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تٓذف ْزِ انذساسح إنٗ انُظش فٙ استخذاو حشٔف انًؼاَٙ فٙ إٚصال يؼُٗ يٍ انًؼاَٙ إنٗ انقاسئ أٔ : الملخض

ّ٘ فشد يُّا ٚحتاجانسـايغ،  ٌّ أ نهًٕاقف انًختهفح؛ فؼسٙ أٌ ٚؼٙ إنٗ إتـشاص انتؼهٛم ٔانتثشٚش  ْٕٔ يؼُٗ انتؼهٛم؛ أل

انًطانغ نٓزِ انسطٕس يا ُٚستخذو إلفادج ْزا انًؼـُٗ يٍ انحـشٔف ٔاألدٔاخ؛ نؼـّم فٙ رنك إػـاَحً نًٍ أساد تثشٚشاً 

ًٔٚكٍ نهُاظش فًٛا ٚأتٙ يٍ سطـٕس تتصم تٓـزا  نًـٕقف أٔ ػًم قاو تّ، ٔيا أكثش انًٕاقف انتٙ تحتاج نزنك.

 ٌّ استخذاو حـشٔف انًؼـاَٙ فٙ إفـادج انتؼـهٛم أيـٌش تتثاٍٚ فّٛ ْزِ انحـشٔف ٔاألدٔاخ؛ ففٙ  انًٕظٕع أٌ ٚهحع أ

ٌّ استخذاو انّّلو انجاسج ٔصُٕتٓا )كٙ( ُٚؼّذ استخذاياً آتٛاً ػهٗ سثٛم األصانح، ٔكزا انحال تانُسثح نهفاء  حـٍٛ َجـذ أ

أخشٖ ٔأدٔاخ تأتٙ إنٗ ْزا انًؼـُٗ خاسجـحً إنّٛ  َجذ حشٔفاً  –انٕاسدج فٙ جٕاب إَٔاع انطهة انًختهفح ٔانُفٙ 

ٌّ ْزا االستخـذاو نثؼط انحشٔف ٔاألدٔاخ أيـٌش قال تّ  يٍ يؼـُاْا األصـهٙ، ٔسٛجذ انقاسئ انكشٚى أٚعاً أ

 تؼـعـٓى ٔنى ٚثثتّ اٜخـشٌٔ.

 
 . حشٔف انًؼاَٙ ، االستخذاو ، انتؼهٛم ، إفادج ، انًؼُٗ : حانكهًاخ انًفتاحٛ

 

 

Using The Articles Of Meaning To Denote The Meaning Of Cause And Effect In 

Arabic Language  

 

Mohammed S. M. Ahamed 
 

Abstract: This study deals with different uses of articles that served semantically as 

vehicles to convey meaning in Arabic language , more specifically it tries to explore 

the role played by these articles as indicators of meaning of cause and effect in Arabic 

language. The importance of the present study lies in the fact that people always need 

to rationalize different situations in their everyday life ,accordingly they need to know 

more about these articles of meaning of cause and effect and their convenient use. As 

it will be revealed in this study , articles of meaning that are usually utilized to 

express meaning of cause and effect in Arabic are varying in their nature , for 

instance some of these articles such as Arabic prepositions (Laamaljaar) and its 

equivalent (kaay)"in order" which are usually used in genitive case as well as the 

article that used in responding to request "fa" are considered to be major articles 

that denote meaning of cause and effect in Arabic , whereas there are also some other 

articles account for the same purpose in addition to their original grammatical 

function. To conclude up , one could say that the matter of using articles of meaning 

in referring to the case of "Cause and effect" in Arabic grammar is still controversial. 
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 :المقدمة
ٜٓد١اليد اااااااااااااااا ٝٓدواّد٘اَدٔاددٛل٠اليكٛلادّاليٓ ٛ ٝٓد١اَدٔا نلدياليًػداًاؼدا ات;اّداات ُ ّٓاليًػد١اليعيّ ُتعد

ٞٓاَداني;امّمدااـدااددّانلدد لتا اااا ٚؼعتاهلا،اٚقدّانٓيَٗداالهللاتعداىلاؾأْدوٍاليكديإٓاليهديِٜاًّدسدإااديّ

ٛٓتٗااَٚ ا١ْا ـًّٛٗا. الحملاؾع١اا٢ًاق

ٝٓدااا ّٓ لتا اؼداااقٛلادّٖا،اٚ ّيؿدٛلا ا يدواَدااٖدٛااااااااااٚقّاّدلٍااًُدا٤اليعيّ ٜٖٓٛداادلٗدٛللتاَكد ١اٚسلٛ

ٌْاّاحلؿداظاا٢ًايػد ِٗاـدًد١ُٝتا ظد١ٓٝاالاتصدّٛٗااشا٥ا١ٌ،اؾاخ ًؿددٛلا اّعداالّسدا٥ٌاٚلٓتؿكدٛلا ااااا نؿٝ

َععِالألظٍٛاهللٙاليؽٛلّاا

(1)

ا.

١ٓٝاالاٜؤلٜٗااغدد ٙاَدٔااااٚحديٚفالّعداْٞا حّالّٝالٜٔالي اْايتالٖ ُاّاليٓ ا٠اّاايً ديف َٔا ُٖ

ٝٓاتاااا ٓٓدٞاااا- ْدٛلعاليهًدِ،اٜٚٓ ؽدد اٖددللالالٖ ُدداّادًدد  اإؾدديللاّعؽدِٗايه د اخاظدد١اّداحليٚفاااااا-حسد اظ

١ٓٝا اادًدِالحلديٚفاا-ناجلديناليّلْٞا -يألزٖديٟ،اٚ ظدـالّااْٞا احديٚفالّعداْٞاا-يًُديللٟ،اٚلألزٖد

َٓا-يًُدايدكٞ،اَٚعداْٞالحلديٚفا  يًوددادٞاٚغ ٖا.ا-داْٞ،اٚحديٚفالّعداْٞايًي

ُٓٝتاّٗدلٙاااااااااااا ـُد ّٓل٠تاإىلاَدااتكدوٕاّد٘;اٚيدليوا ٕٓاٖددلٙالحلدديٚفاتٛظدٌاَعداْٞاذلد َٚٔالّعدًدّٛا 

ّٓلالّعدداْٞالّٛظدد١ًاٚت اددأٜاحسدد اَٛؼددهالحلدديفاليددلٟاٜدديلاؾٝدد٘اا لي سُددد١ٝا)حددديٚفالّعددداْٞ(،اٚت عدد

اْٚٛا٘.

ٚلّعاْٞاليد اتديلاؾٝٗدااٚتؿٝدّٖااٖدلٙالحلديٚف،اٖٚدٛاااااااااٚيكّا حااتاليٛقدٛفاادّٓا حّالّٝالٜٔ

ـُُهالـد عُاهلااادٔااا َع٢ٓالي عدًدٌٝايعدٌا ا يواإؾدال٠تاٚإاا١ّْأّاشا٤ا ٕاٜس دّّالحليٚفالّد ًؿ١الي ا

ُّ آّداا ٕاْ دّٓ يفا الحلددّٜناؾٓدأتٞااااا ليعيبا ا لل٤اٖللالّع٢ٓ،اٚيهدٔاقداٌا ٕاّْيدـاإىلاتؿعدٌٝا يواجيد

ٚٓالتاإىل ِٓاٜديلاَدٔاااا  ُّااتعديٜـالحلديفاٚ ْٛلا٘،امد َٓد١،اإىلا ٕاٜعٗديايٓداااااااااّعد لـد دّلّالحلديٚفا الّعداْٞااا

الـ دّلّالحليٚفا اإؾال٠اَع٢ٓالي عًٌٝ.

ا

 تعريف الحرف وأنواعه:
ْٕااااااااااا ُٜكداٍ:اؾد  ّٓٙ.اٚ ٌٓاشد٤ٞافيؾد٘اٚداْاد٘اٚشدؿ ٙاٚحدد لحليفا اليًػ١اٖٛالي يف;اؾ يفاند

َٓ٘ااا٢ًاحيفأَا َيٙا ٟ:اْاح١ٝ

(2)

ا.

ْٓد٘اَدااددا٤اّعٓد٢ّاااااااااااا  َاالحليفا الظ  حاليٓ دٜٛنياؾهلديًاحددّٚلِٖايد٘;اؾعددٓيؾ٘اّعؽدِٗاّأ

ِٓ،اٚـٛف،اٚٚلٚاليكسِ،اٚالّالإلؼاؾ١اٚسلٖٛاا يٝساّاـِاٚالاؾعٌاسلٛ:ام

(3)

.اٚقاٍاآخيٕٚ:الحليفاٖٛاَاا

ٍٓاا٢ًاَع٢ٓا اغ ٙ;اٚ يواناياا٤الجلا ٠اَٚٔاٚإىل،اَٚاا شا٘ا يدواا ل

(4)

 ؼدافاّعؽدِٗاإىلالي عيٜدـاااا.اٚ

ٍٗااًدد٢اَعٓدد٢ّا اغدد ٙاَٚعٓدد٢ّا اْؿسدد٘اا ليلدداْٞانًُدد١ا)ؾكددا(;اح دد٢اخييددددٛلاّٗددااَددٔالألىددا٤اَددااٜددّ

ٍٓا ٌٓاٚلحّآَٗااّٜ ٕٓان ُٓٓ٘اَعٓد٢الحلديفااااا-نأىا٤الالـ ؿٗاّاٚليصيط;اؾإ اًد٢اَعٓد٢ا اااا-ّسا اتؽد

ُٚؼهاي٘;اؾإ لاقًتاَل ت:ا َدٔاٜكدِا قدِاَعد٘،الّيدتا)َدٔ(ااًد٢اشددغاااااااااغ ٙ،اَهالالي ٘اا٢ًالّع٢ٓاليلٟا

١ٓٝ ُٓٓٗااَع٢ٓا)إٕ(اليصيف ااقٌاّايٛؼه،اٚلّيتاَها يواا٢ًال تااطامج١ًالجلول٤اجب١ًُاليصيطاي ؽ

(5)

ا.
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2
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3
 1، انقتاْشج، ج3تٕ تشـش ػًـشٔ تٍ ػثًاٌ تٍ قـُثش(، تحقـٛ : ػثذ انسّلو يحًذ ْاسٌٔ، يكتثح انخاَجٙ، غسـٛـثّٕٚ )أ –اَظـش انكتاب  
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4
ًتتذ تتتٍ ػثتتذ ان فتتاس(، تحقتتـٛ : أحًتتـذ ػًتتاٚشج، يُشتتـٕساخ انجـايؼتتـح ػهتتٙ انحستتٍ تتتٍ أح انفاسستتٙ )أتتتٕ –اَظتتش انًستتائم انؼستتكشٚاخ  

انثطـهتتـٕٛسٙ )ػثتتذ   تتتٍ يحًتتذ تتتٍ انستتـّٛذ(،  –، ٔاَظتتـش انحتتـهم فتتٙ إصتتـّل  انختتـهم يتتٍ كتتـتاب انجـًتتـم 35و، ص1511األسدَتتـّٛح، 
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5
انًشاد٘ )انحسٍ تٍ قاستى تتٍ ػثتذ   تتٍ ػهتٙ(، تحقٛت : فختش انتذٍٚ قثتأج، ٔاألستتار: يحًتذ  –ش انجُٙ انذاَٙ فٙ حشٔف انًؼاَٙ اَظ 
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ٍٓاا٢ًاَعد٢ّٓا اغد ٙاّاحلديٚفاليول٥د٠ّ;ااا ْٓ٘اَاال ٚلادوضاليؿدا ـٞاا٢ًاقدٛهلِاأالحلديفاّأ

ْٓواَااٚخ لت;األ ٕٓالحلديٚفاااااااااسلدٛ:ا)َا(ا اقدٛهلِ:اإ ٍٓااًد٢اَعٓد٢ا اغدد ٖا،اٚ  دٝد اادٔا يدواّدأ ْٓٗااالاتّ

٠ٓٛاليًؿغاَؤ ١ٌْاّكد٠ٛالّعٓد٢،اٖٚدللاااا ليول٠ّ٥اُتؿّٝاؾؽٌاتأنّٝاّٚٝإاليهلي٠;اّسا اتهل اليًؿغاّٗا،اٚق

َع٢ٓاالاٜ  ٓعٌاإّيااَهاليه ّا

(6)

ٍٓااًد٢اَعدد٢ٓاااااااااا ّٓا ّدٛاْعددياليؿدا لّٞالحلدديفاؾكداٍ:الأللل٠ايؿددٌغاٜدّ .ٚح

ُٜؿٗدِآّؿس٘اَ ؿيٕلاالاميهٔا ٕا

(7)

ا.ا

ٚ ٚ لٚلايً يفاحّٚللتا خدي٣االاٜ سدهاللداٍايدلنيٖاامجٝعدات،اٚيعًّٓدااًْ دغاآدّاليٓعدديا ااااااااااا

لحلدّٚلاليسداّكد١ايً ديفالق١الي عديٜـاآّاـٝا١ٜٛاحنياقاٍاآ٘:اَاادا٤اّع٢ٓايٝساّاـِاٚالاؾعدٌ،اا

ٕٓالحليفاٖٛاَ ٍٓااًد٢اَعٓد٢ا اغد ٙاؾكدااٖدٛالألنلدياشدٗي٠ت.ااااااااٚإٕانإالي عيٜـاليلٟاُ نياؾٝ٘ا  اال

ُٜانيآَد٘اا َٓااليلاْٞاؾيمباا ٜٓاتأَاا َاًالالـِا ٚاليؿعٌ،ا  ٍٚٓاقعّاّ٘ااّّاقاٍٛالحليفا  ٚيعٌاليكٍٛالأل

اش٠ّال تااطالي عيٜـاّاـ دّلَاًالحليٚفا ا لل٤الّعاْٞ.ا

ّوأَالـدِا ٚاؾعدٌاٜعد اٗااإّيدااااااٚزللاّعؽِٗاا٢ًاٖللالي عيٜـالّصٗٛ اليساّلاقٛهلِ:اٚملاتٓؿا

 اَٛلؼهارلعٛظ١اُحلفاؾٝٗااليؿعٌاٚلق عياا٢ًالحلديفاؾجدي٣ادلدي٣اليٓا٥د اسلددٛاقدٛهلِ:اْعدِااااا

٢ًّٚاٚإٟاٚغ ٖاا

(8)

ا.

ْٓ٘افديْفا اليه ّاٚؾؽد١ً،اٚلحلديفا اليًػ١اا ُٓٞالحلديفاحديؾاتاأل ـُ ٖٛالي يف،اا-نُاآَياا-ٚ

٘اَٚٓدد٘اقددٛهلِ:احدديفالجلاددٌ;ا ٟ:افيؾدد

(9)

ُْٓدداآىددٞاحيؾدداتاا .اٚؾٓعددٌاّعؽدددِٗا ا يددواٚقدداٍ:الحلدديفاإ

ٌٓاش٤ٕٞاحيؾ٘اٚفيؾ٘ا الـ ػٓا٤الالـِاٚليؿعٌاآ٘ا الْعكالالجلٌُ،اؾعدا امبٓوي١الألخ ،اٚآخيان

(10)

ا.

ّٕ،اٚلحلديفا اليًّػ١اليٛدد٘اليٛلحدّ،اَٚددٓ٘ااا ٕ٘اٚلحد ْٓ٘اٜأتٞاا٢ًاٚد ُٓٞالحليفاحيؾاتاأل ـُ ٚقٌٝ:ا

َٔا:قدٛي٘اتعدايٞ ُّاأََِاليٓاِسأِ)ٚ ّٕ;ا ٕاٜعادّٙااًد٢ااااااا، 11(الحلد ا:ااالهللااًد٢احديفٕاااٜعاد ٕ٘اٚلحدد  ٟ:ااًد٢اٚددد

ليسٓيل٤الٕٚاليٓؽيل٤;ا ٟ:اٜؤَٔاّ٘اَااللَتاحاي٘احس١ٌٓا

(11)

ا.

