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Abstract
These linguistic issues are linked with the recitations &
recitations, in their turn, are linked with dialects to ease the
reading of the holy Koran to Arab tribes the Koran has been
descended in their language. This is supported by the following
Quranic verse “We have eased the Koran for recitation, so is
there any wise who reads”.
Despite all these facts, some have denied the chronological
embracing of recitations, such as Imam Al-Ridha who has
blatantly stated and in more than one occasion his denial of this
phenomenon. Nevertheless, he has mentioned more than (50)
recitations, some according to the seven types of recitations,
some individualistic and other anonymous. His dependence on
these recitations clearly shows the significance of recitations in
the linguistic lesson and their facilitating the students’
understanding of the linguistic rules.
The methodology adopted in this paper is as follows; an
introduction followed by the linguistic issues according to their
mentioning in the explanation and finally the conclusion. There
are some remarks I should highlight; firstly, I have not
translated for those recitors for their reputation, I depended, in
tracing back recitations, on the books of narrator, in their
linguistic formulation on books of justifications, secondly, I
have mentioned the statement (others have read), where I meant
the seven recitations. Keyword : Guidance , intepretation , readings
ممخص البحث
، إذ صػػؿ قذاػػة إذ مػػة الا ػرابات إ، إف صػػما الاػرابات بةلملػػا الصرب ػػا صػػما كص اػػا
كجكه أداب كممةت الارآف كك ا الذطؽ باػة ؤ ػد اػذا مػة جػةب حػي الحػد ث قػف ر ػكؿ
اهلل صػػما اهلل قم ػػل ك ػػمـ ذذإف اػػذا الاػرآف أذػػزؿ قمػػا ػػبصا أحػػرؼ حػ رؤكا مػػة إ ػػر
.)ُمذل))ذ
إف اػػذه الم ػػةغؿ الملك ػػا مرإبطػػا بػػةلارابات كالا ػرابات لاػػة ارإبػػةط بةلماجػػةت كذلػػؾ
لإ ػ ر ػرابة الا ػرآف قمػػا الابةغػػؿ الصرب ػػا الإػػي ذػػزؿ الا ػرآف الصظ ػ ـ بم ػػةذاة إصػػد اة
الامػػر ُٕ] كمػػه اػػذا كمػػل

ػرذة الاػرآف لمػػذكر حاػػؿ مػػف مػػدكر

لاكلػػل إصػػةلا دكلاػػد

.) باب أنزل القرآن على سبعة أحرف1994(  برقم، 181 /6 ،) صحيح البخاري1(
303
 م2013 اجمللد الرابع – العدد الرابع عشر – كانوى الثاني

جملة جاهعة األنبار للعلوم اإلسالهية

التوجيه اللغوي للقراءات القرآنية عند الرضي يف شرح الكافية

ك ػػؼ بصمػػاـ مك ػػؼ المذكػػر لإ ػكاإر الا ػرابات كمػػف اػػؤ،ب اإلمػػةـ الرمػػي الػػذم ذكػػر
بصر ح الصبةرة كحػي أكصػر مػف مكمػه إذكػةره لإػكاإر اػذه الاػرابات كاػذا لػـ مذصػل مػف
ذكر أكصر مف خم ف رابة بص ا كاذ راد ا كشةذة.
إف اقإمةد الرمي كغ ره قما الارابات دؿ بشكؿ كامح كجمي قمػا أام ػا الاػرابات
حي الدرس الملكم كإار ب حاـ الاةقدة الملك ا إلا طةلب الصمـ.
أمػػة خطػػا بحصػػي حاػػي مادمػػا صػػـ الم ػػةغؿ الملك ػػا بح ػػب كركداػػة حػػي الشػػرح صػػـ
خةإما كاذةؾ مالحظةت ،بػد لػي مػف ذكراػة لػـ أإػرجـ لماػراب لشػارإاـ اقإمػدت حػي
إخر ج الارابات قما كإب الركا ا كحي إكج ااة اقإمػدت قمػا كإػب الحجػج كغ راػة
كذكرت قبةرة ذك أر البة كف) كأردت باـ الاراب ال بص ا.
اذه اي أغمب الم ةغؿ الملك ا الكاردة حي شرح الرمي مة قدا المكررة.

املقدهة

الحمػػد هلل الػػذم ىذػ ٌػكر اإلذ ػػةف بذػػكر الصمػػـ كاإل مػػةف كقمٌمػػل الإ ك ػػؿ كالب ػػةف كالصػػالة
كال الـ قما المبصكث رحما لألذةـ.
كبصػػد حممػػة  ،خ ػػا قمػػا إذ ػػةف أف مػػف أقظػػـ الصمػػكـ قمػػكـ الاػػرآف كمصرحػػا أى ػرار
إقجةزه كب ةذػل كمذاػة قمػـ الاػرابات كمػة ح اػة مػف إكج ػل للػكم كذحػكم ػد إخ ػا قمػا
بصض طمبا الصمـ كمف اذه األ ػرار مصرحػا أكجػل الاػرابات كمةلاػة مػف إ ػ ر لاكاقػد
الذحك كالملا كالمصذا كالإي اي آ،ت لح ظ الارآف كإ

ر حامل.

إف صما الارابات الارآذ ػا بةلملػا الصرب ػا صػما كص اػا  ،إذ صػؿ قذاػة .إذ مػة الاػرابات
كجكه أداب كممةت الارآف كك ا الذطؽ باة ك ؤ د اذا مة جةب حػي الحػد ث قػف ر ػكؿ
اهلل صما اهلل قم ل ك مـ  -ذذإف اذا الارآف أذػزؿ قمػا ػبصا أحػرؼ حػة ربكا مػة إ ػر
مذػل))( )1حاػػد ح ػػراة بصػػض الصممػػةب قمػػا أذاػػة ػبه للػػةت مػػف للػػةت الصػػرب ك ػػد أ ػ ٌػر
الذبػػي ػرابات الصػػحةبا الكػراـ كمػػة حػػي صػػح ح البخػػةرم )2(.كمػػف اػػذه الصػػما البحػػث
ذُ) صح ح البخةرم ٔ  ُْٖ/بر ـ ذِْٗٗ) بةب أذزؿ الارآف قما بصا أحرؼ.
ذِ) ذظر المصدر ذ ل ٔ.ُٖٓ ُْٖ/
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المل ػػكم لماػ ػرابات المإػ ػكاإرة كالش ػػةذة الإ ػػي كردت ح ػػي ش ػػركح الصمم ػػةب .رك ػػزت الم ػػةغؿ
الملك ػػا حػػي ػرابات شػػرح الرمػػي قمػػا امػزة الكصػػؿ كإركاػػة كركا ػػا الإذػػك ف كبل ػػر
الإذك ف ك ككف ال ةب كحإحاة كك ر الذكف كحإحاة ككصؿ اةب الكذة ا بكاك أك ب ػةب
كالإذك ف كحذؼ إحدل الامػزإ ف كبػةأللؼ الماصػكرة كغ ػراـ بػةلإذك ف كبإػةب الخطػةب
كغ ػػراـ ب ػػةب الل بػػا ك صػػر الام ػزة كمػػداة كحػػإح الذػػكف كك ػػر ق ػ ف ذذصػػـ) ك ػرابة
غ ػ ػػراـ بك ػ ػػر الذ ػ ػكف كا ػ ػػكةف الص ػ ػ ف كبصمػ ػػاـ بك ػ ػػر الذػ ػػكف كالص ػ ػ ف كغ راػ ػػة مػ ػػف
الم ةغؿ.
إف اذه الم ةغؿ الملك ا مرإبطا بةلارابات الارآذ ا كالارابات الارآذ ا مرإبطا
بةلملةت كالماجػةت الصرب ػا كذلػؾ لإ ػ ر ػرابة الاػرآف قمػا الابةغػؿ الصرب ػا الإػي ذػزؿ
آف لًمػ كذ ٍك ًر حىاى ٍػؿ
َّػرىذة ا ٍلاي ٍػر ى
الارآف الصظ ـ بم ةذاة كذلؾ إصد اةن لاكؿ اهلل إصػةلا ذذ ىكلىاى ٍػد ى ٍ
ًمػػف ُّمػ َّػد ًك ور)) الامػػرُٕ .اػػذه الا ػرابات كماػػة إكاحػػؽ للػػةت كلاجػػةت الصػػرب بكجػػل مػػف
الكجػكه كةإلمةلػا أك الإ خػ ـ مػف جاػا كالإر ػػؽ مػف جاػا أخػػرل أك مػف ح ػث الإشػػد د

كالإخ ػػؼ أك مػػف ح ػػث الإ ػػا ؿ أك الإحا ػػؽ .كاػػي م ػػةغؿ مرإبطػػا بةلجةذػػب الملػػكم
كالجةذب المصذكم لكؿ رابة.

