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 ( اجلارة
ْ
 دالالت ) مِن
 يف

 ـيالبيان القرآن
 د . ياسين عبد الله نصيف
قسم اللغة / جامعة تكريت / كلية التربية للبنات

 العربية

 ثغُ اهلل اٌشمحٓ اٌشدُْ

 املمذِخ
الحمددددر   لب اليددددولمصال   االالددددىة االاددددىٍ ،وددددآ ه صهددددو محمددددٍر  ا،وددددآ  لدددد  

 ٍ الرصال .االح   أجميصال   امال ت يهٍ  إحاوال إلآ صا 
 أمو  ير :

المعموم أن سياقات التعبير القرآني  تتتميب بياتتاب المقيامخ لتتتميب فمدال 
األلفاظ والعبارات تبعًا لذلكخ وما يصمح من لفيظ لي  سييا  ص يصيمح لي   يير خ وص 

إذ  خ)اآلصددوت المتبددو ه  يييؤ ا المعنييس نفسيياخ وص ال صليي، نفسييذا خويت ييح ذلييك ليي 
  هي الميجز  الالة جوص  في هذه اآلصوت.تظهل رقوئق ال صوال القل 

إاّل الاقدددداى ،وددددآ فهددددٍ هددددذه)اآلصوت المتبددددو ه   اتاجصههددددو  هددددا  ددددلب مددددال 
))رالالت مددال فددي ال صددوال هييذا  لددذا نددوال  حيدديأ ددلب إ،جددوز القددل ال فددي يا دد  ال صوهي 

لمعرلييي، ميييوا ن هيييذا البيانخوقييي  قسيييمت ب اييي   ميييس مب ايييين  المب يييث  القل هدددي  
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رالالت مدال التدي حدررهو الهحدوة االتي لهدو تناوليت لييا     الن اة ن  صصت من)األول
 رال  ولز في إ لاز الميهآ .

) ِميْن   أمو الم حث اليوهي: فخالالت  لد)مال في اآلصوت المتبدو ه  إذ الرت 
فددي  صددوت   متمويودد  فصمددو  صههددو   النههددو تختوددى فددي ذنددل)مال  فددي  صدد   ا ددراال)مال   

ر نوال ،وموؤهو األفذاذ أالحوب ذاق لفصد  احدم ملهدى في أص  أخلى ممويو  لهو   اق
ارقدد  رصددل متهوهصدد  فددي إرلاه أاددلال هددذا التيصصلفددي التي صددل  اااددتخلاج رلله انهددازه   

 فواته طاا مه  مفوهصٍ راللص  نيصلة ا حتهو في هذا الم حث.
ففي نتو وت أالئه اليظموء هرله القالر الاا ح مال ال صوال القل هي ممو صزصدر 

ددد الددصم مددال الدده  ال بددل.  وههددو أاّل هددذا القددل ال إهمددو هددا نددىٍ لب ال بلددد مددال إصم
 .وسيبقس هذا القرآن معجزا بمفظا ومعنا  إلس إن يرث اهلل األرض من و ميذا

 
 .واهلل ول  التولي 
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 ادلبحث األول
 ( عىد ال

ْ
 ىحاةدالالث ) مِه

 ( البتداء الغايت _1
ْ
 ) مِه

 اُصقالدددر  ٔ)آ َأالَّ ) ِمددداْل   تدددتتي ال تدددراء اليوصددد اتفدددق ال الدددلصاال االنافصددداال ،وددد      
 و تراء اليوص  ))  أههو ما دا،   ا د  ،دوٍ ال تدراء مخالدال متيوّدق  بديء ميدّصال 
صتاقدددى تيوقهدددو ،ودددآ تيودددق ذلددده البددديء الميدددصال  اال صنددداال مبدددتلنًو مددد  تيدددرر ميوهصددد  

ال تدراء الههَّوصد     لناال الا   ااحرًا  االملار  وليوص  ههو جمص  الماوف   إذ ال ميهآ 
صيهي أال الفيل المتيّري ص ترئ مال مجلالهو اااء ندوال لوفيدل امتدرار  هحدا : ) ِادْلُت 

 .  ٕ )مال ال اللِة   اهحا : ) َخَلْجُت مال الّراِل   الا اهفالل ِمْههو  تقل خطاة   
أالَّ اذندل ادص اص     ٖ) ااتفق ال اللصاال االنافصاال ،ودآ أالَّ ) ِمداْل   تدتتي منوهصد       

) ِمداْل   تندداال)) ال تددراء اليوصدد  فددي األمددونال اذلده قالدده : ) ِمدداْل منددوال نددذا انددذا إلددآ 
منوال نذا اندذا   . اتقدال : إذا نت دَت نتو دًو : ) ِمدال فدىال إلدآ فدىال   فهدذِه األادموء 

} . اميول مجصئهو ال تدراء اليوصد  المنوهصد  قالد  تيدولآ :    ٗ)ااى األمونال  مهزلتهو  

َّوُ ِِ ْْٓ  اٌَّزُِ ؤَعْشٍَ ثِؼَجْذِهِ ٌَْْالً َِِّٓ اٌَّْغْجِذِ اٌْذَشَاَِ إٌََِ اٌَّْغْجِذِ األَلْصََ اٌَّزُِ ثَبسَوْنَب دٌٌََْوُ ٌِنُشِعُجْذَبَْ 

[ . فنوهدت  راصد  المادصل المادجر الحدلاٍ اهدا  ٔ] اإلادلاء/آَّبرِنَب إَِّٔوُ ىُ ٌَْ اٌغم ِّْْغُ اٌجَصِ ْ{ُ     

} إَِّٔوُ ِِٓ عٍََُّْْبَْ ًَإَِّٔوُ ثِغُِْ اٌٍَّوِ اٌشمدَِّْٓ ل مهزل  المنوال  قال  تيولآ : . افصمو ُهزّ   ٘)المنوال

. اقدر ار،دآ جمو،د  مدال الهحدوة أالَّ ادوئل ميدوهي ) ِمداْل     ٙ) [ ٖٓ] الهمدل/ اٌشمدُِِْ  
                     .                            ٚ) لاجيدددددددددددددد  إلددددددددددددددآ اال تددددددددددددددراء اتقدددددددددددددد  لهددددددددددددددذا الميهددددددددددددددآ فددددددددددددددي رصددددددددددددددل الزمددددددددددددددوال 

أمددو مجدديء ) ِمدداْل   ال تددراء اليوصدد  فددي الزمددوال فحالددل فصدد  خددىى  ددصال الهحدداصصال . إْذ 
 اذهددددَب   ٛ)ذهددددب النافصدددداال إلددددآ َأال ) ِمدددداْل   صجدددداز ااددددتيمولهو فددددي الزمددددوال االمنددددوال
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ال الددلصاال إلددآ أهدد  ال صجدداز ااددتيمولهو فددي الزمددوال اقددر ااددترَل النافصدداال   صددِ  اإلاددلاء 
ة  هفددًو . اأمددو ال الددلصاال فددوحتجاا  ددتههٍ أجميدداا ،وددآ أاّل ) ِمدداْل   فددي المنددوال المددذنال 

هظصل ُمذ في الزمدوال   ألال ) ِمداْل   ا ديت لتدرل ،ودآ ا تدراء اليوصد  فدي المندوال نمدو 
أال ُمدذ ا دديت لتدرل ،وددآ ا تددراء اليوصد  فددي الزمدوال أال تددلى أّهدده تقدال : ) َمددو لَأصتُددً ُ  

الميهدددآ أالَّ ا تدددراء الاقددداى الدددذي اهقطيدددت فصددد  اللؤصددد  صددداٍ مدددذ َصدددْاٍِ الجمَيدددَ    فصنددداال 
الجمي . نمو تقال : ) مو ِاْلُت ِماْل  يرار   فصناال الميهآ مو ا ترأُت  ولاصل مال هدذا 
المنوال   فنمو ال صجاز أال صقول : ) مو ِاْلُت ُمذ  يرار   فنذله ال صجاز القال: ) مو 

 ا ال لندوت األه دولي لأي الندافصصال قدوئًى: )) أمدو .  اقر لر أ  ٜ)لأصُتُ  مال صاٍ الجميِ   
[ . فدى حجد   ٛٓٔ] التا د /} ِِ ْْٓ ؤًَميِ َّ ٌٍَْْ ؤَدَ ْكَ ؤَْ رَمُ ٌََْ ِِْ ْوِ       احتجوجهٍ  قال  تيدولآ :

لهددٍ فصدد  ألالَّ التقددرصل فصدد  :  مددال تتاددصم أال َصددْاٍِ   فحددذى الم ددوى اأقددوٍ الم ددوى 
]  يِ اٌْمَشَّْ ْ ْخَ اٌَّزِ ْ ِْ وُنم ْ ْب ِِْيَ ْ ْب ًَاٌْؼِْْ ْ ْشَ اٌَّزِ ْ ِْ ؤَلْجٍَْنَ ْ ْب ِِْيَ ْ ْب      } ًَاعْ ْ ْإَ إلصدد  ُمقومدد  . نمددو قددول تيددولآ

[ . االتقددددرصل فصدددد  : أهددددل القلصدددد  ا أهددددل اليصددددل  فحددددذى الم ددددوى اأقددددوٍ  ٕٛصااددددى/
.اقر لر الاهصوي ،وآ مو ذهب الصد  أ دا ال لندوت األه دولي   ٓٔ)الم وى إلص  مقوم    

ِل َصددْاٍ}الددصم صحتددوج فددي قالدد    قالدد :)) إلددآ إ ددمول نمددو قددلله  يددد   ٍ { ِمددداْل َأاَّ
الهحوة مال تتاصم أال صٍا فلالا مال رخدال مدال ،ودآ الزمدوال الدا لفدظ  ولتتادصم لندوال 
ميهددوه مددال اقددت تتاددصم أال صددٍا فإ ددموله لوتتاددصم ال صفصددر بددصئو  امددال تددرخل ،وددآ 

لق ددل اال يددر زمددوال افددي [ ااٗالزمددوال ارصددله ففددي التهزصددل بِمدداْل َقْ ددُل َاِمدداْل َ ْيددُر{ ]الددلاٍ: 
ُ  الحدددددرصث )) ْْ َُاااااِم ِماااااْ   ْن َ ْ  ُاااااَ   لَ ااااا ُْ ااااا َمٌم أَااااااْلَم  ْلَُّ ُِ ِياااااَ  ُم ٌَ ِإَليييييس َأْن  َماااااْ ِماااااْ  اَل وَاااااٍم ِِخَ 

  افي بيل الهو ي  : ٔٔ)  َتْغرب
ْبَن ُكلَّ التَّجاِربِ   . ٖٔ)  .. ٕٔ)ُتُورِّْاَن من َأْزماِن َيْوِم َ ِميمٍ،     ِإلس الَيْوِم ق  ُجرِّ
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ات يدد  ا ددال مولدده قوئًى:))اأمددو ااددتيمول)ِ مدداْل  فمهيدد  رصددل الددحصح  ل الالددحصح      
جددداازه لي دددات ذلوددده فدددي القدددل ال ااألحورصدددث الالدددحصح  ااألبددديول الفالدددصح  فولذي فدددي 

ْسَِّدٌ  }  القل ال قال  تيولآ: َْ ا أ َ ْن  َاُقالَم ِه ا ِ  َل ََ ٌَِل أَااْلٍم َ  وقال   ،  ُ سَِّ  َعَ ى  لتَاْقَلى ِمْ  َ 

ددو األحورصددث فمههددو  ٗٔ)األخفددف فددي ميوهصدد   :قددول  يدد  اليددلب:مال اآلال الددآ رددر.ا أمَّ
    ))َميييَاُمُكْم َوَماَيييُل اْلَيُذيييوِ  َوالنََّصييياَر  َكَرُجيييٍل قدددال لادددال ا  )الدددوآ اُ  ،وصددد  اادددوٍَّ

س ِقيرَاٍ  ِقيرَاٍ  َلَعِمَميْت اْلَيُذيوُ  اْسَتْعَمَل ُ مَّاًص َلَقاَل َمْن َيْعَمُل ِل  ِإَلس ِنْصِب النََّذاِر َ مَ 
ِإَلييس ِنْصييِب النََّذيياِر َ َمييس ِقيييرَاٍ  ِقيييرَاٍ  اُييمَّ َقيياَل َمييْن َيْعَمييُل ِليي  ِمييْن ِنْصييِب النََّذيياِر ِإَلييس 

ْصيِر َصَاِة اْلَعْصِر َ َمس ِقيرَاٍ  ِقيرَاٍ  َلَعِمَمْت النََّصاَر  ِمْن ِنْصِب النََّذاِر ِإَلس َصيَاِة اْلعَ 
ََّيْمِس َ َميس  َ َمس ِقيرَاٍ  ِقيرَاٍ  ُامَّ َقاَل َميْن َيْعَميُل ِلي  ِميْن َصيَاِة اْلَعْصيِر ِإَليس َمْغيِرِب ال
ََّيْمِس َ َميس  ِقيرَاَ ْيِن ِقيرَاَ ْيِن َأَص َلَأْنُتْم الَِّذيَن َيْعَمُموَن ِمْن َصَاِة اْلَعْصِر ِإَلس َمْغِرِب ال

.فقدددر اادددتيموت)ِماْل في هدددذا الحدددرصث  ٘ٔ) َأَص َلُكيييْم اأْلَْجيييُر َميييرََّتْيِن   ِقييييرَاَ ْيِن ِقييييرَاَ ْينِ 
 اأالَّ  .االمىحظ َأالَّ النافصصال ال ُصقرَّلاال مالرلاً  ٙٔ) ال تراء روص  الزموال أل   ملات.  

مددذهب ال الددلصَّصال  فصدد  َتيايددى االاددصمو أالَّ ) ِمدداْل   تددتتي ال تددراء الزمددوال إذ ال صالددّح 
 .  ٚٔ)   أا) ُمْهُذ   منوههو  رخال ) ُمذْ 

} إَِّٔوُ  رلصل قال  تيولآ  ٛٔ)االذي ص را لهو أال ) ِماْل   تتتي ال تراء اليوص  ،وم        

[ .إذ إال ) ادوصموال   لدصم منوهدًو  ٖٓ] الهمدل/ ِِٓ عٍََُّْْبَْ ًَإَِّٔوُ ثِغُِْ اٌٍَّوِ اٌ ْشمدَِّْٓ اٌ ْشمدُِِْ    
وهص  قالهو : ) َاَهْلُت مدال ال ولحدِ  حتدآ الصداٍ   ا) َادَهْلُت اال زموهًو  اميول مجصئهو زم

 ِماَل الااِحَرة ماوًء حتآ الخوِمَاِ  ال وحًو   .
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 ( الوتهاء الغايت -2
ْ
 ) مِه
د) ِمددددداْل   مدددددههٍ :ادددددص اص )ت اهدددددي مدددددال الميدددددوهي التدددددي أي تهدددددو الهحاصددددداال لددددد        

                      ٕٔ)  هددددددددددددددددٔٓٚ االمدددددددددددددددولقي)ت ٕٓ) هدددددددددددددددد ٕٚٙاا دددددددددددددددال مولددددددددددددددده) ت   ٜٔ)هدددددددددددددددد ٓٛٔ
اأ ددا ، ددر ا   ٖٕ) هددد   ٔٙٚاا ددال هبددوٍ األهالددولي ) ت    ٕٕ)هددد  ٜٗٚ)ت  االُمددلاري

 .    ٕ٘) هد  ٜٗٚ االزلنبي) ت ٕٗ) هد  ٓٚٚالاوصاي ) ت
قدددول ادددص اص :)) اتقدددال : لأصتدددُ  مددداْل ذلددده الما ددد    فجيوتددد  روصددد  لؤصتددده نمدددو       

 .    ٕٙ)اء االمهتهآ   جيوتُ  روص  حصث ألرت اال تر
إالَّ )مدداْل  تندداال الهتهددوء اليوصدد  في قالدده : ) لأصددُت الهددىَل ِمدداْل َراِلي ِمدداْل خددىِل      

 .  ٕٚ)الّاحوِب     َفِمال األالآ ال تراء اليوص   االيوهص  الهتهوء اليوص  
ل   تيوصقددًو ،وددآ هددذه الماددتل  :)) احقصقدد  هددذه الماددت ٖٙٔقددول ا ددال الاددلَّاج ) ت      

ذا قوت : ) لأصُت الهىَل مال  أهه إذا قوت ) لأصُت الهىَل مال ما يي    فِماْل  له  اا 
خددىل الاددحوب   َفٍمدداْل الهددىل  االهددىل روصدد  للؤصتدده فنددذله َجَيددَل اددص اص  مددال روصدد  

 .  ٕٛ)في قاله لأصت  مال ذله الما     
يوص   حاب مو تاالوُت إلصِ  الٍ َأْ،َيل ،وآ ميول لد) ِماْل   التي  ميهآ اهتهوء ال      

 في القل ال النلصٍ .
 ( مبعىن البدل -3

ْ
 ) مِه

اصقالر  دول رلص  : )) هي التي ترُل ،وآ اختصدول أحدر البدصئصال ،ودآ اآلخدلِ   ِدى       
 أي ميهوهدو)) ِمداْل   ))) ال درل مدال حصدث اليدا  ،هد  فهدا   ٜٕ)ِ،َاٍ  اال مقو ود    

 اُصيددلى هددذا الميهددآ  الددح    ٖٓ)هَّددُ  مهدد  أتددآ   نولادد ب فددي  حالدداِل الِيددَا    فنتَ 
} َّب ؤََّيَب اٌَّزَِّٓ آَِنٌُاْ . اميول مجصئهو لو رل قال  تيولآ  ٖٔ) اقاع) رل في ما   ) ِماْل  

ذََْْٔب َِِٓ آخِشَحِ ََِّب َِزَبعُ َِب ٌَىُُْ إِرَا لًَِْ ٌَىُُُ أفِشًُاْ ِِِ عَجًِِْ اٌٍّوِ اثَّبلٍَْزُُْ إٌََِ األَسْضِ ؤَسَظِْزُُ ثِبٌْذََْبحِ  اٌ
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} . اقالد  تيدولآ:  ٕٖ)[ أي:  رل اآلخلة  ٖٛ] التا  / اٌْذََْبحِ اٌذََْْٔب ِِِ آخِشَحِ إِالَّ لًٌٍَِْ  

[ أي: رلنٍ أَلالَّ المىئند   ٓٙ] الزخلى/ًٌٌََْ َٔشَبء ٌَجَؼٍَْنَب ِِنىُُ ِمٍَبئِىَخً ِِِ اٌْإَسْضِ َّخٍُْفٌَُْ   

} إِْم اٌَّ ْزَِّٓ وَفَ ْ ْشًُاْ ٌَ ْٓ رُيْنِ َِْ ػَ ْنْيُُْ ؤَِْ ْ ٌَْاٌُيُُْ ًَالَ     . اقالد  تيدولآ : ٖٖ) تنداال مدال جدهم ال بدلال

 . [ ٓٔ]  ل ،ملاال/ ؤًَْالَدُىُُ َِِّٓ اٌٍّوِ شَْْئبً ًَؤًٌَُ ْئِهَ ىُُْ ًَلٌُدُ اٌنمبسِ   
ي ،ددههٍ أمدداالهٍ اال  أي :لددال تيهدد  ٖٗ)االميهددآ  ددرل طو،دد  ا  أا  ددرل لحمدد  ا ِ     

} لُ ْ ًْْ َِ ْ ْٓ َّىٍَْ ْ ْبُوُُ ثِبٌٍَّْْ ْ ًِْ  . اقالدد  تيددولآ :   ٖ٘)أاالرهددٍ مددال لحمدد  ا  أا مددال طو،دد  ا  

 [ أ ي  رل اللحمال . ٕٗ] األه صوء/ ًَاٌنميَبسِ َِِٓ اٌشمدَِّْٓ ثًَْ ىُُْ ػَٓ رِوْشِ سَثِّيُِ َِؼْشِظٌَُْ  
رل اقددولاا فددي  صدد  التا دد  المددذنالة  هفددًو تقددرصلهو اأهنددَل قدداٌٍ مجدديء ) ِمدداْل   لو دد       

 .  ٖٙ)أَلِ صتٍُ  ولحصوِة الرهصو  راًل ِماْل اآلخلِة فولُمفصر لو رلص  ُمًتًيوِقهو المحذاى
 ( لبيان اجلىس  -4

ْ
 ) مِه

 طلصقِتِ  الخواّل  فاماهو مو بوؤاا مدال  نل  لقر تيومل الهحاصاال م  هذا الميهآ       
الت صدددصال    ٖٚ) هدددد   ٖٛ٘اْل   الم صهددد  لوجدددهم ِ،هدددَر الزمخبدددلي ) ت التادددمصوت:  دددد )ِمددد

ا   ٜٖ) هددد   ٚٚ٘  اأ ددي ال لندوت األه ددولي ) ت   ٖٛ) هددد ٘ٔٗالجدهم ِ،هددَر الهدلاي)ت
 ا ا دال مولده   ٓٗ)هدد    ٜٜ٘ل صوال الجهم ،هر  ،وي  ال اوصموال الحصرلة الصمهدي) ت 