ًنػدددٟٛايً ددديفامبعددد٢ٓااا ٕٓاَدددااٚ لا الاٜدد١اليهديميددد١اليساّكددد١االاٜاعدددّااددٔالّعددد٢ٓالي ٜٚادددّٚا 

رلصدديٟا اتؿسدد ٖا:ا)ٖددٛااًدد٢احدديٕفاَددٔا َدديٙا ٟ:افدديف،انايددلٟا افدديفااالي دديف،اؾكددّاقدداٍاليو

ليعسهي،اإٕا  ٣اغًا١تالـ كٓي،اٚإٕا  ٣ا١ًَٝتاؾو.اْٚاق١ٌاحديْفاشا١ٗٝاحبديفاليسدٝـا اٖولهلاا ٚاَؽدا٥ٗااا

 اليس (ا

(12)

ا.

ٕٓالّع٢ٓاليًّػٟٛايً يفاالاٜاعدّاندل اا ٌٓأَاميعٔاليٓعياؾُٝاآَيأَاحدّٜٕناًٜ غا  لتاادٔااٚيع

ْٓد٘افديْفا اتينٝد الجلُدٌاٚ داّااااااااااا ٢ُّٓاّدليواأل لّع٢ٓالالظ  حٞاآّاليٓ دٜٛني;اؾٗدٛاآدِّٖاَسد

ٕٓاحيفاليص٤ٞافيؾ٘ا اليًنػ١. اليه ّ،انُاا 

ُٓدٕٛاحدديٚفالّعدداْٞااا ِْاَدٔا قسدداّاليهًُد١اليل مد١ااااااااا-ّٚعدااليٓ دا٠اٜس  لٚلًاا–ليد اٖدٞاقسدد

ٍٓاا َٓاا ٕاتّ ٕٓاليهًُد١اإ َٓداا ٕاتيّددااّدنياااااااالييّدا;األ ٍٓااًد٢اَعٓد٢ادلدٓيلا ٟ:احدّإ،اٚإ َٓاا ٕاتّ ٢ًا لً،اٚإ

ٍٓااًد٢الّدعدد٢ٓاللدٓيلآَٗدا،اٚلحلديفااااااا ليدللًاٚلّعد٢ٓاللدٓيلآَٗا;اؾاالـدِاٜدٍّاا٢ًاليدللً،اٚليؿعدٌاٜددّ

ٖٛالييلّاا

(13)

ا.

                                                 
6
 .22، ص  انًشاد٘ –انجُٙ انذاَٙ فٙ حشٔف انًؼاَٙ  اَظش 
9
 .30انثطهٕٛسٙ، ص –نجًماَظش انحهم فٙ إصّل  انخهم يٍ كتاب ا 
1
 –انضيخشـش٘ )أتٕ انقاسى يحًـٕد تٍ ػًـشٔ تٍ أحًذ(، تحقٛ : د. ػهٗ تٕيهحى، يكتثتح انٓتّلل  –اَظش انًفّصـم فٙ صُؼـح اإلػـشاب  

 . 395تٛشٔخ، ص 
5
ٍ يحًتذ تتٍ ػثٛتذ  (، اتتٍ األَتـثاس٘ )أتتٕ انثشكتاخ ػثتذ انتشحًٍ تت –، ٔاَظتش أستشاس انؼشتّٛتح 23انًتشاد٘، ص –اَظش انجُٙ انذاَٙ  

 .12و، ص1559تحقٛ : يحًذ تٓجح انثٛطاس، غثؼح يطثؼح انتشقّٙ، ديش  
10
اتٍ انصائغ )يحًذ تٍ حسٍ تٍ سثاع تٍ أتٙ تكتش(، تحقتـٛ : إتتشاْٛى اتتٍ سانتـى انصاػتـذ٘، انُاشتـش:  –اَظش انهًّحح فٙ شش  انًهحح  

سج، غانًذُٚح ا –ػًادج انثحث انؼهًٙ تانجايؼح اإلسّليّٛح  ّٕ  .111ص 1ْـ، ج1424، 1نًُ
11
 .24انًشاد٘، ص –اَظش انجُٙ انذاَٙ  
12
، 113ص 1ْتـ، ج1415، تٛتـشٔخ 1انضيخـشتـش٘، تحقتـٛ : يحًتذ تاستـم ػتـٌٕٛ انستـٕد، داس انكتتة انؼهـًتـّٛح، غ –أسـاط انثتـّلةح  

 )يادج حشف(.
13
 .66ص 1، ج15ػثاط حسٍ، داس انًؼاسف، غ –اَظش انُحٕ انٕافٙ  
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ٕٓالحليفاالاتٓعكّآَ٘اَٚٔالالـِاؾا٥د٠ٌّا ٟ:امجا ٝٓٔا  ّّٓاٜ ا ًد١ٌ،اٚالآَد٘اَٚدٔااااّٚٓا٤ّاا٢ًاَااتك

ّْ،اٖٚٛاَع٢ٓاقٛهلِ:الحليفاالاٜهٕٛا حّافي الجل١ًُا ّْاتا ليؿعٌان 

(14)

ْٓدواإ لاقًدتاَدل ت:ا ااااا ;اٚلّديللا 

الياٝت،ا ٚ:اإٕاحؽي،املاٜهٔاٖللان َات.

ٜٚٓكسِالحليفأَاحٝناحيٚؾ٘الهلجا١ٝ٥اإىلاقسدُني:اّسدٝااَٚيّندد ،اٜٚٓكسددِالياسدٝااااااا

حدددالٟاَلددٌ:اليددٛلٚاٚلياددا٤اٚليهددافاٚغ ٖددا،اٚليلٓددا٥ٞاَلددٌ:ا ّاٚ ٚاٚملاٚيددٔااااإىلامخدددس١ا قسددداّ،اٖددٞ:الألا

ٌٓاٚغ ٖدا،ااااااااااا ٚغد ٖا،اٚليل مٞاَدلٌ:ااًد٢اٚإىلاٚادّلاٚـدٛفاٚغ ٖدا،اٚلييّدااٞاَلدٌ:احٓ د٢اٚحاشدااٚيعد

َٓاالّيّن اؾٗٛاَلٌ:ايٛالاٚيَٛاا,اٚإّيااٚغ ٖاا ٔٓ.ا  ٚلخلُاـٞ:ايه

(15)

ٌٗاٚلحدّاَداااا ٍٓاند ٔا.اٖٚللالّيّن اٜدّ

دو٥ٝ٘اا٢ًاَع٢ٓاآخياغ الّع٢ٓاليلٟآٜ  اّعّاليونٝ ;اؾد)يٛال(اَل تأَالالالتٗاالي  ؽٝااحدنياا

تكٍٛ:ايٛالاز ًا خاىا ٟ:از ٙ،اٖٚٞاَينا١أَا)يٛ(اليّلي١اا٢ًالَ ٓاعاليص٤ٞاالَ ٓاعاغد ٙ،اٚ)ال(اليد ااا

ٍٓاا٢ًاليٓؿٞا تّ

(16)

ا.ا

ِاااااا لحلدديفاإىلام مد١ا قسدداّ;اٖٚدٞ:احديْفاااااااَٚٔاحددٝنالخددٛي٘ااًد٢الألـددُا٤اٚلألؾعدداٍآٜكسدد

رلد غٌّاّاالـدِ،اٚحديْفارلد غٌّاّايؿعدٌ،اٚحديْفاَصدوٌىاّنيالالـدِاٚليؿعٌا

(17)

ٕٓاا .اَٚٔالّٓ ؿلااًٝد٘ا 

الحليفاالاٜعٌُاإّيااإ لانإارل ٓعات.

َٓاا ٕاٜ ٓٓوٍآَ٘آَوي١الجلدو٤ا ٚاال;اؾدإٕاتٓدٓوٍآَد٘آَويد١الجلدو٤املاااااااا ٜعُدٌااٚلّد ٓغاّاالـِاإ

ْٓد٘اليعُددٌاااااا ند)الّالي عيٜـ(;اٚإٕاملاٜ دٓدٓوٍآَ٘آَدوي١الجلدو٤اؾ دّك٘ا ٕاٜعُدٌ،اٚ ظدٌااًُد٘الجلددٓي;األ

ْٓٗدااْعداتااااااااااا ٕٓاٚ خٛلتٗدا(،اؾإ لّدعدٛػاّاالـدِ،اٚالاٜعٌُالييؾدهاٚليٓعد اإّيداايصداٗ٘امبدااٜعًُدُٗااندد)إ

لالـِاٚ ؾعتالخلربايصاٗٗااّايؿعٌا

(18)

ٔااااا.اٖٚٞاتصاٗ٘أَاٚدٗدني:ا حداا اُّٖااَدٔادٗد١اليًؿدغ،اٚلاخدياَد

َٓدااَدٔادٗد١الّعٓد٢ااااااااا َٓااليلٟاٖٛأَاد١ٗاليًؿغاؾآاؤٖاااًد٢اليؿد  اناألؾعداٍالّاؼد١ٝ،ا  د١ٗالّع٢ٓ;اؾأ

ْٓٗاات  ًد الألىدا٤اٚصد ٓغاّٗدا;اؾٗدٞاتدّخٌااًد٢الّا دّ اٚلخلدرب،اؾ ٓعد الألٍٚااااااااااا ٚليعٌُاؾُٔاداْ ا 

ٓع الّؿعٍٛ;اؾٗلٙالحلديٚفاتصداّ٘اَدٔالألؾعداٍاَداااااااٚتيؾهاليلاْٞ،اٚنليواليؿعٌاؾٗٛاٜيؾهاليؿااٌاٜٚ

ْٚ(ا ِْ(انإامبٓوي١:ا)ؼيبازّٜلتااُي ٕٓازّٜلتاقا٥ ّّٓاَؿعٛي٘اا٢ًاؾااً٘;اؾإ لاقًت:ا)إ ٜ ك

(19)

ا.

َٓاالّد دٓغاّايؿعدٌاؾ اخيددًٛاَدٔا ٕاٜ ٓدٓوٍآَد٘آَويد١الجلددو٤ا ٚاال;اؾدإٕاتٓدٓوٍآَد٘آَددوي١ااااااااااا  

ملاٜ ٓدٓوٍآَد٘آَويد١الجلددو٤اؾ ّكد٘ا ٕاٜعُدٌ،اٚ ظددٌااًُد٘ااااااااالجلدو٤املاٜعُدٌان دديفالي ٓؿدٝس،اٚإٕااااا

١ٜٓاااااا ٕٓالجلوّا اليؿعٌاْع الجلٓيا الالـِ،اٚالاٜعٌُاليٓع اإّياايصداٗ٘امبدااٜعًُد٘اندد) ٕالّعدّ  لجلوّ;األ

ّّااشاّٗتاْٛلظد الالـدِاْعداتاااا ْٓٗاا ٚ خٛلتٗا(;اؾإ

(20)

ْٓٗدااملات ٓدٓوٍاَدٔاااااااا .اٚصددييفاَدٔاٖدللا)ـدٛف(;اإ ا 

اي١الجلو٤اَٚها يواملاتعٌُ.ليؿعٌآَو

َٓاالّصوىا الخٛي٘اا٢ًالألىا٤اٚلألؾعاٍاؾ ّك٘ا ٕاالاٜعُدٌايعدّّالخ عاظ٘اّأحدُّٖا،اٚقدّااا  

١ٜٓالي ا ادًُدٗاا ٖدٌالحلجازااٌُا)يٝس(ايصاٗٗااّٗا خدايدـا ا يوا حديفآَٗاا)َا(الحلجداز

(21)

ا.ا

ْٓد٘ااااااااًد٢ااا–ااَدد تا ٚاَُٗدد تاااا–َٚٔاحٝدناتأمدد الحلدديفاااا ليًّؿددغاٚلّعدد٢ٓاٜدي٣الّدٔالألْدداا ٟا 

ٜٓكسِاإىلاـ ١ا قساّا

(22)

ا:

                                                 
14
انؼكثش٘ )أتٕ انثقاء ػثذ   تٍ انحسٍٛ تٍ ػثذ  (، تحقٛ : د. ػثذ اإلنتّ انُثٓتاٌ، داس انفكتش،  –انهّثاب فٙ ػهم انثُاء ٔاإلػشاب  اَظش 

 .51ص 1ديش ، ج
15
أتٕ حّٛاٌ األَذنسٙ )يحًذ تٍ ٕٚسف تٍ ػهٙ تٍ ٕٚسف(، تحقٛ  ٔدساسح ٔشش  د. سجـة ػثًتـاٌ يحًتذ  –/ اَظش استشاف انعشب  

اب، يكـتثح انخـاَـجٙ، غ ٔد. ّٕ  .2363ص 5و، ج1551 –ْـ 1411، انقاْشج 1سيعـاٌ ػثذ انتـ
16
اتٍ ٚؼٛش )يٕف  انذٍٚ أتٕ انثقـاء ٚؼٛش تٍ ػهٙ تٍ ٚؼٛش(، قّذو نّ ٔٔظـغ ْٕايشّ ٔفٓاسسّ: د. إيٛم تتذٚغ  –اَظش شـش  انًـفـّصـم  

 .11ص5و، ج2001، تٛشٔخ 1ٚؼقٕب، داس انكتة انؼهًّٛح، غ
19
انسٕٛغٙ)جّلل انذٍٚ ػثذ انشحًٍ تٍ أتتٙ تكتش(، تحقتـٛ : ػثتذ انؼتال سانتـى يكتـّشو، داس  –ظش ًْغ انٕٓايغ فٙ شش  جًغ انجٕايغ اَ 

 .25انًشاد٘، ص –، ٔاَظش انجُٙ انذاَٙ 10ص 1و، ج1595انثحٕ  انؼهًّٛح نهُشش ٔانتٕصٚغ، 
11
 .26انًشاد٘، ص –اَظش انجُٙ انذاَٙ  
15
 .521ص4ٚؼٛش، ج اتٍ –اَظش شش  انًفصم  
20
 .26انًشاد٘، ص –اَظش انجُٙ انذاَٙ  
21
 .29انًشاد٘، ص –، ٔاَظش انجُٙ انذاَٙ 10ص1انسٕٛغٙ، ج –اَظش ًْغ انٕٓايغ 
22
 .14 –12اتٍ األَثاس٘، ص –اَظش أسشاس انؼشتٛح  
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ٝٓياليًّؿغاٚلّع٢ٓاسلٛا)يٝت(;اتكٍٛ:ايٝتازّٜلتآَ ًْل. ٍٚٓ:اَااٜػ اليكسِالأل

ٕٓ(ا اٖدللالّلداٍاااا ُّٓااتهدٕٛا)إ ِْ.اٚ  ٕٓازّٜلتاقا٥ ٕٓ(;اتكدٍٛ:اإ ٝٓياليًّؿغالٕٚالّعد٢ٓاسلٛا)إ ليكسدِاليلاْٞ:اَااٜػ

ْٓٗااتؿّٝالي ٛنّٝ.ٚسلٛٙاَػ اٝٓي٠تايًُع٢ٓا ٜؽات;اإ ا 

ّْاقاّا؟. ٝٓيالّع٢ٓالٕٚاليًّؿغاسلٛا)ٌٖ(;اتكٍٛ:اٌٖازٜ اليكسِاليلاين:اَااٜػ

ّٕ;اؾداي ّآٖداااااااا ٝٓيالحلهِاسلٛا)ليد ّ(ا اقدٛهلِ:االاٜدّٟايوٜد ٝٓياليًّؿدغاٚلّعد٢ٓاٚالاٜػد ليكسدِالييلّه:اَااٜػد

