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 ملخص

ال،ػراثة ال،رنيّنػ إ  ذ هذا البحث محاولػ  لببػّنف ملػالـ الّظػاهرة المةوّنػ  قػا ال،ػراثاتا وي رهػا قػا بو نػ        
لمّيظنر دور كبنر قا بفسنر ك نر مف المسائؿ المةوّنػ ا وبػبط ا قػا وشػت فػاع قنػ  المحػفا قحرً ػا مػف 

شّلدوا ال،نػاس لبػبط اعو ػاج المسػاف ال سػنما قػا  االمةوّننف عمى سبلم  المة  البا ها لة  ال،رنف الكرنـ
 ـ.ظؿ اخببلط اللرب باألمـ األخرى م ؿ الفرس والّرو 

 قاليظنر م،ناس لةوّي لببط المساف اللربّا وسبلم  المة  مف المحف والزلؿ.       
د قا دراس  هذه الّظاهرة المي ج الو فّا البحمنمّا باسبحبار ال،راثة مف مظاي ػاا وملال ب ػا مِ عبُ او       

  رقّناا وي ر الّيظنر قا بو ن  ال،راثة داللنًّا  ف يمكف.
سػبئياس دور اليظنػر قػا حػاؿ و ػود الػدلنؿ لبل : لى  مم  مف اليبائج والبو ػنات يهم ػاوبو مت الدراس        

ف ايلدـ الدلنؿ قبل بّد مف اليظنرا باإلبػاق   لػى دوره قػا اخبنػار  ال،ػراثات وبو ن  ػا ب  قا الب،لند ال رقّاا وا 
 داللنًّاا يو لسبب ل  ّا.

ال،ػراثات نمكػف لمبػاح نف دراسػ   ي ػر الّيظنػر قػا بو نػ   ومف يهـ البو نات البا نو ا ب ا الباحثا يّي       
 الّفاذة  رقنًّاا وي ره قا اسبيباط  المسائؿ ال رقّن .

ونحاوؿ البحث ملال   هذه الّظاهرة بطرن،ػ  مةػانرة يوعػا مػا عػف الّدراسػات الّسػاب، ا البػا اشب ػرت       
طفنف   لى محاكم  اليص م،ابػؿ حكػـ نخػر عمى بوظنؼ اليظنر مف ياحن  لفظّن  يو مليوّن ا مع  فارات 

 ل،رني  المفاب  ا وب يبا لئلطال  اشب ر البحث عمى شبانا  رقّن  محدودة لك رة قروع هذا المسبوى.

Abstract 

      This research is an attempt to identify the features of the linguistic phenomenon and 

its impact on interpreting the Modes of Recitation of the Holy Qura’an since the 

counterpart has a great role in the interpretation and the adjusting of many linguistic 

issues. 

      In studying this phenomenon, I adopt the analytical descriptive approach by recalling 

the Mode of Recitation from its resources, treating it, and finding the Impact of the 

Counterpart on Interpreting the Mode of Recitation indicatively. 

      This research attempts  to deal with this phenomenon in a way that differs somewhat 

from the previous studies which were limited to the linguistic aspects, this research is 

restricted on  certain derivative issues because of the plenty of branches of this area. 
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 .املقدمة
اينف لنسػب،نـ المسػاف اللربػّا قػا وشػت وقػؽ يشنسػ  وشػو ا مما ال رنب قػا يّف الّيحػاة شّلػدوا المسػائؿ الّيحوّنػ  والّ ػرقّن        

 فاع قن  المحف واالخببلط باألعا ـ.
وبلّد ظاهرة "الّيظنر" مف الّظواهر المةوّن  البا حظنت باهبماـ الّدارسنفإ  ذ عّولوا عمن ا قا بفسنر ك نر مف شبانا        

ػا قػا بػبط الّظػواهر المةوّنػ  قػا اللربّنػ ا سػ واث يكػاف قػا الم ػاؿ ال ػرقّا يحػو األبينػ  ال ػرقّن ا يـ المة ا وابخذوها م،ناًسا م مًّ
الليا ػر المةوّنػ  بيػاث قا الم ػاؿ اليحػوّي يحػو عمػؿ المفػب،اتا وبفسػنر هػذه الّظػواهر بفسػنًرا ميط،نًّػا ن،ػـو عمػى اللبلشػات بػنف 

 .(ٔ)يو كمن ما"ا يو المليوّن ا عمى المفاب   المفظّن 
 اً ييموذ ػبو ػف   االـ هػذه الّظػاهرة قػا المةػ  اللربّنػ  قػا الم ػاؿ الّ ػرقّا قحسػبحاوؿ هذا البحث يف نحػدد بلػض ملػ      

  ذ دراس  اليظنر ألبواب ال رؼ  منل ا نحباج  لى دراس  مسبفنب  ال نمكف بةطنب ا قا هذا البحث. إلمّظاهرة
الم،ببػب" لممبػردا و"الخ ػائص"ا اعبمد الباحث  ممػ  مػف الم ػادر الّيحوّنػ  والّ ػرقّن  مي ػا "الكبػاب" لسػنبون ا و"      

"البحػػػر المحػػػنط" ألبػػػا حّنػػػافا و"روح  :و"المي ػػػؼ" البػػػف  يػػػّاا و"األمػػػالا" البػػػف الفػػػ رّيا باإلبػػػاق   لػػػى البفاسػػػنر مي ػػػا
 و"باج اللروس" لمزبندّي.ا "لساف اللرب" البف ميظور :والملا ـ المةوّن  مي اا لآللوساّ الملايا" 

 ال،رائّا.وببننف دالل  اخبنار ال،ّراث الو    االمي ج الو فّا البحمنمّا باسب،اث ال،راثات مف مظاي ا اببع الباحث قا الدراس        
 

   .أهنية الدراسة
بسػػ ـ  هػػذه الدراسػػ  قػػا الكفػػؼ عػػف يهمّنػػ  اليظنػػر قػػا بو نػػ  ال،ػػراثات اللفػػرإ  ذ  ّمػػ  مػػف َقِ ػـػ يّيػػ  ردنػػؼ الفػػبن  يو        

الكبػػب الْيْحوّنػػ  وال ػػرقّن ا وكبػػب ال،ػػراثات نب مّػػى يّيػػ  عمػـػ لػػ  حػػدودها وسػػماب  البػػا سػػ حاوؿ  الم نػػؿا لكػػف مػػف نػػيلـ اليظػػر قػػا
ومواق،ػ  هػذا ا ال،ػراثاتب منب ا قا هذه الدراس ا وكوي  وسنم  بلمنمّن  بنسنرّن  م،ّيي ا واعبمد ال،ّراث عمن إ لبلزنػز و ػوه اخبنػارهـ 

 وبةّنرات. الو   لميظاـ المةوّي وما ببميب  مف بطورات
 

 .أهداف الّدراسة
 : ب دؼ الدراس   لى ما ن با       

 بناف الدور الكبنر لمّيظنر قا االخبنارات ال،رنيّن . -ٔ
 ي ر اليظنر قا بو ن  االخبنارات لةوّنا. -ٕ
 يو االسبةياث.ا بناف يغراض اليظنر يحو االسبئياس وبوسل  ال،اعدة -ٖ
 

 .مشكلة الدراسة وأسئلتوا وفرضّياتوا
الحمػػؿ عمػػى اليظنػػر مػػف مظػػاهر ال،نػػاس اليحػػوّي الػػذي اعبمػػد عمنػػ  اليحػػاة قػػا الب،لنػػد اليحػػوّي وال ػػرقّاإ لكويػػ         

ونمكييػا يف ا ت ال،ػراثات ال،رنيّنػ  اللفػراوال فؾ يّف اليظنر ال ن،ّؿ يهمّنػ  قػا اخبنػار ا ودالاللب  اللممّن ا م طمًحا ل  حّده
 :  يطرح سؤااًل رئنًسا

 قا بحدند دور ال،راثات اللفر قا بحدند الو وه المروّن  لم،راثة؟كنؼ يس ـ اليظنر  -ٔ
 كنؼ يّ ر  قا بو ن  ا  لدى ال،ّراث اللفر؟ -ٕ
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 كنؼ ي ر اليظنر قا اخبنار و وه ال،راثات اللفر؟ -ٖ
 وكبلـ اللرب؟ا والفلر اللرباّ ا والحدنث اليبوّي الفرنؼا كنؼ يس مت ال،راثة قا ب كند اليظنر قا ال،راثات -ٗ
 انا ال رقّن  البا ابك  اليظنر عمن ا قا ال،راثات اللفر؟ما ال،ب -٘
 

 .الدراسات السابقة

  ا لمطالػب عػبلث الػدنف م ػطفى محمػود رسالة النظير ودوره فػ  ووييػو الاػرا ال الارةنيػة فػ  لػو  لغـػ الغيػة ال ػدي
ش ػور هػذه الدراسػ  عمػى ـا مػف  وايػب ٜٜٚٔالبحموزا  فراؼ: نحنػى ال،اسـػ اللبابيػ ا  املػ  مؤبػ ا رسػال  ما سػبنرا 

بفسػػنر وبحمنػػؿ لكي ػػا قػػا الواشػػع كايػػت  :ال ايػػب الو ػػفّا دوف بو نػػ   ال مػػا يػػدر مػػع يّف الليػػواف نحمػػؿ لفظػػ  "بو نػػ " يي
 يمػا  ابند دراس  البحموز لـ ببطػرؽ  لػى  ػّؿ ال،ػراثات ادراس  و فّن ا ودراسبا بمنؿ  لى البخ نص قا ال،راثات اللفر

 ل،راثات ولـ نوِؼ الدراس  حّ، اا وبفب،ر  لى البربنب والبيظنـ.اكبفى بلدد نسنر مف ا
    ّرسػػالة ر ػػر النظيػػر فػػ  ووييػػو الوراييػػي الارةنيػػة فػػ  اػػاي ال كتػػال اجسػػنادّية فػػ  يوػػاي ال يػػة  اػػ  لغػػ  ال ارسػػ

اليظنػػر   ـا سػببياوؿ هػػذه الدراسػٖٕٔٓلمطالػب م ػدي سػػمنحنفا  فػراؼ عػادؿ ب،ػػاعنفا  املػ  مؤبػ ا رسػػال  ما سػبنرا 
 مف زوانا يفمؿ مف   رقن .

   ّلمطالػب عنسػى يبػػو ر ػر النظيػر فػ  ووييػو الوراييػي الارةنيػة فػ  اػػاي ال كتػال الن وّيػة فػ  يوػاي الي ػاؼ لغ    ػر
ا اليحػويّ ـا اشب رت الرسػال  المػذكورة عمػى ال ايػب ٖٕٔٓرا نسرورا  فراؼ نحنى عبابي ا  امل  مؤب ا رسال  ما سب

 اس  سببطرؽ  لى  وايب  رقن  محدودة.بنيما  هذه الدر 
  ا اشب ػػرت الدراسػػ   ٔ(ا يحمػػد حسػػف اللػػزاـا دار  مػػنس الزمػػافا عمػػافا طٕٓٔٓ)النظيػػر ورلػػوؿ الن ػػو فػػ  ال راّيػػة

 لػػى ع ػػدياا مبّنيػػا نراث اليحػػوننف بػػ ا ويغرابػػ ا وو ػػوه  بو ػػف  م ػػطمحاً عمػػى ال وايػػب اليحوّنػػ  وال ػػرقّن   ميػػذ ب سنسػػ  
بنيمػػا اعبمػػدت الباح ػػ  عمػػى ال وايػػب  اللػػدـ و ػػود دلنػػؿ إ  وال ػػرقّن  البػػا حممػػت عمػػى اليظنػػر يو عدمػػ المسػػائؿ اليحوّنػػ

 ال رقّن  لبلض ال،راثات اللفر باب األسماث ييموذً ا.
 وفا(ا عبد الفباح يحمد الحمػوزا الم مّػ  اللربّنػ  لملمػـو اإليسػايّن ا اللػدد ال ػامف وال بل ػٜٜٓٔ) النظير ولد و ف  ال راّية 

 الم مػػد الحػػادي عفػػرا اشب ػػر اليظنػػر قػػا هػػذه الدراسػػ  عمػػى المسػػبوننف: اليحػػوّي وال ػػرقّاا بنيمػػا الدراسػػ  هػػذه سػػببياوؿ
 ال،راثات اللفر  رقّنا وداللّنا.

  (اٛٔا مػاهر خبػنر هفػاـا م مػ   املػ  بابػؿا اللمػـو اإليسػايّن ا الم مػد )ال  ايغة ف  الغية ال راية )لوويِّا ولػرفيِّا 
 .ٕٓٔٓا (ٖدد )الل

 ال،ػراثاتاشب رت دراس  الطالػب قػا مسػ ل  اليظنػر عمػى بػاب الّ ػرؼ مػف خػبلؿ يم مػ  م ػيوع  دوف االسبفػ اد بػ ي مػف        
 وداللّنا. ا بنيما اعبمد الباحث عمى  بلض ال،راثات اللفر  رقنًّاا وبو ن  ا
  .وخابم او بل   مباحث اوبم ندا م،دم  :ُشسمت الدراس   لى       

 نببمف بلرنًفا مو ًزا بػ "اليظنر" لًة  وا طبلًحا. :الو ييد -
 اإلقراد وال مع. ال ا   ا وؿ: -
 الم در. ال ا   ال ان : -
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 والّ ف  المفّب  .ا اسـ الفاعؿ: المبحث ال الث 
 الخابم . -

ف يخط يا يو ش ريا  قمفا  ف ي بيا قمف اهللا ونخر دعوايا يف الحمد هلل رب اللالمنف         ومف ييفسيا.    االفنطاف وا 
 

 :الّتنويد
 .اليظري لًغة واصطالًحا

 

ف ع،ػدت ا وفػبن ؾا (ٕ)م مػؾ" :قبلٌف يظنػُرَؾ َيي: ُنَ،اؿا "الِمْ ؿ والْفبن  ِقا كؿِّ فاثٍ  :عّرؼ المةوّنوف اليظنر لة         وا 
ف ظ ر الفرؽ بنا بلض الم ّيفات المةوّن  قروًشا بنف الِم ؿ والفبن  واليظنر   ي ـ ق و بئنؿ نكاد ال نذكر.وا 

. ون ػري ٖ()ق و "حمؿ الفاث عمى الفاث قا بلض األحكاـا يو   ػراث حكمػ  عمنػ  لفػب  بني مػا" :يّما اليظنر ا طبلًحا       
محػاوراب ـا قػاٍش قػا  -ن، ػد اللػرب-ا ويكػد ابػف  يػا يّف اليظنػر "مػذهب مطػرد قػا كبلم ـػ ولةػاب ـ ٗ()مع يمر نياسب  ال بالبباد

ف لـ نكف يحدهما ما قا اآلخر مما وم  .(٘)يو ب ل  الحكـ"خاطباب ـ يف نحمموا الفاث عمى حكـ يظنرهإ ل،رب ما بني ماا وا 
ف لـػ ن،ـػ دلنػؿ ق يػؾ محبػاج  لػى اليظنػر        . ويكػد الحمػوز" يف ٙ()ونؤبى باليظنر بلد شناـ الدلنؿ  لؤليس ب  ال لمحا    لن ا وا 

 ذا بػواقر –لرئنسػ ا عمػى الػرغـ مػف يف  م ػور اليحػوننف والب ػرنفننف م مػع عمػى يّف الم ػنر  لنػ  اليظنر نلد مػف يدلػ  اليحػو ا
 .ٚ()نلد مف باب االسبئياس. يما الم نر عمى عدم  قبل نبح،ؽ  ال ببواقر الدلنؿ واليظنر" –الدلنؿ
 لةوّنا لمظاهرة قا حاؿ ايلدـ الدلنؿ.وشوؿ الحموز نؤكد ابفاؽ اليحوّننف وال رقّننف يهمّن  ابخاذ اليظنر م،ناسا        
ق،د ا وسمع ذلؾ الفاث عني ا "ال،ناس  ذا ي از فنئا :ويكد ابف  يا الةان  مف ل وث المةوننف  لى الّيظنر قا شول          

ف كػاف م يوسػا بػ - ـ ال ن،ػدح قنػ  يال نو ػد لػ  يظنػرإ ألف  ن ػاد اليظنػر ا ويخذ مف ال ح  وال،وة م خذها  بت شدم   -وا 
 .(ٛ)فيئّا( لما َشِبَم  ال،ناس لـ ن،دح قن  عدـ يظنره: فيوثة)يال برى يف شول ـ قا ا قمنس  قا الوا ب  ن اده

