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 القراءات القرآنية الشاذة في العربية تاللهجا

 
 عبد الجبار عبد اهلل العبيديأ.د. 

 المقدمة:
تعددد القددراااق القر ايددة النددامص مددا المةددادر المغمددة التدد  ياب دد  ا عتمدداد 

 ،فغد    تقدا اميميدة عدا القدراااق المندغ رص ،عليغما ف  دراسة اللغجاق العربيدة
 .بدا ددد تكد ا أفةده ماغدا ،مدا ييدا الاةداية لقد تكد ا فد  مسدت ل المندغ ر 

 ا    . كدداا دةددد مددا  ةدداغا بالنددم م يدد  ياغددا عددا رتبددة المنددغ ر فدد  السدداد
 ددد  .ثم إاغا  افقق  جغُا ما  ج ه العربيدة ،فأساايديا المر ية بغا ةييية م ثقة

ما يددما النددام كمددا  ،اعتمددديا ابددا جادد  ف ثقغددا  جعلغددا يجددة فدد  ا ستنددغاد بغددا
 لعلد  أ  كثيددرا   ،ميادد ب بالر ايداق مدا إمامد    را د  ،زع بالثقدة إلدق درأ د ادا :دداا

أد ل  . ن ايد ، الر اية تامي  إلق الرس ا .ما  مسا  ف  الاةاية للمجتمع علي 
 الكتاب أعرب  أد ل ف  اليجدة مدا  :ما ن ايد النعر  الاثر يؤيد ملك د ا القراا

ُا ما التدراا الل د ي الدمي يةدله أساسدا فالقراااق النامص ما أغاق ما جاا .النعر
 يدد  تنددتما علددق كثيددر مددا الةددااق الةدد تية التدد   .للدراسدداق اللغجيددة اليديثددة

 ترجع يمه الةااق الةد تية إلدق أندغر  .يمكا اسبتغا إلق بعض اللغجاق العربية
 القبا ا  أ سعغا ااتنارا.

ظادد ا أا ملددك أيجددم الدارسدد ا فدد  أ ا اممددر عددا ال دد ض فدد  يددما المجدداا ماغددم 
 مددا بدديا  ،فمالكلدد   عددرص  متاياتدد  كثيددرص ،يجنددعغم مددا العددداا الددمي   اا ددا تيتدد 

 الم ادد ا مندد ه  ،إيددديغم مادد  اددزر   يعدد ا عليدد . فددالماب ع دليددا يعدد زه التيقيدد 
   يعددرب مددا المغتمدديا بددالتراا ا سدد م  مددا عادد  باقلددة  .لاقةدد   سدد ا  ددبا 
دا   كما ياب   ل  علدق الدرغم مدا أيميتد   قا فد   دزا ا الم ا ادافظا مرك اد  . ا 
 التاري ية  الل  ية.
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فقددد بدددأ الميدددث ا مددا الل دد ييا يعادد ا بددالقراااق  ،لكددا يددمه اليدداا لددم تدددم ادد ي 
فاسدتااع ا ب سدااتغا التعدرب علدق كثيدر مدا  ،النامص ف    ا علم الل دة اليدديا

لادته  ا مالدة  ا دغدام  تمييدز  ةا ةدغا الةد تية فد  ا ،اللغجاق العربية القديمة
م ددافا إلددق ملددك  .بدديا اليركدداق  ا اسددجام الجغددر  الغمددل  الت دد يم  الترديدد  

 ةاتغا الةرفية  الاي ية  كثير ما مظايريا الل  ية.
مدا  (2).  يد  فد  الند امددرأ بغدا اليسدا البةدري .بكسدر الدداا  (1))) اليمدد  هلل ((

امدا دداا ،ق البد   لم يعيا القبيلة عزايا الاراا إل .غير عز  إلق لغجة دبيلة ))  : ا 
 ماغم ما يق ا اليمدد  هلل ((  ، أما أيا البد  فماغم ما يق ا اليمَد هلل باته الداا

 .بكسر الداا (3)
 دد كسرق الداا مدراااص لكسدرص الد م فد  ))  .إا يمه القرااص بلغجة تميم : التيقي 

 لكادد  لقبا ددا  ،مددا القبا ددا البد يددةل لدد ((  ا   فالكسددر لدديل  اةددة لغددا    ل يريددا 
 يما المي راات  تميم اد ع مدا ا اسدجام الةد ت  بديا اليركداق  .اليجاز الي رية

 .(4)فاي  ادتةاد ف  الجغد الع ل   ،المي انتغرق ب  ي   ما تابعغا
)) فكسدر ا   أي الدداا   ليكد ا  : دد أنار القدماا إلق يما ا اسدجام فقداا القدراا

)) ل درب مدا تجداال  :.  دداا ابدا جاد (5)ا أسدما غم مدا ))إبدا(( علق المثاا مد
 .(7))) ل رب ما التناكا ((  :.  داا ابا يعيش(6)الة ق (( 

بسددك ا الدد م علددق الةدداة المنددبغة ،  يدد  دددرااص عبددد  (8))) مالددك يدد م الددديا(( 
 ر يدق  .مدا غيدر اسدبة (9)مكريدا ابدا  ال يد  فد  الند ام  .ال ارا عا أب  عمدر 

                                                 

   2الااتية  (1)
 1ن ام ابا  ال ي   (2)
 1/3معاا  القر ا  (3)
 79:77ياظر ف  اللغجاق العربية  (4)
   1/3معاا  القر ا  (5)
 85سر ةااعة ا عراب  (6)
    7/85نرح الماةا  (7)
 5الااتية  (8)
   1 ن ام الماةا (9)
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ددا (( بنسددكاا الدد م يدد  لغجددة  .ااص ابددا يريددرص  عةددام الجيدددريبقددر   ت ايددب ))َفع 
 يد   ،إلق لغجة بكر با  ا ا (1) اسبغا أب  يياا ف  البير  . عزيق لربيعة ،تميم

  دد استنغد لتلك القرااص ببيق امعنق: .ما ربيعة المجا رص لمساكا تميم
 

 فقدددددداا للَملقددددددك أالدددددد  مدددددداغم ما ددددددة
 

دد   (2) ا م ا  ددا   مددا ُرفعددا   مددا القددر سق

 
يَّاك اعبد ((   (4)  السد ار ال اد ي ،  يد  فد  الند امبدا إيَّداك. يدمه ددرااص أبد (3)))ي 

فدناغم يبددل ا مدا  ،أاغا تعزل إلق لغجة اد ا : التيقي  .ما غير عز  إلق دبيلة
دا فعلدق .الغمزص ياا يريدد ا إا  ، دد يك  ابا جا  عا دارب أا ا ا تقد ا: ي 

 .(5)بدل ا في ،فعلق
دداا ابدا مالدك فد   . أيََّد القدماا  الميدث ا  د ع ا بداا بيا الغمزص  الغداا

.  فددد  الماةدددا (6)))  تبددددا الغمدددزص دلدددي   مدددا الغددداا  العددديا ((  :ندددرح التسدددغيا
 . (7)))الغمزص أبدلق ما ير ب الليا  ما الغاا  العيا ((  : نري 

 .(8)ي  أي ا  ياجري مغم ل  ام ،فأدرب امة اق إلق الغمزص ة ق الغاا
 .(10)ف دعق الغاا م دع الغمزص (9)))يا أامرتغم((  :ما دلب الغمزص ياا

غيدر  (2) القدراا فد  الند ام  .درأ بغا جاداح بدا جديش .بكسر الا ا (1)))ا ستعيا(( 
 يد  دبيلدة  ،ماس بة إلق لغجدة ايدد ،  تاسدب يدمه القدرااص إلدق لغجدة دبيلدة بغدراا

                                                 

 1/22البير المييا  (1)
 1/239 اللغجاق ف  التراا  11/11 اللساا  19 ياظر ا نتقا   .13دي اا   (2)
    8الااتية  (3)
 1ن ام ابا  ال ي  ص  (4)
    35 1/39الميتسب  (5)
 59/ 1نرح التسغيا  (6)
 5/ 12الماةا  نري   (7)
    28ياظر القراااق القر اية  (8)
 12ل  ي 1البقرص  (9)
   95ياظر القراااق القر اية  (10)
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 . ددد سدميق يدمه الظدايرص بتلتلدة الغدراا ،ر ير ب الم ارعةما د اعة فغ  تكس
إم ))يظغدراا يركدة يدرب الم دارعة   دعق  ، مثا يما المظغر الل  ي لد  أسدباب

 اا  كاا لابيعة فداا الكلمدة اثدر فد  ندكا يدر ب  ،ف  اللغجاق إلق داا ا ة ت 
ق ا يدرب الم دارعة إلدمدا ،فيديا كاادق فداا الكلمدة مدا يدر ب اليلد  ،الم ارعة
 .أمددا فدد  غيددر ملددك فقددد التددزم الكسددر فدد  معظددم اللغجدداق إ  مددع الغمددزص ،الاتيددة

 .(3) الكسر لغجة ديل  تميم  أسد  ربيعة(( 
عزايددا فدد  اللسدداا إلددق لغجددة بلعابددر  يددم ددد م مددا  .بالسدديا (4))) سددراا الددميا (( 

 سددردق  ، سددقيا  ةددقيا ، بسدداة  بةدداة ،سددراا  ةددراا :فددااغم يق لدد ا .تمدديم
 .(5) ةردق 

مدا  (7) يد  فد  الند ام  ،بالغمزص ،  درأ بغدا ايدرب السد تاا  (6)))    الَ أّليا (( 
إا يددمه القددرااص علددق لغجددة بادد  كلددب فددناغم كدداا ا  : التيقيدد  .غيددر اسددبة ميددد

 علدق مدا دداا أبد   : دد مكر ابا جا  أاغا ل ة فقاا أب  ييداا .يغمز ا أمثاا ملك
فقياسد  اا مثدا يدما الغمدز ندبي  بمدا  رد  .ل ملدكفياب   أا ياقا ،الاته أاغا ل ة