ٓٝ ٝٓيًاليًّؿدغاجلدٓيٖاالالـدِ،اٚغ ٕٓالحلهددِاااااغد ٝٓديالحلهددِ;األ يًالّع٢ٓاإللخاهلااَع٢ٓالالخ عداػ،اٚملاتػ

ٝٓيالحلهِآٖاا ٕٓالي ّاإ لاملاتػ تهدٕٛاا-ٖٚٛاحدلفاليٓدٕٛا-حلفاليٕٓٛايإلؼاؾ١اٚقّاّكٞ.اٚؾٝ٘اْعْي;األ

ٕٓالالـدِاآّاحدلفاليٓدٕٛاٜهٕٛادليٚ لتاّاإلؼاؾ١اٚيٝساّٗا.ا ٝٓي٠تايًّؿدغ;األ اغ اَػد

ٌٓااااااااليكسِالخلاَس: ٝٓياالايؿعداتاٚالاَعٓد٢ّاسلدٛا)ليد ّ(ا اقٛيد٘اادٓواٚدد ُٜػ ٝٓيالحلهِاٚالا ُٜػ )إ لاددا٤َىااا:اَاا

ٕٓالّٓاؾكنياَيها ّٕٛا(الّٓاؾكٕٛا:ا ُّاإ ُ٘اٚلهلل اٜصٗ ْٓواَييـٛي  ُِاإ ْٓواَييـٍُٛاالهلٔلاٚلهلل اٜعً ُّاإ لّٓاؾكٕٛاقايٛلاْصٗ

ٝٓياالايؿعاتاٚالاَع٢ّٓ،اٚا،ا1 ًّاّآٖااملاُتػ ٌٓأَالُّهٔآٖداا ٕااؾاي ْٓٗاااًّكتاليؿعٌ.اٚيع ٝٓيًالحلهِ;األ ٓٓٗااغ يه

ْٓٗااتؿّٝالي ٛنّٝ.ا ٝٓي٠تايًُع٢ٓا ٜؽات;اإ ا  اتهٕٛالي ّاَػ

ٝٓياالايؿعاتاٚالاَع٢ّٓاٚالاحهُداتاسلدٛا)َدا(ا اقٛيد٘اتعداىلااااا ُٜػ َُد١ٕاَدٔالهلٔلااااا:اليكسِاليسالس:اَااالا )اَؾٔاُداا ِح

ٕٓالي ٛنٝدّاااا. ا159ٔيَٓتاهلِا(اآٍااُيلٕا:ا ٚقّاُتؿدّٝا)َا(ا اٖلٙالا١ٜاليهديمي١ا ٜؽاتاَع٢ٓالي ٛنٝدّ;األ

أَاٚظا٥ـالحليٚفاليول٠ّ٥.

ُْٓداااااا ُّٓدٞآَٗاااًد٢احددين١ٕاؾإ ١ٌٓٝ،اٚحّكدٗااليآا٤اا٢ًاليسهدٕٛ،اَٚاا ٌٗاحديٚفالّعداْٞاَآ ٚن

ُٜاّ اّ٘اإّي ّْاؾ اميهٔا ٕا ْٓ٘احيْفاٚلح ٝٓد١تااًد٢ااااُحدٓيىايسهدٕٛاَااقاً٘،ا ٚاأل ااَ  ٓينات.اٖٚٞاتهدٕٛاَآ

ٕٓ(اٚ)ٚلٚاليع دـ(ااااا ِٓاَلٌا)َٓل(،اٚاًد٢اليؿدد  اسلدٛا)إ ليسدهدٕٛاند) ٚ(اٚ)مل(اٚ)إىل(اٚغ ٖا،اٚا٢ًاليؽد

ٚ)نافالجلٓي(،اٚا٢ًاليهسياند)ّا٤الجلٓي(اٚ)الّالجلٓي(اَهاليعاٖيا

(23)

ا.

ٌٓاحيٚفالّعاْٞالي ادا٤ًاا٢ًاحديفاٚلحدّاَ  يٓااا ٕٓان ند١ٌاإّيدااالّالي عيٜدـااااَٚٔالّ حغا 

َٓااالّالألَياؾُهسٛ ٠ٌاإّيااإ لاٚقهاقاًٗااشد٤ْٞاااٚلٜاّؤْٓٗااـان١ٌٓ،اؾإ لا  للٚلا ٕاؾإ  تٛلاّأيـاليٛظدٌاقاًٗا،ا 

ّْا ْٓٗااجيٛزا ٕاُتسّهٔاسلٛ:اؾًٝكِازٜ نايٛلٚاٚليؿا٤;اؾإ

(24)

ا.ا

ٕٓامج١ًاحديٚفالّعاْٞام م١ٌاٚـداعٕٛاحيؾدات،اااا ٚزللاّعؽدِٗااًد٢اااٚقّا نياّعااليٓ ٜٛنيا 

ـْاٚتسعددٕٛاااااا ٕٓاادّلاحديٚفالّعداْٞاْٝد ١ٓٝاّعؽٗا،اٚقاٍاآخديٕٚ:اإ ـْا احيؾ ٖللاليعّلاحيٚؾاتا  خيارل ً

حديؾات،اٚزللاغ ِٖاا٢ًاٖللاليعدّلاحديٚؾاتارلد ًؿاتا احيؾٝ ٗاا ٚظدًٛلاّٗااليعّلاإىلالّا١٥ا

(25)

ا.ا

ٌٓاٖلٙالألادّللايٓدييفآَٗااَ ااٖٛاَس دّّا اإؾدال٠الي عًٝدٌا اااٚـٛفاُتٛؼهاْع ا اٝٝٓاان

ٌّآّاا ٕاْكددـاقًدٝ تاآدّالـ دددّلّالحلدديٚفا اإؾددال٠اااااا ّٓلا اليا دن،اٚيهٔاقداٌا يواحدي َٛؼع٘الحملد

الّعاْٞااا١َت.

 ادتخدام الحروف في إفادة المعاني عامة:
اددِّٖٓاااًد٢احدديٚفالّعدداْٞا لٚلًاليديّا،اٖٚدٞااااااا-نُداا ـًؿددٓااااا-ٜ ًلاّعدااليٓ ددٜٛنيااا

ْٛاإ:اليٓٛعالألٍٚ:احيٚفالّعاْٞاٖٚٞالي اُتؿٝدّاَعٓد٢ادّٜدّلاهًاد٘اَعٗدا،اٚليٓدٛعاليلداْٞ:احدديْٚفااااااااا

ُْٓااٖٞازل٠ٌّ٥ا ٚاَهدٓي ٠ٌ،اٚن ُٖدااي ٛنٝدّاَعٓد٢ّاَٛددٛل،اَددلٌ:اَدااااااااا يٝستايًُعداْٞاآّاّعؽِٗاٚإ

ٚ:اال،اال،اٚغدد ُٖااَدٔالحلدديٚفااااليول٥د٠ّاٚليادا٤اَٚٔاٚغد ٖااَدٔاحدديٚفاليوٜددال٠،اَٚددلٌ:اْعدِ،اْعدِ،ا اااااا

لّهددٓي ٠،اٚلحلدديٚفا اٖدددللاليكسددِاليلدداْٞاتؿددّٝاتٛنددّٝالّعددد٢ٓاليكدا٥ِ،اٚليددلٜٔاٜعدد ربٕٚالي ٛندددّٝاااااااا

                                                 
23
، 215 – 206ص 2و، ج1556، تٛتشٔخ 3اتتٍ انستّشاج )أتتٕ تكتش يحًتذ تتٍ ستٓم(، يلسستح انشستانح، غ –اَظش األصٕل فٙ انُحتٕ  

، انقتاْشج 20اتٍ ػـقـٛم )ػثذ   تٍ ػثذ انشحًتـٍ( تحقتـٛ : يحًتذ يحتٙ انتذٍٚ ػثتذ انحًٛتذ، داس انتتشا ،، غ –ٔاَظش شـش  اتٍ ػـقـٛم 

 .41 - 40ص  1و، ج1510
24
 .215ص 2اتٍ انسّشاج، ج –اَظش األصٕل فٙ انُحٕ  
25
 .21انًشاد٘، ص –اَظش انجُٙ انذاَٙ  



 51  2013(، 11)4، ٛح نهؼهٕو ٔانتكُٕنٕجٛايجهح األكادًٚٛح األيشٚكٛح انؼشت -أماراباك

 

ُّٜخددًٕٛاٖدللاليٓددٛعا احديٚفالّعداْٞااااااا َعد٢ّٓأَالّعداْٞا

(26)

ّٕٓٚالحلديٚفا اليكسدُنياحديٚفااااا ;ا ٟاٜعد

.ٍٕ اَعا

ٍٕاا٠ٌّّٜاٜيدددهاغاا ياٗدااإىلامخسد١ا قسداّ:اَعٓد٢ا الالـدِاخاظد١تانداي عيٜـ،ااااااااٚيً ديفاَعدا

َٚع٢ٓا اليؿعدٌاخاظد١تاناي ٓؿدٝس،اَٚعد٢ٓا الجلُدد١ًاندايٓؿٞاٚلي ٛنٝدّ،اٚيًديّااّدنياَؿديلٜٔااااااا

ّْاااااااااااا ْٚ،اٚيًديّاانددليواّدنيامجًد نياندايع ـا اسلددٛ:اددا٤اذلُدد ّْاٚاُدي نايع ددـا اسلدٛ:اددا٤ازٜد

ٌّ.اٚيهدددٔاَددٔالحلددديٚفاَددااخيددداا ـٓاٚلي ٗددد١٦ٝاٚلإلْهدددا اااٚ ٖددد ااًدد ُٝدؿدددّٝاليهددد ييفاَددٔاٖدددلٙالألقدسددداّاؾ

ٚلي لنا اٚغ ا يوا

(27)

ا.

١ٓٝاٚيٝسدتااااااااااااا ٚلحليٚفاليد اهًد الّعٓد٢الخلداػالجلّٜدّا اليهد ّاادال٠تاَدااتهدٕٛاحيٚؾداتا ظدً

ُٜؿًد الااا حلسدٛل،ااّول٠ّ٥اَلٌا) (ا اسلٛ:اليؽٝـا اليّل ،اٚ)لي ّ(ا اسلٛ:الّاٍايًيدٌ،اٚ)ئ(ا اسلدٛ:ايدٔا

اٚ)مل(ا اَلٌ:املاحيؽيا خٛى،اٚغ ا يو.

ٍٕا ٥ٝس١اتيتادااّٗااناالـ ع ٤الّيتاااّد)ا٢ً(ا اسلٛ:اليه ابا ٚياعدااحديٚفالّعداْٞاَعدا

ا٢ًالي اٚي١،اَٚعدد٢ٓاللدداٚز٠الّديتاااّدد)أ(ا اَلدٌ:ا َٝدتاليسدِٗاادٔاليكدٛس،اَٚعٓد٢الي اعدٝااااااااااااا

ُٖدِااااا:الّيتاااّد)َٔ(ا اسلٛاقٛي٘اتعاىل ِّالاخدِياَٚداا ٖٓااّاهلٔلاّٚايٝٛ ٍُاآَ ِٔاٜكٛ ََ ِٔاليٓاِسا َٔ مبدؤَٓنيا(اا)اٚ

ٚغ ا يوا،ااا8لياكي٠ا:ا

(28)

.اٚيهدٔاَدها يدواميهددٔا ٕاخيددييفالحلدديفاَدٔاٖدلٙالّعداْٞاليي٥ٝسد١اٜٚدؤلٟااااااااااا

ٛٓا١ت. اَعاْٝاتا خي٣اَ ٓ

ٕٓاّعدااحديٚفالّعاْٞاتصدوىا ا لل٤اَعد٢ّٓاٚلحدّانُااٖٛا لحلداٍا ا)إىل،اٚحٓ د٢،اااٚقّازلدّا 

ٌااااااا ا:اٚلي ّ(الّس دَّاًا اليّالي١اا٢ًاَع٢ٓاْٗا١ٜاليػا١ٜ;اتكدٍٛ:اـديًاإىلاآخديالي يٜدل،اٚقداٍاادٓواٚدد

ّْاٖٞاحٓ ٢اَ ًِهاليؿجِيا(اليكّ ا:ا ٙااا،ا 5)ـ  ٌٓامٓداؤ ٢ُٓا(الييادّا:ااااااا:اٚقداٍادد ََُسد ٌٍا َِٜجدِيٟاألدد ٌّا .اا2)اند

ّْٗٝااَدٔاااااّؿدّٝتنياّع٢ٓالياّيٝٓد١;اقاٍاتعاىل:ٚنللالحلداٍاّايٓسدا١ايد)َٔ(اٚ)لياا٤(ال )َ َ ؼُٝ ِاّاحلٝدا٠ٔاليد

 ٟ:اٍّّالاخي٠،اٚقاٍاليصاايا،ا ا38لأخي٠ٔا(الي ١ّٛا:ا

(29)

ا:

 فليت لي بهم قىماً إرا ركبىا *** شنّىا اإلغارة فرساناً وركبانا

ا ٟ:ايٝتايٞاّّهلِاقَٛات.

ٛلحّا يواليلٟازلّٙا اإؾدال٠اَعٓد٢اليٓؿدٞ،اإ ازلدّاااااَٚٔالالشولىاّنيالحليٚفا ا لل٤الّع٢ٓالي

ّْآَ ًدْلا ٚآَ ًددكاتااًد٢اااااااااااااا ّّدا،اٚيدٔ،اٚإٕ;اتكدٍٛ:اَداازٜد ي٘ادلُٛاد١احديٚفاتؤٓلٜد٘اسلدٛ:اَدا،اٚال،اٚمل،اٚ

:ٌٓ ّّا(ا اليٓؿٞاقدٛي٘اآواٚدد ُٜؿّٝالحلسدّاظاحدا٘،اَٚدلاٍا)ملاٚ ٓٓدااااليًػ ني،اٚتكدٍٛ:االا )َقائتالألِايلُباآَ

ّٔهِا(الحلجيلًا:اق ٌامل ٛ ً ُٕا اق  ٌِالإلميا ّاااُّٜخ ـًُِٓااٚ ،اٚإٕانإاُّٝٓٗااؾديْما ااا14اُتؤَٓٛلاٚيهٔاق ٛي ٛلا 

ُُٓٔالي ّٛقدهاا ّّا(اؾُ ؿّٝاْؿٝ٘ا الّاؼٞاَهاتؽ َٓاا)  لل٤اٖللالّع٢ٓ;اؾد)مل(اتؿّٝاْؿٞاليؿعٌا اليؤَالّاؼٞ،ا 

َِاأًَِ)اَؾا)ئ(اقٛي٘اتعاىل:ٚلالْ عا ا اليؤَالّكاٌ.اَٚلاٍاليٓؿٞاّد ِٚاحيه ّٔٞا  َٕايٞا  ِّيَحالأل َضاحٖ ٢اٜأَ   

ُٖٛاخُ الحلانُنيا(اٜٛــا:ا ٌٓااااا.ا 80لهلل ايٞاٚ َٓاالـ عدُاٍا)إٕ(ا اليٓؿٞاؾٗٛاناـ عدُدداٍا)َدا(;اقداٍادد  

ُّٕٚا(اٜسا:اامٓاؤٙ: ُِٖاخاَ ِٝ ١تاٚلح٠ّتاؾإ لا  ا29)اإٕاناِْتاإياااظ
(30)

ا.

