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   Abstract: 
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the issue to submitting the object 

with the verb (act) and the actor, 

in the holy Quran sentences, 

according with the transformation 

theory. The study was in the 

MARYAM quarter.
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 : )ِمِاٌد( ثلدميٌ 

 

ٕاهَّ جملُدرٌت ٔبْن هَمؽ ٕاىل ٔبن ادلةل يف اٌَلة اًـربَة ثلّسم ؾيد اًـٌَلء  كسمني هبرٍين:  

ة وبـغ اًـيارص إلضافِة، لّك ؾيارصُا الارحاكًز ىن  ٌُل ادلةل الامسَة واًفـََة، ًو ًو

–حبثيا ُذا ٍهنغ ؿىل  ثفّحط اجلواهب اًخحوًََة اًيحوًة ٌَجمةل اًفـََة اًّّت ثخىّون 

و-ؿادت ذا املفـول بَ ُو من مضن مفاؾَي ادلةل اًفـََة، ُو -من فـي وفاؿي ومفـول بَ ُو

ُس مـياٍ ٔبهَ  -ؾيد ؿٌَلء اًيحو فضةل ابًًس بة ٕاىل ؾيرصي إلس ياد"اًفـي واًفاؿي"، ًو

د زايدت ٕاًعاكِة ؿىل ادلةل ٕاهٌّل ُو مـياٍ موصوح مبـىن ادلةل بي ل ٌس خلىن ؾي َ ٔبو ُو مًز

ثمّت فائدت ادلةل ٕاّل بَ وٕامنا اًيحات سـات ٕاىل اخزتال ٔبمه ؾيرصٍن ثمّت هبٌل معََة إلس ياد اًفـًل 

و مفـوهل ًيك ح  ىمتي مّث ثخواىل اًـيارص املس خَحلة؛ فاًفـي املخـّدي حيخاح ٕاىل مفـول بَ ُو

ظورت املـىن و ثخحلق ازللةل اًاكفِة اًّت كال اًـٌَلء ٕاهنا مجةل ٔبو الكم  حيسن اًسىوث 

َّا ًخحسن ازللةل وحىمتي -كرسا-ؿَهيا، فٕاذا ما كَت: رضة محمد احذجيا ٕاىل  املفـول بَ ؿَ

ذا خالف ادلةل"ماَث محمّد" فاًفـي يف بيُذَ اتم لزم كري  فٌلول رضة محمد ؿََا، ُو

ذٍ اًخّوظئة حتاول مذـدٍّ  ، شلكل ل حنخاح ٕاىل مفـول بَ ًًَهتيَي  مـىن إلخبار مبوث محمّد، ُو

ثوضَح اًـمََاث اًخحوًََة اًّت جترى يف اًلربٓن اًىرمي ؿىل املفـول بَ ٕان اس خوحب 

ذا  وحودٍ نٌل ٔبسَفٌا ؿىل ؾيرصي ادلةل اًفـََة اشَلٍِْن ٌس بلاهَ يف هؼام اًرتثُب ألظًل، ُو

دلًَة مجمية، ومٌاظاث مذـَّلة ابمللاماث اًالكمِة واًس َاكاث اًخواظََة اخملخَفة  ٔلقراض

 . واملخـددت

 : اًخحوًي بخلدمي املفـول بَ ؾن اًفـي واًفاؿي

د معرا(  املفـول بَ" ُو اشلي ًلؽ ؿَََ فـي اًفاؿي يف مثي كوكل )رضة ًز

و اًفارق بني املخـدي من ألفـال، وكري ىون واحدا فعاؿدا  و)بَلت اًبسل( ُو املخـدي ٍو

ٕاىل اًثالزة"
(1)

ٔبو"ُو امس دّل ؿىل من وكؽ ؿَََ فـي اًفاؿي، ومل ثلرّي ٔلخهل ظورت ، 

ىون ازيني ٔبظٌَِل مبخدٔب وخرب،  ىون واحدا نٌل ثلّدم، ٍو اًفـي نلعؽ محمود اًلعن، ٍو
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وذكل بـد:)ػّن( و)خال( و)حسب( و)وخد( و)ٔبًفى( و)ؿمل( و)رٔبى( و)حـي( 

َّا ظدًلا رّد( و)حرك( حنو ) اّّتذ( و) ( و)و)ظرّي   (" ػيًت ؿَ
(2) 

. 

ة ثلدمي املفـول بَ ؾن اًفـي واًفاؿي مـا، نٌل ًلول ؿٌَلء اًيحو  ثخحلق ٕاحباًر

 : وؿٌَلء اٌَّساهَاث اًخحوًََة يف زالج حالث

 ٕاذا اكن املفـول بَ هل ظدر اًالكم، ٔكسٌلء اًرشط والاس خفِام"؛ فلد حلكّموا ؿىل -0

وحوة اًّعدارت ٔلسٌلء الاس خفِام، وبـغ ٔبدواث اًيّفي"
(3)

ا  ، حنو كول هللا ثـاىل: َباّيً مَّ

ىَن  اء اًُْحس ْ َِِي اّلّلُ فََما هَلُ ِمْن (، وكوهل ثـاىل:001)إلرساء/ ثَْدُؾوْا فهََلُ اَلمْسَ َوَمن ًُْض

ادٍ  َُ /ذّما هلضت مرثبذَ (، ومثال الاس خفِام:من اظعحبت يف رحَخم؟؛ ٕاذ:"33)اًّرؿد

املفـول يف الاس خفِام، واًرّشط فٕاهّنٌل جيَئان ملّدمني ؿىل اًفـَني اًيّاظبني هلٌل، وٕان اكهت 

ٍَن رثبة املـمول ٔبن ٍىون بـد اًـامي فَِ، وذكل نٌل يف كوهل س بحاهَ وثـاىل: ِ مَلُ اشلَّ ـْ ََ َوس َ

َُِبونَ  يَّ مٌلٍَب( مٌعوة ؿىل املعدر فػ)بٔ  (،777)اًضـراء/َػََُموا َبيَّ ُمٌلٍَََب ًَيلَ

ََّما اْلََخَنَْيِ كََضُُْت فاََل ؿُْدَواَن بػ)ًيلَبون( ل بػ)س َـمل(، ونذكل كوهل ثـاىل: َبً

ية اهضّمت ٕاىل ذكَل، ويه وحوة ثلّدم 78)اًلعط/ؿًََلَّ  ()...( فٕامنا وحب ثلدميَ ًلًر

 ألسٌلء املس خفِم هبا وألسٌلء املرشوط هبا"
(4) 

. 

خلدّ  دا ٕاىل ماهل اًعدارت يف اًالكم، حنو وركَة مْن ًو م ٕاذا اكن مضافا ومًز

خني، حنو مك ظدكة ٔبهفلت؟ ؤكٍن من  حّصحت؟ ٔبو اكن مفـول بَ:)مك( و)ٔكٍن( اخلرًب

و حمّول يف حّد ذاثَ ٔبي احذوى  حس ية فـَت"؛ جفدارت اًخلدم يف بياء اًرتهَب اٌَلوي، ُو

"اًخحوًي ابًرتثُب حيول ادلةل حتوًال خذراي وهلف  معََة اًخحوًي؛ خدارت ػاُرت،  مفثال

ا زَُموُد فَََِدًْيَامُهْ  ؿىل مثال هل يف الًٓة اًىرمية:  ("07)فعَت/ َوَبمَّ
(5) 

. 

فاًخحوًي اجلذري ٔبن ادلةل ثلرّيث من ٔبظَِا فاكهت فـََة فأٔظبحت امسَة بٔو 

املفـول بَ بـد ٔبّما، خاء حمّول اًـىس؛ فاًخلدمي ُيا ٕاحباري؛ ٔلهَّ خاء  َوفق كاؿدت جميء 

ٕاىل ما حوكَ اًرفؽ فمثود مرفوؿة وذكل ٔلن اًفـي  اشلي ًَهيا وُو موصوح هبا بَ مضري ًـود 

و"مه" ٔبي بٓل مثود، فَو ٔببدًيا اًضمري إبؿادت املذهور بٓهفا جلاز ًيا ٔبن  ؿىل مثود املذهورت، ُو
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اًىرميخني اًخاسـة واًـارشت، يف كوهل اًضحى" يف الًٓخني  فِدًيا مثودا، وهؼرٍي  يف سورت "

ٔبّما اًسائَي فال حهنر" ٕاّل ٔبن اًفـي مل ٌضفؽ بضمري ًـود  ثـاىل"فأّٔما اًَدمَي فال ثلِر"، و"

ؿىل ما بـد ٔبّما جفاء الامس اشلي بـد ٔبّما وُو"اًَدمي" مٌعواب ؿىل ٔبساس مفـول بَ 

 اًسائي".  مٌعوة ملّدم ٕاحبارا ُو والامس"

ذا ما ًدمع الاؾخلاد ابٔلمهَة اًّت ثوٍهيا اٌَلة ًعَلة اًعدارت من لك امليؼوماث  ُو

ة -من اًياحِة اًضلكَة -اٌَساهَة؛ ٕاذ ٕاهنا ثؤّدي ًو  " دورا ما هعَق ؿَََ ظاحب ألًو
(6)

، 

ما دمٌا هبحر يف اًبًِة اًـمَلة ٌَرتاهَب واًبىن "فاًيّون يف)ٔكٍٍن( ٔبظَِا اًخيوٍن 

و مييؽ إلض -نٌل ذهران- افة، وؾيد اجلر، ٍىون )اجلار واجملرور( مذـَلني بػ )ٔكي("ُو
(7)

،
 

ة( فٕاهنا جتر  ٌل، خبالف )مك اخلرًب و")ٔكٍن( ل حىون جمرورت حبرف، ول إبضافة، ول بلرُي

 ابحلرف وابٕلضافة"
(8) 

. 