 ندبي   ،عا العجاج ما اا  كاا يغمز ))العألم((  ))ال أتم((  العجاج تميم سدعدي
 ، يدمه امدرأص ندأب  ،يدمه دأبدة :سدمعق رجد   مدا باد  كلدب يقد ا :بما داا أبد  زيدد

 .(8)فيغمز املب فيغما
إا املددب تيركددق بيركددة   : دددد أ  دده ابددا جادد  سددبب يمددز )) ال ددأليا (( فقدداا

لكرايددة الاادد   ، فسددر بأادد  يددر ب مددا المقاددع المديددد .(9)السدداكا دبلغددا فغمددزق 
                                                                                                                                            

  8الااتية  (1)
      1ن ام ابا  ال ي  ص  (2)
 152ياظر ف  اللغجاق العربية  (3)
      9الااتية  (4)
 5/552اللساا  (5)
    9الااتية  (6)
 1ن ام ابا  ال ي   (7)
 1/22 ياظر اللساا  1/32البير المييا  (8)
     1/59الميتسب  (9)
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ا  بداا الابدر فد  لسداا فبا دا الباديدة يأ دم ةد رص  ،بةد ق ا يدا فد  مقادع مقادا
 .(1)الت تر 

د ادد ا ((  بددد ا  (3) يدد  فدد  الندد ام  .دددرأ بغددا أبدد  ييدد ص الامددري .بددالغمز  (2))) ٌيؤق
 .أا  يددمه القددرااص علددق لغجددة تمدديم  مددا لددب لاغددم مددا  القبا ددا : التيقيدد عددز . 

فأيدا بداديتغم كلغدم كداا ا  .فالتزام الغمز  تيقيق  ما  ةا ةدغم التد  عرفد ا بغمدا
 .(4)بابر ا ابر ت تر يمزي

 يدد  مددا  ،دددرأ بغددا اليسددا .باددته التياددة بددال يا (5))) علددق ابةدداريم َغنددا ص(( 
أ   .إلدق لغجدة ربيعدة (7) اسبغا فد  التيادة  .ة إلق لغجة ما غير اسب (6)الن ام 

نددعب عظدديم ينددتما علددق عدددص دبا ددا :إا ربيعددة كمددا يقدد ا الدددكت ر إبددراييم أادديل
فدنما مدا  ،بع غا ما البد  كبكدر بدا  ا دا ،بع غا ما تأثر بالي ر ف  ب د الييرص

 .(8)ا  ا ا ةيق يمه الر اية يمكا إا ياسب يما الاا  لقبيلة بد ية مثا بكر ب
 يد  ددرااص عاةدم الجيددري كمدا فد  الندد ام  .بت ايدب الغمدزص (9)))َسد اا عظديم(( 

 .(11) الت ايب لغجة اليجازييا  (10)
ُي ا((   (13) يد  فد  الند ام  .درأ بغا يزيد بدا القعقداع .ما غير يمز (12)))مستغز 

ا فغدم يت لةد  . ياسدب تسدغيا الغمدز إلدق القرندييا .غير معز ص إلدق لغجدة ايدد
                                                 

 125 121راااق القر اية الق (1)
 5البقرص  (2)
 2ن ام ابا  ال ي   (3)
   91 ف  اللغجاق  127ياظر القراااق القر اية  (4)
 9البقرص  (5)
           2ن ام ابا  ال ي   (6)
 131تياة امدراا  (7)
     77ف  اللغجاق العربية  (8)
 9البقرص  (9)
 2ن ام ابا  ال ي  ص  (10)
 38 القراااق القر اية  1/58البير المييا  (11)
    15البقرص  (12)
 2ن ام ابا  ال ي   (13)
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 الت لص ماغا ا ع مدا الميدا  .ما الغزص بيمفغا أ  تسغيلغا أ  دلبغا إلق يرب مد
 مالدق كدا اللغجداق  .إلق السغ لة  البعد عا التدزام التيقيد  فد  الااد  بامةد اق

فلديل غربيدا أا يدت لص ماغدا أي دا   ،السامية إلق الت لص مدا الغمدزص فد  الااد 
 .(1)معظم اليجازييا 
 ، يدد  عاددد البةددرييا ل ددا ،ل ددة عاددد الكسددا   ،بددالغمز (2)ة (( )) انددَترؤا ال دد ل

فقدد .(4) ة  اا لم تقبلغا د اعدد البةدرييا ي  ل (3)مكر ملك ابا  ال ي  ف  الن ام 
 :دداا . سدم  يدمه الغمدزص بغمدزص التد يم ،اسبغا فد  اللسداا إلدق لغجدة دبيلدة غاد 

 .إما  دارع المغمد ز))ر ي الاراا عا بعض العدرب أاغدم يغمدز ا مدا   يمدز فيد  
كأاغدا لمدا سدمعق رثدأق اللدبا  ،رثدأق ز جد  بأبيداق : سمعق امرأص مدا غادّ  تقد ا

 سددم  ابددا جادد  تلددك الغمددزص بددالغمزص  .(5)ميبددق إلددق اا مرثيددة الميددق ماغددا (( 
 .(6) دد رف غا  غلاغا  ،المرتجلة

ع((   ِ ر اسدبة مدا غيد (8) يد  فد  الند ام .درأ بغا اليسا .بالقلب (7)))ما الَة ا  
 :فغدم يق لد ا . دد عزايا ف  اللسداا إلدق لغجدة تمديم ر ايدة عدا الادراا .إلق لغجة

  جاا ف  نعر  با ايمر د ل : .ةادعة ف  ةاعقة
 
 

 أَلدددددددم تَدددددددَر أاَّ المجدددددددرميا أةدددددددابغم
 

 (9)ةدد ادع   بددا يدداَّ فدد   الةدد ادع  
 

                                                 

 99 98ياظر ف  اللغجاق العربية  (1)
 11البقرص  (2)
      2ن ام ابا  ال ي  ص  (3)
 129القراااق القر اية  (4)
 1/19اللساا  (5)
         125ياظر القراااق القر اية  (6)
   17البقرص  (7)
    3 ي  ص ن ام ابا  ال (8)
 17  12/15اللساا  (9)
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ددّاا لغددم ((  لددة تعددزل إلددق لغجددة  ا ما .(2)دددرأ بغددا امعمددش .با مالددة  المددد (1)))َإ  
 .(3)تميم  أسد  ا ا  بكر با  ا ا  عبد القيل  ت لب 

))أاددب غ م ((دددرأ بغددا  : دددر  . يدد  دددرااص ابددا أبدد  عبلددة (4)))أابدديغ م باسددما غم (( 
ما غير عز .  يمب الغمدز  التعد يض  (5) القراتاا ف  الن ام  الكناب  .اليسا

 .زييا  ما لب لاغمعا  بيرب مد ا يا  دةير ما  ةا ص لغجة اليجا
 يد  فد  الند ام  .ددرأ لغدا ابدا مييةدا  ابدا كثيدر .بياا  ايدص (6)))  يستيل(( 

فقدد ر ل عدا  . اسدبغا فد  اللسداا إلدق لغجدة تمديم.ما غير اسبة إلدق لغجدة ايدد
 .(7)استيق يستي  بياا  ايدص  :ا  اش إاغم يق ل ا

غيددر  (9) القددراااق فدد  الندد ام  .يكايددا أبدد  زيددد ،بدددا النددجرص (8)))يددمه ال َنددَيرص (( 
 إم يبدل ا ما الجيم ياا. .إاغا لغجة تميم : التيقي  .معز ص

َرص للنجرص ((  ،يق ل ا: )) ةغريج  ةغري :داا القال  ما ا مال  َِ  َ  .(10) ن 
))يددا تبدددا العددرب مددا  :أا أبددا يدداتم ددداا  م الغيددثم : ر ل السددي ا  فدد  المزيددر

 :ثم أاندق ،فقالق اعم الجيم ياا ف  ن ا ما الك م ؟
 

 إما لدددددم يكدددددا فددددديكّا ظدددددا    جاددددد 
 

 (11)فابعددددددددددكا اهلل مدددددددددا ندددددددددديراق  
 

                                                 

    22البقرص  (1)
 ن ام ابا  ال ي    (2)
    12ياظر ف  اللغجاق العربية  (3)
 33البقرص  (4)
 1/75 الكناب  5ن ام ابا  ال ب   (5)
 21البقرص  (6)
     15/237اللساا  (7)
 38البقرص  (8)
   5ن ام ابا  ال ي   (9)
 2/235ا مال   (10)
       1/598 المزير (11)
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 .(1)  م الغيثم يمه ما با  ماقر ما تميم 
 ))  لددم  .. دددرأ بغددا الابدد  ةددلق اهلل عليدد   سددلم  ابددا إسدديا (2)))فمددا َتب ددع َيددَدلَّ

 علق أاغا لغجة لغميا. (4).  اص ف  الكناب (3)ياسبغا الن ام 
ددَرص((  مددا غيددر  (6) يدد  فدد  الندد ام  ،دددرأ بغددا امعمددش.بكسددر الندديا (5)))اثاتددا َعن 

 :)) داا يد ال فد  اد ادره : ف  المزير .إلق لغجة تميم (7) عزايا ف  البير  ،عز 
 .عنرص :فتق ا  (8)تميم تثقا  تكسر النيا (( 

 ددرأ بغدا أبد   ،مدا غيدر اسدبة  (10) القدراا فد  الند ام  .ب دم البداا (9)))ايُبُا ا(( 
اتبعد ا  ،أاغا علق لغجة تمديم  مدا علدق نداكلتغا :يي ص  نريه  اليسا.  التيقي 

 يد  كثيدر فد   ،الباا المكس رص يركة الااا مراعاص ل اسجام الة ت  بيا اليركاق
 لغجاق تلك القبا ا البد ية دليا ف  لغجة اليجازييا  ما لب لاغم.

