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 و ورها في تحليل النص سلط  النحو
 

 ـشكل  البحث:

نلسمت نحقاعدة نحو  يا  احثبات ونالض ةند، وقد ض ى نحو اة  ل سبل  ذحك  احكثلة 

 ن نحش نهد نحول وردت  ةويا أو  سم عا عن    اء نحية ؛ وحجأون إحى نح كم عةلها 

ال يخ   اض ةند نحقاعدة وثبالها، و ن هوا  احشذوذ، أو حاوح ن لأويها ولخةيجها  ما 

حاول هذن نحب ث أن يوظة إحى نحسة ا نحو  يا نحول  ارسها نحو اة و ارسوها نحقاعدة  ل 

لفسلة نحو ؛ س نء أكان نحو   و ن قا  ع نحقاعدة أو كان ن ا خارجا عن نحقاعدة وعن 

  مارسا هذه نحسة ا؟نحمأح ف ونحقار حدى نحو اة، و ا ه  نحدن ع نحذي حدن  ه إحى 

 : ـلخص البحث

هذن نحب ث يوواول دور نحو    ل ل ةل  نحو  نألد ل، ويكشف عن نحسة ا نحول كان 

يمارسها نحو   ونحو اة  ل لفسلة نحو ، وكلف أن نحميارك دنرت  سب رغبا نحمبدعلن 

 ل عد  نحوقلد  قل د نحو   وض ن  ه،  ل  قا   رغبا نحو اة  ل سل ةة نحقاعدة 

نض ةندها رغبا  وهم  ل نحم ا ظا عةى نسوقا ا نحةسان خ  ا  ن شل ع نحة ن و

 وننوشار نحخ أ ول ةقه حةو  نحقةآنل. 

ما وك نحو  يا، نحسة ا عن نحكشف وه ا؛ وجةل اونض  نحب ث هذنهدف  كان حقدو

 نحول نحو  ص  ل ؛ وذحكنحو  جماحلات عن نحكشف  ل وحل ي ها  ورلق    ه  ن د

 نحو  يا، نحقاعدة ظاهة حسب لسلة نحول أو حلس يها إشكال ن  ي أو خةوج عن نحقاعدة،

 نحقاعدة ظاهة عةى يخةج  ا ل جه أو ،لؤول نحو  يا نحسة احقد كشف نحب ث أن و

 غم ضه، ولبلن جماحه هأوج عن ولكشف ول اول أن لةده إحى نألص ، ،نحمض ةدة

  ص  نحب ث إحى عدد  ن نحووائج أثبوها  ل نحوهايا احوأوي  ونحوفسلة. وقد ل إ ها ه ولفك

 نحشية.نحوأوي ، نحقاعدة نحقةآن نحكةيم،نحو  ، نحسة ا، نحو ، نحو اة،  الكلمات المفتاحي :

Abstract: 

This study (The Power of the Grammar and its Role in Text 

Analysis) aims to assert the validity of "syntax" as an important 

approach to text analysis, and the analysis of literary discourse in 

its various literary genres. It is not possible to define the goal of 

syntax, some scholars claimed, as to protect the tongue from the 
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pervasive melody. This objective is incompatible with the power of 

Grammar itself over all language forms, such as literature, rhetoric, 

criticism, etc., in both theory and practice. 

This study has revealed the role of Grammar in guiding many 

linguistic and rhetorical evidences, demonstrating their linguistic 

extent, and analyzing the closed connotations of linguistic 

structure. The syntactic meaning is part of the semantic one, in 

which it interacts with lexicographic and contextual social 

meanings. Furthermore, this comprehensive view of the semantic 

meaning, including syntactic ones, explains many of the anomalies 

of the rules that are increasingly interpreted, so that they are 

consistent with them. 

 

 البحث

 ليلانل ؛نحمولاهج وننهملار نحم ب علات، ولولا ع نحمية  ات، ولد ق نحي حما ع ة  ل

 نحلو  ويخوفلل نحمولاهج، صلةنعات  لن نحخ ل ص وجله عةلى نألد للا ونحو  ص نحةغا

 . ح جلينإليد ونحو جه نحفةسفل نحوزوع ذنت نحكبةى نحمق الت ورنء  شلئا شلئا

 يلةى جديلد؛  كل   لله ونحمبلاح  نحمجلانل نالحوفلاء   جا و ل نح ةنع، هذن ظ  و ل

 هلذن عولد نأل لة يقلف وحلم .نحلو  لفسلة  ل حه دور وال  كانا، حه ليد حم نحو   أن نحبيض

 ويلةون نحو  يلا، نإل كانات إحى حال  أيا يةوفو ن ال نحو ل نحو ةل   مارسل إن    نح د؛

 .نحخ أ  ن وحسانه نحكالب قةم ي ةس ضا ط  جةد ه  نحو   دور أن

 هلذن كلان ور ملا نح لدد، هلذن  لل كبللة دور حهلا كانلت نحو ل  لقديم طةيقا أن ونح ق

 إحلى نحو لاة  ولأخةي عولد ل ل ل قلد نحو ل  أن وذحلك وأهةله؛ نحو ل  عةلى نحيلدونن  لل سببا

 حفهللم حللف و للن  هللؤالء ونكوفللى ونحمولل ن، نحكوللب   لل ن  للل قا يللا جا للدة ق نعللد  جللةد

  جللةد أوحوللى لجديللد دون -ذنلهللا نحقديمللا  احشلل نهد نالكوفللاء  للع -ونح  نشللل   احشللةو 

)*(.نحلو  علن نحقاعدة و  ة ن حةوجديد،   اوحا
(1)

 ونحو لاة، نحو ل  نحولاس كلةه هولا و لن 

 و شلت ونحمجوملع، نحولاس علن  ميلزل نحو ل  وصلار وأهةهلا، نحةغلا عن أعةض ن ثم و ن

 نحةغللا حو ل ية  للدعاوى نحو ل ر أدعلللاء عةلولا وخللةج.قلديما نحة للن  شلا كمللا حلديثا نحيا للا
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 .وللسلةها

 أ لا  لى  كانهلا إحلى نحةغلا ليل د ثلم و ن  ه، نحالئقا حمكانوه نحو   يي د أن أردنا  إذن

  لى نحو ل  دور علن نب لث أن أخلةى  يبلارة أو نحو لل، نحو ل  إحلى نوجله أن  يةلوا. نحةغا

 طةيلق عن وذحك نألد ى، وكماحه جماحه حةو  يو قق ثم و ن ن لوه وإكسا ه نحو ،  واء

 .نح نعلا نحو  يا نحدرنسا

  ا  لاء نقولدى ن ن وونجبولا نحوةكللب، وقل ة نألحفلاظ  دالحلا نألد لى نحوقلد عولى حقد"و

 وكفاءلله ولو عله خ لبا لظهلة كثللةة قلةنءنت نحية لى نحو   نحخ  ص وجه عةى  وقةأ

  ظلالل لووفلع كةملا ونإلعلةن  نإلعلةن  عةلم  اسم أحلانا نحو   سمل وحقد نحوادرة، نحذهولا

 .  نح لاة ون ر نحوك ين إحى نحظةمات  ن خةوج ونإلعةن  نحبلان

 ونحية لان نحباطل ، ودحلض ونالسلوقا ا نحوكل ين  فكلةة وعالقوله نحو   غ ر أ يد  ا

 نسلوبدت حقلد نحم لدثلن، نحدنرسللن أذهان عن لغلب أخذت نألج نء هذه حكن وحق قها، حةغا

 ليةضللت ثللم و للن  اطولللا؛  همللا  هملله ال نحو لل   وقللد وشللغةوا خارجلللا، وصللفلا نزعللا  وللا

 "نحو   هذن  ها يومع نحوى نحةو   وا وضاع نح دع، يشبه حما  احو   صةووا
(2)

 . 

 هلبولله ونسللوةدند نحو لل ،  يللانى السللوجالء وونضلل ا صللةي لا دعلل ة نجللد وهوللا

 لوبللدى نحوللى حةو لل  نحشللكةلا نحق نعللد عةللى نالقو للار وعللد  نحية لللا، عةلل    للى و كانولله

 ونكوفلى نح للا، نحو ل ص علن  ميلزل ألنله عةضلها؛ صلي  ا  لن أكثة شةحها صي  ا

 وإ يلان لأ ل  دون لةنهلا نحمسلك كا  احويلا لة أشلبه صلارت   ف ظلا  ش نهد نحشارح ن

 .نظة

 نحو ل  نيوملد ألنولا نألز لا، هلذه  لن حةخلةوج نحلو  حو ل  ني د أن عةلوا يجب وإذن

 نح سلبان  لل نأخلذ ال نح احلا هلذه  لل أنولا كملا نحو ، جماحلات  لان  ى نحو  يا ونحةون ط
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 خلالل  لن عوله نحميبلة نحفيةلى  احشلك  نهلوم أن عةلولا يجلب  ل   جةدة؛ حغا هى كما نحةغا

 .نألد لا نحو  ص حغا و خاصا نحمسويمةا، نحةغا أى نحكال  أو نحةغا

 عةلى نحةغلا حلس نحشاعةيا و  ض ع نحشاعةيا، أركان  ن أصلال ركوا يمث   احو  

 أو  ّكللة ألنلله ال شللاعةن نحشللاعة ييللد وإنمللا أشللكاحها  للن خللاص شللك  وإنمللا" نحيملل   وجلله

 لكملن عبقةيوله وكل  كةملات،  بلدع هل  وإنملا أ كار  بدع حلس وه  عبة ألنه وحكن أحس

 ليةيلف أ كلن حقلد. كبللةن شلاعةن يخةلق ال عاديا غلة حساسلا   ج د نحكةما، نخوةنع  ى

 لمثلل  نحوللى نحكبللةى نحمشللاعة  للن نحقائمللا  للوفس ذنلهللا، سللذنجوه خللالل  للن نحغوللائى نحشللية

 حكللن لوفللد ال حإلحهللا   م ضلل عات لمللده نحوللى هللى نإلنسللانلا حةمشللاعة  شللوةكا رصلللدن

( أوحلمبل  حلزن)و ال لارللن،(   للةة)  ل  نحويبللة  ى وحلس نحم ض ع،  ى لكمن نحسذنجا

  وهلا عمل  كل  حكلن نحشلىء، نفلس لق ل Musset   سله دى( ذكةيات)و ه ج ، حفكو ر

 خالحله  لن ألنله نحلذنكةة؛  لى دنئملا ثا ولا يظل  حةكةملات  ةيلد و وسلج جديلدة   ةيقلا يق حه

"نحجمال يو قق وحده
(3)

. 

 طةيلق علن نحب لث  لن  د  ال حةغا نحفةيد نحوسج هذن خالل  ن يألى نحجمال كان وإذن

 نحو ل  ألن حةو  ،وذحلك نيل د أن عةلولا يو جلب وهولا.نحجماحللا أسلةنره وكشلف نحوسلج هذن

 ثةيللا، نحللو  لجيلل  نحو  يللا ونح ظللائف نحللو ، ل ةللل   للى نحوفسلللةيا  اإل كانللات  ةلللء

 .حةوفسلة نحوماالت عدة عةى عةى  اح ق ف ولسمح

  لل أسلاحلبهم وليلةف نحشليةنء، طلة   ية لا  لل لساعد نحوةكلب ع نرض أن كما

 .نحميوى إ الغ أج   ن نحجمةا، و واء نحو  ية،

. نحةسلملا  احبوللات نحةسلم يهلوم  ا  ث  لما ا   نحةسانلا، نحبولا  قضايا لهوم نحشيةيا إن

ن نحشليةيا نعوبلار يمكن  إنه نحةسانلا، حةبولات نحشا   نحيةم هى نحةسانلات أن و ما  ال  جلزء 
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نحةسانلات  ن يوجزأ
(4)

 .  ونحيكس حةو   أى حةوةكلب درنسا نحشية  درنسا ثم و ن 

 نحةغلا؛ وحللس نحكلال  خلالل  ن يوم ذحك ك  أسةنرها، عن ونحب ث نحوةكلب ودرنسا

 ول ديلد ظ نهةهلا، ورصلد  وا يوهلا، يمكلن نحولى نحم س سلا نحملادة هل  نحكلال  ألن وذحك

" خالحها  ن نحبالغلا نحوقاحلد ونسوخالص   نصفالها،
(5)

 . 

 يملدنا نحفوللا ونحوقاحللد ناللجاهلات ل ديلد علن نحب لث  ى نحو  ى، نحوسلح ل ةل   إن"

 ألثللة يمكللن كلللف: وهللى نألساسلللا نحمسللأحا إحللى نأل للة نهايللا  للى  و لل  ها للا؛  مفللاللح

 قلملا ويي لهلا جديلدة حغايا يسوثمةها أن نحمشه رة نحشيةيا نألدونت   نجها  ى شيةى،

وهكذن نحجديدة، وظائفها ض ء عةى جديدة
(6)

 نحيالقلات  لن نكوسلبوها نحولى نح ظلائف لةلك ،

  باحلث إحلى نالحوفلات أو حةو  نحو  يا نحدرنسا أهملا عةى نحوأكلد نكةر ثم و ن نحو  يا،

 نحم ةِّل    لُِملد   أنَّهلا نحو ل   باحلث وأهملَّلا نحق نعلد؛ ن ل  وحلس نحو  ص، لواول عود نحو  

 وليمل ُ  نحوةكلبلَّلا، نحداّلحلاِ  ضلغ ط  لى لسلاِعدُ  نحولى نحم ضل علا نإل كانات  ن  مجم عا

  لدخةها خلالل  لن نحبوللا  هم  ى يُساعد كشفىِّ  أساس وإقا ا ذنللوه، نحوّاقد يوخّ ى أن عةى

 نحخل نصَّ   وةصلد  له، ولووهلى نحلو   لن نحوَّقديَّلا نحوّجة لاُ  لبلدأ   للث نحة غ ا، أى نألصل ،

 وشلبكا نحلذهن حةكا  لن وثلقا   عالقا ولقلم عوها، ولكِشفُ   احويبلة، لوَِّ  ُ  نحوى نحوةكلبلا

"نحكال  ص ر  ى نحكائوا نحي القاتِ 
(7)

 .  نحو  ن   خالل  ن إال ذحك يوم وال. 

