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 .ه كالصاة كالساـ على رسكؿ اه، كعلى آله كصحبه كمف كااه الحمد
 د:ػػػػػػػكبع

فػػػػاٌف الللػػػػة العربتػػػػػة للػػػػة مراكيتػػػػػة الدمػػػػة فػػػػ  ررا تب ػػػػػك، كفت ػػػػك مػػػػػف الركسػػػػ  فػػػػػ  
ااسػػػرعمكؿ مػػػك رلرهػػػر إلتػػػه  تتػػػر مػػػف الللػػػكت، كمػػػف صػػػكر يػػػذا اارسػػػكع فػػػ  ااسػػػرعمكؿ 

الحػػدتث فػػػ  يػػذا البحػػػث عػػف لفػػػركؽ  ظػػكيرة لاللػػركؽ بػػػتف حػػركؼ المعػػػكا  . كسػػت كف
حركؼ المعكا  بتف آتكت المرشكبه الللظ  ف  رلستر الزمخشرٌم  فآتكت  تترة مف آتػكت 
المرشػػػكبه الللظػػػ  ا فػػػرؽ بتا ػػػك إا فػػػ  حػػػركؼ المعػػػكا ،  حػػػرؼ العطػػػؼ أك ال ػػػر، أك 
الالػػ ، كتظ ػػر مػػف اخػػراؼ يػػذه الحػػركؼ فػػ  ااسػػرعمكؿ الهرآاػػ   تتػػر مػػف خصػػك ص 

تب الباغتػػػة، كتػػػدرؾ مػػػف خػػػاؿ يػػػذا ااخػػػراؼ مػػػك فػػػ  يػػػذه الللػػػة الشػػػرتلة مػػػف اأسػػػكل
كمػد  ػكف السػػبب فػ  اخرتػػكر  رػكب لال شػػكؼ   الركعػة كالبتػكف ك مػػكؿ العبػكرة كاأسػػلكب.

للزمخشرم متدااكن ل ذه الدراسة، أف الزمخشرٌم احرلػى فػ  رلسػتره بكلبتػكف الهرآاػ ، ف ػان 
ػثى  عٌمك أبداه مف ايرمكـ بكلصتكغة كرشكب  ك، سكاءه ارلهت المك ػكعكت أك اخرللػت، كبىحى

عف أدِؽ اللركؽ الرعبترتة بتا ك، كاظراره يػذه رلػرل لاػك م ػكات رحبػة مػف  كااػب العبػرة 
لـ ت ف ف  غتر يذا المك   على يذا الهدر، كذلؾ ا ت ػكف إا بعػد رحلتػؿ الهصػة فػ  

فت ػػك مػػف معػػكف لػػـ ريػػذ ر فػػ  الهصػػة   ػػؿ مك ػػ  رحلػػتان دمتهػػكن تبػػٌتف خػػكاف  أللكظ ػػك كمػػك
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اأخرل تـ رٍبط  ؿ ًمصة بكلستكؽ العكـ للسكرة، كمتؿ يػذه الدراسػكت ا ريػدرؾ بػكل كتاى، 
كتمرػػػكز  رػػػكب الزمخشػػػرٌم بعػػػد ذلػػػؾ بػػػاتراده اأمتلػػػة  إامػػػك رحرػػػكج إلػػػى   ػػػدو كرخلتػػػة بػػػكؿ.

مه الخػػكص، مشػػتران ال تتػػرة للرػػدلتؿ علػػى متمػػة الللػػظ الهرآاػػ  أك الرر تػػب الهرآاػػ  فػػ  سػػتك
إلػػى اللػػركؽ الدمتهػػة بػػتف معػػكا  الملػػردات الرػػ  ربػػدك مررادفػػة، مبٌتاػػكن أسػػرار لطتلػػة فػػ  

فكملػػػكت  اسػػػرعمكؿ  لمػػػة لتبػػػدك  للاظػػػر الهكصػػػر أٌف غتريػػػك أحػػػؽ  ما ػػػك بػػػذلؾ المك ػػػ .
الزمخشػػػرٌم فػػػ  يػػػذا المك ػػػكع كرفمارػػػه غكتػػػةه فػػػ  اأيمتػػػة، إذ رظ ػػػر أسػػػرار ا ع ػػػكز 

  أب ى صكريك. الهرآا  ف 
كمبػػؿ أف ابػػدأ بدراسػػة المك ػػكع م ٌػػداك لدراسػػراك يػػذه رم تػػدان مخرصػػران عٌرفاػػك فتػػه 
بمل ػػػـك المرشػػػكبه الللظػػػ  فػػػ  الهػػػرآف ال ػػػرتـ كعٌرفاػػػك بكلزمخشػػػرٌم ك ركبػػػه. تػػػـ شػػػرعاك فػػػ  
دراسػػة صػػكر مػػف اللػػركؽ بػػتف حػػركؼ المعػػكا  فػػ  آتػػكت المرشػػكبه الللظػػ  فػػ  رلسػػػتر 

  اك ف  البحث أف اػذ ر ايترػتف الهػرآاترتف المرشػكب رتف تػـ اربع مػك ك كف ما الزمخشرٌم.
بذ ر رأم الزمخشرٌم عف اللرؽ الرعبترم اسرعمكؿ الحػرفتف فت مػك تػـ اعػرض بػكم  آراء 
كأمػػكاؿ علمػػكء المرشػػكبه الللظػػ  كعلمػػكء الرلسػػتر، فهػػد ا ػػد متػػؿ يػػذه الاظػػرات لػػدت ـ، إا 

سػرتعكب كالدمػة كالشػمكؿ الرػ  رمٌتػز ب ػك الزمخشػرٌم إذ إٌااك ا ا ديك ب ذه الطرتهة مف اا
تبػػػدك لاػػػك ب ػػػاء حٌسػػػه الباغػػػ  عاػػػد رلسػػػتره يتػػػكت الهػػػرآف ال ػػػرتـ كرذكمػػػه للػػػة الػػػاص، 

 ك شله عف داات دمتهة ممك فكؽ به غتره.
كخركمكن: اسػفؿ اه أف ترهبػؿ ماػك يػذا العمػؿ كأف ت علػه خكلصػكن لك  ػه ال ػرتـ إٌاػه 

 ر علته. كل  ذلؾ كالهكد
 كآخر دعكااك أف الحمد ه رب العكلمتف
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 أوًا: اﾝمتشابカ اﾞﾝفظي
إٌف أشػػ ر مػػك أيتػػر عػػف الهػػدمكء كالمرػػفخرتف مػػف رعرتػػؼو للمرشػػكبه الللظػػ  مػػك ذ ػػره 

فػػ  صػػكرو شػػرى، يػػػ ، الػػذم مػػكؿ: لل يػػك إتػػراد الهصػػة الكاحػػدة ْٕٗا مػػكـ الزر شػػ  لت
رتكايػه  كفكاصؿ مخرللة، كت تر ف  إتراد الهصص كاأابكء، كح مره الرصرؼ ف  ال اـ كا 

 . ُل   على  ركب لتيعًلمى ـ ع زىيـ عف  مت  طرؽ ذلؾ
يػػػ  فػػ   ركبػػه ال لتػػكت: لل إتػػراد الهصػػة الكاحػػدة فػػ  َُْٗت كمػػكؿ أبػػك البهػػكء ل

كالزتػػكدة كالرػػرؾ، كالرعرتػػؼ كالرا تػػر، صػػكر شػػرى كفكاصػػؿ مخرللػػة فػػ  الرهػػدتـ كالرػػفختر، 
 . ِلكال م  كا فراد، كا دغكـ كاللؾ، كربدتؿ حرؼ  

كمد تيل ـ خطف أٌف المراد بكلهصة ف   اـ الزر ش  كأب  البهكء المعاػى المشػ كر 
للهصة، كل ٌف الصكاب أف رل ـ على معاكيك العػكـ، إذ إف الزر شػ  لػـ تحصػر المرشػكبه 

.  ّللل ت تر ف  إتراد الهصػص كاأابػكء   مكؿ: فٌاه ت تر فته إذف  الهصص، بؿ صرح ب
 كاأمتلة الر  مٌتؿ ب ك ػ رحمه اه ػ ردؿ على ذلؾ.

كمد أا ر بعض الدارستف علػى الزر شػ  عػدـ عػٌده ايتػكت كالرعبتػرات المرشػكب ة 
شػرى، ف  السكرة الكاحدة مف المرشكبه الللظػ ، إذ إٌف المرشػكبه الللظػ  مػد تػرد فػ  سػكر 

 كمد ترد ف  سكرة كاحدة، كأمتلره ف  الهرآف ال رتـ رؤتد ذلؾ كرع ده.
إٌف آتػػكت المرشػػكبه الللظػػ  فػػ  آتػػكت الهػػرآف يػػك لل أف ر ػػ ء فكلػذم تم ػػف مكلػػه: 

ايتكت الهرآاتة مر ررة ف  الهصة الكاحدة مف مصػص الهػرآف، أك مك ػكعكره، فػ  أللػكظ 
                                                           

 .ُُِ/ُ  البريكف ف  علـك الهرآف ُ (
 .ْٖٓ  ال لتكت ِ (
 .ُُِ/ُ  البريكف ف  علـك الهرآف ّ (



 ≒∝√  

 

     

   

 

فروプ حروف ال┇عاني بين آياｻ ال┇تشابه 
 ال┃ブظي في تブسير الز┆ﾎشرّي

 ┅ـاﾏة سالـرة ح┇ـ┄. ﾏ. ساه

 ر حسين صالحﾏ. خض أ. ┄.

 

ｺ┃الع┃و┄ ┆ج ｺاإسا┆ي 

 ( ﾏﾐ26العـ  ( ｺالسنـ )7 ) 

لتب مراكعػػػػة، رهػػػػدتمكن كرػػػػفختران، زتػػػػكدة مرشػػػػكب ة، كصػػػػكر مرعػػػػددة، كفكاصػػػػؿ شػػػػرى، كأسػػػػك
بػػػداؿ حػػػرؼو  طاكبػػػكن، كا  ت ػػػكزان كا  فػػػرادان ك معػػػكن، كا  كاهصػػػكن، كذ ػػػران كحػػػذفكن، كرعرتلػػػكن كرا تػػػران، كا 
بحػػػرؼو آخػػػر، أك  لمػػػةو ب لمػػػةو أيخػػػرل، كاحػػػك ذلػػػؾ مػػػ  ارحػػػكد المعاػػػى للػػػرضو باغػػػٌ  أك 

 . ُلأسكطتف البتكف   لمعاى دمتؽ تيراد رهرتره، ا تيدر ه إا   كبذة العلمكء ك 
أم إف المرشكبه الللظ  ترفلؼ مف عػدة ك ػكه فػ  اسػؽ للػكم مػ  اخػراؼ تسػتر 
فػ  حػرؼ أك  لمػة أك رهػدتـ أك رػفختر أك ذ ػر أك حػذؼ أك إفػراد أك  مػ  أك رعرتػػؼ أك 

كرػػػرد ايتػػػكت المرشػػػكب كت فػػػ  مك ػػػكعكت مخرللػػػة، إا إاػػػه ت تػػػر كركديػػػك  فػػػ   را تػػػر.
اػػػ ، كلعػػػٌؿ ذلػػػؾ اػػػك ـ مػػػف الرهػػػكء اللكتػػػة مػػػف الهصػػػص مػػػ  غكتػػػة اأابػػػكء كالهصػػػص الهرآ

الر ػػػرار كاللك ػػػدة ماػػػه، كيػػػ  بصػػػكرة عكمػػػة العبػػػرة كالمكعظػػػة، ف ػػػان عٌمػػػك فػػػ  المرشػػػكبه 
تػػراده بفسػػكلتب رعبترتػػة مرعػػددة فكا ػػد كمهكصػػد بتكاتػػة غكتػػة فػػ  الدمػػة كا رهػػكف،  الللظػػ  كا 

   ػػػؿ مػػػرة مػػػف خػػػاؿ رلتتػػػر اأسػػػلكب فػػػكلرعبتر الهرآاػػػ  حػػػتف تػػػفر  بكلمعػػػكا  ال دتػػػدة فػػػ
كاأللكظ إامك تشتر إلى أف اخراؼ ايتكت المرشكب ة أمر مهصكد كأف يذا الر ػرار لػتس 
امػػك يػػك ر ػػرار دعػػك إلتػػه السػػتكؽ كحٌرمػػه المعاػػى الػػذم  ػػ ء بػػه أ لػػه. فػػكلهرآف  مطلهػػكن كا 

رمتػػؿ فػػ  ال ػػرتـ لػػه أسػػلكبه الخػػكص كالمرلػػرد فػػ  ال شػػؼ عػػف معكاتػػه، كيػػذا اأسػػلكب ت
الصػػػبلة الذارتػػػة الرػػػ  تحمل ػػػك ال ػػػاـ ف ػػػ  صػػػبلة ربكاتػػػة إل تػػػة، كيػػػذه الصػػػبلة رشػػػ ؿ 

كرظ ػػػر أيمتػػػة دراسػػػة  . ِلإع ػػػكزه البتػػػكا  الػػػذم ع ػػػز بللػػػكء العػػػرب عػػػف ا رتػػػكف بمتلػػػه
المرشػػكبه الللظػػ  فػػ  أاػػه  ػػرب مػػف الرلسػػتر ل ػػاـ اه ف ػػك ت رسػػب أيمترػػه ف ػػان عٌمػػك 

مػػف إظ ػػكر  ع ػػكز الهػػرآف ال ػػرتـ بباغرػػه الاكفػػذة الرػػ  ع ػػز  فػػ  علػػـ المرشػػكبه الللظػػ 
 . صلى اه علته كسلـلعا ك أربكب الباغة داان بذلؾ على صدؽ ابكة ابتاك محمد 

                                                           

 .ْٓالمرشكبه مف المتكا  ، كتاظر:  شؼ المعكا  ف  ٔٓ-ٓٓ/ُ  درة الرازتؿ كغرة الرفكتؿ لمهدمة المحهؽ  ُ (
 .ّْ  تاظر: اظرات مف ا ع كز البتكا  ف  الهرآف ال رتـ اظرتك كرطبتهتك ِل
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 ヱبذة عن اﾝزمخشرّي وتفسيرヮ :ثاヱياً 
 أـ اﾝتعريف باﾝزمخشري

 سػػػا رل  فػػػ  يػػػذا المػػػكطف برعرتػػػؼ مػػػك ز بكلزمخشػػػرٌم كذلػػػؾ اظػػػران ل تػػػرة الدراسػػػكت
فكلزمخشرٌم يك محمكد بف عمر بػف أحمػد ،  اترػه أبػك الهكسػـ، كلهػب  . ُلالر  أفردت له

كلػػد فػػ  زمخشػػر إحػػدل مػػرل خػػكارـز  . ِل   لم ككررػػه المسػػ د الحػػراـ بم ػػة اه ػػكر  ػللػػػػػب
، تػػػـ إلػػػى العػػػراؽ  ّليػػػػ كفت ػػػك اشػػػف كررعػػػرع تػػػـ رحػػػؿ إلػػػى بخػػػكرل لطلػػػب العلػػػـْٕٔسػػػاة 

