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الك ػاب الرريػد )تناوؿ ىػاا الىثػم هػنال المن جػه الامػاا ك اػك ا اوػو الم )ػـ  وػػ )  
( اذ ا ّػػو لػػب يُىػػ ن لنػػا هناجػػو وشػػكص والػػا  و هر ػػص وػػص اػػاف  ػػ لو (اػػك راػػراب ال ػػرجف المج ػػد

الشاغص االاراب وت ج و ال راءات وتدريجاا وقد اا نى وجا ه المعنى وال ق ؼ انده وت ديمػو 
االاراب وىاا رْف دؿَّ الى  كٍء ر ما يّدؿ الى اى ماهِو ول ة ال رجف الكريب وهثااظ و الى  الى

وقػد اولػى المن جػه الامػاا ك  .المعنى الاي اليرسد االاراب واالاراب الاي ال يرسػد المعنػى
اى ماهو واق اؿ العلماء وارائاب ا ما يعرض لو هن هسػائص ي ػم اورد جراءىػب و  ػص اقػ الاب وكػص 

 .اها ة وَيِرَص الى اف يك ف هلماً وما ق ص ان اصِّ هسألة ي ناولاا
والػػى الػػرغب هػػن ا ػػو اػػاف ه ال ػػاً اػػك و ػػ رتو  ػػراه يُػػاان لمػػا يل هػػو  ػػاىر الن ػػ ص   

  .ويرد الى الكث ر هن  ثاة الى رة او الك اة الاين ااثر الن ص اناب ،ال رج  ة
وشد   و العلم ة ا ما يراه ذوقو السل ب تىرز لنا اك ىاا الىثم ا)  الل ة المن جه   

اضال ان ث  و العال ة ونرسو اطالما اػاف لػو الػر ي  ،وادـ هجاراة الم ع ى ن هن رجاؿ الماىى ن
  .الر ص الاي تررد وو

وخالصػػة ق لنػػا اػػك هناجػػو وا)ػػل وو اػػك ىػػاا الك ػػاب وا ىػػو االخػػر  جػػ دة اال)ػػل ب  
اا  يعرض قضاياه وهسائلو وتعل الت  ،ن العرضوول ح المعنى وج دة ال رت ه ويس ،و  اا و
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وردوده وإ)ل ب هش ؽ يجله ال ارئ ال و ويىعده ان الملص، يدامو والثجة والىرىاف وغالىػا هػا 
  .يس عمص ا)ل ب المثالرة والمثاورة اك يجله ا  ىاه ال ارئ ويداع انو الملص

 

 امُلـقّدمة

 ،الـ الى هن ال  ىّك وَعَده  اـر ر)لو هثمدوالّ الة والسّ  ،الثمُد هلِل الاي َواَّق و اافَ 
  -: ها وعد ،والى جلو االطاار وصثىو المن جى ن وهْن  تىع ُىداهُ 

  اك ا اوو (ىػٖٗٙت )( (هنال المن جه الاماا ك)اإف ه ل ع ىاا الىثم و)ب وػ )  
وقػػد وقػػع اخ  ػػاري الػػى ىػػاا الم لػػ ع هػػن وػػ ن  (الك ػػاب الرريػػد اػػك ااػػراب ال ػػرجف المج ػػد))

أل)ىاب هناا ُيّىك العم ق و  رك وك اب اهلل الع ي  وال) ما ااراوُو وهناا  ّف  –ه ل اات اث رة 
المن جػػه الامػػاا ك لػػب ينػػص ي ػػو هػػن الدرا)ػػة ونثػػ  ي نا)ػػه وهػػا ي ملكػػو ىػػاا العػػالب هػػن اكػػر 

ان ذلك  ف ا اب الرريد هن  و)ع ها وقع و ن   ث ي ااٍّ ودراية ااا ة ان الـ  ا اب اهلل اضال
ايػػدينا هػػن ا ػػه راػػراب ال ػػرجف المد  ػػة واػػاا الجا ػػه ا ػػد رىػػ ب صػػايىو وػػإاراب المرػػردات 

واالى ماـ ومظاىرىا الدالل ة ثب ا و وعد ذلك هن اوار الك ػه يػديثاً اػن  ،ال رج  ة وتعريراا ل  ياً 
وهػػن دوااػػك اى مػػاهك واػػاا الم لػػ ع  ف ىػػاا  ال ػػراءات ال رج  ػػة اي جاجػػا وت ج اػػًاًج وتدريجػػاً 

الك اب هن ا ه ااراب ال راف الاي ا اد وو العلماء قديما والاي ااف )ػىىا هػن ا)ػىاب  ػارتو 
رذ  َػَاَص هنو الكث ر هن هعروك ال رجف الكريب ووقر ا  هاهو همن  لر ا وعده اك ىاا المجاؿ لما ا و 

 ػػة اضػػاًل اػػن )ػػعة اطػػالع المن جػػه واثػػرة   لػػو اػػن هػػن ورااػػة اػػك ت ج ػػو وااػػراب انيػػات ال رج 
ال دهاء همن )ى  ه ولب ي رص جا ػه المناقشػات والثػ ار واوػداء الػرجي هػع اثػرة ال ػرج ا والػرد 

ووعد ذلك اإف ا اب الرريد يُعدُّ ال ػ رة المثلػى واالخ ػرة ال ػك اودع ا اػا  اك اث ر هن الم الع.
 ية رذ ااف تطى  ا امل ا لمجمص ارائو النظرية اك هد لف المؤلف خىرتو النث ية وال  رير ة والل 

وال ريه  ّف ا ه االااريه تمثػص اػك ي    اػا ُا ػارة الػـ  العرو ػة ااػك ا طل ػ   ،ه ادين العلب
هن جيات ال راف الكريب لكك ت ّه اك ىاا النىع ال ػااك خالصػة جا دىػا وصػر ة هىايثاػا اػك 

  ػو رال هظاػٌر هاػٌب لاػاه الجاػ د ال أريد ػة ال ػك وصػل  هسائص العرو ة وها ا ػاب الرريػد اػك ي  
  .ال نا
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وقػػد جػػاء وثثػػك ىػػاا اػػك يسػػله الضػػ ء الػػى ىػػاا العػػالب الجل ػػص وهناجػػو اػػك ااػػراب  
 ها خط ك اك ىاا الىثػم ا ػد )ػرت ا اػا و  ا ػق هػن اهلل وىديػو رذ جعل ػو الػى  .ال راف الكريب

ة للع ػػاف تجسػػد هػػنال الرجػػص اػػك هعالج ػػو ثالثػػة هىايػػم اػػك اُامػػص ر)ػػب ال ػػ رة واجعلاػػا جل ػػ
الك ػاب الرريػد وال عريػف وػو وشػكص  :ل ضايا النث  اك ىاا الك اب ارك المىثم االوؿ تناولػ 

هػػػ ج  وهػػػن ثػػػب ترجمػػػُ  لاػػػاا الرجػػػص هعرجػػػاً الػػػى ا ػػػار ا)ػػػاتاتو وتاله ػػػاه وا ػػػار ا ىػػػو واىػػػب 
م وأىب الك ه ال ك   لْ  انو الم ادر ال ك اا مدىا اك تأل ف ا اوو الرريد وخ م  ىاا المىث

وتأثرت وو ثب جاء المىثم الثا ك اك ير ػا اػن هػنال ىػاا الرجػص اػك ا اوػو الرريػد اػك ااػراب 
ردوده الػى النثػ ي ن  -ٕ هاىُىو النثػ يّ  -ٔ :ال رجف المج د وقد َلّب ىاا المىثم اك طّ اتو

والػػاي جعل ػػو الػػى  وقػػد اػػاف المىثػػم الثالػػم اػػك االاػػراب والمعنػػى انػػد المن جػػه الامػػاا ك
  -هطلى ن:

هػػػا يرسػػػد المعنػػػى وال يدػػػالف االاػػػراب والثػػػا ك هػػػا يرسػػػد االاػػػراب وال  :االوؿ هناػػػا
يلػػك ذلػػك هلثػػق اػػك الاػػ اه   ،ثػػب جػػاء الداتمػػة ه  ضػػىة يػػ ت اىػػب الن ػػائل.  يدػػالف المعنػػى

  اف وال عل  ات ووعد ذلك ثى  وأىب الم ادر والمراجع ال ػك اا مػدتاا اػك ىػاا المىثػم وارجػ
يك ف ها قده و قد ي ق ول  ج ءاً هما  صى  ال و ويك ف املػك ىػاا خال ػا هلل تعػالى واهلل  )ػأؿ 
ال  ا ق والسداد لما ا و خ ر ديننا العظ ب ول  نا االـ ل ة ال ػراف الكػريب ا ػو الػى هػا يشػاء ل ػدير 

 .وواالجاوة جدير وى  يسىنا و)ند ا و عب ال ا ص
 

 املبحـث االول

 الرريد اك ااراب ال رجف المج د: اوال: ا اب 
وتَػَ ّجاْ  ِدرا)اتُاب  ث  ل  ِو وصػراِو و ثػ ِه  ،ُانك الماُء العرو ِة وددهِة ال رجِف الكريبِ 

  .وهعا  و ايما اً هناب وأّف االاراب طري ة لراب المعنى وتثل ص ال راا ه
 –وخلػ ده الػى  ْف يَػرَث اهللُ االرَض وَهػْن ال اػا  ْف ى ػأ ُهن لػُو  ،وهن ااجاز ىاا ال رجف 

وهػن اىػب ىػاه الم ػادين  ،ُا  َؿ العلماِء وااكاِر الىايث ن الى ه دا و لكشف ا)ػراره –واال  جال
أل ػػُو ال َ)ػػى َص الػػى  ،اػػاالاراب ي لػػا المعنػػى ويىػػ ن ال ػػرض ويشػػ ر الػػى الىالغػػة ،ه ػػداف ااراوػػو
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وػػػال ق ِؼ الػػػػى ا)ػػػراِر ىػػػاِه الل ػػػِة وهعراػػػػة دقائِ اػػػا وااللمػػػاـ وا)ػػػال ىاا وااػػػػب  رالّ   هى  ػػػاىب ا ػػػو
  .خ ائ اا
و قػـ   ،ثب تل ى هعا  و همن يعا  ػو ،تّل ف الرا و ان يرا و ،اأوؿ هىدوء وو هن ذلك 

هعراػػػة ااراوػػػو  ،طريػػػٍق ُيسػػػلك اػػػك ال قػػػ ؼ الػػػى هعنػػػاه وي  صػػػص وػػػو الػػػى تى ػػػ ن اغرالػػػو وُه ػػػ اه
  .(ٔ)وا   اقو

ـَ الػػى الدػػ ض اػػك ا ػػاب اهلل تعػػالى ااراوػػاً   َوَل ػػد اػػاَف يالػػراً اػػك ا ػػ لاب   ّػػُو ال يُػْ ػػِد
 . وترس راً وو ا اً رالّ االٌب وااه الل ة وه مكن هن ادواتاا

وااػراب ال ػرجف الكػريب اػاف ُ ػْ َص العلمػاِء الشػػاغص  لرػ ا هػن  جلػو الكث ػر هػن الك ػػه  
الرريػػد اػك ااػػراب )صػػايه ا ػاب ) (ىػػ ٖٗٙت )الامػػاا ك  واػاف هػػن ىػؤالء العلمػػاء الُمن َجػه

  .( ه ل ع الدرا)ة ىاه(ال راف المج د
يُػَعدُّ ا اب الرريد اك ااراب ال رجف المج د هن او)ع ا ه اارب ال رجف ال ك وصل    

 ،انايػػة وػػااراِب المرػػرداِت ال رج  ػػة وتعريراػػا  ث يػػا ول  يػػا واالى مػػاـ ومظاىرىػػا الدالل ػػة –ال نػػا 
وى  اك ال ق   رسو هن او)ع ا ه االاراب ال ك تثدث  اػن ال ػراءات  ،ا) عماالتاا الل  يةو 

وىػػ  ا ػػاب وػػديع اػػك ان  ػػو رائػػع اػػك  .ال رج  ػػة اي جاجػػا وت ج اػػا هػػن الجا ػػه الّنثػػ ّي والل ػػ يّ 
 .(ٕ)( (ال و   ر ُهِدّص وال وط يص همص)يسنو )

و ع ػ ه وايسػن النعػ ت والطراػا رذ وصػرو وقد تناوؿ ال دهاء ا اب الرريد وا ػادوا وػو  
وقػػد ا  ػػدب النػػاس ل ػػأل ف ااػػراب )) :وأ ػػو ايسػػن ا ػػه اإلاػػراب قػػاؿ (ىػػػ ٜٗٚت)  ال راشػػك

وا اب اوػػك الى ػػاء العكىػػرّي ،ال ػػرجف وهػػن اولػػثاا ا ػػاب الثػػ اّك وهػػن ايسػػناا ا ػػاب الُمْشػػكص
 . (ٖ)وا اب الُمن جه الاماا ك...((

   ويػاجك خل رػة (ىػػٜٛٙت )وطػاش اىػري زادة  (ىػػ ٖٖٛت )وقد ذار اون الجػ ري  
 ّف ا اب الرريد ى  ااراب ه  )ه اك يجمو والث   ة   ّو ل س االك وص   ّو  .(ٗ)ـ(ٚٙٓٔت)

ااػػراب يرػػ ؽ يجمػػو جم ػػع هػػا وقرػػ  ال ػػو هػػن ا ػػه ااػػراب ال ػػرجف وو ػػاف هعا  ػػو ي ػػى ا ػػر 
والى اف اك غريه ااراب  (ىػ ٙٔٙت )المن جه الاماا ك اال ى اف اك ااراب ال رجف للعكىري 
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واليضػػاى و اػػك يجمػػػو واائدتػػو ا ػػػاب جخػػر اػػػك  (ىػػػػ ٚٚ٘ت )ال ػػرجف ألوػػػك الىراػػػات اال ىػػاري 
 االاراب لما َجَمع ا و 

وهن ىنا ي ىػ ن لنػا  فَّ َوصػَف ا ػاب الرريػد والم  )ػه  (٘)صايىو هن جراٍء وَهػلا ااراو ة 
صػػف قػػد  ظػػروا الػػى ا ػػه ه )ػػ ا ة اػػك النثػػ  وصػػٌف غ ػػُر دق ػػق او  ّف الػػاين وصػػر ه واػػاا ال  

ىػػ(  ٖٓٗوالل ة وال رس ر وال ػراءات ُصػنر  قَىػَص  و وَعػَد ا ػاب الرريػد هثػص ا ػاب الثػ اك )ت 
والػػػدر  (ىػػػ ٗ٘ٚت )والىثػػػر المثػػ ه ألوػػك ي ػػػاف اال دلسػػك  ،وىػػ  اػػك اشػػػر هجلػػدات اى ػػرة

 ػاب المج ػد اػك ااػراب وا (،ىػػ ٙ٘ٚت)الم  ف اك الـ  الك ػاب المكنػ ف للَسػم ن الثلىػك 
وا ػػه اخػػر  ال ي سػػع الم ػػاـ لػػاارىا وقػػد ذاػػر ا ػػاب  (ىػػػ ٕٗٚت)ال ػػرجف المج ػػد للسراقسػػك 

ووردت تسم  و اك ه دهػة المؤلػف  (ٙ)الرريد اك اث ر هن الم ادر ال ديمة وا)ب ااراب ال رجف 
  .وا)ب المر د اك ااراب ال رجف المج د (ٛ)وىدية العارا ن (ٚ)والرريد

ا ُاد ا الى الُمثْدث ن  جد  فَّ ا اَب الرريد لب ينص العنايػة الكاا ػة هػن الدار)ػ ن واذا ه 
وذلك وسىه تأخر تث  ق الك اب و ا ره وثل و الجديدة وقد تناولو ايد الىايث ن المثدث ن رذ 

ولكنػػو او عػػد اػػن جػػادة  (الرريػػد)َدَرَس هنػػو جاػػ د المن جػػه الامػػاا ك الل  يػػة هػػن خػػالؿ ا اوػػو 
ال  اب قل اًل اندها ي ر ا اب الرريػد الػى هػا يشػكص ااراوػو ا ػه وىػاا الػر ي َغ ػُر دق ػٍق وال 

  ،ينب الى قراءة ه رث ة ودق  ة
ويث ػػػ ي الػػػى هىايػػػم وا ػػػ ؿ هسػػػ  لة لمسػػػائلاا واػػػق ورودىػػػا اػػػك الرػػػاظ )) :قػػػاؿ 

ي ػػم جعلػػو  ػػاهاًل  ،المن جػػه همػػا  اطػػى ال ػػارئ صػػ رة اخػػر  لمراػػـ  االاػػراب انػػد ،ال ػػرجف
اها جا ه النث  ا د ااف ي ـ  ا و وااراب  ،لمعنى اإلوا ة وال  ل ا واال)   اء هن ي م الل ة

وىاا لعمري اجثاؼ وثق صايه الرريد، ال ّو ا اٌب لب يكن اك ااراب ها  (ٜ)((ها يشكص ا ه
  .ُيشكص ااراوو ا ه وىاا ها )نى نو اك وثثنا اف  اء اهلل

 -ىػػػ ٔٔٗٔا ي علق وطىعات الك اب ا د طىع ااثر هػن هػرة اػاف اولاػا اػك )ػنة اها ه 
ـ اذ قاـ و ث  ق الج  ين االوؿ والثا ك اص هن الدا  ر اامك يسن النمر والدا  ر اؤاد ٜٜٔٔ

الك ُهد مر وىاا ال ث  ق ج ء هن ه طلىات   ص  اادة الدا  راه اك الل ة العرو ة وطىع ومطىعة 
  .ولة قطردار الث ااة ود



 ( ىػ ٖٗٙت  (( ) الرريد اك راراب ال رجف المج د لمن جه الاماا ك اك ا اوو ))هنال ا
  اماد هج د الك . ـ. د.  

 

ٖٔٓ 

 

 

ثب جاء وعػد ذلػك الشػ ح هثمػد  ظػاـ الػدين الر ػّ ا الػاي قػاـ و ث  ػق الك ػاب وثلػة  
جديػػدة ذاػػراً اػػك ه دهػػة تث   ػػو اث ػػراً هػػن المأخػػا والارػػ ات ال ػػك )ػػجلاا الػػى هث  ػػك الجػػ ء 
االوؿ والثا ك هن الك ػاب ت ػص الػى يػد الطعػن وعلم ػة هػن )ػى و اػك تث  ػق ىػاا الك ػاب  ػاار 

وعػػد اف تث ػػل  الػػى وعػػت هدط طاتػػو و ث   ػػو تما ػػدا لطىعػػو  –ولاػػاا  ػػرا  ))هناػػا ق لػػو 
 لر ػ  الك ػاب  ،رالّ ا نػك ووعػد اف قطعػُ   ػ طا اػك ذلػك ،و شره و)ار العمص اك الىدايػة يث ثػا

 ،اازهعػػػ  ال  قػػػف ،ه دهػػػة هػػػن قىػػػص طػػػالى ن (الػػػدا  راه)هطى اػػػاً هث  ػػػاً ااطرويػػػة لن ػػػص  ػػػاادة 
هػػا وػػد ت وػػو داا ػػا اهلل وػػأف يدلرنػػك خ ػػرا هنػػو اال ا ػػو ووعػػد يػػ ن هػػن وقػػررت االهسػػاؾ اػػن اتمػػاـ 

ّن لػػك  ف ارجػػع الػػى الك ػػاب وا)ػػ درج هػػا اػػك انػػ زه هػػن االاػػراب ا جػػدت العجػػػه ال هػػاف َاػػ
وت ػث ف و  ػل لػب تسػلب هنػو  ،ا و ) ه اث ر وتثريػف اى ػر ،وجْدُت ا اوًا همس خاً  ،الُعجاب

 .(ٓٔ)( (الى الك اب وهؤلرو ا)اءة اى رة هما ا)اء ،ايات الك اب الع ي   رُساا
والث   ة الّناصعة ال ك ال يش واا ال ىػاُر هػن ايِّ جا ػه ووعػد اف قػر ت الك ػاب ال ػراءة 
الدق  ة الم رث ػة وجدتػو هػن الك ػه الرريػدة هػن   اػو وال)ػ ما الك ػه ال ػك  لرػ  اػك ااػراب 

دو ػػة ااػػ  اػػك ي    ػػو يمثػػص ِ)ػػررا ال ػػرجف رذ  ػػمص الػػى اث ػػر هػػن الرنػػ ف النث يػػة والشػػرا ة واال
لدمًا لب اك صرثاتو هعجما ل  يا يااال وػالن ادر والشػ ارد الل  يػة والنث يػة اذ جمػع الكث ػر 
هن ال ج ه االاراو ة ال ك تث مػص ال  ج ػو ال ػث ا النػاوع هػن درايػة واطػالع وا)ػع وعلػـ  العرو ػة  

  .اااة
وقػد ُانػك  ،الى اخ الؼ هس  ياتاا ويعد ىاا الك اب هن اىب ا ه ال راءات ال رج  ة 

صػػايىو وػػالمعنى والداللػػة انايػػة اائ ػػة اذ اػػاف يري ػػا الػػى ال  ااػػق وػػ ن المعنػػى واالاػػراب تاراػػا 
ولب ي ػرؾ  ػ  ا اػك الػـ  الك ػاب العظػ ب اال وقػد  ،الكث ر هن ال ج ه ال ك ال ت نا)ه هع المعنى

اي ا ار ال و اك ا اوو وت قف انػده تثدث انو وهن ذلك ها ي علق وم ل ع ال قف واالو داء ال
  . (الرريد) اك اث ر هن الم الع اك ا اوو

يُعّد الك اب الثا ك الاي  لرو المن جه الاماا ك اك ال رجف الكريب  (الرريد)رفَّ ا اَب   
ور ك لما ارغُ  هن ا اوك الم )ـ  وػػ الػدرة الرريػدة )وال هو اذ قاؿ ُهعلال َ)َىَه تأل ف الك اب )

