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Abstract:  
This paper titled Arabs dialects in the Noble Quran and its influence in the phenomenon 

of separation or assimilation of debilitative and apocopate verbs, a morphological study. 

The paper is trying to highlight the different Arab dialects, and its influence in the 

dialects of Noble Quran, in terms of advantages and wisdom, which made the Quran to 

be revealed in seven dialects of Arab. The paper also discussed the different ways of 

reciting debilitative and apocopate verbs, opinions of Scholars were mentioned in the 

ways of reciting debilitative and apocopate verbs which have be separated by Arab of 

Hijaz and assimilated by Arab known as Banu Tameem. 
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:التمهٌد  
 المبٌن، العربً الفصٌح دمحمالحبٌب على والسالم والصالة مبٌن، عربً بلسان الكرٌم المرآن أنزل الذي العالمٌن رب هلل الحمد

 بسنتهم واستن تبعهم ومن اللسن الفصحاء أجمعٌن وصحبه آله بالضادوعلى نطك من وخٌر العرب أفصح للعالمٌن ورحمة هدى المبعوث
 .الدٌن ٌوم إلى

 
: وبعد  

 فاكتشفوا المراءواللؽوٌٌن من األوابل المتمدمون بها  عنً لذا كبرى أهمٌة ذات حساسة لمضٌة العرب لهجات عن الحدٌث إن
 مرمولة ومكانة شرؾ من العربٌة للؽة ما إبراز فً ذلكتساعد معرفة بأن واالستمراء،ذلن والتدلٌك التحمٌك طرٌك عن الكثٌر ذلن عن
 بالضاد نطك من وخٌر العرب  أفصح أرسل نبً خٌر على أنزل كتاب خٌر لؽة لتكون وجل عز هللا اختارها لذا العالم، لؽات بٌن

 أجمعٌن، الناس كافة إلى عالمٌة برسالة أرسله
 

:المابل  
 تكون أن كتابه لؽة وعز جل المولى اختار.  i بكر بن سعد بنً فً نشأْتُ  وأنً لرٌش من أنً ؼٌر العرب أفصح أنا 

)  فً كمولهم عٌنا بها المبدوء الهمزة للب وهً لٌسوتمٌم عنعنة وجد مختلفة،لذلن لهجات ذوو ولبابل بطون فالعرب. مبٌنا عربٌا لسانا
 رأٌتكوعجعجة فً كرأٌتكش  :المؤنث المخاطب كاؾ بعد الشٌن ٌجعلون حٌث وربٌعة مضر وكشكشة  عذن،: أذن: وفً عنن،(: أنن

 أنت؟ ممن حنظلة بنً من لرجل للت: العالء بن عمرو أبو لال كما تمٌمً، فً تمٌمج: كمولهم جٌما المشددة الٌاء جعل وهً لضاعة
جُ : لال أٌهم؟ من: للت. فمٌمجُ : لال ًُ : ٌرٌد مر  يُ  فمٌم ومر 

ii.من ذلن إلى وما كتِعلم المضارعة أحرؾ كسر وهً بهراء وتلتلة 
 :هللا رحمه السٌوطً اإلمام روى منهاما ذلن، على الدالة الماطعة النصوص من روي لما أفصحها؛ لرٌش لهجة ؛إالأنiiiاللهجات

 
واة العرب بكالم علماؤنا أَْجَمع:  لال اللُ  عبٌد أبً بن إسماعٌل حدثنا"   أن ومحال هم وأٌامهم بل ؽاتهم والعلماءُ  ألشعارهم والرُّ

ٌْشا ُ الَةَُ َحَرمه ل طَّانَُ لرٌشا ُ فجعل دمحما ُ منهم واختارَُ العرب جمٌع من اختاَرهم تعالى اللُ  أن وذلن لَؽة ُ وأَْصفَاه م أْلسنَة ُ العرب أفصح ل َر  وو 
ٌْته اجها من العرب وفود ُ فكانت بَ  ورلَّة ل ؽاتها وحْسن فصاحتها مع لرٌشُ  وكانت لرٌش إلى وٌتحاكمون للحج مكة إلى ٌَفد ونَُ وؼٌرهم حجَّ

 إلى اللؽات تلن من تَخٌَّرواُْ ما فاجتمعَُ كالمهم وأْصفَى ل ؽَاتهم أحسنَُ وأشعارهم كالمهم من تَخٌَّروا العرب من الوفود أتتهم إذا أَْلسنتها
ٌْس َعْجرفٌة وال تمٌم َعْنعَنة كالمهم فً تجد ُ ال أنن ترى أال العرب؛ أفصحَُ بذلن فصاروا علٌها ط بعوا التً سالبمهم  أسد كْشَكَشة وال لَ

 .ivولٌس أسد َكْسر وال ربٌعة َكْسَكَسة وال
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 بمعرض وهو هللا، رحمه الجاحظ حكا أخرى، تارة ؼٌرهم لؽة تارةوعلى لؽتهم على نزل الكرٌم المرآن فإن كله هذا رؼم لكن

  األمصار اختالفلهجات عن الحدٌث
 

:فمال ولؽاتها  
 والشام والبصرة الكوفة أهل ألفاظ فً االختالؾ تجد ولذلن العرب من فٌهم النازلة لؽة على ٌتكلمون إنما األمصار وأهل" 

 فصٌحة لؽة البصرة أهل معاشر لكم لٌست الشاعر المناذر بن لدمحم مكة أهل لال: لال روح بن الكرٌم عبد سعٌد أبو حدثنً ومصر؛
 أنتم شبتم حٌث هذا بعد المرآن فضعوا موافمه له وأكثرها للمرآن األلفاظ فأحكى ألفاظنا أما المناذر ابن فمال مكة أهل لنا الفصاحة إنما

 َولُدُورٍ  َكاْلَجَوابٍِ َوِجفَانٍ )  جل و عز هللا ولال لدور على ونجمعها لدر نمول ونحن برام على البرمة وتجمعون برمة المدر تسمون
تٍ   ؼرفات على ونجمعها ؼرفة نسمٌه ونحن عاللً على االسم هذا وتجمعون علٌة البٌت فوق كان اذا البٌت تسمون وأنتم( vَراِسٌَا
َمْبنٌَِّةٍ  ُغَرفٍ  فَْولَِها ِمنٍْ ُغَرفٍ ) وتعالى تبارن هللا ولال وؼرؾ

vi )ولال  (ٍْآِمنُونٍَ اْلغُُرفَاتٍِ فًِ َوُهم vii )الكافور الطلع تسمون وأنتم 
 اال منها أنا أحفظ لم كلمات عشر فعد( viiiَهِضٌمٍ  َطْلعَُها َونَْخلٍ )          جل و عز هللا ولال الطلع نسمٌه ونحن واالؼرٌض

. "ixهذا  
 

 : كلمة أن اللؽة كتب وتذكر
                  :منها حكاٌات ذلن وفً جلس، بمعنى الشمال عرب وعند لفز، بمعنى حمٌر لهجة فً وثب
 الملن فمال  له، سطح على جالسا الملن وكان موت، حضر ملون إلى شخص العربٌة الجزٌرة شمال عرب من أعرابٌا أن

 وذلن فمات؛ عنمه فاندلت  ، العلٌة من المسكٌن ووثب الملن ألمر األعرابً فامتثل موت حضر بلؽة اجلس،: معناها ثب:  لألعرابً
 . xبلهجته الفز األعرابً عنً لد ثب: الملن لول ألن

 

 :التالٌة النماط على التمهٌد بعد الممالة وتحتوي
 حٌظؼ٠َف رخٌٍغش ِؼـ١ّخ ٚحٛطالك١خ 
 ٞٛحٌٍٙـش فٟ حٌّفَٙٛ حٌٍغ 
 ٟحٌٍٙـش فٟ حٌّفَٙٛ حالٛطالك 
 حٌفَق ر١ٓ حٌٍغش ٚحٌٍٙـش 
 ِٔٚي حٌمَآْ ػٍٝ ٓزؼش أكَف 
 حٌلي٠غ حٌٕزٛٞ طيي ػٍٝ ِٔٚي حٌمَآْ ػٍٝ ٓزؼش أكَف ِٓ ٜٙٛٔ 
  ِؼٕٝ حألكَف حٌٔزؼش 
 أكَف ِٓ ِكَىُ ٚفٛحثي ِٔٚي حٌمَآْ ػٍٝ ٓزؼش 
 ّٔخًؽ ٌّخ ِٔي ػٍٝ حألكَف حٌٔزؼش 
 ُظخَ٘س حٌفه ٚحإلىغخَ فٟ حألفؼخي ػٕي كـخُ ٚط١ّ 
 ّٔخًؽ ٌّخ ؿخء ِٓ حألفؼخي فٟ حٌمَحءحص ِفىىخ ِٚيغّخ. 

