همية تل

اي أول النلمة ،توصرال إلرل ال ر بالسرانن ،وهروبرا مرن االبترااء برم ،إل نران للرب

ير ممنن اي ال اجة اضال ان القيان( ،)2والي الر م من اتتالاهم ول رنرة الهمرية وتسرميتها إال

أ هم اتفقوا الل أ ها تظهر وت ق اي ابتااء النالم ،وتسرق اري ارأرة صروتا ال ت را ،واتتراروا الهمرية

اون يرها من ال رروف؛ أل هرم أرااوا رارا يتبلرغ برم اري االبترااء وُي رلف اري الوصرل؛ لالسرتت اء ا رم
بما جبلم ،الما ااتيموا الل رف يمنن لارم وا ار رم مرع الت رل ا رم ،أعلروق الهمرية؛ ألن العرااة ايهرا
ارري أنثررر األ روال ررلاها للتتفيررف ،وهرري مررع للررب أصررل ،انيررف بهررا إلا نا رر ,اييرراة أال ت رراهم ررلاوها

أصال اي

و :تل ونل"(.)3

ولهررم نمررال بشررر إلررل أن همرية الترري تظهررر ارري أول الفعررل اضرررم ،والترري اصر لا اليهررا بهمرية
بالسانن اقال" :إن هرلا الصرو ,الرلد يظهرر

الوصل ليس ,همية ،بوا ما هو ت ريب يسهل املية ال
استترا...إل  ،واللد يرمي إليم باأللف اي النتابة لين همية ،ايما عتقا
ا
اي أول النلمة و اضرم و
أ م-الل ارض وجوام– و من الت ريب اللد يسهل املية ال ر بالسرانن،

()4

واضرل أن يسرمل هرلا

الصررو ,الصرروي ،,ويرررد أن الصرروي ,يسررت يع أن يررؤاد تلررب الوظيفررة الترري أرااهررا المرراء اللتررة ،وهررل

التوصل إلل ال

الدليل األول:
ال

بالسانن ،وأنا ما لهم إليم باليلين:

بيعة التنوين الصوتي للهمية ت اجض الترض اللي من أألم أراء ,همرية الوصرل ،وهرو التوصرل إلرل
بالسانن ،أو تسهيل هلق العملية ...للتسهيل والتيسير.

الدليل الثاني :نون "ألف الوصل" همية يوجع ا ايما أرا ا التتلص م م .االهمية -و اها -صو ,سانن
"
ٍ
تال من ال رنة .انيف إلن باأ بالسانن الل ين ريا التتلص م مد (.)5

مواضا قطا همزة الوصل في سورة الفاتحة وق ار اتها:
جُ ع رر ,همر رية الوص ررل ا رري س ررورة الفات ررة ا رري موض ررعين :األول أ ررايي واات ررر ي ررر أ ررايي ا ررا
اللتويين.

 )1اراسا ,اي الم اللتة :ص.145
 )2الم صف.53/1:

 )3سر ص ااة اإلارام.126/1:

 )4اراسا ,اي الم اللتة :نمال بشر ،اار ريم لل بااة وال شر والتوييع ،ص.108
 )5المرأع الساب  :ص.109
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من المعلروم أن همرية الوصرل تق رع إلا براأ بهرا النرالم ،وتسرق اري ارا النرالم ،و رن رين قرف الرل

نلمة "الر يم" وهلا "وجف تام"( ،)1باأ بق ع همية "ال ما هلل" ،وهي جراءة أم سلمة -رضي اهلل ا ها.-

ومررن مواضررع ج عهررا ج ررع همرية نلمررة "إهررا ا" وهررو أررايي ي مررا برراأ بررم ،والوجررف الررل نلمررة " سررتعين"

ٍ
مستتن ا م"(.)2
وجف تام؛ ألن النالم اللي بعاق

وااتررر الق ررع التيررر أررايي :وهررو ج ررع همرية الوصررل ارري ارا النررالم ،اقررا جُر أر "الررر يم أل مررا"

()3

و ن رل

النسايي ان بعض العرم أ م جرئ "الر يم أل ما" بفتا الميم وصلة األلف ،نا ب سن  ,الميم وج ع,
األلف ثم القي ,رنتها الل الميم و لا.)4(,

 )1إيضاح الوجف واالبتااء :األ باري ،ص ،474وي ظر :م ار الهاد اي بيان االبتااء :األشمو ي ،ص70
 )2الساب  :ص.487

 )3الم رر الوأيي .64/1:وتفسير القر بي.107/1:

 )4اللبام اي الوم النتام .151/1:ومن للرب جرراءة " ألضراللة " والر اب ُرن أ ري الرل هرلق القرراءة بقولرم" :اق رع نلمرة
الوصل البتاايب بها ،اهلا أمثل ما يقال اي هلا وال ي سن أن تقول" :إ م ج ع همية الوصل ارتأاال؛ ألن هلا أ ما يسوغ
لضرورة الشعر ااما اي القرآن امعال اهلل" .الم تسم.248/1:
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الفصل الثالث
النحوي في سورة الفاتحة
المستوى ْ
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مْحث الجملة:
يقرول ابرن أ ري" :إن النرالم أر ن للأمرل التروايم ،مفراهرا ومث اهرا ومأمواهرا ،نمرا أن القيرام أر ن

للمقوما ،,مفراها ومث اها ومأمواها ،ا ظير القومة الوا اة من القيام الأملة الوا اة من النالم"(.)1

ويقول أيضا" :إن النالم إ ما هرو اري اللترة العربيرة ابرارة ارن األلفراظ القايمرة برؤوسرها ،المسرتت ية ارن
الأمررل"( ،)2ويقررول أيض را" :أمررا النررالم اهررو لفررظ مسررتقل
يرهررا ،وهرري الترري يسررميها أهررل هررلق الص ر ااة ُ

جايم م ما ،انرل لفرظ اسرتقل ب فسرم
ب فسم مفيا لمع اق ،وهو اللي يسميم ال ويون الأمل ي ٌ
يا أتوب ،و ٌ
وأ ي ,ثمرة مع اق اهو النالم"(.)3

ابن هشام اهي ا اق" :النالم هو القول المفيا بالقصا والمرراا بالمفيرا مرا ال الرل مع رل ي سرن
أما ُ
السنو ,اليم"(.)4
ويتضررا ممررا سررب أن ال رراة ااتبررروا النررالم هررو الرراال الررل اإلاررااة ،وبالتررالي ااتبررروا نررل لفررظ اال

الل مع اق و سن السرنو ,اليرم نالمرا ،والنرالم المسرتت ي ارن يررق ُيسرمل أمرال ،واليرم ال ارر برين
النررالم والأملررة ،وبعررا أن تعرا ررا الررل تعريررف ال رراة للأملررة أرراهم جسررموها إلررل جسررمين :أملررة اسررمية
وأترد اعلية وللب تاضع للترنيم اللي تتنون م م ،جال سريبويم" :هرلا برام المسر ا والمسر ا إليرم وهمرا

ما ال يت ي وا ا م هما ان ااتر ،وال يأا المتنلم م م باا .امن للب االسم المبتاأ والمب ي اليم .وهو
جولب ابا اهلل أتوب وهلا أتوب .ومثل للب يلهم ابا اهلل ،اال با للفعل من االسم نمرا لرم ينرن لالسرم

األول با من ااتر اي االبتااء"( .)5وجال ابن أ ي ا ا ايثم ان الأملة" :وهي الرل ضرربين :أملرة
مرنبة من مبتاأ وتبر ،وأملة مرنبة من اعل وااال"(.)6

وهررلا مررا أنرراق اليمتشررري بقولررم" :والنررالم هررو المرنررم مررن نلمتررين أُس ر ا ,إ ررااهما إلررل األترررد.

ولاب ال يتاتل إال اي اسمين نقولب :ييا أتوب ،وبشر صا بب .أو اري اعرل واسرم

ييا ،وا ل بنر .وتسمل الأملة"(.)7

رو جولرب :ضررم

وسورة الفات ة اشتمل ,الل الأملة االسمية والأملة الفعلية ،ومواضع الأملة االسمية جولرم تعرالل:
ين ع الـ َّـر ْح َم ِن الـ َّـر ِح ِيم ع َمالِـ ِـك َيـ ْـوِم الــد ِ
ِّين} ،أمررا مواضررع الأملررة الفعليررة اقولررم
{ا ْل َح ْمـ ُـد لِلَّـ ِـه َر ِّ
ب ا ْل ًَــالَ ِم َ
ـرطَ ا ْلمســتَ ِقيم ع ِ
ـت َعلَـ ْـي ِه ْم َغ ْيـ ِـر
صـ َا
اهـ ِـد َنا ِّ
ـاك َن ًْ ُْـ ُـد َوِا َّي ـ َ
تعررالل{ :إِ َّيـ َ
ين ع ْ
ين أَ ْن ًَ ْمـ َ
ـرطَ الَّـ ِـذ َ
ســتًَِ ُ
اك َن ْ
الصـ َا ُ ْ َ
ض ِ
ين}.
وب َعلَ ْي ِه ْم َوََ الضَّالِّ َ
ا ْل َم ْغ ُ
 )1التصايص.27/1 :

 )2المرأع الساب  :ص.33
 )3المرأع الساب  :ص.18
 )4مت ي اللبيم :ص.490
 )5النتام.23/1 :

 )6ي ظر :التصايص.31/1 :

 )7المفصل اي ص عة اإلارام.23 :
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واالسم والفعل نرل م همرا يسرتعمل اري النرالم ،ونرل لرم موضرعم اري االسرتعمال ،ااالسرم لرم مواضرع

يستعمل لها ال يسا مساق ايها أي اعل ،ونللب للفعل مواضع ما ال تسرا م لرم ايهرا أي األسرماء ،يقرول

الأرأا ي" :انل م هما بيا م أن موضرو االسرم الرل أن يثبر ,برم المع رل للشريء مرن يرر أن يقتضري
تأااق شييا بعا شيء .وأما الفعل اموضوام الل أ م يقتضي تأاا المع ل المثب ,بم شرييا بعرا شريء"

اررإلا جلرر" :,ييررا م ل ر " ،اقررا أثبرر ,اال ررال اعررال لررم ،مررن يررر أن تأعلررم يتأرراا وي را

م ررم شررييا

اشييا؛ بل ينون المع ل ايم نالمع ل اي جولب" :ييا ويل" ،و"امرو جصير" :انما ال تقصا هه ا إلرل

أن تأع ررل ال ررول أو القص ررر يتأ رراا وي ررا ؛ ب ررل توأبهم ررا وتثبتهم ررا اقر ر  ،وتقض رري بوأواهم ررا ال ررل
اإل ال  ،نللب ال تتعرض اي جولب" :ييرا م لر " ألنثرر مرن إثباترم لييرا ،وأمرا الفعرل ،اإ رم يقصرا ايرم

إلل للب ،اإلا جل" :,ييا هاهو لا ي ل " ،اقا يام ,أن اال ال يقع م م أيءا اأيءا ،وأعلتم يياولم

وييأيم"(.)1

ويقررول أيض را " :بوالا ثبرر ,الفررر بررين الشرريء والشرريء ارري مواضررع نثي ررة ،وظهررر األمررر ،برران ترررد
أ اهما ال يصلا اي موضع صرا بم ،وأرم أن تقضري بثبرو ,الفرر ير تررد أ راهما جرا صرلا اري

منرران ااتررر ،وتعلررم أن المع ررل مررع أ رراهما ي ررق مررع ااتررر ،نمررا هررو العب ررة ارري مررل التفرري الررل
الألي .وي عنن لب هلا ال نرم ،أا ري أ رب نمرا وأرا ,االسرم يقرع ير

ال يصرلا الفعرل منا رم ،نرللب

أا الفعل يقع ثم ال يصلا االسم منا م ،وال يؤاي ما نان يؤايم"( .)2وأاء اي البرهان" :اي الفر بين

الت ام باالسم والفعل ،وأن الفعل يال الل التأاا وال او واالسم الل االستقرار والثبو ,وال ي سن
ص ِ
اسـط ِذراع ْي ِـه ِْا ْلو ِ
وضع أ اهما موضع ااتر ،ام رم جولرم تعرالل{ :و َك ْلـْهم ْ ِ
ـيد}( )3لرو جيرل يبسر لرم
َ َ
َ ُ ُْ َ
َ
يؤا الترض أل م لم يؤلن بمياولة النلم البسر وأ رم يتأراا لرم شريء بعرا شريء ا ر "باسر " أشرعر بثبرو,

الصفة"(.)4

االأملة االسمية موضواة لتتبار بثبو ,المس ا وهلا ما أناق ااضل السامرايي بقولم" :االسم يال

الررل الثبررو ,والفعررل يررال الررل ال رراو ا ر ر (م ل ر ) يررال الررل الثبررو ،,و(ي لر ) يررال الررل ال رراو

والتأراا ،و(يتفقررم) يرال الررل ال راو  ،و(متفقررم) يررال الرل الثبررو ،,اقولرب (هررو ت يرم) و(هررو مررتعلم)

و(هررو ررااظ) يررال الررل الثبررو ,وجولررب (هررو يت ررم) ،و(هررو يررتعلم) ،و(هررو ي فررظ) يررال الررل ال ررا ،
االأملررة ال تررال الررل رراو أو ثبررو ،,ولنررن الررلي يررال الررل ال رراو أو الثبررو ,مررا ايهررا مررن اسررم أو

اعل"(.)5

 )1االيل اإلاأاي.174/1 :

 )2المرأع الساب  :ص.176
 )3سورة النهف :آية .18

 )4البرهان اي الوم القرآن.66/4 :

 )5الأملة العربية تاليفها وأجسامها :ااضل السامرايي ،اار الفنر ،امان2007 ،2 ،م ،ص.162
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مْحث الجملة المحتملة:
 ,جبل جليل إلل ا قسام الأملة العربية إلل اسمية واعلية ،إال أن بعرض ال راة يييرا جسرما ثالثرا
أشر ُ
وآترر يييرا جسررما رابعرا( ،)1والفارسرري أول مرن أشررار إلرل هرلا التررالف ثرم ت اجلررم العلمراء مررن بعراق ،ير
تبر اعلل أربعة أضرم :األول :أن تنرون أملرة مرنبرة مرن اع ٍرل
جال الفارسي" :وأما الأملة التي تنون ا
واااررل ،والثــاني :أن تنررون مرنبررة مررن ابتر ٍ
رااء وتبررر ،والثالــث :أن تنررون شررر ا أو أ رياء ،والراْــا :أن

تنرون ظرارا"( ،)2بوالررل للررب لهررم اليمتشررري اقررال" :والأملررة الررل أربعررة أضرررم اعليررة واسررمية وشررر ية
وظراية "( )3ويعل الأرأا ي الل هلا القول جايال" :اقا صل لب أربعرة أضررم مرن الأمرل ،وهري اري

األصرل اث ترران ،الأملررة مرن الفعررل والفااررل ،والأملرة مررن المبترراأ والتبرر"( ،)4االأرأررا ي يرررد أن الأملررة
جسمان :اسمية واعلية ،وال ابن يعي الرل رص اليمتشرري ورا تقسريم الأملرة إلرل جسرمين ِ
أساسريين
اقررال" :االررم أ ررم جسررم الأملررة إلررل أربعررة أجسررام ،وهررلق جسررمة أبرري الرري ،وهرري جسررمة لفظيررة ،وهرري ارري
ال قيقررة ض رربان :اعليررة واسررمية؛ ألن الشررر ية ارري الت قي ر مرنبررة مررن أملتررين اعليت رين ،الشررر اعررل
وااال والأياء اعل وااال ،والظرف اي ال قيقة للتبر اللي هو استقر وهو اعل أو ااال"(.)5

و تلص مرن األجروال السرابقة إلرل أن الأملرة ا را أمهرور ال راة واران :اسرمية واعليرة؛ ألن هرلين

القسررمين يشررتمالن مررا أضرراام ال رراةُ إلررل أجسررام الأملررة العربيررة .وجررا ميرري العلمرراء الأملررة االسررمية مررن

الأملررة الفعليررة اررن رير اإلسر اا ،االمسر ا والمسر ا إليررم همررا أسرران التقسرريم ،بوالررل للررب لهررم سرريبويم
ا اما اراهما با هما" :ما ال يستت ل وا ا م هما ان ااتر ،وال يأا المتنلم م م براا ،امرن للرب االسرم

ابا اهلل أتروب ،وهرلا أتروب ،ومثرل للرب يرلهم ابرا اهلل ،ارال برا للفعرل
المبتاأ والمب ي اليم ،وهو جولب ُ
()6
من االسم نما لم ينن لالسم األول با من ااتر اي االبتااء".
لنررل مررن الأملررة االسررمية والفعليررة أ نررام معي ررة ومسررتقلة اررن األترررد والترري ترأررع إلررل المسر ا إليررم

وت رااق؛ االأملررة التري تبرراأ باسرم هرري اسرمية والترري تبراأ بفعررل هري اعليررة .إال أ را أررا ُأمرال تعررا أمررال
اسر ررمية أو أمر ررال اعلير ررة ال ر رل ااتبر ررارا ,معي ر ررة ترأر ررع ار رري معظمهر ررا "التر ررتالف التقر رراير أو التر ررتالف
ال ررويين"( .)7ومررن تررالل ابررارة ابررن هشررام تبررري انررة اال تماليررة والترري أنرراها ارري نتابررم مت رري اللبيررم،

اقال" :مراا ا بصار الأملة المس ا أو المس ا إليم ،اال ابرة بما تقام اليهما من ال روف ،االأملة من
ور بواارابا :ات ي ابا الفتاح الاأ ي ،منتبة الفالح ،النوي ،1982 ،2 ،,ص.109
 )1الأملة ال وية شاة وت ا
 )2المسايل العسنريا :,أبو الي الفارسي ،ت قي  :م ما الشا ر أ ما ،م بعة الما ي ،1982 ،ص109
 )3المفصل اي ص ااة اإلارام :ص.44

 )4نت ررام المقتص ررا ا رري ش رررح اإليض رراح :اب ررا الق رراهر الأرأ ررا ي ،ت قير ر  :ن رراظم ب ررر مرأ رران ،م ش ررورا ,و ايرة الثقاا ررة
واإلاالم ،اار الرشيا ،الع ار 1982 ،م.277/1،

 )5شرح المفصل :ابن يعي .88/1،
 )6النتام.23/1 :

 )7مت ي اللبيم ان نتم األااريم :ص.493
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و :أجايم اليياان وأييا أتوب ولعل أباب م ل وما ييا جايما اسمية ،ومن و :أجام ييا بوان جام ييا
وجا جام ييا وهال جم ,اعلية ،والمعتبر أيضا ما هو صار اي األصل؛ االأملة من و نيف أاء ييرا
()2
()1
ـات ِ
َي آيـ ِ
ومررن ررو {ويـ ِـري ُكم ِ ِ
ـون}
ون}  ،ومررن ررو {فَفَ ِريقاــا َكـ َّـذ ْْتُ ْم َوفَ ِريقاــا تَ ْقتُلُـ َ
الل تُْن ِكـ ُـر َ
آياتــه فَ ـأ َّ َ
َُ ْ َ
()3
و{ ُخ َّ
ون} اعلية ألن هلق األسماء اي ية التاتير ونلا الأملة اي و يا ابرا اهلل
ص ُارُه ْم َي ْخ ُر ُج َ
ش اًا أ َْْ َ
()5
()4
شـى}()6؛ ألن صراورها
َحد ِم َن ا ْل ُم ْ
ام َخلَقَ َهـا} { َواللَّْي ِـل إِ َذا َي ْغ َ
ش ِرِك َ
و رو { َوِا ْن أ َ
ين ْ
اسـتَ َج َار َك} {و ْاألَ ْن ًَـ َ
()7
اي األصل أاعال والتقاير أااو يياا بوان استأارب أ ا وتل األ عام وأجسم والليل".
ثررم يقررول مررا يأررم الررل المسررؤول (ارري المسررؤول) ا ررم أن يفعلررم يفصررل ايررم ال تمالررم االسررمية والفعليررة

التتالف التقاير أو التتالف ال ويين(.)8

وابن هشام اي صم السراب يؤنرا الرل انررة اال تماليرة برين الأملرة االسرمية والفعليرة ويراتي بامثلرة

تؤنا أن الأملة وا تقاير ال اة أو اتتالف ملهبهم ال ْ وي ،يمنن أن تنون اسمية أو اعلية.
ويعوا سبم اال تمال ال وي إلل ااة أوأم ،يهم ا م ها اي هلق الاراسة:

()9

ال لف الوارا اي الأملرة وتقراير الم رلواا ,تبعرا لتصرور المع رل وت ايراق ،وهرلا مرا سر ل ظُم أليرا

ا ا ت بيق ا لفنرة اال تمالية من تالل الأمل التالية:
جملة الْسملة:

أملة البسملة من الأمل التي ت تمل الوأهين االسمية والفعليرة؛ ألن البراء اري "ْسـم الل" ،متعلقرة

بم لوف.

()10

وجا اتتلف ال ويون اي موضع الأار والمأرور الل وأهين:

األول :ملهم البصريين إلل أ م اري موضرع رارع؛ أل رم تبرر لمبتراأ م رلوف تقرايرق (ابتراايي بسرم اهلل)؛
أي ناين باسم اهلل ،وال يأوي أن ينون متعلقا بالمصار ليال يبقل المبتاأ بال تبر.

 )1سورة اار :آية .81
 )2سورة البقرة :آية .87
 )3سورة القمر :آية .7

 )4سورة التوبة :آية .6

 )5سورة ال ل :آية .5
 )6سورة الليل :آية .1

 )7مت ي اللبيم ان نتم األااريم :ص.493-492
 )8المرأع الساب .

 )9ي ظر تفسير للب اي مت ي اللبيم :ص.497 -494

 )10التبيان اي إارام القرآن.3/1 :

 )11البيان اي ريم إارام القرآن .32/1 :والتبيان اي إارام القرآن.3/1 :
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()11

الثــاني :مررلهم النرروايين إلررل أ ررم ارري موضررع صررم بفعررل مقررار وتقررايرق (ابترراأ ),أو (ابرراأ) بسررم اهلل
الر من الر يم(.)1

لهررم منري إلررل م ررع ررلف المصررار بوابقرراء معمولررم اقررال" :بسررم موضررع راررع ا ررا البصرريين الررل

إضررمار مبترراأ تقررايرق ابترراايي بسررم اهلل؛ االبرراء الررل هررلا متعلقررة بررالتبر الررلي جامرر ,البرراء مقامررم تقررايرق
ابتاايي ثاب ,أو مستقر بسم اهلل أو

وق ،وال ي سن تعل الباء بالمصار اللي هو مضمر؛ أل م ينرون

ااتررال ارري صررلتم ،ايبقررل االبتررااء بتيررر تبررر ،وجررال النوايررون بسررم اهلل ارري موضررع صررم الررل إضررمار
اعل تقايرق ابتاأ ,باسم اهلل ،االباء الل هلا متعلقة بالفعل الم لوف".

()2

ويتضررا ممررا سررب أن العلمرراء الررل تررالف ارري م ررلوف "بسررم اهلل الررر من الررر يم" ،االبص رريون

يقول ررون إن الم ررلوف اس ررم ،والنواي ررون لهبر روا إل ررل أن الم ررلوف اع ررل ،ون ررال الفر رريقين له ررم إل ررل أن
متاتر ان البسملة اقال" :اإن جل ,برم تعلقر,
ا
الم لوف متقام ،أما اليمتشري اقا تالف الفريقين اقارق

الباء جل ,بم لوف تقايرق بسم اهلل أج أر أو أتلو ألن الرلي يتلرو التسرمية مقرروء ،نمرا أن المسراار إلا رل

أو ارت ل اقال :بسم اهلل والبرنا ,نان المع ل بسم اهلل أ ل وبسم اهلل أرت ل ،ونللب اللابا ونرل ااارل
مضمر ما أعل التسمية مباأ لم"(.)3
ا
يباأ اي اعلم ب ر (بسم اهلل) ،نان

ورأا الرايي تقرايم الم رلوف بقولرم" :جرا بي را أن البراء مرن بسرم اهلل الرر من الرر يم متعلقرة بمضرمر

ا قول هلا المضمر ي تمل أن ينون اسما وأن ينون اعال والل التقايرين ،ايأوي أن ينون متقراما وأن

متاتر اهلق أجسام أربعة ،أما إلا نان متقاما ونان اعال انقولب أباأ باسم اهلل وأما إلا نان متقاما
ا
ينون

متاتر ونان اعال انقولرب باسرم اهلل أبراا وأمرا إلا
ا
ونان اسما انقولب ابتااء النالم باسم اهلل وأما إلا نان

هه ا ان شييين :األول أن التقايم أولل
متاتر ونان اسما انقولب باسم اهلل ابتاايي ،ويأم الب
ا
نان
أم الترراتير ا قررول :نالهمررا وارا ارري القررآن أمررا التقررايم انقولررم تعرراللِْ { :سـ ِـم ا ِ
ـاها}(،)4
سـ َ
لل َم ْج َر َ
ْ
اهــا َو ُم ْر َ
وأمررا الترراتير انقولررم تعررالل{ :ا ْقـ َأْ
ــق}( )5وأجررول التقررايم ا رراي أولررل ويررال اليررم
اسـ ِــم َرِّْـ َ
ــك الَّـ ِــذي َخلَـ َ
ــر ِْ ْ
وأوق"( ،)6ثم أتل يبين هلق الوأوق ،وهي:

األول :أ م تعالل جايم الوأروا للاترم اينرون وأرواق سرابقا الرل يررق والسراب بالرلا ,يسرت
اللنر.

 )1إارام القرآن :ال ان :14/1:والبيان اي ريم إارام القرآن.32/1:
 )2مشنل إارام القرآن.66/1:
 )3النشاف.2/1 :

 )4سورة هوا :آية.41
 )5سورة العل  :آية.1

 )6مفاتيا التيم.99/1 :
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السرب اري

ِ ()1
ِ
ًد}.
األمر ِمن قَْ ُل َو ِمن َْ ُ
الثاني :جال تعالل{ :هو األَ َّو ُل واآلخ ُر}  ،وجال{ :لل ُ
الثالث :أن التقايم اي اللنر أاتل اي التعظيم.

()2

الراْا :أ م جال إياب عبا اهاه ا الفعل متاتر ان االسم اوأم أن ينون اي جولم بسم اهلل نللب اينون
التقاير باسم اهلل أبتائ.

()3

والرايي بوان نان جا لنر هلق األوأم ليالل الل تقام المضمر "الفعل الم لوف" ،إال أ م جا أنا
الل تاترق ،ويظهر للب اي جولم" :أ م جال إياب عبا اهاه ا الفعل متاتر ان االسم اوأم أن ينون

اي جولم بسم اهلل نللب اينون التقاير باسم اهلل أبتائ"( ،)4نما أنا الل أن الم لوف اع ٌل ولين اسما،

جال الرايي " :س تالوة القرآن يال الل أن المضمر هو الفعل وهو األمر أل م تعالل جال إياب عبا

بواياب ستعين والتقاير جولوا إياب عبا بواياب ستعين ،انللب جولم بسم اهلل الر من الر يم ،التقاير جولوا

بسم اهلل ،وأجول لقايل أن يقول بل إضمار االسم أولل أل ا إلا جل ا تقاير النالم بسم اهلل ابتااء نل

إتبار ان نو م مباأ اي لاتم لأميع ال واا
ا
شيء نان هلا

وتالقا لأميع الناي ا ,سواء جالم جايل أو

يقْلم ،وسواء لنرق لانر أو لم يلنرق ،وال شب أن هلا اال تمال أولل وتمام النالم ايم يأيء اي بيان
لم ُ
أن يقال جولوا ال ما هلل أو األولل أن يقال ال ما هلل؛ أل م إتبار ان نو م اي فسم مست قا لل ما
سواء جالم جايل أو لم يقلم".

()5

رؤتر ارن
وما لهم إليم الرايي أناق أنثر العلماء بران إضرمار الفعرل أولرل ،وينرون هرلا اإلضرمار م ا

الأار والمأرور ،وبللب يصربا التقراير "بسرم اهلل أجررأ" ،أو "بسرم اهلل أبراأ" ،أو "بسرم اهلل أرت رل"( ،)6ومرن

ـًت جنْـي"( ،)7ير
األالرة التري تؤنرا هررلا التقراير راي البتراري ارري الراااءْ" :اسـمك رب وضـ ُ
الفعل اللي تعل بم الأار والمأرور مؤتار.
والسؤال اللي يتباار إلل األلهان :ما ِالةُ لف الفعل اي هلا المقامد

ظهررر

اتتلرف العلمرراء اري لاررم اقيرل :للتتفيررف ،وجرال السرهيلي" :إ رم مررو ن ي بتري أن ال يقررام ايرم سررود

لنررر اهلل تعررالل ،الررو لنررر الفعررل -ال سرريما وهررو ال يسررتت ي اررن ااالررم -نرران للررب م اجض را للمقصرروا،
انان اي لام مشانلة اللفظ للمع ل ،نما تقول اي الصرالة" :اهلل أنبرر" ،ومع راق :مرن نرل شريء ،ولنرن

 )1سورة ال ايا :آية .3
 )2سورة الروم :آية .4

 )3مفاتيا التيم.99/1 :
 )4مفاتيا التيم.99/1 :

 )5مفاتيا التيم.100/1:

 )6ي ظررر النشرراف ،2/1 :تفسررير البيضرراوي ،25/1 :تفسررير ال سررفي ،26/1 :الب ررر الم رري  ،29/1 :اللبررام ارري الرروم
النتام ،131/1:تفسير ابن اراة ،73/1:ريم القرآن ور ايم الفرجان ،62/1 :السراا الم ير اي اإلاا ة الل معراة
معا ي بعض نالم رب را ال نريم التبيرر ،5/1 :اشرية الشرهام الرل تفسرير البيضراوي ،37/1:البرهران اري الروم القررآن:
 ،200/1همع الهوامع اي شرح أمع الأوامع.117/1 :

 )7ص يا البتاري ،70/8 :بام التعول والقراءة ا ا الم ام اي
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(.)6320

ال تقول ررم لين ررون اللف ررظ ا رري اللس رران م ابقر را لمقص رروا الأ رران ،وه ررو أن ال ين ررون ا رري جل ررم ل ْنر رٌر إال هلل
()1
و اق".

متاتر ،بوان
ا
وتالصة رأي ا اي البسملة أ ها أملة ا تمالية متعلقة بم لوف اعل أو اسم ،متقاما أو

ن ا رأا التاتير.

وبقرري أن بررم إلررل أ ررا سر قف ا را صررم نلمررة ال مررا وج ررع الصررفا ,اررن متبواهررا ،وأيررا ا رأيرا ايهررا،

تالصتم :أن تتير ال رنة اإلارابية يتير سبة الأملة اهي مرع الرارع أملرة اسرمية ومرع ال صرم أملرة

اعلية.

 )1تايج الفنر اي ال و :ص.43
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مْحث شْه الجملة:

ات َم ْط ِويَّـات
تتالف شبم الأملة من أار ومأررور مثرل":ا ْل َح ْم ُـد لِلَّ ِـه" ،،و رو جولرم تعراللَ { :و َّ
الس َـم َاو ُ
ِ ِ ِ ()1
ـان و ار ُهـم ملِـك يأْ ُخـ ُذ ُك َّـل ِ
ص اـْا}( .)2ويسررمي
ِْ َيمينـه}  .أو ظررف ومضراف إليرم ،روَ { :و َك َ َ َ َ ْ َ َ
سـفي َنة َغ ْ
َ

ال راةُ مثررل هررلا الترنيررم بشرربم الأملرة ،ويعلررل م مررا ايررا سرربم تسرميتهم لهررا بهررلا االسررم ايقررول " :بوا مررا

ُسررمي ,هررلق "شرربم أملررة"؛ ألن ال رراة تتيل روا متعلق را لنررل مررن الأررار والمأرررور والظرررف ،وهررلا المتعل ر
الم لوف يقار اعال أو شبم اعل ب ريقة م اسبة لسيا النالم ،امثال أملة "ال ياة لل ياة" تعرم هنلا:
ال يرراة :مبترراأ مراررو بالضررمة ،لل يرراة :الررالم رررف أررر ،ال يرراة مأرررور بررالالم واالمررة أ ررق النس ررة،
والأار والمأرور متعل بم لوف تقايرق "ال ياة تعا

لل ياة أو معاشة لل ياة" وهلا الم لوف هو تبر

المبتاأ ،ومثلم الظرف ومن البين أن هلا التتيل هو سر هلق التسمية"(.)3
بقسميها ،يقول ابن ٍ
مالب:
أأمع ال اة الل أواي اإلتبار بشبم الأملة
ْ
ُ
()4
وأخ ِْروا ْظرف أو ْحرف جر ...ناوين مًنى كائن أو استقر
ررور متعلقرا بم ررلوف تقررايرق نرراين أو
رار ومأر ا
لنررر ابر ُرن مالر ٍرب ارري هررلا البيرر ,أن التبررر يراتي ظرارا أو أر ا
راين اري البير ،,أو اسرتقر
استقر ،و جول ا :الرأل اري البير ،,والرأرل ا راب ،وتقراير النرالم :الرأرل ن ٌ
ناين ا اب ،والرأل استقر ا اب .ويشتر م ما م يي ابرا ال ميرا لصر ة
اي البي ،,ونللب :الرأ ُل ٌ
اإلتبار بالأار والمأرور "أن ينون ن آل وا ا م هما تاما ،ومع ل التمام أن يفهم م م متعلقم الم لوف،
بوا ما يفهم متعل نل وا ا م هما م م اي رالتين :أوَهمـا :أن ينرون المتعلر اامرا،
وييا اي الاار.

رو :ييرا ا راب،

وثانيهما :أن ينون المتعل تاصا وجا جام ,القري ة الاالة اليم ،نان يقول لب جايرل :ييرا مسراار اليروم
وامرو اا ،اتقرول لرم :برل امررو اليروم وييرا راا ،وأعرل اب ُرن هشرام اري المت رل مرن هرلا األتيرر جولرم
تعالل{ :ا ْل ُحر ِْا ْل ُحِّر َوا ْل ًَ ْْ ُد ِْا ْل ًَ ْْد}()5؛ أي ال آر يقتل بال ر والعبا ُيقتل بالعبا(.)6

اأم اي
جل :,إن الآ اة أأايوا اإلتبار بشبم أملة بتقاير م لوف ناين أو استقر ،وأن ال لف و ٌ
ُ
هررلا الترنيررم ،يعلر م مررا م يرري الرراين ابررا ال ميررا الررل وأرروم ررلف المتعلر ايقررول" :هه ررا أمرران،

األول :أن المتعل ر ينررون واأررم ال ررلف إلا نرران اام را ،اامررا إلا نرران تاص را افيررم تفصرريل ،اررإن جامرر,

جري ة ترال اليرم إلا رلف أراي لارم وأراي ل ْنر ُرق ،بوان لرم تنرن ه راب جري رة ترشرا إليرم وأرم لنررق ،هرلا
مررلهم الأمهررور ارري هررلا الموضررو  .األمــر الثــاني :االررم أ ررم جررا اتتلررف ال رراة ارري التبررر :أهررو متعلر
 )1سورة اليمر :آية .67

 )2سورة النهف :آية .79

 )3ال و المصفل :ص.212

 )4توضيا المقاصا والمسالب اي شرح ألفية ابن مالب.479/1 :
 )5سورة البقرة :آية .178

 )6شرح ابن اقيل 210/1:الهام .
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الظرررف والأررار والمأرررور اق ر  ،أم هررو فررن الظرررف والأررار والمأرررور اق ر  ،أم هررو مأمررو المتعل ر

والظرف أو الأار والمأرورد الهم أمهور البصريين إلل أن التبر هو المأمو  ،لتوجف الفايراة الرل

نررل وا ررا م همررا ،والص ر يا الررلي ترأ ررم أن التبررر هررو فررن المتعل ر و رراق ،وأن الظرررف أو الأررار
والمأرور جيا لم ،ويؤيا هلا أ هم أأمعوا الل أن المتعل إلا نان تاصا اهو التبر و اق ،سرواء أنران

رلنور أم ن رران ج ررا ررلف لقري ررة ت ررال الي ررم ،وه ررلا الت ررالف إ م ررا ه ررو ا رري المتعلرر الع ررام ،ال ررينن مث ررل
مر ا
التاص ،راا للبام الل وتيرة وا اة(.)1

رر أو رراال أو ص ررفة ال
وج ررا ت ررالف اب ر ُرن الس ررراا الآ رراة ا رري أن الظ رررف والأ ررار والمأ رررور إلا وجع ررا تب ر ا
يتعلقان بم لوف تقاي ُرق استقر أو مستقر؛ إل نان يرد أ هرا جس ٌرم مسرتقل ب فسرم يقابرل الأملترين االسرمية

والفعلية.

ررو
جال ابن السرراا" :وضررم ي رلف م رم التبرر ،ويقروم مقامرم ظررف لرم ...رو جولرب يي ٌرا تلفرب ،وام ٌ
ارري الرراار ،والم ررلوف مع ررل االسررتقرار وال لررول ومررا أشرربهها نا ررب جلرر :,ييررا مسررتقر تلفررب ،وامرررو
مسررتقر ارري الرراار ،لنررن هررلا الم ررلوف ال يظهررر لااللررة الظرررف اليررم واسررتت ايهم بررم ارري االسررتعمال.

ات لف التبر وتقيم الظرف مقرام الم رلوف ،ارإن لرم ررا هرلا المع رل ارالنالم م رال ألن ييراا الرلي هرو
المبتاأ لين من جولب "تلفب" وال اي الاار شيء؛ أل رم اري الراار لرين ب راي  ،ونرللب تلفرب بوا مرا هرو

اي موضع التبر(.)2

يا تلفب" ،اي م ل راع تبر لن م اي المع ل يتعلر بم رلوف
و تلص من جول ابن السراا أن "ي ٌ
تبر ليصا المع ل تقايرق مستقر الل أن ال يظهر هلا التقاير.

وما لهم إليم اب ُرن السرراا يتفر مرع ااروة التيسرير اري ال رو العربري ،وايرم-أيضرا -ار رة لل الرم
ما
من التاويل ،والل ملهم ابن السراا ينون اإلارام لشبم الأملة ،اي جولم تعالل{ :ا ْل َح ْم ُد لِلَّ ِه} ،ال ُ
مبتاأ واالمة راعم الضمة ،وهلل الالم رف مب ري الرل النسرر ال م رل لرم مرن اإلاررام ،ولفرظ الأاللرة

"اهلل" اسم مأرور بالالم واالمة أرق النسرة وهو التبر اون أن عل النالم بم لوف.

رير واضر ا الرل
ويعل ابا اهلل إسماايل الل هلا التوأيم بقولم" :ال شب أن اي هلا التوأيرم تيس ا
ال اشررية -الررل األجررل -والررل ِ
ضررعاف ال ررالم ،ومررا أنثرررهم! .ثررم أ ررم يسرروي بررين الأملررة وشرربيهها ارري

يلعم ،اي م ل راع تبر المبتاأ م ما .ونللب شبم
م لها من اإلارام؛ اأملةُ يلعم اي جول ا :م ما
ُ
رير ال
الأملررة ارري البيرر ,ارري جول ررا :م مر ٌرا ارري البيرر ،,اهرري ارري م رل راررع تبررر-نررللب .-وارري للررب تيسر ا
يتفل ،ثم يواص ُل تبريرق لِما لهم إليرم بقولرم" :وثالثرة المياسرير أن هرلا التوأيرم ُيرييا ارن لهرن ال الرم
ثِقررل تقرراير التبررر الم ررلوف وأوب را ،ومشررقتم ررين ُين ررق الررل إا ررام ارري البيرر ,ا ري أملررة "م مر ٌرا ارري

البي ،",متعلقا بتير م لوف وأوبا تقايرق "ناين" ...ثم يقرول لهرلق األسربام مأتمعرة" :أرد أن التيسرير
 )1شرح ابن اقيل.210/1 :

 )2ي ظر :األصول اي ال و ،63/1 :وشرح ابن اقيل.211/1 :
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أوأم"( .)1ثم تراق بعا للب يؤنا الل انرة التعلآر ؛ ألن ه راب أمثلرة نثيررة اري العربيرة ال سرت يع إهمرال
()2
َعـ ُـدو
ض ـ ُك ْم لِـ َـْ ًْ
التعلر ايهررا ،ومررن للررب جولُررم تعرراللَ { :واللُ َغالِــب َعلَــى أ َْمـ ِـرِه}  .وجولررم تعرراللُ ًْ َْ { :
()3
ِ
ِ
ين ُهـ ْـم ِف ـي
ـون ع الَّـ ِـذ َ
ـٍ ا ْل ُم ْؤ ِم ُنـ َ
ســتَقَر َو َمتَــا إِلَــى حــين} وجولررم تعررالل{ :قَـ ْـد أَ ْفلَـ َ
َولَ ُكـ ْـم فــي ْاأل َْر ِ ُم ْ
ص َ ِت ِهم َخ ِ
ون}( ،)4اال با اي األمثلة السابقة من تعلآ الأار والمأرور ترل يسرتقيم النرالم .ويررد
اش ًُ َ
َ
ْ
تراا ايهرا لفنررة

للتروا من هلق القضية أن يعامل المتعل بمر لتين اري مر لرة التعلريم األساسري ،ال
التعلآر ؛ بررل عامررل شرربم الأملررة معاملررة الأملررة .أمررا المر لررة الثا يررة وهرري مر لررة التعلرريم الأررامعي لررلوي
االتتصاص الاجي  ،اال با من تعل الأار والمأرور"(. .)5

والرأي ا اي أ ا ال ست يع إلتاء انرة التعل اي ا لاتها ،لن ا – لبا للتيسرير -ال ررد اأرة
لتعل الأار والمأرور بم لوف تبر أو يرق ،السيما إلا نا  ,الأملةُ بسي ة و" :ا ْل َح ْم ُد ِللَّ ِه".
راين
وما
لهب ,إليم مرن أن انررة إلتراء تعلآر شربم الأملرة بم رلوف وتقرايرق :اسرتقر أو مسرتقر أو ن ٌ
ُ

أو استقر ،لهم إليم بعض ال اة وم هم ابن ُمضراء القر بري اقرا جرال اري برام االاترراض الرل تقراير
إظهارهرا مرا يااو رم اري
متعلقا ,المأررورا" :,وممرا يأرري هرلا المأررد مرن المضرمرا ,التري ال يأروي
ُ
المأرورا ,التي هي أتبار أو صال ,أو صفا ,أو أ وال مثل :ييا اي الاار ،ورأي ,اللي اري الراار،
ٍ
يا اي الراار الهرالل اري السرماء؛ ايريام ال ْ ويرون أن جول را :اري الراار،
ومرر,
برأل من جري  ،ورأد ي ٌ
ُ

متعل بم لوف ،تقايرق :ييا مستقر اي الاار ،والاااي لهم إلل للب ما وضرعوق مرن أن المأررورا ,إلا

راهر؛ نقول را:
لم تنن روف الأرر الااتلرة اليهرا اييراة ارال برا لهرا مرن اامرل يعمرل ايهرا ،إن لرم ينرن ظ ا

رالم ترام مرنرم مرن اسرمين
ا
يا جايم اي الاار نان،
مضمر نقول ا :ي ٌ
يٌ
يا اي الاار ،وال شرب أن هرلا نلرم ن ٌ
االين الل مع ي ْين بي هما سبة ،وتلب ال سبة ال ,اليها (اي) وال اأة ب ا إلل ير للب"(.)6
ويقول شوجي ضيف مؤناا الل انرة اام تعل شبم الأملة بم لوف" :إل يقار ال اةُ أن الظررف
والأررار والمأرررور متعلقرران بم ررلوف تقررايرق مسررتقر أو اسررتقر ،وال ااارري لهررلا التقرراير ،اهمررا أ فسررهما

التبر ،ونللب إلا وجعا عتا أو راال"( .)7ويقرول اري موضرع آترر مرن نتابرم" :ال ُيقرار للأرار والمأررور
متعل اام؛ بل هما أ فسهما التبر ،وال متعل ه ا وال م لوف ،ونل للب ي رتم إلتراء هرلا المتعلر اري
ال و التعليمي؛ إل يقوم الل تصور تقاير اي النالم ال اأة إليم"(.)8

 )1الموسواة الأامعية :المأرورا ،,ص.100
 )2سورة يوسف :آية .21
 )3سورة البقرة :آية .36

 )4سورة المؤم ون :اايتان .2-1

 )5الموسواة الأامعية :المأرورا ،,ص.101

 )6نتام الرا الل ال اة ،ابن مضاء القر بي :ت قي  :شوجي ضيف ،اار المعارف ،القاهرة ،3 ،ص.87
 )7تيسير ال و التعليمي جايما و ايثا مع هج تأاياق :شوجي ضيف ،اار المعارف ،القاهرة ،ص..57
 )8الساب  :ص.81
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مْحث أسما األفًال:
ينرراا ال رراةُ واللتويررون القرراماء يأمعررون الررل أن أجسررام النررالم ثالثررة :اسررم واعررل و رررف ،لنر هم

ا ا الت بي وأا اهم جا اتتلفوا اي سربة بعرض النلمرا ,إلرل اايلتهرا ،ومرن للرب اسرم الفعرل ،اسريبويم

يرررد أن هررلا ال ررو مررن النررالم" :بررام مررن الفعررل سررمي الفعررل ايررم باسررماء ،لررم تؤتررل مررن الفعررل ال رراا
وموضواها من النالم األمر وال هي".

()1

أما المبرا اي سبها إلل األسماء التي تأري مأرد األاعال ايقول" :هلا بام ما أررد مأررد الفعرل

ولررين بفعررل ولن هررا أسررماء وضررع ,للفعررل لتررال اليررم ااأريرر ,مأرراق"( ،)2ويررلهم ابر ُرن يعرري
أاعررال هرري أسررماء" :وضررع ,لتررال الررل صرريغ األاعررال نمررا تررال األسررماء الررل مسررمياتها"( ،)3ونرران أبررو
أن أسررماء

الي الفارسي أنثر وضو ا اي سبة هلا ال رو مرن النرالم إلرل االسرمية إل يقرول" :االرم أن صرم ورويرا
ومرا أشرربههن مررن النررالم أسررماء ا ررا ا"( ،)4ويؤنررا للررب بقولررم" :وال تمت ررع تسررمية األاعررال ألن االسررم إ مررا
يوضرع ليرال الررل مسرمل يررق ،المرا نرران اسرن ,يررر صرم ارري اللفرظ ،ونرران صرم مترأمرا ارن مع رراق،

أرراي أن ينررون اسررما لررم ،اررإن جلرر ,يلرريم الررل هررلا أن ينررون أسررا وضرريتم إ ررااهما اسررم ل تررر لتترراير
لفظهمرا واتفررا مع اهمرا ،جيررل ال يلريم للررب؛ ألن نرل وا ررا م همرا هررو اسرم لصررا بم ،الرين أ رراهما اسررم

ل تر؛ بل نل وا ا م هما جايم ب فسرم ،ولرين نرللب اسرن ,وصرم ،ارإن اسرن ,اعرل ،وصرم اسرم ولرين
الل لفظ األاعال وال الل ريقتها اي التصريف".

()5

ويعرا ررم الس ررامرايي بقول ررم" :وال ر ر أ ه ررا مر رواا اعلي ررة جايم ررة أم ررا ,ال ررل هيي ررة متصوص ررة ،ال ررم

يتصرف ايها تصرف األاعرال ،الرل أ را ي بتري أن ظرر إليهرا إاررااا؛ وللرب ألن لنرل ايفرة م هرا ب راء

تاص ،و ريقة اي االستعمال".

()6

بوالا نان العلماء جا اتتلفوا اي سبة اسم الفعل إلل االسمية أو إلل الفعلية ،اإن لنل اري م همرا أالترم

التي تؤنا ملهبم.

مذهب من قال ْاسمية اسم الفًل وأدلتهم على ذلك:
لهم أمااةٌ من اللتويين إلل سبة اسم الفعل إلرل االسرم مؤنراين الرل صر ة مرلهبهم بقبرول هرلا

ال و من النالم االما ,االسمية ،ومن هلق العالما:,

 )1النتام.241/1 :

 )2المقتضم.202/3 :

 )3شرح المفصل.25/4 :

 )4اإليضاح العضاي :أبو الي الفارسي ،ت قي  :سن الشاللي ارهوا ،ص 163الهام .
 )5المرأع الساب .

 )6الفعل يما م وأب يتم :إبراهيم السامرايي ،مؤسسة الرسالة1983 ،3 ،م ،ص.121
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أوَ -التنوين:
ا

يؤنررا الرض ر آي ارري شرررح الشررااية الررل أن الت رروين الال ر باسررماء األاعررال هررو ت رروين نسررر يل ر
األسماء ا سم ايقول" :وأما الت وين الال لبعض هلق األسماء اع ا الأمهور بالت نير ،ولرين لت نيرر

رر نم ررا لنر ررا ا رري االم ررا,
الفع ررل ال ررلي لل ررب االس ررم الم ررون بمع رراق ،إل الفع ررل ال ين ررون معرار را وال م ن ر ا
األسررماء؛ بررل الت نيررر ارأررع إلررل المصررار الررلي للررب االسررم جبررل صرريرورتم اسررم اعررل نرران بمع رراق؛ ألن
الم ون م ها إما مصار أو صو ,جايم مقام المصار".

()1

ويتضا من ال ص الساب أن الرضي يرب الت وين باسم المع ل ،ال بالفعل المفسر لم ،إل الفعل ال

يعرف وال ي نر ،يقول" :امع ل صم اسن ,سنوتا ،أي سنوتا بليتا ،أي اسن ,ان نل نالم".

()2

ويعل مهاي المتيومي الل ال صين السابقين بقولم" :إن هلا الت وين ال يترأها-أي أسماء األاعرال-
ان اعليتها؛ أل م لين ت وين الت نير الرلي هرو مرن تصرايص األسرماء ،لن رم ت روين يل ر بعضرها ممرا

نان الل رراين ،نمرا مثل را لتنثيرر أصروا ،,بوال اجهرا برالثالثي الرلي صرار الو راة النميرة اري العربيرة،
ولللب لم ي ون مثل هيها ,وشتان و يال مما ياا ب اؤق الل راين"( ،)3ويبراو أن المتيومري تراثر بقرول

ال بررري" :إ مررا يرراتلون الت رروين ايمررا أرراء مررن األص روا ,اجص را نالررلي يرراتي الررل رراين مثررل" :مررم"
و"صم" و"ب " ايتم بالت وين ل قصا م ان أب ية األسماء"(.)4

ثانيا -وقو اسم الفًل موقا األسما :
ا
()5
االما ,من استال الل اسمية أسماء األاعال أ ها تقع موجع األسماء اي أمور:

 -1أواي نو ها ااالة أو ومفعولة ،أما وجواها ااالة ا و جولهم" :إذا ُدعيت َنزال" ،والفعل ال يس ا إال
إلل اسم م ض ،ومن وجواها مفعوال ،جول ااتر:
وع َ َم أ َْرَك ُْ ُه إذا لم أَ ْن ِز ِل
فدعوا نزال
ُ
فكنت َّأول نازل َ ...
َ
 -2إلا قررل اسررم الفعررل إلررل العلميررة ،اإ ررم يعامررل معاملررة أسررماء األاعررال المتتومررة برراء ا ررا ب رري تمرريم
()6

وال أاييين ،يب ل الل النسر

اإلارام أولل.

و " :ضار وسفار" ،ولو اومل معاملة األاعرال الم قولرة ا راهم لنران

 -3ي قل الت وين اسم الفعل من التعريف إلل الت نيرر ،ارإلا جلر" :,ص ْرم" بالتسرنين نران معرارة بوالا جلر,
" ٍ
صم" صار نرة ،والتعريف من تصايص األسماء.
 )1شرح النااية.69/2:
 )2المرأع الساب .

 )3ال و العربي جوااا وت بي  :مهاي المتيومي ،ص.141
 )4تفسير ال بري.64/15 :

 )5شرح المفصل :ابن يعي .29-27/4،

 )6ال ير روان :ام رررو ب ررن ب ررر -الش ررهير بالأ ررا ظ ،اار النت ررم العلمي ررة ،بي رررو1424 ،2 ،,ه .546/2 ،والبرص رران
والعرأان والعميان وال والن :الأا ظ ،اار الأيل ،بيرو1410 ،1 ،,هر ،ص.266
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 -3الجر:
تراتي بعررض األسررماء م قولررة اررن الظرررف

ررو"أمامرب" ،واررن الأررار والمأرررور

ررو" :اليررب" وجررا

اا أبو يان الناف اسما اي موضع أر الل ملهم الأمهور ايقول" :وناف الت ام ال موضرع لهرا

مررن اإلاررام ،ال علررم تالارا ارري للررب بتررالف "اليررب" و "او ررب" وأتواتهمررا ،امررلهم النسررايي أ هررا ارري
موضع صم وملهم الفراء أ ها اي موضع راع ،وملهم البصريين أ ها اي موضع أر"(.)1

الررل اسررمية النرراف بقول رم" :وأمررا النرراف ارري ا رراب و او ررب و وهمررا مررن الظررروف

ويؤنررا ابر ُرن يعرري
المسمل بها األاعال اإ ها أسماء متفوضرة الموضرع؛ أل هرا جبرل التسرمية بهرا نا ر ,أسرماء متفوضرة ال
م ال ررة ،والتس ررمية وجع رر ,به ررا انا رر ,باجي ررة ال ررل اس ررميتهاِ ،إل التس ررمية ال ت يله ررا ،أال ت رررد و(ت رراب

شر)".
ا

()2

اًْا -قْول اسم الفًل دخول أل التًريف عليه:
را
معلوم أن أل التعريف إ اد االما ,االسم ا ا ال اة ،الما اتل ,الل اسم الفعل اا اسما ،جرال

ابن أ ي" :وم ها وأوا الم التعريف ايها

و "ال أاءب" ،اهلا اسم ا ج"(.)3

سا -التثنية:
خام ا
لنررر ابررن أ رري التث يررة االمررة االسررمية ارري اسررم الفعررل اقررال" :وم هررا التث يررة ،وهرري مررن ت رواص
األسررماء ،وللررب جررولهم اهررارين .وهررلق التث يررة ال ي رراا بهررا مررا يشررفع الوا ررا ممررا هررو اون الثالثررة .بوا مررا

الترض ايها التونيرا بهرا ،والتنريرر لرللب المع رل .نقولرب :ب رل ب رل ،اا ر ,ال تريرا أن ت فري نو رم مررة
وا اة بل رضنم ايم متابعة فيم ومرواالة للرب ،نمرا أن جولرب :ال يراين بهرا لرب ،لسر ,تقصرا بهرا فري

ياين ث تين ،بوا ما تريا في أميع جواق ونما جال التليل اي جولهم :لبيرب وسرعايب ،إن مع اهمرا أن نلمرا
ن  ,اي أمر اااوت ي إليم أأبتب وساااتب اليم .ونللب جولم:
()4
ِ
ش َّ
ش َّ
للْ ْرِد َ ِْس
ق ُْ ْرد ُ
إذا ُ
ليس ُ
ق ُ
ْالْ ْرِد م ْثلُ ُه َ ...دوالَ ْي َك حتَّى َ
سادسا -الجما:
ا
الأمع من االمرا ,االسرم ،لرلا لهرم ابرن أ ري إلرل أن وأروا الأمرع والتا ير

الل اسميتها.

()5

اري اسرم الفعرل اليرل

 )1ارتش رراف الض رررم م ررن لس رران الع رررم :أب ررو ي رران ،ت قير ر  :رأ ررم اثم رران م م ررا ،منتب ررة الت ررا أي1998 ،1 ،م،
.2311/3

 )2شرح المفصل :ابن يعي .75/4 ،
 )3التصايص.45/3 :

 )4التصر ررايص .47-46/3:األمر ررالي :اليأر رراا ،ت قي ر ر  :ابر ررا السر ررالم هر ررارون ،اار الأي ر ررل ،بير رررو1987 ،2 ،,م،
ص.131

 )5المرأع الساب  :ص.47
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ساًْا -التصغير:
ا
()1
جال ابن أ ي" :وم ها التصتير وهو من تواص األسماء ،وللب جولب "روياب".
ثانيا -مذهب من قال إنها أفًال وأدلته على ذلك:
ا
 -1الدَلة على المًنى:

جررال الرضرري" :ولررين مررا جررال بعضررهم أن صررم مررثال اسررم للفررظ ،اسررن ,الررلي هررو اال الررل مع ررل

الفعل .اهو الم للفظ الفعل ال لمع اق بشيء ،إل العربي القا ربما يقول صم مع أ م ال يت ر ببالم لفرظ
اسن ،,وربما لم يسمعم أصال ،ولو جل ,إ م اسم لصم ,أو امت ع أو نف ان النالم أو ير للب مما
يؤاي هلا المع ل ليصا ،اعلم ا أن المقصوا م م المع ل ال اللفظ"(.)2

 -2نياْة أسما األفًال عن الفًل:
مما يؤنا أن أسماء األاعال اب ,ان أاعالها جول ابن مالب:
()3
ِ
ص ْه ...هو اسم ِفًل وكذا أ ََّوه َو َم ْه
ما َ
ناب عن فًل َكشتَّان َو َ
 -3اإلسناد:
العلماء الل إس اا اسم الفعل إلل الضماير بقول أرير:
استال
ُ
ِ ()4
يق وم ْن ِ
ِ
ات ِخل ْا ْل ًَقي ِ
ق ُنواصلُ ْه
ْهَ ...
وه ْي َه َ
اتَ ،ه ْي َه َ
فَ َه ْي َه َ
ات ،ا ْل ًَق ُ َ َ
من تالل ارض أالة نل اري من الفرريقين يتضرا أن األالرة الاالرة الرل اسرمية اسرم الفعرل أنثرر

من األالة الاالرة الرل اعليتهرا ،بوان ن را ال ق رع بررأي بهرلا الصراا ااسرماء األاعرال نمرا يبراو ل را مؤلفرة
من أملة من تصال األسماء واألاعال ،اإلا ت ري ,تصال األسرماء تأراها ايهرا ،بوالا ت رير ,تصرال
األاعال اإ ب نللب تأاها ايها ،ومن العسير الي ا أن أيم بفعليتها أو اسميتها ،واي هرلا الشران يقرول

أ ما متتار امر" :اسم الفعل يأمع بين تصال االسمية والفعلية"(.)5
الموقا اإلعراْي َسم الفًل:
لهم األتف

إلل أن أسماء األاعال ال م ل لها من اإلارام ،ووااقم ابن مالب،

()6

 )1المرأع الساب .

 )2شرح النااية.295/2:

 )3ألفية ابن مالب :ابن مالب ال ايي الأيا ي ،اار التعاون ،ص.53

 )4ي ظر :أوضا المسالب .84/4 :وشرح شلور اللهم .516 :وهمع الهوامع.125/3 :
 )5الب

اللتوي ا ا العرم :أ ما متتار امر ،االم النتم2003 ،2 ،م ،ص.347

 ) 6توضيا المقاصا والمسالب بشرح ألفية ابن مالب :أبو م ما بار الراين سرن برن جاسرم برن ابرا اهلل برن الري المررااي
المصري المالني ،ت قي  :ابا الر من الي سليمان ،اار الفنر العربي1428 ،1 ،ه2008 -م ،ص.300
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ولهم الماي ي إلل أ ها اي م ل صم بفعل م لوف( ،)1ولهم آترون إلل أ ها اري م رل رارع

باالبتااء ،واالسم بعاها ااال سا مسا التبر(.)2

اإلا جل" :,هيها ,ييا" الل ااراء السابقة ي مل ثالثة أوأم من اإلارام:

"األول :وهررو مررلهم األتف ر  ،وهررو الص ر يا الررلي رأ ررم أمهررور المرراء ال ررو أن هيهررا ,اسررم اعررل
ماض مب ي الل الفتا ال م ل لم من اإلارام ،وييا :ااال مراو بالضمة.

وهلا الرأي هو اللي يأري اليم جول ال اظم :إن سبم الب اء اي أسماء األاعرال نو هرا ايبرة ارن الفعرل
ير متاثرة بعامرل ال ملفروظ برم وال مقرار ،والثـاني :رأي سريبويم أن هيهرا ,مبتراأ مب ري الرل الفرتا اري

م ررل راررع ،اهررو مترراثر بعامررل مع رروي وهررو االبتررااء ،وييررا :اااررل سررا مسررا التبررر ،والثالــث- :وهررو أري

الماي ي -أن هيها ,مفعول م ل ".

()3

ويعل الرضي الل اللين جالوا إ ها مراواة الل االبتااء أو م صوبة الل المصارية بقولرم" :االرم

أن بعضررهم يررااي أن أسررماء األاعررال مراواررة الم ررل الررل أ هررا مبترراأة ال تبررر لهررا ،نمررا ارري" :أجررايم
اليياان" ،ولين بشيء ألن مع ل جايم مع ل االسم بوان شابها الفعل أي لو جيرام ،اصرا أن ينرون مبتراأ
بتررالف اسررم الفعررل اإ ررم ال مع ررل لالسررمية ايررم وال ااتبررار برراللفظ ...ثررم جررال :ومررا لنررر بعضررهم مررن أن
أسماء األاعال م صوبة الم ل الل المصارية لين بشيء إل لو نان نللب لنا  ,األاعال جبلها مقارة،

الم تنن جايمة مقام الفعل وال قول اي أمامب ،بمع ل قام أ م م صوم بفعل مقار"(.)4

ولهم السيو ي إلل أن أسماء األاعال لين لها موجع مرن اإلاررام يقرول" :هري أسرماء جامر ,مقرام

ررف
األاعال اي العمرل ،يرر متصرراة تصررف األاعرال ،إل ال تتتلرف أب يتُهرا الترتالف اليمران ،وال تص ُ
()5
األسماء إلا ال يس ا إليها اتنون مبتاأة أو ااالة ،وال يتبر ا ها اتنون مفعوال بها".
وممرا سررب ارإن نلمررة آمرين ت تمررل ثالثرة أوأررم مرن األاررام وهرري :الوجــه األول :ال م ررل لهررا مررن

األارام ،الوجه الثاني :اي م ل صم الل المصارية أل ها ايبة ان المصار أي استأابة ،والوجه

الثالث :اي م ل راع الل االبتااء وال تبر لها لسا معمولها مساق وهو استأم لي.

لعررل ال ررأي ال رراأا هررو مررا جررا ألف رراق ارري ا ارسررت ا ابررر الم ار ررل التعليمررة المتتلفررة أن عامررل أسررماء
األاعرال الرل أ هرا ال م رل لهرا مرن األاررام ،ولررللب ت ار را ميرل إلرل رأي األتفر

الرلي جرال بهرلا الررأي

م ررل يمررن بعيررا وت ار ررا نررللب سررتهأن ااتبررار أسررماء األاعررال مبترراأ وااالهررا يسررا مسررا التبررر ،مررع أن

سيبويم هو صا م هلا الرأي.
 ) 1همع الهوامع اي شرح أمع الأوامع :ابا الر من بن أبي بنر ،أالل الاين السيو ي ،ت قي  :ابرا ال ميرا ه رااوي،
المنتبة التوايقية ،مصر.69/1 ،

 )2المرأع الساب .

 )3شرح ابن اقيل.23/1 :
 )4شرح النااية.294/2:

 )5همع الهوامع.102/3 :
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مْحث المفًول ْه:

()1
ب
المفعول بم :ما وجع اليم اعل الفاال  .والعامل اري صربم الفعرل الرل رو جولرم تعراللَ { :
ض َـر َ
()2
ِ ِ
اع ْي ِـه}( ،)3وجولرم تعرالل{ :أ َْو إِ ْط ًَـام
اللُ َمثَا }  ،أو ما يشبم الفعل و جولم تعاللَ { :و َك ْل ُـْ ُه ْم َْاسـط ذ َر َ
ِ
ِ
ِ
يما َذا َم ْق َرَْة}(.)4
في َي ْوم ذي َم ْ
س َغ َْةَ ،يت ا
()5

إلارام المفعول بم؛ ألن الفت ة أتف ال رنا.,

وأعل ,الفت ة العالمة األساسية
ُ
ويقول ابن أ ي" :إ ما يقرامون األثقرل ويرؤترون األترف مرن جبرل أن المرتنلم اري أول

قرم أجرود فسرا،

وأظهررر شررا ا ،اقررام أثقررل ال رراين وهررو الررل أأمررل ال ررالين ،نمررا راررع المبترراأ لتقامررم ،اررااربوق باثقررل
ال رنا ,وهي الضمة ،نما راعوا الفاال لتقامم و صبوا المفعول لتاترق".

()6

واألصررل ارري المفعررول بررم أن يترراتر ا رن الفعررل والفااررل ،وهررلا نثير ٌرر أرراا ارري الق ررآن الن رريم ونررالم
ط ا ْلم ِ
يم}( .)7وجا يتوس بين الفعل والفاال و جولم تعالل:
اه ِد َنا ِّ
العرم ،و جولم تعاللْ { :
الص َار َ ُ ْ
ستَق َ
()8
شــى الل ِمـ ْـن ِعْـ ِ
ـاد ِه ا ْل ًُلَ َمــا ُ}(،)9وجررا يتقررام الررل
ـه إََِّ ا ْل ُم َ
ون}  ،وجولررم تعررالل{ :إِ َّن َمــا َي ْخ َ
{ََ َي َمسـ ُ
ط َّهـ ُـر َ
َ
َ
ون}(.)10
الفعل والفاال و جولم تعالل{ :فَفَ ِريقاا َك َّذ ْْتُ ْم َوفَ ِريقاا تَ ْقتُلُ َ
َّاك َن ًْ ُْ ُد}(.)11
ويتقام المفعول بم لترض بال ي الل و جولم تعالل{ :إِي َ
ا ر المفعررول بررم أن يترراتر اررن اعلررم وااالررم واقرا ل ظررام الأملررة الفعليررة ،إال أن ه رراب ر ٍ
راال ,تقتضرري
تقام المفعول بم الل الفاال وأترد تقام المفعول بم الل الفعل.

وج ررا ت ت رروي الأمل ررة العربي ررة ال ررل مفع ررول وا ررا ،ررو{ :ا ْقـ َأْ
ــك
ــك ا ْل َيـ ْــوَم َعلَ ْيـ َ
ــك َكفَـــى ِْ َن ْف ِسـ َ
ــر ِكتَ َاْـ َ
يل ِ
ح ِسـيْا}( ،)12أو مفعرولين أصررلهما مبتراأ وتبرر رو ََ{ :تَ ْحســْ َّن الَّ ِـذ َ ِ ِ
سـ ِْ ِ
الل أ َْم َواتاـا َْـ ْـل
ََ
َ ا
ين قُتلُـوا فـي َ

 )1شرررح شررلور الررلهم ارري معراررة نررالم العرررم :أمررال الرراين ،ابررن هشررام ،ت قي ر  :ابررا الت ري الرراجر ،الشرررنة المت رراة
للتوييررع ،سرروريا ،ص .278شرررح ج ررر ال رراد وبررل الصرراد :أمررال الرراين ابررن هشررام ،ت قي ر  :م مررا م يررل الرراين ابررا
ال ميا ،القاهرة1383 ،11 ،هر ،ص.201

 )2سورة إبراهيم :آية .24

 )3سورة النهف :آية .18

 )4سورة البلا :اايتان .15-14
ُ )5ي صم أمع المؤ
 )6التصايص.56/1 :

السالم بالنسرة والمث ل وأمع الملنر السالم بالياء واألسماء التمسة تُ صم األلف.

 )7سورة الفات ة :آية.6

 )8سورة الواجعة :آية .79
 )9سورة اا ر :آية .28

 )10سورة البقرة :آية .87
 )11سورة الفات ة :آية .5

 )12سورة اإلسراء :آية .14
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ون}( ،)1أو مفعولين لين أصلهما مبتاأ وتبر
َح َيا ِع ْن َد َرِّْ ِه ْم ُي ْرَزقُ َ
أْ
ثالثة مفاايل و جولم تعالل{ :إِ ْذ ي ِري َكهم الل ِفي م َن ِ
يل}(.)3
ام َك َقلِ ا
ُ ُُ ُ
َ
مواضا المفًول ْه في سورة الفاتحة وق ار اتها:

ـاك ا ْل َك ْـوثَر} )2(،أو
َعطَ ْي َن َ
روَّ { :إنا أ ْ

ا تو ,سورةُ الفات ة الل ثالثة مواضع ورا ايها المفعول بم:

ب" و"مالنا".
" -1يوم الدين" :جرئ ب صم ظرف اليمان (يوم) بإامال اسم الفاال":مال ٌ

ب يوم الاين ،وجراءة مالنا يوم الاين ،والل هلق القراءة ي تمل
جُرئ ب صم (يوم) اي جراءتين :جراءة مال ٌ
صم يوم رأيين من اإلارام؛ الرأي األول :ظرف يمران (مفعرول ايرم)؛ أي مالرب اري هرلا اليروم أي اهلل
ب اي هلا اليوم ،وااتر الل المفعولية ،اإن الملب جا وجع الل يوم الاين ،ااهلل -سب ا م وتعرالل-
مال ٌ

ملب هلا اليوم ،اتنون يوم اسم يمان اي موضع صم مفعول بم.
" -2إياك نًْد واياك نستًين":

تقررام المفعررول بررم وأوبرا ارري سررورة الفات ررة ارري جولررم تعررالل" :إيــاك نًْــد وايــاك نســتًين" ،وجبررل أن

ت ا

ان االلة والة تقام الضمير إياب ،س قف ا ا أجوال العلماء اي "إياب".

لهم الكوفيون إلل أن الناف والهاء والياء من "إيراب ،بوايراق ،بوايراي" هري الضرماير الم صروبة ،وأن
"إيا" اماا ،بواليم لهم أبو ال سن بن ن ْيسان ،ولهم بعضهم إلل أن "إياب" بنمالم هو الضمير.
وا تج النوايون بما لهبوا إليم بان جالوا :إ ما جل ا للب؛ ألن هلق الناف والهاء والياء هري النراف والهراء
والياء التي تنون اي ال االتصال؛ أل م ال ار بي هما بوأرم مرا ،إال أ هرا لمرا نا ر ,الرل ررف وا را

وا فصرل ,اررن العامررل لررم تقررم ب فسرها ،ارراتل بإيررا لتعتمررا النرراف والهراء واليرراء اليهررا ،إل ال تقرروم ب فسررها،
اصررار ,بم يلررة رررف اييررا ال ي ررول بررين العامررل والمعمررول ايررم .والررلي يررال الررل للررب ل ررا التث يررة

والأمع لما بعا "إيا" وليومها لفظا وا اا.

وله ررم الْصـــريون إل ررل أن "إي ررا" ه رري الض ررمير والن رراف واله رراء والي رراء ررروف ال موض ررع له ررا م ررن

اإلاررام .ولهررم التليررل بررن أ مررا إلررل أن "إيررا" اسررم مضررمر أضرريف إلررل النرراف والهرراء واليرراء؛ أل ررم ال
يفيا مع ل با فرااق ،وال يقع معراة ،بترالف يررق مرن المضرمرا ،,اترص باإلضرااة اوضرا امرا ُم ِعرم،
وال يعلم اسم مضمر أضيف يرق .ولهم أبو العبان م ما برن يييرا المبررا إلرل أ رم اسرم مربهم أضريف

للتتصرريص ،وال يعلررم اسررم مرربهم أضرريف ي ررق .ولهررم أبررو إس ر ا اليأرراا إلررل أ ررم اسررم مظهررر ُتررص
باإلضااة إلل ساير المضمرا ،,وأ ها اي موضع أر باإلضااة.

و أررة البص رريين ايمررا لهب روا إليررم بررا هم جررالوا :إ مررا جل ررا إن "إيررا" هرري الضررمير اون النرراف والهرراء

والياء ،وللب أل ا أأمع ا الل أن أ اهما ضمير م فصل ،والضماير الم فصلة ال يأوي أن تنون الل
رر ارري
رررف وا ررا؛ أل ررم ال ظيررر لررم ارري نالمهررم ،اوأررم أن تنررون "إيررا" هرري الضررمير؛ ألن لهررا ظير ا

 )1سورة آل امران :آية .169
 )2سورة النوثر :آية .1

 )3سورة األ فال :آية .43
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نالمهررم ،والمصررير إلررل مررا لررم ظيررر أولررل مررن المصررير إلررل مررا لررين لررم ظيررر ،ولهررلا المع ررل جل ررا إن

النرراف والهرراء واليرراء ررروف ال موضررع لهررا مررن اإلا ررام؛ أل ه را لررو نا رر ,معربررة لنرران إارابهررا الأررر
باإلضااة ،وال سبيل إلل اإلضااة هه ا.

()1

وم ع العلماء أن يتقام الفعل الل المفعول المن ل اري جولرم تعرالل{ :إيـاك نًْـد وايـاك نسـتًين} ،يقرول

أبررو ابيرراة" :إلا بررائ بن ايررة المفعررول جبررل الفعررل أرراي النررالم ،اررإن برراأ ,بالفعررل لررم يأرري ،نقولررب :عبررا

إياب ،جال العأاا:

طاياى ،وثَ ِّم ْر َو َرقى
اك أ َْد ُعو فتَقَّْل َملَ ِقى  ...وا ْغ ِف ْر َخ
إِ ّي َ
َ
ولرو برراأ ,بالفعرل لررم يأرري نقولرب :أااررو إيراب ،م ررال"( ،)3إال بشررر ييرااة ضررمير الفعرل أااررو ،اقررال:
()2

"اإن يا ,الن اية اي آتر الفعل أاي النالم :أااوب إياب".

()4

أما جول الشاار ميا األرج :

ِ
األراكا  ...إِلَ ْيك َحتَّى ْلغت إياكا
أَتَتْك عير تحمل َ
()8
اشال ال يقان اليم( ،)6وااق السمين ال لبي ضرورة( )7وتقام المفعول بم "إياب" أااا التتصيص.
()5

" -3اهدنا الص ارطَ المستقيم":

االضمير المتصل اي نلمة "اها ا" أُارم مفعوال بم أول ،ونلمة "الص ار " أُارب ,مفعوال بم ثا يا.

" -4غير المغضوب"ُ :صرب ( ,يرر اري جرراءة شرالة الرل أ هرا مفعرول برم لفعرل م رلوف تقرايرق أا ري،
وجا نرق ال بري هلق القراءة ،وأالن للب بقولرم " :بوان ن ر ,للقرراءة نارهرا لشرلولها ارن جرراءة القرراء ،بوان

ظاهر مستفيضا ،ارأد لل
ا
ما شل من القراءا ,اما أاء ,بم األمة قال
مْحث إعمال المشتقات في سورة الفاتحة:

ر ,ا رري مب ر ر
توجفر ُ
وارستُها اراسة صراية ،أما اي هلا المب

متالف"(.)9
ٌ

االش ررتقا ارري المس ررتود الصر رراي ا ررا المشررتقا ,ا رري س ررورة الفات ررة وجراءاته ررا
اسات اول المشتقا ,اي المستود ال وي.

 )1ي ظر تفصيل المسالة اي اإل صاف اي مسايل التالف :مسالة الضمير اي إياب وأتواتها.575-570/2 ،
 )2بصاير لوي التمييي اي ل ايف نتام العييي.199/5:

 ) 3مأرراي الق ررآن :أبررو ابيرراة معمررر بررن المث ررل التيمررل البصررري ،ت قي ر  :م مررا ا رواا سرري ين ،منتبررة التررا أل ،القرراهرة،
1381هر.24/1 ،

 )4المرأع الساب .

 )5النتام . 362/2 :اللمع اي العربية :أبو الفرتا اثمران برن أ ري الموصرلي ،ت قير  :ارايي ارارن ،اار النترم الثقاايرة،
النوي ،,ص .103والتصايص.196/2 :

 )6تفسير القر بي .146/1 :أسرار العربية :ص.136
 )7الار المصون.236 /7 :

 )8ي ظر :تفصيل المسالة اي مب
 )9تفسير ال بري.182/1 :

االلة الترنيم واأللفاظ من هلق الاراسة.
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اسم الفاعل :هو الصفة الاالة الل ااال أارية اي التلنير والتا ي
مع ل الماضي.

()1

الل المضرار ألاعالهرا لمع راق أو

واس ررم الفاار ررل يلتقر رري بفعلر ررم لفظير ررا ومع وير ررا ،االشر رربم اللفظ رري أ ررم أر ر ٍ
رار الر ررل الفعر ررل ار رري رناترررم

وسن اتم.

()2

وأن الفعل تل قم االمة التث ية أو الأمع اتقول ضاربان مثل يضربان وضاربون مثل يضرربون( ،)3وأمرا

الشبم المع وي اهو إامرال اسرم الفاارل امرل اعلرم ،وجرا أاررا سريبويم اري نتابرم بابرا لرم اقرال" :هرلا برام
من اسم الفاال "اللي" أرد مأرد الفعل المضار اي المفعول اي المع ل ،اإلا أرا ,ايم مرن المع رل

ما أرا ,اي يفعل نان نرة م و ا وللب جولب :هرلا ضرارم ييراا راا  ،امع راق واملرم مثرل هرلا يضررم

يياا اا"(.)4

ِ
سيبويم أن اسم الفاال ي مل مع ل الفعل المضار وااللتم ،وجا تبعرم اري للرب
ويتضا من ص

اة البصرة ،أمرا

راة النوارة اصرر وا أ رم مشرت مرن الفعرل .جرال الفرراء ا را شرر م لقولرم تعرالل{ :وَ

تكوُنوا َّأول كافر ِْه}( ،)5او ا الناار وجبلم أمع وللب اري نرالم العررم اصريا أيرا اري االسرم إلا نران
()8( )7

مشتقا من اعل"( ،)6ومرة أترد يقولون إ م اعل اايم .

ومرا يؤنرا العالجرة الوثيقرة برين اسرم الفاارل والفعرل ،وجرو التبراال بي همرا اري القرراءا ,القرآ يرة ،ومررن

للب جولم تعرالل{ :مالـك ِ
الـد ِ
ـك" بصريتة
يـوم ِّ
ين} ،جر أر الري برن أبري الرم ،وأبرو يروة وأبرو يفرةَ " :ملَ َ
()9
السماو ِ
ِ
ِ ِ
ات َو ْاأل َْر ِ }.
الفعل الماضي ،وم م أيضا جولم تعاللُ { :ق ْل أَ َغ ْي َر الل أَتَّخ ُذ َولِيا فَاط ِر َّ َ َ
()10
ج أر ابيا والأراح "فَطَ َر" الل صيتة الماضي.

 )1شرح التسهيل البن مالب :ت قي  :ابا الر من السيا وم ما ياون المتتون ،هأر لل بااة.70/3 ،1990 ،1 ،
 )2شرح ابن يعي .68/6:

 )3ي ظر نتام سيبويم.17/1 :
 )4النتام.164/4 :

 )5سورة البقرة :آية.41

 )6معا ي القرآن :للفراء.32/1 ،

 )7مأررالن ثعلررم :أبررو العبرران أ مررا بررن ي يررل بررن ييررا بررن سرريار المعررروف بثعلررم ،اار المعررارف ،مصررر،97/1،2 ،
و سم ابن السراا إلل النسايي والفراء والبتااايين أ هم يع ون باألاعال اسم الفاال .ي ظر األصول اي ال و.258/1:

 )8وتسمية النوايين السرم الفاارل بالفعرل الراايم تتفر مرع مرا أراء اري اللترا ,السرامية ،يقرول رمضران ابرا التروام" :يقروم
اسرم الفااررل اري اللتررة السرريا ية مرع الضررمير مقرام الرريمن ال اضررر (المضرار ) مثررل اللترة العبريررة تمامرا ،وجرا أصرربا هررو
الصيتة الو ياة للتعبير ان هلا اليمن اي اللهأا ,السرريا ية ال ايثرة ،بعرا أن ا راثر ,صريتة المضرار األصرلية ايهرا".

اي جوااا اللتة السامية :ص.223

 )9سورة األ عام :آية .14

 )10شوال القراءا :,للنرما ي ،ص.165
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وممررا سررب

رر
تلررص إلررل ارتبررا اسررم الفااررل بالفعررل ارتبا را وثيقررا ،ممررا ااررع ال رراة إلررل ارراق ظير ا

للفعل اري العمرل ،إلا وجرع الشربم بي همرا ،يقرول سريبويم" :هرلا ضرارم ييراا راا .امع راق واملرم مثرل هرلا

يضرم يياا " راا" .ارإلا راث ,ارن اعرل اري رين وجوارم يرر م ق رع نران نرللب وتقرول :هرلا ضرارم
ابا اهلل السااة ،امع راق واملرم مثرل "هرلا "يضررم ييراا السرااة .ونران "ييرا" ضراربا أبراب ،اإ مرا ت را

أيضرا اررن اتصررال اعررل ارري ررال وجواررم ،ونرران موااقرا ييرراا ،امع رراق واملررم نقولررب :نرران يضرررم أبرراب،
ويواا يياا ،اهلا أرد مأرد الفعل المضار اي العمل والمع ل".

