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، أبي حيان في البحر المحيط لعدد من الظواهر الصوتية في القراءات القرآنية جوانب من احتجاج 
 دراسة وتحميل 
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 الممخص: 
للقػػءاتات القءيةيػػ  فػػ  تالػػيءا اليجػػء المجػػيد يػػبلقكة كال  ػػ  كالت  ػػيؿ  تميػػا اجتجػػبج حيػػ  جيػػبف

مػا مػب تميػا يػو حيػك جيػبف مػف ملػتكل العلم  ف  حغلػب المكاعػا التػ  تةبكل ػبذ كيػسا يةلػجـ 
ف ـ ةجكم كلغكم ءاؽ؛ لـ ييلغو إال القليلػكف مػف حفػساس العلمػبت فػ  حمتةػب  كلقػ  ابتػبء اليبج ػبف 
جكاةػػب مػػف اجتجبجػػو لقػػءاتات يعػػت اأيػػبت التػػ  حكػػيعت في ػػب الجءدػػبت لتيلػػ  حجػػءؼ المػػ  

يقبيل ػب مػف جءدػبتذ كحبيػءان المةلجم  مع بذ كلقءاتات حبءل اجتيائت حجءؼ الم  في ػب إلػم مػب 
 ػـ حة ػػم  تدػءؽ اليبج ػبف إلػم ةمػبسج مػػف القػءاتات  ءئػت يبلتكػ ي  تػبءة كيػػبلتبايؼ تػبءة حبػءل 

 اليجث  باليبج بف  ءالت مب يإيجبا يعت الةتبئج الت  تك ؿ إلي 

 

Samples of Abu–Hayyan explanation and defense concerning some 

Quranic  recitations (Q.R)s. 

The explanations and defenses of Abu-Hayan that concerns the 

Quranic  recitations were strong, accurate and deep. These features fit 

with his high level in the linguistic studies, a level which reached by 

only some genius scholars in our Arab history. Full study and detailed 

comparison with related work of other scholars was fulfilled. Some 

samples of different cases were chosen. At last some important results 

were recorded 
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 المبحث األول: في إشباع الحركات:
 إكيبع الجءدبت حك م يب ظبيءة لغكي  ل ب ككاي يب ف  الكعء كالة ءذ  بؿ الاءا ؽ:

م  يبًءٍيؼً  ـً ػػػػػػػػءاييةىٍا ى ال    ًف  ديؿِّ يىبًجءىةو     تىٍةًا  يى ىايب الجى ى  (ُ)تىٍةقب ي ال  
 يءي : ال يبًءؼذ ف كيا دلءة الءات لتتكٌل  عة ب اليبت  ك بؿ عةتءة:

ي بفى و م ؿ الاىةًػػػػي      ءةو لٍ جى يىٍةيىبعي مف ًسٍفءنل غىعكبو  ـً ًؽ الميدى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاى  (ِ)ء 
 ةياذ ف كيا فتج  ال بت ليةك  عة ب األلؼ  ك بؿ اأبء:يءي : ي

ُـّ العظبـً عيٍديكٍؿ       د ف  ف  حٍةيبيًػ ٍةايكؿٍ ػػػػػػػػػػػػمىٍمديكءىةه جى ػ ب القىءى
(ّ) 

 يءي : يىٍء ي ا  (ْ)حف يء ك ا( يءي : القءةاؿذ حكيا عم  الابت لتكٌل  الكاك  كمف الة ء  كل ـ )لك حٌف عمءان يـ  
 يف   ك ػ  ءجػب يعػت المجػ ى (ٔ)كتػبءة إلػم دكة ػب لغػ  ذ(ٓ)حءجا ايف جة  يسا الظبيءة تبءة إلم العػءكءة كلق 

  إف إكػػيبع الجءدػػبت حك مػػ يب ظػػبيءة ل جيػػ  تم ػػؿ (ٕ)  فػػ  الة ػػء الػػسم ال عػػءكءة فيػػودكة ػػب لغػػ  ألة ػػب تػػءً 
يءيػ كف  ذكف: حدلػت لجمػب كػبة))جدػم الاػءات حة ػـ يقكلػ :تذ يقػكؿ ايػف جةػ مظ ءان مف مظبيء الءكيػ  كالت ٌيػ

فيمدلكف الاتج  فيةكئكف عة ب حلابنذ دمب يقكلػكف فػ  الك ػؼ:  ػبالذ يءيػ كف  ػبؿ   كيػسا المدػؿ ال  ذلجـ كبة
ا ؛ لدػػػٌف الي ػػػءييف مةعػػػكا سلػػػؾذ كعػػػ ٌ (ٖ)يدػػػكف مػػػا اولػػػءاع كااللػػػتج بث إةمػػػب يدػػػكف مػػػا الءكيػػػ  كالت يػػػت((

ذ كلدػف القػءاتات القءيةيػ  ت يػت (ٗ)ك لمػب يجػ ت فػ  الة ػءالدكفيكف كح ػجبب العػءائء مػف عػءكءات الكػعء 
  (َُ)غيء سلؾذ إس حجبا القءات الم  كالق ء ف  القءيفذ كالقءيف ليس كعءا

كء ت ف  اليجء المجيد  ءاتات د يءة حكيعت في ب  كائت اللػيف الق ػيءة )الاتجػ  كالدلػءة كالعػم ( لتةكػ  
  عة ب جءكؼ م  دكيل  )األلؼ كاليبت كالكاك(

 المطمب األول: قراءة إشباع الفتحة:
ػػػ ن  ﴿: مة ػػػب  ػػػءاتة  كلػػػو تعػػػبلم ػػػلىٍت ًإلىػػػٍيً ف  كىحىٍعتىػػػ ىٍت لى يػػػف  ميت دى ٍدػػػًءًيف  حىٍءلى ػػػًمعىٍت ًيمى ػػػب لى : [ُّ]يكلػػػؼ :  ﴾  فىلىم 

 )ميت دىبتان( يم  فتج  الدبؼ 
ذ إال حةػو (دػبتاالتِّ )مػف  (ؿعىػتى اٍ مي ) مػاذ كيػك :)ميت دػبتان( يبلمػ  كال(ُُ) بؿ حيك جيػبف: ]]ك ػءح الجلػف كايػف يءمػا

 دمب  بلكا:  ذحكيا الاتج  فتكل ت مة ب األلؼ
ِـّ الءِّجبًؿ ًيميٍةتىاىاحً      كًمٍف سى

(ُِ) 
 ك بلكا: 

  (ُْ)[[(ُّ)حعكسي يبً ًمًف العىػٍقءاًب  الك ػبًئالًت عيقىً  األىٍسةىببً 
 التحميل والتعقيب:

ه علن  ذن ا ارانةاإل  رن  إل  اع نباص مضنور بانةعةل ار ن ة) .نال:     إلمنا : مال ابن  نينف  نف   منٔ

كو يػػبت كج ػػ  ةظػػءا حكء  ييػػت ايػػف يءمػػ  الػػسم  (ُٔ)مػػف )مت دػػ (  (( (ُٓ)الدػػبؼ  ُموَّ نناإف   لنن    ننباص  و نن 
 ؽ  ػػبئالن: ))كلعمػػءم إف يػػسا ممػػب؛  ػػـ علٌػػ(ُٖ)؛ دمػػب حكء   ػػ ء ييػػت عةتػػءة يةػػؼ الػػسدء(ُٕ)حكء ا حيػػك جيػػبف
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ٍاتىعىبؿ(   ((ُموَّ اإف )تبتص يو عءكءة الكعءذ ك لمب يج ت ف  الة ءذ فكاٍ  ( علم يسا: )مي
؛ حم: يإ غبـ (ُٗ)

ٍاتىعبؿ(   تبت )تىدى ( ف  تبت االفتعبؿ كم  فتج  العيف ف  )ميت دى ( لتكلي  األلؼ: )ميت دبت( علم كاف )مي
ابت ػػبص المػػ  يعػػءكءة الكػػعءذ فد ةػػو يءيػػ   : كعلػػؿ الػػ ميبد  األلػػؼ يإكػػيبع الاتجػػ  كلػػـ يتدػػءؽ إلػػمِ

ب  يت عة ا مف  ج  لة يبذ  ػبؿ: ))كعػف الجلػف يبلتكػ ي  كالمػ  لمٌ  -فيمب يي ك–االةت بء لقءاتة الجلف 
  (َِ) يؿ ال ماذ حكيا الاتج  فتكل  مة ب حلؼ  ((

يػءا ا كػبي يف كػعءييفذ  ػـ ت ييػ  الػ ميبد  لدػكف ك :ّ األلػؼ ةبتجػ  عػف يي ك مف بالؿ تعليػؽ حيػ  جيػبف كاا
 كج بن مقيكالن ف  العءيي  يكدؿ عبـ  -إعبف  إلم  ج  لة يب –إكيبع الاتج  حف ل سا القءاتة 

 المطمب الثاني: قراءة إشباع الكسرة:
لىئًػػػػًو    ﴿مػػػػف سلػػػػؾ  ػػػػءاتة  كلػػػػو تعػػػػبلم:  مى ػػػػٍكفى كى يِّػػػػؾى ًإلىػػػػم ًفٍءعى  [ِّ]الق ػػػػص :  ﴾   فىػػػػسىاًةؾى ييٍءيىبةىػػػػبًف ًمػػػػف ء 

( يإكيبع دلءة الةكف :)فىسىاةً   يؾى
( ييػػػبت يعػػػ  الةػػػكف (ُِ)ك ػػػءح ايػػػف ملػػػعك  كعيلػػػم كحيػػػك ةكفػػػؿ كايػػػف يءمػػػا ككػػػيؿ ػػػبؿ حيػػػك جيػػػبف ]] : )فىػػػساًةيؾى

 [فىػساةِّيؾى ]: (ِِ)  ك ءح ايف ملعك  ك يؿ: يؿ لغ  تميـذ كءكايب كيؿ عف ايف د يء ؛المدلكءةذ كي  لغ  يسيؿ
  (ِّ)ي  لغ  يسيؿ  ك بؿ الم  كم: يؿ لغت ـ تبايا ب[[ يؿ: ك  ؛يتك ي  الةكف مدلكءة يع يب يبت

 :قيبالتحميل والتع
(تبايؼ الةكف كاليبت : كجو حيك عل  الابءل   ءاتة ُ اللغكمذ متج بن إلم  عليؿتكجي بن يعي ان عف الت )فىساًةيؾى

(التعليؿ ال كت ذ  بؿ: ))   كجدم حجم  يف يجيم : حي ؿ مف الةكف ال بةي  اليبت دءايي  التععيؼذ )فىساًةيؾى
   (ِْ)يءي : ال كءيِّؾ  (( ذ)ال كءيِّيؾ مب حفعؿ(

(ذ  ػبؿ: ))كاللغػكم ل ػسا القػءاتة : حمب العديءم فق  حكء  التػكجي يف ال ػكت ِ    يؿ: يػ  يػ ؿ مػف   )فىػساًةيؾى
( يتكػ ي  الةػك   ك بؿ ف  القػءاتة األبػءل: (ِٓ)إج ل الةكةيفذ ك يؿ ةك ت عف اوكيبع(( ف المدلػكءة )فىػساةِّيؾى

  (ِٔ)  ي  لغ ذ كالكجو في ب حةو حكيا دلءة الةكف فةك ت اليبت((كاليبت: ))
ييػبت مػا تبايػؼ  (فىسىاًةيؾى )كمف  ءح : )) : كدسلؾ فعؿ القءدي  ف كء  الكج يف لالجتجبج ل سا القءاتةذ  بؿّ

