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نقيطي يف  نقيطي يف الضبط اللغوي يف تفسري العذب النّمري من جمالس الشـّ نقيطي يف الضبط اللغوي يف تفسري العذب النّمري من جمالس الشـّ نقيطي يف الضبط اللغوي يف تفسري العذب النّمري من جمالس الشـّ الضبط اللغوي يف تفسري العذب النّمري من جمالس الشـّ
        ----ٔانواعه ؤاثُره ٔانواعه ؤاثُره ٔانواعه ؤاثُره ٔانواعه ؤاثُره         - - - - التفسري التفسري التفسري التفسري 

  
        عامر ربيحعامر ربيحعامر ربيحعامر ربيح: : : : اOكتوراOكتوراOكتوراOكتور    سـتاذسـتاذسـتاذسـتاذالٔ الٔ الٔ الٔ اااااملرشف املرشف املرشف املرشف 

        عبد احلكمي بومعرعبد احلكمي بومعرعبد احلكمي بومعرعبد احلكمي بومعر: : : : طالب اOكتوراهطالب اOكتوراهطالب اOكتوراهطالب اOكتوراه
        قسم االٓداب واللغة العربيةقسم االٓداب واللغة العربيةقسم االٓداب واللغة العربيةقسم االٓداب واللغة العربية  

            لكية االٓداب واللغاتلكية االٓداب واللغاتلكية االٓداب واللغاتلكية االٓداب واللغات
        ))))جلزائرجلزائرجلزائرجلزائراااا((((    بسكرةبسكرةبسكرةبسكرة        جامعةجامعةجامعةجامعة                                                                                                                                                                

  

    :    :    :    :    صصصصــــــــــــــــــــــــملخملخملخملخ
يسعى البحث ٕاىل بيان  ٔانواع الضبط اللغوي ؤاثره يف 

، "العذب المنري من جمالس الشـنقيطي يف التفسري"تفسري 
وقد ظهر بعد اسـتقراء املدّونة ٔانه يُمكن توزيع ٔانواع الضبط 

  :اللغوي عىل مسـتوtت ثالثة
الضبط الضبط احلريك والضبط احلريف و : ّمض املسـتوى أالول

  .الرصيف
فقد مجع الضبط احلريك احلريف، والضبط : ٔاما املسـتوى الثاين

  .احلريف الرصيف، والضبط احلريك الرصيف
فقد حوى الضبط احلريك والضبط : ؤاما املسـتوى الثالث

  .احلريف والضبط الرصيف
علام بأن هناك ٔانواعا ٔاخرى من الضبط، حنو الضبط �ملثال 

لكها تندرج مضن الضبط  والضبط �لسـياق؛ وٕان اكنت
  .اللغوي

ٕان الغاية من تضافر مجيع ٔانواع الضبط اللغوي يه 

احلفظ والثبات والصحة للامدة اللغوية اليت ٔالقاها : حتقيق

الشـيخ محمد أالمني الشـنقيطي، وهذا ما انعكس �ٕالجياب 

  .املتلقي/ عىل السامع

  

  

Abstract:    
The current study aims at identifying the 

various types of Linguistic Regulation and 

its impact on the commentary entitled: 

“Elaadb En-namir min Majalis ash-Shanqîtî 

fît-Tafsîr”. The study of the corpus showed 

that the classification of the Linguistic 

Regulation is threefold.  

The first level includes diacritical 

regulation, lexical regulation and 

morphological regulation. Whereas, the 

second level comprises three combinations: 

the lexico-diacritic regulation, the morpho-

lexical regulation and the morpho-diacritic 

regulation. The third level encompasses the 

three types together (diacritical+ lexical+ 

morphological). In addition, there are other 

types such as: regulation via examples. 

Regulation through using context.  

The objective of the three 

aforementioned regulation levels is the 

correctness of the linguistic material and its 

preservation in Mohammed al-Amîn ash-

Shanqîtî’s speech which had a positive 

influence on the listener.
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        : : : : مقّدمةمقّدمةمقّدمةمقّدمة
الاكتب عىل ٕايصال املعىن / يُعد الضبط اللغوي ٔاحد ٔامه االٓليات اللغوية اليت يسـتعني هبا املُلقي

حتتاج ٕاىل معرفة _ الضبط اللغوي_ لكّن هذه االٓلية. القارئ/ املقصود، حمفوظا حصيحا، ٕاىل السامع
ممارسـهتا ممارسة حصيحة تؤدي  �للغة ومسـتوtهتا؛ الصوتية والرصفية واملعجمية واOاللية، حىت يتسـىن

  : هذا ما حياول املقال إالجابة عنه وبيانه من خالل طرح إالشاكالت االٓتية. وظيفهتا
ما املقصود �لضبط اللغوي؟ وما يه مرادفاته؟ وما يه ٔانواعه؟ وأالمه ما هو ٔاثره عىل اللغة 

        : ناوين االٓتيةوبغية ٕايضاح  التساؤالت السابقة ُوّزع البحث عىل الع . ومسـتعملهيا؟
  ::::الضبط اللغويالضبط اللغويالضبط اللغويالضبط اللغوي....1111
كام ورد يف لسان  )1(."لزوم اليشء ال يُفارقه يف ّلك يشء: الّضْبط:" جاء يف معجم العني : : : : لغةلغةلغةلغة____أ أ أ أ 

وعند الزبيدي         )2(."وضبط اليشء ِحفظه �حلزم(...) لزوم اليشء   وحبسه : " العرب ٔان الّضبط
فهو ضابطٌ، ٔاي حازم . حِفظه �حلزم: ْبطا وَضَباَطًة، �لفتحَضَبَطُه يْضِبطه ضَ " يف التاج، ) هـ1205ت (

    )3(."وضْبطُ اليشء ِحفُظه �حلزم(...) 
  .اكملياكنيك والكهر�ء وغريها ،فوصٌف لمتيزي الضبط اللغوي عن �يق احلقول املعرفية_ اللغوي _ ٔاما 

امعه ّمث فهم معناه اÏي ٔاريد ٕاسامع الÎم كام حيق س:" بقوÍ    )هـ816ت (عرفه اجلرجاين: : : : اصطالحااصطالحااصطالحااصطالحا____بببب
ٔاو هو تشكيل اللكامت  )4(."به، ّمث حفظه ببذل جمهوده والثبات عليه مبذاكرته ٕاىل حني ٔادائه ٕاىل غريه

�حلراكت إالعرابية، وحتديد بناهئا، وطبيعة صوهنا زtدة ٔاو نقصا، ٔاو بيان هيأة؛ تفريقا للمتشابه مهنا، 
بان عىل ذà، كشفا عن تنوع ٔالفاظ العربية، وتعدد اشـتقاقاهتا وما ورفعا للّبس واخلطأ الÜين قد يرتت 

    )    5(."يقتضيه من سعة املعاين واح�الت اOالالت
الثبات، واحلفظ، والبيان، والّصحة، ولعل هذه : من التعاريف السابقة يلحظ القارئ نقاط اشرتاك، يه

  .النقاط يه ٔاهداف الضبط اللغوي
جيب مراعاهتا عند التصنيف ٔاو اخلطاب؛ لئال يقع ما ُخيىش منه، ٕان هذه أالهداف املذكورة، 

ٕاحداهام : فٕان ٔاكرث ٔاصول اللغة ٕامنا يقّل �نتفاع هبا ويعُرس لعلّتني):" (...) هـ666ت (يقول الرازي
�ملوازين املشهورة، وق� التنصيص  ق� الضبط فهياق� الضبط فهياق� الضبط فهياق� الضبط فهياُعرس الرتتيب �لنسـبة ٕاىل أالمع أالغلب، والثانية 

نواع احلراكت اع�دا من مصنّفهيا عىل ضبطها �لشلك اÏي يعكسه التبديل والتحريف عن عىل أ 
  )6((...)."قريب، ٔاو اع�دا عىل ظهورها عندمه فهيملوهنا من ٔاصل التصنيف

  ::::مرادفات الضبطمرادفات الضبطمرادفات الضبطمرادفات الضبط    ....2222
حسب رٔاي [ قد جيد الباحث بعض املصطلحات اليت تُعد من مرادفات الّضبط، ٕاال ٔاهنا 

