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 دساصح ذطثٍقٍح صشفٍح فً األصًاء ٔاألفعال انٕاسدج فً انقشآٌ انكشٌى انٌُٕ ٔإَٔاعٓا 

 
 تضًح عثذ انشفٍع سشٍذ صانى

 دكرٕساِ قضى انهغّ انعشتٍح تاحثح 
 كهٍح انثُاخ جايعح عٍٍ شًش  

 د عفاف يحًذ انثضطأٌضً          ا.و.د ايم اتشاٍْى جًعّ  
ٕ ٔانصشف     اصرار انُحٕ ٔانصشف انًضاعذ     يذسس انُح

 كهٍح انثُاخ جايعح عٍٍ شًش            كهٍح انثُاخ جايعح عٍٍ شًش 
 ٍِخض:

ْ اٌّغجٛلخ ثئؽذٜ اٌؾشوبد اٌط٠ٍٛخ  )األٌف ٠ذسط اٌجؾش األعّبء ٚاألفعبي اٌّخزِٛخ ثبٌٕٛ
ِآ اٌماشاْ اٌىاش٠ُ،  -اٌٛاٚ  - ا١ٌبء( دساعخً طشف١َّخً رؾ١ٍ١ٍَّخً، ٚرٌه ثبعزخشاط ٘زٖ األعّبء ٚاألفعابي 

ِآ  ٙاب  ِاب ؽاش  ا١ٍ ٙاب ِٚعشفاخ  ٍُا اٌظاشت، صُا رؾ١ٍٍ صُ رظ١ٕفٙب رظا١ٕفًب طاشف١ب ؽغات ِٛاػا١م ا
اٌؾذ٠ضخ، ٚاٍٝ اٌّعبعُ، رغ١١ش، ٚلذ ارَّجم اٌجؾش إٌّٙظ اٌٛطفٟ، ٚاازّذ اٍٝ وزت إٌؾبح اٌمذ٠ّخ ٚ

ٚخبطخ ٌغبْ اٌعشة، ٚاازّذ فٟ رخش٠ظ األاالَ اٍٝ وزت اٌزشاعُ ٚاألااالَ، ٚلاذ امازًّ اٌجؾاش 

:ْ ٕااٛا ٓ: اٌّجؾااش األٚي رؾااذ ا ِااخ ِٚجؾضاا١ ٍاٝ ِمذ ُووٌٕ فووً األصووًاء ا ، ٚاٌّجؾااش اٌضاابٟٔ رؾااذ ان
 :ْ  ٚلبئّخ ثبٌّظبدس ٚاٌّشاعم. خاذًحصُ  انٌُٕ فً األفعالإٛا

االفعال النون في القرآن الكريم، النون في األسماء، النون فيمفتاحية: الكممات ال  

  :اٌّـمذِــخ 

ْ ِٓ  وضش اٌؾشٚت م١ًٛاب فٟ اٌمشاْ اٌىش٠ُ، فٙٛ اٌؾشت اٌّغ١طش اٍٝ سٚٞ  ٠عذ ؽشت إٌٛ

ٙازا اٌؾاشت عاش ا ا١ُ    اب ٌٍخفاخ، ٌٚ ًّ اٌفٛاطً، ألٔٗ ِٓ  خف األطٛاد، ٚاٌٍغخ اٌعشث١خ ر١ًّ دائ

ب ٠َْغطُُشْٚ(٠عٍّٗ  َِ َٚ  ُِ اٌْمٍََ َٚ  ْ( :ٗ إ  اٌؾك اض ٚاال، ٌزٌه  لغُ ثٗ فٟ لٌٛ
()ٔ

. 

٠مٛي اثٓ عٕٝ
()ٕ

: "إٌْٛ ؽشت ِغٙٛس  غٓ ٠ىْٛ  طاًل ٚثذً  ٚصائًذا"
()ٖ

. 

٠ٚمٛي إثشا١ُ٘  ١ٔظ: "إٌْٛ طٛد ِغٙٛس ِزٛعؾ ث١ٓ اٌشذح ٚاٌشخبٚح"
()ٗ

. 

ِاب  ِآ اٌ اٛا٘ش اٌٍغ٠ٛاخ  ٕاْٛ  ّاب ٠ٚماٛي: " ٠ٚعاشع ٌٍ ٘اب ث ٘اب ٌغاشاخ راصش   ٠شاشوٙب ف١اٗ غ١ش

٠غبٚس٘ب ِٓ  طٛاد؛ ٚألٔٙب ثعذ اٌالَ  وضش األطٛاد اٌغبوٕخ م١ًٛاب فٟ اٌٍغخ اٌعشث١خ"
()٘

. 

ٝ ابئٍخ طٛر١خ ِز١ّضح ثظفبرٙب ِٓ ؽ١ش اٌغٙش ٚاٌزٛعؾ ٚاٌزشل١ك، ٚ خٛارٙب  ْ إٌ ٟ إٌٛ ٚرٕزّ

ً ِم ٖ اٌعبئٍخ ِٓ ؽ١ش اٌخفخ ٚاٌغٌٙٛخ فٟ اٌزعبِ ٟ: اٌالَ ٚاٌشاء ٚا١ٌُّ،  فٟ ٘ز األطٛاد األخشٜ ٘

                                                 

 .1القمم:(  1)
 ،والممع ،من مؤلفاتو: سر صناعة اإلعراب ،ىـ(392ابن جني ىو: أبو الفتح عثمان بن جني الموصمي )ت ( 2)

، المؤلف: الحافظ شمس الدين بن محمد 77وغيرىا الكثير، العقد الثمين في تراجم النحويين:  ،والخصائص
 م.2004ىـ، 1425مراد، دار الحديث، القاىرة،  ىىـ(، المحقق: يحي748بن أحمد بن عثمان الذىبي )ت

ىـ(، الناشر: دار 392لف: أبو الفتح عثمان بن جني الموصمي )ت ، المؤ 2/107سر صناعة اإلعراب:  ( 3)
 م.2000 -ىـ 1421لبنان، الطبعة األولى،  -الكتب العممية، بيروت 

 م.1975، إبراىيم أنيس، الناشر: مكتبة األنجمو المصرية، الطبعة الخامسة، 66األصوات المغوية: (  4)
 .67نفسو: (  5)
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ٍٙب  ٌاٝ اٌضمااً ٚاٌماٛح، فااخف األطااٛاد اٌّزٛعاطخ ٚ عاٙا ٌٛخ إ ِآ اٌخفاخ ٚاٌغاٙا ٕاذسط طااعًٛدا  ٙاٟ ر ف

 رعبِاًل ِم األطٛاد األخشٜ إٌْٛ.

ٟ عجمذ ثؾشوخ  ْ اٌىش٠ُ اٌز ٟ األعّبء ٚاألفعبي فٟ اٌمشا ْ ف ٝ رزجم  ٔٛاع إٌٛ فبٌذساعخ رٙذت إٌ

ٕاْٛ  ؽ٠ٍٛخ ) ٌف  ٘ازٖ اٌ ِاب  ػابفزٗ   ٚ ٚاٚ  ٚ ٠بء(، ٚدساعخ ٘زٖ األعّبء دساعخً طاشف١َّخً، ِٚعشفاخ 

، ٚرُ ا ازّبد فٟ ٘زٖ اٌذساعخ اٍٝ إٌّٙظ اٌٛطفٟ. ٍْ  ِم اٌؾشوبد اٌط٠ٍٛخ اٍٝ اٌىٍّخ ِٓ ِعب
:ٓ  ٚلغّذ اٌذساعخ إٌٝ ِجؾض١

 إٌْٛ فٟ األعّبء .: اٌّجؾش األٚي
 األفعبي.إٌْٛ فٟ : اٌّجؾش اٌضبٟٔ

ّاااخصااُا  ٙاااب   خبر ِااآ ٔزااابئظ ١ٍ٠ ِاااب رٛطاااٍذ إ١ٌاااٗ اٌذساعاااخ  ّاااخ ثبٌّظااابدس ٚاٌّشاعااامثااااُ٘  .لبئ
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 اٌّجؾش األٚي

 إٌْٛ فٟ األعّبء 

 ( فً األصًاء انجايذج:ٔ)

 انًفشدج:  -أ 
:ٕ  اصى انجُش اإلفشادي َح

- :ٌٌ ٝ: )فَاٌَْمَٝ َاَظبُٖ  ثُْعثَا ج١ِٓ(ِٓ  لٌٛٗ رعبٌ ُِّ  ٌْ َٟ صُْعجَب ِ٘ فَئَِرا 
()ٔ

 
امزمبلٗ ِٓ صعجذ اٌّىبْ  ٞ فغشرٗ ثبٌّبء مجٗ فٟ أغ١بثٗ ثبٔغ١بة اٌّبء، ٠مبي: صعجذ اٌّبء فغشراٗ 

فبٔضعت،
 ()ٕ

ٚاٌضعجبْ ٘ٛ اٌزوش، ٚ٘ٛ  ا ُ اٌؾ١بد 
()ٖ

ٍاٝ اٌؾ١اخ رواًشا  ٚ  ٍاك ا ، ٚل١ً إْ اٌضعجابْ ٠ط
 ٔضٝ.
()ٗ

 

ٌازوش خبطاخٚ غٍت ا٢ساء  ْ اٌضعجبْ ٠طٍك  ٍاٝ ا ا
()٘

  ُ ٔاٗ فُْعااَلْ ثؼا ٘اٛ اعُا عإظ إفاشادٞ ٚص ٚ ،
ّاب لابي اثآ  ٘ازٖ اٌض٠ابدح و فغىْٛ، ٚاألٌف ٚإٌْٛ صائذربْ فٟ صعجبْ، رمذِٙب صالصخ  طٛي "صعت" ٚ

ا ٔجبسٞ
()ٙ

  :ً " ُفُْعٛاْ ِٚػجْعبْ ُٚامُْشثَبْ"رارٟ إلفبدح ِعٕٝ اٌززو١ش ِض
(7)

 

                                                 

 .32، والشعراء: 107مرتين في األعراف: (  وردت في القرآن الكريم 1)
ت )، أبوالفضل جمال الدين ابن منظور األنصاري، ي(  لسان العرب: ثعب، المؤلف: محمد بن مكرم بن عم2)

 ىـ.1414، الناشر: دار صادر، بيروت، الطبعة الثالثة، (ىـ711
، (ىـ207ت )بن منظور الديممي الفراء، بن زياد بن عبداهلل  ى، المؤلف: أبو زكريا يحي1/387(  معاني القرآن: 3)

، الناشر: الدار المصرية لمتأليف شمبيتحقيق: أحمد يوسف نجاتي، محمد عمى النجار، عبد الفتاح إسماعيل 
 والترجمة مصر، الطبعة األولى، بدون تاريخ.

، المؤلف: حسن عزالدين بن حسن بن 1/280(  مخطوطة الجمل معجم وتفسير لغوي لكممات القرآن الكريم: 4)
 م.2008األولى،  الطبعةعبدالفتاح أحمد الجمل، الناشر الييئة المصرية العامة لمكتاب، مصر، 

 ابود بن إبراىيم الثعمبي ، المؤلف: أحمد محم4/267ينظر تفسير الثعمبي الكشف والبيان عن تفسير القرآن:  ( 5)
ىـ، مراجعة وتدقيق: نظير الساعدي، الناشر: دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، 427إسحاق، ت 
 م.2002 -ىـ  1422الطبعة األولى 

ابن األنباري ىو: القاسم بن محمد بن بشار بن الحسن بن بيان بن سماعة بن فروة بن دعامة أبو محمد  ( 6)
 3ىـ(، من مؤلفاتو: كتاب الفرس وكتاب خمق اإلنسان والمقصور والممدود، إنباه الرواة: 403األنباري )ت

 -ىـ(، الناشر: دار الفكر العربي 646بن يوسف القفطي )ت ي، المؤلف: جمال الدين أبو الحسن عم28/
 م.1982 -ىـ 1406القاىرة، الطبعة األولى: 

ر، محمد بن القاسم بن محمد بن بشار الحسن بن بيان بن سماعة ، المؤلف: أبو بك1/139المذكر والمؤنث:  ( 7)
، مراجعة: د. رمضان يمةضعىـ، المحقق: محمد عبدالخالق 328بن فروة بن قطن بن دعامة األنباري، ت 

لجنة إحياء  سالميةاإلعبدالتواب، الناشر: جميورية مصر العربية، وزارة األوقاف، المجمس األعمى لمشؤون 
 م.1981 -ىـ 1401لنشر: التراث سنة ا
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٘زا اٌغّم اٍٝ  طبٌخ األٌف ٚإٌْٛ، ٌٚىٕٗ إذ ع١ج٠ٛٗٚصعجبْ ٠غّم اٍٝ صعبث١ٓ ٚ  ٠ذي 
()ٔ

اٍٝ  

رشج١ٗ ٘زٖ إٌْٛ ثالَ عشثبي، لبي "ٚااٍُ  ْ وً اعُ اخشٖ  ٌف ْٚٔٛ صائاذربْ ٚااذح ؽشٚفاٗ وعاذح 
ً فىّب وغش ٌٍغّم ٘زا  ٗ فٟ األط ٗ ِب ١ٌظ ٌجبث ؽشٚت فعالْ وغش ٌٍغّم وّب ٠ىغش عشثبي، ٚفعً ث

ٔاه رماٛي َعاَشاِؽ١ٓ ِٚػاجَْعبْ  اٌزىغ١ش، ؽمش ٘زا اٌزؾم١ش، ٚرٌه ٔؾٛ لٌٛه عُاَش٠ِْؾ١ٓ فاٟ عاشؽبْ، أل
ُٙا  ١ٓ، ٚعُاٍْطَبْ عُا١ٍَِْط١ٓ؛ ألٔ ِِ ا َٛ ٌاْٛ َؽا ١ٓ؛ ألُٔٙ ٠مٛ ِّ ْ٠ َٛ بْ ُؽ َِ ْٛ ُٓ ألٔه رمٛي َػجَبِا١ٓ، َٚؽ ُػج١َع١

٠مٌْٛٛ َعاَلِؽ١ٓ".
()ٕ

 
ٍاٝ  طابٌخ  ٙاب ماجٙذ ثاالَ ٚ٘زا د١ًٌ لبؽم اٍٝ  ْ اٌغّم اٍٝ صََعابث١ِٓ   ٠اذي ا ٕاْٛ؛ ألٔ اٌ

 عشثبي.
- :ٌ إَضا

 ()ٖ
 

ٚ٘ٛ اعُ عٕظ إفشادٞ، ٠طٍك اٍٝ اٌزوش ٚاألٔضٝ ِٓ ثٕٟ ادَ.
 ()ٗ

 
ٛ: ِػجَْعبْ  ب ٔؾ ًّ ٗ: "٠ىْٛ )فْعاَلْ( اع ٚإَِْٔغبْ" -َٚعْشَؽبْ  -لبي ع١ج٠ٛ

()٘
 

ٌاٗ  ٘اٛ لٛ ًٔاب ثاـ) ي( إ  فاٟ ِٛػام ٚاؽاذ،  ٚٚسد فٟ ع١ّم اٌّٛاػم فٟ اٌمشاْ اٌىاش٠ُ ِمزش

 :ٝ ِٗ(رعبٌ َٕبُٖ ؽَآئَِشُٖ فِٟ ُإُمِ ِْ ٍْ  ٌََْض ًَّ إَِٔغب وُ َٚ (
()ٙ

  

ٕااْٛ ف١ااٗ صائااذربْ، ٌٚىاإُٙ اخزٍفااٛا فااٟ اماازمبلٗ، فااش ٜ  ٌااف ٚاٌ ٍااٝ  ْ األ ّاابء ا ٚارَّفااك اٌعٍ

 ٟ ِّّ ّاب عُا ٙاٛسُ٘، و ُْ إًٔغب ٌ  َٟ اإلٔغب ِّّ اٌجظش٠ْٛ  ْ اإلٔغبْ ِاخٛرٌ ِٓ اإلْٔظ، ٚٚصُٔٗ فِْعاَلْ، ٚعُ

ِٔاِت : اٌغٓ عًّٕب  عززبسُ٘، ٠ٚمبي أَْغُذ اٌشٟء، إرا  ثظشرٗ، ٚاعزشٙذٚا ثمٌٛٗ رعابٌٝ آ َعب ِِ َٔاَظ  )ا

ِس َٔبًسا( اٌطُّٛ
(7)

ٞ:  ثظش،   
(8)

ٟ ثزٌه؛ ألٔٗ ٠أظ ثىً ِب ٠اٌفٗ.   ِّّ ٚل١ً عُ
 ()ٔ

 
                                                 

ىـ(، ألف الكتاب، مراتب النحويين: 180سيبويو ىو: أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر، حجة العرب )ت ( 1)
ىـ(، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراىيم، مكتبة نيضة 351، أبو الطيب عبد الواحد بن عمي المغوي )ت65

، المؤلف: عبد الرحيم بن أبي 39، 2/38ن والنحاة: م، بغية الوعاة في طبقات المغويي1955مصر بالقاىرة 
لبنان  -ىـ(، المحقق: محمد أبوالفضل إبراىيم، الناشر: المكتبة العصرية 911بكر، جالل الدين السيوطي )ت

 / صيدا.
ت )، المؤلف: عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي بالوالء، أبو بشر الممقب بسيبويو، 422، 3/421الكتاب:  ( 2)

 -ىـ 1408، المحقق: عبدالسالم محمد ىارون، الناشر: مكتبة الخانجي، القاىرة،  الطبعة الثالثة، (ىـ189
 م.1988

     (.28ن مرة أوليا في سورة النساء اآلية )ي(  ورد اإلنسان ثالث وست3)
ىـ، تحقيق: أحمد 393بن حماد الجوىري الغاربي، ت  سماعيلإينظر الصحاح: أنس، المؤلف: أبو نصر  (4)

 م.1987 -ىـ 1407عبدالغفور عطار، دار العمم لمماليين، بيروت، الطبعة الرابعة، 
 .4/295(  الكتاب: 5)
 .6/88وما قدر عميو من خير أو شر، ينظر تفسير الثعمبي:  ،عممو :، ومعنى طائره13: سراءاإل ( 6)
 .29(  القصص: 7)
، المؤلف: عبد الرحمن بن 668، 2/667صاف في مسائل الخالف  بين النحويين البصريين والكوفيين: اإلن (8)

، الناشر: المكتبة العصرية، (ىـ577ت )محمد بن عبيد اهلل األنصاري، أبو البركات، كمال الدين األنباري، 
 م.2003 -ىـ 1424الطبعة األولى، 
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ٌاه  ْ األطاً فاٟ إَِْٔغابْ إِِْٔغا١بْ  زُُٙ فٟ ر ٚر٘ت اٌىٛف١ْٛ إٌٝ  ْ إَِْٔغبْ ٚصٔٗ إِفَْعبْ ُٚؽغَّ

ُٙا ؽازفٛا ا ١ٌابء ٌىضاشح ا عازعّبي، ٚاٌؾازت ٌىضاشح اٍٝ إِفِْعاَلْ ِٓ إٌِّغ١بْ، إ   ٔٗ ٌّب وضش فاٟ والِ

ُ:  ٠ااء فااٟ " ٞ مااٟء"، "ٚااُا طااجبًؽب" فااٟ " ٔعاُا طااجبًؽب"،  ٙاُا ومااٌٛٙ ا عازعّبي وض١ااش فااٟ والِ

ٚاعزذٌٛا اٍٝ  ْ اإلٔغبْ ِاخٛر ِٓ إٌغ١بْ إُٔٙ لبٌٛا فاٟ رظاغ١شٖ  ١َُِْٔغابْ، فاشدٚا ا١ٌابء فاٟ ؽابي 

اٌزظغ١ش ٚاٌزظغ١ش ٠شد األم١بء إٌٝ  ُطٌٛٙب.
()ٕ 

 :ُ اٌغٕظ اٌغّعٟاع

-  :ٌ ٝ: سيا َْ )ِٓ لٌٛٗ رعبٌ َِّب اٌشُّ َٚ  َْ ٠ْزُٛ اٌضَّ َٚ ْٓ  َْإَبٍة  ِِّ َعَّٕبٍد  َٚ)
()ٖ

 
ِبْ مغش ِعشٚت ِٓ اٌفٛاوٗ. َِّبٔخ، ٚاٌشُّ ٚ٘ٛ اعُ عٕظ عّعٟ، ِفشدٖ ُس
 ()ٗ

 
ٗ:  ٟ٘  ط١ٍخ  َ صائذح.  ٚاْخزٍُِف فٟ ٔٛٔ

ٕاٟ اٌخ١ٍاًس ٜ ع١ج٠ٛٗ  ٔٙب صائذح، ٚٚصٔٗ فُْعااَلْ، لابي:  "عااٌزٗ ٠ع
()٘

َِّابْ، فمابي:    طاشفٗ،   اآ ُس
ٚ ؽٍّٗ اٍٝ األوضش إر ٌُ ٠ىٓ ٌٗ ِعٕٝ ٠ُعشت".
()ٙ

 

ٕااْٛ،  ٌااف ٚاٌ ٍااٝ األوضااش، ٚاألوضاش ص٠اابدح األ ٍااٗ ا ِاآ  ٞ مااٟء امازمبلٗ، ف١ؾّ ٞ:   ٠اذسٞ   

 ٚاٍٝ ٘زا اٌش ٞ ٠ىْٛ ٚصٔٗ فُْعاَلْ.