ددا ((   لددم يعزيددا فدد   ،دددرأ بغددا يييددق بددا يعمددر .يابسددك ا السدد (11))) أي دادد  بالُرسق
فناغم ي اا ا بالتسكيا ير بدا  .إلق لغجة تميم (13)،  عزايا ف  اللساا (12)الن ام 

 يدد  فدد   .دددرأ بغددا الزيددرل  دتددادص (14)))بدديا المددر  ز جدد  ((  .مددا تدد ال  اليكدداق
قدب فناغا كااق ت ، يمه القرااص علق لغجة سعد با بكر .ما غير اسبة (15)الن ام 

                                                 

 2/587ياظر اللغجاق ف  التراا  (1)
      35البقرص  (2)
 8 -5ن ام اب  ال ي   (3)
    1/79الكناب  (4)
 12البقرص  (5)
    1 -8ن ام ابا  ال ي   (6)
 1/215البير المييا  (7)
     2/298المزير  (8)
 البقرص (9)
 1ن ام ابا  ال ي   (10)
     59البقرص  (11)
 5ا  ال ي  ن ام اب (12)
          5/257اللساا  (13)
 122البقرص  (14)
     5ن ام ابا  ال ي   (15)
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 ةدد رت : إا يددمفق بددالغمزص مددا ))المددرا((  القيددق يركتغددا علددق مددا  .بالت ددعيب
))َمدٌر(( ثدم  ددب  :فااتقدا م  دع الابدر إلدق المقادع ام ا مدا الكلمدة فيقداا ،دبلغدا

علي  بالت عيب أي ت عيب الساكا الساب  عليغا ،  يدر ل أا ال ددب بالت دعيب 
فلعددا دبيلدة سددعد  .ص إلدق تمدديم أي دا  فدديمكا اسدبة يددمه القدراا ،كداا ندا عا  فدد  تمديم

فدداا التقددارب الل دد ي لكدداا م ةدد    بدديا عليددا  ،التدد  يدد  مددا يدد ازا تددأثرق بتمدديم
 .(1)ي ازا  سالق تميم 

ل( (( يدا(( ددرأ بغدا امعدرج  (2)))يتق يبلد  الَغدد  بكسدر الدداا  تندديد علدق  زا ))َفع 
  سالق ديل. يمه القرااص إلق لغجة تميم (4). عزا اللساا(3) جماعة 

 ))  دددد  ردق فدد   . يدد  دددرااص مسددلمة بدديا ميددارب .بسددك ا التدداا (5))) بعدد َلتقغاَّ
 اسددبغا فدد  البيددر إلددق لغجددة  ،مددا غيددر اسددبة إلددق دبيلددة (7) الكندداب  (6)الندد ام 

 .(8))) مكر أب  مر اا ل ة تميم تسكيا المرف ع ((  :داا .تميم
قدرااص ظدايرص اندتغرق بغدا تمديم  مدا فتسكيا يركة الباية  ا عراب ف  مثا يدمه ال

 .(9)جا ريا فرارا ما كثرص اليركاق المت الية  البا لل اة 
 )) رق سكاا الثااية  فك ا دغام (10)))  ُت ار  ددا بغدمه القدرااص  .بكسر الراا ام لق  ا 

سدكاا  .أب  جعار  ابا عبال (( باته الراا ام لق  ا   درأ عمر  عبد اهلل )) ُت اَررق
الاك إلدق لغجدة أيدا  (11) دد عزا ف  البير  . ي  ف  مةيب ابا مسع د .الثااية

                                                 

 155ر ف   اللغجاق العربية 183 182ياظر القراااق القر اية  (1)
          171البقرص  (2)
   12ن ام ابا  ال ي   (3)
 22/235اللساا  (4)
           225البقرص  (5)
 15ن ام ابا  ال ي   (6)
         1/125الكناب  (7)
 2/155البير المييا  (8)
 251 1/258ياظر اللغجاق ف  التراا  (9)
 233البقرص  (10)
 15 ياظر الن ام  385 ،2/218البير  (11)
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 (2)اسددب ابددا جادد   (1)))   ي ددار كاتددب    نددغيد ((  : فدد  د لدد  تعددالق .اليجدداز
 .الاك لليجاز أي ا

إلددق  (4) عزيددق فدد  الندد ام  اللسدداا  .دددرأ بغددا زيددد بددا ثابددق  أبدد  (3))) التدداي ه (( 
 لغجة اماةار.
إلددق لغجددة الك بيدديا  (6)عزايددا فدد  الندد ام  .بنسددكاا اليدداا (5) ٌم (( ))اا يددأت ق يدد

 .يكاية عا أب  زيد
رَُّياِّ ((  بقرااص ابدا  (8) ي  د  الن ام  .بكسر الةاد  فته الراا  تنديديا (7)))فة 

الكسدر فد  يدمه القدرااص إلدق لغجدة يدميا  (9) دد عزا اللساا  .عبال ما غير عز 
دددرأ بغددا أبدد  رجدداا  مجايددد  (10))) َفَاظقددرص إلددق ميسددة ((  . سددليم ر ايددة عددا الاددراا

 (12) اسدبغا فد  الميتسدب  ،مدا غيدر اسدبة (11) ي  ف  البير  الند ام  ، اليسا
ددرااص  (13)))اليدّ  الَقّيدام((  . تسكيا الظاا ف  ))اظدرص(( للت ايدب .إلق لغجة تميم

 .(14)عمر با ال ااب 
 تسدمق يدمه الظدايرص بالمعادبدة  ،ييايمكا عز  يمه القرااص إلق لغجدة اليجداز   -1

)) المعادبدة ميدا  :داا ف  الم ةدص .اليجازية.  دد أجمعق عليغا كتب الل ة

                                                 

 252البقرص  (1)
       155 153/ 1الميتسب  (2)
       255البقرص  (3)
 1/229 اللساا  18ن ام ابا  ال ي   (4)
                                     285البقرص  (5)
 11ن ام ابا  ال ي   (6)
                                     212البقرص  (7)
 11ن ام ابا  ال ي   (8)
           1/157اللساا  (9)
 252البقرص  (10)
  19 ن ام ابا  ال ي  ص  2/352البير المييا  (11)
 1/231ا  ياظر اللغجاق ف  الترا 1/153الميتسب  (12)
     2 ا عمراا  (13)
 11/529اللساا  (14)
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 علدق  .(1)أيا اليجداز يسدم ا الةد َّال الةديَّال ((  :داا ابا السكيق .اليجاز
 .ديَّام :ملك فيقاا ف  د َّام

د ام يااد    ياسر علماا الل ة يمه المعادبة بق لغم: )) إا ال ل  ف  مثدا ةَّ
بغا يداا عادد اليجدازييا فيق لد ا ))ةديَّام ((  ياغدم مدا كد م الايداص  أةدياب 

 ،ةدديَّام،ايَّام :فكدداا اليجددازي ا يق لدد ا ،المعداجم أا يددمه الظددايرص كااددق ماددردص
فكداا  .فالياا ي  امتدداد للكسدر .د َّاد ،ة َّال ،ا َّام ،ديَّاد بد   ما ة َّام ،ةيَّال

 .(2)اا ا يميل ا إلق الكسر مع ف   اايب ف    ع اللساا (( اليجازييا ك

 يمكا عز يا إلق لغجة تميم القبيلة البد ية الت  تؤثر ا اسجام ف  اليركداق   -2
 .(3)فقد تك ا لغجتغا  افقق المعادبة اليجازية 

 يد  ددرااص  .بنسقاا الغمزص  تاا مكس رص  يداا سداكاة .بدا َتأقما  (4)))ت يقَماقُ (( 
 دددد اقددا أبدد  ييدداا فدد  البيددر عددا  .ا مسددع د  اَمنددغب العقيلدد   ابددا  ثددابابدد

 .الداا  عز يا إلق لغجة تميم
ماد   . ةد اب دد ا الدداا   أبد  ييداا . ُردَّ د ا عاي  المي ر ل أاغا درندية

دد فاق ابدا عايدة )) إا كسدر أ ا الم دارع يديا يكد ا تداا أ  ا ادا أ  يمدزص 
 لدم  ،لغجة ديل  تميم  أيد  ربيعدة  عامدة العدرب ي   ،ظايرص بد ية   درنية

 ،يقددع ملددك فدد  لسدداا دددريش التدد  كااددق تددؤثر الاددته فدد  أ ا الم ددارع دا مددا
 .(5) ازد السراص  بعض يميا  ،ينترك معغا ف  ملك د م ما إعجاز ي ازا

 (7) يد  فد  البيدر  الند ام  ،ددرأ بغدا المعلدق .ب م املدب (6)))علق ملكم ُأةرل(( 
 . ال م لتميم البد ية  لما جا ريا ما القبا ا .ز ما غير ع

                                                 

 15/17الم ةص  (1)
 73   72ف  اللغجاق العربية  (2)
 527ياظر القراااق القر اية  (3)
 98 ا عمراا  (4)
 129 ،19 ف  اللغجاق  33 القراااق  2/577ياظر البير  (5)
    51 ا عمراا  (6)
 529ية  القراااق القر ا 21 الن ام  2/813البير  (7)
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مكددر الاددراا إا  .ب ددم القدداب (1)))اا يمسسددكم دددرح فقددد مددل القدد م دُددرح مثلدد (( 
 فدد   .ب ددمغا (2) دددرأ أةددياب عبددد اهلل دددرح((  .))أكثددر القددراا علددق فددته القدداب

 .يااغداااد  أراد الجدراح باع :فاليجدة لمدا فدته .)) يقرأ باته القداب   دمغا :اليجة
يمدددا لاتددداا فةددديياتا كالجغدددد  ديدددا  .ااددد  اراد الدددم الجدددراح : اليجدددة لمدددا  دددم

أا الاته  : التيقي  . الةي تاا مغملتا العز  عاد الاراا  ابا  ال ي  .(3)(( الجغد
 لغجة اليجاز  ال م لغجة تميم.

