
 

 

 

 

 

 

 

يشروع ذخرج يقذو انً رئاضح قطى انهغح انعرتُح فٍ كهُح انحكًح 

 اندايعح، وهى خسء يٍ يرطهثاخ َُم درخح انثكانىرَىش فٍ انهغح انعرتُح

 تها دذقذي

 انطانثح 

 اَالف يىضً كاظى عثاش

 

  شرافئت
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 خًهىرَح انعراق

 نرعهُى انعانٍ وانثحث انعهًٍوزارج ا

 كهُح انحكًح اندايعح 

 قطى انهغح انعرتُح 

 انًعرب وانذخُم فٍ انهغح انعرتُح



 إقرار انًشرف

( ؾٍٜ ضكص  جٌّؼٍخ ٚجٌىن١ً فٟ جٌٍغس جٌؼٍذ١سجشٙى ذأْ ئػىجو ِشٍٚع جٌطهٍؼ جٌَّْٛٛ )

و١ٍس جٌكىّس جٌؿحِؼس ٚ٘ٛ ؾُء ِٓ ِططٍرحش ١ًٔ وٌؾس  - جٌٍغس جٌؼٍذ١س أشٍجفٟ فٟ لُٓ

 . لُٓ جٌٍغس جٌؼٍذ١سجٌرىح٠ٌٌّٚٛ فٟ 

 

 جٌطٛل١غ:

 ف:جُْ جٌّشٍ

 جٌر٠ٍى جالٌىطٍٟٚٔ جٌٍّْٟ:

 2021/  6جٌطح٠ٌم:    / 

 

 

  



 إقرار ندُح انًُاقشح

جٌّؼٍخ ػٍٝ ِشٍٚع جٌطهٍؼ جٌَّْٛٛ ) ٌؿٕس جٌّٕحلشس ذحٕٔح لى جؽٍؼٕح ٚػؼٛٔشٙى ٔكٓ ٌت١ّ 

فٟ و١ٍس جٌكىّس جٌؿحِؼس ٚضّص ِٕحلشس  لُٓ جٌٍغس جٌؼٍذ١س( جٌّمىِس جٌٝ  ٚجٌىن١ً فٟ جٌٍغس جٌؼٍذ١س

فٟ ِكط٠ٛحضٗ ٚوً ِحٌٗ ػاللس ذٗ، ٚضٍٜ جٌٍؿٕس ذحٔٗ ؾى٠ٍ ذحٌمرٛي الْطىّحي وٌؾس  جٌطٍرس

 . جٌٍغس جٌؼٍذ١سجٌرىح٠ٌٌِٛٛ فٟ ضهظض 

 

 جٌطٛل١غ:

 :ػؼٛ جٌٍؿٕسجُْ 

 جٌر٠ٍى جالٌىطٍٟٚٔ:

 2021/  6جٌطح٠ٌم:    / 

 جٌطٛل١غ:

 :ٌت١ّ جٌٍؿٕسجُْ 

 جٌر٠ٍى جالٌىطٍٟٚٔ:

 2021/  6جٌطح٠ٌم:    / 

 

 

 

 قح رئُص انقطىيصاد

ِظحولس ج١ٌٓى ٌت١ّ جٌمُٓ جٌّكطٍَ ػٍٝ لٍجٌ ٌؿٕس جٌّٕحلشس  

 ذمرٛي ِشٍٚع جٌطهٍؼ.

 جٌطٛل١غ:

 :ٌت١ّ جٌمُٓجُْ 

 جٌر٠ٍى جالٌىطٍٟٚٔ جٌٍّْٟ:

 2021/  6جٌطح٠ٌم:    / 

 

  



 

 بسم  هللا الرحمن  الرحيم

ُ اْلَمِلُك   فََتَعاَلى اَّلله
اْلَحقُّ َوَل َتْعَجْل بِاْلقُرْآِن  

ِل أَْن ُيْقَضى   ِمْن قَب ْ
إِلَْيَك وَْحُيُه َوقُ ْل َربِّ  

 ِعْلًما  زِْدِني

 صدق هللا العظيم
 [114]طه: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إهـــــــداء

ي 
، فهي الت  ي أفضلها عن نفسي

ي الت 
إىل حبيبت 

ي لم أراها يوًما ما تدخر 
، والت  ضحت من أجلي

ا، إليك 
ً
ي سبيل إسعادي دائًم وأبد

 
ا ف

ً
جهد

 .وحدك أمي الحبيبة

ي دروب الحياة، ويبق  معنا 
 
دائًما ما نسير ف

ي  
 
كل طريق نسلكه، من يسيطر عل أذهاننا ف

فلك أنت يا صاحب الوجه الطيب واألفعال 
ء طيلة  ي

الحسنة، فلم أراك تبخل عل بأي ش 
، أنه أنت والدي العزيز ي

 .حيات 

ي ال 
عزاء، ولكم جميًعا يا من إليكم أصدقات 

ي من أجل  ي وكانوا دائًما بجانت 
ساعدوت 

ي بكل ما يملكون من جهد ووقت
 مساعدت 

ي 
هذا وأتمت  من هللا فأنا اليوم أقدم لكم بحت 

 .أن ينال إعجابكم جميًعا



 

 

 

 نًحرىَاخخذول ا

 انصفحح انًحرىي

 االولانًثحث 

 عرب وانذخُم وضىاتط يعرفرهًايفهىو انً
 

 4 : جٌّطٍد جالٚي / ِفَٙٛ جٌّؼٍخ ٚجٌىن١ً ٌغس ٚجططالقحً ٚجٌفٍق ذ١ّٕٙح1-1

 4 جٌّؼٍخ ٌغس

 5 جٌىن١ً ٌغس 

 ً  6 جٌّؼٍخ ٚجٌىن١ً جططالقح

خ ٚجٌىّن١ً ٍّ  7 جٌفٍق ذ١ٓ جٌّؼ

 9 : جٌّطٍد جٌػحٟٔ /ػٛجذؾ ِؼٍفس جٌّؼٍخ ٚجٌىن١ً ػٕى1-2

 انثاٍَ انًثحث

 قضُح وخىد انًعرب وانذخُم فٍ انقرآٌ انكرَى
 

 11 : جٌّطٍد جالٚي جٌّإ٠ىْٚ ذٛؾٛو جٌّؼٍخ فٟ جٌمٍجْ جٌى2-1ُ٠ٍ

 14 : جٌّطٍد جٌػحٟٔ : جٌّؼطٍػْٛ ػٍٝ ٚؾٛو جٌّؼٍخ فٟ جٌمٍآْ جٌى2-2ُ٠ٍ

 19 : جٌّطٍد جٌػحٌع : ِٓ ؾّغ ذ١ٓ ٚؾٛو جٌّؼٍخ ٚػى2-3ِٗ

 انثانث انًثحثا

ً أشهر انًؤنفاخ   انرٍ درضد انًعرب وانذخُم قذًَاً وحذَثا
 

3-1  ً  20 جٌّطٍد جالٚي : أشٍٙ جٌّإٌفحش لى٠ّح

3-2  ً  22 جٌّطٍد جٌػحٟٔ : جشٍٙ جٌّإٌفحش قى٠ػح

خ ٚجٌىن١ً 3-3 ٍَّ ؼَ ُّ ُّٞ ٚجٌ  23 جٌّطٍد جٌػحٌع : ِٕـــــُٙؽ  جألٍَ٘

  وانُرائح اذًحانخ

 26 ٚجٌٕطحتؽ حضّس : جٌه4-1

 12 انًصادر
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  المقدمة

جٌكّى هلل جًٌٞ أٚ٘رٕٟ ٌَٚلٕٟ ٔؼّس جٌٍٓحْ ٌىٟ أػرٍ ػٓ ٚؾٙس ٔظٍٞ ، ٚجٌكّى هلل جًٌٞ ٌَلٕٟ ذٕؼّس جٌؼمً 

 ٚجٌطفى١ٍ ٌىٟ جفىٍ فٟ ؾ١ّغ جٌّٛػٛػحش ، ٚجضّىٓ ِٓ جْط١ؼحذٙح ٚألَٛ ذىطحذطٙح .

ٌٚٗ ، ٚػٍٝ جٌٍغُ ِٓ ضشؼد ً٘ج ٚجٌكّى هلل جًٌٞ ِىٕٟ ِٓ وطحذس ً٘ج جٌركع ج١ٌَٛ جًٌٞ ض١ّٕص وػ١ٍجً جْ جضٕح

جٌّٛػٛع ٚذحٌطحٌٟ ال ٠ٛؾى ِح ٠ؼرٍ ػٕٗ وّح ٠ٕرغٟ ، ئال أٟٔ جْطؼٕص ذحهلل ضؼحٌٝ قطٝ جضّىٓ ِٓ جٌطؼر١ٍ ػٍٝ ِح 

 ٠ٛؾى ذىجنٍٟ ٚفٟ ػمٍٟ ، ٚأضّٕٝ جْ ٠ٕحي جٌركع ئػؿحذىُ ٌٚػحوُ .

 :أضثاب اخرُار انثحث 

خ ٚجٌىَّن١ً ِٓ فطُؼَىُّ ظحٍ٘  ٍَّ  -لى٠ّحً ٚقى٠ػحً  -جٌطٟ أٚال٘ح جٌؼٍّحء ػٕح٠س ور١ٍز  سٛجٍ٘جٌٍغ٠ٛجٌظز جٌّؼ

٘ـ( فٟ 175ق١ع أشحٌ ئ١ٌٙح جٌمىِحء فٟ ِإٌفحضُٙ، ٚضٕحٌٚٛ٘ح ذحٌركع ٚجٌىٌجْس، وحٌه١ًٍ ذٓ أقّى جٌفٍج١٘ىٞ )ش

ٟ قحضُ ٘ـ( فٟ وطحذٗ "ؾٍّٙز جٌٍغس"، ٚأذ 321٘ـ( فٟ وطحذٗ، ٚجذٓ و٠ٌى )ش  180وطحذٗ "جٌؼ١ٓ"، ١ْٚر٠ٛٗ )ش 

٘ـ( فٟ وطحذٗ "ج٠ٌُٕس فٟ جٌىٍّحش جإلْال١ِس جٌؼٍذ١س"، غ١ٍ أْ ًٖ٘ جٌىٌجْحش ٌُ ضهٍؼ ػٓ  322جٌٍجَٞ )ش 

وٛٔٙح فظٛالً ٚأذٛجذحً ِطٕحغٍز فٟ ذطْٛ جٌىطد، قطٝ ئيج وحْ جٌمٍْ جٌٓحوِ جٌٙؿٍٞ أٌف أذٛ ِٕظٌٛ جٌؿٛج١ٌمٟ 

خ ِٓ جٌىالَ جألػؿّٟ"، ٚ٘ٛ  540)ش  ٍَّ ُػِٕٟ ذحٌركع فٟ ؾّغ جألٌفحظ  -ف١ّح ٔؼٍُ –أٚي وطحخ ٘ـ( وطحذٗ "جٌّؼ

ذس ذظفس ػحِس،  ٍّ خ ٚجٌىَّن١ً، ِٕٙح ِح ضٕحٚي جألٌفحظ جٌّؼ ٍَّ ذس ذ١ٓ وَفَّط١ٗ، ٚذؼى يٌه ضٛجٌص جٌّإٌفحش فٟ جٌّؼ ٍَّ جٌّؼ

ٍ٘ ِٕٚٙح ِح جنطض ذّح ٚلغ ِٕٙح فٟ جٌمٍآْ جٌى٠ٍُ. ِّٚح قىجذٟ ئٌٝ نٛع غّحٌ ًٖ٘ جٌىٌجْس ٘ٛ قرٟ ٌٍظٛج

 جٌٍغ٠ٛس.

 :اشكانُح انثحث 

ئي نٍفص ضٍجغحً ٘حتالً  جإلْالِٟ,ضؼُّى لؼ١س ٚؾٛو جٌّؼٍخ فٟ جٌمٍآْ ٚجقىز ِٓ جإلشىح١ٌحش جٌّطٍٚقس فٟ ضٍجغٕح  

ِٓ ألٛجي جٌٍغ١٠ٛٓ ٚجألط١١ٌٛٓ ٚوحٔص ئْٙحِحضُٙ ِط١ُّز فٟ وٌجْس لؼ١س جٌّؼٍخ فٟ جٌمٍآْ ِٓ ؾٛجٔرٙح 

 جٌّهطٍفس.

 :هذف انثحث 

ضٛطٍص فٟ ً٘ج جٌركع ئٌٝ  فٍوز جٌّؼٍخ ٚجٌىن١ً ٌغس ٚجططالقح ٚونٌٛٙح جٌٝ ٌغطٕح جٌؼٍذ١س جٌٓح١ِس  ِٚؼٍفس ِ

غ١ٍ٘ح, ٚجَّْ ِؼٍفس  أْ ٕ٘حٌه ِرحٌغحش فٟ وطحذحش جٌؼٍّحء فٟ ئٌكحق أٌفحظ ػٍذ١س أط١ٍس ذّظحوٌ ْح١ِس أنٍٜ أٚ

١س( وحٔص ٔحلظس ِكىٚوز ِّ ِح ْرد ٔمظحً فٟ جٌّؼؿّحش جٌؼٍذ١س , فّح وحْ  ٌغ١٠ٕٛح ذحٌٍغحش ٚجٌٍٙؿحش جٌمى٠ّس )جٌٓح

ٚجٌكرش١س ,ٌُٚ ضىٓ ضٍه جٌٍغحش جأللىَ ِٕٙح وحٌرحذ١ٍس  ٚج٢ٌج١ِس ِؼٍٚفحً ِٓ ًٖ٘ جٌٍغحش جلطظٍ ػٍٝ جٌؼرٍج١ٔس

( ٚجٌىٕؼح١ٔس , لى وشفص ػٕٙح جٌٕمحخ ػّح نٍفطٗ ِٓ ِىٚٔحش ٌغ٠ٛس ئال فٟ جٌمٍْ جٌطحْغ ػشٍ  جألو١ىز ٚج٢ش٠ٌٛس )

.ٚجقطٜٛ جٌركع ػٍٝ ٔمغ وػ١ٍ ِٓ ج٢ٌجء ٚجأللٛجي جٌطٟ ؾحء ذٙح جٌٍغ٠ْٛٛ  ِؼٍفس لٍجءز جٌهطٛؽ جٌمى٠ّسذؼى 

 ٚجألط١ٌْٛٛ .

 يُهح انثحث :

 أضرؼص فٟ ً٘ج جٌركع جٌّٕٙؽ جٌٛطفٟ جٌطك١ٍٍٟ .
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 :حذود انثحث 

ػٛع ٚجشىح١ٌس ٚلٛع جٌّؼٍخ ٚجٌىن١ً فٟ جٌىطد جٌمى٠ّس ٚجٌكى٠ػس ٚجشٍٙ جٌّإٌفحش جٌطٟ وطرص فٟ ً٘ج جٌّٛ

جٌّؼٍخ فٟ جٌمٍآْ جٌى٠ٍُ ِٓ ػىِٗ ٚأنً ٌأٞ جٌّإ٠ى٠ٓ ٌٛؾٛو جٌّؼٍخ فٟ وطحخ هللا جٌمٍجْ جٌى٠ٍُ ٚجٌجء 

  جٌّؼطٍػ١ٓ  ٚوٌجْس ِٕٙؽ جٌؿٛج١ٌمٟ وّػحي ػٍٝ جٌّؼٍخ ٚجٌىن١ً .

 خطح انثحث :

ففٟ جٌّطٍد   جذؾ ِؼٍفطّٙحٚػٛ ضٕحٌٚص فٟ جٌّركع جالٚي ِفَٙٛ جٌّؼٍخ ٚجٌىن١ً فٟ جٌٍغس ٚفٟ جالططالـ

ٚفٟ جالٚي ِفَٙٛ جٌّؼٍخ ٚجٌىن١ً ٚجٌفٍق ذ١ّٕٙح . ٚجنًش ِفَٙٛ جٌّؼٍخ ٚجٌىن١ً ػٕى جٌمىِحء ٚجٌّكىغ١ٓ 

 جٌّطٍد جٌػحٟٔ ِٓ جٌركع ضىٍّص ػٓ ػٛجذؾ ِؼٍفس جٌّؼٍخ ٚجٌىن١ً ػٕى جٌمىِحء ٚجٌّكىغ١ٓ .