إف مصرحا أكجل الارابة الكاحدة إدلذة قما و
مصةف قػدة إصػ ف قمػا حاػـ الاػرآف الكػر ـ مػه

ذلؾ ك ؼ بصض مف صإا ُّػد بصمم ػإاـ مك ػؼ المذكػر لإػكاإر اػذه الاػرابات كمػف اػؤ،ب

اإلمػػةـ الرمػػي حػػي شػػرحل كإػػةب الكةح ػػا حػػي الذحػػك ذ،بػػف حةجػػب) حاػػد ذكػػر حػػي أكصػػر
مف مرة ك بصكرة صػر حا إذكػةره لإػكاإر الاػرابات كاػذا لػـ مذصػل مػف ذكػر أكصػر مػف
خم ػ ف ػرابة إكزقػػت ب ػ ف الا ػرابات ال ػػبه كب ػ ف ا،ذ راد ػػا كالشػػةذة كبصػػض الا ػرابات
الإي لـ أج ٍداة ح مة ك ه ب ف دم مف كإب الارابات.
كمػػف خػػالؿ مػػة إاػػدـ ذاػػض قممػػةب الصرب ػػا حػػي خدمػػا كإػػةب اهلل مػػف جكاذػػب قػػدة مذاػػة
الجةذػػب الملػػكم .إذ كػػةف لمإكج اػػةت الملك ػػا لما ػرابات الارآذ ػػا أصػػر قظ ػ ـ حػػي خدمػػا
الا ػرآف الكػػر ـ كمػػركرة إ جػػةد الإ ػ ر كالمصذػػا لكػػؿ ػرابة كردت قػػف ر ػػكؿ اهلل –
صػػما اهلل قم ػػل ك ػػمـ -الػػذم  ،ذطػػؽ قػػف الاػػكل كمػػة جػػةب حػػي كلػػل إصػػةلا ذذ ىك ىمػػة
ً
ً َّ
ً
ذطػ ي ً
ػكحا)) الػػذجـ ّ ْ-كاػػذه الإكج اػػةت  ،إصذػػي
ػي يػ ى
ى
ػؽ ىقػػف ا ٍلاىػ ىػكل *إ ٍف ياػ ىػك إ ،ىك ٍحػ ه
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بةلمػػركرة كجػػكد خػػالؼ حػػي المصذػػا بػػؿ كجػػدت أكصراػػة مرإبطػػا بإل ػػر الملػػا  ،بإل ػػر
المصذا .كمف اذة حاد اقإمدت قما أاـ المصةدر حي إكج اةت اذه الارابات كمذاة
كإةب الإ ػ ر حػي الاػرابات ال ػبه ذألبػي قمػرك الػداذي ت ْْْاػػ) ككإػةب الحجػا
الم ٍحإى ػػب حػػي إب ػ ف كجػػكه
حػػي الا ػرابات ال ػػبه ذ،بػػف خةلك ػػل ت َّٕا ػػ) ككإػػةب ي
ش ػكاذ الا ػرابات كاإل مػػةح قذاػػة ذألبػػي ال ػػإح قصمػػةف بػػف جذػػي تِّٗا ػػ) ككإػػةب
ال ػػبصا حػػي الاػرابات ذ،بػػف مجةاػػد تِّْاػػ) ككإػػةب الكشػػؼ قػػف كجػػكه الاػرابات
ال ػػبه كقمما ػػة كحججا ػػة ذألب ػػي محم ػػد ب ػػف أب ػػي طةل ػػب الا ػػي ت ّْٕاػ ػػ) كك ػ ػ ػإةب
حػ ػجا الاػ ػ ػ ػ ػرابات ذألبػ ػ ػػي زرقػ ػ ػػل قبدالرحمف بف محمد بف زذجما) كغ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ راة
مف الكإب المصإمدة.

لاد اذبرل اؤ،ب الصممةب المؤلك كف قما إكم ح اذه الصما المإرابطا ب ف الارآف كالملا

كالذحػػك الصربػػي مػػف خػػالؿ كمػػه كإػػب خةصػػا بةلإ ػ ر كالمصذػػا كشػػرح األل ػػةظ كماػػة
إصب حي خدما الارآف الذم  ،إ ل البةطؿ مػف بػ ف د ػل ك ،مػف خم ػل إذز ػؿ الصز ػز
الرح ـ.
م ف الاػرابات الصػح حا كالاػرابات

ك د حرؽ الصممةب ب ف الارابات ك مكاة قما

الشةذة .حةلارابة الصح حا مة إكاحر ح اة شركط صالصا
ُ -إكاإر الارابات قف ر كؿ اهلل – صما اهلل قم ل ك مـ .-
ِ -مكاحاا ر ـ المصحؼ.
ّ -مكاحاا الملا الصرب ا كلك بكجل مف الكجكه.

()1

أمة الارابة الشةذة قذداـ حاي مة حادت شرطةن مف اذه الشركط الصالصا ال ةل ا الذكر.
ٌ
أف الإػكاإر قذصػػر مػػف قذةصػػر صػػحا الاػرابة كلكػػف اػػذا الإػكاإر
كمػػف اذػػة إمػػح لذػػة ٌ
أذك ػره اإلم ػػةـ الرم ػػي ح ػػي ش ػػرحل لصبػػةرات كام ػػحا باكل ػػل ء ك ،ذ ػ ػمٌـ إػ ػكاإر الاػ ػرابات
ال به كاف ذاب إل ل بصض األصػكل ف ء كاػذه الصبػةرة كجػدإاة حػي أكصػر مػف مكمػه

مف الجزب الصةذي.
ذُ) ذظر الذشر ُ.ٗ/
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إف اػػذا الشػػرح صػ ٌػد مك ػػكقا قمم ػػا حػػي بةبػػل مػػف ح ػػث الاكاقػػد كالمصػػطمحةت كذاػػؿ
اآلراب كالإ ةصػ ػ ؿ كالإ ػػرج ح كال ػػرد كذا ػػؿ أ ػ ػكاؿ الصمم ػػةب ال ػػذ ف ػػباكه كا ػ ػراد الاػ ػرابات
الارآذ ػػا حك ػػةف م ػػف الج ػػد ر أف أحص ػػا ا ػػذه الا ػرابات إحص ػػةب د اػ ػةن م ػػف خ ػػالؿ ج ػػرد

األج ػ ػزاب األربػ ػػه مػ ػػف خػ ػػالؿ د ار ػ ػػإي لممصػ ػػطمح الذحػ ػػكم قذػ ػػد الرمػ ػػي حػ ػػي أطركحػ ػػا

أف أغمباػػة ػػد كجااػػة الصممػػةب حػػي كإػػب الحجػػج كالا ػرابات كاق ػراب
الػػدكإكراه ككجػػدت ٌ
الارآف الكر ـ كقمكـ الارآف.
إف اقإمةد الرمي كغ ػره مػف الصممػةب قمػا الاػرابات الارآذ ػا ػدؿ بشػكؿ كامػح كجمػا
قما أام ا اذه الارابات حي الدرس الذحكم كالملػكم كإار ػب حاػـ الاةقػدة الملك ػا إلػا
طةلب الصمـ الذم د ،

ػص ل حاػـ المصذػا مػف اخػإالؼ الاػرابات كاػذا ػد أدل إلػا

كجكد أكصر مف ةقدة أك مصذا حي حاـ الارابات.
كاإلمةـ الرمي ٌؿ ىمف ذكر شػ غةن قذػل كاػذا  ،مذػه مػف ذكػر مػة كجػدت قػف ح ةإػل
ككإةب ػػل كمذا ػػة م ػػة ج ػػةب ح ػػي كإ ػػةب البل ػػا حةإلم ػػةـ الرم ػػي ا ػػك محم ػػد ب ػػف الح ػػف
األ ػػإربةذم ذتٖٔٔاػػ) صػػةحب شػػرح الكةح ػػا ،بػػف الحةجػػب الػػذم لػػـ ؤلػػؼ قم اػػة
بػػؿ ك ،حػػي غةلػػب كإػػب الذحػػك مصماػػة جمصػػة كإحا اػػة كح ػػف إصم ػػؿ ك ػػد أكػػب الذػػةس
قم ػل كإػػداكلكه كاقإمػده شػ كخ اػذا الصصػػر حمػف ػػبماـ حػي مصػػذ ةإاـ كدرك ػاـ كلػػل
ح ػل أبحػػةث كص ػرة مػه الذحػػةة كاخإ ػػةرات جمػا كمػػذااب ذ ػػرد باػة كلابػػل ذجػػـ األغمػػا
كلػػـ أ ػػؼ قمػػا ا ػػمل ك ،قمػػا شػػيب مػػف إرجمإػػل إ ،أذػػل حػػرغ مػػف إ ػ ل ؼ اػػذا الشػػرح
ذا صالث كصمةذ ف ك إمةغا كلل شرح قما الشةح ا.

