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 لغة القرآن الكريم بني القراءات
 القرآنية والقواعد النحوية 

                  خضــير حدــين صــالح ال بــوري    .د
ــدالرحمن مط.د.أ  ن ــكربـ ــوري   َلـ         وادي ال بـ

 ن
      كليـظ التربيـظ   /  امطظ تكريت

     امطظ بعداد/كليظ التربيظ أبن رذـد   ن
 ن

 جُسية انقرآٌ انكريى
صالة كالسالـ على خير خلؽ اهلل سيدنا محمد كعلػى للػو كصػح و الحمد هلل كال

 .كمف كااله
 : أما بعد

فمما ال شؾ فيو أف اللغػ  الرر يػ  ىػن ينسػي  ال ػرلف اللػريـ ل كلػو  رػالى   إنػا 
ػػػلىت ليا يػػػو نرلنػػػا عر يػػػا  ، (ُ)أنزلنػػػاه نرلنػػػا عر يػػػا    إنػػػا يرلنػػػاه نرلنػػػا ، (ِ)  ل ػػػابه فيصو

يػػػ  ال ػػػن نػػػزؿ  يػػػا ال ػػػرلف لػػػـ  لػػػف فػػػن أكؿ كال فػػػن لخػػػر مراحػػػؿ كىػػػاه الرر ، (ّ) عر يػػػا
فن مرحل  كصلت  يا إلى حد يرليا أىال ألف ،  ؿ لانت يكـ نزكؿ ال رلف  يا، حيا يا

كىاه األىلي  إنما ال س  يا  فضؿ اهلل  رالى  يرليا لغ  أىؿ ،  سع ل اب اهلل عز كيؿ
لػػو أ نػػاق ال  الػػؿ الرر يػػ  المن شػػرة الػػام صػػار مر لػػزا يػػدكر حك  (فػػن ملػػ  الملرمػػ ) ي ػػو 

علػػى طػػكؿ اليزيػػرة كعرضػػيا، ي ييػػكف نحػػكه كيي مرػػكف فيػػو كيمػػركف  ػػو فػػن رحال يػػـ 
فضػػالن عػػف   ديسػػيـ لػػو كحييػػـ إليػػو كطػػكافيـ حكلػػو لػػؿ ن يلػػ   ليي يػػا ال ػػن اع ػػادت 

  .في  ار كف مؤثريف كم أثريف  لغ  أىؿ مل ، علييا
نشػػػػأ لػػػػالؾ المي مػػػػع الرر ػػػػن نػػػػكاة لغػػػػ   أف)كنػػػػد أدل ىػػػػاا اال صػػػػاؿ المسػػػػ مر)

كمػػكطف ىػػاه اللغػػ  ملػػ  كسػػلانيا  (ْ)((مشػػ رل    ػػرب  ػػيف ال  الػػؿ ك ؤلػػؼ  ػػيف نلػػك يـ
إاا أ ػػ يـ الكفػػكد مػػف الرػػرب  خيػػركا مػػف لالميػػـ كأشػػرارىـ أحسػػف )نػػريش الػػايف لػػانكا )

ال ػن  فاي مع ما  خيركا مف  لؾ اللغات إلى نحالزىػا كسػالل يـ، لغا يـ كأصفى لالميـ
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ك مػػػركر الػػػزمف   ػػػكأت نػػػريش ملانػػػ   .(ٓ)((فصػػػاركا  ػػػالؾ أفصػػػ  الرػػػرب، ط رػػكا علييػػػا
كنػد  لػا األمػر  يػاه ال  الػؿ إلػى أنيػا ، اللغكي  فن نظػر ال  الػؿ الرر يػ  األخػرل السيادة

فمػػا ن لػػكه منيػػا لػػاف م  ػػكال، كمػػا ردكه منيػػا لػػاف ، لانػػت  رػػرض أشػػرارىا علػػى نػػريش))
نت  حرص على أف  لكف لغ  أشرارىا كمسايال يا كخط يا  يمع كلاا لا، (ٔ)مردكدا((

خصػػػػالص لغػػػػ  نػػػػريش األصػػػػلي  الم خيػػػػرة مػػػػف لغػػػػات مخ لػػػػؼ ال  الػػػػؿ الرر يػػػػ  الكافػػػػدة 
لغ  اآلثػار األد يػ  ال ػن لانػت فػكؽ مسػ كل ، ك لؾ ىن صفات اللغ  المش رل ، (ٕ)إلييا

 .(ٖ)((المحلي  ألنيا منسيم  مكحدة خالي  مف الخكاص))، الرام  مف الررب
لخػاة مػف لػؿ لييػ   نصػيب  (كلما لانت ىاه اللغ  )أعنن لغ  نريش الم خيػرة

، كن ج عف الؾ األلفاظ الم رادفػ  كالمشػ رل ، ف د لثرت فييا المفردات كالصيا كاألكزاف
لمػػا ا سػػع فييػػا نطػػاؽ االسػػ رماالت الميازيػػ  لطلفػػاظ ك رػػدد طػػرؽ ال ر يػػر علػػى سػػنف 

كحػيف اسػ كت ىػاه اللغػ  ك كطػدت نػدميا ك ملنػت ، يػ  فػن لالميػامخ لؼ ال  الػؿ الرر 
خلػػػت ممػػػا يخػػػؿي  الفصػػػاح  مػػػف ، كصػػػارت لغػػػ يـ المكحػػػدة، مػػػف ألسػػػن  النػػػاط يف  يػػػا

، كلسلسػػػ  ىػػػكازف، كلشلشػػػ  ر يرػػػ ، فار فرػػػت عػػػف عنرنػػػ   مػػػيـ)اللييػػػات المخ لفػػػ  )
 ن سػػب إلػػى كالػػؾ ال ينفػػن لكنيػػا  ،(ٗ)((ك ل لػػ   يػػراق، كعيرفيػػ  ضػػ  ، ك ضػػيع نػػيس

كاف لانػػت ، الرػػرب يميرػػا،  ػػدليؿ اح فػػاظ اللييػػات المخ لفػػ   ػػ رض الخصػػالص فييػػا
ال  مثؿ خالفات لغكي  كاضح  فيما كصػؿ إلينػا مػف نصػكص  نسػب ، ىاه الخصالص

ممػا يؤلػد اك ػاف اللييػات المخ لفػ  ، إلى شػرراق أك خط ػاق مػف مخ لػؼ ال  الػؿ الرر يػ 
ة  فرؿ ال يػايب اللغػكم الػام أفضػى إلػى  كحيػد لغػات إلى حد ما فن ىاه اللغ  المخ ار 

الرػػرب  لغػػ  مشػػ رل  ح ػػى  للػػـ  يػػا فػػن ال ػػرف السػػادس المػػيالدم مرظػػـ سػػلاف يزيػػرة 
 .(َُ)الررب

نما يمثؿ اللغػ  المشػ رل   ػيف ، كىاا يرنن أف ال رلف ال يمثؿ لغ  ن يل   رينيا كا 
ت نريش  يػا لملان يػا الدينيػ  كنيض، اللغ  ال ن أسيمت لؿ ال  الؿ فن إنماليا، الررب
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أنػزؿ )):   كلػو، ()كالسياسي   يف ال  الؿ، كياق ال ر يػر عػف الػؾ علػى لسػاف الن ػن 
فيػو ع ػارات سػ ع ن الػؿ  لغػ  يمل يػا نػزؿ ال ػرلف )): أم (ُُ)((ال رلف علػى سػ ر  أحػرؼ

فير ػػر عػػف المرنػػى فيػػو  ر ػػارة نػػريش مػػرة، كمػػرة  ر ػػارة ىػػايؿ، كمػػرة  غيػػر الػػؾ  حسػػب 
 ىػػ( أف:ِِْ، كصػرح أ ػك ع يػد ال اسػـ  ػف سػالـ )ت (ُِ)((ألفص  كاألكيػز فػن الف ػوا

 .(ُّ)(()) رض األحياق اسرد  يا كألثر حظا فييا مف  رض
ثا  ػػػ  ث ػػػكت ، كاللغػػػات ال ػػػن ضػػػميا ال ػػػرلف المسػػػيم  فػػػن  نػػػاق اللغػػػ  المشػػػ رل 

يػػػػا اعلػػػػـ النػػػػاس  ، ()كلػػػػاف الن ػػػػن ، ال ػػػػرلف علػػػػى مػػػػر الرصػػػػكر ك ػػػػكالن األح ػػػػاب
يا رسكؿ اهلل إنؾ  أ ينا  لالـ مف لالـ : كند سألو، ()لرمر  ف الخطاب  ()ل كلو

 (ُْ)(إف ر ػػػن علمنػػن ف رلمػػػت كأد نػػػن ف أد ػػػت: )الرػػرب كمػػػا نررفػػػو كلػػنحف الرػػػرب ح ػػػا
 مػا فػييـ ، ك ركم لنا ل ب ال فسير ألفاظا كردت فن ال رلف خفن مرناىػا علػى ال رشػييف

فػن نكلػو  (فطػر)ألنيػا لػـ   كيػو عنػده علػى لغػ  نػريش لػػ  ،(رضي اهلل عنهما)ا ف ع اس 
ا  دأ خلػؽ الشػنق : )ك رنن عند غير نريش، (ُٓ)فاطر السمكات كاألرض   .. رالى  
ففيػـ حينلػا نكلػو ، أنا فطر يػا: ح ى اخ صـ إليو أعرا ياف فن  لر ف اؿ احدىما، كعملو

مػا لنػت ادرم مرنػى ) :كيػركل انػو نػاؿ أيضػا، (ُٔ)( رالى   فاطر السمكات كاألرض 
: ح ى سمرت  نت ام يزف   كؿ لزكييا (ُٕ)نكلو  رالى   ر نا اف    يننا ك يف نكمنا 

  أك : ال يفيػـ مرنػى نكلػو  رػالى، ()كلاف عمػر  .(ُٖ)أحالمؾ(: أم،  راؿ أفا حؾ
اهلل : إف أ ػن ي خػكفنن ح ػن ف ػاؿ عمػر: ، فكنؼ  و ف ى ف اؿ(ُٗ)يأخاىـ على  خكؼ 

 .(َِ)على  ن ص ليـ: ىـ على  خكؼ   أمال ر   أك يأخا
فػػاهلل سػػ حانو ك رػػالى يخ ػػار للمرنػػى الم صػػكد أفضػػؿ لفػػظ يػػدؿ عليػػو كأفصػػحو 

إلى نريش أك ىايؿ أك  لر أك ىكازف   غض النظر عف لكف الؾ اللفظ ين سب، كأ لغو
 .م كخيػػا الدنػػ  فػػن ال ر يػر  يػػاا اللفػػظ أك ااؾ عػػف المرنػػى المػػراد، الػػ  .......أك ث يػؼ

مػػا ىػك إال  يػػايب للغػ  الرر يػػ  ، ىػاا االصػطفاق ال رلنػػن لطلفػاظ كاالخ يػػار الػدنيؽ ليػاك 
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 ما اس يمع فييا مف محاسػف ىػاه الفطػرة اللغكيػ  ال ػن )المكحدة، لييمع الررب علييا )
إا يركنيػا لمػاال لمػا فػن ، يرلت أىؿ لؿ لساف يأخاكف  يا كال ييدكف ليـ عنيا مرغ ا

مما كنفكا على حد الرغ   مف مػااى يا دكف أف ، فطرة ال ياني نفكسيـ مف أصكؿ  لؾ ال
كلػػػالؾ ام نرػػػكا عػػػف الزيػػػادة فييػػػا  رػػػد  رػػػث الن ػػػن ، (ُِ)ي فػػكا علػػػى سػػػ يؿ ال ػػػدرة عليػػػو((

() ،نظـ مف حكاشػن الرر يػ  كأخضػريا ل ػانكف  يػانن ثا ػت )الام ) (ِِ)أليؿ ال رلف
للػف الدراسػات  .(ِّ)((خػرل يديػدةكأمات ما ىك م راكح الفكضى فييا كان اشيا  حيكيػ  أ

اللييػات  اللغكي  لـ ي  صر أخػاىا علػى ال ػرلف  ػؿ أحيػت مػا أما ػو ال ػراف مػف سفاسػؼ
الفكضػػى  ك  ػػارل اللغكيػػكف كالنحػػاة كالػػركاة  يمػػع الػػؾ ك ػػث الػػركح فيػػو فرػػادت، كخلليػػا

ت إلى ما لانت عليو ن ؿ نزكؿ ال رلف مدكن  مل ك    رد أف لانت  ركل شفاىا فال يث ػ
إاف لخػػػدمكا الرر يػػػ  كأىليػػػا ، فػػػن أخػػػاىـ علػػػى ال ػػػرلف كالحػػػديث، ألثرىػػػا كلػػػك ان صػػػركا
كللػػف الػػام حصػػؿ أف مػػنيـ مػػف نرػػد ال كاعػػد علػػى كفػػؽ مػػا لػػاف ، خدمػػ  ال نظيػػر ليػػا

شالرا ن ؿ نزكؿ ال رلف مع ما فيو مف فكضى كاضطراب ثـ ناس لغ  ال ػرلف علػى  لػؾ 
  ال ػػرلف ال ػػن أخػػات مػػف لػػؿ لييػػ   نصػػيب الػػؾ الف لغػػ، ال كاعػػد فكنػػع فػػن المحػػاكر

ح ى يمرت شمؿ ال  الؿ الرر ي  لليا صارت أنمكايػا ي  ػدل  ػو كي ػاس عليػو كيػاعف 
  .كالرلس غير صحي  ال   ، لو

 ٌ بني انهغة انعربية وذلجاتهاآانقر
كنػػت نػػزكؿ ال ػػرلف اللػػريـ   ػػألؼ مػػف لييػػات م ف ػػ  فػػن ، لانػػت اللغػػ  الرر يػػ 

دد مف الظكاىر النط ي   س ب   اعد ال  الؿ الرر ي   رضػيا عػف يكانب كمخ لف  فن ع
كالررب ، ()،  رث ن يو)كاهلل س حانو ك رالى )، كاخ الط نسـ منيا  األعايـ،  رض

كللػػؿ عمػػارة ، م  ػػاينكف فػػن لثيػػر مػػف األلفػػاظ كاللغػػات، م نػػاكلكف فػػن الحػػاؿ كالم امػػات
كالسػػا  كف األكلػػكف مػػف  .(ِْ)(( ...كفحػػكل يػػرت علييػػا عػػاد يـ، لغػػ  دلػػت  يػػا ألسػػن يـ

، لـ يلكنكا يمػيريـ مػف نػريش  ػؿ مػف ن الػؿ مخ لفػ  م فاك ػ  فػن نر يػا ()الصحا   
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مػػف نػػريش كليي يػػا ك رػػدىا عنيػػا، كلػػاا حلمػػ يـ لييػػا يـ ال ػػن نشػػؤكا علييػػا، فمػػا لػػاف 
كف، ، كال رشػي() م دكرىـ أف ينط كا لثيرا مف ألفاظ ال رلف اللػريـ لمػا ينط يػا الن ػن 

كنػد  يلػى الػؾ فػن نكلػو عليػو الصػالة كالسػالـ ، كمف ىنػا ظيػرت الحايػ  إلػى ال يسػير
إنػػن  رثػػت إلػػى امػػ  أميػػيف، مػػنيـ الريػػكز كالشػػي  الل يػػر كالغػػالـ  ...)لي ريػػؿ األمػػيف )

يامحمػػػد إف ال ػػػرلف انػػػزؿ علػػػى سػػػ ر  : كالياريػػػ  كالريػػػؿ الػػػام لػػػـ ي ػػػرأ ل ا ػػػا نػػػط، نػػػاؿ
إف اهلل يػأمرؾ أف  ...)): ـ، إف ي ريػؿ عليػو السػالـ، نػاؿكفن ركاي  لمسػل .(ِٓ)((أحرؼ

، كنكلػػو (ِٔ)((  ػرأ أم ػػؾ ال ػػرلف علػػى سػػ ر  أحػػرؼ، فأيمػا حػػرؼ نػػرؤكا عليػػو ف ػػد أصػػا كا
() :((فلـ أزؿ أس زيده كيزيدنن ح ػى ان يػى إلػى ، انرأنن ي ريؿ على حرؼ فراير و

  .(ِٕ)((س ر  أحرؼ
فلػػاف مػػف  يسػػير اهلل  رػػالى أف أمػػر )): كنػػد كضػػ  ا ػػف ن ي ػػ  ىػػاا كااؾ   كلػػو

فاليػػػالن ي ػػػرأ   ع ػػػى ، ، أف ي ػػػرئ لػػػؿ نػػػكـ  لغػػػ يـ كمػػػايرت عليػػػو عػػػاد يـ()ن يػػػو 
ً رلمػكف كً رلػـ : ألنو ىلػاا يلفػظ  يػا كيسػ رمليا، كاالسػدم ي ػرأ (ح ى حيف)  يريد حيف
اا نيػؿ ليػـ  ك   ،   ً سكد كيػكه   كال ميمػن ييمػز كال رشػن الييمػز كاآلخػر ي ػرا   كا 

كغيظ الماق    إشماـ الضـ مع اللسر ك   ىاه  ضاع ناً ريدت إلينا    إشػماـ اللسػر 
،    إشماـ الضـ مع اإلدغاـ كىاا ماال يطكع  و لؿ لساف مع الضـ ك  مالؾ ال  أمينا

كلػػػك أف لػػػؿ فريػػػؽ مػػػف ىػػػؤالق أمػػػر أف يػػػزكؿ عػػػف لغ ػػػو ك مػػػايرل عليػػػو اع يػػػاده طفػػػال 
كلـ يملنػو إال  رػد رياضػ  للػنفس ، و كعظمت المحن  فيوالش د الؾ علي، كناشلا كليال

فػأراد اهلل  رحم ػو كلطفػو أف ييرػؿ ليػـ م سػرا فػن ، كنطع للرادة، ك اليؿ للساف، طكيل 
 .(ِٖ)((اللغات كم صرفا فن الحرلات

رلمػػػػا كحفظػػػػا ك رليمػػػػا علػػػػى يػػػػد ثػػػػـ  ، كاسػػػػ مرت مسػػػػيرة ال ػػػػراف  ل يػػػػا ك  ػػػػدكينا
ـ كيل ػػػى النػػػاس فػػػن المكاسػػػـ يػػػدعكىـ كي ػػػرأ علػػػييـ ي ػػػرئ الصػػػحا   يرلميػػػ، ()الن ػػػن
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الصػػحا   أف يف يػػكه فػػن دينػػو ، فػػإاا اسػػلـ احػػد مػػنيـ أمػػر عليػػو الصػػالة كالسػػالـ، ال ػػرلف
  .(ِٗ)كي رلكه ال رلف كيرلمكه أحلامو