 (الاال حٍمػ)التعػعيؼذ دمػب  ػبلكا: يبلتك ي  ف ي ؿ مف الةكف ال بةيػ  يػبت دءاييػ   (فىسىاةِّؾ)الةكف فبأل ؿ عة ا 
ف ي لكا الالـ ال بةي  حلاب  كمف  ءح ييبت يع  الةكف الك ي ة فكج و حةو حكيا دلءة الةػكف فتكلػ ت  (وال حملُّ )ف  

  (ِٕ)((عة ب اليبت
     المطمب الثالث: قراءة إشباع الضمة:

ـٍ ..﴿مف سلؾ  ءاتة  كلو تعبلم:  وي لىدي كا يىٍءعى ف تىٍكديءي  :)يىٍءعى يك( يإكيبع عم  ال بت  [ٕ]الامء :  ﴾  كىاًا
ػػػ يك﴿: (ِٗ)ذ كايػػػف د يػػػء(ِٖ)ك ػػػءح الةجكيػػػبف ػػػبؿ حيػػػك جيػػػبف: ]] يك ػػػؿ عػػػم  ال ػػػبت يػػػكاك؛ كايػػػف عػػػبمء  ﴾يىٍءعى

: يلػدكف ال ػبتذ  ػبؿ حيػك جػبتـ: كيػك غلػد ال يجػكا  اةت ػم  كلػيس (ُّ): يعػم  فقػد؛ كحيػك يدػء(َّ)كجاص
  (ِّ)كية  عقيؿ[[يغلدذ يؿ سلؾ لغ  لية  دالب 

 التحميل والتعقيب:
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ةمػب ادتاػم يػبلء  علػم حيػ  جػبتـ فػ  تغليدػو لقػءاتة فػ  االجتجػبج حيك جيػبف  يتكلا: لـ ُ لقػءاتة اوكػيبع كاا
اولدبفذ كسدء كج بن اجتج يو ل بذ كيك حة ب جبتت علم لغ  ية  دالب كية  عقيؿ؛ حمب غيءا مف العلمبت 

ظ الػكاك حةػػو لمػب سييػػت ايػف ببلكيػو يقػػكؿ: ))  كالججػ  لمػػف حكػيا ال ػبت كلاىػػفقػ  اجػتج لقػػءاتة اوكػيبع؛ ف ػػسا 
جءدت ب إلم مػب دػبف ل ػب فػ  األ ػؿ كحتيع ػب  األلؼ مف )يءعم( عالم  للجـا حتت ال بت ك يل ب فتج ذ فء ٌ 

 الكاك تيييةبن للجءد ذ ككبي  سلؾ  كؿ سم الءم :
ـه ف  لىكاً  الليًؿ ميةقىًعبً  وي دىكدبه ًف  إٍ ءً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد ة   ًعٍاًءيػػى و           ميلىك 

(ّّ)))(ّْ)  
فػ  اجتجبجػو علػم  -دمػب ييػ ك– ك( إس حكيا جءد  العـ فتكل ت الكاك  ءد ا ايػف ببلكيػو كالكبي  يك )د ة  
 يػػؿ  بػػكؿ الجػػـا كيػػ  حلػػؼ )يءعػػم(؛ كالػػتةيد مػػف سلػػؾ حف اللاظػػ   –الجءدػػ  الممػػ ك ة  -كجػػك  األلػػؼ 

ب التجقت ال بت جبتت فد ةو في ب م ة ح لي  ملتدة ؛ لسلؾ لمٌ   -ياعؿ الجـا– يبلءغـ مف تجءي يب مف الم ٌ 
 األلػؼعػف -فيمػب يػءاا–الاء   وءجبع األمء إلػم ة ػبيو مػف بػالؿ مػ  عػم  ال ػبت لت ػيب كاكان تعكيعػبن 

 المجسكف  !! 
ف ػبء  ذمػب  يػؿ ال ػبت متجػءؾفػ لجؽ الػكاك: حف   يىٍءعى يك لدـ   ﴾ ﴿ككجو مف  بؿ   )) :: ك بؿ الابءل ِ

ػػػػػ ك ( ك)يػػػػػسا لػػػػػوي وي عػػػػػءيى )للجءدػػػػػ  يمةالػػػػػ   (ذ فدمػػػػػب حف يػػػػػسا مكػػػػػيا عةػػػػػ  الجميػػػػػا دػػػػػسلؾ يدػػػػػكف  كلػػػػػو )يءعى
 :ك(  ك بؿ مدػ  القيلػ  ي يى ءى ك( علم م ة )عى  ي عى ءٍ   كيةب التب ـ الابءل  القيبسذ فقبس م ة )يى (ّٓ)لدـ(  ((

إس ال علػ   ذإسا دبف  يل ب فتجػ  حك عػم  حةػو حتػم يبلتقكيػ  علػم ح ػل ب يكاك -ال بت-كجج  مف ك ؿ   ))
 يػػؿ ال ػػبت متجػػءؾ فلػػـ يدػػف لجػػسؼ مػػب يعػػ يب مػػف التقكيػػ  لػػييؿذ كيػػك مػػب تكجػػب جػػسؼ مػػب يعػػ  ال ػػبت ألف 

  الػتة  القيلػ  فػ  اجتجبجػو ل ػسا القػءاتة علػم العلػ  ال ػكتي  لمتيػبف يبلمػ ذ كيػ  (ّٔ)إجمػبع مػف القػءات((
  ذ كءحل حف ال مكجب لجسف ب يةب مب  اـ القءات    حجمعكا علي ب التقكي
تتعبعػػػ  اجتجبجػػػبت العلمػػػبت ل ػػػسا القػػػءاتة مػػػف حكجػػػو متةكعػػػ ذ كال عجػػػب فػػػ  سلػػػؾ إس يػػػ  مػػػف  ا: كيدػػػسّ

 القءاتات الليا المتكاتءة 
 :االجتزاء بالحركات عن أحرف المد :المبحث الثاني

كيػيف دكة ػب مػف اللػمبت الل جيػ ذ  (ّٕ)بت حك اجتااؤيب يػيف العػءكءةعة  علمبئةب الق امم إكيبع الجءد ء  ت
 تعػ ٌ الكػعء إلػم الة ػء كالقػءيف الدػءيـ فػال يمدػف حف  تكمب  اـ اوكيبع حك الم  كالجسؼ حك الق ء    تجػبكا 

  (ّٖ)مف  ييؿ العءكءة
    المطمب األول: االجتزاء بالضمة عن الواو:

ؤيكؼه ء ًجػػػيـه  ...﴿كء  مػػػف سلػػػؾ فػػػ  اليجػػػء المجػػػيد  ػػػءاتة ؤي ﴿: [ُّْ]اليقػػػءة :  ﴾ ًإف  اللٌػػػوى ًيبلة ػػػبًس لىػػػءى  ﴾ؼه لىػػػءى
 يجسؼ الكاك كعـ ال ماة  

ؤيكؼه ﴿: (ّٗ) ػػبؿ حيػػك جيػػبف : ]]ك ػػءح الجءميػػبف كايػػف عػػبمء كجاػػص كؿ( جيػػث عيػػذ م مػػكاان علػػم كاف )فى ﴾ لىػػءى
 ك اذ  بؿ الكبعء:

 (َْ)جمفي دبفى يةب ءؤيكفبن الء   دياي ءلكلىةب كةيدياي ءي بن       يكى ةي 
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ؤيؼه  ﴿ :(ُْ)ك ءح يب   الليع   ذ م مكاان علم كاف )ةى يس(ذ  بؿ الكبعء:﴾لىءى
لي قػبن    دىجً ػػػػػػػيىءل للملًلًميفى عى ؤيًؼ الء جيـً ًو جى  ِْ)ؽِّ الكالً  الء 

 ك بؿ الكلي  يف عقي :
ؤيؼي فال تدي  ككءُّ الظبًلميفى  ـي  ةػٍػوي    ييقبًيؿي عم و الء  الء جي

(ّْ)]](ْْ)  
 التحميل والتعقيب: 

: جدم الدلبئ  حف لغ  ية  حل  )لءىٍحؼ( علم )فىٍعػؿ(ُ
  كسدػء ايػف ببلكيػو حف (ْٔ)كسدػء سلػؾ الديػءمذ (ْٓ)

ججػػ  مػػف دػػءح الػػكاك كيمػػا حةػػو مػػبؿ إلػػم التبايػػؼ الجتمػػبع ال مػػا كالػػكاكذ كحف دءج ػػب ال يايػػؿ لاظػػبن كال 
ؤيؼ( اعـ حف سلػؾ الغبلػب (ْٕ)ؾيجيؿ معةم لسلؾ التجباكا سل   حمب حيك عل  الابءل  فق  ةقؿ حف مف  ءح )ءى

علػػم حيػػؿ الججػػباذ كالتكػػ   يكػػعء الكليػػ  يػػف عقيػػ  يػػف حيػػ  معػػيد مػػبءِّ الػػسدءذ كحف سلػػؾ اتلػػا جتػػم  بلػػو 
  كسدػػء مدػػ  القيلػػ  حة مػػب لغتػػبفذ يػػ ت  الػػـ الابعػػؿ علػػم )فىعيػػكؿ( (ْٖ)غيػػءيـذ  ػػـ سدػػء ييػػت جءيػػء اللػػبيؽ

ػػءكب ككىػػدكء ف ػػك حد ػػء مػػف  كلػػؾ :علػػم )فىعيػػؿ(ذ لدػػف يػػبب )فىعيػػكؿ( حد ػػء فػػ  االلػػتعمبؿ؛ يقػػكؿك   :ءجػػؿ عى
ػػػءيب[ءجػػػؿ  ذ كالقءاتتػػػبف متكااةتػػػبف لدػػػف جػػػسؼ الػػػكاك حبػػػؼ فػػػ  القػػػءاتةذ كاا يبت ػػػب حد ػػػء فػػػ  االلػػػتعمبؿ ]عى
يء( (ْٗ)لةظبئءا ػييء(ذ كمػف  يكذ ألف األد ء التعمبالن  مف ) ى ػيكء( كلػيس ) ى ( كلػيس كء: )كىػدي (كػدء)) ى
 ء( )كىدي 
دكة ػػب لغػػ ذ كجب ػػؿ اجتجبجػػبت العلمػػبت  مػػف الكػػعء كلػػـ يؤدػػ ي ييػػبت ل ػػسا القػػءاتة  : التكػػ   حيػػك جيػػبفِ

ؤيؼ( علم )فىعيؿ( يػ  لغػ  الججػباذ  اأبءيف ل سا القءاتة حف )ءىٍحؼ( علم )فىٍعؿ( ي  لغ  لية  حل ذ كحف )ءى
 الكاك ف  )ءىٍحؼ( يك للتبايؼ  كؿ( ك)فىعيؿ( لغتبفذ كحف جسؼكحف )فىعي 

     المطمب الثاني: االجتزاء بالكسرة عن الياء:

لىػًعي ه  ﴿ كمف سلؾ  ءاتة  كلو تعبلم:  ـٍ كىًق ٌّ كى  يىػٍ تً : )[َُٓ]يػك  :  ﴾يىٍكـى يىٍ ًت الى تىدىل ـي ةىٍاسه ًإال  ًيًإٍسًةًو فىًمٍة ي
  ( يبليبتذ كاالجتاات يبلدلءة عف اليبت  