ف ايلدـ اليظنر ال نؤخذ ب ا.ا نكاد ن مع المةوّنوف عمى يّف الةان  مف اليظنر األيس ب  قا دعـ الظاهرة المةوّن          وا 
ّيمػا  ػاث اليظنػر مي ػوًرا قػا بطػوف  لةوّن ً  ظاهرةً بو ف ا  لـ ندرس ال،دماث ظاهرة اليظنر        مسب،م  بمسػماها اال ػطبلحّاا وا 

 كبب عمماث اللربّن  وبمسّنات مخبمف .
ق،ػػد عّبػػػر عممػػػاث اللربّنػػػ  المب،ػػػّدموف عػػف اليظنػػػر بمسػػػمنات عػػػدة مي ػػػا: المبػػارع ا وعمػػػ  المفػػػاب   )حمػػػؿ اليظنػػػر عمػػػى        

 ومليى."  راث الفاث عمى فبن   مف باب حمؿ اليظنر عمى اليظنر لفظا  :ون ري م راه بمليىاليظنر(ا وبميزل ا ونفاب ا 
إ  ذ ذكػػرت د. خدن ػػ  الحػػدن ا قػػا سػػناؽ حػػدن  ا عػػف   ذًا اليظنػػر مػػف األشنسػػ  المةوّنػػ  البػػا ابكػػ  المةػػوّي عمن ػػا قػػا بح ػػ       

كػؿ "وم ػؿ ذلػؾ  قػا   ػراث الفػاث عمػى فػبن   لفًظػاا   ػراؤهـ  :ييػواع ال،نػاس عيػد سػنبون ا ومي ػا حمػؿ اليظنػر عمػى اليظنػر ق،الػت
 .(ٜ)قلمى( قا الب ةنر": )عمى )قلبلف( (يلؼ ويوف)ما كاف نخره 

لحمانب ػػا مػػف  إنببػػم مػػف شػػوؿ د. الحػػدن ّا يّف اليظنػػر م،نػػاس لةػػوّي محكػػـ يسػػ ـ  سػػ اًما عظنًمػػا قػػا الب،لنػػد المةػػويّ        
 والبلؼ. المحف
يظنػػر مػػف األسػػس الم مػػ  البػػا يسػػ مت بفلالنػػ  قػػا ب،يػػنف المةػػ  وبػػبط شواعػػدها ومسػػائم اا وال فػػؾ يف البطػػرؽ مراعػػاة ال       

ا وال مػػػعل ػػػذه الظػػػاهرة قػػػا المسػػػبونات المةوّنػػػ  كاقػػػ  غنػػػر ممكػػػف لسػػػل  مسػػػائم ا قاشب ػػػرت الدراسػػػ  عمػػػى موبػػػوعنف: اإلقػػػراد 
 ومس ل  المفب،ات ال رقّن .
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 :املبحح األول
 .اإلفراد واجلنع

 

 .القراءة بصيغة املفرد: املطلب األول
ََِيِوػِو َوُيوُِاػِو َوُرُسػ :شاؿ بلالى        ُؽ َاػْيَف ةَ َف الرَُّسوُؿ ِاَ ا رُْنِ َؿ ِإَلْيِو ِ ْف َراِّْو َواْلُ ْؤِ ُنوَف ُيػؿّّ ةَ ػَف ِاالغَّػِو َوَ َك َرَ ػد  ِغِو ََ ُنَ ػرّْ

َلْيَؾ اْلَ ِليرُ ِ ْف ُرُسِغِو َوَتاُلوا َسِ ْ َنا َوَرطَ   .[: الب،رةٕ٘ٛ]ْ َنا ُغْ َراَنَؾ َراََّنا َواِ 
 " وها ب نة  ال مع.يوباشا ال،راث اللفرة شر ا " عمى البوحنديواوشري حمزة والكسائا 

ومػػف شػري ب ػػنة  البوحنػد ق،ػػد يراد الم ػدر الػػذي ن مػع كػػؿ مكبػػوب ا (يوػايقمػف شػػري ب ػنة   مػػع ق،ػد يراد  مػػع )       
 . (ٓٔ)قنكوف الكباب اسما لم يس"ا ون وز قا شراثة  مف وّحد يف نراد ب  ال معا مف عيد اهللكاف يزول  

 وهػا بالبوحنػد يوشر ا " ب نة  ال مػع قػا هػذه اآلنػ ويواووابف عامر "ا شري ابف ك نر وياقع وعا ـ قا روان  يبا بكر
ـَ اْاَنَل ِلْ راَف الَِّو  َرْ َلَنْل َفرْ  :قا شول  بلالى َييػا َفَنَ ْ نػا ِفيػِو ِ ػْف ُروِ نػا َوَلػدََّتْل ِاَيِغ ػاِل َراّْيػا َوُيوُِاػِو َوياَنػْل َوَ ْرَي
 .  [: البحرنـٕٔ]ِ َف اْلااِنِويفَ 

 .   (ٔٔ))ك ر الدرهـ والدنَيار قا يندي الياس( :كما ن،اؿا قال،راثة ب نة  البوحند نراد  ب ا ال يس        
 بداللب  الظاهرة  يما الدالل  المليوّن  وها الك رة.         قبل ن، د بالدرهـ يو الدنيار        
َواْدُلػػوا  :وهػذا مػا يكػده يبػو عمػا الفارسػّا مػف يّف ال،ػراثة ب ػنة  المفػرد  ػاثت مفػردةا وُيرنػد ب ػا الك نػرا يحػو شولػ  بلػالى       

"يهمػؾ اليػػاس الفػػاة  :نفػرد ل ػػذا المليػىا وهػػا بكسػرا وشوليػػا "ك ػػر الػدنيار والػػدرهـ"ا ويحػوه ممػػا :ا وشػول ـ[: الفرشػػافٗٔ] ُُاػورا  َيِ يػػرا  
وُنليػػى بػػ  ا األسػػماثوالبلنػػر"إ بمليػػى يّف األسػػماث البػػا نػػراد ب ػػا الك ػػرة بكػػوف مفػػردةا وهػػذه مبػػاق  شنػػؿ: شػػد  ػػاث المبػػاؼ مػػف 

ْف َوُ دُّوا ِنْ َ َل الغَِّو َ ُوْ ُلوىا :وقا البيزنؿ شول  بلالىا الك رة  .[:  براهنـٖٗ]و [حؿ: اليٛٔ]َواِ 
َمَيَلػػت اْلِلػػَراُؽ َشِفنَزَهػا َوِدْرَهَم َػػاا َوَمَيْلػػت  و ػاث يظنػػر ذلػػؾ قػا الحػػدنث المػػروّي َعػْف َيبِػػا ُهَرْنػػَرَة شَػاَؿ: شَػػاَؿ َرُسػػوُؿ المْػِ         

ـْ  ا الْفاـُ ُمْدَها َوِدنَياَرَهاا َوَمَيَلت ِمْ ُر ِ ْرَدْبَ ا َوِدنَياَرَهاا َوُعػْدُب ـْ ـْ ِمػْف َحْنػُث َبػَدْيُب ا َوُعػْدُب ـْ ـْ ِمػْف َحْنػُث َبػَدْيُب ا َوُعػْدُب ـْ ِمػْف َحْنػُث َبػَدْيُب
َنْفَ ُد َعَمى َذِلَؾ َلْحـُ َيِبا ُهَرْنَرَة َوَدُم ُ 
(ٕٔ). 

 الدنيار( بالبوحند ونراد ب  الك رة.ا المدا )ال،فنز :ُذكر قا الحدنث        
 : (ٖٔ)اعومف ذلؾ شوؿ عدي بف الرش        

 نػػػػػػػػػدُع الحػػػػػػػػػّا باللفػػػػػػػػػاِّ رغاهػػػػػػػػػا
 

ـُ عػػػػػػػػػػػْف َرغػػػػػػػػػػػنِف ـ يْغينػػػػػػػػػػػاثُ    وُهػػػػػػػػػػػ
 

يل،ى : وهذا نذكريا بالم از المرسؿ قا عمـ الببلغ  يحو شولياا  اثت لفظ  "رغنف ـ" ب نة  المفرد وُنراد ب  الك رة       
 الخطنب كمم .

ػػياـِ الرََّفػػُ  ِإلػػ :وشولػػ         ـْ َلْيَغػػَة اللّْ ا وهػػذا اإلحػػبلؿ فػػائع قػػا  منػػع لنػػالا الّ ػػناـا ون ػػوز [: الب،ػػرةٚٛٔ]ى ِنسػػاَُِيـْ ُرِ ػػؿَّ َلُيػػ
 .  (ٗٔ)قنمف يقرد ق،اؿ: )وكباب ( يي  نليا ب  الّفناعا ونكوف االسـ م درا غنر مي،وؿا قنسّمى الذي نكبب كبابا

 : الكبػػػاب يك ػػر مػػف الكبػػػبا ويرنػػد بالواحػػػد "ا نرنػػد بػػ  ال،ػػػرنف. يو ال ػػيسا وعيػػويوااػػػووذكػػر الزمخفػػرّي يّف ابػػػف عبػػاس شػػري "       
ال ػػػيسا وال يسػػػن ا شائمػػػ  قػػػا وحػػػداف ال ػػػيس كّم ػػػاا لػػـػ نخػػػرج ميػػػ  فػػػاثا ويمػػػا ال مػػػع قػػػبل نػػػدخؿ بحبػػػ   اْل مػػػا قنػػػ  ال يسػػػّن  مػػػف 

 .  (٘ٔ)ال موع
 اا ودالل  اللاـ دالل ورد يبو حّناف شوؿ الزمخفرّيإ ألف ال مع  ذا يبنؼ يو دخمب  األلؼ والبلـ ال يسن   ار عامًّ         
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ٕٚٙ 

عمػػى كػػؿ قػػرد قػػردا يحػػو شوليػػا: يعب،ػػت عبنػػديا نفػػمؿ ذلػػؾ كػػؿ عبػػد عبػػدا وداللػػ  ال مػػع يظ ػػر قػػا اللمػػـو مػػف الواحػػدا سػػواث 
يكايػػػت قنػػػ  األلػػػؼ والػػػبلـ يـ اإلبػػػاق ا بػػػؿ ال نػػػذهب  لػػػى اللمػػػـو قػػػا الواحػػػد  اْل ب،رنيػػػ  لفظّنػػػ ا كػػػ ف نسػػػب يا ميػػػ ا يو نو ػػػؼ 

يَف  اَ ُنػواْ  :بلػالى بال معا يحو شولػ  َّ الَّػَِ "يهمػؾ اليػاَس الػدنياُر ال ػفُر والػدرهـُ  :ا وشوليػا[: الل ػرٕ]ِإفَّ اجنَسػاَف َلِ ػى ُ ْسػر  ِإ
ا  وحمػؿ البنُض"ا يو شرني  مليوّن  يحو: ين  المؤمف يبمغ مف عممػ ا ويش ػى حالػ  يف نكػوف م ػؿ ال مػع اللػاـ  ذا يرنػد بػ  اللمػـو

 .(ٙٔ)[: اإلسراثٗٛ]ُتْؿ ُيؿّّ َيْ َ ُؿ َلَغى َ اِيَغِووِ  :ق قرد ك،ول ا "نمف" :عمى المفظ قا شول 
ِريَف  :عبندة  ي  يراد بالبوحند كؿ كباب اهللا بدالل  شول  شاؿ يبو        َياَف النَّاُس ُر َّة  َواِ َدة  َفَاَ َ  الغَُّو النَِّايّْػيَف ُ َا ّْػِريَف َوُ ْنػَِ

ا برنػػد (ٚٔ)ا قوّحػػد "الكبػػاب" إلرادة ال ػػيسا كمػػا ب،ػػوؿ: "ك ػػر الػػدرهـ قػػا ينػػدي اليػػاس"[: الب،ػػرةٖٕٔ]اْلِيوَػػاَي ِاػػاْلَ ؽّْ  َورَْنػػَ َؿ َ َ ُيػػـُ 
 .(ٜٔ)ا وزعـ اأَلْخَفش َيْي   اِئٌز َيف نكوَف واِحدًا ُنراُد ِبِ  ال ْمع(ٛٔ)ال يس كّم "

 : (ٕٓ)ومي  شوؿ يبا ُذَؤنٍب ال ذلاّ        
 ا وَخْنػػػػػػػػػػػُر الْرُسػػػػػػػػػػػوَيِلكيِػػػػػػػػػػا ِ َلْن َػػػػػػػػػػػ

 

ـْ بَيػػػػػػػػػػػػػواِحا الَخَبػػػػػػػػػػػػػْر    ِؿ َيعَمُم ُػػػػػػػػػػػػػ
 

ُسَؿ قوَبع الواِحَد موبَع ال منع          .(ٕٔ)يراد بالْرسوِؿ الرُّ
 : عدة ؿ الساب،  يمورانببم مف األشو        

 .ل وث المة   لى البوحند ون، د ب  ال مع لمدالل  عمى البك نر 
  ويب ا.دالل  عمى سل  المة  وس ولب ا ومر 
 . دالل  عمى  ع از البنايّا المةوّي البا ع ز اللرب اإلبناف بم م ا ولو بآن 

ـْ ِااْلُيْ ِر ُروَلََِؾ َ ِاَطْل َرلْ  :شاؿ بلالى        ـْ َوِفػ  َ ا َياَف ِلْغُ ْ ِرِييَف َرْف َيْ ُ ُروا َ َساِيَد الغَِّو َ اِىِديَف َلَغى َرْنُ ِسِي َ ػاُلُي
ـْ  َ   .[: البوب ٚٔ]اِلُدوفَ النَّاِر ُى

ـْ يَ  :وشول  بلػالى        َيػاَة َوَلػ ػَكَة َوةوَػى ال َّ ـَ اللَّ ِ ػِر َوَرَتػا ِْ ََ ِإََّ الغَّػَو إنََّ ا َيْ ُ ُر َ َساِيَد الغَِّو َ ْف ةَ ػَف ِاالغَّػِو َواْلَيػْوـِ ا ْ ػ
 المس د الحراـ. :مى البوحند نلياع [: البوب ٛٔ]َفَ َسى ُروَلََِؾ َرْف َيُيوُنوا ِ َف اْلُ ْيَوِديفَ 

 " قا اآلنبنف الساب،بنف بالبوحند. سايد" (ٕٕ)شري ابف ك نر ويبو عمرو ونل،وب        
ا :وح ب ما شول          ََ ـْ َى ـَ َاْ َد َلاِ ِي  .[: البوب ٕٛ]ِإنََّ ا اْلُ ْ ِرُيوَف َنَيٌس َفَك َيْاَرُاوا اْلَ ْسِيَد اْلَ َرا
ِ ػِر َوياَىػَد ِفػ   :عمرو: ب دن، ا شوؿشاؿ يبو         ِْ ـْ ِسػااَيَة اْل ػاوّْ َوِل ػارََة اْلَ ْسػِيِد اْلَ ػراـِ َيَ ػْف ةَ ػَف ِاالغَّػِو َواْلَيػْوـِ ا َرَيَ ْغػُو

ََ َيْيػِد  اْلَاػْوـَ الظَّػاِلِ يفَ  عمػى  إنََّ ػا َيْ ُ ػُر َ َسػاِيَد الغَّػوِ  :لىا وشولػ  بلػا[: البوبػ ٜٔ]َسِايِؿ الغَِّو َ َيْسػَوُووَف ِلْنػَد الغَّػِو َوالغَّػُو 
  ال مع قا كؿ مكاف مف نمف باهلل عمى هذا المليى.