 ي و يله و لا ن  يلا، نحلو  يووجله  لا أي ذنلله؛ نحلو   و   نالهوما  عةلوا يوبغل أي

 .نحو   ل نحو  يا حةمي لات حجماحل نحدور إ ةنز أو ن لا، نحو  

 ل ةللل   للل  للارز دور حةو لل  كللان أنلله نجللد دوره  للل و  ثللا نحو لل ، إحللى  وأنلللا ونظللةة 

 .جماحلالها وإ ةنز غ ن ضها، وشة  ولفسلةها نحو  ص

  مثا للا نحو لل  كللان إذ نحةغللا؛ عةلل   كلل   للل لشلليبه  للن  سللومدة نحو لل  سللة ا وكانللت
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 قلدرة وكانلت نحو ل ص، ونقلد نحبالغلا، لو ةلق و وله نحةغلا، عةل   حك  نألساسلا نألركان

 نحوقللديم  للل  لوفللون نحو لل ي نحويقللللد عةللى  قدرللله لقللاس -نألحلللان  للن كثلللة  للل -نحشللاعة

 وعلد  نحو ل ،  قل ننلن -نحشاعة أي - نحوزن ه  ع نحموةقل، عةى نأل ة يشك  حوى ونحوأخلة

 .نأل ة ونقع  ل عةلها نحخةوج

" :نحشهلة نحفةزد   لت ذحك و ن
(8)

 

 يقاربه أبوه حيي أـه أبو        ـملك إال الناس في ـثله وـا

نحو  يلا نحقاعلدة ظلاهة عةى نحخةوج  كثةة نشوهة وقد نحفةزد  أن عةى
 (9)

  لع وحله ،

 نحفلةزد ، خةوجات يووبع كان هللا عبد ألن كثلةة؛   نقف نحو  ي إس ا  أ ل  ن هللا عبد

 ظلاهة  لل ونحخ لأ نح ل ن   للن نحف ل   لل حلادة سلة ا ويملارس  احمةصلاد، حه ويقف

 :ق حه  ل(  جةف)حكةما ر يه سة عن نحفةزد  سال عود ا ذحك و ن نحقاعدة،

ْرَوانَ  ابنَ  يا َزـان   َوَعض   نَ      يََ عْ  لم ـَ سَحتا   إالا  الَمالِ  ـِ َجلَّفُ  أوْ  ـُ ـُ
(10)

 

حُ ن أن وعةلكم نق ل أن عةلوا وي وُ ُؤك، ي ُس ُؤك  ا عةى:  نحف ر عةى نحفةزد   أجا ه  .ل و أ وَّ

 حله، نحة لزد  هجلاء علن يوغاضلى جيةله نحقاعلدة  ظاهة إس ا  أ ل ن ن لمسك إن   

 : ق حه نحفةزد  هجاه حلوما نحقاعدة ح  لح لةكه عةله ويأخذ

ـواليا ـولى عب  هللا ولكن      هجوته ـولي هللا عب  كان لوف
 (11)

 

 .  نل   حى    أخ أت،: قائال إس ا  أ ل ن ن عةله  احوج

 عا لا، نحةغل ي نحوفسللة إخ لا  عةى كبلةة وطاقوه عظلما، نحو   قدرة" أن شك ال 

"نحخ  ص وجه عةى  وه ونحشيةي
(12)

 ر ملا وحكوهلا نحو ل ،  لل لكمن ال إذن  احمشكةا .

 أن  لاحو   نحمشلوغةلن عةلى" وجب حذن  احو  ، نحمشوغةلن  سبب -ظول  ل– نحمشكةا نشأت

 علن غفةلا إقا وله، ول لدد  لهلا، يقبع أن حه أريد نحول نحمظةما نحضلقا نحزنويا  ن يسووقذوه

 عةلى يجلةي  لا ك  إن.  ها جهال أو ونحوفسلة، ونحكشف نإلضاءة، عةى وقدرله   إ كاناله

 ويلة ط ي جله نحلذي نحو ل ي نحبولاء ل وله يقبلع غللةه و ل نحشية  ل نحو  قا نحجمةا س ح

"ويفسة نحوفاع  إحى ويؤدي
(13)

. 
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 نحقاعلدة كسلة نحو  يلا نإل كانلات هلذه  للن و لن و وو عا؛ كثلةة نحو    إ كانات إذن

 خاصلا،  للزة حةشلية يي لل  ا وه  نحكةمات،  لن ننحيالقا نم لا عةى ونحخةوج نحمأح  ا

 وهل   احمجلاز؛ نحبالغلللن حلدى ييلةف  ا نحو  يا نإل كانلا هذه عن ويووج  غايةن، ولذوقا

 إال حهلا لولا  ال جديلدة ن  يا وظائف او و ه نحجمةا  ل نحكةمات  لن جديدة عالقات إقا ا

 .نحشية حغا  ل

 نحيلاحم  لل ل لد  ال نحمجلاوزة"  لإن نحشلاعة علاحم عن  جازيا ليبلةن نحشية كان وإذن

 إن. نفسلها نحةغلا إحلى نالنوباه يشد هوا و ن  ها، نحميبة نحةغا  ل ل د  وحكوها عوه، نحميبة

 قلان ن  لل  ووا ةة ليد كةمات نحيبارة  ل لةو م خالحها  ن نحول نحكةما كلملاء هل نحق لدة

.."حةغا نحيادي نالسويمال
 (14)

. 

 نحمأح  لا حةغلا حغوله و جلاوزة نحشلية شلاعةيا لكل ين  لل نحلدور هلذن حةمجاز كان وإذن

 نحكةملات  للن نحو  يلا نحيالقلات إيقلاع هل   أن نعله نحمجلاز إحدن   ل نألول نألص "  إن

 نح ظلفلا لشلغ  نحولل نحكةملا إحلى نحووبله يوبغل هوا و ن نحجمةا،  ل ن خة ونحبيض  يضها

 نإلعلةن  ل قللق وعةلى وحلدها نحو  يا نح ظلفا عةى ق ةنالهوما  عد  ويوبغل نحو  يا،

 وعةلولا. جديلدة عالقلات  لل نحوةكللب يلدخةها نحول نحمفةدنت إحى نالحوفات دون ذنله حد  ل

 ثلم  لن  ولة ط جديلدة دالحا  ن لفاعةهما عن يووج و ا وشاغةها نح ظلفا  لن نة ط أن دنئما

 وجهلل   ل   مثا لا ذحلك  لكل ن ن خلة عن  ميزل أحدهما يياحج  ال ونحدالحا، نحو    لن

"ن خة عن أحدهما نح نحدة نحيمةا
(15)

     . 

 علن ناهللك نحلو ،  هلم  لل ودوره نحو ل   اعةللا لمثل  كثللةة ج ننلب  لن جانلب هذن

 هلل  نحو لل   للأن خ للأ نحشللائع عكللس عةللى وذحللك حةو لل ، نألساسللل نحللدور هلل  وهللذن  وائلله،

 .ن ن عةله نحمويارف  احميوى نإلعةن 

 وقلد" وقلموله نحو ل   لدور ووعلل درنيلا عةلى( نحية للا عةماء) نألول نحو اة كان وقد

 عةى خةوج هواك كان وإذن نإلعةن ، نسولفاء  ن أهم نحميوى نسوقا ا أن  لوهم يوةدد كان

 وهللم إال إحللله يضلل ةون شلللء وحلللس"  يلللن  يوللى إلرندة ذحللك  للإن نحمللأح ف؛ نحسللمت

"وجهلا  له ي اوح ن
(16)

 عةلى ل مل  قلد نحيلة   لإن" جولل ن لن ويقل ن. سللب يه يقل ل كملا 

"نحميوللى ح لل ا نإلعللةن  لفسللد حوللى حميانلهللا أحفاظهللا
(17)

 نحقللاهة عبللد ييللد حللم وحللذحك ؛

 أن وذحللك" نحكلال   لل  ونحمزيلا نحوفاضل  وجلل ه  لن نحمفهل    هلذن" نإلعلةن " نحجةجلانل
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 عةلله ويسلويان  لاحفكة يسلوولط  ملا هل  وحللس كةهلم، نحيلة   للن  شلوةك  اإلعةن  نحيةم

 إحلله نحمضلاف أو نحو لب، نحمفيل ل أو نحة لع، نحفاعل  إعلةن   لأن أحلدهم  ةلس  احةويا،

 نحلذي وإنملا خلاطة، وقل ة ذهلن حلدة إحلى  له ي واج ن  ما ذنك وال غلةه،  ن  أعةم نحجة

 نحمجلاز طةيق  ن إيجا ها كان إذن حةشلء نحفاعةلا ي جب  ما نحيةم ذحك إحى  له نح اجا لقع

( " لجارلهم ر  ت  ما) لياحى كق حه
(18)

 عةلى  لاعال  لله نحشللء يجيل   ما ذحك وأشباه...

  اح صللف وحكللن  للاإلعةن ، عةمللا هللذن يكلل ن وحلللس لة للف، طةيللق و للن يللد ، ويلل أل

"حإلعةن  نحم جب
 (19)

   ضلع  لن كثلةأ  لل نحفكلةة هلذه نحجةجلانل نحقلاهة عبلد ويؤكد. 

"عةلها ويةح
(20 )

 .نحبالغا وأسةنر نإلعجاز، دالئ  كوا له؛  ل   ضع  ن أكثة  ل

 إال  لله نحشلبه يكل ن ال و ملا:" نحيقةلل نحشبه عن  و دثا نحبالغا أسةنر  ل يق ل  ه 

 ق حله  لن  أخ ذ وه  نألنا ، ِ ْةحُ  وسةم عةله هللا صةى للّا  رس ل أص ا   ل ق حُوا عقةلا ،

ث  ُ : " نحسال  عةله : قلاح ن ،"  احمةح إال نح َّيا  يْ ةح ال نح َّيا ،  ل نحمةح كمث  أص ا ل   

 وجله ال أنْ  ليةلم  أنلت ن لوع؟،  كلف ِ ْةُ وا، ذهب  قد: يق ل عةله للّا  رحما نح سن  كان

ل رة طةيلق  لن إال حةوشبله هوا ها  ي لةُح كملا  هلم ي لةُُ  ن   نحولاس أن وهل  نحيقةللا، نح  

ر ال  احمةح، نح يا  صال  و لن  احخاّصا نحياّ ا صال   لن ونحشَّبهُ   احمةح، نح يا   يُو ل َّ

 علوهم، للّا  رضلل نح ل ا ا  ل نالةِ  وجل   عةى نحوشبلهُ  هذن ويو  ي   س سا ، يك ن أن

ج وأن ج كمللا ونألرون ،  للاحقة     بَّللوُهم لُْمللز   و دنخةولله  لله  بالِّ للاده  اح يللا ، نحمةللح يُمللز 

ا وه، عوه ول ذهب طيمه، ي ِ لبُ  ألجزنئه خ   نح ل ا ا  م بّلا كلذحك  غلذيا ، نا يلا   وي للة و 

 ولغللذو ول لللب نحمذ   للا، نألوصللاف عوهللا ولووفللى نالعوقللادنت، ل للةح عللوهم للّا  رضللل

ى نحقة  ، ي    ول قلها وسال وها، ص وها ولُ ف ظ حلالُها، ولُو مَّ  ونحشلبها ونحشك ونحضالل   نحزَّ

 نحبلدن حمزنج ييةض نحذي نحفساد ُحْكمُ  نحيق ، حلث  ن نحقةب حال  ل ُحْكُمه و ا ونح لةة،

لأْنِ   لن نحولل نحمضلار عوله لوولفِ  وحلم  لاحمةح، يُْ لةح حلم نحلذي نح يلا  أك   ن  أن نحمةلح ش 

 ح لال   يولى وال هذن نفاٍ ، و غضهم إيمان ُحبَّهم: أنّ  صفوهم  ل جاء ذحك وعةى يُزيةها،

 وأ ْنلت     احبك ونعوقادك نِلَّوك ل ةُح أن و  ال   ونعوقاده، نِلَّوهُ  صال  إالّ   احةج  نحةج 

ْيِدن لةنه ال ي ان ْه، نحخلة    شد و  ضع و   وْك كذحك، عةمو ه و ن و كانه نحة  ج   ال   بّوُله  از 

  لل ونحم ن قلا نح اعلا عةلى إالّ  نحم بّلا  ن ل    وه  ود ك،  ة مك ُود ه وِسلط   احا،

  لن قةيلب    لالن  : لقل ل للةنك أال نألجسلا ،  للن نحممازجلا قِللاس قلاُسه ونالعوقاد، نإلرندة

"ونحم بَّا نحِ  ا  لةيد قةبل،
(21) 
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 كللال نحةغللا يللةى -سللا قا ذكللةت كمللا-  لله وكللأنل ونحبالغللا، نحو لل   لللن يللة ط ثللم و لن

 هلذه وعةلى:" قلائال نحيقةلل نحشبه  ا   ل نحو   عن  لو د  عةنه،  لن ننف ا  ال  وآخذن،

 أن نحميولى إذ نح يلا ،  لل كلاحمةح نحكلال ،  ل نحو  : ق حهم  ل نحو   لمثل  جةى نح ةيقا

  مةنعاة،أحكلا  إالّ  نحمقاصلد، عةلى نحلدالالت هلل نحولل  وا يه ل    وال يسوقلمُ  ال نحكال 

 نحموفيللا ل ُ لل ُ  وال نح يللا ُ  يُْجللِدي ال كمللا نحخللاّص، ونحوةللللب نإلعللةن   للن  للله، نحو لل 

لا  احمةح، يُْ ةح حم  ا نحوغذيا، وهل  وه، نحم ة  اُ   أن: ذحلك  يولى أن  لن يوخلّة نله  لا  أ َّ

  لله كثلة إذن نح يلا    نحمةلحُ  يُفسلد كملا نحكلال  يُفسلد  وله نحكثللة   وأن يُغولل، نحو ل   لن نحقةل   

، ل  ال  ملا وق ل   ل ةيف  لّ ر ال أنله وذحلك نحب ْ لث، عةلى يو  َّ   لل ونحوق لانُ  نحزيلادةُ  يُو   

ى أال نحكال ،  ل نحو   أحكا  جةيان  ذنهبلا ، زيلد   كلان: ق حولا  لل حكمله  ن كان إذن أنه لة 

  قلد ُوجلد  لإن ي جلد، ال أو ي جلد أن  ن نح كم هذن يخ ُ  حم نحخبة، ويُو  ب نالسم يُة  ع أن

هُ  وع د ل   نحكال ،  ل نحو  ُ  ح    ال نحلذي كاح يلا  يكل ن وأنْ  نحفسلادُ، عوله ونُِفل  ه، ِ زنج 

 ال  سلا يه  لاحمةح، يُ لةح حلم طيلا   موزحلا كلائن  اسلد     ُهل   لله ي جلد حلم وإن نحبلدن ي ْغذُو

،     ه يووفع  نحفاسلد نحكلال  ي جبله كملا عةلله، نح حشلا وهجل   عملاء  ل ح ق عه يسوضة 

  لذ   ا    لهلا نحو ل  نسلويمالُ  يك ن ونس ا   نحموزحولن هاللن  لن وحلس نحفائدة،  ن نحياري

"كال  ك ِّ   ل نحق ل وهكذن
(22)

. 