ُبدُ  : : حنو كوهل ٕاذا اكن املفـول بَ مضريا مٌفعال -7 ـْ َ َك ه ايَّ
ِ
مضري  : (، ٕااّيك5)اًفاحتة/ ا

: فـي مضارع مرفوع وؿالمذَ  مٌفعي مبين ؿىل اًفذح يف حمي هعب مفـول بَ ملدم، هـبد

، وفاؿهل مضري مس خرت فَِ وحواب ثلدٍٍر حنن،" فَِحغ ٔبن ادلةل  اًضمة اًؼاُرت يف بٓخٍر

ٕااّيَك هـبُد( يه مجةل حموةل بيُهتا اًـمَلة )هـبدك( ٕلفادت الاخذعاص واًلرص،  املضارؾَة )

لد  -اكن هلَِا ٕاىل مس خوى دليل خاص ًوافق ٔبسَوة اًلرص اشلي ًخعَب هلي الامس ًو

ق اًخفىِم ٕاىل اٍميني، وملّا اكن ذكل ًععدم بيواي بـدم ٕاماكهَة اس خلالل املخّعي  -ؾن ظًر

و اًضمري امليفعي)ٕااّيك("  بذاثَ حتمّت حتوًهل ٕاحباراي ٕاىل كبَهل ُو
(9) 

. 

ول بَ واكـا بـد اًفاء اًرابعة يف حواة )ٔبما( فاؿي، ٕاذا اكن اًفـي اًـامي يف املفـ -3

ُس ٌَفـي مفـول بَ بٓخر حنو كول هللا ثـاىل ََِدمَي فاََل ثَْلَِرْ :  ًو ا اًْ  . (9)اًضحى/فَأَمَّ

 : معََة اًخحوًي بخلدمي املفـول بَ ؾن ؾيرصي اًفـي واًفاؿي

ًفـي ؾن اًفاؿي ٔبن هبني ألظي يف ادلةل اًفـََة اًـربَة ثلدم ا من احلسن 

واملفـول بَ ٕاحبارا؛ ًدرح ُذا يف امليعق ألّويل ٌَلة اًـربَة، ويف مٌعق هؼام اٌَلة اًـربَة 

ًل، ٔبي بـد ٕاحراء اًخحوًي كد ًخلدم اًفاؿي ؿىل اًفـي  ىن امليعق اًخحًو َدي ًو اًخًو

خلدم املفـول بَ ؾن ؿامَََ  اشلٍن واملفـول بَ، ٔبو ٔبن ًخلدم املفـول بَ ؾن اًفاؿي ًو

ٌل اًفـي واًفاؿي مـا؛ وُذا ٔلّن ازّللةل املسوق ٕاٍهيا  ٌضرتاكن مـَ يف انامتل بياء ادلةل ُو
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: ٔبًَّة وردت كعفت،  اًالكم ثلذيض ذكل مبا ثًِعَ ٔبدواث اٌَلة من ٔبدواث الاس خفِام حنوُ 

واًرشط ٕاذا" اكن املفـول امس رشط مثي: ٔباّي ثرضْة ٔبرضْة، وذكل ٔلن ظاحب ألًفِة 

 : الك

 ألظي يف املفـول بٔن ًيفعال و  وألظي يف اًفاؿي بٔن ًخّعال

"وكد جيي املفـول كبي اًفـيِ   وكد جيػػػػػػػػػػاء خبـــالء ألظيِ 
(10)

، 

 . وكري ذكل

و ًخحدج  بسط ظاحب اًيحو اًوايف ظور ثلدم املفـول بَ ؿىل اًفـي، ُو ًو

ة ثأٔخري املفـول بَ ؾن اًفـي واًفاؿي ٕاذا اك ن اًفاؿي مضريا مذعال واملفـول بَ ؾن ٕاحباًر

، مث ٔبؾلب كائال:"ول مييؽ ماهؽ من ثلدم  اسٌل ػاُرا، حنو: ٔبثلٌت اًـمي، ؤبحوكت ٔبمٍر

املفـول بَ ؾن اًفـي واًفاؿي مـا؛ ٔلن املميوع ٔبن ًخلدم ؿىل اًفاؿي وحدٍ، فِخوسط بٌَُ 

وبني اًفـي"
(11)

ول اًـمَي ٔبثلٌت ؤبمٍر ٔبي ًيا امللدرت يف بـغ اًس َاكاث اٌَلوًة ٔبن هل 

ٔبحوكت، فـمََة اًخلدم ُذٍ يه معََة حتوًََة ابمذَاز لحذياء مثرت إلؾراة ازللًَة 

و اًرهن اًفضةل"اًـيارص املوكةّل" و ٔبن هلدم املفـول بَ ُو واملـيوًة، ُو
(12)

يف ادلةل اًفـََة  

ََِدمَي فاََل ثَ ٕاما ثلدميا ٕاحباراي هكثي كوهل ثـاىل: ا اًْ ائَِي فاََل 9ْلَِْر)فَأَمَّ ا اًسَّ ( َوَبمَّ

(، فال هلدر ٔبن هلول:)فأٔما فال ثلِر اًَدمي(. ٔبو )ؤبما فال حهنر 01-9)اًضحى/حهَْنَرْ 

اًسائي(، ٔبو ٔبن هلدمَ اخذَارا، ومٌَ ثلدمي ٔلقراض اًخحوًي ازلليل ٌَجمي، ٕاذ هضبط 

 . ؿامي حرص يشء ًيشء ٔبو كرص يشء ؿىل يشء

اشّلي هيمت يف حرهَب احلرص اشلي ًلذيض ثأٔخري رثبة لك ما ٕاذن مفن بني اًخحوًي 

د احلرص يف اًفاؿي ًلِي د( ٔبو )ٕامنا رضة  : كعد حرصٍ، فَو ٔبًر )ما رضة معرا ٕاّل ًز

د(، وما هالحؼَ ؿىل ُذٍن اًرتهَبني ٕان ُذٍ اًوػَفة ثفِد ًفؼا خاظا ابحلرص،  معرا ًز

َ مِ  : ومٌَ كوهل ثـاىل ََش اّللَّ ََّما ََيْ ه
ِ
َََماءُ ا ـُ ٍِ اًْ (، فرفؽ اًفاؿي اًـٌَلء، 78/)فاظرْن ِؾَباِد

وحتوًي رثبذَ موكـَا بٓخرا، نٌل ثدِح اًـمََة اًخحوًََة مضن ُذٍ اًلواؿد ثلدمي املفـول 

َّة اًخّحوًي ًبَوغ دلةل اًلرص واحلرص نٌل كَيا. ومثاهل يف  احملعور بػػ )ٕاّل( ُو حتلّق معَ

 كول "كُس بن املَّوخ"
(13)  

: 
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 مفا زاد ٕالّضـَف مايب الكُمِا حزودث من ًَىل بخلكمي ساؿة

فذلدم املفـول)ضـف( ؿىل اًفاؿي)الكُمِا(؛ ٔلن اًضاؾر بدضىِهل ُذا اًرتهَب 

احملّول ٔبراد ٕابراز ما حاق بَبَ بـد ٔبن لكمخَ حبَبذَ، واحلاةل اًّت وكـت ؿَََ من فذور 

و املراد وػَفِا من اًخحوًي املوكـي ً ػػ)الكرما( ؿىل حساة )ضـف(ووُن ُو
("14)

.
 

ٕاّن دفق املـىن وحس يَ ٕامنا خاءا من وػَفة ٔبدات احلرص واملفاضةل يف ثلدمي )ضـف( 

يه اًّت مجَت اًعورت ومعلت ازللةل، فَو كال: مفا زاد الكرما ٕال ضـف ما يب، فمل ٍىن 

و يشء من ٕاصـاع املًضود واملبخلى، بي كوت املـىن حمترنز يف معََة ثلدمي  ضـف، ُو

املبجي ابشلهر يف ُذا امليحى؛ ٔلن املسافة بني اًخلدمي وؿدم اًخلدمي يه يف مجةل املرصاع 

ة، فَو س بق اًفاؿي الكرما ًاكن جمرد ٕاخبار ول ًخـداٍ، بي وصؽ اًعورت  اًثاين اًضـًر

اًبالقَة كوهل ٕال ضـف ما يب الكرما، فضال ؾن حٌلًَة اًخلَري اًضلكَة يف بًِة اًضـر 

ًؼاُرت وما حتدزَ من حرنة داخََة جرسي معَلة، وهل ثوجه حٌليل ًخعابق مؽ ثفـَالث ا

حبر اًعوًي، وثيلميَ ٔبو حٌلًَاث اًبياء إلًلاؾي ٌَبُت اًضـري..
 

ـَروض ازللةل،  ٕان اًخحوًي ابًرتثُب يف ؾيارص ادلةل اًفـََة اًـربَة مرثبط ب

للث اًّت ثخوخَ ٕاٍهيا ُذٍ اًعور من ؤبقراض املـىن اخملخَفة اًّت وسدٌعق مهنا ازل

سمى  اًخحوًي؛ فٕاذا ٔبراد املخلكم ٔبن جيري ثلَريا يف املـىن ؿَََ ٔبن جيري ثلَريا يف املبىن، ٌو

بَِي ُذا اًخلري حتوًال ًأٔخذ ظورا مذـددت، مهنا ما ٍىون ًلرض اًلرص، ففي كوهل ثـاىل:

اِنرٍِنَ  ْن اًضَّ َ فَاْؾُبْد َوُنن ّمِ ( ًَحغ ٔبّن ادلةل اًفـََة)بي هللَا فاؾبْد( كد كدم 66ر/)اًزماّللَّ

فهيا املفـول بَ )هللا( ؿىل اًفـي واًفاؿي )فاؾبد( وظول ٕاىل كرص املفـول ؿىل فـي 

اًفاؿي، ٔبي كرص ؾبادثم ؿىل هللا وحدٍ"
(15)

، وفهيا مـىن ٔبّن هللا ُو املـبود حبّق، ل 

ايَّ مـبوَد سواٍ، ويف كول هللا ثـاىل وؾّز:
ِ
ُبدُ ا ـْ َ (، فادلةل ًزمن املضارع حموةل 5)اًفاحتة/َك ه

من اًبًِة ألظََة ٔبو اًـمَلة )هـبدك(، ٔلن اكف ٕاايك يه اًضمري احملذوف اشلي مبرثبة 

ذا اًخحوًي خاء "ٕلفادت الاخذعاص  املفـول بَ اًاكف اشلي حيمهل اًفـي )هـبد( ُو

ذكل ٔبن ادلةل اًفـََة اًّت  واًلرص خاص ًوافق ٔبسَوة اًلرص اشلي ًخعَب، ؤبساس

، فٕان ُذا  ٍىون فهيا املفـول بَ مضريا مذعال، حني ٍراد ٔبن ًلرص احلدًر ؿَََ دون كرٍي
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اًضمري املخعي ًخحول ٕاىل مضري مٌفعي يف حمي هعب ملدم ؿىل ؿامهل )فاؿهل(، فدلةل 

