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 ملخص البحث

لفظة )آمين( مما يكثر ترديده بعد الدعاء في الصالة، وفي غير الصالة. 
ووردت أحاديث وآثار كثيرة في مشروعيتها، واستحباب ختم الدعاء بها. وقد َجَهَد 
الباحث في أن يبين حقيقتها: أهي اسم فعل كما هو قول جمهور العلماء من 

كما هو رأي بعضهم؟  (تعالى) المفسرين والنحاة واللغويين، أم اسم من أسماء اهلل
واستوفى خمس لغات فيها، مؤكدًا على األشهر واألكثر استعمااًل عند العرب، وورودًا 
في الحديث النبوي الشريف ومنظوم الكالم ومنثوره، وأورد من معانيها عشرين معنى، 

 ن أكثر من ثالثين ذكرها العلماء.اختارها م
Abstract 

 

The word (Amen), is used to be repeated, publicly after a 

beseech, and privately in a prayer. Many prophet's sayings and 

historical traces refer to its legitimate, and seal beseech with it. 

The researcher worked hard to declare its truth: Is it a name of a 

verb as said by the majority of scholars, explainers, 

grammarians and linguists, or a name of the Allah's names - the 

Almighty - as said by some of them? And implied five 

languages focusing upon the most famous, the most widely used 

by the Arabs and most widely exist in the Hadith and the words 

of the Arabs, and provides twenty of its meanings which are 

chosen from more than thirty mentioned by the scholars. 

 مةاملقدّ
ا تدعو الحاجة إلى )آمين( كلمة تقال إثر الدعاء في الصالة وخارجها. وهي مم  

معرفته واإللمام بكل ما يتعلق به، وذلك لكثرة دورها في الكالم، وترددها على ألسنة 
الناس أفرادًا وجماعات في صالتهم ودعائهم ومناجاتهم، ويكفي للداللة على ذلك أنها 
تقال بعد الفاتحة في كل ركعة من ركعات الصالة، يقولها اإلمام والمأموم والمنفرد 
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السواء في الصلوات الجهرية والسرية، على خالف بين الفقهاء في تفاصيل على 
وبعد كل دعاء في غيرها،  –وهو الدعاء في الصالة  –ذلك. وتقال عند القنوت 

يقولها الداعي والسامع، جهرًا أو سرًا في آخر الدعاء مرة واحدة أو بعد كل فقرة مرارًا 
 كثيرة.

آمين(، يقال: أمَّن يؤمِّن تأمينًا، وقائل )آمين( والتأمين مصدر أمَّن، أي: قال )
 هو المؤمِّن.

وفي مشروعية التأمين وفضله والحضِّ عليه، وبيان حكمه وموقعه وجزائه 
أحاديث نبوية وآثار وأخبار كثيرة جدًا، حفلت بها كتب الحديث والتفسير والفقه واللغة 

في في الداللة على أهمية هذه والغريب والنحو، أذكر هنا بعضها، مقتصرًا على ما يك
 اللفظة وضرورة إفرادها بالدراسة والبحث.

وفعله، ومن  فقد ثبتت مشروعية التأمين في السنة المطهرة من قول النبي 
فعل أصحابه وقولهم، وكذا التابعين لهم وتابعيهم، وجرى عليه عمل األمة قرونًا 

 نا، ثم إلى ما شاء اهلل بعد ذلك.متعاقبة وآمادًا متطاولة، من زمن النبوة إلى زمان
)إذا أمَّن قال: ) روى البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة أن رسول اهلل 

. (1)((اإلمام فأمِّنوا، فإنه من وافق تأميُنه تأميَن المالئكة ُغفر له ما تقدم من ذنبه
أيضًا وغيرهما عن ابن  "الصحيحين"وفي  وورد بروايات وصيغ وألفاظ أخرى كثيرة.

وفي حديث وائل بن حجر:  .(2)((يقول: آمين )كان رسول اهلل )شهاب قال: 
قرأ: غير المغضوب عليهم وال الضالين، فقال: آمين، ومد بها  )سمعت النبي )

                                                 
1

 ؛2/00جامع الترمذي ؛1/101موطأ مالك ؛2/129صحيح مسلم؛ 1/191صحيح البخاري 
. واختلف فيما تعتبر 1/25الكبرى للبيهقي والسنن ؛1/212سنن أبي داود ؛2/110سنن النسائي

به موافقة المالئكة: فقيل في الزمان، وقيل في اإلخالص، وقيل في اإلجابة. وهل المراد المالئكة 
اري كلهم، أو الحفظة، أو الذين يتعاقبون في الليل والنهار، على أقوال. انظر: شرح البخ

 .1/22وتفسير الثعالبي )الجواهر الحسان( ؛1/19تفسير القرطبي ؛2/000للفاسي
 .1/212وأبو داود ؛2/22البيهقي ؛2/129مسلم ؛1/191البخاري 2
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)أمَّن ابن الزبير وَمْن وراَءه حتى إن للمسجد )وفي البخاري أيضًا:  .(1)((صوته
. وروي مثله عن (0)ن أبا هريرة كان ينادي اإلمام: ال َتُفْتني بآمينوفيه أ .(2)(ة(َللجَّ 

دعا في قنوت الصالة على أحياء  وروي أن النبي  .(4)بالل بن رباح الصحابي
 .(2)من بني ُسَلْيم وِرْعل وَذْكوان وعصيََّة، وأمَّن َمْن َخْلَفه

عن أبي زهير النميري الصحابي أن وفي مشروعية ختم كل دعاء بالتأمين روي 
فقيل له: بأي  ،أْوَجَب إْن َخَتمَ ))قد ألحَّ في الدعاء، فقال:  على رجل   مر   النبي 

وفي الحديث أن التأمين  .(5)((شيء يختم؟ قال: بآمين، فإنه إن َخَتم بآمين فقد أوجب
فقد روي من حديث أنس تي لم تكن لمن قبَلها من األمم، من خصائص هذه األمة ال

 –)إن اهلل أعطى أمتي ثالثًا لم ُتْعَط أحدًا قبلهم: السالم ): بن مالك، قال: قال 
وصفوف المالئكة، وآمين، إال ما كان من موسى  –وهو تحية أهل الجنة 

 .(2)((وهارون

                                                 
الفتح ـ )مسند اإلمام أحمد بترتيب البنا المسمى ب ؛2/22البيهقي؛ 2/22الترمذي 1

 ؛2/15مجمع الزوائد للهيثمي ؛1/214يسنن الدارم ؛1/214سنن أبي داود ؛0/204(الرباني
 .1/20وتفسير ابن كثير ؛1/91تفسير القرطبي

2
 .1/191البخاري 
6
 . ومعنى ال تفتني: ال تسبقني.1/191البخاري 
4

قال لبالل:   . وفي رواية أخرى فيه أن النبي 2/25، والبيهقي1/212كما في سنن أبي داود 
فنهاه عن ذلك. وانظر النهاية في  . كانه كان ُيؤمِّن قبل تأمين النبي ((ال تسبقني بأمين))

 .1/124، وكشف الغمة للشعراني1/22غريب الحديث واألثر البن األثير
5
 .1/212السنن الكبرى للبيهقي :انظر 
3

 ؛5/41عمدة القاري للعيني ؛2/201فتح الباري البن حجر؛ 1/212سنن أبي داود :انظر 
 .1/90وتفسير القرطبي

1
وفي رواية: أعطيت آمين في الصالة وعند الدعاء، ولم يعط أحد قبلي إال أن يكون موسى،  

كان موسى يدعو وهارون يؤمِّن، فاختموا الدعاء بآمين فإن اهلل يستجيب لكم. انظر: تفسير 
 .202، 122:وكتاب الزينة ألبي حاتم الرازي ؛1/92القرطبي
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 ا حسد عليه اليهود هذه األمة فقد جاء في حديث عائشة أنه )آمين( مم  و
؟ قلت: اهلل ورسوله أعلم، قال: فإنهم حسدونا على رين عالَم حسدونا)تد)قال لها: 

القبلة التي هدينا لها وضلُّوا عنها، وعلى الجمعة التي هدينا لها وضلُّوا عنها وعلى 
 .(1)((قولنا خلف اإلمام: آمين

كالداعي سواء  –وهو المؤمِّن  –وممَّا يزيد في أهمية هذه الكلمة أن قائلها 
 ڇ: فقال في دعاء موسى  ؛التأمين دعاء –تعالى  –َسمَّى اهلل بسواء، فقد 

ى  ى   ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ      ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  

. (2)ڇېئېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی  ی  ی  جئ  حئ    مئ  ىئ  يئ  جب   حب   
ومن سياق الكالم ما يدل على أن هارون أمََّن على دعاء موسى، فُنزِّل منزلَة 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ    پ    ڇالداعي، لقوله تعالى بعده: 

 .(4). كذا قال علماء التفسير والحديث واللغة وغيرهم(0)ڇڀ  ڀ   ڀ  
لماء اللغة وتتأكد أهمية البحث في )آمين( بما ذهب إليه بعض أئمة السلف وع

والنحو من أنها اسم من أسماء اهلل تعالى. ولهم على ذلك أدلة سنوردها في محلها 
 من هذا البحث.

والتأمين مبحث يذكره المفسرون في أوائل كتبهم لتعلقه بفاتحة الكتاب، كونه 
يتلفظ به بعدها، مع أن )آمين( ليست من القرآن كما هو معلوم، ولذا أعرض بعضهم 

، وقد نبه إلى أنه أعرض صفحًا عن "البحر المحيط"فعل أبو حيان في  عن ذكره كما
                                                 

1
على شيء ما حسدتكم على امين، فأكثروا من قول آمين. سنن وفي رواية: ما حسدتكم اليهود  

أحكام القرآن البن  ؛1/92تفسير القرطبي ؛2/25. وانظر: سنن البيهقي1/229ابن ماجة
 .1/124وكشف الغمة للشعراني ؛2/112مجمع الزوائد للهيثمي ؛1/2العربي

2
 من سورة يونس. 11اآلية  
6
 من سورة يونس. 19اآلية  
4

مشارق االنوار على صحاح اآلثار  ؛1/92تفسير القرطبي ؛21-1/20ابن كثير انظر: تفسير 
عراب ثالثين سورة البن خاويه ؛1/01للقاضي عياض  .05:وا 
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. وهو أيضًا باب من أبواب الفقه، يذكر فيه (1)الكالم في آمين، ألنه ليس من القرآن
مشروعيته وحكمه من كونه سنة أو مندوبًا أو مستحبًا وكلها بمعنى واحد، إذ المراد 

ندبه. وتفصيل الكالم في حكم الجهر به أو  ا ثبت بالسنة استحبابه أوأن التأمين مم  
األسرار لإلمام والمأموم في الصالة الجهرية أو السرية، وموضعه ووقت التلفظ به 
عند قول اإلمام أو المنفرد )وال الضالين( أو بعد تأمين اإلمام أو إرادته ذلك أو بعده، 

 .(2)ونحو ذلك مما ذكره الفقهاء في كتبهم
لحديث أيضًا، وكتب اللغة والغريب والنحو باآلراء وقد حفلت كتب شروح ا

ق بذلك الكثيرة واالختالفات والتوجيهات في هذه الكلمة وحقيقتها ومعانيها، وما يتعل  
 من مباحث.