 أي نحخلاص؛ ن  هلا حهلا جمةلا وك  كال ، ك   أن ونعلا ولفضلةه شةحه  ل ويسومة

 يجلب وال نحكلال ؛ كل  عةلى يجلةي ونحلدن حكملا نحو ل  وحللس وحكمه، ن  ه ن  حك  أن

 وذحلك"نحمكول  ؛ أو نحمو ل   نحكلال  ن ل  إحلى نوظلة    وحدها؛  احقاعدة نومسك أن عةلوا

 ونحثاحلث، نحثلانل نحكلال   لل عوله يُْغول ال نحو  ، حكم ع   إجةنئه نألول نحكال ِ  إصال  أن

هم حوى  نحجمل ، سلائة يُ لةح رسلاحا أو ق للدة  لن ونحلدة جمةا  ل نحو  ِ  ح  ل   أن يُو َّ

ث ةُلهُ   لكل ن ألجزنئله، ولكثللةن   حله لكةيلةن    وله   كمهلا ُجمةلا كل  إ ةند يك ن وحوى ث ل        

نء زيادة  أن  و ةقلا ، زيلد كلان: ق حولا  لل يُو ل ر ال وكلذحك. نحكفايلا قلدر عةلى نحمةلح أجلز 

ر    هل  كثللةن   ح لهُ   لأن   صل  ا   كلذحك نحو    ل لة نحكال ، هذن عةى ويوكثّة نح كم هذن يوكةَّ

ننه وإنما نحقةلُ ،  وه نحم م د   وأن  ذ    ، ز  ننُ  نحكال   ل و   حولى نحمللزنن حسلان وق ف ِوز 

 نح لفا لةلك  لل يُو ل ر ال  كملا نألخلةى،  لل  لا نحكفوللن إحلدى  لل  لا  ساونة عن يُوبئ

لفا  لل نح كلم كلذحك   م دن ، وقةلةها  ذ   ا   كثلُةها يك ن حوى ونق ان، زيادة    نحولل نحّ ِ

ْزنِهِ  نحو   حكم عةى  إجةنئه حةكال  ل    " ملزنن وو 
(23)

. 
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 ونئهللا،  للن طائلل  ال أن ويللةى نحخلل نرز ل  كللة أ للل  ق حللا ونقللض نقللد  للل ويشللةع

 يقللل ل حللللث وخ  صللللوه،  و للل ه نللل  كللل   انف لللال ونعوقلللاده ل ةلةللله  لللل ويسلللومة

 ال كللال   : عةلله ليقلبلا نحجةجلانل ويقل ل" نإلعلةن  كثلةةُ  ِعْولِدي ونحلبُْغضُ : " نحخل نرز ل

ل   نح نحللد نحكلال  نعوبةنلا إن وكثلةة، قةلا  لله يقللع ال نإلعلةن  ألنّ  طائل ، عةلى  وله يُ   

 إحلى  ضلم  ا   نحجمةلا هلذه إعلةن  وجيةولا نحكثللةة   نحُجُمل  نعوبةنلا وإن نح نحلدة، ونحجمةلا

لنْ   لاحبُْغض ونحخةللقُ  لةكهلا،  لع صلال  وال  وهلا،  لدّ  ال نحولل نحكثلةة  هلل لةك، إعةن     

ها  نحخلاّص، ونحوةلللب نإلعلةن   لن  لله، نحو   حكا :نحفةزد  ق ل ن   أرند كان وإن ذ  َّ

 يُْ للةح حللم  للا نحوغذيللا، وهللل  ولله، نحم ة  للاُ  نحموفيللا ل ُ لل ُ  وال نح يللا ُ  يُْجللِدي ال كمللا

 للدحلال وي ةةهلا أ ثةلا ويضلة  نحلبيض، يلزعم كما يكفل ال نحو   قةل  أن ويةى ،" احمةح

 :"إحله ذهب  ا عةى

ا   يُفسلد  وله نحكثللة   وأن يُغولل، نحو ل   لن نحقةل    أن: ذحك  يوى أن  ن يوخلّة نه  ا  أ َّ

،  لله كثلة إذن نح يلا    نحمةلحُ  يُفسلد كملا نحكلال  ل  ال  ملا وقل ل   ل ةيلف   نحب ْ للث، عةلى يو  َّ

ّ ر ال أنه وذحك ى أال نحكلال ،  ل نحو   أحكا  جةيان  ل ونحوق انُ  نحزيادةُ  يُو     إذن أنله للة 

لب نالسللم يُة  لع أن ذنهبللا ، زيلد   كللان: ق حولا  للل حكمله  للن كلان  هللذن يخلل ُ  حلم نحخبللة، ويُو  

لد ل   نحكلال ،  لل نحو ل ُ  ح    قد ُوجد  إن ي جد، ال أو ي جد أن  ن نح كم لهُ  وع    له، ِ زنج 

 كلائن  اسلد     ُهل   له ي جد حم وإن نحبدن ي ْغذُو ال نحذي كاح يا  يك ن وأنْ  نحفسادُ، عوه ونُِفل

،     ه يووفع ال  سا يه  احمةح، يُ ةح حم طيا   موزحا  وهجل   عمللاء  ل ح ق عه يسوضة 

 نحمولزحولن هلاللن  للن وحللس نحفائلدة،  لن نحيلاري نحفاسلد نحكلال  ي جبله كملا عةله، نح حشا

 إصلال  أن وذحلك كلال ، كل ِّ   لل نحقل ل وهكلذن  لذ   ا    لهلا نحو ل  نسويمالُ  يك ن ونس ا  

هم حولى ونحثاحلث، نحثلانل نحكال   ل عوه يُْغول ال نحو  ، حكم ع   إجةنئه نألول نحكال ِ   يُول َّ

 يكل ن وحولى نحجمل ، سلائة يُ ةح رساحا أو ق لدة  ن ونحدة جمةا  ل نحو  ِ  ح  ل   أن

ث ةُلهُ   لكل ن ألجزنئله، ولكثللةن   حله لكةيلةن    وله   كمهلا ُجمةا ك  إ ةند ث ل     نء زيلادة     أجلز 

ر   أن  و ةقا ، زيد كان: ق حوا  ل يُو  ر ال وكذحك. نحكفايا قدر عةى نحمةح  نح كلم هلذن يوكةَّ

 وأن  للذ    ، هلل  كثلللةن   ح للهُ   للأن   صلل  ا   كللذحك نحو لل   ل لللة نحكللال ، هللذن عةللى ويوكثّللة

ننله وإنملا نحقةللُ ،  وه نحم م د   ز  ننُ  نحكلال   لل و   علن يُوبلئ حولى نحمللزنن حسلان وقل ف ِوز 

 زيللادة   نح للفا لةللك  للل يُو لل ر ال  كمللا نألخللةى،  للل  للا نحكفولللن إحللدى  للل  للا  سللاونة

فا  ل نح كم كذحك   م دن ، وقةلةها  ذ   ا   كثلُةها يك ن حوى ونق ان،  ل  ل  نحول نحّ ِ

ْزنِهِ  نحو   حكم عةى  إجةنئه حةكال  . ملزنن وو 
(24)
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 نحجمةلا  لل نحميولى ضلبط  لن نحسلة ا هذه لفيةه و ا نحو  ، سة ا عن هوا  اح ديث  

 أن  لن إحلله ذهلب  لملا نحخل نرز ل يخلاحف نحقلاهة عبلد أن كملا. نحكال  وسائة ونحق لدة،

 نيوبلة أن عةلولا يجلب إذ كثلةة، أو قةا  له حلس نإلعةن  ألن  وها؛  ائدة ال نإلعةن  كثةة

 حللديوا نح اصلل   لكلل ن لةللك إحللى نحجمةللا هللذه  نضللم أن أو نح نحللدة، ونحجمةللا نح نحللد نحكللال 

  وةكله صلال  وال  وله ال لد وهذن ونحدة، جمةا إعةن  وحلس نحجم   ن  جم عا إعةن 

 .ليبلةه حد عةى

  ةيقله إحلله وأعلاد كبللةة، قلملا نحو ل ي نحب لث عةلى أضفى قد نحجةجانل أن شك وال

 نألسللاحلب   ثله  لل نحو لاة  لوهج علن  وهجله يخوةلف" حللث و باحثله؛ كوبله  لل ورونقله

 هللذه أع للى  قللد كبلللةن نخوال للا نألسللاحلب حهللذه ولفسلللةه  هملله  للل يخوةللف كمللا نحو  يللا

 إحلله نظلةون أو  لله وزهلدون نحو ل  قلملا  لن قةةل ن نحلذين يد عةى  قدلها حلاة نحم ض عات

"ونحبواء نإلعةن   ل لو سة ضلقا نظةة
 (25)

 

( نحلو  ن ل  أي) نحكلال  حو ل  يوو ف نةنه حلث جول؛ ن ن كان نحقاهة عبد قب  و ن

  لل نحيلة ، كلال  سلمت ننو لاء"  أنله حةو ل  ليةيفله  ل  ه . نحةغا أو نحقاعدة حو   وحلس

 ونحوسلب، ونإلضلا ا، ونحوكسللة ونحو قللة، ونحجملع، كاحوثولا، وغلةه، إعةن   ن ل ة ه

  لو لق نحف لاحا،  لل  أهةها نحية لا نحةغا أه   ن حلس  ن حلة ق ذحك، وغلة ونحوةكلب،

 شلائع،   لدر نألصل   لل وهل . إحلهلا  له رد عوها  يضهم شد وإن  وهم، يكن حم وإن  ها

 أن كملا نحيةلم،  لن نحقبلل  هلذن ننو لاء  له خ  ثم ق دن ، ق دت: كق حك ن  ن ، ن  ت أي

 نحو ةلل   لن نحشلةييا عةلم  له خل  ثلم عة وله، أي نحشللء  قهت   در نألص   ل نحفقه

  لل نظلائة وحله. هلل كةهلا نحبلل ت كانلت وإن نحكيبلا،  له خل  هللا  لت أن وكما ونحو ةيم،

 .وأصةه ظة ا ، نحية  نسويمةوه وقد. أن نعه أحد عةى جوسه  ل شائيا   كان  ا ق ة

 :نح سن أ   أنشد

 باتــجن روح لـبأرجــ           بمجمرات األـاعيز ترــي               

 عاـ ات البيت نحو وهن          هيهات فتى كـل بها يح و
(26)

 

 علن نإل انلا هل :" وقلموله نإلعةن   يوى   ض ا نإلعةن  عةى نحق ل  ا   ل ويق 

  ة لع عةملت أ  ه، سيلدن   وشكة أ اه، سيلد أكة  سميت إذن أنك لةى أال  األحفاظ، نحميانل

 أحلدهما السلوبهم ونحلدن   شةجا   نحكال  كان وح  نحمفي ل،  ن نحفاع  ن خة ون ب أحدهما
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(نإلعةن  عةى نحق ل و ا  نحو   عةى نحق ل  ا  نحخ ائ ) .صاحبه  ن
 (27)

 

  هللا، وأشللادون نحو لل   سللة ا سللةم ن قللد نحبالغللللن إن  لل  نحو للاة؛ عوللد نأل للة يقللف وال

 أن ويلةى  قلموله، ويشللد ويشللة نحو ل ، سلة ا ي ضلح - الغلل وه - نحسكاكل ه   وهذن

 أسلاس هل  نحو ل  أن" هل   لا نحو ل  عةلم  لا "  لل يقل ل حللث خاح ؛ ن   نحميانل عةم

 نحكةلم  للن  لملا نحوةكللب كلفللا  ية ا لو   أن ه  نحو   عةم أن نعةم"   ةقا نحميوى لأديا

 عةلها  بولا وق ننلن نحية  كال  نسوقةنء  ن  سووب ا  مقايلس   ةقا نحميوى أص  حوأديا

 لقلديم نحوةكللب  كلفللا وأعولل نحكلفللا لةلك حللث  لن نحوةكللب  لل نحخ لأ علن  ها حل وةز

 و لا نحمفلةدة ن علهلا و لاحكةم ذنك إذ نحهلئلات  ن يك ن  ا ورعايا  يض عةى نحكةم  يض

  لل وضل حا ذكةنا  ا وسلزدند نحكوا   ن نألول نحقسم  ل عةلها نبهت وقد كمها،  ل هل

لياحى هللا  إذن نحميانل عةم شةعوا إذن نحثاحث نحقسم
 (28)

. 