فػػن   ػػاع األرض كاسػػ كطف الصػػحا   مرػػو ، ()كان شػػر اإلسػػالـ  رػػد الن ػػن 
فارسػكا أسػس ال ػراقات فػن ، حرفػو كطري ػ  أدالػوفن  لؾ ال  ػاع ي رلػكف أىليػا لػؿه علػى 

 .كلاف ألغلب ىػؤالق الصػحا   المرلمػيف مصػاحؼ  نسػب إلػييـ،  لؾ ال  اع كاألمصار
لما إف رسكميا لـ  لف كاحدة ، كلـ  لف م ف   فن لؿ حركفيا  ؿ مخ لف  فن نسـ منيا

دت ال ػراقات  ػؿ ف رػد، كلػاا  ػدأت كيػكه ال ػراقة المخ لفػ   أخػا طري يػا فػن الن ػؿ، أيضػا
  .ا سرت الفركؽ  ينيا

اا علمنػػػا أف المسػػػلميف األكلػػػيف أخػػػاكا ال ػػػرلف مػػػف فػػػـ الن ػػػن  مشػػػافي  ، ()كا 
أدرلنػا  مػا الي  ػؿ الشػؾ ، ك نانلكه عف طريؽ الركايػ  كالسػماع مػف أفػكاه الث ػات الحفظػ 

غيػػر إا لػػؿه فػػن ال ػػراقات أصػػؿ لػػيس ، أنػػو ال يملػػف الفصػػؿ  ػػيف الرسػػـ كالركايػػ  كالن ػػؿ
ردت كلػاو ت ، فإاا اح مؿ الرسـ نراقة غير مركي  كال ثا    كال مسندة إسنادا صحيحا))

كما كافؽ الرسـ مف ال راقات الصحيح   هري د  و كلاف  نزيال مػف حلػيـ ، كليفور مر مدىا
  .(َّ)((حميد

كفػػن عيػػد ال ػػا ريف لػػاف ال ػػراق نػػد سػػمركا نػػراقات لثيػػرة صػػحت عنػػدىـ ككث ػػكا 
نيـ كنرؤكىػػػا علػػػييـ كىػػػن مكاف ػػػ  لخػػػط المصػػػحؼ ،فلػػػاف لػػػؿ إمػػػاـ فػػػن  مػػػف ن لكىػػػا عػػػ

كال ػراقات  .ال راقة يخ ار مف ميمكع ما يركيو عف شػيكخو نػراقة أك ألثػر مػف ال ػراقات
كالػػثالث ال ػػن أث  يػػا غيػػره لانػػت ، ىػػػ فػػن ل ا ػػو ِّْالسػ ع ال ػػن أث  يػػا ا ػػف مياىػػد )ت

يما ركل كعلػـ كييىػو مػف ال ػراقة مػا ىػك فاف لؿ كاحد اخ ار ف، اخ يارات أكللؾ ال راق))
األحسػػف عنػػده كاألكلػػى كلػػـز طري ػػ  منيػػا كركاىػػا كنػػرأ  يػػا كاشػػ يرت عنػػو كنسػػ ت إليػػو 

 ػػؿ ، كحػػرؼ ا ػػف لثيػػر كلػػـ يمنػػع كاحػػده مػػنيـ حػػرؼى اآلخػػر كال أنلػػره، حػػرؼ نػػافع: ف يػػؿ
 (ُّ)سكغو كحسنو((
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 وبعد:
أنيػػا مركيػػ  عػػف  -رنػػى:فيظيػػر ممػػا   ػػدـ أف ال ػػراقات ال رلنيػػ  سػػن  م  رػػ   م

فال ييكز ل ارئ أف يخ رع أك ي  دع نراقة ليست مركي  مسندة  حي  ، ()رسكؿ اهلل 
، الف ال راقة ال    دع على كيػو ييػكز)كاف لانت ىن االنيس فن الرر ي  )، انو يخ ار

نما س يؿ ال راقة إ  اع مف   دـ(( ضاف  نراقة ما إلى نارئ دكف لخػر إنمػا ىػن  .(ِّ)كا  كا 
: ي ػػػػكؿ الػػػػدانن، (ّّ)((إضػػػػاف  اخ يػػػػار كدكاـ كلػػػػزكـ ال إضػػػػاف  اخ ػػػػراع كرأم كاي يػػػػاد))
كألم  ال راق ال  رمؿ فن شنق مف حركؼ ال رلف على االفشى فن اللغ  كاالنيس فن ))

إاا ث ػت عػنيـ لػـ يردىػا ،  ؿ على األث ت فن األثر كاألص  فن الن ؿ كالركاي ، الرر ي 
كند ، (ّْ)ف ال راقة سن  م  ر  يلـز ن كليا كالمصير إلييا((كال فشكا لغ  ال، نياس عر ي 

كال ػػراقة سػػن  يأخػػاىا اآلخػػر عػػف )ركم عػػف يميػػكر مػػف الصػػحا   كال ػػا ريف نػػكليـ: )
لم مػػػػكه كال فسػػػػير مػػػػا يؤلػػػػد ىػػػػاه  كفػػػػن ل ػػػػب اللغػػػػ  كالنحػػػػك .(ّٓ)((األكؿ فػػػػانرؤكا لمػػػػا عي

كنػػػكؿ ، (ّٕ)الف ال ػػػراقة سػػػن ((ال  يخػػػالىؼ  إف ال ػػػراقة ...)): ل ػػػكؿ سػػػي كيو، (ّٔ)الح ي ػػػ 
كال ييكز أف ي رأ نارئ  ما لـ ي رأ  ػو الصػحا   أك ال ػا ركف أك مػف لػاف مػف )): الزياج

كلػالؾ لػاف لثيػر مػف ألمػ  ال ػراقة لنػافع ))، (ّٖ)((فػن ال ػراقة نراق األمصار المشيكريف
كحػرؼ ، كأ ن عمرك ي كؿ: لكال انو ليس لن أف انرأ إال  مػا نػرأت ل ػرأت حػرؼ لػاا لػاا

  .(ّٗ)((لاا لاا
 يىقف انُحاة يٍ انقراءات انقرآَية

فما مكنؼ النحاة كاللغكييف مما كصؿ إلييـ مف نراقات ىن فن ح ي  يا ال رلف 
كىػك نمػ  الشػكاىد عنػدىـ كغايػ  ، اللريـ نفسو الام ال يدانيو نػص مػف حيػث الفصػاح 

 ؟ (َْ)اقا و كشااىاكند ايمركا على يكاز االس شياد  م كا ر نر ، االح ياج لدييـ
لليػػػكاب عػػػف ىػػػاا السػػػؤاؿ أنػػػكؿ: علػػػى الػػػرغـ مػػػف  صػػػريحيـ  ػػػاف ال ػػػراقة سػػػن  

كال يل فػػػت فييػػػا إلػػػى غيػػػر الركايػػػ  الصػػػحيح  ال ػػػن نػػػرأ  يػػػا ال ػػػراق ،    ػػػع فػػػن ال ػػػرلف))
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كاح يػػػاج ا ػػػف ينػػػن لل ػػػراقات الشػػػااة كاع ػػػزازه  يػػػا ، (ُْ)المشػػػيكركف  الضػػػ ط كالث ػػػ ((
لثيػػرا مػػنيـ علػػى نػػراقات مركيػػ   ػػدعكل مخالف يػػا لمػػا كضػػركه اي ػػرأ  ،(ِْ)كدفاعػػو عنيػػا

مف نكاعد كار ضكه مف أصكؿ كانيس  فنانضكا أنفسيـ فن رد نػراقات ك ضػريؼ أخػرل 
يلحػف االخفػش  (ىػػُِٔت)فياا األصػمرن  .كىدـ نسـ مف مشيكرىا كال صري   خطلو

نػراقة األعمػش   لسػر الػكاك، كىػن (ّْ)فن نراق و ل كلو  رػالى  مػفً كاليػ يـ مػف شػنق 
كأخطػػػػأ فػػػػن الػػػػؾ ألنيػػػػا نػػػػراقة )) كرد عليػػػػو أ ػػػػك حيػػػػاف   كلػػػػو: (ْْ)كا ػػػػف كثػػػػاب كحمػػػػزة

لػػك صػػليت خلػػؼ إمػػاـ ي ػػرأ   كمػػا )) :ىػػػ( ي ػػكؿ ِٖٓت )كلػػاف الم ػػرد  .(ْٓ)((م ػػكا رة
ألخػػػػات نرلػػػػن  (ْٕ)ك   ا  ػػػػكا اهلل الػػػػام  سػػػػاقلكف  ػػػػو كاألرحػػػػاـً  (ْٔ)انػػػػ ـ  مصػػػػرخنو 

فأمػػا اليػػر )) :اه لػػاف ي ػػكؿ فػػن نػػراقة حمػػزة آليػػ  النسػػاق لميػػ ،كالزيػػاج .(ْٖ)كمضػػيت((
 ،أمػا ا ػف ينػن ،(ْٗ)((...فن األرحاـ فخطأ فن الرر ي  ال ييكز إال فػن اضػطرار شػرر

ػٍف راؽ  )) :فمف أنكالو فمريػب  (مػف)  يػاف النػكف مػف  (َٓ)فأما نػراقة عاصػـ   كنيػؿ مى
 كنػػػػؼ فػػػػن كيػػػػكب  كالػػػػؾ الف النػػػػكف السػػػػالن  ال ،فػػػػن اإلعػػػػراب مريػػػػؼ فػػػػن األسػػػػماع

 ػػاليمز  (ِٓ)كايمرػػكا علػػى  خطلػػ  نػػراقة مػػف نػػرأ   مرػػالشى   .(ُٓ)( (إدغاميػػا فػػن الػػراق
كنرأ األعرج ك زيد  ف علػن كاألعمػش كخاريػ  عػف نػافع )) :كرد علييـ أ ك حياف   كلو

كللػنيـ رككه كىػـ ث ػات فكيػب  ، اليمز، كليس  ال يػاس (مرالش)كا ف عامر فن ركاي  
ػػػ   .(ّٓ)م ر ػػديف  ػػأنكاؿ نحػػاة ال صػػرة(كلسػػنا  ...ن كلػػو كلحػػف الزمخشػػرم مػػف نػػرأ   أيمن

كال ييػػكز أف  لػػكف  ،كأمػػا ال صػػري   يػػاق فلػػيس   ػػراقة)) :كنػػاؿ ، يمػػز  رػػدىا يػػاق (ْٓ) 
ػػرؼ ،نػراقة إلػػى أف  ،، كاىػػب غيػػره كىػػـ ال صػػريكف(ٓٓ)((كمػػف صػػرح  يػػا فيػػك الحػػف ميحى

كيصؼ األزىرم نراقة ا ػف عػامر  .(ٔٓ) ح يؽ اليمز يف نراقة غير م  كل  كعدكىا لحناى 
، كا ػف عػامر مػف المشػيكد (ٗٓ)كىن نراقة س ري   ،(ٖٓ) الشاكا (ٕٓ)   الغىدكة كالرشن  
، كي ػكؿ فػن نػراقة (َٔ)كىن أيضا نراقة ا ػن ع ػد الػرحمف السػلمن  ،ليـ  ال  دـ كالض ط

 ف شرناىا  إسحاؽ كمػف كراق إسػحاؽى  حمزة كا ف عامر كعاصـ فن ركاي  حفص عنو  
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كىػػاا غيػػر يػػالز عنػػد حػػااؽ النحػػكييف مػػف ال صػػرييف )) : نصػػب ير ػػكب (ُٔ)ير ػػكبى  
كن ػػػػؿ األزىػػػػرم نفسػػػػو  ،كىػػػػاه ال ػػػػراقة احػػػػ ج ليػػػػا أ ػػػػك زيػػػػد كاالخفػػػػش .(ِٔ)((كاللػػػػكفييف

كمػػف فػػ   ير ػػكب فػػإف أ ػػا زيػػد كاالخفػػش زعمػػا انػػو منصػػكب كىػػك )) :اح ياييمػػا   كلػػو
االخفػػش كأ ػػن زيػػد عنػػد النحػػكييف  كنػػكؿ ...مكضػػع الخفػػض عطفػػا علػػى نكلػػو  إسػػحاؽ

 الكىـ فن اس شياده  ،كىك حمزة ،كاليكىرم أيضا، يصـ احد ال راق الس ر  .(ّٔ)خطأ((
ل كلػػو  ،))اليػػاق إف يػػاقت  رػػد يػػاق اليمػػع ف حػػت :في ػػكؿ (ْٔ)كمػػا انػػ ـ  مصػػرخنً () ػػػ 

ػػػرؾ  ... رػػالى   كمػػػا انػػ ـ  مصػػػرخنً   كلسػػػرىا  رػػض ال ػػػراق  كىمػػا أف السػػػالف إاا حي
ػػ كنػػراقة حمػػزة ىػػاه ليسػػت كىمػػا، لمػػا ظػػف اليػػكىرم  ،(ٓٔ)((كلػػيس  الكيػػو ،رؾ  اللسػػرةحي

أنيػػا  : ػؿ ىػػن ياريػ  علػى مػا لػػاف ييػب فػن األصػؿ، كنػػد نػاؿ نطػرب ،كغيػره كال لحنػان 
  .(ٔٔ)لغ  فن  نن ير كع

يرلكا ال كاعد أماـ النصكص، فمػا كافػؽ  ،كي دك أف النحكييف فن أحلاميـ ىاه
كمػػػػػا لػػػػػـ يكاف يػػػػػا فغيػػػػػر صػػػػػحي  كاف لػػػػػاف  ،ال ػػػػػراقات فصػػػػػحي  ال كاعػػػػػد النحكيػػػػػ  مػػػػػف

كالصػػػكاب لمػػػا ي ػػػكؿ األسػػػ اا الػػػدل كر فاضػػػؿ صػػػال  السػػػامرالن أف  سػػػير  ،(ٕٔ)م ػػػكا ران 
 .(ٖٔ)كال سيما  النس   لل رلف اللػريـ كال ػراقات المر مػدة المكث ػ  ،ال كاعد كراق النصكص

كال ػراقات ال  يػنق علػى مػا  ،ليس محصػكرا فيمػا ن لػو ال صػريكف ف ػط)كلساف الررب )
كالمالحػػظ أيضػػا أنيػػـ أم النحػػاة كاللغػػكييف لػػانكا ي ػػالكف  .(ٗٔ)عليػػو ال صػػريكف كن لػػكه((

اا كيػػدكا  ،ييػػدىـ مػػف ايػػؿ شػػاىد نػػادر أك  يػػت مػػف الشػػرر مييػػكؿ إلث ػػات لغػػ  مػػا كا 
ال ي كرعػػػكف عػػػف ال طػػػاكؿ علييػػػا  ،()نػػػراقة م ػػػكا رة صػػػحيح  السػػػند إلػػػى رسػػػكؿ اهلل 

فيػكاز إث ا يػا  ،إاا يكزنػا إث ػات اللغػ   شػرر مييػكؿ)ي كؿ الفخػر الػرازم: ) ،ك خطل يا
كلثيػػرا مػػا نػػرل النحػػكييف م حيػػريف فػػن   ريػػر األلفػػاظ الػػكاردة فػػن  ، ػػال رلف الرظػػيـ أكلػػى

 ،كأنػػا شػػديد ال ريػػب مػػنيـ ،فػػإاا اس شػػيدكا فػػن   ريرىػػا   يػػت مييػػكؿ فرحػػكا  ػػو ،ال ػػرلف
لمييكؿ على كف يا دليؿ على صػح يا فػطف ييرلػكا كركد فإنيـ إاا يرلكا كركد ال يت ا
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نػػن لػػاالر .(َٕ)ال ػػرلف دليػػؿ علػػى صػػح يا لػػاف أكلػػى( فػػن ىػػاه الريالػػ  فضػػال عمػػا  ،كا 
أمثلػػ  نحكيػػ  كصػػرفي  كصػػك ي  كلغكيػػ     ػػيف لنػػا مػػف خالليػػا لغػػ  ال ػػرلف ال ػػن  ،سػػلؼ

ال رلنيػػػ  مػػػرلة  أف ال ػػػراقات ، مػػػا ال ي  ػػػؿ الشػػػؾ ،ك ث ػػػت ،()كردت إلينػػػا عػػػف الن ػػػن 
  .صافي  للغات الررب ال ن  ميمكعيا نزؿ ال رلف اللريـ كمثؿ لغ يا المكحدة المش رل 

 يٍ انظىاهر انُحىية
 انتفاوت بني انرفغ وانُصب: -1

 رفػػػع )ىػػػااف(، كنياسػػػو  (ُٕ)نحػػػك نػػػراقة أغلػػػب ال ػػػراق هنػػػالكا ًإفى ىػػػااف لسػػػاحرافه
الػػام عليػػو ىػػاه ال ػػراقة ، الرفػػع كالنصػػب لغػػ  ألثػػر الررب،أمػػا .النصػػب، ألنػػو اسػػـ إف

كخػثرـ  (ّٕ)ك لحػارث  ػف لرػب (ِٕ)فلغ  محلي  عف عدد مف ال  الؿ الرر ي  ىػن: لنانػ 
ييرلػػػػكف ألػػػػؼ االثنػػػػيف فػػػػن الرفػػػػع  ،(ْٕ)كز يػػػػد ك نػػػػك الرن ػػػػر ك نػػػػك الييػػػػيـ كمػػػػراد كعػػػػارة

كمػررت  الزيػداف ))ييرلػكف  ،في كلكف: رأيت الزيداف ،كالنصب كالخفض على لفظ كاحد
 (ٕٓ)ثني   األلؼ فن لؿ كيو، ال ي ل كنيا لنصب كال خفض، ناؿ شاعرىـ:ال 

ــــــــــــــــااا ـــــــــــــــا أبــــ ــــــــــــــــااا وأب                 إن أبــــــ
               .قـــــــد بالـــــــا تـــــــ    مـــــــــ د  ا  ااـــــــا  ف

 ف
فلما ث  ت ىاه اللفظ  )ىااف( فن السػكاد  ػاأللؼ، كاف ػت ىػاه اللغػ  ف ػرؤكا  يػا 