  االزلنبدددددددي  ) ت    ٕٗ)   ٔٙٚاا دددددددال هبدددددددوٍ األهالدددددددولي) ت  ٔٗ) هدددددددد   ٕٚٙ) ت
 ابددلُط )ِمدداْل   الم صهدد  لوجددهم أال   ٗٗ) هددد   ٜٓٗ اا ددال نمددول  وبددو  ) ت   ٖٗ) ٜٗٚ

  )) انيصدلًا مدو تقد    ٘ٗ)صناال مو  يرهو مال جدهم مدو ق وهدو اصحادال ما ديهو )الدذي  
الَّ ) مددددال   ال صوهصدددد    ٙٗ) يددددر)مو  ا)مهمددددو  اهمددددو  هددددو أالددددآ   إلفددددلاط إ هومهمددددو    .اا 

الهددو فددي ما دد  الحددول ممددو ق وهددو   إال نددوال ميلفددً  افددي ما دد  الهيددت لدد  إال امجل 
 .    ٚٗ)نوال هنلة
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اقصل:  صوال الجهم  هي أال تَدْذُنَل بدصئًو تحتد  أجهدوم االمدلار إحدراهو فدإذا ألرت       
.اهددي  ينددم التددي لوت يددص    فددإال تودده صندداال مددو ق وهددو  يّ ددًو   ٛٗ)ااحددرًا مههددو  ّصهتدد 
ُقْوَت : ) أخذُت رلهمًو مال الرلاِهٍِ   نوال الدرلهٍُ  يدَ  الدرلاهٍِ   اهدذِه  مّمو  يرهو فإذا

} رٌَِهَ ًََِٓ ُّؼَظُِّْ دُشَُِبدِ اٌٍَّوِ . اميول مجصئهو قال  تيولآ:  ٜٗ)مو  يرهو  ي  مّمو ق وهو

ػٍََْْىُُْ َِبجْزَنِجٌُا اٌشِّجْظَ َِِٓ اٌْإًَْثَبِْ ًَاجْزَنِجٌُا لٌَْيَ   ؼَبَُ إٌَِّب َِب ُّزٍََْ َِيٌَُ خَْْشٌ ٌَّوُ ػِنذَ سَثِّوِ ًَؤُدٍَِّذْ ٌَىُُُ اٌْإَْٔ

 [ .ٖٓ] الحج/ اٌضًَسِ  
فمددال ))رخوددت لت صددصال المقالددار  والجتهددوب اال صجدداز أال تندداال لوت يددص   أَلهَّدد         

همددو المقالددار اجتهددوب جددهم  لددصم المددتمال  دد  اجتهددوب  يدد  األايددوال راال  يدد  اا 
} َِب َّفْزَخِ اٌٍَّوُ ٌٍِنمبطِ ِِٓ سمدَّْخٍ ٍََِب ُِّْغِهَ ٌَيَ ْب ًََِ ْب ُّّْغِ ْهْ ٍََِ ْب     . اقال  تيولآ   ٓ٘)األايوال   

} خٍََ ْ ْكَ اٌْنِٔغَ ْ ْبَْ ِِ ْ ْٓ [ .اقالدد  تيددولآ : ٕ] فددوطل/ُِشْعِ ْ ًَْ ٌَ ْ ْوُ ِِ ْ ْٓ ثَؼْ ْ ْذِهِ ًَىُ ْ ٌَْ اٌْؼَضِّ ْ ْضُ اٌْذَىِ ْ ُُْْ   

[ . اقالد  تيدولآ  ٘ٔ-ٗٔ] الدلحمال / ِِٓ ِمبسِجٍ ِِّٓ َّٔبسٍ    صٍَْصَبيٍ وَبٌْفَخَّبسِ . ًَخٍََكَ اٌْجَبْم

ْٓ خٍَِبٌِ ْوِ ًَُّنَ ْضِّيُ ِِ َْٓ    } ؤٌََُْ رَشَ ؤَْم اٌٍَّوَ ُّضْجِِ عَذَبثبً ثُُم ُّبٌَِّفُ ثَْْنَوُ ثُُم َّجْؼٍَُوُ سُوَبِبً َِزَشٍَ اٌٌَْدْقَ َّخْشُجُ ِِ

َّ ْْزَىُت            اٌغمَّبءِ ِِٓ جِجَبيٍ ِِْيَب ِِٓ ثَشَدٍ ََّى ْبُد َع َْنب َثْشِل ِْو  ََّش ْبُء  ِم ْٓ  ُُِو َػ ْٓ  َّْص ِْش ًَ ََّش ْبُء   ْٓ َِ ُِْصُْت ِثِو  َِ

[ . ) َفِمدددال   األالدددآ ال تدددراء اليوصددد  أي ا تدددراء اإلهدددزال مدددال  ٖٗ] الهدددال/ ثِبٌْإَثْصَ ْ ْ ْبسِ  
الادددموء   االيوهصددد  لوت يدددص    أي  يددد  الج دددول مههدددو   االيوليددد  ل صدددوال الجدددهم أَلالَّ 

 .   ٔ٘) ول تناال  لّرًا ارصل  لرالج
ت  -5

َّ
 ( التبعيضي

ْ
 ) مِه

اهي مال الميوهي التدي أي تهدو الهحاصداال لدد ) ِمداْل   )) اُتْيدَلْى الم ي د   الدح        
} ًَِِ َْٓ اٌنم ْبطِ   امال مجصئهدو لوت يدص  قدال تيدولآ   ٕ٘)ا   ال ي  في ما يصهو   
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[ . فد ) ِماْل   لوت يص  ألهَّ  لٍ  ٛ] ال قلة/ٓخِشِ ًََِب ىُُ ثُِّبِِْنِنيَ   َِٓ َّمٌُيُ آَِنمب ثِبٌٍّوِ ًَثِبٌٌََِْْْ ا
.االملار  هذِه اآلص  امو  يرهو   ٗ٘). أي  ي  الهوم مال  مال  و    ٖ٘)صقالر اليماٍ

المهوفقاال الذصال أظهدلاا األصمدوال اأادلاا النفدل اا،تقدراا أّههدٍ صخدر،اال ا  تيدولآ اهدا 
.   ٘٘)ا رلصددل ،وددآ أّههددٍ لددٍ صيلفدداه الددا ،لفدداه ليلفدداا أّهدد  ال ُصْخددَرعُ مهددزَّه ،ددال ذلدده اهددذ

:} إِْ رُجْذًُاْ اٌصمذَلَبدِ َِنِؼِّمب ىَِِ ًَإِْ رُخْفٌُىَب ًَرُبْرٌُىَب اٌْفُمَشَاء َِيٌَُ خَْْشٌ ٌُّىُ ُْْ ًَُّىَفِّ ْشُ   اقال  تيولآ 

[ . ) ِمدداْل   فددي هددذه اآلصدد   ٕٔٚ] ال قددلة/جِ{ٌ    ػَ ْ ْنىُُ ِِّ ْ ْٓ عَ ْ ِّْْئَبرِىُُْ ًَاٌٍّ ْ ْوُ ثَِّ ْ ْب رَؼٍَُّْ ْ ٌَْْ خَ ْ ْ   
ال   ٙ٘)لوت يص   ألّهد  مدال الدذهاب مدوال ُصَنفَّدُل  إ دراء الالدرقوت أا إخفوئهدو لوفقدلاءِ  . اا 

ا  َ،دددزَّ اجدددل ا،دددَر تنفصدددل  يددد  الادددصئوت ،ودددآ ،مدددٍل لدددصم فصددد  التا ددد  اال اجتهدددوب 
 .  ٚ٘)الن وئل
َِعٍَّْنَب ثَؼْعَيُُْ ػٍَََ ثَؼْطٍ ِِّنْيُُ ِمٓ وٍَََُّ اٌٍّوُ ًَسََِغَ ثَؼْعَيُُْ  دَسَجَبدٍ  } رٍِْهَ اٌشَعًُُاقال  تيولآ       

ٓ    ثَؼْذِىُِ ِِّٓ ثَؼْذِ َِب ًَآرَْْنَب ػِْغََ اثَْٓ َِشََُّْ اٌْجَِّْنَبدِ ًَؤَّمذَْٔبهُ ثِشًُحِ اٌْمُذُطِ ًٌٌََْ شَبء اٌٍّوُ َِب الْزَزًََ اٌَّزَِّٓ ِِ

ًٌََ ْىِٓم اٌٍّوَ َّفْؼًَُ َِب  ءرْيُُُ اٌْجَِّْنَبدُ ًٌََ ْىِِٓ اخْزٍََفٌُاْ َِِّنْيُُ ِمْٓ آََِٓ ًَِِنْيُُ ِمٓ وَفَشَ ًٌٌََْ شَبء  اٌٍّوُ َِب الْزَزٌٍَُاْجَب

 [ .  ٖٕ٘] ال قلة/ ُّشِّذُ   
)  يددد    فددد ) ِمددداْل   فددي هدددذه اآلصدد  لوت يدددص  ألّهددد  صجدداز االادددتيهوء َ،ْههددو  دددد       

ٍَّ مو ق وهو مدو  يدرهو إذا ُحدِذَفتْ  ٍَ اُ    أا أال َصُي . اممدو   ٛ٘)فهقال : ) َ ْيُ هٍْ َمال َنَو
ٍْ مال اللال مااآ ٍْ رصلُه مال األه صوء االُلادل  صؤنر أّه  ا حوه  اتيولآ نوَّ ٍْ ُصنّو َاَل

فدى فدلق  دصال    . لصو  الميلاج ،وآ مدو ذندلاهإال مو ُصْذنل مال مهوجوة اله ي محمر )
} لًُ ٌٍُِّّْ ْبِِْنِنيَ َّيُعُّ ٌْا ِِ ْْٓ ؤَثْصَ ْبسِىُِْ ًََّذْفَظُ ٌْا      . اقال  تيولآ:  ٜ٘)مااآ ارصله مال األه صوء

           َْ َّْص َْنُؼٌ َّ ْب  ٍَّ َْو َخ ِْجٌ{ ِث ْم اٌ ُْ ِإ ٌَُي ْ ٌِ َْه َؤْصَو َْ  ُْ َر [ . فدد ) ِمداْل   لوت يدص   ٖٓ] الهدال/ُُِشًَجُي
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َ  لهدٍألّههٍ إّهمو ُأملاا َأال صَ  . َخدلَّ   ٓٙ)ِيّ اا أ الولهٍ ،ّمو ُحلٍِّ ،وصهٍ ال ،مَّو ُأِحدلَّ
} ِِ ْ ْْٓ ا  تيددولآ المددؤمهصال  أَلالَّ رصددلهٍ ال صوزمدد  َردد ي ال الددل ،مددو ال صحددل لدد  قالدد  

افص  ماوئل : األالآ : قوَل  يُ هٍ :) ِماْل   ههو  لوت يص  االملار ر ي ؤَثْصَبسِىُِْ   
َ  األخفدف ال الل ،ّمو ُصَحلٍَّ ا  االقتالدول  دِ  ،ّمدو صَحدّل اذنل الزمخبدلي فدي نبدوف  َأالَّ

. اقدددول  يُ دددهٍ )  ٔٙ) اأ دددوه ادددص اص   هدددد   َجددداَّز أال تنددداال ) ِمددداْل   مزصدددرة ٖ٘ٔ) ت 
صيّ اا مال أ الولهٍ   أي: )) صهقالاا مال هظلهٍ فول الل إذا لٍ صمنال مال ،مو  فها 

 اال هددي لوت يددص    ددل هددي  مي ددا  ممهدداع ،هدد  ا،وآ هددذا ) مددال   لصاددت  زائددرة
فل ّمدو َقاَلددَر   ٕٙ)    مدال الدو  اليد  صقدول: ر  دُت مددال فدىال إذا هقاْلدت مدال قدرلهِ 

األخفف زصورتهو لوتانصر   أا صيّ اا أ الوِلِهٍ ،ال المحوٍل اال رد َّ ،دال الحىئِدِل أا 
لة اليوهصددد  اهدددي  يددد  الهظدددل جدددااز الهظدددلة األالدددآ اهدددي  يددد  الهظدددل احلمددد  الهظددد

 .اآلَخل
لمو ندوال الهظدل را،صد  إلدآ فادور القودب نمدو قدول  يد  الادوى الهظدل ادهٍ ُادٍٍ       

إلدددآ القودددب أمدددل ا   حفدددظ الفدددلاج نمدددو َأَمدددَل  حفدددظ األ الدددول التدددي هدددي  اا،دددث إلدددآ 
يُُ ِم ْٓ  } ًَاٌٍَّوُ خٍََكَ وًَُّ دَاثمخٍ ِِٓ ِمبء َِِّنْيُُ ِمٓ َّّْشِِ ػٍَََ ثَطْنِوِ ًَِِنْ. اقال  تيولآ :   ٖٙ)ذله

] لَ ْذِّشٌ   َّّْشِِ ػٍَََ سِجٍَِْْْٓ ًَِِنْيُُ ِمٓ َّّْشِِ ػٍَََ ؤَسْثَغٍ َّخٍُْكُ اٌٍَّوُ َِب َّشَ ْبءُ إِْم اٌٍَّ ْوَ ػٍََ َْ وُ ًِّْ شَ ِْْءٍ      
  اا   ٗٙ)فددد)ِماْل   فددي هددذِه اآلصدد  ت يص ددص  اَلددحَّ رخددال  يدد  محوهددو  خ[ ٘ٗالهددال/

،ودددآ األل  َاقُدددِلئ خدددولق ندددل را ددد  فمدددههٍ مدددال َخوَدددَق ندددل را دددٍ  أي ندددل حصدددااال صدددرُب 
صمبي ،وآ  طِه  نولحص  امههٍ مدال صمبدي ،ودآ لجودصال نوإلهادوال االطصدل امدههٍ مدال 
صمبدددي ،ودددآ أل دددٍ  ندددولهيٍ االددداحف ا،دددرٍ التيدددلص  لمدددو صمبدددي ،ودددآ أنيدددل مدددال أل دددِ  
نوليهونب ارصلهو مال الحبلات االتي صل ،ال األالهوى  نوم  ) مال   لصاافق التفالصل 
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} َّغْإٌٌََُٔهَ َِبرَا ؤُدًَِّ ٌَيُُْ . اقال  تيولآ:   ٘ٙ)إلجمول االتلتصب لمو ها ا،لى في القرلةا

ىُُْ  َِىٌٍُُاْ ِِّمب ؤَِْغَىَْٓ ػٍََْْلًُْ ؤُدًَِّ ٌَىُُُ اٌطَِّّْجَبدُ ًََِب ػٍََّّْزُُ َِِّٓ اٌْجٌََاسِحِ ُِىٍَِّجنِيَ رُؼٌٍََُِّّٔيُٓم ِِّمب ػٍَََّّىُُُ اٌٍّوُ

[  فددد) مددال   ههددو  ٗ] الموئددرة/ ًَارْوُ ْ ْشًُاْ اعْ ْ َُْ اٌٍّ ْ ْوِ ػٍََْْ ْ ْوِ ًَارَّمُ ْ ٌْاْ اٌٍّ ْ ْوَ إِْم اٌٍّ ْ ْوَ عَ ْ ْشِّغُ اٌْذِغَ ْ ْبةِ     
لوت يص  االميهآ)) نواا مال الالصِر الذي أْمَاْناَل ،وصنٍ   َاَماْل َذَهَب إلآ اال ) ِمداْل   

َز األ ندل ادااء أندل الجدولح زائرة فقال   يصى اظوهله أه  إذا أماه ،وآ ملاو  جدو
 .   ٙٙ) مه  أالٍ صتُنل   

 ( للتعليل - 6
ْ
 ) مِه

اهي مال الميوهي التي أي تهو أنيل الهحاصصال لد ) ِمداْل   . اميدوُل مجصئهدو لوتيوصدل       
] اٌٍَّ ْ ْوِ ؤَٔصَ ْ ْبساً    } ِِّم ْ ْب خَطِْئَ ْ ْبرِيُِْ ؤُقْشِلُ ْ ٌْا َِ ْ ْإُدْخٌٍُِا َٔ ْ ْبساً ٍََِ ْ ُْْ َّجِ ْ ْذًُا ٌَيُ ْ ُْ ِِّ ْ ْٓ دًُِْ  قالدد  تيددولآ : 

[  فقدددددداٍ هدددددداٍح )) ُأْرِلقُدددددداا أَلجددددددِل خطوصددددددوهٍ فقددددددرمت اليودددددد  ،وددددددآ الميوددددددال      ٕ٘هدددددداح/
} ِِْٓ ؤَجًِْ رٌَِهَ وَزَجْنَب ػٍَََ ثَنِِ إِعْشَائًَِْ ؤََّٔوُ َِٓ لَزًََ َٔفْغبً . اقال  تيولآ :    ٚٙ)لىختالول  

َِىَإَََّّٔب لَزًََ اٌنمبطَ جَِّْؼبً ًََِْٓ ؤَدَْْبىَب َِىَإَََّّٔب ؤَدَْْب اٌنمبطَ جَِّْؼبً ًٌََمَذْ  ثِيَْْشِ َٔفْظٍ ؤًَْ َِغَبدٍ ِِِ األَسْضِ

[ . اقالِ   ٕٖ] الموئرة/ جَبءرْيُُْ سُعٍُُنَب ثِبٌجَِّْنَبدِ ثُُم إِْم وَثِ{اً ِِّنْيُُ ثَؼْذَ رٌَِهَ ِِِ األَسْضِ ٌَُّغْشٌَُِِْ  

 ؤًَْالَدَوُُ ٌٌَْاْ ؤَرًُْ َِب دَشمََ سَثَىُُْ ػٍََْْىُُْ ؤَالَّ رُشْشِوٌُاْ ثِوِ شَْْئبً ًَثِبٌٌَْاٌِذَِّْٓ إِدْغَبٔبً ًَالَ رَمْزٌٍُُاْ} لًُْ رَؼَبتيولآ 

رَمْزٌٍُُاْ اٌنمفْظَ اٌَّزِِ دَشمََ اٌٍّوُ  ِِّْٓ إِْالَقٍ َّٔذُْٓ َٔشْصُلُىُُْ ًَإِّمبىُُْ ًَالَ رَمْشَثٌُاْ اٌْفٌََادِشَ َِب ظَيَشَ ِِنْيَب ًََِب ثَطََٓ ًَالَ

} اٌَّ ْ ْزُِ [ . اقالدد  تيددولآ :  ٔ٘ٔ] األهيددوٍ/ إِالَّ ثِ ْ ْبٌْذَكِّ رٌَِىُ ْ ُْْ ًَصم ْ ْبوُُْ ثِ ْ ْوِ ٌَؼٍََّىُ ْ ُْْ رَؼْمٍُِ ْ ٌَْْ    

 .  ٛٙ)أي مال أجِل الجاع –[  ٗ] قلصف/ ؤَطْؼََّيُُ ِِّٓ جٌُعٍ ًَآَِنَيُُ ِِّْٓ خٌَْفٍ  
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 ( ل-7
ْ
 لتىاوب والتتضمني) مِه
} ًَرَشَاىُُْ ُّؼْشَظٌَُْ ػٍََْْيَب خَبشِؼِنيَ َِِٓ ) ِماْل   تتتي  ميهآ ) ال وء   نقال  تيولآ :        

ََ اٌْمَِْبَِخِ ْيُِْ ٌَّْاٌزُّيِّ َّنظُشًَُْ ِِٓ طَشْفٍ خَفٍِِّ ًَلَبيَ اٌَّزَِّٓ آَِنٌُا إِْم اٌْخَبعِشَِّٓ اٌَّزَِّٓ خَغِشًُا ؤَٔفُغَيُُْ   ًَؤَىٍِْ

} ٌَوُ ُِؼَمِّجَبدٌ ِِّٓ ثَِْْٓ َّذَّْوِ [ . اقال  تيولآ : ٘ٗ] البالى/ ؤٌََب إِْم اٌظَّبٌِِّنيَ ِِِ ػَزَاةٍ َِمٍُِْ  

غِيُِْ ًَإِرَا ؤَسَادَ اٌٍّوُ ثِمٌٍََْ عٌُءاً ًَِِْٓ خٍَْفِوِ َّذْفَظٌَُٔوُ ِِْٓ ؤَِْشِ اٌٍّوِ إِْم اٌٍّوَ الَ ُّيَِّْشُ َِب ثِمٌٍََْ دَزََّ ُّيَِّْشًُاْ َِب ثِإَْٔفُ

. أي  طددلى خفددي فددي اآلصدد    ٜٙ)[ ٔٔ] الل،ددر/ َِ ْ ْالَ َِ ْ ْشَدم ٌَ ْ ْوُ ًََِ ْ ْب ٌَيُ ْ ُْ ِِّ ْ ْٓ دًُِٔ ْ ْوِ ِِ ْ ْٓ ًَايٍ    
األالآ )) فههوه إبولة  مؤخل اليصال الااحرة ههي ،ال أمل   اتفتصلهو إ،ىٍ  ولق ال   