ٛاا باليٓدّل٤ادلُٛاد١احديٚفاٖٚدٞ:اٜدا،اٚ ٜدا،اٖٚٝدا،اٚ ٟ،اٚلهلُدو٠،اٚٚل;اٚليل مد١ااااااااااٚتصوىا ا ـدً

ُْدٛلٟاّٗدااَدٔاادّلِٖاؾً دديػاااااا ٕٙاٚسلِٖٛ،اؾإ لا ٍِا ٚاـا لألٍٚايّٓل٤الياعدّٝا ٚأَاٖدٛا آَوي ٘أَاْا٥
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هدٔا ٕاالّٓألٟاا٢ًاإقدااٍالّّاٛااًٝ٘اَٚؿافٓ ٘اّدااٜدّاٛٙايد٘.اٚتدأتٞا) ٟ(اٚلهلُدو٠ايٓدّل٤اليكيٜد اٚميااااااا

َٓاا)ٚل(اؾ١ًًّّٓاخآظ١تا ١ٜٓ،ا  ١ٓٝاَٚعٓٛ ُتس دّّايًاعّٝاألٍَٛ اّ غ

(31)

ا.ا

ٚـدٛفاٜدأتٞا اليعؿ دداًاليكالَددداًاتاٝدإالشدولىاحدديٚفالّعددداْٞا اإؾددال٠اَعٓد٢الي عًٝددٌ،ااااااااا

ٚـٝهٕٛاٖللالالـ عديلضايً ديٚفالّؿد٠ّٝاهلللالّعد٢ٓآّا٤ّاا٢ًاتكسدِٝاٖدلٙالحلدديٚفاحسد آّٝ ٗدااااااا

ٝٓد١ااالّي ٜٓد١تا ٚامٓا٥ َٓاا حال ١ْٓٛايً ديف;اّٚٓا٤ّاا٢ًا يواـٓجّاٖلٙالحليٚفاإ تا ١اّعّلاحيٚفالهلجا٤الّه

.١ٓٝ ١ٓٝا ٚا ّاا ا ٚام م

 ادتخدام حروف المعاني في إفادة التعليل
 أّواًل: األحادي من الحروف التي ُتفيد معنى التعليل:

١ٜٓالي اتؿدّٝاَع٢ٓالي عدًدٌٝا  ّع د١ٌاٖٚٞ:الياا٤اٚليؿا٤اٚليهافاٚليد ّ،اٚلألـدًٛبااالحلديٚفالألحدال

اليلٟاٜيلاؾٝ٘الـ دّلّالحليفأَاٖلٙالحليٚفالأل ّع١اقّآٜ ؿلا ٚاخي ًـاأاَااٜيلاؾٝ٘اْع ٙ.اا

َٓاالياا٤الي اُتؿّٝاَع٢ٓالي عًٌٝاؾٗٞالي اتعً ا اَٛؼعٗاالي ّاغاياات;اٚ يواسلٛالياا٤ا اقٛي٘ا  

َُٛـ٢أياتعاىل: ٍَا َٔ٘ا)ٚإِ اقا ٌَا(الياكي٠ا:اكٛ ُِالئعِج ُُِ ِا ْؿ َسه ِاّآتدأ ن ِِاظًَ ْٖه  ِّاإ ٕٓاـا ا;ا 54ٜااقٛ  ٟ:ا 

ٌٓ:اااا ٍِاَدٔاليدٔلٜٔاٖداُلٚلاحٖيَٓدااااااااظًُدِٗا ْؿدسٗدِالصا ِٖاليعجٌ،اٚتًواليدٛل ل٠ا اقٛيد٘اادٓواٚدد ًم )اَؾدٔاع 

ُِٗا(اليٓسا٤ا:ا ًٕا  ٔحًاِتاَي ِّاا ٌاا ؛ا160اًِٝٗاف ٍِ،اَٚلد ٌٓامٓداؤٙ:ااااااا ٟ:ايعددً ًّداتااا يدوا ٜؽداتاليادا٤ا اقٛيد٘ادد )اؾه 

٘ٔا(اليعٓهاًٛا:ا  ٟ:اّسا ا ْا٘ا;اا40َ َخِلْااّلْٔا

(32)

ا.

ِااااااااا ٕٓالي عًٝدٌاٚليسدا اآدّٖ ١ٓٝ;األ ٢ُٓاّدا٤اليسداا َُسد ُٜٛ لانلْ أَاليٓ ا٠اّدا٤الي عًٝدٌا دتا اٚ

ُٜس ل٢ٓأَاٖؤال٤ا ّْ،اٚقّآَلًٛلاهلااّاألَلد١ًالي اَدٓيًاٚسلدٖٛا،اٚ ْٓد٘ا ٚ لاّدا٤اااااٚلح ليٓ ا٠الّدٔاَايدو;اإ ا 

ُٜسُٞاؾٝٗااليٓ دا٠الياا٤اّاا٤الالـ عدا١ْاسلدٛ:ان ادتاّدايكًِاٚق عدتاّايسدهنياااااا ١ٓٝا الّٛلؼدهالي ا ليساا

(33)

ا.ا

َٓااليؿا٤الي اُتؿِٗاَع٢ٓالي عًٌٝاؾٗدٞاليؿدا٤اليٛلقعد١ادٛلّداتايً ًد ا ٚاليٓؿدٞاَٚدااشداُّٗا،اٚليد اااااااااا  

٢ُٓ ١ٓٝاُٚتس ُٜٓعد الّؽدا عاّعّٖااّد) ٕ(اَؽدُي٠اااُت زَٗااليساا خ ؾداتايًهدٛؾٝنياااا–ادال٠تاٚشٗدي٠تاّٗا،اٚ

اّٚعااليٓ ا٠الاخئٜ.اا

ٚتديلاٖددلٙاليؿددا٤ا ادددٛلبا ْددٛلعالي ًدد الّدد ًددؿ١اناألَددياٚليٓٗدٞاٚلالـ دؿدٗدداّاٚليعدديضااااااااااا

ٓٓٞاٚليّاا٤،انُااتيلا ادٛلباليٓؿٞ،اٚميهٔا ٕاتيلاّعّاؾعٌ ليصديطاٚؾعدٌاددٛلباااااٚلي  ؽٝااٚلي ُ

ليصيطا

(34)

ا.

َٚلاٍاٚ ٚلاٖلٙاليؿا٤اّعّالألَياقٍٛاليصاايا

(35)

ا:

اٜااْاماـ ٟاآكاتاؾسٝ اا***اإىلاـًُٝإاؾٓسوحيا

ُُٜدلٌاي٘اّايؿدا٤ا اقدٛي٘اتعاىل:ا ًٔاَااَ َزقٓانِاٚالااٚٚ ٚلاٖدلٙاليؿدا٤اّعدّاليٓٗٞا ٝٓاا َٔٔاف ً ٛلا )ان 

ِٝ ًَ ٌٖاَا  َٔٝ ٘ٔاَؾ ِٛلأؾٝ ِِاَغَؽٔاٞت مَػ ٌٓ:،ااا81(اف٘ا:اه  ًَهِاالاَتؿمُوٚلااٚليؿا٤ا اقٛي٘اآواٚد ِٜ ـ٢َاٚ َُٛ ٍَاهل ِا )اَقا

ُِٝسٔ َ ه ِاّعللٕبَنٔلا٢ًالهلٔلا ُٝٗٝٓو،اا61(اف٘ا:اّاتاَؾ ًٔازّٜلتاؾ ٚتًواليٛل ل٠ا اقٛيو:االاتأ

(36)

اا.

                                                 
31
 .413ص 3، جانضيخشش٘  –اَظش انًفصم فٙ صُؼح اإلػشاب 
32
 .35انًشاد٘، ص –اَظش انجُٙ انذاَٙ  
33
اتٍ يانك )أتٕ ػثذ   جًال انذٍٚ يحًتذ تتٍ ػثتذ  (، تحقٛت : ػثتذ انتشحًٍ انستّٛذ ٔد. يحًتذ تتذٔ٘ انًختتٌٕ،  –اَظش شش  انتسٓٛم  

 .150 – 145ص 3و، ج1550 -ْـ 1410، انجٛضج 1ْجش نهطثاػح ٔانُشش، غ
34
ـذ تتتٍ ػثتتذ انُتتـٕس(، تحقتتـٛ : أحًتتذ يحًتتذ انختتّشاغ، يجًتتغ انه تتح انًانـقتتـٙ )أحًتت–اَظتتش سصتتـف انًثتتاَٙ فتتٙ شتتـش  حتتـشٔف انًؼتتـاَٙ  

 .409انؼشتّٛح، ديش ، ص
35
 .405، ص انًانـقـٙ–اَظش سصـف انًثاَٙ فٙ شـش  حـشٔف انًؼـاَٙ  
36
 .235ص 4اتٍ ٚؼٛش، ج –اَظش شـش  انًـفـّصـم  



 53  2013(، 11)4، ٛح نهؼهٕو ٔانتكُٕنٕجٛايجهح األكادًٚٛح األيشٚكٛح انؼشت -أماراباك

 

١ٓٝاّعدّالالـ ؿدٗداّاؾُلايد٘اليؿدا٤ا اق َٓااإتٝإاليؿدا٤اليسداا ٍُااااااٛيد٘اتعداىل:ا  ُ٘اٜكدٛ ً د ِٜٚ َّاٜدأتٞاتأ )اٜدٛ

ِّ ٌُا  ـُ ًِاُ  ٌُاقّادا٤َ َٔٔاقا ُٙا َُْسٛ َِٝصَؿُعٛلايٓداا(الألاديلفا:ااالئلٜٔا ٌَٗايٓاأَاُشَؿَعا٤َاؾ ٚتًدواا،ا 53ٓااّاحللِّاَؾ

ليٛل ل٠ا اقٍٛاليصاايا

(37)

ا:

ّٖاّعاالييٚحايًجسّا َٛا ٕا***اُتكؽ٢اؾ ت ٌٖاتعيؾٕٛاي ااْاتٞاؾأ د

(38)

ا

١ٓٝاّعدّاليعديضاقٛيو:ا الاتٓوٍاآّْااؾُ عدٝ اخد لت،اَٚٓ٘اقدٍٛاليصاايااَٚلاٍ ٚ ٚلاليؿدا٤اليساا

(39)

ا:

ّٓمٛىاؾُاا ل٤ٕانُٔاىعا اٜاالّٔاليهيلّا الاتّْٛاؾ اعَياَاا***اقّاح

:ٌٓ َٓااإتٝإاليؿا٤اّعّا ـًٛبالي  ؽٝااؾُلاي٘اليؿا٤اليٛل ل٠ا اقٛي٘اآواٚد َٔٔا)اَٚ ْٔؿك ٛلامّمااَ َزقٓا  انِا

َّٖماٚ ن ٔأَاليعاحلنيا(ا ٌٍاقيٜٕ اؾأٖظ ٍَا بِّايٛالا ٖخِيتيناإىلا د ًُاؾٝكٛ ُِالّٛ َّن  َٞا ح ٌِا ٕاٜأمٔت قا

ّٓمٓاا،اا10لّٓاؾكٕٛا:ا ٚسلٛا يواليؿا٤ا اسلٛاقٛهلِ:ايٛالاتأتٝٓااؾُ  

(40)

ا.ا

ٌٓامٓداؤٙ:اااااااا ٓٓدٞاَلايد٘اليؿدا٤ا اقٛيد٘ادد ٌْاَدٔالهلٔلاااا)اَٚيد٦ٔٔا ااٚٚ ٚلاٖلٙاليؿدا٤اّعدّالي ُ ِِاؾؽد َّه  ظدا

ُِٗاؾأؾ َٛزاؾٛزلتااعُٝاتا(اليٓسدا٤ا:اا ٓٔٞان ُٓتاََع ُ٘اَٖٛل٠ٌاٜاايٝ  َٓ َٓه ِاّٚٝ ِٝ ٖٔانإٔاملاته ٔاّ َٝكَٛي ٚسلدٛاا،اا73َي

 يواليؿا٤ا اقٍٛاليصاايا

(41)

ا:

ّٕاٚلاًّاؾٛؾتا***اٚللّايٞاٚهلاااُْياؾٓع  اا ّٓاخًٝ اٜاايٝتا 

١ٓٝا ا ـً َٓااإتٝإاليؿا٤اليساا ٛباليّاا٤اؾُلاي٘اقٍٛاليصاايا 

(42)

ا:ا

ا ٓباّٚؾكيناؾ ا اٍّاأا***اـٓٔاليساانيا اخ اـٓٔ

١ٓٝاّعّاليٓؿٞاَلاي٘اليؿا٤ا اسلٛاقٛيو:اَااتأتٝيناؾ  َّمين،اٚسلٛا يواليؿا٤ا  اٚٚ ٚلاليؿا٤اليساا

قٍٛازٜالأّآَكلا

(43)

ا:

ٖٞ ٍّاؾأ نَيِٖا***اإّيااٜوّٜٖدِاحدٓااتاإي اٖدِاَٚاا  ظاح أَاقٛ

ُٝٓعد ااا ٓٓدٞاؾ ُٜعاَدٌا ـًٛبالييددا٤اَعا١ًَالي ُ ٚقّا ددازاليهٛؾدٕٝٛاٚتاّعدِٗاّعدااليٓ دا٠ا ٕا

ٓٓدٞ،اٚدعًدٛلاَدٔا يدواقٛيد٘اتعداىل:اااااااااااا ُْعد ا اددٛلبالي ُ ٍَااالّؽا عالّكديٕٚاّايؿدا٤ا ادٛلّد٘انُداا )اٚقدا

ُٕ ُٕاٜااٖاَا ِٔايٞاَظِيحاتايعِّاؾياٛ َُٛـد٢ا(اغداؾيا:اااٞا ًّ ُؼالألـااَبا،ا ـاابَااليسلّ ٘ٔا ًٔاؾأفاًَهاإىلاإي ا-ا36ُاٚل

 اقيل٠٤احؿٍغاأاااظِآّع ا) فًَه(،ااا37

(44)

ا.

١ٓٝا لّٛؼدهاليدلٟاااا-غ اددٛلبالي ًد اٚليٓؿدٞااااا-َٚٔالّٛلؼدهالألخدي٣الي اتديلاؾٝٗااليؿدا٤اليساا

ُّا حّاٚدٗني:ال جلوّا ٚاليٓعدد ;اؾدإٕاااتكهاؾٝ٘اّعدّاؾعدٌاليصديط;اٚجيٛزاا٥ّٕٓلا الّؽا عالاتٞأَاّع

١ٓٝ;اٚ يواسلٛاقٛيدو:اإٕاتكدِاؾأحسدٔاإيٝدوا ُدّْٞ;اٚإٕادددوَتااااااا ْعداتالّؽدا عاّعدّٖااؾٗٞايًساا

ؾٗٞايًع ـ.اَٚٔاٖلٙالّٛلؼها ٜؽداتالّٛؼدهاليدلٟاتدأتٞاؾٝد٘اٖدلٙاليؿدا٤اّعددّاؾعدٌادددٛلباليصدديط;اإ اااااااااااا

ُْع الّؽا عاّعدّٖااا ١ٓٝتاإٕا لييؾددهااًد٢الالـد دد٦ٓافاٚلجلددوّااًد٢اااااااَدهاددٛلزااا-جيدٛزا ٕاتهٕٛاليؿا٤اـاا

َددهاددددٛلزاا-ٚ يددواَلددٌاقدددٛيو:اإٕاتكدددِا حسددٔاإيٝددواؾأا ٝددوال ٖدددُات;آّعددد ا) اددد ٞ(اا-ليع دددـا

ٌٓا ليٛدٗدنيالاخدئٜ،اَٚٔا يوا ٜؽداتاقدٛي٘اآواٚد

(45)

ُّٚلاَداااااا: ِٕاُتِاد ًٔاَٚداا الأل ِضاٚإ )اهلٔلاَاا اليسُاٚل
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ُٜ ا ِٚاُتدؿ ٛٙا ُٜعدٓلُباَدٔاٜصدا٤ُا(الياكدي٠ا:ااااااااا ا ْؿ ٔسه ِا  جبدٛلزاْعد اااا، 284ـِاهِاّد٘الهلل اؾٝػؿدُئاّدٔاٜصدا٤ُاٚ

)ٜػؿي(اٚ ؾع٘اٚدوَ٘ا

(46)

ا.