()1

بوالررل للررب لهررم المبرررا ،ايقررول" :اررإن نا رر ,األسررماء أاريررة الررل أاعالهررا ارري الفرراالين املرر ,امررل
()2
أاعالها ،ال اتتالف اي للب بين أ ا".
أما إلا لم يظهر شبم بالفعل اإ م ال يعمل امل الفعرل ،يقرول سريبويم" :ارإلا أتبرر أن الفعرل جرا وجرع

وا ق ع اهو بتيرر ت روين ألبترة؛ أل رم إ مرا أأرري مأررد الفعرل المضرار لرم ،نمرا أشربهم الفعرل المضرار

اري اإلاررام ،انررل وا را م همرا ااتررل الرل صرا بم ،المررا أراا سرود للرب المع ررل أررد مأررد األسررماء

التي من ير للب الفعل أل م إ ما شبم بما ضارام من الفعل نما شبم بم اي اإلارام"(.)3

ويقول المبرا" :اهلا االسم إن أرا ,بم مع ل ما مضل اهو بم يلة جولب :الم ييرا تقرول :هرلا ضرارم

ييرا أمرن ،وهمرا ضراربا ييرا ،وهرم ضراربوا ابرا اهلل ،وهرن ضراربا ,أتيرب ،نرل للرب إلا أرا ,برم مع رل

الماضي لم يأي ايم إال هلا؛ أل م اسرم بم يلرة جولرب :رالم ييرا ،وأترو ابرا اهلل .أال تررد أ رب لرو جلر:,
هلا الم يياا نان م اال .انللب اسم الفاال إلا نان ماضيا ال ت و م؛ أل م اسم .وليس ,ايم مضاراة
الفعل ،وال يأوي أن تاتل اليم األلف والالم وتضيفم ،نما لم يأي للب اي التالم ،اهو ناألسماء التي

ال مع ل للفعل ايها"(.)4

وهلا يفسر جول الفرراء" :إن جرايم اعرل اايرم لفظرم لفرظ األسرماء ،لراتول االيرل األسرماء اليرم ومع راق

مع ل الفعل أل م ي صم"( ،)5وجا اا ال اةُ شرو ا إلامال اسم الفاال:
 -1إلا نرران اسررم الفااررل معرا را بررال( ،وأل التعريررف) مع اهررا (الررلي) ،جررال سرريبويم" :هررلا بررام صررار
الفااررل ايررم بم يلررة الررلي اعررل ارري المع ررل ،ومررا يعمررل ايررم وللررب جولررب :هررلا الضررارم ييرراا اصررار ارري

مع ل "هلا" اللي ضررم ييراا ،وامرل املرم؛ ألن األلرف والرالم م عترا اإلضرااة وصرارتا بم يلرة الت روين.
ونللب :هلا الضارم الرأل ،وهو وأم النالم"(.)6

 )1النتام.164/1 :

 )2المقتضم.118/2:
 )3النتام.167/1:

 )4المقتضم.148/4 :

 )5مأالن العلماء :أبو القاسم ابا الر من بن إس ا البتاااي ال هاو اي اليأاأي ،ت قي  :ابا السالم م ما هارون:
منتبة التا أي ،القاهرة 1403 ،2 ،هر1983-م ،ص.265

 )6النتام.182/1 :
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ويقول الأرأا ي" :إن اسم الفاال ه ا جايم مقام الفعل ،اهو اسم لفظا اقر  ،بوا مرا ارالوا ارن لفرظ الفعرل
()1
إلل اسم الفاال نراهية أن ياتل األلف والالم الل لفظ الفعل بوان نان ت يل بم يلة اللي".
 -2إلا نان اسم الفاال نررة م و را ،جرال سريبويم" :ارإلا أرا ,ايرم المع رل مرا أراترم اري يفعرل نران نررة
()2

يضرم يياا اا".
ضارم يياا اا" .امع اق واملم "هلا
م و ا وللب جولب "هلا
ٌ
ُ
 -3إلا سبقم استفهام أو رف ااء أو في ،أي البا أن تعتما الل وا اة مما سب

()3

نفيا أو جا صفة أو مسن ادا
وولى
استفهاما أو حرف ندا ...أو ا
ا
أشرار ابرن مالرب بهرلا البير ,إلرل "أن اسرم الفاارل ال يعمرل إال إلا ااتمرا الرل شريء جبلرم؛ نران يقررع

بعا االستفهام

امر ،أو رف ال ااء
و ،أضارم ييا ا

رر ،أو يقررع عت را
ييررا امر ا

و ،يا العا أبال ،أو ال في

ررو ،مرررر ,برأررل ضررارم ييرراا ،أو رراال

و ،ما ضرارم

ررو ،أرراء ييررا رانب را ارس را ،ويشررمل

رر ،وهررلا يشررمل تبررر
هررلين ال ررواين جولررم ،أو أرراء صررفة وجولررم أو مس ر اا ،مع رراق أ ررم يعمررل إلا وجررع تبر ا

رر بوان ييراا ضرارم
رر ،وتبرر اسرتم أو مفعولرم رو ،نران ييرا ضراربا ام ا
المبتاأ رو ،ييرا ضرارم ام ا
رر ضرراربا بنررا" .)4(.جررال ابررن يعري " :إن أصررل العمررل
رر وظ رر ,ييرراا ضراربا امر ار وأالمرر ,ييراا امر ا
ام ا
مرن

إ ما هو لألاعال ،نما أن أصل اإلارام هو لألسماء ...بوالا الرم للرب الريعلم أن الفررو أبراا تر
ارأا ,األصول ،الما نا  ,أسماء الفاالية ارواا الل األاعرال ،نا ر ,أضرعف م هرا اري العمرل ،ومرن
الضعف ال يعمل تل يعتما الل نالم جبلرم مرن مبتراأ أو موصروف أو لي رال ،أو اسرتفهام أو فري،
()5

وللب من جبيل أن هلق األمانن لألاعال".
جرئ مالب من جولم تعراللَ { :مالِ ِك َي ْـوِم الـد ِ
ب" و "مالنرا" بت روين
ِّين} بقرراءا ,متعرااة مرا يهم را م هرا "مالر ٌ
ب) و (مالن را) امررل امررل اعلررم
الراررع وال صررم ،و صررم نلمررة يرروم بعرراها ،ااسررم الفاا رل ارري جولررم (مال ر ٌ

و صم ظرف اليمان (يوم) الل أ ها مفعول بم م صوم .وسبم إامال اسم الفاال جاومم نرة م و ا.

اسم المفًول :يتشابم اسرم المفعرول واسرم الفاارل اري شررو اإلامرال( ،)6جرال أبرو يران" :و نمرم نرم
اسم الفاال اي الشررو واري ال مرل الرل الموضرع ،واتصرال الضرماير اتفاجرا واتتالارا ،و يرر للرب مرن

أ نررام"( .)7وج ررال السرريو ي" :اس ررم المفعررول ناس ررم الفااررل ،ايعم ررل امررل اعل ررم ،إلا نرران اعل ررم م ررع "ال"

 )1المقتصا :الأرأا ي.527/1 ،
 )2النتام.164/1 :

 )3ألفية ابن مالب :ص.39

 )4شرح ابن اقيل.107/3 :
 )5شرح المفصل.78/6 :
 )6شرح المفصل.80/6 :

 )7ارتشاف الضرم.2287/5 :
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الموصررولة م لق را ،بوالا نرران مأررراا م هررا بشررر أن ينررون لل ررال أو االسررتقبال ،ويعتمررا الررل ف رري أو
استفهام ،أو لي ع ,أو ال أو تبر"(.)1

وجررال ابر ُرن يعرري " :اسررم المفعررول ارري العمررل نالفااررل؛ أل ررم مرراتول مررن الفعررل ،وهررو أر ٍ
رار اليررم ارري
رناتم وسن اتم وااا روام ،نما نان اسم الفاال نللب ،امفعول مثل ُيفعل نما أن اااال مثل يفعل،

االميم اي المفعول بال من روف المضاراة يفعل وتالف بين الييااتين بين االسم والفعل"(.)2

ض ِ
ـوب َعلَ ْـي ِه ْم}
وأاء اسم المفعول مقتر ا بال وامل امل اعلم اري سرورة الفات رة اري جولرم تعرالل{ :ا ْل َم ْغ ُ
االمتضرروم اسررم مفعررول أرراء مقتر را بررال الاالررة الررل اسررم الموصررول وامررل اسررم المفعررول امررل الفعررل
ُ ِ
ضم.
الصــفة المشــْهة :وهرري مشررتقة مررن اعررل اليم لمررن جررام بررم الررل مع ررل الثبررو ،,وتتفر الصررفة المشرربهة
واسم الفاال –من ي

العمل– وشرو اإلامال( ،)3والشاها الرل إامرال الصرفة المشربهة اري جرراءا,

سورة الفات ة ،جراءة (ملِنا) ،ي صم نلمة يوم بعاها الل أ ها مفعول بم للصفة المشبهة.

مْحث الصفة:

الص ررفة لت ررة تع رري :الوص ررف ج ررال اب ررن ا ررارن" :الوص ررف ت لي ررة الش رريء ،والص ررفة اإلم ررارة الاليم ررة

للشيء".

()4

أما اص ال ا اعراها ابن أبي ربيع بقولم" :هرو االسرم الأراري الرل جبلرم إلارااة وصرف ايرم أو ايمرا هرو
من سببم ،ارإلا أاراا وصرفا ايرم نران عترا قيقيرا ،ولريم أن يتبعرم اري أربعرة مرن اشررة ،وا را م هرا الرارع
وال صم والأر ،والثا ي من اإلاراا والتث ية والأمع ،والثالر

مرن التعريرف والت نيرر ،وال اربرع مرن الترلنير

والتا ي  ،اإلا أااا وصفا ايما هو من سببم نان عتا سببيا ،وليم أن يتبعم اي اث تين من تمسرة ،وا را

من اإلارام وثان من التعريف والت نير".

()5

رتص باالسررم وتنررون ارري الررم األ روال مشررتقة مررن الفعررل ،نالقررايم
ويضرريف ال ريررري أن الصررفة" :تتر آ
التلُر
والقااا ،أو اي مع ل المشرت مرن الفعرل ،نالم سروم إلرل ال ليرة مثرل األبريض واألسروا ،أو إلرل ُ

وبصري ،أو إلرل صر ااة مثرل
مثل النريم والبتيل ،أو إلل أم مثل بنري وجرشي أو إلل بلا مثل مني ْ
بيار وتباي ،أو بوصف بلي التي بمع ل صا م"(.)6

 )1الم الع السعيا.179/2 :
 )2شرح المفصل.120/3 :

 )3شرح النااية الشااية .1059/1 :أوضا المسالب.18/3 :
 )4مقايين اللتة :مااة (وصف).

 )5الملتص اي ضب جوا ين العربية :ت قي  :الي بن س الن ال نمي1985 ،م.549/1،

 )6شرح ُمل ة اإلارام :ال ريري ،ت قي  :ااير اارن ،اار األمل ،امان1991 ،م ،ص.186
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والتايررة مررن الصررفة ا رراهم" :هررو التفرجررة بررين المشررترنين ارري االسررم ويقررال إ هررا للتتصرريص ارري ال نررا,
وللتوضيا اي المعارف".

()1

والصفة ال يؤتل بها ااتبا ا اي النالم بوا ما لها رض من أألم يؤتل بها ،و ست يع أن تلمن

األ رراض مررن تررالل تعريفررا ,ال رراة للصررفة ،اررابن اقيررل يعراهررا با هررا" :التررابع المنمررل متبواررم ببيرران

صرفة مررن صررفاتم

ررو مرررر ,برأررل نرريم ،أو مررن صررفا ,مررا تعلر بررم وهررو سررببيم

ررو ،مرررر ,برأررل

نرريم أبرروق ،اقولررم التررابع يشررمل التوابررع نلهررا وجولررم المنمررل إلررل آتررق مترررا لمررا ارراا ال عرر ,مرن التوابررع،

وال ع ,ينون للتتصيص و مرر ,بييا التيا  ،وللمراح رو مررر ,بييرا النرريم ،وم رم جولرم تعرالل:
الل الـ َّـر ْحم ِن الـ َّـر ِح ِيم} ،وللررلم ررو ،مرررر ,بييررا الفاس ر  ،وم ررم جولررم تعررالل{ :فَاســتًَِ ْذ ِْـ ِ
{ ِْسـ ِـم ِ
ـن
ـالل ِمـ َ
ْ
ْ
َ
َّ
طِ
الر ِج ِيم} ،وللترآ م و مرر ,بييا المسنين ،وللتانيرا رو أمرن الراابر اليعروا ،وجولرم تعرالل:
الش ْي َ
ان َّ
ور َن ْف َخة و ِ
{فَِإ َذا ُن ِف َخ ِفي الص ِ
اح َدة}.
َ
واراها ابن اصفور بقولم" :ال ع ,ا ا ال ويين ابارة ان اسم أو ما هو اري تقراير االسرم ،يتبرع
()2

مررا جبلررم لتتصرريص نررة ،أو إل ايلررة اشررتراب اررارض ارري معرارة ،أو مرراح أو لم أو تررر م أو تانيررا ،ممررا
يال الل ليتم أو سبم أو اعلم أو تاصة من تواصم"(.)3

ويتضا من ال صين السابقين بان الصفة تاتي لأل راض التالية:
 -1اللم

 -2الماح

 -3التر م

 -4التانيا

واشتمل ,سورة الفات ة الل األ راض التالية للصفة ،وهي:

 -5التتصيص.

 -1اللم :وللب اي االستعالة اي جول ا" :أاول باهلل من الشي ان الرأيم".
 -2المراح والث راء :وم رم جولرم تعراللِْ { :س ِـم ِ
ين عالـ َّـر ْح َم ِن
الـر ِح ِيم ع ا ْل َح ْم ُـد لِلَّ ِـه َر ِّ
الـر ْح َم ِن َّ
الل َّ
ب ا ْل ًَـالَ ِم َ
ْ
الر ِح ِيم ع َمالِ ِـك َي ْـوِم الـد ِ
ِّين} ،جرال ابرن يعري " :وجرا تأريء مسربوجة لمأررا الث راء والتعظريم ،ناألوصراف
َّ
الأاريرررة الر ررل القر رراير سرررب ا م"( ،)4والقصر ررا مر ررن لنر ررر هر ررلق الصر ررفا ,تعرير ررف المتا ر ررم مر ررن تصر ررال
ِ
السـ َ ُم
وس َّ
الموصروف مرا لرم ينرن يعرارم ،وم رم جولررم تعراللُ { :ه َـو اللُ الَّ ِـذي ََ إِلَ َ
ـه إََِّ ُهـ َـو ا ْل َملـ ُك ا ْلقُـد ُ
ان ِ
ِ
ِ
ون}( .)5االصررفا ,الملررب والقرراون
الل َع َّمــا ُي ْ
شـ ِـرُك َ
سـ ْـْ َح َ
ـار ا ْل ُمتَ َك ِّْـ ُـر ُ
ا ْل ُمـ ْـؤم ُن ا ْل ُم َه ـ ْيم ُن ا ْل ًَ ِزيـ ُـز ا ْل َج َّْـ ُ
والسالم والمؤمن والمهريمن والعييري والأبرار والمتنبرر يرراا بهرا" :الث راء اليرم بمرا ايرم سرب ا م الرل أهرة
اإلتبار ان فسم بما ايم لمعراة للب وال ام إليم".

()6

 )1المفصل اي الوم العربية :ص.117
 )2شرح ابن اقيل.192-191/3 :

 )3شرح الأمل :ابن اصفور ،اار النتم العلمية1998 ،م.141/1 ،
 )4شرح المفصل.47/3 :
 )5سورة ال شر :آية .23
 )6شرح المفصل :ابن يعي

.48/3
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تًدد الصفة:
ّ
يقول ابن مالب:

()1

هن أتًْت
اا
نًوت كثرت وقد تلت...
وان
ّ
مفتقر لذكر ّ
أي إلا تنرر ,ال عو ,ونران الم عرو ,ال يتضرا إال بهرا أميعرا ،وأرم إتبااهرا نلهرا اتقرول مررر ,بييرا

الفقيم الشاار الناتم(.)2

عو ,االسم ،الم ثالثةُ أوأم ،وهي:
بوالا نثر,
ُ
رر إلرل أميعهرا وأرم إتبرا الأميرع ،الثــاني :إن نران متعي را براو ها أراي ايرم ثالثررة
األول :إن نران مفتق ا
أوأم :إتبا الأميع ،وج ع الأميع ،بواتبا بعض وج ع بعض.
رر إلررل بعررض اون بعررض ،وأررم إتبررا المفتقررر إليررم وأرراي ايمررا س رواق اإلتبررا
والثالـــث :إن نرران مفتقر ا
والق ع.

()3

الصفة في سورة الفاتحة:

أعوذ ْالل من الشيطان الرجيم :الرأيم صفة للشي ان مأرورة واالمة أرها النسرة.

الرحمن الرحيم :من جولرم تعراللْ" :سـم الل الـرحمن الـرحيم" ،صرفتان للفرظ الأاللرة اهلل مأرروران مثلرم؛
ألن الصفة تتبع الموصوف واالمة أرهما النسرة الظاهرة.

"رب" صفة للفظ الأاللة اهلل مأرورة مثلها واالمة أرها النسرة الظاهرة.
رب الًالمينّ :
الرحمن الرحيم :صفتان للفظ الأاللة اهلل مأروران مثلم ،واالمة أرهما النسرة الظاهرة.
مالك يوم الدين :مالب صفة للفظ الأاللة اهلل واالمة أرها النسرة الظاهرة.

رر لمبترراأ م ررلوف أو مفعرروال بررم لفعررل م ررلوف ،امررالا ع رري بق ررع
جررا تق ررع هررلق الصررفا ,اتعرررم تبر ا

ال ع,د

النًت المقطو :

رر أو مفع روال
تًريفـــه اصـــط احا :يعرررف ابررن هشررام الق ررع بقولررم" :و قيقررة الق ررع أن يأعررل ال عرر ,تبر ا
لفعل"(.)4
وارام ابان سن بقولم" :ا تقال النلمة من رال ال عر ,التري اليهرا إلرل الرة أتررد متالفرة لهرا،

وال تسمل ايها عتا ،اقا ا ق ع ,صلتها بال ع ،,ولهلا يسرمو ها عترا مق وارا أو م ق عرا ،يريراون أ هرا

نا ر ,اري أصرلها األول عترا ،ثررم ا ق عر ,م رم ،وا صررا ,إلرل شرريء آترر ،اتسرميتها عر ,اقر تسررمية
ير قيقية"(.)5

 )1ألفية ابن مالب :ص.45

 )2شرح ابن اقيل.203/3 :

 )3توضيا المقاصا والمسالب بشرح ألفية ابن مالب.962/2 :
 )4أوضا المسالب إلل ألفية ابن مالب.286/3 :
 )5ال و الوااي 468/3 :الهام .
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ثم راا ابران سرن سربم الق رع بقولرم" :سربم الق رع بال ري م رض ،هرو التشروي وتوأيرم األلهران
باااع جوي إلل ال ع ,المق و ألهمية ايم ،تستااي ميياا من اال تباق إليم ،وتعل الفنر بم".

()1

ويوضررا ابر ُرن هشررام قيقررة الق ررع بقولررم" :اررإن نرران ال عرر ,المق ررو لمأرررا مرراح ،أو لم ،أو تررر م،
ـه
ام َأرَتُـ ُ
وأرم ررلف المبترراأ والفعررل ،نقررولهم" :ال مررا هلل ال ميررا" برالراع بإضررمار "هررو" ،وجولررم تعرراللَ { :و ْ

ط ِب}( )2بال صرم بإضرمار "ألم" ،بوان نران لتيرر للرب أراي لنررق ،تقرول" :مررر ,بييرا التراأر"
َح َّمالَ َة ا ْل َح َ
باألوأم الثالثة ،ولب أن تقول" :هو التاأر" و"أا ي التاأر".
ويقررول ابررن اقيررل" :إلا ج ررع ال عرر ,اررن الم عررو ,راررع الرل إضررمار مبترراأ أو صررم الررل إضررمار

اعل

و مرر ,بييا النريم أو النرريم أي هرو النرريم أو أا ري النرريم ،وجرول المصر ف لرن يظهر ار مع راق

أ ررم يأررم إضررمار ال اراررع أو ال اصررم وال يأرروي إظهررارق وهررلا صر يا إلا نرران ال عرر ,لمرراح

بيي ررا النر رريم ،أو لم

ررو م رررر ,بعم رررو التبير ر  ،أو ت ررر م

ررو مرررر,

ررو م رررر ,بيي ررا المس ررنين ،اام ررا إلا ن رران

لتتصيص اال يأم اإلضمار و مرر ,بييا التيا أو التيا  ،بوان شي ,أظهر ,اتقول هو التيا
()3
أو أا ل التيا والمراا بالرااع وال اصم لفظة هو أو أا ل".
يقول ابن مالب:

واقطا أو أتْــــــا إن يكـــــــن مًينـــــا ْ ...دونها أو ًْضها اقطا مًلنا

()4

وارفا أو أنصب إن قطًت مضم ار  ...مْتدأ أو ناصْــــا لن يظهـــ ار

ويشرح ابن اقيل جول ابن مالب ايقول :إلا نان الم عو ,متض ا باو ها نلها أاي ايها أميعها اإلتبا

والق ع ،بوان نان معي ا ببعضها اون بعض وأم ايما ال يتعين إال بم اإلتبا  ،وأاي ايما يتعين باو م
اإلتبا والق ع .أي إلا ج ع ال ع ,ان الم عرو ,رارع الرل إضرمار مبتراأ أو صرم الرل إضرمار اعرل
و :مرر ,بييا النريم أو النريم ،أي هو النريم ،أو أا ي النريم".

()5

إلا تعاا ,عو ,الم عو ,أاي ايها أميعرا اإلتبرا والق رع ،ومثرال الق رع جرراءة مرن جر أر (ال م ُرا هلل
آ
ب ي رروم ال رراين) انلم ررة ال رررم وال ررر من وال ررر يم ومال ررب تب ررر لمبت رراأ
يم ،مالر ر ُ
رم الع ررالمين ،ال ررر ُ
من ال ررر ُ
م ررلوف تقررايرق هررو رم العررالمين ،هررو الررر من ،هررو الررر يم ،هررو مالررب يرروم الرراين .وج رراءة مررن صررم

ما هلل رم العالمين ،الر من الر يم ،مالب يوم الاين) ،انلمة الررم والرر من والرر يم ومالرب مفعرول
(ال ُ
أماح رم العالمين ،أماح الر من ،أماح الر يم ،أماح مالب يوم الاين.
بم لفعل م لوف تقايرق
ُ
وهررلا مررا أنرراق ال يررار اليم رري بقولررم" :إ مررا أرراي ج ررع المرراح والررلم أل همررا موضررع ي سررن ايررم اإل الررة

واإلسررهام انثررر بتقرراير الم ررلوف ،بوالا نرران ال عررو ,للمرراح والررلم أرراي ج عهررا اررن الم عررو ,م صرروبة
 )1المرأع الساب .492/3 :

 )2أوضا المسالب إلل ألفية ابن مالب.286/3 :
 )3شرح ابن اقيل.205-204/3 :
 )4ألفية ابن مالب.45/1 :

 )5المرأع الساب .204/3
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لفعل مقار ،أو مراواة بإضمار مبتاأ

و :مرر ,بييا الظريف العاجل الأليل ،ونللب ما أشبهم تالاا

لما أاء تتصيصا ل نرة ،أو إليالة شب ارارض اري معرارة ،اإ رم ال يأروي ج عهمرا

()1

أل همرا إ مرا أراءا

للمتصررص والمشررنوب م ررم بم يلررة التفسررير للمشررنل والت ايررا للمرربهم ،اررإلا ج عتهمررا ب ررل المع ررل الررلي

أاءا لم انان النالم تالاا ال ااياة م م.

()2

ويتررابع ال يررارة" :ومتررل اتتررل إاررام األسررماء أو العامررل م هررا لررم يأرري إتبررا ال عرر ,الررل اللفررظ ،ولنررن

ي صررم بتقرراير اعررل أو يراررع بتقرراير مبترراأ

هما ال ريفان"(.)3

رر ال رريفين وال ريفرران" ،أي ال رريفين أو
ررو " :فررع ييررا امر ا

اق ررع ال ع رر ,يعتم ررا ال ررل تق رراير م ررلوف ،وه ررلا الم ررلوف يق ررار بمبت رراأ مرا ررو إلا ن رران ال ع رر,

المق ررو مراوارا ،أو بفعررل إلا نرران ال عرر ,المق ررو م صرروبا ،وهررلا مررا اليررم أررل العلمراء ،إال أن نمررال
بشر يرد اي ال ع ,المق و رأيا متالفا ايقول اي للرب" :لنرر ال راة أن ال عر ,إلا ج رع ارن الم عرو,

ترا ان نو م عتا اص ال يا ،وأصبا ينون أيءا من أملة أترد ااوها هم أملة استي ااية ال م ل
لها من اإلارام ،والقول بان ال ع ,المق و أيء من أملة أمر يتماشل مع م هج ال اة ،إل هم يقرون
أ ررم إمررا تبررر لمبترراأ م ررلوف ،أو مفعررول لفعررل م ررلوف ،وهررلا يع رري وأرروا أملررة لا ,رراين ارري نررل
ررال ،رررف م ررلوف وهررو المبترراأ أو الفعررل ،و رررف يررلنر وهررو ال عرر ,المق ررو  ،و ررن واا ر ال رراة

الررل أن ال عرر ,المق ررو لررين عترا اصر ال يا ولررين أل ررم ينررون أرريءا مررن أملررة أترررد نمررا جررالوا؛ بررل
لوأوا تاصة ميي ,هلا الترنيم وأترأترم مرن برام ال عر ،,تلرب التاصرة هري وأروا سرنتة برين ال عر,

والم عو ،,أو إمنا ية وأوا هلق السنتة.)4("...

إن نرالم نمرال بشررر الرل وأروا السررنتة الصروتية يتفر مررع التترريج العلمري لهررلق المسرالة مرن أهررة

الب ر

الصرروتي الم ررض؛ لنررن المسررالة الترري س رتظل تشررتل ال رراة هرري موضررع الأملررة الأايرراة مررن

اإلارام.

مْحث الْدل وعطف الْيان:

الب ررال مص ر ر لا بصر ررري ،أمر ررا النواي ررون ايسر ررمو م بالترأمر ررة والتبير ررين ،وج ررال ابر ر ُرن نيسر رران يسر ررمو م
بالتنرير( .)5والبال هو التابع المقصوا بال نم برال وسرا ة( ،)6وجرا شررح ابرن اقيرل هرلا التعريرف بقولرم:
 )1وشل ان للب جول الشاار :ويا ِْود إلل ِسوٍة ا ٍل ...و ُشع ٍ مر ِ
اضيع ِمثْ ِل السعالِل .ي
ْ ُ
ْ
اإلتبررا ارري عتررم األول بنسررر التتصرريص ،وأرراء الق ررع ارري عتررم الثررا ي .ي ظررر ارري للررب موسررواة ال ررو الأامعيررة ارري
أاء الم عو ,نرة اوأرم

رياض األلفية :التوابع ،ابا اهلل أ ما إسماايل1995 ،م ،ص.43

 )2نشف المشنل اي ال و :ابن ال يارة اليم ي ،باون بعة واار شر ،ص.192
 )3المرأع الساب  :ص.193

 )4الم األصوا :,نمال بشر ،ص.618

 )5اشية الصبان الل شرح األشمو ي أللفية ابن مالب.183/3 :
 )6شرح ابن اقيل.247/3 :
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"اقولي :تابع أ ن يشمل أميع التوابع ،وجولي مقصروا برال نم :متررا لل عر ,والتونيرا وا رف البيران،
اإ ها منملة للمتبو المقصوا بال نم ال أ ها هي المقصواة بال نم وبال واس ة مترا لع ف ال س .

والبال ي قسم إلل أربعة أ وا أمعها جول ابن مالب:

()1

()2

ًْضا أو ما يشتمل  ...عليه يلفى أو كمًطوف ْْل
مطاْقاا أو ا
اتتلف العلماء اي اامل البال إلل ملاهم:

األول :ملهم الأمهور إلل أن العامل ايم م لوف مماثرل للعامرل اري المبرال م هرا ،أي إن العامرل اري
البال ير العامل اي المبال م م(.)3

الثـاني :مرلهم المبررا أن العامرل ايرم هرو العامرل اري المبرال م رم نمرا أن العامرل اري الصرفة أو العامرل
اي الموصوف.

()4

الثالث :ملهم ابن اصفور أن العامل ايم هو العامل اي المبال م م.

()5

مواضا الْدل في سورة الفاتحة:
 -1سب أن ت اول ا (رم ،الر من ،الر يم ،مالب) الل أ ها صرفا ،,ويأروي إارابهرا براال ،وجرا تباي ر,

آراء العلمرراء ارري ترررأيا الصررفة والبررال ارري هررلق النلمررا ،,يقررول أبررو يرران " :بوا مررا تضررعف جرراءة صررم

رم ،وتفض الصرفا ,بعراها أل هرم صروا أ رم ال إتبرا بعرا الق رع اري ال عرو ،,لنرن تتريأهرا الرل أن
ينون الر من باال ،وال سيما الل ملهم األالرم ،إل ال يأيري اري الرر من أن ينرون صرفة ،و سرن للرب
الل ملهم يرق ،نو م وصفا تاصا ،ونون البال الل ية تنرار العامل"(.)6

العنبري ا ا إارابم لنلمة "مالب"" :وهو معراة ايأوي أرق الل الصفة أو البال من اهلل"(.)7
ويقول ُ
ول إارام نلمة "مالب" أهي صرفة أم برال وأيهمرا أرأراد رأرا الت يرم الشرربي ي إارابهرا
واار قا

صررفة اقررال" :إن جيررل :إضررااة اسررم الفااررل يررر قيقيررة اررال تنررون مع يررة مع ررل التعريررف انيررف سرراغ
وجواررم صررفة للمعراررةد أأيررم :با هررا إ مررا تنررون يررر قيقيررة إلا أريررا باسررم الفااررل ال ررال أو االسررتقبال

انرران ارري تقرراير اال فصررال نقولررب :مالررب السررااة أو رراا اامررا إلا جصررا بررم مع ررل االسررتمرار :أي هررو

موصوف بللب اايما اتنون اإلضااة قيقية نتاار الل م اصا وجوام صفة للمعراة"(.)8
 )1المرأع الساب .

 )2ألفية ابن مالب :ص.49

 )3اإل صاف اي مسايل التالف.69/1 :

 )4أوضا المسالب إلل ألفية ابن مالب.269/3 :
 )5مت ي اللبيم :ص.244
 )6الب ر الم ي .34/1 :

 )7التبيان اي إارام القرآن.6/1 :

 )8السراا الم ير :الشربي ي .10/1
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بعضهم ايقول :نيف ال "مالب" الل يمن المضري ويروم الراين لرم يرا ,بعراد يأيرم ارن
وجا ي تج
ُ
هلا التساؤل القر بي بقولم" :نيف جال" مالب يوم الاين" ويوم الراين لرم يوأرا بعرا ،انيرف وصرف فسرم

بملب ما لرم يوأراق جيرل لرم :االرم أن مالنرا اسرم ااارل مرن ملرب يملرب ،واسرم الفاارل اري نرالم العررم جرا
يضرراف إلررل مررا بعرراق وهررو بمع ررل الفعررل المسررتقبل وينررون للررب ا رراهم نالم را سرراياا معق روال ص ر ي ا،

نقولررب :هررلا ضررارم ييررا رراا ،أي سيضرررم ييراا .ونررللب :هررلا رراا بيرر ,اهلل ارري العررام المقبررل ،تاويلررم
سي ج اي العام المقبل ،أاال ترد أن الفعل جرا ي سرم إليرم وهرو لرم يفعْلرم بعرا ،بوا مرا أريرا برم االسرتقبال،
انللب جولم اي وأل" :مالب يوم الاين" الل تاويرل االسرتقبال ،أي سريملب يروم الراين أو اري يروم الراين

إلا ضر .ووأم ثان :أن ينون تاويل المالب راأعا إلل القارة"(.)1

ولهم األ باري إلل إارام نلمة "مالك" باال أولل من إارابها صفة اقال" :ومن ج أر "مالك" لرم يأري

مأرور ال الصفة ،نما لنر ال ان بل الل البرال؛ ألن "مالـك" اسرم الفاارل مرن الملرب
ا
ايم أن ينون

ٍ
أار الل الفعل ،واسم الفاال إلا نان لل ال أو االستقبال اإ م ينسم التعريف من المضاف إليرم ،بوالا
ررور الررل البررال ال
لرم ينتسررم التعريررف نرران نررة ،وال نررة ال تنررون صرفة للمعراررة ،اوأررم أن ينررون مأر ا

الل الصفة"(.)2

وال أن نلمة "مالب" يأوي إارابها صفة أو باال ،بوان نان البا ُل بالمشت جليال"(.)3
المستقيم}(.)4
ط
 -2نلمة "ص ار " بال نل من نل من جولم تعالل{ :اهدنا الص ار َ
َ

-3نلمة " ير" من جولم تعرالل{ :غير المغضـوب علـيهم} ،اتيرر برال نرل مرن نرل وهري برال مرن نلمرة
الرلين ،مررن جولررم تعرالل{ :صـراط الــذين أنًمــت علــيهم} ،ولهرم اليمتشررري" :إلررل أ هرا بررال مررن أ عمرر,
ال رريهم" ال ررل مع ررل أن المر ر عم ال رريهم ه ررم ال ررلين س ررلموا م ررن ض ررم اهلل والض ررالل"( .)5وج ررال الس ررمين

ال لبريِ " ":
ر ,للرلين وهرو مشرن ٌل ألن "غيـر" نررةٌ
غيـر" برا ٌل مرن "الـذين" برا ُل نررة مررن معرارة ،وجيرل :ع ٌ
و"الذين" معراةٌ ،وأأابوا ا م بأوابين :أ اهما :أن " ير" إ مرا ينرون نررة إلا لرم يقرع برين ضراين ،اامرا
ف " يرر" ي ي ٍرل ِ
ررر ,بال رنرة يرر
إلا وجع بين ضاين اقا ا صر ,الت ْيريرةُ ايتعرر ُ
باإلضرااة ،تقرول :م ُ
"السررنون" واايرةُ مررن هررلا القبيررل ،وهررلا إ مررا يتمشررل الررل مررلهم ابررن السرراا وهررو مرأرروح .والثررا ي :أن

 )1القر بي.142/1 :

 )2البيان اي ريم إارام القرآن.35/1 :
 )3اللبام اي الوم النتام..134/1 :

 )4وم هم من أاربها اسما مع واا و لف أااة الع ف م م ،ومن للب جول أعفرر برن م مرا جرال السرمين ال لبري" :جيرل:
ِ
يأرم أن ينرون مع وارا
إن الص ار الثا ي ُير األول والمر ُ
اا بم الع ْل ُرم براهلل تعرالل ،جالرم أعفرر برن م مرا ،والرل هرلا اتتر ُ
ِ
رف الع ِ
وبالأملة اهو ُم ْش ِن ٌل .الار المصون.67/1 :
ف
ُ ِلف م م
ُ
 )5النشاف.16/1 :
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اإلبهام اللي ايم اعومل معاملة ال نر ِ
الموصول أ ْشبم ال نرا ,اي ِ
ا ،,وجيل :إن " ير" با ٌل من الضمير
المأرور اي "اليهم"(.")1
رر ,إلررل أن العلمرراء أاربروا نلمررة "صر ار " مررن جولررم تعرراللِ { :
ـت َعلَـ ْـي ِه ْم
صـ َا
ين أَ ْن ًَ ْمـ َ
ـرطَ الَّـ ِـذ َ
سررب وأشر ُ
ط ا ْلم ِ
ض ِ
يم}،
الص َا
اه ِـد َنا ِّ
ين} ،براال مرن نلمرة "الصر ار " مرن جولرمْ { :
ـوب َعلَ ْـي ِه ْم َوََ الضَّـالِّ َ
َغ ْي ِر ا ْل َم ْغ ُ
ـر َ ُ ْ
سـتَق َ
وأأاي بعضهم أن تنون ا ف بيان.

()2

عطف الْيان :هو تابع أاما ،يشبم ال عر ,اري نو رم ينشرف ارن المرراا نمرا ينشرف ال عر .,وي ريل مرن
المتبو م يلة النلمة الموض ة لنلمة ريبة جبلها ،نقول الراأي:
أَقْسم ِْ ِ
الل أ َُْو َح ْفص ُع َم ُر َ ...ما إِ ْن ِْ َها ِم ْن َنقَب َوََ َد َْ ْر
ََ
اعمر ُر ا ررف بيران الررل "أبررو فرص" ،لنررر لتوضرري م والنشرف اررن المرراا بررم ،وهررو تفسرير لررم وبيرران،
ُ
()3
وأراا بم سيا ا امر بن الت ام -رضي اهلل ا م."-
ا ررف البيرران مثلررم مثررل الصررفة ي رراب المتبررو ارري الت نيررر والتا ي ر

والتعريررف والتررلنير والأمررع

رر ،أمررا البررال الررين بالضرررورة أن ي رراب المبررال م ررم إال اري اإلاررام ،ومررن
واإلاررام راعررا و صرربا وأر ا
ِ
َه ِل ا ْل ِكتَ ِ
سـول
اب َوا ْل ُم ْ
ين َكفَُروا ِم ْن أ ْ
ين ُم ْنفَ ِّك َ
ش ِرِك َ
للب جولم تعالل{ :لَ ْم َي ُك ِن الَِّذ َ
ين َحتَّى تَـأْت َي ُه ُم ا ْل َْ ِّي َنـ ُةَ ،ر ُ
ِ
ِ
ـحفاا ُمطَ َّه َـرة}( .)4ونلمرة "رسرول" برال مرن "البي رة" وهري مرلنر والبي رة مؤ ر وهري أيضرا
صُ
م َن الل َي ْتلُو ُ
ب اللُ َم ـثَا
ن ررة والبي ررة معراررة ،وال يأرروي إا ررام نلمررة رسررول ه ررا ا ررف بيرران ،وجولررم تعرراللَ { :و َ
ضـ َـر َ
َر ُجلَـ ْـي ِن}( ..)5انلمررة "رألررين" بررال مررن "مررثال" وال يأرروي إارابهررا ا ررف بيرران لعررام ت ابقهمررا ارري العرراا،
يـه فَجً ْل َنـاه س ِـميًا ْ ِ
شـاج َن ْْتَلِ ِ
وجولم تعالل{ :إِ َّنا َخلَ ْق َنا ِْ
ـير}( .)6انملرة "أمشراا"
ص اا
ان ِم ْـن ُن ْطفَـة أ َْم َ
س َ
ََ ُ َ ا َ
اإل ْن َ
بال من " فة" وال يأوي إارُبها ا ف بيان؛ ألن "أمشاا" أمع و" فة" مفراة.
()7

ف البيان بللب االسم ألن األول بمرااام لييااة البيان ،انا ب ا فتم الل فسم.
وسمي ا ُ
ُ
ابن نيسان برين البرال وا رف البيران اقرال" :الفرر بي همرا أن مع رل البرال أن تقرار الثرا ي اري
وجا ار ُ
موضع األول ونا ب لم تلنر األول ،ومع ل ا ف البيان أن ينون تقار أ ب إن لنر ,االسم األول لم

 )1الار المصون.71/1 :

 )2تفسررير الق ررآن العظرريم :ابررن أبرري رراتم ،ت قي ر  :أسررعا م مررا ال يررم ،منتبررة ريار مص ر فل البرراي ،المملنررة العربيررة
السررعواية1419 ،3 ،ه رر .13/11 ،تفسررير ال سررفي .552/1 :تفسررير ابررن نثي ررر .53/1 :اشررية الشررهام.132/1 :
تفسير ابن اثيمين.17/1 :

 )3المفصل اي ص عة اإلارام :ص.159
 )4سورة البي ة :آية.1

 )5سورة ال ل :آية .76

 )6سورة اإل سان :آية .2

 )7أوضا المسالب إلل ألفية ابن مالب.310/3 :
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يع رررف إال بالث ررا ي بوان لن ررر ,الث ررا ي ل ررم يع رررف إال ب رراألول اأي رر ,مبي ررا ل ررألول جايمر را ل ررم مق ررام ال ع رر,
()1
والتونيا".
ولهم ابا اهلل إسماايل إلل أ م ال ار بين البال وا رف البيران ،وأن الشرواها التري لنرهرا ال راة

اليل الل ا ف البيان هي اي األصل من شواها البرال الم راب  ،يقرول اري للرب" :ارا ال راة ،جرايما

و ايثا ،الل اتا بام اي التوابع ا وا م ا رف البيران ،أ ار ري أ لقرم ،إل ال اأرة ل را برم؛ ألن مرا أراي

إا اربررم ا ررف بيرران يصررا إارابهررا برراال م ابق را ،وبررالعنن ،ثررم إن ش رواهاهم الترري يررلنرو ها ارري بررام
و جولم تعاللَ { :ذلِ َك ا ْل ِكتَاب ََ رْيب ِف ِ
يه}(،)2
ا ف البيان هي اي األصل من شواها البال الم اب
ُ َ َ
()3
ِ
ين ي ِطيقُوَن ُه ِف ْدية طًَام ِم ِ
ِ
ـيٍ
سـكين}  ،وجولرم تعراللَ { :وقَ ْـولِ ِه ْم إِ َّنـا قَتَ ْل َنـا ا ْل َمس َ
وجولم تعراللَ { :و َعلَى الَّذ َ ُ
َ َُ ْ
()5
()4
ِ
ـك ِْــا ْل َو ِاد ا ْل ُمقَــد ِ
َّس
ـن َمـ ْـرَي َم} ،وجولررم تعرراللَ { :وِالَــى َعــاد أ َ
ـودا}  ،وجولررم تعررالل{ :إِ َّنـ َ
َخـ ُ
ـاه ْم ُهـ ا
يســى ْاْـ َ
ع َ
()6
طُ او}

ررم ب رراال ،أو ا ررف بي رران ،بوالا ن رران األم ررر ن ررللب ا ررال مع ررل إلا
االنلمررا ,الت رري ت ته ررا تر ر تع ر ُ
لعرض موضو البال مرتين ،مرة اي بابرم ،وأتررد ت ر ,اسرم ا رف البيران( ،)7ثرم يقرول :إن ال راة جرا
رر رين ارجروا برين البرال وا رف البيران برلنر مسرالتين أ ر ,اري ِ رل ارن معراتهمرا ،توأبران
أسراوا نثي ا

ارري رأيهرم إاررام النلمررة ا ررف بيرران ال برراال ،م تصررين لررأيهم بشر ل أمثلررة مصر واة ،شررا بة ،رنينررة
راتم أترروق ،وأنرمرر ,رأررال سرراار يير ٌرا أترروق ،و ضررر الررلي أررا م مررا
وشرواها رراارة ررو :تالر ٌرا سرراار ر ٌ
أتوق .ومن الشواها جول الشاار:
()8
عْد شمس وَنوفََ  ...أُعي ُذ ُكما ِ
أن تُ ْح ِدثَا َح ْرْا
َأيا َ
ْالل ْ
وي َنا َ
أخ ْ
ْ
َ
()9
اْن ِ ِ
شر  ...عليـــــه الطَّ ْي ُر تَْرقُُْه وقوعـــا
الْ ْكـــ ِر َّ
ىْْ
أَنــــا ُ
التارك َ

إ ررا إلا تامل ررا األمثلررة اسررتيق ا مررن رنتهررا ،وضررعفها ،وأمررا الشرواها ال ويررة اهرري تصررلا أن تعرررم برراال؛
لبا للتيسير ،وتتفيفا من جيا أن البال يأم أن ينون الل ية تنرار العامل".

()10

والأاير ل ْن ُرق أن ما لهم إليم ابا اهلل إسماايل لم ألور ا ا ال اة المعاصرين ،ومن للب جرول ابراق
الراأ ي" :ااترف ال اة بان ا ف البيان يصا إارابم باال؛ بال نل من نل؛ لن هم يقررون أن ه راب
 )1إارام القرآن :ال ان.141/5 ،
 )2سورة البقرة :آية .2

 )3سورة البقرة :آية .14

 )4سورة ال ساء :آية .175

 )5سورة األاراف :آية .65
 )6سورة م :آية .12

 )7موسواة ال و الأامعية :ص.118
 )8أوضا المسالب.313/3 :
 )9النتام.182/1 :

 )10موسواة ال و الأامعية اي رياض األلفية :ابا اهلل إسماايل1995 ،م ،ص.120-118
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مواضررع ال يصررا أن ينررون ايهررا برراال ،وال ر أن هررلق المواضررع الترري جرروهررا ليسرر ,مب يررة الررل أسرران

الواجع اللتوي ،ومرن الفضرل ررح ا رف البيران وتو يراق مرع البرال"( ،)1وجرول إبرراهيم السرامرايي ،ثرم إن

الموضو نلم يمنن أن يأ أي بين ال عر ,أو الصرفة وبرين البرال ،وللرب اقرا جرالوا :نرل مرا صرا أن ينرون

ب ,أبا ابا اهلل يياا ،وجا استث وا من للب مسالتين(.)2
ا فا أاي أن ينون باال ،و :ضر ُ
مْحث اإلضافة في سورة الفاتحة:

اإلضااة لتة :تع ي اإلمالة واإللصا واإلس اا(.)3

رر اررن المع ررل اللترروي ،ااإلضررااة هرري :إس ر اا اسررم إلررل آتررر ،ويقصررا
أمررا اص ر ال ا :الررم تبتعررا نثير ا
باإلس اا ال سبة .جال المبرا مؤناا الل للب" :اإلا أضف ,اسما مفراا إلل اس ٍرم مثلرم أو مضراف ،صرار

الثررا ي مررن تمررام األول ،وصررا ار أميع را اسررما وا رراا ،وا أررر ااتررر بإضررااة األول إليررم
ِ
اهلل(.)4

ررو :هررلا ابر ُرا

واإلضااة اي النالم الل ثالثة أجسام ،يقول اليأاا " :إضااة الشيء إلل مالنم نقولب "هرلق اار ييرا"،

و"هلا ثوم ابا اهلل" ،بواضااة الشيء إلل مست قم أو الموصل إليم نقولب "ال ما هلل" أي هرو مسرت قم،
"والشررنر لييررا" أو "مرررر ,بييررا"؛ ألن البرراء أوصررل ,مرررورب إلررل ييررا ،نمررا أوصررل ,الشررنر إلررل ييررا،

ونللب ساير رروف الأرر إ مرا هري صرال ,لألاعرال إلرل مفعولهرا ،بواضرااة الشريء إلرل أ سرم ،نقولرب

"هلا ثوم تي"" ،تاتم ايا"(.)5

وجا اتتلف ال اة اي اامل المضاف إليم إلل ااة أوأم:

 -1الًامل هو المضاف:

وهرلا اليرم أمهرور ال راة ووصررفوق بالصر يا ،وهرو مرلهم الأمهرور ،وجررا اللروا للرب باتصرال الضررمير

بررم ،والضررمير ال يتصررل إال بعاملررم( ،)6والمضرراف ا ررا ال رراة هررو نررل اسررم أضرريف إلررل اسررم آتررر ،اررإن

األول يأر الثا ي ويسمل الأار مضااا والمأرور مضاف إليم.
 -2الًامل هو المضاف نياْة عن الحرف:

جررال سرريبويم " :بوان نرران القيرران أال يعمررل مررن األسررماء إال مررا أشرربم الفعررل والفعررل ال ررظ لررم ارري امررل
الأر.

 )1التطبيق النحوي :عبده الراجحي ،مكتبة المعارف للنشر والتوزيع ،ط9441 ،9هـ 9111-م ،ص.583
 )2النحو العربي -نقد وبناء :إبراهيم السامرائي ،دار الصادق ،ص.999
 )3لسان العرم :مااة (ميل).
 )4المقتضم..143/2 :

 )5اإليضاح اي الل ال و :أبو القاسم اليأاا ،ت قي  :ماين المبارب ،اار ال فاين1986 ،5 ،م ،ص..108

 )6شرررح ابررن اقيررل .43/2 :المسررااا الررل تسررهيل الفوايررا :ابررن اقيررل ،ت قي ر  :م مررا نامررل برنررا ،,أامعررة أم القرررد،
منة1982 ،1 ،م.
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لنررن العرررم اتتصررر ,ررروف الأررر ارري مواضررع إلررل بعررض ا ررام المضرراف م ررام رررف الأررر اعمررل
املم ويال لم اتصال الضماير بم وال تتصل إال بعاملها".
 -3الًامل هو مًنى ال م:

()1

رو" :اار يي ٍرا" ،ومرع صر ة

ومع اق هو األصل ،وأ م ي نم بم مع ص ة تقايرها وامت را تقراير يرهرا
()2
تقاير يرها و "يا ي ٍيا" ،وا ا امت ا تقايرها وتقاير يرها و "ا اق" و"معم".
 -4الًامل هو الحرف المقدر:

وهو يليم تقاير متعل بالأرار والمأررور ،إل نران ررف أرر يرر اييرا ،البرا لرم مرن متعلر  ،وال متعلر
ه ا اال رف أر مقار.

()3

 -5الًامل هو اإلضافة (عامل مًنوي):
وهو ملهم األتف  ،وجيل إن المراا بللب "الأر الناين بسببها أو ايها الل رأي سيبويم مرن أن الأرار

المضاف".

()4

اإلضااة ا ا ال ويين ت قسم إلل جسمين :اإلضااة المع وية ،واإلضااة اللفظية.

أوَ -اإلضــافة المًنويــة (الحقيقيــة أو المحضــة) :وجررا بررين التاليي رري سرربم تسررميتها بررللب اقررال" :وجررا
ا
إ هررا تفيررا تعريررف المضرراف أو تتصيصررم.

ُسررمي ,مع ويررة ألن اايرراتها راأعررة إلررل المع ررل ،مررن ي ر
وسررمي ,قيقيررة ألن الترررض م هررا سرربة المضرراف إلررل المضرراف إليررم .وهررلا هررو الترررض ال قيقرري مررن
اإلضررااة .وسررمي ,م ضررة أل هررا تالصررة مررن تقرراير ا فصررال سرربة المضرراف مررن المضرراف إليررم .اهرري

الل انن اإلضااة اللفظية".

()5

والتاليي ي يؤنا الل أن اإلضااة المع وية هي األصل اي اإلضااة لنو ها تأمع بين المضرااين،

وت سبهما إلل بعضهما ،اال يمنن تقاير اال فصال ،وينون المع ل ايها موااقرا للفرظ ،ايتعررف المضراف
بإضررااتم إلررل معراررة ،ويتتصررص بإضررااتم إلررل نررة ،وهررلا مررا سررب وأنرراق ابررن اقيررل بقولررم" :الم ضررة

هي إضرااة الوصرف المرلنور نمرا سر لنرق بعرا وهرلق ال تفيرا االسرم األول تتصيصرا وال تعريفرا الرل مرا
س بين والم ضة ليس ,نللب وتفيا االسم األول تتصيصرا إن نران المضراف إليرم نررة

امرأة وتعريفا إن نان المضاف إليم معراة

رو هرلا رالم

و هرلا رالم ييرا"( ،)6جرال ابرن يعري " :اإلضرااة هري التري

تفيا التعريف والتتصيص ،وتسرمل الم ضرة أي التالصرة ينرون المع رل ايهرا موااقرا للفرظ ،بوالا أضرفتم

 )1همع الهوامع.501/2 :
 )2المرأع الساب .

 )3همع الهوامع.501/2 :
 )4المرأع الساب .

 )5أامع الارون العربية.208/3 :
 )6شرح ابن اقيل.44/3 :
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إلل معراة تعرف ،وللب

و جولب " :رالم ييرا" اترالم نررة ،ولمرا أضرفتم إلرل "ييرا" انتسرم م رم تعريفرا

وصار معراة باإلضااة ،بوالا أضفتم إلل نرة انتسم تتصيصا"(.)1
ومن تالل جول ابن اقيل وابن يعري سرت يع تقسريم اإلضرااة المع ويرة مرن ير

اإلارااة والااللرة إلرل

واين هما:

 -1نـــو يفيـــد تًريـــف المضـــاف أو تخصيصـــه ْمـــا يضـــاف إليـــه :ألن الهرراف مررن اإلضررااة تعيررين
و " الم ييا" ،و " رالم رأرل"،

المضاف بإضااتم وتتصيصم بإضااتم إلل متصوص من ال نرا،,
و" الم امرٍأة" ،االمضاف جبل إضااتم نان شييا شايعا ير معلوم وال معرواا يشمل أميع التلمران ،إال

أ ررم تص ررص بواسر ر ة اإلض ررااة ،واجتصررر ال ررل المض رراف إلي ررم ا رري االلتررم .ج ررال ابر رن يع رري " :وت ررروا

باإلضااة ان إ الجم؛ ألن الما ينون أام من " الم رأل" ،أال ترد أن نل الم رأل الم ،ولرين

نل الم الم رأل"(.)2

 -2نو يفيد تخصيص المضاف وان أضيف إلى مًرفة:

وهلا ال و ي قسم إلل جسمين تبعا للمضاف وهما:
أ .أن ينون المضاف من األسماء المتو لة اي اإلبهام

()3

المماثلة والمتايرة ال نما لهما من نل وأم(.)4

و "مثل" و" ير" إل أُريا بهمرا م لر

جال اليمتشري" :ونل اسم معراة يتعرف بم مرا أضريف إليرم إضرااة مع ويرة ،إال أسرماء تو لر ,اري
إبهامها اهي نرا ,بوان أضيف ,إلرل المعرارف وهري
بها ال نرا ,اقيل مرر ,برأل يرب(.)5

رو " :يرر" و "مثرل" و "شربم" ،ولرللب وصرف

م .أن ينون المضاف جابال للتعريف إال أ م وجع موجعا يست
تمييي
ا
موجع ما ال ينون معراة ،نان يقع اال أو

نم اجة واصيال لهاد(.)6

ال نرة ،ايؤول بها وضاب م أن يقع

رو :أراء يي ٌرا و راق .أو نقول را اري التمييري:

مواضا اإلضافة المًنوية في سورة الفاتحة:

ْ -1سم الل:

لفظ الأاللة(اهلل) :مضاف إليم إضااة مع وية؛ أل ها أااا ,تعريفا؛ ألن اإلضااة بمع ل الالم.
 )1شرح المفضل :ابن يعي
 )2المرأع الساب .

()7

.118/2

 )3المتو ل اي اإلبهام هو اللي ال يتضا مع اق إال بما يضاف إليم ،بوا رم اري أنثرر أ والرم ال يسرتفيا مرن المضراف إليرم
تعريفا ،إال بامر تروا ان اإلضااة[ .ال و الوااي 24/3 :الهام ].
 )4شروح شلور اللهم :ص.237

 )5المفصل اي ص ااة اإلارام :ص.116
 )6شرح شلور اللهم :ص.329-328

 )7تاتمة اإلارام اي سورة الفات ة :ص.71
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ولهررم بعضررهم إلررل أن المضرراف ه ررا مق ررم ،والمع ررل (برراهلل) ،بوا مررا أج ررم االسررم هه ررا تفااي را اررن
االلتبان بالقسم( ،)1واستشهاوا الل للب بقول لبيا:
()2
إلى الحو ِل ثم اسم الس ِم عليكما ...ومن ِ
اعتَ َذر
يْك حوَ كام فقد ْ
ْ
ُ
و قل ابن أ ي جول أبي ابياة" :نا م جال ثم السالم الينما ،ونللب جال اي جول ا بسم اهلل :إ ما هو

باهلل وااتقا ييااة اسم ،والل هلا ا ا جول يالن(:)3
()4
ِ
ِ
ِ
غوم
رف إَ ما ُي ِّ
ش الطَّ َ
َ ُي ْن ًِ ُ
خوُن ُه  ...دا ُيناديه ْاسم الما َم ْْ ُ
ومن الشواها التي استالوا بها الل ييااة لفظ اسم بواج امم ،وجول الشاار:
ِ ِ ()5
ِ
الش ِ
اع ْيـــ َن ْاســــِم ِّ
صرة وس م
تَ َد َ
يب في ُمتَثَلِّم َ ...جوان ُْه من َْ ْ
االمضاف اي هلق الصور نلها مق م اتولم وتروأم سواء .و نوا هلا ي ييا وأتيتب و ي االن جايم
و ي اال ة شاها.

()6

ولنر بعض ال اة أن االسم اي "بسم اهلل" من إضرااة االسرم إلرل المسرمل ،وجرا يضراف االسرم إلرل

المسمل نما يضاف المسمل إلل االسم ،أما األول اقول ا" :بسرم اهلل" ،وجرول لبيرا" :ثرم اسرم السرالم" وأمرا

الثا ي اقول ا" :سر ا لا ,مرة" أي سر ا يما ا اسمم مرة ،نا م جيل" :سر ا صا بة هلا االسم" ،وم م جول
النمي:,

ِ ِ
إلَي ُكم َذ ِوي ِ
آل َّ
طلَّ ًَ ْت َ ...ن َو ِ
ب
الن ِْ ِّي تَ َ
از ُ من َن ْفسي ظما وأَْل ُْ ُ
()8
أي يا صا م هلا االسم".

()7

ولهم اإلسفرايي ي إلل أن" :بسم اهلل" إضااة االسم إلل المسمل اقال" :ألن مراا را مرن جول را" :بسرم اهلل"
اجر ر أر أو ااع ررل ن ررلا متلبسر را بس ررم اهلل ،أي و أس ررمي اهلل ،ا ررالمراا هه ررا هر رو االس ررم ،ا ررال ي س ررن أن يأع ررل

مق ما ،وأعلم مق ما اي بي ,لبيا أوأم ،إل ال ار بين أن يقال :ثرم السرالم الينمرا أو ثرم اسرم السرالم
الينما .وألن اتتصاص الاااء بسم اهلل اون مسماق مما ال ااياة ايم"(.)9

 )1المرأع الساب  :ص.72
 )2ايوان لبيا :ص.51
3
الرمة.
) وهو لو آ

 )4التصايص.31/3 :

 )5الفتا الرل أبري الفرتا :م مرا برن مرا برن م مرا برن ابرا اهلل برن م مروا برن اُورأرة البروأرراي ،ت قير  :ابرا النرريم
الاأيلي ،اار الشؤون الثقااية العامة ،بتااا–الع ار 1987 ،2 ،م ،ص.52

 )6المفصل اي ص ااة اإلارام :ص.126

 )7شرح ايوان ال ماسرة :أبرو الرل أ مرا برن م مرا برن ال سرن المريوجري األصرفها ي ،ت قير  :ريرا الشري  ،اار النترم
العلمية ،بيرو1424 ،1 ،,هر2003-م ،ص.814

 ) 8ت اي ررة األام ولررم لبررام لسرران العرررم :ابررا القرراار بررن امررر البترراااي ،ت قي ر  :ابررا السررالم م مررا هررارون ،منتبررة
التا أي ،القاهرة1418 ،4 ،هر1997-م.307/4 ،

 )9اات ة اإلارام اي إارام الفات ة :ص.72
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ويباو أن نالم اإلسفاريي ي أجرم إلرل الصروام ألن الشرواها الشرعرية يمنرن أن تنرون نلمرة اسرم مق مرة

ويمنن االستت اء ا ها ،أما اي البسملة االقول متتلف.

" -2رب الًـــالمين" :نلمررة "رم" صررفة أو بررال مررن لفررظ الأاللررة "اهلل" ،ونلمررة "العررالمين" مضرراف إلي ررم
مأرور واالمة أرق الياء أل م مل

بأمع الملنر السالم.

" -3صراط الذين" :ص ار بال م صوم واالمة صربم الفت رة ،ومر هم مرن أاربهرا مع روف الرل نلمرة
الص ار  ،واللين مضاف إليم مب ي الل الفتا اي م ل أر باإلضااة.

" -4غيـــر المغضـــوب" :يررر :صررفة للررلين مأرررورة ،والمتضرروم :مضرراف إليررم مأرررور واالمررة أ ررق
النسرة .وت تمل البال لنون ( ير) ماليمة للت نير ،إال إلا أمنن تاويل ( ير) تاويال آتر.
اإلضافة اللفظية ويطلق عليها (غير المحضة):

اإلضااة اللفظية ما ال تفيا تعريف المضاف وال تتصيصم ،بوا ما الترض م ها التتفيف اي اللفظ،
ب لف الت وين أو رو ي التث يرة والأمرع ،وضراب ها أن ينرون المضراف اسرم ااارل أو مبالترة اسرم ااارل

أو اسر ررم مفعر ررول أو صر ررفة مشر رربهة ،ويشر ررتر أن تضر رراف هر ررلق الصر ررفا ,إلر ررل ااالهر ررا أو مفعولهر ررا ار رري
المع ل.

()1

وجا أاء المضاف اي لفظة (مالك) من جولرم تعرالل (مالـك يـوم الـدين) مشرتقا اهرو اسرم ااارل أو صرفة
مشرربهة ،إال أن اإلضررااة ارري هررلا الموضررع إضررااة مع ويررة (محضـــة) ،جررال ابررن هشررام" :اررإن لررم ينررن
الوصررف بمع ررل ال ررال واالسررتقبال اإضررااتم م ضررة تفيررا التعريررف والتتصرريص أل هررا ليسرر ,ارري تقرراير

اال فصال والل هلا صا وصف اسم اهلل تعالل م (مالب يوم الاين) جال اليمتشري أريا باسم الفاارل

اب
ه ررا إمررا الماضرري نقولررب هررو مالررب ابيرراق أمررن أي ملررب األمررور يرروم الرراين الررل ررا { َوَنـ َ
ـح ُ
َصـ َ
ـادى أ ْ
ا ْل َج َّن ِة}( ،)2ولهلا ج أر أبو يفة (ملب يوم الاين) وأما اليمان المستمر نقولب هو مالب العبيا اإ م بم يلة
جولب مولل العبيا(.)3

وأنا ابن هشام الل أن (مالب) جصا بها اليمن الماضي بق ارءة الي بن أبري الرم وأبرو

يفرة (ملرب)

بصيتة الفعل الماضي ،بوالا ال ,المشتقا ,الرل صريتة الماضري اإ هرا تنرون إضرااتها إضرااة م ضرة
و" :جارئ الارن أمن نان شي ا ،وجارئ الارن شري  .واتتلرف اري الصرفة التري بمع رل االسرتمرار

اقيل :هي ال ال ،وجيل :االستمرار ي توي األيم ة الثالثرة ،ارإلا ااتبرر أا رم الماضري ،نا ر ,اإلضرااة
قيقيرة ،اررال يعمرل ،ويتعرررف باإلضررااة ،نمرا ارري جولررم تعراللَ " :م ِالـ ِـك َيـ ْـوِم الــد ِ
ِّين" براليل وصررف المعراررة
()4
بم.
 )1أامع الارون العربية.208/3 :
 )2سورة األاراف :آية .44

 )3مت ي اللبيم ان نتم األااريم :ص.665-664

 )4أوضررا المسررالب إلررل ألفيررة ابررن مالررب :أمررال الرراين ،ابررن هشررام ،ت قي ر  :يوسررف الشرري م مررا البقررااي ،اار الفنررر
لل بااة وال شر والتوييع 75/3 ،الهام .
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سن ابان المسالة بقولم " :بوالا نا  ,الصفة المشبهة االة الرل ثبرو ,مع اهرا واوامرم  -البرا-
واسر
ُ
اإن يم ها بمقتضل هلق الااللة ال با أن يشمل -نما سب – الماضي ،وال ال ،والمستقبل .انيف تنون
إض ررااتها " ي ررر م ض ررة" ،م ررع أ ررا اش ررتر ا اررري " ي ررر الم ض ررة" :أن ين ررون ال رريمن ايه ررا ال رررال ،أو

االستقبالد
ال

 :أن إضااتها جا تنون م ضة اي بعض الصور ،و ير م ضة اي أترد.

اقررا جررالوا :إن االسررتمرار أو الرراوام ي ترروي الررل األيم ررة الثالثررة اايمررا ،لنررن جررا توأررا جري ررة تقرروي أا ررم

الرريمن الماضرري الررل يررق -وللقري ررة المقررام واالاتبررار األول اايمررا -اتضرراف الصررفة وتعمرل الأررر مررع

تلب القري ة ،إل تتتلم اإلضرااة ،وتنتسرم الصرفة التعريرف مرن المضراف إليرم ،ننلمرة" :مالرب" اري جولرم
الـر ِح ِيمَ ،مالِ ِـك َي ْـوِم الـد ِ
ِّين" ...انلمرة" :مالـك" وصرف مشرت ،
تعالل" :ا ْل َح ْم ُد لِلَّ ِـه َر ِّ
الـر ْح َم ِن َّ
ينَّ ،
ب ا ْل ًَـالَ ِم َ
يم م يشمل الماضي ،وال ال ،والمستقبل؛ ألن اهلل ُمتصف بصفة التملب اي أميع األيمان .وجا وأا,
جري ة تال الرل تتليرم الريمن الماضري ،اصرار ,اإلضرااة بسرببها م ضرة ،وهرلق القري رة هري أن نلمرة:

"مالك" ع ,للفظ الأاللة" :الل" وهو أارف المعارف"(.)1

إن م ررا له ررم إلي ررم اب رران س ررن يتفر ر م ررع قيق ررة الترني ررم ال ررااللي انلم ررة مال ررب ت ررال ال ررل اليم رران

المسررتمر ارري الماضرري وال اضررر والمسررتقبل واليررم اإ ررم يرررأا لرراي ا ااتبررار اإلضررااة ارري هررلق المسررالة
إضااة مع وية ومع ل هلا أن سورة الفات ة جا تل ,من اإلضااة اللفظية.

من تالل مرا سرب يظهرر ل را التبران اري نرالم العلمراء اري مفهروم اإلضرااة يرر الم ضرة وتماشريا

مررع ظريررة تيسررير ال ررو العربرري اررالرأي ا رراي مررا لهررم إليررم ابررا اهلل إسررماايل ي ر

التقسيم نللب جار واضا من المشقة والبلبلة ،اا  ,ترد أن الل القارئ العربي أن يتري

جررال" :وارري هررلا
نثير ار جبرل أن

ي نررم مررا إلا نرران الوصررف المضرراف ،مضررااا إضررااة قيقيررة أو لفظيررة ،وجررا يستعصري األمررر اليررم إلا

نرران الوصررف ااال الررل االسررتمرار ارري الماضرري وال اضررر والمسررتقبل ،الررل مررا هررو ال ررال ارري جولررم
ِ ِ
ِ
ِ
تعررالل{ :ا ْلحمـ ُـد لِلَّـ ِـه فَـ ِ
َج ِن َحــة}( ،)2وجولررم تعررالل:
ـاط ِر َّ
س ـ ا أُولِــي أ ْ
السـ َـم َاوات َو ْاأل َْر ِ َجاعـ ِـل ا ْل َم َ ئ َكــة ُر ُ
َْ
ش ِـد ِ
ـاف ِر َّ
يز ا ْلًلِ ِيمَ ،غ ِ
ِ
{حم ،تَ ْن ِزي ُل ا ْل ِكتَ ِ ِ
يد ا ْل ًِقَ ِ
ـه
الـذ ْن ِب َوقَا ِْ ِـل التَّ ْـو ِب َ
ـاب ِذي الطَّ ْـو ِل ََ إِلَ َ
اب م َن الل ا ْل ًَ ِز ِ َ
ِ
ِ ِ
َِّ
ير}( ،)3ارال أ را يأررؤ الرل الفصرل ايمرا إلا نا ر ,الترانيرم اللفظيرة التري ت تهرا تر
إَ ُه َو إلَ ْيه ا ْل َمص ُ
إضااتها لفظية أم مع وية ...وللتروا من هلق البلبلرة نلهرا أرد أن عرال ارن انررة تقسريم اإلضرااة إلرل
أ وا من ي

انتسام التعريف أو التتصيص أو اامم"(.)4

 )1ال و الوااي.38-37/3 :
 )2سورة اا ر :آية .1

 )3سورة اار :آية .3-1

 )4موسواة ال و الأامعية اي رياض األلفية ،المأروروا :,ابا اهلل إسماايل1995 ،1 ،م ،ص.166-165
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مْحث اإلعراب ودَلته على المًاني:

ٍ
لمعان نثيرة ،جال ابن اارن" :العين والراء والباء أصول ثالثة أ اها
ألر (ارم) ورا اي اللتة العربية
اإلبا ررة واإلاصرراح ،وااتررر ال شررا و يررم ال ر فن ،والثال ر

اسرراا ارري الأسررم أو العضررو"( .)1ومررا يهم ررا

م ها نلمة اإلارام ،جال األيهري" :جل ,اإلارام والتعريم مع اهما وا ا وهو اإلبا ة ،يقرال أاررم ارن

لسا م وارم أي أبان وأاصا"(.)2

ويباو أن ال اة تاثروا بالمع ل اللتوي لتعريف اإلارام ،جال اليأاا" :ثم أن ال ويين لما أروا اي

أواتر األسماء واألاعال رنا ,ترال الرل المعرا ي وتبرين ا هرا ،وسرموها إارابرا أي بيا را ،ونران البيران

مأاور لم ،ويسمل ال و إارابا ،واإلاررام
ا
بها ينون ،نما يسمل الشيء باسم الشيء إل نان يشبهم أو
وا سماايا؛ ألن الترض لم الم وا ا"(.)3

راير ،يقرول سريبويم:
واإلارام هو :تتير أواتر النلمة التتالف العوامل الااتلرة اليهرا لفظرا أو تق ا

"هلا برام مأراري أواترر النلرم مرن العربيرة وهري تأرري الرل ثما يرة مأ ٍ
رار :الرل ال صرم والأرر والرارع
والأ رريم ،والف ررتا والض ررم والنس ررر والوج ررف .وه ررلق المأ رراري الثما ي ررة يأمعه ررن ا رري اللف ررظ أربع ررة أض رررم:

اال صرم والفرتا اري اللفررظ ضررم وا را ،والأرر والنسررر ايرم ضررم وا را ،ونررللب الرارع والضرم ،والأرريم
والوجررف .بوا مررا لنررر ,لررب ثما يررة مأررار ألاررر بررين مررا ياتلررم ضرررم مررن هررلق األربعررة لمررا ي ررا

ايررم

العامررل -ولررين شرريء م هررا إال وهررو يرريول ا ررم -وبررين مررا يب ررل اليررم ال رررف ب رراء ال يرريول ا ررم لتيررر
شريء أ را

اإلارام"(.)4

للرب ايررم مرن العوامرل ،الترري لنرل م هرا ضررم مررن اللفرظ اري ال رررف ،وللرب ال ررف رررف

اهرلق ال رنرا ,التري تظهرر اري أواترر النلمرة إ مرا هري أثرر اامرل ،أي إن التتيرر الرلي ي صرل ارري

الأملررة ،مررن راررع الفااررل و صررم المفعررول اررإن العامررل هررو المسرريول المباشررر ارري التتيررر الررلي ي صررل
ايهررا ،يقررول ابررا الررر من السرريا" :اهررلا األثررر الررلي يعتررري أواتررر النلمررا ,إ مررا يعتريهررا ألن العامررل أثررر
ايهررا ،اا ررا

م هررا هررلق ال رنررا ,الترري تررال الررل مع ررل مررا يقصررا المررتنلم ،أو مررا يفيررا الترنيررم ،ول روال
()5

العامل ما أاء ,تلب ااثار ،ولوال ال رنا ,ما أااا النالم مع ل ،أو اُهم المع ل من النالم".
وهلا ما اليم أنثرر العلمراء مرن االلرة ال رنرا ,اإلارابيرة الرل المع رل ،يقرول اليأراا" :إن األسرماء لمرا
نا  ,تعتورها المعا ي اتنون ااالة ومفعولة ومضااة إليها ولرم تنرن اري صرورها وأب يهرا أالرة الرل هرلق

المعا ي؛ بل نا  ,مشترنة ،أعل ,رنة اإلارام ايها ت با ان هلق المعا ي...
 )1مقايين اللتة :مااة (ارم).
 )2تهليم اللتة :مااة (ارم).

 )3اإليضاح اي الل ال و :أبو القاسم اليأاا ،ص.91
 )4النتام.13/1 :

 )5مارسة البصرة ال وية :ابا الر من السيا ،م ابع سأل العرم1968 ،م،
 )6اإليضاح اي الل ال و :ص.69
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()6

جررال" :مررن العلرروم الأليلررة الترري تصرر ,بِهررا العرررم اإلاررام الررلي هررو

بوالررل للررب لهررم ابررن اررارن ير
الفار بين المعا ي المتنااية اي اللفظ ،وبرم يعررف التبرر الرلي هرو أصرل النرالم ،ولروالق مرا ميري ااارل
مررن مفعررول ،وال مضرراف مررن م عررو ،,وال تعأررم مررن اسررتفهام ،وال صررار مررن مصررار ،وال عرر ,مررن

تانيا".

()1

وابن اارن لم يتوجف ا ا الت ظير لتاررام برل تعرااق إلرل أا رم الت بير  ،وأترل ي بر الرل االلرة

اإلا ررام الررل المعررا ي م ررن تررالل أمثل رة اارأررة ال ررل ألس ر ة العرررم اقررال" :اام ررا اإلا ررام :ابررم تُمي رري

ويوجف الل أ راض المتنلمرين .وللرب أن جرايال لرو جرال :مرا أ س ْرن يي ْرا يرر معررم أو ضررم
المعا ي ُ
امر ييا ير معرم لم يوجف الل مرااق .اإن جال :ما أ سن ييراا أو مرا أ س ُرن يي ِرا أو مرا أ سرن يي ٌرا
ْ
()2
أبان باإلارام ان المع ل اللي أرااق" .
أارب العلم رراء الق رراماء أن لتار ررام االج ررة رييس ررة ب ررالمع ل ،وب ررم يس ررتال ال ررل المع ررا ي ال وي ررة،

وجرروا أن الراع الم الفاالية ،وأن ال صم الم المفعولية ،وأن الأر الم اإلضااة ،نمرا سرب وبي را اري
ال صوص السابقة ،إال أن بعض ال راة والبال يرين ،رارض االلرة اإلاررام الرل المع رل .يقرول ج ررم:

" بوا م ررا أارب رر ,الع رررم نالمه ررا ألن االس ررم ا رري ررال الوج ررف يليم ررم الس ررنون للوج ررف ،ال ررو أعلر روا وص ررلم
بالس ررنون أيضر را لن رران يليم ررم اإلس ررنان ا رري الوج ررف والوص ررل ون ررا وا يب ي ررون ا ررا اإلاراا ،الم ررا وص ررلوا
وأمن ر هم الت ريررب أعل روا الت ريررب معاجبررا لتسررنان ليعتررال النررالم ،أال ت رراهم ب روا نالمهررم الررل مت رررب
وسانن ومت رنين وسرانن ،ولرم يأمعروا برين سران ين اري شرو النلمرة وال اري شرو بير ,وال برين أربعرة

أ رررف مت رنررة؛ أل هررم ارري اأتمررا السرران ين يب يررون وارري نثررة ال ررروف المت رنررة يسررتعألون وتررلهم
المهلة اي نالمهم ،اأعلوا ال رنرة اقرم اإلسرنان .وجيرل لرم :اهرال ليمروا رنرة وا راة د اقرال :لرو اعلروا
للب لضيقوا الل أ فسرهم ،ارارااوا االتسرا اري ال رنرا ,وأن ال ي ظرروا الرل المرتنلم النرالم إال ب رنرة

وا اة"(.)3

ويقول ابن األثير" :أما الم ال و اإ م اي الرم البيران مرن الم ظروم والم ثرور بم يلرة أبأرا اري تعلريم

الت  ،وهو أول ما ي بتري إتقران معراترم لنرل أ را ي ر باللسران العربري ،ليرامن معررة الل رن ،ومرع هرلا
اإ ررم بوان ا ترريج إليررم ارري بعررض النررالم اون بعررض لضرررورة اإلاهررام ،اررإن الواضررع لررم يتررص م ررم شررييا
بالوضررع؛ بررل أعررل الوضررع اامررا ،بواال اررإلا ظر ررا إلررل ضرررورتم وأجسررامم الماو ررة وأررا ا أنثرهررا يررر
م تاا إليم اي إاهام المعا ي ،أال ترد أ ب لو أمر ,رأال بالقيام اقل ,لم :قوم بإثبرا ,الرواو ولرم تأريم

لمرا اتتررل مررن اهررم للرب شرريء ،ونررللب الشررر لرو جلرر :,إن تقــوم أقــوم ولرم تأرريم لنرران المع ررل مفهومررا.

اكـب ،ومـا فـي
والفضال ,نلها تأرري هرلا المأررد ،نال رال والتمييري واالسرتث اء ،ارإلا جلر :,جـا زيـد ر ْ
ـحاب ،و قــام القــوم إَ زيـ ْـد ،اليمرر ,السررنون ارري للررب نلررم ،ولررم تبررين إارابررا ،لمررا
الســما قــدر راحــة سـ ْ
 )1الصا بي :ص.43
 )2الساب  :ص.143

 )3اإليضاح اي الل ال و :ص.70
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توجررف الفهررم الررل صررم ال ارنررم والس ر ام ،وال الررل صررم ييررا ،وهنررلا يقررال ارري المأرررورا ،,وارري

المفعول ايم ،والمفعول لم ،والمفعول معم ،واي المبتاأ والتبر ،و ير للب من أجسام أتر ال اأة إلرل

لنرها".

()1

يتضررا مررن ال صررين السررابقين أن ج رب را وابررن األثيررر أعررال الهرراف مررن ال رنررة هررو وصررل النررالم

وليس ,لها االلة الل المع ل ،ولين الترض من هلا المب

الوجوف الل آراء العلمراء ومرلاهبهم اري

االلررة ال رنررة اإلارابيررة الررل المعررا ي إل إن هررلا الموضررو هررو مرراار أررال بررين القرراماء والم رراثين(.)2
بوا ما هااها توأيم القراءا ,القرآ ية المتتلفة رنتها اي سورة الفات ة وااللتها الل المعا ي.
اهررتم العلمرراء بعلررم اإلا ررام لمررا لررم مررن أهميررة ارري اهررم نتررام اهلل ،امررا اإلا ررام إال ري ر لفهررم

المعا ي ،يقول العنبرري" :أمرا بعرا ارإن أول مرا ا ري برا ي العلرم بمراااترم وأ ر مرا صررف الع ايرة إلرل

معا اتم ما نان من العلوم أصال لتيرق م ها ،و انما اليها ولها ،ايمرا ي شرا مرن االترتالف ا هرا ،وللرب
هو القرآن المأيا اللي ال ياتيم البا ل من بين يايم وال من تلفم ت ييرل مرن نريم ميرا ،وهرو المعأري

الباجي الل األبا ،والموا أسرار المعا ي ،التي ال ت فا و بل اهلل المتين ،و أتم الل التل أأمعين.

اراول مبرراوء برم مررن للرب تلقررف ألفاظرم اررن فاظرم ثررم تلقري معا يررم ممرن يعا يررم وأجروم رير يسرلب ارري
الوجوف الرل مع راق ويتوصرل برم إلرل تبيرين أ ارضرم ومترياق معرارة إا اربرم واشرتقا مقاصراق مرن أ راء
ت ابم وال ظر اي وأوق القراءا ,الم قولة ان األيمة األثبا.)3(",

ومررا يررال الررل ت رراب اإلا ررام بررالمع ل مررا جالررم ثعلررم" :العرررم تترررا اإلا ررام الررل األلفرراظ اون

المعا ي ،وال يفسا اإلارام المعا ي ،بوالا نان اإلارام يفسا المع ل الين من نالم العرم.

 )1المثل الساير اي أام الناتم.29/1 :

 )2اإلار ررام والمع ررل ا ارس ررة لتوي ررة ا رري ش ررعر إبر رراهيم رراأي :اض ررل م م ررا الر ر من ،رس ررالة ماأس ررتير ،معه ررا الب ررو
والاراسا ,العربية1992 ،م ،إ ياء ال و :إبراهيم مص فل .من أسرار العربية :إبراهيم أ رين .اارا ارن القررآن النرريم.
أصررالة اإلا ررام وااللتررم الررل المعررا ي .ارري الق ررآن الن رريم واللتررة العربيررة :م مررا سررن سررن أبررل ،البربررري لل بااررة
ال ايثررة2000 ،2 ،م .اإلار ررام س ررمة العربي ررة الفصر ر ل :م م ررا إبر رراهيم الب ررا ،اار اإلص ررالح .المس ررااة ب ررين الت ظي ررر
ال رروي والت بي ر اللترروي ،ب ررو ارري التفنيررر ال رروي والت ليررل اللترروي :تليررل أ مررا امررايرة2004 ،1 ،م ،اار وايررل،
امرران .ي ظررر مب ر

إا ررام المع ررل ومع ررل اإلا ررام ارري مررالا القر ررآن :ص .217المع ررل واإلا ررام ا ررا ال ررويين

و ظرية العامل :ابا العييي اباق أبو ابرا اهلل ،م شرورا ,النترام والتوييرع واإلارالن والم رابع ،ررابلن1982 ،1 ،م.
اإلا ررام والمع ررل ارري الق ررآن الن رريم :م مررا أ مررا تضررير ،منتبررة األ ألررو المص ررية .أثررر اتررتالف اإلا ررام ارري توأيررم
المع ررل ا رري نت ررم مع ررا ي القر ررآن بواا ارب ررم :رس ررالة ماأس ررتير ،ه رراد ص ررالا م م ررا آل م س ررن الربيع رري ،أامع ررة النوا ررة،

2003م .ظ ر رراهرة اإلار ر ررام ا ر رري ال ر ررو العرب ر رري وت بيقه ر ررا ا ر رري القر ر ررآن النر ر رريم :أ م ر ررا س ر ررليمان ي ر رراجو ،,اار المعرا ر ررة
الأامعية 1994،م .العالمة اإلارابية بين الشنل والوظيفة بلقاسم اام ،مألة نلية اااام والعلروم اإل سرا ية واالأتماايرة،
أامعة م ما تضر بسنرة ،العااان الثا ي والثال 2008 ،م.

 )3التبيان اي إارام القرآن.1/1 :
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بوا ما صا جول الفراء؛ أل م امل ال و والعربيرة الرل نرالم العررم ،اقرال :نرل مسرالة واار إارابهرا
مع اها ،ومع اها إارابها ،اهو الص يا ،بوا ما ل سيبويم التل ؛ أل م مل نالم العرم الل المعا ي
اون األلفاظ ،ولم يوأا اي نالم العرم وأشعار الف رول إال مرا المع رل ايرم م راب لتاررام ،واإلاررام

م راب للمع ررل جرال :ومررا قلرم هشررام ،ارن النسررايي ،ارال م عررن ايرم ،ومررا جاسرم اقررا ل قرم ايررم المتمرري؛

أل ررم سررلب بعررض سرربيل سرريبويم ،اعمررل العربيررة الررل المعررا ي وترررب األلفرراظ ،والفررراء مررل العربيررة الررل
األلفاظ والمعا ي ،ابر واست

التقامة ،وللب نقولرب :مرا ,ييرا ،الرو ااملر ,المع رل لوأرم أن تقرول:

ما ,يياا؛ ألن اهلل تعالل هو اللي أماتم ،ولن ب اامل ,اللفظ اارا :,سن  ,رنا ,ييا".

()1

دَلة اإلعراب على المًاني في سورة الفاتحة وق ار تها:
ِْسِم ِ
الر ِح ِيم:
الر ْح َم ِن َّ
الل َّ
ْ
()2
جال ال ان" :يأوي تفض األول وراع الثا ي ،وراع أ اهما و صم ااتر" .
ويتضا من جول ال ان لهلق الأملة ثالثة أوأم من اإلارام ،وهي:

 -1أر نلمة "الر من" الل أ ها صفة السم الأاللة ،وراع الر يم الل أ ها تبر لمبتاأ م لوف.
 -2راع نلمة "الر من" الل أ ها تبر لمبتاأ م لوف ،و صم نلمة "الر يم" الل أ ها مفعول لفعل
مضمر.

 -3صررم نلمررة "الررر من" الررل المرراح أو الررل المفعررول لفعررل مضررمر ،وراررع نلمررة "الررر يم" الررل أ هررا
تبر لمبتاأ م لوف.