رامدد  هظلهددو رلصددل ،وددآ التاجدد  ااأل اددى   اناددل هظلهددو  صدد  الفددلح   ااإلبددولة إلددآ اا 
إط وقهددو رلصددل ،وددآ التهرصددر اقوددب الحرقدد  إلددآ جهدد  مددو يددٍ الددلفهو  اددل،  ته صدد  ،وددآ 
ُمبددوِل إلصدد  ااإلبددولة الخفصدد   مددؤخِل اليصهددصال نوتوهمددو اددؤال  اقوددب الحرقدد  مددال ااددط 

ههدددي لحدددرقتصال مدددال اادددط اليصهصدددصال اليدددصال إلدددآ المدددؤق  ادددل،  بدددوهر المهددد   اتل،صدددر ا
. ا دددتمل ا  فدددي اآلصددد  اليوهصددد  ال مدددو ،ودددآ الحدددذى مدددال أمدددِل اِ  اليظدددصٍ   ٓٚ)  ،دددوٍ

 .  ٔٚ)ارصلهو ... فوا نوال ههوه نوم  الاء) ا   لمو الحَّ ال وء محل ) ِماْل  
 ( الىائبت عه احلرف ) على (-8

ْ
 الفىقيت-) مِه

،طو       ئهدددو ميهدددوه اذلددده ذهدددب الهحدددوة الدددآ هصو ددد  ) مدددال   ،دددال الحدددلى ) ،ودددآ   اا 
]    } ًََٔصَشَْٔبهُ َِِٓ اٌْمٌََِْ اٌَّزَِّٓ وَزَّثٌُا ثِأَّبرِنَب إَِّٔيُُْ وَبٌُٔا لٌَََْ عٌَْءٍ َِإَقْشَلْنَبىُُْ ؤَجَّْؼِنيَ نقال  تيولآ : 

.اقر َذَهَب إلآ هذا اللأي النافصداال ااألخفدف اَذَهدَب  ٕٚ)[ أي:،وآ القاٍ ٚٚاأله صوء/
هدددد   ارصدددلهٍ  ٖٖٛهدددد   اأ دددا ،ودددي الهدددلاي ) ت  ٕٙٚ) ت   ٖٚ) إلصدددِ  ا دددال قتص ددد  

اُنوهدددٍ قدددر اادددترل  وآلصددد  الادددو ق  اقدددر َذَهدددَب قددداٍ إلدددآ إهندددوله فدددذه اا إلدددآ تتاصوددد  ،ودددآ 
. اذهددب  يدد    ٗٚ)الت ددمصال أي ت ددمصال الفيددل ) َهاَلددَل   أي مهيهددو مددههٍ  ولهالددل
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ول :) اهجصهددوه مدددال القدددٍا المفاددلصال إلدددآ أههددو ،ودددآ التتاصددل الصادددت اادددتيىئص  نتهدد  قددد
 . أا لّ مو ههوه ،رة أقااٍ مههٍ النوذ اال فهاللهٍ ،وآ النوذ صال  . ٘ٚ) الذصال نذ اا  

9-) 
ْ
ه

َ
 ( الىائبت عه احلروف ) ع

ْ
 ) مِه

ااتيمل اليلب ) مال   في أمونال قدر تنداال بد صه  إلدآ حدٍر مدو  د ي  األمدونال       
اصصال إلآ جيوهو لومجوازة َأا هصو تهو ،ال التي صاتيمل فصهو ) ،ال   ممو ر،و أنيل الهح

} اٌَّزُِ ؤَطْؼََّيُُ ِِّٓ جٌُعٍ ًَآَِنَيُُ ِِّْٓ خٌَْفٍ امال ذله قالِ  تيولآ:  ٙٚ) حلى الجل ) ،ال  

} ًَالْزَشَةَ اٌٌَْػْذُ اٌْذَكَ َِنِرَا ىَِِ شَبخِصَخٌ ؤَثْصَبسُ اٌَّزَِّٓ وَفَشًُا [   اقاِلِ  تيولآ :  ٗ] قلصف/  

} ؤَََِّٓ [ . اقال  تيولآ :   ٜٚ] األه صوء/ ًٍََّْنَب لَذْ وُنمب ِِِ قَفٍَْخٍ ِِّْٓ ىَزَا ثًَْ وُنمب ظَبٌِِّنيَ   َّب

 ظٍََبيٍ ُِجِنيٍ   ؤًٌَُْئِهَ ِِِ شَشَحَ اٌٍَّوُ صَذْسَهُ ٌٍِْنِعٍَْبَِ َِيٌَُ ػٍَََ ٌُٔسٍ ِِّٓ سمثِّوِ ًٌٌََِّْ ٌٍِّْمَبعَِْخِ لٌٍُُثُيُُ ِِّٓ رِوْشِ اٌٍَّوِ
  أهَّدد  قُدددلىء))،ال ذندددل ا    فدددولفلق  ٖٛ٘ ذندددل الزمخبدددلي ) ت   ٚٚ)[ ٕٕ] الزمددل/

 دددصال ) مدددال   ا ) ،دددال   فدددي هدددذا إذا قودددت : ) قادددو قو ددد  مدددال ذندددل ا    فدددولميهآ مدددو 
ذا قودت : ) ،دال ذندل ا    فدولميهآ  ذنلت مال أال القااة مدال أجدل الدذنل ا اد      اا 

 .  ٛٚ)ذنل اجفو ،ه روظ ،ال ق ال ال
11-) 

َ
د
ْ
 ( الىائبت عه ) عِى

ْ
 ) مِه

تتتي ) ِماْل    ميهآ ) ،ْهَر   اتختل ) ِ،ْهَر    تال ال صرخو  بيء مال حدلاى       
} إِْم   امدال مجديء ) ِمداْل    هدذا الميهدآ قالد  تيدولآ :  ٜٚ)الجل إال ) ِماْل   احدرهو

]  ل  ٌَاٌُيُُْ ًَالَ ؤًَْالَدُىُ ْ ُْ ِِّ َْٓ اٌٍّ ْ ْوِ شَ ْ ْْْئبً ًَؤًٌَُ ْ ْ ْئِهَ ىُ ْ ُْْ ًَلُ ْ ٌْدُ اٌنم ْ ْبسِ    اٌَّ ْزَِّٓ وَفَ ْ ْشًُاْ ٌَ ْ ْٓ رُيْنِ ْ َِْ ػَ ْ ْنْيُُْ ؤَِْ ْ ْ 

} ًَإِِِّٔ خِفْذُ اٌٌََّْاٌَِِ ِِٓ ًَسَائِِ ًَوَبَٔ ْذِ    اقال  تيدولآ :  ٓٛ)[ صيهي:،هر ا   ٓٔ،ملاال/

 [ .٘] ملصٍ/ اِْشَؤَرِِ ػَبلِشاً َِيَتْ ٌِِ ِِٓ ٌَّذُٔهَ ًٌَِّْبً  
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 ) مه ( الىائبت عه احلرف ) يف (-11
أقلَّ  ي  الهحاصصال الظلفص  في ميوهي ) ِماْل   اذله ،وآ أالدل  أالَّ  ) ِمداْل         

} َّب ؤََّيَب اٌَّزَِّٓ آَِنٌُا إِرَا ٌُٔدُِ ٌٍِصمٍَبحِ تهاب ،ال ) في   في ،موهو  امال ذله قال  تيولآ : 

[    ٜ] الجمي /إٌََِ رِوْشِ اٌٍَّوِ ًَرَسًُا اٌْجَْْغَ رٌَِىُُْ خَْْشٌ ٌَّىُُْ إِْ وُنزُُْ رَؼٌٍََُّْْ   ِِٓ ٌََِّْ اٌْجُُّؼَخِ َِبعْؼٌَْا 

} لُ ْ ْ ًْْ ؤَسَؤَّْ ْ ْ ْزُُْ أي فدددي صددداٍ الجميددد  . أا لّ مدددو صنددداال  يددد  الجميددد    اقالددد  تيدددولآ : 

مٌُا َِِٓ اٌْإَسْضِ ؤََْ ٌَيُُْ شِشْنٌ ِِِ اٌغمَّبًَادِ ؤََْ آرَْْنَبىُُْ شُشَوَبءوُُُ اٌَّزَِّٓ رَذْػٌَُْ ِِٓ دًُِْ اٌٍَّوِ ؤَسًُِِٔ َِبرَا خٍََ

. فلّ مدو   ٔٛ)[ٓٗ] فدوطل/إٌَِّب قُشًُساً    وِزَبثبً َِيُُْ ػٍَََ ثَِّْنَخٍ ِِّنْوُ ثًَْ إِْ َّؼِذُ اٌظَّبٌٌَُِّْ ثَؼْعُيُُ ثَؼْعبً
اَجَيددَل  يدد  النافصدداال )  صندداال أي بدديء مددال األل  خوقدداا ههددلا أٍ جدد ًى أٍ بددجلًا  

مال   الظلفص  ،وآ قامصال األال الظلفصد  الزموهصد  نمدو جدوء فدي اآلصد  األالدآ االيوهصد  
ع ا  مْاْ َ ا  عا  )) الظلفص  المنوهص  نمو جوء في اآلص  اليوهصد  .جدوءفي همد  الهاامد 

ٌ َااد ل اا  َاايت  ن مااريب   أحددلى  ن   لبُاايأ   هاا  ياارف  نَاايت ماا   خمتُااْا ع ااى مُفااى 
الّجّل ال صهاب ْ يُ هو ،ال  ي   قصوم نمو أالَّ أحلى الَجدْزٍ ندذله . امدو أْاَهدٍ ذلده 
فإّمو مؤال تتاصًى صق و  الّوفظ أا ،ودآ ت دمصال الِفْيدل ميهدآ صتيدّرى  دذله الحدلى   أا 

هٍ  دددى بدددذاذ اهدددا أَقدددلي ،ودددآ الّهصو ددد  بدددذاذًا   ااألخصدددل محمدددل ال دددوب نوددد  ،هدددر رصدددل 
 .    ٕٛ)  َتَيافوً 

 ( مبعىن الفصِل -21
ْ
 ) مِه

حدددددوة مدددددههٍ : ا دددددال مولددددده ) ت اهدددددي مدددددال الميدددددوهي التدددددي أي تهدددددو نيصدددددل مدددددال اله      
 ا ا دال   ٘ٛ)   ٜٗٚ االُملاري ) ت   ٗٛ) هد   ٘ٗٚ اأ ا حصوال ) ت   ٖٛ)هد ٕٚٙ

 ااألزهددلي )   ٚٛ) هددد  ٜٗٚ االزلنبددي ) ت   ٙٛ) هددد   ٔٙٚهبددوٍ األهالددولي) ت 
 . ٛٛ)  ٜ٘ٓت 
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تيلى ) ِمداْل   الفوالدو   درخالهو ،ودآ يدوهي المت دورَّصال اقدر تدرخل ،ودآ يدوهي ا       
} . فميول رخالهو ،وآ يوهي المت وّرصال قال  تيولآ :  ٜٛ)المت وصهصال مال رصل ت ور  

ُْ َِنِخٌَْأُىُُْ ًَاٌٍّوُ َّؼٍَُُْ اٌُّْفْغِذَ ِِِ اٌذََْْٔب ًَآخِشَحِ ًََّغْإٌٌََُٔهَ ػَِٓ اٌَْْزَبََِ لًُْ إِصْالَحٌ ٌَّيُُْ خَْْشٌ ًَإِْْ رُخَبٌِطٌُىُ

} ِم ْب  [ اقالد  تيدولآ  ٕٕٓ] ال قدلة/َِِٓ اٌُّْصٍِْخِ ًٌٌََْ شَبء اٌٍّوُ ألػْنَزَىُُْ إِْم اٌٍّوَ ػَضِّضٌ دَىٌُِْ    

َٓ اٌطَِّّْ ْتِ ًََِ ْب وَ ْبَْ اٌٍّ ْوُ ٌِ ُْْطٍِْؼَىُُْ ػٍََ َْ       وَبَْ اٌٍّوُ ٌَِْزَسَ اٌُّْبِِْنِنيَ ػٍَََ َِب ؤَٔزُُْ ػٍََْْوِ دَزَََّ َِّّْضَ اٌْخَجِْثَ ِِ

]  ٍََِىُُْ ؤَجْؼَظٌُِْ  اٌْيَْْتِ ًٌََىِٓم اٌٍّوَ َّجْزَجِِ ِِٓ سَعٍُِوِ َِٓ َّشَبءُ َِأِِنٌُاْ ثِبٌٍّوِ ًَسُعٍُِوِ ًَإِْ رُبِِْنٌُاْ ًَرَزَّمٌُاْ 
 [ ٜٚٔ ل ،ملاال/

 .  ٜٓ)صال قالهو : ) ال هيلى زصرًا مال ،ملا  أمو الراخو  ،وآ يوهي المت وصه       
 ( مبعىن القسم-13

ْ
 ) مِه

لاا نيصدلًا مدال ذلده        اهي مال الميوهي التي لٍ صي تهو أنيُل الهحاصصال لد ) ِماْل   اتتاَّ
 اا ددددال الاددددلاج ) ت   ٜٔ) هددددد   ٕ٘ٛ،وددددآ الت ددددمصال أا رصله.اقددددر َذَهددددَب الم ددددلر ) ت 

ِإال ال تددراء اليوصدد  اأالَّ اددوئل ميددوهي ) ِمدداْل   التددي  إلددآ أههددو ال تندداال ٕٜ )هددد   ٖٙٔ
ذنلاهدو  لاجيدد  إلددآ هددذا الميهددآ . اميددول مجصئهددو لوقاددٍ هحددا : ) ِمدداْل َل ددي ألْفَيوَددتَّ   

. الددٍ َصددلْر لهددذا الميهددآ َ حْاددِب مددو   ٖٜ) ناددل المددصٍ افتحهددو اال تددرخل إاّل ،وددآ الددلَّبَّ 
 تاالوت إلص  ميول في القل ال النلصٍ .

 ( مبعىن ادلبالغت-14
ْ
 ) مِه

اهددي مددال الميددوهي التددي لددال ُصْيِ ْتهددو أنيددل الهحدداصصال لددد ) ِمدداْل   )) اهددي لوتجلصددر       
 قالدددر الم وليددد  هحدددا : ) لقصدددُت ِمددداْل زصدددٍر أادددرًا   أي لقصدددُت زصدددرًا أادددرًا نتهَّددد  جدددّلر ،دددال 

الميهدآ  . الدٍ انتبدى لهدذا  ٜٗ)الالفوت نوِّهو رصل األادرص  لوم وليد  فدي البدجو،    
  حْاِب مو تاالوت إلص  ميواًل في القل ال النلصٍ .



 
 

 

 

 

   

 

 دالالت ) ِمْن ( الجارة في 
 ـيالبيان القرآن

 د . ياسين عبد الله نصيف
  ٕٕٔٓ      أيلول(  ٕٔالعـــدد   ) 

  014 

 

 

 جملة آداب الفراهيدي

ما (-15  
َّ
 ( مبعىن ) رب

ْ
 ) مِه

تتتي ) ِماْل    ميهآ ) لّ مدو   إذا اتالدوت  مدو اأي دت هدذا الميهدآ ِلدد )ِمداْل   ا دال       
 هبوٍ األهالولي   نمو في قال البو،ل : 

ّنا َلِممَّا َنْ ِرُب ْالَكْبَش َ ْرَب،ً         َواِ 
  ٜ٘) مس رَأِسا ُتْمقس المََّساَن ِمَن اْلَفمِ                                 

الظددوِهل أال ) ِمدداْل   فصددِ  ا ترائصدد  امددو مالددرلص    اأههددٍ ُجِيوُدداا نددتههٍ خوقدداا مددال       
 . ٜٙ) [ ٧٣األنبيلء:  ]چٿ  ٿ     ٿ  ٹٹ  چ الّ لِب االحذى ميل قال  تيولآ: 

 ( مبعىن ادلف-16
ْ
 اضلت) مِه

اهدي مدال الميدوهي التددي أي تهدو  يد  الهحداصصال لددد ) ِمداْل   هحدا : ) هدا أف ددُل        
. الٍ أجر  حاب مو تاالوت إلص  ميول لهذا الميهدآ فدي القدل ال  الندلصٍ   ٜٚ)ِماْل زصٍر 

. 
 ( مبعىن ادلالبست-17

ْ
 ) مِه

ولددد  قالدددِ  تدددتتي ) ِمددداْل    ميهدددآ المى اددد  الندددال مجصئهدددو  هدددذا الميهدددآ قوصدددل امي      
َْ ؤَّْذَِّيُُْ } اٌُّْنَبِِمٌَُْ ًَاٌُّْنَبِِمَبدُ ثَؼْعُيُُ ِِّٓ ثَؼْطٍ َّإُِْشًَُْ ثِبٌُّْنىَشِ ًََّنْيٌََْْ ػَِٓ اٌَّْؼْشًُفِ ًََّمْجِعٌُتيولآ:

هٍ  ي دًو [ . أي ُصى دم  ي د ٚٙ] التا د /َٔغُ ٌْاْ اٌٍّ ْوَ َِنَغِ َْْيُُْ إِْم اٌُّْنَ ْبِِمِنيَ ىُ ُُْ اٌْفَبعِ ْمٌَُْ        
اصاالصدد    الددصم الميهددآ ،وددآ الهاددل االدداالرة  ألهَّدد  قددر صندداال ِمدداْل َهَاددِل المهددوفق مددؤمال 

[ نمدو  ٖٗ]  ل ،مدلاال/ } رُسِّّمخً ثَؼْعُيَب ِِٓ ثَؼْطٍ ًَاٌٍّوُ عَ ِّْْغٌ ػٍَِ ٌُْْ    ا،نا  اقال  تيدولآ:

َِِٓ اٌَّزَِّٓ ارَّجَؼُ ٌْاْ ًَسَؤًَُاْ اٌْؼَ ْزَاةَ ًَرَمَطَّؼَ ْذْ ثِيِ ُُْ     } إِرْ رَجَشمؤَ اٌَّزَِّٓ ارُّجِؼٌُاْ صت لأ النفول في قال  تيولآ:

] } ًَاٌٍّ ْوُ ؤَػٍَْ ْ ُُْ ثِنِنَ ْبِٔىُُْ ثَؼْعُ ْ ْىُُ ِِّ ْٓ ثَؼْ ْ ْطٍ     [  اقالد  تيددولآ :  ٙٙٔ] ال قدلة/ األَعْ ْجَبةُ   
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[   إذ إال اإلصمددوال رلجددوت فدد ي  المددؤمهصال إصمددوههٍ ،ددوٍل ا ي ددهٍ راال  ٕ٘الهاددوء/
 .  ٜٛ)ذله
 ( الزائدة -18

ْ
 ) مِه

)) قدر تَدرخل فدي ما د  لدا لدٍ تدرخل فصد  ندوال الندىٍ قال َيخ الن اة سيبويا       
. امددال   ٜٜ)ماددتقصمًو النههددو تانصددر  مهزلدد  مددو   إالَّ أههددو تجددل ألههددو حددلُى إ ددوف    

ميوهي ) ِماْل   أههو تناال زائرة اقدر تدزار فدي هفدي الجدهم   مؤندرة ميهدآ اليمداٍ   أا 
لاق َهْفددي الجددهم   تانصددر اليمدداٍ   االفددلق  ددصال َهْفددي الجددهم اااددتيلاق الهفددي أهَّدد  ااددتي

ق ل رخال ) ِماْل      في ) مو جوء في ِمال َلُجٍل   صحتمل َهْفي الجهم   ) أي جدهم 
اللجول       أا الااحرة ) أي اللجل الااحر     لدذله صالدحي القدال ) مدو جدوَءهي َلُجدٌل 

،دد    . أّمددو ) ِمدداْل   التددي الاددتيلاق الجددهم فددى َتْهفددي إاّل الجددهم َ ددْل َلُجددىال أا جمو
. ) مددو جددوءهي مددال احددر   ) مددو جددوءهي أحددٌر   ال فددلق   ٓٓٔ) نوَّصَّتِددِ  اال تُْ ِقددي ِمهددُ  بددصئوً 

 ددصال الجموتددصال ألال ) أحددّرًا   صندداال لويمدداٍ . امددو قاُلهددو ) مددو جددوءهي مددال لجددٍل   فقددول 
ودددآ حددّر زصورتهددو مدد  ) أحدددر     ألههددو قددر أفددورت اادددتيلاق األنيددل :  ال تندداال زائددرة ،

ذ  الجهم إذ قدر ُصقدول ) مدو جدوءهي لجدٌل   اُصدلار  د  هفدُي لجدل ااحدر مدال هدذا الهداع   اا 
} َّ ْب ؤََّيَ ْب   . فميول ) ِماْل   الزائرة قالد  تيدولآ :   ٔٓٔ)قول ) مال لجل   ااتيلق الجمص 

