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Abstrak 
Dalam kitab-kitab tafsir yang ditulis pada abad kedua dan ketiga Hijriyah, kita bisa menemukan 

elaborasi kritis dan ikhtiyār (seleksi) para mufasir terhadap ragam bacaan al-Qur’an (qirā’āt) 

yang masyhurah maupun yang tidak masyhurah. Sikap kritis masing-masing mufasir dalam 

periode ini terhadap qirā’āt juga memiliki batas penilaian yang berbeda, bahkan beberapa 

mufasir menilai sebagian qirā’āt lemah, salah, dan tidak boleh digunakan dalam membaca al-

Qur’an. Berbagai karakter dari sikap kritis ini menjadi keberatan para ulama, pasca munculnya 

gagasan tujuh qirā’āt kanonikal Ibn Mujāhid. Dengan ini, terdapat tiga pertanyaan yang bisa 

diajukan; 1) Bagaimana kritik para mufasir abad kedua dan ketiga Hijriyah terhadap qirā’āt? 2) 

Standar apa yang mereka gunakan sebagai dasar untuk membangun kritik mereka terhadap 

qirā’āt? 3) Mengapa sikap kritis masing-masing mufasir pada periode ini berbeda satu sama lain 

dan faktor apa yang melatarinya. Penelitian ini mendalami sejarah perkembangan kritik 

terhadap qirā’āt di kalangan mufasir, standar yang mereka jadikan dasar, termasuk terma-terma 

praktis (alfāẓ) yang dipergunakan, juga beberapa faktor yang membantu kita memahami 

munculnya perbedaan kritik mereka terhadap qirā’āt. Penelitian ini berkontribusi untuk 

menjelaskan watak kritik mufasir abad kedua dan ketiga Hijriyah terhadap qirā’āt melalui 

pembacaan terhadap kitab tafsir karya mereka. Pemilihan kitab tafsir bukannya kitab qirā’āt 

sebagai ‘jendela’, dilakukan lebih karena tidak adanya kitab qirā’āt dari ulama periode ini yang 

sampai pada kita. Selain itu, perbedaan sikap kritis terhadap qirā’āt merupakan contoh kuat 

bahwa penilaian terhadap suatu hal disituasikan oleh konteks tempat, waktu, dan sistem 

wacana/pengetahuan. 

Penelitian kepustakaan ini melakukan kerja induksi dengan pendekatan historis dan 

melibatkan teori sejarah intelektual untuk mengungkap faktor-faktor yang mendasari perbedaan 

sikap kritis mufasir terhadap qirā’āt. Data historis dan riwayat qirā’āt yang dilibatkan dalam 

penelitian ini diambil dari sumber primernya, yaitu: Tafsīr Yaḥyā b. Sallām, Ma’ānī al-Qur’ān 

karya al-Akhfasy, Ma’ānī al-Qur’ān karya al-Farrā`, Majāz al-Qur’ān karya Abū ‘Ubaidah, 

Gharīb al-Qur’ān karya Ibn Qutaibah, dan Jāmi’ al-Bayān karya al-Ṭabarī. 

Penelitian ini menunjukkan bahwa beberapa faktor eksternal, seperti konteks politik, sosial, 

budaya, dan keilmuan pada abad kedua dan ketiga Hijriyah, periode yang bertepatan dengan 

masa-masa awal berkuasanya Dinasti Abbasiyah, telah mempengaruhi kemunculan sikap kritis 

ini. Beberapa faktor eksternal yang terkuat adalah adanya ruang yang cukup luas untuk 

berpendapat, peranan mawālī dalam perkembangan keilmuan, pengaruh berbagai budaya luar 

pada budaya masyarakat Arab Muslim, juga perkembangan cukup kompleks yang dialami oleh 

studi Islam, di antaranya bahwa ilmu qirā’āt masih berada dalam tahap perkembangan; kaidah 

dan terma-terma khasnya belum sempurna dibangun. Selain itu, beberapa faktor internal juga 

memainkan perannya; terutama karakter mufasir dan kecenderungan keilmuannya, dan cara 

yang berbeda dari mufasir dalam menerapkan standar yang sama untuk menilai qirā’āt. 

Secara umum, dalam melakukan kritik mereka terhadap qirā’āt, para mufasir menggunakan 

tahapan berikut; 1) memaparkan berbagai qirā’āt yang ada dalam sebuah ayat, 2) menjelaskan 

qirā’āt-qirā’āt tersebut dari berbagai aspek, 3) menunjukkan sikap terhadap qirā’āt-qirā’āt 

tersebut, yang tergambar dalam setidaknya tiga bentuk; a) menerima semua qirā’āt dengan al-

jam’ wal-taufīq, b) memilih (tarjīḥ atau ikhtiyār) salah satu qirā’āt, dan c) memberi penilaian 

lemah atau sejenisnya terhadap qirā’āt tertentu. Dalam tahap-tahap ini, terlihat bahwa qirā’āt 

telah memasuki ranah nalar (ra’y) dan ta’līl, tidak lagi hanya terbatas pada riwāyāt. Standar 

kritik qirā’āt para mufasir ini dibangun atas empat hal; 1) penilaian riwayat dengan 

mempertimbangkan qāri’ dan kemasyhuran suatu bacaan, 2) kesesuaian dengan rasm dari salah 

satu muṣḥaf ‘uṡmānī, 3) kesesuaian dengan dialektika dan kaidah bahasa Arab, dan 4) konteks 

makna bacaan dari qirā’āt tersebut. 

 

Kata kunci: sikap kritis, qirā’āt, mufasir, abad 2 dan 3 H. 
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Abstract 

The books of tafsīr produced by the second- and third-century Muslim scholars provide us with 

critical elaboration and selection (ikhtiyār) over readings of the Quran, the qirā’āt, either the 

mashhūra or the non-mashhūra. They have such a different level of elaboration—some of them 

even declared some readings week, false, and forbidden to use particularly for acts of worship. 

The unique characters of the critical elaboration, especially its heterogeneous nature, constitute 

the very point of objection of the fourth-century scholars living after Ibn Mujāhid, the ‘father’ of 

seven canonical readings. Bearing this in mind, three questions raise; 1) How did the second- 

and third-century exegetes (mufassir) receive (do some critical elaborations) the variant 

readings? 2) What are the standards upon which they built their elaboration? 3) What are the 

underlying factors of their heterogeneous stances towards the qirā’āt? Delving into the history 

of the reception of qirā’āt by mufassir, the standards they use—including practical terms 

(alfāẓ), and the factors that underlie their different opinions towards the qirā’āt, this research 

contributes to the understanding of the nature of critique on the qirā’āt by the exegetes of the 

first centuries of Islam. The use of the books of tafsīr as the ‘window’ is due to the total absence 

of works on qirā’āt by Muslim scholars from this period of history, available to us. The 

differences we find in the exegete critiques on qirā’āt further tell us that the elaboration of a 

certain issue is deeply situated by the spatio-temporal context, the discursive system of 

knowledge, as well as the theological and epistemological stances of the actor. 

This library research is working inductively, taking historical approach and the theory of 

intellectual history as the aids, to reveal mainly the factors underlying the diverse stances of the 

exegetes towards the qirā’āt. The historical information and tradition (riwāya) involved here 

come from their primary sources, mainly Tafsīr Yaḥyā b. Sallām, Ma’ānī al-Qur’ān by al-

Akhfasy, Ma’ānī al-Qur’ān by al-Farrā`, Majāz al-Qur’ān by Abū ‘Ubaidah, Gharīb al-Qur’ān 

by Ibn Qutaibah, and Jāmi’ al-Bayān by al-Ṭabarī. 

This research shows that some external factors, like political, social, cultural, and scholarship 

context of the second- and third-century Islam, i.e. the initial period of Abbasid Dynasty, play 

their roles in situating this issue. We might mention some of the most decisive ones; the 

availability of safe space to articulate ideas, the role of the mawālī in the development of 

Islamic sciences, the influence of Arabo-Muslim culture and beyond, and the complex 

development of what later known Islamic studies—added to this is the fact that the discipline of 

qirā’āt was still in its infancy; the rules (qawā’id) and technical terms were yet to establish. On 

the other hand, the internal factors also take part; primarily the character and intellectual leaning 

of each exegete—some even apply even the same standard in quite different ways. 

Generally speaking, in doing the critical elaboration, the exegetes follow these steps; 1) 

presenting all the qirā’āt known to them, 2) elaborating the qirā’āt from various aspects, 3) 

explaining their stance towards the qirā’āt in question, the very point in which some exegetes 

take up one or more of the following; a) declaring all the qirā’āt as valid (al-jam’ wal-taufīq), b) 

selecting ( tarjīḥ—the very term that some scholars understand it different from ikhtiyār, also 

translated selection) one or more qirā’āt, and c) considering some qirā’āt as weak or so. Having 

all these in mind, I argue that the qirā’āt, in the hands of these exegetes, have gone beyond the 

domain of tradition (riwāya) and entered the new one, i.e. that of reason (ra’y) and ta’līl. I also 

argue that these exegetes established their stances towards the qirā’āt upon four basic 

considerations; 1) on the aspect of riwāya, the qāri’, and the wide-use of the reading, 2) the 

conformity of the qirā’āt to the writing (rasm) of at least one version of the muṣḥaf ‘uthmānī, 3) 

the compliance of the qirā’āt with the dialectics and rules of Arabic grammar, and 4) the 

context of meaning (ma’nā) of the readings. 

 

Keywords: critical elaboration, qirā’āt, mufassir, second- and third-century Islam. 
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 ملخص الرسالة

والثالث الهجشي، مىاكشاث وجىحيهاث واخخياساث راث الطابع الىلذي، في اللشن الثاوي  ظهشث في كخب الخفسير 

ً الىلذًت مً اللشاءاث، سىاء اإلاشهىسة منها أو غيرها، جخخلف مً مفسش  لللشاءاث، وكاهذ مىاكف اإلافسٍش

، وهى ألامش الزي الجىاص بلشائتها آلخش، وكذ وصل ألامش إلى حذ جلييم بعض اللشاءاث بالضعف، والخطأ، وعذم

اإلافسشون بعذ صمً حسبيع السبعت في اللشن الشابع الهجشي. مً هىا ًمكىىا وضع زالر لم ٌسدسيغه اللشاء و 

ًكيف كان هلذ اللشاء (1إشكالياث للبحث:  ( ما هي اإلاعاًير التي اسدىذ عليها اإلافسشون في 2؟ اث عىذ اإلافسٍش

والثالث الهجشي، وما إلاارا اخخلف اإلاىكف الىلذي مً اللشاءاث عىذ مفسشي اللشن الثاوي ( 3 هلذ اللشاءاث؟

ً، ومشجكضاتها ٌسعى هزا البحث إلى معشفت جطىس هلذ اللشاءاث عىذ ؟.هي العىامل اإلاؤزشة في رلك ، اإلافسٍش

وألالفاظ اإلاسخخذمت في الىلذ، إلى حاهب جحليل أسباب اخخالف هلذ اللشاءاث. سيسهم هزا البحث في 

الثالث الهجشي مً خالل كخب الخفسير، خاصت أهه الكشف عً بعض حىاهب حال اللشاءاث في اللشن الثاوي و 

لم ًصل إليىا أي مً كخب اللشاءاث لخلك الفترة. إضافت إلى أن اخخالف اإلاىكف الىلذي مً اللشاءاث ٌعخبر 

 
ً
 مثاال

ً
أمش وسبي ًخخلف باخخالف اإلاعطياث اإلاعشفيت هى بعض ألامىس  على  خلييمالحكم أو العلى أن  حيذا

 والضمكاهيت. 

خيت، ى بحث مكخبي ٌعخمذ على اإلاىهج لا لبحث ههزا ا سخلشائي، وسيحاول الباحث اسخخذام اإلالاسبت الخاٍس

ً مً  خ الفكشي للبحث عً أسباب اخخالف اإلاىكف الىلذي للمفسٍش خيت الفكش أو مىهج الخاٍس  مىظىس جاٍس
ً
مخبعا

خيت والشواًاث اللشآئيت اللشاءاث. سيحاول الباحث حمع اإلاىاد الخا إلاصادس التي ركشث فيها، وسىعخمذ مً اٍس

لفشاء، ومجاص اللشآن معاوي اللشآن لو  ،بشكل أساس ي على كخاب جفسير ًحيى بً سالم، ومعاوي اللشآن لؤلخفش

ب اللشآن البً كخيبت، وحامع البيان للطبري   .ألبي عبيذة، وغٍش

ثلافيت والعلميت في العصش األحىال السياسيت ولاحخماعيت والالعىامل الخاسحيت كاسخيخج البحث إلى أن 

ت الشأي، ودوس اإلاىالي في اإلاجال العلمي، ىكف الىلذي، مثل العباس ي ألاول أزشث على بشوص اإلا فسح اإلاجال لحٍش

جطىس الذساساث الذًييت، حيث كان إلى حاهب  ى زلافت اإلاجخمع العشبي ؤلاسالمي،عل زير الثلافاث اإلاخخلفتوجأ

 خطىس ولم جكخمل بعُذ كىاعذه ومصطلحاجه. أما العىامل الذاخليت فخخمثل فيعلم اللشاءاث لم ًضل في طىس ال

لت جطبيله إلاعاًير هلذ اللشاءةوميىله العلمي والفكشي شخصيت اإلافسش هفسه   . أما مىهج هلذ، واخخالف طٍش

 فيخكىن  اللشاءاث
ً
( جىحيه 2 ( عشض اإلافسش لعذد مً اللشاءاث الىاسدة في آلاًت،1مً الخطىاث الخاليت: مجمال

 عً  ( إظهاس اإلافسش مىكفه مً اللشاءة اإلاخمثل بأحذ هزه ألامىس: أ( ًلبلها3اللشاءة مً عذة حىاهب، 
ً
حميعا

في هزه الخطىاث إشاسة  .( ًخخاس أو ًشجح إحذاها، ج( ًصفها بالضعف أو ما شابههبم الجمع والخىفيم طٍش

ما معاًير أجظل حبيست هطاق الىلل والشواًت.  ل، ولمأن اللشاءاث بذأث جذخل هطاق البحث والشأي والخعلي إلى

ً معياس الشواًت والىلل عً اللشاء واشتهاس اللشاءة  (1فيذوس حىل أسبعت أمىس، وهي:  هلذ اللشاءة عىذ اإلافسٍش

( معياس مىافلت اللشاءة للىاعذ اللغت العشبيت 3( معياس مىافلت اللشاءة لشسم أحذ اإلاصاحف العثماهيت، 2 بها،

 ( معياس مىافلت اللشاءة للسياق اإلاعىىي لآلًت.4جاتها، وله

  

 ، اللشن الثاوي والثالث الهجشي.ون: اإلاىكف الىلذي، اللشاءاث، اإلافسش الكلمات املفتاحية
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 التقديمكلمة 

َ
 
َالحمذ هلل الزي خ
 
َل َ م 

 
َالخ
 
َل َُ  م  َعبذ وََ ل باظخجابت الذعاء عىذ سفع  عليهم عشف، وامتن 

هٌض 
 
ألاًذي وألاهف، وأهمل الصالة وأجم العالم على ظُذها محمذ الىبي ألاؼشف، اللائل: أ

ن جبعهم في ول ظشف، واهخذي بىهجهم إلى اللشآن على ظبعت أحشف، وعلى آله وصحبه وم َ

ًَىم عشض ألاعماٌ ووؽش الصحف، أما بعذ:

 على 
ً
 وباطىا

ً
م الباحث لىخابت هزه َووعمه الحمذ هلل ظاهشا

 
أفظاله، فلذ وف

 ٌَ َعَ الشظالت، فخعلم ما لم ًىن 
 
ل ألافياس بالىمبُىجشل ن أن فىق ول والللم،  م، وسج  وجُل 

ن هى أعلم. فيراها  ن لم ٌؽىش الىاط، لم ٌؽىش سب الىاط،إال أهه م َ ري علم هىان م 

م هصُحت ومعىهت طىاٌ فتَرإلى ول م َ الباحث فشصت لخلذًم الؽىَش ة الذساظت ملشحلت ن كذ 

 وأظخمُح الذهخىساة، 
ً
َأن عزسا َ:في هزا الخلذًم بالزهَش أخص 

 ٍت والخعلُمُت في الجامعت إلاظالمُت الحيىمُت ظىهن والُجاوااَسالهُئت إلاد  .1

، وفي ملذمتهم مذًش الجامعت أ. د. املِىين، ومذًش ولُت الذساظاث العلُا أ. د. ًىهُاهشجا

اوول اللائمين على هزا الصشح العلمي الؽامخ، فلهم مَِ هىس الهادي حعن ومعاعذيهم  ى 

 خالص الذعاء والؽىش.

املؽشف على هزه الشظالت أ. د. محاظن و  د. محمذ ظُف الذًن، الزًن لم ًبخال   .2

باث، وصبرا على جأخش الباحث في الىخابت  في جلذًم املعلىماث والخىجيهاث والخصٍى

َوحعلُم أوساق الشظالت، صادهم هللا
ً
 في جمُع  ، علما

ً
وسصكهم صحت وبشهت وجىفُلا

 أمىسهم.
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ن الزًن بز  .3  في الخعلُم واملؽاسهت والىلاػ مع لجمُع املذسظين واملحاطٍش
ً
ىا جهىدا

منهم: أ. د. ًىدًان وحُىدي،  ذس وصبر وابدعامت، وأظخمُح أن أرهَشالطلبت بيل ظعت ص

عُذ علُل املىىس، أ. د. فُصل أ. د. أمين عبذ هللا، أ. د. أحمذ منهاجي، أ. د. ال

 ؼمغ الذًن، د. 
ً
إظماعُل، أ. د. خير الذًن هاظدُىن، أ. د. عبذ املعخلُم، د. ؼهيرا

ُمي لعؼاسن في بىاء حهىس إخىان، د. أحمذ ًاوي أهصاسي، د. أحمذ سفُم، وول من 

وفىشي ممن لم أرهشهم في هزا الخلذًم، أحعن هللا لىم وجعل ول رلً في ميزان 

 م.حعىاجى

ن   .4 اللائمين والعاملين واملعاعذًن في ولُت الذساظاث العلُا، ومىخبت الجامعت، وم 

َ
ً
 هثيرا

ً
 مصىسة على مىاكع إلاهترهِذ، فأكٌى لهم: جضاهم هللا خيرا

ً
، وجعل سفع هخبا

.
ً
 ظعُىم مؽيىسا

َ صوجتي عائؽت العلمُت، وابىتيَّ حبِبت عطشة  .5
 
ا ىا هب لىا من أصواجىىسة علُلت: سبوه

 .
ً
اجىا كشة أعين، واجعلىا للمخلين إماما  ورٍس

مت  .6  : حشظها هللا هذوهِعُا ومىت املىشمتفي إ عائلتي الىٍش
ً
وان هللا لىا ولىم عىها

َ ع  ، َو
ً
فإن جِعير الععير علُه ٌعير، وسصكىا من ول خير،  ،ش لىا ول ععيروحافظا

ن ظبلىها ِمن آباءها وجعلىا من أهل الصالح والخير، وجمعىا وإًاهم في جىخه مع م َ

ن أحعن إلُىا.  وأمهاجىا وإخىاهىا وم 

َمؽاًخي وأظاجزحي في املعاهذ ومجالغ العلم والزهش: عَِ  .7
 
ىم وبشهخىم مىصىلت في م َل

 لىم مني خالص العشفان الُلظت واملىام، 
ً
والذعاء والعالم، وجعلىا هللا وإًاهم هبراظا

 لألهام.



xvii 
 

َ :العمل والعلمأصذكائي وصمالئي في الذساظت َو  .8 أحعن الىذاء ًىم  ىا هللاَ عَ م َأظ 

 في أهفعىم وال في ألاوالد.
ً
 الخىاد، وال أساهم مىشوها

َإلى ول م َ  .9 َ صُحتم لي هن كذ 
 
َومعاعذة وظعادة وابدعامت ولم ح ح لي اليلماث ىَ ع 

، وإن حعذوا ن ول ما ظألخمىهحاث بزهشهم، لىن الللب ًزهشهم: آجاهم هللا مَِفوالص

   ال جحصىها.وعمت هللا

اء  وفي نهاًت هزا الخلذًم أسجى ممن كشأ ظطىس هزه الشظالت، جلذًم الىلذ البى 

َ
 
َم َهَ م َواملالحظت، وإصالح خطأ أو هفىة في الفىشة أو الىخابت، ف من الاجتهاد والجذ،  ا بلغذ 

َإوعان لعَِ إال أوي
 
َ: اللهم باسَِمحببت لللبي ه وجهذه حذ. وأخخم بذعىةمَِل ىا لىا في علم ن 

وباسن لىا في جامعخىا ن لىا في طالبىا ومعلمُىا، ن لىا في أصواجىا وأوالدها، وباسَِوعملىا، وباسَِ

وباسن لىا في ول ش يء أعطُدىا، إهً ظمُع كٍشب وباسن لىا في وكخىا ومياهىا، ومعهذها، 

َمجُب الذعاء. آمين

َدعىاها أن الحمذ هلل سب العاملينش آخَو

م، ب  غِلم، والخاِجم ملا ظ 
 
ِ بالحم،  وصلى هللا على ظُذها محمذ الفاجح ملا أ

هاصِش الحم 

َوالهادي إلى صشاطً املعخلُم، وعلى آله حم كذسه وملذاسه العظُم.