 

 :واصطالحٌا باللغةمعجمٌا التعرٌف
 :المعجمً المفهوم فً اللغة كلمة

 ككرة لؽوة وأصلها تكلمت؛ أى لؽوت من فعلة فإنها:هللا رحمه جنً ابن ٌمول هذا تكلم؛وفً إذا لؽوا ٌلؽو لؽا من مشتمة 
 اذا ٌلؽً لؽً منها ولٌل وكرون ككرات ولؽون لؽات فٌها ولالوا...  بالملة وللوت بالكرة كروت لمولهم واوات الماتها كلها وثبة وللة
 : لال اللؽا ومصدره هذي

 
 التََّكلُّم وَرفَثُِ اللَؽَا عن**  ك ظمُِ َحِجٌج ُ أسرابُِ َورب ُِ
 (xi تكلم أي لؽا، فمد صه،: الجمعة فً لال َمن الحدٌث وفً

 
.أؼراضهم عن لوم كل بها ٌعبر أصوات: هللا رحمه جنً ابن تعرٌؾ حد على: االصطالحً المفهوم فً واللؽة  

 
 : لابال حجازي الدكتور التعرٌؾ هذا إلى أضاؾ  ولد

ا ٌذكر دلٌك تعرٌؾ وهذا  وظٌفتها ذكر كما للؽة، الصوتٌة الطبٌعة أوال جنً ابن أكد. للؽة الممٌزة الجوانب من كثٌر 
 للؽة، مختلفة بتعرٌفات المحدثون الباحثون وٌمول. لؽتهم لوم فلكل مجتمع فً تستخدم أنها أٌضا وذكر الفكر، ونمل التعبٌر فً االجتماعٌة

 .آلخر إنسانً مجتمع من اللؽوٌة البنٌة وتنوع للؽة، االجتماعٌة والوظٌفة للؽة الصوتٌة الطبٌعة الحدٌثة التعرٌفات هذه كل وتؤكد
 

 ولٌمة به، تتعامل التً األطراؾ بٌن علٌه االتفاق فً رمز أي لٌمة وتكمن الصوتٌة، الرموز من نظام: اللؽة طبٌعة عن ولال
 الفكر ونمل التعامل وسٌلة واللؽة. المتلمً هو لارئ أو مخاطب وبٌن المؤثر هو كاتب أو متحدث بٌن عاللة على تموم اللؽوي الرمز
 xii...المتلمً وٌفهمها المتحدث ٌعنٌها متمٌزة محددة معان ألداء اللؽوٌة الصوتٌة الرموز هذه وصدور. والمتلمً المؤثر بٌن
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 :اللغوي المفهوم فً واللهجة

ْلَهجُ  وفالن...  واْعتادَه، به أ وِلعَُ كالهما وأَْلَهجَُ ولَْهَوجَُ لََهجا ُ باألَمرُِ لَِهجَُ من مأخوذة ولَعُ  أَي األَْمر بهذا م   واللََّهجُ ... ، به م 
لوع ُ بالشًء  ، اللَّْهَجةُِ فصٌحُ  فالن وٌمال أَعلى والفتحُ  الكالِم، َجْرسُ :  وبمعنى الل ِسان َطَرؾُ : وفتحها الهاء بسكون واللََّهَجة ُ واللَّْهَجة ُ به الو 
ِبلَُ التً لؽته: وبمعنى َُ فاعتادَها علٌها ج  ، ولد اللسان واللَّْهجة ُ...   علٌها ونشأ ن   ذَر ُ  أَبً من أَصدَقَُ لَْهجةُ  ذي من ما الحدٌث وفً ٌ َحرَّ

 . xiii ذَر ُ  أَبً من لَْهجة ُ أَْصدَق آخر حدٌث وفً
 

 :االصطالحً المفهوم فً اللهجة
 . الواحدة اللؽة بٌبات من خاصة بٌبة فً توجد اللؽوي االستعمال فً معٌنة طرٌمة

 
 :  أخرى وبعبارة

 تكون الكالمٌة العادة أو الطرٌمة وهذه واحدة، لؽة تتكلم الناس من أكبر مجموعة من للٌلة لمجموعة الكالمٌة العادات هً
 .xiv(أنن)  فً عنن ٌمولون حٌث وتمٌم لٌس عنعنة المدٌمة العرب لهجات فً ذلن ومن األحٌان؛ ؼالب فً صوتٌة

 
 :أنٌس إبراهٌم الدكتور وٌمول

 الصفات هذه فً وٌشترن خاصة، بٌبة إلى تنتمً اللؽوٌة الصفات من مجموعة هً الحدٌث العلمً االصطالح فً واللهجة" 
 فً جمٌعا تشترن ولكنها خصابصها، منها لكل لهجات عدة تضم وأشمل أوسع بٌبة من جزء هً اللهجة وبٌبة البٌبة، هذه أفراد جمٌع

 على ٌتولؾ فهما حدٌث من بٌنهم ٌدور لد ما وفهم ببعض بعضهم البٌبات هذه أفراد اتصال تٌسر التً اللؽوٌة الظواهر من مجموعة
 .  xvاللجات هذه بٌن تربط التً الرابطة لدر

 
 :واللهجة اللغة بٌن الفرق

 أحٌانا ٌستخدم كان وإن اللؽة من فرع اللهجة وأن اللهجة، من أعم اللؽة أن: واللهجة باللؽة التعرٌفٌن من  سبك مما وٌدرن 
 . اآلخر مكان منهما كل

 
 فً واضحا هذا نرى آخر، حٌنا وباللحن اللؽة بكلمة باللهجة، اآلن نسمٌه عما ٌعبرون العربٌة علماء من المدماء كان ولد" 

 أعرابٌا أن ولدروي لؽة، وبالزاي الجارحة الطٌور: بالصاد الصمر: مثال فٌمولون واألدبٌة الرواٌات بعض وفً المدٌمة العربٌة المعاجم
 طٌا ولؽة تمٌم لؽة إلى المعاجم أصحاب ٌشٌر ما وكثٌرا لومً؛ لحن وال لحنً، هذا لٌس: نحوٌة مسألة عن الحدٌث معرض فً ٌمول
 "    xvi.اللهجة بكلمة اآلن نحن نعنٌه ما سوى التعبٌر هذا بمثل ٌرٌدون وال هذٌل، ولؽة

 
 :الوصفً اللؽة علم عن الحدٌث بصدد وهو حجازي محمود الدكتور ٌمول

 كلمات، فً تنتظم لؽوٌة، أصوات من تتكون لهجة وكل لؽة فكل لهجة، أٌة أو لؽة أٌة بنٌة بدراسة الوصفً اللؽة علم ٌهتم" 
 على ٌموم ولكنه اللؽوٌة، البنٌة من ٌنبع ال حضاري فرق واللهجة اللؽة بٌن والفرق. المختلفة المعانً عن لتعبر الجمل، منها وتتألؾ
 فٌمكن المحلً التعامل وأما لؽة، المستخدم اللؽوي المستوى من ٌجعل والعلمً الثمافً المجالٌن فً فاالستخدام االستخدام، مجاالت أساس

 .  xviiباللهج العالم فً اللؽوٌة الجماعات أكثر فً ٌكون ولكنه الرالٌة الخدمات بعض فً المثمفٌن عند اللؽة بهذه ٌكون أن
 

 :أحرف سبعة على المرأن نزول
 :منها أحرؾ، سبعة على نزل الكرٌم المرآن أن  على تدل وسلم علٌه هللا صلى النبً عن أحادٌث روٌت

 
 ٚ ٍحؿؼظٗ ِخ ٍٚحٖ حٌزوخٍٞ ٍُِٚٔ فٟ ٛل١ل١ّٙخ ػٓ حرٓ ػزخّ ٍضٟ هللا ػّٕٙخ أٔٗ لخي: لخي ٍٓٛي هللا ػٍٝ حٌٍٙؼ١ٍٍُٙٛٓ : ألَأٟٔ ؿز٠ًَ ػٍٝ كَف

 أُي أٓظ٠ِيٖ ٠ِ٠ٚئٟ كظٝ حٔظٙٝ اٌٝ ٓزؼش أكَف.فٍُ 

 
 هللا رسول أن هرٌرة أبً عن اال أعلمه ال سلمة أبً عن حازم أبو حدثنً عٌاض بن أنس ثنا أبً حدثنً هللا عبد حدثنا

 منه جهلتم وما فاعملوا منه عرفتم فما مرات ثالث كفر المرآن فً المراء أحرؾ، سبعة على المرآن نزل:  لال سلم و علٌه هللا صلى
 .عالمه إلى فردوه

 
  ػٓ أرٟ ل١ْ ٌِٛٝ ػَّٚ رٓ حٌؼخٙ ػٓ ػَّٚ رٓ حٌؼخٙ أْ ٍٓٛي هللا ٍٛٝ هللا ػ١ٍٗ ٚ ٍُٓ لخي : ِٔي حٌمَآْ ػٍٝ ٓزؼش أكَف ػٍٝ أٞ كَف...

 لَأطُ فمي أٛزظُ فال طظّخٍٚح ف١ٗ فبْ حٌَّحء ف١ٗ وفَ.

 

 زؼش حهظالفخ وؼ١َح لخي حرٓ كزخْ:ٌىٓ حٌؼٍّخء حهظٍفٛح فٟ ِؼٕٝ حألكَف حٌٔ

حهظٍف أً٘ حٌؼٍُ فٟ ِؼٕٝ حألكَف حٌٔزؼش ػٍٝ هّٔش ٚػالػ١ٓ لٛال
xviii
. 