جال العنبري" :يأوي صبهما الل إضمار أا ي ،وراعهما الل تقاير هرو"( .)3وجرال اليأراا" :ولرو

يم ،وال ما هلل رم العالمين"(.)4
جل ,اي ير القرآن :بسم اهلل النريم والنر ُ
ويظهرر مرن األوأررم اإلارابيرة السرابقة أن ال رنررة اإلارابيرة الر ,الررل مع رل اإلاررام ،إل إن النسررة
الم اإلضااة ،الفظ الأاللة "اهلل" مضاف إليم مأرور واالمة أرق النسرة ثم ل قتها الصرفا" ,الرر من،

يم" تت ق ر مررن تاللهررا
الررر يم" ،وأمررا ج رراءة "الررر من" اتت ق ر مررن تاللهررا االلررة المفعوليررة ،وج رراءة "الررر ُ
الااللة الل اإلتبار ،وأرأا القراءا ,جراءة "بسم ِ
اهلل الر ِ
من الر ِيم"(.)5
ين:
ا ْل َح ْم ُد لِلَّ ِه َر ِّ
ب ا ْل ًَالَ ِم َ
جال اليأاا" :ويأوي اي النرالم أن تقرول ال مرا ،تريرا أ مرا اهلل ال مرا ،ااسرتت ي ,ارن لنرر أ مرا؛
ألن ال ال ما يأم أن ينون اليها التل  ،إال أن الراع أ سن وأبلغ اي الث اء الل اهلل -اي وأرل-
 )1إ برراق الرررواة الررل أ برراق ال رراة :أمررال الرراين أبررو ال سررن الرري بررن يوسررف القف رري ،المنتبررة العص ررية ،بيرررو،1 ،,
1424هر.8/4 ،

 )2إارام القرآن :ال ان.15/1 ،
 )3التبيان اي إارام القرآن.4/1 :

 )4معا ي القرآن بواارابم :اليأاا.43/1 ،
ال ع.,
 )5ي ظر اي للب مب
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وجررا روي اررن جرروم مررن العرررم :ال مررا هلل وال مر ِرا هلل ،وهررلق لتررة مررن ال يلتفرر ,إليررم وال يتشررا ل بالروايررة

ا م".

()1

االيأاا أوي جراءة ال ص اي نالم ال ان ولرم يعراها جرراءة ،والراليل الرل للرب جولرم :روي ارن جروم

من العرم .م ع ال بري أن يق أر بال ص اي هرلا ال ررف -أا ري ال مرا هلل-؛ أل رم يفيرا مع رل أ مرا اهلل
مرراا ،وشرراا الررل جاريررم وأوأررم اقوبتررم جررال" :ولررو جر أر جررارئ للررب بال صررم لنرران ا رراي م رريال مع رراق،

ومست قا العقوبة الل جراءتم نللب ،إل تعما جراءترم نرللب وهرو ارالم بت يرم واسراا تاويلرم"( .)2ارال بري

ارري ص رم السرراب ال يم ررع وأررم ال صررم ،إل إن ال صررم ال أ ررا يسررت يع أن ي ن ررق لوأرروا وأررم لررم ارري

العربيررة ،ولن ررم يم عررم ارري الق رراءة لضررعف مع رراق واسرراا مررؤااق إلا جررورن بوأررم الراررع ،والق ررآن نررالم اهلل

اي وأل -تراع ,أسماؤق وتقاس ,صفاتم ُيتتار لم الوأم األاضل والقول األنمل لفظا ومع ل(.)3أما األتف ايرد أن ال ما بال صم هي األصرل ،يقرول" :وبعرض العررم تقرول ال مرا هلل ات صرم
الررل المصررارية وللررب أن أصررل النررالم ا رراق الررل جولررم مرراا هلل ،يأعلررم بررال مررن اللفررظ بالفعررل ،نا ررم

أعلم منان أ مر ُا و صربم الرل أ مرا ترل نا رم جرال أ م ُرا مراا ثرم أاترل األلرف والرالم"( .)4بوالرل للرب
لهررم اليمتشررري اقررال" :ارتفررا ال مررا باالبتررااء وتب ررق الظرررف وهررو هلل وأصررلم ال صررم" )5(.أمررا الف رراء
يشتر ل صرم النلمرة الرل المصرارية أن يصرا منران المصرار اعرل اقرال" :اْل ْم ُرا لرين باسرم إ مرا هرو
مصررار يأرروي لقايلررم أن يقررول :أ مررا اهلل ،اررإلا صررلا منرران المصررار (اعررل أو ي ْفعررل) أرراي ايررم ال صررم
الر ِ
قاب}( .)6يصلا منا ها اي مثلم من
ب ِّ
من للب جول اهلل تبارب وتعالل{ :فَِإذا لَ ِقيتُ ُم الَِّذ َ
ين َكفَُروا فَ َ
ض ْر َ
النالم أن يقول :ااضربوا الرجام ،ومن للب جولم{ :مًا َذ ِ
تاعنـا ِع ْن َـدهُ}(،)7
الل أ ْ
َن َنأْ ُخ َذ إََِّ َم ْـن َو َج ْـدنا َم َ
َ
يصلا أن تقرول اري مثلرم مرن النرالم :عرول براهلل .وم رم جرول العررم :سر ْقيا لرب ،ورْايرا لرب يأروي منا رم:

سقاب اهلل ،ورااب اهلل.)8(".

و تلررص ممررا سررب أن ال صررم ارري لفررظ "ال مررا" هررو األصررل ،وال صررم لتررة اررن العرررم ،روي اررن

سرريبويم جولررم" :ومررن العرررم مررن ي صررم برراأللف والررالم ،مررن للررب جولررب :ال مررا هلل ،اي صرربها اامررة ب ررل
تمرريم و رران مررن العرررم نثيررر وسررمع ا العرررم الموثررو بهررم يقولررون :التآررام لررب والعأررم لررب .اتفسررير

 )1معا ي القرآن بواارابم :اليأاا.45/1 ،
 )2تفسير القر بي.193/1 :

 )3معا ي القرآن بواارابم :اليأاا.46/1 ،
 )4معا ي القرآن :األتف .9/1 ،
 )5النشاف.9/1 :

 )6سورة م ما :آية .4

 )7سورة يوسف :آية .79

 )8معا ي القرآن :الفراء .3/1
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صم هلا نتفسيرق ي

مب يا اليم اتبتايم".

()1

نان نرة ،نا ب جل :,ماا واأبا ،ثرم أير ,بلرب لتبرين مرن تع رل ولرم تأعلرم

ويظهر من ص سيبويم أ م يعامل المصار المعرم بال معاملة المصار ال نرة.

ولفظ الحمد مصار وجع اي الأملة التبرية معراا بال وللعلماء ايم وأهان من اإلارام:
العأم
ما" من جولم تعالل" :ا ْل َح ْم ُد ِللَّ ِه" ومثلم جولهم
الوجه األول :الراع ،وهي جراءة الأمهور براع "ال ُ
ُ
لررب والن ارمرةُ لررب ،االمصرراار ايمررا سررب مراواررة لالبتررااء ،وشرربم الأملررة بعرراها تبررر المبترراأ ،والراررع هررو
الوأررم األصررلا واألولررل؛ ألن هررلق الأملررة اسررمية تبريررة ،والمصررار معراررة تقررود ارري االبتررااء؛ أل ررم هررو

األصل والمصار المراو ايم مع ل الم صوم ألن نال م هما إتبار اإلا جل ,ال ما هلل اري للرب مع رل

أ ما اهلل"(.)2

رب الًالمين الرحمن الرحيم مالك:
م ررن ير ر

االل ررة اإلار ررام ال ررل المع ررا ي رررأا أن نلم ررة "رم" م ررن جول ررم "رم الع ررالمين" ونلم ررة

"الر من والر يم ومالب" صفا ,هلل –اي وأل ،-أولل من نو ها باال لألسبام التالية:

-1أن أسماء اهلل ال س ل هي أاالم وصفا ,هلل -سب ا م وتعالل ،-بوان تعاا ,اهي هلل –اي وأل،-
آ
االرم والر من والرر يم ومالرب نلآهرا صرفا ,مرن ير اإلاررام تعراا ,هلل –سرب ا م ،-ولنرن مرن يرر
س
تصور أو تتيل هلل –أل اي ُاالق -ااهلل لا ,ال يست يع البشر تصورها أو تمثلها ،جال تعالل{ :لَ ْي َ
()3
الس ِميا ا ْلْ ِ
صير}"
َك ِم ْثلِ ِه َ
ش ْي َو ُه َو َّ ُ َ
 -2أن الترض من الصفة اي هلا المقام الماح ،وهلا ما أأمع اليم أمهور ال راة ،يقرول ابرن هشرام:
"اإن ال ع ,جا ينون لمأرا الماح ،نر"ال ما هلل رم العالمين"(.)4

 -3ظم ااية النريمة يأعل ا رأا القول بالصفة ،يقول الأرأا ي" :وأملة األمر ،أن "ال ظم" إ ما هرو
أن "ال ما" من جولم تعالل" :ال ما هلل رم العالمين ،الر من الر يم" مبتراأ ،و "هلل" تبررق ،و "رم" صرفة

السم اهلل تعالل ومضاف إلل "العالمين" و "العالمين" مضراف إليرم ،و "الرر من الرر يم" صرفتان نرالرم،

و"مالب" من جولم" :مالب يوم الاين" صفة صفة أيضا"(.)5

 -4ترجيٍ أكثر مًرْي القرآن للصفة :يقول ال ان" :رم متفوض الل ال ع ,هلل"(.)6
أما بقية النلما ,التي اتتلف اي جراءتها مثل ير اقا اولأ ,اي المبا

 )1النتام.329/1 :

 )2ي ظر النتام .329/1 :و.143/1
 )3سورة الشورد :آية .11

 )4أوضا المسالب إلل ألفية ابن مالب.272/3 :
 )5االيل اإلاأاي.452/1:

 )6إارام القرآن لل ان.172/1 :
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التي ورا ,ايها.

مْحث اإلتْا النحوي:
ون م ررن اإلتب ررا ا ررا المتق ررامين ،وم ررن المماثل ررة الص رروتية ا ررا الم رراثين ،ولق ررا
التواار ر ال رن رري لر ر ٌ
ر ,هررلا الموضررو ارري مب ر اإلتبررا الصرروتي وتلصر ,ارري للررب المب ر إلررل أن جرراءة ال مررا هلل
االأ ُ

بضم الالم إتبااا ل رنة الاال وهي مثرال للمماثلرة الرأعيرة ،ومثلهرا جرراءة ال مرا هلل ب صرم الرالم إتباارا

ل رنة الاال الم صوبة الل المصارية ،أما جراءة ال مرا هلل بنسرر الراال إتباارا لنسررة الرالم ،اهري مثرال

للمماثلة التقامية( ،)1وأارا هلا المب

ويا.

لتتبا

اإلتبا ال ْ وي االأم ال ْ ويون ا را نالمهرم الرل الأرر بالمأراورة ،جرال سريبويم" :وممرا أررد عترا
الل ير وأم النالم" :هلا ُأ ْ ُر ضم ت ِر ٍم" ،االوأم الرارع ،وهرو نرالم أنثرر العررم وأاصر هم .وهرو

القيان؛ ألن الترم عر ,الأ رر والأ رر رارع ،ولنرن بعرض العررم يأررق .ولرين ب عر ,للضرم ،ولن رم

ع ,لللي أضيف إلل الضم ،اأروق أل م نرة نالضم؛ وأل م اي موضع يقع ايم عر ,الضرم؛ وأل رم

صار هو والضم بم يلة اسرم وا را .أال تررد أ رب تقرول :هرلا رم رمران .ارإلا نران لرب جلر :,هرلا رم
رمرا ي ،ااضرف ,الرمران إليرب ،ولرين لرب الرمران إ مررا لرب ال رم ،ومثرل للرب :هرلق ثالثرة أثوابرب .انررللب
يقع الل أ ر ضم ما يقع الل م رمان ،تقول :هلا أ ر ضبي ،ولين لب الضم إ ما لرب أ رر
ضم ،الم يم عب للب من أن جل ,أ ر ضبي ،والأ ر والضم بم يلة اسم مفرا ،اا أر الترم الرل

الضم نما أضف ,الأ ر إليب مع إضااة الضم .ومع هلا أ هم أتبعوا الأر نما أتبعوا النسر النسر،
و جولهم :بهم وباارهم ،وما أشبم هلا .ونال التفسيرين تفسير التليل"(.)2

ويتبين من هلا ال ص أن التليل بن أ ما الفراهياي أول من أشار إلل جضية اإلتبا ال وي اي

موضع المأاورة ،والعلة ا اق أن االسمين بم يلة االسم الوا ا وهم أتبعوا الأر الأر ،نما أتبعوا النسر

النسر اي جولهم "بهم وباارهم" ،لن م أعل للب من التل  ،والمراا بالتل ه ا التروهم جرال :إ مرا يتل رون
إلا نان ااتر بعاق األول ونان ملن ار مثلم ومؤ ثا(.)3

مأرور بالمأراورة اري سرورة الفات رة جرراءة مرن جر أر (ال م ِرا لِلرم) بنسرر الراال تفسرر
ا
ومما ااق ال اة

الل أ ها إتبرا  ،ااإلتبرا

را

بنسرر الراال تبعرا لمأاورتهرا الرالم المنسرورة بعراها ،مرع أن األصرل اري

رنة الاال هي الضمة ألن ال ما مبتاأ مراو واالمة راعم الضمة ،ولنرن ُ يرر ,رنرة اإلاررام مرن
ضمة إلل نسرة تبعا ل رنة الالم بعاها .وهلا "اإلتبا جا تم لبا للمأا سة" ،يقول األ باري" :نسروا ما
يأم بالقيان ضمم وضموا ما يأم بالقيان نسرق لتتبا

 )1ي ظر مب

اإلتبا .

 )2النتام.436-435/1 :
 )3المرأع الساب .

 )4اإل صاف اي مسايل التالف بين ال ويين.607/2 :
- 216 -

لبا للمأا سة".

()4

و رنر ررة المأر رراورة ليسر رر ,رنر ررة ب ر رراء وال إا ر ررام ،بوا مر ررا هر رري رنر ررة اأتلبر رر ,للم اسر رربة بر ررين اللفظر ررين
المتأرراورين ،اررال ت ترراا لعامررل؛ ألن اإلتيرران بهررا إ مررا هررو لمأرررا أمررر است سررا ي لفظرري ال تعل ر لررم
بالمع ل.

()1

وال تعا رنة اإلتبرا

رنرة إارابيرة لفقراان االلتهرا إل إن االسرم المتصرل بهرا ال وأروا لعاملرم ،نمرا

أ هرا ليسر ,رنرة ب رراء أل هرا يرر ماليمرة لالسررم .واسرر تمرام سران اإلتيرران بهرا بقولرم" :ونران الرراااي
إلررل للررب ااايررا موسرريقيا أماليررا هررو الم اسرربة بررين المتأرراورين ارري ال رنررة اإلارابيررة ،وجررا سررماق ال راة

المأاورة".

()2

ويقول اي موضع آتر" :ال يمنن تفسير اإلتبا الل اللفرظ إال اري ضروء الم اسربة الصروتية الموسريقية
بين صوتين ين تتظراار القرراين الرل بيران الم رل اإلا اربري ،ارال ي تراا إلرل رنرة الترابع برين القرراين

الاالة اليم ،ويؤثر اليها رنة الم اسبة"(.)3

اتمام سان يقرر-من تالل ال ص الساب  -أن رنة اإلتبا تتتلم الل رنة اإلاررام اتسرلبها

موجعها ،وللب ما أناق أ ما الم الاين الأ اي ين جال" :ونثير ما ينون هلا اال سأام الصروتي الرل
سررام اإلا ررام فسررم"( ،)4بوالررل للررب لهررم م مررا ماسررة ابررا الل يررف اقررال" :اسررعي اللتررة العربيررة

و ظامه ررا إل ررل ت قير ر الم اس رربة الص رروتية وه رري م ررن أب ررري مظ رراهر التش ررنيل مب رراأ ا ررام ت قق ررم اللت ررة م ررا

است اا ,إلل للب سبيال ،ولو أاء للب اي بعض األ يان الل سام العالمة اإلارابية".

()5

يظهر من ال صوص السابقة أن القارئ أبال الضمة وهي رنة إارام إلل النسررة لي قر اال سرأام

الصوتي ،وهلا مرا أنراق ت سرين ااضرل ابران بقولرم" :وللعامرل الصروتي أثررق اري األسرماء أ يا را إلا مرا
ت لبم موسيقل اللفظ من اتسا وا سأام"(.)6

اتتلف العلماء اي جبول الأر بالمأاورة اي القرآن النريم ونالم العررم ،ارابو أعفرر ال ران رارض

وجررو المأرراورة ارري القررآن الن رريم ونررالم العرررم ،وراررض القيرران اليررم اقررال" :ال يأرروي أن يعرررم شرريء
الل الأوار اري نترام اهلل -اري وأرل ،-وال شريء مرن النرالم بوا مرا الأروار لر  ،بوا مرا وجرع اري شريء
شال ،وهو جولهم" :هلا أ ر ضم ترم" ،والراليل الرل أ رم لر جرول العررم اري التث يرة" :هرلان أ ر ار
ضم تربان" ،بوا ما هو بم يلة اإلجواء"(.)7

 )1اشية الاسوجي الل المت ي.303/2 :
 )2اللتة العربية مع اها ومب اها :ص.234
 )3المرأع الساب  :ص.274
 )4اللهأا ,العربية اي الت ار

القسم األول :ص.276

 )5العالمة اإلارابية اي الأملة العربية بين القايم وال اي  :ص.345

 )6اال سأام الصوتي اي ال ص القرآ ي :ت سين ااضل ابان ،اار الرضوان ،امان2012 ،1 ،م ،ص.161
 )7إارام القرآن :ال ان.109/1 ،
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واا ابن أ ي ما أاء اي هلق المسالة من بام لف المضاف اقال" :امما أاي ترالف اإلأمرا

الواجع ايم م ل باء هلا العلم بوالل آتر هلا الوج ,ما رأيترم أ را اري جرولهم :هرلا أ رر ضرم تررم .اهرلا
يت اولم آتر ان أولٍ ،
وتال ان ماض الل أ م ل ٌ مرن العررم ال يتتلفرون ايرم وال يتوجفرون ا رم وأ رم
من الشال اللي ال ي مل اليم وال يأوي را يرق إليرم .وأمرا أ را اع راي أن اري القررآن مثرل هرلا الموضرع

يفا الل ألرف موضرع .وللرب أ رم الرل رلف المضراف ال يرر .ارإلا ملترم الرل هرلا الرلي هرو شرو

النالم من القرآن والشعر ساغ وسلن وشا وجبل"(.)1

أما ابن األ باري الهم إلل أ رم شرال ال يعررا اليرم اقرال " :بوان نا ر ,الروايرة التري لنررتم صر ي ة
وأ م مأرور الل الأوار ،إال أ م ال أة ايم؛ ألن ال مل الل الأوار من الشال اللي ال يعرا اليم.

ونللب جولم:

ِِ
ضرْ ْت قُدَّام ْ ِ
َّ
األوتَ ِ
ار َم ْحلُوج
كأن َما َ َ َ
ستَ ْحصد ْ
أع ُين َها  ...قُ ْط انا ِْ ُم ْ
َ
وجولهم" :أ ر ضم ترم" م مول الل الشلول اللي يقتصر ايم الل السرما لقلترم ،وال يقران اليرم؛

أل ررم لررين نررل مررا نرري ا ر هم يقرران اليررم ،أال ترررد أن الل يررا ي نررل أن مررن العرررم مررن يأرريم بلررن
وي صم بلم ،إلل ير للب من الشوال التي ال يلتف ,إليها وال يقان اليها ،انللب هه ا ،واهلل أالم".

()2

ومهم ررا ين ررن م ررن ات ررتالف ا ررا ال ررويين إال أن ظ رراهرة الأ ررر ال ررل الأر روار ال يمن ررن إ ناره ررا أو

تأاهلها لوروا شواها نثيرة من القراءا ,القرآ ية والشواها الشعرية تؤنا للب( .)3ومن هلق الشرواها جولرم
الشـه ِر ا ْلحـرِام ِقتَـال ِف ِ
يـه}( ،)4جرال أبرو ابيراة "جت ٍ
رال ايرم" تفرض الرل الأروار(،)5
تعاللَ { :ي ْ
سـأَلُوَن َك َع ِـن َّ ْ َ َ
ِ
ـب الطـ ِ
ـن}( ،)6جرررئ "األيمر ِرن" .جررال اليمتشررري بررالأر الررل الأروار( ،)7وجولررم
ـور ْاأل َْي َمـ َ
وجولررم تعرراللَ { :جانـ َ
تعالل" :إِ َّن ِ
ين"( ،)8جرئ بأر المتين(.)9
الل ُه َو َّ
الرَّز ُ
اق ُذو ا ْلقُ َّوِة ا ْل َم ِت ُ
مْحث ظاهرة اإلسكان:
العلماء الل أهميرة ال رنرة اإلارابيرة اري الااللرة الرل المعرا ي ،اراإلارام ا راهم هرو" :الفرار
أنا
ُ
بررين المعررا ي المتناايررة ارري اللفررظ ،وبررم يعرررف التبررر الررلي هررو أصررل النررالم ،ول روالق مررا ميرري اااررل مررن

 )1التصايص.192-191/1 :

 )2اإل صاف اي مسايل التالف.503/2 :

 ) 3ي ظرر :ظراهرة المأراورة اري الا ارسرا ,ال ويرة وموجعهرا اري القررآن النرريم :اهمري سرن ال مرر ،اار الثقااررة1985 ،م.
ال مل الل الأوار اي القرآن النريم :ابا الفتاح أ ما ال موي ،منتبة الرشا1985 ،1 ،م.

 )4سورة البقرة :آية .217

 )5الم رر الوأيي .290/1 :الب ر الم ي  .383/2 :الار المصون.389/2 :
 )6سورة مريم :آية .52
 )7النشاف.79/3 :

 )8سورة اللاريا :,آية .58

 )9الار المصون .211/4 :إت اف اضالء البشر.517/1 :
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مفعول ،وال مضاف من م عو ،,وال تعأم من استفهام ،وال صار من مصار ،وال ع ,مرن تانيرا"(.)1
ولم ررا أارب ال رراة أهمي ررة ال رن ررا ,اإلارابي ررة اس ررتقب وا ررلاها واتهمر روا القر رراء ال ررلين أس ررن وا ال رن ررا,

()3
()2
وهــا
برالل ن  .ووأهروا القرراءا ,واقرا لعلررم ال ررو  ،االيمتشررري ررين وجرف ا ررا جولررم تعررالل{ :أَُن ْل ِزُم ُك ُم َ

َوأَ ْنتُ ْم لَ َهـا َك ِ
ون}( ،)4جرال :نري ارن أبري امررو إسرنان المريم ،ووأهرم أن ال رنرة لرم تنرن إال تلسرة
ـارُه َ
تفيفررة ،اظ هررا الرراوي سررنو ا ،واإلسررنان الصر يا ل ررن ا ررا التليررل وسرريبويم و ررلا البصرريين( ،)5نمررا
رارض سريبويم ظراهر إسرنان آترر النلمرة المت رنرة وتررا القرراءا ,القرآ يرة التري أراء ,أواترهرا سرران ة

الل اتتالن ال رنة ،يقول اي للب" :ااما اللين يشبعون ايم

ون ،واالمتها واو ويراء ،وهرلا ت نمرم

لررب المشررااهة ،وللررب جولررب( :يضرربها ومررن مام ررب) ،وأمررا الررلين ال يشرربعون ايتتلسررون اتتالسرا ،وللررب
جولب (يضربها ومن مام ب) ،يسراون اللفظ ،ومن ثم جال أبو امرو (إلل بارينم)"(.)6
واالتتالن نما مر ب ا مع راق( :)7ارام ت قير

ال

ر ال رنرة بتمامهرا ،أي ارام إظهارهرا ناملرة اري

 ،االصو ,المترتلن أضرعف وأتفرل ظهرو ار مرن الصرو ,المشربع ،ولن رم بي رة المت ررب ،وهرلا مرا

أنرراق سرريبويم بقولررم ،ويررالب الررل أ هررا مت رنررة جررولهم (مررن مام ررب) ،ايبي ررون ال ررون الررو نا رر ,سرران ة لررم

تت ق ال ون.

()8

ت ررص س ر ِ
رور ال ررل الض ررمة والنسر ررة ،مس ررتث يا الفت ررة
ريبويم ات ررتالن ال رن ررة بالش ررعر وأعل ررم مقص ر ا

لتفتِهررا( ،)9ولهررم إلررل أ رواي إسررنان المضررموم والمنس رور ارري الم النلمررة ارري الشررعر جياس را الررل أ رواي
إسررنا ها ارري اررين النلمررة؛ أل ه رم شرربهوا للررب بنسرررة (اتررل) ي ر

ررلاوها .جررال سرريبويم" :وجررا يأرروي أن

يسن وا ال رف المراو والمأرور اي الشرعر ،شربهوا للرب بنسررة اترل ير

اضا ي

لاوا اقالوا :اضا؛ ألن الراعة ضمة والأرة نسرة(.)10

رلاوا اقرالوا :اترل ،وبضرمة

واستشها سيبويم الل أواي إسنان المضموم والمنسور اي الشعر بقول الشاار:
()11
المئز ِر
رج ْلي ِك ما فيهما ...وقد َْ َدا َه ْن ِك ِم َن َ
ُر ْح ِت وفي ْ

 )1الصا بي :ص.43

 )2الار المصون.362/1 :

 )3ظرراهرة إسررنان المت رررب ارري أواتررر النلمررا ,بررين القررراء وال رراة :إب رراهيم يوسررف السرريا ،المألررة األرا يررة ،المألررا،2
ااا2006 ،4م ،ص 12وما بعاها.

 )4سورة هوا :آية .28
 )5النشاف.390/2 :
 )6النتام.202/4 :
 )7ي ظر مب

الوجف.

 )8النتام.202/4 :
 )9المرأع الساب .

 )10المرأع الساب  :ص .204

 )11المرأع الساب  .203التصايص .75/1 :همع الهوامع.216/1 :
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ومما يسنن اي الشعر وهو بم يلة الأرة إال أن من جال اتل لم يسنن للب ،جال الراأي:
()1
ِ
الس ِ
الً ّوِم
قلت
ثال َّ
ْالد ِّو أ َْم َ
صاح ْب قومَ ...
اع َو َج ْج َن ُ
إذا ْ
فين ُ
لهررم ابررن الس رراا إلررل را رض ررلف ال رنررا ,اإلارابيررة ،تاصررة مررن ال ررروف الص ر ي ة ااتررر

وللب اري جولرم" :مرا يسرنن لتيرر أريم بوااررام ،وهرو الرل ثالثرة أضررم :إسرنان لوجرف بواسرنان ِإلا رام

بواسررنان السررتثقال ،أمررا الوجررف انررل رررف يوجررف اليررم ا قررم السررنون نمررا أن نررل رررف يبترراأ بررم اهررو
مت رب وأ ا أاررا لنرر الوجرف واالبترااء .وأمرا ِ
اإلا رام ا رو جولرب" :أعرل لرب " امرن العررم مرن يسرتثقل

اأتما نثرة المت رنا ,ايا م وهلا يبرين اري ِ
اإلا رام .وأمرا إسرنان االسرتثقال ا رو مرا نروا اري شرعر

امرئ القين اي جولم:

أشرب َغ ْير مستَ ْحقَب ...إثما ِم َن الل وَ و ِ
اغ ِل
فاليوم
ْ َ ُ ْ
َ
ا
َ
ضر ٌرا" لالسررتثقال اشرربم الم فصررل
ضر ِرا" اتقررول" :ا ْ
ررم ااسررنن البرراء نمررا تسررنن ارري "ا ُ
نرران األصررل :أشر ُ
اإلارام بما هو من فن النلمة ،وهلا ا اي ير أايي للهام الم ِ
وِ
اإلارام(.)3
()2

وابررن الس رراا ي رراض ررلف ال رنررة اإلارابيررة ارري الشررعر وتاصررة مررن ال ررروف الص ر ي ة ااتررر،

وهلا ما لهم إليم السيرااي ا ا تعليقم الل جول سيبويم الساب اقال" :شبهوا لهرلق الضرما ,والنسررا,

"ات ر ٌل" ،يررر أن ررلاهما مررن
الم لواررة بالضررمة مررن "اضررا" والنس ررة مررن "اتررل" ،ررين جررالوا
"اضر ٌرا" و ْ
ْ
اضا واتل سن م را اي الشعر والنالم أميعا من جبل أ م ال يييل مع ل ،وال يتير إارابا ،وايرم مرا
لنر ررا يييررل اإلا ررام الررلي ت عقررا المعررا ي ،إال أ ررم شرربم اللفررظ برراللفظ ونرران أبررو العبرران م مررا يييررا،
واليأاا ي نران هلا ويابيان أوايق وي شاان بعض ما أ شا ا الل تالف الرواية التي لنر ا".

()4

مواضا إسكان الحركة في سورة الفاتحة:
مبا ر

أاء إسنان ال رنة اي سورة الفات ة وجراءاتها اي مواضع ااة ،م ها ما سب أن ت رج ا إليم اري
سررابقة ،وهرري إسررنان ال رنررة مررن أأررل اإلا ررام ،ومثل ررا لررللب مررن جولررم تعررالل" :الــرحيم ّمالــك"،

بواسررنان مررن أأررل الوجررف ،وسررب وأن توجف ررا ا رراق ارري مب ر
ال اي الل لف رنة اإلارام اون سبم ،ومن للب:

الوجررف ،أمررا ارري هررلا المب ر

اس قصررر

رب" :قررل ابر ُرن تالويررم اررن هررارون بررن موسررل األاررور ارري جولررم "مالررب يرروم الرراين" تأرروييق
 ج رراءة "مالر ْإسنان الناف من "مالب"(.)5

 )1النتام .203/4 :اللبام اي الل الب اء واإلارام.110/2 :

2
إثما من الل وَ واغل
فاليوم أُسقى غير مستحقب
وروي:
) ُ
ا
ايوان امرئ القين :شرح اباالر من المص اوي ،اار المعراة ،بيرو ،2 ،,ص.141

 )3األصول اي الم ال و.365-364/3 :

 )4ما ي تمل الشعر من الضروري :السيرااي ،ص.142
 )5شوال القرآن :ابن تالويم ،ص.9

- 211 -

سررب وأن لنر ررا إسررنان ال رنررة ارري الش رعر ورأي ررا المبرررا ي رراض للررب أملررة وتفصرريال ،وال ر أن

إسررنان ال رنررة ارري مثررل هررلق المواضررع أرراء لترررض صرروتي ولعلررة صرروتية ،و ررري ب ررا أن أ ررم الررم

ال ررو هررلق العلررة الصرروتية؛ ألن ال رراة أ فسررهم يعللررون لمثررل هررلق المواضررع با ررم ال ررلف أصررال بوا مررا

اتتالن

()1

لل رنة ايظن السامع أ ها ُ لا.)2(,

عبا" :يراع الفعل المضار إلا لم يسب ب اصم أو أايم وتظهر الل آتررق ال رنرة اإلارابيرة
 جراءة " ْالضمة إلا ا تهل ب ٍ
ينتم التلميل الارن ،ويير ُ الفالح ال قل ،وال يسنن آترق إال إلا
رف ص يا و
ُ
ُسب بأايم وهلق جاااة م راة اي إا اربرم ،والقرراءةُ موضرع االستشرهاا سرنن آترر الفعرل المضرار يعب ْرا

اون أن ُيسب بأايم ،وهلق القراءةُ لها شواها ااة اي الشعر العربي:
وجول أرير:
()3
ِ
ِ
يرى وَ ِ
فاأله َو ُاز ِ
الًرب
تًرْف ُك ُم
يروا َْ ِني ا ْل ًَ ِّم
ْ
ُ
ونهر ت َ
منزلُ ُك ْم ُ ...
سُ
وجول لبيا:
()4
ق ًْ َ الن ِ ِ
ِ
مامها
تََّار ُك أ َْم ِك َنة إِذا لَ ْم أ َْر َ
ضها ْ ...أو َي ًْتَل ْ َ ْ
فوس ح ُ
ِ
ص القرآ آي نان ال اة يلأراون إلرل الشرعر
ان العرم ،اإلا أُشنل ال آ
ومن الأاير ل ْنرق أن الشعر ايو ُ

ابن ابان –رضي اهلل ا هما" :-إلا سالتم ارن شريء مرن ريرم
لتفسيرق ومعراة ريبم ،اي للب يقول ُ
القررآن االتمسرروق ارري الشررعر ،اررإن الشررعر ايروان العرررم"( .)5لنر هم اضر ربوا ارري معالأررة بعررض القضررايا
اللآتويررة الرواراة ارري الشرعر العربرري ،بااتبررار تررروا الشررعر العربرري اررن المتررااول مررن جبيررل التلر  ،الررلي
تااع إليم ضرورة الوين أو القااية ،وال يتسع المأرال لم اجشرة جضرية الضررورة الشرعرية واالجتهرا برالقرآن

النريم ،اهلا الموضو ي تاا إلل ب

مستقل.

مْحث متفرقات نحوية في سورة الفاتحة:

أوَ َ -الزائدة:
ا

إن اللتة العربية ت راد ب فسرها ارن التنررار وال شرو والييرااة ،ونرل لفرظ لرم اري سرياجها االلترم ومع راق

التاص ،والنلمة اي سياجها تنون مع أارتها من فن السيا نالما مفياا.

 )1االتتالن ابارة ان اإلس ار بال رنة ،إسرااا ي نم السامع لم أن ال رنة جرا لهبر ،,وهري ناملرة اري الروين .التمهيرا
اي الم التأويا :ص .59وجال الاميا ي :االتتالن ابارة ان اإلتيان بثليل ال رنة .إت اف اضالء البشر :ص.178
وجال م ما تاروف" :وجُرار االترتالن بثلثري ال رنرة وي تراا ضرب للرب إلرل تلقري ومشرااهة مرن أارواق المشراي المتق رين
لهلا العلم" .الميسر اي القراءا ,األربع اشرة :ص.41

 )2ي ظر مب

الوجف.

 )3الم تسم.59/2 :

 )4التصايص.75/1 :
 )5الميهر.261/2 :
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والل للب اإن استقامة النالم اون أعل النلمة ياياة أولل .وجا ورا" ,ال" اي إارابا ,ال ويين ياياة

ض ِ
ين} وساجف اي هلا المب
وب َعلَ ْي ِه ْم َوََ الضَّالِّ َ
اي جولم تعاليَ { :غ ْي ِر ا ْل َم ْغ ُ
نر أراء العلماء اي مسالة ييااتها.
الفات ة لا ا

ا ا ييااة "ال" اي سورة

اتتلررف العلمرراء ارري وجررو ال اييررا ارري القررآن النرريم امر هم مررن أأرراي ومر هم مررن أ نررر ومررن الررلين جرالوا

بييااة "ال" اري القررآن النرريم سريبويم ير جرال :وأمرا "ال" اتنرون نمرا اري التونيرا واللترو ،جرال اهلل -اري
ض ِـل ِ
َه ُل ا ْل ِكتَ ِ
الل}( ،)1أي ألن يعلرم( ،)2واللت ُرو ا را
ون َعلَى َ
وأل{ :-لِ َئ َّ َي ًْلَ َم أ ْ
ـي ِم ْـن فَ ْ
اب أَََّ َي ْق ِد ُر َ
شْ
سريبويم يع ري" :أ هررا لرم ت را إلا أراء ,شررييا لرم ينرن جبررل أن تأرا مررن العمرل وهرري تونيرا للنررالم"(،)3
وتعل هيفاء اثمان ابان الل لفظ اللتو ا ا سيبويم اتقول" :االلتو ا اق لين لتو المع رل بوا مرا هرو
لتو اإلارام والص عة اإلارابيرة؛ أل رم أعرل هرلا اللترو اإلا اربري مفيراا تونيرا النرالم وبيران مررااق بنلمرة
لتو ،يع ي لين لها اي اإلارام ال ير ،ووأواها نعام وأواها من هلق الأهة"(.)4

واررا أبررو ابيرراة ييررااة "ال" ارري جولررم تعررالل" :غيــر المغضــوب علــيهم وَ الضــالين" ييررااة تفيرا تتمرريم

النالم اقال" :مأايها ير المتضوم اليهم وال الضالين ،وال من روف اليوايرا لتتمريم النرالم والمعرين

إلتاؤها"( .)5وجال :اي موضع أتر اي نتابم مأاي القرآن مؤناا الل ييااة "ال" :والعرم تضرع "ال" اري
موضع اإليأام وهل من روف اليوايا ،جال أبو ال أم:

س َخ َار  ...لَ َّما َأر َْي َن
وم ا ْل ِْي َ أ ْ
َن َ تَ ْ
فَ َما أَلُ ُ
أي ما ألوم البيض أن يسترن ،القف ار :القبيا السمج .وجال األ
َن َ أ ِ
ُحَّْه َ ...وللَّ ْه ُو َدا
وَي ْل َح ْي َن ِني ِفي اللَّ ْه ِو أ ْ
أراا :ال اللهو أن أ بم.
جال العأاا:

َّ
ط ا ْلقَفَ ْن َد َار
الش ْم َ
وص:
ِ ()7
َد ِائب َغ ْي ُر َغاف ِل
()6

شًر ِ ...
ِ
ش ْر
ْإفك ِه َحتَّى رأى الص ْْ ٍَ َج َ
في ْْئر ََ ُحور َ
س َرى َوما َ َ ْ
()9
ال ور :الهلنة ،وجولم ال ور :أي اي بير ور ،و"ال" اي هلا الموضع اضل.

()8

 )1النتام.222/4 :

 )2المرأع الساب  :ص.221
 )3المرأع الساب  :ص.221

 ) 4ييااة ال رف بين التاييا والم ع وأسرارها البال ية اي القرآن النريم :هيفاء اثمان ابان ،اار القاهرة2000 ،1 ،م،
ص.24

 )5مأاي القرآن :ص.25

 )6تاا العرون :مااة (جمر).

 )7النامل اي اللتة واألام :المبرا.70/1 ،
 )8شرح ايوان المت بي.206/2 :
 )9مأاي القرآن.211/1 :
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الفرء جول أبي ابياة بان "ال" ياياة اي جولم تعالل " :ير المتضوم اليهم وال الضالين" ،اقال:
وجا را ا
"وجا جال من ال يعرف العربية إن مع ل ْي ِر اي اْل ْما مع ل سود ،بوان "ال" صلة اي النالم ،وا تج
ِ
ش ًَ ْر
بقول الشاار:
س َرى َوما َ
في ْْئر ََ ُحور َ

وهلا ير أايي؛ ألن المع ل وجع الل ما ال يتبين ايم املم ،اهو أ ا م ض .بوا ما يأوي أن تأعرل

"ال" صلة إلا اتصل ,بأ ْ ا جبلها مثل جولم:
ضى رسو ُل ِ
الل ِف ًْلَ ُه َما َ ...والطَّ ِّي َْ ِ
ان أ َُْو َْ ْكر َوََ ُع َم ُر
َما َك َ
ان َي ْر َ َ ُ
اأعررل "ال" صررلة لمنرران الأ ررا الررلي ارري أول النررالم هررلا التفسررير أوضررا أراا اررل بيررر ال ررور" ،ال"

الص ي ة اري الأ را أل رم أراا اري :بيرر مراء ال ُي يرر اليرم شرييا نا رب جلر :,إلرل يرر رشرا توأرم ومرا
 ,ال ا ةُ اما أ ار ,شييا أي لم يتبين لها أثر امل(.)1
ارد .والعرم تقول:
أمررا الررلين أ نررروا ييررااة ال اقررالوا إن الييررااة مهمررا نا رر ,اايرراتها ،لتررو ارري النررالم ،واللتررو ال ي اسررم

ِ
المعرم ،أن يقولوا اري ررف اري نترام اهلل تعرالل
اصا ة القرآن ،يقول ابن هشام" :وي بتي أن يأت بوا

أ م يايا؛ أل م يسب اي األلهران أن ال اييرا هرو الرلي ال مع ري لرم أصرال ونرالم اهلل سرب ا م وتعرالل م ريق
ان للرب( ،)2ولهرم ابرن السرراا إلرل أبعرا مرن للرب ير

أ نرر ييرااة ال رروف اري القررآن ونرالم العررم

و مل ييااة ال روف الل التونيا اقال" :لين اي نالم العرم يايا أل م تنلم بتير ااياة ،ومرا أراء م رم

ي مل الل التونيا"( ،)3وجال أيضا" :جا أاء ,روف تااضة ولنروا أ ها يوايا إال أ ها تاتل لمعان،
من للب :لين يياا بقايم أصل النالم لين ييا جايما ،واتل البراء لتونيرا ال فري ،وترص ال فري بهرا اون

إيأاا ،ومن للب ما من رأل اي الاار اتل ,مرن لتبرين أن الأر ن نلرم م فري"( ،)4ويفهرم مرن نرالم ابرن
السراا أن ِل ْنر ال ررف ال اييرا اري القررآن النرريم أراء لفايراة وهرو برللب ال يعراق اييراا؛ ألن نرالم اهلل أراء
موااقا للتة العربية اي اصا تها وبال تها؛ بل تعااها اي سن ظمم وترتيم نالماتم اي سرياجم ،انرل
نلمرة اري الر ص القررآن ت مررل االلرم تاصرة ال سرت يع أن برالها بنلمررة أتررد ترؤاي رضرها البال ررل

اللي أاتم النلمة السابقة.

ومما ال أاال ايم أن ييااة ال روف اي القرآن النريم إ ما أراء ,لييرااة وظيفيرة ،وهري برللب تتررا

الررل وظيفتهررا البال يررة أنثررر مررن وظيفتهررا ال ويررة ،وأن هررلق الييررااة أرراء ,لترررض مع رروي أنثررر مررن

مأييهررا لترررض

رروي ،يقررول الرضرري" :اايرراة ال رررف ال اييررا ارري نررالم العرررم إمررا مع ويررة بوامررا لفظيررة،

 )1معا ي القرآن :الفراء.8/1 ،

 )2اإلار ررام ا ررن جواا ررا اإلار ررام :اب ررن هش ررام ،ت قير ر  :ال رري ا ررواة ي ررل ،أامع ررة الري رراض ،الس ررعواية1981 ،1 ،م،
ص.156-155

 )3األصول اي ال و.267/2 :
 )4المرأع الساب .269/2 :
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االمع وية تانيا المع ل ،نما تقام اي "من" االستتراجية ،والباء اي تبر ماء ...وأما الفاياة اللفظية اهري

تيين اللفظ ،ونون ييااتها أاصا"(.)1

ثانيا -اَستثنا المنقطا:
ا
()2
االستث اء هرو اإلترراا ب رر"إال" أو إ راد أتواتهرا لمرا نران ااترال أو م ريال م يلرة الرااتل  ،ااالسرتث اء
هو إتراا الشيء من نم اتل ايم

و ضر ال الم إال م ماا.

اء الم ق ع.
واالستث اء اي اللتة العربية لم أشنال متعااة ما يهم ا م ها اي هلا المب
االستث ُ
االستث اء الم ق ع ما لم ينن ايم المستث ي بعضا من المستث ي م م و ضر الضيوف إال سرياراتهم،
وم ررم جولررم تعررالل اررن أهررل الأ ررة ََ{ :يســـمً َ ِ
ســـ َ اما}( ،)3ارراللتو هررو رايء النررالم
ون ف َ
يهـــا لَ ْغـ اــوا إََِّ َ
َ ْ َُ
وجبي ُ رم ،والس رالم لررين بعض را م ررم .ويعل رل ابرران سررن لتسررمية االسررتث اء الم ق رع بهررلا االسررم ايقررول:

"لين مع ل ا ق اام أ م ال صلة لم بالمستث ل م م ،وال االجة ترب هما ارتبا ا مع ويا ،اهلا ت را برالغ
ال ينررون ارري أسرراليم االسررتث اء م لقررا ،بوا مررا مع رراق ا ق ررا صررلة البعضررية بي همررا ،الصررلة الررل الوأررم
السررالف ال بررا أن ينررون ه رراب ررو اتصررال مع رروي ي ررب بي همررا ،ولهررلا تررؤاي أااة االسررتث اء ايررم مع ررل
ال رررف" :لن ررن"" ،س ررانن ال ررون أو مش ررااها" ال ررلي يفي ررا االبت ررااء واالس ررتاراب مع ررا ،وب ررالر م م ررن إااات ررم

االبتااء واالستاراب معا ال يق ع الصلة المع وية بين مرا بعراق ومرا جبلرم ،ومرن ثرم نران مرن الم تروم اري
نل "استث اء م ق ع" ص ة وجو ال رف" :لنن" السانن ال ون ،أو مشااها موجرع أااة االسرتث اء ايرم مرع

استقامة المع ل(.)4

ومما ي مل الل االستث اء الم ق ع جراءة "غير" بال صم من جولم تعرالل" :غيـر المغضـوب علـيهم

وَ الضالين" ،جال األتف " :وجا ج أر جوم ير المتضوم الريهم أعلروق الرل االسرتث اء الترارا مرن أول
النرالم .ولررللب تفسرريرق سر لنرق إن شرراء اهلل تعررالل ،وللررب أ رم إلا اسررتث ي شرريء لررين مررن أول النررالم ارري

رار" و يرررهم يقررول هررلا بم يلررة مررا هررو مررن
لت رة أهررل ال أرراي اا ررم ي صررم ويقررول" :مررا ايهررا أ ررا إال مر ا
األول"(.)5

وجررال الفرراء" :وال صررم أررايي ارري

يررر تأعلررم ج عرا مررن الرريهم"( ،)6وجررال اليأراا" :ويأرروي صررم

ير الرل ضرربين ال رال ،والرل االسرتث اء انا رب جلر ,إال المتضروم الريهم ،و ر

يرر مرن األاررام

()7
العنبررري" :ويقرر أر بال صررم واي ررم وأه رران
ارري االس ررتث اء ال صررم إلا ن رران مررا بع ررا إال م صرروبا  ،وج ررال ُ

 )1شرح النااية.463-462/2 :

 )2اشية الصبان الل شرح األشمو ي.208/2 :
 )3سورة مريم :آية .62

 )4ال و الوااي.318/2 :

 )5معا ي القرآن :األتف .18-17/1 ،
 )6معا ي القرآن :الفراء.7/1 ،

 )7إارام القرآن :اليأاا.53/1 ،
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أ اهما :هو ال من الهاء والميم اي اليهم أي أ عم ,اليهم مرضيا اليهم ،ثا يا :استث اء م ق ع أي

أ عم ,اليهم إال المتضوم اليهم وهلا مثل جولهم ما لم ابن إال ب تا(.)1

ويتضررا مررن ال صرروص السررابقة أن ( يررر) جُريرر ,بال صررم وهرري جرراءة شررالة ملرر ,الررل االسررتث اء

الم ق ررع ورا النوايررون هررلق الق رراءة وتتريأهررا الررل االسررتث اء وجررالوا ال يمنررن االسررتث اء؛ ألن بعرراق وال
الضالين ،وال تياا (ال) اي االستث اء"(.)2

ولهررم ال ران إلرل رأي النرروايين الررم يلرريم توأيررم جرراءة ال صررم الررل االسررتث اء اقررال " :بوالا ال يلرريم
()3
ران النيال ري الرل جرراءة ال صرم مرن جولرم تعرالل" :غيـر المغضـوب
ألن ايرم مع رل ال فري"  ،وتعلر إيم ُ

علـــيهم وَ الضـــالين" ،و مررل ال رراة الررل أن يررر م صرروبة باالسررتث اء اتقررول" :والررل الررر م مررن أن
المع ررل ال يقب ررل تتريأهررا ال ررل االسررتث اء إال أن ظر ررتهم الررل ب يته ررا الص رراية ،ولمأييه ررا ارري موض ررع
()4

االستث اء أعلهم ي ملو ها التتريأا ,اإلارابية التي ي ملو ها لها ين تاتي لمع ل االستث اء".
الأاير ِلن ُررق أن مرا لهرم إليرم ال راةُ مرن تترريج جرراءة ( يرر) بال صرم الرل االسرتث اء يت راجض مرع
االلرة السرريا القرآ رري ارري سررورة الفات ررة ،انيررف يأروي أن يسررتث ل المتضرروم الرريهم مررن المر عم الرريهم،
يقول اليمتشري :المتضوم اليهم والضالين تالف الم عم اليهم( ،)5أضف إلل للرب ارام وأروا اربر

يرب بين المستث ل والمستث ل م م.

ثالثاا -فًل األمر:

اعل األمر ا ا ال اة هو الفعل اللي أُريرا برم أمرر المتا رم ،ولرم ينرن اري أولرم ررف مرن رروف

المضراراة ،يقررول ابرن السرراا" :وأمررا المب ري الررل السررنون امرا أُمررر ,برم ،ولررين ايررم ررف مررن ررروف

المضرراراة"( .)6ويعراررم ابررن يعرري

بقولررم" :االررم أن األمررر مع رراق لررم الفعررل بصرريتة متصوصررة ،ولررم

ولصيتتم أسماء ب سم إضاااتم .اإن نان من األالل إلل ما او رم جيرل لرم أمرر ،بوان نران مرن ال ظيرر

إلررل ال ظيررر جيررل لررم لررم ،بوان نرران مررن األا ررل إلررل األالررل جيررل لررم اارراء ...وأمررا صرريتتم امررن لفررظ
المضار ي ي م م رف المضاراة"(.)7

 )1إارام القراءا ,الشوال.603/1 :
 )2إارام القرآن :ال ان.27/1 ،
 )3المرأع الساب .

 )4اور المع ل اي توأيم القاااة ال ويرة مرن ترالل نترم معرا ي القررآن-ا ارسرة ت ليليرة وصرية :إيمران م مرا النيال ري،
اار وايل لل شر ،امان2008 ،م ،ص.209

 )5النشرراف .17/1 :تفسررير ال يسررابوري .86/1 :تفسررير آيررا ,األ نررام :م مررا الرري السرراين ،ت قي ر  :رراأي سرروياان،
المنتبة العصرية لل بااة وال شر 2000،م.20/1 ،

 )6األصول اي ال و.145/2 :
 )7شرح المفصل.58/7 :
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ويظهررر مررن التع رريفين السررابقين لفعررل األمررر ،رب ر ُ اعررل األمررر بالب رراء واشررت ار اررام وأرروا رررف

المضاراة اي أولم ،ويباو أن ال اة -برب هم برين اعرل األمرر وتلروق مرن أ ررف المضراراة -أرااوا أن
يفرج روا بي ررم وبررين الفعررل المضررار الرراال الررل األمررر برراتول الم األمررر اليررم ،ررو" :لِت صر ْرر و رب"،
االفعررل المضررار بهررلق الصرريتة يررال الررل ال لررم برراتول الررالم ارري أولررم ،ومررن ه ررا أرراء تعريررف بعررض

مقتصر الل اإلشارة إلل يام الم األمر اي أولم ،يقول أبو يان" :اصل اي اعرل
ا
ال اة لفعل األمر
األمر العاري من الالم"(.)1

بوالل تعريف أبي يان لهم ابرن ال اأرم اقرال" :مثرال األمرر صريتة ُي لرم بهرا الفعرل مرن الفاارل
()2
يا ،اإ م ال ياتل
المتا م ب لف رف المضاراة"  .ويشرح هلا القول الرضي ايقول " :و لِ ْ
يفعل ي ٌ
ط َايـا ُك ْم}( .)3و نرم
ايم م ل األمر؛ بل يقال لم أمر التايم ،ونللب يترا و :ألاعرل أ را { َوْل َن ْح ِم ْـل َخ َ
رر مررا يتررراا الررل ألس ر ت ا جاارراةٌ تقررولُ :يب ررل اعررل
اعررل األمررر نررم المأرريوم مررن الفعررل المضررار  ،ونثير ا
األمررر الررل مررا يأرريم بررم مضررارام ،ومع ررل للررب :أن اعررل األمررر يتف ر واالمر ِ
را ,أرريم الفعررل المضررار
ُ
ي :
م.
ُ -1يب ل الل السنون إلا نان ص يا ااتر ،اتقول :لم
ينتم واي األمر انتُ ْ
ْ
يا ُ واي األمر ْاا ُ.
ُ -2يب ل الل لف رف العلة إلا نان معتل ااتر ،قول اي المضار  :لم ْ
 -3لف ال ون إلا نان من األاعال التمسة ،تقول اي المضار  :لم ينتبوا واي األمر انتبوا.

إن اتفا اعل األمر واعل المضار اري ال رنرا ,اإلارابيرة ،أعرل ال راة يتتلفرون اري صريتة اعرل

األم ررر ،ا ررلهم النواي ررون إل ررل أ ه ررا ص رريتة الفع ررل المض ررار المأ رريوم ل رراتول الم األم ررر المق ررارة الي ررم،
ويعللررون إلررل ررلاها و ررلف رررف المضررار مررن اعررل األمررر ررلف م ررا؛ لنثررة اسررتعمال صرريغ األمررر

يا نلا ،اإ ها أجل استعماال .اصريتة األمرر ا را
بتالف صيغ المضار ألمر التايم ،من مثل :ليفعل ي ٌ
رراة النواررة صرريتة معربررة بااتبررار أصررلها ،أمررا البصرريون اقررا ارراملوا صرريتة األمررر الررل أ هررا صرريتةٌ

أأم"(.)4
مستقلة بلاتها ،ولنل من الفريقين
ُ

وال ررلي يهم ررا ا رري ه ررلق المس ررالة -إن ن رران معربر را أو مب ير را -أن الفع ررل "اهـ ِــد" ج ررا ُ ررلا ,ي رراؤق ا ررا
البصريين للب اء ،و ُ لا ,ان النوايين لتارام.

أمررا الم رراثون ايرررْون أن اليرراء لررم تُ ررلف بناملهررا بوا مررا ُ ررلف ش ر ٌر م هررا ،ااصررل اليرراء رنترران
(نسرتان) ُ لا ,إ ااهما وبقي ,األترد ،والاليل الل للب أ را قرول" :اه ِرا ا" بنسرر الراال ولرو ُ رلا,
الياء بناملها لما بقي ,النسرة الثا ية.

 )1ارتشاف الضرم.183/1 :

 )2شرح النااية اي ال و.267/2 :
 )3سورة الع نبو :,آية .12

 )4ي ظر تفصيل المسالة :اإل صاف اي مسايل التالف 533/2 :وما بعاها.
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اًْا -حذف حرف الجر:
را
لقا ت بم القاماء إلل أهمية رروف الأرر التري تتسرم بااللرة تاصرة بهرا وميرية تمتراي بهرا ارن يرهرا

من النالم ،اهي تقوم الل الرب واإليصال والتعلي واإلبا ة ان الراالال ,والمعرا ي ،يقرول سريبويم اري
ٍ
أسماء ،ولن ها يضاف بهرا االسرم إلرل مرا جبلرم أو
هلا الشان" :وأما روف اإلضااة اليس ,بظروف وال
مرر ,بي ٍيا ،اِإ ما أضف ,المرور إلل ييا بالباء ،ونللب :هلا ِل ِ
عبا اهلل .بوالا جل :,أ ر,
بعاق ،بوالا جل:,
ُ

ِ
نعبا اهلل ،اقا أضف ,إلل ابا اهلل الشبم بالناف"(.)1

والعرم جا ت لف ال روف اي االستعمال تتفيفرا اري النرالم ا راما يقرود الفعرل الرلي ال يصرل إلرل
مفعولررم إال ب ررروف ،يقررول سرريبويم" :وياررم التليررل أن جررولهمِ :
الق أبرروب ولقيتُررم أمررن ،إ مررا هررو الررل :هلل

أبوب ،ولقيتم أمن ،ولن هم لاوا الأار واأللف والالم تتفيفا الل اللسان ،ولين نل أار يضمر؛ ألن
المأ رررور ااتر ر ٌل ا رري الأ ررار ،اص ررا ار ا رراهم بم يل ررة ر ٍ
ررف وا ررا ،ام ررن ث ررم ج ر ُربا ،ولنر ر هم ج ررا ُيض ر ِرمرو م
وي لاو م ايما نثر من نالمهم؛ أل هم إلل تتفيف ما أنثروا استعمالم أ وا"(.)2
ويقررول ابر ُرن يعرري " :المررا ُ ررلا ,األاعررال أاضررل القيرران تقويتهررا لتصررل مررا تقتضرريم مررن المفاايررل،
ر ,إلررل
 ,مررن تالررا ،ولهبر ُ
ررر ,بييررا ،واأب ر ُ
ارارراوها بررال روف ،وأعلوهررا موصررلة لهررا إليررم ،اقررالوا :مر ُ

وتص نل جبيل من هلق األاعال بقبيل من هلق ال روف ،هرلا هرو القيران ،إال أ هرم جرا ي رلاون
م ماُ ،
هررلق ال ررروف ارري بعررض االسررتعمال؛ تتفيف را ارري بعررض نلمهررم ايصررل ب فسررم ايعمررل"( .)3وجررال أيض را:

اتتصار واستتفااا إلا نان اي اللفظ ما يال اليهرا اتأرري لقروة الااللرة
ا
"ا روف الأر تُ لف اي اللفظ
اليهررا مأ رررد الثابرر ,الملف رروظ بررم ،وتن ررون مر ررااق ارري الم ررلوف م ررم ول ررللب ال ُيب ررل االس ررم الم ررلوف
م م"(.)4

ويظهر من نالم ابن يعي

أن العرم ت لف روف الأر مرن أأرل التتفيرف ،وهرلا األمرر ي تراا

-ارري أريرري -إل ررل ررو مررن التام ررل بوامعرران ال ظررر؛ أل ررم ال يعقررل أن يأررا اإل س رران ثقررال ا رراما ي رر

ال ررف ،نمررا أن ال ررروف اتلرر ,مرن أأررل االتتصررار واتتصررار المتتصررر إأ راف بررم ،جررال أبررو الرري

الفارس رري " :ررلف ال ررروف ل ررين بالقي رران .ج ررال" :ولل ررب أن ال ررروف إ م ررا اتل رر ,الن ررالم لض ر ٍ
ررم م ررن

اف بم"(.)5
ا
االتتصار ،الو لهب ,ت لاها لن ,
متتصر لها هي أيضا ،واتتصار المتتصر إأ ٌ

 )1النتام.421/1:

 )2الساب .162/2:

 )3شرح المفصل.50/8 :
 )4الساب .52/8 :

 )5التصايص.275/2 :
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ير أن هلا القا ون اللي أوراق ابن أ ري ارن أسرتالق أبري الري الفارسري ال يتفر مرع بيعرة اللترة
العربية وو ِ
اجعها اللي ورا ايها لف ال روف اي مواضع نثيرٍة ،هلا األمر أعرل ابرن أ ري يقرول" :هرلا
هو القيان :أال يأوي لف ال روف وال ييااتُها ،ومع للب اقا ُ لا ,تارة وييا ,تارة أترد"(.)1
راف ب ررم ،اني ررف تعام ررل م ررع ررلف ال ررروف ا رري الن ررالم
بوالا س ررلم ا ب رران اتتص ررار المتتص ررر إأ ر ٌ

رلف مرن أهرة بال يرة ،لوأروا
العربي ،قول" :إن لف ال رف اي اللتة العربيرة أرايي ،ويفس ُرر هرلا ال ُ
جري ة االلية االة اليم اي سيا النالم ،يقول اليرنشي" :وجا أاي اي بعض األ وال لاُم لقوة الااللة
اليم ،ام م الواو تُ لف لقصا البال ة ،اإن اي إثباتها ما يقتضي تتاير المتعا فين ،اإلا لا ,أُشعر
بان النل نالوا ا"(.)2

ومررن مواضررع ررلف رررف الأررر ارري سررورة الفات ررة ،ررلف راري (إلررل أو الررالم) مررن جولررم تعررالل:
ط ا ْلم ِ
يم}؛ إل تقرراير النررالم اهررا ا إلررل الص ر ار المسررتقيم أو للص ر ار المسررتقيم ،يقررول
الصـ َا
اهـ ِـد َنا ِّ
{ ْ
ـر َ ُ ْ
ســتَق َ
اليمتشررري" :هرراد أصررلم أن يتعرراد بررالالم أو بررإلل ،نقولررم تعررالل{ :إِ َّن ه ـ َذا ا ْلقُــر َ ِ ِ َِّ ِ
ـي
ْ
آن َي ْهــدي للتــي هـ َ
()4
()3
ِ
ِ
ـار
ســتَ ِقيم}  ،اعومررل معاملررة -اتتررار -ارري جولررم تعرراللَ { :و ْ
أَ ْقـ َـوُم} َ { ،وِا َّنـ َ
ـك لَتَ ْهــدي إِلــى ص ـراط ُم ْ
اختـ َ
ُموسى قَ ْو َم ُه}(.)5
ين
ومع ررل لررم الهاايررة -وهررم مهترراون -لررم ييررااة الهرراد بمر ا اإلل رراف ،نقولررم تعرراللَ { :والَّـ ِـذ َ
ِ
ين َ ِ
س ُـْلَنا}( .)6وارن الري وأُبرل-رضرل اهلل ا همرا:-
ْ
اهتَ َد ْوا ز َ
ـدى}َ { ،والَّ ِـذ َ
جاه ُـدوا فينـا لَ َن ْهـد َي َّن ُه ْم ُ
اد ُه ْم ُه ا
اها ا ثبت ا ،وصيتة األمر والاااء وا اة ،ألن نل وا ا م هما لم ،بوا ما يتفاوتان اي الرتبة"(.)7
ُيفهررم مررن نررالم اليمتشررري أن الفعررل "هرراد" تعرراد إلررل المفعررول األول ب فسررم وتعرراد إلررل المفعررول
الثا ي ب رف الأرر .ولهرم األتفر إلرل أن الفعرل "هراد" يتعراد ب فسرم إلرل المفعرول الثرا ي وهري لترة

أهررل ال أرراي يقولررون" :هايتُرم ال ري ر أي اراتررم ،ونررللب هايتررم البيرر ،,ارري لتررتهم .و يرررهم ُيل ر بررم
"إلل"(.)8
أمررا اضررل ال ر من ا رلهم إلررل أن األصررل ارري لتررة أهررل ال أرراي أن يتعرراد الفع ر ُل "هرراد" بواس ر ة
رررف الأررر الررالم أو إلررل ،اقررال" :العررل األصررل ارري لتررة أهررل ال أرراي اللترةُ األترررد وهرري الترري يتعرراد

ايها الفعل "هاد" بواس ة رف الأر الرالم أو إلرل ،إال أ هرم توسرعوا اري الفعرل واسرتعملوق الرل إسرقا
 )1الساب .282/2 :

 )2البرهان اي الوم القرآن.210/3 :
 )3سورة اإلسراء :آية .9

 )4سورة الشورد :آية .52

 )5سورة األاراف :آية .155
 )6سورة الع نبو :,آية .69
 )7اليمتشري.15/1 :

 )8معا ي القرآن :األتف .16/1 ،
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الأار جبل المفعول الثا ي ،اا تصم البي ,اي جولم هايتُم الل ي التااض أو الل المفعولية توسعا؛
ألن تقاير النالم هايتم إلل البي.)1(",
الص َا
اه ِـد َنا ِّ
ـرطَ
ويعل اضل سن ابران الرل رلف ررف الأرر إلرل أو الرالم مرن جولرم تعراللْ { :
ظم القرآ ي امتاي بالاجة واإل نام ،بوان هلق الاجة ت سرأم وتت اسرم مرع السريا ،
ستَ ِقي َم} ايقول :إن ال ْ
ا ْل ُم ْ
وأن اعررل الهااي رة يأرريء ارري نتررام اهلل تعررالل مس ر اا إلررل اهلل ي را ،بوالررل ي ررق ي را آتررر ،وللررب ألن
الهاايرة يرراا م هررا التواير ُ واإليصررال ،بوامررا أن يرراا برم الااللررة واإلرشرراا ،اررإلا أُسر ا الفعررل إلررل اهلل تعررالل
رأي اق اي أنثر اايا ,يتعاد ب فسم ،وجرا يتعراد ب ررف الأرر الرل ِجلرة ،بوالا أراء مسر اا لتيررق سرب ا م

اهـ ِـد َنا
اررال بررا مررن أن يتعرراد ب رررف الأررر ،وتلررب لعمرررب ال ر اجررة ال يسررت يعها البشررر ،جررال تعرراللْ { :
()2
ص ارطاا م ِ
ِ
ِ
ستَ ِقيم} ،وجال سب ا مَ { :و َه َد ْي َناهُ َّ
يما}(.)3
ِّ
الن ْج َد ْي ِن}  ،وجال سب ا مَ { :وَي ْهد َي َك َ ُ ْ
ستَق ا
الص َارطَ ا ْل ُم ْ َ
اهـ ِـد َنا إِلَــى ســوا ِ
أمررا مررا أُس ر ا الفعررل ايررم لتيررر اهلل تعررالل ايتعرراد ب رررف الأررر ،مثررل جولررم سررب ا مَ { :و ْ
ََ
ِ ()4
ِ
ِ
ستَ ِقيم}(.)5
ِّ
الص َراط}  ،وجال تعاللَ { :وِا َّن َك لَتَ ْهدي إِلَى ص َراط ُم ْ
ثم يقول" :ومن ه ا ارب أ ها ظاهرة أسرلوبية اري نترام اهلل تعرالل ،وهري مرن االيرل اإلاأراي-نمرا

ر ,مررن جبررل -ألن اهلل هررو المبررين ال قيق ر آي والموا ر  ،أمررا هاايررة ي ررق سررب ا م اهرري إرشرراا وااللررة ال
جلر ُ
يستقل أص ابها بها".)6(.
وأرد أن الفعل (هاد) يتعاد إلل المفعول األول والثا ي مباشرة باون واس ة ررف الأرر إلا نران

()7
ـــد ْي َناهُ َّ
ـــد ْي ِن}  ،وجول ررم تع ررالل{ :إِ َّنـــا َه َ
الن ْج َ
الفع ررل (ه رراد) بمع رراق ،وم ررن لل ررب جول ررم تع رراللَ { :و َه َ
ـــد ْي َناهُ
يل}(.)8
َّ
الس ِْ َ

ويتعرراد (هرراد) إلررل المفعررول الثررا ي بواس ر ة رررف الأررر إلا نرران الفعررل تضررمن

()9

مع رل اعر ٍرل آتررر،

ا ر ر(هاد) اي سورة الفات رة تضرم  ,مع رل الفعرل أرشرا ا ،ومرا يؤنرا للرب جرراءةُ ابرن مسرعوا أرشـدنا إلـى
 ) 1ال ررلف ا ارسررة لتويررة ارري الق ررآن الن رريم :اضررل م مررا الر من ،رسررالة انترروراة ،أامعررة التر رروم ،السررواان1995 ،م،
ص.59

 )2سورة البلا :آية .10
 )3سورة الفتا :آية .2

 )4سورة ص :آية .22

 )5سورة الشورد :آية .52

 ) 6مألررة الشرريعة والا ارسررا ,اإلسررالمية ،أامعررة النويرر ،,نليررة الشرريعة ،السر ة الرابعررة ،العرراا التاسررع ،ايسررمبر1987م،
ص.64-62

 )7سورة البلا :آية .10

 )8سورة اإل سان :آية .3

 )9والتضمين هو :إشرام لفظ مع ل لفظ آتر ،جال ابرن أ ري :االرم أن الفعرل إلا نران بمع رل اعرل آترر ،ونران أ راهما
يتعاد ب رف وااتر ب تر ،اإن العرم جا تتسع اتوجع أ ا ال راين موجرع صرا بم إيرلا ا بران هرلا الفعرل اري مع رل للرب
ااتر ،الللب أيء معم بال رف المعتاا مع مرا هرو اري مع راق .وللرب نقرول اهلل -اري اسرمم{" :أ ِ
الص َـي ِام=
ُح َّـل لَ ُك ْـم لَ ْيلَـ َة ِّ
ُ
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الص ـراط ،ومررن تررالل اسررتقراء الر ص القرآ رري تتضررا ان ررة تضررمين الفعررل بمع ررل اعررل آتررر ،اررإلا نا رر,

(اهــدنا) بمع ررل أرشررا ا اررإن الفعررل يتعرراد إلررل المفعررول الثررا ي بواسر ة رررف الأررر إلررل أو الررالم ،ومررن
ِ ِ
ِ
ِ ِ ِ
َن َهـ َـدا َنا اللُ}( ،)1وجولررم
ي لَـ ْـوََ أ ْ
للررب جولررم تعرراللَ { :وقَــالُوا ا ْل َح ْمـ ُـد للَّــه الَّــذي َهـ َـدا َنا ل َهـ َذا َو َمــا ُك َّنــا ل َن ْهتَـد َ
()2
ش ِ
ِ
ِ
ِ
اجتََْـاهُ َو َه َـداهُ إِلَـى
سـتَ ِقيم}  ،وجولرم تعراللَ { :
ـاك اار ِألَ ْن ًُ ِم ِـه ْ
تعاللُ { :ق ْل إِ َّنني َه َداني َرِّْي إِلَى ص َـراط ُم ْ
()3
ِ
ِ
ستَ ِقيم}(.)4
ستَ ِقيم}  ،وجولم تعاللَ { :و َه َد ْي َن ُ
اه ْم إِلَى ص َراط ُم ْ
ص َراط ُم ْ
خامسا -إعمال المصدر المًرف ْــ (ألـ):
ا
أأمع ال اةُ الل أن المصار يعمل امل اعلم الماتول م م ،سواء نان اليما أو متعايا إلا توار,
المصار الل ثال ِ اال:,
ايم شرو إامال المصار( .)5وياتي
ُ
إما أن ينون مضااا ،أو م و ا ،أو مقتر ا بالف والالم.
وال ررلي يه آم ررا ا رري ه ررلا المب ر ر

المص ررار المقت ر ِررن بر ر ر ر ر (أل) .له ررم أمه ررور ال رراة إل ررل أن (أل) اي ررم

م النررااي .جررال السرريو ي" :وجررولي معرا را تص رريا برران (أل) ايررم
للتعريررف ،وتررالفهم ارري للررب صررا ُ
للتعريف جال أبو يان :وال علم اي للب تالاا إال ما لهم إليم صا م (النااي) من أ هرا اييراة نمرا
اي (اللي والتي) و وهما؛ ألن التعريف اي هلق األشياء بتير (أل) اال وأم إال ااااء ييااتهرا إل ال

يأتمع الل االسم تعريفان"(.)6
ريبوي ِم إلررل أن المصررار المقترررن بر ر ر (أل) يعمررل امررل اعلررم؛ ألن األلررف والررالم
أمررا املُررم اقررا لهررم سر ْ

بم يلة الت وين ،واستال الل للب بقول الشاار:

ـث إِلَــى ِنسـ ِ
ـائ ُك ْم} .وأ رر ,ال تقرول :راثرر ,إلررل المررأة ،بوا مرا تقررول :راثرر ,بهرا أو معهررا ،لن ررم لمررا نران الرار
= َّ
الرفَـ ُ
َ
رعار أ ررم
مع ررل اإلاضرراء ،ون رر ,تعرراي أاضرري ,ب ر ر ر"إلل" نقولررب :أاضرري ,إلررل الم ررأة ،أيرر ,ب ر ر ر"إلل" مررع الرا ر إيررلا ا بواشر ا
اط ِ
شـــي ِ
ــن
ين ِه ْم قَـــالُوا إَِّنـــا َم ًَ ُكـ ْــم إَِّن َمـــا َن ْحـ ُ
بمع رراق .الخصـــائص .311/2 :وم ررن أمثلت ررم ا رري القر ررآن النر رريمَ { :وِا َذا َخلَـ ْــوا إِلَـــى َ َ
ون} .ســورة الْقــرة :آيــة  ،14األصررل ارري تررال أن يتعرراد بالبرراء ،اتقررول :تلررو ,بررب ،أمررا ارري اايررة النريمررة اأرراء
ســتَ ْه ِزُئ َ
ُم ْ
وْــا
َمـ َـوالِ ُك ْم إَِّن ُ
ـه َكـ َ
اعرراي برإلل ،أل رب تقررول :أاض ُ
ـان ُح ا
بمع رل اإلاضراءُ ،
ري ,إلرل ،وجولررم تعراللَ { :وََ تَـأْ ُكلُوا أ َْمـ َـوالَ ُه ْم إِلَـى أ ْ
شـ ْـرِقيا} مــريم :آيـة ،16اه ررا
َك ِْ اا
َهلِ َهــا َم َكا انـا َ
يـر} النســا  :آيـة ،2واعررل ترانلوا مع رل تضررموا ،وجولرم تعررالل{ :إِِذ ا ْنتََْـ َذ ْت ِمـ ْـن أ ْ
مع اق اتتل .,ي ظر :التضمين :أ ما اإلسن اري ،مألة مأمع اللترة العربيرة ،أنتروبر1934م ،القراهرة.181-180/1 ،
ه ررا ارري

وي ظررر :العالج ررة ب ررين الفع ررل و رررف الأ ررر :ا ارس ررة االلي ررة :ااي ررة رمض رران ال أ ررار ،ال رراار المصر ررية ،االس ررن ارية،1 ،
2000م ،ص 143وما بعاها.

 )1سورة األاراف  :آية .43
 )2سورة األ عام :آية .161
 )3سورة ال ل :آية .121
 )4سورة األ عام :آية .87

 )5ي ظررر تفصرريل للررب ارري األاوا ,ال ويررة وااللتهررا ارري الق ررآن الن رريم :م مررا أ مررا تضررير ،منتبررة األ ألررو المص ررية،
القاهرة ،ص 129وما بعاها.

 )6همع الهوامع.61/3 :
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الفرار ير ِ
َع َدا ه  ...يخــــــا ُل ِ
ِ
ف َّ
َجل
اخــــى األ ْ
ضًيـــــ ُ
َ ُ
َ
الن َ
كايــــــة أ ْ َ
المرر األساي:
وجول ا
()2
الض ِ ِ
لقد علِم ْت أُولَى ِ
س َم ًَا
يرِة أ ّننى  ...لحقت فلم أَ ْن ُك ْل عن ْ
رب م ْ
المغ َ
ُ
َ َ
ولنر الرضي أن المبرا يم ع امل المصار المقترن ب ر (أل) ،ي جال" :والمبرا يم عم ،جال
()1

الستف ال االسمية ايم ،وجال اي جولم :أاااءق؛ أي اي أااايم ،جال :أو ينون م صوبا بمصار م ن ٍر
مقار ،أي ضعيف ال ناية أاااءق؛ ايضمر المصار لقوة القري ة الاالة اليم"(.)3

أأاق اي نتام المقتضم ،وال آ أن المبرا صرح
لنرق أن ما قلم الرضي ان المبرا لم ْ
والأاير ُ
ِ
المقترن بر ر ر (أل) ي جال" :ايما نان باأللف والالم.
بإامال المصار
()4
الض ِ ِ
لقد علِم ْت أُولَى ِ
س َم ًَا
يرِة أ ّننى ...لحقت فلم أَ ْن ُك ْل عن ْ
رب م ْ
المغ َ
ُ
َ َ
()5
أراا ان (ضرم مسمع) ،الما أاتل األلف والالم امت ع ,اإلضااة ،اعمل الفعل"

ولنررر ابر ُرن يعرري أن امررل المصرار المقترررن بررال ضررعيف؛ ألن (أل) ال تنررون ارري أسررماء األأ رران إال
معراة ،ولللب بعا ٍ
شبم ان الفعل ،ومع ضعفم اي اامل ايمرا بعراق؛ ألن األلرف والرالم بم يلرة الت روين،

اإلا امل الم ون امل المعرف بال"(.)6

مراوا بإتيان
ابن مالب القول بإامال المصار المقترن بال اقال" :وهلا مع ما ايم من التنلف
ٌ
ورا ُ
ال صم اي مواضع ال يصا ايها إتيان اعل ،نقولم نثير:
وم امراا في عنفو ِ
حين
شيا َ َّ
ان شْا ِْ ِه  ...ولِلتَّْرِك أ ْ
الص َْ َاْ ِة ُ
تَلُ ُ
ونقول ااتر:
اك َوأ َْيدي َنا إِلَ ْي ِه َ
ين ُع ْرَوةَ َْ ًْ َد َمــــا َ ...د َعــــ َ
شـــ َوار ُ
فَِإ َّن َك َوالتَّـــأْ ِْ َ
ِ
لَ َّك َّ ِ
الم َن َايا فَ ْوقَ ُه َّن أ ََو ِاقاُ(.)7
الر ُجل ا ْل َحادي َوقَ ْد تَلَ َا الض َحىَ ...وطَ ْي ُر َ
وجا أعل األشمو ي إامال المصار المعرف بال جليل الوروا ،اقال" :واالرم أ رم ال ارر اري إامرال

المصار امل اعلم بين نو م "مضااا أو مأراا أو مع أل" ،لنن إامال األول أنثرر،
()8
ِ
ِ
ِ
ِ
الل َّ
يما}( ،)9وجولم:
اس}  ،والثا ي أجين ،و{ :أ َْوِا ْط ًَام في َي ْوم ذي َم ْ
الن َ
س َغ َْةَ ،يت ا

روَ { :ولَ ْـوََ َدفْـاُ

 )1النتام.192/1 :

 )2المرأع الساب  :ص.193

 )3شرح الرضي لنااية ابن ال اأم :ت قي  :ي يل بشير مصرري ،أامعرة اإلمرام م مرا برن سرعوا1417 ،ه ر1996-م،
.717/2

 )4المقتضم.114/1 :
 )5المرأع الساب .

 )6شرح المفصل.65-60/6 :

 )7شرح التسهيل البن مالب.117/3 :
 )8سورة البقرة :آية .251
 )9سورة البلا :آية .14
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بواامال الثال
وجولم:
وجولم:

ِ
وس قوم  ...أزلنا هامـــــهن عن المقيل
ْضرب ْالسيوف ر َ
جليل ،نقولم:
الفـــــرار ير ِ
َع َدا ه  ...يخـــــا ُل ِ
ف َّ ِ
َجل
اخـــــى األ ْ
ضًيـــــ ُ
َ ُ
َ
النكــــ َاية أ ْ َ
لقد عِلم ْت أُولَى ِ
يرِة أ ّننى ...
المغ َ
ُ
َ َ

الض ِ ِ
س َم ًَا
لحقت فلم أَ ْن ُك ْل عن ْ
رب م ْ

ش َوار ُ"(.)1
اك َوأ َْيدي َنا إِلَ ْي ِه َ
ين ُع ْرَوةَ َْ ًْ َد َما َ ...د َع َ
فَِإ َّن َك َوالتَّأْ ِْ َ
ويظهر من العرض الساب أن ال اة الل ترالف اري إامرال المصرار المعررف برر(أل)؛ امر هم مرن
أأاي إامالم م لقا ،وم هم من أعلم ضعيفا وبعضهم وصفم ِ
بالقلة ،والرأي ا اي أن المصار المعرف
ُ
بررال ال يعمررل امررل اعلررم ،ومررا أرراء اليررم ارري الشررعر العربرري ُي مررل الررل الضرررورة الشررعرية أو الررل

الشوال.

وتعلير ر السر رمين ال لب رري ال ررل جر رراءة (ال م ررا) بال ص ررم ايه ررا نثي ررر م ررن التنل ررف إلام ررال المص ررار
المعرررف بررال ،ير جررال(" :هلل) الررل جرراءة ال صررم يتعلر بم ر ٍ
رلوف ال بالمصر ِ
رار أل هررا للبيرران ،تقررايرق:

ين الررل أن
أ ْا ِري هلل ،نقرولهمُ :سر ْقيا لرم ورْايرا لرب ،تقرايرقُ :أا رري لرم ولررب ،ويرا آل "ا ْل َح ْمـ ُـد لِلَّ ِـه َر ِّ
ب ا ْل ًَــالَ ِم َ
الررالم تتعلر ارري هررلا ال ررو بم ر ٍ
رلوف ال بر ِ
رار المتعرراي ارري المأر ِ
رار أ هررم لررم ُي ْع ِملروا المصر ِ
فن المصر ِ
ررور
ِ
للمصار"(.)2
بالالم اي صبوق ايقولواُ :سقيا يياا وال رْايا ا ْمار ،اال الل أ م لين معموال
سادسا -ال م الجارة واخت ف لهجات الًرب فيها:
ا

الررالم رررف ينثررر اسررتتاامم ارري النررالم ،ولررم أ نررام ْ ويررة متعررااة ،يقررول ارري شررا ها بررار الرراين
بعضهم تص يفا ،ولنر لها وا من أربعين
المرااي" :والالم رف نثير المعا ي واألجسام .وجا أارا لها ُ
مع ررل .وأجررول :إن أميررع أجسررام الررالم ،الترري هرري رررف مررن ررروف المعررا ي ،ترأررع ا ررا الت قي ر إلررل

جس ررمين :اامل ررة ،و ي ررر اامل ررة؛ االعامل ررة جس ررمان :أر رارة وأايم ررة .وياا النواي ررون ثالثر را ،وه رري ال اص رربة

للفعل"(.)3

الالم الأارة ،و رنتُها.
وما يه آم ا اي هلا المب
ُ
ج أر بعض القُراء لفظ "لِلم" "للم" بفتا الالم الأارة متالفين ما ااتاا ,اليم اللتةُ الفصي ة ،جرال ابرن
أ ي" :واالم أن هلق الالم الأارة جا تفتا مع المظهر ال بعض اللتا ،,ايقال :المال لييا ،بفتا الالم،
قل ,من ت أبل بنر م ما بن السري ،وجرأتم بعا للرب الرل أبرل الري ارن أبري العبران ،جرال" :نران

 )1شرح األشمو ي.200-198/2 :
 )2الار المصون.41-40/1 :

 )3الأ ل الاا ي اي روف المعا ي :ص.95
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ول ِم ْن ُه ا ْل ِج َْا ُل}
ان َم ْك ُرُه ْم لَتَُز َ
سعيا بن أبير يقرأَ { :وِا ْن َك َ
أصل الالم الأارة الفتا"(.)2

()1

ايفتا الالم ،ويراها إلرل أصرلها ،وللرب أن

ومرن القرراءا ,الترري تؤنررا ارتا الررالم أيضرا جرراءةُ بعضررهم مــا كــان لَيًــذْهم ،بفررتا الررالم ،ويقررول ابر ُرن
أ ي الل هلق القراءة بقولم" :وهلا من الشلول ب ي ال ُيقان اليم"(.)3
ولن م ااا وأويها بضرم من التاويل والتعليل اقرال" :ارإلا ورا ,اري بعرض المواضرع الرل ضررم مرن

الترراول إليررم؛ الررم وأررم مررن القيرران .وأمررا النسررر افررر  ،وال مررل الررل األصررول أأرروي مررن ال رريول إلررل

الفرو  .ووأم أوايق أ رم لمرا شربم المظهرر بالمضرمر ارل ارتا الم الأرر معرم

رو جرراءة سرعيا برن أبيرر

و يرها ،نللب شبم المضمر بالمظهر ال نسر الم الأر معم ال هلق ال ناية الشالة"(.)4

والأاير لنرق أن اللتة العربية تص ,ل فسها جاااة م راة اري الرالم الأرارة اهري تُنسرر مرع االسرم
الظراهر رو ِلييررا ،وتُفرتا مررم المضرمر ررو لرم ،إال أن بعررض جبايرل العرررم تالفر ,هررلا اال رراا ،يقررول

ابن اقيل" :واتا الالم مع المضمر لتة ير تيااية ،اتقول يرهم من العرم لنم ول ا ولها ولم ،بفرتا
ُ
الالم ،وأما تيااة اينسرون الالم مع المضمر ،نما اعل هرم و يررهم مرع المظهرر ،وهرلا اري يرر البراء
والمستتا "(.)5

ر ,ه ررلا
وا ررتا ال ررالم ا رري جر رراءة م ررن ج ر أ
رر (لل ررم) ،أ رراء ,إتباار را ل رن ررة ال رراال الت رري تس رربقها وج ررا االأ ر ُ
اإلتبا (.)6
الموضو اي مب
ساًْا -حذف أداة الندا :
ا
()7
أأاي ال اة لف رف ال ااء "يا" تاصة سواء نران الم رااد مفرراا أو أاريرا مأرراق أو مضرااا ،

()8
سـ َن ْف ُرُُ لَ ُك ْـم
وس ُ
فأْ
َع ِر ْ َع ْن َه َذا}  ،وجولرم تعراللَ { :
إلا ُوأا ,جري ة تال اليم ،و جولم تعاللُ { :ي ُ
()11
()9
َن أَدوا
ـال َر ِّ
ـك قَ َ
ـه الـثَّقَ َ ِن}  ،وجولرم تعرالل{ :قَ َ
ب أ َِرِنـي أَ ْنظُ ْـر إِلَ ْي َ
ـال لَ ْـن تََرِانـي}  ،وجولرم تعرالل{ :أ ْ
أَي َ

 )1سورة إبراهيم :آية .46

 )2سر ص ااة اإلارام.12/2 :
 )3الساب .13/2 :
 )4الساب .13/2 :

 )5المسااا الل تسهيل الفوايا :ابن اقيل.62/2 ،
 )6ي ظر :مب

اإلتبا  ،ص .59

 )7شرح التصريا الل التوضيا.206/2 :
 )8سورة يوسف :آية .29

 )9سورة الر من :آية .31

 )10سورة األاراف :آية .143
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الل إِ ِّنــي لَ ُكــم رسـول أ ِ
ـاد ِ
َمــين}( ،)1ويعلررل صرا م "الررل ال رو" ل ررلف ررف ال ررااء اري القررآن
إِلَ َّ
ـي ِع َْـ َ
ْ َ ُ
يم ممن يااوق"(.)2
النريم ايقول" :ويأوي أن ينون ال لف ا
نثير اي القرآن النريم؛ ألن اهلل تعالل جر ٌ
مررن تررالل اسررتقراء ال ر ص القرآ رري ونررالم العرررم يتضررا أن ررلف أااة ال ررااء أررايي إال أن ه رراب

االُ ,يم ع ايها لف رف ال ااء ،وجا لنرها الأرأاوي ،وهي:
"إحــداها" :الم رراوم ررو :يررا امرررا" .الرو ُ ررلا ,أااةُ ال ررااء مررن ررااء الم رراوم لررم يت قر الترررض الررلي
أاء ,من أألم وهو إظهار التفأع والتوأع ،واللي ت ق من تالل ما أااة ال ااء "يا".