جٌمٍآْ جٌى٠ٍُ ففٟ جٌّطٍد جالٚي ضٕحٌٚص  جْطؼٍػص لؼ١س ٚؾٛو جٌّؼٍخ ٚجٌىن١ً فٟ جٌّركع جٌػحٟٔفٟ 

جٌّإ٠ىْٚ ذٛؾٛو جٌّؼٍخ فٟ جٌمٍآْ جٌى٠ٍُ  ٚفٟ جٌّطٍد جٌػحٟٔ جٌّؼطٍػْٛ ػٍٝ ٚؾٛو جٌّؼٍخ فٟ جٌمٍآْ 

  جٌى٠ٍُ ٚجٌّطٍد جٌػحٌع ؾّؼص ذ١ٓ جٌٍأ١٠ٓ جٌٓحذم١ٓ . 

  . ػحٟٔ أشٍٙ جٌّإٌفحش قى٠ػحً جٌّطٍد جالٚي ف١ٗ ِٓ أشٍٙ جٌّإٌفحش لى٠ّحً . ٚجٌّطٍد جٌ ٚفٟ جٌّركع جٌػحٌع

 ِٕٙح جٌّؼٍفس ٚجٌّؼٍِٛس. جْطى١ِصِٚٓ غُ جٌهحضّس ٚجٌٕطحتؽ ٚيوٍش جٌّظحوٌ ٚجٌٍّجؾغ جٌطٟ 
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 التمهيد 

ًّ ٌغـس ِـح ذّـأِٓ ػـٓ جالقطىـحن ذٍغـس أنـٍٜ. فؼٍـٝ جٌـ جٌؼٍخ ػٍٝ  غُ ِـٓ قـٍصٍّ ئٔٗ ِٓ جٌّطؼًٌّ أْ ضظ

ّْ جقطىـحوُٙ ذحألؾٕـحِ جألنـٍٜقّح٠س ٌغطُٙ ٚجٌّكحفظ قحي وْٚ ذمحء جٌٍغس جٌؼٍذ١س  س ػٍٝ فـظحقطٙح ، ئالّ أ

ّْ ٌٍؼاللحش جالؾطّحػ١س ٚ ِظحٍ٘ جٌطرحوي جٌكؼحٌٞ جٌفؼً فٟ ظٌٙٛ أٌفحظ  ِؼٌُٚس ػٓ ذحلٟ جٌٍغحش. وّـح أ

.ؾى٠ىز ٌُ ٠ؼٙى٘ح جٌؼٍخ ِٓ لرً
(1)

 

 ظ ٚؾؼـً جألػؿّـٟ ػٍذ١ـحّ ٚفـك ػـٛجذؾ ٚأْـٌّٚمى ٌؿأش جٌـشؼٛخ جٌؼٍذ١ـس ئٌـٝ ضؼ٠ٍـد جألٌفـح

ّْ ٚؾـٛو جٌـىّ   ن١ً فـٟ ٌغطٕـح ٘ـٛ طـٌٛز ٌظـحٍ٘زضؼّٓ ٌٍغس جٌؼٍذ١س فظحقطٙح ٚٚػٛقٙح . وّح أ

 ِّ ًّ جٌٍغـحش فٙـٟ ضـٓطٌٛوٖ ذكـٓد قحؾحضٙـح ، ٌٚذّ ػح جالقطىحن  ّـح ونٍٙـح ٌغّـح ػٕٙـح ، فٙـٛ ٔط١ؿـسس فٟ وـ

 . غٛٞٚجٌطرحوي جٌكؼحٌٞ ٚجٌٍّ 

 ٍّ ّْ ؾّٙــٌٛ جٌمــىجِٝ ز قطــٝن١ً فــٟ ِــٛجؽٓ ػــىّ خ ذّــظطٍف جٌــىّ ٚلــى جلطــٍْ ِــظطٍف جٌّؼــ   أ

 . جْطؼٍّٛج جٌّظطٍك١ٓ ذّؼٕٝ ٚجقى

 : ِٚٓ جٌىن١ً ػٍٝ ٌغس جٌؼٍخ ٚجًٌٞ ١ٌّ فٟ جألطً ِٕٙح
(2)

 )أٌغٓ(ٚ٘ٛ قؿٍ طٍظحٌٟ ،ٚ  )أٌوٚجَ(ٌفع 

ّٛ  )أؽٍّ(ٟٚ٘ آٌس ١ِْٛم١س ٔفه١س ، ٚ  . ٌجش ؾغٍجف١سٚ٘ٛ ِؿّٛػس ِظ

ذحٌؼٍذ١س ، وحٌٙحضف ذىالً  حؽم١ٓة جٌكّع ٌُ ٠ٕطشٍ ػٍٝ إٌٔٓس جٌّٕ ٗ ١ّْ ن١ٍس ِمحذً ػٍذٟ ٌٚىّٕ ٚلى ٠ىْٛ ٌألٌفحظ جٌىّ 

 .)جٌطٍجؾ١ى٠ح(، ٚجٌّأْحز ذىال ِٓ  )جٌطٍفْٛ(ِٓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .358َ ،ص 1987٘ـ3، 1408ػرى جٌطٛجخ ، فظٛي فٟ فمٗ جٌٍغس ، ِىطرس جٌهحٔؿٟ جٌمحٍ٘ز ،ؽ ٌِؼحْ  (1)

 .359، صػرى جٌطٛجخ ، فظٛي فمٗ جٌٍغس ٌِؼحْ  (2)
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 االول انًثحث

 وضىاتط يعرفرهًا يفهىو انًعرب وانذخُم

 نغح واصطالحاً وانفرق تُُهًاانًطهة االول :يفهىو انًعرب وانذخُم  2-2

 :لغة  المعرب -

طُٗ ٌٗ قطٝ ال  ََ ضؼ٠ٍرحً ٚأػٍذطُُٗ ئػٍجذحً، ئيج ذ١َّٕ ذُص ٌٗ جٌىال ٍَّ ُخ ضؼ٠ٍرحً، ٠ُمحي: "ػ ٍِّ َخ ٠ُؼ ٍَّ جُْ ِفؼٛي ِٓ جٌفؼً ػ

سٌ" َِ ٍَ ٠ىْٛ ف١ٗ َقْؼ
(1 )

َِ ٚض٠ًٌٙد ٌٗ ِٓ جإلذٙحَ جٌكحطً ف١ٗ، ٠ُّٚىٓ أْ ٠ُفُٙ ً٘ج جٌّؼٕٝ ِٓ ، فىأَّٔٗ ضه ١ٌٍض ٌٍىال

ٍَ جٌط١ٓ، أٞ:  ًُ ػٍٝ طفٍس، ٚجٌىالٌس ػٍٝ جٌظ١ٌٍٚز، ومٌٕٛح: قؿَّ خ( جٌطٟ ِٓ ِؼح١ٔٙح جٌؿؼ ٍَّ ط١غس جٌفؼً )َػ

طحٌ قؿٍجً، أٚ شرٙٗ فٟ جٌؿّٛو
 (2)

ذُص جٌىٍّس جألػؿ١ّس، أٞ: ؾؼٍطُٙ ٍَّ  ح ػٍٝ طفس جٌىٍّس جٌؼٍذ١س.، فمٌٕٛح: ػ

ذحً، ٚجْطؼٍخ جْطؼٍجذحً، وً يٌه ٌألْغطَُ جًٌٞ ال٠ُفظف ش١ثحً، ٚفٟ ِٕطمٗ  ٍُّ خ ضؼ ٍَّ ٚأػٍخ جألػؿّٟ ئػٍجذحً، ٚضؼ

ٌَ ِٓ جٌؼؿُ ونٍٛج فٟ جٌؼٍخ فطىٍّٛج ذٍٓحُٔٙ، ٚقىٛج ١٘ثحضُٙ ١ٌٚٓٛج ذُِظٍقحَء  ُػؿّس...، ٚجٌؼٍُخ جٌّٓطؼٍذس: لٛ

 ً ، ١ٌّٚ أطٍُُٙ وًٌه ف١ُٙ، فظحٌٚج ػٍذح
(3)

. 

طٗ، ٚأفظَف ذٙح ٌُٚ ٠طَِّك أقىجً، لحي جٌُى١ّص: َُ ذُكؿَّ خ ػٕٗ: ضىٍَّ ٍَّ َْ ٚأفظَف، ٚػ خ، أٞ أذح ٍَّ  ٚأػٍخ ػٕٗ ٌٓحُٔٗ ٚػ

َُ، آ٠سً  ُْ فٟ آِي ق  َٚؾىٔح ٌى

 

خُ   ٍِّ ؼ ُِ  ٌّٟ َّٕح ضم ِِ ٌٙح  َّٚ ضأ
(4)

  

 
خ(   ٍِ ؼ ُِ فِظٌف ذحٌكك ال ٠َطَٛلَّحُ٘، ٠ٍٜٚٚ ) ُِ ِ: أْ ضطفٖٛ ذٗ جٌؼٍخ أٞ:  ّٟ ذحٌطهف١ف،...  ٚضؼ٠ٍد جالُْ جألػؿّ

 ً ذَطٗ أ٠ؼحً... أٞ طحٌ ػٍذ١َّح ٍَ ذطٗ جٌؼٍُخ، ٚأػ ٍَّ ػٍٝ ِٕٙحؾٙح؛ ضمٛي: ػ
(5)

. 

َّْ جٌطؼ٠ٍد ٘ٛ "ض٠ًٙد جٌّٕطك ِٓ جٌٍكٓ"817ٚيوٍ جٌف١ٍَٚ آذحوٞ )ش ٘ـ( أ
(6)

. 

خ ٘ٛ ِح ُط١ٍِّ ػٍذ١حً ٌٚ ٍَّ ؼَ ُّ َّْ جٌ ٍخ ٚضؼ٠ٍد، وّح ٠ُٓطشف ِّح ضمىَ أ ٍَّ ؼ ُِ ١ّ أطٍٗ وًٌه، ًٚ٘ج ٠مطؼٟ ٚؾٛو 

طحٚػحً ٌٍرٕحء جٌؼٍذٟ. ُِ  ٠مطؼٟ أْ جٌؼٍخ ضظٍفص ف١ٗ ذّح ٠ٛجفك ٠ُٕٚحُْد أذ١ٕطٙح ٚأَٚجٔٙح قطٝ ٠ُظرَِف 

 

 

 

 

 اللحن والخلط. ،الحضرمة ، 316\2: تهذٌب اللغةاالزهري ، (1)
 .41: شذا العرف فً فن الصرف ،الحمالويحمد أ  و  ؛189\1: الممتع فً التصرٌف،بن عصفور اإلشبٌلً ا (2)
نّصار ، سٌن ح : د.اطروحة دكتوراه ، بإشراف  ، تهذٌب اللغة فً كتابه  االزهريعبد الرحمن العبٌدي ، رشٌد  (3)

 .(م 1998\هـ1393الماهرة )

حمودي وري ن ود . سلوم اوودد ، تحمٌك د.شرح هاشمٌات الكمٌت بن زٌد األسدي ،أبو رٌاش أحمد بن إبراهٌم المٌسً (4)
 . (2212المٌسً )

 م. 1999-هـ1419،بٌروت  –، دار إحٌاء التراث العربً  116-115، ص 9جمنظور، لسان العرب ابن  (5)

لتوزٌع، ، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر وا، الماموس المحٌط مجد الدٌن أبو طاهر دمحم بن ٌعموب الفٌروزآبادى (6)
  م . 2225 -ـ ه1426،  8بٌروت لبنان ،ط
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 انذخُم نغح : -

ال ضهٍؼ ِؼحٟٔ جألطً جٌٍغٛٞ )و. ل. ي( فٟ ؾ١ّغ ضظ٠ٍفحضٗ ػٓ وْٛ شٍٟء ِح غ٠ٍرحً فٟ شٍٟء آنٍ، 

: ِح ١175حً ػٕٗ، ١ٌّ ٌٗ ِٓ جٌّٓحش ِح ٌّىنٌٛٗ، لحي جٌه١ًٍ )شٚأؾٕر ًُ َٓد... ٚجٌىَّْن : َػ١ٌد فٟ جٌَك ًُ ٘ـ(: "جٌىَّْن

ُُٙجي...  ًٌ ِٓ جٌ ًَ َقٓرُُٗ أٚػمٍٗ... ٚف١ٗ وََن ىنٛي، ٚوُِن َِ ٌْ فٙٛ  َٕحٌِس. ٚوُِنً فاُل َّ ِْ ِٓ جٌ ًَ َػ١ْؼَسَ جإلٔٓح وَن

ْ: ضه١ٌٍؾ أٌٛج "ٚجٌىُّنٍس فٟ جٌٍَّٛ ٍْ ٍْ فٟ ٌٛ
 (1)

. 

 : ًُ ْْ ٠ٍُػٝ، ٚجٌىُّنَّ ًَ فٟ أغظحْ جٌشؿٍ، َِٕٚؼَٗ جٌطفحفُُٗ ػٓ أ ًُ ِٓ جٌىأل: ِح ون ُٟ : ٚجٌىُّنَّ لحي جألطّؼ

 ٍُ ًٍ أٚ ؾٓ ًِّ غَْمٍد َػ١ٍٍّك ِٓ جٌؿٛجٌـ، ٚجٌىُّنً: ِح وجنً جإلٔٓحْ ِٓ فٓحٍو فٟ ػم جٌؼظفٌٛ جٌظغ١ٍ؛ ألٔٗ ٠ؼٛي ذُى
(2)

. 

َْ ِؼُٙ ٚجٌىَّن١ً ٘ٛ ِٓ ٠ُ  ، أٞ: ئُٔٙ ٠ٕطٓرٛ ًٌ ٍْ وِن١ ٍْ فٟ ذٕٟ فال ىجنٍه فٟ أٌُِٛن، ٠ٚمحي: ذٕٛ فال

١ٌٚٓٛج ُِٕٙ 
(3)

. 

ٚوٍّسٌ ون١ً: أُوِنٍص فٟ والَ جٌؼٍخ ١ٌٚٓص ِٕٗ 
(4)

. 

ًٌ فٟ جٌرحخ، أٞ ئَّٔٗ ال ٠شطًّ  ػ١ٍٗ جٌرحخ، ٌُٚ ٠ٍٚو وػ١ٍجً ػٍٝ ٌٓحْ جٌّظٕف١ٓ لٌُٛٙ: ئْ ً٘ج جٌفٍع ون١

ح يُِوٍ جْططٍجوجً ِٕٚحْرسً ٠ُؼمْى ٌٗ  أطالً، ٚئَّّٔ
(5 )

. 

 

ُّٟ ػٕٗ ١ٌّٚ ِٕٗ، ذً أُػ١َف ئ١ٌٗ ِٓ  ٠طؼف ِّح ضمىَ أْ جٌىَّن١ً فٟ جٌشٟء، ٘ٛ جٌغ٠ٍُد ف١ٗ، ٚجألؾٕر

ًَ ف١ٙح ًٌ فٟ جٌٍغس؛ ٘ٛ أٔٗ ١ٌّ ِٓ جٌٍغس، ذً أٌُِكَك ذٙح، ٚأُوِن َّْ ً٘ج جٌٍفع ون١ ُْ ِؼٕٝ لٛي جٌٍغ١٠ّٛٓ: ئ  غ١ٍٖ، ف١ىٛ

 ِٓ ٌغٍس أُنٍٜ ٌٓرد ِٓ جألْرحخ.

 

 

  

                                                           

هـ(، تحمٌك: د. مهدي المخزومً، ود. إبراهٌم السامرائً، منشورات وزارة 175العٌن: الخلٌل بن أحمد الفراهٌدي )ت (1)

 م.1985-1981الثمافة واإلعالم، دار الرشٌد، بغداد، 

 . 318، ص  4م  لسان العربابن منظور ، ؛  276، ص 7م تهذٌب اللغةاالزهري ،  (2)

 -هـ 1399 ،دار الفكر  ،المحمك: عبد السالم دمحم هارون ،359ص ، مماٌٌس اللغة  ، المزوٌنً الرازيأحمد بن فارس (3)

 م.1979

 دار النشر، دراسة وتحمٌك: زهٌر عبد المحسن سلطان ؛   321،ص 2م : اللغة مجمل  ، المزوٌنً الرازيأحمد بن فارس (4)

 م 1986 -هـ  1416  ، 2ط،بٌروت  -مؤسسة الرسالة 

 . 115ص  ،ٌر فً غرٌب الشرح الكبٌرالمصباح المن ، أحمد بن دمحم بن علً الفٌومً( 5) 
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 انًعرب وانذخُم اصطالحاً:

خ وّح ؾحء ػٕى ج١ٌٓٛؽٟ فٟ وطحذٗ "جٌٍُّ٘" ٘ٛ: "ِح جْطؼٍّٗ جٌؼٍخ ِٓ جألٌفحظ جٌّٛػٛػس  - ٍَّ ؼَ ُّ فحٌ

َٖ ذٗ جٌؼٍُخ ػٍٝ  َّٛ ٍْ فٟ غ١ٍ ٌغطٙح، لحي جٌؿٍٛ٘ٞ فٟ جٌظَّكحـ: ضؼ٠ٍُد جالُْ جألػؿّٟ أْ ضطف ؼَح َّ ٌِ

ذَطْٗ أ٠ًؼحِٕٙحؾٙ ٍَ ذَطْٗ جٌؼٍُخ ٚأَْػ ٍَّ "ح، ٔمٛي: ػ
(1)

.  