 (ُٓ)يإ يػػبت اليػػبت ك ػػالنذ كجػػسف ب ك اػػبنذ كايػػف د يػػء ﴾   يػػ ت   ﴿:(َٓ)جيػػبف: ]]ك ػػءح الةجكيػػبف كةػػبفا ػػبؿ حيػػك 
يجسف ب ك الن كك ابنذ كلقدت فػ   (ِٓ)يإ يبت ب ك الن كك ابنذ كي   بيت  ف  م جؼ حيٌ   ك ءح يب   الليع 

 -حم اليػػػبت –ذ كاا يبت ػػػب (ّٓ)كف(ذ كدػػػسا فػػػ  م ػػػجؼ عيػػػ  ا تي م ػػػجؼ اومػػػبـ ع مػػػبف  ك ػػػءح األعمػػػ  )يىػػػ
التبايػؼ دمػب  ػبلكا: ال  :التكػييو يبلاكا ػؿ ك اػبنذ كك ػالن  :ك الن كك ابن يك الكجوذ ككجػو جػسف ب فػ  الك ػؼ

  كحةك  الديءم ]ك يلػو (ْٓ)ح ًء كال حيبًؿ  كسدء الامبكءم حٌف االجتاات يبلدلءة عف اليبت د يء ف  لغ  يسيؿ
 الاءات[: 

  (ٔٓ)[[(ٓٓ)بءل تيعًد يبلليًؼ ال ِّمبك ان كحي ػػػبن    جي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػً ٍءيمػػ دا بؾى ديؼه مب تيليؽي 
 التحميل والتعقيب: 

ذ كلػـ يػ ت يججػ  -(ٕٓ)حم األءجػب كاألفعػؿ ل يػو–: جعؿ حيك جيبف إ يبت اليػبت ك ػالن كك اػبن يػك الكجػو ُ
؛ كاجػػتج لقػػءاتة (ٖٓ)كيػػ  التكػػييو يبلاكا ػػؿ ل مػػب؛ كمػػا سلػػؾ فقػػ  اجػػتج لقػػءاتة الجػػسؼ ك اػػبن يججػػ   ػػكتي 
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الجسؼ ك الن يبلتبايؼ  يبلبن علم  كل ـ )لـ ح ًء(ذ حك ي  لغ   ءجت علي ب يسيؿ كغيءيب دمػب فػ  الييػت 
 السم حةك ا الاءات  

كحكء  القبعػ ة دبملػػ   ذ: حمػب الاػءات فقػ  تكلػا حد ػء مػف سلػؾ فػػ  اجتجبجػو لقػءاتة جػسؼ اليػبت عةػ  الك ػؿِ
))  فمف جسف ب إسا ك ؿ  بؿ: اليبت لبدة  كدؿ يبت حك كاك تلدةبف كمب  يؿ الكاك معمـك كمػب  يػؿ يقكلو: 

؛  ػـ التكػ   لقكلػو (ٗٓ)كتجتػائ يبلعػم  مػف الػكاك كيبلدلػءة مػف اليػبت(( ذاليبت مدلػكء فػإف العػءب تجػسف مب
ت اليػبت فػ  الك ػؿ كجػسف ب   كاجػتج الاػءات حيعػبن لمػف  ػءح يإ يػب(َٔ)يبلييػت الػسم حكء ا حيػك جيػبف فػ  الػةص

ك ابن ي ف  بؿ: )) ي  إسا ك لت ف  مكعا ءفا ف  يتُّ بذ كيػ  إسا لػدتُّ علي ػب تلػدف فجػسفت بذ دمػب  يػؿ: 
ذ كعلػػم يػػسا ةالجػػظ (ِٔ)(((ُٔ)لػػـ يػػءـً كلػػـ يقًت  فبلكجػػو في ػػب حف ت يػػت اليػػبت إسا ك ػػلت كتجػػسف ب إسا ك اػػت

 ما حف دؿ تلؾ القءاتات متكاتءة   ابتالؼ حي  جيبف كالاءات ف  الكجو المبتبء
كسدء حف السم فػ  الم ػجؼ  ذيإ يبت اليبت ﴾     تً يى  يىٍكـى    ﴿ف السم يبتبءا الةجكيكف حالاجبج  سدء: ك ّ

ذ كسدػء ةكعليو القءات يدلء التػبتذ كحلػة  جػسؼ يػسا اليػبتات إلػم يػسيؿ كحف العػءب تجػسف ب كتجتػائ يبلدلػء 
؛  ػـ حعدػم ءحيػو (ّٔ)لد ػءة االلػتعمبؿذ كحف األجػك  فػ  الةجػك إ يػبت اليػبتياعمكف حف سلؾ  [حم الةجبة]حة ـ 

كالػػسم حءاا   )) :كالةقػػؿ مػػف ج ػػ  ككج ػػ  الةظػػء الةجكيػػ  مػػف ج ػػ  حبػػءلذ فقػػبؿ اوتيػػبعؽ فيػػو يػػيف الػػسم كفٌػػ
  (ٓٔ)ف  دالـ العءب(([ حم الجسؼ]ذ ألف القءاتة لة  ك   جبت م لو (ْٔ)اتيبع الم جؼ ما إجمبع القءات

؛  ػـ سدػء تعليػؿ الدلػبئ  للك ػؼ يجػسؼ اليػبت ْ : كحد  الةجبس ءفػت الةجػكييف جػسؼ اليػبت مػف غيػء جػبـا
   ػـ سدػء الةجػبس حف حيػب عييػ  (ٔٔ)ي ف الاعؿ اللبلـ يك ؼ عليو دبلمجاكـ فجػسىؼ اليػبت دمػب يجػسؼ العػم 

ذ م الم ػجؼ الع مػبة [] ح اجتج لجسؼ اليبت ك ابن كك الن يججتيفذ األكلم: حةػو ءيا فػ  الم ػجؼ اومػبـ
 بؿ الةجبس: إف سلؾ ء ا حد ء العلمػبت لمػب ءكم عػف حةػس يػف مبلػؾ حةػو  ػبؿ: لػ لت عػف م ػجؼ ع مػبف 

ًء(ذ كءفع ب الةجبس حيعبن كسدػء حف يػسا الجػءؼ  ػ  جدػبا فقيؿ ل     سيب؛ كالجج  األبءل  كل ـ )مب ح ٍ 
  (ٕٔ)الةجبة الق مبت كسدءكا علتو كحةو ال يقبس عليو

فػػ  االجتجػػبجذ كالػػتة  إلػػم التعليػػؿ الةجػػكم فقػػبؿ عػػف  ػػءاتة  -علػػم عب تػػو–عمػػؽ حيػػك علػػ  الابءلػػ  : كتٓ
ألةػو دػالـ ملػتقؿ فيكػػيو  (يػػ ت )جػبالن دػبف حجػ ء يػػ ف تجػسؼ اليػبت مػف  –يػػ ت  :حم–الجػسؼ: ))كمػف  ػٌ ءا 

فقػبؿ إةػو القيػبس   حمب اجتجبجو لقءاتة او يبت فػ  الك ػؿ (ٖٔ)ف لـ يدف فب ل ((اا مف حجؿ سلؾ الاكا ؿ ك 
ف لػـ تدػف –الييف فال ك ت يكجب جسؼ اليبت يةب؛ كلقءاتة الجسؼ ف  الك ػؼ سدػء ججتػيفذ األكلػم حة ػب  كاا

فإة ػػب حكػػي ت بذ كال بةيػػ : دمػػب حف الجءدػػ  تجػػسؼ فػػ  الك ػػؼ فدػػسلؾ مػػب حكػػي  ب مػػف يػػسا الجػػءكؼ  -فب ػػل 
))  ألة ػب حد ػء مػف الجءدػ  فػ  ال ػكت  :يقكلو   كجٌلف الابءل  ك ؼ ايف د يء يبليبت(ٗٔ)فدبف ف  جدم ب

فال يةيغ  إسا جسفت الجءد  للك ؼ حف تجسؼ اليػبت لػو دمػب ال تجػسؼ لػبئء الجػءكؼذ كيقػكم تػءؾ الجػسؼ 
كيػ ؿ علػم حة ػب تةػاؿ عةػ يـ مةالػ  لػػبئء ذ ﴾    يىػػٍكـى يىػٍ تً    ﴿لليػبت فػ  الك ػؼ حف الدػالـ لػـ يػتـ فػ   كلػو 

 الجءكؼ تق يءيـ إيبا ف  ةجك:
ـٍ يى تيؾى كاألةيبتي تىٍةممحى  لى

(َٕ)   
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 كتجءيد ـ ل ب ف  الكعء ةجك:
  (ِٕ)  (((ُٕ)ؿيى    الغكاة ً فً  اي  ال يبءؾى 

علػػت ))فػػ  الك ػػؿ كالك ػػؼ يمةالػػ  مػػب الػػتعمؿ الابءلػػ  كحبيػػءان اجػػتج   لقػػءاتة الجػػسؼ ك ػػالن كك اػػبن ي ة ػػب جي
ذ كال ح ءذ فلمػب جػسفكا يػسا كةجػكا فػ  الك ػؿ لـ يػؾ :مجسكفبن ممب لـ يدف يةيغ  ف  القيبس حف يجسؼ ةجك

  (ّٕ)((  في مب (ي تً )كالك ؼ فدسلؾ جسفكا اليبت مف 
    المطمب الثالث: االجتزاء بالفتحة عن األلف:

بً ً يفى    ﴿ كمف سلؾ  ءاتة  كلو تعبلم: ٍف ًعٍلـو ًإف ديةتيـٍ  ى ]األجقػبؼ  ﴾ًاٍئتيكًة  ًيًدتىببو مِّف  ىٍيًؿ يىسىا حىٍك حى ىبءىةو مِّ
 : )حى ىءىة( يال حلؼ اجتاات يبلاتج  [ْ: 

ذ كيك م  ء دبلكجبع  كاللػمبج ذ كيػ  اليقيػ  مػف الكػ تذ  ﴾ ةو  بءى حى  كٍ حى  ﴿ك ءح الجم كء:  بؿ حيك جيبف ]]
 ء ؤ ة  ك بؿ الجلف: المعةم: مف علـ التبءجتمكا فت يءكةو  ك بؿ مجبي : المعةم: يؿ مف حجػ  يػءى د ة ب ح ى 

  ذ كمةو  كؿ األعكم:(ْٕ)ؾ؟ ك بؿ القءدي : يك اولةب علمبن ف  سل
ٍيتيمب       يييِّفى للٌلػػ  (ٕٓ)بمًا كاأً ءػػػػػػػػػػػإف  السم فيًو تىمبءى

كايػ  يػف علػ  كعدءمػ  ك تػب ة كالجلػف  (يبػالؼ عة مػب)حم: كللملت عيف غيءا؛    ك ءح علػ  كايػف عيػبس 
حى ىػػػءىة( يغيػػػء حلػػػؼذ كيػػػ  كاجػػػ ةذ جمع ػػػب حى ىػػػء؛ دقىتىػػػءىة ك ىتىػػػء  : )حك(ٕٔ)كاللػػػلم  كاألعمػػػ  كعمػػػءك يػػػف ميمػػػكف

]]  (ٕٕ)  
 التحميل والتعقيب:

ذ حءجج ػػب: العلػػـ المػػ  كء  لػػمبن مة ػػب تجتمػػؿ معػػبة  عػػ ة سدػػء  حيػػك جيػػبف ﴾ ةو ح ػػبءى  حكٍ  ﴿:  ػػءاتة الجم ػػكء ُ
اج ة جمع ب )حى ىء(  كسدء الملة   كيءل حيك جيبف حف )ح ىءة( علم  ءاتة عل  كايف عيبس كمف مع مب ي  ك 