 .(ٖٕ)وو   مف شري عمى البوحند يّي  ُعيا ب  المس د الحراـ قحسب       
ا عمػى ال مػاعإ اِيَد الغَّػوِ ِإنََّ ػا َيْ ُ ػُر َ َسػ :وذكر الطبػرّي قػا بفسػنره يّف المفّسػرنف  منًلػا م ملػوف عمػى شػراثة شولػ        

: ك،ػول ـألّي   ذا شرئ كذلؾا احبمؿ مليى الواحد وال ماعإ ألّف اللرب شد بذهب بالواحد  لى ال ماعا وبال مػاع  لػى الواحػدا 
 .(ٕٗ)"عمن   وب يخبلؽ"

َـّ َرْنَ ػػْ َناُه َفَيَسػػْوَنا  :" قػػا شولػػ  بلػػالىلْظ ػػا" (ٕ٘)ويظنػر ال،ػػراثة السػػاب،  شػػراثة ابػػف عػامر ويبػػا بكػػر        ػػا  ُػػ ـَ َلْ    اْلِ َظػػا
بػال معإ  بلبػ ـوشػري ا عمى البوحندإ ألّف اللظـ ن زئ عف اللظاـ [: المؤميوفٗٔ]َ ْغا ا ةَ َر َفَوَااَرَؾ الغَُّو َرْ َسُف اْلَ اِلِايفَ 

ْيَساَف ُذو ِعَظاـٍ ك نرة.  أِلَْف اإْلِ



 ةميسون احلواجرـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ
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ٕٚٚ 

 نمكف بفبنؿ يحدها عمى األخرى. ويرى يّف ال،راثبنف  حنحباف مبوابرباف ال        
ـْ : شاؿ اهلل          َـّ ِلَوْاُغُيوا َرُ دَُّي ـْ ِطْ ك  ُ  َـّ ُيْ ِرُيُي  ُ[ٙٚغاقر :] ويراد يطفاال.ا 
  .(ٕٚ)ألّف لفظ الواحد شد نراد ب  ال مع  إ(ٕٙ)وح ب ما قا اآلن  قكسويا اللظـ لحًما ولـ ن،ؿ لحوما        
ػة  وَ َولَ  :شاؿ بلالى        ـْ ُسػُا  ا ِ ػْف ِفلَّ َ َ ػاِرَو َلَغْيَيػا ْوََ َرْف َيُيوَف النَّاُس ُر َّة  َواِ َدة  َلَيَ ْغَنا ِلَ ْف َيْيُ ُر ِاػالرَّْ َ ِف ِلُاُيػوِوِي

 .[: الزخرؼٖٖ]َيْظَيُروفَ 
  " بفبم السنف وسكوف ال،اؼ عمى البوحند.سا اشري ابف ك نر ويبو عمرو "        
  لميا لبنت كؿ واحد مي ـ س،فا مف قب . :ولكّي   ندؿ عمى يف المليىا " ق و واحدَسْا امف شري " و          
ـْ ُسػ،ًُفا ِمػْف ِقْبػٍ  َوَمَلػاِرَج( :ون وز يف نوحد "الس،ؼ" لبوحند لفظ مف قنكوف المليى        )َلَ َلْمَيػا ِلَمػْف َنْكفُػُر بِػالْرْحَمِف ِلُبُنػوِبِ 

(ٕٛ). 
  .(ٜٕ)مى ال مع"والواحد ندؿ ع

نببم لمباحث يّف ال،ّراث اخباروا ال،راثة بالبوحندإ لداللب ا عمى ال معا وبارة اخباروا بال مع لمّداللػ  عمػى البوحنػدا وهػذا        
 األم .البلدد قا ال،راثات نلود  لى الرسـ ال،رنيّا الذي سمم ببلدد يو   ال،راثةا باإلباق   لى البس نؿ والبخفنؼ عمى 

 
 .القراءة بصيغة اجلنع: طلب الجاى امل
  :ا يا  اليية   الؿ  

ـْ ِإََّ َيُظنُّوفَ  :شاؿ بلالى         ْف ُى ـْ ُر ّْيُّوَف ََ َيْ َغُ وَف اْلِيَواَي ِإََّ َرَ اِن َّ َواِ   .[: الب،رةٛٚ]َوِ ْنُي
 وشريها الباشوف بالب ،نؿ.ا (ٖٓ)" ببخفنؼ الناثر ان " :شري يبو  لفر        
 هذا  الو   كما ن،اؿ قا  مع مفباح مفاِبم. :شاؿ األخفش        
 .(ٖٔ)الحذؼ قا الملبؿ يك ر: وشاؿ يبو  لفر        
ي ػاقا ويغػايا ويمػايا  :م ؿ اقمؾ قن  البفدند والبخفنؼا "كؿ ما  اث مف هذا اليحو واحده مفّدد :ويباؼ يبو حابـ       
 .(ٖٖ)وب ،نم ا قا ال،ناس  ائز"ا قا الكبلـ والفلر ك نراو"خففوهاإ ألي ـ نسبلمموي ا ا (ٕٖ)ويحوه
 : (ٖٗ)ويظنره شوؿ ذي الرم         

ـَ يو ُنكِفػػَؼ اللمػػى  وهػػؿ ُنرِ ػػُع البسػػمن
 

  َػػػػػػػػػػبلُث األ ػػػػػػػػػػاقا والػػػػػػػػػػدناُر الببلشػػػػػػػػػػعُ  
 

ـْ ةَيػٌة َينَّوػاِف َلػْف َيِ ػيف  وَ  :ويظنره شول  بلالى        ـْ َواْ ػُيُروا َلػُو َلَاْد ياَف ِلَسَاإ  ِف  َ ْسػَيِنِي ِ ػ اؿ  ُيغُػوا ِ ػْف ِرْ ِؽ َراُّْيػ
 .[٘ٔ]سب : َاْغَدٌة َطيَّْاٌة َوَريّّ َغُ ورٌ 

َوَمػْف َيْقػَرَد َنْيَبِةػا َيْف ُنْحَمػَؿ َعمَػػى ا َ ْمًلػاإ أِلَْف ُكػْؿ َيَحػٍد لَػُ  َمْسػػَكفٌ ا "ِقػػا َمَسػاِكِيِ ـْ  :شػري ال م ػور عػدا حمػزة وحفػص       
" :َييْ  اْلَمْ ػػَدِرإ ـْ ُكمُػػوا ِقػػا َبْلػػِض : َحبْػػى اَل َنُكػػوَف ُمْفػػَرًدا ُنػػَراُد بِػػِ  اْلَ ْمػػُعإ أِلَْف ِسػػنَبَوْنِ  َنػػَرى َذِلػػَؾ َبػػُروَرًة َيْحػػوَ ا "ِقػػا ُسػػْكَياُه

ـْ َبْلُفوا . َوَشْوُؿ الفاعر  رنرا َبْطِيُك ـْ ُنِرنُد ُبُطوَيُك
(ٖ٘) : 

 الػػػػػػػػػػػػػػوارُدوف وبَػػػػػػػػػػػػػػْنـٌ قػػػػػػػػػػػػػػا َذَرا سػػػػػػػػػػػػػػب 
 

ـْ ِ ْمػػػػػُد اْلَ ػػػػػَواِمنسِ شَػػػػػْد َعػػػػػ   ْض َيْعَيػػػػػاَشُ 
 

 .(ٖٙ) ُ ُمودُ  :بمليى       
 

 ا يا  اليية   اليؿ . 
ـْ َ ِريلا  َرْو َلغى َسَ ر  َفِ دٌَّة ِ فْ  :" قا شول  بلالى ساييف" :شري  ياقع وابف عامر         َريَّا ا  َ ْ ُدودال  َفَ ْف ياَف ِ ْنُي
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ٕٚٛ 

ـْ ِإْف يُ َريَّػػاـ  ُرَ ػػَر َوَلَغػػى الَّػػَِ  ـُ ِ ْسػػِييف  َفَ ػػْف َوَطػػوََّع َ ْيػػرا  َفُيػػَو َ ْيػػٌر َلػػُو َوَرْف َوُلػػوُ وا َ ْيػػٌر َلُيػػ ـْ يَف ُيِطيُاوَنػػُو ِفْدَيػػٌة َط ػػا ْنػػُو
 ( بال مع  اثت عمى م،ابم  ال مع بال مع. ساييفق،راثة )ا (ٖٚ)ب نة  ال مع [: الب،رةٗٛٔ]َوْ َغُ وفَ 
و لػؿ ا وعمػى كػؿ واحػد ممػف نطنػؽ ال ػـو لكػؿ نػـو نفطػره  طلػاـ مسػكنف :راد اللمػـو ييومف يقرد ق،د راعػى   قػ       

ـْ َ  ػاِنيَف َيْغػَدة   :يبو حناف يظنر هذه ال،راثة شول  بلالى ـْ َيْ ُووا ِاَ ْرَاَ ِة ُ ػَيداَ  َفاْيِغػُدوُى َـّ َل يَف َيْرُ وَف اْلُ ْ َلناِل ُ   َوالََِّ
 .(ٖٛ)د مي ـ  ماينف  مدةقا مدوا كؿ واح :يي [: اليورٗ]

 . (ٜٖ)قلؿ ذلؾ بكؿ واحد ميا :ويعطايا كّميا مائ  ييا يبنيا األمنر قكسايا كميا حّم : وشاؿ يبو زند       
ال مػع " مع المسكنفإ ألي   مع قػا )وعمػى الػذنف نطن،ويػ ( ق،ابػؿ : ( ب نة  ال مع يي  ساييفوعمؿ اآللوسّا م اث )       

 .(ٓٗ)بال مع"

ـُ  :شولػ  شبم ػا ا"وح ػ  مػف شػري "مسػاكنف" :ّمؿ ابػف زي مػ  اإلبنػاف ب ػنة  ال مػع ل،ولػ وع        يَف ةَ ُنػوا ُيِوػَي َلَغػْيُي يػا رَيَُّيػا الَّػَِ
ـْ وَوَّاُػػوفَ  ـْ َلَ غَُّيػػ يَف ِ ػػْف َتػػْاِغُي ـُ َي ػػا ُيِوػػَي َلَغػػى الَّػػَِ ػػيا اده حكػـػ مػػف "ينامػػا ملػدودات" شػػاؿ:  يمػػا عػرؼ عبػػ : ـػ شػػاؿ [: الب،ػػرةٖٛٔ]اللّْ

( عمػى ال سػاييف"يناما ملدودات" ق ذا كاف ذلؾ كذلؾ قالوا ب يف بكوف ال،ػراثة قػا ) :يقطر األناـ البا كبب عمن   وم ا ب،ول 
بحػذؼ ينامػا وب،ػنـ الطلػاـ ال مع ال عمى البوحنػدا وب ونػؿ اآلنػ  وعمػى الػذنف نطن،ويػ  قدنػ  ينػاـ نفطػر قن ػا  طلػاـ مسػاكنفا  ـػ 

 .(ٔٗ)قالمساكنف عف الف ر كم  واألناـ": سفمكاي ا. شاؿ الح
" مباقا "مساكنف"  ملا... و مع المساكنف ال نػدري كػـ مػي ـ قػا النػـو  ال مػف  :شري يهؿ الفاـ والمدني         "قدنُ  طلاـِ

  كما وبخرج شراثة ال مع قا "مساكنف" لما كاف الذنف نطن،وي "  مع وكؿ واحد مي ـ نمزم  مسكنف ق مع لفظا غنر اآلن 
ـْ َ  اِنيَف َيْغَدة   :شاؿ بلالى ـْ َيْ ُووا ِاَ ْرَاَ ِة ُ َيداَ  َفاْيِغُدوُى َـّ َل يَف َيْرُ وَف اْلُ ْ َلناِل ُ  ا مدوا كؿ واحػد  :يي [: اليورٗ]َوالََِّ

ـُ مسػاكنف" يف "وعمػى الػذنف نطن،ويػ  قدنػٌ  طلػ :... ق،د عمـ يف مليػى ... واخبار شراثة ال مع اليحاس مي ـ  ماينف  مدة ا
 .(ٕٗ)لكؿ نـو مسكنيا قاخبنار هذه ال،راثة لبرد  ملا عمى  مع"

ا وهكذا قبلدد األْناـ  طلاـ  :وذكر حبش الحكـ الفرعّا لم،راثة          .(ٖٗ)مساكنف""قدن  اإلقطار طلاـ مسكنف عف كؿ نـو
 

 ا ياف لغى و ف ُفُ ؿ . 
ـْ َلَغى  :يحو شول  بلالى         ْف ُيْنُو ـْ َوِيُدوا َياِوا ا َفرَِىاٌف َ ْاُاوَلةٌ َواِ   .[: الب،رةٖٕٛ]َسَ ر  َوَل
 " برقع الراث وال اث.فُرىف"( ٗٗ)شري ابف ك نر ويبو عمرو        
راهيبػ   ذ ب،ػوؿ قػا الخنػؿ . (٘ٗ)قّرؽ  يبو عمرو داللنًّا بػنف الػو  نفا  ذ بػدؿ الرهػاف قػا الخنػؿ وبػنف  مػع رهػف قػا غنرهػا       
 كما ب،وؿ َسْ،ؼ وُسُ،ؼ.ا لُرُهف  مع رْهف وهو يادرواا ِرهايا
 َ مرة وِ مار و ُُمر.  :َرْهف وِرهاف  ـ ُرُهف كما ب،وؿ: (  مع ال معالُرُىفوعّد الفراث )        
ا ُن مػعلَػْنَس كػؿُّ  مػٍع "َيف نكوف َرْهف ُكسِّر عمى ِرهافا  ـْ ُكسِّر ِرهاٌف عمى ُرُهفا و  :وابفؽ َيُبو َعمّا مع الفّراث قا شول  قا       

 .(ٙٗ)َكَما يْي  َلْنَس كؿُّ م َدر ن معإ  ذ اَل ب مع الِلْمـ َواَل الفْكر َواَل الْيَظر
 : (ٚٗ)ويظنره شوؿ األعفى        

 نلنػػػػػػػػػُت ال ُيلطنػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػف يبياِئيػػػػػػػػػا
 

ـْ كمػػػػػْف شػػػػػد يْقَسػػػػػَدا   ُرُهًيػػػػػا قُنْفَسػػػػػَدُه
 

ػة  َوَلػْوََ َرْف  :ويظنره  شولػ  بلػالى        ـْ ُسػُا  ا ِ ػْف ِفلَّ ػة  َواِ ػَدة  َلَيَ ْغَنػا ِلَ ػْف َيْي ُػُر ِاػالرَّْ َ ِف ِلُاُيػوِوِي َوَ َ ػاِرَو َيُيػوَف النَّػاُس ُر َّ
 .[ٖٖ]غاقر: َلَغْيَيا َيْظَيُروفَ 
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 .[ٖ٘نس: ]ِيـْ ِلَيْ ُيُغوا ِ ْف َ َ رِِه َوَ ا َلِ َغْوُو َرْيِدي :( قا شول  بلالى  رشري حمزة والكسائا )       
 . (ٛٗ)م ؿ َخَفب ُخُفب       
َيػال  ِلَاػْوـ   :" قػا شولػ  بلػالى  ػرهوخمػؼ " :وشري حمزة والكسػائا        َِ ـْ  ِلُيػ ََ ا َرْ َ ػَر َوَيْنِ ػِو ِإفَّ ِفػ   ََ اْنُظػُروا ِإَلػى َ َ ػرِِه ِإ
 .(ٜٗ)بالبـ قن ف [: األيلاـٜٜ]ُيْؤِ ُنوفَ 
 :بلػالىا وشولػ  [: الك ػؼٖٗ]َوَيػاَف َلػُو َ َ ػرٌ : بف عامر وحمزة والكسػائّا ) مػر( قػا شولػ  بلػالىوشري ابف ك نر وياقع وا       
 َِوُرِ يَط ِاَ َ رِه[ٕٗالك ؼ :] ببمبنف(٘ٓ).   