ٕٓاليهٛؾدددٝنياٜدديٕٚا ٕاليؿدعدددٌالّؽدددا عاليٛلقدددهآَعدددّٛاتاّعدددّاليؿدددا٤اااا ُْصددد اٖدددٓااإىلا  ّٓا ٕا ٚالّدد

ُْٓااٖٛآَعْٛباّداخل ف;ا ا ١ٓٝا اسلدٛالّٛلقدهاليساّك١اإ ٕٓاليٓعد اـداا٘ارلايؿ د٘اّدااقاًد٘اَدٔاااااااليساا ٟ:ا 

ْٓدد٘اا ٍٞاٚاددديٍضاٚغددد ٖا،ا احدددنياٜددي٣ا ّددٛاادُددديالجلددديَٞاَددٔالياعدديٜنيا  ٍّاْٚؿدد ٍٞاٚلـد ؿٗدددا  َدددٍياْٚٗدد

َٓعْٛباّايؿا٤اْؿسٗا، َاا  ٟاَععِالياعيٜنياٚنلٍ أَاليٓ ا٠الاخئٜاؾٝدلٖ اإىلا ٕاٖدللالّؽددا عاااا

ٕٓالألظددٌا اليؿددا٤ا ٕاتهدٕٛااااااااليٛلقدهآَعددّٛاتاّعددّاليؿددا٤اليسداااا ّٓ ٠اّعددّٖا;األ ١ٓٝاليعداَددٌاؾٝد٘ا) ٕ(اَكدد داا

ْٓٗااتا ٠تاتّخدٌاا٢ًالألـدُدا٤اٚتا ٠تاتّخددٌااًد٢ااا ـٕ،اٚلألظٌا احيٚفاليع ـا ٕاالاتعٌُ;األ حيفاا 

َٓداااااا ًد٢االألؾعداٍ،اٚليكااد٠ّاليعا١َا ااٌُالحليٚفاتك ؽٞا ٕاٜعُدٌآَٗااَاانإارلدد ٓعاتا الخٛيد٘اإ

لألىا٤ا ٚالألؾعاٍ.اٚلّسأي١اَاسٌٛطاليكٍٛاؾٝٗاا ان  اليٓ ا٠ا

(47)

ا.

١ٜٓالّس ددَّدد١ا الي عًٝدٌاؾٗددٛا)ليهداف(،اٖٚدٞاتددأتٞااااااااا َٓداالحلدديفاليلايدددناَدٔالحلدديٚفالألحدددال  

ٌٓامٓددداؤٙ:ا ٚل ن ددُيٚٙانُدداا)اَدؿدٝددد٠ّتايً عدًدٝدددٌانلددد لتاإ لاق ددديْتاّددد)َااليهاؾددد١(اسلدددٖٛاا اقدٛيددد٘ادددد

اا198ّٖلن ِاٚإٕان ُٓ ِأَاقأً٘اَئُاليٓؽاينيا(الياكي٠ا:ا

(48)

،اٚلـد دصدٗددّالألخدؿددضاالـد دّلّاليهدافااااا

َٔددا اإؾددال٠اٖددللالّعٓدد٢اّكٛيدد٘اتعدداىل: ًمٓااؾددٝه ِا ـددٛالتا ُٜددونِّٝهِا)انُدداا  ـدد ٓهِاٜ ً ددٛلااًددٝهِاآٜأتٓددااٚ

ٛااااا ُُهدِاَدااملاتهْٛدٛلاتعًُد ُٜعِّ ُُهِااليه اَباٚلحلهُد١َاٚ ُٜعِّ ٚلشده ُيٚلايدٞاٚالاااانِٕا،اؾدا نيْٚٞا  ن ديِااٚ

ٚلّدعد٢ٓ:اندُداا  ـدًدٓااؾدٝهدِا ـددٛالتاؾدا نيْٚٞ;ا ٟ:انُدااؾعًدتاٖدللاااااا;اا152ا-ا151تهؿ ُيٕٚا(الياكي٠ا:ا

ؾا نيْٚٞا

(49)

ا.

ٌٓ:اااا ْٖد٘االاااٚدعٌاّعااليٓ ا٠أَالـ عُاٍاليهافا اإؾال٠الي عًٌٝاليهافا اقٛيد٘اادٓواٚدد ِٜهأ )اٚ

ْٓ٘االاا82ٕٚا(اليكعغا:اُٜؿًُ اليهاؾي ُٜؿدًد اليهاؾديٕٚ،اٚقدٌٝ:اٚحه٢اـٝاٜٛ٘:انُاا  ْٓ٘االا ;ا ٟ:ا ادجد األ

ْٓ٘االاٜعًِا ٜعًِاؾ جاٚزالهللاآ٘;ا ٟ:األ

(50)

ا.ا

ٚقددّاُ ندديا ٕاليهددافالّس ددَّددد١ايً عدًدددٌٝاإ لاٚيٝٗدداالّؽدددا عاْعداددد ٘ايصدادٗدددٗااّددد)نٞ(ااااااا

نكدٍٛاليصاايا

(51)

ا:ا

َٓااد٦ ٓاا ٕٓالهل٣ٛاحٝناتٓعيؾ يؾواإ اؾاظيؾ٘ا***انُااحيساٛلا 

ّٓاقٛي٘اتهًّؿداتاالاا ٔٓالّٔاَايواا ٚزاِاليؿا ـٞا ٕالألظٌآٖاا)نُٝااحيساٛل(اُٚحلؾتاليٝا٤،اٚيه

ليٌٝااًٝ٘اٚالاحاد١اإيٝ٘ا

(52)

ا.

ٜٓد١الّؿٝد٠ّايً عًٝدٌاؾٗدٛاحديفا)ليد ّ(،اٚ)ليد ّ(اااااااااا َٓاالحليفالييلّهاٚلألخ أَالحلديٚفالألحال  

ّٓاَ ٛٓعا ـدايٝ الي عًٝدٌاّٗدا;اااااااااااُتعد ُّٓدااٜهدٕٛايدليوا مدْيا اتٓد ٔاحيٚفالّعاْٞاليي٥ٝس١الّؿٝد٠ّايً عًٝدٌ;اٚ 

١ٜٓااااااا ؾأحدددٝاْاتاٜ دًدددٖٛاالالـدددِاليعديٜددد اٚ حدددٝاْاتاٜد دًدددٖٛاالّدؽدددا عاللدددٓيلا ٚالّدكددديٕٚاّددد) ٕ(الّعدددّ 

ل ل٠ايً عًٌٝ،اَٚٔا َلًد١الـد ددددّلّاليد ّااااليعداٖدي٠;اُٚتؿٓسدياّٗاا حدٝاْاتاّعااحيٚفالّعاْٞالألخي٣اليٛ

ٌٓامٓاؤٙ: َِاّنَياليٓداِسامبداا  لَىالهلل (اليٓسدا٤:ااااا اإؾدال٠الي عدًٌٝاقٛي٘اد ْٓاا ْويمٓااإيَٝواليه اَباّاحللِّاي  ه )إ

ٚقدٛيو:از تدوايصديؾدوا،ا 105

(53)

،اَٚدٓ٘ا ٜؽداتا)لي ّ(ا اقٍٛاليصاايا

(54)

ا:
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 56  2013(، 11)4، ٛح نهؼهٕو ٔانتكُٕنٕجٛايجهح األكادًٚٛح األيشٚكٛح انؼشت -أماراباك

 

ْٓٞاَي عيْٚٞايلنيلىآٖو٠ٌ ا***انُاالْ ؿااليععؿٛ اًًّّ٘اليك ياٚإ

٢ُٓا)الّاندٞ(;اٚ يدواحدنياااااااا َُسد ُٜٛ لاّعااليٓ ٜٛنيا)لي ّ(الّس د١َّا اٖللالّعٓد٢ا دتا ٚ

ٜأتٞاّعّٖااليؿعدٌالّؽا عآَعّٛاتاٚ يوا اسلٛ:اد٦ واي هيَين;اؾٗلٙا)لي ّ(ادا ٠ٌاٚليؿعدٌآَعدْٛبااا

َعدّ ادلديٚ اّداي ّ،اٖٚدللاَدلٖ اليادعدديٜنياااااااّد) ٕ(اَؽُي٠ٌاٚ) ٕ(اٚليؿعٌالّؽا عا اتأٌٜٚا

(55)

َٓدااا .ا 

ْٓٗااقاَتاَكاّا)نٞ(اٖٚٞاتصد ٌُااًد٢ااا   ٟاليهدٛؾدٝنياؾٝكدؽٞا ٕاتهدٕٛاٖلٙا)لي ّ(اٖٞاليٓاظا١;األ

ٌْا ان د ااااا َُؿٓعد ٕٓا)نٞ(اتٓع اليؿعٌاؾهليواَااقاّاَكاَٗا،اٚليكٍٛا اٖدلٙالّسدأي١ا َعٓاٖا،اٚنُاا 

ليٓ ا٠ا

(56)

ا.ا

 ائي من الحروف المفيدة للتعليل:ثانيا: الثن
ٝٓد١اٖٚدٞ:اإ ،اٚ ٕااا ٚادٔ،ااُتؿّٝالي عًدٌٝا اّعاا ٚؼااٗااـ ١ٌأَاحيٚفالّعاْٞاٚلأللٚلًاليلٓا٥

اٚ ،اٚنٞ،اَٚٔ.

َٓاا)إ (الي اُتؿّٝالي عًٌٝاؾاـ صّٗٚلاهلااّكٛي٘اتعاىل: ِِا ااااااا  ْٖهد ُِدُ ِا  َّاإ اظً ُِاليٝدٛ )اٚيدٔاٜدٓؿَعه 

َُِصِون ٕٛا(  ٟ:اٚئآٜؿعهِاليّٝٛالشولنهِا اليعللباألدٌاظًُهِا اليدّْٝا.ااا،ا39ليوخيفا:االيعللٔبا

:ٌٓ ِْا(اااااااٚمّمااُحٌُاا٢ًالي عًٌٝا ٜؽاتا)إ (ا اقٛي٘اادٓواٚدد ُّٚلاّد٘اؾسدٝك ٛي ٕٛاٖدللاإؾمدٌواقدّٜ )اٚإ املاَٜٗ 

ٌٓامٓاؤٙ:،اا11لألحكافا:ا ُّٕٚاااااٚ)إ (ا اقدٛي٘ادد ُُدِٖٛاَٚدااٜعُاد ٚاا)اٚإ الا ويمُ  إىلاليهٗدـٔاآُٜصدِياااالٚإّيداالهلَلاؾدأم

َِٔيَؾكاتا(اليهٗـا:ا َِِين ِا َٔٔا  ِّأمايه ِا ُٜٗ ٘ٔاٚ ّٗهِأَا ِحُٔ  ِِا  ،اٚ)إ (ا اقٍٛاليؿيزلما16يه 

(57)

اا:

اؾأظا ٛلاقّا االالهللاْعُ ِٗا***اإ اِٖاقيْٜضاٚإ اَااَلًِٗاّصي

اَٚٔا يوا ٜؽاتا)إ (ا اقٍٛالألاص٢:

ٕٓاَي   ٕٓاذلًّااٚإ ٕٓا اليسؿياإ اَؽٛلاَٗ إ اا***اٚإ

ٕٓا الجلُاا١اليلٜٔاَاتٛلاقآًااا ٕٓايٓاال  داالتاآٗااإىلالاخي٠،اٚإ ٕٓايٓااحًدٛالتا اليّْٝااٚإ ا ٟ:اإ

ِْٓٗاَؽٛلاقآًااّٚكٝٓااّعِّٖا إَٗاالتايٓا;األ

(58)

ا.

ْٓٗدااهددٓيلًاَددٔاليعيؾدداااااا ١ٓٝاٚ  ؽددتاٚلخدُ ًددـا ا)إ (اٖددلٙ;اؾلٖددد اّعدداالّ أخدددئٜاإىلا 

ُْس اٖللاإىلاـٝاٜٛ٘،اٚظٓيحالّٔاَايوا ان اّ٘ا)لي سدٌٗٝ(اّدليواااالا١ّمبيً عًٌٝ،اٖٚٞا لحليف،اٚقّا

(59)

١ٓٝا ْٓٗااالاصييفاأاليعيؾ ّْاإىلا  ،اٚ ٖ اقٛ

(60)

ا.ا

ٝٓدد١احددنياقدداٍااا ْٓدد٘اٜسد صهدددٌادعًددٗااظيؾ ُٜددٛحٞاندد ّالّددٔاٖصددداّا ا)لّػددين(اٚنأ ٖٚددٛاا–ٚ

:ا)ٌٖٚاٖدلٙاحديْٚفامبٓوي١االّاليع١ًّ،ا ٚاظدديْفاٚلي عددًٌٝاَسد ؿالاااا-ل٠اٖدٓااٜس صّٗاّاا١ٜالألٚىلاليٛل 

ٕٓاااا ْٓ٘اإ لاقدٌٝ:اؼيّ ٘اإ ا ـا٤،اٚ   ّٜاّد)إ (اليٛقتالق ؽد٢اظداٖيالحلدداٍا  َٔاقد٠ٛاليهد ّاالأَاليًؿغ;اؾإ

ٍٚٓ:اؾإْ٘ايٛاقٌٝ:ائاٜ ُْٓااٜيتؿهاليسؤلٍاا٢ًاليكٍٛالأل ٓؿعهِاليّٝٛاٚقدتاالإلـا٠٤اـا اليؽيب،اقٛالٕ;اٚإ

ٍْا الا١ٜ;اٖٚٛا ظًُهِالالشولىا اليعللباملاٜهٔالي عًٌٝاَس ؿاللتاالخ  فازَيناليؿعًني،اٜٚاك٢اإشهدا

ْٓد٘االاٜعدُددٌا اظيؾددني;اٚالاااااا ٕٓا)إ (االاُتاٍّأَاليّٝٛاالخد  فاليوَاْني،اٚالاتهٕٛاظدديؾاتايدد)ٜٓؿه(;األ  

ٕٓاَعٍُٛاخربالألحيفالخل ّّٓااًد٢ااااايد)َصونٕٛ(;األ ٕٓاَعدُددٍٛاليعدد١ًاالاٜ كد ّّٓااًٝٗا;اٚأل ُس١االاٜ كد

ٕٓالشولنِٗا الاخي٠االا ازَٔاظًُِٗ(ا لّٛظٍٛ;اٚأل

(61)

ا.
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َٓااٚ ٚلا) ٕ(احا١ًَتاَع٢ٓالي عًٌٝاؾلنيٙاّعؽِٗاٚدعًٖٛاامبع٢ٓا)يد٦ (،اَٚدٔاشدٛلِّٖٖاااا  

ِّاااي٘اقٛي٘اتعاىل: ًنٛلاٚلهلل اّهد ِِا ٕاتٔؽد ُٔالهلل ايه  ِّٝ ُٜا ِْا(اليٓسدا٤ا:ااااا)ا ًّٛل،اَٚدلٖ اااا;اا176شد٤ٕٞااًدٝ  ٟ:ايد٦ اتؽد

ّْاإىلا ْد٘ااًد٢ااااااااااا ًّٛل،اٚ ٖد اقدٛ ٕٓاٖدللاٚسلٛٙااًد٢احدلفاَؽدافاٚلي كدّٜي:انيلٖد١ا ٕاتؽد لياعديٜنيا 

تكّٜياحلفا)ال(ا

(62)

ا.ا

ٌٓ:ااااااا ١ٓٝا ٜؽاتا)ادٔ(;اٚلـُ صدّٗاهلداا ا يدواّكٛيد٘اادٓواٚدد اُٚتس ددّّايً عدًٌٝأَالحلديٚفاليلٓا٥

ُٔاّ ا ٔنٞاآهلٔ ٓااأاَقٛٔيَوا(اٖٛلا:اٜااُٖٛلاَاا)قاي ٛلا ١ِّٕٓاَٚااسل ;ا ٟ:األدًد٘ااا53ٔد٦َ ٓااّا

(63)

ُٜس صدّٗاا ،اٚ

ٌٓامٓاؤٙ: ٜٖداٙا(الي ّٛد١ا:اااااهلاا ٜؽاتاّكٛي٘اد َّٖااإ َِاألّٝ٘اإّيااأاَٛٔا٠ّٕاٚاد َٕالـٔ ِػؿاُ اإّيلٖٝ ;ا 114)اَٚاانا
ٜٓاٙا  ٟاّسدا اَٛاد٠ّاٚاّٖااإ

(64)

ٛٓزاّعؽِٗ  الا١ٜالألٚىلا ٕاٜهدٕٛا)ادٔاقٛيدو(احداالتاَدٔاؼدُ اااااااا.اٚد

)تا نٞ(;ا ٟ:اْونٗااظال ٜٔاأاقٛيو

(65)

ا.