 .درأ بغا علدق بدا أبد  االدب  ابدا مسدع د  ابدا عبدال .ب م الراا (4)))ُربَّي ا (( 
 يدم المندغ ر ا بال دم لابيعدتغم  ،معدز ص إلدق لغجدة تمديم (5) يد  فد  الميتسدب

 .  (6)البد ية الت  تميا إلق امة اق النديدص 
معدز ص إلدق  (8) يد  فد  الند ام  البيدر  .باته  الباا  سدك ا ال داا (7)))بالب ا(( 

بدا  ال يد   لدم يعزيدا ا ، در ق )) بالَبَ ا (( ب م الباا  ال داا .لغجة بكر با  ا ا
 ددد  .إلق لغجة أسد ر اية عا الادراا (10) عزايا أب  يياا ف  البير (9)ف  الن ام 

عدا الادراا ددرااص ثالثدة يد  ))الب دا((  (11)يدر اقا ف  الب .درأ بغا عيسق با عمر
ال ددم  الاددته            دددرااص  .باددته البدداا  ال دداا معددز ص  إلددق لغجددة بادد  تمدديم

 .البدد يتيا يد  اد ع مدا ا اسدجام الةد ت  بديا اليركداقالما بتاا إلق أسد  تميم 
 : درااص فته الباا  تسكيا ال اا استنغد لغا ببيق لجرير  ي  د ل 

                                                 

        152 ا عمراا  (1)
 1/235معاا  القر ا  (2)
           115اليجة  (3)
 151 ا عمراا  (4)
   1/193الميتسب  (5)
 529ياظر القراااق القر اية  (6)
       39الاساا  (7)
 3/259 البير  21ن ام ابا  ال ي   (8)
      21ن ام ابا  ال ي   (9)
 3/251البير  (10)
     3/259البير  (11)
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َ دددددد   أاددددددق  ب يلددددددة يددددددديا أا َترق  ُتر 

 
ا   ما م  ق ا   ا بالَب ق  (1)ا المي ُير  

 .لغجدة تمديم إلدق (3) عزايا ف  الن ام  ،درأ بغا عيسق .باته الكاب (2)))َكَسال (( 
 الميا إلق ا اسجام بيا اليركداق ممدا اندتغر بد  يدمه القبيلدة  غيريدا مدا القبا دا 

 .الت  يمق يم يا
َا أ ل ك رفيقا ((  بقدرااص دعادب غيدر  (5) يد  فد  الند ام  .يسك ا السديا (4))) َيسق

 .إلق لغجة تميم (6)ماس بة إلق ايد  اسبغا ف  البير 
ااد ا((   (8) عزايدا فد  الند ام .درأ بغا أبد   افدد  أبد  الجدراح .اابكسر الا (7)))ف اةق

))ف ناغم  يكدمب اك((  :فأاغم يق ل ا ،إلق لغجة بعض دبيلة أسد ر اية عا ا  اش
اددا ظااددا((  (9)  دددد ر عدد  فدد  تلددك القددراااق عامددا ا اسددجام الةدد ت   .(10)  ))  ا 

اد ا(( تدأثرق بكسدرص فالاداا فد  ))فاةدا . يدم مدا دبا دا البدد  ،المي تؤثر با  أسد
 .(11)يمزص ال ةا فكسرق دبلغا مراعاق لتمام الاس  الة ت 

 عقب  . ي  ف  الن ام غير معز ص .بكسر الباا درأ بغا أب  السّماا (12)))ب غ يمة(( 
)) إما كااق العيا يرفا  يلقيدا  فمدا العدرب مدا يتبدع يركدة  :عليغا ابا  ال ي  فقاا
ي :الااا يركة العيا فيق ا ع  يرس  يب ((  ،ر،   بع  ع  يم  أاا نيخ     يب  ر ي   .(1) ر غ 

                                                 

 512دي اا   (1)
              85الاساا  (2)
   21ن ام ابا  ال ي    (3)
          17الاساا  (4)
 29ن ام ابا  ال ي   (5)
    1/237 اللغجاق ف  التراا  3/257البير  (6)
 2الما دص  (7)
        31  32ن ام ابا  ال ي   (8)
    33اماعام  (9)
      12 ،8الجا  (10)
 1/293ياظر اللغجاق ف  التراا  (11)
 الما دص (12)
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َفُغدم يكسدر ا َفعدي   فد   ،عزا اللساا القرااص إلدق لغجدة تمديم  سدالق م در
 .(2)كا ن  ثااية ايد الير ب اليل  

 لغجة با  أسد مثا لغجة تميم  سالق م ر فأاغم يااقد ا بمدا كداا علدق 
يا (( مكس ر الااا فيق ل ا يا مثاف   : زا ))َفع  يب، :ع  ع  يب،     دد ر ع  فد   .ر غ 

 .(3)كسر الااا  العيا عاد تلك القبا ا جااب ا اسجام بيا اليركاق 
. (4)ليكد ا عمدا اللسداا مدا  جد   ايدد  : دد لمه سيب ي  إلق يما ا اسدجام فقداا

ا  اا    معاق لمدا يندترا  بعدض الل د ييا مدا إا اليدرب الثداا  يجدب أا يكد ا 
 .(5)ل ل  ما ير ب ا

عزيدق يدمه القدرااص  .درأ بغا امعمش عدا عاةدم .بالةاد (6)))يداه مبة اتاا (( 
 :فقددد كدداا ا يااقدد ا بالسدديا ةددادا فيق لدد ا فدد  ،إلددق لغجددة بادد  العابددر مددا  تمدديم

 ااددر مددا  :)) ددداا الاددراا : يؤيددد ملددك مددا جدداا فدد  اللسدداا ام ددداا .السددا  الةددا 
مدة ثدم جدااق بعدديا اداا أ  دداب أ  غديا أ  بلعابر يةير ا السيا إما كاادق مقد

.  با  العابر ممدا ت غلد ا فد  البددا ص فمدال ا إلدق تا ديم امةد اق (7) اا ةادا  (( 
(8)  . 
كسددر  (11) دددد عددزا اللسدداا .(10)بكسددر الادد ا.  يدد  دددرااص امعمددش (9)))  اعلددم (( 

فغددم  ،يددرب الم ددارعة إما كدداا ا اددا أ  تدداا إلددق لغجددة ددديل  تمدديم  أسددد  ربيعددة

                                                                                                                                            

   31ن ام ابا  ال ي   (1)
        5/292اللساا  (2)
    75ياظر ف  اللغجاق العربية  (3)
      9 ياظر القراااق القر اية  2/529الكتاب  (4)
 75ف  اللغجاق العربية  (5)
     15الما دص  (6)
      7/158اللساا  (7)
 127   125غجاق العربية ياظر ف  الل (8)
     113الما دص  (9)
 31ن ام ابا  ال ي   (10)
     22/253اللساا  (11)
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 .لكدا إما كداا يداا ، دبيلة بغراا أي ا تكسر يدرب الم دارعة .اعلم  تعلم :يق ل ا
  عرفق يمه الظايرص بتلتلة بغراا.

فغا تدأثرق  .))  بغراا يمه دبيلة ف  د اعة  كااق مسكااغم متا مة ليد د النام
سدر ف  يمه الظايرص بمدا جا ريدا مدا ل داق كايراميدة  العبريدة اللتديا اادرد فيغمدا ك

 .(1)يرب الم ارعة؟(( 
ددددرا بغدددا  .ب دددم القددداب فددد  ))داددد اا (( (2))) مدددا الا دددا مدددا العددد  دا ااداايدددة (( 

 اسبغا ف  تياة امدراا  ،ما غير اسبة (3) القرااص ف  الن ام  ،امعمش  ال ااب
 ديل أ  بع غا ما القبا ا البد يدة التد  اندتغرق بلميدا إلدق  .إلق لغجة ديل (4)

 الاا  بال م.
عزيددق يددمه القددرااص إلددق لغجددة .بكسددر القدداب (5))) ينددراا علدديغم كددا ندد  دددب (( 

 .(6) ي  ما القبا ا اليجازية الت  تؤثر الكسر ف  ال الب  ،كاااة
 لددم يعزيددا فدد   ،ب ددم الددزاي. دددرأ بغددا ابددا مسددع د (7))) دددال ا يددما هلل بددزعمغم ((  

 بيلة أسد.إلق لغجة د (9) عزايا ف  المةباح المدير  (8)الن ام 
عزيددق يددمه القددرااص فدد   .باددته الددراا فدد  ))غيددره(( (10))) مددا لكددم مددا الدد  غيددره(( 

 :فغدم . عزا الاراا إلق لغجة بعدض باد  أسدد  د داعة ،الق لغجة تميم (11)الن ام 

                                                 

 137ف  اللغجاق العربية  (1)
       77اماعام  (2)
 37ن ام ابا  ال ي   (3)
    155تياة امدراا  (4)
 111اماعام  (5)
   75ياظر ف  اللغجاق العربية  (6)
 131اماعام  (7)
     51ابا  ال ي   ن ام (8)
 1/211 ياظر ف  اللغجاق ف  التراا  1/359المةباح  (9)
     87امعراب  (10)
 55ن ام ابا  ال ي   (11)
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مددا  :يق لدد ا .تددم الكدد م دبلغددا أ  لددم يددتم .)) ياةددب ا غيددرا إما كدداا فدد  معاددق ا 
  (1) رك (( ما جااا  ايد غي .جااا  غيرك

 يد  فد  الند ام  ،ددرأ بغدا السدلم  .بكسر الغمزص فد  ))ايداا(( (2)))اياا مرسايا(( 
 يؤيدد ملدك ددرااص السدلم  بغدا  يد   ،إلدق لغجدة سدليم (4) دد عزايا ف  البيدر  .(3)

 .ماغم
ماسدد بة إلددق لغجددة أيددا  (6) يدد  فدد  الندد ام  .بكسددر الادد ا (5)))بددرااص مددا اهلل (( 

 اجراا.
 فغم يكسر ا الا ا ف  يمه  أمثال . .اللساا إلق لغجة ا ا اسبغا ف  

)) االبدد ا مددا الددريما (( بكسددر المدديم  : دددد يكددق اللييدداا  عدداغم إاغددم يق لدد ا
قددداا السددداكايا  اتباعدددا لكسدددرص يددد  علدددق أةدددا الت : تعليدددا كسدددر الاددد ا . الاددد ا
 .(7)الميم((

 عاداا  مجايدد كمدا فد   درأ بغا امعدرج .باته الجيم (8)))   يجد ا إ  جغديم ((
 اسددب الاددراا لاددته ل يددر اليجددازييا فقدداا:  .مددا غيددر اسددبة إلددق دبيلددة (9)الندد ام

فغدد   .أي تمدديم  مددا تابعغددا (10)م ل ددة أيددا اليجدداز  الاددته ل دديغم(())الجغددد بال دد
 (11) العقر ال عب :تؤثر الاته ف  يما  ف  مثا

                                                 

     1/253معاا  القر ا  (1)
 159امعراب  (2)
   55ن ام ابا  ال ي   (3)
 535، 5/517البير  (4)
    1الت بة  (5)
 81ن ام ابا  ال ي   (6)
       9/311اللساا  (7)
 97الت بة  (8)
     85ن ام ابا  ال ي   (9)
 1/559معاا  القراا  (10)
    213 1/212ياظر اللغجاق ف  التراا  (11)
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مدش  أبداا بدا ت لدب  الما دا باته ال يا. درأ بغا امع (1))) ليجد ا فيكم غلظة(( 
(2). 