شػلؼ الزمخشػرٌم بكلبحػث كطلػب العلػـ ماػذ اعكمػة أظلػكره  ف.كالح كز كغتريػك مػف البلػدا
ك ػػكف مػػف أبػػرز علمػػكء العربتػػة، فهػػد  ػػكف إمكمػػكن فػػ  الرلسػػتر كالاحػػك كالللػػة كاأدب كعلػػـ 
البتػػكف كالحػػدتث كاأاسػػكب، كمػػد  ػػكف مكسػػكع  التهكفػػة إذ ا ػػد ذلػػؾ كا ػػحكن مػػف خػػاؿ 

المطبػػكع ما ػك مػك تهػكرب عشػػرتف مؤللكرػه الرػ   تػرت كراكعػػت مك ػكعكر ك، إذ بلػ  عػدد 
مؤللكن مف غتػر المخطػكط كأيم ػك لال شػكؼ  كلاأامػكذج  كلاللػك ؽ فػ  غرتػب الحػدتث  

رػػػكف  الزمخشػػػرٌم ب ر كاتػػػة خػػػكارـز بعػػػد ر كعػػػه مػػػف م ػػػة لتلػػػة عرفػػػة سػػػاة  . ْلكغتريػػػك
 . ٓليػ ّٖٓل

 ب ـ ﾜتاب اﾜﾝشاف
أٌللػػػػه  ك ػػػػكه الرفكتػػػػؿ. اسػػػػمه: ال شػػػػكؼ عػػػػف حهػػػػك ؽ الرازتػػػػؿ كعتػػػػكف اأمككتػػػػؿ فػػػػ      

ـٌ علػـك الباغػة كالللػة إذ رربػ  الزمخشػرٌم آتػكت الهػرآف ال ػرتـ  الزمخشرٌم ك ػكف  ركبػكن  ػ
باح كـ فف الباغة، بعد  لكعه ف  علم  البتكف كالمعكا  فكالرد بذلؾ لكا أاه  كف مػف 

                                                           

 .ِِ-ٕ  تاظر: الدراسكت الاحكتة كالللكتة عاد الزمخشرٌم ُ (
 .ِٕٗ/ِ، بلتة الكعكة ِٓٔ/ّ، أابكه الركاة ِٖٗٔ/ٔ  تاظر: مع ـ اأدبكء ِ (
 .ِٓٓ/ْكفتكت اأعتكف ، ُْٕ/ٕ  تاظر: إرشكد اأرتب ّل
 .ٔٗ  تاظر: شرح اللصتل للزمخشرم ْ (
 .ُٖٕ/ٕ، اأعاـ ِٕٗ/ِ، بلتة الكعكة َِٗ   تاظر: ازية االبكء ٓ (
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 ـ أيػػػؿ ااعرػػػزاؿ فػػػ  العهك ػػػد، كأ ػػػؿ يػػػذا تحػػػذر ماػػػه  تتػػػر مػػػف أيػػػؿ السػػػاة مػػػ  اعرػػػراف
 ايتػػػةبرسػػػكخ مدمػػػه فتمػػػك ترعلػػػؽ بكللسػػػكف كالباغػػػة.  مػػػك تؤخػػػذ علتػػػه أاػػػه تاحػػػرؼ بمعاػػػى 

.لهػػػد ح ػػػ  ال شػػػكؼ بكعراػػػكء  ُلكتػػػكرد اأحكدتػػػث ال ػػػعتلة اصػػػرةن لمذيبػػػه كرعصػػػبكن لػػػه
العلمػػػكء لػػػذا أللػػػت حكلػػػه  تتػػػر مػػػف الماكمشػػػكت كالحكاشػػػ  كالرهرتػػػرات كالمخرصػػػرات ماػػػذ 

د اشر ر ال شكؼ كذاع صتره بتف طاب العلػـ كالدارسػتف .كم ِلرفلتله إلى كمراك الحك ر
إذ احرؿ رربة الصدارة كتر   ذلؾ لسػبهه فػ  رطبتػؽ الدراسػكت البتكاتػة فػ  رلسػتر الهػرآف 
ال ػػرتـ فهػػد  ػػكف  رػػكب ال شػػكؼ مر عػػك ل تتػػر مػػف العلمػػكء ممػػف  ربػػكا فػػ  م ػػكؿ الللػػة 

  ْلكالزر شػػػػػ   ّليػػػػػ ْٕٓكعلػػػػـك الهػػػػرآف  ك مػػػػكـ تحتػػػػى بػػػػػف حمػػػػزة العلػػػػكم التماػػػػ  لت
. كمد  كف  ركب ال شكؼ غكتة ف  ا ت كز كااخرصكر لػذا فااػه  ٓليػ ُُٗكالستكط لت

 فااه مد اسر كل بفسلكبه كباغره أ تر الدارستف.
 فروق حروف اﾝمعاヱي بين آيات اﾝمتشابカ اﾞﾝفظي في تفسير اﾝزمخشريّ 

 أوًا: حروف اﾝجر
لمػف، إلػى، فػ ، علػى، الػاـ ، كل ػذه مف المعلػـك أف حػركؼ ال ػر  تتػرة، فما ػك 

الحركؼ معػكفو مرعػددة، فػكلاـ مػتان رػفر  للدالػة علػى ااخرصػكص كااسػرحهكؽ كالملػؾ 
، كرعػرؼ يػذه المعػكا  مػف خػاؿ السػتكؽ الػذم رسػػرعمؿ  ٔلكالرعلتػؿ كالرع ػب كغتػر ذلػؾ

 فته يذه الحركؼ.

                                                           

 .ُِٕ  تاظر:  ما ج الزمخشرٌم ف  رلستر الهرآف كبتكف إع كزه  ُل
 .ِِٕ  تاظر:  المصدر السكبؽ  ِل
 .ّ/ِ،ُٖٔ، َُٗ،ٕ/ُ  تاظر: الطراز تحتى بف حمزة العلكم  ّل
 مك  .ُِّ، كغتريك  تتر مد تلكؽ ّٔ/ُ، ْٗ/ُ، ّٖ/ُ، ِّ/ُ  تاظر: البريكف ف  علـك الهرآف  ْل
 .ّٔٓ/ِ، ِْٗ/ِ، ّْٓ/ِ، ّّٓ/ِ، ُِٗ/ُ، ُّٔ/ُ  تاظر: ا رهكف ف  علـك الهرآف  ٓل
 .ٖٗ-ٔٗلداا ، ال اى اِٗٗ-ِْٗ  تاظر: رصؼ المبكا   ٔل
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لهػكت ف رتػة فػ  ك دتر بكلذ ر أف الزمخشػرٌم مػد اعرمػد علػى أسػس معرفتػة كماط
رك ته اخراؼ ايتػكت المرشػكب كت الرػ  اخرللػت بابػداؿ حػرؼ ال ػر كحػدث رلػكتر بتا ػك 
بسػػػبب رلػػػكتر الرعدتػػػة فت ػػػك، كذلػػػؾ بكسػػػرعمكؿ حػػػرفتف مػػػف حػػػركؼ ال ػػػر مػػػ  أف اللعػػػؿ 
الميَعدل كاحد، مسرعمان خبرره كمعرفره بدالة اأفعكؿ كمعكا  الحركؼ لتخرج ما ك إلػى 

مػػف رػػآلؼ الحػػركؼ مػػ  اأفعػػكؿ مػػف دالػػة  دتػػدة إذ أدرؾ الزمخشػػرٌم مػػك  إدراؾ مػػك تاػػرج
للحػرؼ مػف أتػػر فٌعػكؿ فػ  رلتتػػر دالػة اأفعػكؿ كرك ت  ػػك الك  ػة الرػ  تشػػتر إلت ػك، ف ػػك 

كمعاػػػى تحػػػدده ذلػػػؾ الحػػػرؼ كتيعػػػتفي علػػػى ف مػػػه كمػػػك  رل أف ل ػػػؿ فعػػػؿ دالػػػةن خكصػػػةن تػػػ
 اخرللت اأفعكؿ بسبب الرعدتة إا اخراؼ المهكصد المراد رفدتر ك م   ؿ حرؼ. 

 إﾝى ـ عﾞى  - أ

 عﾞيヱا ( –)إﾝيヱا -
أكؿ مك ػػػ  تطكلعاػػػك يػػػك حػػػدتث الزمخشػػػرٌم عػػػف سػػػر ااخػػػراؼ بػػػتف الحػػػرفتف 

ﾞ  ﾉ  ﾈ   ﾇ  ﾆ  ﾅ  ﾄ  رعػكلىلإلى  كلعلى  ف  آتر  سكرة البهرة كآؿ عمراف مػكؿ 

ﾑ   ﾐ  ﾏ  ﾎ  ﾍ  ﾌ  ﾋ  ﾊ ﾝ:[، كمكلػػػػػه رعػػػػػكلى:ُّٔ]البهػػػػػرة ﾞ  ｲ

  ｿ  ｾ  ｽ  ｼ    ｻ  ｺ  ｹ  ｸ  ｷ  ｶ  ｵ  ｴ  ｳﾝ     
مبؿ أف اػذ ر رأم الزمخشػرٌم فػ  سػبب رخصػتص  ػؿ آتػة بػكلحرؼ الػكارد  [.ْٖ]آؿ عمراف:

، أمػػك الحػػرؼ  ُلاار ػػكء اللكتػػةفت ػػك تابلػػ  ا شػػكرة إلػػى أٌف اأصػػؿ فػػ  لإلػػى  أف ر ػػكف 
 .   ِللعلى  فتلتد ااسرعاء

                                                           

 .ُُٓ،  ركب معكا  الحركؼ للرمكا  ٓٔ  تاظر:  ركب حركؼ المعكا  للز ك   ُ (
 .ٗٓ،  ركب معكا  الحركؼ للرمكا  َُِ/ِ  تاظر: ال ركبِ (
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فػاف ملػت: لػـ عػٌدل  تك ه الزمخشرٌم اخػراؼ حرفػ  ال ػر فػ  ايترػتف بهكلػه: لل
لأاػػزؿ  فػػ  يػػذه ايتػػة بحػػرؼ ااسػػرعاء، كفتمػػك رهػػدـ مػػف متل ػػك بحػػرؼ ااار ػػكء  ملػػت: 

إلػػى الرسػػؿ، ف ػكء رػػكرة بفحػػد لك ػكد المعاتػػتف  متعػكن، أف الػػكح  تاػػزؿ مػف فػػكؽ كتار ػ  
يػػػػ  فتػػػرل أٌف الحػػػرؼ َِْأمػػػك الخطتػػػب ا سػػػ كف  لت.  ُلالمعاتػػػتف، كأخػػػرل بػػػكيخر  

لإلػى  فػػ  آتػػة البهػرة تػػدؿ علػػى ااار ػكء إلػػى الشػػ ء، إذ إف ال رػب السػػمككتة مار تػػة إلػػى 
لى أمم ـ، فكلخطكب ف  يذه ايتة لأمة بدلتؿ مكلػه رعػكلى: ل مكلػكا . أ مػك آتػة اأابتكء كا 

، فػكلحرؼ لعلػى  تخػرص   صلى اه علته كسلـلآؿ عمراف فكلخطكب فت ك للاب  ميحٌمد 
بكللكمتة كيذا خكص بكأابتكء كحػديـ، فكل رػب السػمككتة مازلػة علػت ـ مػف السػمكء، كل ػذا 

فك سػػ كف  تلحػػظ ال كاػػب الاحػػكم فػػ   . ِلاسػػرعمؿ الحػػرؼ لعلػػى  الػػذم تلتػػد ااسػػرعاء
تؤتػػػد مػػػك ذيػػػب إلتػػػه الاحػػػكة مػػػف أف الحػػػرؼ لإلػػػى  ت ػػػكف اار ػػػكء رلسػػػتره الحػػػرؼ، ف ػػػك 

يػػػ  َٓٓكمػػد كافهػػه  ػػؿ مػػف ال رمػػكا لت اللكتػػة، أمػػك الحػػرؼ لعلػػى  فت ػػكف لاسػػرعاء.
 . ّل يػػ ِٔٗيػػ   كأبػ  تحتػى اأاصػكرملتّّٕيػػ  كابػف  مكعػةلتَٖٕكابف الزبتػرلت

صػؼ مػف تهػكؿ ب ػذا الهػكؿ ف  حتف أف يذا الرك ته ا ت ػد مبػكان لػدل الزمخشػرٌم ف ػك ت

｀  ﾞ كمكلػػه رعػػػكلى: [ْ]البهػػرة:ﾞ  ﾋ   ﾊ   ﾉﾝ بكلرعسػػؼ، لم ػػ ء ذلػػؾ فػػ  مكلػػػه رعػػكلى:

 ヱ     ヰﾝكمكله:[ْٖ ]المك دة ، ﾞﾇ  ﾆ ﾅ  ﾄ  ﾃ    ﾂ ﾝ [ :ِٕآؿ عمراف]ْل . 
 . ٓليػ  اعرراض الزمخشرٌم السكبؽَٔٔكمد ذ ر اللخر الرازم لت

                                                           

 .َْٖ/ُ  ال شكؼ  ُل
 .ََّ-ِٗٗ/ُ  تاظر: درة الرازتؿ ِ (
، فػػػػرل َُٖ-َُٕ شػػػػؼ المعػػػػكا  ،ِّٗ/ُ، مػػػػاؾ الرفكتػػػػؿُُّ  تاظػػػػر: البريػػػػكف فػػػػ  رك تػػػػه مرشػػػػكبه الهػػػػرآف ّ (

 .ّٕالرحمف
 .َْٖ/ُ  تاظر: ال شكؼ ْ (
 .ِِٖ/ٖ  تاظر: ملكرتل اللتبٓ (
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إف العػػرض السػػكبؽ أمػػكاؿ علمػػكء المرشػػكبه الللظػػ  كالرلسػػتر فػػ  مسػػفلة رعكمػػب 
حرفػػ  ال ػػر لإلػػى  ك لعلػػى  تسػػركملاك لػػدل مسػػفلة دمتهػػة رحرػػكج إلػػى رفمػػؿ كمػػد راككل ػػك 

كالحػػركؼ مػػف أيػػؿ العربتػػة، كاخرللػػت فت ػػك مػػذايب ـ، كيػػ  مسػػفلة الر ػػمتف فػػ  اأفعػػكؿ 
: يػػك لل أف تهصػػد بللػػظ فعػػؿ معاػػكه الحهتهػػ  فكلر ػػمتف الاحػػكم خػػاؿ سػػتكم ك الػػدال .