 

ٚوّخ لخي حإلِخَ ح١ٌٔٔٛطٟ ٚ٘ٛ رٜيى  حٌىالَ ػٓ ِؼٕٝ حٌلي٠غ فمخي: حهظٍف أً٘ حٌؼٍُ فٟ ِؼٕٝ ٌ٘ح حٌلي٠غ ػٍٝ ٔلٛ أٍرؼ١ٓ لٛال 
xix

))  
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 ِّٚخ لخي حإلِخَ حٌٍِوٟ٘ فٟ ًٌه:

 على المرآن نزول من اآلخر الحدٌث فً ورد ما به المراد ولٌس أوجه سبعة أي أحرؾ سبعة لوله فمعنى هذا صح فإن... 
 لسبع لؽات سبع المراد أن علٌها، المرآن نزل التً األنواع به المراد وهذا علٌها المراءة أبٌحت التً اللؽات به المراد ولكن أحرؾ سبعة
 المرآن فً متفرلة لؽات سبع على نزل أي لط ٌسمع لم ما هذا أوجه سبعة الواحد الحرؾ فً ٌكون أن معناه ولٌس العرب من لبابل

 سابر وكذلن بكر بن وسعد هوازن بلؽة وبعضه وربٌعة أزد بلؽة وبعضه تمٌم بلؽة وبعضه هذٌل بلؽة وبعضه لرٌش بلؽة نزل فبعضه
 ُِِ.xxواحدة كله هذا فً ومعانٌها اللؽات

 
 ِبِلَسانُِ إاِلَُّ َرس ولُ  ِمنُْ أَْرَسْلنَا َوَما} تعالى لموله لرٌش بلؽة إال المرآن ٌنزل لم ولالوا المول هذا وؼٌره لتٌبة ابن وأنكر

 {xxiلَْوِمهُِ
 

 َوَعَبدَُ: }منها بحروؾ األنباري ابن وؼلطه أوجه سبعة على ٌمرأ واحدا حرفا المرآن فً نعرؾ وال: لتٌبة ابن لال
ٌَْلعَبُْ ٌَْرتَعُْ َؼدا ُ َمعَنَا أَْرِسْله ُ: }ولوله{ xxiiالطَّاؼ وتَُ َو

xxiii }ٌْنَُ َباِعدُْ: }ولوله ُ بِعَذَابُ : }ولوله{ أَْسفَاِرنَا بَ  xxivذلن وؼٌر{ بَبٌِس 
 

 ": السبعة األحرؾ"فً العلماء ألوال من
 سبعة على المرآن إنزال  على الدالة األحادٌث فً الواردة" أحرؾ سبعة"  لفظ إلىأن ذهبوا العلم أهل من فرٌما إن:  األول

 .بمرٌنته المرادمنهإال المعنى ٌتعٌن ال الذي اللفظً المشترن من اللؽة فً الحرؾ ألن ، منه المراد الٌعرؾ مشكل أحرؾ
 

 والتسهٌل التٌسٌر به المراد وإنما مرادة، ؼٌر حمٌمته أن بمعنى لها، مفهوم ال العدد أن إلى بعضهم ذهب: الثانً
 كما الكثرة فً المبالؽة أحٌانا الشرع فً به ٌراد بالسبعة والتعبٌر. سبعة فً تنحصر ال كثٌرة متعددة بوجوه األمة على والتوسعة

 :شاكلتها على وما اآلتٌة اآلٌات فً ذلن المفسرون وضح
 

 فٟ لٌٛٗ طؼخٌٝ:ُ- أ

دُّه ُ َواْلبَْحرُ  أَْلاَلمُ  َشَجَرة ُ ِمنُْ اأْلَْرِضُ فًِ أَنََّما َولَوُْ)   رُ  َسْبعَة ُ بَْعِدهُِ ِمنُْ ٌَم   (xxv أَْبح 
 

 :لٌٛٗ طؼخٌٝ -د
  ُْ ُٙ ٌَ ُ ََ حَّللَّ ْٓ ٠َْغِف سً فٍََ ََّ َِ  َٓ َْٓزِؼ١  ُْ ُٙ ٌَ َْ ظَْغِف ْٔ ْْ طَ ) اِ

xxvi
) 

 

 :لٌٛٗ ؿً ٗؤٔٗ -ؽ 

 ًِّ ًَ فِٟ ُو َٕخرِ َٓ ْزَغ  َٓ َزظَْض  ْٔ ًِ َكزٍَّش أَ ؼَ َّ ِ َو ًِ حَّللَّ ز١ِ َٓ ُْ فِٟ  ُٙ حٌَ َٛ ِْ َ َْ أ ِفمُٛ ْٕ ُ٠ َٓ ٠ ٌِ ًُ حٌَّ ؼَ َِ خثَشُ َكزَّشٍ )  ِِ زٍٍَُش  ْٕ ُٓ
xxvii

) 

 

 فخحٓزؼش ٠َحى رٙخ حٌىؼَس  فٟ ح٢كخى ، ٚحٌٔزؼْٛ ٠َحى رٙخ حٌىؼَس فٟ حٌؼَ٘حص ٚحٌٔزؼّخثش ٠َحى رٙخ حٌىؼَس فٟ حٌّجخص.

 

 ٠َٚؿق ٌ٘ح حٌمٛي حٌمخضٟ ػ١خٝ ٚحإلِخَ حٌٍِلخٟٔ.

 

 لخي رؼضُٙ :  

ٗ ، ػٍٝ أٔٗ فٟ ؿٍّظٗ ال٠وَؽ فٟ وٍّخطٗ ػٓ ٓزغ ٌغخص، ٟ٘ أفٜق ٌغخطُٙ حٌَّحى ِٓ حألكَف حٌٔزؼش:ٌغخص ٓزؼش ِظفَلش فٟ حٌمَآْ وٍ

ذ اٌٝ فؤوؼَٖ رٍغش ل٠َٖ ِٕٚٗ ِٗ ٘ٛ رٍغش ٠ًٌ٘، ٚأٚ ػم١ف أٚ ٘ٛحُْ أٚ وٕخٔش أٚ ط١ُّ أٚ ح١ٌّٓ فٙٛ ٠٘ظًّ ػٍٝ ِـّٛػش ِٓ حٌٍغخص حٌٔزغ . ًٚ٘

ٛ كخطُ حٌٔٔـٔظخٟٔ ٚ٘ٛ لٛي حألَُ٘ٞ فٟ حٌظ٠ٌٙذ ٚحهظخٍٖ حرٓ ػط١ش ك١غ ٠مٛي: ) ٌ٘ح حٌمٛي ؿّخػش ِٓ حٌؼٍّخء ُِٕٙ :أرٛػز١ي حٌمخُٓ رٓ ٓالَ ٚأر

ف١ٗ طخٍس رؼزخٍس ل٠َٖ  ِؼٕٝ لٛي حٌٕزٟ ملسو هيلع هللا ىلص: أِٔي حٌمَآْ ػٍٝ ٓزؼش أكَف ( أٞ ف١ٗ ػزخٍس ٓزغ لزخثً، رٍغش ؿٍّظٙخ ِٔي حٌمَآْ ف١ؼزَ ػٓ حٌّؼٕٝ

حألفٜق ٚحألٚفَ فٟ حٌٍفع أال طَٜ أْ ) فطَ ( ِؼٕخٖ ػٕي ل٠َٖ حرظيأ فـخءص فٟ حٌمَآْ فٍُ طظـٗ ال رٓ  َِٚس رؼزخٍس ٠ًٌ٘ َِٚس رغ١َ ًٌه رلٔذ

 َٚ خ َّ َّٔ َِ حٌ ٝػزخّ كظٝ حهظُٜ ا١ٌٗ أػَحر١خْ فٟ رجَ فمخي أكيّ٘خ : أٔخ فطَطٙخ. فمخي حرٓ ػزخّ فّٙض ك١ٕجٌ ِؼٕٝ لٌٛٗ طؼخٌٝ:  ) فَخِط ٍْ حأْلَ َٚ حِص 
xxviii

 

) 

 

 ض أىٍٞ ِؼٕٝ لٌٛٗ طؼخٌٝ:ٚلخي أ٠ضخ  ِخ وٕ

ٌَْلكِّ  َٕخ رِخ ِِ ْٛ َٓ لَ َر١ْ َٚ َخ حْفظَْق ر١َََْٕٕخ  رَّٕ ٍَ  (
xxix

  ) 

كظٝ ّٓؼض رٕض ًٞ ٠ِْ طمٛي ٌِٚؿٙخ : طؼخي أفخطله ، أٞ أكخوّه ، ٚوٌٌه لٛي ػَّ رٓ حٌوطخد ٚوخْ ال ٠فُٙ ِؼٕٝ لٌٛٗ طؼخٌٝ : )َ  

ٍف  ُّٛ ُْ َػٍَٝ طََو ُ٘ ْٚ ٠َؤُْهٌَ أ
xxx

 ٚ ٌُٙ ٚغ١َ ًٌه( أٞ وخْ ػٍٝ طٕم

 

 ػُ لخي: ٚلي لخي طؼخٌٝ : 

ر١ًِّخ  ََ آًٔخ َػ َْ ٍَْٕخُٖ لُ ) أَِّخ َؿؼَ
xxxi

(ٌُٚ ٠مً) ل١َٗخ (
xxxii

 

ٚحٌمٛي حٌَحرغ ٘ٛ حٌمٛي حٌٌٞ ٠مٛي رؤْ حألكَف ٌغخص ػَر١ش فٟ وٍّش ٚحكيس ٚوخْ ِٓ ر١ٔ١َ هللا ػٍٝ حألِش أْ ٠مَأ وً لَٛ رٍغظُٙ 

رخٌؼ١ٓ ) ٠َ٠ي ) كظٝ ك١ٓ ( ، ٚحألٓيٞ ٠مَأ ) طِؼٍّْٛ ( رىَٔ أٌٚٗ، ٚحٌظ١ّّٟ ٠ِّٙ ٚحٌمَٟٗ ال ٠ِّٙ، ٌٚٛ أٍحى وً ُِٕٙ  فخٌٌٌٟٙ ٠مَأ ) ػظٝ ك١ٓ (