 در دق أي دا:  .إلدق لغجدة أيدا اليجداز (3)عزيق فد  البيدر  تيادة امددراا 
 .بقرااص أب  يي ص  السلم ،  ابا أب  عبلة  الما دا  أبداا ،))غل ة(( ب م ال يا

مدا  (5) ي  ف  الكناب  الند ام  .إلق لغجة تميم (4) عزايا ةايبا البير  التياة 
 .غير عز 

 .(6)ي  لغجة لبعض با  أسد  .ؤال(( ب م الا ا  يمز ال ا ))ي
. عزيدق يدمه (8)درأ بغا علد  بدا أبد  االدب  اليسدا  .ب م الميم (7)))ف  م ية(( 

 .إلق لغجة تميم المنغ ر عاغا إيثار ال م (10) أدب الكاتب (9)القرااص ف  المزير
 يددد  فددد   ،ل ددددرا بغدددا اليسدددا  ابدددا عبدددا .بالدددداا المغملدددة (11))) بددددم كددددب((

 دلب الدماا إلدق داا لغجدة لدبعض دبا دا ربيعدة  يدم بكدر  .ما غير عز  (12)الن ام
 الددداا ةدد ق  ، يدد  تددؤثر الندددص فدد  امةدد اق .القبيلددة المجددا رص للبددد  ،بددا  ا ددا

عد فددة بالددداا بددد  مددا عم فددة  : بكددر يدد  التدد  تقدد ا .نددديد  الددماا ةدد ق ر دد 
 .(13)بالماا

                                                 

 123الت بة  (1)
 135 تياة ا دراا  88ن ام ابا  ال ي   (2)
 135 تياة ا دراا  8/118البير  (3)
    135 تياة ا دراا  8/118البير  (4)
 88ن ام ابا  ال ي     2/222الكناب  (5)
    35ياظر ف  القرااق القر اية  (6)
 127، 19ي د  (7)
         87ن ام ابا  ال ي   (8)
 2/291المزير  (9)
     535ادب الكتاب  (10)
 15ي سب  (11)
    13ن ام ابا  ال ي   (12)
 122ياظر ف  اللغجاق العربية  (13)
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مدا غيدر اسدبة  (2)  درااص ابا مسع د كما فد  الند ام ي .بالعيا (1))) عتق ييا (
فغددد  تقلدددب اليددداا عيادددا  ،الدددق لغجدددة يدددميا (3) اسدددبغا فددد  اللسددداا ،الدددق لغجدددة

) اللعم ا عمر ايسا ما اللعدم ا بديض (( أي الليدم اميمدر أيسدا مدا ):فيق ل ا
 ملدك لمدا يعدرب عدا  ، دد ندكك فد  اسدبة يدمه الظدايرص إلدق يدميا .الليم امبيض

)مااص((  كااق )كاا لغميا ةام يسمق اا يميا ببي ة اليجاز اتةا  ر ييا فقداتة
يددما إلددق دددرب  .)ُيَبددا(( ةددام دددريش)دددريش تقدددل يددما الةددام مددع يددميا تقدددل

فلددددد  أا يدددددمه  .مسددددداكاغم مدددددا اليجددددداز  ايتمددددداا تدددددأثير بلغجددددداق تلدددددك البي دددددة
أا دبيلددة  الظايرص الا ا ددة   ةددق علددق إاغددا دلددب العدديا إلددق يدداا  مكددا القدد ا

يميا المتأثرص ببي ة ي رية دد دلبق ة تا مجغ را  ي  العيا إلدق اظدرص المغمد ل 
يددربا بعددض الدارسدد ا الميدددثيا بدديا كلمددة ))يتّددق ((  بدديا الكلمددة  (4) يدد  اليدداا

 كدملك الكلمدة  ،))عّدل(( الم ج دص ف  بعض الل اق السامية  فد   الل دة الجا بيدة
 .العبرية ))عد(( بمعاق يتق

درأ بغدا علقمدة  يييدق بدا  .بكسر الراا ف  ))ر دَّق(( (5) يمه ب اعتاا ر دَّق الياا(())
 كسددرق  . القددرااص علددق لغجددة دبيلددة  ددبة .(7) البيددر  (6)رثدداب.  يدد  فدد  الندد ام

 باا اقلق يركة الداا المدغمة إلق الراا بعد ت يم  ل يا ما ال مة. :الراا
 يددد  فددد   .أ بغدددا سددعيد بدددا جبيدددر  عيسددقددددر  .بددددا ))  عدداا(( (8) ))إعدداا  أ يددد ((

 .فقلب ال ا  يمزص مارد ف  لغجتغم . تعزل إلق لغجة يميا .(10) الن ام (9)البير

                                                 

      38ي سب  (1)
 13ن ام ابا  ال ي   (2)
 1/327للساا ا (3)
 127 125ف  اللغجاق العربية  (4)
 18ي سب  (5)
 1/111 اللغجاق ف  التراا  15ن ام ابا  ال ي   (6)
 8/232البير  (7)
     91ي سب  (8)
 8/332البير المييا  (9)
      18ن ام ابا  ال ي   (10)
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 .(1) ي  لغجة با  أسد  .))يؤُسب(( ب م السيا  يمز ال ا 
درأ بغا ابا مةرب  السدلم   زيدد بدا  .ب م الةاد (2))) ُةا اا  غير ةا اا (( 
 تيادة  (4) عزيدق فد  الكنداب  .ما غيدر عدز  (3) ام  زيد با عل .  ي  ف  الن

فغمدا تدؤثراا ال دم كمدا يد   ، القبيلتداا بدد يتاا .إلق لغجة تميم  دديل (5)امدراا 
 .منغ ر عاغا

م العبدد ااد  اّ اب((  ددرأ بغدا يييدق بدا  ثداب كمدا  .بكسدر العديا فد  ))ا عدم(( (6)))ا ع 
 يددما ا تبدداع ممددا  ،ا يركددة الادد ااتبددع فدد  يددمه القددرااص العددي .(7)كمددا فدد  الندد ام 

انتغر ب  تميم  أسد  غيريما ما القبا ا البد ،  لديل يدما إ  ا عدا مدا ا اسدجام 
 .(8)بيا اليركاق 

ددد( ا عددا سددبيا اهلل ((   يدد  فدد   ، يدد  دددرااص ابددا  ثدداب .بكسددر الةدداد (9)))  ة 
 .إلق لغجة  بة (11) عزايا ف  تياة امدراا  .ما غير عز  (10)الن ام 

د ا(( ب ددم الةدداد  كسددر الددداا، ثددم كسددرق  : ت جيدد  يددمه القددرأاص إا أةددل  ))ُةددد 
دد( ا  ،الةاد أتباعا للدداا  (13)))متَّ دما الم دليا ُعُ ددا((  (12)ثدم ادغمد ا فقدال ا: ة 

إلدق  (1) عزايدا فد  اللسداا  .(14) لم يعزيا ف  الند ام  ،درأ بغا اليسا .ب م العيا

                                                 

 35ياظر القرأااق القر اية  (1)
    5الرعد  (2)
 11ن ام ابا  ال ي   (3)
        2/377الكناب  (4)
 8/389 ياظر البير  121تياة امدراا  (5)
   32،55الرعد  (6)
 19ن ام ابا  ال ي   (7)
 75ياظر ف  اللغجاق العربية  (8)
 33الرعد  (9)
     19ن ام ابا  ال ي   (10)
 123تياة امدراا  (11)
 123تياة امدراا  (12)
       81الكغب  (13)
 52ن ام ابا  ال ي   (14)
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  ))ع دددا(( مراعدداص ل اسدددجام الةدد ت  بددديا   ددم العدديا فددد .لغجددة أيددا تغامدددة
 أيدا تغامدة لغدم ددرب إلدق بي دة اليجداز  ،اليركاق المي نداع فد  البي دة اليجازيدة
 .(2)فكاا ا يق ل ا ف  الع د الَعُ د ب متيا 

 لددم ياسددبغا فدد   .دددرأ بغددا ابددا أبدد  إسدديا  .بدا))عةدداي(( (3)))يدد  َعَةدد َّ (( 
 .اص علق لغجة يمياأا يمه القرا : التيقي  (4)الن ام 

 (6) ي  درااص  اباا با ت لب كما فد  الند ام  .بسك ا الراا  الغاا (5))) َاينّرُه(( 
                                .إلق لغجة با  ك ب  عقيا (7) عزايا ف  البير  ، ما غير عز 

مدا  (9) يد  فد  الند ام .درأ بغا ابا عبال  اليماا  .بال اد (8)))َيَ ب جغام (( 
إلددق لغجددة مددا  (11) ل دداق القبا ددا فدد  القددر ا (10) عزيددق فدد  اللسدداا  .غيددر عددز 