 ـ  بؿ: ))كالمعةم في ف دل ف يقي  مف علـ حك ك ت م  كء مػف علػـ  (ٖٕ)بءة( ك)ح ىءة( ك)حٍ ءة(الاءات  ءاتة )ح ى 
األكلػػيف  كمف  ػػءح )ح ىػػءىة( فإةػػو يةػػبا علػػم األ ػػءذ دمػػب  يػػؿ  ىتىػػءىة((
  كسدػػء الاجػػبج  ػػءاتة )ح ىػػءة(  ك)حى ىػػبءىة( (ٕٗ)

ذ كيجػكا حف يدػكف علػم معةػم يقيػ  مػف علػـ حك (ًعٍلػـ)مػف  (عىالم )إف )حى ىبءىة( علم معةم ك)حٍ ءىة(ذ  ـ  بؿ 
سدء الةجبس  ػكؿ الدلػبئ  فػ  )حى ىػبءىة( ك)ح ىػءىة( ك)ح ٍػءىة( حة ػب يمعةػم الكػ ت المػ  كءذ ك   (َٖ)مب يؤ ء مف علـ

الجػ يثى يىػٍ  يءياي  جػ يث مػ  كء يقػبؿ: حى ىػءى  :كفلءا الةجبس علم حةو الك ت المتج  ث يوذ كمةػو
  كحكء  ايػف  (ُٖ)

ذ كجعؿ العديءم معةم )ح ىءىة( يك مب يؤ ء حم: ييءكل(ِٖ)جة  المعةم السم سدءا الاءات ةالو
(ّٖ)  

: مف مجمؿ يءات العلمبت المسدكءة حعالا ةلتةتج تقبءب معبة  القػءاتات الػكاء ة ل ػسا اأيػ  كيػسا يعةػ  حف ِ
 لـ يؤ ء د يءان علم المعةم  اجتاات األلؼ يجءد  الاتج  يةب 
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 :بحث الثالث: في التشديد والتخفيفالم
( يتكػ ي  العػيف ءيػبع ذ ؿى ع ػ(  ال ػ  ك)فى ؿى عى إف ف  التك ي  كظيا  معةكي  مت تٌي  مف ايػب ة الميةػم لاظػبنذ فػػ)فى 

 ػب: التع يػ  ك)فيعىبؿ( ءيبع  ك)فيع بؿ( يتك ي  العيف بمبل ذ كيسا التععيؼ دبف لكظبئؼ معةكي  لديا  مة
ف  ةدق ب مك  ة تلؾ المعبة   كالم اكم  كالتدءيء  كءيمب تجبكا ع   مف ال ي كالتد يء كالميبلغ  كالتكدي  

  (ْٖ)اللديا  إلم مب يك حعمؽ كحيع  جتم تتلا الكق  ييف ال اللتيف ف  ظبيء األمء
ج  كىاٍلعيٍمءىةى ًلٌلوً  ﴿مف سلؾ  ءاتة  كلو تعبلم ـٍ  كىحىًتمُّكٍا اٍلجى ؤيكلىدي ب اٍلتىٍيلىءى ًمفى اٍل ىٍ ًم كىالى تىٍجًلقيكٍا ءي فىًإٍف حيٍجً ٍءتيـٍ فىمى
ًجل ػػػػوي  ت ػػػػم يىٍيليػػػػ ى اٍل ىػػػػٍ مي مى ( يعػػػػـ اليػػػػبت [ُٔٗ]اليقػػػػءة :  ﴾   جى ( يدلػػػػء اليػػػػبت المكػػػػ  ةذ ك)ال ػػػػً مُّ : )ال ػػػػً مِّ

 المك  ة 
ٌم( يدلػػء الػػ اؿ كتكػػ ي  اليػػبت فػػ   ً )الً ػػ (ٖٓ)ة ػػبؿ حيػػك جيػػبف ]] ك ػػءح مجبيػػ  كالايػػءم كايػػف يءمػػا كحيػػك جيػػك 

  (ٖٔ)كءكل سلؾ ع م  عف عب ـ[[ -ف  الجء كالءفا–المكععيف 
 التحميل والتعقيب:

)  كال ػػ مُّ جمػػا ) :ف ػػؿ األمػػء غيػػءاذ فقػػ   ػػبؿ الاجػػبجييةمػػب ا تعػػب حيػػك جيػػبف القػػكؿ فػػ   ػػءاتة التكػػ ي ذ 
ًسي   مي ٌي  كيى ٍ  ٍسيى  اللىًءج: جى ((دقكل ـ ف  جى ٍسمه   (ٕٖ)  كجى

( كجدم غيءا : حة ب لغ  ية  تميـ   بؿ اييء: ذكسدء الةجبس حف ايف اللديت  بؿ: كيقبؿ )يً مٌّ
بءى ييػتو ييٍلتىيبتي  ـٍ حءى جى كا يىً ي بن    كل ـٍ حءى مىعكىءان حىلىءي فل
(ٖٖ) 

ذ كسدػء (َٗ)ايػف عديػ  كسدء سلؾ حيعبن ؛ (ٖٗ)كسدء الامبكءم حف ال ً ٌم يبلتك ي  جما ي ي  دمدي  كمد ٌ 
(كؿعي اٍ مى )يمعةم  (عيؿفى )العديءم يسا القكؿ كحعبؼ إليو  كالن يبء كيك حةو 

 م  ٌم  :ي ٌم يمعةم :؛ حم(ُٗ)
 كعلي ب  كؿ الاءا ؽ الكبعء التميم : (ِٗ)كيي ك حف التك ي  لغ  تميـ كلالم  يس

ٌلم     كحعةبًؽ ال ىً مِّ ميقل ػػ لٍاتي يءبِّ مد ى كالمي ى  (ّٗ) اتً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجى
   (ْٗ)كالتبايؼ لغ  حيؿ الججبا ك ءي 

ػببه ﴿كمف سلؾ  ءاتة  كلو تعبلم  عىؿى اٍأًل ى ى ًإلى بن كىاًج ان ًإف  يىػسىا لىكىػٍ ته عيجى ػبب( يتكػ ي  [ٓ]ص :  ﴾حىجى : )عيج 
 الجيـ 

ببه  ﴿الجم كء:  ك ءح   بؿ حيك جيبف: ]] دءجػؿ ديػكاؿ كليػءاع فػ  دكيػؿ كلػءيا  ذ كيك يةبت ميبلغػ ذ  ﴾عيجى
: يكػػ  الجػػيـذ ك ػػبلكا: ءجػػؿ ًدػػٌءاـ كدىع ػػبـ كدىي ػػببذ كيػػك حيلػػ  مػػف (ٓٗ)ك ػػءح علػػ  كاللػػلم  كعيلػػم كايػػف مقلػػـ

بب لغ  حا  كةكتة[[ (فيعىبؿ)   (ٔٗ)المباؼ  ك بؿ مقبتؿ: عيج 
 

 التحميل والتعقيب: 
حةو لغػ  حا   اأبءلم كاف )فيٌعبؿ( مف  ي  الميبلغ ذ ك : سدء حيك جيبف ف  )عيٌجبب( ءحييفذ األكؿ حةو عُ

يػػسا ءجػػؿ دػػءيـ كديػػٌءاـ كديػػءاـ كالمعةػػم دلػػو كاجػػ ذ كحةكػػ  مػػف  :كػػةكتة  كدػػبف الاػػءات  ػػ  سدػػء حف العػػءب تقػػكؿ
 الكعء:
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 (ٕٗ)يب ديٌيبيػػبةب مبتى ب كج ٍ ءايب    إةى  ب العِّ ةب  كةى سلٍ يى  ةجفي 
))فدػؿ ةعػت ةعػت  يػو الػمبن سدػءان دػبف حك حة ػم  :عػ ة كػبمل  فػ  سلػؾ فقػبؿ   ـ التةتج الاءات  ب(ٖٗ)يءي  دييبن 

ذ كلػػـ يػػسدء (يػػبجً عى )  كجػػٌكا الاجػػبج )عيٌجػػبب( فػػ  معةػػم (ٗٗ)علػػم )فيع ػػبؿ( مكػػ  ان حك مبااػػبن ف ػػك  ػػكاب((
 (فٌعػػػبؿ)ك [يػػػبلتبايؼ] (فيعػػػبؿ)ك (فىعيػػػؿ)  كحكػػػبء ايػػػف جةػػػ  إلػػػم د ػػػءة مجػػػ ت ال ػػػا  علػػػم (ََُ)حة ػػػب  ػػػءاتة

 لتك ي  كحةك :يب
ليؽي الدءيـً كليسى يبلكعٌ      وي ياتيبًف الةػ ػ ىل  كالمءتي ييلجقي   (َُُ)بتبي

  (َُِ)كسدء ايف جة  حف ايب ة الميبلغ  يإلجبؽ التبت فقبلكا )ديٌءام ( ؛حم ليس يبلكع ت
يع ػب تػػ ٌؿ علػػم حم جم عةػػم كاجػػ عػػبؿ( ك)فيٌعػبؿ( يمال ػي  )فىعيػػؿ ( ك)في  كالػسم يا ػػـ مػف دػػالـ الاػػءات حف: ِ

بؿ(ذ حمب ايف جةػ  فقػ  اكػتءد ايػب ة بؿ( حيل  مف )فعى عٌ ذ كاةاء  حيك جيبف حف )في معةم الميبلغ  يبل ءج  ةال ب
األ ػػػءب لل ػػػكابذ كيتمبكػػػم مػػػا دػػػكف  ػػػءاتة  الػػػسم ةػػػءل حةػػػو بلػػػ ( لج ػػػكؿ الميبلغػػػ   كيػػػك الػػػءحمتػػػبت )فيع  ال

 التبايؼ متكاتءة 
 : لك مبكيةب حيػب جيػبف فػ  حٌف  ػيغ  )فٌعػبؿ( المكػ  ة يػ  حيلػ  مػف : كيب كص حم القءاتتيف ي  األيلّ

يػػ  حيلػػ  مػػف  ػػءاتة  -يبلتكػػ ي   – ػػيغ  )فعػػبؿ( المبااػػ  فػػإف يػػسا ال يعةػػ  يبلعػػءكءة حف القػػءاتة الكػػبسة 
كبب ػ   –ذ ألف يالغ  القءيف ال تةقبس يبلايب ة ف  يةبت  ي  الميبلغ  فقد [يبلتبايؼ ]الجم كء المتكاتءة 

ذ يػؿ ةػءل حف -دبف الءحم األءجب يػك تلػبكم جميػا تلػؾ ال ػي  فػ  ال اللػ  علػم الميبلغػ  فػ  الك ػؼ إسا
حف  ػيغ   :العبمؿ األيـ ف  اليالغ  القءيةي  يك تةبلؽ العيبءة كاةلجبـ األلابظ فيمب يية ب  كالسم يي ك يةػب

ا لػيبؽ اللػكءة سم العيػبءات جػبب( يمػب في ػب مػف  لػ كل  اليةػبت كاللػءع  فػ  الةدػؽ تتةبلػؽ مػالتبايؼ )عي 
عةػ  يػ ت اللػكءة  كلػك ت ملةػب فكا ػؿ اللػكءة التػ  تةت ػ  يبلمػ  لءحيةػب  –الق يءة المتالجق  ف  يسا المكعػا 