ٛٓزاليورلصدديٟا اقددٛي٘اتعداىل:ااا ُٕااااٚقّادد ُُٗدااليصدٝ ا ٘ااااا)اؾأزّي (اآٗدااؾأخَيَدُٗدااممادااناْدااؾٝد

١ٓٝاإ لا دهاليؽُ ا ا)اا،ا36لياكي٠ا:ا ٓٗا(ايًصجي٠;ا ٟ:امحًُٗااليصٝ إاا٢ًاليويد١اا ٕاتهٕٛا)أ(ايًساا

ّسااٗاا

(66)

:ٌٓ ٌُاَدااااااا.اٚدعدٌالّٔاٖصاّاْع ا يوا)أ(ا اقٛي٘اآواٚد ُ٘اأا َدِيٟا يدَواتأٜٚد )اَٚااؾعًُ 

٘ٔاظربلتا(اليهٗـا:ا ا82ملاتِسٔ هااًٝ

(67)

ا.ا

ٓٓٗدااقدّاصددييفآَد٘اإااااا ٝٓد١،اٚيه َٓاا) (اؾُعدٓاٖاالألظدًٞاٚليي٥ٝساٖٛاإؾال٠اليعيؾ ٍٕااا  ىلااد٠ّاَعدا

ٌٓامٓاؤٙ: ُ٘ا اا خي٣آَٗااإؾال٠الي عدًدٌٝ;اٚ يواسلٛا) (اليلا١ْٝاّكٛي٘اد ِِاٚ ِحُُ  ٌُالهلٔلااًٝه  )اٚيٛالاؾؽ

ِْا(اليٓٛ ا:ا ٘ٔااللْبااعٝ ّْٗٝااٚلأخي٠اّٖسه ِا اَاا ؾِؽُ ِاؾٝ ِْاّسددا اَدااااا14لي ;ا ٟ:آّسدهدِاادللْباادعدٝ

خؽد ِاؾٝد٘اااا ؾؽ ِاؾٝد٘;ا ٟ:ا

(68)

ُِ ُاااا.اٚسلدٛا يدوا) (اّكٛيد٘اتعداىل:اااا ٖٔاليدلٟاي  ٘ٔا(ااا)اقايدِتاؾدليه  ٓٔدٞاؾٝد ٖٓ

ٓٓ 32ٜٛــا:ا يناّساا٘ا;ا ٟ:اُّ 

(69)

ا.

ًِّ:ا)ُادااااااااا ُٓدااٚ لاؾٝد٘الـد دددّلّا) (ايً عددًٌٝاقددٍٛا ـدٍٛالهللاظد٢ًااًٝد٘اٚـد آلّتالَدي ٠ٌا اَٚد

ٚـددك ٗا،اإ اٖددٞاحاسدد ٗا،اٚالاٖددٞاٖدددٓي٠،اـجدددٓ ٗااحدددٓ ٢اَاتددت،اؾّخًدددتاؾٝٗددااليٓددا ،االاٖددٞا فعُ ٗدداااا

تين ٗااتأنٌأَاخصاطالأل ض(ا

(70)

;اٚلّع٢ٓ:اُآلّتالَي ٠اّسدا اٖدٓي٠ااا

(71)

لحلدّٜناليصديٜـاااا،اٖٚدللا

اٚ لاّيٚلٜاًاا٠ّاٖلٙاإحّلٖا.

١ٓٝاْٚكدٍٛااادا لًاااا ٚ اادعديْاالحلدايٞاٚ ان َٓاالّد االٍاا٢ًاليسًٝك١اْس دّّا) (الي عًًٝ

ٝٓد١ااسلٛ:اق اااا٢ًالييدٌا  ١ٕٓٝ،اٌّازلّايليوافيقاتارل ًؿ١تا اليًػ١اليعاَ ات١ُٕٗ،اٚلٗتِٗاؾ ٕا اداـٛـ

.١ٓٝ اليّل د١اّأـايٝ اَ ٓٛا١ا الياًّلٕاليعيّ

١ٓٝا)نٞ(،اٖٚٞاُتؿّٝاٖللالّع٢ٓاإ لا تتامبع٢ٓا)الّالي عًٌٝ(;اٖٚٞا َٚٔاحديٚفالي عًٌٝاليلٓا٥

 اٖللاليٛؼهاهلاام م١اَٛلقها

(72)

ا،اٖٞ:

١ٓٝ(اسلددٛاقددٛهلِ:انُٝدد٘ا؟امبعٓدد٢:اّدد٘ا؟;اؾددد)نٞ(آٖددااآددّا غًدد ااا /اإ ا لالخًددتااًدد٢ا)َدداالالـدد ؿٗاَ

ُٜؿعدٌاا ليٓ ٜٛنياحيفادٓيالخٌاا٢ًا)َا(اؾُ لؾتا يؿٗااٚزًّٜاا٢ًاآخيٖااٖا٤اليسهًٛايًٛقدـ،انُاا

.)١ٓٝ اَهاـا٥ياحيٚفالجلٓياليّلخ١ًاا٢ًا)َاالالـ ؿٗاَ
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ّٓ ٠اّعّٖااٚليد اميهدٔا ٕاتعٗدياآدّاليؽدديٚ ٠;ااااااب/اإ لالخدًتاا٢ًاليؿعدٌالّؽا عالّٓع دٛباّد) ٕ(الّك

سلدٛ:اد٦تانٞا  لى;امبعد٢ٓاألٕا  لى.اؾد) ٕالّؽُدي٠(اٚليؿعٌالّؽا عا اَٛؼهادٓياّدد)نٞ(;انُداااا

احيّإا يواإ لاقًت:اد٦تاأل لى.

اٚقّاُلّيٌاا٢ًاإؼُا ا) ٕ(اّعّا)نٞ(اّعٗٛ ٖااآّاليؽيٚ ٠انكٍٛاليصااي:اا

ٌٓاليٓاسا ظا تاَااسلاا***ايساْوانُٝاا ٕاتػٓياٚصّااؾكايت:ا  ان

١ٜٓ(اسلٖٛاا اقٍٛاليصااي: ايف/اإ لالخًتاا٢ًا)َاالّعّ 

ُٜيللاليؿ ٢انُٝااٜؽٗياٜٚٓؿه ُْٓاا***ا اإ لا ْتاملاتٓؿهاؾؽٓياؾإ

١ٜٓ(اٖٚٞاٚظً ٗاا اَٛؼدهادديٓاا ُٜيللايؽٓيأَاٜس  لاليؽٓي،اٚيٓؿهأَاٜس  دلاليٓؿه.اؾد)َااَعّ  ا ٟ:ا

اّد)نٞ(.

ُْسد اٖدللاإىلاااا ْٓٗااحديفاددٓيالل٥ُاتاٚقّا ٚقّاْكدٌاّعؽدٗدِا ا)نٞ(ام م١اَللٖد :ا حدّٖا:ا 

ْٓٗااْاظدا١ٌايًؿعٌالّؽا عالل٥ُاتاٖٚٛاَلٖ اليهدٛؾٝني،اٚمايلٗدا:ا ٕاتهدٕٛاحديفاددٓياااااا لألخؿدض،اٚماْٝٗا:ا 

اتا ٠تاْٚاظا١تايًؿعٌاتا ٠تا خي٣اٖٚٛاَلٖ الياعيٜنياَٚععِاليٓ ا٠

(73)

ا.ا

ٝٓٔاؾٝٗدااااا ٕٓايد)نٞ(امد إاحدداالًاٜ عد ;اا ٕاتهدٕٛادددآ ٠اااٚا٢ًاٖدللاليي ٟاليلايدنالييلدد ازلدّا 

١ٜٓا ٚالخًدتاا٢ً) ١ٓٝا ٚالّعّ  ١ٜٓا ٕٚ يواإ لالخًتاا٢ًا)َا(الالـ ؿٗاَ ّّٓاا-(الّعّ  ٝٓٔااا-نُااتكد ٜٚ عد

 ٕاتهٕٛا)نٞ(ادآ ٠ا ٜؽاتا اسلٛاقٍٛاليصااي

(74)

ا:ا

ٍِ انٞايًٝ كِٗا***اؾٝ٘اؾكّاًّّػٛلالألَياليلٟانالٚلانالٚلآّعيا ٝ

ٕٓااٚالاجيدٛزا ٕاتهٕٛا)نٞ(اْاظدا١تا اٖللالياٝت;ايؿعدٌالي ّاّٝٓٗااّٚنياليؿعٌ،اٚالازل٥د٠ّا ;األ

ّْاهلااٚ) ٕ(اَؽُي٠ٌاّعّا)لي ّ( ٝٓٔا ٕاتهٕٛادا ٠تاٚ)لي ّ(اتأنٝ ُٜلاتازٜالتٗا،اؾٝ عد )نٞ(املا

(75)

ا.

َٓاالحلاٍالي اٜ عا ٝٓٔاؾٝٗاا ٕاتهٕٛا)نٞ(احيفاْعدٕ آّؿسدٗااؾٗدٞالحلداٍاليد اتدّخٌاؾٝٗدااااااااا 

ُٜدديللالخدٛهلددا;انكددٛيو:ادد٦دد وايهدٞا ندديَو،اٚلّعٓد٢:األٕا نيَدو;ااااااااا ا٢ًا)ندٞ(الي ّالجلدا ٠ا ٚا

ؾددد)نٞ(آٖدداامبعٓدد٢ا) ٕ(اٖٚددٞاَٚدداااًُددتاؾٝدد٘ا اَٛؼددهاَعددّ ارلؿددٍٛضاّدداي ّ;اٚلي كددّٜي:األٕااااا

ِٛلااًد٢اَدااؾداَته ِاٚالاتؿيُحدٛلااااااااديلَدو،اَٚدٔا يواقٛي٘اادٓواٚددٌ: نديَدواٚلّدعد٢ٓاإلن ـَد ِٞاالاتأ )ايهد

ِِا(الحلّّٜا:ا ،اٚقٍٛاليصااياا23ُّٔااآتان 

(76)

ا:

ْٓٗاا***اـيلٌٜٚاقٝسٕااٚليٛؾٛلاشٗٛل ا  لًايهُٝااٜعًِاليٓاسا 

ّاااا َٓاالحلاٍالي اجيٛزاؾٝٗاا ٕاُتجعٌا)نٞ(ادا ٠تامبع٢ٓاليد ّاؾ ٓعد اَدااّعدّٖاا إؼدُا ا) ٕ(،اا 

ّٓ اّدد) ٕ(،اؾٗدٞالحلدداٍاليد اتهدٕٛاؾُٝدااادّلااااااااااااااا نُااجيددٛزاؾددٝٗاا ٕاُتجدعددٌاْاظددا١تآّؿدسددٗااحٝدناُتكدد

١ٜٓ،اااااا ١ٜٓا ٚا) ٕ(الّعدّ  ١ٓٝا ٚالّعدّ  ليٛؼدعدنياليساّكدني;ا ٟ:اادَّٓااتأتٞاغ اللخ١ًااًد٢ا)َدا(الالـد ؿٗاَ

،ا ٚاُتجعٌاْاظدا١تااا ٕاُتجعٌا)نٞ(ادا ٠تامبع٢ٓالي ّا;اؾع٥ّٕٓلاجيٛزاٚالاتهٕٛاللخ١ًتااًٝٗاالي ّالجلا ٠

١ٜٓ;اٚ يواسلٛ:اد٦ وانٞاتهيَينا مبع٢ٓا) ٕ(الّعّ 

(77)

ا.

ّّٓا ٕا)نٞ(الي اُتؿّٝاَعٓد٢الي عًٝدٌاٖدٞاليد اتهدٕٛاحديفااااااا ُٓدااتك ٚخ ظد١اَااْعدٌاإيٝ٘اَد

ّٓادا٥ولتا الحل ُٜع ٍٚٓاٚ ٝٓٔا الحلاٍالأل ااٍالألخ .ددٓيامبع٢ٓالي ّ،اٖٚٛاٚؼْهاٜ ع

ٌٓامٓداؤٙ:اا ٍْايليوا)َٔ(ا اقدٛي٘ادد ١ٓٝالي اُتؿّٝاَع٢ٓالي عًٌٝا)َٔ(;اَٚلا اَٚٔالحلديٚفاليلدٓا٥د

ًٔا(الياكي٠ا:ا ِٛ َٔٔاليٖعٛلاِلاحلَ الّ ِِٗا ْٔ َّٔعِٗا اآ ل ا ٟ:اخدصدٝد١اليعدٛلادل;اَٚددٓ٘ا ٜؽدداتاا،اا19)جيعً ٕٛا ظا
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ٌِا يَوانَ ِاا)َدٔ(ا اقدٛي٘اتعاىل: َٔٔا د ِٚاؾسدإلا ااا)ا ٌَاْؿمساتاّػِ اْؿمدٍسا  ََٔاقَ  ُ٘ا ْٖ ٌَا  ٓٔٞاإـيل٥ٝ َٓااا٢ًاّ

ٌَاليٓاَسامجٝعاتا(الّا٠ّ٥ا:ا ُْٖااقَ  ٌٓ:اااا،اا32لأل ِضاؾهأ ِٓٗداااا ٟ:األددٌا يو;اٚ)َددٔ(ا اقددٛي٘ااددٓواٚدد َٔ ٕٖا )اٚإ

َُااٜٗٔاا أَاخص١ٔٝالهلٔلا(الياكي٠ا:ا  ٟ:اّسا اخص١ٝالهللاا;  74َي

(78)

ا.ا

ٌٓامٓاؤٙ:اَٚٓلٌ ١ٓٝاّكٛي٘اد ُٖااخ ٦ٝأتِٗا  غِيق ٛلاؾأ ِلٔخً ٛلاْا لتا(اْدٛحا:اااّعؽِٗايد)َٔ(الي عًًٝ َٔ )ا

