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جمالياث الخلىيً الصىحي في البييت املقطعيت لسىرة السلسلت
دراست صىجيت
رشيد قادر رشيد
قسم اللغت العربيت ،فاكلتي التربيت ،جامعت كىيه ،كىيت
بيان عمر صابر
قسم اللغت العربيت ،فاكلتي التربيت ،جامعت كىيه ،كىيت

امللخص:
حٗض صعاؾت اإلالاَ٘ مً الضعاؾاث الهىجُت اإلاهمت ئط حٗخمض ٖلى جلؿُم اليلماث ئلى وخضاث
نىجُت جسخلف بازخالف جباًً مضة ئًلإ الىفـ الُبُعي م٘ هٓام اللغت ،واإلالاَ٘ في حؿلؿلها
اإلايسجم وئًلاٖها في الؿُاق لها أزغ في اإلاٗنى اإلاىبٗث وجهىٍغٍ في هفـ اإلاخللي ،وَظٍ الضعاؾت
بٗىىان (حمالُاث الخلىًٍ الهىحي في البيُت اإلالُُٗت لؿىعة الؼلؼلت) صعاؾت نىجُت،
اؾخسضمىا فيها اإلاىهج الىنفي الخدلُلي ،وجلىم ئط جلىم الضعاؾت ٖلى بُان حمالُاث الخلىًٍ
الهىحي التي وعصث في ؾىعة الؼلؼلت مخمشلت بهىضؾت اإلالاَ٘ الهىجُت واةخالفها ،والفانلت
اللغآهُت وما جخًمىه مً مىاؾبت نىجُت إلاٗنى الؿىعة ،وبُان أزغ اإلالُ٘ الهىحي في ازخالف
فانلت الؿىعة الهىعة ،وصعاؾت أزغ الهىضؾت الهىجُت للملابالث الهىجُت الىاعصة فيها،
والحضًث ًٖ ألانل الشىاتي اإلاًٗف (ػلؼٌ و ػلؼالها) وٖالكت باإلاداواة الهىجُت فيها وفاٖلُخه
وأزغ طلً الخىغاع م٘ بُان آعاء اللضامى واإلادضزحن وما كاٌ به اإلاؿدكغكىن ،وونف الىٓام
اإلالُعي للؿىعة .
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املقدمت:
ًخيىن الىٓام اللغىي مً اإلاؿخىٍاث اللغىٍت الهىجُت
والهغفُت والىدىٍت والضاللُت ،فخٗمل َظٍ اإلاىٓىمت في
زضمت اإلاٗنى ،فليل مؿخىي منها أزغٍ الخام ٖلى اإلاخللي،
وللضعاؾاث الهىجُت أزغَا الخام في الؿام٘ ،وطلً إلاا لها
مً ألازغ الظي جدضزه مً أزغ نىحي وجىغاع الىغماث والخأزحراث
الىاججت ًٖ جىغاع بٌٗ اإلالاَ٘ في اليلمت أو الجملت أو الىو
هيل ،مما جًفي ٖلى الىو ممحزاث ججظب الؿام٘ للخأمل في
اإلاغاص منها ،وَظٍ الضعاؾت بٗىىان (حمالُاث الخلىًٍ الهىحي
في البيُت اإلالُُٗت لؿىعة الؼلؼلت – صعاؾت نىجُت) ،ئط
ٖغيذ اإلالاَ٘ الهىجُت بٗض جدلُلها زم ّبُيذ أزغَا في
الؿىعة م٘ وبُان اإلاٗنى ،وأزغ الهىث في اإلاخللي ٖىض الؿمإ
وما ًسلفه مً ئًلإ بؿبب اوسجام اإلالاَ٘ في الىو
وئًداءَا الهىحي اإلادكيل مً َظا الاوسجام .وجىمً أَمُت
وؾبب ازخُاع اإلاىيىٕ َى بُان الجمالُاث الهىجُت في
الؿىعة اإلاباعهت في جهىع مكاَض ًىم اللُامت والبٗث وئبغاػ
َظٍ اإلاكاَض وصوعَا في الخأزحر ٖلى اإلاخللي مً زالٌ الضعاؾت
الهىجُت ،مؿخسضمحن اإلاىهج الىنفي الخدلُلي في ونف
الٓىاَغ الهىجُت في الؿىعة اإلاباعهت ،واكخًذ َبُٗت البدث
جلؿُمه ٖلى أعبٗت مُالب هما ؾُأحي :اإلاُلب ألاوٌ :مضزل
ئلى صعاؾت اإلالاَ٘ ،وٍخيىن مً اإلالُ٘ لغت وانُالخا وأهىإ
اإلالاَ٘ في اللغت الٗغبُت .اإلاُلب الشاويَ :ىضؾت اإلالاَ٘
الهىجُت واةخالفها في ؾىعة الؼلؼلت ،اإلاُلب الشالث :فاٖلُت
ألانل الشىاتي اإلاًٗف في ؾىعة الؼلؼلت (ػلؼلذ ،ػلؼالها) وأزغ
جىغاع اإلالاَ٘ ،اإلاُلب الغاب٘ :حمالُاث الفانلت في الؿىعة
اإلاباعهت .وًٍم في جهاًخه زاجمت للىخاةج التي جىنل ئليها
البدث ،وكاةمت للمهاصع واإلاغاح٘.
املطلب ألاول:
مدخل إلى دراست املقاطع
كبل الحضًث ًٖ جىُْف اإلالُ٘ الهىحي في ؾىعة الؼلؼلت،
َّ
البض مً ؤلاقاعة ئلى أولىٍاث اإلالُ٘ الهىحي وأهىاٖه لُيىن
ً
ملضمت لللاعب ومضزال لفهم اليؿُج اإلالُعي في الؿىعة
اإلاباعهت ،وٖىضما ًخيلم ؤلاوؿان ًىُم مجمىٖت مً ألانىاث
اإلادؿلؿلت ،وجإلف َظٍ ألانىاث اليلماث ،وجإلف اليلماث
الجمل ،ليي ًإصي بها ؤلاوؿان مهامه الُىمُت ،وٍخىانل به
م٘ غحرٍ ،لظلً ًلىٌ حنى (ثَ392ـ) في ونفه للغت" :
مجمىٖت مً ألانىاث ٌٗبر بها ول كىم ًٖ أغغايهم"
(حني ،)31/2 : 2007،وول ولمت جخألف مً ٖضة ملاَ٘ ،وليل
ملُ٘ أزغٍ في البيُت وٖلى الؿام٘ واإلاٗنى.
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املقطع لغت:
وَى مً اللُ٘ ،وكُٗه همىٗه ،وكُٗا وملُٗا
ْ
وألاك ُ
ُ٘
وجلُٗا :ؤلاباهت ،واإلالُىٖاث هي اللهاع مً الشُاب،
َ
َى اإلالُىٕ الُض ،ومىلُ٘ الص يء بفخذ الُاء خُث ًيخهي ئلُه
َغفه( .الفحروػ آباصي.)1341 -1339 :2008،
املقطع الصىحي اصطالخا:
ازخلف ٖلماء اللغت الٗغب في حٗغٍف اإلالُ٘ الهىحي،
ولٗل الخىى في جفانُل الخالف ولٗل اإلالام غحر مىاؾب
لظهغَا ،فًال ًٖ طلً فلض زهو فهال لخٗغفه وبُان
أهىاٖه وأهىاٖه وأَمُخه ،مً أقهغ حٗغٍفاجه "اإلالُ٘
مجمىٖت أنىاث جيخج بًغُت نضعٍت واخضة جبضأ بهاةذ
ًدبٗه مهىث (كهحر أو َىٍل) و كض ًأحي مخبىٖا بهاةذ أو
ازىحن و ًيىن اإلاهىث في كمت ؤلاؾمإ باليؿبت ئلى ألانىاث
ألازغي التي ًخألف منها اإلالُ٘" (الحمض )202 :2003،وٖغفه
الضهخىع خؿام الىُٗمي بأهه" وخضة نىجُت جبضأ بهامذ،
ًدبٗه نامذ ،وجيخهي كبل أو نامذ ًغص مخبىٖا بهامذ ،أو
خُث جيخهي الؿلؿلت الىالمُت اإلاىُىكت كبل مجيئ اللُض"
(الىُٗمي )8 :1999 ،ئط ونف َظا الخٗغٍف بأهه حام٘ ماو٘
وَى مً أفًل الخٗغٍفاث اإلالُ٘ ،ألهه ًغؾم خضوص اإلالُ٘
وٍىضحهاً( .ىٓغ :الهُغ.)278 :2007 ،
أهىاع املقاطع في اللغت العربيتً( :ىٓغ :الىُٗمي-9 :1999 ،
 )10و(مهلىح . 235 – 234 :2005 ،وأهِـ. 131 :1999 ،
والبىاءـ )376 :2008
ًخكىن اليسيج املقطعي في اللغت العربيت مً سخت مقاطع
وهي:
 .1اإلالُ٘ اللهحر :وٍخيىن مً (نامذ  +ناةذ
َ
َ
َ
َ
كهحر) مشل :ه َخ َب /ن ـ  /ث ـ  /ب ــ./
 .2اإلالُ٘ الُىٍل اإلافخىح :وٍخيىن مً (نامذ +
ُ
ً
ُ
ىص ًَىا /ن ــ /ص ٍــ /ن ـ ــ./
ناةذ َىٍل) مشل :ه ِ
 .3اإلالُ٘ الُىٍل اإلاغلم بهامذ :وٍخيىن مً
َ
َ
(ناةذ  +ناةذ كهحر  +نامذ) مشل ك ْض /ق ـ
ص./
 .4اإلالُ٘ اإلاضًض :وٍخيىن مً (نامذ +ناةذ
ً
َ ّ
ي ِالحن  /ى ـ ٌ  ٌ /ـ ٍـ ن./
َىٍل +نامذ) مشل:
 .5اإلالُ٘ اإلاؼٍض :وٍخيىن مً (نامذ +ناةذ
كهحر +نامخحن) وَى مً ملاَ٘ الىكف ،وَى
هاصع الىحىص ،مشل ٖىض الىكف ٖلى ولمت َ(ب ْد ٌغ)
َ
ُ
في الىكف َ(ب ْد ْغ) / ،ب ـ ح /ع ـ ـ ن ،/في خالت
َ
الىكف / :ب ـ ح عٖ /ىض الىكف.
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ّ
اإلاخماص :وٍخيىن مً (نامذ  +ناةذ
 .6اإلالُ٘
َىٍل  +نامخحن) وَى أًًا مً ملاَ٘ الىكف
وهاصع الىحىص ،مشل ولمت ُ(م َخ ْ
ماص) وطلً ٖىض
ُ
ُ
َ ً
الىكف / .م ــ /ث ــ /م ـ ـ ص /ص ـ ـ ن ./وٖىض الىكف
ً
ًيىن  /م ـ ـ صص /ئط جدظف كمت اإلالُ٘ ألازحر
والهامذ الظي ًيخهي به اإلالُ٘ ،وجبلى كاٖضة
اإلالُ٘ /ص /فُلحم باإلالُ٘ الؿابم له فِكيل
ملُٗا ُم َخ َم َّاص ًًا.
املطلب الثاوي :هىدست املقاطع الصىجيت وائخالفها في سىرة
السلسلت
بلغ ٖضص اإلالاَ٘ في الؿىعة الىغٍمت ( )101ملُٗا ،وبغػ فيها
ؾُُغة اإلالاَ٘ للملُ٘ الُىٍل اإلاغلم بهامذ ئط بلغ ()43
ملُٗا بيؿبت  .%42.574وٍلُه اإلالُ٘ اللهحر ئط بلغ ()39
ملُٗا بيؿبت ( .)%38.613وفي ألازحر اإلالُ٘ الُىٍل اإلافخىح
ئط بلغ ( )19ملُٗا بيؿبت ( .)%18.811وهي هما ًلي في
الؿىعة اإلاباعهت:
َْ ُ ْ َ َ
َ ُْ َ
َ
كىله حٗالىِ (( :ئطا ػل ِؼل ِذ ألاعى ِػلؼالها )) َّ [الؼلؼلت]1:
ئ ـِ ـ