 وبالنظر إلى جميع ما ذكر في هذه المقدمة رأيت أنه ينبغي إفراد هذه اللفظة 
ا، ويكشف عما تدعو الحاجة ببحث يجلو حقيقتها، ويجمع أطراف كالم العلماء فيه

إلى معرفته من لغتها ومعانيها، فكان هذا الجهد الذي أقدمه لدارسي العربية، ولعموم 
الباحثين والمثقفين، راجيًا أن أنال به المثوبة عند اهلل، وأسهم في خدمة لغة القرآن 

 اد.الكريم والحديث الشريف والشريعة الغر اء، ومن اهلل أستمد العون وأرجو السد
 
 
 

                                                 
1
 . 1/02انظر: البحر المحيط ألبي حيان 

2
الجمهور في مشروعية التأمين في الصالة فقال اإلمام المهدي أحمد بن  خالف الزيدية واإلمامية 

لمن شمت العاطس في  والتأمين بدعة لقوله )): 1/220يحيى المرتضى في البحر الزخار
بثبوته ، 2/245ورده الشوكاني في نيل األوطارأ. ((الصالة: ال يصلح فيها شيء من كالم الناس

: )باب جواز التأمين في 5/52وفي وسائل الشيعة ؛من فعله وروايته عن النبي  عن علي 
الذي أشار إليه  . وحديث علي 1/000رد المناوي في فيض القدير :اخر الحمد(. وانظر

 .1/221الشوكاني رواه ابن ماجة في سننه
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 أوالً: يف حقيقة آمني:
المشهور عند الجمهور من النحاة واللغويين والمفسرين والمحدثين أن )آمين( 
اسم من أسماء األفعال، موضوع لطلب استجابة الدعاء. وذهب بعض العلماء إلى 

 أنه اسم من أسماء اهلل تعالى.
 وهذا الثاني يذكره العلماء في كتبهم ضمن معاني )آمين(، وال يجعلونه قسيمًا 

اختلف ))المذهبين في آمين صراحة فيقول:  لألول، إال الزجاج فقد وجدته يذكر هذين
في )آمين( فقال قائلون: إنه اسم من األسماء التي سمي بها الفعل نحو: َصْه، وَمْه، 

يِه، وُرَوْيد، وما أشبه ذل  .1((ال قائلون: هو اسم من أسماء اهللك. وقوا 
الخالف بين  ألن   ؛متعين في قسمة الكالم على )آمين(هو الصحيح ال وهذا

المذهبين هنا خالف جوهري في حقيقتها وماهيتها وتوصيفها النحوي، وليس خالفًا 
 في معانيها ولغتها وشواهدها فحسب. وهذا تفصيل القول في المذهبين:

 ل:)آمني( اسم فع

ال من كتبهم، فهي عندهم اسم يذكر النحاة هذه الكلمة في مبحث أسماء األفع
أمر، ويعبرون عنه بالطلب تأدبًا مع الحق جل شأنه، معناه: استجب، في  فعل

المشهور من األقوال، فهو موضوع في موضع هذا الفعل، كسائر أسماء األفعال 
بمعنى انكفْف، وُرَوْيَد بمعنى  الدالة على األمر، نحو: َصْه بمعنى اسكْت، وَمهْ 

 . (2)أْمِهلْ 

                                                 

1
 .1/142للزجاجإعراب القرآن المنسوب  :انظر 
2

عرابه للزجاج ؛1/41لالنباريالبيان  انظر:   إعراب القرآن المنسوب ؛12:معاني القرآن وا 
الكشاف ؛ 4/21توضيح المقاصد للمرادي ؛4/04يعيششرح المفصل البن  ؛1/141له

شرح التصريح ؛ 2/25شرح الكافية للرضي ؛1/11التبيان للعكبري ؛1/20للزمخشري
 .0/195وشرح األشموني ؛2/195لألزهري
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 والمقرر عند النحاة أن أسماء األفعال تكون موافقة ألفعالها في التعدي 
واللزوم، فتعمل عمل ما هي بمعناه، فإن كان الفعل متعديًا كان اسم الفعل متعديًا 

ن كان الفعل الزمًا كان اسمه كذلك، فصه  الزم، فكان  فعله اسكت، وهو –مثاًل  –وا 
)رويد( فعله أمهل، وهو متعدٍّ، فكان )رويد( مثله متعديًا، نحو )صه( الزمًا مثله، و

ذي . وهذا ال يصدق على )آمين( فإنه الزم، والفعل ال(1))رويد زيدًا( أي: )أْمهْل زيدًا(
المعنى: استجب دعائي، مثل: أجب دعائي،  ألن   ؛هو بمعناه متعدٍّ بمعنى استجب

 .(2)كما قال الجوهري وغيره فهما بمعنى
والدليل على مخالفة )آمين( لفعله في ذلك أنه يقال: استجب دعائي، وال يقال: 

في  (الباً غ)النحاة. لذا احترز بعضهم بقوله: آمين دعائي، إْذ ال مفعول آلمين عند 
ـ واحترز ب))ي تعديها ولزومها. قال السيوطي: بيان موافقة أسماء األفعال ألفعالها ف

 .(0)((جب وهو متعد، ولم يحفظ لها مفعولمن آمين، فإنه بمعنى است (غالباً )
ففيه على هذا خروج عن الغالب، وعلله بعضهم بأنه لم يمكن جعل )آمين( 

فقد  –مثاًل  –بمعنى فعل موافق له في اللزوم، لعدم وجود ذلك الفعل، بخالف )مه( 
 .(4)وجد الفعل الذي يوافقه في ذلك وهو انكفف

فهم من كالم العصام اإلسفراييني أن آلمين مفعواًل محذوفًا وجوبًا، وذلك أنه وي
. فيمكن أن يقال على هذا: (2)لما خص استعماله في الدعاء استغني عن ذكر مفعوله

.  إن )آمين( متعد في معنى فعل متعد 

                                                 
1

شرح الفريد  ؛2/120همع الهوامع للسيوطي ؛252:المهدي انظر: تاج علوم األدب لإلمام 
 .2/195وشرح التصريح ؛020:للعصام اإلسفراييني

2
المحرر ـ )وتفسير ابن عطية المعروف ب ؛مادة )جوب(، الصحاح للجوهري انظر: 

 .1/100(الوجيز
6
 .2/120همع الهوامع 
4
 .2/195شرح التصريح مع حاشية الشيخ يس الحمصي :ينظر 
5
 .020:شرح الفريد للعصام :انظر 
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ويأتي في الكالم على معاني )آمين( أن منها ما هو الزم نحو )كذلك فليكن(  
فآمين الزم في معنى فعل الزم. فهذه ثالثة احتماالت في )آمين( لم أجد من  وعليه

 ذكرها من النحاة مجتمعة، وقد استنتجتها من أقوالهم.
موضوع مكان لفظ الفعل  –كسائر أسماء األفعال  –أما الوضع في )آمين( فهو 

أو ما يرادفه مقصودًا به المعنى ال اللفظ نفسه، فإذا قيل: آمين، فهم منه لفظ استجب 
 مقصودًا به طلب االستجابة، ال مقصودًا به نفس اللفظ، فهو موضوع لما هو أعم  

 .(1)من لفظ استجب ومن مرادفه
وفي عبارات بعض النحاة أن آمين موضوع موضع اسم االستجابة، كما قيل في 
)صه( إنه موضوع موضع )سكوتًا(. نص على ذلك الزجاج وغيره، مع تصريحهم 

بمعنى استجب. وقد يومئ إلى ذلك أيضًا قول بعضهم في تعريف آمين: بأن آمين 
 .(2)إنه اسم موضوع الستجابة الدعاء

 أشهر وأظهر من هذا القول  –أعني أنها موضوعة موضع الفعل  –واألول 
وقوعها موقع  –على الراجح  –سبب بنائها  ألن   ؛أسماء األفعال وهو مناسب لبناء
 .(0)الفعل كما سيأتي

بر بعض النحاة عن )آمين( بأنه صوت ُسمِّي به الفعل. وهذا تعبير شائع ويع
آمين صوت ُسمِّي به الفعل )): (4)فيها وفي سائر أسماء األفعال، قال الزمخشري

التي هي: الذي هو استجب كما أن رويدًا، وَحيََّهَل، وهلمَّ أصوات سميت بها األفعال 
ت اللفظ، ذلك أن أسماء األفعال بمنزلة ومرادهم بالصو ((. أمهْل وأسرْع، وأقبلْ 

                                                 
1

وتفسير  ؛1/41حاشية الكازروني على تفسير البيضاوي ؛1/24في هذا حاشية الكشاف :انظر 
 .1/92اآللوسي المسمَّى روح المعاني

عرابه للزجاج 2 ، اللسان ؛12/212وتهذيب اللغة لألزهري )أمن( ؛1/12انظر: معاني القرآن وا 
 .24:وتحرير التنبيه للنووي ؛)أمن( مادة

6
 .1/24حاشية الكشاف للزمخشري :انظر 
4
 .1/1تفسير النسفي :. وانظر24-1/20في الكشاف 
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عض العلماء في فصل . ولهذا جمعهما ب(1)األصوات في كونها غير مشتقة من فعل
 .(2)واحد من كتابه

ومعلوم أن أسماء األفعال على ثالثة أقسام من حيث التعريف والتنكير: فاألول 
ك أنه لم يسمع منونًا. مالزم للتعريف ال يفارقه، ومن ذلك )آمين( فهو معرفة أبدًا، ذل

الكف، و)َوْيهًا( في والثاني مالزم للتنكير، وهو ما لم يسمع إال منونًا مثل )إيهًا( في 
)واهًا( في التعجب. والثالث استعمل بالوجهين: فينون مقصودًا تنكيره، و اإلغراء،

(ين مقصودًا تعريفه، نحو )َصْه( وويجرد من التنو   :(4). ولذا قال ابن مالك(0))أفِّ
 منها وتعريُف سواُه َبيِّنُ           واحُكم بتنكير الذي ينونُ 

ل ال وقد نبه الشارح الرضي إلى أن المراد بالتنكير هنا تنكير لفظ اسم الفع
الفعل ال يوصف بنكرة وال بمعرفة. ثم إن تنكير  ألن   ؛تنكير الفعل الذي هو بمعناه

نت هي بمعناها قبل أن تصير اسم هذه األلفاظ إنما هو باعتبار مصادرها التي كا
 .(2)فعل

و)آمين( جملة مركبة وكالم تام من فعل واسم، وهذا بناء على أن معناه 
استجْب. وقد نقل ذلك عن أبي علي الفارسي، وقال به الزجاج وغيره. واستدلوا عليه 

ىئ  ىئ  ىئ  ی    ڇلما دعا على فرعون واتباعه وقال:   بأن نبي اهلل موسى

قال هارون: )آمين( فطبق الجملة بالجملة في موضع اسم  (5)ڇی  ی  ی  
جملة مستقلة ، ڇىئ  ىئ  ىئ  ی ڇ:  االستجابة فكما أن قول موسى

                                                 
1
 .24:وتحرير التنبيه ؛12/010تهذيب اللغة ؛1/12انظر: معاني الزجاج 
2
 .1/24حاشية الكشاف :انظر 
6
 ؛2/120همع الهوامع ؛250:تاج علوم األدب ؛0/1011ينظر: شرح الكافية الشافية البن مالك 

 .410:وشرح شذور الذهب البن هشام
4
 .2/002شرح ابن عقيل :في األلفية. انظر 
5
 .2/59شرح الكافية للرضي 
3
 من سورة يونس. 11من اآلية  
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ولوال ))مستقلة وكالم تام. قال الزجاج:  وكالم تام، كذلك قول هارون: )آمين( جملة
يكن  أنه كذلك لم يكن هارون داعيًا، ألن من تكلم باسم مفرد أو كلمة مفردة لم

 . (1)((داعيًا، كما ال يكون آمراً 

ة كسائر أسماء األفعال، وهذا موضع اتفاق بين النحاة. وعل   و)آمين( مبنى
البناء عند جمهورهم وقوعها موقع مبنى األصل، وهو فعل األمر أو الماضي، وهو 

 معانيها كذلك. ألن   ؛نحو: صه، ومه، ورويَد فعل األمر في )آمين( وأخواته من
تضمنها معنى الفعل. وقيل:  :ة البناء مشابهتها مبني األصل. وقيلعل   :وقيل

. وال أرى كبير فرق بينها. وقيل: (2)كونها أسماء لما أصله البناء، وهو الفعل مطلقاً 
 .(0)الحرف في كونها مؤثرة غير متأثرةبنيت لشبهها ب

وذهب ابن جني إلى أن بناء )آمين( وسائر أسماء األفعال الدالة على األمر 
رى أن )صه( بمعنى اسكت، وأن أال ت))بقوله:  ا معنى الم األمر، وعللههو لتضمنه

اسكت: ِلتسكْت، كما أن أصل ُقم لتقْم، واقعْد لتقعْد. فلما ضمنت هذه األسماء  أصل
الم األمر شابهت الحرف فبنيت، كما أن كيف، وأين، وَمْن، وكْم لما تضمن كل 

من قال: . ثم ضعف قول ((االستفهام بني، وكذلك بقية البابواحد منها معنى حرف 
ة البناء وقوعها موقع الفعل، إال إْن أراد القائل بذلك أنَّ وقوعها موقع فعل إن عل  

األمر قد ضمنها معنى حرف األمر، فيكون قوله صحيحًا، وأما إن أراد أن علة البناء 
هي نفس وقوعها موقع الفعل فعدَّه فاسدًا. وقد نسب ابن جني اختياره هذا لسيبويه 

 .(4)ةوجماعة من النحا

                                                 
1

، اللسان والتاج ؛4/02شرح ابن يعيش :. وانظر140-1/142إعراب القرآن المنسوب للزجاج 
 مادة )آمن(.