. كعٌرفػػه  ُلكتاحػظ معػػه معاػى فعػػؿ آخػر تاكسػػبه كتػدؿ علتػػه بػذ ر شػػ ء مػف مرعلهكرػػه  
عطػػكؤه ح مػػه، لرصػػتر ََٗاأشػػمكا  لت يػػػ  بهكلػػه لل إشػػراب الللػػظ معاػػى للػػظ آخػػر كا 

كؼ، كالاحػػكة مخرللػػكف فػػ   رتػػكف الر ػػمتف فػػ  الحػػر  . ِلال لمػػة رػػؤدم مػػؤدل  لمرػػتف  
فتػػػرل البصػػػرتكف أف للحػػػرؼ معاػػػى أصػػػلتك، كت ػػػٌمف معاػػػى غتػػػره علػػػى سػػػبتؿ الم ػػػكز 
لهرتاػػة، أك علػػى سػػبتؿ ر ػػمتاه بلعػػؿ ترعػػدل ب ػػذا الحػػرؼ، كتػػرل ال كفتػػكف عػػدـ  رتكاػػه 
كأف الحػػرؼ تسػػرعمؿ فػػ   ػػؿ رلػػؾ المعػػكا  علػػى الحهتهػػة علػػى سػػبتؿ الهتػػكس، فػػكل كفتكف 

عػػػف بعػػػض، أمػػػك البصػػػرتكف فترف ػػػكف يػػػذا تهكلػػػكف ب ػػػكاز اتكبػػػة حػػػركؼ ال ػػػر بع ػػػ ك 
الراػػػككب أك الرعكمػػػبذ أف يػػػذا الراػػػككب ت ػػػر إلػػػى الهػػػكؿ برػػػرادؼ معػػػكا  الحػػػركؼ كيػػػذا 

يػػػػ  : لل مػػػكؿ ّٓٗ، مػػػكؿ أبػػػك يػػػاؿ العسػػػ رملت بعػػػد  ّلمخػػػؿ برمػػػكـ الباغػػػة الهرآاتػػػة 
المحههػػكف مػػف أيػػؿ العربتػػة إف حػػركؼ ال ػػر ا ررعكمػػب حرػػى مػػكؿ ابػػف درسػػركته إف فػػ  
فسػػكد الح مػػة ما ػػك، كالهػػكؿ بخػػاؼ مػػك تك ػػه العهػػؿ   ػػكاز رعكمب ػػك إبطػػكؿ حهتهػػة الللػػة، كا 

يػػ  تل ػؿ الهػكؿ بكلر ػمتف علػى الهػكؿ بكلراػككب ِٖٕ، كيذا ابػف رتمتػة لت ْلكالهتكس  
بتف الحركؼ حتث تهكؿ: للكالعػرب ر ػمف اللعػؿ معاػى اللعػؿ كرعدتػه رعدترػه كمػف ياػك 

                                                           

 .ُِٔ/ُ  حكشتة ال ر كا  على ال شكؼ  ُل
 .ٕٖٓ/ِ، الاحك الكاف  ْْٔ/ُ  تاظر: شرح اأشمكا  أللتة ابف مكلؾ  (ِ
، مدرسة ال كفة كما   ك ف  دراسػة الللػة ّٓ/ِ، يم  ال كام  ُْٗ، ملا  اللبتب ُّٓ  تاظر: ال اى الداا   ّل

 .ُٓ-ُِ/ّ، معكا  الاحك ِْٖكالاحك 
 . ِْ  اللركؽ الللكتةْ (
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مهكـ بعض . . . .  كالرحهتػؽ مػك مكلػه احػكة البصػرة  غلط مف  عؿ بعض الحركؼ رهـك
.تر لػػػى إذف أف الزمخشػػػرٌم تربػػػ  مػػػك ذ ػػػره احػػػكة البصػػػرة فػػػ  مسػػػفلة  ُلمػػػف الر ػػػمتف  

الر ػػػمتف الاحػػػكم كعػػػدـ الهػػػكؿ بكلراػػػككب بػػػتف الحػػػركؼ، كت تػػػر مػػػكؿ الزمخشػػػرٌم بػػػآراء 
اأسػػػس البصػػػرتة البصػػرتتف فػػػ  المسػػك ؿ الاحكتػػػة كالللكتػػػة، كتعػػد السػػػه بصػػػرتكن كتعرمػػد 

ﾞ  ﾈ   ﾇ  ﾆ  ﾅ  ﾄ ع إلػى مكلػه رعػكلى:، كبػكلر ك  ِلكتسرعمؿ المصطلحكت البصرتة

ﾉ ﾝ:[، ا ػػد أف اللعػػؿ لأاػػزؿ  رعػػدل بحػػرؼ ال ػػر لإلػػى  لتر ػػمف معاػػى ُّٔ]البهػػرة
الكصػػػكؿ ف ػػػا عٌمػػػك فتػػػه مػػػف دالػػػة علػػػى العلػػػك، إذ أف اأصػػػؿ فػػػ  اللعػػػؿ لأاػػػزؿ  أاػػػه 

د ااسػػػػرعاء إذ ا اػػػػزاؿ تهر ػػػػ  علػػػػكان ف ػػػػك بمعاػػػػى ترعػػػػدل بػػػػكلحرؼ لعلػػػػى  الػػػػذم تلتػػػػ
 ف كء يذا الر متف لر كف ال ملة بهكة  ملرتف.  ّلالسهكط

 إﾝى  –ب ـ اﾝام 

 أَجل( –)إﾝى أَجل  -
  كمف اللركؽ بتف حرف  ال ر ف  آتكت المرشكبه الللظ  مك  كء ف  مكلػه رعػكلى:

ﾞｲ    ﾄ     ﾃ  ﾂ     ﾁ     ﾀ     ｿ  ｾ   ｽ  ｼ  ｻ  ｺ   ｹ  ｸ  ｷ  ｶ  ｵ  ｴ    ｳ

ﾅ ﾝ:[، إذ  ػػكء الرعبتػػر بػػكلحرؼ لإلػػى  فػػ  حػػتف أف الرعبتػػر الهرآاػػ  آتػػر ِٗ]لهمػػكف

┢  ┣     ┤  ┥     ┠   ┡   ﾞ  حػػػرؼ ال ػػػر لالػػػاـ  فػػػ  سػػػكرة الزمػػػر مػػػكؿ رعػػػكلى:

┧  ┦┨  ┫  ┪  ┩┬   ┰  ┯  ┮  ┭ ﾝ :الزمر[ٓ.] 

                                                           

 كمك بعديك. ّٔ  مهدمة ف  أصكؿ الرلستر ُ (
 .ُّٗ  تاظر: الدراسكت الاحكتة كالللكتة عاد الزمخشرٌم ِ (
 .ِّٗ/ُالرحرتر كالراكتر   ّ (
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┭  ┮    ﾞيتػػػة سػػػكرة لهمػػػكف أف مكلػػػه رعػػػكلى: تػػػذ ر الزمخشػػػرٌم عاػػػد رلسػػػتره

┰  ┯ ﾝ  :وقوله ،ﾞ  ﾅ  ﾄ     ﾃ  ﾂﾝ  لػػتس مػف رعكمػػب الحػرفتف م ػػتلكن ااػػه
لل ا تسػػلؾ يػػذه الطرتهػػة إا بلتػػد الطبػػ   ػػتؽ العطػػف. كل ػػف المعاتػػتف: أعاػػ  ااار ػػكء 
كااخرصكص  ؿ كاحد ما مك ما ـ لصحة اللرضذ أٌف مكلؾ ت رم إلػى أ ػؿ مسػمى: 
 معاكه تبلله كتار   إلتػه. كمكلػؾ: ت ػرم أ ػؿ مسػمى: ررتػد ت ػرم  دراؾ أ ػؿ مسػمى،
ر عػػػؿ ال ػػػرم مخرصػػػكن بػػػادراؾ أ ػػػؿ مسػػػمى. أا رػػػرل أف  ػػػرم الشػػػمس مخػػػرص بػػػآخر 

 . ُلالساة. ك رم الهمر مخرص بآخر الش ر. ف ا المعاتتف غتر اكب به مك عه  
فكلزمخشػػػرٌم إذف تػػػرٌد الهػػػكؿ برعكمػػػب الحػػػرفتف أغلػػػظ رد  مػػػك رهػػػدـ ف ػػػك تػػػرل أف 

إذ إَف مػػآؿ المعاتػػتف كاحػػد كاف ااار ػػكء كااخرصػػكص  ػػؿ ما مػػك ما ػػـ لللعػػؿ  لت ػػرم  
 . ِل كف طرتهه مخرللك، ف ك ا تعد ااار كء مف معكا  لالاـ   مك فعؿ بعض الاحكة

  كبكلر كع إلى  رب المرشػكبه الللظػ  ا ػد أف الخطتػب ا سػ كف  تػرل أف لالػاـ 

درا ه، أمك لإلى  ف ﾞ   ┯  ┮ﾝ ف  مكله:  ﾞ   ﾂ  مكلػه:تهصد ب ك بلكغ اأ ؿ كا 

 ﾄ     ﾃﾝ  فردؿ على ااار كء، فمعاى ال اـ: ا تزاؿ  كرتكن حرػى تار ػ  إلػى آخػر كمػت
 رتػػه المسػػمى لػػه. كمػػف خػػاؿ اظػػره فػػ  سػػتكؽ ايترػػتف ذ ػػر أف آتػػة لهمػػكف كي ػػعت بػػتف 
آترتف دلرك على غكتة مك تار   إلته الخلؽ، كالهتكمة غكتة ذلؾ، لذلؾ اكسب يذا الم ػ ء 

╇  ╈   ╉  ╊  ╋  ﾞ على ااار كء، فهد  كء مبل ك مكله رعكلى: بكلحرؼ لإلى  الداؿ

 ̈ ′ﾝ :ك ػػػػكء بعػػػػديك ،[ِٖ]لهمػػػػكف ﾞ     ┎  ┍    ┌  ┋  ┊   ┉   ┈  ┇

                                                           

 .َٗٓ/ّ  ال شكؼ  (ُ
 .ُّٖ/ّ،  كم  الدركس ُِِ/ُ   تاظر: ملا  اللبتب ِ (
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┑  ┐   ┏ ﾝ [ :ّّلهمكف] ُل، إذ المعاى:  ؿ ت رم إلى ذلؾ الكمػت كبلػكغ ذلػؾ اأ ػؿ  ،
أاػػه ت ػػكز أف رهػػكؿ فػػ  أمػك ال رمػػكا  فتػػرل . ِل كربعػه ابػػف  مكعػػة كأبػػك تحتػػى اأاصػػكرم

لػػػى تػػػـك  ػػػذا، كاأ تػػػر الػػػاـ. أمػػػك آتػػػة لهمػػػكف ف ػػػ ء بػػػػلإلى   الزمػػػكف:  ػػػرل لتػػػـك  ػػػذا، كا 

 . ّل[ِِ لهمكف: ]ﾞ ズ  ジ  ザ    ゴ  ゲﾝ  مكله: للرض المكافهة الللظتة فهد  كء مبل ك

كذيػب ابػف الزبتػر ػ رحمػه اه رعػكلى ػ إلػى أف آتػة لهمػكف لمػك بياتػت علػى الطػكؿ 
الحرؼ اأطكؿ كيك لإلى ، أمك آتػة الزمػر فبياتػت علػى ا ت ػكز فاكسػب ك الم ػ ء اكسب ك 

كتخػػػػكلؼ  . ْلبحػػػػرؼ لالػػػػاـ ، ا رلػػػػكء بمػػػػك تيحػػػػرز المعاػػػػى المهصػػػػكد كتاكسػػػػب الرر تػػػػب
يػ  الزمخشرٌم حتث ترل أف الرعدم بػػلإلى  فػ  لهمػكف بكعربػكر  ػكف َُِٕايلكس  لت

لاـ  بكعربػػػكر  ػػػكف الم ػػػركر غر ػػػكن فر ػػػكف الم ػػػركر غكتػػػة كأف الرعػػػدم فػػػ  الزمػػػر بػػػػلا
يػػػػ  أف أحػػػد اأمػػػكاؿ فػػػ  ُّّٗكذ ػػػر ابػػػف عكشػػػكرلت . ٓللالػػػاـ  اـ رعلتػػػؿ أك عكمبػػػة

ااخػػراؼ برعػػدم اللعػػؿ لت ػػرم  مػػرة بػػػلالاـ  كتكاتػػة بػػػلإلى ، أف لالػػاـ  ر ػػكف بمعاػػى 
للملػػػػػػؾ لإلػػػػػى  فػػػػػػ  الدالػػػػػػة علػػػػػى ااار ػػػػػػكء مػػػػػػ  أف اأصػػػػػؿ فػػػػػػ  لالػػػػػػاـ  أا ػػػػػك ر ػػػػػػكف 

. إا أف ابػػػػف  ٕل، فعاد ػػػػذ ر ػػػكف المخكللػػػػة بػػػػتف ايترػػػتف رلػػػػاف فػػػ  الػػػػاظـ ٔلكااخرصػػػكص
عكشػػػكر ا تمتػػػؿ ل ػػػذا الهػػػكؿ كتؤتػػػد الزمخشػػػرٌم فتمػػػك ذيػػػب إلتػػػه مػػػف الهػػػكؿ بعػػػدـ ك ػػػكد 
رعكمب بتف الحرفتف لالاـ  كلإلى  ف  ايترتف ال رتمرتف إا أاػه تشػتر إلػى أاػه ا تم ػف 

                                                           

 .َُٔٓ/ّ  تاظر: درة الرازتؿ ُ (
 .  ْْٖ، فرل الرحمف ِٕٗ  تاظر:  شؼ المعكا  ِل
 .ُُْ  تاظر: البريكف ف  رك ته مرشكبه الهرآف  ّل
 .ْْٗ-ّْٗ/ِ  تاظر: ماؾ الرفكتؿ ْ (
 .َُُ/ُُتاظر: ركح المعكا    ٓ (
 .ِٓ/ٖ، شرح الملصؿ ُٓ، معكا  الحركؼ للرمكا  ُِٕ/ْ  تاظر: ال ركب  ٔل
 .ُِٖ/ِِ  تاظر: الرحرتر كالراكتر ٕ (
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لػػاـ فػػ  مهػػكـ معاػػى ااار ػػكء  تػػرة  علػػت اسػػرعكرة حػػرؼ الرخصػػتص إا ػػكر  تػػرة كركد ا
.تربتف ممك رهدـ أف الزمخشػرٌم  ػكف  ُلبمعاى ااار كء مف ال ترة مسككتة إلى ذلؾ المعاى

ترم  إلى رحهتؽ اللرؽ بتف معكا  الحركؼ، كعدـ الهػكؿ برعكمب ػك فػ  المعػكا  المخرللػة 
كممػك تابلػ  ذ ػره فػ  يػذا المك ػ  أف  .ف ك تصرح بذلؾ صراحة ا تابسػ ك أداػى شػؾ

يػػػ  ذ ػػر أف لالػػاـ  أمػػرب الحػػركؼ للظػػك كمعاػػى إلػػى لإلػػى  كلػػذا تم ػػف َِٕالمػػكله لت
 . ِلاسرعمكؿ أحديمك مك   اأخرل

يػػ  مبحػث الػاـ بهكلػه: للالرحهتػؽ أف معاػى الػاـ فػ  ْٕٗكمد خرـ المػرادم لت
ذا رؤٌملػػت اأصػػؿ يػػك ااخرصػػكص، كيػػك معاػػى ا تلكرم ػػك، كمػػد تصػػ حبه معػػكفو أيخػػر. كا 

سك ر المعكا  المذ كرة كي دت را عة إلى ااخرصكص، كأاكاع ااخرصكص مرعػددة، إا 
ررل مف معكات ك المش كرة الرهلتػؿ، مػكؿ بع ػ ـ: كيػك را ػ  إلػى ااخرصػكص، أاػؾ إذا 
 ملت:   رؾ لإ راـ، دلت الػاـ علػى أف م ت ػؾ مخػرص بػك  راـ، إذ  ػكف ا  ػراـ سػببه

 . ّلدكف غتره  
- (  カيﾝهما –وسوس إﾝ وسوس ) 

                             كمػػػف اللػػػركؽ الرعبترتػػػة بػػػتف حرفػػػ  ال ػػػر لالػػػاـ  كلإلػػػى  مػػػك  ػػػكء فػػػ  مكلػػػه رعػػػكلى:
 ﾞ  ├  ┛  ┚  ┙  ┘  ┗  ┖  ┕  └   ┓ﾝ :إذ رعػػػػػدل فعػػػػػؿ [َِ]ااعػػػػػراؼ ،

            لإلى  ف  سكرة طه مكؿ رعػكلى:الكسكسة بػلالاـ  ف  حتف أف يذا اللعؿ رعدل بكلحرؼ 

 ﾞ  ━  ─   〞  〝  ｠  ポ  ボ  ペ  ベ  プ  ブ      ピ  ビﾝ:طه[َُِ.] 