ٖ جٌؼٍخ ذحٌٕمض أٚ ج٠ٌُحوز أٚ جٌمٍد أٚ ٚج٠ؼحً    جٌّؼٍخ فٟ جالططالـ: "٘ٛ جٌٍفع جألؾٕرٟ جًٌٞ غ١ٍَّ

جإلذىجي"
(2)

ٍْ فٟ غ١ٍ  ؼح َّ ٌِ ؛ ٚؾحء فٟ جٌٍُّ٘: "٘ٛ ِح جْطؼٍّٗ جٌؼٍخ ِٓ جألٌفحظ جٌّٛػٛػس 

ٌغحضٙح"
(3)

َّ والَ ِّٚح ْرك ٠ّى . ذس ٟ٘ جٌىٍّس جألػؿ١ّس جٌطٟ لَرٍَِْص ِمح١٠ ٍَّ ٓ جٌمُٛي ذأْ جٌٍفظس جٌّؼ

 جٌؼٍخ.

خ ػٕى جٌؿٍٛ٘ٞ  ٍَّ ؼَ ُّ ٘ٛ  -وّح ٔالقع فٟ جٌطؼ٠ٍف جًٌٞ ٔمٍٗ ػٕٗ ج١ٌٓٛؽٟ فٟ وطحذٗ جٌٍُّ٘  -ٚذٕحًء ػ١ٍٗ، فحٌ

ِٓ قىو جٌّظطٍف ذشىً  ِح ٔطمص ذٗ جٌؼٍُخ فٟ جٌؼظٍ جٌؿحٍٟ٘، أٚ ػظٍ جالقطؿحؼ، ٚذًٙج ٠ىْٛ ٘ٛ أٚي

 .ِهطظٍ

ًَ جٌؼٍذ١س وْٚ ضغ١١ٍ وحألوٓؿ١ٓ ٚجٌطٍفْٛ"ججٌىن١ً   - ططالًقح: فٙٛ "جٌٍفع جألؾٕرٟ جًٌٞ ون
(4)

، فحٌىن١ً 

٠ّىٓ أْ ٠فُٙ ػٍٝ أٔٗ ِؿّٛػس ِٓ جألٌفحظ ١ِّٓٚحش جألّْحء، ال ػاللس ٌٙح ذؿًٌٚ جٌؼٍذ١س، فٟٙ ضُٕطك 

 وّح ٟ٘ فٟ ٌغطٙح جألطً.

 

 

 

 

 

 

 

 .324 ص  ،2 ،مفً علوم اللغة وأنواعها المزهرٌوطً ،الس(1)

 .2211صدار مجمع اللغة العربٌة بالماهرة، الطبعة الخامسة عام إ، المعجم الوسٌط (2)

 .المزهر فً علوم اللغة وأنواعها،جالل الدٌن السٌوطً  (3)

 .16،ص  1م ممدمة المعجم الوسٌط، ( 4)
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 :انفرق تٍُ انًعّرب وانّذخُم

خي٘د ذؼغ جٌّكىغ١ٓ ِػً قٓٓ ظحظح ئٌـٝ جٌمـٛي ذأٔٗ ٠ٛؾـى ؽ٠ٍمطـحْ ٌٍطفٍلـس  ٍّ  .ٚجٌىّن١ً ذـ١ٓ جٌّؼـ

ّذص ِٓ ق١ع ٌفظٙح، ذك١ع أشـرٙص جألذ١ٕـس جٌؼٍذ١ـس جٌمكـس فـٟ -أ ًِ  ئيج ؾحءش ٌفظس أؾٕر١س ٚ٘

ح ئيج ذم١ص ػٍٝ َْٚ غ٠ٍد ػٍٝ جٌٍّغـس جٌؼٍذ١ـس فٙـٟ ِـٓر١ُِجٔٙح جٌظٍفٟ، جُػط ِّ خ. أ ٍّ  ٍش ِٓ جٌّؼ

 .جٌىّن١ً

خ، قطَٝ ٌٚـٛ  ٠ٓ ٠ُكطَؽجٌٍّفظس جألؾٕر١س جٌطٟ جْطؼٍّٙح جٌؼٍخ جًٌ -خ ٍّ  ذىالُِٙ ضُؼطرٍ ِٓ جٌّؼ

ـح ِـح ونـً ذؼـى ِّ يٌــه فأّــٗ  ٌُ ضىٓ ِٓ ق١ع ذٕحؤ٘ح َٚٚٔٙح جٌظٍفٟ ِّح ٠ىنً فٟ أذ١ٕـس وـالَ جٌؼـٍخ، أ

ــٓطؼحٌج ِــٓ جٌٍّغــحش ُِ س جألؾٕر١س ٌكحؾ ٠ؼطرــٍ ِــٓ جٌــىّن١ً، أٞ جٌــًٞ ؾــٍٜ ػٍــٝ جألٌــٕٓس ٚجأللــالَ 

جٌطؼر١ٍ ئ١ٌٗ
(1)

.  

 ُّ  .كىَغ١ٓٚئٌٝ ًٖ٘ جٌط٠ٍمس ١ّ٠ً ِؼظُ جٌٍّغ١٠ٛٓ جٌ

ّْ جٌىّن١ً ِظطٍف ٠طٍك ػٍٝ جٌىٍّـح جٌطٟ ال  شِٚح ٔٓطهٍظٗ ِٓ آٌجء ذؼغ جٌّكىغ١ٓ فٟ ً٘ج جٌؼظٍ أ

ىش و" ألّٔٙح ٚؾ "ػاللس ذٙح ذحٌؿًٌٚ جٌؼٍذ١س، ٚال ذحشطمحلحضٙح، ٚلى ٌُِ ذٙح فـٟ جٌّؼؿـُ جٌْٛـ١ؾ ذـحٌٍُِ

ّٓٙح أٞ ـ ُّ أنٍٜ، ذً ضُٕطك وّح  ضغ١١ـٍ، ٚجألْـّحء ال ضطغ١ـٍ ِـٓ ٌغـس ئٌـٝ فـٟ جٌٍّغـس جٌؼٍذ١ـس ذـىْٚ أْ ٠

 ؾحِىز ٟ٘، ْٛجء وٌّص ػٍٝ ِؼحْ جشطمحل١س أٚ قىّوش ِؼحٟٔ
(2)

.  

 :ن١ٍس فٟ جٌؼٍذ١س ِظكٛذس ذطؼ٠ٍفحضٙحًٖٚ٘ أِػٍس ِٓ جألٌفحظ جٌىّ 

 .جٌوٚجَ: قؿٍ طٍظحٌٟ

 .ٍذٛٔحش جٌٍطحصأْر١ىجؼ: و

 .أؽٍّ: ِؿّٛػس ِظٌٛجش ؾغٍجف١س

 .جٌّحِ: قؿٍ و٠ٍُ ٘ٛ أٔفّ جألقؿحٌ

 .أٌغٓ: آٌس ١ِْٛم١س ٔفه١س

لٌْٛٛ: جٌّؼٟ جٌغ١ٍع جٌؼ١ك
(3)

. 

 

 

 

 

 

 

 .72-71كـالم العـرب مـن لـضاٌا اللّغـة العربٌـة، ص  حسن ظاظا ،(1)

 .335ص علوم والتمنٌة،العربٌة لغة العبد الصبور شاهٌن ، ( 2)

 .338غة العلوم والتمنٌة، صعبد الصبور شاهٌن ، العربٌة ل (3)
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ّْ ًٖ٘ جٌىٍّحش جٌىّ   .ؼىّ ِٓ جٌّظطٍكحش جٌؼ١ٍّس ٚجٌطم١ٕسٍٙح ٠ُ ن١ٍس ؾّ ٚجٌّالقع أ

ّْ ذؼغ جألٌفحظ جٌىّ   ةـٗ ِمحذـً ْـ١ّ ن١ٍس لى ٠ىْٛ ٌٙح ِمحذً ػٍذـٟ، ٌٚىّٕ ٚجٌؿى٠ٍ ذحًٌّوٍ أ

 ٍفْٛ(، ٚذـٍق ذـىال ِـٓجٌكع ٌُ ٠ٕطشٍ ػٍٝ إٌٔٓس جٌٕحؽم١ٓ ذحٌؼٍذ١س، ِػً جٌٙحضف ذىال ِٓ )ض

 ضٍغٍجف(، ِٚأْحز ذىال ِٓ )ضٍجؾ١ـى٠ح(، ٍِٚٙـحز ذـىال ِـٓ )و١ِٛـى٠ح(، ٚ٘ـًٖ جٌىٍّـحش وٍٙـح(

 ضكطــحؼ ئٌـــٝ ٠ُِـــى ِــٓ جٌطٛػ١ـــس جٌػمحف١ـــس ٌطٕطــشٍ ػٍـــٝ أٌـــٕٓس أذٕــحء جٌؼٍذ١ـــس ذـــىال ِـــٓ

ن١ٍسجٌىّ 
(1)

ًّ ج  ّْ جٌٍّفع ئيج ل جإلػالَ ذأٔٛجػٙح  ْطؼّحٌٗ ضالشٝ ٚػؼف، ٚجقطً ِىحٔٗ ٌفع ؾى٠ى، ٌْٚٛحتً. أل

 .جٌىٌٚ جٌىر١ٍ فٟ جٌٕٙٛع ذحألٌفحظ جٌؼٍذ١س جألط١ٍس

ّْ جٌٍّغس ال ضفٓى ذحٌىّ  ّْ ِمـىٌزن١ً، ذً ق١حضٙح فٟ ٘ؼُ ٘ـًج جٌـىّ ٠ٍٜٚ ذؼغ جٌٍّغ١٠ٛٓ أ  ن١ً أل

١ـُز، ئي ٘ ٌغس ِح ػٍٝ ضّػًّ جٌىالَ جألؾٕرٟ ضؼىّ  ٚٔفهص  طٗ فـٟ لٛجٌرٙـحـٟ طـحغطٗ ػٍـٝ أَٚجٔٙـح ٚطـرّ ِِ

ٚطٍفٙح  ٙـح لحتّـس ذكٍٚفٙـح،ف١ـٗ ِـٓ ٌٚقٙـح، ٚضٍوـص ػ١ٍـٗ ذـظّطٙح، فـال نـٛف ػٍـٝ جٌٍّغـس ألّٔ 

ٚٔكٛ٘ح، ٚذ١حٔٙـح، ٚشـؼٍ٘ح، ال ذّفـٍوجش ِكـظٌٛز غ٠ٍرـس ػٕٙـح وحٔـص جٌكحؾـس ػـٌٍٚز الْطؼّحٌٙح
(2)

. 

 

ُِ ٠ٓٛو جألػؿّٟ جٌىّ  زٚفٟ قحالش ػىّ  جْطؼّحٌٗ  محذٍـٗ جٌؼٍذـٟ، ٠ٚـش١غن١ً فٟ ٌغس جٌؼـٍخ، ف١غّطـٟ ػٍـٝ 

جٌؼـٍخ "ئذ٠ٍـك"  ٝ ٠طـٛجٌٜ ئٌـٝ ؾحٔرـٗ جٌٍّفـع جٌؼٍذـٟ ٠ٕٚـىٌ جْـطؼّحٌٗ؛ ِٚـٓ أِػٍـس يٌـه جْـطؼّحيقطّ 

ٚ"جٌؿحْـــِٛ" ِىـــحْ  ِىـحْ جٌطـحٌِٛز، ٚ"جٌطـحؾ١ٓ" ِىـحْ جٌّمٍـٝ، ٚ"جٌّـٓه" ِىـحْ جٌّــشَّٛ،

ٍّ  جٌٕـــحؽّ، ٚ"جٌطـــٛش" ِىـــحْ جٌفٍطـــحو، ٚ"جٌرحئؿـــحْ" ِىـــحْ جٌكـــىؼ، طحص" ِىحْ ٚ"جٌ

 ٍفحْ، ٚ"جٌه١حٌ" ِىـحْ جٌمطـى؛جٌظّ 

 ّٛ جٌؼـحٌُ ج١ٌـَٛ ظٙـٍش أٌفـحظ أػؿ١ّـس ؾى٠ـىز شـحػص ػٍـٝ  ٌجش جٌكـؼح٠ٌس جٌطـٟ ٠ـشٙى٘حِٚـغ جٌططـ

ٚػؼطٙح جٌّؿحِغ جٌٍّغ٠ٛس ٌّٓطكىغحش جٌكؼحٌز، ِٚٓ أِػٍـس يٌـه  قـٓحخ أٌفـحظ ػٍذ١ـسجألٌـٓٓ ػٍـٝ 

ٚ"ج١ٌّٕٓح" ذىال ِٓ جٌه١حٌس، ٚ"جٌطٍفـ٠ُْٛ" ذىال ِٓ جٌٍّٔـحز، ٌٚؼـً ػـؼف  "جٌٍجو٠ـٛ" ذـىال ِـٓ جٌّـ٠ًحع،

ُٚ جٌؼٍذ١س ٌجؾغ ئٌٝ أّٔ  جٔطـشحٌ ٘ـًٖ جألٌفـحظ ـٝ ٠ـش١غ جٌٍّفـع ٍذ١ـس ضٕظـٍ قطّ ٌىش ١ِطس أطال، فّؿحِؼٕـح جٌؼٙح 

أْ  س، غُ ضكحٚي جٌركع ػٓ ٌفع ػٍذٟ ذى٠ً، ٚجألؾـىٌػٍٝ وً ٌٓحْ ٠ٚـٓطهىِٗ جٌؼحِس ٚجٌهحطّ جألؾٕرـٟ 

ع جألؾٕرٟ ئٌٝ جٌرالو جٌؼٍذ١س ٚػغ ٌفع ػٍذٟ ٌٗ ذؼٕح٠س ٍَ هط ُّ ٠ظحقـد ونٛي جٌ
(3)

. 

ـٓ جإل٠طح١ٌـس: أْـطٛو٠ٛ ذٌٛطـس، لرؼـس، وٍضــْٛ... ٚلـى ضـٍٍّٓص ئٌـٝ جٌؼٍذ١ـس أٌفـحظ ِـٓ ٌغـحش أؾٕر١ـس، فّ

ِٚــٓ جٌفٍٔــ١ٓس: ذحْــرٌٛ، ذحٔــ١ْٓٛ... ِٚــٓ جإلٔؿ٠ُ١ٍــس: فٛضرــٛي، فٌٛىٍــٌٛ، فــ١ٍُ...
(4)

. ٠ُٚٓطكٓٓ  

أْ ضطهٍض جٌٍّغس جٌؼٍذ١س ِٓ ًٖ٘ جألٌفحظ جٌغ٠ٍرس ١ٌؼٛو ٌٙح ذٙحؤ٘ح ٚؾّحٌٙح جٌّؼٙٛو، ٚيٌه ذا٠ؿحو ذى٠ً 

 .١ف ِٕٚحْد ًٌٖٙ جألٌفحظنف

 

 

 

 .336العربٌة لغة العلوم والتمنٌة،  صٌن ، عبد الصبور شاه( 1)

 .367، ص فصول فً فمه اللّغة العربٌة،رمضان عبد التواب ( 2)
 .368-364ص ،رمضان عبد التواب ،فصول فً فمه اللّغة العربٌة ( 3)
 .158، ص عوامل تنمٌة اللّغة العربٌةتوفٌك دمحم شاهٌن ،( 4)
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ط يعرفح انًعرب وانذخُم عُذانًطهة انثاٍَ :ضىات 2-1 

:اوالً انقذياء  

 ٍّ ٍّ  ن١ً،ٚجٌـىّ  خٚئي ٌُ ٠ٍ جأللـىِْٛ ػـٌٍٚز جٌط١١ّـُ ذـ١ٓ جٌّؼـ ّْ ِؼظـُ جٌّكـىغ١ٓ ف  ذـ١ٓ لـٛجفـا

ّْ ػــىَ جٌطَ  ٘ــ٠ًٓ ٍّ  ف٠ٍــكجٌّــظطٍك١ٓ، أل ٚ"وّر١ٛضٍ"  ذــسذ١ّٕٙــح ٠ــؼغ وٍّطــ١ٓ ِػــً: "ؾغٍجف١ــح" جٌّؼ

فٟ ٔفّ جٌظؼ١ى جٌٍغٛٞ  جٌىّن١ٍس
(1)

. 