ىاا فضال عما ركم عف ا ن زيد انو سػمع مػف  (ٕٔ)صحؼ((كلـ يغيركا ما ث ت فن الم
  .(ٕٕ)الررب مف ي لب لؿ ياق ينف   ما ن ليا ألفان 

كاف لانػت عنػد  رضػيـ لمػا  ،ىاه ال راقة لػلال يخػالؼ الل ػاب كند اخ ار الفراق
إحػداىما:  ،))ف راق نػا   شػديد )إف( ك ػاأللؼ علػى يي ػيف :كاح ج ليا   كلو .ي كؿ، لحنان 
نػػػن الحػػػارث  ػػػف لرػػػب ييرلػػػكف االثنػػػيف فػػػن رفريمػػػا كنصػػػ يما كخفضػػػيما علػػػى لغػػػ   

 :كأنشدنن ريؿ مف األسد عنيـ ، األلؼ
ــــ إرر إإــــر ر    ــــ ا  و ــــو  ــــر                  ت

               (78) نابــــاش    ــــ ا    ــــمما مســــا ا  ف
 ف
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ىػاا خػط يػدا  :كحلى ىاا الريؿ عنيـ .أفص  مف ىاا االسدم كما رأيت :ناؿ
كاف لاف نليالن، أنيس، ألف الررب نالكا: مسلمكف فيرلكا الكاك  ا ر   ،كالؾ ،ينوأخن  ر
ثػػـ نػػالكا: رأيػػت المسػػلميف فيرلػػكا اليػػاق  ا رػػ  للسػػرة الميـ،فلمػػا رأكا أف اليػػاق  ...للضػػم 

ف ػػالكا: ريػػالف  ، رلػػكا األلػػؼ    رػػو :كث ػػت مف كحػػا ،مػػف االثنػػيف اليملػػنيـ لسػػر مان ليػػا
فػػػن الرفػػػع  ،مرػػػت الرػػػرب علػػػى إث ػػػات اإللػػػؼ فػػػن لػػػال الػػػريليفكنػػػد اي  .فػػػن لػػػؿ حػػػاؿ

كالكيػػو األخػػر  أف   ػػكؿ: كيًيػػدىت األلػػؼ مػػف )ىػػاا(  ...كالنصػػب كالخفػػض، كىمػػا اثنػػاف
فلما ثنيتي زدتي علييا نكنا ثـ  رلػتي األلػؼ ثا  ػ  علػى حاليػا  ،دعام  كليست  الـ فرؿ

نكنػػػا  ػػػدؿ علػػػى اليمػػػاع، ال  ػػػزكؿ علػػػى لػػػؿ حػػػاؿ لمػػػا نالػػػت الرػػػرب )الػػػام( ثػػػـ زادكا 
ف الكا:الػػػػػايف فػػػػػن رفريػػػػػـ كنصػػػػػ يـ كخفضػػػػػيـ لمػػػػػا  رلػػػػػكا )ىػػػػػااف( فػػػػػن رفرػػػػػو كنصػػػػػ و 

 ، (ٕٗ)((..كخفضو
مرركفػ  عمػف الرنػا مػف الرػرًب  ،ال ن علييا ىاه ال راقة ،كلما لانت ىاه اللغ 

مػػنيـ أ ػػك زيػػد األنصػػارم كىػػك الػػام  ،))كنػػد حلاىػػا مػػف ير ضػػى علمػػو كصػػدنو كأمان ػػو
كىػػك  ،كأ ػػك الخطػػاب االخفػػش ،نػػاؿ سػػي كيو حػػدثنن مػػف أثػػؽ  ػػو فانػػو يرنينػػن ي ػػكؿ: إاا

، اخ ارىػا أغلػب يميػكر نىػرأة (َٖ)((رليس مف رؤساق أىؿ اللغ  ركل عنو سػي كيو كغيػره
مػف أف اهلل  رػالى  ،(رضيي اهلل عنيهما  ) ،األمصار، مؤلديف  الؾ ما ركم عف ا ػف ع ػاس

كال ع رة  ال أكيالت ال ػن  نػأل  يػا  (ُٖ)الرربأنزؿ ىاا ال رلف  لغ  لؿ حٌن و مف أحياق 
  .عف ىاه اللغ  المرركف 

 انتفاوت بني انُصب واجلر: -2

)) ـى نحػػػػك نػػػػراقة الرشػػػػرة إال حمػػػػزة ))كا  ػػػػكا اهلل الػػػػام  سػػػػاقلكف  ػػػػو كاألرحػػػػا
(ِٖ) 

كا  ػػػكا اهلل كا  ػػػكا األرحػػػاـ أف  : نصػػػب )األرحػػػاـ( عطفػػػان علػػػى اسػػػـ اهلل  رػػػالى، كال  ػػػدير
كالنخرػن  ،() ،ال ن ىن أيضا نراقة ا ف مسركد كا ف ع اس ،اقة حمزةكنر  .  طركىا
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)) (  ػػالير، كىػػك ٓ) (ّٖ)كمياىػػد كالحسػػف كن ػػادة كاألعمػػش كلخػػريف غيػػرىـ ))كاألرحػػاـً
 .عطفان على الياق فن ) و( كىك ضمير م صؿ ،اسـ ظاىر

أعنػن: عطػؼ الظػاىر علػػى الضػمير الميػركر مػف غيػر إعػػادة  ،كىػاا الرطػؼ
، إال فػن ضػركرة الشػرر (ْٖ)السػيما ال صػريكف ،ييكز عند نسـ مف النحػكييف اليار، ال

 :(ٖٓ)ل كؿ الشاعر
ـــــــ مممنا   ـــــــا و    َّ ون  َّْ م ـــــــو     ب  ق َربَّ ـــــــا    وَّ                 ت

ـــفأل   ف مـــنَّ      ـــا بألـــ   و   ـــاب أل                ت اذا ـــفَّ ت م 
 ف

فمػػا  :يػػو إف ي ػػكؿكلػػاف الك  ، يػػر )األيػػاـ( عطفػػان علػػى اللػػاؼ الميػػركر  ال ػػاق
مػػا فػػن النثػػر فأيػػازه فريػػؽ . ػػؾ ك األيػػاـ كنٌ حػػوي لخػػر، نػػاؿ سػػي كيو: ))كممػػا ي ػػ   أف  ،كا 

، كىػػاا أ ػػكؾ  ،يشػػرلو المظيػػر عالمػػ  المضػػمر الميػػركر كالػػؾ نكلػػؾ: مػػررت  ػػؾ كزيػػدو
، لرىكا أف يشرؾ المظير مضمران داخالن فيما ن لو  .(ٖٔ)((كعمركو

( نػػاؿ النحػػاس: ))فأمػػا ال صػػريكف ف ػػاؿ ك فاك ػػت مػػكانفيـ مػػف نػػراقة )كاأل رحػػاـً
كلػـ يزيػدكا علػى  ،كأما اللكفيكف ف الكا: ىك ن ػي  ،ىك لحف ال  حؿُّ ال راقة  و :رؤساؤىـ

))كمػػػف نػػػػرأ عنػػػػد  :كفػػػن يميػػػػرة اللغػػػػ  ،(ٕٖ)ىػػػاا كلػػػػـ يػػػالركا علٌػػػػ  ن حػػػػو فيمػػػا علم ػػػػو((
( ف ػػػػد لحػػػػف)ال صػػػرييف  ػػػػالير  ا ال ييػػػػكز عنػػػػد كىػػػا)) :كنػػػاؿ الرل ػػػػرم ،(ٖٖ)((كاألرحػػػاـً

نما ياق فن الشرر على ن حو ،ال صرييف كالر  ،(ٖٗ)كأيازهي اللكفيكف على ضرؼ(( ،كا 
كأ طلػكه مػف كيػكه، كأيػازكا  ،ا ف خالكيو أف ال صرييف أنلركا الخفض كلحنكا ال ارئ  ػوً 

كأمػػػا اللكفيػػػكف  ،مثػػػؿ الػػػؾ فػػػن الشػػػرر اضػػػطرارا، كلػػػيس فػػػن ال ػػػرلف مكضػػػع اضػػػطرار
يػػكا لل ػػارئ  أنػػو أضػػمر الخػػافض كاسػػ دلكا  ػػأٌف الريػػاج لػػاف إاا كاح  ،فأيػػازكا الخفػػض

أمػػا ملػػن ال يسػػن ف ػػد  .(َٗ)يريػػد  خيػػر ،نيػػؿ لػػو: ليػػؼ  يػػدؾ ؟ ي ػػكؿ: خيػػرو عافػػاؾ اهلل
كىػػػك ن ػػػي  عنػػػد )يػػػاق فػػػن لشػػػفو عػػػف عطػػػؼ )األرحػػػاـ( علػػػى اليػػػاق فػػػن ) ػػػو( نكلػػػو: )

عػػكض مػػف  ( ػػو)ن الف المضػػمر فػػ، نليػػؿ فػػن االسػػ رماؿ  ريػػد فػػن ال يػػاس، ال صػػرييف
، كال ي ػع  رػد حػرؼ الرطػؼ، كالف المضػمر المخفػكض الينفصػؿ عػف الحػرؼ، ال نكيف
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، كألف المرطػػكؼ كالمرطػػكؼ عليػػو شػػريلاف يحسػػف فػػن احػػدىما مػػا يحسػػف فػػن اآلخػػر
كا  ػػػكا اهلل الػػػام  سػػػاقلكف )) :فلمػػػا الييػػػكز، كي ػػػ   فػػػن احػػػدىما مػػػا ي ػػػ   فػػػن اآلخػػػر

 .(ُٗ)((فاف أعدت الخافض حسف، ف  و كاألرحاـ ساقلك  :فلالؾ ال يحسف،  األرحاـ
كنػػد    رنػػا أنػػكاؿ النحػػاة فػػن ىػػاه ال ػػراقة الم ػػكا رة فكيػػدنا ألثػػرىـ اي ػػراق علييػػا 

لػك صػليت خلػؼ )) :إا ركم عف الم رد نكلػو، الم رد كالزياج، ك ماديا فن اللالـ علييا
]  :كنكلو، (ِٗ)((لن كمضيتألخات نر، إماـ ي رأ ] كا  كا اهلل الايف  ساقلكف  و كاألرحاـً

كال ػػرلف إنمػػا يحمػػؿ علػػى  ...ىػػاا ممػػا الييػػكز عنػػدنا إال أف يضػػطر إليػػو شػػاعر ...))
فخطػػأ فػػن الرر يػػ  ال  (األرحػػاـ)فأمػػا اليػػر فػػن )) :نػػاؿ الزيػػاج .(ّٗ)((اشػػرؼ المػػااىب

، ككصػػؼ (ْٗ)(( ...كخطػػأ أيضػػا فػػن أمػػر الػػديف عظػػيـ، ييػػكز إال فػػن اضػػطرار شػػرر
الف الضػػػمير الم صػػؿ م صػػػؿ ، ىػػاه ال ػػراقة  أنػػػو لػػيس  سػػديدالزمخشػػرم الرطػػؼ فػػػن 

أمػػا سػػي كيو كالفػػراق فلػػـ يخطلػػا ىػػاه ال ػػراقة  .(ٓٗ)لاسػػمو كاليػػار كالميػػركر لشػػنق كاحػػد
 كصفيما عطؼ الظاىر على  كاف لانا ند اي رقا علييا، كلـ ينصا على الؾ، صراح 

ى مخفػكض كنػد لنػػن مخفكضػا علػػ الف الرػػرب ال  ػرد، المضػمر  أنػو ن ػػي  أك فيػو نػ  
نما ييكز ىاا فن الشرر لضي و ...عنو   .(ٔٗ)كا 

أك اىب إليو ألثػر اللػكفييف كيػكنس كاألخفػش ، كال كؿ فن ىاه المسأل  ما نالو
مػػػف أف  (ٖٗ)كالفخػػػر الػػػرازم كا ػػػف مالػػػؾ كأ ػػػك حيػػػاف كا ػػػف ىشػػػاـ (ٕٗ)كنطػػػرب كالشػػػلك يف

لػريف ليسػت نكيػ  الػؾ الف كيػكه اح يػاج المن، (ٗٗ)عطؼ الظاىر على المضمر يػالز
كنػػػد نػػػرأ  يػػػاه ال ػػػراقة عػػػدد مػػػف الصػػػحا   ، (ََُ)فػػػن دفػػػع الركايػػػات الػػػكاردة فػػػن اللغػػػات

كىػػك احػػد السػػ ر  الػػايف أيمرػػت األمػػ  علػػى  ػػكا ر ، ثػػـ لانػػت اخ يػػار حمػػزة، كال ػػا ريف
لػػـ يػػأت ، أم حمػػزة، ))كالظػػاىر انػػو :كلػػاا نػػاؿ اإلمػػاـ الفخػػر الػػرازم، نػػراق يـ كصػػح يا
كالػػؾ يكيػػب ال طػػع  صػػح  ، ()عنػػد نفسػػو،  ػػؿ ركاىػػا عػػف رسػػكؿ   يػػاه ال ػػراقة مػػف

ىاه اللغ ، كال ياس ي ضاقؿ عند السماع السيما  مثؿ ىاه األنيس  ال ن ىن اكىف مػف 
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كالريػػب مػػف ىػػؤالق النحػػاة أنيػػـ يس حسػػنكف إث ػػات ىػػاه اللغػػ    ي ػػيف  ... يػػت الرنل ػػكت
ع إنيمػػا لانػػا مػػف ألػػا ر علمػػاق مييػػكليف كال يس حسػػنكف إث ا يػػا   ػػراقة حمػػزة كمياىػػد مػػ

كأمػا الضػمير الميػركر فػال )كيػاق فػن شػرح ا ػف ع يػؿ )، (َُُ)((السلؼ فن علػـ ال ػرلف
، كأيػػػاز الػػػؾ اللكفيػػػكف، ىػػػاا مػػػاىب اليميػػػكر ...يرطػػػؼ عليػػػو إال  إعػػػادة اليػػػار لػػػو

 :كأشار إليو   كلو، ا ف مالؾ، كاخ اره المصنؼ
ـــــ  ـــــد   إـــــ    ا    ٍ                 و ـــــودم  ـــــات

ــــــا  ف ــــــد  ع ــــــا  ق ٍ   زم ــــــ                ضــــــم ر  م
 ف

ـــــا ـــــد   زم ـــــ س  ن ـــــ ، و  ـــــد أ                  إذ ق
               (213)((ت    نثر و  نظب    ح ح مثب ـا  ف

 ف
كمػػا اىػػب إليػػو أىػػؿ ال صػػرة ك ػػا ريـ فيػػو الزمخشػػرم كا ػػف )): كنػػاؿ أ ػػك حيػػاف

دة اليار كمف اعػ الليـ غيػر عطي  مف ام ناع الرطؼ على الضمير الميركر إال  إعا
 (َُّ)(( ؿ الصحي  ماىب اللكفييف فن الؾ كانو ييكز، صحي 

 : وبعــــد
مادامػػت ثا  ػػ  عػػف ، فمػػا لػػاف ين غػػن للنحػػاة أف يػػردكا ىػػاه ال ػػراقة أك يرفضػػكىا

اا ث ػػت شػػنق عػػف الن ػػن :نػػاؿ ال شػػرم،  ػػال كا ر، ()الن ػػن  فمػػف رد الػػؾ  () ،))كا 
كال ي لد فيو ألم  اللغ  ، كىاا م اـ محاكر، س     ما نرأ  وكا، ()ف د رد على الن ن 

كلػػاا ، (َُْ)((كال يشػػؾ احػػد فػػن فصػػاح و، ()فػػاف الرر يػػ   ي ل ػػى مػػف الن ػػن ، كالنحػػك
ليست ىاه ال راقة عندنا مف اإل راد كالفحش كالشناع  كالضرؼ علػى )) :ناؿ ا ف ينن

ؿ األمػػػر فييػػػا دكف الػػػؾ كانػػػرب  ػػػ، يرنػػػن الم ػػػرد، مػػػا رله فييػػػا كاىػػػب إليػػػو أ ػػػك الر ػػػاس
  .(َُٓ)كاخؼ كألطؼ((

 صرف يا ال يُصرف: -3
نحػػػك نػػػراقة أ ػػػن  لػػػر عػػػف عاصػػػـ كأ ػػػن يرفػػػر كنػػػافع كاللسػػػالن  )إنػػػا اع ػػػدنا 

حمػال علػى لغػ  مػف    نكيف)سالسال( كصرفو، (َُٔ)لللافريف سالسال كاغالال كسريرا( 
كنػػػػاؿ  .(َُٕ)يصػػػرؼ لػػػػؿ مػػػػا ال ينصػػػػرؼ إال افرػػػػؿ ال فضػػػيؿ،ركم الػػػػؾ عػػػػف اللسػػػػالن
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سمرنا مف الررب مف يصرؼ ىػاا أم افرػؿ ال فضيؿ،كيصػرؼ يميػع مػا ال ((االخفش:
 أف ىػاا الصػرؼ ))لغػ  الشػرراق، كركم عنػو أيضػا: ،(َُٗ)كىـ  نػك أسػد، (َُٖ)يصرؼ((

ك))لػػػؿ مػػا ييػػكز فػػػن الشػػرر فيػػػك يػػالز فػػػن ، (َُُ)ثػػـ لثػػر ح ػػػى يػػرل فػػػن لالميػػـ((
لـ فػن لالميػا ك يرػؿ الشػرر خاريػا اللالـ، الف الشرر أصؿ لالـ الررب، فليؼ  ػ ح

 .(ُُُ)عنو((
كي ػػدك لنػػا إف الصػػرؼ المطلػػؽ، أك صػػرؼ مػػا ال ينصػػرؼ، سػػم  ليييػػ  ل سػػـ 
مػػف الرػػرب لػػيس فييػػا شػػاكا أك خػػركج علػػى ال يػػاس، كليػػاا احػػ ج ليػػا لثيػػر مػػف النحػػاة 
كحاكلكا  رليليا، كمما ركم عنيـ مف  رليؿ لصرؼ ما ياق ميمكعا يمع  لسير علػى 

إف ىاه اليمكع  ش و اآلحاد ألنيػا  :ك )مفاعيؿ( صيغ  من يى اليمكع، نكليـ )مفاعؿ(
إنلػف ألنػػ ف ) :(رضييي اهلل عنيها )لحفصػ ،  ،() يمػع لمػا  يمػع اال حػاد ل ػػكؿ الن ػن، 