2
تاج علوم  ؛421:شرح الفريد؛ 299:األسرار الشافية للنجراني ؛1/52انظر: شرح الرضي 

 .11:والتبيان للعكبري ؛4/02شرح ابن يعيش ؛225:األدب
6
 .1/02األلفية وشرحها البن عقيل :. وانظر0/1014اختار هذا ابن مالك في شرح الكافية 
4
 .20-0/49الخصائص البن جني :انظر 
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ها بمنزلة األصوات أن تكون مبنية على السكون، ألن   (آمين)واألصل في لفظة 
في عدم االشتقاق من الفعل كما تقدم، لكن ُفتحت النون فيها في الوصل اللتقاء 
الساكنين كما في نحو أيَن، وكيَف، ورويَد. وعللوا اختيار الفتح في درج الكالم على 

( كسرة، فلو ُكسرت النون على األصل في التخلص الكسر بأن قبل الياء في )آمين
من التقاء الساكنين لوقعت الياء بين كسرتين، والكسر بعد الياء مستثقل أصاًل، أما 

 .(1)خف من سائر الحركات كما هو معلومالفتح معها فهو أ
وأما محل )آمين( من اإلعراب فيجري فيه الخالف الجاري في أسماء األفعال 

العموم. فذهب كثير من النحويين إلى أن أسماء األفعال ال محل لها من على وجه 
وحجة  .هو مذهب الجمهور :اإلعراب، ونسب هذا لألخفش، واختاره ابن مالك، وقيل

هذا المذهب أن األفعال التي قامت هذه األسماء مقامها ال محل لها من اإلعراب 
ال بد لها من فكذلك هي. أو ألنها موغلة في البناء، ورد هذا بأنها أسماء، واألسماء 

 .(2)إعراب ظاهر أو مقدر
ألسماء األفعال محاًل من اإلعراب، واختلفوا في ذلك،  ويرى بعض النحاة أن  

بو علي الفارسي إلى أنها في موضع نصب على المصدرية مثل سقيًا ورأيًا. فذهب أ
ما يقدر مع سقيًا ورعيًا، ورد بعضهم هذا بأنها لو كانت كذلك لقدر معها الفعل ك

 .(0)المصادر، فتكون معربة، فتخرج عن وضعها ولنصب

                                                 
1

عرابه للزجاج ؛11:التبيان للعكبري انظر:   ؛2/212تهذيب اللغة )أمن( ؛1/12معاني القرآن وا 
 )أمن(. ، مادةالصحاح واللسان والتاج ؛4/02شرح ابن يعيش

2
تاج  ؛2/192تصريح األزهري ؛2/52شرح الرضي ؛1/205انظر: اإليضاح البن الحاجب 

 ؛0/141شرح األشموني ؛000:واألسرار الشافية للنجراني ؛421:شرح الفريد ؛221:علوم األدب
 .4/12وأوضح المسالك )الحاشية(

6
واألسرار الشافية  ؛221:تاج علوم األدب؛ 1/259انظر: المقتصد شرح اإليضاح 

 .001:للنجراني
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ن ونقل عن المازني ومن وافقه أنها في موضع نصب بمضمر، ونقل هذا ع
. ويمكن أن يكون هذا القول عين ما ُنقل عن (1)ه وأبي علي الفارسي أيضاً سيبوي

 الفارسي آنفًا.
باالبتداء، وأغناها مرفوعها عن الخبر كما  وذهب آخرون إلى أنها في محل رفع

. وعلى هذا يكون تقدير (2)الزيداِن(، وهو قول ابن الحاجب )أقائم   أغنى في مثل
اعة من هذا القول وضعفه جم منك، ونحو ذلك. وقد رد   )َنزاِل( مثاًل: النزول مطلوب  
 .(0)النحاة منهم الشارح الرضي

 )آمني( اسم من أمساء اهلل تعاىل

هذا هو القول الثاني في حقيقة آمين، فهي على هذا ليست اسم فعل، بل اسم 
 يا آمين. :منادى من أسماء اهلل تعالى، فقول القائل بعد الدعاء: آمين، تقديره

المذهب قال به جماعة من السلف وأكابر العلماء، ونقل في كتب عامة  وهذا
المصنفين الذي تكلموا على هذه اللفظة من أهل اللغة والنحو وعلماء الحديث 
وشرَّاحه وعلماء التفسير والفقه. بعضهم حكى هذا القول منسوبًا إلى من قال به، 

 دليل على بطالنه.وبعضهم ذكره مرساًل بال نسبة، وبعضهم رده وأقام ال
وقد رويت في ذلك أحاديث وآثار، منها ما رواه الحافظ عبد الرزاق الصنعاني 

 .(4)((آمين اسم من أسماء اهلل ))عن أبي هريرة الصحابي قال:  "صنفهم"في 
. وروى عبد الرزاق أيضًا عن هالل بن يساف (2)وضعف سنده علماء الحديث

 .(5)التابعي مثله

                                                 
1
 .0/159شرح األشموني :أنظر 
2
 من دون تصريح باختياره.، 1/202. وحكاه في اإليضاح25:شرح الكافية له :أنظر 
6
 .221:وانظر تاج علوم األدب. 2/52في شرح الكافية 
4
 .2/99(2521حديث رقم ) ،باب آمين، المصنف للصنعاني 
5
رشاد الساري ؛5/42عمدة القاري ؛2/201انظر: فتح الباري   .1/490وا 
3
 .2/99(2520حديث رقم ) ،باب آمين ،انظر مصنف عبد الرزاق 
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 . وهو(1)سند الحافظ عبد الرزاق مجاهدًا بعد هالل بن يسافوزاد الزجاج على 
وهم منه، فقد خرجت الحديث مسندًا إلى هالل بن يساف عن المصنَّف للصنعاني، 

عبد  مصنف"ح جمهور العلماء بعزوه إلى وهو راويه الوحيد كما تبين لي، وصر  
 مسندًا إلى هالل. "الرزاق

 –إليه القول بأن آمين من أسماء اهلل ومجاهد هو ابن جبر التابعي، وقد نسب 
مع هالل بن يساف وجعفر بن محمد )الصادق(. ذكر ذلك عنهم القرطبي  -تعالى

 .(2)وابن عطية والثعالبي والواحدي وابن كثير من المفسرين
 هريرة  . وذكره العيني عن أبي(0)وعزا األزهري القول به إلى مجاهد وحده

عن الواحدي  "القاموس المحيط"حكاه صاحب . و (4)وضعفه، وعن هالل بن يساف
 .(2)"البسيط"في 

 ورده العلماء بأنه لم يصح  وروي فيه عن ابن عباس حديث يرفعه إلى النبي 
ي أيضًا وذكره عنه بعض أهل . ونقل القول به عن الحسن البصري التابع(5)سنده
 .(2)اللغة

إلى أن  –واألدب والتفسيروهو من أكابر علماء اللغة  –وذهب ابن قتيبة أيضًا 
لم يذكر غيره، فقد عقد في كتابه )آمين( اسم من أسمائه تعالى، واقتصر عليه ف

ظهار معانيها،  -تعالى –بابًا الشتقاق أسماء اهلل  "تفسير غريب القرآن" وصفاته وا 

                                                 
1
 .1/144إعراب القرآن المنسوب للزجاج 
2

وتفسير الحافظ  ؛2/12تهذيب النووي ؛1/104المحرر الوجيز ؛1/90القرطبي انظر: تفسير 
 .1/21ابن كثير

6
 .5/112والتكملة للصغاني ؛)أمن(، مادة . وانظر: اللسان12/212تهذيب اللغة )أمن( 
4
 .5/42عمدة القاري 
5
 مادة )أمن(. ،القاموس 
3
 .1/20وابن كثير ؛1/90انظر: القرطبي 
1
 )أمن(. ، مادةاللسان والتاج ؛1/24انظر: المصباح المنير 
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، وأضمر فيه وشرحه بأن المعنى: يا اهلل ((،وآمين اسم من أسماء اهلل)): (1)قال فيه
ه كالم، وقال: إن ياء ه ال يجوز أن يظهر في الصالة، ألن  ألن   ؛ب لي( وجوباً )استج

 النداء قد حذفت منه. 
إن أصلها )يا أمين(  :وفصل ابن قتيبة الكالم في كيفية صيرورته )آمين( فقال

خفافًا، لكثرة جريانها على بقصر الهمزة، بمعنى: يا اهلل، فحذفت منها همزة أمين است
أي: يا راكب، وسمع  ،)آراكب(أي: يا زيد، و ،فمخرجها مخرج )آزيد(الناس،  ألسنة
الهمزة قواًل آخر  )يا خبيث(. ثم ذكر ابن قتيبة في مدِّ  :يريدون ،العرب )آخبيث(عن 

سيأتي االستشهاد له، وهو أنها مدت ليطول بها الصوت في الدعاء كما قالوا: )أْوِه( 
لوا الصوت بالشكاية. وعلى هذا فهي قب ل مقصورة الهمزة، ثم مدوها فقالوا: )آْوِه( ليطوِّ

وأصلها )يا أمين( مقصورة، فحذفت ياء النداء وهمزة أمين،  ،)آمين( دخول المد
( :الهمزة للنداء مثل ما قالوا: أفالن وأزيد. وقد سمع أيضًا عن العرب ودخلت  ،)أربِّ

 أي: يا رب. 
لى مثل قول ابن قتيبة ذهب أبو حاتم الرازي، فقد ذكر في كتاب  ما  "الزينة"وا 

ه ألن   ؛إنه ال يجوز إظهار )اشهد( :ذكره ابن قتيبة، وقدر آمين: يا اهلل اشهد، وقال
 )استجب( كما سبق نقله.  :قتيبة . وقدره ابن(2)كالم

على أن )آمين( اسم من أسماء اهلل تعالى، وقال  -أيضًا  -ونص ابن خالوية 
 .(0)إن معناها: يا آمين، أي: يا اهلل

 الحسنى المعددة في الحديث المشهور  –تعالى  –واألمين لم يرد في أسماء اهلل 
وروي من عدة طرق ))األزهري: ايات أنه اسم هلل. قال فيها، لكن ورد في بعض الرو 

 .(4)((األمين اسم من أسماء اهلل تعالى أن
                                                 

1
 .10-12:تفسير غريب القرآن 
2
 .005-002:كتاب الزينة ألبي حاتم الرازي 
6
 .05:إعراب ثالثين سورة البن خالويه 
4

قال  –عن ابن السكِّيت  –وفيه أيضًا أن األمين المؤتمن ، 12/210تهذيب اللغة لألزهري 
 حلفت يمينًا ال أخون أميني.   الشاعر: 

 الذي يأتمنني.أي:  
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ونقل اللسان عن األزهري أيضًا ما رواه عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف 
قال:  ،(1)ڇ ڭ  ۓ  ۓ ڇ عن أمه أم كلثوم بنت عقبة في قوله تعالى:

امرأته  عبد الرحمن بن عوف غشيًة ظنوا أن نفسه خرجت فيها، فخرجتعلى  يُغش
الصالة، فلما أم كلثوم إلى المسجد، تستعين بما أمرت أن تستعين به من الصبر و 

؟ قالوا: نعم، قال: صدقتم، إنه أتاني ملكان في غشيتي فقاال: أفاق قال: أغشي علي
ما ملك آخر فقال: واين انطلق نحاكْمك إلى العزيز األمين. قال: فانطلقا بي فلقيه

إلى العزيز األمين، قال: فأرجعاه فإن هذا ممن كتب اهلل لهم  ؟ قاال: نحاكمهتريدان به
فعاش شهرًا ))اهلل به نبيه ما شاء اهلل. قال: السعادة وهم في بطون امهاتهم، وسيمتع 

 .(2)((ثم مات
وجوه،  ولم يرتض أكثر العلماء هذا القول في )آمين( وردوه وأنكروه من عدة

 .(0)((له، وال يثبت قولهوال يصح نق))فقال اإلمام ابن العربي: 
ونقل النووي وابن حجر وغيرهما عن المحققين من العلماء وعن الجماهير إنكاره 

 .(4)أو تضعيفه
. ويمكن (2)األزهري والزجاج والعكبري وغيرهموتصدى لرده من أهل اللغة 
 إجمال ما ردوا به هم وغيرهم باآلتي:

بالتلقي، ولم يرد بذلك نص من توقيفية ال تعرف إال  –تعالى  –إن أسماء اهلل  .1
 القرآن أو السنة المتواترة.