 ثاَُاً :انًحذثٍُ :

ٍّ ضفحو٠ح ٌٍهٍؾ جًٌٞ لى ٚلغ فٟ جٌطَ   ؼـٍف ذٙـحو جٌؼٍّحء شـٍٚؽح ضُ ن١ً قىّ خ ٚجٌىّ فٍلس ذ١ٓ جٌّؼ

ُّ ػُ   :ٙحؿّس جٌىٍّس أ٘

ْ جٌَٛٔح نٍٚؾٙـح ػـٓ جألَٚجْ جٌؼٍذ١ـس، ٔكـٛ "ئذ٠ٍـُٓ"، "آِـ١ٓ" ػٍـٝ َْٚ "ئفؼ١ٍـً"، "فحػ١ـً" ٚ٘ـًج1ْ. 

 .غ١ٍ ِٛؾٛو٠ٓ فٟ أَٚجْ جألّْحء جٌؼٍذ١س

 "جؾطّحع قٍف١ٓ ال ٠ؿطّؼـحْ فـٟ وٍّـس ػٍذ١ـس، ٌـًٌه قىـُ جٌٍّغ٠ٛـْٛ ػٍـٝ "جٌطـحؾ١ٓ 2.

 ٙح أػؿ١ّس، الشطّحي جٌىٍّـس جألٌٚـٝ ػٍـٝ جٌطـحء ٚجٌؿـ١ُ، ٚجٌػح١ٔـسٚ"طٌٛؿحْ" ٚ"ِٕؿ١ٕك" ذأّٔ 

 ؿـ١ُ، ٚوـً ٘ـًج ال ٔؿـىٖ فـٟ جٌىٍّـحش جٌؼٍذ١ـسػٍٝ جٌظحو ٚجٌؿ١ُ، ٚجٌػحٌػس ػٍـٝ جٌمـحف ٚجٌ

 .جألط١ٍس

 .3 ّٛ  ـٓطػٕٝ ِـ٠ُٚٓ  (خ، ٌ، ف، ي، َ، ْ) جٌىٍّحش جٌٍذحػ١س ٚجٌهّحْـ١س ِـٓ قـٍٚف جًٌاللـس نٍ

 .طٙحجٌؼٍّحء ػٍٝ ػٍذ١ِّ  يٌه وٍّس "ػٓؿى" أٞ جًٌّ٘د ئي ٔضّ 

ّْ ػٍّحء جٌٍّغس وحٔٛج ق٠ٍظ١ٓ فٟ   ضطرغ جألٌفحظ جٌٛجفىز ئٌٝ جٌٍّغسٚجٌّالقع ِٓ ًٖ٘ جٌشٍٚؽ أ

ّٟ  ـىّ ؼَ ـٝ ال ٠ـىنً ئ١ٌٙـح ٌفـع أؾٕرـٟ ٠ُٚ جٌؼٍذ١س، قطّ   َِـٓ ِـٓ جْـطؼّحٌٗ ػٍذ١ـح أطـ١ال، ذؼـى ِـؼ

 ٍّ ُِ ٚوـحْ جٌّؼـ وح لـؼ١س جٌطَ خ جٌمـى٠ُ  ٌِ  ؼ٠ٍـد ئوٌجوـح ٚجْـؼح، فمـى ٚؾـى ٔفـٓٗ ذـاَجء أوٚجشـى

ّْ جٌ ؾى٠ىز أػؿ١ّس فّحيج ٠ظٕغ؟ ٌمـى ٚؾـى  ٘ـًج جٌؿى٠ـى ُّ ؼٍذ١ـس يجش أذ١ٕـس وػ١ـٍز... فـؼأ

 جٌٛجفى ئٌٝ أذ١ٕس جٌؼٍذ١س ئْ ٚؾىٖ ػٍٝ أَٚجْ ضٍه جألذ١ٕس، فاْ ٌـُ ٠ؿـىٖ وـًٌه ػّـى ئٌـٝ

َُّ غ١١ٍ ل١ًٍ أٚ وػ١ٍ ١ٌأضٟ جٌؿى٠ى جٌٛجفى ِٛجفمح ف١ُ شٟء ِٓ جٌطّ   ئٌٝ جٌؼٍذ١س؛ ً٘ج ِٓ ٔحق١س ؼ

رغ جٌط٠ٍمس ٔفٓٙحفحضّ  ١غ، غُ ٔظٍ ئٌٝ جألطٛجشجٌظّ 
(2)

  . 

 

 

 

 .274 ، صٙح ٚوٌٚ٘ح جٌكؼحٌٞ ٚجٔطظحٌجضٙح"جٌٍّغس جٌؼٍذ١س ذ١ٓ جألطحٌس ٚجٌّؼحطٍز "نظحتظ (1)

 .158، ص ػٛجًِ ض١ّٕس جٌٍّغس جٌؼٍذ١س ،ضٛف١ك دمحم شح١٘ٓ (2)
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ّْ جٌؼٍخ ٌـُ ٠ـٓطط١ؼٛج ئذؼـحو  طك١ف أ

 ُٙـح وحٔـص ػـٌٍٚز قط١ّـس قـؼح٠ٌس، ٌىـّٕ ًٖٙ٘ جألٌفـحظ ٚال قـظٍ٘ح ٚئػـؼحف جْـطؼّحٌٙح ألّٔ 

ِّ ٚٚؾٛو جٌىّ .  جْططحػٛج ئنؼحػٙح ٌٍلحذطُٙ جٌىل١مس ًّ جٌٍّغحش ن١ً فٟ ٌغطٕح جٌؼٍذ١س ٘ٛ طٌٛز ٌظحٍ٘ز ػح س فٟ و

قحؾحضٙح، ٌٚذّح ونٍٙح ٌغّح ػٕٙح، فٙٛ ٔط١ؿس جالقطىحن ٚجٌطرـحوي جٌكـؼحٌٞ ٚجٌٍّغـٛٞ،  فٟٙ ضـٓطٌٛوٖ ذكـٓد

جٌؿغٍجفٟ جًٌٞ  ك٠ًٛ جالُْ جٌؼٍُ ئٌٝ جُْ ػحَ ٌٍىالٌس، ٚأشٍٙ أِػٍس يٌه وٍّس "أؽٍـّ" ٌٍىطـحخيٌه ذط ٠ٚرـىأ

ُّ ِؿّٛػس ِٓ جٌهٍجتؾ ... ٚجألطً ف١ٗ جُْ ئٌٗ ٌِٚحٟٔ لى٠ُ ،ٚػٕىِح ؽرغ  ّٚ "٠ؼ ِؿّٛػس ِٓ  يٍِوحضٌٛ" أ

جْطؼّحٌٙح ِٓ ذؼى فٟ ِؼظُ  غُ شحعَ، 1595 جٌهٍجتؾ جٌؿغٍجف١س أؽٍك ػ١ٍٙـح جْـُ "أؽٍـّ" ٚوـحْ يٌـه ْـٕس

"ٚجش" أٚ "ٚجؽ" جْـــّح ٌٛقـــىز ل١ـــحِ وٍٙذحت١ـــس، ٚ٘ـــٟ  ٌغحش جٌؼحٌُ... ٚفٟ جٌٍّغس جٌكى٠ػس ضٓطؼًّ ٌفظس

... ٚجٌّالقظس ٔفٓٙح (1736َ- 1819)"ؾ١ّّ ٚجش"  جإلْىطٍٕىٞ فـــٟ جألطـــً جْـــُ ػـــحٌُ جٌطر١ؼ١ـــحش

جْطؼٍّص فٟ جٌىٍٙذحء أ٠ؼح، جُْ ٚقىز ٌم١حِ ػغؾ جٌط١حٌ جٌىٍٙذحتٟ، ٚ٘ٛ فٟ  ٟجٌط ضٕطرك ػٍٝ وٍّس "فٌٛـص"

(1745َ- 1827)ػحٌُ جٌطر١ؼ١حش جإل٠طحٌٟ "فٌٛطـح"  جُْ جألطـً
(1 )

  . ّْ ِٓ  وػ١ٍج ٚجٌّالقـع ِـٓ ٘ـًٖ جألِػٍـس أ

 صجألٌفـحظ جٌطـٟ ٔطـىجٌٚٙح ج١ٌـَٛ ٚذـشىً ور١ـٍ ٘ـٟ فـٟ أطـٍٙح أْـّحء أػـالَ ضكٌٛـ

ّّ  الٌسػرٍ جٌكؼحٌجش فٛطٍص ئ١ٌٕح ٌٍىّ  ٚجٔطمٍص  أنٍٜ. ١حشػٍٝ ِٓ

 ّّ ٍّ  حِٚ  ٙـحفـٟ جٌٍّغـس جٌؼٍذ١ـس ذحٌهـظٛص، ٘ـٛ أّٔ  ن١ًٚجٌـىّ  خ٠ُ٠ى ِٓ طؼٛذس جٌركع فٟ أٍِ جٌّؼ

ؼٍذ١س ذ١ٓ جٌ جٌّشطٍوس ألـىَ ذىػ١ـٍ ؾـىج ِّـح ٠ـُػُ ػٍّـحء جٌٍّغـس ٚجألوخ، ٌـًٌه طـؼد ضكى٠ـى جألٌفـحظ لى٠ّـس

ٚغ١ٍ٘ح ٚغ١ٍ٘ح ِٓ ٌغحش جٌؼحتٍس جٌٓح١ِس، وحٌؼر٠ٍـس، ٚج٢ٌج١ِـس، ٚجٌرحذ١ٍـس،
(2)

. 

 

 

 

 

 

 .61-62، ص والَ جٌؼٍخ ِٓ لؼح٠ح جٌٍّغس جٌؼٍذ١سقٓٓ ظحظح ،  (1)

 .66-65، صقٓٓ ظحظح ، والَ جٌؼٍخ ِٓ لؼح٠ح جٌٍّغس جٌؼٍذ١س  ( 2)
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 انثاٍَ  انًثحث

 قضُح وخىد انًعرب وانذخُم فٍ انقرآٌ انكرَى 

 انًؤَذوٌ تىخىد انًعرب فٍ انقراٌ انكرَى  انًطهة االول1-2

ُٞ ٍٍف ً٘ج جٌػُ   أٞ جٌفمٙحء ٚجألط١١ٌٛٓ ،ُِٕٚٙ :جذٓ ػرحِ ،ِٚؿح٘ى ٚػىٍِس ،ْٚؼ١ى ذٍٓذ أ

ؾر١ٍ، ٚػطحء ،ٚٚ٘د ذٓ ِٕرٗ، ٚجٌؿ٠ٕٟٛ جألطٌٟٛ، ٚغ١ٍُ٘
(1)

.  

 :ُوحدرهى

 أً٘ جٌؼٍذ١س )ػٍٝ أَّْجْطىَّي جذٓ جٌكحؾد ػٍٝ ٚلٛع جٌّؼٍّخ فٟ جٌمٍآْ ئؾّحع  :انذنُم األول 

 (ٔكٛ ئذٍج١ُ٘ ِٕغ ِٓ جٌظٍف ٌٍؼؿّس ٚجٌطؼ٠ٍف
(2)

. 

 :ٍجوجش ٠ٌُٚٛو ػٍٝ ً٘ج جٌى١ًٌ ج٠ 

رىٟ فٟ وطحذٗ جإلذٙحؼ ذمٌٛٗ :) ٚيٌه ال ٠ؿى٠ٗ ش١ثحً ئيج وحْ :اإلَراد األول  َّٔرٗ ػ١ٍٗ جذٓ جٌُّٓ

ِكً جٌهالف ِمظٛجًٌ ػٍٝ أّْحء جألؾٕحِ غ١ٍ شحًِ ٌألػالَ(
(3)

. 

 

 ي٘د ذؼؼُٙ أَّْ جألّْحء جألػؿ١ّس جٌٛجٌوز فٟ جٌمٍآْ جٌى٠ٍُ ػٍذ١س فمحٌٛج فٟ :إلَراد انثاٍَا

َُّ٘ فٟ ج٢نٍز ٍج١ُ٘ض١ّٓس ئذ أّٔٗ ذٍب ِٓ جٌى١ٔح ٚ
(4)

 .جٌم ...., ٚفٟ ض١ّٓطٗ ئو٠ٌّ ٌىػٍز وٌجْطٗ جٌىطد

ٍَُّٓ ذٙح  :اإلَراد انثانث  ٌشىز ػؼفٙح , ٚفٟجٌؼٍّس جٌطٟ جشطٍؽٙح جٌٕكحز ٌّٕغ جٌظٍف غ١ٍ ُِ

 ٍٖٚ ػٍٝ جٌّٓحع ٌُٚ ٠ؼٍٍٖٛ ذأوػٍ ِٓ( : ) ًٚ٘ج جٌرحخ ٌٛ لظَّ ـ581٘يٌه ٠مٛي ج١ٌٍٟٙٓ )

 جٌٕمً ػٓ جٌؼٍخ ال ضٕفغ ذٕمٍُٙ , ٌُٚ ٠ىػٍ جٌكشٛ فٟ والُِٙ , ٌّٚح ضؼحقه أً٘ جٌؼٍَٛ ِٓ

فٓحو ضؼ١ٍٍُٙ قطٝ َػٍذٛج جٌّػً ذُٙ فمحٌٛج : ) أػؼف ِٓ قؿس ٔكٛٞ(
(5)

. 

 ئَّْ جٌمٍآْ جٌى٠ٍُ قٜٛ ػٍَٛ جأل١ٌٚٓ ٚج٢ن٠ٍٓ ؛ فالذَّى ِٓ ٚلٛع جإلشحٌز ف١ٗ ئٌٝ :انثاٍَ انذنُم

ًّ أٔٛجع جٌٍغحش ٚجألٌٓٓ ١ٌطُ ئقحؽطٗ ذىً شٟء أػًذٙح ٚأنفِّٙح ٚأوػٍ٘ح جْطؼّحال، ٚئْ وحْ  ٌغس ؛ فحنط١ٍ ٌٗ ِٓ ّوِ

أطٍٗ ذٍغس جٌؼٍخ 
(6)

. 

 

 

 

 

 .306ص \ 1َ شٍـ ؾّغ جٌؿٛجِغ:  جٌّكٍٟ ،جٌى٠ٓ الي ؾ (1)

  . 170 ص \ 1َ  شٍـ جٌّهطظٍ:، شّّ جٌى٠ٓ جألطفٙحٟٔ (2)

 .281 ص \1َ : جإلذٙحؼ فٟ شٍـ جٌّٕٙحؼجذٓ جٌٓرىٟ ،  (3)

 .88صػًٍ جٌشٍجتغ:،  جٌش١م جٌظىٚق (4)

 .20-19صأِحٌٟ ج١ٌٍٟٙٓ,:  ،ذٟ جٌمحُْ ػرى جٌٍقّٓ ذٓ ػرى هللا جألٔىٌٟٓأ (5)

 .394صجإلضمحْ فٟ ػٍَٛ جٌمٍآْ :،  ؾالي جٌى٠ٓ ج١ٌٓٛؽٟ (6)
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ّّٓىٛج ذًٙج جٌى١ًٌ غالغس ِمطؼ١حش ي ج٠ًٌٓ ض  :ٚجٌظحٍ٘ أَّْ ُِؼَّٛ

 ): ـ911٘جالػطمحو ذٌٛٚو جألغٍ ذٗ ػٓ ذؼغ جٌطحذؼ١ٓ , لحي ج١ٌٓٛؽٟ)ش  : انًقرضً األول

 ٚألٜٛ ِح أ٠ٌطٗ جٌٛلٛع _ ٚ٘ٛ جنط١حٌٞ _ ِح أنٍؾٗ جذٓ ؾ٠ٍٍ ذٕٓى طك١ف ذٕٓى طك١ف ػٓ(

 أذٟ ١ٍِٓز جٌطحذؼٟ جٌؿ١ًٍ لحي: فٟ جٌمٍآْ ِٓ وً ٌٓحْ . ٌٜٚٚ ِػٍٗ ػٓ ْؼ١ى ذٓ ؾر١ٍ

(ٚٚ٘د ذٓ ِٕرٗ
(1)

.  