صػػػكاح ات(  ػػػاأللؼ )كىػػػن يمػػػع، علػػػى  ،صػػػكاحب()فيمػػػعى  (ُُِ)صػػػكاح ات يكسػػػؼ(
كليػػػاا انصػػػرفت لمػػػا  لكاحػػػد،يمػػػع )مػػػكالن( فصػػػار لا ،كنػػػالكا: مكاليػػػات فػػػالف ،كال ػػػاق

 .(ُُّ)انصرؼ الكاحد
 (ُُْ)كمػػػػػػػف ىنػػػػػػػا اسػػػػػػػ يازكا نػػػػػػػراقة مػػػػػػػف نػػػػػػػرأ  )نػػػػػػػكاريرا( () نػػػػػػػاؿ أ ػػػػػػػك علػػػػػػػن

 .(ُُٓ) )سالسال(   صرؼ مف حيث ضارع الكاحد فن انو ييمع لما ييمع الكاحػد((ك
 كند نيؿ فن شيكع صرؼ ىاا اليمع كلثر و:

                و   ــــــر  تــــــ     مــــــ  أ ــــــ   ث ــــــر 
ــــ    ف ــــ        ــــر ح                 (226) د ــــ  قــــوب ب

 ف
لانػت اخ يػار نػراق مػف  يلػات مخ لفػ ،  ،فيػاه اللغػ ، اعنػن لغػ  الصػرؼ :ك رد

كعاصػػػػػػـ كاللسػػػػػالن  ،مػػف ملػػ  (ُُٕ)كا ػػف لثيػػر ،فػػأ ك يرفػػر كنػػافع مػػف المدينػػ  المنػػكرة
فانػو  ،(ُُٖ)أما مف لـ يصرؼ )سالسػؿ( ك )نػكارير( مػف ال ػراق ،كخلؼ مف لكف  الرراؽ
ألنيمػػا يمػػع  لسػػير علػػى مفاعػػؿ كمفاعيػػؿ كاألصػػؿ فػػن ىػػاا  ،حمػػؿ الػػؾ علػػى األصػػؿ

المنػػع مػػف الصػػرؼ نػػاؿ سػػي كيو فػػن  ػػاب مػػا لػػاف  (من يػػى اليمػػكع)اليمػػع المسػػمى  ػػػ 
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إعلػػػـ انػػػو لػػػيس شػػػنق يلػػػكف علػػػى ىػػػاا المثػػػاؿ إال لػػػـ (): علػػػى مثػػػاؿ مفاعػػػؿ كمفاعيػػػؿ
 ،ق يلكف كاحدا يلكف علػى ىػاا ال نػاقكالؾ ألنو ليس شن ،ينصرؼ فن مررف  كال نلرة

فلما لـ يلف ىاا مف  نػاق الكاحػد الػام ىػك أشػد  ملنػا  ،كالكاحد أشد  ملنا، كىك األصؿ
  .(ُُٗ)إا خرج مف  ناق الام ىك أشد  ملنا(( ،كىك األكؿ  رلكا صرفو

نيايػػ  اليمػػع )ىػػك المنػػع مػػف الصػػرؼ، ألنػػو ) ،ف يػػاس الرر يػػ  فػػن ىػػاا اليمػػع
، فلمػا اي مػع  ،كىك مع الؾ يمع ،فياا ًث ىؿه  ،لكاحدالمخالؼ ل ناق ا كاليمع فيو ًث ىؿه ثػافو

 .(َُِ)((فيو ًث الف منراه مف الصرؼ
 يٍ انظىاهر انصرفية

1-  
 
 فع  انتفاوت بني ي

 
 م و ي

 
 بانكسر وانفتح يف ادلضارع، مفع

، كماضػػيًو (ُِِ) لسػػر سػػيف )يحًسػػب( (ُُِ)(نحػػك نػػراقة )يىحًسػػب أف مالػػو أخلػػده
) سػػػيف علػػػى فًرػػػؿ كنيػػػاس ىػػػاا ال ػػػاب أعنػػػن فًرػػػؿ ملسػػػكر الرػػػيف فػػػن  لسػػػر ال )حًسػػػبى

ػػػػػػػبي كعليػػػػػػػو ال ػػػػػػػراقة الثانيػػػػػػػ  ليػػػػػػػاا  :أم الماضػػػػػػػن الفػػػػػػػ   فػػػػػػػن المضػػػػػػػارع حًسػػػػػػػب يحسى
،كاللسر فػن ىػاا الحػرؼ لغػ  فصػيح  يػاقت عػف الرػرب فػن أر رػ  أحػرؼ (ُِّ)الحرؼ

( ىن )حًسبى يحًسبي  ـي كيػًلسى ييػًلسي كيػً سى ييػً سي ـى ينًر كنًر
))كنػد  ىنػكا  :ي كيو،نػاؿ سػ(ُِْ)

، كركم (ُِٓ)((كىػػك أنػػيس، كالفػػ   فػػن ىػػاه األفرػػاؿ ييػػد...فًرػػؿى علػػى يفًرػػؿي فػػن أحػػرؼ
، ()، كىن لغ  الن ن، أف لسر السيف لغ  نريش، (رضي اهلل عنهما) عف ا ف ع اس ،
،كلػػػاا اىػػػب ا ػػػف خالكيػػػو إلػػػى أف اللسػػػر فػػػن ىػػػاا الحػػػرؼ أنػػػيس  (ُِٔ)كف حػػػو لغػػػ   مػػػيـ

 .(ُِٕ)كالف   ليغيَّ 
إف حًسػػػبى يحًسػػػبي  اللسػػػر فػػػن الماضػػػن كالمضػػػارع يػػػاق مػػػف  ػػػداخؿ  :كنيػػػؿ

عػف اللسػالن أف نريشػا ))اخػاكا يحًسػب  لسػر  (ىػػ ِّٖ ػ )كالر ا ف االن ارم ، لغ يف
ي كلػكف حًسػب يحًسػب،فلأف حًسػب مػف لغػ يـ ، السيف فن المس   ؿ مف نكـ مف الرػرب

ا  يا كلـ ي ع أصؿ ال نػاق علػى فًرػؿ فن أنفسيـ كيحًسب لغ ه لغيرىـ سمركا منيـ ف للمك 
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))نػٌكل ىػاا الػام الػره اللسػالن عنػدم  :كماؿ إلػى ىػاا الػرأم الفػراق   كلػو .(ُِٖ)يفًرؿ((
مف  رػد )ل راقة الخليؿ  ف احمد ، (ُِٗ)فًضؿ يفضيؿ(( :أنن سمرت  رض الررب ي كؿ

( الف ماضػػيو )نػػًنط، كىػػن لغػػ  مرل ػػ  مػػف  ػػداخؿ لغ ػػيف، ،  ضػػـ النػػكف(َُّ)(مػػا ننيطػػكا
كمثلػػو  .كعليػػو نػػراقة اليميػػكر، كنياسػػو الفػػ   فػػن المضػػارع، علػػى )فًرػػؿ(،  لسػػر النػػكف

ػػؿ كنًرػػـ يػػنريـ كحًفػػر يحفيػػر كنًلػػؿ ينليػػؿ ك شػػًمؿ يشػػميؿ ك نًيػػد  فػػن ال ػػداخؿ )فًضػػؿ يفضي
ػػد كرًلػػف يػػرليف  لسػػرىا فػػن الماضػػن كضػػميا فػػن المضػػارع(  ماضػػييا مػػف لغػػ  ،(ُُّ)ينيي

 .كمضارعيا مف لغ  أخرل
 انتفاو -2

 
 ت بني ف
 
 ع

 
 أو م

 
 فع

 
 م

،ك ػػال طع (ُّْ)،  الكصػػؿ مػػف )سػػرل((ُّّ)، ك)اف اسػػر((ُِّ)نحػػك نػػراقة )فاٍسػػًر(
نػػاؿ الم ػػرد: ، (ُّٔ)، كىمػػا لغ ػػاف فصػػيح اف مشػػيكر اف مرناىمػػا كاحػػد(ُّٓ)مػػف )أسػػرل(

 كغيػػػرىـ مػػػف الرػػػرب ي ػػػكؿ: كىػػػن اللغػػػ  ال رشػػػي ، أسػػػريت، مػػػف نكلػػػؾ: فأسػػػر  أىًلػػػؾ،))
))  (ُّٕ)سىريتي

)فييسػح لـ( ، ك(ُّٗ)،  ف   الياق مف )سحت((ُّٖ)حى لـ  رااب(كنحك نراقة )فيىس
ػػػػػػػح و كأسػػػػػػػحى و  مرنػػػػػػػى :ي ػػػػػػػاؿ، ، كىمػػػػػػػا لغ ػػػػػػػاف(َُْ)(أسػػػػػػػحت) ضػػػػػػػـ اليػػػػػػػاق مػػػػػػػف   :سى

( لغػػ  الحيػػازييف كأىػػؿ الراليػػ  ،(ُُْ)اس أصػػلو ( علػػى )فىرىػػؿى علػػى  (ك )أسػػحىت، )سىػػحىتى
( أفصػ  ا ،(ُِْ))افرىؿ( لغ  أىؿ نيد ك نن  ميـ للغ ػيف ،ألنيػا كالر الط رم أف )سىػحىتى

 .(ُّْ)لغ  أىؿ الرالي 
 : وبـــعد

(  نػػاقاف مخ لفػػاف ( ك )افرىػػؿى كمنطػػؽ ، احػػدىما ثالثػػن كاآلخػػر ر ػػاعن، فػػػ )فىرىػػؿى
كىػاا ىػك المشػيكر فييمػا فػن ، اللغ  ي ضن أف يلكف لؿ منيما نػد كضػع لداللػ  مرينػ 

كؿ عػػػف إا لػػػؿ عػػػد، ألنػػػو ))لػػػك لػػػـ يخ لػػػؼ المرنػػػى لػػػـ  خ لػػػؼ الصػػػيغ ، اللغػػػ  الكاحػػػدة
، غير إنيما ي ف اف (ُْْ)صيغ  إلى أخرل ال د أف يصح و عدكؿ عف مرنى إلى لخر((
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أف ىنػاؾ  :مخ لف يف  مرنى، ليي يف، كألثر ما يلكف الؾ فن لغ يف، أحيانا فن الدالل 
( فن حيف اع ادت ن الػؿ  أفراال اع اد نسـ مف ال  الؿ الرر ي  على نط يا  صيغ  )فىرىؿى

غ  )افرىػػؿ( كدالل يمػػا عنػد اليميػػع كاحػػدة ))كأصػػؿ الػػؾ إف لػػؿ أخػرل علػػى نط يػػا  صػػي
))كنػد ييػػنق  :كنػاؿ سػي كيو، (ُْٓ)ثػـ  خػ لط ف سػ رمؿ اللغ ػػاف((، كاحػد منيمػا لغػ ه ل ػػكـ

فيينق  و ، زعـ الؾ الخليؿ، إال أف اللغ يف اخ لف ا، المرنى فييما كاحد، فرىلت كأفرىلت
لمػػػا انػػػو نػػػد ييػػػنق ، علػػػى )أفرىلػػػت( كيلحػػػؽ نػػػـك فيػػػو األلػػػؼ في نكنػػػو، نػػػـك علػػػى فرلػػػت

 .(ُْٔ)الشنق على أفرىلت ال يس رمؿ غيره((
ال يلػػػػكف ال نػػػػاقاف  مرنػػػػى كاحػػػػد إال أف ييػػػػنق الػػػػؾ فػػػػن لغ ػػػػيف ، كعلػػػػى ىػػػػاا

ؿ كأفرىػػؿ  مرنػػى كاحػػد، مخ لف ػػيف فػػإف )فرىػػؿ( لييػػت ، كعلػػى األغلػػب حػػيف يلػػكف فػػؼى ى
 (ُْٕ)أىؿ الحياز ك )أفرىؿ( ليي   نن  ميـ كأىؿ نيد

 ظىاهر انصىتيةيٍ ان
 :تفاوت اذلًزة بني انتحقيق وانتسهيم -1

نػػاؿ  ،   ح يػػؽ ىمز ػػن )ألمػػ (،(ُْٖ)( ...نحػػك نػػراقة مػػف نػػرأ )ف ػػا لكا ألمػػ  اللفػػر
، (َُٓ)كىػن نػراقة مشػيكرة (ُْٗ)(())فمف ح ؽ اليمز يف أخرييما على األصػؿ :الرل رم

ل  ػن ىمز ػاف كللنيا غير م  كل  عند ال صرييف ألنو ليس مف لالـ الرػرب عنػدىـ أف  
ألنػػو ، كالػػر النحػػاس أف ألثػػر النحػػكييف يػػاى كف إلػػى أنيػػا لحػػف ال ييػػكز ،(ُُٓ)ف يح  ػػا

ريكف يس صػػػر كف اي مػػػاع اليمػػػز يف فال صػػػ .(ُِٓ)يمػػػع  ػػػيف ىمػػػز يف فػػػن للمػػػ  كاحػػػدة
كنػػد  حيػػركا فػػن  .(ُّٓ))ألمػػ ( عنػػدىـ لغػػ  كاحػػدة ىػػن )ايٌمػػ (  يمػػزة كاحػػدة  رػػدىا يػػاقك

كيػزداد األمػر ، اقت  و م كا رة ًنراقة نىرىأىةو ث اتو مشػيكريفالؾ ح ى يان كا الحؽ الام ي
كأمػػػا ال صػػػري  )سػػػكقان حػػػيف ين ػػػرم الزمخشػػػرم ليػػػدـ مػػػا اىػػػب إليػػػو ال صػػػريكف   كلػػػو: )

كمػػػػػػف صػػػػػػػرح  يػػػػػػا فيػػػػػػك الًحػػػػػػػف ، كال ييػػػػػػػكز أف  لػػػػػػكف نػػػػػػراقة،  اليػػػػػػاق فلػػػػػػيس   ػػػػػػراقة
ر ليػػػا يف ال ػػػراق يف ، كىػػػاا دليػػػؿ علػػػى اسػػػ يان  النحػػػكييف  الن ػػػؿ الم ػػػكا (ُْٓ)محػػػر(ؼ((
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ال مػا ضػرىـ لػك ، كعػدـ ال ػراثيـ  إصػدار األحلػاـ، ()المشيكر يف عف رسػكؿ اهلل  كا 
رلت اليمزة ياق ألنيػا فػن مكضػع لسػر كمػا ن ليػا ، نالكا مثؿ ما ناؿ االخفش مثالن: ))يي

ػػزىهي((، فلػػـ ييمػػز الي مػػاع اليمػػز يف، مف ػػكح كمػػف لػػاف مػػف رأيػػو يمػػع اليمػػز يف ىىمى
(ُٓٓ) ،

))كنػد : كا ػف الحايػب، (ُٔٓ)كال أنػكؿ إنيػا غيػر يػالزة((...))كلػؿ الػؾ يػالز :ىرمكاألز 
السيما إف لػالـ الرػرب كشػررىـ حيػ  ل ح يػؽ  ،(ُٕٓ)ص  ال سييؿ كال ح يؽ فن ألم ((
طػػاًلى :ل ػػكؿ  رػػض الرػػرب، اليمػػز يف المي مر ػػيف فػػن للمػػ   ،(ُٖٓ)()الليػػـ اغفػػر لػػن خى

 :(ُٗٓ)كنكؿ الشاعر
                 ــــا     تانــــ     ــــدر  م ــــ    مــــوو 

               إ  ـــــ  و  مــــــا  حــــــد     تــــــ   ــــــدأل   ف
 ف

ألمػػ  ال ػػراق ال  رمػػؿ فػػن شػػنق مػػف حػػركؼ ال ػػراف علػػى )) .ىػػاا فضػػال عػػف أف
 ػػؿ علػػى األث ػػت فػػن األثػػر كاألصػػ  فػػن الن ػػؿ ، االفشػػى فػػن اللغػػ  كاالنػػيس فػػن الرر يػػ 

الف ال راقة سن  م  ر  يلـز ، فشك لغ  إاا ث ت عنيـ لـ يردىا نياس عر ي  كال، كالركاي 
كلػػـ  لػػف مػػدارج الرػػرب الصػػك ي  علػػى مسػػ كل كاحػػد مػػف  .(َُٔ)ن كليػػا كالمصػػير إلييػػا((

،كلمػا لانػت  (ُُٔ)ف رضيـ اشد صك ا مف  رػض، حيث النطؽ  أصكات اللغ  كصفا يا
ألنيػػػػا ))ن ػػػػرة فػػػػن الصػػػػدر  خػػػػرج  اي يػػػػاد، كىػػػػن ا رػػػػد ، أليمػػػػزه صػػػػك ا مييػػػػكرا شػػػػديدا

شػػاع  ح ي يػػا عنػػد ألثػػر أىػػؿ ال اديػػ  مػػف  (ُِٔ)مخريػػا كادخليػػا فػػن الحلػػؽ(( الحػػركؼ
، (ُّٔ)الررب ل ميـ ك يـ الر اب كغنى كعلؿ كأسػد كع يػؿ كنػيس ك نػن سػالم  مػف اسػد

لمػا فػن  يلػ يـ مػف شػدة كنسػكة فػن حػيف مالػت ، (ُْٔ)كىن ن الؿ كسط اليزيػرة كشػرنييا
، (ُٓٔ)مدينػ  كلنانػ  كسػرد  ػف  لػر((ال  الؿ الحضري  لػػ ))أىؿ الحيػاز كىػايؿ كأىػؿ ال

إف اليمػػػزة حػػػرؼ شػػػديد مسػػػ ث ؿ يخػػػرج مػػػف أنصػػػى )) :إلػػػى  خفيفيػػػا،ي كؿ ا ػػػف يرػػػيش
إا لػاف ادخػؿ الحػركؼ فػن الحلػؽ فاسػ ث ؿ النطػؽ  ػو إاا لػاف إخرايػو لػال يكع ، الحلػؽ

فلالؾ مػف االسػ ث اؿ سػاغ فييػا ال خفيػؼ كىػك لغػ  نػريش كألثػر أىػؿ الحيػاز كىػك نػكع 
 .(ُٔٔ)((... ميـ كنيس’ كال ح يؽ لغ ، اس حسانن لث ؿ اليمزة
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 بني انسني وانصاد اإلبدال -2

كيشػػػػ رلاف فػػػػن صػػػػفات اليمػػػػس  ،(ُٕٔ)الػػػػؾ ألنيمػػػػا حرفػػػػاف مػػػػف مخػػػػرج كاحػػػػد
، نحػػك نػػراقة (ُٗٔ)لػػاا   ػػدؿ الصػػاد مػػف السػػيف يػػكازان علػػى لغػػ  ،(ُٖٔ)كالصػػفير كالرخػػاكة