                                                 
1
 من سورة البقرة. 42من اآلية  
2
 )أمن(. ، مادةاللسان 
6
 .1/5القرآن البن العربيأحكام  
4

تفسير  ؛2/002المجموع للنووي ؛2/201فتح الباري ؛050:انظر: التبيان للنووي 
 .1/20وتفسير ابن كثير ؛1/90القرطبي

5
 ؛1/11التبيان للعكبري ؛1/42إعراب القرآن المنسوب للزجاج ؛12/210انظر: تهذيب اللغة 

 .2/10تهذيب األسماء واللغات
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ألنه منادى معرفة أو  ؛آمين( كذلك لكان مبنيًا على الضمإنه لو كان ) .2
مقصود كما قال العكبري. وقال األزهري: وليس يصح ما قال عند أهل اللغة 
إنه بمنزلة )يا اهلل( واضمر )استجب لي(، ولو كان كما قال لرفع إذا أجري 

 ولم يكن منصوبًا.

 إن )آمين( مبني كبناء سائر أسماء األفعال الموضوعة لألمر كصه، ومه،  .0
يه، ورويد، وليس في أسماء اهلل تعالى اسم مبني على هذا الحد كما قال  وا 

 الزجاج وغيره. 

ها نوعان ألن   ؛ا، وليس فيها ما هو جملةمفردة كله –تعالى –إن أسماء اهلل  .4
أو مصدر كالعدل والسالم. و)آمين( جملة كما تقدم  إما صفة كعالم وقادر،

 عن أبي على الفارسي وغيره، واستدل له الزجاج وأيده.

والراجح عندي أن )آمين( اسم فعل، وليس هو من أسماء اهلل تعالى. والذي 
يؤكد ذلك أنه دعاء كما يفهم من األحاديث واآلثار الكثيرة الواردة فيه وشروحها. 

 .(1)بعض السلف، كقول عطاء الذي رواه البخاري: آمين دعاءويدل على ذلك نص 

د الزجاج وغيره على أنه دعاء بإخفائه وعدم الجهر به في الصالة بع واستدل
ألن المسنون في الدعاء اإلخفاء، بداللة قوله  ؛الفاتحة عند أبي حنيفة وأصحابه

لقوم رفعوا أصواتهم بالدعاء:  وقوله  (2)ڇہ  ہ  ھ   ھھ   ڇ عالى:ت
 .(0)(نكم ال تنادون أصمَّ وال غائبًا()إ)

هذا مجمل ما ردَّ به العلماء قول من قال إن )آمين( اسم هلل تعالى، وقد حاول 
بعضهم تأويل ذلك بأنهم أرادوا أن في )آمين( ضميرًا مرفوعًا مستترًا راجعًا إليه 

هو بالنظر إلى ذلك الضمير الذي اشتمل  – تعالى –تعالى. فقول هؤالء إنه اسم هلل 

                                                 
1
 .1/191صحيح البخاري 
2
 من سورة األعراف. 22من اآلية  
6
 .1/140انظر: إعراب القرآن المنسوب للزجاج 
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لضمير كما في عالم ورازق دون ا -تعالى –عليه لفظ )آمين( ال أنه بلفظه اسم هلل 
 .(1)ونحوهما

 ثانياً: يف لغات آمني:

 في )آمين( لغات أوصلها بعضهم إلى خمس، لكن المشهور والمتفق على 
 والحديث والتفسير لغتان: األولى:  إثباته منها والذي ذكره أكثر علماء اللغة والنحو

أمين، بقصر الهمزة، والثانية: آمين بمدِّها. والثالثة الباقية مختلف فيها فلم يذكرها 
أكثر العلماء، وبعضهم ذكر منها واحدة، وبعضهم اثنتين. وأكثر الذين ذكروا هذه 

 الثالثة أو بعضها وصفوها بالشذوذ أو الضعف أو الخطأ.
 علماء الكالم في هذه اللغات في كتبهم، حتى إن ذكرها قد وقد بسط أكثر ال

استغرق معظم الحديث عن )آمين( فذكروا الصحيح منها والخطأ، وأشاروا إلى األدلة 
والشواهد، واثبتوا اآلراء واألقوال واالختالف. وفي كالمهم الكثير مما ينبغي تجليته 

ن خرج الكالم وشرحه وبيانه، وترجيح األولى منه واألقرب. وسأتصد ى لجميع ذلك، وا 
فيه إلى حد اإلطالة، ليكون هذا البحث شاماًل لكل ما يبحث عنه القاري من ذلك، 

 وكذا سأفعل في الكالم على معاني هذه اللفظة.
 والمراد بالقصر قصر الهمزة دون ألف مد بعدها، فيقال:  لغة القصر: .1

 أمين، ووزنه َفعيل مثل َيمين، وهو وزن  كثير في لغة العرب.                                
 وهذه اللغة ذكرها ثعلب مع لغة المد اآلتية واقتصر عليهما، وكذا فعل 

 .(2)الزجاج، وعنهما أخذ أكثر أهل اللغة والنحو هاتين اللغتين وشواهدهما
 :(0)شاعرماء قول الوشاهد هذه اللغة المشهور عند العل

                                                 
1
 .1/92وتفسير اآللوسي ؛1/144انظر: المصدر السابق 
2
عرابه للزجاج ؛15:انظر: الفصيح لثعلب   .1/12ومعاني القرآن وا 
6

وتاج ؛ 2/42تهذيب إصالح المنطق ؛15:التلويح شرح الفصيح :هو جبير بن األضبط كما في 
 .)أمن(. وقد ذكروا أن جبيرًا كان قد سأل أسديًِّا في َحمالة فحرمه ، مادةالعروس
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 (1)أميَن فزاد اهلل ما بيننا ُبْعدا          تباعَد مني فطحل  وابن ُأمِّه
حق آمين أن تؤخر عن  ألن   ؛ي: زاد اهلل ما بيننا بعدًا أمينوفيه تقديم وتأخير أ

ألن طلب االستجابة يكون بعده لكنه قدم  ؛)زاد اهلل ما بيننا بعدًا( :الدعاء وهو قوله
 .(2)به كما قالوا اهتماماً 

 :(0)واهد هذه اللغة أيضًا قول اآلخرومن ش
 سقى اهلل حيًَّا بين صارَة والِحمى

 
 

 ِحمى َفْيِد صوِب المدِجناِت المواطرِ 
 

 أميَن وردَّ اهلل ركبًا إليهم
 

 
 بخير ووقَّاهم ِحماَم المقادرِ 

 

 مثل  أي بألف بعد الهمزة، فيقال: )آمين( على زنة فاعيل لغة املد: .2
 ياسين، وليس هو من أوزان العربية كما سنبينه.

 :(4)كثر المصادر التي ذكرت آمين قولهوشاهد المد المشهور في أ
                                                 

1
و)إذ  ،( ُيروى: )إذ سألُته(َفْطَحل: اسم رجل، وقد روي بفتح الفاء والحاء وبضمهما. و)ابن أمه 

إعراب  ؛1/22الكشاف ؛129:و)ابُن مالك(. والبيت مذكور بال نسبة في: إصالح المنطق ،رأيُته(
 ؛120:شرح شذور الذهب ؛0/195األشموني ؛005:الزينة ألبي حاتم ؛02:ثالثين سورة

 .)أمن( ، مادةالصحاح واللسان
2
 .1/22وحاشية الكشاف ؛)أمن(، مادة انظر: اللسان 
6
 )أمن(. ، مادةالبيتان مما انشده ابن برِّي دون نسبة كما في اللسان والتاج 
4

ونسب له في التلويح شرح فصيح  ؛219:القائل مجنون ليلى قيس بن الملوح، وهو في ديوانه 
إن المجنون لما قدم مكة قال له أبوه: تعلَّْق بأستار  :)أمن(. قيل ، مادةوتاج العروس ؛15:ثعلب
ة وقل: اللهم ارحمني من ليلى وحبها، فقال: اللهم ُمنَّ علي بليلى وقربها، فضربه أبوه فأنشأ الكعب

)أمن( لعمر بن أبي ربيعة،  ، مادةونسب البيت في اللسان يقول: يا رب ال تسلبني...البيت.
هذيب ت ؛129:وورد غير منسوب في مصادر عدة منها: إصالح المنطق. وليس في ديوانه

 ؛1/90تفسير القرطبي ؛1/102معجم مقاييس اللغة ؛02:ورةسإعراب ثالثين ؛ 12/212اللغة
 ؛1/41البيان لألنباري ؛1/22الكشاف ؛1/490المغني البن قدامة ؛005:الزينة ألبي حاتم
 )أمن(. ، مادةوصحاح الجوهري
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 ويرحُم اهلل عبدًا قال آمينا          ال َتْسُلَبنِّي حبَّها أبداً  يا ربِّ 
 :(1)ومن شواهده قول اآلخر

 أبلَِّغها ألفيِن آميناحتى           آميَن آميَن ال أرضى بواحدة  
 :(2)ويه على لغة المد هذه بقول اآلخرواستشهد ابن خال

 أبا عبيدَة ُقْل باهلِل آمينا          صلَّى اإلله على لوط  وشيعته
كما سيأتي، بل لم يجئ  ولغة المد هذه هي التي جاء عليها حديث الرسول 

 حديث واحد وال أثر على غيرها من اللغات.
ألنه ليس  ؛رَّبماعة من العلماء إلى أن )آمين( بالمد أعجمي معهذا وذهب ج

في كالم العرب كلمة على وزن )فاعيل( بل هو من أبنية كالم العجم كهابيل وقابيل. 
 .(0)ياني، وقيل عبراني، وقيل غير ذلكوعليه فقيل إنه سر 

 المنسوب  "إعراب القرآن"في وقد نسب القول بأعجمية )آمين( إلى األخفش 
، وذكر فيه أنه يرى عدم صرفه إن سمي به رجل. وفيه أيضًا عن أبي (4)للزجاج

علي الفارسي ردُّ هذا القول بأنه لو كان أعجميًا فإنه ال يخلوا من أْن يكون اسم جنس 
أو منقواًل من معرفة، األول نحو اللجام، والثاني نحو إبراهيم، وليس آمين واحدًا 

أما وزنه فيرى أنه ال ينكر أن يجيء في العربية مع منهما، فثبت أنه ليس بأعجمي. 
                                                 

1
 ،15/102، 1/90"تفسيريهما"لم يرد هذا البيت في كتب اللغة، وذكره القرطبي وابن عطية في  

 شاهدًا على لغة المد، دون نسبة الى معيَّن.
2

انه ألبي محمد اليزيدي يهجو أبا عبيدة معمر بن المثنى، ، 20/242في األغاني األصفهاني 
قصة للبيت حكاها األصمعي تجمعه مع أبي عبيدة، ولم يذكر فيها  ،0/212وفي إنباه الرواة

إعراب "دون نسبة. وفي هامش  ،02":رةإعراب ثالثين سو "قائله. واستشهد به ابن خالويه في 
ولم أقف عليه في غيره من  .أنه ألبي نؤاس ،1/20لمحيي الدين الدرويش "القرآن وبيانه

 المصادر.
6

وعمدة  ؛509:التبيان له ؛2/10تهذيب األسماء واللغات للنووي ؛2/52انظر: شرح الرضي 
 .5/42القاري

4
 .1/122إعراب القرآن المنسوب للزجاج 
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مجيئه في العجمية كهابيل ونحوه، وذكر له أشباهًا من الكلمات التي جاءت أفرادًا ال 
 .(1)نظير لها مثل )إْنَقْحل(

 نًا ال نظير ورد اآللوسي قول من قال بأنه أعجمي معرُب )همين( بأنه يكون وز 
 .(2)له، مع أن له نظائر

كثر العلماء أن )آمين( بالمد عربية أصُلها القصر، والمد نشأ من إشباع ورجح أ
)آمين( على إشباع فتحة الهمزة، فنشأت بعدها  فتحة الهمزة. وقد نقل عن ثعلب أن

 .(0)ألف
والمد، وليس من األبنية العربية، بل هو من األبنية )) :(4)وقال العكبري

ع فتحة الهمزة فنشأت األلف، فعلى هذا األعجمية كهابيل. والوجه فيه أن يكون اشب
 .((ج عن األبنية العربيةال تخر 

ذا مد فقيل وزنه فاعيل وهو أعجمي. وقيل)) :(2)وقال المرادي  أصله  :وا 
  ألنه ليس في كالم العرب إفعيل، وال فاعيل، وال ؛القصر، ووزنه َفعيل والمد إشباع
 .((َفْيعيل. ُحكي ذلك عن أبي علي

وال منع أن يقال: أصله القصر ثم ُمدَّ، فيكون عربيًا مصدرًا )): (5)وقال الرضي
 .((كالنذير والنكير، ثم جعل اسم فعلفي األصل 

شباع شواهد والقول باإلشباع منسوب للزجاج، وبه قال أكثر العلماء، ولهذا اإل
 .(2)كثيرة في كالم العرب

                                                 
1

اإلْنَقْحل: الكبير الهرم. وهو عربي مع أنه ال ثاني له من وزنه، فهو خارج عن أبنية كالمهم،  
 .1/122المصدر السابق :انظر

2
 .5/42عمدة القاري :. وانظر1/92"روح المعاني"تفسير اآللوسي المسمى  
6
 مادة )أمن(. ،تاج العروس :انظر 
4
 .1/11في التبيان 
5
 .4/21توضيح المقاصد للمرادي :انظر 
3
 .2/52في شرح الكافية 
1

ببعض هذه الشواهد، وقال إن المد فيها لإلشباع، ولم ، 1/121استدل الزجاج في إعراب القرآن 
 ؛1/912تخرج عن كونها عربية، فكذلك ال يقال في آمين إنه أعجمي. وانظر: تفسير اآللوسي

 أمن(.) ، مادةوتاج العروس ؛92:التوقيف للمناوي
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ت ليرتفع بالدعاء همزة )آمين( أريد به تطويل الصو  ويرى بعض العلماء أن مد  
ل بالشكاية في )آوه( واألصل فيها )أو   :(1)ه( بقصر الهمزة، ومنه قول الشاعركما ُطوِّ

 وِمن ُبْعِد أْرض بيننا وسماءِ            فأْوِه من الذكرى إذا ما ذكرتها
. وللمد توجيه آخر (2)حاتم الرازي، وابن خالويه وغيرهمذكر هذا ابن قتيبة، وأبو 

ة وغيره القائلين بأن )آمين( اسم من أسماء اهلل تعالى، ذكرناه في عند ابن قتيب
 موضعه.