 : ونرى الفارسّا يّف هذه ال،راثة بحبمؿ و  نف       
  ُُفػػب( يحػػو شولػػ  بلػػالىاألبػػنف يف نكػػوف  مػػع ) ََمػػرة( عمػػى ) ُُمػػر(ا كمػػا  ملػػوا )َخَفػػب ( عمػػى )خ:  ـْ وُْ ِيُاػػَؾ ََا رَرَْيػػَوُي َواِ 

ـْ ُ ُ ٌي ُ َسنََّدةٌ  ـْ َي َنَُّي ْف َيُاوُلوا َوْسَ ْع ِلَاْوِلِي ـْ َواِ   :  (ٔ٘)ا وكذلؾ: يكم  وُيُكـا يحو شوؿ اليابة  ال لديّ [: المياق،وفٗ]َرْيَساُ ُي
 مػػػػػػػف ع ػػػػػػػِد مػػػػػػػا يوَر َػػػػػػػْت حبنبػػػػػػػ 

 

 األكػػػػػػػػػـِ والْفػػػػػػػػػرُّ نػػػػػػػػػواقا مَطػػػػػػػػػاِلَع  
 

 وياش  ويوؽ.ا والب   ولوبا وشارة وشورا ساح  وسوح: ويظنره مف الملبؿ       
 : شاؿ يبو عمرو ييفديا األ ملّا لر ؿ مف هذنؿ       

 وكػػػاف سػػػّناَف يْف ال َنْسػػػرحوا َيَلمػػػا
 

ػػػػوحُ    يو َنْسػػػػرُحوه ب ػػػػا واْغَبػػػػْرِت السُّ
 

 قلائػؿ( قػا شػول ـ)كما  ملوه عمػى ا ُقُلؿ()و ملوه عمىا  معيف نكوف  مع  مارا عمى  مر قنكوف " ُُمر"  مع ال :
 : (ٕ٘)شاؿ ذو الرم  ا ماؿ و مائؿ

ْرؽ ال مائػػػَؿ بلػػػَد مػػػا  وشػػػّربَف  بػػػالزُّ
 

 ب،ّوَب عف غرباِف يوراِك ػا الَخْطػرُ  
 

 .  (ٖ٘)ولـ نذكر سنبون   مع بكسنره عمى ُقُلؿ       
 : (ٗ٘)وييفد بلض البةدادننف       

 قػػػػا ِكبلبػػػػاِت الّيػػػػاسِ  يحػػػػبُّ َكْمػػػػبٍ 
 

ِـّ اللّبػػػػػػػػػاسِ     لػػػػػػػػػّا يبًحػػػػػػػػػا َكْمػػػػػػػػػُب ُي
 

ـْ َفَاِغيك   ػا ُيْؤِ ُنػوفَ  :ويظنره شراثة يبا عمرو قا شول  بلػالى        ـُ الغَُّو ِاُيْ رِِى   [: الب،ػرةٛٛ]َوتاُلوا ُتُغوُانا ُغْغٌؼ َاْؿ َلَ َنُي
  .(٘٘)ببـ البلـ

 .       (ٙ٘)( ق و  مع ِغبلؼا بمليى: شموبَيا يوعن  لملمـ قما بال ا ال بف ـ عيؾ )شال ا الن ود(غغؼٌ )شاؿ يبو مي ور: َمْف َشَرَي         
ِ ػِريفَ  :" ببـػ السػنف والػبلـا قػا شولػ  بلػالىُسُغ اوم م  شراثة حمزة والكسػائا "        ِْ ـْ َسػَغ ا  َوَ ػَ ك  ِل ا [: الزخػرؼٙ٘]َفَيَ ْغنػاُى

   .(ٜ٘) مع  شد مبى :يي   مع َسمنؼ بمليى: ا والّز اج(ٛ٘)ا ذكر الفراث(ٚ٘)َسدا وُ وُ ف و َوَ ف مع َسَمؼ م ؿ ُيُسد ويَ 

 يف نكوف   مًلا لسمنؼ والسمنؼ المب،دـ. ون وزا وَبدي  وُبُدفا ومما لح،ب  باث الب ينث مف هذا َخفب  وُخُفب        
 والببنؿ والبُُبؿ.ا ؿالسبنؿ والُسبُ  :ُسُمفا  مع الَسمنؼ م ؿ :شاؿ الكسائا       
ق ػو وب،وؿ اللرب: مبى ميا سػمؼ وسػالؼ وسػمنؼا وشنػؿ: السػمنؼ  مػع سػالؼا وُسػُمؼ  مػع سػانؼ كرغنػؼ وُرُغػؼا        

 .(ٓٙ) مع ال مع"

 .(ٔٙ)والُسمؼ بالبـ قا الفر"ا الَسَمؼ بالفبم قا الخنر :وُروي عف طمح  بف م رؼ يي  شاؿ       
( يحػو كبػاب: ُكبُػبا ورغنػؼ: ُرُغػؼا ُفُ ػؿ) قلػوؿ وقلنػؿ وقلػاؿا و مل ػف  ن ملػف عمػى ال ػنة  ون با هػذا ال مػع ب ػذه       

هاب وُيُهبا ويلنـ وُيُلـ.  ويدنـ وُيُدـا وهذا كلمود: ُعُمدا اسـ لم منع ال  مع عمى الح،ن، ا ويحوه يقنؽ ويقؽا وا 
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ٕٛٓ 

 ا ياف ي ع ال ؤن  السالـ . 
 غرقَػ  وغُرقػاتا وغَرقػات :اَزت ِقنػِ  ُقُلػبلت ِبالْبػِـّا وَقَلػبلت بِػاْلَفْبما وقْلػبلت ِبالسُّػُكوِفا َيْحػوِ ف َكاَف ااِلْسـ عمى  ُقلمػ  َ ػ       

 وُح رة وُحُ رات وُحَ رات وُحْ رات.ا وغْرقات
 : (ٕٙ)َشاَؿ الْفاِعر عمرو بف ف س األسديّ        

 َقَمْمػػػػػػػػػػػػػا ريويػػػػػػػػػػػػػا باِدًنػػػػػػػػػػػػػا ُرَكبابُيػػػػػػػػػػػػػا
 

 اْلِ ْد ِباْلَ ْزؿِ  عمى َمْوِطٍف اَل َيخِمطُ  
 

ِسػػدرة وِسػػَدرات وِسػػْدرات وسػػدراتا وكسػػرة وكَسػػرات  :وي ػػاز المةوّنػػوف يف ب مػػع )قْلمػػ (: قَلػػبلتا وقُلػػبلتا وقْلػػبلتا َيْحػػو       
 كسرة َوكسر.: ظمَم  وظمـا قلم  عمى ِقَلؿ يحو :وكُسرات وكْسراتا َقِ ف كسرب ما َ اَثت َقْلم  عمى ُقَلؿ َيْحو

 .(ٖٙ)َيسَماث" َا َويما الّ ف  قَِ ف بكسنرها لَْنَس بَِ،وي ِقا اْل،َناس عمى يَي  شد َ اَث َذِلؾ ِقن َا َيحوا مف َمِ نئ  ِقا اأْلَْسَماثإ أِلَيْ         
ـْ ِري ا  َلْرَلرا  ِف  َريَّاـ  َنِ سال   :شاؿ بلالى         .[: ق متٙٔ]َفَ ْرَسْغنا َلَغْيِي
 " ب سكاف الحاث.َن سال  ": ويبا عمروا وياقعا ة ابف ك نرومف ذلؾ شراث       
 .(ٗٙ)مفؤومات: قواحُدهف "َيْحس" والمليىا ومف يسكي اا َنِ س قواحُدهف )ا مف كسر الحاث       
 ر  ِفػ  َيػْوـِ َنْ ػس  ُ ْسػَو ِ  :احبّج يبو عمرو قا البسكنف عمى   ماع ـ ببسكنف الحاث قا شػول ـ: "يحػس" وقػا شولػ         

 .[: ال،مرٜٔ]
ا ومليػى ِقػا "يَْنػاـٍ َيِحسػاٍت" قػا ينػاـ         مفػؤومات.  ولكف  يبا عبند رّد هػذا االحب ػاجإ ألف مليػى ِقػا "َنػْوـِ َيْحػٍس" قػا نػـو فػـؤ

 مفؤومات عمن ـ.: وروي عف البّحاؾ "قا يناـ يحسات" شاؿ
 سػػكاف الحػػاث يف نكػػوف األ ػػؿ عيػػده "يِحسػػات"ا  ػـػ حػػذؼ الكسػػرةا قنكػػوفونحبمػػؿ يّف شػػراثة مػػف شػػري "ِقػػا َيْنػػاـٍ َيِحسػػاٍت" ب        

 .(٘ٙ)ونحبمؿ يف نكوف و ف ا بما هو قن ا م اًزا واّبساعاا كمليى "يِحسات"
ـْ ََ َيْ ِاُغوفَ  :ويظنرها شول  بلالى        يَف ُيَناُدوَنَؾ ِ ْف َوَراِ  اْلُ ُيَراِل َرْيَ ُرُى  .[: الح راتٗ]ِإفَّ الََِّ
 ( بفبم ال نـ".    ال َيرالشري  نزند بف ال،ل،اع )       
"ا ُ َيػرال"ا  ـػ  مل ػا عمػى "ُ َيػرعمى " ( يرةورّد  يبو عبند هذا االخبنار عمى يي   مع ال مع عمى البك نرإ  ذ  مع )       

ا وركَبػػػاتقن،ػػػاؿ: حَ ػػػرات بخػػػبلؼ مػػػذهب الخمنػػػؿ وسػػػنبون  المػػػذنف شػػػاال: ح ػػػرة وح ػػػراتا وغرقػػػ  وغرقػػػاتا قبػػػزاد مي ػػػا قبحػػػ ا 
 عْبد. : يظنر شوؿ عُبدا حْ رات ورْكبات: وبحذؼ قن،اؿ

مػي ـ عننيػ  ابػف ا يعراب مف بيا بمػنـا  ف الذنف نيادويؾ مف وراث الح رات: وروى البحاؾ عف ابف عباس شول        
 .(ٙٙ)ف ما قا هذا مف ال،بمولكف  يك رهـ ال نل،مو ا يال بخرج  لنيا نا محمد؟ اخرج  لنيا نا محمد:  احواا ح ف
 ذ كػاف لم،ػرنف  إثبنف  ال لسػبب ل  ػاّ اوما االخببلؼ قػا ال،ػر ا نببم مف ال،راثبنف يف المليى ال نخبمؼ بالو  نف       

 الكرنـ ولم،راثات دور كبنر قا حفظ ل  ات اللرب البا كادت يف بي،رض.
 

 :املبحح الجاى 
 .املصدر

 ال لدر. 
ْنَساِف ِ ْف ِطيف  الََِّ  :شاؿ بلالى         .     [: الس دةٚ]  َرْ َسَف ُيؿَّ َ ْ    َ َغَاُو َوَاَدَر َ ْغَؽ اجِْ
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 " ساكي  البلـ. غاو" (ٚٙ)شري ابف ك نر ويبو عمرو وابف عامر       
 َم، .يحسَف َخْمَؽ كؿِّ فاث خَ  :قنكوف المليىا وبسكني ا عمى البدؿا مف  شري بفبم الم ا عمى الفلؿ المابا       
روفا واللرب بفلؿ م ؿ هذاا المليى يحسف َخْمؽ كؿِّ فاث: وشاؿ يبو عبندة         .(ٛٙ)ن،دِّموف ونؤخِّ
 .(ٜٙ)واخبار يبو عبند ويبو حابـ هذه ال،راثة طمبا لس ولب ا       
نػدؿ عمػى  خمػؽ كػؿ فػاث  َرْ َسػَف ُيػؿَّ َ ػْ    َ َغَاػوُ  :يّما مف  يسكف البلـ قؤلي  م در عيد سػنبون إ ألف شولػ        

ـْ  :وشول  بلالىا [: اليمؿٛٛ]ُلْنَع الغَّوِ  :خم،ا م ؿ شول  بلالى  .[: اليساثٕٗ]ِيَواَي الغَِّو َلَغْيُي
 الذي يحسف خمؽ كؿ فاث. :هو مي وب عمى البدؿ مف )ُكْؿ( يي: واخبمؼ اليحاة قا  عراب  ق،نؿ       
 خم، .يق ـ كؿ فاث  :قنبّلدى  لى مفلولنف يي ايق ـ ويعمـ :كوف )َيْحَسَف( بمليىومفلوؿ  اف عيد بلض اليحوننف ل       
كػؿ ي ب عمى البفسػنر قنكػوف المليػى يحسػف كػؿ فػاث خم،ػاا يو مي ػوب ب سػ،اط حػرؼ ال ػرا والمليػى يحسػف  :وشنؿ       

 .(ٓٚ)فاث قا خم، 
َرْ َسػَف ُيػؿَّ  :وأليػ  يبمػغ قػا االمبيػاف ل،ولػ ا لفاعػؿونرّ م يبو حّناف اإلعراب عمى البػدؿإ إلبػاق  الم ػدر  لػى ا       

 َ  ْ    وال نكوف الفاث قا يفس  حسياً ا يبمغ مف يحسف خمؽ كؿ فاثإ ألي  شد نحسف الخمؽ(ٚٔ). 
 اهللوذلػػؾ يّف  إونػرى الطبػرّي يّف ال،ػراثبنف مفػ وربافإ  ذ شػري بكػؿ واحػدة مي مػػا عممػاث مػف ال،ػّراثا ق مػا   ػحنحبا المليػى       

 .(ٕٚ)يب،ف كّؿ فاث ويحكم : ملياه: وشاؿ بلب ـا ويحكـ كؿ فاث خَم، ا يحكـ خم، 
 

 :املبحح الجالح
 .املشتقات

 

 .اسه الفاعل: املطلب األول
ِلػَؾ َوْاػِديُر اْلَ  ِ  :شاؿ بلالى        ََ ِِ َوَيَ ػَؿ الغَّْيػَؿ َسػَين ا َوال َّػْ َس َواْلَاَ ػَر ُ ْسػَاان ا  ْلػَاا .  [: األيلػاـٜٙ]يػِ  اْلَ ِغػيـِ َفاِلُؽ اجِْ

 " ي ًبا.الغيؿو" (ٖٚ)"يالؿشري ابف ك نر وياقع ويبو عمرو وابف عامر "
" قؤل ػػؿ "قػػالؽ" مراعػاة لممفػػاكم  قػػا الكػػبلـإ لنكػػوف قاعػؿ الملطػػوؼ م ػػؿ  قاعػػؿ الملطػػوؼ ويالػػؿشػاؿ يبػػو عمػػّا: شػػرئ "       
قػػا شولػػ  ف االسػـػ باالسػـػ يفػػب  مػػف الفلػػؿ باالسػـػ يحػػو مػػا  ػػاث يّف حكػـػ االسػـػ يف نلطػػؼ عمػػى اسػـػ م مػػ إ أل :بمليػػى اعمنػػ 
ـْ َلػػَااا  َرِلي ػػا   :بلػػالى َوُيػػكِّ َلػػَرْانا َلػػُو  :وشولػػ  بلػػالىا [: اإليسػػافٖٔ]ُيػػْدِ ُؿ َ ػػْف َي ػػاُ  ِفػػ  َرْ َ ِوػػِو َوالظَّػػاِلِ يَف َرَلػػدَّ َلُيػػ

ػكَلةُ  :ا وشول  بلػالى[: الفرشافٜٖ]وَاَّْرنا وَْوِايرا  اْ َْ  اَؿ َوُيكِّ  ـُ اللَّ ا ي ػبوا كػّؿ هػذه [: األعػراؼٖٓ]َفِرياػا  َىػدو َوَفِرياػا  َ ػؽَّ َلَغػْيِي
 األسماث البا افبةؿ عي ا الفلؿإ لنكوف ال،ارئ بي ب ا كاللاطؼ  مم  مف قلؿ وقاعؿ عمى  مم  مف قلؿ وقاعؿ.

 االسـ باالسـ يفب  مف الفلؿ باالسـا ق اعؿ المنؿ يولى مف  لؿ.وكما يف الفلؿ بالفلؿ يفب  مف المببدي بالفلؿا كذلؾ         
ملطػػا (  بمليػػى المبػػاا وب،ػػدنر الفلػػؿ المبػػمرا و اعػػؿ المنػػؿا ن لمػػ  سػػكياا وهػػذا م ػػؿ شولػػؾ: هػػذا يالػػؿ ف ) :ق،نػػؿ       

 .(ٗٚ)والذي حكاه يبو عما قا هذا يف نيب ب بما قا الكبلـ مف مليى ملطاا زند يمس درهما
 : (٘ٚ)ن،وي ذلؾ شوؿ الفاعرة منسوف بيت بحدؿ الكمبن و        

 لمػػػػػػػػػػػبس عبػػػػػػػػػػػاثٍة وب،ػػػػػػػػػػػْر عنيػػػػػػػػػػػا
 

ػػػػػػفوؼِ    يحػػػػػػبُّ  لػػػػػػّا مػػػػػػف لػػػػػػبِس الفُّ
 

 : (ٙٚ))يف( لنلطؼ اسـ عمى اسـ وهو ر اؿ ويحوه شوؿ الفاعر الح نف بف الحماـ وقن  ي ب يسوثؾ ب بمار       



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أثر اليظري يف توجيى بعض القراءات العشر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اجمللة األردىية يف الدراسات اإلسالمية، مج )11(، ع )4(، 1441 ه /2019و
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 ولػػػػػػػػػػوال ر ػػػػػػػػػػاٌؿ مػػػػػػػػػػف ِرزاـٍ يعػػػػػػػػػػّزةٌ 
 

 وَثؾ عم،مػػػػػػػػػػاونؿ ُسػػػػػػػػػػَبْنٍع يو يُسػػػػػػػػػػ 
 

ـْ َوَر َرفَّ الغََّو َ َغَؽ السََّ اَواِل َواْ َْرَض ِااْلَ ؽّْ  :شاؿ بلالى         .[ٜٔ] براهنـ: َرَل
 (. الؽ) (ٚٚ)شري حمزة والكسائا وخمؼ        
 .ودخؿ قن  مليى المدح نكسب  لفظ قاعؿا وح   مف شري ب نة   قاعؿ ويبنؼ دخؿ ب  مليى المابا       
  ذ  ّف )قاطرا( بمليى خالؽ.ا [ٔٔ]الفورى: َفاِطُر السََّ اَواِل َواْ َْرضِ  :ومما ن،وي ذلؾ       

ِِ َوَيَ َؿ الغَّْيَؿ َسَينا   :وكذلؾ شول  بلالى        ْلاا  .(ٛٚ)هو عمى قاعؿ دوف قلؿا [: األيلاـٜٙ]فاِلُؽ اجِْ
يِو ُ َرَياُ  ُ َوَ اِيُسػوَف َوَرُيػك  َسػَغ  ا ِلَرُيػؿ  َىػْؿ َيْسػَوِوَياِف َ ػَ ك  اْلَ ْ ػُد ِلغَّػِو َاػْؿ َلَرَي الغَُّو َ َ ك  َرُيك  فِ  :شاؿ بلػالى       

ـْ ََ َيْ َغُ وفَ   .[: الزمرٜٕ]َرْيَ ُرُى
 .    (ٜٚ)عمى وزف قاِعؿ"ا " م بًبا يلًفا بلد السنف وكسر البلـسال اويبو عمرو ونل،وب بروان  روح "ا شري ابف ك نر       
سػمـا ق ػػو سػالـ. ومليػاه: مػػف كػاف  َخاِلً ػا لَػػُ  اَل َفػِرنَؾ واََل ُمَيػاِزَع لَػػُ   :" ق ػو اسػـ الفاعػػؿ عمػى مليػىَسػػاِل ا  قمػف شػري "       

 .(ٔٛ) الفركا وخال ا مف (ٓٛ)اْلِذي اَل ُنَياَزُع ِقن ِ  :ِقنِ . ومف شري َسَممًا ق و م در. قك ي  يراد ب  ر بًل ذا سمـ لر ؿ بمليى
ق ػنة  )َقَلػؿ( بيػاظر )قاِعػؿ(  ذا دلبػا عمػى ا ويظنر ذلؾ نابسا بطؿ وحسف :قاِعؿ( م ؿ)َقَلٌؿ( بميزل  )شد نكوف        

 ال ف  المفب  . 
 