                                                           

 .ُِٖ/ِِ  تاظر: المصدر السكبؽ ُ (
 .ِِِ  تاظر: رصؼ المبكا   ِل
 كمك بعديك. ُِٕ، كتاظر: مف أسرار حركؼ ال ر ف  الذ ر الح تـ َُٗ  ال اى الداا   ّل
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ｺ┃الع┃و┄ ┆ج ｺاإسا┆ي 

 ( ﾏﾐ26العـ  ( ｺالسنـ )7 ) 

      تػػرل الزمخشػػػرٌم أف ااخػػػراؼ فػػػ  رعدتػػػة فعػػؿ الكسكسػػػة بػػػتف ايترػػػتف تعػػػكد إلػػػى أف 

 ﾞ ┕  └   ┓ﾝ علػػػػة ل ػػػػذه  رعاػػػػ  حصػػػػكؿ الكسكسػػػػة أ ػػػػؿ ادـ كزك ػػػػه، ف مػػػػك

تهصػػػػػد ماػػػػػه إا ػػػػػكء الكسكسػػػػػة إلتػػػػػه،  ﾞ     ピ  ビﾝ الكسكسػػػػػة كغر ػػػػػ ك، كمعاػػػػػى
فكلزمخشػػرٌم تسػػراد فػػ  رك ت ػػه السػػكبؽ علػػى اعربػػكر  . ُل هكلػػؾ: حػػدث إلتػػه كأسػػر إلتػػه

 تلتة رعلتؽ الم ركر بذلؾ اللعؿ ف  مصد المر لـ، فاف اللعؿ لكسكس  مكصػر ا غاػى 
الكسكسػػة إلػػى  لػػه عػػف الرعدتػػة بػػكلحرؼ، فرعدترػػه بػػكلحرؼ لإلػػى  فػػ  طػػه بكعربػػكر اار ػػكء

 . ِلادـ كبلكغ ك إلته، كرعدتره بػلالاـ  ف  ااعراؼ بكعربكر أف الكسكسة  كات أ ل مك
رخرلػؼ عػف الحػرؼ لإلػى  الػذم أفػكد معاػى اار ػكء   ّلػلالاـ  كمك فت ػك مػف الرعلتػؿػػػػف
فكخرلؼ اللعػاف أ ػؿ اخػراؼ معاػى الحػرفتف فحصػؿ مػف  ػراء ذلػؾ ا شػكرة   ْلاللكتة
 ا المعاتتف ف  المك عتف السكبهتف.إلى  
 (أسﾞم وجهカ ه ـ يسﾞم وجهカ إﾝى اه )  ـــــ

كمف اللركؽ الرعبترتة اأخرل بتف حرف  لالاـ  كلإلى  مك ذ ره الزمخشرٌم عاػد 

إذ رعدل اللعػؿ  [،ُُِ]البهرة: ﾞ   ┿  ┾  ┽  ┼  ┻  ┺  ┹ﾝ  رلستره لهكله رعكلى:
        أسػػػػػلـ بػػػػػػلالاـ  فػػػػػ  حػػػػػتف أف اللعػػػػػؿ السػػػػػه رعػػػػػدل بػػػػػكلحرؼ لإلػػػػػى  فػػػػػ  سػػػػػكرة لهمػػػػػكف، 

إذ كٌ ػػػه الزمخشػػػرٌم يػػػذا  ،[ِِلهمػػػكف: ]ﾞ  ゾ  ゼ  ズ  ジ  ザ    ゴ  ゲﾝ مػػػكؿ رعػػػكلى:
          ااخػػػػػراؼ بػػػػػتف ايترػػػػػتف فػػػػػ  رعػػػػػٌدم اللعػػػػػؿ بحػػػػػرؼ ال ػػػػػر بػػػػػفف معاػػػػػى اللعػػػػػؿ لتسػػػػػلـ  

                                                           

 .ّٗ/ّ  تاظر: ال شكؼ ُ (
 .َِّ/ُٔ  تاظر: الرحرتر كالراكتر ِ ل
 .َّٔ/ُ، كاللبكب ف  علؿ الباكء كا عراب َّٖ/ِ، كشرح ال كفتة الشكفتة ٕٗ  تاظر: ال اى الداا   ّل

، كيمػػ  ال كامػػ  َُْ، كملاػػ  اللبتػػب ّٔٓ/ُ، كاللبػػكب فػػ  علػػؿ الباػػكء كا عػػراب ّٖٓ  تاظػػر: ال اػػى الػػداا   ْل
ِ/ُْْ. 
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ｺ┃الع┃و┄ ┆ج ｺاإسا┆ي 

 ( ﾏﾐ26العـ  ( ｺالسنـ )7 ) 

م  لالاـ  يػك السػامة الرػ  يػ  بمعاػى الخلػكص، كتخرلػؼ يػذا المعاػى عاػدمك ترعػدل 
اللعؿ لتسلـ  بػكلحرؼ لإلػى  إذ المعاػى أٌاػه سػٌلـ إلتػه السػه  مػك تيسػٌلـ المرػكع إلػى الر ػؿ 

.فكلزمخشرٌم تعد رعدتة اللعػؿ  ُلإذا ديف  إلته، كتعا  ذلؾ الرلكتض إلى اه كالرك ؿ علته
لإلى  ف  آتة لهمكف م كزان ف  اللعؿ برشبته الس ا اسػكف بكلمرػكع الػذم  لتسلـ  بكلحرؼ

فكلهتكس أف ترعدل اللعؿ لتسػلـ  بػػلالاـ ، كحػتف   ِلتدفعه صكحبه إلى ايخر كت له إلته
اارهػػػػؿ الرعبتػػػػر برعػػػػدم اللعػػػػؿ بػػػػػلإلى   كاػػػػت لػػػػه يػػػػذه الدالػػػػة ال دتػػػػدة، كتؤ ػػػػد مػػػػذيب 

دالػة الحػدتث مػف أف الدالػة المع متػة مكبلػة للرعػدد الزمخشرٌم يذا مك كصؿ إلته علـ ال
        كمػػػػكؿ الػػػػرازم فػػػػ  رلسػػػػتره: .  ّلكااحرمػػػػكؿ، كأا ػػػػك ررحػػػػدد مػػػػف خػػػػاؿ الررا تػػػػب المراكعػػػػة

لل لمػػػػػف أسػػػػػػلـ بػػػػػػكه  أعلػػػػػى در ػػػػػػة ممػػػػػػف تسػػػػػػلـ إلػػػػػى اه أف لإلػػػػػػى  لللكتػػػػػػة كالػػػػػػػلاـ  
لمت ه  أعلػػى مػػف لأسػػلمت كذ ػػر الػػد ركر فك ػػؿ السػػكمرا   أف لأسػػ . ْللاخرصػػكص  

      إلى اه  أف  عؿ السه سكلمك كخكلصكن له لـ تررؾ مف السه شػت ك للتػر اه مػكؿ رعػكلى:

 ﾞ┴  ┳  ┲  ┱  ┰  ┯  ┮  ┭   ┬  ┫  ┪  ┩  ┨ﾝ :الزمػر[ِٗ]، 

 ポ    ボ  ペ  ベ〝     │  ━  ─  〞ﾝ  ｟゙ كأخبر سبحكاه عف خلتله إبرايتـ أاه مكؿ:
، كمكلػػػػػػه رعػػػػػػكلى: [ٔٔ]غػػػػػػكفر:ﾞ  ┲  ┱  ┰  ┯  ┮ﾝ رعػػػػػػكلى: ، كمػػػػػػكؿ[ُُّ]البهػػػػػػرة:

 ػػكف  ، فلمػػك[ْْ]الامػػؿ:ﾞ  ぇ  ぅ  ぃ  ぁ  を  ｠ﾝ  كمكلػػت مل ػػة سػػبف: ،[ٔٔ]غػػكفر:

                                                           

 .ِٖٗ/ُِ، كلسكف العرب مكدة لسلـ َٔٓ/ّ  تاظر: ال شكؼ  ُل
 .ُٕٔ/ُِ  تاظر: الرحرتر كالراكتر  ِل
 .َِِـ ، كأسرار الرشكبه اأسلكب  ف  الهرآف ال رتُّٔ  تاظر: الللة العربتة معاكيك كمباكيك  ّل
 .ُِٓ/ٗ  ملكرتل اللتب ْ (
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ｺ┃الع┃و┄ ┆ج ｺاإسا┆ي 

 ( ﾏﾐ26العـ  ( ｺالسنـ )7 ) 

╀  ╁  ╂  ゙  اللعؿ لأسلـ له  أرـ كأ مؿ ف  سكرة البهرة  كف ال كاب أعلى كأرـ فهكؿ

  ╉  ╈  ╇  ╆  ╅  ╄  ╃ﾝ :ُل[ُُِ]البهرة . 

 جـ ـ اﾝام ـ عﾞى
 ( カعبادتﾝ واصطبر– ) يهاﾞواصطبر ع 

كمػػف اللػػركؽ بػػتف حػػركؼ ال ػػر مػػك  ػػكء بػػتف حرفػػ  ال ػػر لالػػاـ  كلعلػػى   فػػ  

 ┎  ┏     ┐   ﾞ  كمكلػػػػػه رعػػػػػكلى: .[ٓٔ]مػػػػػرتـ: ﾞｹ   ｸ  ｷ ﾝ مكلػػػػػه رعػػػػػكلى: 

┒   ┑ ﾝ :مػػػػرتـ،  ، فهػػػػد عػػػػٌدم فعػػػػؿ ااصػػػػطبكر بػػػػػلالاـ  فػػػػ  آتػػػػة سػػػػكرة[ُِّ]طػػػػه
كٌ ػه الزمخشػرٌم اللػرؽ بػتف الرعبتػرتف بػفف اللعػؿ لاصػطبر   كبػلعلى  ف  آتة سػكرة طػه.

فػػ  سػػكرة مػػرتـ عػػٌدم بػػػلالاـ  كلػػـ تيعػػٌد بػػػلعلى  الرػػ  يػػ  صػػلرهذ للأف العبػػكدة  علػػت 
بمازلػػػة الهػػػرف فػػػ  مكلػػػؾ للمحػػػكرب: اصػػػطبر لهراػػػؾ، أم اتبػػػت لػػػه فتمػػػك تػػػكرد علتػػػؾ مػػػف 

ت ل ػػػػػك كار ػػػػػف، كا ت ػػػػػؽ ًشػػػػػٌداًره أرتػػػػػد أف العبػػػػػكدة رػػػػػكرد علتػػػػػؾ شػػػػػدا د كمشػػػػػكؽ، فكتبػػػػػ
فمل ػػػػـك  ػػػػاـ الزمخشػػػػرٌم أف اأصػػػػؿ فػػػػ  اللعػػػػؿ لاصػػػػطبر  أف ترعػػػػدل  . ِلصػػػػدرؾ  

بػػكلحرؼ لعلػػى ، كذلػػؾ تعاػػ  أف لػػه صػػلة أصػػلتة، كأف فعػػؿ ااصػػطبكر عاػػدمك ترعػػدل 
بلتػػر صػػلره فااػػه مػػد  ػػمف معاػػى التبػػكت، كيػػذا الر ػػمتف مل ػػـك مػػف لالػػاـ ، فهػػد كٌ ػػه 

بلتػػػػر صػػػػلره رك ت ػػػػكن اعرمػػػػد فتػػػػه علػػػػى ر اػػػػب الهػػػػكؿ براػػػػككب  الزمخشػػػػرٌم رك تػػػػه اللعػػػػؿ
الحػػركؼ، بػػؿ علػػى معاػػى الر ػػمتف، إذ الر ػػمتف تمػػال الللػػة علػػكان كباغػػة فػػ  المهصػػد 
ف ػػك ت مػػ  بػػتف داات مرعػػددة علػػى إت ػػكز عبكررػػه كمصػػريك، إذ أف فتػػه رصػػكتران لبراعػػة 

أك ػػػزه، فكلرر تػػػب السػػػكبؽ الللػػػة كدمػػػة العبػػػكرة اللاتػػػة فػػػ  إتصػػػكؿ المػػػراد بفمصػػػر طرتػػػؽ ك 
                                                           

 .ِّْ/ِ  تاظر: على طرتؽ الرلستر البتكا ُ (
رشػػػكد العهػػػؿ السػػػلتـ إلػػػى مزاتػػػك ّْٖ/ِ، كالسػػػراج الماتػػػرٓٓٓ/ُِ، كتاظػػػر: ملػػػكرتل اللتػػػبِّ/ّ  ال شػػػكؼ ِ ( ، كا 

 . ِْٕ/ٓال ركب ال رتـ



 ≒∵∵  

 

     

   

 

فروプ حروف ال┇عاني بين آياｻ ال┇تشابه 
 ال┃ブظي في تブسير الز┆ﾎشرّي

 ┅ـاﾏة سالـرة ح┇ـ┄. ﾏ. ساه

 ر حسين صالحﾏ. خض أ. ┄.