()1

كحػػي اػػذا البحػػث أردت أف أذكػػر الإكج ػػل المٌلػػكم لماػرابات ال ػػبه كغ راػػة قذػػد الرمػػي
حػػي شػػرح الكةح ػػا كأف إذكػػةر الرمػػي لإ ػكاإر الا ػرابات لػػـ مذصػػل مػػف إ ػراد اػػذا الكػػـ
الاةغؿ مف الارابات بؿ اك رجح رابة قما أخرل ك ،مة إذا كةذت بص ا.
ػدأت بحص ػػي بإما ػػد ص ػػـ الم ػػةغؿ الملك ػػا بح ػػب كركدا ػػة ح ػػي ش ػػرح الرم ػػي .ص ػػـ
ابإ ػ ي
خةإما.
ذُ) بل ا الكقةة ُ ٖٓٔ – ٕٓٔ /ك ذظر شذرات الذاب حي أخبةر مف ذاب ٓ.ّٗٓ /
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كاذةؾ مالحظةت ،بد لي مف ذكراة كاي
 لـ أإرجـ لماراب لشارإاـ. أردت مػػف البحػػث إخػػر ج الا ػرابات مػػف كإػػةب الرمػػي كإكج ػػل اػػذه الا ػرابات مػػفكإب الحجج كغ راة.
 ذكرت قبةرة ذك أر البة كف) كأردت باـ الاراب ال بصا. اذه اي أغمب الم ةغؿ الملك ا الكاردة حي كإةب شرح الرمي قما الكةح ا مةقدا المكررة.
كاهللى أ ؿ أف جصؿ قممي اذا خةلصة لكجال الكر ـ كالحمد هلل أك ،كآخرا.
المسألة األولى:

المسائل المغوية:

ػةش لِلَّه ِ) ك ػػؼ ذُّ ُٓ) بػ لؼ حػػي الكصػػؿ ك ػ أر
ػ أر أبػػك قمػػرك كلػػل إصػػةلا ذ ىحػ ى
البة كف بل ر ألؼ كصالن كك ةن (.)1

حةلحجاي لمف أصبإاة أذل أخذه مف كلؾ حةشا يحةشا.
الح َّجاي لمف حذحاة أذل اكإ ا بةل إحا مف األلؼ حح ىذحاة كاإٌبه ح اة خط ال كادذِ).
ك ي
كأكرد الرمي رابإاة بةلإذك ف ذحةشةن ً
هلل) كاي رابة شةذة قما أذاة مصدر بمصذػا
إذز اة هلل ذّ).

ذحةشػة) لاػػة ا ػػإصمة،ت حػي الذحػػك الصربػػي ا ،ػػإصمةؿ األكؿ حػرؼ جػػر ػػةؿ الجمػ ح
األ دم
حاشا أبي ثوبان إن بو

ذُ) الإ

ض ِّنا عمى الممحاة والشتْمذْ).

ر حي الارابات ال به ٖٗ ذظر شرح الرمي ُ.َّٗ/

ذِ) الحجا حي الارابات ال به ُُُ.

ذّ) شرح الرمي قما الكةح ا ُ.َّٗ/
المحإى ب ِ.ُِ/
ذْ) ي
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ا ،ػػإصمةؿ الصػػةذي حصػػؿ مػػةض حكػػا أبػػك قصمػػةف المػػةزذي قػػف أبػػي ز ػػد ػػةؿ

ػػمصت

ػبه حذصػب بحةشػة
طةف كابػة األص ً
أقراب ةن اكؿ المايـ اغ ر لي كلمف مه حةشة الش ى
كاذا دل ؿ ال صم اذُ).
المسألة الثانية:

ً
ً
ػةم ىك ىم ىم ػ ػػةإًي لًمٌ ػ ػ ًػل ىر ك
ب ا ٍل ىص ػ ػػةلى ًم ىف
صػ ػ ػالىإي ىكيذ ي ػ ػػكي ىك ىم ٍحى ػ ػ ى
ػ ػػةؿ اهلل إص ػ ػػةلا د ي ػ ػ ٍػؿ إً َّف ى
ػةم) ب ػػككف ال ػػةب الصةذ ػػا مطماػػة
األذصػػةـ ُِٔ] .ػ أر ذػػةحه بخمػػؼ قػػف كرش ذكمح ػ ٍ

مػػه المػػد المشػػبه ألجػػؿ ال ػػةكذ ف ك ػ أر البػػة كف بإحر كاػػة بػػةل إحذِ) .ذكذلػػؾ إمػػة ألف
األلػػؼ أكصػػر مػ ٌػدان مػػف أخك ػل حاػػك اػػةـ ماػػةـ الحركػػا مػػف جاػػا صػػحا ا،قإمػػةد قم ػػل.
كا ٌمة إلجراب الكصؿ مجرل الك كؼ كمه اذا حاك قذد الذحػةة مػص ؼ كجػةب حػي للػا
بذي ربكع ح اة الك ر مه ال ػةب بماػة كذلػؾ لإشػب ل ال ػةب بةلاػةب بصػد ال ػةب كمػة حػي

ح ػػل كلد ػػل كمذػػل ػرابة حم ػزة ذكمػػة أذػػإـ بمصػػرخ كي) إب ػراا ـ ِِ كاػػك قذػػد الذحػػةة
مص ؼ)ذّ).

ةؿ الذحةس ءك ،جكز أف حمؿ كإةب اهلل قما الشذكذ كذص طرب قما أذاة للػا
حػػي بذػػي ربػػكع ك ػػغؿ أبػػك قمػػرك بػػف الصػػالب حاػػةؿ اػػي بػػةلخ ض ح ػػذا ح ػ بك قمػػرك
ذْ)

إمةـ للا كامةـ رابة كقربي صر ح ك د أجةزاة كح ذاةء.
أمة رابة ال إح حح و
ذغذ ألمد كاي رابة البة ف ككؿ مف حإح ال ػةب حػي الكصػؿ جػكز

لػػل حػػي الك ػؼ األكجػػل ال ػػةباا مػػف أجػػؿ ال ػػككف الصػػةرضذٓ) .كاػػذه ال ػػةب مػػف ال ػػةبات
الإي اخإم كا ح اة ب ف اإلمةحا كالزكاغدذٔ).

المسألة الثالثة:
المحإٍ ى ب ِ ُّ/كشرح ابف قا ؿ ُ.ٓٔٓ/
ذُ) ذظر ي
ذِ) ذظر كإةب ال بصا حي الارابات َِٖ كشرح الرمي ِ.ِٔٓ/
ذّ) شرح الرمي ِ ِٔٓ/ذظر البدكر الزاارة ُُّ.
ذْ) ذظر البحر المح ط حي الإ

ر ٔ.ِْٗ – ِْٖ /

ذٓ) ذظر البدكر الزاارة ُُّ.ُُْ -
ذٔ) ذظر كإةب ال بصا َِٗ.
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ػ أر حمػزة كالك ػػةغي كلػػل إصػػةلا ذذإمػػة ػ َّ
ػبملف)) إ ،ػراب ِّ بك ػػر الذػػكف كألػػؼ بماػػة

ذ ك
بملةف) ك أر البة كف ب إحاة مف غ ر ألؼذُ).

حةلحجاي لمف أصبت األلؼ أذل جصماة مػم انر لمكالػد ف ككذة ػا قذامػة لإا ٌػدمامة كأ ػاط
الذكف الإي اي قالما اإلقراب لدخكؿ حرؼ الشرط كأإا بذكف الإ ك د الشػد دة كبذػي
ال صؿ مصاة ألذاة مةذصاه مف اإلقراب كك رت إشب اةن بذكف ا،صذ فذِ).

كالحج ػاي لمػػف طػػرح األلػػؼ أذػػل صػػةغ ال صػػؿ لاكلػػل ذأحػػدامة) كذصػػب الكبػػر بإصػ ٌػدم
إمة) قما ال صػؿ ألذاػة مٌمػة إػدخؿ قمػا حص وػؿ
ال صؿ إل ل كأإا بةلذكف الشد دة لدخكؿ ذ ٌ
إ ،أإا ح ل بةلذكف الشد دة لمإ ك د.