م
ح
ٌ
َ
ــ
م
ح

ً
ط ــ

ُ
ػ ــ
ٌ

م
ح
ح
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ح
م
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َ
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م
ح
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ٌ
م
ح
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م
ح
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ُ
ـ

ػ ـِ ـ
ٌ

م
ح

م
ح
م

الظي لِـ بٗضٍ ػلؼاٌ فيان ماؾىاٍ لِـ ػلؼالا باليؿبت
ئلُه"( الحلبي .554/16 :2013 ،في خحن حاء في اإلاغجبت الشالشت
اإلالُ٘ الُىٍل اإلافخىح زالزت ملاَ٘ ،مخىاؾبا م٘ نىث
اللىي للؼلؼاٌ "العجُب الظي ال ًلاصع كضعٍ" (ألالىس ي،
 ،)433/15 :2009وَظا الازخالف في ٖضص اإلالاَ٘ ًًفي
حغؾا ئًلاٖا نىجُا ًترن أزغٍ في ججؿُض ألانىاث الىاججت
ًٖ الؼلؼاٌ ومكهض الؿغٖت والخفت مدضزا هٓما هغي نضاٍ
في هفـ اإلاخللي ٖىض ؾمإ أو كغاءة َظٍ آلاًت .وبمٗنى آزغ
جىاؾبذ اإلالاَ٘ في الخهىٍغ ٖلى" مكهض ًسل٘ الللىب مً ول
ما جدكبث به مً َظٍ ألاعى ،وجدؿبه زابخا باكُا وَى ؤلاًداء
ألاوٌ إلاشل َظٍ اإلاكاَض التي ًهىعَا اللغآن ،وٍىصٕ فيها
خغهت جياص جيخلل ئلى أٖهاب الؿام٘ بمجغص ؾمإ الٗباعة
اللغآهُت الفغٍضة! وٍؼٍض َظا ألازغ ويىخا بخهىٍغ « ْؤلا ْو ُ
ؿان»
ِ
خُاٌ اإلاكهض اإلاٗغوى ،وعؾم اهفٗاالجه" (كُب/6 :1992 ،
)3954
َْ ُ َ ْ َ َ
َ ْ
ى أزلال َها )) َّ [الؼلؼلت]2:
قىله حعالىَ (( :وأز َغ َح ِذ ألاع

ً
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م
ح
ح

م
ح
ح
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بلغ ٖضص اإلالاَ٘ في آلاًت ألاولى ازني ٖكغ ملُٗا ،واإلاالخٔ
ؾُُغة اإلالاَ٘ للملُ٘ اللهحر ئطا واهذ زمؿت ملاَ٘ ،ئط
مشلذ خغهت ألاعى جدغٍيا ٖىُفا مخضاعوا مخىغعا( .ألالىس ي،
 )433/15 :2009بمٗنى "َؼة ٖىُفت للللىب الغافلتَ .ؼة
ٌكترن فيها اإلاىيىٕ واإلاكهض وؤلاًلإ اللفٓي .ونُدت كىٍت
مؼلؼلت لؤلعى ومً ٖليها فما ًياصون ًفُلىن ختى ًىاحههم
الحؿاب والىػن والجؼاء في بً٘ فلغاث كهاع! وَظا َى
َاب٘ الجؼء ولهً ،خمشل في َظٍ الؿىعة جمشال كىٍا" (كُب،
). 3954 /6 :1992
في خحن حاء في اإلاغجبت الشاهُت اإلالُ٘ الُىٍل اإلاغلم
بهامذ ئط حاء أعبٗت ملاَ٘ ،مخىاؾلا م٘ " الؼلؼاٌ الكضًض
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بلغذ البيُت اإلالُُٗت في آلاًت الشاهُت أخض ٖكغ ملُٗا،
وؾُُغة اإلالاَ٘ للملُ٘ اللهحر ٖليها ئط بلغ زمؿت ملاَ٘،
ً
وؿلا
وَظا الخىاؾم اإلادؿلؿل للملاَ٘ اللهحرة ًمشل
ئًلاُٖا ئط"ئجها لكضة ايُغابها ًشىع باَنها وٍلظف ما فُه "
(اإلاغاغي " .)219/30 :1946 ،وطلً مً جىغع الاهفجاعاث
الىاقئت ًٖ ايُغاب صازل َبلاتها واهلالب أٖاليها أؾافل
والٗىـ" (ٖكىع ،)491/30 :1984،وحاء في اإلاغجبت الشاهُت
البيُت اإلالُُٗت للملُ٘ الُىٍل اإلاغلم بهامذ ،ئط مشلذ
الهىعة لخغوج ألازلاٌ والخدؿغ بمٗنى "جسغج ألاعى هىىػَا
ًىم اللُامت لحراَا أَل اإلاىكف فُخدؿغ الٗهاة ئطا هٓغوا
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ئليها خُث ٖهىا هللا حٗالى فيها زم جغوىَا ال حغني ٖنهم قِئا"
(ألالىس ي "434/15: 2009 ،ئط" ألازلاٌ :حم٘ زلل بىؿغ
اإلاشلشت وؾيىن اللاف وَى اإلاخإ الشلُل ،وٍُلم ٖلى اإلاخإ
الىفِـ .وئزغاج ألاعى أزلالها هاش ىء ًٖ اوكلاق ؾُدها
فخلظف ما فيها مً مٗاصن ومُاٍ وصخغ "( ٖاقىع: 1984 ،
.)491/30
وحاءث البيُت اإلالُُٗت للملُ٘ الُىٍل اإلافخىح باإلاغجبت
الشالشت وبلغ ٖضصَا ملُٗحن ،وحاء مخىاؾبا ئط أزظ الؼلؼاٌ
ٖاما باٖخباع وكخه ففي ألاوٌ أزغحذ هىىػَا ،وفي الشاوي
أزغحذ مىجاَا .ففي الىفست ألاولى ألاولى ػلؼلذ ألاعى وفي
الىفست الشاهُت جلفٔ مافيها (الؼمسكغي ،)593 /4 :2008،ئط
مشلذ الاهفخاح ألاعى باَالق مافيها في الىفست الشاهُت ملىة
الاهفخاح الخام لؤلعى وَظا اإلاىكف الكضًض في البٗث مً
حضًض حاء مخىاؾلا م٘ البنى اإلالُُٗت في آلاًت مخىاؾبا م٘
الىٓم ؤلاًلاعي الهىحي في الضاللت ٖلى زغوج ألازلاٌ وحى
آلاًت بهىعة ٖامت ،ففي اإلاغخلت ألاولى ػلؼلذ ألاعى ،ومً زم
اإلاغخلت الشاهُت زغوج ما فيها .وَظٍ آلاًت حكترن م٘ آلاًت
ألاولى في اهتهاء باإلالُ٘ الُىٍل اإلافخىح وٍضٌ ٖلى حؿلؿل
اهفخاح ألاخضار ،ئط ؾىف ًدضر بٗض الؼلؼاٌ زغوج ألازلاٌ
وَىان أقُاء أزغي ؾخدضر ألن اإلالُ٘ اهخهى باإلافخىح.
ؾخىضحه آلاًاث اللاصمت.
َ ُ َ َ
كىله حٗالىَ (( :و َك َ
َ
اٌ ِؤلاوؿان ما لها )) [الؼلؼلت]3:
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بلغذ البيُت اإلالُُٗت لآلًت الشالشت حؿٗت ملاَ٘،
هالخٔ ؾُُغة البيُت اإلالُُٗت للملُ٘ الُىٍل اإلافخىح بلغ
أعبٗت ملاَ٘ وئط مشلث هٓاما ملُُٗا مىفخدا ٖلى " الخعجب
إلاا ًغي مً الهىٌ والٓاَغ ٖمىم ؤلاوؿان" (ألاهضلس ي:2010،
 ")497/8والخٗغٍف في ؤلاوؿان حٗغٍف الجيـ اإلافُض
لالؾخغغاق ،أي وكاٌ الىاؽ ما لها ،أي الىاؽ الظًً َم
أخُاء ففؼٖىا وكاٌ بًٗهم لبٌٗ ،أو كاٌ ول أخض في هفؿه
ختى اؾخىي في طلً الجبان والشجإ ،والُاتل والحىُم،
ألهه ػلؼاٌ ججاوػ الحض الظي ًهبر ٖلى مشله الهبىع"
(ٖاقىع ،)491/30: 1984 ،ئط " ًيىن مً الىاؽ مكاَضا
لهظا الؼلؼاٌ الظي ًسالف أمشاله فى قضجه ،وٍداع الٗلل فى
مٗغفت أؾبابه ،وٍهِبه ّ
الضَل مما ًغي وٍبهغ :ما لهظٍ
ألاعى ،وما الظي وك٘ لها مما لم ٌٗهض له هٓحر مً كبل؟"
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(اإلاغاغي )219 /30 :1946 ،وهظلً الاهفخاح للخىف والظٖغ
والهل٘ الظي ًيىن مً الؼلؼاٌ وزغوج ألازلاٌ.
في خحن حاء في اإلاغجبت الشاهُت اإلالُ٘ اللهحر زالزت
ملاَ٘ للضاللت ٖلى الخفت في ؾغٖت الخىف الظي ًيخج ًٖ
الؼلؼاٌ في ًىم اللُامت وما خضر بؿغٖت مً زغوج ألازلاٌ
وَظٍ الهىعة الهىجُت اإلاسُفت ججٗل اإلالاَ٘ طاث َاب٘
ئًلاعي ًدىاؾب م٘ آلاًت .في خحن حاء في ألازحر بيُت اإلالاَ٘
للملُ٘ الُىٍل اإلاغللت بهامذ ملُٗحن ،حاء مخىاؾلا م٘
"الهمذ الي ًللاٍ اليافغ ألهه وان الًإمً بالبٗث"
(الؼمسكغي )593/4 :2008،فهظا الىٓام اإلادؿلؿل اإلاىٓم
مً ؤلاًلاٖاث مشلذ ول َظا اإلاكهض اإلاسُف جضق في طًَ
ومكاٖغ وأخاؾِـ الؿام٘ وجىبهه ًٖ َغٍم ئًلاٖاث
ملُُٗت حاءث ٖلى وفم اليؿم اإلالُعي الظي ًىاؾب اإلاكهض
وخاٌ ؤلاوؿان في طلً الُىم .فىالخٔ جالخم فُما بحن اإلالاَ٘
الهىجُت في اهتهاء آلاًاث ئط اهتهذ ولها ئلى خض آلان باإلالُ٘
الُىٍل اإلافخىح وبهظا اليؿم اإلالُعي ًضٌ ٖلى الترابِ
والخالخم فُما بحن اإلالاَ٘.
ََْ ُ َ ّ ُ َ ْ
َ
َ
َ
قىله حعالىً(( :ىم ِئ ٍظ جد ِضر أزباعَا)) [الؼلؼلت]4:
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بلغذ البيُت اإلالُُٗت للملاَ٘ في آلاًت الشالشت ازني ٖكغ
ملُٗا ،وجمحزث بؿُُغة اإلالاَ٘ للملاَ٘ اللهحرة ئط بلغ
ٖضصَا ؾخت ملاَ٘ ،ئط حاءث البيُت اإلالُُٗت مخىاؾبت في
الضاللت ٖلى الخأهُض "فى الخٗبحر ًٖ ئْهاع أزباعَا بالخدضًث-
ئقاعة ئلى أن أخضاثها التي ًغاَا الىاؽ ًىمئظ ،هي أبلغ خضًث،
وأْهغ بُان ،فهى قىاَض هاَلت بلؿان الحاٌ ،أبلغ مً لؿان
اإلالاٌ" (اللماف)249 /2 :2009 ،
وحاء في اإلاغجبت الشاهُت :اإلالُ٘ الُىٍل اإلاغلم بهامذ
في زالزت ملاَ٘  ،ئط َظا الىٓام مً الدؿلؿل اإلالُعي
للملُ٘ اللهحر اإلاغلم ًمشل ؤلاوؿان" بما ٖمل مً زحر
وقغ"( .الؼمسكغي )594/4 :2008،وفي اإلاغجبت الشالشت جمحزث
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بىعوص البيُت اإلالُُٗت للملُ٘ الُىٍل اإلافخىح ئط حاء ٖضصَا
ملُٗحن ،ئط حاء مخىاؾبا م٘ أمغًٍ ألاوٌ في ججؿُض الحالت
الاهفٗالُت لئلوؿان في الفؼٕ والخىف ئط جسبر بما ٖملذ في
ّ
الضهُا ٖلى ْهغَا مً زحر أو قغ فًال ًٖ أن أخضا ال ًلضع
أن ًىىغ قِئا فٗله لُٗٓم ما ًلحله مً الخىف والفؼٕ
فُخظهغ ّ
ول ش يء فٗله بؼماهه ومياهه ،ئط ًسلم هللا حٗالى ٖىض
ّ
ئهياع الٗبض ما فٗله كىة في أًٖاةه فدكهض ول منها بما وك٘
منها ٖلى أصحابها" الٗاوي " )4/6 :1965 ،والشاوي ؤلاْهاع ئط
"جيكغ أزباعَا ،وجٓهغ أؾغاعَا ،وجسغج زبأَا " (اللماف،
 )250 /2 :2009اإلالُ٘ الُىٍل حاء مدؿاوٍا في الٗضص م٘
آلاًت الشاهُت مما ًًفي ئًلاٖا نىجُا ًترصص في آلاًاث مىاؾبا
م٘ صاللت اإلالاَ٘ مً حهت ومىاؾبت لآلًاث صاللت ؾىعة
الؼلؼلت مً تهىٍالث ًىم اللُامت .في خحن ئلى َىا هالخٔ
الترابِ بحن اهتهاء اإلالاَ٘ ٖلى هفـ اإلاىىاٌ للملُ٘ في
الضاللت ٖلى لحً نىجُا مىفخذ في الضاللت ٖلى الؼلؼاٌ و
زغوج ألازلاٌ وحعجب ؤلاوؿان ومً ئزباع ألاعى .فهظٍ
ً
بًٗا طاث
اإلالاَ٘ هأجها ملُ٘ نىحي الىاخض ًىمل بًٗه
َاب٘ خس ي ًضق في أطن الؿام٘.
َ
َ
َ
قىله حعالىِ (( :بأ َّن َعَّب ًَ أ ْو َحى ل َها)) [الؼلؼلت]5:
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 )251وفي اإلاغجبت الشاهُت اإلالُ٘ الُىٍل اإلاغلم بهامذ ئط بلغ
زالزت ملاَ٘ ،وحاء اإلالُ٘ الُىٍل اإلافخىح في اإلاغجبت الشالشت
ئط بلغ ملُٗحن فجاء مخاهاؾلا م٘ " اهلًاء واهتهاء أمغ
الضهُا" (ألالىس ي )435/15 :2009 ،وفي اإلاغجبت الشالشت اإلالُ٘
الُىٍل اإلافخىح ئط حاء ملُٗحن ممشال "اهفخاح آلازغة بيل
مٗاهيها"(ألالىس ي.)435/15 :2009 ،
اؽ َأ ْق َخاجاً
ه ُض ُع َّ
آلاًت السادست :قىله حعالىْ ًَ (( :ى َمئ ٍظ ًَ ْ
الى ُ
ِ
َ َ
ّ
ِل ُح َر ْوا أ ْٖ َمال ُه ْم)) [الؼلؼلت]6:
َ
م ـــ