 

ｺ┃الع┃و┄ ┆ج ｺاإسا┆ي 

 ( ﾏﾐ26العـ  ( ｺالسنـ )7 ) 

لللعػػػػؿ لاصػػػػطبر  مػػػػ  حػػػػرؼ الػػػػاـ تر ػػػػمف معاػػػػى لااصػػػػطبكر  المل ػػػػـك مػػػػف اللعػػػػؿ 
لاصػػػػطبر  م مكعػػػػكن إلتػػػػه معاػػػػى التبػػػػكت الػػػػذم أشػػػػكرت إلتػػػػه الػػػػاـ، فهػػػػد  علػػػػت العبػػػػكرة 
 كلمهكـك الشدتد البفس فتمك تػكرد علػى صػكحبه مػف الشػدا د كالمشػكؽ، كفػ  ذلػؾ رصػكتران 

ل كبكن للالس البشرتة للتبكت علت ػك كرحمػؿ أعبك  ػك، كمػد  ػكف  بكرعكن لشدة مشكؽ العبكدة، كا 
الزمخشػػػػػرٌم أكؿ مػػػػػف شػػػػػبه العبػػػػػكدة بػػػػػكلهرف الػػػػػذم تهػػػػػكـك المحػػػػػكرب بشػػػػػدة كبػػػػػفس، كردد 

، كمػػػد أتاػػػى علتػػػه الػػػد ركر محتػػػ  الػػػدتف أحمػػػد مصػػػطلى  ُلالملسػػػركف بعػػػده رلسػػػتره يػػػذا
للكمد أحسف الزمخشػرٌم بػكلل ـ حتػث  عػؿ دركتش ف   ركبه إعراب الهرآف كبتكاه مك ان: 

حسكسػه العمتػؽ بكل لمػة  ِلالعبكدة مهكـ الهرف   . فهد اسػرطكع الزمخشػرٌم بعلمػه التكمػب كا 
الهرآاتة كالستكؽ الػذم  ػكءت فتػه أف تسرح ػر معاػى التبػكت، إذ المهػكـ يػك مهػكـ رسػلتة 

ل كبػػه علػػى رحمػػؿ مػػك تا مػػ  مػػف أعدا ػػه للابػػ  ػ صػػلى اه علتػػه كسػػلـ ػ كمكاسػػكره كا 
 كشمكرر ـ بكحربكس الكح .

 ثاヱيًا: حروف اﾝعطف
للعطػػػؼ م مكعػػػة مػػػف الحػػػركؼ، أيم ػػػك لالػػػكاك، كاللػػػكء، كتػػػـ  إذ رػػػرد ب تػػػرة فػػػ  
الاصػػػكًص الهرآاتػػػة ك ػػػاـً العػػػرًب شػػػعرًه كاتػػػرًه، كر ػػػدر ياػػػك ا شػػػكرة إلػػػى يػػػذه الحػػػركؼ 

 ػك فػ  إطػكر آتػكت المرشػكبه التاتة دكف غتريػك مػف حػركؼ العطػؼ ل تػرة ررداًديػك كرعكمبً 
الللظ  ف  الهرآف ال رتـ. فػلالكاك  ردؿ على ال م  مف غتر رررتب، كتحرمػؿ ذلػؾ تاتػة 
معكفو ي : حصكؿ مك مبل ك كمك بعديك معكن، كسبؽ مك مبل ك لمك بعديك فػ  الحصػكؿ، أك 

. أمػػػػك لاللػػػػكء  فاا ػػػػك للرررتػػػػب  ّلالع ػػػػس أم سػػػػبؽ مػػػػك بعػػػػديك لمػػػػك مبل ػػػػك فػػػػ  الحصػػػػكؿ
                                                           

رشػػػػكد العهػػػػؿّْٖ/ِ، كالسػػػػراج الماتػػػػر ٓٓٓ/ُِ  تاظػػػػر: ملػػػػكرتل اللتػػػػب ُل السػػػػلتـ إلػػػػى مزاتػػػػك ال رػػػػكب ال ػػػػرتـ  ، كا 
 .ْٖٗ/ْ، كغرا ب الهرآف كرغك ب اللرمكف للاتسكبكرم َٕ/ُٔ، كرلستر المراغ  ِْٕ/ٓ

 .ُِٖ/ٔ  إعراب الهرآف كبتكاه  ِل
 .ُٖٖ، ال اى الداا  ّْٕ، رصؼ المبكا َُ/ُ، المهر ب ُِٔ/ْ، ّْٖ-ّْٕ/ُ  تاظر: ال ركب ّ (
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، أمػػك لتػػـ  فاا ػػك رهػػ  للرررتػػب  ُلالرعهتػػب، أم الرشػػرتؾ فػػ  الح ػػـ مػػ  الرررتػػب كالرعهتػػبك 
إذ  ػػكف  . ِلكالرراخػػ ، فتػػدخؿ فػػ  معاكيػػك الرشػػرتؾ فػػ  الح ػػـ إلػػى  كاػػب يػػذتف المعاتػػتف

اأسػػكس فػػ  رك تػػه يػػذا ااخػػراؼ لػػدل الزمخشػػرٌم يػػك الاظػػر إلػػى دالػػة الحػػرؼ كمػػك 
الرر تب، كربػط ذلػؾ  لػه بكلسػتكؽ كمرا اػه للػرض إظ ػكر ترمر  به مف معاى كظتل  ف  

 ماكسبة  ؿ حرؼ للستكؽ الذم كرد فته.
 ثم ـ اﾝفاء  - أ

 )ثم اヱظروا ـ فاヱظروا(
أكؿ مك ػػ  تطكلعاػػػك فػػ  مك ػػػكع ااخػػراؼ فػػػ  اسػػرعمكؿ حػػػركؼ العطػػؼ فػػػ  

ﾞﾊ   ﾐ  ﾏ  ﾎ  ﾍ  ﾌ  ﾋ  آتػػكت المرشػػكبه الللظػػ  مػػك  ػػكء فػػ  مكلػػه رعػػكلى

ﾓ   ﾒ   ﾑ ﾝ :إذ  ػػػكء العطػػػؼ ياػػػك بػػػلتـ  فػػػ  حػػػتف آتػػػر الرعبتػػػر  [ُُ]اأاعػػكـ ،
                                      الهرآاػػػ  اسػػػرعمكؿ حػػػرؼ اللػػػكء فػػػ  عػػػدة مكا ػػػ  أخػػػرل مػػػف الهػػػرآف ال ػػػرتـ مػػػكؿ رعػػػكلى:

 ﾞヂ  ダ  ゾ  ゼ  ズ  ジ  ザ  ゴ ﾝ:الاحػػػػػػؿ[ّٔ: تكٌ ػػػػػػه  .[ِْ[، ]الػػػػػػرـك
 يعؿ مسبىبكن عػف السػتر فػ  مكلػه رعػكلى: لفػكاظركا  الزمخشرٌم يذا ااخراؼ بفف الاظر 

ﾞ  ﾌ  ﾋ  ﾊ سػتر اللػكفلتف، كأمػك مكلػه رعػكلى: ف فاه متؿ: ستركا أ ؿ الاظر كا رسػتركا

 ﾏ  ﾎ  ﾍﾝ   ت ػكب الاظػر فػ فتعا  إبكحة الستر فػ  اأرض للر ػكرة كغتريػك، كا 
كبػػػكلر كع إلػػػى  كالمبػػػكح.آتػػػكر ال ػػػكل تف، كاٌبػػػه علػػػى ذلػػػؾ بػػػػلتـ  لربكعػػػد مػػػك بػػػتف الكا ػػػب 

الخطتب ا سػ كف  ا ػده تػذ ر أف  متػ  ايتػكت الرػ  كرد العطػؼ فت ػك بكللػكء فت ػك أمػر 
برعهتػب السػػتر بكلرػدبر كااعربػػكر إذ السػتر تػػؤدم إلػى الاظػػر فتهػ  لكمكعػػه، فكمعػت اللػػكء 

                                                           

 .ُّٗ-ُِٗ، شرح الحدكد الاحكتة ُُِ، ال اى الداا َْْالمبكا ، رصؼ ّْٖ/ُ  تاظر: ال ركب ُ (

 .َِٓ-ِْٗ، رصؼ المبكا  ّْٖ/ُ  تاظر: ال ركب ِ (
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د الدالة على الرعهتب ف  ال زاء، كف  يذا ارصكؿ بػتف السػتر كالاظػر، كيػك تكافػؽ مػك كر 

ﾞ  ﾞ   ﾝ  ﾜ  ﾛ  ﾚ  ﾙ  ﾘ  ﾗ  ﾖ  ﾕ فػػػػػ  آتػػػػػػة الاحػػػػػؿ، فػػػػػػفكؿ ايتػػػػػػة

ﾟ｀  グ  ギ  ガ   ヴ  ケ  カ  ヮ  ヱ  ヰゲ ﾝ :أمػػػك آتػػػة اأاعػػػكـ [ّٔ]الاحػػػؿ 
الدالػة علػى الربكعػد الزماػ  بػتف السػتر كالاظػر، إذ رهػدـ فػ   فهد  ػكء العطػؼ فت ػك بػػلتـ 

يذه السكرة ذ ر الهركف السكبهة كمك حٌؿ ب ك، كف  ذلؾ حٌث علػى الاظػر فػ  رلػؾ الػباد 

ﾞ  ┃  │  ━  ─  〞  〝  ｠  ポ  ボ   ペ  ベ   プ كمػػك صػػا  اه بماػػكزؿ أيػػؿ اللسػػكد 

  ┒  ┑  ┐  ┏  ┎  ┍       ┌  ┋  ┊  ┉  ┈  ┇    ┆  ┅      ┄

  ┖    ┕  └  ┓ﾝ:د طكتلػػػة رماػػػ  الاظػػػر مػػػف ، كفػػػ  ذلػػػؾ ذيػػػكب أزماػػػة كمػػػد[ٔ]اأاعػػػكـ
 مك مكؿ ف  المكا   اأخر الرػ  دخلر ػك اللػكء، لمػك مصػد مػف معاػى  ماصهة الستر لل

الرعهتػػب، كارصػػكؿ الاظػػر بكلسػػتر، إذ لػػتس فػػ  شػػ ء مػػف اأمػػك ف الرػػ  اسػػرعملت فت ػػك 
اللكء مك ف  يذا الم كف مف البعث علػى اسػرهراء الػدتكر كرفمػؿ ايتػكر، ف عػؿ السػتر فػ  

ف  يذا المك   مفمكران به على حدة، كالاظر بعػده مػفمكران بػه علػى حػدة كسػك ر اأرض 
اأمػػك ف الرػػ  دخلر ػػك اللػػكء علػػؽ فت ػػك كمػػكع الاظػػر بكمػػكع السػػترذ أاػػه لػػـ ترهػػدـ ايتػػة مػػك 
تحػػدك علػػى السػػتر الػػذم حػػدا علتػػه فتمػػك مبػػؿ يػػذه ايتػػة فلػػذلؾ خصػػت بػػػلتـ  الرػػ  رلتػػد 

.كمػد ربػ  معظػـ علمػكء المرشػكبه الللظػ  ا سػ كف  فػ  مػك  ُلرراخ  الم لة بتف اللعلتف  
.أمك الزمخشرٌم فهد كافؽ ا س كف  ف  رك ته العطؼ بكللػكء،  ِلذيب إلته كرددكا مك مكله

أمػػك العطػػؼ بػػػلتـ  فخر ػػه مػػف اكحتػػة ااخػػراؼ فػػ  الرربػػة بػػتف الكا ػػب كالمبػػكح، إذ إف 
كيػذا الرراخػ  ا تعاػ   الم لػة الزمكاتػة  لتـ  للرررتب الزمكا  كامر ػكء الم لػة كالرراخػ ،

                                                           

 .ُْٗ/ِ  درة الرازتؿ  ُل
 .َُٔ، فرل الرحمفُٔٓ،  شؼ المعكا ُْٓ/ُ، ماؾ الرفكتؿَُٓ  تاظر: البريكف ف  رك ته مرشكبه الهرآفِ (
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. فهػػد  عػػؿ الزمخشػػرٌم المعاػػى الػػكظتل  للحػػرؼ كدالرػػه  ُلفهػػط بػػؿ عمػػـك البعػػد كالربػػكتف
يمك اأسكس الذم ارر ز علته عاد رلستره لدمك ؽ اللركؽ  بتف حركؼ العطؼ كمد أفلػل 

ذ ػػر ايلكسػػ   ػػاـ  كمػد . ِلكأ ػكد، ككافهػػه اللخػػر الػرازم الػػذم اهػػؿ  امػػه كلػـ تػػزد علتػػه
إف المرفمػػػػػؿ ل ػػػػػذه  . ّلالزمخشػػػػػرٌم كرأم ا سػػػػػ كف  كاخرػػػػػكر رأم الزمخشػػػػػرٌم عػػػػػف غتػػػػػره

الرك ت ػػػكت السػػػكبهة، ت ػػػديك  ل ػػػك أمػػػكاان مهبكلػػػة، تم ػػػف ااعرمػػػكد علت ػػػك فػػػ  رك تػػػه يػػػذا 
اللرؽ الرعبتػرم بػتف اخػراؼ حرفػ  العطػؼ كيػ  فػ  م مكع ػك ربػرز شػت ك مػف اأسػرار 
البتكاتػػة ل رػػكب اه العزتػػز الػػذم ا تفرتػػه البكطػػؿ مػػف بػػتف تدتػػه كا مػػف خللػػه رازتػػؿ مػػف 

 تد. ح تـ حم
 ثم  –اﾝواو  -ب 

 ثم جعل   –وجعل 
كمف فركؽ الرعبتر الهرآا  ف  اسرعمكؿ حرف  لالكاك  كلتـ ، مك  كء ف  مكله 

 [989]ااعراف ﾞﾜ  ﾛ  ﾚ  ﾙ  ﾘ  ﾗ  ﾖ  ﾕ   ﾔ  ﾓ  ﾒ ﾝ  رعكلى: 

إذ عيًطؼى اللعؿ ل عؿ  على اللعؿ لخلؽ  بكلكاك، ف  حتف عيًطؼى يذا اللعؿ ف  

ﾞ  ｶ   ｵ  ｴ  ｳ  ｲ  ل ذا المك   بكلحرؼ لتـ  مكؿ رعكلى:مك   آخر مشكبه 
  ｹ  ｸ  ｷﾝ  اظر الزمخشرٌم إلى ستكؽ ايترتف كخرج إلى الهكؿ بفف  [.6]الزمر

اللعؿ ف  سكرة الزمر عيطؼ بػلتـ  الدالة على الرراخ  الررب  كمصد ب ك ياك الرررتب 
ستهرك لاسرداؿ على ف  اأحكاؿ كالررب ا ف  الزمكف الك كدم، أف ايترتف 

الكحدااتة كاتبكت مدرة اه سبحكاه فهكؿ: لل رشعتب يذا الخلؽ اللك ت للحصر مف الس 
                                                           

 .ِّْ/ّ  تاظر: معكا  الاحكُ (
 .ْٖٖ/ُِتاظر: ملكرتل اللتب   ِل
 .ٖٗ/ْ  تاظر: ركح المعكا  ّل
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آدـ، كخلؽ حكاء مف مصتراهذ إا أف إحديمك  عل ك اه عكدة مسرمٌرة، كاأخرل لـ ر ر 
ب ك العكدة، كلـ رخلؽ أاتى غتر حكاء مف مصترل ر ؿ، ف كات أدخؿ ف   كا ك آتة، 

لب لع ب السكم ، فعطل ك بػلتـ  على ايتة اأكلى، للدالة على مبكتار ك ل ك ف ان كأ 
كمزتة، كرراخت ك عا ك فتمك تر   إلى زتكدة  كا ك آتة، ف ك مف الرراخ  ف  الحكؿ 