َ

َم0202 دٌعمبر 6ًىهُاهشجا، 

َالباحث

َ

                   عبذ الجلُل           
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 الباب ألاول 

 املقدمة

 

 باب اختيارهخلفية البحث وأس .أ

 ِلى كشاءة ظبُّتت صخُدذ كشاءة ظبُّت ُشحإلامىً إلافعش في الّفش الخالش جهل مً ا

ش الىبري )ث ؤخشي هما فّل  صخُدت هـ(، الزي هخب 313ؤبى حّفش مدمذ بً حٍش

ًِ ًىم الذًً( بغحر ؤلف كشاءة  اللشن الشالث الهجشي، خحن سّجحجفعحره في ؤواخش  ِلى )َمِل

ًِ ًىِم  لحنبلىله: "[ 4]الفاجدت:  1الذًً( كشاءة )مال آلًت وؤصح اللشاثخحن في ل ؤولى الخإٍو

(".الخالوة  ًِ ل ألاٌو وكشاءة مً كشؤ )َمِل ذمؽلي بظماُِل بً هشحر ال بخالف 2ِىذي الخإٍو

وبرا  3في العبْ. جانمخىاجش  خاناللشاثخحن صخُدهـ( الزي لم ًشجح بُجهما، ورهش ؤّن 774)ث 

  زبذ جىاجش اللشاءة فال ًيبغي الترحُذ بُجها، هما هى اإلاؽهىس في كىاِذ الخفعحر.

اءاث التي هٌض فعحر اإلاخّللت باللش رهش خالذ ِشمان العبذ كاِذة لمً كىاِذ الخ

شجح بخذاهما بها اللشآن، وهي: "
ُ
علي  -في الخىحُه–برا زبدذ اللشاءجان لم ج ٌُ  ًياد 

ً
جشحُدا

                                                             
ًِ ًىم الذًً( بغحر ؤلف.   1 ؤبى بىش ؤخمذ كشؤ ؤلامام ِاـم والىعاجي )مالً ًىم الذًً( بإلف، وكشؤ الباكىن )مل

)اللاهشة: داس اإلاّاسف، د. ث(،   3، جدم. ؼىقي لُف، ههخاب العبّت في اللشاءاثبً مىس ى بً مجاهذ البغذادي، 

134. 
ش الىبري،   2 ل آي اللشآنؤبى حّفش مدمذ بً حٍش ،  1، جدم. ِبذهللا ِبذ اإلادعً التروي، جحامْ البُان ًِ جإٍو

ض 151(، 2331)الجحزة: هجش للىباِت واليؽش والخىصَْ وؤلاِالن،  1ه ظلُمان اإلاضوي اللىٌ بما ًخّلم . ًفّفل ِبذ الٍّض

بخفمُل كشاءة ِلى ؤخشي، فةرا زبذ جىاجش اللشاءاث وؤنها جىكُفُت ال دخل لئلحتهاد فحها فال ًجىص سدها وبهياسها ؤو ختى 

جفمُل كشاءة ِلى ؤخشي مً خُث ؤنها كشاءة، ؤما جفمُلها مً خُث ولىح اإلاّنى ؤو كشبها إلاؽهىس اللغت ففُه كىالن: 

ض ظلُمان ببشاهُم اإلاضوي، ؤخذهما ِذ اك:  1، همباخث في ِلم اللشاءاثم الجىاص وآلاخش بجىاصها، اهٍش: ِبذالٍّض )الٍش

 .256-254(، 2311داس هىىص بؼبُلُا لليؽش والخىصَْ، 
ً، مججفعحر اللشآن الٍُّمؤبى الفذاء بظماُِل بً هشحر الذمؽلي،   3 ، 1، جدم. مفىفى العُذ مدمذ وآخٍش

 .211(، 2333)الجحزة: ماظعت كشوبت،  1ه
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 ًُ شابان لم  فمل بِشاب ِلى بِشاب، هما ال ًلاٌ بإن بخذي ألاخشي، وبرا اخخلف ؤلِا

ِذة اإلازوىسة وهلل اللشاءجحن ؤحىد مً ألاخشي"، زم جابْ خالذ ِشمان بخىلُذ جلً اللا

وبذس الذًً  4هـ(،338ؤكىاٌ بّن الّلماء فحها هإبي حّفش ؤخمذ بً مدمذ الىداط )ث 

التي جذِم اللٌى بّذم جشحُذ ؤو جفمُل بخذي اللشاءاث ِلى  5هـ(794الضسهص ي )ث 

حت واخذة ى دس لِعذ ِلومما ال ًخفى ؤن اللشاءاث  6ألاخشي برا زبدذ صختها ؤو جىاجشها.

  في الجىدة والشواًت.

لى هزا فلذ دَ  الّلماء، ومجهم اإلافعشون، في جمدُق اللشاءاث وهلذها إلاّشفت  َج سَ ِو

اإلالبٌى مجها واإلاشدود ؤو الترحُذ فُما بُجها. بن ؤهمُت مّشفت ِلم اللشاءة باليعبت بلى 

 لفهم آلاًت اإلافعش جىمً في ِذم اخخُاسه للشاءة مىدىلت ؤو غحر صخُدت وحّلها ؤظاظ
ً
ا

 لزلً،وبىاء اإلاّنى، وجي
ً
ت وفلا ً الشئٍت الخفعحًر ً مً هلذ اللشاءاث و  7ٍى مىكف اإلافعٍش

 اؼتهاس جىاجش اللشاءاث العبْ. بعبب مازشاث واِخباساث مخّذدة، مً ؤهمها مخفاوث

اء ِلى ًذي ؤخمذ بً مىس ى بً الّباط البغذادي اإلاؽهىس مفهىم العبّت اللشّ  ٌهش 

، ووان لهزا الىخاب ؤزش هبحر العبّت في اللشاءاثهـ( مً خالٌ هخابه: 324بابً مجاهذ )ث 

                                                             
: "العالمت ِىذ ؤهل الذًً ؤهه برا صخذ اللشاءجان 23كاٌ ؤبى حّفش الىداط في بِشاب ظىسة اإلاضمل آلاًت   4

 ًِ الىبي، فُإزم مً كاٌ رلً
ً
". اهٍش: ؤبى حّفش ؤخمذ بً مدمذ ًِ الجماِت ؤال ًلاٌ: ؤخذهما ؤحىد، ألنهما حمُّا

 . 1217(، 2338)بحروث: داس اإلاّشفت،  2، هبِشاب اللشآنالىداط، 
هلل الضسهص ي سواًت ًِ ؤبي ِمش الضاهذ ؤن ؤبا الّباط ؤخمذ بً ًديى الؽِباوي اإلاؽهىس بشّلب كاٌ: "برا   5

 ِلى بِشاب في اللشآن، فةرا خشحذ بلى الىالم )هالم الىاط(  اخخلف ؤلاِشاب في اللشآن ًِ العبّت لم
ً
ؤفمل بِشابا

ٍهش مً هالم سّلب ؤزش حعبُْ اللشاءاث ِلى هٍشجه هدى اللشاءاث. بذس الذًً مدمذ ِبذ  فملذ ألاكىي وهى ؤخعً". ٍو

 .     342(، د. ثبت داس الترار، )اللاهشة: مىخ 1، جدم. مدمذ ؤبى الفمل ببشاهُم، جالبرهان في ِلىم اللشانهللا الضسهص ي، 
 ودساظتخالذ بً ِشمان العبذ،   6

ً
اك: داس ابً ِفان،  1، ه1، مجكىاِذ الخفعحر: حمّا -97(، 1421)الٍش

99. 
)بحروث: مشهض الخماسة لخىمُت الفىش الاظالمي،  1، هاإلابادت الّامت لذسط اللشان وجفعحرهمدمذ مفىفىي،   7

2312 ،)197-198. 
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ً بل وختى في ِشك اإلا 8في اججاهاث الّلماء في جإلُف هخب اللشاءاث فُما بّذ، فعٍش

ُخب حّلُل كشاءاث هاالء العبّت، ؤو ما  مً جلً آلازاس لللشاءاث في هخب الخفعحر. 
ُ
ٌهىس ه

ن وان هزا كذ ٌهش كبل ِفش ابً خخجاج باللشاءاث وجىححهها، وبِلحها بّلم الا ًىلم 

 9كشاءاث هاالء العبّت وان ؤهثر بّذ ِفش ابً مجاهذ.خىحُه مجاهذ، بال ؤن الاهخمام ب

ه )ث  ، الدجت في اللشاءاث العبْهـ(: 373هىخاب ؤبي ِبذهللا الخعحن بً ؤخمذ بً خالٍى

الدجت لللشاء العبّت ؤثمت هـ(: 377لغفاس الفاسس ي )ث وهخاب ؤبي ِلي الخعً بً ِبذا

. بل بن ِشمان بً حني ألامفاس بالدجاص والّشاق والؽام الزًً رهشهم ؤبى بىش بً مجاهذ

هـ( ًزهش كعمحن مً اللشاءة في صماهه، وهما: ألاٌو ما احخمْ ِلُه ؤهثر كشاء 392)ث 

وآلاخش هى الخاسج ًِ كشاءة اللشاء ألامفاس، وهى اإلازوىس في هخاب العبّت البً مجاهذ، 

وحذًش بالزهش ؤن هاالء الّلماء  13العبّت ؤو ما ٌعمُه البّن بالؽار في رلً الىكذ.

 الشالزت ممً جخلمز ِلى ًذ ابً مجاهذ.

                                                             
خ   8 هـ( ؤن اكخفاس ابً مجاهذ ِلى 437جإلُف ابً مجاهذ لىخاب العبّت، رهش ميي اللِس ي )ث بما ًخّلم بخاٍس

كشاءاث هاالء العبّت وان كبل ظىت زالزماثت ؤو هدىها، ؤي في ؤواخش اللشن الشالث ؤو ؤواثل اللشن الشابْ. اهٍش: ميي بً 

(، لاهشة: مىبّت نهمت مفش، د. ثل ؼلبي، )ال، جدم. ِبذالفخاح بظماُِؤلاباهت ًِ مّاوي اللشاءاثؤبي والب اللِس ي، 

خ ِلىم اللشآن ختى نهاًت اللشن الخامغ الهجشي ؛ ؤخعً مدمذ ؤؼشف الذًً، 87 ، سظالت ماحعخحر، )اإلاذًىت جاٍس

 73هـ(، 1436-1435اإلاىىسة: الجامّت ؤلاظالمُت، كعم الذساظاث الّلُا، ؼّبت الخفعحر، 
ً
زهش ؤًما ؼادي خىمذ  . ٍو

خ جىىس اظخخذام مفىلح الخىاجش لللشاءاث الشظمُت اإلاذوهت، في هزا هفش ؤن ِمل اب ً مجاهذ وان له ؤزش هبحر في جاٍس

الفذد ًجّل ؼادي خىمذ جفعحر ؤلامام الىبري همشاٌ للمىكف الىلذي مً اللشاءاث لّفش ٌعبم ِفش الدعبُْ. 

 اهٍش:

Shady Hekmat Nasser, The Transmission of the Variant Readings of the Qur’an: The Problem of 

Tawatur and Emergence of Shawadhdh, (Leiden: Brill, 2013),  35-47.    
خ ِلىم اللشآنؤخعً مدمذ،   9  .195-193، جاٍس

، جدم. ِلي 1، جاإلاددعب في جبحن وحىه ؼىار اللشاءاث وؤلاًماح ِجهااهٍش: ؤبى الفخذ ِشمان بً حني،   13

ً، )اللاهشة: اإلاجلغ ألاِلى للؽاون ؤلاظالمُت لجىت بخُاء هخب العىت  .32(، 1994، الىجذي هاـف وآخٍش
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اهدؽاس اللشاءاث خخجاج باللشاءاث ظاِذث ِلى هىان هخب ؤخشي غحر هخب الا 

ألبي ِمشو ِشمان بً ظُّذ الذاوي )ث  الخِعحر في اللشاءاث العبْهخاب  جهاالعبْ، مً بُ

حن ليل كاست مً العبّت. زم اصداد اهخمام ولبت الّلم هـ( والزي اكخفش فُه ِلى س 444 اٍو

بخّلم اللشاءاث العبْ مً خالٌ خفَ اإلاىٍىمت ألاؼهش في ِلم اللشاءاث والتي ال ًضاٌ 

َمه كاظم َم  ًدفٍها ول  
َ
ً ًشوم حّلم اللشاءاث ختى ِفشها الخالش، وهى الىخاب الزي هٍ

خشص ن هخاب الخِعحر للذاوي، وظماه: هـ( مً مممى 593ه الؽاوبي ألاهذلس ي )ث بً فحرّ 

ّشف بـ "متن الؽاوبُت". زم ًإحي ِفش ؼُخ مؽاًخ اللشاء،  ألاماوي ووحه التهاوي ٌُ والزي 

هـ( الؽهحر بابً 833وكمت مالفاث ِلم اللشاءاث، ؤبي الخحر مدمذ بً مدمذ الذمؽلي )ث 

اليؽش في اللشاءاث الجضسي، الزي اؼتهش مً خالٌ مالفاجه خٌى اللشاءاث الّؽش، فىخب: 

ب اليؽش، الّؽش . وكذ هلل ابً الجضسي هالم ِبذ الىهاب بً وُبت اليؽش، ومىٍىمت جلٍش

هـ( خٌى اللٌى بخىاجش اللشاءاث العبْ والّؽش في ؤخذ ؤحىبخه 771العبيي الؽافعي )ث 

ما هفه: "الخمذ هلل، اللشاءاث العبْ التي اكخفش ِلحها الؽاوبي والشالر التي هي كشاءة 

   11. . .".مخىاجشة مّلىمت مً الذًً بالمشوسةؤبي حّفش وكشاءة ٌّلىب وكشاءة خلف 

ش حعبُْ ابً مجاهذ ِلى جىىس هخب اللشاءاث فدعب، بل حّذي رلً لم ًلخفش ؤز

هـ( ؤن 716بلى ِلىم اللشآن والخفعحر، فُزهش ظلُمان ِبذ اللىي الىىفي البغذادي )ث 

يبغي للمفعش الىٍش فحها هي مّشفت اللشاءاث  مً الّلىم التي اؼخمل ِلحها اللشآن ٍو

                                                             
، جدم. العالم مدمذ مدمىد الؽىلُىي، اليؽش في اللشاءاث الّؽشبً الجضسي، ر مدمذ بً مدمذ ؤبى الخح  11

 .133-132(، 1435)اإلاذًىت اإلاىىسة: مجمْ اإلالً فهذ لىباِت اإلاصخف الؽٍشف،  2ج
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ٍهش جإزش  12بها مً ؼار ففُذ ؤو مخىحه. ًلخم اإلاىلىلت ًِ ألاثمت العبّت وسواتهم، وما ٍو

لت ِشلهم لللشاءاث ورهشهم  ً باؼتهاس كشاءاث اللشاء العبّت مً خالٌ وٍش اإلافعٍش

ىالح العبّت.  اـل

ً في اللشن الشاوي  ًدبحن مما ظبم ؤن اإلاىكف الىلذي مً اللشاءاث ِىذ اإلافعٍش

ً الخفعحر،   13الهجشي، هبذاًت لخذٍو
ً
 وجىّظّا

ً
ملاسهت بما  واللشن الشالث وان ؤهثر ٌهىسا

 بّذه مً اللشون.

ً الخفعحر  في هزه الشالث الهجشي، الهجشي وجىظْ في اللشن في اللشن الشاوي بذؤ جذٍو

ٌهشث في هخب الخفعحر راث الىابْ الىلذي مىاكؽاث وجىححهاث واخخُاساث الفترة 

ً الىلذًت لللشاءاث، اإلاخىاجشة مجها ؤو غحرها، مخخ لفت لللشاءاث، وواهذ مىاكف اإلافعٍش

باخخالف مّاًحر الىلذ ليل مفعش وجىبُله لها. في هزا الفذد ؤؼاس ابً الجضسي بلى ؤن ابً 

ً، خُث كاٌ ابً الجضسي:  ش الىبري وان ؤٌو بمام هاكذ لللشاءاث اإلاخىاجشة مً اإلافعٍش حٍش

الصخُدت وسهب هزا اإلادزوس ابً  ىش هزه اللشاءة وغحرها مً اللشاءاث"وؤٌو َمً وّلمه ؤه

ش ا .حٍش
ً
دبْ ِبذ الباقي ظِس ي سؤي ابً الجضسي في رلً ؤًما  14لىبري بّذ الشالزماثت"، ٍو

ٍهش 
ُ
ؤبا الخعً ظُّذ بً الىبري ؤن  بُّن ألابدار خٌى الخفاظحر التي ظبلذبِىما ج

                                                             
)اللاهشة:  2، جدم. ِبذاللادس خعحن، هؤلاهعحر في ِلم الخفعحرظلُمان بً ِبذاللىي الىىفي البغذادي،   12

 .49مىخبت آلاداب، د. ث(، 
)اللاهشة: داس العالم للىباِت واليؽش والخىصَْ  1، هالخفعحر وسحالهاهٍش: مدمذ الفالل بً ِاؼىس،   13

 .31-33(، 2338والترحمت ، 
، كىاِذ ؛ ِبذ الباقي بً ِبذ الشخمً بً ظشاكت ظِس ي1695/ 5، ، اليؽش في اللشاءاث الّؽشابً الجضسي 14

ت جىبُلُت اك: داس هىىص بؼبُلُا لليؽش والخىصَْ، 1، ههلذ اللشاءاث اللشآهُت: دساظت هٍٍش . مً بحن 431(، 2339 )الٍش

خي لعىذ كشاءة ابً ِامش الؽامي الزي كشؤ ِلى اإلاغحرة بً ؤبي  اهخلاداث الىبري ججاه اللشاءاث العبّت هى الىلذ الخاٍس

ؼهاب اإلاخضومي الزي كشؤ ِلى ِشمان بً ِفان، خُث كاٌ الىبري: بن هزا غحر مّشوف، وسّد السخاوي سؤي الىبري 

، 2ججدم. ِلي خعحن البىاب،  ،حماٌ اللشاء وهماٌ ؤلاكشاءلذًً ِلي بً مدمذ السخاوي، هزا. اهٍش: ؤبى الخعً ِلم ا

 . 435-432(، 1987)مىت اإلاىشمت: مىخبت الترار،  1ه
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اد الفشاهـ( 215)ث ألاخفؾ معّذة  ا ًديى بً ٍص هـ( واهذ لهما 237ء )ث وؤبا صهٍش

 .مّاوي اللشآنمىاكؽاث هلذًت ججاه اللشاءاث في هخابحهما اإلاىظىم بـ: 

في هزا الفذد جزهش الباخشت خلىد والٌ الخعاوي في سظالتها للذهخىساة ؤن مذسظت 

البفشة في الىدى واهذ هي ألاظبم في وًّ اللشاءاث، وهزا الشؤي مىافم إلاا رهشه مدمذ 

خُث  15بإظبلُت هداة البفشة اإلاخلذمحن في الىًّ ِلى اللشاءاث، ِبذالخالم ِمُمت

رهشث خلىد الخعاوي ؤن ألاخفؾ هى ؤٌو مً فخذ باب الىًّ ِلى اللشاءاث في هخابه: 

هـ( والفشاء وغحرهما مً هداة 189اجي )ث ، زم جبّه ِلي بً خمضة الىعمّاوي اللشآن

م( الزي ًشي ؤن الىعاجي 2335جخالف سؤي ؼىقي لُف )ث وهي بزلً  16اليىفت في رلً،

بغن  17مً اإلاذسظت اليىفُت هى الزي بذؤ جخىئت اللشاء زم جىظْ في رلً جلمُزه الفشاء.

ٍخحن ِلى ألاخشي في هلذها الىٍش ًِ اخخالف الباخشحن في ؤظبلُت بخذي اإلاذسظخحن الىدى 

لللشاءاث، بال ؤن هزا ًذٌ ِلى ؤكل جلذًش ٌهىس اإلاىكف الىلذي لللشاءاث في هخب جفعحر 

ش الىبري.   جلً الفترة ِلى مخخلف اججاهاتها، ورلً كبل ابً حٍش

ًٍ ؤن  ًُ هخب الخفعحر  ٌهىس بىادس اإلاىهج الىلذي واهذ فيمما ظبم رهشه، كذ 

 مً هخاب مّاوي اللشآن لؤلخفؾ، و شآنمّاوي اللاللغىي هىخاب 
ً
للفشاء الزي اظخفاد هشحرا

 
ً
 اظخفاد الىبري في جفعحره، بال ؤن اإلاىهج الىلذي وان كذ بذؤ ؤًما

ً
ألاخفؾ، ومجهما ؤًما

لت الخّلُم ِلى  ت وخؽذها بلى وٍش لت حمْ الشواًاث الخفعحًر في الخفعحر ألازشي مً وٍش

هـ( في ؤواخش اللشن 233حر ًديى بً ظالم البفشي )ث الشواًاث وهلذها والتي ٌهشث في جفع

                                                             
 .19)اللاهشة: داس الخذًث، د. ث(،  1، جدساظاث ألظلىب اللشآنالخالم ِمُمت،  مدمذ ِبذ  15
 خلىد بً والٌ الخعاوي،   16

ً
 ودساظت وجدلُال

ً
حن في اللشاءاث العبْ: حمّا حن والىدٍى ، سظالت مىاًِ اللغٍى

 .23-16(، 1434-1433دهخىساة )مىت اإلاىشمت: حامّت ؤم اللشي، ولُت الذِىة وؤـٌى الذًً كعم اللشاءاث، 
تؼىقي لُف،   17  .158-157(، 2338)اللاهشة: داس اإلاّاسف،  11، هاإلاذاسط الىدٍى
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م( ؤن ًديى بً ظالم هى ماظغ 1973الشاوي الهجشي. ًشي مدمذ الفالل بً ِاؼىس )ث 

لت الخفعحر الىلذي ؤو الخفعحر ألازشي الىٍشي الزي ظاس ِلُه ِمً بّذه ؤبى حّفش  وٍش

ووان لُديى بً ظالم اهخمام باللشاءاث في جفعحره خُث ًخذسج مً اخخُاس اإلاّنى  18الىبري.

 بلى اخخُاساجه في اللشاءة بما ًلخض ي ؤن له 
ً
بلى اخخُاس اللشاءة التي جخماش ى وبًاه، مؽحرا

.
ً
لا  سواًت ؤو وٍش

 الخخالف اإلاىكف الىلذي مً اللشاءاث ِىذ ًديى بً ظالم، ألاخفؾ، 
ً
همشب مشاال

 ا
ّ
  ىا هللاَ ُل لفشاء، والىبري، وهى كىله حّالى: }واج

َ
  بِه  لىَن اءَ َع الزي ح

َ
. حاء [1]اليعاء:  ام{َخ سْ وألا

ؤهه اهخفى بخىحُه اللشاءة مً غحر جشحُذ لها بلىله:  19في مخخفَشي جفعحر ًديى بً ظالم

"ؤي واجلىا ألاسخام ؤن جلىّىها، هزا جفعحر َمً كشؤها بالىفب، وَمً كشؤها بالجش ؤساد 

بخالف ألاخفؾ  23الزي حعإلىن به وألاسخاِم، وهى كٌى الشحل وؽذجً باهلل وبالشخم".