أ ـ ـ ِـ

ط ـِ ـ
ن

م
ح
م

م
ح

م
ح

م
ح
م

ث
ً
ــ

ث
َ
ــ

ٌ
ِـ ـ

ي
ُ
ـــ

ي
َ
ــ و

ي
َ
ــ
م
م
ح
م
َ
ع ــ ـ
و

ُ
ص ـــ

ُ
ع ــ
ن

ن
ً
ـــ

ؽ
ُ
ـــ

م
ح

م
ح
م

م
ح
ح

م
ح

َ
أ ــ
ٕ

ً
م ــ

َ
ٌ ــ

ُ
َـ ـ ـ
م

َ
أ ـ
ف

م
ح
م

م
ح
ح

ن
م
ح
م

م
ح

م
ح

م
ح
ح

م
ح
م

م
ح
ح

م
ح

م
ح
م

بلغذ البيُت اإلالُُٗت في آلاًت الؿاصؾت حؿٗت ٖكغ ملُٗا،
غحر أجها أهه جمحزث البيُت اإلالُُٗت بؿُُغة اإلالاَ٘ للملُ٘
الُىٍل اإلاغلم بهامذ زماهُت ملاَ٘ ،ئط َظا الخىاؾب
ؤلاًلاعي م٘ لحٓت الىكىف ٖلى الٗمل م٘ لحٓت مً الهمذ
اإلاخىغع والخعجب مً َىٌ اإلاىكف ئن وان زحرا أو قغا.
(ألاهضلس ي .)498/8 :2010 ،وفي اإلاغجبت الشاهُت اإلالُ٘
اللهحر ئط حاء ؾبٗت ملاَ٘ .ئط حاءث مخىاؾبت م٘ الهضوع
الؿغَ٘ اإلاخمشل بسغوج الىاؽ مً كبىعَم للحؿابً( .ىٓغ:
الؼمسكغي ،)594/4 :2008،وفي اإلاغجبت الشالشت اإلالُ٘ الُىٍل
اإلافخىح ئط بلغ أعبٗت ملاَ٘ ئط ًجؿض حغؾا نىجُا ٖلى
مكهض الاهفخاح لغؤٍت ألاٖماٌ والغؤٍت بهغٍتً ( .ىٓغ :الحلبي،
.)555 /6 :2013
واإلاالخٔ لليؿُج اإلالُعي لهظٍ آلاًت ًيخابه قٗىع
مسُف بٗض الهضوع والغؤٍت للٗمل ،جإلف حؿلؿال ملُُٗا
جدظًغٍا ٌؿخىلي ٖلُه الكٗىع في الضهُا اإلافخىخت للٗمل
الهالح واوغالق الٗمل بٗض اإلاىث الهمذ الكضًض اإلاخىغع
مً الحؿغة والخىف وقضة اإلاىكف وجغكب طلً ًىم اللُامت.
فىالخٔ اهخلاء اللغآن للملاَ٘ بهىعة صكُلت جضٌ ٖلى اإلاٗنى
اإلاغاص مً آلاًت بهىعة زانت .فهى مىحىص فلِ في اللغآن
فُهاإلالاَ٘ للملُ٘ اللهحر ئط
بغلبت
اةخلف
وجمحزث
ملاَ٘،الظي
ٖكغةالهىحي
الخىاؾم
اإلالُُٗت
البيُت" َظا
بمٗنى آزغ
الىغٍم ،وبلغذ
اإلاٗنى بىٓام نىحي عجُب لم ًألفىٍ مً كبل ال في قٗغَم ال
في هثرَم"( .قضًض .83 :1984 ،البىاء)380 :2011 ،
ََ ََْ ْ َْ َ َ َ
اٌ ط َّع ٍة ز ْح ًرا ًَ َغ ٍُ )) [الؼلؼلت]7:
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البيُت اإلالُُٗت في َظٍ آلاًت بلغذ أعبٗت ٖكغ ملُٗا ،ولىً
اإلاالخٔ في َظٍ آلاًت غلبت اإلالاَ٘ اإلالُُٗت للملاَ٘ الُىٍلت
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اإلاغللت بهامذ ئط بلغذ حؿٗت ملاَ٘ ،ئط َظٍ الؿُُغة
اإلالُُٗت ٌُٗي حغؾا ئًلاُٖا ًدىاؾم في الترغُب في احخىاب
اإلاإمً للىباةغ والهغاةغ ،وبمٗنى آزغ الحؿاب ًيىن ٖؿحرا
واإلاىكف مسخها حعجبُا في الحؿاب في الهغحرة والىبحرة.
(ًىٓغ:البًُاوي : )330/5 : 1997 ،وآلالىس ي:2009 ،
 )437/15وحاء في اإلاغجبت الشاهُت اإلالُ٘ اللهحر ئط بلغ أعبٗت
ملاَ٘  .وفي اإلاغجبت الشالشت اإلالُ٘ الُىٍل اإلافخىح ملُٗا
واخضا مشل الظي ًغاٍ ٖمله في الخحر ئط َى " اإلاإمً ًغاٍ
ّ
لِكخض ؾغوعٍ به" (اللماف.)278 /2 :2009 ،
قىله حعالى :ﭐﱡﭐ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ َّ [الؼلؼلت]8:
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البيُت اإلالُُٗت في َظٍ آلاًت بلغذ أعبٗت ٖكغ ملُٗا،
ولىً اإلاالخٔ في َظٍ آلاًت غلبت اإلالاَ٘ الُىٍلت اإلاغللت
بهامذ ئط بلغ حؿٗت ملاَ٘ ،وَظا الخىالي لهظا اإلالُ٘ َّ
صٌ
ٖلى هٓم مخخالي أيفى ئًلاٖا نىجُا زانت ًيخابه الخىف
وهي خالت ألاقلُاء (الؼمسكغي )594 /4 :2008،الظًً ٖملىا
مشلاٌ طعة مً الكغ في الضهُا ،ووان ٖمل الخحر مفخىخا فٗىض
اللُامت جىغلم ول ألابىاب وٍبلى الٗمل الظي ٖمله في الضهُا.
في خحن حاء في اإلاغجبت الشاهُت اإلالُ٘ اللهحر أعبٗت ملاَ٘،
وفي اإلاغجبت الشالشت اإلالُ٘ الُىٍل اإلافخىح ئط بلغ ملُٗا
واخضا ،وَظا الخغاًغ في البيُت اإلالُُٗت ئط الٗمل أوان مإمىا
أو وافغا وخالت الاهفٗالُت ليل منهما والٗظاب مدمىٌ فُه
والخسفُف فُه ًغح٘ ئلى هللا وخضٍ( .ألالىس ي:2009 ،
.)438/15
فىالخٔ اإلالاَ٘ مشلذ " أن الظعة ش يء مدضص ًدمل
َظا الاؾم ،وأهه أنغغ بىشحر مً جلً الهباءة التي جغي في
يىء الكمـ ،فالهباءة جغي بالٗحن اإلاجغصة .أما الظعة فال جغي
أبضا ختى بأٖٓم اإلاجاَغ في اإلاٗامل .ئهما هي «عؤٍا» في يمحر
الٗلماء! لم ٌؿبم لىاخض منهم أن عآَا بُٗىه وال بمجهغٍ .وول
ما عآٍ َى آزاعَا! فهظٍ أو ما ٌكبهها مً زلل ،مً زحر أو قغ،
جدًغ وٍغاَا ناخبها وٍجض حؼاءَاٖ ،ىضةظ ال ًدلغ
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« ْؤلا ْو ُ
ؿان» قِئا مً ٖمله .زحرا وان أو قغا .وال ًلىٌَ :ظٍ
ِ
نغحرة ال خؿاب لها وال وػن .ئهما ًغحٗل وحضاهه أمام ول
ٖمل مً أٖماله اعحٗاقت طلً اإلاحزان الضكُم الظي جغجح به
الظعة أو حكُل! ئن َظا اإلاحزان لم ًىحض له هٓحر أو قبُه بٗض
في ألاعى ..ئال في الللب اإلاإمً" (كُب.)3956/6 :1992 ،
ومً الجضًغ بالظهغ :أن اللغاء ازخلفىا في ولمت { ﲟ } منهم
مً ٌؿىً الهاء حؼما ،أي َ{ً َغ ٍْ} وبظلً جخيىن مً ملُٗحن
َ َ
كهحر وَىٍل مغلم بهامذ  /ي ـ /ع ـ ٌ /أي/ :م ح /م ح
م ،/وطلً مما عوي َاقم بً ٖماع باؾىاصٍ ًٖ ابً ٖامغ.
في خحن عوي أبان ًٖ ٖانم بًم الُاء والهاء أي ُ{ً َغ ٍُ}
ُ َ
ُ
وبظلً جخيىن مً زالر ملاَ٘ كهحرة /ي ــ /ع ـ ــ ٌ /ـ ــ /أي/ :
م ح /م ح /م ح ./وفي خحن كؿم منهم ٌكب٘ الىاو فيهما
وطلً كغأ ابً هشحر ،وابً ٖامغ ،وخفو ًٖ ٖانم ،وخمؼة،
والىؿاتي ،وهاف٘ ،في عواًت الحلىاوي ًٖ كالىن ،وعواًت وعف
َ{ً َغ َُى} وبظلً جخيىن مً زالر ملاَ٘ ملُٗان كهحران
َ َ ُ
وملُ٘ َىٍل مغلم بهامذ  /ي ـ /عــَ /ـ ـ و /أي/ :م ح/
م ح /م ح مً( /ىٓغ :ألاػَغي)556 ،2010 ،
وال بض مً ؤلاقاعة ئلى اإلالابلت ما بحن اإلالاَ٘ في آلاًخحن ألازحرة
للؿىعة الىغٍمت ئط جدخىي ٖلى هفـ اإلالاَ٘ مً خُث الٗضص
فىالَما لها ( )14ملُٗا هما مىضح في الجضوٌ:
آلاًت