أمك آتة ااعراؼ فهد ستهت مسكؽ اامراكف  . ُلكالمازلة، ا مف الرراخ  ف  الك كد  
ا ت كد فذ ر اأصاف للاكس معطكفكن أحديمك على ايخر بكلحرؼ على الاكس باعمة 

كمد  كف الزمخشرم أكؿ مف أشكر ل ذا  . ِلالداؿ على الرشرتؾ ف  الح ـ كيك لالكاك 
اللرؽ الرعبترم ف  ااخراؼ بتف حرف  العطؼ لالكاك  كلتـ  كمد أ كد ف  ذلؾ كخرج 

إلى أاه ا تهصد مف العطؼ بػلتـ   بارت ة م مة مف خاؿ اظره إلى الستكؽ إذ أشكر
رررتب زمكا ، بؿ اللرض الذم ك عت أ له يك الرررتب ف  الحكؿ كالمازلة كرعظتـ 
الحكؿ فتمك عيطؼ كرحرتؾ الالكس لمعرفة يذه الاعمة العظتمة، فلمك ميصد ا اعكـ 

ر عف كمد أخذ يذا الرلست كاامراكف كرعداد ذلؾ رعظتمكن كرلختمكن  كء العطؼ بػلتـ .
يػ  كابف ْٕٓل  ْلكأب  حتكف  ّلالزمخشرم  م  مف الملسرتف  كبف الزبتر اللراكط 

 . ٖلكابف عكشكر  ٕلكايلكس   ٔليػ  كأب  السعكدَٖٖلت  ٓلعكدؿ

                                                           

 .ُُٓ/ْ  ال شكؼ ُ (
 .ُّّ/ِّ  تاظر: الرحرتر كالراكتر  ِل
 .ٖٗ/ُ  تاظر: ماؾ الرفكتؿ ّ (

 .ُٖٓ/ٗ  تاظر: البحر المحتط ْ (
 .ِْٕ/ُٔ  تاظر: رلستر اللبكب ٓ (

 .ِّْ/ٕ  تاظر: إرشكد العهؿ السلتـ إلى مزاتك ال ركب ال رتـٔ (
 .َِّ/ُِ  تاظر: ركح المعكا  ٕ (
 .ُّّ/ِّ  تاظر: الرحرتر كالراكتر ٖ (
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إا إف الزمخشػػرم يػػك الرا ػػد فػػ  اعرمػػكد يػػذا المعاػػى لػػػلتـ  كل ػػذا مػػكؿ أبػػك حتػػكف 
رم ادعػػكء يػػذا المعاػػى لػػػلتـ ، كا بعػػد أف ذ ػػر  ػػاـ الزمخشػػرم: لل كمػػد ر ػػرر للزمخشػػ

لهد كمؼ الزمخشرم عاد ملردات الاص الهرآا ، كرفمؿ كمػ  .  ُلأعلـ له ف  ذلؾ سللكن  
 لمكره ك تلتة ماءمر ك للستكؽ، إذ إف يذه الملردات ي  ملركح الاص الهرآا  كزمكـ مك 

مخشػػرم فتػػه مػػف دمتػػؽ المعػػكا  كخلػػ  ا شػػكرات، لهػػد بػػرزت بك ػػكح صػػكرة إحسػػكس الز 
الدمتؽ لحركؼ المعػكا  كعاكترػه بدراسػة يػذا الاػكع ال ػكـ مػف ملػردات الللػة الشػرتلة رلػؾ 
الللة الر   ٌرم ػك اه سػبحكاه كرعػكلى بػفف  عل ػك للػة ل ركبػه ال ػرتـ رلػؾ الللػة الرػ   ػكف 

 مف أ مؿ مك تمتزيك دمة مكاءمر ك بتف الللظ كالمعاى. 
 جـ ـ اﾝفاء ـ اﾝواو

ذا َمَس فإذا َمَس ـ )   ( وا 
كمف فركؽ الرعبتر الهرآا  الر   كءت ربعكن لاخراؼ ف  اسرعمكؿ حرف  

ﾞ   ﾅ    ﾄ  ﾃ  ﾂ  ﾁ      ﾀ  ｿ  ｾ   العطؼ لاللكء  كلالكاك  مك  كء ف  مكله رعكلى:

ﾌ  ﾋ  ﾊ  ﾉ  ﾈ  ﾇ  ﾆ ﾝ  وقول: تعالى  [99]الزمر ،  ﾞ    │    ━    ─  〞  〝
    ┅  ┄  ┃ﾝ ذ ر الزمخشرٌم أف ايتة الر   كءت معطكفة بكللكء على فهد  .[8]الزمر

─  ━  │  ┃  ﾞ  مك مبل ك إامك عطلت بكللكء أا ك كمعت مسببة عف مكله رعكلى:

┉  ┈  ┇  ┆  ┅      ┄  ﾝ تعا  أا ـ تشم زكف مف ذ ر اه  [94]الزمر ،
ٌر دعك مف اشمفز مف ذ ره،  دكف مف كتسربشركف بذ ر ايل ة، فاذا مٌس أحدىيـ  ي

امك  كءت ماكسبة  اسربشر بذ ره، ف  حتف أف ايتة الر  عطلت بكلكاك لـ ره  سببكن كا 

                                                           

 .َٔٔ/ِ  البحر المحتط ُ (
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. فهد اعرمد الزمخشرٌم  ُللمك مبل ك فلـ تحرج للعطؼ بكللكء فعطلت على مك مبل ك بكلكاك
دالة حرؼ العطؼ أسكسكن ف  رك ت ه كعامة يذه الدالة بكلستكؽ، فدالة اللكء 

ببتة أمر ذ ره علمكء الللة، ف مك ردؿ على الرررتب كعلى الرعهتب ردؿ العكطلة على الس
يػ : لل اأمر التكلث: السببتة، كذلؾ غكلب ف  ُٕٔعلى السببتة، مكؿ ابف يشكـ لت

، كمكؿ المكله : لل فاذا  كات ػ اللكء ػ للعطؼ، فمعاكيك  ِلالعكطلة  ملة أك صلة  
كمكؿ ا س كف : للاأصؿ ف  ذلؾ أف  ؿ  . ّلالرررتب كالرعهتب كمد تازم مك الرسبب  

فعؿ عطؼ علته مك ترعلؽ به رعلؽ ال كاب بكابرداء، ك كف اأكؿ م  التكا ، بمعاى 
فكلزمخشرٌم  . ْلالشرط كال زاء فكأصؿ فته عطؼ التكا  على اأكؿ بكللكء دكف الكاك  

العطؼ بكلكاك ررطلب  ﾞ    ━    ─  〞  〝ﾝ ترل أف ستكؽ ايتكت الر  مبؿ مكله:
، ـ ر ف رلؾ ال مؿ سببكن لمك بعديكدكف اللكءذ أا ك  مؿ عطؼ بع  ك على بعض، فل

فمك مبل ك سببكن لمك بعديك، ف كءت بكللكء المؤذاة  ﾞ   ﾀ  ｿ  ｾ     ﾁﾝ أمك مكله: 
 بكلسببتة.        

 
  

                                                           

 .ُّٔ/ْ  تاظر: ال شكؼُ (
  .ُِٓ  ملا  اللبتب  ِل
 .َْْ  رصؼ المبكا   ّل
 .ِٕٓ-ُِٕ، كتاظر: المرشكبه الللظ  ف  الهرآف ال رتـ كأسراره الباغتة  ٓ  درة الرازتؿ ْل
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 ثاﾝثًا: حروف اヱﾝفي
 ( ﾝن يتمヱوヮ ـ ا يتمヱوﾝ  ( )カヱن ـ ا)  

ف  اسرعمكؿ حركؼ الال  بتف آتكت المرشكبه الللظ  مك  كء ف   كمف اللركؽ

، ف كء  [94]البقرة   ﾞﾉ  ﾈ  ﾇ  ﾆ  ﾅ  ﾄﾊ     ﾍ  ﾌ  ﾋﾝ  مكله رعكلى:
الرعبتر بػللف  ف  حتف آتر الرعبتر الهرآا  اسرعمكؿ أداة ال  مخرللة ف  سكرة ال معة 

ذ ر  .[7]الجمعة  ﾞ┙  ┘   ┗  ┖      ┕  └┚    ┝  ├  ┛ﾝ  فهكؿ رعكلى:
الزمخشرٌم أاه: لا فرؽ بتف لا  كللف  ف  أف  ؿ كاحدة ما مك لال  المسرهبؿ إا أف 

       ومرة بغير لفظ ﾞﾅ  ﾄ  ﾝ  ف  للف  رف تدان كرشدتدان لتس ف  لا  ففر  بللظ
 ﾞ      ┕  └ﾝ      (1).   أمك الخطتب ا س كف  فهد أك ل أف الدعكل ف  آتة سكرة البهرة

ﾞ  ｳ  ｲ  بكللة مكطعة إذ ادعكا أف الدار ايخرة خكلصة ل ـ مف دكف الاكس مكؿ رعكلى:

  ﾂ  ﾁ  ﾀ  ｿ  ｾ  ｽ  ｼ   ｻ  ｺ  ｹ  ｸ  ｷ   ｶ  ｵ       ｴ

ﾉ  ﾈ  ﾇ  ﾆ  ﾅ  ﾄ   ﾃ ﾝ  لذلؾ أ د الال  ف  يذه ايتة  [94-99]البقرة ،
كات الدعكل فت ك دكف بػللف  أا ك أبل  ف  الال  مف لا  أمك آتة سكرة ال معة ف 

│  ┃  ┄  ﾞ  الدعكل ف  سكرة البهرة أا ـ ادعكا كاتة اه رعكلى ل ـ مكؿ رعكلى:

  ┖      ┕  └  ┓  ┒                 ┑       ┐  ┏  ┎  ┍  ┌   ┋  ┊  ┉  ┈  ┇    ┆  ┅

┙  ┘   ┗ ﾝ :كا تلـز مف الكاتة ه أف تخص ـ اه رعكلى بكلتكاب ،  [ٕ-ٔ]ال معة
 . ِلكبكل اة فكمرصر على ال  الكاتة بػلا 

                                                           

 .ِّٓ/ْ  ال شكؼ  ُل
 .ِٕٔ-ِٔٔ/ُ  تاظر: درة الرازتؿِ (



 ≒∫∽  

 

     

   

 

فروプ حروف ال┇عاني بين آياｻ ال┇تشابه 
 ال┃ブظي في تブسير الز┆ﾎشرّي

 ┅ـاﾏة سالـرة ح┇ـ┄. ﾏ. ساه

 ر حسين صالحﾏ. خض أ. ┄.

 

ｺ┃الع┃و┄ ┆ج ｺاإسا┆ي 

 ( ﾏﾐ26العـ  ( ｺالسنـ )7 ) 

كترلػػػؽ مػػػ  ا سػػػ كف  فػػػ   امػػػه السػػػكبؽ  ػػػؿ مػػػف ال رمػػػكا  كابػػػف  مكعػػػة كأبػػػ   
فكلذم تبدك أف أمكاؿ أغلب علمكء المرشكبه الللظ  مكافهة لمك أفػكده  . ُلتحتى اأاصكرم

الالػػػ  للػػػف  الزمخشػػػرٌم فػػػ  اللػػػرؽ بػػػتف ايترػػػتف. فهػػػد  ػػػ ء بػػػفمكل الحػػػرفتف كيػػػك حػػػرؼ 
ـى مك اٌدعػكه فهػد اٌدعػكا أف الػدار ايخػرة خكلصػة ل ػـ ف ػكء الحػرؼ للػف  الػداؿ  لتكافؽ ًعظى

أمك ف  سكرة ال معة فلػـ ت ػف زعم ػـ أا ػـ    كالبركت لتاهض دعكايـ كتبطل ك.على الهط
بطكلػػه إلػػى  أكلتػػكء مػػف دكف الاػػكس بًعظىػػـ مػػك  ػػكء فػػ  سػػكرة البهػػرة فلػػـ تحػػرج فػػ  التػػه كا 

اأمكل ف  بكبه فكمرصػر ال ػاـ علػى الحػرؼ لا . كممػك تابلػ  ا شػكرة إلتػه فػ  الحرؼ 
يذا المك   أف الزمخشرٌم مػد خػكلؼ أمػكاؿ  م ػكر الاحػكة فتمػك ذ ػره مػف أف للػف  رػدؿ 
على اسرلراؽ الالػ  فػ  الػزمف المسػرهبؿ بخػاؼ لا ، كمػد ذ ػر متػؿ ذلػؾ فػ  الملصػؿ 

. كلػػتس ذلػػؾ فحسػػب بػػؿ اسػػب  ِلالػػ  المسػػرهبؿ فػػذ ر أف لػػف لرف تػػد مػػك رعطتػػه لا  مػػف
، كمد باى على يػذا  ّلالاحكة إلى الزمخشرٌم الهكؿ بدالة للف  على الرفبتد ف  اأامكذج

فهد ذ ر أف الال   [ُّْ]اأعراؼ: ﾞ┛  ┚  ┙ﾝ  الهكؿ مذيبه ااعرزال  عاد مكله رعكلى:
يػػ  ُٖٓكمػد خػكلؼ السػ تل  لت . ْلبػللف  ياك دلتؿ على الػ  الرؤتػة فػ  الػداتك كايخػرة

الزمخشػػػػرٌم فػػػػذ ر أف األلػػػػكظ مشػػػػك لة للمعػػػػكا  فحػػػػرؼ لا  اـ بعػػػػديك ألػػػػؼ تمرػػػػد ب ػػػػك 
الصػػكت كا تهطعػػه ر ػػػتتؽ الػػالس، فتمرػػد للظ ػػػك بكمرػػداد معاكيػػك، كللػػػف  بع ػػس ذلػػػؾ، 

لا  ف  المك    بحرؼ [ٕ]ال معػة:ﾞ    ┖      ┕  └ﾝ كمف ذلؾ مك  كء ف  الهرآف ال رتـ
الػػػذم امرػػػرف فتػػػه حػػػرؼ الشػػػرط بكللعػػػؿ فصػػػكر مػػػف صػػػت  العمػػػـك فكاسػػػحب علػػػى  متػػػ  

                                                           

 .ّّ، فرل الرحمفَُّ،  شؼ المعكا ٕٔ  تاظر: البريكف ف  رك ته مرشكبه الهرآفُ (
 .َْٕ، الملصؿ ف  صاكعة ا عراب ُْٔ-ُْٓ/ِ  تاظر: ال شكؼ  ِل
 .ّٕٖ/ْ، البريكف ف  علـك الهرآف ّٕٖ  تاظر: ملا  اللبتب ّل
 .ُْٔ/ِال شكؼ   تاظر: ْ (
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┒  ┓        ┊  ┋   ┌  ┍  ┎  ┏  ┐       ┑   ┆    ┇  ┈  ┉   ﾞ اأزماة مكؿ رعكلى:

┖      ┕  └ ﾝ :كمػػػكؿ فػػػػ  سػػػكرة البهػػػرة[ٕ-ٔ]ال معػػػة ،  ﾞﾅ  ﾄ ﾝ    فهٌصػػػػر مػػػف سػػػػعة