ٌٕخّ ػٍٝ أ، ٠ِٚي ػٓ ٌغظٗ ِٚخ ؿَٜ ػ١ٍٗ ٌٔخٔٗ طفال ٚٔخٗجخ ٚوٙال ٌ٘ك ػ١ٍٗ غخ٠ش حٌّ٘مش ف١َٔ هللا ػ١ٍُٙ ،ٚحٓظَّ ٌ٘ح حٌظ١ٔ١َ كظٝ ؿّغ ػؼّخْ ح

َٓ س. ٚرٌٙح حٌٜيى ٠ٌوَ حٌّظيحهً ِخ كىخٖ حرٓ ؿٕٟ ٍكّٗ هللا أْ أرخكخطُ ألَأ أػَحر١خ رخٌلََ ٌفظش:" طٛرٝ" حٌٛحٍىس فٟ لٌٛٗ طؼخٌٝ: ) حلَحءس ٚحكي ٠ ٌِ ٌَّ

آٍد  َِ  ُٓ ْٔ ُك َٚ  ُْ ُٙ ٌَِلخِص ُطٛرَٝ ٌَ خ َّٜ ٍُٛح حٌ ِّ َػ َٚ ُٕٛح  َِ آ
xxxiii

 ) 
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 فمَأ حألػَحرٟ: 

طٛ طٛ فمخي حألػَحرٟ: طٟ طٟ ط١زٝ ِٚخ ُحي أرٛ كخطُ ٠َؿؼٗ كظٝ لخي ٌٗ:
xxxiv

 . 

 

 :ٚحٌوخِْ

 -أَٓع -ػـً -طؼخي –ألزً  –٠َٜ ٌ٘ح حٌف٠َك أْ حألكَف حٌٔزؼش طؼٕٟ: ٓزغ ٌغخص فٟ حٌىٍّش حٌٛحكيس ًحص ِؼٕٝ ٚحكي، ِؼً :ٍُ٘  

ح –ٚلٜيٞ  ْٛ َ٘ َِ  ُْ ُٙ خ أََضخَء ٌَ َّ ِٗ  ٚٔلٛٞ، ٌٖ٘ أٌفخظ ٓزؼش فٟ ِؼٕٝ طٍذ حإللزخي. ٠ٚٔظيي أٛلخد حٌَأٞ رمَحءس أرٟ حرٓ وؼذ اًوخْ ٠مَأ ) ُوٍَّ ف١ِ
xxxv

) 

 

ُْ َِٚح ف١ٗ ( ُٙ خ أََضخَء ٌَ َّ  ) ُوٍَّ

 

ُْ ٓؼٛح ف١ٗ ( ُٙ خ أََضخَء ٌَ َّ  ) ُوٍَّ

 

 : ِٚخ ؿخء فٟ لَحءس حرٓ ِٔؼٛى فٟ لٌٛٗ طؼخٌٝ

 ُْ ُو ٍِ ُٛٔ ْٓ ِِ  ْْ َٔخ َْٔمظَِز ٚ َُ ُْٔظ ُٕٛح ح َِ َٓ آ ٠ ٌِ ٍَّ ٌِ َٕخفِمَخُص  ُّ ٌْ ح َٚ  َْ َٕخفِمُٛ ُّ ٌْ ََ ٠َمُُٛي ح ْٛ َ٠ (
xxxvi

) 

 

 ُّ ٌْ ََ ٠َمُُٛي ح ْٛ ُٕٛح أٍِٙٛٔخ () ٠َ َِ َٓ آ ٠ ٌِ ٍَّ ٌِ َٕخفِمَخُص  ُّ ٌْ ح َٚ  َْ  َٕخفِمُٛ

 

ُٕٛح أهَٚٔخ ( َِ َٓ آ ٠ ٌِ ٍَّ ٌِ َٕخفِمَخُص  ُّ ٌْ ح َٚ  َْ َٕخفِمُٛ ُّ ٌْ ََ ٠َمُُٛي ح ْٛ َ٠ ( 

 

ٔٔن  ٠ٍٚظَِ أٛلخد ٌ٘ح حٌَأٞ أْ ٠مٌٛٛح : اْ ٌٖ٘ حألٚؿٗ وخٔض ؿخثِس فٟ أٚي حألَِ ػُ ٔٔوض اال ٚؿٙخ فٟ حٌؼَضش حأله١َس ٟٚ٘ حٌظٟ

ػ١ٍٙخ ػؼّخْ ِٜخكفٗ 
xxxvii
. 

 
 :ٚحٌمٛي حٌٔخىّ ٠مٛي

 اْ حألكَف حٌٔزؼش ٟ٘ ِخف١ٗ أَِ ٟٚٔٙ ٚكالي ٚكَحَ ِٚلىُ ِٚظ٘خرٗ ٚأِؼخي. 

 

أٚ ٚػي ٚٚػ١ي ٚكالي ٚكَحَ ِٚٛحػع ٚأِؼخي ٚحكظـخؽ ، أٚ ِلىُ ِٚظ٘خرٗ ٚٔخٓن ِٕٚٔٛم ٚهٜٛٙ ٚػَّٛ ٚلٜٚ، أٚ ِطٍك 

 ِٕٚٔٛم ٚحٓظؼٕخء ٚغ١َ ًٌه.ِٚم١ي ٚػخَ ٚهخٙ ٚٔٚ ِٚئٚي، ٚٔخٓن 

 

ٚحٌمٛي حٌٔخرغ ٘ٛ لٛي ؿّخػش ِٓ أً٘ حٌؼٍُ ٚػٍٝ ٍأُٓٙ حإلِخَ حٌَحُٞ ك١غ ً٘زٛح اٌٝ أْ حألكَف حٌٔزؼش ٟ٘ ٚؿٖٛ ٓزؼش ٠مغ ف١ٙخ 

 حٌظغخ٠َ ١٠ٓ لَحءس ٚأهَٜ:

 حهظالف حألّٓخء رخإلفَحى ٚحٌظؼ١ٕش ٚحٌـّغ ٚحٌظؤ١ٔغ ٚحٌظٌو١َ . ِٚٓ أِؼٍش ًٌه لٌٛٗ طؼخٌٝ: -1

 

 َْ حُػٛ ٍَ  ُْ ِ٘ ِي ْٙ َػ َٚ  ُْ ِٙ َٔخطِ خ َِ َ ُْ أِل ُ٘  َٓ ٠ ٌِ حٌَّ َٚ  (
xxxviii

 ) 

 

 اً لَة: ) ألِخٔخطُٙ (ؿّؼخ ٚ) ألِخٔظُٙ ( رخإلفَحى 

 

َٔخ -2 ٍِ فَخ ْٓ َٓ أَ َخ رَخِػْي ر١َْ رَّٕ ٍَ حهظالف ط٠َٜف حألفؼخي ِٓ ِخٝ ِٚضخٍع ٚأَِ ٠ّٚؼً رمٌٛٗ طؼخٌٝ: ) فَمَخٌُٛح 
xxxix

( لَة رٕٜذ  ) ٍرٕخ ( ػٍٝ حٌٕيحء ٚرٍفع  

ي (رَفغ ) ٍدُّ ( ػٍٝ حالرظيحء ٚرٍفع ) رَؼَّيَ ( ِخض١خ ِضؼف حٌؼ١ٓ هزَ حٌّزظيا.  ) رخػي ( ػٍٝ فؼً حألَِ. ٚلَة ) ٍرٕخ رؼِّ

  
 حهظالف ٚؿٖٛ حإلػَحد: ٠ّٚىٓ حٌظّؼ١ً رمٌٛٗ طؼخٌٝ: -3

 

 
١يٌ  ِٙ َٗ اَل  َٚ ٍَّ َوخطٌِذ  اَل ٠َُضخ َٚ  (

xl
) 

 

 رفظق حٌَحء ػٍٝ أْ ) ال( ٔخ١٘ش ٚحٌفؼً ِـَِٚ ، ٚلَة رضُ حٌَحء ػٍٝ أْ ) ال( ٔخف١ش ٚحٌفؼً رؼي٘خ َِفٛع.لَة 

 

ػٍٝ أٔٙخ هزَ ٌّزظيا ِٓ رخد طؼيى هزَ حٌّزظيأ  ٚرـَ:  ) حٌّـ١ِي ( ػٍٝ أٔٗ ٔؼض ٌىٍّش ) ‘ ٚرَفغ ٌفع ) حٌّـ١يُ ( ػٍٝ أٔٗ ٔؼض ٌىٍّش ) ًٚ( حٌَّفٛػش 

١يُ حٌؼَٕ ( حٌّضخف  ـِ َّ ٌْ ِٕ ح َْ ٌْؼَ ا١ٌٗ. ًٌٚه فٟ لٌٛٗ طؼخٌٝ: ) ًُٚ ح
xli

 ) 

 

ٌٖٚ٘ حألكَف حٌٔزؼش ِٛحفمش ٌَُٓ حٌّٜلف حٌؼؼّخٟٔ
xlii

  . 