مح

7
8

4
4

م ح
ح
1
1

مح
م
9
9

اإلاجمىٕ
14
14

اليؿبت
اإلائىٍت
%13.861
%13.861

فهظا الخمازل في اإلالاَ٘ ًمشل وؿلا ئًلاُٖا للملابلت في
الضاللت ٖلى الجؼاء والىدُجت فخجؿض الفغخت والؿغوع للمإمً
وخالت الىضم والحؿغة والفؼٕ لليافغ ئط"اإلاغاص أي ٖمل مهما
وان نغحرا ،فاهه ًجضٍ ًىم اللُامت في هخابه ،وٍللى حؼاءٍ،
فُفغح به ،أو ًغاٍ بُٗىه مٗغويا ٖلُه .وهظلً مً ٌٗمل في
الضهُا أي ش يء مً الكغ ولى وان خلحرا أو كلُالً ،جض حؼاءٍ
ّ
والظع  ...ما ًغي في قٗإ الكمـ مً
ًىم اللُامت ،فِؿىؤٍ.
الهباء ،أو َى الىملت الهغحرة" الؼخُلي)62 /30 :1418 ،
جدول إخصائي للبييت املقاطع في سىرة السلسلت
ح

املجمى
ع
12

رقم
آلاًت
1

صح

صحح

5

3

ص
ص
4

2

5

2

4

11

3

3

4

2

9

اليسبت
املئىيت
118111
%
198101
%
%18019
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6

2

4

12

5
6

5
7

2
4

3
8

10
19

7

4

1

9

14

8

4

1

9

14

املجمى
ع
اليؿبت
اإلائىٍت

60

10

36

191

38.613
%

18.811
%

42.574
%

%100

118111
%
%08099
118111
%
168131
%
168131
%
%199

اإلاُلب الشالث :فاٖلُت ألانل الشىاتي اإلاًٗف في ؾىعة
الؼلؼلت (ػلؼلذ ،ػلؼالها) وأزغ جىغاع اإلالاَ٘
كبل الحضًث ًٖ ألانل الشىاتي أعصث أن أبحن وػن اليلمت مً
الىاخُت الهغفُت ،والفٗل اإلااض ي في اللغت الٗغبُت ًىلؿم ئلى
صحُذ ومٗخل ،ومً أكؿام الصحُذ "اإلاًٗف" وَى ًىلؿم
ئلى كؿمحن:ألاوٌ :مًٗف زالسي وَى ماوان ُٖىه والمه مً
حيـ واخض مشلَ :م َّض ًّ ًَ .والشاوي :مًٗف عباعي :وَى ماوان
ُ
ُ
واخ ٍض ،وُٖىه والمه الشاهُت مً
والمه ألاولى مً
فاؤٍ
حيـ ِ
ٍ
َ
َ
َ
حيـ واخض مشل ػلؼًٌ( .ىٓغ :الحمالوي) 15 :1999 ،
الىٓغٍت الشىاةُت في اللغت الٗغبُت هٓغٍت لغىٍت مٗانغة ًغي
أصحابها أن "ألانىٌ اللغىٍت في ـ ألاؾماء وألافٗاٌ ـ زىاةُت:
أي ًترهب ول منها خغفحن أؾاؾُحن وأن ألانىٌ الشالزُت وما
فىكها مؿخيبُت مً جلً ألانىٌ الشىاةُت" (قاَحن:1980 ،
 )29وٍلىٌ حغجي ػٍضان أن َظٍ ألانىٌ في" لغخاها مإلفت
أنال مً أنى ٌٍ كلُلت أخاصًت اإلالُ٘ زىاةُت ألاخغف في ألاغلب
مٗٓمها مأزىط ًٖ ألانىاث الخاعحُت وبًٗها ًٖ اإلالاَ٘
الُبُُٗت التي ًىُم بها ؤلاوؿان غغٍؼٍا وأهه مً َظٍ ألانىٌ
الللُلت وكأث واعجلذ باعجلاء أفياع اإلاخيلمحن بها بخٗضص
اخخُاحاتهم وجىىٖذ َغق الخٗبحر ومٗاوي ألالفاّ بدىىٕ
أخىالهم" (ػٍضان ،)98 ،97 :1904 ،ووٍخفم مٗه ألاب
اوؿخاؽ الىغملى أن ألانىٌ في ألالفاّ اإلايىهت مً ملُ٘
واخض كض حغحراث بلىله " أن اإلافغصاث أوٌ ما وكأ منها ،وان
مىيىٖا ٖلى هجاء واخض ،مداواة للُبُٗت ،أوله مخدغن
وزاهُت مخدغن .ـ زم حاء اإلاًاٖف مً زالسي وعباعي ،فُيىن
زالزُا ئطا لم جخسُل الحغهت في الص يء ،وعباُٖا ئطا جسُلخه
فُه...فالظي أعاص أن ًداوي خياًت نىث َّ
نغاع الُل ،خاواٍ
بأن كاٌ َ
لؿامٗه أن الحغف ألازحر
(ن ْغ) وإلاا خاوٌ أن ًشبذ
ِ
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َى عاء كاٌ َ
(ن َّغ) وقض ٖلى الحغف ألازحر وَى الغاء ،وإلاا أعاص
ُ
(ن ْغ َ
نىجه كاٌَ :
أن ًفهم الؿام٘ أن َ
اله َّغاع وان ًىغع
ن َغ)
فأؾىً الغاء ألاولىٖ ،لى الىي٘ ألاوٌ لحياًت نىث الحكغة،
َّ
وخغن الشاهُت لئلقاعة ئلى مىانلخه في الىالم ،وأما أهه لم ًغص
ُ
ُ
(ن ْغ َ
مىانلخه بل كُٗه ،كاٌ َ
ن ْغ) ال غحر ،أي بخدغًٍ الهاص
وئؾيان الغاءًً" (الىغمُلي )9 :1938،وئلى حاهب طلً فًُ
اللضماء ئلى زىاةُت اللغت وجدضزىا ًٖ اإلادياة الهىجُت
لؤلنىاث مً أمشاٌ الخلُل بً أخمض الفغاَُضي (ث َ175ـ)
وؾِبىٍه (ثَ180ـ) وابً حنى وهظهغ منهم ابً حنى
(ثَ392ـ) :بلىله " َّ
نغ الجىضب ،فىغعوا الغاء إلاا َىان مً
ن ْغ َ
اؾخُالت نىجه ،وكالىاَ :
ن َغ الباػي فلُٗىٍ إلاا َىان مً
ً
جلُُ٘ نىجه وؾمىا الغغاب غاق خياًت لهىجه والبِ بُا
خياًت ألنىاتها( " ،حنى )66/1 :1964 ،وًٍُف كاةال" فأما
ملابلت ألالفاّ بما ٌكاول أنىاتها مً ألاخضار ...وطلً أجهم
هشحرا ما ًجٗلىن أنىاث الحغوف ٖلى ؾمذ ألاخضار َّ
ً
اإلاٗبر
بها ٖنها ،فُٗضلىجها بها وٍدخظوجها ٖليها  ...طلً كىلهم :زًم
وكًم ،فالخًم ألول الغَب والبُُش واللشاء وما وان
هدىَما مً اإلاأوىٌ الغَب ،واللًم للهلب الُابـ هدى:
كًمذ الضابت قٗحرَا وهدى طلً .وفي الخبر كض ًضعن
الخًم باللًم ،أي :كض ًضعن الغزاء بالكضة واللحن
بالكٓف " (حنى).159/2 :1964،
ًلىٌ ابً فاعؽ (ثَ395ـ) ":ػٌ :الؼاء والالم أنل مُغص
مىلاؽ في اإلاًاٖف ... ،وَظا مً عجُب ألانل .جلىٌ :واإلااء
َّ َّ
َّ
ﱡ
والؼلت َ الخُأ
الؼالٌ :الٗظب ألهه ًَ ِؼ ٌّ ًٖ ْهغ اللؿان لغكخه.
َّ
ألن اإلاسُئ ػٌ ًٖ ههج الهىاب .وجؼلؼلذ ألاعى:
ﱡْ
َ
الؼل ُؼٌ والل ِلم ،ألهه الٌؿخلغ في مياهه"
ايُغبذ...ومً باب
(فاعؽ )381 :2008 ،وبدؿب الىٓغٍت الشىاةُت واإلادياة
الهىجُت ئط ًغح٘ ألانل ئلى ألاخاصي وَى (ػٌ) وٍخيىن مً
َ
ملُ٘ واخضا أي /ػ ـ ٌ ،/زم جُىع فأنبذ مًٗفا زالزُا
َ
َ
َ
فأنبذ (ػ ًٌَّ) ئط ًخيىن مً ملُٗحن /ػ ـ ٌ ٌ /ــ /ئط ًيىن غحر
جام ومخلُ٘ بمٗنى ٖضم جسُل الحغهت فُه ،زم بٗض طلً
أعاصوا مىه الحغهت والايُغاب فأنبذ مًٗفا عباُٖا (ػلؼٌ)
َ
َ
َ
/ػـ ـ ٌ /ػ ــ ٌ /ــ /مً زالزت ملاَ٘ وبهظا ًفهم الؿام٘ أن
الؼلؼاًٌ .يىن مٗىاٍ أن ألاعى " خغهذ جدغٍيا قضًضا ختى
ًسُل للىاؽ أجها زغحذ مً خحزَا ألن فٗل ػلؼٌ مأزىط مً
الؼلل وَى ػلم الغحلحن ،فلما ٖىىا قضة الؼلل ياٖفىا الفٗل
للضاللت بالخًُٗف ٖلى قضة الفٗل هما كالىا :هبىبه ،أي
هبه وإلالم باإلايان مً اللم .والؼلؼاٌ :بىؿغ الؼاي ألاولى مهضع
ػلؼٌ ،وأما الؼلؼاٌ بفخذ الؼاي فهى اؾم" (ٖاقىع:1984 ،
 )491ئط جفهم الؿام٘ اإلاىانلت للؼالػٌ" ألجها ٖامت في حمُ٘