"و" الثانيـــة" :المسررتتا

ررو" :يررا هلل" ،وم ررم المتعأررم م ررم

نثرتها.

ل ررو ُ ررلا ,أااة ال ررااء م ررن المس ررتتا
للصو ,واللي ت ق باااة ال ااء.

ررو :يررا للمرراء وللعشررم ،إلا تعأب روا مررن

ل ررم يت قر ر الت رررض م ررن االس ررتتاثة؛ ألن االس ررتتاثة تت ل ررم م رراا

"و" الثالثـة" :الم ررااد البعيررا" ررو :يررا ييررا ،إلا نرران بعيرراا م ررب .بوا مررا لررم ي ررلف رررف ال ررااء ارري هررلق
المسايل الثال ؛ "ألن المراا ايهن إ الة الصو ",ب رف ال ااء" ،وال لف ي اايم".

بعضرهم ال رلف ولرين
"و" الراًْة" :اسم الأ ن ير المعين نقول األامل :يا رأال تل بيراي" .وأأراي ُ
بشيء؛ ألن لف رف ال ااء ال يأوي إال إلا نان الم ااي مقبال الل الم ااد .ومتهييا لما يقرول لرم،
وهلا إ ما ينون اي المعراة اون ال نرة.

"و" الخامســة" :المضررمر" المتا ررم؛ ألن ال ررلف معررم يفررو ,الااللررة الررل ال ررااء" .و" المضررمر " ررااؤق
ابن اصفور الل الشعر ،وم م جول األ وص:
شال" ،وجصرق ُ
ام ُج ًْتَا
ت الَِّذي طَلَّ ْق َ
َيا أ َْْ َج ُر ْْ ُن أ َْْ َجر َيا أَ ْنتَا  ...أَ ْن َ
ت َع َ
واتفقوا الل أن ضمير المتنلم والتايم ال يأوي ااؤهما اال يقال :يرا أ را ،وال :يرا إيراي ،وال :يرا هرو،
وال :يا إياق.

"و" السادسة" :اسم اهلل تعالل"

و :يا اهلل" ،إلا لرم يعروض اري آتررق المريم المشرااة" ارن ررف ال رااء؛

ألن ااء اسم اهلل تعالل الل تالف القيان ،الرو رلف ررف ال رااء لرم يرال اليرم اليرل ،وال رلف إ مرا
ينون للاليل" ،وشل ان للب جول أمية ابن أبي الصل ,الثقفي:
رِ
َّ
ين إِلَ اها َغ ْي َر َك اَللُ ثَ ِان َيا
ض ُ
هم َرْا َفلَ ْن أ َُرى  ...أ َِد ُ
َ
يت ِْ َك الل ّ
"و" السـاًْة والثامنــة" :اسرم اإلشرارة واسررم الأر ن لمعرين"؛ ألن رررف ال رااء اري اسررم الأر ن نررالعوض
م ررن أااة التعري ررف ا ق ررم أن ال ي ررلف نم ررا ال ت ررلف األااة ،واس ررم اإلش ررارة ا رري مع ررل الأر ر ن اأ رررد

مأراق"(.)3

 )1سورة الاتان :آية .18
ِ )2الل ال و :ص .348

 )3شرح التصريا الل التوضيا.207/2 :
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وجا ُ لا ,أااة ال ااء اي جراءة { َمالِ ِك َي ْوِم الد ِ
ِّين} ب صم مالرب الرل ال رااء ،يقرول أبرو ابيراةُ" :صرم
الررل ال ررااء ،وجررا ت ررلف يرراء ال ررااء ،مأررايق :يررا مالررب يرروم الرراين؛ أل ررم يتا ررم شرراهاا ،أال ت رراق يقررول:

"إياب عبا" اهلق أة لمن صم"(.)1

ثام انا -اسم الموصول "الذين" ْين اإلعراب والْنا :

اللين اسم موصول يال الل الأمع ،والمشهور ايم أن ينون مب يا الل الفتا ،والياء وال ون تليمان

آترق اي أميع األ وال اإلارابية ،هلا هو المشهور ،إال أ م ورا ان بعض العرم جولُهم اللون و سربها

ابن اقيل إلل ب ي هليل( ،)2واستشها بقول الشاار:

ِ
الصْاحا  ...يوم الفَ ِ
احا
َن ْح ُن الَّ ُذ َ
ساد َغ َارةا م ْل َح َ
َّحوا َّ َ
صْ ُ
َ
ون َ
َ َ
جال القر بي" :جال أعفر بن م ما :ولتة القرآن "اللين" اي الراع وال صم والأر ،وهليل تقول:
الللون اي الراع ،ومن العرم من يقول :الللو ،وم هم من يقول اللي"(.)3

وجال ال بري" :اقالوا :اللين اي راعهم و صبهم وتفضهم ،نما ترنوا هلان اي راعم و صبم وتفضم،

جال :نان القيان أن يقولوا :الللون ،وجال آتر م هم :للب من الأيم المرسل ،ولو صم لترا إلل

اال بسا "(.)4

وم م جول الشاار:

ِ
ْالمصاقيل
ض ْرْا
قَ ْومي اللّذو ِْ ًُ َكاظ َ
شرَارِ ...م ْن ُروسِ قَ ْو ِم َك َ
طي َُّروا َ
وجررا ال ر التليررل بررن أ مررا ال رل صرريتة "اللررلو" اقررال " :بوان جررال جايررل :أال جررالوا :اللررلو والأميررع بررالواو،
()5

اقرل :إن الصروام للرب اري القيرران ،ولنرن العررم أأمعر ,الرل الررلي باليراء اري الأرر والرارع وال صررم.

وجا بلت ا ان ال سن اي موااظم أ م جال :الللون اعلوا واعلوا ،وجال:
َِّ
اؤ ُه ْم ُ ...ه ُم ا ْلقَ ْوَم ُكل القَ ْوِم َيا أ ُِّم َخالِ ِد
دم ُ
َوِا َّن الذي َحا َن ْت ِْ َف ْلج َ
وجال آتر:
وك َوفَ َّك َكا األَ ْغ َََ(.)6
أ ََْ ِني ُكلَ ْيب َّ
إن َع َّم َّي اللَّ َذا  ...قَتَ َ ا ْل ُملُ َ
والأاير لنرق أن ال اة ي نمرون الرل هرلق الصرورة با هرا تمثرل اإلاررام ،ا ر ر (الرلون) صريتة معربرة
مراواة واالمة راعها الواو؛ شا ها شان أمع الملنر السالم ،أما صيتة الرلين اإ هرا م صروبة ومأررورة

بالياء ،يقول م ما م يي الاين ابا ال ميا معلقا الل م ْن اا (اللون) أمرع مرلنر سرالما اقرال" :اريام
 )1مأاي القرآن :ص.23-22
 )2شرح ابن اقيل.144/1 :
 )3القر بي.148/1 :

 )4ال بري.329/18 :

 )5ت اي ررة األام .14/6 :جصررة األام ارري ال أرراي :ابررا اهلل ابررا الأبررار  -م مررا ابررا المر عم تفرراأل ،منتبررة النليررا,
األيهرية.418/1 ،

 )6العين.209/8 :
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أن هلق النلمة معربرةٌ ،وأ هرا أمرعُ مرلنر سرالم قيقرة ،وللرب بمعريل ارن الصروام ،والصر يا أ رم مب رل
أيء بم الل صورة المعرم ،والظاهر أ م مب ي الل الواو والياء"(.)1
ويق ررول أيضر را األش ررمو ي" :ال ررلون اس ررم موص ررول مرا ررو ب ررالواو أل ررم مل ر ر بأم ررع الم ررلنر الس ررالم تب ررر

المبتاأ"(.)2

ووروا صيتة (اللون) و(اللرلو) ارن العررم ال تمرثالن إارابرا جر  ،بوا مرا تمثرل صريتة لهأيرة ورا ,ارن
العرررم ،وال رراأا أن اسررم الموصررول (الررلين) مب رري اايم را الررل الفررتا ،ونررللب األمررر صرريتة المفرررا م ررم
(اللي) ،أما صيتة المث ل اال تالف بين ال اة الل إارابها بال روف ال ال رنا.,

 )1شرح ابن اقيل 145/1 :الهام .
 )2شرح األشمو ي.113/1 :

- 226 -

الفصل الراْا

المستوى الدَلي في سورة الفاتحة
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ْسم الل الرحمن الرحيم:

اكيْها – دراسة دَلية
ألفاظُ سورة الفاتحة وتر ُ

برراأ ,سررورة الفات ررة بالبسررملة تبرن را باسررمم تعررالل ،بواشررااة بررم ،وت ويهرا بر ِرل ْنرق( )1ومتالفررة للمشرررنين

اللين يبراءون أامرالهم باسرماء آلهرتهم .جرال م مرا الصرابو ي" :ااترتا اهللُ بهرلق اايرة سرورة الفات رة ونرل
سورة من سرور القررآن مرا اراا سرورة التوبرة؛ ليرشرا المسرلمين إلرل أن يبراءوا أامرالهم وأجروالهم برر(بسم اهلل

الررر من الررر يم)؛ التماسرا لمعو تررم وتوايقررم ،ومتالفررة للرروث يين الررلين يبرراءون أامررالهم باسررماء آلهررتهم أو
ر روا يتهم ،ايقول ررون :باس ررم ال ررال ,أو باس ررم الع رريد أو باس ررم ُهب ررل"( ،)2ومتالف ررة أيضر را لل ص ررارد ال ررلين

يباءون نالمهم باسم الرم واالبن والروح القُ ُان ،وتالاا لت ري والرومان اللين يقولون باسم االهة.

ااهلل أراا أن يرلنر المسرلمون أسرماءق جبرل الشررو براي امرل؛ تاايبرا لهرم ،قرل ال برري جرول أبري أعفرر:
"إن اهلل -تعررالل ِلنر ُررق وتقاسرر ,أسررماؤق -أام بيرم م مرراا -صررلل اهلل اليررم وسررلم -بتعليمررم تقررايم لنررر
أسمايم ال س ل أمام أميع أاعالم ،وتقام إليم اي وصفم بها جبرل أميرع ُمهماترم ،وأعرل مرا أابرم برم مرن

راح أوايرل مر قهم،
للب والمم إياق ،م رم لأميرع تلقرم ُسر ة يسرتآون بهرا ،وسربيال يتبعو رم اليهرا ،ابِرم ااتت ُ
وصرراور رسررايلهم ونترربهم و اأرراتهم ،تررل أ رر ,االلررة مررا ظهررر مررن جررول القايررل" :بسررم اهلل" ،الررل مررن
ب ن من مرااق اللي هو م لوف"(.)3

ُيفهررم مررن رص ال بررري أن اهلل أراا أن يميرري األمررة اإلسررالمية ويؤابهررا ،ويأعررل لنررر البسررملة ارري
ااتترراح أي أمررر ُس ر ة يعرررف بهررا المسررلمون ،أرراء ارري األثررر أن جريش را نا رر ,جبررل البعثررة تنتررم ارري أول

نتبهررا" :باسررمب اللهررم" ونرران أمي رةُ بر ُرن أبرري الصررل ,أول مررن نتررم باسررمب اللهررم ،إلررل أن أرراء اإلسررالم
و يلررِْ ,سـ ِــم ِ
الل الـ َّــر ْح ِ
من الـ َّــر ِح ِيم ،ورود م مررا بررن سررعا ارري بقاتررم أن رسررول اهلل -صررلل اهلل اليررم
ْ
قـال ارَكْـوا ِفيهـا ِْسـِم ِ
الل
وسلم -نان ينترم نمرا تنترم جرري  :باسرمب اللهرم ترل ريل جولُرم تعراللَ { :و َ ْ ُ
ْ
()4
من}( )5انتم
َم ْجراها َو ُم ْرساها}  ،انتم :باسم اهلل تل يل جولم تعاللُ { :ق ِل ْاد ُعوا اللَ أ َِو ْاد ُعوا َّ
الر ْح َ
ِ ِ ()6
مان وِا َّن ُه ِْسِم ِ
ِ
الر ْح ِ
سِم
من َّ
الل َّ
الرحيم} انتمْ ِْ :
ْ
سلَ ْي َ َ
باسم اهلل الر من تل يل جولُم تعالل{ :إِ َّن ُه م ْن ُ

ا ِ
الر ْح ِ
الر ِحيم".
من َّ
لل َّ

()7

 )1النشاف.5/1 :

 )2صفوة التفاسير.2/1 :

 )3تفسير ال بري.114/1 :
 )4سورة هوا :آية .41

 )5سورة اإلسراء :آية .110
 )6سورة ال مل :آية .30

 )7ال بقا ,النبرد :ابن سرعا ،ت قير  :م مرا ابرا القراار ا را ،اار النترم العلميرة ،بيررو1410 ،1 ،,ه ر1990-م،
 .202/1بواارام القرآن وبيا م.12/1:
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التبرب واالستعا ة بلنر اسمم أو للفر
واتتص اهللُ البسملة بترنيم (بسم اهلل) ،ولم يقل باهلل؛ "ألن آ
بين اليمين والتيمن"()1؛ وألن (بسم اهلل) االلة الل أن الفعل مشرو وايم مرن أاعرال أهرل التو يرا ،ومرن
ِ
ِ
ِ ِ
اي ِات ِه ُم ْـؤ ِم ِنين}( ،)2وجرا
اس ُم الل َعلَ ْيه إِ ْن ُك ْنتُ ْم ِْ َ
للب التسمية الل اللبايا ،جال تعرالل{ :فَ ُكلُوا م َّما ُذك َر ْ
وض را ابر ُرن ااشررور للررب بقولررم" :إن نررل مقررام يقصررا ايررم الترريمن واال تسررام إلررل الرررم الوا ررا الواأررم
ال ارَكْوا ِفيها ِْسِم ِ
اها}(،)3
س َ
الل َم ْج َر َ
الوأوا يعا ايم الفعل إلل لفظ اسم اهلل ،نقولم تعاللَ { :وقَ َ ْ ُ
َ ْ
اها َو ُم ْر َ
اس ِم َك أ َْرفَ ًُ ُه"( ،)4ونللب المقام اللي
ض ًْ ُ
اس ِم َك َرِّْي َو َ
ت َج ْن ِْي َوِْ ْ
واي ال اي اي اااء االض أا ْ ِْ " :
ــك ا ْل ًَ ِظــيِم}( ،)5أي جررل سررب ان اهلل...
اس ِــم َرِّْ َ
س ِّــْ ٍْ ِْ ْ
يقصررا ايررم لنررر اسررم اهلل تعررالل نقولررم تعررالل{ :فَ َ
امع ل بسم اهلل الر من الر يم ،اج أر جراءة مالبسة لبرنة هلا االسم المبارب"(.)6

ابن القيم بعض الفوايا ل لف العامل اي (بسم اهلل) يمنن تلتيصها ايما يلي:
ولنر ُ
* أ م مو ن ال ي بتري أن يتقرام ايرم سرود لنرر اهلل ،الرو لنرر ,الفعرل وهرو ال يسرتت ي ارن ااالرم نران
للررب م اجضرا للمقصرروا ،اررال يقررال( :اجر أر بسررم برراهلل أو ابرراأ أو اامررل) بررل يقررال :بسررم اهلل ،ويقررار المعلر
متاتر سم السيا  .اإن جال جايل :لقا تقام الفعل اي جولم تعالل{ :اق َأْ
ـك}( )7الرل البسرملة،
ا
اس ِـم َرِّْ َ
ْر ِْ ْ
ي الررل هررلا التسرراؤل بقولررم" :ه رراب تقررايم الفعررل أوجررع أل هررا أول سررورة يلرر ,انرران األمررر
يرررآا اليمتشررر آ
بالقراءة أهم"(.)8

* م ها أن الفعل إلا لف صا االبتااء بالتسمية اي نل امل وجول و رنة ،ولين اعل أولل بهرا مرن

اعل انان ال لف أام من اللنر ،اإن أي اعل لنرتم نان الم لوف أام م م.

* وم ها أن ال لف أبلغ؛ ألن المتنلم بهرلق النلمرة نا رم يرااي االسرتت اء بالمشراهاة ارن ال ر بالفعرل

انا م ال اأة إلل ال

بم؛ ألن المشاهاة وال ال االة الل أن هلا ونل اعل اإ ما هو باسمم تبارب

وتعررالل( .)9وجررام لفررظ الأاللررة "اهلل" الررل "الررر من" و "الررر يم"؛ ألن "اهلل" تعررالل اسررم ترراص بالبرراري ال

ُيسمل بم يررق ال مفرراا وال مضرااا اقامرم( .)10وجيرل لرم يبراأ برالر من أو الرر يم ألن لفرظ الأاللرة "اهلل"
 )1تفسير البيضاوي.26/1 :
 )2سورة األ عام :آية .118
 )3سورة هوا :آية .41

 ) 4أرامع األصرول ارري أ ااير

الرسرول :ابررن األثيرر ،ت قير  :ابررا القراار األر رؤو  ،منتبررة ال لروا ي -م بعرة المررالح-

منتبة اار البيان1390،1 ،هر1970-م.266/4،

 )5سورة الواجعة :آية .74

 )6الت رير والت وير.150/1 :
 )7سورة األالل :آية .1
 )8النشاف.3/1 :

 )9باايع الفوايا :ابن جيم الأويية ،اار النتام العربي ،بيرو-,لب ان.26/1 ،

 )10الموسررواة القرآ يررة تصررايص السررور :أعفررر شرررف الرراين ،ت قير  :ابررا العييرري اثمرران التررويأري ،اار التقريررم بررين
الملاهم اإلسالمية ،بيرو1420 ،1 ،,م.37/1 ،
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ي إلرل أن وأرم تقرايم لفرظ الأاللرة
هو العلم المشهور المتتص بالمعبوا ال ر سرب ا م( ،)1ولهرم ال برر آ

"اهلل" الل لفظري "الرر من" و "الرر يم" وهري أسرماء لرم ،وللرب أ ٍ
رار الرل ريقرة العررم اقرال" :مرن شران
العرم ،إلا أرااوا التبر ان ُمتبرر ا رم ،أن يقراموا اسرمم ،ثرم يتبعروق صرفاتِم و عوترم .وهرلا هرو الواأرم
اي ال نم :أن ينون االسم مقاما جبل عتم ِ
وصرفتم ،لريعلم السرامعُ التبرر ،امرن التبررُد .ارإلا نران للرب
ُ
أسماء جا رم الل تْلقم أن يتسموا بها ،تص بها فسرم او هرم ،وللرب مثر ُل
نللب نان هلل -أل ِل ْن ُرق-
ٌ
رماء أبرراح لهررم أن ُيسررمي بعضررهم بعضررا بهررا ،وللررب :نررالر يم والسررميع
"اهلل" و"الررر من" و"التررال "؛ وأسر ٌ

والبصررير والنرريم ،ومررا أشرربم للررب مررن األسررماء نرران الواأررم أن تُقررام أسررماؤق الترري هرري لررم تاصررة اون
التمأيا ،ثم ُيتبع للب باسمايم التي جا تسمل بها
ما و
ُ
أميع تلقم؛ ليعرف السامعُ للب م ْن توأم إليم ال ُ
ي ررق ،بعررا الررم المتا ررم أو السررامع مررن توأررم إليررم مررا يتلررو للررب مررن المعررا ي .ابرراأ اهللُ -أررل ِل ْن ر ُرق-
باسمم اللي هو "اهلل"؛ ألن األلوهية ليس ,لتيرق أل ث اؤق من ٍ
وأم من الوأوق"(.)2
ولنر لفظ الأاللة "اهلل" مقترن بالوصفين "الر من" و "الر يم" ت بيها الل أن اهلل هرو الرلي يسرت

أن ُيس رتعان بررم ارري أميررع األمررور ،وهررو المعبرروا ال قيق ر آي الررلي هررو مررولل ال ر عم نلهررا ااألهررا وآأالهررا،
أليلهررا و قيرهررا( ،)3وجيررل تقررام لف رظُ الأاللررة "اهلل" الررل "الررر من" و"الررر يم"؛ ألن المتررا بين ارري الق ررآن
ثالثة أص اف لنرهم اهلل اي سورة اا ر ي جال تعرالل{ :فَ ِم ْنهم ظَـالِم لِ َن ْف ِس ِـه و ِمـ ْنهم م ْقتَ ِ
صـد َو ِمـ ْن ُه ْم
ُْ
َ ُْ ُ
ُ
ِ ()4
ســا ِْق ِْــا ْل َخ ْير ِ
ات ِْ ـِإذ ِ
ْن الل}  ،اقررال :أ ررا اهلل للسررابقين ،الررر من للمقتصرراين ،الررر يم للظررالمين ،وأيض را
َ
َ
"اهلل" هررو مع رري الع رراء ،و"الررر من" هررو المتأرراوي اررن يال ,األوليرراء ،و "الررر يم" هررو المتأرراوي اررن

الأفاء(.)5

والأمررع بررين صررفتي "الررر من" و"الررر يم" االلررة الررل المع ررل المرراا ،وهررو أن اهلل -سررب ا م تعررالل-

هو" :الم عم ال قيقي البالغ اي الر مة ايتها"( )6الر ْ ِ
من ات اول أاليل ال عم واظايمها وأصولها ،أراام
الرِ ِيم نالتتمة والرايف ليت اول ما ا م ها ول ف( ،)7ولهم الررايي إلرل أن سربم تقرام "الرر من" الرل

الشيء ال قير اليسير ُ ،نري أن بعضرهم لهرم إلرل
"الر يم" يرأع إلل أن "النبير العظيم ال ُي لم م م
ُ
رير ،نا ررم تعرالل يقرول :لررو
بعرض األنرابر اقرال :أيتُرب لمهرم يسرير ،اقررال :ا لرم للمهرم اليسررير رأرال يس ا
اجتصررر ,الررل لنررر الررر من ال تشررم ,ا رري ولتعررلر اليررب س رؤال األمررور اليسرريرة ،ولنررن نمررا الِ ْمت رري
 )1تفسير البيضاوي.27/1 :
 )2تفسير ال بري.132/1 :

 )3تفسير البيضاوي.27/1 :
 )4سورة اا ر :آية .32

 )5مفاتيا التيم.154/1 :

 )6تفسرير البيضراوي .27/1 :الب ررر المايرا ارري تفسرير القررآن المأيرا :أ مرا بررن م مرا بررن المهراي بررن اأيبرة ال سر ي،
ت قي  :أ ما ابا اهلل القرشي رسالن ،سن ابان يني ،القاهرة ،بعة 1419هر.55/1 ،

 )7النشاف.8/1:
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ريم اا لررم م رري شرراب علررب وملررا جررارب ،نمررا جررال
ر ما را ت لررم م رري األمررور العظيمررة ،اا ررا أيضرا ر ر ٌ
()1
تعالل لموسل –اليم الصالةُ والسالم :-يا موسل سل ي ان ملا جارب والف شاتب".
أمرا سريا ج رم اانرا الررل اأتمرا الصرفتين لرم والبراء بررالر من أل رم" :يسرتتر لنرل معرا ي الر مررة

و االتهررا وهررو المتررتص و رراق باأتمررا هرراتين الصررفتين ،نمررا أ ررم هررو المتررتص و رراق بصررفة الررر من،
امن الأايي أن يوصف ابا من ابااق با رم ر ريم ،ولنرن مرن الممت رع مرن ال ا يرة اإليما يرة أن يوصرف

ابا من ابااق بان ر من".

()2

اشتمل ,البسملة الل ثالثة أسماء هلل -اي وأل -وهي" :اهلل"" ،الر من"" ،الر يم" ،ونران لهرلا الترتيرم

االلررة؛ ااسررم "اهلل" -ارري وأررل" -أجررود األسررماء ارري تألرري لاتررم أل ررم أظهررر األسررماء ارري اللفررظ وأبعرراها
مع ل ان العقول اهو ظاهر با ن يعسر إ نارق وال تُارب أس اررق ،جال ال سين بن م صور ال الا:
اهوا ِْ ِه ولَها  ...لِيًلَموا ِم ْن ُه مً انى ِم ْن مً ِان ِ
اسم َم َا ا ْل َخ ْل ِ
يه
ق قَ ْد تَ ُ
َْ
ْ
َ ا
ََ
َْ ُ
ِ ِ ()3
ِ
ِ
ون الَِّذي أ َْْ َداهُ ُم ْْديه
س َْب ...
َحتَّى َي ُك َ
صلُوا م ْن ُه إِلَى َ
َوالل َما َو َ

اسمم "الر من" اهو يفيا تألي ال ر بصرفاتم العاليرة ،ولرللب جرال تعراللُ { :ق ِـل ْاد ُعـوا اللَ أ َِو ْاد ُعـوا
وأما ُ
()4
س َنى}.
َّ
َس َما ُ ا ْل ُح ْ
الر ْح َم َن أَيا َما تَ ْد ُعوا َفلَ ُه ْاأل ْ
ت ُكـ َّـل
وأمررا اسررمم "الررر يم" اإ ررم يفيررا تألرري ال ر بااعالررم وآياتررم ،ولهررلا السرربم جررال تعرراللَ { :رَّْ َنــا َو ِسـ ْـً َ
ش ْي َر ْح َم اة َو ِع ْل اما}.
َ

()5

الحمد لل رب الًالمين:

ما ث اء الل الم موا الل وأم التعظيم ،وال ما ينون ان ٍيا أو يرر يرا ،أمرا الشرنر ارال يقرع
ال ُ
إال مقابلررة ال عمررة؛ أل ررم ال ينررون إال بعررا المعررروف( ،)6واتتصرر ,سررورةُ الفات ررة بلفررظ ال مررا ،ولررم يقررل

الشررنر هلل؛ ألن لنررل مررن اللفظررين االلتررم التاصررة ارري الق ررآن الن رريم ،اال مررا اتررتص بالث رراء الررل اهلل
تعالل من أهة صفاتم اللاتية ،أمرا الشرنر ايقرع الرل عمرة تاصرة ،لرلا جيرل إن ال مرا ت راول الصرفا،,

أما الشنر اياتي اي مقابلة ال عم التي يوليها اهللُ تعالل لعبااق(.)7
ومن ه ا نا ر ,االلرةُ لفرظ ال مرا أشررف مرتبرة وأ سرم مقامرا مرن لفرظ الشرنر اري سرورة الفات رة ،إل

مررن "ي مررا اهلل الررل أاللررم وبهايررم وجارتررم و يرهررا مررن صررفاتم العليرة أجرررم إلررل اإلتررالص ممرن يشررنرق

 )1مفاتيا التيم.202/1 :

 )2اي ظالل القرآن.22-21/1 :
 )3مفاتيا التيم.244/1 :

 )4سورة اإلسراء :آية .110
 )5مفاتيا التيم .244/1

 )6المفراا ,اي ريم القرآن . 256/1 :والنشاف.8/1 :
 )7لسان العرم :مااة ( ما).
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الرل عمايرم ،لرلا ورا ارري ال راي

الشرريف" :ال مررا رأن الشرنر ،مرا شررنر اهلل ابراا ال ي مراق"( .)1انمررا

أن اإليمرران نرران ال مر ُرا رأن ال آشرنر( ،)2اال مررا أار آم مررن الشررنر؛ ألن ال مررا ابررارة اررن
أن اإلتررالص ر ُ
تعظرريم الفااررل ألأررل مررا صررار ا ررم مررن اإل عررام ،س رواء أنرران للررب اإل عررام أصررال إليررب أم لتيرررب .أمررا
الشنر اهو ابارة ان تعظيمم ألأل إ عام وصل إليب".

()3

واتتص اهللُ -سب ا م وتعالل -التعبير القرآ ي ال ما هلل ولم يقرل أ مرا اهلل أو
أبلغ الوأوق:

مرا اهلل؛ ألن ال مرا هلل

جاار الل ماق ،أما لما جرال ال مرا هلل اقرا أاراا للرب
* أل م لو جال أ ما اهلل أااا للب نون للب القايل ا

أ ررم نرران م مررواا جبررل مررا ال امرراين ،وجبررل شررنر الشررانرين ،اهررو س رواء مرراوا أو لررم ي مرراوا وس رواء
شنروا أو لم يشنروا اهو تعالل م موا من األيل إلل األبا ،ب ماق القايم ونالمم القايم.

* أن جول ا ال ما هلل مع راق أن ال مرا هلل والث راء ر هلل وملنرم ،اإ رم تعرالل هرو المسرت
نثرة عمم وأ وا آاليم الل العباا ،وجل ا ال ما هلل مع اق أن ال ما هلل

اهلل لم يال للب نو م مست قا لل ما للاتم.
* أن جول ا أ ما اهلل أو

لل مرا بسربم

يست قم للاتم ،ولو جال أ ما

ما اهلل يع ي أن ال ما متتص بفاال معين هرو المرتنلم ،أو المتنلمرون ،اري

ررين أن ال مررا هلل تررال الررل صرريتة م لقررة ال تتررتص بفااررل معررين وال يمررن معررين ،أمررا جولُ ررا أ مررا أو
ما اهو يع ي أن ال ما متتص بيمان ال اضر أو المستقبل؛ ألن الفعل المضار يال اليهما ،وهلا

يع ري أن يمررن ال مررا م راوا بعمررر اإل سرران ،و مررا اهلل يرر م رراوا وال هررو برالم ق ع ،لررللب أرراء بلفررظ

ال ما هلل.

()4

رام مرا
وجام "ال ما" الل لفظ الأاللة "اهلل" بوان نان لفظ الأاللة اهلل أولل وأهرم لنرن المقرام ه را مق ُ
هلل الل ِعمم وآاليم التري ال تعر آا وال ت صرل ،جرال ابرن ااشرور" :جلر ,جرام ال مرا؛ ألن المقرام ه را مقرام
ال ما ،إل هو ابتااء أولل ال عم بال ما وهي عمة ت ييل القرآن اللي ايم أاح الراارْين ،اتلرب ِ
الم رة مرن
ْ
آن الرل نمرال المع رل واللفرظ
أنبر ما ي ما اهلل اليم من أاليل صفا ,النمال ،السيما وجا اشتمل القرر ُ
رلنر بمررا لم يلِ رم تعررالل مررن الصررفا,
ورق ا ررا ابتررااء س رما إ ايلررم وابتررااء تالوتررم مر ا
والتايررة ،انرران ُت ُ ر ُ
الأميلة ،وللب يلنر بوأوم ماق وأن ال ُيتفل ا م انان المقام مقام ال ما ال م الة ،الللب جام وأييل
ا م ما يؤلن بتاترق لم اااتم".

()5

 )1اماة القارئ شرح ص يا البتاري .80/21 :وشعم اإليمان230/6 :
 )2لسان العرم :مااة ( ما).

 )3مفاتيا التيم .472/12 :واللبام اي الوم النترام .5/8 :ومرراح لبيرا لنشرف مع رل القررآن المأيرا :م مرا برن امرر
ررووي الأ رراوي الب ت رري إجليم ررا ،ت قير ر  :م م ررا أم ررين الصر ر اوي ،اار النت ررم العلمي ررة ،بي رررو1417،1 ،,ه.305/1 ،

والتفسير الوسي  :م ما سيا

 )4مفاتيا التيم.191/1 :

اوي.19/1 :

 )5الت رير والت وير.158/1 :
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نللب اإن ابارة "ال ما هلل" اي هلا المقام أولل من "هلل ال ما"؛ ألن تقايم الأار والمأررور هلل يفيرا

االتتصراص ،أو إ ايلررة شرب امرن يرااي برران ال مرا لتيررر اهلل ،أو يرااي أن ه رراب لاترا تشررترب مررع لا,

اهلل العلي القاير اي ال ما ،ولما نان المقام اي السورة المبارنة يرر للرب ،اقرا تقرام االسرم الرل الأرار
والمأرور(.)1

ب
وجا يسال سايل لمالا تقام لفظ الأاللة "ال ما" اي سورة الأاثية اري جولرم تعراللَ { :فلِلَّ ِـه ا ْل َح ْم ُـد َر ِّ
الســماو ِ
ين}( ،)2السرربم يعرروا إلررل السرريا والمقررام ،افرري سررورة الفات ررة مقررام
ب ْاأل َْر ِ َر ِّ
ات َو َر ِّ
ب ا ْل ًَــالَ ِم َ
َّ َ َ
مؤم ين يقرون بعبااة اهلل ،وي لبون الهااية واالستعا ة م م أل واال ،أمرا اري سرورة الأاثيرة االمقرام اري
النرراارين واقايرراهم ،اقولررم تعررالل( :اللررم ال مررا) ورا الررل تقرراير بعررا إر ررام المنررلم وجهررق ووجررو األمررر

م ابقرا إلتبررار الرسررل الرريهم السررالم ،وظهررور مررا نررلم الأا ررا بررم ،اع ررا وضرروح األمررر نرران جيررل لمررن
ال ما ومن أهلم ،انان الأوام الل للب اقيل "اللم ال ما"(.)3

ِ
رن سررور ارري الق ررآن الن رريم
وممررا يلفرر ,ال ظررر أن ال مررا ارري الق ررآن يرراتي ابتررااء ،اقررا ااتُت رر ,تمر ُ
ين}(.)4
برر"ال ما هلل" ،وهلق السور هي :سورة الفات ة ،جال تعالل{ :ا ْل َح ْم ُد لِلَّ ِه َر ِّ
ب ا ْل ًَالَ ِم َ
ِ
ق َّ ِ
ور}(.)5
وسورة األ عام{ :ا ْل َح ْم ُد لِلَّ ِه الَِّذي َخلَ َ
الس َم َاوات َو ْاأل َْر َ َو َج ًَ َل الظلُ َمات َوالن َ
ِِ ِ
ِِ ِ
اب َولَ ْم َي ْج ًَ ْل لَ ُه ِع َو اجا}(.)6
وسورة النهف{ :ا ْل َح ْم ُد للَّه الَّذي أَ ْن َز َل َعلَى َع ْْده ا ْلكتَ َ
السماو ِ
ِ
ِِ ِ
ات َو َما ِفي ْاأل َْر ِ }(.)7
وسورة سبا{ :ا ْل َح ْم ُد للَّه الَّذي لَ ُه َما في َّ َ َ
السماو ِ
ِِ ِ
ات َو ْاأل َْر ِ }(.)8
وسورة اا ر{ :ا ْل َح ْم ُد للَّه فَاط ِر َّ َ َ
والتساؤل اللي ي رح فسم ،ما االجة سورة الفات ة بالسور األربعة ،وما وأم تتصيص نل آية
بعض الماي ا ااشاروا إلل ِعم
م ها بما ورا اي السورة من أوصاام تعاللد وجا أأام ان هلا التساؤل
ُ
اهلل األساسية هي ال شاة األولل والبقاء ايها ،وال شاة األترد والبقاء بعاها ،بوان (ال ما) اي أم القرآن

 ) 1لمسرا ,بيا يرة ارري صروص مرن الت ييررل :ااضرل برن صررالا برن مهراي بررن تليرل البراري السررامرايي ،اار امرار لل شررر
والتوييع ،امان–األران1423 ،3 ،هر 2003-م ،ص.19

 )2سورة الأاثية :آية .36

 ) 3مرالب التاويرل القررا ع برلوي اإلل راا والتع يررل اري توأيرم المتشررابم اللفرظ مرن آي الت ييررل :أ مرا برن إبرراهيم برن اليبيررر
الثقفي ،أبو أعفر التر ا ي ،ت قي  :ابا الت ي م ما الي الفاسي ،اار النتم العلمية ،بيرو–,لب ان ،ص.12

 )4سورة الفات ة :آية .2
 )5سورة األ عام :آية .1

 )6سورة النهف :آية. 1
 )7سورة سبا :آية .1

 )8سورة اا ر :آية .1
- 233 -

أاء ناشفا ان نل هلق ال عم؛ اال ما هلل التال المبا  ،المعروف بو اا يتم ،مالب الاارْين .أما السور
األربع األترد اقا أاء ,نل سورة م ها ناشفة ان عمة من ال عم(.)1

"ال مر ُرا هلل" بضررم الرراال ج رراءة الأمهررور وهرري أولررل مررن ج رراءة ال صررم بر ر "ال مررا هلل" ب صررم الرراال،
اقر رراءة الرا ررع ت ررال ال ررل أن الأمل ررة اس ررمية ،أم ررا جر رراءة ال ص ررم ات ررال ال ررل أن الأمل ررة اعلي ررة ،والأمل ررة

االسمية أاوم وأثب ,من الأملة الفعلية(.)2

رب الًالمين"؟
الحمد لل ِّ
ما دَلة الجما ْين اسمين من أسما الل الحسنى في آية " ُ
ــد ِ
ب ا ْل ًَــالَ ِمين}( )3ابرراأ بهررلين
لل َر ِّ
جررال ابررن تيميررة" :جررال اهلل -ارري وأررل -ارري أول السررورة{ :ا ْل َح ْمـ ُ
االسمين :اهلل ،والرم ،و(اهلل) هو اإللم المعبوا ،اهلا االسم أ بالعبااة؛ ولهلا يقال :اهلل أنبرر ،ال مرا

هلل ،سررب ان اهلل ال إلررم إال اهلل ،و"الرررم" هررو المرب ري التررال ال رراي ال اصررر الهررااي ،وهررلا االسررم أ ر
()4
س َنا َوِان لَّ ْم تَ ْغ ِف ْر
باسم االستعا ة والمسالة ،ولهلا يقرالَ { :ر ِّ
ب ا ْغ ِف ْر لِي َولِ َوالِ َد َّ
ي} { ،قَاََ َرَّْ َنا َ
ظلَ ْم َنا أَنفُ َ
()5
ِ
لَ َنا وتَرحم َنا لَ َن ُكوَن َّن ِم َن ا ْل َخ ِ
وْ َنـا
ت َن ْف ِسـي فَـا ْغ ِف ْر لِـي}(َّ { ،)6
ين} َ { ،ر ِّ
ب إِ ِّني َ
ظلَ ْم ُ
اس ِر َ
رْ َنـا ا ْغف ْـر لَ َنـا ُذ ُن َ
َ َْْ
()8
)
7
(
وِاس ارفَ َنا ِفي أَم ِرَنا} { ،رَّْ َنـا ََ تُ َؤ ِ
َخطَأْ َنـا}  ،اعامرة المسرالة واالسرتعا ة المشررواة
اخـ ْذ َنا إِن َّن ِسـي َنا أ َْو أ ْ
ْ
َ
َ َْ
باسم الرم .ااالسم األول يتضمن اية العبا ومصيرق وم تهاق ،وما تل لم ،وما ايم صال م ونمالرم،

وهو ابااة اهلل ،واالسم الثا ي يتضمن تْل العبا ومبتااق ،وهو أ م يربم ويتوالق مع أن الثا ي ياتل اري

األول اتول الربوبية اي األلوهية"( ،)9باليل أ ا بتهرل إلرل اهلل اايمرا متضرراين جرايلين :اللهرم ا فرر ل را
وار م ا ،تماما نقول ا رب ا ا فر ل ا وار م ا.

الرحمن الرحيم:

أرراء لفررظ الأالل رة (اهلل) -سررب ا م وتعررالل -بصررفتين "ترراالن الررل التأرراا والثبررو ,مع را الررو جررال

الر من اق لتوهم السامعُ أن هلق الصفة اريةٌ جا تريول نمرا يريول الأرو مرن الأواران والتضرم مرن
التضبان و يرق .ولو جال ر يم و اها لفهم م هرا أ هرا صرفة ر ريم مرع أ هرا ثابترة لن هرا ليسر ,بالضررورة
 ) 1ي ظررر إشررارا ,اإلاأرراي ارري مظرران اإليأرراي :بررايع اليمرران سررعيا ال ورسرري ،ت قي ر  :إ سرران جاسررم الصررال ي ،شرررنة
سويلر لل شر ،القاهرة2002 ،3 ،م.36/1 ،

 )2البرهان اي الوم القرآن.178/4 :
 )3سورة الفات ة :آية .2
 )4سورة وح :آية .28

 )5سورة األاراف :آية .32

 )6سورة القصص :آية .16

 )7سورة آل امران :آية .147
 )8سورة البقرة :آية .286

 )9جاااة أامعة اي تو يا اهلل بواتالص الوأم والعمل لم ابااة واستعا ة :ابن تيمية ال ار ي ال بلري الامشرقي ،ت قير :
ابررا اهلل بررن م مررا البصرريري ،اار العاصررمة ،الريرراض ،المملنررة العربيررة السررعواية1418 ،1 ،هر ر1997-م ،ص.67
ومأمو الفتاود :البن تيمية.13/14 ،
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الل الاوام ظاهرة إ ما جا ت فب مثال ا اما يقال االن نريم ،اهلا ال يع ي أ م ال ي فب ان النررم ل ظرة
وا اة ،إ ما الصفة التالبة اليم هي النرم.

وأاء سب ا م بالصفتين مأتمعتين ليال الل أن صفاتِم الثابتة والمتأااة هري الر مرةُ ،ويرال الرل

أن ر متررم ال ت ق ررع ،وهررلا يرراتي مررن بررام اال تيررا للمع ررل وأرراء بالصررفتين الثابتررة والمتأررااة ال ي فررب
ان إ ااهما ،إ ما هلق الصفا ,مستمرة ثابتة ال ت فب ألبتة ير م ق عة"( ،)1وجام الر من الل الر يم

بوان نان الر من أبلغ؛ أل م نالعلم ،إلا نان ال يوصف بم ير اهلل اصار نالمعراة اي االبتااء بهرا(،)2
وأأمرع العلمرراء الرل أن اسررم الررر من مترتص برراهلل تعررالل و راق ،ال يأرروي أن ُيسررمل برم يررق ،واسررتالوا

الر ْح َم َن}.
الل للب بقولم تعاللُ { :ق ِل ْاد ُعوا اللَ أ َِو ْاد ُعوا َّ
ااهلل -اي وأل -ساود بين الر من ولفظ الأاللة اهلل اللي ال يشارنم ايم أ را ،ومرا يرالل الرل أن
ـك ِم ْـن ر ِ
َج ًَ ْل َنـا ِم ْـن
سـ ْل َنا ِم ْـن قَ ْْلِ َ
سـل َنا أ َ
الر من يتساود مع لفظ الأاللة اهلل ،جولم تعاللَ { :و ْ
ُُ
اسأ َْل َم ْـن أ َْر َ
ُد ِ
ون}( ،)4اااية تؤنا الل أن الر من هو المست للعبااة ،اهو يتف مع االسم
ون َّ
الر ْح َم ِن آلِ َه اة ُي ًْ َْ ُد َ
()3

األاظم "اهلل".

وجيل جرام الرر من لروأهين :اتتصاصرم براهلل وأريا رم مأررد األسرماء التري ليسر ,صرفا ،)5(,ولهرم
بعض أهل العلم إلل أن الر من والر يم بمع ل وا ٍا ،ن امان و ايم( ،)6وااتر ألن اسم الر من أبلغ

من الر يم ألن ييااة الب اء تال الل ييااة المع ل(.)7
قدم الرحمن؟
واذا كان الرحمن أْلط من الرحيم فلِ َم ّ
من اااة العرم اي صفا ,الماح الترجي من األا ل إلل األالل ،نقولهم االن االِم ِ رير ،وللب
ألن الر من اسم تاص باهلل تعالل ،نلفظ "اهلل"؛ وأل م لما جام الر من ت اول أاليل ال عم واظايمها

وأصولها ،وأراام الر يم نتتمة ،والرايف ليت اول ما ا م ها ول ف .وما هو من أاليل ال عم

واظايمها وأصولها أ بالتقايم مما يال الل اجايقها وارواها بوااراا الوصفين الشريفين باللنر
لت ريب سلسلة الر مة( ،)8وجا يسال سايل :ما ااياة تنرار الر من والر يم ،مع العلم أ م لم يفصل

بي هما إال اي آية وا اة د
لنر المفسرون لللب ِ نما ااياة ،م ها:

 )1لمسا ,بيا ية اي صوص من الت ييل :ص.34
 )2إيأاي البيان ان معا ي القرآن.58/1 :
 )3سورة اإلسراء :آية .110
 )4سورة اليترف :آية .45

 )5التسهيل لعلوم الت ييل.49/1 :
 )6الار المصون.32/1:

 )7البرهان اي الوم القرآن .502/2 :واالتقان.324/3 :

 )8إرشااا ,العقل السليم إلل ميايا النتام النريم .11/1 :والأاول اي إارام القرآن.22/1:
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* جال ابن الأيري" :وأما الأمع بين الر من الر يم افيم مع ل هو أ سن من المع ي ْين الللين لنرهمرا،
وهررو أن الررر من اال الررل الصررفة القايمررة بررم سررب ا م ،والررر يم اال الررل تعلقهررا بررالمر وم ،انرران األول

للوصررف والثررا ي للفعررل ،ارراألول اال أن الر مررة صررفتم والثررا ي اال الررل أ ررم يررر م تلقررم بر متررم ،بوالا
ـان ِْـا ْلم ْؤ ِم ِن َ ِ
ـه ِْ ِهـم ر ُؤوف ر ِحـيم}( .)2ولرم ِ
(َّ ِ )1
يأرا
َ
يمـا}" {إن ُ ْ َ
ين َرح ا
أرا ,اهم هلا اتامرل جولرم تعراللَ { :و َك َ ُ
ج ر من بهم ،اعلم أن الر من هو الموصوف بالر مة ور يم هو ال ار م بر متم"(.)3
* ِاظر ُرم جررارهما وتانيررا أمرهمررا ،جررال أبررو يرران" :وارري تنررار الررر من الررر يم إلا نا رر ,التسررمية آيررة مررن
الفات ة ت بيم الل جار هاتين الصفتين وتانيا أمرهما"(.)4
* أ همررا ُن رر ار لت قي ر اسررت قا اهلل أررل ِل ْن ر ُرق (ال مررا) ،اينررون المقصرروا وأررم ال مررا هلل أل ررم الررر من
الر يم(.)5
الم ر عم الرريهم ،اااااهررا مررع
* أن الر مررة هرري اإل عررام الررل الم ترراا ،ولررم ينررن ارري اايررة األولررل لنررر ُ
لنرهم ،اقال" :رم العالمين الر من" لهم أميعا ي عم اليهم ويريجهم والر يم بالمؤم ين تاصة(.)6
* وجيل إن المع يين متتلفان ،االر من الر يم اي البسملة تلنر ا بر مة اهلل سب ا م وتعالل ...و ف ار م
تل ال ست ي وال هرام أن سرتعين بسرم اهلل إن ن را جرا اعل را معصرية ،اراهلل يريرا أال تم ع را المعصرية

أن اتل إلل نل امل بسم اهلل ،اعلم ا أن قول "بسرم اهلل الرر من الرر يم" لنري عررف أن البرام مفتروح
لالستعا ة بم تعالل ،ولنرن الرر من الرر يم الثا يرة مقتر رة بررم العرالمين .اراهلل رم للمرؤمن والنراار اهري

ر مة اهلل اي ربوبيتم لتلقم ،ااهلل رم ال ايع والعاصي ،ااهلل تعرالل يمهرل العاصري ويفرتا أبروام التوبرة
لنل من يلأرا إليرم وهرلق ر مترم( .)7ارالر من الرر يم اري البسرملة تاصرة برالمؤم ين و راهم اون يررهم،

أمررا ارري سرريا ال م را هلل رم العررالمين الررر من الررر يم ،اهرري تشررمل المررؤمن والنرراار و ي ررق ،وبررام اهلل
مفتوح للتايم.

ااهلل نرر اسميم الر من الر يم؛ "ليبين لعبااق أن ربوبيتم ربوبيرةُ ر مرة بوا سران ،ليقبِلروا الرل امرل
ما يرضيم ،وهم م مي و ال فون م شر و الصاور ،ال ربوبية أبرو ,وجهر لهم"( .)8ووجو نلمة الر يم

 )1سورة األ يام :آية .43
 )2سورة التوبة :آية .117
 )3باايع الفوايا.24/1 :

 )4الب ر الم ي .35/1 :

 )5رايم التفسير.100/1 :

 )6أ سرار التنرار اي القرآن المسمل البرهان اي توأيم متشابم القرآن لما ايم من ال أة والبيان :أبو القاسرم برهران الراين
النرما ي ،ويعرف بتاا القراء ،ت قي  :ابا القاار أ ما ا ا ،اار الفضيلة اي القرآن ،ص.65

 )7ي ظر تفسير الشعراوي. 54/1 :
 )8تفسير الم ار ي.31/1 :
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بعا نلمة الرم يال ا الل أن الر مة هي من صفا ,اهلل تعالل العليا ،وايها إشارة إلل أن المربي يأم
أن يت لل بالر مة وتنون من أبري صفاتم وليس ,القسوة.

()1

ووجررو نلمت ري الررر من الررر يم بعررا نلمررة رم العررالمين تررال االلررة واض ر ة الررل أن اهلل سررب ا م وتعررالل
جريررم مررن ابررااق ر رريم بهررم ،ونا ررم يقرربهم إليررم وال ي فررهم ا ررم ،وأن ال رير مفترروح أمررام العبررا المررل ِم
للتوبة ،أما نلمتا الر من الر يم اي البسملة اإ هما ياالن الل سن استهالل األاعال.

مالك يوم الدين:

أر رراء ار رري سرررورة الفات ر ررة تمسر ررة أسر ررماء مر ررن أسر ررماء اهلل ال س ر ر ل ،وهررري" :اهلل"" ،رم"" ،الر ررر من"،

"الرر يم"" ،مالرب" ،والسرربم اري أمررع هرلق األسررماء اري سرورة الفات ررة ،نران اهلل تعررالل يقرول" :تلقتُرب أوال

رر ,لرب اا را
رتر ,اليرب اا را ر مرن ،ثرم تبر ,اتف ُ
اا ا إلمٌ ،ثم ربيتُب بوأوق ال عم اا ا رم ،ثرم اصري ,اس ُ
()2
ر يم ،ثم البا من إيصال الأ ايء إليب اا ا مالب يوم الاين".

وااللة جولرم تعرالل" :مالرب يروم الراين" بعرا جولرم "الرر من الرر يم" ،لينرون نترهيرم بعرا تر يرم ،وليعلم را
ِ
ومأر ٍ
ـئ
راي لهررم أامررالهم ،نمررا جررالَ { :ن ِّْـ ْ
أ ررم تعررالل ربرل ابررااق بنرال ال ررواين مررن التربيررة ،اهررو ر رريم بهررم ُ
ِ
ِعْ ِادي أ َِّني أََنا ا ْل َغفُور َّ ِ
يم}.)4()3(.
عوأ َّ
َن َع َذا ِْي ُه َو ا ْل ًَ َذ ُ
َ
يم َ
ُ
اب ْاألَل ُ
الرح ُ
الاين بمع ل الأياء ،وهو يشمل أميع أ وال القيامة ،جال األلوسي " :بوا ما جال مالب يوم الاين ولم
يقل يوم القيامرة م اراراة للفاصرلة وترأي را للعمروم ،ارإن الراين بمع رل الأرياء يشرمل أميرع أ روال القيامرة
باسررها الرل أن يروم القيامرة ال يفهرم
من ابتااء ال شور إل السرما الاايم؛ برل ينراا يت راول ال شراة األولرل ْ
()5
م م الأياء مثل يوم الاين".

إياك نًْد واياك نستًين:

رايم األهررم،
جُرام المفعررول بررم "إيرراب" الررل الفعلررين " عبررا" و" سررتعين" اهتمام را؛ إل مررن شرران العرررم تقر ُ
ُي رلنر أن أارابي را سررم آتررر ارراارض المسرربوم ا ررم ،اقررال السر آ
رام :إيرراب أا رري ،اقررال ااتررر ،وا ررب
أارض .اقام األهم ،ليال يتقام لنر العبا والعبااة الرل المعبروا( ،)6وجيرل ليرال الرل اتتصراص العبرااة
هلل و اق ال شريب لم ،وجام الفعل " عبا" الل الفعل " ستعين" االلة الل أن العبااة هري السربم الرريين

ـــن َو ِْ
ـــس إََِّ
ـــت ا ْل ِجـ َّ
الر ررلي مر ررن أألر ررم تل ر ر اهللُ التالي ر ر إ س ر ر ْيها وأ ْيهر ررا ،جر ررال تعر رراللَ { :و َمــــا َخلَ ْقـ ُ
اإل ْنـ َ
لِ َي ًْ ُْـ ُـد ِ
ون}( .)7واالسررتعا ة إ مررا هرري وسرريلة للعبررااة ،لررللب أرراء جولررم إيرراب سررتعين بعررا إيرراب عبررا ،وايررم
 )1لمسا ,بيا ية :ص.31

 )2مفاتيا التيم.208/1 :

 )3سورة ال أر :اايتان .50-49
 )4تفسير الم ار ي.32/1 :
 )5روح المعا ي.88/1 :

 )6تفسير ال بري .145/1:
 )7سورة اللاريا :,آية .56
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االلة الل أ م ال ي بتي أن ُيستعان إال بمن يست العبااة وهو اهللُ تعالل؛ ألن يرق لين بيراق األمرر،
وم م أيضا إرشاا لت سان إلل أ رم يأرم اليرم أن ي لرم المعو رة م رم تعرالل الرل امرل لرم ايرم نسرم،
ور ال متررونال م مررواا،
امررن ترررب النسررم اقررا أا رم الف ررة ،و بررل هرراي الشرريعة ،وأصرربا مررلموما مررا ا
ونللب ايها إيماء إلل أن اإل سان مهما أوتي من صااة الررأي و سرن الترابير ،ال يسرتت ي ارن العرون

اإللهي(.)1

ورا ,صيتة العبااة واالستعا ة بلفظ الأمع "إياب عبا بوايراب سرتعين" ،ولرم يقرل "إيراب أابرا بوايراب
الملروب انا رم يقرول:
أستعين" بصيتة المفررا ،للرب "لالاترراف بقصرور العبرا ارن الوجروف اري برام ملرب ُ

أ ا يا رم العب ُرا ال قيرر الرلليل ،ال يلير بري أن أجرف هرلا الموجرف اري ُم اأاترب بمفرراي؛ برل أ ضرم إلرل
عباب و ستعين بب"( .)2واتتلف العلماء
ِسْلب المؤم ين المو اين اتقبل ااايي اي يمرتهم ا ن أميعا ُ

ارري االلررة ال ررون ارري جولررم " عبررا" و" سررتعين" اررلهم بعررض العلمرراء إلررل أن ررون المضرراراة تررال الررل:
"اإلتبار ان أ ن العباا والمصلي ارا م هم ،والسيما إن نان اي أمااة أو إمامهم ،ااتبر ان فسم

وان إتوا م المرؤم ين بالعبرااة التري ُتلقروا ألألهرا ،وتوسر لهرم بتيرر ،ومر هم مرن جرال :يأروي أن تنرون
َّـاك
َّـاك َن ًْ ُْ ُـد َوِاي َ
للتعظيم ،نان العبا جيل لرم :إلا ن ر ,اري العبرااة اا ر ,شرريف وأاهرب ارريض اقرل{ :إِي َ
ين}( ،)3بوالا ن رر ,تررارا العبررااة اررال تقررل :ررن وال اعل ررا ،ولررو ن رر ,ارري مايررة ألررف أو ألررف ألررف
ســتًَِ ُ
َن ْ
الاتقار الأميع إلل اهلل اري وأرل .ومر هم مرن جرال :أل رف اري التواضرع مرن إيراب أابرا ،لمرا اري الثرا ي
ط ا ْلم ِ
يم}( ،)4مررن أعلرم فسررم و راق أهررال لعبرااة اهلل تعررالل الررلي ال
الصـ َا
مرن تعظيمررم فسرم {ا ْهـ ِـد َنا ِّ
ـر َ ُ ْ
سـتَق َ
ابااتم ،وال يث ي اليم نما يلي بم"(.)5
يست يع أ ا أن يعباق
وسرربم تنررار "إيرراب" مررع الفعررل " سررتعين"؛ " أل ررم لررو اجتصررر الررل وا ررا لربمررا ترروهم المترروهم أ ررم ال

يتقرم إلل اهلل تعالل إال بالأمع بي هما ،وال يمن م أن يفصل بي هما ،وهو إل تفنر اي اظمة اهلل تعالل

ن رران ابر ررااة بوان لر ررم يسر ررتعن ب ررم" ( .)6ولنرررر أن تن ر ررار الضرررمير الم ص رروم "إير رراب" " للت صر رريص الر ررل
تتصيص ررم تع ررالل بن ررل وا رراة م ررن العب ررااة واالس ررتعا ة ،وإلبر رراي االس ررتللال بالم اأ رراة والت ررام ،وتق ررايم

العب ررااة لم ررا أ ه ررا م ررن مقتض رريا ,م ررالول االس ررم الألي ررل"( .)7وجُر رر ,العب ررااة باالس ررتعا ة؛ لي ررال ال ررل أن

 )1تفسير الم ار ي :ص.34
 )2صفوة التفاسير.21/1 :
 )3سورة الفات ة :آية .5
 )4سورة الفات ة :آية .6

 )5تفسير ابن نثير. 50-49/1 :

 )6مأمع البيان اي تفسير القرآن.54/1 :

 )7إرشااا ,العقل السليم إلل ميايا النتام النريم.17/1 :
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اإل س رران ال يس ررت يع أن يق رروم بعب ررااة اهلل إال بإاا ررة اهلل وتوايق ررم ،وال ير ر هض به ررا إال بالتون ررل الي ررم(،)1

"وليأمع بين ما يتقرم بم العباا إلل ربهم وبين ما ي لبو م وي تاأو م إليم من أهتم"(.)2

اهدنا الصراط المستقيم:

الصر ر ار مر را أم ررع تمس ررة أوص رراف ،أن ين ررون ريقر را مس ررتقيما س ررهال مس ررلونا واس ررعا موص ررال إل ررل

العرم ال ري المعوا ص ار ا ،وال الصعم المشت  ،وال المساوا ير الموصرول،
المقصوا ،اال تسمي
ُ
()3
ومن تامل موارا الص ار اي لسا هم واستعماالتهم تبين للب.
وم م جول أرير:

وم م جول الراأي:

ين علَى ِ
ِ
اع َو َّج المو ِ
ستَقيم
صراط  ...إِ َذا ْ
أمير ا ْل ُم ْؤ ِمن َ َ
ارُد ُم ْ
ُ

ِ ()4

ِ ()5

اط ا ْلقَ ِ
الصر ِ
اصد
فَ ُ
ص َّد َع ْن َن ْه ِج ِّ َ
الص ر ار هررو السررهل القرروي ،وأرراء الررل وين (اع رال) أل ررم مشررتمل الررل سررالنم اشررتمال ال ر الررل
()6

الشيء المسرو  ،وهلا الوين نثير المشتمال ,الل األشياء نالل اف والتمار والرااء.
ـرطَ ا ْلم ِ
يم}( )7ليررال الررل أن المرراا
اهـ ِـد َنا ِّ
وأرراء ,نلمررة الصر ار معراررة بررال ارري جولررم تعرراللْ "{ :
الصـ َا ُ ْ
ســتَق َ
الصر ار المعررين الررلي أعلررم اهلل ريقرا إلررل أ تررم ،الررو جررال اهررا ا صر ار ا مسررتقيما -وهرري جرراءة شررالة-
"لنان الاااي إ ما ي لم الهاايرة الرل صر ار مسرتقيم الرل اإل رال "( ،)8ولرين المرراا للرب؛ برل المرراا

الهااية للص ار المعين اللي صبم اهلل تعالل ألهل عمتم وأعلم ريقرا إلرل رضروا م وأ ترم ،وهرو اي رم

اللي ال اين لم سواق(.)9

رر اري جولرم تعرالل ل بيرم -صرلل اهلل اليرم وسرلمَ { :-وُي ِـت َّم
وجا يتساءل إ سان لِم أراء "الصر ار " م ن ا
()10
ِ
ِ
طا م ِ
ِ
ِ
ِ
سـتَ ِقيم}( ،)11وجولرم
يما}  ،وجولم تعاللَ { :وِا َّن َك لَتَ ْهدي إِلَى ص َراط ُم ْ
ن ًْ َمتَ ُه َعلَ ْي َك َوَي ْهد َي َك ص َار ا ُ ْ
ستَق ا

 )1لمسا ,بيا ية :ص.45
 )2النشاف.14/1 :

 )3باايع الفوايا.16/2 :

 )4النامل اي اللتة.104/2 :

 )5تفسير ال بري .171/1 :ومأاي القرآن.24/1 :

 )6برراايع الفوايررا .16/2 :و تررايج الفنررر ارري ال ررو :أبررو القاسررم ابررا الررر من بررن ابررا اهلل بررن أ مررا السررهيلي ،اار النتررم
العلمية ،بيرو1412 ،1 ،,ه 1992-م ،ص.24

 )7سورة الفات ة :آية .6

 )8تايج الفنر :ص.235
 )9باايع الفوايا.13/2 :

 )10سورة الفتا :آية .2

 )11سورة الشورد :آية .53
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صراط مستَ ِقيم}( ،)1وجولم تعراللُ { :ق ْـل إِ َّن ِنـي َه َـد ِاني رِّْـي إِلَـى ِ
ِ
ص َـراط
اه ْم َو َه َد ْي َن ُ
اجتََْ ْي َن ُ
تعاللَ { :و ْ
اه ْم إِلَى َ ُ ْ
َ
ستَ ِقيم}(" ،)2االأوام ان هلق المواضع بأوام وا را وهرو أ هرا ليسر ,اري مقرام الراااء وال لرم ،بوا مرا
ُم ْ
هرري ارري مقررام اإلتبررار مررن اهلل تعررالل اررن هاايتررم إلررل ص ر ار مسررتقيم وهاايررة رسررولم إليررم ،ولررم ينررن

للمتررا بين اهر ٌرا بررم ولررم ينررن معروا را لهررم ،الررم يأ را معرا را بررالم العهررا المشرريرة إلررل معررروف ارري لهررن
المتا م جايم اي تلاق ،وال تقامم اي اللفظ معهوا تنون الالم معرواة إليرم ،بوا مرا تراتي الم العهرا اري

أ ررا هررلين الموضررعين ،أا رري أن ينررون لهررا معهرروا له رري أو لنررر لفظرري ،بوال ال وا ررا م همررا ارري هررلق
الص ارطَ ا ْلم ِ
المواضع ،االت نير هو األصل( .)3وهلا بتالف جولمِ ْ { :
يم}(.)4
ُ ْ
اهد َنا ِّ َ
ستَق َ
الص ارطَ ا ْلم ِ
جال رآب اِ ْ { :
يم} ،ولم يقل "ال ري أو السربيل" ،ويرأرع السربم اري للرب إلرل أن
ُ ْ
اهد َنا ِّ َ
ستَق َ
نلمة "ص ار " الل وين ِ"اعال" ،وهلا الوين يال الل االشرتمال ،أمرا ال رير والسربيل اإ همرا الرل وين

اعيل بمع ل مفعول ،أي م رو أو مسلوب ،اإن نثر اليرم سرالنم جرا يفريض بهرم ،وجرا يقرول جايرل :جرا
ِ
ِ
وصف ال ري بالمستقيم ،وللرب اري جولرم تعرالل{ :إِ َّنـا ِ ِ
ص ِّـدقاا لِ َمـا
وسـى ُم َ
سـم ًْ َنا كتَ ااْـا أُْن ِـز َل م ْـن َْ ًْـد ُم َ
َ
سـتَ ِقيم}( .)5قرول" :ااجتضر ,البال رة واإلاأراي لفرظ ال رير
َْ ْي َن َي َد ْي ِه َي ْه ِـدي إِلَـى ا ْل َح ِّ
ـق َوِالَـى طَ ِريـق ُم ْ
أل م اعيل بمع ل مفعول أي م رو مش ,اليم الرسل واأل بياء جبرل ا قير الرل مرن صرا رسرل اهلل
وآمن بهم أن يؤمن بم ويصاجم ،النر ال ري هاه ا إلا أولل أل م أاترل اري برام الرااوة والت بيرم الرل

تعين أتباام"(.)6

ط ا ْلم ِ
يم} ب فسم ولم يتعا ب رف الأر ،وللب لااللة،
تعاد الفعل "هاد" اي جولم{ :ا ْه ِد َنا ِّ
الص َار َ ُ ْ
ستَق َ
االفعررل "هرراد" يتعرراد ب فسررم تررارة ،وب رررف إلررل تررا ٍرة أت ررد ،وبررالالم تررارة ثالثررة ارري الق ررآن الن رريم .امررن
ـرطاا م ِ
ِ
ِ
ـرطَ ا ْلم ِ
يما}(،)7
اهـ ِـد َنا ِّ
المعرراد ب فسررم جولررم تعرراللْ { :
يم} ،وجولررم تعرراللَ { :وَي ْهــد َي َك صـ َا ُ ْ
الصـ َا ُ ْ
ســتَق ا
ســتَق َ
ِ
ِ
سـتَ ِقيم}( ،)8وجولرم تعراللُ { :ق ْـل
ومن المعراد ب ررف الأرر إلرل جولرم تعراللَ { :وِا َّن َ
ـك لَتَ ْهـدي إِلَـى ص َـراط ُم ْ
ِ
ِ
ِ
ستَ ِقيم}( ،)9أما المعراد برالالم ام هرا جولرم تعرالل ي نري جرول أهرل الأ رة:
إِ َّنني َه َداني َرِّْي إِلَى ص َراط ُم ْ
{ا ْلحم ُـد لِلَّـ ِـه الَّـ ِـذي َهـ َـدا َنا لِهـ َذا}( ،)10وجولرم تعررالل{ :إِ َّن َهـ َذا ا ْلقُــر َ ِ ِ َِّ ِ
ـي أَ ْقـ َـوُم}( ،)11االفعررل
َ
ْ
َْ
آن َي ْهـدي للتــي هـ َ
 )1سورة األ عام :آية .87

 )2سورة األ عام :آية .161
 )3باايع الفوايا. 13/2 :
 )4سورة الفات ة :آية .5

 )5سورة األ قاف :آية .30

 )6باايع الفوايا .17/2:و تايج الفنر اي ال و :ص.237
 )7سورة الفتا :آية .2

 )8سورة الشورد :آية .53

 )9سورة األ عام :آية .161

 )10سورة األاراف :آية .43
 )11سورة اإلسراء :آية .9
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"هاد" تعاد ب فسم ي ا اي سرورة الفات رة" :ألن اعرل الهاايرة مترل ُاراي برم إلرل تضرمن اإليصرال إلرل
التاية الم لوبة ااتل ب رف التاية ومتل ااي بالالم تضمن التتصيص بالشيء الم لوم ااتل برالالم

الاالررة الررل االتتصرراص والتعيررين ،اررإلا جلرر ,هايتُرم لنررلا اهررم مع ررل لنرتررم لررم وأعلتررم لررم وهياتررم و ررو
هرلا ،بوالا تعرراد ب فسرم تضررمن المع ررل الأرامع لررللب نلرم وهرو التعرررف والبيرران واإللهرام االقايررل إلا جررال:
ط ا ْلم ِ
يم} ،هرو الرم مرن اهلل أن يعرارم إيراق ويبي رم لرم ويلهمرم إيراق ويقرارق اليرم ايأعرل
اه ِد َنا ِّ
{ ْ
الص َار َ ُ ْ
ستَق َ
اي جلبم المم بوارااتم والقارة اليرم اأررا الفعرل مرن ال ررف وأترل برم مأرراا معراد ب فسرم ليتضرمن هرلق
المراتم نلها ،ولو ااي ب رف تعين مع اق وتتصص ب سم مع ل ال رف"(.)1

ووصررف اهللُ الصر ار بالمسررتقيم تررل ال يضررل ا ررم أ ر ٌرا مررن المسررلمين؛ وألن "التر المسررتقيم هررو
أجرم تر ااصرل برين ق ترين ،ونلمرا تعروا رال وب ُعرا ،واسرتقامتم تتضرمن إيصرالم إلرل المقصروا"(.)2

وأاء ,صيتة الاااء بالأمع "اها ا" "ألن الراااء نلمرا نران أارم نران إلرل اإلأابرة أجررم"( ،)3ولي اسرم
ين" ،ير أرراء ,بصرريتة الأمررع .نمررا يررال الررل أن
ـاك َن ًْ ُْـ ُـد َوِا َّيـ َ
جولررم "ا ْل َح ْمـ ُـد لِلَّـ ِـه" وجولررم" :إِ َّيـ َ
ســتًَِ ُ
ـاك َن ْ
اإل سان ي لم الهااية لم ولتيرق من إتوا م المسلمين.

صراط الذين أنًمت عليهم:

تال ااية الل أن ااة اهلل ال ي الها الم يعون إال بإ عرام اهلل بهرا الريهم ،وتوايقرم إيراهم لهرا ،جرال
الم عم اليهم؛ "ألن لنر عمة الم عم والث اء بها اليم ولنر ال عم
ين أَ ْن ًَ ْم َ
تعالل" :الَِّذ َ
ت َعلَ ْي ِه ْم" ولم يقل ُ
شررنر ،بواب رراي ضررمير الفااررل العايررا الررل اهلل سررب ا م وتعررالل "أ عمرر ,الرريهم" لنررر هلل تعررالل باللسرران
والقلم ،ولو جرال المر عم الريهم لترال هرلا اللفرظ مرن هرلق الفوايرا المقرو رة بالراااء ،وهري الشرنر والرلنر،
ِ ِ
ِ
س ِق ِ
ين}(.)4
أال ترد إلل جول إبراهيم اليم السالمَ { :والَّذي ُه َو ُي ْطً ُمني َوَي ْ
ش ِـف ِ
ين}( ،)5ولهرم ابرن القريم الأوييرة إلرل أ رم لررم
ـت فَ ُه َـو َي ْ
ض ُ
ااضراف الفعرل إلرل ربرم ثرم جرالَ { :وِا َذا َم ِر ْ
يقل الم عم اليهم لوأوق ،م ها:

* أن هررلا أرراء الررل ال ريقررة المعهررواة ارري الق ررآن الن رريم ،وهرري أن أاعررال اإل سرران والر مررة والأرروا
تضرراف إلررل اهلل سررب ا م وتعررالل ايررلنر ااالهررا م سرروبة إليررم وال يب رري الفعررل معهررا للمفعررول ،اررإلا أرريء

بااعررال العررال والأ رياء والعقوبررة ررلف وب رري الفعررل معهررا للمفعررول أاب را ارري الت ررام ،بواضررااتم إلررل اهلل

تعالل أشرف جسمي أاعالم.
 )1باايع الفوايا.22-21/2 :
 )2ماارا السالنين.34/1 :

 )3مفاتيا التيم .219/1 :اليل الفال ين ل ر رياض الصال ين :م مرا الري برن م مرا برن ارالن برن إبرراهيم البنرري

الصايقي الشااعي ،ت قي  :تليل مامون شي ا ،اار المعراة لل بااة وال شر والتوييرع ،بيررو –,لب ران1425 ،4 ،ه ر-

2004م.46/1 ،

 )4سورة الشعراء :آية .79
 )5سورة الشعراء :آية .80
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المر ِعم ،والعمرل ب ااترم ونران مرن
* أن اإل عام بالهااية يستوأم شرنر المر عم بهرا وأصرل الشرنر لنرر ُ

شنرق إبراي الضمير المتضمن للنرق تعالل اللي هو أسان الشنر.

* أن ال عم ررة بالهااي ررة إل ررل الصر ر ار هلل و رراق وه ررو المر ر عم بالهااي ررة ،اون أن يش رررب أ ررا ا رري عمت ررم،
الم ر ِعم
ااجتضررل اتتصاصررم بهررا أن يضرراف إليررم بوصررف اإلا رراا ايقررال أ عمرر ,الرريهم أي أ رر ,و رراب ُ
الم سن المتفضل بهلق ال عمة(.)1
ابر ارن اإل عرام بصريتة الماضري ولرم يقرل "تر عم" وللرب ليعرين يما رم ،وليبرين أن المقصروا صر ار ُ

اللين ثب ,إ عام اهلل اليهم وت ق ( ،)2ولو جال "ت عم اليهم" ألسق نل من مضل من اللي أ عم اليهم

م ررن ال بير رين والصرررايقين والش ررهااء والص ررال ين؛ ألن الفعر ررل المض ررار  -البر را -مر ررا ي ررال ال ررل ال ر ررال
والمستقبل ...وال تمل أن ينون ص ار األولين ير ص ار ااترين ...ثم أن الفعل الماضي يال الرل

ااا اللين أ عم اهلل اليهم.
أ م نلما مر اليمان نثر ُ

()3

غير المغضوب عليهم وَ الضالّين:

ض ِ
ت َعلَ ْي ِه ْم} ليال
ين} بعا جولم{ :أَ ْن ًَ ْم َ
وب َعلَ ْي ِه ْم َوََ الضَّالِّ َ
لنر اهللُ -اي وأل -جولمَ { :غ ْي ِر ا ْل َم ْغ ُ
الل أن اإليمان "إ ما ينمل بالرأاء والتوف نما جال -اليم الصالة والسالم ":-لو وين توف المرؤمن
ورأاؤق الاتاال" اقولم "صراط الذين أنًمت عليهم" يوأرم الرأراء النامرل وجولرم يرر المتضروم الريهم
()4

وال الضالين يوأم التوف النامل و ي يل يقود اإليمان برن ْيم و را ْيم وي تهي إلل ا النمال".
اسررتتام التعبير ُرر القرآ ري " يررر" ولررم يقررل "ال المتضرروم الرريهم وال الضررالين" ،وللررب ألن ارري لنررر

" ير" "بيان للفضيلة لللين أ عم اليهم وت صيلم ل في صفة الضالل والتضم ا هم ،وأ هرم الرلين أ عرم
اليهم بال بوة والهاد اون يرهم ،ولو جال ال المتضوم الريهم وال الضرالين لرم ينرن اري للرب إال تانيرا
فرري إضررااة الصر ار إلررل المتضرروم الرريهم ،نمررا تقررول :هررلا ررالم ييررا ال امرررو ،أنرا ,فرري اإلضررااة

ارن امررو بتررالف جولرب هررلا رالم الفقيررم يرر الفاسر وال التبير  ،ونا ررب أمعر ,بررين إضرااة التررالم

إلل الفقيم اون يرق ،وهي في الصفة الملمومة ان الفقيم".

()5

وأرراء ,صرريتة "المتضرروم الرريهم" مب يررة للمأهررول لتفيررا امرروم التضررم الرريهم مررن اهلل ومالينتررم

ورسررلم وال رران أأمعررين ،جررال السررامرايي" :لرريعم التضررم الرريهم ،ضررم اهلل و ضررم التاضرربين هلل ،وال
يتتصررص بتاضررم معررين ،اعررم المتضرروم الرريهم مررن نررل الأهررا,؛ بررل إ ررم سيتضررم الرريهم أتلررص
ِ
ضـ ُك ْم ِْ َـْ ًْ
ام ِـة َي ْكفُ ُـر َْ ًْ ُ
أصاجايهم وأجرم المقربين إليهم يوم القيامة ،...نما جال تعالل{ :ثُ َّـم َي ْـوَم ا ْلق َي َ

 )1باايع الفوايا.18/2 :

 )2لمسا ,بيا ية :ص.63

 )3المرأع الساب  :ص.64
 )4مفاتيا التيم.224/1 :

 )5باايع الفوايا .202/2 :تايج الفنر اي ال و :ص.204
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()1
النــار ومــا لَ ُكــم ِمـ ْـن َن ِ
َّ
بعضرهم الررل بعررض ،ويتبر أر
اصـ ِـر َ
َوَي ْل ًَـ ُ
ضـ ُك ْم َْ ًْ ا
ـن َْ ًْ ُ
ين}  ،ايتضررم ُ
ْ
ضــا َو َمـأ َْوا ُك ُم ُ َ َ
بعضهم من بعض"( ،)2وتص اهللُ سب ا م وتعرالل اايرة بصريتة المفعرول ،ولرم يقرل ضرم الريهم ،الرو

جال اللين ضم اليهم ألترا فسم ان أن يتضم لتضم اهلل ،نمرا أتررا فسرم مرن أن ير عم ،وأاررا

ت َعلَ ْي ِه ْم" ،ويلنر السهيلي ااياة أترد وهو أن األلف والالم اري المتضروم:
الرم باإل عام وجال" :أَ ْن ًَ ْم َ
" بوان نا  ,بمع ل "اللين" اليس ,مثلها اي التصريا واإلشارة إلل تعيين لا ,االسرم ،ارإن جولرب" :الرلين

اعلوا" مع اق :القوم اللين اعلوا ،وجولب" :الضاربون والمضربون" لين ايم ما اي جولب" :اللين ضربوا أو
ض ِربوا" ،بوالا صا هلا وتاملتم االلين أ عم ,اليهم بلفظ (الرلين) إشرارة إلرل تعرراهم باايرا هم ،وتعرراهم
ُ
()3
من الاين وال سيما ال بيين"  .و لف ااال التضم لوأوق ،م ها:
* أن ال عمة هي التير والفضل ،والتضم من بام اال تقرام ،والعرال والر مرة تتلرم التضرم ،ااضراف

إلل فسم أنمل األمرين ،وأسبقهما وأجواهما ،وهلق ريقة القرآن اي إس اا التيرا ,وال عم إليم.
* أن اهلل سب ا م هو الم فرا بال عم ،جال تعالل{ :وما ِْ ُكم ِم ْن ِنًمة فَ ِم َن ِ
الل}( ،)4ااضيف إليرم مرا هرو
ََ ْ
َْ
م فرا بم ،بوان أضيف إلل يرق النو م ريقا ومأرد لل عمة ،وأما التضم الل أااايم اال يترتص برم
تعرالل برل مالينترم وأ بيراؤق ورسررلم وأوليراؤق يتضربون لتضربم ،انران ارري لفظرة المتضروم الريهم بموااقررة

أوليايم لم من الااللة الل تفراق باإل عام.

* أن اي لف ااال التضم من اإلشعار بإها ة المتضوم اليم وت قيرق وتصتيرق شا م ما لين اي
لنر ااال ال عمة من إنرام الم عم اليم ،واإلشااة بلنرق وراع جارق ما لين اي لام.

ضـ ِ
ـوب َعلَـ ْـي ِه ْم} ولررم يقررل "ال المتضرروم الرريهم" ،وللررب لفايرراة وهرري" :أن اليهرروا
جررال تعرراللَ { :غ ْيـ ِـر ا ْل َم ْغ ُ
وال صرارد يررااون أن اهلل -تعرالل -أ عررم الريهم بالنترراب ْين ،وأ هرم الررل الصر ار المسررتقيم ،ابرين سررب ا م
أن الرلين أ عرم الريهم هرم يرر المتضروم الريهم ،وهرم اليهروا ،ولرم يقرل اليهروا ،تأريراا للفرظ ،ليترررأهم

بلنر التضم ان صفة الم عم اليهم ،ونللب الضالين"(.)5

وجُر رام "المتض رروم ال رريهم" ال ررل "الض ررالين" ألن المتض رروم ال رريهم وه ررم "اليه رروا" متق ررامون الرررل
الضررالين "ال صررارد" ارري اليمرران ،نمررا أن اليهرروا نررا وا أجرررم إلررل ال برري -صررلل اهلل اليررم وسررلم -مررن
ال صررارد ،ارراليهوا نررا وا يسررن ون الماي ررة وال صررارد نا رر ,ايررارهم بعيرراة اررن ال برري -صررلل اهلل اليررم
وسلم ،-أضف إلل للب أن اليهوا أش آا نفار وا ااا بواأراما مرن ال صرارد ،االت رلير مرن اتبرا

رريقتهم

والبعرا ا هرا أ ر وأهررم بالتقرايم ،واري تقرايم المتضرروم الريهم مقابلرة المر عم الرريهم ،ارلنرهم مرع المر عم

اليهم ايم من االياواا والمقابلة ما لين اي تقايم الضالين.
 )1سورة الع بنو :,آية .25
 )2لمسا ,بيا ية :ص.66
 )3تايج الفنر :ص.238
 )4سورة ال ل :آية .53
 )5تايج الفنر :ص.24
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وأرراء ,نلمررة الضررالين الررل وين الفرراالين الررل صرريتة اس رم الفااررل ولررم يررا ,بهررا الررل صرريتة اسررم

المفعول ُمضلين ،نما لنر اليهوا با هم متضوم اليهم" ،ليال ينون نالقار لهم ،بوا ما ي بتري أن يتبرر
ا هم بانتسابهم ضاللهم ،ال بإضالل اهلل اي وأل إياهم"(.)1
ولهررم الشررعراوي إلررل أن الضررال هررو الررلي ضررل ال رير واتتررل م هأرا يررر مر هج اهلل ومشررل ارري
ِ
الضاللة بعياا ان الهاد ،وان اين اهلل ،ولنن الم ِ
ينتف با م ابتعا ان م هج اهلل ،وسار بعيراا
ضل لم
ُ
ان الهاد؛ بل ي اول أن يتري يرق باتبا النفر والضالل ،والبعا ان م هج اهلل.
إلا لنرري ينررون اإل سرران مضررال البررا أن ينررون ضرراال أوال .ااالسررتعالة مررن الضررالل ارري جولررم" :وال

الضالين" تشمل االث ين معا ،أل ب ما ام ,جا استعل ,من أن تنون ضاال الن تنون مضال أباا".
مْحث المشترك اللفظي:

()2

المشترك اللفظي :ما وضع لمع يين اانثر( ،)3أو هو اللفظ الاال الل مع يين متتلفين أو أنثر.