  .(ٔٔ) ال   دة اك  رح
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 يىىػػ  اف ا ػػرعو وك ػػاٍب جخػػر اػػك  ،وقػػد ر يػػ  الامػػب ال ػػو هعرواػػة وال لػػ ب هشػػ  اة 
وعدها )مع  ااثرىا  ،وهن ا ه ال راء والنث ي ن ،ه  ضه هن اقاويص المرسرين ،ااراب ال رجف
 ،وروي اػػا اػػن  ئم ػػك هج اػػدا اػػك جمػػع هر رقػػة وتم  ػػ  صػػث ثو وايضػػاح هشػػكلة ،هػػن هشػػ د ك
وػديع اػك انػو رائػق اػك يسػنو وال و  ػ ر ُهدػص  ،واخ  ار  لرا و وت ريه هعا  و ، هوياؼ يش

اىػػادرت الػػى تأل رػػو واتماهػػو خػػ ؼ اجػػاءه المػػ ت ويػػدوث الرػػ ت وطمعػػاً  ْف  ،وال وط يػػص همػػص
  .ين رع وو طالى  ىاا الرن و  ودا و ها يث اج ف ال و

 –ى جمػع هثلػو ذوو االلىػاب ورْف )ى نك الػ –والاي َيَملنك الى تأل ف ىاا الك اب  
هع اخالئاما هن اث ر ها يث اج ال و وذارىما ها اليث اج ال و ااردت  ،تط يص قـ  وت   ر جخرين

  .(ٕٔ)( (اف يك ف ا اوك ىاا َهجَمَع و ناما وَهْثجر ا ناما

 ا)مو و سىُو ول ىُو وان  ُو ووااتوُ  -:ثا  ا: الُمن جه الاماا ك
وىػػ  االهػػاـ  ػػ ح ال ػػراء ُهن جػػه الػػدين وػػن  وػػك العػػ  ر ػػ د اوػػ  ي )ػػف الامػػااّ ك   يػػص 

  .(ٖٔ)دهشق و  ح ال راءة وال  ج ل ة 
  وقد ُ  كص الى ايد الىايث ن ا)ب والده وزاب  فَّ الم ادر ال ك ترجم  لو لػب تػاار 

  ر  رسػو وقػع ا ػو هث ػقواالهػ (ٗٔ)ا)ب والده صرايًة واص ها ارؼ انو ا و يكنى وأوك العػ  ا ػه 
وىػػػاا االهػػػر لػػػ س دق  ػػػا وال يػػػدؿ الػػػى قػػػراءة  (٘ٔ)الك ػػػاب الػػػاي اا مػػػد اه اػػػك درا)ػػػ نا ىػػػاه 

ألف الم ادر اخ لر  اك ا)ب والده امػناب هػن ذاػره صػراية  ،اك ترجمة ىاا الرجص  ه رث ة
اك و )) :وى  ي ثدث ان )نة وااة المن جه (ىػٛٙٚت)قاؿ صايه هرجة الجناف   وا)ب ر  د

    وتىعػػو السػػ  طك (ٙٔ)( (السػػنة تػػ اك المن جػػه وػػن اوػػك العػػ  ر ػػ د الامػػاا ك   يػػص دهشػػق  ىػػاه
وىاا يعنك اف ا)ب والده ىػ   (ٛٔ) (ىػ ٗٗٔٔت ) وا)ماا ص وا ا الى دادي (ٚٔ) ىػ( ٜٔٔت )

 ها الم ادر االخر  الب تاار ا)ػب والػده صػراية وػص ذاػرت  .هن ترجب لو هن ىؤالء ر  د اند
  .كنى وأوك الع  ون ر  دا و يُ 

 ػػػ ح ال ػػػراء هن جػػػه الػػػدين وػػػن اوػػػك العػػػ  وػػػن ر ػػػ د )) (ىػػػػٛٗٚت )قػػػاؿ الػػػاىىك  
والمن جػه اػك لسػاف العػرب ىػ   (ٕٓ) (ىػػ ٖٖٛت )وىاا الكالـ   لو الج ري  (ٜٔ)( (الاماا ك

  .(ٕٔ)المد ار هن اص  كء والم رى وىك المة ارو ة ه داولة اك المعاجب الل  ية 
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صػ ا ا لػو وػاع ط يػص  اػاف َصػّ اها ُه رئػاً )المن جه اك دهشػق و قػاؿ انػو الػاىىك )  ؿ 
ويعػد المن جػه الامػاا ك هػن المػاء العرو ػة الم د  ػ ن اػك اروااػا   ،(ٕٕ)((اك الػب ال ػراءات

والىالغة اضال ان تىثره اك الـ  ال رجف وهعا  و وىػاا االهػر  ،وال راءات ،والنث  ،اااة االل ة
ث اا ػػو العلم ػػة اػػك ىػػاه الرنػػ ف ويىػػدو  فَّ الرجػػص قػػد ا ػػو الػػـ  العرو ػػة و ت ناػػا يكشػػف اػػن )ػػعة 

  .خ ر  اىد الى ذلك (الرريد)وا اب 
    خو:

واوػػ  الػػ من الكنػػدي  ،اوػػن طىػػرزد :اخػػا الشػػ ح الامػػاا ك المػػو هػػن اػػدة  ػػ  خ هػػناب 
ك  وػك الػ من ىكػاا قػر ت الػى  ػ د)الاي تكرر ا)مو اك ا اب الرريد اك ه الػع اث ػرة هناػا )

قػر  الػى اوػك الجػ د وم ػر )ػػنة )) :قػاؿ الجػ ري ،واوػ  الجػ د غ ػاث وػن اػارس ،(ٖٕ)( (الكنػدي
 .(ٕٗ) ((ثماف وتسع ن وخمسمائة و)مع ودهشق اوا ال من الكندي

وذاػػرت اغلػػه الم ػػادر ال ػػك وقعػػ  وػػ ن ايػػدينا  ف اوػػا الثسػػن السػػداوي ىػػ  ايػػد  
  .   خ المن جه

و  ػص اػن  (..ااف ) قو اا)ػدا هػع وجػ د السػداوي)اال)الـ )قاؿ الاىىك اك تاريح  
وا  رػػع وشػػ دنا اوػػك الثسػػن السػػداوي اػػك هعراػػة ق ػػ دة الشػػاطىك ثػػب )االهػػاـ اوػػك  ػػاهة ق لػػو )

واهلل  ،ثب اج  ان )ىاي و وجثد يق تعل ب   دنا لو وااادتو لػو ،َتعاطى  رح ال   دة اداض
 .(ٕ٘)( (يعر  اّنا وانو

ك الدا  ر اىد اهلل اثماف اف يك ف السػداوي هػن  ػ  خ المن جػه وال  دري ا ف ينر 
وىاا )ا  هنو الى ها وّ نا والدل ص والىرىاف  (ٕٙ) الاماا ك زااما   ّو لب ي ف الى هن قاؿ والك

  .والى ها وقرنا ال و هن الم ادر الساو ة
 تاله اه:

لشػ ح هثمػد وػن ذارت الم ادر ال ك وقعػ  وػ ن ايػدينا هجم اػة هػن تاله ػاه هػناب ا 
و)ػػمع هنػػو الثػػديم  ػػرؼ الػػدين  ،وقػػر  ال ػػو ال ػػائن ال ا)ػػطك الضػػرير ،اىػػد الكػػريب ال ىريػػ ي
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 ،واىد ال الك ون اىد الريمن ون هثمد الم د)ك وايمد ون هثم د الشػ ىا ك ،ايمد الج ىري
 .(ٕٚ)وودر االتاوكك الدادـ

قػػػػر ُت ال ػػػػرجف وػػػػأروع روايػػػػات الػػػػى  :َ)ػػػػِمْعُ  االهػػػػاـ ال ىريػػػػ ي ي ػػػػ ؿ)قػػػػاؿ الػػػػاىىك ) 
ألّف هػػن اػػاف ي ػػر  الػػى الّسػػداوي ال  ،المن جػػه اكنػػ   قػػر  ال ػػو خر ػػة هػػن  ػػ دنا الػػب الػػدين

ىػاا هػػاى   :يجسػر  ْف ي ػر  الػى المن جػه اػ كّلب اػّك وعػػت الطلىػة انػد السػداوي ا ػاؿ الشػ ح
  .(ٕٛ) ((هثص غ ره

 -ا ىو:
وال ػرارات  ،ا ٍه الَّاا ت علق والنث  وال رجف  ذارْت لنا الم ادر ال ك ترجم  لو ثالثةَ  

 -:والمادة الل  ية والمعا ك وتلك الك ه ىك
  ا اب الدرة الرريدة اك  رح ال   دة -ٔ

ألوػك  ،ويعنك ال   دة المشػا رة اػك ال ػراءات والمعرواػة وثػرز االهػا ك ووجػو ال اػا ك 
وى   رح ج د وصرو الاىىك وػ ق لو  (ٜٕ) (ىػ ٜٓ٘ت )هثمد ال ا)ب ون ا رة الشاطىك الضرير 

وقد تكػرر  (ٖٔ) ووصرو صايه اشف الظن ف والكى ر (ٖٓ) "  رح الشاطى ة  ريا هط ال هر دا "
ذار ىاا الك اب اث را اند المن جه الاماا ك اك ا اب الرريد وهن  ػدة اا ػ ازه وػو ايػاؿ ال ػو  

واػػك ىػػاه االيػػة وجػػ ه هػػن )) اث ػػرا اػػك ا ػػاب الرريػػد خشػػ ة االطالػػة واال)ػػااب وهػػن ذلػػك ق لػػو
( وقػد اولػث  (يػرو اب)االاراب والمعػا ك الػى قػدر االخػ الؼ اػك رجػػ ع الضمػػائر اػك ق لػو )

واػك  (ٕٖ) ((ذلك اك الك اب الم )ـ  والدرة الرريدة اك  رح ال   دة اأغنى ذلك هػن االاػادة
وىك الر  ثة  ،لن فل ات َلدف ور ا الالـ ولب الداؿ و)ك ف ا (َلُدف)واك )) :ه لع اخر قاؿ

تنىاػػاً الػػى اصػػلو، وقػػد اولػػث  ذلػػك اػػك  ،وتسػػك ن الػػداؿ هشػػماً  ،وال اػػا الجماػػ ر هػػن ال ػػراء
 .(ٖٖ)الك اب الم )ـ  والدرة الرريدة اك  رح ال   دة((

يىدو لنا اف ىاا الشرح لب يكن ومرٍض اند جم ع الاين ترجمػ ا لػو قػاؿ اوػن الجػ ري  
 الػػع وع ػػدة اػػن ال ث  ػػق وذلػػك ا ػػو لػػب ي ػػر  واػػا الػػى واػػك  ػػرح ال  ػػ دة ه))  ىػػػ( ٖٖٛت)

  .(ٖٗ) ((ال و قر   النا ب وال الى هن
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اػػػك )ػػػادس رو ػػػع االوؿ تػػػ اك المن جػػػه )و  ػػػص الػػػاىىك اػػػن االهػػػاـ اوػػػك  ػػػاهة ق لػػػو ) 
الاماا ك وااف ه رئاً هج داً قر  الى اوك الج د والكندي وا  رع وش دنا اوػك الثسػن السػداوي 

  .(ٖ٘) ((ثب اج  ان )ىاي و ،ثب تعاطى  رح ال   د اداض ،لشاطىكاك هعراة ق  د ا
 ا اب الرريد اك ااراب ال رجف المج د  -ٕ

( وقػد (الػدرة الرريػدة)وى  الك اب ه ل ع الدرا)ة والاي  لرو المن جه وعد ا ػاب ) 
و)ػػماه السراقسػػك وػػػ  (ٖٙ) (المر ػػد اػػك ااػػراب ال ػػرجف المج ػػد)َ)ػػّماه صػػايه ىدايػػة العػػارا ن وػػػ 

  .ولب يااره غ ره وااا اال)ب (ٖٚ))ال ي د(
 ا اب  رح المر ص لل هدشري -ٖ

ذاػػػرت الم ػػػادر ال ػػػك وقعػػػ  وػػػ ن ايػػػدينا ا ػػػو اجػػػاد ا ػػػو وا ػػػو هػػػن الك ػػػه المر ػػػػدة  
وال ادري هػػػاذا يعنػػػك االهػػػاـ الػػػاىىك و  لػػػو وىػػػ  ي ػػػرجب للمن جػػػه الامػػػاا ك و ػػػرح  .(ٖٛ)جػػػدا ً 

وا نػػػو )ػػػا اً هػػػن المث ػػػق  و ت ػػػث ف  و ا)ػػػماً للمر ػػػص  (ٜٖ)شػػػري اأجػػػاد( لل هد(الػػػّنرس))
 .المشا ر واهلل االب

لب تد لف الم ادر اػك )ػنة وااتػو وػص اجمعػ  الػى وااتػو اػك الثالػم اشػر هػن  ػار 
اال اف الػػاىىك قػػاؿ   ػػال اػػن االهػػاـ اوػػك  ػػاهة ا ػػو تػػ اك اػػك  (ٓٗ) (ىػػػٖٗٙ)رو ػػع االوؿ هػػن )ػػنة 

 .(ٔٗ)لسنة  رساا )ادس رو ع االوؿ اك ا

 ثالثا:  ىب ه ادر الك اب 
همػػا ال ػػك ا ػػو  ّف الن ػػ ؿ المد لرػػة والم شػػعىة تؤلػػف المػػادة الرئ سػػة للك ػػاب اذ هػػن 

 ،الطى عػػك  ْف ي ػػأثر العلمػػاء الالي ػػ ف والعلمػػاء السػػاو  ن وىػػاا االهػػر لػػ س وىع ػػد اػػن الم ػػأخرين
اج اػػادات  –غالىػػاً  –اػػال  ػػر  اػػك ا ػػىاب  ،الػػاين وجػػدوا تراثػػاً لػػدماً ي م ػػ  وال كاهػػص والنضػػل

وجراء ج ىريػة اج اػػدوا ا اػػا او ا اػػا  ػػكء جديػػد وا مػػا تػػراىب يد ػػاروف هػػا ترتػػاح ال ػػو اتجاىػػاتاب 
وهػػااىىاب النث يػػة رالّ   نػػا وجػػد ا صػػايه الك ػػاب الرريػػد ين ػػص الػػر ي َاّمػػن )ػػى  ه هػػن العلمػػاء 

ولػب يكػن المن جػه  ،قناا ػو وػو وىػاا ديد ػو اػك ااراوػو ويج اد ر يا يراه هنا)ىًا او يَػػّرُد ر يػاً لعػدـ
الاماا ك هجرد  اقص نراء االخرين همن اا مد ال اب اك ا اوو وص ااف ي ف هػع ىػاه الن ػ ص 
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وقرة المناق  الم مكن اك هادتو والناقد المنر ا الم   ن اك المو ا جدتو يرد اص ها ال يرتض و 
  اػأف الىايػم المعاصػػر يطّلػع هػن خػػالؿ ا اونػا ىػاا الػػى هظاػراً يج ػو وهىػػديا ر يػو ووعىػارة اخػػر 

تراث النث  ال را ك ا  ر  ا و ي ار العلماء اىر ال روف الط يلػة السػالرة وهػا قػال ه اػك ا ػاب اهلل 
الع ي  وقد اا مد المن جه الى اث ر هن الم ادر ال ك )ػى  و اػك ىػاا المجػاؿ ولكنػو اػك اث ػر 

ال وا)ػػماء اصػػثاواا هػػن هثػػص ا ػػاب الى ػػاف اػػك غريػػه ااػػراب هػػن االي ػػاف ال ُي ػػرح وا)ػػمائاا و 
  وال ى ػػاف اػػك ااػػراب ال ػػرجف ألوػػك الى ػػاء العكىػػري (ىػػػ ٚٚ٘ت )ال ػػرجف ألوػػك الىراػػات اال ىػػاري 

والػػك وػػن  – (ىػػػ ٖٚٗت )( (هشػػكص ااػػراب ال ػػرجف)وهكػػك ال  سػػك صػػايه ) (ىػػػ ٙٔٙت )
 (ىػػػػ ٙٗ٘ت )واوػػػن اط ػػػة  .فصػػػايه ا ػػػاب الىرىػػػا (ىػػػػٖٓٗت )اوػػػراى ب الثػػػ اك الم ػػػري 

صػايه ا ػاب المثػرر الػػ ج   وا ػه اخػر  اث ػػرة و)ػ ؼ ت   ػر درا)ػ نا ىػػاه الػى ا ػار ىػػاه 
  :الم ادر وال) ما الك ه ال ك ااثر المن جه الن ص اناا وتأثر ا اا وىك

 

  (ىػ ٖٛ٘ت )الكشاؼ لل هدشري  -ٔ
ا ك اذ اػػػػاف يػػػأتك ا ػػػػاب الكشػػػاؼ اػػػػك الدرجػػػػة االولػػػى هػػػػن ه ػػػػادر المن جػػػه الامػػػػا

المن جه اث ر الن ص هن ال هدشري وذلك لشدة تػأثره وػو ووأرائػو ي ػى ا ػو  ػرح ا ػاب المر ػص 
 :واػػاف ين ػػص الػػر ي لكػػك يػػرد ال ػػو ويناقشػػو اػػك اث ػػر هػػن الم الػػع وهػػن ذلػػك ق لػػو ، ػػريا ج ػػدا

ا أل اا ل  اا    راػ ،وى  )ا  ،َالْ  مُو(( هن  ب الى الظرؼ)) الااء اك :قاؿ ال هدشري))
ِ)ػرت يػـ   : ال تػر  ا ػك اذا قلػ  ،ألف لػم ر الظػرؼ اليكػ ف  راػا ونرسػو (،اك)لكا   هعاا 

الػاي )ػرُت ا ػو يػ ـُ الجمعػة  :قلػ  ،واْن ػَ  انػو ،وا   ت در ا و الثىات الػى الظرا ػة ،الجمعة
 . (ٕٗ)اااراو((  ،)رتُوُ  :ولب ت ص ،ا أتك ورك

الااء هن  وة الى الظرا ة ا ػو  ظػر ) :واك ق لو)) (ىػ ٙ٘ٚت )قاؿ السم ن الثلىك  
)اػك( اللاػب اال اف ي  )ػع ا ػو ا ن ػىو   ػه  اليدرى، ألف الرعص ال ي عد  لضم ر الظرؼ اال وػ

 .(ٖٗ)المرع ؿ وو((
و  ٜٔ :( جؿ امػػراف االيػػة(ِهػػصُّ االرض ذىىػػاً )) :واػػك ه لػػع اخػػر قػػاؿ اػػك ق لػػو تعػػالى

امػا   (ِهػصءُ )ذىػه وػالراع رداً الػى  :االامػ واػن  ،هن  وة الى ال م    وال ػو الجماػ ر (ذىىا)



 ( ىػ ٖٗٙت  (( ) الرريد اك راراب ال رجف المج د لمن جه الاماا ك اك ا اوو ))هنال ا
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اااراػو اإ ػو هػن  )وقد تكررت اىارة ) (ٗٗ)( (قالو ال هدشري ،اندي اشروف  رسًا رجاؿٌ  –ي اؿ 
وهن  دة تأثره وال هدشري ا و ينسه ال و وعت االراء  (٘ٗ) ( اث را اك الك اب(االـ ال هدشري

 (هػاذا)لػك ق لػو وىػ  ي ثػدث اػن ااػراب واف لب يكن ال هدشري اوؿ هن قاؿ واا و اار هػن ذ
ا)ػػ رااها واف  ،وخىػػره )هػػا( قػػدِّـ ال ػػو لك  ػػو ،وقػػد جػػ ز اف يكػػ ف الػػاي هػػع صػػل و هى ػػد )قػػاؿ )

و ي  ػػػػػػكء   قالػػػػػػو  :اي ،يك  ػػػػػػا ا)ػػػػػػماً وايػػػػػػداً اػػػػػػك ه لػػػػػػع راػػػػػػع واالو ػػػػػػداء وخىػػػػػػره الػػػػػػ اب
  .(ٙٗ)((ال هدشري
 (ٛٗ)وتىعػػو اوػػن اط ػػة  (ٚٗ) (ىػػػ ٖٖٛت )وىػػاا الػػر ي ق ػػص هػػن قىػػُص رذ ذاػػره النثػػاس  
 .(ٜٗ)والعكىري

ي ػػػم اف ااثػػػر  ،وهػػن هظػػػاىر تػػػأثره وك ػػػاب الكشػػػاؼ اق ىا)ػػو الشػػػ اىد المد لرػػػة ا ػػػو
  .الرريد( تجدىا اك الكشاؼ)  اىد الك اب 

  (ىػ ٓٛٔت )الك اب لس ى يو  -ٕ
ل ػػد وقػػػف المن جػػه الامػػػاا ك اهػػػاـ ا ػػاب )ػػػ ى يو وقرػػػة ااىػػاٍر واجػػػالٍؿ وتل ػػػف اراءه 

اإّف ال  َؿ ها قال  َيااـِ  :واق الو وها يكاه ان العرب وااادوا هنو اث را وردد الشاىد المشا ر
ىػص  :اإف قلػ )) :قاؿ صايه الك اب ريمو اهلل(( ا ظر هعك ق لو)) :ويكرر اىارة المشا رة –

امػػا زاػب وعضػػاب هث جػػاً وأ اػػا اج ىػػ    (لػػ )ومعنػػى  (ولػ ن ات ػػ )اػػك ق لػػو  (رف) يجػ ز اف تكػػ ف
وىػ  قػ ؿ  ،للمالػك (لػ )و  ،اػك االصػص للمسػ  ىص (رفْ )ال،ألف  :هػا   قلػ )وىػ   (ل )وج اب 

 . (ٓ٘) صايه الك اب،وال  ؿ ها قال  َيااـ((
  (ىػ ٖٖٛت )ألوك جعرر النثاس  –ا اب ااراب ال راف  -ٖ