Journal of the University of Garmian 8 (2), 2021

ألاعى ،بسالف الؼالػٌ اإلاٗهىصة في بٌٗ ألاعى" ( اإلااوعصي،
ص.ث ،)318/6 :وأن الؼلؼاٌ مخىغع هخىغاع اإلالاَ٘ في الغباعي،
وفي آلاًت اإلاباعهت ،ئط واهذ ؾخت ملاَ٘ بمٗنى أجها ججؿض
اإلادياة لخىغاع اإلاٗنى ئط ٌٗض ػلؼالا" مخىغعا مخضاعوا فان جىغع
ْ َ
خغوف لفٓه ًىبئ ًٖ جىغع مٗنى الؼلل ِػلؼالها اي الؼلؼاٌ
اإلاسهىم بها الظي حؿخىحبه فى الحىمت ومكِئت هللا"
(مهُفى ،ص.ث ،)402/10 :وبمٗنى آزغ"الؼلؼلت :الحغهت
الكضًضة بؿغٖت ،وٍضٌ لظلً فله اللغت مً وحهحن :ألاوٌ:
جىغاع الحغوف ،أو ما ًلاٌ جىغاع اإلالُ٘ الىاخض ،مشل نلهل
وكللل وػكؼق ،فهظا الخىغاع ًضٌ ٖلى الحغهت .والشاوي :وػن
فٗل بالخًُٗف هغلم وهؿغ وفخذ ،فلض احخم٘ في َظٍ
اليلمت جىغاع اإلالُ٘ وجًُٗف الىػن .ولظا ،فان الؼلؼاٌ أقض
ما قهض الٗالم مً خغهت ،وكض قىَضث خغواث ػلؼاٌ في أكل
مً عب٘ الشاهُت ،فضمغ مضها وخُم كهىعا" (الكىلُُي:1995:
 )56/9وأًًا مشل نىث الؼاي اإلاداواة الُبُٗت لالَتزاػاث
الىاقئت ًٖ الؼلؼاٌ وجيىن مخىانلت ئط الؼلؼاٌ مخىغع ،وطلً
ألن نىث الؼاي ًخمحز أهه مً ألانىاث اإلاجهىعة مً الهفاث
الٗامت ئط " الجهغ في ألانىاث هاجج ًٖ اَتزاػ الىجغًٍ
ً
نىجا مىؾ ً
ً
ُلُا"
مىخٓما ًدضر
الهىجُحن اَتز ًاػا
(أهِـ )20 : 1999،وٍخمحز بهفت زانت وهي الهفحر" ألهه
ًهضع ٖىض الىُم به قبه الهفحر (بكغ )120 :2000 ،وكض
أحم٘ الٗلماء هي نفت لؤلنىاث (الهاص والؼاي والكحن)
وؾبب َظٍ الدؿمُت ألن نىتها والهفحر جسغج مً بحن الشىاًا
وَغف اللؿان فُىدهغ الهىث َىان وٍهفغ بهً( .ىٓغ:
ٌِٗل )518 /5: 2001 ،وجخمحز َظٍ ألانىاث أن لها " نفت
كىة في الهىث ال ٌكغهها في وؿبخه غحرَا مً ألانىاث"
(ؾلىم )18 :1981 ،والالم ًخمحز أهه مً ألانىاث اإلاجهىعة
مً الهفاث الٗامت ،وٍخمؼ مً الهفاة الخانت باالهدغاف:
وَى نفت زانت بهىث الالم ،وَى نىث ٖىضما هلىم
بـىُله ًخهل َغف اللؿان باللشت زلف ألاؾىان الٗلُا ،ئط
جيكأ ٖلبت في وؾِ الفم ،جمى٘ جُاع الهىاء مً اإلاغوع ،ئال مً
مىفظ ٌؿمذ للهىاء باالوؿُاب مً أخض حاهبي الفم ،أو وليهما،
وَظا َى مٗنى الجاهبُت في َظا الهىث وٍيخج مٗه جظبظب
ألاوجاع الهىجُت في خاٌ الىُم بهً( .ىٓغ :بكغ.347 :2000 ،
والىىعي .)164 :1996 ،ئط مشل الهىجحن (الؼاي والالم) الؼاي
مشل ويىخا ؾمُٗا لللىة الاَتزاػاث التي ًدضثها الؼلؼاٌ،
ّ
والالم مشل الاهدغافاث لؤلعى مما جدضزه الاَتزاػاث ًيخج
ٖنها الدكلم وما ًهبذ فيها مً قضة البراهحن .مما ًإصي ئلى
اهدغاف ول ش ئ ًٖ مياهه فال ٌؿخلغ ش ئ في مياههً( .ىٓغ:
الهابىوي)563/3 :1997 ،
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املطلب الرابع :جمالياث الفاصلت في السىرة املباركت
للفانلت أَمُت في الىو اللغآوي ئط حٗض مً ؤلاعجاػ وفهاخت
الىالم ولها جأزحر زام في الؿام٘ بمٗنى " أن َظٍ الفىانل
مً حملت اإلالهىص مً ؤلاعجاػ ألجها جغح٘ ئلى مدؿىاث الىالم
وهي مً حاهب فهاخت الىالم ،فمً الغغى البالغي الىكىف
ٖىض الفىانل لخل٘ في ألاؾمإ فخخأزغ هفىؽ الؿامٗحن
بمداؾً طلً الخمازل ،هما جخأزغ باللىافي في الكٗغ
وباألسجإ في الىالم اإلاسجىٕ" (ٖاقىع .)76/1 1984 ،في
خحن"جل٘ الفانلت ٖىض الاؾتراخت في الخُاب ،لخدؿحن
الىالم بها وهي الُغٍلت التي ًباًً اللغآن بها ؾاةغ الىالم.
وحؿمى فىانل ألهه ًىفهل ٖىضَا الىالمان ،وطلً أن آزغ
آلاًت فهل بُنها وبحن ما بٗضَا ،ولم ٌؿمىَا مسجىٖا"
(الؼعهص ي).50 :2006 ،
والفانلت في اللغت :مأزىطة مً (فهل) ئط ًلىٌ ابً فاعؽ
(ثَ395ـ)  " :الفاء والهاص والالم ولمت صحُدت جضٌ ٖلى
جمُحز الص يء .مً الص يء وئباهخه ٖىهَ ...
ُلُ :
والفه ُ
ولض الىاكت
ِ
ُ
افخهل ًٖ أمه .واإلا ْف َ
هل :اللؿان ،ألن به جفهل ألامىع
ِ
ئطا ِ
وجخمحز ...واإلافانل :مفانل الٗٓام" (فاعؽ)738 :2008 ،
وبهظا ًيىن مٗىاَا ؤلاباهت والخىيُذ والخمحز ،والفهل بحن
ألاقُاء ،والخفهُل بها .في خحن ازخلف الٗلماء في حٗغٍف
الفانلت منهم مً ًظهغَا في مٗغفت الفهم للمٗاوي فُلىٌ
الغوماوي " الفىانل :خغوف مدكاولت في اإلالاَ٘ جىحب
خؿً ئفهام اإلاٗاوي"(الؼعهص ي )50 :2006 ،ومنهم مً ًُلم
ٖليها أوازغ آلاًاث وَكبهها بالسج٘ هما في الكٗغ ومً طلً
هخاب هللا
آلاًاث في
كىٌ ابً مىٓىع (ث َ711ـ) ئط " أوازغ
ِ
ِ
َّ
فىانل بمجزلت كىافي الكٗغ ،حل هخاب هللا ٖؼ وحل .واخضتها
فانلت" (مىٓىع )524/11 :1993،ومنهم مً ًظَب ئلى أجها
بضاًت آلاًت وهظلً جهاًتها ومً طلً كىٌ الضاوي ئط " هي ولمت
آزغ الجملت ،وكاٌ :أما الفانلت فهي الىالم اإلاىفهل مما
بٗضٍ ،والىالم اإلاىفهل كض ًيىن عأؽ آًت وغحر عأؽ ،وهظلً
الفىانل ًىً عؤوؽ آي وغحرَا ،وول عأؽ آًت فانلت ،ولِـ
ول فانلت عأؽ آًت فالفانلت حٗم الىىٖحن وججم٘ الًغبحن"
(الؼعهص ي ،)50/2006 ،ومً اإلادضزحن منهم فًل ٖباؽ
بلىلهً ":لهض بالفانلت اللغآهُت طلً اللفٔ الظي زخمذ به
آلاًت ،فىما ؾمىا ما زخم به ببِذ الكٗغ كافُت ،أَللىا ٖلى
ما زخمذ به آلاًت الىغٍمت فانلت" (ٖباؽ. )214 : 2007،
والحؿىاوي ٌٗغف الفانلت أجها " ولمت آزغ آلاًت هلافُت
الكٗغ وسجٗت الىثر – والخفهُل – جىافم أوازغ آلاي
وخغوف الغوي ،أو في الىػن مما ًلخًُه اإلاٗنى وحؿترًذ ئلُه
الىفىؽ" (الحؿىاوي .)29 :2000 ،وكض اجفم الٗلماء ئط " ال
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ًجىػ حؿمُتها كىافي ئحماٖا ،ألن هللا حٗالى إلاا ؾلب ٖىه اؾم
الكٗغ وحب ُ
ؾلب اللافُت ألجها مىه وزانت به في الانُالح.
وهما ًمخى٘ اؾخٗماٌ اللافُت فُه ًمخى٘ اؾخٗماٌ الفانلت في
الكٗغ ،ألجها نفت لىخاب هللا فال جخٗضاٍ .وَل ًجىػ
اؾخٗماٌ السج٘ في اللغآن؟ زالف الجمهىع ٖلى اإلاى٘ ،ألن
أنله مً سج٘ الُحر ،فكغف اللغآن أن ٌؿخٗاع لص يء مىه
لفٔ أنله مهمل .وألحل حكغٍفه ًٖ مكاعهت غحرٍ مً الىالم
الحاصر في ونفه بظلً ،وألن اللغآن مً نفاجه حٗالى ،فال
ًجىػ ونفه بهفت لم ًغص ؤلاطن بها" ( الؿُىَي:1988 ،
)25/1
َّ
أهىاع الفىاصل باعخبار املخىازي واملخىازن واملطرف والرصع:
(ًىٓغ :الؼعهص ي .62 :2006،والؿُىَي)686 :2010 ،
َّ
اإلاغن٘ :وَى أن ًخفم وػها وجلفُت وٍيىن مافي ألاولى ملابال
1إلاا في الشاهُت هلىله في ؾىعة الؼلؼلتَ (( :ف َمً ٌَ ْٗ َم ْل ِم ْش َلاٌَ
َ َّ َ ْ ً َ َ ُ َ َ َ ْ َ ْ ْ َ َ َ َ
اٌ ط َّع ٍة ق ًّغا ًَ َغ ٍُ )) [الؼلؼلت٧ :
طع ٍة زحرا ًغٍ  ،ومً ٌٗمل ِمشل
َ َ
–  ]٨فيلمت {ﲟ} مخفلت في الىػن والخلفُت ئط  /ي ــ /ع ـ ـ ـ ٌ/