الاخذعاص اكهت بسبب ثلدمي اًضمري املؤدي وػَفة املفـول بَ"
(16)

اًوػَفِة من اًوهجة  

 . ٌَبًِة اًرتهَبِة اًخحوًةل ٌَجمةل

ومن ثلدمي املفـول بَ ؿىل اًفاؿي ٔبن هل فائدت ثخجاوز الاُامتم واًـياًة ابمللّدم 

دون امللّدم، فػ "مىت زبت يف ثلدمي املفـول بَ مثال ؿىل اًفـي يف نثري من اًالكم ٔبهَّ كد 

وحب ٔبن حىون ثكل كضَة يف لك اخذّط بفائدت ل حىون ثكل اًفائدت مؽ اًخأٔخري فلد 

 يشء ولّك حال"
(17 )

 . يف اًالكم

 : ثعيَف اًّعور واًامنذح

ظور ورود املفـول بَ احملول بخلدمَ ؿىل اًفـي واًفاؿي مـا، ثداور جميء املفـول 

ة اًخحوًي يف  بَ احملول بخلدميَ ؿىل اًفـي واًفاؿي مـا، بضلك مذيوع، من حِر ٕاحباًر

حوًََة، ؤبكَبَ يف ربؽ مرمي خاء ٔبدواث اس خفِام ًِا اًّعدارت جبي ٔبهواؾِا اًبًِة اًرتهَبِة اًخ

ة مّرثني يف سورت مرمي، وخاء مّرت  )ما الاس خفِامِة( )ٔبّي(، وخاء ٔبًضا بوظفَ)مك( اخلرًب

و مضري مٌفعي يف )ٕااّيَي فاؾبدون(، وخاء)الّك(، وخاء )نذكل(  . ٌَلرص ُو

 : اًخّحوًي إلحباري

 : اًعورت ألوىل -0

ة  -0-0 ََْىٌَا ومنثّي هل مبا يف الًٓة اًىرمية:  ويه ثفِد اًىرثت: : املفـول بَ )مك( اخلرًب ُْ ومَكْ َب

ن كَْرٍن مُهْ َبْحَسُن َبََثًَث َوِرئَْاً  ن  (، ويف الًٓة اًىرمية:77)مرمي/كَْبََُِم ّمِ ُِم ّمِ ََْىٌَا كَْبََ ُْ َومَكْ َب

ْن َبَحدٍ  سُّ ِمهْنُم ّمِ ْي حُتِ َُ ُِْم ِرْنزاً  كَْرٍن  َ َبفمََلْ هَيِْد (، ويف الًٓة اًىرمية98)مرمي/َبْو جَْسَمُؽ ً

ُْويِل  نَّ يِف َذكِلَ َلآَيٍث ّلِ
ِ
ْم ا َن اًُْلُروِن ًَْمُضوَن يِف َمَساِنهِنِ ُِم ّمِ ََْىٌَا كَْبََ ُْ ًَُِْم مَكْ َب

َيى  . (078)ظَ/اٍهنُّ

ن كَْرٍن مُهْ َبْحَسُن َبََثًَث  ومكَْ  : هلف ؿىل منوذح هل يف كول هللا ثـاىل -بٔ  ََْىٌَا كَْبََُِم ّمِ ُْ َب

حتوًالن؛ اًخحوًي ألول ُو: ٔبن ًِا اًعدارت فِيي  -مبفِومٌا -(، فنك فهيا 77)مرمي/َوِرئَْاً 

يف حمي هعب مفـول بَ ٌَفـي )ٔبَُىٌا( ملدم ؿىل ادلةل اًفـََة )ٔبَُىٌا( ثلدميا ٕاحباراي، 

ة: يف حمي هعب مفـول ٔبَُىٌا، ؤبَُىٌا فـي وفاؿي،  ًلول حمي ازلٍن دروٌش:"ومك خرًب
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ة كاًبا ما ٍىون جمرورا مبن" ومن كرن متزي كري رصحي ًنك؛ ٔلّن متَزي مك اخلرًب
(18)

، وًلول 

ة امس مبين ؿىل اًسىون يف حمي  هبجت ظاحل ؾبد اًواحد:" اًواو اس خئٌافِة، مك اخلرًب

ريا من اًلرون، ٔبَُىٌا: ٔبُكل فـي ماض هعب مفـول بَ مبضمر ًفرسٍ ما بـدٍ مبـىن نث

مبين ؿي اًسىون لثعاهل بػ)ان(، و)ان( مضري مذعي يف حمي رفؽ فاؿي"
(19)

؛ ٔبي ثلدم 

ة ؿىل ؾيرصي ادلةل اًفـََة اًفـي واًفاؿي، فذحول  و مك اخلرًب املفـول بَ ٔبو ما حي حمهل ُو

ِا ثوحهيِا ازلليل املـىن من اًرتهَب ٕاىل مـىن موصوح بـمََة اًخلدمي يف ادلةل  اًفـََة، ًو

 املرثبط بس َاق الًٓة اًىرمية واملخـَّق ابٕلؾراة ازّلليل"
(20)

؛ واًخحوًي اًثاين ٔبن بًِة مك 

ة مفـول بَ ملدم وحواب ٔبو ٕاًزاما؛ فٌحن ل هلدر ٔبن هلول ؤبَُىٌا  ة، فنك خرًب بًِة خرًب

وحب اًيحو هلّدر)مك( مبٌلزةل امس كبَِم مك من كرن، واجلار )من كرن( مذـَق بعفة ًػ)مك(؛ فمب

ي اشلي ٍرام ُيا ُو حتوًي بـمََة إلحاظة ببًِة )مك( من  مٌعوة ُو مفـول بَ، واًخحًو

ٔبهنا مبيَة ٕاىل حمي اًيعب ؿىل املفـوًَة، فاًخحوًي ألول حتوًي موكؽ ورثبة، وهل ٔبقراضَ، 

ؿىل ادلي موضـة  واًخحوًي اًثاين ثعَب موضـة ألدواث، يف مثي س َاكاث اًّعداراث

لة  ال نٌل ُو مـروف، وٕامنا رصف مـاجلة اًبًِة ألداثَة ٕاىل ظًر و ًُس حتًو ألسٌلء، ُو

 . ثـاجل هبا ألسٌلء اكمليعوابث مثال، ومهنا املفـول بَ، واًخحوًي ٕاحباري

سُّ ِمهْنُم   : ويف الًٓة اجلََةل -ة ْي حُتِ َُ ن كَْرٍن  ََْىٌَا كَْبََُِم ّمِ ُْ ْن َبَحٍد َبْو جَْسَمُؽ ًَُِْم َومَكْ َب ّمِ

اًسابلة يف سورت مرمي وظورٍ، وخاء املفـول بَ  77فٕاؾراهبا ًضارع ٕاؾراة الًٓة  ِرْنزاً 

ة( حمول ابًخلدمي ؿىل اًفـي واًفاؿي ابٕلحبار؛ ٔلهَ خاء )مك اخلرًب
(21)

: ويه"امس اس خفِام 

ملدم ٌَعدارت"
(22)

و   يف حمي هعب مفـول بَ ٌَفـي يف بًِة اًرتهَب اًفـًل اًخحوًًل، ُو

)ٔبَُىٌا(، و)ٔبَُىٌا( فـي وفاؿي ٔبي مجةل فـََة مؤخرت، وميىن ًلدم ؾن اًفـي واًفاؿي 

ة ٔبَُىٌاُا(، واًخحوًي  ٕان اكن املفـول بَ )نـأٍّٔن( اخلرًبة ٔبًضا، مثال ذكل و)ٔكٍن من كًر

اًفـََة املدضلكة من ابًرتثُب اشلي وكؽ ؿىل املفـول بَ س بلا كبي اًفـي واًفاؿي ٔبو ادلةل 

 . )ٔبَُىٌا( يه ؾَهنا يف الًٓة اخلامتة ًسورت مرمي

نَّ   : يف كول هللا ثـاىل -ح
ِ
ْم ا َن اًُْلُروِن ًَْمُضوَن يِف َمَساِنهِنِ ُِم ّمِ ََْىٌَا كَْبََ ُْ َبفمََلْ هَيِْد ًَُِْم مَكْ َب

َيى ُْويِل اٍهنُّ الًٓة اًّت مّرث مـيا بخحوًي ٔبدات ، ويه ثضارع ومتازي 078يِف َذكِلَ َلآَيٍث ّلِ
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ة )مك( حمي املفـول بَ امليعوة امللدم ؿىل اًفـي واًفاؿي، اجملموؿني يف  الاس خفِام اخلرًب

ادلةل اًفـََة "ٔبَُىٌا"، ًخوافق ظدارت ٔبدواث الاس خفِام ؿىل اًـيارص اًيحوًة يف ادلي 

دلةل بًِة الًٓة املضاهبة اًسابلة الامسَة واًفـََة ؿىل اًسواء، وثدهو دلةل ُذٍ اًبًِة من 

 . دهوا هبريا يف امليحى اًخحوًًل ًبيُذهيا اًّسعحَة واًـمَلة

 : اًعورت اًثاهَة -7

  : املفـول بَ مضري مٌفعي ًلرض اًلرص واًخخعَط  -7-0

َي فَاْؾبُ -:  وخاء يف الًٓة اجلََةل ايَّ
ِ
ٌة فَا ـَ نَّ َبْرِِض َواِس

ِ
ٍَن بَٓمٌُوا ا ِ  ُدونِ اَي ِؾَباِدَي اشلَّ

(: ٕاذ كرصث اًـبادت ؿىل هللا فلدم وبوظفَ مضريا، ومثاهل ذكل املثال 56)اًـيىبوث/

، ووضِد ثلدمي املفـول بَ ٕااّيك هـبد وٕااّيك وس خـني: اًضائؽ واملـروف يف سورت اًفاحتة

نَّ : ؿىل ؿامَََ اًفـي واًفاؿي يف الًٓة اًىرمية الٓثَة
ِ
ٍَن بَٓمٌُوا ا ِ ٌة  اَي ِؾَباِدَي اشلَّ ـَ َبْرِِض َواِس

َي فَاْؾُبُدونِ  ايَّ
ِ
اًخحوًي ٕاحباري؛ ٔلن )ٕاايي( مضري حمهل ثلدميَ ؿىل  : (56اًـيىبوث/)فَا

اًفـي واًفاؿي، فٕاذا" اكن املفـول بَ مضريا مٌفعال مرادٍ اًخخعَط"
(23 )