 نعةلم"  نحو  يا نحوةنكلب دقائق  مية ا  إال يك ن ال نحميانل نسوخالص أن ويضلف 

 نالسو سللان  للن  هللا يو ل  و للا نإل للادة  لل نحكللال  لةنكلللب خل نص لوبللع هلل  نحميلانل أن

 ذكلةه نح لال يقوضلل  لا عةلى نحكلال  ل بلق  ل نحخ أ عن عةلها  اح ق ف حل وةز وغلةه

 لةنكللب وهلل و ية لا لملللز  ضل  حله عملن نح لادرة نحوةنكللب نحكلال   وةنكلب وأعول

 علن ل لدر حل ننلات أصل نت  وزحلا صواعا  ل حوزوحها س نهم عمن نح ادرة ال نحبةغاء

 ذحلك سلماع عولد نحفهم عةى  وه يسبق  ا نحوةكلب  خاصلا وأعول يوفق،  ا   سب   احها

 حللث  لن نحوةكللب ذحك حوفس ال نحبةل  عن صادرن حك نه حه نحالز   جةى جاريا نحوةكلب

 عةلى يسلبق  لا  ثل  نحسلةلما نحف ةة ذي  هم  احفهم وأعول حلوا ه  ه  حه الز ا أو ه  ه 

  ق ل دن يك ن أن  ن نحكال    لاغا نحيارف عن سميوه إذن  و ةق إن لةكلب  ن  همك

 عةلى نحق لد  جلةد يةلز  أنله  لن  و ةلق زيلد لةكللب  لن أو نإلنكلار رد أو نحشلك نفل  ه

 وجله  له نحم ةل   يكل ن أن يةلز  أنله  لن إحلله نحمسلود  ولةك  و ةلق ن ل   لن أو نإلخبار

 علةف إذن وهكلذن إحلله  احمسود حفظ إذن وكذن  قا ها  ها ية    ما ح لفا إ ادة  ع نالخو ار

  سلا  شللئا   ف شللئا   ذحك جملع عةى ي ةيك  ا عةى أخة أو قد  أو أطةق أو قلد أو نكة أو

(لياحى هللا  إذن نحيةملن  ل نحكال 
(29)

. 

 عللن  لل  -  سللب نحو  يللا نحوةنكلللب عللن حلللس - ويللوكةم وي ةلل ، يشللة  هوللا  احةجلل 

 نحبالغلل، نحلدرس  لل نحميلانل  يمل  ييلةف  لا وه  نحوةنكلب؛ هذه خةف نحكا وا نحميانل
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 . وه ويو ةق نحو   إحى يسوود عةم وه 

  يلض لفسللة  لل كبللة  لدور نحو ل  قلا  حقلد  لاألحةى أو سلة وه، نحو ل   لارس وقلد 

  للل سللويةض كمللا ونحشللية نحقللةآن  للن ونحميجللز ونحمةغللز نحغللا ض، ول ضلللح نحمغللاحلق

 :نحواحلا نح ف ات

 دالالت  لن  لهلا  لا إحلى ونح صل ل نحو ل ص، ل ةلل   لل نحو ل  قلملاُ  لوضلح وحوَّى

 رأسلها وعةلى نحف لل ا، نألد للا نحو ل ص  بيض نالسوشهادُ  يمكن أكبة،    رة عملقا

 هللذه دنخلل  نحكةمللات لةللللب عللن نالجللا د الالت  للن نحيةمللاء نسللووب  ه و للا نحكللةيُم، نحقللةآنُ 

ْ ق ا نحو   ص  .نحو   حق نعد و 

 :الكريم القرآن أوال  

 وقللد  يانللله، وشللة  ، نحكللةيم نحقللةآن لفسلللة  للل وعظلللم كبلللة دور حةو لل  كللان حقللد

 نحو للاة  للذل وحقللد. نحمضلل ةدة وغلللة نحشللاذة، نحقللةنءنت ل جللله  للل سللة وه نحو لل   للارس

ح دد هذن  ل كبلةة جه دن
 (30)

. 

إِنْ  ﴿ :- لياحى - ق حه  فل لد   و  ك   نْحُمْشلِةِكلن   ِ لن   أ ح  ار   نحةضلل   يبللِّن[ 6:نحو  لا] ﴾ نْسلو ج 

 ليةلل   لع نحفيل ، وللأخلةِ  ،"إنْ " نحشلةط حلةف  يلد  باشلةة   نالسلم ح قل ع نحدالحللا نحقلما

لةه وج   لا   لذوف  ي    ج د نحو اة ق ل : يقل ل ،"إنْ " نحشلةط حلةف  يلد نحملذك ر يفّسِ

لة وجلل دِ   للع ونجب لا نح للذف كللان إنملا"   للن نحغللةض ألن نحظلاهة؛ نسللوجارك،: ن لل  نحمفّسِ

لة؛ إحلى ل لوج حم أظهةل ه  ة  نحمقدَّر، لفسلةُ : نحظاهة  هذن نإلللانِ   نحُم ل ج نإل هلا  ألنَّ   فّسِ

 ثللم نإل هللا   للن ونحغللةض إ هللا  ، ال نإلظهللار و للع نحوقللدية، ألجلل  كللان إنمللا نحوفسلللة، إحللى

 - نحملبهم   سلميت إذن - لوشل َّ  نحوفل س ألنَّ  نحملبهِم؛ حلذحك نحوفل س  لل وقلعٍ  إحلدن ُ  نحوَّفسلة

ا،  وه،  احمق  د نحيةم إحى للنِ  نحشلء ذكة  ل وأيض  لا  لةَّ ن ثلم  بهم  لة    لل حللس ل كللد    فّسِ

ة، ذكلِةه ه؛" نسللوجارك"و  بولدأ ،" أحللد"  كلل ن ي كلم حللم وإنملا  للةَّ   االسللوقةنء حيةِمهللم خبلة 

 .[9]" احفيةلَّا نحشَّةط حةف  اخو اِص 
(31)

 

 نحو  يللا، نحقاعللدة  لللن نحيالقللا عللن ل للدثت نح للدد، هللذن  للل كثلللةة درنسللات وهوللاك 

 حظللةة إحى  وها نحشاذ ردت نحو   سة ا أن وكلف ونحشاذة، نحمو نلةة نحقةآنلا ونحقةنءنت

 :  نحدرنسات هذه و ن نحية لا، ن ا  وإحى نحةغا،
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 نحفال لا سل رة  ن ودرنسا ول قلقا جميا: نحقةآنلا ونحقةنءنت نحو  يا نألحكا    -1

  كةلللا دكولل رنه رسللاحا نحولل ري،   مللد عةللل حةللدكو ر. نحكهللف سلل رة غايللا إحللى

 ننبثقللت وقللد(.   1990/  هلل 1410)  عللا  نحقللةى، أ  جا يللا – نحية لللا نحةغللا

 نضل ةن  وجل د إحلى صلاحبها إشلارة لةقفلت حللث نحيمل ؛ هذن  ن   ثل  كةة

 يفللد إذ ونحلذكة؛ ونح كايلا نحوج يز    ةح نسويمال  ل نحو اة  يض عود شديد

 أن حقًّللا جللديةة ظللاهةة عللدَّها وقللد. أخللةى  للةة ونحةغللا  للةة، نحقةآنلللا نحقللةنءة

  سوق   ؤحف  ل  ودرسها نحيزنئم؛ حها لوهض
(32)

. 

نحخل حل هللا عبلد/حةدكو ر نحية ل نحو    ل نحو جله ق نعد -2
(33 )

 عةلى غةلب   وقلد" 

 عوايلا إحى ذحك ويةجع نحويةل ؛ وظلفاُ  - نحو  ي نحو جله ق نعد   - نحق نعد هذه

 وهولا"ذحلك يفلد سلا   ل  يظمها وِذْكة ل جلٍه،  ن يذكةونه حما  احويةل  نحو اة

 .ونحوفسلة حةوأوي  نح اكما هل نحو  /نحو جله ق نعد أن نةى

 .صبةة حسولن   مد حةدكو ر نوائجه أسبا ه،   نضيه،: نحو  ي نحو جله ليدد -3

 و للان نحو  يلا نإلحاحلا   ث إحى نحباحث يسيى حلث. نحكةيم نحقةآن  ل نإلحاحا -4

 ظلاهةةٍ  رصلد" إحلى  ويبللةه يسليى أو نحقةآنلل نحلو  أجزنء لماسك  ل دورها

لٍا، حغ ياٍ   وهلل. نحكلةيم نحقلةآن حدود  ل آثارها، و لان عواصةها، ول ةل  نّ ِ

 نحة غلل ي نحللدّرس  للل  لل أهملوهللا عةللى  لل نالسللوقالل  للن حّظهللا لأخللذ حللم ظللاهةة

رنسلات  لل لواُوحُهلا ك ثُلة    قد نحية ِل، ن   صلفها نحمياصلةة نحدِّ  ظلاهةةٍ   لن جلزء 

 أدى هلذن حكلنّ  نحظلاهةللن،  للن قائما   نحيالقا أن والشك نحّة ط، ظاهةة هل أعمَّ 

" ولأويةه نحوّ   هم  ل آثارها  يض إغفال إحى
(34)

. 

نحقةآن رونئع  ل نحبلان  ل حسان لما  نحدكو ر -5
 (35)

. 

نحية لا نحجمةا  واء  ل حماسا   مد نحدكو ر -6
 (36)

. 

 ويحلاو :أسلوويةة دراسة الكريم القرآن فيالدكتور عفت الشرقاوي بالغة العطف  -7
 العطللف إللل  النحللا  بهللا نظللر التللي تولل  غيللر بطريقللة العطللف مسللةلة يعللال  أن

 الفصلللل  مسللللةلة إللللل  وينظللللر المتعاطفللللا   بللللي  التشللللري  فكللللر  يتجللللاو  حيلللل 
 .(37(القرآن م  أمثوة عو  التطبيق مع محتوف بشك  والوص 

 .نحقةآن  ل نحجمةا  واء عن أخةى كثلةة درنسات وهواك
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 نحشلل ي، إيهلا  حةلدكو ر نحو ل ي نحو جلله وطةنئق نالحوزن   لن نحةغ يا نح ج ه -8

  كةيللا  قار للا"  أو  قارنللا  يقللد نحباحللث يقلل   حلللث نحدرنسللات أهللم  للن وهللل

"نحمخوةفلا نحقلةنءنت وجل ه ل جلله  ل ونحو  يلن نحقةنء  لن و وهجلا
(38)

 و لن. 

 :يألل  ا -  ثوا ن ا   ل يدخ   لما -حها ليةض نحول نحوقاط أهم

 اإلعرابي  الوجوه: 

  لن عةلهلا يوةللب و لا حةكةملا، نإلعةن للا نح لاالت وصف" نإلعةن لا  اح ج ه وييول     

 نح ظلفللا وعالقالله نحو ل   يانل  ها  لق د أحلانا؛ دالحوها ولوسع. نإلعةن لا حةيال ا ليدد

 نحقللاهة عبللد عوهللا عبَّللة وقللد نحةغلل ي، حةوةكلللب نحللدالحل نحميوللى لشللكل   للل لسللهم نحوللل

ة    : قُْةت   إذن: " يق ل نحويةق،   ج ه نحجةجانل لةن زيلد   ض  لْة  ا نحُجُمي لاِ  يل     عم   شلدي دن، ض 

  علدة ال ونحلد    يولى هل   فهل  ، عةلى كةِّهلا نحكةلم هلذه  جمل ع  لن ل ْ ُ    إنك حه؛ لأدي با

 جئلت وإنملا  يانلهلا، أنفلس حوفللده نحكةلم  هذه لأتِ  حم ألنك وذحك. نحواس يو همه كما  ياٍن،

ة  "  ه  نحذي نحفي   لن نحول نحويةق، وج ه حوفلده  ها  ونألحكلا   لله، عمل   لا و لن"  ض 

" نحوَّي ة ق     لُ  هل نحول
 (39)

 . 

 عةلى هولا نحوةكللز نة لظ حللث و لؤثة؛  هلم  لدور قا ت قد نحو  يا نحسة ا أن نةى وهوا

 .ذنله نحوةكلب أسةنر عن  احكشف وذحك نحو  ي، حةوةكلب نحدالحل نحمووج

 االست اللي  الوجوه :    

لى نحو ل ي   نح جه يو   قد"   نألص ل وعةم نحو    لن  احيالقا نأل ة يويةق وهوا         و  

  اح جله عودئذ  لُيةف ونحقلاس؛ حةسماع لفوقة ن  يا حقاعدة و س غ ا دحلال    لك ن أص حلًّا؛

"  حللس" خبلة  يمل ل لقلديم عةلى نحب لةيلن حشاهد نألنباري ن ن ل جله و وه. نالسودالحل

ْ لُةو  ا ح لْلس   ي أْلِلِهمْ  ي ْ     أ ال   ﴿: " لياحى ق حه  ل عةلها لْوُهمْ     ﴾ ع 
 (40)

 هلذه  لن نحلدحل  وجله. 

( ... " حلللس)   عةلى(  حلللس)   خبللة  يملل ل قللدّ  أنلله ن يلا
 (41)

 عةللى سللماعل دحللل   ا يللا.