، كلتسػػت لإٌف  ياػػك [ْٗ]البهػػرة:  ﾞｲ  ｷ   ｶ  ｵ   ｴ  ｳ ﾝ  الالػػ  كمػػٌرب أف مبلػػه
كابػف   ِليػػ ُٓٔ. كمد اهؿ يػذا الرك تػه ابػف الزمل ػكا  لت ُلم  ل كف  مف صت  العمـك

، كمد ركسط الزر ش  فذ ر أف لا  كللف  لم رد الال  عػف اأمػكر  ّليػ ُٕٓالهتـ لت
    احػرج علػى الرفبتػد بهكلػه رعػكلى:المسرهبلة، كالرفبتػد كعدمػه تؤخػذاف مػف دلتػؿ خػكرج فمػف 

 ゙  ┸  ┷  ┶  ┵  ┴ﾝ:كبهكله رعكلى: [ِْ]البهرة  ゙ﾁ  ﾀ  ｿﾝ :عكرض  [ّٕ]الحج

كلك  كات للرفبتد لـ تهتد مالت ك بكلتـك كبهكلػه  [ِٔ]مرتـ: ﾞ  ﾄ  ﾃ  ﾂ  ﾁﾝ :بهكله

كاأصػػؿ كلػػك  كاػػت للرفبتػػد ل ػػكف ذ ػػر اأبػػد ر رتػػران  [ٓٗ]البهػػرة: ﾞ  ﾆ  ﾅ  ﾄﾝ رعػػكلى:

      ﾞ  ┌  ┋  ┊   ┉ﾝ  عدمػػه، كمػػد اسػػرعملت لا  لاسػػرلراؽ كالرفبتػػد  هكلػػه رعػػكلى:

           [ِٓٓ]البهػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة: ﾞ┶     ┵     ┴ ﾝ   و  ﾞ┍  ┌  ┋  ┊  ┉ ﾝ ، كمكلػػػػػػػػػػػػػػػػػػه[ّٔفػػػػػػػػػػػػػػػػػػكطر: ]

، كغتػػػػػػره ممػػػػػػك يػػػػػػك  [َْاأعػػػػػػراؼ: ] ﾞ｠  ポ  ボ  ペ  ベ  プ    ブ    ピ  ビ ﾝ  كمكلػػػػػػه:
ياػػػك لا  دكف للػػػف  ف ػػػذا تػػػدؿ علػػػى أا ػػػك لم ػػػرد الالػػػ ، كالرفبتػػػد للرفبتػػػد كمػػػد اسػػػرعملت 
 تسرلكد مف دلتؿ آخر.

لػػػػى ياػػػػك اصػػػػؿ إلػػػػى ا كتػػػػة يػػػػذا البحػػػػث الػػػػذم عشػػػػاك فتػػػػه مػػػػ   رػػػػكب ال شػػػػكؼ   كا 
للزمخشرم ك رب علمػكء أ ػاء بػذلكا   ػديـ فػ  رػفلتؼ مصػالكت عظتمػة خدمػة ل رػكب 

 لالمرشكبه الللظ  ف  الهرآف ال رتـ .  اه كراككلكا فت ك أحد أسرار  ركب اه رعكلى
                                                           

 .ُِّ-ُُّ  تاظر: ارك ج الل ر ف  الاحك ُل
 .ٖٓ-ْٖ  تاظر: الربتكف ف  علـ البتكف  ِل
 .ٔٗ-ٓٗ/ُ  تاظر: بدا   اللكا د  ّل
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ه الذم باعمره ررـ الصكلحكت، كالحمد ه الذم تسػر ككفػؽ  رمػكـ يػذا البحػث الحمد
 حرى ظ ر ب ذه الصكرة، كاخرـ بحتاك يذا بارك ج أيـ مك ركصلاك له ف  البحث:

  لهػػد ظ ػػرت أيمتػػة البحػػث فػػ  المرشػػكبه الللظػػ  فػػ  صػػعكبة مفخػػذه اظػػرا
مػػػك تحرمػػػػه المرشػػػػكبه مػػػػف دراسػػػػة الشػػػػ ء كاظتػػػػره فػػػػ  المعػػػػكا  المرهكربػػػػة ل

 كالمرشكب ة .

   ر لى مف خاؿ البحث رلكؽ رلستر ال شكؼ على غتره مػف الرلكسػتر فػ
 تتػر مػػف ال كااػب، كمػػد  كاػت للزمخشػػرم اظػرات باغتػػة فػكؽ ب ػػك غتػػره، 

 فهد  كف له أتر كا ل فتمف  كء بعده مف الملسرتف.

 رم بحػػركؼ المعػػكا  كأدرؾ مػػك للحػػرؼ مػػف أتػػر فعػػكؿ فػػ  اعراػػى الزمخشػػ
رلتتػػر دالػػة اللعػػؿ كرك ت ػػه الك  ػػة الرػػ  تشػػتر إلت ػػك، ف ػػك تػػرل أف ل ػػؿ 
فعػػػؿ مػػػ  حرفػػػه دالػػػة خكصػػػة كمعاػػػى تحػػػدده ذلػػػؾ الحػػػرؼ كتعػػػتف علػػػى 

 ف مه.

  ػػػكف الزمخشػػػرم بصػػػرم المػػػذيب فػػػ  مسػػػفلة الر ػػػمتف الاحػػػكم، ف ػػػك ا 
كا  المخرللػػة بػػؿ تػػرل أٌف اللعػػؿ ت ػػمف تهػػكؿ برعكمػػب الحػػركؼ فػػ  المعػػ
 معاى فعؿ آخر فتعدل رعدتره.

  ،ربتف مف خاؿ البحث أف الستكؽ يك الطرتؽ السلتـ ف  رك تػه المرشػكبه
ف ك تحم  مػف الكمػكع فػ  الرك ت ػكت ال ػعتلة، كيػك ختػر سػاح تػرد بػه 

 على الطكعاتف ف  الهرآف ف  مرشكب ه الللظ .

 

أف تعلػك عػف بحكاه كرعػكلى سػكبذله ف  يذا البحػث اسػفؿ اه  يذا مك تسر اه درسه    
     ، كأف تهتػػػػػؿ العتػػػػػرة، كأف ت علػػػػػه فػػػػػ  العلػػػػػـ الاػػػػػكف  الخػػػػػكلص البػػػػػكم ، كاه أعلػػػػػـ. الزلػػػػػة

 العكلمتف اله كصحبه أ معتف، كالحمد ه ربكصلى اه على ستداك محمد، كعلى 
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لل ػػؿ  ػػاؿ الػػدتف عبػػدالرحمف بػػف أبػػ  ب ػػر ا رهػػكف فػػ  علػػـك الهػػرآف، أبػػك ا -
يػػػ ، رحهتػػؽ: مر ػػز الدراسػػكت الهرآاتػػة، م مػػ  الملػػؾ ف ػػد ُُٗالسػػتكط  لت

 ، د.ت.ُلطبكعة المصحؼ الشرتؼ، الممل ة العربتة السعكدتة، ط

أسػػػرار الرشػػػكبه اأسػػػلكب  فػػػ  الهػػػرآف ال ػػػرتـ، د. شػػػلركغ عبػػػكد، دار المحٌ ػػػة  -
 ـ.ََِّيػ ػ ُِْْ، ُالبت كء، بتركت ػ لباكف، ط

يػػػػ ، َُّْإعػػراب الهػػػرآف كبتكاػػه، محتػػػ  الػػدتف احمػػػد مصػػطلى دركتػػػش لت -
 يػ .ُُْٓ، ْدار ا رشكد للشؤكف ا سامتة، حمص ػ سكرتك، ط

 ـ.ُٓٗٗ، ُبتركت، ط–اأعاـ، ختر الدتف الزر ل ، دار العلـ للماتتف  -

تكسػػػؼ  اابػػػكه الػػػركاة علػػػى أابػػػكه الاحػػػكة،  مػػػكؿ الػػػدتف أبػػػك الحسػػػف علػػػ  بػػػف -
 يػ.ُِْْ، ُيػ ، الم ربة العصرتة ػ بتركت، طْٔٔالهلط  لت

البحػػػر المحػػػتط، ميحٌمػػػد بػػػف تكسػػػؼ الشػػػ تر بػػػفب  حتػػػكف اأادلسػػػ ، رحهتػػػؽ:  -
، شػػػكرؾ فػػػ  الشػػػتا عػػػكدؿ أحمػػػد عبػػػد المك ػػػكد، الشػػػتا علػػػ  ميحٌمػػػد معػػػكض

الم تد الاػكم ، د. أحمػد الا ػكل  ال مػؿ.، دار ال رػب الرحهتؽ: د. ز رتك عبد
 ـ.ََُِيػ ػ ُِِْ، ُلمتة، بتركت ػ لباكف، طالع

بػػدا   اللكا ػػد، ابػػف مػػتـ ال كزتػػة، دار ال رػػكب العربػػ ، بتػػركت ػ لباػػكف، د.ط،  -
 د.ت.

البريػػكف فػػ  رك تػػه مرشػػكبه الهػػرآف لمػػك فتػػه مػػف الح ػػة كالبتػػكف، ماشػػكر باسػػـ:  -
أسػرار الر ػرار فػ  الهػرآف، بريػكف الػػدتف محمػكد بػف حمػزة بػف اصػر ال رمػػكا  

، ِالهػكيرة، ط –يػ ، رحهتؽ: عبػدالهكدر أحمػد عطػك، دار ااعرصػكـ َٓٓلت
 يػ.ُّٔٗ
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البريكف فػ  علػـك الهػرآف، أبػك عبػداه بػدر الػدتف ميحٌمػد بػف عبػداه بػف ب ػكدر  -
يػػ ، رحهتػؽ: ميحٌمػد أبػك الل ػؿ إبػرايتـ، دار إحتػكء ال رػب ْٕٗالزر ش  لت

 ـ.ُٕٓٗػ ػئُّٕ، ُالعربتة، عتسى البكب  الحلب  كشر ك ه، ط

بلتػػػة الكعػػػكة فػػػ  طبهػػػكت الللػػػكتتف كالاحػػػكة، عبػػػدالرحمف بػػػف أبػػػ  ب ػػػر  ػػػاؿ  -
يػػػػ ، رحهتػػػؽ: محمػػػد أبػػػك الل ػػػؿ إبػػػرايتـ، الم ربػػػة ُُٗالػػػدتف السػػػتكط  لت

 العصرتة، لباكف ػ صتدا، د.ط، د. ت.

الربتػكف فػ  علػـ البتػكف المطلػ  علػى إع ػكز الهػرآف، عبػدال رتـ بػف عبدالكاحػد  -
يػػػػ ، رحهتػػػؽ: أحمػػػد ُٓٔم المعػػػركؼ بػػػكبف الزمل ػػػكا  لتبػػف خلػػػؼ اااصػػػكر 

 يػ. ُّّٖ، ُمطلكب، خدت ة الحدتت ، مطبعة العكا ، بلداد، ط

الرحرتػػر كالراػػكتر المسػػمى ل رحرتػػر المعاػػى السػػدتد كراػػكتر العهػػؿ ال دتػػد فػػ   -
رلسػػػتر ال رػػػكب الم تػػػد ، محمػػػد الطػػػكير بػػػف محمػػػد بػػػف محمػػػد الطػػػكير بػػػف 

ط،  الػػػػػػدار الركاسػػػػػػتة للاشػػػػػػر، رػػػػػػكاس، د. يػػػػػػػ ،ُّّٗعكشػػػػػػكر الركاسػػػػػػ  لت
 ـ. ُْٖٗ

رلستر أب  السعكد، إرشػكد العهػؿ السػلتـ إلػى مزاتػك ال رػكب ال ػرتـ، محمػد ابػف  -
يػػػػ ، دار إحتػػػكء الرػػػراث ِٖٗمحمػػػد بػػػف مصػػػطلى أبػػػك السػػػعكد العمػػػكدم لت

 العرب ، بتركت ػ لباكف، د. ط، د. ت.

شػػػر ة م ربػػػة  يػػػػ ،ُُّٕرلسػػػتر المراغػػػ ، أحمػػػد بػػػف مصػػػطلى المراغػػػ  لت -
 ـ.ُْٔٗيػ ػ ُّٓٔ، ُكمطبعة مصطلى البكب  الحلب  كأكاده، مصر، ط

 ػػػكم  الػػػدركس العربتػػػة، مصػػػطلى اللاتتاػػػ ، المطبعػػػة العصػػػرتة، بتػػػركت،  -
 ـ.ُّٔٗيػ ػ ُّّٖ، ٖط
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يػػػ ، ْٕٗال اػػى الػػداا  فػػ  حػػركؼ المعػػكا ، أبػػك مكسػػـ عبػػداه المػػرادم لت -
ميحٌمػػػػد اػػػػدتـ فك ػػػػؿ، دار ال رػػػػػب اأسػػػػػركذ  –رحهتػػػػؽ: د. فخػػػػر الػػػػدتف مبػػػػككة 

 لباكف، د. ط، د. ت. –العلمتة، بتركت 

الدراسػػػكت الاحكتػػػة كالللكتػػػة عاػػػد الزمخشػػػرٌم، د. فك ػػػؿ صػػػكلل السػػػكمرا  ،  -
 ـ.ُُٕٗيػ ػ َُّٗمطبعة ا رشكد ػ بلداد، د. ط، 

درة الرازتؿ كغرة الرفكتؿ، أبك عبداه ميحٌمػد بػف عبػداه ااصػب كا  ا سػ كف   -
يػػػػ ، دراسػػػة كرحهتػػػؽ: د. ميحٌمػػػد مصػػػطلى آتػػػدتف،  كمعػػػة أـ الهػػػرل، َِْلت

مع ػػػد البحػػػكث العلمتػػػة، م ػػػة  -كزارة الرعلػػػتـ العػػػكل ، سلسػػػة الرسػػػك ؿ العلمتػػػة
 ـ.ََُِيػ ػ ُِِْ، ُالم رمة، ط

فكتػػػػػػػؿ، أبػػػػػػػك عبػػػػػػػداه محمػػػػػػػد بػػػػػػػف عبػػػػػػػداه الخطتػػػػػػػػب درة الرازتػػػػػػػؿ كغػػػػػػػرة الر -
 ـ. ُّٕٗيػ ، دار ايفكؽ بتركت، د. ط، َِْا س كف لت

رصػػػؼ المبػػػكا  فػػػ  شػػػرح حػػػركؼ المعػػػػكا ، أحمػػػد بػػػف عبػػػد الاػػػكر المػػػػكله   -
، ّيػػػػػ ، رحهتػػػػؽ: أحمػػػػد بػػػػف ميحٌمػػػػد الخػػػػراط، دار الهلػػػػـ، دمشػػػػؽ، طَِٕلت

 ـ.ََِِيػ ػُِّْ

عظػتـ كالسػب  المتػكا ، شػ كب الػدتف محمػكد ركح المعكا  ف  رلسػتر الهػرآف ال -
يػػػػ ، رحهتػػػؽ: علػػػ  عبػػػد البػػػكرم عطتػػػة، دار َُِٕبػػػف عبػػػداه ايلكسػػػ  لت