()4

وارام ابن اارن بقولم" :أن تنون اللفظة م تملة لمع يين أو أنثر" ،)5(.وجا اا السيو ي مع راق اقرال:

"اللفظ الوا ا الاال الل مع يين اانثر االلة الل السواء ا ا أهل تلب اللتة".

()6

اتتلررف العلمرراء ارري وجررو المشررترب اللفظرري ارري اللتررة العربيررة إلررل ارريقين ،ارير م ِنرر وآتررر ُمقررر.

ومررن الررلين أ نررروا وجررو المشررترب اللفظرري ارري اللتررة ابررن ارسررتويم ومررن للررب جولررم" :ا ررن مررن لررم يتامررل

المعا ي ،ولم يت ق ال قاي  ،أن هرلا لفرظ وا را جرا أراء لمع ٍ
ران متتلفرة ،بوا مرا هرلق المعرا ي نلهرا شريء
رر"( .)7وجرال أيضرا" :ارإلا اتفر الب راءان اري النلمرة وال رروف،
رر نران أو ش ا
وا ا ،وهو إصابة الشيء تي ا
ثم أاء المع يان متتلفين لم ينن با من رأواهما إلل مع ل وا ٍا ،يشترنان ايم ايصريران متفقري اللفرظ
والمع ل"( ،)8بوالل راض ظاهر االشتراب لهم ابن ِسياق اقال" :اتفا اللفظين واتتالف المع يين ي بتي

 )1الساب  :ص.24

 )2تفسير الشعراوي.90/1 :

 )3ال رراوا األ يقررة والتعريفررا ,الاجيقررة :ينريررا بررن م مررا بررن أ مررا بررن ينريررا األ صرراري ،ت قي ر  :ا .مرراين المبررارب ،اار
الفنررر المعاصررر ،بيرررو1411،1 ،,هرر .االشررتراب اللفظرري ارري الق ررآن الن رريم بررين ال ظريررة والت بير  :م مررا ررور الرراين

الم أا ،اار الفنر ،امش 1999 ،1 ،م .المشترب اللفظي اي ضوء ريم القرآن النريم :ابا العال سالم منرم ،ارالم
النتم2009 ،م .ظاهرة المشرترب اللفظري ومشرنلة مروض الااللرة :أ مرا صريم الأ رابي .المشرترب اللفظري اري ال قرل
القرآ ي :ابا العال سالم منرم ،مؤسسة الرسالة ،بيرو1996 ،1 ،,م.

 )4تاا العرون :المقامة.25/1 ،
 )5الصا بي :ص.207

 )6الميهر اي الوم اللتة وأ وااها.292/1 :
 )7المرأع الساب  :ص.303

 )8تص يا الفصيا.240/1 :
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أن ال ينررون جصرراا ارري الوضررع ،وال أصررال ،ولن ررم م رن لتررا ,تررااتل ،,أو أن تنررون نررل لفظررة تسررتعمل
بمع ل ،ثم تستعار لشيء اتنثر وتتلم ،اتصير بم يلة األصل"(.)1

وأما مرن الرلين أجرروا وجرو المشرترب اللفظري اب ُرن ِأ ري؛ اقرا أثبر ,االشرتراب برين ال رروف واألسرماء
واألاعال الل ا سواء اقال" :من ،وال ،بوان ،و و للب لم يقتصر بها الل مع ل وا ا؛ أل ها رروف
وجع ,مشترنة ،نما وجع ,األسماء مشرترنة

رو الصراد ،اإ رم مرا يعرارض الصرو ,وهرو بران المير،,

وهو اير يتررا ايمرا يرااون مرن رأن القتيرل إلا لرم يؤترل بثرارق وهرو أيضرا الرأرل الأيرا الرايرة وللمرال

اي جولهم :هو صاد المال".

()2

بوالررل للررب لهررم السرريو ي اقررال" :ومررن ال رران مررن أوأررم وجواررم ،جررال :ألن المعررا ي يررر مت اهير ٍرة
()3

ثم جرال" :ولهرم بعضرهم إلرل أن االشرتراب أ لرم ،جرال :ألن

واأللفاظ مت اهية اإلا ُوي ليم االشتراب"
ال روف باسرها مشترنة بشهااة ال اة واألاعرال الماضرية مشرترنة برين التبرر والراااء والمضرار نرللب
وه رو أيض را مش ررترب بررين ال ررال واالسررتقبال واألس ررماء نثيررر ايهررا االش ررتراب اررإلا ض ررمم اها إلررل جس ررمي

ال روف واألاعال نان االشتراب أ لم".

()4

ولعل الرأي الراأا اي المسالة هو وجو المشترب اللفظي اي اللتة والقرآن النريم ،لوروا أالة نثيرة

تؤنا للب ،ومن للب جول الشاار:

ِ
الز ِ
من الخالي
أتًرف أط اَ شجوُنك
ْالخال  ...وعيش ليال كان فى ّ
ُ
التال :موضع .والتالي ،من التلوة.
على ًْصيان اإلمــــارة والخــــال
ليالي ريًان ال ّ
شْاب مسلّط ّ ...
يع ل أ م يعصي أمر من يلي أمرق وأمرق من ي ص م ليصلا الم ،وهو من جولهم:

االن تال مال ،إلا نان يقوم بم ويصل م.

الصْا ...وللمرح ال ّذيال واللهو والخال
واذ أنا خدن
للغوى أخي ّ
ّ
التال هاه ا :من التيالء وهو النبر.

إذا سكنت رًْا رئمت رْاعها ...كما رئم الميثا ذو الرثية الخالي

التالي :اللي ال أهل لم.

ويقتادني ظْي رخيم دَله ...كما اقتاد مه ار حين يألفه الخالي

التالي :اللي يق ع التال وهو ال با ,الر م.

ليــــالي سلمى تستْيك ْدلّها ...وْالمنظر الفتان والجيد والخال

التالي :اللي يرشم الل التا شبيم الشامة.
 )1المتصص.259/13 :

 )2التصايص.113-112/ 3 :
 )3الميهر.293/1 :
 )4الساب .293/1 :
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ْالرعش الخالى
للصْا ...إذا القوم ّ
وقد علمت أنى وان ملت ّ
كًوا لست ّ
التالي :اللي ال أص ام معم يعاو و م
وَ أرتـــدي إَ المرو ة حلّة  ...إذا ضن ًْ

القوم ْالًصب والخال

التال :ضرم من البروا.

وان أنا أْصرت المحول ْْلدة  ...تنكْتها واشتمت خـــاَ إلى خــــال

التال :الس ابة المتيلة للم ر.
وجول الشاار:

()1

روب
الهوى  ...إ ْذ َر َحــل الجيـــر ُ
ان عند ال ُغ ْ
يا َ
ويٍ قلْي من َد َواعي َ
روب
َّ
عيني كفَ ْيــ ِ ال ُغ ْ
أتًْتُهم طَ ْرفــــي وقد أ َْزَمـــ ًُوا  ...ودمـــاُ
وب
كانـــُواْ وفيـــهم َ
ط ْفــلة َحــ َّرة  ...تفتـــر عن ِم ْثل أقاحـــي ال ُغ ُر ْ

االتروم األول :روم الشمن ،والثا ي أمع ْرم :وهو الاْلو العظيمة المملوءة والثال
()2
وهي ِ
الوهاا الم تفضة.

أمع رم:

ارري األبيررا ,السررابقة أرراء ,نلمررة تررال ونلمررة التررروم بمعرران متتلفررة ،والررلي ي رر معررا ي هررلق

األلفاظ سياجُها ،االسيا ي اا مع ل النلمة وااللتها .وهلا ما أناق ايرر بقولرم" :المع رل ال ي نشرف إال
مررن تررالل تسرريي الو رراة اللتويررة ،أي وصررفها ارري سررياجا ,متتلفررة( ،)3وأصر ام ظريررة السرريا ويؤنررا

السياجيون" :ومعظم الو راا ,الاالليرة تقرع اري مأراورة و راا ,أترر ،وأن معرا ي هرلق الو راا ,ال يمنرن
وصفها أو ت اياها إال بمال ظة الو اة األترد التري تقرع مأراورة لهرا"( .)4يقرول أرون اليترر" :ال يمنرن
و تام بم عيل ان النلما ,األترد لا ,الصلة بها ،والتي ت اا مع اها"(.)5

اهم أية نلمة الل
والأرراير ِل ْنررق ارري هررلا المقررام أن المرراء العربيررة اهتمروا بالسرريا ارري ت ايررا مع ررل النلمررة وللررب مررن
تررالل ظريررة الر ظم الترري اهتمرر ,بسرريا النررالم ،يقررول ابررا القرراهر الأرأررا ي موضر ا اإلاأرراي القررآن
وا

ظرية الر ظم" :اقل را :أاأريتم م اييرا ظهرر ,لهرم اري ظمرم ،وتصرايص صراااوها اري سريا لفظرم،

وباايع رااتهم من مباائ آيم ومقا عها ،ومأاري ألفاظها ومواجعها ،واي مضرم نل مثل ،ومسا نل

تبر ،وصورة نل اظة وت بيم ،بوااالم وتلنير ،وتر يم وترهيم ،ومع نل أة وبرهان ،وصفة وتبيان
رر اشرررا ،وآيررة آيررة ،الررم يأرراوا ارري الأميررع نلمررة ي بررو بهررا منا هررا،
وبهرررهم أ هررم ترراملوق سررورة سررورة ،واشر ا
 )1نتام الص ااتين :ص .241لسان العرم :مااة (تيل).

 )2الميهررر .298-297/1 :ترراا العرررون :مررااة ( رررم) .ترراري آاام العرررم :مص ر فل صرراا الرااعرري ،اار النتررام
العربي.239/3 ،

 )3الم الااللة :أ ما متتار امر ،االم النتم ،القاهرة1998 ،5 ،م ،ص.68
 )4الساب  :ص.68

 )5اللتررة والمع ررل والسرريا  :أررون اليتررر ،ترأمررة :ابرران صرراا  ،اار الشررؤون الثقاايررة العامررة ،بتررااا1987 ،1 ،م،
ص.83
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ولفظررة ي نررر شرا ها ،أو يرررد أن يرهررا أصررلا ه رراب أو أشرربم ،أو أ رررد وأتلر  ،بررل وأرراوا اتسرراجا بهررر

العقول ،وأاأي الأمهور ،و ظاما والتياما ،بواتقا ا بوا ناما"(.)1
ويقول القاضي ابا الأبار" :االم أن الفصا ة ال تظهر اي إاراا النالم ،بوا ما تظهرر اري النرالم
بالضرم الرل ريقرة متصوصرة ،وال ُبرا مرع الضرم مرن أن ينرون لنرل نلمرة ابترااء ،وجرا يأروي أن تنرون
هلق الصفة بالمواضعة التي ت اول الضم ،وجا تنون باإلارام الرلي لرم مراتل ايرم ،وجرا تنرون برالموجع،

ولين لهلق األجسام رابع؛ أل م إما أن تعتبر ايم النلمة أو رناتها أو موجعها ،وال برا مرن هرلا االات را

اي نل نلمرة ،ثرم ال برا مرن ااتبرار مثلرم اري النلمرا ,إلا ا ضرم بعضرها إلرل بعرض؛ أل رم جرا ينرون لهرا
ا ررا اال ضررمام صررفة ،ونررللب لنيفيررة إارابهررا و رناتهررا وموجعهررا ،اعلررل هررلا الوأررم الررلي لنر رراق ،إ مررا

تظهر ميية الفصا ة بهلق الوأوق اون ما اااها"(.)2

وال صان السابقان يؤناان الل أ م ال يقوم مقرام المفرراة القرآ يرة مرا يشرابهها أو يقاربهرا مقامهرا؛ برل

إن النلمررة القرآ يررة مررن تررالل سررياجها ت رراا االلتهررا التاصررة ،الترري ال سررت يع تبررايلها وتتييرهررا بنلمررة

أترد تؤاي مع اها ،االقرآن النريم أولل السيا أهميرة اري ت ايرا المع رل ،ويل رظ للرب اري آيرا ,نثيررة
ش َـرةَ َع ْي انـا قَ ْـد َعلِ َـم ُكـل
تشابه ,ألفاظها واتتلف ,معا يها ،ومن للب جولم تعالل{ :فَا ْنفَ َج َر ْت ِم ْن ُه اثْ َنتَا َع ْ
()3
ش َرَْ ُه ْم}.
أَُناس َم ْ
ش َـرِْي َوقَ ِّـري َع ْي انـا} )4(.بمع رل
االعين ه ا بمع رل م برع المراء ،أمرا العرين اري جولرم تعرالل{ :فَ ُكِلـي َوا ْ
ال فن.
ولقررا صر ف العلمرراء مصر ٍ
فا ,نثيررة ملرر ,ا روان الوأرروق وال ظرراير ارري القررآن( ،)5وهررلق المصر فا,
تقوم الل انرة المشترب اللفظي برين معرا ي القررآن النرريم .أراء اري األثرر أن القررآن لو وأروق( ،)6ونل را

يعرف جصة الي بن أبي الم ا اما أرسل ابن ابان إلل التروارا جرال لرم :الهرم إلريهم وتاصرمهم،
وال تتاصمهم بالقرآن ،اإ م لو وأوق ،وْلينن تصامهم بال آس ة( .)7واي روايرة أتررد جرال لرم ابرن ابران:

"يا أمير المؤم ين ،اا ا أالم بنتام اهلل ،واي بيوت ا يل ،جال :صاج ،,ولنن القرآن مال الرل وأروق،
 )1دالئل اإلعجاز.51/9 :
 )2المعجزة الكبرى القرآن :محمد أبو زهرة ،دار الفكر العربي ،ص.15
 )3سورة البقرة :آية .60
 )4سورة مريم :آية .26

 )5يهة األاين وال واظر -جامون القرآن أو إصالح الوأوق وال رواظر اري القررآن :ال سرين برن م مرا الراامتا ي ،ت قير :
ابا العييي سيا األهل ،اار العلم للماليين1983 ،4 ،م .الوأوق وال ظاير :أبو هالل العسنري ،ت قي  :م ما اثمان،
منتبررة الثقااررة الاي يررة2007 ،1 ،م .األشررباق وال ظرراير :مقاتررل بررن سررليمان ،ت قير  :ابررا اهلل م مرروا ش ر ااة ،م شررورا,

و ايرة الثقااة والمنتبة العربية .األشباق وال ظاير :ابا الملب الثعالبي ،ت قي  :م ما المصري ،االم النتم ،بيرو .,ا,

 ) 6ن ي العمال اي س ن األجوال واألاعال :االء الاين الي برن سرام الراين ابرن جاضري تران القرااري الشراللي ،ت قير :
بنري يا ي-صفوة السقا ،مؤسسة الرسالة1401 ،5 ،هر1981-م.551/1 ،
 )7اتا القاير .14/1 :ومعترب األجران اي إاأاي القرآن.388/1 :
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تقول ،ويقولون ،ولنن اأهم بالس ة ،اإ هم لن يأاوا ا ها م يصا ،ااترا إليهم ،ا راأهم بالسر ة ،الرم
يب بايايهم أة".

()1

وما أاء اي سورة الفات ة مؤناا الل ظاهرة المشترب اللفظي نلمة الص ار  ،أاء ,نلمة الص ار

اي سورة الفات ة بمع يين متتلفين ،أ اهما الص ار بمع ل الاين ،وللب اي جولم:
ط ا ْلم ِ
َن َهـ َذا
يم} أي الاين ،وما يؤنا وورا نلمة الص ار بمع رل الراين جولرم تعراللَ { :وأ َّ
اه ِد َنا ِّ
{ ْ
الص َار َ ُ ْ
ستَق َ
اطي مسـتَ ِقيما فَـاتًَِّْوه وََ تَتًَِّْـوا السـْ َل}( .)2يع ري هرلا اي ري مسرتقيما .وجولرم تعرالل{ :و َهـ َذا ِ
صر ِ
ِ
ص َا
ـرطُ
ُ
َ
ُ
ُ َُ
َ
ُ ْ ا
ـك م ِ
يما}( .)3أي ايررن ربررب مسررتقيما .وااتررر :الص ر ار بمع ررل ال ري ر  ،وللررب ارري جولررم تعررالل:
َرِّْـ َ ُ ْ
ســتَق ا
{ِ
ـت َعلَ ْـي ِه ْم} .أي رير الرلين أ عمرر ,الريهم ،ومررا يؤنرا ورورا نلمررة الصر ار بمع ررل
ص َا
ين أَ ْن ًَ ْمـ َ
ـرطَ الَّـ ِـذ َ
()4
صــر ِ
ِ
ِ
صـراط تُ ِ
ِ
اط
وع ُـد َ
ون} .أي نرل رير  .وجولرم تعرالل{ :إلَـى َ
ال رير جولرم تعراللَ { :وََ تَ ْق ًُ ُـدوا ِْ ُكـ ِّـل َ
ِ ِ ()5
ا ْل َجحيم}.
اال ص القرآ ي ي مل النلمرة االلرة أايراة مرن ترالل سرياجها ،واري هرلا يقرول سرتيفن أولمران" :اللترة
ارري اسررت ااتها أن تعبررر اررن الفنررر المتعررااة بواس ر ة تلررب ال ريقررة ال صرريفة القرراارة الترري تتمثررل ارري
ت ويررع النلمررا ،,وتاهيلهررا للقيررام بعرراا مررن الوظررايف المتتلفررة ،وبفضررل هررلق الوسرريلة تنتس رم النلمررا,
فسها واا من المرو ة وال وااية اتظل جابلة لالستعماال ,الأاياة".

مْحث الترادف:

الترااف لتة :يع ي التتابع.

()6

()7

أمررا اص ر ال ا :ارراول مررن أشررار إليررم سرريبويم بقولررم" :االررم أن مررن نالمهررم اتررتالف اللفظررين التررتالف

المع يين ،واتتالف اللفظين والمع ل وا ا ،واتفا اللفظين واتتالف المع يين .وسترد للب إن شراء اهلل
تعررالل .ارراتتالف اللفظررين التررتالف المع يررين هررو
و :لهم وا ل ".

()8

ررو :ألررن ولهررم واتررتالف اللفظررين والمع ررل وا ررا

 )1الار الم ثور .40/1 :مفتاح الأ ة اي اال تأاا بالس ة :أالل الاين السيو ي ،الأامعة اإلسالمية ،الماي ة الم رورة،
1409 ،3هر1989-م ،ص.59

 )2سورة األ عام :آية .153
 )3سورة األ عام :آية .126

 )4سورة األاراف :آية .86

 )5سورة الصااا :,آية .23

 )6اور النلمة اي اللتة :ستيفن أولمان ،ترأمة :نمال بشر ،منتبة الشبام ،الأيية .ا,
 )7لسان العرم :مااة (راف).
 )8النتام.207/1 :

- 248 -

وارام الشريف الأرأا ي اقال" :المترااف ما نان مع اق وا راا وأسرماؤق نثيررة ،وهرو ضرا المشرترب آترلا

مررن المت ررااف الررلي هررو رنرروم أ ررا تلررف آتررر ،نرران المع ررل مرنرروم واللفظررين رانبرران اليررم ناللي ر
واألسا"(.)1

اتتلف العلماء اي وجو الترااف اي اللتة العربية والقرآن النريم إلل ملهبين؛ ملهم أ نر ومرلهم

عرْـي جرال" :نرل رراين أوجعتهُمرا العررم الرل
أأاي ،ومن اللين أ نروا وجو الترااف اي القرآن اْن األ ا
مع ل وا ٍا اي نل وا ا م هما مع ل لين اي صا بم ،ربما ارا اق ااتبر ا بم ،وربما مض الي ا الم
ليم العرم أهلم .وجال" :األسماء نلآها لِعلة تص ,العررم مرا تصر ,م هرا مرن العلرل مرا علمرم وم هرا
ما أهلم"( ،)2وثًلـب اري جولرم" :ويارم أن نرل مرا يظرن مرن المترااارا ,اهرو مرن المتباي را ,التري تتبراين
بالصفا ،,نما اري اإل سران والبشرر ،ارإن األول موضرو لرم بااتبرار ال سريان ،بوامرا بااتبرار أ رم يرؤ ن،

والثا ي بااتبار أ م بااي البشر"( ،)3واْن فارس وللب واضا اي جولم" :ويسمل الشيء الوا ا باألسماء

المتتلفة

و :السيف والمه ا وال سام .واللي قولم اي هلا :إن االسم وا ا وهو السيف ومرا بعراق مرن

األلقام صفا ,وملهب ا أن نل صفة م ها امع اها ير مع ل األترد .وجا تالف اي للب جروم ايامروا
أ ها بوان اتتلف ,ألفاظها اإ ها ترأع إلل مع ل وا ٍا .وللب جول ا سيف واضم و ُ سرام .وجرال آتررون:
لررين م هررا اسررم وال صررفة إال ومع رراق يررر مع ررل ااتررر .جررالوا :ونررللب األاعررال .ررو :مضررل ولهررم
وا لر وجعررا وألررن ورجررا و رام وهأررع .جررالوا :افرري جعرا مع ررل لررين ارري ألرن ونررللب القررول ايمررا سرواق.

بهررلا قررول ،وهررو مررلهم شرريت ا أبرري العبرران أ مررا بررن ي يررل ثعلررم"( .)4وأْــو هـ ل الًســكري" :الشرراها
الررل أن اتررتالف العبررارا ,واألسررماء يوأررم اتررتالف المعررا ي أن االسررم نلمررة تررال الررل مع ررل االلررة
اإلشررارة بوالا أشررير إلررل الشرريء مررة وا رراة اعرررف ااإلشررارة إليررم ثا يررة وثالثررة يررر مفيرراة ،وواضررا اللتررة
نريم ال يرراتي ايهرا بمررا ال يفيرا ،اررإن أشرير م ررم اري الثررا ي والثالر إلررل ترالف مررا أشرير إليررم ارري األول

نان للب صوابا ،اهلا يال الل أن نل اسمين يأريان الل مع ل مرن المعرا ي وارين مرن األايران اري
لتة وا اة ،اإن نل اسمين يأريان الل مع ل مرن المعرا ي وارين مرن األايران اري لترة وا راة ارإن نرل

وا ررا مهمررا يقتضرري تررالل مررا يقتضرريم ااتررر بواال لنرران الثررا ي اضررال ال ي ترراا إليررم ،بوالررل هررلا لهررم
()5
الم ققون من العلماء".
اْــن ِّ
جن ـي والررلي أارررا لررم باب را ارري نتابررم التصررايص
أمررا الررلين جررالوا بررالترااف اأرراء الررل أرسررهم ُ
وأسماقْ" :اب في ت قـي المًـاني علـى اخـت ف األصـول والمْـاني :وجرال ا رم :هرلا اصرل مرن العربيرة

 )1التعريفا :,الأرأا ي ،ص.119
 )2الميهر.314/1 :

 )3المرأع الساب  .317/1 :اراسا ,اي اقم اللتة :ص.317
 )4الصا بي :ص .59والميهر.317/1 :
 )5الفرو اللتوية :ص.22
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سررن نثيررر الم فعررة ،ج روي الااللررة الررل شرررف هررلق اللتررة .وللررب أن تأررا للمع ررل الوا ررا أسررماء نثي ررة،

اتب

ان أصل نل اسم م ها اتأاق مفضي المع ل إلل مع ل صا بم".

()1

ثم بين انرتم التاصة اي هرلا البرام مرن ترالل التمثيرل الرل التررااف اري اللترة اري أسرماء الرلهم

ايقول" :وللرب أل رم مرا اام نرللب يرر مصرفل اهرو نالرلاهم؛ ألن مرا ايرم مرن التررام نالمسرتهلب لرم أو
ري صررار نا ررم مفقرروا لاهررم أال ترررد أن الشرريء إلا جررل جررارم
أل ررم لمررا جررل ارري الررا يا الررم يوأررا إال ايير ا

اال تفاء ...انللب لما جل هلا الأوهر اي الا يا أتلوا لم اسما من اللهام اللي هو الهالب .وألأل هلا
رر " أل رم اعرل مرن التبرار .وال يقرال لرم "تبرر" ترل ينرون اري تررام معا رم أو منسرور...
أيضا سرموق " تِب ا
أ هم إلا صفوق وهلبوق أتلوا لم اسما من للب المع رل اقرالوا لرم :الترالص واإلبريري والعقيران .ارالتالص

اعال من تتلص ،واإلبريي إاعيل من بري يبرري ،والعقيران اعرالن مرن اقرل الصربي يعقري ،وهرو أول مرا
ي أيم ا ا سقو م من ب ن أمم جبل أن يانل وهو العقي .اقيل لم للب لبرويق نما جيل لم البراي".

()2

وجال أبو ال سن ااماي مؤناا الل وجو الترااف اي اللتة" :لهرم شرلول مرن ال ران إلرل امت را وجرو

مصير م هم إلل أن األصل ا را تعراا األسرماء تعراا المسرميا ,واتتصراص نرل اسرم
ا
الترااف اي اللتة

بمسمل ير مسمل ااتر ...وأوابم أن يقال :ال سبيل إلرل إ نرار الأرواي العقلري ،اإ رم ال يمت رع اقرال

أن يضع وا ا لفظين الل مسمل وا ا ثم يتف النل اليم ،أو أن تضرع إ راد القبيلترين أ را االسرمين
الل مسمل وتضع األترد لم اسما آتر من ير شعور نل جبيلة بوضع األترد ،ثرم يشريع الوضرعان

بعا بللب"(.)3

والأاير لنرق اي هلا المقام أن القايلين بوجو الترااف جا انتفوا بتصر يف المترااارا ,وأمعهرا ،أي

إ هم اجتصروا الل أا م الت بي اون الوجوف الل الت ظير لملهبهم ،يقرول م مرا رور الراين الم أرا:
رر هررم اإ ررا أررا معظمهررم ير ْررُوون األلفرراظ المتراااررة نمررا رأي ررا ا ررا
" بوالا ا تقل ررا إلررل مثبترري الت ررااف ونثير ا
أررامعي األلفرراظ المتراااررة مررن اون انتر ار بالأا ررم ال ظررري ارري المسررالة ،وال نرراا عثررر أل لرربهم الررل
ااف ا اهم شيء مسل ٌم بم وال اأة لل قا اي إثباتم"(.)4
رأي ص يا ايهاِ ،إل التر ُ
ممررا ي بترري إليررم اإلشررارة ارري هررلا المقررام أن أصر ام انررة إلترراء التررااف وأررا ا أنثرررهم ُيقر آرر بتررااف
األلفاظ ا ا معالأتم لبعض األلفاظ ،ومن للب جول ابن األارابي" :يقال :للعمامة اري العمامرة والمشرول

والسم والمقع ة والعصابة والعصام والتاا والمنورة"(.)5
 )1التصايص.115/2 :

 )2التصايص.127-126/2 :

 )3اإل نام اي أصول األ نام :أبو ال سن سيا الاين الي بن أبي الي بن م ما بن سالم الثعلبي ااماي ،ت قي :
ابا الر اي افيفي ،المنتم اإلسالمي ،لب ان ،ص.24-23

 )4الت ررااف ارري الق ررآن النررريم بررين ال ظريررة والت بي ر  :م مررا ررور ال رراين الم أ ررا ،اار الفنررر المعاص ررر ،بيرررو،1 ،,
1997م ،ص.55-54

 )5الميهر.321/1 :
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وجرول ثعلرم" :ثروم تلر وأترال وسرمل وأسرمال ومري وشربار و ارير و اريرا ومشر وهبرم وأهبرام
ومشبر وشمار وتبم وأتبام وتبايم وجبايل وراابيل ولااليم وشما ي وشرالم ورام وهام وأهاام

وأ مار بمع ل وا ا"(.)1

ويل ررظ مم ررا س ررب اضر ر رام آراء مر رن أ ن ررروا التر ررااف ب ررين ال ظري ررة والت بير ر  ،مم ررا أع ررل بع ررض

البا ثين يقول اي شا هم" :وهو أمر يااو إلل العأم والت اربرة؛ أل رم يترالف اري الظراهر مرا لهبروا إليرم
ويال االلة واض ة الل اأيهم ان بيران الفررو ولنرهرا اري مثرل هرلق األلفراظ التري يسروجو ها بمع رل
وا ا ...واي مسلب هرؤالء نمرا ررد تسرليم برالواجع اللآتروي وهرو ممرا يعريي مرلهم القرايلين برالترااف إلرل
ا نبير.

وأمر ررا توأير ررم الم ن ر ررين وتر رراويلهم لر ررم بأهر ررل تلر ررب الفر رررو و مر رروض ِ
العلر ررل واألسر رربام الي ر ررا وصر ررعوبة

اسررتتراأها ،ومررن أن العرررم ال بررا أ هررم نررا وا يعراو هررا ،اهرري أررة واهيررة أجرررم إلررل الفرضررية الم قيررة
وايوف اما يأري بم الواجع اللتوي"(.)2

ويعل م ما ور الاين الل رأي انم الييااي بقولم" :وال

أ م ال اريوف امرا يأرري برم الواجرع

اللتوي ا ا هؤالء ايما رد ،ولعل ا ال بعا ان ال قيقة إن جل ا إن هؤالء الم نرين توصولوا ببعا ظرهم
إلل ما توصل إليرم الرم اللترة ال راي  ،الرلي أمعرن ال ظرر اري هرلق المسرالة ،افرر برين التررااف النامرل

وأشررباق التررااف ،اررا نر األول وأجررر الثررا ي ،وال يعررا للررب ت اجضررا بررين إثبررا ,واإل نررار ،بوا مررا هرري ال ظررة
الموضواة التي تارن الظاهرة بمتتلف مستوياتها".
ولعل اللين جالوا بوجو الترااف اي القررآن النرريم جرا ظرروا إلرل المفرراة القرآ يرة مفر رة ارن سرياجها

ونا هررا مفررراة معأميررة ،و س روا أن الق ررآن امترراي بإاأرراي سررياجم ،وأن مفرااتررم تنتسررم مع ررل أايرراا مررن

تالل سياجها( ،)3جال الأا ظ" :وجا يستتف ال ان ألفاظا ويستعملو ها و يرها أ

بللب م ها .أال ترد

أن اهلل -تبارب وتعالل -لرم يرلنر اري القررآن الأرو إال اري موضرع العقرام أو اري موضرع الفقرر المراجع
والعأرري الظرراهر .وال رران ال يررلنرون السررتم ويررلنرون الأررو ارري ررال القررارة والسررالمة .ونررللب لنررر

الم ررر ،أل ررب ال تأررا القررآن يلفررظ بررم إال ارري موضررع اال تقررام .والعامررة وأنثررر التاصررة ال يفصررلون بررين

لنر الم ر وبين لنر التي  .ولفظ القرآن اللي اليم ريل أ رم إلا لنرر األبصرار لرم يقرل األسرما  ،بوالا

لنر سبع سموا ,لم يقل األرضين .أال تراق ال يأمع األرض أرضين ،وال السمع أسمااا .والأاري الل
أاواق العامة ير للب ،ال يتفقاون من األلفاظ ما هو أ

باللنر وأولل باالستعمال"(.)4

 )1الترااف اي القرآن النريم :ص.52

 )2الترااف اي اللتة :انم مالب الييااي ،م شورا ,و ايرة الثقااة واإلاالم ،الع ار 1980 ،م ،ص.208

 )3ي ظر :المتشابم اللفظي اي القرآن النريم بال رة إيأراي ال رلف :روري صرابر م مرا الييبراري ،اار مأراالوي ،امران،
2013 ،1م ،ص.129

 )4البيان والتبيين.41/1 :
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وجرا أيرا الت رابي الأرا ظ ايمرا لهرم إليرم اقررال" :االرم أن امروا هرلق البال رة التري تأمرع لهرا هررلق

الصفا ،,وهو وضع نل و من األلفاظ التي تشمل اليها اصول النالم موضعم األتص األشنل بم،
اللي إلا أبال منا م يرق أاء م م إما تبراال المع رل الرلي ينرون م رم اسراا النرالم ،بوامرا لهرام الرو ر

اللي ينون معم سقو البال ة ،للب أن اي النالم ألفاظا متقاربة اي المعرا ي ي سرم أنثرر ال ران أ هرا
متساوية اي إاااة بيان مراا الت ام نالعلم والمعراة وال ما والشنر(.)1

م األصرفها ي بقولرم" :وأتبرع هرلا النترام -إن شراء اهلل تعرالل و سرا اري األأرل-
وهلا ما أناق ال ار ُ
بنتام ي با ارن ت قير األلفراظ المترااارة الرل المع رل الوا را ،ومرا بي هرا مرن الفررو التامضرة ،ابرللب

يعرف اتتصاص نل تبر بلفظ من األلفاظ المتراااة اون يرق من أتواتم،
مرة والصار مرة ".

()2

و لنر القلم مرة والفرؤاا

ومما سب اإ ي أواا وجو الترااف اي لتة العوام ،ا ن ال فر اي استتاام ا اليومي بين الس ة

وال ْول والعام ،وال فر نللب بين الريا والرياح والم ر والوا والتي  ،و عامل هلق األلفاظ الل أ ها
ترا اي ال ص القرآ ي اإ ها تمتاي بميية تتتلف ان اللفظرة المعأميرة
متراااا ،,ولنن هلق األلفاظ ين ُ

مررن ي ر الااللررة الررل المعررا ي والررلي أنسرربها لل رب سررياجُها الفريررا .االسرريا القرآ رري يترأهررا مررن يرري
الترااف ،يقول ااضل السامرايي" :القرآن اجير ايرة اري الاجرة اري االسرتعمال ،وهرو ال يسرتعمل لفظترين
بمع ل وا ا تماما ،بوان نا تا مترراااتين أو مبرالتين ،و ترل إلا نا ترا مرن لتترين ،اهرو يترص نرال م همرا
بمع ررل"( .)3وجررال أ مررا برراوي" :يتررالف أسررلوم الق ررآن ارري اتتيررار ألفاظررم ،ولمررا بررين األلفرراظ مررن ارررو

اجيقة اي االالتهرا يسرتتام نرال ير

يرؤاي مع راق اري اجرة اايقرة تنراا بهرا ترؤمن بران هرلا المنران نإ مرا

تلق ,لم تلب النلمة بعي ها ،وأن نلمة أترد ال تست يع توايم المع ل اللي وا ,بم أتتها ...ولرللب ال

تأا اي القرآن تراااا".

()4

ما قيل ْترادفه في سورة الفاتحة وق ار اتها:

 -1الرحمن والرحيم:

الر من أبلغ من الر يم جال أبو هالل العسنري" :وا ا ا أن الر يم مبالتة لعاولرم وأن الرر من أشرا

مبالغ انلما نان أشا ااوال نان أشا مبالتة"(.)5
وشرراة العرراول إ مررا تعرروا إلررل "مررن "ا ِعررل يفعررل" -أشر آا ارراوال مررن جولررم "الررر يم" .وال تررالف مررع للررب
بي هم ،أن نل اسم نان لم أصل اي "ا ِعرل يفعرل" -ثرم نران ارن أصرلم مرن "ا ِعرل يفعر ُل" أشرا اراوال -أن

 )1ثال

رسايل اي إاأاي القرآن :ص.26

 )2المفراا ,اي ريم القرآن :ص.55

 )3من بال ة النلمة اي التعبير القرآ ي :ص.33
 )4من بال ة القرآن :ص.57

 )5الفرو اللتوية :أبو هالل العسنري.196 :
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الموصوف بم مفضل الل الموصوف باالسم المب ي الل أصلم من "ا ِعل يفعل" ،إلا نا  ,التسمية برم
ما ا أو لما .اهلا ما اي جول القايل "الر من" ،من ييااة المع ل الل جولم "الر يم" اي اللتة"(.)1

االر من االلترم تتتلرف ارن الرر يم؛ أل رم أنثرر اراوال ارن اعلرم مرن الرر يم ،ونرل ييرااة اري المب رل

تع يب ييااة اي المع رل ،لهرل التريم السريا ُ القرآ ري تقر آام الرر من الرل الرر يم اري السريا الوا را ،ومرن
للررب جولررم تعرراللْ{ :ســم الل الــرحمن الــرحيم} وجولررم تعررالل{ :وِالَه ُكــم إِلَــه و ِ
ـه إََِّ ُهـ َـو الـ َّـر ْح َم ُن
احــد ََ إِلَـ َ
َ
َ ُ ْ
)
3
(
ـه ِْسـِـم ِ
الـ َّـر ِحيم}( ،)2وجولررم{ :إِ َّنـ ُ ِ
ـن الـ َّـر ْح َم ِن
الل الـ َّـر ْح َم ِن الـ َّـر ِح ِيم}  ،وجولررم{ :تَ ْن ِزيــل ِمـ َ
سـلَ ْي َم َ
ان َوِا َّنـ ُ ْ
ـه مـ ْـن ُ
ُ
()5
ِ ِ ()4
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
َّ
الرحيم"  ،وجولمُ { :ه َو اللُ الذي ََ إِلَ َه إَِ ُه َو َعال ُم ا ْل َغ ْي ِب َو َّ
يم} .
الر ْح َم ُن َّ
ادة ُه َو َّ
َّ
الش َه َ
الرح ُ
وهررلا التقررايم تقررايم العمرروم الررل التصرروص ،اررالر من لفررظ اررام يررال الررل ر مررة اهلل الترري وسررع ,نررل
شيء ،والر يم لفظ تاص ي ارا ت  ,هلق الر مة العامة(.)6
 -1مالك ،ملك ،مليك:

جرراءا ،,وهري :مالرب

سب وأن جل ا إن لفظة مالك جُري ,الل ااة جراءا ،,وساجف ه ا ا را ثرال
وملرب ومليرب ،وسرربم اتتيرار هرلق الصرريغ اون يرهرا مثرل( :مررالب ،ومْلرب ،و ِمْلرب)؛ لشررهرة تلرب الصرريغ

وتررااولها بررين ال رران وأضررف إلررل للررب أن هررلق الصرريغ ورا ,ارري ال ر ص القرآ رري وورا ,ارري ال رراي
الشريف.

أاء ,نلمة مالك اي ال ص القرآ ي اي جولم تعاللَ { :مالِ ِـك َي ْـوِم الـد ِ
ِّين} .وجولرم تعراللُ { :ق ِـل اللَّ ُه َّـم
شا ُ}(.)7
َمالِ َك ا ْل ُم ْل ِك تُ ْؤِتي ا ْل ُم ْل َك َم ْن تَ َ
()8
ِ
س ِّْ ٍُ
وورا ,نلمة ملك اي ال ص القرآ ي اي جولم تعالل{ :فَتَ ًَالَى اللُ ا ْل َمل ُك ا ْل َحق}  ،وجولم تعراللَ { :
السماو ِ
ِِ ِ
ات َو َما ِفي ْاأل َْر ِ ا ْل َملِ ِك ا ْلقُد ِ
وس ا ْل ًَ ِز ِ
يز ا ْل َح ِك ِيم}(.)9
للَّه َما في َّ َ َ
وورا ,نلمة "مليب" اي القرآن النريمِ { :في م ْقً ِد ِ
ص ْدق ِع ْن َد َملِيك ُم ْقتَِدر}(.)10
َ َ
أمررا ارري ال رراي اأرراء ,نلمررة (مالررب) ارري جولررم –صررلل اهلل اليررم وسررلم" :-ال مالررب إال اهللُ -ا رري
وأل.)11("-

 )1القر بي.127/1 :

 )2سورة البقرة :آية 163
 )3سورة ال مل :آية .30
 )4سورة اصل :,آية .2

 )5سورة ال شر :آية .22

 )6ي ظر :تفصيل للب اي مب
 )7سورة م :آية .114

انيبها– اراسة االلية ،ص228
ألفاظُ سورة الفات ة وتر ُ

 )8سورة آل امران :آية .26
 )9سورة القمر :آية .55

 )10سورة الأمعة :آية .1
 )11رواق مسلم.534/1 :

- 253 -

أما (ملِب) اقا أاء اي الرسول –صلل اهلل اليم وسلم " :-يقبض اهللُ األرض يوم القيامة ،وي روي
ب األرضد"(.)1
ب ..أين ملو ُ
السماء بيمي م ،ثم يقول :أ ا المل ُ
ورا ,نلمرة (مليرب) ارري جرول الرسرول –صررلل اهلل اليرم وسرلم" :-وُجر ِرل :اللهرم إِ رب ملِير ٌ ِ
راء
ب ُم ْقتراٌر مرا تشر ُ
ُ
ِ
ون ،ثُم س ْل ما باا لب"(.)2
م ْن أ ْم ٍر ي ُن ُ
والرلين جررالوا بتررااف هررلق الصرريغ ا تأروا با هررا ترأررع إلررل أر ٍ
لر وا ررا وهررو ملررب ،وهررلا التاويررل لررين

نااي ررا ال ررل ااتب ررار ه ررلق الص رريغ مترااا ررة ،االيي ررااة ال ررل المب ررل تع ي ررب يي ررااة ا رري المع ررل ،ج ررال اب ررن
آ
استورْي ِم" :ام ا ٌل أن يتتلف اللفظان والمع ل وا ا نما آ
رمعوا
يظن نثير من اللتويين وال ْ رويين بوا مرا س ُ
رتنلم بررللب الررل ِ بااه را ومررا ارري فوس ررها مررن معا يهررا المتتلفررة والررل مررا أررر ,بررم اااتُه ررا
العرررم تر ُ
وتعاراُها ولم يعرف السامعون لللب العلة ايم والفرو اظ وا أ هما بمع ل وا ا وتراولُوا الرل الع ِ
ررم هرلا
التاويل من لا ,أ فسهم اإن نا وا جا صراجوا اري روايرة للرب ارن العررم اقرا أت رؤوا الريهم اري تراويلهم

يأوي اي ال نمرة ولرين يأريء شريء مرن هرلا البرام إال الرل لتترين متبراي تين نمرا بي را أو ينرون
ما ال ُ
الل مع ي ْين متتلفين أو تشبيم شيء بشيء"(.)3
وجرال السرمرج اي" :ألن الملرب أبلرغ ارري الوصرف ،أل رب إلا جلر :,ارالن ملررب هرلق البلراة ،ينرون للررب

ن اية ان الوالية اون الملب ،بوالا جل ,االن مالب هلق البلاة ،نران للرب ابرارة ارن ملرب ال قيقرة .ورود

مالررب بررن اي ررار اررن أ ررن بررن مالررب جررال :نرران رسررول اهلل -صررلل اهلل اليررم وسررلم -وأبررو بنررر وامر ُرر
ين} ونلهم يقرءون مالِ ِب ي ْوِم الا ِ
ين باأللف"(.)4
واثمان والي يفتت ون الصالة بر {ا ْل َح ْم ُد لِلَّ ِه َر ِّ
ب ا ْلًالَ ِم َ
ُ
وجال الشونا ي" :والفرر برين الوصرفين بال سربة إلرل الررم سرب ا م أن الملرب صرفةٌ للاترم ،والمالرب صرفة

لفعلم"( .)5ومليب صفة مشبهة من الفعل ملب نما مر ب ا .والمالب هو المتصرف اري األايران المملونرة
ِ
ِ
المْلب(.)6
نيف يشاء من المْلب ،والملب هو المتصرف باألمر وال هي اي المامورين من ُ
اهدنا ،أرشدناْ ،صرنا:
جُري ,نلمة اها ا اي سورة الفات رة بقرراءاِ ,اراة؛ اقر أر اب ُرن مسرعوا –رضري اهلل ا رم -أرش ْرا ا ،وجر أر
الب ا ي بصر ا ،وجا يتوهم اإل سان أن هلق األلفاظ أاء ,متراااة ،وساجف ا ا هرلق األلفراظ مبي را
ثابُ ,
الفرو بي ها:

 )1ص يا البتاري.70/6 :

 )2مص ف ابن أبي شيبة.40/6 :
 )3الميهر.303/1 :

 )4ب ر العلوم.17/1 :
 )5اتا القاير.26/1 :

 )6تفسير البيضاوي .28/1 :و واها األبنار وشوارا األانار.188/1 :
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أراء ارري لسرران العرررم" :هررااق هرراد وهررايا وهاايررة وهايررة وهررااق للرراين هرراد وهررااق يهايررم ارري الرراين

ه رراد .وج ررال جت ررااة ا رري جول ررم ا رري وأ ررل" :وأم ررا ثم رروا اه رراي اهم"؛ أي بي ر را له ررم رير ر اله رراد و رير ر

الضاللة"(.)1

الهااية االلة بل ف ،وم م :الهاية ،وهوااي الو

 .أي :متقاماتها الهااية لتيرهرا ،وترص مرا نران

االلة بهاي ،,وما نان إا اء باهاي .,و :أهاي ,الهاية ،وهاي ,إلرل البير .,إن جيرل :نيرف أعلر,
ِ ِ
اط ا ْلج ِح ِ
ـيم}( ،)2ويهِاي ِرم إِلرل ا ِ
رلام الس ِرع ِ
ير
الهااية االلة بل ف وجرا جرال اهلل تعرالل{ :فَ ْ
اه ُـد ُ
وه ْم إِلـى صـر َ
ْ
جي ررل :لل ررب اس ررتعمل اي ررم اسر رتعمال اللف ررظ ال ررل ال ررتهنم مبالت ررة ا رري المع ررل نقول ررم{ :فَ َْ ِّ
ـــرُه ْم ِْ ًَــــذاب
شـ ْ
أَلِيم}(.)4()3
شر:
ا
والهُاد يقابل الضالل ،ومن جول تاب
()5
ِ
ِ
النًت خا ِْ ُر
ولم ُيث ِْ ْت لي
تْطَّنتُ ُه
َ
ْالقوم ْلم َيهدني لَ ُه  ...دليل ْ
وجال األشعر الأعفي:
()6
ِ
س لمن تجشمها ُه َدى
و ِم َن اللَّ َيالي لَ ْيلَة مزؤودة  ...غْ ار لَ ْي َ
أرشا ا ،اأاء اي لسان العرم(" :)7الرشرا والرشرا والرشراا:
ويتضا مما سب أن الهااية ضا الضاللة ،أما جراءة ْ
قيض التي" .وما يؤنا أن (الرشاا) أاء ضا التي جو ُل ُاريا بن الصمة:
ِ ()8
شد
ش ْد َغ ِزّي ُة أ َْر ُ
ت وا ْن تَْر ُ
وه ْل أََنا إَّ ِم ْن َغ ِزّي ِة ْ
َ
إن َغ َو ْت َ ...غ َوْي ُ

وجول راة بن العبا:
وجولم
ين
الَِّذ َ

س ِْي ا
َ

ِ
صاْ ْت ِْقُُر
شـــــــ ادا ...
غيي َر َ
َ
فتناه ْي ُ
ب ّ
ت وقد َ
أحس ُ
ســــــاد اار َ ،
()10
ف ع ْـن آي ِ
تعرالل ََ{ :إِ ْك َراهَ ِفي الـد ِ
ـات َي
َّن الر ْ
ـن ا ْل َغ ِّ
ش ُـد ِم َ
ِّين قَ ْـد تََْـي َ
َص ِـر ُ َ َ
سأ ْ
ـي}  ،وجولرم تعراللَ { :
ِ
ق وِا ْن يروا ُك َّل آية ََ ي ْؤ ِم ُنوا ِْها وِا ْن يروا س ِْي َل الر ْ ِ
يتَ َكَّْر َ ِ
شد ََ َيتَّخ ُذوهُ
ُ
َ
ون في ْاأل َْر ِ ِْ َغ ْي ِر ا ْل َح ِّ َ َ َ ْ
َ َ ََ ْ َ
َ ُ
()11
يل ا ْل َغ ِّي يتَّ ِخ ُذوه س ِْي ا َذلِ َك ِْأ ََّنهم َك َّذْوا ِْاي ِات َنا و َكا ُنوا ع ْنها َغ ِ
ين}.
س ِْ َ
افلِ َ
َ
َ َ
ُْ ُ َ َ
ُ َ
َوِا ْن َي َر ْوا َ
()9

 )1لسان العرم :مااة (هاد).
 )2سورة الصااا :,آية .23

 )3سورة آل امران :آية .21
 )4المفراا.835/1 :,

 )5األصمعيا :,ص.125
 )6الساب  :ص.143

 )7لسان العرم :ماة (رشا).

 )8أمهرة أشعار العرم :ص .468

 )9ايوان راة :ابا الر من المص اوي ،اار المعراة ،بيرو-,لب ان2003 ،1 ،م ،ص.48

 )10سورة البقرة :آية .256

 )11سورة األاراف :آية .146
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وجا ار أبو هالل العسنري بين (اها ا وأرشا ا) ،اقرال" :إن اإلرشراا إلرل الشريء هرو الت رير إليرم

والتبين لم ،والهااية هي الرتمنن مرن الوصرول إليرم وجرا أراء ,الهاايرة للمهتراي اري جولرم تعرالل" :اهـدنا

الص ـراط المســتقيم" اررلنر أ هررم ااروا بالهاايررة وهررم مهترراون ال م الررة ولررم يأررلء مثررل للررب ارري اإلرشرراا
()1
صر ِ
اه ُد ُ ِ ِ
ـك
اط ا ْل َج ِح ِيم}  ،وجرال تعرالل{ :إِ ّن َ
ويقال أيضا هااق إلل المنروق نما جال اهلل تعرالل{ :فَ ْ
وه ْم إلَى َ
ستَ ِقيم}( ،)2والهاد الااللة ،اإلا نان مستقيما اهو االلة إلل الصوام ،واإليمران هراد أل رم
لَ ًَلَى ُه ادى ُم ْ
االلة إلل الأ ة ،وجا يقال :ال ري هاد ،وال يقال أرشاق ،إال إلل الم بوم والراشا اللي صلا بما ايم
فسم مما يبع

الل التير والراشا القابل لما ال اليم من ري الرشا ،والمرشا الهرااي للتيرر والراال

الرل رير الرشررا ،ومثررل للررب مثرل مررن يقررف بررين رريقين ال يراري أيهمررا يررؤاي إلررل الفرررض الم لرروم

اإلا الم اليم اال اقا أرشاق"(.)3

صـ ِـر}( ،)4وجولررم
أمررا ج رراءة (بصررر ا)؛ االبصر ُرر يقررال للأار ررة ال رراظرة ،ررو ،جولررم تعرراللَ { :كلَ ْمـ ِ
ـٍ ا ْل َْ َ
ِ
ِ
ـوب ا ْل َح َن ِ
ـاج َر}( .)5وبصرر ا ال رير بمع رل ارا را ال رير  ،وم رم
ص ُار َوَْلَ َغـت ا ْل ُقلُ ُ
تعراللَ { :وِا ْذ َاز َغت ْاأل َْْ َ
ان ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِِ
ِ
ـن
الل َو َمـا أََنـا ِم َ
س ْـْ َح َ
ـيرة أََنـا َو َمـ ِن اتََّْ ًَنـي َو ُ
جولم تعراللُ { :ق ْـل َهـذه َ
سـ ِْيلي أ َْد ُعـو إلَـى الل َعلَـى َْص َ
ين}()6؛ أي الررل معراررة وت قير  .وبتضررا ل را –مررن تررالل مررا سررب  -أن الهرراد ضررا الضررالل،
ا ْل ُم ْ
شـ ِـرِك َ
وأن الرشا ضا التي .والتبصرة ضا المعراة.

مْحث مفردات سورة الفاتحة – دراسة لغوية تاريخية:
يرارن هررلا المب ر ُ ألفرراظ سررورة الفات ررة ا ارسررة تاريتيررة لُتويررة ويتعقررم ورواهررا ارري الشررعر الأرراهلي
والقرآن النريم واي نالم العرم من شعر و ثر ابر العصور؛ راصاا ت آورها الااللي.

 -1أعوذ:

يا يال الل مع ل وا ا ،وهو االلتأراء إلرل الشريء ثرم ُي مرل اليرم
العين والواو واللال أص ٌل ص ٌ
نررل شرريء ،لص ر بشرريء أو اليمررم( )7و"العررول :االلتأرراء إلررل التيررر والتعل ر بررم ،واررولق إلا أرجرراق م ررم،
والعولة اسم لما يعال بم من الشر"(.)8

 )1سورة الصااا :,آية .23
 )2سورة ال ج :آية .67

 )3الفرو اللتوية.209 :
 )4سورة ال ل :آية .77

 )5سورة األ يام :آية .10
 )6سورة يوسف :آية .108

 )7معأم مقايين اللتة :مااة (اول).

 )8تفس ر ررير ال ار ر ررم األص ر ررفها ي :ت قير ر ر وا ارس ر ررة :ا .م م ر ررا اب ر ررا العيي ر رري بس ر رريو ي ،نلي ر ررة اااام -أامع ر ررة
1420،1هر1999-م ،ص.222
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ر ررا،

وتفسر نلمة أاول من االستعالة "أاول باهلل مرن الشري ان الررأيم ،أي :ألتأرا إِلرل ر مرة اهلل ،و ِم ْ رم
العررولة :وِهرري مررا يعررال بِر ِرم مررن الشررر .وتقررال العررولة أيضررا للرجيررة والتميمررة :وِهرري مررا يعلر الررل الصربِي:
اولة ،واولة بِفتْا اْلعين وضمها"(.)1
العولةُ والمعالةُ :الرجية يرجل بها ِْ
اإل ْ سان من اي أو ُأُون ِأل مُ ُيعا ُل بها ،وجا اولق.
ْ
ِ ِ
ِ
المعول ِ
أاوُل) .
تانُ :سورة الفل وتاليتها ،ألن مباأ نل وا اة م ْهُما (جل ُ
وُ
وم م جول الش ِ
اار ابا اهلل السهمي(:)2
َن َي ًْلُو فَ ُي ْط ُغوِني
ين َ
أَْل ِح ْ
ط َغ ْوا َ ...و َع ِائ اذا ِْك أ ْ
ق َع َذ َاْك ِْا ْلقَ ْوِم الِّذ َ
ولم تبتعا نلمة أاول ومشتقاتها ان المع ل اللآتوي االلتأاء واالستأارة اي الشعر الأاهلي:
وجال يهير بن أبي سلمل:

يأت فيها مخان اة  ...وَ رَهقا ِمن ِ
سوى رْا  ،لم ِ
عائذ ُمتَ َه ِّوِد
َ َ
وأاء ,بمع ل صتار اإلبل والتيل ومفراها اايا ،وم م جول اروة بن الورا:

()3

()4

الًوُذ ،راتاُ
كأني حصان مال عنه ج لُه  ...أغر ،كريم ،حوله ُ
ـال أَعــوُذ ِْ ِ
آ
ـن
ـالل أ ْ
ـون ِمـ َ
َن أَ ُكـ َ
أمرا اري القررآن النرريم الرم تبتعررا ارن مع اهررا اللتروي ،وم رم جولررم تعرالل{ :قَـ َ ُ
()5
ا ْلجـ ِ
س لِــي ِْـ ِـه ِع ْلــم َوِاََّ تَ ْغ ِفـ ْـر لِــي
ـال َر ِّ
ين}  ،وجولررم تعررالل{ :قَـ َ
َعــوُذ ِْـ َ
ـك أ ْ
ـاهلِ َ
ب إِ ِّنــي أ ُ
َ
َن أ ْ
َس ـأَلَ َك َمــا لَـ ْـي َ
ِ ()7
)
6
(
وتَرحم ِني أَ ُك ْن ِم َن ا ْل َخ ِ
ت تَقيا}  ،وجولم
َعوُذ ِْ َّ
الر ْح َم ِن ِم ْن َك إِ ْن ُك ْن َ
اس ِر َ
ين}  ،وجولم تعالل{ :قَالَ ْت إِ ِّني أ ُ
َ َْْ
()8
اإل ْن ِ
ان ِر َجال ِم َن ِْ
وه ْم َرَهقاا}.
اد ُ
ون ِْ ِر َجال ِم َن ا ْل ِج ِّن فَ َز ُ
س َي ًُوُذ َ
تعاللَ { :وأ ََّن ُه َك َ

 -2الشيطان:

األصررل ارري مررااة (شر ن) أن تع رري مع ررل البعررا ،أرراء ارري مقررايين اللتررة :الشررين وال رراء وال ررون

أصل م را ص يا يال الل البعا ،يقال :شر  ,الراار ،تشر ن شر و ا ،إل ربر ،,و رود شر ون أي
بعياة(.)9

 )1اللبام اي الوم النتام.94/1 :

 )2لسان العرم :مااة (اول) ،وتاا العرون :مااة (ابا).

 )3ايوان يهير بن أبي سلمل :شرح ماو مان ،اار المعراة ،لب ان2005 ،2 ،م ،ص.26
 )4ايوان اروة بن الورا :ت قي  :أسماء أبو بنر م ما ،اار النتم العلمية1998 ،م ،ص.82
 )5سورة البقرة :آية .67
 )6سورة هوا :آية .47

 )7سورة مريم :آية .18
 )8سورة الأن :آية .6

 )9مقايين اللتة :مااة (ش ن).
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اتتلف اللتويون اي أصل نلمة (شي ان) ام هم من راها إلل األصل اللتوي ش ن ،وهي الرل هرلا

األصررل تع رري البعررا ،وم ر هم مررن راهررا إلررل األصررل اللترروي شرري  ،وهرري الررل هررلا األصررل تع ررل لهررام

الشيء ،إما ا ت ارجا بواما ير للب(.)1

اط ِ
شـــي ِ
ين ِه ْم}( ،)2أي إل ررل
والش رري ان اس ررم لن ررل ا ررارم م ررن الأ ررن واإل ررن ،ج ررال تع رراللَ { :وِا َذا َخلَـ ْــوا إِلَـــى َ َ
أص ابهم من الأن واإل ن ،جال أرير:
()3

كنت شيطانا
غزليَّ ...
دعوَنني ال ّ
يطان من َ
وكن يهوينني إ ْذ ُ
ش َ
ْأز َ
مان َي ُ
ٍ
بمعان ،وم ها :البعا ،جال ال ابتة اللبيا ي:
وأاء ,نلمة الشي ان اي الشعر الأاهلي

هين
ًاد عنـــ َك نوى
شطون  ...فْا َنــــــ ْت والفـــؤ ُ
نــــأ ْت ْســــ َ
اد ْـــــها َر ُ
ُ
ي بن الرجا :
وجال ُاا آ
()5
ذات ْيًة حقْا
كلــــّما ّ
رد ناشط عن هــــــــواه  ...شطُنـــــت َ

ورا ,بمع ل استقالل الرأي والقوة ،جال ضا ي ابن ال ار يصف اجتم:
ف الذفرى علَى ِ
شيطَان اة ِم ْن نج ِائها  ...إ َذا و ِ
الليت شلش
َّ
اك ُ
ْها ْ
َ َ
كأن َ
َ
وجال رأل يصف اجتم:
()7
ِ
ش ْيطان ْذي ِخ ْرَو قَ ْف ِر
مي كأَّن ُه  ...تَ ًَم ُج َ
ض َر ٍّ
ب َمثْنى َح ْ
تُ ع ُ
وأاء بمع ل ال ية وم م جول رأل يلم امرأتم:
()8
ان الح ِ
ف ِ ...
ف
كم ْث ِل َ
َع َر ُ
َحلِ ُ
َع ْن َجــــ ِرد تَ ْحلِ ُ
ماط أ ْ
ف حين أ ْ
ش ْيطـــــ ِ َ
()9
وال ما أ ن من ال يا ,يقال لم شي ان ال ما .

()4

()6

ورا ,لفظة الشي ان اي القرآن النريم بمعان متتلفة ،وهي:

 )1الساب  :مااة (ش ن).
 )2سورة البقرة :آية .14

 )3الوسررا ة بررين المت برري وتصررومم :أبررو ال سررن الرري بررن ابررا العييررر القاضرري الأرأررا ي ،ت قي ر  :م مررا أبررو الفضررل
إبراهيم ،الي م ما البأاوي ،م بعة ايسل البابي ال لبي وشرناق ،ص.69

 )4ايوان ال ابتة اللبا ي :شرح ماو مان ،اار المعراة ،بيرو2005 ،2 ،,م ،ص.115
 )5تاا العرون :مااة ( بم).
 )6األصمعيا :,ص.131

 ) 7ترراا العرررون :مررااة ( بررم) ،المعررا ي النبيررر ارري أبيررا ,المعررا ي :أبررو م مررا ابررا اهلل بررن مسررلم بررن جتيبررة الرراي وري،
ت قير  :سررالم النر نرروي وابررا الررر من بررن ي يررل بررن الرري اليمررا ي ،م بعررة ااي ررة المعررارف العثما يررة -يررار آبرراا الرانن

باله ا1368 ،1 ،هر1949-م.667/2 ،

 ) 8الفاتر :المفضرل برن سرلمة برن ااصرم ،أبرو الرم ،ت قير  :ابرا العلريم ال
البابي ال لبي1380 ،1 ،هر ،ص.292

 )9المعأم الوسي  :مااة ( م ).
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راوي ،اار إ يراء النترم العربيرة ،ايسرل

اط ِ
شـي ِ
ين ِه ْم}( ،)1جرال ابرن ا يرة" :هرم
 -1الشي ان بمع ل النه ة وم م جولم تعاللَ { :وِا َذا َخلَ ْـوا إِلَـى َ َ
()2
ال ُنهان".
س وا ْل ِج ِّن ي ِ
شي ِ
ين ِْ
ـه ْم إِلَـى
اط َ
وحي َْ ًْ ُ
ُ
 -2الشي ان بمع ل اااة الضالل ،وم م جولم تعراللَ َ { :
ضُ
اإل ْن ِ َ
()3
ور}.
ف ا ْلقَ ْو ِل ُغ ُر اا
َْ ًْ ُز ْخ ُر َ
 -3الشي ان بمع ل إبلين وأوالاق :وم م جولم تعالل{ :فَأ ََزلَّ ُه َما َّ
ان َع ْن َها فَأَ ْخ َر َج ُه َما ِم َّما َكا َنا
الش ْي َ
ط ُ
ِف ِ
يه}(.)4
الشي ِ
اط ِ
ين}( .)5جال البيضراوي:
وس َّ َ
 -4الشي ان بمع ل ال يا ,وم م جولم تعالل{ :طَ ْل ًُ َها َكأ ََّن ُه ُرُ ُ
"وجيررل :الشرريا ين يررا ,هايل ررة جبي ررة الم ظررر له ررا أا رراف ولعلهررا ُس رمي ,به ررا لررللب"" )6(.والعرررم ا رري
الأاهلية نا وا ي لقون رؤون الشيا ين الل شأر نريم الم ظر"(.)7

 -3الرجيم:

الراء والأيم والميم اي اللتة أصل وا ا يال الل الرمي بال أارة ،وم ها أاء الرأام وهي ال أارة،

وجا تستعار للااللة الل الشتم ،وم م جرولهم :رأمر ,اال را برالنالم إل شرتمتم( .)8ارالرأم أصرلم الرمري ثرم

جيل للقتل رأم ،ثم شبم بم الشتم ،والشي ان رأيم أي مرأوم ملعون.

()9

أاء ,نلمة الرأيم اي الشعر الأاهلي بمع ل المرأوم جوال أو اعال ،وم م جول األاشل:
()11
ِ ِ
ِ
ظ ُل ر ِجيما ِ
ِ
الح َز ْن
لريب
يَ
المنون  ...والس ْقم في أَهله و َ
وجول القمة الف ل:
()11

الشر مرجوم
كرموا ...عريفَهم
ْأثافي ِّ
ْل كل قوم وان عزوا وان ُ
ّ

 )1سورة البقرة :آية .14

 )2الم رر الوأيي.96/1 :
 )3سورة األ عام :آية .112
 )4سورة البقرة :آية .36

 )5سورة الصااا :,آية .65

 )6تفسير البيضاوي .12/5 :التفسير المظهري :م ما ث اء اهلل المظهري ،ت قي  :الم بي التو سي ،منتبة الرشاية-
البانستان1412،هر.118/8 ،

 )7المفصل اي تاري العرم جبل اإلسالم :أواا الي ،اار الساجي2001 ،4 ،م.309/12 ،
 )8مقايين اللتة :مااة (رأم).

 ) 9أيسر التفاسير لنالم العلي النبير :أابر بن موسل بن ابا القاار بن أابر أبو بنر الأيايري ،منتبرة العلروم وال نرم،
الماي ة الم ورة ،المملنة العربية السعواية1424 ،5 ،هر2003،م.75/3 ،

 )10ايوان األاشل.

 )11شرح ايوان القمة الف ل :السيا أ ما صقر ،الم بعة الم ماية ،القاهرة1935 ،1 ،م ،ص.65
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واألثااي أر مثل رأن اإل سان ،وأمعها أثااي بالتشايا وجال يأوي التتفيف وي صم القار اليها.
وأاء الرأم بمع ل القبر وم م جول الت ساء:

()1

حب كرز ِ
الرجم
وذكره  ...ف قَى الذي
َمني في ِّ
حفر َّ
ُ
َقيت إذ َ
من َ
والرأم القبر؛ أل م يرأم بالصتور اليم تل يضتم(.)3

()2

وأاء الرأم القلف بالتيم ،وم ها جول أبو العيال الهللي:

قاو ِ
الم ِ
ان من َر ْجم وغيب ظُ ُن ِ
ون
َّ
س ُم ْخ ِرج  ...ما ك َ
إن َ
الْ َ لَدى َ
وأاء الرأم بمع ل اسم منان؛ وم م جول لبيا العامري:
()5
َّد نحولُها فَ ِرجالُها
ام َها ِ ِْ ...م انى تَأَْ َ
َعفَ ْت الد َ
ِّي ُار َم َحل َها فَ ُمقَ ُ
ٍ
بمعان ،م ها:
أما اي القرآن النريم اقا توسع ,مالوال ,األصل اللآتوي رأم وأاء,

()4

 -1الرررأم بمع ررل القتررل :وم ررم جولررم تعررالل{ :لَ َنـ ْـر ُج َم َّن ُك ْم}( )6بمع ررل ل قتل ر نم ،وجولررم تعرراللَ { :وِا ِّنــي

()7
َن تَْر ُج ُم ِ
ـاك}
ـك لَ َر َج ْم َن َ
ون} بمع ل أن تقتلون ،وجال تعالل أيضراَ { :ولَ ْوََ َرْهطُ َ
ْت ِْ َرِّْي َو َرِّْ ُك ْم أ ْ
ُعذ ُ
بمع ل لقتل اب.
 -2الرأم بمع ل الشتم :وم م جولم تعالل{ :لَ ِئ ْن لَ ْم تَ ْنتَ ِه َأل َْر ُج َم َّن َك} ( )9بمع ل ألشتم ب.
لشـــي ِ
ِ
اط ِ
ين}( )10وم ررم جول ررم تع رراللَ { :ر ْج امـــا
ومـــا ل َّ َ
 -3ال رررأم بمع ررل الرم رري :م ررم جول ررم تع رراللُ { :ر ُج ا
()8

ِْا ْل َغ ْي ِب}( )11أي رميا.

استًَِ ْذ ِْاللَ ِه ِم َن َّ
طِ
الـر ِج ِيم}( )12أي الشري ان
الش ْي َ
ان َّ
 -4الرأم بمع ل الملعون :وم م جولم تعالل{ :فَ ْ
الملعون.

 )1تهليم اللتة ولسان العرم وتاا العرون :مااة (أثف).

 )2ايوان الت ساء بشرح ثعلم ،ت قي  :أ ور أبو سويلم ،اار امار ،امان1988 ،1 ،م ،ص.198
 )3المرأع الساب  :الهام .

 )4الم نم والم ي األاظم.420/7 :

 )5ايوان لبيا بن ربيعة العامري :اار صاار ،بيرو ،,ص.163
 )6سورة ين :آية .18

 )7سورة الاتان :آية .20
 )8سورة هوا :آية .91

 )9سورة مريم :آية .46

 )10سورة الملب :آية .5

 )11سورة النهف :آية .22
 )12سورة ال ل :آية .98
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 -4الرحمن الرحيم:

وسع ,نل شيء( ،)1وجال اليأاا" :الر من
الر من الر يم :اسمان مشتقان من الر مة ،ور مةُ اهلل
ْ
الررر يم صررفتان ايمررا لنررر أبررو ابيرراة لو الر مررة"( .)2جررال ابر ُرن اررارن(" :ر ررم) الرراء وال رراء والمرريم أصررل

وا ررا يررال الررل الرجررة والع ررف وال أراررة .يقررال مررن للررب ر مررم ير مررم ،إلا ر لررم وتع ررف اليررم .والررر م
والمر مررة والر مررة بمع ررل .والررر م :االجررة الق اربررة ،ثررم سررمي ,ر ررم األ ثررل ر مرا مررن هررلا ،ألن م هررا مررا

ينون ما ير م وير لرم مرن ولرا .ويقرال شراة ر روم ،إلا اشرتن ,ر ْ مهرا بعرا ال تراا؛ وجرا ر مر ,ر امرة،
ور م ,ر ما.
ولم يبتعا ألر ر م ان مالولم اللآتوي اي الشعر الأاهلي ،ومن للب:

جول يهير بن أبي سلمي:
جال الشاار:

صم ُه ِ ...م ْن س ِّي ِئ الًثَر ِ
ِ
ومن َ ِ
ات اللُ والر ُح ُم(.)3
ض ِريْته التَّ ْقوى َ
َ
ََ
وي ًْ ُ

أح َنى وأَرحم ِم ْن أُم ِْو ِ
اح ِدها
ْ
َ
ْ َُ
وأاء ,بمع ل القرابة ،وم م جول الشاار:

ش َجاُ من ِذي لِ ْْ َدة ِ
ضاري
ُر ْحم ا وأ ْ

()4

()5

الرحم
أضمرتك الْ ُ ...د نجفَى وتقطا م ّنا ّ
أْانا إذا َ
وأاء ,االة الل اهلل –اي وأل ،-وم م جول جين بن م قل بن ال اااية:

()6

حملتني وانقطا َ رجائيا
شكوت إلى الرحمن ُْ ًْ َد مزارها  ...وما َّ
ُ
أما اي القرآن النريم الم تبتعا االلة (ر م) ا ها اي الشعر الأاهلي:
ـاب ِ
 -1اأاء ,بمع رل الق اربرة وم رم جولرم تعرالل{ :وأُولُـو ْاألَرح ِ
ـهم أَ ْولَـى ِْ َـْ ًْ ِفـي ِكتَ ِ
الل إِ َّن
ـام َْ ًْ ُ
َْ
َ
ض ُْ
شــي علِــيم}( ،)7وقولــه تًــالى{ :واتَّقُـوا الل الَّـ ِـذي تَســا لُ َ ِ ِ
ـان َعلَـ ْـي ُك ْم
ـام إِ َّن اللَ َكـ َ
اللَ ِْ ُكـ ِّـل َ ْ َ
َ َ
َ
َ
ون ْــه َو ْاأل َْر َحـ َ
يْا}(.)8
َرِق ا
ـق الل ِفـي أَرح ِ
ـام ِه َّن
 -2أاء ,بمع ل (ر م المرأة) ،وم م جولم تعاللَ ََ{ :ي ِحل لَ ُه َّن أ ْ
َْ
َن َي ْكتُ ْم َن َمـا َخلَ َ ُ
إِ ْن ُك َّن ي ْؤ ِم َّن ِْ ِ
الل َوا ْل َي ْوِم ْاآل ِخر"(.)9
ُ
 )1العين.224/3 :

 )2تهليم اللتة :مااة (ر م).

 )3ايوان يهير بن أبي سلمل :ص.62
 )4تهليم اللتة :مااة (ر م).

 )5ايون األتبار :ابا اهلل بن مسلم بن جتيبة الاي وري ،اار النتم العلمية ،بيرو1418 ،,هر.39/3 ،
 )6األ ا ي.157/14 :

 )7سورة األ يام :آية .75
 )8سورة ال ساء :آية .1

 )9سورة البقرة :آية .288
- 261 -

الر ِح ِيم}(.)1
الر ْح َم ِن َّ
 -3وبمع ل (اسم اهلل) ،وم م جولم تعالل{ :تَ ْن ِزيل ِم َن َّ

 -5الحمد:

ال رراء والمرريم والرراال أص ر ٌل وا ررا يررال الررل تررالف الررلم ،يق ررال :ال مررا قرريض الررلم ،يقررال :بلوت ررم

اا ماتررم أي وأاتررم ميرراا م مرروا الفعررال ،و ماتررم الررل للررب ،وم ررم ال مرراة( ،)2وال مررا الث رراء بالأميررل
يوصف بم ايقال رأ ٌل ما وامرأة ما و ماة ،وم يل ما( ،)3جال الشاار:
()4
ات ي ْؤم ُن َغ ْيْها ...وتَرت ُ ِ
و َكا َن ْت ِم َن َّ ِ
يها ا ْل ًَ ْي ُن ُم ْنتَ َج اًا َح ْمدا
ُ
اد ف َ
َ
ْ
الز ْو َج ُ َ
أاء ,نلمة ال ما اي الشعر الأاهلي بمع ل الماح والشنر ،وم ها جول األاشل:
()5
صرم اة ...لها ُغ ُدرات واللَّو ِ
ألحقت ْاألم ِ ِ
تلحق
ق
ت أن
ُ
اح ُ
َ
َح َم ْد َ
وأ ْ
س ْ
ْ
وم م جول ابا الم لم أو جول أبي الم:
()6
ق لَ ُه ِم ْن اسمه لِ ُي ِجلَّ ُه ...فَ ُذو ا ْل ًَ ْر ِ
ش َّ
ش َم ْح ُمود َو َه َذا ُم َح َّم ُد"
َو َ

 )1سورة اصل :,آية .2

 )2معأم العين.188/3 :

 )3لسان العرم :مااة ( ما).

 )4الم نم والم ي األاظم ،267/3 :ولسان العرم وتاا العرون :مااة ( ما).
 )5ايوان األاشل :ص.223

 ) 6االسررتلنار :أبررو امررر يوسررف بررن ابررا اهلل بررن م مررا بررن ابررا البررر بررن ااصررم ال مررري القر برري ،ت قير  :سررالم م مررا
ا ا ،م ما الي معوض ،اار النتم العلميرة– بيررو1421 ،1 ،,ه–2000م .622/8 ،شررح اليرجرا ي الرل مو را
اإلمام مالب :م ما بن ابا الباجي بن يوسف اليرجا ي المصري األيهري ،ت قير  :رم ابرا الررءوف سرعا ،منتبرة الثقاارة
الاي ية –القاهرة1424 ،1 ،هر2003 -م .691/4 ،القو ُل الب ِايع اي الص ِ
الة الل ال بِي ِ
رم الش ِرفي ِع :شرمن الراين أبرو
ُ
التيررر م مررا بررن ابررا الررر من بررن م مررا السررتاوي ،اار الريرران للتر ار  ،ص .77إمتررا األسررما بمررا لل برري مررن األ روال

واألموال وال فاة والمتا  :أبو العبان ال سي ي العبيراي ،تقري الراين المقريريي ،ت قير  :م مرا ابرا ال ميرا ال ميسري ،اار

النتررم العلميررة ،بيرررو 1420 ،1 ،,هر ر1999-م .106/3 ،وسرريلة اإلسررالم بررال بي اليررم الصررالة والسررالم :أ مررا بررن
سررين بررن الرري بررن الت يررم ،ت قير  :سررليمان العيررا الم ررامي ،اار الترررم اإلسررالمي ،بيرررو–,لب رران1404 ،1 ،ه ر-
1984م ،ص .42تاري اإلسالم ووايرا ,المشراهير واألارالم :شرمن الراين أبرو ابرا اهلل م مرا برن أ مرا برن اثمران برن
ج ْايمرراي الررلهبي ،ت قي ر  :امررر ابررا السررالم التررامري ،اار النتررام العربرري ،بي رررو1413 ،2 ،,هر ر1993-م.32/1 ،
الباايرة وال هايررة :أبررو الفررااء إسررماايل برن امررر بررن نثيررر القرشرري ،ت قير  :الرري شرريري ،اار إ يرراء التر ار العربرري،1 ،
وروي هلا البي ,ل سان بن ثاب– ,رضي اهلل ا م:-
 ،1408هر1988-مُ .325/2 ،
من الل مشهود يلوح ويشهد
أغــــــر عليه للنْــــوة خاتـــــم
وضم اإلله اسم النْي ما اسمه
وشــــــق له من اسمــــــه ليجله

إذا قال في الخمس المؤذن أشهد
فذو الًرش محمود وهذا محمد

ايوان سان بن ثاب ,األ صاري :شرح ابا الر من البرجو ي ،الم بعة الر ما ية1929 ،م ،ص.78
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ويعل البتاري الل هلا البي ,بقولم :هلا البي ,اي جصياة ل سان ،اإما أن توارا مع أبي الم أو

ضم م شعرق( .)1وجال األاشل:
وجال ال ابتة:

ِ ()2

ان َو ِجيفُ َها إِلَى ...ا ْلم ِ
اج ِد ا ْلقَ ْرِم ا ْل َج َو ِاد ا ْل ُم َح َّمد
إِلَ ْي َك أ ََْ ْي َ
ت اللَّ ًْ َن َك َ
َ

ِ
كاي اة ...
علَ َ
وت َم ًَدا نائ ا وِن َ
جال الهللول بن نعم الت وي:

ِ ِ ()3

ِ
فأنت ل َغ ِ
الحمد ّأو ُل رائد
يث
َ

رْاحه ...وأتر ُك قَ ْرني َو ُه َو خزيان ناعس
َوِا ِّني ألشري ا ْل َحمد أْغي َ
وجال مالب بن ويرة:
()5
ِ
ِ
ِ
ض ِهمِ ...
ْان أ َْم ِ
َحمد
َج َزْينا َْ ِني َ
الً ْوُد أ ُ
ش ْي َ
وج ْئنا ِْم ْث ِل َ
الْ ْد  ،و َ
س ِْقَ ْر ْ
يال ظ اي األبيا ,السابقة أن نلمة (ال ما) أاء ,قيض الرلم ،اهري برللب لرم تتررا ارن المع رل
()4

"سرمي اري الأاهليرة بم مرا سربعة:
اللتوي ،وما يؤنا للب تسميتُهم اي الأاهليرة لم مرا ،جرال ابرن برريُ :
األول م ما بن سفيان بن مأاشع التميمي وهو الأا الرلي يرأرع إِليرم الفرريا همرام برن الرم واألجرر
الأررالح
ابررن ررابن وب ررو اقررال والثررا ي م مررا بررن اتروارة الليثرري الن ررا ي والثالر م مررا بررن أُ ْي ررة بررن ُ
األوسي أ ا ب ي أ ْ أبل وال اربرع م مرا برن ُ مرران برن مالرب الأعفري المعرروف بال آشروْي ِعر ...والترامن
م ما بن مسرلمة األ صراري أترو ب ري ارثرة والسراان م مرا برن ت اياري برن القمرة والسرابع م مرا برن
رماي بن مالب التميمي العمري"(.)6

والمال ررظ بعررا تقليررم اي روان العرررم الأرراهلي أن لفررظ ال مررا لررم يترررا اررن مع ررل المرراح أو الث رراء أو

بمع اهما .أما اي القرآن النريم اأاء ,نلمة ال ما الل ااة ٍ
معان ،وهي:
-1
َن ُي ْح َم ُـدوا ِْ َمـا لَ ْـم َي ْف ًَلُـوا}( ،)7وجولرم
ـون أ ْ
ال ما بمع ل الث اء والماح ،وم م جولم تعراللَ { :وُي ِحْ َ
()8
ودا}.
سى أ ْ
اما َم ْح ُم ا
تعاللَ { :ع َ
َن َي ْْ ًَثَ َك َرْ َك َمقَ ا

 ) 1شرح اليرجا ي الل المواهم اللا ية بالم ا الم ماية :م ما بن ابا الباجي بن يوسف برن أ مرا برن شرهام الراين برن
م ما اليرجا ي المالني ،اار النتم العلمية1417 ،1 ،هر1996-م.237/4 ،
 )2ايوان األاشل.

 )3ايوان ال ابتة :ص.45

 ) 4شررح ايروان ال ماسررة :أ مررا بررن م مررا بررن ال سررن المريوجرري األصررفها ي ،ت قير  :ريررا الشرري  ،اار النتررم العلميررة،
بيرو –,لب ان1424 ،1 ،هر 2003-م ،ص.291
 )5الشعر والشعراء.327/1 :

 )6لسان العرم :مااة ( ما).