  .عةلها"  حلس"  خبة  يم ل لقديم هل جزئلا، قاعدة

 نحوةنكلللب طبليللاُ  نسللودعوه نحو لل يلن؛  للوهج  للل رصلللن إجللةنء نحو لل ي   ونحو جلللهُ        

 نحةغ يلا؛ نحملادة نقل  طةنئلق وليلددُ  نحم لةدة ، نحق نعلد    يضلها  خاحفاُ  أو نحُمْشِكة ا، نحةغ يا

 نحقللةنءنت وجلل ه نخللوالف أيضللا ذحللك و للن رونيوهللا، نخللوالف  للن ذحللك عةللى لةلللب و للا

 دالحوللل عللن  يلللد ن نحو جللله يكللن وحللم. عوللدهم نالسوشللهاد   للادر أحللد كانللت نحوللل نحقةآنلللا

 هللا عبلد نحلدكو ر يقل ل نحو  يلا، وأحكلا هم ليةللاللهم  لل ونالسودالحل نإلعةن ل نح جهلن

 نحويةللل ؛ وظلفللاُ  - نحو لل ي نحو جللله ق نعللد   - نحق نعللد هللذه عةللى غةللب   وقللد: "  نحخلل حل
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 سللا   لل  يظمهلا وِذْكلة ل جللٍه،  لن يذكةونله حملا  احويةل  نحو اة عوايا إحى ذحك ويةجع

"  ذحك يفلد
(42)

. 

 نسللويمال حوللا يفسللة وهللذن حلله، يُو ّظللةون حللم وإن نحو  يلل ن،  ارسلله نحو لل ي  احو جللله       

 ثملا إن  ل  حةم ل ةح، نحةفظلل نحمشلوةك  لن هل  إذ نحو  ي؛ نح جه  ميوى أحلانا نحو جله

 ونحوفسللة، ونحوقدية، كاحوأوي ، نحةغ يا، نحوةنكلب ل جله سلا   ل لكةرت كثلةة  ةند ات

 وجل د رغلم هلذن، أقل ل. صليبا أ لةن نحلدالحل نحف ل  يجيل   لا وه  ونحوخةيج؛ ونحويةل ،

 إحسللاس  للن ننبثقللت وحيةهللا  لوهمللا؛ حةومللللز نح ديثللا نحو  يللا نحدرنسللات  للل   للاوالت

أحلانا ونحةبس نحودنخ   هذن أص ا ها
 (43)

 . 

 حللث أصل حل؛ نسلودالحل  شلك  دورهلا  ارسلت قلد هوا نحو  يا نحسة ا أن نةمس أنوا كما

 .نحقاعدة حجا عةى شاهدن ن يا  ن جيةت

 ونالحوجللاج نالسوشللهاد عةللى وحجللا دحلللال لكلل ن  للأن أيضللا دورهللا  ارسللت أنهللا كمللا

 نالعولدند  لل  موهجله كوا له  لن   ضلع غللة  لل جولل ن لن صة  وقد."نحشاذة  احقةنءنت

 قلةنءة  لن نحمقارنا   ذحك نقوضاه وح  حوى نحقةنءة، حش نذ نالحوجاج  ل نحو  ي نح جه  ق ة

للأْن   ﴿:   ل للن ن للن قللةنءة ذحللك و للن: " يقلل ل. شللاذة وأخللةى  ولل نلةة، ﴾ يُْغوِلللهِ  ش 
 (44)

، 

 نحجماعلا عةلهلا نحولل أن إال أيضلا، حسوا   قةنءة   وهذه: نحفوح أ   قال.  احيلن نحلاء،  فو حا

 حله يكل ن كلأنْ  وذحلك. غللةه علن يُْغوِلله وال نحشلءُ  ي ْيوِله قد نإلنسان أن وذحك  يو ى، أق ى

  له يهلوم أن  احله  قللا علن يغولله وال أ ةهلا،  ليولله درهلم،  ائلا  وهلا  لؤخلذ درهلم، أحف

ْ ة ب للْلِن، أقلل ى ذحللك  لإن غلللةه؛ عللن نأل للة أغوللاه إذن  أ للا. ويةنعلله  نحغةضلللن، وأعةللى نحم 

" وض حه  ع ذحك  اعةف
 (45)

 . 

  لل نحةغ يلا ونح جل ه نحو  يلا نألحكلا   للن  قارنلا -كذحك - نحشل ي نحدكو ر عةض وقد 

 وذحللك  هللا؛ نحقلةنءة لجلل ز ال وحكللن ن  يلا، صلل ل ا  وج هللا هولاك أن  فادهللا نحقلةنءنت،

 نحةسلل ل عللن إحلوللا  للاحمو نلة إال قةنءللله لجلل ز ال إنلله حلللث نحقةآنللل؛ نحللو  حقدنسللا نظللةن

  للل نحمفوةضللا نحجللائزة نح جلل ه عةللى نحو لل يلن أحكللا  كانللت وقللد".وسللةم عةللله هللا صللةى

 ونسو ل ا  وإجملاع، وقللاس، سلماع،  لن نالسلودالحل نحو جلله  ق نعلد  دع  لا نحقةنءة

 ثغلةة سلد  لل وأسلهمت ونح للاد؛  احم ضل علا نحو  يلا نألحكلا    سلمت وغلةهلا؛ حال،

 نحوقيللد كلان  لإذن. ذنلهلا نحو  يلا نحقاعلدة ل بللق عولد نحواق  نالسوقةنء  ل  ومثةا  وهجلا

 لُ ضلع حغ يلا، ظلاهةة لشك  نحول نحةغ يا حةو  ص نحواق  نالسوقةنء عةى  بولا نحةغ ي

 سمت  ن نحموكةم ن ننو اه  ا ك  عةى عا ا حكما   صفها  - نحقاعدة  إن كةلا؛ ق نعد حها

 لأويل  و احولاحل نالطلةند، سما حها حوو  ة نحوا ، نالسوقةنء ل بلقها  ل يةز   - نحية  كال 

. سة انها ل ت حةدخ ل عوها؛ شذ  ا
(46)
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 نحقاعللدة، ضللبط  هللدف نحو  يللا نحهلموللا ونسللومةنر نحسللة  يا، نحممارسللا لةللك ظلل  و للل

 يويلدى ثلم و لن نحة لن،  لهلا يوفشلى وأن نحخ لأ، إحلهلا يوسلة  أن  لن نحةغا عةى ونح فاظ

 نحيللةض هللذن  كللان نحقةآنللل؛ نحللو  إحللى ونألد للل نحللل  ل نسللويماحها  للل نحةغللا نحة للن هللذن

 .نحقةنءنت  ل حغا جاز حما نحو  ي نحو جله ح ةنئق

 :لغ   في القراءات جازطرائق التوجيه النحوي لما 

 حلم نحولل نحقةآنللا نحقلةنءنت  لل حغلا   جلاز  لا لل جلههم أثولاء  لل نحو  ي ن صدر حقد"

 ونحقللللاس نحسلللماع  لللن نحلللدحل  طةلللب  لللل  كلللةهم  ضللل ن ط  ثَّةلللت ق نعلللد، علللن للللبةغهم

 وأحل نحهم ونلجاهلالهم  له، نالسلودالل وطةنئلق نحةغ يلا، نحظ نهة عةى نح ال ونسو  ا 

لا   صلفه نحو  ، أص ل نحض ن ط هذه  ة رت وقد.  يها نحويا    ل لثُ " عةم   علن  لله يُْب  

" نحُمْسلو ِدلّ  وحلال  ها،  نالسودالل وكلفلا أدحوه، هل حلث  ن نإلجماحلا، نحو   أدحا
 (47)

.  

  

   نزنوهللا حلللث نحقللةنءنت؛  للل حغللا   جللاز حمللا نحو لل ي نحو جللله طةنئللق ليللددت وقللد

 نحو جلله نح ةنئلق هذه و ن. نحقةنءنت   ققل عن  ةغوهم ألنها نحو  ي ن؛  ها نحوز    ج ه

  للاحميوى ونحو جللله نحقللةنءنت،  للن  احمللأث ر ونحو جللله نحةهجللل، ونحو جللله نال وةنضللل،

 نحمض ة  ونحو جله ونحسلاقل، نح ظلفل ونحو  ي نحميجمل نحمخوةفا،    ره
(48)

. 

 :والشعر النحو* 

 و مارسللا ن  يلا ل جلهللا نجلد ووج ههلا حةقللةنءنت نحو ل ي نحو جلله  للن  يللد وغللة

 نجلد حللث حةشلية؛ أخلةى للارة ونحشلة  و احوفسللة لارة،  احة ض نحو اة قب   ن سة  يا

 عةلله، نحمويلارف ونالسلوخدن  نحمضل ةدة، نحق نعد عن -كذحك-لشذ نحول نأل لات  ن كثلةن

 نواجلله  للن  لله  للأس ال حلللزن لشللغ  أو شللاعة نوللاج عةللى لسللل ة ن  يللا ظلل نهة ونجللد

 .نحشيةي

 أشلار وقد نحشيةيا، إنواج  ل ق يا وسة ا كبلةن، دورن يمارس نحو   أن  ل شك وال

  لن حةخ لا  نحو ل ي نحشلك  نخلوالف خلالل  ن حةو   نحشيةيا نح ظلفا" إحى جاك  س ن

 حلومللا إنوللا: ) ق حلله  لوهللا  للن كثلللةة أ ثةللا حللذحك ضللار ا ألخللةى جمةللا و للن  خللة نلل 

 نحمية لل نحمسلو ى  لل نجلد أن نح ليب  لن  إنله ن للا أن ويجمل  ، جملةا نح لاة …نقةأ

 و لن نحوسلملا  مهملا يضل ةع نحلذي نحةسانل نالخوالف أن إال…  نحجمةولن هاللن  لن  ةقا

  لل  هلل…  كلذحك   صلفها نح لاة عن كوائلا ص رة إحى نحوقةل نحو  ي نحوج ز  مهما ثم

نألحلاء  احواس  سوبدحا ذنلها حد
(49)

. 

 نحكلانللات عةلى نحضلل ء  سلة ا نحشلليةيا نحو ل ص  للل يلدقق جاكبسلل ن أخلذ وهكلذن
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  .وشيةيوها نأل لات هذه  الغا  ل ونضح أثة  ن حها و ا نحو  يا

 نحبللت عةلى نحجةجلانل ق لةه إذ نحجةجلانل نظلة  لن أ يلد جاكبسل ن نظلة ن ود وقد

 نظلةه يق لة  ةلم  ة وله نحلو  إحلى نظلةه  لد جاكبس ن أن إال نحمق ع أو نح نحد نحشيةي

  لل نحو  يلا  احزخلارف) أسلماه  لا  ووبيلا  أسلةها نحق لدة إحى ن ود    نح نحد نحبلت عةى

 نحق لائد  لل يكثلة  لا كثللةن نحلذي ، نحو  يلا نح ل ر لكلةنر ويةيلد نحوكةنر و وها( نحشية

 نح  يةا نحمة ملا
(50)

.  

 أدنة  أنهلا إحلهلا نالنوبلاه  شلد جلديةة نفسله نحو ل ي نحمفهل   إحلى عل دة كل  أن يلةى و

 نحوماثالت عن يبويد أي ،  خاحفا ن  يا سة كا نحشاعة سة ك إحى أيضا ولوبه. ياحا شيةيا

 ونحو  يلا  احو  يلا عة له  لا وهل ( نحجملةلا نحف ضلى) أسلماه وقلد نحو  يلا، ونحوولاظةنت

  جلةدة حلست حكن نحو  ي نسلجها  ل  وضادة لةنكلب  لن نحمجاورة  ها ويةيد نحمضادة،

نحو  يا نحبولا  ن
 (51)

. 

 نحشللاذة نأل لللات يؤوحلل ن أن نحو  يللا نحسللة ا  مارسللا خللالل  للن نحو للاة نسللو اع وقللد

 حوفسلللة ونحوللأخلة؛ ونحوقللديم نح للذف،  ثلل  نحو  يللا نإل كانللات يسللوخد  ن وأن ونحةمةغللزة،

 . نحبيض يوكةها جماحلات إل ةنز أو نحغا ض،

 وحكللن نألصلل ، عللن ونحخللةوج  احشللذوذ نأل لللات  يللض عةللى نحو للاة  يللض حكللم حقللد 

 هللذه عةللى نحو جلهلللا سللة وه و للارس وجهللا حهللا وجللد نحب لللةة ذوي  للن نحو للاة  يللض

 :و وها نأل لات،

ـهر المهر يكون ال        ـهرا العير يكون ال
 (52)

. 

 وأقللة ونح صلل ، نحف لل   الغلللا ن ةللق أن يمكللن  للا وأ نح قللف، نسللوخدن  لللم حلللث

 .نحبلت    ا  يضهم

نحقللس ن لة  قل ل نحو لاة وأوحله شلاذ ورد  ما كثلةن نحبلت هذن عةى وقس
(53)

 ن لة ):

  (33 نحقلس ن ة  دي نن: نحقلس

 أغوال كأنيابِ  ُزرق   وـسنون         ـُضاجـِعي والمشرفي   أيقتلني

 د للع  للل وإثةهللا نحسلللا  دالحللا إدرنك عللن كال لله وأسللفة عولله لكةللم  قللد نح للذف أ للا

 ويكل ن ، نحجمةلا عواصلة حلبيض ونح لذف ، نالخو لار إحلى نألحلان  ن كثلة  ل نحموكةم

  لا وثانلهملا نحو  يلا نحيالقلات إيقلاع  لل نحو سلع  لل يكل ن  ا أحدهما: ضة لن عةى ذحك
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 هلذن  لل نحجةجانل وصف وقد.  ن خة  بيضها نكوفاء   نحجمةا عواصة  يض   ذف يك ن

 ، نحلذكة للةك  له لةى  إنك... نأل ة عجلب ، نحمآخذ ح لف نحمسةك دقلق  ا  ه : "نحبا 

" حإل ادة أزيد نإل ادة عن ونح مت
 (54)

. 

  : نحشاعة ق ل عن حديثه  يةض  ل نحميوى هذن عن أ  ح وقد

 والعربُ  م  جْ عُ  ـثلها يرى وال        تساعفنا ـي إذ ـي   يار

 كلان نح لذف وأن( .  للا ديلار أذكلة) لقلديةه  ضلمة  في  ن بت( ديار) أن يقةر إذ

نحذكة  ن أكثة نح ذف  ل جماال نحبلت وأكسب نحميوى عن نحويبلة  ل وأد  أ ة 
 (55)

. 