ٓ اظفٛس ً اث ٚلذ فظَّ
(7)

 " :ٗ ٓ إٌبط ِٓ  امزشؽ  ٠ًؼب    ٠ىْٛ ِب فٟ ٘زٖ اٌّغاٌخ ثمٌٛ ِٚ

ٕااْٛ  ّابي  ْ رىاْٛ اٌ َِّابْ،  ؽز اْ، ُٚس ُِاشَّ  :ٛ ٌاف صالصااخ  ؽاشت ٔؾا ّاب لجاً األ ٌاف ِؼابافًب ف١ لجاً األ

ٜ األِشاْ إذٖ، ٌىضشح ص٠بدح األٌف ٚإٌْٛ  َٚ ف١ٓ صائذ، ٠ٚزغب ُّؼعَّ ْ رىْٛ  ط١ٍخ، ٚ ؽذ اٌ صائذح، ٚ 

".فٟ ا٢خش، ٚوضشح ص٠بدح  ؽذ اٌّؼعف١ٓ
(8)

 

                                                                                                                                               

ىـ(، 285بن عبداألكبر األزدي، أبو العباس المعروف بالمبرد )ت  ، المؤلف: محمد بن يزيد4/13( المقتضب: 1)
 المحقق: محمد عبد الخالق عضيمة، الناشر: عالم الكتب، بيروت.

 .668، 2/667(  اإلنصاف في مسائل الخالف: 2)
 ، وردت ىذه الكممة ثالث مرات في القرآن الكريم أوليا في ىذه اآلية.99(  األنعام: 3)
 : رمن.(  لسان العرب4)
ىـ(، من أشير 170الخميل ىو: الخميل بن أحمد بن عمرو بن تميم، أبو عبد الرحمن البصري الفراىيدي )ت ( 5)

، المؤلف: مجد الدين أبو طاىر محمد بن 133مصنفاتو كتاب "العين"، البمغة في تراجم أئمة النحو والمغة: 
ىـ 1421باعة والنشر والتوزيع، الطبعة األولى، ىـ(، الناشر: دار سعد الدين لمط817يعقوب الفيروزآبادي )ت

 م.2000 -
 .3/218(  الكتاب: 6)
ىـ(، من كتبو المقرب في النحو، والممتع في 669ابن عصفور ىو: أبو الحسن عمي بن مؤمن األشبيمي )ت ( 7)

 . 2/210التصريف، بغية الوعاة: 
اإلشبيمي، أبو الحسن  ضرميحالبن مؤمن بن محمد، ي ، المؤلف: عم174الممتع الكبير في التصريف:  ( 8)

 .1996، الناشر: مكتبة لبنان، الطبعة األولى، (ىـ669ت )المعروف بابن عصفور، 
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ِاب األخفاء  
()ٔ

َ اة   َّٓ ٕاذٖ ٔ ١اش ُااا ٘ااٛ ا ٔاٗ فُعَّابي، ٚ ٕاْٛ ف١اٗ  طاا١ٍخ ٚٚص ٌااٝ  ْ اٌ فاز٘ت إ

َّّبع. ُؽ َٚ
 ()ٕ

 
١ٓ اٌؾٍجااٟ ٚواازٌه س ٜ اٌغاّا
()ٖ

  :ٞ َٕااخ،   ِِ ُ:  سٌع َس اابي ٌمااٌٛٙ ٔااٗ فُعَّ ٔااٗ  طاا١ٍخ، ٚٚص ٛٔ ْ 

وض١شرٗ.
 ()ٗ 

 انًثُاج: -ب
- :ٌ ذَا ٝ: ) َيشَّ ِْ لٌٛٗ رعبٌ رَب شَّ َِ (اٌطَّالَُق 

 ()٘
 

اااُشٌٚس  ُِ اااشاٌس ٚ ِِ ااش  ٚ َِ ّااام  ٍاااخ اٌٛاؽااذح ٚاٌغ ٕاااٟ اٌفع ٘اااٛ اعاُا ٠ع ِااشح،  ٕاااٝ  ْ: ِض رَااب شَّ َِ
()ٙ

 ٚ  ،
ِظذس
(7)

، لبي األطفٙبٟٔ
(8)

: "لٌُٛٙ ِشح ِٚشر١ٓ وـ)فَْعٍَخ( ٚ)فَْعٍَز١َْٓ( ٚرٌه ٌغضء ِٓ اٌضِبْ".
(9)

 

اٌضِبْ".
(9)

 
لابي اٌضِخشااشٞ
(ٔٓ)

ٌااٗ رعااب ر١ٓ اٌزض١ٕااخ، ٌٚىاآ اٌزىش٠ااش ومٛ ٌاُا ٠ااشد ثاابٌّشَّ ٚ" :( :ٝ َُّ اْسِعاامِ اٌْجََظااَش ٌ صُاا

 ِٓ ر١َْ (َوشَّ
(ٔٔ)

ٕابئٟ، لاٌُٛٙ ٌج١َّاه ٚعاعذ٠ه  ٌاه اٌض ِآ ر ٌاه  ر١ٓ اصٕز١ٓ، ٚٔؾٛ ر ٞ: وشَّح ثعذ وشَّح،   وشَّ   ،
ٚؽٕب١ٔه ٚ٘زار٠ه ٚدٚا١ٌه".
(ٕٔ) 

                                                 

النحو عن الخميل وسيبويو، وأشير كتبو معاني  ذىـ(، أخ215األخفش ىو: أبو الحسن سعيدة بن مسعدة )ت ( 1)
 .68القرآن، مراتب النحويين: 

 العرب: رمن.لسان  (  2)
السمين الحمبي ىو: أحمد بن يوسف بن عبد الدائم بن محمد الحمبي شياب الدين المقرئ النحوي، المعروف  ( 3)

 .1/402ىـ(، لو تفسير القرآن، واإلعراب، بغية الوعاة: 756بالسمين )ت
ائم المعروف المؤلف: أبو العباس، شياب الدين، أحمد بدر يوسف بن عبدالد، 5/19الدر المصون:  (  4)

 ، المحقق: أحمد محمد الخراط، الناشر: دار القمم، دمشق.(ىـ756ت )بالسمين الحمبي، 
 ، وردت مرة واحدة في القرآن الكريم.229البقرة:  (  5)
 .ينظر لسان العرب: مرر (  6)
دمشق، الطبعة الرابعة، المؤلف: محمود بن عبدالرحيم، الناشر: دار الرشيد، ، 2/478الجدول في إعراب القرآن:  (  7)

 ىـ.1418
ىـ( منو تصانيفو محاضرات األدباء، 502الراغب األصفياني ىو: الحسين بن محمد بن المفضل )ت (8)

ىـ(،  1396، المؤلف: خير الدين بن محمود الزركمي )ت2/255المفردات في غريب القرآن، األعالم: 
   م.2002الناشر: دار العمم لمماليين، الطبعة الخامسة عشر، 

المؤلف: أبو القاسم حسين بن محمد المعروف بالراغب األصفياني، ت ، 764(  المفردات في غريب  القرآن: 9)
 ىـ.1412ىـ، المحقق: صفوان عدنان الداودي: الناشر: دار القمم ـ دمشثق، الطبعة األولى،  502

اتو: الكشاف والمفصل في صنعة ىـ(، من مؤلف538الزمخشري ىو: محمود بن محمد بن عمر الزمخشري )ت ( 10)
 .271/ 3اإلعراب، إنباه الرواة: 

 .4(  الممك: 11)
ىـ، الناشر: 538، المؤلف: أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جاد اهلل، ت 1/273الكشاف:  (12)

القرآن الكريم: نظر إرشاد العقل السميم إلى مزايا يو  ىـ.1407دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الثالثة، 
ىـ، الناشر: دار إحياء التراث 982المؤلف: أبو السعود العمادي محمد بن محمد بن مصطفى، ت  ،1/226
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ٙاب  ّاشاد ِٕ فٍفع )ِشربْ( إذٖ داي  فٟ ظب٘شٖ اٍٝ اٌزض١ٕخ، ٟٚ٘ غ١ش ِمظٛدح ِٕٗ؛  ألْ اٌ

٘ازٖ ا٠٢اخ اٌطاالق اٌّشاشٚع ف١اٗ اٌزىش٠ش  ٌاش ٞ ٠ؼاعفٗ  ْ اٌّمظاٛد ثابٌطالق فاٟ  ٘ازا ا ٚاٌزىض١ش، ٚ
ًُّ ٌٗ إ  ثعذ إٌىبػ ِٓ صٚط اخش.  اٌشععخ "ِشربْ"، فئرا ؽٍَّك صالصًب فال رؾ

فبٌزض١ٕخ فٟ ٘زٖ ا٠٢خ عبءد اٍٝ اٌؾم١مخ
()ٔ

ِآ  ،  ِب فٟ اٌغب١ٍ٘خ فىبٔٛا ٠طٍمْٛ ٠ٚشععْٛ 
غ١ش ؽظش.
()ٕ

 

ذَ  - ٍ:  َكشَّ ٍْ( :ٝ َٛ َؽِغ١شِٓ لٌٛٗ رعبٌ ُ٘ َٚ ِٓ ٠َٕمٍَِْت إ١ٌََِْه اٌْجََظُش َخبِعئًب  ر١َْ َُّ اْسِعمِ اٌْجََظَش َوشَّ
ُ (ص

()ٖ
 

اد. ٓ: ِضٕٝ وشَّح، ٚاٌىشَّح اٌّشح ٚاٌغّم وشَّ ر١َْ َوشَّ
 ()ٗ

 

:ٟ  رمبسثذ  لٛاي اٌعٍّبء فٟ وشر١ٓ اٍٝ إٌؾٛ ا٢ر
ب".لبي اٌشاغت: "ٚاٌىشُّ ٘ٛ فٟ األطً ِظذ ًّ س ٚطبس اع

()٘
 

ٞ: "ِعٕٝ اٌزض١ٕخ: اٌزىش٠ش ثىضشح، ومٌٛه: ٌج١ه ٚععذ٠ه، رش٠ذ إعبثبد وض١شح ثعؼٙب  ٚلبي اٌضِخشش
فٟ  صش ثعغ".
()ٙ

 

ٚلبي اثٓ اط١خ
(7)

ر١ٓ، ٚٔظجٗ اٍٝ اٌّظذس".  ر١ٓ ِشَّ "وشَّ
(8)

 
ٚلبي اٌعىجشٞ
(9)

ٞ: سععز١ٓ". ر١ٓ ِظذس،   : "وشَّ
(ٔٓ)

 

                                                                                                                                               

، المؤلف: 254أثر الداللة النحوية والمغوية في استنباط األحكام من آيات القرآن التشريعية: ، و العربي، بيروت
 .م1986-ه1406اث اإلسالمي، العراق، الطبعة األولى، التر  حياءإ عبد القادر عبدالرحمن السعدي، الناشر:

 .2/444المصون:  ينظر الدر (  1)
، المؤلف: أبو محمد الحسين بن مسعود 1/204تفسير البغوي:معالم التنزيل في تفسير القرآن الكريم ينظر  (  2)

بيروت، الطبعة  -الرزاق الميدي، الناشر: دار إحياء التراث العربي عبد ىـ(، المحقق:510البغوي )ت
 ه.1420األولى 

 .4الممك:  (  3)

 لسان العرب: كرر. (  4)

 .705: المفردات في غريب القرآن (  5)

 .4/576الكشاف:  (  6)

 ،ىـ(، لو المحرر الوجيز542ابن عطية ىو: أبو محمد عبد الحق بن غالب بن تمام بن عطية األندلسي )ت(  7)
 .103/ 4 المعروف بتفسير ابن عطية، األعالم:

ىـ(، المحقق: عبدالسالم 5452بن عطية األندلسي المحاربي، )ت االمؤلف: ، 5/338المحرر الوجيز:  (  8)
نظر الوجيز لمواحدي: يو  ىـ.1422عبدالشافي محمد، الناشر: دار الكتب العممية، بيروت، الطبعة األولى، 

ىـ(، المحقق: صفوان عدنان 468بن محمد بن عمي الواحدي، )ت  يالمؤلف: أبو الحسن عم ،1/116
 ىـ.1415القمم، دمشق، الطبعة األولى  رداوودي، الناشر: دا

 ،ىـ(، نحوي مصنف لو: التبيان في إعراب القرآن616العكبري ىو: أبو البقاء عبد اهلل بن الحسين )ت ( 9)
عراب الحديث  .39، 2/38يرىا، بغية الوعاة: وغ ،والمباب في عمل البناء واإلعراب ،وا 

ىـ(، 616المؤلف: أبو البقاء عبد اهلل بن الحسين بن عبداهلل العكبري )ت ، 2/1232(  التبيان في إعراب القرآن:10)
 البابي الحمبي وشركاه، بدون طبعة، بدون تاريخ. ىالمحقق: عمى محمد البجاوي، الناشر: عيس
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ٚلبي اٌمشؽجٟ
()ٔ

ر١ٓ  ِاشح ثعاذ  خاشٜ، : "ٚوشَّ فٟ ِٛػم اٌّظذس؛ ألْ ِعٕبٖ سععزا١ٓ،  ٞ 

ِاشح  ٌُا ٠ٕ اش إ١ٌاٗ  ِاب  ِاشَّح   ٠اشٜ ا١جاٗ  ٚإّٔب  ِش ثبٌٕ ش ِشر١ٓ؛ ألْ اإلٔغبْ إرا ٔ ش فٟ اٌشٟء 

 خشٜ".
()ٕ

 

ٚلبي  ثٛ ؽ١بْ
()ٖ

ر١ٓ ٟ٘ رض١ٕخ   مفم اٌٛاؽذ، ثً ٠ُشاد ثٙب اٌزىشاس، وأَّٗ لابي: واشَّح ثعاذ َواشَّح،  : "وشَّ

اد وض١شح".  ٞ: وشَّ
()ٗ

 

 :ٞ ٘اٛ ؽغا١ش"   اد، ثذ١ًٌ لٌٛٗ "٠ٕمٍت إ١ٌاه اٌجظاش خبعائًب ٚ ر١ٓ  ٞ وشَّ ٟ: "وشَّ ٚلبي اٌغ١ّٓ اٌؾٍج

اد ِٚضٍٗ ٌج١ه ٚععذ٠ه ٚؽٕب١ٔه". ِضدعش ٚ٘ٛ و١ًٍ، ٚ  ٠ظ١جٗ رٌه إ  ثعذ وشَّ
()٘

 

ٚ طً اٌىش اٌشعٛع اٍٝ اٌشٟء.
()ٙ

 

ّاا ٙازٖ اٌىٍ ٕااٝ األطاٍٟ ٌ َّْ اٌّع ٌاٟ   ٕااٝ ص٠ابدح فااٟ ٠ٚجاذٚ  ٌااٝ اٌزض١ٕاخ  اطاٝ اٌّع خ ثبإلػابفخ إ

 اٌزىض١ش ٚاٌزىش٠ش.

 انًجًٕعح: -جـ 
- :ٌ ا ًَ ٝ: ) ِص ٍْ ِٓ لٌٛٗ رعبٌ ب َّ (إِِّٟٔ  ََسٜ َعجَْم ثَمََشاٍد ِع

 (7)
 

ٓ ٔماا١غ  اّا ١ٓ، ٚاٌغِّ ِّ ٘ااٛ طافخ ٌجمااشاد ِفااشدٖ َعاا ٍااٝ اٌىضااشح، ٚ ّاام رىغاا١ش داي  ا ْ: ع ب َّ ِعا
اٌَُٙضاي.
 (8)

 

بْ( َّ ّاخ  ٚلذ عبءد )ِع ٚطفًب ٌغّم لٍخ، ٚ٘ٛ عجم ثمشاد، ٚلذ لظذ ثٗ فٟ ٘زٖ ا٠٢اخ اٌىش٠
 اٌمٍخ، فى١ف عبء اٍٝ فَِعبي ٚ٘ٛ ِٓ  ث١ٕخ اٌىضشح؟

ٚلذ  عبة  ثٛ اٌجشوبد األٔجبسٞ
()ٔ

ّام ِشازشن فاٟ اٌم١ٍاً ٚاٌىض١اش،   ٕاٝ اٌغ َّْ ِع ٌاه فمابي: "أل اآ ر

فغبص  ْ ٠ٕٛٞ ثغّم اٌمٍخ عّم اٌىضشح؛  مزشاوّٙب فٟ اٌغّم".
 ()ٕ

 
                                                 

ٛ:  ثٛ اجذ هللا ِؾّذ ثٓ  ( ٔ) ٘ـ(، ِٓ وزجٗ اٌغبِم 7ٔٙ ؽّذ ثٓ  ثٟ ثىش مّظ اٌذ٠ٓ اٌمشؽجٟ )د اٌمشؽجٟ ٘

 :َ  .ٕٕٖ/٘ألؽىبَ اٌمشاْ، األاال

ىـ(، المحقق: أحمد البردوني 671المؤلف: شمس الدين القرطبي )ت، 18/209الجامع ألحكام القرآن:  (2)
براىيم أطفيش، الناشر: دار الكتب المصرية القاىرة، الطبعة الثانية،  رشاد العقل السميم م، 1964، ىـ1384وا  وا 

المؤلف: محمد الطاىر بن محمد بن محمد الطاىر ، 29/20والتحرير والتنوير:  9/4إلى مزايا القرآن الكريم: 
 ىـ.1984ىـ، الناشر: الدار التونسية لمنشر، تونس، سنة النشر: 1393بن عاشور التونسي، ت 

يوسف بن عمي بن يوسف بن حيان األندلسي الغرناطي أبو حيان ىو: أثير الدين أبو عبد اهلل بن  ( 3)
تحاف األريب بما في القرآن من الغريب، بغية  ،ىـ(745)ت ومن مؤلفاتو: البحر المحيط في التفسير، وا 

 .1/280،281الوعاة: 
المؤلف: أبو حيان محمد بن يوسف بن عمى بن يوسف بن حيان أثير الدين ، 10/222(  البحر المحيط: 4)

 ىـ.1420، المحقق صدقي محمد جميل، الناشر: دار الفكر ـ بيروت، الطبعة، ـ(ى745ت )، األندلسي

 .6/114(  الدر المصون: 5)

 (  لسان العرب: كرر.6)

 .46الثانية في اآلية:  ،، وردت ىذه الكممة مرتين في سورة يوسف43(  يوسف: 7)
 .(  لسان العرب: سمن8)



 تضًح عثذ انشفٍع سشٍذ صانى

 

 

َداب ً ا ً ف  انجزء انراصع  2ٕٔٓد انعششٌٔ  نضُح انعذ يجهح انثحث انعًه

ٖ8ٕ 
 

-  :ٌ ٝ: )رُْكَشا ١ِٓٓ لٌٛٗ رعبٌ ِّ َٓ اٌَْعبٌَ ِِ  َْ َْ اٌزُّْوَشا ( َرَاْرُٛ
 ()ٖ

 

  ٟ ٌُ صالصا ٍاٝ اٌىضاشح، ٚ)َرَوااش( اعا ام رىغاا١ش داي ا ّْ ّام َرَواش، َع ٔاٗ فََعاً ثفزؾزاا١ٓ، ع ِااذٌ ٚص عب

٘ااٟ رُوُااٛس ٚرُوُااَٛسح ِٚرَواابس ِٚرَواابَسح  ّااٛع  خااشٜ،  ااخ ع َّّ ُ  فغااىْٛ، ٚص ٌاازُّْوَشاْ، فُْعاااَلْ ثؼاا ُْ ا ْص َٚ َٚ

ِٚرَوَشح، ٚلبي اثٓ وشاع
()ٗ

: "١ٌظ فٟ اٌىالَ )فََعً( ٠َُىغَّش اٍٝ فُُعٛي ٚفُْعاَلْ إ  اٌزَّوش"
 ()٘

 

 ًٌ ٝ فَُعاَلْ ل١ٍ م فََعً اٍ ّْ ِؾفٛظ، لذ روشٖ اٌغ١ٛؽٟ ف١ّب ٠غّم اٍٝ فُْعاَلْ "َوـ)َسِغ١ٍف( َٚع