 ،(ُُٕ)إىدنا الصراط المس  يـ() ،(َُٕ)الرشرة إال ا ف لثير فن ركاي  كير كب الحضرمن
كنػػراقة ا ػػف لثيػػر فػػن ركايػػ  ال ػػكاس كا ػػف محيصػػف كير ػػكب )السػػراط(  السػػيف ،  الصػػاد

كالصػػػػػاد لغػػػػػ  نػػػػػريش األكلػػػػػيف ال ػػػػػن يػػػػػاق  يػػػػػا  ،(ُِٕ)ؿ فػػػػػن ىػػػػػاا الحػػػػػرؼعلػػػػػى األصػػػػػ
، ، ألنيػػػا لغػػػ  نػػػريش(ُْٕ)اللغػػػ  الفصػػػحى الييػػػدة، فيمػػػا ي ػػػدك، ،كىػػػن أيضػػػا(ُّٕ)الل ػػػاب

كأصػكؿ الرػرب فػن ، ألنػو أنػكل منػو، فالصاد إاف فن )اىدنا الصراط( م دؿ مف السػيف
كيػكد الطػاق ، غ لإل ػداؿ، كالمسػك (ُٕٓ)الحركؼ إاا أ دلكا أف يردكا األضػرؼ إلػى األنػكل

أمػػا السػػيف فحػػرؼ ،  رػػد السػػيف فػػن )السػػراط( الف الطػػاق حػػرؼ اسػػ رالق كالصػػاد لػػالؾ
 .(ُٕٔ)كفؽ صاح و فن االس رالق((، الصاد كالطاق،  سفيؿو ))فصار لؿ كاحد منيما
صادان نراقة ا ف لثير كنػافع كخلػؼ )كزاده ، كىك األصؿ، كمما أ دؿ فيو السيف

 رػػد ، لكيػػكد الطػػاق كىػػك حػػرؼ اسػػ رالق،  ػػدؿ ) سػػط (  السػػيف، ، الصػػاد (ُٕٕ) سػػط ن(
 ػدؿ )المسػيطركف( لكيػكد الطػاق  رػد  (ُٖٕ)كنراقة مػف نػرأ )أـ ىػـ المصػيطركف( .السيف
كعلى ىاا فالسيف كالصاد فػن  (ُٕٗ)كند نس ت ىاه الظاىرة إلى  رض  نن  ميـ .السيف

فػاالعرب األلثػر  ، كللػف لمػا لانػت السػيف ىػن األصػؿ(َُٖ)ىاه الحركؼ كغيرىا لغ ػاف
، ألف السػػيف أعلػػى (ُُٖ)لمػػا ي ػػكؿ سػػي كيو، األيػػكد فػػن لػػالـ الرػػرب  رليػػا علػػى حاليػػا

 .فن ىاه الحركؼ ،(ُِٖ)اللغ يف
 اإلدغاويف  -3

 ػػػػػ  إاا اإلدغػػػػػاـ فػػػػػن الرر يػػػػػ   خفيػػػػػؼ النطػػػػػؽ  األصػػػػػكات الم ماثلػػػػػ  أك الم  ار 
نط يمػا ملػرريف ك ، ألف إظيار الصك يف الم ماثليف مػثال ،اي مرت فن للم  أك للم يف

كلػالؾ ال ضػريؼ مسػ ث ؿ ))غايػ  االسػ ث اؿ إا علػى اللسػاف للفػ  شػديدة ، فيو ث ؿ  يف
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، كلػػاا ييرمػػد الػػى  خفيفيمػػا  إدغػػاـ (ُّٖ)((...فػػن الريػػكع إلػػى المخػػرج  رػػد ان  الػػو عنػػو
كالؾ  اف يضػع المػ للـ لسػانو علػى مخػرج الحػرؼ الملػرر كضػر ن ، احدىما فن األخر
 (ُْٖ)للال ينطؽ  الحرؼ ثـ يركد إليو، فيف رفر  كاحدةكاحدة كيرفع  الحر 

نحػك نػراقة ا ػن يرفػر المػدنن ، كمف اإلدغاـ ما كصػؼ  أنػو نليػؿ كللنػو يػالز
 إدغػػاـ النػػكف فػػن الػػالـ  رػػد ن ػػؿ حرلػػ   (ُٖٓ)كأ ػػن عمػػرك كنػػافع كير ػػكب )عػػادى ليػػك لػػى(

ىػػك انػػو يرػػؿ ، كسػػ ب لػػكف ىػػاا اإلدغػػاـ نلػػيال، كاصػػليا )عػػادفً األكلػػى(، اليمػػزة إلييػػا
كىػػن فػػن الح ي ػػ  عارضػػ  ني لػػت ، حرلػػ  الػػالـ مف)األكلػػى( لأنيػػا حرلػػ ه الزمػػ ه أصػػلي ه 

كعلػى ىػاا فيػن فػن األصػؿ علػى   ػدير السػلكف لحرلػ  النػكف ، إلييا  رد حػاؼ اليمػزة
)عادفً أٍلكلى( فلما حافت اليمزة ن لت حرل يا الى الالـ السالن  ن ليا فصارت )عػادىف 

( فػػػن )األحمػػػر( فيحػػػػاؼ ألػػػؼ الكصػػػؿ لحرلػػػػ  ليػػػكلى( علػػػى لغػػػػ   ػػػػرى ٍحمى مػػػف ي ػػػكؿ )ؿى ى
 (ُٕٖ)ثـ أدغمت النكف السالن  فن الالـ)عادى ليكلى( (ُٖٔ)الالـ

 يٍ انظىاهر انهغىية
 انتفاوت يف احلركات بني انضى وانكسر  -1

ً كاظه مػػف نػػارو )نحػػك نػػراقة  ػػؿي عليلمػػا شي  .(ُٖٗ) ضػػـ الشػػيف كلسػػرىا (ُٖٖ)(ييرسى
كند اىب إ راىيـ أنيس الى أف  نن لػالب ىػؤالق  ػأثركا  (ّ) (َُٗ)كاللسر لغ   نن لالب

 لييات الحياز ))ألنيـ عاشكا على الطريػؽ الػام لػاف الحيػازيكف يسػللكنو دالمػا فػن 
كلمػػا  (ُُٗ)((ف يلػػ يـ ليسػػت إال ام ػػدادا ط يريػػا لل يلػػ  الحيازيػػ ،  يػػار يـ مػػع  ػػالد الشػػاـ

ألنيما يمثالف ، اا نرل  اللسرفال عيب إ، لاف ا ف لثير مليا كا ف محيصف مف نريش
إف الػؾ لػيس  :كن كؿ (ُِٗ)لما ي كؿ اليندم، ليي يما الحضري  ال ن  ين  الى اللسر

ألف ال راقات نالم  على االخ يار الام ي ياكز فػن لثيػر ، ناعدة مطردة كال نانكنا ثا  ا
  .مف األحياف نيكد لييات الم رليف كيخالؼ نكانينيا
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لغ ػػػاف ، إف شيػػػكاظ كًشػػػكاظ  ضػػػـ الشػػػيف كلسػػػرىاكنػػػد أيمرػػػت المصػػػادر علػػػى 
اا لػػاف اللسػػر لغػػ  اللال يػػيف (ُّٗ) مرنػػى الليػػب فػػاف الضػػـ ، لمػػا الػػر ا ػػف السػػليت، كا 

  .كعلييا نراقة ال ىرىأىة مف أىؿ األمصار، كلاا لانت اللغ  المرركف ، لغ   انن الررب
 انتفاوت يف احلركات بني انضى وانفتح  -2

رىةفىنىًظػػرىةه الػػ)نحػػك نػػراقة  كىمػػا لغ ػػاف  (ُٓٗ) ضػػـ السػػيف كف حيػػا (ُْٗ)(ى مػػيسى ى ي
السػػػػػرو  :مرناىػػػػػا (ُٔٗ)الفػػػػػ   لغػػػػ  أىػػػػػؿ نيػػػػػد كالضػػػػـ لغػػػػػ  أىػػػػػؿ الحيػػػػاز (مفرىلػػػػػ )فػػػػن 

كمما يػاق علػى ، (ُٖٗ)إال أف الف   ألثر مف الضـ كأشير فن لالـ الررب، (ُٕٗ)كالغنى
ل ) المزرعػ  كالمفخػرة المشػر   كالمػأثرة كالملرمػ  كالمأد ػ  ك  :نػكليـ،  الضـ كالف   (مفعي ى

كلػكال اليػاق ، صيغ  م ني  علػى ال أنيػث،  الضـ (مفريل )، ك(ُٗٗ)ال  ...كالم  رة كالمألل 
ألنػو لػـ ييػي فػن اآلحػاد  نػاق ، الدال  عليػو لمػا يػاز فػن عينيػا الضػـ (ال اق المر كط )

كلػػاا عػػدت نػػػراقة مػػف نػػػرأ  .لمػػا ي ػػكؿ ال صػػػريكف،  الضػػػـ مػػف غيػػر  ػػػاق (مفريػػؿ)علػػى 
ف ػاؿ االخفػش ، خطأ كغير يالزة (ََِ)على يي  اإلضاف  الى الياق (الى ميسيرهً فنظرة )

 :، كنػػاؿ الزيػػاج(َُِ)(( غيػػر ىػػاق (مفرػػؿ)ليسػػت  يػػالزة ألنػػو لػػيس فػػن اللػػالـ )) :مػػثال
كزعػـ ال صػريكف أنيػـ ال  ...علػى ييػ  اإلضػاف  الػى اليػاق (الػى ميسيػرهً )فأما مف نػرأ ))

 (الػى ميسيػرهً )))كنػراقة مػف نػرأ  :كنػاؿ النحػاس، (َِِ)((يررفكف مفرال إنما يررفكف مفرل 
، أمػػػػا (َِْ)(( ...الػػػػى ميسيػػػػرًه( فغريػػػػب)كأمػػػػا )) :كنػػػػاؿ ا ػػػػف ينػػػػن (َِّ)((لحػػػف ال ييػػػػكز
علػػى أف الػػؾ نػػد  ػػؤكؿ ، ىػػك  نػػاق شػػاا لػػـ يػػأت منػػو إال ملػػـر كمرػػكف)) :الرل ػػرم ف ػػاؿ

 .(َِٓ)((على انو يمع ملرم  كمركن 
مػا )ت  ػيف ال شػديد كال خفيػؼ ،نحػك نػراقة ال فاك ، أيضاغىية هان األيثهةويٍ  -3

دنعػػػػؾ ر يػػػػؾ ال شػػػػديد  :أم)كىمػػػػا ، (َِٕ)مػػػػا كدىعػػػػؾ :ك خفيفيػػػػا   شػػػػديد الػػػػداؿ (َِٔ)(كى
كاف لػػاف ، للػػف ال شػػديد أشػػير،  رلػػؾ :أم، كالمرنػػى فييمػػا كاحػػد، لغ ػػاف (كال خفيػػؼ

كللكنػػو نلػػيال فػػن االسػػ رماؿ كصػػفو النحػػاة كاللغكيػػكف ، ال خفيػػؼ أنػػيىس ألنػػو األصػػؿ
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 ػرؾ  رلػا كلػـ  :ف ػالكا(،  ػرؾ) ػػ  (كدع)إف الررب اس غنكا عػف  :، كنالكا(َِٖ)الشاكا 
دىعا دىع :كال ي كلػكف، يىػدىع :كي كلػكف، ي كلكا كدع كى كى

أف الرػرب )ىػك ) :، كالسػ ب(َِٗ)
 .(َُِ)((يدؿ على الؾ أنيا ال  كيد زالدة فن اللالـ،  س ث ؿ الكاك فن أكؿ الللم 

فػػػػػػن أحاديػػػػػػث ،   خفيػػػػػػؼ الػػػػػػداؿ (كدىع)م أ، كنػػػػػػد كرد مصػػػػػػدر ىػػػػػػاه الصػػػػػػيغ 
ميرػات)) :منيػا، ()للن ػن دىعيػـ اليي ثػػـ ، أك لييخػ ىمىفن علػى نلػك يـ، لين يػيفن أنػكاـه عػف كى

ل ػػكؿ سػػكيد ، لمػا كردت الصػػيغ  نفسػػيا فػػن أشػرار الرػػرب .(ُُِ)((ليل ػ ىفى مػػف الغػػافليف
 :(ُِِ)ا ف ا ن لاىؿ

ــــــــرش ــــــــذ      ــــــــا    ــــــــر  م ــــــــ َّ أم                  س 
ــــــ  ــــــن   ف د                   و ــــــا      ــــــوب ح ــــــ  و 

 ف
 :(324)وقو   ب    سود   دؤ  

                  ــــو  ــــعر   ــــن  ا اــــ  مــــا   ــــذ 
ـــــــ   ف د    ـــــــ  و  ـــــــ  تـــــــ    حـــــــف ح                  ا 

 ف
 :(ُِْ)وقو   آل ر

نـــــــــا      مـــــــــرو  و ـــــــــامر   د  َّ                 ثـــــــــب و 
ـــــــمرأل   ف ـــــــ أل   سم ـــــــر  س  أإـــــــر  أل   مث م                ت

 ف
اا لاف النحاة ند خرنيكا  ألف ، فن ىاه األ يػات كغيرىػا علػى الضػركرة (كدع)كا 

فمػػااا ، الشػػاعر إاا اضػػطر يػػاز لػػو أف ينطػػؽ  مػػا ين يػػو ال يػػاس كاف لػػـ يػػرد  ػػو سػػماع
  .كىك أفص  الررب، مف نراقة كأحاديث، ()، عما كرد عف الن ن

نما ييحمىؿ نػكؿي النحػاة علػى  :ناؿ ا ف األثير  (كدع) :أم، فيػك، نلػ  اسػ رمالوكا 
  .(ُِٓ)شاا فن االس رماؿ صحي  فن ال ياس

كي دك لنا أف اللغ يف فصيح اف غير أف ال شديد ألثػر  ػداكال كأسػير علػى لسػاف 
كال كليد على ، ()،  رًؾ اهلل س حانو ك رالى الن نى  كىك ىنا للم الغ  فن عدـ، الررب

كنػػريش ، ق ال خفيػػؼ علػػى لسػػانو ألنػػو نرشػػنكيػػا، ال زامػػو لػػو كحنػػًكًه عليػػو كرضػػاه عنػػو
كممػػا ال شػؾ فيػػو اف فػػن ال شػديد كظيفػػ ن مرنكيػػ  م أ يػػ   .حضػري   ميػػؿ الػػى الػؾ غال ػػا

كىاا االخ الؼ ، ر اعن،   شديد الريف (فرنؿ)ك، ثالثن (فىرىؿ)فػ ، مف زيادة الم نى لفظا
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يزافػػا  ػػؿ لػػـ يلػػف ،  ػػيف الصػػيغ يف الم ػػأ ن مػػف  ضػػريؼ حػػرؼ مػػف الحػػركؼ احػػداىما
كالمداكمػػػػػ  ، كالم الغػػػػػ  كال كليػػػػػد، كال لثيػػػػػر، ال رديػػػػػ  :منيػػػػػا، لكظػػػػػالؼ مرنكيػػػػػ  لطيفػػػػػ 

كىػاه المرػانن ال ػن  ػدؿ علييػا الصػيا المشػددة فػن الغالػب ال  ؤدييػا الصػيا ، كال لرير
كنػد عػرؼ أ نػاق ال  الػؿ ال ػن  غلػب علييػا صػف  ال ػداكة  مػيليـ  .المخفف  كال  دؿ علييػا

لشػػديدة فػػن نط يػػا )ه كىػػك أمػػر ط يرػػن ياللػػـ مػػا عػػرؼ عػػف ال ػػدك مػػف الػػى األصػػكات ا
كر مػػا يرػػزل الػػؾ الػػى انف ػػاح األرض ال ػػن يسػػلنكف ، (ُِٔ)ًغلظػػ  كيفػػاق فػػن الط ػػع ه(

فلانػػت أصػػكا يـ فييػػا  ػػاكب فػػن ، علييػا ك رامػػن أطرافيػػا كانرػػداـ مصػػدات الصػػكت فييػا
كليػؤكا الػى ،  ػى  سػمعين ا يا فال  لػاد   ضػ  ،لػاا حرصػكا علػى  كضػي  أصػكا يـ ح

فػػن حػػيف عيػػرؼى أ نػػاقي ال  الػػؿ ال ػػن  .(ُِٕ)ىػػاا  طػػرؽ شػػ ى منيػػا الييػػر كال فخػػيـ كالشػػدة
 غلبي علييا صف  الحضػارة كال مػديف كاإلسػ  رار  مػيليـ الػى خفػ  النطػؽ كسػيكل  األداق 

  .كخفض الصكت انسياما مع  يل يـ كط ير يـ
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 اخلامتة
كند   يف لنا مف ميمكع ما الر فيو ، ال حث حمد اهلل كحسف  كفي و أنيز ىاا 

 : يمل  ن الج نيمليا  ػ
فػػػن أاىػػػاف الرػػػرب علػػػى ، اف اهلل سػػػ حانو ك رػػػالى ىيػػػأ لل ػػػرلف اللػػػريـ ن ػػػؿ نزكلػػػو -ُ

نػػػكم سػػػلطانيا ، اخػػػ الؼ ن ػػػالليـ ك  اعػػػدىا، لغػػػ  ميا ػػػ  مشػػػ رل  ان شػػػرت  يػػػنيـ
ليب كاأللفػاظ كنػد كث  ت دعاليما كنيضت فن األغراض كالمرانن كاألخيل  كاألسػا

 نزؿ ال رلف  يا، ففيمكا أغراضو على حسب عرفيـ كعاد يـ فن اس رماليا ،
كلػػاا فػػاف ال ػػراقات ال رلنيػػ  أحيػػت لثيػػرا مػػف اللييػػات الرر يػػ  ألنيػػا  مثػػؿ لغػػ  لػػؿ  -ِ

 صدي ا ، ()حن مف إحياق الررب ك حمؿ كيكىا مف مخ لؼ نراقات الصحا   
  .(ى س ر  أحرؼأنزؿ ال رلف عل، )()ل كؿ الن ن 

فػػال ييػػكز ل ػػارئ اف  ()اف ال ػػراقة سػػن  م  رػػ  أم إنيػػا مركيػػ  عػػف رسػػكؿ اهلل  -ّ
يخ رع أك ي  دع نراقة ليست مركي  مسندة  حي  انو يخ ار كاف لانت ىن األنيس 