ْْىُُْ ىًَْ ِِْٓ خَبٌِكٍ قَْْشُ اٌٍَّوِ َّشْصُلُىُُ َِِّٓ اٌغمَّبءِ ًَاٌْإَسْضِ ٌَب إٌَِوَ إٌَِّب ىُ ٌَْ َِ ْإَََّٔ   اٌنمبطُ ارْوُشًُا ِٔؼَّْذَ اٌٍَّوِ ػٍََ

[ . جدددوءت ) ِمددداْل   لتانصدددر ،ظمددد  الخدددولق ،دددزَّ اجدددل . اقالددد   ٖ] فدددوطل/ رُبَِْىُ ْ ْ ٌَْْ  

وِ ٌُِْجََِّْٓ ٌَيُُْ َُِْعًُِّ اٌٍّوُ َِٓ َّشَبءُ ًََّيْ ْذُِ َِ ْٓ َّشَ ْبءُ    }  ًََِب ؤَسْعٍَْنَب ِِٓ سمعٌُيٍ إِالَّ ثٍِِغَبِْ لٌَِِْتيدولآ : 

[ . جددوءت ) مددال   تانصددرًا ِلَيظمدد  اللاددول  . اقالدد   ٗ] إ ددلاهصٍ/ ًَىُ ْ ٌَْ اٌْؼَضِّ ْ ْضُ اٌْذَىِ ْ ُُْْ   

ٌ   لَ َ  َمْ }  تيولآ : ْ َِِلى مَاْلِمِ  هَاَقَْل أَْ مَاْلِم  ْعُبُد ًَ اُيفُ َلَقْد َ ْاَسْ َفْ نُل اُْت  َلُ اْ  ِماْ  ِِلَاٍ  َ  اْ ََ ِِنِّا  َ 
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[ . جدددوءت ) مدددال    لتانصدددر َ،َظمددد  ا  .  ٜ٘] األ،دددلاى/  َع َاااْ ُ ْ  َعاااَر َو أَااااْلٍم َعِ ااا  ٍ 

الَ } ًٌََمَذْ وُزِّثَذْ سُعًٌُ ِِّٓ لَجٍِْهَ َِصَجَشًُاْ ػٍَََ َِب وُزِّثٌُاْ ًَؤًُرًُاْ دَزََّ ؤَرَبىُُْ َٔصْشَُٔب ًَاقال  تيولآ: 

} جَنم ْبدُ  [ . اقالد  تيدولآ  ٖٗ] االهيدوٍ/ُِجَذِّيَ ٌِىٍََِّبدِ اٌٍّوِ ًٌََمذْ جَبءنَ ِِٓ َّٔجَ ْنِ اٌُّْشْعَ ٍِْنيَ     

 [ .  ٖٖ] فوطل/ػَذٍْْ َّذْخٌٍَُُٔيَب ُّذٌٍَََّْْ ِِْيَب ِِْٓ ؤَعَبًِسَ ِِٓ رَىَتٍ ًٌَُبٌُْباً ًٌَِجَبعُيُُْ ِِْيَب دَشِّشٌ   

 ادلبحث الثاوي
 ( يف ادلتشابه اللفظي

ْ
 ) مِه

همددددو تختوددددى فددددي ) ِمييييْن   الرت  فددددي  صددددوت نيصددددلة   متمويودددد  فصمددددو  صههددددو   اا 
ذندددل)مال  فدددي  صددد  ا،دددرٍ اإلتصدددوال  هدددو فدددي أصددد  أخدددلى ممويوددد  لهدددو   اهدددذا التيصصدددل فدددي 

 قدددددددول الخطصدددددددب التي صددددددل د لدددددددرااع صقت دددددددصهو الادددددددصوق الحنم  صطو هدددددددو ل هدددددددو
ر الحنصٍ تقرات أاموؤه  ص  ،وآ لفظ  مخالاال   يٍ هد :))إذا أال ٕٓٗاإلانوفي)ت

لفظ  نمو نوهت ،وص  في األالآ فى ل فصهو مال القل ال اقر رصَّ  أ،ورهو في ما    خل
اْل لددٍ تددرلناهو فوددصم ألّهدد  ال  ُ ددرَّ مددال حنمدد  ههددوه ُتطوب فددإذا أرلنتماهددو فقددر ظفددلتٍ اا 

 . ٕٓٔ) حنمَ  ههوه  ل جهوتٍ   
 امههو:

ْ اُ   ل  قولا تعالس -ٔ ََ َ اْ َا َاد ً  ام ِمفاْ ُُ ٌَ ٌََزٌُْجَك  ْلََّفَاَم  ٌَمُاْ َفْ أَْ آاَلُم  ْسُ ْ   َْنَت 
  َ ِْ ٌَخ  َاْقَيوَْ َيِرِف  لَ َََّيَة هَاَتُ لنَْ ِمَ   ل َِْل  ْ َْ   [ . ٖ٘] البقرة/ ِشْئُت

ٌََزٌُْجَك  ْلَََّفَم َهُ م ِم ْ ٌملل   ُْلى :  ٌَخ  َاْقَيوَاْ َياِرِف  ٌَأَْ آاَلُم  ْسُ ْ   َْنَت   ْ َْ ْ اُ  ِشاْئُت ََ
 َ  ِْ  [ .  ٜٔاأل راب /  ] لَ َََّيَة هَاَتُ لنَْ ِمَ   ل َِْل

)مدال : ) مدال  ذندل فدي ال قدلة )حصدث بدئتمو    افدي األ،دلاى  فقر قدول 
حصدددث بدددئتمو    االقالددد  ااحدددرة  االحقصقددد  أال الادددصوق فدددي الما ددديصال مختودددى  ألال 
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لدددصم ما ددد  )مدددال حصدددث بدددئتمو     ألال )) مدددال حصدددث  ما ددد  ) حصدددث بدددئتمو   هدددا
 .  ٖٓٔ) بئتمو  صحلز اصيطي إ وح  األنل مال نل ما   فصهو  

فولظلى ) حصُث   تتحر راللت   ولقلصه  ) مال   الال هدذه القلصهد  تظهدل إ وحد  
األنل مال نل ما   مال ماا   الجه   اقالهو لومخوطب : ) ندل مدال حصدث بدئت   

ال أا الجهدد  فإهمددو هيهددي إ وحدد  األنددل لدد  مددال جمصدد  ماا ددي  مددال ماا دد  هددذا ال اددتو
 ،وآ إلارة التاا   في األنل االتهيٍ    اهذا ال صلار في حول  اقاط القلصه . 

االظلى حصث إذا لٍ صنال مي  )مال فوه  صيطي إ وحد  األندل مدال ندل ما د  
 ال مال يمول نل ما   مال ماا   الجه .

    لوادددنال ااألندددل جمصيدددًو االميهدددآ اصتّحمدددل أال صنددداال الظدددلى )حصدددث بدددئتمو
)اادددنهو حصدددث بددددئتمو اندددى حصدددث بددددئتمو  فولادددنال حصدددث صبددددوءاال أي فدددي أي منددددوال 

 .   ٗٓٔ)صبوءاال ااألنل حصث صبوءاال أص وً 
أمددو قلصهدد  الاددنال فددي اددالة األ،ددلاى فددى تتيوددق  وألنددل ااال وحدد   الال      

د) مددال حصدث  . امددو فددي اددالة اال وحد  لكنددل الددٍ صقدل  إ وحدد  الاددنال  ألهدد  لدٍ صقلههددو  دد
 ال قلة فولمبصئ  االتخصصل أنيل إ وح   ألههو بموت الحولتصال الانال ااألنل.

ٌَِمافُ    :امال اآلصوت المتمويو  قال  تيولآ في االة الهحل -ٕ   ْ ُُ َ َقُ ْ  ثَُ  أَاتَاَلهَاْ ََ ٌَ لّ ُ  
ُْ َاَ  واَ  ِي ِلَ ْ  َخ أَا ُْ ُُ      [  ٓٚالهحدل :  ]ُْاَد ِعْ اٍ  َشاْ ًئْ َِِن  ل ّاَ  َعِ ا ٌ  مَاِدأيٌ َم  أُاَيالأ َِِلى َ ْاَذِل  ْل

اِي اقال  في االة الحج :  ُْ ُُ ٌَِمافُ   َما  أُااَيالأ ِِلَاى َ ْاَذِل  ْل ٌَِمفُ   َم  أُاتَااَلَهى    ْ ُ ُغل  َ ُشَدُُ ثَُ  لَِتباْ
ُِْد ِعْ ٍ  َشْ ًئْ َ َ  ِم  وَا ُْ ِلَ ْ َم أَا

 [  . ٘]الحج :  
ْْد     فقر قول ا حوه  في الهحدل:          ِل  ََ ملد   فدي الحدج )مدال   :  ذندلا   بَدْعد
ْْدد    ِل َل  . اذلدده ألهدد  أجمددل النددىٍ فددي اددالة الهحددل   افالددل فددي الحددج فقددول ت ددوله بَدْعد
ُُ  مِّا   ُاا اام  : َ ْقَفْ ََ ُِْ  هَِإنَْ  فُتْ  ِه  اَْأٍب مَِّ   ْلبَا َي ٍو ثُاَ  ِما  نأْ َةاٍم ثُاَ  ِماْ  أَْ  َأاأَ ْ  لَفُْس ِِن ُُ

اِْم َماْ َنَ اْ  ِِلَا ََ ٌَنُِقايأ ِها   ْنَْا ٌََ ْ ِي ُمَمَ َقٍم لُِّفبَا َِّ  َلُ ْ   ْ ى ثُاَ  َعَ َقٍم ثَُ  ِم  مأْضَغٍم مأَمَ َقٍم  ى َ َجاٍ  مأَسا
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ٌَِمفُ   َم  أاُ    ْ ُ ُغل  َ ُشَدُُ َ َ  ِم  ُنْميُِجُ ْ  ِطْةًم ثَُ  لَِتباْ ُْ ِي ِلَ ْ َم أَا ُْ ُُ ٌَِمفُ   َم  أُاَيالأ َِِلى َ ْاَذِل  ْل تَاَلَهى 
اا ٌَ َنَبتَااْت ِماا  ُُ ٌَاَوَااْت   َْ ااْ   ْيتَاااَي َْ َ ااْ  ْل ٌَ َاااَيى  ْنَْاَد َيِْمااَدًة هَااِإَذ   َنَيْلفَااْ َعَ  اْ ااِد ِعْ ااٍ  َشااْ ًئْ  ُْ  ِّ َزٌٍْج وَا

الاتيهوء ،ال )ِمدال  االتفالدصل اإلتصدوال  هدو فوقت آ اإلجمول ا  .[   ٘]الحج :  وَِ  جٍ 
))ذندددل فددي ادددالة الهحددل الجموددد  التدددي   :.االددآ هدددذا ذهددب الخطصدددب اإلاددنوفي قدددوئىً 

 فالدددوت فدددي ادددالة الحدددج انوهدددت لفظ ] ير[لجموددد  الزمدددوال المتدددتخل ،دددال البددديء قول:
 ْ  َُق َ ََ ُُ ْ  فتجمل موفالل في الاالة األخلى ا يره ٌَ لّ ُ   ٌَِمفُ   َم  أُاَيالأ َِِلى  ثَُ  أَاتَاَلهَْ

ُْاَد ِعْ اٍ  َشاْ ًئْ  ُْ َاَ  وَا اِي ِلَ اْ  َخ أَا ُْ ُُ اْن أُ ْا  ما       َ ْاَذِل  ْل  ي:أُايو عفا  ها  َاْل  ل ايم ماُْ 
ٌأي  ب  مااا   لْااار يب  لقلأْاااماُْن يااار  مل ااا  جْااا  خ  ٌأساااتدُا  مااا   يا    لُْااا بما  لح ااا  

رلك  نمي  ٌل  أ  ُ  ٌخ حدأدا فاُتْ    ه  سلاة  لحج؛ننَ  ماْل: ةُ   مُ ْ  أَاْ  َأاأَ اْ  لفَاُْس ِِن ُُ
ُُ  مِّ   ُاَي وٍ  َ ْقَفْ ََ ُِْ  هَِإنَْ  ثَُ  ِم   خصيهي: أالونٍ اها  رٍ ،وص  الاىٍ  ِه  اَْأٍب مَِّ   ْلبَا

ٌََ ْ اِي مُ    اأوص     نأْ َةامٍ  ي  ةُا    َمَ َقاٍم لُِّفبَاا َِّ  َلُ ا ْ ثُاَ  ِماْ  َعَ َقاٍم ثُاَ  ِما  مأْضاَغٍم مأَمَ َقاٍم  هاُر
فقددول مددال نددذا امددال نددذا نل حددول صهتقددل فصهددو مددال اليوددٍ فقددرهو ،وددآ  يذييا ٌمبااْال نَاال ل 

األحددداال التدددي تقدددرٍ ذنلهو فنمدددو حدددرر أاائوهو دددد]مال[نذله حدددرر الحدددول األخصدددلة المهتقوددد  
ِلْْ      د]مال[فقول: َل  ،ولمدًو ف دوصال الما د  األال أي فقر اليودٍ مدال  يدر أال ندوال  مل  بَدْع

.اذهدب ا دال الز صدل إلدآ أالَّ الاد ب هدا  ٙٓٔ).ات ي  النلموهي في هذا اللأي ٘ٓٔ) لذله  
  قددول ا دددال الز صددل: ))فقدددر   ٚٓٔ)التهواددب اتبددونل الدددهظٍ املا،ددوة الوفدددظ فددي  صدد  الحدددج

تنللت لفظ  ]مال[ هذه في هدذه اآلصد  فدي ادت  ماا د    الخماد  مههدو ق دل قالد  : ) 
اْل  ديَدْ دِر ِ،ْوٍٍ َبْصًئو   االااحرة  يرهو   انوهو محلزة ميهوهو الذي جيء  هو مدال أجود  مِ 

إال التي في قال  : ) مال  ير   إذ الهظٍ م  اقاطهو  موتئٍ   االميهآ تدوٍ   فوادتاى 
اجارهو ا،رمهو   فوادتر،وهو اصوق  ص  الحج لوتبونل االتهواب في الهظٍ   الدٍ صندال 

مو صاتر،دصهدو إذ لٍ صلرموصقت دصهو   فدالر ندل ،ودآ مدو صجدب اصهوادب    في  ص  الهحل
اال صمنال الينم ااألالآ في قال  : ) مال ال يث   ال تراء اليوص  امو  يرهو لوت يص  



 
 

 

 

 

   

 

 دالالت ) ِمْن ( الجارة في 
 ـيالبيان القرآن

 د . ياسين عبد الله نصيف
  ٕٕٔٓ      أيلول(  ٕٔالعـــدد   ) 

  011 

 

 

 جملة آداب الفراهيدي

ال نوهددت  إال التددي فددي قالدد  :   ) ِمدداْل َ ْيددِر ِ،ْوددٍٍ   فإههددو زائددرة ل،صددًو لوفددظ ال الهوفصدد    اا 
لهو أالَّ الدلأي الدلاجح هدا مدو ذندله الخطصدب اإلادنوفي  مدال  .اصت ح  ٛٓٔ) ))ههو مزصرة

أالَّ )مددال  ال تددراء اليوصدد  أمو ا ددال الز صددل فتلار)ِماْل الزائددرة ااههددو جددوءت ليددل  التبددونل 
 الوفظي اها لأي  يصى   .

اااَد   : الحرصدددر امهددد  قالددد  تيدددولآ فدددي ادددالة-ٖ ُْ ااال  َ َن  ل َاااَ  ُأْح ِااا   ْنَْاَد وَا ُْ ِْعَ 
ااِد    اقالدد  تيددولآ فددي اددالة اليهن ددات : [ ٚٔالحرصددر :  ]َمْل َِ ااْ ُْ َْ َااْ وِااِ   ْنَْاَد ِماا  وَا هََأ
 [.   ٖٙ]اليهن ات :  َمْل َِ ْ 

اههددوه  صددوت الرت مددال رصددل ) مددال   فددي مددااطال ،ددرة مددال القددل ال ا  ددد ) مددال   فددي  
  :لآ ح مال الاصوق ا ب ذله  قدول تيدوماطال ااحر اها مو تقرٍ في اليهن ات   اصت

ٱ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  پ  پ  پ   پ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ    ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  چ 

[ ٗٙٔ]ال قددددددلة :  چ ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  چ  چ  چ  چ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ    
َُْد َمْل َِ ا :    اقول تيولآ َ ْ ِوِ   َنْاَد وَا َْ ْ  َمْ  هََأ َْ ْ َِِن ِها  َذلِاَك يأَاًم لَِّقاْلٍم ٌَ لّ ُ   َنَيَل ِمَ   ْلَس

ُُلَن   َْ َأْس
َْ َِّت ِمَ   ْلَح ِّ    [ اقول ا حوه ٘ٙ]الهحل :   ٌَُأْمِيُج  ْل َْ ِِّت  ُأْمِيُج  ْلَحَ  ِمَ   ْل

َرِلَك ُ ْمَيُجلنَ  َُ ٌَ َُْد َمْل َِ ْ  ِ  ٌَِمْ  آأَْ ِا   اقول جل بته  [.  ٜٔالروم   ] ٌَُأْحِ    ْنَْاَد وَا
ُْاَد َمْل َِ اْ َِِن ِها  َذلِا ْ  َمْ  هَاُ ْحِ   وِاِ   ْنَْاَد وَا َْ أُافَايُِّل ِمَ   لَس ٌَ  ًُْ َْ ٌََط ْلهًْ  ََ ٍَ أُيِأُ ُ   ْلبَاْيَق  َك َيأَاْ

ِق ُاالنَ  ُْ لَِّقااْلٍم أَا
ْ ااَ   َ وقييال تبييارك اسييما    [.  ٕٗالييروم   ]  ااِت  ل َااِ  َُ َْ َْ  ن ُااْي ِِلَااى آثَااِْا َا

ااا ِّ َشااْ ٍ  مَاااِدأيٌ ُأْح ِاا   ْنَ  ُياااَل َع َاااى ُُ ٌَ اااْلَ ى  َْ ْح ِاا   ْل ُْ اااَد َمْل َِ اااْ َِِن َذلِاااَك َل ُْ  ٓ٘]اليييروم    ْاَد وَا
فَااْ وِااِ   :[وقييال جييل انيياؤ  َْ َا اْ َْث هَاُتِح ااُي َسااَحْوًْ َهُسااْقَفُْف ِِلَااى وَا َااٍد َم ِّااٍت هََأ ٌَ ل َااُ   لَااِري َ ْاَسااَ   ليِّأَاا

ااَد َمْل َِ اا ُْ اااَرِلَك  لفأُ االُا  ْنَْاَد وَا َُ ْ     [ وقيييال تعيييالس   ٜ]ليييا ر:   َِ  ٌَ ْ َْ َِِن ِهاا   لَسااا
ااِتَمتِ  َْ  ٌَ ٌَ لَِّقااْلٍم أُلِمفُاالَن   َمااْ أَابُاا أ ِماا  اَل وَااٍم آأَااْ ٌَ ْ ِقُ ااْ   ََ ِهاا   ٌَ ااْنِمِف َ  ف  ُْ ٍَ لِّْ   لَ ْ ااِ   ٌَ ْنَْاِد َيأَااْ

ٌََمْ  َنَيَل  لَ ُ  ِمَ   ل ٌَ لَِّقاْلٍم ٌَ لفَاَ ِْا  ِْث آأَاْ ايِأِ   ليِّأَا ُْ  َ ٌَ ُْاَد َمْل َِ اْ  َ ْ وِاِ   ْنَْاَد وَا َْ ْ  ِم  اِّْزٍق هََأ َْ َس
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ُِْقُ لَن  أَا
َُْد َمْل َِ اْ مَاْد   : [. اقول تيولآ  ٘د  ٖ]الجويص  :    ُْل  َ َن  لَ َ  ُأْحِ    ْنَْاَد وَا  ْعَ 

  ْ ُ ََُ َِ َل ُِْقُ لنَ وَا َاَفْ َلُ ُ   ْيأَْ  [ٚٔالحرصر : ]  َا
ُْاِد َمْل َِ اْ   :فدي حدصال قدول      َْ َاْ وِاِ   ْنَْاَد ِما  وَا ْ  َماْ  هََأ َْ ٌَلَاِئ  َساأَْلتَاُ   َما  نَااَيَل ِماَ   لَسا

ُِْقُ لنَ  حَاُيُيْ  َخ أَا ُْ ُد ِلَ ِ  َوْ  َ  ْْ لَ َاُقلُلَ   لَ ُ  ُمِ   ْلَح
 [  ٖٙ]اليهن ات :   

ال ولي ،ز اجل لٍ صدذنل ) مدال   فدي يموهصد  ماا د  اذنلهدو فدي  فهىحظ أالَّ   
ما   ااحر االا ب في هذا االختىى ها  أالَّ اآلص  في االة اليهن دات تدرال حدال 
المبلنصال الذصال صبلناال  و  اصي راال مي   لهً  مال الحجل أا مال رصله في حدصال لدا 