ٚ)ُسْغفَبْ(.... ٚ)َرَوش( )رُْوَشاْ(".
()ٙ 

 ( فً األصًاء انًشرقح:ٕ)

 انًفشدج: -أ 

:ٕ  اصى انفاعم َح

-  :ٍ ٍ ِٓ ٝ: )ُي ١ِٓٓ لٌٛٗ رعبٌ ِٙ ُِّ َٓ َاَزاٌة  ٌٍَِْىبفِِش٠ َٚ)
(7)

 

ٍاٝ ١ُِٙٓ ثؼُ ا١ٌُّ ِٓ اٌٙٛاْ ٚ٘ٛ اعُ فباً  ِٓ اٌفعً اٌضالصٟ اٌّض٠ذ ثؾشت " ٘بْ"، ا

ب ِؼِّٛخ ٚوغش ِب لجً ا٢خش، ٚف١ٗ إاالي ثبٌمٍت  ًّ ٚصْ ِؼبساٗ ِم إثذاي ؽشت اٌّؼبساخ ١ِ

                                                                                                                                               

ىـ(، صاحب 577لرحمن بن محمد بن عبيد اهلل بن أبي سعيد كمال الدين )أبو البركات األنباري ىو: عبد ا(  1)
بن  سماعيلإالمؤلف:  ،1/519كتاب أسرار العربية، واإلنصاف في مسائل الخالف وغيرىا، ىدية العارفين: 

 .ه، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان1399محمد البغدادي، ت 
عبدالرحمن بن محمد بن عبيد اهلل األنصاري أبو البركات كمال الدين األنباري، ، المؤلف: 201أسرار العربية:  ( 2)

 م.1990 -ىـ 1420ىـ، الناشر: دار األرقم بن أبي األرقم،  الطبعة األولى، 577ت 
 .50، ووردت ىذه الكممة في موضعين في القرآن الكريم، الثانية في سورة  الشورى: 165الشعراء:  ( 3)
 ،"كراع النمل"، المغويالحسين الينائي الدوسي الممقب بـبن الحسن بن  يبو الحسن عمأ :ابن كراع ىو (4)

 ر نفسو عمى الدراسات المغوية وفقو المغة والمعاجم،ص  لدمامتو، ق   "كراع النملـ"بي م  ، س  (ىـ307ت  )النحوي،
كالمحكم ولسان العرب من ا عنو أميات الكتب تحوي منقوالت كثيرة جد  ، لكن ورغم أن كل مؤلفاتو مفقودة

، المؤلف: 2/1521ليجة في المغة"، كشف الظنون:  –المنتظم  –المنظم  –المجراد  –مؤلفاتو: "األوزان 
م، وىدية العارفين: 1941، الناشر: مكتبة المثنى، بغداد، تاريخ النشر: (ه1067ت )حاجي خميفة، 

1/676.  
 لسان العرب: ذكر.(  5)
، المؤلف: جالل الدين السيوطي، المحقق: عبد الحميد ىنداوي، الناشر: المكتبة 3/361(  ىمع اليوامع: 6)

  مصر. -التوفيقية 
 ، وردت ىذه الكممة بضم الميم ثمان مرات مقترنة فييا بكممة العذاب.90(  البقرة: 7)



 فً األصًاء ٔاألفعال انٕاسدج فً انقشآٌ انكشٌى دساصح ذطثٍقٍح صشفٍح  انٌُٕ ٔإَٔاعٓا 

 

 انجزء انراصع  2ٕٔٓانعذد انعششٌٔ  نضُح  يجهح انثحث انعهًً فً اَداب
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٘اٛ اعُا  ٙابء، ٚ ٌاٝ اٌ ٙاب إ ٍاذ ؽشوز  طٍٗ ِْٙٛ ثىغش اٌٛاٚ، اعزضمٍذ اٌؼّخ اٍٝ اٌٛاٚ فغاىٕذ ٚٔم

٠شجٗ اٌّؼبسع فٟ ٚصٔٗ دْٚ ص٠بدرٗ.
 ()ٔ

 

-  :ٍ ج١ِٓ(ِٓ يثٍ ُِّ   ٚ ُْ َاذُ ُ ٌَىُ َّٗ ِْ إِٔ اِد اٌش١َّْطَب َٛ َٚ َ رَزَّجُِعٛاْ ُخطُ ( :ٝ لٌٛٗ رعبٌ
()ٕ

 

:ٍ ِام إثاذاي  يثٍ ٍاٝ ٚصْ ِؼابساٗ  ِآ اٌفعاً اٌضالصاٟ اٌّض٠اذ ثؾاشت " ثابْ" ا اعُ فباً 

ب ِؼِّٛخ ٚوغش ِب لجً اخشٖ، ٚف١اٗ إااالي ثبٌزغاى١ٓ  طاٍٗ ِجا١ٓ  ًّ ثغاىْٛ  -ؽشت اٌّؼبساخ ١ِ

اعزضمٍذ اٌىغشح اٍٝ ا١ٌبء فغىٕذ ٚٔمٍذ ؽشوزٙب إٌٝ اٌجبء. –ش ا١ٌبء اٌجبء ٚوغ
 ()ٖ

 

 اصى يفعٕل أٔ صفح يشثٓح:

:ٍ ٝ: ) َيِعٍ َِِّع١ِٓٓ لٌٛٗ رعبٌ  ٓ ِِ ُِٙ ثَِىاٍْط  (٠ُطَبُت َا١ٍَْ
()ٗ

 

:ٓ ِع١ٓ ٚفٟ ٚصٔٗ ٚامزمبلٗ اٍٝ ل١ٌٛ َِ  اخزٍف فٟ ١ُِ 

لبي اٌفشاء -ٔ
()٘

َع١ٓ اٌّبء اٌ ب٘ش  َِ ِآ اٌع١اْٛ، ٚ ْ : "ٚ ٌاه  ْ رغعاً اٌّعا١ٓ ِفعاًٛ   ٚاٌغبسٞ، ٚ

رغعٍٗ فَِع١اًل ِٓ اٌّباْٛ، ٠ٚىْٛ  طٍٗ اٌّعٓ ٚاٌّعٓ ا عزمبِخ".
()ٙ

 

ٓ دس٠ذ ٚلبي اث
(7)

"، ٚ٘زا ٠ذي اٍٝ  ْ ا١ٌُّ  ط١ٍخ ٚصٔٗ فَِع١ً،  َٓ ُع َِ ٌٓ ٚلذ  ِع١ َِ ٚ ٌٓ ْع َِ : "ِبء 

١ِٕم( َِ فُْعٛي فٟ األطً َوـ) َِ .فَِع١ً، ٚإذ اٌفشاء ٚصٔٗ 
 (8)

 

ٓ: إرا عشٜ ظبً٘شا -ٕ َْ اٌّبء ٠َِع١ َٚرَ٘ت صعٍت إٌٝ  َّٔٗ ِٓ اب
(9 )

ٚاٍٝ ٘زا رىْٛ ١ِّٗ صائذحً،  طٍٗ 

ج١ِم( ٚثبثٗ. َِ ًَّ إاالي ) جَْظش ثبٌع١ٓ، فَاُِا ُِ ْ: اعُ ِفعٛي ِٓ َابْ ٠َع١ٓ،  ٞ  ْع١ُٛ َِ  طٍٗ 
 (ٔٓ)

 

                                                 

لخراط، الناشر: دار المؤلف: أحمد محمد ا، 270ينظر لسان العرب: ىون، ومعجم مفردات اإلبدال واإلعالل:  (1)
 م.1989ىـ، 1409القمم، دمشق، الطبعة األولى: 

 ة في القرآن الكريم.ن مر  يوعشر  ا، وردت تسعً 168البقرة:  (  2)

 .2/336ينظر الجدول في إعراب القرآن:  (  3)

 ، وردت ثالث مرات في القرآن الكريم.45الصافات:  (  4)

ىـ(، من تصانيفو المقصور 207بن منظور الديممي، أبو زكريا الفراء )تبن زياد عبد اهلل  ىالفراء ىو: يحي (  5)
 .4/7والممدود، ومعاني القرآن، إنباه الرواة: 

 .2/237معاني القرآن:  (  6)

، طبقات االشتقاقىـ(، ومن كتبو 321)ت األزديأبو بكر بن دريد ىو: أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد  (  7)
ىـ(، 379، المؤلف: محمد بن الحسن بن عبيد اهلل بن مذحج الزبيدي أبو بكر )ت183النحويين والمغويين: 

 المحقق: محمد أبو الفضل إبراىيم، الطبعة الثانية، الناشر: دار المعارف.
 لسان العرب: معن. (  8)

 نفسو: معن. ( 9)

 .8/348الدر المصون:  (  10)



 تضًح عثذ انشفٍع سشٍذ صانى

 

 

َداب ً ا ً ف  انجزء انراصع  2ٕٔٓد انعششٌٔ  نضُح انعذ يجهح انثحث انعًه
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 انًثُاج: -ب 

:ٍ ٝ: ) َكاِيهٍَْ اٌَِذاُد ِٓ لٌٛٗ رعبٌ َٛ اٌْ َٚ ِٓ ْ١ٍَ ِِ ِٓ َوب ْ١ٌَ ْٛ َّٓ َؽ ْٚ ََدُ٘ َ  َٓ (٠ُْشِػْع
()ٔ

 

اً( ٚف١اٗ صاالس ٌغابد  َّ ٓ: ِضَّٕٝ وبًِ، اعُ فباً ِٓ اٌفعً اٌضالصٟ اٌظاؾ١ؼ اٌغابٌُ )َو ْ١ٍَ ِِ َوب

بَ. ً، ِٚعٕٝ اٌىّبي، اٌزَّّ ُّ ًَ َٚو ِّ ً، َٚو ُّ ً اٌشٟء ٠َْى َّ َو
()ٕ

 

 :ٍ ٝ: )َدائِثٍَ ظَ ِٓ لٌٛٗ رعبٌ ّْ ُُ اٌشَّ َعخَّش ٌَىُ َٚ  َٓ َش َدائِج١َ َّ اٌْمَ َٚ)
()ٖ

 

ٕااٝ  ّاٛص اٌعا١ٓ َد َة، ِٚع ِاآ اٌفعاً اٌضالصاٟ اٌظااؾ١ؼ اٌّٙ ٕاٝ َدائِاات، اعُا فبااً  ٓ: ِض َدائِجَا١

اٌذَّ ْة: اٌعبدح ٚاٌّالصِخ.
()ٗ

 

-  :ٍ ٝ: )ُيرَرَاتَِعٍْ ِٓ ِٓ لٌٛٗ رعبٌ زَزَبثَِع١ْ ُِ  ِٓ َُ َمَْٙش٠ْ ُْ ٠َِغْذ فَِظ١َب َّ ٌ ٓ َّ (فَ
 ()٘

 

ِ :ٓ زَزَبثَِع١ْ زَفَبِاً ثؼُ ا١ٌُّ ُِ ُِ ضٕٝ ِززبثم، اعُ فباً ِٓ اٌفعً اٌضالصٟ اٌّض٠ذ ثؾشف١ٓ )رَزَبثَم( ٚصْ 

 ٚوغش اٌع١ٓ.

 انًجًٕعح: -جـ 

 اصى فاعم:

-  :ٌ ٝ:ُيٕفُٕ ُْ إَِرا َابَ٘ذُٚاْ ) ِٓ لٌٛٗ رعبٌ ِ٘ َْ ثَِعِْٙذ ُّٛفُٛ اٌْ َٚ)
()ٙ

 

فَٝ"، ِفشد  ْٚ ب اٍٝ اعُ فباً ِٓ اٌفعً اٌضالصٟ اٌّض٠ذ " َ ًّ م عًّعب عبٌ ِّ ٍُِٛت(، ُع ُِٛفُْٛ( ) (

ِْٚ ف١ُِْٛ" ؽزفذ اٌّٙضح األٌٚٝ ٟٚ٘ ّ٘ضح ) َفَْعً( ٚعجت ٘زا  َؤ ُّ فُْعْٛ"، ٚاألطً ف١ٗ "اٌ ُّ ٚصْ "اٌ

ّااضح  ٘ :ٓ ّاضر١ ّابع ٘ ٌازٞ ٠غازضمً ف١اٗ اعز ّازىٍُ ا ٍاٝ ؽازفٙب فاٟ اٌفعاً اٌّؼابسع اٌ اٌؾازت اٌم١ابط ا

ٍا ِام ) َفَْعً( ّٚ٘ضح اٌّؼبساخ، ٚل١بًعب ا ّام  ٌُا رغز ّاضح ) َفَْعاً( ثبٌؾازت، ٚإْ  ٍاٝ ٘ ٌاه ُؽِىُا ا ٝ ر

ّ٘ضح اٌّؼبساخ.
 (7)

 

                                                 

 .، وردت مرة واحدة في القرآن الكريم233(  البقرة:1)

 (  ينظر لسان العرب: كمل.2)

 ، وردت مرة واحدة في القرآن الكريم.33(  إبراىيم: 3)

المؤلف: د. محمد حسن ، 2/627، ولسان العرب: دأب، والمعجم االشتقاقي المؤصل: 321: المفردات: (  ينظر4)
 م.2010حسن حسن جبل، الناشر: مكتبة اآلداب، القاىرة، الطبعة األولى 

 وردت مرتين في القرآن الكريم.، 4(  المجادلة: 5)

 ، وردت مرة واحدة في القرآن الكريم.177(  البقرة: 6)
 .14(  معجم مفردات اإلبدال واإلعالل: 7)



 فً األصًاء ٔاألفعال انٕاسدج فً انقشآٌ انكشٌى دساصح ذطثٍقٍح صشفٍح  انٌُٕ ٔإَٔاعٓا 

 

 انجزء انراصع  2ٕٔٓانعذد انعششٌٔ  نضُح  يجهح انثحث انعهًً فً اَداب
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لبي اٌضعبط
()ٔ

ّاضح   َِٛ ٚ ٔب  َُؤْوِشَ فىبٔذ رغزّم ّ٘ضرابْ فبعازضمٍزب، فؾازفذ اٌٙ :".....  ٔب  َؤلْ

٘اٟ رُْىاِشَ،  ّاب  ْ اٌزٟ ٟ٘ فبء اٌفعً، ٚرجم عبئش اٌفعً ثبة اٌّٙضح فمٍذ  ٔذ رُْىِشَ ٚٔؾٓ ُْٔىاِشَ ٚ و

ُ ُؽزفذ فٟ )رَُعذ( ٚ)َُٔعذ(  ِاذ" ص ْٛ َ٠" ٗ ً ف١ ٓ ٠بء ٚوغشح، األط ٚ ٌٛلٛاٙب ث١ ثبة )٠َِعذ( ُؽِزفذ ِٕٗ اٌٛا

ٚ) َُاذ(".
()ٕ

 

ف١ُِْٛ"، اعزضمٍذ اٌؼّخ اٍٝ ا١ٌبء فغاىٕذ، فابٌزمٝ عابوٕبْ،  ْٛ ُّ ٚثعذ ؽزت اٌّٙضح طبس "اٌ

ْؤرُْٛ ٚاٌ ُّ فُْٛ، ِٚضٍٗ "اٌ ْٛ ُّ  ُّْغُْٕٛ".فؾزفذ اٌالَ، فظبسد اٌ

 اصى يفعٕل:

 :ٍ ْصطَفٍَْ ًُ َٓ األَْخ١َبس(انْ ُّْظطَف١َْ َٓ اٌْ ِّ ُْ ِإَذَٔب ٌَ ُ َّٙ إِٔ َٚ ( :ٝ ِٓ لٌٛٗ رعبٌ
()ٖ

 

:ٍ ْصطَفٍَْ ًُ ٍاٝ  انْ ِآ اٌفعاً اٌضالصاٟ اٌّض٠اذ )اْطاطَفَٝ( ا ٘اٛ اعُا ِفعاٛي  ُّْظطَفَٟ، ٚ عّم اٌْ

ٙاب ثعاذ اٌظابد،  ٠ٓ، ٚف١ٗ إثذاي رابِء ا فزعابي ثطابء ٌٛلٛا ِٛ ْظزَفَ ُّ ُّْظطَف١َْٓ( اٌ ٚصْ افْزََعً، ٚ طً )اٌْ

ٙااب، فمٍجااذ  ٌفًااب، فظاابسد اٌ ِااب لجٍ ٌااٛاٚ ٚأفاازؼ  ٠ٓ "، رؾشوااذ ا ِٛ ْظااطَفَ ُّ ّااخ " اٌ ّااخ فظاابسد اٌىٍ ىٍ

ٌا١اًل  ُّْظطَف١َٓ" ٚثم١اذ اٌفزؾاخ لجاً ا١ٌابء د ُّْظطَفَب٠ٓ فبعزّم عبوٕبْ، فُؾِزفذ األٌف، فظبسد "اٌ اٌ

ٌاف ٍاٝ ؽازت األ ٞ: ا ٙاب،   ا١ٍ
(،)ٗ

ٌااف  ٕاٗ   ، رؾازت ِ ٍُ ِاازوٍَّش عابٌ ّاَم  ٕاذ عّعاٗ ع  فب عاُا اٌّمظاٛس ا

ٕاذ اٌشفام،  ٚ اٌفزؾاخ لجا ٕاذ اٌّمظٛس، ٠ٚغزعبع إٙب ثبٌفزؾخ لجً اٌٛاٚ ٚإٌْٛ ا ٕاْٛ ا ً ا١ٌابء ٚاٌ

ُِْظطَف١َْٓ" إٌظت ٚاٌغش، وّب ٘ٛ اٌؾبي فٟ وٍّخ "
()٘

. 

 صٍغح يثانغح:

                                                 

عرابو، إنباه  إسحاقالزجاج ىو: إبراىيم بن السري بن سيل أبو (  1) الزجاج النحوي، صاحب كتاب معاني القرآن وا 
 .1/194الرواة: 

عرابو لمزجاج: (  معاني القرآن و 2) المؤلف: إبراىيم بن السري بن سيل، أبو إسحاق الزجاج )ت ، 73، 1/72ا 
 -ىـ 1408بيروت، الطبعة األولى:  -ىـ(، المحقق: عبد الجميل عبده شمبي، الناشر: عالم الكتب 311

 م، ولسان العرب: مرج.1988
 ، وردت مرة واحدة.47ص: (  3)

ىـ(، 905لد بن عبد اهلل بن أبي بكر بن محمد المعروف بالوقاد )تالمؤلف: خا، 2/512شرح التصريح: (  4)
ومعجم مفردات اإلبدال م، 2000 -ىـ 1421الطبعة األولى،  -لبنان  -بيروت  -الناشر: دار الكتب العممية 

 .161واإلعالل: 

هلل عبد ىـ(، المحقق: نصر ا1351المؤلف: أحمد بن محمد الحمالوي )ت، 93شذا العرف في فن الصرف:  (5)
 الرحمن، الناشر: مكتبة الرشد، الرياض.
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-  :ٍ ٍِضٍ ٝ:  قِضِّ ُْ  َ ٠َْغزَْىجُِشْٚ)ِٓ لٌٛٗ رعبٌ ُ َّٙ َٔ َٚ ُسْ٘جَبًٔب  َٚ  َٓ ١ِغ١ ُْ لِغِّ ُ ْٕٙ ِِ  َّْ (َرٌَِه ثِاَ
 ()ٔ

.
 

 :ٍ ٍِضوٍ ٘اٛ ِضاابي قِضِّ ١اً، ٚ ٔاٗ فِعِّ ا١ٍظ، ٚٚص ّام لِغِّ ٠ك" ثىغاش اٌفابء ٚاٌعا١ٓ اٌّشااذدح ع ِجبٌغاخ واـ"ِطذِّ

ٚاٌمَاظُّ ثابٌفزؼ رزجام اٌشاٟء ٚؽٍجاٗ
()ٕ

ٙااب،  ٞ: رزجعز ، ثب١ٌٍااً خبطاخ، ٠ُمابي رمغَّغُاذ  طاٛارُٙ ثب١ٌٍاً،  

ٚاٌمغَّمبط ٚاٌمَْغمَظ اٌذ١ًٌ ثب١ًٌٍ
()ٖ

. 

١ُظ: اٌعبٌُ ثٍغخ اٌشَٚ قال قطشب: اٌمَظُّ ٚاٌمِغِّ
()ٗ

. 

ٌاٗ اثآ اط١اخ: "ثااْ اٌمِغِّا١ظُ  ٚاٍٝ ٘زا اٌش ٞ، فٟٙ وٍّخ ِاب لب غ١ش اشث١خ، ٚ٘ٛ  ٠ًؼاب 
 ()٘

 

اٌمَظُّ فٟ والَ اٌعشة: ا١ٌّّٕخ، ١ٌٚظ ِٓ ٘زا" َٚ ة،  اعُ  اغّٟ ُاشِّ
()ٙ

. 