ػبـ إرحصػل مػه األلػؼ حاػؿ حػي ذلػؾ غ ػر
حإف ؿ حإذا رحصت ذأحدامة) اة اذة ب صمل ح ى
كجػػل .أحػػدامة أذػػل رإ ػػه بػػد،ن مػػف األلػػؼ الإػػي حػػي ال صػػؿذّ) .ػػةؿ الرمػػي اػػك بػػدؿ

ألذل مصطكؼ قما البدؿذْ).

كالصةذي أذل رإ ه بإجد د حصؿ مممر ذكب قذل الظةار.

ذٓ)

كالصةلث أذل رإ ه قما إقةدة ؤاؿ كاجةبا ك ذػل ػؿ مػف بمػ الكبػر حاػؿ أحػدامة
أك كالام ػػة كقم ػػا ا ػػذا الكج ػػل حم ػػؿ كل ػػل إص ػػةلا ذذ ىكأى ى ػ ُّػركٍا َّ
الذ ٍج ػ ىػكل الَّ ػ ًػذ ىف ظىمى يمػ ػكٍا))
األذب ةب َّ.

ً
ً
خصػة بػذلؾ كاف كػةف لامػة كاجبػةن حػي ػةغر
صة ك
بةلبر قذد الك ىبر حاػؿ إذمػة ٌ
حإف ؿ حم ىـ يخ ٌ
حخصة بةلبر ح ل لذلؾ.
األك ةت ألذامة قذد الكبر صاؿ قم امة ا،مطراب كالخدما
ٌ

الذ ٍ ر ألف أبةه إذا ىكبر كلـ ذاض لمط راف لػزـ
الف ُّ
أبر بكالد ل مف ٌ
كإاكؿ الصرب لى ه
ىك ٍك ىرهي كقةد ال رخ قم ل حزٌل كمة كةف أبكه صؿ بل (.)6
ذُ) الإ

ر َُٔ ذظر شرح الرمي ِ.ّْٕ/

ذِ) الحجا حي الارابات ال به حي الارابات ال به حي الارابات ال به ُِٓ.

ذّ) الحجا حي الارابات ال به حي الارابات ال به حي الارابات ال به ُِٓ.
ذْ) شرح الرمي ِ.ّْٕ/

ذٓ) الحجا حي الارابات ال به ُِٓ.

ذٔ) الحجا حي الارابات ال به ُِٓ ُِٔ.
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المسألة الرابعة:

ػ أر ابػػف كص ػػر بكصػػؿ اػػةب الكذة ػػاذُ) .قػػف الكاحػػد المػ ٌذكر إذا اذمػ ٌػمت ك ػػكف مػػة بماػػة
بكاك كاذا اذك رت ك كف مة بماة ب ةب ذحك قم اي كمذاك كذحكامةذِ).
ك أر البة كف قما أربه للةت أخرل لكؿ ةرئ للا كاي
األكلا ك ر الاةب مف غ ر كصؿ ب ةب.
الصةذ ا ك راة مه كصماة ب ةب ذحك باي كقم اي.
الصةلصا مـ الاةب بال كاك ذحك قم لي كبلي.
الرابصا مـ الاةب مه الكاك ذحك قم ايك كباكذّ).

ذاب الرمي إلػا أف ك ػر الاػةب مػف غ ػر كصػؿ ب ػةب كاػك بصػد ال ػةب أكصػر مذػل بصػد
الك ر ألذػل حػي األكؿ شػبل الإاػةب ال ػةكذ ف .كأمػة با ػا الاػرابات حاػي للػةت ك ػد ػرئ

باة كماة حي الكإةب الصز زذْ).

جةب حي كإةب ذبالغا الكمما حي الإصب ر الارآذي) لمدكإكر حةمؿ صةلح ال ػةمراغي مػة
ذٓ)

ػ إي

كردت حػػي الا ػرابة المشػػاكرة كممػػةت محركػػا بل ػػر الحركػػا اإلقراب ػػا الم لكحػػا

المشػاكرة كذلػػؾ ذحػك كلػػل إصػةلا ﭽ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭬ ﭼ [الفتت:ح  ]1١بمػػـ
الاػػةب مػػف ذقم ػػل) مػػه أف المشػػاكر حػػي ذحػػك اػػذا ك ػػر الاػػةب ػػةؿ اهلل إصػػةلا ( ىك ىمػػة

أى ٍ ىلي يك ٍـ ىقمىٍ ًل ًم ٍف أ ٍىج ور) [الشعراء  ،]1١9ك ةؿ ذ ىكىةلى ٍت ًأل ٍيخإً ًل ي كص ًل)

[القصص.]11 :

ك ح ػػف أف أشػ ػ ر اذ ػػة إل ػػا أف م ػػـ الا ػػةب ح ػػي ذح ػػك ا ػػذا لل ػػا الحج ػػةز كأم ػػة غ ػػراـ
ح ك راة .كاذة صرض ؤاؿ كاك لمةذا كرد المـ اذة دكف الك ر

ذُ) اةب الكذة ا اةب الم رد الم ٌذكر اللةغب.
ذِ) ذظر الإ

ر ِْ كشرح الرمي ِ.ِِْ/

ذّ) ذظر كإةب ال بصا ّٗ شرح الرمي ِ.ِِْ/
ذْ) ذظر شرح الرميِ.ِِْ/

ذٓ) ذظر بالغا الكمما حي الإصب ر الارآذي ص َُِ .َُْ -
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ك ذبلي لذػة بػؿ أف ذج ػب قػف ال ػؤاؿ أف ذشػ ر إلػا حا اػا للك ػا مصمكمػا اإ ػؽ قم اػة
قممةب الملا ػد مةن كحػد صةن كاػي أف المػما أ ػكل الحركػةت كأصاماػة صػـ إم اػة الك ػرة صػـ
إم اة ال إحا كاي أخؼ الحركةت.

بؽ إلػا الػكاـ أف الك ػرة أصاػؿ مػف المػما لمػة ػمصكه كإصممػكه مػف كاقػد كإةبػا

كد

الامزة أف الك رة أ كل الحركةت بةلذ با إلا ر ـ الامزة صـ المػما صػـ ال إحػا حذاػكؿ

إً ٌف
إف

اذا أمر إمالغي  ،ىقال ا لل بةلذطؽ ك ،ىقال ا لل بةلحا اا الملك ا الصةبإا.
الذطؽ بةلمػما حإػةج إلػا جاػد قمػمي أكصػر مػف الك ػرة كال إحػا كذلػؾ ألذاػة ،

إذطؽ إ ٌ،بةذممةـ الشػ إ ف كارإ ةقامػة ك ،إحإػةج الك ػرة ك ،ال إحػا إلػا ذلػؾ كمػة اػك

ظةار كمصمكـ كاػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػذه الحا اا إ ر كص انر مف الظكاار الملك ا حي األبذ ا كالإ ل ؼ
كذصكد الا م لإذة لذرل ر الإصب ر حي ذحك مة مر.

(إً َّف
ىذ ٍ ً ًل

ذُ)

ػث ىقمىػا
كذ ى
ػث حىًإَّذ ىمػة ى ٍذ يك ي
ؽ أى ٍ ًػد ًا ٍـ حى ىم ٍػف ىذ ىك ى
كف المَّلى ى يد المَّ ًل حى ٍك ى
الًَّذ ىف يىبة ً يص ى
ؾ إًَّذ ىمة يىبة ً يص ى
ىج نار ىق ًظ نمة)الف:ح (.)1١
ةا ىد ىقمى ٍ لي المَّلى حى ى ي ٍؤإً ًل أ ٍ
ىك ىم ٍف أ ٍىكحىا بً ىمة ىق ى

حاػػةؿ ذقم ػػلي) حجػػةب بةلمػػما الإػػي اػػي أصاػػؿ الحركػػةت لمد،لػػا قمػػا صاػػؿ اػػذا الصاػػد
ذِ)
كقظمل كذلؾ مف جمما أذكاع ح اة
ؾ)) كاذه الب صػا كةذػت ػكـ الحد ب ػا ككةذػت ب صػا قمػا
كذ ى
أ -أذل ةؿ ذذإً َّف الًَّذ ىف يىبة ً يص ى
الم ػػكت ح ػػي ذصػ ػرة ر ػػكؿ اهلل كذصػ ػرة د ذ ػػل كالب ص ػػا قم ػػا الم ػػكت أش ػػد كأصا ػػؿ أذػ ػكاع
الب صةت كأ كااة.

كف المَّػػلى)) كاػػذا إصظ ػ ـ لاػػذه الب صػػا الإػػي كػػكف ح اػػة اهلل اػػك
ب -ك ػػةؿ ذذإًَّذ ىمػػة يىبػػة ً يص ى
الطرؼ المبة ه.
ؽ أى ٍ ػ ًػد ًا ٍـ)) كا ػػذا إكك ػػد لم ػػة بم ػػل كإكص ػػؽ ألم ػػر ا ػػذه الب ص ػػا
ج -ك ػػةؿ ذذى ػ يػد المَّػ ًػل حى ػ ٍػك ى
الصظ ما.
ذُ) ذظر المصدر ذ ل َُِ – َُْ.