 )7سورة آل امران :آية .188
 )8سورة اإلسراء :آية .79
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-2
-3
-4
-5

ون إِ ْن لَ ِْثْتُ ْم إََِّ
ون ِْ َح ْم ِد ِه َوتَظُن َ
يْ َ
ستَ ِج ُ
ال ما بمع ل األمر ،وم م جولم تعاللَ { :ي ْوَم َي ْد ُعو ُك ْم فَتَ ْ
()2
()1
ِ
وم}.
س ِّْ ٍْ ِْ َح ْم ِد َرِّْ َك ِح َ
َقلي ا } .وجولم تعاللَ { :و َ
ين تَقُ ُ
()3
ِِ ِ
ص َدقَ َنا َو ْع َدهُ}.
ال ما بمع ل الم ة ،وم م جولم تعاللَ { :وقَالُوا ا ْل َح ْم ُد للَّه الَّذي َ
()4
السماو ِ
ات َو ْاأل َْر َ }.
ال ما بمع ل الشنر ،وم م جولم تعالل{ :ا ْل َح ْم ُد لِلَّ ِه الَِّذي َخلَ َ
ق َّ َ َ
الســماو ِ
ِ
ـين
ال مررا بمع ررل الصررالة ،وم ررم جولررم تعرراللَ { :ولَـ ُ
ات َو ْاأل َْر ِ َو َع ِشــيا َو ِحـ َ
ـه ا ْل َح ْمـ ُـد فــي َّ َ َ
()5
ون}.
تُ ْظ ِه ُر َ

من تالل تتبع لفظ ال ما اي القرآن النريم أاق جا ت ور االليا اانتسم هلا اللفظُ معا ي لم تال ْفها

العرم اي الأاهلية.
ُ

رب:
ّ -6

الر آ
ررم لتررة ي ل ر الررل المالررب ،والسرريا ،والمررابر ،والمربرري ،والمررتمم ،وبررالالم ال ي ل ر لتيررر اهلل

اري وأرل ،)6(-ولنرر اب ُرن اررارن أن الرراء والبراء يراالن الرل أصررول؛ اراألول إصرالح الشريء والقيررام()7
آ
االرم هو المالب والتال والصا م ،والرم المصلا للشيء.
اليم،

والمتتبع لنلمة (رم) اي الشعر الأاهلي يأاها ورا ,بعاة معان ،وم ها:
 -1الرم بمع ل المالب ،جال ال ار بن ِ لية:

شهيــــ ُد على يوِ ...م
رب وال ّ
وهو الّ ّ
الحيارْي ِن و َ
الْـــ َ ُ َْـــ َ ُ
َ
َ
 -2الرم بمع ل المالب ،وم م جول ال ابتة:
ِ ()9
ِ
ورب ِ
ري ِة ،ناص َار
عليه اللُ أحس َن
َّ
وكان ُ
صنًه َ ...
الْ ّ
له ،على َ
 -3الرم بمع ل المربي ،وم م جول ال ار بن أبي شمر التسا ي:
()10
رْتْني ِ
وب
إليك أمانتي...
وقْلك َّ
َ
ْض ْت َ
فض ًْ ُ
و َ
أنت أمرؤ أَف َ
رْ ُ
ت ُ
 -4الرم بمع ل العالء والسيااة ،وم م جول لبيا:
()8

وع ْر َع ِر
اْنه َّ ...
وأهلَ ْك َن يوما َّ
كندةَ و ُ
رب َ
ورب َم ًَــــ ٍّد َ
ْين َخ ْْت َ

 )1سورة اإلسراء :آية 52
 )2سورة ال ور :آية .48
 )3سورة اليمر :آية .74
 )4سورة األ عام :آية .1

 )5سورة الروم :آية .18

 )6تاا العرون :مااة (ربم).
 )7مقايين اللتة :مااة (رم).

 )8شرح المعلقا ,السبع :اليوي ي ،ص.286
 )9ايوان ال ابتة :ص.60

 )10المفضليا :,ص .394واألصمعيا :,ص.113
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فن ْالرومي من ر ِ ِ
ِ
ِ
المشقر
رب
ص ِن ِه ...وأنزْل َن
ْاألسْاب َّ
ص َ
وَ
أس ح ْ
أع ْ
َ
ّ
 -5الرم بمع ل المعبوا ،وهي من المعا ي المشهورة اي الشعر الأاهلي وم م جول شمر بن امر
()1

ال في:

ت ََ يً ِ
ِ
نيني
اللئيم يسْني...
ت على
َو ْ
ت ثُ َّمت ُق ْل ُ
فمضي ُ
مرر ُ
ْ
ْ
لقد ْ
()2
س ْخطُ ُه ْيرضيني
علي إهاْــــ ُه  ...إِ ِّني ِّ
ْان ممتلئا َّ
َغ ْ
ض َ
ورْ َك ُ

وم م جول مهلهل بن ربيعة:

ثم قالوا أرتًوا ...كذْوا و رب ِ
الح ّل َو اإلحرام
كليْا َّ
قتلوا ا
َ
وم م جول جين بن الت يم:
()4
ِ
انص َرفُوا
َيا َر ِّ
ب ََ تًْدن ديار ْني ...عذرة َح ُ
يث انصرفْت و َ
وم م جول ابا جين بن تفا :
()5
ِ
ِ
اصة فَتَ َج َّم ِل
استَ ْغ ِن َما أَ ْغ َن َ
و ْ
ص َ
اك َرْ َك ِْا ْلغ َنىَ ...وِا َذا تُص ْْ َك َخ َ
وم م جول أمية ِ
بن أبي الصل:,
اقيات ...ما يم ِ ِ
ِ
إِ َّن ِ
َِّ
ور
آيات َرِّْ َنا َْ َ
َ
اري في ِه َّن إَ ا ْل َكفُ ُ
َ َُ
ِ
ق اللَّْي َل َو َّ
ور
َخلَ َ
الن َه َار فَ ُكلُ ...م ْ
ستَِْين ح َ
س ُاْ ُه َم ْق ُد ُ
ثُ َّم َي ْجلُو َّ
ور
اع َها َم ْن ُ
الن َه َار َرب َر ِحيمَ ِْ ...م َهاة ُ
ش ًَ ُ
ش ُ
()6
يل ِْا ْل ُم َغ َّم ِ
س َحتَّى...صار يحْو كأنه مًقور
س ا ْل ِف َ
َح َْ َ
ِ ()3

 -6الرم بمع ل اهلل -أل أاللُم ،-وم م جول ش ة بن تلف الأرهمي:

شتى ْمكة حول الْيت أنصاْا

يا عمرو إنك أحدثت آلهة

فقد جًلت له في الناس أرْاْا

أْدا
وكان للْيت رب واحد ا

حجاْا
سيصطفي دونكم للْيت
ا

ولتًرفن ْأن الل في مهل

()7

 )1ايوان لبيا :ص.47

 )2الار المصون .602/5 :واألصمعيا :,ص.126

 )3ايوان مهلل بن ربيعة :شرح الل رم ،الاار العالمية ،ص.77
 )4األصمعيا :,ص.197

 )5بااي ع الص ايع اي ترتيم الشرايع :االء الاين ،أبو بنرر برن مسرعوا برن أ مرا الناسرا ي ال فري ،اار النترم العلميرة،
1406 ،2هر1986-م.131/3 ،

 ) 6األوايل :أبو هرالل ال سرن برن ابرا اهلل برن سرهل برن سرعيا برن ي يرل برن مهرران العسرنري ،اار البشرير،

را،1 ،

1408ه رر ،ص .34ال ماسررة المتربي رة -متتصررر نتررام صررفوة األام و تبررة اي روان العرررم :أبررو العبرران أ مررا بررن ابررا
السالم الأراوي التاالي ،ت قي  :م ما رضوان الااية ،اار الفنر المعاصر ،بيرو1991 ،1 ،,م .1402/2 ،وشعراء
ال ص ار ية.229/2 :

 )7القول المبين اي سيرة سيا المرسلين :م ما ال يم ال أار ،اار ال اوة الأاياة بيرو– ,لب ان ،ص .59والمفضليا:,
ص .385واألصمعيا :,ص.230
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أما لفظة الرب في القرآن الكريم فإنها جا ت على مًان ،منها:
 -1الرم بمع ل السيا ،جال تعرالل{ :يـا ص ِ
ـر}( ،)1وجولرم
َّـه َخ ْم اا
ـاح َْ ِي ِّ
ـج ِن أ َّ
س ِـقي َرْ ُ
الس ْ
َمـا أ َ
َح ُـد ُك َما فَ َي ْ
َ َ
()2
ال لِلَِّذي ظَ َّن أ ََّن ُه َناج ِم ْن ُه َما ا ْذ ُك ْرِني ِع ْن َد َرِّْ َك} ؛ أي ا ا سياب.
تعاللَ { :وقَ َ
الرْ ِ
ـار َع ْـن قَ ْـولِ ِه ُم
ـاه ُم َّ
 -2الرم بمع ل المصلا والمرابر ،وم رم جولرم تعرالل{ :لَ ْـوََ َي ْن َه ُ
َّـاني َ
ون َو ْاأل ْ
َح َْ ُ
ِْ
ون}( ،)3االربررا يون هررم العلمرراء ،وسررموا بررللب االسررم
ـح َ
صـ َن ًُ َ
اإل ثْـ َـم َوأَ ْكلِ ِهـ ُـم السـ ْ
س َمــا َكــا ُنوا َي ْ
ت لَ ِْـ ْئ َ
أل هم يقومون بتابير ال ان بعلمهم.

()4

ب ا ْل ًَالَ ِمين}(،)5
 -3الرم بمع ل المالب ،جال السمين ال لبي مفسار جولم تعالل{ :ا ْل َح ْم ُد لِلَّ ِه َر ِّ
()7
"والظاهر أ م بمع ل المالب"( ،)6وجال ابن نثير" :المالب المتصرف".
الرم بمع ل المربي ،وم م جولرم تعرالل{ :ورْ ِ
ـائ ُْ ُك ُم ال َّ ِتـي ِفـي ُح ُج ِ
 -4آ
ـورُك ْم}( ،)8اسرمل ب ر ,اليوأرة
َ ََ
ربيبة لتربية اليوا لها.

وأرأررع تلير ُل العررواة معررا ي نلمررة الرررم إلررل مع ررل اررام()9؛ ألن نررل مع ررل مررن المعررا ي السررابقة
يقتضرري ااتررر ،وأ هررا يمنررن أن تتو ررا وتتأمررع ارري ال هايررة لتنررون مع ررل وا رراا وهررو بمع ررل التربيررة
والت شية والنفالة( ،)10واستشها الل للب بقولم تعاللَ { :و َر َاوَدتْ ُه الَِّتي ُه َو ِفي َْ ْي ِت َها َع ْن َن ْف ِس ِه َو َغلَّقَ ِت
ِ
ـال مًــا َذ ِ
ون} )11(.وجولررم
ـت لَـ َ
اب َوقَالَـ ْ
اي إِ َّنـ ُ
الل إِ َّنـ ُ
ـت َه ْيـ َ
ـٍ الظَّــالِ ُم َ
سـ َ
ـه َرِّْــي أ ْ
ـه ََ ُي ْفلـ ُ
ْاأل َْْـ َـو َ
ـن َمثْـ َـو َ
َح َ
ـك قَـ َ َ َ
َما ْاآل َخر فَيصلَب فَتَأْ ُكـ ُل الطَّ ْيـر ِم ْـن أر ِ
تعالل{ :يا ص ِ
ْس ِـه
اح َْ ِي ِّ
َّه َخ ْم اار َوأ َّ
الس ْج ِن أ َّ
س ِقي َرْ ُ
ُ ُ ْ ُ
َما أ َ
َح ُد ُك َما فَ َي ْ
َ َ
َ
ُ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ساهُ َّ
ستَ ْف ِت َي ِ
ان
الش ْي َ
ال لِلَِّذي َ
ان ع َوقَ َ
ط ُ
قُض َي ْاأل َْم ُر الَّذي فيه تَ ْ
ظ َّن أ ََّن ُه َناج م ْن ُه َما ا ْذ ُك ْرِني ع ْن َد َرِّْ َك فَأَ ْن َ
ين}(.)12
ث ِفي ِّ
ِذ ْك َر َرِّْ ِه َفلَ ِْ َ
الس ْج ِن ِْ ْ
ض َا ِس ِن َ

 )1سورة يوسف :آية .41

 )2سورة يوسف :آية .42
 )3سورة الماياة :آية .63

 )4تفسير ال ن ,والعيون .54/1 :ال اوي النبير اي اقم ملهم اإلمام الشااعي وهو شرح متتصر المي ي :أبو ال سرن
الي برن م مرا برن م مرا برن بيرم البصرري البتراااي ،الشرهير بالمراوراي ،ت قير  :الشري الري م مرا معروض-الشري
ااال أ ما ابا الموأوا ،اار النتم العلمية ،بيرو–,لب ان1419 ،1 ،ه1999-م.257/15 ،

 )5سورة الفات ة :آية .2

 )6الار المصون.44/1 :

 )7تفسير ابن نثير.44/1 :
 )8سورة ال ساء :آية .23

العواة من رأو معا ي الرم إلل مع ل اام.
)9
وأاير لنرق أن ابن اارن نان سباجا إلل اإلشارة إلل ما لنرق ُ
ٌ
 )10الت ور الااللي بين لتة الشعر الأاهلي ولتة القرآن :ص.126
 )11سورة يوسف :آية .23
 )12سورة يوسف :آية .41
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وتليررل العررواة -ارري نالمررم -يبرراو أ ررم تسررر ارري ال نررم ،انلمررة الرررم ورا ,ارري الشررعر الأرراهلي

والقررآن النرريم بمعر ٍ
ران ارراة ،جررا وضر تُها سررابقا ،نمررا أن موضررع الشرراها ارري اايتررين السررابقتين أرراء,
اي}،
بمع ررل سررياي ،اقولررم تعررالل ارري جصررة يوسررف –اليررم الصررالةُ والسررالم{ :-إِ َّنـ ُ
سـ َ
ـه َرِّْــي أ ْ
ـن َمثْـ َـو َ
َح َ

ارب ري بمع ررل سررياي .جررال المرراوراي" :أراا العييرري إظفيررر"( ،)1وجررال اليمتشررري" :رب ري بمع ررل سررياي
ومالني يريا ج فير ،أو إظفير( ،)2وج فير أو إظفير نالهما اسم لشتص وا ا.

 -7الًالمين:

العين والالم والميم أصل ص يا وا ا ،يال الل أثر بالشيء يتميي بم ان يرق ومن للب

العالمة ،وهي معرواة ،والعالمون أ ن من التل اهو اي فسم معلم والم(.)3

أاء ,لفظة العالمين اي الشعر الأاهلي بمع ل اام يشمل اإل ن والأن والناي ِ
ا ،,وم م جول لبيا:
()4
ـت ِْ ِم ْثِل ِه ْم في الًالمينا
َما ْ
مًـ ُ ...
إن ر ُ
س ْ
أيت وَ َ
أما اي القرآن النريم اأاء ,الل تمسة أوأم:
ين}( )5بمع ل
 -1العالمين بمع ل اإل ن والأن تاصة ،وم م جولم تعالل{ :ا ْل َح ْم ُد لِلَّ ِه َر ِّ
ب ا ْل ًَالَ ِم َ
ير}( ،)6وم م جولم تعالل{ :إِ ْن ُه َو إََِّ ِذ ْكر
ين َن ِذ اا
ون لِ ْل ًَالَ ِم َ
اإل ن والأن ،وم م جولم تعالل{ :لِ َي ُك َ
ين}(.)7
لِ ْل ًَالَ ِم َ
ِ ِ
ِ
ـت
س َـرِائ َ
ـي الَِّتـي أَ ْن ًَ ْم ُ
 -2العالمين بمع ل ارالمي يمرا هم ،وم رم جولرم تعراللَ {:يـا َْنـي إِ ْ
يل ا ْذ ُك ُـروا ن ًْ َمت َ
()8
ـاه ْم
َعلَ ْي ُك ْم َوأ َِّني فَ َّ
ين}  ،أي ارالمي يمرا هم ،وم رم جولرم تعراللَ { :ولَقَ ِـد ْ
اختَْرَن ُ
ض ْلتُ ُك ْم َعلَـى ا ْل ًَـالَ ِم َ
ين}(.)10
ين}( ،)9وم م جولم تعاللَ { :وفَ َّ
ض ْل َن ُ
اه ْم َعلَى ا ْل ًَالَ ِم َ
َعلَى ِع ْلم َعلَى ا ْل ًَالَ ِم َ

 )1تفسير الماوراي.22/3 :
 )2النشاف.455/2 :

 )3مقايين اللتة :مااة (الم).

 )4ايوان لبيا بن ربيعة العامري :ص .137مأاي القرآن .22/1 :يهة األاين ال واظر اي الم الوأوق وال ظراير :أمرال
الرراين أبررو الفرررا ابررا الررر من بررن الرري بررن م مررا الأررويي ،ت قير  :م مررا ابررا النرريم نرراظم ال ارضرري ،مؤسسررة الرسررالة،

لب ان-بيرو1404 ،1 ،,هر1984-م ،ص .445ايوان لبيا :ص.137

 )5سورة الفات ة :آية .2
 )6سورة الفرجان :آية .1

 )7سورة يوسف :آية .104
 )8سورة البقرة :آية .47

 )9سورة الاتان :آية .32

 )10سورة الأاثية :آية .16
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 -3العررالمين مررن لرران آام –اليررم الصررالةُ والسررالم -إلررل يرروم القيامررة ،وم ررم جولررم تعررالل{ :إِ َّن اللَ
ِ
ِ
ِ
ِ
ين}( ،)1وم ررم جولررم تعررالل{ :إِلَــى ْاأل َْر ِ الَِّتــي
ســا ِ ا ْل ًَــالَ ِم َ
اص ـطَفَاك َوطَ َّهـ َـرك َو ْ
ْ
اص ـطَفَاك َعلَــى ن َ
()2
ِ
ين} أي أميع العالم.
يها لِ ْل ًَالَ ِم َ
َْ َارْك َنا ف َ
س َ م َعلَى ُنوح ِفي
 -4العالمين بمع ل ما نان بعا وح -اليم الصالةُ والسالم ،-وم م جولم تعاللَ { :
ا ْل ًَالَ ِمين}( ،)3يع ي الث اء ال سن ،يقال ل وح من بعاق اي ال ان.
ِ
الن ِ ِ
 -5العالمين بمع ل أهل النتام ،وم م جولم تعاللَ { :ولِلَّ ِه َعلَـى َّ
طا َ إِلَ ْي ِـه
اسـتَ َ
ـاس حـج ا ْل َْ ْيـت َم ِـن ْ
ين}( ،)4بمع ل أهل النتام أل هم ال يرْون ال ج واأبا.
س ِْي ا َو َم ْن َكفَ َر فَِإ َّن اللَ َغ ِني َع ِن ا ْل ًَالَ ِم َ
َ

 -8مالك:

جال ابن اارن" :الميم والالم والناف أصل ص يا يال الل جروة اري الشريء ،وجيرل ملرب اإل سران

الشرريء يملنررم ملنرا ،واالسررم الملررب؛ ألن يرراق ايررم جويررة صر ي ة .االملررب :مررا ملررب مررن مررال .والمملرروب:

العبا"(.)5

ومْلب اهلل وملنوتم سل ا م واظمتم.
وملنم ان ثعلم أي ما يقار اليمُ ،
وأاء ,اي الشعر الأاهلي بمع ل (اإلجرار بالملونة) ،وم م جول األاشل:
()6
وكه  ...م ِ
ولَيس َكمــــــــ ْن ُدون مملُــــــــ ِ
فاتيــــــ ٍُ ُْ ْخــــــــل وأَقْفالُـــــــها
َْ
َ
َ َ
وأاء ,نلمة ملب وصفا للقون ،وم م جول الشاار أون بن أر:
()7
فملَّك ِْاللّ ِ
ت ِق ِ
من َع ُل
كغرِقئ َْ ْي َك َّن ُه القَي ُ ْ
تح َ
يط الّذي ْ
شرها ْ ...
َ
أما اي القرآن النريم اأاء( ,ملب) الل ااة أوأم:
َعلَ ُـم
ضا
ـر إََِّ َمـا َ
شـا َ اللُ َولَ ْـو ُك ْن ُ
ـت أ ْ
 -1اام المقارة ،وم م جولم تعراللُ { :ق ْل ََ أ َْملِ ُك لِ َن ْف ِسي َن ْف اًا َوََ َ
()8
ـر َوََ
ضا
ت ِم َن ا ْل َخ ْي ِر َو َمـا َم َّ
ستَ ْكثَْر ُ
س ِـن َي السـو ُ}  ،وم رم جولرم تعراللَ { :وََ َي ْملِ ُك َ
ـون ِألَ ْنفُ ِسـ ِه ْم َ
ا ْل َغ ْي َ
ب ََ ْ
ور}(.)9
ش اا
ون َم ْوتاا َوََ َح َياةا َوََ ُن ُ
َن ْف اًا َوََ َي ْمِل ُك َ
ِ
ِ
ين}(.)10
َح ادا ِم َن ا ْل ًَالَ ِم َ
 -2الت ل والثروة ،وم م جولم تعاللَ { :و َج ًَلَ ُك ْم ُملُو اكا َوآتَا ُك ْم َما لَ ْم ُي ْؤت أ َ
 )1سورة آل امران :آية .42
 )2سورة األ بياء :آية .71

 )3سورة الصااا :,آية .79

 )4سورة آل امران :آية .97

 )5معأم مقايين اللتة :مااة (ملب).
 )6تاا العرون :مااة (ملب).
 )7تهليم اللتة :مااة (ملب).
 )8سورة األاراف :آية .188
 )9سورة الفرجان :آية .3

 )10سورة الماياة :آية .20
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وت َملِ اكــا}( ،)1وم ررم جولررم
ال لَ ُهـ ْـم َن ِْــي ُه ْم إِ َّن اللَ قَـ ْـد َْ ًَـ َ
 -3اإلمررارة ،وم ررم جولررم تعرراللَ { :وقَ ـ َ
ـث لَ ُكـ ْـم طَــالُ َ
السماو ِ
يل اْأل ِ ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ات َو ْاأل َْر ِ }(.)2
تعاللَ { :ر ِّ
ب قَ ْد آتَ ْيتَني م َن ا ْل ُم ْلك َو َعلَّ ْمتَني م ْن تَأ ِْو ِ َ
َحاديث فَاط َر َّ َ َ
شا ُ}( ،)3وجولم تعاللُ { :ق ِل اللَّ ُه َّـم
 -4ال بوة ،وم م جولم تعاللَ { :وآتَاهُ اللُ ا ْل ُم ْل َك َوا ْل ِح ْك َم َة َو َعلَّ َم ُه ِم َّما َي َ
شا ُ}(.)4
شا ُ َوتَ ْن ِز ُ ا ْل ُم ْل َك ِم َّم ْن تَ َ
َمالِ َك ا ْل ُم ْل ِك تُ ْؤِتي ا ْل ُم ْل َك َم ْن تَ َ
ِ
ِ
ِ
َّ
ون}(.)5
اما فَ ُه ْم لَ َها َمالِ ُك َ
 -5الضب  ،وم م جولم تعالل{ :أ ََولَ ْم َي َر ْوا أَنا َخلَ ْق َنا لَ ُه ْم م َّما َعملَ ْت أ َْيدي َنا أَ ْن ًَ ا
ون ا ِ
السماو ِ
ات َو ْاأل َْر ِ َو َما لَ ُك ْم ِم ْـن ُد ِ
لل ِم ْـن
 -6الت اي ة ،وم م جولم تعالل{ :أَلَ ْم تَ ًْلَ ْم أَ َّن اللَ لَ ُه ُم ْل ُك َّ َ َ

ولِ ٍّي وََ َن ِ
صير}(.)6
َ َ
ار ِمـ ْـن ِزي َنـ ِـة ا ْلقَـ ْـوِم
َخلَ ْف َنــا َم ْو ِعـ َـد َك ِْ َم ْل ِك َنــا َولَ ِك َّنــا ُح ِّم ْل َنــا أ َْو َزاا
 -7العمررا ،وم ررم جولررم تعررالل{ :قَــالُوا َمــا أ ْ
الس ِ
ام ِري}(.)7
اها فَ َك َذلِ َك أَْلقَى َّ
فَقَ َذ ْف َن َ
ت ثَ َّم أر َْي َ ِ
ير}(.)8
يما َو ُم ْل اكا َك ِْ اا
 -8يول المالينة ،وم م جولم تعاللَ { :وِا َذا َأر َْي َ َ
ت َنً ا
 -9ملب اليمين ،وم م جولم تعالل{ :إََِّ َعلَى أ َْزَو ِ
ين}(.)9
اج ِه ْم أ َْو َما َملَ َك ْت أ َْي َما ُن ُه ْم فَِإ َّن ُه ْم َغ ْي ُر َملُو ِم َ
ِ
ال ر ِّ ِ ِ
ِ ِ
َحـد ِم ْـن َْ ًْ ِـدي
ب ا ْغف ْر لي َو َه ْب لـي ُم ْل اكـا ََ َي ْن َْغـي أل َ
 -11الفضلة والم يلة ،وم م جولم تعالل{ :قَ َ َ
َّاب}(.)10
إِ َّن َك أَ ْن َ
ت ا ْل َوه ُ

 -9الدين:

الرراال واليرراء وال ررون أصررل وا ررا إليررم يرأررع ارواررم نل رم ،وهررو أ ر ن مررن اال قيرراا ،والررلال ،االرراين

ال ااة ،يقال اان لم ياين اي ا ،أي م يعون م قااون(.)11
ورا ,نلمة الاين اي الشعر الأاهلي بعاة ٍ
معان ،م ها:

 -1الاين بمع ل الملب ،جال امرو بن نلثوم:

ون الم ِ
جد َع ْلقَ َم َة ِ
جد ِدي َنا
َو ِرثنا َم َ
سيف ... ،أ ََْ َ
اح لَنا ُح ُ
ْن َ
ص َ َ

()12

 )1سورة البقرة :آية .247

 )2سورة يوسف :آية .101
 )3سورة البقرة :آية .251

 )4سورة آل امران :آية .26
 )5سورة ين :آية .71

 )6سورة البقرة :آية .107
 )7سورة م :آية .87

 )8سورة اإل سان :آية .20
 )9سورة المؤم ون :آية .6

 )10سورة ص :آية .35

 )11مقايين اللتة مااة (اين).

 )12أمهرة أشعار العرم :أبو ييا م ما بن أبي الت ام القرشي ،ت قي  :الي م ما البأرااي ،هضرة مصرر لل باارة
وال شرر والتوييرع ،ص .116شررح المعلقرا ,التسرع :م سروم ألبرري امررو الشريبا ي ،ت قير  :ابرا المأيرا همرو ،مؤسسررة
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و جول العباي:

ين مهما تَ ُق ْل ي َق ْل ...ومهما تضا من ْ ِ
ود ِ
الد ِ
اطل ََ ي ْلحق
عم ُ
وأ ْن َ
َ
ُ
َ
َ
ت ُ
 -2الاين بمع ل العااة ،وم م جول امرئ القين:

()1

كدينــــك من أم الحويرث قْلـــها  ...وجارتــــــها أم الرْـــــاب ْمأســـل

وجول نثير:

()2

س َنا الْر ِ
النفس ِدي ُنها
عاود
َ
ق إَ َ
س ْل َوِتي إَّ اندمال وما أرى َ ...
وما َ
وجال المثقم العباي يلنر اجتم:
()4
يني ...أهذا ِدي ُنه أْدا وِد ِ
ضِ
ْت لها و ِ
ينـــــــي
تقــــــو ُل إذا َذ َأر ُ
َ
أ ُك َّل الدهــــــــــ ِر ِحل وارتحال  ...أما ي ِ
علي وَ َي ِقيني
ْقـــــــي َّ
ُ

()3

 -3الاين بمع ل اللل ،جال األاشل:

ان ا ِّلرْاب إ ْذ َك ِرُهوا الدِّيـَ ...ن ِد ار اكا لِ َغ ْزوة ِ
وص ِ
يال
ُه َو َد َ
َ
َ
َ
()5
وكانتَ ...ك ًَ َذاب ُعقوْ ُة األ ْقو ِال
ْاب
ًْد ِّ
ْ
ثم ْ
دانت ُ
الر ُ

 -4الاين ال ااة ،وم ها جول المفضل:
وجول امرو بن نلثوم:

نحن دينا
وكان
الح ْزن إذ ح َ
الناس إَ ُ
شدت مًدَ ...
ويوم ُ
ُ
َ

ِ
َن َندي َنا
الم ْل َك فيها أ ْ
َوأ ََّيـــــام لَ َنا ُغر ،طــــوالَ ... ،ع َ
صينا َ

()6

()7

األالمرري للم بواررا ،,بيرررو– ,لب رران1422 ،1 ،هر ر2001-م ،ص .126الشررعر والشررعراء :أبررو م مررا ابررا اهلل بررن
مسلم برن جتيبرة الراي وري ،اار ال راي  ،القراهرة1423 ،هرر .122/1 ،شررح المعلقرا ,السربع :سرين برن أ مرا برن سرين

اليْوي ي ،اار إ ياء الت ار
 )1األصمعيا :,ص.166

العربي1423 ،1 ،هر2002-م ،ص.38

 ) 2أمهررة اللتررة ومقررايين اللتررة مررااة (ايررن) ،ترراا العرررون مررااة (أسررل) .األمررالي :أبررو الرري القررالي ،ت قير  :م مررا ابرا
الأرواا األصررمعي ،اار النتررم المصررية1926 ،2 ،م .295/2 ،يهررر األنررم ارري األمثررال وال نررم :ررور الرراين اليوسرري،
ت قير ر  :م م ررا أ رري وم م ررا األتض ررر ،الش رررنة الأاي رراة -اار الثقاا ررة ،ال رراار البيض رراء –المتررررم1401 ،1 ،ه-

1981م .18/3 ،سررم ال لرري ارري شرررح أمررالي القررالي :أبررو ابيررا ابررا اهلل بررن ابررا العييرري بررن م مررا البنررري األ السرري،
ت قي  :ابا العييي الميم ي ،اار النتم العلمية ،بيرو– ,لب ان.942/1 ،
وروي البي:,

ايوان امرئ القين :ت ي  :ال

كدأْك أم الحويرث قْلها
اوي.25/1 ،

وجارتها أم الرْاب ْمأسل

3
الم أا اي اللتة :الي بن ال سن الهُ ايي األياي ،أبرو ال سرن الملقرم ب ر (نر ار ال مرل) ،ت قير  :أ مرا متترار امرر،
) ُ
وضا ي ابا الباجي ،االم النتم ،القاهرة1988 ،2 ،م ،ص.202

 )4المفضليا :,ص .292النامل اي اللتة واألام.260/1 :
 )5ايوان األاشل.

 )6أسان اللتة :أبو القاسم اليمتشري ،ت قي  :م ما باسل ،اار النتم العلمية ،بيرو1998 ،1 ،,م.306/1 ،
 )7ايوان امرو بن نلثوم :ص71
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وجول امير بن شيم الق امي:

رمـــــت المقاتـــــل من فؤادك ًْدما ...كانت نوار تدينك األديان

وجول يهير بن أبي سلمل:

()1

َسد ...في ِد ِ
وحالَ ْت ْيننا فَ َد ُك
لئن حلَ ْل َ
ين َع ْمرو َ
ت َ
ْج ٍّو في َْني أ َ
 -5الاين بمع ل الأياء ،جال لو األصبع العاوا ي:
()3
ت َدي ِ
َّاني فتَ ْخ ُزوني
...ع ِّني َوََ أَ ْن َ
ْض ْل َ
ََ ِه ْاْ ُن َع ِّم َك َ أَف َ
سب َ
ت في َح َ
 -6الاين بمع ل ال ال ،سيل أارابي ان شيء اقال :لَو لقيتني على دين غير َه َذا ألخْرتك أَي
على َحال

()2

()4

 -7الاين بمع ل المواظم ،جال ال رماح يصف الم ر:

أقاح َم ًْ ُهود ِ
رملة ِ
ودين
وف ِ
ناز ْع َن منها ُ ...دفُ َ
عقائ ُل ْ
المعهوا اللي أصابم م ر العهاا واين مواظم(.)5
أما اي القرآن النريم اأاء ,الل ااة معان:

ـادعوا الل م ْخلِ ِ
ِّين}( ،)6وجولرم تعرالل{ :أَََ
ـين لَ ُ
ـه الـد َ
ص َ
 -1الاين بمع ل التو يرا ،وم رم جولرم تعرالل{ :فَ ْ ُ
َ ُ
()7
ِ
ص}.
لِلَّ ِه الد ُ
ِّين ا ْل َخال ُ
()9
ِّين}( ،)8وجولم تعاللَ { :ه َذا َي ْوُم الد ِ
 -2الاين بمع ل الأياء ،وم م جولم تعاللَ { :م ِال ِك َي ْوِم الد ِ
ِّين}.
ِ
سولَ ُه ِْا ْل ُه َدى َوِد ِ
ق}( ،)10وجولرم
ين ا ْل َح ِّ
س َل َر ُ
 -3الاين بمع ل اإلسالم ،وم م جولم تعاللُ { :ه َو الَّذي أ َْر َ
()11
ون ِفي ِد ِ ِ
ت َّ
اجا}.
تعاللَ { :و َأر َْي َ
اس َي ْد ُخلُ َ
ين الل أَف َْو ا
الن َ

 )1ريررم ال رراي  :أبررو ُابيررا القاسررم بررن سررالم بررن ابررا اهلل الهررروي البترراااي ،ت قير  :م مررا ابررا المعيررا ترران ،م بعررة
اايرة المعرارف العثما يرة ،يرار آبراا-الرانن1384 ،1 ،ه ر1964-م ،ص .295سرم ال لرا .306/1:أمرالي القرالي:
.295/2

 )2أمهرة أشعار العرم :ص.16
 )3المفضليا :,ص.162

 )4اتفا المبا ي واات ار المعا ي :سليمان بن ب ين بن تلف بن اوض ،ت قير  :ي يرل ابرا الررؤوف أبرر ،اار امرار–
األران1405 ،1 ،هر1985-م ،ص.193

 )5اتفا المبا ي واات ار المعا ي :ص.194
 )6سورة اار :آية .14
 )7سورة اليمر :آية .3

 )8سورة الفات ة :آية .4

 )9سورة الصااا :,آية .20

 )10سورة التوبة :آية .33
 )11سورة ال صر :آية .2
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َخاهُ ِفي ِد ِ
ين ا ْل َملِ ِك}( ،)1وجولم تعراللَ { :وََ
ان لِ َيأْ ُخ َذ أ َ
 -4الاين بمع ل ال نم ،وم م جولم تعاللَ { :ما َك َ
تَأْ ُخ ْذ ُك ْم ِْ ِه َما َأْرفَة ِفي ِد ِ
ين الل}( ،)2أي اي نمم.
ق}(.)3
ين ا ْل َح ِّ
ون ِد َ
 -5الاين بمع ل ال ااة ،وم م جولم تعاللَ { :وََ َي ِدينُ َ
ون الل ِْ ِد ِ
ين ُك ْم}(.)4
 -6الاين بمع ل العااة ،وم م جولم تعاللُ { :ق ْل أَتُ ًَلِّ ُم َ َ
ِ
ِ
سولَ ُه ِْا ْل ُه َـدى َوِد ِ
ـق ِل ُي ْظ ِه َـرهُ َعلَـى
يـن ا ْل َح ِّ
س َل َر ُ
 -7الاين بمع ل الملة ،وم م جولم تعراللُ { :ه َو الَّذي أ َْر َ
()5
ِّين ِع ْن َد ِ
الل ِْ
الد ِ
س َ ُم}.
ِّين ُكلِّ ِه َولَ ْو َك ِرهَ ا ْل ُم ْ
ون}  ،وجولم تعالل{ :إِ َّن الد َ
ش ِرُك َ
اإل ْ
()6
ِّين ا ْلقَ ِّي ُم}.
وجولم تعاللَ { :ذلِ َك الد ُ
ين ِ
 -8الاين بمع ل ال اوا ،وم م جولم تعاللَ { :وََ تَأْ ُخ ْذ ُك ْم ِْ ِه َما َأْرفَة ِفي ِد ِ
الل}(.)7
()8
ِّين ا ْلقَ ِّي ُم}.
 -9الاين بمع ل العاا ،وم م جولم تعالل{ :الد ُ
()9
َر َْي َ ِ
ب ِْالد ِ
ِّين}.
 -10الاين بمع ل القرآن ،وم م جولم تعالل{ :أ َأ
ت الَّذي ُي َك ِّذ ُ

 -11إياك:

أرراء ,نلمررة إيرراب ارري معرراأم اللتررة العربيررة بمع ررل ال ر فن أو الشررتص ،ومررن للررب مررا أرراء ارري
بعضهم ِاي ج ْولِهم
المعأم الم ي اي مااة "أوي" تاييتم :جصا ,شتصم ،وأاء اي تاا العرون" :جال ُ
ِ
صر رراب
المع ر ررل جصر ر ْرا ُ
,ج ْ
"إير رراب :إ ر ررم مر ررن "ت ي ْيتر ررم تعمر ر ْرا ",آيتر ررمُ وش ْتصر ررم ،نالر ررل ْنرد مر ررن لنر ر ْرر ،,و ْ
وش ْتصب"(.)10

نثير نلمة "إياب" ارن مع اهرا اللآتروي وممرا أراء بمع رل الر فن ،يقرول القر بري اري تفسريرق
ولم تبتعا ا

لقولم تعالل" :ولنن ظلموا أ فسهم" بالنفر والمعاصي .و نل سيبويم أ م يقال :ظلم إياق"( .)11ومرن للرب

جول أ ااة العلري:

ِ ِ
س ْل َمى ًْد َم ْغفَاها  ...ف ِْ َّ
س َراها
ت ُمستن ِْ اها من ًْد َم ْ
س َر ْت ل ًَ ْين َك َ
َ
()12
كنت ِتمثَالها أو ِ
اك لنا  ...إن ِ
هد ِ
كنت إيَّاها
وقلت أه ا وسه ا َم ْن َ
ُ
ْ

 )1سورة يوسف :آية .76
 )2سورة ال ور :آية .2

 )3سورة التوبة :آية .29

 )4سورة ال أر :آية .16
 )5سورة التوبة :آية .33
 )6سورة الروم :آية .30
 )7سورة ال ور :آية .2

 )8سورة التوبة :آية .36

 )9سورة المااون :آية .1

 )10تاا العرون :مااة (أيي).
 )11القر بي.95/9 :

 )12األ ا ي :أبو الفرا األصفها ي ،اار الفنر ،بيرو ،2 ،,ت قي  :سمير أابر.184/1 ،
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وجررا أرراء ,نلمررة "إيررب" ارري الشررعر الأرراهلي ت مررل فررن المع ررل اللترروي ،ومررن للررب جررول الشرراار لي
اإلصبع العاوا ي:

َّ
كأنا يوم قَُّرى إنما َن ْقتُ ُل إِيَّا َنا
أمررا ارري القررآن النرريم الررم تبتعررا اررن المع ررل اللترروي ،شررا ها شرران الشررعر الأرراهلي ،ومررن للررب جولررم
()1

ون إََِّ إِيَّـاهُ}( ،)2وجولرم تعراللَ { :وِا َّنـا أ َْو إِيَّـا ُك ْم لَ ًَلَـى ُه اـدى أَ ْو
تعالل" :إِي َ
ض َّل َم ْن تَ ْد ُع َ
َّاك َن ًْ ُْ ُد" ،وجولمَ { :
ض َ ل ُم ِْين}(.)3
ِفي َ
وجا أضاف برأشتراسر مع ل أاياا لنلمة إياب وهي بمع ل ا لر ،ولم ترا اي القرآن النريم  -سم

المي -بهلا المع ل.

ومن للب جول الشاار:

وجول الشاار:

ِ
إياك إياك ِ
ب
ش ّر دعا ولل ّ
الم َار َ فِإ ّنه...إلى ال َ
ّ ّ
ش ّر جال ُ
الج ْهل  ...وا ّيــــــاك
تص َحــــب أَخــــا َ
فَ َ ْ

وجول الشاار:

أنـــــا والل أهــــــــواك

()4

()5

وا ّيـــــاهُ

شـــــ ًُ ُر موَك
 ...وما َي ْ
ِ ()6
 ...إيـــــ ِ
وا ّيـــــاك
اك
ّ

ْأن َي ًْلَـــــ َم
فإيـّـــــاك ْ
 -11نًْـد :أصرل العبرااة اري اللتررة الترللل( ،)7وجرا أراء اري الشررعر الأراهلي بمع رل التضرو والتررللل
وم م جول الشاار:

وجول الشاار:

وعْدان
أْاعر ما شا وا
يًْدني قومي وقد َكثُرت  ...في ِهم
َ
ام ُ
ُ
حتَّ َ

()8

حدِّثيني و ِ
أنت َغ ْي ُر َك ُذوب  ...أ ِْ ُحٍّر زَن ْي ِت أم ِْ َه ِج ِ
ين
()9
أم ًِْ ْْد وأنت أهل لًِ ْْ ِد  ...أم ِْ ُدون و ِ
أنت أهل لِ ُد ِ
ون
َ
ْ َ

 )1اإل صاف.573/2 :

 )2سورة اإلسراء :آية 67
 )3سورة سبا :آية .24

 )4النتام :سيبويم.279/1 ،
 )5الهمع.24/2 :

 )6األ ا ي.289/11 :

 )7معاأم اللتة :مااة (ابا).

 )8البصرراير والررلتاير :أبررو يرران التو يرراي ،الرري بررن م مررا بررن العبرران ،ت قي ر  :وااا القاضرري ،اار صرراار ،بيرررو،,
1408 ،1هر1988-م.184/6 ،

 )9أمهرة األمثال :أبو هالل ال سن العسنري ،اار الفنر ،بيرو.548/1 ،,
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وجول ال ابتة:

()1

وهو ظالاُ ؟
عْدا لم
َ
يخنك أمان اة  ...وتتر ُك ا
أتوعد ا
ُ
ظالما َ ،
عْدا ا
ِ ()2
ب
فإن أ ُك مظلوم ا؛ فًْد
ْ
ُ
ظلمته ...وا ْن ت ُك ذا ُعتَْى؛ فمثلُ َك ُيًت ُ
( -2ابا) بمع ل التالآم والتعبآا والت سآب ،وم م جول ال ابتة:
عرضت ألشمطَ راهب  ...عْـــ َد ِ
اإلله ،صرورة  ،متًْـــ ِد
لو أ َنها
ْ
ِ ()3

ِ
وح ِ
رشدا وا ْن لم يرشد
سن حديثها  ...و
لخاله ا
ُ
َلرَنا لْهجتها ُ ،
ِ
المنرم ،وم م جول اتم ال ايي:
 -3بمع ل
()4
َّدا
عليك ،فإ ّنني  ...أرى
أم ِس ْك
َ
َ
الم ْمسكين  ،مًْ ا
تقو ُل :أَ ْ
المال  ،عند ُ
أما اي القرآن النريم اأاء ,نلمة (عْد) الل ثالثة أوأم:

أ -التو يرا ،وم رم جرول اهلل تعرراللَ { :يـا أَي َهــا َّ
ين ِم ْـن قَـ ْـْلِ ُك ْم لَ ًَلَّ ُكـ ْـم
اع ُْـ ُـدوا َرَّْ ُك ُـم الَّـ ِـذي َخلَقَ ُك ْـم َوالَّـ ِـذ َ
ـاس ْ
الن ُ
()6
()5
ِ
يم إِ ْذ
اع ُْ ُدوا اللَ َوََ تُ ْ
ش ِرُكوا ِْ ِه َ
تَتَّقُ َ
ون}  .أي :و اوق .وجولم تعاللَ { :و ْ
ش ْي ائا}  .وجولم تعراللَ { :وِا ْْ َـراه َ
ون}(.)7
قَ َ
اع ُْ ُدوا اللَ َواتَّقُوهُ َذلِ ُك ْم َخ ْير لَ ُك ْم إِ ْن ُك ْنتُ ْم تَ ًْلَ ُم َ
ال لِقَ ْو ِم ِه ْ
ــون}( .)8أي ي يعررون
ون ا ْل ِجـ َّ
م -ال اا رة ،وم ررم جولررم تعرراللَْ { :ـ ْ
ــل َكـــا ُنوا َي ًْ ُْـ ُ
ــن أَ ْكثَـ ُــرُه ْم ِْ ِهـ ْــم ُم ْؤ ِم ُنـ َ
ــد َ
َن ََ تَ ًْ ُْ ُدوا َّ
ان إِ َّن ُه لَ ُك ْم َع ُدو ُم ِْين}(.)9
الش ْي َ
آد َم أ ْ
َع َه ْد إِلَ ْي ُك ْم َيا َْ ِني َ
ط َ
الشيا ين .وجولم تعالل{ :أَلَ ْم أ ْ
العرم
العرم ابااة ،اليس ,بعبااة ،وهي الل سم ما سم ِ,
ا -السأوا لألص ام ،وهي بوان سمتْها
ُ
ُ
ون}( ،)10وجولرم تعرالل:
ربا بوالها ولين الل ال قيقة ،وم م جولم تعالل{ :تََْ َّأْر َنا إِلَ ْي َك َمـا َكـا ُنوا إِيَّا َنـا َي ًْ ُْ ُـد َ
ون}(.)11
{أ َ
َه ُؤََ ِ إِيَّا ُك ْم َكا ُنوا َي ًْ ُْ ُد َ

 -12الضالّين:

الضالل اي الشعر الأاهلي يال الل الضيا والتيم ،اهو ا اهم ِ
ضا الهاد ،ومن للب جول

سبيع بن الت يم:

 )1ايوان ال ابتة.59/1 :
 )2ايوان ال ابتة.7/1 :
 )3الساب .25/1 :

 )4ايوان اتم ال ايي.16/ 1 :
 )5سورة البقرة :آية .21

 )6سورة ال ساء :آية .36

 )7سورة الع نبو :,آية .16
 )8سورة سبا :آية .41

 )9سورة ين :آية .60

 )10سورة القصص :آية .63
 )11سورة سبا :آية .40

- 274 -

()1

يزيف
الرياح
ومسيب خصر ثوى ْمضلّة  ...واذا تحرُكه
ُ
ُ
ُ
وجول ااي بن راالن التسا ي:
ِ ()2
ِ
ْالدوا
يْها َ
يها َيد اآل  ...سي ويًيا ط ِْ ُ
وغموس تضل ف َ
وجول أبي يييا ال ايي:
()3
ِ
ض ل تأمي ُل طُ ِ
ِ
س ِ
الخلود
ول
إن طُ َ
ّ
ًودَ ... ،و َ
ول الحياة َغ ْي ُر ُ
أما اي القرآن النريم اقا أاء ,الل ٍ
معان ،وهي:

()4
ِ َّ َّ
ض َّل
ُمنِّ َينَّ ُه ْم}  ،وجولم تعاللَ { :ولَقَ ْد أَ َ
 -1الضالل بمع ل النفر واإل واء ،وم م جولم تعاللَ { :وَألُضلن ُه ْم َوَأل َ
()6
()5
ين}.
ِم ْن ُك ْم ِج ِْ َك ِث اا
ض َّل قَ ْْلَ ُه ْم أَ ْكثَُر ْاأل ََّوِل َ
ير أَ َفلَ ْم تَ ُكونُوا تَ ًْ ِقلُ َ
ون}  ،وجولم تعاللَ { :ولَقَ ْد َ
َن ي ِ
 -2الضالل بمع ل االستلالل ،وم م جولم تعاللَ { :له َّم ْت َ ِ ِ
ضلو َك}(،)7
طائفَة م ْن ُه ْم أ ْ ُ
َ
ِ ()8
ِ
س ِْ ِ
يل الل} .
وجولم تعاللَ { :وََ تَتَِّْ ِا ا ْل َه َوى فَ ُيضلَّ َك َع ْن َ

 -3الضالل بمع ل التسار ،وم رم جولرم تعرالل{ :ومـا َك ْي ُـد ا ْل َك ِ
ضـ َ ل}( ،)9وم رم جولرم تعرالل:
ـاف ِر َ
ين إََِّ ِفـي َ
ََ
()11
()10
ِ
ض َ ل ُم ِْين}.
ض َ ل ُم ِْين}  ،وم م جولم تعالل{ :إِ َّن أ ََْا َنا لَفي َ
{إِ ِّني إِ اذا لَ ِفي َ
ضـــ َ ل َك ِْيـــر}( ،)12وجولررم تعررالل{ :إِ َّن
 -4الضررالل بمع ررل الشررقاء ،وم ررم جولررم تعررالل{ :إِ ْن أَ ْنـــتُ ْم إََِّ ِفـــي َ
()13
ا ْل ُم ِ
س ًُر}.
جرِم َ
ين ِفي َ
ض َ ل َو ُ
يل ِ
س ِْ ِ
َع َمالَ ُه ْم}(،)14
 -5الضالل بمع ل اإلب ال ،وم م جولم تعالل{ :الَِّذ َ
الل أ َ
َض َّل أ ْ
صدوا َع ْن َ
ين َكفَ ُروا َو َ

 )1المفضررليا :,ص .374األصررمعيا :,ص .223م اضررا ,األابرراء وم رراورا ,الشررعراء والبلترراء :أبررو القاسررم ال سررين
ابن م ما المعروف بال ار م األصفها ل :شرنة اار األرجم بن أبي األرجم ،بيرو1420 ،1 ،,هر.588/2 ،

 )2األصمعيا :,ص.152

 )3أمهرة أشعار العرم :ص.581
 )4سورة ال ساء :آية .119
 )5سورة ين :آية .62

 )6سورة الصااا :,آية .71
 )7سورة ال ساء :آية .113
 )8سورة ص :آية .26

 )9سورة اار :آية .25

 )10سورة ين :آية .24

 )11سورة يوسف :آية .8
 )12سورة الملب :آية .9

 )13سورة القمر :آية .47
 )14سورة م ما.1 :
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()1
الل َفلَ ْـن ي ِ
يل ِ
وجولم تعالل{ :والَِّذ َ ِ ِ
س ِْ ِ
س ْـً ُي ُه ْم ِفـي
َع َمـالَ ُه ْم}  ،وجولرم تعرالل{ :الَّ ِـذ َ
ين َ
ض َّـل أ ْ
ُ
ض َّـل َ
ين قُتلُوا في َ
َ
()2
ا ْلحي ِ
اة الد ْن َيا}.
ََ
()3
سـ ِْي ا }  ،وجولرم تعرالل:
 -6الضالل بمع ل الت را ،وم م جولم تعالل{ :إِ ْن ُه ْم إََِّ َك ْاألَ ْن ًَ ِام َْ ْـل ُه ْـم أ َ
َضـل َ
{ َو َم ْن َي ًْ ِ
ض َ اَ ُم ِْي انا}(.)4
ض َّل َ
سولَ ُه فَقَ ْد َ
الل َوَر ُ
ص َ
ين}(.)5
 -7الضالل بمع ل الأهالة ،وم م جولم تعاللَ { :ق َ
ال َف ًَ ْلتُ َها إِ اذا َوأَ َنا ِم َن الضَّالِّ َ
َن تَ ِ
ُخ َرى}(.)6
اه َما ْاأل ْ
ض َّل إِ ْح َدا ُه َما فَتُ َذ ِّك َر إِ ْح َد ُ
 -8الضالل بمع ل ال سيان ،وم م جولم تعالل{ :أ ْ

 )1سورة م ما.4 :

 )2سورة النهف.104 :
 )3سورة الفرجان.44 :

 )4سورة األ يام.36 :
 )5سورة الشعراء.20 :
 )6سورة البقرة.282 :
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الفصل الخامس
ما تلحن فيه الًامة في سورة الفاتحة -دراسة لغوية
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وتخريجه لغويا
مْحث لحن الًامة في ق ار ة الفاتحة
ُ
جبل أن أارض مواضع الل ن اي سورة الفات ة ،ساجف ا ا تعريف الل ن لتة واص ال ا،

و ْنِم الل ن اي جراءة القرآن النريم.
يرُا الل ااة ٍ
اللحن لغ اةِ :
معان( ،)1الت ا اي اإلارام ،واللتة ،والت اء ،والف ة ،والتعريض ،والمع ل
ُ
المقصوا بم ه ا الميل ان الصوام( ،)2وم م جولم تعاليَ { :ولَتَ ًْ ِرفَ َّن ُه ْم ِفي لَ ْح ِن ا ْلقَ ْو ِل َواللُ َي ًْلَ ُم
َع َمالَ ُك ْم}( ،)3وجول الرسول -صلل اهلل اليم وسلم" :-أ ا من جري و شا ,اي ب ي سعا ،اا ل لي
أْ
الل ُن"( .)4وم م جول الشاار:

ليس ْالم ِ
رتاب
وو َح ْي ُ
ولقد لَ َح ْن ُ
ت َو ْحي ا َ
ت لكم ل َك ِيما تَ ْفقَهوا َ ...
ُ
أما اصط احا :اهو صرف النالم ان ُس ِم الأاري اليم ،إما بإيالة اإلارام ،أو التص يف(،)6
االل ن هو صرف النالم ان التم السليمة الفصي ة ،وي ا هلا الصرف باشنال متعااة ،بإباال
()5

رف أو تتيير مترأم أو صفتم أو هييتم أو بتتيير ب ية النلمة أو تتيير رنة إارابها.

االنالم "اللي يترا ان معيار الفصا ة اي اللتة العربية والل ما أرد اليم العرم من معيار
ص ة ب ية النلمة أو إارابها أو ترنيبها يعتبر ل ا ،هو تروا النالم ان مأرد الص ة اي ب ية

النلمة أو ترنيبها بواارابها بفعل االستعمال اللي يشيع بين العامة من ال ان ويتصرف بعا للب إلل

لتة تاصة"(.)7

وي قسم الل ن إلل جسمين :األول -الل ن الألي ،واآلخر -الل ن التفي.

()8
وسمي أليا لظهورق
ا
اللحن الجلي :هو الت ا اللي ي أر الل اللفظ ايتل بمب اق إتالال
ظاهر ُ ،
()9
عم ),أو (أ ِ
عم ),بالضم أو
والشتراب العلماء والعامة بمعراتم  ،وجا يتل بالمع ل وم م جراءة (أ ُ

 )1لسان العرم :مااة (ل ن).
 )2المرأع الساب .

 )3سورة م ما :آية .30
 )4الميهر.341/2 :

 )5ايوان القتال :النالبي ،ت قي  :إ سان مبلن ،اار الثقااة ،بيرو1961 ،,م ،ص.7

 )6المف ررراا ,ا رري ري ررم القر ررآن :ص .738األص ررالن ا رري ال رروم القر ررآن :م م ررا اب ررا المر ر عم القيع رري1417 ،4 ،ه ر ر-
1996م ،ص .224التوجيف الل مهما ,التعاريف :ييرن الراين م مرا المرااو بعبرا الررؤوف برن تراا العراراين برن الري

ابن يين العاباين ال اااي ثم الم اوي القاهري ،االم النتم 38 ،ابرا الترال ثررو ،,القراهرة1410 ،1 ،ه ر1990-م،
ص.288

 ) 7جضية الل ن اي اللتة العربيرة ترل هايرة القررن ال اربرع الهأرري :رسرالة ماأسرتير ،إارااا :إشرراجة رور الراين الصرااي
م ما ،أامعة التر وم2010 ،م ،ص.9

 )8جواارا التأويررا الررل روايرة فررص اررن ااصرم بررن أبرري ال أروا :ابررا العييرري برن ابررا الفترراح القرارئ :مؤسسررة الرسررالة،
ص.43

 )9صف ا ,اي الوم القراءا :,ص.203
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ت َعلَ ْي ِه ْم" .أما الل ن الألي اللي ال يتل بالمع ل ،اقراءة اتا الباء من
النسر من جولم تعالل" :أَ ْن ًَ ْم َ
ين".
ب " من جولم تعالل" :ا ْل َح ْم ُد لِلَّ ِه َر ِّ
لفظة " َر ِّ
ب ا ْل ًَالَ ِم َ
()1
وسمي تفيا أل م
اآلخر اللحن الخفي :وهو الت ا اللي يتعل بنمال إتقان ال
ال بتص ي م ُ ،
يتفل الل العامة وال يارنم إال أهل الفن وال لا ( ،)2وم م اام ضب
()3

مقااير الماوا بان ي قص

صف ارأة أو يييا .

إن جراءة القرآن النريم با نامم واأبةٌ الل نل مسلم ومسلمة ،ايأم الل اإل سان أن يتعلم

التأويا تل يتعرف الل مواجع الت ا واليلل ويبتعا ا ها ،ا نم التأويا "فر
بم من ينفي ،سق ان الباجين ،أما العمل بم اهو فر

كفاية" :أي إلا جام

عين( ،)4جال ابن الأيري" :وال شب أن األمة

نما هم متعباون بفهم معا ي القرآن بواجامة اواق ،متعباون بتص يا ألفاظم بواجامة روام الل
الصفة المتلقاة من أيمة القراءة المتصلة بال ضرة ال بوية"(.)5

ُيفهم من نالم ابن الأيري أ م أعل المشااهة أساسا إلتقان جراءة القرآن ،ورب ها بيمن الرسول
–صلل اهلل اليم وسلم ،-ومن أأل للب نان العلماء وأهل العلم يتواصون أن ياتلوا القرآن والم

التأويا وضب

ص فيين"(.)6
ال آ
وأ شاوا:

ال رف من األيمة مشااهة ،اقالوا" :ال تاتلوا القرآن من المص فين وال العلم من

ِ
الًلم عن شيخ ُمشافه اة  ...يكن عن الزيط والتصحيف في َح َرم
من يأ ُخذ َ

 )1جوااا التأويا الل رواية فص :ص.44
 )2المرأع الساب .
 )3المرأع الساب .

 )4اررتا رم البريررة شرررح المقامررة الأيريررة ارري الررم التأويررا :صررفو ,م مرروا سررالم ،اار ررور المنتبررا ،,أرراة -المملنررة
العربية السعواية1424 ،2 ،هر 2003-م ،ص.49

 )5ال شر اي القراءا ,العشر.210/1 :

 )6أصل اشتقاجم من الص يفة ،وسبم للب أن جوما أتلوا العلم ان الص ف من ير أن يلقوا ايرم العلمراء ،انران يقرال
ا هم جا صر فوا ايرم؛ أي رووق ارن الصر ف ،اهرو مصر ف ومصرارق التصر يف .و قرل السريو ي ارن المعرري أن أهرل
التص يف أن ياتل الرأل اللفظ من جراءتم بص يفة ،ولم ينن سمعم من الرأال ايتيرق ان الصوام .ي ظر :الميهر اري
الوم اللتة .302/2 :أتبار المص فين :أبو أ ما ال سن بن ابا اهلل بن سعيا بن إسماايل العسنري ،ت قي  :صب ي

الباري السامرايي ،االم النتم ،بيرو1406 ،1 ،,هر ،ص .32تص يفا ,الم اثين :أبو أ ما ال سن بن ابا اهلل بن
سررعيا بررن إسررماايل العسررنري ،ت قي ر  :م مرروا أ مررا مي ررة ،الم بعررة العربيررة ال ايثررة ،القرراهرة1402 ،1 ،ه رر.6/1 ،
تص يا التص يف وت رير الت ريف :صالح الاين تليل بن أيبرب الصرفاي ،ت قير  :السريا الشررجاوي ،منتبرة الترا أي،
القاهرة1407 ،1 ،هر1987-م ،ص.9
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ِ ()1

ِ
كالً َدم
فًلم ُه عند أهل الًلم َ
ومن َي ُك ْن آخذ ا للًلم من ُ
ص ُحف ُ ...
ولما نا  ,تالوةُ القرآن النريم تالوة مأواة ارض اين الل نل من يق أر القرآن ،إلن االل ن

ايم رام ،والت ريف ايم إثم ،وللعلماء أ نام اي الل ن ب وايم ،امن وجع اي الل ن الألي اإ م ال

تصا جراءتُم ،وال ت بتي الصالة تلفم ويؤثم مع اإلهمال ،أما الل ن التفي اهو آ
أتف نما ،اهو متل
باإلتقان والصالة تلفم ص ي ة.

()2

ظر لنثرة او ارن سورة الفات ة الل ألس ة المسلمين أميعا ،ولِما لها من موجع تشريع يتعل بفقم
و ا

ابااة الصالة ،اإ م جا نثر ايها ل ُن العامة ،وساارض لمواضع الل ن ا ا العامة اي جراءتهم لسورة
ٍ
أصول لتوي ٍة جايمة،
الفات ة واصفا لهلق القراءة وصفا ت ليليا مع را ما أمنن من هلق المواضع إلل
ٍ
ولهأا ,اربية.
ومن مواضا اللحن في ق ار ة سورة الفاتحة:

ال ماو ،ال ار يم ،التين ،إيانا ،للهي ،ل هي ،ستااين ،إهت ا ،الس ار  ،المستاجيم ،المس قيم،

المص قيم ،المستنيم ،المستأيم ،اليين ،المتظوم ،المتيوم ،المتاوم ،الاالين(.)3

يتضا مما سرب أن العامرة تل رن اري جرراءة الفات رة ،ويمنرن إرأرا مرا يل رن ايرم إلرل ل رن تفري
ول ن ألي ،وسات ا ارن الل رن الألري ِ
لانرار الشرواها التري تؤنراق رااا ظاهرترم إلرل لترا ,العررم ،إن

أراء ,الررل لتررة مررن لتررا ,العرررم ،والمتامررل ارري القرراءا ,السررابقة يتضررا أن القررارئ يل ررن إمررا بإشربا
رنة رف تل ي تج ا ها رف مماثل لها ،أو بإبراال ررف ل ٍ
ررف مأرا ٍ
ن لرم ،ومرن ه را سرات ا
ان ظاهرتي اإلشبا واإلباال الصوتي.

اإلشْا :

الماء العربية األوايل اي ايثهم ان العالجة بين ال رنا ,و روف الما اقالوا :إن األلف
لهم
ُ
ات رةٌ مشرربعة ،واليرراء ضررمة مشرربعة ،وال رواو نس ررة مشرربعة ،اررإن بق روا هررلق ال ظريررة ارري الترنيررم جررالوا:

اتُشرربع الفت ررة ايتولررا بعرراها ألررف ،جررال ابررن أ رري" :إن األلررف ات ررة مشرربعة ،واليرراء نسررة مشرربعة ،والرواو
ضمة مشبعة"(.)4

 )1هااية القاري إلل تأويا نرالم البراري :ص .51اتراود يسرالو ب :سرام الراين برن موسرل افا رة ،1 :المنتبرة العلميرة
واار ال يم لل بااة وال شر ،القان-أبو اين 2008- 1429 ،م.181/13 ،

 )2جوااا التأويا الل رواية فص :ص.44
 )3ي ظر أت اء القراءة ب

الل اال تر  ,وراب م http://www.maroc)quran.com/vb/t18173.html

وجراءة الفات ة باون أت اء ،سامي ابا العييي ،أرشيف ملتقل أهل ال اي

وراب موجعم

 http://www.ahlalhdeeth.comوالل ن التفي والل ن الألي اي سورة الفات ة ،أرشيف م تاد األلونة وراب م
 http://majhes.alukah.netوأت اء ال ان اي سورة الفات ة ،وراب الموضو http://majles.alukah.net

 )4سر ص ااة اإلارام.38/1 :
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واإلشرربا ظرراهرة صرروتية اات ررل بهررا المرراء العربيررة ،ووضررعوا لهررا مص ر ل ٍ
ا ,االررة اليهررا(،)1

نارهرا ،إلارراا العلمراء لهرا أبوابرا اري مصر فاتهم( ،)2وجرا وصرفها اب ُرن
ااإلشبا نظاهرة صوتية ال يمنرن إ ُ
()3
مالب بقولم" :هي لتة معرواة ،أا ل إشبا ال رنا ,الثال وتوليا األ رف الثالثة بعاها".
ِ
أبعاض لهرلق ال رروف ،أ رب مترل أشربع ,وا راة مر هن را
رنا,
وجال ابن أ ي" :ويالآب الل أن ال
ٌ
بعاها ال رف اللي هي بعضم ،وللب و ات ة اين امر ،اإ ب إن أشبعتها اث ,بعاها ألف ،اقل,
اامر ،ونللب نسرة اين ا م ،إن أشبعتها شا ,بعاها ياء سان ة ،وللب جولرب ِاي رم ،ونرللب ضرمة

اين امر ،لو أشبعتها أل شا ,بعراها واوا سران ة ،وللرب جولرب ُارومر ،الروال أن ال رنرا ,أبعراض لهرلق
ال روف وأوايل لها ،لما ت شا ,ا ها ،وال نا  ,تابعة لها"(.)4
مواضا لحن الًامة في إشْا الحركة:

أوَ -إشْا الفتحة:
ا

أاء إشبا الفت رة اري اراة مواضرع م هرا جرراءة الـرحيم ،بإشربا

وجراءة إياك بإشبا

ات رة الرراء ترل ي شرا م هرا ألرف،

رنرة النراف ترل ي شرا م هرا ألرف ،وجرراءة نسـتًين بإشربا

رنرة التراء ترل ي شرا

ألف.
ألف وجراءة المستقيم بإشبا ات ة التاء تل ي شا م ها ٌ
م ها ٌ
وال اظر اي هلق النلما ,جا يستترم هلق األلفاظ ويستعأم م ها ،لنن األمر هين االقارئ إلا مرا شرييا

من ال رنة تولا ا ها رف مأا ن لها ،جال أبو امرو الراا ي" :اامرا الم ررب مرن ال رروف بال رنرا,
الرثال

ا قررم أن يلفررظ بررم مشرربعا ،وأن يررؤتل بال رنررا ,نوامررل مررن يررر اتررتالن ،وال ترروهين يررؤول إلررل

تضرعيف الصرو ,بهرن ،وال إشربا اييرا ،وال تم ري برالغ يوأبران اإلتيران بعراهن برواو ،أو ألرف ،أو يراء
ير ممن ا ,اضال ان اإلتيان بهن ممن ا.)5(",

اي ,جصيرةٌ ،إال أن ماتها اليم ية تسراوي ضرعف مراة
ومن المعلوم أن الصواي ,ال ويلة ما هي إال صو ُ
الص رواي ,القصرريرة تقريب را" ،اررالفر األسرران إلن مررا هررو إال اررر ارري المرراة اليم يررة والنميررة ،وم رع هررلا

اه اب ار اي النيفية أيضا إال أ م ار ثا وي بين المأمواتين"(.)6

ُ )1ي ظر :مب
ُ )2ي ظر :النتام .202/2 :التصايص.123/3 :
اإلشبا من هلق الاراسة ،ص55

 ) 3شواها التوضيا والتص يا لمشنال ,الأامع الص يا :أمال الاين بن مالب ،ت قي  :م م سن ،منتبة ابن تيمية،
1413 ،3هر ،ص.74

 )4سر ص ااة اإلارام.34/1 :
 )5أمال القراء :ص.644

 )6الصرروتيا ,العربيررة :ترراليف :م صررور بررن م مررا التامرراي ،منتبررة التوبررة ،الري راض2001 ،1 ،م ،ص .126وي ظررر
أيض را  :ال ظررام الصرروتي للتررة العربيررة ا ارسررة وصررفية ت بيقيررة :امررا بررن أ مررا بررن سررعيا الش ر بري ،مرنرري اللتررة العربيررة،
أامعة القاهرة2004 ،م ،ص.152
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بواشبا الفت ة لتة ان العرم وأصل ايها ،وس ة من س ن العرم اي أاايها اللتوي جال الررايي" :إشربا
الفت ة اي أميع المواضع أصل"( ،)1وورا ان العرم شواها نثيرة تؤنا إشربا الفت رة ترل ي شرا ا هرا

ألفا ،وم ها جول الشاار:

ال ِْ ُم ْنتََزاح(.)2
ين تُْرَمىَ ...و ِم ْن َذ َّم ِّ
الر َج َ
فَأَ ْن َ
ت ِم َن ا ْل َغ َو ِائ ِل ِح َ

أراا الشاار بم تيح ،الما أشبع رنة الراء تولا ا ها ألف.

وم م جول األصمعي :يقال ا با الشأا  ،ي با ا بيااا إلا ا تر بين الصفين ماضيا ،وأ شا ايم:
ت َي ْن َْا ُ ا ْن ِْ َيا َ الش َجا ْ(.)3
ق ِح ْل اما َوأََناةا َم اًا ...ثَ َّم َ
ُي ْط ِر ُ
وجا أاء ا هم أيضا إشبا الفت ة اي ال رف األتير من النلمة ،وم م جول الهللي:
()4
ْينا تًَن ِق ِه ال ُكماة ور ِ ِ
سلفَا
وغه ...يوما أ َ
ُتيٍ له جري َ
َ
َ
()5
و قل ان الفراء جول بعض العرم" :أنل ,ل ما شاة"  ،بإشبا رنة الميم تل ي شا ا ها ألفا.

ثانيا -إشْا الكسرة:
ا
أاء إشبا النسرة اي موضعين هما :لل اقرئ بإشبا نسررة الهراء ترل شرا م هرا يراء وااترر

الصراط اي جراءة من أشبع نسرة الصاا تل تولا ,م ها ياء.

إشبا النسرة لتة ان العرم ،ولها شواها تؤناها ،ومن هلق الشواها جول الشاار:
ِ ()6
َكأ َِّني ِْفَتْ َخا ِ ا ْلج َناح ْي ِن لَ ْقوة...علَى عجل ِم ِّني أُ َ ِ ِ
يمالي
َ ََ
َ َ
َ
طأْطئُ ش َ
وجول ااتر:
()7
ِ
ِ
ِ
َّ
كالش ِّن الْالِــــي
ت
ْحــــ ُ
َص ْ
ََ َع ْهــــ َد لـــي ِْنيضالـــي  ...أ ْ
وم م جول اباة بن ال يم:
()8
ِ
للقوم ْاللَّ ِ
وفار ِ
حم المراجــــيل
لما نزْلنا َن َ
ّ
ص ْْنا ظ َّل أخْيةَ ...
رؤيتر ،بوان
رام ،ومر ٌ
وجررا أشررار سرريبويم إلشرربا النسررة وم ررم جولررم" :وتقررول ارري المقررام والمررؤتر :مقير ٌ
شرري ,اوضرر ,اليرراء نمررا جررالوا :مقرراايم وم ر تير والمقرراام والم ر تر اربيررة أيرراة .ومقيررام ت ررا؛ أل ررم ال
ينون اي النالم مقاايم وم تير ،والمقاام والم تر اربية أياة"(.)9

 )1مفاتيا التيم.505/21 :

 )2الم رر الوأيي .504/1 :الب ر الم ي  .333/3 :الار المصون.385/3 :
 )3سر ص ااة اإلارام .22/2 :لسان العرم :مااة ( بع).
 )4السلفع :الأسور السلي .

 )5الم رر الوأيي .504/1 :الب ر الم ي  .333/1 :الم تسم .258/1 :ال شر اي القراءا ,العشر.300/2 :
 )6أسرار العربية :ص .94اإل صاف اي مسايل التالف .25/1 :لسان العرم وتاا العرون :مااة (شمل).
 )7أسرار العربية :ص94

 )8النامل اي اللتة واألام.109/2 :
 )9النتام.426/3 :
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ررم إشرربا النسررة لتررة مرويرة؛ لقررول ابر ِرن أ ري" :وروي ررا اررن ج رررمِ :عرريم الرأررل ييررا ،بإشرربا
واررا ج ر ُ
نسررة العررين بوا شرراء يرراء بعرراها نالم اايررل والمسرراأيا .وال ُبررا مررن أن ينررون األمررر الررل مررا لنر ررا؛ أل ررم
لين اي أمثلة األاعال ِ
اعيل ألبتة"(.)1
ثالثاا -إشْا الضمة:

جرررئ "ال مررا" بإش رربا ضررمة الرراال ت ررل ي شررا ا هررا واوا ،بواش رربا الضررمة لتررة ا ررن العرررم ،ج ررال
ـك
ْمـ ْـر قَ ْو َمـ َ
اليمتشررري معلق را الررل ج رراءة ال سررن البصررري "سرراورينم" ،مررن جولررم تعررالل{ :فَ ُخ ـذ َ
ْها ِْقُـ َّـوة َوأ ُ
اسـ ِ
َحسـ ِــنها ســـأ ُِري ُكم َدار ا ْلفَ ِ
ين}"( .)2هرري لتررة ااشررية بال أرراي .يقررال :أور ررل نررلا ،وأوريتررم.
ــق َ
َيأْ ُخـــ ُذوا ِْأ ْ َ َ َ
ْ َ
ووأهم أن تنون من أوري ,الي را ،نران المع رل :بي رم لري وأ ررق ألسرتبي م"( ،)3واراها أبرو يران لترة أهرل

األ الن نا هم تلقفوها من لتة ال أاي وبقي ,اي لسا هم"(.)4

بواشبا الضمة لتة ان العرم ولها شواها نثيرة تؤناها ،م ها جول الشاار:
()5
َّان لَ ْم تهجو ولم تد
َّان ثُ َّم ِج ْئ َ
َه َج ْو َ
ت ُم ًْتَِذ اارِ ...م ْن َه ْج ِو َزْ َ
ت َزْ َ
وم م جول الشاار:
()6
ع ْيطـــا ج َّمــــا ِ
فول
ْول ...كأَن في أنياْهــــا القَ َرْن ْ
الًظَام ُع ْط ْ
َ
َ
يريا القر فل ااشبع ضمة الفاء و شا م ها واوا.
وم م جول الشاار:

ِ
ِ
ِ
ور
ص ِري ...م ْن َح ْيثُ َما َ
َوِا َّنني َح ْيثُ َما َيثْني ا ْل َه َوى َْ َ
سلَ ُكوا أ َْد ُنو فَأَ ْنظُ ُ
()9
ابن اريا لتة ل يء( ،)8ونللب ابن ِسياة اقال" :لتة يء ظر ,اا ظور"
وااها ُ
ي إلررل اررام سررم إشرربا الضررمة إلررل لتررة معي ررة ،وللررب ا ررا تعليقررم الررل القر فررول،
ولهررم الأ ررا آ
()7

جررالوا جر فررول م ارارراة لع بررول ،ر بررة ارري ت قي ر الموسرريقل ،وال يعتبررر هررلا قص را أو ايب را ،نمررا ال يعررا
ضرررورة لوأررواق ارري الشررعر وال ثررر ،نمررا فررل أن ينررون لهأررة جرروٍم بررااي هم ،وتلررص إلررل أن الهرراف م ررم

مراااة ال س التعبيري اي األصوا ,والموسيقل اي الشعر؛ ألن اللتة ت رص الل هلق اال سأام اللي
(.)10

باري
أصبا جا و ا أضفل الل العربية ابعا لتويا ا

 )1الم ستم.357/1 :

 )2األاراف :آية .145
 )3النشاف.93/3 :

 )4الب ر الم ي .389/4 :

 )5سر ص ااة اإلارام .275/2 :والأمل اي ال و :ص.223
 )6التصايص .126/3 :والم تسم.259/1 :

 )7سر ص ااة اإلارام .274/2 :التصايص.318/2 :
 )8أمهرة اللتة.764/2 :
 )9المتصص.109/1 :

 )10اللهأا ,العربية من الت ار .709/2 :
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اإلْدال الصوتي:
اإلبراال ظرراهرة صرروتية شررايعة ا ررا العرررم وسررمة مررن سررما ,العربيررة وسر ة مررن سر ن العرررم ارري

لهأاتها ،واإلباال نظاهرة صوتية ال يمنن إ نارها إلاراا العلماء لها نتبا اتتص ,لمعالأتها.

()1

مواضا اإلْدال الصوتي:

إْدال الحا ها  :وأاء للب اي موضع وا را مرن جرولهم الهمرا( ،)2ال راء والهراء راران لقيران

متقاربان مترأا ،مت اان صفة ،وبللب نثر التعاجم بي هما( ،)3اال اء صو ,لقي ا تناني مهمون
مرج يتم

قم" :بان تضي المسااة بين ال ل ا ا لسان الميمار ،وت وء لسان الميمرار إلرل التلرف،

مررع السررماح بمرررور اله رواء بي همررا م رراثا ا تنان را مسررمواا ،وتضرري المسررااة بررين الرروترين الصرروتيين
ضيقا يسما بمرور الهواء بي هما ويتلبلم الوتران الصوتيان ايترا الصو ,مهموسا وتر تفض مرؤترة
اللسرران بعيرراا اررن ال ب ر  ،اتضرري

راررة الررر ين ويترررا الصررو ,مرجق را ،ويرتفررع ال ب ر

ررو الأرراار

التلفي لل ل  ،اي سا التأويف األ في وي فتا التأويف الفموي ويترا هواء صو ,ال اء من الفم.

()4

أمررا الهرراء اصررو ,أررري ا تنرراني مهمررون مرجر  ،يررتم قُرم برران ي تررب الهرواء ارري أث رراء مرررورق
باألوتار الصوتية اون أن ي را بم قرة األوترار الصروتية لمرا سرمع يرر صرو ,اليايرر العرااي ،ولروال
اررام اهت رياي األوتررار الصرروتية لنرران الهرراء مررن ال رنررا .,وت ر تفض مررؤترة اللسرران بعيرراا اررن ال ب ر

اتضي

راة الرر ين ويتررا الصرو ,مرجقرا ويرتفرع ال بر

رو الأراار التلفري لل لر  ،اي سرا التأويرف

األ في وي فتا التأويف الفموي ويتررا هرواء صرو ,الهراء مرن الفرم ،ولهرم تمرام سران إلرل أن صرو,
قم اقال" :يتم ال

بم بتضيي األوتار الصوتية إلل مر لة اي م تصف

صو ,مأهور وبين
الهاء
ٌ
ال ري بين الهمن والأهر ،تل إلا مر هواء الريتين بي هما ،نان ال تنانم بهمرا أثرر صروتي ،ال هرو
بررال ن وال بررال فن ،هررلا األثررر الصرروتي بررم بعررض اللبلبررة وهررلا مررا يأعل ررا ظررر لهررلا الصررو ,بااتبررارق

مأهور"(.)5
ا

أمررا إب رراهيم أ ررين اوصررف صررو ,الهرراء بررالهمن ولنررن جررا يأهررر بررم ارري بعررض الظررروف اللتويررة

التاصة( ،)6ومهما ينن من أمر اال راان يتشابهان اي بعض صفاتهما ويتقاربان اي المترا ،وهرلا مرا
صوغ التباال بي هما ،وللعرم أمثلة ااة وجع ايها تباال بين ال اء والهاء ،ومن للب جولهم " :مل االن

 )1لهأة تميم وأثرها اي العربية المو اة :الم ااضل الم لبي ،ص .95ي ظر :مب
 )2اشرية ال

اإلباال اي هلق الاراسة.

راوي الرل م ارجري الفرالح شررح رور اإليضراح :أ مرا برن م مرا برن اسرماايل ال

راوي ،ت قير م مرا

ابررا اهلل التالرراي ،اار النتررم العلميررة ،بيرررو1997 ،1 ،,م ،ص  .289وأس ر ل الم الررم ارري شرررح روض ال الررم:
ينريا بن م ما األ صاري ،اار النتام اإلسالمي :ص. 151

 )3اإلباال :ص.313

 )4الم األصوا :,البه ساوي ،ص.80
 )5الماتل إلل الم اللتة :ص.59
 )6األصوا ,اللتوية :ص.76
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الل ب ري ارالن ا اسرهم وهاسرهم :أي و ريهم"( .)1ويقرال نا رم ينا رم نرا ا ،وناهرم يناهرم نراها وهرو

و التا ( ،)2ويقال رأل ب تير وبهتير وامرأة ب ترة وبهترة ،وهو القصير ،والأمرع الب راتر والبهراتر،

جال الشاار:

ِ ِ
َّ
اك القصائــــــ ُر
إلي َو َما تَ ْد ِري ِْ َذ َ
وأنت الَّتـــــي ّ
حْْت كل قصيرة ّ ...
()3
دور ولم أ ُِرد ِ ...قصار ال ُخطى شر النسا ِ
ِ
الْهاتر
ُ
أردت قصيرات ال ُخ ِ َ
ُ
َ
()4

واي رواية الب اتر.

إْــدال الــدال تــا  :أبررال ,الرراال ترراء ارري موضررعين ،األول" :الــدين" وااتررر" :اهــدنا" ،اقرررئ "التــين"
و"اهتنا" ،والاال والتاء صوتان يشنالن مع ثالثهما ال اء مأمواة من ال روف ال عيرة ونلهرا مرن
يرري وا ررا وهررلا مررا يسرروغ اإلبرراال ايمررا بي همررا(" ،)5االرراال صررو ,أس ر ا ي لثرروي ا فأرراري مأهررور

ومرج يتم

قم بان يلتص

رف اللسان باصول األسر ان العليرا واللثرة التصراجا تامرا ،يم رع مررور

الهواء اترة من اليمن ،ثم ما يلب

رر ،وتضري المسرااة برين
السا أن ييول اأاة ،ايترا الهواء م فأ ا

اللسان بعياا ان ال ب  ،اتضي

رو الأراار

رور ،وي ر تفض مررؤترة
األوت رار الصرروتية ضرريقا شرراياا ،يسررما بمرررور اله رواء ،ايترررا الصررو ,مأهر ا
رارة الرر ين ،ويتررا الصرو ,مرجقرا ،ويرتفرع ال بر

التلفرري لل ل ر  ،اي سررا التأويررف األ فرري ،وي فررتا التأويررف الفمرروي ،ويترررا ه رواء الرراال مررن تررالل
الفم"(.)6

أمررا الترراء اهرري "صررو ,أس ر ا ي لثرروي ا فأرراري مهمررون مرج ر ويررم

قررم ،برران يلتص ر

اللسان باصول األس ان العليا واللثة التصاجا تاما ،ويم ع مررور الهرواء اتررة مرن الريمن ثرم مرا يلبر

رررف

السر آا

رر ،وتض رري المس ررااة ب ررين الرروترين الص رروتيين ض رريقا يس ررما بم رررور
أن يرريول اأ رراة ايت رررا الهر رواء م فأر ا

اله رواء ،وال يتلبررلم الرروتران الصرروتيان ،ويترررا الصررو ,مهموس را ،وي ر تفض مررؤترة اللسرران بعيرراا اررن
ال بر  ،اتضري

راررة الرر ين ويتررا الصررو ,مرجقرا ،ويرتفرع ال بر

رو الأراار التلفرري لل لر  ،اي سررا

التأويف األ في ،وي فتا التأويف الفموي ويترا هواء صو ,التاء من تالل الفم"(.)7

ويتضررا ممررا سررب أ ررم ال اررر بررين ال رراين إال ارري الأهررر والهمررن ،االرراا ُل رررف مأهررور والترراء
رررف مهمررون ،ومررن ه ررا نا رر ,الرراال ال ظيررر المأهررور للترراء( ،)8ولهررم رمضرران ابررا الت روام إلررل أن
 )1اإلباال.314/1 :
 )2المرأع الساب .

 )3أمهرة اللتة :مااة (رصل).
 )4أسرار العربية :ص.57
 )5المرأع الساب .

 )6الم األصوا :,البه ساوي ،ص.67
 )7المرأع الساب .
 )8المرأع الساب .
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الفررار بررين الرراال والترراء يرأررع إلررل اررام إامررال األوتررار الصرروتية ارري الترراء وترنه را تهترري وتتلبررلم مررع

الاال.