الشلك، والنقط، : ، ويه_عمل الضبط_ ٔادوات ٕاجرائية تندرج حتته، �سـتثناء ] صاحب البحث
            ) 7(.وإالجعام، والّرمس
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  ::::ٔانواع الضبط اللغوي يف تفسري العذب المنري من جمالس الشـنقيطي يف التفسرئانواع الضبط اللغوي يف تفسري العذب المنري من جمالس الشـنقيطي يف التفسرئانواع الضبط اللغوي يف تفسري العذب المنري من جمالس الشـنقيطي يف التفسرئانواع الضبط اللغوي يف تفسري العذب المنري من جمالس الشـنقيطي يف التفسري    ....3333
مما جتدر إالشارة ٕاليه ٔان تفسري العذب المنري من جمالس الشـنقيطي يف التفسري هو مجموعة من 

Oروس يف التفسري ٔالقاها العالمة محمد أالمني الشـنقيطي يف املسجد النبوي، مث بعد وفاته قام مجموعة ا
 Oن خاøروس وتفريغها مث طباعهتا، لتخرج يف مخسة جم�ات، ّمساها حمقّقها، عOمن الطلبة جبمع ا

  )8(.العذب النّمري من جمالس الشـنقيطي يف التفسري: السبت،
  :اللغوي يف تفسري العذب المنري عىل مسـتوtت ثالثة، يه اكالٓيت ميكن توزيع الضبط

  .يضم الضبط احلريك والضبط احلريف      والضبط الرصيف: : : : املسـتوي أالولاملسـتوي أالولاملسـتوي أالولاملسـتوي أالول.3.1
يف رس صناعة ) هـ392ت ( ويقصد به ضبط حراكت اللكمة، وقد ٔاشار ابن جين: : : : الضبط احلريكالضبط احلريكالضبط احلريكالضبط احلريك_   أ 

Íاحلراكت ٔابعاض حروف املد واللّني، و يه أاللف  والياء  اعمل ٔان:" إالعراب ٕاىل هذه احلراكت يف قو
 )                          9(."والواو، فكام ٔان هذه احلروف ثالثة، فكذà احلراكت ثالث،   ويه الفتحة والكرسة والضمة

كام  )10(.وتسمى احلراكت بأصوات اللني القصرية، كام ٔان أاللف والواو     والياء ٔاصوات اللني املمدودة
  ) VOWELS.()11( تسمى احلراكت القصرية ٔايضا �لصوائت 

يف تفسري العذب النّمري من جمالس الشـنقيطي يف التفسري ) القصرية والطوي�( جتّىل الضبط �حلراكت 
  :يف مواضع، نذكر مهنا

tΒ 4o_øî$!#(: ورد عند تفسري قوÍ تعاىل • r& öΝ ä3Ζ tã ö/ ä3ãèôϑ y_ $tΒ uρ öΝçGΨ ä. tβρç� É9 õ3tG ó¡n@ ∩⊆∇∪( 

) غناء( ٕاذا نفعه، و�مس من هذا يُسمى : ٔاغىن عنه اليشء يغين: العرب تقول. 48/ أالعراف
فاملادة موجودة ) غًىن ( وتسمي إالقامة  ) ِغناء(وتُسّمي املطرب ) غناء( ٔالن العرب تسّمي النفع 
�لكرس ) الِغىن(، ود�لفتح وامل) الَغناءُ ( ، و�لكرس واملد) الِغناءُ : ( مهنا مخس لغات، ويه

لكها موجودة يف اللغة، و مل يوجد  �لضم    والقرص) الُغَىن ( ، و�لفتح والقرص) الغََىن ( ، ووالقرص
  )12(.�لضم فاملد) الُغنَاء( مهنا

tβθçG):(ورد عند تفسري قوÍ تعاىل • Ås÷Ζ s?uρ tΑ$t6Éfø9 $# $Y?θã‹ ç/ ( ∩∠⊆∪( قرٔا هذا احلرف . 74/ أالعراف

بضم وقرٔا   )13(.�انسة الياء) بيوت (  بكرس �ء)  ∪⊇∠∩وتَْنِحُتوَن الِْجَباَل ِبُيو�ً : ( ءجامهري القرا

 )14(.ٔابو معرو، وحفص عن عامص، وورش عن �فع) بُُيوً� : ( عىل أالصلالباء 

y7(: ورد عند تفسري قوÍ تعاىل • tΡθè= t↔ ó¡o„ Çtã ÉΑ$x�ΡF{ ـ  أالنفال مجع نََفل .01/ أالنفال )   ∪⊆∩ #$

  )15(.ـ ؤاصل النفل الزtدةبفتحتني 



 أالولالعدد  -13ا��                                   االٓداب العلوم إالنسانية و�ج�عية                   لكية جم�
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ٔان الشـيخ محمد أالمني الشـنقيطي : ويقصد به ضبط حروف اللكمة صوتيا، ٔاي: : : : الضبط احلريفالضبط احلريفالضبط احلريفالضبط احلريف____بببب
  )CONSONANTS.()16( يذكر احلروف هجائيا، واحلروف تسّمى �لصوامت

 :و قد ظهر الضبط �حلروف يف مواضع، مهنا 

≈›x#:(ورد عند تفسري قوÍ تعاىل • yδ uρ ë=≈ tG Ï. çµ≈ oΨ ø9t“Ρ r& Ô8u‘$t6ãΒ ä−Ïd‰ |Á•Β “ Ï% ©!$# t ÷t/ Ïµ÷ƒy‰ tƒ  

∩⊄∪ (ؤاصل مادة  .92/ أالنعام ) كتب(  ) الاكف، والتاء، والباء (، مادة        )الكتابة( 

 )17(.الضم وامجلع: معناها يف لغة العرب اليت نزل هبا القرآن

tΠ(: ورد عند تفسري قوÍ تعاىل • öθtƒuρ óΟèδ ç� à³ øts† $YèŠ ÏΗ sd ∩⊇⊄∇∪    ( قرٔا هذا احلرف  .128/ أالنعام

ُمه مجيًعا :     ( عامة القراء ما عدا حفصا عن عامص ُرشُ ، وقرٔاه حفص ـ وحده ـ  عن )َويَْوَم َحنْ
ُمه مجيًعا :       ( عامص ُرشُ  )19)(18( *�لياء التحتية  )و يَْوَم َحيْ

›,î(: ورد عند تفسري قوÍ تعاىل • É) ym #’ n?tã βr& Hω tΑθè% r& ’ n?tã «!$# �ωÎ) ¨,ysø9 / أالعراف )∪∋⊂⊆∩ 4 #$

يف لغة العرب تدل عىل الثبوت وعدم ) احلاء،      والقاف والقاف(ٔاصل مادة ) حقيٌق (  .105
 )20(.�مضحالل

=ŸtΒ È≅Î(: ورد عند تفسري قوÍ تعاىل • ôÒãƒ ª!$# Ÿξsù y“ ÏŠ$yδ … çµs9 4 öΝ èδâ‘ x‹ tƒuρ ’ Îû öΝÍκ È]≈uŠ øóèÛ 

tβθà‰yϑ ÷ètƒ ∩⊇∇∉∪   ( قال بعض علامء العربية.186/ أالعراف ) : يطلق عىل معى �ٔاللف ) العَمى

 )21(.فال يطلق ٕاال معى القلب خاصة�لهاء ) الَعَمْه ( العني ومعى القلب، ٔاما  

HωÎ) óΟ(: ورد عند تفسري قوÍ تعاىل • ßγ̄Ρ r& (#ρã% x�Ÿ2 «! $$Î/ Ï&Î!θß™t% Î/ uρ Ÿu∩∈⊆∪   ( ّدمنا ق .54/ التوبة

   )22(.، معناها التّغطية والسرتالاكف   والفاء والراء: يف هذه اOروس مرارا ٔان ٔاصل مادة
يقصد به ضبط اللكمة من حيث الباب الرصيف ومن حيث الصيغة ومن حيث : : : : الضبط الرصيفالضبط الرصيفالضبط الرصيفالضبط الرصيف_  _  _  _  جججج

  :وقد ورد هذا النوع من الضبط اللغوي يف تفسري العذب المنري يف مواضع، مهنا )23(.الوزن

≈ççµ(: عند تفسري قوÍ تعاىل ورد • uΖ øŠyfΡ r' sù tÏ% ©!$# uρ … çµyètΒ ’ Îû Å7 ù= à�ø9 $# $oΨ ø% {( øî r&uρ tÏ% ©!$# 

(#θç/¤‹ Ÿ2 !$oΨ ÏG≈ tƒ$t↔ Î/ 4 öΝåκ ¨Ξ Î) (#θçΡ$Ÿ2 $·Β öθs% šÏϑ tã ∩∉⊆∪   ( مجع والعمون . 64/ أالعراف