في آمين إلشباع فتحة الهمزة بأن المد  :وقد ضعف األنباري قول من قال
وزعم بعض النحويين أن األلف نشأت من إشباع الفتحة كما نشأت في )): (0)فقال

ألنه مجزوم بالعطف  ؛وال تخَش  والقياس:، (4)ڇ ٺ  ٺ  ٿ   تَخَفْٺ   ڇقراءة من قرأ: 
 .((ه الشين فنشأت عنها األلفعلى ال تخف، إال أنه أشبع فتح

وقد استعرضت أقوال العلماء وتعليقاتهم وآراءهم فوجدت لهم من هاتين اللغتين 
التسوية بينهما  :ترجيح المد، والثالث :ترجيح القصر، والثاني :مواقف ثالثة: األول

 فضلية.بذكرهما من غير تعرض أل
يرون أن لغة  –ة أهل اللغة والنحو وبعض المفسرين وهم عام   –والفريق األول 

القصر هي األصل، وهي لغة أهل الحجاز. أما المد فهو لغة بني عامر، وهو في 
 .(2)رة كما تقدم فيما نقلناه من نصوصحقيقته إشباع ألمين المقصو 

                                                 
1

: )فأوِّ لذكراها إذا ما ذكرتها(. وأورده أبو حاتم الرازي في 0/125في المنصف ألبي جني 
 . ولم ينسبوه لقائل معين.02":إعراب ثالثين سورة"وابن خالويه في  ؛005":الزينة"
2
 .0:وتفسير غريب القرآن البن قتيبة ؛انظر: المصدرين السابقين 
6
 .1/42في البيان 
4

وهي قراءة حمزة من السبعة. ينظر: المبسوط في القراءات  من سورة طه. 22من اآلية  
 .2/102والكشف عن وجود القراءات السبع وعللها؛ 249:العشر

5
التوقيف على مهمات  ؛15:الفصيح وشرحه التلويح ؛129:وانظر: إصالح المنطق 

 .1/102ومعجم مقاييس اللغة ؛92:التعاريف
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اإلمام المفسر  –النحو من غير أهل اللغة و  –ن ذهب إلى ترجيح القصر ومم  
ح بذلك في كتابين من كتبه: األول في الفقيه أبو بكر بن العربي المالكي، فقد صر  

ح وأخصر، وعليها من وكالهما لغة، والقصر أفص)) :(1)، فقد قال فيه"أحكام القرآن"
نفى أن يكون سمع المد أصاًل  ، فقد "شرح الترمذي". والثاني في ((الخلق األكثر

وقد خلفت البحر ما سمعت أحدًا يمدها، وال  آمين: يمد ألفها ويقصر.)) :(2)قال
غريب منه، فاألحاديث التي شرحها في هذا  وهذا .((ي إلى سد ذي القرنينبلغن

( بالمد ال غير، ولم يشر إلى الموضع من سنن الترمذي كلها وردت فيها )آمين
 !! ذلك

أما الفريق اآلخر فبعضهم يرجح المد على القصر، ويراه األصل مع جواز 
الوجهين، وبعضهم ال يجيز القصر أصاًل، أو يراه شاذًا، أو مخصوصًا بالضرورة 
الشعرية. وهؤالء عامة أهل الحديث والمفسرين، ومعهم طائفة من أهل اللغة والنحو، 

 وحجتهم أن )آمين( بالمد في جميع الروايات. 
أفصحها وأشهرها وأجودها عند )): (0)مام المحدث النووي في لغتي آمينال اإلق

. وقال الحافظ ابن ((ت روايات الحديثالعلماء: آمين، بالمد بتخفيف الميم، وبه جاء
جميع الروايات، وعند جميع وهي بالمد والتخفيف في )): (4)"شرح البخاري"حجر في 

. وذكر منها لغة القصر. وكذا ((أخرى شاذة وفيها ثالث لغات))ثم قال:  ((،القراء
 .(2)قال العيني والشوكاني

                                                 
1
 .1/51القرآن البن العربيأحكام  
2
 .2/49عارضة األحوذي لشرح صحيح الترمذي 
6
، 540:والتبيان في آداب حملة القرآن ؛22:تحرير التنبيه ؛0/001المجموع شرح المهذب :انظر 

 وكلها للنووي.
4
 .2/201فتح الباري للحافظ ابن حجر العسقالني 
5
 .2/244ونيل األوطار للشوكاني ؛5/42انظر عمدة القاري للعيني 
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. ونقل ((مين، بالقصر أيضاً ويقال: أ)): (1)افظ المفسر ابن كثير المد ثم قالوقدم الح
أن المد هو المستحب، واستدل باألثر الذي  :)البسيط( "تفسير الواحدي"النووي عن 

سنذكره عن اإلمام علي 
(2). 

يقال )): (0)غة والنحو أيضًا. قال ابن األثيربترجيح المد طائفة من أهل اللوقال 
 . ((آمين وأمين، بالمد والقصرـ والمد أكثر
. والذي في كتب الزجاج ال (4)أن المد أكثر :ونقل ابن منظور عن الزجاج

 ترجيح فيه إلحدى اللغتين على األخرى.
ما يشير إلى تقديم المد وأنه األصل، والقصر  (2)وفي كالم المحقق الرضي

 .(5)تخفيف منه. وكذا يفهم من كالم ابن قتيبة الدينوري
ونقل عن ابن ُدُرْسَتَوْيِه إنكار القصر أصاًل على ثعلب، والطعن في الشاهد 

 الذي ذكره وهو قوله:
 أميَن فزاد اهلل ما بيننا ُبعدا          تباعَد مني فطحل  إذ دعوُته

ثعلب من  . بل لقد أغرب القاضي عياض فيما ذكره عن(2)نه لضرورة الشعربأ
ويرده ما سبق أن نقلناه عن الفصيح، وفيه تصريح  (1)أنه خصص القصر بالضرورة

 بأن المد لغة.

                                                 
1
 .1/21ابن كثيرتفسير  
2
 .2/12انظر تهذيب األسماء واللغات 
6
 .1/22النهاية في غريب الحديث واألثر 
4
 .)أمن( ، مادةاللسان 
5
 .2/52شرح الرضي على الكافية 
3
 .12:في تفسير غريب القرآن 
1

وتوضيح المقاصد  ؛5/42عمدة القاري ؛0/001المجموع للنووي ؛2/201انظر: فتح الباري 
 .4/21للمرادي

3
 ويعقوب هو ابن السكِّيت.، 1/01مشارق األنوار للقاضي عياض )أمن( :انظر 
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)شرح صحيح  "التحرير"وأغرب من ذلك ما نقله اإلمام النووي عن صاحب 
المقصورة لم ترد عن العرب، وأن  مسلم( فقد نقل عن جماعة من العلماء أن )أمين(

رووه، إنما هو:  الشاهد الذي ذكروه على لغة القصر ال يصح على الوجه الذي
لغة القصر على هذه الرواية،  ، ولم يتبين لي وجه رد  (1)ما بيننا بعدا( مين زاد اهللأ)ف

( مينأمحدثين ومفسرين قد نصوا على أن )ثم إن أكثر العلماء من نحويين ولغويين و 
بالقصر لغة، فمنهم من ذكرها مع لغة المد ورجح، ومنهم من ذكرهما مع شواهدهما 
من دون ترجيح. فمن هؤالء من اللغويين والنحويين: ثعلب والزجاج وابن السكِّيت 

آبادي  ري والزبيدي وابن منظور والفيروزوابن خالويه وابن قتيبة واألنباري والجوه
 وابن يعيش والراغب األصفهاني.واألزهري والعكبري وابن األثير 

ومن المحدثين والمفسرين والفقهاء: النووي والقاضي عياض اليحصبي وابن 
العربي والقرطبي وابن قدامة المقدسي وابن عطية والواحدي والثعلبي وابن جزي 
الكلبي. وغيرهم ممن سبق ذكر نصه في هذا البحث أو سيذكر في موضعه. فكيف 

القصر أو تخصيصها بالضرورة، وكالم العلماء في إثباتها  يصح بعد هذا إنكار لغة
 يكاد يصل حد اإلجماع؟

وال شك عندي في صحة لغتي القصر والمد في )آمين( بعد أن أثبتهما الجمهور 
من العلماء عن فصحاء العرب، وذكروا شواهدهما الصحيحة الدالة على أن كاًل 

 منهما لغة.
حية النظرية أنها لغة أهل الحجاز، وهم ويمكن أن يشهد للغة القصر من النا

ح أكثر العلماء أفصح العرب، وأنها األصل للغة المد بالنظر إلى المبنى، فقد صر  
 بأن المد إشباع لفتحة الهمزة في )أمين( وتقدمت نصوصهم في ذلك.

أرى أن لغة المد في )آمين( أفصح وأصح وأجود وأكثر  -مع هذا –ولكني 
ليم، وانسجامًا مع نصوص الشرع الحكيم. وهي وحدها التي استقامة مع الذوق الس

                                                 
1
 .14-2/12تهذيب األسماء واللغات للنووي :انظر 
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ينبغي أن يتلفظ بها في الصالة خاصة. ويمكن إجمال دواعي هذا الترجيح في ثالثة 
 أمور:

إن كلمة )آمين( لم تكن معروفة للعرب قبل اإلسالم، فهي من الكلمات  األول:
ة. وقد ذكرنا في مقدمة أول مر   اإلسالمية التي جاء بها الشرع وتلفظ بها النبي 
ا أعطيته هذه األمة ولم تكن ألمة هذا البحث الحديث الدال على أن )آمين( مم  

ا حسدنا عليه اليهود، فهو من خصائص أمة اإلسالم. وقد نص قبلها، وان )آمين( مم  
بعض األئمة على أن )آمين( بلفظها العربي هذا من أوليات هذه األمة الدالة على 

ا، وأنها لم تكن معروفة قبلها. من ذلك ما قاله اإلمام أبو بكر ابن فضلها وتقديمه
في األثر عن و . ((هذه كلمة لم تكن لمن قبلنا، خصنا اهلل سبحانه بها)): (1)العربي

 . ((كتاب على شيء ما حسدوكم على آمينما حسدكم أهل ال))ابن عباس أنه قال: 
عليهما )ال لموسى وهارون إكلمة )آمين( لم تكن قبلنا )): (2)وقال القرطبي

يث: ما حسدتكم اليهود ثم ذكر حديث: إن اهلل أعطى أمتي... الخ، وحد (((،السالم
 ما أول البحث.وقد تقد   ،الخ على شيء...