 .لغجاق اليما
 
 

بكسر التاا غير ما اة.  القدرااص فد  الند ام  (12)))ييغاق  ييغاق  لما ت ع د ا (( 
 ي  أي ا  فد   .درأ بغا أب  جعار المدا   عيسق ،بد ا اسبة (14) الميتسب  (13)

                                                                                                                                            

        5/253اللساا  (1)
 75ياظر ف  اللغجاق العربية  (2)
      15ا   (3)
 59ن ام ابا  ال ي   (4)
     125ا   (5)
 72المةدر ااس   (6)
   1/259البير  (7)
 75امابياا  (8)
      73ن ام ابا  ال ي   (9)
 1/327اللساا  (10)
 175ل اق القبا ا ف  القر ا  (11)
 31المؤما ا  (12)
       79ن ام أب   ال ي   (13)
 2/7الميتسب  (14)
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بقددرااص أبدد  جعقددر  ندديبة. ت جي   .تياددة امدددراا ماسدد بة إلددق لغجددة تمدديم  أسددد
 .(1) كسرق علق أةا التقاا الساكايا(( ،))إاغا مباية:القرااص

جاجدة ((  َِ فدالاته ددرأ بد  اةدر بدا  .ددر  بادته الدزاي  كسدريا (2)))المةباح فد  ز 
مددا  (3) القرااتداا فد  الند ام . الكسدر ددرأ بد  أبد  رجداا  اةدر بدا عاةدم ،عاةدم

 .إلق لغجة ديل (4) عزايا ف  تياة امدراا .غير عز 
 اسدبغا  . يد  ددرااص ابدا أبد  إسديا   امعمدش .باته العيا (5) ))ث ا ع راق ((

فداا  .))  سمعق ابا مجايد يق ا ي  ليدا :ف  الن ام إلق لغجة تميم بعد أا داا
 :بادد  تمدديم تقدد ا .َفَلددُ  مددميب فدد  العربيددة كدداا لياددا أ   اددا مددا دبددا الر ايددة  ا  َّ 

َلد  ّ  تاقلدب الد ا   ،َرَ  اق  َجَ زاق  َعدَ راق  سدا ر العدرب با سدكاا  يد  ا  تيدار
 .          (6) الاا  لتيركغا  اااتاح ما دبلغا ((

اقددراص مددا الجددا (( إلددق لغجددة ادد ا  (8)عزايددا فدد  الندد ام .بدددا )عاريددق (( (7) )) ع 
دَّاك (( تميم. ))    ماسد بة  (10) يد  فد  الند ام .ب م الياا  كسر الةاد (9)  ُية 

 .إلق لغجة كلب ر اية عا أب  زيد عا رجا ماغم
َغد اليكم ((  (12) ي  فد  الند ام .درأ بغا يييق با  ثاب .بسكر الغمزص (11) ))ألم إعق

 . القرااص علق لغجة أسد .ما غير عز 

                                                 

     15تياة امدراا  (1)
 38الا ر  (2)
      122ن ام ابا  ال ي   (3)
 1/581 البير  115تياة امدراا  (4)
      85الا ر  (5)
 123ن ام ابا  ال ي   (6)
    37الاما  (7)
 127ن ام ابا  ال ي   (8)
        59القةص  (9)
 115ا  ال ي  ن ام اب (10)
      12يل  (11)
 1/2 منكا القر ا  128ن ام ابا  ال ي   (12)
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ماسد بة إلدق لغجدة  (2)القدرااص فد  الند ام .(( بددا  )) اعغدد (1)))الم ايد الديكم (( 
د(( باا دلبق العديا المجغد رص إلدق اظيريدا  .تميم  تمق ة رص يمه الةي ة ف  ))أيَّ

.  يسدمق يدما (3)المغم ل  ي  الياا ثم أدغمق الغاا ف  اليداا لقدرب م رجيغمدا
 .(4) ي  علق غير العادص ف  ا دغام العرب ،ا دغام إدغاما  تقدميا  

ددرأ بغدا الابد  ةدلق اهلل عليد   سدلم  .اد ا يا ماا  ليقض علياا (( علدق التدر يم)) ا
 تسددمق تلددك  . يدد  علددق لغجددة ادد ا .(5) لددم يعزيددا فدد  الندد ام  . ابددا مسددع د

 .(6) ي  ا ع ما التر يم ف  اللاظ  . ي  أا يقتاع اللاظ دبا تمام  ،بالقاعة
 يد  اا يقد ا يدا أبدا اليكدأق  .مكالعاعادة فد  تمدي ،))  القاعة فد  اد ا :داا ال ليا

((  .(7) فيقاع ك م  عا إبااة بقية الكلمة (( ، ي  يريد يا أبا اليكم فقدرااص ))يامداا 
 .مقتاعة ما ))يا مال ك ((

 . يد  ددرأاص عبدد اهلل  امعمدش .در  باته ال يا (8))) جعا علق بةره َغنا ص (( 
 .إلق لغجة عكا (10)اا  اسبغا ف  تياة امدر  ،(9) لم ياسبغا ف  الن ام 

. (12)عزايدا فد  البيدر إلدق لغجدة أسدد  .بغمدز الد ا  (11)))فاسدت ل علدق سدؤد  (( 
ما يدما  ، اسدبتغا إلدق دبيلدة بد يدة كأسدد ةدييية . ر ي أي ا  ااغدا ل دة  دعياة

                                                 

       12يل  (1)
 127 ف  اللغجاق  2/91يمع الغ امع  128الن ام  (2)
  93ياظر ف  اللغجاق العربية  (3)
     99الز رب  (4)
 131ن ام ابا  ال ي   (5)
 فة ا ف  فق  الل ة      (6)
 1/181العيا  (7)
        23جاثية ال (8)
 135ن ام ابا  ال ي   (9)
      131تياة امدراا  (10)
 27الاته  (11)
    3/379.5/123البير  (12)
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 يددد   اةدددة للبدددد  كتمددديم  مدددا  (1) الغمددز يسدددمي  الميددددث ا ابدددر التددد تر الغمدددزي
 .جا ريا

 لددم  .دددرأ بغددا ابددا أبدد  عبلددة .بتنددديد اليدداا ام لددق (2)  ام ا (( ))أَفعيَّياددا بددال ل
 .(4)إاغا لغجة لبعض بكر با  ا ا :ي  التيق .(3)يعزيا ف  الن ام

 يدد  فدد   .دددرأ بغددا ابددا مسددع د  عيسددق  دتددادص .بالددماا (5)))))فغددا مددا ُمددمَّكر (( 
 الامدر  يمدا مدا إا يمه القدرااص علدق لغجدة أيداد  : التيقي  .غير معز ص (6)الن ام

 لدملك دلبادا الدداا المغجد رص إلدق الدماا المغم سدة  .ربيعة  دد تأثرتدا بي در الييدرص
 .الت  تااسب البي ة الي رية

 . يعقب الدكت ر إبدراييم أاديل علدق كد م الادراا الليدا الدمي أ رده ةدايب اللسداا
إا  (7)))  مددا ال ريددب إا يددرد فدد  مددادص ))دكددر (( فدد  اللسدداا  :فيقدد ا عددا ام ا

 .بعض باد  أسدد د لد ا ))مدّمكر(( فيقلبد ا الدداا فتةدير ما   مندددص :الاراا يق ا
 .)) الدددر لدديل مددا كدد م العددرب : يقدد ا عددا الثدداا  بعددد كدد م الليددا الددمي ددداا فيدد 

)) دكددرق ((  : ربيعددة ت لددا فدد  الددمكر فتقدد ا
)) إمددا أا ياسددب الدددر بالددداا إلددق  .(8)

 . يدد  المت غلددة فدد  البدددا ص ،ربيعددة بكددر بددا  ا دداما مددا دبا ددا  ،ربيعدة فددأمر يدديا
 لكدا اسدبة ))مدّمكر(( بالدماا لباد  أسدد مدا  .فلعا الرا ي دد سمع يما الاا  ماغا

 .(9)امم ر الت  يةعب تعليلغا (( 

                                                 

 127ياظر ف  القراااق القر اية  (1)
(2)   18 
    155ن ام ابا  ال ي   (3)
 5/175ياظر بالبير  (4)
               18القمر  (5)
 155ن ام ابا  ال ي   (6)
             8/391ا اللسا (7)
 8/391اللساا  (8)
     122 121ف  اللغجاق العربية  (9)
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 ددد عزايدا فد   .درأ بغا دتادص  امعرج .باته الراا (1))) ساارل لكم أيغا الثق ا (( 
 عزيدق فد   . ددر  ))سدا اَرل (( بكسدر الاد ا  فدته الدراا .إلق لغجة تمديم (2)البير

 .ما غير عز  (3)البير إلق لغجة سالق م ر  القرااتاا ف  الن ام 
 ،ددرأ بغدا علد  بدا أبد  االدب .بدالعيا بددا ))الده(( باليداا (4))) الدع ما د د (( 

أاغددا لغجددة تمدديم  مددا تابعغددا مددا القبا ددا  : التيقيدد  .(5) لددم يعزيددا فدد  الندد ام 
لبد يددة التدد  تقلددب اليددر ب المغم سددة إلددق يددر ب مغجدد رص مددي   إلددق امةدد اق ا

 .الق ية الت  تقت يغا ابيعتغم البد ية
. (7)دددرأ بغددا أبدد  يددزام العكلدد  .بددالا ا بدددا )) تاكغدد ا (( (6)))فظلددتم تاكَّادد ا (( 
 .إلق لغجة تميم (8) عزايا ف  اللساا 

 .(10) ))  لدم يقدرأ بغدا ايدد (( :ا فد  الند امددا .بادته المديم (9)))ما ي م الُجَمَعة(( 
 ر ايدا  .(11)  عقيدا لد  ددر  بغدا كداا ةد ابا (())  ي  ل ة لبا : ف  معاا  القر ا