ٌي : ( ٔاص�): فَِعل( العمي       ووزن العمي،  ٔاما  )24(.بعد الكرس فصار �قصا تطرفت الياء) َمعِ
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الشاذة اليت ال جتوز القراءة  )25(فهـي من القراءات )فاعل ( عىل وزن ) قَوًما عَامني : ( قراءة
 )26(.هبا

t$̄Ρ:(ورد عند تفسري قوÍ تعاىل • Î) y71u� t∴s9 ’Îû 9≅≈ n= |Ê &Î7 •Β ∩∉⊃∪   ( وقوم هود  .60/ أالعراف

Í قالوا :)t$̄Ρ Î) š�1u� t∴s9 ’Îû 7πyδ$x� y™ ∩∉∉∪( والسفاهة .66/ أالعراف :  ) 27(.من الّسفه) فََعا�( 

øŒ(: ورد عند تفسري قوÍ تعاىل • Î) uρ šχ ©Œr' s? y7 •/u‘ ¨myèö6u‹ s9 öΝÎγøŠn= tæ 4’ n< Î) ÏΘ öθtƒ Ïπyϑ≈ uŠ É)ø9 $# ∅tΒ 

öΝ ßγãΒθÝ¡o„ u þθß™ É># x‹yèø9 $# 3 ¨βÎ) š�−/ u‘ ßìƒÌ% |¡s9 ÅU$s) Ïèø9 $# ( …çµ̄Ρ Î) uρ Ö‘θà� tós9 ÒΟ‹Ïm§‘ ∩⊇∉∠∪( 

 )28(.من أالذان تفّعل: تأّذن. 167/ أالعراف
قد جيمع محمد أالمني الشـنقيطي بني نوعني من الضبط؛ ضبط حريك حريف ٔاو  ::::املسـتوى الثايناملسـتوى الثايناملسـتوى الثايناملسـتوى الثاين. . . . 2222....3333

 .ضبط حريف رصيف ٔاو ضبط حريك رصيف
    :و قد ظهر يف مواضع، مهنا: : : : ضبط حريك حريفضبط حريك حريفضبط حريك حريفضبط حريك حريف____أ أ أ أ 

›Ÿωuρ ä( : ورد عند تفسري قوÍ تعاىل • s{÷σãƒ $pκ ÷] ÏΒ ×Αô‰ tã ∩⊆∇∪   ( قال . الفداءُ : الَعْدل. 48/ البقرة

ومنه . بكرس العني) ِعْدل : ( ما يُعادل اليشء ومياثُ� ٕان اكن من جنسه قيل Í: بعض علامء العربية
ٔالهنام م�ثالن، ٔاما ٕاذا اكن مياث� ويُساويه وليس من جنسه قيل فيه . ِعْمكَاهُ : ٔاي) ِعْدال البعري ( 
  )30)(29(.بفتح العني) عَْدل (

%!_§çµ…):(ورد عند تفسري قوÍ تعاىل • tnuρ … çµãΒ öθs% 4 tΑ$s% ’ ÎoΤ þθ’f̄≈ pt éB r& ’ Îû «! $# ô‰s% uρ Ç1y‰ yδ  ∩∇⊃∪ ( 

قرٔا هذا احلرف عامة القراء، ما عدا �فعا وحده وابن ذكوان عن ابن عامر، وهشام . 80/ أالنعام

’: ( معن ابن عامر ـ خبالف عنه ـ  قرٔاه لكه ÎoΤ þθ’f̄≈ pt éB r&   (وقرٔاه �فع برواية بتشديد النون ،

 àـوِين ( ورش وقالون، وهشام ـ ُخبلف ـ عن ابن عامر كذ والياء ) 31(بتخفيف النون،) ٔاُحتَاج�

’( عند مجيع القراء، فهام قراء�ن سـبعيتان مثبتة ÎoΤ þθ’f̄≈ pt éB r&  (  وهذه قراءة امجلهور، وقراءة �فع

ـوِين : (ى الروايتني ـوهشام ـ يف ٕاحد  )32(.بنون بعدها tء، نون خمففة)  ٔاُحتَاج�
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sπ(: ورد عند تفسري قوÍ تعاىل • uŠÏΖ≈ yϑ rO 8l≡uρø—r& ( š∅ÏiΒ Èβù'�Ò9$# È ÷uΖ øO$# š∅ÏΒuρ Ì“÷èyϑ ø9$# È ÷ uΖøO $# 3 ∩⊇⊆⊂∪   

š∅ÏΒ(: وقوÍ .143/ أالنعام ) uρ Ì“ ÷èyϑ ø9 $# È ÷uΖ øO$# 3 ( عامص : الثالثة ـ و مهقرٔاه �فع والكوفيون

ÏΒ∅(: ومحزة والكسايئ، قرؤوا uρ Ì“ ÷èyϑ ø9 $# È ÷uΖ øO$#( ،ابن : وقرٔاه الباقون ـ ومه بسكون عني املَعز

املََعز، ( و هام لغتان يف ) 33(.بفتح عني املعز )َوِمن الَْمَعِز اثْنَْنيِ : (كثري، وابن عامر، ؤابو معرو
 )34( )واملَْعِز 

≅ö(: اىلورد عند تفسري قوÍ تع • è%  Í_̄Ρ Î)  Í_1y‰ yδ þ’ În1u‘ 4’ n< Î) :Þ≡u� ÅÀ 5ΟŠ É) tG ó¡•Β $YΨƒÏŠ $Vϑ uŠ Ï% s'©# ÏiΒ 

tΛÏδ≡t% ö/Î) $Z�Š ÏΖ ym 4 $tΒ uρ tβ% x. zÏΒ tÏ. Î�ô³ ßϑ ø9 قرٔا ٔاربعة من السـبعة، ومه  .161/ أالنعام )∪⊆∌⊆∩ #$

YΨƒÏŠ $Vϑ$(: والكسايئ، والشايم ـ وهو ابن عامر ـ ،عامص، ومحزة: الكوفيون الثالث uŠ Ï% s(  بكرس

: وقرٔا احلرميان، ٔاعين، �فعا وابن كثري، والبرصي ـ وهو ٔابو معرو ـ قرؤوا .القاف وفتح الياء خمففة

ًما م�% ٕابراهمي َحنيًفا  (  ٕابراهَمي :( وقرٔا مجهور القراء ما عدا هشاما عن ابن عامر )35().∪⊆∌⊆∩ِدينًا قَيِّ

بفتح الهاء ومدها ) ٕابراهام حنيًفا : ( شام عن ابن عامروقرٔا  ه . بكرس الهاء ممدودة بياء )
 )37(.وهام لغتان يف ٕابراهمي حصيحتان وقراء�ن سـبعيتان حصيحتان) 36(.بألف

≅ö(: ورد عند تفسري قوÍ تعاىل • è% ¨βÎ) ’ ÎA Ÿξ|¹ ’ Å5Ý¡èΣ uρ y“$u‹ øtxΧuρ †ÎA$yϑ tΒ uρ ¬! Éb> u‘ 

tÏΗ s>≈ yèø9 $# ∩⊇∉⊄∪   Ÿω y7ƒÎ� Ÿ° … çµs9 ( y7 Ï9≡x‹ Î/ uρ ßNö% ÏΒ é& O$tΡ r&uρ ãΑ ¨ρr& tÏΗ Í>ó¡çR ùQ / أالنعام )   ∪⊃∌⊆∩ #$

≅ö(: قرٔا هذا احلرف عامة القراء غري �فع .163، 162 è% ¨βÎ) ’ ÎA Ÿξ|¹ ’ Å5Ý¡èΣ uρ y“$u‹ øtxΧuρ 

†ÎA$yϑ tΒ uρ ¬! Éb>u‘ tÏΗ s>≈ yèø9 $# ∩⊇∉⊄∪   Ÿω y7ƒÎ� Ÿ° … çµs9 ( y7Ï9≡x‹ Î/uρ ßN ö% ÏΒ é& O$tΡ r&uρ ãΑ ¨ρr& tÏΗ Í>ó¡çR ùQ $# 

›y“$u(بفتح tء  )    ∪⊃∌⊆∩ øtxΧuρ ( ء وt سكون)†ÎA$yϑ tΒ uρ(  وقرص ٔالف)$tΡ r&uρ  (ها . وعدم مّدِ

ن% صاليت ونُُسِيك وَمْحَياْي : ( وقرٔا �فع وحده دون عاّمة القراء '
خبالف عن ورش فيه ) قُْل ا