ٌَ   اددتلتهٍ ٌَ ْنَْاَد   َِ  ٌَ ْ َْ ََ َاااَ   لَساا اااَي لَ َاُقاالُلَ   ل َاااُ  هَاااأََنى أُاْنَهُ ااالَن َماااْ   َْ ٌَ ْلَق   َ ْْ َساااَمَي  لَ ااا
 

 [..  ٔٙ]اليهن ات : 
    ُاااِد َمْل َِ ااااْ لَ َاُقااالُلَ   ل َاااا ُْ َْ َاااْ وِاااِ   ْنَْاَد ِماااا  وَا ْ  َمااااْ  هََأ َْ لَاااِئ  َساااأَْلتَاُ   َماااا  نَااااَيَل ِمااااَ   لَسااا ٌَ 
 . ٜٓٔ)[..  ٖٙ: اليهن ات]

في هذه الاصوقوت صوفت هظلهو إرخدول الحدلى )مدال  فدي راللد  مقدرال قداة ا           
ال رالل  الحلى تيطي التلتصدب الال اإلحصدوء ندوال  المذنال في الهل  الفت  الفو،ل اا 
 ير المات أمو رالل  ال ير االقلب الزمهي في اآلص  فدذله ماقداى ،ودآ التتاصدل فههدوه 

م وبددلة أا أنيددل مددال هددذا أمددو فددي حددذى القلصهدد  ) مددال   مددال صقددرل المهودد   يددر اإلهددزال 
فميهوه صناال اإلحصوء  ير المات  ى مهو  اال فوالل . اميهدآ ذلده إال ا  قدورل ،ودآ 
أال صحصي المصت  مال فاله  ى مهو   ال صحتوج إلآ زمال إلحصوئ  . اها أرل ،وآ قرلة 

ال نددوال نىهمددو مددال قددرلة ا  احددره   اقددر جددوء  مددال فددي هددذا المقددوٍ لوراللدد  ،وددآ  ا  اا 
أههدددٍ صبدددوهراال ذلددده اصقدددلاال أال ا  صحصدددي األل  مدددال المدددات  دددى مهوددد  امددد  ذلددده 

 صي راال رصله.  
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َماْ َ ْاَساْ َفْ ِما      قال  ت وله اام   فدي ادالة صاادىومن اآليات المتماام، -ٗ      ٌَ
[ اقالددد  تيدددولآ فدددي ادددالة ٜٓٔصاادددى : ]ُقاااَيى مَاْبِ اااَك ِِخَ اَِجاااًْخ نأااالَِ  ِِلَاااْ ِ   مِّاااْ  َ ْياااِ   لْ 

الَن  َ  :الهحدل ُْ  َ ُْ فاُتْ  َخ  َا ِي ِِن ُُ ُْ َماْ َ ْاَساْ َفْ ِما  مَاْبِ اَك ِِخَ اَِجاًْخ نأالَِ  ِِلَاْ ِ ْ  هَْْساأَُللْ  َ ْياَ   لارِّ
 

َمااْ َ ْاَسااْ َفْ مَاباْ َااَك ِِخَ اَِجااْخً   [اقالدد  فددي اددالة األه صددوء :  ٖٗ]الهحددل :  نأاالَِ  ِِلَااْ ِ ْ   ٌَ
  

ْيَساااِ  َ  َِِخ ِِنَاُ اااْ      [  اقالددد  فدددي ادددالة الفلقدددوالٚ]األه صدددوء :  ُْ ٌَماااْ َ ْاَساااْ َفْ مَاباْ َاااَك ِماااَ   ْل
ُ لَن ِه   ْنَْسَل قِ  ْْ َأ ٌَ ََُْم  ُ لَن  لَ  ُُ                [.ٕٓ]الفلقوال :  لََ ْأ

) صتدصال األالصدصال ) مدال ق وده    ددفقول في اآلصتصال األخصلتصال ) ق وه   افدي اآل 
    مال   االا ب في ذله اا  تيولآ أ،وٍ : ))إال  صد  صاادى قدر تقدرمهو قالد  تيدولآ

ٌَُي  مأْ ِيُُلنَ  حَاُيُيْ  وِْلّ ِ  َِِخ  ُْ ْْ     [  اقال ٙٓٔ]صااى :   ٌََمْ أُاْنِمُ  َ  ٌََمْ  ََن ٌَُسْبَحَْن  لّ ِ  
ْ ِيُِ  َ  ُْ ِمَ   ْل

[  اقاة الادصوق فدي هدذه اآلي صدرل ،ودآ ميهدآ القادٍ   ٛٓٔ:  صااى]  
اصيطصدد    فهواددب ذلدده زصددورة ) مددال   المقت ددص  لىاددتيلاق   انددذله قالدد  فددي اددالة 

اايَ :  الهحددل َِ ٌََنَْجااُي  ْي َسااَفًم  ََ نْاَ ْ  َُّافَاُ ْ  ِهاا   لاادأ اال  لَُفبَااالِّ ُْ ااِد َمااْ  ُِ  ُْ ٌ  ِهاا   ل َااِ  ِمااْ  وَا ِة ٌَ لَااِرأَ  َيااَْجُي
ااالنَ  ُْ  َ ُْ اااْنُل  أَا بَااااُي لَاااْل َُ ُْ  َ   : [   صؤندددر ذلددده الميهدددآ   فهواددد   زصدددورة ) مدددال   ٔٗ]الهحدددل

 .   ٓٔٔ)الاتيلاق مو تقرٍ مال الزموال  
َماااْ َ ْاَسااااْ َفْ مَاْبِ ااااَك َِِخ اَِجااااًْخ نُاااالَِ  ِِلَااااْ ِ ْ   أمدددو قالدددد  تيددددولآ فددددي اددددالة األه صددددوء :     ٌَ 

مااْ آمفاات مددال  مددال التلنصددب  هددوًء ،وددآ قددال متقددرٍ هددا  ) مددال راال[   ٚ]األه صددوء : 
  [ الال الزموال الذي تقرٍ األه صدوء هدا الزمدوال هفادٙ:  ]األه صوء مب    م  ميأم  ي  فْيْ

َماْ َ ْاَساْ َفْ مَاباْ َاَك الذي تقرٍ اله ي ) الدوآ ا  ،وصد  اادوٍ   المدذنال فدي قالد  تيدولآ  ٌَ
[  ا)ق ددل  إذا ،ّلصددت مددال )ِمدداْل  ا دديت لوزمددوال   ٚ]األه صددوء :  ِِخَ اَِجااًْخ نأاالَِ  ِِلَااْ ِ  ْ 

المتقرٍ نو  ااتيلاقو االول  هوء) ق ل  ،ودآ قدال متقدرٍ نولتانصدر الااقد   دد) مدال   فدي 
 .   ٔٔٔ) اوئل الماا   



 
 

 

 

 

   

 

 دالالت ) ِمْن ( الجارة في 
 ـيالبيان القرآن

 د . ياسين عبد الله نصيف
  ٕٕٔٓ      أيلول(  ٕٔالعـــدد   ) 

  012 

 

 

 جملة آداب الفراهيدي

ٌَماااْ َ ْاَساااْ َفْ مَاباْ َاااَك ِماااَ   اندددذله الددداالر فدددي ادددالة  الفلقدددوال فدددي قالددد  تيدددولآ : 
ْيَسِ  َ  ِِ  ُْ ُ لَن ِه   ْنَْسَل قِ  ْل ْْ َأ ٌَ ََُْم  ُ لَن  لَ  ُُ  [.  ٕٓ]الفلقوال :   َخ ِِنَاُ ْ  لََ ْأ
ددد   ل ااآلصددد  إهمدددو الرت جاا دددًو ،دددال قدددالهٍ       دددَي  َايأَعدددوَ  َوَ ْ ل َْم  دددمَل ََّ  ْ َ َاَأ َُ َل َاددد َوقَدددوا َم َمدددو
َمَق ْْ َْْلَ

لى ) ق ل    أله  جااب .  [ فى صحتوج إلآ ) مال   او ق  لوظ ٚ]الفلقوال :  
لقال او ق لصم في مفهاٍ التانصدر أا القادٍ   الهد  ألار مدال ذلده تهوادب هظدوٍ ادصوق 
اآلص   االفوحل المرقق    لتيوق اآلص  الىحق   ولاو ق  صجر أّهد  الصمندال  دل صادتحصل 
تيصصدددل ما ددديي ندددل مههمدددو لومهواددد    صههمدددو مدددال رقددد  التددد لى فدددي التلتصدددب  فندددل  صددد  

     ٕٔٔ).او قتهو هظمًو ارالل ً   متيوق 
ٌَخ  َاْقتُا ُاال    : و لقيي  جييانت ميين ليي  اآليييات المتمااميي، ليي    قولييا تعييالس -٘     

ِِأَااُْي ْ  ٌَ ااْ  ِمااْ  ِِْماامٍق َنْحااُ  نَاااْيزُُمُ ْ   ُُ ٌْخاَل  َ  : ٍاقالدد  ادد حوه  فددي ما دد   [ ٔ٘ٔ]األهيددو
ْ اااَ َم ِِ  : خدددددل ََ اااْ   ُُ ٌْخاَل ِب اااي ً ٌَخ  َاْقتُا ُااال  َ  َُ ْ ئاااًْ  َِ اااَْن  َُ  ْ ُ َ ْ  َِِن مَااااتاْ ُُ ِِأَاااْ ٌَ ْمااامٍق َنْحاااُ  نَااااْيزُمُاُ ْ  

 

[  فقدددول فدددي األهيدددوٍ )مدددال إمدددىق    افدددي اإلادددلاء )خبدددص  إمدددىق    ٖٔ]اإلادددلاء : 
االا ب في ذله : )) أال المخوط صال   ص  اإلهيوٍ إهمو ندوال فيوهدٍ ذلده مدال أجدل الفقدل 

حوالل لهٍ ،وآ قتوهٍ قر نوال حوالًى حول قتوهٍ فقصل الحوالل حصال فيوهٍ ذله   فول
صددوهٍ    )مددال إمددىق  أي مددال أجددل اإلمددىق الحوالددل   يددٍ قصددل لهددٍ: )هحددال هددلزقنٍ اا 

[  فقرٍ لزقد  تيدولآ لهدٍ لحالدال فقدلهٍ فدي الحدول لصنداال أمهد  لهدٍ   ٔ٘ٔ]األهيوٍ : 
بدددص  الفقدددل .. اأمدددو اآلصددد  األخدددلى فقالدددر  هدددو نفدددول اليدددلب   اندددوال اأرهدددٍ ال هدددوت خ

المتاقددد  االيجدددز ،دددال مدددؤاهتهال فصمدددو صتاقياهددد  مادددتق ًى  فقصدددل : )خبدددص  إمدددىق     
فجيوددددت الخبددددص  هددددي اليودددد  فددددي فيوهددددٍ   فوهتالدددد ت ،وددددآ ذلدددده االميوددددال الددددذي هددددا 
اإلمىق لٍ صق   ير ا مال تيدولآ لهدٍ لزقهدٍ الزق أاالرهدٍ ارفد  ذلده المتاقد  لصلفد  

 .  ٖٔٔ)  االر يٍ ،طى ،وص   مصل اآل وء..صل األذله   خبصتهٍ   فوهذا قرٍ ههو  م
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فوت ددح ممددو تقددرٍ أاّل  صدد  ) األهيددوٍ   فددي الفقددلاء ألههددٍ صقتودداال أاالرهددٍ مددال  
الفقدددل الااقددد   هدددٍ  ألههدددٍ ال صجدددراال هدددٍ مدددو صدددتنواال ف دددًى ،دددال أاالرهدددٍ   اأمدددو  صددد  

في الماتق ل ال  )اإلالاء   ففي األرهصوء االماالصال ألههٍ صقتواال أ هوءهٍ خبص  الفقل
ل اصخبدداال إال إههددٍ مفتقددلاال فددي الحددول   إذ صخبدداال أال صددتتي صدداٍ صالددو اال فصدد   فقدد

صلياا المدول النيصدل   فتقدل اديورتهٍ   اصت دوءل فدلحهٍ اهيدصمهٍ  نيل ،رر أاالرهٍ أال
.  اا ددد  ال دددولي ،دددز اجدددل ندددل  صددد  فدددي   ٗٔٔ)الدددذله فهدددٍ صوجدددتاال إلدددآ قتدددل أاالرهدددٍ

ْ اَ َم ِِْمامقٍ : ا   قال  اصوقهو المهواب)) فقر  ََ   ْ ٌْخاَلُُ خ  [ٖٔ]اإلادلاء :  ٌَخ  َاْقتُاُ ل  َ 
ْسااِ  َ   فدي  صددوت المااددلصال فدي  صددوت اإلاددلاء فقدر قددول ق وهددو : ِْ ٌَ ْل َقااُ   ََ َِ َذ   ْلُقْيوَاى  ٌَآ

[     االمدددددتمال  إ،طدددددوء حقددددداق هدددددؤالء هدددددٍ األرهصدددددوء ٕٙ]اإلادددددلاء :  ٌَ وْاااااَ   لَساااااِب  
ْا  َاْباااِرأي ً    ال الفقدددلاء . يدددٍ قدددول  الماادددلاال [االمدددتمال  يدددرٍ ٕٙ]اإلادددلاء :  ٌَخ  ُابَااارِّ

  111)الت ذصل ها الماال في األنيل ألال الفقصل لصم ،هره بديء فدي اليولدب فص دذله    

ُُ : ا ير ذله قول ا حوه  اتيولآ . ٌَخ  َاْبُسْ َ ْ  َُْ  َأَدَك َمْغُ لَلمً َِِلى ُعُفِقَك   َ   ْلَبْسطِ ٌَخ َ َّْ
 [ .ٜٕ] اإلالاء : 

ا هددذا القددال  إهمددو  ذنددله ادد حوه  لمددال امتودده  المددول  أا  مورتدد    اال تقددول 
لوميرٍ أا مال لٍ صمتوه المول  الال مال نوال فقصلًا  لٍ صادتط   ادط صدره ٌمهفقدًو  فهوادب 

ْ ددَم َوال تَدقْ  ذلدده  اال صندداال الخطددوب  ماجهددو لويهددي أا المااددل  فااجهدد    قالدد  تيددولآ تد 
ََ ِلْمدٍق   مدال ههدو تهوادب المقدوٍ  الخطدو ي  لمصد   مدو [خ  ٖٔ]اإلسيران    أَْوالدَم ْ  َخْ دََ

ْ ددَم   هددا ألصددق   هو.أمددو فددي  اددالة األهيددوٍ  فقددر تقددرمهو قالدد  تيددولآ ُلََّ  قَدتَد ددََ َاأدد َْ َخرل قَدد
ْْددد    ِل دددَبغوْي بلعَدددْ ل  َْ دددْ   را،ي  لقتدددل  األ هدددوء ،هدددر الال الاددد ب الددد[   ٓٗٔ]األنعيييام    أَْوالَدا 

الفقلاء أقاى مال الا ب  الرا،ي لوماول   هفاهو  ،هر الماالصال   الال الفقل ااق   هٍ 
  فا دديهو فدددي اددصوقهو المهواددب فولخادددولة ااقيدد  أالددًى  الدددٍ   111) ال أههددٍ  صخبدداه 

 .صل حاا ،وآ  مو نوهاا  صظهاال
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     ەئ  ەئ          ەئ  ەئ      ەئ  ەئەئ  ەئ  ەئ   چ    قوليا تعيالس  ومنا  -ٙ

ڍ  ڇ  ڇ    ڑ    ڎ  ڎ  ڌ   ڌ  ڈ  ڈ  ڍ  ڇڇچ  ڇ  ڇ     چ   [وقولييا تعييالس ٖٗ]النسييان  چ

في  ص  الموئرة)مه   الٍ صذنله فدي   [ فقر قول ال وليٙالمائ ة  ] چ ڑ  ڇ  ڇ  ڍ   
 صدد  الهاددوء اذله ألال المددذنال فددي  صدد  الهاددوء  يدد  أحنددوٍ الا دداء االتددصمٍ فحاددال 

مه   االمذنال في الموئرة جمص  أحنوٍ الا اء االتصمٍ فحاال اإلي وت اال صدوال   حذى)
 (  ەئەئ  ەئ  ەئ   )فذنل)مهدددد    فددددي  صدددد  الموئددددرة ذنددددل  صددددوال  أَلَ الَّ قالدددد  تيددددولآ : 

ت بيلناالو واصتصاات بااذ ا ميااة ا هل اا   )هناا  ( كااذك  ذكاا يحصاا  هناا  هاال يحصاا  هاا  
 بيل  يتاأص  عهال هاو بيال   ا  ك الء  تأص هل ع  مية ا نسلء كي ت تيب ا هصحف ،وا

 .  ٚٔٔ)على هل ي ب 
: البقيرة]  چٱ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  پ  پ  پ   پ  ٹ  ٹ  ٹٹ     چ  : قوُلا تعيالس  -ٚ

       جئ  جئ  جئ  جئ  جئ  جئ  جئجئ  جئ  جئی  ی  ی  ی    چ    خوقولييييييييييييا تعييييييييييييالس [ ٥٢

 [  ١١٩] ا هل   : چ       جئ  جئ     جئ  جئ  جئجئ  جئ  جئ  جئ  جئ  جئجئ     جئ  جئ
ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ    ٿ  ٿ  ٿٿ  ٹ  ٹ  ٹٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  چ    وقولييييا تعييييالس 

خ وقييييييال [٨٩ - ٨٨]ا توبااااااة:  چڦ  ڦ  ڦ  چ   چ  چ  چ      ڃ  ڃڃ  ڃ  چ      چ  چ  
ٱ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  پ   پ  پ  پ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ڤ  ڤ  ڤ  ٿ  ٿ          ٿ  چ       بعييي   

ٍَ لٍ صذنل ال دولي[١١١ا توبة:  ]  چٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ٹٿ  ٹ  لفظد ) مدال  فدي ادالة  ِل

  اقددر ذنددل ال ددولي ٛٔٔ) فددي قددلاءة أنيددل القددلاء ڤ  ٿ) :فددي قالدد  ٓٓٔ)اآلييي، فددي ا توبااة
  (  فددددي اآلي األخددددل إذ الرت لفظ )تحتهو مادددد اقً ً   ددددد)ِماْل في  چ   چ  چ  )ميييين

 .    ٜٔٔ) القل ال النلصٍ أل ي  ايىيصال ما يًو في 
 أال ل هدددددددددو ت دددددددددوله اادددددددددم  اادددددددددُتيمل   -)اا  أ،ودددددددددٍاالاددددددددد ب فدددددددددي ذلددددددددده   
ا تددراِء )رالدد  ،وددآ  چپ  پ   پ  ٹ  ٹ  ٹٹ        چ  : الجددولَّة فددي قالُدد  (ِمددالْ )

هددَّمو ،َهدآ . ال ادتوالُ : جمُ  جهدٍ    االجهد ُ )) : االجهوُت هي   ٕٓٔ) (اليوص  اا 
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ِيموِلهددو ارلاِاددهو راال جددلَّ ذنددُله  ددِذنل الجهددِ  مددو فددي الجهددِ  مددال أبددجوِلهو ا 
    .  ٕٔٔ).  .چپ  پ   پ ٹ  ٹ  ٹٹ        چ  :فوذلَه قول ،زَّ ذنُله. ألِ هو
هددددذه  لتي صددددل أالَّ  راصدددد  جلصددددواِل أهدددددهولإالَّ المىحددددظ  مددددال راللددددِ  هددددذا ا     

الجهدددوِت إهددددَّمو هدددا أالددداُل أبدددجوِلهو ارلاِادددهو   فندددتالَّ هدددذه األالددداَل مهدددو ُ  
فهدذه الجهدوُت . ورُل لمصوِههو   امرافُ  لترفيِقهو ااهادصوِ هولهذه األهدهوِل   امال

التدددي ا،ددددَرهو ا  تيدددولآ ، ددددوَره الالدددولحصال االمددددؤمهصال االمتقدددصال هددددي أالددددُل 
الاَّددْقي   اهددذا مددو لدددٍ صتلفدد  الهددوم فددي جهددوِت الددرهصو التددي صتتصهددو َاددقُصهو مددال 

دددٍ  لهدددو هدددذه هدددي التدددي فتوددده هدددي التدددي َتادددِقي اُتيِطدددي   ا . مهددو ِ  مدددوٍء خوالَّ
 ُتاَقآ اُتيَطآ . 