 .عا الاراا معز ص إلق لغجة عقيا (12)ف  اللساا 
 
 

 عزايددا  .ددرأ بغددا سدعيد بدا المسدديب  عكرمدة .بدددا ))عدّرب (( (1)))َعدرَّاب بع د (( 
 .جة يمااةإلق لغ (2)ف  الن ام 

                                                 

 88الريما  (1)
 5/175البير  (2)
 157ن ام ابم  ال ي   (3)
     18ال ادعة  (4)
 181ن ام ابا  ال ي   (5)
 27ال ادعة  (6)
 181ن ام ابا  ال ي   (7)
       19/221اللساا  (8)
 7الجمعة  (9)
     181ا  ال ي  ن ام اب (10)
 3/181معاا  القر ا  (11)
 12/527اللساا  (12)
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عددزا  .باددته الدد ا  فدد  ))تادداَ ق (( (3)))يددا تددرل فدد   لدد  الددريما مددا تادداَ ق (( 
فغدم يق لد ا فد  مةددر  .القرااص إلق لغجة الك بييا ر اية عا أب  زيد (4)اللساا 

 : القرااص فد  الند ام مدا غيدر عدز  إّ  أاد  دداا .تاا تا باته ال ا  :تاا ق الني اا
ب ددم الدد ا   فتيغدددا  (5)ممدددر تااُ تددا  تااَ تددا   تاا  تدددا  (( تاددا ق ا :)) العددرب تقدد ا

 . كسريا
 . يدد  فدد  مةدديا  ،دددرأ بغدا ابددا عبددال .بدددا ))سددأا سددا ا (( (6)))َسداَا َسدديقٌا (( 

علدق إا يدمه القدرااص  (8) ادص الزم ندري  .ما غيدر عدز  (7)مكر ملك ف  الن ام 
 :))  ددرأ ادافع  ابدا عمدر: فد  البيدر .سلَق تساا :فغم يق ل ا .علق لغجة دريش
 يد  بددا علدق غيدر  ،فيجد ز إا يكد ا ددد اسدتبدلق يمزتد  الادا   .))ساا (( بداملب

اما ديال يما بيا بيا ،ديال  .(9) يج ز علق ل ة ما دال ))سلق تساا ((  ، ا 
فقددد مالددق لغجدداتغم فدد  ةددي ة  . تسددغيا الغمددز عاددد القرنددييا للت ايددب

 .(10)  ا بغا ))ساا ((فكاا ا يااق ،))سأا(( إلق التسغيا
ايَّداتغم  ((  ِ  ِ  ِ  ِ  ِ  ِ  ِ  ِ  .(12) لدم يعزيددا فد  الندد ام  ،دددرأ بغدا أبدد  رجداا (11) ))يمدا 

 يسدددمق يدددما بابدددر التددد تر الم دددعب  يددد  ممدددا  . يدددمه القدددرااص بلغجدددة اليجدددازييا
 ت جيغدد : اادد  يدديا اجتمعددق فدد  الكلمددة كسددرص ا يلددة  يركددة يمددزص  .انددتغر ا بدد 

                                                                                                                                            

     3التيريم  (1)
 181ن ام ابا  ال ي   (2)
        5الملك  (3)
 1/393اللساا  (4)
    187ن ام ابا  ال ي   (5)
 1المعارج  (6)
        111ن ام ابا  ال ي   (7)
 15/15 ياظر الم ةص  5/559الكناب  (8)
     5/332البير  (9)
 1/321ياظر اللغجاق ف  التراا  (10)
     28ا ح  (11)
 112ن ام ابا  ال ي   (12)
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ص  ايتاظددد ا لغدددا بم دعغدددا فددد  ةددد رص ابدددر التددد تر اسدددقا ا الغمدددز  ، يركدددة دةددديرص
 .(1) ايَّاتغم  :الم ّعب   الت تر غير المغم ز   فقال ا

 ،(3)لدم يعزيدا فد  الندد ام .ددرأ بغدا ابددا مسدع د .بالقداب (2))) اما السدماا دنداق(( 
ددداا يعقدد ب فدد   .عددا ابددا السددكيق إلددق لغجددة تمدديم  أسددد (4) عزايددا فدد  اللسدداا 

 ليسدق القداب  ،كنداق : دديل تقد ا ،دناق بالقداب :د يق ل اتميم  أس :ا بداا
 (6) لكدا الم ةدص  .(5) ف  يدما بدد  مدا الكداب ماغمدا لاتداا مدد ام م تلاديا ((

فقديل مدرص ااقدق مثدا  . عدزا القداب إلدق تمديم  أسدد  دديل ،عزا الكاب إلق ددريش
فااقدق  ،ازإا ديسدا  تأرجيدق بديا تمديم  اليجد : تعليدا ملدك .تميم  مرص مثا دريش

 يؤيدد ملدك إا  .بالكاب  ي  يرب مغم ل  الاا  بالمغم ل مدا ةدااق الي در
 يما يبدرر  .يعق ب ف  ر اية ةايب اللساا دد دةد بقيل بعض القبا ا اليجازية

 .(7) داغا ما ظايرص الاا  بالكاب (( 
 تبقدددق ر ايدددة الم ةدددص الدددمي  دددم دددديل إلدددق تمددديم  أسدددد فددد  الااددد  بددداليرب 

فتاسير ملدك أا تأرجيغدا  ،لقاب  الاا  بالمجغ ر ما ةااق البد المجغ ر  ي  ا
 .(8)بيا يؤ ا  يؤ ا جعلغا مرص تغمل  تجغر ف  أ رل 

 يدد  فدد   .دددرأ بغددا أبدد  السددماا  ر ح .ب ددم المدديم بدددا كسددريا (9)))دُددم الليددَا (( 
إلدق لغجدة بلعابدر ر ايدة عدا  (11) عزايدا فد  المدتيل  .مدا غيدر عدز  (10)الن ام 

                                                 

 127ياظر القراااق القر اية  (1)
 11التك ير  (2)
     117ن ام ابا ال ال ي   (3)
 115 113 ا بداا  7/288اللساا  (4)
        115ا بداا  (5)
 /13الم ةص  (6)
    131ف  اللغجاق العربية  (7)
 131ف  اللغجاق العربية  (8)
       2المزما  (9)
 115ن ام ابا  ال ي   (10)
       2/338الميتسب  (11)
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 يددما ادد ع مددا ا اسددجام  .سددمعق بعددض بلعابددر يقددرأ كددملك :ليقظدداا الددمي دددااأبدد  ا
 .الة ت  بيا اليركاق تؤثر القبا ا البد ية

 . ي  ددرااص اليسدا  أبد  السدماا .با دغام بدا ))تماا (( (1)))   َتُما( تستكثر(( 
  إاغددا لغجددة دبيلددة تمدديم  مددا جا ريددا مددا : التيقيدد  .(2) لددم ياسددبغا فدد  الندد ام 

 .(3)فقد  ثر ا ا دغام علق   ب لغجاق أيا اليجاز الت  مالق إلق الاك  .القبا ا
 درأ بغدا ابدا أبد  الزاداد  مجايدد  لدم يعزيدا فد   .ب م ال م  الباا (4)))ما   ُلُبدا(( 

 . القرااص بلغجة تميم  ما تابعغا ما دبا ا البد .(5)الن ام 
 )) َغرق ))ف  َتكق
 .غيدر ماسد بة (7) يد  فد  الند ام  ،ابدا مسدع د ددرأ بغدا .بالكاب (6)

 عزايدا الادرا إلدق  .إلق لغجدة تمديم  دديل  أسدد (8) اسبغا ابا السكيق ف  ا بداا 
فد   .(9))) تكغر(( :سمعق با  غام با د داا ما با  أسد تق ا :داا .لغجة غام

اق ماغدددا دبا دددا بد يدددة تدددؤثر امةددد   ،عدددز  تلدددك القدددرااص إلدددق يدددمه القبا دددا أندددكاا
 المجغ رص فكيب مالق إلق الاا  بة ق مغم ل ؟ يجاب عا ملك بأم ر ماغا:

إا بعض با  غدام الدميا يقلبد ا القداب كافدا  ددد جدا رق القبا دا اليجازيدة      -1
 سيما دريش فتأثر ا ببي تغم الي رية

فقدد يتدأثر الةد ق ام ا  ،ناع ف  القبا ا البد ية التأثير بامةد اق المتجدا رص -2
   يسددمق تددأثرا  رجعيددا   يدد  كثيددر النددي ع فدد  اللغجدداق العربيددة  ب اةددة بالثدداا

                                                 

 1المدثر  (1)
   115ن ام ابا  ال ي   (2)
 55/ 1 الميتسب  ،182ياظر ف  اللغجاق  (3)
          1البلد  (4)
 195ن ام ابا  ال ي   (5)
      7ال يق  (6)
 198 ن ام ابا  ال ي  (7)
      115ا بداا  (8)
 3/295معاا  القر ا  (9)
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 دد يتأثر الةد ق الثداا  بدام ا  يسدمق بالتدأثير التقدديم   يد    .لغجاق البد 
فظايرق اا  غدام القداب كافدا  يد  مدا يدما  .دليا الني ع بيا اللغجاق العربية

لةد ق ام ا المغمد ل فقد تأثير الة ق الثاا  المجغ ر  ي  القداب با .الا ع
 .(1) ي  التاا فأةبيا مغم ل  يما ا ع ما ا اسجام 

 ت جيد   .درأ بملك بعض القراا .بالزاي بدا الةاد (2) ))ي م م يزدر الاال انتاتا  ((
اا الةدداد السداكاة إما  دعدق دبددا الدداا جداز إبدددالغا زايدا   الةدة فدد   :يدمه القدرااص

)) لددم ييددرمق مددا فُددزَد لدد  ((  ددد ا يدداتم  : مادد  المثددا .لغجددة مددا فةددياا العددرب
دل أَاُ  (( :الاا    .)) يما َفزق