نما س يليا إ  اع ما   دـ   .فن الرر ي  ألنيا ال   دع على كيو ييكز كا 
شػػنق مػػف حػػركؼ ال ػػرلف علػػى االفشػػى فػػن  كعلػػى ىػػاا فألمػػ  ال ػػراق ال  رمػػؿ فػػن -ْ

، اللغ  كاالنيس فن الرر ي   ؿ على األث ت فن األثر كاألص  فػن الن ػؿ ك الركايػ 
كىػػـ يضػػركف نكاعػػد النحػػك كاللغػػ  إال اف ، كلػػاا فمػػا لػػاف علػػى النحػػكييف كاللغػػكييف

 ال اف، ييرلكىػػػػا  سػػػػير كراق ال ػػػػراقات ال رلنيػػػػ  المر مػػػػدة الم ػػػػكا رة كيحلمكىػػػػا  يػػػػا
يحالمكا ال راقات على كفؽ ما نردكا مف نكاعد ككضركا مف انيس  فيلحنكا نراقات 

  .كيضرفكا أخرل كيخطلكا نراق  حي  مخالف  ال اعدة أك الخركج على ال ياس
كاف ، اف  فػػاكت ال ػػراقات نحكيػػا نػػد يػػاق مػػرلة صػػافي  لمػػااىب الرػػرب فػػن لالميػػـ -ٓ

رفػػػع اسػػػـ )اف( لغػػػ  لرػػػدد مػػػف ف، للغػػػات الرػػػرب نصػػػي ا فػػػن ىػػػاا ال فػػػاكت أك ااؾ
كعطؼ الظاىر على الضمير الميركر مف غيػر إعػادة اليػار يػالز عنػد ، ال  الؿ

  .نسـ منيـ كلاا ييكز الصرؼ كعدمو
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اف ال فاكت  يف أ ني  األفراؿ فن ال راقات نالـ على عدـ اطراد اغل يا ك اخ الفيا  -ٔ
فػػن الماضػػن فحسػػب يحسػػب  اللسػػر ، ك ػػداخؿ  رضػػيا  ػػ رض، مػػف ن يلػػ  ألخػػرل

لغػ   كحسب يحسب  اللسر فن الماضن كالمضارع، كالف   فن المضارع لغ   ميـ
فػاف فرػؿ الميػردة لغػ  أىػؿ ، كحيف  لكف صيغ ا فىرىؿى ك أفرؿ  مرنى كاحػد، نريش

  .كأفرؿ لغ  أىؿ نيد ك نن  ميـ، على األغلب، الحياز كأىؿ الرالي 
لسػػ ب أك ،    فاك ػػت فييػػا ال  الػػؿاف النطػػؽ  ػػاليمزة  ح ي ػػا ك سػػييال ظػػاىرة ط يريػػ -ٕ

ال ػراقات  كنػد يػاقت، ف ميـ  يمز كأىؿ الحياز يسيلكف اليمزة فن الغالػب ،آلخر
كايمع ث ات المسلميف على صح  ،  اليمز كال سييؿ على اخ الؼ ال راق ك يلا يـ

لما اف اإل داؿ  يف الحػركؼ سػماعن نػادر  ()ىاا كااؾ ل كا ره عف رسكؿ اهلل 
كمسػػكغا و نالمػػػ  علػػى عالنػػات ال يػػانس أك ال  ػػارب  ػػػيف ، ال كيػػكبنػػدرة يػػكاز 

فػ رض  نػن  مػيـ ، كلػاا لػـ يطػرد، كىك نالـ على اخ الؼ اللغػات أيضػا، الحركؼ
ك نػك لػالب ي دلكنػو زايػا مػع ، ي دلكف السيف صادا إاا كليو احد حػركؼ االسػ رالق

  ...ال اؼ
لمػا ، فػن ال  الػؿ الرر يػ  اف االخ الؼ فن الحرلات اخػ الؼ لييػن مم ػدة يػاكره -ٖ

غيػػػر اف فػػػن ال شػػػديد ، علػػػى األعػػػـ األغلػػب، اف ال شػػديد كال خفيػػػؼ لغ ػػػاف  مرنػػى
كغال ػا مػا يرػزل ال شػديد الػى ال  الػؿ ، كظيف  مرنكي  م أ ي  مف زيادة الم نػى لفظػا

  .كال خفيؼ الى الحضري  انسياما مع ال يلات كالط الع، ال دكي 
وصلى اهلل تعاىل على سيدوا حممد يف األولني واآلخريه ، رب العاملنيوآخر دعىاوا ان احلمد هلل 

  .وعلى اله وصحبه أمجعني
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 اذلىايش:
                                                      

 ِيكسؼ  (ُ)
 ّفصلت  (ِ)
 ّالزخرؼ  (ّ)
 ٖمس   ؿ اللغ  الرر ي  المش رل   (ْ)
 (بعر )اللساف : ، كينظرِّألصاح ن فن ف و اللغ   (ٓ)
 ِِٓ/ُِاألغانن  (ٔ)
 كما  ردىا ُُْالكافن ، ف و اللغ : ينظر فن الؾ (ٕ)
 ْٗكاللغ   يف الفرد كالمي مع ، ْٕفصكؿ فن ف و الرر ي   (ٖ)
فأمػػا عنرنػػ  ) ُِ-ُُ/ِكيػػاق فػػن الخصػػالص ال ػػف ينػػن ، ََُميػػالس ثرلػػب  (ٗ)

كأمػػا  ل لػػ   ...عػػفن ع ػد اهلل نػػالـ:   ػػكؿ، عػفن :  مػيـ فػػإف  مػػيـ   ػكؿ فػػن مكضػػع أف
كأمػػػا ،  لسػػػر أكالػػػؿ الحػػػركؼ، ً رلمػػػكف كً فرلػػػكف كً صػػنركف: فػػػإنيـ ي كلػػػكف،  يػػراق

إنلػػػػش كرأيػػػػ لش : لشلشػػػػ  ر يرػػػػ  فإنمػػػػا يريػػػػد نكليػػػػا مػػػػع لػػػػاؼ ضػػػػمير المؤنػػػػث
كأمػػػا لسلسػػػ  ،  فرػػػؿ ىػػػاا فػػػن الكنػػػؼ فػػػإاا كصػػػلت أسػػػ طت الشػػػيف، كاعطيػػػ لش

كينظػر  .(لكنؼ أيضػاكىاا فن ا .اعطي لس كمنلس كعنلس: ىكازف ف كليـ أيضا
 كما  ردىا ُِِ/ُالمزىر : فن الؾ أيضا

 ٔٔالررب كالرر ي  : ينظر (َُ)
  .ْٕ/ ُ فسير الط رم ، ِِٔ/ ّصحي  ال خارم  (ُُ)
 فسػػػػير : ، كينظػػػػرُِٕم ػػػػدم اف فػػػػن علػػػػـك ال ػػػػرلف ، ٗٓ/ُ فسػػػػير ا ػػػػف عطيػػػػ   (ُِ)

يط ال ػػػامكس المحػػػ، ِّٖك  ُِٕ/ُال رىػػػاف فػػػن علػػػـك ال ػػػرلف ، ِِ/ُال رط ػػػن 
 (حرؼ)

 ْْ/ُ فسير ال رط ن  (ُّ)
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 ِْٖ/ُال رىاف فن علـك ال رلف  (ُْ)
 ُُالشكرل ، ْٔالزمر ، ُفاطر ، َُإ راىيـ ، َُُ، يكسؼ ُْاألنراـ  (ُٓ)
 (فطر)اللساف ، ْْ/ُ،  فسير ال رط ن ٗٓ/ُ فسير ا ف عطي   (ُٔ)
 ٖٗاألعراؼ  (ُٕ)
 ْْ/ُ،  فسير ال رط ن َٔ/ُ فسير ا ف عطي   (ُٖ)
 ْٕؿ النح (ُٗ)
 ْْ/ُ فسير ال رط ن ، َٔ/ُ فسير ا ف عطي   (َِ)
 ٖٕ/ِ اري  لداب الررب  (ُِ)
 ٖالفيرست : ينظر (ِِ)
 ََُ-ٗٗ يايب الم دم  اللغكي   (ِّ)
 ُِٖالمشرد الكييز ، ِْاإل ان  : كينظر، ُُِ/ ُألؼ  اق ال لكم  (ِْ)
 ...)كفيػػػػو ) ُِّ/ ٓمسػػػػند اإلمػػػػاـ احمػػػػد : كينظػػػػر ّٔ/ ُُصػػػػحي  ال رمػػػػام  (ِٓ)

 ((فمرىـ فلي رقكا ال راف على س ر  أحرؼ
 ُّٓ/ ِسنف النسالن ، ُِٕ/ ٓالمسند : كينظر، ّٔٓ/ ُصحي  مسلـ  (ِٔ)
 ُٔٓ/ ُمسلـ ، ِِٕ/ ٔصحي  ال خارم  (ِٕ)
 َّ أكيؿ مشلؿ ال راف ص (ِٖ)
 ٗ/ُٖالف   الر انن ، ْْٕ/ِ اري  الط رم ، َّٖ/ِالسيرة الن كي  : ينظر (ِٗ)
 ِٕح ياج  و فن ال راقات رسـ المصحؼ كاال (َّ)
 ِِٕ/ُال رىاف فن علـك ال راف  (ُّ)
عرا و  (ِّ)  َِٕ/ِمرانن ال رلف كا 
 ِٓ/ُالنشر فن ال راقات الرشر  (ّّ)
 ُُِ/ُ، اإل  اف فن علـك ال رلف ٓٔ، منيد الم رليف ُُ-َُ/ُالنشر  (ّْ)
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 ُٕ/ُالنشر : ، كينظرُُٔالمرشد الكييز  (ّٓ)
عرا ػػػػو ، ُْٖ/ُل ػػػػاب ال: ينظػػػػر علػػػػى سػػػػ يؿ المثػػػػاؿ (ّٔ) ، ْٕٗ/ُمرػػػػانن ال ػػػػرلف كا 

 ُّٔ/ْال حر (، صدؽ، )سلؽ()، اللساف ٕٓ/َُ، ّٔٓ/ٖ يايب اللغ  
 ُْٖ/ُالل اب  (ّٕ)
عرا و  (ّٖ)  ُٕٗ/ُمرانن ال رلف كا 
 ُٕ/ُالنشر  (ّٗ)
 ٗ/ُ، خزان  األدب ُٓ-ُْاالن راح فن علـ أصكؿ النحك : ينظر (َْ)
عرا و  (ُْ)  ٕ/ُمرانن ال رلف كا 
 ِّ/ُالمح سب : نظري (ِْ)
  كالػػػايف لمنػػػكا كلػػػـ ييػػػايركا مػػػا للػػػـ مػػػف كاليػػػ يـ مػػػف شػػػنق ح ػػػى ِٕاألنفػػػاؿ  (ّْ)

  ...ييايركا
، ٖٗٔ/ُ، إعػػػراب ال ػػػرلف للنحػػػاس ّْٗإرشػػػاد الم  ػػػدل ، َّٗالسػػػ ر  : ينظػػػر (ْْ)

 ِِٓ/ْال حر 
 ِِٓ/ْال حر  (ْٓ)
 ِِإ راىيـ  (ْٔ)
 ُالنساق (ْٕ)
 ّّٖ/ُال دير  كينظر: ف   .ّ/ٓ فسير ال رط ن  (ْٖ)
عرا و  (ْٗ)  ِ/ِمرانن ال رلف كا 
 .ِٕال يام   (َٓ)
 .َّٕ/ُكينظر: المنصؼ  .ْٗ/ُالخصالص  (ُٓ)
كل ػػػػػد ملنػػػػػالـ فػػػػػن األرض كيرلنػػػػػا للػػػػػـ فييػػػػػا مرػػػػػايش نلػػػػػيال مػػػػػا ) َُاالعػػػػػراؼ (ِٓ)

 (كيرلنا للـ فييا مرايش كمف لس ـ لو  رازنيف)َِ، كالحير ( شلركف
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 ُِٕ/ْال حر  (ّٓ)
 (ف ا لكا ألم  اللفر إنيـ ال إيماف ليـ) ُِال ك    (ْٓ)
 .ُٕٕ/ِاللشاؼ  (ٓٓ)
 .ُٓ/ٓال حر ، ٕ/ِينظر: إعراب ال رلف للنحاس  (ٔٓ)
 (...كال  طرد الايف يدعكف ر يـ  الغداكة كالرشن يريدكف كييو) ِٓاألنراـ  (ٕٓ)
 َُٕ/ٖ يايب اللغ   (ٖٓ)
 َّٖ، إرشاد الم  دل ِٖٓينظر: الس ر   (ٗٓ)
 ُّٗ/ِال رلف للفراق  ينظر: مرانن (َٔ)
 ُٕىكد  (ُٔ)
  .ِٖٕ/ُ يايب اللغ   (ِٔ)
 ِٖٕ/ُ يايب اللغ   (ّٔ)
 ِِإ راىيـ  (ْٔ)
 ٕٔ- ٕٓ/ِمرانن ال رلف للفراق ، اللساف: كينظر(، ياق)الصحاح  (ٓٔ)
 ِٔ/ِينظر: اللشؼ عف كيكه ال راقات  (ٔٔ)
 ٕٕ/ُاإل  اف فن علـك ال رلف : ينظر (ٕٔ)
 ُْ  كاللغكي  عند الزمخشرم الدراسات النحكي: ينظر (ٖٔ)
 ِّٔ/ِال حر المحيط  (ٗٔ)
 ُّٗ/ّال فسير الل ير  (َٕ)
ف ػػر ، كىػػن نػػراقة الرشػػرة االحفصػػا عػػف عاصػػـ كا ػػف لثيػػر كأ ػػا عمػػرك .ّٔطػػو  (ُٕ)

إف )كنػػػرأ أ ػػػك عمػػػرك ، إف ىػػػااف(   خفيػػػؼ النػػػكف كسػػػلكنيا)حفػػػص كا ػػػف لثيػػػر 
الم سػكط ، ُْٗراقات ينظػر السػ ر  فػن ال ػ .ىايف(   شديد النكف كنصب ىايف
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إ حػػػػػاؼ ، َِّ/ِالنشػػػػػر ، ّْْ إرشػػػػػاد الم  ػػػػػدل، ِٔٗفػػػػػن ال ػػػػػراقات الرشػػػػػر 
 ِْٖ/ ِفضالق ال شر 

،ال حػػر المحػػيط ٖٓٗ، ال  يػػاف فػػن إعػػراب ال ػػراف ٔٔٓ/ُٓينظػػر:  يػػايب اللغػػ   (ِٕ)
ٔ/ِٓٓ. 

،  فسػػػػير ُْٖ/ ِ، مرػػػػانن ال ػػػػراف للفػػػػراق َْٖينظػػػػر: مرػػػػانن ال ػػػػراف لالخفػػػػش  (ّٕ)
اللشػػػاؼ ، ، الصػػػحاح )اا(ِِْ، الحيػػػ  فػػػن ال ػػػراقات السػػػ عَُٖ/ُٔالط ػػػرم 

 .ُٖٖ، شرح الشافي  اللافي  ّْٓ/ِ
، شػػػػرح الشػػػػافي  اللافيػػػػ  ِٓٓ/ٔ، ال حػػػػر المحػػػػيط ّٔٗينظػػػػر: إ ػػػػراز المرػػػػانن  (ْٕ)

َُٗ. 
 ُٓ/ُينظر: شرح ا ف ع يؿ  (ٕٓ)
 ِِْينظر: الحي  فن ال راقات الس ع  (ٕٔ)
 ِٓٓ/ٔينظر: ال حر المحيط  (ٕٕ)
كينظػر:  فسػير الط ػرم  .ينظر: ال يت للم لمس الشاعر لما فػن اللسػاف )صػمـ( (ٖٕ)

 . ال غزك فييما ْٓ/ُ، شرح االشمكنن َُٖ/ُٔ
 ُُٖ-َُٖ/ُٔكينظر:  فسير الط رم  .ُْٖ-ُّٖ/ِمرانن ال رلف للفراق  (ٕٗ)
 ِٓٓ/ٔ، كينظر: ال حر المحيط ّْٔ/ِإعراب ال رلف للنحاس  (َٖ)
 ِِْراقات الس عينظر: الحي  فن ال  (ُٖ)
، إ حاؼ فضالق ِٕٕ، إرشاد الم  دل ّٗ، ال يسير ِِٔالنساق ينظر: الس ر   (ِٖ)

 َُٓ/ُال شر
ينظػر: إعػراب ال ػرلف للنحػاس ، كىن أيضػا نػراقة ا ػف كثػاب كطلحػ   ػف مصػرؼ (ّٖ)

 ُٕٓ/ّ، ال حر المحيط ِ/ٓ،  فسير ال رط ن ِٔٔ، شرح اللمع َّٗ/ُ
 ٓٔ، المسألو ّْٔخالؼ ينظر: اإلنصاؼ فن مسالؿ ال (ْٖ)
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شػػػرح ا ػػػف ع يػػػؿ ، َّٗ/ُ، إعػػػراب ال ػػػرلف للنحػػػاس ّّٖ/ِال يػػػت فػػػن الل ػػػاب  (ٖٓ)
  ال غزك فييا يميرا َِْ/ِ

 ُّٖ/ِالل اب  (ٖٔ)
))ىػك ل ػكليـ:  ِِٓ/ُ، يشير إلى نكؿ الفراق فػن مرانيػو َّٗ/ُإعراب ال راف  (ٕٖ)

فػػػكض كنػػػد لنػػػى رد مخفكضػػػا علػػػى مخكفيػػػو نػػػ  ، الف الرػػػرب ال ػػػ،  ػػػاهلل كالػػػرحـ
 ((عنو

 ِّٓيميرة اللغ   (ٖٖ)
 ِّٕال  ياف فن إعراب ال راف  (ٖٗ)
كمثػػػػؿ نػػػػكؿ  .ّٗ-ّٖ/ّ، كينظػػػػر: اللامػػػػؿ ُُٖالحيػػػػ  فػػػػن ال ػػػػراقات السػػػػ ع  (َٗ)

 نرلػؽ فػن مثػؿ الشػكارم سيػػػػكفنا ّٓالرياج ىاا نكؿ مسليف الدارمن فن ديكانو 
رػػػب، فحػػػاؼ) يف( لداللػػػ  أراد  ينيػػػا ك ػػػيف الل كمػػػا  ينيػػػا كاللرػػػب غػػػػػػكط نفػػػانؼ