 
 ِٚٓ ٌٖ٘ حٌٛؿٖٛ كٔذ حهظ١خٍ حإلِخَ حٌٍِلخٟٔ

ْٔؼَٝ (  ٚلَة أ٠ضخ ) ٚحٌٌوَ ٚ -1 ُ حأْل َٚ  ََ خ َهٍََك حٌٌََّو َِ َٚ  حألٔؼٝ رٕمٚ وٍّش ) ِخ هٍك (حالهظالف رخٌٕمٚ ٚح٠ٌِخىس وّخ فٟ لٌٛٗ طؼخٌٝ)  
ِص ( -2 ْٛ َّ ٌْ ٌَْلّكِ رخ سُ ِح ََ ْى َٓ َؿخَءْص  َٚ َلّكِ ( ٚلَة: ) )  ٌْ ِص رِخ ْٛ َّ ٌْ سُ ح ََ ْى َٓ َؿخَءْص  َٚ  ٚرخٌظمي٠ُ ٚحٌظؤه١َ ومَحءس: ) 

 
 رظمي٠ُ  ٌفع ) حٌلك ( ػٍٝ ٌفع ) حٌّٛص (

 

 الهظالف رخإلريحي رمٌٛٗ ٓزلخٔٗ ٚطؼخٌٝ:ح -3
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ٌِْؼظَ  َْ اٌَِٝ ح ُْٔظ ح َٚ ُْٕضٍٛى )  َِ ٍْقٍ  َط َٚ َ٘خ ( رخٌَحء، ِٚؼٍٗ )   َُ ِ٘ ْٕ َ٘خ ( رخٌِحٞ، ٚلَة: ) ُٔ ُِ ِ٘ ْٕ َِ َو١َْف ُٔ خ
xliii

ٍْغ ( رخٌؼ١ٓ. ٠ٚؤطٟ ِؼً ٌ٘ح  َط َٚ ( رخٌلخء، ٚلَة: ) 

 ِٕ ْٕفُٛ َّ ٌْ ِٓ ح ْٙ ِؼ ٌْ زَخُي َوخ ـِ ٌْ ُْ ح طَُىٛ َٚ أك١خٔخ ربريحي وٍّش رىخٍِٙخ رىٍّش أهَٜ وّخ فٟ لٌٛٗ طؼخٌٝ:  ) 
xliv

 : وخٌٜٛف حٌّٕفٕٛ ( ٚلَة 

 

 حهظالف حٌٍٙـخص وّخ فٟ لٌٛٗ طؼخٌٝ:  -4

 َٝٓ ٛ ُِ ًْ أَطَخَن َكِي٠ُغ  َ٘ َٚ  (
xlv

 َٓ ٠ ٍِ (  طمَأ رخٌفظق ٚحإلِخٌش فٟ) أطٝ ( ٌٚفع ) ِٛٓٝ ( ِٚؼٍٗ: )  رٍََٝ لَخِى
xlvi

( رخٌفظق ٚحإلِخٌش فٟ ٌفع ) رٍٝ 
xlvii

)  

 
 ٕٚ٘خن حٌىؼ١َ ِٓ حألِؼٍش ٢ٍحء حٌؼٍّخء كٛي ِؼٕٝ حألكَف حٌٔزؼش اال أْ حٌّـخي ال ٠ّٔق ٌٌوَ٘خ ِوخفش حإلطخٌش. 

  

 :سبعةأحرف على المرآن نزول وفوائد ِحَكم من

 : كثٌرة أمثلة أورد ما بعد هللا رحمه الزرلانً اإلمام ٌمول ذلن حكمة إلى لإلشارةو
 :ٌلً ما علٌها الكرٌم المرآن نزل التً الحروؾ وتعدد المراءات اختالؾ فوابد وأشهر أبرز ومن

 
 ألن لؽتها أكثر على نزل الكرٌم المرآن أن ٌعتبر الذي لرٌش لسان وهو بٌنها ٌوحد واحد لسان على الجدٌدة اإلسالمٌة األمة جمع-1

 وكانت المشهورة، العرب وأسواق والعمرة الحج مواسم واآلخرفً الحٌن بٌن مكة إلى تفد كانت التً المختارة العربٌة المبابل أشهر
 لؽتها دابرة فً وتدخلها وتهذبها تصملها ثم والنواحً األلطار كل من إلٌهم الوافدٌن العرب ألفاظ من لها ماراق وتختار ماتشاء تستملح
 .اإلمامة راٌة لها وعمدوا بالزعامة لها العرب جمٌع أذعن التً المرنة

 

 شوفهت التً العربٌة األمة خصوصا كلها اإلسالمٌة األمة على التٌسٌر هً السبعة األحرؾ على المرآن نزول فً الحكمة إن: -2
 بعض فً األلفاظ بعض وشهرة األداء وطرٌمة األصوات ونبرات اللهجات فً اختالؾ بٌنها وكان كثٌرة لبابل كانت فإنها بالمرآن

 لشك واحد حرؾ على المرآن بمراءة كلها أخذت فلو. العام العربً اللسان بٌنها وٌوحد العروبة تجمعها كانت أنها رؼم على المدلوالت
 ابن المحمك لال ،كما العام المصري اللسان بٌننا جمع وإن مثال األسٌوطً بلهجة ٌتكلم أن منا الماهري على ٌشك كما علٌها ذلن

 ورحمة وتوسعة لها شرفا علٌها والتهوٌن بها الٌسر وإرادة األمة هذه على فللتخفٌؾ أحرؾ سبعة على وروده سبب وأما: الجزري
 حرؾ على المرآن أمتن تمرأ أن ٌأمرن هللا إن: فمال جبرٌل أتاه حٌث الحك وحبٌب الخلك أفضل نبٌها لمصد وإجابة لفضلها وخصوصٌة

 "أحرؾ سبعة بلػ حتى المسألة ٌردد ٌزل ولم ذلن تطٌك ال أمتً فإن ومعونته معافاته هللا أسأل: "وسلم علٌه هللا صلى فمال
 

 ٌكتب ال أمً ٌومبذ األمة وأكثر الرخصة منها الؽرض كان أحرؾ سبعة إلى الزٌادة أن علمت لد إنن: ٌمولون الثالث اإلعتراض  -3
 ...فحسب ومخارجها الحروؾ ٌعرفون كانوا وإنما الرسم ٌعرؾ وال

 
 : السبعة األحرف على مانزل لبعض نماذج
 :التالً النحو على ألفاظا ذلن من فذكر الحجاز أهل لؽة بؽٌر الكرٌم المرآن فً ولع فٌما بابا السٌوطً اإلمام عمد ولد
  ْٚٓخِيْٚ " ٌغش ٠ّخ١ٔش أٚ ك٠َ١ّش  فٟ لٌٛٗ طؼخٌٝ: ) ٚأٔظُ ٓخِي "

xlviii
 ( لخي حٌغٕخء ٟٚ٘ ٠ّخ١ٔش 

 َٚأْ حألٍحثه ؿّغ أ٠ٍىش ٟٚ٘ ػٕي أً٘ ح١ٌّٓ رّؼٕٝ حٌلـٍش، ف١ٙخ ٠َٓ 

 

  ستوره لال معاذٌره ألمى ولو تعالى لوله فً الٌمن أهل بلؽة ستوره بمعنى ومعاذٌره
 

  ٚفٟ لٌٛٗ طؼخٌٝ ) ُٚٚؿٕخُ٘ رلٍٛ ػ١ٓ ( )ػٓ ػىَِش لخي: ٟ٘ ٌغش ٠ّخ١ٔش ًٌٚه أْ أً٘ ح١ٌّٓ ٠مٌْٛٛ ُٚؿٕخ فالٔخ رفالٔش 

 

 على ٌكون ال ذلن أن تنبٌها امرأة زوجته ٌمال كما( حورا زوجناهم: ) المرآن فً ٌجًء ولم مفرداته فً الراؼب ولال
 الحرؾ حرؾ واسطة بدون مباشرة مفعوله نٌصب لم(  زوجنا)  والفاعل الفعل أن هذا معنى ؛ بالمناكحة بٌننا فٌما المتعارؾ حسب
 . الباء وهو الجر

 
 ي ح١ٌٔٛطٟ: ٚلي لَة ٚٔخىٜ ٔٛف حرٕٙخ ٚػٓ دمحم رٓ ػٍٟ: فٟ لٌٛٗ طؼخٌٝ)  ٚٔخىٜ ٔٛف حرٕٗ  (لخي ٟ٘ رٍغش طٟء حرٓ حَِأطٗ، لخ 

 
 . ػٓ حٌضلخن فٟ لٌٛٗ طؼخٌٝ)  أػَٜ هَّح لخي ػٕزخ ( رٍغش أً٘ ػّخْ ٠ّْٔٛ حٌؼٕذ هَّح 

.xlixالنخع بلؽة الكلبً لال الفراء ولال هوازن، بلؽة(  ٌعلموا أفلم: لالوا(  آمنوا الذٌن ٌٌأس ألم: ) تعالى لوله فً صالح أبً وعن  
 

 : ذلن من المرآن ؼرابب كتب فً كثٌرة ذلن وأمثال
 ) أٔئِٓ وّخ آِٓ حٌٔفٙخء (  حٌٔف١ٗ حٌـخً٘ رٍغش وٕخٔش  -1

 ) ٍغيح ( ٠ؼٕٟ حٌوٜذ رٍغش ط١ت -2

خِػمَش ( حٌّٛص رٍغش غٔخْ -3 َّٜ ُُ حٌ  ) فَؤََهٌَطُْى

 ) ٍؿِح ( حٌؼٌحد رٍغش ٠ًٌ٘ -4

ٍَ ( ٠ؼٕٟ حٌـزً ٚحفمض ٌغش حٌؼَرفٟ ٌ٘ح  -5 ُُ حٌطُّٛ لَُى ْٛ فَْؼَٕخ فَ ٍَ َٚ  حٌلَف ٌغش ح٠ٌَٔخ١ٔش) 