جعرػر النثػاس وهػن ذلػك هػا   لػو ااثر المن جه الن ص ان ا اب ااػراب ال ػرجف ألوػك 
َر ُ هٍَّة ُ ْخرَِجْ  ِللنَّػاِس  جؿ امػراف  (ااف)  انو اك   ع  ٓٔٔ :االيػة –اك ق لو تعالى } ُانُ ْب َخ ػْ

ا  ب خ ر اهة وى  )ا  هنو ل ق ااا اك صدار  :ااف ىنا زائدة  ي  :قاؿ او  جعرر النثاس)قاؿ )
  .(ٔ٘) ((اوالم يد ال ي ع اواًل وال ين ه     ،الجملة
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 (ذا)رّف جملػػة )قػػاؿ اوػػ  جعرػػر ) (هػػاذا)واػػك ه لػػع اخػػر   ػػص انػػو وىػػ  ي ثػػدث اػػن  
ا)ػػػماً وايػػػداً اػػػاف  (ذا)و  (هػػػا)ورف جعلػػػ   ،ومعنػػػى الػػػاي اػػػاف االخ  ػػػار الراػػػع وجػػػاز الن ػػػه

  .(ٕ٘) ((االخ  ار الن ه وجاز الراع
  (ىػ ٕٜٖت )اثماف ون جنك  ،ألوك الر ا –ا اب المث سه  -ٗ

المث سه هن اىب الم ادر ال ك رجع ال اا المن جه اث را اك اثناء ارلو لمادتو  يُعد
الل  ية و ريو ال ريه والشارد هن الل ة وال) ما ال راءات وها ي علػق واػا قػاؿ اػك ق لػو تعػالى } 

نَػػةَ  ق ػػ  الناقػػة هػػن ر  (وألرق ػػ ا)وقػػرئ )) ٚٗ :  ال  وػػة االيػػة وأَلْوَلػػُع ْا ِخالََلُكػػْب يَػىػْ ُػػ َ ُكُب اْلِر ػْ
 و  ،رقػل رالّ لالاػه :وال ي ػاؿ :... قػاؿ اوػ  الرػ ا.رق ًا ورق ا اً اذا ا)ػرا  وارق ػاا رااىاػا

وقد اا رى واار ا)ب المؤلف هن دوف ال  ريا وإ)ب الك اب الاي   ػص انػو وااثػر  (ٖ٘)((لؤلوص
المن جه الن ص اث را هن  ىص الل ة والنث  وا ه االاراب ال ك )ى  و والمعاجب الل  ية وتكررت 
لديو ا)ماء اث رة الي ر لو هن الى ري ن او الك ا  ن ولكنو لب ُي رح وا)ماء الك ه تارة وتارة 

ويكػى او قػاؿ وعضػاب او قػاؿ وعػت العلمػاء  ،ياار صايه الر ي وص  راه يك رك و  لػواخر  ال
  .او ياار الكن ة ا ه اما ق ص هع هكك ال  سك الاي ااف يكن و وأوك هثمد

َنُو َ َهداً وَِع دًا  جؿ امراف    نَػَاا َووَػ ػْ قاؿ اك ق لو تعالى َ}َها َاِمَلْ  ِهن ُ)َ ٍء تَػَ دُّ َلْ  َ فَّ وَػ ػْ
ىنا  رط ة الرتراع  (ها)واو  جعرر المادوي اف تك ف  ،وا كر ال هدشري والرها ك))   ٖٓ:اليةا
 اكػس )وىػ  هػن وػاب  ،و جازه او  هثمد وشػرط جػـ  تػ د وىػ  )ػا  هػناب لمػا ذاػرت (،ت دُّ  )

  .(ٗ٘) (ت ه
اذ  (ىػ ٗٛ٘ت )وقد ين ص ر ياً وايداً ا ه ان ايد النث ي ن اما اعص هع اون ورىاف   

قػػه اال يػػااًل واذا اػػاف اػػالك اا)ػػ عماؿ  (اااػػة)قػػاؿ اوػػن ورىػػاف وهػػا ا)ػػ عمل  العػػرب ))  اؿقػػ
  .(٘٘)( (الناس لاا والـ ال عريف او هاي ـ  ه اهاا خطأ اذ ل س هن االـ العرب

وعد ىاا يمكننا الجـ  وأف ه ادر المن جه الامػاا ك اػك ا اوػو الرريػد اث ػرة وه ن اػة  
اطػػالع الرجػػص واياط ػػو وػػالكث ر هػػن العلػػـ  السػػائدة اػػك ا ػػره اعلػػب وىػػاا ا مػػا يػػدؿ الػػى )ػػعة 

وقػػػد ذار اىػػػا هرتىػػػًة  .وال ريػػػه والر ػػػو وغ ػػػر ذلػػػك ،والثػػػديم ،ال رسػػػ ر وال ػػػراءات واالاػػػراب
 هع مدين اك ذلك الى اثرة ورودىا اك ا اب الرريد.



 ( ىػ ٖٗٙت  (( ) الرريد اك راراب ال رجف المج د لمن جه الاماا ك اك ا اوو ))هنال ا
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 راوعاً: اىب الك ه ال ك   ل  َان الرريد
تناولػ  ااػراب  (الرريػد)هما ال ك ا و لد  الدار) ن  ّف ا ىًا اث رة جاءت وعد ا ػاب 

ال رجف الكريب وتأثرت اك هناجو وااادت اث را هنو وهن تلك الك ه ا اب الىثر المثػ ه ألوػك 
ت )وا اب المج د اك ااراب ال رجف المج د ل لم اه السراقسك  (ىػٗ٘ٚت)  ي اف اال دلسك

وىػ  وايػد هػن ا ػار تالهػاة اوػك  (ىػ ٙ٘ٚت )لّدر الم  ف للّسم ن الثلىك وا اب ا (ىػٕٗٚ
ي اف وا د الم أثرين وو ووك اوػو ووارائػو ال ػك ول ػ  يػد ال عسػف لػد ال هدشػري وهػن الطى عػك 
جػػدا اف يطلػػَع ىػػؤالء الػػى ا ػػاب المن جػػه الامػػاا ك وين لػػ ا انػػو وي ػػأثروا وػػو ولكػػن هػػن ال ريػػه 

هن قريػه وال هػن وع ػد هػن يشػ ر صػراية الػى ىػاا الك ػاب او صػايىو والعج ه   نك لب اجد ال 
الػػاي   ػػص اػػن  (المج ػػد اػػك ااػػراب ال ػػرجف المج ػػد)اذا هػػا ا)ػػ ثن نا السراقسػػك صػػايه ا ػػاب 

ق لػػُو اػػك  :المن جػػه الامػػاا ك اث ػػرا وصػػرح وا)ػػمو هػػراراً وا)ػػ ا س وأق الػػو َوَرّد ال ػػو وهػػن ذلػػك
هن  ب الػى ا ّػو ه ػدر )) ٓٛٔ :الى رة االية (لى الم   نوي اً ا)هن ق لو تعالى  (ي ا)  ه 

وصػػػايه  :يػػػقَّ ذلػػػك ي ػػػاً قػػػاؿ اوػػػن اط ػػػة وال هدشػػػري قلػػػ  : ي ،هؤاػػػد لمضػػػم ف الجملػػػة
  .(ٙ٘)الرريد((

  } َاَمْن َخاَؼ ِهػن هُّػ ٍص َجَنرػاً   الى ػرة :واك ه لع اخر   ص لنا ر يو اك ق لو تعالى)) 
 . ٕٛٔ :االية

اػال )ه صػ لة والجػ اب او الدىػر  (َهػنْ )وّج ز صايه الرريد اف تكػ ف  . رط ة :َهن))
  .(ٚ٘) (((خاؼ)هن ه ٍص ه علق وػ )و  (اثب ال و

والػػاي يىػػدو لػػك  ف  وػػا ي ػػاف اال دلسػػك وتلم ػػاه السػػم ن الثلىػػك هػػن وعػػده قػػد رطلعػػا  
ال هن قريه وال  ا اب الرريد( و  ال انو اث را ولكناما لب يش را الى ا)مو وال الى صايىو)الى 

واذا هػا اهعنػا النظػر وجػد ا ( قاؿ وو وعضاب او   ػص وعضػاب)هن وع د وص اق  رت اىارتاما الى 
اف الكث ػر هػػن اراء اوػػك ي ػػاف والسػػم ن الثلىػػك ال ػػك ردا واػػا اقػػ اؿ ال هدشػػري اػػك الكشػػاؼ  و 

 ة االطالػػة غ ػػره هن  لػػة اػػن ا ػػاب الرريػػد ون ػػاا واىارتاػػا و)ػػنك رك وػػاار هثػػال ن الػػى ذلػػك خشػػ
  .واال)ااب
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قػاؿ اوػ   ،ٗٛٔ :}  ياهػاً هعػدودات   الى ػرة االيػة :وهن ذلػك هػا ق ػص اػك ق لػو تعػالى 
  :وت ديره ،الى المار اعص يدؿ ال و ها قىلو (اياهاً )ي اف وا   اب ق لو 

ال  اـ وى  اخ  ار ال هدشري  :وج زوا اف يك ف هن  وا و  لو ،ص ه ا اياهاً هعدودات
  .  ي  الدروج يـ  الجمعة ا  اى االهو :وا   اب اياهاً وال  اـ ا  لك :ه غ ره قاؿاذ لب ياار 
امػا )وقػد ا ػص و نامػا وػاجنىك وىػ  ق لػو  ،ألف هعم ؿ الم در هن صػل و ،وى  خطأ 

وا ما ى  هعم ؿ ل  ره الى اي ت دير قدرتػو هػن ا  ػو  ،اكما ا ه ل س لمعم ؿ الم در (ُا ه
ولػػ  اراػػ  الػػى ا ػػو صػػرة لل ػػ اـ الػػى ت ػػدير اف  ، ع ػػا لم ػػدر هثػػاوؼ او اػػك ه لػػع يػػاؿ

ألف الم ػدر اذا وصػف قىػص ذاػر هعم لػو  ،ا  صف والنكرة لب يجػ  ايضػا ،جنس تعريف ال  اـ
 ،ولػػعرناه قىػػص ،قػػاؿ وعضػػابلػػب يجػػ  رامالػػو اػػإف قػػدرت الكػػاؼ  ع ػػا لم ػػدر هػػن ال ػػ اـ امػػا 

ـُ  ،اياهػػاً  :جػػاز اف يعمػػص اػػك ،صػػ هاً امػػا ا ػػه :ا كػػ ف ال  ػػدير  :أل ػػو اذ ذاؾ العاهػػص اػػك ،ال ػػ ا
 :واجػازوا ايضػا ا   ػاب ،اال ي ع الر ػص و نامػا ومػا لػ س لمعمػ ؿ للم ػدر ،ص هًا ى  الم در

ا والعاهػص ا ػو ا ػه والػى واف يكػ ف هرعػ ال الػى السػعة ثا  ػ، اياهًا الى الظرؼ والعاهص ا و ا ػه
 .(ٛ٘)((خطأ  ىاا ذىه الرراء والث اك واال ال  ل ن

 ع ا لم در ال  اـ ى  المن جه الاماا ك والاي  سىو  (اما)والاي جعص الكاؼ هن   
اياهػػػا )) :اوػػػ  ي ػػػاف لىعضػػػاب هػػػن دوف ال  ػػػريا وا)ػػػمو قػػػاؿ صػػػايه الرريػػػد اػػػك االيػػػة  رسػػػاا

وذلك  ف ت سع  . ي ُاِ ه ال كب ال  اـ اك اياـ هعدودات (،ُا ه) رؼ لػ  (اياهاً )( (هعدودات
جػاز لػك  ف  ، ع اً لم ػدر ال ػ اـ (اما)واذا جعل  الكاؼ هن  –ا و ا ن ىو الى المرع ؿ وو 

جاز لك  ، ع ا لم در ال  اـ (اما)واذا جعل  الكاؼ هن  .ت سع ا و ا ن ىو الى المرع ؿ وو
 ،ألف الجم ػع داخػص اػك صػلة ال ػ اـ ،اف تجعص االياـ  راا لل  اـ او هرع ال وػو لػو الػى السػعة

أل ػك  (،ا ه)وصراً لم در  (اما)اياهًا( وال  اـ اذا جعل  الكاؼ هن )واليس   ب اف تن ه 
رقػ  وقػد ا ،ت  ر هػن صػلة ال ػ اـ (اياهاً )وذلك اف  ،تررؽ و ن ال لة والم ص ؿ وأجنىك هناما

وذلػػك اليجػػ ز واػػالك اذا جعل ػػو صػػرة لل ػػ اـ اليجػػ ز اف  ،وىػػ  ه ػػدر ا ػػه ،و نامػػا وػػاالجنىك
ألف الم ػػدر اذا وصػػف اليعمػػص اا)ػػب الرااػػص اػػك  ،تن ػىو وال ػػ اـ الػػى ا ػػو هرعػػ ؿ الػػى السػػعة

 .(ٜ٘)((ألف الظرؼ تكر و رائثة الرعص ،اإف جعل و  راا جاز اف يعمص ا و ،ياؿ السعة واالخ  ار



 ( ىػ ٖٗٙت  (( ) الرريد اك راراب ال رجف المج د لمن جه الاماا ك اك ا اوو ))هنال ا
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ء وعد ذلك السم ن الثلىك صايه ا اب الدر الم  ف و  ػص الكػالـ  رسػو واػك وجا 
ا ػػو هن ػػ ب وال ػػ اـ الػػى اف ت ػػدر الكػػاؼ  ع ػػاً )) :انيػػة  رسػػاا و سػػىو  يضػػا الػػى وعضػػاب قػػاؿ

 .(ٓٙ) (اما قد قاؿ وو وعضاب، واف ااف لع راً   ،لم در ال  اـ
نُكُب الشَّػػْاَر اَػْلَ ُ ػػْمُو   الى ػػرة } َاَمػػن َ ػػِاَد ِهػػ :واػػك ه لػػع اخػػر قػػاؿ اػػك ق لػػو تعػػالى 

 .٘ٛٔ :االية
( واليكػ ف (الشَّار هن  ب الى الظرؼ واالك الااء اك ال  مو :قاؿ ال هدشري)) 

 :( واػك ق لػو(ألف الم ػ ب والمسػاار االىمػا  ػاىداف للشػار ، ادت الجمعة :هرع ال وو ا  لك
 (،اػك)ألف الرعػص ال ي عػد  لضػم ر الظػرؼ رال ب  ،الااء هن  وة الى الظرا ة ا و  ظػر اليدرػى

وى  قد  ل الى اف   ه الااء   ىا الى  ،اللاب اال اف ي  )ع ا و ا ن ه   ه المرع ؿ وو
  .(ٔٙ) ((الظرؼ

قاؿ صايه  .وها   لو السم ن الثلىك ايضا قالو صايه الرريد راداً الى ال هدشري 
أل اػا لػ  اا ػ   ،هن  ب الى الظرؼ وى  )ػا  (ال  مو)قاؿ ال هدشري الااء اك )):  الرريد

)ػرت  :اال تػر    ػك اذا قلػ  ،ألف لػم ر الظػرؼ اليكػ ف  راػاً ونرسػوِ  (اك) راا لكا   هعاا 
الاي )رت ا و يـ  الجمعة  :قل  ،وا   ت در ا و الثىات الى الظرا ة وان   انو ،يـ  الجمعة

ي ى ن لنا اف ا اب الرريد هن الك ه المامة  هن ىنا. (ٕٙ)( (اإارؼ ،ولب ت ص )رتُوُ  (،ورك)ا أتك 
اك   ااا وقد اا مد ال و الكث ر هن الاين الرػ ا اػك ااػراب ال ػرجف الكػريب ولكػن ىػاا الك ػاب 

 .لب يأخا ي و هن ال دهاء هن الاين ااف لاب واع ط يص اك ىاا الرن
 

  

Adheed
Rectangle
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 املبحـث الثاىي

 اوال: هنال المن جه الاماا ك اك ا اب الرريد: 
.. ووعػد اػإف  اضػص العلػـ  الػب ا ػاب .جاء ا اا )) ،المؤلف لك اوو ه دهًة ه ج ةقدـ 

والػدااك  ،وهنىع الثكب اللط رة وىػ  يجػة اهلل الػى اىػاده ،اهلل الاي ى  هجمع العلـ  الشريرة
 .(ٖٙ) ((...الى  ال ر اده وى  ال رجف المج د

اىػػد   ،المعاػػ د اػػك الم ػػثفوعػػدىا تنػػاوؿ الرجػػص )ػػ ر ال ػػرجف الكػػريب الػػى ترت ىاػػا  
ولػػب يكػػن المن جػػه وىع ػػد اػػن  .هثااظػػا اػػك ذلػػك الػػى ترت ػػه اياتاػػا ،والراتثػػة وا  اػػى والنػػاس

( ألوػػك الى ػػاء (ال ى ػػاف اػػك ااػػراب ال ػػرجف)الك ػػه ال ػػك )ػػى  و اػػك ىػػاا المجػػاؿ هػػن هثػػص ا ػػاب )
رد اغلػه اق الػو ويمكػن العكىري الاي تأثر وو اث رًا و)ار الى  اجو اك ااراوو و  ص انو اث را و 

 :اجماؿ هناجو اك الن اط انت ة
 :اأف قل  :يع مد الاماا ك ا)ل ب المثالرة واأ و جالس و ن طلىة هرددا اىارتو المشا ر -1

 (ها) ٕٓٔ :وهن ذلك ق لو اك ق لو تعالى } ها يُررِق ف   الى رة االية ..... قل .ىص يج ز
وىػك هرعػ ؿ  ، ف ه صػ اة وهػا وعػدىا صػر ااويجػ ز اف تكػ (وزوجػو)و ااية صػل اا  ،ه ص لة

ألف الم درية اليعػ د ال اػا  ،ال :ىص يج ز اف تك ف ه درية   قل  :اإف قل  )ا علم ف(
ويىػدو ا ػو اػاف ي  ػد  .(ٗٙ) ((اائػدة ال اػا (وػو)والاػاء اػك  ، كء هن صل اا الى الماىى ن

هن وراء ذلك تش يق ال ارئ واثارة ا  ىاىو وت س ر اي اؿ الركرة وأ)اص طريق وى   ال )ار 
 ال و ال هدشري واو  الى اء العكىري. 

الػػدرة )اػػاف ُي ػػرح و ػػع وة وا ػػكال ة االاػػراب اػػك وعػػت االيػػات ال را  ػػة ويث ػػص الػػى ا اوػػو  -2
( ( ف يؤتى  يد هثص ها  وت  ب)) :قاؿ اك ق لو تعالى ه  خ اً االخ  ار وادـ االطالة (الرريدة

و يػػػارة ىمػػػ ة اال)ػػػ رااـ لل  ػػػدير  ( ف يػػػؤتى  يػػػد) :قػػػر  اوػػػن اث ػػػر)) ٗٚ :جؿ امػػػراف االيػػػة
واػالك قػػراءة الجمااػػة و ػػك ا اػػا  ،واػػك ىػػاه ال ػػراءة اوجػو هػػن اإلاػػراب وال  ػػدير ،وال ػ و ح

وقد ذارت  ،وص ها اك الك اب الع ي  ،ةوىاه االية ا كص هااك الس ر  .اوجو وت ديرات ُ خر
وجػػو ال ػػراءت ن وهػػا ي علػػق وانيػػة هػػن المعػػا ك واإلاػػراب وال  ػػديرات اػػك الك ػػاب الم )ػػـ  

 .(٘ٙ)( (اأغنا ك ذلك ان اإلاادة ىا ىنا ،والدرة الرريدة اك  رح ال   دة وا ىع ها يك ف
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ه االقػػ اؿ ال ػػك ال طائػػص اػاف المن جػػه الامػػاا ك ه ػػاال الػى االخ  ػػار واػػدـ االطالػػة وتجنػ -3
تث اا اذ ااف يشرح اك ا اوو لمن لو اناية ااا ة وهعراة والل ة العرو ة ال لمن ى  هى د  ولػب 
يشػػ د اػػ ده اػػك النثػػ  واػػك ااػػراب ال ػػراف ا ظػػر هعػػك وىػػ  ي ثػػدث اػػن لػػم ر الر ػػص اػػك 

وىػاا  ،ناواك الر ص االـ اث ر ال يلق ذاره ى)) :واب هنررد وعد اف ذار يّده و روطو قاؿ
وقاؿ اك ق لو تعالى: } اد ب جؿ اراػ ف    .(ٙٙ) ((ال در ااٍؼ لمن لو قله ويعرؼ العرو ة

وعد اف ذاػر اقػ اؿ النثػ ي ن اػك هثػص الكػاؼ ))وا ػو ت ػديرات جخػر  ٔٔجؿ امراف االية: 
الػػػػرو  اناػػػػا لعػػػػدـ الرائػػػػدة ا اػػػػا واثػػػػرة اال)ػػػػ لة ال اػػػػا واالج وػػػػة اناػػػػا ومػػػػا يطػػػػ ؿ وػػػػو 

 . (ٚٙ)الك اب((
ي لػػػه الػػػى الك ػػػاب العنايػػػة الرائ ػػػة والناي ػػػة النث يػػػة وال  ػػػرير ة وهػػػع ذلػػػك ا ػػػد ا)ػػػ عاف  -4

ل  لػا المعنػػى ويثىػ  صػػثة االاػراب الػػاي يسػايره واسػػاد  –وال رسػ ر اػػك وعػت االي ػػاف 
االاػػراب الػػاي ال يسػػاير المعنػػى ال ػػث ا اذ اف اىػػب اضػػ لة لالاػػراب انػػده تم  ػػ  المعػػا ك 

 .  كلم نوال قف الى اغراض الم
وقد يرص الػى جا ػه المعنػى ووقػف انػده وقدهػو الػى االاػراب وىػاا اف دّؿ الػى  