ٟ اابٌُ  ِّّ : ثفزؼ اٌمبت رزجم اٌشٟء، ِٕٚٗ عُ اٌمَظُّ َٚ ١ظ،  ٠ٚمبي ٌشئ١ِظ إٌظبسٜ اٌمَظُّ ٚاٌمِغِّ

إٌظبسٜ ٌززجعٗ اٌعٍُ"
(7)

. 

ٌاشَٚ، ٌٚىاآ لابي اٌمشؽ ااب  ْ ٠ىاْٛ ثٍغاخ ا َِّ ِاب  ْ ٠ىاْٛ اشث١ًّاب، ٚإ ٌَفااع اٌمِغِّا١ظ إ َٚ " :ٖ جاٟ فاٟ رفغا١ش

خٍطزٗ اٌعشة ثىالُِٙ؛ فظبس ِٓ ٌغزُٙ، إر ١ٌظ فٟ اٌىزبة ِب ١ٌظ ِٓ ٌغخ اٌعشة"
(8)

. 

١ظ ِٓ لَِغْغذ ٚلََظْظذ ٚل١ً إْ لِغِّ
(9)

. 

َٙبٌِجَخ  طٍٗ لََغبِعَغخ، وضشد اٌغ١ٕ َِ ا، فاطجؾذ لغبٚعخٚل١ً إَّٔٗ ِضً  ًٚ بد فاثذٌٛا إؽذا٘ٓ ٚا
(ٔٓ)

. 

                                                 

 .، وردت مرة واحدة82( المائدة: 1)

 لسان العرب: قسس.(  2)

 .670المفردات في غريب القرآن: (  3)

ىـ(، 468المؤلف: أبو الحسن عمى بن أحمد بن محمد بن عمى الواحدي، )ت، 2/217التفسير الوسيط:  (4)
الموجود، وجماعة من العمماء، الناشر: دار الكتب العممية، بيروت، لبنان، المحقق: الشيخ عادل أحمد عبد 

 م.1994 -ىـ 1415الطبعة األولى 

 .2/226المحرر الوجيز: (  5)

المؤلف: أبو حفص سراج الدين عمر بن عمى بن عادل الحنبمي الدمشقي ، 7/476المباب في عموم الكتاب: (  6)
عادل أحمد عبد الموجود والشيخ عمى محمد معوض، الناشر: دار ىـ، المحقق: الشيخ 775النعماني، ت 

 .1/361م، وانظر تفسير البغوي: 1998 -ىـ 1419الكتب العممية، بيروت، لبنان، الطبعة األولى، 

 .4/389الدر المصون: (  7)

 .6/257الجامع ألحكام القرآن: (  8)

ىـ(، 745أبو حيان أثير الدين األندلسي، )ت: ، المؤلف:264تحفة األريب بما في القرآن من الغريب:  ( 9)
 م.1983 -ىـ 1403المحقق: سمير المجذوب، الناشر المكتب اإلسالمي، الطبعة األولى، 

 .4/341البحر المحيط: (  10)
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١َظ ثّعٕٝ ٚاؽذ ٠ٚغّم  ٠ًؼب اٍٝ لُغُٛط؛ ألْ اٌمَظَّ ٚاٌمِغِّ
()ٔ

، ٌُٚ رشد فٟ اٌمشاْ اٌىش٠ُ إ  عًّعاب 

ب. ًّ  ِزوًَّشا عبٌ

 ٌّجؾش اٌضبٟٔ

 إٌْٛ فٟ األفعبي

 انٌُٕ نهرٕكٍذ ٔاألنف نهذالنح عهى انًثُى: -ٔ

 ذعشٌف ٌَٕ انرٕكٍذ:

ٍاٝ ٟٚ٘  ٔاْٛ ِشاذدح ِفزٛؽاخ راذخً ا  :ٟ ٙا ٍاخ ف ٔاْٛ اٌزٛو١اذ اٌضم١ ِاب  ٔٛابْ صم١ٍخ ٚخف١فاخ،  

ً ٚ فعبي األِش، فزف١ذّ٘ب مذَّح اٌّعٕٝ اٌزٞ رذي ا١ٍٗ،   فعبي ا عزمجبي اٌّؼبساخ اٌذَّاٌخ اٍٝ اٌّغزمج

ِآ ٚ ِب ْٔٛ اٌزٛو١ذ اٌخف١فخ فٟٙ ْٔٛ عبوٕخ رٍؾاك اخاش  فعابي ا عازمجبي  ٠ًؼاب، فزف١اذ رٛو١اذً  ا  لاً 

اٌزٛو١ذ اٌزٞ رف١ذٖ ْٔٛ اٌزٛو١ذ اٌضم١ٍخ
()ٕ

؛ ٚرٌه ألْ رىش٠ش إٌْٛ ثّٕضٌخ رىش٠ش اٌزٛو١ذ
()ٖ

. 

ّااب ِٛعااٛداْ  ٍاٝ اٌؾاابي، ٚ  اٌفعااً اٌّبػااٟ؛ ألٔٙ ٌااذاي ا ّااب اٌفعااً اٌّؼاابسع ا ٚ  ٠ُؤوَّاذ ثٙ

ٔاٗ  ٌاٝ رٛو١اذ أل ٘اٛ ؽبطاً، فبٌّبػاٟ   ٠ؾزابط إ ِاب  ٚلام ؽبطالْ، فال ِعٕٝ ٌطٍت راو١ذ ؽظاٛي 

ثبٌفعً، ِٚم رٌه فمذ عبء فٟ اٌشعش، ٚ٘ٛ ثّعٕٝ اٌذابء، ٚاٌذابء  ِش فٟ اٌّعٕٝ
()ٗ

، ٚرٌه فٟ لٌٛٗ 

 لٌٛٗ اٌشباش )ِٓ اٌىبًِ(:

ووووووا  ً َّ ووووووِد ُيرٍَ ًْ ٌْ َسِح ِْ إ ٍَّ َصووووووْعذُ  َداَيوووووو

 

ووووثَاتَِح َجاََِحوووووا  َُ نِهصَّ ٌُوووو ِْ نَووووْى  اَل ْٕ نَوووو
(5)

 

 

                                                 

المؤلف: محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب اآلممي، أبو جعفر الطبري، ت ، 10/502جامع البيان: (  1)
م، 2000 -ىـ 1420: أحمد محمد شاكر، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة األولى، ىـ، المحقق310

 ولسان العرب: شطن. 455، 454والمفردات في غريب القرآن: 

المؤلف: محمد حسن الشريف، الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، ، 3/1116معجم حروف المعاني: (  2)
 .م1996-ه 1417، ألولىالطبعة 

ىـ، قدم 643المؤلف: يعيش بن عمى بن يعيش ابن أبي السرايا محمد بن عمى، ت ، 5/163شرح المفصل: (  3)
 لو: الدكتور إميل بديع يعقوب، الناشر: دار الكتب العممية، بيروت، لبنان.

 د.المؤلف: أبو زيد عبدالرحمن بن عمى بن صالح المكودي، تحقيق: ، 262ينظر شرح المكودي عمى األلفية: (  4)
 م.2005 -ه 1425عبد الحميد ىنداوي، الناشر: المكتبة العصرية، صيدا، بيروت،  د.

حمــد بـــدر أبوم ، المؤلـــف:143، والجنــى الـــداني فــي حـــروف المعــاني: 1/14( وىــو بـــال نســبة فـــي شــرح التســـييل: 5)
فاضـــل،  محمـــد نــديم -ىـــ(، المحقــق: فخـــر الــدين قبــاوة 749الــدين حســن بـــن قاســم عبــداهلل بـــن عمــي المـــرادي )ت

، 1/290وتوضــيح المقاصــد والمســـالك:  .م1992 -ىـــ 1413 1طالناشــر: دار الكتــب العمميــة، بيــروت، لبنـــان، 
 -ىــــــ 1428 1طىــــــ(، المحقـــــق: عبـــــدالرحمن ســـــميمان، الناشـــــر: دار الفكـــــر العربـــــي، 749المؤلــــف: المـــــرادي )ت
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ٙاب  ٔاٟٛٔ اٌزٛو١اذ: "... ٚ  راذخالْ إ  األفعابي اٌّغازمجٍخ خبطاخ، ٚراؤصشاْ ف١ ٠ماٛي اثآ ٠عا١ء اآ 

٘اب،  ٙاب ٚراااص١ًشا فاٟ ِعٕب ٓ: رااص١ًشا فاٟ ٌف  ٕابء ثعاذ  ْ واابْ فروثثٍش انهفو رااص١ش٠ ٌاٝ اٌج : إخااشاط اٌفعاً إ

إخالص اٌفعً ٌالعزمجبي ثعذ  ْ وبْ ٠ظٍؼ ٌّٙب" ٔذثثٍش انًعُى:ِعشثًب، 
()ٔ

. 

ٍاٝ فعاً ِؼابسع  ٌُٚ رشد فٟ اٌمشاْ اٌىش٠ُ  فعبي  ِش ِخزِٛخ ثاٌف ْٚٔٛ اٌزٛو١ذ، ٚالزظش رٌه ا

ٌّ ٚاؽذ ٚ٘ٛ " َّثَِعا َٓ  َ ذَر َّاِز٠ ًَ اٌ ِّْ َعاج١ِ َّجَِعاآ َٚ َ رَز ب  َّ اب فَبْعازَم١ِ َّ رُىُ َٛ ٝ: )لَابَي لَاْذ  ُِع١جَاذ دَّْا ٌاٗ رعابٌ " فاٟ لٛ

)ُّْٛ ٠َْعٍَ
()ٕ

 

: فعً ِؼبسع، ٠ذ ّْ َّجَِعب ي اٍٝ ا عزمجبي، ثزشذ٠ذ اٌزبء، ِٓ اٌفعً اٌضالصٟ اٌظؾ١ؼ اٌّض٠ذ ثؾشف١ٓ رَز

" رَفْزَِعاَلْ. ّْ َّجَِعب ْصْ "رَز َٚ َٚ َّجََم" اٍٝ ٚصْ "افْزََعً"،   "ار

ّاب  ِآ اٌضالصاٟ اٌظاؾ١ؼ اٌّغاشد "رَجِاَم"، ٘ ٚلذ لُِشا ثئعىبْ اٌزَّبء ٚرخف١فٙب، ٚاٍٝ ٘زا ٠ىْٛ اٌفعً 

ٌغزبْ ِعٕبّ٘ب ٚاؽذ
()ٖ

. 

ْ اٌزٛو١ذ اٌضم١ٍخ، ٚاٌزَّبء ِشذدح ِفزٛؽخٚا ٛٔ ٟ ٝ لشاءح اٌغّٙٛس ٘ ْ اٍ ٌُّٕٛ
()ٗ

 ُْ ، ُٚؽِزَت ِٓ اٌفعً ٔٛ

اٌزض١ٕخ ٌٍغضَ
()ٔ

. 

                                                                                                                                               

دين محمـــود بـــن أحمـــد العينـــي ، المؤلـــف: بـــدر الـــ1/180، والمقاصـــد النحويـــة: 1/444ومغنــي المبيـــب:  .م2008
وشــــــرح  .م2010 -ىــــــ 1431 1طىــــــ(، المحقـــــق: عمـــــي محمـــــد فـــــاخر، الناشـــــر: دار الســـــالم، القـــــاىرة، 855)ت

   .2/614، وىمع اليوامع: 2/300التصريح: 
المغـــة: دامـــن" أصـــمو مـــن الـــدوام ووصـــمتو نـــون التوكيــــد الثقيمـــة عمـــى وجـــو الشـــذوذ "ســـعدك" خطـــاب لمحبوبتـــو، المتــــيم 

 .: من تيمو الحب، الصبابة: المحبة والعشق: الجانح من جنح إذ مالبالتشديد
المعنـى: أدام اهلل سـعدك إن رحمـت المتــيم، ولـوال أنـت موجـودة لــم يكـن المتـيم مـائال لمصــبابة، الشـاىد فيـو: "دامـن" وىــو 

 .دخول نون التوكيد الثقيمة عمى الفعل الماضي شذوًذا واألصل "دام سعدك" وىو بمعنى الدعاء

 .5/163شرح المفصل:  ( 1)
 .89يونس:  ( 2)
 ىـ(، المحقق: د.370المؤلف: الحسن بن أحمد بن خالويو، )ت ، 183ينظر: الحجة في القراءات السبع:  ( 3)

، 5/423والحجة لمقراء السبعة:  ،ىـ1401 العال مكرم، الناشر: دار الشروق، بيروت، الطبعة الرابعة،دعب
، المؤلف: أحمد بن الحسين بن ميران النيسابوري، أبو بكر، ت 341لعشر: وانظر المبسوط في القراءات ا

ولسان  م.1981ه، تحقيق: سبيع حمزة حاكيمي،  الناشر: مجمع المغة العربية، دمشق، عام النشر 381
 العرب: تبع.

أحمد بن المؤلف: الحسن ، 4/294، والحجة لمقراء السبعة: 184، 183ينظر: الحجة في القراءات السبع:  ( 4)
بشير جويجابي، راجعو  -، المحقق: بدرالدين قيوجي (ىـ377ت )، يعبد الغفار الفارسي األصل، أبو عم بنا

  أحمد يوسف الدقاق،  الناشر: دار المأمون لمتراث، دمشق، بيروت. -ودققو عبدالعزيز رباح 
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َّْ راو١اذ اٌفعاً إٌّفاٟ  ٚ  ف١ٙب "ٔب١٘خ"؛ ٌٚزٌه  ُوِّذ اٌفعً ثعذ٘ب، ٠ٚؼعف  ْ رىْٛ " " إٌبف١اخ، أل

ػع١فٌ 
()ٕ

ْ إٌْٛ ثبٌىغش رشج١ًٙب ثْٕٛ  ْٛ ٕاٝ. َٚو اٌّض
()ٖ

ِآ  ّاب لابٌٖٛ  ِؼاش  ٌ ُِ . ٚاٌزمابء اٌغابو١ٕٓ غ١اش 

عااٛاصٖ 
()ٗ

ٌااه لااٛي اٌّجااشد: ِاآ ر ٚ ،
()٘

ٍااذ   ً: ل ٕااْٛ اٌضم١اا ٕاا١ٓ، ٚ سدد اٌ ِااشد ا ص ٔااه إرا   ٍاُا   "اا

ِْ ا ص١ٕٓ، ٚإٌْٛ اٌغبوٕخ اٌّذغّخ ف١ٙب ١ٌظ ثؾبعض  ِّْ ص٠ًذا، رىغش؛ ألٔٙب ثعذ  ٌف، فٟٙ َوُٕٛ اْػشثَب

ِّْ ص٠ًذا، ٚع١ّم ِب رظشفذ ف١ٗ..." ؽظ١ٓ ٌغىٛٔٙب، ٚوزٌه: ٚهللا ٌزَْؼشثَب
 ()ٙ

. 

ّاب فاٟ  ِٚعٕٝ رٌه ٠غٛص اٌزمبء اٌغبو١ٕٓ ٍاٗ و ب فٟ ِض ًّ ، ٚاٌضبٟٔ ِذغ إرا وبْ اٌؾشت األٚي ؽشت ِذ 

"داثخ"،  سرفبع اٌٍغبْ ثّٙب ًِعب ؽ١ٕئز
(7)

. 

ٚلش   ثٛ ابِش
(8)

ٚؽذٖ "  رَزَّجعبْ" ثزخف١ف إٌْٛ 
(9)

٘اٟ  ، ٚلذ اخزٍف اٌعٍّبء فٟ ٔٛع ٘زٖ إٌْٛ،  

 ْٔٛ اٌشفم  َ ْٔٛ اٌزٛو١ذ اٌخف١فخ.

-ِب اذا ٠ٛٔظ-فّز٘ت ع١ج٠ٛٗ ٚاٌجظش١٠ٓ 
(ٔٓ)

ٔاْٛ    ْ إٌْٛ فٟ ٘زٖ اٌمشاءح ٟ٘ ْٔٛ اٌشفام، ألْ 

ً ا ص١ٕٓ ٝ فع ً اٍ اٌزٛو١ذ اٌخف١فخ   رذخ
(ٔٔ)

ْ ْٔٛ ا ص١ٕٓ اٌزٟ ٌإلاشاة رغمؾ، ألْ ْٔٛ  ؛ ٚرٌه أل

                                                                                                                                               

 .11/186إعراب القرآن:  ، والجدول في1/53، وشرح التصريح عمى التوضيح: 3/140المحرر الوجيز:  ( 1)
 .6/261الدر المصون: (  2)
 .8/376، والجامع ألحكام القرآن: 2/366الكشاف: (  3)
، وروح المعاني في تفسير 1/53، وشرح التصريح عمى التوضيح: 8/376ينظر: الجامع ألحكام القرآن: (  4)

ت ) يعبد اهلل الحسيني األلوس ، المؤلف: شياب الدين محمود بن6/164القرآن العظيم والسبع المثاني: 
بيروت، الطبعة األولى:  -، الناشر: دار الكتب العممية ةعبد اهلل الباري عطي ي، المحقق: عم(ىـ127

 ىـ.1415
ىـ(، من أشير كتبو الكامل 285المعروف بالمبرد )ت ،محمد بن يزيد بن عبد األكبر األزدي: أبو العباس(  5)

 .3/241والمقتضب، إنباه الرواة: 
 .3/23المقتضب: (  6)
 .6/164ينظر: روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: (  7)
ىـ(، أحد القراء السبعة، تيذيب التيذيب: 118أبو عامر ىو: عبد اهلل بن عامر بن يزيد اليحصبي الشامي )ت(  8)

 ىـ.1327، المؤلف: بن حجر العسقالني، طبعة: حيدر آباد الدكن، 5/22
، المؤلف: 2/375، وشرح طيبة النشر: 235، والمبسوط في القراءات العشر: 4/292الحجة لمقراء السبعة: (  9)

بيروت، لبنان، تحقيق: الدكتور  -ىـ(، الناشر: دار الكتب العممية 857ري )ت يأبو القاسم محب الدين النو 
 م.2003ىـ، 1424مجدي محمد سرور، الطبعة األولى: 

ىـ(، أخذ عنو سيبويو والكسائي والفراء 182ت النحوي ) ،يونس بن حبيب أبوعبد الرحمن الضبييونس ىو: (  10)
 .8/261، واألعالم: 2/365، بغية الوعاة: 4/74ن األئمة، إنباه الرواة: موغيرىم 

، والدر 6/101والبحر المحيط:  2/30، شرح المفصل: 525، 524، 523، 3/523ينظر الكتاب: (  11)
 .6/262المصون: 
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ٕابء، فائرا عامطذ  ٘اٛ اٌج اٌزٛو١ذ إرا دخٍذ اٍٝ اٌفعً اٌّعشة  وذد ف١ٗ اٌفع١ٍخ؛ فزشدٖ إٌٝ  طٍٗ، ٚ

ٟ: إٌْٛ ثم١ذ   ٌف ا ص١ٕٓ "رَزَّجِعب" فئرا دخٍذ ا١ٍٙب ْٔٛ اٌزٛو١ذ اٌخف١فخ، ٌُ رخً ِٓ صالصخ  ِٛس ٘

إِب  ْ رؾزت األٌف،  ٚ رىغش إٌْٛ،  ٚ رمش  عبوٕخ ٚ  ٠غٛص ؽزت األٌف؛ ألْ ثؾزفٙب ٠ٍزجظ فعً 

ٔاْٛ رٛو١اذ، ٚ  ٠غاٛص   ٔاْٛ إااشاة  ٚ  ْ رماش  ا ص١ٕٓ ثبٌٛاؽذ، ٚإرا وغشٔب إٌْٛ   ٔعٍُ ً٘ ٟ٘ 

عبوٕخ؛ ألْ رٌه ٠ؤدٞ إٌٝ اٌزمبء اٌغبو١ٕٓ
()ٔ

. 

ٕاذ عا١ج٠ٛٗ  ٕا١ٓ ا ٌاف ا ص ٌاٝ   ٍاٝ اٌفعاً اٌّغإذ إ ٔاْٛ اٌزٛو١اذ اٌخف١فاخ ا ٕام دخاٛي  ٌٙزٖ األعاجبة اِز

 ٚعّٙٛس إٌؾبح.

ٚلذ  عبص رٌه ٠ٛٔظ ٚاٌفشاء، ٚاٍٝ لٌّٛٙب رزخشط اٌمشاءح
()ٕ

. 

" خففذ ٌٍضمً ومٛ‘ ٚل١ً إٔٙب ْٔٛ اٌزٛو١ذ اٌضم١ٍخ ٌُٙ "ُسَة" فِٟ "ُسةَّ
()ٖ

. 