الزي سّجح كشاءة الىفب بلىله: ")وألاسخاَم( مىفىبت ؤي اجلىا ألاسخام، وكاٌ بّمهم: 

 21، ألهً ال ججشي الٍاهش اإلاجشوس ِلى اإلاممش اإلاجشوس".وألاٌو ؤخعً)وألاسخاِم( حش، 

ِفف الفشاء كشاءة  ًَ الجش في ولمت )ألاسخاِم( باللبذ، فلاٌ: "فىفب ألاسخام، في خحن 

ذ واجلىا ألاسخام ؤن جلىّىها. وسوي ًِ ببشاهُم الىخعي ؤهه خفن ألاسخام، كاٌ: هى  ًٍش

 ِلى مخفىك"، زم ؤوسد وفُه كبذهلىلهم: باهلل والشخم، 
ً
ُشّد مخفىلا

َ
، ألن الّشب ال ج

                                                             
 . 39-37، الخفعحر وسحالهاهٍش: مدمذالفالل بً ِاؼىس،   18
جفعحر ًديى بً ظالم اإلاىبُى والزي خللخه هىذ ؼليي ال ٌؽمل ول ظىس اللشآن، خُث ًبذؤ بعىسة الىدل   19

يخهي بعىسة الفافاث، بخالف مخخف ه: جفعحر هىد الهىاسي وجفعحر ابً ؤبي صمىحن. ٍو  ٍش
ضدىم الهىاسي، اهٍش: هىد بً م  23 في، ،جفعحر هخاب هللا الٍّض )بحروث:  1ه ،1ج جدم. بالخاج بً ظُّذ ؼٍش

ض؛ ؤبي ِبذهللا مدمذ بً ِبذهللا بً ؤبي صمىحن، 346(، 1993داس الغشب ؤلاظالمي،  جدم. خعحن بً  ،جفعحر اللشآن الٍّض

 .345-344(، 2332واليؽش،  )اللاهشة: الفاسوق الخذًشت للىباِت 1ه، 1مجِياؼت ومدمذ بً مفىفى الىجز، 
 .243/ 1، مّاوي اللشآنألاخفؾ،   21
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م ؤن هزا ًجىص في 
ّ
 في حىاصه بال ؤهه ِل

ً
وهزلً ًشجح الىبري كشاءة  22الؽّش لمُله.ؼّشا

َذ ِْشله لخىحُه كشاءة الىفب والجش  ّْ لفَ )ألاسخاَم( بالىفب ِلى كشاءتها بالجش، فَب

ْبِذي سؤًه في اللشاءة بلىله: "وبًشاده  ًُ ت لىال اللشاءجحن  واللشاءة التي ال ِذة سواًاث جفعحًر

الىفب، بمّنى واجلىا ألاسخام ؤن جلىّىها إلاا كذ  ؤظخجحز للاست ؤن ًلشؤ غحرها في رلً

بِّىا مً ؤن الّشب ال حّىف بٍاهش مً ألاظماء ِلى مىنى في خاٌ الخفن بال في لشوسة 

فذ ت ًِ خمضة بً خبِب مْ ؤن اللشاءة بالجش هي كشاءة مشوٍّ  23كبل". ؼّش ِلى ما ـو

اث اليىفي )ث  ّخبر كشاءتهم فُما بّذ مخىاجشة  24هـ( ؤخذ اللشاء العبّت156الٍض
ُ
الزًً ح

 وصخُدت ومّلىمت مً الذًً بالمشوسة.  

 

 إشكاليات البحث  .ب

د زالزت بؼيالُاث سثِعُت لهزا البدث:  مما ظبم بُاهه ًمىً ؤن جدذَّ

 هُف وان هلذ اللشاءاث ِىذ مفعشي اللشن الشاوي والشالث الهجشي؟ -1

 ىذ ِلحها اإلافعشون في هلذهم اللشاءاث؟ما هي اإلاّاًحر التي اظد -2

مفعشي اللشن الشاوي والشالث  لف اإلاىكف الىلذي مً اللشاءاث بحنإلاارا اخخ -3

 الهجشي؟ وما هي الّىامل اإلاازشة في رلً؟

 

                                                             
اد الفشاء،   22 ا ًديى بً ٍص  3، ه1ججدم. مدمذ ِلي الىجاس وؤخمذ ًىظف هجاحي، ، مّاوي اللشآنؤبى صهٍش

 .253-252(، 1983لم الىخب، ا)بحروث: ِ
 .353-346/ 6، حامْ البُانالىبري،   23

 3، جدم. ؼىقي لُف، ههخاب العبّت في اللشاءاثؤبى بىش ؤخمذ بً مىس ى بً مجاهذ البغذادي،   24

 . 226  )اللاهشة: داس اإلاّاسف، د. ث(،
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 سهاماثهج. أهداف البحث وا

ً في اللشن الشاوي والشالث الهجشي،  -1 مّشفت جىىس هلذ اللشاءاث ِىذ اإلافعٍش

 إلاعخخذمت في الىلذ.وألالفاً ا

الىؽف ًِ جىىس واخخالف اإلاشجىضاث واإلاّاًحر لىلذ اللشاءاث في اللشن الشاوي  -2

َْ ؤن مّاًحر هلذ اللشاءاث هي هفعها التي ؤحمْ ِلُه الّلماء: صخت العىذ،  َم
َ
والشالث. ف

ادة مشاِاة ظُاق  مىافلتها لشظم ؤخذ اإلافاخف الّشماهُت، ومىافلتها للغت الّشبُت، بٍض

ً، بال ؤن جىبُم هزه اإلاّاًحر اخخلف مً ِفش لّفش، ومفعش آلخش.  اإلاّنى ِىذ اإلافعٍش

 جدلُل ؤظباب اخخالف مىكف اإلافعٍشً مً اللشاءاث، والّىامل اإلاازشة في رلً. -3

ً  اًخّلم به مً خالٌ كشاءة هخب اللشاءاث وما ًٍهش ؤن ِلماء اللشاءاث واإلافعٍش

ي في اللشن الشابْ الهجشي وما بّذه ًدُىىن اللشاءاث بّذ ِفش اؼتهاس حعبُْ العبّت ؤ

الّؽشة بهالت مً اللذاظت وخٍش اإلاعاط بىلذها، ؤو هإنها مً  اإلاعىذة لللشاء العبّت ؤو

ً كبل رلً الزًً  َماث الخاسحت ًِ داثشة الخلُُم، بخالف مىكف اللشاء واإلافعٍش
َّ
اإلاعل

ٌ  هلذ اللشاءاث بؽيل مىظْ. وهزا ًجشها بلىماسظىا  بّن ألامىس ل ؤن الدعلُم اللى

لُه ًمى ً اللٌى ؤن "حغحر اِخباس وألاؼُاء هى ؤمش وعبي ًخخلف باإلاّىُاث الضمياهُت. ِو

ماث
َّ
ًخغحر باألصمىت وألامىىت والىٍم اإلاّشفُت"، وهى ؤمش ًىىبم ِلى اللشاءاث  الشىابذ واإلاَعل

. هزا البدث ٌّخبر معاهمت مّشفُت في بِادة كشاءة الى
ً
خب التي ماسظذ هلذ ؤًما

اللشاءاث، خُث ٌّخبر مدمذ الخعحن ملُىان ؤن بؼيالُت هلذ اللشاءاث مً ؤخىش 

 بؼيالُاث الترار ؤلاظالمي. 
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 د. الدراسات السابقة

ه  ًمىً جلعُم الذساظاث اإلاخّللت بمىلُى هزا البدث بلى كعمحن: كعم وان مىلِى

حن والىداة، اإلاىكف الىلذي مً اللشاءاث مً خالٌ دساظت فىش  ً ؤو اللغٍى الّلماء اإلافعٍش

ه ٌاهشة هلذ اللشاءاث هفعها.  وكعم آخش وان مىلِى

ً مً اللشاءاث، فإهثر  اخخلفذ هٍشاث الباخشحن ججاه اإلاىكف الىلذي للمفعٍش

 ًِ اللشاءاث اإلاؽهىسة وجيخلذ اإلاىكف الىلذي للمفعش مجها، ولّل 
ً
ٍهش ُمذافّت

َ
الىخاباث ج

 للبدث. مً بحن جلً الىخاباث هخاب لبِب العُّذ: اإلافعش الىبري ؤهثر 
ً
ا مً وان مىلِى

، خُث رهش ؤن الىبري اظخخذم دفاُ ًِ اللشاءاث اإلاخىاجشة في مىاحهت الىبري اإلافعش

ن، وفالل بحن اللشاءاث مً الشؤي واللُاط في مجاٌ ٌّخمذ ِلى الشواًت والىلل اإلاد

 بدث  25هخفاس للغت وكىاِذ الىدى.ؤحل الا 
ً
 وجففُال

ً
لى هفغ الفىشة وبؽيل ؤهثر جىظّا ِو

ً اللشاءاث اإلاخىاجشة التي ؤهىشها الىبري، مدمذ ِاسف الهشسي في بدشه لذسحت اإلااحعخحر ِ

َخمغ الّزس للىبري بإّن ما وكْ مً بهياس ؤو جفمُل لللشاءاث واهذ مً باب الخىإ 
ْ
بال ؤهه ِال

في اإلالابل دافْ ِبذ الفخاح بظماُِل ؼلبي ًِ الىبري واهخلذ الىخابحن  26والعهى والغفلت.

ل إلاىاكفه ججاه اللشاءاث التي 
ّ
ل العابلحن وؤوضح ًِ مّاًحر كبٌى اللشاءة ِىذ الىبري، ِو

 27بُجها. اُتِهم بإهه سّدها ؤو فالل

                                                             
 للىبري ججاه اللشاءاث في  جفعحره. اهٍش: لبِب العُّذ،  89ِب العُّذ اهخلذ لب  25

ً
 ؤو مىكفا

ً
دفاُ ًِ مىلّا

 (.  1978، )اللاهشة: داس اإلاّاسف، اللشاءاث اإلاخىاجشة في مىاحهت الىبري اإلافعش
ش الىبري في جفعحره و الشد ِلُه: مً ؤٌو اللشآن مدمذ ِاسف ِشمان الهشسي  26 ، اللشاءاث التي ؤهىشها ابً حٍش

 .1986، بدث ماحعخحر ملذم للجامّت ؤلاظالمُت باإلاذًىت اإلاىىسة كعم الخفعحر، ة الخىبتبلى آخش ظىس 
خخُاس في اللشاءاث: ميؽاه و مؽشوُِخه و جبرثت ؤلامام الىبري مً تهمت بهياس ، الا ِبذ الفخاح بظماُِل ؼلبي  27

 (.1996بدث )مىت اإلاىشمت: حامّت ؤم اللشي،  اللشاءاث،
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لى ببدشه ًِ اإلاىكف الىلذي  هش في ألِا
ُ
وبإظلىب مخخلف، وبن اجفم مْ َمً ر

م بدث بظماُِل الىدان مً الاظخفهام ًِ وحىد هلذ ججاه للىبري مً اللشاءاث، اهىل

اللشاءاث مْ وحىد الشواًت اإلاىشسة اإلاؽهىسة في مجاٌ اللشاءاث وهي: )اللشاءة ظىت مخبّت( 

خُت، ًشي  التي مً اإلافترك ؤن جيىن خماًت لللشاءاث مً الىلذ. مً الىاخُت الخاٍس

خماِها إلالاًِغ لت هلذ اللشاءاث وام َمً بذؤوا خمبظماُِل الىدان ؤن هداة البفشة ُه 

اللغت الّشبُت، ووان رلً بّذ اهلماء الىفف ألاٌو مً اللشن الشاوي الهجشي، زم جابّهم 

حن واإلافعٍشً ومفىفي اللشاءاث، ومً لمجهم الىبري. وفي ظبُل البدث  غحرهم مً اللغٍى

خ لبذء ٌاهشة ًِ مىهج الىبري في هلذ اللشاءاث كام الباخث بظماُِل الىدان بالخإٍس

 بلى مشخلت ما كبل الىبري، ومشخلت الىبري ومً بّذه 
ً
خُا هلذ اللشاءاث خُث ًلعمها جاٍس

بذو ؤن  ورلً مً خالٌ بًشاد همارج لللشاءاث اإلاشدودة ِبر ظبّت كشون مً الضمان. ٍو

بظماُِل الىدان ٌعخخذم ِباسة الىلذ هىا بإنها مىكف الشد والىًّ في اللشاءاث، لزلً 

عخخلق الىدان بّن ًلّعم  مىكف الّلماء مً اللشاءاث بلى الىاكذًً واإلاذافّحن. َو

ً ؤهمها: كذ ًيىن الىًّ في اللشاءاث اإلاخىاجشة كبل ِلم ألاظباب في هلذ اللشاءاث، مِ 

ل الىداة بخدىُم كُاظاتهم، وال بَ مىىشها بخىاجشها، وكذ ًيىن الىًّ في اللشاءاث مً كِ 

 28ُذ وؤفصح.بإط ؤن ًيىن في اللشاءاث فف

 ؤّما مّالم مىهج هلذ اللشاءاث ِىذ الىبري فخخلخق في زالر هلاه: 

: ملُاط كبٌى اللشاءة: 
ً
بحماُ الدجت مً اللشاء  -2ت سظم اإلاصخف، مىافل -1ؤوال

 كىة الىحه في الّشبُت وألاصح في اللغت.  -3بالىلل اإلاعخفُن، 

                                                             
ّت والذساظاث ، "ٌاهشة هلذ اللشاءاث ومىهج الىبري فحها"بظماُِل ؤخمذ الىدان،   28 مجلت ولُت الؽَش

 .42(، 1989)الذوخت: حامّت كىش، الّذد العابْ،  ،ؤلاظالمُت
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: مُّاس الىبري في الترحُذ بحن اللشاءاث: 
ً
خماد بشؤي ؤهل  -2سؤي الىثرة،  -1زاهُا الِا

ل،   احعاق ألاظلىب مْ اللشاءة. -3الخإٍو

: مىهجُخه في الخىبُم: 
ً
ب ا -1زالشا جمعىه  -2لىحىه اإلاخخلفت ًِ الدعاوي، جفٍى

هلذه ؤلاظىاد  -4اتهام اإلاخالف للشاءة الّامت بالؽزور،  -3بشؤي الدجت وبن خالف سؤًه، 

 29اإلامىشب واِخماده بعىذ الشواًت.

شّد ِلى لبِب ال ًَ دفاُ ًِ اللشاءاث عُّذ في هخابه: والىدان في هزا البدث 

، الزي ًشي ؤن ظبب هلذ اللشاءاث ِىذ الىبري هى اإلاخىاجشة في مىاحهت الىبري اإلافعش

 جمعىه بملاًِغ ؤصخاب اللغت، وبِماله للشؤي في مجاٌ الشواًت اإلادمت.

حن هم الزًً وان لهم العبم في هلذ اللشاءاث، لزلً وان لهم هفِب  بما ؤن اللغٍى

  هبحر مً
َ
ًْ مىىلم الذفاُ ًِ اللشآن واللشاءاث اإلاخىاجشة ه مدعً هاؼم  َب خَ البدث. فِم

دسوَؾ ًِ مىكف ؤبي ًديى الفشاء مً اللشاءاث اإلاخىاجشة في هخابه مّاوي اللشآن، واهخهى 

خخجاج باللشاءة، زت مىاكف مخباًىت، وهي: مىكف الاظدؽهاد والا به البدث ؤن للفشاء زال

شاثخحن، ومىكف الخمُّف والىًّ في اللشاءة، ِلى ؤن هفىؿ ومىكف جشحُذ بخذي الل

 33هزا اإلاىكف ألاخحر كلُلت ملاسهت باإلاىكفحن العابلحن.

حن الزًً هخبىا ًِ  بن وان مىلُى بدث مدعً دسوَؾ هى الفشاء هإخذ اللغٍى

حن مً  جفعحر اللشآن، فالباخشت خلىد والٌ الخعاوي هخبذ ًِ اإلاىكف الىلذي للغٍى

اللشاءاث، ومً لمجهم الفشاء، ؤو بؽيل ؤخق وّجهم في اللشاءاث. اهىلم هزا البدث مً 

                                                             
 .58، "ٌاهشة هلذ اللشاءاث ومىهج الىبري فحها"بظماُِل ؤخمذ الىدان،   29
مجلت ولُت الذساظاث ، "مىكف الفشاء مً اللشاءاث اإلاخىاجشة في هخابه مّاوي اللشآن"مدعً هاؼم دسوَؾ،   33

 .   (2334الّذد العابْ والّؽشون، دبي، )، ؤلاظالمُت والّشبُت



13 
 

ـل والخاهم للىدى وكىاِذه ولِغ الّىغ هما فّل فىشة ؤن اللشآن واللشاءاث هما ألا 

 لهم 
ً
ت التي ولّىها مشجىضا ت واإلالاًِغ اللغٍى بّن الىداة خحن حّلىا الىفىؿ الؽٍّش

 ليل بمام 
ً
فشّدوا اللشاءاث اللشآهُت اإلاّاسلت لخلً اإلالاًِغ. ؤفشدث خلىد الخعاوي ففال

ًّ
ُ
حن في  مً ؤثمت اللشاءاث العبْ للخذًث ًِ كشاءاجه التي و فحها، فخزهش هفىؿ اللغٍى

الىًّ ِلى اللشاءة زم جىاكؽها وجدللها. ووان مً ؤهم هخاثج هزا البدث هى ؤن مً ؤظباب 

الىًّ في اللشاءاث ِذم جدّمل اللشاءة للُاط الىدى، والاظخلشاء الىاكق لبّن الىداة 

دهم ِلى الزي ًٍهش مً خالٌ اِخمادهم ِلى بّن لهجاث اللباثل دون غحرهم، واِخما

لى ما اظخلشؤجه مً ؤمشلت الىًّ ِلى  الؽاهذ الىاخذ الزي سبما ًيىن مجهٌى اللاثل. ِو

ذالتهم  اللشاءة، كّعَمذ خلىد ؤظباب الىًّ بلى كعمحن: ؤظباب جخّلم باللشاء ِو

 31ولبىهم في هلل الشواًت، وؤظباب جخّلم باللشاءة راتها.

ً هفغ مىلُى الباخشت خلىد ولىً بّذم جدذًذ اإلاىكف مً اللشاءاث بالىًّ،  ِو

مىكف الىداة مً اللشاءاث ختى  بهما بخدذًذ الضمً، كّذَم بظماُِل ؼّبان ؤوشوخخه ًِ

اللشن الشابْ الهجشي. مّهذ بظماُِل ؼّبان للبدث باِخباس اللشاءاث ؤخذ اإلافادس 

الشثِعُت للىدى الّشبي، وهي داخلت لمً اإلافادس العماُِت، واظخخلق ؤن مىكف 

ىن هم  حن ومىكف اللُاظُحن. فاألزٍش الىداة مً اللشاءاث كعمان، وهما: مىكف ألازٍش

مىا بها اإلادا
ّ
دها، بل هاـشوها وظل ًذون الزًً لم ًخّشلىا لىًّ اللشاءاث ؤو ججٍش

تها، وبن ٌهش مجهم اإلاداولت ببّن الترحُداث لها، هّبذهللا بً بسخاق 
ّ

وكبلىها ِلى ِال

هـ(. ؤما اللُاظُىن فُإّوِلىن 173هـ(، والخلُل بً ؤخمذ الفشاهُذي )ث 117الخمشمي )ث 

                                                             
حن والىدٍىخلىد والٌ الخعاوي  31  ، مىاًِ اللغٍى

ً
 ودساظت وجدلُال

ً
، سظالت حن في اللشاءاث العبْ: حمّا

 .  1434دهخىساة، ولُت الذِىة وؤـىٌ الذًً، كعم اللشاءاث، حامّت ؤم اللشي، مىت اإلاىشمت، 
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ىّىىن فحها برا اللشاءاث لخخمْ لللىاِذ،  خهجمىن ِلحها ٍو ؤو ًشمىن اللشاءاث باللخً ٍو

حّاسلذ مْ كىاِذهم وملاًِعهم، والىعاجي وألاخفؾ والفشاء. غحر ؤن حمُْ الىداة، 

 ًُ حن مجهم واللُاظُحن، لم  ت شِّ َف ألازٍش كىا في مىاكفهم مً اللشاءاث بحن كشاءة ظبُّت ؤو ِؽٍش

 32ؤو ؼارة.

ومً مىٍىس مخخلف ًِ الىخاباث العابلت وبؽيل ؤهثر حشؤة هخب مدمذ الخعحن 

م بحن  ملُىان ًِ بؼيالُت الىلذ في اللشاءاث اللشآهُت. اهىلم الباخث مً مبذؤ الخفٍش

للشاءاث، والتي ًترجب ِلحها بؼيالُت جىاجش اللشاءاث التي لم ًخفم خىلها الّلماء. اللشآن وا

 ِلى رلً، فةن اللٌى بّذم جىاجش اللشاءاث العبْ ال ٌعخلضم اللٌى بّذم جىاجش 
ً
وجإظِعا

اللشآن. ؤما اـىالح هلذ اللشاءاث فلِغ اإلاشاد به هى اإلاّنى العلبي فلي ؤي سفن اللشاءة 

ذم كبىلها، و   ُبمَبرساث وحجج ِو
ً
ت وجمُّفا  وجلٍى

ً
 وجشحُدا

ً
لىىه بِماٌ الفىش فحها اخخُاسا

ِلمُت، جىىلم مً زىابذ ؤلاًمان بخىاجش اللشآن وظالمخه مً ؤي هلق. مً ؤحل هزه 

 الىلىت اظدؽهذ مدمذ اإلالُىان بابً مجاهذ، ُمعّبْ الع
ً
بّت، الزي حّشك هى ؤًما

للبّن الا  ىم اللشآن. مجها اِترالاث ِلى اللشاء العبّت هخلاداث مً ِلماء اللشاءاث ِو

 مً خُث الّذد، ؤو اِترالاث ِلى اللشاء العبّت ؤهفعهم، وغحرها.