 )39) (38().َوَمَماِيت (بفتح tء ) َوَمَماَيت )% رّبِ الَعاِملني : ( واتفاق عن قالون
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ϑ£$(: ورد عند تفسري قوÍ تعاىل • s9 uρ u !% ỳ 4y›θãΒ $uΖ ÏF≈ s)Š Ïϑ Ï9 …çµyϑ ¯= x. uρ … çµš/u‘ tΑ$s% Éb>u‘ þ’ ÎΤ Í‘ r& 

ö% ÝàΡr& š�ø‹ s9 Î) ∩⊇⊆⊂∪   ( قرٔا هذا احلرف جامهري القراء مهنم السـبعة غري ابن  .143/ أالعراف

’( كثري ؤايب معرو  ÎΤÍ‘ r&  (  وقرٔا هذا احلرف ابن كثري والّسويس عن ٔايب رسة �مةبكرس الراء ك ،

 )40(.بكرسة خمتلَسةوقرٔاه اOوري عن ٔايب معرو . بسكون الراء) ٔاْرِين ٔانظر ٕاليك( معرو 

#y(: ورد عند تفسري قوÍ تعاىل • n= y⇐ sù .ÏΒ öΝ ÏδÏ‰ ÷èt/ ×# ù= yz (#θèOÍ‘ uρ |=≈ tG Å3ø9$# ∩⊇∉∪ (أالعراف /

مه اÏين خيلفون من اكن قبلهم خالفة  بفتح الالم) اخلَلَف(       :  اكن بعض العلامء يقول .169
وهذا اصطالح  )41(.مه اÏين خيلفون من اكن قبلهم بسوء بسكون الالم) اخلَلْف( و. حسـنة
 )42(.ٔاغليب

%tÏ(: ورد عند تفسري قوÍ تعاىل • ©!$# uρ šχθä3Åb¡yϑ ãƒ É=≈tFÅ3ø9 $$Î/ (#θãΒ$s% r&uρ nο 4θn= ¢Á9 $# $̄Ρ Î) Ÿω 

ßì‹ ÅÒçΡ t%ô_r& tÏ⇔ Ï= óÁèR ùQ χθä3Åb¡yϑ: (وقرٔا  العاّمة .170/ أالعراف )    ∪⊂∠⊆∩ #$ ãƒ ( 

ك �لتشديد ك مبعىن متس% وقرٔا ٔابو بكر عن عامص ـ و ُرويت (...). حاكه ٔاهل الترصيف . من َمس%
 )43(.من ٔاْمَسكَ  بسكون املمي وختفيف السني، )يُْمِسُكوَن : ( عن ٔايب معرو ؤايب العالية ـ

%Ÿωuρ ¨t|¡øts† tÏ(: ورد عند تفسري قوÍ تعاىل • ©!$# (#ρã% x�x. (#þθà) t7 y™ 4 öΝ åκ̈Ξ Î) Ÿω tβρâ“ Éf÷èãƒ ∩∈∪( 

 )44(:يف هذا احلرف ثالث قراءات سـبعية .59/ أالنفال

ِسنب% اÏين كفُروا : ( قرٔاه �فع وابن كثري ؤابو معرو والكسايئ � �لتاء الفوقية وكرس السني  )وال َحتْ
ِسَنبّ  (من   ).َحتْ

ِسنب% : ( وقرٔاه عامص يف رواية شعبة وحده، ٔاعين ٔا� بكر � �لتاء الفوقية للمخاطب وفتح  )وال َحتْ
َسَنب% ( سني   ).َحتْ

َسَنب% : ( وقرٔاه ابن عامر ومحزة وعامص يف رواية حفص � بياء الغيبة التحتية وفتح )وال َحيْ
َسْنب (سني  )45().َحيْ
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#)(: ورد عند تفسري قوÍ تعاىل • þθè= ÏG≈ s) sù sπ£ϑ Í←r& Ì% ø� à6 ø9$# ∩⊇⊄∪  ( قرٔا هذا احلرف من  .12/ التوبة

sπ£ϑ(: السـبعة �فع وابن كثري وابن عامر Í←r& Ì% ø�à6 ø9 وقرٔاه عامة  .اهلمزة أالخرية بني بني جبعل )    #$

π£ϑ: ( الباقني من السـبعة Í←r&  (بتحقيق اهلمزتني.)47) (46( 

    :نذكر مهنا ورد يف مواضع، ::::ضبط حريف ضبط حريف ضبط حريف ضبط حريف رصرصرصرصيفيفيفيف____بببب

≈Νßγ )÷: (ورد عند تفسري قوÍ تعاىل • tΡ öθn= t/ uρ ÏM≈oΨ |¡ysø9 $$Î/ ÏN$t↔ Íh‹ ¡¡9 $#uρ öΝ ßγ̄= yès9 tβθãèÅ_ö% tƒ ∩⊇∉∇∪ 

يِوئة( : ٕان ٔاصل السيّئة: وعلامء العربية يقولون.     مجع سيّئة :السيئات .168/ أالعراف )  )سـَ
 .)الفْيِع� ( tء  :والزائد فهيا )فْيِع� (  : ووزهنا �ملزيان الرصيف .)فْيِع� ( وزن   :فهـي عىل

ٔاصل  .الالميف ماكن  اهلمزة، و العنييف ماكن  الواوو الفاء، يف ماكن  السني: وحروفها أالصلية
        بسني وواو ومهزة) سوء: ( حروفها الصحيحة

Íالياء املشّددة فهيا حرفانهذه ) السيّئة : ( فقو:  
  .ةالزائد )الفيع� ( tء : ٔاوالهام
  )48(.الواقعة عني اللكمة املبد� tء الواو: والثانية

ãçµyèt7(: ورد عند تفسري قوÍ تعاىل • ø? r' sù ß≈ sÜø‹ ¤±9 $# tβ% s3sù zÏΒ šÍρ$tóø9 / أالعراف )    ∪∋∠⊆∩ #$

( اختلف العلامء يف وزن الشـيطان �ملزيان الرصيف عىل قولني، فقال احملققون          .175
 يف ماكنالفاء، والطاء  يف ماكنالشني : ، وحروفه الصحيحةالياء وأاللف: هفالزائد في) فيعال

( :        بأن وزن الشـيطان(...) وقال قوم آخرون   .)شطن ( الالم  يف ماكنالعني، والنون 
ففاء فعىل هذا القول ).  شاط( زائد�ن، وعىل هذا فأص� من     أاللف والنون ؤان  )فَعالن

 )49(.ا tء،       وال5ا طاءاملادة شني، وعيهن

’(: ورد عند تفسري قوÍ تعاىل • Í?øΒ é&uρ öΝ ßγs9 4 @χ Î) “ Ï‰ø‹ x. îÏG tΒ ∩⊇∇⊂∪   ( 183/ أالعراف. 

’: ( ومعىن قوÍ جل وعال Í?øΒ é&uρ öΝ ßγs9 4   (سأميل هلم، ؤاصل مادة : ٔاي ) ميل ؤامىل يُميل ): ا7

 )50(**واملالوة مثلثة املمي(...) او و : �لواو، فالم املادة) املَالوة (  ٔاصلها من 
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≅ö(: ورد عند تفسري قوÍ تعاىل • è% βÎ) tβ% x. öΝ ä.äτ !$t/# u öΝà2äτ !$oΨ ö/ r&uρ öΝ ä3çΡ≡uθ÷z Î) uρ ö/ä3ã_≡uρø— r&uρ 

óΟ ä3è?u�[ Ï±tã uρ ∩⊄⊆∪   (  24/ التوبة.  

للغة وهذه يه ا بال هاء) زوج ( ومفرده   وزوج الرجل امرٔاته،أالزواج مجع زوج، ؤازواجمك 
قرٔا هذا احلرف عامة السـبعة ـ غري ٔايب بكر عن عامص ـ  قرؤوا لكهم       ) وعشَريتُُمك . ( الفصيحة

 )52( )51(.مجع التصحيح مجع عشرية) عشرياتُُمك :( وقرٔا شعبة عن عامص. �ٕالفراد )َوَعشريتُُمك ( 

(Ÿ÷βÎ(: ورد عند تفسري قوÍ تعاىل • uρ óΟçFø� Åz \'s# øŠtã t∃öθ|¡sù ãΝ ä3‹ÏΖ øóãƒ ª! $# ÏΒ ÿÏ&Î# ôÒsù βÎ) 

u !$x© 4 @χ Î) ©! $# íΟŠ Î= tæ ÒΟŠÅ6ym ∩⊄∇∪   ( الفقر: العي� يف لغة العرب معناها .28/ التوبة .