ذِ) بالغػػا الكممػػا حػػي الإصب ػػر الارآذػػي َُِ – َُْ ك ذظػػر ركح المصػػةذي حػػي إ ػ ر الاػرآف
الصظ ـ كال به المصةذي ِٓ.ّّْ /
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د -حػػذر مػػف ذكػػث اػػذه الب صػػا كذاػػض اػػذا الصاػػد ك ػػةؿ إف مػػرر ذكصػػل صػػكد قمػػا
الذةكث ذ ل.
اػ -كذكر أف مف أكحا باذا الصاد

ؤإ ل اهلل أج انر قظ مةن حاػك كمػة إػرل قاػد قظػ ـ

صا ػػؿ حذة ػػب أف ػ إي ب صاػػؿ الحركػػةت كاػػي المػػما مجةذ ػػا لصاػػؿ اػػذا الصاػػد .صػػـ إف
المػما ذطػػؽ مصاػة ل ػػظ الجاللػا بإ خػ ـ الػالـ بخػػالؼ الك ػرة حإذاػػة ذطػؽ مصاػػة ل ػػظ
الجاللا بإر ؽ الالـ حجةب بةلمـ ل إ خـ الذطؽ بم ػظ الجاللػا إشػةرة إلػا إ خػ ـ الصاػد
حإذة ب ب ف إ خ ـ الصكت كإ خ ـ الصاد كاك إذةظر جم ؿ.

كا ػػذا ػػدؿ أف لك ػػؿ حرك ػػا ح ػػي الاػ ػرآف د،ل ػػا كمصذ ػػا إخإم ػػؼ بح ػػب الا ػػكة كالم ػػصؼ
كالإطك ؿ كالإاص ر مف حركا ألخرل مف آ ا آل ا كمف

ةؽ آلخر.

أف اػػذه الا ػرابات اػػي مػػذااب مإ ػكاإرة لاػػؤ،ب الاػ ٌػراب
كال ػرأم اآلخػػر حػػي اػػذه الم ػ لا ٌ
ال بصا الذ ف أجمصت األما قم اـ حةلارابة ذا مإبصا.

المسألة الخامسة:
ػ ػ أر أب ػػك قم ػػرك ذذالالٌغ ػػي)) ح ػػث ك ػػه كمذ ػػل ح ػػي ػػكرة الط ػػالؽ ْ بإ ػػكةف ال ػػةب

الالل] مف غ ر امزة ك أر البة كف بامزة مك كرة ك ةب بصداةذُ).
ٍ
ػةب مػف
ةؿ أبك قمرك اي للا ر ش ك ذاـ حذحكا ال ةب بصػد الامػزة صػـ أبػدلكا الامػزة ن
اب لمكصؿ مجرل الك ػؼ ك ػد اػةؿ الٌم ىػكا بحػذؼ الإػةب
غ ر ةس صـ أ كذكا ال ةب اجر ن

الالباتذِ).
كال ةب مصةن ك د اةؿ
ى

ذّ)

ك ةؿ مكي بف أبي طةلب الا ي ذكالذ ف أ ػكذكا ال ػةب ىخ ٌػكا الامػزة قمػا البػدؿ)
أمػػة حجػػا البػػة ف حاػػةؿ قذاػػة مكػػي أصػػؿ ذذالالإػػي)) بامػزة ك ػػةب بصػػداة ألذػػل بمذزلػػا
ذذالالإي)) حةلامزة بإزاب الإةب .كقمٌؿ كلل ب ذل األصؿ كقم ل األكصرذْ).

ذُ) ذظر الكشؼ قف كجكه الارابات ال به كقمماة كحججاة ِ ُّٗ/شرح الرمي ّ.ُِ/
ذِ) شرح الرمي ّ.ُِ/
ذّ) الكشؼ ِ.ُّٗ/

ذْ) ذظر الكشؼ ُّٗ ُْٗ-الذشر ِ.ّّّ/
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كالرأم حي اذه الارابة أف اذه الارابات اي كماة للةت م مكقا  ،أصر لإل ر المصذػا
بةخإالؼ الارابة ح اة اصد باة الإخ ؼ.
المسألة السادسة:
ذم ػػة ػػرؤكه ب ػػةلإذك ف كبل ػػر الإذ ػػك ف) ػ ػ أر حمػ ػزة كالك ػػةغي كل ػػل إص ػػةلا ذذﯙ ﯚ
ﯛ )) الكاؼ ِٓ] بل ر إذك ف كالبة كف بةلإذك فذُ).
ػػةؿ الرمػػي ذاػالن قػػف الزجػػةج لػػك اذإصػػب ػػذ ف قمػػا الإم ػز لكجػػب أف ككذػكا لبصػكا
إ صمةغا ذا ككجال أذل حاـ أف مم ػز المةغػا كاحػدة مػف مةغػا كاكلػؾ مةغػا رج وػؿ
حرج ػػؿ كاح ػػد م ػػف المةغ ػػا حم ػػك ك ػػةف ذذ ػػذ ف)) إم ػ ػ انز لك ػػةف كاح ػػدان م ػػف صمصمةغ ػػا كأ ػػؿ
ال ذ ف صالصا حك ذل ةؿ صالصمةغا صالث ذ ف حإككف إ صمةغاذِ).

أمػػة ابػػف خةلك ػل حاػػةؿ ذكالحجػػا لمػػف أمػػةؼ أذػػل أإػػا بةلصػػدد قمػػا كجاػػل كأمػػةؼ
قما خ ا بةلم ر مجمكقةن قما أصمل ألف إجمةع الذحػك ف قمػا أف الكاحػد الم ٌ ػر

مف الصدد مصذةه الجمه)ذّ).

كالحجا لمف أصبت الإذك ف أذل ذصب ذ ف باكللذذكلبصكا)) صـ أبدؿ صمصمةغػا مذاػة حك ذػل
خم ػػا .ككجػػل صػػةف أذػػل ذصػػب
ػػةؿ كلبص ػكا ػػذ ف صمصمةغػػا كمػػة إاػػكؿ صػػمت أ ةم ػةن ٍ
ذْ)
ذصمصمةغا) بمبصكا ك جصؿ ذ ذ ف) بد،ن مذاة أك م ٌ رة قذاة.
كالػػذم ظاػػر لػػي مػػف المصذػػا للك ػػة الاػرابة الصةذ ػػا ألف الإم ػػز كػػكف م ػػردان كالمصذػػا
قمػػا قػػدـ الإذػػك ف أذاػػـ لبص ػكا إ ػػصمةغا ػذا ألف أ ػػؿ ال ػػذ ف صػػالث كالا ػرابة بػػةلإذك ف
قما البدؿ اك أ س ذحك ةن.

المسألة السابعة:

مة رأكه بةلإذك ف كالامزة كبةلإذك ف كحذؼ إحدل الامزإ ف .أر ذةحه كأبك قمرك كلػل
بمـ الالـ بحركػا الامػزة كادغػةـ الذػكف ح اػة ك ػ أر
ةدا األكلا) الذجـ ذَٓ)
إصةلا ذ ىق ن
ٌ
ذُ) الإ

ر َُٗ ك ذظر شرح الرمي ّ.َّٓ/

ذِ) ذظر شرح الرمي ّ.َّٔ-َّٓ/
ذّ) الحجا حي الارابات ال به ُُّ.

ذْ) ذظر الحجا حي الارابات ال به َُّ.
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ذػػةحه براك ػػا ػػةلكف بام ػزة ػػةكذا بصػػد مػػـ ال ػالـ كالبػػة كف ك ػػركف الإذػػك ف ك ػػكذكف
الالـ ك حااكف الامزة بصداةذُ).

حةلحجا رابة ذةحه براك ا ةلكف قذد ىمف ةؿ اك مف ىكأؿ أصػؿ أيكلػا يكؤلػا مبػت
الكاك امزة كمػة حػي أجػكه صػـ مبػت الامػزة الصةذ ػا ال ػةكذا كاكان كمػة حػي أيك ًم يػف كلاػذا

رجػػه الػػا أصػػؿ الام ػزة حػػي ػرابة ػػةلكف ألذػػل حػػذحت األكلػػا كحركػػت ،ـ الإصػػر ؼ

بحركإاة حزاؿ اجإمةع الامزإ فذِ).