وذكر أبو حاتم الرازي كلمة )آمين( في فصل الكلمات اإلسالمية العربية من 
 .(0)قبل اإلسالمكتاب )الزينة( وذكر فيه األلفاظ التي لم تكن معروفة 

وعلى هذا فآمين كلمة إسالمية ذات مدلول شرعي ينبغي أن يتقدم على بنائها    
كما قالها وتلفظ بها. وقد  اللغوي اللفظي، وأن تؤخذ عمن قالها، وهو رسول اهلل 

أرشدتنا النصوص التي حفلت بها كتب الحديث أنه قالها ممدودة في جميع الروايات، 
في  –عليهم  رضوان اهلل –رة أبدًا، وكذا نطق بها أصحابه ولم ينطق بها مقصو 
مماته، وكذا قالها التابعون ونطقوا بها في مروياتهم، وتبعهم على حياته، ورددوها بعد 

                                                 
1
 .1/2في أحكام القرآن 
2
 .92-1/91تفسير القرطبي 
6
 .002:كتاب الزينة ألبي حاتم الرازي :انظر 
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ذلك َمْن َبْعَدهم، فهي هكذا مذكورة في كتب الحديث المسندة لم يشذ عن ذلك كتاب 
 واحد، وال برواية واحدة. 
فمن ذلك قوله 

  :إذا قال أحدكم: آمين، وقالت المالئكة في السماء): )(1)
)إذا قال ): (2)وقوله (،آمين، فوافقت إحداهما األخرى، غفر له ما تقدم من ذنبه(

اإلمام: غير المغضوب عليهم وال الضالين، فقولوا: آمين، فإنه من وافق قوله قول 
 .(المالئكة غفر له ما تقدم من ذنبه(

 وفي أحاديث أبي هريرة وعلي ووائل بن حجر وابن عباس وبالل من الصحابة 
 نصوص صريحة على لفظ )آمين( بالمد من قوله ولفظه  –رضوان اهلل عليهم  –

وتعليمه 
(0). 

ونص أئمة الحديث وشرَّاحه، وعلماء التفسير والقراء، وبعض أهل اللغة على أن 
 ميع القراء، وسبق نقل النصوص في ذلك.)آمين( بالمد في جميع الروايات وعن ج

  –مع كثرتها وتنوع رواياتها  –فتوارد هذه النصوص النبوية واآلثار واألخبار 
على رواية المد في )آمين( ال يدع مجااًل للشك في أن المد هو المتعيِّن أو على 

نوت، األقل هو الراجح، وخاصة في نطاق التعبد بها في الصالة بعد الفاتحة وعند الق
 تحريفه عن وجهته التي ورد بها. لكونه لفظًا شرعيًا ال يسوغ لنا تبديله أو

إنها لفظة  :أنه لم ينكر أحد من العلماء لغة المد هذه، غاية ما قيل الثاني:
جاءت على غير أبنية كالم العرب، أو إنها نشأت من إشباع فتحة الهمزة في 

مين( ي حين وقع الخالف في )أالمقصورة، وهذا ال يخرجها عن كونها لغة، ف
أصاًل وقال: إنها لم ترد عن العرب، ومنهم من خصها المقصورة، فمنهم من أنكرها 

بضعفها وشذوذها، وقد تقدمت النصوص في ذلك. على  :بالضرورة، ومنهم من قال

                                                 
1
 .0/204ومسند اإلمام أحمد ؛2/129صحيح مسلم ؛1/191صحيح البخاري 
2
 .212-1/214وسنن أبي داود ؛1/191صحيح البخاري 
6

مسند اإلمام  ؛212-1/214سنن أبي داود ؛2/111سنن النسائي ؛2/22انظر: جامع الترمذي 
 .2/22وسنن البيهقي ؛1/214سنن الدارمي ؛1/229سنن ابن ماجة ؛0/204أحمد
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أن الذين قالوا بترجيح لغة القصر وعدها أصاًل للغة المد، لم ينكروا أن لغة المد هي 
 ريف التي جاءت في جميع الروايات.حديث النبوي الشلغة ال

بها تلفظهم في الصالة هي التي عليها عمل الناس اآلن، و لغة المد  إن   الثالث:
  في كل بقاع العالم اإلسالمي من مشرقه إلى الدعاء، وهذا هو المشاهد المسموعو 

اختالف البلدان ولم نسمع للمقصورة أثرًا في النطق على اإلطالق، على  مغربه،
واللهجات. وال شك أن الناس قد تلقوا ذلك مشافهة، وأخذها الالحق عن السابق بهذه 
الصيغة. وعلى هذا ليس في )آمين( عمليًا في الوقت الحاضر إال لغة واحدة هي لغة 

 )آمين( بألف مد بعد الهمزة المفتوحة وبتخفيف الميم.
دة من الفتح إلى الكسر مع أي إمالة همزة )آمين( الممدو  لغة اإلمالة: .3

عن حمزة  "البسيط"في كتابه  تخفيف الميم. حكى هذه اللغة اإلمام المفسر الواحدي
 والكسائي من القراء.

. فلم تنقل عن أئمة اللغة  (1)وعنه ذكرتها كتب اللغة والنحو والحديث والتفسير
لقشيري، وعنه ولم يذكروها إال عن حمزة والكسائي. وحكاها عنهما أيضًا أبو نصر ا

 ذكرتها بعض المصادر.
أن هذه اإلمالة غير معروفة في مصنفات كتب اللغة،  ":تاج العروس"وفي 

. وهذا الذي ذكره لم أجد (2)وحكاها بعض القراء، وفيه أنها لثغة لبعض أعراب اليمن
 لغة. –عند األكثر  –لعلماء أنها من قال به غيره. والظاهر من نصوص ا

أي تشديد الميم من )أمين( مقصورة الهمزة. وهذه  القصر:لغة التشديد مع  .4
إنها  :بشذوذها، وقال بعضهم اللغة نادرة وقلَّ من ذكرها من العلماء. وقد صرح َنَقَلُتها

 .(0)وقيل: هي كلمة عبرانية أو سريانيةخطأ، 
                                                 

1
شرح  ؛24:تحرير التنبيه ؛)أمن( ، مادةالقاموس ؛2/12تهذيب األسماء واللغات :انظر 

 .5/42وعمدة القاري ؛540:التبيان للنووي ؛2/195التصريح
2
 مادة )أمن(. ،تاج العروس 
6
 .2/244ونيل األوطار ؛5/42عمدة القاري ؛2/201انظر: فتح الباري 
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تشديد الميم من )آمِّين( ممدودة الهمزة. وهذه اللغة  لغة التشديد مع املد: .5
لعلماء في إثباتها أو نفيها أو تأويلها، بل وفي بطالن الصالة بالتلفظ بها اختلف ا

عن الحسن البصري والحسين  "تفسيره"فيها بعد الفاتحة. ونقل هذه اللغة الواحدي في 
بن الفضل وقال: وُأيِّد ذلك بما ُروي عن جعفر الصادق أن معنى )آمين(: قاصدين 

 .(1)اً نحوك وأنت أكرم من أن ُتخيَِّب قاصد
ونقلها أيضًا القاضي عياض عن الداودي، وقال: هي لغة شاذة لم يعرفها غيره. 

 .(2)ونقلها هو نفسه عن اللغويين في مكان آخر وقال: وأنكرها األكثر
 أبو نصر القشيري عن  -أيضًا  -ونقل القرطبي وغيره أن هذه اللغة حكاها 

على أن )آمين( من  :المتقدم، أيالحسن البصري والحسين بن الفضل على المعنى 
ڭ  ڭ      ڭ ڇقصد، والتقدير: نحن قاصدون نحوك، كما في قوله تعالى: أمَّ إذا 

 .(0)ڇڭ  
تقول: آمين )): (4)ويفهم من كالم األخفش أن )آمِّين( بالمد والتشديد عنده قال

أنها عضهم وقد ذكر ب))ثم قال بعده:  –حقق كتاب األخفش كذا ضبطها م – ((أمين
 .((تخفف ويقال فيها: آمين

وهم  - عند بعضهم -ويرى بعض العلماء أن إثبات لغة التشديد في )آمين( 
آمين مثل ))قوله:  (2)قديم سببه أنه قد روي عن أبي العباس أحمد بن يحيى )ثعلب(

، فتوهم أن مراده صيغة الجمع ألنه قابله به، والحال أنه لم يرد بذلك إال ((عاصين
                                                 

1
 .1/90تفسير القرطبي ؛10-2/12تهذيب النووي :انظر 
2

توضيح المقاصد  ؛1/10تهذيب النووي ؛1/01مشارق األنوار للقاضي عياض :انظر 
 )أمن(. ، مادةوتاج العروس ؛4/21للمرادي

6
 .1/90تفسير القرطبي :وانظر من سورة المائدة. 2من اآلية  
4
 .2/249في معاني القرآن 
5

نسب هذا القول ، 1/121المنسوب للزجاج "إعراب القرآن"كذا استنتجته من االسم والكنية. وفي  
 المبرد(. :)يعنيلمحمد بن يزيد 
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للفظ، ولم يرد أن )آمين( جمع مثل عاصين. فمراده أن الميم من )آمين( موازنة ا
 .(1)خفيفة كما أن صاد عاصين كذلك. كذا فسره ابن جني كما ذكر بعضهم

ألنه إن  ؛مع مثلهولم يرد به أنه ج)): (2)ونص على هذا التفسير الزجاج فقال
ن كان  –يعني آمين  –كان  هو نائب اسم فعل فمن أسماء اهلل فالجمع فيه كفر، وا 

 .((عن الجملة فال يجوز جمعه
فأما قول أبي العباس: )إن آمين بمنزلة عاصين( فإنما يريد به )): "اللسان"وفي 

سن أن الميم خفيفة كصاد عاصين، وال يريد به الجمع. وكيف ذلك وقد حكى عن الح
معنى  ؟ وأين لك في اعتقادآمين اسم من أسماء اهلل  أنه قال: –رحمه اهلل  –

 .(0)((الجمع مع هذا التفسير

ألن تقديره: وال الضالين  ؛ستقيم عند العلماء على هذه اللغةثم إن المعنى ال ي
 .(4)قاصدين إليك، وهذا ال يرتبط بما قبله

وقد أنكر الجمهور من أهل اللغة والنحو والحديث والتفسير هذه اللغة وردوها 
 شذوذ والضعف.وقالوا: إنها خطأ، ووصفوها بالغرابة وال

قال شارحه: ألنه  ((،وال تشديد الميم فإنه خطأ))قال أحمد بن يحيى ثعلب: 
 "إصالح المنطق". ومثله في (2)يخرج عن معنى الدعاء، ويصير بمعنى: قاصدين

 .(5)البن السكِّيت. ونقل عنه غيره أيضًا أن التشديد من لحن العوام

                                                 
1

والفيومي في المصباح  ؛92:وذكره المناوي في التوقيف .لم اجد هذا عند ابن جني 
 .1/24المنير

2
 .1/121إعراب القرآن المنسوب للزجاج 
6
 نقاًل عن المناوي. ،)أمن( ، مادةومثله في التاج ،مادة )أمن( ،اللسان 
4
 )أمن(. ، مادةوسوتاج العر  ؛1/22المصباح المنير ؛92:انظر: التوقيف 
5
 .12:الفصيح وشرحه التلويح :انظر 
3
 .2/002والمجموع له ؛540:التبيان للنووي ؛5/41. وانظر: عمدة القاري129:إصالح المنطق 



 حقيقتها ولغاهتا ومعانيها ،لفظة آمني

 
 

643 

 

 م2011 أيلول –عشر احلادي العدد –الثالث  اجمللد جملة جامعة األنبار للعلوم اإلسالمية 

 ه خطأ، والعامة ربما فعلوا ذلك. أما وال تشديد الميم فإن)): (1)وقال ابن خالويه
 .((قصدتُ  :شددة ألنه من َأَمْمُت، أيفالميم م (2)ڇڭ ڭ  ڭ    ڭ   ڇ

إلى قلة  "القاموس"ونص الجوهري على أن تشديد الميم خطأ. وأشار صاحب 
 .(0)هذه اللغة

ولم يذكرها ))لمفسرون والفقهاء. وقال النووي: وأنكر هذه اللغة أهل الحديث وا
وهي )). وقال القاضي عياض: ((أنكروها، وجعلوها من قول العامةالجمهور، بل 
 .(4)((شاذة مردودة

وكذلك فعل الفقهاء، فقد اختلف الشافعية في بطالن الصالة بها، ونقلوا انها 
 .(2)خطأ في المذاهب األربعة

ب المذهب في كت –يعني الشافعية  –نص أصحابنا )) :(5)النووي "مجموع"وفي 
أنها خطأ. قال القاضي حسين في تعليقه: ال يجوز تشديد الميم، قالوا: هذا أول لحن 
سمع من الحسين بن الفضل البلخي حين دخل خراسان. وقال أصحاب التتمة: ال 

لجويني في يجوز التشديد، فإن شدََّد متعمدًا بطلت صالته. وقال الشيخ أبو محمد ا
ن كانالمقدوالشيخ نصر  "التبصرة" ت الصالة ال تبطل به سي: ال تعرفه العرب، وا 