فصدرل ،ودآ  [١١١]  ا توبة: چڤ    ڤ  ڤ  ڤ  ٿ  ٿ           چ :أما قولُيا تعاليس     
 تبجولهو   اال  يلاِاهو أهددَّهو  هذه الجهوت فى ُصلاُر  أاّل  راص  الجلصوال لصم مال تحت

هددذه األهدددهول    أالددُل الاَّددْقي    دددل تنددااُل أالدداُل هدددذه األبددجول االيددلاِم مددال ماددولهِ 
اهدي أهدهوٌل ته ُ  مصوُهددهو مدال ما دٍ   خدَل   أا هدي جولصدٌ  مددال رصدل مه دٍ  محدرٍَّر فددي 

أنيددُل  -ههدو  -فالدالُة جلصدواِل األهددهول . تحت ُأالدال هدذه األبدجول  ٕٕٔ)رصل أخورصر
 .اتِّاوً،و   اأ يُر أطلاًفو

لقددداٍٍ رصدددل  چ َذيييا األنييييذارُ َجنَّييياٍت َتْجيييِرا ِميييْن َتْ تِ  چ :وكيييان قوَليييا تعيييالس    
لقيييييوٍم  چ َجنَّييييياٍت َتْجيييييِرا َتْ َتَذيييييا األنييييييذارُ  چ :مخالاالدددددصال   صهمدددددو قالَددددد  تيدددددولآ

إهددَّمو هدا لقداٍٍ ( مدال تحتهدو)فنلي ما ٍ  ُذِنل فصد  : )) قول  اإلانوفيي  متصوصينخ
ٍ  فددصهٍُ األه صددوُء   االما ددُ  الددذي لددٍ ُصددذنل فصدد   خالاالددصال إهدددَّمو هددا لقدداٍٍ م( ِمددال)،ددو

  ٖٕٔ) ((لصم فصهٍُ األه صوءُ 
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صقدددال تيدددولآ ذنله:االدددذصال اددد قاا )) قدددول اإلمدددوٍ الط دددلي: اهدددؤالء هدددٍ  الالدددحو    
الددذصال هددوجُلاا قدداَمهٍ ا،بددصلَتهٍ    چڦ  ڦ    چ الهددوَم أاَّاًل إلددآ اإلصدددمواِل  ددوِ  الادداِل  

،وددآ أ،رائِددد  مدددال  الددذصال هالددلاا لادداَل ا   چڦ  چ افددولُقاا مهددوزَلهٍ اأاطددوَههٍ   
االدذصال ادوناا اد صَوهٍ فدي اإلصمدواِل :   صقدالُ  چ پ   پ  پ چأهل النفل  دو  الااِلدد    

پ  ٹ  ٹ   چ  ا  طودَب ل دو . وِ  الااِل    االهجلِة مال رال الحدلِب إلدآ راِل اإلادىٍ

اددتحقياا فهددذه مهددوزُل خوالددٌ    اخالددوٌل لهددٍ الصاددت ليصددِلهٍ   قددِر ا . ٕٗٔ)(( ..چٹ  ٹ  
ددً   ادد ِ هو نلامددً   ددال اددااهٍ مددال المددؤمهصال   فنوهددت جهددوُتهٍ التددي خوالَّ اهدددموزاا ِ هددو ،مَّ

إذ ال ما ددَ  فددي  ))لزقُدداا ِ هددو أااددَ  جلصوًهددو ألهدددهوِلهو   اأ يددَر أطلافًددو لهددذا الجلصددواِل  
لما دِ  اداى ا( ِمدال)القل اِل ُذنلت فص  الجهدوُت اَجدْلُي األهددهوِل تحتهدو إالَّ اقدر رخوتهدو 
   . ٕ٘ٔ) (( الذي لٍ صهط ق ْذْنُل الما،ارصال فص  ،وآ األه صوء ،وصهٍ الاىٍ

اْ نَاَيْلفَاْ َع َاى َعْباِدنَْ ومنا قولا تعالس ل  سورة البقرة   -ٛ َْ ْفُتْ  ِه  اَْأٍب ِم ِِْن ُُ ٌَ
ٌِن  لَ ِ  ِِ  ْ  ِمْ  اُل ٌَ اْلُعل  ُشَ َد َ ُُ ْفُتْ  َصْاِلِم  َ هَْأُ ل  ِوُسلاٍَة مِّْ  ِمْحِ ِ   [خ   ٖٕ]سورة البقرة    ْن ُُ

ُُْتْ  : ول  سورة يونس قال تعييالس ٌَ اْلُعال  َماِ   ْساَتَ  َ ْم أَاُقللُالَن  هْاتَااَي ُف مُاْ  هَاْأُ ل  ِوُسالاٍَة ِمْحِ اِ  
ْفُتْ  َصْاِلِم  َ  ٌِن  لَ ِ  ِِْن ُُ ل  سورة هو  قال تبارك اسما   [ ٌٖٛسورة يونس   ] ِمْ  اُل

ٌِن  ل َا ُُْتْ  ِماْ  اُل ٌَ اْلُعال  َماِ   ْساَتَ   ٍَ َُْ ِي ُسَلٍا ِمْحِ اِ  ُمْةتَاَيأَاْ ْفاُتْ  َ ْم أَاُقلُللَن  هْاتَاَي ُف ُمْ  هَْأُ ل  ِو ِ  ِِْن ُُ
 .  [ٖٔسورة هو    ] َصْاِلِم  َ 
هَْأُ ل    )   وجان بي)  من   ل  البقرةهَْأُ ل  ِوُسلاٍَة ِمْحِ  ِ لمم قال ل  يونس وهو    )      

  ؟. ِوُسلاٍَة مِّْ  ِمْحِ  ِ 
 ادالة نوهدت المدو الت يدص والجواب   أنَّ )  من  خ لي  سيورة البقيرة تي ل  ميس    

 التحددري أال لددصيوٍ فصهددو مددال رخددال الفوتحدد  حاددال  يددر اأالدد  القددل ال اددهوٍ ال قددلة
 لدا فإهد  الادال مدال رصلهدو  خدىى  خدله أالد  إلدآ مدال القدل ال جمصد  ،ودآ ااق 
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 ذلدده صنددال الددٍ  يدد  راال الاددال  يدد  ااقيددو ،وددآ التحددري لنددوال مددال ورخوهدد
 . ( ١٥1)  ولاهل

َ   :اددددالة صدددداهم صجددددلى مدددد  قالدددد  تيددددولآالمييييرا  ليييي  فددددد )أٍ صقالدددداال افتددددلاه   ألالَّ
القدددل ال مفتدددلى  فنتهمدددو قصدددل لهدددٍ : إذا ندددوال القدددل ال مفتدددلى نمدددو  ز،مددداا أالَّ  المبدددلنصال

ا  اددالة ممويودد  لوقددل ال   فددولملار ههددو هفددآ تز،مدداال فمددو المددوه  لنددٍ ،ددال ميول ددت  فددوئتا 
قوم  الحج  ،وآ المبلنصال  يجزهٍ ،ال ذله.  نىٍ ممويل لوقل ال اا 
فنتال قر قصل :   االملار فآ ال قلة إلاءة المبلنصال  مو صلف  بنهٍ فآ ه اة ه صهو

   إال بدددننتٍ فددددآ ه اتدددد  اتخالصالددددهو إصددددوه  دددوله اة  فوتددددتتاا  لجددددل مددددهنٍ رصددددل اله ددددي
  أا صتتآ  االة ااحرة مال همط مو اميتٍ مال محمر الوآ ا  ،وص  ااوٍ صالرل ،ه 

اائتاا  بهراء صبهراال أال رصله قر ام  مهد  مدو طو دتٍ  د  فدإذا ،جدزتٍ ،دال ذلده اال در 
أههددو ميددرة لمددال صنذ دد  فدددنوال المددلار  امددال ،جددزنٍ فددوتقاا الهددول التددآ صخ ددلنٍ ال ددول
فدآ أال صادم      بدخل صمويدل ه صهدو مال)مال  الت يص  نذله الملار فآ ال قدلة هفدآ

مه  مو صمويل االة ااحرة مال ميل القل ال فآ فالدوحت  ا،جوئ د    فدوختوى المقالدراال 
  ذا فومو اختوفو لٍ صنال  ر مال )مالفآ الاالتصال م  االئتىى فآ تيجصزهٍ ،ال هذا اه

فددآ ال قددلة إلحدددلاز ميهوهددو الدددٍ صددتت فددآ صددداهم لحالددال الميهدددآ المقالددار فصهدددو راال 
 . ٕٚٔ)مال

  ەئٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې       ې      ې  چ ليييي  قولييييا تعييييالس   -ٜ 

ڱ  ڱ  چ    خوقوليا تعييالس [١٥ا صااف:  سيورة] چ     ەئ      ەئ  ەئ  ەئەئ  ەئ

 سييييورة] چں  ں  ڻ   ڻ  ٹ  ٹۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھھ  ھ   ے            ے     

 .[٤نوح: 
  چڱ  ڱ  ں  ں چ    ْْ   هددداح  دددد )ِمددداللوادددوئل أاْل صادددتل ،دددال اختالدددول  صددد         

 .؟چٴۇ   ۋ  ۋچ  راال  ص  الالى:
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هددددي متيوقددددد   ميهدددددآ اإلهقدددددوذ  ناااااوح االجددددااب اا  أ،ودددددٍ:أالَّ )مددددال  فدددددي  صددددد     
ااإلخدددلاج مدددال )ذهددداب النفدددل أاالبدددله  فدددرخوت مهددد  لتدددؤذال  هدددذا الميهدددآ   
الندددال ال صنددداال ذلددده فدددي القدددل ال اليظدددصٍ إال حصدددث صدددذنل الفو،دددل االمفيدددال 
الددددذي هددددا الددددذهب هحددددا قالدددد  : ) لنددددٍ   ألهدددد  المهقددددذ المخددددلج مددددال الددددذهاب 
 وإلصموال . الا قصدل : صيفدل مدال ذهدا نٍ راال أال صدذنل االادٍ المجدلال . لدٍ 
صحاددال إال ،وددآ ميهددآ الت يددص    ألال الفيددل الددذي نددوال فددي  ددمال النددىٍ 

 اها اإلهقوذ قر ذهب  ذهوب االاٍ الذي ها ااق  ،وص .
خ ددددول ،ددددال المددددؤمهصال  چٴۇ   ۋ  ۋچ  :  الالددددىفددددي  صدددد أمددددو قالدددد   فهاا 

 الدددذصال قدددر اددد ق لهدددٍ اإلهقدددوذ مدددال )ذهددداب النفدددل أاالبدددله   تصمدددوههٍ  دددو 
  يدٍ ا،دراا ،ودآ الجهدور فدي اد صل ا   يفدلاال مدو انتاد اا فدي   ا لادال 

اإلاىٍ مال الدذهاب  اهدي رصدل مح طد  نإح دوط النفدل المهوده لوندوفل  فودٍ 
االاتهقوذ إذ لدصم   يدٍ إحوطد  مدال الدذهب  ولمدذهب   صت مال اليفلاال ميهآ 

همدددو صت ددددمال ميهددددآ اإلذهددددوب ااإل طدددول لوددددذهاب   ألال الحاددددهوت صددددذه ال  اا 
الادصئوت  خدىى  صدد  هداح فإههددو خطدوب لومبددلنصال )قدٍا هدداح  اأمل لهدٍ  مددو 
صهقذهٍ اصخوالهٍ ممو أحوط  هدٍ مدال الدذهاب اهدا النفدل . ففدي  دمال ذلده 

ٍ ااقيداال فددي مهوند  قدر أحوطدت  هدٍ . اأال ال صهقددذهٍ اإل،دىٍ ااإلبدولة  دتهه
مههدددددددو إال الميفدددددددلة المت دددددددمه  لاهقدددددددوذ الدددددددذي هدددددددا أخدددددددل مدددددددال اإل طدددددددول 

 ٕٛٔ)ااإلذهوب.أمو المؤمهاال فقدر أهقدذاا  ألههدٍ ماحدراال 
ٹ  ٹ  ۀ  ۀ   ٹ ٹ   چ  
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] چہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ےے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ      ۇ   ۇ  

 [. ٨٤النساء: 
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 اخلامتت:
 اهنذا االل  حيي هذا إلآ ههوصت   ير التانل ،وآ ا  احمره اتافصق مه .

ف يدددر ،دددل  هدددذا الجهدددر المتاا ددد  مدددال اليمدددل ااالاتقالدددوء أاري أال أقدددرٍ أهدددٍ 
 الهتوئج التي تاالوُت إلصهو  االتاالصوت:

 أال الرلاادددوت القل هصددد   حوجددد  إلدددآ أال تتخدددذ منوههددددو الىئدددق  هدددو فدددي مصدددراال اليوددددٍ -
االميلفدد  فددى صنفددي اال هيددل  البددااهر التددي تتنددلل نيصددلًا اهتددله البددوهر القل هددي 
فولقل ال ها المالرل اللئصم لتحوصل الهالال ااادته وط القاا،در الهحاصد  ابدااهره 

 خصل ميصال لتط صق هذِه القاا،ر .
)مال  اتاجصههو  ها  لب  والتي الرت فصهاآلصوت  االاصمو الاقاى ،وآ فهٍ  أالَّ  -

 فها متفددلع مددال لاح ال صددوال القبددص    ددلب إ،جددوز القددل ال فددي حوتدد  ال صوهصدد مددال أ
 القل هي.

،هدددر ،ل دددهو لدددد)مال في)المتبو   الوفظدددي  ت صَّال لهدددو أهَّددد  ال جدددار لدددد)مال الزائدددرة التي -
 تناال )حباًا   ل لهو رالل  ،ظصم  في ال صوال القل هي الميجز.

حدددث االادددصمو فدددي النتدددب التدددي ههدددوه ما دددا،وت فدددي ال صدددوال القل هدددي  حوجددد  إلدددآ  -
اختالددت  ول صددوال القل هي ميددل)رلة التهزصددل اِمىه التتاصل اأاددلال التنددلال امال هددذه 
الما يوت التقدو ىت الهحاصد  اليهوئص :)التقدرصٍ االتتخصل االحدذى االدذنل االتيلصى  
االتهنصدددددل  ااإلفلاراالجمددددد    فدددددي اأحدددددر مدددددال هدددددذه النتدددددب أافي مجما،هدددددو رلااددددد  

ي أحر التفواصل أا ،هدر ااحدر مدال اليومدوء اأخل  ولدذنل ا دال القدصٍ  اال ماازه .أاف
 امو في نتو   القصٍ ) رائ  الفاائر .

ا خدددل ر،ااهدددو أال الحمدددر   لب اليدددولمصال االالدددىة االادددىٍ ،ودددآ ه صهدددو محمدددر       
 ا،وآ  ل  اأالحو   أجميصال   امال ت يهٍ  إحاوال إلآ صٍا الرصال .

 



 
 

 

 

 

   

 

 دالالت ) ِمْن ( الجارة في 
 ـيالبيان القرآن

 د . ياسين عبد الله نصيف
  ٕٕٔٓ      أيلول(  ٕٔالعـــدد   ) 

  111 

 

 

 جملة آداب الفراهيدي

 اذلىامش:
 ٛٔ/ٖ ا،رة الاوله:ٛٔ/ٖأا ح الماوله: صهظل : 1)

 . ٕٔٚ – ٕٓٚ أالال الهحا : ٕ )

 ا الجهددآ الددراهي  ٕٕٖ ا لالددى الم ددوهي: ٖٓٔ/  ٖ  صهظددل : بددلح التاددهصل : 3 )
  انوبدى  ٘ٔٗ/  ٗاال لهدوال فدي ،ودٍا القدل ال :  ٖٛٓفي حلاى الميدوهي : 

 .ٕٙٔالخالوال  ،ال ألفوظ الخىال  : 
 ااإلص دوح فدي بدلح ٜٓٗ/ٔهظل :األالال في الهحا: ا ص  ٕٕٗ/  ٗ النتوب : ٗ )

 . ٖٜ٘/  ٕ االتبوى ال لب :   ٘ٓ٘المفالل : 
ابددلح ا ددال الهددوظٍ:  ٖٓٔ/ ٖابددلح التاددهصل : ٜ٘ٗ/ٗ  صهظددل :بددلح المفالددل :5 )

انوبددددى الخالوالدددد  ،ددددال ألفددددوظ الخىالدددد  :  ٖٛٓاالجهددددآ الددددراهي  :  ٜٕ٘
ٕٔٙ . 

 ٘ٔٗ/  ٗ صهظل : ال لهوال في ،وٍا القل ال : 6 )

-ٖٛٔ االقدومام المحدصط:ٖٚٓ/  ٔ صهظل :ميهي الو صب ،دال نتدب األ،ولصدب :  7)
ٖٜٔ . 

 .ٖٛٔ ابلح المناري:ٕٚٙ/ٗ صهظل : بلح نوفص  ا ال الحوجب لول ي:ٛ )
 احوبص  الال وال ،وآ بلح  ٖٔٚ/  ٔ  صهظل : اإلهالوى في ماوئل الخىى : 9 )

 . ٖٖٔ/  ٕاألبماهي : 

اصهظددل : بددلح ا ددال الهددوظٍ ،وددآ  ٕٖٚ/  ٔى :   اإلهالددوى فددي ماددوئل الخددى ٓٔ)
 . ٕٓٙألفص  أ ال َموِله : 

خصدل صداٍ طويدت فصد  البدمم صدٍا الجميد  فصد  خودق  رٍ افصد  ((  الحدرصث هالد :ٔٔ )
أهددد ط افصددد  تصدددب ،وصددد  افصددد  مدددوت افصددد  تقدددٍا الادددو،  امدددو مدددال را ددد  إال اهدددآ 

،  إال مالصخ  صاٍ الجمي  مال حصال تال ح حتآ تطو  البدمم بدفقو مدال الادو
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الجدددال ااالهدددم افصددد  ادددو،  الصالدددورفهو ، دددر مادددوٍ صادددتل ا  بدددصئو إال أ،طدددوه 
  امادددددددهر اإلمدددددددوٍ البددددددددوفيي  ٖٗٙ لقدددددددٍ)ٓ٘ٔ/ٕفدددددددي ماطدددددددت مولدددددددده  ))إصدددددددوه 

 [ ٕٕٚٚ لقٍ الحرصث] ٕ/  ٚ االحصح ا ال ح وال )ٕٚ:
 .ٛ/ٖ ابلح ا ال ،قصل:ٖٚٓ افي ميهي الو صب: ٘ٗ رصااال الهو ي  الذ صوهي: ٕٔ )
:  ارلاادوت ٖٚٓ  اصهظل :ميهي الو صب: ٙ٘ٔ/  ٗا  األهى لواهصوي :  الل ٖٔ )

 ٕٖٔ/ٖألاواب القل ال النلصٍ:القاٍ األال 
 ٖٕٔ صهظل :ميوهي القل ال لكخفف:ٗٔ )
 (9513 لقٍ الحرصث)ٓٚٔ/  ٗ الحصح ال خولي : ٘ٔ )
(16

 .ٖٔٔ/ٖ بلح التاهصل: 

 ٙٙٗالوي  اليل ص  : . ا مااا،  الحلاى في  ٜٖٓ صهظل : الجهآ الراهي: ٚٔ )

،شررر   ٖٖٔ/ٖ ا بدددلح التادددهصل:ٜ٘ٗ/ٗ صهظدددل :بدددلح المفالدددل ال دددال صيدددصف:ٛٔ )

 137الوكّىدي:

  ٕٕ٘/  ٗالنتوب :  ینظ : ٜٔ )

(02
 ٖٙٔ/ٖبلح التاهصل: ینظ :  

(01
 . ٖٕٖلالى الم وهي:  ینظ :  

(00
 .ٖٖٔالجهآ الراهي:     ینظ :  

 312ینظ :هغني اللبیب:  ٖٕ )

 . ٙ٘ٙ/  ٕوء اليوصل:  بف ینظ : ٕٗ )
(05

 ٘ٔٗ/  ٗال لهوال في ،وٍا القل ال :  ینظ :  

 . ٕٖٔ  اصهظل : الجهآ الراهي: ٕٕ٘/  ٗ  النتوب : ٕٙ )
 ٕ  ابدفوء اليوصدل:  ٕٖٔ ا الجهآ الدراهي :  ٜ٘ٗ/ٗ  صهظل : بلح المفالل :ٕٚ )

 .ٙٔٗ/ٗ اال لهوال: ٙ٘ٙ/ 
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 . ٖٙٔ/  ٖتاهصل :  اصهظل: بلح الٔٔٗ/  ٔ األالال في الهحا : ٕٛ )
 . ٛٙٔ/  ٖ  جوم  الرلام اليل ص  : 09 )
 . ٕٗٛ – ٖٕٛ اميجٍ األراات في القل ال النلصٍ: ٛٔٗ/ ٗ ال لهوال: ٖٓ)
 . 1/652،وإرشاد السالك:071/ٗ صهظل : بلح نوفص  ا ال الحوجب لول ي: ٖٔ)

:   ا الجهدددآ الدددراهي ٕٔٙ  صهظدددل : بدددلح ا دددال الهدددوظٍ ،ودددآ ألفصددد  ا دددال مولددده :  ٕٖ)
 . ٙ٘ٙ/  ٕ ابفوء اليوصل:  ٖٓٔ

(33
 ٜٔٗ/  ٗال لهددددوال فددددي ،وددددٍا القددددل ال : و   ٖٛٓ  صهظددددل : ميهددددي الو صددددب   :  

 ٙٚٔ/ٔ:واإلتقاى في علىم الق آى 
 . ٜٔٗ/  ٗ  صهظل : ال لهوال في ،وٍا القل ال : 33 )
 . ٖٚٙ/  ٔ  صهظل : النبوى :  ٖ٘)
 . ٕٛ/  ٖ صهظل : بلح التاللصح ،وآ التا صح : 36 )
(37

 .362-ٜ٘ٗ/ٗبلح المفالل ال ال صيصف: ،و367الوفصل: صهظل : 

 .033:األزهیة: صهظل33 )

 . ٖٕٗ صهظل : أالال اليل ص  :  ٜٖ)
 .ٔٙٔ صهظل : نبى المبنل : 32 )

 . ٖٗٔ/  ٖ صهظل : بلح التاهصل : ٔٗ )
 .ٖٛٓ صهظل : ميهي الو صب   : ٕٗ )

 ٛٔٗ/  ٗ صهظل : ال لهوال في ،وٍا القل ال : ٖٗ )

 .ٕٚٔ  صهظل : أالال الهحا : ٗٗ )

 . ٕٜٔ صهظل : نوبى الخالوال  ،ال ألفوظ الخىال  : ٘ٗ )
 . ٖٚٓ  ميهي الو صب   : 36 )
 . ٓٚٔ/  ٖاجوم  الرلام اليل ص  :  ٕٚٔ  صهظل : أالال الهحا : 37 )
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اميجٍ األراات فدي القدل ال الندلصٍ  ٚٔٗ/  ٗ  صهظل : ال لهوال في ،واٍ القل ال: ٛٗ )
:ٕٛٓ . 