 كء ر ما يدؿ الى اى ماهو ول ة ال راف الكريب وهثااظ و الى المعنػى واث ػرا هػا  ػراه يػرد ال جػو 
أل ػػو يػػر   ّف الل ػػة اػػك  )ا)ػػاا هعػػاف و ّف األلرػػاظ ر مػػا  ،االاراوػػك اذا هػػا وجػػده يدػػالف المعنػػى

} اَػاَل  : رىا اك اال) عماؿ ) اء اك ال داطه او ال دوين وهػن ذلػك هػا قالػو اػك ق لػو تعػالىت 
ُاَما َها يُػَررُِّق َف ِوِو وَػْ َن اْلَمْرِء َوَزْوِجوِ    .ٕٓٔ :  الى رة االية َتْكُرْر اَػَ  َػَعلَُّم َف ِهنػْ

 : اوا ل  لػواك الكالـ الى اف يك ف ج (ا  علم ف)اإف ق ص ! ىص يج ز   ه ق لو )) 
ال ألف ُارػَر هػن يناػك اػن اف  :(   قلػ (ال تر ػروا الػى اهلِل اػاواً ا سػث كبُ )ا  لػو )  (اال تكرر)

وا مػا الناػك اػن الكرػر وػ علب السػثر للعمػص وػو اػال يجػ ز  ،يكرَر ىنا ل س )ىىا لػ علب هػن يػ علب
  .(ٛٙ)( (  ىو لرساد المعنى

قُػلُػ ِواْب َوَالَػى َ)ػْمِعِاْب َوَالَػى  َْوَ ػارِِىْب ِغَشػاَوٌة   وقاؿ اك ق لو تعػالى} َخػَ َب اللّػُو َالَػى 
  ٚ:الى رة االية
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والم ػادر التجمػع اػك  ،أل ػو ه ػدر اػك اصػلو :ِلَب ُويِّػد السػمع   قلػ  :اإف قل )) 
هػا يملػك اف  :اػإف قُلػ َ  .والػى ه الػع )ػمعاب :اي ،واػك الكػالـ يػاؼ هضػاؼ ،االهر العاـ

اؼ   قلػػُ  يملنػػك الػػى ذلػػك اسػػاد المعنػػى   ألف  رػػس السػػمع ت ػػدر اػػك الكػػالـ يػػاؼ المضػػ
ووجدتػػو اث ػػراً هػػا يػػردد اىػػارة  (ٜٙ)( (..وا مػػا يدػػ ب الػػى االا ػػاف ،والمعنػػى ال ُيدػػ ب ال ػػو ،هعنػػى

  .((و ع ذ واهلل هن راراب يؤدي الى اساد المعنى))
ار اك ا اب قىلو قػاؿ لديو ث ة اى رة ونرسو اذ ااف ياار راراوات تررد واا جازها وأ اا لب تا  -5

ورف جعلػ   ،ٕٔ :..   النػاس االيػة.} ورف اػاَف رَُجػٌص يُػ رُث االلػًة او اهػر ةً  :اك ق لو تعالى
 .وهػن ورث ىػ  المػ روث ،اػاف الرجػص ىػ  الػ ارث  ،الػى قػراءة الجماػ ر هػن اورث (يُ َرثُ )

تث مص اف تك ف ياال هن المسػ كن اػك  (االلةً )الى الىناء للرااص اػ  (ي ِرث)  واها هن قر 
واف تكػػ ف  ،يػػ رث هػػن تراػػُو هالػػُو االلػػةً  :وال  ػػدير ،ويكػػ ف هرعػػ ال يػػ رث هثػػاوا ن ،يػػ رث

 :اي ،والى اال ال  ديرين ايد المرع ل ن هثاوؼ ،هرع الً وو الى ا اا ا)ب لل رثة او للماؿ
يػ رث  :اي ،الى ا اا ا)ب لل راوػةواف تك ف هرع اًل هن اجلو  ،ي رث هالُو ورثًة او ورث و هاال

اػػإف ا ػػو اد ػػى  ،ا كػػ ف هرعػػ اًل وػػو الػػى هػػا رتىػػ  اااراػػو ،غ ػػره ألجلاػػا او يػػ رث هالػػو قراوػػةً 
 .(ٓٚ)( (غم ض وها ا ن تجده اك ا اب

( وعػد اف ذاػر جراء العلمػاء اػك (َيْجَعلَػ ف  صػاِوَعاب اػك جذا اػب)وقاؿ اػك ق لػو تعػالى ) 
وىػػ  اف يكػػ ف يػػاال هػػن  ،ويجػػ ز انػػدي وجػػو جخػػر)االاػػراب )وه قعاػػا هػػن  (يجعلػػ ف)  جملػػة

امػػػػػا يث ػػػػػص وال صػػػػػف   ،وااللػػػػػااة (هػػػػػا)المضػػػػػروب واػػػػػب المثػػػػػص اذ ي ػػػػػص اػػػػػ اب تد ػػػػػ ل 
  .(ٔٚ)((اااراو

و  ػص  ،ُانك المن جه وأق اؿ العلماء وجرائاػب ا مػا يعػرض لػو هػن هسػائص ي ػم اورد اراءىػب -6
اقػػ الاب ويػػرص الػػى اف يكػػ ف ُهِلّمػػا ومػػا ق ػػَص يػػ ؿ اػػصِّ قضػػ ٍة  و هسػػألة تعػػرض لاػػا او ىػػ  

ولب ي رص جا ه المناقشة والث ار واوداء الر ي هع ال رج ا او ال عل ص او ال عل ق  ،و ددىا
وقد ورزت اها  و اك  سىة االق اؿ الى اصثاواا وى  والك يُرّد الرضص الى اىلػو وااليسػاف 

لى ذويو وقػد تجسػد ذلػك اػك اال ػارة الػى هػا   لػو اػن غ ػره )ػ اء  اػاف اػك الػنل اـ اػك ا
  .المضم ف



 ( ىػ ٖٗٙت  (( ) الرريد اك راراب ال رجف المج د لمن جه الاماا ك اك ا اوو ))هنال ا
  اماد هج د الك . ـ. د.  
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اػػاف المن جػػه اليم ػػص الػػى ال عسػػف وال أويػػص ولاػػاا  ػػراه يأخػػا وػػاالاراب الػػاي لػػ س ا ػػو  -7
 .تعسف اك ال أويص

  .ٛٗ : اً   الى رة االيةقاؿ اك ق لو تعالى } َواتػَُّ  ْا يَػْ هاً الَّ َتْجِ ي  َػْرٌس َان  ػَّْرٍس َ  ْ 
أل و يريد يـ  ال  اهة  ،ي ها هن  ب وات  ا   َه المرع ؿ وو واليج ز اف يك ف  رااً ))  

 :اي ،واػػك الكػالـ يػاؼ هضػػاؼ .الرترػػاع ال كلرػة ا ػو ،واالهػر وػال     اليكػ ف اػػك ذلػك ال ػـ 
 :ؼ الػى ال أويػصوقػد َجػّ ز   ػىو الػى الظػر  .ات  ا اااب يـ  او ى ؿ يـ  هن صر و ا   وا ػ 

 . (ٕٚ)( ( ئ  ا ه   ن ي هاً وال جو هاذارت وال و الجص ال)  نائو ان ىاا ال عسف وال  رؼ الىارد
والمجمػػع  ٓٙ :} ي ػػى  ولُػػج َهْجمػػَع الىثػػرين   الكاػػف االيػػة :وقػػاؿ اػػك ق لػػو تعػػالى 

ؿ ال ػػو هد ػػ ص والرعػػص الػػاي قىلػػو ه عػػد ولػػ س ثػػب هرعػػ   ،هرعػ ؿ وػػو ال ػػرؼ امػػا زاػػب وعضػػاب
  .(ٖٚ)( (اال الى تكلف وتعسف (اك)وال يثسن هعو  ،) اه
ُيكثر المن جه الاماا ك اك ا اوو هن تناوؿ المسائص النث ية واػك اوػ اب هسػ  لة ي ػى ا ػو  -8

يضػػطر الػػى ال  قػػف اػػن ااػػراب االيػػػة لكػػك يرػػ ا لنػػا واوػػا هػػػن اوػػ اب النثػػ  ثػػب يعػػ د الػػػى 
هن اىب ا ه النث  ال ك وصل  ال نػا وِهػْن ذلػك  (الرريد)االاراب لاا يمكن اف يعد ا اب 

وا ػص  (رفّ )وا ػص اػك  (الر ػص)تناولو لم ر الر ص اك واب اطلق ال و ا ص اك ترسػ ر 
  .(ٗٚ) ( ّها)اك 

  .ٗ :واندها اارب ق لو تعالى } والاين يؤهن ف وما  ُ  ؿ ال ك   الى رة االية
وا  اااا هر اًل ال ػ ؿ ا اػا اارلػاً اياىػا  (ها)ت قف لكك ي ثدث وإ)ااب ط يص ان  

و ر ػػ ص لػػػب اااػػػدُه اػػػك ا ػػػه ااػػػراب ال ػػػراف ال ػػػك اطلعػػػ  ال اػػػا واػػػأ ك اقػػػر  ا اوػػػاً اػػػك يػػػروؼ 
والػاين )وىػ  ق لػو تعػالى ) ،و ع د الػى هػا انػا ا ػو)) :ووعد ذلك ااد الى االاراب قائال ،المعا ك

  .(٘ٚ)يؤهن ف..(( 
نث يػػة االصػػ ل ة والنكػػ  ويكررىػػا للمراجعػػة وال ػػاا ر وهػػن يكثػػر الرجػػص هػػن ذاػػر ال  ااػػد ال -9

 -:ذلك

  .(ٙٚ)اإ ّو  صص هن االص ؿ  ،اااراو ،ال ايد قىص الجمع اك الرتىة -
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واوػ ت  ، صػرر اػاقع :ال رة الت صف اال اف يك ف اك الثا ك هعنى زائد الى االوؿ ا  لاب -
  .(ٚٚ)وا) د يالك  ، اصع

  .(ٛٚ)ااف اك صلة الم در ال ي  دـ ال و   ها -

  .(ٜٚ)الظروؼ رذا ال ر  ال اا خرج  هن اف تك ف  رواا  -

  .(ٓٛ)الـ االو داء وت طع ها وعدىا هما قىلاا  -

  .اذا اج مع المعراة والنكرة لب يكن الدىر اال النكرة  -

  .(ٔٛ)وها ااف اك صلة النرك ال ي  دـ ال و -
)ػّ اف اػك العمػص اال اف  (َلبْ )ولّما و )اك الررؽ و ن َلْب و لّما ) وِهن ُهلِثِو النث ية ق لو

ج اب لَمن  (ها اعص)و  ،اعص و  ر قد :ج اب لمن قاؿ (َلبْ )و  .قد اعص :لّما( ج اب لمن قاؿ)
  .(ٕٛ) ((اااراو اا و هن ق ؿ المث   ن هن اصثاونا ،ل د اعص :قاؿ

  :وق لو اك ه لع اخر قاؿ
  ه ال ـ  هع السى  والجمعة الى الظػرؼ لمػا ا اػا هػن هعنػى وااثر العرب الى )) 

واها الجمعة  ،اها السى  ار و هعنى الراية واال  طاع ،وال  ـَ الجمعةُ  ،ال  ـَ السى ُ  : ث  ،الرعص
لعػػدـ هعنػػى  ،ال ػػ ـُ االيػػدُ  :واهػػا هػػع )ػػائر االيػػاـ اىػػالراع  ثػػ  ،ار اػػا هعنػػى االج مػػاع واالزديػػاـ

 (ٖٛ)( (الرعص ا اا
س ددـ ا)ل ب االي اء اك ارلو لمسائص النث  وال) ما يػروؼ المعػا ك او المىنػك هػن ي -11

 (الػاي)و  (الػاين)... والى ىاا جم ع ها اك ال رجف هػن .)) :اال)ماء تاار هن ذلك ق لو
واف ت طعػػو الػػػى ايػػػد  ،يجػػ ز اف تجعلػػػو ه صػػ ال ومػػػا قىلػػو الػػػى ايػػػد الػػ جا ن المػػػاا رين

  .اإّف االو داء واّن واجه ل س رالّ  ،األوجو الماا رة هاادا )ىعة ه الع
ُل  َُو َيقَّ ِتاَلَوتِِو  الى رة االية:  َناُىُب اْلِكَ اَب يَػ ػْ  .ٕٔٔاالوؿ ق لو تعالى } الَِّايَن جتَػ ػْ

نَػػاُىُب اْلِك َػػاَب يَػْعرُِا  َػػُو َاَمػػا يَػْعرِاُػػ َف  َوْػنَػػاءُىْب   اػػك  :الثػػا ك والثالػػم ق لػػو اػػ  وجػػص: } الَّػػِايَن جتَػ ػْ
 الى رة واال عاـ. 



 ( ىػ ٖٗٙت  (( ) الرريد اك راراب ال رجف المج د لمن جه الاماا ك اك ا اوو ))هنال ا
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  .ق لو } الاين يأال ف اّلرو ا   اك الى رة ايضا :والراوع

اػػك  } الػػاين  هنػػ ا وىػػاجروا وجاىػػدوا اػػك )ػػى ص اهلل وػػأه الاب وا رسػػاب   :ق لػػو تعػػالى :الدػػاهس
 .ال  وة

 } الاين ُيثَشروف الى وج ىاب الى جانب   اك الررقاف :ق لو )ىثا و :السادس
 .(ٗٛ)} الاين َيثمُل ف العرش وهن ي لو   اك يب المؤهن  :ق لو ا  وجص :الساوع

ااك  رك اال اك ثالثػة  (،رالّ )رذا  ت  وعدىا  (ها).. اإف .ووعد)) :واك ه لع اخر قاؿ
  .(٘ٛ).. .اشر ه لعاً 

وخالصػػة ال ػػ ؿ اػػك هناجػػو وا)ػػل وو اػػك ىػػاا الك ػػاب وا ىػػو االخػػر  جػػ دة اال)ػػل ب 
ااػ  يعػرض قضػاياه وهسػائلو  ،و  اا و وول ح المعنى وج دة ال رت ه وال نسػ ق ويسػن العػرض

وتعل التو وردوَدُه وا)ل ب هش ؽ يجله ال ارئ ال و ويىعػده اػن الملػص يدامػو والثجػة والىرىػاف 
انػػدىا والػػدالئص ال اػػا اث ػػرة جػػدا ولكنػػا  ك رػػك ومػػا قػػدهناه خشػػ ة االطالػػة  وتلػػك السػػمة الىػػارزة

 .ولعص ال ل ص الاي قدهناه ي نك ال ارئ وينرعو ان الكث ر

 ثا  اً: َهْاَىُىو الّنث ّي: 
ياليػػا الدار)ػػ ف لك ػػه الّنثػػ  وا ػػه ااػػراب ال ػػرجف الكػػريب الم ػػأخرة   اػػا تسػػ ر اػػك 

واػأف ىػاه ال ػنااة قػد وػد   ،صػ ؿ والم ػطلثات وال  ااػداتجاه هاىىك وايد ي سُب و يػده اال
انث  الى رة يث ص  ،ال اا النضل واال)  رار وعد هناقشات خ ىة ط يلة و ن العلماء الم  ده ن

ال ػػدارة وىػػ  السػػائد الثاوػػ  و ثػػ  الك اػػة وػػد    ػػو قػػد اا ػػاه ال سػػْىُق اػػاا رؼ للرػػارس االخػػر 
ادوا اف يضػػع ا ا)ػػس الػػب وارادوا لاػػاه اال)ػػس اف  ر )ألف الى ػػري ن ) ،وذلػػك ،ل  ػػ ؿ ويجػػ ؿ

  .(ٙٛ) ((تك ف ق ية
وهن ىنا اا   رياُح الى رة ىك الرياح الرائجة وعد ا)ػ  رار الػب النثػ  وىػدوء االخػا  

 (،ٛٔ٘ت )والرد ا و وال) ما اذا ها المنػا اف اقػدـ ا ػاب اػك النثػ  ارانػاه ىػ  ا ػاب )ػ ى يو 
ولػ  اػد ا  ،اذا  ظر ا ا و وجد اه ه يجاً هن النث  ومعناه الداص ،واا  ا ي دو و ه نرا اك النّث 
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الػػى هػػا وصػػص ال نػػا هػػن ه ػػنرات الكػػ ا  ن ل جػػد اىا  وعػػد هػػا تكػػ ف اػػن الدلػػ ص للنثػػ  ومعنػػاه 
  .(ٚٛ) االصطاليك
والمن جه الاماا ك اك هجمص ها ي رره هن اراء وها ي ىعو هن  ظرات وترج ثات ااف  

اث ر هن جرائو  اد الى وطالف هاىه الك ا  ن وقد صرح والك ااثر و ري االتجاه وذلك اك  
  .ٕٗ :هن هرة وهن ذلك ق لو اك ق لو تعالى } ِا اَب اهلِل ال كب   النساء االية

ال هػػ ا   :اي،ترسػػ راً لػػو (الػػ كب)وقػػد جػػ ز اف يكػػ ف هن ػػ وا والػػمار اعػػص ويكػػ ف )) 
أل و اَػْرع الى الرعص اػال  ،صثاونا الى ري نواليج ز اف يك ف هن  وا وعل كب اند ا ،اهلل  ا اب

  .(ٛٛ)( (ي  رؼ ت راو
المػػاىه المن ػػ ر قػػاؿ اػػك ق لػػو  –واػػك ه لػػع اخػػر اػػاف يسػػمك المػػاىه الى ػػريِّ  

  .ٚٔ :االية –} وهلِل الى الّناس ِيلُّ الى     جؿ امراف  :تعالى
  .(ٜٛ)( (الدىر (لناسوهلِل الى ا)راع واالو داء الى الماىه المن  ر  (ِيلُّ الى  ))) 
وىنالك    ص اك الك اب تظار لنا اياط و والماىى ن الى ػري والكػ اك اضػال اػن  

قُػْلػػَ  ويىػػدي ر يػػو هرجِّثػػاً اي ا ػػاً او ي رااػػا  :اياط ػػو وػػ راء النثػػ ي ن االخػػرين ا علػػق ال اػػا و  لػػو
الكػ ا  ن ق لػو اػك ق لػو وهػن اوػرز هػا يَُمثّػُص وق اػو هػع الى ػري ن ورده جراء  .غراًل هػن دوف تعل ػق

  .ٕٚٔ :} قِص اهللُ يُر  كب ا ان وها ي لى   النساء االية :تعالى
 (اػػ ان)اػػك هثػػص جػػر الػػى العطػػف الػػى المجػػرور اػػك  (هػػا)واجػاز الرػػّراء اف تكػػ ف )) 

أل اػػب يجػػ زوف العطػػف الػػى الضػػم ر  ،ير ػػ كب اػػ ان وا مػػا ي لػػى الػػ كب وىػػ   ثػػ  اػػ اك :اي
وىػػػ  غ ػػػر جػػػائ  انػػػد اىػػػص الى ػػػرة الخ اللػػػو هػػػن جاػػػة اللرػػػا  ،المجػػػرور هػػػن غ ػػػر ااػػػادة الجػػػار

  .(ٜٓ)( (والمعنى
} قاؿ   ت  ك ُ اِرغ  :واك هسألة ال نازع اك العمص وااق ر ي ) ى يو قاؿ اك ق لو تعالى  

  .ٜٙ :ِقطراً   الكاف االية  ال و
  



 ( ىػ ٖٗٙت  (( ) الرريد اك راراب ال رجف المج د لمن جه الاماا ك اك ا اوو ))هنال ا
  اماد هج د الك . ـ. د.  