جلػػف تكايع ػػب يػػيف ال ػػي  المبااػػ : )كػػقبؽذ مةػػبصذ عجػػببذ يػػءا ذ ابػػتالؽذ األلػػيبب( كال ػػي  المكػػ  ة 
كحءيعػيف مكعػعبن( علػم المكػ  ة )لػت    مبةيػ   المبااػ  ))دٌساب ذ كٌيببذ حٌكابذ غٌكاص  ( ما غلي  ال ي

عكء مكعػعبن فقػد( فػ  عمػكـ اللػكءةذ مػا مالجظػ  تءٌدػا ال ػي  المبااػ  فػ  اأيػبت الق ػيءة فػ  مق مػ  
جػػػبب( ي ػػػيغت ب المبااػػػ  فػػػ  تػػػ ت  )عي  إسأليلػػػ  االلػػػكءة دمػػػب حلػػػلاةب  كعليػػػو ةػػػءل حف القػػػءاتة المتػػػكاتءة يػػػ  

 حعلـ   مك ع ب المةبلبذ كا
ب  ىلىم  ءاتة  كلو تعبلم حيعبن كمف سلؾ  مى يُّؾى كى  : )كى ىعىؾ( يبلتبايؼ [ّ]العجم :  ﴾﴿ مىب كى  عىؾى ءى
يتك ي  ال اؿ؛ كعءكة يف الاييء كايةو يكبـ كحيك جيكة  ﴾   مىب كى  عىؾى    ﴿ك ءح الجم كء   ]] :جيبف  بؿ حيك

مػػب تءدػػؾ  كالػػتغةت العػػءب فػػ  ف ػػيب  :ذ حم[: يػػبلتبايؼيعةػػ ] : يبا ػػب(َُّ)كحيػػك يجءيػػ  كايػػف حيػػ  عيلػػ 
عػػف ذ ك (متءكؾػ)ماعكل مػػب يػػ (ذ كعػػف الػػـتبءؾػ)ذ كعػػف الػػـ فبعل مػػب يػػ(ءسى كى )ك (ع ى كى )ءؾ( عػػف دالم ػػب يػػػ)تى 
  بؿ حيك األلك : ؛(ءسى كى )ك (ع ى كى )ما ذ ك   لي (التءؾػ)م  ءيمب ي

ًلٍيًل  مب اٌلسم     غػػػػػػى  ٌتم كى ىعىوٍ لىٍيتى ًكٍعًءٍم عىٍف بى بلوي ف  الجيبِّ جى
(َُْ) 
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 ك بؿ يبء: 
ب يؿى عىمءكو كعبًمءو       فىءاًئسى حدءاؼى المي ىق اىً  اللٍُّمءػػك يـ  كى ىٍعة

(َُٓ) 
  (َُٔ)كالتك يا ميبلغ  ف  الك عذ ألف مف ك عؾ مابء بن فق  يبل  ف  تءدؾ[[

 التحميل والتعقيب:
ذ دمػػب كء  عػػف الميػػء   كلػػو: (َُٕ): كء  عػػف لػػييكيو حةػػو مةػػا حف يقػػبؿ: ك عذ ك ػػبؿ الػػتغةكا عةػػو يػػػ)تءؾ(ُ
ككء  عةػػ    (َُٖ)(  ((تءؾػ)ك ع كال كسء لعػػعؼ الػػكاك إسا  ػػ متذ كالػػتغةكا عة ػػب يػػ :ال يدػػب كف يقكلػػكف  ))

 تءدتػو  :يقػبؿ: كى ىعتػو كلدػف ا  كالساذ كى ىع س الجءاةػ  عػف ايػف اللػديت  ػبؿ: كيقػبؿ: سىٍء عػف   )) :األايءم
تقػػػػػػكؿ: كى ىعتػػػػػػو ف ةػػػػػػب كا ع فػػػػػػ  معةػػػػػػم تءدتػػػػػػو ف ةػػػػػػب تػػػػػػبءؾذ كلدػػػػػػف يقكلػػػػػػكف فػػػػػػ   ك ػػػػػػبؿ الليػػػػػػث: العػػػػػػءب ال

 كحةك : ت ىٍعو   ىٍعو كف  الة م: ال :كف  األمء ذ: ي ع(َُٗ)[ءعبجال]
مف السم كى ىعكا عبن ةاٍ  حد ءى    ـ  ػػػػػػػػػػػلً مب    مكا ألةاي  كدبفى 

(َُُ) 
 كسدء ةب تو:ذ ايف اللديت  كؿ مبلؾ يف ةيكيءة تءدكا  حةك  :يعةم

ٍافً ي  ال كتء إلم المى  حي بؿي   بظتٍ    (ُُِ)(((ُُُ)عباي  تيلٌف كتك ىع عت     يبلجى
كحف المعةػم: مػب تءدػؾذ كالتكػ   يييػت حيػ  األلػك  كيجػ يث  كسدء ايف ببلكيو حف التبايػؼ  ػءاتة الةيػ 

ػ ى عبئك  إف كء الةبس مةال  يكـ القيبمػ  مػف كى  )يب :عف عبئك  الةي  اتقػبت  -حك تءدػو الةػبس–الةػبس  وي عى
حم غيء ]كالعل  عة  غيءا   فقبؿ: )) ذ  كتكلا الةجبس فيمب يي ك حةو كءح لدلمبت الميء  حعالا(ُُّ)فجكو(
ة فػػػػ  حكؿ حف العػػػػءب تلػػػػت قؿ الػػػػكاك فػػػػ  حكؿ الدلمػػػػ  ل قل ػػػػبذ يػػػػ ؿ علػػػػم سلػػػػؾ حة ػػػػب ال تكجػػػػ  اائػػػػ  [لػػػػييكيو

  كيػػءل ايػػف (ُُْ)(((   ؿكاً ػػحى )ال غيػػءذ كفػػ  الجمػػا  (ؿً ػػيٍ كى حي ) لػػت:  (الن كاً ػػ)الدالـ  ذإةػػؾ إسا  ػػغءت 
  (ُُٔ)إال حة ـ    التعملكا معبءعو (ُُٓ)ع(  ليل  االلتعمبؿ ى جة  حف )كى 

ػػػو يى  :ك ػػػكل ـ  ىٍع يػػػسا حىم   كى ىعى ًإسا تىػػػءىؾى )) :ك ػػػبؿ فػػػ  الللػػػبف ٍدػػػو ككى ىعى ػػػو تءدػػػواٍتءي كيػػػ  كػػػبسة كدػػػالـ  ذ ىعي
ٍدتيػؾى  ذ ىٍعةػػ  كسىٍءةػ  كيىػػ ىعي كيىػػسىءي  :العػءب سىٍءتيػؾى الػػتغةكا عة مػػب يتىءى كالم ػػ ء في مػػب  ذكال يقكلػكف ك ىٍعتيػػؾى كال كى

ٍسءان   :ك   جبت ف  ييت حىةك ا الابءل  ف  الي ءيبت ذكال كاً عه  :كجدبيمب يعع ـ ذتءدبن كال يقبؿ كٍ عبن كال كى
ًايفه ف ىيُّ ي   (ُُٕ)م تىٍءًؾ السم حىةب كاً عي ػػعل       مب مب حىٍتيىعىف  فًإة ة  جى
ٍعًف يف حىٍكسو  (كاً ع) بؿ ايف يءم ك   جبت   :ف  كعء مى

  (ُُٗ)(((ُُٖ)بًجلي ب جم بتو كتيلبًجليوػػييل     عليو كىًءيبه لىيِّفه كاً عي العى ب 
  (َُِ)  ((حىم مب تءدؾ ءيؾ كالمعةم في مب كاج  )) :ك بؿ عف القءاتتيف

حف ع( ف  الككاي  الكعءي  علم العءكءة ألف الكبعء إسا اعدء جبا لو  ى جكا )كى : إسا دبف الةجبة    بءٌ ِ
ف لـ يء  فيو لمبعذ فمػبسا   (ُُِ)مػف  ػءاتة كحجب يػث كء  عػف الةيػ   ةقػكؿ فيمػبيةدؽ يمب يةتجو القيبس كاا

ةمب يجمؿ  كؿ الةجػبة علػم  لػ  الػتب امو ف ػك   )):  بؿ ايف األ يء ؟؟(ُِِ)كيك حف ب العءب  [حم: ك ع]كاا
  (ُِّ)((كبس ف  االلتعمبؿ  جيب ف  القيبس
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 الخاتمة
لىٍت ًإلىٍيً ف  كىحىٍعتىػ ىٍت لى يػف  ميت دىػ ن  ﴿: يب كص  ءاتة اومبـ الجلف: ُ ٍدًءًيف  حىٍءلى ]يكلػؼ :  ﴾  فىلىم ب لىًمعىٍت ًيمى
ػػػبتان( يمػػػ[ُّ يػػػءا ا كػػػبي يف كػػػعءييفذ  ػػػـ ت ييػػػ   ؛ تيػػػيف  فتجػػػ  الدػػػبؼ: )ميت دى مػػػف بػػػالؿ تعليػػػؽ حيػػػ  جيػػػبف كاا

كج ػبن مقيػكالن  -إعػبف  إلػم  ػج  لػة يب –ال ميبد  لدكف األلؼ ةبتج  عف إكيبع الاتج  حف ل ػسا القػءاتة 
   ف  العءيي  يكدؿ عبـ

لىئًػًو فىػسىاًةؾى يي  ﴿ايف ملػعك  لقكلػو تعػبلمحيك جيبف لة ءة  ءاتة  مادتاك : ِ مى ػٍكفى كى يِّػؾى ًإلىػم ًفٍءعى    ٍءيىبةىػبًف ًمػف ء 
( يبليػػبت [ِّ]الق ػػص :  ﴾ اجػػتج حيػػك علػػ  يبلتعليػػؿ ال ػػكت  كاجػػتج  ؛ فػػ  جػػيفيبلتعليػػؿ اللغػػكم: )فىػػساًةيؾى

 الكبسة ممب عاا  ءاتة ايف ملعك   لغكميدال التعليليف ال كت  كالالعديءم 
ػػوي ..﴿عػػف القػػءاتة المتػػكاتءة:  للػػسبٌ  جتجػػبج يبللغػػ اال ادتاػم حيػػك جيػػبف يبالعتمػػب  علػػمك  :ّ كا يىٍءعى ف تىٍكػػديءي كىاًا
ػػ ي لت ػػيب: ) العػػم يمػػ   [ٕ]الامػػء :  ﴾  لىديػػـٍ  ك(ذ فػػ  جػػيف فب ػػو اجتجػػبج ايػػف ببلكيػػو الػػسم دػػبف ميةيػػبن يىٍءعى

لقيلػ  ا دمػب اعتمػ لابءلػ  الػسم الػتة  علػم القيػبسذ اعلم ةظءة  ءفي  حد ء عمقبنذ كفب و حيعػبن اجتجػبج 
ف  اجتجبجو ل سا القءاتة علم العل  ال ػكتي  لمتيػبف يبلمػ ذ كيػ  التقكيػ ذ كءحل حف ال مكجػب لجػسف ب يةػب 

اجتجبجػػبت العلمػػبت ل ػػسا القػػءاتة مػػف حكجػػو متةكعػػ ذ كال  تعبعػػ ا تكيدػػس مػػب  اـ القػػءات  ػػ  حجمعػػكا علي ػػب 
 عجب ف  سلؾ إس ي  مف القءاتات الليا المتكاتءة 