 . ٚٔٗ/ ٗ  صهظل : ال لهوال في ،وٍا القل ال : ٜٗ )
 . ٖٕٗ  أالال اليل ص  :ٓ٘ )
/ ٗ ا ال لهددوال فددي ،وددٍا القددل ال : ٕٙٗ/ٗ  صهظددل : بددلح المفالددل ال ددال صيددصف:ٔ٘ )

 .ٕٕٛ اميجٍ األراات في القل ال النلصٍ: ٚٔٗ
 . ٘٘ٙابفوء اليوصل   :  ٜٖٔاصهظل : الجهآ الراهي:  ٕٚٔ  أالال الهحا : ٕ٘ )
 . ٚ/  ٖ  صهظل : بلح التاهصل : ٖ٘ )
 . ٜٙٚ/ ٕ  صهظل :بلح النوفص  البوفص  : ٗ٘ )
 . ٕٛ/  ٔ  صهظل : أحنوٍ القل ال ال ال اليل ي المولني : 55 )
 . ٕٚٔ/ٖ  الاح الميوهي : ٖٕ٘  صهظل : أالال اليل ص  : ٙ٘ )
 . ٕٔٚ صهظل : رلاا  في حلاى الميوهي الزائرة : ٚ٘ )
 . ٕٔٛظل : ميجٍ األراات في القل ال النلصٍ :   صهٛ٘ )
 . ٖٔٛ/  ٔ  صهظل :  يص  الملتور : ٜ٘ )
 . ٖٕ٘  صهظل : أالال اليل ص  : ٓٙ )
 النههدي لمدو لجيدت الدآ ميدوهي القدلاال لكخفدف  ٖٕٗ/  ٖ  صهظل : النبوى : ٔٙ )

 اجرت  لٍ صتيل  لهذه اآلص  انذله اص اص  في نتو  .
 . ٙٚٔ-٘ٚٔ/  ٖٕلازي :  مفوتصح اليصب لوٕٙ )
 . ٕٕٛ/  ٖ  صهظل : تفاصل القل ال اليظصٍ : ٖٙ )
 . ٘٘ٙ/  ٕ صهظل :  بفوء اليوصل   : ٗٙ )
 . ٕٔٚ/  ٗ  صهظل : نتوب الحصااال : 65 )
 . ٘ٗٗ/  ٖ  ال حل المحصط : ٙٙ )
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( 67
 . ٕٛ/  ٖ  بلح التاللصح ،وآ التا صح :  

 . ٜٔٗ/  ٗ  صهظل : ال لهوال في ،وٍا القل ال :  ٛٙ)
(69

 انبدى المبدنل : .321وتأویل هشركل القر آى:  ٙٚ صهظل: حلاى الميدوهي :  
اميهدددددددي  ٖٗٔاالجهدددددددآ الدددددددراهي   :  ٜٗ٘/  ٕ  االتبدددددددوى ال دددددددلب : ٔٙٔ

/  ٗاال لهددوال فددي ،وددٍا القددل ال :  ٚ٘ٙ/  ٕابددفوء اليوصددل:  ٕٖٔ/  ٔالو صددب: 
لاى ارلاادددد  فددددي حددددد ٛٙٗ  امااددددا،  الحددددلاى فددددي الويددددد  اليل صدددد  : ٕٓٗ

 . ٕ٘ٛ – ٕٗٛاميجٍ األراات في القل ال النلصٍ :  ٕ٘ٓالميوهي  الزائرة : 
 . ٙٓٔ – ٘ٓٔ  طاق الحموم  :  ٓٚ)
  االتبدوى ال ددلب :  ٔٙٔانبدى المبددنل :  ٙٚ  صهظدل : حدلاى الميددوهي : ٔٚ )

 ٚ٘ٙ/  ٕ ابدددددددددفوء اليوصدددددددددل   :  ٕٖٔ/  ٔ  اميهدددددددددي الو صدددددددددب   : ٜٗ٘/ ٕ
 . ٕٓٗ/  ٗ  اال لهوال في ،وٍا القل ال :

 .ٖٚٔ-ٖٙٔ/ٖ صهظل :بلح التاهصل:ٕٚ )
 .ٖٔٓ صهظل :تتاصل مبنل القل ال: ٖٚ)
اميهدي الو صدب  ٖٜ٘/  ٕاالتبدوى ال دلب :  ٓ٘  صهظل : حدلاى الميدوهي : ٗٚ )

 . ٕٓٗ/  ٗاال لهوال في ،وٍا القل ال :  ٕٕٖ/  ٔ: 
  االدددددددرل المالددددددداال فدددددددي ،ودددددددٍ النتدددددددوب المنهددددددداال ٕٛٔ/ٖ صهظدددددددل :النبدددددددوى: ٘ٚ )

 .ٓٙ  ابلح مقرم  التفاصل ال ال تصمص :ٜٖٔ/ٓٔ:)
 .ٖٔٔ ا الجهآ الراهي:ٖٕٖ الالى الم وهي:ٕٖٓ  صهظل:تتاصل مبنل القل ال: ٙٚ)
 ٕابدفوء اليوصدل:  ٕٖٔ/  ٔ  اميهي الو صدب   : ٖٔٔ  صهظل : الجهآ الراهي: ٚٚ )

 /ٙ٘ٙ . 
 . ٕ٘ٔ/  ٗ  صهظل : النبوى : ٛٚ )
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 ا بلح ٕٔٗ/  ٗ اال لهوال في ،وٍا القل ال: ٕٖٔ/  ٔ  صهظل : ميهي الو صب: ٜٚ )
 . ٖ٘/  ٖا ال ،قصل : 

 .ٕٔٗ/  ٗ اال لهوال في ،وٍا القل ال: ٙٗ صهظل:مجوز القل ال: ٓٛ )
 اال لهدددوال فدددي ،ودددٍا ٖٗٔ  االجهدددآ الدددراهي: ٕٖٔ/  ٔ  صهظدددل: ميهدددي الو صدددب: ٔٛ )

 . ٕٓٗ/ٗالقل ال: 
 . ٖٙٗ/  ٕ  هم  الهاام  في بلح الجاام  : ٕٛ )
 ٖٚٔ/  ٖ صهظل : بلح التاهصل :  ٖٛ)

 ٜٗ٘/  ٕ صهظل : االتبوى ال لب :  ٗٛ)

 . ٖٗٔ – ٖٖٔ  صهظل : الجهآ الراهي: ٘ٛ )
 ٕٕٖ/  ٔصهظل :ميهي الو صب :    ٙٛ )

 .301/ ٗ صهظل : ال لهوال في ،وٍا القل ال : 37 )

 .ٜٕ/ٖ صهظل :بلح التاللصح: ٛٛ)
  االجهدددآ ٜٗ٘/  ٕى ال دددلب :   االتبدددوٖٚٔ/  ٖ  صهظدددل: بدددلح التادددهصل : ٜٛ )

 ٙ٘ٙ/  ٕ ابددفوء اليوصددل:  ٕٕٖ/  ٔ  اميهددي الو صددب:ٖٗٔ – ٖٖٔالددراهي: 
 .ٕٔٗ/  ٗ اال لهوال في ،وٍا القل ال: 

 امااددا،  الحددلاى فددي الويدد  ٜٕ/  ٖ صهظل:بددلح التالددلصح ،وددآ التا ددصح :  92 )
 . ٜٙٗاليل ص : 

 ٕ٘/ٗ  ٗٗ/ٔ صهظل :المقت ب: ٜٔ )

 ٜٓٗ/ٔفي الهحا: صهظل :األالال ٕٜ )

 . ٜٙٗ  امااا،  الحلاى في الوي  اليل ص  : ٖ٘ٔ  صهظل : الجهآ الراهي: 93 )
(93

 . ٕٚٔ  أالال الهحا :  
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،وشرر   315، والجنررا الرر:ا ي:3/156البیررأل ألیرري  یلررة النویرر ي فرري الك ررا :  ٜ٘)

 0/39،وال:رراللىاهع:3/015،و هوع الهىاهع:019شىاه: إلیضا :

 . ٕٕٖ – ٕٖٔ/  ٔميهي الو صب: ،و315ا ال:ا ي:الجن  صهظل : ٜٙ )

(97
 ارلاادد  فددي حددلاى ٖٜ٘-ٕٜ٘ االتبددوى ال ددلب: / ٕٕ٘/ٗ  صهظل:النتددوب: 

 . ٕٗٓالميوهي الزائرة : 
 . ٕٙٗ/  ٗ  صهظل : ال لهوال في ،وٍا القل ال : ٜٛ )
 . ٓٗ اصهظل : بلح موح  اال،لاب : ٕٕ٘/  ٗ  النتوب : ٜٜ )
 . ٜٙٗ ا مااا،  الحلاى في الوي  اليل ص  : ٕٕٗ/ٗ  صهظل : ال لهوال: ٓٓٔ)
 . ٓٙٗ/  ٗ  صهظل : بلح المفالل : ٔٓٔ )
 .ٓٔصهظل: رلة التهزصل:  ٕٓٔ)
 . ٜٛٔ/  ٔ مىه التتاصل : ٖٓٔ)
 ٕٚ٘ صهظل :التي صل القل هي :ٗٓٔ)
 ٓ٘ٔ رلةالتهزصل: ٘ٓٔ)

القررر آى ،وال قییررر: مرررالوفيى   فررري ٕ٘ٔد  ٕٗٔ صهظدددل : أادددلال التندددلال : ٙٓٔ)

 172الك ین:

 . ٜٗٚ/ٕ صهظل : مىه التتاصل: ٚٓٔ)
 .ٜٗٚ/ٕ مىه التتاصل: ٛٓٔ)

 ٖٕٙ/ٕ صهظل: ميوهي الهحا:ٜٓٔ)
 . ٛٚٙ/ٕ مىه التتاصل: ٓٔٔ)

 . ٕٖٔ صهظل: رلة التهزصل: ٔٔٔ)

 .  ٓٛٙ/ٕ صهظل :مىه التتاصل : ٕٔٔ)
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 ٗٚ اصهظددددددددددددددددددل: رلة التهزصددددددددددددددددددل :  ٜٚٗ -ٛٚٗ/  ٔ مددددددددددددددددددىه التتاصددددددددددددددددددل : ٖٔٔ)
 .٘ٚ اأالالالتنلال:

 االتي صدل الفهدي  ٗ٘/  ٛ  الاح الميدوهي :  ٕٔ٘/  ٗ صهظل:ال حل المحصط : ٗٔٔ)
 . ٓٙ االتي صل القل هي :  ٜٙٔفي القل ال النلصٍ : 

 .  ٕٙٗ التي صل القل هي : ٘ٔٔ)

 .ٔٙ-ٓٙ التي صل القل هي:ٙٔٔ)

 .١/٧٤٤أوي  :،و هالا ا ت٢٢/    ١ينظ :أس ا  ا تك ا  كي ا ق م :    ٚٔٔ) 

: ))نوهدٍ قدلأ ،هدر لأم  ٖٚٔ قول ا دال مجوهدر فدي نتو د  الاد ي  فدي القدلاءات: ٛٔٔ)
مددال رصددل ا ددال نيصددل اأهددل مندد  فددإههٍ قددلأاا تجددلى ڤ  ٿ  ٿ          الموئدد  

 تحتهو  زصورة مال انذله هآ فآ مالوحى أهل من  خوال    
-ٖٙٔ-٘ٔ،مدددلاال : [  ا] ل ٕٙٙ الماا ددد  اليىيددداال األخدددلى  هي:]ال قدددلة:ٜٔٔ)

[   ٘ٛ-ٕٔ[   ا]الموئدددددددددددددددددددددددددرة:ٕٕٔ-ٚ٘-ٖٔ[   ا]الهادددددددددددددددددددددددددوء:ٜٛٔ-ٜ٘ٔ
[   ٖٔ[   ا]الهحددددددددل:ٖٕ[   ا]ا ددددددددلاهصٍ/ٖ٘[  ا]الل،ددددددددر: ٜٛ-ٕٚا]التا دددددددد :
[   ٛ٘[   ا]اليهن دددددددات: ٓٔ[  ا]الفلقدددددددوال:ٖٕ-ٗٔ[   ا]الحدددددددج/ٙٚا]طددددددد :

[  ٕٔ[   ا]الحرصددددددددددددر:ٚٔ -٘[   ا]الفددددددددددددتح:ٕٔ[   ا]محمددددددددددددر:ٕٓا]الزمددددددددددددل:
[   ٔٔ[   ا]الطددددددددددددىق:ٜ[ ]التيددددددددددددو ال: ٕٔ[   ا]الالددددددددددددى:ٕٕ :ا]المجورلدددددددددددد
 [.ٛ[   ا]ال صه :ٔٔ[   ا]ال لاج:ٛا]التحلصٍ: 

 .ٔ:ٕٔٔ صهظل:  ال حل المحصطٕٓٔ)
 .ٖٗٛ/ٔ  جوم  ال صوال ،ال اجاه تتاصل  ي القل ال  لوط لي: ٕٔٔ)
.  ازار الماددددددصل فددددددي ،وددددددٍ التفاددددددصل  ال دددددددال ٖٗٛ/ٔ صهظددددددل: جددددددوم  ال صددددددوال: ٕٕٔ)

 .ٔ:ٕ٘الجازي
 .ٖ٘ رلة التهزصل: ٖٕٔ)
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 .ٖٗٗ/    ٗٔ جوم  ال صوال: ٕٗٔ)
 .٘٘ رلة التهزصل:ٕ٘ٔ)
 ٘ٔٔ/ٔ اال لهوال:  ٕٗ صهظل: أالال التنلال في القل ال : ٕٙٔ)
 اأادددددددئو   صوهصددددددد  فدددددددي القدددددددل ال الندددددددلصٍ ٗٛٔ- ٖٛٔ/ٔصهظدددددددل:مىه التتاصدددددددل: ٕٚٔ)

 النههددددي اجددددرت ر.فو ددددل هقددددل مددددال مددددىه ٓٔ-ٜلورنتالفو ددددل الاددددوملائي:
 التتاصل الٍ صبل الص .

ال لهوال في ،ودٍا  ا ٜ٘-ٛ٘/ٕ رائ  الفاائر ال ال قصٍ الجازص  :صهظل:  ٕٛٔ)
 .ٜٕٕ ٕٔ/ٔ ا،وآ طلصق التفاصل ال صوهي: ٕٙٗ-ٕ٘ٗ/ٗالقل ال :
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 ادلصادر وادلراجع :
اْلَقاِ ي  َأبي  َبْكِرم مي  بين  بي  اهلل بين م مي  بين أحنوٍ القل ال ال ال اليل دي :  -ٔ

هدد     تحقصدق :  ٖٗ٘) ت  أ م  بين العربي  المعيالرا الميالك خ  ب  اهلل بن
ل هددددوال    – صددددلات  –  رال النتددددب اليومصدددد   ٔمحمددددر ، ددددر القددددورل ،طددددو   ط 

 ٍ . ٜٛٛٔ -هد  ٛٓٗٔ
التبدوى ال ددلب مددال لاددوال اليدلب : محمددر  ددال صااددى  دال ،وددي الميددلاى  ددت ي  -ٕ

  رال  ٔط هدددددد     تحقصدددددق : محمدددددر ،يمدددددوال.    ٘ٗٚحصدددددوال األهرلادددددي ) ت 
 ٍ . ٕٔٔٓل هوال   – صلات  –النتب اليومص  

إلبور الاوله الآ حل ألفص  ا ال موله: لهوال الرصال إ لاهصٍ  ال محمر  ال أ ي  ندل  -ٖ
  رال النتدددب  ٔهدددد   تحقصدددق : محمدددار هالدددول.   ط ٚٙٚا دددال قدددصٍ الجازصددد )ت

 ٍ . ٕٗٓٓ-هدٕٕ٘ٗل هوال  – صلات  –اليومص  
مزاصدددو القدددل ال الندددلصٍ : أل دددي الاددديار محمدددر  دددال محمدددر إلبدددور اليقدددل الادددوصٍ إلدددآ  -ٗ

  صلات   ) ر . ت   . –هد     رال إحصوء التلاث اليل ي  ٜٔ٘اليموري ) ت 
هددد  تحقصق:، ر الميددصال ٘ٔٗاألزهصدد  فددي ،وددٍ الحلاى:،وددي  ددال محمددر الهددلاي)ت-٘

 ٍ.ٜٔٚٔ-هدٜٖٔٔالمواحي مط ا،وت مجم  الوي  اليل ص   رمبق 
 منت ددد  لييي  القيييرآن الكيييريم  ال كتورلا يييل  صيييالح السيييامرائ   أسيييئم، بيانيييي،  -ٙ

-هددٜٕٗٔالقدوهلة -البولق  منت   التدو يصال -الالحو   الط ي  األالآ اإلمولات
ٕٓٓٛ.ٍ 

أالال التنلال في القل ال النلصٍ : توج القلاء محمار  ال حمدزة  دال هالدل النلمدوهي  -ٚ
  رال الاددىم   ٔط هددد     تحقصددق : ، ددر القددورل احمددر ،طددو    ٓٓ٘) ت  يددر
 ٍ . ٖٜٛٔتاهم    –لوط و،  
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أالال اليل ص  :أل ي ال لنوت ، در الدلحمال  دال محمدر  دال أ دي اديصر األه دولي   )  -ٛ
بيييروت اخل بعيي،  -صييالح قيي ارةخ  ار الجيييل  هددد     تحقصددق :ر.فخددل ٚٚ٘ت 

 .مٜٜ٘ٔاألولس خ 
نمدول  وبدو      )  أالال الهحا : بمم الرصال َأحمر  ال اوصموال الميدلاى  دد)ا ال -ٜ

 –هددددد     تحقصددددق : ر . احمددددر حاددددال حومددددر   مهبددددالات رال الفنددددل  ٜٓٗت 
 ،موال   ر . ت .