لم ًىً  ومً خالٌ بدث مدمذ اإلالُىان لىخاب العبّت جبّحن ؤن مىكف ابً مجاهذ

ً اإلادافٍحن الزًً ًجزهىن اللشاءاث ًِ الخلُُم. فلذ   مْ مىكف ؤهثر اإلاخإخٍش
ً
ميسجما

ف بّن اللشاء وكشاءاتهم بـ )الخىإ( ؤٌه مشاث، بـ )الىهم(  6شث الىخاثج ؤن ابً مجاهذ ـو

َعت  33مشاث، بـ )الغلي(  9 مشة، وبـ )اللخً مشة واخذة(. واهذ احتهاداث ابً مجاهذ ماظَّ

                                                             
ب  مً اللشاءاث اللشآهُت ختى نهاًت اللشن الشابْ الهجشي، مىاكف الىداةؼّبان ـالح،   32 )اللاهشة: داس غٍش

 (.    2335للىباِت واليؽش، 
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سوي مً آلازاس ألاخشي التي جدخاج بلى  ِلى كاِذة ؤن ما سواه اللشاء مً اللشاءاث جمازل ما

ماث ال ًجىص اإلاعاط بها ؤو جمدُق وهل
َّ
ٌَ مْ مشوس الضمً بلى ُمَعل ذ. غحر ؤن هزا جدّى

 مدمذ اإلالُىان في آخش بدشه بلى بِادة كشاءة الىفىؿ التي ماسظذ 
ّ

هلذها. لزلً خث

)هلذ اللشاءاث(، خاـت في الترار الىدىي إلاا لها مً ِالكت ووُذة باللشاءاث، ولى ؤن 

ّذ مً ؤخىش بؼيالُاث الترار ؤلاظالمي.بؼيالُت هلذ اللشاءاث، في سؤًه َّ ُ
 33، ح

ىهج الىلذ في مومً الذساظاث التي دسظذ ٌاهشة هلذ اللشاءاث هفعها هخاب: 

 بحن هزا الىخاب وبحن ملالت مدمذ اإلالُىان العابلت  الخفعحر
ً
ٍهش جلاسبا إلخعان ألامحن. ٍو

الزهش مً خُث سئٍت ؤن هلذ اللشاءاث ال ًازش ِلى هٍشة جىاجش اللشآن. وهملذمت لٍاهشة 

الىلذ في فىش ؤلاوعان بؽيل ِام والخفعحر بؽيل خاؿ، ًشي بخعان ألامحن ؤن ٌاهشة 

ّهالث الى
َ
ا لذًه مً ُما

َ
لذ بؽيل ِام هى ؤمٌش وبُعي مخّلم بىحىد ؤلاوعان وجفىحره، إلِا

ىلبن لص يء آخش. وألن الفىش البؽشي  وآلُاث رهىُت وهفعُت خاـت حّلخه ًشجاح لص يء ٍو

ذخل هزا  ، ٍو
ً
ا  لشوٍس

ً
ُهىا ًيىن الىلذ واحبا

َ
بىبُّخه ًخّّشك للىلق والعهى والخىإ، ف

حر. وبما ؤن مّاوي اللشآن جخّلم باأللفاً ومجها حّشف دالالث آلاًاث، الىلذ في داثشة الخفع

ادة ؤو الىلفان ؤو الخغحر،  لم اللشاءاث هى الّلم الزي ًبدث ًِ اخخالف ألالفاً بالٍض ِو

 وان لّلم اللشاءاث جإزحر ؤظاس ي في الخفعحر.

 ًِ مىهج الىلذ في ال
ً
ُْ، لشاءاث، بدث فُه ِذة مىالِلذ بخعان ألامحن ففال

َن ؤن جىاجش اللشآن ال ًخىكف ِلى جىاجش اللشاءاث،  مجها معإلت جىاجش اللشاءاث، خُث بحَّ

وهزلً ال اسجباه بحن اللشاءاث العبْ وألاخشف العبّت التي هٌض اللشآن بها الىاسدة في 

                                                             
مجلت ، "اللشاءاث اللشآهُت، بؼيالُت الىلذ: كشاءة في هخاب العبّت البً مجاهذ"مدمذ الخعحن ملُىان،   33

، -، )مفشاجت: حامّت مفشاجتالعاجل  (.   2336لُبُا، الّذد ألاٌو
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 ِلى رلً، ًزهش 
ً
ىفا الخذًث. هزا وكذ اخخلف الّلماء في معإلت جىاجش اللشاءاث، ِو

 ُمْعِلم ِلى بهياسها ؤو  بخعان ألامحن
َ
ؤهه لى واهذ اللشاءاث مخىاجشة ًِ الىبي إلاا ججّشؤ

خي ًلٌى بخالف رلً، خُث ؤن اللشاء العبّت واهىا ِمً ؤواثل  هلذها، غحر ؤن الىاكْ الخاٍس

م اللشاء والشواة ؤهفعهم مً 
َ
ْعل ٌَ ًْ ؤحشي ِملُت الىلذ والخمدُق في اللشاءاث، هما لم  َم

 الىلذ.

ً مً اللشاءاث زم ًىمل ب خعان ألامحن هزا الففل بزهش همارج مىاكف اإلافعٍش

لت اخخُاسهم لها، مجهم الىبري، وؤبى اللاظم مدمىد بً ِمش الضمخؽشي )ث  هـ(، 538ووٍش

لّذم مبذؤ الخىفُم بحن اللشاءاث بلذس ؤلاميان بؽشه ؤن ال جمغ  ًُ  
ً
والىبرس ي. فالىبري مشال

ى، بجاهب جىفش ؼشاثي اللبٌى فحها، هؽهشة اللشاءة هزه اللشاءاث اإلاخّذدة حىهش اإلاّن

ب ِلى اخخالف اللشاءاث 
ّ
ومىافلتها لشظم اإلاصخف وففاختها مً خُث اللغت. ؤما برا جشج

  34اخخالف في اإلاّنى فهىان ًيىن ؤلاخخُاس وجشحُذ البّن ِلى آلاخش.

الترحُذ بحن اللشاءاث ًذخل لمً داثشة هلذ اللشاءاث، وهي ؤخذ الخلٌى التي 

ت مً  ًيخهي بلحها اإلافعش في مىاحهت حّذد اللشاءاث لآلًت. في البدث الزي كام به مجمِى

ذ، جىاو  ٌ ٌاهشة الترحُذ بحن الباخشحن: هىس الذًً ِتر، ِلي ؤظّذ، واوؽشاح ؤوغ ظٍى

ً مجها. خُث وان هىاق البدث مدفىسؤ في اللشاءاث  اللشاءاث اإلاخىاجشة ومىكف اإلافعٍش

الّؽش. وِمً مبذؤ حىاص الترحُذ بحن اللشاءاث بؽشوه مّخبرة، كّعم البدث مىكف 

، الىاِىىن في بّن اللشاءاث اإلاخىاجشة  ً مً اللشاءاث بلى زالزت، وهي: ألاٌو اإلافعٍش

ي والضمخؽشي وابً ِىُت ألاهذلس ي. الشاوي، اإلاشّجخىن بحن اللشاءاث اإلاخىاجشة الزًً والىبر 

                                                             
(، 2337لىباِت واليؽش والخىصَْ، )بحروث: داس الهادي ل 1، همىهج الىلذ في الخفعحراهٍش: بخعان ألامحن،   34

 بّذها. وما 217
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هللا مدمذ بً ؤخمذ  سفمىا الىًّ في اللشاءاث اإلاخىاجشة بل ًمُلىن للترحُذ هإبي ِبذ

(. الشالث، هـ1393ومدمذ الىاهش بً ِاؼىس )ث  (،ـه671ألاهفاسي اللشوبي )ث 

هللا مدمذ بً ِمش الشاصي  إلاخىاجشة هفخش الذًً ؤبي ِبذاإلاذافّىن ًِ حمُْ اللشاءاث ا

هـ(. مً هىا ًٍهش ؤن مً َبْحِن 745هـ( وؤبي خُان مدمذ بً ًىظف ألاهذلس ي )ث 636)ث 

آلازاس ؤلاًجابُت لترحُذ اللشاءاث هى بزشاء ِلم جىحُه اللشاءاث في هخب ِلىم اللشاءاث 

  35جخمشل في سفن بّن اللشاءاث اإلاخىاجشة.والخىحُه والخفعحر، في خحن ؤن آلازاس العلبُت 

ىَىن بالخفمُل بحن اللشا َّ  بدث ؼادي ؤخمذ اإلالخم، اإلا
ً
ءاث وال ًخخلف هشحرا

 ًِ 
ً
اإلاخىاجشة، ًِ بدث ٌاهشة جشحُذ اللشاءاث، بال ؤهه ٌعخخذم ولمت جفمُل بذال

جشحُذ. جترهض هزه اإلالالت في البدث ًِ ألاظباب التي دِذ بّن الّلماء بلى الخفمُل بحن 

اللشاءاث اإلاخىاجشة، مْ بُان ؤدلت اللاثلحن بالخفمُل واإلااوّحن له. فزهش ؤظباب الخفمُل 

ث التي جشحْ بلى حعّت ؤظباب، مجها ما ًخّلم بشظم اإلاصخف، والشواًت، بحن اللشاءا

ّن الىٍش ًِ اخخالف الّلماء بحن اللاثلحن بالخفمُل 
َ
واللغت. غحر ؤن اإلالفذ هىا هى ؤهه ِبغ

هم ِلى اللشآن والذفاُ ِىه، وبن سّجح  م هى خـش ؤو اإلااوّحن له بال ؤن مىىلم ول فٍش

 36ل بحن اللشاءاث اإلاخىاجشة.الباخث مزهب اإلااوّحن للخفمُ

لشاءاث اللشآهُت: كىاِذ هلذ المً ؤهم الذساظاث راث الفلت ببدشىا هى هخاب: 

ت جىبُلُت ل سظالت الذهخىساة ل . هزا الىخابدساظت هٍٍش  الباقي بً ِبذ ّبذهى في ألـا

لىمه، ولُت ؤـٌى الذًً، حامّت ؤلامام مدمذ  الشخمً بً ظشاكت ظِس ي بلعم اللشآن ِو

                                                             
ً مىه"هىس الذًً ِتر وآخشون،   35 مجلت بدىر حامّت ، "الترحُذ بحن اللشاءاث: ؤخيامه، ومىكف اإلافعٍش

ُت، الّذد خلب  .2314، ِام 4، ظلعلت الّلىم اللاهىهُت والؽِش
ّت والذساظاث ؤلاظالمُت ، "الخفمُل بحن اللشاءاث"ؼادي ؤخمذ اإلالخم،   36 )الذوخت: ولُت مجلت ولُت الؽَش

ّت والذساظاث ؤلاظالمُت، حامّت كىش،   .244 -233، 1الّذد  – 35(، اإلاجلذ 2317الؽَش
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بً ظّىد ؤلاظالمُت. بدث ِبذالباقي ظِس ي ًِ كىاِذ هلذ اللشاءاث ِىذ الّلماء خُث 

ًَ اللىاِذ الشالر ألاظاظُت لىلذ اللشاءاث بلغذ زال ت ِم ً كاِذة، حمُّها مخفِش ؽٍش  ِو
ً
زا

الباقي ظِس ي بخدلُل  ؤو ما حّشف بإسوان اللشاءاث الصخُدت واإلالبىلت. وهزلً كام ِبذ

مىاكف الّلماء مً اللشاءاث مً خالٌ حعلُي المىء ِلى ألاثمت اللشاء، وؤهّمِ الىخب 

، واإلافىلخاث اإلاعخخذمت في رلً. مً لمً هاالء الّلماء التي اِخيذ بىلذ اللشاءاث

الزًً اِخىىا بىلذ اللشاءاث هم اإلافعشون الزًً اهخمىا بىلذ اللشاءاث مً خالٌ هخب 

 الخفعحر ومّاوي اللشآن.

الباقي  وان الىبري، وابً ِىُت، والضمخؽشي هم اإلافعشون الزًً ؤوسدهم ِبذ

اء ؤصخاب هخب الخفعحر، في خحن وان الفشاء، ظِس ي هىّلاد اللشاءاث مً حملت الّلم

ألاخفؾ، الضحاج، والىداط ؤمشلت للّلماء ؤصخاب هخب مّاوي اللشآن. ما ًمحز هلذ 

اللشاءاث في هخب الخفعحر هى ؤهه بجاهب ألاسوان الشالزت للبٌى اللشاءاث، وان مّنى ظُاق 

 في هلذ اللشاءاث، وهزلً مخالفت اللشاءة
ً
 مهّما

ً
إلاا ِلُه ؤهثر ؤهل اللشاءة  آلاًاث ِامال

ل، وسواًاث ؤظباب الجزوٌ. خُت، فاظخيخج هزا البدث  37وؤهل الخإٍو ؤما مً الىاخُت الخاٍس

ؤن بذاًت هلذ اللشاءاث مً خُث اللغت وان في ِهذ الخابّحن، في خحن وان مىلْ اللشن 

 38هلذ اللشاءة مً خُث الشواة.الشالث هى بذاًت 

، مً هاخُت مىلُى ما ظبم مً الذساظاث مً ؤسبْ حىاهبًخماًض بدشىا ًِ  : ألاٌو

ً اإلابّثرة في هخب الخفعحر، لؽذة ِالكت ِلم الخفعحر  البدث وهى ؤفياس الّلماء اإلافعٍش

ؽاس ، جدذًذ الضمً باللشن الشاوي والشالث الهجشي ؤي كبل اؼتهاس واهدالشاويبّلم اللشاءاث. 

                                                             
 .494، كىاِذ هلذ اللشاءاث اللشآهُتِبذ الباقي ظِس ي،   37
 .578، كىاِذ هلذ اللشاءاث اللشآهُتاهٍش: ِبذ الباقي ظِس ي،   38
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، باللشاءاث العبْ ؤو الّؽش. الشابْاللشاءاث  جدذًذ ، ِذممفهىم اللشاءاث العبْ. الشالث

ؤن مفهىم هلذ اللشاءاث في هزه الذساظت ال ٌّني الىًّ ؤو الشد، بل ٌؽمل الترحُذ 

 ما بّذ.والخىحُه هما ظِخم جىضخه فُ

 

 النظري  ر طاه. لا 

ما اإلالفىد باإلاىكف الىلذي مً اللشاءاث؟ ًخيىن هزا اإلافىلح مً زالر ولماث، ظيبذؤ 

ىالحي ؤو ؤلا بخىلُذ اإلاّنى اللغىي ليل ولمت زم هزهش اإلا ، ولمت ّنى الـا
ً
لافي لها. ؤوال

  إلاىكف ؤـلها مً "وكف"، ومّىاهاا
ٌ

ث
ّ
ُلاٌ وكف مً فالن ؤما اإلاىكف ف 39في ش يء. جمى

لت خاـت، ؤو هى تهُا ِللي إلاّالجت  امله بىٍش ، ِو
ً
ىا ُّ َّ  ُم

ً
مىكف هزا: ؤي ظلً مّه معليا

 43ججشبت ؤو ؤمش مً ألامىس جصخبه ِادة اظخجابت خاـت.

، ولمت الىلذ، حاء في 
ً
هـ( ؤن الىلذ في 395البً فاسط )ث  معجم ملاًِغ اللغتزاهُا

اللغت هى ببشاص ش يء وبشوصه، ومىه هلذ الذساهم ؤي الىؽف ًِ خاله في حىدجه ؤو غحر 

لي )ث  41رلً. هـ( الزي ال ًخخلف بشبي مّنى الىلذ 711وهزلً ابً مىٍىس ؤلافٍش

بالذساهم، خُث رهش ؤن "الىلذ" هى جمُحز الذساهم وبخشاج الٍضف مجها، وكذ ًيىن بمّنى 

                                                             
ا، ؤبى الخعحن ؤخمذ بً ف  39 )بحروث:  6ج جدم. ِبذالعالم مدمذ هاسون، ،معجم ملاًِغ اللغتاسط بً صهٍش

 .135(، 1979داس الفىش، 
-2483(، 2338)اللاهشة: ِالم الىخب،  1، ه3، مجمعجم اللغت الّشبُت اإلاّاـشةاهٍش: ؤخمذ مخخاس ِمش،   43

2486. 
 .468-467/ 5، معجم ملاًِغ اللغتابً فاسط،   41
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مّنى  شهتهم جشوىن(ث الىاط هلذون وبن ج)بن هلذهما حاء في خذًث ألبي الذسداء:  ؤِاب

 42هلذتهم ؤي ِبتهم واغخبتهم كابلىن بمشله.

م، ولىجها وسدث في ِذة ؤخادًث ِ لى لم جشد ولمت "هلذ" واؼخلاكاتها في اللشآن الىٍش

 ن، مجها خذًث ؤبي رس: ِذة مّا
َ
 )ف
َ
 ا مَّ ل

َ
 شَ ف

ُ
  لُذ ىْ ًَ  َل َّ ىا َح غ

َ
 مِ ِْ ؼ

ً
  ًْ ئا

َ
. وكذ ؼشخه هم(امِ َّ و

. وهزلً حاء لفَ الىلذ في خذًث ؤبي 636ابً ألازحر )ث 
ً
 ٌعحرا

ً
هـ( بلىله: ؤي ًإول ؼِئا

  ْن عدؽَهذ به في كامىط لعان الّشب، )بِ الذسداء، وهى هفغ الخذًث اإلا
َ
 اَط الىّ  ذَث َل ه

 
َ
بالىٍش في ما وسد ًِ مّنى الىلذ لغت و  43ؤي بن ِبتهم واغخبتهم كابلىن بمشله. (وَن ُذ َل ه

، ًخفل بىلذ الذساهم لخمُحز حُذها مً سدًئها، ًٍهش ؤن د اللتها جذوس خٌى مدىسًٍ: ألاٌو

 مً 
ً
بان، ولىً اإلاّنى ألاٌو ؤوظْ داثشة ُبهم، واإلاّىُان كٍش ً ِو آلاخش: ًخفل بزم آلاخٍش

فش ِلى مّنى الشاوي، إلاا ٌؽخمل ِلُه مً مّنى فدق الجُذ مً الشديء، ؤما الشاوي فُلخ

 الزم وبٌهاس الُّىب.

الُّىب واإلاداظً. الخبحن بحن الخعً والشديء، وبٌهاس الىلذ هى ؤخشي،  ّباسةب

لُه فةهه م اليىاص، هى حّبحر ًِ مىكف هلي مخيامل في  ِو في خلُلخه، هما ًشي مدمذ هٍش

ر مجها ّبُ الىٍشة بلى الفً ِامت ؤو بلى ألادب خاـت، ًبذؤ بالخزوق ؤي اللذسة ِلى الخمُحز وََ 

م.بلى الخفعحر والخّل وبما ؤن اإلالفىد ألاظاس ي مً الىلذ هى اللذسة  44ُل والخدلُل والخلٍى

                                                             
لي اإلافشي ،   42 )بحروث: داس  3، جلعان الّشبؤبى الفمل حماٌ الذًً مدمذ بً مىشم بً مىٍىس الافٍش

 .426-425ـادس، د. ث(، 
ب الخذًث وألازشمجذ الذًً اإلاباسن بً مدمذ الجضسي اإلاّشوف بابً ألازحر،   43 جدم. ؤخمذ بً  ،الجهاًت في غٍش

 .4243)كىش: وصاسة ألاوكاف والؽاون ؤلاظالمُت، د. ث(،  9ج مدمذ الخشاه،
م اليىاص،   44 )بحروث: ماظعت ؤلاهدؽاس الّشبي،  1، هالبالغت والىلذ: اإلافىلح واليؽإة والخجذًذمدمذ هٍش

 هى ِملُت مؽترهت جبذؤ بالىٍش والخمُحز، وجيخهي  47(، 2336
ً
زهش ِبذالعالم الجاس هللا ؤن الىلذ اـىالخا وما بّذها. ٍو
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م، لزلً فالىلذ مىحىد في ؼتى اإلاجاالث وا هى مىهج لّلىم و ِلى الخمُحز والخفعحر والخلٍى

ّبم واظخخذم بالؽشوه الخاـت ليل فً. في هزا الفذد  فىشي هافْ ولِغ بعلبي بْن 
ُ
و

 جلٌى حمُلت البؽتي:

 
ْ
ت الىافّت، بر ذ مً ؤٍِم اإلاىاهج الفىٍش َّ ٌُ  "بن اظخخذام الىلذ والخمدُق 

ىفخذ  خمحز الخم مً الباول، ٍو به جدبّحن هلاه المّف مً هلاه اللىة، ٍو

الخش ِلى الزهً، وجىخمل ـىسة الىعي والفهم. ول رلً بؽشه  باب الخفىحر 

 ًِ 
ً
 خاسحا

ً
مشاِاة ؼشوه الىلذ اإلاىىلي الصخُذ، وبال وان الىلذ حاسخا

 ألهىاُ اإلاغالىاث وؤلاؼيالُاث".
ً
 45خذود الّلم، وجىاوال

، ولمت اللشاءاث وهي حمْ مً اللشاءة
ً
الخالوة، لها مّىُان، ألاٌو بمّنى و  ،زالشا

حخماُ. رهش ابً فاسط ؤن اللاف والشاء والخشف اإلاّخل ؤـل وآلاخش بمّنى الجمْ والا 

اء. ومىه لفٍت صخُذ ًذٌ ِلى حمْ واحخماُ، وبرا ُهمض هزا الباب وان هى وألاٌو ظى 

خخلف  46اللشآن، هإهه ُظّمي بزلً لجمّه ما فُه مً ألاخيام واللفق وغحر رلً. ٍو

فهاوي )ث  هـ( مْ ما رهشه ابً فاسط خُث الًشي ؤن مّنى اللشاءة هى 533الشاغب ألـا

، فال ًلاٌ: كشؤُث اللىم برا حمّتهم، بهم
ً
ا جيىن اللشاءة في لم الخشوف الجمْ مىللا

ه به كشاءة.  47واليلماث بّمها بلى بّن في الترجُل، فال ًلاٌ في الخشف الىاخذ برا جفىَّ

 فلِغ مً هزا بما ًخّلم 
ً
 والتي حمّها كشاءاث، ؤما اـىالخا

ً
بمّنى اللشاءة لغت

العهل الّشىس ِلى حٍّشف اـىالحي لللشاءاث في الىخب اإلاخخففت في هزا الفً. مً 

                                                                                                                                                                       

هلذ الصخابت والخابّحن صخُذ مً الفاظذ. ِبذالعالم بً ـالح بً ظلُمان الجاس هللا، ببُان الجُذ مً الشديء، وال

ت جىبُلُت ت،  1، هللخفعحر: دساظت هٍٍش اك: داس الخذمٍش  .16(، 2338)الٍش
)بحروث: داس  1، هـذس الذًً الؽحراصي ومىكفه الىلذي مً اإلازاهب الىالمُتحمُلت محي الذًً البؽتي،   45

 .8(، 2338الّلىم الّشبُت، 
 .83-78/ 5، معجم ملاًِغ اللغتابً فاسط،   46
فهاوي"، و ؤبى اللاظم الخعحن بً مدمذ اإلاّش   47 )بحروث:  3، همعجم مفشداث ؤلفاً اللشآنف بـ "الشاغب ألـا

 .446-445(، 2338داس الىخب الّلمُت، 
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بّذ مشل 
ُ
لذ بلُىا وو خالٌ الفدق في الىخب اإلاخلذمت اإلاخّللت بّلم اللشاءاث التي ـو

ألبي ِمشو  ي اللشاءاث العبْ اإلاؽهىسةحامْ البُان فالبً مجاهذ، وهخاب  هخاب العبّت

ألبي اللاظم ًىظف بً ِلي  واليامل في اللشاءاث الّؽش وألاسبّحن الضاثذة ِلحهاالذاوي، 

 لللشاءاث. ومً ؤواثل مً رهش حٍّشف اللشاءاث 465الهزلي )ث 
ً
فا هـ( وغحرها ال ًٍهش حٍّش

الف ؤلفاً الىحي هـ( خُث كاٌ: "واللشاءاث هي اخخ716هى هجم الذًً الىىفي )ث 

اإلازوىسة في هخبت الخشوف ؤو هُفُتها، مً جخفُف ؤو جشلُل وجدلُم ؤو حعهُل، وهدى رلً 

هـ( 794ّه في هزا الخٍّشف بذس الذًً الضسهص ي )ث وجاب 48بدعب اخخالف لغاث الّشب"،

فاث ِلم اللشاءاث ما رهشه ابً  49.البرهان في ِلىم اللشآنفي هخابه:  ومً ؤؼهش حٍّش

ّشف واػ  53الجضسي: "وهى ِلم بىُفُت ؤداء ولماث اللشآن واخخالفها بّضو الىاكلت". َو

هـ( ِلم اللشاءة بـ: "ِلم ًبدث فُه ًِ ـىس هٍم هالم هللا مً خُث 968هبري صاده )ث 

 51وحىه ؤلاخخالف اإلاخىاجشة. . . ]و[ الغحر اإلاخىاجشة الىاـلت بلى خذ الؽهشة".