ؤيكؼه ء ًجػػيـه  ...﴿ كلػػو تعػػبلم  قػػءاتةبجػػبت العلمػػبت ل: ك اءت اجتجْ : [ُّْ]اليقػػءة :  ﴾ ًإف  اللٌػػوى ًيبلة ػػبًس لىػػءى
ؤي ﴿  للتبايؼ  حك علم حف تجكؿ الكاك إلم عم  علم دكة ب لغ   يجسؼ الكاك كعـ ال ماة ﴾ؼه لىءى
لىػًعي ه يىػٍكـى يىػٍ ًت الى تىدىل ػ ﴿تعػبلم  الجم ػكء لقكلػو : التةيد الاءات مف  ػءاتةٓ ـٍ كىػًق ٌّ كى  ﴾ـي ةىٍاػسه ًإال  ًيًإٍسةًػًو فىًمػٍة ي

كدػؿ يػبت حك كاك تلػدةبف كمػب  يػؿ )) : بعػ ة يقػكؿ في ػببالجتاات يبلدلءة عػف اليػبت ي(  يىٍ تً : )[َُٓ]يك  : 
  ((الكاك معمـك كمب  يؿ اليبت مدلكء فإف العءب تجسف مب كتجتائ يبلعم  مف الكاك كيبلدلءة مف اليبت

ًاٍئتيػكًة  ًيًدتىػببو    ﴿آليػ  لمجمؿ يءات العلمبت المسدكءة حعالا ةلتةتج تقػبءب معػبة  القػءاتات الػكاء ة  مف :ٔ
ػػبً ً يفى  ػػٍف ًعٍلػػـو ًإف ديةػػتيـٍ  ى ػػف  ىٍيػػًؿ يىػػسىا حىٍك حى ىػػبءىةو مِّ كيػػسا  : )حى ىػػءىة( يػػال حلػػؼ اجتػػاات يبلاتجػػ  [ْ]األجقػػبؼ :  ﴾مِّ

 ج  يةب لـ يؤ ء د يءان علم المعةم يعة  حف اجتاات األلؼ يجءد  الات
ػػب  ىلىػػم  ﴿ ػػءاتة  كلػػو تعػػبلم  كيب ػػكص: ٕ مى يُّػػؾى كى ػػؾى ءى ػػب كى  عى ػػؾ( يػػبلتبايؼ[ّ]العػػجم :  ﴾مى إسا  :: )كى ىعى

يةدػؽ حف دبف الةجبة    بءجكا )كى ىع( ف  الككاي  الكعءي  علم العءكءة ألف الكبعء إسا اعدء جبا لػو 
ف لـ يء  فػ  تبايػؼ ) كٌ ع(  مػف  ػءاتة كحجب يػث كء  عػف الةيػ   فإف مب  فيو لمبعذ يمب يةتجو القيبس كاا

 ذ كلك دبف ةب ءان ف  االلتعمبؿ  جيب ف  القيبسي ؿ علم حف سلؾ 
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 الهوامش:

 عليه  ف ديعايه  إلعثة عرم   2ٕ/ٔعاعيصاف: ؛ 2ٕ/ٔييظة ار واب: فٔ
  ٕٗٓييظة ارديعا : فٕ
 رم إلعثة عل  .ائله ع؛ ٖٓٗ/ٔسب: ؛ عارم وٕٗٔ/ٖعةد  ف ارضصائر:  فٖ
  2ٕٕارصا بف:  فٗ
   2ٕ/ٔييظة سة صياع  اععةاب: ف٘
  ٕٕٔ/ٖييظة ارضصائر: فٙ
   ٖٕٗ:عيد اب  نيف ني  عارصعوي ييظة اردةاسات ارله ف2
  ٘ٙٔ/ٔارم وسب:  ف2
  2٘؛ عاراةائة: 2ٖائة ار  ة: ) عاةٖٓٗ/ٔييظة ارم وسب: ف9
  ٕٕٙاةآيي   ف ارم نمات ارلغعي : ييظة اراةاإات ار فٓٔ
  ٖٖٔ) عاعو اف: 9ٖٖ/ٔ؛ عارم وسب:2ٙييظة مضوصة اب  ضارعيه: فٔٔ
عةد  ف  يةيد بميوزح )  ف أيت م  ارغعائل  ي  ُوةم  دةا: الب  ذةم  يةثف ابيه) عص فٕٔ

  ٖٙٔ/ٕ) عارضصائر: ٖٓٗ/ٔارم وسب: 
 .ائله  عثة عل ) عرم إل29ٔ/ٖ: "عاة" اج: عارو 2ٕٖ/ٔعةد ب  يسب   ف ارمغيف:  فٖٔ
 ) يةيد : ار اةب ٕٖٓ/٘ارب ة ارم يط:  فٗٔ
  2ٖٔعذع .عل ار  بةي إليااً) ييظة اروبيا : ف٘ٔ
  ٖٓٗ/ٔارم وسب:  فٙٔ
 ييظة ارمصدة يفسه  ف2ٔ
 ويظة ارصف   ارسابا   ف2ٔ
  ٖٓٗ/ٔارم وسب:  ف9ٔ
  ٖٖٔاعو اف:  فٕٓ
  عييظة   رك ٕٓٓٔ: ؛ ؛ عاروبيا 9ٖٗإلبف عمةع) ييظة ارسب  :  ع  اب   ثية) ععباس ع  فٕٔ

  ٓٗ/2م نم اراةاإات: 
 ٕٓٙ/ٕ؛ ع عةاب اراةاإات ار عا   رل  بةيف: ٗٔٔ:مضوصة اب  ضارعيهييظة  فٕٕ
 ٖٔٔ/2ارب ة ارم يط: فٖٕ
  ٕٓٗ/٘:  رلفاةسفف ار ن  رلاةاإ ارسب   فٕٗ
 ٕٓٓٔاروبيا :  فٕ٘
  ٕٓٙ/ٕار عا :  عةاب اراةاإات فٕٙ
   2ٕ٘/ٖٔارنامع أل  ام اراةآ : ف2ٕ
 عاري عيا  ذما إلبع عمةع ب  ار  إ عار سائف  ف2ٕ
  2ٖٓ/ٔ؛ عاري ة:ٓٙ٘؛ عارسب  :29ٔييظة ارويسية: ف9ٕ
 ييظة ارمصادة ارسابا   فٖٓ
  2ٓٗ؛ عاعو اف: 2ٖٓ/ٔييظة اري ة: فٖٔ
 ٔٓٗ/2ارب ة ارم يط:  فٕٖ
  2ٕ:ارةم   ي ديعا ييظة  فٖٖ
 99ٔار ن   ف اراةاإات ارسبع الب  ضارعيهف: فٖٗ
  9ٔٙ) عييظة إليااً  ن  اراةاإات  الب  زينل ف:2/9ٔار ن  رلاةاإ ارسب   رلفاةسفف:  فٖ٘
  ٕٗ/ٔار  ف: فٖٙ
  ٕ٘ٔ-ٕٗٓ/ٗييظة ار واب: ف2ٖ
ع ارمديف عاب   ثية ؛ عار ةميا  ذما يا ٕ٘ٙراةآيي   ف ارم نمات ارلغعي :ييظة اراةاإات ا ف2ٖ

 ارم ف
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   ٖٕٕ/ٕ) عاري ة:22 ) عارويسية:2ٔٔ :ييظة ارسب   )ععاصم بةعاي  اربةنمف ف9ٖ
 ٖٕٙارديعا :  ر  ب ب  مارك األيصاةي) فٓٗ
) 22 ) عارويسية:2ٔٔ :ارسب  عإلبع ب ة ع  عاصم عضلف عي اعب عاريزيدي عارمطععف )  فٔٗ

   9ٗٔعاعو اف:    ٖٕٕ/ٕعاري ة:
  2ٓٙ) 2ٓٙيظة  ةح ارديعا اربيت رنةية) ي فٕٗ
  2٘ٔ/ٕاةآ : ؛ عارنامع أل  ام ارٕٕٔ/ٔييظة ارم ةة ارعنيز:  فٖٗ
  ٔٓٙ/ٔارب ة ارم يط: فٗٗ
  2ٖ/ٔييظة  عةاب اراةآ   رلي اسف: ف٘ٗ
  2٘ٔ/ٕعارنامع أل  ام اراةآ :    م نمفٖٔ/ٕييظة وفسية ارطبةي: فٙٗ
  2ٖت ارسبع: ن   ف اراةاإاارييظة  ف2ٗ
  ٖٕٓ/ٕييظة ار ن  رلاةاإ ارسب   رلفاةسفف: ف2ٗ
  2ٕٙ- ٕٙٙ/ٔييظة ار  ف: ف9ٗ
  9ٕٕ/ٕ؛ ) عاري ة: 2ٕٔارويسية: ع: 2ٖٖارسب  : عاب   ثية عإلبع ن فة عاب  م يص ؛ ييظة:  فٓ٘

  9ٖٔ/ٗعييظة م نم اراةاإات: 
 ارمصادة عارمةانع ارسابا  ييظة:  ب    ب ؛  فّ ب  ي اعب عسهل عاب  مس عد عإلُ ذف .ةاإل ع فٔ٘
؛ 2ٕٔعذف .ةاإل اب  عامة ععاصم ع مزل ع فر ع  ب  عضلف عاألعمش؛ ييظة: ارويسية:  فٕ٘

  9ٖٔ/ٗعييظة م نم اراةاإات:   9ٕٕ/ٕ) عاري ة: 2ٖٖعارسب  : 
.ال  ف م نم اراةاإات:  عرم إلندذا  ف ارمطبعص م  مص ف اب  مس عد ) ييظة  واب  فٖ٘

  9ٖٔ/ٗ  عييظة م نم اراةاإات: ٖٙف : ارمصا 
   ٖٔٗ/ٕييظة ار  اف: فٗ٘
  9ٓ/ٖ؛ عارضصائر:   ٕٖٗ/ٔعةد ب  يسب   ف م ايف اراةآ  رلفةاإ: ف٘٘
  ٕٕٙ – ٕٔٙ/٘ارب ة ارم يط: فٙ٘
  م  ذ ا ارب ث ف٘ارصف     ف  عةدعذف .ةاإل اب   ثية عي اعب  ما  ف2٘
وَّ   ﴿  ما  ف .عره و ار :  ف2٘ بِّ اْةِنُ عِ     ْعُت . ال  ة  ُذُم اْرم  د  اإ إل    ا ن   [99]ارمؤميع  :  ﴾   ِ  
  ٕٖٗ/ٔم ايف اراةآ   رلفةاإف:  ف9٘
 ييظة ارمصدة يفسه  فٓٙ
  ف م  ذ ا  ارب ث٘عةد  ف ارصف      عيا ع  ما ييَّ عذف .ةاإل اري عِّ  فٔٙ
  ٕٖٗ/ٔم ايف اراةآ   رلفةاإف:  فٕٙ
  ٖٙ/ٖاراةآ  ع عةابه  رلزناجف:  ييظة م ايف فٖٙ
 ياصد إلغلبهم؛ أل   يهم م  .ةإل بار  ف عص  عع.فا  فٗٙ
  ٖٙ/ٖييظة م ايف اراةآ  ع عةابه  رلزناجف:  ف٘ٙ
  2ٖٔ/ٕييظة  عةاب اراةآ   رلي اسف:  فٙٙ
  2ٖٔ/ٕييظة  عةاب اراةآ   رلي اسف:  ف2ٙ
  2ٖ٘/ٗار ن  رلاةاإ ارسب    رلفاةسفف:  ف2ٙ
 ييظة ارمصدة يفسه  ف9ٙ
 :رسا  ار ةبييظة  عو ملوه :    بما ال.ت ربعُ  بيف زيادف؛  م  .عل .يس ب  زذية ار بسف؛ ف2ٓ