اإلهالددوى فددي ماددوئل الخددىى  ددصال الهحدداصصال ال الددلصصال االنددافصصال َأا ال لنددوت    -ٓٔ
هدددد     تحقصدددق :  ٚٚ٘، دددر الدددلحمال  دددال محمدددر  دددال أ دددي اددديصر األه دددولي ) ت 

    ٗمالددل  ط  –ر   المنت دد  التجولصدد  الن ددلى محمدر محصددي الددرصال ، ددر الحمصد
ٜٔٙٔ . ٍ 

أا ددح الماددوله إلددآ ألفصدد  ا ددال مولدده : أل ددي محمددر ، ددر ا  جمددول الددرصال أ ددال  -ٔٔ
هدددد    اميددد  نتدددوب ،دددرة الادددوله إلدددآ تحقصدددق أا دددح ٔٙٚهبدددوٍ األهالدددولي)ت

الماددددددددددوله  لوبددددددددددصد محمددددددددددر محصددددددددددي الددددددددددرصال ، ددددددددددر الحمصددددددددددر  رال الطىئدددددددددد  
 ٍ.ٕٗٓٓ القوهلة 

اإلص ددددوح فددددي بددددلح المفالددددل:أل ي ،مددددلا ،يمددددوال  ددددال ،مددددل الميددددلاى  ددددو ال  -ٕٔ
هددد    تحقصددق : محمددر ،يمددوال  رال النتددب اليومصدد    ٙٗٙالحوجددب المددولني)ت

 ٍ. ٕٔٔٓ -هد  ٕٖٗٔ   ٔل هوال ط – صلات 
ال حدددل المحدددصط : محمدددر  دددال صاادددى  دددال ،ودددي  دددال صاادددى  دددال حصدددوال األْهرلادددي            -ٖٔ

ل هددددددوال     –  رال إحصددددددوء التددددددلاث اليل ددددددي    صددددددلات  ٕهددددددد     ط  ٘ٗٚ) ت 
ٜٜٔٓ . ٍ 

 ددددددرائ  الفاائددددددر ال ددددددال القددددددصٍ: بددددددمم الددددددرصال محمددددددر  ددددددال أ ددددددي  نددددددل ا ددددددال قددددددصٍ -ٗٔ
 اللصو   ر.ت.-هد   منت   اللصو  الحرصي ٔ٘ٚالجازص )ت
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ال لهوال في ،وٍا القل ال : اإلموٍ  رل الدرصال محمدر  دال ، در ا  الزلنبدي  ) ت  -٘ٔ
  رال الفنددددددل    ٖ ددددددلاهصٍ   ط حقصددددددق : محمددددددر أ ددددددي الف ددددددل إهدددددد     ت ٜٗٚ

ٜٔٛٓ. ٍ 
 يصد  الملتدور فدي الدلر ،ودآ المتفوادف  االقلامطد  اال وطهصد  : لبدصد اإلادىٍ أ دي  -ٙٔ

هدددد    تحقصدددق : ر . ٕٛٚالي دددوم أحمدددر  دددال ، دددر الدددلحصٍ  دددال تصمصددد  الحلاهدددي)ت
 د .ه ٛٓٗٔ  منت   اليوٍا االحنٍ    ٔمااآ اوصموال الراصف   ط 

هدد  ٕٙٚتتاصل مبنل القل ال:أل ي محمر ، ر ا   ال ماوٍ  ال قتص د  الدرصهالي)ت-ٚٔ
 بييروت -العممي،خ ال بع،   الاانيي،  ار الكتب    تحقصق إ لاهصٍ بمم الرصال 

 .م ٕٚٓٓ -هي ٕٛٗٔ -
–التي صددل الفهددي فددي القددل ال النددلصٍ: ر.  نددلي البددصد أمددصال  رال اليوددٍ لومىصددصال  -ٛٔ

  صلات.
لتي صدددل القل هدددي : ر . فو دددل الدددولح الادددوملائي   مط يددد  جوميددد  الماالدددل   ا -ٜٔ

ٜٜٔٛ . ٍ 
تفاددصل القددل ال اليظدددصٍ : ليمددور الدددرصال أ ددي الفدددراء إاددمو،صل  دددال نيصددل الرمبدددقي          -ٕٓ

مالل  –القوهلة  –هد     تحقصق : هوهي الحوج   المنت   التافصقص   ٗٚٚ) ت 
   ) ر . ت   .

االت في القل ال النلصٍ : أطلاح  رنتالاه  صوادصال ، در ا  هالدصى التقصصر  ولمفي -ٕٔ
 ٍ . ٕ٘ٓٓ -هد  ٕٙٗٔ  الجومي  الماتهاللص   نوص  اآلراب  

ألب  جعفر م م  بن جرير بن يزيي    جامع البيان  ن وجو  تأويل آا القرآن-ٕٕ
هيي  خت قيي    أ مي  م مي   ٖٓٔال بيراخ ) ت بن كاير بين  اليب اآلممي خ 

 .م ٕٓٓٓ -هي  ٕٓٗٔسس، الرسال،خال بع،   األولس خ َاكرخ مؤ 
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  مهبدالات المنت د   ٜجوم  الرلام اليل ص  : البصد مالطفآ اليىصصهي   ط  -ٖٕ
 ٍ . ٜٙٙٔ صلات    –الياللص  لوط و،  االهبل   الصرا 

هددد    ٜٗٚالجهددآ الددراهي فددي حددلاى الميددوهي : حاددال  ددال قواددٍ المددلاري ) ت  -ٕٗ
  رال النتدب  ٔصال ق واة ااألاتوذ محمر هرصٍ فو ل   ط تحقصق : ر . فخل الر

 ٍ . ٕٜٜٔ -هد  ٖٔٗٔل هوال    – صلات  –اليومص  
هدد ٕٙٓٔحوبص  الال َّوال ،وآ بلح األبماهي : محمر  دال ،ودي الالدّ واِل ) ت  -ٕ٘

 القوهلة   ) ر . ت   . –    رال إحصوء النتب اليل ص  
هدد  ٖٓٗحمال  دال إادحوق الزجدوجي )ت حلاى الميوهي : أل ي القواٍ ، ر الدل  -ٕٙ

 مؤاادددددددددد  اللاددددددددددول  ) رال ٕ    تحقصددددددددددق : ر . ،وددددددددددي تافصددددددددددق الحمددددددددددر   ط
 ٍ.  .ٜٙٛٔ-هدٙٓٗٔاألمل 

رلااددددددوت ألاددددددواب القل ال:األاددددددتوذ محمددددددر ، ددددددرالخولق ، ددددددصم  رال الحددددددرصث -ٕٚ
 القوهلة ر.ت.

 رلاادد  فددي حددلاى الميددوهي الزائددرة : ، ددوم محمددر الاددوملائي  اددو،رت جوميدد  -ٕٛ
 ٍ .ٜٚٛٔ يرار ،وآ ط ي   الط ي  األالآ  

الكتيياب المكنون لامييام َييذاب اليي ين أبيي  العبيياس الييّ ر المصييون ليي   مييوم  -ٜٕ
هييييييييي خ ت قي  الَيييييييييخ  ميييييييي  ٙ٘ٚالمعييييييييروب بالسييييييييمين ال مبيييييييي )ت 

ل هددوال  – صدلات  –  رال النتددب اليومصد   الط يد  األالددآ م مي معّوضخوآترين
 ٍ. ٜٜٗٔ -هد  ٗٔٗٔ  

لتهزصدددل َاردددلَّة التتاصدددل فدددي  صدددوال اآلصدددوت المتبدددو هوت فدددي نتدددوب ا  اليزصدددز رلَّة ا -ٖٓ
 ٕٓٗ:أل ددي ، ددر ا  محمددر ، ددر ا   ددال  الميددلاى  ولخطصددب االاددنوفي ) ت 

 -هدددد  ٙٔٗٔل هدددوال    –الط يددد  األالدددآ   صدددلات –هدددد     رال النتدددب اليومصددد  
ٜٜٔ٘ . ٍ 
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الددددددددددددددددددددددددددرلل الواامدددددددددددددددددددددددددد  ،وددددددددددددددددددددددددددآ همدددددددددددددددددددددددددد  الهاام :أحمددددددددددددددددددددددددددر األمددددددددددددددددددددددددددصال -ٖٔ
-هددد  تحقصق:أحمر الاددصر اددصر أحمددر ،وي المنت دد  التافصقصدد ٕٖٔٔالبددهقصطي)ت
 القوهلة ر.ت.

رال –رصااال الهو ي  الذ صوهي)زصور  ال ميواصد   تحقصق محمدر أ دا الف دل إ دلاهصٍ  -ٕٖ
 ٍ.ٜٚٚٔالميولى  مالل 

فددددددددددي بددددددددددلح حددددددددددلاى الميوهي أحمددددددددددر  ددددددددددال ، ددددددددددر الهددددددددددال  لالددددددددددى الم ددددددددددوهي-ٖٖ
محمر الخلاط  مط ا،وت مجمد  الويد  اليل صد  هد  تحقصق:أحمر ٕٓٚالمولقي)ت
  رمبق.

لاح الميدددوهي فدددي تفادددصل القدددل ال االاددد   الميدددوهي: أل دددي الف دددل بدددهوب الدددرصال  -ٖٗ
ٍ    ٜٚٛٔ – ٛٓٗٔهددد     رال الفنددل    ٕٚٔالاددصر محمددار األلالاددي ) ت 

 ) ر . ط   .
الير من  أب  القاسم  بي   الروض األنب ل  َرح السيرة النبوي، صبن هَام -ٖ٘

 مييير  بييي  السيييام     ت قي هيييئٛ٘بييين  بييي  اهلل بييين أ مييي  السيييذيم  )ت 
هيييي/ ٕٔٗٔال بعييي، األوليييسخ  خ ار إ ييييان التيييراث العربييي خ بييييروت خالسييام 
 م.ٕٓٓٓ

 زار الماددددصل فددددي ،وددددٍ التفاددددصل   ، ددددر الددددلحمال  ددددال ،وددددي  ددددال محمددددر الجددددازي -ٖٙ
-هيييييٗٓٗٔال بعيييي، الاالايييي، خ بيروتخ –هييييي خ المكتييييب اإلسييييام  ٔٛ٘)ت

 م.ٜٗٛٔ
ألبيي  بكيير أ ميي  بيين موسييس بيين العبيياس بيين مجاهيي    السييبع، ليي  القييرانات  -ٖٚ

 - ار المعييارب خ خ ت قييي     . َييوق   يييبهددد ٕٖٗالتميميي  البغيي ا ا)ت
 م .ٜٓٛٔ -هيٓٓٗٔخال بع، الااني،خ القاهرة
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بددلح ا ددال الهددوظٍ ،وددآ ألفصدد  أ ددال مولدده : أل ددي ، ددر ا   ددرل الددرصال محمددر ا ددال  -ٖٛ
هد      ٙٛٙموٍ جمول الرصال محمر  ال موله الميلاى  د) ا ال الهوظٍ  ) ت اإل

 – صددلات  –  رال النتددب اليومصدد   ٔتحقصددق : محمددر  واددل ،صدداال الاددار   ط 
 ٍ . ٕٓٓٓ -هد  ٕٓٗٔل هوال   

بلح ا ال ،قصل ،ودآ ألفصد  أ دال مولده : قو دي الق دوة  هدوء الدرصال ، در ا   دال  -ٜٖ
هد     تحقصق:محمدر محصدي الدرصال  ٜٙٚماللي ) ت ،قصل اليقصوي الهمذاهي ال

 ٍ  .ٕٗٓٓالقوهلة  -، ر الحمصر  رال الطىئ  لوهبل االتازص  االتالرصل
بددلح التاددهصل : جمددول الددرصال محمددر  ددال ، ددر ا   ددال ، ددر ا   ددال مولدده الطددوئي  -ٓٗ

هد     تحقصدق : ر.، در الدلحمال الادصر   ر.محمدر  ٕٚٙالجصوهي األهرلاي ) ت 
 .ٍ ٜٜٓٔ -هد  ٓٔٗٔهبل القوهلة   هجل لوط ي  اال ٔمختاال  ط  راي ال

هدددد    ٜ٘ٓبدددلح التالدددلصح ،ودددآ التا دددصح : خولدددر  دددال ، دددر ا  األزهدددلي ) ت  -ٔٗ
 .مالل  )ر. ت  –القوهلة  –لتافصقي تحقصق: أحمر الاصر اصر احمر  المنت   ا

 هيي  ٕٛ٘) ت   َرح َواه  إلي ياح ألبي   مي  الفارسي  لعب  اهلل بين بيرا -ٕٗ
خت قي   . ييييييي  مصيييييي فس  رويشخمراجع،  .م م مذيييييي ا  ّامخالم ييييييابع 

 م.ٜ٘ٛٔ-هي٘ٓٗٔالقاهرةخ-المنيري،
بدلح النوفصدد  البدوفص  : لجمددول الدرصال أ ددي ، در ا  محمددر  دال ، ددر ا   دال مولدده   -ٖٗ

-هددد     تحقصددق :، ددر المددهيٍ أحمددر هلصددري   رال المددتماال لوتددلاث ٕٚٙ) ت 
 ت   .من  المنلم   ) ر . 

) ت َييرح كالييي، ابيين ال اجييب خ ر يي  اليي ين م ميي  بيين ال سيين األسييتراباذا -ٗٗ
قددرٍ لدد  اا دد  حاابددص  افهولادد   ر . ِإمصددل  ددرص  صيقدداب   رال  خهددد    ٙٛٙ

 ٍ. ٕٚٓٓ -هد  ٕٛٗٔل هوال   ط اليوهص     –النتب اليومص     صلات 
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وددددددي بددددددلح المفالددددددل   لمافددددددق الددددددرصال أ ددددددي ال قددددددوء ،وددددددي  ددددددال صيددددددصف  ددددددال ، –٘ٗ
مصددد  هدددد    تحقصدددق ر . ِإمصدددل  دددرص  صيقددداب   رال النتدددب اليوٖٗٙالماالدددوي)ت

 .ٍٕٔٓٓ -هد  ٕٕٗٔ   صلات  ٔط
بدددددلح مقرمددددد  التفادددددصل لبدددددصد الكادددددىٍ ا دددددال تصمص :لوبدددددصد محمدددددر  دددددال الدددددولح -ٙٗ

-الييصمصال ،وددددق ،وصدددد  إاددددىٍ مهالددددال ، ددددر الحمصددددر رال ال الصلة اإلاددددنهرلص 
 ٍ.ٖٕٓٓمالل 

فييييي، ابيييين مالييييك ألب  زييييي   بيييي الر من بيييين  ميييي  َييييرح المكييييو ا  مييييس أل-ٚٗ
خبييروت ٖهي خت قي  إبراهيم َيمس الي ينخ ارالكتب العمميي،خ ٚٓٛالمكو ا)

 م.ٕٓٔٓ -هئٖٗٔخ
بفوء اليوصدل فدي اإلص دوح االتادهصل : أ دي ، در ا  محمدر  دال ،صادآ الاوادصوي              -ٛٗ

ي ال لنددددوتي                    هددددد     تحقصددددق : ر . بددددلصى ، ددددر ا  ،وددددي الحاددددصه ٓٚٚ) ت 
 ٍ . ٜٙٛٔمن  المنلم     –  المنت   الفصالوص   ٔط 

صيي يح ابيين  بييان بترتيييب ابيين بمبييان  أبيي   يياتم م ميي  بيين  بييان بيين أ ميي   -ٜٗ
بيروتخال بع،  –التميم  البست خ ت قي   َعيب األرنؤو خمؤسس، الرسال، 

 م.ٖٜٜٔ -هي ٗٔٗٔالااني، خ 
هددددد      ٙ٘ٗ: ا ددددال حددددٍز األهرلاددددي ) ت أللفيييي، واأُلصَّبليييي  اطدددداق الحمومدددد   -ٓ٘

 .ٍٜٙٛٔل هوال    – صلات  –  الحصوة   رال منت تحقصق المحومي فولاق اير
،ودددآ طلصدددق التفادددصل ال صوهي:ر.فو دددل الدددولح الاوملائي الهبدددل اليومي جوميددد   -ٔ٘

 ٍ.ٕٕٓٓ-هدٖٕٖٔاإلمولات اليل ص  -البولق 
هيي خإ  ا  ٚٔٛم  بن يعقوب الفيروزآبيا ا)تالقاموس الم ي  مج ال ين م  -ٕ٘

وتق يم م مييييي   بييييي  الييييير من المر َيييييم خ ارا  يان التيييييراث العرب خال بعييييي، 
 م.ٖٕٓٓ-هيٕٗٗٔالااني،خبيروتخ
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نوبددى الخالوالدد  ،ددال ألفددوظ الخىالدد  : بددمم الددرصال أ ددي الخصددل محمددر  ددال  -ٖ٘
هدددد     تحقصدددق : ر . مالدددطفآ  ٖٖٛالخطصدددب الميدددلاى  دددت ال الجدددزلي ) ت 

 ٍ   ) ر . ٍ   . ٖٜٛٔ -هد  ٖٓٗٔر الهحوم   أحم
هددددد      ٓٛٔوال  ددددال قه ددددل ) ت النتددددوب :لاددددص اص  أ ددددي  بددددل ،مددددلا  ددددال ،يمدددد -ٗ٘

القدددددوهلة    –  منت دددد  الخدددددوصخي  ٖ: ، دددددر الاددددىٍ محمدددددر هدددددولزال   ط تحقصددددق
 ٍ . ٜٛٛٔ -هد  ٛٓٗٔ

)ت نتوب الحصااال : أ ي ،يموال ،ملا  ال  حل  ال مح اب الموقب  ولجوحظ    -٘٘
  رال منت دددددد  الهددددددىل     ٔهددددددد     تحقصددددددق : ر . صحصددددددآ البددددددومي   ط  ٕ٘٘

ٜٔٛٙ . ٍ 
النبوى ،ال حقوئق التهزصل ا،صاال األقواصل في اجاه التتاصل: أل ي القواٍ جدول -ٙ٘

رال  ، ر اللزاق المهري   تحقصق: هد  ٖٛ٘ا  محمار  ال ،مل الزمخبلي)ت
 -هددٕٔٗٔل هدوال -اليل دي   صدلات  مؤااد  التدولصد ٕاحصوء التلاث اليل دي  ط

ٕٓٓٔ.ٍ 
هدد      ٜٜ٘نبى المبنل في الهحا : ،ودي  دال ادوصموال الحصدرلة ال متدي ) ت  -ٚ٘

 - بيييروت -العممييي،خ ال بعيي،   األولييس  ار الكتييب  تحقصددق : ر .صحصددآ مددلار 
 م ٕٗٓٓ -هي ٕٗٗٔ

لات      رال الجصدل  ص ٔميجٍ األراات في القل ال النلصٍ : لاجي األامل   ط  -ٛ٘
 ٍ . ٕ٘ٓٓ –هد  ٕ٘ٗٔ

مسن  اصمام الَالع   اصمام أبي   بي  اهلل م مي  بين إ رييس الَيالع  ر ي  -ٜ٘
اهلل  ناخهييذ  النسييت، مصيي  ،  مييس النسييت، الم بو يي، ليي  م بعيي، بييوص  
 –اصميرييي، والنسييت، الم بو يي، ليي  بييا  الذنيي خ ار الكتييب العممييي، بيييروت 

 لبنان.
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يصر  ددددددددددال مادددددددددديرة الميددددددددددلاى  ددددددددددوألخفف  اددددددددددلألتفييييييييييشميددددددددددوهي القددددددددددل ال : -ٓٙ
العمميي،خ ال بعي،    ار الكتب  هد  تحقصق إ لاهصٍ بمم الدرصال ٕ٘ٔاألااط)ت

 .م ٕٕٓٓ -هي ٖٕٗٔ - بيروت -األولس 
ميهي الو صب ،ال نتب األ،ولصب : أ ي محمر ، ر ا  جمول الدرصال  دال صاادى  -ٔٙ

ى:ر.مدددوزال هدددد   تحقص ٔٙٚ دددال احمدددر  دددال ، دددر ا   دددال هبدددوٍ األهالدددولي ) ت 
-الم ددددددددوله امحمددددددددر ،وددددددددي حمددددددددر ا  ملاجيدددددددد  ادددددددديصر األفيددددددددوهي رال الفنددددددددل

 ٍ.ٕٚٓٓ-هدٕٚٗٔ صلات 
 خ اإلمام لتر ال ين م م  بن  مير التميمي  اليرازا الَيالع   مفاتيح الغيب  -ٕٙ

 م ٕٓٓٓ -هي ٕٔٗٔ - بيروت -العممي،خ ال بع،   األولس  ار الكتب 
هددد     تحقصددق :  ٕ٘ٛزصددر الم ددلر ) ت المقت ددب : أل ددي الي ددوم محمددر  ددال ص -ٖٙ

 ٍ . ٖٙٛٔ صلات    –محمر ، ر الخولق ، صم    ،ولٍ النتب 
ِمىه التتاصل القوط   ذاي اإللحور االتيطصل في تاجصد  المتبدو   الوفدظ مدال  ي  -ٗٙ

التهزصددل : أل دددي جيفلاحمدددر  ددال الز صدددل اليقفدددي اليوالددمي اليلهدددوطي   تحقصدددق : 
 ٍ . ٖٜٛٔل هوال    – صلات  –اليلب اإلاىمي    رال ٔايصر الفىح   ط 

موحدد  اإل،ددلاب : أ ددي محمددر القواددٍ  ددال ،وددي  ددال محمددر الحلصددلي ال الددلي) ت  -٘ٙ
 -هدددددد  ٖٕٗٔل هدددددوال    – صدددددلات  –  رال النتدددددب اليومصددددد   ٔهدددددد    ط  ٙٔ٘

ٕٕٓٓ . ٍ 
 –  رال الجصل  ٔمااا،  الحلاى في الوي  اليل ص  : إمصل  رص  صيقاب   ط  -ٙٙ

 ٍ . ٜٛٛٔ -هد  ٛٓٗٔصلات    
ت قت    م م  مص فس األ ظمي خ مؤسسي، زايي  بين مالك بن أنسخ   المو أ-ٚٙ

 م.ٕٗٓٓ -هي ٕ٘ٗٔسم ان آل نذيانخال بع،   اصولس 
همددد  الهاامددد  فدددي بدددلح الجاامددد  : جدددىل الدددرصال ، دددر الدددلحمال  دددال أ دددي  ندددل  -ٛٙ

ٍل   رال ال حداث هد     تحقصق : ر .، ر اليدول ادولٍ مند ٜٔٔالاصاطي ) ت 
 ٍ.ٜٜٚٔ -هدٜٖٚٔالناصت   –اليومص  