أي  /م ح  /م ح م ./وهفـ الحغف ألازحر وَى الهاء.
وجًمىذ آلاًخان اإلالابلت ما بحن اإلالاَ٘ في الفانلت والحغوف
والحغواث وأًًا في ألازحر وَى الهاء ئط آلاًخان مغجبُخان
ببًٗهما آلازغ فاألولى صاللت ٖلى أؾلىب الترغُب في الخىبُت
في ٖمل الخحر ولى وان بمشابت الظعة فالجؼاء ًيىن فُه الخحر،
وفي آلاًت الشاهُت أؾلىب الترَُب الخبلُغ والخىبُه ٖلى الىهي
والابخٗاص ًٖ ٖمل الكغً( .ىٓغٖ :اقىع)490 /30 :1984 ،
والجؼاء ًيىن ًغاي الكغ في ًىم اللُامت مً حغاء ٖمله .في
خحن أن فانلت الهاء فهى نىث مهمىؽ عزى ئط اإلاهمىؾت
"خغف أيٗف الاٖخماص في مىيٗه ختى حغي الىفـ مٗه،
وأهذ حٗغف طلً ئطا اٖخبرث فغصصث الحغف م٘ حغي الىفـ.
ولى أعصث طلً في اإلاجهىعة لم جلضع ٖلى طلً" (ؾِبىٍه:1988،
 .)434 /4وَى عزى ٖىـ ألانىاث الكضًضة ،ومسغحها مً
أكص ى الحلم (ًىٓغ :ؾِبىٍه )433/4 :1988،فهىا مشل
نىث الهاء حغٍان الىفـ البكغٍت في الًٗف والخفاء أمام
الٗمل ففي آلاًت ألاولى مشل ٖمل الخحر في الخفاء ألهه ًيىن
ٖمل الخحر ئما ْاَغا أو غحر ْاَغ والجىت هما مٗلىم ال ٖحن
عأث وال أطان ؾمٗذ ما في الجىت مً الخحر وال ًخهىعَا ٖلل
بكغ ،فخجمٗذ طعاث ٖمله ختى أهجخه وللى زحرا ٖليها،
وٖمل الكغ صاةما ًيىن في الخفاء وٍغاٍ نضاَا في هفؿه
اإلآلمت .ففُه جدؿغ وهضم مً حغاء ٖمله فٗمله مً الظعاث
ججمٗذ ٖلُه ختى أَلىخه.
2اإلاخىاػي :وَى أن ًخفم وػها وجلفُت ولم ًىً ما في ألاولىَ
ملابال للشاهُت ،ومما حاء في ؾىعة الؼلؼلت كىله حٗالىِ (( :ئطا
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َْ ُ َ ْ َ َ
َْ ُ ْ َ
ْ َ
َ ْ
ى أزلال َها )) [الؼلؼلت– ١ :
ى ِػل َؼال َها َ ،وأز َغ َح ِذ ألاع
ُػل ِؼل ِذ ألاع
 ]٢فالفانلت { َا } و { َا } لهما هفـ الىػن والخلفُت وَى
َ َ َ
َ
َ َ َ
َ
نىث ألالف / :ػ ـ ٌ /ػـ ــ ٌ /ــَ /ـ ـ ــ . /و  /أـ ـ ر /ق ـ ــ ٌ /ــَ /ـ ـ ــ./
أي  /م ح م /م ح ح /م ح /م ح ح ،/فالفىانل
جأحي ٖلى خؿب اإلاٗاوي واإلاىاؾبت ما بحن آلاًاث هأجها ؾلؿلت
مترابُت مخالخمت جىمل بًٗها البٌٗ بمٗنى في الىفست ألاوٌ
ًدضر الؼلؼاٌ لؤلعى وفي الشاهُت جسغج ألاعى أزلالها وطهغ
اإلاهضع في آلاًت ألاولى للخأهُض في خحن أيُف ػلؼالها ئلى يمحر
ألاعى إلفاصة جمىىه منها وجىغعٍ ختى هأهه ٖغف بيؿبخه ئليها
لىثرة والخسهُو بها وٍيىن خؿً طلً إلاىافلت عءوؽ آلاي
بٗضَاً( .ىٓغٖ :اقىع .491 /30 :1984،واللغَبي: 1964،
 )147 /20فاهتهذ الفانلت في َظٍ آلاًخحن بهىث ألالف وَى
مً خغوف اإلاض والحن ئط " هثر في اللغآن الىغٍم زخم ولمت
اإلالُ٘ مً الفانلت بدغوف اإلاض واللحن ...وخىمخه وحىص
الخمىحن مً الخُغٍب بظلً" الؼعهص ي )60 :2006 ،وبمٗنى
آزغ " أما ئطا جغهمىا فاجهم ًلحلىن ألالف والُاء والىاو ما
ًىىن وما ال ًىىن ،ألجهم أعاصوا مض الهىث" (ؾِبىٍه1988،
 )204 /4:وطلً " ألجهم أعاصوا مض الهىث  ....وحاء اللغان ٖلى
أٖظب ملُ٘ وأؾهل مىكف" (الؼعهص ي )60 :2006 ،وَى
أًًا نىث مجهىع ما بحن الكضة والغزاوة ومسغحه مً
أكص ى الحلم مشل خغف الهاء الظي طهغهاٍ ؾابلا ،فجؿضٍ
نىث ألالف ويىخا ؾمُٗا في الضاللت ٖلى اإلاض اللىي
الكضًض للؼلؼاٌ مً حهت ،وٖلى الغزاوة والكضة بمٗنى مض
عزاوة ألاعى مً خُث زغوج ألازلاٌ منها هأجها لُىه ومً
هاخُت مض قضة كظفها لؤلزلاٌ ألهه ًُلب الضف٘ اللىي مً
باَنها ئلى أٖالَا .
3اإلاخُغف :وَى أن ًخفم في الحغف ألازحر فلِ ،ومما حاء فيَْ ُ ْ َ
َ ْ َ
ى ِػل َؼال َها ،
الؿىعة اإلاباعهت كىله حٗالىِ (( :ئطا ُػل ِؼل ِذ ألاع
َ
َ
َ ْ
وؿ ُ
اٌ ؤلا َ
ألا ْع ُ
ى َأ ْز َل َال َها َ ،و َك َ
ان َما ل َها ْ ًَ ،ى َم ِئ ٍظ
َوأز َغ َح ِذ
ِ
ُ ُ َ ْ
ج َد ِّضر أز َب َاع ََا
َ
َ
َ
ِبأ َّن َعَّب ًَ أ ْو َحى ل َها َّ)) [الؼلؼلت . ]٥ – ١ :ئط الفانلت اهتهذ في
حمُٗها بهىث الهاء .وَى مسغحه هما طهغهاٍ ؾابلا مً
أكص ى الحلم جدضزىا ًٖ آلاًت ألاولى والشاهُت وهفهل اللىٌ
في آلاًاث ألازغي ئط حؿض نىث ألالف ويىخا ؾمُٗا
وئًلاُٖا في آلاًت الشالشت في الضاللت ٖلى ما "فُلىلىن طلً إلاا
َ
ًبهغَم مً ألامغ الفُٓ٘ هما ًلىلىن َمً َب َٗش َىا مً مغكضها
وكُل َظا كىٌ اليافغ ألهه وان ال ًإمً بالبٗث فأما اإلاإمً
َ
فُلىٌ ََظا َما وٖض الغخمً ونضق اإلاغؾلىن" (اليؿفي،
 )669 /3 ،1998وفي آلاًت الغابٗت مشل ؤلازباع " أن أمغ الضهُا
كض اهلط ى ،وأمغ آلازغة كض أحى .فُيىن طلً منها حىابا لهم
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ٖىض ؾإالهم ،ووُٖضا لليافغ ،وئهظاعا للمإمً" (اللغَبي،
 )149 /20 : 1964وفي آلاًت الخامؿت بمٗنى أن ألالف ًضٌ
بمض الحضًث لؤلعى وئبغاػٍ ئط "خضر بيل ما ٖمل ٖلى ْهغَا
ّ
مً زحر أو قغ ،فدكيىا الٗاص ي ،وحكهض ٖلُه وحكىغ الُات٘
وحكهض له" (الخاػن )458/4 ،1415 ،وَظا الخخاب٘ للفانلت
(ألالف) وجىغاعَا ًضٌ ٖلى الخىانل ما بحن آلاًاث هأجها
ؾلؿلت مخخابٗت مً ألاخضار ألاولى ؾبب في الشاهُت والشاهُت
ؾبب في الشالشت والشالشت ؾبب في الغابٗت والىدُجت في آلاًت
الخامؿت في الخدضًث إلاا خهلً( .ىٓغ :ألاقمىوي:2002 ،
 .)858وأًًا أيفى نىث ألالف لحىا نىجُا عهاها ًضق ٖلى
أطن الؿام٘ وَظا ما ٌٗض مً حمالُاث الاؾخٗماٌ اللغآوي في
جىُْف ألانىاث اللغىٍت.
ئط وال َّبض مً ؤلاقاعة ئلى أن الفانلت في آلاًت الؿاصؾت
ازخلفذ
ًٖ الفانالث ألازغي وحاءث مسخلفت في الىػن لليلمت
َ
ً َ ُ
والفانلت في { ﲑ} وجلُُٗها لليلمت  /أ ـ ـ ٕ /م ــ ٌ /ــَ /ـ ـ ـ م./
وملاَٗها  /م ح م /م ح ح /م ح /م ح م) ئط
حغحراث الفانلت مً ألالف ئلى اإلاُم وَى وكف جام البخضاء
بالكغٍ (ًىٓغ( :ألاقمىوي .858 :2002 ،و الضاوي:1987 ،
 )626ونىث اإلاُم نىث مجهىع ما بحن الكضة والغزاوة طا
غىت بمٗنى" خغوف الغىت فالىىن ؾاهىت ومخدغهت ،واإلاُم ،ئال
ّ
أن اإلاُم أكىي مً الىىن ألن لفٓها ال ًؼوٌ ،ولفٔ الىىن كض
ًؼوٌ ٖنها ،فال ًبلى منها ئال غىت ،وهظلً لم جضغم اإلاُم
بالىىن" ( اللغَبي (اإلاىضح ) )97 :2000 ،وَى أن ٖىض الىُم
بها بىدبـ الهىاء اهدباؾا جاما في مىي٘ مً الفم ،ولىً
ًسفٌ الحىً اللحن الُبم ،فُخمىً الهىاء مً الىفاط ًٖ
َغٍم الخجىٍف ألاهفي مدضزا في مغوعٍ هىٖا مً الحفُف.
(ًدىٓغ :الؿٗغان ،)179 :1964 ،وبما أن الفانلت خؿً
ئفهام اإلاٗاوي فخغحر الفانلت ًيىن بخغحر اإلاٗاوي لآلًت الىغٍمت
فبٗض الؼلؼاٌ وزغوج ألازلاٌ واهتهاء هلى ش يء .فجاء بالهىث
ألاكىي للمٗنى بالبٗث مً حضًض ونضوعَم حماٖاث ًيىن
اإلاىكف ًىدكغ فُه الاهدباؽ للىفـ والهمذ والتركب