 :نحشاعة ق ل عةى ليةلقه عود آخة   ضع  ل وقال  

 العظم إلى حززن أيام وسورة        حا ث تحمل ـن عني ذ ت وكم

  لن حله إسلقاطه   لذو ا  ه  جلئا أن إال نحيظم إحى نحة م حززن   احا ال :ونألص "

 أظهللة حلل  نللهأ و يةلل   …جةلةللا و ائللدة.  عجلبللا  زيللا: نحضللملة  للل وحةكللا ، نحو للق

 دون نحسلا ع وهلم  لل يقلع أن  جلاز نحيظلم إحلى نحة لم حززن أيا  وس رة:  قال ، نحمفي ل

 ذكللة لللةك كللذحك كانللت  ةمللا نحيظللم يةللل  للا إحللى يوولله وحللم نحجةللد يةللل  للا ق للع وننلله كةلله

"نحة م
(56)

. 

 للةى للزنل وال: )ذحلك  لل قلال إذ ونحوأخلة نحوقديم  ا   ل حديثه  يةض  ل قاحه  ا

  لله قلد  أن عولدك وح لف رنقك أن سبب  وجد   قيه، حديك وية ف  سميه يةوقك شيةن

( كان إحى  كان عن نحةفظ وح ل شلء،
 (57)

. 

 إ لةنز إحلى ذحلك يويلدى  ل  نحغل ن ض، ولفسللة نألعلذنر، نحوماس عود نأل ة يقف الو

 إذن" ألنولا.ودقوله نحو ل ي نحوةكللب حلالوة خلالل  لن أو نفسله، نحو ل  خالل  ن نحجماحلات

ية لواوحوا  نحولل نألساسللا نأل وللا أحلد   ييلد   نح احلا هلذه  لل نحوَّ    إنَّ  حغ يًّا،  وًّا   صفه نحّشِ

 نأل قلل  سلو نه عةلى نحلو   لل نحوَّ  يلا نحيالقلات ألنَّ  لفسللةه؛  لل عةلهلا نالعوماد يوبغل

أسل  سو نه وعةى ونحةَّ زيا، نحو  يةيا أ ولوه لخةُق نحول هل  ل نزي له لُ ِجلد نحولل هل نحةَّ

س كةه وهذن ونلِّساقه، لماسك ه ولُ كم  له، نحوَّكةنر وأنماط .نحدَّالحلا نحو   ولا   يؤّسِ
 (58)

 

 :نحميوزِّ  ن ن ق ل  فل 
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نَ  َعْينِي إِْشفَاقِ  َعلَى َوإِناِي ناِي لَتَْجَمحُ         اْلِعَ ا ـِ   أُْطِرقُ  ثُمَّ  نَْظَرة   ـِ

  لل ق نعلد  لن نحو   قدَّ ه ِحما نحشاعة ل ظلف د ور نحُجةجانل عبدنحقاهة يبلِّن"وهوا 

 هلذه أنَّ   ولةى: "يقل ل ونحبالغلا، نحلوظم ُحسلن  لن عةلله هل   لا عةلى نحسا ق نحبلت إخةج

  لل قلال ألن  ل  حذحك، ه  وحلس ،"يجمحُ " نحوظة جي    ألن ه  إنما نحظ ةف وهذن نح الوة  

: قلال   ألنْ  ثلم ،" ولل: "ق حُله ثلم ،"ح لو جمحُ : "ق ِحله  لل نحلال ُ  دخل    حولى( وإِنل: )نحبلت أول

 أخلةى وِحة  لفلاٍ  ،"أُطلِة  ثلم: "ق ِحله  لل" ثلمَّ " حمكلانِ  ثلم  لثال ، نحوَّظلةُ : يقل  وحلم ،"نظةة  "

، هذه ن ةتْ  ْلوِلل إِْشف ا ِ  ع ة ى: " ق حه وخبِةها إِن نسم  لن   نعوةنُضهُ  وهل نحة ائف   ِ لن   ع 

نْحِيد ن
(59)

.   

 آ لن ننله إذ نحميولى عةلى  اح  لأثلة  ن حةو    ما نحجةجانل إيمان  دى نن"نة ظ إنوا

 أدنء أو ، نحجمل   للن نحولةندف  أنكة نإلحساس  ل لباين  ن يوم  نح لاغا  ل نحوباين  أن

 خوةفا  يبارنت نح نحد نحميوى
(60) 

ن   صللفه ي ظَّللف ال نألد لللا نحو لل ص ل ةللل   جللال  للل نحو لل   للإن وهكللذن،   يلللار 

   ةِّل  وصل ل وهلل أهمللا، لقل  ال أخلةى حغايلا ي ظَّلف وإنملا   ْسُب؛ ونحخ أ حة  ن 

ك أ  ر" إحى نحو  نحفهم  ثاقب إحلها ي ص  ودقائق نحةَّ لفا،  احِفك ة لُدر 
 (61.)

 

 عو لة ر لط  لل  لارز  دور وقا  نحيةوضل، نحوضملن  ل سة وه نحو    ارس كما

 :نحمجو ن ق ل  ل كما نحميوى إلما  أج   ن نحق لدة،

َريَِّ ، بليلَى            يُْغـَ ى ِقيلَ  َلْيل َ  القْلبَ  كأن ـِ  يَُراحُ  أَوْ  الَعــا

ها قََطــاة   ، َغرَّ الَجنَاحُ  َعلَق وقَــ ْ  تَُجاِذبُه،          فَباتَتْ  َشَرك 
(62)

 

 ييلده  لا وهل  نحثلانل، نحبللت  لل نألول نحبللت صلدر  لل نح نقيلا كأن خبة جاء حلث

 نحبوللا  لل كبللة  لدور قلا  كا    لت  يد ن وأخة هوا نحخبة  جلء وحكن علبا، نحيةضل ن

 .  نحشاعة أرند كما نح د  ل  ية عةى وساعد حةق لدة نحدرن لا

 صلدر  لل( ق لاة  )  خبةهلا نألول نحبللت صلدر  لل( نحقةب  ) كأنّ  نسم ليةّق حلث"     

 .  حالسم  قلدة ن  يا وظائف  يدة  لوهما  ُِ   وقد حه، نحواحل نحبلت

  لللن نحسلللاقلا نحيالقللا قلل ة  للل نإلسللوادي حةوضللملن نحدالحلللاُ  نحو  يللاُ  نحقلللمُ  ولومثلل      

 عةلى حةخبلة نحو اة يوظةُ   بلوما. نحبولا دنخ    قيهما ل ديد  ل وأثةها نحموياحقلن، نحةفظلن
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 أن يو ل رون  لوهملا؛ ويف ل  عةلله، ن خلة حدالحا أحدُهما؛  لُ ذف نحميوى،  ل  بودأ أنه

 ي  ل؛  كال ٍ   لوهما يُْف    أو جمةوه، يُفار  أو يُ ذف،  ال نحفي ؛ أجزنءِ   ن جزء   نحفاع   

 لوهمللا نإلسللواديا نحيالقللا  لُْضللِيف
(63)

 نإلسللواد عةللى نحخبللةيّ  نإلسللوادِ  نمللطُ  غةللب وحللذحك. 

 وغللةه رشللق ن لنُ  نسو سلوه  لا ضمن إدرنُجه وأ كن نإلسوادي، نحوضملن  ولا  ل نحفيةل

"نحشية  واء  ل نحوضملن أنماط  ن
(64)

 

 يللألل   أن نحللو  حموشللئِ  لُولللح نحوللل نحجللائزة نحوَّ  يللا  األوجلله  ةلئ للا نحو لل  كللان وإذن

رٍ   نحضلةوري  لن  لإنَّ  ونحولأخلة، ونحوقلديم نح لذف، طةيلق علن  يللَّن، حوةكللب عدة  ُ   

ن - نألديب ل جله  ل نحميوى دور عةى نح ق ف   ن أو كان شاعة   ن ل ّيٍ  وجله الخولار - ناثة 

ن جائزة؛ وج ه عدة  لن  ن  يلَّن د ال دالحلا  فائدةٍ  نح جه هذن النفةند نظة   نألوجله  لل ل ج 

 نألخةى
(65)

. 

  

 وحللديثا قللديما اةنحو لل  للن عللدد قللا  نحو لل  حسلل ةا نحجماحلللا نحممارسللا  و ةللق و للن 

  لن  له يؤ ول ن حملا نحفيةلل  لاحو بلق وقلا  ن وأ  لاثهم، كولبهم  لل نحو    يانل  اسوجالء

 أو ونح لديث، نحقلةآن  لل  ومثال يولدنح نحو  س نء نحو ، جماحلات إ ةنز  ل نحو   قلما

 .نحشية وه  نألول نحية لا  ن  ل  ومثال نألد ل نحو 

 

   ملد ونحلدكو ر حسلان لملا  ونحلدكو ر نحجةجانل نحقاهة وعبد جول ن ن هؤالء و ن

 نحشلية،  لل نحجمةلا  واء  ل ونحدكو رنه نحماجسولة أ  ا   ه  أس ال عدد قد  كما حماسا،

 .نحو  ن    ي لات ض ء  ل نحو  درنسا أو

 عللن ونحكشللف نألد للل نحللو  ل جللله  للل وسللة وه نحو لل   للدور إيمانللا لللم ذحللك وكلل 

 : ق حه و وه نحمجو ن، شية  ل ذحك  ن كثلة ووقع جماحلاله،

 عللن نحكشللف  للل سللة وه نحو لل   للارس كلللف نحسللا قا نح للف ات  للل حوللا نلضللح وقللد

 قولاع وأزنل نحمضل ةدة نحق نعلد خلاحف حملا  احو جلله لفسللةه  لل وسلاهم نحو ، جماحلات

 . بهمه

   ثل ن كملا ونإلضلا ا، ونح لذف ونحولأخلة نحوقلديم جماحللات  لل نحو لاة   ث هوا و ن

  لل جديلد نلجلاه وظهلة ونألد لاء، نحشليةنء  يلض حلدى حةوظة نحال وا نحو  يا نحظ نهة  ل
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 نحشلة  علن   ثلا ونحدكو رنه نحماجسولة رسائ  وننوشةت نحو ، ن   وه  نحو  ؛ درنسا

  للل نحجمةللا  وللاء وسللمات نحو لل ي، نحوماسللك وآحلللات نحوللةن ط ح سللائ  ودرنسللا ونحوفسلللة،

 .ونألد  ونح ديث نحقةآن

 جماحلالله، علن ونحكشلف نحو  وجله  ل  شةوعا سة ا  ن حةو    ا يؤكد هذن وك 

  له يق  ل ن نحلدور،ونن هلذن ييل ن أن نحم لدثلن نحو اة وعةى حةو  ؛ نح قلقل نحدور ه  وهذن

 ونحخ لأ؛ نح ل ن   سلف نحكوا  ويوةصدون نحقاعدة، ظاهة عود يقف ن وأال وجه خلة عةى

 .    سب ونحخ ا نح  ن  حلس نحو    مةند

 ودقائقلله نحكللال  أسللةنر  للدى  للل ليمقهللم عللد  نحو للاة عةللى نحجةجللانل عللا  وقللد" 

 عةلى حةو سليا أو ، حألهمللا ييزونهلا إذ ونحولأخلة، ونحوقلديم حة ذف ل جلهالهم  ن ويسخة

 نحشلللء لقللديم  للل نأل للة يقسللم أن نحخ للأ  للن ونعةللم: ذحللك  للل  لقلل ل نحشللاعة أو نحكوللا 

 لللارة ييةل  وأن.   يلض  لل  فلللد وغللة نحكلال   يلض  للل  فللدن  لجيل  قسلملن وللأخلةه

 وحللذحك ق ننلولله حهللذن ل للةد حوللى ونحكالللب نحشللاعة عةللى ل سلليا  أنلله وأخللةى  احيوايللا

"سجيه
(66)

 . 

 ونتائجه البحث خاتم 

 أنهلا وكللف نحو  يلا، نحسلة ا علن نحكشلف وهل  وجةلل، ونضح هدف نحب ث حهذن كان حقد

  لهلا إشلكال ال نحولل نحو ل ص  ل نحو  جماحلات عن نحكشف  ل وحل ي ها   دور لق  

 ل جله أو لؤول نحو  يا نحسة ا أي أنها وكلف نحو  يا، نحقاعدة ظاهة حسب لسلة نحول أو

 ولفللك غم ضلله، ولبلللن جماحلله هأوجلل عللن ولكشللف نحقاعللدة، لةللك ظللاهة عةللى يخللةج  للا

 .إ ها ه

 :يألل  ا نحب ث إحلها ل ص  نحول نحووائج أ ةز  ن وكان

 حللد عوللد نح قلل ف أو نحميلاريللا، نح ظلفللا  جللةد  للن أكبللة نحو لل  إ كانللات أن -1

 .ونحخ أ نح  ن 

 ونحشلة ، نحوفسللة عةلى وقدرلله شلم حلوه  ن  سومدة و كانوه نحو   سة ا أن -2

 .نحجماحلات عن ونحكشف
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 هل   ل  كلذحك؛ نح قلقلا  لل حللس نحمضل ةدة نحقاعدة خارجا أو شاذن ييد  ا أن -3

 .يبةره  ا حه نحو  يا نح ج ه  ن وجه

  احميللانى نحشلليةى نحللو   للى نحوللاظة لمللد نحوللى هللل: نحو  يللا نح ظللائف أن  -4

 نحممكوللا نالحومللاالت جملللع عةللى  للاح ق ف حلله ولسللمح نحللو ، حهللذن نحوةكلبلللا

 -   بليوله يكوفلى ال نحلذى نحشليةى نحلو  لفاسللة ليلدد  لى يفللد  ملا حوفسلةه،

لكثلف  ن نحةغ ى  واؤه  ه يوملز حما ونحد  وفسلة
 (67)

. 