كّدم ابٕلحبار، 

 من مٌعَق ٕان مضري اًيعب ٕااّيي"
(24)

خلدمي ٕلفادت الاخذعاص واًلرص، فبالكة اً  

ودللثَ اًضلكَة واًيحوًة مثبخة يف مٌعق اًسامؽ، وٕاؾراة الًٓة اًىرمية:"اًفاء اس خئٌافِة؛ 

ٔبي اس خأٔهفت اًالكم اًسابق اي ؾبادي ٕان ٔبرِض واسـة، )ٕااّيَي( مضري مٌفعي مبين ؿىل 

اًسىون يف حمي هعب مفـول بَ ملدم، واًَاء حرف ٌَمخلكم ل حمي هل، وكِي ٕان 

َِا يف حمي هعب بخلدٍر فٕااّيي فاؾبدوا، فاؾبدون، فاؾبدون: )اًفاء( واكـة لكمة)ٕاايي( بأهٔك 

ا،  ا يل يف كرُي حواة رشط حمذوف، ٔلن املـىن: ٕان مل ّتَعوا اًـبادت يف ٔبرض فأٔخَعُو

مث حذف اًرشط وؾوض من حذفَ ثلدمي املفـول مؽ ٕافادت ثلدميَ مـىن الاخذعاص، 

ن مضارؿَ من ألفـال)ألمثةل( ارلسة، واًواو اؾبدون: فـي ٔبمر مبين ؿىل حذف اًيون لٔ 

مضري مذعي يف حمي رفؽ فاؿي واًيون هون اًوكاًة ل حمي ًِا من إلؾراة، واًَاء احملذوفة 

 خعا واخذعارا وانخفاًء ابًىرست ازلاةل ؿَهيا يف حمي هعب مفـول بَ"
(25)

، وميىن ٔبن وضري 

ذا  ٕاىل ٔبّن)اًباء( حمّوةل ابحلذف)حذف احلروف( رمغ ٔبهنا حرف، ٕاّل ٔبهّنا)مفـول بَ(، ُو

 .  ًيخرط يف حتوًي املفـول بَ ابحلذف وهل ؿةّل خاّظة يف بياء اًلكمة
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هَمح بأٔن بالكة ادلةل اًسابلة ًلًٓة اًىرمية حوكن يف ٔبن اكذضاء اجساع ألرض 

هلل ؾز ًـباد هللا، ؤبهنا هل اكن معاحبا يف معق املـىن ًوحوة اًـبادت ابلخذعاص اٍهنايئ 

ذا اًخلدمي كدم بَلة ُذا املـىن، ويف اًخلدمي ظمأٔهة  وخي، وكرص ُا ؿَََ دون سواٍ، ُو

ملن ًلرٔب الًٓة بأٔن اًـبادت مدسـة، ؤبن هجد اًرقبة يف اًـبادت وحرنة اًعدق فهيا ثخوخَ 

ّلّل، فال داؾي ٌَخوحس واًخََ، ويه يف اًبًِة اًـمَلة اًخوًَدًة: اي ؾبادي ٕان ٔبرِض 

 . فاؾبدوين ٔبان يف ٔبّي ماكن مهنا فلطواسـة 

-  َُمل ـْ ََ َُِموا َوس َ ِد َما ُػ ـْ َ وا ِمن ب َ َنِثرًيا َواهخرََصُ ًَِحاِث َوَذَنُروا اّللَّ ا ٍَن بَٓمٌُوا َومَعَُِوا اًعَّ ِ لَّ اشلَّ
ِ
 ا

َُِبونَ  ٍَن َػََُموا َبيَّ ُمٌلٍَََب ًَيلَ ِ ََة ًلًٓة فاملخأٔمي يف خفاء اًبًِة ادل  (؛777)اًضـراء/اشلَّ

اًىرمية ًـمل ٔبن ٔبّي امس الاس خفِام مٌفعي وػَفِا وحوكَا ؾن اًفـي )س َـمل(؛ ٔلهَ من 

مفـول بَ  -مـرة -ألسٌلء اًّت ًِا اًعدارت يف ادلةل، وإلؾراة:"امس اس خفِام معدري 

ة وؿالمة هعبَ اًفذحة، ٔبي ًيلَبون ٔبي مٌلَب،  ملدم مٌعوة بػ )ًيلَبون( ؿىل املعدًر

عب ٔبي )بٌُلَبون( ومل ًيعب )بَـمل(؛ ٔلهَ اس خفِام هل اًعدارت يف اًالكم ًـمي وكد ه

فَِ ما بـدٍ، ول ًـمي فَِ ما كبهل وؿَق معي)ًـمل( ؾن ادلةل ٔبي ٔببعي ًفؼا ل حمال 

)  " لؿرتاض )ٔبيَّ
(26)

، بُهنا وبني مـموٍهيا، وادلةل من اًفـي واًفاؿي واملفـول بَ يف حمي 

 سّدث مسّد مفـوًََ" هعب ابًفـي ًـمل
(27)

،
 

ثيعب ٔباي بػ )ًيلَبون( ول جيوز هعهبا  ٔبو"

ـمي فَِ ما بـدٍ، ٔلهَ  بػ)س َـمل(، ٔلن الاس خفِام ل ًـمي فَِ ما كبهل؛ فهل ظدر اًالكم ًو

 ل َيرخَ ؾن املعدر يف اٌَفغ"
(28)

مفـول معَق، ل مفـول بَ؛ ٔلن " : ، وبـضِم كال

 كبهل ٔلهَ َيرخَ ؾن اًّعدر" امس الاس خفِام ل ًـمي فَِ ما
(29)

. 

 : اًّعورت اًثّاًثة -3

ًل ٌَجمةل احملّوةل -3-0  : املفـول بَ ٔبدات اس خفِام معّدرت ؿىل بًِة اًرتهَب اًخحًو

ونَ -:نٌل يف كوهل ثـاىل  ـُ ا اَكهُوا ًَُمخَّ فًضِد ؛ (717)اًضـراء/ َما َبْقىَن َؾهْنُم مَّ

" ٔبّي يشء"ثلدمي امس الاس خفِام ما اًّت مبـىن
(30)

امللدم ؿىل اًفـي ٔبقىن، ٕاذ ل ميىن ، 

خلدم ابًوحوة  يف مٌعق ادلةل اًـربَة ٔبن هلول )ٔبقىن ؾهنم ما(، ٔلن ما مهبم فِو ًخعدر ًو

وإلًزام وإلؾراة: "ما: امس اس خفِام مبين ؿىل اًسىون يف حمي هعب مفـول بَ ملدم 
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ين ؿىل اًفذح امللدر ؿىل ألًف ؿىل اًفـي واًفاؿي)ٔبقىن ما(، )ٔبقىن( فـي ماض مب

امللعورت مٌؽ من ػِورُا اًثلي، ؾهنم: ؾن حرف حر، مه: مضري مبين ؿىل اًسىون يف 

حمي حر، ما: امس موظول مبين ؿىل اًسىون يف حمي رفؽ فاؿي"
(31)

وثلدٍر ادلةل ما  .

"ما  ٔبقىن ؾهنم اشلي اكهوا، ٔبي ما ُيا مبـىن اشلي، يف بيُهتا اًخحوًََة اًـمَلة، ٔبو

اس خفِامِة، نٌل ثلدم مفـول ملدم ٔلقىن، ٔبقىن فـي ماض وؾهنم مذـَلان بأٔقىن"
(32)

 ،

 جيوز ٔبن ٍىون اس خفِامًا فِىون )ما( يف موضؽ هعب" : " وكال ظائفة من اًـٌَلء
(33)

؛ 

 . ٔبي ؿىل املفـوًَة احملّوةل ابًخلدمي ٔبي املفـول بَ

ونَ َما َبقْ نٌل يف كوهل ثـاىل: : ما الاس خفِامِة - ـُ ا اَكهُوا ًَُمخَّ  (،717)اًضـراء/ ىَن َؾهْنُم مَّ

َِمٌي ٔبو َ ؿَ نَّ اّللَّ
ِ
اَذا حَْىِسُب كًَدا َوَما ثَْدِري هَْفٌس ِبأَّيِ َبْرٍض ثَُموُث ا َوَما ثَْدِري هَْفٌس مَّ

 . (37 اًـيىبوث/ )َخِبريٌ 

اؿَِة َوًُنَِّ كال هللا ثـاىل: - ٍُ ِؿمْلُ اًسَّ َ ِؾيَد نَّ اّللَّ
ِ
مَلُ َما يِف اْلَْرَحاِم َوَما ثَْدِري ا ـْ َ ََْر َوً ُل اًْلَ

َِمٌي َخِبريٌ  َ ؿَ نَّ اّللَّ
ِ
اَذا حَْىِسُب كًَدا َوَما ثَْدِري هَْفٌس ِبأَّيِ َبْرٍض ثَُموُث ا (، 37)ًلٌلن/هَْفٌس مَّ

و )ماذا(  جند ثلدميا ٌَمفـول بَ بوظفَ امس اس خفِام هل مـىن اًسؤال ؾن اًيشء، ُو

إلؾراة:" امس اس خفِام مبين ؿىل اًسىون يف حمي هعب مفـول بَ ملدم ٌَفـي و 

، واًفاؿي مضري  حىسب،)...(حىسب فـي مضارع مرفوع وؿالمذَ اًضمة اًؼاُرت يف بٓخٍر

 مس خرت فَِ حوازا ثلدٍٍر يه"
(34)

، ٔبو "ماذا: امس اس خفِام مرهب يف حمي هعب ملدم 

 )ثدري( املـَّلة ابلس خفِام" ًخىسب، ومجةل حىسب ساّدت مسدَّ مفـويَل 
(35) 

. 