 ٟ:ا غديقٛلاألددٌاخ داٜاِٖ،اٚقٍٛاليؿيزلما اَدّحازٜٔاليعأّّٜااًٞاّدٔالحلسدنياّدٔااًدٞالّدٔاااااا;ا 25

 ّٞافاي ا ؼٞالهللاآِٗا

(79)

ا:ا

ُٜ ُٜػؽ٢أَاَٗاّ ٘ا***اؾُاا هًِّاإّيااحنياٜا سِاُٜػؽٞاحٝا٤ّاٚ

(80)

ا

ُٜسيماليٓعياإيٝ٘ا ا ّي١ٕاألدٌاَٗاّ ٘.اا ُٜػؽ٢آَ٘األدٌاَٗاّ ٘;امبع٢ٓ:ا ا ٟ:ا

 ثالثًا: الثالثي من الحروف المفيدة للتعليل:
َٓاا)ا٢ً(اؾٗٞاُتس دددّّاندل لتا اإؾددال٠اااا ٜأتٞا تاٖللاليكسِاحيؾإاُٖا:ا)ا٢ً(،اٚ)نُا(;ا 

ٚٓيدٕٛاغد ٙاااٖٚدٛاليٛحدا-َع٢ٓالالـ عد ٤ا ُٜلا ٘اهلاالياعديٜٕٛاٜٚؤ ٚيهدٔاسلدا٠اآخدئٜا ٚ لٚلااااا-ّٝاليلٟا

َٓداا)نُدا(اؾٗدٞاآدّااااااااااااااا ٍٕا خدي٣اَدٔاؼدُٓٗاالي عًٝدٌ;ا  هلااخيٚداتاادٔاٖدللالّعٓد٢الألظدًٞاإىلااد٠ّاَعدا

لي  دكدٝلانًُد إاٖٚدُا:انافالي صداٝ٘ا ٚالي عًٌٝاٚ)َا(الي اقّاتهٕٛالىاتاٚقّاتهدٕٛاحدديؾات;اؾددإ لاااا

ٍٚٓ:ا ٕاتهدٕٛاَٛظدٛي١ت،اٚليلاْٞ:ا ٕاتهٕٛاْهدي٠اَٛظدٛؾ١ناْ َٓااإٕاناْتااتالـدُداتاؾًٗااقسدُدإ:الأل ;ا 

١ٜٓاٚناّؾ١اٚزل٥د٠ّاًَػا٠ا حديؾاتاؾًٗاام م١ا قدسداّ:اَعدّ 

(81)

.اٚا٢ًالييغدِأَاٖدللاليدي ٟا ا)نُا(اإّياا

ّٓٙاحيؾاتاَ ٕٓأَاليٓ دا٠أَاجيعدٌآَٗااقسدُاتاّسٝ اتاٜع ؿّٝلتايً عًٌٝا 

(82)

ا.ا

٠َّٖاٚٔيُ هاِّدُيٚلالهلَلااًد٢ااااااٚلـ دّلّا)ا٢ً(ا اإؾال٠اَع٢ٓالي عًٌٝاَلاي٘اقٛي٘اتعاىل: ً دٛلالئعد ُٔ )اٚٔيُ ه

ِِا(الياكي٠ا:ا ٜٓانِاا185َااّٖلن  ;ا ٟ:اهلّلٜ ٘اإ

(83)

;اَٚٓ٘ا ٜؽاتاقٍٛاليصاايا

(84)

ا:

ّٓأَا َٓاا٢ًاَؤميلًاللّاُت ُّاؾاقؿٗاا***اٚلعاَاااًٝ٘ا  انإاقّا 

َٚٓ٘ا)ا٢ً(ا اقٍٛااُيٚأّاَعّاٜهيبا

(85)

ا:

ُٜلكٌاااتكٞا***اإ لا ْااملا فعٔاإ لالخلٌٝانٓيً اا ّاتكٍٛ:الييَ ا

َٚلً٘اقٍٛاؼيٜ أّا ـّاليكٝسٞا

(86)

ا:

اا ّاقًت:اْعِا؟احٓ ٢اإ لاٚداتا***ا حلكتا)ال(اّد)ْعِ(اَااٖهللالجلٛل

ليهيِٜالـ دددّلّا)اًد٢(ا الي عددًٌٝا ان َٓداااااااّٚٓا٤ّاا٢ًاَااـالاميهٔا ٕاٜس  ؽياليكا ئ

لّ االٍا الحلٛل اّٝٓٓااحنياهيٟاا٢ًا يسٓ ٓااااا لًاسلٛ:اااقاتاؾ ْاتاا٢ًاؾعدًد٘،اٜٚأتٞا يوا ٜؽاتا

َٓيا؟اٚسلٛٙ. ا ا ـدًدٛبالالـد ؿدٗاّاا٢ًاْسدلالياٝ نيالألخد ٜٔاسلٛاقٛيٓا:اا ّالالح جايفا؟اا ّالي ل

َٓاا)نُا(الي ّٖٓااّعؽِٗاّسدٝ ١تاٚيٝسدتاَيّناد١ت;اَٚٓٗدااليكسدِاااااا   اُتؿّٝالي عًٌٝاؾٗٞالي اا

ليلٟاٜهدٕٛامبعد٢ٓا)نٞ(اٖٚٞاتٓعد الّؽدا عاّعدّٖاانُدااتٓعددا٘ا)ندٞ(;انكددٛيو:ا نيَ دواااااا

نُااُتهيَين;ا ٟ:انٞاُتهيَين;اٚسلٛا يوا)نُا(ا اقٍٛاليصاايا

(87)

ا:

ٓٓ٘ا***انُااحيساٛل َٓااد٦ ٓااؾاظيؾ ٕٓالهل٣ٛاحٝناتٓعياٚفيؾواإ ا 

                                                 
91
 .310انًشاد٘، ص –اَظش انجُٙ انذاَٙ  
95
 .640ص 1األصْش٘، ج –اَظش شش  انتصشٚح ػهٗ انتٕظٛح  
10
ّٙ رنٛم.   اإلةعاء: إسخاء انجفٌٕ ٔانُظش تطشٍف خف
11
 .411 – 410، ٔص496انًشاد٘، ص –اَظش انجُٙ انذاَٙ  
12
 .213انًانقٙ، ص–ٙ فٙ شش  حشٔف انًؼاَٙ اَظش سصف انًثاَ 
13
 .499انًشاد٘، ص –، ٔانجُٙ انذاَٙ 651ص 1األصْش٘، ج –اَظش شش  انتصشٚح ػهٗ انتٕظٛح  
14
 .164ص 3اتٍ يانك، ج –اَظش شش  انتسٓٛم  
15
 .164ص 3اَظش انًصذس انسات ، ج 
16
 .164ص 3اَظش انًصذس َفسّ، ج 
19
 .214 -213انًانقٙ، ص–َٙ اَظش سصف انًثاَٙ فٙ شش  حشٔف انًؼا 



 55  2013(، 11)4، ٛح نهؼهٕو ٔانتكُٕنٕجٛايجهح األكادًٚٛح األيشٚكٛح انؼشت -أماراباك

 

ا ٟ:انٞاحيساٛل.

ٕٓادعٌا)نُا(اّسٝ ١تامبع٢ٓا)نٞ(اْٚع اليؿعدٌالّؽدا عاّٗدااٚإؾدال٠الي عًٝدٌاَدٔاااااااا ٚلحلٗلا 

;ااّعّا يواَلٖدْ اقاٍاّ٘اليهٛؾدٕٝٛ،اٚلـ صٗدّٚلاي٘امبجُٛا١ٕأَاليصٛلّٖاَدٔاؼدُٓٗاالياٝدتاليسداّلاااا

َٚٔاشٛلِّٖٖا ٜؽاتاقٍٛا ؤ١ّاليعٓجايفا

(88)

ا:ا

اٛلاليٓاسانُااالاُتعًُٛلالاتعًُ

ا ٟ:انُٝااالاُتعًُٛلا

ٟٓأّازّٜاليعاالٟا ٚقٍٛااّ

(89)

ا:

ٌْاـأال ّٓم٘ا***اأاظٗياغٕٝ اإ لاَااـا٥ الىهاحّٜلاتانُااَٜٛاتاُت 

ّٓم٘. ا ٟ:انُٝااَٜٛاتاُت 

ُْٓدااٖدٞاااااا ُٜجٝوٕٚاإتٝإا)نُا(امبع٢ٓا)نٞ(،اٚالاْع الّؽدا عاّعدّٖا،اٚإ َٓاالياعيٜٕٛاؾ ا  

َُ يّندا١تأَانافالي صداٝ٘اٚ)َا(اُٚدعً ااحيؾاتاٚلحّلت،انُااُتّخٌا)َا(اا٢ًا)ُ ٓب(اُٚتجعد ااادِّٖٓا

ٌٓاَاالـ صّٗاّ٘اليهٛؾٕٝٛا ٚٓيٕٛان حيؾاتاٚلحّلت،اٜٚؤ

(90)

ا.

 رابعًا: الرباعي من الحروف المفيدة للتعليل:
ٌٓاااا ٝٓد١;اٖٚدٞ:احٓ د٢،اٚيعد ّّدا،اٖٚدٛاااميهٔا ٕاتس دّّا اإؾال٠اَع٢ٓالي عًٌٝام م١احيٕٚفا ّاا ،اٚ

الـ دّلّاصييفاؾٝ٘اٖلٙالحليٚفاأاَعٓاٖاالألظًٞاليلٟاُتس عٌُاؾٝ٘.ا

َُعاحا١تايًؿعٌالّؽا ع ;اٖٚٞاآدَّااااٚ)حٓ ٢(الي اُتؿّٝالي عًٌٝاٖٞالي اتأتٞامبع٢ٓا)نٞ(ا

َٓدداا ٕاتهددٕٛامبعٓدد٢ا)إىل(اؾُ ؿٝددّاْٗاٜدد١اليػاٜدد١ا ٚامبعٓدد٢ااا تددأتٞا اٖدددللاليٛؼدددها ُدددٌا حددّاَعٓددٝني:اإ

ٕٓاحٓ ٢ات ًهاليصُس;اٚليلداْٞاسلدٛ:انًُّ د٘احٓ د٢اٜدأَياّصد٤ٕٞ;ا ٟ:اندٞاااااااا ٍٚٓاَلاي٘:األـ  )نٞ(;اؾاأل

ٜأَياّص٤ٕٞ;اٚ اٖللالألخ ا)حٓ ٢(اُتؿّٝالي عًٌٝا

(91)

ا.ا

ٕٓالياعديٜنياٚليهدٛؾدٝنيالخد ًدؿدٛلا اااَدٌاليٓعد ا اليؿعٌالّؽدا عاا ُٜعًِا  ٜٚس  سٔآٖاا ٕا

ٕٓا)حٓ د٢(ا اااااَع٢ٓا)نٞ(اْٚع تٗاالي اتديلامبعٓد٢ا)إىل(ااّعّا)حٓ ٢(الي ا ٌُا ;اؾدلنياليهٛؾٝدٕٛا 

١ٓٓ،اٚقٛيو:ال نديالهللاحٓ د٢ات ًدهاليصدُسااااا ُّٜخًوالجل حدديفاْعدد اَدٔااااا–سلٛاقٛيو:ا فهالهللاحٓ ٢ا

ٕٓا)حٓ ٢(ا اسلٛاٖلٙالألَل١ًاليسداّكد١احدديفادددٓياٚليؿعدٌاااا غد اتكدّٜيا) ٕ(;ا احدنياٜي٣الياعديٜٕٛا 

ٌٓاددٓيااالّ ِْا اذلدد ٍْاٖٚدٛالـد ٓٚ ؽا عاّعّٖاآَعْٛباّ كّٜيا) ٕ(،اٚ) ٕ(اٚليؿعٌاليٛلقهاّعّٖااَعدّْ اَدؤ

ّد)حٓ ٢(ا

(92)

ا.اٖٚللاليلٟاقاٍاّ٘الياعيٜٕٛاٖٛاليلٟااًٝ٘انلي٠ٌأَاآ ل٤اليٓ ا٠.

ْٟا ما د٘اليهسدا٥ٞاٚلألخؿدض;اٚمحد ااًد٢ا يدواّعدااااااااا ٌٓ(اؾاـ عدُداهلاا الي عدًدٌٝا   َٓاا)يع آٟاا 

ِِاَت)ايعًااليلنددديالحلدهدددِٝانكدددٛي٘اتعدداىل: ٌٓ:،ا 52ِصدده ُيٕٚا(الياكددي٠ا:اه دد ِِا )ااٚسلدددٛاقٛيدد٘ااددٓواٚددد يعًاه دد

ُّٕٚا(الياكي٠ا:ا  ِٗ  ٟ:اي صهيٚل،اٚي ٗ ّٚلا،اا 53ت

(93)

ٌٓامٓاؤٙ:ا-.اقاٍالألخؿضا ََٜ دَلناُيا(اااا اقٛي٘اد ُ٘ا )ايعًاد

٣ّٓ،اٚتكدٍٛاااااااا)سلدٛاقدٍٛالييددٌايعداحا٘:الؾديؽاياااااا-: 44ف٘ا:ا ٣ّٓاٚحٓ د٢اْ ػد ٣ّٓ;اٚلّعٓد٢:ايٓ ػد عًّٓدااْ ػد

يًيدٌ:الاٌُااًُوايعًّواتأخلا ديى;ا ٟ:اي أخلٙ(

(94)

ا.
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ٌٓ(ا اٖددللانًّدد٘ايًوٓدددٞ;ااا ٔٓاَلٖددد اـدددٝاٜٛ٘اَٚععدددِاليٓ دددٜٛنياٜك ؽددٞا ٕاتهددٕٛا)يعدد ٚيهدد

َٜاؾكٛي٘اتعاىل: ِٚا ََٜ َلناُيا  ُ٘ا ِّٓاتايعًا ِٛالتاي ُ٘اق َدعدٓاٙ:ال ٖدااااًد٢ا ددا٥هددُاا يدواااا;اا44ف٘ا:ا(اا٢َصِد)اؾك ٛالاي

َٔاؾيإٛا

(95)

ا.ا

ّّا(اؾإؾالتٗاالي عدًٌٝاٚإشعا ٖااّ٘ا َْيا ٖ اإيٝ٘اّعااليٓ ٜٛنياٚلـ صّٗٚلاي٘اّكٛيد٘اادوٓااا َٓاا) ا 

ُُٛلا(اليهٗـا:ا ّاااَظًَ ِِا ُٖ ًِٖهمٓا ًمَواليك ي٣ا  ٌٖا:ا)اٚٔت ِْٓٗا  ًٖهٛلاّسا اظًُِٗ،ااا59ٚد ٚيٝسالّع٢ٓ:ا;اٚلّيلل:ا 

ّْاا٢ًاإٖ نِٗا ّٓ َُ كد ّْاا٢ًاإْلل ِٖ،اٚإْلل ِٖا ّٓ َُ ك ٕٓاظًُِٗا ِْٓٗا  ٖدًهٛلاحنياظًُِٗ;األ  

(96)

ا.