 .((لقصد الدعاء
ومعناه صحيح فال تفسد به الصالة عند بعضهم وان كان )): (2)وقال اآللوسي

 .((لحناً 

                                                 
1
 .02:إعراب ثالثين سورة 
2
 من سورة المائدة. 2من اآلية  
6
 )أمن(. ، مادةالصحاح والقاموس 
4
 .1/01ومشارق األنوار للقاضي عياض ؛2/10تهذيب األسماء واللغات للنووي :انظر 
5
 .1/490والمغني البن قدامة ؛5/45انظر: عمدة القاري 
3
 .0/002المجموع شرح المهذب 
1
 .1/92تفسير اآللوسي 
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 ثالثاً: يف معاني آمني:

ذكر العلماء آلمين معانَي كثيرة، أحصيت منها أكثر من ثالثين معنى، ثم 
مثيله والقريب منه، وجعلتها في عشرين، وذلك الختالف ضممت المتشابه منها إلى 

ألفاظ العلماء في بعضها والمعنى واحد أو مقارب. وأذكر هنا هذه المعاني معزوة إلى 
 قائليها أو إلى المصادر التي ذكرتها:

هذا المعنى هو األشهر لهذه اللفظة، وبه قال جمهور العلماء  استجب: .1
يشهد لصحة هذا المعنى أن جاهات والمشارب. و من مختلف الفرق والطوائف واالت

أي: اإلجابة، وقد وضع هذا االسم في  ،اسم موضوع الستجابة الدعاء )آمين(
موضع الدعاء اختصارًا، فمعنى آمين: استجب لنا يا رب ما دعوناك به، أو ما 
دعاك به الداعي، فآمين تغني عن إعادة الدعاء، ولهذا كان المؤمِّن على دعاء 

 عي، وان لم يتلفظ هو به كما سبق أن بيناه أول هذه الدراسة. كالدا
التأمين بمثابة التلخيص بعد البسط، )): (1)"إرشاد الساري"قال القسطالني في 

ل والمؤمن ُيْجِمل، وموقعها بعد القائل: اللهم استجب لنا ما دعوناك به  فالداعي يفصِّ
أنعمت عليهم، ال تجعلنا من صراط الذين  المستقيم، من الهداية إلى الصراط

المغضوب عليهم. تلخيص ذلك تحت قوله: آمين، فإن قالها اإلمام فكأنه دعا مرتين 
ن قالها المأموم فكأنه اقتدى باإلمام حيث دعا بدع اء الفاتحة، مفصاًل ومجماًل، وا 

 .((فدعا بها هو مجمالً 
ه اهلل  في كتابه من دعاء  –تعالى  –ويشهد لصحة هذا المعنى أيضًا ما قصَّ

فإن هارون قال بعده: آمين،  –وقد تقدم ذكر ذلك  –على فرعون  موسى 
 فطبق الجملة بالجملة في موضع اسم االستجابة.

 عليه كثير من العلماء، وبعضهم ذكره مع غيره مقدمًا  لمعنى اقتصروهذا ا
 عليه، وبعضهم لم يذكره أصاًل، لشد ة ظهوره واشتهاره.

                                                 
1
 .1/5أحكام القرآن ألبي العربي :. وانظر2/99إرشاد الساري 
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والضمير في )استجب( راجع إلى اهلل تعالى، وهو في محل رفع فاعل، 
والمعنى: اللهم استجب. وكذا يقال في سائر أسماء األفعال، فهي متحملة للضمير. 

ذكر استدالل الزجاج على تحمل أسماء األفعال للضمائر، وهو دليل على وقد سبق 
 .(1)كونها جماًل أيضاً 

وكان )): (2)وهذا المعنى مروي عن الحسن البصري التابعي. قال األزهري
. وكذلك ذكره عنه ((هو اللهم استجب))حسن إذا سئل عن تفسير آمين قال: ال

 .(0)((مالزجاج مسندًا من رواية إسماعيل بن مسل
ر غيره، ، ولم يذك"الصحاح"هذا المعنى ذكره الجوهري في  كذلك فليكن: .2

آبادي  . وذكره أيضًا الفيروز((نويقال: معناه كذلك فليك))وال من قال به، بل قال: 
 .(4)لهروي، وابن األثير وشارح الفصيحوا

 ونقله عن الجوهري من المحدثين اإلمام النووي، ومن المفسرين القرطبي وابن 
كثير، وورد عند األخفش بلفظ مقارب، وكذلك عند العيني، وذكره الزجاج ونسبه 

 .(2)للحسن البصري، وساق سنده إليه أيضاً 

وضعف العصام اإلسفراييني هذا المعنى ورجح )استجب( عليه مدَّعيًا أنه ال يتم 
مثاله ال تهلكنا آمين، فإن المطلوب فيه عدم الهالك، )): (5)الدعاء بالنفي وقال في

كذا قال، وال أراه  ((اسب فيه أن يكون المعنى: ال يكونولعله: ال ثبوت شيء، فالمن

                                                 
1
 )أمن(. ، مادةواللسان ؛140-1/142انظر: إعراب القرآن للزجاج 
2
 .2/210ب اللغةفي تهذي 
6
 .1/140إعراب القرآن المنسوب للزجاج 
4

والتلويح شرح  ؛1/22النهاية في غريب الحديث ؛)أمن( ، مادةينظر: الصحاح والقاموس والتاج 
 .12:الفصيح

5
معاني القرآن ؛ 1/21تفسير ابن كثير ؛1/90تفسير القرطبي ؛509:انظر: التبيان للنووي 

عراب القرآن المنسوب للزجاج ؛5/41عمدة القاري ؛2/229لألخفش  .1/140وا 
3
 بتحقيق الباحث.، 020:في شرح الفريد 
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)ال تهلكنا( مثله فيكون إثباتًا لإلهالك، كذا أراه، ثم إنه )ال يكون( نفي و ألن ؛مناسباً 
 ون( في معاني آمين. لم يذكر أحد )ال يك

ذكر هذا في عد ة مصادر، وبألفاظ متقاربة وهي: اللهم افعل،  رب افعل: .3
 .(1)كذلك فافعل، كذلك افعل هذا الفعل

نقل هذا المعنى الثعالبي المفسر عن قتادة، وذكره أيضًا  كذلك يكون: .4
 .(2)القاضي عياض، والحافظ ابن حجر، والنووي. ومن اللغويين األزهري وغيره

قيل هذا عن الترمذي، وذكره عنه القرطبي والثعلبي وابن  ال ختيِّب رجاءنا: .5
 .(0)كثير. وذكر غير منسوب في مصادر أخرى

ذكر هذا المعنى النووي، وابن حجر في الفتح، وضبط فيه  اللهم أُمَّنا خبري: .6
 .(4)بالمد آمنَّا

كره ذكره النووي عن الثعلبي المفسر، وذ ال يقدر على هذا أحد سواك: .7
 .(2). والضمير في )سواك( هلل تعالى. وفي لفظ آخر: أحد غيرك"العمدة"العيني في 

 .(5)لم يذكر هذا غير األخفش، وفيه غرابة كوَّن اهلل ذاك: .8

                                                 
1

 ؛)أمن( ، مادةالقاموس والتاج ؛1/02معجم مقاييس اللغة ؛12/212انظر: تهذيب اللغة 
 .1/22ولطائف اإلشارات ؛1/90تفسير القرطبي ؛1/010الكليات للكفوي

2
 ؛1/24المصباح المنير ؛2/201فتح الباري ؛1/01مشارق األنوار ؛2/12تهذيب النووي :انظر 

 .  2/210وتهذيب اللغة ؛)أمن( ، مادةالتاج واللسان
6
 .1/20وابن كثير ؛2/12تهذيب النووي ؛1/90انظر: تفسير القرطبي 
4
 .2/201وفتح الباري ؛509:التبيان له ؛2/10انظر: تهذيب النووي 
5
 .5/42وعمدة القاري ؛2/12تهذيب األسماء واللغات له ؛0/002انظر: المجموع للنووي 
3
 .2/249معاني القرآن لألخفش 
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وق الفاسي في شرح  قصدناك وأنت ال ختيب القاصدين: .9 ذكر هذا الشيخ زرُّ
لمشددة: قاصدين نحوك . ولم أجده عند غيره. وقد ورد في معنى )آمِّين( ا(1)البخاري

 وأنت أكرم من أن تخيب قاصدًا.

 .(2)للعيني "شرح البخاري"كذا ضبطت بهمزة مقطوعة في  أقبل: .11
 من القبول.  –بهمزة الوصل  –ويحتمل أن تكون: اقَبْل 

 ابن عباس. "تفسير"ذكر هذا في  كذلك تكون أمنته: .11

 .(0)ابن عباس "تفسير"ذكر أيضًا في  ربنا افعل بنا كما سألناك: .12

 .(4)ذكره القاضي عياض كذلك نسأل لنا: .13

قاله أبو بكر الورَّاق الصوفي، ونسب  قوة الدعاء واستنزال للرمحة: .14
 .(2)لمقاتل بن سليمان، وروي فيه )البركة( بدل الرحمة

سبق ذكر هذا عن  قاصدون حنوك وأنت أكرم من أن ختيب قاصداً: .15
 شددة. جعفر الصادق في تفسير معنى )آمين( الم

دعاء مجمل يشتمل على جميع ما دعي به في  :–بعد الفاحتة  – آمني  .16
اًل، فكأنه ُدعي مرتين. ذكر هذا الفاسي عن بعضهم ولم يُ  َسمِّه. ونقله الفاتحة مفصَّ

 .(5)واستغربه "التاج"في 

                                                 
1
 .2/029شرح الفاسي لصحيح البخاري 
2
 .5/41عمدة القاري 
6
 .2:تنوير المقباس من تفسير ابن عباس 
4
 .2/10تهذيب النووي :انظر 
5
 .1/90والقرطبي ؛540:انظر: التبيان للنووي 
3
 )أمن(. ، مادةوتاج العروس ؛2/00للفاسيانظر: شرح البخاري   
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، وردَّه بعد أن فسر "فيض القدير"ذكره العالمة الُمناوي في  االستغفار: .17
استجب للمصلين ما سألوا من نحو طلب الهداية واالستعانة. ثم قال: آمين بقوله: 

ل التأمين باالستغفار  .(1)وقد خفي هذا مع ظهوره على من أوَّ

ذكر المفسر الثعلبي فيما نقله عن الواحدي عن  كنز من كنوز العرش: .18
 .(2)عبد الرحمن بن زيد قال: آمين كنز من كنوز العرش، ال يعلم تأويله إال اهلل

، وُفسِّر بأن )آمين( كلمة هذا مأثور عن أبي هريرة  درجة يف اجلنة: .19
. وعدَّ الهروي (0)يكتسب بها قائلها درجة في الجنة، كما نقل عن أبي بكر الخطابي

 .(4)األثر المروي عن أبي هريرة حديثًا، وذكره القرطبي بلفظ الحديث أيضاً 

)آمين خاتم ) :أنه قال َروى أبو هريرة عن النبي  خامت رب العاملني: .21
. وورد (2)وقد رواه األزهري بسنده هو إلى منتهاه (،رب العالمين على عباده المؤمنين(

 .(5)"التاج"و "اللسان"النووي، وفي  "تهذيب"برواية أبي هريرة كذلك في 

 ولفظه: وورد الحديث في بعض المصادر من رواية ابن عباس عن النبي 
يقول: آمين خاتم رب العالمين على لسان عباده  )سمعت رسول اهلل )

آمين  )لقنني جبريل ): للزمخشري: عن النبي  "الكشاف"وفي  .(2)((المؤمنين
 .(1)((عند فراغي من قراءه فاتحة الكتاب، وقال: إنه كالختم على الكتاب

                                                 
1
 .1/000انظر: فيض القدير للمناوي 
2
 .5/41وعمدة القاري ؛0/002المجموع له ؛2/12انظر: تهذيب النووي 
6
 )أمن(. ، مادةواللسان ؛1/22النهاية ؛12/210تهذيب اللغة )أمن( :انظر 
4
 .1/90والقرطبي ؛90:انظر: الغريبين للهروي 
5
 .12/212تهذيب اللغة لألزهري :انظر 
3
 .1/90وتفسير القرطبي ؛)أمن( ، مادةاللسان والتاج ؛2/12انظر: تهذيب النووي 
1
 .1/124كشف الغمة عن جميع األمة للشعراني :انظر 
3
 .1/22الكشاف 
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 رب العالمين، يختم به دعاء عبد )خاتم)في آمين:  وروي عن علي 
 .(1)((المؤمن