والححرة إلاٗغفت عؤٍت الٗمل فُجؿض ويىخا ؾمُٗا ًيبه ٖلى
َىٌ اإلاىكف وقضجه بمٗنى " َى اإلالهىص مً الىالم ألن
الىالم مؿىق إلزباث الحكغ والخظهحر به والخدظًغ مً أَىاله
فاهه ٖىض خهىله ٌٗلم الىاؽ أن الؼلؼاٌ وان ئهظاعا بهظا
الحكغ" (ٖاقىع )493 /30 :1984 ،في خحن لى حاء بالخىافم
م٘ الفىانل ألازغي مشل (أٖمالها) لم ًىً الىكف ٖليها وال
ًيىن منها اإلاٗنى اإلاغاص مً أٖمالها فخيىن ؤلايافت ئلى ألاعى،
وٍىً اإلاٗنى الهضوع لغغى عؤٍت ألاعى ولِـ عؤٍت ألاٖماٌ،
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وزو بالجم٘ في {أٖمالهم} أي اإلاإمً واليافغ ،ولى أعاص
اللىٌ باإلوؿان لياهذ الفانلت الهاء وٍيىن {فُيىن ًىمئظ
ًهضع ؤلاوؿان لحري أٖماله} للخسهُو ولىً حاءث
الفانلت للضالث ٖلى الٗام للىاؽ حمُٗا مخىاؾلا م٘
الحؿاب لظلً الُىم ،فمشلت ويىخا ؾمُٗا كىٍا في الضاللت
ٖلى الفغخت والؿٗاصة والغزاء للمإمً وٍلابله الححرة والفؼٕ
الكضًضة لليافغ .بمٗنى " َظٍ أقض وأصهى ..ئجهم طاَبىن ئلى
خُث حٗغى ٖليهم أٖمالهم ،لُىاحهىَا ،وٍىاحهىا حؼاءَا.
ومىاحهت ؤلاوؿان لٗمله كض جيىن أخُاها أكس ى مً ول حؼاء.
وئن مً ٖمله ما حهغب مً مىاحهخه بِىه وبحن هفؿه ،وَكُذ
بىحهه ٖىه لبكاٖخه خحن ًخمشل له في هىبت مً هىباث الىضم
ولظٕ الًمحر .فىُف به وَى ًىاحه بٗمله ٖلى عؤوؽ
ألاقهاص ،في خًغة الجلُل الُٗٓم الجباع اإلاخىبر؟! ئجها ٖلىبت
َاةلت عَُبت ..مجغص أن ًغوا أٖمالهم ،وأن ًىاحهىا بما وان
منهم! ووعاء عؤٍتها الحؿاب الضكُم الظي ال ًضٕ طعة مً زحر
أو مً قغ ال ًؼجها وال ًجاػي ٖليها" (اللغَبي/6 :1964 ،
)3955
الخاجمت:
حاء أهثر ٖضص للملاَ٘ في آلاًت الؿاصؾت ئط بلغ ()19
ملُٗا ،وأكل ٖضص في آلاًت الشالشت ( )9ملاَ٘ ،واجفلذ
في ٖضص اإلالاَ٘ في ول مً آلاًت ( )4-1بلغذ ()12
ملُٗا ،وآلاًت ( )8-7بلغذ ( )14ملُٗا ،واهفغصث ول
مً آلاًت الشاهُت بىعص ( )11ملاَٗا ،وآلاًت الخامؿت
( )10ملاَ٘ .وبلغ أهبر ٖضص للملُ٘ اللهحر/م ح /في
آلاًت الؿاصؾت ئط بلغ ( )7ملاَ٘ ،وبلغ أكل وعوص في
آلاًت الشالشت ئط بلغ ( )3ملاَ٘ .وحؿاوي في آلاًت ()5-2-1
ئط بلغ ( )5ملاَ٘ .واهفغصث ول مً آلاًت ( )4بىعص ()6
ملاَ٘ .وبلغ أهبر ٖضص للملُ٘ الُىٍل اإلافخىح /م ح
ح )4( /ملاَ٘ في آلاًت ( ،)6-3وأكل وعوص في آلاًت()8-7
ملُٗا واخضا .وحؿاوث في آلاًت ( )5-4-2ملُٗحن،
وآلاًت ( )6-3ئط بلغ ( )4ملاَ٘ ،وآلاًت ( )8-7ملُٗا
واخضا ،واهفغصث آلاًت ألاولى بىعص ( )3ملاَ٘ .وأهبر ٖضص
للملُ٘ الُىٍل اإلاغلم بهامذ /م ح م )9( /ملاَ٘
في آلاًت ( ،)8-7وأكل وعوص في آلاًت الشالشت ئط بلغ
ملُٗحن .في خحن حؿاوث في آلاًت ( )4-2-1ئط بلغ ()4
ملاَ٘ .وفي آلاًت ( )8-7ئط بلغ ( )9ملاَ٘ .واهفغص ول
مً آلاًت الخامؿت ( )3ملاَ٘ ،وآلاًت الؿاصؾت ()8
ملاَ٘.
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ازخلفذ الفىانل في الؿىعة اإلاباعهت ئط اهتهذ آلاًاث
الخمـ ألاولى بفانلت ألالف وطلً لخىانل ألاخضار،
زم حغحرث في آلاًت الؿاصة واهتهذ بفانلت اإلاُم لخغحر
اإلاٗنى وَى عؤٍت الٗمل ،زم حغحرث ئلى فانلت الهاء في
آلاًت (الؿبٗت والشامىت) جبٗا لخغحر اإلاٗنى وَى الجؼاء
للٗمل ؤلاوؿان.
اهتهذ آلاًاث الخمـ ألاولى باإلالُ٘ الُىٍل اإلافخىح
/م ح ح ./مخىاؾلت م٘ ألاخضار التي حاءث مً أحلها،
وحغحرث في آلاًاث الشالر ألازحرة ( )8-7-6ئلى اإلالُ٘
الُىٍل الُىٍل اإلاغلم بهامذ .ئط أيفذ اإلالاَ٘
حغؾا نىجُا عهاها جيبيهُا ٖلى اإلاٗاوى واإلاىاؾباث التي
حاءث بهظا الخىغاع اإلالُعي .ئن آلاًاث الشالر ألازحرة
حغحراث فىانلها (اإلاُم في آلاًت الؿاصؾت) و (الهاء في
آلاًت الؿابٗت والشامىت) واجدضث ملاَٗها ألازحرة واهتهذ
باإلالُ٘ الُىٍل اإلاغلم بهامذ  /م ح م /وطلً
بخغحر اإلاٗاوي وَى الحؿاب لغؤٍت ألاٖماٌ وهظلً الجؼاء
للٗمل في الخحر والكغ.
في آلاًت ( )8-7اجفلذ الفىانل في الىػن والفانلت
وحاءث ملابلت لبًٗها.
ًىماػ اللغآن الىغٍم بضكت ازخُاع اإلالاَ٘ في الضاللت ٖلى
اإلاٗنى اإلاُلىب مً آلاًت مً حهت وما جغٍضة الؿىعة
بهىعة ولُت ،فجاءث اإلالاَ٘ في ؾىعة الؼلؼلت مخىاؾلت
طاث ئًلإ وحغؽ نىحي صالا ٖلى أَىاٌ ًىم اللُامت
والبٗث.
لم ًأحي أي ملُ٘ مً اإلالاَ٘ للملُ٘ اإلاضًض واإلاؼٍض،
وطلً ألجها مً ملاَ٘ الىكف وكلُلت الاؾخٗماٌ في
الىهىم ؤلابضاُٖت بؿبب زللها في الىُم.
وان لفاٖلُت ألانل الشىاتي في (ػٌ) وجىغاع اإلالاَ٘ في
(ػلؼٌ) صاللت ٖلى الحغهت الكضًضة وأيفى لحىا نىجُا
في آلاًت للؿام٘ في ججؿُضَا ًىم اللُامت.
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قائمت املصادر واملراجع:
 اللغآن الىغٍم
 .1ألاػَغي :أبى مىهىع مدمض بً أخمض ألاػَغي (ث
َ370ـ) ،مٗاوي اللغاءاث ،جدلُم :أخمض فغٍض اإلاؼٍضي،
صاع الىخب الٗلمُت ،بحروث – لبىان ،الُبٗت :الشاهُت،
.2010
 .2ألاقمىوي :أخمض مدمض بً ٖبض الىغٍم ألاقمىوي ،مىاع
الهضي في بُان الىكف والابخضا ،قغٍف أبى الٗال
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الٗضوي ،صاع الىخب الٗلمُت ،بحروث – لبىان ،الُبٗت:
الشاهُت.2002 ،
ألالىس ي :قهاب الضًً مدمىص بً ٖبض هللا الحؿُني
ألالىس ي (ثَ1270 :ـ) ،جفؿحر عوح اإلاٗاوي في جفؿحر
اللغآن الُٗٓم والؿب٘ اإلاشاوي ،جدلُمٖ :لي ٖبضالباعي
ُُٖت ،صاع الىخب الٗلمُت ،بحروث – لبىان ،الُبٗت:
الشالشت.2009 ،
ألاهضلس ي :أبى خُان مدمض بً ًىؾف بً ٖلي بً
ًىؾف بً خُان أزحر الضًً ألاهضلس ي (ثَ745 :ـ)،
جفؿحر البدغ اإلادُِ ،صاع الىخب الٗلمُت ،بحروث –
لبىان ،الُبٗت :الشالشت.2010 ،
أهِـ :أبغاَُم أهِـ ،ألانىاث اللغىٍت ،مىخبت ألاهجلى
اإلاهغٍت ،ص.1999 ،ٍ.
بكغ :هماٌ بكغٖ ،لم ألانىاث ،صاع غغٍب -اللاَغة،
ص.2000 ،ٍ.
البىاءٖ :بضالؿخاع نالح البىاء ،الؿماث الهىجُت
اإلامحزة لالهفٗاالث ؤلاوؿاهُت في اللغآن الىغٍم ،مُبٗت
حامٗت نالح الضًً -أعبُل ،الُبٗت :ألاولى .2008 ،
البًُاوي :هانغ الضًً أبى ؾُٗض ٖبض هللا بً ٖمغ بً
مدمض الكحراػي البًُاوي (ث َ685ـ) ،أهىاع الخجزًل
وأؾغاع الخأوٍل ،صاع ئخُاء الترار الٗغبي ،بحروث –
لبىان ،الُبٗت :ألاولى.1997 ،
حني ،أبى الفخذ ٖشمان بً حني اإلاىنلي (ث َ392ـ)،
الخهاةو ،جدلُم :أخمض البرصووي وئبغاَُم أَفِل،
صاع الىخب الٗلمُت ،بحروث – لبىان ،الُبٗت :الشاهُت،
.1964
الحؿىاوي :مدمض الحؿىاوي ،الفانلت في اللغآن
الىغٍم ،صاع ٖماعٖ ،مان – ألاعصن ،الُبٗت :الشاهُت،
.2000
الحلبي :قهاب الضًً أبى الٗباؽ بً ًىؾف اإلاٗغوف
بالؿمحن الحلبي ،ﱡ