ّّشف  ٌُ فاث العابلت خٌى مفهىم اللشاءاث ؤن بّن الّلماء  ًٍهش مً خالٌ الخٍّش

ا ٌّتريها مً ٌىاهش اللشاءاث مً خالٌ جشهحزه ِلى ألالفاً اللشآهُت وهُفُاث كشاءتها وم

ٌؽمل ِلم اللشاءاث  ًْ ـىجُت ؤو هما ًمىً ؤن ًىلم ِلُه ِلم اللشاءاث سواًت، ومجهم َم 

ِلى اإلاّشفت والبدث ًِ الىاكلحن لخلً اللشاءاث وما ًخّلم بهم وبىخبهم، والزي ًمىً 

                                                             
 ،2ج جدم. ِبذ هللا ِبذ اإلادعً التروي، ،ؼشح مخخفش الشولتهجم الذًً ظلُمان ِبذ اللىي الىىفي،   48

 .21(، 1988)بحروث: ماظعت الشظالت،  1ه
 .318/ 1 ،البرهانالضسهص ي، لذًً بذس ا  49
، )بحروث: داس الىخب الّلمُت، مىجذ اإلالشثحن ومشؼذ الىالبحنً الجضسي، ؤبى الخحر مدمذ بً مدمذ ب  53

1983 ،)3. 
، مفخاح العّادة ومفباح العُادة في مىلىِاث الّلىمالؽهحر بـ "واػ هبري صاده"، ؤخمذ بً مفىفى   51

 .6(، 1985)بحروث: داس الىخب الّلمُت،  1، ه2مج



23 
 

ولّل الخٍّشف ألاؼمل هىا هى حٍّشف واػ هبري صاده مْ  52حعمُخه بّلم اللشاءاث دساًت.

هُفُت فُه ًِ اخخالف ـىس هٍم اللشآن و  بّن الخّذًالث فُه خُث ًفبذ: "ِلم ًبدث

ءاث اإلاؽهىسة والؽارة، خُث بن للشاؤداء ولماجه مْ الّضو لىاكله". بهزا الخٍّشف ٌؽمل ا

ر بُ الا  ح 
َ
 خخالفاث في بّن سواًاث اللشاءاث الؽارة ال ًشحْ فلي بلى حغ

ْ
ت اليلمت ؤو خشهتها َُ ي

ادة في اليلماث مما ٌغّحر ـىسة الىٍم  ؤو جبذًلها بإخشي ولىىه ٌؽمل ِلى هلفان ؤو ٍص

الّالكت بحن اللشآن هي هُف  ولىً والترهُب لآلًت ولِغ فلي في اليلماث وهُفُت ؤداءها.

 واللشاءاث؟

"فاللشآن هى الضسهص ي ؤن اللشآن واللشاءاث خلُلخان مخغاًشجان بذس الذًً رهش 

الىحي اإلاجٌز ِلى مدمذ ـلى هللا ِلُه وظلم للبُان وؤلاعجاس، واللشاءاث هي اخخالف 

بِىما  53ما"،ؤلفاً الىحي اإلازوىس في هخبت الخشوف ؤو هُفُتها، مً جخفُف وجشلُل وغحره

ًخالفه في هزا مدمذ ظالم مدِعً الزي ًشي ؤن اللشآن واللشاءاث خلُلخان بمّنى 

 54واخذ.

ىب ؤن في  جففُل، فمً هاخُت ال ًمىً ففل اللشاءة ًِ  اإلاعإلتولّل ألـا

اللشآن، ألن اللشاءة هى الجاهب الؽفاهي مً اللشآن، وال ًخفىس وحىد اللشآن مً غحر 

 كشاءجه، وهي ُم 
َ
 بالىٍش بلىج

ً
خادًث هضوٌ اللشآن ِلى ظبّت ؤخشف، فاللشاءاث ؤ زلت ؤًما

                                                             
ُتِلم اللش اهٍش: هبُل بً مدمذ ببشاهُم آٌ بظماُِل،   52  1، هاءاث: وؽإجه، ؤوىاسه، ؤزشه في الّلىم الؽِش

اك: مىخبت الخىبت،   .28(، 2333)الٍش
 .318/ 1، البرهانالضسهص ي،   53
ماهٍش: مدمذ ظالم مدِعً،   54 اللٌى ؛ 213-239(، 1989، )بحروث: داس الجُل، في سخاب اللشآن الىٍش

)اللاهشة: داس مدِعً للىباِت واليؽش  1، هء الىخاب والعىتالعذًذ في الذفاُ ًِ كشاءاث اللشآن اإلاجُذ في لى

 .7(، 2332والخىصَْ، 
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  55الشابخت مجزلت ولها مً ِىذ هللا ؤو مإرون في كشاءتها مً هللا.
َ
لى هزا ف ا خلُلخان َم هُ ِو

كذ اظخىفي ؼشوه الصخت وجإهذث لِغ ول ما ًىلم ِلُه كشاءة  هى واخذ. بال ؤهبمّن

كشآهِخه، فهىان اللشاءاث الؽارة واللشاءاث التي ؤولم ِلحها كشاءة ِلى ظبُل الخجاوص ؤو 

ل لِع  كشاءة، هزهش ؤسبْ ؤؼياٌ مجها:  ذالخبعُي وهي باأـل

شؤ ِلي ظبُل الخّلُم، والزي سوي ًِ ؤبي ال  -1
ُ
ؤهه ؤكشؤ ( هـ32)ث  ألاهفاسي  ذسداءما ك

 
ً
  }بنَّ  سحال

َ
 شَ َج ش

َ
 كىِم الضَّ  ة

َ
  امُ َّ ، و

َ
فلاٌ: كاٌ الشحل: وّام  [44-43{ ]الذخان: ُمزِ ألا

اللاظم بً ؤبى ِبُذ ؤوسدها  ي خش ؤسواًت و  56الُدُم، كاٌ: فلاٌ ؤبى الذسداء: الفاحش.

 ؤكشؤ س ( هـ32)ث بً معّىد هـ( ؤن ِبذ هللا 224)ث ظالم 
ً
  نَّ }بِ  حال

َ
 شَ َج ش

َ
 الضّ  ة

 
 ىِم ك

 
َ
  امُ َّ و

َ
م ٌعخلم لعاهه، فلاٌ فل فلاٌ الشحل )وّام الُدُم( فشددها ِلُه، ُم{زِ ألا

ٍهش  57.ابً معّىد: ؤحعخىُْ ؤن جلٌى )وّام الفاحش(؟، كاٌ: وّم، كاٌ: فافّل ٍو

خاٌو شاءة. فابً معّىد ؤن هزا وان في مّشك الخّلُم والذسط لِغ ِلى ؤنها ك

ل بلى آلاًت العابلت لم ٌعخىْ الشحل كشاءتها  ىذما ـو حّلُم الشحل اللشآن، ِو

ٌهشث جلً الشواًت، ابً معّىد، فدعبها الىاط كشاءة و  لّذم فهمها، فإفهمه بًاها

بي ٌّخبر رلً مً ظىء فهم وهإن ابً الّش  58.(هـ543 )ث ابً الّشبيؤبى بىش هما كاٌ 

 ؤن هزاهـ(: "671اللشوبي )ث ؤبي ِبذ هللا ٍذِمه كٌى ، و ي إلاالبعاث الشواًتاو الش 

                                                             
)اللاهشة: داس العالم للىباِت واليؽش والخىصَْ  2، هاللشاءاث الىاسدة في العىتؤخمذ ِِس ى اإلاّفشاوي،   55

 . 39(، 2338والترحمت، 
، باب جخّاهذ اللشان ووعُاهه، هخاب فماثل اللشان، ِبذ الشصاق بً همام الفىّاوي، 6365 الشواًت سكم  56

 .273 (،2315اللاهشة: داس الخاـُل مشهض البدىر وجلىُت اإلاّلىماث، ) 1، ه3، جاإلافىف
ً. )بحروث: داس ابً هشحر، د. فماثل اللشآن ،الهشسي اللاظم بً ظالمؤبى ِبُذ   57 . جدم. مشوان الّىُت وآخٍش

 .312-311 ث.(
 (،2333داس الىخب الّلمُت،  )بحروث: 3ه ،4ج ،لشآنؤخيام الؤبى بىش مدمذ بً ِبذ هللا "ابً الّشبي"،   58

119. 
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با للمخّلم" خاـت برا ؤلفىا ؤن مّنى حّلم اللشاءة في  59.وان مً ِبذ هللا جلٍش

  63الفذس ألاٌو هى حّلم جالوة اللفَ وحّلم مّىاه.

ادة للخفعحر، وكذ ؤولم ِلحها حالٌ الذًً العُىوي )ث  -2 شؤ ِلى ظبُل الٍض
ُ
ما ك

ذ في اللشاءاث ِلى وحه اإلالشاءة ( الهـ911 ت وهي ما ٍص ذسحت ؤو اللشاءة الخفعحًر

ٌّىىن باإلاصخف فلذ وان الصخابت كبل ِفش حمْ اإلاصخف الّشماوي  61.الخفعحر

هذ مشل ؤي الزي ًجمْ الصخف بحن الذفخحن ؤو الجلذًً، لزا وامّىاه اللغىي 

ىه الشظٌى في جفعحر  ِّ هخب الخفعحر في الّفش الخالش حؽخمل ِلى اللشآن وما ب

سبما واهىا  فالصخابت 62آلاًاث، زم ججشدث بّذ رلً مً خذًث الشظٌى والخفعحر.

 
ً
، ًذخلىن الخفعحر في اللشاءة بًماخا

ً
ؤو سبما وان بّمهم ًىخبه مْ آلاًاث  وبُاها

 63ألنهم آمىىن مً الالخباط.

 بلى كاست مما ال ؤـل له -3
ً
ت، والتي سوٍذ ًِ ؤبي  ؤو اللشاءة ما كشؤ ميعىبا اإلاىلِى

باِده الّلماُء{ ]فاوش: هـ( 153الىّمان )ث خىُفت  ِِ  
ًْ ى هللَا ِم

َ
ص 

ْ
خ ًَ [ 28بلشاءة }بهما 

 64(.شفْ )هللُا( وهفب )الّلماءَ ب

                                                             
، ن و اإلابحن إلاا جممىخه مً العىت و آي الفشكانالجامْ ألخيام اللشآؤبى ِبذ هللا مدمذ بً ؤخمذ اللشوبي،   59

 .133-132 (،2336ث: ماظعت الشظالت، )بحرو 1ه، 19ججدم. ِبذ هللا ِبذ اإلادعً التروي، 
م وسواًاث العُذ مشجض ى الّعىشي،   63 )وهشان: اإلاجمْ الّلمي ؤلاظالمي،  2، ه1، جاإلاذسظخحناللشآن الىٍش

1994 ،)297 . 
، جدم. مشهض الذساظاث اللشآهُت، ؤلاجلان في ِلىم اللشآن العُىوي، ىش ِبذ الشخمً بً ؤبي ب حالٌ الذًً  61

 .536 (،1426)اإلاذًىت اإلاىىسة: مجمْ اإلالً فهذ لىباِت اإلاصخف الؽٍشف،  2ج
م وسواًاث اإلاذسظخحناهٍش: مشجض ى الّعىشي،   62  .272/ 2، اللشآن الىٍش
 .2/131، اليؽشابً الجضسي،   63
 . 56-55/ 2، اليؽشابً الجضسي،   64
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شؤ ِلى ظبُل الاحتهاد اإلاىلم ولم ًىً له ظىذ -4
ُ
، ؤو ما وافلذ الّشبُت والشظم ما ك

التي ؤحاصها ؤبى بىش مدمذ بً الخعً بً ملعم الّىاس البغذادي وولم جىلل البخت 

  65.(هـ353)ث 

فها باللشآهُت، ؤما  برن، فاللشاءاث اإلاعخىفُت لؽشوه الصخت واللبٌى ًمىً ـو

لُه ًمىً اللٌى ؤن ول كشآن كشاءة، اللشاءاث الؽارة واإلاشدودة فال ًىلم ِلحها كشآن . ِو

 66ولِغ ول كشاءة كشآن.

م ِبذ الباقي ظِس ي ؤهه لم ٌّثر في هخب
ّ
 ؤما ًِ اإلاّنى ؤلالافي لىلذ اللشاءاث فُّل

ىالخُت  ت ليلمت هلذ ؤو الـا  مً اإلاّاوي اللغٍى
ً
ىالح. واهىالكا  لهزا الـا

ً
فا العابلحن حٍّش

اغت حٍّشف إلافىلح هلذ اإلاعخخذمت في ِلىم اللغت والبالغت خاٌو ِبذ الباقي ظِس ي ـُ

 اللشاءاث بلىله:

"هى فدق اللشاءاث والىٍش في وحىهها مً خُث ؤلاظىاد والشظم واللغت، 

ومىاكؽتها واخخُاس ما ؤفصح وؤوضح والخىم ِلحها، للخمُحز بحن ما هى مخىاجش في 

شاب واإلاّنى وؤفص ى في  الىلل وما هى ؼار في الشواًت، وبُان ما هى ؤكىي في ؤلِا

 وما هى لُّف في اللغت الؽارة الللُلت".اللغت، 

بىاًء ِلى هزا اإلافهىم فةهه ال ًلضم مً الىلذ سد اللشاءة ؤو جمُّفها هما ًفهمه الىشحر 

 
ً
مً مّنى الىلذ الّام، بل هى مّنى ًدىاٌو سد اللشاءة وجمُّفها وجشحُدها واخخُاسها. ِلما

                                                             
)مىت  1، ه1، جدم. ِلي خعحن البىاب، جحماٌ اللشاء وهماٌ ؤلاكشاءاوي، ِلم الذًً ِلي بً مدمذ السخ  65

 .63-59/ 2ابً الجضسي، اليؽش، ؛ 243-239(، 1987اإلاىشمت: مىخبت داس الترار، 
)مىت اإلاىشمت: سابىت الّالم ؤلاظالمي،  2، هاللشاءاث: ؤخيامها ومفذسهااهٍش: ؼّبان مدمذ بظماُِل،   66

خها، زبىتها، حجُتها ، ؤخيامها؛ ِبذ الخلُم بً مدمذ الهادي كابت، 25(، 1993 روث: )بح 1، هاللشاءاث اللشآهُت: جاٍس

 .32(، 1999داس الغشب ؤلاظالمي، 



27 
 

  دها ِىذ البّن مابإن اخخُاس اللشاءة حاثض باجفاق الّلماء، وهزلً جشحُ
ً
لم ًىً ُمعلىا

  67لللشاءة ألاخشي.

ىافله في هفغ الا ججاه مدمذ الخعحن ملُىان مً ؤن اـىالح هلذ اللشاءاث ال ٍو

ذم كبىلها، ولىىه  فهم مىه اإلاّنى العلبي فلي ؤي الىًّ في اللشاءة وسفمها ِو ًُ ًيبغي ؤن 

 ُبمَبرساث وحجج ِلمُت، جىىلم مً 
ً
ت وجمُّفا  وجلٍى

ً
 وجشحُدا

ً
بِماٌ الفىش فحها اخخُاسا

 68زىابذ ؤلاًمان بخىاجش اللشآن وظالمخه مً ؤي هلق.

ىخَلذ وهي برن فّملُت هلذ اللشاءاث في هزا البدث جشجىض ِلى زالزت ؤسوان: اإلا

اللشاءاث وما ًخفل بها، الىاكذ ؤو اإلاىخِلذ وهى اإلافعش الىاكذ، اإلاىخَلذ له وهى اللاست الزي 

جيعب بلُه اللشاءة. ؤما ؤظباب هلذ اللشاءاث فخذوس بؽيل ِام خٌى الؽشوه الشالزت 

للبٌى اللشاءاث، وهي: صخت العىذ، مىافلتها للغت الّشبُت، ومىافلتها ألخذ اإلافاخف 

 69شماهُت.الّ

ً في اللشن الشاوي والشالث الهجشي هى بعبب ؤن  ؤما جدذًذ البدث بمىكف اإلافعٍش

ً الخفعحر وهخابخه، ألامش آلاخش هى ؤن اللشاءاث في هزا  اللشن الشاوي وان بذاًت لخذٍو

لُه فةن الّفش لم جدذد صختها بّذد مّحن هم ا هى في اللشن الشابْ الهجشي وما بّذه. ِو

 .
ً
 هلذ اللشاءاث في جلً الفترة وان ؤهثر دًىامُىُت واهفخاخا

 باللشاءاث في اللشن الشاوي والشالث الهجشي ومىاكف 
ً
ا وان اإلاىلُى مخّللا

ّ
إلا

ً مجها، خ الفىشي للبدث ًِ ىابّفلذ اج اإلافعٍش خُت الفىش ؤو مىهج الخاٍس جىىس  مىٍىس جاٍس

                                                             
 .21، هلذ اللشاءاث اللشآهُت كىاِذِبذالباقي ظِس ي،   67
 .59، "اللشاءاث اللشآهُت: بؼيالُت الىلذ"مدمذ الخعحن ملُىان،   68
 .25-21، كىاِذ هلذ اللشاءاث اللشآهُتاهٍش: ِبذالباقي ظِس ي،   69
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 وان ال ًمىً و 
ً
ً مً اللشاءاث، فاإلوعان ؤًا ؤظباب اخخالف اإلاىكف الىلذي للمفعٍش

ْفله ًِ ِالم الفىش
َ
، هجذ ؤن ول شخق ؤو مفعش ِلى وحه الخدذًذ مخإزش ف

ً
ا . هٍٍش

خ الزي ٌِّؾ فُه، اإلاىهج الخّلُمي ومّلمُه، وبإمىس ؤخشي.  بؽيل ؤو بأخش باإلادُي والخاٍس

م )ث بذ الىًلٌى خلُل ِ  : م( في هزا العُاق2332ٍش

"بن اإلافعش مً ؤولئً ألافزار ِاػ في كشن مّحن وبِئت مدذدة ومجخمْ له 

ؤبّاده ومىاخُه وؤِشافه ومىحباجه وبهشاهاجه، وهى هفعه جملً زلافت خاـت 

دخه  ً، وله روائه وكٍش جفترق بذسحت ؤو بإخشي ًِ زلافت ؤكشاهه مً اإلاّاـٍش

رهىِخه ومخُلخه ومّخلذه ومىداه الفىشي واججاهه وراهشجه الخافٍت ووُِه و 

ألاًذًىلىجي، ومذسظخه الفلعفُت وهدلخه الىالمُت ... الخ. ومً خالٌ ول هزه 

له، ومً وباجْ ألامىس ؤن ًخإزش  اللىىاث الّامت والخاـت حعشب جفعحره ؤوجإٍو

دؽيل بلعماتها و ًدمل بفماتها ...".  73بها ٍو

ى ) في هزا الفذد جٍى َن هىخٍى خ 2335( )ث Kuntowijoyoَبحَّ م( ؤن بؼيالُاث الخاٍس

 وان ؤو حماِت ؤو خلبت صمىُت. 
ً
ً: ؤخذهما، الصخق ؤو اإلافىش، فشدا الفىشي جترهض في ؤمٍش

خ الفىشي  الخذًث ًِ ألافياس اإلاهمت التي جخيىن في  -1هفعه، وهي: وآلاخش، مالصماث الخاٍس

خي،  خي إلايؽئها وجىىسها،  -2الخذر الخاٍس ً. -3العُاق الخاٍس  71ؤزش هزا الفىش ِىذ آلاخٍش

ً، وبلى ؤي ِلُه، ظُلى  وبىاءً  م البدث بخدبْ الجزوس اإلاّشفُت لىلذ اللشاءاث ِىذ اإلافعٍش

ت الىلذًت ججاه اللشاءاث،  مذي زباث وجىىس هزا اإلاىكف الىلذي، واإلاىٍىمت الفىٍش

خي للمىكف الىلذي ومذي ِالكتها وؤزشها باإلاىكف الىلذي ِىذ  بجاهب سئٍت العُاق الخاٍس

 اإلافعش آلاخش.