 (3)  متيا الق ل  ير ما الةرم مزدرا  : د ا الناعر
ث ر ما  ف  الةد ر ((   يد  ددرااص ابدا مسدع د كمدا  .باليداا بددا العديا (4)))إما ُبيق

فقددد دلبددق  ، ددرية القددرااص بلغجددة يددميا المتددأثرص ببي ددة اليجدداز الي .(5)فدد  الندد ام 
ييددا أثددرق الثدداا  ،ةدد تا  مجغدد را   يدد  العدديا إلددق اظيددره المغمدد ل  يدد  اليدداا

 ييا تغمل العديا تةدبه  ،المغم سة ف  العيا المجغ رص  جعلتغا مغم سة أي ا  
 .(6)ياا 

عزيدق القدرااص فد  الند ام إلدق لغجدة  .باته الد م علدق اممدر (7)))ليالب دريش (( 
  استنغد لملك بق ا الناعر: .ياتي ا  م اممر فناغم .با  سليم  عكا

 
                                                 

 127 125 امة اق الل  ية  133  132ياظر ف  اللغجاق العربية  (1)
     1الزلزلة  (2)
 5 3/9التكملة  (3)
        7العادياق  (4)
 195ن ام ابا  ال ي   (5)
   127ياظر ف  اللغجاق العربية  (6)
 2 ،1دريش  (7)
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 مداايددددددددددددا  مددددددددددددا فيغددددددددددددا دادددددددددددد   
 

دُددددددددق لدددددددا يةدددددددارا   َلَيردُددددددددق ثدددددددم َيرق
(1) 

 

 (3) يد  فد  الند ام .درأ بغا الاب  ةلق اهلل علي   سدلم (2)))إاا أاايااك الك ثر((  
كما  . تعزل تلك القرااص إلق لغجة يميا  سعد با بكر  ا زد  ديل .ما غير عز 

 .(4)عزيق إلق لغجة أيا اليما 
 يدد  لغجددة  .ُمريقأتدد . لمددا أسددقاق الغمددزص  ددّعاق اليدداا :امةددا (5)))ُ َمريَّتدد  (( 
 .(6)اليجازييا 

 عزيق القرااص فد  الند ام إلدق لغجدة د داعة  .بدا ))الاال(( (7))) برب الااق (( 
 دة فد  كتدب القلدب )) زعيم أيا الل :داا ابا  ال ي  .اليماية يكاية عا أب  عمر 

: تبددا التداا مددا (8)دداا سديب ي  .فد  الادال )) الاداق (( : ا بدداا إا العدرب تقد ا
 ،فأبدددل ا مددا السدديا الثاايددة تدداا ،فسدداا  أةددلغا سدسددة ،السدديا  السدديا مددا التدداا

 :داا الناعر . ما الداا تاا  ادغم ا التاا ف  التاا
 

 يدددددددددا ددددددددددبه اهلل باددددددددد  السدددددددددع ق
 

 (9)ر الادددداق عمددددر  بددددا يربدددد ع نددددرا 
 

                                                 

    152ل ي  ن ام ابا  ا (1)
 3الك ثر  (2)
     151ن ام ابا  ال ي   (3)
 الاغايدة  1/222 المزيدر  22/1 اللسداا  122 فةد ا فد  فقد  الل دة  1/19 الادا    125ياظر ا دتدراح  (4)

8/91 
         5المسد  (5)
 185القراااق القر اية  (6)
    1الاال  (7)
 2/525الكتاب  (8)
      153ن ام ابا  ال ي   (9)
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)) أبددلق التداا مدا السديا لم اداتغدا  : بيا ف  اللساا سبب دلب التداا سدياا  فقداا
 .(1)ايايا ف  الغمل  الزيادص  تجا ر الم رج (( 

 عقب الدكت ر إبراييم أايل علق يمه الظايرص لق ل : )) ر ل أا السديا تقلدب تداا 
نددعب عظدديم مددا القبا ددا  فددايا أمددام .الادداق فدد  الاددال :فتقدد ا ،فدد  لغجددة الدديما

تاسددب لدد  ةدداة  اةددة مددا ةددااق اللغجدداق  يدد  دلددب ةدد ق ر دد  إلددق اظيددره 
ماغمدا اددرب دبا دا الديما إلدق  ، يمكا اسبة يدمه الةداة إلدق  دثعم  زبيدد .النديد
 المبرر الةد ت   اقد ب السديا  . كما عرفاا فاا البد  يميل ا إلق الندص .البدا ص

 .(2)ك ااا متماثليا ف  الم رج (( ماغما يكاداا ي ،إلق التاا

                                                 

 9/329اللساا  (1)
 128ف  اللغجاق العربية  (2)
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 المةادر  المراجع
 

ا بددداا    بددا السددكيق تيقي  الدددكت ر يسدديا ميمددد ميمددد نددرب   الغي ددة  .1
 م. 1795يد    375العامة لنؤ ا الماابع امميرية   القايرص 

أدب الكاتب    بدا دتيبدة   تيقيد  ميمدد مييد  الدديا عبدد المجيدد   مابعدة  .2
 .م 1713   1352   5السعادص بمةر  ا

ا نتقا     با دريد   تيقي  عبدد السد م ميمدد يدار ا   ماند راق مكتبدة  .3
 م. 1797يد    1377  2المثاق بب داد   ا

إبدددراييم أاددديل   ابعدددة دار الاغ دددة العربيدددة    رامةددد اق الل  يدددة   الددددكت   .5
 .ص  القاير  1711 3ا

ايمدد سدليم اليمةد   ر  ا دتراح   لج ا الديا السي ا     با  نرح الددكت .8
 .م1755 الدكت ر ميمد ايمد داسم   ابعة جر ل برل 

 .1798ا مال    للقال   الغي ة المةرية العامة للكتاب  .1

 .يد 1325   1البير المييا   مب  يياا   مابعة السعادص   ا .9

تيادة امدددراا   مبدد  جعاددر ايمددد بدا ي سددب الرعيادد    تيقيدد  الدددكت ر علددق  .5
 .1759 1529  1دار الماارص بالسع دية   ا يسيا الب اب  

اليجة  مب   ال ي    تيقي  الدكت ر عبد العاا سالم مكرم   دار النر      .7
 .1799   379   2ا

ديدد اا امعنددق الكبيددر   نددرح  تيقيدد  الدددكت ر ميمددد يسدديا   المابعددة  .12
 .الام مجية   القايرص

 .دلل   بير قدي اا جرير   جمع ميمد إسماعيا الةا ي   دار اما .11

ميمدددد  ،سدددر ةدددااعة ا عدددراب    بدددا جادددب    تيقيددد  مةدددااق السدددقا .12
عبددد اهلل امدديا   مابعددة مةددااق البدداب  اليلبدد   ،ابددراييم مةددااق ،الزفددزاب

 م. 1785يد    1395  1بمةر   ا

  1نددرح التسددغيا    بددا مالددك  تيقيدد  الدددكت ر عبددد الددريما السدديد  ا .13
 .مابعة اماجل  المةرية

ل ليدا بدا ايمدد الاراييددي   تيقيد  الددكت ر عبدد اهلل در يدش   العيا   ا .15
 .1719  1351مابعة العاا    ب داد 

الادددا   فددد  غريدددب اليدددديا   الزم ندددري   تيقيددد  علددد  ميمدددد الب ددداري  .18
 . ميمد أب  الا ا إبراييم   ابعة عيسق الباب  اليلب 
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اج  فةدد ا فدد  فقدد  العربيددة  الدددكت ر رم دداا عبددد التدد اب   ابعددة ال ددا .11
 .1759   1525  3بالقايرص  ا

ف  اللغجاق العربية   الددكت ر إبدراييم أاديل   ابعدة اماجلد  المةدرية    .19
  .5ا

 .القراااق القر اية   الدكت ر عبد الةب ر ناييا   ابعة ال ااج  بالقايرص .15

 الكتاب   سيب ي    ابعة مكتبة المثاق با  فيسق. .17

مةدددااق يسددديا ايمدددد  الكنددداب   الزم ندددري  ترتيدددب   دددبا  تةدددييه .22
 .م 1783يد    1393  مابعة ا ستقامة بالقايرص   2 ا

لسدداا العددرب   لجمدداا الددديا بددا ماظدد ر   ابعددة الدددار المةددرية للتددأليب  .21
 . الترجمة

ل دداق القبا ددا فدد  القددر ا الكددريم   مبدد  عبيددد القاسددم بددا سدد م   تيقيدد   .22
 .1755  1525 الدكت ر عبد اليميد السيد الب   ماب عاق جامعة الك يق

اللغجدداق العربيددة فدد  التددراا   الدددكت ر ايمددد علددم الددديا الجادددي   الدددار  .23
 .1753العربية للكتاب 

الميتسب  مب  جا    تيقي  علد  الجاددي ااةدب  الددكت ر عبدد الاتداح  .25
 .إسماعيا نلب    ابعة المجلل امعلق للنؤ ا ا س مية بالقايرص

برجنادتراسدر    .    عا   بانره جم تةر ف  ن ام القر ا    با  ال ي .28
 .ابعة دار الغجرص

 الم ةص    با سيده   دار الاكر  بير ق. .21

علد   ،ميمدد ايمدد جداد المد لق :المزير   لج ا الديا السي ا    تيقيد  .29
 .ميمد أب  الا ا إبراييم   مابعة عيسق الباب  اليلب  ،ميمد البجا ي

  االدب   تيقيد  الدددكت ر مندكا إعدراب القدر ا   مبدد  ميمدد مكد  بدا أبدد .25
 .م1755يد   1525ة الرسالة   بير ق   مؤسس5ياتم ةاله ال اما   ا

 م. 1722  بالمابعة امميرية بالقايرص 8المةباح الماير   للاي م    ا .27

 .1752  2معاا  القر ا  للاراا  عالم الكتب   بير ق   ا .32

 .ر قالماةا  نري     با يعيش م ف  الديا   عالم الكتب   بي .31

 .جمع الغ امع   لج ا الديا السي ا    ابعة دار المعرب بير ق .32