الض ﱡع اإلاهىن في ٖلىم الىخاب اإلاىىىن،
صاع الىخب الٗلمُت ،بحروث – لبىان ،الُبٗت :الشاهُت،
.2013
الحمالوي :أخمض الحمالوي ،قظا الٗغف في فً
الهغف ،صاع الفىغ الٗغبي ،بحروث – لبىان ،الُبٗت:
ألاولى.1999 ،
الخاػنٖ :الء الضًً ٖلي بً مدمض بً ئبغاَُم بً ٖمغ
الكُخي أبى الحؿً ،اإلاٗغوف بالخاػن (ث َ741ـ)،
لباب الخأوٍل في مٗاوي الخجزًل ،جدلُم :جصحُذ مدمض
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ٖلي قاَحن ،صاع الىخب الٗلمُت ،بحروث  -لبىان،
الُبٗت :ألاولى.1995 ،
الضاوي :أبى ٖمغ ٖشمان بً ؾٗض الضاوي ألاهضلس ي (ث َ444ـ)،
اإلاىخفي في الىكف والابخضا ،جدلُمً :ىؾف ٖبضالغخمً
اإلاغٖكلي ،مإؾؿت الغؾالت ،بحروث – لبىان ،الُبٗت:
الشاهُت.1987 ،
الؼخُلي :وَبت بً مهُفى الؼخُلي ،اإلاىحر في الٗلُضة
والكغَٗت واإلاىهج ،صاع الفىغ اإلاٗانغ ،صمكم – ؾىعٍا،
الُبٗت :الشاهُت.1997 ،
َ ْ ّ ُ َ َّ ْ َ ْ َّ
ْ
الض ًًِ مدمض بً ٖب ِض الل ِه بً بهاصع الؼعهص ي
الؼعهص ي :بضع ِ
(ث َ794ـ) ،البرَان في ٖلىم اللغآن ،جدلُم :مدمض أبى
الفًل الضمُاَي ،صاع خضًث -اللاَغة ،ص.2006 ،ٍ.
الؼمسكغي :أبى اللاؾم مدمىص بً ٖمغو بً أخمض ،حاع هللا
الؼمسكغي (ثَ538 :ـ) ،جفؿحر الىكاف ًٖ خلاةم غىامٌ
الخجزًل وُٖىن ألاكاوٍل في وحىٍ الخأوٍل ،صاع الىخاب الٗغبي،
بحروث – لبىان ،ص.2008 ،ٍ.
ػٍضان :حغجي ػٍضان ،الفلؿفت اللغىٍت وألالفاّ الٗغبُت،
مُبٗت الهالٌ ،مهغ – اللاَغة ،الُبٗت :الشاهُت.1904 ،
الؿٗغان :مدىص الؿٗغانٖ ،لم اللغت ملضمت لللاعب الٗغبي،
صاع الفىغ الٗغبي ،اللاَغة ،الُبٗت ألاولى.1964 ،
ؾلىم :جامغ ؾلىم ،هٓغٍت اللغت والجماٌ في الىلض الٗغبي ،صاع
الحىاع ،الالطكُت -ؾىعٍا ،الُبٗت :ألاولى.1983 ،
ؾِبىٍهٖ :مغو بً ٖشمان بً كىبر الحاعسي بالىالء ،أبى بكغ،
اإلاللب ؾِبىٍه (اإلاخىفىَ180 :ـ) ،الىخاب ،جدلُمٖ :بض الؿالم
مدمض َاعون ،مىخبت الخاهجي -اللاَغة ،الُبٗت :الشالشت،
.1988
الؿُىَي :حالٌ الضًً بً أبي بىغ الؿُىَي (ث َ911ـ):
 ؤلاجلان في ٖلىم اللغآن ،جدلُم :فىاػ أخمض ػمغي ،صاعالىخاب الٗغبي ،بحروث -لبىان ،ص.2010 ،ٍ.
 مٗترن ألاكغان في ئعجاػ اللغآن ،أخمض قمـ الضًً ،صاعالىخب الٗلمُت ،بحروث – لبىان ،الُبٗت :ألاولى.1988 ،
قاَحن :جىفُم مدمض قاَحن ،أنىٌ اللغت الٗغبُت بحن
الشىاةُت والشالزُت ،صاع الخًامً ،مهغ – اللاَغة ،الُبٗت:
ألاولى.1980 ،
قضًض :خاةل عقُض قضًضٖ ،ىانغ جدلُم الضاللت في الٗغبُت،
صعاؾت لؿاهُت ،ألاَلُت لليكغ والخىػَٖ٘ ،مان – ألاعصن،
الُبٗت :ألاولى.1984 ،
الكىلُُي :مدمض ألامحن بً مدمض اإلاسخاع بً ٖبض اللاصع
الجىني الكىلُُي (ث َ1393ـ) ،أيىاء البُان في ئًًاح
اللغآن باللغآن ،صاع الفىغ  ،بحروث –لبىان.1995 ،
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الهابىوي :مدمض ٖلي الهابىوي ،نفىة الخفاؾحر ،صاع
الهابىوي ،اللاَغة – مهغ ،الُبٗت :ألاولى.1997 ،
الهُغٖ :بضالٗؼٍؼ ؾُٗض الهُغ ،اإلاهُلح الهىحي في
الضعاؾاث الٗغبُت ،صاع الفىغ ،صمكم – ؾىعٍا ،الُبٗت:
ألاولى.2007 ،
ٖاقىع :مدمض الُاَغ بً مدمض بً مدمض الُاَغ بً
ٖاقىع الخىوس ي (ثَ1393 :ـ) ،جفؿحر الخدغٍغ والخىىٍغ:
"جدغٍغ اإلاٗنى الؿضًض وجىىٍغ الٗلل الجضًض مً جفؿحر
الىخاب اإلاجُض" ،الضاع الخىوؿُت لليكغ – جىوـَ 1984 ،ـ
الٗاويٖ :بضاللاصع بً مال خىَل الٗاوي ( ث َ1398ـ) ،بُان
اإلاٗاوي ،مُبٗت الترقي ،صمكم – ؾىعٍا ،الُبٗت :ألاولى،
.1965
ٖباؽ :فًل خؿً ٖباؽ ،ئعجاػ اللغآن ،حامٗت اللضؽ،
ٖمان – ألاعصن ،الُبٗت الشاهُت.1997 ،
فاعؽ :أبى الحؿحن أخمض بً فاعؽ بً ػهغٍا (ث َ 395ـ)،
ملاًِـ اللغت ،أوـ مدمض الكابي ،صاع الحضًث -اللاَغة ،ص.
ٍ.2008 ،
الفحروػ آباصي :مجض الضًً مدمض بً ٌٗلىب الفحروػ آباصي
(ثَ817ـ) ،اللامىؽ اإلادُِ ،صاع الحضًث ،مهغ – اللاَغة،
ص.2008 ،ٍ.
اللغَبي :أبى ٖبض هللا مدمض بً أخمض بً أبي بىغ بً فغح
ألاههاعي الخؼعجي قمـ الضًً اللغَبي (ث َ671ـ) ،الجام٘
ألخيام اللغآن جفؿحر اللغَبي جدلُم :أخمض البرصووي
وئبغاَُم أَفِل ،صاع الىخب اإلاهغٍت – اللاَغة ،الُبٗت:
الشاهُت.1964 ،
اللغَبيٖ :بضالىَاب بً مدمض اللغَبي ،اإلاىضح في الخجىٍض،
جدلُم :غاهم كضوعي الحمض ،صاع ٖماعٖ ،مان – ألاعصن،
الُبٗت :ألاولى.2000 ،ؽ
كُب :ؾُض كُب ئبغاَُم خؿحن الكاعبي (ثَ1385 :ـ) ،في
ْالٌ اللغآن ،صاع الكغوق  -بحروث -اللاَغة ،الُبٗت:
الؿابٗت ٖكغ َ1412 -ـ.
الىغملي :أوؿخاؽ ماعي الىغملى ،وكىء اللغت الٗغبُت
واهخمالها ،اإلاُبٗت الٗهغٍت ،مهغ – اللاَغة ،الُبٗت:
ألاولى.1938 ،
اإلااوعصي :أبى الحؿً ٖلى بً مدمض بً خبِب اإلااوعصي
البهغي ث َ450ـ) ،الىىذ والُٗىن (جفؿحر اإلااوعصي)،
الؿُضًً ٖبضاإلالهىص ٖبضالغخُم ،صاع الىخب الٗلمُت
ومإؾؿت الىخب الشلافُت ،بحروث – لبىان ،ص ،ٍ .ص .ث.
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اإلاضزل ئلى ٖلم أنىاث الٗغبُت ،غاهم كضوعي الحمض،
ميكىعاث اإلاجم٘ الٗلمي الٗغاقي ،الٗغاق – بغضاص ،ص،ٍ.
.2002
اإلاغاغي ،أخمض بً مهُفى اإلاغاغي (ثَ1371 :ـ) ،جفؿحر
اإلاغاغي ،قغهت مىخبت ومُبٗت مهُفى البابي الحلبي وأوالصٍ،
اللاَغة – مهغ.1946 ،1ٍ ،
مهُفى :ئؾماُٖل خلي بً مهُفى ؤلاؾخاهبىلي الحىفي
الخلىحي ،اإلاىلى أبى الفضاء (ث َ1127ـ) ،عوح البُان ،صاع
الفىغ – بحروث ،ص ،ٍ.ص.ث.
مهلىح :ؾٗض ٖبض الٗؼٍؼ مهلىح ،صعاؾت الؿم٘ والىالم
نىجُاث مً ؤلاهخاج ئلى ؤلاصعانٖ ،الم الىخب ،مهغ -
اللاَغة ص.2005 ،ٍ.
مىٓىع :مدمض بً مىغم بً ٖلى ،أبى الفًل ،حماٌ الضًً
ابً مىٓىع ألاههاعي الغوٍفعي ؤلافغٍلي (ث َ711ـ)  ،لؿان
الٗغب ،صاع ناصع – بحروث ،الُبٗت :الشالشت.1993 ،
اليؿفي :أبى البرواث ٖبض هللا بً أخمض بً مدمىص خافٔ
الضًً اليؿفي (ث َ710ـ) ،جفؿحر اليؿفي (مضاعن الخجزًل
وخلاةم الخأوٍل) ،جدلُمً :ىؾف ٖلي بضًىي ،صاع اليلم
الُُب ،بحروث  -لبىان ،الُبٗت :ألاولى.1998 ،
الىُٗمي :خؿام ؾُٗض الىُٗمي ،أبدار في أنىاث الٗغبُت،
صاع الكإون الشلافُت الٗامت ،آفاق ٖغبُت ،بغضاص ،الُبٗت:
ألاولى.1998 ،
الىىعي :مدمض حىاص الىىعيٖ ،لم ألانىاث الٗغبُت ،حامٗت
اللضؽٖ ،مان – ألاعصن ،الُبٗت ألاولى.1996 ،
ٌِٗلٌِٗ :ل بً ٖلي بً ٌِٗل ابً أبي الؿغاًا مدمض بً
ٖلي ،أبى البلاء ،مىفم الضًً ألاؾضي اإلاىنلي ،اإلاٗغوف بابً
ٌِٗل وبابً الهاو٘ (ث َ643ـ) ،ئمُل بضٌ٘ ٌٗلىب ،صاع
الىخب الٗلمُت ،بحروث – لبىان ،الُبٗت :ألاولى.2001 ،
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