                                                             
م،   73  . 13(، 2332)اللاهشة: داس مفش اإلادشوظت،  2، ه1، جىق اإلااظغ و مجخمّهالاهٍش: خلُل ِبذ الىٍش
 اهٍش:  71

Kuntowijoyo, Metodologi Sejarah, cet. II (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 2003), 189-199. 
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خ الفىش ففي دساظت  ِخباس الّالكت الخفاِلُت التي جشبي بحن ًيبغي ألاخز بّحن الا  جاٍس

خ، والفىش. بىاء ِلُه، ظخيىن الخىىاث اإلاخبّت في الخدلُل  72زالزت ِىاـش: اللغت، الخاٍس

خُت الفىش هي:م  ً خالٌ اظخخذام جاٍس

خي، وهى ٌشوف اللشن الشاوي  - ً لللشاءاث لمً العُاق الخاٍس ولْ هلذ اإلافعٍش

 والشالث الهجشي.

 ولْ هلذ اللشاءاث لمً العُاق الفىشي وسبىه بفىش اإلافعش الىاكذ.  -

إلاعخخذمت ، وجدلُل اإلاىهج والخفاثق واإلافىلخاث اذ ول مفعشإلالاسهت بحن هلا -

 73في هلذ اللشاءاث.

 

 و. منهج البحث

ظخلشاجي، وظُداٌو الباخث اظخخذام ى بدث مىخبي ٌّخمذ ِلى اإلاىهج الا دث ههزا الب

خُت بالبدث ًِ الصخفُاث، وألاخذار، ومتى خذزذ، وؤًً خذزذ، وهُف  اإلالاسبت الخاٍس

ً ـلتها بما بّذها مً ألاخذار. خي هى الزي ًخدبْ الٍاهشة  74خذزذ ِو فاإلاىهج الخاٍس

 مً خالٌ ؤخذار ووكاجْ ؤزبتها اإلااسخىن ؤو جىاكلتها الشواًاث ؤو رهشها ألافشاد وجمَّ 
ً
خُا جاٍس

خم دساظت ألاخذار حسجُلها في ؤخذ اإلافادس ال تي ًمىً الىكىف بها والشحُى بلحها، ٍو

                                                             
خُت الفىش الّشبي ؤلاظالمياهٍش: مدمذ ؤسوىن،   72 )بحروث: مشهض ؤلاهماء اللىمي،  2، جش. هاؼم ـالح، هجاٍس

1996 ،)8 ،16 . 
جابّىا في هزه اإلاىهج ما كام به ِذهان اإلالشاوي في سظالخه للذهخىساة مً جدلُله لىلذ ابً خضم. اهٍش: ِذهان   73

 .25-24(، 2338)فشحُيُا: اإلاّهذ الّالمي للفىش ؤلاظالمي،  1، ههلذ ألادًان ِىذ ابً خضم ألاهذلس ياإلالشاوي، 
 اهٍش:   74

M. Amin Abdullah dkk, Dudung Abdurrahman (ed.), Metodologi Penelitian Agama Pendekatan 

Multidisipliner, (Yogyakarta: Lembaga Peneltian UIN Sunan Kalijaga. 2006), 42. 
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خُت مً خالٌ الخّشف ِلى حضثُاتها وجخفُق هزه الجضثُاث وجدذًذ الّالكاث  الخاٍس

،
ً
خُا ورلً  75التي جشبي بُجها ومذي جىافلها واحعاكها مْ ؤلاواس الّام لخشهت اإلاىلُى جاٍس

 وجدلُلها ومىاكؽتها، زم الىؽف ًِ ا
ً
خُا إلاشاخل والبىاِث ؤو بمداولت جشجِب ألاخذار جاٍس

 ألاظباب اإلاازشة في جىىس هلذ اللشاءاث وبلى اإلامحزاث والخفاثق التي ًخمحز ول مجها.

خُت والشواًاث اللشآثُت و  للمفعش  اإلاىكف الىلذيظُداٌو الباخث حمْ اإلاىاد الخاٍس

، ى بً ظالمجفعحر ًديمً اإلافادس التي رهشث فحها، وظىّخمذ بؽيل ؤظاس ي ِلى هخاب 

ب اللشآنألبي ِبُذة،  ومجاص اللشآنلفشاء، ل ومّاوي اللشآن، لؤلخفؾ اللشآن ومّاوي  وغٍش

 للىبري. وحامْ البُانالبً كخِبت، 

خخُاس ِلى جفعحر ًديى بً ظالم مً بحن جفاظحر اللشن الشاوي الهجشي بعبب وكْ الا 

ت وخؽذها والت ي حؽمل ؤن وابْ الخفعحر ألازشي كبله ٌّخمذ ِلى حمْ الشواًاث الخفعحًر

الشواًاث اللشاثُت اإلاخّللت بالخفعحر، ؤما ًديى بً ظالم فةهه ًخذسج مً اخخُاس اإلاّنى بلى 

فبجاهب ؼهشجه همفعش، فةن   76اخخُاس اللشاءة التي جخماش ى وبًاه، هما رهشه ابً ِاؼىس.

. ومً له الجضسيابً  لم اللشاءاث، ِلى خعب حٍّشفخخُاس في ِالا  ًديى بً ظالم مً ؤهل

شاب  -1خخُاس ًجب ؤن جخىفش فحها خفلخان: ّشوف ؤن ؤهلُت الا اإلا ؤلاإلاام باللغت الّشبُت وؤلِا

لى هزا فةن اإلاعلً الزي ٌعلىه ًديى بً  -2 ؤلاخاوت باآلزاس مْ اللذسة ِلى هلذها. ِو

                                                             
، مُت لىخابت سظاثل اإلااحعخحر والذهخىساةألاظغ الّلمدمذ ِبذالغني ظّىد ومدعً ؤخمذ الخمحري،  75

ت،  لت هخابخه؛ مدمذ الفاوي مدمذ مباسن، 43(، 1992)اللاهشة: مىخبت ألاهجلى اإلافٍش ، البدث الّلمي: ؤظعه و وٍش

 .31(، 1992)اللاهشة: اإلاىخبت ألاوادًمُت،  1ه
وكذ ؤًُذ هزا الىالم مدمذ وشهىوي بإمشلت رهشها خٌى  .38، الخفعحر وسحالهمدمذ الفالل بً ِاؼىس،   76

لُام مً اللشاءاث. اهٍش: مدمذ بً سصق بً وشهىوي، مىكف ًديى بً ظال   1، ه2، جالخفعحر واإلافعشون في غشب ؤفٍش

 وما بّذها. 564(، 1426)الذمام: داس ابً الجىصي لليؽش والخىصَْ، 
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ظالم في الخفعحر واللشاءاث هى ؤزشي رو اججاه هلذي، ال ًىخفي بعشد الشواًت بهما ٌعلي 

 77الىلذ لُمحز ما هى ملبٌى وما غحر ملبٌى .ِلحها كىاِذ 

الزًً وان لهما حهىد في الخفعحر،  ألاخفؾ والفشاء فهما مً الىداة ألاواثلؤما 

ت واليىفُت في رلً الّفش، ومً ؤواثل مً فخذ وؤفمل مً ًمشل اإلاذسظت الىدٍى ت البفٍش

، هما رهشث خلىد الخعاوي في سظالتها مّاوي اللشآنباب الىلذ ِلى اللشاءاث في هخابحهما: 

 ألخذ ؤهىاُ الخفعحر ؤما مّمش بً اإلاشنى وابً كخِبت فىخاب 78للذهخىساة.
ً
حهما ٌّخبر ؤظاظا

.
ً
ا  لغٍى

ً
ب اللشآن الزي ٌّخني بخفعحر ؤلفاً اللشآن جفعحرا  اللغىي، وهى غٍش

ِّذه ابً الجضسي ؤٌو الزي وان له دوس هبحر في هلذ اللشاءاث، بل  79وهزلً الىبري 

َمً اهخلذ اللشاءاث اإلالبىلت. بجاهب ؼهشة الىبري همفعش خبحر بالشواًاث وهلذها، فهى 

 .البغذادي ءاث، بل هى ؤخذ مؽاًخ ابً مجاهذٌؽتهش هلاست له اخخُاساث في اللشا

ً ذ البدث بؽيل سثِس ي ِلى اإلالاسهتوكذ اِخم للىؽف ًِ  بحن مىاكف اإلافعٍش

ىا الاخخال  ً مً اللشاءاثِلى لشب ؤمشلت جىضح فاث بُجهم. وخـش ، مىاكف اإلافعٍش

ِلى خعب الّىامل اإلاازشة ومّاًحر الىلذ ألاسبّت، وهي: مُّاس اإلاىكف الىلذي ا ىموكع

، ومُّاس مىافلت اللغت الّشبُت، ومىافلت الشواًت والىلل، ومُّاس مىافلت سظم اإلاصخف

 ظُاق مّنى آلاًت.

المت ولّىا ِالمت كىظ حن } { لآلًاث اللشآهُت، وكىظحن )) (( لؤلخادًث، ِو

. ورهشها 
ً
 ؤظماء اللشاء لىحىه اللشاءاثفي الخىاش ي الخىفُق " " برا وان الىلل خشفُا

                                                             
لُت: مً الفخذ بلى مىخفف اللشن الخامغ الهجشي هىذ ؼلبي،   77 ، )د. م: الذاس الّشبُت للىخاب، اللشاءاث بإفٍش

1983 ،)163. 
حن في اللشاءاث العبْخلىد بً والٌ الخعاوي،   78 حن والىدٍى  .23-16، مىاًِ اللغٍى
 .الهجشي  هخب الىبري جفعحره وؤماله في ؤواخش اللشن الشالث، لزلً ًذخل لمً جفاظحر اللشن الشالث  79
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 ألبي ِمشو الذاوي الخِعحرو البً مجاهذ العبّتبالشحُى لىخاب  الىاسدة في هخب الخفعحر

لّبذ معجم اللشاءاث البً البىا و شالبؽ فمالءوبجداف برا واهذ اللشاءة ظبُّت، 

 الخخالف ِشك اللشاءاث في هخب 
ً
اللىُف الخىُب برا واهذ اللشاءة خاسج العبّت، هٍشا

    جفعحر اللشن الشاوي والشالث الهجشي ِما بّذها.

 

 . خطة البحثز

ملذمت  : الباب ألاٌو بمشابت، وهيظخت ؤبىاب جىاٌو اإلاىلُى فيالبدث اكخض ى وبُّت 

اإلاخّللت  الذساظاث العابلتو ، وؤهذافه، وبؼيالُاجهالتي جخممً خلفُت البدث، و البدث 

خُت فهزا ًلخض ي  .وؤلاواس الىٍشي، ومىهج البدث، به وبما ؤهىا هلاسب البدث ملاسبت جاٍس

خُت لؤن ًيىن الباب الشاوي ًِ  ِفش الىبي والصخابت ؤي مىز  اللشاءاث،ىلذ الجزوس الخاٍس

مفىلح هلذ اللشاءاث وما ًخّلم به، زم لففل ألاٌو للخذًث ًِ فجّلىا ازم الخابّحن. 

ؤخادًث هضوٌ اللشآن ِلى ظبّت ؤخشف ليىنها مشحُّت ؤظاظُت الففل الشاوي للبدث ًِ 

بىحىه اخخالف اللشاءة مىز ِفش الىبي مً هاخُت، ولخممجها مالمذ اإلاىكف الىلذي 

ً. زم هيخلل بلى فترة ما بّذ اإلاخمشل في اِتراك بّن الصخابت ِلى كشاءاث صخابت آخ ٍش

غه للىاط، الىبي مدمذ ِلُه ؤفمل الفالة والعالم، 
ّ
وفاة َمً هٌض ِلُه الىحي ومبل

ً في هلذ  ً اإلاصخف في ِفش الخلُفت ِشمان بً ِفان وؤزش رلً الخذٍو لىبدث ًِ جذٍو

ل اءاث الزي ظيبدشه في الففاللشاءاث، وبّن بؼيالُاث فهم اللشاءاث اإلاخّللت باللش 

  . الشالث والشابْ
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خي له بجّل الباب الشالث  بذؤ اللشن الشاوي والشالث الهجشي، فخىاولىا العُاق الخاٍس

ًِ جىىساث ؤخىاٌ اإلاجخمْ ؤلاظالمي، والخىىساث العُاظُت والاحخماُِت والشلافُت وؤهم 

ت ا إلاخّذدة في لافاث الشؤي والعلىت، وؤزش اإلاىالي والشألامىس اإلاازشة في اإلاىكف الىلذي هدٍش

الشفافت الّشبُت ؤلاظالمُت التي ظيبدثها في الففل ألاٌو والشاوي. وكذ وان ول هزه ِىامل 

واللشاءاث والخذًث والخفعحر بؽيل ؤخق مازشة في جىىس الّلىم والذساظاث الذًيُت 

 الشالث. لمىلُى الففهى الزي  وغحرها

اللشن الشاوي والشالث  مفعشي  ؤما الباب الشابْ فهى ًِ مىهج هلذ اللشاءاث ِىذ

ِشك اللشاءاث في هخب الخفعحر، زم شي، لُدبحن لىا في الففل ألاٌو ًِ هُفُت الهج

ً مً اللشاءاث في الففل الشاوي في خىىاث  خمشلاإلا هيخلل بلى اإلاىكف الىلذي للمفعٍش

 
ً
م الجمْ مً  الىلذ بذءا جىحُه اللشاءاث زم اجخار مىكف مجها، بما كبىلها ًِ وٍش

وؤظباب  ُم، ؤو الاخخُاس والترحُذ، وفي بّن الخاالث ًفل بلى جمُّف اللشاءةوالخىف

  .وله رلً

ووان الباب الخامغ ًِ الّىامل ألاخشي اإلاازشة في هلذ اللشاءاث، فبجاهب ما 

ِشلىاه في الباب الشالث وهُف واهذ ؤخىاٌ اإلاجمخْ لها ؤزش في اإلاىكف الىلذي، وان 

ً ؤزش هبحر في رلً. لزا بدشىا ًِ جىىس اخخالف جىبُم مّاًحر هلذ الل شاءاث لذي اإلافعٍش

ً مً الشواًت اللشاثُت ، واللشاءة الشظمُت مّاًحر كبٌى اللشاءة، زم بدشىا مىكف اإلافعٍش

ت في اللشاءاث، وؤزش اإلاّنى  اإلاىافلت لشظم اإلاصخف الّشماوي، وما داس مً مىاكؽاث لغٍى

الىخاثج العادط الزي ظىّشك فُه  البابفي هلذ اللشاءة. زم خاجمت البدث في 

 والخىـُاث.
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 الباب السادس

 الخاثمة

 

 نتائج البحث .أ

ىخائج املخعللت بئشيالياث ال ثىاًا هره السطالت وظخؼيع أن وظخخلص مما طبم عسطه في

 البدث:

ً جترهص على الخؼىاث الخاليت:  .1 لت هلد اللساءاث عىد املفظٍس عسض  (1واهت ػٍس

املفظس اللساءة مً حىاهب  ( جىحيه2، آلاًتاملفظس لعدد مً اللساءاث الىازدة في 

املفظس  ( إظهاز3، ت املعنى أو مً هاخيت اللغت والىدىكد ًيىن مً هاخي مخخلفت

ب( ، مً اللساءاث، والتي حشمل: أ( كبٌى حميع اللساءاث بالجمع والخىفيممىكفه 

بدي اخخياز أو جسحيذ إخداها، ج( جظعيفها.  ًُ وكد ال ًىحه املفظس اللساءة بل 

ذ لها. أو كد ًىحه اللساءة مً غير جلييم  مباشسة،اخخيازه وجلييمه لها  أما صٍس

الاخخياز والخظعيف فياهت جدوز على أزبعت أطباب: أطباب مخعللت بالسواًت، 

أطباب مخعللت باللغت، وأطباب مخعللت باملعنى الخفظيري و أطباب مخعللت بالسطم، و 

 وطياق آلاًت.

وإن اخخلفىا في بعع  ساءةعاًير هلد اللطاز املفظسون على الخؼىغ العٍسظت مل .2

معياز الىلل عً ( 1خٌى أمىز أزبعت، وهي: معاًير الىلد جدوز لها. جفاصيل جؼبي

معياز ( و 3مىافلت زطم املصحف العثماوي، معياز ( و 2 اللساء وشهسة اللساءة بها،

مىافلت املعنى وطياق آلاًت. ٌعخبر معياز معياز ( و 4مىافلت كىاعد اللغت العسبيت، 
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ساءة لسطم أخد املصاخف العثماوي السواًت والىلل عً اللساء، ومعياز مىافلت الل

هما املعيازان ألاطاطيان للبٌى اللساءة. فئن لم جىً اللساءة مسوٍت عً اللساء فال 

 على غيره ختى على جلبل أو ال 
ً
ما حظمى كساءة باألطاض، لرا وان هرا املعياز ُمَلدَّ

ً الىداة. لفت وهرلً مىافلت السطم، فاللساءة املخا الىحه الىدىي عىد املفظٍس

 
ُ
ادة أو الىلصان ال ج لبل، ألن اللساءة السطميت هي اللساءة لسطم املصحف بالٍص

املىافلت ملا أحمع عليه الصحابت مً املىىىب ما بين دفتي املصحف. أما معياز 

 سجحان.مىافلت املعنى فهما معيازان ممىافلت اللساءة للىاعد اللغت ولهجاتها، و 

ً ماخخلف املىكف الىلدي للمف .3  الخخالف العىاملظٍس
ً
املؤثسة فيه،  ً اللساءاث جبعا

 .ي املىكف الىلدي إلى عىامل داخليت وعىامل خازحيتم العىامل املؤثسة فجلظو 

فالعىامل الداخليت هي املخعللت باألفم الثلافي والخلفيت العلميت للمفظس وػبيعت 

 هخابه، 
ً
لت جؼبيله ملعاًير هلد اللساءة وحشمل أًظا ت مدازن . فيلما جىطعػٍس

 عىد 
ً
ظهس هرا حليا املفظس وعلىمه ولما بان هضج املىكف الىلدي للمفظس، ٍو

.ً ً آلاخٍس  عىد املفظٍس
ً
جيا لل جدٍز  الؼبري ٍو

خي املخعلم باخخالف الحالت الظياطيت، فالعىامل الخازحيت أما  .4 هي الظياق الخاٍز

وي والثالث الهجسي، والاحخماعيت، والثلافيت، والعلميت. اخخلفت مخؼلباث اللسن الثا

م والفىس، واشتهس جلظيم أهل السأي وأهل الحدًث واخخلفت على إثسها مىاهج الخعل

لإلػاز الفىسي العام. فالعصس العباس ي ألاٌو جميز باالشدهاز والسقي في العلىم 

ت  للعلم، وجؼىزها، ووان مً أطباب ذلً حشجيع الخلفاء للعلماء وخبهم وواهت خٍس

 في  السأي
ً
فشهدث  لمي بشسغ عدم تهدًد ما ًخعلم بالظلؼت.املجاٌ العمخاخت



232 
 

ً هخت الظاخ لم جثبت بعُد ول إال أهه ، وغيرها مً العلىم ب الخفظير واللساءاثجدٍو

. فال غسابت إن اخخلف خىم املفظس آهران معالم كىاعد الخفظير واللساءاث هعلم

الف املصادز ، بظبب اخخعلى كساءة بالشهسة أو الللت أو ختى عدم طماعها

 مصؼلحاث علم اللساءاث لم جىخمل صىزتها بعد.مفاهيم إلى حاهب أن  واملسوٍاث،

ً هرا الاخخالف  .5  جلييمًجسها إلى اللٌى بيظبيت الحاصل في الىلد بين املفظٍس

فليع مً الصىاب الحىم على فىسة أو زأي في خلبت شمىيت معييىت . اللساءاث

امللصد ألاطاس ي مً هلد وبالجملت، في. بملاًيع ومعؼياث خلبت شمىيت أخس 

هى الحفاظ على طالمت اللسآن، والخثبت ليع الىلد مً أحل الىلد إهما اللساءاث 

لسأ على أهمل الىحىه وأبلغها. ًُ   والخدسي في كساءاجه، ختى 

 املقترحات .ب

كساءة اللسآن كساءة واعيت، حعلم اللساءاث مً أحل ياء زوح املىكف الىلدي في خإ .1

مىً  .هرا امللصدوىطيلت لوجىحيهها حعليم مادة علل اللساءاث ذلً مً خالٌ  ٍو

سة عمل مىطىعت الخفظير اللسائي وهى الخفظير الري ٌعخمد على اللساءاث املفّظِ  .2

 .لساءاث في جفظير  آلاًاثي جؼىزاث اطخخدام الالصحيدت منها والشاذة، وجلص ّ 

الشيعت، وجدليل مدي الخىافم  البدث في اللساءاث مً خالٌ هخب جفظير  .3

 بينها وبين هخب جفظير أهل الظىت.والاخخالف 

 
ً
  والحمد هلل أوال

ً
 وآخسا

 
ُ
م، هاصس الحم بالحم، بَ غلم، والخاجم ملا َط وصلى هللا على طيدها مدمد الفاجذ ملا أ

 كدزه وملدازه العظيم مَّ والهادي إلى صساػً املظخليم، وعلى آله َخ 
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 قائمة املصادر واملراجع
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 املطبوعة  الكتب .أ

ؼابً أبي ػمىحن، أبي كبضهللا مدمض بً كبضهللا.  . جدم. خؿحن بً جفؿحر اللغآن اللٍؼ

. اللاهغة: الفاعوق الخضًثت للؼباكت 1كياقت ومدمض بً مصؼفى الىجز. غ

 .2002واليكغ، 

. 1. غأؾض الوابت في ملغفت الصخابتأبى الخؿً كلي بً مدمض الجؼعي.  ابً ألازحر،

 .2012ث: صاع ابً خؼم، بحرو

ب الخضًث وألازغابً ألازحر، مجض الضًً اإلاباعن بً مدمض.  . جدم. أخمض بً النهاًت في هٍغ

 مدمض الخغاغ. كؼغ: وػاعة ألاوكاف والكإون ؤلاؾالمُت، ص. ث.