 .ُِْ/ُينظر: ال ياف فن غريب إعراب ال راف  .األكلى علييا
ال يػاف فػن غريػب إعػراب : ينظػر، ّٕٔ – ّٕٓ/ ُاللشؼ عف كيكه ال ػراقات  (ُٗ)

 ِْٓ – ِّْ/ ُشرح يمؿ الزياين ، َِْ/ ُال رلف 
 .م دم  األس اا المح ؽ َُِ/ ُالم  ضب : كينظر، ّ/ ٓ فسير ال رط ن  (ِٗ)
   صرؼ ّٗ/ ّاللامؿ  (ّٗ)
عرا و  (ْٗ)  ِ/ِمرانن ال رلف كا 
 ّْٗ/ ُاللشاؼ  (ٓٗ)
 ِّٓ – ِِٓ/ ُمرانن ال رلف للفراق ، ُّٖ/ ِالل اب : ينظر (ٔٗ)
 ُْٕ/ ِال حر المحيط : ينظر (ٕٗ)
 ُِٓ – ُُٓ/ ِشرح ال صري  على ال كضي  : ينظر (ٖٗ)
 ّّٖ/ ِكالخزان  ، ٓٔكالمسأل  ، ّْٔينظر اإلنصاؼ  (ٗٗ)
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 ُّٔ/ ٗينظر ال فسير الل ير  (ََُ)
 ُْٔ/ ٗنفسو  (َُُ)
 ُُٖ – ُُٕ/ ِشرح االشمكنن : كينظر، ِّٗ/ ِ (َُِ)
- ُْٕ/ ِ فصيؿ الؾ أيضا فن : كينظر، ِٗٓ – ِٖٓ/ ّال حر المحيط  (َُّ)

 .ُِٕ{ ال  رة  .. .} كلفر  و كالمسيد الحراـ: عند  فسير نكلو  رالى، ُْٖ
 ْ/ ٓ فسير ال رط ن  (َُْ)
 ِٖٓ/ ُصالص الخ (َُٓ)
 ،ُّٔإرشػػػػػػػػاد الم  ػػػػػػػػدل ،ْْٓالم سػػػػػػػػكط ،ّٔٔالسػػػػػػػػ ر  ينظػػػػػػػػر: .ْاالنسػػػػػػػػاف (َُٔ)

 ّْٗ/ِالنشر
 ّٕٓ/ّ،ُِٖ/ُإعراب ال راف للنحاس ينظر: (َُٕ)
 .ِّٓ/ِاللشؼ عف كيكه ال راقات (َُٖ)
 .ٕٕٓ/ِإ حاؼ فضالق ال شر (َُٗ)
 ّْٗ/ٖال حر المحيط (َُُ)
 ّٕٓ/ّإعراب ال راف للنحاس  (ُُُ)
 ٗٗ/ِ،سنف النسالنّٖٗ/ُنف ا ف مايو ،سُِْ/ْالمسند  (ُُِ)
 ،ِّٓ/ِ، اللشػػػػؼ عػػػػف كيػػػػكه ال ػػػػراقات ّٖٕمشػػػػلؿ إعػػػػراب ال ػػػػراف  ينظػػػػر: (ُُّ)

 ُِٕٓال  ياف فن إعراب ال راف
نػكارير مػف   )كيطاؼ علييـ  اني  مػف فضػو كألػكاب لانػت نػكاريرا، ُٓالنساف (ُُْ)

 ( ......فضو
 ُُٕ/ُْالمخصص  (ُُٓ)
 ّْٗ/ٖال حر المحيط : ينظر (ُُٔ)
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ينظػر:  .نكارير(   صرؼ األكلى كمنع الثاني ، كلػاا خلػؼ ال ػزار نكاريرا،)نرأ  (ُُٕ)
 .ّْٗ/ِ، النشر ُّٔإرشاد الم  دل ، ْْٓالم سكط فن ال رارات الرشر 

 .كىػػـ حفػػص عػػف عاصػػـ كا ػػف عػػامر كحمػػزة كأ ػػك عمػػرك كير ػػكب الحضػػرمن (ُُٖ)
/ ِكا  حػػػػػػػػاؼ فضػػػػػػػػالق ال شػػػػػػػػر  ّٔٔ نظػػػػػػػػر: المصػػػػػػػػادر السػػػػػػػػا    كالسػػػػػػػػ ر  

ٕٓٔ_ٕٕٓ. 
 ِِٕ/ّالل اب (ُُٗ)
 ّٖٓالحي  فن ال راقات الس ع  (َُِ)
 ّاليمزة  (ُُِ)
إرشػػاد الم  ػػدل : ينظػػر، نػػراقة ا ػػف لثيػػر كأ ػػن عمػػرك كنػػافع كاللسػػالن كير ػػكب (ُِِ)

 ِٗٔ، ّّٓ/ِ،إ حاؼ فضالق ال شرِّٔ/ِ، النشر ُِٓ
المصػػادر :  نظػػر .كفػػن نػػراقة عاصػػـ كا ػػف عػػامر كحمػػزة كأ ػػن يرفػػر المػػدنن (ُِّ)

 سا   ال
 ،ُِٖ-ُُٖإعػراب ثالثػػيف سػػكرة ، ِّٕأدب اللا ػػب  ،ّٖ/ْالل ػػاب : ينظػر (ُِْ)

 َُِ/ِالمزىر  ،ُّٓ/ُشرح الشافي ، ِْشرح الملكلن 
 ّٗ/ْالل اب  (ُِٓ)
))عليػػا مضػػر  لسػػر كسػػفالىا  ِّٕكفػػن أدب اللا ػب  .ِٕاللغػات فػػن ال ػػراف  (ُِٔ)

از كىػػػػك إف اللسػػػػر لغػػػػ  الحيػػػػ ّّٓ/ِ فػػػػ  ((، كفػػػػن إ حػػػػاؼ فضػػػػالق ال شػػػػر 
 األصؿ

 .ُِٖإعراب ثالثيف سكرة  (ُِٕ)
 ُِ األضداد (ُِٖ)
 َِْ/ُالمزىر  (ُِٗ)
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أمػػا نػػراقة .كلػػـ أنػػؼ علػػى نسػػ  يا إلػػى الخليػػؿ فػػن غيػػره .الر ػػاب الزاخػػر )نػػنط( (َُّ)
 لسػػر النػػكف كىػػن غيػػر نػػراقة اليميػػكر ف ػػراقة ا ػػن ريػػاق الرطػػاردم  )ننطػػكا(

، ّٔ/َُط ػػػػػػن  فسػػػػػػير ال ر : ينظػػػػػػر، كاألعمػػػػػػش كالػػػػػػدكرم عػػػػػػف ا ػػػػػػن عمػػػػػػرك
 ،الر اب )ننط(ُٖٓ/ٕ،ال حر المحيط ّْ/ُْ

 ُٕ، ّٖ/ِالمزىر  (ُُّ)
 .ٓٔ،الحيرُٖىكد (ُِّ)
  .ِٓ،الشرراق ٕٕطو (ُّّ)
،إرشاد ِٔٗ، ُِْ الكصؿ نراقة ا ف لثير كأ ن يرفر كنافع ،ينظر:الم سكط  (ُّْ)

 ِّٕالم  دل 
ال يسير  ، ّّٖينظر: المصدراف السا  اف كالس ر  ،  ال طع نراقة  انن الرشرة (ُّٓ)

 َِٗ/ِالنشر  ،ّٓٓ/ُاللشؼ عف كيكه ال راقات  ،ُِٓ
، ال  يػػاف فػػن َُٓ/ِ، إعػػراب ال ػػراف للنحػػاس ٖٗ/ُِ فسػػير الط ػػرم : ينظػػر (ُّٔ)

 َُٕإعراب ال راف 
 َُْ/ُاللامؿ  (ُّٕ)
 ُٔطو  (ُّٖ)
نػػراقة ا ػػن  لػػر عػػف عاصػػـ كا ػػف لثيػػر كا ػػف عػػامر كأ ػػن عمػػرك كنػػافع كحمػػزة  (ُّٗ)

 ،ِٓٗالم سػػػػكط  ،ُْٗينظػػػػر: السػػػػ ر  ، عػػػػف ير ػػػػكبكأ ػػػػن يرفػػػػر كركيػػػػس 
 َِّ/ِالنشر  ّْْإرشاد الم  دل  ،ٖٗ/ِاللشؼ 

المصػادر   نظػر: .نراقة حفص عف عاصـ كاللسالن كخلؼ كركح عف ير ػكب (َُْ)
 السا    نفسيا

 )سػحت( الصػحاح ،ّْٔ/ُيميرة اللغػ  ، ُِٖ/ِمرانن ال راف للفراق : ينظر (ُُْ)
 ْٖٗال  ياف فن إعراب ال راف 
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،إ حاؼ فضػالق ال شػر ّْٓ/ِ،اللشاؼ ِّْ/ِإعراب ال راف للنحاس : ينظر (ُِْ)
ِ/ِْٖ 

 ُٕٗ/ُٔيامع ال ياف عف  أكيؿ ال راف  (ُّْ)
 .ٕمرانن األ ني  فن الرر ي   (ُْْ)
 َٕشرح الملكلن فن ال صريؼ  (ُْٓ)
 ُٔ/ْالل اب  (ُْٔ)
المح سػب ، ِّْ/ِ، إعػراب ال ػراف للنحػاس ٖٕ/ِينظر: مرانن ال راف للفػراق  (ُْٕ)

إ حػػػاؼ فضػػػالق ال شػػػر  ،ِْْ/ٔ .ّّٗ/ّال حػػػر ، ّْٓ/ِلشػػػاؼ  ،ّٖٔ/ُ
ِ/ِْٖ 

 .ُِال ك    (ُْٖ)
 ّٕٔال  ياف فن إعراب ال راف  (ُْٗ)
 ،ُّّ-ُِّينظر: الس ر   .نرأ  يا ا ف عامر كعاصـ كحمزة اللسالن كخلؼ (َُٓ)

 ،َّٓإرشػػػػاد الم  ػػػػدل  ،ِِٓالم سػػػػكط  ،ِٔٓال  صػػػػرة فػػػػن ال ػػػػراقات السػػػػ ع 
 َّٖ-ّٕٗ/ُالنشر 

 ْٗٓ/ّالل اب  (ُُٓ)
 ُّْ/ّالخصالص  ،ٕ/ِينظر: إعراب النحاس  (ُِٓ)
 ،ِٔٓال  صرة  ،ُّّ-ُِّينظر: الس ر   .نرأ  يا نافع كا ف لثير كا كعمرك (ُّٓ)

 َّٓإرشاد الم  دل  ،ِِٓالم سكط 
 ُٕٕ/ِاللشاؼ  (ُْٓ)
 كينظر: الصحاح )امـ( ،ِّٖمرانن ال راف  (ُٓٓ)
 اللساف )امـ(: ينظرك  ،ّٖٔ/ُٓ يايب اللغ   (ُٔٓ)
 ٗٓ ، ّٓ/ّشرح الشافي   (ُٕٓ)
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  .ٖٓ/ّنفسو  (ُٖٓ)
  .ُّْ/ّ، ٔ/ِينظر: الخصالص  (ُٗٓ)
  .ُُ-َُ/ُالنشر  ،ٓٔمنيد الم رليف  (َُٔ)
  .ُْٕ/ْينظر: الل اب  (ُُٔ)
 .ُّ/ّشرح الشافي   (ُِٔ)
 اللساف ،َِٗ/ُِالمخصص  ،ٓٓ/ُالمح سب  ،َِٕ/ّالخصالص  ينظر: (ُّٔ)

 ُِٓ/ٖ، ُّٔ/ٔر المحيط ال ح )ضنك(، )رأل(،
 .ٕٔفن اللييات الرر ي   (ُْٔ)
 .ّّٔاللييات الرر ي  فن ال رلف  (ُٓٔ)
  .َٓٓ/ّ،كينظر: الل اب  َُٕ/ٗشرح المفصؿ  (ُٔٔ)
 .ّّْ/ْالل اب : ينظر.ىك ما يف الثنايا كطرؼ اللساف (ُٕٔ)
 .ِِٓ/ُ،الم  ضب ّّْ/ْالل اب  (ُٖٔ)
 ُّٕ سييؿ الفكالد ك لميؿ الفكالد : ينظر (ُٗٔ)
، إ حػػػػاؼ فضػػػػالق َِِ-َُِإرشػػػػاد الم  ػػػػدل  ،َُٔ-َُٓالسػػػػ ر  : ينظػػػػر (َُٕ)

 ّٓٔ/ُال شر 
 ٔالفا ح   (ُُٕ)
اللشػػؼ عػف كيػػكه ال ػػراقات  ،ِٖ،إعػػراب ثالثػيف سػػكرة َْٖ/ْالل ػػاب : ينظػر (ُِٕ)

 اللساف )سرط( ،ٖ/ُال  ياف فن إعراب ال رلف  ، َِّ، ّٕ/ُ
 ّٓٔ/ُإ حاؼ فضالق ال شر ، اللساف )سرط( (ُّٕ)
 ِٓ/ُل حر المحيط ا (ُْٕ)
 ْٗٔ/ُ، المزىر ِِٗ/ِ، َِّ، ّْ/ُاللشؼ عف كيكه ال راقات : ينظر (ُٕٓ)
   صرؼ ُِٔ/ِالحي  فن علؿ ال راقات الس ع : ينظر (ُٕٔ)
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 ْْْ/ُ، إ حاؼ فضالق ال شر َِّ/ِينظر النشر  .ِْٕال  رة  (ُٕٕ)
ينظػػػر السػػػ ر   .نػػػراقة الرشػػػرة الػػػى ا ػػػف لثيػػػر كحفػػػص عػػػف عاصػػػـ ّٕالطػػػكر  (ُٖٕ)

، النشػػػػر َٕٓإرشػػػػاد الم  ػػػػدل  ،ُِٗ/ِاللشػػػػؼ عػػػػف كيػػػػكه ال ػػػػراقات  ،ُّٔ
ِ/ّٕٖ 

 ِٗليي   ميـ ، َْٖ/ُالل اب : ينظر (ُٕٗ)
 )حلؽ( الصحاح ،ِٖإعراب ثالثيف سكرة ،ُٔمرانن ال رلف لطخفش  ينظر: (َُٖ)
 َْٖ/ْالل اب : ينظر (ُُٖ)
 َٖٓيميرة اللغ   (ُِٖ)
 ِّٖ/ّشرح الشافي   (ُّٖ)
 ُُِ/َُ،شرح المفصؿ ُٕٗ/ُالم  ضب ،ُْٕ/ْينظر:الل اب  (ُْٖ)
،إرشاد الم  ػدم ِٔٗ/ِ،اللشؼ عف كيكه ال راقاتُٓٔينظر:الس ر .ُٓالنيـ (ُٖٓ)

 ُْٖ-ُْٕ/ُالنشر  ،ّٕٓ
 ٕٖٔينظر:حي  ال راقات (ُٖٔ)
 ّٗٔالحي  فن ال راقات الس ع (ُٕٖ)
 ّٓالرحمف  (ُٖٖ)
: ظػػػرالضػػػـ نػػػراقة الرشػػػرة إال ا ػػػف لثيػػػر نػػػرأ  اللسػػػر كلػػػالؾ ا ػػػف محيصػػػف ين (ُٖٗ)

، ال حػػر ُّٖ/ِ، النشػػر ٖٕٓ، إرشػػاد الم  ػػدل ِْْ، الم سػػكط ُِٔالسػػ ر  
 ُُٓ/ِ، إ حاؼ فضالق ال شر ُٓٗ/ٖالمحيط 

 ٖٔ/ُٓ، المخصص َُٔإصالح المنطؽ : ينظر (َُٗ)
 ٓٗفن اللييات الرر ي   (ُُٗ)
 ِْٓاللييات الرر ي  فن ال راث  (ُِٗ)
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، إعػراب ال ػرلف َُْ/ِٕ،  فسػير الط ػرم ُُٕ/ّمرانن ال رلف للفػراق : ينظر (ُّٗ)
، ّّٗ، الحيػػػ  فػػػن ال ػػػراقات السػػػ ع ّٖٖ/ّ، ديػػػكاف األدب َّٗ/ّللنحػػػاس 

 ََُِ، ال  ياف فن إعراب ال رلف َِّ/ِاللشؼ عف كيكه ال راقات الس ع 
 َِٖال  رة  (ُْٗ)
 .ُّٗالسػ ر  : ينظػر .نػراقة  ػانن الرشػرة: نػراقة نػافع   ك ف حيػا:  ضـ السيف (ُٓٗ)

 .ِّٔ/ِ، النشر ِِٓ، إرشاد الم  دل ُّٗ/ُقات اللشؼ عف كيكه ال را
ال حػػر المحػػيط ، ُْٗحيػػ  ال ػػراقات ، ِٔٗ/ُإعػػراب ال ػػرلف للنحػػاس : ينظػػر (ُٔٗ)

 ْٖٓ/ُإ حاؼ فضالق ال شر ، َّْ/ِ
 (يسر)الر اب الزاخر ، الصحاح: ينظر (ُٕٗ)
اللشػػؼ عػػف كيػػكه ال ػػراقات السػػ ع ، َُّالحيػػ  فػػن ال ػػراقات السػػ ع : ينظػػر (ُٖٗ)

ُ/ُّٗ 
المخصػػػػػػص ، َّٖ/ِ، الحيػػػػػػ  فػػػػػػن علػػػػػػؿ ال ػػػػػػراقات ُٗ/ْالل ػػػػػػاب : ينظػػػػػػر (ُٗٗ)

 ُٕ/ِ،المزىر َُِ، ُٖٗ/ُْ
كير ػػػػػكب ، نػػػػػراقة منسػػػػػك   الػػػػػى مياىػػػػػد كعطػػػػػاق  ػػػػػف ا ػػػػػن ر ػػػػػاح كأ ػػػػػن سػػػػػراح (ََِ)

لػيس فػن ، ُٕمخ صػر فػن شػكاا ال ػراقات : ينظػر .الحضرمن  ركاي  زيد عنو
 َّْ/ِ، ال حر المحيط ْٖلالـ الررب 

 (يسر)الصحاح ، ُٖٖلف مرانن ال ر  (َُِ)
عرا و  (َِِ)  ّٗٓ/ُمرانن ال رلف كا 
 ِٗٔ/ُإعراب ال رلف  (َِّ)
 ُْْ/ُالمح سب  (َِْ)
الصػحاح ، ْٖلػيس فػن لػالـ الرػرب : كينظػر .ِْٔال  ياف فن إعراب ال رلف  (َِٓ)