كالحجػػا لمػػف ػ أر بةإلدغػػةـ كامػػز ال ػكاك أذػػل أإػػا بػػةلامز ل ػػدؿ بػػذلؾ قمػػا الام ػزة الإػػي
كةذػػت حػػي الكممػػا بػػؿ اإلدغػػةـذّ) .كحجػػا البػػة ف أذػػل أإػػا بػػةلكالـ قمػػا أصػػمل ككحٌػا
المٌ ظ حا اا مة كجب لل كك ر الإذك ف ،لإاةب ال ةكذ فذْ) .كالرأم المخإةر اي رابة
البة ف قما أصؿ الكالـ كحا اا الم ظ كك ر الإذك ف ،لإاةب ال ةكذ ف.

ػركه بػػةأللؼ الماصػػكرة كبػػةلإذك ف .رغػػت حػػي الش ػكاذذح ػػذا)
المسأأأألة الثامنأأأة :مػػة ػ أ

البارة ّٖ بةأللؼ كاي ػرابة طمحػا بػف مصػركؼذٓ) .ك ػ أر حمػزة كالك ػةغي ب ػإح الحػةب

كال ف ك أر البة كف بمـ الحةب كا كةف ال فذٔ).

ىك ٌجػل الرمػي ػرابة األلػؼ باكلػل اػذه الم ظػا ل ػت إ ذ ػث أح ػف بػؿ مصػدر أح ػف
كػػةلرجصا كالبشػػرلذٕ) .كحجػػا حم ػزة كالك ػػةغي أف ذذ ىح ى ػػذةن)) كصػػؼ لماػػكؿ الػػذم يكػػؼ
قػػف ذكػره لد،لػػا كصػ ل قم ػػل كػ ف إ ك مػػل ذذك كلػكا لمذػػةس ػػك،ن ىح ى ػػذةن)) حإػػرؾ ذالاػػكؿ)
ً
ً
ػي )
كا إصر قما ذصإل .ك ػد ذػزؿ الاػرآف بذظ ػر ذلػؾ حاػةؿ جػ ٌؿ كقػزذ ىك ىج ىصػ ىؿ ح اىػة ىرىكا ى

ذُ) ذظر الإ

ر ُٖٓ شرح الرمي ّ.َْٔ/

ذِ) ذظر شرح الرميّ.َْٔ/

ذّ) الحجا حي الارابات ال به َِِ.
ذْ) المصدر ذ ل َِِ.

ذٓ) ذظر الارابات الشةذة كإكج ااة الذحكم ُٖ شرح الرمي ّ.ّْٔ/
ذٔ) الإ

ر ٔٓ كحجا الارابات ،بف زذجما َُّ.

ذٕ) شرح الرمي ّ.ّْٔ/
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الرعت ( )٣كلػػـ ػػذكر الجبػػةؿ ك ػػةؿ ﭽ ﮓ ﮔ ﮕ ﮡ ﭼ ستتب  ،11كلػػـ ػػذكر

الدركع إذ دؿ كص اة قما مكصكحاةذُ).

الح ٍ ػػف ح ػػي
ٌ
الح ٍ ػػف جم ػػه كذالح ػػف) إػ ػبصض أم ذ كلػ ػكا لمذ ػػةس ي
كحج ػػا الب ػػة ف أف ي
األش ةب كماة حمة جمه أكلا ممة إبصضذِ).
كالرأم حي اذه الارابة أف أصح مصذػا مػف الاػرابة الػكاردة اػي الاػرابات األخ ػرة كاػي
أف ذاكؿ لمذةس الح ف حي األش ةب كماة .كالمصذا الذم ذاب إل ل حمػزة كالك ػةغي اػك
مصذا صح ح ك ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػكم أ مةن قما أذاة كص ػ ػ ػ ػؼ لم ػ ػكصكؼ محذكؼ .ككذلؾ أرجػ ػح
الارابإ ف األخ رإ ف ألذامة رابإةف بص إةف.

المسألة التاسعة:
ما قرأوه بإةب ذالخطةب) ك ذب ةب الل با) إذ ػ أر صاػكب – مػف راك ػا يرىك ػس  -ذذحبػذلؾ
ذّ)
حمإ رحكا)) كذس ٖٓ بةلإةب ك أر البة كف بةل ةب.
حةلحجػػا لمػػف ػرأه بةلإػػةب أذػػل أراد باػػة مكاجاػػا الخطػػةب لمصػػحةبا ذرمػػي اهلل قػػذاـ
جم ص ػةن) .كحجػػا البػػة ف قمػػا أمػػر اللةغػػب أم ل ػػرح المؤمذػػكف ب مػػؿ مػػف اهلل أم
اإل الـ كبرحمإل أم الارآف خ ر ممة جمصل الكةحركف حي الدذ ة(.)4

المسألة العاشرة:

ػركه بةلاص ػػر كالم ػػد .إذ ػ ػ أر قةص ػػـ – م ػػف ركا ػػا ش ػػصبا  -ذذ ىرٍد نم ػػة ىآإي ػػكذًي))
م ػػة ػ أ
الكاػػؼ ذٓٗ )ٗٔ5بك ػػر الإذػػك ف كامػزة ػػةكذا بصػػده مػػف بػػةب المجػػيب ك ػ أر البػػة كف

قمػػا المػػدذٓ) .حةلحجػػا لمػػف صػػر أذػػل جصمػػل مػػف المج ػابذٔ) .كالحجػػا لمػػف مػػد أذػػل

ذُ) ذظر حجا الارابات ،بف زذجما َُّ.
ذِ) ذظر حجا الارابات َُّ.

ذّ) ذظر حجا الارابات ّّّ شرح الرمي ْ.ْٖ/
ذْ) ذظر حجا الارابات ّّّ.

ذٓ) ذظر ال بصا ِٓٗ كشرح الرمي ْ.َُْ/
ذٔ) الحجا حي الارابات ال به ُّٖ.
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جصمػل مػػف اإلقطػةبذُ) .كاذا كػػةف ال صػؿ بمصذػػا اإلقطػةب حاػػك خػذ م صػػكل ف األكؿ اػػك
ال ةب كالصةذي اك يزىبر.

المسألة الحادية عشر:
مة أركه بةل ةب ذقما الإذك ر) ك ػرأه غ ػراـ بةلإػةب قمػا الإ ذ ػث إذ ػ أر حمػزة كقةصػـ

ةد ى ًز ي) الإكبا ذُُٕ) بةل ةب ك أر البة كف بةلإةبذِ).
براك ا ح ص كلل إصةلا ذ ىك ى
حةلحج ػػا لم ػػف ػ ػ أر بةل ػػةب أذ ػػل حممػ ػل قم ػػا إ ػػذك ر ذك ػػةد) أك ألذ ػػل جم ػػه لػ ػ س لإ ذ ص ػػل

حا ااذّ).

الامػػكب) بػػؿ ال صػػؿ حػػد َّؿ بةلإػػةب قمػػا الإ ذ ػػث
كالحجػػا لمػػف ػرأه بةلإػػةب أذػػل أراد إاػػد ـذ ي

ألذل جمهذْ).

المسألة الثانية عشر

ػركه ب ػػإح الذػػكف كك ػػر الص ػ ف ك ػرأه غ ػػراـ بك ػػر الذػػكف كا ػػكةف الص ػ ف ك ػرأه
مػػة ػ أ
ًً ً
ػي)ذٓ) .ػ أر ابػػف قػػةمر كحم ػزة
آخػػركف بك ػػر الذػػكف كالص ػ ف حػػي كلػػل إصػػةلا ذحىذص َّمػػة اػ ى
ً
ػي)) الباػرة ُِٕ ب ػػإح الذػػكف كك ػػر الصػ ف ك ػ أر ذػػةحه – حػػي غ ػػر
كالك ػػةغي ذذحىىذ ٌصمػػة اػ ى
ركا ػػا كرش  -كأبػػك قمػػرك كقةصػػـ – بركا ػػا أبػػي بكػػر كالم مػػؿ  -بك ػػر الذػػكف

كا كةف الص ف .ك ػ أر ابػف كص ػر كقةصػـ براك ػا ح ػص كذػةحه براك ػا كرش بك ػر الذػكف
كالص فذٔ).

حةلحجا لمف حإح الذػكف كك ػر الصػ ف أذػل أإػا بم ػظ الكممػا قمػا األصػؿ ألف أصػماة
ً
كبػػغًس .كالحجػػا لمػػف أ ػػكف الص ػ ف كجمػػه ب ػ ف ػػةكذ ف حةحإمػػؿ ذلػػؾ ألذػػل جصػػؿ
ىذصػػـ ى
ذذذصـ)) كذذمة)) كمما كاحدة حخ اة بإ كةف.
ذُ) المصدر ذ ل ُّٖ.
ذِ) ذظر ال بصا ِّٗ شرح الرمي ْ.ُِٖ/
ذّ) الحجا حي الارابات ال به ََُ.
ذْ) المصدر ذ ل ََُ.