) هخٓج١ٓ ( ٠ؼٕٟ ٛخغ٠َٓ رٍغش وٕخٔش -6
l

 . 
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 " : كلمة فً كما  أكثر أو لؽتٌن حسب المعنى حٌث من اللفظ فً االختالؾ ٌكون ولد
ا َلال وا)  تعالى لوله من"  حنٌذ  ( li َحنٌِذُ  بِِعْجلُ  َجاءَُ أَنُْ لَِبثَُ فََما َساَلمُ  لَالَُ َساَلم 

 
 الشاعر لول سمعت أما بالحجارة ٌشوى مما النضٌج:  معناها أن السٌوطً أورد

  
 liiحنٌذا شاؤوا إذا وشاوٌهم**  فٌهم المسن وفار راح لهم 

 
 :عنه هللا رضً عباس بن هللا لعبد المرآن ؼرٌب وفً

 
 :الحنٌذ
 . liiiهذٌل بلؽة بحجارة ٌشوى وما العمالمة، بلؽة األرض حدٌد فً ٌشوى ما ٌعنً 

 
 . liv سمٌن بعجل فجاء أهله إلى فراغ: أخرى آٌة فً: تعالى لموله دسم، أو سمٌن: معناها أن اآلخرون ٌرى بٌنما

 
 :وتمٌم حجاز عند األفعال فً واإلدغام الفن ظاهرة

 لعاللتها وصرفٌة باإلعراب، لوٌة عاللة من به تمت لما نحوٌة وصرفٌة؛ نحوٌة لظاهرة اإلدؼام الفن ظاهرة عن الحدٌث إن
 فٌها وكثر  العربٌة، اللؽة لواعد من مستنبطة ظاهرة وبأنها. إدؼامهما أو واحد جنس من حرفٌن إدؼام حٌث من الفعل بتصرٌؾ الموٌة

 اإلدؼام موضع فً فن من فصاحة  البالؼٌون نفى لذلن البالؼٌة الظواهر فً حتى بل والصرفٌةفحسب النحوٌة فٌالمواعد لٌس المٌاس،
 .مود ة لٌاسها التً موددة بكلمة ومثلوا

 
 :الشاعر لول فً
ًَُّ إنُ  ًَُ**      َزَهــــــــــــــدَهُْ   لَِلبـــــــــــــــــــامُ  بَن دوِرهم فً مال  lvَمْودَدَهُْ من ص 

 
 : النجم أَبً لول فً األجل كما: لٌاسها التً( األجلل)  وكلمة
ُِ هللا الحمد ُ  ً ل   ولم ٌَْبَخل   فلم أَْعطى**    األَْجلل العَِل ٌ بَخَّ

lvi 
 

 :بموله عنونه بابا الفن إمام عمد ولد
 ضوابطه بعض ذكر حٌث بالمضاعؾ عنه عبر الذي المدؼم الفعل وعرؾ."فٌه العرب واختالؾ الفعل مضاعؾ باب هذا" 

 :بموله والتمٌمٌة الحجازٌة ذلن فً المدرستٌن ومذهب
 

 وضاررت واستعددت وانمددت واجتررت ووددت نحورددت وذلن واحد موضع ُ من حرفان الفعل آخر ٌكون أن والتضعٌؾ"
 من ألسنتهم ٌرفعوا أن علٌهم ثمل واحد موضع من كانا لما ألنه... اإلدؼام على مجمعون فالعرب اآلخر الحرؾ تحرن فإذا... وتراددنا
ا رد ى لولهم وذلن واحدة رفعة ُ ٌرفعوا أن أرادوا ذلن علٌهم ثمل فلما اآلخر للحرؾ الموضع ذلن إلى ٌعٌدوها ثم موضع  وانمد وا واجتر 

 ٌضاعفون الحجاز أهل فإن الفعل الم فٌه تسكن موضع فً الحروؾ هذه من حرؾُ  كان فإذا... ٌراد ان وهما زٌدا وضارى واستعد ى
 تستعدد وإن أضارر تضارر وإن واجترر اردد لولن وذلن ساكنان ٌلتمً ال ألنه لبله الذي تحرٌن من بد ُ ٌكن فلم اآلخر أسكنوا ألنهم

 لٌس التحرٌن هذا ألن ٌدؼمون وال حاله على ٌدعونه أستعدد الٌوم تستعدد وإن الرجل اردد وٌمولون الحروؾ، هذه جمٌع وكذلن أستعدد
 هذا. ( ) والخفٌفة الثمٌلة كالنون علٌه مبنٌا ُ الفعل فً بعده الذي الساكن ولٌس الساكنٌن اللتماء الموضع هذا فً حركوا إنما لها بالزم
 ( الحجازٌٌن مذهب

 
 :لابال التمٌمٌٌن مذهب وذكر

 وٌحركون األول فٌسكنون المتحركٌن من ذكرنا لما متحركٌن الحرفان كان إذ أدؼموا كما المجزوم فٌدؼمون تمٌم بنو وأما" 
 ."lviiكثٌر وهم العرب من ؼٌرهم لول وهو جمٌعا ٌسكنان ال ألنهما اآلخر

 
 .واإلدؼام الفن لواعد عن والتفصٌل والكشؾ بالبحث هللا رحمة علٌهم النحاة تاله ثم 

 
 جنس من حرفٌن فٌه كان وإن مفككا العرب من سمع ما منها ذكر حٌث اإلدؼام ظاهرة هللا رحمه مالن ابن تناول ولد

 :فمال إدؼامه شذ وما وكلل وذلل صفؾ، واحد،نحو
 

 صفؾ  كمثل ال   أدؼم   كلمة**     فً محركٌن مثلٌن أول
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 أبً كاخصص وال كجسس وال**     ولبب  وكلــــــــــــــــل وذلــــــــــــــــل
 

 فمبل بنمـــــــــــل   فــــــــــــــــــن    ونحوه**     ألل فً وشذ كهٌلل وال
 

 :فمال الوجهان فٌه ٌجوز ما وذكر
 واستتر تتجلى نحو كذان**   حذر دون وأدؼم افكن وحٌى

 
 :فمال مجزوما كان إن الفن فٌه ٌجوز وما رفع بضمٌر متصال كان إن الفن فٌه ٌجب عما ولال

 
 الترن الرفع    بمضمر   لكونه**  سكن   فٌه مدؼم حٌث وفن

 
 lviiiلفى تخٌٌر الجزم وشبه جزم**    وفً   حللته    ما     حللت نحو

 
 .لذكرها المجال الٌسمح وضوابط شروط الشراح ذكر ولد

 
 :ومدغما مفككا المراءات فً األفعال من جاء لما نماذج
 "تضارُ :"  منها األول
 : تعالى لوله فً
  ٍِ َلِد َْ لُْدٌ َلَُ ِب ْْ ََل َه َّ َُا  َلِد َْ اِلدَةٌ بِ َّ ٍُّ ، رخٌَفغ ) ََل تَُضارَّ  ( :  لخي أرٛك١خْ ٍكّٗ هللا: ) لَأ حرٓ وؼ١َ ، ٚأرٛ ػَّٚ ، ٠ٚؼمٛد ، ٚأرخْ ، ػٓ ػخُٛ : ال طضخ

ا ( َفغ حٌَحء حٌّ٘يىس ، ٌٖٚ٘ حٌمَحءس ِٕخٓزش ٌّخ لزٍٙخ ِٓ لٌٛٗ: أٞ : ر َِ ْسعَ ُّ الٗظَحن حٌـٍّظ١ٓ فٟ حٌَفغ ، ٚاْ حهظٍف ِؼٕخّ٘خ ، ألْ ) ََل تَُكلَُّف ًَْفٌس إَِلَّ 

ٍَّ ، رفظق حٌَحء ، ؿؼٍٖٛ  ١ٙٔخ، فٔىٕض حٌَحء حأله١َس ٌٍـَِ ،  حألٌٚٝ هز٠َش ٌفظخ ِٚؼٕٝ ، ٌٖٚ٘ هز٠َش ٌفظخ ١١ٙٔش فٟ حٌّؼٕٝ . ٚلَأ رخلٟ حٌٔزؼش : ال طضخ

 ٚٓىٕض حٌَحء حألٌٚٝ ٌإلىغخَ ، فخٌظمٝ ٓخوٕخْ فلَن حأله١َ ِّٕٙخ رخٌفظق ٌّٛحفمش حألٌف حٌظٟ لزً حٌَحء ، ٌظـخْٔ حألٌف ٚحٌفظلش ، 

 

 :  ولرأ
، ال:  الصفار جعفر أبو ولرأ النهً على المشددة الراء بكسر ٌضار ُِ ال  مجرى الوصل أجرى ، التشدٌد مع بالسكون تضار ْ

 فٌه الوصل أجري مرفوع وهو ، ٌضٌر ضار من األعرج لراءة وهً ، وتخفٌفها الراء بإسكان ، تضارُْ ال:  عنه وروي ، الولؾ
 . الولؾ مجرى

 
 كذلن مسعود ابن وفرأ – للمعلوم مبتٌا الثانٌة وسكون األولى الراء وكسر اإلدؼام بفن(  تضاِررُ  ال)  عباس ابن وروى

 لؽة ونحوه  هذا فً واإلظهار. والنهً الجزم على المراءتٌن وكال للمجهول؛ نبنٌا تضاَررُْ ال: الثانٌة وسكون الراء بفتح لكن اإلدؼام بفن
 تمٌم لؽة والفن الحجاز

 
 حركته كانت كهذا مجزوما كان إذا والمشدد.  مجزوم ألنه الراء فتحت ولذلن ، نهً هذا) ( َشِهٌد ٍ َوالٍَ َكاتِبٍ  ٌَُضارٍَّ َوالٍَ) 