 ل لة هم وجل ه  لى نحشيةنء طةنئق  ية ا عةى ليلن: نحوةكلب ع نرض أن -5

 وال حةيللةف، لخضللع ال وهللل  هللم، خاصللا صلل ر  للى ونحوةنكلللب  األسللاحلب،

 وأغةنضه نحو ةف هذن دالالت عن ولكشف نحقلاس، لةوز 
(68)

. 

 نحوظللا  عةللى   ا ظللا ييللد عةلهللا، نحخللةوج وعللد   احةلبللا نالحوللزن  كللان إذن -6

 عةللى أساسللا ييملل  نحللذى نحيللدوحى، نألدنء"  للإن  احميلاريللا ونحوزن للا نحو لل ي

 نحوةنكللللب إحلللى وصللل ال نإلي لللاحلا،  ويةقالهلللا  كللل  نحميلاريلللا هلللذه ننوهلللاك

 إحلللى يمولللد ال نألدنء  لللن نحوللل ع  هلللذن نحجماحللللا،  احوللللا نحم اطلللا نإل دنعللللا

 نحمةجيللا نالحوملاالت  لن كبللةن كملا ح حه  لثلة ذنله إحى يةلد نحخارج،وإنما

"نحويا ةلا نحممارسا ط ل  ن نحدنل نكوسبها نحوى
(69)

. 

 يساعد نحو  يا، نألساحلب  ى دورها ول ديد نحميانى حةوف عةى نح ق ف أن -7

وأسةنرها دقائقها عةى ونح ق ف نألساحلب هذه ليةف عةى
(70)

. 

 وهللا  ن ورنء نحق د                                                                                 
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 هواـش البحث

 
 )*( رنجع  ل ذحك كوب نحشةو  ونح  نشل عةى  و ن نألقد لن  ث : 

شة  نألشم نل عةلى نألحفللا و يله حاشللا نح لبان وشلة  نحشل نهد حةيلولل: ل قللق د. طله  -
 نحمكوبا نحو  لقلا  احقاهةة،  دون طبيا أو لاريخ.  سيد.عبد نحةؤوف 

شة  شا لا ن ن نح اجب، رضل نحدين نالسوةن اذي: ل قلق د.   مد نل ر نح سلن وآخلةين.  -
  .1975دنر نحكوب نحيةملا  بلةوت، طبيا 

شللة  نحةضللل عةللى نحكا لللا، رضللل نحللدين نالسللوةن اذي:  ل قلللق د. ي سللف حسللن عمللة.  -
  وش رنت.

 للله نحشللا له، جمللال نحللدين  للن  احللك:  ل قلللق د. عبللد نحمللويم أحمللد هةيللدي. دنر شللة  نحكا -
  .  1982نحمأ  ن حةوةن   احسي ديا، طبيا 

ننظة: د. حسا  جاي : نحوماسك نحو ل رسلاحا  اجسلولة  خ  طلا  كةللا دنر نحيةل   جا يلا  -1
 .5،ص 2005نحقاهةة 

، نحمجةللس نحلل طوى 207ص -ننظللة: د.   لل فى ناصللف: نحوقللد نحية للى ن لل  نظةيللا ثانلللا -2
 .2000آذنر -نحك يت -حةثقا ا ونحفو ن ون دن  

 -1ط  -نحقلاهةة   -دنر نحشلةو  -153د. صال   ض : نظةيا نحبوائلا  ل نحوقلد نألد لل ص  -3
1998  . 

دنر ل  قلال  ، لةجملا نحل حل   ملد و بلارك حول ر،24رو ان جاك  س ن: قضايا نحشليةيا  -4
 .1988، 1حةوشة،نحدنر نحبلضاء،ط

، 1ط .  كوبلا حبولان ناشلةون،201د.  مد عبد نحم ةب: نحبالغلا نحية للا قلةنءة أخلةى ص -5
1997 . 

 .  74قضايا نحشيةيا ص  -6
 .111نحبالغا نحية لا قةنءة أخةى ص -7
 ننظة نحبلت  ل:  -8

، 2/105، وحسلان نحيلة   لادة وحلل، وكلذحك: إنبلاه نحلةونة 316و3/315نحكوا  حسلب ي:ه  -
 ،7ط ، دنر نحميلللارف،61ونحملللدرنس نحو  يلللا حشللل قل ضللللف ، 4/140وأضلللح نحمسلللاحك 

 نحقاهةة.
 .267، 2/266نحيمدة":  -
.ت د.   مل د 1/267أ   عةل نحفارسل: كوا  نحشية، أو شة  نأل لات نحمشكةا نإلعلةن    -

 .1984،  كوبا نحخانجل،   ة 1نح واحل، ط
نحيظللم  لن نح نحلد  لن عبلد  ل ةية نحو بلة  ل صواعا نحشية ونحوثة و لان إعجلاز نحقلةآن،  -

، و لا  1/65نحلدكو ر حفولل   ملد:  لا  نالشلوةنك  ظا ة ن ن أ لل نإلصلبع نحيلدوننل، ت:
. حجوا إحلاء نحوةن  نإلسال ل، نحمجةس نألعةى حةشئ ن نإلسلال لا، 1/87نحوهذيب ونحوأديب 

 نحجمه ريا نحية لا نحمو دة.
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جيل  نحكلال  صل ل ا، وقلد  لارس أق ل هوا ظاهة نحقاعدة؛ ألن هواك لأويالت ولخةيجات ل -9

 ن ن أ ل إس ا  سة وه  ن  وظ ر نح  ن  ونحخ أ وحلس  ن  وظ ر نحممكن ونحموا .
نحيبا  نحزنخة ونحةبا  نحفاخة: رضل نحدين نح سن  ن   مد  لن نح سلن  لن حللدر نحيلدوي  -10

لاس  1/380  نحيمةي نحقةشلل نح لغانل  لادة جولف وكلذحك إعلةن  نحقلةآن أ ل  جيفلة نحوَّ َّ
ت: عبللد نحمللويم خةللل  إ للةنهلم،  وشلل رنت  2/112و 1/433حمللد  للن   مللد  للن إسللماعل أ

هلل  كذحك غةيللب نح للديث  1421، لللةوت 1  مللد عةللل  لضلل ن، دنر نحكوللب نحيةملللا،ط
  ةونيا " جّةف". 386. ودي نن نحفةزذ  ص3/922حة ةجل  ا  عض 

 ننظة نحبلت  ل: -11
 .23نحمدنرس نحو  يا، ص -
دنر نحكولب  ت: عةل  اع ر،ر،213غاحب  ن صي يا،ص دي نن نحفةزد :  هما   ن -

  .1987 لةوت، ،1ط نحيةملا،
، 1،  دنر نحشللللةو  نحقللللاهةة، ط175و173ا صننظللللة: .  مللللد حماسللللا:  نحو لللل  نحدالحلللل -12

1420/2000. . 
 كوبللا نحخللانجل ر،14،15  مللد حماسللا عبللد نحة لللف: نحجمةللا  للى نحشللية نحية للى، ص  -13

 .1990-1 احقاهةة،ط
،دنر نحميللارف 140حغللا نحشللية،لةجما ولقللديم د.أحمللد درويلل ، ص  جلل ن كلل ين:   وللاء -14

 .10،،نقال عن نحجمةا  ل نحشية نحية ل،ص1993، 3  ة، ط 
 .10،11ص نحجمةا  ل نحشية نحية ل ، -15
..  ل قللق   مللد عبلد نحسللال  1/32سللب يه )أ ل  عمللةو عثملان  لن قوبللة (،نحكولا  -16

 نحكوا .   1966 – 1ط –دنر نحجل   –هارون   
ل قلق   مد عةل نحوجار  388-2/385و 1/284   نحفوح عثمان ن ن جول: نحخ ائ  و أ  -17

  1999 - 4نحهلئا نحيا ا حةكوا  ط -
 س رة نحبقةة جزء ن يا.  -18
. ت:   م د   ملد شلاكة  كوبلا نحخلانجل 59عبد نحقاهة نحجةجانل : دالئ  نإلعجاز : ص  -19

 .1991،  3نحقاهةة ، ط 
، ت:   ملل د   مللد شللاكة  كوبللا نحخللانجل 36عبللد نحقللاهة نحجةجللانل : أسللةنر نحبالغللا   -20

 ،  أسةنر نحبالغا1نحقاهةة، ط 
 .63نحسا ق -21
 .24نحسا ق -22
 .25نحسا ق -23
 .24،25أسةنر نحبالغا، ص -24
 .  58د. أحمد نحم ة  : عبد نحقاهة نحجةجانل  الغوه ونقده /  -25
 .1/34نحخ ائ ، -26
 .1/34،35نحسا ق  -27
  –، ليةللللق نيللللم زرزور. دنر نحكولللب نحيةمللللا 1/33ييقللل  :   فولللا  نحيةللل  نحسلللكاكل أ للل   -28

  .1987 لةوت، نح بيا نحثانلا 
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 .1/70نحسا ق  -29
د.إيها  هما  نحشل ي: نح ج ه نحةغ يا  لن نحولزن  نحقلةنء وطةنئلق نحو ل ي،  جةلا كةللا دنر  -30

 .256، ص 2015،أغس س 80نحية  ، جا يا نحقاهةة، نحيدد 
 ..77، 76/ 1حكا لا، شة  نحةضل عةى ن -31
،و( ننظلة: نألحكلا  256نح ج ه نحةغ يلا  للن نحولزن  نحقلةنء وطةنئلق نحو جلله نحو ل ي ،ص  -32

 (. 25 – 24/  1نحو  يا ونحقةنءنت نحقةآنلا.  ) 
 –د. عبد هللا نحخ حل، ق نعد نحو جلله  لل نحو ل  نحية لل. رسلاحا دكول رنه   كةللا دنر نحيةل    -33

 . 242   1997 -ه1417 جا يا نحقاهةة، عا 
لللا ة عبللد نح ملللد   لللل نحللدين أنلللس:  نإلحاحللا  للل نحقللةآن نحكللةيم: ددرنسللا ن  يللا ن لللا،  -34

 ،.2008، رساحا دكو رنه  خ  طا  كةلا دنر نحية   جا يا نحقاهةة، 7ص
د.لمللا  حسللان:  نحبلللان  للل رونئللع نحقللةآن )درنسللا حغ يللا وأسللة  لا حةللو  نحقةآنللل(، عللاحم  -35

 .1993،نحقاهةة،1نحكوب،ط
 .2003–نحقاهةة  –د. .   مد حماسا عبد نحة لف:  واء نحجمةا نحية لا ، دنر غةيب  -36
 . 1981حبوان،  - لةوت   1،ط.دنر نحوهضا نحية لا : د.عفت نحشةقاوي: دنر نحوشة -37
 .256ح ج ه نحةغ يا  لن نحوزن  نحقةنء وطةنئق نحو جله نحو  ي ،ص  -38
 .416،و دالئ  نإلعجاز 256نحسا ق ،ص  -39
 . 8د: س رة ه  -40
. ودالئلل  نإلعجللاز 259نح جلل ه نحةغ يللا  لللن نحوللزن  نحقللةنء وطةنئللق نحو جللله نحو لل ي ،ص  -41

 . 602/ 2و 149/ 1و ،1/162
،و ق نعلد نحو جلله  لل 256نح ج ه نحةغ يا  لن نحوزن  نحقةنء وطةنئق نحو جله نحو  ي ،ص  -42

 . 242نحو   نحية ل 
 .260ه نحو  ي ،ص نح ج ه نحةغ يا  لن نحوزن  نحقةنء وطةنئق نحو جل -43
 .37س رة  عبس  -44
ح ج ه نحةغ يا  لن نحوزن  نحقةنء وطةنئق نحو جله نحو  ي ،ص ،و ق نعد نحو جله  لل نحو ل   -45

 . 418، 51، 4/  2،و  421/  1وننظة:   417/  2نحية ل
 .266و265نح ج ه نحةغ يا  لن نحوزن  نحقةنء وطةنئق نحو جله نحو  ي ،ص  -46
وجالل نحدين نحسلل ط:  269نحقةنء وطةنئق نحو جله نحو  ي ،ص ح ج ه نحةغ يا  لن نحوزن   -47

، دنر نحمية لا نحجا يللا 72نالقوةن   ل عةم أص ل نحو  ،ت:.   مل د سلةلمان يلاق ت،ص
  .2006 اإلسكودريا، طبيا 

 .256نح ج ه نحةغ يا  لن نحوزن  نحقةنء وطةنئق نحو جله نحو  ي ،ص  -48
 ،اكبس ن،  جةا  انقلا،نحيدد نألول لن نحجةجانل وج حمى عبد نحقادر،نح ظلفا نحشيةيا حةو   -49

 .65وننظة: قضايا نحشيةيا ص .2005
  و ةف.43نح ظلفا نحشيةيا ص -50
 .51و69ص وننظة: قضايا نحشيةيا، نح ظلفا نحشيةيا، -51
 : كذحك . ننظة15نحةغا ونحكال  ص  -52
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، شللة  نحوسللهل  شللة  ننحوسللهل ، جمللال نحللدين  للن  احللك، ل قلللق د. عبللد نحللةحمن نحسلللد -

 . 1990، 1، دنر هجة  احقاهةة،ط1/5وآخة،ص 
 كوبلا 1/125وشة  ن ن عقل  عةى أحفلا  ن  احك،ل قلق   ملد   لل نحلدين عبلد نح مللد، -

   ة. 2دنر نحوةن  ط 
، دنر 3/245نأل شللباه ونحوظللائة  للى نحو لل ، جللالل نحللدين نحسللل طل، ل قلللق  للايز لةحلوللل، -

  .1984طبيا  نحية ل  ةبوان، نحكوا 
ت   مللد أ لل  نحفضلل  إ للةنهلم، دنر نحميللارف  ،33نحقلللس: ديلل نن ن للة  نحقلللس،صن للة   -53

   ة.
 .95،96دالئ  نإلعجاز /. -54
 .97، 96نحسا ق / -55
 .114و113نحسا ق  -56
 ونحظلفا نحو  يا. .73و72نحسا ق  -57
دنر غةيلب حة باعلا ونحوشلة  ،1ط ،10نإل دنع نحم نزي، ص، د.   مد حماسا عبدنحة لف  -58

 .2001 ،نحقاهةة، ونحو زيع
 دور نحو ل   لل  هلم ول ةلل  نحلو  نألد لل شلبكا نألح كلا نحسلد أحملد   ملد عبلد نحةنضلل، -59

 :نحةن ط.  لالدي 9/4/2012 لاريخ نإلضا ا:
: http://www.alukah.net/publications_competitions/0/40020/#ixzz41OpfZ4X0 . 