يف اشلُن من امس  -ٔبظال -ًؼِر ذّما ثلّدم ٔبّن ادلةل احملوةل بخلدمي املفـول بَ احملّول

اس خفِام )ماذا( ٕاىل صلك حنوي، واًخحوًي يف اًرثبة ٔبًضا؛ ٔبي يف لّك مجةل حتخوي ؿىل 

ي واحب؛ ٔلن ُذا املوضؽ  حرثُب مـنّي ًـيارصُا؛ فِيي مجةل ًِا وحوبَة اًخحوًي فاًخحًو

من بني املواضؽ اًّت ًخلدم امس الاس خفِام ؿىل اًفـي ٔبو ادلةل اًفـََة؛"ٔلن ُذٍ ألدواث 

ا"  ًِا ظدر اًالكم وحواب فال جيوز ثأٔخرُي
(36)

؛ ٔلهنا مذخععة ابًعدارت ويف ذكل فوائد 

ا  . مجة ومٌعلِة ًدسَِالث ؿدًدت يف اًيعق واًالكم واملـىن وكرُي

ُ َرُسولً :ّز وؿال:")ٔبُذا اشلي( يف كوهل ثـاىلكوهل ؾ - ـََر اّللَّ َ ي ب ِ َذا اشلَّ َُ  َب
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ٔبُذا املبـوج من ؾيد هللا رسول ٕاًَيا، ؤبظي ادلةل اًخوًَدًة ًِذٍ  ٔبي" (:70)اًفركان/

الًٓة: "بـر هللا ُذا= فـي: فاؿي: مفـول بَ، فِيي مجةل ثوًَدًة فـََة ماضوًة مث 

 : حوًََة نٌل ًًلحتوًت ٕاىل ادلةل اًخ

و زايدت كِد اًخخعَط بدخول اًلرض من اًبـثة= بـر هللا ُذا  - اًخحوًي ابًزايدت ُو

 . رسول= فـي: فاؿي: مفـول: مفـول ٔلخهل

" ٔببـر  بٔ  اًخحوًي بزايدت ؾيرص اًسؤال= اهلمزت املس هتّي هبا ُذا ألسَوة الاس خفِايم" -

 . ـول: مفـول ٔلخهلهللا ُذا رسول= ٔبدات الاس خفِام: فاؿي: مف

و اًخحوًي بخلدمي املفـول بَ ؿىل فـهل وؿىل اًفاؿي،  - و املِم يف ُذا احملّي، ُو ُو

وزايدت)اشلي( ٌَّربط بني املفـول بَ امللدم ابًفـي، وثلّدم ؿَََ ؾيرص الاس خفِام= ٔبُذا 

اشلي بـر هللا رسول= ٔبدات الاس خفِام: فاؿي: رابط: فـي: مفـول: مفـول ٔلخهل"
(37)

. 

هود ٔبن هوحض هلعة رممة ُو ٔبن بـغ حراهَب اًلربٓن اًىرمي يف اجلزء املبحوج، ٔبو لك 

بٓي اًلربٓن اًىرمي ثخاكزف ظور اًخحوًي فَِ ٕان مل هلي خي الآيث، فِىذن ابًخحوًالث 

اخملخَفة، ففي مجةل كربٓهَة مثال حيدج فهيا ثلدمي وثأٔخري وزايداث مذيوؿة، وكد ًَحلِا 

ذا م ا ًـعي يف هؼران اًعورت الهٔكي ٌَمنوذح اًخحوًًل يف ًلة اًلربٓن حذف ٔبًضا، ُو

بٔي  اًىرمي، وجياز ٔبن ًدرس ُذا يف خاهة اًخحوًي حبذف املفـول بَ، فِخحلق إلؾراة"

 بـثَ. وما ًـود ؿىل املوظوف، نلول حٍرر:

 . وما يشٌء ِحَت مبسدباخِ     َبحَبت ِِحى هتامَة بـَد جنٍد 

 : َخَ(، ونذكل ما ًـود ؿىل اخملرب ؾيَ دوهنٌل نلول امرئ اًلُسواًخلدٍر وما يشء )ِح 

 فثوة وسُت وزوة ٔبحّر. فأٔكبَت زحفا ؿىل اًّرهبخني

 (" ٔبحّرٍ واًخّلدٍر فثوة )وسُذَ( وزوة )
(38) 

. 

َُِبونَ  : ٔبّي نٌل يف كوهل ثـاىل وؾزّ  - ٍَن َػََُموا َبيَّ ُمٌلٍَََب ًَيلَ ِ مَلُ اشلَّ ـْ ََ  َوس َ

 (.777)اًضـراء/

 : اًّعورت اًّرابـة -7

  : املفـول بَ اكف ًػ "نذكل" -7-0
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ََْوَم نٌل يف كول هللا ثـاىل:  كَاَل َنَذكِلَ َبثَْخَم بآَيثُيَا فًََِسُهَتَا َوَنَذكِلَ اًْ

َِ : (، ويه يف كوهل ثـاىل076)ظَ/ثًَُس  ِّ َف َوًَْم ًُْؤِمن ِبأآَيِث َرب زِي َمْن َبرْسَ َوَنَذكِلَ جَنْ

َذاُة اْلِٓخَرِت َبَصدُّ َوَببْلَىوَ  ـَ َ ً /َكال هللا ثـاىل: -.  (077)ظ َم ِمْن َبهَباء َْ َ َنَذكِلَ هَُلطُّ ؿََ

انَّ ِذْنًرا ُ َبَق َوكَْد بٓثٌََُْاَك ِمن زلَّ اًاكف ُو املفـول بَ امللدم ؿىل اًفـي  (،99ظَ/)َما كَْد س َ

يف حمّي هعب مفـول بَ ًفـي حمّول  واًفاؿي؛ ٕاذ"اًاكف امس مبـىن مثي مبين ؿىل اًفذح

ابٕلضٌلر ًفرّسٍ ما بـَدٍ بخلدٍر: مثَي ذكل الاكذعاص"
(39)

ٔبو"نذكل: هـت ملعدر  ،

حمذوف: ٔبي نٌل كععيا اي محمّد ُذٍ اًلّعة"
(40)

، ٔبو" نذكل: حرف اجلر وامس إلصارت 

اٍ مذـَلان بعفة ملفـول معَق حمذوف ثلدٍٍر هلط ؿََم كععا اكئيا مثي اشلي كععي

(41)ؿََم"
، ؤبؾربت الًٓة:")نذكل( مذـَّق مبحذوف مفـول معَق ؿامهل هلّط"

(42)
ذا  ، ُو

ذا موؿد من اّلّل ؾّز وخي ًرسوهل  رشخ الًٓة:" ( مٌعوة احملي، ُو اًاكف يف ك)َذكِلَ

ظىل اّلّل ؿَََ وسمل، ٔبي: مثي ذكل الاكذعاص وحنو ما اكذععيا ؿََم كعة موىس 

ٔبخبار ألدم وكععِم ؤبحواهلم، حىثريا ًبٌُّاثم، وزايدت يف وفرؾون، هلّط ؿََم من سائر 

زداد املسدبرص يف دًيَ بعريت، وثخأٔند احلجة ؿىل من ؿاهََد  َـخرب اًسامؽ ٍو مـجزاثم، ًو

 "واكبَرَ 
(43) 

. 

و حتوًي بخلدمي ؾيرص املفـول بَ ؿىل  حدج حتوًي يف بًِة اًرتهَب ادلًل ُو

اكف مبـىن مثي اشلي ُو يف حمي هعب مفـول بَ ًعَق اًفـي واًفاؿي مـا؛ ٕاذ هلّدر ٔبن اً

ابمس إلصارت ذا املرتاص مؽ اًالم ٌَبـد واًاكف ٌَخعاة، فإلؾراة:")اًاكف(: امس مبـىن 

)مثي( مبين ؿىل اًفذح يف حمي هعب مفـول بَ ًفـي مضمر ًفرسٍ ما بـدٍ، بخلدٍر مثي 

ون هلط ؿََم، و)ذا( امس ذكل الاكذعاص، وحنو ما اكذععيا ؿََنك كعة موىس وفرؾ

ٕاصارت مبين ؿي اًسىون يف حمّي حّر ابٕلضافة"
(44)

، وهلط"ٔبي هبأٔ من ألهباء"
(45 )

يف بًِة 

املـىن اًـمَلة بـد اًفـي ًدساوكَ مؽ لكمة ٔبهباء املذهورت يف الًٓة لحلا، ويه )ؿََم من 

: فـي مضارع مرفوع وؿالمذَ اًضمة اًؼاُرت يف بٓخٍر ًخجر  دٍ ؾن ؾوامي ٔبهباء(. وهلطُّ

: حنن، وإلحاةل ثـود ؿىل هللا ؾز  اًيعب واجلزم، واًفاؿي مضري مس خرت وحواب ثلدٍٍر

وخي، وخاء اًفـي مبلدر مضري )حنن( ٌَخـؼمي واًخفخمي واًـزت وؿَّو اًضأٔو واحملخد، بٔو 
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حرف اجلر وامس إلصارت مذـَلان بعفة ملفـول معَق حمذوف، ثلدٍٍر هلط  ثـرة "نذكل

"اكئيا مثي اشلي كععياٍ ؿََم ؿََم كععا
(46)

،
 

ًًذحى يف ٕاؾرابَ ؿىل ُذٍ  ٔبو ُو

 " هـت ملعدر حمذوف ٔبي نٌل كععيا اي محمد ُذٍ اًلّعة:  نذكل  " اًضالكة
(47) 

. 

كَاَل َنَذكِلَ َبثَْخَم بآَيثُيَا ويه كوهل خّي من كائي: 076:  الًٓخان اًلربٓهُذان اًىرميخان -

زِي َمْن   من ظَ، ويه يف كوهل ثـاىل: 077و ََْوَم ثًَُس فًََِسُهَتَا َوَنَذكِلَ اًْ  َوَنَذكِلَ جَنْ

َذاُة اْلِٓخَرِت َبَصدُّ َوَببْلَى ـَ َ َِ َوً ِّ َف َوًَْم ًُْؤِمن ِبأآَيِث َرب ٌل ثلرتابنَبرْسَ من  -يف ٕاؾراهبٌل -، ُو

ذٍ الآيث هدرهجا مضن ظورت ثلدمي املفـول ب99الًٓة الٓهفة اشلهر رمق َ احملول ابملٌلزةل ، ُو

من ما حلَّ، ٔبو هؼرٍي مثي ٕاىل اًاكف املدسق مؽ امس إلصارت، واًالم واًاكف ٌَبـد 

 .  واخلعاة ؿىل اًخوايل

 : اًخّحوًي الاخذَاري

 : اًّعورت اخلامسة -5

املفـول بَ امس خمعط ابًخلدمي واًفـي مذّعي بَ مضري ًـود ؿىل املفـول بَ امللدم  -5-0

َِ َحاِظًبا املفـول بَ امللدم نٌل يف كوهل: مثي:"الّك".  َْ َ ْن َبْرَسَْيَا ؿََ َِ فَِمهْنُم مَّ فالَُكا َبَخْذاَن ِبَذهِب