 انٌُٕ نهٕقاٌح ٔاألنف يُقهثح عٍ أصم: -ٕ

 ذعشٌف ٌَٕ انٕقاٌح:

ّازىٍُ،  ٟ٘ ْٔٛ ِىغٛسح رضاد اٍٝ اخش اٌفعً  ٚ اعُ اٌفعً  ٚ ثعغ اٌؾشٚت لجاً ارظابٌٙب ث١ابء اٌ

ٛ: اغاابٟٔ ِااًذا ٔؾاا ٕااٟ،  َ عب ٛ:  وشِ ٚ طااً ارظاابٌٙب ثبٌفعااً عااٛاء  واابْ ِزظااشفًب ٔؾاا
()ٗ

ِااب لااٛي    ،

 اٌشباش: )ِٓ اٌشعض(

ٌْوووووووِذ انطَوووووووٍْشِ  ًْ َكَعِذ ِي ْٕ  َعوووووووَذْدُخ قَووووووو

 

وووووَة انقووووووُٕو انِكووووووَشاُو نٍَِْضووووووً  َْ إِْر َر
()٘

 

 

                                                 

 .2/537اإلنصاف في مسائل الخالف: (  1)
 .2/67، وىمع اليوامع: 2/310وشرح التصريح عمى التوضيح:  6/262والدر المصون: (  2)
 .3/140، وينظر المحرر الوجيز: 6/262الدر المصون: (  3)
 .1/450ينظر: مغني المبيب: (  4)
العجاج، بعناية وتصحيح: وليم بن الورد البروسي، ، المؤلف: رؤبة بن 125الرجز لرؤبة في ممحق ديوانو: (  5)

، وخزانة 1/116دار ابن قتيبة لمنشر والتوزيع، ولسان العرب )طيس(، وشرح التصريح عمى التوضيح: 
،  المحقق: عبدالسالم ىارون،  ىـ(1093ت )المؤلف: عبدالقادر بن عمر البغدادي، ، 5/325األدب: 

وبال نسبة في شرح كتاب سيبويو  م.1997 -ىـ 1418لطبعة الرابعة، الناشر: مكتبة الخانجي، القاىرة، ا
سيد، الناشر: دار الكتب العممية،  يالمؤلف: أبوسعيد السيرافي، المحقق: أحمد حسن، عم، 3/119لمسيرافي: 

وشرح ابن  1/450.227، ومغني المبيب: 2/323وشرح المفصل:  م.2008بيروت، لبنان، الطبعة األولى 
ىـ(، المحقق: محمد محيي 769، المؤلف: ابن عقيل، عبد اهلل بن عبد الرحمن المصري )ت1/109عقيل: 

م. وشرح المكودي: 1980 -ىـ 1400الدين عبد الحميد، الناشر: دار التراث، القاىرة، الطبعة العشرون: 
 .1/255، وىمع اليوامع: 26
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 ثغ١ش ْٔٛ فؼشٚسح.

ٕاٝ-ٚارظٍذ ثغ١ش اٌفعً ٌٍزشجٗ ثٗ  ٕاٝ  -ِآ ؽ١اش اٌّع ٕاٟ، ثّع ٕاٟ ٚرََشاَو ٛ: َدَساَو فاٟ اعُا اٌفعاً ٔؾا

 َْدِسْوِٕٟ ٚارُْشْوِٕٟ،
()ٔ

ّاً-ٚارظٍذ ثجعغ اٌؾشٚت ٌٍزشجٗ ثٗ   ٙاب  ماجٙذ األفعابي  -ِآ ؽ١اش اٌع ألٔ

، ٚ وضش اٌؾزت ِم ٌعً، ٚ لٍٗ ِم ١ٌذ ٟ ٌٚىَّٕٟ َّٕٔ ٚ ،ٟ إٌبعخخ، ٔؾٛ إَّٕٔ
()ٕ

. 

ٚع١ّذ ثْٕٛ اٌٛلب٠خ؛ ألٔٙب رمٟ اٌفعً ِٓ اٌىغش
()ٖ

،  ٚ ألٔٙب رمٟ اٌفعً اٌٍجظ ث١ٓ ٠بء اٌّزىٍُ ٠ٚابء 

اٌّخبؽجخ
()ٗ

 ٠ًؼب ْٔٛ اٌعّبد، ٚرغّٝ 
()٘

. 

 ذعشٌف ٌاء انًركهى:

ٟ٘ ا١ٌبء اٌزٟ رٍؾك  ٚاخش األفعبي ٚاألعّبء ٌٍذ ٌخ اٍٝ اٌّزىٍُ اٌّفشد، عٛاء  وبْ ِزوًشا  َ ِؤٔضًب 

ٛ: " اطبٟٔ" ٚ" لالِٟ" ٔؾ
()ٙ

. 

 ٚلذ ؽزفذ ٠بء اٌّزىٍُ ِٓ صالصخ  فعبي ارظٍذ ثٙب ْٔٛ اٌٛلب٠خ اٌّغجٛلخ ثبألٌف فٟ اٌمشاْ اٌىش٠ُ.

ٓ، ٚ ََ٘بَٔٓ، ِٚضٍٗ لٌٛٗ  َِ لبي اٌفشاء: "ٌٍعشة فٟ ا١ٌبءاد اٌزٟ فٟ  ٚاخش اٌؾشٚت، ِضً ارَّجََعٓ ٚ َْوَش

) ِْ ٌاذَّاعِ إَِرا َدَاااب حَ ا َٛ ٝ: ) َدْاا رعابٌ
(7)

ّآ ؽاازفٙب  ِاشح، ف ٘ااب  ِاشح ٠ٚضجزٛ (،  ْ ٠ؾاازفٛا ا١ٌابء  ِْ َ٘اَذا لَاْذ  َٚ ( ،

 رّٙب فٙٛ اٌجٕبء ٚاألطًاوزفٝ ثبٌىغشح اٌزٟ لجٍٙب، د١ٌاًل ا١ٍٙب.... ِٚٓ 
(8)

. 

:ً  ْزِ األفعال ْ

 ٌِ (َدَعا ِْ حَ اٌذَّاعِ إَِرا َدَاب َٛ ٝ: ) ُِع١ُت َدْا : ٚسد ِشح ٚاؽذح ٚلذ ؽزفذ ِٕٗ ا١ٌبء فٟ لٌٛٗ رعبٌ
()ٔ

. 

                                                                                                                                               

 : عددت قومي، أحصيتيم، الطيس: العدد الكبير، ليسي: غيري.المغة
 سواي. : أحصيت قومي فوجدتيم كثيري العدد غير أني لم أجد فييم كريًما، إذ ذىب الكرام، ولم يبق  المعنى

ي" حيث حذف نون الوقاية التي تمحق األفعال عند اتصاليا بياء المتكمم، وىذا الحذف س  ي  : "ل  الشاهد فيه
 لمضرورة الشعرية.

 .1/255ينظر: ىمع اليوامع: (  1)
 .1/255نفسو: (  2)
 .1/255، وىمع اليوامع: 25، وشرح المكودي: 1/108شرح ابن عقيل: (  3)
 .1/255ىمع اليوامع: (  4)
ت )المؤلف: أبو البقاء العبكري،  1/483، والمباب في عمل البناء واإلعراب: 1/263ينظر المقتضب: (  5)

 م.1995- 1416الطبعة األولى، دمشق،  -، الناشر: دار الفكر النبيانعبد اإللو  ، المحقق: د.ـ(ى616
 .1/255، وىمع اليوامع: 1/450، ومغني المبيب: 2/328وشرح المفصل: 

لبنان،  -، المؤلف: إميل بديع يعقوب، الناشر: دار الكتب العممية، بيروت 9:456موسوعة عموم المغة: (  6)
 م.2006 -ىـ 1427الطبعة األولى 

 .86البقرة: (  7)
 .201، 1/200معاني القرآن: (  8)



 تضًح عثذ انشفٍع سشٍذ صانى

 

 

َداب ً ا ً ف  انجزء انراصع  2ٕٔٓد انعششٌٔ  نضُح انعذ يجهح انثحث انعًه

ٖ9ٕ 
 

 ِْ ٍاٝ ٚصْ "فََعااً"َدَااب ِآ اٌفعاً اٌضالصاٟ اٌّغاشد "َدَااب:  طاٍٗ "َدَااٛ" ا ٌاالَ،  ِابٍع ِعزاً ا : فعاً 
 

ِب لجٍٙب فَمٍُِجذ  ٌفًب رؾشوذ اٌٛاٚ ٚأفزؼ
()ٕ

. 

ٙاب ٚس ٜ  غٍت اٌعٍّبء  ْ عاجت ؽازت ا١ٌابء اوزفابًء ثبٌىغاشح لجٍ
()ٖ

ٌاخ  ٕاضي ِٕض ٌاه ألْ اٌؾشواخ ر ، ٚر

اٌؾشت
()ٗ

، ِٓ غ١ش روش  ْ ٌٙزا اٌؾزت عججًب ِع٠ًّٕٛب، ِب اذا اثٓ اٌجٕبء اٌّشاوشٟ
()٘

لابي: "فؾازفذ  

اٌؼ١ّش فٟ اٌخؾ د ٌخ اٍٝ اٌذابء اٌزٞ ِٓ عٙخ اٌٍّىٛد ثئخالص اٌجبؽٓ"
()ٙ

. 

ٚوزٌه لبي اٌضسوشٟ
(7)

ِضٍٗ ِٓ غ١ش اإلمبسح إٌٝ  ٔٗ والَ اثٓ اٌجٕبء اٌّشاوشٟ 
(8)

. 

 اٌفبٟٔ.ِٚعٕٝ رٌه: إرا داب اٌعجذ هللا ٚؽذٖ، ٠ش٠ذ ثٙزا اٌذابء ٔع١ُ اٌذاس ا٢خشح اٌجبلٟ،   ٔع١ُ اٌذ١ٔب 

ٌااٝ  ٌاُا ٠ِشااش إ ٔااٗ  ااب ا عازّشاس، إ    ًّ ّاازىٍُ ٠ف١ااذ دائ ٘ااب  ْ ؽازت ٠اابء اٌ ٕابن دساعااخ ِعبطااشح ِفبدا ٘ٚ

ٗ: "وابْ ؽازت ٠ابء ) ٌا ِْ ِظبدس ٘زٖ اٌذساعخ ٚلذ فغش عجت ؽزت ا١ٌبء فٟ وٍّخ "داابٟٔ" ثمٛ ( َدَااب

ٌاٝ هللا رعابٌ ٙاٗ إ ّآ داَ رٛع ٘اٛ ٌ ٝ، ٚاعازّش ٌغٛئاٗ االِخ اٍٝ  ْ اٌذابء اٌّغزغبة ِٓ هللا رعابٌٝ 

                                                                                                                                               

 .186البقرة: (  1)
 ،335ينظر الممتع: (  2)
، تحقيق: (ىـ440ت)، المؤلف: أحمد بن عمار الميدوي أبو العباس 85ينظر: ىجاء مصاحف األمصار: (  3)

م والمقنع في رسم مصاحف األمصار: 2010ىـ: 1430حاتم صالح الضامن، الناشر: دار ابن الجوزي، سنة 
، تحقيق: محمد الصادق (ىـ444ت )أبو عمرو الداني  ،سعيد بن عثمان بن عمر، المؤلف: عثمان بن 38

، ورسم المصحف وضبطو بين 6/485قمحاوي، الناشر: مكتبة الكميات األزىرية، القاىرة، والبحر المحيط: 
، المؤلف: شعبان محمد إسماعيل الناشر: دار السالم لمطباعة والنشر، 46التوقيف واالصطالحات الحديثة: 

 الطبعة الثانية.
 .56أسرار العربية: (  4)
ىـ(، 721ابن البناء المراكشي ىو: أبو العباس أحمد بن محمد بن عثمان المعروف بابن البناء المراكشي )ت( 5)

 .1/222من كتبو: عنوان الدليل من مرسوم خط التنزيل، األعالم: 
المعروف  ،عباس أحمد بن محمد بن عثمان األزديالمؤلف: أبو ال، 94عنوان الدليل من مرسوم خط التنزيل: (  6)

لبنان،  -بيروت  -، تحقيق: ىند شمبي، الناشر: دار الغرب اإلسالمي ـ(ى721ت )بابن البناء المراكشي، 
 م.1990الطبعة: 

ىـ(، لو البرىان في عموم القرآن وغيرىا، األعالم: 794الزركشي ىو: محمد بن بيادر بن عبد اهلل الزركشي )ت ( 7)
6/60. 

، المؤلف: بدر الدين الزركشي، المحقق: أبو الفضل إبراىيم، الناشر: دار 1/399البرىان في عموم القرآن: (  8)
 م.1984 -ىـ 1404الطبعة الثالثة،  ،التراث



 فً األصًاء ٔاألفعال انٕاسدج فً انقشآٌ انكشٌى دساصح ذطثٍقٍح صشفٍح  انٌُٕ ٔإَٔاعٓا 

 

 انجزء انراصع  2ٕٔٓانعذد انعششٌٔ  نضُح  يجهح انثحث انعهًً فً اَداب

ٖ9ٖ 
 

ِابد طاذق اعاازّشاس  ِآ اال ٌاه  ٌاذابء؛ ألْ ر ِآ اجاذٖ اإلٌؾابػ فاٟ ا ٌازٌه ٠ؾات هللا رعابٌٝ  إ١ٌاٗ، ٚ

اٌٍغٛء إٌٝ هللا اض ٚعً..."
 ()ٔ

. 

ٌا١ظ  ٕاٝ اٌفعاً اٌّؼابسع، ٚ ٚ سٜ  ْ اٌزٞ  اطٝ اٌفعً ِعٕٝ ا عزّشاس٠خ ٘ٛ ِغ١ئاٗ ثّع

 ؽزت ا١ٌبء.

:ٌ َذا ٝ: ) ٚسد صالس ِشاد، ؽزفذ ِٕٗ ا١ٌبء َْ لَاْذ فٟ لٌٛٗ رعبٌ َٚ ِّٟٛٔ فِاٟ هللّاِ  ُٗ لَبَي  َرَُؾابعُّ ُِ ْٛ ُٗ لَ َؽآعَّ َٚ

 ِْ (ََ٘ذا
()ٕ

 

ٔاٗ "فََعاً"، عابءد ا١ٌابء  ْ: فعً ِبٍع ِعزً اٌالَ، ف١ٗ إاالي ثبٌمٍت،  طٍٗ "ََ٘ذٞ" ثب١ٌبء ٚٚص ََ٘ذا

ِزؾشوخ ثعذ فزؼ فمٍُجذ  ٌفًب
()ٖ

. 

ٝ: ِٚٓ اٌالفذ ٌٍٕ ش  ْ ٕ٘بن ِعٕٝ ا١ّمًب فٟ  ؽزت ٠بء اٌّزىٍُ فٟ ٘زٖ ا٠٢خ ٚإصجبرٙب فٟ لٌٛٗ رعبٌ

ْغازَم١ٍُِ ) ُِّ ٌَاٝ ِطاَشاٍؽ  ِٟ ََ٘ذأِٟ َسثِّاٟ إِ ًْ إَِّٕٔ ُ (ل
()ٗ

   َٓ ا ِِ ٕاُذ  َ٘اَذأِٟ ٌَىُ  َ َّْ هللاَّ َ  ْٛ ٌَا ْٚ رَمُاَٛي  َ ( :ٝ ٌاٗ رعابٌ ٚلٛ

زَّم١ِٓ( ُّ اٌْ
()٘ 

ٟ: "... إّٔب اخزٍف ؽبٌٙب فٟ اٌخؾ  ٓ اٌجٕبء اٌّشاوش ثؾغت اخزالت  ؽٛاي ِعبٟٔ وٍّبرٙب"لبي اث
()ٙ

. 

وٍّبرٙب"
()ٙ

. 

 فبٌٙذا٠خ فٟ ٘زٖ ا٠٢خ رخزٍف آ اٌٙذا٠خ فٟ ا٠٢ز١ٓ اٌغبثمز١ٓ. 

ٟ: ".....فعٍُ  ْ ٌٗ سَةً ا ٚخبٌمًب، فٍّب اشفٗ هللا  ثٕفغاٗ اصداد ِعشفاخ فمابي:  -ااض ٚعاً-لبي اٌمشؽج

١خ"" رغبعٟٛٔ فٟ هللا ٚلذ ٘ذاْ؟!"، ٚل١ً ٘ٛ اٍٝ ِعٕٝ ا عزفٙبَ ٚاٌزٛث
 (7)

. 

                                                 

 ثٛ ِغٍُ اجذ  : عشاس ؽزت ا١ٌبء فٟ اٌمشاْ اٌىش٠ُ "عش ؽزت ٠بء اٌّزىٍُ اٌضائذح اٌّزظٍخ ثبٌفعً اٌّبػٟ (ٔ)

ْ: 8ٕٓٓ-ٕٔ-ٍِٙٔزمٝ  ً٘ اٌزفغ١ش،  ،اٌّغ١ذ اٌعشاثٍٟ اٌّؤٌف: اجذاٌشؽّٓ ، 78ٖ/َٕ، ٚلذ عبء فٟ اإلرمب

، اٌّؾمك: ِؾّذ  ثٛ اٌفؼً إثشا١ُ٘، إٌبمش: ا١ٌٙئخ اٌّظش٠خ (٘ـ9ٔٔد )ثٟ ثىش عالي اٌذ٠ٓ اٌغ١ٛؽٟ،  ثٓ 

ٝ:إْ اٌفعً ا"، 997َٗٔ -٘ـ  9ٖٗٔاٌعبِخ ٌٍىزبة، اٌطجعخ   ٌّؼبسع ٘ٛ ِب ٠ف١ذ ا عزّشاس٠خ ٔؾٛ لٌٛٗ رعبٌ

ألٔٗ ِفشٚغ ِٕٗ، ٚثبٌّؼبسع فٟ اٌٙذا٠خ ألٔٙب ِزىشسح  ؛فارٝ ثبٌّبػٟ فٟ اٌخٍك (الَِّذي َخلََقنِي َفهَُو َيْهِدين)

 ِزغذدح رمم ِشح ثعذ  خشٜ.

 .80األنعام: (  2)
 .479جم المفردات اإلبدال واإلعالل: ، ومع7/204، والجدول في إعراب القرآن: 335ينظر الممتع: (  3)
 .161األنعام: (  4)
 .57الزمر: (  5)
 .4/167، وينظر اإلتقان في عموم القرآن: 108عنوان الدليل من مرسوم خط التنزيل: ( 6)
 .7/26الجامع ألحكام القرآن: (  7)



 تضًح عثذ انشفٍع سشٍذ صانى

 

 

َداب ً ا ً ف  انجزء انراصع  2ٕٔٓد انعششٌٔ  نضُح انعذ يجهح انثحث انعًه

ٖ9ٗ 
 

ٌاه ٚ٘زٖ اٌٙذا٠خ ٘ذا٠خ ؽم١م١اخ ثبل١اخ ِٚغازّشح ٚد١ٌاً ر
()ٔ

 ( :ٝ ٌاٗ رعابٌ َٟ لٛ ا ِٙ ْع َٚ ْٙاُذ  عَّ َٚ إِِّٔاٟ 

ْشاِشِو١ٓ ُّ َٓ اٌْ اا ِِ َٔابْ  ااب  َ َِ َٚ األَْسَع َؽ١ِٕفًاب  َٚ اِد  َٚ ب َّ َّاِزٞ فَطَاَش اٌغَّاا ٌٍِ،)
()ٕ

ِاآ هللا   ٕاب لااذ ؽظاٍذ  فبٌٙذا٠ااخ ٘

ٙاب داؽؼاخ ٌزٛؽ١اذٖ فّؾابعزُٙ   رغاذٞ ألٔ
 ()ٖ

( :ٝ ٌاٗ رعابٌ ٌَاٝ ، ٚصجزاذ فاٟ لٛ َ٘اَذأِٟ َسثِّاٟ إِ ِٕاٟ  ًْ إَِّٔ لُا

ْشاِشِو١ٓ ُّ َٓ اٌْ ا ِِ  َْ ب َوب َِ َٚ َُ َؽ١ِٕفًب  ١ ِ٘ َّخَ إِثَْشا ٍ ِِّ ب  ًّ ٍُ ِد٠ًٕب ل١َِ ْغزَم١ِ ُِّ (ِطَشاٍؽ 
()ٗ

ٕاب اآ ٘ذا٠اخ  ؛ ألْ اٌؾاذ٠ش ٘

ّاذ  ٍاٝ  -طاٍٝ هللا ا١ٍاٗ ٚعاٍُ-عذ٠ذح،  ٔضٌٙب هللا عجؾبٔٗ ٚرعبٌٝ اٍٝ عا١ذٔب ِؾ ٌا١ظ ا عازّشاس ا ٚ

٘ذا٠خ لبئّخ لجً إٌجٛح
()٘

( :ٝ زَّمِا١ٓ، ٚصجزذ فٟ لٌٛٗ رعبٌ ُّ َٓ اٌْ ا ِِ ٕاُذ  َ٘اَذأِٟ ٌَىُ  َ َّْ هللاَّ َ  ْٛ ْٚ رَمَُٛي ٌَ َ )
()ٙ

؛ 

:ٝ ألْ اٌٙذا٠خ ٕ٘ب ٌُ رزؾمك ثعذ، ٚد١ًٌ رٌه لٌٛٗ رعبٌ
 
ب فَشَّؽُذ فِٟ ) َِ  َْ رَمَُٛي َٔفٌْظ ٠َب َؽْغَشرَٝ اٍَٝ 

َٓ اٌغَّبِخِش٠َٓعِٕت  ِّ إِْ وُُٕذ ٌَ َٚ  ِ (هللاَّ
(7)

ٍاف  ّاب اخز ٕابء اٌّشاوشاٟ "إٔ ، ٚ٘زا ٘ٛ اٌّمظٛد ثمٛي اثٓ اٌج

 ؽبٌٙب فٟ اٌخؾ ثؾغت اخزالت ِعبٟٔ وٍّبرٙب".