()1

ومرع أن صررو ,الرراال صرو ,مأهررور ارري صررفتم ،إال أ رم جررا يهمررن ارري بعرض المواجررع ،يقررول تمررام

سان "إال أ م جا يهمن اي بعض المواجع اي النالم العامي ،نان ينرون متلروا بصرو ,مهمرون ،نمرا

اي النلمة العامية ياان  ،yidfinونان ينرون اري هايرة النرالم مسربوجا بصرو ,مهمرون نمرا اري النلمرة
العامية راا ،rafdأو مسبوجا بصوِ ,الة ويل نما اي نلمة ايا .)2(iid
إبرااال للراال تراء ،واقرا ألسربام معي رة؛ ألن الراال إن

ويفهم من نالم تمام سان أ رم جرا ي را

ارا ارن العررم اري لهأاتهرا،
أصب  ,مهموسة ات ا
مترأها مع التاء ،واي ال قيقة إبراا ُل الراال تراء و ٌ
ُ
()3
ومن الشواها التي تؤنا للب جول العرم" :ناقة ترْوت" وأصلها "درْوت".
وجول الشاار:

َّ
س َْ ْنتَى أَزرق ا ْل ًَ ْي ِن ُم ْط ِر ِ
ق
ت أْ
َخ َ
شى أ ْ
َو َما ُك ْن ُ
َن تَ ُك َ
ون َوفَاتُ ُه َ ِْ ...كف ْي َ
والسب اي والسب تل هو ال مر(.)5

()4

ويقال :رتع اي وهاة من األرض ووهتة من األرض ،وهي المنان المستفل( ،)6أاء اي نتام الأيم جال

الباهلل" :أتو ا أناااا ،أي سرااا ،وجال التميمي :أتو ا أنتااا ،وهو مثلم والوا ا نتا".

()7

ومرن تررالل هررلا الت ليرل الصرروتي لظرراهرة إبراال الرراال ترراء اإ رم مررن اليسررير الرل الرراارن أن يأررا مبرررار

لتويا لل ن بعض العامة اي جراءة الدين بإباال الاال تاء.

ع إْدال التا طا  :أبال ,التاء اء اي نلمة "المستقيم" اقري" ,المسطقيم" و "المصطقيم".
ر :,إن الترراء وال راء مررن ال رروف ال عيررة وهري تتشررابم اري صررفاتها ،اال راء "صررو,
سرب وأن جل ُ
أس ا ي لثود ا فأاري مهمون مفتم ويتم قم ،بان يلتص رف اللسان باصول األس ان العليا واللثة
التصرراجا تام را ويم ررع مرررور اله رواء ات ررة مررن الرريمن ،ثررم ال يلب ر

السررا أن يرريول اأرراة ايترررا الصررو,

رر ،وتض رري المس ررااة ب ررين ال رروترين الص رروتيين ض رريقا يس ررما بم رررور الهر رواء ،وال يتلب ررلم ال رروتران
م فأ ر ا
الصرروتيان ،ويترررا الصررو ,مهموس را ويرتفررع مررؤترة اللسرران

 )1الماتل إلل الم اللتة وم اهج الب
 )2م اهج الب

ررو ال ب ر  ،اتتسررع راررم الررر ين ،ويترررا

اللتوي :ص.46

اي اللتة :ص.94-93

 )3سر ص ااة اإلارام .167/1 :اللبام اي الل الب اء واإلارام .343/2 :والممتع النبير اي التصريف :ص.258
 )4نتام اإلباال.100/1 :
 )5المرأع الساب .

 )6المرأع الساب  :ص.105

 )7الأيم :أبو امرو إس ا بن مرار الشيبا ي ،ت قي  :إبراهيم األبياري ،الهيية العامة لشيون الم ابع األميرية ،القاهرة،
1394هر1974-م.246/1 ،
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الصررو ,مفتمرا ،ويرتفررع ال بر

ررو الأرراار التلفرري لل لر  ،اي سررا التأويررف األ فرري ،وي فررتا التأويررف

الفموي ،ويترا هواء صو ,ال اء ابر الفم".

()1

ويتضررا ممررا سررب أن ال رراء تتتلررف اررن الترراء ارري أ هررا مفتم رةٌ أمررا الترراء مرجقررة ،اال رراء هرري

ال ظير المفتم لصو ,التاء( ،)2وهي م بقة والتاء ير م بقة ( ،)3بواباال التاء

اء لهأة ارن العررم

يقال" :الترفة والطرفة :ما تصص ,بم اإل سان من ت فرة تت فرم بهرا"( ،)4وجيرل" :هترع إلي را يهترع هتعرا،
وه ع يه ع ه عا ،إل أجبل مسراا ،ونللب أه ع إلي ا"( ،)5وأاء اي الص اح" :أال ي الرأل إاال ا،

إاال ا ،مثل أالت ي ،جال التليل" :أال ي لتة تميمية جبي ة اي أالت ي"( ،)6وم م جول ساااة بن أؤبة:
()7
ق ْأْس ِم ْن ِ
َص َد ِ
الي ُد
خليل ثَمينة ...وأَمضى ،إِذا َما أَ ْفلَطَ
القائم َ
ْأ ْ
َ
أراا :أالرر ,القررايم اليررا( ،)8وأرراء اررن العرررم جررولهم هتلرر ,السررماء تهتررل هررتال ،وه لرر ,ته ررل ه ررال ،إلا
صب ,الم ر.

و قل ان األصمعي جولم :األفتار واألقطار :ال وا ي من نل شيء والوا ا اتر وج ر.

وأ شا أبو امرو:

()9

()10

وأقَْلت كل َعنــــود فـــرد  ...عاقدةا أقتـــــ َارها للشــــــ ِّد
واألمثلررة السررابقة توضررا أن العرررم يفرررون مررن الترراء إلررل ال رراء واق را لم ر هج التبرراال الصرروتي

واللي يتضع لقاااة التباال بين األصوا ,ال عية أو األس ا ية اللثوية ،وهل االتأاق من اال فتراح إلرل
اإل با .

ـادا :أُبررال ,السررين صرااا ارري موضررع وا را ارري جررولهم المصر قيم( ،)11جرراءة المصــطقيم
إْــدا ُل الســين صـ ا
اوجررع ايهررا إبرراال الترراء رراء -وت رراث ,ا ررم ايمررا سررب  ،-وااتررر إبرراال السررين صررااا ،ومررن المعلرروم أن
العرم تبال السين صااا ،إلا نان بعاها رف من روف االستعالء القراف أو الترين أو ال راء ...اري

نلمة وا اة( ،)12بواباال السين صااا لهأة ارن العررم ،أراء اري اللسران" :ونرل صراا وسرين تأريء جبرل
 )1الم األصوا :,البه ساوي ،ص.69-68
 )2اراسا ,اي الم اللتة :ص.207

 )3الم اللتة مقامة للقارئ العربي :ص.130
 )4نتام اإلباال.131/1 :

 )5أمهرة اللتة ومقايين اللتة ولسان العرم وتاا العرون :مااة (ص ع) ونتام اإلباال.131/1 :
 )6الص اح وتاا العرون :مااة (تل ).

 )7لسان العرم وتاا العرون :مااة (تل ).
 )8المرأعان السابقان.

 )9نتام اإلباال.128/1 :

 )10المرأع الساب .

 (11الل ن الألي اي سورة الفات ة.
 )12المقتضم.225/1 :
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القرراف اللعرررم ايهررا لتترران :مر هم مررن يأعلُهررا سرري ا ،ومر هم مررن يأعلهررا صررااا ،ال يبررالون متصررلة نا رر,
رض أ سرن والسررين اري بعر ٍ
بالقراف أو م فصرلة ،بعررا أن تنو را اري نلمررة وا راة ،إال أن الصراا ارري بع ٍ
رض
أ سن".

()1

ومررن أمثلررة إبرراال السررين صررااا ،جررول أب ري امرررو" :المبس ر مررن الت ر م ،الترري يأرريء لبُهررا جبررل تاأهررا
ات لررم ،ونررللب المبصر  ،وهررل ر م مباسر ومباصر ومباسرري ومباصرري "( .)2ويقررال للتبررار :القسر ل
والقص ل والقس ال والقص ال( ،)3وجيل :مسال ومصال إلا نان اصي ا بليتا ،جال األاشل:
()4
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
اح ُة َو َّ
ق
ب َو َّ
سَ ُ
الن ْجَ ...دةُ في ِه ْم َوا ْل َخاط ُ
الس َم َ
صُ
ب ا ْلم ْ
في ِهم ا ْلخ ْ
وروي :ايهم التا م المص ق(.)5

ومررن القرراءا ,القرآ يررة الترري أرراء ,مؤنرراة الررل أن إبرراال السررين صررااا لهأرةٌ اررن العرررم ،جرراءة
()6
اد ُك ْم ِفي ا ْل َخ ْل ِ
ط اة}(،)7
سَ
ون}  ،وجولم تعاللَ { :و َز َ
سطُ َوِالَ ْي ِه تُْر َج ًُ َ
ق َْ ْ
جولم تعاللَ { :واللُ َي ْق ِْ ُ َوَي ْْ ُ
وجرئ بالسين والصاا اي نلمة يبس و بس ة.

()8

الشواها السابقة أاء ,وا الشر اللي اشتر م العلماء ،وهو أن تتقام السين الرل أ را رروف

االسررتعالء وتنررون السررين و رررف االسررتعالء ارري نلمررة وا رراة .ومررن ت رالل اال رال الررل نتررم الت ر ار

والمعاأم العربية ،ورا ايها نلما ,أُبال ,السين صااا ،ولم تنن وا الشر اللي اشرتر م العلمراء؛ ارال
وأوا ل رف استعالء النلمة ال جبلها وال بعراها ،وم هرا جرولهم" :أراء يتبرربن ويتبرربص :إلا أراء يمشري
ِمشية تفيفة نا م يتا را"( ،)9جال ال ارأي:
ِ
س ...تَ ْه ِت ُك
فصْ َ
َّحتْ ُه سلَق تََْ ْرَْ ْ
َ
ويقررال الترررن والترص:الرران ،ويقررال سررمن اررالن تررل

ص ررا م ال ررا ان

()11

الحلَ ِ
س
َخ َّل َ
سلَ ْ
الملَ ْ
ق َ
صررار نررالترن ونررالترص والترران والترراص:
()10

ويق ررال" :ات ررر من الرأ ررل اتر ماسر را وات ررر مص واتر ماصر را إلا س ررن ،)12(,ويق ررال:

 )1لسان العرم :مااة (صلع).
 )2نتام اإلباال.137/2 :
 )3المرأع الساب .

 )4ال يوان :الأا ظ  .234/3اإلاأاي البيا ي اي القرآن النريم :ص.409

 )5شمن العلوم واواء نالم العرم من النلوم :شوان بن سعيا ال ميرد اليم ري ،ت قير  :ا .سرين برن ابرا اهلل العمرري
وآترون ،اار الفنر المعاصر ،بيرو-,لب ان1420،1 ،هر1999-م 3161/5 ،الهام .

 )6سورة البقرة :آية .245
 )7األاراف :آية .69

 )8معا ي القرآن :لألتف .332/1 ،
 )9نتام اإلباال.174/2 :

 )10تهليم اللتة مأمل اللتة ولسان العرم وتاا العرون :مااة (بربن).
 )11نتام اإلباال.178-177/2 :
 )12الساب  :ص.179
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()1
رالم -إلا جررام مررن الليررل
ر
س
ال
و
رالة
ر
ص
ال
رم
ر
ي
ال
–
ي
ر
ب
ال
ران
ر
ن
و
،
"يشررون ارراق بالس رواب ويشرروص أي يسررتاب"
آ
ُ
ُ
يشوص ااقُ بالسواب( ،)2وجال الشاار:
()3
أس َوَد ُم ْلتَف ال َغ َد ِائ ِر َو ِ
وص
شوفُ ُه َوتَ ُ
ش ِر تَ ُ
ارد َ ...وِذي أُ ُ
ِْ ْ
ش ُ
()4
أاء ال المعأم :الصلهم من الرأال :ال ويل ،ونللب السلهم

ويقررال :ملررن الشرريء مررن يرراي ملسرا ،وملررص ملصرا إلا سررق متيلأ را( ،)5ويقررال :مررا يملررب ر ْر بسيس را
()6
و ْر بصيصا ،وتر بسيسا وتر بصيصا؛ أي ما يملب شييا ،وهلق نلمةٌ ُيوما بها إلل الشيء القليل.

إْدال القاف كاف :وأاء للب اي موضع وا ا من جولهم المستنيم(.)7
ارري هررلق الق رراءة ررا

واإلصما ,واال فتاح(.)8

إبرراال القرراف ناا را ،والقرراف والنرراف لهوتيرران ات رراتا مترأ را ،واررل الشرراة

اتتلف العلماء جايما و ايثا اي وصف مترا القاف ،االتليل أمع بين القاف والناف والأيم اي

المترا ،اقال" :وأما مترا الأيم والقاف والناف امن بين اناة اللسران وبرين اللهراة اري أجصرل الفرم(،)9
وجال اي موضع آتر" :القاف والناف لهويتان والناف أراع"( ،)10أما سيبويم اقا اا مترا القاف با رم

من أجصل اللسان يقول اي للب" :ومن أجصل اللسان وما اوجم مرن ال رب األالرل متررا القراف ،ومرن

أسفل موضع القاف من اللسان جليال ،ومما يليم من ال ب األالل مترا الناف".

()11

االقاف ا ا سيبويم مترأها جبل مترا الناف مما يلي ال ل .

االقرراف ا ررا القرراماء صررو ,شررايا مأهررور ،أمررا الم رراثون ايرررْون أن القرراف "شررايا مهمررون"(.)12
رور"( ،)13أمرا إبرراهيم أ رين
ولهم تمام سان إلرل القرول" :إن ال راة والقرراء جرا أت راوا اري ااتبرارق مأه ا
تفسير للسبم اللي مل المتقامين الل وصف القاف بالأهر اقال " :ست تج من وصف
ا
اول أن يأا

القاماء لهلا الصو ,أ م ربما نان يشبم تلب القاف المهموسة التي سمعها اان بين القبايل العربية اي
 )1الساب .

 )2ص يا البتاري .58/1 :وص يا مسلم.220/1 :
 )3ايوان امرئ القين :ص.117

 )4مقايين اللتة ولسان العرم وتاا العرون :مااة (صهلم).
 )5نتام اإلباال.192/2 :

 )6المرأع الساب  :ص.193

 )7أت اء ال ان اي سورة الفات ة.
 )8نتام اإلباال. 353/ 2 :
 )9العين.52/1 :

 )10الساب  :ص.58

 )11النتام.433/4 :
 )12م اهج الب
 )13م اهج الب

اي اللتة :ص .97الماتل إلل الم اللتة وم اهج الب
اي اللتة :ص .96ب و ومقاال :,ص.9
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اللتوي :ص.54

السررواان وبعررض القبايررل ارري أ رروم العر ار  ،اهررم ي قررون بهررا

ق را يتررالف

قهررا ارري معظررم اللهأررا,

العربية ال ايثة؛ إل سمعها م هم واا من التين ،لهلا فترض ه ا أن القراف األصرلية نا ر ,تشربم للرب
الصرو ,المأهررور الررلي سرمعم اان مررن بعررض القبايررل السرواا ية ،ثررم همررن مرع تروالي الرريمن وأصررابتم

صفة الشاة(.)1
ي

األلس رن الاارأررة العربيررة،
رر مررن
ورأ را (نررا تي و) نررون القرراف مأهررورة بقولررم" :وربمررا أن جسررما نبير ا
ُ
مأهور
ا
بقاف مأهورة ،أمن ا االاتقاا الل سبيل اال تمال والترأيا بان القاف نان بالفعل راا

اي العربية القايمة ويمنن أن ينون قُم مهموسا اي العربية الفصري ة اليروم،؛ اتأرا ارن نو رم أصربا
()2
مهموسا اي اللهأا ,ال ضرية الما ية؛ ألن أ لبية المثقفين اليوم هم من أصل ما ي".
وي ر صررو ,القرراف براررع مررؤترة اللسرران بوالصرراجها باللهرراة ،لنرري ي رربن الهرواء ا ررا

قررم هررلا

االلتصا  ،ثم ييول هلا السا اأاة ،مع ارام راو اهتر اييا ,اري األوترار الصروتية( ،)3أمرا النراف اإ رم
صو ,شايا مهمون مرج  ،يتم قم براع مؤترة اللسان ال اتأاق ال ب بوالصاجم بم ،بوالصا ال ب
بال اي التلفي لل ل  ،ليسا المأرد األ ِفي مع إهمال األوتار الصوتية واام اهتيايها(.)4

بوابرراا ُل القرراف ناا را لهأ رةٌ اررن العرررم ،ومررن األمثلررة الترري تؤنررا للررب جررولهم" :وجمررم ياجمررم اجم را،
وانمم يانمم انما إلا ااعم اي صارق( ،)5ويقال :ظل مقرا ا ومنرا ا :أي اايبرا اري املرم ،وجرا جرراح

اري املرم ونررراح( ،)6ويقرال :امتر الفصريل مرا اررل ضرر أمررم يمتقرم امتقاجرا ،وامتنررم يمتنرم امتنانرا ،إلا
شربم أأمع.

()7

ويقال هلا أارابي جا ونا وأارام أج اح وأن اح.

()8

والعررم تقرول الق ثرر والن ثرر وهرو

القصررير مررن الرأررال( ،)9ويقررال :قررم الررل القرروم ي قررم قابررة ،و نررم الرريهم ي نررم نابررة وهررو ال قيررم
وال نيم ومع اها اريف القوم.

()10

ويقال لب الي جرابة ماية ونرابة ماية أي جريم من ماية.

()11

 )1األصوا ,اللتوية :ص.72

 )2ارون اي الم أصوا ,العربية :ص.107
 )3ب و مقاال ,اي اللتة :ص.9

 )4الماتل إلل الم اللتة وم اهج الب
 )5نتام اإلباال.353/2 :

اللتوي :ص.53

 )6المرأع الساب .

 )7المرأع الساب  :ص .355وتاا العرون :مااة (مق ).

 )8الم نم والم ي األاظم .478/2 :ولسان العرم وتاا العرون :مااة (ج ا) .الن ري اللتروي اري اللسرن العربري :ابرن
السني ،,أبو يوسف يعقوم بن إس ا  ،ت قي  :أو س ,هف ر ،منتبة المت بي ،القاهرة ،ص.37

 )9نتام اإلباال.357/2 :

 )10المرأع الساب  :ص.359
 )11المرأع الساب .
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()1

بالناف ،جال األتفر " :هري

ابن مسعوا والشعبي بوابراهيم التميمي" :فأما اليتيم ف تكهر"
وج أر ُ
بمع رل القهرر ،وم رم جرول األا اربري" :وجرانم اهلل سر وة القراار وملنرة النراهر"( ،)2وتنهرر بالنراف والعرررم
تعاجررم بررين القرراف والنرراف ،جررال ال رران" :إ مررا يقررال نهررق إلا اشررتا اليررم و لررظ" ،وجيررل" :القهررر التلبررة

والنهر اليأر" جال أبو يان :هي لتة يع ل جراءة القاف ناف.

()3

ومن إباال القاف ناف جول ا" :نال لي" باال من "جال لي"" ،وأنلر ,برتنرال" براال مرن "أنلر ,برتقرال"

و"الس ر ين ارري نلبرري" برراال مررن "الس ر ين ارري جلبرري" و"ناتررل الشررعم الم تررل مناتلررة" برراال مررن "وجاتررل
الشعم الم تل مقاتلة".

إْدال القاف قاف تميمية :وأاء للب اي جولهم المستأيم(. )4
ج ررال" :وأم ررا الأري ررة وه رري ال وص ررلة

أش ررار اب ر ُرن ا ررارن إل ررل أن الع رررم يب ررالون الق رراف أيمر را ير ر
ااألصل اللي يعول اليم ايها أن الأيم مبالة من جاف نان أصلها جرية؛ أل م تقري الشيء أي تأمعم،

ثررم أبررالوا القرراف أيمرا نمررا يفعلررون للررب ايهمررا( ،)5االقرراف والأرريم تتبررااالن ،ومررن للررب جررول أبرري ال يررم:

"يقر ررال ا باأر رر ,الر رريهم بايأر ررة مر ررن الر رراهر ،وا باجر رر ,الر رريهم بايقر ررة وهر ررل الب ر روايج والبواي ر ر  ،أي الشر رراايا
والاواهي"(.)6

جال الشماخ يرثي امر -رضي اهلل ا م:-

ت ًْ َد َها ْ ...و ِائج في أَ ْكم ِ
امها لَ ْم تُفَتَّ ِ
ق
ُمو ار ثُ َّم َغ َ
ض ْي َ
قَ َ
ََ َ
اد ْر َ َ ْ
َ
ت أُ
وال صران السررابقان وجررع ايهمررا إبرراال بررين القرراف الفصرري ة والترري نتبهررا ق والأرريم الفصرري ة والترري
()7

نتبها ج ،والقراءة موضع االستشهاا لرم تبرال القراف الفصري ة والتري رمري لهرا ق اري نتابت را إلرل أريم
اصرري ة والترري رمرري لهرراج اررل نتابت ررا ،بوا مررا ررا

إبرراال بررين القرراف الفصرري ة والقرراف التميميررة والترري

يرمي لها َكــ.

جال ابن اريا" :ااما ب و تميم اإ هم يل قون القاف باللهراة ارتتلظ أراا ،ايقولرون للقروم للنروم ،اتنرون

القاف بين الناف والقاف ،وهلق لتة معرواة اي ب ي تميم ،جال الشاار:
()8
كدر ال َكوم قَ ْد نضجت ...وَ أكو ُل ِ
وَ أ ُكو ُل لِ ِ
لْاب الدَّار َم ْكفو ُل
 )1الم رر الوأيي.495/5 :
 )2المرأع الساب .

 )3اتا القاير.559/5 :

 )4التبيم الل األت اء اي التلفظ بصو : ,موجع أهل ال اي
 )5مقايين اللتة :مااة (أرد).

اإللنترو ي .

 )6تاا العرون :مااة (بوا) .شرح ايوان ال ماسة :ي يل بن الي بن م ما الشيبا ي ،اار القلم ،بيرو ،,ص.453
 )7شمن العلوم .661/1 :ويرود بواش ي ظر :البيان والتبيين.236/3 :

 )8الصا بي :ص .30أمهرة اللتة :أبو بنر م ما بن ال سن بن اريا األياي ،ت قي  :رميي م يرر بعلبنري ،اار العلرم
للماليين ،بيرو1987 ،1 ،,م .42/1 ،اراسا ,لتوية اي أمها ,نتم اللتة :إبراهيم م ما أبو سنين ،ص.96
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والأرراير لنر ُررق أن س ر أمه ررة اللتررة البررن اريررا متتلفررة ارري رسررم هررلا الصررو ،,ام هررا مررن ينتبررم
بين القاف والناف.
هلق القاف بان ت
بالقاف وم هم من ينتبم بالناف ،ولنن ابن اريا وضا
ومن العلماء اللين توجفوا ا ا هلق القاف ابن تلاون اي مقامتم وجا أ ال ال اي

ا ها ولم يبتعرا ارن

وصف ابن اريا لها جال ابن تلاون" :ومما وجع اي لتة هلا الأيل العربي لهرلا العهرا ،ير
األج ار شا هم اي ال

نرا وا مرن

بالقاف ،اإ هم ال ي قون بها من متررا القراف ا را أهرل األمصرار ،نمرا هرو

ملنور اي نتم العربية ،أ م من أجصل اللسان وما اوجم من ال ب األالل .وما ي قون بها أيضا من

مترا الناف ،بوان نان أسفل من موضع القاف وما يليم من ال ب األالل نما هي؛ بل يأييون بها
متوس ة بين الناف والقاف"(.)1

ولهررم ابررن تلرراون إلررل أن "القرراف التميميررة هرري مي ريةٌ للقبايررل العربيررة الباويررة ،وأ هررا ممررا يميرري
العرم ان يرهم من العأم ،ورا الل من أعل جراءة المستكيم ل ا؛ برل أعلهرا جرراءة ارن الرسرول -
اقهاء أهل البي ,وياموا أن من ج أر اي أم القرآن
صلل اهلل اليم وسلم -يقول اي للب" :وجا ااال للب
ُ
"اهدنا الصراط المسـتقيم" بتيرر القراف التري لهرلا الأيرل اقرا ل رن وأاسرا صرالتم ،ولرم ِ
أار مرن أيرن أراء
هلا ،اإن أهل األمصار أيضا لم يست اثوها ،بوا ما ت اجلوها من ل ن سلفهم ونان أنثرهم من ُمضرر لمرا
يلوا األمصار من لان الفتا .وأهل الأيل أيضا لم يست اثوها ،إال أ هم أبعا من متال ة األاراأم مرن

أهل األمصار".

()2

وابررن تلرراون -ارري هررلا الر ص -يؤنررا الررل أن ال ر بالقرراف التميميررة با ررم أصررل ارري لتررة السررلف

والتي ت اجلتها األأيال بعا للب ،ورأع ريقرة

قهرا إلرل مضرر ،وأعرل ال ر بالقراف التري تتررا برين

القاف والناف ميية وتاصية امتاي بها واتتص بها العرم اون يرهم ،جال" :إ ها التاصية التي يتميي
بهرا العربري مرن الهأرين وال ضرري"( ،)3وبعرا أن أنرا الرل اربيرة وأصرالة ال ر بالقراف التميميرة ا تقررل

ليرا الل اللين أعلوا جرراءة المسـتكيم ل را .جرال" :والظراهر أن هرلق القراف التري ي ر بهرا أهرل الأيرل
العربي الباوي هو من مترا القاف ا ا أولهم من أهل اللتة ،وأن مترا القاف متسع ،ااولم مرن أالرل
ال ررب وآتررق ممررا يلرري النرراف .اررال

بهررا مررن أالررل ال ررب هررو لتررة األمصررار ،وال ر بهررا ممررا يلرري

النرراف هرري لتررة هررلا الأيررل البرراوي .وبهررلا ي ررااع مررا جالررم أهررل البيرر ,مررن اسرراا الصررالة بترنهررا ارري أم

القرآن ،اإن اقهاء األمصار نلهم الل تالف للب .وبعيرا أن ينو روا أهملروا للرب ،اوأهرم مرا جل راق .عرم
قول إن األرأا واألولل ما ي

بم أهل الأيرل البراوي ألن تواترهرا اريهم نمرا جرام اق ،شراها با هرا لترة

الأيل األول من سلفهم ،وأ ها لتة ال بري -صرلل اهلل اليرم وسرلم .-ويررأا للرب أيضرا إا رامهم لهرا اري
الناف لتقارم المترأين".

()4

 )1المقامة :ابا الر من بن تلاون ،ت قي  :ابا السالم الشاااي ،1 ،الاار البيضاء.254/3 ،
 )2المرأع الساب  :ص.255
 )3المرأع الساب .

 )4المرأع الساب  :ص.256-255
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وال صوص السابقة التي أوراتها ان ابن تلاون ت قصها الاجةُ ألسبام:
أولها :سبة

القاف التميمية إلرل الرسرول -صرلل اهلل اليرم وسرلم -ال تصرا؛ ألن القررآن قرل

إلي ررا بررالتواتر مشررااهة مررن الرس رول -صررلل اهلل اليررم وسررلم -ابررر سلسررلة مررن الرأررال الثقررا ,تلف را اررن

س ررلف ت ررل ا ته رر ,إل ررل الرس ررول – ص ررلل اهلل الي ررم وس ررلم– بوال ررل صر ر ابتم ،والقُر رراء إل ي قل ررون ن ررا وا

بعض التتيرا ,من إباال رف أو تتير مترأم أو هياترم أو ضرب
من أن ي الم
م ااظين الل ال
ُ
القررآن اليروم أجررم إلرل ر الرسرول -صرلل اهلل اليرم وسرلم.-
ب يتم أو تتيير رنتم اإلارابية .و
ولم سمع من جارئ أيا نا  ,هويتُم أو اولتم أو لو م أو ِارجم با م ج أر المستكيم.

ثانيهـا :ل رن مررن لرم يقر أر بالقراف التميميرة ،والقرراف التميميرة نمرا أأمررع العلمراء هري رررف مرن ال ررروف
ا
المسررتقب ة الترري ال تست سررن ج رراءة الق ررآن وال الشررعر بهررا ،جررال سرريبويم" :وتنررون اث ررين وأربعررين را را
ب ررروف يررر مست س ر ٍة وال نثي ر ٍرة ارري لتررة مررن ترتضررل اربيتررم ،وال تست سررن ارري ج رراءة الق ررآن وال ارري
الشررعر؛ وهرري :النرراف الترري بررين الأرريم والنرراف ،والأرريم الترري نالنرراف ،والأرريم الترري نالشررين ،والضرراا

الضعيفة ،والصاا التري نالسرين ،وال راء التري نالتراء ،والظراء التري نالثراء ،والبراء التري نالفراء"( .)1وجرال
ابن أ ي" :وجا تل

بعا للب ثما ية أ رف وهي ارو

ير مست سر ة وال يؤترل بهرا اري القررآن وال اري

الشعر وال تناا توأا إال اي لتة ضعيفة مرلولة ير متقبلة وهي الناف التي بين الأيم والناف".

()2

ثالثهـا :يتبرين مرن جرول ابررن تلراون االضر رام اري سربة القرراءة ،والأراير لنررق أن أهرل اليمرين يبررالون

القاف الفصي ة جااا تميمية وهي لهأة ان العررم وليسر ,جرراءة ار هم .ااهرل الريمن يبرالون القراف جاارا
تميمية وللب واضا اي لتتهم اليومية إلل يوم ا هلا.

اإلْدال ْين النون والميم :أاء إباال الميم بال ال ون اي موضرع وا را اري جرولهم سرتعيم( .)3أمرا إبراال
ال ون بال الميم اأاء اي موضع وا ا وللب اي جولهم المستقين(.)4

ال رون والمرريم راران يتفقرران ارري األ فيرة والأهررر ،ارال ون صررو ,لثرروي أ فري مأهررور مرجر يررتم

برران "يأعررل رررف اللسرران متصررال باللثررة اي سررا مأرررد اله رواء ،وي ر تفض ال ب ر

قررم

ررو الأرراار التلفرري

لل ل ر  ،اي سررا التأويررف الفمرروي ،وي فررتا التأويررف األ فرري ،ويتيررر اله رواء مأ رراق ،ويترررا ه رواء صررو,
ال ررون مررن األ ررف وتضرري المسررااة بررين الرروترين الصرروتيين ضرريقا شرراياا يسررما بمرررور اله رواء ويتلبررلم

رور ،وير تفض مررؤترة اللسرران بعيرراا اررن ال بر  ،وتضرري
الرروتران الصرروتيان ويترررا الصررو ,مأهر ا
الر ين ويترا الصو ,مرجقا( ،)5أما الميم اصو ,شفوي مأهرور مرجر ويرتم

راررة

قرم بران تلتصر الشرفتان

 )1النتام.432/2 :

 )2سر ص ااة اإلارام.59/1 :

 )3لقاء البام المفتوح م ما بن صالا العثيمين ،ارون صوتيم مفر ة الل موجع الشبنة اإلسالمية ،لقاء. 48

 )4روضررة ال ررالبين وامرراق المتقررين :أبررو ينريررا م يرري الرراين ال ررووي ،ت قي ر  :يهيررر شرراوي  ،المنتررم اإلسررالمي،3 ،
1991م .350/ 1،والموسواة الفقهية النويتية ،اار الصفوة ،مصر.215/35 ،

 )5الم األصوا :,البه ساوي ،ص.72
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التصرراجا تامرا يم ررع مرررور الهرواء ،وارري أث رراء للررب ير تفض ال بر

ررو الأرراار التلفرري لل لر  ،وي تلر

التأويررف الفمرروي ،ويتيررر الهرواء مأرراق ايترررا اررن رير األ ررف ،ويتلبررلم الرروتران الصرروتيان ،ويترررا
رور ،وي ر تفض مررؤترة اللسرران بعيرراا اررن ال ب ر  ،وتضرري
الصررو ,مأهر ا

مرجقا(.)1

راررة الررر ين ويترررا الصررو,

ال ون والميم راان وجع بي همرا التبراال التفاجهمرا اري بعرض الصرفا ،,ومرن الشرواها المؤنراة لرللب

جررولهم" :وأ تررر ,الشرراة :لتررة ارري أمتررر ،,وهرري م تررر :ا مررر لبُهررا ولررم تتررر  ،وجررال الل يررا ي :هررو أن
ينون اي لب ها شرنلة ام ارإلا نران للرب لهرا ارااة ،اهري م ترار .جرال األصرمعي :أمترر ,الشراة وأ ترر،,
وهي شاة ممتر وم تر إلا لب ,اترا مع لب ها ام .وشاة م تار :مثل ممتار"(.)2

وم م جول الشاار:

َكأ ّني ْ ْي َن َخ ِ
ام اة ِفي َي ْوِم َغ ْي ِن
افيتَي ُعقَاب  ...تُ ِر ُ
َ
يد َح َم َ
وجا ام ,اإلبل و ا  ,أي ا ش ،,وأ شا:
وجال أبو امرو :التيم والتين أيضا الع
()3

عم ناب وَ عثور
ُ
تقدمها تهانة جسور َ ....ضر َ
()4
الغي َم والفُتور
اح عنها
فوردت وهي لها
َ
ْ
جذور ....فز َ
ُ
وم ررم جررولهم :ا ررم اهللُ الررل التيررر ،و امررم اليررم ،أي أبلررم اليررم .جررال األصررمعي" :ال رريم وال ررين مررا
لظ من األرض والأميع ال يون وال يوم" جال الشاار:
ِ ()5
ِ
الدار َّ
الجدد
هل
ُ
فالمستوي إلى َ
تًرف َ
خف ساك ُنهمْ ....الحزم ُ
اإلْدال في كلمة "المغضوب" و "الضالين":

من العامة مرن يل رن اري هراتين النلمترين ايقر أر المغضـوب :المتظروم والمترلوم والمتريوم ،وتقر أر

الضالين :الظالين والاالين والاللين بتفتيم الالم.

وسرربم هررلا الل ررن هررو اررام ت فررظ الالاررظ بلفررظ الضرراا؛ ايتيررر مررن مترأهررا أو صررفتها ،ايتتيررر
صو ,الضاا إلرل صرو ,آترر .جرال منري" :وال برا لرم مرن الرت فظ بلفرظ الضراا ير

وجعر ،,اهرو أمرر

يقصر ايم أنثر من رأي ,من القراء واأليمة ،لصعوبتم الل من لم يارم ايم ،االبا للقارئ المأوا أن

يلفظ بالضاا مفتمة م بقة مست يلة ايظهر صو ,تروا الريا ا ا ضت

ااة اللسران بمرا يليرم مرن

ومتير"(.)6
ا
األضران ا ا اللفظ بها ،ومتل ار اي للب أتل بلفظ الظاء أو بلفظ اللال اينون مباال
 )1الساب  :ص.63

 )2تاا العرون :مااة ( تر).

 )3الم نم والم ي األاظم.21/6 :
 )4اإلباال.424/2 :

 )5المرأع الساب  :ص.429

 ) 6الراايررة لتأويررا الق رراءة وت قي ر الررتالوة :أبررو م مررا منرري بررن أبرري الررم القيسرري ،ت قي ر  :أ مررا سررن ار ررا ،,اار
امار1996 ،3 ،م ،ص.185-184
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االضرراا مررن ال ررروف الترري يصررعم

قهررا تررل يرراتوا بهررا الررل

قهررا الررل ال رران ،ويأررم الرريهم االهتمررام بمترأهررا ونيفيررة

قهررا الصر يا ،جررال ابررن الأرريري" :والضرراا :ل فرررا باالسررت الة .ولررين ارري

ال روف ما يعسر الل اللسان مثلم .اإن ألس ة ال ان ايم متتلفة .وجرل مرن ي سر م امر هم مرن يترأرم
ظرراء .ومر هم مررن يميأررم بالررلال .ومر هم مررن يأعلررم المرا مفتمررة ،ومر هم مررن يشررمم الرياي .ونررل للررب ال
يأوي".

()1

وجال اي التمهيا" :وال ان يتفاضلون اي ال

بم ام هم من يأعلم ظاء م لقرا أل رم يشرارب الظراء

رتالف المتررأين لنا ر ,ظراء .وهرم أنثرر
اي صفاتها نلها ،ويييرا اليهرا باالسرت الة الروال االسرت الةُ وات ُ
الشاميين وبعض أهل المشر  ،وهلا ال يأوي اي نالم اهلل تعالل؛ لمتالفة المع ل اللي أراا اهلل تعالل،
إل لو جل ا "الضـالين" بالظراء نران مع راق الراايمين ،وهرلا ترالف مرراا اهلل تعرالل وهرو مب رل للصرالة ألن

الضـ ل هررو ضررا الهــدى نقولررم" :ضــل مــن تــدعون إَ إيــاه" "وَ الضــالين" و رروق .وبالظرراء هررو الرراوام
نقولرم" :ظل وجهه مسودا" ،وشربهم امثرال الرلي يأعرل الضراا ظراء اري هرلا وشربهم نالرلي يبرال السرين

صااا اي

و جولم" :وأسروا النجوى" و"أصروا واستكْروا" ،ااألول من السر والثا ي من اإلصرار.

وجا نل ابن أ ي اي نتام الت بيم و يرق أن من العرم من يأعرل الضراا ظراء م لقرا اري أميرع

نالمهم وهلق ريم وايم توسع للعامرة ،ومر هم مرن ال يوصرلها إلرل مترأهرا برل يترأهرا او رم مميوأرة
بال اء المهملة ال يقارون الل ير للب وهم أنثر المصريين وبعض أهل المترم ،وم هم من يترأها

الما مفتمة وهم الييالع ومن ضاهاهم".
اررال

()2

رر سررهال؛ بررل يت لررم مررن القررارئ إأهرراا فسررم تررل ي رراب لفظهررا ارري
بالضرراا لررين أمر ا

العربية ،اهي صعبة المسلب .جال مني" :والضراا أصرعم ال رروف تنلفرة اري المتررا ،وأشراها صرعوبة
الل الالاظ امتل لم يتنلف القارئ إتراأها الل قها أتل بتير لفظها وأتل بقراءتها".

()3

ويتضا مما سب أن القارئ إلا لم يت ق مرن لفرظ الضراا اإ رم يبرالها إلرل ررف آترر واقرا ل ريقرم

أاايهررا و قهررا ،اتبررال الضرراا إلررل الرراال أو الررلال أو ال رياي أو الررالم المفتمررة أو ال رراء أو الظرراء ،وجررا
أاء ,هلق الصور اي جراءة ل ن العوام اي جراءة سورة الفات ة.

رف الضاا من ال روف التي اار ,ولها النثير مرن الا ارسرا ,جرايما و رايثا ،لمرا لهرلا الصرو,

من صعوبة اي ال

؛ ألن اإل سان إلا لم يا ,بم الل الصورة السرليمة تتيرر وتبرال إلرل ررف جريرم

رر ألهميررة هررلا ال رررف ارري ج رراءة سررورة الفات ررة بشررنل سررليم ،سرراارا ال رراي
لررم ارري المترررا ،و ظر ا
مترأم وصفتم.

 )1ال شر اي القراءا ,العشر.89/2 :

 )2التمهيا اي الم التأويا :ص.131-130
 )3الرااية :ص.185
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اررن

مخرج الضاد:
اتتلف العلمراء جرايما و رايثا بشران متررا الضراا ،ولهرم التليرل أن متررا الضراا مرن شرأرة الفرم،

اقال" :الأيم والشين والضاا شأرية؛ ألن مباأها من شأرة الفم ،أي مترا الفرم"( ،)1أمرا سريبويم امتررا
الضاا ا اق من بين أول اارة اللسران ومرا يليهرا مرن األضرران متررا الضراا( .)2وجرال أيضرا" :والضراا

مترأهررا مررن "الشررا  ،ارربعض ال رران تأررري لررم مررن
مترأهررا مررن أول ااررة اللسرران"( .)3وا ررا المبرررا
ُ
األيمررن ،وبعضررهم تأررري لررم اررن األيسررر"( .)4وجررا اسرر ابر ُرن أ رري جررول سرريبويم والمبرررا اقررال" :ومررن أول

ااة اللسان وما يليها من األضرران متررا الضراا ،إال أ رب إن شري ,تنلفتهرا مرن الأا رم األيمرن ،بوان

شي ,من الأا م األيسر"(.)5

والأاير باللنر أن سيبويم ميري برين الضراا األصرلية والضراا الضرعيفة اري المتررا ايقرول" :إال أن

الضاا الضعيفة تتنلف من الأا م األيمن ،بوان شي ,تنلفتها من الأا م األيسر وهو أتف؛ أل ها مرن
ااررة اللسرران م بقرةٌ ،أل ررب أمعرر ,ارري الضرراا تنلررف اإل بررا مررع إيالتررم اررن موضررعم .بوا مررا أرراي هررلا

ايها أل ب ت ولها من اليسار إلرل الموضرع الرلي اري اليمرين .وهري أترف أل هرا مرن اارة اللسران ،وأ هرا
تتررال مترررا يرهررا بعررا تروأهررا ،اتسررت يل ررين تتررال

ررروف اللسرران ،اسررهل ت ويلهررا إلررل األيسررر

أل هررا تصررير ارري ااررة اللسرران ارري األيسررر إلررل مثررل مررا نا رر ,ارري األيمررن ،ثررم ت سررل مررن األيسررر تررل

تتصل ب روف اللسان ،نما نا  ,نللب اي األيمن".

()6

ويتضا من ص سيبويم االجرة الضراا برال روف التري تبرال م هرا ،ااالسرت الة هري السربم الرريين

إلباال الضاا ااال أو لاال أو اء أو الما- ...واللي س قف ا اق بعا جليل ،-وهلا ما أنراق ابرن يعري

بقولررم" :والضرراا مررن ااررة اللس ران وأا ررم األض رران ،وايهررا إ بررا واسررت الة تمتررا تررل تتصررل بهررلق

ال روف –يقصا ال اء والاال والتاء والظاء واللال والثاء والالم والأيم– اصار ,م اورة لها".

()7

أما بال سبة للم اثين اإ هم يصفون صو ,الضاا المتااولة بين جراء القرآن وهي ا اهم" :من برين

أول اللسرران بمررا ايررم راررم والث ايررا العليررا بمررا ايهررا أصررولها"( .)8و سررت يع أن ررتلمن الفررر بررين الضرراا
القايمة والضاا ال ايثة بان القايمة من ااة اللسان وأا بيم أما ال ايثة من األس ان واللثة.

 )1العين :المقامة.58/1 ،
 )2النتام.433/4 :

 )3المرأع الساب  :ص.458
 )4المقتضم.193/1 :

 )5سر ص ااة اإلارام.60/1 :
 )6النتام.432-431/4 :

 )7شرح المفصل.140/10 :

 )8األصوا ,اللتوية :ص. 51
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صفة الضاد:

صررو ,الضرراا ا ررا القرراماء صررو ,مأهررور رتررو م ب ر ( ،)1وايررم اسررت الة لرتاوتررم ،تررل تصررل

بمترا الالم( ،)2أما ا ا الم اثين اهو صو ,شايا ا فأاري مأهور م ب (.)3

يقررول س رام البه سرراوي واصررفا صررو ,الضرراا هررو" :صررو ,أس ر ا ي ا تنرراني مأهررور ومفتررم ويررتم
صو ,الضاا بان يوضرع ررف اللسران برين األسر ان العليرا والسرفلل ،ب ير

يسرما بمررور الهرواء

بي همرا م راثا ا تنانرا مسرمواا ،وتضري المسررااة برين الرروترين الصروتيين ضريقا شرراياا ايتلبرلم الرروتران
رور ويرتفررع مررؤترة اللسرران
الصرروتيان ،ويترررا الصررو ,مأهر ا

الصررو ,مفتم را ،ويرتفررع ال بر

ررو ال ب ر اتتسررع راررة الررر ين ،ويترررا

ررو الأرراار التلفرري اي سررا التأويررف األ فرري وي فررتا التأويررف الفمرروي،

ويترا هواء صو ,الضاا من الفم"(.)4

تْادَت الضاد في اللحن ْسورة الفاتحة:

داَ :وأاء للب اي موضعين من جولهم المتاوم والاالين(.)5
إْدال الضاد ا

الضرراا والرراال رراين متفقرران مترأرا متتلفررين صررفة ،االرراال صررو ,أسر ا ي لثرروي ا فأرراري مأهررور

مرج ر ويررتم

رررف اللسرران باصررول األس ر ان العليررا واللثررة التصرراجا تام را ،يم ررع مرررور

قررم برران يلتص ر

الهرواء ات ررة مررن الرريمن ،ثررم مررا يلبر

رر ،وتضرري المسررااة بررين
السررا أن يرريول اأرراة ،ايترررا اله رواء م فأر ا

رور ،وير تفض مررؤترة اللسرران
األوتررار الصرروتية ضرريقا شرراياا يسررما بمرررور الهرواء ،ايترررا الصررو ,مأهر ا
بعيرراا اررن ال ب ر  ،اتضرري

راررة الررر ين ،ويترررا الصررو ,مرجق را ويرتفررع ال ب ر

ررو الأرراار التلفرري

لل ل  ،اي سا التأويف األ في ويفتا التأويف الفموي ،ويترا هواء صو ,الاال من تالل الفم(.)6

االضراا والراال يشررترنان اري صررفة الأهرر والشرراة ،ممرا أاد إلررل وجرو اإلبرراال بي همرا ،أرراء اري المعأررم

الوسي " :تضل الشأر :نثر ,أ صا م وأوراجم ،وتال :امتأل وتم"( .)7وجرولهم :ت اهرا القروم اري القترال،
يت اهاون ت اهاا ،ويت اهضون ت اهضا ،ونل اهض اها(.)8

ذاَ :وأاء للب اي موضعين من جولهم المتلوم واللالين
إْدال الضاد ا

 )1اللبام اي الل الب اء واإلارام. 467 /2 :

()9

 )2إبراي المعا ي من ري األما ي :ص .745وال شر اي القراءا ,العشر. 205 /1:
 )3الم اللتة مقامة للقارئ العربي :ص. 130
 )4الم األصوا :,البه ساوي ،ص.67

 )5جراءة الفات ة باون أت اء :ص.59

 )6الم األصوا :,البه ساوي ،ص. 67
 )7المعأم الوسي  :مااة (تال).
 )8اإلباال.372/1 :

 )9ال شر اي القراءا ,العشر.89/2 :
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الضاا واللال صوتان اتتلفا مترأا واشترنا اي الأهر واإلصما ,والرتاوة ،االلال صو ,أس ا ي

ا تنرراني مأهررور مرجر يررتم

ر الررلال ،برران يوضررع رررف اللسرران بررين األسر ان العليررا والسررفلل ب ير

يسررما بمرررور اله رواء بي همررا ،م رراثا ا تنان را مسررمواا ،وتضرري المسررااة بررين الرروترين الصرروتيين ضرريقا

مأهور ،وي تفض مؤترة اللسان بعيراا ارن ال بر ،
ا
شاياا ،ايتلبلم الوتران الصوتيان ،ويترا الصو,
اتضرري

راررة الررر ين( ،)1ويتررا الصررو ,مرجقرا ،والضرراا والررلال وجررع التبرراال بي همررا ارري لهأررا ,العرررم

ضل ،وهو صرمغ ٌرو مرن الصربر والمرر ومرا
ضض و ُ
التضل ،و ُ
التضض و ُ
وما يؤنا للب جولهمُ :
الت ُ
الت ُ
شابههما ،ويقال :ما ي بض لم ار بضا ،وما ي بل لم ار بلا ،وجرا ربض العرر ي ربض و برل العرر
بلا ،إلا ضرم(.)2

إْدال الضاد ز اايا :وأاء للب اي موضعين من جولهم المتيوم واليالين(.)3
تتتلف الضاا والياي اي المترا ،ويشرترنان اري الأهرر واإلصرما ,والرتراوة واال فتراح واالسرتفال،
اررالياي صررو ,أسر ا ي لثرروي ا تنرراني مأهررور مرجر يررتم

ر صررو ,الرياي برران يوضررع رررف اللسرران

اتأاق األس ان العليا ،ومقامتم اي اتأاق اللثة ،مع السماح بمررور الهرواء بي همرا م راثا ا تنانرا وتضري

المسررااة بررين الرروترين الصرروتيين ضرريقا شرراياا يسررما بمرررور اله رواء ايتلبررلم الرروتران الصرروتيان ويترررا
مأهور.
ا
الصو,

()4

وجوم ضم ل ويم ل ،وأ شا
والضاا والياي وجع التباال بي هما اي لهأا ,العرم ومن للب جولهمٌ :
الشاار:
ضما َنتي ...وح ّل ْفلج فالقنافد ُع ّودي
ولكن تلقَّت ْاليدين َ

()5

ويقال :يب ْ  ,الهاية ا ا تيبُها يب ا ،وضب ْ تها ا ا تضبُها ضب ا :أي صراتها ا ا إلل ير ا( ،)6ويقال:
وتي ،وهو ال عن ير المبالغ .وجال أبرو ييرا :الي را والضر ا  :الي رام،
وتضم بالرما وتضا ،ووتيق ا
يقال ت اي

القوم وتضا وا :إلا ت اي موا .ويقال :تي ,ث يترم ت تري ،و تضر ,تر تض :إلا ت رنر ،,وبرم

تي( ،)7جال الشاار:
ُسمي الظليم تضا و ا
أكناف قرية ِ ...
ْسيف َولم تُْن َغ
يسكن
َّ
ظغائن لم
َ
ُ

 )1الم األصوا :,البه ساوي ،ص.65
 )2اإلباال.16/2 :

 )3ال شر اي القراءا ,العشر.89/2 :

 )4الم األصوا :,البه ساوي ،ص.69

 )5البيان والتبين .211/3 :ال يوان.33/3 :
 )6اإلباال.136/2 :

 )7المرأع الساب  :ص.137

 )8أمهرة اللتة :مااة (ضتل).
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ِْهن القناطر

()8

َما :وأاء للب اي موضع وا ا الاللين(.)1
إْدال الضاد ا
الضاا والالم راان مأهوران ومترأهما متأاور .االالم صو ,لثوي أرا بي مأهرور مرجر  ،ويرتم
ر صررو ,الررالم برران" :يتصررل رررف اللسرران معقوارا للررااتل باللثررة ب ير

يسررما للهرواء برران يمررر مررن

أ ا أا بي اللسان ،أو نليهما معا ،وتضي المسااة بين الوترين الصوتيين ضيقا شراياا ،يسرما بمررور
مأهور ،وي تفض مؤترة اللسان بعياا ان ال ب اتضري
ا
الهواء بي هما ،ويترا الصو,
ويت ررا الص ررو ,مرجقر را ،ويرتف ررع ال بر ر

رارة الرر ين،

ررو الأ رراار التلف رري لل لر ر  ،اي س ررا التأوي ررف األ ف رري ،وي ف ررتا

التأويررف الفمرروي ،ويترررا ه رواء صررو ,الررالم مررن الفررم.

()2

ويرررد براأشت ارسررر أن مترررا الضرراا القايمررة

جريم من مترا الالم الرلي هرو أيضرا مرن اارة اللسران ،وللرب يرالب الرل أن الضراا نا ر ,تشربم الرالم
ارري بعررض الوأرروق يقررول" :مترررا الضرراا ارري أرراول المتررارا مررن ااررة اللسرران .والقرراماء مررن يقررول :مررن
أا بم األيسر ،وم هم من يقول :مرن األيمرن ،ومر هم مرن يقرول :مرن نليهمرا ،امترأهرا جريرم مرن متررا

الالم اللي هو أيضا من ااة اللسان ،وللب يالب الل أن الضاا تشبم الالم اي بعض الوأوق"( ،)3هلا
الشرربم نرران سررببا ارري التبرراال بررين ال رراين ،ومررن األمثلررة الترري تؤنررا تباالهمررا جررولهم" :تقرريض اررالن أبرراق

()4
ضربةٌ و ُ لُبرةٌ و ُيجرةٌ و ُ ُيجرة :إلل
ضربةٌ و ُ ُ
وتقيلم تقيضا وتقيال إلا ي إليم اي الشبم"  .ويقال" :رأرل ُ
()5
اار.
ا
جصير
ا
نان

وم م جول الراأي:

طِ
ط َج ْا
اة ِح ْقف فَا ْل َ
ال إلَى أ َْر َ
ش َْ ْا َ ...م َ
أن ََ َد َعه َوََ َ
لَ َّما أرَى ْ
يريا ااض أع ،اابال الضاا الما( )7وأجر ال راء ب الهرا مرع الرالم ،لينرون للرب الريال الرل أ هرا برال مرن
()6

الضرراا( .)8وجررال المرراي ي" :بعررض العرررم يقررول ال أررع ،وينررق الأمررع بررين رراين م بقررين ويبررال منرران
الض رراا أج رررم ال ررروف إليه ررا وه رري ال ررالم"( ،)9وج ررال س رريبويم" :أب ررال ال ررالم من رران الض رراا نراهي ررة التق رراء

الم بقين ،اابال منا ها أجرم ال روف م ها اي المترا واال راف".

()10

إْدال الضاد طا ا :وأاء للب اي موضع وا ا من جولهم ال الين(.)11
 )1ال شر اي القراءا ,العشر.98/2 :
 )2الم األصوا :,البه ساوي ،ص.71
 )3الت ور ال وي :ص.18
 )4اإلباال.277/2 :

 )5المرأع الساب  :ص.278

 )6لسان العرم وتاا العرون :مااة ( أع).
 )7الممتع النبير اي التصريف :ص.268
 )8التصايص.352/2 :

 )9الص اح :مااة ( أع).

 )10النتام.483/4 :

 )11التمهيا اي الم التأويا :ص. 131
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الضراا وال راء

عيتران ات راتا اري المتررا ،واري الأهرر واإل برا واالسرتعالء واإلصرما ،,اال رراء

صو ,أس ا ي لثوي ا فأاري مفتم يتم

قم بران" :يلتصر

ررف اللسران باصرول األسر ان العليرا واللثرة

التصرراجا تام را ،ويم ررع مرررور اله رواء ات ررة مررن الرريمن ،ثررم ال يلب ر

السررا أن يرريول اأرراة ايترررا الصررو,

رر ،وتض رري المس ررااة ب ررين ال رروترين الص رروتيين ض رريقا يس ررما بم رررور الهر رواء ،وال يتلب ررلم ال رروتران
م فأ ر ا
الصرروتيان ،ويترررا الصررو ,مهموس را ،ويرتفررع مررؤترة اللسرران

الصو ,مفتما".

()1

ررو ال ب ر  ،اتتسررع راررة الررر ين ويترررا

وصف البه ساوي لل اء با ها مهموسة الل ما ي قم القراء اي يوم ا.

يقول ابن يعي " :والضاا الضعيفة من لتة جوم ااتاص ,الريهم اربمرا أترأوهرا راء ،وللرب أ هرم

يترأو ها من رف اللسان وأ راف الث ايا ،وربما راموا إتراأها من مترأها الم يتا ,لهم اترأ ,بين
الضاا والظاء".

()2

وم ررن الشر رواها الت رري تؤن ررا ال ررل إب رراال الض رراا رراء ج ررولهم :ج ررون ض ررروح و ررروح :إلا نا رر ,سر رريعة

السهم( ،)3ويقال ال يضل وال ي ل :الااهية ،جال الشاار:

نيت ْنئضل ....إذ قيل :كان من آل دوفن قومس
وعلمت أني قد ُم ُ
ُ
وروي البي ,بال اء.

()4

()5

ميت ْنيطل ... ،إذ قيل :صار من آل دوفن قومس
وعلمت أني قد ُر ُ
ُ
اوان :اسم جبيلة .وجومن :أمير

وجا الل ابرا العييري م رر إلبراال الضراا راء بقولرم" :اا تقرال الضراا إلرل ال راء يرتم با تقرال متررا

الضاا إلل مترا ال اء وهما متقاربران وبتتيرر صرفة الرتراوة اري إلرل الشراة ،أمرا صرفة الأهرر اقرا أمرع
الق رراماء بي هم ررا ايهم ررا ،بوان نا رر ,ال رراء الت رري ي ر ر به ررا اان ا رري القر رراءا ,القرآ ي ررة مهموس ررة والض رراا
مأهورة شاياة(.)6
إْدال الذال ز اايا :وأاء للب اي موضع وا ا من جولهم اليين(.)7
اللال والياي اتتلفتا مترأا واتفقتا بالأهر واإلصما ,والرتاوة واال فتراح واالسرتفال .االرلال صرو,
أس ا ي ا تناني مأهرور مرجر يرتم
ب ير

ر الرلال ،بران يوضرع ررف اللسران برين األسر ان العليرا والسرفلل

يسررما بمرررور الهرواء بي همررا ،م رراثا ا تنانرا مسررمواا ،وتضرري المسررااة بررين الرروترين الصرروتيين

 )1الم األصوا :,البه ساوي :ص.69-68
 )2شرح المفصل.128-127/1 :
 )3اإلباال.265/2 :
 )4الساب .

 )5لسان العرم وتارا العرون :مااة ( ل)

 )6ل ن العامة اي ضوء الاراسا ,اللتوية :ابا العييي م ر ،اار المعارف ،القاهرة1981 ،2 ،م ،ص.277

 )7القررول المبررين ارري أت رراء المصررلين :أبررو ابيرراة مشررهور بررن سررن ،اار ابررن القرريم ،السررعواية ،واار ابررن رريم ،لب رران،
1416،4ه ،ص.235
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رور ،وير تفض مرؤترة اللسران بعيراا ارن
ضيقا شاياا ،ايتلبرلم الروتران الصروتيان ،ويتررا الصرو ,مأه ا

ال ب  ،اتضي
مرج يتم

راة الر ين ،ويترا الصو ,مرجقا( ،)1أما الياي صو ,أس ا ي لثوي ا تناني مأهرور

صرو ,الرياي بران يوضرع ررف اللسران اتأراق األسر ان العليرا ،ومقامترم اري اتأراق اللثرة،

مررع السررماح بمرررور الهرواء بي همررا م رراثا ا تنانرا وتضرري المسررااة بررين الرروترين الصرروتيين ضرريقا شرراياا
رور( .)2واتفررا الررلال وال رياي ارري
يسررما بمرررور اله رواء ايتلبررلم الرروتران الص روتيان ويترررا الصررو ,مأهر ا

نثير من العرم ما يوجع اإلباال بي هما.
بعض صفاتهما أعل ا

جررال األصررمعي :لر ال رراير يررلر لرج را ،وير يررير يرج را بمع ررل وا ررا( ،)3ومررن للررب جررول أبررو

رر :إلا نتبتررم( ،)4وجررال أا اربرري أ ررا أارررف تيبرترري :أي
رر ،ولبرتررم ألبررق لبر ا
ابيرراة" :يبررر ,النتررام أيبررق يبر ا
نتابتي وم ها اليبور ،وجال أبو ُلؤيم::

كرقم الدو ِ
عرفت الديار ِ
اة ...يزْرها ا ْل َك ِاتب ا ْل ِح ْم َي ِري
ُ
َ
وي رررود ي ررلبرها .وج ررالوا ال ررولولة وال ررويوية :التف ررة والس ررراة ،ويق ررال :لي ررم ولوال وويواي :إلا ن رران سر رريع
()5

الت ررو تفيررف المشرري .والبررلور والبرريور بررة الصر راء أمررع بررلر وبررير .ويقررال جررا بررلر ,البررلر وبررير,

البير.

()6

 )1الم األصوا :,البه ساوي ،ص.65
 )2الساب  :ص.69
 )3اإلباال.6/2 :

 )4المرأع الساب .

 )5أمهرة اللتة :مااة (لبر).
 )6اإلباال.7/2 :
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جلررم هررلا الب ر

الخاتمـــة

ارري سررورة الفات ررة وجراءاتهررا ا ارسررة وب ثررا الررل المسررتويا ,اللتويررة األربعررة :الصررو،,

الصرف ،ال و ،والااللة.

وجا توصل الب ُ إلل أهم ال تايج التالية:
 أن األ رررف السرربع أشررمل مررن الق رراءا ,السرربعة ،وتُرررب التيررار لألمررة أن تق ر أر الوأررم الررلي ي اسرربها،بشر أن تواا الس ا والرسم والعربية.
 -الق رراءا ,القرآ يررة تمثررل أا بررا مهمررا مررن أوا ررم الت ررور الترراريتي للتررة العربيررة ،وهرري أصررا السرربل

لاراسة اللهأا.,

 سورة الفات ة اشتمل ,الل ٍااا نبير من القراءا ,القرآ يرة ،وهري برللب ا ترو ,أنثرر ألسر ة العررم،

ويرأع للب ألهميتها اي الصالة ،إل ال تصا إال بها.

 -إا ام المتماثلين لين من المماثلة الصوتية؛ ألن أ ا المثلين لم يفقا أي ملما من مالم م.

 إا ام المثلين لين من اإلا ام ،بوا ما هو إسقا أ ا المثلين بوا الة اإلمساب اي ااتر. اإلشبا الصوتي يمثل ظاهرة من ظواهر اللهأا ,العربية وهو راتج ارن م رل رروف المرا واللرينوسبم هلا الم ل إ ار ة ال فن.

 -الض ررمير المتص ررل ا رري النلم ررا( ,ب ررم والي ررم وال رريهم) أص ررلم الض ررم ،لن ررن ُجلب رر ,الض ررمة إل ررل نسر ررة

لمأاورتها النسرة أو الياء .

 اشررتمل ,سررورة الفات ررة وجراءاتُهررا الررل شررنل مررن أشررنال اإلتبررا  ،وهررو اإلتبررا ال رنرري بررين نلمتررينمتأاورتين ،وأاء هلا اإلتبا لبا لال سأام الصوتي.
 -ت ققرر ,الفاصررلة القرآ يررة المتماثلررة والمتقاربررة ارري سررورة الفات ررة وللررب بتقررايم المفعررول بررم وأوبررا ارري

جولم تعالل "إياب ستعين".

 -العرم ت ق الهمية تسهيال وتتفيفا الل ال ا

؛ ألن ال

ب رف الما يساوي ال

ب راين.

وجرءاتهرا وم هرا إبراال السرين والصراا والرياي
 -وجرع اإلبراال الصروتي برين األصروا ,اري سرورة الفات رة ا

واأللررف والهرراء والرواو ،وهررلا اإلبرراال ال ي ررا ااتبا ررا بوا مررا بسرربم تأرراور األصروا ,وتقاربهررا ،وترراثر
الصوتين المتأاورين اي بعضهما لبا للسهولة وميال لتيسير ال .
 -اشتمل ,سورة الفات ة الل ثالثة أجسام للوجف وهي :الوجف التام وال سن والقبريا ،أمرا أوأرم الوجرف

ام ها الوجف بالروم ،الوجف باالشمام ،الوجف بالما العارض للسنون ،والوجف بهاء السن.,

 -الأررلر أصررل االشررتقا م ررم يشررت الفعررل الماضرري والمصررار والمشررتقا :,ناسررم الفااررل والمفعررول

والصيتة المشبهة والبال ة.

 أسماء اهلل ال س ل صفا ,مشبهة بوان أاء ,الل أويان صيغ المبالتة المشهورة.- 312 -

 تعامل صيتةُ اعيل معاملتين :إلا ال ,الل صفة من صفا ,اهلل اهي صفة مشبهة بوان الر ,الرلصفة من صفا ,البشر اهي صيتة مبالتة .
 ه اب تراب واضا بين صيتة اعل وصيتة اعيل ،اصيتة اعيل هي مو بيعي من صيتة اعل. -اتتلف العلماء اي أصل اشتقا اسم لثالثة ملاهم ،ولعل الراأا مالهم إليم البصريون.

 لفظ الأاللة اهلل اتتلف العلماء ايم هل هو مشت أم أاماد والراأا أ م مشت من الألر الق. -أاء ال لف الصراي اي سورة الفات ة وجراءاتها لبا للتتفيرف وأنثرر الم رلواا ,نران سربم رلاها

راأعا إلل نثرة االستعمال .

 ما أاء اي سورة الفات ة من إاالل بوابراال صرراي يرأرع ل راال ,التبراال المروجعي أو التتييرر وهرلاالتباال والتتير إ ما هو بفعل اوامل صوتية تشترب ايها صفا ,األصوا.,

ر ,الرل للرب ومرا أريء م هرا ارري
 مرا جيرل با هرا ألفراظ أاأميرة هري اري األصرل ألفراظ اربيرة وجرا الل ُاللتا ,األترد هو من جبيل المشترب السامي.
 -تتتير أويان النلما ,تبعا لتتير أصل اشتقاجها ،االنلما ,التي اتتلرف اري أصرل اشرتقاجها لهرا أنثرر

من وين صراي.

 -األالة الاالة الل اسمية اسم الفعل أنثر من األالة الاالرة الرل اعليترم ومرع للرب ااسرم الفعرل مؤلرف

من أملة من تصال األسماء واألاعال.

 -الأررر بالمأرراورة أو اإلتبررا ال رروي تررارن وا ر الررم ال ررو الررل الررر م مررن صررلتها القويررة ب رارن

األصوا. ,

 تتعاا عو ,الم عو ,وتتبع م عوتها اي ال نم اإلارابي ويأوي ج ع هلق ال عو., -ال ار بين بال نل من نل وا ف البيان واليم ال اأة لاراسة الموضو مرتين.

تبر أو اال أو صفة ال يتعلقان بم لوف تقايرق ناين أو استقر
 الظرف والأار والمأرور إلا وجعا ابوا ما أ فسهما التبر أو ال ال او الصفة.
 -ييااة ال روف اي القرآن النريم يقصا بها ييااة وظيفية ال ييااة مع وية.

 -ما لهم إليم ال اة من تتريج جراءة ير بال صم الل االستث اء يت اجض مع االلة السيا القرآ ي

اي سورة الفات ة.

 -الفعررل هرراد يتعرراد إلررل المفعررول األول والثررا ي مباش ررة برراون واس ر ة رررف الأررر ،إلا نرران الفعررل

هاد بمع اق ،ويتعاد إلل المفعول الثا ي بواس ة رف الأر إلا نان الفعل تضمن مع ل اعل آتر.

 -اللفظة القرآ ية تمتاي باجة وبال ة وس ر بيران ،ونرل لفظرة مرن القررآن لهرا موجعهرا الرلي ال سرت يع

أن بالم أو تيرق .

 -الترااف يقع اي لتة العوام واللتة األابية ،وال يصا وجوام اي لتة القرآن النريم.

 المشترب اللفظي يقع اي لتة القرآن النريم واللتة العربية ،االنلمة اي القرآن تت اا االلتها التاصةمن تالل سياجها الفريا.
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المراجــــــا

القرآن الكريم.

 .1اإلبا ة ان معا ي القراءا :,أبو م ما مني بن أبي الم ،ت قي  :ابا الفتاح إسماايل شرلبي،
اار هضة مصر لل بع وال شر.

 .2إبراي المعا ي من ري األما ي :أبو القاسم شهام الاين ابا الر من المعروف برابي شرامة ،اار
النتم العلمية.

 .3أب ية الصرف اي نتام سيبويم :تايأة ال ايثي ،منتبة ال هضة ،بتااا1965 ،1 ،م.
 .4اإلتبا والمياوأة :أ ما اارن ،ت قي  :نمال مص فل ،منتبة التا أي ،القاهرة.

 .5اإلتبا  :أالل الاين السيو ي ،ت قي  :نمال مص فل ،منتبة التا أي ،القاهرة.

 .6إت اف اضالء البشر بالقراءا ,األربع اشر:أ ما بن م ما بن أ مرا برن ابرا الت ري الراميا ي،
ت قي  :أ ن مهرة ،اار النتم العلمية – لب ان2006 ،3 ،م 1427 -هر.

 .7إتقرران اإلرشررااا ,الأليررة ارري القرراءا ,السرربع مررن رير الشررا بية :م مررا سررالم م يسررن ،مؤسسررة
شبام الأامعة1405 ،هر1985 -م.

 .8اإلتقرران ارري الرروم الق ررآن :ابررا الررر من بررن أبرري بنررر أررالل الرراين السرريو ي ،ت قير  :م مررا أبررو
الفضل إبراهيم ،الهيية المصرية العامة للنتام ،بعة 1394هر1974-م.

 .9أثرر القرراءا ,اري األصروا ,وال رو العربي:ابرا الصربور شرراهين ،منتبرة الترا أي ،القرراهرة،1 ،
1408هر1987-م.

 .10األ ااي

المتتارة :ضياء الاين أبو ابا اهلل م ما بن ابا الوا ا المقاسي ت قي  :ابرا الملرب

ابن ابا اهلل برن اهري  ،اار تضرر لل باارة وال شرر والتوييرع ،بيررو – ,لب ران1420،3 ،ه-
2000م.

 .11األ رررف السرربعة للقررآن :اثمرران بررن سررعيا بررن اثمرران بررن امررر أبررو امررر الرراا ي ،ت قير  :ابررا
المهيمن

ان ،منتبة الم ارة ،منة المنرمة1408 ،1 ،هر.

 .12األ رف القرآ ية السبعة :ابا الر من بن إبراهيم الم رواي ،االم النتم1991 ،1 ،م.

 .13اإل نررام ارري أصررول األ نررام :أبررو ال سررن سرريا الرراين الرري بررن أبرري الرري بررن م مررا بررن سررالم
الثعلبي ااماي ،ت قي  :ابا الر اي افيفي ،المنتم اإلسالمي ،بيرو.,

 .14أتبررار المص ر فين :أبررو أ مررا ال سررن بررن ابررا اهلل بررن سررعيا بررن إسررماايل العسررنري ،ت قي ر :
صب ي الباري السامرايي ،االم النتم –بيرو1406 ،1 ،,هر.

 .15االتتيارين األتف
1999 ،1م.

األصتر ،الل برن الفضريل ،ت قير اترر الراين جبراوة ،اار الفنرر ،بيررو،,
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 .16األاوا ,ال ويررة وااللتهررا ارري الق ررآن الن رريم :م مررا أ مررا تضررير ،منتبررة األ ألررو المص ررية،
القاهرة.

 .17أربع رسايل اي ال و :اليأاا وابرن أ ري ،وابرن هشرام والشرهام التفراأي ،ت قير  :ابرا الفتراح
سليم ،منتبة اااام ،القاهرة2003 ،م.

 .18إرشااا ,العقل السليم إلل ميايا النتام النريم ،تفسير أبري السرعوا :أبرو السرعوا العمرااي م مرا
ابن م ما بن مص فل ،اار إ ياء الت ار العربي ،بيرو.,

 .19أسبام ال يول :أبو ال سن بن أ ما الوا اي ،اار الفنر 2001 ،1م.

 .20استتااما ,ال روف العربية :سليمان اياض ،اار المري  ،الرياض1998 ،م.
 .21االستلنار :أبرو امرر يوسرف برن ابرا اهلل برن م مرا برن ابرا البرر برن ااصرم ال مرري القر بري،

ت قي ر  :سررالم م مررا ا ررا ،م مررا الرري معرروض ،اار النتررم العلميررة ،بيرررو1421،1 ،,ه–

2000م.

 .22أسرار التنرار اي القرآن المسمل البرهران اري توأيرم متشرابم القررآن لمرا ايرم مرن ال أرة والبيران:
أبررو القاسررم برهرران الرراين النرمررا ي ،ويعرررف بترراا الق رراء ،ت قي ر  :ابررا القرراار أ مررا ا ررا ،اار

الفضيلة اي القرآن .

 .23أسرار العربية :أبو البرنا ,األ باري ،ت قير  :برنرا ,يوسرف هبروا ،اار األرجرم برن أبري األرجرم،
1420،1هر1999-م.

 .24أس ررن ال ررم اللت ررة :م رراريو ب رراي ،تعري ررم :أ م ررا متت ررار ام ررر ،ا ررالم النت ررم ،ال بع ررة الثام ررة،
1419هر1998-م.

 .25إسفار الفصيا :م ما بن الي بن م ما ،أبو سهل الهروي ،ت يق  :أ ما بن سعيا برن م مرا
جشررا  ،امررااة الب ر

العلمرري بالأامعررة اإلسررالمية ،الماي ررة الم ررورة ،المملنررة العربيررة السررعواية،

ال بعة :األولل1420 ،هر.

 .26األس ر ل ارري شرررح أسررماء اهلل ال س ر ل :أ مررا بررن أ مررا بررن أبرري بنررر القر برري :ت قي ر  :م مررا
سن أبل وآترون ،اار الصا بة للت ار ،

ا1995 ،1 ،م.

 .27إش ررارا ,اإلاأ رراي ا رري مظ رران اإليأ رراي :ب ررايع اليم رران س ررعيا ال ورس رري ،ت قير ر  :إ سر ران جاس ررم
الصال ي ،شرنة سويلر لل شر – القاهرة ،ال بعة الثالثة2002 ،م.

 .28األشباق وال ظاير :ابا الملب الثعالبي ،ت قي  :م ما المصري ،االم النتم ،بيرو.,

 .29األشررباق وال ظرراير :مقاتررل بررن سررليمان ،ت قي ر  :ابررا اهلل م مرروا ش ر ااة ،م شررورا ,و ايرة الثاجفررة
والمنتبة العربية.

 .30االشتراب اللفظي اي القرآن النرريم برين ال ظريرة والت بير  :م مرا رور الراين الم أرا ،اار الفنرر
المعاصر ،بيرو ،,اار الفنر ،امش 1999 ،1 ،م.

 .31األصالن اي الوم القرآن :م ما ابا الم عم القيعي ،ال بعة الرابعة1417 ،هر1996-م.
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 .32األصررمعيا :,األصررمعي أبررو سررعيا ابررا الملررب بررن جريررم بررن ال ري بررن أصررمع ،ت قي ر  :أ مررا
م ما شانر -ابا السالم م ما هارون ،اار المعارف ،مصر1993 ،7 ،م.

 .33األصوا ,اللتوية :إبراهيم أ ين ،هضة مصر.

 .34األصول اي ال و :ابن السراا ،ت قي  :ابا ال سين الفتلي ،مؤسسة الرسالة ،لب ان– بيرو.,

 .35اإلضاءة اي بيان أصول القراءة :الي م ما الضبا  ،المنتبة األيهرية للت ار 1999 ،1 ،م.
 .36اإلاأرراي البيررا ي للقررآن ومسررايل ابررن األير  :اايشررة م مررا الرري ابررا الررر من المعرواررة بب رر,
الشا ا : ،اار المعارف.3 ،

 .37إاأرراي القررآن والبال ررة ال بويررة :مصر فل صرراا الرااعرري ،اار النتررام العربرري ،بيرررو،8 ،,
2005م.

 .38إاأاي القرآن :الباجال ي ،ت قي  :السيا أ ما صقر ،اار المعارف ،القاهرة1997 ،5 ،م.
 .39إاررام القرراءا ,الشروال :أبررو البقرراء العنبررري ،ت قي ر  :م مررا السرريا أ مررا ارريوي ،اررالم النتررم،
1996م.

 .40إا ر ررام الق ر ررآن :ال ر رران ،ت قي ر ر  :ابر ررا الم ر ر عم تلير ررل إب ر رراهيم ،اار النتر ررم العلميرررة ،بير رررو،,
1،1421هر.

 .41إارام ثالثين سورة من القرآن النريم :ابن تالويم ،اار النتم العلمية.
 .42األ ا ي :أبو الفرا األصفها ي ،اار الفنر ،بيرو ،,ال بعة الثا ية ،ت قي  :سمير أابر.

 .43االجتراح اي أصول ال و :اإلمام السيو ي ،ت قي  :أرون برسي ،1 ،بيرو1988 ،,م.

 .44االجترراح اري الرم أصرول ال رو :اإلمرام أررالل الراين السريو ي ،ت قير  :م مرا سرن الشررااعي،
اار النتم العلمية ،بيرو1418 ،1 ،,هر1998-م.

 .45اإلج ا اي القراءا ,السبع :أبو أعفر المعروف بابن الب ِال  ،اار الص ابة للت ار .
 .46اإلمالة اي القراءا ,واللهأا ,العربية :ابا الفتاح إسماايل شلبي ،اار منتبة الهالل ،بيرو.,

 .47األمررالي :أبررو الرري القررالي ،ت قي ر  :م مررا ابررا الأ رواا األصررمعي ،اار النتررم المص ررية،2 ،
1926م

 .48إمتا األسما بما لل بي من األ وال واألموال وال فاة والمتا  :أبرو العبران ال سري ي العبيراي،
تق ر رري ال ر رراين المقري ر رريي ،ت قير ر ر  :م م ر ررا اب ر ررا ال مي ر ررا ال ميس ر رري ،اار النت ر ررم العلمي ر ررة ،بي ر رررو،,
1،1420هر1999 -م.

 .49اال س ررأام الص رروتي ا رري الر ر ص القرآ رري :ت س ررين ااض ررل اب رران ،اار الرضر روان ،ام رران،1 ،
2012م.

 .50اإل ص رراف ا رري مس ررايل الت ررالف ب ررين ال ررويين -البصر رريين والن رروايين :نم ررال ال رراين األ ب رراري،
المنتبة العصرية1424 ،1 ،هر2003-م.
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 .51أ روار الت ييررل وأس ررار التاويررل :اصررر الرراين أبررو سررعيا اب را اهلل بررن امررر بررن م مررا الشرريرايي

البيضرراوي  ،ت قي ر  :م مررا ابررا الررر من المراشررلي ،اار إ يرراء الت ر ار العربرري ،بيرررو،1 ،,
1418ه.

 .52أهاد سبيل إلل المي التليل :م موا مص فل ،منتبة المعارف2002 ،1 ،م.

 .53األوايل :أبو هرالل ال سرن برن ابرا اهلل برن سرهل برن سرعيا برن ي يرل برن مهرران العسرنري ،اار
البشير،

ا1408 ،1 ،هر ،ص.34

 .54إيأاي البيان ان معا ي القرآن :م موا بن أبي ال سرن ت قير
المترم اإلسالمي ،بيرو.1 ,

يرف برن سرن القاسرمي ،اار

 .55إيأرراي التعريررف ارري الررم التص رريف :م مررا بررن ابررا اهلل ،ابررن مالررب ال ررايي الأيررا ي ،ت قب ر :
م ما المهاي ابا ال ي امار سالم ،امااة الب

العلمي بالأامعة اإلسالمية ،الماي ة الم رورة،

المملنة العربية السعواية1422 ،1 ،هر2002-م.

 .56أيسر التفاسير لنالم العلي النبير :أابر بن موسل بن ابا القاار بن أابر أبو بنر الأيايري،
منتبة العلوم وال نم ،الماي ة الم ورة ،المملنة العربية السعواية1424،5 ،هر2003-م.

 .57اإليضاح العضاي :أبو الي الفارسي ،ت قي  :سن الشاللي ارهوا1969 ،1 ،م.
 .58ب ر العلوم :أبو اللي

صر بن م ما بن أ ما بن إبراهيم السمرج اي.

 .59الب ررر الم رري  :أبررو يرران م مررا بررن يوسررف بررن الرري بررن يوسررف بررن يرران ،ت قي ر  :صرراجي
م ما أميل ،اار الفنر ،بيرو ،,بعة1420ه.

 .60الب ر المايا اي تفسير القرآن المأيا :أ ما بن م ما بن المهاي بن اأيبة ال س ي ،ت قير :
أ ما ابا اهلل القرشي رسالن ،سن ابان يني ،القاهرة ،بعة 1419هر.

 .61ب و ومقاال ,اي اللتة :رمضان ابا التوام ،منتبة التا أي ،القاهرة1995 ،3 ،م.
 .62بااي ررة المأته ررا :اب ررن رش ررا القر ب رري الش ررهير ب ررابن رش ررا ال في ررا ،اار ال رراي  ،الق رراهرة ،بع ررة
1425هر2004-م.

 .63البااية وال هاية :أبو الفااء إسماايل بن امر بن نثير القرشي ،ت قي  :الي شيري ،اار إ ياء
الت ار العربي1408 ،1 ،ه1988-م

 .64باايع الص ايع اي ترتيم الشرايع :االء الاين ،أبو بنر بن مسعوا بن أ ما الناسا ي ال في،
اار النتم العلمية1406 ،2 ،هر1986-م

 .65باايع الفوايا :ابن جيم الأويية ،اار النتام العربي ،بيرو- ,لب ان.

اءا ,الش ررالةُ
 .66الب رراور ال ايهر ررة ا رري القر رراءا ,العش ررر المتر رواترة م ررن ريق رري الش ررا بية والر ر آارة  -القر رر ُ
وتوأيههررا مررن لتررة العرررم :ابررا الفترراح بررن ابررا الت رري ب رن م مررا القاضرري ،اار النتررام العربرري،
بيرو–,لب ان.
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 .67البرهان اي الوم القرآن :أبو ابا اهلل بار الاين م ما بن ابا اهلل بن بهاار اليرنشي ،ت قي :
م مررا أبررو الفضررل إب رراهيم1376 ،1 ،هر ر1957-م ،ال اشررر :اار إ يرراء النتررم العربيررة ايسررل

البابل ال لبي وشرنايم.

 .68بص رراير لود التميي رري ا رري ل ررايف النت ررام العيي رري :مأ ررا ال رراين أب ررو رراهر م م ررا ب ررن يعق رروم
الفيرويآب ررااد ،ت قير ر  :م م ررا ال رري ال أ ررار ،المأل ررن األال ررل للش رريون اإلس ررالمية -لأ ررة إ ي رراء
الت ار اإلسالمي ،القاهرة1416 ،هر1996-م.

 .69البصرراير والررلتاير :أبررو يرران التو يرراي ،الرري بررن م مررا بررن العبرران ،ت قي ر  :وااا القاضرري،
اار صاار ،بيرو1408 ،1 ،,هر1988-م.

 .70بتية المريا اي أ نام التأويا ،مهاي ال رايي ،اار البشاير اإلسالمية ،بيرو.1 ،,

 .71الب رراء اللترروي ارري الفواصررل القرآ يررة :الرري ابررا اهلل سررين الع بنرري ،اار صررفاء ،امرران،1 ،
2011م.

 .72البيرران ا رري ا ررا آي القر ررآن :أب ررو ام رررو اثم رران ب ررن س ررعيا ال رراا ي ،ت قير ر
المت و ا ,والت ار  ،النوي1994 ،1 ،,م.

ررا م ال م ررا ،مرن رري

 .73البي رران ا رري ري ررم إار ررام القر ررآن :أب ررو البرن ررا ,األ ب رراري ،ت قير ر  :ررم اب ررا ال مي ررا ،الهيي ررة
المصرية العامة للنتام1980 ،م.

 .74تراا العرررون مرن أرواهر القرامون :أبررو الفريض ،الملقررم بمرتضرل ،اليبيرراي ،ت قير  :مأمواررة
من الم ققين ،اار الهااية.

 .75التر رراا واإلنلير ررل لمتتصر ررر التلير ررل لم مر ررا بر ررن يوسر ررف التر ر ررا ي ،اار النتر ررم العلمير ررة،1 ،
1994م.