 .. ضُٛ٘ والٌس جٌٕظٛص جٌمٍآ١ٔس ٚجٌٕر٠ٛس ػ١ٍٗ :انًقرضً انثاٍَ

ً ٔرٟ ذٍٓحْ لِٛٗ , ٚجٌمٍآْ ُِٕي ٌؿ١ّغ جأللٛجَ و ف١ٗ ِٓ ئٌْحي ّوِ ٌَ َٚ  , أِح جٌمٍآ١ٔس فٙٛ ِح َ

)جٌٕرٟ )طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚآٌٗ ( ًٍِْ ئٌٝ  فال ذَّى أْ ٠ىْٛ ف١ٗ ِٓ وً ٌغس , لحي ج١ٌٓٛؽٟ ئَّْ

 لحي : )) ِٚح إٌٍْٔح ِٓ ٌْٛي ئال ذٍٓحْ لِٛٗ(( فال ذَّى ٚأْ ٠ىْٛ فٟ جٌىطحخوً أِس , ٚلى 

جٌّرؼٛظ ذٗ ِٓ ٌٓحْ وً لَٛ , ٚجْ وحْ أطٍٗ ذٍغس لِٛٗ ٘ٛ(
(2)

.  

و ِٓ أَّْ فٟ جٌمٍآْ )ٔرأ وً شٟء( فال ذَّى أْ ٠ىْٛ ف١ٗ ِٓ أٔرحء ْحتٍ ٌَ َٚ ح جٌٕر٠ٛس فّح َ  ٚأَِّ

 جٌٍغحش

 , ْ يٌه وّحي ٌٍمٍآْ , ٚوً وّحي ٌٍمٍآْ فٙٛ ُِطظف ذٗ ال ِكحٌسضٛلغ أَّ  :انًقرضً انثانث

 ٚجال وحْ ٔمظحً ف١ٗ. ًٚ٘ج ٔظ١ٍ جالْطىالي جًٌّوٌٛ فٟ جٌىالَ ػٓ غرٛش وً وّحي ًٌجش جٌرحٌٞ

ضؼحٌٝ شأٔٗ
(3)

. 

 : أٞ جقطٛجء جٌمٍآْ ػٍٝ وً ٌٓحْ ِك٠ٌٌٌٛٓٚؼًَّ ِٓ أْرحخ ضرٕٟ 

 أَّْ وً لَٛ وحٔٛج ٠ٍغرْٛ فٟ جقطٛجء جٌمٍآْ ػٍٝ وٚجػٟ جٌؼظر١س , ذّؼٕٝ :انًحىر األول

 . جً جَُجً ٚجػط ٍشٟء ِٓ ٌغطُٙ ١ٌٕحٌٛج ذًٌه فه

 ضٛغ١ك ػٍٜ جإلْالَ ٚذ١ٓ جأللٛجَ غ١ٍ جٌؼٍذ١س , فاْ يوٍ شٟء ِٓ ٌغطُٙ فٟ :انًحىر انثاٍَ

ْ فه َٛ  ٍّحءجً ذٙح, وّح لى ٠ىْٛ ؽٍـ يٌه ِٓ لرً ػَجُٚجػط جًٍ جٌمٍآْ لى ٠طٍـ ِٓ لرٍُٙ ١ٌى

ْ ُِٛؾرحً ٌطم٠ٍرُٙ ٚضأ١ٌف لٍٛذُٙ ئٌٝ جإلْالَ َٛ  .جٌؼٍخ ١ٌى

ٗ)غرص ذحٌٍٚج٠س ػٓ جذٓ ػرحِ ٚػىٍِس ِٚؿح٘ىانذنُم انثانث  : يوٍ شّّ جٌى٠ٓ جالطفٙحٟٔ أَّٔ

 ْٚؼ١ى ذٓ ؾر١ٍ ٚػطحء فٟ ئغرحضُٙ وٍّحش وػ١ٍز ذٍغحش جٌؼؿُ فٟ جٌمٍآْ جٌى٠ٍُ, وحْطرٍق

١ٌِٚس ١ٌٍُّجْ ِٚشىحز ٕ٘ى٠س ٌٍىٛز جٌطٟ ال ضٕفً(فح١ٌْس ٌٍى٠رحؼ جٌغ١ٍع ٚلٓطحِ 
(4)

 . 

َّْ ًٖ٘ جألٌفحظ ٚٔكٛ٘ح ِّح جضّفك ف١ٙح ٌغس جٌؼٍخ ٌٚغس772ٚأؾحخ ػرى جٌٍق١ُ جإلْٕٛٞ)  ٘ـ( ذأ

 غ١ٍُ٘ أٞ ٚجفك ٚػغ جٌؼٍخ ٚػغ غ١ٍُ٘ ِػً جٌظحذْٛ ٚجٌطٌٕٛ.

 

 .   394ص \ 3م  :اإلتقان في علهم القرآن، جالل الدين الديهطي (1)

 . 394ص \ 3جالل الدين الديهطي ،اإلتقان في علهم القرآن: م  (2)

 .606ص  \ 2: م  مباني األصهل،  دمحم باقر الديدتاني (3)

شٍـ  ،ْؼى ذٓ ٔحطٍ ذٓ ػرى جٌؼ٠ُُ جٌشػٍٞ ٚ، 306ص \ 1: َ شٍـ ؾّغ جٌؿٛجِغ ، ضحؼ جٌى٠ٓ جٌٓرىٟ  (4)

 . 156ص  \1: َ جٌّهطظٍ
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 انًطهة انثاٍَ : انًعررضىٌ عهً وخىد انًعرب فٍ انقرآٌ انكرَى 1-1

جٔىٍ جٌىػ١ٍ ِٓ جٌؼٍّحء ٚلٛع جٌّؼٍّخ فٟ جٌمٍآْ ,لحي ؾالي جٌى٠ّٓ ج١ٌٓٛؽٟ:) جنطٍف جألتّس فٟ ٚلٛع 

ٚجذٓ ؾ٠ٍٍ ٚأذٛ ػر١ىز ٚجٌمحػٟ أذٛ ذىٍ ٚجذٓ  جٌّؼٍخ فٟ جٌمٍآْ , فحألوػٍْٚ ُِٕٚٙ جإلِحَ جٌشحفؼٟ

فحٌِ ػٍٝ ػىَ ٚلٛػٗ (
(1)

٘ـ( طحقد أٚي ٍْفٍ أطٌٟٛ ٚ٘ٛ )جٌٍْحٌس( شىو جٌّٕى١ٍ 204, فحٌشحفؼٟ )ش 

ػٍٝ ِٓ ٠مٛي ذٛلٛػٗ ,ئي لحي: ) ٚلى ضىٍُ فٟ جٌؼٍُ َِٓ ٌٛ أِٓه ػٓ ذؼغ ِح ضىٍُ ف١ٗ ِٕٗ ٌىحْ جإلِٓحن ُ 

ُْ ٠ىُّي أٌٚٝ ذٗ ٚألٍخ ِٓ جٌٓالِس  ٌٗ ئْ شحء هللا , فمحي ُِٕٙ لحتً : ئَّْ فٟ جٌمٍآْ ػٍذ١حً ٚأػؿ١ّحً, ٚجٌمٍآ

ء ئال ذٍٓحْ جٌؼٍخ( ٌٟ ػٍٝ أّٔٗ ١ٌّ فٟ وطحخ هللا ش
(2)

, ٚجٔطظٍ أذٛ ػر١ىز ًٌٙج جٌٍأٞ ذحٌمٛي: )ِٓ َػُ أَّْ  

فٟ جٌمٍآْ ٌٓحٔحً ْٜٛ جٌؼٍذ١س فمى أػظُ ػٍٝ هللا جٌمٛي(
(3)

رٍٞ ػٍٝ ػىَ ٚلٛع ٚٔض جذٓ ؾ٠ٍٍ جٌط 

 جٌّؼٍّخ ذمٌٛٗ: ) ئّٔٗ ؾً غٕحؤٖ أُٔي ؾ١ّغ جٌمٍآْ ذٍٓحْ جٌؼٍخ وْٚ غ١ٍ٘ح ِٓ أٌٓٓ ْحتٍ أؾٕحِ

جألُِ(
(4)

. ٚ٘ٛ ًِ٘د أذٟ قحِى جألْفٍج١٠ٕٟ جألطٌٟٛ 
 (5)

ً٘ جٌؼٍُ ِٓ , ٚجٌرحلالٟٔ, ذً ٘ٛ ًِ٘د أ

جألط١١ٌٛٓ ٚجٌّكىغ١ٓ
 

 .ٚجْطىٌّٛج ذحألوٌس ج٢ض١س:

 :انذنُم األول

 ئّْ فٟ جٌمٍآْ جٌى٠ٍُ آ٠حش وػ١ٍز ضمطغ ذأّٔٗ ػٍذٟ ، ٚجٌمٛي ذأْ ف١ٗ ِٓ ٌغحش جٌؼؿُ ٠ٕحفٟ

 يٌه.

ْ(( ]٠ْٛف/ َٛ مٍُ ُْىُ ضَؼِّ ٌَٕحُٖ ُْلٍآًٔح ََػٍذ١ِّح ٌََؼٍَّ ُْ ح أََٔ َّٔ  [ ٚلٌٛٗ 2ِٚٓ ًٖ٘ ج٠٢حش :لٌٛٗ ضؼحٌٝ))ِّئ

 َٚ ٌَٕحُٖ ُْقًىّح ََػٍذ١ِّح َ ُْ َوًٌِّه أََٔ َٚ ٓ َّّللاَّ ضؼحٌٝ: )) َ َِ ٓ جٌِّْْؼٍُِّ َِح ٌَه ِّ َِ ُُ٘ َْذؼَىَِح َؾحَءن ِّ َ٘ٛجَء  ٌِّثِّٓ جضَّْرؼص أَ

ال َٚجٍق((]جٌٍػى/  َٚ ًَ٘ج ٌِّٓح37ٌِْٓ ٌَِّٟٚ َ َٚ َ ّٟ ١ٌِّْٗ أَػّؿِ َ ْ ِّئ َٚ ًِّٞ ٠ٍُُْكى ٌَّ  [ ٚلٌٛٗ ضؼحٌٝ: ))ٌِّٓحُْ ج

ر١ٌٓ(]جٌٕكً/  ِِّ ر١ٍٓ(( ]جٌشؼٍجء/ َ[ ٚلٌٛٗ ضؼحٌٝ:))ِّذٍٍِّٓح103َْػٍذٌّٟ ُ ِِّ  [ ٚلٌٛٗ ضؼحٌٝ: 195َػٍذِّٟ ُ

ْ((]جٌٍُِ/ َٛ ُ ٠َطَّم ْٙ ُ ؼ ٌََؼٍَّ ٍٛ ٌْٛ ََؾْؼٍَٕحُٖ ُْلٍآًٔح 28))ْلٍآًٔح ََػٍذ١ِّح َْغ١ٍَ ِّيٞ َِّػ َٚ  [ ٚلٌٛٗ ضؼحٌٝ((: 

َػٍذِّٟ(]فظٍص/ َٚ َ ّٟ ال ُفَظٍص َآ٠َحضُُٗ أَأَػّؿِ َٛ ٌْ ١ح ٌََمحٌُٛج َ ًّّ ١ٌْه [ ٚلٌٛٗ ضؼحٌ 44أَػّؿِ َ ْق١َٕح ِّئ َٚ َوًٌِّه أَ َٚ َ((:ٝ

 ِّٕ ٠د ِّف١ِّٗ َف٠ٍِّك ِّفٟ جٌْؿَّ ٌْ غ اَل َ ِّّ َ جٌْْؿ َٛ ٠َْ ًٌَ ٌَٙح َٚضُّٕ َٛ ِٓ َْق َٚ ف٠ٍِّك ِّفٟ ْلٍآًٔح ََػٍذ١ِّح ٌِّطًٌَُِّٕ أَُّ جٌُْمٍَٜ َ َٚ س َ

ؼ١ٍِّ((]جٌشٌٜٛ/ ِّٓ ح ََؾْؼٍَٕحُٖ ُْلٍآًٔح ََػٍذ١ًِّّ  7جٌَّ َّٔ ْ(] جٌُنٍف/[ ٚلٌٛٗ ضؼحٌٝ )ِّئ َٛ مٍُ ُْىُ ضَؼِّ  [.3ح ٌََؼٍَّ

 

 

 

 

 . 393ص  \ 1: م اإلتقان في علهم القرآن، جالل الدين الديهطي  (1) 
 . 42-41ص:  الرسالة الذافعي ،(2) 
  .  6:اُلسعَّرب ،الجهاليقي( 3) 
 .  805ص \1: م جامع البيان في تفدير آي القرآن، الطبري ( 4) 
 .  173ص \ 2: م البحر السحيط في أصهل الفقه ،الزركذي دمحم بن بهادر  (5) 
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 ٚػَّى جٌش١م جٌطْٟٛ ٔٓرس جٌُؼؿّس ئٌٝ جٌمٍآْ ضٕحلؼحً , ٚجٌطٕحلغ ػٍٝ هللا ِكحي ؛ ألَّْ  

 جٌطٕحلغ ذحؽً , ٚجٌمٍآْ جٌى٠ٍُ ال ٠أض١ٗ جٌرحؽً ِٓ ذ١ٓ ٠ى٠ٗ ٚال ِٓ نٍفٗ , ٚفٟ ً٘ج لحي :

ح ََؾؼْ  َّٔ ٗ ال ٠ؿَٛ أْ ٠ىْٛ فٟ والَ هللا ٚوالَ ٔر١ٗ ضٕحلغ ٚضؼحو ٚلى لحي ضؼحٌٝ )ِّئ  ٍَٕحُٖ )أَّٔ

ر١ٍٓ(, ...., فى١ف ٠ؿَٛ أْ ٠ظفٗ ذأّٔٗ ِِّ ْ(, ٚلحي :) ِّذٍٍِّٓحْ ََػٍذِّٟ ُ َٛ مٍُ ُْىُ ضَؼِّ  ْلٍآًٔح ََػٍذ١ِّح ٌََؼٍَّ

ػٍذٟ ِر١ٓ , ٚجّٔٗ ذٍٓحْ لِٛٗ , ٚأّٔٗ ذ١حْ ٌٍٕحِ ٚال ٠فُٙ ذظحٍٖ٘ شٟء؟(
(1)

. 

و ػٍٝ يٌه ِٓ ٚؾ١ٙٓ: ٍَّ  ٠ّٚىٓ أْ ٠ُ

 ٖ(: ) ئال403ٖ( فٟ ضؼمّرٗ ٌىالَ جٌرحلالٟٔ)ش505ٌغُجٌٟ)شيوٍ أذٛ قحِى ج انىخه األول:

 أَّْ ً٘ج غ١ٍ ٍِػٟ ػٕىٔح, فحشطّحي جٌمٍآْ ػٍٝ وٍّط١ٓ أٚ غالظ أطٍٙح أػؿّٟ ٚلى جْطؼٍّٙح 

جٌؼٍخ ٚٚلؼص فٟ إٌٔٓطُٙ ال ٠هٍؼ ػٓ وٛٔٗ ػٍذ١حً(
 (2)

 , ٚجٔطظٍ ٌمٛي جٌغُجٌٟ ِٓ

جألط١١ٌٛٓ جذٓ جٌكحؾد ٚجألْٕٛٞ ٚجٌشٛوحٟٔ 
(3)

. 

أَّْ ًٖ٘ جألٌفحظ جٌم١ٍٍس ذغ١ٍ جٌؼٍذ١س ال ضهٍؼ جٌمٍآْ ػٓ وٛٔٗ ػٍذ١ح ، فحٌمظ١ىز جٌفح١ٌْس ال  انىخه انثاٍَ:

ضهٍؼ ػٓ فح١ٌْطٙح ذٍفظس ػٍذ١س ضٛؾى ف١ٙح 
(4)

. 