 

ٔٗٛ 

 

 

 :والمرعػ ؿ الثػا ك لالت ػاف هثػاوؼ وال  ػدير (  تػ  ك)دوف  (ُ اػرغ) ب وػػ قطرًا هن ػ)) 
اثاؼ االوؿ لداللة الثا ك ال و ىاا هاىه صايه الك اب ريمو  ، ت  ك قطراً  ارغ ال و قطراً 

ال ػو اذا اػاف هن ػ وا  ،امػا زاػب اىػص الك اػة  (ء تػ  ك)اهلل وه اا  و واليج ز اف يكػ ف هن ػ وا وػػ 
  .(ٜٔ) ((...اً اك الن ةوأت  ك ااف ه ده

ولّما ااف الب النث  يعمص اك هادة هر ة او دا اا ا ل ة وشرية وع دة ان الجم د ر ينا  
وذلك ألف الم أخرين هػن  ،اف المن جه الاماا ك قد يدرج ان ق ااد الى ري ن ل ؤيد الك ا  ن

وا مػػػا قػػػد  ، النثػػػ ي ن لػػػب يك  ػػػ ا جاهػػػدين الػػػى اال)ػػػس الى ػػػرية يػػػدوروف ي لاػػػا ومثػػػ ر ثاوػػػ
الثرا ػة الجػارة  (ِهػنْ )يدرج ف ال اا اذا ها اتر   هع الاوؽ ا س روف هع الك ا  ن ارك هسألة 

 :اي ٛٓٔ( ) رة ال  وة انية (هن  ّوؿ يـ )وادـ ج از دخ لاا الى ال هاف قاؿ اك ق لو تعالى )
 .هن ي ن ونك ادـ

التػػدخص الػػى  (ِهػػنْ )هػػن تأ)ػػ س اوؿ يػػـ  أل اػػب يػػروف اف  :وال  ػػدير انػػد وعػػت النثػػاة 
 ،اانػػك اخ  ػػػاص هػػا وهنػػػا وال هػػػاف ،ولعمػػػري ىػػػاا ىػػ  االاثػػػر .وا مػػػا ذلػػك لمنػػػا وُهػػاُ  ،ال هػػاف

  .(ٕٜ)((اك ال هاف ايضا جائ ة أل اا اصص اك او داء ال اية وال ىع ت (ِهنْ )ودخ ؿ 
ىنػػا  – (و الّ ).. .(( الَمَ تَػػَة االولػػىاالّ  :وق لػػو)) :ي ػػ ؿ المن جػػه ،وهػػن ه اا  ػػو للرػػّراء 

ولااا جعلو النثػاة  (،هكاف)ومعنى  ()  )الف  ،وىاا هس   ب ()  )الرّراء وغ ره ومضى  اند
  .(ٖٜ).(. رؼ هكاف
اػػاف المن جػػه وا)ػػع االطػػالع ومػػااىه النثػػ ي ن واخ الاػػاتاب رذ اػػاف يكػػرر اىارتػػو  

  .(ٜٗ)( (ج از هاذارتُ  ال اارؼ خالااً و ن النث ي ن اك)المشا رة )
وىكػاا تىػرز لنػا ا)ػػ  الل ة المن جػه وشد ػ  و العلم ػة ا مػػا يػراه ذوقػو السػل ب واػػدـ  

اضػػػال اػػػن ث  ػػػو العال ػػػة ونرسػػػو رذ  ػػػراه يكػػػرر اىارتػػػو  .هجػػػاراة الم ع ػػػى ن هػػػن رجػػػاؿ المػػػاىى ن
 .((ل و( وها   ّن ايداً  َػّىو ال و ا ما اطلعُ  ا(وها   نك تجده اك ا اب)المشا رة )
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 ثالثاً: ردوده الى النث ي ن:
الُمن جه الاماا كَ و ريُّ الماىه اما  )لْرنا رذ اا مد هاىه الى ري ن َورَّجثو اػك  

انػراه  ،ولكػن هػع ىػاا  جػد اا رالػاتو الػى النثػ ي ن وشػكص اػاـ غ ػر قل لػة ،اث ر هن الم الػع
هن اق اِؿ العلماِء هن هعروك ال رجف والى ري ن الى يدِّ ) اء ويرّد الكث ر  ،يع رض الى الك ا  ن

  .الكريب همن )ى  ه اك ىاا المجاؿ
وقد ذار ا اك هنال الك اب  ف الرجػص اػاف  ػديد االى مػاـ وعػرض اقػ اؿ العلمػاء اػك  

ااراب ال راف الكريب وهناقش اا وت  يماا الى االدلة ال ػك اػاف يم لكاػا هع مػدا اػك ااراوػو الػى 
الى ماـ الى يساب ال ػنااة النث يػة ال ػك ااطاىػا المن جػه ُجػصَّ جا ه المعنى ولب يكن ىاا ا

  .اى ماهو
ااف المؤلف ى  المل ـ  الم شدد و ع ه الكث ر هن االراء ا رات اااريه وت ػديرات   

اث ػػرة وثجػػة وعػػدىا امػػا يػػراه هنا)ػػىا لل  ااػػد ال ػػك ولػػعاا اصػػثاب ال ػػنااة النث يػػة او أل اػػا 
 لع رة هن جا ه المعنى والى ىاا اال)اس لب َيْسَلْب هنو ايد هن النث ي ن وهن ذلك 

ـْ لَػػْب  } :اػػك ق لػػو تعػػالى قػػاؿ المن جػػه الامػػاا ك -1 ِرفَّ الَّػػِايَن َاَرػػُروْا َ)ػػَ اٌء َالَػػْ ِاْب  َ َ ػػَاْرتَػُاْب َ 
هى د  وها وعده  () اء)ها هنعك اف تجعص  :اإف قل )) ،ٙ :تُنِاْرُىْب الَ يُػْؤِهُن َف   الى رة االية
والنكػرة لػب وقػد ت ػرر ا ػو اذا اج مػع المعراػة  ،هنعنػك تنك ػره :خىره اما زاب وعضاب   قلػ 

ول  اكس   ،الف الدىر يجه اف يك ف هجا ال وها يدىر انو هعروااً  ،يكن الدىر اال  كرة
  .(ٜ٘)( (لب يج  ألف االخىار وما يعرؼ اما ال يُعرؼ اكس العادة لعدـ الرائدة

  اذ   ػػػص النثػػػاسُ  (ىػػػػ ٕ٘ٛت )هى ػػػد  ىػػػ  الُمىػػػرد  ()ػػػ اء)ويىػػػدو لنػػػا  ف هػػػن ااػػػرب  
واليجة ل ايه الرريد وااا  (ٜٚ)وقد  يده ااثر هعروك ال رجف والك (ٜٙ)ىػ( انو ذلك ٖٖٛت)

 (.ىػ ٚٚ٘ت)ألف المسألة ا اا  كء هن ال ر  ص قاؿ او  الىراات ون اال ىاري  ،ال عل ص
خىػػره   (،  ػػارتاب  ـ لػػب تُنػػارىب)اف يكػػ ف هى ػػد  و  :هراػػ ع لػػ جا ن ايػػدىما ()ػػ اءٌ ))

الجملػة اذا وقعػ  خىػرا للمى ػد  وجىػ  اف يعػ د  :) اء َاَلّك  قم   ـ قَػَعْدَت اإف ق ص :ا  لاب
ول س اػك الجملػة ال اقعػة خىػراً للمى ػد  ىػا ىنػا لػم ر يعػ د الػى المى ػد   ،هناا لم ر الى المى د 

 ػاـ )ػ اء الػ اب اال ػااُر وتراػُو و)ػ اٌء الػّك ال  :ىػاا الكػالـ هثمػ ؿ الػى المعنػى وال  ػدير :قلنا
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َتسػػَما والمُع ػػديِّ خ ػػر هػػن اف تػػراه اإ ػػو  :و ظ ػػر تن يػػص الرعػػص ىنػػا هن لػػة الم ػػدر قػػ لاب ،وال عػػ د
خىراً ه دهاً اك  () اء)واذا تن َّؿ الرعص اك ىاا الكالـ هن لة الم در ااف  ()مااك)هن ؿ هن لة 

 .(ٜٛ)( (واف ااف هى د  اك اللرا ،المعنى
 (:هػا)ال عجى ػة اذ قػاؿ اػك ا ػص  (هػا)ق لػو اػك  (ىػػٕٚٓت )ويّرد المن جه الى االخر   -2

واف هػا وعػدىا  ،اك ال عجه خىريو ومعنػى الػاي (ها)))اأها ها ذىه ال و او  الثسن هن  ف 
الػاي ايسػن  :وا اا هع صل اا اك ه لع راع واالو داء والدىر هثاوؼ وال  ػدير ،صلة لاا

  :زيداً  كء اأ و لع ف ألهرين
االنكرة وو  ل ق وذلك اذا جعل   ،اف ال عجه هن ه الع االوااـ ها ذُار هن :ايدىما
  .)ها( ومن لة  كء
هػػا اْيَسػػُن ) ف هػػن  ػػرط الدىػػر اف ير ػػد هػػا ال ير ػػده المى ػػد  واذا اػػاف ت ػػدير  :والثػػا ك

ألف الػاي جعػص زيػداً  يسػن  ػكء ال  ،اائدة لب تعلب قىػصُ  ( كء) كء لب يكن اك ق لك  (زيداً 
ها  ْيَسَن زيداً ولػب يػدخص اػك  :الف هعنى ال عجه دخص اك ق لك ،وال يلـ  ىاا الدل ص ،هثالة
ثػػب يسػػ عمص ايػػدىما لمعنػػى  ،ا ػػد ي رػػق هعنػػى اللرظػػ ن اػػك االصػػص ، ػػكء ايسػػن زيػػداً  :ق لػػك

اػاف قسػما   ،  َاُد ل يد هنطلػق :ااذا قل  ،اال تر  اف َ ِاد وَيضَر ومعنى وايدٍ  ،واالخر لمعنى
وىػػ  الى ػػاء اال ا ػػو  ،واػػالك الَعمػػُر والُعمػػُر ورػ ا العػػ ن ولػػماا ومعنػى ،ك اػػك َيضػرَ واليجػ ز ذلػػ

  .(ٜٜ)( (ا) عمص اك ال سب ايدىما وى  المر  ح و ث  ىاا اث ر اك االـ ال ـ 
 } َيْسأَُل َ َك َاِن الشَّْاِر اْلَثَراـِ ِق َػاٍؿ ِا ػِو قُػصْ  :ويرّد الى الرّراء ق لو اك ااراب االية الكريمة -3

  .ٕٚٔ :ِقَ اٌؿ ِا ِو َاِى ٌر َوَصدٌّ َان َ)ِى ِص الّلِو وَُاْرٌر ِوِو   الى رة االية
  الػاي ىػ  خىػٌر اػن (اى ػرٌ )هعط ااف الػى  (وُاررُ ) (َوَصدٌ )اف ق لو  :وان الرراء)) :قاؿ

 وي جػه هػا وعػده هػن ،وأف ىاا ي جه اف يك ف ال  اؿ اك الشػار الثػراـ ارػراً  :وردَّ ال و (ق اؿٍ )
اف يكػ ف اخػراج اىػص المسػجد الثػراـ ااىػر انػد اهلل هػن  (واخراج اىلو هنو ااىر انػد اهلل) :ق لو

 (المسػػجد الثػػراـ).. واػػن الرػػراء ايضػػا اف .الكرػػر واخػػراجاب هنػػو   مػػا ىػػ  وعػػت خػػالؿ الكرػػر
وا مػا )ػأل ا اػن  ،هعط ؼ الى الشار الثراـ ول س وشكء أل اب لب يسأل ا ان المسجد الثراـ

 . (ٓٓٔ)( (ال  اؿ ا و اى ر :ىص يج ز ا و ال  اؿ   ا  ص لاب :الشار الثراـ
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ألف ال هدشػري   ، ثارت اراء ال هدشػري اػك الكشػاؼ هناقشػات ويػ اراً وػ ن العلمػاء وذلػك -4
ااف هع  لك الع  دة هن  اي ة وااف ينال هنال الر ي وال أويػص ولػ  اػاف ذلػك الػى يسػاب 

ية وهن الطى عك جدا اف تجد هن ي  د  لو ويعػارض يري ػو وال)ػ ما اذا اػاف ال نااة النث  
االهػػر ي علػػق وال ػػنااة ويدػػالف واػػا ويشػػ ه اػػك ال أويػػص وهػػن ذلػػك هػػا   لػػو المن جػػه اػػن 

  .ال هدشري
َاػا ِرالَّ لِػنَػْعَلَب َهػن يَػ َّىِػُع ا  لَػَة الَّ ِػك ُانػَ  َاَل ػْ لرَُّ)ػ َؿ ِهمَّػن اك ق لو تعػالى } َوَهػا َجَعْلنَػا اْلِ ىػْ

  .ٖٗٔ :يَنَ ِلُه َاَلى َاِ ىَػْ ِو   الى رة االية
او ي لنػػاؾ اناػػا اال  ،وهػا ردد ػػاؾ ال اػا :اي (، علمكػػب)ه علػػق وػػ  (همػػن ين لػه) :قػاؿ 

ه ضػمنة لمعنػى اال)ػ رااـ  (هػن)اه ثا ا للناس واو الء وقد ج ز ال هدشػري ريمػو اهلل اف تكػ ف 
:  مػُ   زيػػداً اػك الػػدار اـ امػرو وىػػ  )ػا  لعػػدـ هػا ي علػػق وػو ق لػػوال :ه عل ػا اناػػا العلػب ا  لػػك

 :ي ىػػع( قلػػ ) :ال ػػو و  لػػو :اػػإف قلػػ َ  ،ألف هاوعػػد اال)ػػ رااـ الي علػػق ومػػا قىلػػو (،ِهمػػن ين لػػه)
 . (ٔٓٔ)( (اليسعنك ذلك لعدـ المعنى

الَِّايَن جَهنُػ ْا واك ه لع جخر   ص انو ال هدشري ر يو اك ااراب ق لو تعالى }َوُ ْدِخَص  
ـٌ َوَاِمُل ْا ال َّاِلَثاِت َجنَّاٍت َتْجِري ِهن َتْثِ َاا األَ ْػَااُر َخاِلِديَن ِا َاا وِِإْذِف رَوِِّاْب َتِث َّ ُػُاْب ِا اَ     ا َ)اَل

 . ٖٕ :) رة اوراى ب االية
او ودالػػػػدين وا   ػػػػاب  ،وق لػػػػو )وػػػػإذف رواػػػػب( ه علػػػػق وادخػػػػص الػػػػى قػػػػراءة الجماػػػػ ر 

وراػػع الػػالـ ام علػػق  ( دخػػص)و  :واهػػا الػػى قػػراءة هػػن قػػر  (،الػػاين)الػػى الثػػاؿ هػػن  (نخالػػدي)
  .ودالدين

رف المالئكػػة  :الػػى هعنػػى (تث َػػ اب ا اػػا )ػػالـٌ )وىػػ  ه علػػق و  لػػو  :وقػػاؿ ال هدشػػري 
 (ٕٓٔ) (وها  ر  ذلك ص اوا ألف هعم ؿ الم در الي  دـ ال و .وأهره :اي ،يث   اب وإذف رواب

لب يكن هكك ال  سك وع دا ان ا ػاب الرريػد ا ػد   ػص انػو اراًء اث ػراً ورّد ال ػو اغلػه ارائػو  -5
هػػن ق لػػو  (هػػا)وهػػن ذلػػك ق لػػو اػػك  ػػ ع  (قػػاؿ وعضػػاب)واػػاف يكن ػػو وػػأوك هثمػػد  و ينع ػػو وػػػ 

 .(ٖٓ) :َجَها َاِمَلْ  ِهن ُ)َ ٍء   جؿ امراف االية } :تعالى



 ( ىػ ٖٗٙت  (( ) الرريد اك راراب ال رجف المج د لمن جه الاماا ك اك ا اوو ))هنال ا
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ىنػا  ػرط ة ألرترػاع  (هػا)رر المادوي اف تك ف و و  جع ،وا كر ال هدشري والرها ك)) 
واجػػازه اوػػ  هثمػػد وشػػرط جػػـ  تػػ د وىػػ  )ػػا  هػػناب لمػػا ذاػػرت وىػػ  هػػن وػػاب  اكػػس  (تّػػػّ دُّ )

  .(ٖٓٔ)ُتِ ه
اَػػإْف َيػػ جُّ َؾ اَػُ ػػْص َ ْ)ػػَلْمُ  َوْجِاػػَك ِللّػػِو  واػك ه لػػع اخػػر رد ال ػػو ااراوػػو ل  لػػو تعػػالى }

 ..  .َوَهِن اتػَّىَػَعنِ 
 :ه صػػ لة اػػك ه لػػع راػػع رهػػا الػػى الراال ػػة اطرػػا الػػى ال ػػاء اػػك :( َهػػنْ (عنػػكوهػن اتى))

 :والػػاي )ػػ غ ذلػػك هػػن غ ػػر ت ا ػػد ،وا)ػػلب هػػن اتىعنػػك وجػػ ىاب لػػو :اي ،) )ػػلمُ ( وىػػ  ال جػػو
 )ػػلب  :وهػػن اتىعنػػك  )ػػلم ا وجػػ ىاب هلل او :اي ،ورهػػا الػػى االو ػػداء والدىػػر هثػػاوؼ ،الراصػػص

وهػن وػدع االقاويػص قػ ؿ هػن  .ا كػ ف هرعػ ال هعػو (هػع)وجاػو هلل ويث مػص اف تكػ ف الػ او ومعنػى 
  .(ٗٓٔ)( (اال اف ي عسف ،ر ّو اك ه لع خرت اطرا الى ا)ب اهلل :قاؿ

َاا َ ْو ِهْثِلَاػا   الى ػرة :واك ق لو تعالى  :االيػة } َها  َنَسْح ِهْن جيٍَة َ ْو  ُنِسَاا  َْأِت ِوَدْ ٍر هِّنػْ
ٔٓٙ . 

هػػا  نسػػح  ػػائع  :ألف ق لػػو ،اػػك ه لػػع   ػػه الػػى ال م  ػػ  (هػػن ايػػة) :قػػاؿ المن جػػه 
و  ،همَّ ػ  (هػا)و  ،هن الػب ال م  ػ  (هن)ايٍة( و ّن الم   د و ) :اليُدري هن اي  كء   الما قاؿ

 يَّ  كء  نسح هن اية واليج ز اف يكػ ف هػن ايػة اػك ه لػع   ػه وننسػح امػا  ،همِّ   ()هن اية
  . (٘ٓٔ)( (ها)قد ا)  اى هرع لو وى   ( نسح)ألف  ،زاب وعضاب

 َرّده الى اوك الى اء العكىري  -6
يث ص او  الى اء العكىري تلك المكا ة العال ة اك الب ااراب ال راف الكريب ي م ا ػو  

رهػػالء هػػاَهّن وػػو )او هػػا ُاػػرؼ وػػػ  (ال ى ػػاف اػػك ااػػراب ال ػػرجف)ا اوػػو   قػػدـ لاػػاا ال ػػراث الد ػػه
وقد َدَرَس ال ُ ـ ىػاا الك ػاب الػاي يَػّدؿ الػى )ػعة ث ااػة ور)ػ خ قػدـ اػك ىػاا الىػاب  (،الريمنُ 
ال و ا ضًا هن المناقشات وىػب هػاو ن هع ػرض وهؤيػد والمن جػه الامػاا ك ايػد اول ػك    واثاروا

وااثروا هن ال ق ؼ ال و وهن ذلك ها قالو المن جه اك ق لػو تعػالى }  (افال ى ) الاي ااادوا هن
هػا( ىنػا )واليجػ ز اف تكػ ف  .صػلة لل  ا ػد :وهػا)) ، ٛٛ :ا ل ال ها يؤهنػ ف   )ػ رة الى ػرة االيػة

اما زاب وعضاب وى    ،ىص يج ز اف تك ف  اا ة :اإف قل َ  ،ألف قل ال يى ى وال  اصه ،ه درية
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وال ااػرؼ اػك ذلػك  ،ألف هاااف اػك صػلة النرػك الي  ػدـ ال ػو ،ال :  قل  ج د هن جاة المعنى
لكػػن اا)ػػد هػػن جاػػة  ،ااػػ  واف اػػاف صػػالثا هػػن جاػػة المعنػػى ،خالاػػا انػػد اىػػص ىػػاه ال ػػنااة

وقد اارب العكىري ق لو تعالى } ا ل ال ها يؤهن ف   ها  (ٙٓٔ)( (اااراو االاراب لما ذارت ا راً 
( وىػاا (قلػ ال هػا تػااروف)( و )(قل ال هػا تشػكروف)ال وال اث را وهثلو )اما يؤهن ف قل  :اي ، اا ة

 .(ٚٓٔ)ال اا  (ها)اك ي    (ها)وا ما يضعف    ا هن جاة ت دـ هعم لك  ،انده اق   اك المعنى
   } َور َّا لََنْثُن ُ ْثِ ك :واك ه لع اخر   ص ان العكىري ق لو اك ااراب االية الكريمة

ألجػػص دخػػ ؿ الػػالـ  (رفّ ) ثػػن ىنػػا اليجػػ ز اف يكػػ ف ت ا ػػداً ال)ػػب )) :اؿقػػ .ٖٕ :الثجػػر االيػػة
ودخػػ ؿ الػػالـ الػػى الر ػػص جػػائ   ػػل الػػى  ،واف يكػػ ف ا ػػالً  ،وػػص يجػػ ز اف يكػػ ف هى ػػد  ،ال ػػو

ودخ ؿ الالـ ال و  ،ألف الر ص ا ما جكء ل ؤذف وأف ها وعده خىر ،ذلك جمااة هن اااور النثاة
اػدخص ال ػو هػا يػدخص الػى  ،وذلػك ا ػو دخػص ل  ريػر الدىػر ،اق   اك المعنى الاي دخص ألجلو

اف ااف زيد لا   :ول س وشكء ال و ل  لب يكن اضال هع الالـ لما ق ص ،الدىر وهنع وعضاب ذلك
  .(ٛٓٔ)( (الظريف واف انا لنثن ال الث ن االعرب تن ه ىاا والنث ي ف اجمع ف

 ف وعػدىا اعػاًل والثػا ك اف  –ىنا التك ف ا ال ل جا ن ايػدىما  (َ ثنُ )اؿ او  الى اء ق
وال يج ز اف يكن )) :وقد ايده السم ن الثلىك اك الر ي وخالرو اك الِعلة قاؿ (ٜٓٔ)الالـ هعاا((

 :اايدىم ،اليك ف ا ال ل جا ن :أل و لب ي ع و ن ا)م ن وقد ت دـ  ظ ُر وقاؿ او  الى اء ،ا الً 
ال جػو الثػا ك غلػه اػأف الـ ال  ا ػد ال يم نػع دخ لاػا  :قلػ  .اف هعو الالـ :اف وعده اعاًل والثا ك

} رف ىاا لا  الَ َ ُل   ج زوا ا و الر ص  :الى الر ص  ل النثاة الى ذلك وهنو ق لو تعالى
  .(ٓٔٔ)هع اق را و والالـ((

 
  

Adheed
Rectangle
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 املبحث الثالث

 اهلنذاىياالعزاب واملعيى عيد امليتجب 

رّف ااػػب ال ػػرجف الكػػريب ال ي ػػأتى رال هػػن خػػالؿ ااػػب دق ػػق لنظمػػِو وا)ػػل وو للمك  ػػات 
 ،االصػ ات :الرئ سة وعىارتو الل  يػة المؤدوػة لدالالتػو المطل وػة المرا هػة والمك  ػات الل  يػة ىػك

 ب ال ػرجف وقػد زخػَر ا)ػل ،واالدوات النث ية الداخلة ا اا ،وال راا ه النثّ ية ،واالون ة ال را ة
الكػػريب وثػػروة ىائلػػة هػػن ىػػاه المك  ػػات ال ػػك تك سػػه  د ػػ اتاا هػػن خػػالؿ  ػػىكة العالقػػات 