 .الّصفة املشّبوة: املطلب الجاى 
 لمّ ف  المفب   يوزاف عّدة مي ا.       

 

  ا  ياف لغى و ف )في ؿ . 

قَ ْما َذَوات اْلَواو ِمْيُ  ق ْنف ومنِّت وسنِّدإ ألَْي  مػف َسػاد نسػود َوَمػات َنُمػوت. وَيْمػا لػّنف  اؿ( مف ناٍث يواو")َقْنلِ  :شاؿ المبرد       
خبلقًػا عمػى َقمف الناثا َواْلحكـ قن َما َواِحػد ِقػا بيائ مػا عمػى َبػاب )َقْنِلػؿ(إ ألَْي مػا مفػبركاف ِقػا اللمْػ ا َقَخَرَ ػا ِ لػى َبػاب َواِحػد 

َيػػب َوَذاَؾ َيْيػػ  اَل نكػػوف ِقػػا الْ ػػِحنم )َقْنِلػػؿ(ا ِ ْيمػػا َيِظنػػر َهػػَذا البيػػاِث مػػف الْ ػػِحنم )َقْنَلػػؿ( َيْحػػو ر ػػؿ َ ْنػػَدٍر َوَزنْ  الْ ػػِحنما
لْ ػِحنم عمػى غنػر وخنفؽا َقَ َذا البياُث مف الملبّؿ َيِظنره َما ُذكر مف الْ ِحنما َوشػد نكػوف لمملبػؿِّ البيػاُث الْػِذي لَػُ  َيِظنػر مػف ا

ل ـ َلفظ  َونكوف َلُ  البياُث اَل ُنَ،ابم  ِقنِ  ال حنُم قمّما َكاَف مف الملبؿ عمى خبلؼ َلفظػ  ِقػا الْ ػِحنم سػوى َمػا ذكػرت لَػؾ شَػوْ 
مبػمـو اأَلوؿ َلمَػ (  ِقا قاِعٍؿ مف الْ ِحنم "َقَلَم " َيْحو َكابب وكبََب  وحاقظ وحَفَظ  وعالـ وعَمَم ا َوَيِظنػر َهػَذا مػف الملبػؿ )قُ 

 (.ٕٛ)وغاٍز وُغزاة"ا وراـٍ وُرماةا شاٍض ُشباة: يحو
ـَ اْلِ ْنِ يِر َو ا ُرِىؿَّ ِاِو ِلَيْيِر الغَِّو َفَ ِف اْلُطرَّ َغيْ  :شاؿ بلالى        ـَ َوَلْ  ـُ اْلَ ْيَوَة َوالدَّ ـَ َلَغْيُي َر ااغ  َوَ لػاد  َفػك ِإنَّ ا َ رَّ

ـَ َلَغْيِو إِ   .[: الب،رةٖٚٔ]فَّ الغََّو َغُ وٌر َرِ يـٌ ِإْ 
 َوُهَو َيْ ٌؿ ِلمْبْخِفنِؼ.ا " ِبَبْفِدنِد اْلَناِث ِقا َ ِمنِع اْلُ،ْرنفِ اْلَ يَّْوةُ شري يبو  لفر "       
 : (ٖٛ)اياّ َوَشْد َ َمَع َبْنَيُ َما الْفاِعُر عدي بف رعبلث الةسّ ا قمْنت زمّنت ُهَما ُلَةَباِف َ نَِّدَبافِ        

 لػػػػنس َمػػػػػْف مػػػػػاَت قاسػػػػػبراَح بَمْنػػػػػتٍ 
 

  ْيمػػػػػػػػػػا المْنػػػػػػػػػػػُت منِّػػػػػػػػػػػُت األحنػػػػػػػػػػػاثِ  
 

وحُ الْػػِذي َقاَرَشبْػػُ   ( بِػػالْبْخِفنِؼ هػػواْلَ ْيػػلَ وذهػػب بلػػض المةػػوّننف  لػػى البفرنػػؽ بني مػػا قػػا االسػػبلماؿ المةػػوّي داللّنػػاا  ذ )        ا الػػرُّ
ـْ َنُمتْ ( ِبالْبْفِدنِد هو اْلِذي اْلَ يّْلُ َو)  الببانف قا ال،راثبنف نلزى لسبب ل  ّا. :َبْؿ َعاَنَف َيْسَباَب اْلَمْوِت. وشنؿا َل



 ةميسون احلواجرـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ
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ـْ َ يُّْووفَ : ويحوه شاؿ بلالى        نَُّي  .[ٖٓ]الزمر: ِإنََّؾ َ يٌّْل َواِ 
  : (٘ٛ) ذ  شاؿ الراعاا (ٗٛ)وورد يظنر "مّنت" "ياش  رنِّض"        

 َب اوكػػػػػػػػػػػػػ ّف َرنَِّبػػػػػػػػػػػػػ ا  ذا ناَسػػػػػػػػػػػػػرْ 
 

 كايػػػػػػػػػػْت ملػػػػػػػػػػْودة الّرِحنػػػػػػػػػػِؿ ذلػػػػػػػػػػوال 
 

 : (ٙٛ)وك،وؿ الفاعر  براهنـ بف قراس األحوص        
ْف ب،ػػػػػػػػػػػػػػوـٍ َسػػػػػػػػػػػػػػْوُدوَؾ ِلَحا ػػػػػػػػػػػػػػ ٍ   وا 

 

  لػػػػػػػى َسػػػػػػػنٍِّد لػػػػػػػو َنْظفَػػػػػػػروف بسػػػػػػػّندِ  
 

 : (ٚٛ)وشوؿ الرا ز        
 ُبَيػػػػػػػػػػْا   ْف البػػػػػػػػػػْر فػػػػػػػػػػاٌث هػػػػػػػػػػنِّفٌ 

 

 لميطػػػػػػػػػػػػػػػُؽ الّطّنػػػػػػػػػػػػػػػُب والُطَلػػػػػػػػػػػػػػػنـُ ا 
 

بخػػبلؼ "قنِلػػؿ" بكسػػر ا األيبػػارّي عػػف الب ػػرنّنف قػػا اخبنػػارهـ "قنَلػػؿ" بفػػبم اللػػنف بو ػػود يظنػػر لػػ  قػػا الكػػبلـ وداقػػع       
: وكما شالوا قا يمويا ب ري: "شالوا قا ب ري :وبرب يم م  بوبم ذلؾا ق لؿ قنَلؿ بفبم اللنف  ـ كسر الناثا اللنف
"دهػرّي" بالبػـ لمر ػؿ المسػف الػذي شػد يبػا  :وكمػا شػالواا  ا يخػوة"يخػت" واأل ػؿ قن ػا الفػبمإ ألّف ي ػم :وكما شالواا يموي

 : (ٜٛ)وييفد سنبون   لرؤب  بف الل اجا (ٛٛ)وشد  اث قا بلض هذا الملبؿ قنلؿ"ا وال،ناس الفبما عمن  الدهر
 ما باؿ عنيا كالّفلنِب الَلْنِف.       

 

 َفُ ؿ  ا ياف لغى و ف. 
ِلَؾ َيَ غْ  :شاؿ بلػالى        ََ ـْ َ ػِييد ا َوَ ػا َيَ ْغَنػا َوَيػ ػة  َوَسػط ا ِلَوُيوُنػوا ُ ػَيَداَ  َلَغػى النَّػاِس َوَيُيػوَف الرَُّسػوُؿ َلَغػْيُي ـْ ُر َّ َنػاُي

ْف يَ  ػْف َيْنَاِغػُي َلَغػى َلِاَاْيػِو َواِ  ـَ َ ْف َيوَِّاُع الرَُّسوَؿ ِ  َّ يَف َىػَدو الغَّػُو اَنػْل َلَياِ اْلِاْاَغَة الَِّو  ُيْنَل َلَغْيَيا ِإََّ ِلَنْ َغ يػَرة  ِإََّ َلَغػى الَّػَِ
ـْ ِإفَّ الغََّو ِاالنَّاِس َلَرُ وٌؼ َرِ يـٌ   .[: الب،رةٖٗٔ]َوَ ا َياَف الغَُّو ِلُيِليَع ِإيَ اَنُي

 "َرُعٌؼ".   عمى وزف "رُؤؼ" (ٜٓ)شري يبو عمرو وحمزة والكسائا ويبو بكر وخمؼ ونل،وب       
 : (ٜٔ)"ر ؿ حُذؽ ونُ،ظ"  لممبالة . يحو شوؿ  رنر :كما ب،وؿ امغ قا المدحهذه ال،راثة يب :شنؿ       

 نػػػػػػػػػػػرى لممسػػػػػػػػػػػممنف عمنػػػػػػػػػػػ  ح،ًّػػػػػػػػػػػا
 

 كفلػػػػػػػػػِؿ الوالػػػػػػػػػِد الػػػػػػػػػرؤِؼ الػػػػػػػػػْرحنـِ  
 

       : (ٕٜ)ومي  شوؿ الولند بف ع،ب  بف يبا ملنط لملاون  بف يبا سفنافا ها لة  بةمب عمى يهؿ الح از :وشنؿ       
 قػػػػػػػػػػػػبل َبُكْيػػػػػػػػػػػػ ُ  وفػػػػػػػػػػػػرُّ الّطػػػػػػػػػػػػاِلَبْنفِ 

 

ػػػػػػػػػػِ  الػػػػػػػػػػّرؤِؼ الػػػػػػػػػػْرحنـِ    ب،ابِػػػػػػػػػػِؿ عمِّ
 

 .(ٖٜ)وخُمطا حُدثا ويُدسا واليلت/ ال ف   حُذرا سُبعا قاالسـ رُ ؿ وعُبدا "َونكوف عمى َقُلؿ قن َما :شاؿ المبرد       
 ونؤكد المبرد وابف ع فور يّف بياث )َقُلؿ( قا االسـ ل  يظنر قا ال ف .       

 

  َفِ ؿ ا ياف لغى و ف. 
ُروفَ  :شاؿ بلالى        نَّا َلَيِ يٌع  اَِ  .[: الفلراثٙ٘]َواِ 
  "حِذروف" بةنر يلؼ. (ٜٗ)شري ياقع وابف ك نر ويبو عمرو       
 ذوو يداة و ذوو سبلح وشوة. :مؤدوف م،ووف يي :وشري الباشوف حاذروف باأللؼ يي       
 وب هبيا.يخذيا حذريا  :بمليى (ٜ٘)هو المبن،ظ اإ قالحاذر هو المسبلّدا والحِذرشنؿ  ف االسبلماؿ المةوي لم،راثبنف داللنّ         
 .(ٜٙ)ي م ما واحد مف الحذر" :الحاذر الذي نحذر اآلفا والحِذر المخموؽ حذرا ال بم،اه  ال حذرا حذرا وكاف الكسائا ن،وؿ        
      . (ٜٚ)دا وقخذ. وال فات يحو: حذٍرا وو ٍعا وح ٍر""األسماث يحو: كبؼا وكب :ب با قا (َفِ ؿبياث )مما نليا يف        



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أثر اليظري يف توجيى بعض القراءات العشر
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ٕٛٗ 

 ن با قا ال فات لو ود اليظنر ل  قا األسماث. (َفِ ؿقبياث )       
 : (ٜٛ)وي از سنبون   شوؿ حذٌر زنًداا وييفد يباف البلح،ا       

 حػػػػػػػػذٌر يمػػػػػػػػػوًرا ال ببػػػػػػػػنُر ونمػػػػػػػػػفٌ 
 

 مػػػػػػػا لػػػػػػػنس ُميَ َنػػػػػػػُ  مػػػػػػػف األشػػػػػػػدارِ  
 

 . [: محمد٘ٔ]َ َ ُؿ اْلَينَِّة الَِّو  ُوِلَد اْلُ وَُّاوَف ِفييا َرْنياٌر ِ ْف  ا   َغْيِر ةِسف  : بلالىويظنره شول         
 " م، ورا عمى وزف )َقِلؿ(. رِسفشري ابف ك نر مف ماث غنر "       
ومػػرض نمػػرض ق ػػو  اِرجوعػػرج ق ػػو َعػػ ا(ٜٜ)هػػـر الر ػػؿ ق ػػو َهػػِرـ :يِسػػَف المػػاث ن سػػف يسػػيا ق ػػو يِسػػٌفا ك،ولػػؾ :ن،ػػاؿ       

 .(ٓٓٔ)مرضا وكذلؾ يسف ق و يسف  ذا بةنرت رائحب ا ق عمـ اهلل يف يي ار ال ي  ال ببةنر رائح  مائ ا
 

 ا ياف لغى و ف َفِ ؿ . 
يػاقع  :"بلذاٍب ِبنٍس بما" بكسر الباث مف غنر همز ونيّوفا وشري ابف عػامر "بلػذاب بِػْئس" عمػى وزف ِقْلػؿ م ػؿ :شري ياقع       
ََاي  َاَِيس  ِاَ ا َياُنوا َيْ ُسُاوفَ  :قا شول  بلالى (ٔٓٔ)يي  م موز غنر يَف َظَغُ وا ِاَ  َنا الََِّ َْ  .[: األعراؼ٘ٙٔ]َوَرَ 

وم ػؿ ذلػؾ شولػ  ا يما ما روي عف ياقع مف شول  " عذاب بػنس" ق يػ   لػؿ "بػنس" الػذي هػو ِقْلػؿ" اسػما قو ػؼ بػ        
:  َو"عف شنٍؿ وشاٍؿ"" ّف اهلل ني ى عف شنَؿ وشاؿ "(ٕٔٓ). 