َّْ ضٍمٟ جْطؼّحي جٌٍفظس غ١ٍ جٌؼٍذ١س ِٕحف١حً ِغ فظحقس جٌمٍآْ ,  جٌى١ًٌ جٌػحٟٔ: قىٟ ػٓ ذؼغ جألط١١ٌٛٓ ذأ
جٌٍفع جألػؿّٟ ضٕمظٗ جٌفظحقس , ٌؼىَ ؾ٠ٍحٔٙح ػٍٝ جٌٕٓك جٌؼٍذٟ فٟ ج١ٌٙثحش ٚجٌّٛجو ألَّْ

(5)
. ٚوحْ ً٘ج 

ي جٌفهٍ جٌٍجَٞ جالطٌٟٛ ق١ٓ ٠مٛي : )جٌمٍآْ أّّٔح وحْ ِؼؿُجً ٌّح ف١ٗ ِٓ جٌفظحقس جٌؼحتىز ئٌٝ  جٌى١ًٌ ُِؼَّٛ

ٗ ٠طؼٍُ جٌّؼحٟٔ ِٓ يٌه جألػؿّٟ أال  ؼؿُجً ٌّح فٟ أٌفحظٗ ِٓ جٌٍفع ٚوأّٔٗ ل١ً َ٘د أَّٔ ِْ أَّْ جٌمٍآْ ئّّٔح وحْ ُ

جٌفظحقس(
(6)

. 

 

 

 

 

 
 
 
 .  4ص  \ 1: م التبيان في تفدير القرآن الطهسي ، (1)
 . 106ص \1م :السدترفى في علم األصهل ،الغزالي (2)
 .32: ص الفحهل ارشادالذهكاني ، و،  170ص \ 1: م شرح السخترر األصفهاني ،  (3)
 .  170ص \1: م قرد الدبيل فيسا يتعلق في اللغة العربية من الدخيل ،حسد األمين بن فزل هللا السحبي (4)
 .599ص  \2: م مباني األصهل  ني ،دمحم باقر الديدتا  (5)
 . 350ص \ 5: م رازي تفدير ال (6)
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و ػٍٝ ً٘ج جٌّى١ًٌ ِٓ أٚؾٗ:    ٍُّ  ٠ّٚىٓ جٌ

ًٚ٘ج ال ػ١ٍ ف١ٗ ِطٍمح، ٚال ٠مىـ فٟ ػٍذ١س جٌمٍآْ جٌى٠ٍُ ؛ ئي ئّْ ًٖ٘ جألٌفحظ جٌم١ٍٍس ال  انىخه األول:

١ٍ لطٍز ِحء ِحٌكس ػًٚذس ٍٔٙ ؾحٌ ؟ ! !ذً ئّْ هللا ) ؾٍص ضهٍؼ جٌمٍآْ جٌى٠ٍُ ػٓ ػٍذ١طٗ. فًٙ ضُغِّ

قىّطٗ( نحؽد جٌمَٛ ذٍغطُٙ جٌطٟ ٠طكىغٛٔٙح ٠ٚفّٙٛٔٙح ، ْٛجء أوحٔص ػٍذ١س أطحٌس أٚ ضك٠ٛالً. وّح أْ ً٘ج 

و١ًٌ جضٓحع آفحق ًٖ٘ جٌٍغس جٌؼظ١ّس ؛ ئي جْططحع أطكحذٙح أْ ٠ُّطٛػٛج ًٖ٘ جألٌفحظ جٌطٟ ضٕكىٌ ٟ٘ 

ؿٍٚج ػ١ٍٙح لٛج١ٔٓ ٌغطُٙ ، قطٝ طحٌش ضؿحٌٞ ٌِّّٕٙحؾُٙ ، ٠ٚ ٚجٌؼٍذ١س ِٓ أطً ٚجقى ، ٠ٚهؼؼٛ٘ح

 أٌفحظٙح فٟ جٌفظحقس ٚجٌرالغس.

أْ ًٖ٘ جٌىٍّحش ُّػٍذص ،ٚؾٍش ػ١ٍٙح لٛج١ٔٓ جٌؼٍذ١س، ٚؽَّٛػطٙح جٌؼٍذ١س ٌّٕٙؿٙح فٟ  انىخه انثاٍَ:

 أطٛجضٙح ٚذ١ٕطٙح؛ فظحٌش ػّٓ ِفٍوجضٙح جٌطٟ ٠ٓطؼٍّٙح جٌؼٍخ ،ٚيٌه لرً ُٔٚي جٌمٍآْ ذٕٓٛجش ؽ٠ٍٛس.

 ئَّْ ذؼغ ج١ٌّّٓحش ٌُ ٠ىٓ ٌٙح ٌفع ذى٠ً فٟ جٌٍغس جٌؼٍذ١س وّح فٟ ٌفع نىخه انثانث:ا

)جْطرٍق( جًٌٞ ٠ؼٕٟ جٌى٠رحؼ جٌػه١ٓ وّح قىحٖ ج١ٌٓٛؽٟ ػٓ ذؼؼُٙ
(1)

 .ٚ ٌٛ جؾطّغ

 فظكحء جٌؼحٌُ ٚأٌجوٚج أْ ٠أضٛج ذٍفظس ضمَٛ ِمحِٙح فٟ جٌفظحقس ٌؼؿُٚج.

 ًٌ الْطؼّحي ذؼغ جألٌفحظ جٌطٟ ٌآ٘ح وْٖٚ( ٠ؼط460ِّح ََؾؼً أذٛ ؾؼفٍ جٌطْٟٛ)ش

فظحقس جٌمٍآْ ذا٠ٍجو٘ح ػٍٝ ٚؾٗ جٌكىح٠س ػٓ آن٠ٍٓ , ٚيٌه فٟ والِٗ ػٍٝ لٌٛٗ ضؼحٌٝ))ِِّٓ 

ٙح((]جٌرمٍز  َِ ِ ّٛ ف ُٚ ِّتَٙح َ لػَّح ِ ّٚ )ٚجّّٔح يوٍ هللا ضؼحٌٝ ًٖ٘ جألٌفحظ ٚجْ ٌُ ضىٓ التمس ذفظحقس جٌمٍآْ ] 61:ْذمٍِّٙح َ

ُٕٙ(. ٌٚؼًَّ ٍِؾؼٗ ئٌٝ ػىَ ٚؾٛو ذى٠ً ػٕٙح , ئي ال ٠طم١ى جٌمٍآْ جٌى٠ٍُ فٟ ِمحَ ػٍٝ ٚؾٗ جٌكىح٠س ػ

جٌكىح٠س ذا٠ٍجو ٌفع جٌّكىٟ(
(2)

. 

 ئُّْ ٚلٛع جألٌفحظ جألػؿ١ّس فٟ جٌمٍآْ جٌى٠ٍُ ٘ٛ ِٓ ذحخ جٌطٛجٌو ٚجٌطٛجفك ذ١ٓ انذنُم انثانث:

 ِٓ ضف١ٍٓ أٌفحظ ِٓ جٌمٍآْجٌٍغحش ,لحي أذٛ ؾؼفٍ جٌطرٍٞ : ) ِح ٌٚو ػٓ جذٓ ػرحِ ٚغ١ٍٖ 

جٌى٠ٍُ أٔٙح ذحٌفح١ٌْس ٚجٌكرش١س ٚجٌٕرط١س ٚٔكٛ يٌه ، ئّٔح جضفك ف١ٙح ضٛجٌو جٌٍغحش ،فطىٍّص ذٙح جٌؼٍخ 

ٚجٌفٍِ ٚجٌكرشس ذٍفع ٚجقى( 
(3)

 . 

 
 
 
 
 
 
                  . 395ص \ 1: م اإلتقان في علهم القرآن  ،جالل الدين الديهطي( 1) 

 . 275ص \ 1م  :التبيان في تفدير القرآن الذيخ الطهسي ،(2)       

 .105ص  \ 2: م , اإلتقان في علهم القرآنجالل الدين الديهطي (3)       
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 ٚلى أفٍو جٌطرٍٞ فٟ ضف١ٍٖٓ ِركػح قٛي ًٖ٘ جٌّٓأٌس ضكص ػٕٛجْ : جٌمٛي فٟ جألقٍف جٌطٟ

جضفمص ف١ٙح أٌفحظ جٌؼٍخ ٚأٌفحظ غ١ٍ٘ح ِٓ ذؼغ أؾٕحِ جألُِ
(1)

. 

ُّْ ِح ٌٚو ِٓ أٌفحظ ٠ُظّ   ٓ أٔٙح ِؼؿّسٚأٌٚو جألطٌٟٛ جٌٌُوشٟ ِح ٠ىُّي ػٓ ٚػٛـ ٌأ٠ٗ ذأ

ًُ ضٛجفك جٌٍغحش , ِٚٓ يٌه لٌٛٗ: ) ي٘د جٌمحػٟ ئٌٝ أّٔٗ ال ٠ٛؾى ف١ٗ ِٓ جالٌفحظ جٌّؼٍذس ِّح  ٟ٘ ِٓ لر١

و ًٖ٘ جألّْحء ئ١ٌٙح ػٍٝ جٌط٠ٍمس  ٌَّ أضفك ف١ٗ جٌٍغحش , ٠ٚكع جٌمحػٟ ػٓ أطٛي أٚجَْ والَ جٌؼٍخ ٚ

جٌٕك٠ٛس( 
(2)

ٖ( 1255ٌشٛوحٟٔ).  ِٚحي ئٌٝ ً٘ جٌٍأٞ جألطٌٟٛ دمحم ذٓ ػٍٟ ج
(3)

. 

و ػ١ٍٗ ِٓ ٚؾٖٛ: ٍُّ ٠ٚ 

ىُ ال و١ًٌ ػ١ٍٗ .انىخه األول :  ً٘ج ضكُّ

 ً٘ وحْ جًٌٞ لحي يٌه ِطمٕحً ٌٍغحش جألنٍٜ قطٝ ٠ُؼطّى لٌٛٗ ؟ انىخه انثاٍَ:

و ًٖ٘ جٌىػٜٛ ذّح أُغٍ ػٓ أذٟ ذىٍ جألٔرحٌٞ) انىخه انثانث : ٍُّ  ٖ:( ) ٚلحي ذؼغ328ض

َّ٘ٓ(ِؼٕح ٍُ  .ٚأطٍٗ ذحٌٕرط١س)ط٠ٍٗ( ٠ٚكىٝ ً٘ج ػٓ ِمحضً ، ٖ :لطغ أؾٕكطٙٓجٌّف٠ٍٓٓ:) ُْط

ُّغٍَ ً٘ج ػٓ أقى جألتّس فأٗ ِّح جضفمص ف١ٗ ٌغس جٌؼٍخ ٌٚغس جٌٕرؾ ؛ ألْ هللا )ػُ  فاْ وحْ أ

 ٚؾً( ال ٠هحؽد جٌؼٍخ ذٍغس جٌؼؿُ ؛ ئي ذ١َّٓ يٌه فٟ لٌٛٗ : ) ئٔح ؾؼٍٕحٖ لٍآٔح ػٍذ١ح ٌؼٍىُ 

  ضؼمٍْٛ(
(4)

  . 

و ػؼى نراتع:انىخه ا ٖ( ً٘ج جٌّمطؼٝ خ)ِّح جضفك ف١ٗ جٌٍغطحْ وحٌظحذْٛ ٚجٌطٌٕٛ ذؼ١ى 756)ش جإل٠ؿٟ  ٌَّ

ٌٕىٌٖ ِػٍٗ .ٚجالقطّحالش جٌرؼ١ىز ال ضىفغ جٌظٌٙٛ ٚال ضمىـ فٟ جٌظٛجٍ٘(
(5)

. ٍِٚجو لٌٛٗ جْ ِح جضفمص ف١ٗ 

ٍ , ٚجّّٔح ٠ىفغ جٌمطغ ٠ٚمىـ فٟ جٌٍغطحْ ال ضىفغ ظٌٙٛ نالفٙح ِػً جنطالف جٌٍغط١ٓ ف١ٙح ٚال ضمىـ فٟ جٌظٛج٘

 جألوٌس جٌمحؽؼس ٚجٌّىػٝ فٟ ً٘ج جٌّمحَ جٌظٌٙٛ ال جٌمطغ ٚ٘ٛ ٌأٞ ِطّمرً .

 

 

 

 

 

 
 .  8-5ص \ 1: متفدير الطبري  (1)
 .  449ص \ 1( دمحم بن بهادر الزركذي ،البحر السحيط في أصهل الفقه : م   (2)
 .91ص  \1: م إرشاد الفحهل الذهكاني اليسشيحسد بن علي  (3)
 .  38: ص األضداد األنباري ،بن ا (4)
 .53: ص شرح العزد ،د السلة والديناإليجي عز (5)
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ٌغس جٌؼٍخ ِطٓؼس ؾىج ، ٚال ٠رؼى أْ ضهفٝ ػٍٝ  : وً ًٖ٘ جألٌفحظ ػٍذ١س طٍفس ، ٌٚىٓ انذنُم انراتع

س ئال ٔرٟ( ٍس ، ٚلى نفٟ ػٍٝ جذٓ ػرحِ ِؼٕٝ فحؽٍ ٚفحضف. لحي جٌشحفؼٟ :)ال ٠ك١ؾ ذحٌٍغِّ جألوحذٍ جٌؿَّ
(1)

. 

 ًٚ٘ج ِح أّوىٖ جذٓ ض١ّ١س ق١ٓ لحي ئّْ: ) جٌّشىحز ٚجالْطرٍق ٚجٌمٓطحِ ٟ٘ أّْحء ػٍذ١س    

رؼغ, ٚذٗ لحي ػحِس جٌفمٙحء ٚجٌّطى١ٍّٓ(٠ؿٍٙٙح ذؼغ جٌؼٍخ ٠ٚؼٍفٙح جٌ
(2)

 . 

 ِح يوٍٖ جٌّٓؼحٟٔ جألطٌٟٛ جٌشحفؼٟ ِٓ و١ًٌٍ ِفحوٖ ِٓ أَّْ جٌمٍآْ : )ٌٛ انذنُم انخايص :

وحْ ف١ٗ ِٓ غ١ٍ ٌٓحْ جٌؼٍخ ألنطً َّ جٌطكىٞ ٌُٚ ٠ػرص جإلػؿحَ ؛ ألّٔٗ ٠ىْٛ ضط٠ٍمحً فٟ أْ ٠مٌٛٛج: ئَّْ 

ٌٓحْ جٌؼٍخ ٚغ١ٍ ٌٓحْ جٌؼٍخ , ٚٔكٓ ال ٔؼٍف جاّل ٌٓحْ جٌؼٍخ ذٗ جٌمٍآْ جًٌٞ ؾحء ذٗ ٠شطًّ ػٍٝ 

٠ؿُب ِٓ لرً ً٘ج جٌمٛي ئٌٝ ًٚ٘ج ِٓ جإلػؿحَ(
(3)

. 