والمعنػػػى ىػػػ  اال)ػػػاس والمنطلػػػق اػػػك ااػػػراب الجملػػػة  . (ٔٔٔ)الشػػػكل ة والمعن يػػػة داخػػػص الػػػنظب 
و وؿ واجه الى المعرب  ْف يراب هعنى هػا )):  ىػ(ٔٙٚواك ذلك ي  ؿ اون ىِشاـ ) ،وتثل لاا

ولاػػاا اليجػػ ز راػػراب اػػ اتا السػػ ر الػػى ال ػػ ؿ وأ اػػا هػػن الم شػػاوو الػػاي  ،هرػػرداً او هراىػػاً يعروػػو 
  .(ٕٔٔ)( ( ) اثر اهلل تعالى وعلمو

رف االاراب ها ى  رال طريق لراب المعنػى وتثل ػص ال راا ػه اإ ػداع العلمػاء يدػده ف  
ّف اولػى هػا انػك وػاغك العلػب  ها وعػُد اػإ)) :ىاا الك اب العظ ب ي  ؿ  و  الى اء العكىري اك ذلك

هػا اػاف هػن العلػـ  اصػال ل  ػره هناػا وياامػاً ال اػا  ،ومراااتو و يقَّ هػا صػرَؼ العنايػة الػى هعا اتػو
ولاا ا ما ينشأ هن االخ الؿ اناا وذلك ى  ال رجف المج د الاي اليأت و الىاطُص هن و ن يديو وال 

و قػػـ   ،ا ػو ثػػب تل ػك هعا  ػو همػن يعا  ػو.. اػأوؿ هىػدوء وػو ذلػػك تّل ػف الرا ػو اػن ير.هػن خلرػو
وي  صػػػػػص وػػػػػو الػػػػػى تى ػػػػػ ن اغرالػػػػػو وه ػػػػػ اه هعراػػػػػة  ،طريػػػػػق ُيْسػػػػػلك اػػػػػك ال قػػػػػ ؼ الػػػػػى هعنػػػػػاه

 .(ٖٔٔ)((...ااراوو
وقد زل  اقداـ اث ر هن المعرو ن ؛أل اب راا ا اك االاػراب  ػاىرة اللرػا ولػب ينظػروا  

العرب ُتدرُج االاراب الى االلرػاظ دوف )) (ىػٜٕٔ :ت)اك ه جه المعنى وقديماً قاؿ ثعله 
 .واذا اػاف االاػراب يُػْرسػد المعنػى الػ س هػن اػالـ العػرب ،وال يُػْرِسد االاػراب المعنػى ،المعا ك

ور ّما صا ق ؿ الرّراء ؛ال ّو امص الّنث  والعرو ة الى االـ العرب ا ػاؿ اػصُّ هسػألٍة وااػق راراوُاػا 
أل ػػو َيمػػص اػػالـ العػػرب الػػى  ، ّمػػا لثػػق )ػػ ى يو ال لػػهااػػ  صػػث ا ور ،وهعناىػػا ااراواػػا ،هعناىػػا

ولب يُ جد اك االـ العػرب وا ػعار الرثػ ؿ رالّ هػا المعنػى هطػاوٌق لؤلاػراب  ،المعنى دوف األلراظ
ارومػػػا رااػػػى  ،والػػػى المعػػػرب اف يرااػػػك هػػػا ت  ضػػػ و ال ػػػنااة (ٗٔٔ)واالاػػػراب هطػػػاوق للمعنػػػى(( 
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ىػػاا  :وقػػد ي ػػع اػػك اػػالـ المعػػرو ن (٘ٔٔ) دطػػ  المعػػرب وجاػػا صػػث ثا وال ينظػػر اػػك ال ػػنااة ا
وىاا ترس ر راػراب والرػرؽ وػ ن االثنػ ن اف ترسػ ر االاػراب الوُػّد ا ػو هػن هاليظػة  ،ترس ر هعنى

وال )) (:ىػ ٗ٘ٚت )قاؿ  و  ي اف  (ٙٔٔ)ال نااة النث ية وترس ر المعنى ال تضره هدالرة ذلك 
ألف الجملػػػة اػػػك  ،ر المعنػػػى ال االاػػػراب ا سػػ غيث ػػاج الػػػى ىػػاا ال  ػػػدير اال اذا اػػػاف اراد ترسػػ 

ويظار لنا هما ذُار ا و اليمكن ردراؾ ال رض هن الػنل واالاػادة  ،(ٚٔٔ)( (ه لع المرع ؿ الثا ك
هػػػن هعنػػػاه اال اذا ارتىطػػػ  الماتػػػو وعضػػػاا وػػػىعت وصػػػارت اػػػص   طػػػة ه  ػػػلة وػػػاالخر    اػػػا هػػػن 

معػا ك واالاكػار ال ػك تث  ياػا الن ػ ص االت اؿ واك ل ء ىاا ال راوه وىاا اال سجاـ تكمن ال
رّف العمػص اػك ت ػ ر النثػ ي ن )يمكن النظر الى ر ي ال ائػص: ) ،والى ىاا اال)اس (ٛٔٔ)الل  ية 

ول سػ   ،ر ما المعنى ى  الاي ي  ضػك ت   ػر الم اقػع االاراو ػة ،لب يكن تأث ر لرا اك لرا اخر
  .(ٜٔٔ)( (االلراظ رال دالالت الى المعنى

ا نى ػػػك  ،الػػػى اف المعنػػػى واالاػػػراب رذا تجاذوػػػا (ىػػػػ ٕٜٖت )اوػػػن جنػػػّك  وقػػػد ذىػػػه 
ال مسك وعروة المعنى واالرت اح الى ت ث ا االاراب وقد )اؽ اهثلة هن ال رجف الكريب ل  لا 

 .(ٕٓٔ)المراد هن المنال
وها  ثن و دد درا) و اك وثثنا ىاا المعنى واالاراب اند المن جه الاماا ك الاي   

ا اوو )الرريد( هن  لمع ا ه االاراب الثرية واالوجو واالي ماالت االاراو ة لآليػات ال رج  ػة يُعّد  
الكريمػػة وقػػد تعػػرض المن جػػه اػػك ط ػػات ا اوػػو الػػى اهػػ ر تػػدور وػػ ن االاػػراب والمعنػػى وااطاىػػا 
خ  ص  اا ا ثدث اك قسب هن االه ر اما يرسػد االاػراب ولكػن يث ملػو المعنػى وقسػب اخػر 

ى ويدالرو ولكنو ي ما ى هع ال نعة النث ية وى  ي ن يُعنى وى اف ىاه االقساـ يعمد يرسد المعن
الى  رياا وت ل ثاا واخ  ار ها يراه االصػا وى ػاف االدلػة الػى واػق هػا ينا)ػه المعنػى ال رج ػك 
الكريب وال يدالف هجر  االيات ال رج  ة ل ال ي رتػه ال ػو هدالرػة ال شػريع السػماوي وااليكػاـ 

 -:ة ال رج  ة والى ىاا ا د ارتأي  درا) و الم ل ع اك هطلى نالر ا 
 ها يرسد المعنى وال يدالف االاراب :  والً 
       ها يرسد االاراب وال يدالف المعنى: ثا  اً 
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  المطله االوؿ: ها يرسد المعنى وال يدالف االاراب
لػى االاػراب يرَص المن جه الاماا ك الى جا ه المعنى وال قػ ؼ انػده وت ديمػو ا 

وىاا رّف دّؿ الى  كء ر ما َيّدؿ الى اى ماهِو ول ة ال رجف الكريب والمثااظة الى المعنى واث ر 
أل و ير  اف الل ة اك ا)ا)اا هعاٍف واف االلراظ  ،ها  راه يرد ال جو االاراوك اذا ها خالف المعنى

المنظػػ ر قػػد ت )ػػع اػػك  وىػػ  واػػاا ،ر مػػا ت ػػ رىا اػػك اال)ػػ عماؿ )ػػ اء اػػك ال داطػػه او ال ػػدوين
ااػػب ال يسػػ  ن ف  ،واث ػػرا هػػا يعػػ ؿ النث يػػ ف الػػى المعػػا ك .وجا ػػه ال ػػأويالت الىع ػػدة ،السػػماع

رذ اف الكلمػػة اػػك ونػػاء الجملػػة تسػػلك  ،ألف االاػػراب ينىنػػك ال اػػا ،اناػػا اػػك ال  ج ػػو االاراوػػك
امعػا ك النثػ   ،السػ اؽ )ل اًا ا) عمال ًا وال جو االاراوك ي ثكب ا و المعنػى العػاـ الػاي يثػدده

وا ما ىك دالئص تع ن ال  ػائف المعن يػة لؤللرػاظ اػك )ػىاؽ  ،ل س  االقات  اىرية و ن االلراظ
 .(ٕٔٔ)الكالـ 

اف ال ػػارئ اليث ػػاج الػػى تأّهػػص اث ػػر ل كشػػف اػػن انايػػة المن جػػه وػػالمعنى اكث ػػرا هػػا  
ااػػراب يػػؤدي الػػى اسػػاد المعنػػى ُتطالعنػا اىػػارة ))وىػػاا ال يجػػ ز لرسػػاد المعنػػى او  عػػ ذ وػاهلل هػػن 

  .و) ؼ  س ؽ اهثلة ت ل ا هناجو اك ذلك
هثػػص الجملػػة  ٓ٘ :..   )ػ رة الكاػػف االيػة.} وىػب لكػػب اػػدوٌ  :قػاؿ اػػك ق لػو تعػػالى 

 ا  دػاو اب  :اي ،}  ا ّ ِدُاو َػُو   والاريػة :الن ه الى الثاؿ هن الضػم ر المن ػ ب اػك ق لػو
ال هػػن الضػػم ر المراػػ ع اػػك }  ا  داو ػػُو   امػػا  ،يػػاابهعػػادين لكػػب   يعنػػك اػػك يػػاؿ اػػداوتاب ا

  ٓ (ٕٕٔ)( (و ع ذ واهلل هن ااراب يؤدي الى اساد المعنى ،زاب وعضاب لرساد المعنى
 (، ا  داو ػو)َوقَد َجّ ز الّسم ن الثلىك اف يك ف صايه الثاؿ الضم ر المرا ع اك  

 . (ٖٕٔ)ألف ا اا ُه ثِّثا لكص هن ال جا ن وى  الراوه 
ذاػػر  ، ٖٛ :} ثُػػبَّ تَػػػَ لَّْ ُ ْب ِرالَّ َقِلػػ اًل هِّػػنُكْب َو َ ػػُ ب هِّْعِرُلػػ َف   الى ػػرة االيػػة :وق لػػو تعػػالى 

وػالراع  :وقػرئ (تػ ل  ب)هن  ب الػى اال)ػ ثناء هػن الضػم ر اػك  (:قل الً )المن جه الاماا ك  ف 
لب تثى  ا اال قل ٌص  :أ و ق ص لابا  (،لب تَثىُ  ا)ألف المعنى  ،واارالاً ان اللرا ،يمال الى المعنى

ألجص اف المىػَدؿ )الى الىدل ة والى ذلك لرساد المعنى  (قل ص)هنكب وقد رات المن جه راع 
 ،تػ لى اال قل ػٌص هػنكب :واذا قَػدَّرت يػاَؼ الضػم ر ورػك .هنو يجػه اف يكػ ف اػك يكػب السػاقه



 

 ( ٖٕٔٓتشرين األوؿ ) ب(  -ٓٔالعدد )  (ٕٓالمجلد )  
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اػإذا جعلػ اب اااػص ال ػ لك   ،ألف ال رض اخراج ال ل ص هنك جملػة المعرلػ ن ،وىاا  اىر الرساد
  .(ٕٗٔ)( (ان  قد ا) ط  المعرل ن واثى اب و ع ذ واهلل هن ااراب يؤدي الى اساد المعنى

} َخَ َب الّلُو َاَلى قُػُل ِواْب َوَاَلى َ)ْمِعِاْب َوَاَلى  َْوَ ػارِِىْب ِغَشػاَوٌة    :وقاؿ اك ق لو تعالى
 ٚ :الى رة االية
والم ػادر ال ُتجمػع اػك  ،أل ػو ه ػدر اػك اصػلو :  قلػ  ِلَب ويػد السػمعُ  :اإف ق ص)) 
  .والى ه الع )معاب :اي ،واك الكالـ ياؼ هضاؼ ،االهر العاـ
يملنك الػى ذلػك  :ها يملك اف ت در اك الكالـ ياؼ المضاؼ   قل  :اإف قل  

  .(ٕ٘ٔ)((اساد المعنى   ألف  رس السمع هعنى والمعنى ال يد ب ال و   وا ما يد ب الى االا اف
} هَّا َااَف الّلُو لَِ َاَر اْلُمْؤِهِن َن    :واك ه لع اخر هن ا اوو اارب المن جه ق لو تعالى 

  .ٜٚٔ : ؿ امراف االية
.. واليجػػ ز اف يكػػ ف .هػػا اػػاف اهلل يريػػد ل  ػػرؾ :هثػػاوؼ ت ػػدير (اػػاف)الػػى اف خىػػر  

ىػ  ال ػرؾ وىػاا اا)ػد انػده  الدىر )ل ناَر( ألف الرعص وعد الالـ ه در هع  اصػىة والم ػدر الػاي
ولػ س ال ػارؾ ىػ  اهلل جػص  ،ألف الدىػر اػك ىػاا الضػرب ىػ  اال)ػب اػك المعنػى ،هن جاة المعنػى

وذاػر اوػ  الى ػاء اف  (ٕٙٔ)اث ن ا ي ا ورال اال  ،ذا ترؾ :ذاره اال اف ي در هضاااً هثاواًا، اي
رْف   ،ف هػا وعػدىا قػد ا   ػهأل ،وىػاا لػع ف ،رف الالـ زائػدة والدىػر ىػ  الرعػص :الك ا  ن قال ا

 . (ٕٚٔ)اسد لما ذار ا ( فْ )واف ااف الن ه وػ  ،ااف الن ه والالـ  رساا ال س  زائدة
} ا ػػػه الػػػ كب اذا يضػػػر ايػػػداب المػػػ ت اف تػػػرؾ خ ػػػرا ال صػػػ ة  :واػػػك ق لػػػو تعػػػالى 

ورد الى هن زاب اف العاهص  (رذا)ى  العاهص اك  (االي اءُ )ذار  ّف  ٓٛٔ:لل لدين   الى رة االية
وا ما ى   كء قد ذار اك الل ح  ،ألف الك اب لب يك ه اص العىد وق  ه تو (،ُاِ هَ ) (رذا)اك 

  .اي ا و هاؿ الى جا ه المعنى (ٕٛٔ)المثر ظ اال الى تأويص و اي
  (ىػ ٙٗ٘ت )قاؿ اون اط ة 

لػػػو اػػػك وعػػػت الػػػى المرعػػػ ؿ الػػػاي لػػػب يسػػػب ااا (ال صػػػ ة)ُا ِػػػَه ااهػػػص اػػػك راػػػع )) 
وقػػد يكػػػى  ،لطػػ ؿ الكػػػالـ َاَثُسػػَن )ػػػ  طاا (ا ػػػه)و)ػػػ ط  االهػػة ال أ  ػػػم هػػن  ،ال  ػػديرات



 ( ىػ ٖٗٙت  (( ) الرريد اك راراب ال رجف المج د لمن جه الاماا ك اك ا اوو ))هنال ا
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وال ي ػػا انػػد جماػػ ر النثػػاة اف  ،قػػاـ اهػػر ة ولكػػن يسػػن ذلػػك ا مػػا ىػػ  طػػ ؿ الثائػػص :)ػػ ى يو
أل اا اك يكب ال لة للم ػدر الػاي ىػ  ال صػ ة وقػد ت ػدـ اػال يجػ ز  (رذا)اك  (ال ص ة)تعمص 

والمعنػى  (رذا)ى  العاهػص اػك  (ُا هَ )اف يعمص ا اا ه  دـ وي جو اك ااراب ىاه االية اف يك ف 
ل ن ظب الى  (ُاِ هَ )اَػّعىر ان ت جو االيجاب وػ  ،ت جو ايجاب اهلل ال كب وه  ضى ا اوو اذا يضر

  .(ٜٕٔ) ((ب اك االزؿىاا المعنى ا و هك   
 (،ُا ِػه)انػده  (رذا)وللعكىري تر  ص جم ص ورل راتػة رائعػة اػك ذلػك الف العاهػص اػك  

وذلػػك ىػػ  ال قػػ  الػػاي ارلػػ  ال صػػ ة   ػػة  ،والمػػراد وثضػػ ر المػػ ت يضػػ ر ا)ػػىاوو وه ػػدهات
ُا ػػػَه الػػػ كب ال  ػػػاص اػػػك )وػػػص ىػػػ  ا  لػػػو ) ،ولػػػ س المػػػراد والك ػػػه ي   ػػػة الدػػػه اػػػك اللػػػ ح

ال صػ ة واليجػ ز اف  :وقد دؿ ال ػو ق لػو ،( ويج ز اف يك ف العاهص اك رذا هعنى االي اء(ال  اؿ
 ،أل اػا ه ػدر والم ػدر الي  ػدـ ال ػو هعمػ ؿ ،يك ف العاهص ا و لرظة ال ص ة الماا رة اك االية

  .(ٖٓٔ)( (وىاا الاي يسمى ال ى  ن
ُا ػػَه الػػى ا اػػا  ػػرؼ هثػػت ولػػ س ه ضػػمنا   (رذا)وانػػد السػػم ن الثلىػػك العاهػػص اػػك  

ُا ػػَه الػػ كب ال صػػ ة وقػػ  يضػػ ر المػػ ت وراػػت اف يكػػ ف العاهػػص ا ػػو لرػػا   :للشػػرط اأ ػػو ق ػػص
؛أل اػػػا ه ػػػدر وهعمػػػ ؿ الم ػػػدر الي  ػػػدـ ال ػػػو أل ثاللػػػو لم صػػػ ؿ وصػػػل  اال الػػػى  (ال صػػػ ة)

 ،يمنػػع ذلػػك اأ ػػو ال ،وىػػ   وػػ  الثسػػن االخرػػ  ،هػػاىه هػػن يػػر  ال  )ػػع اػػك الظػػرؼ واديلػػو
  .(ٖٔٔ)ا ه ال اب اف ت ص ا وق  يض ر الم ت   :ا ك ف ال  دير

 

 المطله الثا ك: ها يرسد االاراب وال يدالف المعنى 
ألف اال)ػػب اذا اػػاف ويػػده هرػػرداً هػػن غ ػػر لػػم مٍة ال ػػو لػػب  ،االاػػراب ال ي ػػـ  ونرسػػو 

اػاف ويػده اػاف ا ػػ ت   اػإف ،ألف االاػراب ا مػا يػؤتى وػو للرػرؽ وػ ن المعػا ك ،يسػ ثق االاػراب
زيػٌد هنطلػٌق وقػاـ زيػٌد اث ن ػا  :اػإف رُّاػه هػع غ ػره ترا ىػاً يُ ػَلَ  وػو الرائػدة ا ػ لاب ،ي  ت وو

  .(ٕٖٔ)يس ثق االاراب 
ألف اال)ػػب ا مػػا يسػػ ثق )اذا تثػػددت و  رػػة الكلمػػة اػػك الجملػػة تثػػدد لنػػا ااراواػػا ) 

واذا اتضػا المعنػى الػ   رك )) :تمػاـ يّسػافي  ؿ الدا  ر  (ٖٖٔ)( (االاراب وعد ترا ىو هع ااهلو



 

 ( ٖٕٔٓتشرين األوؿ ) ب(  -ٓٔالعدد )  (ٕٓالمجلد )  
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وذلػػك وػػأف ولػػ ح المعنػػى  ،المػػاا ر اهكػػن ااػػراب الجملػػة دوف ياجػػة الػػى المعجػػب او الم ػػاـ
والمعػا ك ال ػك ي  ػدىا النثػاة ي نمػا  (ٖٗٔ)( (ال   رك ىػ  الثمػرة الطى ع ػة لنجػاح امل ػة ال عل ػق

المعػا ك ال   ر ػة هػن ااال ػة وهرع ل ػة ىػك )رف االاراب يكشف المعػا ك ويم ػ  و نامػا ) :ي  ل ف
واالك اإف العالهة االاراو ة ل س  ااثر هن وايدة هن قرائن اث رة ي  قف ال اا  (ٖ٘ٔ)( (وغ رىا

  .(ٖٙٔ) ااب االاراب ال ث ا
وىػػك هػػا يعػػ د الػػى  :االولػػى داللػػة لرظ ػػة ،واللرػػا انػػد رطالقػػو ي  ضػػك ثػػالث دالالت 

وىػك هػا يعػرؼ والم ػطلا والثالثػة داللػة هعن يػة وىػك هػا  ،صػناا ةوالثا  ػة داللػة  .ال  ؿ والكالـ
يراب هػن المالوسػات المث طػة وػالم كلب هػن غ ػر ا)ػ عا ة وكػالـ ولاػاا اث ػراً هػا  جػد المن جػه 

ىػاا ي ػلا المعنػى ويرسػد االاػراب  –يػرد اىػارة ىػاا ترسػ ر هعنػى  (الرريػد)الاماا ك اك ا اوو 
طالما وصف المن جه الامػاا ك واػا راػراب المعػرو ن ا ػد تىػ ن وال و المعنى واالاراب ول (ٖٚٔ)

لنػػا وعػػد ال ػػراءة الدق  ػػة اف ىنػػاؾ هػػن االوجػػو االاراو ػػة هػػا يُرسػػد االاػػراب ويدػػرج اػػن ال ػػنعة 
هع ا و ي ما ى هع المعنى العاـ للنل ال رج ك الكريب ويىدو والثاً الجاد الػاي والػو  ،النث ية

 ػػػػد اػػػػن ال  ااػػػػد النث يػػػػة والػػػػرد الػػػػى االاراوػػػػات الم عسػػػػرة المن جػػػػه اػػػػك اجػػػػالء االوجػػػػو الىع
والم كلرػػة او الضػػع رة ال ػػك ال تدػػدـ الػػنل الكػػريب واالخػػا وػػال ج ه ال ػػك تنسػػجب هػػع المعنػػى 