 ُ ْن َبْقَرْكٌَا َوَما اَكَن اّللَّ َِ اْلَْرَض َوِمهْنُم مَّ ْن َخَسْفٌَا ِب َحُة َوِمهْنُم مَّ َْ َُ اًعَّ ْن َبَخَذثْ  َوِمهْنُم مَّ

َمُِْم َوًَىِ  َِ ََْؼ َُِمونَ ًِ بًِة الًٓة يف اًرتهَب اًـمَق ٔبخذان  : (71)اًـيىبوث/ن اَكهُوا َبهُفَسُِْم ًَْؼ

الك فالّك مفـول بَ ملدم اخذَارا ل وحواب؛ ٔلهيا وس خعَؽ اًلول: ٔبخذان الك بذهبَ، بٔي 

ملدم بأٔخذان، واًفاء، ٔبو حرف ًالس خئٌاف، وجسّمى "اًفعَحة؛ ٔبي ٕاْن صئَت ٔبْن ثـرَف 

ٔبخذان الّك بذهبَ" معرَيمه فلد
(48)

ويه حرف ؾعف ٔبي ؾعفت مجةل ؿىل مجةل، وثلدٍر  ،

و ًخحدج ؾن اًـخات، ٔبي  املـىن ٔبي الّك؛ ٔبي لك واحد بَُٔىٌاٍ مبا اكرتف من ذهب، ُو

اًفائت ذهرمه من كوم ًوط مدٍن مثود كارون هوخ وفرؾون، ٔبخذان مجةل فـََة مذىوهة من 

 . يف حمي رفؽ فاؿي اًفـي املاِض واًــيا مضري مذعي مبين

-اَن ثَْخِبرًيا ْ بْيَا هَلُ اْلَْمثَاَل َوالُكا ثرَبَّ (: ففي ألوىل ثلدٍر اًبًِة ادلََة، 39)اًفركان/َوالُكا رَضَ

ؤبقركٌا كوم هوخ ٔبقركٌامه ملا نذبوا اًرسي وحـَيامه ٌَياس بًٓة، ؤبؾخدان ٌَؼاملني ؿذااب ٔبًامي، 

ملدم ٌَجمةل )ثربان( وهـربَ حرف اًواو ٌَـعف، ؾعفت ؿىل ويف اًثاهَة و)الّك( مفـول بَ 
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، وثربان فـي  مجةل والّك رضبيا هل ألمثال، الّك:"مفـول بَ؛ ٔلهَ فارغ مل ٌض خلي بضمرٍي

وفاؿي، وثخبريا مفـول معَق"
(49) 

: ًًذعب ابًفـي )ثرّبان(، وجيوز ًيا اًلول:"الّك مفـول بَ 

(50)بخرّبان؛ ٔلهَ كري مس خوف ملفـوهل"
؛ ٔبي ًُس ٌَفـي ثرّبان من مفـول يف مٌعق ادلةل 

يا  ويف مس خواُا اًـمَق ٕال ٔبن ًيؼر يف )الّك( فِو ألوىل وألحق مباكهة املفـوًَة، ُو

هكيت معََة اًخحوًي ابًخلدمي اجلوازّي ٔبو الاخذَارّي كري إلحبارّي، وجيوز ٔبن جيرب 

ـعوف ؿىل ما كبهل وجيوز ٔبن ٍىون والّك مابًخحوًي يف الّك اًثاهَة فِىون إلؾراة:"

ل  بخرّبان   مفيعوبة    ؤبّما الّك اًثاهَة ألمثال يف مـياٍ،اًخلدٍر وذهران الّك؛ ٔلن رضبيا هل 

 كري"
(51)

. 

َمُي اًْخَ :  كال هللا ثـاىل - ـْ َّ َِّّت اَكهَت ث ٍُ ِمَن اًْلَْرًَِة اً يَا َْ ٍُ ُحوْكًا َوِؿًَْما َوجَنَّ َبائَِر َوًُوًظا بٓثٌََُْا

ُْم اَكهُوا كَْوَم َسْوٍء فَاِسِلنيَ  هنَّ
ِ
(، ففي ُذٍ الًٓة ثلدم املفـول بَ ؿىل اًفـي 75)ألهبِاء/ا

و حبنك  واًفاؿي، لحذواء مجةل )بٓثٌُا( ؿىل مضري حيََيا ؿىل من س بق احلدًر ؾيَ، ُو

و اًضمري اًِاء اشلي ُو ٔبًضا مادام اًخعق بفـي فِو مفـول بَ، واًخحوًي  املفـول بَ، ُو

َدًة ًلًٓة )وبٓثٌُا ًوظا بٓثٌُاٍ  يف بًِة اًالكم ؿىل ُذا امليحى حاظي يف ٔبن ادلةل اًخًو

احلنك(، وكري اًرتهَب لكذضاء ٔبن ٍىون معابلا ًيعب )ًوظا( مبوحب فـي ًضمر يف بًِة 

: واذهر ًوظا ؾعفا ؿىل س َاق احلدًر ؾن ألهبِاء، واملخواظي مؽ هو  خ الًٓة وادلةل، وهلدٍر

وكرٍي من ألهبِاء ؿَهيم اًسالم، ٔبو ؤلن هللا ؾز وخي كّدمَ كبي ما وكؽ هل من مٌة من 

هللا، ومن ٕاثَان احلنك واًـمل، فاًثلي املـيوي ِّحي يف ثلدمي امس اًييب اشلي ُو ًوط ٍميِد 

وظا: مفـول بَ  هللا مبا لٔكٍ من هـم ؤبكدق ؿَََ من حىرم وثفضي، فٕاؾراة الًٓة:"ًو

ـي مضمر ًفرسٍ ما بـدٍ ٔبي وبٓثٌُا ًوظا، ٔبو بفـي حمذوف ٔبًضا بخلدٍر واذهر مٌعوة بف

 ًوظا"
(52)

وظا مفـول بَ مٌعوة ًفرسٍ ما بـدٍ ٔبي بٓثٌُا ًوظا فِو من ابة  ، ٔبو "ًو

الاص خلال ومجةل بٓثٌُا مفرست ل حمي ًِا"
(53)

، والاص خلال  ذماٍز ؾن اًخحوًي،
 

َوًُوظًا( ٔبو)

وظا مفـول ب ( فـي ماض وفاؿهل اًواو ؿاظفة، ًو ٍُ َ ًفـي حمذوف ًفرسٍ املذهور )بٓثٌَُْا

ومفـوهل ألول وادلةل مفرست ل حمي ًِا من إلؾراة )ُحْىٌلً( مفـول بَ َثن لٓثٌُاٍ"
(54)

؛ 

 . فِو حتوًي بخلَري اًرثبة ٕاحباري

  : مَحوػة
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:  ل ًوخد ثلدمي املفـول بَ ؾن اًفـي واًفاؿي مـا يف لّك من بٓي اًّسور الٓثَة

 احلّج، املؤمٌون، اًيّمي، اًلعط، اًّروم، اًّسجدت، ألحزاة، س بأٔ، فاظر.

 : خالظة
حيسن بيا ٔبن هيّوٍ بأٔن ازّلارس ٌَلة اًـربَة، ٍىدضف ٔبن وراء ُذٍ اًخحوًالث يف  

ُس جمّرَد ثلدمي ٔبو ثأٔخري ًلـان  هؼام ادلةل اًـربَة ٔبقراضا ودواؾّي ودللث هوّخَ ٕاٍهيا، ًو

ذا اشلي حـي  ابًّعدفة، ٕاذ املخلكم ًـرف ٔبظي اٌَلة، وما حتدزَ يف خمخَف مس خوايهتا، ُو

ازلارس ٌَلة اًلربٓن اًىرمي ٍىدضف ٔبن لك ثلدمي ٌَمفـول ؿىل اًفـي واًفاؿي ؿىل احلرص، 

و ٔبهـميا اًيّؼر ًوخدان ٔبن )ؿمل اٌَلة(  ٕاهٌّل خَفَ دلةل مرهوزت ثخلاٍر مؽ دلةل ؿدم اًخلدمي، ًو

كة مؽ ٔبرسار ٕاحراء ُذٍ اًخحوًالث، وبَوغ املـاين اًّت جضلكِا اًرتهَباث احلدًر هل ؿال

اخملخَفة، وحتّدد دللهتا، بي من اًـٌَلء من حتّدج ؾن )ؿمل اٌَلة( املعَق، وؿالكذَ 

بىضف قوامغ اٌَلة اًـربَة ابخداًء مبـرفة ذّما ثخىّون مٌَ اٌَلة من اًـيارص اًفـََة 

ان؛ مثال ٕاذ كال ظاحبَ: "فِحخاح اًاكصف والامسَة واحلرفِة، وذكل خ اء يف نخاة اًرُب

ؾن ذكل ٕاىل مـرفة ؿمل اٌَلة:اسٌل وفـال وحرفا"
(55)

، ورمغ ٔبن ؿمل اٌَلة اشلي ًلعدٍ 

ظاحب اًىذاة ُو املـرفة بأٔظول اٌَلة اًـربَة من معي ٌَحروف وظَف ألفـال اخملخَفة 

، ٕاّل ٔبهيا وسدضّف من ُذا ٔبن اًخحوًي بخلدمي وبًِة ألسٌلء، وهَفِة ثواردُا لكِّا يف ادلةل

املفـول بَ ؿىل اًفـي واًفاؿي، ًُس كامئا ؿىل مٌعق كري مرّبر يف اًلربٓن اًىرمي، وٕامنا 

مٌـلد ؿىل ثواجش املـىن ٌَجمةل اًّت حدج فهيا ُذا اًخلدمي مؽ ادلةل اًسابلة ٔبو اًالحلة، 

ذا حفاػا ؿىل اًس َاق اًـاّم اشلي ًخداخي  مؽ س َاكاث لٓي من اًلربٓن يه  - هؼرانيف-ُو

ٔبس بق، وثأئت لحلة يف مراثب بـَدت مذدّرخة، ٕاّل ٔبهيا ىىدضف ٔبن خِعا دكِلا ومذَيا يف 

 . بٓن واحد ًعي لك فواظي الٓي اًـؼاميث مؽ بدّو اخذالف بُهنا يف بـغ ألحِان

ٕاًََ فاملفـول ٕان  ومبا ٔبّن ادلةل اًفـََة مذىّوهة من فـي وفاؿي ومفـول بَ، ٕان احذاحت