ٕاذا جار وعدل  �لواووعال يُعول . عال يَعيُل عي� ٕاذا افتقر ،من ٔاجوف tيئ العني) العي� ( فـ 
 )53(.عن احلق

θçΡ$Ÿ2 šÏΒ#)(: ورد عند تفسري قوÍ تعاىل • Ì% øgèΧ ∩∉∉∪   ( مجع ا�رم : وا�رمون  .66/ التوبة

 .ر�عيا اليت صار هبا�هلمزة ) ٔافعل ( بصيغة ) ٔاجرم ( امس فاعل  هنا، وجمرمون (...)
  )54(.،    وجرم ثالثيا جمّردا)ٔافعل(ٔاجرم ر�عيا بصيغة : ويسـتعمل هذا الفعل اسـتعاملني

‰y(: ورد عند تفسري قوÍ تعاىل • tã uρ ª! $# šÉ) Ï�≈ oΨßϑ ø9 $# ÏM≈ s)Ï�≈ oΨ ßϑ ø9$# uρ u‘$¤� ä3ø9 $#uρ u‘$tΡ tΛ ©yγy_ 

t∩∉∇∪    ( واختلف علامء العربية يف لفظة ;ّمن هل يه عربية ٔاصال ٔاو معّربة؟       .68/ التوبة

اجلمي، والهاء،  (ٔاصلها عربية ؤاصلها من >م العرب ال ُمعّربة، فأصل ماّدهتا )  ;ّمن ( وعىل ٔان 
) فعنّل:      (فعىل هذا القول يكون وزهنا �ملزيان الرصيف. والنون املشّددة فهيا زائدة)  املميو 

، والهاء )الفاء( اجلمي يف حمل  :وعليه حفروفها الصحيحة يه .النون املشّددة بني العني والالمبزtدة 
ذه ٔاصلها فارسـية ه: وقال بعض العلامء. )الالم ( ، و املمي يف حمل )العني ( يف حمل      

 )55(.معّربة
  :و قد ورد يف مواضع مهنا ::::ضبط حريك ضبط حريك ضبط حريك ضبط حريك رصرصرصرصيفيفيفيف_ ج

%tÏ(: ورد عند تفسري قوÍ تعاىل • ©!$# tβρ‘‰ ÝÁtƒ tã È≅‹ Î6y™ «! . 45/ أالعراف )    ∪∋⊇∩ #$

  )56(: العرب تسـتعمل صّد اسـتعاملني
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ه: ٕاىل املفعول، تقولمتعدية تسـتعملها ] أالوىل[  . ال غري) الصد(هذه ومصدر   .صّد زيٌد ْمعًرا يصد�
فصّده صًدا؛ بفتح فسكون ) فْعل( ٔالن لك فعل ثاليث متعد ٕاىل املفعول ينقاس مصدره عىل (...) 

  .وهذه مضمومة الصاد، وليس فهيا ٕاال الضم عىل القياس،) الصد : ( ٔالن مصدرها
عىل القياس  )الصدود( هذه  غري متعّدية ٕاىل املفعول،       ومصدرالزمة ) صدّ ( يسـتعملون : الثانية   

  )57(.ويف مضارعها مض الصاد وكرسها. ٔاو الغلبة

t$yϑ(: ورد عند تفسري قوÍ تعاىل • åκ s] ÷^ t/uρ Ò>$pgÉo 4 ’ n?tã uρ Å∃# zH ÷ä F{ $# ×Α% ỳ Í‘ tβθèùÍH ÷ê tƒ Dξä. 

öΝ à‰8 yϑ‹Å¡Î0 ∩⊆∉∪   ( مجع ُعْرف، والُفْعل ُجيمع عىل ٔافْعال: أالعراف يف اللغة .46/ أالعراف. 

 )59)(58(.بضّمتنيوربّام قالوا للُعْرف ُعُرف 

%tÏ(: ورد عند تفسري قوÍ تعاىل • ©!$# (#θç/¤‹ x. $Y6ø‹ yèä© βr( x. öΝ©9 (# öθuΖ øótƒ $yγ‹ Ïù ∩⊄∪( أالعراف /

92. Íوقو) :# öθuΖ øótƒ( مصدر: هو          ) ٔالن املقرر يف بفتحتني عىل القياس ) غَِينَ يَْغَىن غََىن

  )60(.بفتحتني) فََعل( مكسورة العني ٕاذا اكنت الزمة ينقاس مصدرها عىل ) فَِعَل ( ٔان : فن العربية

=øÜ(: ورد عند تفسري قوÍ تعاىل • ò2§%9 $#uρ Ÿ≅ x� ó™r& öΝà6Ζ ÏΒ 4 ∩⊆⊄∪    ( ٔاكرث علامء  .42/ أالنفال

عل علامء العربية من مجوع التكسري العربية يزمعون ٔان الركب امس مجع، ؤانه ليس جبمع؛ وÏا مل جي
( واÏي يظهر من اسـتقراء القرآن العظمي واللغة العربية، ٔان . ، فأمهلوها �للكية) فَْعل (صيغة 

 )61(.ٕاذا اكن وصفا) فاعل( بفتح فسكون من صيغ مجوع التكسري للكرثة يف )  فَْعل

öΝèδ: (ورد عند تفسري قوÍ تعاىل • ç� Åe³t6ãƒ Οßγš/ u‘ 7πyϑ ômt% Î/ çµ÷Ψ ÏiΒ 5β≡uθôÊÍ‘ uρ ;∩⊄⊇∪   ( 21/ التوبة. 

Νèδ( : قرٔا هذا احلرف عامة السـبعة غري محزة ç� Åe³t6ãƒ ( ه مضارع ُ ُه يُبّرشِ َ وقرٔا محزة من . برش%

ُمه ( )62(.السـبعة ُه ( مضارع ) يَْبُرشُ ُه ( ثالثيا جمردا           ) بََرشَ  .�لضم) يْبُرشُ

ُ : ( وعىل قراءة امجلهور هُ ( مضارع ) ُمه يُبّرشِ َ ُه، تَبْشًريا ( �لتضعيف      ) برش% ُ   )63().يُبَّرشِ
الضبط احلريك والضبط : يظهر يف هذا املسـتوى اج�ع ثالثة ٔانواع من الضبط: : : : املسـتوى الثالثاملسـتوى الثالثاملسـتوى الثالثاملسـتوى الثالث....3333....3333

    :احلريف والضبط الصويت، وقد ظهر هذا النوع من الضبط يف مواضع، مهنا

(ô‰s(: ورد عند تفسري قوÍ تعاىل • s9 uρ öΝà6≈ ¨Ζ ©3tΒ ’Îû ÇÚö‘ F{ $# $uΖ ù= yèy_uρ öΝä3s9 $pκ_ Ïù |·ÍŠ≈ yètΒ 3 
Wξ‹ Î= s% $̈Β tβρã% ä3ô±s? ∩⊇⊃∪  ( قراءة عامة القراء �لياء. 10/ أالعراف.)64( )·ÍŠ≈ yètΒ 3 (  بكرس
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≈ÍŠ·|: (وما رواه خارجة بن مصعب عن �فع من ٔانه قرٔاها .الياء غري 5موز yètΒ 3 ( ال ٔاصل �هلمز

،Í والتحقيق ٔان القراءة اليت علهيا عامة  )65(.وخمالفة للقانون العريب رواية ضعيفة جدا،وال
: املسلمني، مهنم السـبعة، والعرشة، وُحفاظ من روى عهنم، وعامة القراء ٕاال من ٔارش� ٕاليه قرؤوا

)|·ÍŠ≈ yètΒ 3  (الثة ٕاذا والقاعدة املقررة يف فن الترصيف ٔان املدة الث. �لياء املكسورة من غري مهز

( ٔالن الصحيفة ٔاصلها من    زائدة، فٕان الياء ) حصيفة ( اكنت زائدة وجب ٕابدالها مهزة، كـ 
َف  : ٔاصلها ].مهزا [ يف مجع التكسري فهذه املّدة الزائدة تقلب . بصاد، حفاء، ففاء، والياء زائدة) َحصَ

فيجب ٔان  ـ وأالول ٔاظهر ـبفتح العني ) َمْفَعَ� ( َمْعيَشة : بكرس العني ـ وقيل )َمْفِعَ� ( َمْعيَشة 
مجع التكسري، سواء واحلاصل ٔان املّدة أالصلية تُصّحح يف (...) جتمع عىل َمَعاِيش ـ بكرس الياء ـ 

    )66(.اكنت tء، ٔاو واوا، واملّدة الزائدة تبدل مهزة، سواء اكنت ٔالفا، ٔاو tء، ٔاو واوا