 .76تاري آاام العرم :مص فل صاا الرااعي ،اار النتام العربي.
 .77تاري األام العربي ،شوجي ضيف ،اار المعارف.7 ،

 .78تاري اإلسالم ووايا ,المشاهير واألاالم :شمن الاين أبو ابا اهلل م ما بن أ ما برن اثمران

اب ررن ج ْايم رراي ال ررلهبي ،ت قير ر  :ام ررر اب ررا الس ررالم الت ررامري ،اار النت ررام العرب رري ،بي رررو،2 ،,
1413هر1993 -م.

 .79تاري القرآن :ابا الصبور شاهين ،هضة مصر2007 ،3 ،م.
 .80تاري اللتا ,السامية :إسراييل ولف سون ،م بعة االاتماا،
ص.208

سن األنبر ،مصرر1929 ،م،

 .81تاويررل مشررنل الق ررآن :أبررو م مررا ابررا اهلل بررن مسررلم بررن جتيبررة الرراي وري ،ت قي ر  :إب رراهيم شررمن
الاين ،اار النتم العلمية ،بيرو– ,لب ان.

 .82التبصرة والتلنرة :ابا اهلل الصميري ،ت قي  :ات ي أ ما الي الاين ،ار الفنرر ،امشر ،1 ،
1982م.
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 .83التبيرران ارري إاررام القررآن :أبررو البقرراء ابررا اهلل بررن ال سررين بررن ابررا اهلل العنبررري ،ت قير  :الرري
م ما البأاوي ،ايسل البابي ال لبي وشرناق.

 .84الت بيررر شرررح الت ريررر ارري أصررول الفقررم ،اررالء الرراين المرررااوي ت قير  :ابررا الررر من الأب ررين،
منتبة الرشيا الرياض2000 ،1 ،م.

 .85الت ايا اي اإلتقان والتأويا :اثمان بن سرعيا برن اثمران برن امرر أبرو امررو الراا ي ،ت قير :
ا م جاوري ما ،منتبة اار األ بار ،بتااا1407 ،1 ،هر1988-م.

 .86الت رير والت وير :م ما ال اهر بن ااشور ،الاار التو سية لل شر ،تو ن1984 ،م.
 .87ت فة األجران ايما جرئ بالتثلي

من روف القرآن :أ ما بن يوسف بن مالب الراي ي التر ا ي

ث ررم البي ررري ،أب ررو أعف ررر األ الس رري ،ن رروي أش رربيليا ،المملن ررة العربي ررة الس ررعواية1482 ،2 ،ه ر ر-
2007م.

 .88تررااتل األصررول اللتويررة وأثررق ارري ب رراء المعأررم :ابررا الرراي بررن ارررا الصرراااي ،امررااة الب ر
العلمي الأامعة اإلسالمية ،الماي ة الم ورة2002 ،1 ،م.

 .89التررلنرة ارري الق رراءا ,الثمرران :أبررو ال سررن رراهر المقررري ال لبرري ،ت قي ر  :أيمررن رشرراي سررويا،
الأمااة التيرية لت فيظ القرآن النريم ،أاة1991 ،1 ،م.

 .90الترااف اي القرآن النريم بين ال ظرية والت بي  :م ما ور الاين الم أا ،اار الفنر المعاصر،
بيرو1997 ،1 ،,م.

 .91الترااف اي اللتة :انم مالب الييااي ،م شورا ,و ايرة الثقااة واإلاالم ،الع ار 1980،م

 .92تص ر يا التص ر يف وت ريررر الت ريررف :صررالح الرراين تليررل بررن أيبررب الصررفاي ،ت قي ر  :السرريا
الشرجاوي ،منتبة التا أي ،القاهرة1407 ،1 ،هر1987-م

 .93تص يفا ,الم اثين :أبو أ مرا ال سرن برن ابرا اهلل برن سرعيا برن إسرماايل العسرنري ،ت قير :
م موا أ ما ميرة ،الم بعة العربية ال ايثة ،القاهرة1402 ،1 ،هر.

 .94التصريف العربي من تالل الم األصوا ,ال اي  :ال يم البنو 1998 ،3 ،م.
 .95الت بي الصراي :اباق الراأ ي ،اار ال هضة العربية ،بيرو.,

 .96الت بي ر ال رروي :الررانتور ابرراق الراأ رري ،منتبررة المعررارف لل شررر والتويي رع1420 ،1 ،هر ر-
1999م،

 .97الت ور الااللي بين لتة الشعر الأاهلي ولتة القررآن :تليرل أبرو ارواة ،منتبرة الم رار ،اليرجراء-
األران1985 ،1 ،م.

 .98الت ررور اللترروي مظرراهرق واللررم وجوا ي ررم :رمضرران ابررا الت روام ،منتبررة التررا أي ،القرراهرة ،اار
الراااي ،الرياض.

 .99التعبير القرآ ي :ااضل السامرايي ،اار امار ،امان2006 ،4 ،م.
 .100تفسير أسماء اهلل ال س ل :اليأاا ،ت قي  :أ ما يوسف الاجا  ،اار الثقااة العربية.
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 .101تفسير التاين :االء الاين الي بن م ما بن إبراهيم البتاااي ،ت قي  :م ما الي شراهين،
اار النتم العلمية ،بيرو ،,بعة 1415هر.

 .102تفسير الشعراوي :م ما متولي الشعراوي ،م ابع أتبار اليوم.
 .103تفسررير الفات ررة والبق ررة :م مررا بررن صررالا بررن م مررا العثيمررين ،اار ابررن الأررويي ،السررعواية،
1423 ،1ه.

 .104تفسير القرآن العظيم :ابن نثير ،ت قي  :م ما سين شمن الراين ،اار النترم العلميرة ،اار
النتم العلمية ،بيرو1419 ،1 ،,هر.

 .105تفسررير القررآن :السرمعا ي ،ت قير  :ياسررر بررن ابرراهيم و رريم بررن ابرران ،اار الررو ن الريرراض،
1997 ،1م.

 .106تفسررير الق ررآن :العرري بررن ابررا السررالم ،ت قي ر  :ابررا اهلل بررن إب رراهيم الرروهبي ،اار ابررن رريم،
بيرو1996 ،1 ،,م،

 .107تفسير القر بي :أبو ابا اهلل م مرا برن أ مرا برن أبري بنرر القر بري ،ت قير  :أ مرا البراو ري
بوابراهيم أ في  ،اار النتم المصرية ،القاهرة1384 ،2 ،هر1964-م.

 .108التفسير القريم :ابرن القريم ،ت قير  :منترم الا ارسرا ,والب رو العربيرة واإلسرالمية ،اار ومنتبرة
الهالل ،بيرو1410،1 ،,ه.

 .109تفسير الماوراي -ال ن ,والعيرون :أبرو ال سرن الري برن م مرا برن م مرا برن بيرم البصرري
البت رراااي ،الش ررهير بالم رراوراي ،ت قير ر  :الس رريا اب ررن اب ررا المقص رروا ب ررن اب ررا ال ررر يم ،اار النت ررم
العلمية ،بيرو- ,لب ان.

 .110تفسير الم ار ي :أ ما برن مصر فل الم ار ري ،شررنة منتبرة وم بعرة مصر فل البرابل ال لبري
وأوالاق بمصر1365 ،1 ،هر1946-م.

 .111التفسررير المظهررري :المظهررري ،م مررا ث رراء اهلل ،ت قير  :ررالم برري التو سرري ،منتبررة الرشرراية،
البانستان.

 .112التفسير الوسي  :م ما سيا

اوي ،اار هضة مصرر لل باارة وال شرر والتوييرع ،الفأالرة–

القاهرة.1 ،

 .113تفسررير مقاتررل :مقاتررل بررن سررليمان بررن بشررير األياي ،ت قي ر  :ابررا اهلل م مرروا ش ر ااة ،اار
إ ياء الت ار  ،بيرو1423 ،1 ،,هر.

 .114التمهيا اي الم التأويرا :شرمن الراين أبرو التيرر ابرن الأريري ،ت قير  :الرل سرين البروام،
منتبة المعارف ،الرياض1405 ،1 ،هر1985-م.

 .115ت بيم التاالين بوارشاا الأراهلين امرا يقرع لهرم مرن الت را رال تالوتهرم لنترام اهلل المبرين :أبرو
ال سن ال وري الصفاجسي ،ت قي  :م ما الشاللي ال يفر ،مؤسسا ,ابا النريم بن ابا اهلل.
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 .116ت رروير ال والررب شرررح مو ررا مالررب :ابررا الررر من السرريو ي ،المنتبررة التأاريررة النبرررد ،مصررر،
1969م.

 .117توضرريا المقاصررا وتص ر يا القوااررا ارري شرررح جصررياة ابررن القرريم ،أ مررا بررن اب رراهيم ،ت قي ر :
يهير الشاوي .3 ،

 .118التوجيف الل مهما ,التعاريف :يين الاين م ما المرااو بعبرا الررؤوف برن تراا العراراين برن
ال رري اب ررن يي ررن العاب رراين ال رراااي ث ررم الم رراوي الق رراهري ،ا ررالم النت ررم ،الق رراهرة1410،1 ،ه ر ر-
1990م.

 .119تيسير العييي ال ميا اي شرح نتام التو يا الرلي هرو ر اهلل ،الري العبيرا سرليمان برن ابرا
اهلل ،المنتم اإلسالمي ،بيرو2002 ،1 ،,م.

 .120تيسير ال و التعليمي جايما و ايثا مع هج تأاياق :شوجي ضيف ،اار المعارف ،القاهرة.
 .121التيسررير ارري الق رراءا ,السرربع :أبررو امرررو الرراا ي ،ت قي ر  :اوتررو تريرريل ،اار النتررام العربرري،
بيرو.,

 .122ثررال

رسررايل ارري إاأرراي الق ررآن :الرمررا ي والت ررابي وابررا القرراهر الأرأررا ي ارري الا ارسررا,

القرآ ية وال قا األابي ،ت قي  :م ما تلف اهلل أ ما وم ما ي لول سالم ،اار المعارف ،القراهرة،
.3

 .123أ ررامع األص ررول ا رري أ ااير ر

الرس ررول :اب ررن األثي ررر ،ت قير ر  :اب ررا الق رراار األر ررؤو  ،منتب ررة

ال لوا ي -م بعة المالح -منتبة اار البيان1،1390 ،هر1970-م .

 .124أ ررامع ال ررارون العربي ررة :مصر ر فل ب ررن م م ررا س ررليم التاليي ررل ،المنتب ررة العصرررية ،ص ررياا –
بيرو1414 ،28 ،,هر1993-م.

 .125أررامع المس ررا يا والسر ر ن اله ررااي ألج رروم سر ر ن ،البررن نثي ررر :ت قيرر اب ررا المل ررب ال رراهي  ،اار
تضر ،بيرو1998 ،2 ،,م.

 .126الأ ررامع ب ررين الصر ر ي ين البت رراري ومس ررلم :األس رراي ،ت قير ر  :س ررن الب ررام ،اار اب ررن رريم،
بيرو2003 ،2 ،,م.

 .127أمررال الق رراء ونمررال اإلجر رراء :الررم الرراين السررتاوي ،ت قير ر  :ا .مررروان الع يررة  -ا.م س ررن
ترابة ،اار المامون للت ار  ،امش – بيرو1418 ،1 ،,ه1997-م.

 .128الأملة العربية تاليفها وأجسامها :ااضل السامرايي ،اار الفنر ،امان2007 ،2 ،م.

ور بواارابا :ات ي ابا الفتاح الاأ ي ،منتبة الفرالح ،النوير،2 ،,
 .129الأملة ال وية شاة وت ا
1982م.

 .130أمهرة أشعار العرم :أبو ييا م ما بن أبي الت ام القرشي ،ت قي  :الري م مرا البأرااي،
هضة مصر لل بااة وال شر والتوييع.

 .131أمهرة األمثال :أبو هالل ال سن العسنري ،اار الفنر ،بيرو.,
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 .132أمهرة اللترة :أبرو بنرر م مرا برن ال سرن برن اريرا األياي ،ت قير  :رمريي م يرر بعلبنري ،اار
العلم للماليين ،بيرو1،1987 ،,م

 .133الأ ل الاا ي اي روف المعا ي :أبو م ما بار الاين سن بن جاسرم برن ابرا اهلل برن الري
الم ررااي المصررري المررالني ،ت قي ر  :اتررر الرراين جبرراوة وم مررا ررايم ااضررل ،اار النتررم العلميررة،
بيرو –,لب ان1413 ،1 ،هر1992-م.

 .134أهررا المقررل :م مررا بررن أبرري بنررر المراشرري الملقررم بسرراأقلي يااق ،ت قير  :سررالم ال مررا ،اار
امار ،امان2008 ،2 ،م.

 .135أواهر القرآن :أبو اما م ما بن م ما التيالي ال وسري ،ت قير  :الشري م مرا رشريا رضرا
القبا ي ،اار إ ياء العلوم ،بيرو1406 ،2 ،,هر1986-م.

 .136الأيم :أبو امرو إسر ا برن مررار الشريبا ي ،ت قير  :إبرراهيم األبيراري ،الهييرة العامرة لشريون
الم ابع األميرية ،القاهرة 1394 ،هر1974-م.

.137

اشر ررية البأير ررر ار رري الر ررم الت ير ررم المسر ررماة ت فر ررة ال بير ررم الر رري شر رررح الت ير ررم ،سر ررليمان

.138

اشية التضري الل شرح ابن اقيل الل ألفية ابن مالب ،اار الفنر.

البأيرمي ،اار الفنر1995 ،م.

.139

اشررية الشررهام الررل تفسررير البيضرراوي :شررهام الرراين أ مررا بررن م مررا بررن امررر التفرراأي

المصري ال في ،اار صاار ،بيرو.,

.140

اشررية الصرربان الررل شرررح األشررمو ي :أبررو العرارران م مررا بررن الرري الصرربان الشررااعي ،اار

النتم العلمية ،بيرو-,لب ان.

 .141ال راوي النبيرر اري اقرم مرلهم اإلمرام الشرااعي وهرو شررح متتصرر المي ري :أبرو ال سرن الري
بن م ما بن م ما بن بيم البصري البتاااي ،الشهير بالمراوراي ،ت قير  :الشري الري م مرا

معوض -الشي ااال أ ما ابا الموأوا ،اار النتم العلمية ،بيررو –,لب ران1419 ،1 ،ه ر-
1999م.

 .142ال رراوا األ يقررة والتعريفررا ,الاجيقررة :ينريررا بررن م مررا بررن أ مررا بررن ينريررا األ صرراري ،ت قي ر :
ا.ماين المبارب ،اار الفنر المعاصر ،بيرو1411 ،1 ،,هر.

 .143ال ماسة المتربية -متتصرر نترام صرفوة األام و تبرة ايروان العررم :أبرو العبران أ مرا برن
ابا السرالم الأرراوي التراالي ،ت قير  :م مرا رضروان الاايرة ،اار الفنرر المعاصرر ،بيررو،1 ،,

1991م.

 .144ت اي ررة األام ولررم لبررام لسرران العرررم :ابررا القرراار بررن امررر البترراااي ،ت قي ر  :ابررا السررالم
م ما هارون ،منتبة التا أي ،القاهرة.

 .145التص ررايص :أب ررو الف ررتا اثم رران ب ررن أ رري الموص ررلي ،ت قير ر  :م م ررا ال رري ال أ ررار ،الهيي ررة
المصرية العامة للنتام.4 ،
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 .146التالصة الفقهية الل ملاهم السااة المالنية :م ما العربي ،اار النتم العلمية.

 .147الررار المصررون ارري الرروم النتررام المن ررون :أبررو العبرران ،شررهام الرراين ،أ مررا بررن يوسررف بررن
ابا الاايم المعروف بالسمين ال لبي ،ت قي  :أ ما م ما الت ار  ،اار القلم ،امش .

 .148الاراسا ,اللهأية والصوتية ا ا ابن أ ري :سرام سرعيا ال عيمري ،اار الرشريا ،م شرورا ,اار
الثقااة واإلاالم الع ار 1980،م.

 .149اراسا ,اي الم الااللة القرآ ية :سين م يسن تتالن ،اار األة ،امان2012 ،م.

 .150اراسا ,اي الم الصرف :ابا اهلل اروي  ،منتبة ال الم الأامعي1987 ،3 ،م.
 .151اراسا ,اي الم اللتة :نمال بشر ،اار ريم لل بااة.

 .152ا ارسا ,اي اقم اللتة :صب ي الصالا ،اار العلم للماليين1960 ،1 ،م.
 .153اراسا ,اي اقم اللتة ،م ما األ اني ،اار الشرو العربي.

 .154ا ارسررا ,لتويررة ارري الق ررآن الن رريم ،أ مررا متتررار امررر ،اررالم النتررم  2006 ،2ص15ومررا
بعاها.

 .155اراسا ,لتوية اي أمها ,نتم اللتة :إبراهيم م ما أبو سنين.

ارسررة الب يررة الص رراية ارري ضرروء اللسررا يا ,الوصررفية :ابررا المقصرروا م مررا ابررا المقصرروا،
 .156ا
الاار العربية للموسواا1427 ،1 ،,هر2006-م.

 .157اراسة الصو ,اللتوي :أ ما متتار امر ،االم النتم ،القاهرة1997 ،م.
 .158ا ارس ررة ا رري م ررو اللت ررة العربي ررة وت وره ررا بع ررا اإلس ررالم :لم رري تلي ررل ،اار ال هض ررة العربي ررة،
بيرو.,

 .159الارر الم ثور اي التفسير بالماثور :اإلمام أالل الين السيو ي ،اار الفنر ،بيرو.,
 .160ارون اي الم أصوا ,العربية :أان نا تي و ،ترأمة :صالا القرماوي ،تو ن1966 ،م.

 .161االي ررل اإلاأ رراي :اب ررا الق رراهر الأرأ ررا ي ،ت قير ر  :م م رروا م م ررا ش ررانر أب ررو اه ررر ،م بع ررة
الما ي -القاهرة ،اار الما ي ،أاة.

 .162اليرل الفرال ين ل رر ريراض الصررال ين :م مرا الري برن م مرا بررن ارالن برن إبرراهيم البنررري

الصايقي الشااعي ،ت قي  :تليل مامون شي ا ،اار المعرارة لل باارة وال شرر والتوييرع ،بيررو–,

لب ان1425 ،4 ،هر2004-م.

 .163ايوان األام :الفرارابي ،ت قير  :أ مرا امرر متترار ،مؤسسرة اار الشرعم للصر ااة وال باارة
وال شر ،القاهرة1424 ،هر2003-م.

 .164ايوان األاشل :شرح وتعلي  :م ما سين ،منتبة اااام ،الأماميي.

 .165ايوان الت ساء بشرح ثعلم ،ت قي  :أ ور أبو سويلم ،اار امار ،امان1988 ،1 ،م
 .166ايوان القتال :النالبي ،ت قي  :إ سان مبلن ،اار الثقااة ،بيرو1961 ،,م.

 .167ايوان ال ابتة اللبا ي :شرح ماو مان ،اار المعراة ،بيرو2005 ،2 ،,م
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 .168ايوان سان بن ثاب ,األ صاري :شرح ابا الر من البرجو ي ،الم بعة الر ما ية1929 ،م.
 .169ايوان يهير بن أبي سلمل :شرح ماو مان ،اار المعراة ،لب ان2005 ،2 ،م

 .170اي روان راررة :ابررا الررر من المص ر اوي ،اار المعراررة ،بيرررو ،,لب رران2003 ،1 ،م ،اي روان
اامر ابن ال فيل :اار صاار ،بيرو1963 ،,م.

 .171ايوان اروة بن الورا :ت قي  :أسماء أبو بنر م ما ،اار النتم العلمية1998 ،م،
 .172ايوان لبيا بن ربيعة العامري :اار صاار ،بيرو.,

 .173ايوان مهلل بن ربيعة :شرح الل رم ،الاار العالمية.

 .174رسررالة أسرربام رراو ال رررف :ابررن سرري ا ،ت قي ر  :م مررا سرران ال يرران وي يررل ميررر الررم،
م بواا ,مأمع اللتة العربية ،امش .

 .175رسررالة المالينررة :أ مررا بررن ابررا اهلل بررن سررليمان بررن م مررا بررن سررليمان ،أبررو العررالء المعررري،
الت وتي.

 .176الرسالة :اإلمام الشااعي ت قي وشرح :أ ما شانر ،منتبة الت ار 1979 ،2 ،م.
 .177الرااية لتأويا القراءة وت قي التالوة :أبو م ما مني برن أبري الرم القيسري ،ت قير  :أ مرا
سن ار ا ،,اار امار1996 ،3 ،م.

 .178روح البيان :إسماايل قي بن مص فل ،اار الفنر ،بيرو.,
 .179روح المعا ي اي تفسير القررآن العظريم والسربع المثرا ي :شرهام الراين األلوسري ،ت قير  :الري
ابا الباري ا ية ،اار النتم العلمية ،بيرو1415 ،1 ،,هر.

 .180ياا المسير اي الم التفسير :أمال الاين أبو الفرا ابا الر من بن الري برن م مرا الأرويي،
ت قي  :ابا الر اي المهاي ،اار النتام العربي– بيرو1422 ،1 ،,ه.

 .181يهرر األنررم ارري األمثررال وال نررم :ررور الراين اليوسرري ،ت قير  :م مررا أرري وم مررا األتضررر،
الشرنة الأاياة -اار الثقااة ،الاار البيضاء– المترم1401 ،1 ،هر1981-م

 .182ييااة ال رف بين التاييا والم ع وأسرارها البال ية اي القرآن النريم :هيفاء اثمان ابان ،اار
القاهرة2000 ،1 ،م.

 .183سبل الهاد والرشاا اي سيرة تير العباا :م ما بن يوسف الصال ي الشامي ،ت قي  :الشي

ااال أ ما ابا الموأروا ،الشري الري م مرا معروض ،اار النترم العلميرة بيررو –,لب ران،1 ،

1414هر1993-م.

 .184سررر ص ر ااة اإلاررام :ابررن أ رري ،ت قي ر  :أ مررا رشرراي وم مررا اررارن ،اار النتررم العلميررة،
بيرو2000 ،1 ،,م.

 .185الس رراا الم يررر ارري اإلاا ررة الرري مفرجررة بعررض معررا ي نررالم رب ررا ال نرريم :الش ررتي ي ،م بعررة
بوال  ،القاهرة.
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 .186س ررفر الس ررعااة وس ررفير اإلا ررااة :ال ررم ال رراين أب رري ال س ررن الس ررتاوي ،قق ررم م م ررا ال رراالي ،اار
بيرو1992 ،2 ،,م.

 .187سلسرلة األ ااير

الصر ي ة وشريء مرن اقههرا واوايراها :م مرا اصرر الراين األلبرا ي ،منتبررة

المعارف لل شر والتوييع ،الرياض 1416 ،1 ،هر1996-م.

 .188سررم ال لرري ارري شرررح أمررالي القررالي :أبررو ابيررا ابررا اهلل بررن ابررا العييرري بررن م مررا البنررري
األ السي ،ت قي  :ابا العييي الميم ي ،اار النتم العلمية ،بيرو –,لب ان.

 .189سنننا الترم ن ي :أبننو عيسننت الترم ن ي ،حقيننق :أ منند محمنند ؤنناعر ومحمنند ن اد عبنند البننا ي
وإبراهيم عطوة عوض :شرنة منتبة وم بعة مص فل البابي ال لبري ،مصرر1395 ،2 ،ه ر-
1975م.

 .190سر ن الرراارج ي :أبررو ال سررن الرري بررن امررر بررن أ مررا البترراااي الرراارج ي ،ت قي ر  :شررعيم
األر ؤو وآترون ،مؤسسة الرسالة ،بيرو –,لب ان1424 ،1 ،هر2004-م.

 .191س ن الاارمي :ابا اهلل بن ابا الر من بن الفضل بن بهرام بن ابا الصما الاارمي ،ت قي :
س ر ررين س ر ررليم أس ر ررا ال ر رراا ار ي ،اار المت ر رري لل ش ر ررر والتويي ر ررع ،المملن ر ررة العربي ر ررة الس ر ررعواية،1 ،

1412هر2000 -م.

 .192الس ر ن الصررتير :أبررو بنررر البيهقرري ،ت قي ر  :ابررا المع رري أمررين جلعأرري ،أامعررة الا ارسررا,
اإلسالمية ،نراتشي-بانستان1410 ،1 ،هر1989-م.

 .193الس ر ن النبرررد :أبررو ابررا الررر من أ مررا بررن شررعيم بررن الرري ال سررايي ،ت قي ر  :سررن ابررا
الم عم شلبي ،مؤسسة الرسالة ،بيرو1421 ،1 ،,هر2001-م.

 .194شلا العرف اي ان الصرف :أ ما بن م ما ال مالوي ،ت قي  :صر اهلل ابا الر من صر
اهلل ،منتبة الرشا الرياض.

 .195شرح ابن اقيل الل الفية ابن مالب :بن اقيل ،ت قي  :م ما م يي الاين ابا ال ميرا ،اار
الت ار  ،القاهرة ،اار مصر لل بااة ،سعيا أواة الس ار وشرناق1400 ،20 ،هر1980-م.

 .196شرررح أسررماء اهلل ال س ر ل :اتررر الرراين ال ررايي ،ت قي ر  :ررم ابررا الرررؤوف سررعا ،اار النتررام
العربي ،بيرو1984 ،1 ،,م.

 .197شرح التصريا الل التوضيا :تالا برن ابرا اهلل برن أبري بنرر برن م مرا الأرأراوي األيهرري،
اار النتم العلمية ،بيرو-,لب ان.

 .198شرح التصريف :امر بن ثاب ,الثما ي ي ،ت قي  :إبراهيم بن سليمان ،منتبة الرشا الريراض،
1999 ،1م.

 .199شرررح اليرجررا ي الررل المواهررم اللا يررة بررالم ا الم مايررة :م مررا بررن ابررا البرراجي بررن يوسررف بررن
أ م ررا ابرررن شر ررهام ال رراين بر ررن م مرررا اليرجر ررا ي الم ررالني ،اار النت ررم العلميرررة1417 ،1 ،هر ر ر-
1996م.
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 .200شررح اليرجرا ي الرل مو را اإلمرام مالرب :م مرا برن ابرا البراجي برن يوسرف اليرجرا ي المصرري
األيهري ،ت قي  :م ابا الرءوف سعا ،منتبة الثقااة الاي ية ،القاهرة 1424 ،1هر2003-م.

 .201شرررح الس ر ة :أبررو م مررا ال سررين بررن مسررعوا بررن م مررا بررن الف رراء البترروي ،ت قي ر  :شررعيم
األر ؤو -م ما يهير الشاوي  ،المنتم اإلسالمي ،امش  -بيرو1403 ،2 ،,هر1983-م.

 .202شرررح القصررايا السرربع ال روال -الأاهليررا :,أبررو بنررر م مررا بررن القاسررم األ برراري ،ت قير  :ابررا
السالم هارون ،اار المعارف ،4 ،القاهرة1980 ،م.

 .203شرح النااية الشااية :ابن مالب ،ت قي  :ابا الم عم أ ما هرياي ،اار المامون للت ار ،1 ،
1982م،

 .204شرررح المعلقررا ,التسررع :م سرروم ألبرري امرررو الشرريبا ي ،ت قي ر  :ابررا المأيررا همررو ،مؤسسررة
األالمي للم بواا ،,بيرو –,لب ان1422 ،1 ،هر2001-م

 .205شرح المعلقا ,السربع :سرين برن أ مرا برن سرين اليْوي ري ،اار ا يراء التر ار العربري،1 ،
1423هر2002-م،
 .206شرح المفصل :ابن يعي  ،إاارة ال بااة الم برية ،مصر.

 .207شررح الملروني ارري التصرريف :ابرن يعرري  ،ت قير  :اتررر الراين جبراوة ،المنتبررة العربيرة ،لررم،
1973 ،1م.

 .208شرررح ايروان ال ماسررة :أبررو الررل أ مررا بررن م مررا بررن ال سررن المريوجرري األصررفها ي ،ت قير :
ريا الشي  ،اار النتم العلمية ،بيرو –,لب ان 1424 ،1 ،هر2003-م.

 .209شرح ايوان ال ماسة :ي يل بن الي بن م ما الشيبا ي ،اار القلم ،بيرو.,
 .210شرح ايوان المت بي :العنبرد ،ت قي  :مص فل السقا وآترون ،اار المعراة ،بيرو.,

 .211شرح ايوان القمة الف ل :السيا أ ما صقر ،الم بعة الم ماية ،القاهرة1935 ،1 ،م.
 .212شرح ايوان ا ترة :تص يا أ ما أمين سعيا ،الم بعة المتربية ،مصر.

 .213شررح ريرراض الصررال ين :م مررا بررن صررالا برن م مررا العثيمررين ،اار الرو ن لل شررر ،الريرراض،
بعة1426هر.

 .214شرررح ش ررااية اب ررن ال اأ ررم م ررع ش رررح شررواهاق :اب ررا الق رراار البت رراااي ص ررا م ت اي ررة األام،
المؤلف :أم الاين اإلسترابالي ،ت قي  :م ما ور ال سرن وآتررون ،اار النترم العلميرة بيررو,

–لب ان1395 ،هر 1975-م.

 .215شرح شااية ابن ال اأم ،ت قي  :ابا المقصوا م ما ،منتبة الثقااة الاي ية2004 ،1 ،م.
 .216شرح نتام التو يا من ص يا البتاري :ابا اهلل بن م ما التيمان ،منتبة الاار،

.1

 .217ش ررر ان ال ررل مر رراح األرواح ا رري ال ررم الص رررف :ش ررمن ال رراين أ م ررا المع ررروف ب رراين قوي أو

ا قوي ،شرنة منتبة وم بعة مصر فل البرابي ال لبري وأوالاق بمصرر ،ال بعرة الثالثرة1379 ،ه ر-

1959م.
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 .218الش رريعة :أبررو بنررر م مررا بررن ال سررين بررن ابررا اهلل األأررري ،ت قي ر  :ابررا اهلل بررن امررر بررن
سليمان الاميأي ،اار الو ن -الرياض– السعواية1420 ،2 ،هر1999-م.

 .219شعم اإليمان :أبرو بنرر البيهقري ،ت قير  :ابرا العلري ابرا ال ميرا امرا ،منتبرة الرشرا لل شرر
والتوييع بالرياض 1423 ،1 ،هر 2003-م.

 .220الشررعر والش ررعراء :أب ررو م م ررا ابررا اهلل ب ررن مس ررلم ب ررن جتيبررة ال رراي وري ،اار ال رراي  ،الق رراهرة،
1423هر.

 .221شررعراء ال ص ر ار ية :ري اهلل بررن يوسررف بررن ابررا المسرريا بررن يعقرروم شرريتو ،م بعررة اابرراء
المرسلين اليسوايين ،بيرو1890 ،,م.

 .222ش ررمن العل رروم واواء ن ررالم الع رررم م ررن النل رروم :شر روان ب ررن س ررعيا ال مي رررد اليم رري ،ت قير ر :

ا .سين ابن ابرا اهلل العمرري وآتررون ،اار الفنرر المعاصرر ،بيررو- ,لب ران 1420 ،1 ،ه ر-
1999م.

 .223الشررمعة المض ر ية ب شررر الق رراءا ,السرربع المرضررية :أبررو السررعا ييررن الرراين م صررور بررن أبرري

ال ص ررر اب ررن م م ررا ال رربالوي ،ت قير ر  :ال رري س رريا أ م ررا أعف ررر ،منتب ررة الرش ررا  -الس ررعواية ،
الرياض1423 ،1 ،ه2003-م.

 .224شواها التوضيا والتص يا لمشنال ,الأرامع الصر يا :أمرال الراين برن مالرب ،ت قير  :رم
م سن ،منتبة ابن تيمية1413 ،3 ،هر.

 .225الصررا بي ارري اقررم اللتررة العربيررة ومسررايلها وس ر ن العرررم ارري نالمهررا :أ مررا بررن اررارن بررن
ينرياء القيوي ي الرايي ،أبو ال سين ،اار النتم العلمية ،بيرو1418 ،1 ،,هر1997-م.

 .226الصر ر اح ت رراا اللت ررة وصر ر اح العربي ررة :أب ررو ص ررر إس ررماايل ب ررن م رراا الأ رروهري الف ررارابي،
ت قي  :أ ما ابا التفور ا ار ،اار العلم للماليين ،بيرو 1407 ،4 ،,هر1987-م.

 .227صر يا ابررن برران :م مررا بررن برران بررن أ مررا بررن برران ،ت قير  :شررعيم األر ررؤو  ،مؤسسررة
الرسالة ،بيرو1414 ،2 ،,ه–1993م.

 .228ص ر يا ابررن تييمررة :ص ر يا ابررن تييمررة المؤلررف :أبررو بنررر م مررا بررن إس ر ا بررن تييمررة،
ت قي  :م ما مص فل األاظمي ،المنتم اإلسالمي –بيرو.,

 .229صر يا البترراري :م مررا بررن إسررماايل أبررو ابررااهلل البترراري ،ت قير  :م مررا يهيررر بررن اصررر
ال اصر :اار و ال أاة1422 ،1 ،هر.

 .230ص ر يا مسررلم :اإلمررام ال ررااظ أبرري ال سررن مسررلم بررن ال أرراا ،ترررا أ اايثررم صرراجي أميررل
الع ار–اار الفنر2003 ،1 ،م.

 .231صف ا ,اري الروم القرراءا :,أبرو راهر ابرا القيروم ابرا التفرور السر اي ،المنتبرة األمااايرة،
1415 ،1هر.
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 .232الصر ر رروتيا ,العربير ر ررة :تر ر رراليف :م صر ر ررور بر ر ررن م مر ر ررا التامر ر رراي ،منتبر ر ررة التوبر ر ررة ،الرير ر رراض،
2001،1م.

 .233ص رريغ المبالت ررة ا رري التعبي ررر القرآ رري :اب ررا الس ررتار ص ررالا الب رراء ،اار أري ررر ،ام رران،1 ،
2013م.

 .234ض ررياء الس ررالب إل ررل أوض ررا المس ررالب :م م ررا اب ررا العيي رري ال أ ررار ،مؤسس ررة الرس ررالة،1 ،
1422هر2001،م.

 .235ال بقررا ,النبرررد :ابررن سررعا ،ت قي ر  :م مررا ابررا القرراار ا ررا ،اار النتررم العلميررة ،بيرررو،,
1410 ،1هر1990-م.

.236

راي ألسرار البال رة والروم قراي اإلاأراي :ي يرل برن مرية الملقرم بالمؤيرا براهلل ،ال اشرر:

المنتبة الع صرية ،بيرو1423 ،1 ،,هر.

 .237ظاهرة التتفيف اي ال و العربي :أ ما افيفي ،الاار المصرية اللب ا ية1996 ،1 ،م.
 .238ظاهرة ال لف اي الارن اللتوي :اهر مواة ،الاار الأامعية1998 ،م.
 .239الظاهرة ال ارية الل الفص ي :م ما ايا ،االم النتم1980 ،1 ،م.

 .240ظواهر لتوية اي القراءا ,القرآ ية :ا م ما ،اار امار2006 ،1 ،م.

 .241ا ررالم الت يي ررل ا رري تفس ررير القر ررآن -تفس ررير البت رروي :أب ررو م م ررا ال س ررين ب ررن مس ررعوا البت رروي،
ت قي  :م ما ابا اهلل ال مر وآترون ،اار يبة لل شر والتوييع1417 ،4 ،هر1997-م.

 .242العربيررة الفص ر ل

ررو ب رراء لترروي أايررا :األم ه ررري الرري  ،تعريررم :ابررا الصرربور شرراهين،

الم بعة الناثولينية.1 ،

 .243اقياة التو يا اي القرآن النريم :م ما أ ما مناوي ،منتبة اار اليمان1985 ،1 ،م.

 .244العالج ررة ب ررين الفع ررل و رررف الأ ررر :ا ارس ررة االلي ررة :ااي ررة رمض رران ال أ ررار ،ال رراار المصر ررية،
االسن ارية2000 ،1 ،م.

 .245الل ال و :العبان تتفيف الاروشي ،منتبة الرشا ،الرياض1999 ،1 ،م.
 .246الم األصوا :,برتيل مالبرا ،تعريم :ابا الصبور شاهين ،منتبة الشبام.

 .247الم األصوا :,سام الب هساوي ،منتبة الثقااة الاي ية2004 ،1 ،م ،ص.70
 .248الم األصوا :,نمال بشر ،اار ريم ،القاهرة2000 ،م.

 .249الم الااللة :أ ما متتار امر ،االم النتم ،القاهرة1998 ،5 ،م.
 .250الم الصرف الصوتي :ابا القاار ابا الأليل أيم ة1998 ،م.
 .251الم اللتة العربية :م موا اهمي أايي ،اار ريم.

 .252الم اللتة بين الت ار والم اهج ال ايثة :م موا اهمي أايي ،اار ريم ،القاهرة.،

 .253الم اللتة مقامة للقارئ العربي :م موا السعران ،اار الفنر العربي ،2 ،القاهرة1997،م.
 .254اماة القاري شرح ص يا البتاري :بار الاين العي ل ،اار إ ياء الت ار العربي ،بيرو.,
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 .255ا قوا اليواهر اي الصرف :االء الاين الي بن م ما القوشأي ،ت قي  :أ ما افيف ،اار
النتم المصرية ،القاهرة2001 ،1 ،م.

 .256ا وان الظرف اي الم الصرف :هارون ابا الر اي  ،المنتبة الثقااية ،بيرو.,
 .257ايون األتبار :ابا اهلل بن مسلم بن جتيبة الاي وري ،اار النتم العلمية ،بيرو1418 ،,هر.
.258

رايم التفسير واأايم التاويل :أبو القاسم برهان الراين النرمرا ي ،ويعررف بتراا القرراء ،اار

القبلة للثقااة اإلسالمية ،أاة ،مؤسسة الوم القرآن ،بيرو.,

.259

اريررم القررآن ور ايررم الفرجرران :ظررام الرراين ال سررن بررن م مررا بررن سررين القمرري ال يسررابوري،

ت قي  :الشي ينريا اميرا ،,اار النتم العلمية ،بيرو1416،1 ،,هر.

 .260ريم ال اي  :أبو ُابيا القاسم بن سالم برن ابرا اهلل الهرروي البتراااي ،ت قير  :م مرا ابرا
المعيا تان ،م بعة اايرة المعارف العثما ية ،يار آباا-الانن1384 ،1 ،هر1964-م .
 .261الفاتر :المفضل بن سلمة برن ااصرم ،أبرو الرم ،ت قير  :ابرا العلريم ال
النتم العربية ،ايسل البابي ال لبي.

راوي ،اار إ يراء

 .262الفاصلة اي القرآن :م ما ال س اوي ،اار امار 2000 ،2 ،م.
 .263اترراود يسررالو ب :سررام الرراين بررن موسررل افا ررة ،1 :المنتبررة العلميررة واار ال يررم لل بااررة
وال شر ،القان-أبو اين1429 ،هر 2008-م

 .264اتا الباري شرح صر يا البتراري :أ مرا برن الري برن أرر أبرو الفضرل العسرقال ي ،ت قير :
م ما اؤاا ابا الباجي ،اار المعراة ،بيرو1379 ،,هر.

 .265اتا القاير :م ما بن الي بن م ما بن ابا اهلل الشونا ي اليم ي ،اار ابن نثير ،اار النلرم
ال يم ،امش  ،بيرو1414 ،1 ،,ه.

 .266اررتا رم البريررة شرررح المقامررة الأيريررة ارري الررم التأويررا :صررفو ,سررالم ،اار ررور المنتبررا،,
أاة،

ر 2003 ،2م.

 .267الفر ررتا الر ررل أبر رري الفر ررتا :م مر ررا بر ررن مر ررا بر ررن م مر ررا بر ررن ابر ررا اهلل بر ررن م مر رروا بر ررن اُورأر ررة

البروأ ررراي ،ت قير ر  :اب ررا النر رريم ال رراأيلي ،اار الش ررؤون الثقااي ررة العام ررة ،بت ررااا –العر ر ار ،2 ،

 1987م.

 .268الفرررو اللتويررة :أبررو هررالل العسررنري ،ت قير  :م مررا إبرراهيم سررليم ،اار العلررم والثقااررة لل شررر
والتوييع ،القاهرة –مصر.

 .269الفريررا ارري إا ررام الق ررآن المأيررا :الم تأررم سررين بررن أبرري العرري الهمررلا ي  ،ت قي ر اهمرري
سن ،واؤاا الي ،اار الثقااة 1991 1م.

 .270اري رراة ال رراهر ا رري تاص رريل وأم ررع القر رراءا ,العش ررر :م م ررا إبر رراهيم م م ررا س ررالم ،اار البي رران
العربي.
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 .271اري رراة ال رراهر ا رري تاص رريل وأم ررع القر رراءا ,العش ررر :م م ررا إبر رراهيم م م ررا س ررالم ،اار البي رران
العربي.

 .272اصول اي اقم العربية :رمضان ابا التوام ،منتبة التا أي ،القاهرة1999 ،6 ،م.
 .273الفعل يما م وأب يتم :إبراهيم السامرايي ،مؤسسة الرسالة1983 ،3 ،م.

 .274الفقم اإلسالمي وأالتم :وهبة الي يلي ،اار الفنر ،امش 2000 ،4 ،م.
 .275اقر ررم اللتر ررا ,السر ررامية :نر ررارل برونلمر رران ،ترأمر ررة :رمضر رران ابر ررا الت ر روام ،م شر ررورا ,أامعر ررة
الرياض1977 ،م.

 .276اقررم اللتررة وسررر العربيررة :الثعررالبي ،ت قير  :ابررا الرراي المهرراد ،إ يرراء التر ار العربرري،1 ،
2002م

 .277ا ررون األا رران ا رري اي ررون ال رروم القر ررآن :اب ررن الأ ررويي ،ت قير ر م م ررا اس ررماايل ،اار النت ررم
العلمية2001 ،1 ،م.

 .278اي أصول ال و :سعيا األاتا ي ،اار الفنر ،بيرو.,

 .279ارري األص روا ,اللتويررة :الررم ااضررل الم لبرري ،الأمهوريررة العراجيررة ،م شررورا ,و ايرة الثقااررة
واإلاالم ،اار ال رية ،بتااا1984،م.

 .280اي اللهأا ,العربية :إبراهيم أ ين ،منتبة األ ألو المصرية ،القاهرة.
 .281اي الم هج الصوتي للب ية العربية :ابا الصبور شاهين ،مؤسسة الرسالة ،بيرو1980 ،,م.
 .282اي تصريف األسماء :أمين الي السيا ،منتبة اليهراء1994 ،1 ،م.

 .283ار رري الررروم الق ر رراءا ,مررراتل وا ارسرررة وت قي ر ر  :الس رريا ري ال وير ررل ،منتب ررة الفيصر ررلية ،منر ررة
المنرمة1985 ،1 ،م.

 .284ار رري الررروم الق ر رراءا ,مررراتل وا ارسرررة وت قي ر ر  :الس رريا ري ال وير ررل ،منتب ررة الفيصر ررلية ،منر ررة
المنرمة1985 ،1 ،م.

 .285اي جوااا اللتا ,السامية :رمضان ابا التوام  ،م بعة التا أي ،القاهرة1983 ،2 ،م.

 .286جاارراة أامعررة ارري تو يررا اهلل بواتررالص الوأررم والعمررل لررم ابررااة واسررتعا ة :ابررن تيميررة ال ار رري
ال بلي الامشقي ،ت قي  :ابا اهلل بن م ما البصيري ،اار العاصرمة ،الريراض-المملنرة العربيرة

السعواية1418 ،1 ،هر1997-م.

 .287جامون القرآن أو إصرالح الوأروق وال رواظر اري القررآن :ال سرين برن م مرا الراااعا ي ،ت قير :
ابا العييي سيا األهل ،اار العلم للماليين1983 ،4 ،م.

 .288الق ررامون الم رري  :مأ ررا ال رراين أب ررو رراهر م م ررا ب ررن يعق رروم الفيرويآب ررااد ،ت قير ر  :منت ررم
ت قي ر الت ر ار ارري مؤسسررة الرسررالة ،مؤسسررة الرسررالة لل بااررة وال شررر والتوييررع ،بيرررو– ,لب رران،
1426 ،8هر2005-م.
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 .289القراءا ,القرآ ية بين العربية واألصوا ,اللتوية ،م هج لسرا ي معاصرر ،سرمير إسرتيتية ،ارالم
النتم ال اي  ،إربا-األران2005 ،م.

 .290القراءا ,القرآ ية اي ضوء الم اللتة ال اي  :ابا الصبور شاهين ،منتبة التا أي ،القاهرة.
 .291القراءا ,القرآ ية وأثرها اي الاراسا ,ال ويرة :ابرا العرال سرالم منررم ،مؤسسرة الرسرالة،3 ،
1996م.

 .292جصررة األام ارري ال أرراي :ابررا اهلل ابررا الأبررار -م مررا ابررا المر عم تفرراأل ،منتبررة النليررا,
األيهرية.

 .293جضايا جرآ ية اي الموسواة البري ا ية :اضل سن ابان ،اار البشير.
 .294الق ع :ال ان ،ت قي  :ابا الر من إبراهيم الم رواي ،االم النتم ،الرياض.2 ،

 .295جوااررا التأويررا الررل روايررة فررص اررن ااصررم بررن أبرري ال أرروا :ابررا العييرري بررن ابررا الفت راح
القارئ :مؤسسة الرسالة.

 .296القوااررا واإلرشررااا ,ارري أصررول الق رراءا :,القاضرري ال مرروي ،ت قي ر  :ابررا الن رريم بنررار ،اار

القلم ،امش 1986 ،1 ،م
 .297القو ُل البِايع اي الص ِ
الة الل ال بِ ِ
يع :شمن الاين أبو التير م مرا برن ابرا الرر من
يم الش ِف ِ
ُ
بن م ما الستاوي ،اار الريان للت ار .

 .298القررول المبررين ارري سرريرة سرريا المرسررلين :م مررا ال يررم ال أررار ،اار ال رراوة الأايرراة بيرررو– ,
لب ان.

 .299النامررل المفصررل ارري القر رراءا ,األربعررة اشررر بهررام

مصر ر ف الق رراءا ,التعليمرري ب ررالترميي

اللو ي :أ ما ايسل المعصراوي ،اار اإلمام الشا بي ،القاهرة2009 ،1 ،م.

 .300نت ررام اإلب رراال :أب ر رو ال ي ررم اب ررا الوا رررا ب ررن الر رري اللت رروي ،ت قير ر  :ا رري ال رراين الت ررروتي،
م بواا ,مأمع اللتة العربية ،امش 1961 ،م.

 .301نتام اإلا ام النبير :أبو امررو اثمران برن سرعيا الراا ي ،ت قير  :يهيرر ايهرا ،ارالم النترم،
1993 ،1م .اإلا ررام النبيررر ارري الق ررآن الن رريم :أبررو امرررو بررن العررالء المرراي ي ،ت قي ر  :ابررا

النريم م ما سين ،م شورا ,مرني المت و ا ,والت ار والوثاي  ،النوي.,

 .302نتام االشتقا والتعريم :ابا القاار المتربي ،م بعة الهالل ،الفأالة ،مصر 1908م.
 .303نتررام التعريفررا :,الأرأررا ي ،ت قي ر  :مأمواررة مررن العلمرراء ،اار النتررم العلميررة بيرررو– ,
لب ان1403 ،1 ،هر1983-م.

 .304نتام الرا الل ال راة ،ابرن مضراء القر بري:
.3

قير  :شروجي ضريف ،اار المعرارف ،القراهرة،

 .305نترام اليي ررة ارري النلمرا ,االسررالمية العربيررة أبرو رراتم الررايي ،ت قير  :سررين الهمرلا ي ،اار
النتام العربي1957 ،2 ،م.
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 .306نت ررام الس رربعة ا رري القر رراءا :,أب ررو بن ررر ب ررن مأاه ررا البت رراااي أ م ررا ب ررن موسر رل ب ررن العب رران
التميمي ،ت قي  :شوجي ضيف ،اار المعارف ،مصر1400 ،2 ،هر.

 .307نتررام الص ر ااتين :أبررو هررالل العسررنري ،ت قي ر  :الرري م مررا البأرراوي وم مررا أبررو الفضررل
إبراهيم ،المنتبة الع صرية ،بيرو1419 ،,هر.

 .308نتام إيضاح الوجف واالبتااء اي نتام اهلل-اي وأل :-أبو بنر م ما برن القاسرم برن بشرار
األ برراري ،ت قي ر  :م يرري الرراين ابررا الررر من رمضرران ،م بواررا ,مأمررع اللتررة العربيررة ،امش ر ،
1971م.

 .309النت ررام :ام رررو ب ررن اثم رران ب ررن ج ب ررر س رريبويم ،ت قير ر  :اب ررا الس ررالم م م ررا ه ررارون ،منتب ررة
التا أي ،القاهرة1408 ،3 ،هر1988-م.

 .310النشرراف اررن قرراي

روامض الت ييررل :أبررو القاسررم م مرروا بررن امرررو بررن أ مررا ،اليمتشررري،

اار النتام العربي ،بيرو1407 ،3 ،,هر .

 .311النشررف والبيرران اررن تفسررير القررآن :أ مررا بررن م مررا بررن إبرراهيم الثعلبرري ،ت قي ر  :اإلمررام أبررو
م ما ابن ااشور ،اار إ ياء الت ار العربي ،بيرو– ,لب ان1422 ،1 ،هر 2002-م.

 .312النلمة -اراسة لتوية معأمية :لمي تليل ،اار المعراة الأامعية1993 ،2 ،م.

 .313النليررا ,معأررم ارري المص ر ل ا ,والفرررو اللتويررة ،أيرروم النفرروي ،ت قي ر  :اررا ان اروي ر
وم ما المصري ،مؤسسة الرسالة ،بيرو.,

 .314النلي ررا :,أي رروم ب ررن موس ررل ال س رري ي ،ت قير ر  :ا ررا ان اروير ر
الرسالة ،بيرو.,

وم م ررا المص ررري ،مؤسس ررة

 .315ن رري العمررال ارري سر ن األجروال واألاعررال :اررالء الرراين الرري بررن سررام الرراين ابررن جاضرري ترران

القر ررااري الشر رراللي ،ت قي ر ر  :بنر ررري ير ررا ي  -صر ررفوة الس ررقا ،مؤسسر ررة الرسرررالة1401 ،5 ،هر ر ر-
1981م.

 .316الن رري اللت رروي ا رري اللس ررن العرب رري :اب ررن الس ررني ،,أب ررو يوس ررف يعق رروم ب ررن إسر ر ا  ،ت قير ر :
أو س ,هف ر ،منتبة المت بي ،القاهرة.

 .317الالمررا :,أبررو القاسررم ابررا الررر من بررن إس ر ا البترراااي ال هاو رراي اليأرراأي ،ت قي ر  :مرراين
المبارب ،اار الفنر – امش  ،ال بعة الثا ية1405 ،هر 1985م.

 .318اللبام اي الل الب اء واإلارام :أبرو البقراء العنبرري ،ت قير  :ابرا اإللرم ال بهران ،اار الفنرر،
امش 1995 ،1 ،م

 .319اللبام اي الوم النترام :أبرو فرص سرراا الراين امرر برن الري برن اراال ال بلري الامشرقي
ال عمررا ي ،ت قي ر  :الش رري ارراال أ م ررا ابررا الموأرروا والش رري الرري م م ررا معرروض ،اار النت ررم

العلمية ،بيرو -,لب ان 1419 ،1 ،هر1998-م.

 .320اللبام اي جوااا اللتة :م ما الل السراا ،اار الفنر ،امش 1983 ،1 ،م.
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 .321ل ررن العامررة ارري ضرروء الا ارسررا ,اللتويررة :ابررا العييرري م ررر ،اار المعررارف ،القرراهرة،2 ،
1981م.

 .322لسرران العرررم :أمررال الرراين ابررن م ظررور األ صرراري الرويفعررل اإلاريقررل ،اار صرراار ،بيرررو،,
1414 ،3هر.

 .323اللس رران واإل س رران م رراتل لمعرا ررة اللت ررة :س ررن الظاظ ررا ،اار القل ررم ،امشر ر  ،ال رراار الش ررامية،
بيرو1990 ،2 ،,م.

 .324ل ررايف اإلرشررااا ,لف ررون الق رراءا :,اإلمررام شررهام الرراين القس ر ال ي ،ت قي ر  :الشرري اررامر
السرريا اثمرران وابررا الصرربور شرراهين ،المألررن األالررل للشررؤون اإلسررالمية ،لأ ررة إ يرراء الت ر ار ،

القاهرة.

 .325اللتر ررة العربير ررة لتر ررة العلر رروم والتق ير ررة :ابر ررا الصر رربور شر رراهين ،اار اإلصر ررالح ،الر ررامام،1 ،
1983م.

 .326اللتة العربية مع اها ومب اها :تمام سان امر ،االم النتم1427 ،5 ،هر2006-م.

 .327لتة القرآن-اراسة لسا ية للمشتقا ,اي الربع األول :بلقاسم بلعرا ،اار العلوم ،ال أاي.
 .328لتررة تمرريم -ا ارسررة تاريتيررة :ضررا ي ابررا البرراجي ،مأمررع اللتررة العربيررة ،الهييررة العامررة لشررؤون
الم ابع األميرية1985 ،م.

 .329اللتررة والمع ررل والسرريا  :أررون اليتررر ،ترأمررة :ابرران صرراا  ،اار الشررؤون الثقاايررة العامررة،
بتااا1987 ،1 ،م.

 .330اللتررة :ا ررارين ،تعريررم :ابررا ال ميررا الرراواتلي وم مررا القصرراص ،منتبررة األ ألررو المص ررية،
1950م.

 .331اللم ررة ارري شرررح المل ررة :ابررن الصررايغ ،ت قي ر  :إب رراهيم بررن سررالم الصرراااي ،امررااة الب ر
العلمي ،الأامعة اإلسالمية ،الماي ة الم ورة2004 ،1 ،م.

 .332لمس ررا ,بيا ي ررة ا رري ص رروص م ررن الت يي ررل :ااض ررل ب ررن ص ررالا ب ررن مه رراي ب ررن تلي ررل الب رراري
السامرايي ،اار امار لل شر والتوييع ،امان –األران1423 ،3 ،هر2003-م.

 .333اللهأا ,العربية اي الت ار  :أ ما الم الاين الأ اي ،الاار العربية للنتام1983 ،م.

 .334اللهأا ,العربية اي القراءا ,القرآ ية :اباق الراأ ي ،اار المعراة الأامعية1996 ،م.
 .335اللهأ ررا ,العربي ررة والقر رراءا ,القرآ ي ررة ا ارس ررة ا رري الب ررر الم رري  :م م ررا ت رران ،اار الفأ ررر،
2003م

 .336لهأ ررة تم رريم وأثره ررا ار رري العربي ررة المو رراة :ال ررم الم لبررري ،م شر رورا ,و ايرة الثقاا ررة ،بترررااا،
1978م

 .337لهأ ررة جبيل ررة أس ررا :ال رري اص ررر ال ررم ،اار الش ررؤون الثقااي ررة ،و ايرة الثقاا ررة واإلا ررالم،1 ،
1989م.
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 .338لوامرع األ روار البهيررة وسروا ع األسررار األثريررة بشرررح الررارة المضررية ارري اقررا الفرجررة المرضررية:
السفاري ي ،مؤسسة التااقين ،امش 1982 ،2 ،م.

 .339المب ررا ا رري التصر رريف :أب ررو ي رران ،ت قير ر  :اب ررا ال مي ررا الس رريا لب رري ،اار العروب ررة،1 ،
1982م.

 .340المبسررو ارري القرراءا ,العشررر :أبررو بنررر أ مررا بررن ال سررين األصررفها ي ،ت قير  :سرربيع مرية
انمي ،م بواا ,مأمع اللتة العربية ،امش .

 .341المثل الساير اي أام الناتم والشاار :ضياء الاين المعروف بابن األثيرر الناترم ،ت قير :
م ما م يي الاين ابا ال ميا ،المنتبة العصرية لل بااة وال شر ،بيرو1420 ،,هر.

 .342مأالن العلماء :ابا الر من برن إسر ا اليأراا ،ت قير  :ابرا السرالم م مرا هرارون ،منتبرة
التا أي ،القاهرة1983 ،2 ،م.

 .343مأمو الفتاوي :تقي الاين أبو العبان أ ما بن ابرا ال لريم برن تيميرة ال ار ري ،ت قير  :ابرا
الررر من ب ررن م م ررا ب ررن جاس ررم ،مأم ررع الملررب اه ررا ل باا ررة المصر ر ف الشررريف ،الماي ررة ال بوي ررة،

المملنة العربية السعواية1416 ،هر1995-م.

 .344م اضر ررا ,األاب رراء وم رراورا ,الش ررعراء والبلت رراء :أب ررو القاس ررم ال س ررين ب ررن م م ررا المع ررروف
بال ار م األصفها ل :شرنة اار األرجم بن أبي األرجم ،بيرو1420 ،1 ،,هر.

 .345الم تس ررم ا رري تبي ررين وأ رروق شر روال القر رراءا ,واإليض رراح ا ه ررا :أب ررو الف ررتا اثم رران ب ررن أ رري
الموص ررلي ،ت قير ر  :ال رري ال أ رراي اص ررف وآت رررون ،و ايرة األوج رراف-المأل ررن األال ررل للش رريون

اإلسالمية ،بعة1420هر1999-م.

 .346الم رررر الرروأيي :ابررن ا يررة األ السرري ،ت قي ر  :ابررا السررالم ابررا الشررااي م مررا ،ار النتررم
العلمية ،بيرو1422 ،1 ،,هر.

 .347الم نررم والم رري  :أبررو ال سررن الرري بررن إسررماايل بررن سررياق المرسرري ،ت قي ر  :ابررا ال ميررا
ه ااوي ،اار النتم العلمية ،بيرو 1421 ،1 ،,هر2000-م.

 .348متتار الص اح :ييرن الراين أبرو ابرا اهلل م مرا برن أبري بنرر برن ابرا القراار ال فري الررايي،
ت قي ر  :يوس ررف الش رري م مررا ،المنتب ررة العصر ررية -الرراار ال مولأي ررة ،بي رررو1420 ،5 ،,ه ر ر-

1999م.

 .349متتص ررر العب ررارا ,لمعأ ررم مصر ر ل ا ,القر رراءا :,إبر رراهيم الاوس ررري ،اار ال ض ررارة لل ش ررر،
الرياض2008 ،1 ،م.

 .350متتصر اي شوال القرآن من نتام البايع :ابن تالويم ،ت قي  :براأشتراسر ،منتبرة المت بري،
القاهرة.

 .351المتصررص :أبررو ال سررن الرري بررن إسررماايل بررن سررياق المرسرري ،ت قير  :تليررل إبرراهم أفررال،
اار إ ياء الت ار العربي ،بيرو1417 ،1 ،,هر1996-م.
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 .352ماارا السالنين بين م رايل إيراب عبرا بوايراب سرتعين :م مرا برن أبري بنرر برن أيروم برن سرعا
ش ررمن ال رراين اب ررن جر ريم الأويي ررة ،ت قير ر  :م م ررا المعتص ررم ب رراهلل البت رراااي ،اار النت ررام العرب رري،
بيرو 1416 ،3 ،,ه1996-م.

 .353الماارن ال وية :شوجي ضيف ،اار المعارف.
 .354الماتل إلل الم اللتة وم اهج الب

اللتوي :رمضان ابا التوام ،منتبة الترا أي بالقراهرة،

1417 ،3هر1997-م.

 .355مراح لبيا لنشف مع رل القررآن المأيرا :م مرا برن امرر رووي الأراوي الب ت ري إجليمرا ،ت قير :
م ما أمين الص اوي ،اار النتم العلمية ،بيرو1417 ،1 ،,ه.

 .356الميهررر ارري الرروم اللتررة وأ وااهررا :أررالل الرراين السرريو ي ،ت قي ر  :ا رؤاا الرري م صررور ،اار
النتم العلمية ،بيرو1418 ،1 ،,هر1998-م.

 .357المس ررايل العس ررنريا ،,أبر رو ال رري الفارس رري ،ت قير ر م م ررا الش ررا ر أ م ررا ،م بع ررة الم ررا ي،
1982م.

 .358مس ررايل تالاي ررة ا رري ال ررو :العنب ررري ،ت قير ر  :م م ررا ال لر روا ي ،اار الش ررر بي رررو،1 ،,
1992م.

 .359المسررتارب الررل الص ر ي ين :أبررو ابررا اهلل ال ررانم م مررا بررن ابررا اهلل ال يسررابوري المعررروف،
ت قي  :مص فل ابا القاار ا ا ،اار النتم العلمية ،بيرو1411 ،1 ،,ه–1990م.

 .360مس ا اإلمام أ ما بن

بل :أبو ابا اهلل أ ما بن م ما بن

بل الشريبا ي ،ت قير  :شرعيم

األر ؤو -ااال مرشا ،وآترون ،مؤسسة الرسالة1421 ،1 ،هر 2001-م.

 .361مس ا اإلمام الشااعي :الشرااعي أبرو ابرا اهلل م مرا برن إاريرن الشرااعي ،اار النترم العلميرة،
بيرو.,

 .362المس ا المستترا الل ص يا اإلمام مسلم :أبو عيم أ ما بن ابا اهلل بن أ مرا برن إسر ا

بررن موسررل بررن مه رران األصرربها ي ،ت قي ر  :م مررا سررن م مررا سررن إسررماايل الشررااعي ،اار

النتم العلمية ،بيرو1417 ،1 ،,هر1996-م.

 .363المشررترب اللفظرري ارري ال قررل القرآ رري :ابررا العررال سررالم منرررم ،مؤسسررة الرسررالة ،بيرررو،1 ،,
1996م.

 .364المش ررترب اللفظ رري ا رري ض رروء ري ررم القر ررآن النر رريم :اب ررا الع ررال س ررالم من رررم ،ا ررالم النت ررم،
2009م.

 .365مشناة المصابيا :م ما بن ابا اهلل الت يم العمري ،ت قي  :م مرا اصرر الراين األلبرا ي،
المنتم اإلسالمي ،بيرو1985 ،3 ،,م.

 .366مص ف بن أبي شريبة :أبرو بنرر برن أبري شريبة ،ت قير  :نمرال يوسرف ال رو ،,منتبرة الرشرا،
الرياض1409 ،1 ،هر.
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 .367معررا ل الق ررآن لألتف ر  :أبررو ال سررن المأاشررعي المعررروف برراألتف
م موا جرااة ،منتبة التا أي ،القاهرة 1411 ،1 ،هر 1990-م.

األوس ر  ،ت قي ر  :هرراد

 .368معا ي األب ية العربية :ااضل السامرايي ،اار امار ،امان.2007 ،2 ،
 .369معا ي القرآن بواارابم :أبو إس ا اليأاا ،االم النتم ،بيرو 1408 1 ،,هر 1988-م.

 .370المعا ي النبير اي أبيرا ,المعرا ي :أبرو م مرا ابرا اهلل برن مسرلم برن جتيبرة الراي وري ،ت قير :
سالم النر نوي وابا الر من بن ي يل بن الري اليمرا ي ،م بعرة اايررة المعرارف العثما يرة ،يرار

آباا -الانن باله ا1368 ،1 ،هر1949-م.

 .371معترررب األج رران ارري إاأرراي الق ررآن :ابررا الررر من بررن أبرري بنررر أررالل الرراين السرريو ي ،اار
النتم العلمية ،بيرو 1408 1 ،,هر 1988-م.

 .372المعأية النبرد القرآن :م ما أبو يهرة ،اار الفنر العربي.
 .373معأر ررم البلر رراان :شر ررهام الر رراين أب ر رو ابر ررا اهلل ير رراجو ,ال مر رروي ،اار صر رراار ،بير رررو،2 ،,
1995م.

 .374معأ ررم القر رراءا ,القرآ ي ررة :أ م ررا متت ررار ام ررر واب ررا الع ررال س ررالم من رررم ،م بوا ررا ,أامع ررة
النوي1988 ،2 ،,م.

 .375معأم القراءا ,القرآ ية :ابا الل يف الت يم ،اار سعا الاين ،القاهرة2002 ،1 ،م.
 .376معأ ررم اللت ررة العربي ررة المعاصر ررة :أ م ررا متت ررار اب ررا ال مي ررا ،ا ررالم النت ررم1429 ،1 ،ه ر ر-
 2008م.

 .377معأم مقايين اللتة :أ ما بن اارن برن ينريراء القيوي ري الررايي ،أبرو ال سرين ،ت قير  :ابرا
السالم م ما هارون.

 .378المعرم من النالم األاأمي الل روف المعأم :أبو م صور الأواليقي ،ت قي  :ا.ف ابا
الر يم.

 .379المعرررم مررن نررالم األاأمرري الررل ررروف المعأررم :أبررو م صررور الأ رواليقي ،ت قي ر  :أ مررا
شانر ،اار النتم.

 .380مع ي ال الم إال اهلل :أبو ابا اهلل اليرنشي ،ت قي  :الي م يي الاين الري القررة اا ري ،اار
االاتصام،القاهرة.

 .381مت ي اللبيم ان نتم األااريم :أمرال الراين ،ابرن هشرام ،ت قير  :مراين المبرارب وآتررون،
اار الفنر ،امش 1985 ،6 ،م.

 .382مف ر رراتيا التي ر ررم :ات ر ررر ال ر رراين الر ر ررايي ت ي ر ررم ال ر ررري ،اار إ ي ر رراء التر ر ر ار العرب ر رري ،بي ر رررو،,
1420،3ه.

 .383مفت رراح الأ ررة ا رري اال تأ رراا بالسر ر ة :أ ررالل ال رراين الس رريو ي ،الأامع ررة اإلس ررالمية ،الماي ررة
الم ورة1409 ،3 ،هر1989-م.
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 .384المفررراا ,ارري ريررم الق ررآن :أبررو القاسررم ال سررين بررن م مررا المعررروف بال ار ررم األصررفها ل،
ت يق  :صفوان اا ان الااواي ،اار القلم ،الاار الشامية ،امش  -بيرو1412،1 ،,ه.

 .385المفصل اي تاري العرم جبل اإلسالم :أواا الي ،اار الساجي2001 ،4 ،م

 .386المفصررل ارري ص ر عة اإلا ررام :أبررو القاسررم م مرروا بررن امرررو بررن أ مررا اليمتشررري ،ت قي ر :
الي بو مل م ،منتبة الهالل ،بيرو1993 ،1 ،,م.

 .387المفضليا :,المفضل بن م ما بن يعلل برن سرالم الضربي ،ت قير  :أ مرا م مرا شرانر وابرا
السالم م ما هارون ،اار المعارف ،القاهرة.6 ،

 .388المقتض ررم :م م ررا ب ررن ييي ررا المع ررروف ب ررالمبرا ،ت قير ر  :م م ررا اب ررا الت ررال اظيم ررة ،ا ررالم
النتم ،بيرو.,

 .389مقاما ,اي الم القراءا :,م ما أ ما مفلا وآترون ،اار امار ،امان2001 ،1 ،م.
 .390المقامة :ابا الر من بن تلاون ،ت قي  :ابا السالم الشاااي ،1 ،الاار البيضاء.

 .391المنتفرري ارري الوجررف واالبترراا :اثمرران بررن سررعيا أبررو امرررو الرراا ي ،ت قير  :م يرري الرراين ابررا
الر من رمضان ،اار امار2001 ،1 ،م.

 .392مالب التاويل القا ع بلوي اإلل اا والتع يل اي توأيم المتشابم اللفرظ مرن آي الت ييرل :أ مرا
بن إبراهيم بن اليبير الثقفري ،أبرو أعفرر التر را ي ،ت قير  :ابرا الت ري م مرا الري الفاسري ،اار

النتم العلمية ،بيرو.,

 .393الممت ررع النبي ررر ا رري التصر رريف :أب ررو ال س ررن المع ررروف ب ررابن اصر رفور ،منتب ررة لب رران،1 ،
1996م.

 .394من أسرار اللتة :ابراهيم أ ين ،منتبة األ ألو المصرية ،القاهرة1966 ،3 ،م.
 .395من تاري ال و العربي :سعيا األاتا ي :منتبة الفالح.

 .396م ررار الهرراد ارري بيرران الوجررف واالبتررااء :أ مررا بررن م مررا بررن ابررا الن رريم األشررمو ي ،ومعررم
المقصررا ارري تلترريص مررا ارري المرشررا ارري الوجررف واالبتررااء شرريف أبررو العررال العرراوي ،الر اليررم:
ينريا بن م ما األ صاري ،اار النتم العلمية ،بيرو2002 ،1 ،,م.

 .397م اهج الب

اي اللتة :تمام سان ،منتبة األ ألو المصرية ،القاهرة.

 .398م اهررل العرارران ارري الرروم القررآن :م مررا ابررا العظرريم آ
اليْرجررا ي ،م بعررة ايسررل البرابي ال لبرري
وشرناق.3 ،
 .399م أررا المق رريين ومرشررا ال ررالبين :شررمن الرراين أبررو التيررر ابررن الأرريري ،اار النتررم العلميررة،
1420 ،1هر1999-م.

الم أررا ارري اللتررة :الرري بررن ال سررن الهُ ررايي األياي ،أبررو ال سررن الملقررم بر ر (ن ر ار ال مررل)،
ُ .400
ت قي  :أ ما متتار امر ،وضا ي ابا الباجي ،االم النتم ،القاهرة1988 ،2 ،م .
 .401الم صف اي األ ااي

وااثار لعبا اهلل بن م ما ابن أبي شيبة –الاار السلفية ،اله ا.
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 .402الم صف :ابن أ ي ،شرح نتام التصريف ألبي اثمان المراي ي :أبرو الفرتا اثمران برن أ ري
الموصلي ،اار إ ياء الت ار القايم1373 ،1 ،هر1954-م.

 .403م ظومررة المقامررة ايمررا يأررم الررل القررارئ أن يعلمررم "الأيريررة" :شررمن الرراين أبررو التيررر ابررن
الأيري ،اار المت ي2001 ،1 ،م.

 .404الم هج الصوتي للب ية العربية :ابا الصبور شاهين ،مؤسسة الرسالة ،بيرو1980 ،,م.
 .405الموسر ررواة القرآ ير ررة تصر ررايص السر ررور :أعفر ررر شر رررف الر رراين ،ت قي ر ر  :ابر ررا العيير رري اثمر رران
التويأيي ،اار التقريم بين الملاهم اإلسالمية ،بيرو1420 ،1 ,م.

 .406الموسواة القرآ ية :إبراهيم بن إسماايل األبياري ،مؤسسة سأل العرم ،بعة 1405هر.
 .407موسواة ال و الأامعية اي رياض األلفية :التوابع ،ابا اهلل أ ما إسماايل1995 ،م.

 .408موسواة ال و الأامعية اي رياض األلفية ،المأروروا ،,ابا اهلل إسماايل1995 ،1 ،م.
 .409الموسيقل النبيرر :أبرو صرر م مرا الفرارابي ،ت قير :
العربي ،القاهرة.

ران ابرا الملرب تشربة ،اار النترام

 .410الموضررا ا رري التأويررا :اب ررا الوهررام ب ررن م م ررا القر برري ،ت قير ر  :ررا م ال م ررا اار ام ررار،
امان2000 ،1 ،م.

 .411الموضا اي وأوق القراءا ,واللها :صر بن الي بن م مرا أبرو ابرا اهلل الشريرايي ،ت قير :
امر النبيسي ،الأمااة التيرية لت فيظ القرآن النريم أاة1993 ،1 ،م.

 .412موجررف اللتررويين مررن الق رراءا ,القرآ يررة الشررالة ،م مررا السرريا أ مررا ارريوي ،اررالم النتررم،1 ،
2001م.

 .413الميسررر ارري الق رراءا ,األربررع اشررر :م مررا اهررا ترراروف ،اار النلررم ال يررم ،امش ر ،1 ،
2000م،

 .414تررايج الفنررر ارري ال ررو أبررو القاسررم ابررا الررر من بررن ابررا اهلل بررن أ مررا السررهيلي ،اار النتررم
العلمية ،بيرو1412 ،1 ،,ه1992-م.

 .415ال و الوااي :ابان سن ،اار المعارف.15 ،
 .416يهة األاين ال واظر اي الم الوأروق وال ظراير :أمرال الراين أبرو الفررا ابرا الرر من برن الري

بررن م مررا الأررويي ،ت قي ر  :م مررا ابررا الن رريم نرراظم ال ارضرري ،مؤسسررة الرسررالة ،بيرررو،1 ،,

1404هر1984-م.

 .417يهررة األاررين ال رواظر .جررامون الق ررآن أو إصررالح الوأرروق وال رواظر ارري الق ررآن :ال سررين بررن
م ما الاامفا ي ،ت قي  :ابا العييي سيا األهل ،اار العلم للماليين1983 ،4 ،م.

 .418يول القرآن الل سبعة أ رف :م ا الق ان ،منتبة وهبة ،القاهرة.

 .419ال ش ررر ا رري القر رراءا ,العش ررر :ش ررمن ال رراين أب ررو التي ررر اب ررن الأ رريري ،ت قير ر  :ال رري م م ررا
الضبا  ،الم بعة التأارية النبرد.
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 .420ال ظام الصوتي للتة العربية اراسة وصفية ت بيقية :اما بن أ ما بن سعيا الش بري ،مرنري
اللتة العربية ،أامعة القاهرة2004 ،م.

 .421ال هاية اي ريم ال اي  :ابن األثير ،ت قي  :اهر أ ما الياود وم موا م مرا ال را ي،
المنتبة العلمية ،بيرو1399 ،,هر1979-م.

 .422واهر ررا األبنر ررار وش ر روارا األانر ررار -اشر ررية السر رريو ي الر ررل تفسر ررير البيضر رراوي :أر ررالل الر رراين
السيو ي ،أامعة أم القرد -نلية الااوة وأصول الاين ،المملنة العربية السعواية2005 ،م.

 .423هااية القاري إلل تأويا نالم الباري :ابا الفتراح برن السريا اأمري برن السريا العسرن ،منتبرة
يبة ،الماي ة الم ورة.2 ،

 .424الهاايرة إلررل بلرروغ ال هايرة ارري الررم معررا ي القررآن وتفسرريرق ،وأ نامررم ،وأمرل مررن ا ررون الومررم:
أبو م ما مني بن أبي الم ،ت قي  :الشاها البوشيتي ،مأمواة ب و النتام والس ة -نليرة

الشريعة والاراسا ,اإلسالمية -أامعة الشارجة1429 ،1 ،هر2008-م.

 .425والقراءا ,القرآ يرة تاريتهرا ثبوتهرا أأهرا وأ نامهرا :ابرا ال لريم برن م مرا الهرااي جايرة ،اار
المترم اإلسالمي1999 ،1 ،م.

 .426الوأرروق وال ظرراير :أبررو هررالل العسررنري ،ت قي ر  :م مررا اثمرران ،منتبررة الثقااررة الاي يررة،1 ،
2007م.

 .427الوسا ة بين المت بي وتصومم :أبو ال سن الي بن ابا العيير القاضي الأرأا ي ،ت قي :
م ما أبو الفضل إبراهيم ،الي م ما البأاوي ،م بعة ايسل البابي ال لبي وشرناق.

 .428الوسي اي تفسير القرآن المأيا :أبو ال سن الي بن أ ما ال يسابوري ،ت قير  :اراال أ مرا
اباالموأوا وآترون ،اار النتم العلمية ،بيرو1995 ،1 ،,م.

 .429وسرريلة اإلسررالم بررال بي اليررم الصررالة والسررالم :أ مررا بررن سررين بررن الرري بررن الت يررم ،أبررو
العبرران القسر ي ي(ابررن ج فررل) ،ت قير  :سررليمان العيررا الم ررامي ،اار الترررم اإلسررالمي ،بيرررو،,
1،1404ه1984-م.

رسائل علمية:

 .1األب ية الصراية اي ايروان امررئ القرين ،رسرالة انتروراة ،صرباح ابران سرالم التفراأي ،أامعرة
القاهرة ،نلية األاام1978 ،م.
 .2اإلارام والمع ل ا ارسرة لتويرة اري شرعر إبرراهيم راأي :اضرل م مرا الر من ،رسرالة ماأسرتير،
معها الب و والاراسا ,العربية1992 ،م.

 .3البلتررة إلررل أصررول اللتررة :أبررو ال يررم م مررا صرراي  ،ت قي ر  :سررهاا مرراان أ مررا السررامرايي،
رسالة ماأستير من نلية التربية للب ا - ,أامعة تنري ,بإشراف األستال الانتور أ ما ت ام

العمر ،أامعة تنري.,
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 .4الت ليل الصروتي للر ص-بعرض جصرار سرور القررآن النرريم أ مولأرا :مهراي ا راا أ مرا ،رسرالة
ماأستير ،أامعة ال أاح الو ية2011 ،م.

 .5ال لف الصراي اي شعر المت بي -اراسة صراية :م ما أبو جااون ،رسالة ماأستير ،أامعة
األجصل2003 ،م.

 .6ال رلف ا ارسرة لتويرة اري القررآن النرريم :اضرل م مرا الر من ،رسرالة انتروراة ،أامعرة التر روم،
السواان1995 ،م.

 .7جضية الل ن اي اللتة العربية تل هاية القرن الرابع الهأري :رسالة ماأستير ،إاااا :إشرراجة
ور الاين الصااي م ما ،أامعة التر وم2010،م.

 .8ال ظام المق عي وااللتم اي سورة األ فال اراسة صوتية وصفية ت ليلية :إلهام بيرم أبرو لبراا،
رسالة ماأستير ،الأامعة اإلسالمية ية2012 ،م.

 .9ال ظام المق عي وااللتم اي سورة البقرة-اراسة صوتية وصفية ت ليلية :ااال ابا الر من ابا
اهلل ،رسالة ماأستير ،الأامعة اإلسالمية بتية2006 ،م.

أْحاث محكمة:

 .1اإلا ام مفهومم وأ واام وأ نامم :أبو أون إبراهيم الشمسان –مألة أامعة اإلمام.
 .2اإلشبا الصوتي اي المقا ع العربية أوضاام وأهميتم اي التعبير اللتوي :ابا ال ميا األج
الوم اللتة ،القاهرة ،المألا الساان ،العاا الثا ي2003 ،م.

 .3اإلمالة بين الصرايين والقراء السبعة :ابا اهلل م ما ابا العييي،
بأرأا ،العاا ال ااي اشر ،ا2007 ،5م.

 .4األ ما

،

ولية نلية اللتة العربية

المق عية اي اللتة العربية :اراسة نمية ،اصام أبو سليم ،المألة العربية للعلوم

اإل سا ية ،المألن العلمي ،أامعة النوي ،,المألا ،9العاا  ،36ي اير 1989م.

 .5تامال ,اي بعض ظواهر ال لف الصراي :اويي سن الشايم ،جسم اللتة العربية ،أامعة
اليرموب ،وليا ,نلية اااام ،ال ولية العاشرة1409 ،هر1989-م.

 .6التتلص من المتماثال ,لفظا :أبو أون إبراهيم الشمسان ،المألة العربية للعلوم اإل سا ية ،العاا
1994–47م.

 .7التشنيل الصوتي للمشتقا ،,ابا القاار مراي تليل ،واايي الم اس ة ،مألة أامعة أم القرد
لعلوم اللتا ,وآاابها ،العاا األول ،ي اير  2009م.

 .8التضمين :أ ما االسن اري ،مألة مأمع اللتة العربية ،أنتوبر 1934م ،القاهرة.

 .9اراسة اي بعض صيغ اللتة العربية ،إبراهيم أ ين ،مألة مأمع اللتة العربية ،القاهرة.

 .10االلة األصوا ,اي اواصل آيا ,أيء ام ،االلة ت ليلية م ما البع ،مألة أامعة األجصل،
المألا الثال

اشر ،العاا الثا ي ،يو يو 2009م.

 .11صاا أبو سليمان ،مألة أامعة األيهر ،العاا ،4ايسمبر 2001م.
- 331 -

 .12ظاهرة إسنان المت رب اي أواتر النلما ,بين القراء وال اة :إبراهيم يوسف السيا ،المألة
األرا ية ،المألا ،2ااا2006 ،4م.

 .13ظاهرة اإلباال ا ا اللتويين وال اة العرم :ابا اهلل بو تلتال  ،مألة اااام ،العاا الثال ،
ي اير 1996م.

 .14ظاهرة اإلباال ا ا اللتويين وال اة العرم :ابا اهلل بو تلتال.
 .15ظاهرة اإلمالة ا ا العرم القاماء :م ما إسماايل بصل وصالح الاين سين ،مألة أامعة
تشرين ،سلسلة اااام والعلوم اإل سا ية ،مألا  ،24العاا 2002 ،17م.

 .16ظاهرة الما اي األااء القرآ ي اراسة صوتية للماة اليم ية للما العارض للسنون :ي يل بن
الي المبارني ،الأامعة اإلسالمية بالماي ة الم ورة ،العاا 1423 ،120هر2003-م.

 .17ظاهرة المشترب اللفظي ومشنلة موض الااللة :أ ما صيم الأ ابي.
 .18العاول الصراي اي القرآن النريم :ماأاة صالح
اشر2009 ،م.

سين ،المألة الأامعية ،العاا ال ااي

 .19الفاصلة القرآ ية بين مالءمة اللفظ ومراااة المع ل :أ ما متتار امر ،مألة الاراسا,
القرآ ية ،المألا ،1العاا1999 ،1م.

 .20القضايا الصوتية والصراية اي اات ة النتام اي ضوء الم هج اللتوي ال اي  :اامر صالح
م ما ،وهو ب

م نم اي مألة الوم اللتة ،القاهرة2007 ،م.

 .21النالم اي جراءة اإلا ام :ابن القاضي ،اراسة وت قي  :الأبلي بالل ،مألة الشريعة والقا ون،
العاا  ،26إبريل 2006م.

 .22مألة الشريعة والاراسا ,اإلسالمية ،أامعة النوي ،,نلية الشريعة ،الس ة الرابعة ،العاا
التاسع ،ايسمبر 1987م.

 .23معالأة نسر المضاراة أمال ابا ال اصر ابا العظيم ،مألة نلية اااام ،أامعة لون،
مألا ،1العاا 2003 ،13م.

 .24هاء السن ,واورها اي تص يا الب ية المق عية للنلمة العربية :م موا ابياا ،,مألة
الأامعة اإلسالمية ية ،المألا الثامن اشر ،العاا الثا ي ،رأم 1431هر ،يو يو 2010م.

 .25هميتا الوصل والق ع اي اللتة العربية-اراسة مقار ة :هلة

سين ،الوم اللتة ،المألا

الساان ،العاا الثال 2003 ،م.

 .26الوجف بين ال ويين والقراء :ابا المع ي أام اهلل سالم1992 ،م.

 .27الوجف ووظايفم ا ا ال ويين والقراء :م ما تليل ارا ،وليا ,اااام والعلوم االأتمااية،
ال ولية العشرون2001-2000 ،م.
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