َُ اكجلزِء  ثلّدم مبيعق اٌَلة ٕاحبارا ٔبو اخذَارا؛ ٔبي"ألظي يف اًفاؿي ٔبن ًَخَّعي بفـهل، ٔله

ُم املفـوُل ؿىل اًفـي واًفاؿي مـًا.  ٍُ املفـوُل. وكد ًُـَىُس ألمُر، وكد ًَخلدَّ مٌَ، مُث ًأئت بـَد

ا ُممخيؽ،  ا واحٌب، وٕامَّ ا خائٌز، وٕامَّ نٌل جيوز ثلدمي املفـول بَ "يف خرب اكن؛ ولكُّ ذكل ٕامَّ

حنُو: اًّعدًق نيخَ، ٔبو نيت ٕااّيٍ"
 (56)

. 
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وثلدمي اًفاؿي واملفـول ٔبحدٌُل ؿىل الٓخر هل وػائفَ ودللث اًخحوًي بخلدميَ حوكن يف 

 : اليٓت

ورد ؿىل مخس ظور ٔبربـة مهنا حتوًال ٕاحباراي، وواحدت حتوًال اخذَاراي، ويه ؿىل 

 : اًيحو اليٓت

فِد دلةل إلخبار ابًخّىثري. ٔبّول: ة( ًو  خاء)مك اخلرًب

 )ٕااّيي(ًفِد اًلرص واًخّوهَد مـا. : َثهَّا

و اس خفِام َيرح ٕاىل قرض املـاثبة وحتلري اًفـي )ما( الاس خفِامِة : َثًثا  . : ُو

فِد اًخّذنري واحملاحجة ورضة املثي : رابـا  . مضري)اكف( مبـىن)مثي( ًو

فِد دلةل الاص امتل، وثأٔهَد ومـىن إلحاظةخامسا:امس ًفِد ا  .  ًـموم)الُكّ( ًو



 اًـدد اًواحد واًـرشون                                                       جمةل لكَة آلداة و اٌَلاث
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 :املراحؽ واملعادراًِوامش و 

 
                                                                        

ٔببو اًلامس محمود بن معر اًّزخمرشي، املفّعي يف ظيـة إلؾراة، حتلِق: ؿًل بػومَحم،  (1)

 .58، ص0،  ح0993، 0دار ومىذبة اًِالل، بريوث، ًبيان، ط

ػػور اًيدًػػة يف 0907-0877انفػػؽ اجلػػوُري اخلفػػايج )  (2) م(، اخملخرصػػ يف اًيّحػػو، )اًُز

ي(، حتلِق ومراحـػة: محمػد ؾبػد املػيـم اخلفػايج، مىذبػة الٓداة، اًلػاُرت، ازلروس اًيحو 

 .75، ص7110، 0مرص، ط

 .3، اًلاُرت، مرص، ص0997، 7م(، ٕاحِاء اًيّحو، ط0967ٕابراُمي مععفى) (3)

ابػن حيّن)ٔببػو اًفػذح ؾػنن بػن حػين(، اخلعػائط، حتلِػق محمػد ؿػًل اًيّّجػار، ( ًيؼر: 4)

 . 799 -798، ص0ىذب املرصًة، حدار اً  -املىذبة اًـَمَة

 . 059املرحؽ هفسَ، ص( ًيؼر: 5)

هتػا ًخحََػي اًبػىن اٌَلوًػة، ؿاًػــم اًىذػب راحب بومـزت، ( ًيؼر: 6) ة اًيحو اًـربػي ورٍؤ هؼًر

 . 059،  ص7100ألردن،  -احلدًر، ٕاربد

دراسة  ُػ(، ٔبوحض املساكل ٕاىل ٔبًفِة ابن ماكل، 760) ألهعاري هللا ؾبد ازلٍن حٌلل (7)

وحتلِػػق ًوسػػف اًضػػ َل محمػػد اًبلػػاؾي، دار اًفىػػر ٌَعباؿػػة واًًرشػػ واًخوزًػػؽ، ابة ٔكٍػػن 

 . 0ث، ح -ط، د -مـياُا وحوكِا، د

، 7ث، ح-، د05ُػ(، اًيّحو اًوايف، دار املـػارف، مرصػ، ط0398ؾّباس حسن)ث (8)

 . 579ص

ثوحهيِػا -يُهتػا اًـمَلػةب -ظػورُا راحب بومـزت، ادلػةل اًوػَفِػة يف اًلػربٓن اًىػرمي( ًيؼر: 9)

، اًعبـة 7119ألردن،  -ازلليل، ؿامل اًىذب احلدًر، ٕاربد، وخدارا ٌَىذاة اًـاملي، ؾٌلن

 . 75، صألوىل

ـَلًِل املرصي اًَِْمداين ) (10) ُػ(، رشخ ابن 768-698هباء ازلٍن بن ؾبد هللا بن َؾِلِي اً

ُػ( ومـَ نخاة"مٌحة 677-611كل )ؾلِي ؿىل َبًفِّة ٔبيب ؾبد هللا محمد حٌلل ازلٍن بن ما

، اًعبـة  71محمد حمي ازلٍن ؾبد اذلَد،  ط ثأًَٔف  "،اجلََي بخحلِق رشخ ابن ؾلِي
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دار  -، دار اًرّتاج ًٌَرّش واًخّوزًؽ، اًلاُرت، مرص0971اًرشؾَة واًوحِدت واملخـاكد ؿَهيا، 

 . 96، ص7، حسـَد حودت اًّسّحار ورشاكٍ، مرص  مرص ٌَّعباؿة/

مؽ ربعَ ابٔلساًَب اًرفِـة واحلَات اٌَلوًة املخجددت، ، اًيحو اًوايف، ؾباس حسن( 11)

 . 87ص، 7ث، اجلزء -دار املـارف، مرص، اًعبـة اًثاًثة، د

ما ٌسّمى اًـيارص املوكةّل ٌَرتهَب اٌَلوي مبيؼور اٌَساهَاث احلدًثة؛ فلد ثـمي ( 12)

ٌَلوي ومتدًدٍ؛ حِر ل ثؤثّر يف ؿالكاث اًلواؿد اًخحوًََة إلضافِة ؿىل ثوس َؽ اًرتهَب ا

َّية،  اًرتهَب ألساس، وٕامنا كد ثَحق بَ بـغ اًـيارص اٌَلوًة ؿىل هجة حتلِق وػَفة مـ

اكًوظف واًبدل واًخوهَد واًـعف وإلضافة وكري ذكل. ًيؼر: ؾبد احلَمي بن ؿُس، اًبًِة 

ػػػران، اًرتهَبِة ٌَحدج اٌَساين،  ، ص ، دط7116اجلزائر، مًضوراث دار ألدًب، ُو

008. 

ظـعـة،  بن ؿامر بن ربَـة بن وـب بن حـدت بن ربَـة بن ؿدس بن مزامح "بن (13)

رِي ًََت  ٔبل)  فَِ: ظاحبخَ؛ ٔبي ًَىل ًَىل كول كُس امسَ ٔبن ؿىل ازلًَي ومن ـْ  ِص

، " ًيؼر: ٔببو اًفرح ألظفِاين( فراحؽُ  ُمس ِخليُّ  كٍَُْس  َرْحيُ  مىت...  نثريتٌ  واخلعوُة 

 . 3، ص7ث، ح-، د7ألكاين، حتلِق: مسري خابر، دار اًفىر، بريوث، ًبيان، ط

 . 036اًبًِة اًرتهَبِة ٌَحدج اٌَساين، صؾبد احلَمي بن ؿُس، ( ًيؼر: 14)

 . 75ًيؼر: راحب بومـزت، ادلةل اًوػَفِة يف اًلربٓن اًىرمي، ص (15)

 . 76 -75ًيؼر: املعدر هفسَ، ص (16)

ه ٔبو 770ث)لاُر بن ؾبد اًّرحٌلن بن محمد اجلرخاين اًيّحوئببو بىر ؾبد اً (17)

، كرٔبٍ وؿَّق ؿَََ ٔببو فِر محمود محمّد صاهر معبـة يف ؿمل املـاين ، دلئي إلجعاز(ه777

املدين ابًلاُرت، مرص، دار املدين جبّدت، املمَىة اًـربَة اًّسـودًة، مىذبة اخلاجني ٌَّعباؿة 

 . 001، ص0997، 3مرص، ط واًًرّش واًخّوزًؽ، اًلاُرت،

حمي ازلٍن ازلروٌش، ٕاؾراة اًلربٓن اًىرمي وبَاهَ، اًاميمة ٌَعباؿة واًًرش واًخوزًؽ، ( 18)

، 06بريوث، اجلزء-بريوث، دار ابن نثري ٌَعباؿة واًًرش واًخوزًؽ، دمضق-دمضق

 . 638ص
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ًٌَرش  هبجت ؾبد اًواحد ظاحل، إلؾراة املفعي يف نخاة هللا املرثي، دار اًفىر( 19)

 . 58واًخوزًؽ، اجملسل اًسابؽ، ص

إلؾراة ازّلليل: اشلي وػَفذَ حتدًد دلةل اًبًِة اًرتهَبِة اًخحوًََة بـد ٕاؾراهبا مبا  (20)

ًلابي كاؿدت اًيحو يف ًلة من اٌَلاث إلؾرابَة ظبـا اكٌَلة اًـربَة ومٌَ" ٕاؾراة اًيعب 

ض رتط وحود ؿالكة دلًَة بني اًوامس وحراهَب اًًّسل: فِو ٌس يد يف اًبًِة اًـمَلة ٌو

املـعَاث اًّّت ثلّدرما  -يف ضوء ُذا اًخّحدًد-إلؾرايب واملرهب الامسي املوسوم فَيخأّٔمي 

يٌة ة-حراهَب اًًسل اًواردت يف ادلي الٓثَة: بٔ  يًة، ًُست -ٕاّن ُيدا حًز ػيًت ُيدا حًز

يًة، ُيد خاءث"، ًيؼر ًالسزتادت والاس خثباث: محمّد اًّرحايل، حرهَب اٌَلة  ُيٌد حًز

ة خدًدت، دار ثوبلال ًٌَرّش، ازلار اًبَضاء، امللرة، مّت ورش ُذا  اًـربَة ملاربة هؼًر

اًىذاة مضن سَسةل" املـرفة اٌَساهَة "ٔبحباج ومناذح إبرشاف: ؾبد اًلادر اًفايس اًفِري 