 .واالاراب
وقد ا) عمص المن جه هعاي ر اك ت  يمو لؤلوجو واالي ماالت االاراو ػة ال ػك قػاؿ واػا  

ااػػ  ال ي ػػرؾ ر يػػاً اال  ،ولػػ  وشػػكء يسػػ ر ،جػػادة ال ػػنعةالمعروػػ ف وال)ػػ ما تلػػك ال ػػك تث ػػد اػػن 
  .يناقشو وي لا )ىه اا رالو لو او رده ال و

  .ٛٛ:} ا ل اًل ها يؤهن ف  ) رة الى رة االية :وهن ذلك ها جده اك ااراوو ل  لو تعالى  
ألف ها  ،وى  ج د هن جاة المعنى ،اما زاب وعضاب  ، اا ة (ها)ا دد و ن خطأ ااراب 

ااػ  واف اػاف صػالثاً هػن جاػة المعنػى لكػن اا)ػد هػن جاػة  ،ااف اك صلة النرػك ال ي  ػدـ ال ػو
   .(ٖٛٔ)االاراب 

 ٖٙ :} َوُقص لَُّاْب ِاك  َ ُرِسِاْب قَػْ اًل وَِل  اً   ) رة النساء االية :واك ااراوو ل  لو تعالى 



 ( ىػ ٖٗٙت  (( ) الرريد اك راراب ال رجف المج د لمن جه الاماا ك اك ا اوو ))هنال ا
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ا ػػو ه علػػق وػػػ  :االوؿ (اػػك   رسػػاب)اػػرض صػػايه الرريػػد ثالثػػة  قػػ اؿ اػػك تعل ػػق ق لػػو 
ألف ذلػك اداػى الػى قىػ ؿ  ،قص لاب خال اً اليك ف هعاب  يػد :االوؿ :وىاا يث مص هعن  ن (قص)

قص لاب اك هعنى ا رساب المنط ية الى النراؽ قػ ال يىلػج واػب هػا ي جػرىب اػن  :الثا ك .الن  ثة
 ال هػؤثراً هػن قلػ واب ي  نمػ ف قػ : ي (ول  ػا)والثا ك هن االوجو اف ي علق و  لو  .الع د الى النراؽ

 ،وى  ج د هن جاة المعنى لكػن رديء هػن جاػة االاػراب)) :وو اغ ناهًا وقد رده المن جه وقاؿ
  .  ّو ه علق وم  ىة :والثالم (ٜٖٔ)ألف ال رة ال تعمص ا ما قىلاا((

 ،وال يج ز اند الى ري ن)والاي رده المن جه ى  ق ؿ الك ا  ن اما ذار او  ي اف )  
ىاا رجػص لػارب زيػداً لػب يجػ  اف  :ف هعم ؿ ال رة ال ت  دـ اندىب الى الم ص ؼ ل  قل أل

يق المعمػ ؿ  ال يثُّػص اال اػك ه لػع يثػص ا ػو العاهػص وهعلػـ   ّف  ،ىاا زيداً رجص لارب :ت  ؿ
  .(ٓٗٔ)( (أل و تاوع وال اوع اك ذلك وماىه الك ا  ن ،النع  ال ي  دـ الى المنع ت

 ٖٚٔ :} َوَدهَّْر َا َها َااَف َيْ َنُع ِاْرَاْ ُف َوقَػْ ُهُو   ) رة االاراؼ االية :واك ق لو تعالى
 (يضػع)ا)ب ااف الػى ارادة ال  ػديب واػك  (ارا ف)رات المن جه الاماا ك اف يك ف 

الف  ،والجملػػة اػػك ه لػػع خىرىػػا ووصػػف ىػػاا الػػر ي والم عسػػف وال  ػػرؼ الىػػارد ،لػػم ر اااػػص
تى ػو اػال ينػ   وػو ت ػديب وال تػأخ ر هػن غ ػر الػطرار وانػده ا)ػب اػاف الشكء انده اذا وقػع اػك ر 

ألف ي ػنع َيْ ػلُا اف يعمػص  ،وقد لعف العكىري ىاا الر ي (ٔٗٔ) (ها)هس كن ا اا وى  لم ر 
 .(ٕٗٔ)قاـ زيٌد  :اما ال ي در تأخ ر الرعص اك ق لك  ،اال ي در تأخ ره :اك ارا ف
  )ػ رة السػجدة  ُاػْب َاػْب َ ْىَلْكنَػا ِهػن قَػػْىِلِاب هِّػَن اْلُ ػُروفِ } َ َولَػْب يَػْاػِد لَ  :اػك ق لػو تعػالى 

  ٕٙ :االية
هػا دؿ  :الثػا ك ،لػم ر ا)ػب اهلل جػص ذاػره :ايػدىما (يَاػدِ )ذار ر ي ن اػك اااػص الرعػص 

او لػػب ياػػد لاػػب  :اي او لػػب ياػػد لاػػب اثػػرة اىالانػػا ال ػػروف المالػػ ة وق ػػص (،اىلكنػػا اػػب)ال ػػو 
  .الاد 

ال ت ػع ااالػو خىريػة   (اػب)ألف  ،وقد خطاه المن جػه (اب) ف ااالو ى   :الرراءوان  
  .(ٖٗٔ)الف لاا ال دارة اك الكالـ  ،اا   او ا) رااه ة
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} ِوَما َغَرَر ِلك رَوِّك َوَجَعَلِنك ِهَن اْلُمْكَرِه َن   ) رة يا) ن  :اك ق لو تعالى (ها)واك   ع   
  ٕٚ:االية

اي و رػػػراف روػػػك ريػػػاي واف تكػػػ ف  ،))اف تكػػػ ف ه ػػػدرية :ةاوجاػػػا اث ػػػر  (هػػػا)جػػػ ز اػػػك 
 :ومعنػى ،اي والػاي غرػره لػك روػك هػن الػا  ب واف تكػ ف ا)ػ رااه ة ،ه ص لة وراجعاا هثػاوؼ

  .اي وأي  كء غرر لك روك    وا اا هعنى ال عجه اأ و تعجه هن ه ررة اهلل لو ،اي  كء
 (ها) (هع)لكنو لع ف هن جاة اثىات االلف  ،وىاا وجو يسن ج د هن جاة المعنى  

واالجػػ د طرياػػا هعاػػا للرػػرؽ وػػ ن اال)ػػ رااـ والدىػػر اػػك يػػاؿ السػػعة واألخ  ػػار واف اػػاف اثىاتاػػا 
جػػػائ ا وىػػػ  االصػػػص  ثػػػ : ومػػػا اعلػػػ  ىػػػاا   ووػػػَب اعلػػػ    اطرياػػػا  جػػػ د وال ػػػو )ػػػائر هػػػا اػػػك 

  .(ٗٗٔ()(ال ن يص
 اخلامتة واليتائج

الس ار الى وثثك ىاا الوػدَّ اف ا ػ ر الػى  ىػب الن ػائل ال ػك ت صػص ال اػا قىص  ْف  )ِدَؿ 
 الىثم وىك:

يُعدُّ ا اب الرريد اك ااراب ال رجف المج د هن او)ع ا ه االاراب ال ك وصل  ال نا اناية  -
وػػااراب المرػػردات ال رج  ػػة وال عريػػف واػػا واالى مػػاـ ومظاىرىػػا الدالل ػػة وا)ػػ عماالتاا او اػػك 

وىػ  ا ػاب  و ى  هن او)ع الك ه ال ك تثدث  ان ال راءات ال رج  ة وت ج اػا.ال ق   رس
  .وديع اك ان  و رائع اك يسنو ال و   ر ُهدصِّ وال وط يص همص

يُعدُّ الك اب الثا ك للمؤلف اك ال رجف الكريب وال هػو رذ قػاـ و أل رػو وعػد اف اػرغ هػن ا ػاب  -
 الّدرة الرريدة اك  رح ال   دة. 

المن جػػه الامػػاا ك اث ػػرة وه ن اػػة وىػػاا دل ػػص الػػى )ػػعة اطالاػػو واياط ػػو  اا ػػ  ه ػػادر -
وػػالكث ر هػػن العلػػـ  السػػائدة اػػك ا ػػره االر ػػو وال رسػػ ر وال ػػراءات واالاػػراب، والثػػديم 

 وال ريه وال قف واالو داء وغ ر ذلك. 



 ( ىػ ٖٗٙت  (( ) الرريد اك راراب ال رجف المج د لمن جه الاماا ك اك ا اوو ))هنال ا
  اماد هج د الك . ـ. د.  
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اا مػػد المؤلػػف ا)ػػل ب المثالػػرة واأ ػػو جػػالس وػػ ن طلى ػػو ويىػػدو ا ػػو اػػاف ي  ػػد تشػػ يق  -
واثارة ا  ىاىو وت س ر اي اؿ الركرة وأ)اص طريق وى  وااا ه أثر ومػن )ػى و اػك ىػاا  ارئال 

  .المضمار

 يكثر المن جه هن تناوؿ المسائص النث ية واك او اب ُهس  لة ي ػى ا ّػو يضػطر الػى ال  قػف -
ان ااراب االية هن الس رة اك ير ا لنا واوا هن او اب النث  ويساه ويط ػص اػك ذلػك لػاا 

ويكثػػر الرجػػص هػػن  .يمكػػن اف يُعػػد الك ػػاب الرريػػد هػػن اىػػب ه ػػادر النثػػ  ال ػػك وصػػل  ال نػػا
  .ذار ال  ااد النث ية االص ل ة والنك  النث ية ويكررىا لل اا ر والمراجعة والثجة

اء الدق ق اك ارلو لمسائص النث  وال) ما يروؼ المعا ك ووردىا يس ددـ ا)ل ب االي  -
 اك ال راف الكريب. 

المن جه الاماا ك اك هجمص ها ي رره هن جراء وها ي ىعو هن  ظرات وترج ثات ااف و ري  -
الاػػ   واالتجػػاه وذلػػك اػػك اث ػػر هػػن ارائػػو  اػػد الػػى وطػػالف هػػاىه الكػػ ا  ن وهػػع ذلػػك 

ي ن ل ؤيػد الكػ ا  ن، وذلػك ألف الم ػأخرين هػن النثػ ي ن لػب وجد اه يدرج ان ق ااد الى ر 
يك   ا جاهدين الى اال)س الى رية يدوروف ي لاا ومث ر ثاو ، ور ما قػد يدرجػ ف ال اػا 

 رذا ها اتر   هع الاوؽ والسل  ة الل  ية. 

 ااف المؤلف ى  المل ـ  الم شدد و ع ه الكث ر هن اق اؿ النث ي ن وارائاب ا رات اااريه -
وت ديرات اث رة وثجة وعدىا اما يراه هنا)ىا لل  ااد ال ك ولعاا اصثاب ال نااة النث ية 
او أل اا لع رة هن جا ه المعنى والى ىاا اال)اس لب َيْسلب هنو  يٌد هن النث ي ن اذا هػا 
ا) ثن نا ) ى يو الاي ااف  ديد ال أثر وو واخ را ا)أؿ اهلل اف ي ا نا اك املنا ىاا وال اداك 
لىثثك ىاا الكماؿ والجدة لػاا اقػدـ ىػاا العمػص وػ ن يػدي ال ػارئ الكػريب واتمنػى اف ي سػع 

  .صدره ويمنثنك الُعار لما وقع ا و هن ىر ات اااه هن صرات الىشر
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 ثبت املصـادر واملزاجع 

( تث  ق هثمد (ىػ ٜٔٔت )االت اف اك الـ  ال رجف جالؿ الدين اىدالريمن الس  طك ) -1
 .ىػ ٕٕٗٔ – ٔدار ذوي ال روى ط –)الب ىا ب 

( تث  ػق (ىػػ ٖٛٛ)ااراب ال رجف او  جعرر ايمد ون هثمػد وػن ا)ػماا ص اوػن النثػاس ) -2
 .ىػ ٜٕٗٔ – ٕٛٓٓ – ٕدار الك ه ط –الدا  ر زى ر غازي زاىد 

 ٜٜٚٔدار العلب و روت لىناف  ٖاالاالـ قاه س تراجب خ ر الدين ال رالك ط  -3
( تث  ق الك  وػ  زيػد (ىػ ٗٙٚت )صالح الدين ال ردي ) ا اف الع ر و ا اف الن ر   -4

 .وجخرين قدـ لو الدا  ر هازف المىارؾ
ىػػ(( تث  ػق  ٙٗٙ  ىاه الرواة الى ر ىاه النثاة  و  الثسن الك وػن ي )ػف ال رطػك ))ت  -5

 ـ ٜ٘٘ٔ ٔال اىرة ط –هثمد او  الرضص اوراى ب دار الك ه الم رية 
( تث  ق زى ر جع ػد دار الركػر و ػروت (ىػ ٘ٗٚت )الىثر المث ه او  ي اف اال دلسك ) -6

 .ىػ ٕٔٗٔ –ـ  ٕٜٜٔلىناف  –
( (ىػػػ ٜٗٚت )الىرىػػاف اػػك الػػـ  ال ػػرجف االهػػاـ وػػدر الػػدين هثمػػد وػػن اىػػداهلل ال راشػػك ) -7

 .ىػ ٛٓٗٔ –ـ ٜٛٛٔلىناف  –تث  ق هثمد او  الرضص اوراى ب دار الجىص و روت 
( تث  ػػق (ىػػػٜٔٔت )جػػالؿ الػػدين السػػ  طك )و  ػػة ال اػػاة اػػك طى ػػات الل ػػ ي ن والنثػػاة  -8

 .ىػٕٖٙٔ –ـ ٜٗٙٔ ٔهطىعة ا سى الىاجك الثلىك ط –هثمد او  الرضص اوراى ب 
اوػػ  الىراػػات اىػػد الػػريمن وػػن هثمػػد وػػن  وػػك )ػػع د  –الى ػػاف اػػك غريػػه ااػػراب ال ػػرجف  -9

( تث  ػػق الػػدا  ر اىػػد الثم ػػد طػػو هراجعػػة ه ػػطرى السػػ ا دار (ىػػػ ٚٚ٘ت )اال ىػػاري )
 .ىػ ٜٖٛٔـ  ٜٜٙٔ –اب العروك الك 

 ػػمس الػػدين هثمػػد وػػن ايمػػد وػػن اثمػػاف  –تػػاريح اال)ػػالـ ووا ػػات المشػػاى ر واالاػػالـ  -11
دار الك ه العلم ة،  –امر اىدالسالـ ال دهري  :( تث  ق الدا  ر(ىػ ٛٗٚت )الاىىك )

  .ىػ ٖٕٗٔ –ـ  ٕٕٓٓ،  ٕط



 ( ىػ ٖٗٙت  (( ) الرريد اك راراب ال رجف المج د لمن جه الاماا ك اك ا اوو ))هنال ا
  اماد هج د الك . ـ. د.  
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 – ٔز هك ىة الر  د الرياض طال أويص النث ي اك ال رجف الكريب اىد الر اح ايمد الثم   -11
  .ـٜٗٛٔ

ىػػػ((  ٙٔٙ))ت  –ال ى ػػاف اػػك راػػراب ال ػػرجف اوػػ  الى ػػاء اىػػداهلل وػػن الثسػػ ن العكىػػري  -12
  .ىػ ٜٖٙٔـ ٜٙٚٔالك هثمد الىجاوي ا سى الىاوك الثلىك  –تث  ق 

( تث  ق: هثمػد الػك النجػار ، دار (ىػ ٕٜٖت )او  الر ا اثماف ون جنك ) :الد ائل -13
  .ـ ٜٜٓٔ –اا ة العاهة و داد الشؤوف الث 

خ ائل ال راا ه درا)ػة تثل ل ػة لمسػائص الػب المعػا ك هثمػد اوػ  ه )ػى ، هك ىػة وىىػة  -14
  .ـ ٜٓٛٔ،  ٕال اىرة ، ط

الػػدر الم ػػ ف اػػك الػػـ  الك ػػاب المكنػػ ف ايمػػد وػػن ي )ػػف المعػػروؼ والسػػم ن الثلىػػك  -15
 –ـ ٖٕٓٓ – ٕط –(( تث  ػػػق الػػػػدا  ر ايمػػػد هثمػػػػد الدػػػراط دار ال لػػػػب ٙ٘ٚ))ت 

  .ىػ ٕٗٗٔ
الرهػػا ك النثػػ ي اػػك لػػ ء  ػػريو لك ػػاب )ػػ ى يو د. هػػازف المىػػارؾ، هطىعػػة جاهعػػة دهشػػق  -16

  .ـٖٜٙٔ
( (ىػ ٛٗٚت )) ر ااالـ النىالء االهاـ  مس الدين هثمد ون ايمد ون اثماف الاىىك ) -17

 –هؤ)سػػػة الر)ػػػالة  ٔٔتث  ػػػق الػػػدا  ر وشػػػار اػػػ اد هعػػػروؼ والػػػدا  ر يث ػػػى ىػػػالؿ ط 
  .ىػ ٕٕٗٔ –ـ  ٕٔٓٓ

(( دار ٜٛٓٔاو  الرالح ون العماد الثنىلك ))ت  – ارات الاىه اك اخىار هن ذىه  -18
  .لىناف –اي اء ال راث العروك و روت 

ىػػػ((  ٙٛٙ ػػرح ااا ػػة اوػػن الثاجػػه رلػػك الػػدين هثمػػد وػػن الثسػػن اال)ػػ راوادي ))ت -19
  .ال اىرة د.ت –تث  ق د. ايمد الس د ايمد لمك ىة ال  ا   ة 

( تث  ػػق اه ػػص وػػديع (ىػػػٖٗٙت )ه اػػق الػػدين اوػػ  الى ػػاء وػػن تعػػ   ) –المر ػػص  ػػرح  -21
  .ىػ ٕٕٗٔ –ـ  ٕٔٓٓ،  ٔيع  ب دار الك ه العلم ة ط
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العالهػػػة االاراو ػػػة اػػػك الجملػػػة وػػػ ن ال ػػػديب والثػػػديم د. هثمػػػد يما)ػػػة اىػػػداللط ف ،  -21
 ـٖٜٛٔالك ي  

هثمد ون هثمد ون الك ون  غاية النااية اك طى ات ال رجء االهاـ  مس الدين او  الد ر -22
  .ىػ دار الك ه العلم ة ٕٚٗٔ –ـ  ٕٙٓٓ – ٔٔ( ط(ىػ ٖٖٛت )الج ري )

ىػػ(( تث  ػق ٖٗٙالمن جػه الامػاا ك ))ت  –الك اب الرريد اػك راػراب ال ػرجف المج ػد  -23
  .ىػٕٚٗٔ –ـ ٕٙٓٓ –دار ال هاف المدينة المن رة  ٔهثمد  ظاـ الدين الر  ا ط

  ال هدشػري –او  ال ا)ب هثم د ون امػر  –وا  ف االقاويص  الكشاؼ ان ي ائق ال ن يص -24
  .ىػ ٕٔٗٔ –ـ ٕٔٓٓ – ٕ( دار اي اء ال راث العروك ط(ىػ ٖٛ٘)ت)

يػػػاجك )اشػػػف الظنػػػ ف اػػػن  )ػػػاهك الك ػػػه والرنػػػ ف ه ػػػطرى وػػػن اىػػػداهلل المعػػػروؼ ب  -25
  .( دار اي اء ال راث العروك(ـ ٚٙٓٔت ))  خل رة(

  .ـٜ٘٘ٔ –( طىعة دار صادر و روت لىناف (ىػ ٔٔٚت )اون هن  ر ) –لساف العرب  -26
 – ٕهطىعػػػة الا  ػػػة الم ػػػرية للك ػػػاب،ط –الل ػػػة العرو ػػػة هعناىػػػا وهىناىػػػا د. تمػػػاـ يسػػػاف  -27

  .ـٕٜٚٔ
اوػػ  ا)ػثاؽ اوػػراى ب وػػن هثمػػد اوػػراى ب السراقسػػك  –المج ػد اػػك ااػػراب ال ػػرجف المج ػػد  -28

الػدا ة اال)ػاله ة طػراولس هنشػ رات ال ػة  –( تث  ق ه )ى هثمػد ز ػ ن (ىػ ٕٗٚت ))
  .ىػ ٔٓٗٔ –ـ  ٕٜٜٔ ٔط

ال الك هثمػد اىػد الثػق وػن غالػه وػن اط ػة  -المثرر ال ج   اك ترس ر الك اب الع ي  -29
 ٔلىنػاف ط –( تث  ق اىد السالـ اىد الشااك دار الك ه العلم ة و روت (ىػ ٙٗ٘ت ))

  .ىػ ٕٕٗٔ –ـ ٕٔٓٓ
  الػػدا  ر هاػػدي المد وهػػك دار الرائػػد هدر)ػػة الك اػػة وهناجاػػا اػػك درا)ػػة الل ػػة والنثػػ -31

  .ىػ ٙٓٗٔ –ـ  ٜٙٛٔ ٕالعروك ط
هرجة الجناف اك هعراة ها يع ىر هن ي ادث االزهػاف اوػ  هثمػد اىػداهلل وػن ا)ػعد وػن الػك  -31

  .ىػ ٖٓٗٔ –ـ ٖٜٜٔ ٕ( دار الك اب اال)الهك ال اىرة ط(ىػٛٙٚت ))



 ( ىػ ٖٗٙت  (( ) الرريد اك راراب ال رجف المج د لمن جه الاماا ك اك ا اوو ))هنال ا
  اماد هج د الك . ـ. د.  