 .lix الجزم فٌه ظهر فن فلو ، تحرٌكه لزم أدؼم حٌث من ألنه ، لخفتها الفتحة
 

 أو ، الكتابة فً الكاتب ٌزٌد بأن أحدا ٌضارا أن نهٌا لد والشهٌد الكاتب فٌكون للفاعل مبنٌا ٌكون أن الفعل هذا واحتمل
:  واختاره زٌد وابن ، ولتادة ، وطاووس ، الحسن معناه لال أدابها من ٌمتنع أو ٌؽٌرها أو ، الشهادة الشاهد ٌكتم وبأن.  ٌحرؾ
بُِكمٍْ فُُسوقٍ  فَِإنَّهٍُ تَْفعَلُوا َوإِنٍْ: (  بعد لموله الزجاج

lx ( )الحك ٌبطل حتى ، الشهادة من وٌمتنع ، الكتابة ٌحرؾ بمن الفسك اسم ألن 
  ، والشهٌد الكاتب أبرم بمن منه أولى بالكلٌة

 
 ال ما منهما وٌطلب ، أشؽالهما ترن فً علٌهما وٌشك ، ٌعنتا بأن أحد ٌضارهما أن فنهى ، للمفعول مبنٌا ٌكون أن واحتمل

 . والسدي ، والضحان ، وطاووس ، ومجاهد ، عباس ابن أٌضا معناه لال والشهادة الكتابة فً ٌلٌك
 

 كثٌر وابن ، مسعود ابن عن الضحان رواها.  األولى الراء وفتح بالفن ، ٌضاَررُ  وال:  عمر لراءة االحتمال هذا وٌموي
 ، تمدم خطاب والكاتب للشاهد ولٌس ، له وللمشهود ، له للمكتوب هو إنما اآلٌات أول من الخطاب ألن الطبري واختاره ، مجاهد عن
 .شؽلهما عن فٌشؽلونهما والشهٌد الكاتب ٌضار ال أن أبٌن لهم فالنهً ، والشهادة الكتابة أهل على رده إنما

 
 " ٌطهرن"  منها الثانً

  ( :ٌُِْٝزىَ فٟ لٌٛٗ طؼخ ُُيَّ َحتَّى ٌَْط ََل تَْقَزبُْ ْ رظ٘ي٠ي حٌطخء ٚحٌٙخء ٚحٌفظق  َّ َْ َّٙ ( ) لَأ كِّس ، ٚحٌىٔخثٟ ، ٚػخُٛ فٟ ٍٚح٠ش أرٟ رىَ ، ٚحٌّفضً ػٕٗ : ٠َط

. َُٙ َْ ، ِضخٍع . ط َْ ُٙ ْ ، ٚوٌح ٟ٘ فٟ ِٜلف أرٟ ، ٚػزي هللا . ٚلَأ حٌزخلْٛ ِٓ حٌٔزؼش : ٠َْط َْ َّٙ  ، ٚأٍٛٗ : ٠َظََط

 

 ٚفٟ ِٜلف أْٔ : 
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ْ . ٠ٕٚزغٟ أْ ٠لًّ ٌ٘ح ػٍٝ حٌظف١َٔ ال ػٍٝ أٔٗ لَآْ ٌىؼَس ِوخٌفظٗ حٌٔٛحى ، ٍٚؿق ٚال طمَرٛح حٌٕٔخء فٟ  َْ َّٙ ِل١ضٙٓ ٚحػظٌِٛ٘ٓ كظٝ ٠َظََط

مَد حَِأطٗ رؼي حٌفخٍٟٓ : ٠طَْٙ ، رخٌظوف١ف اً ٘ٛ ػالػٟ ٍٚؿق حٌطزَٞ حٌظ٘ي٠ي ، ٚلخي : ٟ٘ رّؼٕٝ طغظٍٔٓ إلؿّخع حٌـ١ّغ ػٍٝ أٔٗ كَحَ ػٍٝ حٌَؿً أْ ٠

ع حٌيَ كظٝ ططَٙ ، لخي : ٚأّخ حٌوالف فٟ حٌطَٙحٔمطخ
lxi

 . 

 

 “ ٚلَأ حٌـٍّٙٛ:
َّٔه  َّ رظ٘ي٠ي حٌَحء ٚط٘ي٠ي حٌْٕٛ ٟٚ٘ ْٔٛ حٌظٛو١ي حٌؼم١ٍش ؛ ٚلَأ٘خ ٠ٍْٚ ػٓ ٠ؼمٛد رْٕٛ ٓخوٕش ، ٟٚ٘ ْٔٛ حٌظٛو١ي حٌوف١فش  ”ال ٠َغُ

lxii
.  

 

ن فال)  عمر بن وعبٌد علً بن زٌد ولرأ ، الحجاز أهل لؽة وهً بالفن الجمهور لرأ  وهً الراء مفتوح باإلدؼام( ٌؽر 
 .lxiiiتمٌم لؽة

 
واُْ َوإِن َّم واُْ تَْصبِر  ك مُْ الَُ َوتَت رُّ ٌْد ه مُْ ٌَض  ٌْبا ُ َك َُ إِنَُّ َش ِحٌطُ  ٌَْعَمل ونَُ بَِما اللَّ  وٌعموب ، عمرو وأبو ، كثٌر وابن ، نافع ولرأ(.   م 

ه بمعنى ٌضٌره ضاَره من الراء وسكون الضاد بكسر)  ٌِضْركم ال: )   ، والكسابً ، وعاصم ، وحمزة ، عامر ابن ولرأه.  أضر 
ه ُ ِمن مشد دة الراء وضم الضاد بضم وخلؾ ، جعفر وأبو ه ضر  ر  ة ، ٌض  ة والضم   من للتخل ص اإلدؼام عند العٌن لحركة إتباع ضم 
 الضمُ :  العربٌة فً وجوه ثالثة ُ المضارع فً العٌن المضموم من مثله فً وٌجوز ، اإلدؼام وسكونُِ الجزم سكون:  الساكنٌن التماء
 التحرٌر.  المتواتر فً بالضمُ  إال ُ ٌ مرأ ولم ، الساكنٌن التماء من التخل ص فً األصل ألنَّه والكسر ، لخف ته والفتح ، العٌن حركة إلتباع

 عمران آل(  والنتوٌر
 :لوله وحجتهم الضاد بكسر ٌِضْركم ال عمرو وأبو كثٌر ابن و نافع لرأ

ٌْرٍَ الٍَ لَالُوا (    كسرة فنملت الٌاء على الكسرة فاستثملت ٌضربكم مثل ٌضٌركم ال األصل فً وكانت ) lxivُمْنمَِلبُونٍَ َربِّنَا إَِلى إِنَّا َض
 .ٌضركم ال فصارت الٌاء فطرحت والراء الٌاء ساكنان فالتمى الراء على الجزم ودخل ٌضٌركم ال فصارت الضاد إلى الٌاء

 
كم البالون ولرأ  رُّ  واستعمال ضار من أكثر المرآن فً ضر أن وحجتهم ٌضر ضر من وضمها الراء وتشدٌد الضاد بضم ٌض 

 :ذلن من ضار من أكثر ضر العرب
 

ا لَُكمٍْ ٌَْمِلنٍُ الٍَ َما اّللٍَِّ دُونٍِ ِمنٍْ أَتَْعبُدُونٍَ لُلٍْ)   :ولوله ) lxvنَْفًعا َوالٍَ َضرًّ
ا َوالٍَ نَْفعًا ِلنَْفِسً أَْمِلنٍُ الٍَ لُلٍْ)   َضرًّ

lxvi )ففٌه الراء ضم وأما. المرآن فً كثر شًء عن ٌصرؾ فال المرآن فً كثٌر وهو 
 ومده مد كمولهم الضاد لضمة تابعة الراء فً المضة وتكون الجزاء بجواب مجزوما عنده الفعل ٌكون أن أحدهما الكسابً عند وجهان
ْرك م ال األصل فً وكانت المجزوم فً الضم الضم فأتبعوا  أرادوا فلما الجزم موضع فً ٌدؼم والعرب المراء من كثٌرا ولكن ٌْضر 
 الضاد بحركة وحركوها الراء فً الراء أدؼموا ثم ٌضرركم ال فصارت الضاد على كانت التً الضمة ونملوا الراء سكنوا اإلدؼام
كم ال فصارت رُّ  .التضعٌؾ الحجازٌظهرون وأهل إتباع ضمة الضمة فهذه ٌض 

 
 لؽة على ٌضركم ال و الحجاز أهل لؽة على( تَُسْؤُهم َحَسنَة ٍ تَْمَسْسُكمٍْ إِنٍْ:  )فموله جمٌعا اللؽتان فٌها جاءت اآلٌة هذه وفً

ْركم: )  تمول كما(  تمسَّكم إن)  أو بالفن(  تمسسكم إن)  أي. lxviiالعرب من ؼٌرهم كم)  أو(  ٌضر  ( ٌضرُّ  
 فاء الكالم فً وتضمر" لٌس"  مذهب على(   ٌضركم ال)  فً" ال"  فتصٌر مرفوعا الفعل ٌكون أن اآلخر والوجه 

 تُِصْبُهمٍْ َوإِنٍْ)  بموله هنا ها الفاء إضمار على الكسابً واستشهد الجزاء جواب تكون المضمرة والفاء(  ٌضركم فلٌس: ) لال كأنه
ٌِْدٌِهمٍْ لَدََّمتٍْ بَِما َسٌِّئَة ٍ  .lxixلمشركون فإنكم أي( لمشركون إنكم أطعتموهم وإن)  لوله وكذلن هم فإذا معناه(lxviii ٌَْمنَُطونٍَ ُهمٍْ إِذَا أَ