ذٓ) ال بصا ُْٕ ذظر شرح الرمي ْ.ِّٗ/
ذٔ) ال بصا ُْٕ.
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كالحجا لمف ك ر الذكف أذل رباة مػف الصػ ف ل كاحػؽ باػة ل ػظ أخإاػة ذبػغس) ألف اػذه
حي المدح كاذه حي الذـذُ).

كاذه الارابات الصالث اي للةت  ،إل ر حي المصذا ككماة جةبت لمإ

ر.

المسألة الثالثة عشرة:
ػ أر الجماػػكر بك ػػر الذػػكف ك ػػككف الص ػ ف ك ػ أر ح ػػا بػػف كصػػةب ب ػػإح الذػػكف ك ػػككف
الص ػ ف حػػي كلػػل إصػػةلا ذحىػػذً ٍص ىـ يق ٍاىبػػا الػ َّػد ًار) الرقػػد ِْ] ك ػ أر البػػة كف بملػػةت أخػػرل
ةبذِ).
كبإشبةع الك رة ن
ً
ً
كصمً ىـ .ككؿ مة كةف قما حىصؿ كصةذ ل
ةؿ أبك ال إح أصؿ كلذة ذ ٍصـ الرجؿ كذحكه ىذص ىـ ى
ً
كذ ًصػػز ب ػػإح األكؿ كك ػػر
حػ ه
كم ًحػػؾ ى
ػرؼ حماػي حماػػـ ح ػػل أربػػه للػػةت كذلػػؾ ذحػػك حىخػذ ى
ػررت األكؿ قمػا حإحػل حامػت حى ٍخػذ
الصةذي قما األصػؿ .كاف شػغت أ ػكذت الصػةذي كأى ى
كذ ٍلر كاف شغت أ كذت كذامت الك رة إلا األكؿ حامت ًح ٍخذ ك ًم ٍحؾ كذً ٍر.
كم ٍحؾ ى
ى
ً
ً
ًً
م ًػحؾ
كاف شغت أإبصت الك ػر الك ػر حامػت حخػذ ك ًمحػؾ كذًلػر .كػذلؾ ال صػؿ ذحػك ى
م ٍحؾ كاف شغت ً
كاف شغت م ٍحؾ كاف شغت ً
م ًحؾ.
ى
حصمػػا اػػذا إاػػكؿ ىذ ًصػ ىػـ الرجػػؿ كاف شػػغت ىذ ٍصػػـ .كاف شػػغت ذً ٍصػ ىػـ كاف شػػغت ذً ًصػ ىػـ .حصم ػػل
جةب ذ حىذً ٍصـ يق ٍاىبا َّ
الد ًار) الرقد ذِْ) .كأىذ ىش ىدذة أبك قما لطراحا
ى
ى
أصاب الناس من سر وضر
ففداء لبني قيس عمى ما
الساعون في األمر المبرذّ).

ما أقم ْت قدمي إنأهم نعم
كرك ذة قف طرب ىذص ـ الرجؿ ز د بإشبةع ك ػرة الصػ ف كاذشػةب ػةب بصػداة كةلمطةح ػؿ
كالم ػػةج د .ك ،بػػد أف كػػكف األمػػر قمػػا مػػة ذكرذػػة ألذػػل لػ س حػػي أمصمػػا األحصػػةؿ ًحص ػػؿ
البإاذْ).

ذُ) الحجا حي الارابات ال به ْٕ.

الم ٍحإى ب ِ َّ-ِٗ/شرح الرمي ْ ِّٗ/مصجـ الارابات ْ.ُْْ – ُّْ /
ذِ) ذظر ي
ذّ) د ػكاف طرحػػا ْٓ ذكاذػػةؾ ركا ػػا أخػػرل لمب ػػت الصػػةذي كاػػك خػػةلإي كالػػذ يس ًػ ٍػدمةن َّإذاػػـ *
ىذ ًصـ ال ٌ ةقكف حي الاكـ ُّ
الشطر) ذظر خزاذا األدب ٗ .ّٕٔ /
ى
المحإ ب ِ.َّ-ِٗ/
ذْ) ي
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أف ل ظإػي ذذصػػـ كبػػغس) كممػػةت حػػي المػػدح كالػػذـ .كقمػػا اػػذا
كالػرأم حػػي اػػذه الاػرابات ٌ
حاي للةت مشاكرة  ،إؤصر حي المصذا قذد إل ر الحركا .واهلل أعمم.

اخلامتة

ُ-

ك ػػؼ الرمػػي مك ػػؼ المذكػػر مػػف إ ػكاإر الا ػرابات الارآذ ػػا كذكػػر ذلػػؾ

صراحا حي الجزب الصةذي مػف كإةبػل شػرح الرمػي قمػا الكةح ػا حػي الذحػك كبػ كصر مػف
مكمه إذ ةؿ ك ،ذ مـ إكاإر الارابات ال به كاف ذاب إل ل بصض األصكل ف .
ِ-

مكذذػػة الػػرد قمػػا الرمػػي مػػف مك ػػل إلذكػػةر إػكاإر الاػرابات بةألحةد ػػث

الصػػح حا الػكاردة قػػف ر ػػكؿ اهلل – صػػما اهلل قم ػػل ك ػػمـ  -ذذإف اػػذا الاػرآف أذػػزؿ
قما بصا أحرؼ حة أركا مة إ ر مذل)) كاجمةع كإب الارابات المصإمدة قما ذلؾ .
ّ-

كاةمػػا
لػػـ مذػػه إذكػػةر الرمػػي لإ ػكاإر الا ػرابات مػػف إ ػراد ػرابات كص ػرة ٌ

إكزقػػت بػ ف ػرابة ػػبص ا ك ػرابة شػػةذة بملػػت مػػف خػػالؿ إحصػػةغي لألجػزاب األربػػه –
أكصر مف خم ف رابة كةذت حصا الم ةغؿ الملك ا مذاة صالث قشرة م لا .
ْ-

صد الرمي قةلمةن ح ٌذان مت المصػةدر الإػي أكردت ح ةإػل .كلػل شػرحةف

مامػػةف حػػي الذحػػك كالصػػرؼ امػػة شػػرح الرمػػي قمػػا الكةح ػػا ذحػػي الذحػػك) كشػػرح
الرمي قما الشةح ا ذحي الصرؼ) .
ٓ-

صػػد شػػرح الرمػػي مك ػػكقا قمم ػػا ذحك ػػا كللك ػػا أكرد أغمػػب الم ػػةغؿ

المإصماػػا بػػةلذحك كالصػػرؼ كالملػػا مػػف كإػػب مػػف ػػباكه مػػف الصممػػةب األحػػذاذ مػػه الشػػركح
كالردكد كالإرج ح كا راد الارابات الارآذ ا مف أكؿ شرحل إلا ذاة إل .
إف د ار ػػا الم ػػةغؿ الملك ػػا م ػػف أل ػػؼ كص ػػؿ كك ػػؼ ك ػػككف كا ػػةب
ٔ-
ٌ
كذة ػػا كإ ػػك ف ال ػػةب كحإحا ػػة كالإذ ػػك ف كإ ػػرؾ الإذ ػػك ف كالام ػػز كالإحا ػػؽ كالإ ػػا ؿ
كا ػراد اآل ػػا بإػػةب الخطػػةب أك ب ػػةب الل بػػا ك ػرابة صػػر الام ػزة كم ػ كداة كغ راػػة مػػف

الم ػػةغؿ إصػ ػ ف طةلػػب الصرب ػػا قمػػا الإك ػػه حػػي ال ا ػػـ كاإلدراؾ كا جػػةد حج ػػا قام ػػا
كذام ا إكاحؽ لاجةت الصرب كلك قما كاحدة مف الابةغؿ إص ف قما حاـ الارآف الكر ـ .
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ٕ-