 : (ٖٓٔ)ويظنره شوؿ ابف م،بؿ        
 ي ػػػػػػبَم الػػػػػػدهُر وشػػػػػػد يلػػػػػػوى ِبِ ػػػػػػـ

 

 غنػػػػػػػَر َبْ،َواِلػػػػػػػؾ مػػػػػػػػف ِشنػػػػػػػٍؿ وشػػػػػػػػاؿ 
 

" :ومف ذلؾ        قا شوؿ  َمالؾ بف َيسَماث بف َخاِرَ   بف ح ف بػف ُحَذْنفَػ   (ٗٓٔ)"ِمْف ُفْب  لى ُدْب" و"ِمْف ُفبٍّ  لى ُدبٍّ
 : (٘ٓٔ)ِريّ بف بدر اْلَفزاا

 َنػػػا َبػػػْؿ َسػػػلَنَؾ َمػػػا َ ػػػَيْلَت ِبَمػػػا
 

 َ ْمْلػػػػػػػػػَت  مػػػػػػػػػف ُفػػػػػػػػػبِّ ِ لَػػػػػػػػػى ُدبِّ  
 

 قكما اسبلممت هػذه األلفػاظ يسػماث ويقلػاال كػذلؾ "بػئس"  لمػ  اسػما بلػد يف كػاف قلػبل ق ػار و ػفاا ويظنػره مػف ال ػف :       
 .(ٙٓٔ)ِيْ،ٌض وِيْبٌو وِهْرطٌ 

وما رواه يبو بكػر ا وشراثة ياقع "بلذاٍب بنس"  ال يف ابف عامر حّ،ؽ ال مزةا " بال مزوشراثة ابف عامر "بلذاٍب بئسٍ        
وال ن ػوز كسػػر اللػػنف قػػا ا وهػػو بيػػاث ك نػر قػػا ال ػػف ا عػف عا ػػـ "بلػػذاب َبْنػ س" ق يػػ  نكػػوف و ػفا م ػػؿ بػػنةـ وحنػدر

وشػد  ػاث ا ولػـ ن ػم م ػؿ بػنةـا ولّنف"بن س"إ ألف قنلؿ بياث اخبّص ب  ما كاف عني  ناث يو واو م ؿ سّند ومّنت وطّنب 
 : (ٚٓٔ)وييفد لرؤب ا حكى سنبون  )َعْنٌف(ا قا الملبؿ َقنَلؿ

 .ما باؿ عنيا كالّفلنِب الَلْنفِ        
"َسػنٍِّد" و"َمنِّػٍت" غنػر حػرؼ واحػد  ػاث  :يحػوا َقْنِلػؿ( قػا الكػبلـ  ال قػا الملبػؿ)ويفى المةونوف م اث ال ف  عمػى        
مما نليػا يّف  ػنة  )قنلػؿ( ب ػاغ مػف ا لكف شراثة يبا بكر عف عا ـ نظ ر خبلؼ ذلؾا ما ذكرياه ساب،او ا (ٛٓٔ)يادراً 

 ال حنم والملبؿ.
  ذ عا ـ ومف روى عي  شراث  ،  ُحّ   ال ن وز الطلف ب ـ.          
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ٕٛ٘ 

 .اخلامتة
    :يما بلدا ـ ونل  األط اروال بلة والسبلـ عمى خنر األياا الحمد هلل الذي عّمـ اإليساف ما لـ نلمـ       
 : نمكف   مال ا عمى اليحو اآلباعدةا ق،د بمخض هذا البحث عف يمور        

 .اليظنر مف المسائؿ المةون  واألشنس  البا ُنبك  عمن ا قا الب،لند المةوّي 
  بئنم   دا بنف اليظنر والفبن  والم نؿ. قروؽو ود 
  اليظنرا ومسمناب  المبلددة. :بناف  الةان  مف هذه الظاهرة المةوّن 
 .لميظنر دور قا بو ن  دالالت ال،راثات 
 ف،  عمى األم .مبلّدد و وه ال،راثات بخفنًفا وبنسنًرا وعدـ ال 
 ي ر قا بلدد و وه ال،راثات. ل  بناف ي ر اليظنر قا الكفؼ عف اليمط الم  ّا السائد نيذاؾ مما كاف 
  ال،راثات.لميظنر دور قا  براز الحكـ الفرعّا لبلض 
  اليحو وال رؼ للمـو الفرنل  قا اسبيباط األحكاـ الف، ن . ب كند يهمن 
 

 .اهلوامش
                                                 

افا األردفا عمػػػا دار البفػػػنرا دور الانيػػػة اللػػػرفّية تػػػ  ولػػػؼ الظػػػاىرة الن وّيػػػة وو ايػػػدىا: لطنفػػػ   بػػػراهنـ الي ػػػارا نيظػػػر( ٔ)
 .ٜٚص(ا ٔـا )طٜٜٗٔ

[ا ٜٛٔ]...بنػػروتا ا دار  ػػادرا لسػػاف ال ػػريـ(ا ٖٔٔٔهػػػ/ٔٔٚ(  مػػاؿ الػػدنف محمػػد بػػف مكػػـر اإلقرن،ػػّا الم ػػرّي ابػػف ميظػػورا )ت ٕ)
وػاو ال ػػروس ـ(ا ٜٓٚٔهػػػ/ٕ٘ٓٔمحمػد بػػف عبػد الػزراؽ الحسػػنيّا الزبنػدّي يبػو الفػػنض المم،ػب بمرببػىا )ت و  .)د.ط(ا مػادة )يظػر(

 ا )د.ط(ا مادة )يظر(. ـٜٜٗٔبنروتا ا بح،نؽ: عما فنريا دار الفكرا يواىر الاا وس  ف
ا بح،نػػػؽ: محمػػػد عمػػػا الي ػػػارا دار ال ػػػدى لمطباعػػػ  واليفػػػرا ال لػػػاَ ـ(ا ٕٓٓٔهػػػػ/ٕٜٖ)ت ( يبػػػو الفػػػبم ع مػػػاف ابػػػف  يػػػّا ٖ)

 .ٖٕٔا صٔ(ا جٕا )طـٖٜٔٔبنروتا لبيافا 
ا شابمػػ  عمػػى يسػػخ  خطّنػػ ا ويعػػده لمطبػػع ووبػػع اليغّيػػالـ(ا ٖٛٙٔهػػػ/ٜٗٓٔ)ت الكفػػوّي  ( يبػو الب،ػػاث ينػػوب بػػف محمػػد الحسػػنياّ ٗ)

(ا ال،سػػـ الرابػػعا ٕـا )طٜٙٚٔق ارسػػ : عػػدياف درونػػش ومحمػػد الم ػػرّيا دمفػػؽا ميفػػورات وزارة ال ،اقػػ  واإلرفػػاد ال،ػػومّاا 
 .ٕٚٙص

ا بح،نػػؽ لإل ػػاـ راػػ  ل  ػػاف ال ػػا نّ  الالػػر ّ  ال نلػػؼ ليوػػاي النلػػريؼـ(ا ٕٓٓٔهػػػ/ٕٜٖ)ت ( يبػػو الفػػبم ع مػػاف ابػػف  يػػّا ٘)
 .ٖٛٔ(ا صٔـا )طٜٜٜٔهػ/ٜٔٗٔبنروتا لبيافا وبلمنؽ: محمد عبد ال،ادر يحمد عطاا دار الكبب اللممّن ا 

 .ٜٙٓٔا صاليغّيالالكفوّيا و  .ٖٕٔا صٔا جال لاَ ( ابف  يّاا ٙ)
(ا اللػدد ٔٔ  اللربّنػ  لملمػـو اإليسػايّن ا  املػ  الكونػتا الم مػد )ا الم ّمػالنظيػر ولد ػو فػ  ال راّيػة( عبد الفباح يحمػد الحمػوزا ٚ)

 .  ٔا صـٜٜٓٔ(ا ٖٛ)
 . ٖٙٔا صٔج  ال لاَ ( ابف  يّاا ٛ)
ا مطبوعػات  املػ  الكونػتا ال اىد ورلوؿ الن و فػ  يوػاي سػياويوـ( ٕٛٔٓهػ/ ٜٖٗٔ)ت (  خدن    عبد الرزاؽ الحدن ّاا ٜ)

 .ٜٜٖ(ا صٔـا )طٜٗٚٔهػ/ ٜٖٗٔ
 ا المممك  اللربّن  السلودّن ا مركز البحوث قا كمّن   ان  الارا الـ(ا ٜٔٛهػ/ٖٓٚ)ت حمد بف يحمد بف األزهرّي ال روّيا ( يٓٔ)
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اجمللة األردىية يف الدراسات اإلسالمية، مج )11(، ع )4(، 1441 ه /2019و

 

ٕٛٙ 

 

الحسػػنف بػػف مسػػلود بػػف محمػػد بػػف الفػػّراث البةػػوّي و  .ٖٕٛا صٔ(ا جٔـا )طٜٜٔٔهػػػ/ٕٔٗٔاآلدابا  املػػ  الممػػؾ سػػلودا 
ا بح،نػؽ: عبػد الػرزاؽ الم ػديا دار  حنػاث البػراث اللربػّاا   و سػير الاػرةف  الـ الون يؿ فػـ(ا ٕٕٔٔهػ/ٓٔ٘)ت الفاقلّاا 
محمد بف نوسؼ بف عمػا بػف نوسػؼ بػف حّنػاف ي نػر الػدنف األيدلسػّا يبػو حّنػافا و  .ٔٓٗا صٔ(ا جٔهػا )طٕٓٗٔ بنروتا

(ا ٔهػػػا )طٕٓٗٔبنػػروتا ا بح،نػػؽ:  ػػدشا محمػػد  منػػؿا دار الفكػػرا الا ػػر ال  ػػيط فػػ  الو سػػيرـ(ا ٖٗٗٔهػػػ/٘ٗٚ)ت 
 اد ال سير فػ  لغػـ ـ(ا ٕٔٓٔهػ/ٜٚ٘)ت  ماؿ الدنف يبو الفرج عبد الرحمف بف عما بف محمد ال وزّيا و  .ٜٖٚا صٕج

ـ( ٖٕٚٔهػػػ/ٔٚٙمحمػػد بػػف يحمػػد األي ػػارّي ال،رطبػػّاا )ت  .ٕا صٔ(ا جٖهػػػا )طٗٓٗٔبنػػروتا ا المكبػػب اإلسػػبلمّاا الو سػػير
يبػػو زرعػػ  عبػػد و  .ٕٛٗصا ٖ(ا جٖـا )طٜٚٙٔهػػ/ٖٚٛٔلمطباعػ  واليفػػرا ال،ػػاهرةا  ا دار الكابػػب اللربػػاّ اليػا ع   يػػاـ الاػػرةف

ا ح،ػؽ الكبػاب وعّمػؽ حوافػن : سػلند األقةػايّاا مؤسسػ   يػة الاػرا الـ(ا ٕٔٓٔهػػ/ٖٓٗ)ت الرحمف بف محمد ابف زي م ا 
 .ٖ٘ٔ-ٕ٘ٔ(ا صٗـا )طٜٗٛٔهػ/ٗٓٗٔسورناا  -بنروتالرسال ا 

 . ٖٕٛا صٔج ا  ان  الارا ال( األزهرّيا ٔٔ)
ا كبػاب الفػبف ويفػراط السػاع ا بػاب: ال ب،ػـو السػاع  حبػى نحسػر الفػرات لػ ي   سػغــ(ا ٗٚٛهػػ/ٕٔٙ)ت ( مسمـ الح ػاجا ٕٔ)

ا بح،نػؽ: ويػَيي الغيػةـ(ا ٜٔٛهػػ/ٖٓٚ)ت (ا محمد بف يحمد بػف األزهػرّي ال ػروّي ٕٙٓٚعف  بؿ مف ذهبا حدنث رشـ )
(ا بػػاب الةػػنف والػػبلـا وبػػاب ال،ػػاؼ والػػزايا وبػػاب ٔـا )طٕٔٓٓبنػػروتا بػػّاا محمػػد عػػوض مرعػػبا دار  حنػػاث البػػراث اللر 

 ا مادة )شفز(ا الزبندّيا باج اللروسا مادة )زرب(.لساف ال ريابف ميظورا و  .ال نـ والراث
اـ الػذنف ا يئمػ  األم ػار بالح ػاز واللػراؽ والفػال يػة لغاػّرا  السػا ةـ(ا ٜٚٛهػػ/ٖٚٚ)ت ( الحسف بػف عبػد الةفػار الفارسػّاا ٖٔ)

ذكػػرهـ يبػػو بكػػر بػػف م اهػػدا ح،،ػػ : بػػدر الػػدنف ش ػػو ّا و بفػػنر  ون ػػاباا را لػػ  ودش،ػػ : عبػػد اللزنػػز ربػػاحا ويحمػػد نوسػػؼ 
 .ٜٕ٘-ٕٛ٘ا صٕ(ا جٔـا )طٜٗٛٔ -هػٗٓٗٔدمفؽا الدشاؽا دار الم موف لمبراثا 

 .ٜٖٚا صٕا جال  يطالا ر يبو حّنافا  :نيظرو ا ٜٕ٘-ٕٛ٘ا صٕا جال ية لغاّرا  السا ة( الفارسّاا ٗٔ)
الي ػػاؼ لػػف  اػػاَؽ الون يػػؿ وليػػوف ا تاويػػؿ فػػ  ويػػوه ـ(ا ٖٗٔٔهػػػ/ٖٛ٘)ت ( محمػػود بػػف عمػػر الخػػوارزمّا الزمخفػػرّيا ٘ٔ)

يبػػو  :نيظػػرو  .ٖٖٔا صٔ(ا جٖهػػػا )طٚٓٗٔبنػػروتا ا بح،نػػؽ: عبػػد الػػرزاؽ الم ػػديا دار  حنػػاث البػػراث اللربػػّاا الو ويػػؿ
 .ٜٖٚا صٕا جالا ر ال  يطحّنافا 

 .ٜٖٚا صٕا جالا ر ال  يط: يبو حّنافا نيظر( ٙٔ)
ا بح،نػػؽ: عبػػد الحمنػػد هيػػداوّيا دار ال  يػػـ وال  ػػيط ا لظػػــ(ا ٙٙٓٔهػػػ/ٛ٘ٗ)ت ( عمػػا بػػف  سػػماعنؿ بػػف سػػنده المرسػػّاا ٚٔ)

الزبنػػدّيا و (ا رسػػؿا مػػادة )لسػػاف ال ػػري ابػػف ميظػػوراو  .ٖٚٗا صٛ(ا جٔـا )طٕٓٓٓهػػػ /ٕٔٗٔبنػػروتا الكبػػب اللممّنػػ ا 
 ا مادة )رسؿ(.ال روس واو

 .ٖ٘ٔ-ٕ٘ٔا ص ية الارا ال( ابف زي م ا ٛٔ)
 .ٖ٘ٔ-ٕ٘ٔا صال ريع السااؽ( ٜٔ)
 بنػػروتا ـ(ا بح،نػػؽ وفػػرح: ييطوينػػوس بطػػرسا دار  ػػادراٛٗٙهػػػ/ٕٚ)ت ا ديػػواف راػػ  َؤيػػي اليػػَل ّ ( يبػػو ذؤنػػب ال ػػذلّاا ٕٓ)

ال،ػػاهرةا  م ورّنػػ  لػػ  دار الكبػػب الم ػػرّن ا ا مطبديػػواف اليػػَلييفالفػػلراث ال ػػذلنوفا و  .ٜٜ(ا صٔـا )طٖٕٓٓهػػػ/ٕٗٗٔ
الزمخفػػػػرّيا و  .ٖٚٗا صٛا جوال  ػػػػيط ا لظػػػػـ ال  يػػػػـابػػػػف سػػػػندها و  .ٙٗٔا صٔ(ا جٕـا )طٜٜ٘ٔم ػػػػر اللربّنػػػػ ا 

 (. رسؿا مادة )ال ري لسافابف ميظورا و  .ٖٗٓا صٖا جالي اؼ
ا ٖا جالي ػاؼالزمخفػرّيا و  .ٖٚٗا صٛا جا لظػـال  يػـ وال  ػيط ابػف سػندها  .ٜٜصديواف را  َؤيػي اليػَلّ   ( ال ػذلّاا ٕٔ)

 (.رسؿا مادة )لساف ال ريابف ميظورا و  .ٖٗٓص
 رقاش اا بح،نؽ: يحمد نوسؼ الي اباا و   ان  الارةفـ(ا ٕٕٛهػ/ٕٚٓ( نحنى بف زناد بف عبد اهلل بف ميظور الدنممّا الفّراثا )ت ٕٕ)

 



 ةميسون احلواجرـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   و9201/ ه1441، (4)، ع (11)اجمللة األردىية يف الدراسات اإلسالمية، مج 

 
ٕٛٚ 

 

األزهػػػػرّيا و  .ٕٕٗا صٕا جال سػػػػير  ادابػػػػف ال ػػػوزّيا و  .ٕٙٗا صٔ(ا جٔم ػػػرا دار الم ػػػػرّن  لمبػػػػ لنؼ والبر مػػػػ ا )ط
ـ(ا ٜٕٗٔهػػ/ٖٖٛ)ت بػف محمػد بػف نوسػؼ افمس الدنف يبو الخنر ابف ال ػزرّيا محمػد و  .ٛٗٗا صٔا ج  ان  الارا ال

هػػػ(ا بنػػروتا لبيػػافا دار الكبػػب اللممّنػػ ا د.تا د.طا ٖٓٛٔ تا بح،نػػؽ: عمػػا محمػػد البػػباع )الن ػػر فػػ  الاػػرا ال ال  ػػر
 .  ٕٛٚا صٕج

 .ٖٙٔا ص ية الارا ال( ابف زي م ا ٖٕ)
ا يػا ع الايػاف فػ  و ويػؿ الاػرةفـ(ا ٖٕٜهػػ/ٖٓٔ)ت ( محمد بف  رنر بف نزند بف ك نر بف غالب اآلمماا يبو  لفر الطبرّي ٕٗ)