 )يسر(
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 ّالضحى  (َِٔ)
كا ف ع ػاس كىشػاـ ، ()كال خفيؼ مركم عف الن ن ، ال شديد نراقة اليميكر (َِٕ)

مخ صػػر فػػن شػػكاا : ينظػػر .ركة  ػػف الز يػػر كا ػػف ا ػػن ع لػػ  كأ ػػن حيػػكةا ػػف عػػ
ال حػػػر المحػػػػيط ، ْٗ/َِ،  فسػػػػير ال رط ػػػن ّْٔ/ِالمح سػػػب ، ُٕٓال ػػػرلف 

ٖ/ْٖٓ. 
 (كدع)، اللساف ِٔٔ/ُالخصالص ، ّْٔ/ِالمح سب : ينظر (َِٖ)
، النيايػػػػػػػ  فػػػػػػػن غريػػػػػػػب ِٕٖ – ِٖٔ/ِالمنصػػػػػػػؼ ، ِٓ/ُالل ػػػػػػػاب : ينظػػػػػػػر (َِٗ)

 ُٓٔ/ٓالحديث
 ِٕٓ-ِْٕ/ّعراب ال رلف للنحاس إ (َُِ)
النيايػػػػ  فػػػػن غريػػػػب الحػػػػديث : كينظػػػػر، ُّٓ/ّالفػػػػالؽ فػػػػن غريػػػػب الحػػػػديث  (ُُِ)

ٓ/ُٔٓ 
 (كدع)اللساف  (ُِِ)
 ّْٔ/ِ،المح سب ٗٗ/ُالخصالص  (ُِّ)
 ِّٔ/ْاللشاؼ  (ُِْ)
 ُٓٔ/ٓالنياي  فن غريب الحديث  (ُِٓ)
 ََُفن اللييات الرر ي   (ُِٔ)
 ٕٓٔاث اللييات الرر ي  فن ال ر : ينظر (ُِٕ)
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 ادلصادر و ادلراجغ
  .انقراٌ انكريى -1
الحل ػػػن ، ىػػػػ ٓٔٔأ ػػػك شػػػام  الم دسػػػن ت ، إ ػػػراز المرػػػانن مػػػف حػػػركؼ األمػػػانن -ِ

  .ىػ ُّْٗ مصر 
شػػر اف  . ػػ  د، ىػػػ ُُُٕال نػػات ، ال شػػر  ػػال راقات األر ػػع عشػػر إ حػػاؼ فضػػالق -ّ

  .ـ ُٕٖٗىػ  َُْٕ يركت ، محمد إسماعيؿ
 يػػػركت ،  ػػػ  أ ػػػن الفضػػػؿ، ىػػػػ ُُُٗسػػػيكطن  ػػػكفن ال، اإل  ػػػاف فػػػن علػػػـك ال ػػػراف -ْ

  .ـ ُٖٔٗ
 ّط،  ػػػ  محمػػػد محػػػن الػػػديف ع ػػػد الحميػػػد، ىػػػػ ِٕٔا ػػػف ن ي ػػػ  ت ، أدب اللا ػػػب -ٓ

  .ـ ُٖٓٗمصر 
 ػ  ، ىػػ ُِٓأل النسػن  ػكفن  .إرشاد الم  دم ك الرة المن ين فن ال ػراقات الرشػر -ٔ

  .ـ ُْٖٗىػ  َُْْمل  الملرم  ، عمر حمداف الل يسن
، ىػػ  ػػ  ِّٕمحمػد  ػف ال اسػػـ محمػد  ػف  شػػار األن ػا رم ت ، فػن اللغػػ األضػداد  -ٕ

 .مل    ال رلف ال اىرة، محمد إ راىيـ الدسكنن
 .ـُُْٗىػ، ال اىرة  َّٕخالكيو ت ا ف ، إعراب ثالثيف سكرة مف ال رلف اللريـ -ٖ
 – ُٕٕٗ غػػػػداد ،  ػػػػ  زىيػػػػر غػػػػازم زاىػػػػد .ىػػػػػ ّّٖالنحػػػػاس ت ، إعػػػػراب ال ػػػػرلف -ٗ

 ـ َُٖٗ
  .ـ َُٔٗ -ىػ  ُّٕٗ يركت ،    فراج، ىػ َّٔاالص يانن ت ، األغانن -َُ
  .ىػ ُّٗٓحيدر ل اد ، ِط، السيكطن .االن راح فن علـ أصكؿ النحك -ُُ
 ػػ  محمػػد ، ىػػػ ٕٕٓأ ػػك ال رلػػات ت ، االن ػػارم .اإلنصػػاؼ فػػن مسػػالؿ الخػػالؼ -ُِ

  . يركت، دار الفلر، محن الديف ع د الحميد
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 ـ ُٖٕٗ يركت ، ِط .ىػ ْٕٓأ ك حياف األندلسن ت ، ال حر المحيط -ُّ
مصػػػػر ،  ػػػػ  أ ػػػػن الفضػػػػؿ .ىػػػػػ ْٕٗالزرلشػػػػن ت  .ال رىػػػػاف فػػػػن علػػػػـك ال ػػػػرلف -ُْ

  .ـُٕٓٗ
 ػ  طػو ع ػد ، ىػػ ٕٕٓاالن ارم أ ك ال رلات ت ، ال ياف فن غريب إعراب ال رلف -ُٓ

  .ـ ُٗٔٗالحميد ال اىرة 
دار المرػارؼ  مصػر ، ىػػ َُّالط رم ت  ( اري  الط رم ) اري  األمـ كالملكؾ -ُٔ

  .ـ ُُٔٗ
 ػ  محمػد غػكث  .ىػػ ّْٕملن  ػف أ ػن طالػب ت ، ال  صرة فن ال راقات الس ع -ُٕ

  .ـ ُِٖٗ .ِط، الدار السلفي   اليند، الندكم
  .ـ ُٕٔٗمصر ،    ال ياكم .ىػ ُٔٔالرل رم ت  .ال  ياف فن إعراب ال رلف -ُٖ
، ىػػ  ػ  محمػد لامػؿ  رلػات ِٕٔ سييؿ الفكالػد ك لميػؿ الم اصػد ا ػف مالػؾ ت  -ُٗ

  .ـ ُٕٔٗرة ال اى
 ِط . ىػػػػ َُّالط ػػػرم ت  .(يػػػامع ال يػػػاف عػػػف  أكيػػػؿ ال ػػػرلف) فسػػػير الط ػػػرم  -َِ

  .ـ ُْٓٗالحل ن 
  .ـ ُٕٔٗ، ّط، ىػ ُٕٔال رط ن ت  ( فسير ال رط ن )اليامع ألحلاـ ال رلف -ُِ
  .طيراف مصكرة ِط، ىػ َٔٔالرازم ت  (ال فسير الل ير )مفا ي  الغيب -ِِ
 – ُْٔٗال ػػػػاىرة ،  ػػػػ  ىػػػػاركف كلخػػػػريف، ىػػػػػ َّٕاألزىػػػػرم ت ،  يػػػػايب اللغػػػػ  -ِّ

  .ـ ُٕٔٗ
 يػػػػركت ، رمػػػػزم منيػػػػر ال رل لػػػػن . ػػػػ  د، ىػػػػػ ُِّا ػػػػف دريػػػػد ت  .يميػػػػرة اللغػػػػ  -ِْ

  .ـ ُٕٖٗ
  .ـُّٖٗال اىرة  .ىػ ّٕٕأ ك علن النحكم ت ، الحي  فن علؿ ال راقات الس ع -ِٓ
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 ِط،  ػػػػ  ع ػػػػد الرػػػػاؿ سػػػػالـ ملػػػػـر، ا ػػػػف خالكيػػػػو .الحيػػػػ  فػػػػن ال ػػػػراقات السػػػػ ع -ِٔ
  .ـُٕٕٗ

 ػػػػ  األفغػػػػانن لي يػػػػا (، )ت ال ػػػػرف الرا ػػػػع الييػػػػرم.الخصػػػػالص .حيػػػػ  ال ػػػػراقات -ِٕ
  .ـُْٕٗ

  .ىػ ُِٗٗىػ  كالؽ  َُّٗال غدادم ت ، خزان  األدب كلب ل اب لساف الررب -ِٖ
  .ِط،    محمد علن النيار .ىػ ّّٗا ف ينن ت  .الخصالص -ِٗ
  .فاضؿ صال  السامرالن .د .الدراسات النحكي  ك اللغكي  عند الزمخشرم -َّ
ال ػػػاىرة ، ع ػػػد الف ػػػاح شػػػل ن .د .رسػػػـ المصػػػحؼ ك االح يػػػاج  ػػػو فػػػن ال ػػػراقات -ُّ

  .ـ َُٔٗ
مصػػػػر   ػػػػ  شػػػػكنن ضػػػػيؼ: .ىػػػػػ ِّْا ػػػػف مياىػػػػد ت  .السػػػػ ر  فػػػػن ال ػػػػراقات -ِّ

  .ـَُٖٗ
مصػػػر ،  ػػػ  محمػػػد فػػػؤاد ع ػػػد ال ػػػانن .ىػػػػِٕٓا ػػػف مايػػػ  ت : سػػػنف ا ػػػف مايػػػ  -ّّ

  .ـ ُِٓٗ
  . األزىر ي :المط ر  المصر  .ىػ ّّٗالنسالن ت: سنف النسالن -ّْ
  .ـ ُّٕٗال اىرة ،    محن الديف .ىػ ُِٖا ف ىشاـ ت : السيرة الن كي  -ّٓ
  .ـ َُٓٗمط ر  السرادة  .ىػ ََٗاألشمكنن ت : شرح األشمكنن على األلفي  -ّٔ
  .ىػ ُّٖٓ -ُّٓٓال اىرة  .ىػ ٖٖٔاالس را ادم ت : شرح الشافي  -ّٕ
  .ـ ُٓٔٗصر مط ر  السرادة  م .ىػ ٕٗٔا ف ع يؿ ت : شرح ا ف ع يؿ -ّٖ
  .ـ ُْٖٗاللكيت  .   فالز فارس .ىػ ْٔٓا ف  رىاف الرل رم ت : شرح اللمع -ّٗ
  .ـ مصكرة ُٖٕٗال اىرة  .ىػ ّْٔا ف يريش ت : شرح المفصؿ -َْ
حلػػػػب  .فخػػػػر الػػػػديف ن ػػػػاكة . ػػػػ  د .ا ػػػػف يرػػػػيش: شػػػػرح الملػػػػكلن فػػػػن ال صػػػػريؼ -ُْ

  .ـُّٕٗ
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شػكيمن  يػركت  ػ  مصػطفى ال .ىػػ َّٗا ف فارس ت : ألصاح ن فن ف و اللغ  -ِْ
  .ـ ُّٔٗ

 ػػػ  الرطػػػار، ، ىػػػػ ّٖٗاليػػػكىرم ت (:  ػػػاج اللغػػػ  كصػػػحاح الرر يػػػ )الصػػػحاح  -ّْ
  .ـ ُٕٖٗ، ْط

  . يركت، دار إحياق ال راث الرر ن .ىػ ِٔٓال خارم ت : صحي  ال خارم -ْْ
  .ـ ُْٔٗمط دار ال أليؼ ، الريدركسن: الررب كالرر ي  -ْٓ
  .ـُُٕٗر مص .ىػ ّٖٓالزمخشرم ت: الفالؽ فن غريب الحديث -ْٔ
 .ـ ُّٕٗال اىرة ، رمضاف ع د ال كاب .د: فصكؿ فن ف و الرر ي  -ْٕ
  .ُِٓٗال اىرة ، ِط، إ راىيـ أنيس: فن اللييات الرر ي  -ْٖ
،  ػ  أ ػن الفضػؿ كسػيد شػػحا   .ىػػ ِٖٓت : الم ػرد: اللامػؿ فػن اللغػ  ك األدب -ْٗ

  .ـ ُٔٓٗمط نيض  مصر 
 ػػػ  ع ػػػد السػػػالـ  .ىػػػػ َُٖت ، أ ػػػك  شػػػر عمػػػرك ا ػػػف عثمػػػاف، سػػػي كيو: الل ػػػاب -َٓ

  . يركت، عالـ الل ب، ىاركف
  . يركت، دار المررف ، الزمخشرم: اللشاؼ -ُٓ
اللشؼ عف كيػكه ال ػراقات السػ ع كعلليػا كحيييػا ملػن  ػف أ ػن طالػب ال يسػن  -ِٓ

 ـُْٕٗق ُّْٗدمشؽ  .محن الديف رمضاف .ىػ    دّْٕت
 ػػكالؽ مػػط األميريػػ   .ىػػػ ُُٕت ، محمػػد  ػػف ملػػـر، ا ػػف منظػػكر: لسػػاف الرػػرب -ّٓ

 ىػَُّٖػََُّ
 قِْٗإسػػماعيؿ  ػػف عمػػرك الم ػػرئ ت، ركايػػ  ا ػػف سػػحنكف: اللغػػات فػػن ال ػػرلف -ْٓ

  .ـُِٕٗ ىػُِّٗ يركت  ِ إسناده إلى ا ف ع اس    صالح الديف المنيد ط
مصػػر ، ع ػػد الػػرحمف أيػػكب،  ريمػػ ، اك كيس رسػػف: اللغػػ   ػػيف الفػػرد ك المي مػػع -ٓٓ

  .ـ ُْٓٗ
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ىػػ  ُّٖٗ غػداد ، غالػب فاضػؿ ألمطل ػن: حػدةليي   ميـ كأثرىا فن الرر يػ  المك  -ٔٓ
  .ـ ُٖٕٗ -

، الػدار الرر يػ  للل ػاب، احمد علـ الػديف الينػدم .د: اللييات الرر ي  فن ال راث -ٕٓ
  .ـ ُٖٕٗ كنس ، لي يا

، ِط،  ػػػػ  احمػػػػد ع ػػػػد الغفػػػػكر الرطػػػػار، ا ػػػػف خالكيػػػػو: لػػػػيس فػػػػن لػػػػالـ الرػػػػرب -ٖٓ
 .ـُٕٗٗ

 لر احمػد  ػف حسػيف االصػ يانن أ ك ، ا ف ميراف، الم سكط فن ال راقات الرشر -ٗٓ
  .ـ ُٖٔٗ -ىػ َُْٕدمشؽ ،    س يع حمزة حالمن .ىػ ُّٖت 

   ع د السػالـ  .ىػ ُِٗت ، أ ك الر اس احمد  ف يحيى، ثرلب: ميالس ثرلب -َٔ
  .ـ ُْٗٗدار المرارؼ  مصر ، النشرة الثاني ، ىاركف

 ػػ   ُج، ا ػػف ينػػن: المح سػػب فػػن   يػػيف كيػػكه شػػكاا ال ػػراقات كاإليضػػاح عنيػػا -ُٔ
  .ىػ ُّٖٗال اىرة ،    علن النيدم ِج، ُّٖٔال اىرة ، علن النيدم

  .ىػُُِّ -ىػ  ُُّٕ كالؽ ، ا ف سيده: المخصص -ِٔ
شػػياب ، أ ػػك شػػام  الم دسػػن: المرشػػد الػػكييز الػػى علػػـك   رلػػؽ  الل ػػاب الرزيػػز -ّٔ

 يػػػركت  . ػػػ  طيػػػار لل ػػػن نػػػكالج، ىػػػػ ٓٔٔالػػػديف ع ػػػد الػػػرحمف  ػػػف إسػػػماعيؿ ت
  .ـ ُٕٓٗ -ىػ  ُّٓٗ

 ػ  محمػد ، ىػػ ُُٗيػالؿ الػديف السػيكطن ت : المزىر فن علكـ اللغػ  كأنكاعيػا -ْٔ
  .ـ ُٖٔٗعلن ال ياكم  يركت ،   محمد أ ن الفضؿياد المكلى

 .ـ ُٗٓٗمصر ، إ راىيـ أنيس .د مس   ؿ اللغ  الرر ي  المش رل  -ٓٔ
  .ىػ َُّّمط الميمني   مصر ، ىػ ُِْمسند اإلماـ احمد  ف حن ؿ ت  -ٔٔ
  .ـ ُُٖٗاللكيت ، ُط، فاضؿ صال  السامرالن .د: أل ني  فن الرر ي مرانن ا -ٕٔ
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، ـ ُٓٓٗمصػر ، ىػػ َِٕت ، أ ػك زلريػا يحيػى  ػف زيػاد، الفراق: مرانن ال رلف -ٖٔ
  .ـ ُِٕٗ

،    فػالز فػارس، ىػ ُِٓأ ك الحسف سريد ت ، االخفش األكسط: مرانن ال رلف -ٗٔ
  .ـ ُٕٗٗاللكيت 

 ػ  ، ىػػ ُُّك إسػحاؽ إ ػراىيـ  ػف السػرم ت أ ػ، الزيػاج: و   ر ب مرانن ال رلف  -َٕ
  .ـ ُْٕٗ -ىػ  ُّْٗال اىرة  ِكج ُج، ُط، ع د اليليؿ شل ن .د

  . يركت، عالـ الل ب،    محمد ع د الخالؽ عضيم ، الم رد: الم  ضب -ُٕ
ال ػػػػػػاىرة ، مل  ػػػػػػ  الم دسػػػػػػن، ا ػػػػػػف اليػػػػػػزرم: منيػػػػػػد الم ػػػػػػرليف كمرشػػػػػػد الطػػػػػػال يف -ِٕ

  .ىػَُّٓ
 -ىػ  ُّّٕال اىرة ، اىيـ مصطفى ك ع د اهلل أميف   إ ر ، ا ف ينن: المنصؼ -ّٕ

  .ـ ُْٓٗ
  .مصر،  صحي  علن محمد الض اع، ا ف اليزرم: النشر فن ال راقات الرشر -ْٕ
ميػد الػديف الم ػارؾ ا ػف محمػد ، ا ػف األثيػر: النياي  فػن غريػب الحػديث ك األثػر -ٕٓ

مػػػط ،  ػػػ  طػػاىر احمػػػد الػػزاكم كمحمػػكد محمػػػد الطنػػاحن .ىػػػ َٔٔت ، اليػػزرم
  .ـ ُٓٔٗ – ُّٔٗ، ىػ ُّٖٓ -ىػ  ُّّٕ ا ن الحل ن  مصر ال