/çνθç(: ورد عند تفسري قوÍ تعاىل • ¤‹ s3sù çµ≈ uΖ øŠyfΡ r' sù tÏ% ©!$# uρ …çµyètΒ ’ Îû Å7 ù= à�ø9 $# $oΨ ø% {( øî r&uρ tÏ% ©!$# 

(#θç/¤‹ Ÿ2 !$oΨ ÏG≈ tƒ$t↔ Î/ 4 öΝåκ ¨Ξ Î) (#θçΡ$Ÿ2 $·Β öθs% šÏϑ tã ∩∉⊆∪    ( مجع والعمون . 64/ أالعراف

    )68) (67(.الكرس، فصار �قصا بعدالياء تطرفت ) َمعٌِي ( : ٔاص�) فَِعل( العمي ووزن العمي، 

Λ÷: (تفسري قوÍ تعاىل ورد عند • àι≈oΨ ÷è©Ü s% uρ †Îû ÇÚö‘ F{ $# $Vϑ tΒ é& ( ÞΟ ßγ÷Ψ ÏiΒ šχθßsÎ=≈ ¢Á9 $# 

öΝ åκ÷] ÏΒ uρ tβρßŠ š�Ï9≡sŒ ( Ν ßγ≈ tΡ öθn= t/ uρ ÏM≈oΨ |¡ysø9 $$Î/ ÏN$t↔ Íh‹ ¡¡9$# uρ öΝßγ̄= yès9 tβθãèÅ_ö% tƒ ∩⊇∉∇∪  ( 

. نون ظرفا غري مترصفبفتح ال )  tβρßŠ š�Ï9≡sŒ: (وهذا احلرف قرٔاه عامة القراء .168/ أالعراف

    )69(.اًمساومل يقرٔاه ٔاحد 

öΝ (: ورد عند تفسري قوÍ تعاىل • ßγ̄Ρ Î) Iω z≈ yϑ ÷ƒr& óΟ ßγs9 ∩⊇⊄∪   ( قرٔا هذا احلرف عامة  .12/ التوبة

öΝßγ̄Ρ  : (السـبعة غري ابن عامر Î) Iω z≈ yϑ ÷ƒr& óΟ ßγs9  ∩⊇⊄∪     (قرٔاه ] و [  . بفتح اهلمزة ومجع ميني

öΝ  : (عةابن عامر من السـب ßγ̄Ρ Î) Iωz  ميان
'
óΟا ßγs9 öΝßγ̄= yès9 šχθßγtG⊥ tƒ ∩⊇⊄∪    .()70)(71(    
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›ÿρä#)(: ورد عند تفسري قوÍ تعاىل • sƒ ªB $# öΝèδ u‘$t6ômr& öΝ ßγuΖ≈ t6÷δ â‘ uρ $\/$t/ ö‘ r& ÏiΒ ÂχρßŠ «!$# y∩⊂⊇∪    

    )72(.أالحبار العلامءالتحقيق ٔاهنام لغتان، و  و .مجع َحْرب بفتح احلاء وكرسها: أالْحبار .31/ التوبة )

*βÎ÷(: ورد عند تفسري قوÍ تعاىل • sù (#θäÜôã é& $pκ ÷] ÏΒ (#θàÊu‘ βÎ) uρ öΝ ©9 (#öθsÜ ÷èãƒ !$pκ ÷] ÏΒ # sŒ Î) öΝ èδ 

šχθäÜ y‚ó¡tƒ ∩∈∇∪    ( مضارع : يْسَخُطون .58/ التوبة ) ( بكرس اخلاء ) خسط أالمر

طا ٕاذا كرِ . عىل القياس) خسطا .     ( بفتحها) يسخطه      )73(.ههُ و ُخسْ

قد يلجأ الشـيخ محمد أالمني الشـنقيطي يف بعض أالحيان ٕاىل ٔانواع ٔاخرى : : : : ٔانواع ٔاخرى من الضبطٔانواع ٔاخرى من الضبطٔانواع ٔاخرى من الضبطٔانواع ٔاخرى من الضبط....4444
  :من الضبط ــــ وٕان اكن لكها يندرج مضن الضبط اللغوي ــــ، مهنا

    : : : : الضبط �ملثالالضبط �ملثالالضبط �ملثالالضبط �ملثال....1111....4444

#(: ورد عند تفسري قوÍ تعاىل • x‹≈ yδ uρ ë=≈ tG Ï. çµ≈ oΨ ø9 t“Ρr& Ô8u‘$t6ãΒ ä−Ïd‰|Á•Β “ Ï% ©!$# t ÷t/ Ïµ÷ƒy‰ tƒ  

∩⊄∪    ( ؤاصل الكتاب .92/ أالنعام          : ) الِفعال ( وٕاتيان  )َمْفُعول (  مبعىن )ِفَعال( 

مبعىن مكتوب كتاب مسموع يف لغة العرب يف لكامت غري كثرية؛ ك  )املفعول (  :        مبعىن
  )à.)74 يف ٔاوزان غري كثريةٔاي معبود، وحنو ذ مألوهمبعىن ٕاÍ و  ملبوس، مبعىن لباس و 

    )75(.هذا النوع من الضبط خيرج اللكمة من املعىن املعجمي ٕاىل املعىن السـيايق: : : : الضبط �لسـياقالضبط �لسـياقالضبط �لسـياقالضبط �لسـياق....2222....4444
املعىن يف شاهد لغوي؛ آية / برز الضبط �لسـياق يف تفسري العذب المنري من خالل ٕايراد اللكمة 

  :يف مواضع، مهنا) شعر ٔاو نرث  (قرآنية ٔاو قراءة قرآنية ٔاو حديث نبوي ٔاو >م للعرب 

%tÏ(: ورد عند تفسري قوÍ تعاىل • ©!$# tβρ‘‰ ÝÁtƒ tã È≅‹Î6y™ «!  .45/ أالعراف )    ∪∋⊇∩ #$

 :اسـتعاملني) صد ( العرب تسـتعمل 

 (...).متعّدية ٕاىل املفعول  �

مال : ٔاي اكن زيد ذاهبا ٕاىل الشام فصد% عنه ٕاىل العراق،: الزمة غري متعدية ٕاىل املفعول، تقول �
ويف مضارعها مض الصاد .  عىل القياس ٔاو الغلبة) الصدود ( عنه ٕاىل العراق، الزما، ومصدر هذه 



كمي بومعر                                  عبد احل/ د - طعامر ربيح   /د. أ . م                                   ...              الضبط اللغوي يف تفسري العذب المنري 

  2020جانفي                               273                              - بسكرة-جامعة محمد خيرض

sŒ#( )76(.القراء�ن السـبعيتانصد زيد عن أالمر يَِصد و يَُصد، و عليه : وكرسها، تقول Î) y7 ãΒ öθs% 

çµ÷Ζ ÏΒ šχρ ‘‘ ‘‘‰‰‰‰ ÅÅ ÅÅÁÁÁÁ tt ttƒƒƒƒ ∩∈∠∪   ( .)# sŒ Î) y7 ãΒ öθs% çµ÷Ζ ÏΒ š ون  )77( .57/ الزخرف )   ∪∠∋∩ يَُصد�

Ρ̄$: (ورد عند تفسري قوÍ تعاىل • Î) $̈Ζ ä. tÏΗ Í>≈ sß ∩∈∪  ( وقد قدمنا مرارا ٔان الظمل  .05/أالعراف

يف لغة العرب اليت نزل هبا القرآن، ٔانه وضع اليشء يف غري موضعه، فلك من وضع شيئا يف غري 
 ]من الاكمل[  )78(:موضعه فهو ظامل، ومنه قول االٓخر

يعين ٔانه صّب سقاءه .     Í عَاِمًدا ٔاْجرُ  َظلِْميَظلِْميَظلِْميَظلِْميَظلَمُت ويف *** صدٍق مل تربِين َشَاكتُُه  وَصاِحِب وَصاِحِب وَصاِحِب وَصاِحِب 
ريد به أالجر عند هللا، وÏا قال: فسقاُه الناس قبل ٔان يروب، ويقول    :ظلمي لهذا السقاء ظمل ا7

َظلْمي : ( اية البيتورو     .Í عاِمدا ٔاْجرُ  َظلِْميَظلِْميَظلِْميَظلِْميظلمُت ويف *** صدٍق مل تربين شاكتُه وَصاِحِب وَصاِحِب وَصاِحِب وَصاِحِب 
 )79().َظلََمُه، يْظِلُمُه، َظلًْما ( بفتح الظاء، من ) 