 .ٚٙٔ-ٙٙٔا صٗٔ(ا جٔـا )ط ٕٓٓٓهػ/ٕٓٗٔبح،نؽ: يحمد محمد فاكرا بنروتا مؤسس  الرسال ا 
ا بح،نػػؽ: يوػػاي الي ػػؼ لػػف ويػػوه الاػػرا ال السػػاع ولغغيػػا و يييػػاـ(ا ٘ٗٓٔهػػػ/ٖٚٗ)ت سػػّاا ( مكػػا بػػف يبػػا طالػػب ال،نٕ٘)

البةػوّيا و  .ٕٙٔا صٕـا )د.ط(ا جٜٗٚٔهػػ/ٜٖٗٔمحنا الدنف رمبافا دمفؽا سورناا مطبوعػات م مػع المةػ  اللربنػ ا 
 .ٕٖٛا صٕا جالن رابف ال زرّيا و  .ٖٔٙا صٖا ج  الـ الون يؿ ف  و سير الارةف

 .ٗٛٗا ص ية الارا الف زي م ا ( ابٕٙ)
 .ٕٙٔا صٕا جالي ؼ يواي( ال،نسّاا ٕٚ)
 .ٜٗٙا صالارا ال  ية( ابف زي م ا ٕٛ)
 .ٕٛ٘ا صٕا جالي ؼ يواي( ال،نسّاا ٜٕ)
ا بح،نػؽ: زهنػر غػازي زاهػدا بةػدادا مطبلػ  اللػاياا إلػراي الاػرةفـ(ا ٜٓ٘هػ/ٖٖٛ)ت ( يحمد بف محمد بف  سماعنؿ اليحاس ٖٓ)

ا ٕا جالن ػػرابػػف ال ػػزرّيا و  .٘ا صٕا جالاػػرةف   يػػاـ اليػػا عال،رطبػػّاا و  .ٜٓٔا صٔ)د.ط(ا ج ـاٜٚٚٔ-هػػػٜٖٚٔ
رِو ال  ػان  فػ  و سػير ـ(ا ٗ٘ٛٔهػػ/ٕٖٗٔ)ت محمود فػكري بػف عبػد اهلل بػف محمػد بػف يبػا ال يػاث اآللوسػّا و  .ٕٚٔص

 .ٕٖٓا صٔ)د.ط(ا ج[ا ٜٛٔ]..بنروتا ا دار  حناث البراث اللربّاا الارةف ال ظيـ والساع ال  ان 
 .٘ا صٕا جاليا ع   ياـ الارةفال،رطبّاا و  .ٜٓٔا صٔا جإلراي الارةف( اليحاسا ٖٔ)
 .٘صا ٕا جاليا ع   ياـ الارةفال،رطبّاا و  .ٕٕٖ-ٕٖٔا صٔا جيواي الي ؼ( ال،نسّاا ٕٖ)
ا   ػػان  الاػػرةفـ(ا ٖٓٛهػػػ/ٕ٘ٔ)ت ( سػػلند بػػف مسػػلدة الم افػػلا بػػالوالثا البمخػػّا  ػػـ الب ػػرّيا الملػػروؼ بػػاألخفش األوسػػط ٖٖ)

 .ٕ٘ٔا صٔ(ا جٔـا )طٜٜٓٔهػ/ٔٔٗٔال،اهرةا  مكبب  الخاي اابح،نؽ: هدى محمود شراع ا 
فػرح يبػا ي ػر البػاهمّا روانػ   لمػبا بح،نػؽ: عبػد ديػواف َ  الر ػة  ـ(ا ٖ٘ٚهػػ/ٚٔٔ)ت ( يحمد بف حابـ الباهما ذي الرّم  ٖٗ)

ا ٔا جإلػػراي الاػػرةفاليحػػاسا و  .ٕٗٚٔا صٕ(ا جٔـا )طٕٜٛٔهػػػ/ٕٓٗٔال،ػػدوس يبػػو  ػػالما  ػػدةا مؤسسػػ  اإلنمػػافا 
موّقػػؽ الػػدنف يبػػا الب،ػػاث نلػػنش بػػف عمػػا بػػف نلػػنش المو ػػمّاا و  .٘ا صٕا جاليػػا ع   يػػاـ الاػػرةف ال،رطبػػّااو  .ٜٓٔص
لمزمخفريا شّدـ ل  ووبع هوامف  وق ارسػ :  منػؿ بػدنع نل،ػوبا ميفػورات محمػد عمػى  ِر ال  لؿ ـ(ا ٕ٘ٗٔهػ/ٖٗٙ)ت

عمػػا بػػف محمػػد بػػف عنسػػىا يػػور و  .ٖٓٔا صٕ(ا جٔـا )طٕٔٓٓهػػػ/ٕٕٗٔبنػػروتا لبيػػافا بنبػػوفا دار الكبػػب اللممّنػػ ا 
بنػروتا لبيػافا ا دار الكبػب اللممّنػ ا  ِر ا   ون  لغى رل يػة ااػف  الػؾـ(ا ٗٙٗٔهػػ/ٜٓٓ)ت الدنف اأُلْفُمويا الفاقلّا 

 :رىا وورد قن  بروان  يخ٘ٚٔا صٔ(ا جٔـا )طٜٜٛٔهػ/ٜٔٗٔ
ـَ يو َنكِفػػػُؼ الليػػػا  وهػػػؿ ُنْرِ ػػػُع البسػػػمن

 

  ػػػػػػػػبلُث األ ػػػػػػػػػاقا والػػػػػػػػدناُر الببلِشػػػػػػػػػعُ  
 

 ا بح،نػػؽ وفػػرح: عبػػد السػػبلـ محمػػد  انػػة ا دي ولػػي لاػػاي لسػػاف ال ػػريـ(ا ٕٛٙٔهػػ/ٖٜٓٔعبػد ال،ػػادر بػػف عمػػر البةػػدادّي )ت و
 . ٖٕٔا صٔ(ا جٗـا )طٜٜٚٔهػ/ٛٔٗٔال،اهرةا هاروفا مكبب  الخاي اا 

 .ٖٖ٘ا صٛا جالا ر ال  يطو حّنافا ( يبٖ٘)
 .ٖٖ٘ا صٛا جال ريع السااؽ( ٖٙ)
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ا بح،نػؽ: يواي السا ة ف  الاػرا الـ(ا ٖٜٙهػ/ٕٖٗ)ت ( يحمد بف موسى بف اللباس البمنمّاا يبو بكر ابف م اهد البةدادّي ٖٚ)
ابف ال زرّيا و  .ٕٗٔا صٔا ج اد ال سير ابف ال وزّياو  .ٙٚٔ(ا صٕهػا )طٓٓٗٔم را فوشا بنؼا دار الملارؼا 

 .ٕٕٙا صٕا جالن ر
 .ٗٗا صٕا جالا ر ال  يط( يبو حنافا ٖٛ)
 . ٕٗٔا صٔا ج اد ال سير( ابف ال وزّيا ٜٖ)
 .ٜ٘ا صٕا جرِو ال  ان  و سير( اآللوسّاا ٓٗ)
 .ٕ٘ٔا صالارا ال  ية( ابف زي م ا ٔٗ)
 .ٕٚٛا صٕا جالارةف   ياـ اليا ع( ال،رطبّاا ٕٗ)
ا  املػ  ال،ػرنف الكػرنـ واللمػـو ال ال وػواورة ور رىػا فػ  الغيػة ال راّيػة وا  يػاـ ال ػرلّية والرسػـ الارةنػ ّ الارا ( محمد الحبشا ٖٗ)

يحمد عما اإلماـ مدنر  امل  ال،رنف الكرنـ  :يـ درمافا ب فراؼ - اإلسبلمّن ا كمّن  الدراسات اللمنا والبحث اللممّاا السوداف
 .ٖ٘ٔهػا صٙٔٗٔـ/ٜٜٙٔنس شسـ الف،  اإلسبلمّا ومذاهب ا واللمـو اإلسبلمن ا ووهب  الزحنمّا رئ

 .ٖٕٚا صٕا جالن رابف ال زرّيا و  .ٕ٘ٔا ص ية الارا الابف زي م ا و  .ٖٕٙا صٔا ج  ان  الارا ال( األزهرّيا ٗٗ)
 .ٕ٘ٔا ص ية الارا الابف زي م ا و  .ٖٕٙصا ٔا ج  ان  الارا ال( األزهرّيا ٘ٗ)
 فػػاؿا بنػػروتا دار  حنػػاث   بػػراهنـا بح،نػػؽ: خمنػػؿ ال  لػػ ـ(ا ٙٙٓٔهػػػ/ٛ٘ٗ)ت سػػنده  ( عمػػا بػػف  سػػماعنؿ المرسػػا ابػػفٙٗ)

 .ٕٔٚ-ٕٓٚا صٗ(ا جٔـا )طٜٜٙٔ/هػٚٔٗٔالبراث اللربّاا 
ا فرح وبلمنؽ: محمد حسنفا د.طا مكببػ  اآلداب ديواف ا ل ى اليايرـ( ٜٕٙهػ/ٚ)ت ( منموف بف شنس بف  يدؿ األعفىا ٚٗ)

 .ٕٜٕذ ن ا د.تا د.طا صبال مامنزا المطبل  اليمو 
 .ٜٛ٘ا ص ية الارا الابف زي م ا و  .ٖ٘ٚا صٔا ج  ان  الارا ال: األزهرّيا نيظر( ٛٗ)
 .ٓٙا صٕا ج اد ال سيرابف ال وزّيا و  .ٕٗٔا ص٘ا جال ية( الفارسّاا ٜٗ)
 .ٜٖٙا ٖا جال يةالفارسّاا و  .ٖ٘ٚا صٔا ج  ان  الارا ال( األزهرّيا ٓ٘)
ا  ملػػ  وح،،ػػ  وفػػرح : وابػػم ال ػػمدا بنػػروتا دار  ػػادرا ديػػواف الناايػػة الي ػػد ّ ـ(ا ٓٚٙهػػػ/ٓ٘ )ت( اليابةػػ  ال لػػدّيا ٔ٘)

 ا مادة )دسؽ(ا الزبندّيا باج اللروسا مادة )دسؽ(.لساف ال ريابف ميظورا و  .ٚ٘ٔ(ا صٔـا )طٜٜٛٔ
لبنت: "الزرؽ": يك ب  الػدهياث. ". ومليى ا مؿا مادة "لساف ال ريابف ميظورا و  .ٙٙ٘ا صٔا جديواف َ  الرّ ة( ذو الرم ا ٕ٘)

ون،ػػػاؿ: " مائػػػؿ و مػػػاٌؿ". "بلػػػدما ب،ػػػوب": بلػػػدما ب،فػػػر. و"االي،نػػػاب": يف ني،طػػػع الفػػػاث مسػػػبدنرًا. شػػػاؿ يبػػػو عمػػػرو: "غربػػػاف 
يمػػا ب،ػػوب غرابػػاهإ أليػػ  ن كػػؿ الرطػػب قنسػػمم بػػ  عمػػى ذيبػػ ا  ػػـ نخطػػر  يوراك ػػا": طػػرؼ رؤوس األوراؾ الػػذي نمػػا الػػذيبا وا 

وركنػػػ . قػػػ ذا ي ػػػاب  ال ػػػنؼ وبػػػرب  الحػػػر ايسػػػمب الفػػػلر عػػػف موبػػػع خطػػػره بذيبػػػ إ ق ػػػو حنػػػث نب،ػػػوب. قنبػػػرب بػػػ  بػػػنف 
و"الخطر": يف نخطر بذيبػ  قن ػنر عمػى ع ػزه لبػٌد مػف يبوالػ . واللػرب بفلػؿ هػذا ك نػرا وذلػؾ ينػاـ الربنػع قػ ذا  فػرت اإلبػؿ 

 ويسمت شربوا ي مال ـا وبحولوا.
 وورد البنت بروان  يخرى: 
ْرؽ الحمائػػػػػَؿ بلػػػػػَد مػػػػػاوشػػػػػّربَف    بػػػػػالزُّ

 

 ب،ػػػػّوَب عػػػػف غربػػػػاِف يوراِك ػػػػا الَخْطػػػػرُ  
 

 

ابػف سػندها المخ ػصا و  .ٓٙا صٕا جال سػير  ادابف ال ػوزّيا و  .ٖٗٔ-ٕٗٔا ص٘ا جٖٚٙا صٖا جال ية( الفارسّاا ٖ٘)
 ابف ميظورا لساف اللربا مادة ) مر(.و  .ٖ٘ٔ-ٕ٘ٔا صٖج

 ف يسب .( دو كمبا مادة )ال ري لساف( ابف ميظورا ٗ٘)
 . ٗ٘ٔ-ٖ٘ٔا صٕا جال يةالفارسّاا و  .٘ٙٔا صٔا ج  ان  الارا ال( األزهرّيا ٘٘)
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 . ٘ٙٔا صٔا ج  ان  الارا ال( األزهرّيا ٙ٘)
 .ٕٓٙا صٕا جالي ؼ يواي( ال،نسّاا ٚ٘)
 .ٖٙٗا صٖٕا جال روس واو( الزبندّيا ٛ٘)
 ا مادة )سمؼ(.ف ال ريلساابف ميظورا و  .ٓٓ٘ا صٛا جا لظـ وال  يط ال  يـ( ابف سندها ٜ٘)
 .ٕٓٙا صٕا جيواي الي ؼ( ال،نسّاا ٓٙ)
 .ٕ٘ٙ-ٔ٘ٙا ص ية الارا ال( ابف زي م ا ٔٙ)
ا بح،نػػؽ: محمػػد عبػػد  الخػػالؽ عبػػنم ا ال،ػػاهرةا ال م ورّنػػ  اللربّنػػ  ال اولػػيـ(ا ٜٛٛهػػػ/ٕ٘ٛ)ت ( محمػػد بػػف نزنػػد المبػػرد ٕٙ)

السػػنراقّاا و  .ٜٛٔا صٕ(ا جٔهػػػا )طٖٙٛٔالبػػراث اإلسػػبلمّاا  المبحػػدةا الم مػػس األعمػػى لمفػػؤوف اإلسػػبلمّن ا ل يػػ   حنػػاث
ا بح،نػؽ: محمػد  ػِر رايػال سػياويوـ(ا ٜٛٚهػػ/ٖٛٙ)ت نوسؼ بف يبا سلند الحسف بػف عبػد اهلل بػف المرزبػاف يبػو محمػد 

واليفػػػر  عمػػا الػػرنم هافػػػـا را لػػ : طػػ  عبػػػد الػػرثوؼ سػػػلدا مكببػػ  الكمّنػػات األزهرّنػػػ ا ال،ػػاهرةا م ػػرا دار الفكػػػر لمطباعػػ 
الغ ػػػػع فػػػػ  ـ(ا ٕٓٓٔهػػػػػ/ٕٜٖ)ت ابػػػػف  يػػػػّاا يبػػػػو الفػػػػبم ع مػػػػاف و  .ٕٕٔا صٕ(ا جٔـا )طٜٗٚٔهػػػػػ/ ٜٖٗٔوالبوزنػػػػعا 

)ت ابػػف  يػػّاا يبػػو الفػػبم ع مػػاف و . ٔٛٔا )د.ط(ا صٕٜٚٔا بح،نػػؽ: قػػائز قػػارسا الكونػػتا دار الكبػػب ال ،اقّنػػ ا ال راّيػػة
 اورقاشػػ بح،نػػؽ: عمػػا الي ػػدي يا ػػنؼا ال واجيلػػاِ لنيػػا  ال  وسػػي  فػػ  وايػػيف ويػػوه  ػػواَ الاػػرا ـ(ا ٕٓٓٔهػػػ/ٕٜٖ
 .  ٙ٘ا صٔط(ا جد.ـا )ٜٜٗٔهػ/٘ٔٗٔالم مس األعمى لمفؤوف اإلسبلمّن ا -وزارة األوشاؼ  ال،اهرة

 .ٕٛٔ-ٔٛٔا صالغ ع ف  ال راّية( ابف  يّاا ٖٙ)
 .ٛٗا صٗا ج اد ال سير( ابف ال وزّيا ٗٙ)
 .ٖٖ-ٕٖصا ٖا جإلراي الارةف: اليحاسا نيظر( ٘ٙ)
 .ٕٕٓا صٖا جإلراي الارةف( اليحاسا ٙٙ)
ا الا ػػر ال  ػػيطيبػػو حّنػػافا و  .ٜٛا صٗٔج اليػػا ع   يػػاـ الاػػرةف ال،رطبػػّاا و  .ٖٛٗا صٖا ج اد ال سػػير( ابػػف ال ػػوزّيا ٚٙ)