 ألنه يدفع به عنهم اآلفات  ؛طابع اهلل على عباده وفسره أبو بكر الخطابي بأنه
ظهار ما فيه لمن يكره  والباليا، فكان كخاتم الكتاب الذي يصونه، ويمنع من إفساده وا 

 .(2)علمه به ووقوفه عليه
 أن آمين خاتم يطبع به كتب أهل الجنة التي تؤخذ  ":تفسير ابن عطية"وفي 
 .(0)باأليمان

ذكر الطابع في معنى )آمين( دون الخاتم، وهو واقتصرت بعض المصادر على 
تفسيره كما مر. وقد ورد مثل هذا المعنى في حديث أبي زهير النميري الصحابي 

 .()فإنه إن َخَتَم بآميَن فقد أْوَجَب(): الذي تقدم أول البحث، وهو قوله 

 آمني وبَسْال:

ْن ذكره ابن خالويه ويقال في )) هكذا فقال: ليس هذا معنى آلمين في الحقيقة، وا 
رحمه  –اب معنى آمين: اللهم اغفر لي َبْساًل، كما تقول: آمين. وكان عمر بن الخط

نما )بْساًل( كلمة تذكر مع )آمين( مرادفًة لها، وهي (4)((يقول آمين وبسال -اهلل . وا 
فقد روي أنه كان يقول آخر دعائه آميَن  بمعناها كما في األثر المتقدم عن عمر 

 ْساًل.وب
والبسل له معان كثيرة في كتب اللغة منها: الحالل والحرام، فهو من األضداد 
يستوي فيه المذكر والمؤنث والواحد والجمع، ويرد بمعنى الرجل الشجاع، من البسالة 

                                                 
1
 .1/100المحرر الوجيز البن عطية :انظر 
2

 ؛1/22النهاية ؛)أمن( مادة، اللسان ؛92:الغريبين للهروي ؛12/212انظر: تهذيب اللغة 
 .1/90والقرطبي

6
 .1/100المحرر الوجيز 
4
 .05:إعراب ثالثين سورة 
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وهي الشجاعة، وبمعنى الدعاء، يقال في الدعاء على الرجل: بساًل وأساًل مثل َتْعسًا 
 له: وياًل له. والبسل اإلعجال، والحبس، وغير ذلك. وُنْكسًا. ويقال بْسالً 

وال يعنينا من هذه المعاني إال البسل الذي هو بمعنى اإليجاب في الدعاء وهو 
 مرادف آمين. وشاهده في كتب اللغة قول الراجز:

 بساًل وعادى اهلل من عاداكا           خاب ِمْن َنْفِعَك َمن َرجاكاال
. كذا قال يونس كما  ويقال: َبْسل ، في معنى آمين. يحلف الرجل ثم يقول: َبْسل 

 .(1)عن أبي الهيثم مثل ذلك "اللسان". وفي "التاج"في 
هذا آخر الكالم في لفظة آمين، أرجو أن أكون قد وفقت فيما إليه قصدت، واهلل 

 الموفق والهادي إلى سواء السبيل.

 املصادر  واملراجع
القرآن، البن العربي المالكي، ت علي محمد البجاوي، دار إحياء أحكام  .1

 التراث العربي، بيروت.
إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، للعسقالني، دار الكتاب العربي،  .2

 بيروت.

األسرار الشافية و الخالصات الصافية في شرح المقدمة الكافية، إلسماعيل  .0
 كلية اآلداب، جامعة صنعاء. النجراني، رسالة ماجستير لبشرى القبيلى،

هارون،  إصالح المنطق البن السكِّيت، ت أحمد محمد شاكر وعبد السالم .4
 م.1950-ه1010دار المعارف بمصر 

إعراب القرآن المنسوب للزجاج، ت إبراهيم االبياري، القسم األول، الهيئة  .2
 م. 1950العامة لشئون المطابع األميرية، القاهرة 

                                                 
1
 )بسل(. ، مادةانظر: التاج واللسان 
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البن خالويه )الحسين بن احمد(، دار الكتب العلمية، إعراب ثالثين سورة،  .5
 بيروت. 

األغاني، ألبي الفرج األصفهاني. دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع،  .2
 م. 1992-ه1412 ،ط ثالثة ،بيروت

إنباه الرواة على أنباء النحاة للقفطي، ت محمد أبو الفضل إبراهيم، مطبعة  .1
 م. 1920دار الكتب العربية 

اء مسالك إلى ألفية ابن مالك، البن هشام األنصاري، دار إحيأوضح ال .9
 م.1911-ه1401العلوم، بيروت، ط أولى 

يلي، اإليضاح في شرح المفصل البن الحاجب النحوي، ت موسى بناي العل .10
 م.1912-ه1402مطبعة العاني، بغداد 

البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء األمصار، لإلمام المهدي أحمد بن  .11
 م. 1942-ه1055تبة الخانجي بمصر، ط أولى بن المرتضى، مكيحيى 

-ه1410دار الكتب العلمية، بيروت البحر المحيط، ألبي حيان األندلسي،  .12
 م. 1990

 ، ت الدكتور طه لقرآن ألبي البركات ابن االنباريالبيان في غريب إعراب ا .10
 م. 1959-ه1019ر الكاتب العربي، القاهرة عبد الحميد، دا

وس من جواهر القاموس، لمحمد مرتضى الزبيدي، دار الفكر، تاج العر  .14
 بيروت.
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لمهدي أحمد بن يحيى بن تاج علوم األدب وقانون كالم العرب لإلمام ا .12
غة العربية نوري ياسين الهيتي، رسالة دكتوراه بكلية الل تحقيقالمرتضى، 

 م.1915-ه1405بجامعة األزهر 

ملحق بتفسير كلمات القرآن الكريم التبيان في آداب حملة القرآن، للنووي،   .15
-ه1419الكلم الطيب، دمشق، بيروت للشيخ حسنين مخلوف، دار 

 م.1999

لبجاوي، دار التبيان في إعراب القرآن، ألبي البقاء العكبري، ت علي محمد ا .12
 م. 1912-ه1402الجيل، بيروت 

تثقيف اللسان وتلقيح الجنان، البن مكي الصقلي، ت الدكتور عبد العزيز  .11
 م.1955-ه1015للشؤون اإلسالمية، القاهرة مطر، المجلس األعلى 

الدكتور فايز الداية والدكتور محمد رضوان  حقيقتحرير التنبيه، للنووي، ت .19
 م.1990-ه1410عاصر، بيروت، دمشق، ط أولى الداية، دار الفكر الم

الطبعة  –تحفة األحوذي بشرح جامع الترمذي، ألبي العال المباركفوري  .20
 م.1954-ه1014ة، مطبعة المدني، القاهرة يالثان

تفسير ابن جزي الكلبي )محمد بن أحمد بن جزي( دار إحياء الكتاب  .21
 العربي، بيروت. 

تفسير ابن عطية )المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز( ألبي محمد عبد  .22
لى للشؤون اإلسالمية بمصر الحق بن عطية الغرناطي، المجلس األع

 م.1924-ه1094
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تفسير ابن كثير، للحافظ ابن كثير الدمشقي، دار إحياء التراث العربي،  .20
 بيروت.

تفسير البيضاوي )أنوار التنزيل وأسرار التأويل( لناصر لدين عمر بن محمد  .24
 البيضاوي، مؤسسة شعبان للنشر والتوزيع، بيروت.

 تفسير القرطبي )الجامع الحكام القرآن(، دار الكتب العلمية، بيروت. .22

 النسفي )عبد اهلل بن أحمد(، دار الكتاب العربي، بيروت. تفسير .25

دار الكتب تفسير غريب القرآن، البن قتيبة الدينوري، ت السيد أحمد صقر،  .22
 م.1921-ه1091العلمية، بيروت 

تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، لمحمد بن الحسن الحر  .21
-ه1410وت ط أولى ياء التراث، بير العاملي، مؤسسة آل البيت إلح

 م.1990

التكملة والذيل والصلة، للصغاني )الحسن بن محمد( ت إبراهيم االبياري،  .29
 م(.1922-ه1092مطبعة دار الكتب المصرية 

تنوير المقباس من تفسير ابن عباس، ألبي طاهر بن يعقوب الفيروز آبادي،  .00
 بيروت. ،الفكر للطباعة والنشر والتوزيع دار

-ه1410، دار ابن تيمية، القاهرة ات، لإلمام النوويتهذيب األسماء واللغ .01
 م. 1990

مطابع  ،لعربيتهذيب اللغة، لألزهري، ت إبراهيم االبياري، دار الكاتب ا .02
 م.1952سجل العرب، القاهرة 
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توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك، للمرادي المعروف بابن أم  .00
الكليات األزهرية، ط مكتبة  قاسم، شرح وتحقيق عبد الرحمن علي سليمان،

 م. 1925-ه1095أولى 

التوقيف على مهمات التعاريف، للمناوي، ت الدكتور محمد رضوان الداية،  .04
 م. 1990-ه1410ر المعاصر، بيروت، ط أولى دار الفك

أبي محمد  حقيقالجواهر الحسان في تفسير القرآن، لعبد الرحمن الثعالبي، ت .02
 ربية، عيسى البابي الحلبي.الغماري، دار إحياء الكتب الع

الخصائص، البن جني، ت محمد علي النجار، ط ثانية، دار الهدى  .05
 للطباعة، بيروت.

حمد فراج، دار مصر للطباعة ديوان مجنون ليلى، ت عبد الستار أ .02
 .ه1012

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، لشهاب الدين محمود  .01
-ه1402ث العربي بيروت، ط  رابعة حياء الترااآللوسي البغدادي، دار إ

 م. 1912

( ت سنن ابن ماجة، دار إحياء الكتب العربية )عيسى البابي الحلبي وشركاه .09
 م.1924-ه1020محمد فؤاد عبد الباقي 

 بي وأوالده بمصر، سنن أبي داود، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحل .40
 م. 1922-ه1021ط أولى 

مع الصحيح(، إعداد الشيخ هشام سمير البخاري، دار سنن الترمذي )الجا .41
 م.1992-ه1412ياء التراث العربي، بيروت إح
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دار الكتب  ،همدان، دار إحياء السنة النبويةسنن الدارمي، بعناية محمد حمد  .42
 العلمية بيروت.

السنن الكبرى للبيهقي )أحمد بن الحسين بن علي البيهقي( مطبعة مجلس  .40
 . ه1045عثمانية، حيدر آباد، الهند دائرة المعارف ال

أولى سنن النسائي، شركة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأوالده بمصر، ط  .44
 م. 1954-ه1010

حميد، مطبعة شرح ابن عقيل أللفية ابن مالك، ت محيي الدين عبد ال .42
 م. 1952-ه1012السعادة بمصر 

اء الكتب شرح األشموني )منهج السالك على الفية ابن مالك(، دار إحي .45
 العربية )عيسى البابي الحلبي وشركاه(.

 شرح التصريح على التوضيح، لألزهري، دار إحياء الكتب العربية.  .42

شرح الفريد في النحو، لعصام الدين اإلسفراييني، ت نوري ياسين الهيتي،  .41
 م. 1912-ه1402لية بمكة المكرمة، ط أولى المكتبة الفيص

حياء التراث  شرح الكافية الشافية، البن مالك، .49 نشر مركز البحث العلمي وا 
اإلسالمي بجامعة أم القرى بمكة المكرمة بتحقيق الدكتور عبد المنعم أحمد 

 م.1912-ه1402ر المأمون للتراث، ط أولى هريدي، ط دا

 شرح المفصل ، البن يعيش الحلبي، عالم الكتب، بيروت. .20

اري، دار الكتب شرح شذور الذهب في معرفة كالم العرب، البن هشام األنص .21
 م. 1995-ه1412بيروت، ط أولى  العلمية،
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وق الفاسي، الجزء الثاني، ت الشيخ موسى  .22 شرح صحيح البخاري، للشيخ زرُّ
 محمد علي والدكتور عزة علي عطية، المكتبة العصرية، بيروت، صيدا.

وري، مطبعة شرح عمدة الحافظ وعدة الالفظ، البن مالك، ت عدنان الد .20
 م. 1922-ه1092العاني، بغداد 

 شرح كافية ابن الحاجب لمؤلفها، مصورة عن طبعة استانبول. .24

 شرح كافية ابن الحاجب، للرضي اإلسترابادي، دار الكتب العلمية، بيروت.  .22

صحاح الجوهري )تاج اللغة وصحاح العربية( ت أحمد عبد الغفور عطار،  .25
 م. 1912-ه1402ع دار الكتاب العربي بمصر مطاب
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