اجإمصت جاػكد الصممػةب حػي الإػ ل ؼ كالشػرح كالإكج ػل لماػرابات الارآذ ػا

خدمػػا لكإػػةب اهلل قػػز كجػػؿ كقمػػا كحػػؽ المصػػة ر كال ػ ة ةت الملك ػػا كالذحك ػػا المإبصػػا
قذػد الصػرب .ك إمػح ذلػػؾ حػي كإػب الذحػػك كالشػركح قم اػة كمذاػػة شػرح الرمػي الػػذم
صد مك كقا حي بةبل .
ػدد الماجػػةت
ػدت أف أغمػػب الخػػالؼ حػػي الاػرابة الكاحػػدة إصػػكد إلػػا إصػ ٌ
ٖ -كجػ ي
كالمٌلةت قما ح ب كؿ ب ما لارابإاة كمصرحا أحكةماة كمصةذ اة .
َُ -مػػركرة ا،قإذػػةب بػػةلارابات الارآذ ػػا كإكج ااػػة الملػػكم كالذحػػكم لإكػػكف ك ػ ما
حاـ لمارآف الكر ـ كح ظل لذا أ إرح حإح أ ةـ خةصػا بػةلارابات الارآذ ػا  ،ػ مة حػي
الكم ةت الشرق ا ككم ةت الملا الصرب ا كقمكـ الارآف.
واهلل من وراء القصد

املصادر واملراجع

القرآن الكريم
ُ-

البح ػػر المحػ ػ ط ح ػػي الإ ػ ػ ر لمحم ػػد ب ػػف ك ػػؼ الش ػػا ر بػ ػ بي ح ػػةف

األذدل ػػي اللرذػػةطي ذْٕٓاػػ) دار ال كػػر لمطبةقػػا كالذشػػر كالإكز ػػه ب ػػركت لبذػػةف
ُُِْاػ ُِٗٗـ.
ِ-

البػ ػػدكر ال ازا ػ ػرة حػ ػػي الا ػ ػرابات الصشػ ػػر المإ ػ ػكاإرة مػ ػػف طر اػ ػػي الشػ ػػةطب ا

ػدرل لصبػػد ال إػػةح الاةمػػي – دار الكإػػب الصربػػي ب ػػركت – لبذػػةف طُ َُُْا ػ
كالػ ٌ
ُُٖٗـ .ّ-

بل ا الكقةة لم ػ كطي ذت ُُٗاػػ) إػح محمػد أبػي ال مػؿ إبػراا ـ

المكإبا الصصر ا – ب ركت ذد .ت) .
ْ-

بالغػ ػػا الكممػ ػػا حػ ػػي الإصب ػ ػػر الارآذػ ػػي لأل ػ ػػإةذ الػ ػػدكإكر حةمػ ػػؿ صػ ػػةلح

ال ةمراغي شركا الصةإؾ طِ الاةارة ُِْٕاػ ََِٔ-ـ .
ٓ-

الإ ػ ػ ر ح ػػي الاػ ػرابات ال ػػبه لوم ػػةـ أب ػػي قم ػػرك قصم ػػةف ب ػػف ال ػػص د

الداذي ذْْْاػ) إح الش خ جمةؿ الد ف محمد شرؼ .
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ٔ-
األحلةذي مؤ
ٕ-

حجػػا الا ػرابات لومػػةـ أبػػي زرقػػا قبػػد الػػرحمف بػػف زذجمػػا إػػح

ػػص د

ا الر ةلا – ب ركت – طٓ ُِِْاػ ََُِ-ـ .
الحج ػػا ح ػػي الاػ ػرابات ال ػػبه لوم ػػةـ قب ػػد اهلل الح ػ ػ ف ب ػػف أحم ػػد ب ػػف

خةلك ػػا ذتَّٕا ػػ) إػػح أحمػػد حر ػػد المز ػػدم دار الكإػػب الصمم ػػا ب ػػركت -لبذػػةف –
طِ ُِْٖاػ ََِٕ-ـ .
ٖ-

خ ازذ ػػا األدب كل ػػب لب ػػةب ل ػػةف الص ػػرب لوم ػػةـ قب ػػد الا ػػةدر ب ػػف قم ػػر

البلػػدادم ذت َُّٗق) إػػح كشػػرح محمػػكد قبػػد ال ػػالـ اػػةركف مكإبػػا الخػػةذجي
الاةارة طْ ُُْٖق – ُٕٗٗـ .
ٗ-

الخص ػػةغص لوم ػػةـ أب ػػي ال ػػإح قصم ػػةف ب ػػف جذ ػػي ت ذِّٗق) ق ػػةلـ

الكإب إح محمد قمي الذجةر ذد.ت) .
َُ -د ػكاف طرحػػا بػػف الصبػػد شػػرحل ك ػ ٌػدـ لػػل ماػػدم محمػػد ذةصػػر الػػد ف
دار الكإب الصمم ا ب ركت – لبذةف طّ ََِِ .
ُُ -ركح المصػػةذي حػػي إ ػ ر الاػرآف الصظػ ـ كال ػػبه المصػػةذي لمصالمػػا ال ػ د
محمكد اآللك ي ذت َُِٕق) إح

د قمراف دار الحد ث الاةارة ذد.ت) .

ُِ -ال ػػبصا حػػي الا ػرابات لألمػػةـ أبػػي بكػػر أحمػػد بػػف مك ػػا ابػػف مجةاػػد
البلػدادم ذِّْ اػػ) إػػح الشػ خ جمػػةؿ الػػد ف محمػػد شػػرؼ دار الصػػحةبا – بطذطػػة-
مصر طُ ُِْٖاػََِٕ-ـ .
ُّ -ش ػ ػػذرات ال ػ ػػذاب ح ػ ػػي أخب ػ ػػةر م ػ ػػف ذا ػ ػػب ،ب ػ ػػف قم ػ ػػةد الحذبم ػ ػػي ذت
َُٖٗق) دار الم رة – ب ركت ُّٗٗق – ُٕٗٗـ .
ُْ -شػ ػ ػػرح الرمػ ػ ػػي قمػ ػ ػػا الكةح ػ ػ ػػا لومػ ػ ػػةـ محمػ ػ ػػد بػ ػ ػػف الح ػ ػ ػػف الرمػ ػ ػػي
األ ػػإرابةذم ذٖٔٔا ػػ) إػػح.د .ك ػػؼ ح ػػف قمػػر مذشػػكرات جةمصػػا ػػةر كذس ط
ُّٖٗاػُٕٖٗ -ـ .
ُٓ -صح ح البخةرم لومةـ محمد بف إ مةق ؿ البخةرم إػح محمػد زا ػر
بف ذةصر الذةصر دار طكؽ الذجةة طُ ُِِْاػ
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ُٔ -الارابات الشةذة كإكج ااة الذحكم لمدكإكر محمػد أحمػد الصػل ر دار
ال كر دمشؽ طُ ُُْٗاػ ُٗٗٗ-ـ.
ُٕ -الكشػػؼ قػػف كجػػكه الا ػرابات ال ػػبه كقمماػػة كحججاػػة لومػػةـ محمػػد بػػف
مكػ ػػي بػ ػػف أبػ ػػي طةلػ ػػب الا ػ ػػي ذّْٕا ػ ػػ) إػ ػػح .د مح ػ ػػي الػ ػػد ف رممػ ػػةف مؤ ػ ػػا
الر ةلا -ب ركت طْ َُْٕاػ ُٖٕٗ-ـ.
ُٖ -المحإ ػػب حػػي إب ػ ف كجػػكه شػكاذ الاػرابات كاإل مػػةح قذاػػة لومػػةـ أبػػي
ػي ذِّٗا ػػ) د ار ػػا كإػػح محمػػد قبػػد الاػػةدر قطػػة دار الكإػػب
ال ػػإح قصمػػةف بػػف جذػ ٌ
الصمم ا – ب ركت طُ ُُْٗاػ ُٖٗٗ-ـ.
ُٗ -مصجـ إقراب أل ةظ الارآف الكر ـ دـ لػل الشػ خ محمػد ػ د طذطػةكم
الذةشر ذكم الاربا ـ طْ ُّْٖاػ.
َِ -مصجػ ػػـ الا ػ ػرابات الػ ػػدكإكر قبػ ػػد المط ػ ػػؼ الخط ػ ػػب دار ػ ػػصد الػ ػػد ف
لمطبةقا كالذشر كالإكز ه دمشؽ د .ت.
ُِ -مك ػ ػػؼ الذحػ ػػةة مػ ػػف الا ػ ػرابات الارآذ ػ ػػا مػ ػػف خػ ػػالؿ إ ػ ػ ر ابػ ػػف قط ػ ػػا
لم ػػدكإكر ة ػ ػ ف جة ػػـ المحم ػػد -دار إح ػػةب الإػ ػراث الصرب ػػي ب ػػركت – لبذ ػػةف طُ
ُِِْاػََُِ-ـ.
ِِ -الذشػ ػػر حػ ػػي الا ػ ػرابات الصشػ ػػر لومػ ػػةـ شػ ػػمس الػ ػػد ف أبػ ػػي الخ ػ ػػر ابػ ػػف
الجزرم ذت ّّٖاػ) إح قمي محمد المبةع دار الكإب الصمم ا د.ت.
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