 .ٜٗٔا صٚج
 .ٖٛٗا صٖا ج اد ال سير( ابف ال وزّيا ٛٙ)
 .ٜٛا صٗٔا جالارةف اليا ع   ياـ( ال،رطبّاا ٜٙ)
 .ٜٛا صٗٔا جع السااؽال ري( ٓٚ)
 .ٜٗٔا صٚا جالا ر ال  يط( يبو حنافا ٔٚ)
 .ٓٚٔا صٕٓا جيا ع الاياف( الطبرّيا ٕٚ)
 .  ٛ٘ا صٕا ج اد ال سيرابف ال وزّيا و  .ٖٔٙا صٖا جال ية( الفارسّاا ٖٚ)
ر الػويي  فػ  و سػير ال  ػر ـ(ا ٙٗٔٔهػػ/ٕٗ٘( عبد الحؽ بف غالب بف عبد الػرحمف بػف بمػاـ بػف عطنػ  األيدلسػّا المحػاربّا )ت ٗٚ)

 .ٕٖٙا صٕ(ا جٔهػا )طٕٕٗٔا اللزنزا بح،نؽ: عبد السبلـ عبد الفاقا محمدا بنروتا دار الكبب اللممّن ا اليواي
 عبػػد السػػبلـ محمػػد هػػاروفا ال،ػػاهرةا مكببػػ  الخػػاي اا :ا بح،نػػؽاليوػػايـ(ا ٜٙٚهػػػ/ٓٛٔ( عمػػرو بػػف ع مػػاف بػػف شيبػػربف  سػػنبون  )ت ٘ٚ)

بػناث الػدنف يبػا السػلادات هبػ  اهلل بػف عمػا و  .ٕٚا صٕا المبػردا الم،ببػبا ج٘ٗا صٖ(ا جٖـ )ط ٜٛٛٔهػػ /ٛٓٗٔ
ا حنػػدر نبػػادا دار الملػػارؼ الل مايّنػػ ا اِ ػػال  ال ػػيرّيةـ(ا ٚٗٔٔهػػػ/ٕٗ٘)ت بػػف حمػػزة اللمػػوّي الحسػػيّاا ابػػف الفػػ ريا ا

ا ٖٓ٘ا صٛا جٛٚا صٗج   انة ا دي ولي لاػاي لسػاف ال ػريالبةػدادي: و  .ٕٓٛا صٔـا )د.ط(ا جٖٜٓٔهػ/ٜٖٗٔ
 . ٕٖٙ-ٖٔٙا صٖا جال يةالفارسّاا و  .٘ٚ٘ا ٗٚ٘ا ٗٓ٘

 ا بح،نؽ وفرح: يحمد محمد فاكر وعبد السبلـال  لغّيالـ(ا ٗٛٚهػ/ٛٙٔ( المفبؿ بف محمد بف نلمى بف سالـ الببّا )ت ٙٚ)
 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أثر اليظري يف توجيى بعض القراءات العشر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اجمللة األردىية يف الدراسات اإلسالمية، مج )11(، ع )4(، 1441 ه /2019و

 

ٕٜٓ 

 

ا ٕج  ال اولػػيمبػػردا الو  .ٔٛٔا صٕا جاليوػػايسػػنبون ا و  .ٙٙا صٔ(ا جٙمحمػػد هػػاروفا ال،ػػاهرةا دار الملػػارؼا )ط
الفارسػػػّاا و  .ٕٔٙا ٕٙ٘ا صٖا جا دي   انػػػةالبةػػػدادّيا و  .ٕٓٛا صٔابػػف الفػػػ رّي: يمػػالا ابػػػف الفػػ رّيا جو  .ٕٚص

منػػػؿ بػػػدنع نل،ػػػوبا و  .ٕٖٙ-ٖٔٙا صٖا جال يػػػة ا بنػػػروتا دار الكبػػػب اللممّنػػػ ا ال  يػػػـ ال  لػػػؿ فػػػ   ػػػواىد ال رايػػػةا 
 .ٓٓٔا ص٘(ا جٔـا )طٜٜٙٔهػ/ٚٔٗٔ

 .ٜٕٛا صٕا جالن ر زرّيا ( ابف الٚٚ)
 .ٖٚٚ-ٖٙٚا ص ية الارا ال( ابف زي م ا ٛٚ)
ا ا ر ال غػـوـ(ا ٖٜٛهػ/ٖٖٚ)ت ا ي ر بف محمد بف  براهنـ السمرشيدّي الف،ن  الحيفّا ٚٛا صٗا ج  الـ الون يؿ( البةوّيا ٜٚ)

بػف اابػف ال ػزرّيا محمػد فمس الدنف يبػو الخنػر و  .ٗٛٔا صٖبنروتا د.تا د.طا ج ابح،نؽ: محمود مطر اا دار الفكر
ا بح،نػػؽ: يحمػد محمػػد مفمػػم ال،بػػاةا األردفا و ايػػر الويسػػير فػػ  الاػػرا ال ال  ػػرـ(ا ٜٕٗٔهػػ/ٖٖٛ)ت محمػد بػػف نوسػػؼ 

ا رِو ال  ػان اآللوسػّاا و  .ٕٖٙا صٕا جالن ػرابػف ال ػزرّيا و  .ٖ٘٘(ا صٔـا )طٕٓٓٓهػ/ٕٔٗٔعمافا دار الفرشافا 
 .ٕٔ٘ا صٕٔج

 .ٕٔ٘ا صٕٔا جرِو ال  ان اآللوسّاا و  .ٚٔا صٗا ج اد ال سيرابف ال وزّيا و  .ٕٕٙا صرا الالا  ية( ابف زي م ا ٓٛ)
 .ٕٔ٘ا صٕٔا جرِو ال  ان ( اآللوسّاا ٔٛ)
: كماؿ الدنف عبد الرحمف بف محمد بف عبند اهلل األي ػارّي نيظرو  .ٕٕٔا صٕا جٕ٘ٔ-ٕٗٔا صٔا جال اولي( المبردا ٕٛ)

المكببػ     ػنداا بنػروتنلاؼ ف   ساَؿ ال كؼ ايف الن وييف: الالرييف واليػوفييف  اج ـ(ا ٔٛٔٔهػػ/ٚٚ٘)ت األيبارّي 
 .ٚ٘ٙا صٔ(ا جٔـا )طٖٕٓٓ -هػٕٗٗٔالل رّن ا 

ا بح،نؽ وفرح: يحمد محمد فاكر وعبػد السػبلـ ا ل  ّيالـ( ٕٛٛهػ/ٕٙٔ)ت ( عبد الممؾ بف ُشرنبىبف عبد الممؾ األ ملّاا ٖٛ)
 .ٕ٘ٔ(ا صٕا )طـٜٗٙٔهاروفا م را دار الملارؼا 

 .ٖٗٙا صٖا جاليواي( سنبون ا ٗٛ)
ـا ٜٓٛٔ-هػػػٔٓٗٔ ملػػ  وحّ،،ػػ : راني ػػرت قػػانبرتا بنػػروتا ديػػواف الرالػػ  الن يػػرّ   ـ(ا ٜٓٚهػػػ/ٜٓ)ت ( الراعػػا اليمنػػرّيا ٘ٛ)

ي يػػرة ر ػػ ار ـ(ا ٙٛٚهػػػ/ٓٚٔ)ت محمػػد بػػف يبػػا الخطػػاب ال،رفػػّا و  .ٖٗٙا صٖج  اليوػػايسػػنبون ا  .ٕٛٔ)د.ط(ا ص
ا ح،،  وببط  وزاد قا فرح : عما محمد الب اديا م را ي ب  م ر لمطباع  واليفر والبوزنػعا )د.ت(ا )د.ط(ا ال ري
 .ٖٔٚص

 .  ٚ٘ٙا صٕا جاجنلاؼ ف   ساَؿ ال كؼ( األيبارّيا ٙٛ)
لبيػافا  ا طبل ػا وعمػؽ حوافػن ا: ييطػوف  ػالحاياا بنػروتاناػاَض يريػر وال ػر دؽـ(ا ٗ٘ٛهػػ/ٖٕٔ)ت ( يبو بمػاـ الطػائّاا ٚٛ)

 .ٚ٘ٙا صٕا جاجنلاؼ ف   ساَؿ ال كؼاأليبارّيا و  .ٛ٘ا )د.ط(ا صـٕٕٜٔدار الكبب اللممّن ا 
 ِر  ػافية ااػف ـ(ا ٕٚٛٔهػ/ٙٛٙ)ت محمد بف الحسف الربا األسبراباذّيا ي ـ الدنف و  .ٕٖٚا صٕ( سنبون ا الكبابا جٛٛ)

مف ال  رةا ح،، ماا  ٖٜٓٔالمبوقا عاـ  ا ي   انة ا ديال ايي  ع  ِر  واىده لغ الـ اليغيؿ لاد الاادر الايداد  ل
(ا ٔـا )طٜ٘ٚٔهػػ/ٜٖ٘ٔا بنػروتا لبيػافا دار الكبػب اللممّنػ ا رقاشػ وببط غرنب مػا وفػرح مب م مػا: محمػد يػور الحسػف و 

 .ٓٙٙا صٔا جاجنلاؼ ف   ساَؿ ال كؼاأليبارّيا و  .ٕ٘ٔا صٖج
 .ٕٗٔا صٖا ج٘ٛٗا صٕا جال لػػاَ ابػػف  يػػّاا و  .ٗٓٔا صٗا ج يػػةالالفارسػػّاا و  .ٕٖٚا صٕا جاليوػػاي( سػػنبون ا ٜٛ)

ابػف و  .ٗ٘ٔا صٖا ج ِر  افية ااف ال ايػياألسبرباذّيا و  .ٔٙٙ-ٓٙٙا صٔا جاجنلاؼ ف   ساَؿ ال كؼاأليبارّيا و 
 ا مادة )عنف(.لساف ال ريميظورا 

 الارا ال ا را ة ل ر  فإو اؼ فلك  الا ر  ـ(ا٘ٓٚٔهػ/ٚٔٔٔالدمناطّا )ت ( ف اب الدنف يحمد بف محمد بف عبد الةيا ٜٓ)
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ـا ٜٜٛٔهػػ/ٜٔٗٔا بح،نػؽ: ييػس م ػرةا لبيػافا دار الكبػب اللممّنػ ا ويس ى ) نويى ا  ان  وال سرال ف  لغـو الاػرا ال 
 . ٔٛٔا صٔا ج  ان  الارا الا األزهرّيا ٜٗٔ(ا صٔ)ط

ـا ٕ٘ٓٓهػػػ/ٕ٘ٗٔنوسػػؼ عنػػدا بنػػروتا دار ال نػػؿا  ا فػػرح:يريػػر ديػػوافـ(ا ٕٛٚهػػػ/ٓٔٔ)ت (  رنػػر بػػف عطنػػ  الخطفػػّا ٜٔ)
ا بح،نػؽ: عبػد اللػاؿ سػالـ ال ية فػ  الاػرا ال السػاعـ(ا ٜٓٛهػ/ٖٓٚ)ت الحسنف بف يحمد بف خالون  و  .ٖ٘ٙ)د.ط(ا ص

ا بنروتا دار الفروؽا   .ٙٔٔا ص ية الارا الابف زي م ا و  .ٜٓ(ا صٗهػا )طٔٓٗٔمكـر
 .ٕٕٔا صٔا جال  رر الويي ابف عطن ا و  .ٙٔٔا ص ية الارا ال ( ابف زي م إٜ)
بح،نػؽ: ا ال  وػع اليايػر فػ  الولػريؼـ(ا ٕٓٚٔهػػ/ٜٙٙابػف ع ػفور اإلفػبنمّا )ت و  .ٗ٘ا صٔا جال اولي( نيظر: المبػردا ٖٜ)

 .ٕ٘ا صٔ(ا جٔـا )طٜٜٙٔقخر الدنف شباوةا لبيافا بنروتا مكبب  لبيافا 
 . ٜٖٖا صٖا ج اد ال سيرابف ال وزّيا و  .ٔ٘ٔا صٕج  اي الي ؼيوال،نسّاا و  .ٚٔ٘ا ص ية الارا ال( ابف زي م ا ٜٗ)
 .ٜٛٗا صٕا جإلراي الارةفاليحاسا و  .ٔ٘ٔا صٕج  يواي الي ؼال،نسّاا و  .ٚٔ٘ا ص ية الارا ال( ابف زي م ا ٜ٘)
 .ٔ٘ٔا صٕج  يواي الي ؼال،نسّاا و  .ٚٔ٘ا ص ية الارا ال( ابف زي م ا ٜٙ)
 .ٕ٘ا صٔا جال  وع ف  الولريؼابف ع فورا و  .ٗ٘ا صٔا جال اوليلمبردا او  .ٖٕٗا صٗا جاليواي( سنبون ا ٜٚ)
البةػدادّيا و  .ٜٛٗا صٕا جالاػرةف إلػراياليحػاسا و  .ٙٔٔا صٕا جال اولػيالمبػردا و  .ٖٔٔا صٔا جاليوػاي( سنبون ا ٜٛ)

ا ٔٚص اٙا ج ػِر ال  لػؿابػف نلػنشا و  .ٕٓٚا صٔا ج ػِر يوػاي سػياويوالسػنراقّاا و  .ٜٙٔا صٛا جا دي   انة
 ا مادة )حذر(. لساف ال ريابف ميظورا و  .ٖٚ

 .ٕٚٚا صٕا جيواي الي ؼال،نسّاا و  .ٚٙٙا ص ية الارا ال( ابف زي م ا ٜٜ)
 .ٚٙٙا ص ية الارا ال( ابف زي م ا ٓٓٔ)
 .ٜٜ-ٜٛا صٗا جال ية( الفارسّاا ٔٓٔ)
ألدبا بػاب ع،ػوؽ الوالػدنف مػف الكبػائرا كبػاب اا ل ي  الا ار ّ ـ(ا ٜٙٛهػ/ٕٙ٘)ت ( محمد بف  سماعنؿ البخارّي ال لفّا ٕٓٔ)

 .ٙٗٓٔ(ا صٜ٘ٚ٘(ا رشـ الحدنث )ٕـا )طٜٜٜٔهػ/ٜٔٗٔالرناضا دار السبلـا 
 هػػػ/ٛٔٗٔا فػػرح: م نػػد طػػرادا بنػػروتا دار ال نػػؿا ديػػواف و ػػيـ اػػف راػػ   ااػػؿـ(ا ٚ٘ٙهػػػ/ٖٚ(  بمػػنـ ابػػف يبػػا م،بػػؿ )ت ٖٓٔ)

لسػػاف ابػػف ميظػػورا و  .ٓٓٔا صٗا جال يػػةفارسػػّاا الو  .ٜٕٙا صٖا جاليوػػايسػػننبون ا و  .ٕٜٔ(ا صٔـا )طٜٜٛٔ
 )لوي(.ا مادة ال ري

ا بح،نػػؽ: عبػػد الم نػػد شطػػامشا دار ا   ػػاؿـ(ا ٖٛٛهػػػ/ٕٕٗ)ت ( يبػػو ُعبنػػد ال،اسػػـ بػػف سػػبّلـ بػػف عبػػد اهلل ال ػػروّي البةػػدادّي ٗٓٔ)
 ـ(اٖٗٔٔهػػػ/ٖٛ٘ )ت محمػػود بػػف عمػػرو بػػف يحمػػدا الزمخفػػري  ػػار اهللو . ٕٕٔ(ا صٔـا )طٜٓٛٔهػػػ/ٓٓٗٔالمػػ موف لمبػػراثا 

ا لسػاف ال ػريابػف ميظػورا و  .ٕٚ٘ا صٔ(ا جٕـا )طٜٚٛٔا بنػروتا دار الكبػب اللممّنػ ا ال سوالى ف  ر  ػاؿ ال ػري
 مادة )فبب(.

ا لسػاف ال ػريابػف ميظػورا و  .ٕٚ٘ا صٔا جال ػري ال سوالى ف  ر  ػاؿالزمخفرّيا و  .ٓ٘ا صا ل  ّيال( األ ملّاا ٘ٓٔ)
 مادة )فذا(.

 .ٔٓٔ-ٓٓٔا صٗا جال يةا ( الفارساّ ٙٓٔ)
ا ردي الياوي )رو  ردي اليوّػايـ(ا ٜٛٛهػ/ٕٙٚ)ت عبد اهلل بف مسمـ بف شبنب  الدنيورّي و  .ٕٖٚا صٕا جاليواي( سنبون ا ٚٓٔ)

ابػػف  يػػّاا و  .ٕٓٔا صٗا جال يػػةالفارسػػّاا و  .ٜٛ٘بح،نػػؽ: محمػػد الػػدالاا بنػػروتا مؤسسػػ  الرسػػال ا د.تا )د.ط(ا ص
 .ٕٗٔا صٖا ج٘ٛٗا صٕا جال لاَ 

 .ٜٛ٘ا صردي الياوي( ابف شبنب ا ٛٓٔ)