 يػ.ُُْٓ، ُال رب العلمتة ػ بتركت، ط

السػػػػراج الماتػػػػر فػػػػ  ا عكاػػػػة علػػػػى معرفػػػػة بعػػػػض معػػػػكا   ػػػػاـ رباػػػػك الح ػػػػتـ  -
بعػة يػػ ، مطٕٕٗالخبتر، شمس الدتف محمد بف أحمد الخطتب الشػربتا  لت

 يػ.ُِٖٓبكاؽ لاأمترتة ػ الهكيرة، د. ط، 
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شرح اأشمكا  على أللتة ابػف مكلػؾ، علػ  بػف ميحٌمػد بػف عتسػى أبػك الحسػف  -
يػػ  ُُْٗ، ُلباػكف، ط –يػ ، دار ال رػب العلمتػة، بتػركت ََٗاأشمكا  لت

 ـ.ُٖٗٗػ 

يػػػػػ ، ِٕٔشػػػػرح ال كفتػػػػة الشػػػػكفتة، محمػػػػد بػػػػف عبػػػػداه بػػػػف مكلػػػػؾ ال تػػػػكا  لت -
دالماعـ أحمػػػد يرتػػػدم،  كمعػػػة أـ الهػػػرل، مر ػػػز البحػػػث العلمػػػ  رحهتػػػؽ: عبػػػ

حتكء الرراث ا سام ،  لتة الشرتعة كالدراسػكت ا سػامتة، م ػة الم رمػة،  كا 
 ، د. ت.ُط

شرح اللصػتل للزمخشػرم رحهتػؽ: إبػرايتـ بػف عبػداه اللكمػدم، مكمػت  كمعػة  -
 يػ.ُُْٓأـ الهرل باشره، د. ط، 

الػػػدتف عبػػػداه بػػػف أحمػػػد بػػػف علػػػ  بػػػف ميحٌمػػػد شػػػرح الحػػػدكد الاحكتػػػة،  مػػػكؿ  -
يػ ، حههه كمدـ له: د. ميحٌمػد الطتػب إبػرايتـ، دار الالػك س، ِٕٖاللك    لت

 ـ.ُٗٔٗيػ ػ ُُْٕ، ُبتركت ػ لباكف، ط

يػػ ، عػكلـ ال رػب، بتػركت ػ لباػكف، د. ط، ّْٔشرح الملصػؿ، ابػف تعػتش لت -
 د. ت.

تحتى بػف حمػزة بػف علػ  ابػف  الطراز أسرار الباغة كعلـك حهك ؽ ا ع كز، -
، ُيػػ ، الم ربػة العصػرتة، بتػركت ػ لباػكف، طْٕٓإبرايتـ الحستف العلكم لت

 يػ.ُِّْ

علػى طرتػؽ الرلسػتر البتػكا ، د. فك ػؿ صػكلل السػكمرا  ،  كمعػة الشػكرمة ػ  -
 ـ.ََِْيػ ػ ُِْٓا مكرات العربتة المرحدة، د. ط، 
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لحسػػػف بػػػف محمػػػد بػػػف حسػػػتف غرا ػػػب الهػػػرآف كرغك ػػػب اللرمػػػكف، اظػػػكـ الػػػدتف ا -
الهم  الاتسكبكرم، رحهتؽ: الشتا ز رتك عمراف، دار ال رب العلمتػة، بتػركت ػ 

 ـ. ُٔٗٗيػ ػ ُُْٔ، ُلباكف، ط

فػػرل الػػرحمف ب شػػؼ مػػك تلرػػبس مػػف الهػػرآف، زتػػف الػػدتف ز رتػػك بػػف ميحٌمػػد بػػف  -
يػػ ، رحهتػؽ: ميحٌمػد علػ  الصػكبكا ، دار ِٔٗأحمد بف ز رتػك اأاصػكرم لت

 ـ.ُّٖٗيػ  ػَُّْ، ُلباكف، ط –ال رتـ، بتركت  الهرآف

يػػ ، ّٓٗاللركؽ الللكتة، أبك ال اؿ الحسف بف عبػداه بػف سػ ؿ العسػ رم ل -
رحهتػػؽ: محمػػػد إبػػػرايتـ سػػػلتـ، دار العلػػػـ كالتهكفػػػة للاشػػػر كالركزتػػػ ، الهػػػكيرة ػ 

 ط، د.ت. مصر، د.

يػػػ ، َُٖال رػػكب، عمػػر بػػف عتمػػكف بػػف مابػػر أبػػك بشػػر الملهػػب  بسػػتبكته لت -
يػػ َُْٖ، ّالهػكيرة، ط –رحهتؽ: عبدالساـ ميحٌمد يػكركف، م ربػة الخػكا   

 ـ.ُٖٖٗػ

 رػػػػػكب حػػػػػركؼ المعػػػػػكا  كالصػػػػػلكت، عبػػػػػدالرحمف بػػػػػف إسػػػػػحكؽ أبػػػػػك الهكسػػػػػـ  -
يػ ، رحهتؽ: عل  ركفتؽ الحمد، مؤسسػة الرسػكلة، بتػركت ػ ّّٕالز ك   لت

 ـ.ُْٖٗ، ُلباكف، ط

يػػػػ ، ّٖٓعتسػػى الرمػػكا  لت  رػػكب معػػكا  الحػػركؼ، أبػػك الحسػػف علػػ  بػػف -
حههه كخرج شكايده كعلؽ علته كمػدـ لػه: د. عبػداللركح إسػمكعتؿ شػلب ، دار 

 ا  ة مصر للطب  كالاشر، الل كلة ػ مصر، د. ط، د. ت.

ال شػػكؼ عػػف حهػػك ؽ الرازتػػؿ كعتػػكف اأمككتػػؿ فػػ  ك ػػكه الرفكتػػؿ، أبػػك الهكسػػـ  -
الػػرزاؽ الم ػػدم، دار يػػػ ، رحهتػػؽ: عبػػد ّٖٓمحمػػكد بػػف عمػػر الزمخشػػرٌم لت

 بتركت، د. ط، د. ت. –إحتكء الرراث العرب  
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 ( ﾏﾐ26العـ  ( ｺالسنـ )7 ) 

 شػػؼ المعػػكا  فػػ  المرشػػكبه مػػف المتػػكا ، بػػدر الػػدتف أبػػك عبػػداه ميحٌمػػد بػػف  -
 –ال ػكاد خلػؼ، دار الكفػكء  عبد يػ ، رحهتؽ: د.ّّٕإبرايتـ ابف  مكعة لت

 ـ.َُٗٗيػ ػَُُْ، ُالماصكرة، ط

ؽ الللكتة، أبك البهكء أتػكب بػف مكسػى ال لتكت مع ـ ف  المصطلحكت كاللرك  -
يػػػػػ ، رحهتػػػػؽ: عػػػػداكف دركتػػػػش، ميحٌمػػػػد َُْٗالحسػػػػتا  الهرتمػػػػ  ال لػػػػكم لت

 بتركت، د. ط ، د، ت. –المصرم، مؤسسة الرسكلة 

اللبػكب فػ  علػؿ الباػػكء كا عػراب، أبػك البهػكء محػػ  الػدتف عبػداه بػف الحسػػتف  -
، ُدمشػػػػػػػؽ، طالع بػػػػػػػرم، رحهتػػػػػػػؽ: غػػػػػػػكزم مخرػػػػػػػكر طلتحػػػػػػػكت، دار الل ػػػػػػػر، 

 ـ.ُٓٗٗ

     اللبػػػكب فػػػ  علػػػـك ال رػػػكب، أبػػػك حلػػػص عمػػػر بػػػف علػػػ  بػػػف عػػػكدؿ الدمشػػػه   -
َمػد معػكض،   قَٖٖت بعد ل  ، رحهتؽ: عكدؿ أحمػد عبػد المك ػكد، علػ  ميحى

 ـ.ُٖٗٗيػ ػ ُُْٗ، ُلباكف، ط–بتركت  –دار ال رب العلمتة 

بتػػركت ػ لسػػكف العػػرب، محمػػد بػػف م ػػـر بػػف ماظػػكر اأفرتهػػ ، دار صػػكدر،  -
 ، د. ت.ُلباكف، ط

يػػ ُِْٕ، ٓالللة العربتة معاكيك كمباكيك، رمكـ حسكف عمر، عكلـ ال رب، ط -
 ـ.ََِٔػ 

المرشػػػكبه الللظػػػ  فػػػ  الهػػػرآف ال ػػػرتـ كأسػػػراره الباغتػػػة دراسػػػة رحلتلتػػػة لرػػػراث  -
علمػػػكء المرشػػػكبه الللظػػػ ، د. صػػػكلل بػػػف عبػػػداه الشػػػترم، م مػػػ  الملػػػؾ ف ػػػد 

 يػ.ُِْٓؼ، المدتاة الماكرة، د. ط، لطبكعة المصحؼ الشرت

مدرسػػة ال كفػػة كما   ػػك فػػ  دراسػػة الللػػة كالاحػػك، م ػػدم المخزكمػػ ، مطبعػػة  -
 ـ.ُٖٓٗ، ِمصطلى البكب  الحلب ، ط
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ｺ┃الع┃و┄ ┆ج ｺاإسا┆ي 

 ( ﾏﾐ26العـ  ( ｺالسنـ )7 ) 

الملصػػػػؿ فػػػػ  صػػػػاكعة ا عػػػػراب، أبػػػػك الهكسػػػػـ محمػػػػكد بػػػػف عمػػػػر الزمخشػػػػرٌم  -
يػػػ ، رحهتػػؽ: د. علػػ  أبػػك ملحػػػـ، م ربػػة ال ػػاؿ، بتػػركت ػ لباػػػكف، ّٖٓلت
 ـ. ُّٗٗ ،ُط

المهر ػػػب، ميحٌمػػػد بػػػف تزتػػػد بػػػف عبػػػد اأ بػػػر أبػػػك العبػػػكس المعػػػركؼ بػػػكلمبرد  -
تمػة، عػكلـ ال رػب، بتػركت، د.ت، ظيػ ، رحهتؽ: ميحٌمد عبدالخكلؽ عِٖٓلت
 ط.  د.

مػػاؾ الرفكتػػؿ الهػػكط  بػػذكم ا لحػػكد كالرعطتػػؿ فػػ  رك تػػه المرشػػكبه الللػػظ مػػف  -
يػػػػػ ، َٖٕهلػػػػ  اللراػػػػكط  لتآم الرازتػػػػؿ، أحمػػػػد بػػػػف إبػػػػرايتـ بػػػػف الزبتػػػػر الت
 ـ.ُّٖٗيػ ػ َُّْ، ِرحهتؽ: سعتد اللاح، دار اللرب ا سام ، ط

مػػػف أسػػػرار حػػػركؼ العطػػػؼ فػػػ  الػػػذ ر الح ػػػتـ لاللػػػكء كتػػػـ ، ميحٌمػػػد اأمػػػتف  -
 ـ.ُٖٗٗيػ ػ َُْٗ، ُالخ رم، الهكيرة م ربة كيبة، ط

مػد ملا  اللبتب عف  رب ااعكرتب،  مػكؿ الػدتف عبػداه بػف تكسػؼ بػف أح  -
 –يػػػ ، رحهتػػؽ: د. مػػكزف المبػػكرؾ ُٕٔابػػف عبػػداه بػػف تكسػػؼ بػػف يشػػكـ لت

 ـ.ُٖٓٗ، ٔدمشؽ، ط –محمد عل  حمد اه، دار الل ر 

ملػػػكرتل اللتػػػب، أبػػػك عبػػػداه ميحٌمػػػد بػػػف عمػػػر بػػػف الحسػػػف فخػػػر الػػػدتف الػػػرازم  -
 يػ.َُِْ، ّيػ ، دار إحتكء الرراث العرب ، بتركت، طَٔٔلت

أحمػػد بػػف رتمتػػة، رحهتػػؽ: محمػػكد محمػػد محمػػكد  مهدمػػة فػػ  أصػػكؿ الرلسػػتر، -
 ط، د.ت. اصكر، م ربة الرراث ا سام ، د.

، ُعمػػػكف، ط–معػػػكا  الاحػػػك، د. فك ػػػؿ صػػػكلل السػػػكمرا  ، دار السػػػاطتف  -
 ـ.ََُِيػ ػُُّْ
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يػػ ، رحهتػؽ: ِٔٔمع ـ اأدبكء، ش كب الدتف أبك عبداه تػكمكت الحمػكم لت -
يػػػػ ػ ُُْْ، ُػػػػ لباػػػكف، ط تػػػركتإحسػػػكف عبػػػكس، دار اللػػػرب ا سػػػام ، ب

 ـ.ُّٗٗ

مػػػا ج الزمخشػػػرٌم فػػػ  رلسػػػتر الهػػػرآف كبتػػػكف إع ػػػكزه، د. مصػػػطلى الصػػػككم  -
 ، د.ت.ِال كتا ، دار المعكرؼ ػ مصر، ط

يػػػػػ ، رحهتػػػػؽ: محمػػػػد الباػػػػك، دار ُٖٓارػػػػك ج الل ػػػػر فػػػػ  الاحػػػػك، السػػػػ تل  لت -
 يػ.َُْْالرتكض، د. ط، 

 ، د. ت.ُٓلمعكرؼ، طيػ ، دار اُّٖٗالاحك الكاف ، عبكس حسف لت -

اه اأاصػكرم دبكء، عبدالرحمف بف محمد بف عبتػدازية االبكء ف  طبهكت اأ -
يػ ، رحهتػؽ: إبػرايتـ السػكمرا  ، م ربػة الماػكر، ٕٕٓأبك البر كت اأابكرم لت

 الزرمكء ػ اأردف، د. ط، د.ت.

 اظرات مػف ا ع ػكز البتػكا  فػ  الهػرآف ال ػرتـ اظرتػك كرطبتهتػك، سػكم  محمػد -
 ـ.ََِٔ، ُيشكـ حرتز، دار الشركؽ  ػ عمكف ػ اأردف، ط

يمػػػػػ  ال كامػػػػػ  فػػػػػ  شػػػػػرح  مػػػػػ  ال كامػػػػػ  فػػػػػ  علػػػػػـ العربتػػػػػة،  ػػػػػاؿ الػػػػػدتف   -
السػػػػػتكط ، عاػػػػػ  برصػػػػػحتحه: السػػػػػتد ميحٌمػػػػػد بػػػػػدر الاعسػػػػػكا ، دار المعرفػػػػػة 

 ال كمعتة للطبكعة كالاشر، بتركت، د. ط، د. ت.

العبكس شػمس الػدتف أحمػد بػف محمػد كفتكت اأعتكف كأابكء أباكء الزمكف، أبك  -
يػػػ ، رحهتػػؽ: إحسػػكف ُٖٔبػػف إبػػرايتـ بػػف أبػػ  ب ػػر ابػػف خل ػػكف البرم ػػ  لت

 عبكس، دار صكدر، بتركت د. ط، د. ت.