ئًظاح الىكف والابخضاء في هخاب هللا ابً ألاهباعي، أبى بىغ مدمض بً اللاؾم بً بكاع.  

محي الضًً كبض الغخمً عمظان. صمكم: مؼبىكاث مجمم اللوت  . جدم.كؼ وحل

  . 1971اللغبُت، 

. جدم. الؿالم مدمض اليكغ في اللغاءاث اللكغابً الجؼعي، أبى الخحر مدمض بً مدمض. 

. اإلاضًىت اإلاىىعة: مجمم اإلالً فهض لؼباكت اإلاصخف 2مدمىص الكىلُؼي. ج

 .1435الكٍغف، 

. بحروث: صاع الىخب 1. جدم. ج بغحؿتراؾغ. غػبلاث اللغاءهاًت النهاًت في . _________

 .2006الللمُت، 

 .1980. بحروث: صاع الىخب الللمُت، مىجض اإلالغئحن ومغقض الؼالبحن. _________



234 
 

ش اإلاىلً وألاممأبىالفغج كبض الغخمً بً كلي بً مدمض.  ابً الجىػي، . اإلاىخـم في جاٍع

. بحروث: صاع الىخب 1اللاصع كؼا. غ جدم. مدمض كبض اللاصع كؼا ومصؼفى كبض

 .1992الللمُت، 

، 1، جاإلاددؿب في جبحن وحىه قىاط اللغاءاث وؤلاًظاح كنهاابً حني، أبى الفخذ كثمان. 

ً. اللاهغة: اإلاجلـ ألاكلى للكإون ؤلاؾالمُت لجىت  جدم. كلي الىجضي هاصف وآزٍغ

 .1994ئخُاء هخب الؿىت، 

ه، أبى كبض هللا الخؿح . مسخصغ في قىاط اللغآن مً هخاب البضٌمن بً أخمض. ابً زالٍى

 .1934بت الغخماهُت، ج. بغحؿتراؾغ. اللاهغة: اإلاىخجدم. 

. جدم. كبض هللا بً مدمض ملضمت ابً زلضون كبض الغخمً بً مدمض.  ابً زلضون،

 .2004. صمكم: صاع البلخي، 1الضعوَل. غ

. 5. جدم. ؾلُض ألافواوي. غاءاثحجت اللغ ابً ػهجلت، أبى ػعكت كبض الغخمً بً مدمض. 

 .1997بحروث: مإؾؿت الغؾالت، 

. بحروث: صاع الىخب الللمُت، 3. غأخيام اللغآنابً اللغبي، أبى بىغ مدمض بً كبض هللا. 

2003. 

. اللاهغة: صاع الؿالم للؼباكت واليكغ 1. غالخفؿحر وعحالهابً كاقىع، مدمض الفاطل. 
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لالخحر كبض هللا بً كمغ.  ، أبى البُظاوي  ل وأؾغاع الخأٍو . بحروث: صاع ئخُاء 1. غأهىاع الخجًز

 الترار اللغبي، ص. ث.

. جدم. كبض هللا بً هىُت الؼلبت بكغح الؼُبتالترمس ي، مدمض بً مدفىؾ بً كبض هللا. 

 .2019. الجحزة: مىخبت أوالص الكُش للترار، 2مدمض الجاع هللا. غ

. جدم. مدمض فإاص ؾؼهحن. اللاهغة: مىخبت مجاػ اللغآنغ بً اإلاثنى. أبى كبُضة ملم الخُمي،

 الخاهجي، ص. ث.

بيُت الللل اللغبي: صعاؾت جدلُلُت هلضًت لىـم اإلالغفت في الثلافت الجابغي، مدمض كابض. 

 .2009. بحروث: مغهؼ الضعاؾاث الىخضة اللغبُت، 9. غاللغبُت

. عؾائل الجاخفالىبىة" ػبم طمً هخاب الجاخف، أبى كثمان كمغو بً بدغ. "في حجج 

 .2000. بحروث: صاع الىخب الللمُت، 1قغح وحللُم: مدمض باؾل كُىن الؿىص. غ

ت للترار، اإلالتزلتحاع هللا، ػهضي خؿً.    .2017. اللاهغة: اإلاىخبت ألاػهٍغ

هلض الصخابت والخابلحن للخفؿحر: صعاؾت الجاع هللا، كبضالؿالم بً صالح بً ؾلُمان. 

ت جؼبُلُتهـ ت، 1. غٍغ اض: صاع الخضمٍغ  .2008. الٍغ

م: صعاؾت اؾخلغائُت جدلُلُتحبري، كبض هللا كبض الىاصغ.  . لهجاث اللغب في اللغآن الىٍغ

 .2007. بحروث: صاع الىخب الللمُت، 1غ
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. بحروث: الكبىت 3. غاإلادىت: بدث في حضلُت الضًني والؿُاس ي في ؤلاؾالمحضكان، فهمي. 

 .2014ار واليكغ، اللغبُت لألبد

حمُلت أعباب اإلاغاصض في قغح كلُلت الجلبري، بغهان الضًً ئبغاهُم بً كمغ بً ئبغاهُم. 

. اإلاضًىت اإلاىىعة: بغهامج 1. جدم. مدمض ئلُاؽ مدمض أهىع. غأجغاب اللصائض

 .2017الىغاس ي البدصُت بجاملت ػُبت، 

ضي. وػعاة يهجز اإلالاوي في قغح خغػ ألاماوي ووحه التهاو. _________ . جدم. أخمض الحًز

 ألاوكاف والكإون الضًيُت، اإلاملىت اإلاوغبُت، ص. ث.

. اللاهغة: 1. غاللغآن واللغاءاث وألاخغف الؿبلتحلفغ، كبض الوفىع مدمىص مصؼفى. 

 .20008صاع الؿالم للؼباكت واليكغ والخىػَم، 

ألاعجمي كلى  اإلالغب مً الىالمالجىالُلي، أبى مىصىع مىهىب بً أخمض بً مدمض. 

 .1990. صمكم: صاع الللم، 1. جدم. ف. كبض الغخُم. غخغوف اإلاعجم

. جغ. كبض الخلُم الىجاع. اللاهغة: مىخبت مظاهب الخفؿحر ؤلاؾالميحىلضحؿيهغ، ئحىدـ. 

 .1955الخاهجي، 

. الىجف ألاقغف: 1. غاإلاباصئ اللامت لللم مصؼلح الخضًث اإلالاعن خجي، كلي زظحر. 

 .2016محر، مؼبلت صاع ألا 

ت جؼبُلُتالخغبي، خؿحن بً كلي.  ً: صعاؾت هـٍغ . 1. غكىاكض الترحُذ كىض اإلافؿٍغ

اض: صاع اللاؾم،   .1996الٍغ

 . اللاهغة: صاع اإلالاعف، ص. ث.14. غ: كثمان1. الفخىت الىبري خؿحن، ػه

 . ؾىؾت: صاع اإلالاعف للؼباكت واليكغ، ص. ث. في الكلغ الجاهلي. _________

سُت  الخمض، ت جاٍع . اللغاق: اللجىت الىػىُت 1. غهاهم كضوعي. عؾم اإلاصخف: صعاؾت لوٍى

 .1982لالخخفاٌ بمؼلم اللغن الخامـ ككغ الهجغي، 
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أبدار في كلىم اللغآن: اللغاءاث اللغآهُت، اإلاصخف وعؾمه، ئعجاػ اللغآن . _________

 .2006. كمان: صاع كماع لليكغ والخىػَم، 1. غووحىهه

. جدم. ئعقاص ألاٍعب ئلى ملغفت ألاصًببى كبض هللا ًاكىث بً كبض هللا الغومي. أ  الخمىي،

 .1993. بحروث: صاع الوغب ؤلاؾالمي، 1ئخؿان كباؽ. غ

اللاهغة:  مً الىلل ئلى الللل: كلىم اللغآن "مً اإلادمٌى ئلى الخامل".خىفي، خؿً. 

ت اللامت للىخاب،   .2014الهُئت اإلاصٍغ

. صمكم: صاع ؾلض الضًً للؼباكت واليكغ، 1. غمعجم اللغاءاثالخؼُب، كبض اللؼُف. 

2002. 

. بحروث: صاع الفىغ للؼباكت . أصٌى الخضًث: كلىمه ومصؼلخهالخؼُب، مدمض عجاج

 .1989واليكغ والخىػَم، 

ً .زلُفت، ئبغاهُم كبض الغخمً اللاهغة: ولُت أصٌى الضًً، . صعاؾاث في مىاهج اإلافؿٍغ

 حاملت ألاػهغ، ص. ث.

. اللاهغة: الهُئت اإلاصٍغت مىاهج ججضًض في الىدى والبالهت والخفؿحر وألاصبلخىلي، أمحن. ا

 .1995اللامت للىخاب، 

ألاعحىػة اإلاىبهت كلى أؾماء اللغاء والغواة وأصٌى الضاوي، أبى كمغو كثمان بً ؾلُض. 

ض والضالالث . . جدم. مدمض بً مجلان الجؼائغي اللغاءاث وكلض الضًاهاث بالخجٍى

اض: صاع اإلاوني لليكغ والخىػَم، 1غ  .1999. الٍغ

الكاعكت: مىخبت . 1غ صالح الظامً.جدم. خاجم  .الخِؿحر في اللغاءاث الؿبم _________.

 .2008الصخابت، 

، جدم. مدمض صضوق الجؼائغي. حامم البُان في اللغاءاث الؿبم اإلاكهىعة. _________

 .2005. بحروث: صاع الىخب الللمُت، 1غ
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. جدم. مدمض الصاصق كمداوي. اللاهغة: اإلالىم في عؾم مصاخف ألامصاع. _________

ت، ص. ث.  مىخبت اليلُاث ألاػهٍغ

ًالضاووصي، مدمض بً كلي بً أخمض.  . بحروث: صاع الىخب الللمُت، 1. غػبلاث اإلافؿٍغ

1983. 

ض كبض الغخمً بً مدمض ألاهصاعي.  الضبان، . للحروانملالم ؤلاًمان إلالغفت أهل اأبى ٍػ

 .1968مصغ: مىخبت الخاهجي، 

. 1. غاللغاءاث اإلافؿغة وصوعها في جىحُه ملاوي آلاًاثصخاوي، كبض الهاصي مدمض. 

ذ: وػاعة ألاوكاف والكإون ؤلاؾالمُت،   .2011اليٍى

ش الفله ؤلاؾالميصعصوع، ئلُاؽ.   .2010. بحروث: صاع ابً خؼم، 1. غجاٍع

. 1. جدم. خىمذ بكحر ًاؾحن. غُه كغاءاث الىبيحؼء فالضوعي، أبى كمغ خفص بً كمغ. 

 .1988اإلاضًىت اإلاىىعة: مىخبت الضاع، 

. 1. غمسخصغ اللباعاث إلاعجم مصؼلخاث اللغاءاثالضوؾغي، ئبغاهُم بً ؾلُض. 

اض: صاع الخظاعة لليكغ والخىػَم،   .2008الٍغ

ل مكيل اللغآنأبى مدمض كبض هللا بً مؿلم بً كخِبت.  الضًىىعي، دم. الؿُض . ججأٍو

 .1973. اللاهغة: صاع الترار، 2أخمض صلغ. غ

ب اللغآن. ________  .2007. جدم. الؿُض أخمض صلغ. بحروث: اإلاىخبت الللمُت، جفؿحر هٍغ

 . اللاهغة: صاع اإلالاعف، ص. ث.4. جدم. زغوث كياقت. غهخاب اإلالاعف. ________

. جدم. بكاع ُاث اإلاكاهحر وألاكالمجاٍعش ؤلاؾالم ووفأبى كبض هللا مدمض بً أخمض.  الظهبي،

 .2003. بحروث: صاع الوغب ؤلاؾالمي، 1كىاص ملغوف. غ

ت: صاع اإلالغفت الجاملُت، اللهجاث اللغبُت في اللغاءاث اللغآهُتالغاححي، كبضه.  . ؤلاؾىىضٍع

1996. 



241 
 

 كً عؾٌى هللا والصخابت الغاػي، كبض الغخمً بً مدمض
ً

. جفؿحر اللغآن اللـُم مؿىضا

. مىت اإلاىغمت: مىخبت هؼاع مصؼفى الباػ، 1. جدم. أؾلض مدمض الؼُب. غابلحنوالخ

1997. 

ض.   عفاعي،  .2013. اللاهغة: مإؾؿت هىضاوي للخللُم والثلافت، كصغ اإلاأمىن أخمض فٍغ

مفخاح الؿلاصة ومصباح الؿُاصة في مىطىكاث ػاصه، أخمض بً مصؼفى ػاف هبري، 

 .1985لمُت، . بحروث: صاع الىخب الل1. غالللىم

. جدم. كبض الجلُل كبضه ملاوي اللغآن وئكغابهالؼحاج، أبى ئسخاق ئبغاهُم بً الؿغي. 

 .1988. بحروث: كالم الىخب، 1قلبي. غ

. صمكم: صاع الفىغ للؼبلاة والخىػَم واليكغ، 2. غالفله ؤلاؾالمي وأصلخهالؼخُلي، وهبت. 

1985. 

. جدم. مصؼفى البرهان في كلىم اللغآنهاصع. الؼعهص ي، بضع الضًً أبي كبض هللا مدمض بً ب

 .2007. بحروث: صاع الىخب الللمُت، 1كبض اللاصع كؼا. غ

، مدمض.  . اإلاىحرة: 1. غأزغ اللغآن في جؼىع الىلض اللغبي ئلى آزغ اللغن الغابم الهجغي ػهلٌى

 مىخبت الكباب، ص. ث.

 كُىن الؿىص.باؾل  جدم. مدمض .أؾاؽ البالهتالؼمسكغي، حاع هللا مدمىص بً كمغ. 

 .1998بحروث: صاع الىخب الللمُت، . 1غ

ل. ________ ل في وحىه الخأٍو ل وكُىن ألاكاٍو . جدم. الىكاف كً خلائم هىامع الخجًز

ً. غ اض: مىخبت اللبُيان، 1أخمض كبض اإلاىحىص وآزٍغ  .1998. الٍغ

للاهغة: . ا1. جدم. كلي مدمض كمغ. غهخاب الؼبلاث الىبحرالؼهغي، مدمض بً ؾلض. 

 .2001مىخبت الخاهجي. 

. صمكم: صاع 1. غاهيلحزي -معجم مصؼلخاث أصٌى الفله: كغبيؾاهى، كؼب مصؼفى. 

 .2000الفىغ، 
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 وصعاؾتالؿبذ، زالض بً كثمان. 
ً

اض: صاع ابً كفان، 1. غكىاكض الخفؿحر: حملا . الٍغ

1421. 

. 1غ حفغي.زغ جدم. أع  .هخاب اإلاصاخف  ؾلُمان.السجؿخاوي، أبى بىغ كبض هللا بً 

 .1936اللاهغة: اإلاؼبلت الغخماهُت، 

. بحروث: صاع 2. جدم. مدب الضًً كبض الؿبدان واكف. غهخاب اإلاصاخف _________.

 .2002البكائغ ؤلاؾالمُت، 

جدم. كلي  .حماٌ اللغاء وهماٌ ؤلاكغاءالسخاوي، أبى الخؿً كلم الضًً كلي بً مدمض. 

 .1987بت الترار، . مىت اإلاىغمت: مىخ1خؿحن البىاب. غ

ألاؾـ الللمُت لىخابت عؾائل ؾلىص، مدمض كبضالوني ومدؿً أخمض الخظحري. 

ت، اإلااحؿخحر والضهخىعاة  .1992. اللاهغة: مىخبت ألاهجلى اإلاصٍغ

. اللاهغة: صاع صفاق كً اللغاءاث اإلاخىاجغة في مىاحهت الؼبري اإلافؿغالؿلُض، لبِب. 

 .1978اإلالاعف، 

حهىص ؤلامام أبي كبُض اللاؾم بً ؾالم في كلىم اللغاءاث عؽ. الؿلىم، أخمض بً فا

 .2006. بحروث: صاع ابً خؼم، 1. غوجدلُم ازخُاعه في اللغاءة

. مىت: اإلاىخبت 2. غصفداث في كلىم اللغاءاثالؿىضي، كبض اللُىم كبض الوفىع. 

 .2005ؤلامضاصًت، 

ُذ بحن مسخلف الخضًث مىهج الخىفُم والترح .الؿىؾىة، كبض اإلاجُض مدمض ئؾماكُل

 .1997. كمان: صاع الىفائـ لليكغ والخىػَم، 1. غوأزغه في الفله ؤلاؾالمي

ل والخدٍغفالؿُاعي، أبى كبض هللا أخمض بً مدمض.  . جدم. أًخان هخاب اللغاءاث أو الخجًز

ل لليكغ،   .2009وىلبرن ومدمض كلي أمحر ملؼي. لُضن: صاع بٍغ

ه، . 3. جدم. كبض الؿالم مدمض هاعون. غالىخاببً كىبر.  أبى بكغ كمغو بً كثمان ؾِبٍى

 .1988اللاهغة: مىخبت الخاهجي، 
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كىاكض هلض اللغاءاث اللغآهُت: صعاؾت  ؾِس ي، كبض الباقي بً كبض الغخمً بً ؾغاكت.

ت جؼبُلُت اض: صاع هىىػ ئقبُلُا لليكغ والخىػَم، 1. غهـٍغ  .2009. الٍغ

. جدم. مغهؼ ؤلاجلان في كلىم اللغآنأبي بىغ. الؿُىػي، حالٌ الضًً كبض الغخمً بً 

الضعاؾاث اللغآهُت. اإلاضًىت اإلاىىعة: مجمم اإلالً فهض لؼباكت اإلاصخف الكٍغف، 

1426. 

 .2006. صاع البحروحي، 2. جدم. كبض الخىُم كؼُت. غالاكتراح في أصٌى الىدى. ________

ش اللغآنقاهحن، كبض الصبىع.  للؼباكت واليكغ والخىػَم،  . اللاهغة: نهظت مصغ 3، غجاٍع

2007. 

 . بحروث: صاع الجُل، ص. ث.كصت الخفؿحري، أخمض. الكغباص 

ت، في كصىع الخلفاء اللباؾُحنقلبي، أخمض.   .1954. اللاهغة: مىخبت ألاهجلى اإلاصٍغ

لُت: مً الفخذ ئلى مىخصف اللغن الخامـ الهجغي قلبي، هىض.  . ص. م: الضاع اللغاءاث بأفٍغ

 .1983اب، اللغبُت للىخ

. جدم. هىع ملغفت أهىاق كلىم الخضًثالكهغػوعي، أبى كمغو كثمان بً كبض الغخمً. 

 .1986الضًً كتر. بحروث: صاع الفىغ اإلالاصغ، 

اض: صاع 1غ مؿىض ؤلامام أخمض بً خىبلالكِباوي، أخمض بً مدمض بً خىبل.  . الٍغ

 .2013الؿالم، 

ش اللغآنمدمض خؿحن كلي.   الصوحر،  .1999بحروث: صاع اإلاإعر اللغبي،  .1. غجأٍع

مىاكف الىداة مً اللغاءاث اللغآهُت ختى نهاًت اللغن الغابم الهجغي. صالح، قلبان. 

ب للؼباكت واليكغ،   .2005اللاهغة: صاع هٍغ

. اللاهغة: صاع الخاصُل مغهؼ البدىر 1. غاإلاصىفالصىلاوي، كبض الغػاق بً همام. 

 .2015وجلىُت اإلاللىماث، 



244 
 

ؼ كبض الغخمً. الظامغ ت: صعاؾت هلضًت، كبض اللٍؼ ش اللغآن كىض ؤلازني ككٍغ . 1. غجاٍع

ً للضعاؾاث وألابدار،   .2015لىضن: جيٍى

تطُف، قىقي.   .2008. اللاهغة: صاع اإلالاعف، 11. غاإلاضاعؽ الىدٍى

________ . ٌ  . اللاهغة: صاع اإلالاعف، ص. ث.8. غجاٍعش ألاصب اللغبي: اللصغ اللباس ي ألاو

. بحروث: صاع 1. غمجمم البُان في جفؿحر اللغانؼبرس ي، أبى كلي الفظل بً الخؿً. ال

 .2005الللىم للخدلُم والؼباكت واليكغ والخىػَم، 

غ.  . بحروث: صاع الىخب الللمُت، 1. غجاٍعش ألامم واإلالىنالؼبري، أبى حلفغ مدمض بً حٍغ

1407. 

ل آي اللغآن. ________ . 1هللا كبض اإلادؿً التروي. غ كبض . جدم.حامم البُان كً جأٍو

 .2001الجحزة: هجغ للؼباكت واليكغ والخىػَم وؤلاكالن، 

لُاػغهىوي، مدمض بً عػق.  . الضمام: صاع ابً 1. غالخفؿحر واإلافؿغون في هغب أفٍغ

 .1426الجىػي لليكغ والخىػَم، 

خبِب . جدم. أخمض الخبُان في جفؿحر اللغآنالؼىس ي، أبى حلفغ مدمض بً الخؿً. 