  2ٖ٘/ٕ؛ عييظة ارم نم ارمفصل  ف  عاذد ارلغ  ار ةبي :ٗٔ/ٗٔ"إلو ": 
لُبف )ر بيد هللا ب  .يس ارة.ّيات ف2ٔ ؛ عييظة ارم نم ٖيعايه: ييظة د عو ملوه:     ُيْصبِ     ال رُه َّ مطَّ

  2ٕ٘/ٔارمفصل  ف  عاذد ارلغ  ار ةبي :
   2ٖٙ) 2ٖ٘ /ٗار ن  رلاةاإ ارسب    رلفاةسفف:  ف2ٕ
  22ٖ /ٗ: ارمصدة يفسه ف2ٖ
  29ٔ/ٙٔييظة ارنامع أل  ام اراةآ :  )ةعاا اراةطبف ع  اراةظف ف2ٗ
  9ٖييظة ديعا  األع  :  ف2٘
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؛ ٓٗٔييظة مضوصة اب  ضارعيه: هال ع  ي اعب عإلبع ب ةي ) عإلبع ةناإ عاألعمش عارمي ف2ٙ
  29ٗ/2ييظة م نم اراةاإات: ع
  ٙ٘/2ارب ة ارم يط:  ف22
ع.ةاإل  إل ْثةلف بس ع  ارثاإ .ةإل بها علف عإلبع عبد   ٖٓٗ/ٕييظة م ايف اراةآ   رلفةاإف:  ف22

؛ ٓٗٔضوصة اب  ضارعيه: عارا اك عاب  ي مة) ييظة م فّ ب  ارة م  ارسلمف ع.وادل عار س  عإلُ 
  ٕٗٙ/ٕعارم وسب: 

  ٖٓٗ/ٕم ايف اراةآ   رلفةاإف:  ف29
  ٖٖٖ/ ٗ:  رلزناجفييظة م ايف اراةآ  ع عةابه ف2ٓ
  ٘ٓٔ/ٗ:  رلي اسف ييظة  عةاب اراةآ  ف2ٔ
  ٕٗٙ/ٕييظة ارم وسب:  ف2ٕ
  ٗ٘ٔٔ/ٕييظة اروبيا : ف2ٖ
  ٖٓٙغعي : ييظة اراةاإات اراةآيي   ف ارم نمات ارل ف2ٗ
.ةإل بها مناذد عارزذةي عاب  ذةمز ععصم  عارلؤرؤي عضاةن  ع  عاصم) عإلبع  يعل عاب   ف2٘

 2ٕٙ/ٔ؛ عارم ةة ارعنيز:  9ٔعطي  ع   مزل) ييظة مضوصة اب  ضارعيه: 
  2ٕ/ٕارب ة ارم يط:  ف2ٙ
  ٖٕٓ/ٔ:  رلزناجفم ايف اراةآ  ع عةابه ف22
  29ديعا  زذية:  ةح ) عييظة  ٓٓٔ/ٔ:ييظة  عةاب اراةآ   رلي اسف ف22
  2ٖٕ/ٔييظة ار  اف:  ف29
  2ٕٙ/ٔييظة ارم ةة ارعنيز:  ف9ٓ
  9٘ٔ/ٔييظة اروبيا  : ف9ٔ
  22ٕ/ٕعارمزذة:؛ 2ٕٓ/ٗ ارهاإ عاردال عارياإف  ؛ عارم  م:   22٘ييظة منارس ث لب: ف9ٕ
  2ٓٔ/ٔييظة ارديعا :  ف9ٖ
  "ذدى" ؛ عارلسا :  2ٕٓ/ٗم  م:؛ عار 22٘منارس ث لب: ةييظ ف9ٗ
؛ ٖٕٓ/ٕارم وسب: ع ؛ٖٓٔمضوصة اب  ضارعيه: عاب  ارسميفع) ييظةي مة  عإلبع ار اري  ععاب  ف9٘

  2/2ٓ  عييظة م نم اراةاإات: 9ٗٔ/٘ٔعارنامع أل  ام اراةآ : ؛  9ٕٗ/ٗعارم ةة ارعنيز: 
  9ٖٙ/2ارب ة ارم يط:  ف9ٙ
   "طيب" :ةبسا  ار ارةنز ب  يسب   ف ر ف92
  2ٕٓ/ٕييظة م ايف اراةآ   رلفةاإف: ف92
 ارمصدة يفسه ف99
  ٕٓٗ/ٗييظة م ايف اراةآ  ع عةابه  رلزناجف:  فٓٓٔ
  ٕٙٙ/ ٖيظة ارضصائر: اربيت رصد.  اردبيةي) ي فٔٓٔ
 ٖٕٓ/ٕييظة ارم وسب: فٕٓٔ
ععمة ب     ع  اريبف  يما ةعاا عمااول عيزيد اري عي عمناذد عإلبع اربةذسم عاب  عباس فٖٓٔ

؛ 2٘ٔارضطاب عإليس عإلبع ار اري  عاب  ي مة عإلبع  اوم ع  ي اعب؛ ييظة مضوصة اب  ضارعيه: 
  29ٗ/ٓٔ  عييظة إليااً م نم اراةاإات:9ٗ/ٕٓ؛ عارنامع أل  ام اراةآ :ٖٗٙ/ٕعارم وسب:

   ٖٓ٘:إلبف األسعد اردؤرف ديعا  مل ق ييظة فٗٓٔ
  2٘ٗ/ٗييظة ار  اف: ف٘ٓٔ
  2ٔٗ- 2ٓٗ/2ارب ة ارم يط: فٙٓٔ
   ٓ٘/ٔييظة ار واب:  ف2ٓٔ
  ف األصل   ف ارغابةف عيبدع إليه وص يف  ف2ٓٔ
  9ٗ/ٕٓظة ارنامع أل  ام اراةآ : يي ف9ٓٔ
"عدص": ) عارواج:) 2ٖٗ/2 : "عدص" ) عرسا  ار ةب:ٖٙٔ/ٖيسب   ف وه يب ارلغ :  اربيت ب  فٓٔٔ

  2ٕٔ/ٗ:ار ةبي  ف  عاذد ارلغ ؛ ييظة ارم نم ارمفصل   ٖ٘ٓ/ٕٕ
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"إلثل" ) عرسا  ار ةب:"سي ") عإلساس ارب غ :  ٖٙٔ/ٖعةد ب  يسب   ف وه يب ارلغ : فٔٔٔ
 ف  لعرمومم ب  يعيةديعايه)  ريس  ف اربيتع) .ال  ف ارم نم ارمفصل  ف  عاذد ار ةبي : 2ٖ٘/2:

 2ٕٔ/ٗييظة ارم نم ارمفصل: 9ٗديعايه: صف   
  ٖٙٔ/ٖ : وه يب ارلغ فٕٔٔ
 ةح ) ييظة ار يضا عار ديث ةعاا ؛  ٕٓٔ -9ٔٔييظة:  عةاب ث ثي  سعةل م  اراةآ : فٖٔٔ

    ٖٓ/2:  مال ارم لم  ةح ص يح مسلمع ؛ ٕٙٗ/9 :ـ الب  بطال يص يح اربضاة
  ٗ٘ٔ/٘ عةاب اراةآ   رلي اسف: فٗٔٔ
.اره اراةطبف: ييظة ارنامع أل  ام ) ع9ٕٕٔ/ٕ ذف رغ  .ليل ف ) اروبيا : :ع.ال ار  بةي   رك ف٘ٔٔ

  9ٗ/ٕٓاراةآ : 
  ٖ٘ٙ-ٖٗٙ/ٕييظة ارم وسب:  فٙٔٔ
  2ٕٙ/ٗ؛ ييظة ارم نم  ارمفصل :2ٖٗ/2" عصا":اربيت ب  يسب   ف رسا  ار ةب: ف2ٔٔ
) ييظة م    ) عريس  ف ديعا  2ٖ٘/2 "عصا")عرسا  ار ةب: 22/ٖوه يب ارلغ :  اربيت  ف ف2ٔٔ
  92ٔ/ٙ عاذد ار ةبي :م نم ارمفصل رار
  2ٖ٘/2"عصا":رسا  ار ةب: ف9ٔٔ
 ارمصدة يفسه  فٕٓٔ
ييظة  )عل  .لعبهم  ف إلع ريضوم  هللاُ  هم ارنم اتِ عِ دْ ع  ع     رييوهي  إل.عام  : عميها إليااً .عره  فٕٔٔ

  ٘ٙٔ/٘:عاألثة اريهاي   ف غةيب ار ديث
  ٖٙٙييظة اراةاإات اراةآيي   ف ارم نمات ارلغعي : فٕٕٔ
  ٘ٙٔ/٘:عاألثة اريهاي   ف غةيب ار ديث فٖٕٔ
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 ثبت المصادر والمراجع
 حكالن: القءيف الدءيـ يءكاي  جاص عف عب ـ 

 :األبءل  بةيبن: الم ب ء كالمءاجا
ذ {يػػػُُُٕت}: اليةػػب الػػ ميبد ذ حجمػػ  يػػف عيػػ  الغةػػ  ةإتجػػبؼ فعػػالت اليكػػء فػػ  القػػءاتات األءيػػا عكػػء -

  بعذ ييءكتعيٌ مجم  ال عل  ءكاا ك ججو كعلؽ عليو
  (ـُِِٗ )يػ{ذ  اء الدتب الم ءي ذّٖٓحلبس اليالغ  ذ الامبكءم: مجمك  يف عمء }ت-

 ذ{يػػَّٕت}إعءاب  ال يف لكءة مف القءيف الدءيـ: حيك عي  ا الجليف يف حجم  المعءكؼ يػبيف ببلكيػو -
  المدتي  التكفيقي ذ القبيءة ذحجم  اللي  حجم قيؽ:تج
 عي  ا يف الجليف يف عي  ا العديءم اتات الككاس: حيك اليقبتذإعءاب القء -
 -قُُْٕ)/ ُذ دػ مجم  اللي  حجم  عاكاذ عبلـ الدتب للديبع  كالةكءتجقيؽ:يػ{ذُٔٔ}ت

  ييءكت ليةبف ذ(ـَُٕٗ
:عيػػ  المػػةعـ بليػػؿذ  اء الدتػػب ليؽتع {يػػػّّٖت}إعػػءاب القػػءيف: حجمػػ  يػػف مجمػػ  يػػف إلػػمبعيؿ الةجػػبس -

  ييءكت ذ(ـََِٗ) /ّد ي ذالعلم
مك ػػػا كػػػيد   {يػػػػ ْْٓ}تالقبعػػػ  حيػػػك الاعػػػؿ عيػػػبت اليج ػػػي  : إدمػػػبؿ المعلػػػـ كػػػءح  ػػػجيب ملػػػلـ -

  مكدبة اولالمي 
دمبؿ ال يف يف مجم  يػف  ذاليءدبت كحي: ف  ملبئؿ البالؼ ييف الةجكييف الي ءييف كالدكفييف اوة بؼ-

 /ْدػػػػػاللػػػػعب ةذ :جيػػػػ  الػػػػ يف عيػػػػ  الجميػػػػ ذ مديعػػػػ : مجمػػػػ  م قيؽػذ تجػػػػ{يػػػػػٕٕٓ}تحيػػػػ  لػػػػعي  األةيػػػػبءم
  م ء ذ(ـُُٔٗ)
مػػ  عػػب ؿ حج تجقيػػؽ:ذ {يػػػْٕٓت  }اليجػػء المجػػيد: حيػػك جيػػبف األة للػػ ذ ح يػػء الػػ يف مجمػػ  يػػف يكلػػؼ -