        خاخاخاخامتـمتـمتـمتـةةةة....5555
من خالل ما ّمت عرضه من مناذج الضبط اللغوي مبسـتوtته اGتلفة، يتبني ٔان الضبط اللغوي آلية ٕان 

ما ظهر يف  حُسن اسـتخدا5ا حققت الغرض أالمسى؛ وهو حفظ املادة اللغوية وضبُطها وثباُهتا، وهذا
علام بأنه لن يتأىت للقارئ ٕادراك ٔاثر الضبط اللغوي . دروس تفسري القرآن الكرمي حملمد أالمني الشـنقيطي

  .يف التفسري، موضوع البحث، ٕاال ٕاذا ٔانزل نفسه مزن� السامع اجلالس وسط مٕالٍ من الناس
  :ٔاما عن اMٓر الضبط اللغوي فميكن ٕاجاملها يف النقاط االٓتية

السامع جيد نفسه ُمتّبعا ملا / لغوي ينفي تداخل املادة املعرفية، خاصة ٔاثناء إاللقاء، فاملتلقيالضبط ال-
 . يُلقى عليه، وُمسـتحرضا ملا فاته

عني، اكف، ضاد، �ء، فاء، يُكسب السامَع  :الضبط اللغوي تعلميي؛ فذكر احلروف، مثال، مقّطعة-
 .املتلكم خبريا مبخارج احلروف وصفاهتا/ لقيفرصة نطق احلروف نطقا حصيحا، خاصة ٕان اكن املُ 

الضبط اللغوي يرفع اللبس، فنطق احلروف مقّطعة ميّزي ما تقارب خمرجا، حنو قول محمد أالمني -
، فالسامع قد يشتبه عليه (...)يطلق عىل �لهاء ، والعمه (...)يطلق عىل  �ٔاللف العمى: الشـنقيطي

 .احلرف أالخري
امع فرصة متابعة ما فاته، خاصة عند الرشود ٔاو عدم الرتكزي، فهو مبثابة الضبط اللغوي يكسب الس-

 .التكرار املفّصل ملا فاته
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- ،àقول محمد أالمني سبيل المتثيلسبيل المتثيلسبيل المتثيلسبيل المتثيل عىلعىلعىلعىلالضبط اللغوي يمتّم نقائص املتلكم والسامع؛ ومثال ذ ،
قد ال ُجييد نطق إالمتام ٔاو وبكرسة خمتلَسة، فاملتلكم (...) بكرس الراء كرسة �مة، ) ٔاِرين :  ( الشـنقيطي

 ).التعمل( السامع الفهم / �ختالس، فيلجأ ٕاىل الضبط اللغوي اÏي يّمت نقصه، مما يُسهّل عىل املتلقي
قد تَعرض بعض املسائل اليت تسـتدعي من املُلقي توظيف مجيع ٔانواع الضبط، كام ورد عند تفسري -

ô$uΖ(: قوÍ تعاىل ù= yèy_uρ öΝ ä3s9 $pκ_ Ïù |·ÍŠ≈ yètΒ 3 ∩⊇⊃∪   (تعاىل .10/ أالعراف Íوقو: )tÏ% ©!$# tβρ‘‰ ÝÁtƒ 

tã È≅‹ Î6y™ «!$# ∩⊆∈∪  (45/أالعراف. 
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  ::::املصادر واملراجعاملصادر واملراجعاملصادر واملراجعاملصادر واملراجعالهوامالهوامالهوامالهوامشششش و  و  و  و     
                                                                        

  .القرآن الكرمي برواية حفص عن عامص-
د ( ، )د ط( ، )د ن ( يم وٕابراهمي السامرايئ،5دي اGزو: اخلليل بن ٔامحد الفراهيدي، العني، حت) 1(

  )�ب الضاد و الطاء و الباء. ( 7/23، )ت 
، )د ط ( عبد هللا الكبري وآخرون، دار املعارف، القاهرة، مرص، : ابن منظور، لسان العرب، حت) 2(

  )�ب الضاد . ( 2549، ص )د ت ( 
د ط ( ريي، دار الفكر، بريوت، لبنان، عيل ش: الزبيدي، �ج العروس من جواهر القاموس، حت )3(
  ).�ب الطاء ( ، 10/321،  )هـ141( ، )
د ت ( ، )د ط ( محمد صّديق املنشاوي، دار الفضي�، القاهرة، مرص، : اجلرجاين، التعريفات، حت) 4(
  .116، ص )
عريب، نبأ شاهر ٕاسامعيل ومازن عبد الرسول سلامن، الضبط اللغوي من ٔاصول صناعة املعجم ال) 5(

  .469، ص 2017، 74جم� دtيل، بغداد، العراق، ع 
، 2010، 2محزة فتح هللا، دار الرسا� العاملية، دمشق، سورية، ط : الرازي، خمتار الصحاح، حت) 6(

  .14ص 
نبأ شاهر ٕاسامعيل ومازن عبد الرسول سلامن، الضبط اللغوي من ٔاصول صناعة املعجم : ينظر) 7(

  .471-469العريب، ص 
: محمد أالمني الشـنقيطي، العذب المنري من جمالس الشـنقيطي يف التفسري، حت: لالسزتادة ينظر )8(

هـ، ص 1426، 2عøن خاO السبت، دار عَمل الفوائد، مكة املكرمة، اململكة العربية السعودية، ط 
  )مقدمة احملقق. (32-42

، 1993، 3دمشق، سورية، طحسن هنداوي، دار القمل، : ابن جين، رس صناعة إالعراب، حت) 9(
  .17ص 

، )د ط ( ٕابراهمي ٔانيس، أالصوات اللغوية، مكتبة أالجنلو املرصية، القاهرة، مرص، : ينظر) 10(
  .38، ص 2013

  .217، ص 2000، )د ط ( كامل برش، عمل أالصوات، دار غريب، القاهرة، مرص، : ينظر) 11(
  .3/298لشـنفيطي يف التفسري، محمد أالمني الشـنقيطي، العذب المنري من جمالس ا) 12(
شعبان محمد : ٔامحد بن محمد البنّا، ٕاحتاف فضالء البرش �لقراءات أالربعة عرش، حت: ينظر) 13(

  .2/54، 1987، 1ٕاسامعيل، عامل الكتب، بريوت، لبنان، ط
  .3/524محمد أالمني الشـنقيطي، العذب المنري من جمالس الشـنقيطي يف التفسري، ) 14(
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  .472/ 4الشـنقيطي، العذب المنري من جمالس الشـنقيطي يف التفسري، محمد أالمني) 15(
 .173كامل برش، عمل أالصوات، ص : ينظر) 16(
  .529/ 2محمد أالمني الشـنقيطي، العذب المنري من جمالس الشـنقيطي يف التفسري، ) 17(

موضعها، كقوà  الترصحي بعدد نقط احلرف يكون عادة �ٕالشارة ٕاىل عدد هذه النقط، مث �ٕالشارة ٕاىل* 
مثناة ٕاشارة ٕاىل ٔان عدد نقط احلرف هو  –وليكن حرف التاء مثال  –للحرف اÏي حيوي نقطتني 

( نقطتان، مث تضيف ضبطا آخر، دفعا للتصحيف ويكون بتحديد موضع هذه النقط، سواء اكنت حتتية 
مع هذا الضبط ويلتبس كام يوجد شلك آخر من الضبط قد يشتبه ). مثل التاء ( ٔام فوقية ) مثل الياء 

معه، ٕاال ٔانه جنس آخر من الضبط، وهو ما يتعلق بضبط احلروف ذات النقط الثاليث، ٕاال ٔان الغالب 
النقط ( ل�ال� عىل ضبط حراكت إالعراب، وليس ضبط إالجعام ) مثلثة  النقط ( اسـتعامل مصطلح 

جم� لكية  ،ـ آلياته وضوابطه ـ �وريريت حسام اOين، الضبط الصويت يف القاموس احمليط: ينظر). 
  .317، ص 2014جانفي ـ جوان،  14/15االٓداب واللغات، جامعة محمد خيرض، بسكرة، اجلزائر، ع 