 اللاملي. بحروث: صاع ئخُاء الترار، ص. ث.

. جدم. كبضاللاصع ؤلاهؿحر في كلم الخفؿحرالؼىفي، هجم الضًً ؾلُمان بً كبضاللىي. 

 . اللاهغة: مىخبت آلاصاب، ص. ث.2خؿحن، غ

. بحروث: 1. جدم. كبض هللا كبض اإلادؿً التروي. غقغح مسخصغ الغوطت. ________

 .1988مإؾؿت الغؾالت، 

ل، الؿُض عػق. ال . مىت اإلاىغمت: 1. غفي كلىم اللغاءاث: مضزل و صعاؾت و جدلُمؼٍى

 .1985اإلاىخبت الفُصلُت، 
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مالؼُاع، مؿاكض بً ؾلُمان بً هاصغ.  اض: حاع 1. غالخفؿحر اللوىي لللغآن الىٍغ . الٍغ

 .1422ابً الجىػي لليكغ والخىػَم، 

. الضمام: صاع ابً الجىػي، 2. غتقغح ملضمت في أصٌى الخفؿحر البً جُمُ. _________

1428. 

اض: صاع اليكغ الضولي لليكغ والخىػَم، 1. غفصٌى في أصٌى الخفؿحر. _________ . الٍغ

1993. 

. جدم. مدمض كبض مؿىض أبي صاوص الؼُالس يالؼُالس ي، ؾلُمان بً صاوص بً الجاعوص. 

 .1999. الجحزة: هجغ للؼباكت واليكغ، 1اإلادؿً التروي. غ

 .1981. بحروث: صاع الفىغ، 2. غاإلاعجم اإلافهغؽ أللفاؾ اللغآناقي، مدمض فإاص. كبض الب

م، زلُل.   . 2002. اللاهغة: صاع مصغ اإلادغوؾت، 2. غالىص اإلاإؾـ و مجخملهكبض الىٍغ

ػىؼا: صاع . 1. غاللغاءاث الكاطة: صعاؾت صىجُت صاللُتاللضوي، خمضي ؾلؼان خؿً. 

 .2006الصخابت للترار، 

م وعواًاث اإلاضعؾخحن، الؿُض مغجض ى. اللؿىغي  . ػهغان: اإلاجمم الللمي 2. غاللغآن الىٍغ

 .1994ؤلاؾالمي، 

. فخذ الباعي بكغح صخُذ البساعي اللؿلالوي، قهاب الضًً أخمض بً كلي بً حجغ. 

اض: ص. مؽ. 1جدم. كبض اللاصع قِبت الخمض. غ  .2001. الٍغ

 . اللاهغة: صاع الخضًث، ص. ث.آنصعاؾاث ألؾلىب اللغ كظُمت، مدمض كبض الخالم. 

ًالللُضي، حىان مدمض مهضي.  بحروث: صاع . 1. غالىلض اللوىي كىض الؼبري ئمام اإلافؿٍغ

 .2012الىخب الللمُت، 

. كم: مغهؼ 1. غئكالم الخلف بمً كاٌ بخدٍغف اللغآن مً أكالم الؿلفاللالئي، صاصق. 

 .1425آلافاق للضعاؾاث ؤلاؾالمُت، 
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 .2008. اللاهغة: كالم الىخب، 1. غمعجم اللوت اللغبُت اإلالاصغاع. أخمض مسخ  كمغ،

. 1. غمىهج الىلض كىض اإلادضزحن ملاعها باإلاىهج الىلضي الوغبياللمغي، أهغم طُاء. 

اض: صاع ئقبُلُا لليكغ والخىػَم،    .1997الٍغ

سُت وجدلُلُت وملاعهتكىن، خؿً.   .1952. 1، غاللوت والىدى: صعاؾاث جاٍع

. جدم. كؿم الضعاؾاث الخفؿحر لللُاش يأبى الىظغ مدمىص بً مؿلىص.  ي،اللُاش 

. ػهغان: مغهؼ الؼباكت واليكغ في مإؾؿت البلثت، 1مإؾؿت البلثت. غ-ؤلاؾالمُت

1421. 

 . . كم: مغهؼ اإلاصؼفى اللالمي 1. غاللغاءاث وألاخغف الؿبلتالوفاعي، كبض الغؾٌى

 .1433للترحمت واليكغ، 

ا اص.  الفغاء، أبى ػهٍغ . جدم. مدمض كلي الىجاع وأخمض ًىؾف ملاوي اللغآنًديى بً ٍػ

 .1983. بحروث: كالم الىخب، 3هجاحي. غ

ان للؼباكت 1. غعؾم اإلاصخف وهلؼهالفغماوي، كبض الحي خؿحن.  . بحروث: مإؾؿت الٍغ

 .2004واليكغ والخىػَم، 

ش وحلٍغفكبض الهاصي.  الفظلي،  .1985ث: صاع الللم، . بحرو3. غاللغاءاث اللغآهُت: جاٍع

 .1981. صمكم: مىخبت الوؼالي، الىطم في الخضًثفالجت، كمغ خؿً كثمان. 

ً: أؾبابه وآزاعهالفىِؿان، ؾلىص كبض هللا.  اض: صاع اقبُلُت، 1. غازخالف اإلافؿٍغ . الٍغ

1997. 

سها. زبىتها. حجُتها. اللابت، كبض الخلُم بً مدمض الهاصي.  اللغاءاث اللغآهُت: جاٍع

 .1999. بحروث: صاع الوغب ؤلاؾالمي، 1. غيامهاوأخ

ؼ كبض الفخاح.   اللاعي، خضًث ألاخغف الؿبلت: صعاؾت إلؾىاصه ومخىه وازخالف كبض اللٍؼ

 .2002. بحروث: مإؾؿت الغؾالت، 1. غالللماء في ملىاه وصلخه باللغاءاث اللغآهُت
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و اإلابحن إلاا جظمىخه مً الجامم ألخيام اللغآن اللغػبي، أبى كبض هللا مدمض بً أخمض. 

. بحروث: مإؾؿت 1. جدم. كبض هللا كبض اإلادؿً التروي. غالؿىت وآي الفغكان

 .2006الغؾالت، 

. 1. جدم. هىض قلبي. غجفؿحر ًديى بً ؾالماللحرواوي، ًديى بً ؾالم الخُمي البصغي. 

  .2004بحروث: صاع الىخب الللمُت، 

. جدم. كبضالفخاح ئؾماكُل قلبي. اوي اللغاءاثؤلاباهت كً ملاللِس ي، ميي بً أبي ػالب. 

 اللاهغة: مؼبلت نهظت مصغ، ص. ث.

 .2007. بحروث: ميكىعاث الفجغ، أصٌى اليافياليلُني، مدمض بً ٌللىب. 

م.  . بحروث: مإؾؿت 1. غالبالهت والىلض: اإلاصؼلح واليكأة والخجضًضاليىاػ، مدمض هٍغ

 .2006ؤلاهدكاع اللغبي، 

لت هخابخهالبدث الللمي: أؾؿه و وي مدمض. مباعن، مدمض الصا . اللاهغة: 1. غػٍغ

 .1992اإلاىخبت ألاواصًمُت، 

ضه. الخظاعة ؤلاؾالمُت في اللغن الغابم الهجغي متز، آصم.    . جغ. مدمض كبض الهاصي أبى ٍع

 . بحروث: صاع الىخاب اللغبي، ص. ث.5غ

. اللاهغة: مىخبت آلاصاب، ص. 2. غالخىحُه البالغي لللغاءاث اللغآهُتمدمض، أخمض ؾلض. 

 ث.

ممدِؿً، مدمض ؾالم.   .1989. بحروث: صاع الجُل، في عخاب اللغن الىٍغ

. اللٌى الؿضًض في الضفاق كً كغاءاث اللغآن اإلاجُض في طىء الىخاب والؿىت_________. 

 .2002م، اللاهغة: صاع مدِؿً للؼباكت واليكغ والخىػَ. 1غ

. صمكم: مإؾؿت 1غ . جدم. هالٌ خؿً كلي.اإلاىػأبً أوـ. اإلاضوي، أبى كبض هللا مالً 

 .2013الغؾالت هاقغون، 
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ؼ ؾلُمان ئبغاهُم.  ني، كبض اللٍؼ اض: صاع هىىػ 1. غمباخث في كلم اللغاءاثاإلاٍؼ . الٍغ

 . 2011ئقبُلُا، 

. جدم. هماٌ مغوج الظهب وملاصن الجىهغاإلاؿلىصي، أبى الخؿً كلي بً الخؿحن. 

ت، . بح1خؿً مغعي. غ  .2005روث: اإلاىخبت اللصٍغ

، كبض الللي.  . 1. غاللغاءاث الكاطة: طىابؼها والاخخجاج بها في الفله واللغبُتاإلاؿئٌى

 .2008اللاهغة: صاع ابً كفان لليكغ والخىػَم، 

. اللاهغة: صاع 1. غمعجم مصؼلخاث كلم اللغاءاث اللغآهُت وما ًخللم به. _________

 .2007خىػَم والترحمت، الؿالم للؼباكت واليكغ وال

. 1. جدم مُيلىف مىعاوي. غالجامم كلىم اللغآناإلاصغي، كبض هللا بً وهب بً مؿلم. 

 .2003بحروث: صاع الوغب ؤلاؾالمي، 

. بحروث: مغهؼ الخظاعة 1. غاإلاباصئ اللامت لضعؽ اللغان وجفؿحرهمصؼفىي، مدمض. 

 .2012لخىمُت الفىغ الاؾالمي، 

 .1411. كم: مإؾؿت اليكغ ؤلاؾالمي، 1. غهُض في كلىم اللغآنالخمملغفت، مدمض هاصي. 

اللاهغة: صاع الؿالم للؼباكت . 2. غاللغاءاث الىاعصة في الؿىتأخمض كِس ى. اإلالصغاوي، 

 .2008واليكغ والخىػَم والترحمت، 

اإلاغقض الىححز ئلى كلىم جخللم بالىخاب اإلالضس ي، قهاب الضًً كبض الغخمً بً ئؾماكُل. 

ؼ ذ: مىخبت ؤلامام الظهبي، 2جدم. ولُض مؿاكض الؼبؼبائي. غ .اللٍؼ  .1993. اليٍى

 .1954ملضمت هخاب اإلاباوي. جدم. أعزغ حفغي. اللاهغة: مىخبت الخاهجي، 

. فغحُيُا: اإلالهض اللالمي للفىغ 1. غهلض ألاصًان كىض ابً خؼم ألاهضلس ياإلالغاوي، كضهان. 

 .2008ؤلاؾالمي، 
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. 1. جدم. صالح الضًً اإلاىجض. غهخاب اللواث في اللغآنو. اإلالغئ، ئؾماكُل بً كمغ 

 .1946اللاهغة: مؼبلت الغؾالت، 

، جدم. زالض كبض الغخمً ؾجن ؾلُض بً مىصىع اإلايي، ؾلُض بً مىصىع الخغاؾاوي. 

س ي وآزغون. غ اض: صاع ألالىهت لليكغ، 1الجَغ     .2012. الٍغ

بُان الؿبب اإلاىحب الزخالف اؽ. أبى اللباؽ أخمض بً كماع بً أبي اللب اإلاهضوي،

. بحروث: صاع ابً 1. جدم. أخمض فاعؽ ؾلىم. غاللغاءاث وهثرة الؼغق والغواًاث

 .2006خؼم، 

ت: اإلاىخب الجامعي في جاٍعش ألافياع الؿُاؾُت وجىـحر الؿلؼتمهىا، مدمض هصغ.  . ؤلاؾىىضٍع

 .1999الخضًث، 

 .1949. اللاهغة: صاع الىُل للؼباكت، 1غ. اإلاىالي في اللصغ ألامىي الىجاع، مدمض الؼُب. 

 .2008. بحروث: صاع اإلالغفت، 2. غئكغاب اللغآنالىداؽ، أبى حلفغ أخمض بً مدمض. 

ش اللغآنجُىصوع هىلضهه.   هىلضهه، . بحروث: مإؾؿت 1. جغ. حىعج جامغ وآزغون. غجاٍع

 .2004أصهاوع،  –وىهغاص 

ا ًديى بً قغف.  . جدم. كبض اللاصع صاب خملت اللغآنالخبُان في آالىىوي، أبى ػهٍغ

 .1985. صمكم: مىخبت صاع البُان، 1ألاعهاؤوغ. غ

. 2. غصخُذ مؿلمالىِؿابىعي، أبى الخؿحن مؿلم بً الدجاج بً مؿلم اللكحري. 

اض: صاع الؿالم لليكغ والخىػَم،   .2000الٍغ

. جدم. ُدحناإلاؿخضعن كلى الصخالىِؿابىعي، أبى كبض هللا مدمض بً كبض هللا الخاهم. 

 .2002. بحروث: صاع الىخب الللمُت، 2مصؼفى كبضاللاصع كؼا. غ

ب الخضًثأبى كبُض اللاؾم بً ؾالم.  الهغوي، . جدم. خؿحن مدمض قغف. اللاهغة: هٍغ

ت،   . 1984الهُئت اللامت لكإون اإلاؼابم ألامحًر
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ً. بحروث: صاع ابً هث .فظائل اللغآن _________.  حر، ص. ث.جدم. مغوان اللؼُت وآزٍغ

ؼالهىاعي، هىص بً مدىم.  في، غجفؿحر هخاب هللا اللٍؼ . 1. جدم. بالخاج بً ؾلُض قٍغ

 .1990بحروث: صاع الوغب ؤلاؾالمي، 

. بوُت الغائض في جدلُم مجمم الؼوائض ومىبم الفىائضالهُثمي، هىع الضًً كلي بً أبي بىغ. 

  .1994جدم. كبض هللا مدمض الضعوَل. بحروث: صاع الفىغ، 

Kuntowijoyo. Metodologi Sejarah. cet. II. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 

2003. 

Abdullah, M. Amin dkk. Ed. Dudung Abdurrahman. Metodologi Penelitian 

Agama Pendekatan Multidisipliner. Yogyakarta: Lembaga Peneltian UIN 

Sunan Kalijaga. 2006. 

Nasser, Shady Hekmat. The Transmission of the Variant Readings of the Qur’an: 

The Problem of Tawatur and Emergence of Shawadhdh. Leiden: Brill, 2013. 

 

 املجالت الدورية .ب

أبى مولي، كماص كاصٌ. "أؾباب الترحُذ بحن اللغاءاث اإلاخىاجغة: صعاؾت وهلض". ملالت    

. اللضص الثالزىن. مجلت حاملت اللضؽ اإلافخىخت لألبدار والضعاؾاثث في وكغ 

2013.  

س ي، كبض الخمُض. "في هلض ملىلت: أهل الغأي وأهل الخضًث"،      مجلت ئؾالمُت ؤلاصَع

ت فصلُت مدىمت ًصضعها اإلالهض اللالمي للفىغ ؤلاؾالمي، اللضص اإلالغفت . مجلت فىٍغ

  .2002ت، الثامً واللكغون، الؿىت الؿابل

مجلت صعاؾاث: كلىم ألاػغف، مدمىص أخمض. "اللغاءاث اللغآهُت في اللغن ألاٌو الهجغي"، 

لت واللاهىن   .2. اللضص 34. اإلاجلض 2007. كمان: الجاملت ألاعصهُت، الكَغ
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هـ: خُاجه 224الخمض، هاهم كضوعي. "أبى كبُض اللاؾم بً ؾالم البوضاصي اإلاخىفى ؾىت 

لتغاءاث". وحهىصه في صعاؾت الل بجاملت بوضاص، اللضص الخاؾم،  مجلت ولُت الكَغ

1986. 

صعوَل، مدؿً هاقم. "مىكف الفغاء مً اللغاءاث اإلاخىاجغة في هخابه ملاوي اللغآن". 

 .   2004. اللضص الؿابم واللكغون، صبي، مجلت ولُت الضعاؾاث ؤلاؾالمُت واللغبُت

لت مىهج الؼبري فيها". الؼدان، ئؾماكُل أخمض. "ؿاهغة هلض اللغاءاث و  مجلت ولُت الكَغ

 .1989. الضوخت: حاملت كؼغ، اللضص الؿابم، والضعاؾاث ؤلاؾالمُت

ت"،  مجلت كبض الجلُل، "ؿاهغة ؤلابضاٌ في كغاءاث كبض هللا بً مؿلىص وكُمتها الخفؿحًر

لُت، الضعاؾاث اللغآهُت ، لىضن: حاملت لىضن، ولُت الضعاؾاث الكغكُت والافٍغ

.. اإلا2013  جلض الخامـ ككغ. اللضص ألاٌو

ً مىه".  مجلت كتر، هىع الضًً، وآزغون. "الترحُذ بحن اللغاءاث: أخيامه، ومىكف اإلافؿٍغ

 .2014. كام 4. ؾلؿلت الللىم اللاهىهُت والكغكُت. اللضص بدىر حاملت خلب

، ىمجلت حاملت ػازاإلاكهضاوي، مدمض ئؾماكُل. "الخجضًض في جىحُه اللغاءاث اللغآهُت"، 

 .2013. 2. اللضص B 1اإلاجلض 

لت والضعاؾاث ؤلاؾالمُت. اإلالخم، قاصي أخمض. "الخفظُل بحن اللغاءاث".  مجلت ولُت الكَغ

لت والضعاؾاث ؤلاؾالمُت، حاملت كؼغ،   – 35. اإلاجلض 2017الضوخت: ولُت الكَغ

 .1اللضص 

هخاب الؿبلت البً  ملُؼان، مدمض الخؿحن. "اللغاءاث اللغآهُت، ئقيالُت الىلض: كغاءة في

، -جت. مصغاجت: حاملت مصغامجلت الؿاجلمجاهض".   .  2006لُبُا، اللضص ألاٌو
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 ج. الرسائل والبحوث الجامعية

، مدمض بً كمغ بً ؾالم.  . عؾالت صهخىعاة في اللغاءاث وأزغها في الخفؿحر وألاخيامبا ػمٌى

لت الاؾالمُت، ولُت الضكىة وأصٌى الضًً، حاملت  اللغي، ؾىت حاملُت  أمالكَغ

1412-1413. 

 وصعاؾت الخؿاوي، زلىص بً ػالٌ. 
ً

حن في اللغاءاث الؿبم: حملا حن والىدٍى مؼاكً اللوٍى

 
ً

. عؾالت صهخىعاة. مىت اإلاىغمت: حاملت أم اللغي، ولُت الضكىة وأصٌى الضًً وجدلُال

 .1434-1433كؿم اللغاءاث، 

صة كً الىبي في هخب الؿىت اع اءاث الى مغوٍاث اللغ مكهىع بً مغػوق بً مدمض. الكٍغف، 

 وصعاؾت ومىاػهت بحن مىهج اإلادضزحن و 
ً

. ىهج اللغاء في الخىم كليهاماإلاكغفت: حملا

عؾالت ماحؿخحر. مىت اإلاىغمت: حاملت أم اللغي، ولُت أصٌى الضًً، كؿم الىخاب 

 .1430/1431والؿىت. 

و مكغوكُخه و جبرئت ؤلامام  الازخُاع في اللغاءاث: ميكإه قلبي، كبض الفخاح ئؾماكُل.

 .1996بدث. مىت اإلاىغمت: حاملت أم اللغي،  الؼبري مً تهمت ئهياع اللغاءاث.

الؼُاع، مؿاكض بً ؾلُمان. "مصؼلخاث كلماء اللغاءة لللغاءة اإلالبىلت زالٌ هخب 

اللغاءاث في اللغهحن الغابم والخامـ"، بدث أللي في اإلاإجمغ اللالمي ألاٌو لللغاءاث 

ىطىق: اللغاءاث اللغآهُت في اللالم ؤلاؾالمي: أوطاق وملاصض، الظي هـمه في م

مغهؼ ؤلامام أبي كمغو الضاوي للضعاؾاث والبدىر اللغائُت اإلاخسصصت الخابم 

 م.2013للغابؼت اإلادمضًت للللماء، مغاهل، 

كبض الجلُل. "الغواًت مً الكفاهُت ئلى الىخابُت: عواًاث اللغاءاث في هخب الخضًث 

"، ملالت أللُذ في اإلاإجمغ الضولي: صعاؾاث الخضًث الىبىي وئؾهاماتها في أ
ً
همىطحا

 ئهضوهِؿُا واللالم ؤلاؾالمي، حىهجاهغجا، ملالت لم جيكغ.

كغاءاث كبض هللا بً مؿلىص: صعاؾت جدلُلُت لـاهغة ؤلابضاٌ في كغاءاث كبض . _________

ت ملضمت ليلُت الضعاؾاث الللُا  . عؾالت ماحؿخحر هللا بً مؿلىص وكُمتها الخفؿحًر

 .2011بجاملت كلىم اللغآن حاوة الىؾؼى، وهىصىبى، 
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ض كلي مهضي.   مهاعف، . مىهج ؤلامام الؼبري في اللغاءاث وطىابؽ ازخُاعها في جفؿحرهٍػ

عؾالت صهخىعاه بلؿم اللغآن وكلىمه، ولُت أصٌى الضًً، حاملت ؤلامام مدمض بً 

 هـ.1419ؾلىص ؤلاؾالمُت، 

، كبض الىاصغ. "الخضًث اإلاخىاجغ بحن اإلادضزحن وألاصىلُحن". مظهغة جسغج طمً هاوي

جسصص كلىم  –مخؼلباث الخصٌى كلى قهاصة اإلااؾتر في الللىم ؤلاؾالمُت 

الىاصي، ملهض الللىم ؤلاؾالمُت، كؿم أصٌى  –الخضًث، حاملت خمه لخظغ 

 .2017-2016الضًً، كام 

غ الؼبري في جفؿحره و الغص اللغاءا الهغعي، مدمض كاعف كثمان. ث التي أهىغها ابً حٍغ

. بدث ماحؿخحر ملضم للجاملت ؤلاؾالمُت كلُه: مً أٌو اللغآن ئلى آزغ ؾىعة الخىبت

 باإلاضًىت اإلاىىعة كؿم الخفؿحر.
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