:ٌ ٝ: ) آذَا ٍَاٝ ٚسد  سثم ِشاد، صالس ِشاد ثئصجبد ا١ٌبء فٟ لٌٛٗ رعبٌ ٕاُذ َا ُْ إِْ وُ ُ َِ  ََس ٠َْاز ْٛ لَبَي ٠َاب لَا

ْٓ ِإِذِٖ  ث١ََِّٕخٍ  ِِّ خً  َّ ارَبِٟٔ َسْؽ َٚ  َٟ ثِّ ٓ سَّ ِِّ)
(8)

 

( :ً خً ٚلٌٛٗ اض ٚع َّ ُْٕٗ َسْؽ ِِ ارَبِٟٔ  َٚ ثِّٟ  ٓ سَّ ِِّ ُْ إِْ وُُٕذ َاٍَٝ ث١ََِّٕخً  ُ َِ  ََس ٠َْز ْٛ (لَبَي ٠َب لَ
(9)

 

َعَعٍَِٕٟ َٔج١ًِّبٚلٛي اض ِٓ لبي: ) َٚ َٟ اٌِْىزَبَة  ِ ارَبِٔ (لَبَي إِِّٟٔ َاجْذُ هللاَّ
(ٔٓ) 

( :ٝ ابٚؽزفذ ا١ٌبء فٟ لٌٛٗ رعبٌ َّ بٍي فَ َّ ِٓ ثِ ذَُّٚٔ ِّ ُ َْ لَبَي  َر ب َّ َّّب َعبء ع١ٍَُْ ًْ ٱ فٍََ اب ارَابوُُ ثَا َّّ ِِّ ُ َخ١ْاٌش  َٟ هللاَّ ارَابِٔ

ُْ رَفَْشُؽْٛ َّزِىُ ( َٔزُُ ثَِِٙذ٠
(ٔٔ)

 

                                                 

المتصمة بالفعل الماضي"، أبو مسمم ينظر أسرار حذف الياء في القرآن الكريم "سر حذف ياء المتكمم الزائدة (  1)
 م.2008-12-16عبد المجيد العرابمي، ممتقى أىل التفسير، 

 .79األنعام: (  2)
 .4/569البحر المحيط: (  3)
 161األنعام: (  4)
 سر حذف ياء المتكمم الزائدة المتصمة بالفعل الماضي.(  5)
 .57الزمر: (  6)
 .56الزمر: (  7)
 .28ىود: (  8)
 .63د: ىو (  9)
 .30مريم: (  10)
 .36النمل: (  11)



 فً األصًاء ٔاألفعال انٕاسدج فً انقشآٌ انكشٌى دساصح ذطثٍقٍح صشفٍح  انٌُٕ ٔإَٔاعٓا 

 

 انجزء انراصع  2ٕٔٓانعذد انعششٌٔ  نضُح  يجهح انثحث انعهًً فً اَداب

ٖ9٘ 
 

ٗ " َ ْرَٟ"، اعزّعذ ّ٘ضرب ْ ٌٍٛلب٠خ،  طٍ ً ٔبلض، ِض٠ذ ثؾشت، ٚإٌٛ ِْ: فعً ِبٍع ِعز ْ األٌٚٝ ارَب

ِفزٛؽخ ٚاٌضب١ٔخ عبوٕخ فاثذٌذ اٌضب١ٔخ  ٌفًب
()ٔ

فاطجؼ "ارَٟ" رؾشوذ ا١ٌبء ٚارفزؼ ِب لجٍٙب فمٍجذ  ٌفًب 
()ٕ

. 

 ٌفًب
()ٕ

. 

ٚاخزٍف اٌمشاء فٟ إصجبد ا١ٌبء ٚفزؾٙب، ٚفٟ ؽزفٙب
()ٖ

 ( :ٝ ُ فٟ لٌٛٗ رعبٌ َٟ هللاَّ ب ارَبِٔ َّ (فَ
()ٗ

 

ب  َّ ُ(لش  ٔبفم ٚ ثٛ اّشٚ ٚابطُ فٟ سٚا٠خ ؽفض: )فَ َٟ هللاَّ  ارَبِٔ

ٓ  صجذ ا١ٌبء ٚفزؾٙب  ٌزمبء اٌغبو١ٕٓ،  ْ ِٓ غ١ش ٠بء، فّ ْ ثىغش إٌٛ ثئصجبد ا١ٌبء ٚفزؾٙب، ٚلش  اٌجبلٛ

ِٚٓ ؽزت ا١ٌبء اوزفٝ ثبٌىغشح ثعذ٘ب
()٘

. 

ٍاخ ِع٠ٕٛاخ  ٕاْٛ، ا ففٟ ؽزت ا١ٌبء إٌٝ عبٔت اٌعٍخ اٌٍف ١خ ٟٚ٘ اٌزخف١اف ٚا وزفابء ثبٌىغاشح ثعاذ اٌ

ٝ: ) اإلر١بْفّعٕٝ  ُ َخ١ْشٌ فٟ لٌٛٗ رعبٌ َٟ هللاَّ ب ارَبِٔ َّ ٕاب اطابء   فَ ( ٚاٌزٟ صجزذ ف١ٙب ا١ٌبء، ألْ اإلر١بْ ٘

ٞ   ٠غزضاد ا١ٍٗ ٗ اٌؾع األٚفش، ِٚٓ ٔع١ُ اٌذ١ٔب اٌز ٞ ف١ ٓ اٌذ٠ٓ اٌز ِؾذٚد ِ
()ٙ

، ِّٚب ٠ؤ٠ذ رٌه لٌٛٗ 

( :ْ ُِ لٌٛٗ رعبٌٝ اٍٝ ٌغبْ ع١ذٔب ع١ٍّب َْ٘ت ٌِٟ  َٚ ْٓ ثَْعِذٞ إََِّٔه لَبَي َسةِّ اْغفِْش ٌِٟ  ِِّ ًٍْىب  َّ ٠َٕجَِغٟ ألََؽٍذ 

َّ٘بة َٛ ( ََٔذ اٌْ
(7)

. 

                                                 

، المؤلف: ابن السراج، المحقق: عبد الحسين 3/314واألصول:  1/158، المقتضب: 3/532ينظر: الكتاب: (  1)
 .2/401بيروت. والبحر المحيط:  -، الناشر: مؤسسة الرسالة، لبنان الفتميالحسين 

ىـ(، 745المؤلف: أبو حيان محمد بن يوسف )ت ، 4/2207، ارتشاف الضرب: 1/335ينظر: الممتع: (  2)
تحقيق: رجب عثمان محمد، مراجعة: رمضان عبد التواب، الناشر: مكتبة الخانجي بالقاىرة، الطبعة األولى، 

 م.1998 -ىـ 1418
ىـ(، المحقق: شوقي ضيف، 324، المؤلف: أبو بكر بن مجاىد البغدادي )ت482السبعة في القراءات: (  3)

 م.1400الطبعة الثانية  -مصر  -المعارف  الناشر: دار
ىـ(، 403المؤلف: عبد الرحمن بن محمد أبو زرعة بن زنجمة )ت حوالي ، 529ينظر: حجة القراءات: (  4)

، 144والعنوان في القراءات السبع: المحقق: سعيد األفغاني، الناشر: دار الرسالة، بدون طبعة وتاريخ. 
ىـ(، المحقق: زىير زاىد 455ف بن سعيد األنصاري السرقسطي، )ت المؤلف: أبو طاىر إسماعيل بن خم

 ىـ.1405وخميل عطية، الناشر: عالم الكتب، بيروت، سنة النشر: 
 .271ينظر: الحجة في القراءات السبع: (  5)
 .3/366والكشاف:  19/459ينظر: جامع البيان: (  6)
 .35ص: (  7)
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ٖ9ٙ 
 

ٍاٝ  ّاخ "ارابٟٔ" ثب١ٌابء ا ٍاٝ اٌغاشاخ، ٠ٚاٛؽٟ راالٚح وٍ ٚل١ً إْ سعُ وٍّخ "اربْ" ثاذْٚ ٠ابء ٠اذي ا

ٝ اٌعطبء اٌغش٠م ِٓ هللا، ٚاٌزالٚح رذي اٍٝ اٌعطبء اٌىض١ش ِٓ هللا فٙٛ  اٌخ١ش اٌىض١ش، فبٌىزبثخ رذي اٍ

طبء عش٠م وض١شا
()ٔ

. 

ٌاٝ؛ ألْ اٌعطابء عذ٠اذ ٚغ١اش ِٛعاٛد  ٚلبي  ؽذ اٌجبؽض١ٓ اٌّعبطش٠ٓ إْ اصجبد ا١ٌبء فٟ ا٠٢ابد األٚ

ِغجمًب، ثخالت اٌعطبء فٟ ٘زٖ ا٠٢خ فئٔٗ ِٛعٛد ِغجمًب
()ٕ

. 

ْ اٌعٍخ اٌّع٠ٕٛخ فٟ ؽزت ا١ٌبء فٟ ٘زا اٌّٛػم ٌزع ١ُ ٚرفؼ١ً اطبء هللا آ اطبء غ١شٖ  ٚ سٜ  

 ش، ٚمزبْ ث١ٓ ا ص١ٕٓ، ٚهللا  اٍُ.ِٓ اٌجش

 انٌُٕ ٌَٕ انُضٕج ٔانٕأ الو انفعم: -4

 ذعشٌف ٌَٕ انُضٕج:

ً ١ٌذي اٍٝ عّباخ اإلٔبس ٚرىْٛ ِفزٛؽخ، ِٚب لجٍٙب  ً ٠ٍؾك اخش اٌفع ٟ ػ١ّش سفم ِزظ ٘

(  :ٝ َّٓ عبوٓ ٔؾٛ لٌٛٗ رعبٌ ِٙ َٓ ثِأَفُِغ َّمَبُد ٠َزََشثَّْظ ُّطٍَ اٌْ َٚ )
()ٖ

 

ْٔٛ اإلٔبس، ٚػ١ّش اٌفباالد، ْٚٔٛ اٌّؤٔش، ْٚٔٛ عّم اٌّؤٔشٚرغّٝ  ٠ًؼب 
()ٗ

. 

ٚر٘ت عّٙٛس إٌؾبح إٌٝ  ٔٙب اعُ،  ِب اٌّبصٟٔ
()٘

فز٘ت إٌٝ  ٔٙب ؽشت 
()ٙ

. 

 ٚلذ عبءد ْٔٛ إٌغٛح ِغجٛلخ ثبٌٛاٚ فٟ اٌمشاْ اٌىش٠ُ فٟ فع١ٍٓ ّ٘ب:

 :ٌ ٝ: )ٌَْعفُٕ َْ فٟ لٌٛٗ رعبٌ (إَ َّ  َْ ٠َْعفُٛ
(7)

 

َٛ إٌغبء اٌّعٕٝ  ْ  ٠عف
()ٔ

َْ ِٓ اٌفعً اٌضالصاٟ اٌّغاشد َافَاب ِٚؼابساٗ ٠َْعفُاٛ، فابٌٛاٚ  ٠َْعفُٛ َٚ ،

 َٓ  َ اٌىٍّخ، ٚإٌْٛ ْٔٛ إٌغٛح، ٚٚصٔٗ ٠َفُْعٍْ
()ٕ

. 

                                                 

عجاز التالوة: (  1) ، المؤلف: محمد شممول، تقديم: الشيخ عمي جمعة، الناشر: دار 126إعجاز رسم القرآن وا 
ىـ، 1427السالم لمطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، جميورية مصر العربية، الطبعة األولى، سنة النشر: 

 م.2006
خ النشر ينظر: سر حذف ياء المتكمم المتصمة بالفعل الماضي عبد المجيد العرابمي، ممتقى أىل التفسير، تاري (2)

 م.16/12/2008ىـ، 18/12/1429
 .228البقرة: (  3)
، المؤلف: راجي األسمر، مراجعة: إميل بديع يعقوب، الناشر: دار 418المعجم المفصل في عمم الصرف:  (4)

 م.1997 -ىـ 1418لبنان،  -الكتب العممية، بيروت 
ىـ(، ولو من 248ازني النحوي )تأبو عثمان الم ،المازني ىو: أبو بكر بن محمد بن عدي بن حبيب(  5)

 .282، 1/281وغيرىا، إنباه الرواة:  ،التصريف :و العامة، وكتابفيما تمحن  :كتاب :التصانيف
 .449مغني المبيب: (  6)
 ، ورد مرة واحدة.237البقرة: (  7)
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ٚلاذ فاشَّق اٌضِخشااشٞ
()ٖ

، ٚ ثاٛ اٌجمابء اٌعىجااشٞ
()ٗ

ٌاه "اٌشعاابي ٠َْعفُاْٛ" "ٚإٌِّغاابء  ، ثا١ٓ لٛ

٠َْعفُْٛ"، ثاْ لٌٛه "اٌشعبي ٠َْعفُْٛ" اٌٛاٚ ف١ٗ ػ١ّش عّباخ اٌزوٛس، ؽزفذ لجٍٙب ٚاٚ  خشٜ ٟٚ٘ 

ُْٛٚ" اعزضمٍذ اٌؼَّّخ اٍَٝ اٌٛاٚ األٌٚٝ فَُؾِزفذ، فجم١اذ عابوٕخً ٚثعاذ٘ب ٚاٚ   َ اٌىٍّخ ٚ طٍٗ "٠َْعفُ

ٝ اٌؼ١ّش  ٠ًؼب عبوٕخ، فؾزفذ ا ٟ  َ اٌىٍّخ-ٌٛاٚ األٌٚ ٟ عبوٕبْ فٛصٔٗ "٠َفُْعْٛ"،  -اٌزٟ ٘ ٌئالَّ ٠ٍزم

ٕاْٛ  ّاخ ٚاٌ ٌاٛاٚ  َ اٌىٍ ٌاه "إٌغابء ٠َْعفُاْٛ" ا ٚإٌْٛ االِخ اٌشفم فٙٛ ِٓ األفعبي اٌخّغاخ، ٚإْ لٛ

. َٓ  ػ١ّش عّباخ اإلٔبس فٛصٔٗ ٠َفُْعٍْ

:ٌ  ٌَْشُجٕ

( :ٝ َٓ إٌَِّغبء فٟ لٌٛٗ رعبٌ ِِ اِاذُ  َٛ اٌْمَ َْ َِٔىبًؽبَٚ (اٌالَّرِٟ  َ ٠َْشُعٛ
()٘

 

ً اٌضالصٟ إٌبلض )َسَعب ٠شعٛ(، ٚاٌٛاٚ ف١ٗ  َ اٌىٍّخ، ٚإٌْٛ ْٔٛ إٌغٛح، ٚٚصٔٗ  ْ: ِٓ اٌفع ٠َْشُعٛ

، ٚ٘ٛ ِضً "إٌغبء ٠َْعفُْٛ". َٓ  ٠َفُْعٍْ

                                                                                                                                               

عرابو: (  1)  .1/319معاني القرآن وا 
 .508: 2في إعراب القرآن: ، والجدول 1/86ينظر: شرح التصريح عمى التوضيح: (  2)
 .1/285الكشاف: (  3)
 .1/190التبيان في إعراب القرآن: (  4)
 نحو قولو تعالى:ورد مرة واحدة مع ضمير اإلناث، وعشر مرات مع ضمير جماعة الذكور  60النور: (  5)
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 اٌخبرّـــــخ

 انخاذًح: 

ً إ١ٌٙب: طُّ َٛ   ُ٘ إٌزبئظ اٌزٟ رُ اٌزَّ

 إٌْٛ ٘ٛ اٌؾشت اٌّغ١طش اٍٝ  غٍت اٌفٛاطً اٌمشا١ٔخ.  -ٔ

ٛ: "صُْعجَاابْ"،  -ٕ ٕااٝ اٌزاازو١ش ٔؾاا ًٔااب رااؤدٞ ِع ٕااٝ عذ٠اذ، فاؽ١ب ٕااْٛ رااارٟ إلػاابفخ ِع ٌااف ٚاٌ ص٠ابدح األ

ٍاٝ ماذح اٌؾاش،  ٌاشِغ ٌٍّجبٌغاخ ا ِآ ا  " ٍْ َؼاب َِ ّاخ "َس ّاب فاٟ وٍ ٕاٝ اٌّجبٌغاخ و ٚ ؽ١بًٔب رؤدٞ ِع

ربْ"، ٚ ؽ١بًٔب ٌٍغّم وّب فٟ "ُسْوجَبْ"، عّم َساِوت.  شَّ َِ  ٚ ؽ١بًٔب ٌٍزض١ٕخ وّب فٟ "

  وضش ِغٟء إٌْٛ فٟ اخش اٌىٍّبد صائذح، ٚ لٍٙب  ط١ٍخ.  -ٖ

ٗ-  ( :ٝ ر١َْٓ" فٟ لٌٛٗ رعبٌ ٟ ط١غخ اٌّضٕٝ، ٠ٚمظذ ثٙب اٌغّم، ٔؾٛ وٍّخ "َوشَّ َُّ اْسِعمِ اٌْجََظَش لذ رار ُ ص

َٛ َؽِغ١ش ُ٘ َٚ ِٓ ٠َٕمٍَِْت إ١ٌََِْه اٌْجََظُش َخبِعئًب  ر١َْ ر١َْٓ" ٕ٘ب: وَ َوشَّ اد اذ٠ذح.(، فبٌّمظٛد ثـ"َوشَّ  شَّ

٘-   ِْ ٛ: َدَااب ِْ  -ؽزفذ ٠بء اٌّزىٍُ ِم ْٔٛ اٌٛلب٠خ فٟ ِٛاػم وض١شح، ٔؾ ِْ  -َ٘اَذا  –رَْىفُاُشْٚ  -ارَاب

ِآ ِٛاػام اٌؾازت  –٠َْشف١ِٓ  -٠َِْٙذ٠ٓ  -رَفَْؼُؾْٛ  –رَْٕ ُُشْٚ  ًِّ ِٛػمٍ  ٠َْغم١ِٓ، ٚغ١ش٘ب، فٍى

ًٔاب رؾاازت ا١ٌابء ٌٍٛلاف ٌاخ ِخزٍفاخ ااآ األخاشٜ؛ فاؽ١ب ًٔااب ٌٍزخف١اف ِٚشااابحً ٌٍفبطااٍخ د  ، ٚ ؽ١ب

 اٌمشا١ٔخ، ٚ ؽ١بًٔب ألغشاٍع ِع٠ٍَّٕٛخ.