د ط (شويق ضيف، دار املعارف، القاهرة، مرص، : ابن جماهد، السـبعة يف القراءات، حت:ينظر) 18(
  .269، ص )د ت ( ، )
  .226،227/ 2ري من جمالس الشـنقيطي يف التفسري، محمد أالمني الشـنقيطي، العذب المن) 19(
  .4/66محمد أالمني الشـنقيطي، العذب المنري من جمالس الشـنفيطي يف التفسري، ) 20(
  .4/375محمد أالمني الشـنقيطي، العذب المنري من جمالس الشـنقيطي يف التفسري، ) 21(
  .572/ 5التفسري، محمد أالمني الشـنقيطي، العذب المنري من جمالس الشـنقيطي يف ) 22(
نبأ شاهر ٕاسامعيل ومازن عبد الرسول سلامن، الضبط اللغوي من ٔاصول : لالسزتادة ينظر) 23(

  .473صناعة املعجم العريب، ص 
ٔامحد محمد اخلراط، معجم مفردات إالبدال وإالعالل يف القرآن الكرمي، دار القمل، دمشق، : ينظر) 24(

  . 194، ص 1989، 1سورية، ط
ٔامحد محمد اخلّراط، دار القمل، دمشق، : اOر املصون يف علوم الكتاب املكنون، حتاحلليب، ) 25(

  .358/ 5، )د ت ( ، )د ط ( سورية،
  .470/ 3محمد أالمني الشـنقيطي، العذب المنري من جمالس الشـنقيطي يف التفسري، ) 26(
  .478 /3محمد أالمني الشـنقيطي، العذب المنري من جمالس الشـنقيطي يف التفسري، ) 27(
  .290، 289/ 4محمد أالمني الشـنقيطي، العذب المنري من جمالس الشـنقيطي يف التفسري، ) 28(
  )�ب العني( .2840، 2839ابن منظور، لسان العرب، : ينظر) 29(
  .67،68/ 1محمد أالمني الشـنقيطي، العذب المنري من جمالس الشـنقيطي يف التفسري، ) 30(



كمي بومعر                                  عبد احل/ د - طعامر ربيح   /د. أ . م                                   ...              الضبط اللغوي يف تفسري العذب المنري 

  2020جانفي                               277                              - بسكرة-جامعة محمد خيرض

                                                                                                                                                                           

سبيع محزة احلامكي، مطبوعات مجمع اللغة : القراءات العرش، حتابن 5ران، املبسوط يف : ينظر) 31(
عادل ٔامحد : ٔابو حيان، البحر احمليط، حت. 197، ص )د ت ( ، )د ط ( العربية، دمشق، سورية، 

  .174/ 4، 1993، 1عبد املوجود وآخرون، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط
  .429/ 1جمالس الشـنقيطي يف التفسري، محمد أالمني الشـنقيطي، العذب المنري من ) 32(
  .204ابن 5ران، املبسوط، ص : ينظر) 33(
  .345/ 2محمد أالمني الشـنقيطي، العذب المنري من جمالس الشـنقيطي يف التفسري، ) 34(
  .205ابن 5ران، املبسوط، ص ) 35(
  .169ابن جماهد، السـبعة يف القراءات، ص : ينظر) 36(
  .613/ 2عذب المنري من جمالس الشـنقيطي يف التفسري، محمد أالمني الشـنقيطي، ال) 37(
  .206ابن 5ران، املبسوط، ص : ينظر) 38(
  .627، 626/ 2محمد أالمني الشـنقيطي، العذب المنري من جمالس الشـنقيطي يف التفسري، ) 39(
  . 145، 144/ 4محمد أالمني الشـنقيطي، العذب المنري من جمالس الشـنقيطي يف التفسري، ) 40(
  .502/ 5احلليب، اOر املصون، : نظري ) 41(
  .297/ 4محمد أالمني الشـنقيطي، العذب المنري من جمالس الشـنقيطي يف التفسري، ) 42(
  .304/ 4محمد أالمني الشـنقيطي، العذب المنري من جمالس الشـنقيطي يف التفسري، ) 43(
  )مع بعض اخلالف .  ( 307ابن جماهد، السـبعة يف القراءات، ص : ينظر) 44(
  .144/ 5محمد أالمني الشـنقيطي، العذب المنري من جمالس الشـنقيطي يف التفسري، ) 45(
  .225ابن 5ران، املبسوط، ص ). مع بعض اخلالف .  ( 312ابن جماهد، السـبعة، ص ) 46(
  .303/ 5محمد أالمني الشـنقيطي، العذب المنري من جمالس الشـنقيطي يف التفسري، ) 47(
  .296/ 4العذب المنري من جمالس الشـنقيطي يف التفسري، محمد أالمني الشـنقيطي، ) 48(
  .324،325/ 4محمد أالمني الشـنقيطي، العذب المنري من جمالس الشـنقيطي يف التفسري، ) 49(

  .َمالوة و ِمالوة و ُمالوة: ٔاي تُقرأ **
  .365، 364/ 4محمد أالمني الشـنقيطي، العذب المنري من جماالس الشـنقيطي يف التفسري، ) 50(
  .226ابن 5ران، املبسوط، ص : ينظر )51(
  .361، 360/ 5محمد أالمني الشـنقيطي، العذب المنري من جمالس الشـنقيطي يف التفسري، ) 52(
  .415/ 5محمد أالمني الشـنقيطي، العذب المنرب من جمالس الشـنفيطي يف التفسري، ) 53(
  .618/ 5فسري، محمد أالمني الشـنقيطي، العذب المنري من جمالس الشـنقيطي يف الت ) 54(
   .625، 624محمد أالمني الشـنقيطي، العذب المنري من جمالس الشـنقيطي يف التفسري،ص ) 55(
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  .328/ 5احلليب، اOر املصون، ) 56(
  .277، 276/ 3محمد أالمني الشـنقيطي، العذب المنري من جمالس الشـنقيطي يف التفسري، ) 57(
  .328/ 5احلليب، اOر املصون، ) 58(
  .284/ 3ني الشـنقيطي،  العذب المنري من جمالس الشـنقيطي يف التفسري، محمد أالم) 59(
  .612/ 3محمد أالمني الشـنقيطي، العذب المنري من جمالس الشـنقيطي يف التفسري، ) 60(
  .62/ 5محمد أالمني الشـنقيطي، العذب المنري من جمالس الشـنقيطي يف التفسري، ص ) 61(
  .89/ 2البرش �لقراءات أالربعة عرش،  ٔامحد بن محمد البنّا، ٕاحتاف فضالء) 62(
  .343/ 5محمد أالمني الشـنقيطي، العذب المنري من جمالس الشـنقيطي يف التفسري، ) 63(
  .207ابن 5ران، املبسوط، ص : ينظر) 64(
عبد هللا بن عبد احملسن الرتيك وآخرون، دار : ابن جرير الطربي، تفسري الطربي، حت: ينظر) 65(

  .278ابن جماهد، السـبعة يف القراءات، ص .  74، 73/ 10، 2001، 1رص، طالهجرة، القاهرة، م
  .96، 94/ 3محمد أالمني الشـنقيطي، العذب المنري من جمالس الشـنقيطي يف التفسري، ) 66(
  . 194ٔامحد محمد اخلّراط، معجم مفردات إالبدال وإالعالل يف القرآن الكرمي، ص : ينظر) 67(
  .470/ 3لعذب المنري من جمالس الشـنقيطي يف التفسري، محمد أالمني الشـنقيطي، ا) 68(
  .295/ 4محمد أالمني الشـنقيطي، العذب المنري من جمالس الشـنقيطي يف التفسري، ) 69(
  .225ابن 5ران، املبسوط، ص . 312ابن جماهد، السـبعة، ) 70(
  .304/ 5محمد أالمني الشـنقيطي، العذب المنري من جمالس الشـنقيطي يف التفسري، ) 71(
  .447/ 5محمد أالمني الشـنقيطي، العذب المنري من جمالس الشـنقيطي يف التفسري، ) 72(
  .584/ 5محمد أالمني الشـنقيطي، العذب المنري من جمالس الشـنقيطي يف التفسري، ) 73(
  .529/ 2محمد أالمني الشـنقيطي، العذب المنري من جمالس الشـنقيطي يف التفسري، ) 74(
أ شاهر ٕاسامعيل، مازن عبد الرسول سلامن، الضبط اللغوي من ٔاصول نب: لالسزتادة ينظر) 75(

  .477 -475صناعة املعجم العرّيب، ص 
  .399ابن 5ران، املبسوط، ص : ينظر) 76(
  .277/ 3محمد أالمني الشـنقيطي، العذب المنري من جمالس الشـنقيطي يف التفسري، ) 77(
  )�ب الظاء . ( 2758ب، ص ابن منظور، لسان العر : البيت ٔانشده ثعلب، ينظر) 78(
  .52،53/ 3محمد أالمني الشـنقيطي، العذب المنري من جمالس الشـنقيطي يف التفسري، : ينظر) 79(