 

ٔٙٙ 

 

 

( تث  ػػق (ىػػػ ٖٚٗت )هشػػكص ااػػراب ال ػػرجف اوػػ  هثمػػد هكػػك وػػن  وػػك طالػػه ال  سػػك ) -32
  .ىػ ٛٓٗٔ –ـ ٜٛٛٔ ٗهؤ)سة الر)الة ط الدا  ر ياتب صالا الضاهن

( (ىػػػػ ٔٙٚت )ه نػػػك اللى ػػػه اػػػن ا ػػػه االااريػػػه جمػػػاؿ الػػػدين اوػػػن ىشػػػاـ اال  ػػػاري ) -33
  .ـ ٜ٘ٛٔ، دار الركر ٙتث  ق د. هازف المىارؾ ط

دار  (زادة طاش اىري)ايمد ون ه طرى المعروؼ ب  –هر اح السعادة وه ىاح الس ادة  -34
  .لىناف –الك ه العلم ة و روت 

ىداية العارا ن ا)ماء المؤلر ن وجثار الم نر ن ا)ماا ص وا ا الى ػدادي طىػع وعنايػة واالػة  -35
 ا) ا ى ؿ دار اي اء ال راث –المعارؼ الجل لة 

 

  -:الر)ائص واالطاريا
يسػ ن الدالػدي  اثر المعنى اك الدرا)ات النث ية ي ى  اايػة ال ػرف الراوػع الاجػري اػريب -1

 .ـٜٜٓٔال ة انداب   -اطروية دا  راه جاهعة و داد –
جاػػػ د المن جػػػه الامػػػاا ك الل  يػػػة هػػػن خػػػالؿ ا اوػػػو الرريػػػد اػػػك ااػػػراب ال ػػػرجف المج ػػػد  -2

جاهعػػة  ـ  –اطرويػػة دا ػػ راه هطى اػػة الػػى انلػػة الكاتىػػة اىػػد اهلل اثمػػاف وػػن اىػػد الػػريمن 
 .ال ة الل ة العرو ة  –ال ر  

 

  -:نش رةالىث ث الم
هن النظب الى اال)ل ب هدخص  ظري لدرا)ة ا ماط اال) ىداؿ الل  ي اك العىارة ال رج  ػة  -1

 .ـٜٜ٘ٔ( ٕٚ .د. اىد ال ىاب العدوا ك، وثم لمن هجلة جداب الراادين العدد )
 

 هوامش البحث: 

تث  ػق  (ىػػ ٕٗٚت )اوػراى ب السراقسػك  ٖٓٗينظر المج د اك ااػراب ال ػرجف المج ػد  -1
 –ـ  ٕٜٜٔ –هنشػػػػ رات ال ػػػػة الػػػػدا ة اال)ػػػػاله ة طػػػػراولس ط  –ه )ػػػػى هثمػػػػد ر ػػػػ ن 

 ىػ ٔٓٗٔ



 

 ( ٖٕٔٓتشرين األوؿ ) ب(  -ٓٔالعدد )  (ٕٓالمجلد )  
 

ٔٙٚ 

 اإلنسانية للعلوم تكريت جامعة جملة

 

تث  ػق  (ىػػ ٖٗٙت )المن جه الامػاا ك  – ٚٗ/  ٔ :الرريد اك ااراب ال رجف المج د -2
  .دار ال هاف ىػ ٕٚٗٔ –ـ  ٕٙٓٓ ٔط هثمد  ظاـ الدين الر  ا

 (ىػػ ٜٗٚت )لػدين هثمػد وػن اىػد اهلل االهاـ ودر ا ٖٔٓ/  ٔ :الىرىاف اك الـ  ال رجف -3
  .ىػ ٛٓٗٔ –ـ ٜٛٛٔتث  ق هثمد او  الرضص اوراى ب دار الج ص و روت 

 ٖٖٛت )يُنظر غاية النااية اك طى ات ال راء االهاـ  مس الدين او  الد ر اوػن الجػ ري  -4
هر اح  :وينظر .دار الك ه العلم ة و روت لىناف ىػ ٚٔٗٔ –ـ ٕٙٓٓ ٔط ٕٚٔ/ٕ (ىػ

ايمػد وػن ه ػطرى المعػروؼ وػػ طػاش اىػري زادة دار  ٚٗ/  ٕ :وه ىاح الس ادة السعادة
ت )يػػاجك خل رػػػة  ٖٕٔ/  ٔ :اشػػػف الظنػػ ف  :وينظػػر .لىنػػاف –الك ػػه العلم ػػة و ػػػروت 

  (.ـ ٚٙٓٔ
  .ٕٗٔ/  ٔ :الرريد -5
وهػػػرجة الجنػػػاف اػػػك هعراػػػة هػػػا يُع ىػػػر هػػػن يػػػ ادث  ،ٜٕٔ/  ٖٕينظػػػر )ػػػ ر ااػػػالـ النػػػىالء  -6

 ٕدار الك ػاب اال)ػالهك ط (ىػ ٛٙٚت )هثمد اىد اهلل ون ا)عد  او  ٓٛٔ/ٗاالزهاف 
 ٖٕٔ/  ٔ :واشػػػػػف الظنػػػػػ ف ،ٕٕٚ/  ٘و ػػػػػارات الػػػػػاىه  ،ىػػػػػػ ٖٔٗٔ –ـ ٖٜٜٔ
  .ٕٔٚ/ٕ :وغاية النااية ٕٕٕ/  ٛ :واالاالـ

  .ٛٗ :ه دهة المؤلف -7
طىػػػػع واالػػػػة  (ىػػػػػٕٗٗٔت )ا)ػػػػماا ص وا ػػػػا الى ػػػػدادي  ٕٚٗ/  ٕيُنظػػػػر ىديػػػػة العػػػػارا ن  -8

  .، دار اي اء ال راثٜٔ٘ٔالمعارؼ الجل لة ا) نى ؿ 
ينظر جا د المن جه الاماا ك الل  ية هن خالؿ ا اوػو الرريػد اػك ااػراب ال ػرجف المج ػد  -9

اطرويػػة دا ػػ راه هطى اػػة الػػى االلػػة الكاتىػػة / الطالػػه اىػػد اهلل اثمػػاف وػػن اىػػد الػػريمن 
  .ٔهة ججاهعة اـ ال ر  ال ة الل ة العرو ة الم دّ 

  .ٚٗ/  ٔ :ه دهة المث ق -11
 –ـ  ٕٕٔٓ ،ٔط ،جاهعة ا ن الشمس ،جماؿ هثمد طلىة .الك اب هطى ع و ث  ق د -11

  .ىػ هك ىة المعارؼ الرياضٖٖٗٔ



 ( ىػ ٖٗٙت  (( ) الرريد اك راراب ال رجف المج د لمن جه الاماا ك اك ا اوو ))هنال ا
  اماد هج د الك . ـ. د.  

 

ٔٙٛ 

 

 

  .ٚٗ/  ٔ :ه دهة المؤلف -12
وهر اح السػعادة  ٕٚٗ/  ٕوىداية العارا ن  ،ٓٛٔ/  ٗ :ينظر اك ترجم و هرجة الجناف -13

ٕ/ٗٚ.  
 الاماا ك الل  ية الم دهة / ؾ /ينظر جا د المن جه  -14
  .ٕٔ :الر  ا :ه دهة المث ق هثمد  ظاـ الدين -15
  .ٓٛٔ/  ٗ :هرجة الجناف -16
  .ٕٓ٘/  ٕو  ة ال ااة  -17
  .ٕٚٗ/  ٕ :ينظر ىداية العارا ن -18
وينظػػر  ٓ٘ٙ – ٔٗٙ ،ٕٕ٘ :وينظػػر تػػاريح اال)ػػالـ ٜٕٔ/  ٖٕ :)ػػ ر ااػػالـ النػػىالء -19

 :و ػارات الػاىه ،ٛٔ٘/  ٗ :واا ات الع ر واا اف الن ػر ٕٔٚ/  ٕ :غاية النااية
٘/ٕٕٚ.  

  .ٕٔٚ/  ٕ :ينظر غاية النااية -21
  .ٛٗٗ/  ٔ :َ جه (هادة)ينظر اللساف  -21
  .ٜٕٔ/  ٖٕوينظر ) ر ااالـ النىالء  ،ٕٕ٘ :تاريح اال)الـ -22
  .ٕٙٗ/  ٙ،  ٜٕٙ/  ٗ،  ٕ٘/  ٗ،  ٖٛ/  ٕ ،ٕ٘ٔ/  ٔ :ينظر الرريد -23
  .ٚٗ/  ٕ :وينظر هر اح السعادة ٕٔٚ/  ٕ :يةغاية الناا -24
 :وهر اح السعادة ،ٕٚ/  ٕ :وغاية النااية ٜٕٔ/  ٖٕ :وينظر ) ر ااالـ النىالء ٕٕ٘ -25

ٕ/ٗٚ. 
 س :ينظر ه دهة الدرا)ة -26
 :و ا اف الع ر ، ٕٕٚ/  ٘و ارات الاىه  – ٜٕٔ/  ٖٕ :ينظر ) ر ااالـ النىالء -27

ٗ/٘ٔٛ. 
  .ٕٕٙ :تاريح اال)الـ -28



 

 ( ٖٕٔٓتشرين األوؿ ) ب(  -ٓٔالعدد )  (ٕٓالمجلد )  
 

ٜٔٙ 

 اإلنسانية للعلوم تكريت جامعة جملة

 

  .ٙٗٙ/  ٔ :الظن ف ينظر اشف -29
/  ٕ :وهر ػػاح السػػعادة ٜٕٔ/  ٖٕ :وينظػػر )ػػ ر ااػػالـ النػػىالء ،ٕٕ٘ :تػػاريح اال)ػػالـ -31

  .ٕٔٚ/  ٕ :وغاية النااية ٕٚ
  .ٙٗٙ/  ٔ :اشف الظن ف -31
  .ٕٜ/  ٔوينظر ريال و ايضا اك  ،ٕٓ/  ٕ :الرريد -32
  .ٜٖٕ/  ٗ :الرريد -33
  .ٕٚ/  ٕوينظر هر اح السعادة  ٕٔٚ/  ٕغاية النااية  -34
  .ٓ٘ٙ – ٔٗٙتاريح ال ا ات  ٕٕٙ :تاريح اال)الـ -35
  .ٕٚٗ/  ٕينظر  -36
  .ٙ :ه دهة المث ق -37
/  ٕ :هر ػػاح السػػعادة ،ٕٕٚ/  ٔ :و ػػارات الػػاىه ،ٛٓٔ/  ٗ :ينظػػر هػػرجة الجنػػاف -38

  .ٕٕٕ/  ٛ :واالاالـ  ،٘ٚٚٔ/  ٕ :اشف الظن ف  ،ٕٔ٘/ٕ :و  ة ال ااة ،ٚٗ
  .ٕٕ٘ :تاريح اال)الـ -39
/  ٔو ػارات الػاىه  ٛٓٔ/  ٗوهرجة الجناف  ،ٜٕٔ/  ٖٕ :النىالءينظر ) ر ااالـ  -41

  .ٕٕٕ/  ٛاالاالـ  ،ٚٗ/  ٕ :وهر اح السعادة ،ٕٕٚ
  .ٕٕ٘ :ينظر تاريح اال)الـ -41
  .ٕٗٛ/  ٕوالدر الم  ف  ٕٗ٘/  ٔوينظر الكشاؼ  ٙ٘ٗ/  ٔالرريد  -42
  .ٕٗٛ/  ٕ :الدار الم  ف اك الـ  الك اب المكن ف -43
  .ٜٔ/  ٕالرريد  -44
  .ٚ٘/  ٕ،  ٜٚ/  ٕ،  ٜٔ،  ٜٓ/  ٔينظر الرريد  -45
  .ٕٔٙ/  ٔ،  ٕ٘ٙ/  ٕالرريد  -46



 ( ىػ ٖٗٙت  (( ) الرريد اك راراب ال رجف المج د لمن جه الاماا ك اك ا اوو ))هنال ا
  اماد هج د الك . ـ. د.  

 

ٔٚٓ 

 

 

 .ٕٙٗ :ااراب ال راف للنثاس -47
  .ٖ٘/  ٕينظر المثرر ال ج    -48
  .ٖٛ٘/  ٔينظر ال ى اف اك ااراب ال رجف  -49
  .ٕٛٙ/  ٔو ،  ٕٕٔ/  ٔ،  ٜٕٕ/  ٔ،  ٚٗ/  ٔ،  ٚٓٗ/  ٔ :الرريد -51
  .ٛٓٔ/  ٕ :الرريد -51
  .ٖٛ/  ٕ :الم در  رسو -52
  .ٕٚٗ/  ٖ :الم در  رسو -53
  .٘٘ٔ/  ٔ :وينظر هشكص ااراب ال راف ،ٖٛ/  ٕ :الم در  رسو -54
  .ٖٖٚ/  ٖالرريد  -55
  .ٛٚٗالمج د اك ااراب ال رجف  -56
  .ٜٚٗ :الم در  رسو -57
  .ٔٛٔ/  ٕالىثر المث ه  -58
  .ٔٛٗ :وينظر المج د اك ااراب ال رجف المج د ٜٗٗ – ٛٗٗ/  ٔ :الرريد -59
  .ٜٕٙ/  ٕ :الـ  الك اب المكن فالدر الم  ف اك  -61
  .ٕٗٛ/  ٕ :الم در  رسو -61
  .ٙ٘ٗ/  ٔ :الرريد -62
  .ٙٗ/  ٔ :الم در  رسو -63
  .ٖ٘/  ٔ :الم در  رسو -64
  .ٕٚ/  ٕ :الم در  رسو -65
  .ٓٗ/  ٖ،  ٖ٘ٔ/  ٔ :الم در  رسو -66
  .ٙٔ/  ٕ :الم در  رسو -67



 

 ( ٖٕٔٓتشرين األوؿ ) ب(  -ٓٔالعدد )  (ٕٓالمجلد )  
 

ٔٚٔ 

 اإلنسانية للعلوم تكريت جامعة جملة

 

  .ٜٖٗ/  ٔ :الم در  رسو -68
  .٘ٗٔ/  ٔ :الم در  رسو -69
  .ٖٕٕ – ٕٕٕ/  ٕ :الم در  رسو -71
  .ٙٚٔ/  ٔ :الم در  رسو -71
  .ٜٕٗ/  ٔ :الم در  رسو -72
  .ٛٔٔ/  ٖو  – ٖٔٓ/  ٗ :الم در  رسو -73
  .ٕ٘ٓ،  ٖٙ،  ٖٖ/  ٔ :الم در  رسو -74
  .ٖٔٔ – ٗٔٔ/  ٔ :الم در  رسو -75
  .ٛٗٔ/  ٔ :الم در  رسو -76
  .ٕٛٛ/  ٔ :الم در  رسو -77
  .ٗٗٗ/  ٔ :الم در  رسو -78
  .ٖٔ/  ٕ :الم در  رسو -79
  .ٖٔ٘/  ٔ :ر  رسوالم د -81
  .ٖٚٔ/  ٔ :الم در  رسو -81
 . ٖٙٔ/  ٕ :الم در  رسو -82
  .ٜٗٔ/  ٖ :الم در  رسو -83
  .ٚٓٔ/  ٔ :الم در  رسو -84
  .ٖٕٔ/  ٔ :الم در  رسو -85
  .ٙٛ :هدر)ة الك اة النث ية هادي المد وهك -86
  .ٖٖٔ :ينظر الم در  رسو -87
  .ٕٕٗ/  ٕ :الرريد -88



 ( ىػ ٖٗٙت  (( ) الرريد اك راراب ال رجف المج د لمن جه الاماا ك اك ا اوو ))هنال ا
  اماد هج د الك . ـ. د.  

 

ٕٔٚ 

 

 

  .ٜٚ/  ٕ :الم در  رسو -89
  .ٜٖٗ/  ٕ :الم در  رسو  -91
  .ٕٖٙ/  ٗ :الم در  رسو -91
  .ٕٖٓ/  ٖ :الم در  رسو -92
  .ٔٛ٘/  ٘ :الم در  رسو -93
  .٘ٙ/  ٔ :الم در  رسو -94
  .ٖٚٔ/  ٔ :الم در  رسو -95
  .ٔٓٔ ،ااراب ال رجف للنثاس -96
و الى ػػاف اػػك غريػػه  ٛٚ/  ٔ :والمثػػرر الػػ ج   ٙٚ/  ٔ :ينظػػر هشػػكص ااػػراب ال ػػرجف -97

  .٘ٓٔ/  ٔ :والدر الم  ف ٕٔ/ٔااراب ال رجف: 
  .٘ٓٔ/  ٔ :وينظر الدر الم  ف ٜٗ/  ٔ :الى اف اك غريه ااراب ال رجف -98
  . ٜٔٔ/  ٔ :الرريد -99

  .ٕٓ٘/  ٔ :الم در  رسو -111
  .ٕٕٚ/  ٔ :وينظر الكشاؼ ٖٓٗ/  ٔ :الم در  رسو -111
  .ٕٚ/  ٗ :الم در  رسو -112
  .٘٘ٔ/  ٔ :وينظر المشكص ٖٛ/  ٕ :الم در  رسو -113
  .ٖ٘ٔ/  ٔ :وينظر المشكص ٜٕ/  ٕ :الم در  رسو -114
  .ٛٓٔ/  ٔ :وينظر المشكص ٖٙ٘/  ٔ :الم در  رسو -115
 ٓ ٕٙٗ/  ٔ :وينظر ال ى اف ٖٕٗ :الم در  رسو -116
  .ٛٛ/  ٔ :ال ى اف -117
  .ٜٙ/  ٗ :الرريد -118



 

 ( ٖٕٔٓتشرين األوؿ ) ب(  -ٓٔالعدد )  (ٕٓالمجلد )  
 

ٖٔٚ 

 اإلنسانية للعلوم تكريت جامعة جملة

 

  .ٓٛٚ/  ٔ :ال ى اف -119
  .٘٘ٔ/  ٚ :الدر الم  ف -111
  .ٔٔ :هن النظب الى اال)ل ب -111
  .٘ٛٙ :ه نك اللى ه -112
  .ٔ/  ٔ :اب ال رجفال ى اف اك اار  -113
  . ٛ/  ٗ :ر ىاه الرواة الى   ىاه النثاة -114
  .ٜٛٙينظر ه نك اللى ه  -115
  .ٓٚ٘/  ٕ :ينظر االت اف اك الـ  ال رجف -116
 .ٕٓٔ/  ٔوينظر ال أويص النث ي اك ال رجف الكريب  ،ٕٛٗ/  ٕ ،الىثر المث ه -117
  .٘ٗ :ه )ىينظر خ ائل ال راا ه درا)ة تثل ل ة لمسائص الب المعا ك هثمد او   -118
اثر المعنى اك الدرا)ات النث ية ي ى  ااية ال ػرف الراوػع الاجػري اػريب يسػن  اصػا  -119

  .ٛٚ :ٜٜٓٔجاهعة و داد ال ة االداب  –اطروية دا  راه  –
  .ٕٖٛ/  ٔ :ينظر الد ائل -121
  .ٜٗ٘ :د. هازف هىارؾ ،ينظر الرها ك النث ي -121
  .ٜٕٗ/  ٗ :الرريد -122
 .ٛٓ٘/  ٚ :ينظر الدر الم  ف -123
  .ٕٖٔ/  ٔ :دالرري -124
  .٘ٗٔ/  ٔ :الم در  رسو -125
  .ٚٚٔ/  ٔ :الم در  رسو -126
  .ٖٗٔ/  ٔ :ال ى اف -127
  .ٖٗٗ/  ٔ :الرريد -128



 ( ىػ ٖٗٙت  (( ) الرريد اك راراب ال رجف المج د لمن جه الاماا ك اك ا اوو ))هنال ا
  اماد هج د الك . ـ. د.  

 

ٔٚٗ 

 

 

  .ٕٚٗ/  ٔ :المثرر ال ج   -129
  .ٙٗٔ/  ٔ :ال ى اف -131
  .ٜٕ٘/  ٔ :الدر الم  ف -131
  .ٜٗٔ/  ٔ :ينظر  رح المر ص -132
  .ٖٗ ،ٖٖ/  ٔ رح الرلك الى الكاا ة  -133
  .ٕٛٔ :الل ة العرو ة هعناىا وهىناىا -134
  .ٖٕٗ ،هثمد يما)ة ،العالهة االاراو ة اك الجملة و   ال ديب والثديم -135
  .ٙٛٔ :ينظر الل ة العرو ة هعناىا وهىناىا -136
  .ٕٚ٘/  ٕ :الرريد -137
  .ٕٖٗ/  ٕ :الم در  رسو -138
  .ٜٕٓ/  ٕ :الم در  رسو -139
  .ٜٔٙ/  ٖ :الىثر المث ه -141
  .ٛٔٔ/  ٖ :ينظر الرريد -141
  .ٕٜ٘/  ٔ :ينظر ال ى اف -142
  .ٖٖٖ/  ٕ :هعا ك ال رجف للرّراء ،ٖٕٗ/  ٘ :الرريدينظر  -143
 .ٖ٘ٗ – ٖٗٗ/  ٘ :الرريد -144
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ABSTRACT 

  Arab linguists have paid a great deal of attention to Al-

Quran Al-Kareem, studying all of its aspects such as syntax, 

morphology, semantics, and so on. 

 One important aspect of Al- Quran Al-Kareem relates to 

parsing, which serve to clarify meaning, identify purpose and 

highlight rhetoric.  

In order to achieve this, linguists have to discover its secrets, 

know its facts, learn its styles and understand its characteristics.  

The book “Al-Fareed Fi I’rab Al-Quran Al-Majeed” is 

considered the most comprehensive study of parsing. It defines all 

the items in the Quran syntactically and semantically. The author 

Al-Muntajab Al-Hamethani is considered one of the Arab linguists 

who is specialized in all aspects of language such as syntax and 

rhetoric in addition to his knowledge in Al-Quran Al-Majeed.  

His work has captured only little attention. Therefore, we 

have decided to explore his methodology through his parsing of Al-

Quran, which contains his use of references, his response to other 

linguists and the shortcomings which appear in his book.  