٠ّٚىٓ جٌمٛي ئَّْ جٌّّٓؼحٟٔ جضّهً لٌٛٗ ضؼحٌٝ):ٌٚٛ ؾؼٍٕحٖ لٍآٔح أػؿ١ّح ٌمحٌٛج ٌٛال فظٍص آ٠حضٗ أأػؿّٟ 

ي فٟ 44ٚػٍذٟ((فظٍص/ ِؼَّٛ ُٚ جنط١حٌٖ, ٚ٘ٛ ٍِوٚو ِٓ ج١ٌٓى ػ١حء جٌى٠ٓ جألػٍؼ [, ضُىأزً جْطٕى ئ١ٌٙح, 

جألطٌٟٛ جإلِحِٟ ق١ٓ ٠ر١ٓ ِؼٕٝ ج٠٢س ذحٌمٛي:)أأػؿّٟ ٚػٍذٟ, ِؼٕحٖ :أوطحخ أػؿّٟ ٚٔرٟ ػٍذٟ؟ 

١ٌّٚ ِؼٕحٖ : أذؼؼٗ أػؿّٟ ٚذؼؼٗ ػٍذٟ؟ ذك١ع ٠ىْٛ لطؼٗ هللا جػطٍجػُٙ جًٌّوٌٛ ذؿؼٍٗ ػٍذ١حً 

ذّى١ٍطٗ(
(4)

. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 .  114: ص لرسالةاالذافعي ، (1)
 .    255ص \1: م اُلسدهدة ،ابن تيسية (2)
 .  255ص \ 1: م قهاطع األدلة في أصهل الفقه،  الدسعاني الذافعيمشرهر بن دمحم  (3)
 .211ص  \1: م شية اللبيب في شرح التهذيبمُ  ، ضياء الدين األعرج (4)
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 المطلب الثالث : من جمع بين وجود المعرب وعدمه  2-3

ٗ أذٛ ِٕظٌٛ جٌؿّغ ذ١ٓ جٌٍأ١٠ٓ جٌٓحذم١ٓ: طحقد ً٘ج جٌٍأٞ ٘ٛ أذٛ ػر١ى جٌمحُْ ذٓ ْالَ جٌٍٙٚٞ ، ِٚحي ئ١ٌ

جٌؿٛج١ٌمٟ ،ٚجذٓ جٌؿَٛٞ ، ٚآنٍْٚ. ٚأ٠ى ً٘ج جٌٍأٞ وػ١ٍ ِٓ جٌّكىغ١ٓ ٚفٟ جٌكم١مس ٌأٞ أذٟ ػر١ى ٠طفك ِغ 

أطكحخ جٌٍأٞ جٌػحٟٔ جٌمحتً ذٛلٛع جٌّؼٍخ فٟ جٌمٍآْ جٌى٠ٍُ ،فٙٛ ٠مٌٍ أْ ًٖ٘ جألقٍف أطٌٛٙح أػؿ١ّس ، 

 أطكحخ جٌٍأٞ جألٚي فحٌّٓأٌس ضىٌٚ ذ١ٓ جٌّٕغ ٚجٌؿٛجَ.ٌىٕٙح ػٍذص ٚقٌٛص ئٌٝ جٌؼٍذ١س ، ًٚ٘ج ِح ٔفحٖ ِطٍمح 

خ فٟ جٌمٍآْ جٌى٠ٍُ ، ال ػ١ٍ ف١ٗ ِطٍمح، ٚال ٠مىـ فٟ ػٍذ١س جٌمٍآْ جٌى٠ٍُ ؛ ئي ئْ ًٖ٘  ٍَّ جٌهالطس: ٚؾٛو جٌّؼ

 ) جألٌفحظ جٌم١ٍٍس ال ضهٍؼ جٌمٍآْ جٌى٠ٍُ ػٓ ػٍذ١طٗ. فًٙ ضُغ١ٍِّ لطٍز ِحء ٍِكس ػًٚذس ٍٔٙ ؾحٌ ؟ !! ذً ئْ هللا

ضك٠ٛال. وّح أْ ً٘ج  ؾٍص قىّطٗ( نحؽد جٌمَٛ ذٍغطُٙ جٌطٟ ٠طكىغٛٔٙح ٠ٚفّٙٛٔٙح ، ْٛجء أوحٔص ػٍذ١س أطحٌس أٚ

ػٛج ًٖ٘ جألٌفحظ جٌطٟ ضٕكىٌ ٟ٘ ٚجٌؼٍذ١س ِٓ  ِ ّٛ و١ًٌ جضٓحع آفحق ًٖ٘ جٌٍغس جٌؼظ١ّس ؛ ئي جْططحع أطكحذٙح أْ ٠ُط

ٕٙحؾُٙ ، ٠ٚؿٍٚج ػ١ٍٙح ِّ لٛج١ٔٓ ٌغطُٙ ، قطٝ طحٌش ضؿحٌٞ أٌفحظٙح فٟ جٌفظحقس  أطً ٚجقى ، ٠ٚهؼؼٛ٘ح ٌ

ْص ئٌٝ ِفٍوجضٙح، َّّ  ٚغىش وأٔٙح ػٍذ١س طٍفس ٚوحْ يٌه لرً ُٔٚي جٌمٍآْ ذٕٓٛجش ؽ٠ٍٛس. ٚجٌرالغس ، فُؼ

جألٌفحظ جٌّؼٍذس فٟ جٌمٍآْ جٌى٠ٍُ ذًي وػ١ٍ ِٓ جٌؼٍّحء ؾٙٛوج ور١ٍز فٟ ِكحٌٚس جٌٛلٛف ػٍٝ جألٌفحظ جٌّؼٍذس 

جًٌَّّٙخ ف١ّح ٚلغ فٟ جٌمٍآْ ” ٘ـ( فمى ؾّغ فٟ وطحذٗ 911جٌى٠ٍُ ، ٚػٍٝ ٌأِ ٘إالء ج١ٌٓٛؽٟ ) ش  فٟ جٌمٍآْ

خ  ٍَّ فٛق ِحتس ٚػش٠ٍٓ وٍّس ، ٌضرٙح ٘ؿحت١ح ِٓ جألٌف ئٌٝ ج١ٌحء ، ِر١ٕح أطٍٙح جألػؿّٟ جًٌٞ ضٍؾغ ” ِٓ جٌّؼ

 ئ١ٌٗ.
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 الثالث المبحث

ً أشهر المؤلفات التي درست ال  معرب والدخيل قديماً وحديثا

 المطلب االول : أشهر المؤلفات قديماً  3-1

ب والدَّخٌل باالهتمام الذي حظٌت به الظواهر العربٌة األُخرى، ولعلَّ المرآن الكرٌم  حظٌت ظاهرة المعرَّ
ة الظواهر كان الباعث األكبر على ذلن، حتى إذا ما خطا الدرس اللُّغوي ُخطاه الجدٌدة راح ٌستملُّ بدراس

ٍة  ب من الكالم األعجمً، أو فً فصوٍل خاصَّ العربٌة منفردةً فً ُكتُب مستملٍَّة ومن بٌنها ظاهرة المعرَّ
بة عن اللُّغات األُخرى، ولم ٌتناولوا فٌها  ب ضمن ُكتُبهم، جمع العلماُء فٌها كثٌراً من األلفاظ المعرَّ بالمعرَّ

ب، كما تناوَل التعرٌب بوصفه ظاهرةً لغوٌة فحسب، بل وضع وا بعض الضوابط التً ٌُعرُف بها المعرَّ
 بعضهم اإلبداَل والتغٌٌر فً أصوات الكلمة غٌر العربٌة إللحالها بأبنٌة كالم العرب.

ب والدَّخٌل،  - هو أول معجم عربً ٌؤلف الخلٌل بن احمد الفراهٌدّيِ: تحدث فً كتابه )العٌن(عن المعرَّ
امٌع لغوٌة موحدة الموضوع سبمت الخلٌل لٌست بمعاجم ألن معجم العٌن فً اللغة العربٌة، وإن أٌة مج

وحدَّد سمات وعالماٍت للتفرٌك بٌن ماهو  لد بنً على خطة ثابتة نجدها فً هٌكل الكتاب وتمسٌماته

ٍ وغٌره ًّ  .(1) عرب

 

ال  سٌَّة(هـ( ذكر فً )باب ما أُعِرَب من األعجمٌة(، وباب )اطراد اإلبدال فً الفار181سٌبوٌه )ت -

ات ، فمد أودعه جّل ما توّصل  ٌخفى على أحد ما لكتاب سٌبوٌه من منزلة رفٌعة بٌن كتب العربٌة األمَّ
إلى سمعه من علم العربٌة بتلمذته لكبار علمائها فً عصره . إذ تلمذ أول أٌام لدومه البصرة لمحِدّثها 

ً تحصٌل الحدٌث بسبب عجمته و لحنه فٌه هـ ( ، ولكنه أخفــك ف167العالم الجلٌل حّماد بن سلمة ) ت 

هـ( ، فبرع فً التألٌف 175، فانتمل ٌدرس النحو والصرف فً حلمة الخلٌل بن أحمد الفراهٌــدي )ت

فٌهما ، حتى ُوسم كتابه بـ)لرآن النحو( ، وُعّد واحًدا مـن األصول األولى فً علم العربٌة ، وُعدَّت 
   .(2)و والصرف من بعـده عــٌاال علٌه الكتب التً ُصنِّفـت فً عـلمً الـنح

، وهو ٌلً كتاب الجاحظ هو كتاب من أعظم مؤلفات هـ(، فً كتابه: )البٌان والتبٌٌن(255الجاحظ )ت -

ائر كتبه. وإذا كان كتاب الحٌوان ٌعالج موضوعاً علمٌاً فإن كتاب الحٌوان من حٌث الحجم وٌربو على س
 .(3)  .البٌان والتبٌٌن ٌنصب على معالجة موضوع أدبً

 

 

 

 

 

 

 

ِ الخلٌل بن  (1)  . 41ص\ 5، م  6ص \ 5، م  54-52ص \ 1: م العٌن،  احمد الفراهٌدّي
 .315و 313ص \4لكتاب :م ا ،سٌبوٌه (2)
 .19ص\1: م  الجاحظ ، البٌان والتبٌٌن  (3)

 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%AD%D8%B8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D8%AD%D8%B8
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هو أبو دمحم : هـ( فً كتابه: )أدب الكاتب( فصل )ما تكلَّم به العامة من الكالم األعجمً(276ابن لتٌبة )ت -

أدب »و« المعارف»عبد هللا بن مسلم بن لتٌبة الدٌنوري، ولٌل المروزي النحوي اللغوي صاحب كتاب 
 .(1)  «الكاتب

 ه العرُب من كالم العجم حتى صار كاللُّغة(ابن درٌد فً كتابه )جمهرة اللُّغة(، )باب ما تكلَّمت ب -
الذي كان عمدة اللغوٌٌن فً  هجرٌة 321 المتوفً سنة أبو بكر بن درٌد فً اللغة ألفه الجمهرة كتاب

 .(2) وأبو فرج األصفهانً وابن خالوٌه علً المالًأبو عصره ومن تالمٌذه

هـ( فً كتابه: )الزٌنة فً الكلمات اإلسالمٌة العربٌة( فصل )األسماء األعجمٌَّة فً 322أبو حاتم الرازي )ت -
لكتاب عبارة عن ثالثة أجزاء، الجزآن األوالن ٌتحدثان عن الكلمات العربٌة اإلسالمٌة و معانٌها لبل  المرآن(
مرآن. ٌعتبر كتاب الزٌنة اللبنة األولى للدراسة فً داللة األلفاظ العربٌة اإلسالمٌة و كٌفٌة تطورها، أما نزول ال

 .(3)الجزء الثالث فٌتحدث فٌه مؤلفه عن الفرق اإلسالمٌة و معانٌها

تابه ، وك هـ( فً كتابه )الخصائص( باب )ما لٌَِس على كالم العرب فهو من كالم العرب(392ابن جنًِّ )ت -

العرب والغرب على  الخصائص مفخرة فً تارٌخ التألٌف عند علماء العرب، وما ٌزال محّط إعجاب علماء
ًّ أَ حّدٍ سواء. ًّ الفارس ًّ هذا الكتاب؛ لٌبحث النظام العاّم للّغة منطلماً من تمثّله آلراء أستاذه أبً عل لّف ابن جن

 .(4)ظٌفٌّة المائمة على دراسة اللغة دراسة بنٌوٌّة و هـ(377)ت

بة بٌن  ب ٌأُخذ منحًى آخر، وهو جمُع األلفاظ المعرَّ حتى إذا كان المرُن السادس بدأ التألٌف فً المعرَّ
ًَ كتاٍب، وإفراُدها بُمصنٍَّف خاّصٍ بها، ومن هذه الُكتب:  دفت

ب من الكالم األعجمً على حروف المعجم، أبو منصور الجوالٌمً )ت -  هـ(. فً التعرٌب541المعرَّ

ب المعروف بحاشٌة ابن بري )ت ب للجوالٌمً.582والمعرَّ  هـ( على كتاب المعرَّ

علً  أبو نصر تاج الدٌن عبد الوّهاب بن: هو  هـ(771ُمعٌد النِّعم وُمبٌد النمم، تاج الدٌن السُّبكً )ت -

ولاضً  ، ومؤرخ عربًشافعً فمٌههـ( 771 -727م/  1371 -1327)السبكً بن عبد الكافً

 . دمشك فً المضاة

مً الكتاب ـ على جالل لـدره، ب (ـه911ٌة، السٌوطً)الُمهذَّب فٌما و لع فً المرآن من اللغات العجم -

وعظٌم أهمٌته ـ مخطوطا، إلى أن لام بتحمٌمه أخٌرا الدكتور التهامً الراجً من المغرب العربً 
اللجنة المشتركة لنشر التراث اإلسالمً بٌن حكومة المملكة »الشمٌك، ولد تم طبعه تحت إشراف 

ولهذه اللجنة الفضل فً إخراج عدد من   ،«ربٌة المتحدةالمغربٌة، وحكومة دولة اإلمارات الع
 .المخطوطات العربٌة واإلسالمٌة المٌمة

 

 

 

 

 .316:ص أدب الكاتب،ابن لتٌبة  (1)

 .815ص\2: م جمهرة اللُّغة،ابن درٌد فً كتابه  (2)

 .138ص :الزٌنة فً الكلمات اإلسالمٌة العربٌة ،أبو حاتم الرازي  (3)

 .357ص  \1: مالخصائص،ابن جنًِّ ( 4) 

 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/321_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/321_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%8A%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%8A%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%82%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D9%83%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%82%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D9%83%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%82%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D9%83%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%81%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%81%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%B6%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%B6%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%B6%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
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ً انًطهة انثاٍَ  3-1  : اشهر انًؤنفاخ حذَثا

ب والدَّخٌل غٌُر واحٍد من العلماء،  ومن هذه المؤلفات:  أما فً العصر الحدٌث فمد ألََّف فً المعرَّ

 :م(1961غرائب اللغة العربٌة، رفائٌل نخلة الٌسوعً، طبع سنة ) -1

رت تأثٌراً ذا فً لاموس اللغة العربٌة عجائب وغرائب عدٌدة ،اعجب تلن المزاٌا كون هذه اللغة اث
درجات متباٌنة من الشدة فً نحو مئة من لغات العالم ولهجاته ومن جملتها ارلى اللغات االوربٌة . وهذا 

، وضعت  فً كتاب 2515الكتاب هو لاموس نادر ٌحتوي على مجموعة من الكلمات الدخٌلة وعددها 

 .اخر 

 :م(2111، ُطبع سنة )المعربَّ والدَّخٌل فً المعاجم العربٌة، ُجهٌنة نصر علً -2

دراسة تمتاز باالستمصاء واالستٌعاب لموضوع المعرب والدخٌل فً اللغة العربٌة تم استخراجهما بعر 
استمراء متأن للمادة اللغوٌة من المعاجم العربٌة المدٌمة والحدٌثة ، وٌعتمد اشارات االئمة الثماة الى كون 

 .الكلمة دخٌلة ، أو معربة أو أعجمٌة 

ب والدَّخٌل، د.سعدي ضناوي، طبع سنة )المع -3  : م(2114جم المفصَّل فً المعرَّ

تناول موضوع الكالم المعرب : وهو الكالم الذي  معجم مهم اختلف عن المعاجم اللغوٌة االخرى فً أنه
استعمله العرب فً االلفاظ الموضوعة فً غٌر لغتها وتفوهت به على مناهجها والدخٌل : وهو االلفاظ 

ة التً احتاجها العرب فً اللغات االخرى فعربتها أو تركتها كما هً ، لذلن فالكتاب مهم جداً إذ الغرٌب
 ٌطلعنا على هذه االلفاظ ومعانٌها وكثٌراً من االحكام المتعلمة بها .