 :واالدتنتاجاتخاتمة ال
حاٚيتاٖلٙاليّ لـ١اليٓعيا الـ دّلّاحيٚفالّعداْٞا اإؾدال٠اَعٓد٢الي عًٝدٌ،اٖٚدٛالـد عُاٍااااااا

ٛٓعأَاحٝنا لألظاي١ا الالـد دّلّا ٚالخلديٚيفاإىلا لل٤اٖدللالّعٓد٢ااااات اأٜاؾٝ٘اَصا باٖلٙالحليٚفاٚت ٓ

َٔاَهإالالـ عُاٍالألظًٞا ٚأَاحٝناَٛلفٔاليدّخٍٛ،اإىلاداْد الخد  فاّعدااليٓ دا٠اٚليعًُدا٤ا ااااااا

اٚ ٚلاّعؽٗااحا١ًَتاهلللالّع٢ٓ;اّٚٓا٤ّاا٢ًا يواصييفاليّ لـ١اّايٓ ا٥ الات١ٝ:

ّٓالـد عُاالتاٚل للتااًد٢اـداٌٝالألظداي١ااااااا/الـ عُاٍالي ّالجلا ٠ا ا لل٤اَع٢ٓالي ع1 ُٜعد ;اٚخد اااًٝدٌاميهدٔا ٕا

ِْٓٗاحنياٜأتٕٛاّأحدّالحلديٚفالألخدي٣الّسد د١َّا الي عًٝدٌازلدِّٖاٜؿٓسديٕٚا يدوااااااااا ليٌٝاا٢ًا يوا 

ـُدُٞااًد٢ااااا ٝٓٓٛٙاّعاا لًاسلٛ:ا)ألدٌانلل(ا ٚا)يهلل(;اٌّا ٕا حّالّؿااٌٝالخلُس١الّؿٝد٠ّايً عًٝدٌا ُٜا ٚ

اؿعٍٛاألدً٘ا ٚاي٘(.ٖللاليٓسلا)لّ

ُٜ سد الـد عُاهلاا ا لل٤اٖدللالّعٓد٢ااااا2 ُٜؿا مالّٛلؼهالي اتيلاؾٝٗاا)نٞ(;ايليوا /اَع٢ٓالي عًٌٝاالاٜهالا

اآتٝاتاا٢ًاـاٌٝالألظاي١،اٖٚٞا اٖللاظ٠ٛٓالي ّاْٚع تٗا.

يطاٚلجلددٛلب،ا/اليؿددا٤اليددٛل ل٠ا ادددٛلبا ْددٛلعالي ًدد الّد ًؿدد١اٚليٓؿددٞ،اٚلجلددا٥واإتٝاْٗددااّعددّاؾعًددٞاليصدداا3

ُٜؿا قٗاا اٖلٙالّٛلؼهاَع٢ٓالي عًٌٝ. ١ٓٝ،االا اٚلّعيٚؾ١اّؿا٤اليساا

/اَععِاحيٚفالّعاْٞالّؿ٠ّٝايً عًٌٝالاتٞا نيٖاا اليعؿ اًاليساّكاًاتيلاإىلاٖللالّع٢ٓاخا دد١تاا4

ليد ااأَاَعٓاٖاالألظًٞاليلٟاُاًّٗاؾٝد٘;اٚ يدواسلدٛا)اًد٢(اليد ا ظدٌالـد دّلَٗاالالـد ع ٤،اٚ)ادٔ(ااااااااا

١ٓٝ،اٖٚهلل. ا ظٌالـ عُاهلااللاٚز٠،اٚ) (اٚ)إ (اليً نيا ظٌالـ دّلَُٗااليعيؾ

/اإتٝإاّعااحيٚفالّعاْٞاَؿ٠ّٝتايً عًٌٝاَلْٖ ا ٖ اإيٝ٘اّعااليٓ ٜٛنياْٚؿاٙاآخيٕٚ;اا٢ًاسلدٛاا5

ّّا(. ٌٓ(اٚ) ُٜ حغا يوا :ا) ٕ(اٚ)نُا(اٚ)يع اَاا

َع٢ٓالي عًٌٝاٜاًؼامخس١ااصدياحيؾدات،اٖٚدٞات ادأٜا اٖدللااااااا/ااّلاحيٚفالّعاْٞالّس د١َّا اإؾال6٠

.١َّٓ َُٛٓؼ ا اليٓكاطالّ ك الالـ عُاٍاحس اَااٖٛا

ٝٓد١اَدٔاحٝدناادّلاحديٚفالهلجدا٤اااااااا7 ٜٓد١اٚليلٓا٥ ّاـد لٓا٤ا)إ (اٚ) ٕ(اددداٖدٞالألنلدياااااا–/الحليٚفالألحال

اٚ)َٔ(اٚغ ٖا.شٝٛااتا اإؾال٠اَع٢ٓالي عًٌٝ;اٚ يواند)لي ّ(اٚ)ليؿا٤(اٚ)نٞ(اٚ) (ا

١ٓٝاَدٔاحٝدناادّلاحديٚفالهلجدا٤اليدٛل لا نيٖداا اإؾدال٠الي عًٝدٌا غًاٗداااااااااااا8 ١ٓٝاٚلييّاا /الحليٚفاليل م

ـْا اٚ ٚلٙاأللل٤اٖللالّع٢ٓ،اٚيٝسامبصٗٛ آَٗاا اٖللالجلاْ اإّياا)ا٢ً(اٚ)حٓ ٢(. اَُد ً

ٓٓدتايدٞاّعداالألؾهدا ا الـد عُاالااااااااا ;ايدليواااًالحلديٚفاٚ مٓا٤اهدٛليٞا ا اُداماٖدللالّٛؼدٛعاا

ٌّا الالـد عُاٍاَٚداااااااا ٝٓٔاؾٝٗدااَدااٖدٛا ظدً ٝٓٔاٜ ا  ٚظٞاّعٌُال لـاًا الـ دّلَاًالحليٚفايًُع٢ٓالّع

٘اااااااا ;اٚ يدواناـد عُاٍااااٖٛاخا يْفاإيٝ٘اَدٔاَعٓداٙالألظدًٞاإىلاداْد اتٛؼدٝ ا ـدايٝ الالـد دّلّاٚ ْٛلاد

ٓٓٞاٚغ ا ي او.احيٚفالّعاْٞا اإؾال٠اليٓؿٞا ٚالالـ ؿٗاّا ٚالي ُ
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اب، يكتثح انخاَجٙ، غ ّٕ  و.1551 –ْـ 1411، انقاْشج 1ٔد. سيعاٌ ػثذ انت

 ْـ.1415، تٛشٔخ 1نسـٕد، داس انكتـة انؼهًـّٛح، غانضيخشش٘، تحقٛ : يحًذ تاسم ػٌٕٛ ا –/ أساط انثّلةح 3

اتٍ األَثاس٘ )أتٕ انثشكاخ ػثذ انشحًٍ تٍ يحًذ تٍ ػثٛذ  (، تحقـٛ : يحًذ تٓجح انثٛطاس، غثؼتح يطثؼتح  –/ أسـشاس انؼـشتّٛح 4

 و.1559انتشقّٙ، ديش  

 و.1556، تٛشٔخ 3نح، غاتٍ انسّشاج )أتٕ تكش يحًذ تٍ سٓم(، يلسسح انشسا –/ األصـٕل فٙ انُحٕ 5

اتٍ األَـثـاس٘ )أتتٕ انثشكتاخ ػثتذ انتشحًٍ تتٍ يحًتذ  –/ اإلَصـاف فٙ يـسـائـم انخـّلف تٍٛ انُحـٍٕٚٛ انثصـشٍٚٛ ٔانكـٕفـٛـٍٛ 6

 و.2003 -ْـ 1424، 1تٍ ػثٛذ  (، انًكتثح انؼصشّٚح، غ

(، تحقٛت : صتذقٙ يحًتذ جًٛتم، داس انفكتش، تٛتشٔخ أتٕ حّٛاٌ األَذنسٙ)يحًذ تٍ ٕٚسف تتٍ ػهتٙ تتٍ ٕٚستف –/ انثحش انًحٛػ 9

 ْـ.1420

انًـشاد٘ )انحسـٍ تٍ قـاسـى تٍ ػثذ   تٍ ػـهٙ(، تحقٛ : فخش انتذٍٚ قثتأج، ٔاألستتار:  –/ انجـُٙ انـذاَٙ فٙ حـشٔف انًؼـاَٙ 1

 يحًذ َذٚى فاظم، داس انكتة انؼهًّٛح، تٛشٔخ.

نثطهٕٛسٙ )ػثذ   تٍ يحًذ تتٍ انستّٛذ(، تحقٛت : د. حًتضج ػثتذ   انُشتشتٙ، داس ا –/ انحهم فٙ إصّل  انخهم يٍ كتاب انجًم 5

 و.1595، انشٚاض 1انًشٚخ، غ

انًتتانقٙ )أحًتتذ تتتٍ ػثتتذ انُتتٕس(، تحقتتـٛ : أحًتتذ يحًتتذ انختتّشاغ، يجًتتغ انه تتح  –/ سصتتف انًثتتاَٙ فتتٙ شتتش  حتتـشٔف انًؼتتاَٙ 10

 انؼشتّٛح، ديش .

، انقتاْشج 20  تٍ ػثذ انشحًٍ( تحقٛ : يحًتذ يحتٙ انتذٍٚ ػثتذ انحًٛتذ، داس انتتشا ،، غ اتٍ ػقٛم )ػثذ –/ شش  اتٍ ػقٛم 11

 و.1510

 -ْتتـ 1415، تٛتتشٔخ 1األشتًَٕٙ )ػهتتٙ تتٍ يحًتتذ تتتٍ ػٛستٗ(، داس انكتتتة انؼهًّٛتح، غ –/ شتـش  األشتتًَٕٙ ألنفٛتح اتتتٍ يانتتك 12

 و.1551

انذٍٚ يحًذ تٍ ػثذ  (، تحـقـٛـ : ػثذ انشحًتـٍ انستـّٛذ ٔد. يحًتذ تتذٔ٘ اتٍ يـانـك )أتٕ ػـثذ   جًـال  –/ شـش  انتـسـٓـٛم 13

 و.1550 -ْـ 1410، انجـٛضج 1انًخـتٌٕ، ْجـش نهطـثـاػـح ٔانُشــش، غ

األصْتتش٘ )خانتتذ تتتٍ ػثتتذ   تتتٍ أتتتٙ تكتتش تتتٍ يحًتتذ(، داس انكتتتة انؼهًّٛتتح، تٛتتشٔخ  –/ شتتـش  انتـصتتـشٚح ػـهتتـٗ انتٕظتتـٛح 14

 .و2000 -ْـ 1421

اتٍ يانك )أتٕ ػثذ   جًتـال انتذٍٚ يحًتذ تتٍ ػثتذ  (، تحقٛت : ػثتذ انًتُؼى أحًتذ ْشٚتذ٘، انُاشتش: يشكتض  –/ شـش  انكافـٛح 15

 ، يّكح انًكّشيح.1انثحث انؼهًٙ تجايؼح أو انقشٖ، غ

ٔٔظغ ْٕايشّ ٔفٓاسسّ: د. إيٛم  اتٍ ٚـؼـٛـش )يٕف  انذٍٚ أتٕ انثقاء ٚؼـٛش تٍ ػهٙ تٍ ٚؼٛش(، قـّذو نّ –/ شـش  انًـفـّصـم 16

 و.2001، تٛشٔخ 1تذٚغ ٚؼقٕب، داس انكتة انؼهًّٛح، غ

 اتٍ فاسط )أحًذ تٍ فاسط تٍ صكشٚا(، تحقٛ : أحًذ صقش، غثؼح ػٛسٗ انثاتهٙ ٔششكائّ. –/ انصـاحـثٙ 19

 شا  انؼشتٙ، تٛشٔخ.يسهى تٍ أتٙ انحجاج، تحقٛ : يحًذ فلاد ػثذ انثاقٙ، داس إحٛاء انت –/ صـحـٛح يـسـهـى 11

انفتـٛشٔص أتتاد٘ )يجتـذ انتذٍٚ أتتٕ غاْتـش يحًتذ ٚؼقتٕب(، تحقٛت : يكتتة تحقتـٛ  انتتـشا  فتٙ يلسـستـح  –/ انقايـٕط انًحـٛػ 15

 ْـ.1426انشسـانح تإششاف: يحًذ َؼٛى انؼشقسٕسٙ، غثؼح يلسسح انشسانح، تٛشٔخ، 

 ، انقاْشج.3، تحقٛ : ػثذ انسّلو يحًذ ْاسٌٔ، يكتثح انخاَجٙ، غسٛثّٕٚ )أتٕ تشش ػًشٔ تٍ ػثًاٌ تٍ قُثش( –/ انكـتـاب 20

، تٛشٔخ 3انضيخشش٘)أتٕ انقاسى يحًٕد تٍ ػًشٔ تٍ أحًذ(، داس انكتاب انؼشتٙ، غ –/ انكّشاف ػٍ حقائ  ةٕايط انتُضٚم 21

 ْـ.1409

ٍ ػثتذ  (، تحقٛت : د. ػثتذ اإلنتّ انُثٓتاٌ، داس انؼكثش٘ )أتٕ انثقاء ػثتذ   تتٍ انحستٍٛ تت –/ انهّـثاب فٙ ػهم انثُاء ٔاإلػشاب 22

 انفكش، ديش .

اتٍ انصـائـغ )يحًذ تٍ حسٍ تٍ سثاع تٍ أتتٙ تكتش(، تحقٛت : إتشاْتـٛى اتتٍ سـانتـى انصـاػتـذ٘،  –/ انهًّحـح فٙ شـش  انًهحـح 23

سج، غ –انُاشـش: ػـًـادج انثحـث انؼـهـًٙ تانجايؼح اإلسّليّٛح  ّٕ  ْـ.1424، 1انًذُٚح انًُ

 شٕقٙ ظٛف )أحًذ شٕقٙ ػثذ انسّلو ظٛف(، داس انًؼاسف. –/ انًذاسط انُحٕٚح 24

، يُشتتٕساخ انجايؼتتح  ، تحقٛتت : أحًتتذ ػًتتاٚشج انفاسستتٙ )أتتتٕػهٙ انحستتٍ تتتٍ أحًتتذ تتتٍ ػثتتذ ان فتتاس( –/ انًستتائم انؼستتكشٚاخ 25

 و.1511األسدَّٛح، 

 -ْتتـ 1411، 1، غ ، يكتثتتح انختتاَجٙ ٛ : د. ْتتـذٖ يحًتتٕد قشاػتتحاألخـفتتـش )سؼتتـٛذ تتتٍ يسؼتتـذج(، تحقتتـ –/ يؼـاَتتـٙ انقتتـشآٌ 26

 و.1550

 غثؼح داس انذػٕج. –إتشاْٛى يصطفٗ، أحًذ انضٚاخ، حايـذ ػثذ انقادس، يحًذ انُجاس –/ انًؼجى انٕسٛػ 29

 : د. يتتاصٌ اتتتٍ ْشتتاو )ػثتتذ   تتتٍ ٕٚستتف تتتٍ أحًتتذ تتتٍ ػثتتذ   تتتٍ ٕٚستتف(، تحقٛتت –ـُٙ انهتتـثٛة ػتتٍ كتتـتة األػاسٚتتة/ ُي تت21

 و.1515، ديش  6انًثاس ، ٔيحًذ ػهٙ حًذ  ، داس انفكش، غ

، يكتثتح  ، تحقٛت : د. ػهتٗ تتٕيهحى انضيخشـش٘ )أتٕ انقاستى يحًتٕد تتٍ ػًتشٔ تتٍ أحًتذ( –/ انًفـّصـم فٙ صـُؼـح اإلػـشاب 25

 تٛشٔخ. –انّٓلل 

 .15، غ ، داس انًؼاسف ػثاط حسٍ –/ انُحٕ انٕافٙ 30

: ػثتذ انؼتال ستانى يكتّشو،  انسٕٛغٙ)جّلل انذٍٚ ػثذ انشحًٍ تٍ أتتٙ تكتش(، تحقٛت  –ٕايغ فٙ شش  جًغ انجٕايغ / ْـًـغ ان31ٓ

 و.1595داس انثحٕ  انؼهًّٛح نهُشش ٔانتٕصٚغ، 

 

******************** 