 
 :ولٌل

وُ رضُ حٌضخى ٚحٌَحء حٌّ٘يىس  َُّ ، ِٓ ال ٠ِضَوُ ِٓ ضخٍ ٠ض١َ . ٠ٚمخي : ضخٍ ٠ضٍٛ ، ٚوالّ٘خ رّؼٕٝ ضَ . ٚلَأ حٌىٛف١ْٛ ٚحرٓ ػخَِ : ال ٠ُض

حء اػَحد فٙٛ َِفٛع أَ كَوش اطزخع ٌضّش حٌضخى ٚ٘ٛ ِـَِٚ ومٌٛه : ِي ؟ ٚٔٔذ ٌ٘ح اٌٝ ١ٓز٠ٛٗ ، فوَؽ حإلػَحد ػٍٝ ضَ ٠ضَ . ٚحهظٍف ، أكَوش حٌَ

٠َ : ف١ٍْ ٠ضَوُ ، حٌظمي٠ُ . ٚحٌظمي٠َ : ال ٠ضَوُ أْ طٜزَٚح ، ٚٔٔذ ٌ٘ح حٌمٛي اٌٝ ١ٓز٠ٛٗ . ٚهَؽ أ٠ضخ ػٍٝ أْ ال رّؼٕٝ ١ٌْ ، ِغ اضّخٍ حٌفخء . ٚحٌظمي

 حٌفَحء ٚحٌىٔخثٟ ٚلخٌٗ :

 
 :تعالى لوله فً ٌرتد ُ:  ذلن ومن

 ...ُِن ٍم ٌُِحبُّ ْْ ُ بِقَ َف ٌَأْتًِ اَّللَّ ْْ َِ فََس ٌُْكْن َعْي ِدٌٌِ ا الَِّذٌَي آَهٌُْا َهْي ٌَْزتَدَّ ِه َِ ٌَا أٌَُّ
lxx

 
 

 بدالٌن فٌمت دٌنه عن منكم ٌرتدد ومن البمرة سورة فً الجمٌع إجماع وحجتهما بدالٌن منكم ٌرتدد من عامر وابن نافع لرأ
  مشددة بدال ٌرتد من البالون ولرأ

 
 :ٌٝ٠ّٔٔىُ ( فٟ لٌٛٗ طؼخ (ٚ 
   ()ََُُم قَْزٌح ِهثْل ْْ  إِْى ٌَْوَسْسُكْن قَْزٌح فَقَْد َهسَّ اْلَق

)  لوله نحو التضعٌؾ ظهر المضاعفٌن من الثانً سكن إذا التضعٌؾ ألن األصل وهو الحجاز أهل لؽة اإلظهار أن اعلم 
 األولى الدال فأدؼمت ٌرتدد للنا كما واألصل ؼٌرهم لؽة واإلدؼام صوابا كان(  لرح ٌمس كم إن: ) لربت ولو لرح(  ٌمسسكم إن

 lxxiالساكنٌن اللتماء بالفتح الثانٌة وحركت بالثانٌة
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 سورة طول وألن ، كذلن علٌه المصاحؾ إلجماع بدالٌن أنه(  منكم ٌرتدد ومن)  وهو ، البمرة حرؾ على(  واتفموا) 
ٍَ ٌَُشالِكٍِ َوَمنٍْ: )  تعالى لوله إلى ترى أال ، ذلن من الحرؾ وزٌادة اإلطناب ٌمتضً البمرة  فن على أجمع كٌؾ األنفال فً( lxxii اّللَّ

،lxxiiiواإلٌجاز اإلطناب من الممامٌن لتمارب وذلن ، إدؼامه على أجمع كٌؾ الحشر فً(  هللا ٌشاق ومن:)  ولوله ، إدؼامه  
 

ٍَ ٌَُشالِكٍِ َوَمنٍْ)  ٍَ فَِإنٍَّ َوَرسُولَهٍُ اّللَّ سُولٍَ ٌُشَالِكٍِ َوَمنٍْ: ) تعالى لوله فً"  ٌشالك"  فً الفن على أجمعوا) ( lxxivاْلِعمَابٍِ شَِدٌدٍُ اّللَّ  الرَّ
lxxv )مضاؾ حذؾ فٌه ولٌل(  هللا ٌشاق ومن)  األخرى اآلٌة فً جاء كما تمٌم لؽة واإلدؼام الحجاز لؽة وهً المصحؾ لخط اتباعا 

 .lxxviهللا أولٌاء شالوا تمدٌره
 

 :الحشر سورة فً تعالى لوله ومثلها
ٍَ ٌَُشاقٍِّ َوَمنٍْ ٍَ َفِإنٍَّ اّللَّ  lxxviiاْلِعمَابٍِ َشِدٌدٍُ اّللَّ

 ومن: )  تعالى لوله فً بهما ولرىء.  العربٌة فً جابزان مثله فً واإِلظهار اإِلدؼام ألن)  ٌشاق(  فً المافان وأدؼم
 .lxxviiiالعرب بمٌة لؽة واإِلدؼام ، الحجاز لؽة والفنُ .  البمرة سورة فً دٌنه عن منكم ٌرتدد

 ( تستكثر تمنن وال) تعالى لوله فً(  تمنن) و
 . النون بشد:  السمال وأبو والحسن ؛ التضعٌؾ بفن ،)  تمنن وال: (  الجمهور ولرأ
 : الجمهور ولرأ
 : العطاردي رجاء أبو ولرأ.  أحب من ، وٌحببكم ، تحبون 

 بفتح ، ٌحبكم:  لرىء أنه الزمخشري وذكر.  ذكرهما تمدم ولد لؽتان وهما ، حب من والٌاء التاء بفتح ، وٌحببكم تحبون 
 . lxxix واإلدؼام الٌاء

 

 :الخاتمة
 أواإلدؼام، الفن حٌث من األفعال فً وأثرها الكرٌم المرآن فً العرب لهجات عن الممال هذا نهاٌة إلى الباحث ٌصل وبهذا

 معجمٌا واللهجة اللؽة مفهوم الباحث عرؾ. مالبمة مختلفة بأمثلة المختلفةومثل العرب لهجات التمهٌد بعد الممالة هذه فً الباحث تناول
 على نزوله وفوابد  ذلن فً العلماء وألوال أحرؾ سبعة على المرآن نزول عن تحدث وبالتالً ، واللهجة اللؽة بٌن والفرق واصطالحٌا

 اختاروا الذٌن الحجازٌٌن مذهب حسب األفعال بعض فً واإلدؼام الفن ظاهرة عن تحدث كما ذلن، توضح بنماذج وأتى األحرؾ، تلن
 ومثل ، اختاروا الذٌن العرب من مذهبهم   شاكلة على ومن فٌها والتمٌمٌٌناإلدؼام المجزومة، وشبه المجزومة المضعفة األفعال فً الفن
 عاشور ابن الطاهر والشٌخ األندلسً حٌان أبً كالعالمة والمفسرٌن المراء مشاهٌر ألوال ذلن فً ذاكرا الكرٌم المرآن من بأمثلة لذلن

 .هللا رحمهم األجالء العلماء من وؼٌرهم
 :التالٌة النتابج إلى الممال  وتوصل ولد
  ٓأْ حٌٍٙـش فَع ِٓ حٌٍغش ٚاْ وخْ حٌميحِٝ ٠طٍمْٛ حٌٍٙـش ػٍٝ حٌٍغش أٚ حٌٍل 

  ْٚطخثً أْ حٌؼَد ػٍٝ ٌٙـخص ِوظٍفش، ٚحٌؼَرٟ ٠فضً حٌٍٙـش حٌظٟ ٔ٘ؤ ف١ٙخ ٚطَػَع ػٍٝ ١ٍٓمظٙخ كظٝ أٗ ال ٠َ٠ي أْ ٠ٕظمً ِٕٙخ اٌٝ غ١َ٘خ ري 

 .أْ حٌفه فٟ حألفؼخي حٌّضؼفش حٌّـِِٚش وّٓ ٠َطيى ِٚخ فٟ ٗزٙٙخ: وال٠ضَوُ ٌِ٘ذ حٌلـخ١٠ُٓ، ٚأْ حٌفه ف١ٙخ ٌِ٘ذ حٌظ١ّ١ّٓ ٚرم١ش حٌؼَد 
 خَ ِّخ ٠ز١ٓ ٚؿٖٛ أْ حٌفه أٚ حإلىغخَ ١ٌٔض ظخَ٘س ٌغ٠ٛش فٟ والَ حٌؼَد فلٔذ رً ٌٙخ أػَ٘خ حٌٍغ٠ٛخٌّظؼٍك  رخٌمَآْ حٌى٠َُ ٚلَحءحطٗ . أْ حٌفه أٚ حإلىغ

 اػَحد حٌفؼً حٌّضؼف ِٓ ك١غ حٌّؼٕٝ ٚحٌّغِٜ

 
ّالوزاجع:  الِْاهش 

 

                                                           
i
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ىحٍ حٌىظذ  1ػخىي أكّي ػزي حٌّٛؿٛى، ٚح١ٌ٘ن ػخىي دمحم ِؼٛٝ، ط،

    225، 2َٙ ؽ2221ٌزٕخْ، َٔ٘ دمحم ػٍٟ ر١ضْٛ، -حٌؼ١ٍّش ر١َٚص
lx

   282: ٍٓٛس حٌزمَس 
lxi
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