ب والدَّخٌل فً اللغة العربٌة وآدابها، د. -4  :م(2115دمحم التونجً، ُطبع سنة ) المعرَّ

ب إلى جمع المعرب والدخٌل، ولتبٌان مدى كثرة التراض العربٌة من مصطلحات ال ٌهدف هذا الكتا
ومرادفات من اللغة األخرى، وإنما هدفه تبٌان لوة لغة المرآن وبالتالً لدرتها على األخذ واإلعطاء من 

جهة، وإظهار مدى تمادي المحدثٌن فً استمبائهم من اللغات المحتضرة الٌوم، حتى بات بعضهم ٌتصور 
 جز العربٌة عن احتواء العلوم الحدٌثة، والتصارها على لغة األدب والشعر.ع

ب الصوتً فً المرآن الكرٌم، دراسة ومعجم، رسالة ماجستٌر منشورة، إدرٌس سلٌمان  -5 المعرَّ

 :م.2116مصطفى،

رآنٌة ٌعتبر كتاب المعّرب الصوتً فً المرآن الكرٌم دراسة ومعجم من الكتب المٌمة لباحثً العلوم الم
بصورة خاصة وغٌرهم من المتخصصٌن فً العلوم اإلسالمٌة بشكل عام وهو من منشورات جامعة 

الموصل؛ ذلن أن كتاب المعّرب الصوتً فً المرآن الكرٌم دراسة ومعجم ٌمع فً نطاق دراسات علوم 
 .المرآن الكرٌم وما ٌتصل بها من تخصصات تتعلك بتفسٌر المرآن العظٌم
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ب وانذخُم  طهة انثانث :انً 3-3 عَرَّ ًُ ٌُّ وان  يُـــــهُح  األزهر

 

لألزهرّيِ منهُجه الخاصُّ فً كتابه )تهذٌب اللُّغة(، التصرنا فً الحدٌث على ما لهُ عاللةٌ بموضوعنا، 

 وكاآلتً:

بط    أوالً: في الضَّ

بة والدَّخٌلة كمدا ِخَل، وفً أثناء العَرض والشرح، ٌمُف األزهريُّ مولفاً متمٌِّزاً فً ضبطِه لأللفاظ المعرَّ

دةً، ٌمكن توضٌُحها على النحو اآلتً:  ُمستعمالً فً ذلن وسائل ُمتعّدِ

 . التشكيل1

موِز الكتابٌَّة للحركات   .(3)، و)َعسُطوس((2)، نحو: )َكْعن((1)وهو الضبُط بالرُّ

 . التنصيص2

ى، نحو "الُمهُرلانُ  اِء " وهو أْن ٌَنُصَّ باسم حركة الحرف الُمسمَّ نَّارة، بكسر (4)للبحر، بضّمِ المٌم والرَّ ، و"الّصِ

اد "  .(5)الصَّ

 . الوزن3

حنَاة بوزِن فِْعالة "  .(7)، و"ِكشَخان على فِْعالل "(6)وهو ضبط الكلمة بذكر مٌزانها الصَّرفً، نحو لوله: "الّصِ

 . الَّنظير4

ُد التماثل بٌنها وبٌَن نظٌرها األ ، (8)شهر منها، نحو لوله: "َسٌنَاء على وزِن َصحراء "وهو ضبط الكلمة بما ٌُؤّكِ

 .(9)و"الِطٌَطوى: ضرٌب من الطٌر، وعلى وزنِه نٌِنَوى "

 

 .229 صد. عمرو مدكور ،الداللة فً المعجم العربً المعاصر:(1)

 .67ص \1: م تهذٌب اللغة ،االزهري (2)
 .337ص \3االزهري ، تهذٌب اللغة: م (3)

 .397ص \5االزهري ، تهذٌب اللغة: م (4)

 .159ص \12ٌب اللغة: م االزهري ، تهذ(5)

 .248ص \4االزهري ، تهذٌب اللغة: م (6)

 .42ص \7االزهري ، تهذٌب اللغة: م (7)

 .79ص \13االزهري ، تهذٌب اللغة: م (8)

 . 54ص \14االزهري ، تهذٌب اللغة: م  (9)

  

                                                           
 .159ص \12ٌب اللغة: م االزهري ، تهذ(5)
 .248ص \4االزهري ، تهذٌب اللغة: م (6)6
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يغة5  . الص  

، أو تصغٌٌر له، نحو (1)هً ما ٌُشاُر به إلى أنَّ الكلمةَ جمٌع لكلمٍة أُخرى، نحو: "الُهمماق واحدتُها ُهممالة "

 .(2)"ُسبٌِّج... تصغٌر السٌَّبج "

، وتحدٌد الموضع نحو: (4)، و"تُوت بتاَءٌِن"(3)فضالً عن وسائَل أُخرى كتسمٌِة الحرف، نحو: "َسذوم بالذال "

اِء " اُي لبَل الرَّ  . (5)"الُمهْزَرق: الزَّ

 ثانياً: في العرض:

بة والدَّخٌلة، منهٌج ٌمكن تلخٌصه ف  ً النماط اآلتٌة:كان لألزهري وهو ٌعرُض المادة اللُّغوٌة لأللفاظ المعرَّ

ٌب  .1 ذكُر اللفظِة، وبٌان معناها، ثم بٌان ُحكمها، كموله: "الدوَرُق: مكٌاٌل لما ٌُشَرب،  وهو معرَّ

، ولوله: "الِفهَرس: الكتاُب الذي تُجمَع فٌه الُكتُب، للت: ولٌس بعربً محٍض، ولكنه (7)"

ب "  .(6)معرَّ

ذلن: "البَمَّم: دخٌٌل، وهو اسم لشجرة، وهو ذكُر اللفظة، فالحكم، ثم ذكر المعنى ثالثاً، ومن  .2

 .(7)ِصبٌغ ٌُصبَغ به "

ٌب " .3 ِرلٌن: ُمعرَّ ، ولوله: "الكوَسج: وهو (8)ذكُر اللفظة، فالحكم، دوَن ذكر المعنى، كموله: "الّسِ

ب ال أصل له فً العربٌة "  .(9)معرَّ

بْت عنه، كمول .4 ه: "الُمهَرق: الصحٌفة ذكر اللفظة، فالمعنى، ثم ذكر الحكم واألصل الذي ُعّرِ

ر" ٌب أٌضاً، أصله ُمهَره كرَّ  .(10)البٌضاء ٌكتُب فٌها معرَّ

ذكر اللفظة، والمعنى والحكم، واألصل، ثم ذكر الممابل لها فً العربٌة، ومن ذلن:  .5

، وهو عند العرب:  ًٌ ٌب أصله فارس رع: التٌِّرٌُز... ُمعرَّ خرٌص من الثوب واألرض والّدِ "الّدِ

 .(11)للَّبِنَة والسُّبَجةُ والسَّعٌدة "البَنٌمةُ وا

ٌب وهو  .6 ًٌ ُمعرَّ ذكر اللفظة، فالحكم، ثم الممابل العربً، ومن ذلن: "الَجوَخان وهو فارس

 .(12)بالعربٌَّة: الِمسَطح والَجِرٌن "

ذكر مجموعٍة من األلفاظ مع معانٌها، ثم الحكُم علٌها جملةً واحدةً، كموله فً باب الماف  .7

بةٌ، وال أُصوَل لها فً كالم العرب" والجٌم:"للُت:  .(13)وهذه الحروُف ُكلُّها عندي ُمعرَّ

 
                                                           

 .461ص \7االزهري ، تهذٌب اللغة: م  (1)

 .378ص \9االزهري ، تهذٌب اللغة: م  (2)

 ..421ص \4االزهري ، تهذٌب اللغة: م  (3)

 .82ص \6االزهري ، تهذٌب اللغة: م  (4)

 .585ص \11االزهري ، تهذٌب اللغة: م  (5)

 .274ص \12االزهري ، تهذٌب اللغة: م  (6)

 .271ص\14االزهري ، تهذٌب اللغة: م  (7)

 .431ص \11االزهري ، تهذٌب اللغة: م  (8)

 .3ص \11االزهري ، تهذٌب اللغة: م  (9)
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 وانُرائح اذًح انخ 4-2

ِ، ذؼى ًٖ٘ جٌٍقٍس جٌط٠ٍٛس جٌشحلَّس ٚجٌش١ِّمس ِغ  ّٞ خ ٚجٌىَّن١ً ٚضطرؼٙح فٟ وطحخ ض٠ًٙد جٌٍغس ٌألٍَ٘ ٍَّ ظحٍ٘ز جٌّؼ

 ذح٢ضٟ: أْفٍ جٌركع ػٓ ؾٍّس ٔطحتؽ، ٠ّىٓ ضٍه١ظٙح

خ ٚجٌىَّن١ً، ٚوالٌطّٙح فٟ جٌٍُّغس ٚجالططالـ ِٓطؼ١ٕحً  .1 ٍَّ قحٚي جٌركع ِٓ نالي ضطرّغ ِظطٍكٟ جٌّؼ

ف جٌّؼ١حٌ جٌرٕحتٟ جٌمح ٍَّ ػَّّح وحْ ػ١ٍٗ فٟ ٌغطٗ جألَ ذحألَِػٍس ٚجٌشٛج٘ى، أْ ٠ٍّؾِ تُ ػٍٝ جٌطف٠ٍك ذ١ّٕٙح، ذِؼَىَّ ِح ُغ١

ح وحْ ػ١ٍٗ )ون١الً(. َّّ ذحً(، ٚػىّ ِح ٌُ ٠ُغ١ٍَّ ػ ٍَّ  )ِؼ

ذس ٚجٌىَّن١ٍس جٌطٟ ٚلفٕح ػ١ٍٙح فٟ "ض٠ًٙد جٌٍُّغس" ) .2 ٍَّ ح ٌٚجٖ 392ذٍغ ِؿّٛع جألٌفحظ جٌّؼ َّّ ( ٌفظس، أغٍرٙح ِ

ػص ػٍٝ قٍٚف جٌٙؿحء  جألٍَ٘ٞ ػٓ ج١ٌٍع أٚغ١ٍٖ َّ ِٓ جٌؼٍّحء، أٚ جْطٕى ف١ٗ ئٌٝ وٌج٠طٗ ذىالَ جٌؼٍخ، ضٛ

( ٌفظس، ِٓؿالً أػٍٝ ٔٓرسً ذ١ٓ جٌكٍٚف، ٚألٍٙح 37ذشىً ِطفحٚش؛ ئي ذٍغ ِؿّٛع ِح يُِوٍ فٟ قٍف) جٌرحء( )

ً أ٠سُ ٌفظس فٟ قٍٚف )جًٌجي ٚجٌؼحو ٚجٌظح  ء ٚجٌغ١ٓ(.قٍف )جٌػحء( ذٛجلغ ٌفظس ٚجقىز، فٟ ق١ٓ ٌُ ضُٓؿَّ

ػس ِكظٌٛز ػٍٝ ٌغس وْٚ غ١ٍ٘ح، فمى وحْ ٌٍُّغس جٌفح١ٌْس ِٕٙح ) .3 ٍَ ( ٌفظس، ض١ٍٙح جٌٍَّغس 64ٌُ ضىٓ جألٌفحظ جٌّمط

ًٍّ 18ج١ٌٍَِّٚس ذـ ) ٕى٠ِّس ٚجٌمرط١َّس ٚجٌٕٙى٠َّس ٌفظس ٚجقىز ٌى ِّٓ ذ٠ٍَّس ٚجٌ ( ٌفظس، فٟ ق١ٓ وحْ ٌٍُّغحش جإلف٠ٍم١س ٚجٌرٍَّ

 ِٕٙح.

َّْ أوػٍ .4 ذس ٚجٌىَّن١ٍس فٟ "ض٠ًٙد جٌٍُّغس" ضّػً أّْحء جٌّٛجػغ ٚجٌّىْ، ٚأّْحء جٌٕرحضحش ٚجٌػّحٌ،  ئ ٍَّ جألٌفحظ جٌّؼ

َّْ أوػٍ ِٓ ٔظف ًٖ٘ جألٌفحظ ٠هطض ذحٌّكْٓٛحش جٌطٟ ٌُ ضىٓ  ٚأّْحء ج٢الش ٚجألوٚجش ٚجألٚجٟٔ، وّح أ

 ٌٍؼٍخ وٌج٠سٌ ذٙح ِٓ لرً.

ذس لى قظ .5 ٍَّ َّْ جألٌَفحظ جٌّؼ ً ف١ٙح ضغ١ٍجش ػٕى جٌطؼ٠ٍد، ٌطٕٓؿُ ٚٔظحَ ذٕحء جٌىٍّس جٌؼٍذ١س، فىحْ أوػٍ ظٍٙ أ

 ( ٌفظحً، ٚألٍٙح جٌمٍد جٌّىحٟٔ ٚجإلوغحَ ذٍفٍع ٚجقى.66ًٖ٘ جٌطغ١ٍجش ِطّػالً ذحإلذىجي فٟ)

خ ٚجٌىَّن١ً ، ٌجّْحً ًٌٌه ؽٍجتك ِطؼىوز، أّ٘ٙح جٌطشى١ً ٚجٌظ١غس .6 ٍَّ ِ ذؼرؾ جٌٍّفع جٌّؼ ّٞ  ػٕح٠س جألٍَ٘

 ٚجٌَْٛ ٚجٌٕظ١ٍ، ٚوحْ ٌٗ أوػٍ ِٓ ِٕٙؽ فٟ جٌؼٍع ًٌٖٙ جألٌفحظ.

خ ٚجٌىَّن١ً، فىحْ أوػٍ ِح جْطٕى ئ١ٌٗ ٘ٛ جٌّم١حِ جٌٕمٍٟ، ١ٍ٠ٗ  .7 ٍَّ ُّٞ ئٌٝ ؾٍّس ِمح١٠ّ ٌّؼٍفس جٌّؼ جْطٕى جألٍَ٘

 جٌّم١حِ جٌظِّٕٟ ٚجٌكىْٟ، غُ ِؼٍفطٗ ٚوٌج٠طٗ غحٌػحً، ٚجٌّم١حِ جٌظٛضٟ ٚجٌظٍفٟ أن١ٍجً.

خ ٚجٌىَّن١ً  .8 ٍَّ وًٌَّ جٌركع ذطحتفس ور١ٍز ِٓ جألِػٍس ػٍٝ ٔظٍز جألٍَ٘ٞ ئٌٝ ٌّظطٍكحش جٌػالغس: جٌّؼ

، فٟ  خ ف١ّح قظً ف١ٗ ضغ١١ٍ، ٠ٚطٍك جٌىَّن١ً ػٍٝ ِح ُغ١ٍَّ ف١ٗ أٚ ٌُ ٠ُغ١ٍَّ ٍَّ ، فرىج أٔٗ ٠هظَّض جٌّؼ ّٟ ٚجألػؿّ

ّٟ ػٕىٖ نحطحً ذحألػالَ جألؾٕ  ر١س جٌطٟ ونٍص ِؼّحٌ جٌؼٍذ١س. ق١ٓ ٠ىحو ٠ىْٛ ِظطٍف جألػؿّ

ضؼىَّوش جألقىحَ جٌطٟ أؽٍمٙح جألٍَ٘ٞ ػٍٝ جألٌفحظ جٌطٟ ٌآ٘ح غ١ٍ ػٍذ١ّس، فمى ؾَُ ذؼىَ ػٍٚذس لُٓ ِٕٙح،  .9

ف فٟ لُٓ غحٌع.  ٚشّه فٟ لُٓ آنٍ، ٌٚؾَّ

ذس ٚجٌىَّن١ٍس فٟ وطحخ "ض٠ًٙد جٌٍُّغس" ٍِضَّرحً ضٍ .10 ٍَّ ً لىََّ جٌركع ِؼؿّحً ٌألٌفحظ جٌّؼ أذطػ١َّحً؛ ١ٌىْٛ ٔٛجزً  ض١رح

 ٌىٌجْحٍش ٌغ٠َّٛس أُنٍٜ.
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ٌجْحش ٚجألذكحظ  .11 ذس أٚ ون١ٍس، ٚجإِلشحٌز ئٌٝ جٌىِّ ٍَّ ُّٓ أٔٙح ِؼ قحٚي جٌركع ضأط١ً ذؼغ جألٌفحظ جٌط١ىحْ ٠ُظ

 جٌطٟ يوٍش يٌه.

12. ٍَّ ذس ، ٌُٚ ٔؿى٘ح فٟ وطد جٌّؼ ٍَّ خ ٚجٌىَّن١ً جٌمى٠ّس ٚال ضر١َّٓ أْ ٕ٘حن أٌفحظحً لحي جألٍَ٘ٞ ػٕٙح أٔٙح ِؼ

ح ٠ىشف أ١ّ٘س جٌّؼؿُ جًٌٞ طٕؼٕحٖ. َّّ  جٌكى٠ػس؛ ِ

ذس أٚ ون١ٍس، ٚأغرص جٌطٛغ١ك .13 ٍَّ َّّٓ ٌٜٚ ػُٕٙ أٔٙح ِؼ ضر١َّٓ أْ ٕ٘حن أٌفحظحً لحي ػٕٙح جألٍَ٘ٞ ٚغ١ٍٖ ِ

 غ جٌٍغحش.ٚجٌطكم١ك أٔٙح ِٓ جٌّشطٍن ذ١ٓ جٌٍغحش جٌٓح١َِّس )جٌؿ٠ٌُس(، أٚ أٔٙح ِٓ جٌّشطٍن ذ١ٓ ؾ١ّ
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 اخعرانًصادر وانً

 

 اوالً: انقراٌ انكرَى 

 

 ثاَُاً: انكرة وانًصادر

 

 

شًج جٌؼٍف فٟ فٓ أقّى جٌكّالٚٞ ، ؛ 1/189ٚجٌّّطغ فٟ جٌطظ٠ٍف: جذٓ ػظفٌٛ جإلشر١ٍٟ ، .1

 .41جٌظٍف: 

 .105جٌّظرحـ ج١ٌٍّٕ فٟ غ٠ٍد جٌشٍـ جٌىر١ٍ ٌٍٍجفؼٟ: ،أقّى جٌف١ِٟٛ  .2

 . جٌكؼٍِس: جٌٍكٓ ٚجٌهٍؾ.2/361ألٍَ٘ٞ ض٠ًٙد جٌٍغس: ج .3
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