 تضًح عثذ انشفٍع سشٍذ صانى
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 :لبئّخ اٌّظبدس ٚاٌّشاعم

ٌااذ٠ٓ اٌغاا١ٛؽٟ، )د  ٔ. ٌااف: اجااذاٌشؽّٓ ثاآ  ثااٟ ثىااش عااالي ا ٍااَٛ اٌمااشاْ، اٌّؤ اإلرمابْ فااٟ ا

ً إثشا١ُ٘، إٌبمش: ا١ٌٙئخ اٌّظش٠خ اٌعبِخ ٌٍىزبة، اٌطجعخ ٘ـ(، اٌّؾمك: ِؾّذ 9ٔٔ ٛ اٌفؼ  ث

 َ.997ٗٔ -٘ـ  9ٖٗٔ

ٌاف: اجاذ  ٕ.  صش اٌذ ٌخ إٌؾ٠ٛخ ٚاٌٍغ٠ٛخ فٟ اعزٕجبؽ األؽىبَ ِٓ ا٠ابد اٌماشاْ اٌزشاش٠ع١خ، اٌّؤ

ٌااٝ،  اٌماابدس اجااذاٌشؽّٓ اٌغااعذٞ، إٌبمااش: إؽ١اابء اٌزااشاس اإلعااالِٟ، اٌعااشاق، اٌطجعااخ األٚ

ٖٔٗٓٙ-ٔ98ٙ.َ 

ّابْ 7ٗ٘اسرشبت اٌؼشة، اٌّؤٌف:  ثٛ ؽ١بْ ِؾّذ ثٓ ٠ٛعف )د  ٖ. ٘ـ(، رؾم١ك: سعات اض

ٌااٝ،  ّاذ، ِشاععااخ: سِؼابْ اجااذ اٌزاٛاة، إٌبمااش: ِىزجاخ اٌخاابٔغٟ ثبٌماب٘شح، اٌطجعااخ األٚ ِؾ

 َ.998ٔ -٘ـ 8ٔٗٔ

ُ إٌٝ ِضا٠ب اٌمشاْ اٌىش٠ُ، اٌّؤٌف:  ثٛ اٌغعٛد اٌعّبدٞ ِؾّذ ثٓ ِؾّذ ث ٗ. ً اٌغ١ٍ ٓ إسمبد اٌعم

 ٘ـ، إٌبمش: داس إؽ١بء اٌزشاس اٌعشثٟ، ث١شٚد.98ِٕظطفٝ، د 

ّابي  ٘. ّاذ ثآ اج١اذ هللا األٔظابسٞ  ثاٛ اٌجشوابد و  عشاس اٌعشث١خ، اٌّؤٌف: اجذاٌشؽّٓ ثآ ِؾ

ٓ األٔجبسٞ، )د  ٘ـ ٕٓٗٔ٘ـ(، إٌبمش: داس األسلُ ثٓ  ثٟ األسلُ،  اٌطجعخ األٌٚٝ، 77٘اٌذ٠

- ٔ99ٓ.َ 

ٍااٛ اٌّظااش٠خ، اٌطجعااخ اٌخبِغاااخ، األطااٛاد اٌٍغ٠ٛااخ، إثااشا١ُ٘  ٙ. ٔاا١ظ، إٌبمااش: ِىزجااخ األٔغ  

ٔ97٘.َ 

ٍااٟ، إٌبماش: ِؤعغاخ اٌشعاابٌخ،  .7 ٌاف: اثآ اٌغااشاط، اٌّؾماك: اجاذ اٌؾغا١ٓ اٌفز األطاٛي ، اٌّؤ

 ث١شٚد.  -ٌجٕبْ 

ٍااٟ عّعااخ،  .8 ُ: اٌشاا١خ ا ٍٛي، رمااذ٠ ّااذ ماّا ٌااف: ِؾ ٌاازالٚح، اٌّؤ إاغاابص سعاُا اٌمااشاْ ٚإاغاابص ا

ّاخ، عّٙٛس٠اخ ِظاش اٌعشث١اخ، اٌطجعاخ إٌبمش: داس اٌغالَ ٌٍطجبا خ ٚإٌشش ٚاٌزٛص٠ام ٚاٌزشع

 َ.ٕٙٓٓ٘ـ، 7ٕٗٔاألٌٚٝ، عٕخ إٌشش: 

ٍاااٟ )د  .9 ّاااٛد اٌضسو ٌاااذ٠ٓ ثااآ ِؾ ٌاااف: خ١اااش ا ٍااُا  9ٖٙٔاألاااالَ، اٌّؤ ٘اااـ(، إٌبماااش: داس اٌع

   َ.ٌٍّٕٕٓٓال١٠ٓ، اٌطجعخ اٌخبِغخ اشش، 

٘اـ(، إٌبماش: ٙٗٙعف اٌمفطاٟ )دإٔجبٖ اٌشٚاح، اٌّؤٌف: عّبي اٌذ٠ٓ  ثٛ اٌؾغٓ اٍٝ ثٓ ٠ٛ .ٓٔ

ٝ:  -داس اٌفىش اٌعشثٟ   َ.98ٕٔ -٘ـ ٙٓٗٔاٌمب٘شح، اٌطجعخ األٌٚ



 فً األصًاء ٔاألفعال انٕاسدج فً انقشآٌ انكشٌى دساصح ذطثٍقٍح صشفٍح  انٌُٕ ٔإَٔاعٓا 

- ٗٔٔ - 
 

اإلٔظبت فٟ ِغبئً اٌخالت ث١ٓ إٌؾ١٠ٛٓ اٌجظش١٠ٓ ٚاٌىٛف١١ٓ، اٌّؤٌف: اجذ اٌشؽّٓ ثآ  .ٔٔ

ٌاذ٠ٓ األٔجابسٞ، )د  ّابي ا ٘اـ(، إٌبماش: 77ِ٘ؾّذ ثآ اج١اذهللا األٔظابسٞ،  ثاٛ اٌجشوابد، و

 َ.ٖٕٓٓ -٘ـ ٕٗٗٔاٌعظش٠خ، اٌطجعخ األٌٚٝ، اٌّىزجخ 

ٌاذ٠ٓ  .ٕٔ اٌجؾش اٌّؾ١ؾ، اٌّؤٌف:  ثٛ ؽ١بْ ِؾّذ ثٓ ٠ٛعف ثٓ اٍٟ ثٓ ٠ٛعف ثٓ ؽ١ابْ  ص١اش ا

ّاذ ع١ّاً، إٌبماش: داس اٌفىاش ـ ث١اشٚد، اٌطجعااخ، 7ٗ٘األٔذٌغاٟ، د  ٖ، اٌّؾماك طاذلٟ ِؾ

 ٘ـ.ٕٓٗٔ

ٌااذ٠ٓ اٌضسوشااٟ، اٌّ .ٖٔ ٌااف: ثااذس ا ٍااَٛ اٌمااشاْ، اٌّؤ ٘ابْ فااٟ ا ؾمااك:  ثااٛ اٌفؼااً إثااشا١ُ٘، اٌجش

 َ.98ٗٔ -٘ـ ٗٓٗٔإٌبمش: داس اٌزشاس، اٌطجعخ اٌضبٌضخ، 

ٌاذ٠ٓ  .ٗٔ ٌاشؽ١ُ ثآ  ثاٟ ثىاش، عاالي ا ٌاف: اجاذ ا ثغ١خ اٌٛابح فاٟ ؽجمابد اٌٍغا١٠ٛٓ ٚإٌؾابح، اٌّؤ

ٟ )د ً إثشا١ُ٘، إٌبمش: اٌّىزجخ اٌعظش٠خ 9ٔٔاٌغ١ٛؽ ٛ اٌفؼ ،  -٘ـ(، اٌّؾمك: ِؾّذ  ث ٌجْٕب

 ط١ذا.

ّااذ ثاآ ٠عمااٛة اٌجٍغااخ فااٟ  .٘ٔ ٌااذ٠ٓ  ثااٛ ؽااب٘ش ِؾ ٌااف: ِغااذ ا ّااخ إٌؾااٛ ٚاٌٍغااخ، اٌّؤ رااشاعُ  ئ

ٌااذ٠ٓ ٌٍطجباااخ ٚإٌشااش ٚاٌزٛص٠اام، اٌطجعااخ 8ٔ7اٌف١شٚصاثاابدٞ )د  ٘ااـ(، إٌبمااش: داس عااعذ ا

 َ.ٕٓٓٓ -٘ـ ٕٔٗٔاألٌٚٝ، 

اٌزج١بْ فٟ إاشاة اٌمشاْ، اٌّؤٌف:  ثاٛ اٌجمابء اجاذهللا ثآ اٌؾغا١ٓ ثآ اجاذهللا اٌعىجاشٞ )د  .ٙٔ

ـ(، اٌّؾمك: اٍٟ ِؾّذ اٌجغبٚٞ، إٌبمش: ا١غٝ اٌجبثٟ اٌؾٍجٟ ٚمشوبٖ، ثذْٚ ؽجعخ، ٘ٙٔٙ

 ثذْٚ ربس٠خ.

اٌزؾش٠ش ٚاٌز٠ٕٛش، اٌّؤٌف: ِؾّذ اٌطب٘ش ثٓ ِؾّذ ثٓ ِؾّذ اٌطب٘ش ثآ ابماٛس اٌزٛٔغاٟ،  .7ٔ

 ٘ـ.98ٗٔ٘ـ، إٌبمش: اٌذاس اٌزٛٔغ١خ ٌٍٕشش، رٛٔظ، عٕخ إٌشش: 9ٖٖٔد 

ّاااب فاااٟ اٌمااشا .8ٔ ٌاااذ٠ٓ األٔذٌغاااٟ، رؾفااخ األس٠ااات ث ٌاااف:  ثااٛ ؽ١ااابْ  ص١اااش ا ِااآ اٌغش٠ااات، اٌّؤ  ْ

٘ـ ٖٓٗٔ٘ـ(، اٌّؾمك: ع١ّش اٌّغزٚة، إٌبمش اٌّىزت اإلعالِٟ، اٌطجعخ األٌٚٝ، 7ٗ٘)د:

- ٔ98ٖ.َ 

ٓ إثشا١ُ٘ اٌضعٍجٟ  ثٛ  .9ٔ ٓ رفغ١ش اٌمشاْ، اٌّؤٌف:  ؽّذ ِؾّذ ث ْ ا ٟ اٌىشف ٚاٌج١ب رفغ١ش اٌضعٍج

ٔ ١ش اٌغاباذٞ، إٌبماش: داس إؽ١ابء اٌزاشاس اٌعشثاٟ، ٘ـ، ِشاععخ ٚرذل١ك: 7ٕٗإعؾبق، د 

 َ.ٕٕٓٓ -٘ـ  ٕٕٗٔث١شٚد، ٌجٕبْ، اٌطجعخ األٌٚٝ 

ٍااٝ اٌٛاؽااذٞ، )د  .ٕٓ ّااذ ثاآ ا ّااذ ثاآ ِؾ ٍااٝ ثاآ  ؽ ٌااف:  ثااٛ اٌؾغاآ ا اٌزفغاا١ش اٌٛعاا١ؾ، اٌّؤ

٘ـ(، اٌّؾمك: اٌش١خ ابدي  ؽّذ اجذ اٌّٛعٛد، ٚعّباخ ِٓ اٌعٍّبء، إٌبمش: داس اٌىزت 8ٙٗ

 َ.99ٗٔ -٘ـ ٘ٔٗٔث١شٚد، ٌجٕبْ، اٌطجعخ األٌٚٝ اٌع١ٍّخ، 

 ٘ـ.7ٕٖٔرٙز٠ت اٌزٙز٠ت، اٌّؤٌف: اثٓ ؽغش اٌعغمالٟٔ، ؽجعخ: ؽ١ذس اثبد اٌذوٓ،  .ٕٔ



 تضًح عثذ انشفٍع سشٍذ صانى

 

 

َداب ً ا ً ف  انجزء انراصع  2ٕٔٓد انعششٌٔ  نضُح انعذ يجهح انثحث انعًه

- ٕٗٔ - 
 

ٍااٟ،  ثااٛ ععفااش  .ٕٕ ٌاات ا٢ِ ّااذ ثاآ عش٠ااش ثاآ ٠ض٠ااذ ثاآ وض١ااش ثاآ غب ٌااف: ِؾ عاابِم اٌج١اابْ، اٌّؤ

ٌاٝ، ٘ـ، اٌّؾمك:  ؽّذ ِؾّذ مبوش، إٌبمش: ِؤعغخ اٌشعابٌخ، ٖٓٔاٌطجشٞ، د  اٌطجعاخ األٚ

 َ.ٕٓٓٓ -٘ـ ٕٓٗٔ

٘ـ(، اٌّؾمك:  ؽّذ اٌجشدٟٚٔ 7ٔٙاٌغبِم ألؽىبَ اٌمشاْ، اٌّؤٌف: مّظ اٌذ٠ٓ اٌمشؽجٟ )د .ٖٕ

ُ  ؽف١ء، إٌبمش: داس اٌىزت اٌّظش٠خ اٌمب٘شح، اٌطجعخ اٌضب١ٔخ،   َ.9ٙٗٔ٘ـ، 8ٖٗٔٚإثشا١٘

ٕبماااش: داس .ٕٗ ُ، ٌا شؽ١ ٓ اجاااذٌا ٛد ثااا ّااا ؾ ٌاااف:ِ  ٌّؤ ْ، ا ٌماااشا ٟ إااااشاة ا ي فااا غاااٚذ طجعاااخ  ٌا شاااك، ٌا شمااا١ذ، ِد ٌا

شاثعخ،  ـ.8ٌٔٗٔا ٘ 

ٍاخ )د ؽاٛاٌٟ  .ٕ٘ ٘اـ(، ٖٓٗؽغخ اٌمشاءاد، اٌّؤٌف: اجذ اٌشؽّٓ ثٓ ِؾّذ  ثٛصساخ ثآ صٔغ

 اٌّؾمك: عع١ذ األفغبٟٔ، إٌبمش: داس اٌشعبٌخ، ثذْٚ ؽجعخ ٚربس٠خ. 

 ٘ـ(، اٌّؾماك: د.7ٖٓاٌؾغخ فٟ اٌمشاءاد اٌغجم، اٌّؤٌف: اٌؾغٓ ثٓ  ؽّذ ثٓ خب٠ٌٛٗ، )د  .ٕٙ

 ٘ـ. ٔٓٗٔاجذ اٌعبي ِىشَ، إٌبمش: داس اٌششٚق، ث١شٚد، اٌطجعخ اٌشاثعخ، 

ٍاٟ،  .7ٕ اٌؾغخ ٌٍمشاء اٌغجعخ، اٌّؤٌف: اٌؾغٓ ثٓ  ؽّذ ثٓ اجذ اٌغفبس اٌفبسعٟ  األطاً،  ثاٛ ا

ٗ: اجذاٌعض٠ض سثبػ  -٘ـ(، اٌّؾمك: ثذس اٌذ٠ٓ لٙٛعٟ 77ٖ)د  ثش١ش ع٠ٛغبثٟ، ساععٗ ٚدلم

 ش: داس اٌّاِْٛ ٌٍزشاس، دِشك، ث١شٚد. ؽّذ ٠ٛعف اٌذلبق،  إٌبم -

ّاااش اٌجغاااذادٞ، د  .8ٕ ٌاااف: اجاااذاٌمبدس ثااآ ا ٔاااخ األدة، اٌّؤ ،  اٌّؾماااك: اجذاٌغاااالَ 9ٖٓٔخضا

 َ. 997ٔ -٘ـ 8ٔٗٔ٘بسْٚ،  إٌبمش: ِىزجخ اٌخبٔغٟ، اٌمب٘شح، اٌطجعخ اٌشاثعخ، 

ٓ اجذ اٌذائُ .9ٕ ٛ اٌعجبط، مٙبة اٌذ٠ٓ،  ؽّذ ثذس ٠ٛعف ث ، اٌّعشٚت اٌذس اٌّظْٛ، اٌّؤٌف:  ث

 ٘ـ(، اٌّؾمك:  ؽّذ ِؾّذ اٌخشاؽ، إٌبمش: داس اٌمٍُ، دِشك.7٘ٙثبٌغ١ّٓ اٌؾٍجٟ، )د 

د٠ٛاْ سؤثخ، اٌّؤٌف: سؤثخ ثٓ اٌعغبط، ثعٕب٠خ ٚرظؾ١ؼ: ١ٌُٚ ثٓ اٌٛسد اٌجشٚعٟ، داس اثٓ  .ٖٓ

 لز١جخ ٌٍٕشش ٚاٌزٛص٠م. 

ٌااف: مااعجبْ .ٖٔ ّااذ  سعاُا اٌّظااؾف ٚػااجطٗ ثاا١ٓ اٌزٛل١ااف ٚا طااطالؽبد اٌؾذ٠ضااخ، اٌّؤ ِؾ

 إعّبا١ً إٌبمش: داس اٌغالَ ٌٍطجباخ ٚإٌشش، اٌطجعخ اٌضب١ٔخ.

ْ اٌع ١ُ ٚاٌغجم اٌّضبٟٔ، اٌّؤٌف: مٙبة اٌذ٠ٓ ِؾّٛد ثٓ اجذ  .ٕٖ سٚػ اٌّعبٟٔ فٟ رفغ١ش اٌمشا

ٟ )د  ٟ األٌٛع ٞ اط١خ، إٌبمش: داس اٌىزت 7ٕٔهللا اٌؾغ١ٕ ٘ـ(،  اٌّؾمك: اٍٟ اجذ هللا اٌجبس

ٝ:  ث١شٚد، اٌطجعخ -اٌع١ٍّخ   ٘ـ.٘ٔٗٔاألٌٚ

٘اذ اٌجغاذادٞ )د .ٖٖ ٌاف:  ثاٛ ثىاش ثآ ِغب ٘اـ(، اٌّؾماك: ماٛلٟ ٕٖٗاٌغجعخ فٟ اٌماشاءاد، اٌّؤ

 َ.ٓٓٗٔاٌطجعخ اٌضب١ٔخ  -ِظش  -ػ١ف، إٌبمش: داس اٌّعبست 



 فً األصًاء ٔاألفعال انٕاسدج فً انقشآٌ انكشٌى دساصح ذطثٍقٍح صشفٍح  انٌُٕ ٔإَٔاعٓا 

- ٖٗٔ - 
 

٘اً اٌزفغا١ش،  .ٖٗ ٍاٟ، ٍِزماٝ   عش ؽزت ٠بء اٌّزىٍُ اٌّزظاٍخ ثبٌفعاً اٌّبػاٟ اجاذ اٌّغ١اذ اٌعشاث

 َ.8ٕٓٓ/ٕٔ/ٙٔ٘ـ، 9ٕٗٔ/ٕٔ/8ٔربس٠خ إٌشش 

ٕاٟ اٌّٛطاٍٟ )د  .ٖ٘ ٘اـ(، إٌبماش: 9ٕٖعش طٕباخ اإلاشاة، اٌّؤٌف:  ثٛ اٌفزؼ اضّبْ ثٓ ع

 َ.ٕٓٓٓ -٘ـ ٌٕٔٗٔجٕبْ، اٌطجعخ األٌٚٝ،  -داس اٌىزت اٌع١ٍّخ، ث١شٚد 

ّاالٚٞ )د .ٖٙ ّاذ اٌؾ ّاذ ثآ ِؾ ٌاف:  ؽ ٘اـ(، اٌّؾماك: ٖٔ٘ٔمزا اٌعشت فاٟ فآ اٌظاشت، اٌّؤ

 ىزجخ اٌشمذ، اٌش٠بع.ٔظش هللا اجذ اٌشؽّٓ، إٌبمش: ِ

ٌااشؽّٓ اٌّظااشٞ )د .7ٖ ٌااف: اثاآ ام١ااً، اجااذ هللا ثاآ اجااذ ا ٘ااـ(، 7ٙ9مااشػ اثاآ ام١ااً، اٌّؤ

 :ْ ٌااذ٠ٓ اجاذ اٌؾ١ّاذ، إٌبماش: داس اٌزااشاس، اٌماب٘شح، اٌطجعاخ اٌعشااشٚ ّاذ ِؾ١اٟ ا اٌّؾماك: ِؾ

ٞ: 98ٓٔ -٘ـ ٓٓٗٔ  .ٕ٘٘/ٔ، ّٚ٘م اٌٙٛاِم: َٕٙ. ٚمشػ اٌّىٛد

ٓ ِبٌه، د  .8ٖ ٓ اجذهللا اث ٘ـ،  اٌّؾمك: اجذاٌشؽّٓ اٌغ١ذ  7ٕٙمشػ اٌزغ١ًٙ، اٌّؤٌف: ِؾّذ ث

 َ، 99ٓٔ -٘ـ ٓٔٗٔٚثذٚٞ اٌّخزْٛ، إٌبمش: ٘غش ٌٍطجباخ ٚإٌشش، اٌطجعخ األٌٚٝ، 

ّااذ اٌّعاااشٚت ثبٌٛلااابد  .9ٖ ٌاااذ ثاآ اجاااذ هللا ثاآ  ثاااٟ ثىااش ثااآ ِؾ ٌااف: خب مااشػ اٌزظاااش٠ؼ، اٌّؤ

ٕاابْ  -ث١ااشٚد  -ت اٌع١ٍّااخ ٘ااـ(، إٌبمااش: داس اٌىزاا9ٓ٘)د ٌااٝ،  -ٌج  -٘ااـ ٕٔٗٔاٌطجعااخ األٚ