  ييءكت ذ(ـََِٕ) / ِد ذ كعل  مجم ذ  اء الدتب العلمي 

  م ء(ذ  يػ َُّٔ) {يػَُِٓت ء القبمكس:الايي مذمجم  مءتعم }تبج العءكس مف جكاي-

علػػ  مجمػػ   تجقيػػؽ: {يػػػُٔٔت}التييػػبف فػػ  إعػػءاب القػػءيف: العديػػءمذ حيػػك اليقػػبت عيػػ  ا يػػف الجلػػيفذ -
  (ـُٕٔٗ)اليجبكمذ ديا ي اء إجيبت الدتب العءيي  

 )عيػ  اللػالـ يػبءكف كيبػءيفذ تجقيػؽ:ذ {يػػَّٕت}حيك مة كء مجم  يػف حجمػ   :ت سيب اللغ ذ األايءم-
 القبيءة  ذ(ـُٕٔٗ -ُْٔٗ

–يءتػءؿ كتػكحيت ػجيجو   يػػ{ذعةْْْءك ع مبف يف لعي  الػ اة }تعم حيك: التيليء ف  القءاتات الليا-
  لتبةيكؿإ ذ(ـَُٗٗ ذ)لمبةي جمعي  الملتكء يف األ اولالمي الةكءيبت  ذذمديع  ال كل 

 اء  {يػػػَُّت}: حيػػك جعاػػء مجمػػ  يػػف جءيػػء الديػػءم (تالػػيء الديػػءم)جػػبما الييػػبف فػػ  تالػػيء القػػءيف -
  القبيءة (ذـُٕٖٗ-يػَُْٕ)ذ الج يث
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التػػءاث  إجيػػبت اء  ذ{يػػػُٕٔت}القءديػػ   األة ػبءمجمػػ  حعيػ  ا مجمػػ  يػػف  حيػػك :فيالقػػء  ألجدػػبـالجػبما -
  ييءكت (ذـُٕٔٗ)ذالعءي 

:حجم  فءي  قيؽ ذ تج{يػ   َّٕت  }ايف ببلكيو :حيك عي  الجليف يف حجم    :الجج  ف  القءاتات الٌليا-
  (ـََِٕ )/ِد ماي مذ  اء الدتب العلمي ذال
كػػلي   إلػػمبعيؿعلػػ  الةجػ م كعيػػ  الاتػبح  تجقيػؽ: {يػػػّٕٕت}علػ  الابءلػػ   حيػػك : اللػيع قػػءاتللالججػ  -
   (ـُٓٔٗ)ذ
 ـ(ذََِٕ)  اء الج يثذ ذ الكءيية  كءي ةذ تجقيؽ: {يػِّٗت}الاتب ع مبف يف جة  ص: حيك الب بئ-

  القبيءة
  ـ(ُِٖٗ /)ُد: مجم  جلف يؿ يبليف ذ تجقيؽ: ل ؤل ذ يكاف حي  األلك  ا-
 ـ (َُٓٗ) ذ   مجم  مجم  جليف ذ المديع  الةمكسجي  تجقيؽ:  يكاف األعكمذ -
 / م ء ّةعمبف حميف دو ذ اء المعبءؼ يم ءذ د تجقيؽ: يكاف جءيء يف عدي ذ -
  ييءكت (ذـُْٔٗ) يكاف سم الءم ذ تجت: مديا ييل ذ المدتب اولالم ذ  -
 كت ء  يكاف الاءا ؽ:  اء  ب ء ذ يي-
 يغ ا   (ذـُٔٔٗ) /ُ  العبة ذ مدتي  الة ع ذ ذد:لبم  مد :قيؽ يكاف دعب يف مبلؾ األة بءمذ تج-
  يغ ا  (ذـُٖٔٗ ) يكاف متمـ يف ةكيءة ذ ايتلبـ ال ابءذ مديع  اوءكب ذ -
    تجقيػؽ:{ يػػِّْت}يغػ ا م يدػء اجمػ  يػف مكلػم يػف العيػبس يػف مجبيػ  ال حيػك :الليع  ف  القػءاتات-

  م ء ذ (ـَُٖٗ–يػ ََُْ/) ِ اء المعبءؼ د  ذكك   عيؼ
 ـ(ذُْٔٗ) يػػػػ{ الػػػ اء القكميػػػ  للديبعػػػ  كالةكػػػءذُِٗكػػػءح  يػػػكاف اييػػػءذ  ػػػةع  حيػػػ  العيػػػبس  علػػػب }ت-

  القبيءة
 يػػ{ْْٗ}ت حيك الجلف عل  يف بلؼ يف عي  الملػؾ يػف يدػبؿ اليدػءم القءديػ  : مكءح  جيب اليببء -

 (ـََِّ -يػػػ ُِّْ/) ِد: ذاللػػعك ي  / الءيػػبت -مدتيػػ  الءكػػ  ذ تمػػيـ يبلػػء يػػف إيػػءاييـ   حيػػ تجقيػػؽ:
  الءيبت

إيػءاييـ مجمػ ذ  اء األةػ لسذ اللػي   تجقيػؽ:يػػ{ذ ٗٔٔعءائء الكعء: ايف ع اكءذ عل  يػف مػؤمفذ }ت-
  (ـَُٖٗ )ييءكتذ

مجمػػ  ي جػػت األ ءمذالقػػبيءةذ  تجقيػػؽ: ذ ء: مجمػػك  كػػدءم األكلػػ العػءائء كمػػب يلػػكغ للكػػبعء  كف الةػػب-
  (يػُُّْ)
 اء  عيػػػ  اللػػػالـ يػػػبءكفذ تجقيػػػؽ:يػػػػ{ َُٖتعمػػػءك يػػػف ع مػػػبف يػػػف  ةيػػػء لػػػييكيو } حيػػػك يكػػػء الدتػػػػػػبب:-

  ييءكت ذالتبءيخ
يء ػػء  تجقيػػؽ:يػػػ{ذ ُّٔدتػػبب الم ػػبجؼ: ايػػف حيػػ   اك ذ حيػػك يدػػء عيػػ  ا يػػف لػػليمبف اللجلػػتبة }ت-

  القبيءة ذـ(ُّٔٗػ ػ ي ُّٓٓ)  /ُجاءمذ دػ:
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    تجقيػؽ: {يػػّْٕت}الدكؼ عف كجكا القءاتات اللػيا كعلل ػب كججج ػب: مدػ  يػف حيػ  دبلػب القيلػ  -
  ذ  مكؽ (ـُْٕٗ)ذ مجي  ال يف ءمعبف

 ييءكت  – اء  ب ء  {يػُُٕت}الاعؿ مجم  يف مةظكء  حيك :للبف العءب-
 تجقيػؽ:{ يػػِّٗت}: حيك الاتب ع مبف يف جةػ  المجتلب ف  تيييف كجكا ككاس القءاتات كاويعبح عة ب-

  ذ القبيءة (ـُٔٔٗ-يػُّٖٔ )ذ عل  الةج م ةب ؼ كيبءيفذ المجلس األعلم للكؤكف اولالمي 
ت }األة للػػ ذ حيػػك مجمػػ  عيػػ  الجػػؽ يػػف غبلػػب  عديػػ المجػػءء الػػكجيا فػػ  تالػػيء الدتػػبب العايػػا: ايػػف -

  ييءكت (ذـ ََِٕ) /ِذد تب العلمي ـ عي  الكبف ذ  اء الدعي  اللال تجقيؽ:ذ {يػُْٓ
م ػػػدام اللػػػقب كيبػػػءيفذ  تجقيػػػؽ:يػػػػ{ذ ْٖٓالمجدػػػـ كالمجػػػيد األعظـ:ايػػػف لػػػي اذعل  يػػػف إلػػػمبعيؿ }ت-
  ـ (ذ القبيءة ُْٕٗ )ذ ( ٕجػ -ُجػ)
م ذ مجمػ  بك ليجػذ مجمػ  ا: مجمػ  جػب   المػكلمػتعػذ يػ{ُُٗ}ت: الليكد كحةكاع ب  علكـ اللغ  المايء ف-

 ذ  اء الجيؿذ ييءكت اييـحيك الاعؿ إيء 
عيػػ  اللػػالـ يػػبءكفذ الةكػػءة ال بةيػػ ذ  اء  تجقيػػؽ: ذمجػػبلس  علػػب:  علػػبذ حيػػك العيػػبس حجمػػ  يػػف يجيػػم -

 المعبءؼ يم ء 
 عةػػػػػػػػػ  يةكػػػػػػػػػءا ج   يءجلتءالػػػػػػػػػء  :يػػػػػػػػػف ببلكيػػػػػػػػػومبت ػػػػػػػػػء كػػػػػػػػػكاس القػػػػػػػػػءاتات مػػػػػػػػػف دتػػػػػػػػػبب اليػػػػػػػػػ يا ال-
 ػ القبيءة   مدتي  المتةي  
  ييءكتـ(ذ ََُِ) /ُ اء الدتب العلمي ذ د يػ{ذَِٕيم يف ايب  الاءات }تيب يجحيك ادء  معبة  القءيف:-
عءايو: حيك إلػجبؽ إيػءاييـ يػف اللػءم المعػءكؼ يبلاجػبج - عيػ   تجقيػؽ:كػءح ك  {يػػُُّت}معبة  القءيف كاا

  القبيءة (ـََِٓ) الجليؿ عي ة كلي ذ  اء الج يثذ
 ذ  مكؽ   (ـَََِ/)ُلع  ال يف ذ د ال دتكء عي  اللديؼ مجم  البديبذ  اء: معجـ القءاتات-
 /ُد  المعجػػػـ الما ػػػؿ فػػػ  كػػػكاي  اللغػػػ  العءييػػػ ذ إعػػػ ا     حميػػػؿ يػػػ يا يعقػػػكبذ  اء الدتػػػب العلميػػػ ذ-
 ليةبف  ذييءكت (ذـُٔٗٗ)
{ذ يػػػّّٖت} (ايػػف الجػػاءم)لجػػبفظ حيػػ  البيػػء مجمػػ  يػػف مجمػػ  الكػػ يء يػػػل :الةكػػء فػػ  القػػءاتات العكػػء-

  ذ ييءكت    ت اء الدتب العلمي  ذ عيبع ججو: عل  مجم  ال
جػػػاءم ال األ يػػػءت الميػػػبءؾ يػػػف مجمػػػ  يػػػف اللػػػعب ا مجػػػ  الػػػ يف حيػػػ  :كاأل ػػػءالة بيػػػ  فػػػ  غءيػػػب الجػػػ يث -
 الدتب العلمي  ييءكت  ليةبف اء  ذ الح يف مجم  يف عكيع  تجقيؽ: } ي َٔٔ}ت

 األطاريح الجامعية:
عيػػػ  الػػػءجمف مدلػػػؾ كا م : القػػػءف اللػػػبيا ال جػػػءميػػػ  القػػػءاتات القءيةيػػػ  فػػػ  المعجمػػػبت اللغكيػػػ  جتػػػم ة ب-

  (ـ  َُٗٗ -يػُُْٓ )حدءكج   دتكءاا  -جبمع  يغ ا   -دلي  اأ اب  -الجيكءم 
 
 