 . 77، ص7113، 0بدمع من وزارت اًثلافة، ط

ة مك مـىن ويف (21)  مؽ جس خـمي ٔبن والٔنرث ؤبي اًدضبَِ اكف من مرهبة يهو ٔكٍن اخلرًب

ة من ؤكٍن) خي و ؾز هللا كال من  ويكء اكع بوزن واكء ٔكٍن ًلاث مخس وفهيا( كًر

وؽ. ًالسزتادت ًيؼر: اًزخمرشي، املفّعي يف ظيـة  بوزن واكٕ  وـي بوزن ؤكي هَؽ بوزن

، 0، ح0993، 0ًبيان، ط إلؾراة، ، حتلِق ؿًل بومَحم، دار ومىذبة اًِالل، بريوث،

 . 778ص

ا ٌَخعدٍر املس خحلة وألسٌلء (22)  امس ٕاىل ٔبضَف امس لك : ويه ٔبًضا، ٔبربـة بلرُي

ة، مك ٕاىل ٔبضَف ٔبو رشط، امس ٔبو اس خفِام، الابخداء " ًيؼر:  بالم اكرتن امس ولك اخلرًب

، 0، حُػ(ػ ٔبوحض املساكل ٕاىل َبًفِّة ابن ماكل760حٌلل ازّلٍن ؾبد هللا ألهعاري)ث

 . 707ص

ًيؼر: ٔبِحد بن ٕابراُمي بن مععفى اًِامشي، اًلواؿد ألساس َة ٌَلة اًـربَة، حتلِق  (23)

-محمد ٔبِحد كامس، املىذبة اًـرصًة، بريوث، ًبيان، رشنة ٔببياء رشًف ألهعاري، ظَدا

 . 008، دط ، ص7119ًبيان، -بريوث

: وفروؾِا ٌَلائب،" ٍٕااي"و ٌَمخاظب،" ٕاايك"و ٌَمخلكم،" ًيؼر:ثوضَح: ٕاايي (24)

 ٔبن اخملخار: وٕاايُن، ثيبَِ وٕاايمه، وٕاايٌُل، وٕاايُا، وٕاايهن، وٕاايمك، وٕااينٌل، وٕاايك، ٕاايان،"
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وقَبة.ًيؼر: ألهعاري،  وخعاة، حلكم، حروف ًِا اٌَواحق ؤبن" ٕاايَّ " هفس اًضمري

 هل ؾٌلد وٕاايّ  امس ، وكال بٓخرون: اًاكف000، ص0ٔبوحض املساكل ٕاىل ٔبًفِة ابن ماكل، ح

و -538حرف، ًيؼر: ٔببو اًبلاء ؾبد هللا بن احلسني بن ؾبد هللا اًـىربي، )وزل ُو

واًلراءاث، حتلِق: ٕابراُمي ؾعوٍ  إلؾراة وحٍو من اًرِحن بَ من ما ه(، ٕامالء606ثوّف 

 . 6، ص0ث، ح-ط، د-ؾوض، املىذبة اًـَمَة، لُور، ابهس خان، د

 . 65ؾراة املفعي ،اجملسل اًخاسؽ، صًيؼر: هبجت ظاحل ؾبد اًواحد، الٕ  (25)

-ٔبّي ٕاذا اكهت اس خفِامِة ًَوظف هبا، فذكل اًّّت ًوظف هبا كسم برٔبسَ، ّتخَف  (26)

ؾن اًرشظَة واملوظوةل. ًيؼر: ٔببو احلسن ؿًل بن ؿُس بن  -من حِر املوكؽ واًوػَفة

ايئ، دار اًفىر ًٌَرش ؿًل بن ؾبد هللا اًّرّماين، رساًخان يف اٌَّلة، حتلِق: ٕابراُمي اًّسامرّ 

 .73، ص0، ح0987ط، -واًخوزًؽ، مّعان، ألردن، د

 .765ًيؼر: هبجت ظاحل ؾبد اًواحد، إلؾراة املفعي ،اجملسل اًثامن، ص (27)

-ٔبّي ٕاذا اكهت اس خفِامِة ًَوظف هبا، فذكل اًّّت ًوظف هبا كسم برٔبسَ، ّتخَف  (28)

وةِل. ًيؼر: اًّرّماين، رساًخان يف اٌَّلة، ؾن اًرشظَِة واملوظ -من حِر املوكُؽ واًوػَفةُ 

 .73، ص0ح

ري اًلاُري  (29) ًيؼر: مشس ازّلٍن محمد بن ؾبد امليـم بن محمد اجلُو

ُػ(، رشخ صذور اشّلُب يف مـرفة الكم اًـرة، حتلِق: هّواف بن حزاء 889اًضافـي)ث

املمَىة اًـربَة احلاريث، ؾٌلدت اًبحر اًـَمي ابجلامـة إلسالمِة، املدًية امليّورت، 

 . 658، ص7، ح7117، 0اًّسـودًة، ؤبظهل خمعوط ماحس خري معبوع، ط

خالل ازلٍن احملًل وخالل ازلٍن اًس َوظي، اًلربٓن اًىرمي برواًة حفط ؾن ًيؼر:  (30)

ؿامص ابًرمس اًـنين وهبامضَ ثفسري اجلالًني، مذًاّل بأٔس باة اًّنول ٌَس َوظي، دار 

 . 377، ص0986اًلاُرت، مرص، اًلدس ًٌَرّش واًخّوزًؽ، 

ٔبرشف ؿَََ وراحـَ نٌلل محمد ًيؼر: محمد محمود اًلاِض، ٕاؾراة اًلربٓن اًىرمي،  (31)

 .779، ص7101، 0برش، ؾبد اًلفار حامد ُالل، اًعحوت ًٌَرش واًخوزًؽ، ط

 .765ًيؼر: هبجت ظاحل ؾبد اًواحد، إلؾراة املفعي ،اجملسل اًثامن، ص (32)

 .071، ص7واًلراءاث، ح إلؾراة وحٍو من اًرِحن بَ من ما ءاًـىربي، ٕامال (33)
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 . 087ًيؼر: هبجت ظاحل ؾبد اًواحد، إلؾراة املفعي ،اجملسل اًخاسؽ، ص (34)

 . 001ص 70ًيؼر: حمي ازلٍن ازلروٌش، ٕاؾراة اًلربٓن اًىرمي وبَاهَ،ح (35)

خفاخة،  مععفى اًلالًُين، خامؽ ازلروس اًـربَة، راحـَ وهلحَ ؾبد امليـم (36)

 . 03، ص3بريوث، ًبيان،اجلزء-مًضوراث املىذبة اًـرصًة، ظَدا

ة اًيحو ( 37) اة زهرايء بِٔحد جمدي ظاحل، ػاُرت احلذف يف ضوء هؼًر ًيؼر: ؾبد اًُو

ة  ة س يًو َدي اًخحوًًل؛ دراسة حتََََة يف اًلربٓن اًىرمي، جمةل اًخجدًد، جمةل فىًر اًخًو

ا اجلامـة إلسالمِة اًـ م، 7117-ُػ0778املَة مباًزياي، اجملسل احلادي ؾرش، حموكة ثعدُر

 . 065اًـدد اًثاين واًـرشون، ص

 . 075، ص00محمود بن ؾبد اًرحمي ظايف، اجلدول يف ٕاؾراة اًلربٓن اًىرمي، ح( 38)

 . 051، ص7هبجت ظاحل ؾبد اًواحد، إلؾراة املفّعي، مج (39)

 . 777، ص06هَ،ححمي ازّلٍن ازّلروٌش، ٕاؾراة اًلربٓن اًىرمي وبَا (40)

كامس ِحَدان دؿاس، ٕاؾراة اًلربٓن اًىرمي، دار امليري، دار اًفارايب، دمضق،  (41)

 . 777، ص7ه، ح0775سوراي، 

 . 708، ص06محمود بن ؾبد اًّرحمي ظايف، اجلدول يف ٕاؾراة اًلربٓن اًىرمي، ح (42)

ىضاف ؾن ، اً ( ُػ 538 ػ 767)  اًّزخمرشي معر بن محمود اًلامس ٔببو هللا خار (43)

ي، دار اًىذاة اًـريب، بريوث،  ي يف وحوٍ اًخأًٔو ي وؾَون الٓكاًو حلائق قوامغ اًخًن

 . 86، ص3ه، ح0717ًبيان، 

 . 051هبجت ؾبد اًواحد ظاحل، إلؾراة املفعي، اجملسل اًسابؽ، ص( 44)

 . 777، ص06حمي ازلٍن ازلروٌش، ٕاؾراة اًلربٓن اًىرمي وبَاهَ، ح( 45)

 . 770، ص7س، ٕاؾراة اًلربٓن اًىرمي، حكامس ِحَدان دؿا (46)

 . 775، ص6حمي ازلٍن ازلروٌش، ٕاؾراة اًلربٓن اًىرمي وبَاهَ، ح( 47)

 . 699، ص5ًيؼر: املرحؽ هفسَ، ح (48)

 . 355، ص09املرحؽ هفسَ، حزء  (49)

 . 077هبجت ظاحل ؾبد اًواحد، إلؾراة املفعي، اجملسل اًثامن، ص (50)

 . 986، ص7اًلربٓن، ح اًـىربي، اًخبِان يف ٕاؾراة (51)
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 . 677، ص7هبجت ؾبد اًواحد ظاحل، إلؾراة املفعي، مج( 52)

 . 57، ص07حمي ازلٍن ازلروٌش، ٕاؾراة اًلربٓن اًىرمي وبَاهَ، ح( 53)

 . 797، ص7كامس ِحَدان دؿاس، ٕاؾراة اًلربٓن، ح (54)

ان يف ؿَوم اًلربٓن، حتلِق (55) : محمّد ٔببو بدر ازّلٍن محمّد بن ؾبد هللا اًّزرويّش، اًرُب

 . 790، اجلزء ألّول، ص0957ط، -اًفضي ٕابراُمي، دار اًرّتاج، اًلاُرت، مرص، د

حفين انظف وبٓخرون، ازّلروس اًيّحوًّة ألول واًثاين واًثاًر واًرابؽ، اؾامتد محمد  (56)

َة،  ألهبايب، ؾرف بَ وحر بَ ؿًل اًعيعاوي وسـَد ألفلاين، دار ٕاًالف ازلًو

 . 733، ص7116، 0اًىوًت، ط