ٕٓٓٓ.َ 

ٍااٟ، )د  .ٓٗ ّااذ ثاآ ا ٍااٟ ثاآ ٠ع١شااجٓ  ثااٟ اٌغااشا٠ب ِؾ ٌااف: ٠عاا١ء ثاآ ا مااشػ اٌّفظااً، اٌّؤ

ٗ: اٌذوزٛس إ١ًِ ثذ٠م ٠عمٛة، إٌبمش: داس اٌىزت اٌع١ٍّخ، ث١شٚد، ٌجٕبْ.ٖٗٙ  ٘ـ(، لذَ ٌ

ٌاف:  ثاٛ ص٠ااذ اجاذا .ٔٗ ٍاٝ األٌف١ااخ، اٌّؤ ٍااٟ ثآ طابٌؼ اٌّىااٛدٞ، ماشػ اٌّىاٛدٞ ا ٌشؽّٓ ثآ ا

ٕااذاٚٞ، إٌبماااش: اٌّىزجااخ اٌعظاااش٠خ، طاا١ذا، ث١اااشٚد،   -ٖ ٕ٘ٗٔرؾم١ااك: د. اجااذ اٌؾ١ّاااذ ٘

ٕٓٓ٘.َ 

ٞ )د  .ٕٗ ٓ ا٠ٌٕٛش ُ ِؾت اٌذ٠ ٘ـ(، إٌبمش: داس اٌىزت 8٘7مشػ ؽ١جخ إٌشش، اٌّؤٌف:  ثٛ اٌمبع

ّاذ عاشٚس، اٌطجعاخ  -اٌع١ٍّخ  ٌاذوزٛس ِغاذٞ ِؾ ٝ: ث١شٚد، ٌجٕبْ، رؾم١اك: ا ٌا ٘اـ، ٕٗٗٔاألٚ

ٕٖٓٓ.َ 

مشػ وزبة ع١ج٠ٛٗ ٌٍغ١شافٟ، اٌّؤٌف:  ثٛ عع١ذ اٌغ١شافٟ، اٌّؾمك:  ؽّذ ؽغٓ، اٍٟ ع١ذ،  .ٖٗ

 َ. 8ٕٓٓإٌبمش: داس اٌىزت اٌع١ٍّخ، ث١شٚد، ٌجٕبْ، اٌطجعخ األٌٚٝ 

ّابد اٌغاٛ٘شٞ اٌغابسثٟ، د  .ٗٗ با١ً ثآ ؽ ٌاف:  ثاٛ ٔظاش إعّا ٘اـ، رؾم١اك: 9ٖٖاٌظؾبػ، اٌّؤ

 َ.987ٔ -٘ـ 7ٓٗٔبس، داس اٌعٍُ ٌٍّال١٠ٓ، ث١شٚد، اٌطجعخ اٌشاثعخ،  ؽّذ اجذاٌغفٛس اط

ِازؽظ اٌضث١اذٞ  ثاٛ  .٘ٗ ؽجمبد إٌؾ١٠ٛٓ ٚاٌٍغ١٠ٛٓ، اٌّؤٌف: ِؾّذ ثٓ اٌؾغٓ ثآ اج١اذ هللا ثآ 

 ٘ـ(، اٌّؾمك: ِؾّذ  ثٛ اٌفؼً إثشا١ُ٘، اٌطجعخ اٌضب١ٔخ، إٌبمش: داس اٌّعبست.79ٖثىش )د
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ّابْ اٌعمذ اٌض١ّٓ فٟ رشاعُ إٌؾ١٠ٛ .ٙٗ ٓ، اٌّؤٌف: اٌؾبفع مّظ اٌذ٠ٓ ثٓ ِؾّذ ثٓ  ؽّذ ثٓ اض

 َ.ٕٗٓٓ٘ـ، ٕ٘ٗٔ٘ـ(، اٌّؾمك: ٠ؾ١ٝ ِشاد، داس اٌؾذ٠ش، اٌمب٘شح، 7ٗ8اٌز٘جٟ )د

ّاابْ  .7ٗ ّااذ ثاآ اض ّااذ ثآ ِؾ ٌااف:  ثاٛ اٌعجاابط  ؽ ِاآ ِشعاَٛ خااؾ اٌزٕض٠ااً، اٌّؤ ٌااذ١ًٌ  ٕاٛاْ ا ا

ٕابء اٌّشاوشااٟ، )د  ٕاذ مااٍجٟ، إٌبمااش: داس ٘اـ(، رؾم١ااك: 7ٕٔاألصدٞ، اٌّعاشٚت ثاابثٓ اٌج ٘

 َ.99ٌٓٔجٕبْ، اٌطجعخ:  -ث١شٚد  -اٌغشة اإلعالِٟ 

ٍاف ثآ عاع١ذ األٔظابسٞ  .8ٗ با١ً ثآ خ ٌاف:  ثاٛ ؽاب٘ش إعّا اٌعٕٛاْ فٟ اٌماشاءاد اٌغاجم، اٌّؤ

ً اط١خ، إٌبمش: ابٌُ اٌىزت، ث١شٚد، ٘٘ٗاٌغشلغطٟ، )د  ٘ـ(، اٌّؾمك: ص١٘ش صا٘ذ ٚخ١ٍ

 ٘ـ.٘ٓٗٔعٕخ إٌشش: 

: اّشٚ ثٓ اضّبْ ثٓ لٕجش اٌؾبسصٟ ثبٌٛ ء،  ثٛ ثشش اٌٍّمت ثغا١ج٠ٛٗ، )د اٌىزبة، اٌّؤٌف .9ٗ

٘اابسْٚ، إٌبمااش: ِىزجااخ اٌخاابٔغٟ، اٌمااب٘شح،  اٌطجعااخ 89ٔ ّااذ  ٘ااـ(، اٌّؾمااك: اجذاٌغااالَ ِؾ

 َ.988ٔ -٘ـ 8ٓٗٔاٌضبٌضخ، 

ٓ  ؽّذ، اٌضِخششٞ عبد هللا، )د  .ٓ٘ ٓ اّشٚ ث ٛ اٌمبعُ ِؾّٛد ث ٘ـ(، 8ٖ٘اٌىشبت، اٌّؤٌف:  ث

 ٘ـ. 7ٓٗٔش: داس اٌىزبة اٌعشثٟ، ث١شٚد، اٌطجعخ اٌضبٌضخ، إٌبم

ٕاٝ، ثغاذاد، رابس٠خ 7ٙٓٔوشف اٌ ْٕٛ، اٌّؤٌف: ؽبعٟ خ١ٍفخ، )د  .ٔ٘ ٘ـ(، إٌبمش: ِىزجخ اٌّض

 َ. 9ٗٔٔإٌشش: 

ٛ اٌجمبء اٌعىجشٞ، )د  .ٕ٘ ً اٌجٕبء ٚاإلاشاة، اٌّؤٌف:  ث ٘ـ(، اٌّؾمك: د. اجذ ٙٔٙاٌٍجبة فٟ اٍ

 َ. 99٘ٔ- ٙٔٗٔدِشك، اٌطجعخ األٌٚٝ،  -داس اٌفىش اإلٌٗ إٌجٙبْ، إٌبمش: 

ٍاٟ  .ٖ٘ ٍاٟ ثآ اابدي اٌؾٕج ّاش ثآ ا ٌاذ٠ٓ ا اٌٍجبة فٟ اٍَٛ اٌىزبة، اٌّؤٌف:  ثٛ ؽفض عشاط ا

ّابٟٔ، )د  ٍااٟ 77٘اٌذِشامٟ إٌع ّاذ اجاذ اٌّٛعااٛد ٚاٌشا١خ ا ٘ااـ(، اٌّؾماك: اٌشا١خ ااابدي  ؽ

ٕاابْ، اٌطج ّااذ ِعااٛع، إٌبمااش: داس اٌىزاات اٌع١ٍّااخ، ث١ااشٚد، ٌج ٌااٝ، ِؾ  -٘ااـ 9ٔٗٔعااخ األٚ

ٔ998.َ 

ٌااذ٠ٓ اثاآ ِٕ ااٛس  .ٗ٘ ّاابي ا ٍااٝ،  ثٛاٌفؼااً ع ّااذ ثاآ ِىااشَ ثاآ ا ٌااف: ِؾ ٌغاابْ اٌعااشة، اٌّؤ

 ٘ـ.ٗٔٗٔ٘ـ، إٌبمش: داس طبدس، ث١شٚد، اٌطجعخ اٌضبٌضخ، 7ٔٔاألٔظبسٞ، د 

ٙاشاْ ا١ٌٕغابثٛسٞ،  ثاٛ ثىاش،  .٘٘ اٌّجغٛؽ فٟ اٌمشاءاد اٌعشش، اٌّؤٌف:  ؽّذ ثٓ اٌؾغ١ٓ ثٓ ِ

ّام اٌٍغاخ اٌعشث١اخ، دِشاك، اابَ إٌشاش ٖ، رؾ8ٖٔد  م١ك: عج١م ؽّضح ؽابو١ّٟ،  إٌبماش: ِغ

 َ. ٌٚغبْ اٌعشة: رجم.98ٔٔ
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ٌاااف: اثااآ اط١اااخ األٔذٌغاااٟ اٌّؾااابسثٟ، )د  .ٙ٘ ٌاااٛع١ض، اٌّؤ ٘اااـ(، اٌّؾماااك: ٕ٘ٗ٘اٌّؾاااشس ا

 ٘ـ. ٕٕٗٔاجذاٌغالَ اجذاٌشبفٟ ِؾّذ، إٌبمش: داس اٌىزت اٌع١ٍّخ، ث١شٚد، اٌطجعخ األٌٚٝ، 

ٌاذ٠ٓ ِخطٛؽخ ا .7٘ ٌاف: ؽغآ اضا ّابد اٌماشاْ اٌىاش٠ُ، اٌّؤ  اثآٌغًّ ِعغُ ٚرفغ١ش ٌغاٛٞ ٌىٍ

ِاخ ٌٍىزاابة، ِظاش، اٌطعجااخ  ّاً، إٌبمااش ا١ٌٙئاخ اٌّظااش٠خ اٌعب ّااذ اٌغ ؽغآ ثاآ اجاذاٌفزبػ  ؽ

 َ.8ٕٓٓاألٌٚٝ، 

اٌّؤٌف:  ثٛ ثىش، ِؾّذ ثٓ اٌمبعُ ثٓ ِؾّذ ثٓ ثشبس اٌؾغآ ثآ ث١ابْ ثآ  اٌّزوش ٚاٌّؤٔش، .8٘

باخ ثاآ فااشٚح  ِاخ األٔجاابسٞ، )د عّا ّااذ اجااذاٌخبٌك 8ٕٖثآ لطاآ ثاآ داب ٘ااـ(، اٌّؾماك: ِؾ

ا ١ّخ، ِشاععخ: د. سِؼبْ اجذاٌزٛاة، إٌبمش: عّٙٛس٠خ ِظش اٌعشث١خ، ٚصاسح األٚلبت، 

 َ.98ٔٔ -٘ـ ٔٓٗٔاٌّغٍظ األاٍٝ ٌٍشؤْٚ اإلعال١ِخ ٌغٕخ إؽ١بء اٌزشاس عٕخ إٌشش: 

ٟ اٌٍغٛٞ )دِشارت إٌؾ١٠ٛٓ، اٌّؤٌف:  ثٛاٌط١ت اجذ اٌٛا .9٘ ٓ اٍ ٘ـ(، رؾم١ك: ِؾّذ ٖٔ٘ؽذ ث

 َ.9٘٘ٔ ثٛاٌفؼً إثشا١ُ٘، ِىزجخ ٔٙؼخ ِظش ثبٌمب٘شح 

ِعبٌُ اٌزٕض٠ً فٟ رفغ١ش اٌمشاْ اٌىش٠ُ رفغ١ش اٌجغٛٞ، اٌّؤٌف:  ثِٛؾّذ اٌؾغ١ٓ ثآ ِغاعٛد  .ٓٙ

ٙاذٞ، إٌبمااش: داس إؽ١ابء اٌزااشاس اٌعشثااٟ ٓٔ٘اٌجغاٛٞ )د ٌااشصاق اٌّ  -٘ااـ(، اٌّؾماك: اجااذ ا

 ٖ.ٕٓٗٔاٌطجعخ األٌٚٝ ث١شٚد، 

ٌاذ٠ٍّٟ اٌفاشاء، )د  .ٔٙ ِعبٟٔ اٌمشاْ، اٌّؤٌف:  ثٛ صوش٠ب ٠ؾ١ٝ ثٓ ص٠بد ثٓ اجذهللا ثٓ ِٕ ٛس ا

با١ً مااٍجٟ، 7ٕٓ ٍاٝ إٌغاابس، اجااذ اٌفزابػ إعاّا ّااذ ا ّااذ ٠ٛعاف ٔغاابرٟ، ِؾ ٘اـ(، رؾم١ااك:  ؽ

 إٌبمش: اٌذاس اٌّظش٠خ ٌٍزا١ٌف ٚاٌزشعّخ ِظش، اٌطجعخ األٌٚٝ، ثذْٚ ربس٠خ.

ً،  ثاٛ إعاؾبق اٌضعابط ِعبٟٔ  .ٕٙ اٌمشاْ ٚإاشاثٗ ٌٍضعبط، اٌّؤٌف: إثشا١ُ٘ ثٓ اٌغشٞ ثآ عٙا

ث١ااشٚد، اٌطجعااخ  -٘ااـ(، اٌّؾمااك: اجااذ اٌغ١ٍااً اجااذٖ مااٍجٟ، إٌبمااش: ااابٌُ اٌىزاات ٖٔٔ)د 

 :ٝ  َ.988ٔ -٘ـ 8ٓٗٔاألٌٚ

ّااذ ؽغاآ ؽغاآ عجااً، إٌبمااش: ِىزجااخ ا٢داة،  .ٖٙ ٌااف: د. ِؾ اٌّعغاُا ا ماازمبلٟ اٌّؤطااً، اٌّؤ

 َ.ٕٓٔٓاٌمب٘شح، اٌطجعخ األٌٚٝ 

ش، ِشاععاخ: إ١ِاً ثاذ٠م ٠عمااٛة،  .ٗٙ ٌااف: ساعاٟ األعّا ٍُا اٌظاشت، اٌّؤ اٌّعغُا اٌّفظاً فاٟ ا

 َ.997ٔ -٘ـ 8ٌٔٗٔجٕبْ،  -إٌبمش: داس اٌىزت اٌع١ٍّخ، ث١شٚد 

ّاذ ؽغآ اٌشاش٠ف، إٌبماش: ِؤعغاخ اٌشعابٌخ، ث١اشٚد،  .٘ٙ ٌاف: ِؾ ِعغُ ؽشٚت اٌّعابٟٔ، اٌّؤ

 َ.99ٙٔ-ٖ 7ٔٗٔ، ٌجٕبْ، اٌطجعخ األٌٚٝ

، دِشاك،  .ٙٙ ٍُا ّاذ اٌخاشاؽ، إٌبماش: داس اٌم ّاذ ِؾ ٌاف:  ؽ ِعغُ ِفشداد اإلثذاي ٚاإلااالي، اٌّؤ

 :ٝ  َ.989ٔ٘ـ، 9ٓٗٔاٌطجعخ األٌٚ
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ٌااذ٠ٓ ثآ ٘شاابَ،  )د  .7ٙ ّابي ا ٌااف: ع ٕاٟ اٌٍج١ات، اٌّؤ ِابصْ اٌّجاابسن 7ِٙٔغ ٘اـ(، اٌّؾمااك: د. 

 َ.98٘ٔاٌغبدعخ: اٌطجعخ  -ِؾّذ اٍٟ ؽّذ هللا، إٌبمش: داس اٌفىش، دِشك 

ّااذ اٌّعااشٚت ثبٌشاغاات  .8ٙ ٌااف:  ثااٛ اٌمبعاُا ؽغاا١ٓ ثاآ ِؾ اٌّفااشداد فااٟ غش٠اات  اٌمااشاْ، اٌّؤ

ٍاُا ـ دِشااك،  ٕٓ٘األطاافٙبٟٔ، د  ٞ: إٌبمااش: داس اٌم ٌااذاٚد ٘ااـ، اٌّؾمااك: طاافٛاْ اااذٔبْ ا

 ٘ـ.ٕٔٗٔاٌطجعخ األٌٚٝ، 

ٓ ٠ض٠ذ ثٓ اجذاألوجش األصدٞ،  ثٛ اٌعجبط اٌّعش .9ٙ ٚت ثبٌّجشد )د اٌّمزؼت، اٌّؤٌف: ِؾّذ ث

 ٘ـ(، اٌّؾمك: ِؾّذ اجذ اٌخبٌك اؼ١ّخ، إٌبمش: ابٌُ اٌىزت، ث١شٚد.8ٕ٘

ّاذ، اٌؾؼاشِٟ اإلماج١ٍٟ،  ثاٛ  .7ٓ ِاؤِٓ ثآ ِؾ اٌّّزم اٌىج١ش فٟ اٌزظش٠ف، اٌّؤٌف: اٍٟ ثٓ 

ٓ اظفٛس، )د  ٓ اٌّعشٚت ثبث  .99ٙٔ٘ـ(، إٌبمش: ِىزجخ ٌجٕبْ، اٌطجعخ األٌٚٝ، 9ٙٙاٌؾغ

ٍااَٛ اٌٍغاخ،  .7ٔ ٌااف: إ١ِااً ثاذ٠م ٠عمااٛة، إٌبمااش: داس اٌىزات اٌع١ٍّااخ، ث١ااشٚد ِٛعاٛاخ ا  -اٌّؤ

 َ.ٕٙٓٓ -٘ـ 7ٌٕٗٔجٕبْ، اٌطجعخ األٌٚٝ 

٘اـ، رؾم١اك: ٓٗٗ٘غبء ِظبؽف األِظبس، اٌّؤٌف:  ؽّذ ثٓ اّبس اٌّٙذٚٞ  ثٛ اٌعجبط د .7ٕ

 َ.ٕٔٓٓ -٘ـ ٖٓٗٔؽبرُ طبٌؼ اٌؼبِٓ، إٌبمش: داس اثٓ اٌغٛصٞ، عٕخ 

ٌاف: .7ٖ ّاذ اٌجغاذادٞ، )د  ٘ذ٠خ اٌعابسف١ٓ، اٌّؤ با١ً ثآ ِؾ ٘اـ(، داس إؽ١ابء اٌزاشاس 99ٖٔإعّا

 اٌعشثٟ، ث١شٚد، ٌجٕبْ.

ّ٘م اٌٙٛاِم، اٌّؤٌف: عالي اٌذ٠ٓ اٌغ١ٛؽٟ، اٌّؾمك: اجذ اٌؾ١ّذ ٕ٘ذاٚٞ، إٌبمش: اٌّىزجخ  .7ٗ

 ِظش.  -اٌزٛف١م١خ 

ٓ اضّبْ ثٓ اّش  ثٛ اّشٚ .7٘ ْ ثٓ عع١ذ ث ٟ سعُ ِظبؽف األِظبس، اٌّؤٌف: اضّب  ٚاٌّمٕم ف

ٌااذأٟ د  ّااذ اٌظاابدق لّؾاابٚٞ، إٌبمااش: ِىزجااخ اٌى١ٍاابد األص٘ش٠ااخ، ٗٗٗا ٘ااـ، رؾم١ااك: ِؾ

 اٌمب٘شح.

ٍاٟ اٌٛاؽااذٞ، )د  .7ٙ ّاذ ثاآ ا ٍااٟ ثاآ ِؾ ٌاف:  ثااٛ اٌؾغآ ا ٌاٛع١ض ٌٍٛاؽااذٞ، اٌّؤ ٘ااـ(، 8ٙٗا

 اٌّؾمك: طفٛاْ اذٔبْ داٚٚدٞ

 

 

 

 

 



 فً األصًاء ٔاألفعال انٕاسدج فً انقشآٌ انكشٌى دساصح ذطثٍقٍح صشفٍح  انٌُٕ ٔإَٔاعٓا 
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Abstract: 

The research studies the names and verbs sealed with N preceded 

by one of the long movements (A-W-Y), a morphological analytical 

study, by extracting these names and verbs from the Qur’an, then 

morphologically categorizing them according to the topics of exchange 

science, then analyzing them and knowing their changes, the research 

followed the descriptive approach, and relied on the books of ancient and 

modern grammarians, and on dictionaries, especially the tongue of the 

Arabs, and in the graduation of flags relied on books of translations and 

flags, the research included an introduction and two sections : 

The first section is entitled "N in Nouns", and the second section is 

"N in Verbs", then a conclusion and list of sources and references.  

Key words: N in the Holy Quran, N in Nouns, N in Verbs. 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
  