 .، ل قلق/   م د   مد شاكة،   بيا نحمدنل  احقاهةة99ودالئ  نإلعجاز، ص -
، دنئلةة نحشلؤون  146يوظة  د.نيما رحلم نحيلزنوي، نحوقلد نحةغل ي  للن نحو لةر ونحجمل د /  -60

 . ونح ظلفا نحشيةيا.1984، غدند 141نحثقا لا ونحوشة ،نإلصدنر 
 . 98نحسا ق و دالئ  نإلعجاز، ص -61
، جالل نحدين نح ةبل،  بيا    فى نحبلا ل نح ةبلل، 132قلس  ن نحمةح/  جو ن حلةى: ص -62

  م ة د. ت.
 (.81/ 2( ، ونألشباه ونحوظائة  ل نحو   )127/ 2ننظة  ل ذحك: نحكوا  حسلب يه ) -63
لَّا  ل نحوظةيا ونحو بلق،ص -64 ّمِ                 . 45د.إيها  نحشل ي، نألحكا  نحوّ  يا نحك 
 دور نحو    ل  هم ول ةل  نحو  نألد ل. -65
 .72،73دالئ  نإلعجاز/ -66
و للا  يللدها، رسللاحا  158د.   لل فى عةنقللى: دور نحو لل   للى لفسلللة نحللو  نحشلليةى، ص -67

  اجسولة  خ  طا  دنر نحية  .
، نحيللدد نألول 77-69ليللى: للل نزن نحبوللاء  للى شللية شلل قى  جةللا   لل ل د.   ملل د نحة   -68

1982. 
.  كوبلللللا حبولللللان 204د.  ملللللد عبلللللد نحم ةلللللب :نحبالغلللللا نحية للللللا قلللللةنءة أخلللللةى ص -69

 .   1،1997ناشةون،ط
نحمةندي)نح سن  ن قاسم(نحجوى نحدننل  ل حةوف نحميانل،ل قلق  خلة نحلدين قباوة،و  ملد  -70

 .1973نديم  اض ،حةب 

http://www.alukah.net/publications_competitions/0/40020/#ixzz41OpfZ4X0
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 :والمصا رالمراجع 

 
 ، د.ت.1د.أحمد كشك، نحقا لا لاج نإليقاع نحشيةي،  وش رنت جا يا نحقاهةة ، ط .1

 نحودوية  ل نحشية ، درنسا  ل نحو   ونحميوى ونإليقاع ، نحقاهةة ، د.ت. .2

، 2ط نحك يلت، د. أحمد نحم ة  : عبد نحقاهة نحجةجانل  الغوله ونقلده، وكاحلا نحم ب علات، .3

1973. 

نح ج ه نحةغ يا  لن نحولزن  نحقلةنء وطةنئلق نحو ل ي،  جةلا كةللا دنر  نحشل ي،د.إيها  هما   .4

 . 80نحية  ، جا يا نحقاهةة، نحيدد 

نألشم نل: عةل  ن   ملد  لن علسلى؛ شلة  نألشلم نل عةلى نألحفللا و يله حاشللا نح لبان  .5

 نحمكوبا نحو  لقلا  احقاهةة، د.ت.  نألشم نل، ل قلق د. طه عبد نحةؤوف سيد.

لللَّا ،د. لللا  .6 للا  ن ْ ِ يَّللا  ن ّ ِ نس   ة عبللد نح ملللد   لللل نحللدين أنلللس، نإلحاحللا  للل نحقللةآن نحكةيم،ِدر 

 .2008رساحا دكو رنه  خ  طا  كةلا دنر نحية   جا يا نحقاهةة، 

 د.لما  حسان، نحبلان  ل رونئع نحقةآن )درنسا حغ يا وأسة  لا حةو  نحقةآنل(، عاحم نحكوب، .7

 .1993نحقاهةة، ،1ط

انل؛ عبلللد نحقلللاهة نحجةجلللانل : دالئللل  نإلعجلللاز : ت:   مللل د   ملللد شلللاكة  كوبلللا نحجةجللل .8

 .        1991، 3نحخانجل نحقاهةة ، ط 

 .1984،نحقاهةة 1أسةنر نحبالغا ت:   م د   مد شاكة  كوبا نحخانجل نحقاهةة، ط  .9

جللالل نحللدين نحسللل ط: نالقوللةن   للل عةللم أصلل ل نحو لل ،ت:   ملل د سللةلمان يللاق ت، دنر  .10

  .2006نحمية ا نحجا يلا  اإلسكودريا، طبيا 

  .1984طبيا  نحية ل  ةبوان، نأل شباه ونحوظائة، ل قلق  ايز لةحلول، دنر نحكوا  .11

نحهلئلا نحيا لا  -:نحخ ائ  ،ل قلق   ملد عةلل نحوجلارن ن جول، أ   نحفوح عثمان ن ن جول  .12

 . 1999 - 4حةكوا  ط

      -3ط   -دنر نحميللارف  -جلل ن كلل ين  وللاء حغللا نحشللية، لةجمللا ولقللديم د. أحمللد درويلل   .13

1993. 

نح ة للل؛ إ للةنهلم  للن إسلل ا ، غةيللب نح للديث، ت: سللةلمان  للن إ للاهلم نحيايللد، جا يللا أ   .14

 .1985نحقةى،

د. حسا  جاي : نحوماسك نحو ل رساحا  اجسولة  خ  طا  كةللا دنر نحيةل   جا يلا نحقلاهةة  .15

2005. 

نحيمدة  ل صواعا نحشية ونقده،ت،  مد   لل نحدين  ن ن رشلق، أ  عل نح سن  ن رشلق، .16

  . 1981، 5عبد نح ملد،دنر نحجل ،ط

رضل نحدين نالسوةن اذي ،شة  شا لا ن ن نح اجب،  ل قلق د.   مد ن ر نح سن وآخلةين.  .17

  .1975دنر نحكوب نحيةملا  بلةوت، طبيا 

 لق د. ي سف حسن عمة.  وش رنت.شة  نحةضل عةى نحكا لا،  ل ق .18
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، لةجملا نحل حل   ملد و بلارك حول ر،دنر ل  قلال 24رو ان جاك  سل ن: قضلايا نحشليةيا  .19

 . 1988، 1حةوشة،نحدنر نحبلضاء،ط

 لللةوت،   –نحسللكاكل أ لل  ييقلل  ،  فوللا  نحيةلل   ليةلللق نيلللم زرزور. دنر نحكوللب نحيةملللا  .20

  .1987نح بيا نحثانلا 

 –.1/32ل قللق   ملد عبلد نحسلال  هلارون    - ن قوبلة (،نحكولا  سلب يه )أ   عمةو عثمان .21

 . 1966 – 1ط –دنر نحجل  

 نألح كا  ل  هم ول ةل  نحو  نألد ل شبكا نحسلد أحمد   مد عبد نحةنضل،دور نحو   .22
23. : http://www.alukah.net/publications_competitions/0/40020/#ixzz41OpfZ4X0 

 ،نحقاهةة.7د.ش قل ضلف ونحمدرنس نحو  يا حش قل ضلف دنر نحميارف،ط .24

 .نح اغول: رضل نحدين نح سن  ن   مد، نحيبا  نحزنخة ونحةبا  نحفاخة .25

 . 1998 - 1ط –حقاهةة ن –دنر نحشةو   -د. صال   ض  نظةيا نحبوائلا  ل نحوقد نألد ل  .26

  -د. عبللد هللا نحخلل حل، ق نعللد نحو جللله  للل نحو لل  نحية للل. رسللاحا دكولل رنه   كةلللا دنر نحيةلل   .27

 . 1997 جا يا نحقاهةة، عا 

ل ةيلة نحو بللة  لل صلواعا  عبد نحيظلم  ن نح نحلد  لن ظلا ة،  نحيدوننل؛ ن ن أ ل نإلصبع؛ .28

كو ر حفوللل   مللد شللةف،ط حجوللا إحلللاء نحللد نحشللية ونحوثللة و لللان إعجللاز نحقللةآن، ل قلللق :

 نحوةن  نإلسال ل، نحمجةس نألعةى حةشئ ن نإلسال لا، نحجمه ريا نحية لا نحمو دة.

رساحا  اجسولة  خ  طا  مكوبا كةللا  -د.عزت حبوا:وسائ  إطاحا نحجمةا  ل نحو   نحية ل  .29

 . 2001سوا -جا يا نحقاهةة  -دنر نحية  

 . 1981حبوان،  - لةوت   1،ط.دنر نحوهضا نحية لا : دنر نحوشة د. عفت نحشةقاوي، .30

ن ن عقل ، شة  ن ن عقل  عةى أحفلا  ن  احلك،ل قلق   ملد   لل نحلدين عبلد نح ملد، كوبلا  .31

   ة. 2دنر نحوةن  ط 

نحفارسل؛ أ  عةل  نح سن  ن أحمد  ن عبد نحغفلار، كولا  نحشلية أو شلة  نأل للات نحمشلكةا  .32

 1984،  كوبا نحخانجل،   ة 1نإلعةن  ،ت د.   م د نح واحل، ط

دنر نحكولللللب   نحفلللللةزد ، هملللللا   لللللن غاحلللللب  لللللن صي للللليا، ت: عةلللللل  لللللاع ر، .33

 .1987، لةوت،1نحيةملا،ط

نحقف ل؛ عةل  ن ي سف نحقف ل جملال نحلدين أ ل  نح سلن، إنبلاه نحلةونة عةلى أنبلاه نحو لاة،ت  .34

 –نحثقا للللا نحقلللاهةة، و ؤسسلللا نحكولللب  -  ملللد أ للل  نحفضللل  إ لللةنهلم، دنر نحفكلللة نحية لللل 

 . 1982 -ه   1406، 1 لةوت،ط

قلس  ن نحمةح، دي نن  جو ن حلةى،، جلالل نحلدين نح ةبل،  بيلا   ل فى نحبلا ل  .35

 نح ةبل وأوالده  م ة.

نحو اس؛ أ   جيفة أحمد  لن   ملد  لن إسلماعل ، إعلةن  نحقلةآن ت: عبلد نحملويم  .36

، لللةوت 1نحيةملللا،طخةللل  إ للةنهلم،  وشلل رنت   مللد عةللل  لضلل ن، دنر نحكوللب 

1421 . 

http://www.alukah.net/publications_competitions/0/40020/#ixzz41OpfZ4X0
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،  دنئللةة ونح ظلفللا نحشلليةيا د.نيمللا رحلللم نحيللزنوي، نحوقللد نحةغلل ي  لللن نحو للةر ونحجملل د .37

 .1984، غدند 141نحشؤون نحثقا لا ونحوشة ،نإلصدنر 

د. حملى عبللد نحقادر،نح ظلفللا نحشليةيا حةو لل   لللن نحجةجلانل وجاكبسلل ن ...)   للث  وشلل ر(  .38

 .2005 جةا  انقلا،نحيدد نألول ،

ن ن  احك؛جمال نحدين  شة  نحوسهل  شلة  ننحوسلهل ، ت، عبلد نحلةحمن نحسللد، وآخلة، دنر  .39

  .1990، 1ط هجة  احقاهةة،

شة  نحكا له نحشا له، ل قلق د. عبد نحملويم أحملد هةيلدي. دنر نحملأ  ن حةولةن   احسلي ديا،  .40

  .  1982طبيا 

 . 1420/2000 ، 1  مد حماسا ، نحو   نحدالحا  دنر نحشةو  نحقاهةة ، ط .41

 .  1990-1نحجمةا  ى نحشية نحية ى"، كوبا نحخانجل  احقاهةة،ط .42

 .2003–نحقاهةة  – واء نحجمةا نحية لا ، دنر غةيب  .43
 .2001نحقاهةة ، ،دنر غةيب حة باعا ونحوشة ونحو زيع1،ط10نإل دنع نحم نزي، ص .44
    .1،1997ناشةون،طد.  مد عبد نحم ةب :نحبالغا نحية لا قةنءة أخةى،  كوبا حبوان  .45
 .1982د.   م د نحة ليى: ل نزن نحبواء  ى شية ش قى  جةا    ل،نحيدد نألول  .46

نحمةندي)نح سن  ن قاسم(نحجوى نحدننل  ل حةوف نحميانل،ل قلق  خلة نحلدين قباوة،و  ملد  .47

 .1973نديم  اض ،حةب 

   ة. ن ةؤ نحقلس، دي نن ن ة  نحقلس،،ت   مد أ   نحفض  إ ةنهلم، دنر نحميارف .48

د.   ل فى عةنقللى: دور نحو لل   للى لفسلللة نحللو  نحشلليةى، ، رسللاحا  اجسللولة  خ  طللا  .49

  دنر نحية  .

، نحمجةللس نحلل طوى حةثقا للا 207ص -د.   لل فى ناصللف: نحوقللد نحية للى ن لل  نظةيللا ثانلللا .50

 .2000آذنر -نحك يت -ونحفو ن ون دن  

ونلديم  ةعشلةل، دنر ن ن  وظ ر نألن اري، حسان نحية ، إعدند ول ولف ي سلف خللاط،  .51

 د.ت.  لةوت،، حسان نحية 

ن ن هشا ؛ عبد هللا ن لن ي سلف، جملال نحدين،أوضلح نحمسلاحك إحلى أحفلا ن لن  احلك،ت   ملد  .52

 ت..د   ل نحدين عبد نح ملد،دنر نحفكة حة باعا ونحوشة ونحو زيع،

 

 


